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કથાની કથા

જે લાંચક ભાયી રેખનળૈરીથી રયચચત છે એભને ખફય
છે જ કે હુ ં ફહુધા પ્રણમતિકણલાી કથાનુ ં વજૉન કયત નથી.
ણ કે ટરાક વભમ શેરાં ભને તલચાય આવ્મ કે જ
પ્રણમતિકણને ફદરે પ્રણમન ચતષ્ુ કણ યચામ શમ ત? ને
એભ આ કથાનુ ં વજૉન થમુ.ં
આ કથા જેભ જેભ આગ લધતી ગઈ તેભ તે ભ એભાં
નલા નલા લાંક આલતા ગમા. છે લટે એ એક એલા તિબેટે
આલીને અટકી કે ભાયે એને  ૂયી કયતા શેરાં છ ભરશનાન વભમ
રેલ ડય.
આભ છતાં ભને બમ છે કે આ કથાના અંત અંગે લાંચકને
ઘણું કશેલાનુ ં ભન થળે. ઘણાને એન અંત અ ૂણણ રાગળે. ણ હુ ં
એ અંગે રાચાય છં.
આ નલરકથા હુ ં ભાયાં અન્મ ુસ્તકની જેભ ભાયી
લેફવાઈટ ુસ્તકારમ.કભ તથા ક્રીએટ સ્ેવ તથા એભ. એભ.
વારશત્મ ભાયપતે ણ પ્રતવધ્ધ કયી યહ્ય છં.
આળા છે કે લાંચક ભાયી અન્મ કથાઓની જેભ આને ણ
લધાલી રેળે.
આને આ નલરકથા અંગે કાંઈ કશેવ ું શમ ત ભને ભાયા
ઈભેર ય આ જણાલી ળક છ. ભાલંુ ઈભેરનુ ં વયનાભું આ
પ્રભાણે છે : jd4books@gmail.com
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૧. રાગગણી

ભાધાબાઈ આટૌણ વ કૉરેજન યં ગીન ઉદ્યાન, ફૂરેબયી
ક્યાયીઓ ય આભથી તેભ ઊડતાં યં ગફેયંગી ાંખલાાં
તંચગમાં, તાજાં લાણ છાંટણાંથી બીંજામેરી ધયતીની ભીઠી ભશેંક
અને લનની રશેય વાથે ડરતી વ ૃક્ષની ડાીઓ યથી ટકતાં
અભીછાંટણાં.
આલાભાં પ્રણલ અને ભેઘના જ ફશાય નીકલાનુ ં તલચાયે .
યાચગણીએ શેરાં એભ જ તલચાયે ળ ું છતાં પ્રણલ અને ભેઘનાની
તાવ કૉરેજભાં કમાણ છી, એભને ત્માં ન ળધી ળકતાં એ ઉદ્યાન
તયપ લે રી.
યાચગણીની ચાતક નજયે જાણે ભેઘ બાળ્મ શમ એભ એણે
પ્રણલ અને ભેઘનાને વાથે ઊબેરાં જમાં એટરે એનાથી એ તયપ
ગમા તવલામ યશેલામ જ કેભ! જ કે તેભ છતાં તે અજાણ્મે જ એ
તયપ આલી ચઢી શમ એભ દે ખાલ કયલાનુ ં ણ તે ચ ૂકી નશીં.
તેને ફીજી તયપ ચારી જતાં જઈને ભેઘના ફરી: ‘કે ભ યાગરી,
કળા તલચાયભાં છે કે શુ?
ં ’
‘ઓશ, તભે ફેમ અશીં જ છ!’ જાણે ભેઘનાના અલાજથી જ
એને એ ફેમ અશીં શલાની શભણાં જ જાણ થઈ શમ એભ યાચગણી
ફરી. લાસ્તલભાં એ શેરાં કૉરેજની રૉફીથી રામબ્રેયી સુધી
એભને ળધલાનુ ં ચક્કય ભામાણ છી જ એભને ળધતી અશીં આલી
શતી.
‘અભનેમ તેં કહ્ું ત્માયે જ ખફય ડી કે અભે અશીં છીએ,
કે ભ ભેઘના?’ પ્રણલે એના વદામના યભ ૂજી રશેંકા વાથે કહ્ુ.ં
‘ત ક્યાયનાંમ ફેમ કઈ ફીજી જ દુતનમાભાં તલશયતાં શતાં
કે શુ?
ં ’ યાચગણી આલી ભજાક વાંબીને એન જલાફ ન આી ળકે
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એલી અયતવકા ન શતી.
‘અભે ત વખી, તાયી જ યાશ જતાં શતાં એભ કશીશું ત
અભાયી લાત તાયા ભાન્માભાં નશીં આલે. ’ ભેઘનાએ ણ તેને
ઉડાલતાં કહ્ુ.ં
‘આલી ભવભભાં ભલ્શાય ગાતી હુ ં અશીં આલલાની શઈળ
એવું ભાનવું તભાયી લાતને અવત્મ વાચફત નથી કયી યહ્ું શુ?
ં ’
‘અભાયી લાત ત ત ું અશીં આલી એ લાતથી જ વાચફત
થઈ જ ગઈ છે , છી ખટ તલલાદ ળાને!’
પ્રણલ એક આકણક અને લાચા મુલક શત. એ આખી
કૉરેજભાં જાણીત ને ફધાને ગભત ણ શત. કેટરીક લાતભાં
ત એ લગય ચટં ૂ ામા છતાં આગેલાન ગણાત શત. કૉરેજન
જનયર વેક્રેટયી ણ લખત આવ્મે એની વરાશ રેત શત ને!
એ સ્લબાલે થડ ટીખી ખય ણ અભ્માવભાં કામભ
પ્રથભ લગણભાં જ ાવ થત શત. અભ્માવ તવલામની ફીજી
પ્રવ ૃતિમભાં ણ એ લાયં લાય ચભકત યશેત શત. લા
વભાયલાથી ભાંડીને કડાંની વંદભાં ણ તે ફધાથી જુદ તયી
આલત શત. કૉરેજના ફીજા તેન ુ ં અનુકયણ કયતા શતા. એભ
કશેલામ કે ફધી પેળનની ળફૃઆત પ્રણલથી જ થતી શતી.
ભેઘના ને પ્રણલનાં ઘય ાવે ાવે એટરે ફેમ
ફાણથી વાથે જ ઉછયે રાં. વાથે યભેરાં, વાથે જ તનળાભાં
ફેઠેરાં નાનણભાં રેવન ણ વાથે કયતાં ને ક્યાયે ક ઝઘડાં ણ
વાથે. ફાકી શમ તેભ ાછાં કૉરેજભાં ણ વાથે જ શતાં. શા,
તેભનુ ં ેળ ું ફાચરળ ઝઘડલાનુ ં ત જાણે ઓછં થઈ ગમું શત ું ણ
તેન ુ ં સ્થાન શલે દરીરફાજીએ રીધું શત.ું
ભેઘના શલે રકળયી ભટીને ભુગ્ધા ફની ગઈ શતી. તેની
લાચાતા ઘણી લખત ળયભનુ ં આલયણ ઓઢી રેતી શતી. તેની
સુદ
ં યતા જે ઝડથી તનખયી શતી એ જતાં પ્રણલ ણ શલે તેનાથી
જાણે અંજાત શમ તેભ ક્યાયે ક તેની વાભે ધાયીને જતાં ખચકાત
શત.
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તેની વપ્રભાણ દે શમષ્ટીની વાથે સુયખીબમો ધલર
આવભાની છામલાાં નમન, ગારભાં ડતાં ખંજન ને
શરકબમો કણણતપ્રમ અલાજ એ ફધાં એલાં ત એક યવ થઈ
શતાં કે એની વાથે અક લખત રયચમ થમા છી કઈ
તલવયી ળકત ું ન શત.ું
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યં ગ,
તેન
જતાં
એને

‘કે ભ યાચગણી, આભ ફાયફાય જ ચારી જતી શતી?
કઈના તલચાયભાં ત ન શતી ને! ’
‘તભને જઈને જ ફીજી તયપ પંટાતી શતી એવું કહુ ં ત
તભે નશીં ભાન ણ ભને થમું કે નકાભાં કઈના વીક્રે ટભાં ભાથું
ભાયવું વાલંુ નશીં.’ તે ફરી ને પ્રણલ અને ભેઘનાની લચભાં
આલીને એલી યીતે ઊબી યશી ગઈ કે ેરાં ફેમને એકએક ડગળું
ાછ બમો જ છૂટક થમ.
પ્રણલ ને ભેઘના કઈ અંગત લાત કયતાં ન શતાં છતાં
યાચગણીના આલલાથી તેભની લાતન તંત ું ત ત ૂટય જ, એટરે જ
ભેઘનાને કશેવ ું ડુ:ં ‘ચાર અભાલંુ વીક્રે ટ  ૂલંુ થમું શલે ત ું તાલંુ
વીક્રે ટ ળફૃ કય, ફવ?’
ું વીક્રે ટ ત તભાયે શમ. તે લગય
‘અભાયે લી વીક્રે ટ કે વ?
કૉરેજનાં રેક્ચય છડીને આવારલની નીચે અભસ્તાં નશીં ઊબાં
યહ્યાં શ ને! ખટું કહુ ં છં, પ્રણલ?’ કશેતાં યાચગણી પ્રણલ તયપ પયી.
ભેઘના અને યાચગણી જ્માયે બેગાં ભે ત્માયે જ પ્રણલની ત્માં
શાજયી શમ ત ફેમ મુલતીઓ પ્રણલને કે ન્રભાં યાખીને જ લાત
કયતી શતી.
‘અભાલંુ ત શલે ઓન વીક્રે ટ જેવું છે . અભે ત આ
લખતના એન્મુઅર પંક્ળનની લાત કયતાં શતાં. આણી ગુજયાતી
વતભતી તયપથી ફધાં જુતવમવ વીઝયન અનુલાદ બજલલાન
તલચાય કયે છે ણ ભને એલ કઈ અનુલાદ બજલલાનુ ં ફયાફય
રાગત ું નથી. આણે કઈ ભોચરક કભેડી બજલીએ ત કે વ ું એભ હુ ં
પ્રણલને કશેતી શતી.’
‘ણ શજુ ત શેરી ટભણ ચારે છે . અત્માયથી ઍન્મુઅર

10

સ્ભ ૃતતવંતા

પંક્ળનની ચચિંતા કયલાની ળી જફૃય છે ?’
‘આણે અગાઉથી તૈમાયી કયી શમ ત જ ફીજાં ગ્રુન
વાભને વાયી યીતે કયી ળકામ ને !’
 ૂછરુ.ં

‘તાય એભાં બાગ રેલાન તલચાય ખય?’ પ્રણલે યાચગણીને

‘આણને તભાયી નાટકની લાતભાં યવ નથી. ભને ત
એભ શત ું કે તભે ફેમ કૉરેજભાંથી ગાચી ભાયીને આભ આંફા
નીચે જભાલી છે તે રગ્નની કે પ્રેભની લાત કયતાં શળ.’ યાચગણી
તાના ભનના લશેભન જાણે જલાફ ળધતી શતી. એને પ્રણલ
અને ભેઘનાની તનકટતા ાછ એ ફે લચ્ચે પ્રેભન અણવાય
લતાણ લા ભાંડય શત. છતાં ભનને ઊંડે ખ ૂણે એને એક લાતનુ ં
આશ્વાવન ણ શત.ું એ એભ ભાનતી શતી કે એ ફેમ કઝીન શતાં.
‘અભાયાં રગ્ની લાત ત લડીરના શાથભાં છે . તાયે કે લી
રયસ્સ્થતત છે ?’ પ્રણલે રાગ જઈને ટકય કયી રીઘી.
‘ભાયે ત શજુ ફહુ લાય છે . તભાયી રગાભ કઈને
વોંલાની લાત ત નથી ચારતી ને? ’ યાચગણીએ ભેઘનાની તયપ
ઈળાય કયતાં  ૂછરુ.ં ફીજ પ્રશ્ન એટર જ સ ૂચક. એની ાછ
ણ ેળ ું જ ળંકાળીર શૈમ.ું ને જલાફ જાણતી શલા છતાં ભેઘના
ણ પ્રણલન જલાફ વાંબલા એકકાન થઈ યશી.
‘તાયી લાત વાચી છે . ફાાએ એક છકયી વંદ કયી છે . ’
ગંબીય દે ખાલાન પ્રમત્ન કયતાં પ્રણલે કહ્ું ને જાણે તાની
લાતને ભશ્કયીભાં ખાલલા શમ તેભ શવી યહ્ય.
‘તેં છકયીને જઈ છે ? આ યાચગણી જેલી ચચફાલરી શમ
ત ફહુ વાલંુ .’ ભેઘના યાચગણીને ઉડાલતાં શવી યશી. શવતી
ભેઘનાના ગારભાં ડતાં ખંજનભાં પ્રણલ જાણે ડૂફકાં ખાઈ યહ્ય.
ણ યાચગણી આલી ભજાકન જલાફ લાલાનુ ં ચ ૂકે એલી
ક્યાં શતી! એણે કહ્ુ:ં ‘કે છી આ તભાયી ભેઘના જેલી ભટી ભા
શમ ત લધાયે વાલંુ .’ ક્યાયે ક ગંબીય થઈ બાયે ખભ થઈ જલાની
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ભેઘનાની ટે લને કાયણે ફધી ફેનણીઓ એને ભટી ભા જેલા
નાભથી વંફધતી શતી.
‘અશં ભેં એને શજુ જઈ નથી ણ—’
‘કદાચ કઈ અપ્વયામ
અટકાલતાં યાચગણી ફરી ઊઠી.

શમ.’

પ્રણલને

લચભાં

જ

‘એટરે ત ભેં ફાાને કશી દીધું છે કે એભન તલચાય એ
ભાય તલચાય, ણ રગ્ન નક્કી કયતા શેરાં ભને એકલાય ત એ
અપ્વયાને જઈ રેલા દે જ.’ પ્રણલે નાટકીમ ચા કયતાં કહ્ું ને
શવલાન પ્રમત્ન કયલા છતાં ભેઘના ળયભાઈ યશી. યાચગણી ત આ
ફધું ભશ્કયીભાં જ રેતી શતી એટરે એ શવી ળકી.
‘ચાર શલે જલ્દી જઈ ર તભાયી એ અપ્વયાને કે ેંડાન
પ્રગ્રાભ થઈ જામ. ભેઘના તાયે નથી ભાગલાના કે શુ?
ં ’ ળંકાને
વાદા પ્રશ્નાથણ ાછ છાલતાં યાચગણીએ ભેઘનાને  ૂછરુ.ં
‘તને ેંડા ખલયાલીળ ત એને ફાકી નશીં જ ભ ૂકુ ં. ણ
શજુ ત બેંવ બાગે ને છાળ—’
‘ણ શલે યણલાનુ ં નક્કી જ કયી રીધું છે ત છી લાટ
કની જુઓ છ? જલ્દી ાકું કયી દ ત અભાયે ભશ્કયી કયલા એક
બાબીમ લધે, કે ભ ભેઘના?’ યાચગણી શવતાંમ ભઘભ લાત કયતી
શતી ણ ભેઘનાનુ ં ભોન એને ભઝ
ં ૂ લત ું શત.ું
‘ત ું ભાયે ભાટે ફહુલચનભાં લાત કયતી ક્યાયથી થઈ ગઈ?
શજુ ભાલંુ દ્વિલચનનુ ં ઠેકાણું નથી ત્માં ત ું ભાયે ભાટે ફહુલચન
ક્યાંથી લાયલા ભાંડી?’ પ્રણલે તેને લધુ ઉિેજી.
‘જ તભને એભ રાગત ું શમ ત તભે દ્વિલચનભાં ડયા
તવલામ વીધા ફહુલચનભાં જ કૂદી ડજ ને!’ યાચગણી ફરી.
ભેઘનાએ પ્રણલની વાભે જમું ને એ ફેમ કાંઈક ભાતભિક કશી ળકામ
તેવ ું શવી ડયાં.
‘હુ ં એકરી જ ફલ્મે જાઉં છં ને ભટી ભા આજે કે ભ ચ ૂ
છે ? પ્રણલ, કાંઈ થમું ત નથી ને!’ યાચગણીની ળંકા ભેઘનાની
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ચ ૂકીદી વશન કયી ળકતી ન શતી.
‘થમું જ છે ને ફાજુભાં ફે ફાંકડા ડયા છે છતાંમ આણે
ક્યાયનાંમ આભ ઊબાં ઊબાં લાત કમાણ કયીએ છીએ ને એને ણ
ઊબાં યશેલાની વજા કયીએ છીએ એટરે—’
‘ભને કાંઈ થાક નથી રાગ્મ.’ ભેઘના ફરલા ગઈ.
‘ત છી ભાયી ભટી ભા ક્યાયની ચ ૂ કે ભ ઊબી છ?’
ભેઘનાની કભય ય શલ શડવેર ભાયતાં યાચગણીએ કહ્ુ.ં ભેઘના
પ્રણલ વાથે અથડાતાં યશી ગઈ.
‘ભાયા ભનથી એભ કે જ્માં સુધી તાયી જીબને જક્ળન
ં
ન
ભે ત્માં સુધી ભગ
ં ૂ ાં યશેવ ું એ જ ફયાફય કશેલામ. આણને કાંઈ
તાયી જેભ પાસ્ટ શાંક્યે યાખતાં થડું જ આલડે છે !-’
ણ તેને અધલચ્ચેથી અટકાલતાં પ્રણલે કહ્ુ:ં ‘તભે ફન્ને
જ નશીં થાક્યાં શ ત રઢી યહ્યા છી થાકળ જ ને તભે રઢી યશ
ત્માં સુધી ભાયે ઊબા યશીને થાકવું નથી એટરે હુ ં ત ફેવી જ
જઈળ.’ કશેતાં પ્રણલ ફાંકડા ય ગઠલાઈ ગમ.
‘ત અભાયે મ ક્યાં રઢવું છે ?’ ભેઘના ફરી ઊઠી ને એમ
ફાંકડાને ફીજે છે ડે ફેવી ગઈ.
‘એમ આભ ફેવ ને!’ કશેતાં યાચગણીએ ભેઘનાને પ્રણલ
તયપ શડવેરી ણ ભેઘના ન ખવી એટરે યાચગણી તે જેભ
ઈચ્છતી શતી એભ ફેમની લચભાં ગઠલાઈ ગઈ.
‘શલે ફર, ળી
ગઠલામા છી  ૂછરુ.ં

લાત

છે

નાટકની?’

તેણે

ફયાફય

‘આ લયવે ઓલતવિવ ગ્ર ૂ ભેકફેથન કઈ ીવ બજલલા
ભાગે છે એટરે આણાભાંના કેટરાક ભાને છે કે આણે ણ કઈ
ઈંગ્રીળ કભેડી બજલીએ, અરફિ ગુજયાતીભાં જ.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ણ તને નથી રાગત ું કે આણે એલા ઈંગ્રીળના
અનુલાદને ફદરે ળાકુંતર કે ભેઘદુતથી તેભની શયીપાઈ કયલી
જઈએ?’ યાચગણીએ કહ્ુ.ં

સ્ભ ૃતતવંતા

13

‘ભેં ણ શેરાં એલ જ તલચાય કમો શત ણ છી થમું
કે એભાં ેરાં ઓલતવિવ ટટ્ટુઓને વાંધાનીમ વભજણ ન ડે એવું
નાટક બજલીને આણે બેં વ આગ બાગલત લાંચલા જેવું થળે.
આણા તનણાણ મક ણ શજુ અંગ્રેજીના અશબાલભાંથી ફશાય ક્યાં
નીકળ્મા છે ? ગમે લયવેમ તેભણે એભને જ શેળ ું ઈનાભ આેળ ું
ને!’
ફધી કૉરેજભાં શમ છે એભ એભની કૉરેજભાંમ ઘણાં
ફધાં ગ્ર ૂ શતાં ણ જ્માયે ઓલતવિવ કે રશન્દી ગ્ર ૂની લાત આલે
ત્માયે ફાકીનાં ફધાં ગ્ર ૂ બેગાં ભીને એક ગુજયાતી ગ્ર ૂ ફની
જત ું શત.ું એલી નાનીભટી શયીપાઈઓ ણ થમા કયતી શતી.
‘ત છી આણે કઈ ગુજયાતી નારટકા બજલલી જઈએ.
શલે ત ગુજયાતીભાં ણ જઈએ તેટરી નારટકાઓ ભે છે .
મુતનલતવિટી કૉસ્મ્રટળનભાં ગુજયાતીભાં યજૂ આત કયલાની ભંજૂયી
ક્યાં નથી ભી?’
‘ને અંગ્રેજી નાટકન ગુજયાતીભાં અનુલાદ કમાણ છી એની
કડ એલી જ નથી યશેતી એન અનુબલ ત ફે લયવ શેરાં
આણને થઈ જ ગમ છે .’ શલે ભેઘના ણ યાચગણી વાથે જડાઈ.
‘ને તમ જ તાલંુ ભન ન ભાનત ું શમ ત ધ ૂભકે ત,ું ાઠક કે
બ્રેકયની કઈ નલચરકાનુ ં નાટય ફૃાંતય કયીને બજલીએ ત?’
‘અને જ તેભાં કુંદનયામની યાચગણીને બેલીએ ત
નારટકા વંગીતભમ થઈ જામ. ઈનાભ છી આણને કે ભ ન ભે !
તને કે ભ રાગે છે ?’ કશેતાં પ્રણલે યાચગણીને ઉશ્કે યી.
‘ભને એભ બેલલાની કે બલલાની યશેલા દ. એભ
કયતાં નાટકને ફદરે ક્યાંક—’
‘બલાઈ થઈ જળે એભ જ કશેવ ું છે ને તાયે ! ણ પ્રણલ
ફધું ડત ું ભ ૂકીને આણે બલાઈન જ કઈ લેળ બજલીએ ત?’
ભેઘના કાંઈક તલચાયતાં ફરી ઊઠી. ને પ્રણલ ણ તલચાયભાં ડી
ગમ.
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ત્માં ત યાચગણી ફરી ઊઠી: ‘શે યં ગરા, યાતાં દીવે છે
રચતનમાં, ઉજાગયા ક્યાં યે કીધા?’
ને એની આ ભશ્કયીભાં વાભેર થઈ જતાં પ્રણલ ફરી
ઊઠય: ‘અભે યહ્યા’તા યાધાજીને ભ’ર જ, ઉજાગયા ત્માં યે થમા.
શોં કે યં ગરી.’
પ્રણલના આલા ચાાથી કંઈક ળયભાતી ને ભનભાં કંઈક
આનંદ ાભતી યાચગણીને કણી ભાયતી ભેઘના શવી યશી. ત્માં
કૉરેજન ફેર ણ ડય. ‘ચાર હુ ં પ્રૉપેવય િાગરડમાને ભીને
બલાઈની લાત કયત આવુ.ં તભે ફેમ અશીં ફેવ જ છ ને!’ કશેતાં
પ્રણલ ઊઠય.
‘ત ું જ અડધા કરાકભાં ાછ આલલાન શમ ત અભે
ફેવીએ, ણ િાગરડમા તને એભનાં શાઈકુ વાંબલાની તળક્ષા
પયભાલળે ત ભાની રેજે કે ત ું જ્માયે ાછ આલળે ત્માયે અભે ઘેય
શોંચીને ખાઈને ઊંઘી ણ ગમાં શઈશુ.ં ’ યાચગણીએ કહ્ુ.ં
આ પ્રૉપેવય િાગરડમા ગુજયાતીના પ્રૉપેવય શતા. એ
તાને જાણે શાઈકુ વમ્રાટ ભાનતા શતા ને કઈ ગયજાઉ શ્રતા
ભી જામ ત એને ભાથે એભનાં અનેક શાઈકુન ભાય કયીને
ેરાને અધભ ૂઓ કમાણ તવલામ છડતા ન શતા.
કૉરેજના તલદ્યાતથિઓ એભની આ શાઈકુ ઘેરછાથી રયચચત
શતા. કે ટરાક એભને શાઈકુ વમ્રાટ કશીને ઉડાલતા ણ શતા
(અરફિ ખાનગીભાં જ) ણ જ િાગરડમાને કાને કઈનુ ં આવું
ફરવું ડી જામ ત ભનભાં ફુરાઈને પાક થઈ જતા ને ેરાને
ંદયલીવ શાઈકુથી ઘામર કમાણ તવલામ છડતા નશીં.
પ્રણલ ગમ એટરે યાચગણી ભેઘના તયપ પયી: ‘ભેઘના, ત ું
આજે યજના કયતાં લધુ ગંબીય રાગે છે . ભને ક્યાયનુમ
ં એભ
રાગી યહ્ું છે કે ચક્કવ કશુક
ં થમું છે .’
ભેઘના એની વાભે તાકતાં ફરી: ‘તને એવું કે ભ રાગ્મું એ
જ ભને વભજાત ું નથી.’
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યાચગણી તેની લાત ન ભાનતી શલા છતાં તાના
સ્લબાલ તલલુધ્ધ ચ ૂ યશી. એને થમું કે જ ભેઘનાને લાત ન
કયલી શમ ત એને આગ્રશ કયલ નકાભ છે . યાચગણી આભ બરે
બખ્ખાફરી રાગતી શમ ણ છતાં એ ફધાંને ગભતી શતી. એ
ફને ત્માં સુધી કઈનુ ં રદર દુબલતી ન શતી.
શા, એને ગંબીય ફનીને લતણતી જલી એ ત સ ૂયજને
તિભભાં ઊગત જલા જેલી લાત શતી. એને કઈ એક લખત
ભત ું ત એ એના તભિભંડભાં આઆ જ વાભેર થઈ જત.ું
ભેઘના ને યાચગણી કૉરેજના શેરા રદલવે આભ જ ભે રાં અને
તભિ ફની ગમેરાં જે આજ સુધી તભિ જ શતાં. પ્રણલની વાથે
યાચગણીને ભેઘનાને કાયણે જ ઓખાણ થમેરી.
ભેઘના ને પ્રણલ ત ફાણથી વાથેનાં વાથે જ શતાં.
કૉરેજભાં ણ એભની તનકટતા ફધાની આંખે ચઢી જામ તેલી
શતી. ફન્ને એભના ફણભાં ફની ગમેરા પ્રવંગની લાત
ફીજાંને કયતાં ત વાંબનાયને એભ જ રાગત ું કે જાણે એ ફે જણ
લચ્ચે કળી જુદાઈ જ ન શમ. યાચગણી ણ એભની આલી
તનકટતાથી એભને વગાં નશીં ત ફેચાય ેઢી દૂ યનાં બાઈફશેન જ
વભજતી શતી.
‘વાચું કહ!ુ ં ભાયી વાભે એક ગંબીય પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થમ છે ,
રગ્નન.’ ભેઘનાએ છે લટે ભોન તડતાં ળયભાઈને કહ્ુ.ં
‘રગ્ન કની વાથે?’ ચભકી ઊઠતાં યાચગણી ફરી ઊઠી.
‘પ્રણલ વાથે સ્ત. છે લ્રાં ફે લયવથી અભે ફેમ આ લાતને
ાછ ઠેરી યહ્યાં શતાં ણ શલે ત ભાયાં ફા-ફાુજી લધાયે યાશ
જલાની ના ાડે છે .’ ભેઘનાએ કહ્ું ને યાચગણી કા ત રશી ન
નીકે એલી પીક્કી ડી ગઈ. ણ ભેઘનાની નજય આ લાત
કયતાં ળયભથી ઝૂકી ગમેરી શતી એટરે તે ની નજયે યાચગણીની આ
શતાળા ન ડી.
શતી.

યાચગણી છે લ્રાં ફે લયવથી પ્રણલને ભનભાં વંઘયી ફેઠી

16

સ્ભ ૃતતવંતા

‘તે એભાં તને લાંધ ળ છે ? વાચું કહુ,ં ભાયા તલલાશ એની
વાથે કયલાની લાત શત ત હુ ં ત હુ ં ત  ૂછયા શેરાં જ શા ાડી
દે ત. ભને ત એભ શત ું કે તભે ફેમ નજીકનાં કઝીન છ એટરે ભેં
આ ફાફતભાં શજુ સુધી તભાયી ભશ્કયીમ કયી ન શતી.’
પ્રણલ અને ભેઘનાનાં ઘય ાવે ાવે શતાં ને એ ફેઉ ઘય
લચ્ચે વંફધ
ં ણ એલ ગાઢ કે ફધાં એભ જ ભાનતાં કે પ્રણલ
અને ભેઘના ફહુ દૂ યનાં નશીં ણ ભાભા-પઈનાં કઝીન જ શળે.
લી ફન્ને કૉરેજભાં આલતાં ણ વાથે ને જતાં ણ વાથે
જ. લી કૉરેજની ફીજી પ્રવ ૃતિઓભાં ણ ફેમ વાથેનાં વાથે જ
શતાં. યાચગણી કદીક લાતલાતભાં ભેઘનાને કશેતીમ ખયી: ‘આ
તાય કઝીન ફહુ ાક્ક છે શોં.’ ને ભેઘનાએમ આજ સુધી એભાં
ક્યાં લાંધ રીધ શત!
‘તેં પ્રણલની શાજયીભાં આ લાત કયી શત ત એને
ઉડાલલાની ભઝા ડત. ણ લાંધ નશીં શલે તભે ઉતાલ કયજ
શોં. ભાયાથી ત દસ્તભાં આલી લાત કમાણ તવલામ નશીં યશેલામ.
આલી તભતભતી લાત હુ ં છાલલાની ગભે તેટરી કાજી યાખું
તમ ભાયાથી ત ફપાઈ જામ.’ તાની વ્મથા છાલતાં યાચગણી
ફરી.
‘ફાપલાન ત જાણે તાય ઈજાય જ છે ણ યાગરી, ત ું
ક્યાયે મ તાલંુ કશું ફાપતી નથી. કામભ ફીજાંન ુ ં જ ફાપતી શઉં છં.’
ને જજિંદગીભાં શેરી લાય યાચગણી ટકયન જલાફ ન દઈ
ળકી. તેન ુ ં ભન શજુ ભેઘના ને પ્રણલનાં રગ્નની લાતને ચાલી
ળકત ું ન શત.ું તે સ્લસ્થ દે ખાલા ફાથરડમાં ભાયી યશી શતી.
એનુ ં ભન પ્રણલ પ્રત્મે આકાણ મ ું તેની ાછ પ્રણલ અને
ભેઘના કઝીન શલાનુ ં એણે જે ભાની રીધેળ,ું એ જ કાયણબ ૂત શત.ું
ફાકી ભેધનાને પ્રણલની તનકટતા જતાં કઈ એભની લચભાં
તાનુ ં સ્થાન કયી ળકે એવું કઈ તલચાયી ણ ન ળકે .
ણ તે આભ ભગ
ં ૂ ી ફની યશે તે મગ્મ નશીં એભ
વભજીને યાચગણી ફરી: ‘શલે એવું આડુંઅલફૄં તલચામાણ લગય
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તયત દાન ને ભશા ૂન્મ કયી નાંખ. ફેમ જણાં નાનણથી
ફાણથી આજ સુધી વાથે યહ્યાં છ ત ક્યાયે ક ઘયઘય ણ
યમ્માં જ શળ ને શલે લયલય યભલા ભાંડ.’
‘એની જ ફધી ંચાત છે ને! ફાુજીન તલચાય એભ છે કે
રદલાી છી તયત જ તલલાશ નક્કી કયી દે લા અને ફીજે જ
ભરશને રગ્ન ણ રઈ રેલાં.’
‘તે તાયે ત િણ જ રદલવભાં રગ્ન રેલડાલલાં શળે! ’
આંખન ચા કયતાં યાચગણીએ કહ્ુ.ં
‘ફધાં તાયા જેલાં થડાં શતાં શળે! હુ ં ત તલચાલંુ છં કે
પ્રણલનુ ં છે લ્ળું લયવ છે અને જ લચભાં રગ્ન થામ ત તે ની
કે રયમય—’ ભેઘના ફરલા ગઈ.
‘રે શલે ભટી કે રયમયલાી. એ ફધું ડત ું ભ ૂકીને એક
લખત ેંડાન પ્રગ્રાભ નક્કી કય. વાંજે કઈ વાયી રપલ્ભભાં ણ
જવું ડળે. અત્માયથી જ પ્રણલની ચચિંતા કયલા ભાંડીળ ત એની
કે રયમય ફગડે તે શેરાં તાયી તચફમત ફગડી જળે.’ યાચગણીની
જીબ શલે ેરા આંચકાભાંથી ફશાય આલતી જતી શતી.
ફરી.

‘તને ત ફધાભાં ભશ્કયી જ સ ૂઝલાની.’ ળયભાતાં ભેઘના

‘તને જે રાગત ું શમ એ ણ ેંડા ખાલાની ને રપલ્ભની
લાતભાં હુ ં  ૂયે  ૂયી ગંબીય છં. ફર, ક્યાયે રપલ્ભ જલા જવું છે ?
છી ભાયી ભટી ભા, તાયે વાલ ભફૄં ફરવું શમ ત ત ું જાણે.’
છી ફેમ છૂટાં ડયાં તે શેરાં આલા ત કેટરામ પ્રગ્રાભ
રપક્વ થઈ ગમા શતા.અરફિ ઘેય શોંચ્મા છી યાચગણીનુ ં શૈમ ું
શાથ ન યહ્ુ.ં ખાલાની અતનચ્છા દળાણ લી એ તાની ફૃભભાં ેવી
ઓતળકાભાં ભોં છાલી ક્યાંમ સુધી યડતી યશી. ાછરી અડધી યાતેમ
અધલાયી ગઈ ત્માં સુધી એન લરાત ચાળુ જ યહ્ય.
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૨. અદરાયાં

પ્રણલ અને ભેઘનાના તલલાશની લાત આભ ત તયીને
ટચે શોંચી શતી ણ શજુ સુધી ફેભાંનાં કઈનાં લડીરે તેભને કશું
 ૂછરું ન શત.ું એભણે ત જાણે ભનથી નક્કી કયી જ ભ ૂક્ું શત ું કે
એ લાતભાં એભાંનાં કઈને  ૂછલાની જફૃય જ ન શતી.
જે લાત લડીરએ ભનભાં તલચાયી ભ ૂકી શતી અને એ
જણાંના લતણન યથી લડીરને જે દે ખાત ું શત ું એનાથી
ફેમનેમ એભાં તાની ઈચ્છાનુ ં પ્રતતચફિંફ ડત ું રાગી યહ્ું
એભને એભ જ શત ું કે ફેમ જણાં એભના  ૂછલાની જ જાણે
જઈ યહ્યાં શતાં.

ફેમ
આ
શત.ું
યાશ

‘છે લ્રા એક લણથી ત ભેઘના અને પ્રણલે ણ લડીરની
આ ભનીાને તાના ભનને ખ ૂણે છાલીને વ્મલશારયક
દૃસષ્ટકણથી ણ તાના રગ્નના આ પ્રશ્નને ભનભન ક્યાં
તલચાયલા ભાંડય ન શત! તેભને એક લાતન વંત શત કે
લડીર વાભે ચારીને તેભની આ ભનીાને ભ ૂતણ સ્લફૃ આલા
તરવતાં શતાં. અરફિ એ રક રગ્ન જે ઉતાલથી રેલા
ભાગતાં શતાં એ લાત આ ફેમને લુચે તેલી ન શતી.

આજે પ્રણલ ઘયભાં દાખર થમ ત્માયે તેને રાગ્મું કે એનાં
ફા-ફાુજી એના રગ્નની જ લાત કયી યહ્યાં શતાં. એને જતાં
એભની લાતભાં થડ અંતયામ ત ડય જ ને એનાં ફાએ કહ્ુ:ં
‘આ પ્રણલ આવ્મ.’
તાનુ ં નાભ રેલામું એટરે જાણ્મા છતાં અજાણ્મા થતાં
પ્રણલે  ૂછરુ:ં ‘શું છે ?’
‘આલ ફેવ,’ ને ભનભાં ભરકાતાં પ્રણલ ફેઠ એટરે તે ના
તતા વન્ભુખયામે કહ્ુ:ં ‘જ શલે આણે તાયા તલલાશ કયલાન
વભમ ાકી ગમ છે . તાયાં ફાની ઈચ્છા એલી છે કે તાયા તલલાશ
કયીને રગ્ન ણ એક જ ભરશનાભાં રઈ રેલાં. ણ તને જ તાય
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અભ્માવ ફગડલાની ચચિંતા શમ ત આણે રગ્ન તાયી યીક્ષા
તે છીને ભરશને રેલાનુ ં યાખીએ. ણ તલલાશ ત આલતે ભરશને
કયી જ નાખીએ એટરે વાભેલાાનેમ ધયત યશે ને એભનેમ
રગ્નની તૈમાયી કયલાની વભજણ ડે.’
તે કાંઈક ફરવું જઈએ એભ ભાની પ્રણલે કહ્ુ:ં ‘એભ
ત તલલાશની ણ ળી ઉતાલ છે ? અત્માયે ત તલલાશ અને
રગ્નની લચ્ચે ભરશનાનુ ં અંતયે મ ન શમ તમ ચારે જ છે ને!’ જ
કે તે ફરી ગમ છી એ ભનભાં તલચાયી યહ્ય: આ તે વાચા
ભનથી ફલ્મ શત કે તાની ળયભ ફરી ગઈ શતી!
‘તાયે ઉતાલ ન શમ ણ તાયાં ફાને ત શમ ને! એભણે
ત આખા લયવથી ગાભાં જીબ ઘારી નથી. અત્માય સુધી ત ભેં
તાયા અભ્માવનુ ં ફશાનુ ં કાઢીને એભને યકી યાખ્માં શતાં ણ
આણે વાભેલાાંનમ ખ્માર યાખલ જઈએ ને. કુંદનયામે ણ
ભને ફે િણ લખત ફાંધેબાયે ટકય કયી શતી. ત ું ભને એ કશીળ કે
તને તલલાશ કયી દે લાભાં ળ લાંધ છે ?’
પ્રણલ ભનભાં જ શવી યહ્ય. તેના તલલાશની લાત આટરે
શોંચ્મા છી તતાએ વાભા ક્ષલાાન ઉલ્રેખ આજે શેરી
લાય જ કમો શત, અને તેમ તાની ભયજી કે નાભયજી જાણલા
ભાટે નશીં જ. જ કે લડીરને આવું તલચાયલા ભાટે આડકતલંુ
પ્રત્વાશન એભણે જ ત  ૂલંુ ાડું શત.ું
આભ ત તલલાશ કયી યાખલાભાં ભેઘના કે પ્રણલને ક્યાં
લાંધ શત? ણ ેરી ળયભ! ને તતાજી એનુ ં ભન યાખલા તલલાશ
ભરશન ાછા ઠેરલાની લાત કયે એ શેરાં ેરી ળયભને કયે
ભ ૂકતાં એ ફરી ઊઠય: ‘બરે, તભને એભ રાગત ું શમ ત તલલાશ
કયી યાખ ણ રગ્ન ત ભાયી યીક્ષા તે છી જ રેલાનાં
ગઠલ.’ કશેતાં ળયભાઈને એ તાના ફૃભભાં ેવી ગમ.
ભન ત એનુ ં ક્યાયનુમ
ં આનંદવાગયભાં ડૂફકાં ભાયી યહ્ું
શત.ું એભના પ્રેભની લાત ય આજે તતાજીએ વ્મલશાયની ભશય
ભાયી દીધી શતી એ લાત ભેઘનાને જણાલલા એ થનગની યહ્ય
શત.
શજુ જભલાને થડી લાય શતી એટરે એ ઘયભાંથી ફશાય
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નીકળ્મ ને ભેઘનાના ઘય તયપ ઊડય. એ એને ઘેય શોંચ્મ
ત્માયે ભેઘનાનાં ફા યરશણીફેન ફશાય ઓવયીભાં જ ફેઠાં શતાં.
‘ભેઘના નથી કે શુ?
ં ’ એણે યજની રયચચત ઢફે  ૂછરું ને
જલાફની યાશ જમા તવલામ એ ભેઘનાના ફૃભ તયપ ચાલ્મ. ણ
આજે તેને આ  ૂછતાં જયા વંકચ થમ. એને એની તાની
યજની શરક આજે તાના અલાજભાં ન લતાણ ઈ.
એને થમું તાના અલાજભાં આલેરા રયલતણનની નોંધ
યરશણીફેનના ધ્માનભાં આલી ત નશીં ગઈ શમ ને! કે આજે
યરશણીફેન ણ તાનાભાં પ્રણલને ફદરે બાતલ જભાઈનાં દળણન
કયતાં શળે!
જ કે એણે ાછા પયીને જમું શત ત ણ એને
યરશણીફેનના ભોં ય કળ પેયપાય જણામ ન શત કાયણ કે એ ત
એનાભાં લયવથી તાના જભાઈનાં જ દળણન કયતાં આવ્માં શતાં.
કઈ પેયપાય જ થમ શમ ત એક પ્રણલની નજયભાં જ થમ
શત.
‘એ ફેઠી એના ઓયડાભાં.’ એભણે જલાફ આપ્મ ણ એ
શેરાં ત પ્રણલ ભેઘનાના ફૃભભાં દાખર ણ થઈ ગમ શત. ને
યરશણીફેન ભભાણ ફૄં શવી યહ્યાં.
પ્રણલ ફૃભભાં દાખર થમ છતાં ભેઘનાનુ ં તેના તયપ
ધ્માન ગમું ન શત.ું એ ત એના લાંચલાભાં ભગ્ન શતી. પ્રણલ ણ
એનુ ં ધ્માન તાના તયપ લાલાના ખ્મારભાં ન શત. એ દફાતે
ગરે એની ાછ શોંચ્મ ને એના ઓતળકાની ધાય ય ફેવી
ગમ.
લાંચલાભાં તલ્રીન થઈ ગમેરી ભેઘના એકદભ ચભકીને
ફેઠી થઈ ગઈ. ખારી થમેરી જગા ય ગ રંફાલીને આડા
ડતાં પ્રણલે કહ્ુ:ં ‘થેંક મ ૂ.’
આ ફધું એટરી ઝડથી ફની ગમું કે આલનાય પ્રણલ છે
એ જાણ્મા છીમ ભેઘના ગબયાટની ભાયી એક લખત ત રંગ
યથી નીચે કૂદીને ફાયણા તયપ દડી જ ગઈ.
ું લધાયે ડત ગબયાટ દળાણ લી
‘એલ ળુચ્ચ છે ત!’
દે લામાથી ળયભાતાં ભેઘના ફરી ઊઠી.
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‘કે લ?’ પ્રણલે આંખને ચા કયતાં જયા ધીભેથી  ૂછરુ.ં
અલાજ જેટર ધીભ શત એટર જ પ્રશ્ન નફ્પટ શલાની
ભેઘનાને ખાતયી શતી એટરે જ જલાફ લાલાને ફદરે એ ફીજુ ં
જ ફરી ને: ‘નફ્પટ ભાણવના પ્રશ્નના જલાફ હુ ં નથી આતી.’
‘નફ્પટ ભાણવને ત ું ચા ત ામ છે ને?’ કશેતાં પ્રણલે
ાછ આંખન ચા કમો.
‘એભ વાભે ચારીને ભાગીને ીનાયા ભાટે ભને ભાન નથી.’
‘આભાં ભાન અભાનન વલાર નથી. એક ક ચાન જ
વલાર છે , ભેભ વાફ.’ ભેઘના કાંઈ ફરી નશીં ણ પ્રણલની વાભે
તાકી યશી. પ્રણલ ણ એની વાભે એભ જ તાકી યહ્ય શત. ને એ
થડી ભોન ભાં ભેઘના ને પ્રણલનાં શૈમાંઓએ કણ જાણે
કેટરીમ લાત કયી રીધી.
‘આજે તતાજીએ ભને લાત કયી.’ છે લટે પ્રણલે જાણે ેરી
ભોન લાતના અનુવધ
ં ાનભાં શમ તેભ કહ્ુ.ં
‘ળાની લાત કયી?’ પ્રણલની લાતનુ ં ધડભાથું ન વભજાતાં
ભેઘનાએ  ૂછરું ને તયત જ કંઈક અંદાજ આલી જતાં ળયભાતાં એ
ભોન થઈ ગઈ.
‘એભણે ભને કહ્ું કે જ ભને તાયી વાથે રગ્ન કયલાભાં
લાંધ ન શમ ત એ આણા તલલાશ કયી નાખલા ભાગે છે . ’
‘છી તેં શું તલચામુ?
ું ’
‘ભેં એભને કહ્ું કે છકયી ત જાણે ફહુ વંદ ડે તેલી
નથી ણ —’
‘ત છી આ વાશેફને અશીં સુધી આલલાની તસ્દી
રેલાનુ ં કશું કાયણ ન શત.ું તભને જે વંદ ડે એલીને ત્માં જ જવું
શત ું ને!’ પ્રણલને અટકાલતાં ભેઘના લચભાં જ ફરી ઊઠી.
ણ પ્રણલે જાણે તેન ુ ં ફરવું વાંબળ્મું જ ન શમ તેભ
તાનુ ં ફરવું આગ ચરાવ્મુ:ં ‘ણ એ શવે છે ત્માયે એના
ગારભાં જે ખંજન ડે છે તેને ચ ૂભલાનુ ં ભન થઈ જામ છે .’
પ્રણલની આલી નફ્પટાઈથી ચભકતાં ભેઘના ાછી શઠી
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ગઈ. એણે ગુસ્વે થલાન પ્રમત્ન કમોમ ખય ણ એન એ પ્રમત્ન
પ્રણલના શાસ્મભાં અટલાઈ ગમ. ને ઝડથી નજીક વયતાં પ્રણલે
એ ખંજન ય ચફ
ં ૂ નની ભશય ભાયલા પ્રમત્ન કમો ણ એની આ
ચાર વભજી જતાં ભેઘના ફૃભભાંથી ફશાય નીકી ગઈ.
થડી લાયે એ ટ્રે ભાં ચાના ફે ક રઈને ાછી આલી ને
ફરી: ‘રે ચા ી ને ચારલા ભાંડ.’
‘કે ભ ઘયાઈ ગઈ અત્માયથી જ! શજુ ત ભાિ તલલાશની જ
લાત થઈ છે . જ્માયે રગ્ન થળે ને...’
‘ત્માયની લાત ત્માયે . ણ શલેથી જ્માં સુધી રગ્ન ન થામ
ત્માં સુધી તાલંુ અશીં આલલાનુ ં ફંધ.’
‘કે ભ? ભમ્ભીએ એકદભ કપયુણ જાશેય કયી દીધ કે શુ?
ં ’
‘તાયે જેભ ભાનવું શમ એભ ભાન.’
‘ણ કઈ કાયણ? એભ કે ભ ચારળે?’ ગચ
ં ૂ લાઈ જતાં
પ્રણલ ફરી ઊઠય.
‘ચારે કે ન ચારે ણ શલેથી રગ્ન તે ત્માં સુધી તાલંુ
અશીં આલવું ફંધ. ને ફશાય ણ તાયે ભને ભલાન પ્રમત્ન નશીં
કયલાન.’
‘તે ત ું કૉરેજભાં ફડીગાડણ રઈને ત નથી આલલાની ને!
ત્માં તને ભતાં ભને કણ યકળે? છતાંમ જ ત ું ભને આભ શેયાન
કયીળ ત હુ ં તને ઉાડી જઈળ. છી બરે ને કાકા ને ભાવી ભાયી
ાછ રીવ દડાલતાં.’
‘ત ું ફશાયલરટમા જેવું ફરે છે . જ કઈ વાંબી જળે ત
રગ્ની લાત ત એકફાજુ યશી ણ તલલાશની લાતેમ ઊડી જળે.
છી લગાડજે ભંજીયાં. શલે ંચાત કમાણ લગય ચા ી ને ચારલા
ભાંડ.’
‘ચા ીતા શેરાં ભાયા શઠ બીના થલા તરવે છે . તાયા
શઠ શું તલચાયે છે ?’
‘ભાયા શઠ ચબડાલાના ભ ૂડભાં છે , જ ત ું લેાવય ફશાય
ચાલ્મ નશીં જામ ત.’
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‘એનાથી કણ ગબયામ છે .’ કશેતાં પ્રણલે ચા ીલા ભાંડી.
ચા  ૂયી કયતાં એણે ાછ લાતન દય વાંધ્મ: ‘ભેઘના, રગ્ન
ક્યાયનાં રઈશુ?
ં ’
‘એની આણે ળી ંચાત? લડીર નક્કી કયળે ફધું
એભની જાતે.’
ત?’
જ.’

‘વભજ કે એ રક એ નક્કી કયલાનુ ં આણા ય છડે
‘ત ભે ભરશના છી ગભે ત્માયે , ણ એ શેરાં ત નશીં
‘ભે! ભેઘના તને નથી રાગત ું કે એ ત ફહુ દૂ ય કશેલામ?’

‘તને ફહુ ઉતાલ આલી ગઈ શમ એભ રાગે છે . ણ
ભાયે જ નક્કી કયલાનુ ં શમ ત એના શેરાંની કઈ તાયીખ હુ ં ન
સ્લીકાલંુ .’
‘શભણાં ત ેરી ચા ઠંડી થઈ જતી શતી એભ ત ું જ કશેતી
શતી!’ પ્રણલે આંખ નચાલતાં કહ્ુ.ં
‘એ ત ચાની લાત શતી.’ કાંઈક વભજાતાં ભેઘના
ળયભાતાં ફરી.
‘એને આ ભેઘનાની લાત છે . ત ું જ કશે, એ ફેભાં કે ટળું
વામ્મ છે !’
ને ભેઘના લધાયે ળયભાઈ યશી. છી થડી લાય જાણે
ભોનનુ ં વામ્રાજ્મ સ્થામું શમ એભ ફેમ જણાં ચ ૂ થઈ ગમાં.
ણ શૈમાં ત એભનાં કે ટરીમ લાત કયી યહ્યાં. છતાં જાણે આગ
ફરલા ભાટે કઈને ફીજી લાત જ ન સ ૂઝતી શમ તેભ. ગભે તેભ
ણ ફન્ને એકફીજાની નજયથી દૂ ય જલા જ નશતાં ભાગતાં એ
લાત ણ એટરી જ વાચી શતી.
લોથી પ્રણમની લેરને ફેમ એ અભીતવિંચન કયી યહ્યાં
શતાં એ લેરને આજે રગ્નવભ ુષ્ ખીરલા ભાંડું શત ું ત્માયે ફેમ
જાણે વાલ ભગ
ં ૂ ાં ફનીને એકફીજાની વાભે તાકી યહ્યાં શતાં.
છે લટે ભોન ન જીયલાતાં ભેઘના ચાનાં કયકાફી અંદય
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ભ ૂકી આલલા ઊઠી ત્માયે જ એભના ભોનને જાણે લાચા ફૂટી: ‘ત હુ ં
જાઉં શલે.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં જલાનુ ં એને ભન ન શત ું ણ ફા ફશાય
ું ઠીક ન
તાકતાં ફેઠાં શતાં ત્માયે ચા ીધા છી અંદય ફેવી યશેવમ
શત ું ને!
‘હુ ં આ કયકાફી અંદય ભ ૂકી આવું છી તને એન જલાફ
આુ.ં કશેતાં ભેઘના અંદય ચારી ગઈ અને એક આજ્ઞાંરકત તત
ફનલા ભાગત શમ એભ અધો ઊબ થમેર પ્રણલ ાછ ફેવી
ગમ. ભેઘનામ પ્રણલનુ ં વાતનધ્મ છડલા ક્યાં ભાગતી શતી!
રગ્નન પ્રશ્ન પ્રણલે બરે આજે ઉઠાવ્મ શમ ણ
ભેઘનાએ ત જ્માયે નાનણભાં ઘયઘય યભતાં શતાં ત્માયન
પ્રણલને તાના ભનભંરદયના તવિંશાવન ય ફેવાડી જ દીધેર
શત. જ્માયે થડી લાય છી એ ાછી આલી ત્માયે કડાં ફદરીને
તૈમાય થઈને આલી શતી.
‘કે ભ તાય ક્યાંક ફશાય જલાન પ્રગ્રાભ છે કે શુ?
ં ’
પ્રણલથી  ૂછી જલામુ.ં
‘શા.’ એકાક્ષયી જલાફ લાતાં ભેઘના શવી યશી. પ્રણલ
ણ ભનભાં ભઝ
ં ૂ ાઈ યહ્ય.
‘ક્યાં?’ એન પ્રશ્ન ણ એકાક્ષયી જ વમો.
‘ભાયા પ્રેભી વાથે ફશાય પયલા જલાન. ફાને ત કહ્ું છે કે
કૉરેજભાં ક્રાવ બયલા જલાનુ ં છે .’
‘એ કૉરેજ કઈ તયપ આલી?’ અજાણ શલાન તભથ્મા
પ્રમાવ કયતાં પ્રણલે  ૂછરુ.ં
જ ને!’

