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લેખક: ઝવેરચંદ મેઘાણી

1. સાસ રયાંની ધમક
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શિનવારની અધરાત હતી: પેઢીના માલનો ટૉક લેવાતો હતો: મોટા શેઠ ધ ૂવાપવાં
ંૂ
થતા હતા. પોતાની ગેરહાજરીનો લાભ લઇ રિવવાર પાળાવાનો િનયમ નાના શેઠે દાખલ
કરી દીધો હતો, તેની ખબર પોતે દે શમાંથી પાછા આ યા યારે જ મોટા શેઠને પડી હતી.
પોતે નાના શેઠને એકાંતે ઘણો ઠપકો આ યો હતો; પણ બંને સંપીલા હતા, પેઢીની પ્રિત ઠા
સમજતા હતા. મ કાણ તો એ હતી કે નાના શેઠે નોકરોને રજા લેિખત કરી આપી હતી અને
મહેતાઓને એક મંડળ-ક્લબ વુ ં કરાવી આ યુ ં હત,ું બધા પર એકાએક હમ
ુ લો કરવાને
બદલે, મહેતાઓ સામે ચાલીને જ રિવવારો પાછા સ પે, ને અમાસનો જ અણોજો પાછો
માગી લે, તેવો અંજામ લાવવાનો મોટા શેઠનો સંક પ હતો. એટલે તેમણે શિનવારની રાતે
કામ ખેંચવાનુ ં આદયુર્ં હત.ું પોતે અંતઃકરણપ ૂવર્ક એવી મા યતા ધરાવતા હતા કે રિવવારો
પાળવાથી નોકરોનુ ં અિહત વધે છે . તેઓ નાહક રઝળપાટ કરી બેપાંચ િપયા ભાંગી નાખે
છે , ને પા ં સોમવારે કામમાં િચ ચ ટત ું નથી તે પોતાની જાતમાહેતીની વાત હતી. તેમણે
ફરજ પાડીને નહીં, પણ સમજપ ૂવર્કનોનો િનણર્ય લેવરાવવા આ શિનવારોની રાતો લાગટ
ખેંચાવવા માંડી હતી.
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એક શિનવારે રાત્રે અિગયાર વાગ્યે દુકાન પરથી ઘેર ટે િલફોન આ યો કે સુખલાલને
લોહીની સખત નાખોરી ટી છે , બેશ ુ ધ વો બની ગયો છે .
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"તદન તકલાદી છોકરો છે . ટી બદામ પણ કોઇ આપે તેમ નથી. આપણો જમાઇ
થયો એ જાણે આપણો ગુનો! તકલીફ જ ન આપે િડલને! મોકલું ં મોટર; દવાખાને મ ૂકી
આવો."
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એવો જવાબ મોટા શેઠે ટેિલફોનમાં આ યો, મોટર મોકલી. સુખલાલ દવાખાને
પહ યો.
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માંદગી લંબાયે ગઈ.

જુવાન સુખલાલ નાના શેઠનો જમાઈ હતો. લગ્ન હજુ નહોતાં થયાં.
સગપણ તો બેઉ કુટુંબ સમાન કક્ષા પર હતાં - એટલે કે સુખલાલના બાપ તેમ જ
આ બેઉ શેઠ ભાઈઓ વતનનાં ગામડાંમાં નાની હાટડીઓ રાખી કપાસ, ઘાસલેટ,અને ગંધારંુ
ઘી વેંચતા - યાર વેળાનુ ં થયેલ ું હત.ું પણ તે પછી સુખલાલના બાપ પોતાની માંદી
પ નીની સદાની સારવારમાં રોકાઈને ગામડે જ પડયા ર ા, યારે આ વેવાઈ ભાઈઓ એક
મુિન ીનુ ં વચન ફ યે િવલાયતી કાપડના ધંધામાં પડી મુબ
ં ઈ ખાતે મોટરવાળા બ યા.
તેમણે સુખલાલ વેરે વરાયેલી દીકરી સંતોકનુ ં નામ બદલી સુશીલા પાડ ;ું અને એમની
પ નીઓએ દોિઢયા સાડલા ઉતારી પાંચ હાથની સાડીઓ ચડાવી, કાપડાંનાં થાન લેલ
બાંયનાં પોલકાંને ને પછી લાઉઝને આ યાં;ને નાનાની વહએ
તો 'સ'ને બદલે પ્ર યેક
ુ
ઠેકાણે 'ચ' ઉ ચાર કરવાનો આગ્રહ રાખી 'સાચુ ં છે ' ને બદલે 'ચાચુ ં છે ' બોલવાની ભ ૂલો
વધારી; અને સંતોકમાંથી સુશીલા બનાવેલી પુત્રીને માટે ઘરે સંગીત, સં કૃત તેમ જ અંગ્રેજી,
એમ ત્રણ િવષયના િશક્ષકો રાખ્યા. સુશીલા નાનપણથી જ પ ૂરી સાડી પહેરતી થઈ ગઈ.
પછી તો મઝ
ં ૂ વણ, બસ, એક જ રહી હતીઃ આવી નમણી અને સં કારી પુત્રીનુ ં
સગપણ પેલા સુખલાલની સાથે શી રીતે ચાલુ રાખવુ?ં

સુખલાલના બાપને ઘણુ ં સમજાવવામાં આ યા હતા કે, જમાઈને અમારી જોડે મુબ
ં ઈ
મોકલો: ભણાવીએ-ગણાવીએ, ને પછી કામે લગાડીએ. સુખલાલના બાપે તો સુખલાલને
ક ું કે, "ભાઈ, તારંુ જો સુધરત ું હોય તો ત ું જા," પણ સુખલાલનુ ં મન માનત ું નહોતુ.ં મા
લાંબી માંદગીમાં પડયાં હતાં, તેની સતત સારવાર એકલો બાપ શી રીતે કરવાનો હતો?
નાનાં ભાંડરુને ને કોણ રાંધી ખવરાવવાનુ ં હત?ું વી તેવી ચાલતી હાટડીને પણ કોણ ચાલુ
રાખી શકે તેવ ું હત?ું
સુખલાલે િપતાનુ ં કહેવ ું પણ ન મા યું યારે માંદી માએ એક િદવસ સુખલાલને
પોતાની પાસે એકાંતે તેડાવીને ખાટલે બેસાડી સમજ આપી હતી કે , "બીજુ ં તો કાંઈ નહીં,
ભાઈ, પણ વખત છે ને મોટાં આબરુદાર છે એટલે મન ઉઠી જાય તો વેશવાળ ફોક કરે ,
માડી! ને એવું થાય તો અમારંુ જી યુ ં ઝેર થઈ જાય."
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માએ સંભારી આપેલો આ મુ ો સુખલાલને માટે નવીન જ માહેતી વો બ યો.
વેિવશાળ ફોક કરવાનુ ં કારણ છે લાં પાંચ વષર્માં ઊભુ ં થઈ ગયુ ં છે તેની સુખલાલને સરત
જ નહોતી રહી. માએ વત વધુ પ ટ કરીઃ "એક તો ઈ રે એનો દા'ડો વા યો છે . બીજુ,ં
ક યા પાછી, ખમા! શે'રમાં હજારો પૈયાને ખરચે ભણતર ભણે છે .
યાં જઈને આવે છે તે
સારા સમાચાર આપે છે કે ક યા હાડેતી બની છે , ગજુ કરી ગઈ છે , વાને ઊઘડી ગઈ છે , એ
બધાંય વાનાં િવચારવાં જોવે, માડી! તમારો સંસાર બંધાઈ જાય, વચમાં િવઘન ન આવે તો
બસ. મારે કાંઈ કોઈની ચાકરી જોતી નથી, ત ું તારે સુખેથી તારા સસરા રાખે યાં રહીને
ભણતર ભણ, ને ક યાના વો જ પાવરધો બન."

la

"ના," સુખલાલે જીભને તાળવે ફેરવીને બોલવા પ્રય ન કય : "મને યાં નહીં ગમે."
"નહીં કેમ ગમે?" ને માંદું માત ૃ-મ મલકાયુ:ં " ડી વહુ તો યાં હશે!"

ka

"એટાલે જ નહીં ગમે, બા!" સુખલાલનો નમણો ચહેરો હસવાને બદલે લેવાઈ ગયો;
એની આંખોમાં તે િદવસ પહેલી જ વાર ઝળઝિળયાં હતાં.
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એ કહી કે સમજાવી ન શક્યો, પણ એની પાસે ભાષાભંડોળ હોત તો તેણે કહી નાખ્યું
હોત: "સંતોકડીમાંથી સુશીલા બની ચ ૂકેલી ક યા મારી લાયકાતનુ ં રો રોજ માપ લીધા જ
કરશે, મારે તો સતત એને લાયક બનવા માટે જ મહેનત કરવી રહેશે ને હુ ં મઝ
ં ૂ ાઈ જઈશ."
"તારા મનમાં તું સ ૂઝે એ ઘોડા ઘડતો હોય, ભાઈ," માએ મહામહેનતે ક :ું "પણ
સગપણ ત ૂટયે અમારંુ જી યું ઝેર થાશે, ને પાછળ તારાં ભાંડરડાંને કોઈ નાિળયેર લેવા કે
દે વા નહીં ડોકાય. વળી એવી પદમણી ક યા આજ પંદર વરસના વેિવશાળ પછી પારકા
ઘરમાં જઈને િહંડોળે હીંચકશે તો એ તારા બાપથી કે મારાથી આ અવ થાએ હવે નહીં
સહેવાય. મારી આંતરડી આવી કકળી રહી છે માટે હુ ં તને ફરી કહુ ં ,ં કે જા બાપ."

મુબઈથી
ં
સુખલાલના મોટા સસરાએ પણ છે લો કાગળ ભારી આકરો લખ્યો હતોઃ
"હવે જો સુખલાલને બહાર ન કાઢવા હોય, તો આખરી ચેતવણી સમજજો. અમે કાંઈ
દીકરીને વેચી નથી. અમારે પેટના છોરુને જાણીબ ૂઝીને કૂવામાં નથી ધકેલવુ.ં સુખલાલે
જમાઈ રહેવ ું હશે તો લાયક બનવુ ં પડશે. આંહીં આવીને ભણવુ ં હશે તો ભણાવશુ ં ને ધંધો
કરવો હશે તો દુકાનો ક્યાં ઓછી છે ? બાકી તમે જો એમ સમજી બેઠા હો કે અમારી સુશીલા
આકડે લાગેલ મધ છે , તો તમે ખાંડ ખાવ છો, શેઠ! તમારા ચોરવાડ ગામનાં ધ ૂિડયાં
ખોરડાંમાં છાણના અને તલસારાના ધુમાડા ંકવા સારુ દીકરીને કોઈ ભણાવત ું નથી, શેઠ!
વો િવચાર હોય તેવા લખી જણાવજો, એટલે અમે નાતને જાહેર કરી દઈએ."