‘એન યસ્ત ભને ખફય નથી ણ પ્રેભીને ત ખફય શળે

‘એભ ાછ દયાવું ફયાફય નશીં. પ્રેભી અજાણ્મે યસ્તે
રઈ જામ ત?’
‘એ ત ત્માયે જઈ રેલામ. ણ શલે તાલંુ રપરવપીનુ ં
બાણ ડત ું ભ ૂકીને આગ થા એટરે હુ ં ફૃભનુ ં ફાયણું ફંધ કલંુ .’
કશેતાં ભેઘનાએ એને જાણે ફશાય ધકે રલા પ્રમત્ન કમો.
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‘જ તાયે ફાયણું ફંધ કયલાની એટરી જ ઉતાલ શમ ત
અંદય આલીને જ ફંધ કયી દે ને! જ હુ ં જયામ લાંધ રઉં ત
કશેજે.’ કશેતાં પ્રણલે આંખ પાંગી કયી ણ ભેઘનાએ યવડા તયપ
િાવી નજય કયી કે પ્રણલ બડકીને ઊબ થઈ ગમ. એના ભનભાં
કે ફા આલતાં શળે.

ફન્ને ફશાય નીકળ્માં ત્માયે કણ જાણે કે ભ ણ ફનેનેનાં
ભનભાં ક્ષબ થત શમ એભ એ અનુબલતાં શતાં. આભ ત એ
ફન્ને કૉરેજભાં કામભ વાથે જ જતાં શતાં ને! એટરે આભ ત
એભનુ ં વાથે જવું સ્લાબાતલક જ શત ું ણ શેરાંના ને આજના
વંફધ
ં ભાં ફેમને બેદ જણાત શત. શા, ફશાયના કઈને એભાં
નતલન રાગે તેભ ન શત.ું
‘કઈ તયપ જઈશુ?
ં ’ ફશાય નીકી થડે દૂ ય ગમા છી
પ્રણલે  ૂછરુ.ં
‘ભને ળી ખફય! ત ું ભને રેલા આવ્મ ને હુ ં તાયી ાછ
ચારી આલી છં એભ જ ભાન.’ ભેઘનાએ ફેરપકય જલાફ આપ્મ.
‘ભંચઝરની ત ખફય છે ને!’
‘એનીમ શલે ત ખફય નથી. સુકાન તાયા શાથભાં વોંી
દીધું છે .’ નજય ઢાીને ભેઘનાએ કહ્ુ.ં પ્રણલ એ ઢે રી નજયનાં
ઊંડાણ ભાલા ભથી યહ્ય. એભાં વપતા ન ભતાં એને જે
યસ્તાની ખફય શતી એ તયપ અગ્રેવય થમ. ણ થડે દૂ ય જતાં
ભેઘના વાફયભતી તયપને યસ્તે પંટાઈ એટરે પ્રણલથી ન યશેલામુ:ં
‘શભણાં ત કશેતી શતી કે તને યસ્તાની ખફય નથી.’
‘ભને જે યસ્તાની ખફય છે એની ભંચઝરની ખફય નથી ને
જે ભંચઝરની ખફય છે એના યસ્તાની ખફય નથી એટરે ત તને
સુકાન વોંપ્મું ને!’ કશેતાં ભેઘનાએ ાછી આંખ નચાલી.
‘જ ભને સુકાન વોંપ્મું શત ું ત છી ભાયી ાછ
આલલાને ફદરે આભ કે ભ લી?’
ભેઘનાએ કળ જલાફ ન દીધ કદાચ ેર વલાર ણ
જલાફની અેક્ષા ન યાખત શત એની એને જાણ શતી એટરે.
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યસ્ત અત્માયે રગબગ ઉજ્જડ જણાત શત યસ્તાની ફેમ
તયપ શરયમાી પેરામેરી શતી. જ્માં સુધી નજય શોંચે ત્માં સુધી
કઈ ચશરશર જલા ભતી ન શતી. ‘શલે છી આભ વાથે
પયલા નશીં નીકામ.’ ભેઘનાન ક્ષબ આખયે ફરી ઊઠય.
‘કે ભ?’ ેરા ુલુની રાયલાશી વત્મને ઉલેખતી છતી
થઈ. જ કે એનેમ એની ખફય ત શતી જ. અયે , આજે ભેઘનાના
ઘય તયપ આલતાંમ એના ગ શેરાંની જેભ ક્યાં ઊડતા શતા!’
‘આણા તલલાશ થઈ જળે ને ફધાંને ખફય ડી જળે કે
આણે ફેમ યણલાનાં છીએ એટરે એભની નજયમ આણા ય
શેય યાખતી શમ એલી થઈ જળે.’
‘આ ળશેય ઘણું ભટું છે ને આણને ઓખતાં શમ એના
કયતાં આણને ન ઓખતાં શમ એલાં ઘણાં ભાણવથી એ
છરકાઈ યહ્ું છે .’
‘તેથી શુ?
ં આણને ઓખત ું કઈ આણને નશીં જ જઈ
જામ એભ કે ભ ભનામ? ને ફા ણ શલે ભને તાયી વાથે આભ
પયલા ફશાય નશીં નીકલા દે જજે ને!’ ભેઘના ફરી. તેના
ભનભાં એભ કે પ્રણલને ફાના નાભની ધાકથી ઢીર ાડી ળકાળે
ણ એભાં એને વપતા ન ભી.
‘એન લાંધ નશીં. ત ું જજે ને બણેરાં છકયાંનાં ભાફામ જલ્દી સુધયી જતાં શમ છે .’ પ્રણલ ભનભાં વાચી
રયસ્સ્થતત વભજત શલા છતાં ફલ્મ. એનેમ એ લાતની ખાતયી
શતી જ કે શલે તેભનુ ં ભવું ને આભ વાથે ફશાય નીકવું કઠીન
ફનલાનુ ં જ શત.ું ને ભેઘનાનુ ં સ્ત્રીભાનવ ત એ લાત ક્યાયનુમ
ં
વભજી ગમું શત.ું
આજે પ્રણલને એના તતાએ જે લાત કયી શતી એ શકીકત
ફનીને કારે ભેઘનાનાં ભાફા ાવે આલલાની જ શતી ને. ને
છી જ્ઞાતતની ફીકને કાયણે ાફંધી ણ. આજે ફન્નેના ભનભાં
અનેક ઊતભિમ ઊભટી યશી શતી ણ તેને લાચા આલાભાં ફેમ
થડકતાં શતાં એટરે ત આભ વાભાન્મ ટટપ્ાં કમાણ કયતાં શતાં
ને!
જ્ઞાતત અને વભાજની યીતે એભનાં રગ્ન ળક્ય શતાં અને
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એભાં તાનાં લડીરની વંભતત ભી જ જળે એ તલશ્વાવે ત એ
રક આજ સુધી એભની પ્રેભની નોકા શંકાયતાં આવ્માં શતાં. ણ
આજે જ્માયે એભના ભનની ભુયાદ ાય ડલાની ઘડી આલી ત્માયે
ફેમ કે લાં બાયે ખભ ફની ગમાં શતાં એ લાતનુ ં આિમણ એભનેમ
ક્યાં નશત ું થત!ું
આખયે એ બાયે ખભ ભોનન ડદ શઠય. ફેમ જણાં
રગ્નની લાત યથી પ્રેભની ને એભાંથી કૉરેજભાં એભના રગ્નની
જાશેયાત થમા છી ડનાયી અવયની લાતભાં એલાં ત ભગ્ન
થઈ ગમાં કે અંધાયાં ઘેયાઈ ગમાં એની ખફયે મ એભને ખાસ્વી
કરાક છી ડી.
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૩. રાગગણીનો નળો રાગ

પ્રણલ અને ભેઘનાના તલલાશની લાતને રગબગ એક
ભરશના જેટર વભમ થમ શત. ફન્ને ક્ષનાં ઘય લચ્ચે શેરાં
શત એના કયતાંમ લધાયે ગાઢ વંફધ
ં ળફૃ થઈ ગમ શત.
ણ જે ફે વ્મસ્ક્તઓને કાયણે આ લશેલાય ળફૃ થમ શત
એ ફે જણાં ત વભાજનાં ફંધનને કાયણે જાશેયભાં ભી ણ
નશતાં ળકતાં. અરફિ લડીરની નજયે . ફાકી કૉરેજ, નદીની
યે તભાં, ફાગભાં કે કદીક તથમેટયભાં ત — ફધે ઓછાં લડીરનાં
વામ્રાજ્મ સ્થામેરાં શતાં! ત્માં ત ભેઘના ને પ્રણલ કરાક સુધી
બાતલનાં ભધુયાં સ્લપ્નભાં યાચતાં શતાં ને એ સ્લપ્નની વાક્ષી
ફનલા ક્યાયે ક યાચગણી નાભના જીલને ણ વાથે ખેંચી જતાં શતાં.
યાચગણીની સ્સ્થતત ખયખય તલચચિ શતી. એણે કૉરેજના
શેરા લણથી જ પ્રણલને તાન કયલા ધામો શત. ને એ ભાટે
એણે એની વાથે દસ્તી ફાંધી શતી. પ્રણલને શું ગભત ું શત ું ને શું
નશીં એની યજેયજની ભારશતી એણે તાના ભનભાં વંઘયી શતી.
એના તલચાયભાં એણે એની કે ટરીમ યાત ઊંઘતલશણી વાય કયી
શતી. અયે , ાછરી યાતે જયીક આંખ ભીંચામ ત સ્લપ્નભાંમ એ
પ્રણલની વાથે નશતી ભશારતી શુ!ં
આજે એના ભનન ભાનીત એ ભયર ફીજી ઢેરડી વાથે
કા કયી યહ્ય શત. એ જાણે ાયક થઈ ગમ શત. અયે , એટળું
જ ુયત ું ન શમ તેભ એ ફન્નેના લખતલખતના પ્રેભારાની
વાક્ષી ણ તાને ફનવું ડત ું શત ું એને ભાટે યાચગણીનુ ં શૈ મ ું
કે ભેમ કયીને એને વાથ દઈ ળકત ું ન શત.ું

પ્રણલ અને ભેઘના ફેમ કઝીન ન શતાં ને એ ફન્નેના
તલલાશ થલાના શતા એ લાત જે રદલવે એણે જાણી તે રદલવે જ
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એના શૈમાના શજાય ટુકડા થઈ ગમા શમ એભ એ બાંગી ડી
શતી. એભના તલલાશભાં ણ એને શાજય યશી વાક્ષી ફનવું ડું
ત્માયે એની સ્સ્થતત એલી થઈ ગઈ શતી કે એકાંત ભેલીને યડી
રેલા એ લરખાં ભાયલા ભાંડી શતી. ણ લય ને કન્મા ફેમની એ
વાથીદાય એ એભ કે ભ છટકી ળકે !
છીના રદલવભાં પ્રણલ અને ભેઘનાથી તેની આ ઉદાવી
છૂી યશી ળકી ન શતી. ઘણું  ૂછલા છતાં જ્માયે એના તયપથી
કળા વંતકાયક ખુરાવાને ફદરે ગલ્રાંતલ્રાં જેલ જ જલાફ
ભળ્મ ત્માયે ેરાં ફેમે ભાની રીધું કે એ કઈ પ્રેભના ચક્કયભાં
અટલાઈ શળે.
એ તલચાયતાં શતાં કે જે શળે તે ફેચાય રદલવભાં ત ફશાય
આલી જ જળે. ણ એભને એ ક્યાં ખફય શતી કે યાચગણીના પ્રેભનુ ં
આ ચક્કય નશીં ણ પ્રેભન તિકણ શત ને એ ફેમ એ તિકાણના
ફીજા ફે ખ ૂણા ય ઊબાં શતાં!
કૉરેજ ળફૃ થમે રગબગ િણ ભરશના થલા આવ્મા શતા
ણ યાચગણીન જાણે બણલા યથી યવ જ ઊડી ગમ શમ એભ
રાગત ું શત.ું તેના ફરલા, શયલા, પયલા કે કડાંની ટાટી
ાછથી તેની ઉદાવી જાણે ડરકમાં કયી યશી શતી.
એનુ ં ભન બણલાભાં રાગી ળકત ું ન શત.ું છે લ્રા ભરશનાથી
ત કૉરેજભાં ણ એટરી અતનમતભત થઈ ગઈ શતી કે પ્રણલ ને
ભેઘનામ ચચિંતાભાં ડી ગમાં શતાં.
ને એક પ્રવંગ જ ના ફન્મ શત ત એણે કૉરેજ કદાચ
છડી ણ દીધી શત. ેરી કશેલત છે ને કે ડૂફત ભાણવ તયણું
કડે. તે યાચગણીને ણ એક તયણું કડલાની તક વાભે ચારીને
આલી ને એ તયણાને વશાયે તયી જલા યાચગણી એને લગી ડી.
ને એની કૉરેજ છડી દે લાની લાત ય  ૂણણતલયાભ ભુકાઈ ગમુ.ં
લાત એભ ફની કે કૉરેજના લાતિકત્વલ પ્રવંગે એક
ગુજયાતી એકાંકી બજલલાનુ ં નક્કી થમું શત.ું આ એકાંકીની ફધી
જલાફદાયી પ્રણલ ય આલી શતી. ફધાં ાિની લયણી ણ
પ્રણલે જ કયી. શા, એકાંકીના ભુખ્મ ાિ ભાટે ગુજયાતીના
પ્રાધ્માક જીએ પ્રણલની લયણી શેરેથી જ કયી દીધી શતી.
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છી ત પ્રણલ ભેઘના વાથે નજીકના બતલષ્મભાં
યણલાન શત એવું જાણતાં જી વાશેફે ભેઘનાની લયણી
એકાંકીની ભુખ્મ નાતમકાના ાિ ભાટે કયી દીધી શતી. ભેઘના ને
પ્રણમને એભાં લાંધમ ક્યાં શત! અને એટરે ત એ એકાંકીનાં
રયશવણર ણ ળફૃ થઈ ગમાં શતાં ને!
ણ જ્માયે લાતિકત્વલના ભુખ્મ ભશેભાન તયીકે
વ્રજયામનુ ં નાભ નક્કી થમું ત્માયે ભટ લાંધ આલી ડય.
વ્રજયામ ભેઘનાના તતાના તતયાઈ શતા ને એભના ખાવ દસ્ત
ણ શતા. એટરે રગ્ન શેરાં ભેઘના પ્રણલની વાથે આભ
નાટકભાં એભની વાભે આલે ત એભને ગુસ્વે થલાનુ ં કાયણ ભી
યશે.
ભેઘનાને જે લાત શજુ સુધી વાભાન્મ રાગતી શતી તે શલે
ચચિંતાજનક રાગલા ભાંડી શતી. તેને થમું કે વ્રજયામ ભુખ્મ
ભશેભાન તયીકે આલલાના ન શમ ત ણ તે પ્રણલની વાથે
આભ નાટકભાં ઊતયે એ એક પ્રકાયની છકયભત જ ગણામ.
એ ભનભાં દુખી થઈ ગઈ. એને થમું કે એણે શેરેથી જ
આ લાતભાં વાથ આલાની ના ાડી દે લી જઈતી શતી.
પ્રણલ ણ ભેઘનાની આ લાત વાથે વંભત થઈ ગમ.
તેને થમું કે રયશવણર શજુ શભણાં જ ળફૃ થમાં શતાં એટરે ભેઘનાને
સ્થાને ફીજી કઈ મુલતીને રઈ રેલાભાં કળ લાંધ આલે તેભ ન
શત.
ભેઘનાને વભજાલીને યાણેમ એને નાટકભાં ચાળુ યાખલા
જી વાશેફ તલચાયતા શતા તેભનેમ પ્રણલે નાતની લાત આગ
કયીને ાછા ાડયા. એને ત તાના ાિની વ્રજયામ ય કે લી
અવય ડળે એની ણ ચચિંતા થલા ભાંડી શતી. ણ એનાથી ત
છટકી ળકામ એભ શત ું જ ક્યાં?
ભેઘનાએ તાને સ્થાને યાચગણીને ભ ૂકલાની લાત કયી ત
એ ફધાને ફયાફય રાગી. ને યાચગણી ત તે ભનભાં જેભ
ચાશતી શતી તેભ પ્રણલની વાથે તેની ત્નીના ફૃભાં આલલા
થનગની ઊઠી. વાચે નશીં ત નાટકભાં. ને કદાચ એભ કયતાં
ફાજી રટાઈને તાના ક્ષભાં આલી જામ ણ ખયી.

સ્ભ ૃતતવંતા

31

આવું તલચાયતી લખતે એને ભેઘનાન કે એની સ્સ્થતતન
તલચાય કયલાની જફૃય જણાતી ન શતી. જીલનભાં પ્રણલને શાયી
ચ ૂકે રી યાચગણી નાટકભાં ને એના થકી જીલનભાંમ ણલને
જીતલા જાણે ભેદાને ડી શતી.
નાટકભાં ભેઘનાને સ્થાને યશેલા શા ાડી ત્માં સુધી
યાચગણીને એની ગંબીયતાન  ૂય ખ્માર ન શત. આ નાટકભાંના
કેટરામ વંલાદ પેયલીને વાચાં તત-ત્નીને ભુખે ળબે એલા જ
ફનાલામા શતા. કાયણ કે ભેઘના ને પ્રણલ યણલાનાં શતાં એટરે
આલા છૂટલાા વંલાદ ચારી ળકે તેભ શતા. આ વંલાદ
પેયલલાનુ ં ભુખ્મ કાયણ એ શત ું કે એભને ઓલતવિવ ગ્ર ૂન વાભન
કયલાન શત.
જીલનભાં પ્રણલને ન ાભી ળકતાં તનયાળ થમેરી
યાચગણીને નાટકભાં એની વાચી ત્નીન અચબનમ કયલાભાં ળફૃભાં
થડ ખચકાટ થત શમ એભ રાગત ું શત ું ણ એક લખત
પ્રણલને જીતી રેલાન ભનથી ભક્કભ તનધાણ ય કમાું છી યાચગણીના
અચબનમભાં જાણે પ્રાણ ુયામા શતા.
અન્મ ાિભાં શલાને કાયણે રયશવણરભાં શાજય યશેતાં
દયે ક યાચગણીના આલા અચબનમથી છક થઈ ગમાં. એભને ભનભાં
થલા રાગ્મું કે યાચગણીના જેલ અચબનમ કદાચ ભેઘનામ ન કયી
ળકત.
એક રદલવ કૉરેજના ગાડણ નભાં ટશેરતાં ભેઘનાની ળંકા
ટકય કયલાનુ ં ન બ ૂરી: ‘અરી યાચગણી, તભાય ફેમન અચબનમ
જતાં રકને એભ જ રાગળે કે તભે ફેમ લાસ્તલભામ તત-ત્ની
જ શળ.’
‘એનુ ં નાભ જ અચબનમ, લશારી વખી. એનુ ં નાભ જ
અચબનમ. ણ ભને કાંઈક ફત ું શલાની ગંધ આલે છે . તને
અદે ખાઈ ત નથી આલતી ને!’
‘ભાયે અદે ખાઈ કયલાનુ ં કઈ કાયણ? ત ું ત એની વાથે
નાટક કયી યશી છ એ ખલંુ ણ આખયે પ્રણલ યણલાન ત
ભાયી વાથે જ છે ને!
‘તમ તાયા સ્ત્રીભાનવભાં ભાયે ભાટે જેરવી ઉત્ન ન થામ
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એ હુ ં ભાનુ ં નશીં. તને એભ નથી રાગત ું કે તાયા આ પ્રણમદયભાં
આ નાટક કયતાં હુ ં ક્યાંક રંગય નાખી દઈળ.’ યાચગણીએ શવતાં જ
ભનની લાત કશી દીધી.
‘ના યે , ભાયે ત એક તયપ ફચણન વાથી છે ને ફીજી
તયપ પ્રાણથીમ અતધક પ્માયી વશેરી છે . હુ ં કના ય ળક કલંુ ?’
યાચગણીની ટકયે વાલધ થતી ભેઘનાએ એને તાના પ્રેભને
તાંતણે ફાંધલાન પ્રમત્ન કયતાં કહ્ુ.ં
‘એટરે ત પ્રણલની વાથે અચબનમભાં જયા ણ છૂટ રેતાં
ભને તાય ખ્માર યહ્યા કયે છે .’ યાચગણીએ કહ્ું ણ ભન ત એનુ ં
કશી યહ્ું શત:ું કદાચ ભરશના ફે ભરશના છી તાય ભત ફદરાઈ
જામ ત ભને દ ન દે તી.
‘ભને નથી રાગત ું કે ત ું પ્રણલને ભાયી ાવેથી છીનલી રે.
ભને તાયા ય જેટર તલશ્વાવ છે એટર જ પ્રણલ ય ણ છે . ’ યે
ભન એક તયપ એ ગબયાઈ યહ્ું છે ત ફીજી તયપ તલશ્વાવની લાત
કયીને તે તાને ભનાલલાની ચેષ્ઠામ કયી યહ્ું છે .
ણ ફીજે રદલવે રયશવણરભાં ભેઘનાએ યાચગણીન
અચબનમ જમ ત એ ભોંભાં આંગાં નાખી ગઈ. જીલ ય આલી
ગમેરી યભણી શું કયી ળકે છે એની પ્રતીતત એણે ભેઘનાને કયાલી
દીધી. પ્રણલન અચબનમ એને યાચગણીની વાભે વાલ ભ રાગ્મ
એટરે એણે ફાગભાં પયતાં જેભ યાચગણીને કહ્ું શત ું એભ કશી
પ્રણલને ઉિેજલાન પ્રમત્ન કમો.
યાચગણીની સ્સ્થતત ત શાયે રા જુગાયી જેલી શતી અને એભાં
બી શતી ભેઘનાની ટકય. લી એના ભનભાં પ્રણલને ાભલાની
જે એષ્ણા શતી એ એભાં ઉભેય કયતી શતી એટરે એ ત ભન
ભ ૂકીને અચબનમ આી યશી શતી ણ પ્રણલ ત ભનભાં વદામ
ભેઘનાને યાખીને યાચગણી વાથે રદર લગયન અચબનમ કયી યહ્ય
શત.

લાતિકત્વલ આવ્મ ને ગમ. પ્રા. જીની ને વોની
ભશેનત ાણીભાં ગઈ. શ્રેષ્ઠ નારટકા ભાટે ન ુ ં ઇનાભ ઓલતવિવ
ગ્ર ૂને ભળ્મુ.ં ગુજયાતી નારટકાભાંન ુ ં પ્રણલનુ ં ાિ ઘણું જ નફફૄં
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જણામું ને યીક્ષકને ભતે એને કાયણે જ નારટકાન ફધ ચાભણ
ભામો ગમ. શા, યીચગણીના અચબનમનાં વોએ લખાણ કમાું . ણ
તેથી શુ?
ં
ણ યાચગણી રશિંભત શાયી ન શતી. નારટકાભાં એણે પ્રણલને
વભી ખેંચલાન જે પ્રમત્ન કમો શત તેની અવય ક્યાયે ક ત
જણામા તવલામ યશેલાની ન જ શતી એની તેને ખાતયી શતી.
ભેઘનાએ નારટકા શેરાં એને જે ટકય કયી શતી એન ડંખ
શજુ તેના રદરભાંથી ગમ ન શત. શલે એ પ્રણલને ાભલાના
ભક્કભ ધ્મેમ વાથે ભેદાને ડી શતી. એનુ ં રદર એને લાયં લાય
તનયાળાના વંકેત આત ું શત ું ણ એ એભ શાયીને ફેવી યશે એલી
ક્યાં શતી!
ત્માં લી એક પ્રવંગ એલ ફન્મ કે એ ઝૂભી ઊઠી. એને
ભનભાં થમું કે તાનુ ં નવીફ શજુ જય કયત ું શત.ું લાત એભ ફની
કે ભેઘનાના તતાજી કુંદનરારની ફદરી સુયત નજીકના કઈ
ગાભભાં થઈ શતી એટરે એભની વાથે ભેધનાને ણ જલાનુ ં શત ું
ને સુયતની કૉરેજભાં એડતભળન રેવ ું ડલાનુ ં શત.ું
આ ફદરીને કાયણે ભેઘના ને પ્રણલનાં રગ્ન ણ થડાં
ાછાં ઠેરલલાં ડલાનાં શતાં. આલી લાત જાણતાં યાચગણી
આનંદભાં આલી જામ એભાં નલાઈ જ શુ!ં એને રાગ્મું કે પ્રણલ
વાથેની એની ભૈિી પ્રેભભાં રટાઈ જામ એલી તક શલે
શાથલેંતભાં જ શતી.
ભેઘનાનુ ં જલાનુ ં જલ્દીભાં જલ્દી થામ એલી એ બગલાનને
પ્રાથણના કયલા ભાંડી. એટરે ત જ્માયે ભેઘના એને ભી ત્માયે
એણે વોથી શેર એ જ પ્રશ્ન કમો ને: ‘ક્યાયે ઊડે છે તાયી
વલાયી?’
‘કારે જ જલાનુ ં છે . ભને સુયતની એભ. ટી. ફી. કૉરેજભાં
એડતભળન ભી ગમું છે . પ્રણલને જમ?’
‘ભેં જમ નથી. ભને એભ કે તભે ફેમ યજની જેભ વાથે જ
નીકળ્માં શળ. રામબ્રેયીભાં તાવ કયી?’
‘તને ત ખફય શળે જ કે અભાલંુ વાથે નીકલાનુ ં તલલાશ
છી ફંધ થઈ ગમું છે . વાથે નીકીએ ત આખી ળેયી તાકી યશે
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છે . ભેં રામબ્રેયીભાં નજય કયી જઈ. એ ત્માં ણ નથી. ક્યાં ગમ
શળે?’ ભરકાતાં ભેઘનાએ કહ્ુ.ં
‘ત છી એ કદાચ ફાગભાં શળે. કૉભન ફૃભભાં ત ફહુ
કચફચ છે .’ યાચગણીએ કહ્ુ.ં એ ફધે તાવ કયીને જ આલી શતી
ને ક્યાયની પ્રણલની જ યાશ જઈ યશી શતી.
‘ચાર ફાગભાં જઈએ.’ ભેઘનાએ કહ્ુ.ં
‘તભાયી ફે જણાંની કંનીભાં હુ ં આલીળ ત ટફૄં નશીં થઈ
જામ?’ કશેતાં જલાફની યાશ જમા તવલામ એ ભેઘનાની વાથે
ફાગ તયપ ચારી.
‘ત ું એટરી ફરફર કયે છે કે ટફૄં ત થઈ જ જામ છે
ણ અભાયે તાયા તવલામ ચારે છે જ ક્યાં!’
‘એટરે ભાયે ફરલાભાં શલે યે ળતનિંગ કયવું ડળે એભ ત
ત ું કશેલા નથી ભાગતી ને?’
‘ના યે ત ું ફરે છે એટરે ત ગભે છે . તાયે રીધે ત કામભ
લાતાલયણ વજાગ રાગે છે .’
પ્રણલ ફાગભાં જ શત. કદાચ એ ભેઘનાની જ યાશ જત
શળે. ભેઘના એની વાથે રન ય ફેવતાં ફરી: ‘કે ભ, આજે
ફાગભાં જભાલી છે ? હુ ં ત રામબ્રેયીભાંમ તાવ કયી આલી.
યાચગણી કશે ત ું કદાચ ફાગભાં શઈળ એટરે હુ ં આ તયપ આલી.
શભણાંનાં આણે ફાગભાં ફહુ ફેવતાં નથી ને!’
‘શભણાં આણાથી વાથે નીકાત ું નથી એટરે ક્યાં ભીશું
એમ નક્કી કયી ળકાત ું નથી.’
‘એ લાત નથી. બાઈ વાશેફ તાયા થનાયા તલયશની
લેદનાભાં અત્માયથી જ ઉદાવ થઈ ગમા છે એટરે ફાગનાં
ઝાડલાને ેરા બયતની જે  ૂછલા આવ્મા શળે કે તભે ભાયી
ભેઘનાને બાી ક્યામ?’ યાચગણી ચ ૂ યશી ળકે ખયી!
‘એવું શમ ત યાચગણીને જ  ૂછવુ.ં એ આખા ગાભની
ખફય યાખે છે .’ ભેઘનાએ યાચગણીની ઉડાલી.
‘એમ શભણાંની ભાયાથી અગી યશે છે .’

સ્ભ ૃતતવંતા

35

‘હુ ં ક્યાં અગી યહુ ં છં? તભે ફેમ જણાં તભાયા પ્રેભની
ુ ાંથી નલયાં ડ ત તભને ભાયી વાભે જલાન વભમ ભે
ગુટુગણભ
ને!’
‘શા, આજે ભેં તાયી વાભે ધ્માનથી જમું ત ભને રાગ્મું કે
ત ું શભણાંની સ ૂકાઈ ગઈ છે .’ ભેઘનાએ કહ્ુ.ં
‘એ ત તભે ફેમ ડફર થઈ ગમાં એટરે તભને એવું જ
રાગલાનુ.’ં
ું ડફર થઈ જા ને! કઈ ધ્માનભાં છે ? ના શમ ત
‘ત તમ
ભને કશે એટરે હુ ં ફતાવુ.ં ’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ના શમ ત હુ ં આલતે ભરશને સુયતથી ાછી આવું ત્માં
સુધીભાં કઈ ળધી યાખજે એટરે ભાયે પયીથી પેય ન ખાલ ડે.’
ભેઘનાએ કહ્ુ.ં ને જજિંદગીભાં શેરી લખત યાચગણી એન જલાફ
દે લાને ફદરે ચ ૂ યશી.
‘ત ું સુયત જતી યશેલાની છે એ જાણીને ભાયા કયતાં ત એ
લધાયે ઉદાવ થઈ ગઈ છે .’ પ્રણલના ભનભાં એભ કે તે યાચગણીના
ભનની લાત કયે છે . ણ એને ક્યાં ખફય શતી કે ભેઘનાના
જલાની લાતથી ત એ આનંદભાં તયફ થઈ ગઈ શતી. એ થડી
અતડી દે ખાલાન ખટ પ્રમત્ન એટરા ભાટે કયી યશી શતી કે
ભેઘનાને એના ભનન અણવાય ન આલે.
‘એ તભાયા ફેમન લશેભ છે .’ યાચગણીએ પ્રગટ કહ્ુ.ં
‘એ જે શમ તે ણ ભાયા જલાથી પ્રણલ એકર ડી જળે.
ને એ જ કઈની વાથે વશજતાથી ફરી ળકત શમ ત પક્ત
તાયી વાથે જ છે . શલે જ ત ું આભ અગી યશીળ ત એ લધાયે
ગભગીન ફની જળે. કદાચ એના અભ્માવ ય ણ એની અવય
ડે.’ ભેઘના ફરી.
‘ત ું ભને એનુ ં ટર ૂળન ફાંધલાનુ ં ત નથી કશેતી ને?’
યીચગણીએ ટ કયીને ભેઘના ભનભાં તલચાયી યશી: આલીએ ફરે
છે એવું કે ભાયે પ્રણલને એનાથી દૂ ય યશેલાનુ ં ત નશીં કશેવ ું ડે
ને!
‘ત ું શલે ભાયી ચચિંતા કયલી ડતી ભ ૂક. અજાણી જગાએ ત
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ત ું જામ છે . હુ ં ત અશીં તભિની લચભાં યશેલાન છં. ત ું ભાયી ચચિંતા
કયલી છડ.’
‘દસ્ત ત છે જ ને. ણ ભને નથી રાગત ું કે આ યાચગણી
ભાયા ગમા છી તાયી વાથે દસ્તી યાખે. એની તાયી વાથેની
દસ્તી પક્ત ભાયે કાયણે છે .’
‘એલ ખટ લશેભ ન યાખતી. ત ું એની દસ્ત ભટીને એની
ત્ની થલા દડી ણ હુ ં ત કામભ દસ્ત જ યશેલાની છ. ત ું કશેતી
શમ ત તને રખીને આુ.ં ’
‘તને સુયતભાંમ આ યાચગણી જેલી દસ્ત ભી જામ એલી
આળા યાખીએ.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ભાયા જેલી દસ્ત ભી જામ ત્માં સુધી ત લાંધ નશીં ણ
આ પ્રણલ જેલ કઈ દસ્ત ભી જામ ત એને તલવાયી ના ભ ૂકતી
ાછી.’ યાચગણી ભનભાં જે ઈચ્છતી શતી એ લાત ફીજી યીતેમ
ફશાય આવ્મા લગય યશે ખયી! અત્માયે મ એનુ ં ભન ત કશેત ું જ શત ું
કે એવું થામ ત ભને ત ભઝા જ આલી જામ.
કયી.

‘શલે ત ું તાલંુ ફાપલાનુ ં ફંધ કયીળ?’ ભેઘનાએ એને ટકય

‘ચાર ભેં ફંધ કમુું ણ વાંજ ડલા આલી. આણે ઘેય
જલાનુ ં છે કે કેન્ટીનભાં જભલા યશેલાનુ ં છે ? ઓશ, વયી ણ ભાયે
ત ઘેય જલાનુ ં છે . તભાયે ત શજુ કે ટરીમ ખાનગી લાત કયલાની
શળે. હુ ં જાઉં.’ કશેતાં યાચગણીએ ઊઠલા કમુ.ું
‘ફેવ શલે ચચફાલરી થમા લગય. અભાયી ખાનગી લાત
ત તાયી શાજયીભાં જ તી ગઈ. શલે ત ું તાયી ખાનગી લાત
કશેલા ભાંડ.’
‘ભાયી ખાનગી લાત ત, ત ું ભને ત નશીં, ણ જ્માયે
પ્રણલને ભલા આલીળ ત્માયે , તને કયીળ. ત્માં સુધીભાં ત તાયી
ાવેમ નલી ખાનગી લાત કયલાની એકઠી થઈ ગઈ શળે. ચાર
ફામફામ. અને શા ભેઘના, પ્રણલને િ રખે ત એભાં ભને મ
કદીક માદ કયી રેજે.’ કશેતાં યાચગણી ચારલા ભાંડી.
એના ભનભાં ત ેરા ભનગભતા તલચાય ચારતા જ
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શતા. એલીએ િભાં ભાય ઉલ્રેખ કયળે ત એ જણાલલામ પ્રણલ
તાને ભળે અને એભાંથી— ને એ ભુરાકાતને તાની યીતે
કે લ લાંક આલ એના ેંતયા એ ભનભાં જ યચલા ભાંડી.
યાચગણીને ત એભ જ રાગી યહ્ું શત ું કે પ્રણલને તાના
શાથભાં વોંીને ભેઘના દૂ ય જઈ યશી શતી. શલે આ આલેરા ભકાને
તાના તયપ કે ભ લાંક આલ એના જ ખ્મારભાં એ છે ક ઘેય
શોંચતાં સુધી ડૂફકીઓ ભાયી યશી.
‘કે ટરી બી છે !’ એ ગઈ એટરે ભેઘના ફરી. ‘ત ું એના
પ્રત્મે ફેદયકાય યશીને એને શેયાન ન કયત. ભાયા જલાથી એને
ણ ભનભાં એકરી ડી ગમાની ગભગીની થતી શળે.’
‘ને એ કશેતી શતી તેભ ત્માં તનેમ કઈ તભિ ન થામ ત્માં
ું એકરી જ ડી જળે ને!’ પ્રણલે તભિ ળબ્દ ય બાય
સુધી તમ
ભ ૂકતાં ભજાક કયી.
‘હુ ં નથી ભાનતી કે ત ું ણ ફીજા રકની જેભ એક લશેભી
તત  ૂયલાય થામ.’
‘હુ ં ક્યાં લશેભ ખાઉં છં? હુ ં ત ભજાક કયી ભાયી ને બેગી
તાયીમ ગભગીની દૂ ય કયલા પ્રમત્ન કલંુ છં. ભને રાગે છે કે ત ું
કદાચ ભાયા ય લશેભ ખામ. ને તાયે ત લશેભ ખાલાને કાયણ
ણ છે . યાચગણી જેલી ચફયાક મુલતીની ાવે ત ું ભને એકર
છડી જામ છે .’ પ્રણલે કહ્ું ને ભેઘના જલાફ ન દઈ ળકી. શભણાં
ું એના ભનભાં ળંકા જગાલે એલી શતી
શભણાંની યાચગણીની લતણણક
જ ને!
‘જ ભાયા ભનભાં એલ લશેભ શત ત હુ ં તને વાભે
ચારીને યાચગણી વાથે કંની ચાળુ યાખલાનુ ં સ ૂચન ળા ભાટે
કયત!’
‘તેં ન કહ્ું શત તમ એ આણી જૂની તભિ છે એટરે હુ ં
એની વાથે કંની ત યાખત જ ને. શા, ત ું વાથે શમ અને જેલી
કંની યાખું છં એલી કદાચ ન યાખી ળકું એ સ્લાબાતલક છે .’
‘ભને િ ત રખળે ને!’ ભેઘનાએ તલમાંતય કમુ.ું
‘જફૃય ણ ત ું ભને શેરાં તાલંુ ત્માંન ુ ં વયનાભું ભકરળે
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છી જ ત.’
‘એટરે એન અથણ એ કે હુ ં તને િ રખલાની શેર કલંુ
છી જ ત ું ભને િ રખળે?’
‘જ ભને તાલંુ વયનાભું ખફય શત ત હુ ં શેર કયત. ણ
ભને રાગે છે કે આલી ફાફતભાં સ્ત્રીએ જ શેર કયલી મગ્મ
ગણામ.’ પ્રણલે ભુસ્કુયાતાં કહ્ુ.ં
‘ભને એલ કળ અનુબલ નથી. તાય અનુબલ શું કશે છે ?
‘ભરશના છી કદાચ એ લાતન હુ ં ચક્કવ જલાફ આી
ળકું. ત્માં સુધી ત ું લાટ જઈ ળકીળ ને!’
‘ફવ આટર જ તલશ્વાવ છે તને ભાયા ય! ત ું અત્માયથી
ભને જલાફ આી દે ળે તમ એ વાચ જ ડળે એ લાતભાં તને
શ્રધ્ધા કે ભ નથી?’
‘ભામ ડીમય, એ અનુબલ ન કશેલામ. એ ત ભાિ
અનુભાન જ કશેલામ. છતાં ભને એક લાતની ખાતયી જફૃય છે કે
ું ભને િ રખળે ને હુમ
તમ
ં તને િ રખીળ. એ િવ્મલશાય જ
આણા પ્રેભને વદામ તાજગીબમો યાખળે. ક્યાયે ક એલમ િ
રખજે કે હુ ં એ યાચગણીને લાંચલા આી ળકું. એનેમ વંત થામ
કે એની વખી એને બ ૂરી ગઈ નથી.’
’એલીએ ાછી ટીકા કયળે કે આણે ફેમ રલરેટય
રખલાને ફદરે આલા કે ઝુઅર િ કે ભ રખીએ છીએ!
ું યાચગણી, પ્રા. જી, ફીજા તભિ અને કૉરેજ તલે
ણ તમ
તલગતે રખજે.’
‘ભેઘના—’
‘કે ભ?’ એ ફરતાં અચકામ એટરે ભેઘના લચભાં  ૂયાઈ.
‘લાંચલાન વભમ શલે જ ભળે તને. ’
‘ના, તલચાયલાન. લાંચલા કયતાં તાયા તલચાયભાં જ ભાય
વભમ લીતળે. અત્માયે જ એવું થામ છે તેભાં શેરી લખત રાંફા
વભમ ભાટે તાયાથી દૂ ય જલાનુ ં થમું છે . ને ભરશનાઓ સુધી તાયાં
દળણન દુરણબ થઈ જળે એટરે—’
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‘ના એટળું ફધું નશીં. આણે અલાયનલાય ભતાં યશીશુ.ં
ફર, કે લી યીતે અને ક્યાયે ?’
‘એ જઈશુ.ં આણે િભાં એ ફધું નક્કી કયીશુ.ં ણ ત ું
ભાયા િન જલાફ આલાભાં ઢીર ન કયત. જ ત ું એભાં ઢીર
કયળે ત ભાલંુ લાંચલાનુ ં ચફરકુર ફંધ થઈ જળે. ને યાચગણીનેમ
કશેજે ભને િ રખે.’
‘ત ું એને િ રખીળ ત એ તને વાભ રખળે, ણ જ ત ું
ભાયા િભાં એન ઉલ્રેખ કયીળ ત એમ ભને કશેળે કે ભેઘનાને
ભાયી માદ આજ. છતાં હુ ં તેને કશીળ તને િ રખલાનુ.ં ચાર,
જઈએ. અંધાલંુ થલા ભાંડુ.ં ’ પ્રણલે ઊબા થતાં કહ્ુ.ં
‘બરે જઈએ. ફાકી લાત ત આણી ક્યાયે મ નશીં ખ ૂટે .
અત્માય સુધી આણે છૂટથી ભતાં શતાં એ લાત જુદી શતી. શલે
જ્માયે તલલાશભાં ફંધાઈ ગમાં છીએ ત્માયે ચયીછૂીથી ભલાની
જે ભઝા શતી તેમ ભાયે જલાનુ ં થમું એભાં જતી યશી. શલે ત ું કદાચ
ભને ભલા સુયત આલે તમ થડ વીધ અભાયે ત્માં આલી
ળકલાન શત?’
‘કે ભ ન અલામ? શલે ત ભાય શક થામ છે . હુ ં ત આલીને
કશીળ કે ભેઘનાને ભલા આવ્મ છં.’ પ્રણલે આંખન ચા કયતાં
કહ્ુ.ં
‘ના ના, એવું ન કયત નશીં ત ભાયે ળયભાલાનુ ં થળે.’
ગબયાતાં ભેઘનાએ કહ્ુ.ં
પ્રણલે ભેઘનાન શાથ કડીને ચારલા ભાંડુ.ં ભેઘનાએ
ણ એન શાથ છડાલી દે લાની ચેષ્ઠા કયલાને ફદરે એનાં
આંગાંભાં અંગાં ચબડાલીને વાથે ચારલા ભાંડુ.ં એભને આભ
ચારતાં જ યાચગણીએ જમાં શત ત એ એભના આ વંફધ
ં ભાં
રંગય નાખલાની એની ભનીા ત્માં જ શાયી ફેઠી શત.
લયવાદ ણ જાણે આ મુગરને લધાલી યહ્ય શમ તેભ
ધીભે પયે અભી છાંટણાં કયી યહ્ય શત. ભેઘના ણ એની
કામભની ટે લ ભુજફ ઊંચું જઈને એ પયાંને વીધાં ભોંભાં ઝીરલા
પ્રમત્ન કયતી શતી. આ જઈને પ્રણલે ભજાક કયતાં કહ્ુ:ં ‘કશેલામ
છે કે કે ટરીક ભાછરીઓ આભ જ લાણ નાં પયાં વીધાં ભોંભાં ઝીરી
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રે છે ને એભના ેટભાં એ પયાંનાં ભતી ફની જામ છે . ’
‘એ લાત કદાચ વાચી શળે ણ ભાયા...’ કશેતાં એણે
આગ ફરલાનુ ં ટાળ્મુ.ં
‘તાયા ેટભાં એલાં જ ભતી—’ પ્રણલે ણ એભ જ અડધા
લાક્યે આંખન ચા કયતાં ઘણું કશી દીધુ.ં
ને પ્રણલના શાથભાંથી તાન શાથ છડાલી દૂ ય ખવી
ું
જતાં ભેઘના ફરી: ‘એલ ળુચ્ચ છે ત!’
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૪. ષેો ત્ર

ભેઘના સુયત ગઈ એ લાતને ંદય રદલવ થલા આવ્મા
શતા છતાં શજુ એના તયપથી કઈ વભાચાય આવ્મા ન શતા કે
નશત આવ્મ એન િ. પ્રણલ ગભગીન ને અતડ યશેત શમ
એભ યાચગણીને રાગી યહ્ું શત.ું જ કે યાચગણી ગભે તે ફશાનુ ં
કાઢીનેમ રદલવભાં એકાદ લખત ત પ્રણલને ભતી જ યશેતી.
એ તયશ તયશની લાત કયી પ્રણલને આનંદભાં રાલલા
પ્રમત્ન કયતી શતી. ણ પ્રણલ ભેઘનાની માદભાં કામભ
ખલામેર જ યશેત શમ એભ તેને રાગત ું શત.ું છતાં એ રશિંભત
શાયી ન શતી. એને ખાતયી શતી કે તે પ્રણલને એ
ગભગીનીભાંથી ફશાય કાઢીને તાનાભાં યવ રેત જફૃય કયી દે ળે.
ંદય રદલવની યાશ જલડાવ્મા છી જ્માયે ભેઘનાન િ
આવ્મ ત્માયે એ ખુળખફય સુણાલલા પ્રણલ યાચગણીની ાવે દડી
ગમ. તે આટર ભડ િ રખ્મ એ ભાટે ભાપી ભાગતાં એણે
જણાવ્મું શત ું કે શલે ઘય ફયાફય ગઠલાઈ ગમું છે એટરે એ
તનમતભત િ રખળે.
િ ભડ રખ્મ એ ભાટે ળફૃભાં પ્રણલને ભેઘના ય થડ
ગુસ્વ જફૃય આવ્મ શત ણ િ લાંચતાં એને અજાણી જગાએ
ઘય ગઠલતાં અને એભાં ગઠલાતાં કે ટરી ભુશ્કે રીઓ ડે છે તેન ુ ં
શેરી જ લખત બાન થમું ને તેન ગુસ્વ ઓવયી ગમ,
સુયતભાં ચાટી ને ગાંધીફાગ એ ફે પ્રેભીઓને ભલાનાં
આદળણ સ્થ છે એ જણાલતાં એણે પ્રણલને સુયત આલલા
આડકતલંુ તનભંિણ ણ આી દીધું શત.ું ણ સુયત કાંઈ
અભદાલાદની બાગે આલેળ ું ન શત ું ને પ્રણલને છે લ્રા લયવભાં
આભ ફેચાય રદલવની ગાચી ભાયલી વામ તેભ ણ ન શતી.
છતાંમ એ કદાચ સુયત જલાનુ ં તલચાયે તમ તાનાં
લડીરને ફતાલલા જેવું એની ાછ કઈ વફ ફશાનુ ં ત શવું
જઈએ ને! એટરે એણે એના ભનના તયં ગની રગાભ શાર ત
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ખેંચી યાખલી ડે તેભ શતી. આગ ઉય જઈશુ,ં તેણે ભન
ભનાવ્મુ.ં
િભાં એક ફીજા ણ વભાચાય શતા. ભેઘનાને એક
ફેનણી ભી ગઈ શતી. એનુ ં નાભ શત ું ળાચરની. એ સુયતભાં જ
જન્ભેરી ને ઉછયે રી શતી. તે જાતે લચણક અને સ્લબાલે તભરનવાય
શતી.
કૉરેજને શેરે રદલવે જ તેની વાથે ભેઘનાને રયચમ
થમ શત ને વાંજે ફવભાં ઘેય જતાં એ તલકસ્મ શત. ને ચાય
ાંચ રદલવભાં ત ફેમ તભિ ફની ગમાં શતાં. એ યાચગણી જેલી
જ લાચા શતી. લી તે વારશત્મની ણ ળચખન શતી એટરે
ફેમન રયચમ ઝડથી ભૈિીભાં રયણમ્મ શત. એ એટરી ત
લાચા શતી કે કૉરેજભાં ફધા એને બ્રૉડકસસ્ટિંગ સ્ટે ળન જ કશેતા
શતા.
એણે લધુભાં જણાવ્મું શત ું કે એકાદ ભરશના છી એભની
કૉરેજભાં એન્મુઅર ગેધરયિંગ આલત ું શત.ું એભાં તે અને
ળાચરની ડ્રાભાભાં બાગ રેલાનાં શતાં. ફેમ જણાંએ પ્રણલ અને
યાચગણીને એ ઉજલણીભાં શાજય યશેલા આભંિણ ણ આપ્મું શત.ું
પ્રણલના ઘયનાંને ફધાંને તેણે માદ કમાું શતાં અને યાચગણીને
તાનુ ં વયનાભું આલાનુ ં તથા એને િ રખલાનુ ં કશેલાની
બરાભણ ણ તેણે કયી શતી.
એ યાચગણીને ત્માં શોંચ્મ ત્માયે તે ઘેય ન શતી ને એના
ઘયનાં રક વાથે પ્રણલને ખાવ રયચમ ન શત એટરે એ ાછ
પયી ગમ શત. એને થમું યાચગણી જ અત્માયે ઘેય ન શમ ત
કૉરેજની રામબ્રેયીભાં જ શમ ભાની એ કૉરેજ તયપ ઊડય. ણ
રામબ્રેયીન ફંધ થલાન વભમ થઈ ગમ શત એ માદ આલતાં
એ ઘય તયપ ાછ પમો. ને એટરે જ ત યીચગણી એને બટકાઈ
ગઈ ને. એ પ્રણલને ઘેયથી જ ાછી આલી યશી શતી. ‘ક્યાં ગઈ
શતી આભ?’ પ્રણલે એને  ૂછરુ.ં
‘ભંરદયે દળણન કયલા ગઈ શતી ણ દે લ ક્યાંક ફશાય પયલા
નીકી ગમા શતા એટરે ડેરીએ શાથ દઈને ાછી આલી. ણ
તભે ક્યાં જઈ આવ્મા?’
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એની આલી લાતથી ટે લાએર પ્રણલ વભજી ગમ કે એ
તાને ળધતી જ ઘેય ગઈ શળે. ‘ભાયે ણ તાયા જેવું જ થમુ.ં હુ ં
દે લીનાં દળણને ગમ શત. ભાયે મ પેય ડય. શલે લ ાછી ભાયે
ત્માં જ ફેવીએ.’
‘ના ક્યાંક ફશાય જ ફેવીએ. કાંકરયમા કે નદી તયપ
જઈએ.’ યાચગણીએ કહ્ુ.ં એને પ્રણલ વાથે એકાંતભાં ફેવવું શત.ું
પ્રણલનુ ં ઘય શમ કે તાનુ ં એ કાંઈ એકાંત કશેલામ! ને પ્રણલ
કળી આનકાની કમાણ તવલામ તેની વાથે ચાલ્મ.
‘ભેઘનાન કાગ આવ્મ છે .’ વાથે ચારતાં પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ચાર વાલંુ થમુ.ં તાયા રદરને કયાય લી શળે. ભનેમ
એનુ ં વયનાભું આજે.’ યીચગણીએ કહ્ુ.ં
‘તેણે તને ખુફખુફ માદ કયી છે અને તને િ રખલાનુ ં
ણ કહ્ું છે એટરે ત હુ ં તાયા ઘય તયપ ગમ શત.’
‘ચાર, તને એ ફશાનેમ ભાયા ઘયન યસ્ત ત જડય.
પયીથી આલલા ભાટે કશું આવું કાયણ જાઈળે કે ભાયે મ તને િ
રખલ ડળે?’ યાચગણીએ શલ ટણ ભામો. ‘શું કયે છે તભાયાં
એ ત્માં?’
‘ભઝા કયે છે . એને ત્માં ણ તાયા જેલી ફેનણી ભી
ગઈ છે . એનુ ં નાભ છે ળાચરની ણ તાયા જેલી જ ફરકી છે .
કૉરેજભાં ફધાં એને બ્રડકાસસ્ટિંગ સ્ટે ળન કશે છે . એ ફેમ જણાં
આલતે ભરશને એભની કૉરેજના એન્મુઅર પંક્ળનભાં ડ્રાભાભાં ણ
યશેલાનાં છે . ને આણને તેભાં શાજય યશેલાનુ ં એભણે આભંિણ
ણ આપ્મું છે .’
પ્રણલથી ભને ને ફદરે આણને ફરાઈ ગમું ને યાચગણી
ત જાણે આલી તકની જ યાશ જઈ યશી શમ તેભ ફરી ઊઠી:
‘ચાર, જઈશુ?
ં ભઝા ડળે.’ એને સુયત જવું કે ભેઘનાને ભવું
એના કયતાં પ્રણલની વાથે જવું એ લધાયે ભનગભત ું શત.ું
પ્રણલ તેના આ ઉત્વાશને એના તાની વશેરી પ્રત્મેના
પ્રેભન રયાક વભજી યહ્ય છતાં એ યાચગણીને જલાફ ન આી
ળક્ય. એમ ભેઘનાને ભલા અતધય ત થઈ જ યહ્ય શત ણ
યાચગણીની શાજયીભાં ત એ તભરનનુ ં સ્લફૃ જ ફદરાઈ જામ તેભ
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એને રાગત ું શત.ું એ ળ જલાફ આે?
‘કે ભ ભગ
ં ૂ  થઈ ગમ? ભેઘનાને ભલાનુ ં તને ભન નથી કે
શુ?
ં કે છી ફીજે ક્યાંક ભન રગાલીને ફેઠ છે ?’ ને એ ફીજુ ં
એટરે તાના તવલામ ફીજુ ં કણ શઈ ળકે ? યાચગણી ભનભાં જ
રાડલા લાી યશી.
‘જલાનુ ં ત ભનેમ ભન થામ છે ણ આણી કૉરેજની
જેભ ત્માં ણ આખા રદલવન કામણક્રભ શળે એટરે આગરે રદલવે
જ નીકવું ડે ને ફે યાત લીતાલી િીજે રદલવે જ ાછા આલી
ળકામ. ભાયે પામનર ઈમયભાં એટરા રદલવ ફગાડલાના ારલે
ણ નશીં. ને કદાચ જઈએ તમ વીધાં એને ઘેય ત જલામ જ
નશીં. અયે , એને ણ ફશાય ખાનગીભાં જ ભવું ડે. છી યશેવ ું
ક્યાં?’
‘તાયી પામનર ઈમયલાી લાત એક ફાજુ ભ ૂક ત એન
યસ્ત હુ ં ચટી લગાડતાંભાં કાઢી આુ.ં ભાયા એક વગા સુયતભાં
યશે છે . એ ભને કે ટરામ રદલવથી સુયત ફરાવ્મા કયે છે . તે
એભના ભેંણા ય બેંણ ું પેડાઈ જળે.’
શલે ફૉર પ્રણલના કૉટણ ભાં શત. ને એ ભગ
ં ૂ  થઈ ગમ
શત. ણ છે લટે એને ફરવું જ ડુ:ં ‘ચાર, અંધાલંુ થલા આવ્મું
ઘેય જઈએ. શજુ એ ભાટે તલચાયલાન આખ ભરશન ડય છે
લચભાં.’
યાચગણી ઊબી થઈ ને પ્રણલની વાથે ચારલા રાગી ને
એની જીબ ણ: ‘જલાનુ ં ચક્કવ તલચાયજે. ભેઘનાના ગમા છી
ભને ણ વાલ એકળું રાગે છે .’
પ્રણલ ણ શભણાંન યાચગણીની વાથે થડી લધાયે છૂટથી
ફરત થમ શત એટરે ફલ્મ: ‘ત છી યણી જ જા ને.’
યાચગણી પ્રણલ વાભે તાકતાં ફરી: ‘આખા દે ળભાં આલી
કેટરી નદીઓ શળે! એભાંની ફધી વાગયભાં વભાઈ જતી નથી
એની તને ખફય છે ?’
પ્રણલને એનુ ં ફરવું ન વભજામુ.ં ‘ભને તાયી લાત ન
વભજાઈ.’
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‘એભાંની કે ટરીક નદીઓ એલી છે કે એને ભલા વાગય
વાભ આલે છે ને કે ટરીક વયસ્લતી જેલી એલી ણ શમ છે કે એ
વાગયને ભલાના કડભાં દડતાં થાકીને યણભાં આત્ભતલરન
કયી દે છે .’
‘તને કઈ વાગયે ના નથી ાડી એ હુ ં જાણું છં એટરે ભને
રાગે છે કે વાગય તને ભલા વાભ આલે તેની ત ું યાશ જઈ યશી
છે .’
‘ભેં શજુ વાગયને ભાયી ભનીા જણાલી નથી ણ તને
નથી રાગત ું કે ભનેમ ેરી વયસ્લતી જેભ વાગય ના ાડી દે !’
‘તાયા જેલી છકયીને ત કઈ ભ ૂખણ જ ના ાડે. છી ત ત ું
તાયી જાતે જ તનયાળાનુ ં કલચ ઓઢી રેતી શમ એભ જ ભાનવું
યહ્ુ.ં ’
‘જઉં છં, લખત આવ્મે આળાલાદી ફનતાં ભનેમ આલડે
છે . ણ એક લાય આળાલાદી ફન્મા છીની તનયાળાની ભને ફહુ
ફીક રાગે છે . ભને થામ છે કે જ એભ થામ ત ભાય ત
જીલલાભાંથી યવ જ ઊડી જામ.’
‘ના, છી ેરી ભશીવાગયની જેભ ત ું વાગયને  ૂયી દે લા
ભેદાને ડળે ને છે લટે વાગયે તને સ્લીકાયલી જ ડળે. હુ ં તને
ઓખું છં ને!’
‘એ વાગયને ભનાલી કે ગબયાલી ળકું એવું વાભથ્મણ
ભાયાભાં છે એવું ભને શજુ રાગત ું નથી.’ કશેતાં યાચગણીની ઉદાવી
ઉવી આલી.
કયળે.’