આ કાગળમાં સંપ ૂણર્ ધમકી હતી. સુખલાલના િપતાને તે િદવસે ખાવુ ં ભા યુ ં નહીં,
અને િપતા તેમ જ મોટા ભાઈ ઝાંખા દે ખાયા એટલે માતા થાને મહામહેનતે રાંધણુ ં કરનારી,
નાના, પાતળા, પ ૂરો રોટલો પકડી પણ ન શકનારા હાથવાળી બહેન સ ૂર પણ ન ખાધુ,ં ને
નાનેરો ભાઈ પણ ખાધુ ં ન ખાધું કરીને િનશાળે ચા યો ગયો.

y.
co
m

તે પછી ચોથે જ િદવસે સુખલાલને મુબ
ં ઈ જવા ઊપડવુ ં પડ .ું ગામ નજીકના
કસબામાં ઝટ ઝટ પહ ચી જઈને એણે કૉલરવાળાં ખમીસ અને કોટ િસવડાવી લીધાં. બ ૂટ
પણ નવા લઈને પહેયાર્. બહેન આ નવીન પોશાકમાં કોણ જાણે શાથી પણ ન શોભતા
ભાઈને તેલના રે ગાડા રે લાવતો ચાં લો કય . ને મરતી માએ 'ઘણુ ં જીવો'ના આશીવાર્ દ દે વા
બહુ મહેનતે પિતને ટે કે ટે કે બેઠી થઈ દોરડી વા હાથ સુખલાલના નીચે ઢળે લા માથા સુધી
લંબા યા.

2. પીલી જોઈએ

"એને આંહી ઘેર લાવશો મા, સુશીલાને નાહક અટાણથી જ ધ્રા કો પડશે." સુશીલાની
બાએ પિતને, એટલે કે નાના શેઠને, સુખલાલના આવવાની આગલી રાતે જ ભલામણ
આપેલી.
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"તો ભલે પેઢી ઉપર જ સ ૂવાબેસવાનુ ં રાખશુ.ં " નાના શેઠે કબ ૂલ કરી લીધુ.ં
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સવાર પડ .ું જમાઈને ગાડી પર લેવા માટે મોટર કાઢવાની નાના ભાઈએ
(સુશીલાના િપતાએ) વરધી આપી. તે સાંભળી મોટા શેઠે ઠપકો આ યો: "મોટર મોકલીને
અ યારથી જ શા માટે છોકરાને મોટાઈનો કેફ ચડાવવો? ઘોડાગાડી ભાડે કરીને લઈ આવશે
માણસ."

ta

"ના...આ...તો...હુ ં આંટો મારતો આવુ ં ને ઉતારતો આવુ."
ં નાના શેઠે ડર ખાઈને ક .ું
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"તારે જવાની જ ર નથી; અ યારથી એને બગાડવો રે 'વા દે બાપા! અને હજુ કોને
ખબર છે ! આપણે આંધ િકયાં નથી કરવાં. છોકરીનુ ં ભલું બરાબર તપાસવુ ં જોશે. હજી કાંઈ
બગડી નથી ગયુ.ં ટાઢે પાણીએ ખસ કાઢી શકાતી હોય તો ઊનુ ં મ ૂકવાની શી ઉતાવળ છે ?"
એટલામાં તો બેઉ ભાઈઓ બેઠા હતા યાં સુશીલા દાતણ મ ૂકવા આવી. એનુ ં મ
રોજના વું પ્ર િ લત નહોતુ.ં પાણીના લોટા, બે લીલાં દાતણ અને મીઠાની શીશી મ ૂકીને એ
ચ ૂપચાપ ચાલી ગઈ.
"છોકરીના મન ઉપર અ યારથી જ ઝાંખપ ઢળી ગઈ છે , જોયુ ં ને?" મોટા શેઠે દાતણ
દ
ં તા દ
ં તા ક .ું
નાનો ભાઈ મગ
ં ૂ ે મ એ દાતણ ચાવવા લાગ્યો.
"પ્રાિણયા!" મોટા શેઠે શાક લઈને આવનાર ગુમા તાને કહી દીધુ.ં " ટેશને જા, ને
થોરવાડાથી સુખલાલ આવે છે તેને ઉતારી પેઠી ઉપર જા . તમારી સૌની સાથે ઉતારો
રાખજો."
"મને જઈ આવવા દીધો હોત!" નાના શેઠે ફરી એક વાર ડરતે ડરતે ઈ છા બતાવી.

"પણ, એવી શી જ ર છે ?" મોટા ભાઈએ મ પર સખતાઈ આણીને ક .ું "હુ ં કહુ ં તેમ
કરતો આ ય ને, બાપા? ઠાલી શીદ ફ તી કરાવ છ?"
પછી તો નાના શેઠે ચુપકીદી રાખીને દાતણ પતાવી દીધુ.ં ચા પીને પેઢી પર ગયા,
યારે સુખલાલ આવીને બેઠો હતો. એણે બેઉ સસરાઓને મગા
ંૂ
કયાર્ં . જવાબમાં મોટા
શેઠે ફક્ત "આવો" એટલો જ શ દ ક ો.
સુખલાલની બાજુમાં તે વખતે હોટેલની ચાનાં કપરકાબી પડયાં હતાં. ચા િપવાઈ
ગઈ હતી.
"બેવકૂફ!" મોટા શેઠે પેઢી પરના ઘાટીને તડકા યો: " ભાન છે કે નહીં? કપ તો
હટાવી લે આંહીંથી."
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એ ઠપકાના તીરનુ ં િનશાન તો પોતે જ હતો, એમ સુખલાલને, પોતે ગામડામાંથી
ચા યો આવતો હોવા છતાં, લાગ્યા વગર ર ું નહીં. એણે જાતે કપરકાબી ઉપાડીને ઘાટી
તરફ હાથ લંબા યો.
" યાં જરા ભીનુ ં કપડું લાવીને લ ૂછી નાખજો." મોટા શેઠે ઘાટીને નવી સ ૂચના આપી.
એ પ્ર યેક આજ્ઞા અને મહેતાઓ-ગુમા તાઓને ગિતમાન કરી દે વાની એમના હરએક
શ દની એ ગરમી એમ પ ટ સ ૂચવતી હતી કે તાજી સાંપડેલી આસામી હજુ મોટા શેઠને
કોરે કોરાં પહેરી લીધેલાં કપડાંની માફક બંધબેસતી થઈ નહોતી. વધુમાં વધુ તો એમને
સુખલાલ પોતાની લાંબી ગાદીનો એક ખ ૂણો દબાવીને બેઠેલો તે સા યુ.ં
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ગાદી પર બેસવાનો સુખલાલને ખાસ કશો મોહ નહોતો, પણ એને ટે શનેથી લઈ
આવનાર ગુમા તાએ જ એ બેઠક બતાવી હતી. ઊલટાનો પોતે જ િવવેક રાખીને, અથવા
કહો કે ડરતો ડરતો, છે ક ગાદીની કોર પર બેઠો હતો, પણ મોટા શેઠનુ ં યાન બેચેન બની
વારં વાર પોતાની ડાબી બાજુએ બેઠેલા સુખલાલ તરફ કતરાત ું હત.ું પછી તો સુખલાલ
એમની પ્ર યેક નજરના ઠેલા અનુભવતો ધીરે ધીરે ગાદીથી છે ક જ નીચે ઊતરી ગયો.
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"કેમ છે તમારી માને?" ઘણા વખત બાદ મોટા શેઠે પ ૂછ .ું પણ એ પ ૂછવાની રીત
એવી હતી કે જાણે સુખલાલની માતાએ બીમાર પડવામાં મોટા વેવાઈનો કોઈ ખાસ
અપરાધ કય હોય અથવા ઢ ગ આદય હોય.
"સારંુ છે ." સુખલાલએ એમ મા યુ ં કે માતાની બીમારી વણર્વવી અથવા જણાવવી
એ પણ અહીં મુબ
ં ઈમાં એક પ્રકારની અસ યતા ગણાય. જવાબ દે વાની આટલી તક મળતાં
એણે ઉમેય:ર્ં ુ " મારા બાપાએ ને મારી બાએ સૌને બહુ જ સંભયાર્ં છે ."
એનો જવાબ આપવાની જ ર મોટા શેઠને લાગી નહીં અને સુભાગ્યે ટપાલ પણ
આવી પહ ચી, તે વાંચવામાં પોતે પડી ગયા.
દર યાન નાના શેઠ તો પોતાની ઑિફસવાળા પાછલા ભાગમાં ચા યા ગયા હતા.
ટપાલ વાંચી લઈને મોટા શેઠ ઑિફસમાં દાખલ થયા; બેસીને પછી નાના ભાઈને ક :ું
"જોઈ લીધી ને િશકલ?"
"દુબળા બહુ પડી ગયેલા દે ખાય છે . પાંચ વરસ પહેલાં તો...."
"પણ પાંચ વરસ પહેલાંની કાણ કાં માંડય? પરણે છે એનાં ગીત ગા ને! આમાં તને
કાંઈ બોણી લાગે છે ? છે રતી વું નામ?"
"આંહીં ઠેક થઈ રહેશે."

"રાજા બાદશા વી વાત કરવી રે 'વા દે ત,ું ભાઈ! રે 'વા દે હવે. ને મારે મારી એકની
એક છોકરીનો ભવ નથી સળગાવી દે વો."
બેઉ ભાઈ વ ચે એક જ સંતાન સુશીલા હતી. મોટા ભાઈનાં પ નીને ફરજદં થયેલાં,
પણ જીવેલાં નહીં. સુશીલા જ એમના સકળ સંતોષનુ ં સાધન હતી. મોટા ભાઈને વારસદાર
મેળવવા માટે ફરી પરણવાનુ ં ઘણાએ ક ું હત ું પણ, પ્ર યેક માણસના જીવનમાં પ્રકાશ અને
છાયા બેઉ હોય છે તેમ, આ મોટા શેઠનો આ મપ્રકાશ ચુ ત એકપ ની વમાં પ્રકટાતો હતો.
એણે તો પોતાના સમ ત વારસાની માિલક સુશીલાને જ માની હતી.
"પણ હવે તેન ુ ં કરવું શુ?ં "
"કરવું તો પડશે જ ને! જોઈએ, કામે લગાડી જોઈએ; વે માંથી તેલ કાઢવા
વાત લાગે છે ; છતાં આપણે તો પીલી જોઈએ."