‘ચાર, જઈએ. ભડું થળે ત તાયાં ઘયલાાં તાયી ચચિંતા

‘વાચું કહ!ુ ં ભને તાયી વાથે ફેવીને આખી જજિંદગી લાત
કયલાની ભે તમ એન ધયાલ ન થામ.’ યીચગણીએ ભનની લાત
કશી દીધી.
‘આગ જતાં ત ું કતલમિી થઈ જઈળ એભ રાગે છે .’
‘લાસ્તતલકતાની બ ૂતભ ય તલશયનાલંુ કદી કતલમિી થઈ
ળકે ખલંુ ! ને કતલતાના ભનસ્લી કલ્ના તલશાયભાં ઊડલાની ભાયી
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ળસ્ક્ત નથી. લાસ્તતલકતા જ્માં સુધી દદણ આળે ત્માં સુધી
કતલતાભમ જીલલા પ્રમત્ન કયીળ એ ખલંુ . ણ કતલતા કયલી એ
ભાયી ળસ્ક્ત ફશાયની લાત છે .’
‘ભાયા જેલા ભાણવને ન વભજામ એવું ગ ૂઢ ત ું ફરલા
રાગી છે શભણાંની.’ પ્રણલે ભઘભ કહ્ુ.ં
‘ભાલંુ ફરવું ઘણી લખત ભનેમ નથી વભજાત ું ણ કણ
જાણે ક્યાંથી એલી પ્રેયણા થઈ આલે છે કે ભાયાથી એવું ફરાઈ
જામ છે . ચાર, આલે છે ને ભાયે ત્માં?’
‘ના, આજે નશીં પયીથી આલીળ ક્યાયે ક.’
‘કારે ભળે ત ખય ને! ક્યાયે ને ક્યાં?’ પ્રણલને જલાફ
આતા શેરાં તલચાયલાન વભમ આે ત એ યાચગણી જ ળાની!
‘કૉરેજની રામબ્રેયીભાં ભીશુ.ં ફયના િણ લાગ્મા
છી.’ પ્રણલને કશેવ ું જ ડુ.ં
‘ત નક્કી. અંધાલંુ થળે ત ઊગત ચંર આણને જઈને
કંઈક જુદી જ કલ્ના કયળે.’ યાચગણીએ નફ્પટ થઈને ભનની લાત
કશી જ દીધી. ણ ફલ્મા છી એ ળયભાઈ યશી. ણ પ્રણલે જાણે
એનુ ં ફરવું વાંબળ્મું જ ન શમ એણે ભોં ય કળા બાલ આલલા
જ ન દીધા.
એ દવેક કદભ ભાંડ ચાલ્માં શળે એક ભકાનની ભેંદીની
લાડભાં કળક વંચાય થમ ને ગબયાઈ ગઈ શમ એભ યાચગણી
જાણી જઈને કૂદક ભાયીને પ્રણલની ડકે લગી ગઈ. પ્રણલે ણ
ડી જતી યાચગણીને ફચાલલા વાભી ફાથ બયી દીધી ને યાચગણી
ભનભાં જ એ કડના આલેગને ભાણી યશી.
સ્લસ્થતા ભેલી પ્રણલે યાચગણીથી તયત જ તાની
જાતને અગી કયી રીધી. એના ભનભાં વંળમ જાગ્મ કે યાચગણી
વાચેવાચની ગબયાઈ શળે કે તાને વશેતકુ લગી ડી શળે?
‘ફહુ ચફકણ છે ત.’ું એણે કહ્ુ.ં
ું ક્યાં ઓછ ચફકણ છે ? તેં ભનેમ ફાથ બયી જ દીધી
‘તમ
શતી ને!’
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‘ભાયા કયતાં ત ત ું લધાયે ડયી ગઈ શતી. ભાયે ત તને
ડી જતી ફચાલલા કડી રેલી ડી શતી.’
‘ભેઘનાએ એ જમું શમ ત એ એલી જરી જામ ને તને
એને જલાફ આતાં યવેલ ડી જામ.’ યાચગણીની નપટાઈ
ફરી ફરી યશી ને પ્રણલ ળયભાઈ યહ્ય.
‘ભેઘના એલી નથી ને તાયે મ એવું ન તલચાયવું જઈએ.
ભને રાગે છે કે ભાયે શલે તને ભલાનુ ં ઓછં કયી દે વ ું ડળે.’
‘તાયે એભ ગબયાઈ જલાની જફૃય નથી ને ભેઘના અશીં
જલા ણ ક્યાં આલલાની છે ! હુ ં ત અભાયી સ્ત્રી ભાનવની
વાભાન્મ લાત કયતી શતી. તને જ ન ગભત ું શમ ત પયીથી એવું
નશીં ફળુ.ં ’ ગબયાતાં યાચગણી ફરી. એને પ્રણલ વભજાત ન
શત. એ એની રાગણીને વભજત ન શત કે વભજ્મા છતાં ન
વભજ્માન દે ખાલ કયત શત?
ને પ્રણલને યાચગણી ણ ક્યાં વભજાતી શતી! ભેઘનાની
શાજયીભાં તાની વાથે વાભાન્મ લાત કયતાંમ ળયભાતી યાચગણી
આજે ભેઘનાની ગેયશાજયીભાં કૂદતી યભતી ભુક્ત મુલતી ફની ગઈ
શતી. ઘડી શેરાં એ તાને લગી ડી ને એની કડ છડાલતાં
એ તાની વાથે લધાયે દફાઈ શમ એભ પ્રણલને રાગ્મું જ શત.ું
ણ એ ત કદાચ એના લધાયે ડતા ગબયાટને કાયણે
ણ શઈ ળકે એભ ભાની એણે એ તલે ત્માયે ફહુ તલચામુું ન શત ું
ણ શલે ળાંતતથી તલચાયતાં એને રાગલા ભાંડું શત ું કે એ વશેતકુ
ણ શઈ ળકે . જ કે એનાં તીયછાં લાણીતલશાય અને અડરાં શજુ
પ્રણલના શૈમાને બેદી ળક્યાં ન શતાં એ શકીકત શતી.
‘છતાં પ્રણલ શત ત એક મુલાન જ ને! યાચગણીએ જ્માયે
ભેઘનાની ઈાણ ની લાત કયી ત્માયે એને યાચગણીના ભનની
બાલનાન આછ અણવાય ત આલી જ ગમ શત. અને એટરે ત
ઘય તયપને યસ્તે ચારતાં લાતને આગ લધતી અટકાલલા તેણે
ભોનન જ આળય રીધ શત.

ઘેય જઈ એણે ભેઘનાને િ રખલા ભાંડય. તલયશના એ
ંદય રદલવભાં જાણે પ્રણલે આખી દુતનમાન અનુબલ કયી રીધ
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શમ એભ એનુ ં ભન અનેક ચચિતલચચિ બાલ અને રાગણીઓથી
બયાઈ ગમું શત.ું એને યાચગણી તલે ઘણું રખવું શત ું ણ એનાથી
ભેઘનાના રદરભાં કે લીમ ળંકાઓ જાગળે એ તલચાયે એ અચકાઈ
યહ્ય. છતાં િ ત રખલાન જ શત ને. એણે રખલા ભાંડુ:ં
‘તપ્રમે,
તને તથા તાયી નલી તભિ ળારીનીને ફૃફફૃ ભળ્મ શઉં
એલ અનુબલ થમ. આણે ફૃફફૃ ભલાન વભમ શજુ ાક્ય
શમ એભ અત્માયે ત રાગત ું નથી. કઈ વફ કાયણ લગય સુયત
સુધી આલવું એ લડીરની નજયે ત ચયી જ રેખામ.
યાચગણી શલે શેરાંની જેભ ભાયાથી ળયભાતી નથી
રાગતી. એ ભને ભે છે ને ભાયી એકરતાભાં બાગ ડાલલાની
ચેષ્ટા ણ કયે છે . શલે ભને ણ તાયી જેભ અશીં યાચગણીભાં એક
બ્રડકાસસ્ટિંગ સ્ટે ળન જણાલા રાગ્મું છે .
તભે ફેમ સ્ટે જ પ્રગ્રાભભાં બાગ રેલાનાં છ એ જાણી ફહુ
આનંદ થમ. એ ફશાને નલાં તભિ ણ લધળે. તભે ફેમ
ફેનણીઓ એ કામણક્રભન બયુય આનંદ ભાણજ અને એ પ્રવંગે
ભને માદ કયળ એલી આળા યાખું છં.
ભને અશીં તાયા તવલામ ફહુ એકળું રાગે છે . આણા લીવ
લયવ કયતાંમ લધુ વભમના વશચમણ ને એથીમ લધુ ગાઢ
વંફધ
ં ની ભશય લાગ્મા છીન આ તલયશ અવહ્ય રાગે છે . યણી
જલાભાં ઢીર કયલાની તાયી શઠ ય શલે ત કદીક ગુસ્વ ણ
આલે છે . જ તાયે આભ દૂ ય જલાનુ ં ન થમું શત ત કદાચ આભ
ન રાગત.
યાચગણીને તાલંુ વયનાભું આપ્મું છે ને તને િ રખલાનુ ં
ણ કહ્ું છે . એ કદાચ ન રખે તમ તેન ુ ં વયનાભું ત તાયાથી ક્યાં
અજાણ્મું છે ? ત ું એને રખજે ને.
એ જ્માયથી ભાયી વાથે છૂટથી ફરતી થઈ છે ત્માયથી
ભાયા અને તાયાભાં ઘણ યવ રેલા રાગી શમ એભ રાગે છે . એ
રદલવભાં નશીં નશીં તમ દવેક લખત ત તાલંુ નાભ લચભાં
રાલતી જ શળે.
હુ ં તને આ િ રખું છં તે શેરાં જ અભે કાંકરયમા તયપ
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રટાય ભાયલા ગમાં શતાં. ત્માં વાગય અને વરયતાની લાત એણે જ
ઉાડી શતી. એની લાતભાંથી ભને લશેભ આલે છે કે એના રદરભાં
ઊંડેઊંડે કંઈક દદણ છે . એ પ્રગટ ત કશું જણાલતી નથી ણ ભને
રાગલા ભાંડું છે કે એ એભ ભાની ફેઠી છે કે એના એ દદણ ન કઈ
સુખદ અંત આલલ ળક્ય નથી. એ રશિંભત શાયી ફેઠી શમ એભ
ભને રાગે છે . કદાચ—
ને પ્રણલની કરભ અટકી ગઈ. કદાચ એટરે શુ?
ં શું તે
એભ ત રખલા નશત ભાગત કે યાચગણી તને ભાયી ાવેથી
છીનલી રેલા ભેદાને ડી શમ! શજુ જ્માં સુધી એણે એલ બાલ
સ્ષ્ટ દળાણ વ્મ ન શમ ત્માં સુધી એને ભાટે એવું તલચાયવું એ તેને
અન્મામ કયલા જેવું શત.ું
ને કદાચ એના ભનભાં એલ બાલ શમ ત ણ ભેઘનાને
એલી લાત રખીને ળા ભાટે ચચિંતાભાં નાખલી? છે લટે ઘણા
તલચાયને અંતે એણે તાની આ ળંકા ભેઘનાને ન જણાલલાનુ ં
નક્કી કમુ.ું જ્માં સુધી તે ભક્કભ શમ ત્માં સુધી ળ લાંધ શત?
જ કે આભ નક્કી કમુું કે તયત એના ભનન એક રશસ્વ
ફીજાને  ૂછી યહ્ય: ‘શું આ લાત ભેઘનાને ન જણાલલા ાછ
તાયે ફીજુ ં ત કઈ કાયણ નથી ને! તાયી આ ળંકાની લાત
ભેઘનાને ન કયીને ત ું એને અંધાયાભાં યાખલા ત નથી ભાગત ને!
ણ એના ભનના આ પ્રશ્ન અનુિય જ યહ્યા. એણે આખ
િ પાડી નાખ્મ ને નલેવયથી ફીજ રખલા ભાંડય. અને એની
કરભ ણ વાક્ષી  ૂયે છે કે એણે તાની એ ળંકાન કળમ
ઉલ્રેખ એ િભાં કમો ન શત. અને એટરે ત એ િ સ્ટ
કયીને એ વીધ જ યાચગણીને ભલા ઊડય શત ને!
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પ્રણલની ાવેથી છૂટી ડીને યાચગણી ઘેય ગઈ ણ એના
ભનભાં જયામ આનંદ ન શત. એને શજુ એ વભજાત ું નશત ું કે
પ્રણલ એની અલશેરના કયી યહ્ય શત કે ભેઘના પ્રત્મેન એન
પ્રેભ એને એભ કયલા ભજફુય કયી યહ્ય શત? એને ઊંડે ઊંડે એભ
ણ રાગત ું શત ું કે પ્રણલને કદાચ એક લખત ન વભજામું શમ
ણ પયીથી પ્રમત્ન કયલાથી કદાચ વભજામ ણ ખલંુ .
‘ક્યાં ગઈ શતી અત્માય સુધી?’ ઘયભાં ેવતાં જ એનાં
ફાએ  ૂછરુ.ં
‘ફાગભાં ગઈ શતી ને ત્માંથી વીધી રામબ્રેયીભાં ગઈ શતી
એટરે ભડું થઈ ગમુ.ં ભાયે આજે ખાલાન તલચાય નથી. તભે ખાઈ
રીધું કે ભાયી લાટ જતાં શતાં?’
‘તાયી લાટ જઈને શજુ શભણાં જ ખાધુ.ં ’
‘એ વાલંુ કમુ.ું ભાયે આજે લાંચવું છે .’ કશેતાં એ તાના
ફૃભભાં ગઈ.
ત્માં ાછથી એનાં ફાન અલાજ આવ્મ: ‘યાચગણી, ેરા
પ્રણલબાઈ તને ળધતા આવ્મા શતા.’
‘કારે  ૂછી જઈળ, એભને ભાલંુ શું કાભ શત ું એ.’ કશેતાં એ
થાયીભાં ડી ને ફીજી જ ક્ષણે એ પ્રણલને ભલાના ેંતયા
યચલા ભાંડી.
એને થમું કે આજના જેલા ફેચાય પ્રવંગ ઊબા કયલાભાં
આલે ત એને વાચી લાતની કલ્ના આલી જ જામ. શલે એલા
પ્રવંગ કે ભ ઊબા કયલા એની તયકીફ ળધલાભાં એણે અડધી
યાત સુધી ાવાં ઘસ્મા કમાું . છે લટે એ એટળું જ નક્કી કયી ળકી કે
એણે પ્રણલને લાયં લાય ભવું જઈએ. ને એને એલાં ફશાનાં ઊબાં
કયતાં ત આલડત ું જ શત ું ને!
એક તયપ એ પ્રણલને ભલાનાં ફશાનાં ફનાલલા
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તલચાયતી શતી ત ફીજી તયપ ક્યાયે ક ભેઘનાના રદર ય આની
ળી અવય ડળે એના તલચાયભાંમ એ ડી જતી શતી.
ભેઘના એની ખાવ ફેનણી શતી. જ યાચગણીએ એ ફેમને
શેરેથી કઝીન ન કલ્ી રીધાં શત ત એને એ ફેમ પ્રેભી જ
રાગ્માં શત. જ આભ થમું શત ત યાચગણીએ પ્રણલ પ્રત્મે
અનુયાગ કે લલાન તલચાય સુધ્ધાં ન કમો શત. ણ શલે પ્રણલ
અને ભેઘનાના તલલાશ થઈ ગમા છે એ જાણલા છતાં એનુ ં ભન
ેરા અજાણ્મે કે લામેરા અનુયાગભાંથી ાછં શઠલા તૈમાય થત ું
ન શત.ું
જ્માયે પ્રણલ ને ભેઘનાના તલલાશ જાશેય થમા ન શતા અને
યાચગણી એ ફેને કઝીન જ વભજતી શતી ત્માયે એક લખત ત એ
તાના પ્રણલ પ્રત્મેના પ્રેભની લાત ભેઘનાને કયલા તૈમાય ણ
થઈ ગઈ શતી. ણ એણે શેરાં પ્રણલનુ ં ભન જાણ્મા છી
ભેઘનાને આ લાત કયલી એવું ભનથી નક્કી કમુું શત.ું ત્માં ત
પ્રણલ અને ભેઘનાના તલલાશની લાત જાણીને યાચગણીને ભાથે ત
જાણે આબ ટૂટી ડું શમ એવું થઈ ગમુ.ં
એણે પ્રણલની વાથે તાની છફી છે લ્રાં ફે લયવથી
રદરભાં ભઢી યાખી શતી. ને શલે ભેઘના ને પ્રણલના તલલાશ થઈ
ગમા છીમ એભાંથી ાછં શઠલા એનુ ં રદર તૈમાય ન શત.ું
જ તાના આલા આડકતયા પ્રેભ પ્રદળણનથી પ્રણલ
તાના તયપ ઢે નશીં ત કઈક યીતે ભેઘનાને પ્રણલના
રદરભાંથી ઉતાયી ાડીનેમ પ્રણલના રદરભાં તાનુ ં સ્થાન
જભાલલાનુ ં એણે તલચાયલા ભાંડું ક્યાં ન શત!ું
ને ેર આખી યાતને ઉજાગયે ફત યશેર થાકે ર
ટે ફર રેમ્ ણ વાક્ષી છે કે ઊંઘભાંમ યાચગણી પ્રણલની છફી
સ્લપ્નભાં જતી શવી યશી શતી.
વલાયભાં એ ઊઠી ત્માયે રદલવ ખાસ્વ ચઢી ગમ શત.
પ્રણલના તલચાય કયતાં જ એ લશેરી લશેરી તૈમાય થઈ ગઈ. એણે
ચા ીધી ને પ્રણલને ત્માં જલાનુ ં તલચાયતી શતી ત્માં જ નીચેથી
પ્રણલન અલાજ આલત રાગ્મ ને એના કાન વયલા થમા. ‘ફા,
યાચગણી છે ઘેય?’
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‘છે ને. એના ફૃભભાં કળા ઢાકાઢુ ભા કયતી શળે. ફેવ.
કશેતાં એભણે યાચગણીને વાદ કમો: ‘યાચગણી, અશીં આલજે. જ
પ્રણલબાઈ આવ્મા છે .’
યાચગણી એક કાને થઈ પ્રણલ અને ફાની લાત વાંબતી
જ શતી. એણે કહ્ુ:ં ‘આવું છં, ફા.’ ને તાના શૃગ
ં ાયની ચકાવણી
કયલા અરયવા વાભે એક નજય નાખી એ દાદય ઊતયી નીચે
આલી.
‘આજે વલાયના શયભાં આ તયપ બ ૂરા ડયા છ તે
ક્યાંક ફશાય જલાન પ્રાન ત નથી ને! કારે ફાયફાય ફશાયથી
જ જતા યશેરા એ ફાએ ભને કહ્ું શત.ું આજે ત ચા-નાસ્ત કમાણ
લગય નશીં જલા દઈએ. તભે ફા વાથે લાત કય ત્માં સુધીભાં હુ ં
ચા નાસ્તાની તૈમાયી કયી દઉં.’ કશેતાં યાચગણી યવડાભાં ેઠી.
પ્રણલને ભનભાં થમું કે એની આનાકાની ચારલાની ન
શતી એટરે એ ભોન જ યહ્ય. ણ ફાની વાથે ળી લાત કયલી
એની એને તલભાવણ થઈ ડી. એને ત વલાયના શયભાં અશીં
આલલા ભાટે યાચગણીને કાયણ ફતાલલાભાંમ ક્યાં તલભાવણ
નશતી રાગતી?
ગભે તેભ કયીને એણે ફાની વાથે લાત ચાળુ કયી:
‘સુયતથી ભેઘનાન કાગ આવ્મ છે ને એણે યાચગણીને િ
રખલાનુ ં કશેલયાવ્મું છે તે એને માદ દે લડાલવું શત.ું ને કૉરેજ
તયપ જાઉં છં તે એને કશું કાભ શમ ત  ૂછત જાઉં એભ
તલચાયીને આ તયપ આવ્મ શત.’
‘એ ત લગય કહ્યેમ કાગ રખલાની જ શળે. ભેઘનાના
ગમા છી એનુ ં ભનેમ કળાભાં રાગત ું શમ એભ જણાત ું નથી.
અશીં શતી ત્માં સુધી એ ને ભેઘના વાથેનાં વાથે ઘ ૂભતાં શતાં ને!
બળું શળે ત એના ય ભેઘનાન જુદ કાગ આવ્મમ શળે. શજુ
કારે જ ભને કશેતી શતી કે ભેઘનાએ ભલા ફરાલી છે તે ફે
રદલવ ભાટે સુયત જઈ આલલાનુ ં ભન થામ છે .’
‘કળ અલવય શમ ત ઠીક ણ કઈ કાયણ લગય ત્માં
સુધી...’ પ્રણલે યાચગણીનાં ફાનુ ં ભન જાણલા ફરવું અડધેથી
અટકાવ્મુ.ં
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‘ભેંમ એને એભ જ કહ્ું ણ એ કશેતી શતી કે ત્માં
કૉરેજભાં કળક કામણક્રભ છે . ણ એટરે દૂ ય જુલાન દીકયીને
એકરી જલા દે તાં ભાલુ ત ભન જ ન ભાને.’ યીચગણી એનાં ફાની
ને પ્રણલની લાત વાંબતાં ભનભાં ભરકાઈ યશી શતી. પ્રણલ
ફાને ફશાનાં ફતાલત શત. યાચગણીને એભાં તાના પ્રત્મેના
આકણણને છાલલાની કે ળીળ લતાણ ઈ યશી શતી.
ચા નાસ્ત તાલી પ્રણલે ઊઠલા કમુું ત યાચગણી કશે:
‘તભાયે ઉતાલ ન શમ ત ાંચ તભતનટ ફેવ. હુ ં તૈમાય થાઉં.
ભાયે ણ કૉરેજભાં જ આલવું છે .’
‘બરે, વાથે જઈશુ.ં ’ કશેતાં પ્રણલ ફા વાથે ાછ લાતએ
લગ્મ.
યાચગણી તૈમાય થઈને આલી એટરે ફેમ ફશાય નીકળ્માં.
‘ભને એભ શત ું કે તને આભ ફાની વાભે ભાયી વાથે આલતાં
ખચકાટ થળે.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ખચકાટ થામ તમ તને થામ. તાયે ભાથે ળંકા કયનાયી
છે . ભાયે ક્યાં—?’
‘હુ ં ભાનુ ં છં કે થડા રદલવભાં તાયે ભાથેમ કઈ ળંકા
કયનાય આલી જળે છી તને ભાયી વાથે નીકતાં ખચકાટ થલા
ભાંડળે.’
‘કદાચ આલેમ ખય ણ ળંકા નમ કયે .’
‘કે ભ?’ પ્રણલે આિમણથી  ૂછરુ.ં
‘કઈ તે તાના ય ળંકા કયે ખલુ?’ યાચગણી ફરી
ડી ણ છી તયત ળયભાઈને ફીજી તયપ પયી ગઈ. જલાફ
એટર ઝડથી ભળ્મ શત કે પ્રણલને એન બાલાથણ વભજતાં
લાય થઈ. એને યાચગણીના કશેલાન અથણ વભજામ ત્માં સુધીભાં
ત યાચગણી ઝડ કયીને એનાથી દવેક ડગરાં આગ નીકી
ગઈ શતી.
ભેઘના આના જેવું દ્વિઅથી ફરતી નથી. પ્રણલ તલચાયી
યહ્ય. ને એણે ચારલાની ઝડ લધાયી.
યાચગણી આભ ત કડાંની ફાફતભાં ફહુ ટાટીલાી
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ન શતી ણ આજે ત એ ફનીઠનીને નીકી શમ એભ રાગત ું
શત.ું એણે જે વાડી ને બ્રાઉઝ શેમાું શતાં એ જઈને પ્રણલને થમું
કે એ આ કડાંભાં ફહુ દીી ઊઠતી શતી. એણે થડું ઊંડાણથી
તલચામુું શત ત એને વભજાઈ જ ગમું શત કે એન આ અચબવાય
તાને આકણલા ભાટે ન જ શત.
ભાન કે ન ભાન ણ એ કઈના પ્રેભભાં ડી શમ એભ
રાગે છે , પ્રણલે તલચામુ.ું શજુ ભેઘનાના પ્રણમથી ત ૃપ્ત એનુ ં શૈમ ું
યીચગણીના આલા વ્મલશાય પ્રત્મે ળંકાળીર ફની ળક્ું ન શત.ું
એ યાચગણીની વભી શોંચ્મ જ શળે ત્માં બ્રાઉઝન
કઈ હક
ૂ નાંખલાન યશી ત નથી ગમ ને એની ચકાવણી કયતી
શમ એભ યાચગણીએ અંગડાઈ રઈને ાછ શાથ પેયલીને ખાતયી
કયી ત્માયે એ પ્રણલની વાભે જ પયી ગઈ શમ એભ રાગ્મુ.ં પ્રણલ
એ લખતે એની એટરી વભી શોંચી ગમ શત કે એ જ વાલધ
ન શત ત એની વાથે વાભે જ અથડાઈ ગમ શત.
‘ત ું ક્યાં ાછ યશી ગમ શત?’ જયામ વંકચ અનુબવ્મા
લગય યીચગણીએ  ૂછરુ.ં
‘હુ ં ત એ જ ઝડે ચારત શત ણ ત ું ઝડ લધાયીને
આગ નીકી ગઈ.’
યસ્તાભાં એક અજાણ્મા ભાણવે વાડીભાં દીતી યાચગણી
અને વાથે રગરગ ચારતા પ્રણલને જઈને શાથ શરાલતાં કહ્ુ:ં
‘વજડે પયલા ભાટે વાયી લેધય છે .’ પ્રણલ આ વાંબતાં ળયભામ
ણ યાચગણી ભરકાઈ યશી. ગભે તેભ ણ પ્રણલ યાચગણીથી થડું
લધાયે અંતય યાખીને ચારલા રાગ્મ ણ યાચગણી એ અંતય
લધલા દે ખયી?’
‘ેરા ભાણવને કે ભ રાગ્મું શળે કે આણે વજડે પયલા
નીકે ળું મુગર છીએ?’
‘એણે આણને નશીં ણ ભને જ કહ્ું શત.ું એણે ભાયા
જડા જમા શળે એટરે વજડે કહ્ું શળે.’ પ્રણલે શવીને લાત
ઉડાલલા પ્રમત્ન કમો.’
‘એભ લાત ઉડાલલાની કળીળ ન કયત. હુ ં ભેઘનાને નશીં
કશી દઉં કે ેરાએ શું કહ્ું શત.’ું
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‘ભને એલી ફીક નથી.’
‘કે છી શભણાંની ભેઘનાની માદ આલલી ઓછી થઈ ગઈ
છે ? કે છી ફીજી કઈ છકયીની ાછ રપસલ્ડિંગ બયલા ભાંડી
છે ?’
‘એવું શમ ત એની ખફય તને લશેરી ડે. તેં ભને જમ
કઈની વાભે તાકતાં કે એની વાથે લાત કયતાં?’
‘ફીજી કઈની ત ખફય નથી ભાયા તવલામ. ણ ભાલંુ
તકણ ળાસ્ત્ર કશે છે કે ભાણવ થનાય ત્નીના તલયશભાં યાત જાગતાં
વાય કયી દે ત વલાયભાં લશેર ઊઠીને આભ પયલા ન નીકી
ળકે . એટરે ભને એભ રાગ્મુ.ં ’
‘અને છતાંમ નીકે ત તાલંુ તકણ ળાસ્ત્ર શું કશે છે ?’
‘ત એભ ભનામ કે એ પ્રેભી નથી અથલા ત...’
‘અથલા શુ?
ં ’
‘લશેરા નીકલા ભાટે એને કશું ફીજુ ં પ્રરબન શમ.’
યાચગણીએ કહ્ુ.ં
‘પ્રરબન!’ પ્રણલ  ૂછી ફેઠ ણ ફીજી જ ક્ષણે
યાચગણીન ઇળાય વભજી જતાં એ ફરી ઊઠય: ‘ત ું ફહુ પાસ્ટ
જામ છે શોં, યાગરી.’
ું પાસ્ટ
‘તને એવું રાગત ું શમ ત ત ું બ્રેક ભાય અથલા તમ
થઈ જા.’ પ્રણલની લાતને શવીને ભયડતાં યાચગણી ફરી ને
પ્રણલનેમ શવવું ડુ.ં પ્રણલે યાચગણીને ફદરે એને યાગરી કશીને
વંફધી શતી એનાથી યાચગણીના ભનભાં ગરગચરમાં થઈ યહ્યાં.
કૉરેજભાં રક્રસ્ટભવની યજાઓ શતી એટરે ફાગ વાલ
ખારી રાગત શત. ફેમ ફાગભાંના એક એકાંત ખ ૂણે ગઠલામાં
એટરે પ્રણલ ફલ્મ: ‘ુલુ વાથે ફહુ છૂટ રેલી વાયી નશીં.’
‘ણ કઈ ુલુ ભોંભાં આંગાં નાખીને ફરલાની પયજ
ાડત શમ ત?’
‘તને કણ એલી પયજ ાડે છે ?’
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‘કે વ ું ફરલાની?’ પ્રણલ નફ્પટાઈથી  ૂછી યહ્ય.

યાચગણી પ્રેભ પ્રદતળિત કયલાન આલ શાથભાં આલેર
અલવય છડે ખયી! ‘હુ ં પયીથી તાયા પ્રેભભાં ડી ગઈ છં.’ એણે
નજય ફચાલીને તાના ભનની લાત કયી જ દીધી.
‘પયીથી એટરે ત ું એભ કશેલા ત નથી ભાગતી કે ત ું
શેરાંમ ક્યાયે ક ભાયા પ્રેભભાં શતી?’
‘શા, આણે શેરી લખત ભળ્માં ત્માયથી હુ ં તાયા પ્રેભભાં
ડી ગઈ શતી. ભેં કે ટરીમ લખત એની અચબવ્મસ્ક્ત કયલાન
તલચાય કયે ર ણ ત ું ને ભેઘના કામભ વાથે જ શતાં એટરે
ભાયાથી એભ થઈ ળકે ળ ું નશીં. હુ ં તને ને ભેઘનાને કઝીન ભાનતી
શતી એટરે ભેઘનાની શાજયીન ફીજ ત કળ લાંધ ન શત ણ
જ ત ું ભને એની શાજયીભાં ના ાડી દે ત એ વશન કયલાની
ભાયાભાં ળસ્ક્ત ન શતી.’
‘ઓ યાગરી, ત ું આટરાં ઊંડાં ાણીભાં યભતી શઈળ એની
ભને ખફય ન શતી.’ પ્રણલથી ફરાઈ ગમુ.ં એને યાચગણીની આ
પ્રણમધેરછાની કદી ળંકામ આલી ન શતી.
ચફચાયી ભેઘના! યાચગણી ભનભાં તલચાયી યશી. ણ પ્રગટ
ત ફીજુ ં જ ફરી: ‘પ્રણલ, ભને થામ છે કે આભ જ ...’ ફરતાં
એ અચકાઈ.
‘આભ જ શુ?
ં ’ પ્રણલે  ૂછરુ.ં
‘ભને એભ થામ છે કે આભ જ ભત આલી જામ તમ
લાંધ નશીં.’
‘કે ભ, અત્માયથી જ ગબયાઈ ગઈ?’
‘હુ ં ગબયાતી નથી ણ તાયી ને ભેઘનાની લાત એટરી
આગ લધી ગઈ છે કે ભનભાં થામ છે કે ભાયા નવીફભાં ભત જ
રખામેળ ું છે .’
‘યાગરી, ત ું તનયાળલાદી છે ?’
‘ના.’
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‘ત છી આવું ળા ભાટે તલચાયે છે ?’
‘તનયાળાલાદી ત ભેઘનામ ક્યાં છે ? ણ પ્રણમતિકણભાં
કઈકના નવીફભાં ત તનયાળા આલલાની જ શમ છે .’
‘વો વોના નવીફની લાત છે . આણે આભ બેગાં થલાનુ ં
તનભાણ મ ું શળે ત ભેઘનાને સુયત જલાનુ ં થમું ને! પ્રણલ ફલ્મ.
જ્માયથી ભેઘના સુયત ગઈ ને યાચગણી વાથે એકરા ભલાનુ ં
લધ્મું ત્માયથી પ્રણલના ભનભાં રદલવે રદલવે યાચગણી પ્રત્મેન ુ ં
આકણણ લધત ું જત ું શત.ું ને તેભાં યાચગણીનાં આડકતયાં લાકફાણ
ઉભેય કયી યહ્યાં શતાં.
પ્રણલના રદરભાં છે લ્રા કેટરામ રદલવથી ગજગ્રાશ ળફૃ
થઈ ગમ શત. આજે જ્માયે યાચગણીએ સ્ષ્ટતા કયીને ા તડી
ત્માયે પ્રણલે ણ તે અંગે ગંબીયતાથી તલચાયવું ડે એલી સ્સ્થતતનુ ં
તનભાણ ણ આઆ જ થઈ ગમુ.ં ભેઘનાની વાથે તલલાશની લાત
ાકી કયી દે લાભાં ઉતાલ થઈ ગઈ શમ એભ એ અનુબલી યહ્ય.
ભેઘના વાથે ફાણથી જ રયચમ, ભૈતિ અને કામભનુ ં
વાતનધ્મ. એણે આજ સુધી ફીજી કઈ છકયી વાથે રયચમ
કે લલાની રશિંભત જ ક્યાં કયી શતી? એણે ધામુું શત ત એ
કૉરેજભાં અનેક છકયીઓનાં રદરભાં સ્થાન ાભી ળક્ય શત ણ
એણે ત જાણે વલણ શક ભેઘનાને આધીન શમ એવું જ લરણ
યાખ્મું શત.ું
જે ફે ચાય છકયીઓના રયચમભાં એને આલલાનુ ં થમું
શત ું એભાંની કઈ છકયી વાથે ભેઘનાની વયખાભણી કયલાનમ
એણે ક્યાં પ્રમત્ન કમો શત! જ્માં સુધી યાચગણી વાથે એને આભ
એકાંતભાં તનફુંધ ભલાનુ ં થમું ન શત ું ત્માં સુધી ત એને ફધું
ફયાફય જ રાગત ું શત ુ ને. ણ શલે તેન ુ ં રદર વદા ગંબીય
રાગતી ભેઘના ને વદા શવતી ખે રતી યાચગણી લચ્ચે લયં લાય
વયખાભણી કયલા ભાંડત ું શત.ું
યાચગણી ત પ્રણલને ભેઘના ાવેથી છીનલી રેલા જાણે
ભેદાને ડી જ શતી. આભેમ ફધી ગંબીય લાતને શલાળથી
રેલાન જ તેન સ્લબાલ શત. તેના ફરલાભાં ઘણી લખત
ફાહ્યામાથણની ાછ ફીજ કઈ અથણ ણ છામેર શત. ને
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ભેઘનાના સુયત ગમા છી પ્રણલને ાભલાના તેના તનધાણ યને
કાયણે પ્રણલની વાથે એ લધુ લાચા ફની યશી શતી.
જ્માયથી પ્રણલના ભનભાં ભેઘના અને યાચગણીન ગજગ્રાશ
ળફૃ થમ ત્માયથી પ્રણલ જાણે એ ગજગ્રાશનુ ં દયડું શમ એભ એને
રાગ્મા કયત ું શત ું ને એ ભનભાં તણાલ અનુબલી યહ્ય શત. ભેઘના
તેના રદરભાંથી તાન શક છડતી ન શતી. અત્માય સુધીન ફેમ
લચ્ચેન તનકટન રયચમ અને તેભાંમ ાછા ફેમની વંભતતથી
થમેરા તલલાશ. આ ફધું કે ભ તલવાયી ળકામ!
ત ફીજી તયપ યાચગણીના લધતા જતા રયચમે તેના
રદરનાં તલતલધ ાવાં પ્રણલ વભક્ષ છતાં થતાં જતાં શતાં. પ્રણલ
એની ઉેક્ષા ણ કે ભ કયી ળકે ! એક લાતે એ ભન લાત શત કે
શજુ ફધું નલેવયથી તલચાયલા ભાટે એની ાવે વાય એલ વભમ
શત.
‘ત ું સુયત નથી જલાન એભના પંક્ળન ય?’
‘તને એવું કણે કહ્ુ?
ં ’
‘કઈએ કહ્ું નથી એટરે ત તને  ૂછરુ.ં ’
‘અભ્માવન તલચાય કલંુ છં એટરે જલાન તલચાય કમો
નથી છતાં...’ પ્રણલે જાણીને લાક્ય અધ ૂલંુ ભ ૂક્ુ.ં
‘છતાં... એટરે થડ થડ તલચાય ખય, કે ભ!’
ખય.’

‘એભ જ જ ત ું વાથે આલતી શમ ત જલાન તલચાય થામ

‘ભાયાં ફાને ત ત ું જાણે છે ને. એ ભને આભ એકરાં
આલલા ન દે . કશેળે પ્રણલને ત ભેઘનાને ભલાન ઉભક શમ
એટરે જામ ણ તાયે ત્માં જલાનુ ં શું કાયણ?’
‘કાયણ ત ફીજુ ં શું શલનુ?ં સુયતની ઘયી ખાલાનુ.’ં
‘ને ગા નશીં?’ યચગણીએ સુયતની ગાની પ્રળસ્સ્ત
કયતાં કહ્ુ.ં
‘ગા ળા ભાટે ? આણે ત્માં ઓછાં રડલા જવું છે ?’
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‘તને ખફય છે કે સુયતીરારા આળીલાણ દ આે તમ એભાં
એકાદ ગા ત શમ જ. ને જ ભેઘના સુયતને યં ગે યં ગાઈ ગઈ
શમ ત ભને ત ખાવ ગા આે જ કશેળે આલીએ ક્યાંથી આલી
ગઈ અશીં કફાફભાં શડ્ડી ફનલા?’
‘કે લી ગા?’ આંખ નચાલતાં પ્રણલે  ૂછી નાખ્મુ.ં
‘જ ત ું ાછ પાસ્ટ જલા ભાંડય.’
ું ેરા સુયતીની જેભ ગા દઈ દે ને!’
‘ત તમ
‘આ સુયત નથી ને!’
‘ગા દે લા ભટે મ સુયતની બ ૂતભ જ જઈએ એવું થડું છે ?’
‘એલી ગા અશીં કઈને દઈએ ત લઢલાડ થઈ જામ.
યશેલા દે આણે સુયત જલાન તલચાય કયલાને ફદરે સુયતની
ગા ય ક્યાંક રઢી ડીશુ.ં ’
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૬. બ્રૉડકાસસ્ટિંગ સ્ટેન

કેટરાંક ભાણવ એલાં શમ છે કે જેની વાથે લાત કયલાનુ ં
ભન થામ ત કે ટરાંક એલાંમ ભાણવ શમ છે કે એ લાત કયલી
ળફૃ કયે કે વાભ ભાણવ ત્માંથી બાગી જલાનુ ં તલચાયલા ભાંડે. છતાં
આલાં ભાણવ એની ાવે આલતાં જ યશે છે .
ળાચરની આભાં શેરા પ્રકાયભાં આલી જામ એલી શતી. જ
કે કઈની ઉેક્ષા કયલાનુ ં તેના સ્લબાલભાં જ ન શત ું એટરે એની
વાથે લાત કયલા આલનાયાંન તટ ન શત.
એ સ્લબાલે તભરનવાય અને લાચા શતી એટરે એની
વાથે લાત કયલા આલનાયાંને એભના એક વલારની વાભે ાંચ
ઉિય આી દઈને એ વાભા ભાણવને કદીક ભઝ
ં ૂ લણભાં ભ ૂકી દે તી
શતી. છતાં તે કદી એકરી ડી જતી ન શતી. કઈ ને કઈ કામભ
તેની વાથે લાત કયત ું જ જલા ભત.ું
કૉરેજના શેરા રદલવે સ્ટે ળનથી અઠલા રાઈન્વ જતી
ફવભાં એ ટાલયે થી ચઢી ને ફેયલાઈથી શાથભાંની ચડીઓ
તથા નટ વાભાન ભ ૂકલાની છાજરી ય પેંકી ભેઘનાની ફાજુની
વીટ ય ફેવી ગઈ.
એ આભ અચાનક ફેઠી તેથી ભેઘનાની તલચાયતંરા ત ૂટી.
એણે વશેજ વંકડાઈને ળાચરની ભાટે જગા કયી. એને ભાટે સુયત
નવું શત ું એટરે એ યવથી યસ્તા યની દુકાનનાં ફૉડણ જઈ યશી
શતી.
‘વયી ભેં તભને રડસ્ટફણ કમાું .’ ળાચરની ફરી.
‘દુકાનનાં ફૉડણ લાંચલાનુ ં કઈ કાભ ગણાત ું શમ ત
જફૃય.’ વાથે ફેવનાય એક મુલતી જ શતી એ જાણતાં ભેઘનાએ
શવીને કહ્ુ.ં
ભેઘનાના શાથભાંની ચડીઓ તયપ
ળાચરનીએ  ૂછરુ:ં ‘તભે કૉરેજભાં જાઓ છ?’

નજય

ડતાં

‘શા હુ ં અશીં નલી છં. આજે ભાય કૉરેજન શેર રદલવ
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છે .’
‘ળાભાં છ?’
‘ફીએ જુતનમયભાં ને તભે?’ તાનાભાં એને આટર યવ
રેતી જઈને ભેઘનાને રાગ્મું કે તે ણ કૉરેજભાં બણતી જ કઈ
મુલતી શળે.
‘હુ ં ણ તભાયી વાથે જ છં. ણ હુ ં તભાયી જેભ નલી
નથી. હુ ં ત જન્ભથી જ આ સુયતને રભણે રખાઈ છં. ચાર,
આણને ફેમને વાયી કંની ભી ગઈ. શું નાભ છે તભાલંુ ? ભાલંુ
નાભ ળાચરની એભ. ભશેતા. આણી એભ. ટી. ફી. કૉરેજનુ ં
બ્રૉડકાસસ્ટિંગ સ્ટે ળન.’ ળાચરનીએ તાની આગલી યીતે જ તાની
ઓખ આી દીધી.
‘ભાલંુ નાભ ભેઘના કે . દે વાઈ. હુ ં અભદાલાદથી છે લ્રાં ફે
લયવ ભાટે અશીં સુયતભાં આલી છં. ભાયા પાધયને વયકાયી નકયી
છે એટરે.’
‘એ ત ત તભાલંુ યર કરનુ ં નાભ છે ણ તભને ફધાં
એ નાભથી ત કૉરેજભાં નશીં ઓખતાં શમ ને. ’
‘ત્માં છકયીઓ ભને ભટી ભાના નાભથી ચચઢલતી.’
‘અશીં સુયતભાં એ નાભ ચાળુ યાખલા જેવું નથી. આણે
એ ભાટે તલચાયવું ડળે. કઈ આણે ભાટે નાભ નક્કી કયે એ
શેરાં આણે જ આણા એલા નાભની જાશેયાત કયી દે લી
જઈએ.’ ફાયીની ફશાય શાથ રંફાલતાં એણે કહ્ુ:ં ‘આ અભાલંુ
યં ગઉલન. અભાયા સુયતનુ ં એકભાિ ઓનઍય તથમેટય.’
‘ભાયે ભાટે અશીં ફધું નવું છે . ભાયે સુયત તલળે ફધું જાણવું
છે . વાંબળ્મું ત ઘણું છે .’
ણ.’

‘અભાયા સુયતનુ ં ઉંતધમું લખણામ છે . ને ઘાયી ને ગા
‘ભે ત વાંબળ્મું છે કે અશીં છકયીઓ ણ ગા ફરે છે !’

‘કઈક જ લખત અને તે ણ વયખી કં ની શમ ત જ.
તભનેમ એ ફધું કઠે ડી જળે. સુયતભાં જ યશેલાનાં છ કે છી
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અ-ડાઉન?’
‘હુ ં કીભથી અ-ડાઉન કયલાની છં ટ્રે નના ટાઈભ અનુકૂ
છે એટરે લાંધ નશીં આલે.’
‘અને ક્યાયે ક ભડું થઈ જામ ત ભાયે ઘેય યકાઈ જલાનુ.’ં
ત્માં કૉરેજનુ ં સ્ટે ન્ડ આવ્મું અઠલા રાઈન્વ
ાંચવાત ઉતાલંુ તવલામ આખી ફવ ખારી થઈ ગઈ.

જનાયા

‘આ વાભે જ આણું ભંરદય. એભ. ટી. ફી. કૉરેજ. તભને
ખફય છે એભ. ટી. ફી. એટરે શુ?
ં ’
‘શા.’
‘ના, ેરા ઈરયગેટેડ ટટ્ટુઓ કશેછે એભ, ભાયી તાયી ફધાની
કૉરેજ.’ શવતાં ળાચરનીએ કહ્ુ.ં અઠલા રાઈન્વ ય કાકયાાયાની
ઑરપવ આલેરી શતી ને એભાં કાભ કયતા ફધાને કૉરેજનાં ફધાં
ઈરયગેટેડ ટટ્ટુઓ કશેતાં શતાં.
‘ચાર, જઈશું અંદય!’ ળાચરનીને ઊબી યશી ગમેરી જતાં
ભેઘનાએ કહ્ું એને આ ફરકી ળાચરની ગભી ગઈ શતી. આજે
કૉરેજને શેરે જ રદલવે એની ઓખાણ કયાલલા ફદર એ
ભનભન બગલાનન આબાય ભાની યશી. એનાથી ભનભાં જ
ળાચરની ને યાચગણીની વયખાભણી થઈ ગઈ. એને થમું કે સુયત
એને ગભી જળે.
‘જલામ છે , દસ્ત શેરે રદલવે ત શું રેક્ચય થલાનાં!
જેટરાં લશેરાં અંદય જઈશું એટળું લશેળ ું જ ફશાય નીકલાનુ ં ભન
થળે. એના કયતાં ચાર, થડીલાય ચાટી ય ફેવીએ.’ કશેતાં
એ ચાટી તયપ આગ લધી.
ને આ ચાટી કઈ ફરા શળે એભ તલચાયતી ભેઘના એને
અનુવયી. એને ભુફ
ં ઈની ચાટીની ખફય શતી. યસ્ત ઓં ગી
કૉરેજની વાભી ફાજુએ નદીના ટભાં આલતાં ળાચરની કશે: ‘આ
અભાયી ચાટી.’
ભેઘના આવાવ તનયખી યશી. નદીભાં ાણી ઠીક
પ્રભાણભાં શત ું ણ રકનાયે ફેવીને એભાં છફછચફમાં કયી ળકામ
એલ ટ નજયે ડત ન શત. નદી અત્માયે ત ાંચેક પીટ
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ઊંડેથી લશેતી શતી ને કાદલ અને ઘાવથી ફેમ રકનાયા ઢંકામેરા
શતા. કે ટરાક કૉરેજજમન ને વાભેની ઈરયગેળન ઑરપવલાા ત્માં
આભ તેભ પયતા દે ખાતા શતા. ત કેટરાક ભાછીભાય રકનાયા ય
ફાંધી યાખેરી દયીઓ શરાલીને ભાછરી વડાઈ કે નશીં એની
ચકાવણી કયતા આભતેભ ધ ૂભી યહ્યા શતા.
‘આ તભાયી ચાટી?’ ભેઘનાથી ફરાઈ ગમુ.ં
‘આણી ફધાની શલે ત. કે ભ, તને વંદ ન આલી? એ
ભુફઈની ચાટી જેલી જ ગંદી છે ને! શા, બીડ ત્માંના જેલી નથી.’
ળાચરનીએ ભેઘનાન અણગભ ાયખી જતાં કહ્ુ.ં
‘ભુફ
ં ઈ કયતાં આ ચાટીભાં ળાંતત ઘણી છે એભ ભાની
ભન ભનાલલાનુ.ં ને ભુફ
ં ઈની ેરી ગટયની દુગુંધ કયતાં આ
ગંદકી વહ્ય રાગે છે . ભુફ
ં ઈની ચાટી કયતાં અશીંનુ ં લાતાલયણ
ણ વાલંુ રાગે છે . જ કે અભાયા અભદાલાદના કાંકરયમાની તરે
ત એકે મ ન આલે.’ ભેઘનાએ ફેમ ચાટીની વયખાભણી કયતાં
કાંકરયમાની લાત ણ કયી દીધી.
‘આભ કયતાં ત ું ક્યાક કતલમિી ન થઈ જતી ાછી.
ું
અભાયી સુયતની ધયતીન પ્રબાલ જ એલ છે .’ તભેભાંથી તભાં
વયી ડયાના જયા ણ ક્ષબ ન અનુબલતાં ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘તભે ત અશીં જ જન્ભેરાં ને ઉછયે રાં છ એટરે તભાયે
કશું અજાણ્મું નશીં શમ ણ ભાયે ત ફધુ.ં ..’
ણ તેને આગ ફરતાં અટકાલતાં ળાચરની ફરી ઊઠી:
‘જ આણે ફેમ દસ્ત ફનલા ભાગતાં શઈએ ત આણે
એકફીજાને આભ ભાનથી ફરાલલાનુ ં ફંધ કયવું ડળે.’
‘ઓકે ત ું કશે એભ. હુ ં નવીફદાય છં કે ભને શેરે જ રદલવે
તાયા જેલી ફેનણી ભી ગઈ.’
‘જ ભાયી વાથે યશીળ ત હુ ં તને ક્યાયે ક કઈ ભઝાન
દે સ્ત ણ ભેલી આીળ.’ ળાચરનીએ ભજાક કયી.
‘એભાં તાલંુ કશું ચારે તેભ નથી. હુ ં અશીં આલતા શેરાં
જ તલલાશફંધનભાં ફંધાઈ ગમેરી છં.’
‘ચાર. ણ ભાયા ભત ભુજફ ત ફે લણ લાટ જઈને
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એભ. એ. કયતાં કયલા જેવું એ કાભ છે . ત તાયા તભસ્ટય શું કયે
છે ? તને ભલા ક્યાયે આલે છે ?’
‘એને પામનર ઈમયની તૈમાયી કયલાની છે એટરે
યીક્ષાઓ તે ત્માં સુધી ત એના આલલાના ચાન્વ ઓછા છે .’
‘ત તાયાં આ રગ્ન પ્રેભરગ્ન છે એભ જ ને! કૉરેજ રલ.’
‘ના ફચણથી અભે વાથે જ ઉછયે રાં ને કૉરેજભાં ણ
વાથેનાં વાથે. જ કે અભાયા તલલાશની લાત અભાયાં લડીરએ જ
ઉાડી શતી એટરે તાયે જેભ ભાનવું શમ એભ ભાની ળકામ.’
‘એટરે એયે ન્જ્ડ રલ ભેયેજ.’
છે ?’

‘ત ું કામભ આલી જ શવતી યશે છે કે ક્યાયે ક ગંબીય ફને

‘ત ું ભાનળે? આ ણ સુયતની ધયતીની જ ફચરશાયી છે .
શવીભજાકનાં અશીં ફહુ ઊંચાં ભ ૂલ્મ અંકામ છે . તાયી ાવે શજુ ફે
લણ જેટર વભમ ડય છે . ત્માં સુધીભાં ત ત ું સુયતને ફયાફય
ઓખી જઈળ અને એને યં ગે યં ગાઈ ણ જઈળ. તેં
અભદાલાદભાં યશીને સુયત તલે જે વાંબળ્મું શળે એના કયતાં
સુયત તને ધણું અરગ રાગળે.’ આંખ નચાલતાં ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
ભેઘનાએ તેન ુ ં છે લ્ળું લાક્ય વાંબળ્મું શળે કે કે ભ એની જ
ળંકા શતી. એને ત આ અજાણી જગ્માએ ળાચરની જેલી વખી
ભતાં યાચગણી ને પ્રણલની માદ આલી ગઈ શતી. યાચગણી બરે
શવભુખી ને લાચા શતી ણ પ્રણલ તેની વાથે છૂટથી
લાણીતલશાય કયી ળકે એભ ભેઘનાને રાગત ું ન શત.ું એ ફાડ
ભને માદ કમાણ કયત શળે ને યાચગણીમ ભાયી ગેયશાજયીભાં એની
વાથે છૂટથી ફરી નશીં ળકતી શમ. એ તલચાયી યશી શતી.
ત ફીજી તયપ એ ળાચરની ને યાચગણીની વયખાભણી કયી
યશી શતી. ળાચરનીને શજુ એ ફે કરાક શેરાં જ ભી શતી ને
યાચગણીને છે લ્રાં િણ લણથી જાણતી શતી ણ ભનથી એને
રાગલા ભાંડું શત ું કે યાચગણીની જેભ ળાચરની વાથે ણ એને
વાયી દસ્તી જાભી જળે.
પ્રણલ જ યાચગણી વાથે લાતચીત કયતાં ક્ષબ અનુબલત
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શળે ત એ જફૃય એકરતા અનુબલત શળે ને કૉરેજભાં ણ એનુ ં
ભન નશીં રાગત ું શમ. તલલાશ જાશેય થમા છી ફાગભાં ને
કાંકરયમા ય તાની વાથે કયે રી છૂી પ્રણમભસ્તી છી તેન ુ ં
રદર તાના તલયશભાં વ્માકુ થઈ જત ું શળે.
યાચગણી તેને ભતી શળે કે કે ભ તેનીમ ળંકા છે . ને કદાચ
ભતી શમ તમ, છે લ્રે એ જ જ્માં ઉદાવ રાગતી શતી ત્માં એ
પ્રણલની ઉદાવી દૂ ય કયલાભાં શું કયી ળકે ! એ તલચાયભાં ડૂફકાં
ભાયી યશી.
‘ત ું ત ફહુ ઊંડા તલચાયભાં ડી ગઈ. ભેં તાયા તભસ્ટયની
માદ દે લડાલી એટરે ત ું ત જાણે એભની ફાંશભાં વભાઈ ગઈ શમ
એભ... શું નાભ છે એ વદ્ભાગીનુ?’
ં
‘પ્રણલ. એ ફાડ ભાયા તલમગભાં અડધ થઈ યહ્ય શળે.
જ કે અભાયી એક કૉભન ફ્રેન્ડ છે યાચગણી. એ તાયા જેલી જ
લાચા અને શવભુખી છે . ભાયે એને રખવું ડળે કે એ એને
ભતી યશે ને એને આનંદભાં યાખલા પ્રમત્ન કયે .’
‘એભ આલ ાણા ગ ય એવું કયલા જેવું નથી. ભાલંુ
ભાને ત એને એવું રખલાનુ ં ભાંડી લા. ત ું પ્રણલને ઉયાઉયી
િ રખીને એને તાયા તલચાયભાં જ કે સન્રત કય. એને આવું ફીજુ ં
પ્રરબન વાભે કયીને ન ફતાલ. જુલાની રદલાની શમ છે .’
‘યાચગણી ને પ્રણલ ફેમ ય ભને ાક તલશ્વાવ છે .’
‘તમ ભાલંુ ભાને ત એ તલશ્વાવનાં ાયખાં કયલાનુ ં યશેલા
દે . ભેં અનુબલે નશીં ણ અલરકને એલા અનેક વંફધ
ં ને ભાં
ફદરાઈ જતા જમા છે . ચાર. કૉરેજભાં જઈએ. તને ફીજી ફેચાય
દસ્ત ણ કયાલલી ડળે ને! નશીં ત ત ું ભાયી એકરીથી ફય
થઈ જઈળ.’ ઊબી થતાં ળાચરનીએ એના સ્લબાલ ભુજફ કહ્ુ.ં
‘હુ ં તાયાથી ફય થાઉં એવું ળક્ય રગત ું નથી ણ ત ું કશે
છે ત ફીજી એકાદ ફે દસ્ત કયી યાખલાભાં ભને લાંધ નથી.’
ભેઘનાએ કહ્ું ને ફેમ કૉરેજ તયપ ચારલા ભાંડયાં.
ભેઘના થડે સુધી ચ ૂચા ચારી ત્માં ળચરનીની જીબ
વયલી: ‘કે ભ ભગ
ં ૂ ી થઈ ગઈ?’
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‘હુ ં તાયા ફરલાની યાશ જતી શતી. ને ભેં તને કહ્ું ત છે
જ કે હુ ં ભટે બાગે ભગ
ં ૂ ી જ યશેલાનુ ં વંદ કલંુ છં.’
‘જ દસ્ત, ભાયી વાથે આભ ભગ
ં ૂ ાં ફની યશેલાનુ ં નશીં
ચારે. તને ખફય નશીં શમ ણ ભોન એક ખયાફભાં ખયાફ યગ
છે . ભાયી જેભ શવતાં ને ફરતાં યશેલાનુ ં યાખીળ ત સુખી થઈળ.’
ળાચરનીએ ઉદે ળ આતી શમ તેભ ગંબીય લાણીભાં કહ્ું ને
ભેઘના શવી ડી.
‘જેલી આજ્ઞા, ગુલુદેલ.’ એણે શવતાં જ કહ્ુ.ં
રાગ્મુ.ં ’
ફવ?’

‘શેરી લખત તાયી જીબને સુયતની શલા રાગી શમ એભ
‘શલે હુ ં ણ તાયી ઝડે જીબ ચરાલલા પ્રમત્ન કયીળ,
‘થાકી જઈળ એભાં. રે ચાર ભંરદય ત આલી ગમુ.ં ’
‘ભંરદય!’

‘કૉરેજ સ્ત. ફીજાં ભંરદયભાં બક્ત દે લનાં દળણને જામ છે
ણ અશીં ત દે લમ બક્તનાં દળણન ભાટે ટાંી યહ્યા શમ છે .
ખાવ કયીને બક્તાણીઓનાં.’ એ શવતાં ફરી.
‘પ્રૉપેવય ભાટે તને વાય અચબપ્રામ રાગત નથી.’
‘ફધા ભાટે વયખ ણ નશીં.’
‘અભાયે અભદાલાદભાં ણ એવું જ.’
‘કાગડા ત ફધે જ કાા શમ ને!’
‘રે ચાર, આણે ક્યાંક ચચાણ ભાં ઊતયી ડીશું ાછાં.’
‘ખાતયી યાખજે કે રઢી ત નશીં જ ડીએ.’ જ કે છી
કૉરેજના દયલાજા સુધી શોંચતાં સુધી ફેમ ચ ૂ જ યહ્યાં.
કૉરેજભાં ેવતાં જ ળાચરની નરટવ ફૉડણ તયપ ચારી.
દવંદય છકયાઓ ત્માં લાતના તડાકા ભાયતા ઊબા શતા. ત
એભાંના કે ટરાક બણલાની ચચલટલાા લગણ ક્યાયથી ળફૃ થળે એ
જાણલામ નરટવ ફૉડણ ભાં ભાથાં ભાયી યહ્યા શતા.
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ત કેટરીક છકયીઓ અધલાતિક યીક્ષાભાં આલેરા
ઓછા ભાકણ ને કાયણે એભની ફ્રીળીભાં લાંધ આલળે કે ચાળુ યશેળે
એ જાણલા ભથતી દે ખાતી શતી.
‘ળાચરની ભને
ભલાની નરટવ છે .’

ને

ચંરાને

ઑરપવભાં જઈને

વાશેફને

‘કે ભ?’
‘કદાચ અભાયી ફ્રીળીને કાયણે જ શળે.’
‘ભાકણ ઓછા આવ્મા શળે એ ભાટે જ. શજુ ચંરા નથી આલી
રાગતી.’
‘આલી છે ને. એ ફેઠી રામબ્રેયીભાં. એ એભાં ને એભાં જ
નાાવ થામ છે .’
‘ને ત ું વંતભાં, કે ભ?’
ળાચરનીએ ટકય કયી ને અણણા ળયભાઈ ગઈ. ‘એનુ ં નાભ
અણણા ળાસ્ત્રી. કૉરેજની અભ્માવેતય પ્રવ ૃતિમભાં એનુ ં નાભ છે
એટરે એ જાણીતી ત શતી જ ણ જ્માયથી એની લાત વંત
વાથે ચચાણ લા ભાંડી ત્માયથી એ લધાયે જાણીતી થઈ ગઈ છે .’
ળાચરનીએ ધીભા અલાજભાં એની ઓખ આી દીધી.
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૭. ાગનીન ંુ તત્ળજ્ઞાન

આ ફાજુ ભેઘનાને એભ ને એભ અઠલારડમું વાય થઈ
ગમુ.ં એને પ્રણલની માદ વતત આવ્મા કયતી શતી. ઘેય ત
રદલવે તે ઘયકાભભાં તાને વ્મસ્ત યાખલા પ્રમત્ન કયતી શતી
ણ યાતે લાંચલા ફેવતી ને પ્રણલ તેના ભન ય છલાઈ જત.
રાખ પ્રમત્ન કયલા છતાં તે લાંચલાભાં ભન યલી ળકતી ન
શતી. ક્યાયે ક તેને તલચાય આલત કે પ્રણલને ણ તેના તવલામ
વાલ એકળું રાગત ું શળે ને એ ણ લાંચલાભાં ભન યલી ળકત
નશીં શમ.
ત કદીક એને એભ ણ થત ું કે યાચગણી પ્રણલને એની
એકરતાભાંથી ફશાય કાઢલા પ્રમત્ન કયતી શળે ને પ્રણલ ણ
શેરાંની ભાપક એનાથી અતડ યશેત નશીં શમ. ત કદીક એનુ ં
ભન લશેભભાંમ ડી જત ું શત.ું યાચગણી પ્રણલને રરચાલી તાની
પ્રેભજાભાં પવાલલાન પ્રમત્ન ત નશીં કયતી શમ ને!
તેને તે જ્માયે પ્રણલની ાવે શતી ત્માયે ત યાચગણી
ય  ૂય તલશ્વાવ શત ણ ભ ૂક્ત લાતાલયણભાં એ ફન્ને એકરાં,
તલચાયતાં એનુ ં રદર ધડકી ઊઠત.ું એના ભનભાં કદીક ળંકામ
જાગતી કે પ્રણલ યીચગણીથી પ્રબાતલત થઈને તાને તલવાયી ત
નશીં ભ ૂકે ને!
લી તે ત એ ફેમને એકફીજાને ભલાનુ ં સ ૂચવ્મું શત.ું
શલે એને એ ભાટે સ્તાલ થલા ભાંડય શત. દે લતા ને દાફૃ ને
તેભાંમ ાછં કૉરેજનુ ં ભુક્ત લાતાલયણ. ને એ ભનભાં ગબયાઈ
યશેતી શતી.
આલી ત કે ટરીમ ળંકાઓ તેના ભનભાં ઘુભયામ કયતી
શતી. ણ લખત એની લાટ જત થડ ફેવી યશેલાન શત!
વભમનુ ં ચક્ર ત પયત ું જ યશેલાનુ ં શત.ું એને ક્યાં ખફય શતી કે
પ્રણલ અને યાચગણી એકફીજાની લધુ નજીક આલી ગમાં શતાં ને
એભની લચભાંથી ભેઘનાને કે ભ દૂ ય કયલી એની ભથાભણભાં એ
ડી ગમાં શતાં.
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પ્રણલના ફેિણ િ આલી ગમા શતા. એણે એભાં એભ
ણ રખ્મું શત ું કે યાચગણી શેરાંની જેભ ઉદાવ યશેતી ન શતી.
એક િભાં એણે રખ્મું શત:ું હુ ં અને યાચગણી એક ભડી વાંજે
કૉરેજ ગાડણ નભાંથી ઘેય જઈ યહ્યાં શતાં ત્માયે ... લગેયે રખીને તે
ભેઘનાને ળંકાનાં લભભાં ધકે રી ભ ૂકત શત. આ ફધાની લચભાં
અભ્માવની ચચિંતા અને પ્રણલન તલમગ તેને અવશામ અને ફેચેન
ફનાલી ભ ૂકતાં શતાં.
લાતિકત્વલ આવ્મ. પ્રણલ ન આવ્મ. થડા લખત છી
સુયત આલલાનુ ં મગ્મ ફશાનુ ં ળધી એ સુયત તેને ભલા જફૃય
આલળે એવું આશ્વાવન એણે જફૃય આપ્મું શત.ું ફનળે ત યાચગણીને
ણ વાથે રેત આલળે એવું ણ એણે િભાં રખ્મું શત.ું
ભેઘનાને એનાથી થડી યાશત થઈ શતી. જ એ ફેમ જણાં
સુયત આલળે ત એભનુ ં એકફીજા વાથેન ુ ં લતણન જઈને એ રક
જ ઊંડાં ાણીભાં યભતાં શળે ત તાને એની ગંધ આલી જળે ને
એભના વંફધ
ં ભાં તે બ્રેક ભાયી દે ળે.
ભેઘનાએ કામણક્રભભાં બાગ રેલાનુ ં ભાંડી લાળ્મું શત.ું
કામણક્રભને રદલવે ળાચરનીએ ભેઘનાને તાને ત્માં જભલા ને યાત
યકાલાનુ ં ઈજન ત રગબગ એક અઠલારડમાથી આી જ દીધેળ ું
શત.ું એટરે ભેઘના તે રદલવે કૉરેજભાંથી ળાચરનીની વાથે જ એને
ઘેય આલી ગઈ શતી.
યાતે લાતિકત્વલન ભનયં જન કામણક્રભ શત એટરે ઘેય
શચતાં જ ળાચરની એનાં ફાને યવઈના કાભભાં ભદદ કયલા
યવડાભાં શોંચી ગઈ શતી. ભેઘનાને ણ યવઈના કાભભાં
રદરચશ્ી શતી એટરે એમ ળાચરનીની ાછ યવડાભાં આલી.
પ્રણલની માદ અને યાચગણી યની ળંકાભાં ઘેયામેરા
ભનને અંકુળભાં યાખલા એને ળાચરની વાથે શવતાં વભમ વાય
કયલાનુ ં લધાયે ગભત ું શત.ું
ુ ાઈ
થડી લાય થઈ શળે ને ળાચરનીના ભટાબાઈ જીતબ
આલી ગમા. એ રગબગ િીવની નજીક શોંચ્મા શમ એવું રાગત ું
શત.ું કડાંની ફાફતભાં એભની વાદગી દે ખાઈ આલતી શતી. ‘ફા,
ખાલાનુ ં તૈમાય છે કે ?’ વપા ય ફેવતાં એભણે ટોક કમો.
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‘શા, આલનીં આજે ટ ટાયી ફેને કે લાયાનુ ં યાંધી રામખું
છે .’ એનાં ફાએ એભના સુયતી રશેકાભાં જ જલાફ આપ્મ.
‘ત કાઢ ત્માયે . હુ ં કડાં ફદરીને આ આવ્મ.’ કશેતાં
ુ ાઈ કડાં ફદરલા એભના ફૃભભાં ગમા ને ફાએ
જીતબ
ુ ાઈની થાી તૈમાય કયલા ભાંડી. ને ફેમ ફેનણીઓ શાથ
જીતબ
ુ ાઈ ણ કડાં ફદરીને આલી
ધઈ ફશાય આલી ત્માં જીતબ
શોંચ્મા.
‘આજે અભાયી કૉરેજનુ ં એન્મુઅર પંક્ળન છે . બાઈ,
આલળ તભે?’ ળાચરનીએ  ૂછરુ.ં
‘ભને આ તળમાાની ઠંડીભાં એટરે દૂ ય સુધી ઘવડી જલાનુ ં
કઈ કાયણ ખલંુ ?
‘ખલંુ જ ત. ભનયં જન કામણક્રભ એ કાયણ ુયત ું નથી?’
‘એભાં ત ું ખયી? ભને તાયાભાં યવ છે તભાયા ભનયં જન
કામણક્રભભાં નશીં. તેં જ એભાં નાન વયખમ ાટણ રીધ શત ત હુ ં
જફૃય આલત.’ કશેતાં એ શસ્મા. ને ભેઘના તયપ જતાં  ૂછરુ:ં ‘આ
હુ ં ભાનુ ં છં કે તાયી નલી વખી ભેઘનાફેન.’
‘શા, તે ભાયી વાથે...’
છે .’

‘યશેલા દે , તેં આજ સુધીભાં તેભને તલે ઘણી લાત કયી

‘તેં જમું ને ભેઘના, આલા છે ભાયા ભટાબાઈ. અસ્શ્મણ
અને એકાકી.’ ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘એકાકી કે ભ? તાયાં બાબી ને એભન લસ્તાય!’ ણ ત્માં
ત ળાચરનીની આંખ બાયે થતાં ઢી ગઈ. ભેઘનાને એભાં
બાયબાય લેદના લતાણ ઈ યશી. ભટાબાઈ ણ એક લખત નજય
ઊંચકીને ભેઘના તયપ જમું ન જમું કયીને યવડા તયપ લી
ગમા શતા. ણ ભેઘનાને એ ઊડતી નજયભાંમ લેદનાન અણવાય
લતાણ મા તવલામ ન યહ્ય.
આજ સુધી ળાચરનીએ એભની લાતભાં ભટાબાઈન
ઉલ્રેખ ક્યાયે મ કે ભ કમો ન શત એ ભેઘનાની વભજભાં આલી
ગમુ.ં એ અજાણતાંભાં જે ફરી ગઈ શતી એ ફદર ભનભાં જ
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સ્તાઈ યશી.
ુ ાઈ યવડાભાં ગમા એટરે ફેમ ફેનણીઓ
જીતબ
રદલાનખાનાભાં આલી. ભેઘના ભનભાં ભઝ
ં ૂ ાઈ યશી શતી. એને થત ું
શત ું કે ભટાબાઈના જીલનભાં એલી ત કઈ ગંબીય લાત શતી કે
ફધાં આભ ઉદાવ થઈ ગમાં શળે! એને આ લાતનુ ં કુત ૂશર જફૃય
શત ું ણ ળાચરનીને  ૂછીને એને ાછી ગંબીય ને તનયાળ કયી
દે લાની એનાભાં રશિંભત ન શતી.
એ તાને આ ભાટે દતત ભાની યશી શતી. ળાચરનીની
લાચાતામ જ્માં ભગ
ં ૂ ી ફની જામ એલ ત કમ પ્રવંગ
ભટાબાઈના જીલનભાં ફન્મ શળે એન ભનભાં જ તાગ કાઢલા એ
પ્રમત્ન કયી યશી શતી.
ળાચરનીનાં બાબી એભને છડીને ચાલ્માં ગમાં શળે કે ભયી
ગમાં શળે કે ... ણ એના ભનના આ વલારના જલાફ એને
ુ ાઈને જ જ્માં આજે શેરી
ક્યાંથી ભલાના શતા! એણે જીતબ
લખત જમા શતા ત્માં!
જ કે એનુ ં ભન એક લાત ત સ્લીકાયત ું જ શત ું કે ગભે
તેલી કઠય રદરની સ્ત્રી શમ તમ આલા વીધા વાદા ને વારવ
તતનુ ં રદર તડતાં શજાય લાય તલચાય કયે . ‘ભાયાથી અજાણભાં
કશુક અજુગત ું ફરાઈ ગમુ.ં ભને કળી ખફય ન શતી. હુ ં ફહુ
રદરગીય છં. ભાયી લાતથી તને ને ભટાબાઈના રદરને ઠેવ શોંચી
એ ફદર.’ ખેદથી એણે કહ્ુ.ં
‘ના, એવું કાંઈ નથી. એભાં તાય કળ લાંક નથી.’
ળચરનીએ કહ્ું ણ એભાં તેન ુ ં શૈમ ું તેને વાથ દઈ ળકત ું ન શત ું એ
ભેઘનાને રાગ્મા લગય ન યહ્ુ.ં
‘એવું કશું ના શમ ત ત ું અને તાયા ભટાબાઈ ઓચચિંતાં
ઉદાવ કે ભ થઈ ગમાં?’
‘હુ.ં .. ના યે ના હુ ં ત...’ કશેતાં ળાચરનીએ શવલાન તભથ્મા
પ્રમત્ન કમો. એનુ ં શવવુમ
ં એના રદરભાંની ગભગીનીને ઢાકી ન
ળક્ુ.ં એની ાંણની ધાયે આલીને એનાં અશ્રુચફિંદુઓ અટકી
ગમાં.
‘ળાચરની ત ું યડે છે ?’ એને યડતી જઈ ભેઘના ઢીરી થઈ
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ગઈ.
‘ના યે , હુ ં ત શસું છં. યડતાં ત તેં ભને ઘણી લખત જઈ
છે . આજે ત હુ ં શસું છં.’ કશેતાં એણે નેકીનભાં તાનુ ં ભોં
છાલી દીધુ.ં
‘ના ભેં તને ક્યાયે મ યડતાં નથી જઈ. ત ું ત યડતાંને
શવાલનાયી છં. ભેં તને કામભ એલી જ જઈ છે . ’ ભેઘના ફરી.
ણ ળાચરનીનુ ં લેદનાથી લરલાત ું શૈમ ું એન જલાફ ક્યાંથી આી
ળકે!.
ુ ાઈએ તે
ત્માં અંદયથી એક નાનળ ઑડકાય ખાઈ જૂ તબ
જભી યહ્યાનુ ં તવગ્નર ભકલ્મું એટરે ળાચરની સ્લસ્થ થલા
ફાથફૃભભાં ેવલા ગઈ ત્માં ત નેકીનથી શાથ કયા કયતા
ુ ાઈ ફશાય આલી શોંચ્મા: ‘ળાચરની, શું કયે છે ત?ું તેં લી
જીતબ
ાછં ળફૃ કયી દીધું કે ? જાલ તભે ફેમ જભી ર. તાયે રીધે તાયાં
ફેનણીનેમ તાયે બ ૂખ્માં યાખલાં છે !’
ળાચરની ઊઠી ને ભેઘનામ કાંઈ ફલ્મા તવલામ એને
અનુવયી. વદામ શવતી યભતી યભકડા જેલી ળાચરનીનુ ં આભ
ઉદાવ થઈ જવું ભેઘનાને ભન એક કમડા જેવું શત ું ણ એને
પ્રતતતી થઈ ગઈ શતી કે એની ાછ કઈ અતત ગંબીય કાયણ
શત ું જ. ફા, ભેઘના ને ળાચરનીએ ભ ૂગાં ભ ૂગાં જેભ તેભ જભી રીધુ.ં
ભેઘના ભનભન ભઝ
ં ૂ ાઈ યશી શતી. તાને કાયણે જ આભ થમું
શત ું એ લાત એનાથી કે ભેમ તલવયાતી ન શતી.
‘કે ભ આજે યે રડમ ય કઈ કામણક્રભ નથી કે શુ?
ં ’
ુ ાઈએ ટકય કયી.
ભુખલાવને ફશાને અંદય આલતાં જીતબ
‘યે રડમ ય વાય કામણક્રભ ન શમ એવું કદીક ફને છે ણ
કઈ કામણક્રભ જ ન શમ એવું બાગ્મે જ ફને છે .’ ળાચરનીએ
તાની શંભેળની યીતે જલાફ આપ્મ.
‘એ ત બ્રૉડકાસસ્ટિંગ વેન્ટયના ભ ૂડ ય આધાય યાખે છે .
છતાં...’ એભણે ટકય કયી ને ળાચરની શવી ડી. એના ભોં યથી
ેળ ું ગભગીનીનુ ં આલયણ ક્યાંમ શઠી ગમું ને ેળ ું ચચયરયચચત
શાસ્મ ત્માં ભઢાઈ યહ્ુ,ં કદાચ વ્માજ વાથે.
‘યે રડમન ધભણ છે ઘોંઘાટ કયલાન. છી બરે ને ગંબીય
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કામણક્રભ ચારત શમ કે શલ.’
‘ને ભાય જે યે રડમને અનુબલ છે એ ત જાણે શલા
કામણક્રભ ભાટે જ ફનાલામ શમ એભ એભાં કદી ગંબીય કામણક્રભ
આલત જ નથી.’
 ૂછરુ.ં

ું ળાચરનીએ કૃતિભ ગુસ્વ કયતાં
‘કની લાત કયે છે ત?’

‘હુ ં ત તભાયા આ યે રડમની લાત કયતી શતી. તને શું
રાગ્મુ?ં ’ ને ફધાં શવી ડયાં, ળાચરની ણ.
‘ળાચરનીથી આટરાં ડયલાની જફૃય નથી. એને ત કઈને
ડયાલલા ભાટે મ ગુસ્વ કયતાં આલડત ું નથી.’
‘એ ત કૉરેજના કઈ છકયાને  ૂછ ત ખફય ડે.
બરબરા પ્રૉપેવયની ભશ્કયી કયનાયામ ભાલંુ નાભ ન રે.’
‘આણે ત્માં એક કશેલત છે ને કે બડં ૂ ાથી ત બ ૂતેમ બાગે.’
ુ ાઈ યવડાના ઉંભયા ય ગઠલામા.
કશેતાં જીતબ
‘એભ છતાં તભે ભાયી વાભે ફેઠા છ એ ફતાલે છે કે હ.ુ ં ..’
‘હુ ં બ ૂત નથી. એટરે ત હુ ં તાયી વાભે ફેઠ છં ને!’
‘ઓશ,’ કશેતાં ળાચરનીએ ભેઘના વાભે જતાં કહ્ુ:ં ‘એ ત
હુ ં બ ૂરી જ ગઈ શતી કે તભે ભાયી વાભે નશીં ણ ભેઘનાની વાભે
ફેઠા છ.’
ને ભેઘના ળયભની ભાયી નીચું જઈ ગઈ. એને થમું આ તે
કે લાં બાઈફશેન છે ! આભ એકફીજાની જાણે પીયકી ઉડાલલાની
ણ શયીપાઈ કયતાં શમ એલાં! ણ એને ક્યાં ખફય શતી કે એ
સુયતની ધયતીને પ્રબાલ શત. ભશ્કયીનાં અશીં ઊંચાં ભ ૂર ફરાતાં
શતાં,
‘આભ લાટના લડાં કમયા લગય કાંઈ શાકફાક ખાલા
રાગ. તાયી શામે ભેઘનામ બ ૂખી યશી જાશે.’ ને ત્માયે જ ભેઘનાને
ખ્માર આવ્મ કે તે શજુ સુધી કાંઈ ખાધું જ ન શત.ું એને થમું કે
કઈ અજાણ્માંની વાથે શત ત એ બ ૂખી જ યશી ગઈ શત.
ણ જ્માયે તે ખાઈને ઊઠી ત્માયે એને રાગ્મું કે ફા અને
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ળાચરનીએ એને એટળું ફધું ખલયાલી દીધું શત ું કે યાતના કામણક્રભ
લખતે તેને ઊંઘ આલી જામ તમ નલાઈ નશીં.
‘તભે ફેમે ભીને ભને એટળું ફધું ખલયાવ્મું છે કે ...’
ભેઘના કશેલા ગઈ.
‘અભે ફન્નેએ! ભટાબાઈ ઉંભયા ય ડામય જભાલીને
ગપ્ાં ભાયલા ભાંડયા એટરે તાયી વાથે અભાયે મ ઓલયરડ થઈ
ગમું ને!’
‘એ ત એવું છે ને કે જ્માયે યે રડમ ફંધ શમ ત્માયે
યે રડમગ્રાભ ચાળુ કયવું જઈએ એટરે...’
‘એ ફધુમ
ં બ ૂરાલી દઈળ એક લણભાં જ ભાલંુ ચારળે ત.’
‘નશીં ત બ ૂરી જઈળ એમ ફરી નાખની બેગીબેગ.ુ ’
‘એ ત લખત આલશે તીમાયે જમું જશે.’ ળાચરનીએ ણ
સુયતીભાં જલાફ દીધ.
એ છી ફેમ કૉરેજભાં શોંચ્માં ત્માં સુધીભાં ત ળાચરની
તાના અવરી ભ ૂડભાં ાછી આલી ગઈ શતી.
ફીજી કૉરેજનાં અન્મુઅર પંક્ળનના કામણક્રભ જેલા
નાભચીન શમ છે એવું અશીં લશત.ું અશીં સુયતભાં ભશ્કયીનાં ફહુ
ઊંચાં ભ ૂલ્મ છે ણ શદ ફશાયનાં કઈ ભસ્તી તપાન અશીં શતાં
નથી કે ચરાલી રેલાભાં આલતાં નથી, એટરે મુલતીઓ અને
તેભનાં કુટુંફીજન અશીં તલના વંકચે આલતાં શમ છે ને કામણક્રભને
દીાલતાં શમ છે .
ળાચરની અને ભેઘના ફશાયથી સ્લસ્થ દે ખાલા પ્રમત્ન બરે
કયતાં શમ ણ તેભનાં ઉદાવ ભન સ્ટે જ ય ચારી યશેરા
કામણક્રભને ભાણી ળકતાં ન શતાં. એ ત તાના ભનની બલાઈભાં
ગચ
ં ૂ લાઈ યહ્યાં શતાં.
એટરે જ્માયે કામણક્રભ  ૂય થમ ને ફધાં ફવની રાઈનભાં
કે રેલા આલનાય કુટુંફીની યાશ જતાં ફશાય યડની ધાયે ઊબાં
શતાં ત્માયે ફેમ ળાચરનીને ઘેય જલા ચારલા જ ભાંડયાં, એ ફે
ભાઈર જેટળું અંતય એભની ઉદાવીને વથલાયે કાલા.
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યસ્તા ય તે ફે જ ન શતાં. કે ટરાંક ઉતાલચમાં એભનાથી
આગ ચારતાં શતાં ત ફવની રાંફી રાઈન જઈને તનયાળ
થઈને ભડેથી ચારી નાંખલાન તલચાય કમો શમ એલાં એભની
ાછ ણ શતાં. એ જેભ જેભ આગ લધતાં ગમાં તેભ તેભ
તેભની આગની ને ાછની ફેમ બીડ ઓછી થતી ગઈ.
કેટરાકના યસ્તા પંટામ શતા ત કે ટરાકનાં ઘય આલી ગમાં શતાં.
યં ગઉલન આગથી ફેમ ફજાય તયપ આગ લધ્માં
ત્માં સુધીભાં ત યસ્ત રગબગ ખારી થઈ ગમ શત. જ કે
તવનેભાન ળ છૂટયાને ફહુ લખત થમ ન શત એટરે ક્યાયે ક કઈ
ભી જત ું શત ું ખલંુ .
‘ભટાબાઈ આવ્મા શત ને ત ું આભ ભગ
ં ૂ ી ચારતી શત
ત...’ ભેઘનાએ યે રડમની સ્લીચ ઓન કયલા પ્રમત્ન કયતાં કહ્ુ.ં
એનુ ં ભન ત ક્યાયનુમ
ં આ ફે બાઈફશેનન બ ૂતકા જાણલા
તડી યહ્ું શત.ું
‘એમ આજે ત કદાચ ભાયી જેભ ભગ
ં ૂ ા જ શત.’ ળાચરની
ફરી ને ફેચાય કદભ ચ ૂકીદીથી ચાલ્મા છી એ ફરી: ‘ભેઘના
ત ું ત શજુ એભને આજથી જ જાણતી થઈ છે ણ હુ ં ત એભના
શૈમાનાં ગશન જભાં નાનણથી જ ડૂફકાં રગાલતા આલી છં.’
ભેઘનાએ કાંઈક ફરવું જઈત ું શત ું ણ એને શું ફરવું
એની જ સ ૂઝ ડતી ન શતી ત્માં એ શું ફરે! એટરે એણે ભગ
ં ૂ ાં
યશેવ ું જ મગ્મ ગણ્મુ.ં
ણ ળાચરનીનુ ં એ તયપ ધ્માન ન શત.ું એ ત બ ૂતકાભાં
ડૂફકી ભાયી યશી શતી. ‘તને એભ રાગળે કે આભાં હુ ં તને કશેલા શું
ફેઠી! ણ લાત જ એલી છે કે જ્માં સુધી હુ ં તને એ નશીં જણાવું
ત્માં સુધી ભને ચેન નશીં ડે.’
‘આજે તેં ભાયાં બાબીન ઉલ્રેખ કમો ત્માયે ભાયા બાઈ
ગંબીય ફની ગમા શતા એ તને કદાચ તલચચિ રાગ્મું શળે. ને યજ
શવતી યભતી ને ફધાને ઉડાલતી હુ ં ગભગીનીના આલયણ નીચે
ઢેકાઈ ગઈ શતી એમ તને તલચચિ રાગ્મું જ શળે એવું ભને તાયા
ભોં યથી રાગ્મું શત.ું
‘અને એભાં કશું ખટું ણ નશત.ું જે કઈ ભને ભાયા ફાહ્ય
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લતણનથી જાણે છે એભને ત હુ ં શવતી યભતી ને યભ ૂજ કયતી
ઢીંગરી જ રાગતી શઈળ ણ ભાયાં આ ફાહ્ય આલયણની નીચે
ત તનયાળાની યાખભાં ધયફામેરી પ્રણમની આગ ધખી યશી છે .’
‘તાયા!’ ભેઘનાથી ફરી જલામુ.ં
‘ફધાની જેભ ત ું ણ ભને ભાયા ઉયના આલયણથી જ
તછાણે છે એટરે તને ણ એનુ ં આિમણ થમું શળે ણ ફશાયથી
વાયી કે વાચી જણાતી દયે ક ચીજ વાચી નથી શતી. ભટાબાઈની
ને ભાયી ઉંભયભાં પક્ત ફે જ લયવન તપાલત છે એટરે અભે
કૉરેજભાં વાથે થઈ ગમેરાં. હુ ં શેરા લણભાં આલી ને ભટાબાઈ
છે લ્રા લણભાં.
‘કૉરેજભાં તવતનમય જેભ કશે છે તેભ હુ ં ણ પસ્ટણ મય
ફૂલ્વભાંની જ એક શતી. હુ ં વાયા ભાકણ વાથે ભેરટ્રકભાં વાય થઈ
શતી એનુ ં ભનભાં થડું અચબભાન ણ ખલંુ . ને એ અચબભાનભાંથી
જન્ભત સ્લચ્છંદ ભાયાભાં પ્રલેળી ગમેર.
ુ ાઈને એક છકયીની વાથે પ્રેભ થમેર. એ
‘કૉરેજભાં જીતબ
છકયી વભા ને હુ ં વાયાં ફ્રેન્ડ ણ શતાં. ને હુ ં ણ રકળય વાથે
પ્રેભભાં ડેરી. આ વભા કે ળયના વગાભાં થતી શતી. ણ
રકળયના કાકાએ લચભાં બેંડ ભાયીને ભટાબાઈની વાથેન
વભાન વંફધ
ં તડાલી નાખેર. ને ગુસ્વાભાં ભેં ણ રકળય
વાથેના વંફધ
ં ય ચકડી ભાયી દીધેરી. છી તે વભાએ એ
વંફધ
ં સુધાયી રેલા ઘણા પ્રમત્ન કયે રા ણ ભટાબાઈના ભનભાં
શુમ
ં શત ું કે એભણે એ વંફધ
ં ાછ ચાળુ કયલાની લાતનુ ં ભીંડું જ
લાી દીધુ.ં
‘છી આજે ફે લણથી એ આભ એકાકી ને યીઝલણ થઈ
ગમા છે . એ શવીને ફરે છે એ ભને શવતી જલા ભાટે ને તાનુ ં
દદણ છાલલા ભાટે જ. ફાકી ભનભાં ત એભને વભાની માદ
વંતાતી જ શમ છે . એભને ભાયી લાતનુ ં ણ દુખ છે કે એભને
કાયણે ભેં રકળય વાથેન વંફધ
ં કાી નાખ્મ છે . એ આને ભાટે
તને જલાફદાય ભાન્મા કયીને સ્તામા કયે છે .’
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ુ તથી ડુમ્મશ
૮. સર

ુ ાઈએ કહ્ુ.ં
‘આજે હુ ં ડુમ્ભવ તયપ જલાન છં.’ જીતબ
ડુમ્ભવનુ ં નાભ વાંબતાં જ ળાચરની ને ભેઘના ફેમને
ચભક ઊડી. ભેઘનાને ડુમ્ભવ અજાણ્મું શત ું એટરે ને ળાચરનીને
ડુમ્ભવન દરયમા રકનાય ગભત શત અને તાની વશેરીને એની
વેય કયાલલાનુ ં ભન શત ું એટરે.
‘ક્યાયે ાછા પયલાના તભે?’ ળાચરનીએ  ૂછરુ.ં
‘કારે વાંજના જ. યભ રદલવે ત ાછં લરવાડ જલાનુ ં
છે . તેં કે ભ  ૂછરુ?
ં તાય વાથે આલલાન તલચાય છે કે શુ?
ં ’
‘ભેઘનાએ શજુ ડુમ્ભવ જમું નથી.’
‘તને ભેઘનાનુ ં વાલંુ ફશાનુ ં ભી ગમું છે .’
‘તભાયે અભને વાથે ન રઈ જલાં શમ ત ચખ્ખું કશ ને!’
‘ભેં એવું કહ્ું નથી. તભે ભને બાય કયલાનાં નથી. હુ ં જી
રઈને જલાન છં. ણ તને એક લાત કશી દઉં કે હુ ં તભને લાસ્ક
ડી ગાભાના રંગય ાવે ઉતાયત જઈળ. છી વાંજે ાછા પયતાં
ુ ાઈએ કહ્ુ.ં
તભને ાછાં રેત આલીળ.’ જીતબ
‘બરે. ણ અભાયી કંનીભાં કદાચ એકાદ ફીફુ ં ઉભેયામ
ણ ખલંુ .’ ળાચરનીએ તાની શંભેળની ટે લ ભુજફ કહ્ુ.ં
‘એ લધાય ફવ ટકાથી ફેલડાઈ ન જામ એ જ જે.
જીને સ્ટે ળનલેગન ન વભજતી.’
‘કાંઈ લાંધ નશીં ભાયી એ વખીને કાય ચરાલતાં આલડે
છે .’ ળાચરની ખબા ઉરાતાં ફરી.
‘ત ું ભને જીભાંથી ફાદ ત કયી નાખલાની લેતયણભાં
નથી ને!’
‘જી નાની છે એભ તભે શભણાં જ ના કહ્ુ?
ં ’ ને ફધાં શવી
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ડયાં ને ભેઘના લચભાં  ૂયાઈ ન ળકી એટરે ફે લાગ્માના ટકયા
લચભાં  ૂયામા અને લાત ત્માં જ થંબી ગઈ.
ભેઘનાને ડુમ્ભવ જલાનુ ં ભન ત શત ું જ ણ એને ગઈકાર
યાતન ઉજાગય થમ શત ને ઘેય કઈને કશું કહ્ું ન શત ું એટરે
એ જલા તૈમાય ન થાત ણ આ બાઈફશેનની લાતભાં લચભાં
 ૂયાઈને એને ફરલાન અલકાળ ભે ત ને!
ભેઘનાને આલી ચભત્કૃતતબયી લાચાતા લયી ન શતી એભ
ુ ાઈ વાભે તલલાદ કયતાં ળયભાતી શતી.
નશીં ણ તે શજુ જીતબ
તે રદલવે ળાચરની ને ફા યવઈના કાભભાં ગથ
ં ૂ ામાં શતાં
ત્માયે ળાચરનીએ અણણા તિલેદીને વંદેળ કયલા ભેઘનાને ઈળાય
કયી દીધ શત. ભેઘનાએ એને ડુમ્ભવ જલાનુ ં આભંિણ આલાની
વાથે તાને ઘેયથી ણ ળાચરનીને ત્માં ફે રદલવ લધાયે યશેલાની
યજા ભેલી રીધી શતી.
ફીજે રદલવે વલાયભાં જ અણણા આલી ગઈ શતી. છી
ચા-નાસ્ત કયીને રગબગ નલ લાગ્મે ફધાં ડુમ્ભવ જલા નીકળ્માં.
ુ ાઈની વાથે એભની ઑરપવન એક ટાલા ણ શત.
જીતબ
એભણે જતાં યસ્તાભાંથી થડાં ચલાણું તથા ઘાયી ણ ફંધાલી
રીધાં.
ભેઘનાને પ્રણલ માદ આલી યહ્ય. તાને શજુ સુયત
આવ્મે ફે ભરશનામ નથી થમા ત્માં તે કે લી વાયી યીતે
ૂણ ભાં ગઠલાઈ ગઈ છે ને પ્રણલ ચફચાય યાચગણી તવલામ
તભિલત
ફીજા કઈની વાથે ક્યાંથી બત શળે જ્માં યાચગણી વાથેમ  ૂય
બી ળકત ન શમ ત્માં!!
એ યીચગણી વાથેમ તાની શાજયીભાં જ જ્માં  ૂલંુ ફરી
ળકત ન શત ત્માં તાની ગેયશાજયીભાં ત લધાયે અતડ ફની
યશેત શળે. જ કે કૉરેજના કામણક્રભ છી ફેમ લચ્ચે ફરલાની
થડી છૂટ થઈ શતી ખયી.
આલે લખતે પ્રણલ અશીં શાજય શમ ત કે લી ભઝા ડે
એવું તલચાયલાનુમ
ં તે ન ચ ૂકી,
ુ ાઈ ચરાલતા શતા. એ એભના ભ ૂડ પ્રભાણે
જી જીતબ
કદીક ઝડી ત કદીક ધીભી ગતતએ જી બગાડતા શતા. ભસ્કતી
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આગથી જી વાય થઈ યશી શતી ત્માં એભણે અચાનક બ્રેક
ભાયી. ાછ ફેઠેરી િણેમ વખીઓ એકફીજી વાથે દફાઈ ગઈ.
‘શું થમુ?ં વાલંુ છે કે શૉસ્સ્ટર નજીકભાં જ છે .’ ળાચરનીએ
તાની યીતે કહ્ુ.ં
ુ ાઈએ
‘કાંઈ થમું નથી. એક ફકલંુ ફચી ગમુ.ં ’ જીતબ
ળાચરનીની બાાભાં જ કહ્ું ને જી બગાલી.
‘એટરે ત હુ ં ભટાબાઈ ડ્રાઈલ કયતા શમ એલા લાશનભાં
ફેવતી નથી. કઈક લાય ફકલંુ ફચી જામ ત કઈક લાય કૂતલંુ
કચડાઈ જામ.’
‘ત ું ચરાલતી શમ ત કઈક લાય કૂતયાને ફચાલલા જતાં
ભાણવ કચડાઈ જામ. એટળું વાલંુ છે કે ડ્રાઈતલિંગ આનાય ભાણવ
ભાય ઓખીત નથી, નશીં ત તેં ભાયી લગ રગાડીને કદાચ
ડ્રાઈતલિંગ રામવન્વ ભેવ્મું ણ શત અને એકાદ ભાણવને કચડી
ણ નાખ્મ શત.’
ને!’

‘તભે રામવન્વ ભેલલા ભાટે રાંચ નશીં આેરી ખયી

‘રાંચ ત આ જભાનાભાં ફધા વયકાયી યગની યાભફાણ
દલા છે . ણ નવીફવંજગે ભાયે એ યાભફાણ દલા લાયલી નશીં
ડેરી. ળેઠની કાયે ભને લગય રામવન્વે વાયી એલી પ્રેસક્ટવ
કયાલી દીધેરી.’ આભ લાતના ગા ગફડાલતાં ડુમ્ભવ ક્યાયે
આલી ગમું તેની ણ ખફય ન ડી.
ફધાં ડુમ્ભવ શોંચ્માં ત્માયે શજુ વાડા અચગમાય જ લાગ્મા
ુ ાઈ એભણે કહ્યા પ્રભાણે િણેમ ફેનણીઓને લાસ્ક ડી
શતા. જીતબ
ગાભાના રંગય ાવે ઉતાયીને, એ વાંજના રગબગ વાડા ચાય
લાગ્મે ાછા આલળે એભ કશી તાના કાભે ઊડી ગમા શતા
એટરે આ તિુટી ાવે યે તીભાં ભસ્તી કયલાન ઘણ વભમ શત.