વી
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પછી તો 'પીલી જોઈએ' એ મોટા શેઠનો બોલ શ દશઃ સાથર્ક થયો. એમણે
સુખલાલને સામા ય ઉમેદવારની
મ જ પેઢીના મહેનતભયાર્ કામમાં ધકેલી દીધો.
સુખલાલ પણ કેડય બાંધીને જમાઈપણાની પરીક્ષા આપવા લાગ્યો. એણે પોતાની
માનહાિનના િવચાર દૂ ર મે યા. રાતે સ ૂવા જતી વેળાએ માંદી માતાના બોલનો એ જાણે
માનિસક જાપ કરતો: "સગપણ જો ત ૂટશે ને, ભાઈ, તો અમારાં જીવતરમાં ઝેર ભળી જશે."
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3. પહ ં ુ િમલન
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આ યા બાદ ત્રણેક મિહને સુખલાલે સુશીલાને પહેલવહેલી દીઠી. વ ચે બે'ક વાર
સસરાએ જમવા નોતય હતો યારે પોતાની સાથે મોટરમાં જ લાવી, જમાડીને તરત જ
મોટરમાં પેઢી પર મોકલી દીધેલ. જમતાં જમતાં એણે કોઈનો ફક્ત એટલો જ ટ કો
સાંભળે લ કે 'સુશીલાબહેનને મ ૂકીને મોટર પાછી જલદી લાવજો.' એટલે એણે અનુમાન
બાં યુ ં હત ું કે ક યા મોટરમાં બેસીને ક્યાંક બહાર જાતી હશે. ભણવા જાતી હશે? ભરવાગથ
ં ૂ વા કે સંગીત શીખવા જતી હશે? બજારમાં સાડીઓ ને સાડીઓની િપનો લેવા જતી હશે?
એવા પ્ર ો ઊઠયા, ને જમતો જમતો સુખલાલ મનથી તો મુબ
ં ઈના કેટલાય પ્રદે શોની
ટાંિટયાતોડ કરતો ર ો.
પછી પેઢી પર પાછા જતી વખતે મોટરમાં મોખરે શૉફરની જોડાજોડ બેઠો, યારે
પાછળની કઈ સીટ પર સુશીલા કેવી છટાથી બેસતી હશે તે પણ એણે ક પી જોયેલ.ું એની
ઘ્રાણેિ દ્રરીયે મોટરમાં રહી ગયેલી કોઈ માતેલી ખુશબોના પરમાણુઓ પણ પીવા પસંદ
કરે લા. પણ એ બધું એટલું તો ગ્રા ય પ ધિતનુ ં હત ું કે ન તો કદાિપ સુખલાલ એ
મનોભાવોને ભાષામાં મ ૂકી શકે કે ન કોઈ કિવ-વાણીને પણ આવા ગ્રામીણની મનોવેદના
ક પવાનુ ં માફક આવે.
એક જ માણસની સુખલાલને ઈ યાર્ આવી હતી - મોટરના શૉફરની. એની પાસે
સુશીલાનો ર રજ ઈિતહાસ હશે. એની સામેના નાનકડા દપર્ણમાં સુશીલાનુ ં પ્રિતિબંબ
રો રોજ પડતું હશે. સુશીલા
કશાં તેલઅ રો કે પુ પો ધારણ કરતી હશે, તેની ખુશબોનો
રાંક-ધરવ તો આ શૉફર જ કરતો હશે!
ઘણી ઘણી વાર એ બધી વાતો શૉફરને પ ૂછી જોવાની નાદાન ઈ છાને વારં વાર
દાબી દે તો પોતે બેઠો રહેતો હતો, એટલે કે પેઢીનુ ં કામ કયાર્ કરતો.

ત્રણેક મિહના પછી કેરીની ભરપ ૂર મોસમ હતી. અમાસની રજા આવતી હતી. મોટા
શેઠને બહુ બહુ સતાવી રહેનારંુ એક ગ ૂમડું માંડમાંડ મટ ું હત,ું એટલે એમની ઈ છાથી
આખા કુટુંબની તેમ જ પેઢીના ટાફની એક ઉજાણી ગોઠવાઈ હતી. જી.આઈ.પી. રે લવેના
એક પરામાં પહાડોની નજીક નેહીઓનો એક ખાલી બંગલો હતો. ચૌદશની આગલી આખી
રાત ટાફના જુવાનોએ મીઠાના માટલાથી માંડીને કેરીના ટોપલા સુધીની તમામ ચીજો યાં
પહ ચતી કરવાની ધમાલ બોલાવી.
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સુખલાલ એ વૈતરામાં શાિમલ હતો. મુબઈ
ં
આ યા પછી એના શરીરને પ ૂરત ું પોષણ
મળતું નહીં, કેમકે એને રાતિદવસ એક બાજુથી થોરવાડનાં કુટુંબીજનોના અને બીજી બાજુ
સુશીલાના િવચારો કયાર્ જ કરવાની ટે વ પડી હતી. આ રાત્રીએ એણે વધુ જોરથી મહેનત
કરી, કેમકે આખા િદવસની ઉજાણીમાં ક્યાંઈક ને ક્યાંઈક એકાદી વાર તો સુશીલાને જોઈ
લેવાની એને ધારણા હતી. એ ધારણાના કૃિત્રમ જોર પર વધુ પડતો િવ ાસ મ ૂકીને
સુખલાલે આખી રાત સામાનની લે-લાવ કરી. તે રાતે એની છાતીએ પહેલો સટાકો જોરથી
બો યો.
આ સટાકો પેઢી પર ખેંચેલી કામગીરીની પહેલી પહ ચ લઈ આવનારો કાસદ હતો.
સુખલાલ પાસેથી કામ લેવાની ગુમા તાઓની આવડતનો એ અંજામ હતો.

ka
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'ક્યાં ગયા સુખલાલ શેઠ? શુ ં કરે છે સુખલાલ શેઠ?' આ કામ એમને બહુ ફાવશે!'
વગેરે વગેરે વાક્યો પેઢીના નોકરો સુખલાલ જો જરીકે પગ વાળીને બેઠો હોય તો તરત જ
શેઠના સાંભ યામાં આવે એ રીતે બોલતા. એટલે સુખલાલ યાં હોય યાંથી બેઠો થઈ જતો.
નોકરોને એ રીતે સુખલાલ આમોદનુ ં તેમ જ રાહતનુ ં સાધન થઈ પડેલો. આંહીં ઉજાણીમાં
પણ સુખલાલને એ જ બીક લાગી, એટલે એણે પેઢી માં લા મુખ્ય મ કરીખોર 'પ્રાિણયા' ઉફ
પ્રાણજીવનને હાથેપગે લાગી ફકત કેરીનો રસ કાઢવા જ બેસી જવાની મહેરબાની માગી
લીધી.