લન નશીંલત શત એટરે દરયમાનાં ભજાં ફહુ ઉછતાં
ન શતાં કે રાંફે સુધી છારક ણ ભાયતાં ન શતાં. શજુ શભણાં જ
ાછી લી ગમેરી બયતીને કાયણે થ્થયની આડળ સુધી યે તી
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બીની થઈ ગમેરી શતી.
ળાચરની ભાટે આ જગા અજાણી ન શતી એટરે એણે
ભેઘનાને અણણાના શાથ કડીને દડલા ભાંડુ.ં ને ખુળનુભા
લાતાલયણના પ્રબાલભાં તણાતાં ભેઘનાએ ને અણણાએ ણ તેની
વાથે દડલા ભાંડુ.ં
ત્માં ભેઘના અચાનક ચીવ ાડીને ળાચરનીથી તાન
શાથ છડાલીને ાછી બાગી. થડાં કદભ દડીને અચાનક થંબી
ગઈ ને ત્માંથી ફીજી રદળાભાં દડલા ભાંડી ને ત્માં ણ ફેચાય
ડગરાં દડીને ગબયાઈને ગની આંગચમ ય ઊબી થઈ
ગગ પયલા ભાંડી. ળાચરની ણ તેન ુ ં આભ કયવું જઈ
ગબયાઈ ગઈ.
ત્માં અણણા ણ વા વા કશેતાં તેને લગી ડી. શલે
ળાચરનીને ભેઘના ને અણણાના ગબયાટનુ ં કાયણ વભજામુ.ં એ
અણણાને ખેંચતી ભેઘનાની ાવે શોંચી ગઈ. ભેઘના ને અણણા
શજુ ગબયાટભાંથી ફશાય આવ્માં ન શતાં. ળાચરનીને તેભની વાભે
શવતી જતાં ગુસ્વે થઈ ભેઘનાએ કહ્ુ:ં ‘આભ શવે છે શુ?
ં કે ટરા
ફધા વા શતા ત્માં!’
‘હુ ં એ જ ત શસું છં. એ વા નથી ણ જેભ જભીનભાં
અતવમાં થામ છે એલાં ાણીભાંનાં અતવમાં જ છે . એભનાથી
ડયલાનુ ં કાયણ નથી. એ ત ભાંછરાં કડતાં ભાછીની જાભાં
પવાઈ જામ છે તેભને ભાછીઓ ફશાય યે તીભાં પેંકે છે .’
‘શું ડયલા જેવું નથી? કે લા રીરા ને ીા ટ્ટા છે એભના
ય! એ ચક્કવ ઝેયી શળે.’ ભેઘનાન ગબયાટ ફશાય આલી ગમ.
‘તાયે શવલાનુ ં થામ છે ને અભાય ત જીલ જામ છે . ચાર
ાછાં રકનાયા ય. અભાયે નથી આલવું દરયમાભાં છફછચફમાં
કયલા.’ અણણા ણ ભેઘનાની વાથે જડાઈ ગઈ.
‘તભે ફેમ ફીકણ ચફરાડી જેલી છ.’ કશેતાં ળાચરનીએ એક
તયપડતા ેભરાને ગની ઠકયે દવેક પીટ દૂ ય પંગમુ.ું ેરી
ફેમને આનાથી વશેજ ધયત લી છતાં શજુ ળાચરનીને છડી ન
શતી.
એ જઈ ળાચરનીએ કહ્ુ:ં ‘ચાર, આણે થડાં આગ
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જઈએ. એ તયપ ભાછીઓ નથી એટરે ત્માં આલા વા ણ નશીં
શમ.’ ને ફેમને એ તયપ ખેંચતી ચારી છતાં ે રી ફેમ ત
એકએક ગળું જઈને ભ ૂકતી શતી.
થડે દૂ ય ગમા છી ફેમન ગબયાટ થડ ઓછ થમ.
અણણા કશે: ‘ભાય ત જાણે જીલ જ નીકી ગમ શત.’
‘ભાલંુ મ એવું જ થમું શત ું જ્માયે ત ું ભને લગી ડી શતી
ત્માયે . ભને થમું કે ભાયે ફદરે ત્માં કઈ ુલુ શત ને ત ું એભ
લગી ગઈ શત ત શું થાત? આ ત વાલંુ થમું કે હુ ં શતી નશીં ત
ેર ત તાયા પ્રેભભાં જ ડી જાત ને! ’
‘પ્રીઝ, ભજાક નશીં. ચાર આણે યસ્તા ય જતાં
યશીએ.’ ને ગરે ગરે કાજી યાખતાં એણે યસ્તા તયપ ચારલા
ભાંડુ.ં ને યસ્ત નજીક આલતાં દડીને ભેઘના યસ્તા ય શોંચી
ગઈ ત્માયે જ એનાભાં ાછ જલાની ળસ્ક્ત આલી.
વશેજ લાય છી એણે ાછ જમું ને તે શેફતાઈ જ ગઈ.
બીની યે તીભાં જ્માં ને ત્માં કાફયચચતયાં વાચરમાં તયપડતાં ને
અભાતાં દે ખાતાં શતાં. એ એક ફૂટથી ભાંડીને ફે ફૂટની રંફાઈનાં
શતાં.
‘ઉય આકાળભાં કે ટરીમ વભડીઓ ઘ ૂભયાઈ યશી શતી
અને અલાયનલાય તયા ભાયીને એકએક કયીને આ વચરમાંને
ઉાડી જતી શતી. ભેઘના ઊંચે નજય કયીને આ ઊડતી વભડીઓ
તયપ તાકી યશી. એને ફીક શતી કે એ વભડીની કડભાંથી
છટકીને એકાદ વાચરમું એના ભાથા ય ત નશીં આલી ડે ને!
‘આટરા ફધા વા?’ ધીભે ચારતાં નજીક આલી ગમેરાં
ળાચરની તથા અણણાંની વાભે જતાં ભેઘના બમતભતશ્રત આિમણથી
ફરી ઊઠી.
‘આ ત શજુ ઓછાં છે . ઘણી લખત ત ગભે તેટરી કાજી
યાખીએ તમ દરયમા સુધી શોંચતાંભાં એકાદ ફે ત ગ નીચે
આલી જ જામ, એટરાં ફધાં ડયાં શમ છે યે તીભાં.’ ળાચરનીએ
કહ્ુ.ં
‘ડયાં શમ છે એટરે? ક્યાંથી આલે છે એ ફધાં?’
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‘ક્યાંથી તે દરયમાભાંથી. જ ેરા ભાછીઓ ભાંછરાં કડે
છે તેભની જાભાં ભાંછરાંની વાથે આ વા ણ જાભાં પવાઈ
જામ છે ને ભાછીભાય તેભને કડીને અશીં યે તીભાં પેંકે છે ભયલા
ભાટે . એભના ભનભાં એભ કે એટરા ઓછા થામ ત જાભાં ઓછા
પવામ. ણ દરયમાભાં કે ટરા ફધા છે એની એભને ક્યાં ખફય શમ
છે ?’
‘તે એભને વા કયડતા નશીં શમ!’
‘જ કયડતા શત ત ભાછીઓ એભને શાથ ણ રગાડતા
શત? ને આભ તનતિિંત યશી ભાછરાં કડતા શત ખયા?’
‘હુ ં ત એલી ગબયાઈ ગઈ શતી કે ...’
‘હુ ં ણ એલી જ ગબયાઈ ગઈ શતી ણ ભેઘનાએ શેરાં
વા જમા ને એણે જે ગબયાટ ફતાવ્મ એ જતાં ભાય અડધ
ગબયાટ ત એભ જ ઓવયી ગમ.’
‘હુ ં ત એલી ગબયાઈ ગઈ શતી કે ળાચરનીના શાથની
કડ છડાલીને બાગલા જ ભાંડી.’ ભેઘનાન ગબયાટ શજુ ઓછ
થમ ન શત.
‘તે તાયે મ લગી ડવું શત ું ને ભાયે ગે . જ કે કામદ
ત એક ત્નીત્લન છે .’ ળાચરની શવતાં ફરી.
‘તને આલી ગંદી ભઝાક કયલા તવલામ ફીજુ ં કશું સ ૂઝે છે
ખલંુ ?’ ભેઘના ળયભાતાં ફરી.
‘ભને રાગે છે કે એ જે ફરે છે એ ફધું તલચાયલાભાં એણે
કેટરીમ યાતના ઉજાગયા કમાણ શળે.’
‘લશારી વખી, કે ટરાંક ભાણવ અરયવા જેલાં શમ છે . તને
એભાં તાલંુ જ પ્રતતચફિંફ દે ખાત ું શળે.’
‘તે તાયા અરયવાભાં કદી કઈ જુલાતનમ ભોં જલા આલે છે
ખય?’ ભેઘનાએ એની ઉડાલી.
‘લશારી વખી, અરયવ જ દાંતતમાં કયત શમ ત કઈ
એભાં તનુ ં ભોં જલા આલે ખલંુ ?’ અણણાએ ણ એને ઉડાલી.
‘શા, કે રાંકને દાંતતમાં કયલા કયતાં ફ ૂચકાયા કયલાની ટે લ
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શમ છે એની ભને ખફય છે .’ ળાચરની ફરી ને અણણા ળયભાઈ
યશી.
થડી લાય છી ફધાં ળાંત ડયાં એટરે ળાચરની ફરી:
‘ચાર શલે શું કયીશુ?
ં શજુ ત ફે ણ નથી લાગ્મા ને ભટાબાઈ
ત ચાય લાગ્માનુ ં કશીને ગમા છે . એભનુ ં બળું  ૂછવું ચાયના છમ
લાગી જામ.’
‘દરયમા તયપ નથી જવુ.ં ચાર રંગય ય ફેવીને તડાકા
ભાયીશુ.ં ’ ભેઘના ફરી ઊઠી.
‘બરે ચાર.’ કશેતાં ળાચરની આગ થઈ. ત્માં એક કાય
આલી ને ઊબી યહ્યાન અલાજ આવ્મ. ફધાં ઉતાલથી ચાલ્માં,
ુ ાઈ લશેરા આલી ગમા કે શુ?
એભને થમું કે જીતબ
ં ણ એ કાય
શતી, જી ન શતી.
કાયભાંથી એક મુલતી અને ફે મુલાન ઊતયીને ટટપ્ાં
કયતાં વાભેથી આલી યહ્યાં શતાં. એભને જતાં જ ળાચરનીના ગને
જાણે બ્રેક લાગી ગઈ. અણણા ને ભેઘના તેની ાછ જ ચારતાં
શતાં એટરે અણણા ત તેને અથડાઈ જ ડી. વાભેથી આલનાયાં
એભની લાતભાં ભગ્ન શતાં ને શજુ અંતય ણ ઘણું શત ું એટરે
એભની નજય આ તિુટી ય ડી શમ એભ રાગત ું ન શત.ું
ળાચરની જભણા શાથ તયપ પંટાઈ ગઈ. ભેઘના ને અણણા
ત એને ગરે જ ચારી યહ્યાં શતાં. એભને ળાચરનીની આ
ફદરામેરી રદળાન ખ્માર ણ ન આવ્મ. લી એ રક શજુ
વાની ફીકભાં ગરે ગળું જઈને ચારતાં શતાં એટરે એભને
એ ખ્માર આલલ ણ ભુશ્કે ર શત.
રંગય ાવે જઈ ફધાં ફેઠાં એટરે અણણા ફરી:
ુ ાઈ આટરા લશેરા નશતા જ આલલાના એ જાણ્મા છતાં
‘જીતબ
એભને ફદરે ફીજી કાય આવ્માથી ળાચરની કે ટરી તનયાળ થઈ
ગઈ.’
‘હુ ં ભટાબાઈના ના આવ્માથી તનયાળ થઈ જ નથી.
લાસ્તલભાં હુ ં તનયાળ થઈ જ નથી. હુ ં એ તલચાયભાં શતી કે તભાયા
જેલી ફીકણ ચફરાડીઓને કાયણે દરયમાની છારકને ફદરે અશીં
તતા થ્થય ય ફેરલાન લખત આવ્મ.’
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‘એક યીતે નશીં ત ફીજી યીતેમ ત ું તનયાળ ત થઈ જ એભ
ને!’ ળાચરની આલા વલારન જલાફ ન આે એ વંબતલત જ ન
શત ું છતાં એ આજે ચ ૂ જ યશી ને એ ન ભાનતી શમ એભ ેરી
ફે એની વાભે તાકી જ યશી.
અરફિ ળાચરનીના લતણનભાં આ પેયપાય થમાનુ ં કશુક
ં ત
કાયણ ફન્મું શત ું ણ એની કલ્ના ેરી ફેમને ન શતી. ેરાં
િણ જણાં જે શભણાં કાયભાંથી ઊતયીને દરયમા તયપ ગમાં શતાં
તેભાંન એક રકળય શત. ળાચરની એ ફાફતથી ચચિંતતત શતી કે
એની ભાન્મતા ભુજફ એના જીલનભાં કઈ ણ ઘટના
અણચચિંતલી ફને ત એ એક મા ફીજે સ્લફૃે પયીથી ફને જ છે .
કઈને આલી લાત કયી શમ ત કઈ એ ભાને ણ નશીં
ણ આલી ફેલડાતી ઘટનાઓભાં ળાચરની ફહુ ભાનતી શતી. એણે
આવું ઘણી લખત અનુબવ્મું ણ શત.ું શજુ ગઈ કારે જ એણે
ભેઘનાને એની ને રકળય ભશેતાની લાત કયી શતી ને આજે
રકળયનુ ં આભ વાભે આલવું એની એ લાતની ુસષ્ટ કયત ું શત.ું
જ કે ેરી મુલતી ને વાથેના મુલાન વાથે એ લાતભાં
એટર તલ્લ્રન થઈ ગમે ર શત કે તેણે ળાચરનીની અશીં
શાજયીની નોંધ રીધી ન શતી. ત રકળયને દીઠે ન ઓખતી
ભેઘના કે અણણાને ણ આથી જ કળી ળંકા નશતી આલી ને!
‘ચાર. યે તીના ટભાં ફેવીએ.’ અણણાએ કહ્ુ.ં
‘ચાર, અશીં ફેવી યશેલાથી કાઈ ભટાબાઈ લશેરા નથી
આલી જલાના.’ ભેઘનાએ ણ એભાં સ ૂય ુયાવ્મ.
‘નથી જવું ક્યાંમ, ત ું ેરા વા બ ૂરી ગઈ!’ ળાચરનીનુ ં
આભ ફરવું ફેમને વાલ લેલળું રાગ્મા લગય ન યહ્ુ.ં ભેઘના કે
અણણા જ્માયે વાભે ચારીને યે તીભાં જલા તૈમાય થતાં શમ ત્માયે
એભન ડય બગાડલા ભાટે મ ળાચરની આગ થામ જ. છતાં
અત્માયે એ એભને ાછાં ાડલા પ્રમત્ન કયતી શતી. આ એના
સ્લબાલની તલલુધ્ધ શત ું એટળું ત ેરી ફેમને વભજામું જ.
‘ત ું કશેતી શતી તેભ એ ફાજુ ભાછીઓ ભાંછરાં કડતા
નથી એટરે ત્માં વા નશીં શમ. વાને ત ભાછીઓ ફશાય પેંકે
છે . વા જાતે ત યે તીભાં ળેકાલા ફશાય નશીં જ આલતા શમ ને! ’
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અણણાએ કહ્ુ.ં
‘ત ું ધાયે છે એભ કદાચ ન ણ શમ. વા જાતે જ યે તીભાં
નશીં જ આલતા શમ એભ ત ું ળા ઉયથી કશે છે ?’ ળાચરનીએ
ખખી દરીર કયી.
‘ઘણી લખત હુ ં જે ભાનુ ં છં એ વાચું ણ શમ છે . અને હુ ં
ભાનુ ં છં કે ેરાં િણ જણ કાયભાંથી ઊતયીને ગમાં તે છી જ
તાય ભ ૂડ ફદરામ છે ફર, વાચું ને! ભને ત એભ ણ રાગ્મું કે
એભાંના કઈકે તાયા શાસ્મને રદરગીયીભાં પેયલી નાખ્મું છે .’
‘Will ypu please shut up?’
‘Your anger speaks it self, Mem.’ ભેઘનાએ કહ્ુ.ં એણે
બરે રકળયને ઓખ્મ ન શત ણ ગઈ કારની એની લાત અને
ું યથી એણે અનુભાન રગાવ્મું શત.ું
આજની એની લતણણક
શલે ત અણણા ણ તેની વાથે જડાઈ: ‘ભને ખફય છે કે
તાયા જીલનભાં કઈક ગરાં ાડી ગમું છે . તે ેરા િણભાંથી
કઈ ન શત ું ને!’
‘ત હુ ં એભ કશેતી શતી કે એભાંન કઈ રકળય કે એન
કઈ દસ્તદાય ત ન શત ને!’ ભેઘનાએ કશેલા કમુ.ું
‘ઓશ ભેઘના, પ્રીઝ.’ ળાચરનીથી એટળું જ ફરામુ.ં
‘ત ચાર, ેરી તયપ યે તીભાં જઈને ફેવીએ.’ કશેતાં
ભેઘનાએ એન શાથ ઝારીને એને યાણે ઊબી કયી.
‘આભ યસ્તા વાભે જ તાકીને ફેવવું શમ ત છી સુયત જ
ું અણણાએ કહ્ું ને ળાચરની જાણે યાણે દયાતી શમ
શું ખટું શત?’
એભ એભની વાથે ચારલા ભાંડી.
‘તભાયે યે તીભાં ફેવવું શમ તમ છૂટ ને દરયમાભાં ડૂફકી
ભાયલી શમ તમ છૂટ, ણ ભને ળા ભાટે શેયાન કય છ? ભને
અશીં જ ફેવી યશેલા દ ને.’ ચાયાંચ ડગરાં ચાલ્મા છી
ળાચરની અકાઈને ફરી ડી. તેની ચચઢની જયામ યલા કમાણ
તવલામ ેરી ફેમે એને ાતાની વાથે ખેંચલી ચાળુ જ યાખી.
છે લટે ફધાં ચખ્ખી યે તીભાં ગઠલામાં. તેભની ાછ
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થ્થય ય કઈ લેર ચઢી શતી ને વાભે નભત સ ૂયજ દરયમાનાં
ાણી વાથે વંતાકૂકડી યભત નીયને ચભકાલત શત. લનના
લેગભાં લધાય થમ શત એટરે દરયમાભાં શેરાંના કયતાં લધાયે
ભટાં ભજાં ઉછલા રાગ્માં શતાં.
તમ ળાચરનીનુ ં ભોન ન જ ત ૂટરુ.ં એટરે આકા રાગતા
ભોનને શવું કયલા જ શમ એભ ભેઘના ને અણણાએ ાછી
ળબ્દયભત ળફૃ કયી: ‘રગ્નની લાતથી રક ગંબીય ફની જામ છે
એવું ત વાંબળ્મું શત ું અને અનુબવ્મુમ
ં શત ું ણ પ્રેભની લાતથીમ
આલી ગંબીયતા આલી જામ છે એ ત આજે જ જાણ્મુ.ં ’ અણણાએ
કહ્ુ.ં
‘જૂના ડા ઉખેડલાથી ત ું આટરી ગંબીય ન જ ફને.’
ભેઘનાએ ચખ્ખું કશી ળાચરનીના ભોનને તડલાન પ્રમત્ન કમો.
‘એનાભાં કઈક વીક્રે ટ છૂામું છે એભ ભને રાગે છે .’
અણણાને ભાટે ળાચરનીન બ ૂતકા અજાણ્મ શત.
‘Every coin has two sides.’
‘તભાયાથી ચ ૂ યશેલાળે કે છી હુ ં અશીંથી ઊઠીને ચારલા
ભાંડું?’ કશેતાં ળાચરની ઊબી થઈ ગઈ. તેની વાથે ભેઘના ને
અણણા ણ ઊબાં થઈ ગમાં.
‘આજે લાતાલયણ આટળું ગયભ કે ભ છે એ જ ભને
વભજાત ું નથી.’ ભેઘના જાણે આજે ગંબીય થલા જ ભાગતી ન
શતી.
‘જ્લાભુખી પાટે તે શેરાં ગયભી આટરી શદે લધી જામ
છે એવું ભેં ક્યાંક લાંચ્મું શત ું ખલંુ .’ અણણામ ભેઘના વાથે જડાઈ
ગઈ.
‘ને એ જ્લાાભુખી પાટે તે શેરાં દૂ ય બાગી જલાની
તભને ઇચ્છા નથી થતી?’ તાની શંભેળની ટબયી ળૈરીભાં
ફરલાન પ્રમત્ન કયલા છતાં ળાચરનીના ભોં ય ગંબીયતા
છલાએરી જ યશી.
‘પ્રીઝ.’ ાછથી એક ુલુકંઠ વંબામ. ને િણેમે
ચભકીને ાછ જમુ.ં આ ઘડીમા તાભાયાભાંનાં કઈનુ ં છે ? ભને
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એ રંગય ાવેથી ભળ્મુ.ં ’ કશેતાં તેની નજય ળાચરની ય ડી ને
એનુ ં આગનુ ં ફરલાનુ ં થંબી ગમુ.ં એ ળાચરનીની વાભે તાકત
જ યશી ગમ.
ળાચરનીએ તેની વાભે જમુ,ં ેરા ઘરડમા તયપ જમું ને
છી તાના કાંડા તયપ. એ ઘરડમા એનુ ં જ શત.ું અણણા ને
ભેઘના વાથેની ખેંચતાણભાં એના કાંડા યથી એ નીકી ગમું
શમ એભ એને રાગ્મુ.ં
એણે વભડીની જેભ તયા ભાયીને આલનાયના શાથભાંથી
ઘરડમા રઈ રીધું ને જાણે કાંઈ જ ન ફન્મું શમ એભ એ રંગય
તયપ ચારલા ભાંડી.
ું
ભેઘના તેની આલી લતણણક
ં ૂ જીયલી ન ળકી: ‘શું કયે છે ત?
કઈની વાથે આલી યીતે લતાણ મ? તેન આબાય ભાનલા જેટરમ
તળષ્ટાચાય તાયાથી થત નથી?’ તેણે ળાચરનીના કાનભાં કહ્ુ.ં
‘ભાયે શું કયવું એની ભને ખફય છે . તને જ ફહુ રાગત ું
શમ ત જા ને ત ું એન આબાય ભાની આલ.’ ળાચરનીની ચચઢ
છતી થઈ ગઈ. ેર ભાણવ શજુ એભ જ ઊબ શત.
‘ભાપ કયજ ણ ભાયી એ વખી લધાયે ડતી ળયભા
અને ઓછાફરી છે .’ ભેઘના ેરાની ાવે જતાં ફરી.
‘એભ!’ કશેતાં ળાચરની તયપ એક અછડતી નજય નાંખત
એ ફેરપયાઈથી ખબા શરાલત ફે ડગરાં ચાલ્મ છી જયા થંબીને
ફલ્મ: ‘એભ જ રાગે છે છતાં જ તભાયી એ વખીનુ ં ઓછાફળું
વાંજ શેરાં ઓછં થામ ત અભે વાભે યે તીભાં ફેઠાં છીએ એભ
એભને કશેજ.’ કશેતાં એ ચારત થમ. ભેઘનાની નજયે એનુ ં
ભાતભિક શાસ્મ ડયા લગય ન યહ્ુ.ં
ભેઘના ળાચરની ાવે શોંચતાં ફરી: ‘હુ ં જ બ ૂતપ્રેતભાં
ભાનતી શત ત જફૃય લશેભ ખાત કે તને આજે બ ૂત લગ્મું શળે
ણ—’ને આગ ફરતાં એ અટકી ગઈ. અણણા ણ ળાચરનીની
ાછ ખેચાતી ચારતી શતી એનુમ
ં ત્માયે જ ધ્માન ગમું કે
ળાચરની યડતી શતી.
‘વયી ળાચરની, અભે તને જલલા કે યડાલલા આભ
નશતાં કયતાં. અભે ત તને ાછી તાયા કામભના ભ ૂડભાં રાલલા
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તને ઉડાલતાં શતાં.’ ભેઘના ફરી ઊઠી ને છી ફધાં ભગ
ં ૂ ેભ ગ
ં ૂ ાં જ
ચારલા ભાંડયાં.
એ થડું જ ચાલ્માં શળે ત્માં કાયભાંથી ાણીન કુંજ ને
પ્માર રઈને ેર મુલાન વાભ આવ્મ. ખલાએળું કાંઈક
ળધતી શમ તેભ નીચું જઈને ચારતી ળાચરનીની વાભે આલીને
એ ઊબ યશી ગમ ત્માયે જ ળાચરનીને એની શાજયીની જણ થઈ.
તે ચભકીને ઊબી યશી ગઈ. જાણે કાંઈ જ ન ફન્મું શમ તેભ ેરા
મુલાને કુંજાભાંથી ાણીન પ્માર બયીને ળાચરનીની વાભે ધમો.
‘ભુડદાને ાણીની જફૃય નથી ડતી, રકળય.’ ળાચરની
ફરી. ને ત્માયે જ ેરી ફેમ ફેનણીઓને ખફય ડી કે એ
મુલાન ફીજ કઈ નશીં ણ ળાચરનીન એક લખતન પ્રેભી રકળય
ભશેતા શત. ળાચરની ફે શાથભાં ભોં છાલી રંગય તયપ દડલા
ભાંડી. અણણા તેની ાછ તેને કડલા દડી.
’ત તભે જ રકળય ભશેતા છ એભ ને!’
‘શા તભે ભને નાભથી જાણતાં રાગ છ.’
‘ળાચરનીએ ગઈ કારે જ ભને તભાયે તલળે લાત કયી શતી.’
‘ભને રાગે છે કે તે ભાયા ય લધયે ડતી ગુસ્વે થઈ છે .’
‘તભને નથી રાગત ું કે તેને તેભ કયલા ભાટે  ૂયતાં કાયણ
છે ? ફાકી તેન સ્લબાલ વાય છે . ’
‘એટરે હુ ં એને જયામ ઓખત નથી એભ તભે ભાનતાં
શ એવું રાગે છે .’
‘ઓશ, વયી.’
શળ.’

‘ભને રાગે છે કે તભે એના ગુસ્વાનુ ં કાયણ ણ જાણતાં

‘ચક્કવ ત નશીં ણ એણે ભને એ અંગે થડીગણી લાત
કયી છે ખયી.’
‘જયા ળાંતતથી તલચાયી જજ કે એણે ભને વભજલાભાં બ ૂર
કયી છે કે ભેં એને ઓખલાભાં બ ૂર કયી છે ?’
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‘કે છી કઈએ બ ૂર ન કયી શમ ને ફેમ તાની
અકડાઈનાં તળકાય ફની ગમાં શમ.’
‘ભને રાગે છે કે આણે પયી ક્યાયે ક ળાંતતથી ભવું
જઈએ. ભાયે તભને ફધી લાત તલગતે કશેલી છે . છી તભે જ
કશેજ કે કણે કને ગુસ્વે થલાનુ ં કાયણ આપ્મું છે !’
‘ખયી જફૃય ત તભાયે અને ળાચરનીએ ભલાની છે એભ
ું
તભને નથી રાગત?’
‘તભે જમું નશીં, એ ત ભાયી વાથે લાત કયલામ તૈમાય
નથી. ત કારે કૉરેજ છૂટયા છી ચાટી ય થબુ?
ં વયી હુ ં
તભાલંુ નાભ  ૂછલાનુમ
ં બ ૂરી ગમ.’
‘ભાલંુ નાભ ભેઘના. તભને ભલાભાં ભને કળ લાંધ નથી
ણ ભને રાગે છે કે તભે અત્માયે જ ળચરની વાથે લાત કયી ર
ત લધાયે વાલંુ .’ ભેઘનાએ એ જ લાત પયીથી દશયાલી.
‘આજે લાત નશીં ફને. હુ ં એને ઓખું છં. એ ળયભા
અને ઓછં ફરલાલાી છે એટરે.’ રકળયે ભજાક કયી.
‘ભેં વયી કશી દીધું ને! ળાચરનીની તછડાઈ ઢાંકલા ભાયે
એવું ફરવું ડેળ.ું ’
‘તભે વાયાં ફેનણી છ. ત કારે ચક્કવ ભીએ છીએ.’
કશેતાં એ એનાં વાથીદાય ફેઠાં શતાં એ તયપ ચાલ્મ.
ભેઘના રંગય ાવે ગઈ એટરે ળાચરનીએ  ૂછરુ:ં ‘ળાના
તડાકા ભાયતી શતી એની વાથે?’
‘પ્રેભના સ્ત.’
‘પ્રેભના?’
‘શા, પ્રેભના. તને એભાં કળ લાંધ છે ? ’
‘લાંધ ભાયે ત શું શમ ણ પ્રણલ જાણે ત!’
‘તાયા ને રકળયના પ્રેભની લાતભાં એને ળ લાંધ
શલાન!’
‘ભાયા નશીં ણ હુ ં તાયા પ્રેભની લાત કલંુ છ.’
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‘તે હુમ
ં તાયા જ પ્રેભની લાત કયતી શતી એની વાથે. ’
ભેઘનાએ ખબા ઝુરાલતાં કહ્ું ને ળાચરનીનુ ં ભોં ગાઈ કડલા
રાગ્મુ.ં
‘તને ફધી ભજાક રાગે છે ણ ભાયી રયસ્સ્થતતન તને
અંદાજ શત ત ત ું આલી ભશ્કયી ન કયત.’ કશેતાં ળાચરની
રગબગ યડી જ ડી.
‘તાયી આલી રયસ્સ્થતતન અંદાજ ભેલલા ત ભેં એની
વાથે કારે ભુરાકાત ગઠલી છે .’
ને ળાચરની આિમણથી ચીવ ાડી ઊઠી: ‘શુ.ં ..?’
‘એ ભાયી પ્રાઈલેટ ભેટય છે . તાયે એભાં ચચિંતા કયલાની
જફૃય નથી. વાંજે આલીને તને કાંઈ કશેલા જેવું શળે ત જફૃય
કશીળ.’ ભેઘનાએ કહ્ું ને અણણામ ભરકાઈ યશી.
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૯. અકસ્માત

યે તીભા એક ળેતયં જી ાથયીને એ િણેમ જણાં ફેઠાં શતાં.
વના, તનયજ અને રકળય. વના ને તનયજ ભુફ
ં ઈગયાં શતાં. ભ ૂ
ત એભનાં લડીર સુયતનાં ણ લો શેરાં ભુફ
ં ઈ કભાલા
ગમેરાં ને ઘણા લખતથી એ જાણે સુયતનેમ બ ૂરી ગમેરાં છતાં
નાતભાં કઈને વાયે ભાઠે પ્રવંગે શાજયી આલા આલતાંજતાં
યશેરાં.
એભનાં આ ફે છકયાં ત ભુફ
ં ઈની જ ઉજ. એભને ત
સુયત તાનુ ં ગાભ છે એટળું જ માદ શત.ું ન ત એ સુયતભાં
કઈને જાણતાં શતાં કે ન ત કઈ એભને જાણત ું શત.ું
રકળય તનયજન દસ્ત શત ને છે લ્રા એક લણથી એણે
ભુફઈભાં નકયી ભેલી રીધી શતી ત્માયથી એણે સુયત છડું શત.ું
ભુફ
ં ઈભાં ગમાથી એની તનયજ વાથેની દસ્તી ગાઢ થઈ શતી. એ
િણેમ એક દસ્તના રગ્નભાં ભુફ
ં ઈથી સુયત આવ્માં શતાં ને
એભાંથી વભમ કાઢીને ડુમ્ભવની વશેર કયલા નીકી ડયાં શતાં.
‘અલાજ નશીં રકળય આજે ગંબીય છે . ’ તનયજે એને ગંબીય
જઈ ભ ૂડભાં રાલલા કહ્ુ.ં
‘કાંઈક થમું જફૃય છે . સુયતથી નીકળ્માં ત્માયે એ આલ
ગંબીય ન શત.’ વનાએ ણ તતની લાતભાં સ ૂય ુયાવ્મ.
‘કે છી ેરીએ કાંઈ કહ્ુ?
ં ’
‘કણે?’ તલચાયતંરાભાંથી જાગતાં રકળય ફરી ઊઠય.
‘કણે તે લી ત ું શભણાં જેની વાથે લાત કયત શત એણે.’
‘કઈને ભાટે એભ તલચાયવું મગ્મ નથી. એ ત એની
ફેનણી શતી.’ તે શું ફરે છે એના બાન લગય રકળયથી
ફરાઈ ગમુ.ં એ શજુ ળાચરનીના તલચાયભાં જ ગથ
ં ૂ ામેર શત.
‘કની ફેનણી?’ ેરાં ફેમ એક વાથે ફરી ઊઠયાં.
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ને કાંઈક કાચું કામાન લશેભ ડતાં રકળય વાલધ થઈ
ગમ. ‘કની તે એની ફેનણીની સ્ત. ખયાં છ તભે!’ એણે કહ્ુ.ં
‘શં ત છી એની ફેનણીનુ ં શુ?
ં ’
‘શુ?
ં ’
‘ચાર, આણે જયા સ્ષ્ટતા કયી રઈએ. એની એ
ફેનણીનુ ં નાભ શું છે ?’ વનાએ વીધું જ  ૂછરુ.ં
‘એની ભને ળી ખફય? એને જ જઈને  ૂછ ને.’
‘કે ભ, તભે શભણાં કહ્ું કે એ ત એની ફેનણી શતી. ત
શલે એ કશ કે કની?’
‘શં, એ ત શતી નશીં ણ છે જ. જેનુ ં ઘરડમા હુ ં આલા
ગમ શત એની એ ફેનણી છે , વભજ્માં? ’
‘ત એ ઘરડમાલાી મુલતી નથી ણ એની ફેનણી છે
એટરે જ બાઈ વાશેફ આટરા ઉદાવ છે , એભ ને!’ કશી વનાએ
શાથભાંની ચડી ખરી એભાંથી લાંચતી શમ એભ ઉભેમ:ું ુ
‘પ ૂછ મા તારા તળના કેળા અમારા ષા છે ,
ુ
આંસઓ
છે આંખમાં ને ષાથમાં રૂમા છે .
ળેખાદભે જાણે તભાયે ભાટે જ આ કહ્ું છે .’
‘ળાચરનીફેન?’ દડતા આલેરા ને શાંપતા એક ભાણવે
આલીને વનાને ળાચરની વભજીને કહ્ુ.ં ને રકળયે નકાયભાં ભાથું
ધ ૂણાવ્મું છતાં ેરાએ લી  ૂછરું ‘તભે ળાચરનીફેન નથી? ભાયે
એભનુ ં કાભ છે .’
‘ના’ વનાને ફદરે રકળયે જલાફ આતાં કહ્ુ:ં ‘ળાચરની
ત્માં છે . ેરી રીરી વાડીલાી.’ ને એણે ેરા દૂ ય ફેઠેરા ટા
તયપ તનદે ળ કમો.
‘શં, ત આ ળાચરની કણ છે ?’
‘ેરી ઘરડમાલાી છકયી.’
‘ઓશ, લાત વભજાઈ ગઈ. એ છકયીએ બાઈ વાશેફને
તાનુ ં નાભ ત આપ્મું છે ણ વયનાભું નથી આપ્મું એટરે એ
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ઉદાવ છે .’
‘ને કદાચ આપ્મું ણ શમ ત એભણે આણને એ
જણાલવું જફૃયી છે ?’
‘એણે જ વયનાભું આપ્મું શમ ત રકળયના ભોં ય આભ
શલાઈઓ ન ઊડતી શત.’ તનયજે કહ્ુ.ં ણ રકળયે કઈ જલાફ ન
આપ્મ એટરે લાત અટકી.
વનાએ ળેખાદભના ‘અજ’નાં
ં
ાનાં પેયલલા ભાંડયાં ને
તનયજે શેન્ડ ફેગનુ ં ઓતળકું કયીને ળેતયં જી ય રંફાલી દીધુ.ં
રકળય દરયમાનાં ભજાં ય વંતાકૂકડી યભતાં સ ૂયજનાં રકયણનીમ
ેરે ાય નજય ભાંડીને બ ૂતકાનાં ાનાં ઉથરાલી યહ્ય.
ત્માં કઈન ગબયામેર અલાજ આવ્મ: ‘રકળય,
ુ ાઈને અસ્ક્વડેન્ટ થમ છે ને એભને શૉસ્સ્ટરભાં રઈ ગમા
જીતબ
છે . ભાયે તાત્કારીક સુયત શોંચવું ડે તેભ છે .’
રકળય તંરાલસ્થાભાંથી ઝફક્ય. અલાજ આટરા વભમ
છી ણ અજાણ્મ ન શત. વના ણ કળા ખચકાટ લગય
રકળયને ભાટે લયામેરા એકલચન ને એસ્ક્વડેન્ટ જેલા ડયાભણા
ળબ્દથી વચેત થઈ ગઈ. તેણે તનયજને જગાડય: ‘તનયજ જ આ
ફેનના બાઈને એસ્ક્વડેન્ટ થમ છે ને એભને તાત્કારીક સુયત જવું
ડે તેભ છે .’
‘ચાર તભે ફેમ ફેવ. હુ એભને સુયત ઉતાયીને ાછ
આવું છં. તભે અશીં યકાઓ.’ કશેતાં રકળય ઊબ થઈ ગમ.
‘એના કયતાં આણે ફધાં જ વાથે જઈએ. તાયે સુયત
જઈને ાછા આલતાં રગબગ ફે કરાક ત થામ જ. ત ું ાછ
આલે ત્માયે જલાન વભમ થમ શમ. ળા ભાટે ફે પેયા કયલા?
તનયજ ફરી ઊઠય. ને ઝડથી ફધું વભેટી રઈ ફધાં ળાચરની
વાથે કાય તયપ ચારલા ભાંડયાં. ભેઘના ને અણણા ત કાય ાવે
શોંચી જ ગમાં શતાં.
‘શું થમુ?
ં ળાન અકસ્ભાત થમ?’ ળાચરનીની વાથે
ચારતાં રકળયે  ૂછરુ.ં
ુ ાઈ અભને ઉતાયીને
‘અભે ફધાં વાથે આવ્માં શતાં. જીતબ
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એભની કંનીના કાભે ગમા શતા. ાછા આલતાં એભની કાયને
એસ્ક્વડન્ટ થમ છે એભ ને એભને શૉસ્સ્ટરભાં રઈ ગમા છે
એટરી જ ખફય ડી છે .’ ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
લાતાલયણ ખાભળ થઈ ગમું શત.ું ળાચરની એટરી ત
ગભગીન રાગતી શતી કે ભેઘનાને રાગત ું શત ું કે એ યડી જ ડળે.
‘ળાચરની બગલાન ય બયોંવ યાખ. વો વાયાં લાનાં થળે. ભેઘના
તેને વાંત્લન આી યશી.

કાય આલીને તવતલર શૉસ્સ્ટરના કંાઉન્ડભાં થબી ત્માયે
ુ ાઈન ટાલા જાણે તેભની જ યાશ જત ઊબ શત.
જીતબ
 ૂછરુ.ં

ુ ાઈ ક્યાં છે ?’ ળાચરનીએ ફેફાકાં થઈ જતાં એને
‘જીતબ

ઑયે ળન તથમેટયભાં રઈ ગમા છે . એભને ગે લધાયે
લાગ્મું છે .’ ેરાએ કહ્ું અને ળાચરનીના ભોં યથી જાણે ન ૂય જ
ઊડી ગમુ.ં ફધાં ઑયે ળન તથમેટય ાવે શોંચ્માં ત્માં વાભે જ
ફા આંસુ ળ ૂછતાં ફેઠાં શતાં.
એભને જતાં ળાચરનીની આંખ છરકાઈ ઊઠી ને તેને
આશ્વાવન આતાં ફાની
આંખ ણ ાછી છરકાઈ ઊઠી.
ભેઘનામ કને કે ભ કયીને રદરાવ આલ એની દ્વિધાભાં અટલાઈ
ગઈ. છે લટે એણે ળાચરનીને ખબે શાથ ભ ૂકીને કહ્ુ:ં ‘ત ું જ જ આભ
કયે ત કે ભ ચારે! તાયે ભન ભક્કભ યાખવું જઈએ ને ફાને રશિંભત
આલી જઈએ.’
ત્માં એક નવણ ઑયે ળન તથમેટયની ફશાય નીકી.
ુ ાઈની શારત અંગે  ૂછરુ.ં નવણ કશે:
ભેઘનાએ તેને યકી જીતબ
‘ઑયે ળન થઈ ગમું છે . ચચિંતા કયલા જેવું નથી. ગે ફ્રેક્ચય થમું
છે . કદાચ રશી આવું ડળે તમ સ્ટકભાં છે .’ ને ફધાંના
રદરભાં શળ થઈ.
ુ ાઈને લૉડણ ભાં રાલલાભાં
અડધા કરાક છી જ્માયે જીતબ
આવ્મા ત્માયે ફધાંને ખફય ડી કે ગ તવલામ શાથભાં અને ગાર
ય ણ નાની ભટી ઈજાઓ થમેરી શતી અને ત્માં ણ
ાટાીંડી કયલાભાં આલી શતી. રકળયે ળાચરનીને કહ્ુ:ં ‘હુ ં જાઉં

સ્ભ ૃતતવંતા

95

શલે. ભાયે રીધે ેરાં ફેમ યકાઈ યહ્યાં છે .’
‘તાયે એભની વાથે જવું જ ડે એભ ન શમ ત ત ું થડ
વભમ યકાઈ જા. કદાચ જફૃય ડે.’ ળાચરનીએ કહ્ુ.ં તે શલે થડી
લધાયે સ્લસ્થ રાગતી શતી.
ને રકળય યકાઈ ગમ. ને ેરાં ફેમ કાય રઈને ગમાં.
‘ભેઘના, ત ું અને ફા ઘેય જાલ અને ખાલાની વ્મલસ્થા
ુ ાઈ બાનભાં
કય. અણણા ત ું ણ એભની વાથે જ જા. જીતબ
આલળે છી અભે જભી આલીશું અથલા તે અભાલંુ ખાલાનુ ં અશીં
રેતાં આલજ.’ વં ૂણણ સ્લસ્થ થમાની એંધાણી વાથે ળાચરનીએ
વ્મલસ્થા ગઠલલા ભાંડી.
ને કભને ફધાં ઘેય જલા નીકળ્માં. ડૉક્ટયના કશેલા યથી
ુ ાઈને બાનભાં આલતાં ફીજા િણ કરાક
રાગત ું શત ું કે જીતબ
રાગલાના શતા. અત્માયે એભની સ્સ્થતત ફયાફય શતી. ણ
બાનભાં આલતાં તાવ કયીને જ જફૃય જણામ તે એભને રશી
આલાનુ ં શત.ું
ફશાય અંધાયાં ઘેયાલા ભાંડયાં શતાં. ફશાય ઠંડીન ચભકાય
લતાણ ત શળે એભ રાગત ું શત.ું શૉસ્સ્ટરભાંમ એ ઠંડીન આછ
ચભકાય લતાણ ત શત. ળાચરનીએ તલચામુું કે ઘેયથી આલતાં કશું
ઓઢલાનુ ં રેતાં આલલાનુ ં કઈને કશેવ ું ડળે અથલા તે ઘેય
ખાલા જઈને ાછાં આલતાં રઈ આલવું ડળે.
‘રકળય, ત ું એભની વાથે જ ઘેય ગમ શત ત?’
‘કે ભ?’
‘ખાલા. અશીં આ ધભારભાં પાલે નશીં ને! ’
‘એ ફધાં આલળે છી આણે ઘેય જઈને જભી આલીશુ.ં ’
‘ભાયે ત આજે ખાવું નથી.’
ુ ાઈ શૉસ્સ્ટરભાં છે એટરે? એભને વાજા થતાં
‘કે ભ? જીતબ
ત શજુ ભરશને રાગળે. ત્માં સુધી કાંઈ ખાધા તવલામ ચારળે?’
‘ના, ભાયે આજે ખાવું નથી. હુ ં કાંઈ આખ ભરશને બ ૂખ્માં
યશેલાનુ ં નથી કશેતી.’
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‘ત છી આજે કે ભ ખાવું નથી? ભાયી વાથે ખાવું ડે છે
એટરે?’ રકળયે તેને ઉશ્કે યીને ખાલા ભાટે વંભત કયલા કહ્ુ.ં
‘ત ું એભ ઊંધ અથણ ન રે ભાયા કશેલાન.’
‘ભને માદ નથી કે ત ું ભાયી વાથે કદી વીધા અથણલાફૄં
ફરી શમ.’
‘આજે હુ ં એ અંગે તલલાદ કયલાના ભ ૂડભાં નથી.’
‘કાંઈ લાંધ નશીં. હુ ં શજુ ચાયે ક રદલવ સુયતભાં યશેલાન
ુ ાઈની તચફમત સુધયી જળે ને તાય ભ ૂડ
છ. ત્માં સુધીભાં જીતબ
ણ. આ ભેઘના કણ છે ?’
‘કે ભ  ૂછવું ડુ?
ં ’
‘એને ફાડીને તનયાળ કયલી ડળે.’
‘કે ભ?’
‘આલતીકારે એને ચાટી ય ભલાન લામદ કમો
શત એટરે.’
‘તે જજે ને! તને કણ ફાંધી યાખે છે ? ’
‘જે કાભ ભાટે એને ભલાનુ ં ગઠવ્મું શત ું એ કાભ અડધું
ડધું ત તી જલા આવ્મું છે ને ફાકીના અડધા ભાટે શજુ ચાય
રદલવ ડયા છે જઈએ શલે શું થામ છે .’
ત્માં નવણ અંદય આલી. તેણે આ ફેને લાત કયતાં જમાં ને
કહ્ુ:ં ‘તભે આભ લાત કયીને દદીને રડસ્ટફણ ન કય.’
કહ્ુ.ં

‘ણ તવસ્ટય શજુ દદી બાનભાં જ ક્યાં આવ્મા છે ?’ રકળયે
‘તવસ્ટય, એ ક્યાયે બાનભાં આલળે?’ ળાચરનીએ  ૂછરુ.ં

‘એકથી ફે કરાકભાં એ બાનભાં આલલા જઈએ. તભાયે
જ લાત જ કયલી શમ ત ફશાય ફેવીને કય ત લધાયે વાલંુ .’
રકળય કશે: ‘ચાર, એભ જ શમ ત ફશાય ફેવીએ. રકળયે
કહ્ું ણ ળાચરનીને લાત કયલાન ભ ૂડ જ ક્યાં શત? એ ન ઊઠી
એટરે રકળય ણ ાછ ફેવી ગમ.’
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થડીલાય છી ડૉક્ટયે આલીને તાવ કયીને કહ્ુ:ં ‘શલે એ
ગભે ત્માયે બાનભાં આલળે. એ બાનભાં આલે એટરે તભે નવણને
ફરાલીને ભને ખફય કયલાનુ ં કશેજ.’
ને છી ફેમ એક કરાક સુધી ભગ
ં ૂ ાં જ ફેવી યહ્યાં.
થડીલાય છી ભેઘના આલી. તે કઈને ભાટે ખાલાનુ ં
રાલી ન શતી. તેણે કહ્ુ:ં ‘શલે તભે ફેમ ઘેય જઈને જભી આલ.
ફા તભાયી યાશ જુએ છે .’
‘ણ ભટાબાઈ શજુ બાનભાં આવ્મા નથી.’ ળાચરનીએ
કશેલા કમુ.ું
‘તે ત ું બ ૂખી ફેવી યશીળ એટરે એ લશેરા બાનભાં આલી
જલાના છે ? ને તભે આલ ત્માં સુધી હુ ં એભની ાવે ફેવીળ, છી
તને ળ લાંધ છે ?’ છતાં ળાચરની ઘેય જલા તૈમાય ન જ થઈ.
એને રીધે રકળયને ટીંગાઈ યશેવ ું ડત ું શત ું એ જાણલા છતાં એ
ુ ાઈએ એભને યાશ જલડાલલા ન ભાગતા
ફેવી જ યશી. ણ જીતબ
શમ એભ આંખ ખરી.
ુ ાઈ શલે સ્લસ્થ શતા ને
ડૉક્ટયે તાવીને કહ્ું કે જીતબ
એભને રશી આલાની જફૃય ન શતી એટરે ફધાંને યાશત થઈ.
ુ ાઈ ડખું પેયલલા ગમા ત ડૉક્ટય કશે: ‘ફીજી ફાજુ
જીતબ
પયલાન પ્રમત્ન ન કયતા. તભાયા ગે ટાંકા તાજા છે એટરે ફે
રદલવ છી ટાંકા કાપ્મા છી ગ ય પ્રાસ્ટય ભાયીશું છી
તભને ડખું પેયલલાની ત શું ણ કઈન ટે ક રઈને ચારલાની
ણ છૂટ આીશુ.ં ’
ુ ાઈએ
આંખ
ચાયે
ફાજુ
પેયલીને
જીતબ
ક્ષણભાં
રયસ્સ્થતતન તાગ રઈ રીધ ને એભની યભ ૂજી ળૈરીભાં કહ્ુ:ં ‘ભને
રાગે છે કે ભેં કઈ ભટું યાક્ર્ભ કમુું છે . ળાચરની ભેં ગ તવલામ
ફીજુ ં કશું ગુભાવ્મું રાગત ું નથી.’
‘બગલાનની દમાથી તભે ગ ણ ફચાલી ળક્યા છ.
તભાયે એક ભરશન આયાભ કયલ ડળે એટળું જ.’
કશેજ.’

‘ડૉક્ટય વાશેફ, ભાયા ળેઠ આલે ત્માયે આ લાત પયીથી
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આે?’