ta

"અરે હવે રાખો રાખો, ભાઈસા'બ!" પ્રાિણયાએ મ કરી કરી, "એક િદવસ તમે જ આ
બધાના ધણી થવાના છો ને? ઠાલા અમને કાં આમ ભડા
ં ૂ લગાડો?"
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સુખલાલ સમજતો કે બોલનાર
બોલે છે તેનાથી ઊલટું જ માને છે . પણ એ
સમજણ પ ટ ન થઈ શકે તેવી હતી. સુખલાલ ફક્ત "ભાઈસા'બ ભાઈસા'બ!" જ કરતો
ર ો.
"સાંભળો!" એમ કરી પેલા મ કરીખોરે - ટાફના 'દાદા' ગણાતા પ્રાિણયાએ સુખલાલને એક બાજુ લઈ જઈને ક :ું "તમારા પેટમાં આજ પાપ છે ."
"શું પાપ?"
"કહી દઉં?"
"કંઈ જ નથી."
"તમારો...ઈરાદો...આજરોજ...આ થાનને િવશે... સુશીલાબહેનને... મળવાનો... છે !"
છાતીમાં બીજો સબાકો આ યો. છતાં સુખલાલે હસવાનુ ં ચાલુ રાખ્યુ,ં ને એટલું જ
ક :ું "મને િનરાંતે બેસીને કામ કરવા દો. મારા નામનુ ં બુમરાણ ન મચાવશો."
"તો વચન આપો."
"શુ?ં "

"કે સુશીલાબહેનને િબલકુલ મળવુ ં નહીં."
"અરે ભલા માણસ, મારો જીવ જાય છે ."
"એમ નહીં છોડી શકાય તમને. કૉલ આપો, કે સુશીલાબહેન ચાહીને બોલાવે તોપણ
બોલવું નહીં."
"પ્રાણજીવનભાઈ, હવે તમે ચ ૂપ કરોને, બાપા!"
એ રગરગાટથી તો ઊલટાનો આગળ વધતો પ્રાિણયો જરા મોટે ઘાંટે કહેવા લાગ્યો:
" માલ કે વીંટી આપવાં નહીં."
“કૃપા કરીને-"
"પ્રેમપત્ર અરસપરસ આપવા નહીં."
તેવા ગોટાિળયા શ દે પ્રાણજીવન
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વધુ અવાજ કાઢીને, પણ બીજા કોઈ ન સમ
ુ
જ મ કરતો ર ો.
"છે કબ ૂલ?"

"કબ ૂલ, ભાઈ, કબ ૂલ! કોણ આવવાનુ છે , ને શી વાત છે ? મને મરી રહેવા દો ને,
પ્રાણજીવનભાઈ!" સુખલાલે એક િવશેષ સટાકાની વેદના અનુભવી.
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પ્રાણજીવને રહેમિદલી કરી. સુખલાલ રસોડાની બાજુના ખંડમાં કેરીઓ ઘોળનારાઓ
સાથે બેસી ગયો. પ્રાણજીવને તમામને કહી દીધુ:ં "સુખલાલ શેઠને આ કામ પરથી કોઈએ
ઉઠાડવાના નથી, દોડાદોડ કરાવવાની નથી; એ બીમાર છે ."

ka

કેરી ઘોળતાં ઘોળતાં છાતીનો દુખાવો વધતો જતો હતો અને સૌના 'દાદા'
પ્રાણજીવને ચેતાવેલા ગુમા તાઓ જોકે સુખલાલની સીધી મ કરી નહોતા કરતા, તો પણ
કોઈ કોઈ બહાને સુશીલાબહેનનુ ં પાત્ર વ ચે લાવી ઊભુ ં રાખતા.

ta

"અરે ભાઈ, આ કેરી તો સુશીલાબહેને જ પાસ કરી. સારામાં સારી તો એમણે પાસ
કરે લી જ નીવડી."
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"સુશીલાબહેનને કેરીની પરખ કોણ જાણે કુદરતી જ છે , હો!"
"એ કાંઈ શીખવી થોડી િશખાય છે ?"
"સુશીલાબહેન જો કાલે મોટરમાં મારી સાથે ન હોત તો મારી તો અભાગ્ય જ બોલી
જાત, કેમકે મેં પાંચ મણનો
ઢગલો પસંદ કરે લો તે માં લી - જુઓ, આ દસે દસ શેર
લીધેલી તે ખાટી નીકળી. સુશીલાબહેને જ મને એ ઢગલો લેતો વાય હતો. એણે કહેલ ું કે,
દયાિળયા, મને આમાં અંદરથી ઊંડી ઊંડી ખાટી વાશ આવે છે ."
"એમના મોસાળમાં આંબા ઘણા થાય છે , એટલે યાંનો અનુભવ હોવો જોઈએ."
"આંબા તો આ ઓતમચંદની વહન
ુ ે િપયર પણ ક્યાં ઓછા થાય છે , તોય એની વહુને
કાં કેરીનુ ં પારખું નથી? વાત કરો છો તે ઠાલા?"
"આ દયાળજી હમેશાં સુશીલબહેનનો પક્ષ બહુ ખેંચે."
ભજો."