‘તભને એભ રાગે છે કે તભાયા ળેઠ તભને યજા નશીં

‘એભ નશીં ણ એ ફાડાન જીલ ઓછ ફે . એભને
વંત થામ કે ચાર એક ભરશનાથી ત્મુ.ં ભાયા ભનભાં ત શત ું કે
તભે ભને છ ભરશનાની ઠકી દે ળ. ણ ભને રાગે છે કે હુ ં ફયાફય
જયથી નશીં અથડામ શઉં.’
‘તભે એલી ચચિંતા કયલાની છડીને પક્ત આયાભ કય.’
‘ડૉક્ટય વશેફ, હુ ં ચચિંતા નથી કયત ભાિ યભ ૂજ કલંુ છં.
ભાય ળેઠ ત ભને છ ભરશનાની યજા આલી ડે તમ ચાળુ
ગાયે આે એલ છે .’ એ ભજાક કયતા શતા ણ એભના ભોં
યથી રાગત ું શત ું કે એભને દદણ થત ું શત.ું
ડૉક્ટયે એભને ઘેનનુ ં ઈંજક્ળન આપ્મું ને કહ્ુ:ં ‘આનાથી
તભાલંુ દદણ ણ ઓછં થળે ને તભને ઊંઘ ણ આલળે. શલે લાત
કયલાની ફંધ કય ને ઊંઘલાની કળીળ કય. ને તભે ફધાં ફશાય
જઈને ફેવ.’
‘ત હુ ં ને રકળય ઘેય જઈને ખાઈ આલીએ ને ડૉક્ટય
યલાનગી આે ત તભાયે ભાટે ચા રેતાં આલીએ.’ કશેતાં
ળાચરની રકળય વાથે ફશાય નીકી. ણ એને ખફય શતી જ કે એ
રક જ્માયે ાછાં આલળે ત્માયે ભટાબાઈ ઊંઘી ગમેરા જ શળે.
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૧૦. ગજગ્રાષ

ુ ાઈ તાની વ્મથા જાશેય નશતા કયતા એન અથણ
જીતબ
એલ ન શત કે એભને અકસ્ભાતની કઈ લેદના થતી ન શતી. શા,
એ લાતની ગંબીયતાને તાની ટબયી શલાળભાં રેટી રેલા
એ પ્રમત્ન કયતા શતા. ભેઘના ને ળાચરનીને આ લાત લતાણ મા
તવલામ યશેતી ન શતી એટરે એભનાં ભોં ય ણ ઉદાવીની છામા
જણાઈ આલતી શતી.
ફીજે રદલવે ડૉક્ટય યાઉન્ડભાં આવ્મા તે શેરાં ળાચરની
ઑરપવભાં ફેિણલાય તાવ કયી આલી શતી ને ડૉક્ટય કેટરા
લાગ્મે આલળે એની  ૃછા કયી આલી શતી. ભેઘના આખી યાત
ુ ાઈની થાયી ાવેથી ખવી ન શતી.
જીતબ
ડૉક્ટયે આલીને તાવ કયીને કહ્ું કે ચચિંતાની કઈ લાત ન
શતી ને રશી આલાની જફૃય ણ ન શતી ત્માયે ફધાંને શાળ
થઈ.
ડૉક્ટયની આલી લાતથી જ કઈને વોથી લધાયે આનંદ
થમ શમ ત ભેઘનાને થમ શત. આભ કે ભ થમું શત ું એની ત
એને ખુદને ખફય ન શતી ણ એટળું ત ચક્કવ શત ું કે એને
ુ ાઈની ઘણી ચચિંતા થતી શતી. ગઈ આખી યાત એણે
જીતબ
ુ ાઈની વેલાભાં એણે આંખ ણ ભીંચી ન શતી.
જીતબ
એભના ગની ઈજા જ કે ગંબીય ન શતી છતાં લેદના ત
ુ ાઈના લતણન યથી કઈક લખત જણાઈ
થતી જ શતી એવું જીતબ
ૃ ાલસ્થાભાં શમ ત્માયે એ
આલત ું શત.ું ક્યાયે ક તે વભ ૂણણ જીગત
શવીને ટટપ્ાં કયતા શતા ણ ક્યાયે ક ઊંઘભાંથી ઝફકીને
જાગી જતા ને લેદનાથી ચ્ત્કાય કયી ઊઠતા શતા.
ક્યાયે ક કશેતા: ‘આના કયતાં આ ગ કાી જ નાખ્મ શત
ત લધાયે વાલંુ થાત.’ ણ છી ભેઘનાને ળાચરનીને ાવે ફેઠેરી
જતાં ઉભાયતા: ‘ળાચરની એ ડૉક્ટયને  ૂછી જજે કે આ ગ વસ્ત
ડળે કે રાકડાન? ભાય ળેઠ શૉસ્સ્ટરનુ ં ચફર જઈને ક્યાંક ઝેય
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ન ખામ એની જ ભને ચચિંતા થામ છે . ’
ગભે તેભ તમ ભેઘનાના ભનભાં ક્યાયનમ ગજગ્રાશ ળફૃ
ુ ાઈની આ રયસ્સ્થતતએ એને ફધું
થઈ ગમ શત. તેભાંમ જીતબ
નલેવયથી તલચાયલાનુ ં પ્રત્વાશન  ૂલંુ ાડું શત.ું
ુ ાઈનુ ં ળાચરની પ્રત્મેન ુ ં લશાર, લડીર પ્રત્મેન
જીતબ
તેભન આદય ને વાયાનયવા પ્રત્મેની તેભની ભદાણ નગીબયી
રાયલાશી તેને આકી યહ્યાં શતાં. દુખભાં ભાણવ વાભાન્મ યીતે
ુ ાઈ તાના દુખને શાસ્મભાં
ચચરઢમ થઈ જત શમ છે ણ જીતબ
રટીને ફીજાંને શવતાં યાખલા પ્રમત્ન કયતા શતા.
‘તભે આભ લાત કયીને તભાયી જાતને લધાયે કષ્ટ આ
છ. તભાયા જેલાએ ત આંખ ફંધ કયીને ળાંત ડયા યશેવ ું
જઈએ.’ ડૉક્ટયે કહ્ુ.ં
‘ભાયમ તલચાય ત ડૉક્ટય વાશેફ એલ જ છે . ણ એક
લખત ચશ્ભાંના નંફય કઢાલલા ગમ શત ત્માયે જે અનુબલ
થમેર એ જયા જુદ શત.’
‘એભ કે લ અનુબલ થમેર તભને?’ શલે ડૉક્ટય ણ
તાની ઘડી શેરા આેરી વરાશને બ ૂરીને નજીકની ખુયવી
ય ગઠલાઈ ગમા.
‘ત્માં દાક્તયે ભાયી આંખભાં એલી દલા નાખી કે કશું
દે ખામ જ નશીં. એટરે ભેં ભાયી ફાજુભાં ફેઠેરા ભાણવને કહ્ુ:ં
બાઈરા ચખસ્વાં વંબાજે. દાક્તય આંખભાં આલી દલા નાખીને
ક્યાંક ચખસ્વાં ન ખંખેયી રે! ’
‘છી?’
‘છી શુ?
ં ેરા દાક્તય શજુ ત્માં જ ઊબા શતા તે આ
વાંબી ગમા ને ચખસ્વાં ખંખેયી રેલાની લાત ત શું ણ ભાયી પી
ણ ન રીધી.’ ને ફધાંની વાથે ડૉક્ટય ણ શવી ડયા.
‘તભે ચચિંતા ન કયતા, હુ ં એભ આંખ ફંધ કયાલાને તભાયાં
ચખસ્વાં નશીં ખંખેયી રઉં. ને કદાચ એભ કયલા જાઉં ત ણ
તભાયાં ત્નીન અખંડ શેય છે તેન ુ ં શુ?
ં એભણે તભાયી ચચિંતાભાં
આખી યાત જાગતાં જ લીતાલી છે . ’ ભેઘના વાભે જતાં ડૉક્ટયે
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ટકે ય કયી. ને ફધાં શવી ડયાં.
દાક્તયની આલી ટકયે થી ળયભાતાં ભેઘનાએ આંખ ઢાી
ુ ાઈ વાભે જમું
દીધી. થડીલાય છી એણે નજય ઊંચકીને જીતબ
ુ ડા એના ગેર ય રારીનાં  ૂય ચઢી આવ્માં. એણે ાછી
ને યતભ
ુ ાઈ ણ
નજય ઢાી દીધી. ડૉક્ટયે કાચું કાપ્મું એથી જીતબ
ળયભાઈ યહ્યા શતા.
‘વયી, તભે આ અજાણ્માની લાત ય ભાઠું ન રગાડતાં.’
તેભણે કહ્ુ.ં
ત્માં જ ળાચરની ફૃભભાં દાખર થઈ. ‘ળાની લાત ચારે છે
ખટું રગાડલાની?’ તેણે  ૂછરુ.ં
ુ ાઈએ કહ્ુ.ં
‘કાંઈ નશીં, અભસ્ત ું જ.’ જીતબ
‘કાંઈ નશીં ત છી ખટું રગાડલાની લાત જ ક્યાંથી
આલી? કંઈક ત થમું જ છે .’
ુ ાઈએ ભેઘના તયપ એક ઊડતી નજય નાખી રીધી.
જીતબ
ુ ાઈના શઠ ફંધ યશી જ ન
ળાચરનીના આલા વલાર વાભે જીતબ
ળકે ણ આ ત એક એલી લાત શતી કે ન કશેલામ કે ન વશેલામ.
‘ભેઘના, ળી લાત છે ? તને ખટું રાગે એવું ત કઈએ
નથી કહ્ું ને!’ ને જલાફ આલાને ફદરે ભેઘનાની આંખભાંથી
દડદડ આંસુ લશી યહ્યાં.
‘એ તલચાય જ કે ટર દુખદામક છે , ભેઘનાફેન!’ ખતવમાણા
ુ ાઈ ફલ્મા.
ડી જતાં જીતબ
‘ના એવું નથી. એક ડૉક્ટયે અજાણભાં જે કહ્ું એભાં
તભાય ળ લાંક છે ?’ ભેઘના યતર અલાજભાં ફરી.
‘ળાચરની ડૉક્ટયને જઈને કશે કે ભને ઘેનનુ ં ઈંજેક્ળન
ુ ાઈએ લાતને ફીજે ાટે
આે. ભને ઘણી ીડા થામ છે .’ જીતબ
ચડાલલા પ્રમત્ન કયતાં કહ્ુ.ં ગની ીડા કયતાં ભટી ીડા
એભના અંતયભાં જાગી શતી એ લાત એ કને કશે!
‘તભે એલા અલા તલચાય ન કય. ડૉક્ટયે જે કહ્ું એનાથી
ભને જયામ દુખ નથી થમુ.ં હુ ં જે લાત આજે િણ ભરશનાથી
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તલચાયી યશી શતી એની જાશેયાત એક અજાણ્મા ભાણવ ભાયપતે
અનામાવ થઈ ગઈ એથી હુ ં ક્ષબ ાભી ગઈ શતી એટરે ભાયાથી
યડી જલામુ.ં ’
‘ભેઘના, વાચે જ?’
‘શજુ ં  ૂછવું ડળે! આખી યાત ભેં આંખ ણ નથી લીંચી.
ને એ આખ વભમ ભેં તભાયા તવલામ ફીજ કઈ તલચાય વયખમ
કમો નથી.’
ુ ાઈ વાયા થળે એટરે એ તને એ ભાટે એક વયવ
‘જીતબ
વરટિરપકેટ છાલીને આળે, ફવ?’ ડૉક્ટયને ફરાલીને આલતી
ળાચરનીએ ભેઘનાના છે લ્રા ળબ્દ વાંબતાં ભજાક કયી.
‘ાછી તકરીપ કયલા ભાંડી તભાયા ગે? ’ ડૉક્ટયે  ૂછરુ.ં
‘ભને રાગે છે કે એ તકરીપ કાભચરાઉ શતી. શલે હુ ં
વં ૂણણ સ્લસ્થ છં. શલે ભને ઘેનની દલાની જફૃય નથી.’
‘ભને રાગે છે કે તભાયાં લઈપે તભને ઊંઘલાની દલાન
એક ભટ ડઝ તલડાલી દીધ છે . ’ શવતાં ડૉક્ટયે કહ્ું ને ળાચરની
ભરકાઈ યશી. ડૉક્ટય શવતાં જ ફશાય નીકી ગમા.
ુ ાઈએ એકફીજા વાભે જઈ રીધુ.ં
ભેઘના ને જીતબ
ુ ાઈ વાભે જઈ છી ભેઘના વાભે જતાં
ળાચરનીએ શેરાં જીતબ
તાના કામભી સ્લબાલ ભુજફ કહ્ુ:ં ‘ળુચ્ચાં, ળયભાઓ જયા.’ ણ
ુ ાઈ લચ્ચે ાંગયતા પ્રેભની કલ્નાભાં
ભન ત એનુ ં ભેઘનાને જીતબ
ડૂફકાં ભાયત ું શયખાઈ યહ્ું શત.ું
‘એભાં અભાયે શું છે ?’ એ ડૉક્ટય કાંઈ જાણે નશીં ને
ચફચાય અજાણતાભાં ફરી ગમ. ને ચફચાયી ભેઘનાને
ુ ાઈએ લાતને લાી રેલાન
ળયભાલાન લાય આવ્મ.’ જીતબ
પ્રમત્ન કયતાં કહ્ુ.ં
‘એ ચફચાય ડૉક્ટય ભાયા જેટર ભ ૂખણ નશીં એટરે લશેર
વભજી ગમ. જયા ત ળયભ યાખ. શભણાં ફાને આલલા દ એટરે
તભાયા ફેમની લાત છે .’ શલે ળાચરની ચ ૂ યશે એ લાતભાં ભાર
નશીં.
‘પ્રીઝ, ળાચરની, જયા વભજ ત ખયી. ત ું ઑડનુ ં ચૉડ
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લેતયી યશી છં. ભેઘનાન ત તલચાય કય.’
‘કારે ફીચ ય ેર રકળય બટકાઈ ગમ ત્માયથી એને
આલાં વનાં આલલાં ળફૃ થઈ ગમાં છે . એટરે એ ફધાંને એની
જ નજયે જલા ભાંડી છે .’ ભેઘનાએ ણ લાતને તાના યથી
ળાચરની ય લાલા કહ્ુ.ં
‘ભાયી લાત છૂી નથી. આ ત ેરા ડૉક્ટયે જે કહ્ું એની
લાત ચારે છે . હુ ં ત ફાને એ લાત કશેલાની છં જે ેરા ડૉક્ટયે
શભણાં કશી છે .’
‘ત ું તાલંુ ફાપલાનુ ં ફંધ કયીને જયા ચ ૂ યશીળ? ભેઘનાના
તલલાશ થઈ ગમા છે ને તે યીક્ષાઓ તે છી યણલાની ણ
ુ ાઈએ
છે . એને ભાટે આવું તલચાયતાંમ તાયે ળયભાવું જઈએ.’ જીતબ
ગુસ્વે થઈનેમ ળાચરની ચ ૂ થતી શમ ત એભ ભાની એ ળસ્ત્ર
અજભાવ્મું ણ ળાચરની વાભે એમ તનષ્પ ગમુ.ં
‘બરે તભાયે એભ ગુસ્વ કયલાની જફૃય નથી. ેરા ડૉક્ટય
આલે તે શેરાં ભાયે ફે શ્રક માદ કયી રેલા છે : વભયતભૌ
શુબરગનભૌ... ફફડતી ળાચરની ફેમને ગચ
ં ૂ લાતાં ભ ૂકીને ફશાય
નીકી ગઈ.
ભેઘના ળયભાતી ગબયાઈ યશી શતી. ‘શલે શું થળે?’
એનીથી સ્લગત ફરતી શમ એભ ફરાઈ ગમુ.ં
‘કે ભ?’
‘તભાલંુ બ્રૉડકાસસ્ટિંગ વેન્ટય ચ ૂ યશેળે નશીં ને!’
‘ભાયે કાયણે તભાયે ફહુ વશન કયવું ડે છે . ણ તભે જમું
ને હુ ં કે લ રાચાય ફની ગમ છં! ભાલંુ કશેવ ું કઈ વાંબત ું જ
ુ ાઈ ફલ્મા.
નથી.’ ખેદથી જીતબ
‘ફા આલે છે .’ ળાચરનીએ ફૃભભાં આલતાં તલસ્પટક
જાશેયાત કયી ને ભેઘના ગબયાટની ભાયી ફશાય નીકી ગઈ.
‘જ ળાચરની ભેઘના તાયી ફેનણી છે એ લાત વાચી ણ
ભશ્કયીની ણ શદ શમ. એને તાયી આલી લાતથી કે ટળું ળયભાવું
ડે છે એન તને તલચાય આલે છે ?’
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‘હુ ં ભશ્કયી નથી કયતી ભટાબાઈ, હુ ં  ૂયે  ૂયી ગંબીય છં. હુ ં
તભાય ફેમન તલચાય કલંુ છં. તભે જ ના કશેતા શ ત હુ ં એ લાત
આજે નશીં ઉાડું ફવ!’ ને વાભી દરીર કયલાને ફદરે ભગ
ંૂ ા
ુ ાઈ ભોન યહ્યા.
યશેલાભાં જ ડશાણ વભજી જીતબ
‘તને કભ છે શલે?’ વભયથફેને આલતાં જ  ૂછરુ.ં ત્માં
ભેઘના અંદય આલીને ફેઠી.
‘અયે , ભને શું શલાનુ ં છે ? ઘડા જેલી તચફમત છે ભાયી.’
‘શા, ફા, બાઈની તચફમત ઘડા જેલી છે . શા, જયા અશીં
ુ ાઈના રદર ય શાથ ભ ૂક્ય ને ેરાં
દુખે છે .’ કશેતાં એભે જીતબ
ફેમની ળયભાતી આંખ તયપ ભાયકણું સ્સ્ભત પેક્ ું ત્માં ત
ભેઘનાની કણીન એક શડવેર એની કભયભાં લાગી ચ ૂક્ય શત.
‘દાક્તય આલી ગમા? રશી આવું ડળે એભ કશેતા શતા
એનુ ં શું થમુ?ં ’
‘રશી આલાની શલે જફૃય નશીં ડે એભ કશેતા શતા. ને
ફા, કદાચ જફૃય ડળે ત ભેઘનાનુ ં રશી એભને ભાપક આલી જળે
એભ ણ કશેતા શતા. એ ત એભેમ કશેતા શતા કે —’
ુ ાઈએ ગુસ્વાભાં જ
‘ત ું ભગ
ં ૂ ી યશે ને ભને ાણી આ.’ જીતબ
ભ ૂસ્ક્ત જઈ.
‘ભેઘના, ત ું બાઈને ાણી આ ત્માં સુધીભાં હુ ં ફાને
બાઈની તચફમત તલે ફધું જણાલી દઉં.’ ળાચરનીએ ાણીન
ઑડણ ય ટ્રાન્વપય કમો.
ુ ાઈએ કહ્ુ.ં
‘હુ ં તને કહુ ં છં.’ જીતબ
‘ને હુ ં ભેઘનાને કહુ ં છં. એ કઈ ભશેભાનથાડી છે ?’ ળાચરની
એભ ડયી જામ એલી ન શતી. ને આજે ત એને ભેઘના તલળે ફીજી
જ યીતે તલચાયલાનુ ં કાયણ ભળ્મું શત.ું એટરે એ લધાયે ખુળ શતી.
‘તભાયે ફેમે આજે કૉરેજભાં જલાનુ ં નથી કે શુ?
ં ’ ાણી
ુ ાઈએ  ૂછરુ.ં
આતી ભેઘનાને જીતબ
ફરી.

‘ભેઘના અશીં યશેતી શમ ત હુ ં કૉરેજભાં જાઉં.’ ળાચરની
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‘ભાયે ત આજે ઊંઘવું ડળે. હુ ં ઘેય ણ જતી આવુ.ં ભાયાં
ફાફાુજી ચચિંતા કયતાં શળે.’ ભેઘનાએ ાતે કૉરેજભાં ન જલા
ુ ાઈની વાથે ન યકાલાનુ ં ફેલડું ફશાનુ ં આગ કમુ.ું
વાથે જીતબ
ુ ાઈની
ભેઘનાના ભનભાં અજ્ઞાતણે પ્રણલ અને જીતબ
લચ્ચે વયખાભણી તે છે લ્રા ફે ભરશનાથી ળફૃ થઈ જ ગમેરી શતી.
આજે તેભાં ેરા ડૉક્ટયની લાતથી આજે લેગ આવ્મ શત.
ળાચરનીએ ફે ને ફે ચાય કયી નાખતાં શલે એ લાત ફહુ છૂી યશી
ળકલાની ન શતી. ભેઘના તાના અને પ્રણલના કુટુંફની
નીકટતા અને આખા વભાજભાં ને તભિભાં તાના જાશેય થઈ
ગમેરા તલલાશની લાતથી લધાયે ચચિંતાભાં શતી.
એને થત ું શત ું કે તે ગભે તેભ તલચાયે ણ શલે તલલાશની
લાતભાં કશું કયી ળકલા એ અવભથણ શતી. ત વાભે છે ડે એનુ રદર
ુ ાઈની લચ્ચે વયખાભણી કયલાનુમ
પ્રણલ અને જીતબ
ં ચ ૂકત ું ન શત.ું
ુ ાઈનુ ં લ્ળું એભાં વદામ બાયે જ યશેત ું શત.ું જેટરે
ને જીતબ
અંળે ળાચરની ધાયી ફેઠી શતી એટરે અંળે ત નશીં ણ ભેઘનાના
ભનભાં કઈ નજય કયે ત એભાં એને પ્રણલની ફાજુભાં
ુ ાઈની છફી દે ખામ તલના યશે તેભ ન શતી.
જીતબ
એ ઘેય શોંચી ત્માયે પ્રણલન િ લવભ ફનીને જાણે
એની જ લાટ જઈ યહ્ય શત. એ અને યાચગણી ભરશનાને છે લ્રે
ળતનલાયે સુયત આલતાં શતાં. શજુ ત ભરશનાન શેર વભલાય
શત ણ પ્રણલ અને યાચગણી એલે લખતે આલતાં શતાં કે જે
વભમે ભેઘનાના શૈમાભાં આ ગજગ્રાશ ખેરાઈ યહ્ય શત.
એણે એનાં ફાને અકસ્ભાતની લાત કયી ને ખાઈને ઊંઘલા
પ્રમત્ન કમો. યજની જેભ થાયીભાં ડતાં જ એને આજે ઊંઘ
આલતી ન શતી. ગઈ આખી યાતન એને ઉજાગય શત ણ
પ્રણલ તેના ભનભાં ઘભવાણ ભચાલી યહ્ય શત.
નાનણભાં એની વાથેનાં ભસ્તી-તપાન ને યભત.
કૉરેજકાન િણિણ લણન વશચાય એને એક તયપ ખેંચી યહ્યાં
ુ ાઈ અને એભનાં ફાન સ્લબાલ અને
શતાં ત ફીજી તયપ જીતબ
ળાચરનીની વાથેની તાની દાસ્તી ને ળાચરનીન શવભુખ
સ્લબાલ.

106

સ્ભ ૃતતવંતા

ભેઘના જાણે એક દયડાની જેભ ફન્ને તયપ ખેં ચાતી શમ
એભ તાણ અનુબલી યશી શતી. એને થત ું શત ું કે ફેમ તયપના
ખેંચાણને કાયણે ક્યાંક એના રદરના ફે ટુકડા ન થઈ જામ ત
વાલંુ .
ને છે ક યાતના અઢી લાગ્મે એને ઊંઘ આલી. ઊંઘભાંમ
ેર તણાલ ક્યાં વાથ છડત શત!
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ુ તની સ્ષેગાષ
૧૧. સર

છે લટે યાચગણી ને પ્રણલે સુયત જલાનુ ં નક્કી કમુ.ું ફેમના
ભનભાં દ્વિધા ત શતી જ કે ફેમનુ ં વાથે સુયત આલવું ભેઘનાના
રદરભાં અનેક ળંકા-કુળક
ં ાઓ ેદા કયળે ણ યાચગણી ત ભનથી
શલે આ ાય કે ેરે ાય કયી નાખલા તત્ય થઈ ગઈ જ શતી.
છતાં પ્રણલના ભનના બાલ જાણલા એ ફરી: ‘આણે
ફેમ એક વાથે ભેઘના વાભે જઈએ છીએ એ ઠીક ત થામ છે ને! ’
યાચગણી ભનથી તડી ગબયાતી ણ શતી. પ્રણલ ભેઘનાની વાભે
જામ એ લાતે એ ભનભાં ડયી યશી શતી. કદાચ એભન ટૂટલા
ભાંડેર વંફધ
ં ાછ જડાઈ જામ ત?
એટરે ત એ તાની ફાને જેભતેભ વભજાલીને પ્રણલની
વાથે જલા તૈમાય થઈ ગઈ ને. પ્રણલ ણ તેના વાથે આલલાના
તનણણમથી વશેજ ગચ
ં ૂ લામ ણ ડળે તેલા દે લાળે એભ ભાની
એણે કઈ લાંધ ન રીધ.
આભ ત એણે ગઈકારે એને  ૂછલા ખાતય જ  ૂછે ળ:ું
‘ચાર, યાચગણી, ત ું ણ સુયત આલે છે ને?’ ને યાચગણી એની વાથે
આલલા તૈમાય થઈ ગમેરી એટરે પ્રણલ થડ ગચ
ં ૂ લામા છતાં
ફલ્મ શત: ‘તાયાં ફા તને ભાયી વાથે આલલાની વંભતત
આળે?’
ણ અત્માયે ત યાચગણીની ેરી ળંકાના જલાફભાં શમ
તેભ ફલ્મ: ‘ભેઘના ત ું ભાને છે એટરી જૂનલાણી નથી ને એનુ ં
ભન ણ એવું ળંકાળીર નથી.’
‘આભાં વલાર જૂનલાણી શલાન કે ન શલાન નથી.
વલાર છે એની નજયન. એના ભનભાં આણા વંફધ
ં તલે ળંકા
આલી જામ ત?’
‘એણે ત ભને તને કંની આલાની બરાભણ કયી શતી
ને! છતાંમ તેને આલી ળંકા આલી જામ ત તેનાથી ફૃડું શુ?
ં
આણે એને વાભેથી કશેવ ું ભટરુ.ં આણે વાભેથી આ લાત કશીને
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એને દુબલલી ત ન ડે.’
‘તને શજુ ં એનુ ં ફહુ રાગે છે .’
‘ત ું એભ અદે ખાઈ ન કય ણ ભને એનુ ં દાઝે ત ખલંુ જ
ને! નાનણભાં ઘયઘય ત હુ ં એની વાથે જ યભેર ને!’
‘ને શલે એની વાથે લયલય યભલાની ના ાડલાની છે
તાયે . ભન ભક્કભ યાખજે.’
‘તે હુ ં એભાં ક્યાં ના ાડું છં ણ કશે છે કે કન્મા શજુ બણે
છે .’ આંખ પાંગી કયતાં પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘કન્માને ત લાંધ જ ક્યાં છે ? એ ત ફાડી શજુ એન
લય બણે છે એટરે લખત ખુટાડી યશી છે .’
‘ને લય શું બણે છે એ ત એન બગલાન જાણે. ણ
યાગરી, આના કયતાં ત યણી જ જઈએ ત શું ખટું?’
‘ના દસ્ત તાયી યીક્ષા તે એ શેરાં યણલાની લાત
નશીં.’ યાચગણી ફરી ઊઠી.
ું ાછી ભેઘનાના જેલી થલા ભાંડી ણ લચભાં કઈ
‘તમ
ફીજી યાચગણી ઘ ૂવી જળે ત?’
‘એભ ત હુ ં તાયી ભેઘનાની જેભ તને એકર ભ ૂકીને સુયત
ચારી જાઉં એલી નથી એટરે ત ું એવું રપલંુ કયલાના ખ્મારભાં ન
યશેત.’
એભનાં આલાં ટીખ સુયત આલતાં સુધી ચારતાં યહ્યાં.
‘રે તાયી લાતભાં ત કીભ વાય ણ થઈ ગમુ.ં ’ ને અત્માય સુધી
ટીખ કયતાં ફેમ જણ ગબયાઈ યહ્યાં: ‘ભેઘના આણને રેલા
સુયત વાભે આલી શળે અને એની વાથે શળે કદાચ એનુ ં ેળ ું
બ્રૉડકાસસ્ટિંગ વેન્ટય.’
‘શા ણ ભેઘનાએ એની એ નલી ફેનણીનાં એટરાં
લખાણ કમાું છે કે ભને એને ભલાની તારાલેરી રાગી છે .’
‘એ રકમ તાયી જેભ કદાચ તાયી જ લાત કયતાં શળે.
ળાચરની કશેતી શળે કે ભને તાયી એ યાચગણીને ભલાની ફહુ
ઇચ્છા છે . જ પ્રણલ વાથે ન શત ત એને ફેચાય સુયતી ગા
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ચડાલીને લાત કયત ત એને વાભ જલાફ આતાંમ યવેલ
ડી જાત. ણ હુ ં ત ઇચ્છં છં કે ત ું ફે રદલવ ચ ૂ જ યશે.’
‘ને ેરીઓ ફરે તે વાંબી યહુ?
ં એ ભાયી ઠેકડી
ઉડાલલા જળે ત હુમ
ં એભને અભદાલાદી વયસ્લતી વંબાલી
દઈળ ને એભનાં ભોંઢાં જલા જેલાં થઈ જળે.’
ગાડી પ્રેટપભણ ય આલીને ઊબી યશી ગઈ તમ યીચગણી
ફાયીભાંથી ફશાય ડકાઈ યશી શતી એ જતાં પ્રણલે ફાયણા
ાવેથી ટહુક કયતાં કહ્ુ:ં ‘ચાર. ઊતયવું નથી કે શુ?
ં ’
‘કઈ યીતવલ કયલા આવ્મું શમ એભ રાગત ું નથી.’ કશેતાં
યાચગણી તેને અનુવયી.
‘આણે વીધાં એને ઘેય શોંચીને એને ળૉક ટ્રીટભેન્ટ
આીએ ત ભઝા આલે. જ કે અશીંથી ફશાય નીકી ફવ ભાટે
રાઈનભાં ઊબાં યશેવ ું ડળે.’ પ્રણલ ફલ્મ. ને ફેમ પ્રેટપભણ ય
ચારલા ભાંડયાં.
પ્રણલે ફેરપયાઈન ડ ત કમો ણ તેમ ભનભાં છાઈ
યહ્ય શત. આંખ ત તેની ચાયે તયપ ભેઘનાને ળધતી ઘ ૂભી યશી
શતી. તાન પ્રેભ બરે ઓછ થમ શમ કે ભન બરે ફીજી તયપ
લી ગમું શમ ણ ભેઘનાને શજુ ક્યાં એ લાતની ખફય શતી?
એણે ત અભને રેલા આલવું જ જઈએ ને! એ ભનભાં તલચાયત
શત.
‘ેરાં આલે, ત્માં ાછ. ેળ ું રારરાર ળ ૂગડું. તને રાર
ળ ૂગડુંમ દે ખાત ું નથી ત ું તે કે લ ુલુ છં?’ યાચગણી શયખાતાં
ફરી ઊઠી.
‘રાર ળ ૂગડું જઈને હુ ં બડકત નથી. ણ તેની વાથે ેળ ું
બ્રૉડકાસસ્ટિંગ વેન્ટય ણ છે . એ રાર ળ ૂગડું નથી.’
‘એમ! ના ના કશેતાંમ તેં બડકલા ભાંડું કે શુ?
ં ત ું
ભેઘનાની નશીં ત ભાયી ત જયા ળયભ યાખ. શજુ આજે ત
સુયતની ધયતી ય ગ ભ ૂક્ય છે ત્માં તેં આલા ભજનુલેડા કયલા
ભાંડયા.’
‘એઈ, ચ ૂ શલે અશીં ત ું તાં નશીં કયલાનુ,ં વભજી? ચાર
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ઠીક થઈને ઊબી યશે. વાભેથી ભાયાં તલલારશતા આલી યહ્યાં છે .’
પ્રણલે યાચગણીને ભજાકભાં ટાયીને આંખન શલ ચામ કયી
રીધ. એ ઇળાયાભાં જાણે કે ટળુમ
ં
કશેલાઈ ગમુ.ં યાચગણીએમ
આંખથી એન એલ જ જલાફ લાળ્મ.
‘તભને ફહુ ઊબાં ત નથી યાખ્માં ને! અભને ફવ ન ભી
એટરે આલતાં ભડું થઈ ગમુ.ં ’ ાવે આલી શોંચતાં ભેઘનાએ
કહ્ુ.ં
‘શજુ ટ્રે ન ત અશીં જ ઊબી છે ત્માં સુધી ફહુ ઊબાં યાખ્માં
એભ ત કે ભ કશેલામ? ભને ત તાયી એ આદતની ખફય છે ને
શલે ત પ્રણલને ણ એન અનુબલ થળે જ ને!’ યાચગણી ચ ૂ યશે
એ લાતભાં ભાર જ ળ?
‘રે શલે, ાંચ તભતનટ યાશ જલી ડી એભાં ચચઢ કાઢલાની
જફૃય નથી. જ આ ભાયી નલી ફ્રેન્ડ ળાચરની. અને ળાચરની આ
ભાયી જૂની ફ્રેન્ડ યાચગણી. તભાયા ફેમના સ્લબાલ વયખા છે એટરે
તભને વાલંુ પાલી જળે.’ ભેઘનાએ એ ફેમને રયચમ કયાવ્મ.
‘ત ું તાયા ‘એ’ન રયચમ કયાલલાનુ ં ત બ ૂરી જ ગઈ. રે,
હુ ં જાતે રયચમ કયી રઉં. તભે છ ભાયી વશેરીના ભનભંરદયના
શ્માભ પ્રણલકુભાય. ચાર, શલે ફાકીની લાત યસ્તે જતાં કયીશુ.ં
જ ભડાં ડીને ફવ ચ ૂકીશું ત ફીજ અડધ કરાક થળે ને
યાચગણીફેનને અકાલાન ભક ભળે.’ બ્રૉડકાસસ્ટિંગ વેન્ટય ળફૃ
થત ું શત.ું
‘કે ભ છે તભાયા સુયતનાં શલાાણી?’ ફશાય નીકતાં
પ્રણલે ભેઘના વાભે જતાં  ૂછરુ.ં
‘અયે , સુયતનાં શલાાણીની ત લાત જ કંઈ ઓય છે . કઈ
એક લણ અશીં યશી જામ ત છી એને ફીજા કઈ ળશેયનાં
શલાાણી ભાપક જ ન આલે.’ ભેઘનાને ફદરે ળાચરની ચાળુ થઈ
ગઈ.
‘ત ત ભુશ્કે રી થઈ ડે પ્રણલને.’ યાચગણી લચભાં ુયાઈ.
‘એભાં ભુશ્કે રી ળાની? ભેઘના યણીને એભનેમ અશીં ના
ખેંચી રાલે ત કશેજ ને!’
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‘તભે કને ખેંચી રાલલાનાં છ એ જણાલળ જયા?’ પ્રણલ
ણ ચારતા પ્રલાશભાં વાભેર થઈ ગમ.
‘એભાં જયા શુ?
ં આખું જ કહુ:ં જે ભાયી વાથે યણલા
તૈમાય થળે એને.’ ળાચરની જલાફ આતાં છામ તેભ ક્યાં શતી!
‘રકળયને સ્ત.’ ળાચરનીનુ ં લાક્ય ભેઘનાએ  ૂલંુ કમુ.ું ને
ફધાં શવી ડયાં.
‘ત ું આજે ફહુ ખીરી છે દસ્ત.’ ળાચરનીએ ભેઘનાને
કણીન શલ ગદ ભાયતાં ટકય કયી.
‘એ આજેમ નશીં ખીરે ત છી ક્યાયે ખીરળે? એના
ભનના ભાણીગયને આજે ખાસ્વા છ ભરશને ભલા ાભી છે તે! એ
ત ભનભાં કદાચ એભેમ તલચાયતી શળે કે આણે ફેમ એભની
લચ્ચે કફાફભાં શડ્ડીની જેભ ક્યાંથી આલી ચઢયાં. ’
‘ચાર કફાફભાંની શડ્ડીઓ. આણી ફવ આલી.’ ભેઘનાએ
કહ્ુ.ં ફવની અડધા કરાકની ભુવાપયીભાં ળાચરનીએ યાચગણીને
વાય થતા સુયતની બ ૂગ વભજાલલા ભાંડી. એણે આગની
વીટભાં ફેઠેરાં ભેઘના ને પ્રણલને લાતભાં વાભેર કયલાનુ ં
ુ ૂલણક ટાળ્મુ.ં
શેત
‘આણે કઈ તયપ જઈ યહ્યાં છીએ એ કઈ યશેળ ભને?’
ગચ
ં ૂ લાત પ્રણલ ફલ્મ.
‘તભાયાં એ જણાલે એ શેરાં હુ ં જ તભને જણાલી દઉં કે
આણે ભાયે ત્માં જઈ યહ્યાં છીએ. તભાયે આજે વાંજના જભલાનુ ં
ણ ભાયે ત્માં જ છે ને યાતે યકાલાનુ ં ણ ભાયે ત્માં જ છે .’
ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘ને લધાયાભાં બ્રૉડકાસસ્ટિંગ
વાંબલાનાં છીએ, એભ જ ને?’

વેન્ટયના

કામણક્રભ

ણ

‘ના એ પ્રગ્રાભ ત છીન છે . આણે તે શેરાં છથી
નલ લાગ્માના ળભાં રપૌલ્ભ જલા જલાનાં છીએ. ને તે છી...’
ળાચરનીએ સ્ટતા કયી.
‘તે આણે ઊંઘલાનાં નથી કે શુ?
ં ’ તેની લાત કાતાં
યાચગણી લચભાં  ૂયાઈ.

112

સ્ભ ૃતતવંતા

‘ફધાંની ત ભને ખફય નથી ણ આ ફે ખયાફ જણ
તવલામનાં ફધાં ત ઊંઘળે જ એની ભને ખાતયી છે . ’ ળાચરનીએ
ભેઘના ને પ્રણલ તયપ ઇળાય કયતાં કહ્ુ.ં
‘ભને ાવાં ઘવલાની ટે લ નથી.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
ડળે.’

‘એની ત જ્માયે નવકયાં ફરતાં વંબાળે ત્માયે ખફય

ુ ાઈ ઑરપવેથી આવ્મા
ફધાં ઘેય શોંચ્માં ત્માયે શજુ જીતબ
ન શતા. એભને શજુ જ કે  ૂયત આયાભ થમ ન શત છતાં એ
કાભઠા જીલને ઘેય કાભ લગય ચેન કે ભ ડે! એટરે એભના ળેઠે
એભને વાભેથી ના કશલડાવ્મા છતાં એભણે ફે રદલવથી ઑરપવભાં
જલા ભાંડું શત.ું શા, શેરાંની જેભ ભડે સુધી ઑરપવભાં યકાલાને
ફદરે એ વભમવય ઘેય ાછા આલી જતા શતા ખયા.
એભને ધામાણ કયતાં લશેર આયાભ થઈ ગમ શત. એભની
ુ ાભાં ભેઘના અને ળાચરનીએ તાના અભ્માવનીમ ચચિંતા
સુશ્ર
ડતી ભ ૂકી દીધી શતી. લી ડૉક્ટયે  ૂયી ાડેરી ેરી શલી ને
રજાભણી લાત છી ળાચરની એ ફેમને જુદી જ નજયથી જલા
રાગી શતી.
એ ભેઘનાની વાભે આ લાતન ઉલ્રેખ લાયં લાય નશતી
કયતી ણ વભમ ભે ત એભને એકાંત આલા એ કાભનુ ં
ફશાનુ ં કાઢીને ક્યાંક વયકી જફૃય જતી શતી.
એભનાથી દૂ ય ગમાના ફશાના નીચે એભની લાત
વાંબલાની ઇચ્છાને એ કે ભેમ યકી ળકતી ન શતી. એને કાને
થડીગણી લાત ડી જતી શતી ત અંદય આવ્મા છી એ કશેતી:
‘શે ફે ખયાફ જણ, ભાયે નશતી વાંબલી તમ તભાયી ખાનગી
લાત ભાયાથી વંબાઈ ગઈ. ભાપ કયજ.’ ને ધવી આલતા
રશીથી તવિંદુરયમા થઈ જતા ભેઘનાના ભોં વાભે જમા તવલામ જ
એ ફશાય નીકી જતી.
ગભે તેભ ણ ભેઘનામ શલે શેરાંની જેભ ભગ
ં ૂ ી કે
ળયભા નશતી યશી. ળાચરની ફશાય જતી એટરે એ ફભણા
લેગથી લાત કયલાભાં રાગી જતી શતી. શલે તેભની લાતભાં
કદીક રગ્ન કે પ્રણમ જેલા ળબ્દ ણ આલલા ભાંડયા શતા. ત
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કદીક પયજ અને જલાફદાયી જેલા ળબ્દ ણ લચભાં ડકાઈ જતા
શતા.
ુ ાઈન યભતતમા સ્લબાલ એને ભ્રભણાભાં
કદીક જીતબ
નાખી દે ત કે એ જે લાત કયે છે એ ગંબીયતાથી કયે છે કે એભના
વદાના સ્લબાલ ભુજફ એને એક યભત ગણીને યભ ૂજ કયી યહ્યા
છે ?
‘ભેઘના, ભાણવે કે ટળું જીલવું જઈએ એ કઈક તલિાને
નક્કી કમુું છે . હુ ં જ કે તનયાળાલાદી નથી ણ —’
‘શું નક્કી કમુું છે ?’
‘કે ભાણવના જીલનની છે લ્રી ક્ષણ એ શલી જઈએ કે
એનુ ં શૈમ ું એલા આનંદથી છરકાઈ જામ કે —’
‘તભે શું ભાન છ?’
‘હુ ં ભાનુ ં છં કે જેની ઝંખનાભાં એણે જજિંદગીની અનેક
યાતના ઉજાગયા કમાણ શમ તેલી તવલ્ધ્ધની પ્રાલ્પ્ત વભમે ભાણવે
ભત ઇચ્છવું જઈએ. હુ ં ત ભાનુ ં છં કે હુ ં ચાયાંચ આમખાં
વાભટાં બગલી રઉં. છી એલી ઘડી આલે કે ન આલે!’ કશેતાં
ુ ાઈ ભેઘનાન શાથ રઈ તાના રદર ય દફાલી યશેતા.
જીતબ
ને શલેથી તાન શાથ વયકાલી રેતાં ભેઘના કશેતી:
‘આ શૉસ્સ્ટર છે ઘય નશીં.’
ુ ાઈ ગનગીન અલાજે કશેતા: ‘શૈમ ું ગબયામ છે કે
ને જીતબ
આભ જ આ સુખી  શાથભાંથી વયકી જળે.’
‘એવું અલફૄં જ ફરલાની ટે લ ડી છે તભને.’ કશેતાં
ુ ાઈન શાથ તાના શાથભાં રઈ વલાયતી યશેતી.
ભેઘના જીતબ
ુ ાઈ ણ તાના ગની વ્મથા બ ૂરીને કરાક સુધી તનરાભાં
જીતબ
વયી જતા.
ળાચરની કે ફાના આલી શોંચતાં ભેઘના તાન શાથ
ુ ાઈ વપાા જાગી જતા. ત કદીક કઈ
વયકાલી રેતી કે જીતબ
ભધુલંુ સ્લપ્ન વયી ગમું શમ કે કઈ ભશાભ ૂરી ચીજ ખલાઈ ગઈ
શમ એભ ફંધ આંખે થાયીભાં શાથથી પંપળ્મા કયતા.
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ણ છી ત ભેઘનાએ આવું ખટું ળયભાલાનુ ં છડી દીધું
ુ ાઈન શાથ તાના શાથભાં રઈને એભ જ
શત.ું તે કદીક જીતબ
ફેવી યશેતી ત કદીક એભનાં જુલ્પાંભાં આંગચમ પેયલતી યશેતી.
કદીક ધીભે વાદે કાંઈક ગણગણતી ણ ખયી,
ુ ાઈને ણ આની ફય ડી ગઈ શમ એભ
છે લ્રે ત જીતબ
એ કદીક કશેતા: ‘ભેઘના કાંઈક વંબાલે ત ઊંઘ આલે ને! ભગ
ં ૂ ાં
ભ ૂગાં તે ભાનલી શતાં શળે?’ ને એ ત્માયે જ ઊંઘતા જ્માયે ભેઘના
એભને કંઈક ગાઈ વંબાલે.
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૧૨. તશનેમામાં

ુ ાઈની વાથે ેરાં ફેની
ઘેય આલી ળાચરનીએ જીતબ
ઓખાણ કયાલી: ‘ભટાબાઈ આ છે ભેઘનાના બાતલ તત
પ્રણલકુભાય અને આ ભેઘનાની ફ્રેન્ડ યાચગણી. ને આ છે ભાયા
ુ ાઈ.’
ભટાબાઈ જીતબ
‘ભને ખાતયી જ છે કે તભને ફેમને ભાયી ફશેન ળાચરનીની
ઓખાણ ત ફવભાં થઈ જ ગઈ શળે. અભાયા આ બ્રૉડકાસસ્ટિંગ
સ્ટે ળન ય ચલીવેમ કરાક કઈ ને કઈ પ્રગ્રાભ આવ્મા જ કયે
ુ ાઈએ ળાચરનીની ઓખાણ આી દીધી.
છે .’ શવતાં જીતબ
‘ફવભાં ત એભાં સુયતદળણનન જ કામણક્રભ આલત શત.’
‘ફેચાય રદલવ યશ ત તભને આખ તલતલધબાયતી
કામણક્રભ વાંબલા ભળે. કે ટળું યકાલાનુ ં નક્કી કયીને નીકળ્માં
છ?’
‘યતલલાયે વાંજના ત અભાયે ાછાં જલાનુ ં છે .
‘આજે ફધાંએ થ્રી ઈરડમટ્વ જલા જલાનુ ં નક્કી કમુું છે .’
ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘રપલ્ભનુન
ં ાભ થ્રી ઈરડમટ્વ છે કે પય ઈરડમટ્વ છે ?’
‘ના પાઈલ ઈરડમટ્વ છે ને તભે ણ એભાંના એક છ.’
ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘તને ત ખફય છે કે ભાયી તચફમત શજુ ફયાફય થઈ
ુ ાઈનુ ં ફશાનુ ં
નથી એટરે એભાંથી ભાલંુ નાભ કભી કયી દે જે.’ જીતબ
લગય ભાગ્મે આગ આલી ગમુ.ં ભેઘનાન બાતલ તત આવ્મ
શત એટરે તેભની વાથે જઈ તેના એકાંતભાં બાગ ડાલલાન
તેભન ઈયાદ ન શત એભ નશીં ણ ભેઘનાને તાનુ ં વાથે જવું
કદાચ નશીં ગભે એ બમે એભણે નન્ન લાસ્મ શત.
‘તભને ડૉક્ટયે ઑરપવભાં જલાની ના કશી છે છતાં યજ
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ઑરપવે જાલ છ ત્માયે તચફમત ફયાફય શમ છે ને આજે અભાયી
વાથે રપલ્ભભાં આલલાભાં તચફમતન લાંધ ક્યાંથી આવ્મ?’
ફૃભભાં દાખર થતી ભેઘના ચારતી લાતભાં જડાઈ ગઈ.
‘છતાં તભાયા જુલાતનમાંના ટાભાં વાભેર થલાભાં ભાલંુ
ભન ના ાડે છે .’
‘તભે ભાયાથી ફે લણ જ ભટા છ. એ યીતે જઈએ ત
તભે અભાયાભાંના જ એક ગણાલ. તભે ગભે તેટરી ભક્કભતા
દાખલ તમ તભાયે અભાયી વાથે આલવું જ ડલાનુ ં છે . અભે
તભાયી રટકીટ ણ રઈ યાખી છે .’ ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
‘ભાયી રટકીટ ય કાંઈ ભાલંુ નાભ થડું રખેળ ું છે ? તાયી
અણણા તિલેદીને વાથે રઈ જજે.’
ુ ાઈ ન ભાન્મા
ળાચરનીની ઘણી તલનલણી છતાં જીતબ
એટરે ફાકીનાં તથમેટય ય જલા ઘયભાંથી ફશાય નીકળ્માં. ભેઘના
ુ ાઈના ન આલલાની
ફાને જભાડલાભાં ડી શતી એટરે એને જીતબ
ખફય ન શતી. ફધાંની વાથે એમ ફશાય ત નીકી ને ફાયણા
તયપ જતી ઊબી યશી ગઈ.
‘કે ભ ઊબી યશી છે ? ચારવું નથી કે શુ?
ં ’ ળાચરનીએ તેને
ઊબી યશેરી જતાં ટહુક કમો.
ુ ાઈની યાશ જઉં છં.’
‘જીતબ
‘એ એભની તચફમતનુ ં ફશાનુ ં કાઢી આલલાભાંથી છટકી
ગમા છે .’ ળાચરનીએ કહ્ું ને ભેઘના ઘયભાં ાછી ેઠી.
 ૂછરુ.ં

ુ ાઈને
‘તભે વાથે આલલાની કે ભ ના ાડ છ?’ એણે જીતબ
‘ભાયી તચફમત ત ત ું જણે છે ને!’

‘એટરે જ  ૂછં છં કે તભે તભે વાથે આલ છ કે અભે ફધાં
જલાનુ ં ફંધ યાખીએ?’
‘ભેઘના, ત ું વભજતી કે ભ નથી? ભાયી તચફમત વાયી શમ
ત હુ ં આલલાની ના ાડું ખય?’
‘તભે તચફમતને ખટ દ ન દે ળ. તભાયી તચફમત તલળે
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ત તભાયા કયતાં ભને લધાયે ખફય છે . એટરે તભાયે વાથે આલવું
જ ડલાનુ ં છે એભ ભાનીને તૈમાય થઈ જાલ.’ ભેઘનાએ શક કયીને
કહ્ુ.ં
‘એ ભાટે હુ તાય જેટર આબાય ભાનુ ં તેટર ઓછ છે .
ુ ાએ ત ભાયાભાં પ્રાણ  ૂમાણ છે એ હુ ં લાયં લાય કફ ૂર
તાયી સુશ્રળ
કયી ચ ૂક્ય છં.’
‘એટરે જ તભે અભાયી વાથે આલલાની ના ાડ છ?’
‘ત ું ભને વભજતી નથી.’
‘હુ ં તભને ખયે ખય વભજતી ન શત ત લધું વાલંુ થાત
એભ ભને રાગે છે .’ ભેઘના ખેદથી ફરી ડી. એના છે લ્રા
ુ ાઈની ઊતભિમને શરભરાલી ભ ૂકી.
ળબ્દએ જીતબ
‘ત ું જા, હુ ં તૈમાય થઈને આલી શોંચું છં.’ એભણે કહ્ું ને
ભેઘના ફશાય નીકીને ેરા યાશ જઈને ઊબેરા ટાભાં બી
ગઈ.
‘એ આલે છે ?’ ફધાંન પ્રશ્ન જાણે એની જ યાશ જત શત.
‘આલે છે . તક્ચય જલા આલલાની લાતભાં શેરી જ લાય
એભણે આટર આગ્રશ કયાવ્મ.’ ને પ્રણલ ને યાચગણી ત તેને
તાકતાં જ યશી ગમાં. જે ભાણવે તની ફશેનના આગ્રશને ટાળ્મ
શત એને ભેઘના વભજાલી રાલી શતી.
એક ફશેન કયતાં ભેઘનાન ળબ્દ ત્માં લજનદાય શત એ
વભજલા ફેમ પ્રમત્ન કયતાં શતાં. અયે ! યાચગણીએ ત તાને
ુ ાઈ અને ભેઘનાની
ભનગભત ું તાયણ ણ કાઢી રીધું શત:ું જીતબ
લચ્ચે કશુક
ં ઈળુઈળુ ાંગયી યહ્ું શત.ું
‘ભને રાગે છે કે એભનુ ં તચફમતનુ ં ફશાનુ ં કાઢી નાખલા
જેવું નથી.’ એભને વાચલીને ફશાય આલતા જતાં પ્રણલ ફફડી
યહ્ય.
યાચગણી લચભાં  ૂયાઈ: ‘ઘયભાં એકરા ભઝ
ં ૂ ાઈ યહ્યા શત
એના કયતાં રપલ્ભભાં તેભને ભનયં જન ભળે. ’
‘અયે , ત ું જાણતી નથી, એભને રપલ્ભ કયતાંમ લધાયે વાલંુ
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ભનયં જન એભના યે રડમ ય ચલીવે કરાક ભે છે .’ ભેઘનાએ
ળાચરનીને ઉડાલતાં કહ્ુ.ં
‘અભાલંુ બ્રૉડકાસસ્ટિંગ સ્ટે ળન ચાળુ શમ એટરે ભાણવ ધાયે
તમ ઉદાવ યશી ળકે ખય?’ ળાચરનીએ એભાં સ ૂય  ૂયાવ્મ ને
ફધાં શવી ડયાં.
ુ ાઈને ચારલાભાં તકરીપ ડતી રાગે છે . આણે
‘જીતબ
ુ ાઈને ધીભે ચારતા જઈને
ફે યીક્ળા કયી રઈએ.’ પ્રણલે જીતબ
કહ્ુ.ં
‘ના યે , આણે ક્યાં દૂ ય જલાનુ ં છે ? આ ળેયીને નાકે
નીકળ્માં કે અભાયાં ભટાબાગનાં તથમેટય એક રાઈનભાં.’
ુ ાઈએ કહ્ું અને તાની ચારલાની ઝડ લધાયી.
જીતબ
ુ ાઈની વાથે
‘તભે ફધાં આગ ચારતાં થાલ. હુ ં જીતબ
ધીભે આવું છં.’ ભેઘનાએ કહ્ુ.ં પ્રણલ અને યાચગણીએ
એકફીજાવાભે િાંવી આંખે જમું ને ફેમ ભરકાઈ યહ્યાં. ળાચરનીને
ભાટે એભાં આિમણ ાભલા જેવું કશું ન શત ું ણ એને પ્રણલની
શાજયીભાં ભેઘનાનુ ં આવું લતણન પ્રણલની ઉેક્ષા કયલા જેવું રાગ્મું
ને તે ભનભાં ભરકાઈ યશી.
‘તાયે આભ ન કયવું જઈએ. તાલંુ ભાયી વાથે યશેવ ું
ુ ાઈએ ભેઘનાને
પ્રણલના ભનભાં નકાભ લશેભ જગાલળે.’ જીતબ
ટકય કયી.
‘કે લ લશેભ?’
‘શજુ ભાયા તલલાશ થમા નથી નશીં ત હુ ં તને વભજાલત કે
પ્રણલના ભનભાં કે લ લશેભ જાગી ળકે . છતાં હુ ં એટળું ત કશી ળકું
છં કે ત ું પ્રણલ વાથે મગ્મ યીતે લતણતી નથી.’
‘શૈમાને ફે ભોં શતાં નથી.’
‘હુ ં ફે ભોંની લાત નથી કયત ણ તાયે જે એક ભોં છે
એમ ત ું એના તયપથી એટરી ઝડથી પેયલી યશી છે કે તેને
આઘાત રાગ્મા તલના ના યશે. લી ત ું યાચગણીની શાજયીભાં આવું
કયે ત એને ળયભાલાનુ ં થામ એટરે એને લધાયે આઘાત રાગે.’
‘એટરે ત હુ ં આભ કયી યશી છં. એ જ જ વાભેથી રગ્નની
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ના ાડી દે ત શમ ત ભાયે એને ના કશેલાન લાય જ ન આલે.
ને ભને પ્રણલ અને યાચગણી લચ્ચે પ્રેભ ાંગયત દે ખાઈ યહ્ય છે .’
ુ ાઈને આભાં ભેઘનાનુ ં તાના તયપ
ભેઘના ભરકાતાં ફરી. જીતબ
ઢવું કાયણબ ૂત રાગ્મુ.ં
‘તાયે મ શલે એભની અદે ખાઈ કયલાનુ ં કઈ કાયણ નથી.
જૈવે ક તૈવા તભરા જેલ ઘાટ છે .’
‘હુ ં અદે ખાઈ ક્યાં કલંુ છં! આ ત હુ ં ભનથી જેભ ઇચ્છતી
શતી એભ જ થઈ યહ્ું છે એટરે ભાયે ભન ત આનંદન અલવય
છે .’ ભેઘનાએ ભરકાતાં કહ્ુ.ં
તથમેટય ય રકળય ભી ગમ. એને જઈ ળાચરની જયા
ુ ાઈની શાજયીભાં એની વાથે લાત કયતાં એને
ખચકાઈ ગઈ. જીતબ
જાણે વંકચ થત શમ એભ રાગ્મુ.ં ણ ભેઘના ત જાણે એને
લયવથી જાણતી શમ એભ એની વાથે લાતે લગી: ‘આણ
એક લામદ ેંરડિંગ છે . તભે ભને તે રદલવે ચાટી ય ભલાન
લામદ કમો શત એ માદ છે કે બ ૂરી ગમા છ?’
‘એ લામદ ત ભને માદ છે ણ છી એ કાભ ફાયફાય
તી ગમું એટરે ભેં માદ નશત કમો.’ રકળયે ળાચરની તયપ
ઇળાય કયતાં કહ્ુ.ં
‘અભને ખફય નશીં કે તભાય ફન્ને જણાંન તક્ચયન
પ્રગ્રાભ છે નશીં ત અભે ફધાં આભ વશકુટુંફ ન આલત ને!’
ભેઘનાએ ળાચરની તયપ ઇળાય કયતાં કહ્ુ.ં
‘એની લાત જ જલા દે ને! એના સુયતભાં આવ્માની ખફય
ભને તે રદલવે ડુમ્ભવભાં ડી. ફે રદલવ શૉસ્સ્ટરભાં ભળ્મ તે જ
ભાપ. સુયતભાં આલીને એક પન કમો શમ તમ ગનીભત.’
ળાચરનીએ કહ્ુ.ં
ુ ે ત્માં ઊતમો છં.
‘આજે જ સુયતભાં આવ્મ છં ને યભતન
એને આજે ઓલયટાઈભ છે ને દવ લાગ્મા સુધી ઘેય આલલાન
નથી એટરે આ તયપ નીકી ડય.’ રકળયે ફચાલ કયતાં કહ્ુ.ં
‘એવું શમ ત અભાયે ત્માં આવ્મ શત તમ તને કઈ
ુ ાઈ લચભાં  ૂયામા.
કાઢી ન ભ ૂકત.’ જીતબ
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‘આલલાની લાત જ ળી જ્માં એને પન કયલાનીમ
નલયાળ ન ભતી શમ ત્માં?’ ળાચરનીન કચલાટ ફશાય આલી
ગમ.
‘એભ ગુસ્વ કયલાની જફૃય નથી. કારે વલાયથી જ ભાયી
ફેગ તભાયે ત્માં આલી જળે ને વાથે હુ ં ણ.’
‘ત ું કે લડી ફેગ રઈને આવ્મ છં એ જમા છી ત ું કેટરા
રદલવ યશેલાન છં એની ખફય ડળે.’
‘એ ત ત ું ફેગ જઈને જ નક્કી કયજે ને!’
ત્માં તથમેટયભાં દાખર થલાનાં ફાયણાં ખુલ્માં એટરે ફધાં
અંદય જઈ ફેઠાં.
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ુ
૧૩. મેઘના ને જીતભાઈ

યાચગણી ને પ્રણલ સુયત આલીને ાછાં ગમાં ત્માયે જ
કઈને વોથી લધાયે આનંદ થમ શમ ત તે ળાચરનીને થમ શત.
ુ ાઈની શુશ્ર
ુ ાની જલાફદાયી ભેઘનાએ ઉાડી રીધી શતી ને
જીતબ
એભાંથી એ ફેમ લચ્ચે પ્રેભ ાંગયત જણાતાં ળાચરનીનુ ં ભન
શણથી ુરરકત થઈ યહ્ું શત.ું તેભાં પ્રણલ અને યાચગણીના
આલલાથી બંગાણ વજાણલાની ળાચરનીને બીતત શતી.
જ કે ભેઘનાન પ્રણલ પ્રત્મેન લશેલાય જમા છી તેને
એ બીતત અસ્થાને રાગી શતી છતાં એનુ ં ગબલંુ ભન તમ ગબયાઈ
ત યહ્ું જ શત.ું તેને ભનભાં એભ રાગ્મા કયત ું શત ું કે પ્રણલ
આવ્મ ત્માયે ભેઘના જે યીતે લતી યશી શતી તેભાં પ્રણલના ગમા
છી ઘણ ફદરાલ આલી ગમ શત. એને રાગત ું શત ું કે પ્રણલ
જ ફે રદલવ લધાયે યકામ શત ત ભેઘના એના પ્રત્મે ાછી
ઢી ગઈ શત.
ુ ાઈની વયખાભણી કયલા એનુ ં ભન
પ્રણલ અને જીતબ
તૈમાય જ ન શત.ું એ ત ભનથી ભાની જ ફેઠી શતી કે ભેઘનાને
ુ ાઈની લચભાં પ્રણલ ક્યાયે મ ન આલી ળકે. યં ત ુ પ્રણલ
જીતબ
અને ભેઘના તલલારશત શતાં. પ્રણલ ભેઘનાન ફાણન ને
ુ ાઈ અને
રકળયાલસ્થાન દસ્ત શત. તે દૂ ય શત ત્માયે મ એ જીતબ
ભેઘનાની લચ્ચે અંતયામ ફનીને ઊબ શત એભ ભાનલાને
ળાચરની ઘણાં કાયણ શતાં. અયે , એ સુયત આવ્મ ત્માય છી
ભેઘના ઘણી ફદરાઈ ગમેરી ક્યાં રાગતી ન શતી!
ુ ાઈને યાણે તક્ચયભાં રઈ ગઈ છી
તે રદલવે એ જીતબ
એભની તચફમત ણ કથી શતી. છે લ્રા ફે રદલવથી ત એભન
તાલ ણ ૧૦૧થી ૧૦૨ ડીગ્રી યહ્યા કયત શત. ભેઘનાને એ
લાતની ખફય શલા છતાં એ એભની ખફય કાઢલા સુધ્ધાં ડકાઈ
ન શતી.
ુ ાઈની કથતી તચફમત તલે ખફય
ળાચરનીએ એને જીતબ
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આપ્મા ત્માયે વાથે ચાલ્માં આલલાને ફદરે એણે આલલાન
લામદ જ કમો શત: ‘આજે ત ભાયે ઘેય ગમા તવલામ ચારે તેભ
નથી ણ કારે કૉરેજભાંથી છૂટીને હુ ં તાયે ત્માં આલીળ.’ એણે
ળુખ્ખુ થીંગડું ભાયલા પ્રમત્ન કયતાં કહ્ું શત:ું ‘એભને ફહુ ફરલા
ન દે તી ને દલા વભમવય રે એની કાજી યાખજે.’ કશેતાં એ
લેલળું રાગે એવું શવી ણ શતી.
ને એના લેલરા થીંગડા ય શવતાં ળાચરનીએ કહ્ું શત:ું
‘યશેલા દે તાલંુ એ ડશાણ. જાણે ભાયા કયતાંમ તને એભના ય
લધાયે રાગણી લયવી જામ છે તે!’ ભેઘનાને આલ ચીભકીબમો
જલાફ દઈને એ એનાથી છૂટી ડી શતી.
યં ત ુ પ્રણલના આલી ગમા છી ભેઘનાના લતણનભાં જે
પેયપાય આલી ગમ શત એની ત એને આ અને આલા ફીજા
ફેિણ પ્રવંગ યથી જ ખફય ડી ગઈ શતી. એણે ભેઘના ને
ુ ાઈના ગાઢ થતા જતા વંફધ
જીતબ
ં થી ભનભાં જે કલ્નાઓ કયી
શતી તે બાંગી ડતી એ અનુબલી યશી.
ુ ાઈએ  ૂછરુ:ં ‘શભણાંની ભેઘના
એ ઘેય આલી ત્માં જીતબ
કે ભ જણાતી નથી? એ અભદાલાદ ત નથી ગઈ ને!’
શલે એભને ળ જલાફ આલ એ જ ળાચરનીને ન
વભજામુ.ં ભેઘના એની તભિ શતી ખયી ણ તે ાયકી શતી ને
ુ ાઈ ત તાના બાઈ શતા. તેભના લતણનભાં છે લ્રા એક
જીતબ
ભરશનાથી થઈ યશેરા પેયપાય ળાચરનીની નજયથી ક્યાં છૂા શતા!
સ ૂકાઈ ગમેરી ડાીઓ ય કૂં ફૂટતી શમ તેભ એ ખીરી યહ્યા
શતા.
તેભને ખટ જલાફ આતાં તેન ુ ં શૈમ ું લરલાઈ યહ્ું ણ
બાઈના રદરન તલચાય કયીને તેણે કહ્ુ:ં ‘આજે એ ભી શતી ને
તભાયા ખફય  ૂછતી શતી ણ તેને આજે લશેરાં ઘેય જવું ડે
એભ શત ું એટરે કારે કૉરેજભાંથી વીધી અશીં આલળે એભ કશેતી
શતી.’ કશેતાં એભે ભનથી નક્કી કયી રીધું કે જફૃય ડળે ત એની
વાથે રડીને ણ એને કારે ત ઘેય કડી જ રાલળે.
ુ ાઈન તાલ ૧૦૩ ડીગ્રીએ શોંચી ગમ
તે રદલવે જીતબ
શત. ક્યાયે ક તે શવતાં ત ક્યાયે ક રલયીભાં અવંફધ
ં લાત કયતા
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યશેતા શતા.
ડૉક્ટય કશેતા શતા કે એ ત એભની યભ ૂજી સ્લબાલને
કાયણે થતી પ્રરક્રમા છે એટરે એભાં ચચિંતા કયલા જેવું નથી. છતાં
ળાચરની ગબયાતી શતી. એને ભનભાં ચક્કવ રાગલા ભાંડું શત ું કે
ભેઘના તયપથી થઈ યશેરી ઉેક્ષા જ આને ભાટે કાયણબ ૂત શતી.
‘તેણે ભાયી ખફય કાઢલા આલવું જ જઈએ એભ હુ ં નથી
ભાનત. તેણે તાનાં કાભ ળા ભાટે ખટી કયલાં જઈએ!’ કરાક
છી એભણે તાના વલારના જલાફભાં શમ એભ ળાચરનીને
કહ્ુ.ં
‘એની ભને ત ળી ખફય ણ જ એણે આલવું જઈએ
એભ એ ભાનતી શળે ત કારે એ જફૃય આલળે. ’ ળાચરનીએ
તાન ભેઘના પ્રત્મેન ગુસ્વ છાલતાં કહ્ુ.ં
શતા.’
છે .’

‘એક રદલવ યે રડમ ય શલાભાનના વભાચાય વાંબળ્મા
‘એભાં નવું શું છે ? શલાભાનના વભાચાય ત યજ આલે જ

‘ણ એ ફહુ ચક્કવ શતા. એભાં એભણે જણાવ્મું શત ું કે
ુ ાઈ ાછા
જ લયવાદ નશીં ડે ત શલાભાન સ ૂકુ ં યશેળે.’ જીતબ
તાના ભ ૂ સ્લબાલ ય આલી ગમા.
‘એ વભાચાય કે ભ આજે જ વાંબયી આવ્મા?’
‘આજે આણા ઘયના યે રડમ ય ણ એલા જ વભાચાય
વાંબળ્મા એટરે એ માદ આલી ગમા.’
‘તભે શલે લાત કયલાની ઓછી કયળ? આજે ભેઘનાએ
ણ તભાયી ફકફક કયલાની ટે લ તલે ટીકા કયી શતી.’
‘ભેઘનાએ કહ્ું ભાટે , એભ કશીને ત ું શું એભ કશેલા ભાગે છે
કે તાયા કયતાં ભાયે ભન ભેઘનાના આદે ળનુ ં લધાયે ભશત્ત્લ છે ?’
‘એભ શમ તમ એભાં ખટું શું છે ?’
‘ઘણુ.ં ત ું આભ કયીને કશેલા શું ભાગે છે ?’
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‘તભાયા રદરને જ  ૂછી જુઓ ને! શૉસ્સ્ટરભાં ભેઘનાને
કહ્યે જે યશેજી ાતા શતા એલી યશેજી ઘયભાં કઈને કહ્યે તભે
ા છ ખયા?’
‘તાયી આલી વંકુચચત તલચાયવયણીને કાયણે જ એન અશીં
આલતાં કદાચ ગ નશીં ઊડત શમ.’
‘કની લાત ચારે છે ?’ કશેતાં ફૃભભાં આલી શોંચેરાં ફા
લચભાં ુયામાં.
‘કઈની નશીં ફા, અભે ત ભેઘનાની લાત કયતાં શતાં. ’
‘શા, શભણાંની કટરામ રદલવથી એ આલી નથી. આણી
દડાદડી કયતાં એલીએ ત્માંક ભાંદી ન ડી ગઈ શમ!’ ભાન
સ્લબાલ ફરી ઊઠય.
‘એભ કાંઈ એ ભાંદી ડે તેભ નથી. આણને ફધાંમને
ભાંદાં ાડીને એ ભાંદી ડે એભ છે . ણ એ આલતી નથી ને
ભટાબાઈન તાલ ઊતયત નથી.’ ળાચરનીન કચલાટ ફરી
ગમ.
ુ ાઈ લચભાં ુયામા.
‘એ લી દાક્તય ખયી ને!’ જીતબ
‘એ બરે દાક્તય નથી ણ શૉસ્સ્ટરના ેરા દાક્તયન
એને ભાટે ન કે લ અચબપ્રામ શત એની ત તભને ને ભને ફેમને
ખફય છે ને!’
‘આણું યે રડમ સ્ટે ળન ક્યાં સુધી ચાળુ યશેલાનુ ં છે ?’ ખટ
ુ ાઈએ કહ્ુ.ં
કંટ દળાણ લતાં જીતબ
‘જ્માં સુધી કઈક યણી ન જામ ત્માં સુધી.’
‘કની તાયી લાત કયે છે ને! તાયી ત ભને ખફય છે . હુ ં
શયત પયત થઈ જાઉં એટરી જ લાય છે . તાયાં રગ્ન તાલી
દઈશુ,ં ફવ? ફહુ લાટ જલી ફયાફય નશીં.’
‘એ તલધાન ત તભને લધુ ફંધફેવત ું થામ છે .’
‘હુ ં તાયાં રગ્નની લાત કલંુ છં.’
‘ને હુ ં તભાયાં રગ્નની લાત કલંુ છં.’
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‘ને હુ ં તભાયાં ફેમના રગ્નની લાત કલંુ છં. હુ ં તભને ફેમને
ખીરે ફાંધીને છૂટી થઈ જલા ભાગું છં.’ છે લટે ફાએ લાતનુ ં
 ૂણણતલયાભ ભ ૂક્ુ.ં
‘ફા એભાંન એક ખીર ભજફુત ચડાલજ.’
‘શા ફા, એ એભને ભાટે જ કશે છે . એભને ભજફુત ખીર
જઈળે.’ ળાચરની શાય સ્લીકાયે એ લાતભાં જ ળ ભાર?
તાલંુ ?’

‘ને તાયે ભાટે મ ભજફુત ખીર જઈળે એવું કશેવ ું છે ને

‘તભે શલે ખટી દરીરફાજી ફંધ કય ત હુ ં તભાયી દલા
કાઢુ ં.’ શવતાં ળાચરનીએ લાતનુ ં  ૂણણતલયાભ ભ ૂક્ુ.ં ભેઘના વાથે
થમેરી લાતથી આજે એનુ ં ભન ચકયાલે ચઢી ગમું શત.ું એટરે ત
ુ ાઈને ફીજી લાતભાં ખેંચી યશી શતી.
એ જીતબ
‘અયે , ાછી દલા? ને તેમ તાયા જેલી કડલી શળે.’
‘ભેઘના કાઢી આે ત ભીઠી રાગતી શળે! ’
‘ળાચરની ત ું ભશેયફાની કયીને પયીથી આલી ભ ૂખાણ ભીબયી
લાત ન કયીળ. ત ું બરે ભજાકભાં આવું કશેતી શમ ણ ભેઘનાને
કે વ ું રાગે?’
‘હુ ં ભ ૂખાણ ભીભાં ફરતી શઈળ એભ તભને રાગત ું શમ ત
એભ, શલે નશીં ફળુ,ં ફવ.’
‘ાગરના વલારના જલાફ બગલાન ણ આી ળકે
નશીં એભ એક રપરવપયે કહ્ું છે .’
‘તનયાળલાદીન શાથ બગલાન ણ કડત નથી એભ
ણ એક રપરવપયે કહ્ું છે .’
‘તભે ફેમ આભ વાભવાભે ફરફર નીં કય ને. ’ છે લટે
ફાન હુકભ છૂટય ને થડી લાય ભાટે ત્માં ળાંતત સ્થાઈ.
ુ ાઈ ફશાયથી ગભે તેટરા
લાતને યીટી નાખલા જીતબ
પ્રમત્ન કયે ણ ભેઘનાનુ ં આભ ભોં પેયલી જવું તેભને અંદયથી
આઘાત આલા ભાટે ુયત ું શત.ું
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ભેઘનાના તલલાશ પ્રણલની વાથે થઈ ગમેરા શતા એ લાત
ુ ાઈ જાણતા ન
જ્માં સુધી પ્રણલ સુયત આવ્મ ત્માં સુધી જીતબ
શતા ને અકસ્ભાત થમા છીનુ ં ભેઘનાનુ ં લતણન જતાં એભને ત
એભ ણ રાગી યહ્ું શત ું કે ભેઘનાના રદરભાં એભના પ્રત્મે કુણી
રાગણી જન્ભી ચ ૂકી શતી.
ણ પ્રણલના સુયત આલી ગમા છી એભને ભેઘનાની
વાચી રયસ્સ્થતીનુ ં ને ાતાની બાલનાઓનુ ં સ્ષ્ટ દળણન થઈ ગમું
શત.ું છતાં ેળ ું ભન ભાંકડું શજુ ભેઘનાનાં સ્લપ્ન જલાભાંથી ાછં
શઠલા તૈમાય થત ું ન શત.ું એભનુ ં વ્મશાલંુ ભન તાની વાથે
ુ ના ણ કયત ું શત.ું
પ્રણલની તર
તાની ને ભેઘનાની ઉંભયભાં રગબગ િણેક લણન
તપાલત શત એ ત જાણે ચારી જામ. ણ વાભે પ્રણલ ભેઘનાથી
એક જ લણ ભટ શત. લી તે દે ખાલે ણ તાનાથી લધાયે
સુદ
ં ય અને ઘાટીર શત અને આ ત આજની છકયીઓને જઈત ું
શમ. એને છડીને ભેઘના તાના ય કળ ઢે એ ભાન્માભાં
આલે એવું ન શત.ું
એક લખત તે શાથે કયીને જ તાના જીલનની
શરયમી બ ૂતભને લેયાન ફનાલી ભ ૂકી ાનખય વાથે પ્રીતની ગઠડી
લશયી રીધી શતી એ લાત તાના શૉસ્સ્ટર લાવ દયતભમાન
એભને શરભરાલી ગઈ શતી.
ભેઘના વાથેના ટૂંકા રયચમે એભનાં ાનખયનાં ઠુંઠાં ય
જાણે પ્રેભની કૂં ફૂટલા ભાંડી શતી. ત્માં આ ભનની ભાની
રીધેરી ભંઝીર જ ભ ૃગજ વાચફત થઈ જતી રાગતાં એ ભનથી
બાંગી ડયા શમ એભ અનુબલી યહ્યા શતા.
એટરે જ એભણે કૉરેજભાંથી આલેરી ળાચરનીને આજે
શેર જ પ્રશ્ન ભેઘના તલળે જ  ૂછય શત ને! ને ળાચરનીના
જલાફે એભને તલચાય કયતા કયી ભ ૂક્યા શતા. એભણે ભનભાં જ
તકણ કયલા ભાંડયા: એણે પ્રણલના સુયત આવ્મા છી નલેવયથી
તલચામુું શળે અને તાની અને પ્રણલ લચ્ચે વયખાભણી ણ કયી
શળે.
ણ એ લધાયે તલચાયે તે શેરાં ભેઘના આલી શોંચી.
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ુ ાઈને કાે શાથ ભ ૂક્ય ને ફરી ઊઠી:
એણે આલતાં જ જીતબ
‘એભને આટર તાલ છે ને ત ું આભ ઊબી છે શુ?
ં ફયપ રઈ આલ
એભને કાે તાં ભ ૂકલાં ડળે.’
‘ળુચ્ચી, ભેં કૉરેજભાં કહ્ું ત્માયે ત એભ કશેતી શતી કે
તાયે અગત્મનુ ં કાભ છે એટરે ઘેય ગમા તવલામ ચારે તેવ ું નથી.’
ળાચરની ફલ્મા તવલામ ન યશી ળકી.
‘તે અગત્મનુ ં કાભ ત શત ું જ. ફે ચાય જડી કડાં રીધા
લગય તાયી વાથે કૉરેજભાંથી ફાયફાય થડું જ ચારી અલામ?’
‘એટરે ત ું યશેલા જ આલી ગઈ છં, એભ જ ને.’ કશેતાં
ળાચરની ફયપ રેલા અંદય ગઈ.
‘ભેં શભણાં જ ળાચરનીને  ૂછરું શત ું કે એણે તને ભાયી આ
નલી ભાંદગીના વભાચાય આપ્મા કે નશીં. ભાય એલ શક ત નથી
ણ ભન તાયી શાજયી જખત
ં ું શત ું એ ત ભાયે કફ ૂર કયવું જ યહ્ુ.ં ’
‘તભાય એલ શકે મ છે ને ભાયી એ પયજ ણ છે . એભાં
કફ ૂર કયલાની લાત ક્યાં આલી?’
‘પ્રણલને જમા છી ને એના સ્લબાલન રયચમ થમા
છી ભને રાગલા ભાંડું છે કે એની ને તાયી જડી ફહુ જાભળે.’
‘તભે એલી જડીઓ જભાવ્મા લગય તભાયી તચફમતનુ ં
ધ્માન યાખ.’
‘ફે રદલવથી ભને એલા તલચાય ણ આલલા રાગ્મા છે કે
જીલનનુ ં કશું ધ્મેમ ન શમ એવું જીલન રંફાવ્મા કયલાથીમ ળ
પામદ?’
‘એલા ામા લગયના તલચાય કયીને જ તભે તભાયી
તચફમત ાછી ફગાડી ભ ૂકી છે . શલે એવું તલચાયલાનુ ં ને કાભ
લગયનુ ં ફરલાનુ ં ફંધ કય.’ ભેઘનાએ જાણે હુકભ કમો.
ુ ાઈએ કા
‘ઓકે , જેભ ત ું કશે છે એભ, ફવ?’ કશી જીતબ
ય પયતા ભેઘનાના શાથ ય તાન શાથ ભ ૂક્ય.
ુ ાઈના
ળાચરની ફયપ રઈને આલી ને ભેઘનાએ જીતબ
ુ ાઈને
કાે તાં ભ ૂકલા ભાંડયાં. ને જાદુ થમ શમ એભ જીતબ
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ઊંઘ આલી ગઈ.
‘ત ું આલી ગઈ એ ફહુ વાલંુ થમુ.ં આ ફે બાઈ ફેન ત ત ું
ુ ે ઊંઘ
નથી શતી તીમાયે એલી કાગાય કયીમા કયે છે કે જીતન
આલતી શમ તમ બાગીન જામ?’ ફાએ કહ્ું ને ળાચરની વરકાઈ
યશી.
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૧૪. રાગગણીની દ્વિધા

ત વાભે ક્ષે અભદાલાદભાં યાચગણી ણ એવું જ ક્યાં
તલચાયતી ન શતી? એનેમ રાગલા ભાંડું શત ું કે એભને ફેચાય
રદલવ સુયતભાં લધાયે યશેલાનુ ં થમું શત ત તે પ્રણલને ખઈ
જ ફેઠી શત. એણે શલે ભનથી નક્કી કયી રીધું શત ું કે ગભેતેભ
કયીને ણ તે પ્રણલને તાના લળભાં કયી રેલા નલ દાલ
અજભાલલ જ ડળે.
યીક્ષાઓ ત્મે ભેઘના ાછી અભદાલાદ આલળે ત્માયે એ
ફેમને ઘણા રદલવ ભલાના શતા. જ કે લડીરની ાફંધી
તડીને છાનાંછનાં ભલાના અલવય એભને એટરા ફધા
ભલાના ન શતા. ને તેમ એભને એલા અલવય ન ભે એ
ભાટે ના પ્રમત્ન કયલાભાં ાછી ાની કયલાની ન શતી.
ને છતાંમ એ રક એલા પ્રવંગ ઊબા કયે ત તે એભાં
શાજય યશીને એભની લાતને ફીજે ાટે ચડાલી દે લા ક્યાં લચભાં
ઊબી યશેલાની ન શતી!
છીની ફાકીની યાત એણે પ્રણલને ભેઘનાની કડભાંથી
છડાલલાના અલનલા પ્રાન ઘડલાભાં જ તલતાલી.
ફીજે રદલવે કૉરેજ ખુરલાના વભમ શેરાં યાચગણી
પ્રણલની યાશ જતી કૉરેજના ભેઈન ગેટની ફશાય આંટા ભાયતી
શતી. જેલ પ્રણલ આવ્મ કે એ ળફૃ થઈ ગઈ: ‘હુ ં ક્યાયનીમ તાયી
યાશ જતી શતી. ચાર, ક્યાંક ફશાય જઈએ. ભાયે તાયી વાથે ઘણી
લાત કયલી છે .’
‘એ ભાટે આણી ાવે ઘણ વભમ છે . શેરાં ફે રેક્ચય
એટે ન્ડ કયી રઈએ.’
‘રેક્ચયને ભાય ગી, ચાર.’ કશેતાં યાચગણી પ્રણલન
શાથ કડી તેને ખેંચલા ભાંડી. એકફે જણાંએ એભને આભ
ખેંચતાણ કયતાં જઈને એકફીજા વાભે ઇળાયા કયતાં શવી ણ
રીધુ.ં ણ આજે એ ઇળાયા જલાના કે એન ભભણ વભજલાના
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ભ ૂડભાં ન શતી.
‘ભાય શાથ છડ. હુ ં તાયી વાથે આવું છં છી આભ
ફધાંની લચ્ચે આણને ફેમને ભજાકનાં કે ન્ર ળા ભાટે ફનાલે છે ?
ફર, ક્યાં જવું છે ?’
ને ક્ષબ વાથે પ્રણલન શાથ છડી દે તાં યાચગણીએ કહ્ુ:ં
‘દૂ ય એકાંતભાં જ્માં તાયા ને ભાયા તવલામ ફીજુ ં કઈ ન શમ ત્માં.’
‘અશીં અભદાલાદભાં ત એલી જગ્મા ભલી ભુશ્કે ર છે . શા,
ભઢેયા કયપ જઈએ ત આખું સ્ટે રડમભ આજે ત ખારી છે .’ પ્રણલે
ભજાક કયી.
યાચગણીની દડ કાંકરયમા આલતાં ધીભી ડી. ને ફેમ
જણાં કાંકરયમાને રકનાયે એક ાટરી ય ગઠલામાં. ‘ફર શલે,
એલી તે કઈ તે અગત્મની લાત તાયા ભનભાં ઘ ૂભયાઈ યશી છે કે
ત ું ભને છે ક કૉરેજભાંથી ખેંચી રાલી?’ પ્રણલે ભરકાતાં  ૂછરુ.ં
બય ત યાચગણી લાત ક્યાંથી ળફૃ કયલી એ તલચાયતાં
ગચ
ં ૂ લાઈ યશી ણ છે લટે ફરી: ‘ભાયે તને ભેઘના તલળે લાત
ુ ાઈ પ્રત્મેન ુ ં લતણન જમું શત ું ને! એ ચક્કવ
કયલી છે . તેં એનુ ં જીતબ
એભના પ્રેભભાં ડી છે .’
‘જ એભ શમ ત લધું વાલંુ . આણે એનાથી છૂટકાય
ભેલલાભાં તકરીપ ઓછી.’
‘ત ું ત્માં ભાયી વાથે ફહુ અતડ ન યહ્ય શત ત એના
ભનભાં ણ આણે ળંકા જન્ભાલી ળક્યાં શત. છી લેતલળા
તડી નાંખલાની શેર કયલા ભાટે એને ણ વફ કાયણ ભત
ને!’
‘લેતલળા તડી નાખલાની લાત ત ું ભાને છે એટરી વય
નથી. લી હુ ં કે ભેઘના અભાયાં લડીરને એવું કશી ળકીએ એલી
અભાયાભાં રશિંભત ણ નથી.’
‘એટરે ત ું કશેલા શું ભાગે છે ? ત ું એભ કશીને વાલ ાણીભાં
ત ફેવી જલા નથી ભાગત ને! ’
‘લશારી વખી, તાયી વાથે એભ કયલાનીમ ભાયાભાં રશિંભત
નથી. ણ આભાંથી ભાગણ કાઢલા આણે કઈ ચક્કવ પ્રાન

સ્ભ ૃતતવંતા

131

ઘડલ ડળે.’
‘તે ક્યાયે ? કંકિીઓ છાઈ જામ અને ફેન્ડલાજાં લાગલા
ભાંડે ત્માયે ? ત ું કશેત શ ત હુ ં કૉરેજભાં લાત પયતી કયી દઉં કે
પ્રણલ ને ભેઘનાનાં રગ્નની લાત કદાચ ઊડી જળે. ભેઘના
સુયતભાં કઈના પ્રેભભાં ડી ગઈ છે ને આ લાતની પ્રણલને ને
એના ઘયનાંને ખફય ડી ગઈ છે . ફર, શું કશે છે ?’
ુ ા ય? આ લાત જાણીને ભાયાં
‘હુ ં શું કહુ ં તાયા આલા તક્ક
ભાફા જ ભાયી ાછ ડી જામ અને ભને  ૂછે કે આભાં વાચું
શું છે , ત ભાયે એભને ળ જલાફ આલ?’ પ્રણલ ગચ
ં ૂ લાતાં
ફલ્મ.
‘ત લાત આવાન થઈ જામ. તાયે આણે સુયતભાં જે
જમું એ તાયાં ભાફાને જણાલી દે લાનુ ં ને લધાયાભાં ઉભેયલાનુ ં કે
એના ભન લગય એની વાથે યણીને ત ું ણ સુખી નશીં યશી ળકે.
છી જજે ને કે તભાયાં રગ્નની લાત ચટી લગાડતાંભાં જ
શલાભાં ઊડી જળે.’
‘ભને નથી રાગત ું કે ભાયાં ભાફાને આલી લાત કયતાં
ભાયી જીબ ઊડે. આણે કઈ ફીજ યસ્ત તલચાયલ ડળે.’
‘જ ફધાં પ્રેભરગ્નભાં લડીરના જ પ્રફરેભ શમ છે .
ળફૃભાં એભને થડું ભનદુખ થામ છે ણ છે લટે એ રક એને
સ્લીકાયી રેતાં શમ છે .’
‘એ ફધી લાત ત છીની છે . અત્માયે ત આ લાત
એભના ધ્માન ય કે લી યીતે રાલલી કે જ તલલાશ તડી
નાખલાભાં નશીં આલે ત ભેઘના ને હુ ં ફેમ દુખી થઈ જઈશુ,ં એ જ
ભ ૂ વલાર છે .’
‘ને એન ઉામ ણ તાયે જ કયલાન છે . ભાયાથી એભાં
કાંઈ થઈ ળકે તેભ શમ ત ભને કશે. ત ું કશે એભ કયલા હુ ં તૈમાય
છં.’
‘શજુ યીક્ષાની આડે ચાય ભરશના છે . ત્માં સુધીભાં કઈ ને
કઈ યસ્ત જફૃય નીકી આલળે. ત ું ધીયજ યાખ.’ પ્રણલે યાચગણીને
વાંત્લન આતાં કહ્ું ત ખલંુ ણ એમ યસ્ત ક્યાંથી નીકી
આલળે એની જ અલઢલભાં શત.
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ુ ાઈની
‘આણે ફીજી કઈ યીતે ભેઘના અને જીતબ
રલસ્ટયીને ચગાલીએ ત?’ યાચગણી જેટરી લધાયે ગબયાતી શતી
ુ ા રડાલલા એ તત્ય થઈ જતી શતી.
એટરા જ નલા તક્ક
‘એવું કયતા શેરાં ભાયે પયીથી એક લખત અચાનક જ
સુયત જઈને એ ફે લચ્ચે પ્રેભવંફધ
ં છે કે વાભાન્મ દસ્તીન
વ્મલશાય છે એની ખાતયી કયી રેલી જઈએ.’
‘ત આલતે અઠલારડમે પયીથી એક આંટ સુયતન ભાયી
આલીએ.’
‘આણે ફેમ વાથે સુયત જઈએ એવું ત ત ું નથી
તલચાયતી ને!’
‘એભાં ળ લાંધ છે ? લી ભાયે ત ભાયાં વગાં ણ
સુયતભાં છે એટરે ભાયા સુયત જલાની ભાયાં ફા ાવેથી ભને યજા
ણ ભી જળે.’
‘ભાલંુ કશેવ ું એભ નથી ણ આણે ફેમ એક લખત ત
વાથે સુયત જઈ આવ્માં છીએ, લી ાછાં ફેમ વાથે જઈએ ત
ભેઘના શું તલચાયે !’
‘એ એવું તલચાયે ત ફીજુ ં જઈએ જ શુ?
ં ને આ લખતે ત
હુ ં ણ એની આંખભાં આલે એલી યીતે તાયી વાથે લતીળ. છી
બરે ને જરી ભયતી. આણેમ એવું જ ઇચ્છીએ છીએ ને!’ યાચગણી
ત છે લ્રે ાટરે જઈને ફેઠી શતી ણ પ્રણલ ભનભાં ભઝ
ં ૂ ાઈ યહ્ય
શત.
પ્રણલ અને યાચગણીના ફેમના ભનભાં ભેઘનાને ફૂટાડલાના
આલા જાતજાતના પ્રાન ઘડાતા શતા ણ એભાંન એકે મ પ્રાન
એભને અભરભાં ભ ૂકલા જેલ રાગત ન શત. યાચગણીને રાગત ું
શત ું કે પ્રણલ ગંબીયતાથી આ અંગે તલચાયત જ ન શત.
છે લટે એણે ભનથી નક્કી કમુું કે પ્રણલને  ૂછયા તવલામ
એણે તે જ કઈ અપલા લશેતી ભ ૂલી ડળે. છી એના જેલા
પ્રત્માઘાત ડલા શમ એલા બરે ડતા. એભ લાતનાં લડાં કમાણ
કયલાથી આ વભસ્માન કાંઈ ઉકે ર આલી જલાન ન શત.
ને યાચગણી એક લખત કશું કયલાનુ ં નક્કી કયે છી એ

સ્ભ ૃતતવંતા

133

બગલાનનુમ
ં વાંબે એલી ન શતી. ફીજે જ રદલવે એણે એક
ફેનણીના કાનભાં જાણે એને એકરીને જ કશેતી શમ એભ એક
ખાનગી લાત કયી: ‘પ્રણલ ને ભેઘનાનાં રગ્ન ટૂટલાની અણી ય
છે . ભેઘનાએ સુયતભાં રપલંુ કમુું છે ને પ્રણલને એની ખફય ડી
ગઈ છે . એટરે ત પ્રણલ છે લ્રા દવેક રદલવથી ઉદાવ થઈને પમાણ
કયે છે .’
છી ત આ લાત એક જ રદલવભાં એક કાનથી ફીજા
એભ વેંકડ કાનભાં ખાનગીના રેફર નીચે લશેતી થઈ ગઈ.
પ્રણલ આખી કૉરેજભાં જાણીત શત એટરે લાત ઝડથી
પ્રવયલા ભાંડી. કઈક દસ્તે પ્રણલને ફાંધેબાયે  ૂછરુમ
ં ખલંુ : ‘આ
યીક્ષા ત્મે તાયાં રગ્ન નક્કી જ છે ને! ’
‘અભાયે ત લડીર કશે એભ કયલાનુ ં છે . એ રક તાયીખ
નક્કી કયે એટરે ભાયે ત ઘડે ચઢી જલાનુ ં છે . તનેમ કંકતયી
રખીળ જ ને!’
‘બાઈ, અભાયી નાતભાં ત તભાયી જેભ આભ તલલાશ અને
રગ્નની લચભાં આખા લયવન ગા ના ચારે. કારે વલાયે શુમ
ં
થઈ જામ. અભાયે ત ભડાભાં ભડાં તલલાશને છીને ભરશને ત
રગ્ન તી જ જામ. ભડું કયીએ ત રગ્ન ટૂટી જામ ણ ખયાં.
અભાયે ત તયત દાન ને ભશા  ૂન્મ કયવું જ ડે.’
છે લટે આ અપલા પયતી પયતી પ્રણલને કાને તેના ભ ૂ
સ્લફૃે શોંચી ગઈ. એને થમું કે યાચગણીનુ ં જ આ કાયસ્તાન શવું
જઈએ. એણે યાચગણીને કડી: ‘તેં જ આ લાત ઉડાડી છે ને!’
‘ના, આણે તે રદલવે લાત થઈ છી ભેં ત ભનથી નક્કી
કયી રીધું છે કે ત ું કઈક યસ્ત કાઢે ત્માં સુધી યાશ જલી. ભને
રાગે છે કે આણી કૉરેજના કઈકનુ ં સુયત કનેક્ળન શળે ને તેણે
આ લાત ઉડાડી શળે.’
‘ભાયાં ભાફાને કાને આ લાત શોંચળે ત એ ભને આ
અંગે  ૂછળે ત ભાયે ત એભને જલાફ દે તાંમ ભુશ્કે રી ડળે.’
‘એભાં શુ?
ં તાયે રશિંભત યાખીને આણે સુયતભાં જે જમું તે
લાત કયી દે લાની. એ રક વાભેથી  ૂછતાં શમ ત ત ું ખટી
ળયભભાં ન યશેત. ત ું એક લખત એભને જેલ તેલમ જલાફ
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આી દે ને ફીજે રદલવે હુ ં તાયી લાતભાં શાજજમ ુયાલલા આલી
જઈળ ને તાયાથી ળયભભાં જે નશીં કશેલામું શમ એમ એભને
તલગતલાય જણાલી દઈળ.’
‘એભને ત શજુ એ લાતનીમ ખફય નથી કે ત ું ભાયી વાથે
સુયત આલી શતી.’
‘કે ભ હુ ં ભાયી ફેનણીને ભલા સુયત ન જઈ ળકું? લી
ભાયે ત સુયતભાં ભાયાં વગાં ણ છે . ત ું એક લખત એભને જલાફ
આી છીનુ ં હુ ં ભાયી યીતે વંબાી રઈળ. ત ું ચચિંતા ન કયત.’
ને પ્રણલને જેની ચચિંતા શતી એ જ લાત એની વાભે
આલી ગઈ. એના તતાએ એને  ૂછરુ:ં ‘હુ ં આ શું વાબફૄં છં? તાયી
ને ભેઘનાની લચભાં બંગાણ ડયાની ળી લાત છે ?’
‘ભને ત કળી ખફય નથી. તભને આલી લાત કણે કયી?’
પ્રણલે અજાણ્મા શલાન દે ખાલ કયતાં કહ્ુ.ં
‘તાયી કૉરેજભાંથી જ કઈએ લાત ઉડાલી શળે. ભને ત
આ લાત વ્રજયામ ાવેથી જાણલા ભી. એભાં વાચું શું છે ?’
‘ભાયે તાવ કયલી ડળે કે આલી લાત કણે ઉડાડી છે . હુ ં
સુયત ગમ ત્માયે ભને એવું કાંઈ રાગ્મું ન શત.ું શા ભેઘનાની એક
નલી ફેનણી થઈ છે તેને ત્માં એ લાયં લાય જામ છે . એટરે કઈ
કદાચ આલી લાત ઉડાડી શળે.’
‘ણ આલી અપલા કઈ પેરાલે શું કાભ? ત ું તાવ કયીને
ભને જણાલજે. આભાં ત આણે ળયભાલાનુ ં થામ.’ એના
ફાુજીએ કહ્ુ.ં પ્રણલની ાવે જલાફ તૈમાય શત ણ તેનાથી એ
અામ એલ ક્યાં શત!
‘હુ ં તાવ કયી રઈળ. જેણે આ લાત ઉડાડી શળે એને
ઉઘાડ ાડીને એની ાવે ભાપી ભંગાલી રઈળ.’ એણે કહ્ુ.ં
‘એ જેણે ઉડાડી શમ એણે ણ એ લાતની ચકાવણી ત
કયલી જ જઈએ ને! એના કયતાં હુ ં ને તાયાં ફા સુયત જઈ
આલીએ એટરે લાત કે ભ ઊડી એની ખફય ડી જળે. તાયાં ફા
ત ફે રદલવથી ગાભાં જીબ ઘારતાં નથી. એભને ત એભ જ
થઈ ગમું છે કે તલલાશ ટૂટી જળે ને વભાજભાં આફફૃ જળે.’
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‘એભ રકની આલી લાતથી તલલાશ થડા ટૂટે! તભે ફેમ
લડીર જ ભક્કભ શ ત તલલાશ ત ૂટે કે ભ? ણ આલી લાત
વાંબીને ભાયે મ ળયભાલાનુ ં થામ છે .’
‘એટરે જ કહુ ં છં કે હુ ં ને તાયાં ફા સુયત જઈ આલીએ
એટરે વાચી લાતની ખફય ડી જળે. જ આ લાત વાચી શળે ત
આણે એન ઘયભેે તનકાર કયીશુ.ં આણે એભની વાથે વંફધ
ં
ફગાડલ નથી.’
‘તભે ત્માં જઈને શું કયળ? આણાથી એને વાભે
ફેવાડીને કાંઈ થડું જ  ૂછાળે? કે ન ત એનાં ભાફાથી એને
 ૂછાળે.’
‘અભે ત જઈને લેલાઈને  ૂછીશું કે આલી લાત ઉડી છે તે
એની તાવ કયીને તભે કશ તેભ કયીએ. એટરે એભનેમ તાવ
કયલી ડળે. કદાચ એભને કાને આ લાત આલી ગઈ ણ શળે ને
એભણે ભેઘનાને  ૂછી ણ રીધું શળે. જે શળે તેની ચખલટ થઈ
જળે.’
‘તભને ઠીક રાગે તેભ કય ણ આવું થામ એટરે એ
રક વાથેના વંફધ
ં ત ફગડળે જ. તભે કશેતા શ ત હુ ં ફૃફફૃ
જઈ આવું ને એને જ  ૂછી રઉં. ભાયા ફેચાય દસ્ત ણ ત્માં છે
એટરે ભાયે જે તાવ કયલી શળે એ થઈ ળકળે.’ ળયભને ફાજુ ય
ભ ૂકીને પ્રણલે કશી નાખ્મુ.ં
‘તભે ફે કદાચ રઢી ડળ. એના કયતાં અભે જઈએ ત
અભને લેલાઈની ાવેથી વાચી લાત કઢાલતાં પાલળે. આ અપલા
જ વાચી શળે ત એભનેમ એની ગંધ ત આલી જ ગઈ શળે ને !
અભે જ જઈએ એ ફયાફય છે .’
‘તભે ભેઘનાને જ વીધું  ૂછી રેજ ને એન તલચાય ભ
જણામ ત લાતન પેંવર રાલી દે જ. એની ભયજી તલલુધ્ધ રગ્ન
કયીને હુ ં ને આણે ફધાં ક્યાંથી સુખી થઈ ળકલાનાં!’ પ્રણલે
ળયભ છડીને આખયે કશી જ દીધુ.ં એને થમું કે યાચગણી કશેતી
શતી એભ લાત આગ લધી યશી શતી.
એને યીચગણી ય લશેભ શત જ કે એણે જ આ લાત
ઉડાડી શળે. એને યાચગણી ય એક લખત ત ગુસ્વ ણ આવ્મ
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શત ણ આજે એને તતાજીની વાથે આટરી લાત થઈ તેનાથી
એને રાગ્મું કે શલે લાત એની પેલયભાં લાંક રઈ યશી શતી.
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૧૫. ળડીોની દ્વિધા