"એમનામાં એવા ગુણ છે , આવડત છે ; એને કોઈ બેવકૂફ બનાવી જાય કે રામ રામ

કેરીઓ ઘોળવાની સૌની શિક્તને તેમ જ રિસકતાને અખ ૂટ રાખનારંુ ઝરણુ ં આ
સુશીલાબહેનનુ ં નામ થઈ પડ .ું બધા સામસામા જોઈ વાતો કરતા હતા; ઊંચુ ં નહોતો જોઈ
ું જરાક હુ ં સ ૂઈ લઉં?
શકતો એક સુખલાલ. એણે ક ટ પામી પામીને આખરે સૌને પ ૂછ :"
છાતીમાં દુખાવો થાય છે ."
"સ ૂઓ ને બાપા! તમને જમાઈને ના પાડવાની કોની મગદૂ ર છે ? લો, ગાદલું લાવી
આપુ?ં એ...ચોથા ખંડમાં પલંગ પડયો. યાં જઈને પોઢો ને, બાપલા!"
એવા યંગને કાને ધરવાની વેળા નહોતી રહી. સુખલાલનો દે હ લાદી પરજ લંબાયો
ને પડખું ફેરવીને સ ૂતો. છાતીને એણે દબાવી રાખી હતી.
"હાલો, સૌને શેઠ બોલાવે છે ," એક માણસે આવીને ખબર આ યા: "તળાવમાં નહાવા
પડવાનુ ં છે . રસ કાઢી કરીને જલદી આવી પહ ચવાનુ ં છે ."
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"મજા થઈ, ભાઈ! જામી ગઈ, ભાઈ!" એમ બોલતાં સૌએ ઝપાટો રાખ્યો. સુખલાલને
સ ૂતો મ ૂકીને તમામ તળાવમાં નહાવા ઊપડી ગયા. જતાં જતાં એમણે દયા ખાધીઃ "એને
બચાડાને પડયો રે 'વા દે જો!"
સુખલાલને કાગાનીંદર આવી ગઈ હતી એટલે બીજાએ હાથ ધોતે ધોતે વધુ પ ટ
દયા દે ખાડીઃ "કેવો મ ૂરખનો સરદાર છે ! હજીય પડયો છે આંહીં ને આંહીં. હજીય એને આશા
છે . ઓ યો મોટો શેઠ જોયો છે ! આખર ધક્કો મારીને કાઢશે."
"પણ રોક્યો છે શા માટે ?"
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"શી ફારગતી?"

la

"ફારગતી લખાવી લેવા માટે."

"કે હુ ં પોતે માણસમાં નથી, માટે આ વેિવશાળમાંથી
રાજીખુશીથી માગણી કરંુ .ં "

ટકો કરવા હુ ં મારી

ta

ું !"
ું
"મ ૂઓ પડયો તો તો! પછી એને કોણ દીકરી દે ત'ત
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"એમ કંઈ કહેવાય નહીં. હમણાં જો મુબ
ં ઈમાં નસીબનો તડાકો લાગી જાય, પચીસ
હજાર િપયાની મ ૂડી લઈ ઘેર જાય, તો શુ ં ક યા ન મળે ? શી વાત કરછ? ક યા તે મદાર્ ઈને
મળે છે કે િપયાને?"
આ વાતાર્લાપ ઓરડાની બહાર, બંગલાની બહાર, તળાવની પાળ સુધી લંબાતો
ગયો. ને સૌ પોતપોતાનાં સોરઠી ગામડાંની બા યાવ થાના ખોળામાં આળોટતા આળોટતા
તળાવના પાણીમાં ઝાડ પરથી પલ ઠીયા, કોિશયા ઈ યાિદ જાતજાતના ધ ૂબાકા ખાવા
લાગ્યા. િકિકયાટા મ યા, કાન પડ ું સંભળાતું નહોતુ.ં રસોઈ કરી લઈને બેઉ 'મહારાજો' પણ
સૌની સંગાથે ભ યા હતા.
અધ ક કલાક એમ ગયો હશે યારે 'મહારાજ!' 'મહારાજ!' એમ બોલતું કોઈક બાજુના
ખંડમાંથી ચા યુ ં આવત ું લાગતાં નીંદરમાંથી ઝબકીને સુખલાલ યાં આંખો ઉઘાડે છે યાં
એણે 'મહારાજ નથી કે?' એવો પ્ર પ ૂછતી એક ક યાને પોતાની સામે ઊભેલી જોઈ. એને
જોતાં જ સુખલાલ ઊઠીને બાકીની એકાદ-બે કેરીઓ પડી હતી તે ઘોળવા મંડી પડયો.
આવનાર ક યા સુશીલા જ હતી. એણે સુખલાલને પ્રથમ સ ૂતેલોને પછી બેબાકળો
ઊંઘમાંથી ઊઠતો િનહા યો; એ પાછી ફરવા જતી હતી, પણ એનાથી પુછાઈ ગયુ:ં "રસોયો
નથી?"