આખયે પ્રણલનાં ભાફાે સુયત જલાન તનણણમ રેલ જ
ડય. પ્રણલે એભને ફદરે તે જલા ઘણું કહ્ું ણ તેભણે
તલચામુું કે પ્રણલથી ળયભભાં કાંઈ કશેલાળે નશીં ને લાતને તનલેડ
આલળે નશીં એટરે એભણે જ જલાન આગ્રશ યાખ્મ ને પ્રણલે
નભત ું જખવું ડુ.ં
કુંદનયામ લેલાઈ ને લેલાણને તાને આંગણે જઈ
ળયભાઈ યહ્યા. એભણેમ ભેઘનાની આલી ઊડતી લાત જાણી ત
શતી ણ એભને એ લાત અભદાલાદ સુધી શોંચી શલાની ખફય
ન શતી ણ આ ફેમને આભ અચાનક તાને ત્માં આલેરાં જતાં
એ થડા છાઈ ત ગમા જ.
‘આલ, આલ. અભેમ અભદાલાદ આલલાન જ તલચાય
કયતાં શતાં. ફેમની યીક્ષાઓ તે એટરે આગ કે ભ કયવું એની
લાત કયલાની આણા કયતાં ફૈયાંને લધાયે ચચિંતા શમ ને!’
‘જેભ તભને શમ એભ અભનેમ એની ચચિંતા ત શમ ને !
એટરે થમું કે તભે આલ કે અભે આલીમે ફધું વયખું જ છે ને.
એટરે અભે લગય કશાવ્મે જ આલી શોંચ્માં. ’
‘બરે આવ્માં. ફે રદલવ યકાળ એટરે આણે ફધી લાત
ાકી કયી દઈશુ.ં ફધું લશેળ ું નક્કી થઈ ગમું શમ ત અભનેમ
તૈમાયી કયલાની વભજણ ડે. આજે જ ભશાયાજને ફરાલીને
ભ ૂયત કઢાલી રઈએ, છી લાડી લગેયે ણ ફ ૂક કયાલી દઈએ.
અભાયે મ રગન ત અભદાલાદભાં જ યાખલાં છે . આણા ફેમના
વંફધ
ં  ફધા ત્માં જ છે એટરે.’ કુંદનયામે કહ્ુ.ં
‘એક ફીજીમ લાત છે તે થમું કે તભાયે કાને આલી શમ
ત એભાં વાચું શું છે તે જાણવું છે . આણા અભદાલાદભાં લાત
ઊડી છે કે પ્રણલ ને ભેઘનાના તલલાશ ટૂટલાની અણી ય છે . ત્માં
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ત એલીમ લાત પેરાઈ છે કે ભેઘનાન તલચાય રગનની
ફાફતભાં ભ છે .’
કુંદનયામને જેની ફીક શતી એ જ વલાર વાભ આવ્મ
એટરે એક લખત ત એ છાઈ જ ગમા. તમ એભણે લાતને
યીટી નાખતાં કહ્ુ:ં ‘એલી કળી લાત નથી. એલી લાત શમ
ત અશીં અભાયા કાન ય આવ્મા લગય યશે ખયી? ને એવું શમ
ત શં ચ ૂ યહ્ય શઉં ખય?’
‘એની ત અભને ખાતયી છે તમ ભનભાં થમું કે તભને
ભીને લાતની ચકવાઈ કયી રીધેરી વાયી એટરે આલી ગમાં.
ભનભાં થમું કે જ છકયાંનાં ભન ન શમ ને નાતની ળયભે કે લટને
કાયણે યાણે યણાલી દઈએ ત છે લટે બગલલાનુ ં ત આણે જ
ને!’
‘ભાયે કાને એલી કઈ લાત નથી આલી ણ આજે તભે
કહ્ું એટરે હુ ં શેરાં ત અંગત યીતે તાવ કયી રઈળ ને છી
ભેઘનાને ણ  ૂછી જાઈળ. તભે આ ફે રદલવ ધીયજ યાખ. દૂ ધનુ ં
દૂ ધ ને ાણીનુ ં ાણી જે શળે તે ફશાય આવ્મા તવલામ થડું યશેલાનુ ં
છે ?’
‘તભે તાવ કય. ભેં ણ અભદાલાદભાં તાવ કયલાનુ ં ફે
જણને વોંી જ દીધુ ં છે . જેણે આલી લાત ઉડાડી શળે એને ત આણે
છી જઈ રઈશુ ં ણ શેરાં ખાતયી કયી રેલી વાયી કે આણાં
છકયાંનાં ભન ત ફદરામાં નથી ને. આજનાં જુલાન છકયાંન ુ ં બળું
 ૂછવુ.’ં
‘આટળું બણેરાં છકયાંને જ એકફીજા વાથે ગઠતુ ં ન આલતુ ં
શમ ત આણે એભને યાણે યણાલીને દુખી નથી કયલાં ને
આણ અંગત વંફધ
ં ત ૂટે એવુમ
ં થલા દે વ ુ ં નથી.’ કુંદનયામે કહ્ું ને
ભેઘનાની ફેનણી ળાચરનીને  ૂછલાનુ ં તલચાયી યહ્યા.’
‘એ વાંજના ફેમ જણા ળાચરનીને ત્માં શોંચ્મા. ળાચરની
એકફે લખત કુંદનયામને ભી શતી એટરે એભને જાણતી શતી.
એણે કહ્ુ:ં ‘આલ કાકા, ફેવ હુ ં ાણી રાવુ.ં ’ કશેતાં એ ાણી રેલા
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અંદય ગઈ.
કુંદનયામે એ ાણી રઈને આલી એટરે એની વાથે
વન્ભુખયામનુ ં ઓખાણ કયાલતાં કહ્ુ:ં ‘આ અભાયી ભેઘનાના
વવયા વન્ભુખયામ. ત ું પ્રણલને ત જાણે જ છે . ને આ અભાયી
ભેઘનાની ફેનણી ળાચરની. ફેમ એક જ ક્રાવભાં બણે છે . ’
‘તભે આવ્મા ત આનંદ થમ. વાંજના અશીં જ જભજ.’
એણે કહ્ુ.ં
‘ના ફેન, અભે ફીજા જ કાભે આવ્મા છીએ. ત્માં
અભદાલાદભાં કઈકે લાત ઉડાડી છે કે ભેઘના ને પ્રણલના તલલાશ
ત ૂટલાની અણી ય છે . ત ું ત ભેઘનાની ખાવ ફેનણી છ એટરે
તને ખફય શમ જ કે આણે ક્ષે ત એને ભાટે કાયણ નથી
આપ્મું ને?’
‘અયે , એવું શત ું શળે? ભેઘનાની લાત શમ ત અશીં ઊડી
શમ. ણ અભદાલાદભાં લાત ઊડી છે એટરે વાભે ક્ષે કશું શઈ
ળકે . તભને ખફય શળે જ કે અભાયી કૉરેજના એન્મુઅર પંક્ળન
ય પ્રણલ અશીં આલેર. તે લખતે એની વાથે યાચગણી નાભની
એક છકયી ણ આલી શતી. એ ફન્ને ભાયે ત્માં જ ઊતયે રાં.’
‘પ્રણલ સુયત આલેર એ ભને ખફય છે ણ એની વાથે
યાચગણી આલી શતી એની ત ભને ખફય નથી. એમ ભેઘનાની
ફેનણી છે એટરે આલી શમ ને ફેમ વાથે થઈ ગમાં શમ. હુ ં
તાવ કયી રઈળ.’
‘લડીર ભાયે કશેવ ું ન જઈએ ણ હુ ં ભેઘનાની ફેનણી
છં એટરે ભાયાથી કહ્યા યશેલાત ું કે એ ફેમના લતાણ લભાં દસ્તી
કયતાં કાંઈક લધુ શત.ું ભાયી કે ટરીક ફેનણીઓએ ભેઘનાને
ફદરે ભને કહ્ું શત ું કે ભેઘનાને પ્રણલના તલલાશ થમેરા છે ણ
પ્રણલ ને યાચગણીન લતાણ લ જતાં ત એભ રાગે છે કે એ ફેના
તલલાશ થમેરા શમ.’
‘યાચગણી, પ્રણલ ને ભેઘના િણેમ દસ્ત છે એટરે એભને
કદાચ એવું રાગ્મું શમ. ણ અભદાલાદભાં ત એલી લાત ઊડી છે
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કે ભેઘના અશીં કઈના પ્રત્મે ઢી છે .’
‘કાકા, ભનેમ શેરાં ત એવું જ રાગેળ ું ણ જ્માયે ફીજી
ફેનણીઓએ ભાલંુ ધ્માન દમુું ત્માયે ભેં ચાંતી નજય યાખી ત
ભને ણ એવું રાગ્મુ શત.ું લડીર તભાયા લખતભાં ને આજની
જુલાન ેઢીભાં ઘણી ચબન્નતા છે . તભે તાવ કયળ ત તભને
ઘણી નલી લાત જાણલા ભળે.’
‘તને આણી ભેઘના અંગે ત કળી લાત અશીં ઊડી શમ
એલી ખફય નથી ને?’ કુંદનયામે  ૂછરુ.ં
‘એ ફાડી અશીં છ ભરશનાથી જ છે ને એ ભાયા તવલામ
અશીં કઈને જાણતી ણ નથી. ને અશીં એલી કઈ લાત ઊડી ણ
નથી. કદાચ ત્માંની કૉરેજના કઈએ આ લાત ઉડાડી શમ એવું
ભને ત રાગે છે .’
‘તમ ત ું એને  ૂછી ત જજે. તાયી વાથે એ ખુલ્રા રદરે
લાત કયી ળકળે. હુ ં એને  ૂછીળ ત એને એલી કળી લાત શમ ત
કયતાં વંકચ થળે.’ કુંદનરારે કહ્ુ.ં
‘ભેં એને  ૂછી જમેળ ું ણ એણે ભાયી લાતન વીધ
જલાફ નશત આપ્મ. ણ પ્રણલના ગમા છી ઘણા રદલવ એ
ઉદાવ રાગતી શતી ખયી.’ ળાયભાતાં ળાચરનીએ ભેઘનાન ને વાથે
ુ ાઈન ણ ફચાલ કહ્ુ.ં
જીતબ
એને ભનભાં ત ખાતયી થઈ જ ગઈ શતી કે જ
ુ ાઈના વંફધ
અભદાલાદભાં લાત ઊડી શમ ત એ ભેઘના ને જીતબ
ં
તલે જ ઊડી શલી જઈએ. ણ એ એટરી નાદાન ન શતી કે
તાના બાઈના ાંગતા પ્રેભભાં આડખીરીફૃ ફને એલી કઈ
લાત કયે .
‘ણ ફેન અભાયા અભદાલાદભાં ત બતી જ લાત
ઊડી છે કે ભેઘનાનુ ં ભન ભફૄં છે . એને અશીં કઈના વાથે ભન
ભી ગમું છે .’ વન્ભુખયામે કહ્ુ.ં
‘ભાયી લાત ભાનજ ને તભાયે ત્માં તાવ કયાલજ. પ્રણલ
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અને યાચગણીની લચ્ચે કશુક
ં છે એની તભને ખાતયી થઈ જળે. તભે
એ ફેમને વાભે ફેવાડીને  ૂછળ એટરે તભને વાચી લાતની
ખફય ડી જળે.’
‘એની ત હુ ં તાવ કયી જ રઈળ. જ ફેભાંથી એકનુમ
ં
ભન ભફૄં જણાળે. ત અભે એભને યાણે યણાલલાની જીદ નશીં
કયીએ. અભાયે એભને આખી જજિંદગી દુખી નથી કયલાં.’
‘તભે વ્રજયામને વંબાી રેજ. આણે તલલાશ તડી
નાખીએ ત એલએ નાતભાં આણી પજેતી કયાલળે. ભને એની
ફીક છે .’ કુંદનયામે કહ્ુ.ં
‘જ તલલાશ તડલા ડે ત એને ત હુ ં વંબાી રઈળ.
ણ શજુ ભાલંુ ભન ભાનત ું નથી. આ ફેમ જણાં નાનણથી વાથે
ઉછયે રાં તમ એભનાં ભન ફદરાઈ કેભ ગમાં શમ! ભાયે તાવ
કયલી ડળે.’ વનભુખયામે સ્લગત ફરતા શમ એભ કહ્ુ.ં
એભન આલ ફડફડાટ વાબી યશેરી ળાચરની ભનભાં જ
ુ ાઈ અને ભેઘનાનાં રગ્નનાં
શયખાઈ યશી. એને ત ભનભાં જીતબ
લાજાં લાગતાં વંબાલા રાગ્માં શતાં.
‘જેભ ફીજાં ફધાંની નજયભાં પ્રણલ અને યાચગણીને ભાટે
ળંકા આલી તેભ ભેઘનાની નજયભાં ણ આલી શમ ત એનુ ં ભન
ણ ભફૄં ડું શમ. તભને જે શળે તેની તાવ કયીને હુ ં કારે
વાંજ સુધીભાં વાચી લાત જણાલી દઈળ.
‘તભે ફેમ લડીર વભજણથી લાતને તનલેડ રાલલા
ભાગ છ એ વાયી લાત છે . ફેમ યણનાયનાં ભનન યાગ ન શમ
ત નાતની ફીકને કાયણે એભને યણાલીને દુખી કયલાની જ
લાત છે .એ તભે સ્લીકાય છ એ આનંદની લાત છે . ’
ુ ાઈ ઑરપવેથી આલી
આ ફે દસ્ત ગમા ત્માં જીતબ
શોંચ્મા. ળાચરનીને થમું કે વાલંુ થમું કે એ શેરાં ેરા ફેમ જતા
ુ ાઈને એભની લાતભાં લચભાં ુયાવું ડું શત
યહ્યા શતા. જીતબ
ત કદાચ લાતનુ ં સુકાન જ પેયલાઈ ગમું શત.
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આખે યસ્તે વન્ભુખયામ પ્રણલ અને યાચગણીના જ તલચાય
કયતા શતા. ભેઘના અભદાલાદભાં શતી ત્માં સુધી ત ફયાફય ણ
તે છીમ તે અલાયનલાય પ્રણલને ભલા આવ્મા કયતી શતી તે
આજ સુધી એભને વાભાન્મ વ્મલશાય જેવું રાગત ું શત ું તેને ફદરે
શલે તેભને એભાં યાચગણીન પ્રણલને તાન કયી રેલાની ચાર
લતાણ લા ભાંડી.
આ ફાજુ કુંદનયામ ણ ભનભાં તલચાયતા શતા કે
ળાચરનીએ બરે ાતની ફેનણીન ફચાલ કયલા ગભે તેભ કહ્ું
શમ ણ એભને કાને ત લાત આલી જ શતી કે ભેઘના એ
ળાચરનીના બાઈ પ્રત્મે જ ઢી યશી શતી.
વાંજના એભણે વન્ભુખયામની શાજયીભાં જ ભેઘનાને  ૂછરુ:ં
‘તાયી ને પ્રણલકુભાયની લચભાં કળ ખટયાગ થમ છે એલી લાત
અભદાલાદભાં ઊડી છે . એનુ ં શું છે ? ત ું ભને ત કશું કશેતી નથી.’
‘પ્ા, એવું કશું નથી. તભને આલી લાત કણે કયી?’
ગચ
ં ૂ લામા છતાં ભેઘનાએ ભક્કભતાથી કહ્ુ.ં
‘લાત ગભે તેણે કયી શમ ણ ભાયે જાણવું છે કે એભાં
વાચું શું છે ? રક ત એભાં તને વંડલે છે .’
‘ભાલંુ નાભ! ણ લાંધ ત વાભે ક્ષે છે . ત્માં પ્રણલ ને
યાચગણી લચ્ચે...’ ભેઘના આ લડીરની શાજયીભાં આગ ફરતાં
અચકાઈ ગઈ.
‘એવું તને કણે કહ્ુ?
ં ’
‘એ ફેમ અશીં આવ્માં ત્માયે ફધાંએ તેભના વ્મલશાય
યથી જમું જ છે . એ ફેમ અભાયા તલલાશ તડાલીને યણી
જલાન િાગડ યચી યહ્યાં છે . ભાયી કે ટરીમ ફેનણીઓએ ભને
એ રકના લતણન યથી ટકી શતી.’ કશેતાં એની આંખભાં આંસુ
તગી યહ્યાં.
‘તાયે યડલાની જફૃય નથી હુ ં એની ખફય રઈળ. એ આવું
કયે એ હુ ં નશીં વાંખી રઉં.’
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‘ણ ફાુ, એન તલચાય ન શમ ત એને યાણે ભાયી
વાથે યણાલલાથી ત એમ સુખી નશીં થામ કે હુમ
ં સુખી નશીં
થાઉં. ભને ત એ જ નથી વભજાત ું કે ભાયી ફશેન જેલી યીચગણી
આવું કયે એ હુ ં ભાની જ નથી ળકતી.’
‘અભે તભાયી લાત ભાની ને રગન ભડાં રેલાનુ ં યાખ્મું
એભાં જ આ ભકાણ થઈ ને અભાયાં ધાંભાં ધ ૂ બયાલા જેવું
થમુ.ં ભને ત આભાંથી નીકલાન કઈ યસ્ત દે ખાત નથી. આ
છકયાંએ કમુું છે એવું કે આણે ફેમને નાતભાં બડં ૂ ા દે ખાલાનુ ં
થલાનુ ં છે .’ કુંદનયામે ગચ
ં ૂ લાતાં કહ્ુ.ં
‘નાતને ત હુ ં બયી ીળ. ણ આ ગચ
ં ૂ ભાંથી નીકલાન
યસ્ત ત ભનેમ દે ખાત નથી. જ તલલાશ પક કયીશું ત નાતની
લાત ફાજુ ય ભ ૂકીએ તમ વભાજભાં ને ઓખીતાઓભાં ત
આણે ફદનાભ થઈ જ જઈશુ.ં ’
યશે.’

‘જ ફેમને વભજાલી ળકામ ત ઘીના ઠાભભાં ઘી ડી

‘ણ ભેઘના કશે છે એભ ફેમને યાણે યણાલીએ તમ
એભન ભે ક્યાંથી ડલાન? ભને એ લાતે ત ખાતયી છે કે હુ ં
દાફીને કશીળ ત પ્રણલ ભાય ફર નશીં ઉથાે. ણ ભાયે શેરાં
યાચગણીની ને એની લચ્ચે દસ્તી છે કે ભેઘના કશે છે એલ વંફધ
ં
છે એની ાકે ામે ખાતયી કયી રેલી ડળે.’
એ રદલવે ત લાત ત્માંથી અટકી. વન્ભુખયામ અભદાલાદ
ાછા ગમા. એભને ભનભાં રાગલા જ ભાંડું કે અભદાલાદભાં જે
લાત ઊડી છે એભાં પ્રણલ ને યાચગણીના આ વંફધ
ં જ કાયણબ ૂત
શલ જઈએ.
આ તયપ કુંદનયામે ણ ભેઘનાને વભજાલીને લાત
કઢાલલા પ્રમત્ન કયલા ભાંડયા. એભાં ધાયી વપતા ન ભતાં એ
એક રદલવ વાંજના યરશણીફેન વાથે ળાચરનીને ત્માં જઈ ચઢયા.
ુ ાઈ ણ નકયી યથી ઘેય આલી
આ લખતે ત જીતબ
ુ ાઈનુ ં
ગમેરા શતા. કુંદનયામને કાને લાત આલી શતી તેભાં જીતબ
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ુ ાઈને ણ ભઘભ
નાભ ણ આલત ું શત ું એટરે એભણે જીતબ
 ૂછલા પ્રમત્ન કમો: ‘અભાયી ભેઘનાને ભાટે અભદાલાદભાં કઈ
લાત ઉડાડી છે કે એ અશીં સુયતભાં કઈની વાથે શી ગઈ છે ને
એના તલલાશ ત ૂટલાની અણી ય છે .’
‘એ ભાયી ફેન ળાચરની વાથે ઘણી લખત ભાયે ત્માં આલે
છે ને હુ ં જાણું છં ત્માં સુધી આ લાત વાચી શમ તેવ ું રાગત ું નથી.
લી પ્રણલકુભાય અશીં આવ્મા ત્માયે અભાયે ત્માં જ યહ્યા શતા.
એભની વાથે ભેઘનાની ફેનણી યાચગણી ણ આલી શતી.’
શત?’

‘તભને એ ફે લચ્ચેના વંફધ
ં અંગે કળ લશેભ આવ્મ

‘એ ત ભેઘનાની ણ ફેનણી છે એટરે પ્રણલ વાથે
ણ એની દસ્તી શમ જ ને! કૉરેજભાં ત છકયી શમ કે છકય
ફધાંમ વાભાન્મ દસ્તી યાખતાં શમ છે . ’
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૧૬. િણળનો કેશ તતાની કૉટપ માં

વન્ભુખયામે ફીજે રદલવે વલાયભાં જ પ્રણલને કડય: ‘ત ું
સુયત ગમ ત્માયે તાયી વાથે કઈ છકયીને રઈને ગમેર?’
પ્રણલ એભના આલા વીધા વલારથી શેરાં ત ભનભાં
છાઈ ગમ ણ તયત જ સ્લસ્થ થતાં એણે કહ્ુ:ં ‘હુ ં એને વાથે
રઈને ગમ ન શત ણ એ ભેઘનાની ફેનણી છે ને ભેઘનાએ
એને ણ કૉરેજના એન્મુઅર પંક્ળન ય ફરાલેરી એટરે એ
ભને ટ્રે નભાંથી ઉતમાણ છી સુયતના સ્ટે ળન ય ભી ગમેરી.’
‘કણ છે એ છકયી? ભેઘનાની ફેનણી શમ ત એને
અભેમ જાણતાં શઈશુ.ં ’
‘યાચગણી. એ ણ એન્મુઅર પંક્ળન ભાટે જ સુયત ગઈ
શતી. એનાં ત કઈ વગાં સુયતભાં યશે છે એભ એ કશેતી શતી.’
પ્રણલની જીબ ખુરલા ભાંડી શતી.
‘જ એનાં વગાં સુયતભાં યશેતાં શતાં ત છી એ એભને
ત્માં યશેલાને ફદરે તાયી વાથે ભેઘનાની ફેનણીને ત્માં કેભ યશેરી?’
‘એ ત થમુ ં એવુ ં કે ભેઘના ને એની ફેનણી ળાચરની ભને
રેલા સ્ટે ળન ય વાભાં આલેરાં તે એ એને તાણ કયીને ળાચરનીને
ત્માં યશેલા રઈ ગમેરાં.’
‘ણ ત્માં ત લાત ઊડી છે કે તાયી ને યાચગણીની લચ્ચે
કળક વંફધ
ં છે . અને એટરે ત ત્માં એલી લાત ઊડી છે કે તભાયે
કાયણે વંફધ
ં ત ૂટલાન છે .’
‘જ એભણે ત્માં એલી લાત ઉડાડી શમ ત તે તદ્દન ખટી
ુ ાઈ વાથે
છે . એની વાભે ભેઘનાએ જ ત્માં ળાચરનીના બાઈ જીતબ
વંફધ
ં ફાંધલા ભાંડય છે . ભેં અને યાચગણીએ એન એ વ્મલશાય
નજયે જમેર છે એટરે એભણે આલી ઊંધી લાત ઉડાડી શળે.
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તભાયે ખાતયી કયલી શમ ત હુ ં આજે કૉરેજ છૂટયા છી
યાચગણીને ફરાલી રાલીળ. તભે એને  ૂછી જજ ને!’ પ્રણલે
યીચગણીને દાલ આતાં કહ્ુ.ં
‘ભાયે એને  ૂછવું ડળે. ચફચાયા કુંદનયામને ત ખાલાનુમ
ં
ન બાલે એલ ઘાટ થઈ ગમ છે . તભને આ ફધી યભત રાગતી
શળે ણ અભાયે ત નાતભાં ભઢુ ં વંતાડલાનુ ં થમું છે . શજુ ત પક્ત
લાત જ ઊડી છે તમ રક અભાયી વાભે તાકી તાકીને જમા કયે
છે .’
‘તતાજી, એભાં આણ કઈ લાંક નથી. ભનેમ કૉરેજભાં
ફધા આ અંગે  ૂછીને શેયાન કમાણ કયે છે .’
‘ત ું કશે છે એભ વાંજે ત ું યાચગણીને ભાયી ાવે ફરાલી
રાલ. હુ ં એને ભલા ભાગું છં.’
‘તભાયી એલી ઈચ્છા છે ત હુ ં એને વાંજે ફરાલી રાલીળ.
એણે સુયતભાં જે જમું છે તે તભે એને  ૂછળ એટરે તભાયી
ળંકાનુ ં વભાધાન થઈ જળે.’ કશી પ્રણલ કૉરેજભાં ગમ.
એણે યાચગણીને ફશાય રઈ જઈને ફધી લાત કયી. ‘ભને
ચક્કવ રાગે છે કે આ અપલા તેં જ ઉડાડી છે . શલે આજે તાયે
ભાયા તતાજીની વાભે ઉસ્સ્થત થઈને યજૂ આત કયલાની છે .’
‘હુ ં ત એભને સુયતની ફધી લાત કયી દઈળ. તેં એભને
ળયભભાં જે લાત નથી કયી એમ હુ ં એભને કયી દઈળ. હુ ં ત
એભને એભ ણ કશીળ કે જ તભને એ યાણે યણાલળે ત
ફેભાંથી કઈ સુખી નશીં થામ.’

આભ વંતરવ કયીને એ વાંજે ફેમ વન્ભુખયામની કૉટણ ભાં
ઉસ્સ્થત થમાં.
વન્ભુખયામે ળફૃ કમુ:ું ‘જ યાચગણી એ રક તનેમ આ
તલલાશ ત ૂટલાની લાતભાં વંડલે છે . ત ું ત્માં પ્રણલની વાથે ગઈ
શતી?’
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‘ના ભાયા ય ભેઘનાન િ આવ્મ શત ને એણે ભને
એન્મુઅર પંક્ળન ય સુયત ફરાલી શતી. લી ભાયાં ભાવી
સુયતભાં યશે છે એમ ભને કામભ સુયત ફરાવ્મા કયતાં શતાં
એટરે હુ ં સુયત ગઈ શતી. પ્રણલ ને હુ ં ત છે ક સુયત ટ્રે નભાંથી
ઉતમાણ છી બેગાં થમાં.’
‘ણ ત્માં ત એલી લાત ચારે છે કે તાયા ને પ્રણલની
લચ્ચે કાંઈક છે .’
‘લડીર, ભને કશેતાં ળયભ આલે છે ણ ભેઘના એની
ફેનણી ળાચરનીના બાઈ વાથે શી ગઈ છે . ભેં અને પ્રણલે
અભાયી નજયે એ જમું છે એટરે એણે તાની જાતને ફચાલલા
આવું શડશડત ું જુઠાણું લશેત ું કમુું છે . તમ તભને તલશ્વાવ ન આલત
ુ ાઈ અંગે એને કે એનાં
શમ ત ળાચરનીના ભટા બાઈ જીતબ
ભાફાને  ૂછી જળ એટરે વાચી લાતની ખફય ડી જળે.’
યાચગણીએ ળયભ ભ ૂકીને કશી દીધુ.ં
‘અભે ફેમ લેલાઈ ળાચરનીને ભી આવ્મા છીએ. એણે ત
લચભાં તાલંુ નાભ દઈને દન ફધ ટર તાયા ય ઢી
દીધ છે .’
‘એ ત એભ જ કયે ને. તાના બાઈનુ ં નાભ લચભાં રાલે
જ ળાની? એણે જ ઉય યશીને ભેઘનાને બલી છે . એ જેટરી
ફશાય જણામ છે એટરી બી નથી. તભે સુયત જતા શેરાં ભને
 ૂછરું શત ત તભે એને એના બાઈ તલે વીધું જ  ૂછી ળક્યા
શત.’
‘તાલંુ નાભ લચભાં આવ્મું એ લાતની ભને સુયત ગમા
છી ખફય ડી નશીં ત હુ ં તને જ શેળ ું  ૂછત ને!’
‘તભે જે તલચાયતા શ એ ખલંુ ણ એક લખત દૂ ધભાં
ભલણ ડી ગમા જેલી લાત છે . ફેભાંથી એકનુમ
ં ભન ભફૄં
શમ ત ભને રાગે છે કે એભને યણાલળ ત એ ત દુખી થળે ને
વાથે તભને ફધાંને દુખી કયળે. ભાલંુ ભાન ત નાતની ફીક
યાખ્મા લગય કહ્ું ત્માંથી કાી નાખ એ જ ફયાફય છે .’
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‘તભાયે છકયાંને ભન ત આ ફધું બાજી ભ ૂા જેવું રાગે છે
ણ જ તલલાશ પક કયીએ ત અભાયાં ફેમ કુટુંફને ત વભાજભાં
ભોં ફતાલલાનુમ
ં નશીં યશે.’
‘લડીર, તભે નાતને ત શોંચી લળ ણ આટરી લાત
ચચાણ મા છીમ જ એ ફે યણળે એભનાં દસ્ત ને કૉરેજભાં
એભની રકિંભત કડીની થઈ જળે. પ્રણલ જેલા આગેલાનનેમ છી
ત કઈને ભોં ફતાલલા જેવુમ
ં નશીં યશે. એ ફેમને સુખી યાખલાં
શ’મ ત તભાયે કડલ ઘુટં ડ બયલ ડળે.’
‘ત ું ગભે તેભ કશે ણ ભને ત ફેમ ક્ષે લાંધ દે ખામ છે .
ફેમનાં ભન ફદરાઈ ગમાં શમ એવું ભને રાગે છે . બળું શળે ત
કુંદનયામ લેલાઈ ફેચાય રદલવભાં અશીં આલલા જઈએ. જ એ
નશીં આલે ત હુ ં સુયત જઈને ફધી લાતની ચખલટ કયી આલીળ
ને અભે ફેમ જણા લાતન પેંવર કયી દઈશુ.ં ’ વન્ભુખયામે કહ્ુ.ં

પ્રણલ યાચગણીને લાલલા ફશાય ગમ એટરે ક્યાયનાં
ચ ૂ ફેઠેરાં ભારતીફેને કહ્ુ:ં ‘તભને જણામું શમ કે નશીં ણ ભને
ત આ છકયીની લાત યથી રાગે છે કે સુયતભાં જે લાત ઊડી છે
એ ખટી નશીં શમ.’
‘ભનેમ એવું જ રાગ્મું છે ણ એક છકયી વાભે ભેં એવું
કશેલાનુ ં ટાળ્મુ.ં આણા પ્રણલની વાથે આ છકયી ળબે એલી ણ
છે . ણ લાત આટરી આગ લધી ગમા છી આભણે આવું
ઉાવણ કમુું એટરે આણે નાતને જલાફ આલાન થળે. જ
વાભે ક્ષે ભેઘનાની જે લાત ઊડી છે એ ણ વાચી શમ ત
તલલાશ પક કયીને ફેમનાં ભન વચલામ એવું છે . જઈએ કુંદનયામ
શું કશે છે .’
‘લાંક શમ ત ફેમ ક્ષે છે એટરે કઈ આણી વાભે
આંગી ચચિંધી ળકે તેભ નથી. ને હુ ં ભાનુ ં છં કે આણે ફેમ સુયત
જઈને કુંદનયામને ફધી લાત કયીને એભની વાથે વભજૂ તી કયીને
વંફધ
ં પક કયીએ ત આણાં ફેમ કુટુંફભાં જે ભે છે એમ
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વચલાઈ જળે.’
‘આણે ભન ત ભેઘના આણી દીકયી વભાન છે ણ
આજનાં છકયાંની લાત જ જુદી છે . પ્રણલ ને ભેઘનાને દૂ ય જલાનુ ં
થમું તેભાં જ લાત ડશાઈ ગઈ. તમ હુ ં ત ભાનુ ં છં કે લેાવય
લાત ફશાય ડી એ વાલંુ જ થમું છે . જ રગન છી આવું કંઈક
થમું શત ત છકયાની વાથે આણેમ દુખી થઈ ગમાં શત ને!’
‘ફેમ નાનણથી વાથેનાં વાથે ઉછયે રાં તમ એભનાં ભન
કે ભનાં ફદરાઈ ગમાં એ જ ભને ત નથી વભજાત.ું પ્રણલ
આણને કશું સ્ષ્ટ કશેત નથી ણ એનમ તલચાય ભેઘના વાથે
યણલાભાં ભ છે એભ ભને રાગે છે .’
‘ભને ત આભાં કશું વભજાત ું નથી. આવું થમું એ જ ભને
ત ળયભાલા જેવું રાગે છે . ભને રાગે છે કે આ લખતે આણે
પયીથી સુયત જઈને ભેઘનાને વભજાલી જઈએ.’
‘એન કળ અથણ નથી. એ પ્રણલન લાંક કાઢળે. એ એન
લાંક થડ ફતાલલાની છે ! અભે જ્માયે એની નલી ફેનણી
ળાચરનીને  ૂછરું ત એણે જે લાત કયી તેભાં એના બાઈન જયા
વયખમ ઉલ્રેખ એણે કમો ન શત.’
‘એ ત ના જ કયે ને! એના બાઈના ગ નીચે યે ર
આલત શમું ત એ લાત કયે જ ળાની? આ લખતે ત હુ ં
ભેઘનાની ને એની ફેમની ફયાફયની ખફય રઈ નાખીળ. છી
બરે ને કુંદનયામ વાથે વંફધ
ં ફગડત. એને કાયણે આણેમ
છાલાનુ ં થલાનુ ં છે ને.’
‘એભાં ચફચાયા એભનમ ળ લાંક ? એભની જાણ ફશાય
આવું થમું શમ તે એમ શું કયે ? એભનેમ ળયભાલાનુ ં ત થલાનુ ં જ
છે ને.’ વન્ભુખયામે ત્નીના જુસ્વાને ઠંડ ાડતાં કહ્ુ.ં
યાચગણીને લાલીને ાછા આલીને પ્રણલે કહ્ુ:ં ‘હુ ં કારે જ
સુયત જઈને ભેઘનાને જ વીધું  ૂછી રઈળ ને હુ ં આખી લાતન
પેંવર કયી નાખીળ.’
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વન્ભુખયામને એની લાત ન લુચી શમ એભ એભણે કહ્ુ:ં
‘તાયાથી કંઈક અજુગત ું ફરાઈ જામ ત આણાં ફે ઘય લચ્ચેન
જે વંફધ
ં છે એ નશીં યશે. એના કયતાં અભે ફે ભટાં જઈ આલીએ
એ જ ફયાફય છે .’
‘તભે રક જળ ત ભેઘના તભાયી વાથે ળયભભાં એના
ભનની લાત નશીં કયી ળકે . એના કયતાં હુ ં જઈળ ત એના ભનભાં
ભાયે ભાટે જે ળંકા શળે તેન ુ ં હુ ં વભાધાન કયલા પ્રમત્ન કયીળ ને
એની જે લાત અશીં ઊડી છે તેની ણ ચખલટ કયી રઈળ. તભને
એભ શળે ત હુ ં કુંદનભાવાને કાંઈ નશીં કહુ.ં હુ ં આલીને જવું શળે
તેવ ું તભને જણાલીળ. છી તભે જ તભાયી યીતે એભને જે જલાફ
આલ શમ એ આી દે જ.’
‘તને એભ રાગત ું શમ ત ત ું શેરાં જઈ આલ.’ છે લટે
વન્ભુખયામે નભત ું જખ્મુ.ં

પ્રણલ કીભ જલાને ફદરે વીધ ળાચરનીને ત્માં શોંચ્મ.
એને તાને ત્માં આભ અચાનક આલેર જતાં શેરાં ત એ
થડી છાઈ ગઈ ણ તયત સ્લસ્થ થતાં ફરી: ‘આલ. આજે
તભે ફેમે ભાયે ત્માં ભલાનુ ં ગઠવ્મું છે કે શુ?
ં ભેઘનાએ ણ ભને
કશું કહ્ું નથી. એ શભણાં જ આલલી જઈએ.’
‘ભને કશું વભજાત ું નથી કે ફધું શું યં ધાઈ યહ્ું છે . તભને
ત ખફય શળે જ.’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘ળાનુ ં યં ધાઈ યહ્યાની લાત કય છ? તભે ભને વભજામ
એવું  ૂછ ત જલાફ આું ને!’ ળાચરનીને પ્રણલનુ ં ભેઘનાને ત્માં
જલાને ફદરે આભ અચાનક વીધું તાને ત્માં આલવું ગચ
ં ૂ લત ું
શત.ું
‘અશીં લાત ઊડી છે કે ભાયી અને યાચગણીની લચ્ચે કંઈક
ુ ાઈ લચ્ચે
છે . ત અભદાલાદભાં લાત ઊડી છે કે ભેઘનાને જીતબ
કાંઈક છે . કાંઈક શમ ને લાત ઊડે ત ફયાફય છે ણ આભ ખટી
લાત ઊડે ત ભાલંુ ત વભજ્મા ણ યાચગણીને ત ળયભાલાનુ ં જ

સ્ભ ૃતતવંતા

151

થામ ને! એની જે ફદનાભી થામ એના છાંટા ત એના બતલષ્મ
ય ડે ને એનાં રગ્નભાંમ તલઘ્ન આલે.’
‘એભાં વાચું શું છે એની ત તભને ફેમ યણનાયને ખફય
ડે. શભણાં ભેઘના આલે એટરે તભે ફેમ તભાયી જાતે જ નક્કી
કયી રેજ કે એભાં વાચું શું છે ને ખટું શું છે ?’ ળાચરનીએ કાને
શાથ દઈ દીધા.
‘એ ભાટે ત ભાયે અશીં આલવું ડું છે . એ આલે એટરે
ભાયે આ લાતન પેંવર જ કયી નખલ છે . આ ત તભને એ ભાટે
 ૂછરું કે તભાયા ધ્માનભાં કશું આવ્મું શમ ત ખફય ડે.’
‘ભેઘના ને ભાયે વાયી દસ્તી છે ણ ભાયા ધ્માનભાં એવું
કાંઈ આવ્મું નથી. અશીં તભાયી લાત ઊડી છે ખયી ણ એ કણે
ઉડાડી તેની ખફય ડી નથી. તભાયે ત્માં કણે લાત ઉડાડી એની
કદાચ તભને ખફય ડી શમ.’
‘તભે ત એવું જ કશ ને! ણ આ લાત કઈ ચક્કવ
ુ ય જ ઉડાડલાભાં આલી છે . જેણે આ લાત ઉડાડી શમ એન
શેતવ
શેત ું અભાયાં રગ્નની લાતભાં બંગાણ ડાલલાન જ છે એ લાત
ત ચક્કવ જ છે .’
‘જેણે આ લાત ઉડાડી શમ એ તભાયાં દુશ્ભન જ શળે.
ભેઘના ત અશીં શજુ નલી છે ને એને ભાયા તવલામ કઈની વાથે
રયચમ ણ નથી ત એનુ ં દુશ્ભન કણ શમ? તમ લાત ઊડી છે
એ ત ચક્કવ છે . તભાયે ત્માંથી કઈએ અશીં લાત ઉડાડી શમ
એભ ન ફની ળકે ?’
આ લાત ચારતી શતી ત્માં જ ભેઘના આલી શોંચી.
પ્રણલને અશીં જતાં એ વશેજ ખચકાઈ ગઈ ણ તયત સ્લસ્થ
થતાં એણે કહ્ુ:ં ‘ત ું ક્યાયે આવ્મ? કે ભ અચાનક આલવું થમુ?ં
અભાયે ત્માં વીધ કે ભ ન આવ્મ?’
‘હુ ં તાયી વાથે લાત કયલા જ આવ્મ છં. ત્માં ઘેય કાકા ને
ભાવીની વાભે આણે ખુરાવાથી લાત ન કયી ળકીએ એટરે અશીં
જ વીધ આવ્મ છં. આણા ફેમને ભાટે અશીં ને એભદાલાદભાં જે
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લાત ઊડી છે એન આણે ફેમે ભીને તનકાર કયલાન છે . ’
પ્રણલે કહ્ુ.ં
‘અભદાલાદભાં ળી લાત ઊડી છે એની ત ભને ખફય
નથી ણ અશીં સુયતભાં જે લાત ઊડી છે એ ત ભાયા કાન ય
ણ આલી છે . રક એભને ભન પાલે એલા ગગા ઉડાલે એભાં
આણે શું કયી ળકીએ?’
‘આભ ત એન લાંધ ણ નશીં જ આણે ફેમ ભક્કભ
શઈએ ત, ણ આણાં ભાફાને કાનેમ આ લાત આલી છે
એટરે એભને ભનભાં ઉચાટ થામ એ ત ખલંુ જ ને!’
‘એટરે તાયા ભનભાં ભાયી ભક્કભતા અંગે ળંકા છે એભ ત
ત ું કશેલા નથી ભાગત ને? આણે છે ક ફારભંરદયથી તે કૉરેજ
સુધી વાથેનાં વાથે છીએ ને આણા તલલાશ ણ આણી
વંભતતથી થમા છે છતાં ત ું આવું ભાનત શઉં ત ભને તાયી
ભક્કભતા ય ળંકા આલે છે .’ ભેઘનાએ પ્રણલને ભાથે ટર
ઢતાં કહ્ુ.ં
‘એભ ત ભનેમ તાયા ય ળંકા આલે એવું ક્યાં નથી?
એટરે ત હુ ં આજે ફધી ચખલટ કયલા અશીં આવ્મ છં. આણા
ફેભાંથી કઈનામ ભનભાં ખટક શમ ત શજુ વભમ છે . છી એવું
ન થામ કે કંકિીઓ રખાઈ જામ ને લાજાં લાગલા ભાંડે ત્માયે
કઈ અલફૄં પયીને ઊબું ન યશી જામ.’
‘ત ું આભ કશીને તાયા ભનની લાત ત નથી કયી યહ્ય ને!
હુ ં ભક્કભ છં એ લાતની ધયત યાખજે. તાયી લાત ત ું જાણે.’
ભેઘનાએ કહ્ુ.ં
પ્રણલ તેની આલી લાતથી ભનભાં ગચ
ં ૂ લાઈ યહ્ય. એણે
કહ્ુ:ં ‘હુ ં ભક્કભ ન શત ત અશીં દડી ન આવ્મ શત. ભને ત
આણાં ભાફાની ચચિંતા થામ છે . એ રક ત આ લાતને વાચી
ભાનીને આણા થમેરા તલલાશ ટૂટલાથી નાતભાં કેટરી નાભળી
થળે એની ચચિંતાભાં ડી ગમાં છે .’
‘ત ું સુયત દડી આવ્મ છં એની ાછ ભને ત ફીજુ ં
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કાયણ દે ખામ છે . તાય અને યાચગણીન વ્મલશાય ભેં નજયે જમ
છે . તાયે ભાયી ાવે આણા તલલાશ પક કયલાનુ ં કશેલયાલવું છે .
જ તાયે અને યાચગણીએ યણી જવું શમ ત હુ ં એભાં લચભાં નશીં
આવું ણ હુ ં ભાયાં ભાફાને આણા તલલાશ તડી નાખલાનુ ં નશીં
કશી ળકું. તાય તલચાય ભ શમ ત એ ત તાયે જ કયવું ડળે.’
ભેઘનાએ સ્ષ્ટ કશી દીધુ.ં
‘એભ ત તાયા ને જીતુબાઈ લચ્ચે કેલા વંફધ
ં  છે એ ભેંમ
નજયે જમેરા જ છે ને! એટરે તલલાશ તડલા શમ ત શેર ત તાયે
જ કયલી ડળે અને તેમ જેભ ફને તેભ જ્લ્દી.’ પ્રણલે ભેઘનાને ભાથે
જલાફદાયી ભાયતાં કહ્ુ.ં
એટરે ફેમ વંફધ
ં તડલા ઉત્સુક શતાં એ લાત ત ફેમ
ભનભાં વભજી ગમાં. ભેઘનાએ કહ્ુ:ં ‘આભ એક ફીજા ય આક્ષે
કયીને આણે શું ુયલાય કયલા ભાગીએ છીએ એ જ ભને નથી
વભજાત.ું ચાર ત ું ચખલટથી કશે કે ત ું શું ઈચ્છે છે ?’
‘દૂ ધભાં ભલણ ડી ગમું છે . ભને નથી રાગત ું કે
આણે ફેમ શલે રગ્ન કયીને સુખી યશી ળકીએ. તુ ં જેભ ઈચ્છે તેભ
કયલા હુ ં તૈમાય છં.’
‘તુ ં ુલુ છં. તાયે કશી દે વ ુ ં જઈએ કે તુ ં ભાયી વાથે રગ્ન
કયલા ભાગત નથી. છી હમ
ુ ં કશેલા ભાંડીળ કે ભાય તલચાય ણ
તાયી વાથે રગ્ન કયલાન નથી. છી આણાં લડીર આણને
યાણે યણાલલાન આગ્રશ નશી જ યાખે એન ભને તલશ્વાવ છે . ’
‘ણ આણા ફેભાંથી કઈ લડીરને એભ કશી ળકીએ
એભ ભને રાગત ું નથી. કદાચ કઈ િીજી વ્મસ્ક્ત ભાયપતે એભને
કાને આણી નાભયજીની લાત એભના સુધી શોંચાડી ળકીએ.
છી એ આણને  ૂછે ત આણે એભને આણા ભનની લાત
કશી દઈએ. ભને રાગે છે કે આણે એભ જ કયવું જઈએ. તને શું
રાગે છે ?’
‘ભને નથી રાગત ું કે એભ થઈ ળકે . આણે જ લડીરને
લાત કયલી જઈએ એભ ભને ત મગ્મ રાગે છે .’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
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‘જ તાલંુ ભાનવું એભ શમ ત શેરાં તાયે જ તાયાં
ભાફાને આ લાત કયલી જઈએ. ત ું ુલુ છં એટરે નશીં ણ
તાયે જ ભાયી વાથે રગ્ન કયલાં નથી એટરે.’ ભેઘનાએ કશી દીધુ.ં
‘ત ું આભ ભને દ ન દે તી. ભાયી વાથે રગ્ન ન કયલાન
તલચાય ત તાય છે ને હુ ં ત લચભાંથી ખવીને તભને ભાગણ કયી
આલા ભાગું છં. એટરે ત ું શેરાં કાકા ને ભાવીને સ્ષ્ટ કશી દે
છીનુ ં ફધું હુ ં વંબાી રઈળ.’
‘ત ું ભને શું ફુધ્ધુ વભજે છે ? ભેં તાય યાચગણી વાથેન
વ્મલશાય જમ છે . તભાયી લચ્ચેથી ખવી જઈને ભાગણ ત હુ ં કયી
આલા ભાગું છં. ભને ત એ લાતનીમ ખાતયી છે કે ત ું તાયી
યીક્ષાની તૈમાયી કયલાને ફદરે અશીં એટરા ભાટે ત આવ્મ છં.
શલે આભ કુરડીભાં ગ બાગલા જેલી લાત ડતી ભ ૂકીને વીધી
લાત કય.’
‘હુ ં ભાયા ભાટે નથી આવ્મ, તાયા ભાટે આવ્મ છં. ત ું
ખોંખાીને જલાફ દઈ દે તી શમ ત હુ ં લતી ગાડીએ ાછ
ચાલ્મ જલામ તૈમાય છં. ફર, તને આણાં રગ્ન થામ તેભાં
કળ લાંધ ત નથી ને?’ પ્રણલે કશી ત દીધું ણ એના વલારન
ળ ડઘ ડળે એની ચચિંતા વાથે એ ભેઘનાન જલાફ વાંબલા
કાન ભાંડી યહ્ય.
‘તાયા ભનભાં કળી ગચ
ં ૂ ન શમ ત ભાયે ત રગ્ન ઊબાં
યશે ને આણાં લડીરનાં ભનભાં ળાંતત યશે એલી જ ઈચ્છા છે . શલે
જલાફ તાયે આલાન છે . ત ું શું ઈચ્છે છે ?’ ભેઘનાએ ણ એલ
જ જલાફ આપ્મ, એ આળાએ કે શભણાં પ્રણલ ઢીર ડીને
તાના ભનની લાત કયળે.
‘ત હુ ં વાંજની પાસ્ટભાં ાછ જાઉં છં ને ભાયાં ભાફાને
કશી દઉં છં કે આણાં રગ્ન નક્કી કમાણ પ્રભાણે યીક્ષા છી
લશેરી તકે રેલાભાં આલે એલી આણા ફેઉની ઈચ્છા છે . ફયાફય
છે ને?’
પ્રણલની આલી લાતથી એક લખત ત ભેઘનાના ભનભાં
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બાલનાઓનુ ં ઘભવાણ ભચી યહ્ું ણ એણે પ્રણલને જલાફ
આલા ઘણી ભથાભણ કયી ણ એનાથી કાંઈ ફરી ળકામું નશીં.
છે લટે એણે કહ્ુ:ં ‘ભને ત એભાં લાંધ જ ક્યાં શત? લાંધ ત તાયે
શત એભ ભને રાગત ું શત.’ું
‘શલે એક લાત ત નક્કી થઈ ગઈ કે આણે ફેમ
એકફીજા વાથે રગ્ન કયલાભાં  ૂયા ભનથી વંભત છીએ.’ પ્રણલે
રગ્નની લાત ય વંભતતની ભશય ત ભાયી દીધી ણ જ્માયે
યાચગણી એને  ૂછળે ત એને ળ જલાફ આળે તેની ચચિંતાભાં એ
ુ ાઈના
ડી ગમ. ત વાભે ક્ષે ભેઘનાના ભનભાં ણ જીતબ
તલચાય ઘભવાણ ક્યાં ભચાલી યહ્યા ન શતા!
ફેમ જણાં એકફીજા ય લાત ઢતાં શતાં એટરે છે લટે
ભેઘનાએ કહ્ુ:ં ‘તાયા ભનભાં જે શમ તે ત ું તાયાં ભાફાને જણાલી
દે જે. ભાયી ત તાયી લાતભાં વંભતત છે જ. જ તને આણાં
રગ્નભાં લાંધ ન શમ ત ભને ણ કઈ લાંધ નથી.’
‘ત ભનેમ એભાં ક્યાં લાંધ છે ?’ પ્રણલે કહ્ુ.ં
ફેમની લાત વાંબતી ળાચરની ભનભાં ગ ૂચલાઈ યશી
શતી ણ એનાથી લાચભાં ુયાઈ ળકામું નશીં. ને એ વાંજની
ગાડીભાં જ પ્રણલ લાતન તનલેડ રાવ્મા તવલામ ાછ
અભદાલાદ ઊડી ગમ.
એ ગમ એટરે ભેઘના ને ળાચરની ફેમ ભનભાં ગચ
ં ૂ લાઈ
યહ્યાં. ‘તેં એને ચખ્ખું કે ભ ન કશી દીધું કે ત ું એની વાથે રગ્ન
કયલા ભાગતી નથી?’ ળાચરનીએ  ૂછરુ.ં
‘ભને એભ શત ું કે એ એને ભોંએ જ એભ કશેળે. એ અશીં
સુધી એ ભાટે ત દડી આવ્મ શત એભ હુ ં ભાનતી શતી.’
‘શલે શુ?
ં ’
યશે.’

‘એનુ ં જે શળે તે ફે રદલવભાં ફશાય આવ્મા તવલામ નશીં
‘ને ફે રદલવભાં એના તયપથી કઈ લાત ફશાય નશીં આલે
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ત ત ું શું કયીળ?’
‘ભને ખફય નથી કે હુ ં શું કયીળ ણ ભને શ્રધ્ધા છે કે એ
કાંઈક એવું જફૃય કયળે કે એના ભનભાંની લાત ઉઘાડી ડી જળે.
નશીં ત આણે કાંઈક કયવું ડળે.’ ભેઘનાએ કહ્ું ત ખલંુ ણ
એભ ન થામ ત તે શું કયી ળકલાની શતી એન આછમ ખ્માર
એના ભનભાં ન શત.
ણ ફે રદલવને ફદરે અઠલારડમું એભ જ લીતી ગમુ.ં
ભેઘનાના તતા કુંદનયામે રગ્ન ભાટે તૈમાયીઓ ળફૃ કયી દીધી.
શલે ભેઘના ખયે ખયની ગચ
ં ૂ લાઈ ગઈ.

ળાચરનીને ત જાણે તાનાં ફાયે મ લશાણ ડૂફી જતાં શમ
એભ રાગી યહ્ું શત.ું
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૧૭. છી શ ંુ થય?ંુ
ુ ાઈને રાગગણી મલી ગઈ ને એ
દશેક દદળશ ષેાં જીતભ
િણળ ને મેઘનાના તળળાષ અંગે જાણળાની જજજ્ઞશા ન રોકી ક્યા.
એમણે એની શાથે શામાન્ય ળાતો કરતાં પ ૂછી જ નાંખય:ંુ
‘છી િણળ ને મેઘના રણયાં કે એમના તળળાષ ટૂટી ગયા?’
‘િણળ ાણીમાં બેશી ગયો ને એ બેય રણી ગયાં. મને
ળધારે કાંઈ ખબર નથી.’ રાગગણીએ શાળ તનરશ ભાળે કહ્.ં ુ
‘તને તો ખબર ષોળી જ જોઈ ને! ત ંુ એમનાં ગ્નમાં ગઈ
જ ષોઈ ને!’
‘ના, મારા ર એમનાં ગ્નની કં કોત્રી આળી ષતી ણ હું
એમનાં ગ્નમાં ષાજર રષી ન ષતી.’
‘કેમ?’
‘મારે એમનાં મન ળગરનાં ગ્નમાં શાક્ષી બનવ ંુ ન ષત ંુ
એટે હું અમદાળાદથી બષાર ચાી ગયેી.’ એણે કહ્ ં ુ ણ
ુ ાઈને તો ખબર ષતી જ કે આ િેમના ચતષ્ુ કોણમાંનો ચોથો
જીતભ
ાયો એ જ ષતી.
‘એમણે તને આમ ચાી જળા દીધી ખરી?’ એમણે પ ૂછ્.ંુ
‘મને એમ ાગ્ય ંુ કે એ બેયને ગ્નમાં મારી ષાજરીની
જરૂર જ ન ષતી એટે જ હું એમને જણાવ્યા તશળાય ભાગી
નીકલે ી ને!’ એણે આમ કહ્ ં ુ તો ખરં ુ ણ એના મોં રથી
ુ ાઈને ન ાગ્ય ંુ કે એ ખરા મનથી આમ કષી રષી ષતી.
જીતભ
એમને ાગ્ય ંુ કે િણળ કે મેઘના એમનાં માબાની શામે
ોતાની ગ્નમાં નારાજગી દાપ ળી ક્યાં ન ષતાં કે છી બેયે
ોતાનાં માબાને દદગીર કરળાને બદે ોતે જ દદ શાથે
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શમજુતત કરી ીધી ષતી.
ુ ાઈ ોતાન ંુ દુખ
એ તો ષતી રાગગણીની ળાત ણ જીતભ
કોની આગલ રડે! ાગનીની ાશે તો આ ળાત કરાય જ નષીં. એ
તો મેઘના રની ચીઢ કે મેય છુાળી કતી ન ષતી. મનમાં તો
એ એમ જ માની રષી ષતી કે ોતે મેઘનાને દબાણ કરીને તેના
તતાની શમક્ષ ચોખળટ કરળા મક્કમ ન કરી એમાં ોતાની જ
ભ ૂ ષતી.
ુ ી ષતાં!
તો શામે ક્ષે મેઘના ને િણળ ણ ક્યાં સખ
એમણે રમમાં ને ોતાના અષંમાં ોતાનાં ળડીોની શામે
ચોખળટ ન કરતાં દરસ્સ્થતત ળણશી જળા દીધી ષતી એમાં એ
બેય એકબીજાને દોતવત માની રહ્ાં ષતાં.


ળવો ળીતતાં જાય છે . આમાં શંડોળાયેાં ચારે ય જણે
મનોમન શમજૂતી કરી ીધી ષોય એમ જીવ્યા કરે છે . માનો
કે જજિંદગી ઘશેડયા કરે છે .