"મને ખબર નથી."
ઓરડાની અંદર પાછી ચાલી જઈને એ થોડીવાર થંભી ગઈ. એને ખાતરી તો હતી
જ, કે આ જ પોતાનો િવવાહીત પિત સુખલાલ છે . છતાં એકાંતે એને પહેલવહેલો જ જોયો.
દૂ રથી એ સુકાઈ ગયેલો, કદ પ લાગતો હતો, પણ આ બે જ ટના અંતરે ઊભાં ઊભાં
એણે સ ૂતેલ ું િનમર્ળ નમણું મ પણ જોયુ,ં ને પછી જાગતા મ ના વર સાભ યા. વ છ એક
વાકય પણ સુખલાલ બોલી શકતો નથી ને એ તો બેવકૂફ ગાંડા ગમાર વો છે વગેરે વાતો
એ ઘરમાં રોજ સાંભળતી હતી. એ વાતો સાચી શી રીતે હોઈ શકે?
ું એટલું બોલીને એ
"તમારે સ ૂવુ ં હોય તો સ ૂઈ જજો. મારે તમારંુ કાંઈ કામ નહોત."
યાં ઊભી હતી યાં જ ઊભી થઈ રહી. એને જાણે કે રોકવા માટે પાછલા ખંડમાંથી
સુખલાલે જવાબ વા યોઃ "ના, હુ ં તો સહેજ છાતીમાં દુખાવો થતો હતો એટલે જ સ ૂતો હતો.
કામ તો મેં મારા ભાગનુ ં કરી લીધું છે ."
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સુખલાલના આ પ્ર યુ રની પાછળ સતત સળગતું ભાન હત ું કે સગપણ ન ત ૂટે
તેટલા ખાતર થઈને પોતે ત ૂટી મરીને પણ પોતાની માણસાઈ પુરવાર કરી દે વાની છે .
"તમે દૂ બળા દે ખાઓ છો." સુશીલા હજુય બાજુના ખંડમાં ઊભી ઊભી નખમાં મોઢું
જોતી જોતી પ ૂછતી હતી. સુખલાલને આશા આવી કે એ સુશીલા હોય.
ખાતરી થતાં એ જલદી જલદી બોલી ઊઠયોઃ "દૂ બળો તો હુ ં જરાય નથી. મારી બાએ
તમને બહુ સંભારે લ છે ."
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"બાને કેમ છે ?" ઓરડામાં ઊભેલી સુશીલાએ થોડીક વાર થંભી જઈને પછી સામો
સવાલ કય , યારે સુખલાલના ઊડી ગયેલા પ્રાણ પાછા આ યા. કેમકે ‘મારી બાએ તમને
બહુ યાદ કયાર્ં છે ' એ સમાચારના જવાબમાં સુશીલાનુ ં જરી ટલું મૌન પણ દા ગોળે
ભરાતી તોપ વુ ં લાગે એ વાભાિવક હત.ું થોડીવાર થંભવાનો સુખલાલનો વારો આ યો.
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પોતે 'મારી બા' એવો પ્રયોગ કય છતાં આ ક યા 'બાને કેમ છે ?' એવુ ં બોલી. બે
વ ચે િહંદુ સમાજની રચનાએ મોટું અગોચર અને માિમર્ક અંતર મ ૂકેલ ું છે . 'બાને કેમ છે ?' એ
પ્ર માં કોઈ અણશીખ યો આ મભાવી િવનય હતો.
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"હુ ં નીક યો યારે તો ચાંદલો કરવાય ઊઠી શકાણુ ં નહોતુ;ં સ ૂતે સ ૂતે જ દુખણાં લીધાં
હતાં. તે પછી કંઈ ખબર નથી."
સુશીલાનુ ં યાં થંભી જવું એને પોતાને જ કોઈ િવિચત્ર પ્રદે શમાં આવી પડયા વુ ં
લાગતું હત.ું પોતાની સમક્ષ ત ન કંગાલ અને રે િઢયાળ ઢોર વો રજૂ કરવામાં આવેલો આ
જુવાન, તેની વાણીમાં નવા નવા ઝંકાર ક્યાંથી ટે છે ? પોતાની થનાર સાસુની કાયમી
બીમારી તો સુશીલાના ઘરમાં શાપો વરસાવવાનો તેમજ ગાળો કાઢવાનો એક કાયમી
પ્રસંગ હતો. સુશીલાના મનમાં એ માંદી સાસુના ગંધાતા રોગનુ ં એક ભૈરવ પ સગાંઓએ
સરજાવી દીધું હત.ું પણ આ જુવાને આપેલા સમાચારમાં ભયાનકતા કરતાં દયાદ્રર્તા વધુ
હતી. પુત્રને ચાંદલો કરવા ઊઠવાનો ય ન ણે કય હશે, સ ૂતે સ ૂતે ણે મીઠડાં લીધાં હશે
ને મને સાંભયાર્ ન ુ ં ણે ક ું હશે, તે સાસુ ભયંકર કેમ હોઈ શકે?
"તમે ઘરે કાગળ જ નથી લખતા?" એ હજુય અંદર ઊભી ઊભી નીચે જોઈ રહીને
િવચારો કરી કરી પ ૂછતી હતી. એની આંખો આગલાં -પાછલાં બારણામાં જોતી હતી.
"હવે લખીશ."
"કેમ હવે?"

"તમારા ખુશીખબર... અને તમે એના ખુશીખબર પુછા યા છે વગેરે." સુખલાલે
કેરીનો રસ કાઢી લીધા પછી હાથ ધોતાં ધોતાં ઓરડા તરફ જોઈને ક .ું સુશીલાના
ખુશીખબર લખતાં પહેલાં જાણે પોતે પ્ર યક્ષ ખાતરી કરી લેવા ઉ સુક હતો કે તિબયત તો
સારી જ છે ને!
તિબયત તો અણધારે લા પ્રમાણમાં સારી લાગી. સહેજ શામળી પણ તેજ મારતી
ચામડી હતી. એવી ચોખ્ખી આંખો બહુ થોડી છોકરીઓની જ હોય છે . વધુ િવગતો તો
સુખલાલ જોઈ ન શક્યો. પારકી ક યાના શરીર પર નજરના ઉંદરડા દોડાવવામાં રહેલ ું
જોખમ એ જાણતો હતો. આ િક સામાં તો જોખમ ઘણુ ં મોટું હત.ું
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હજુય સુશીલા જતી નહોતી. એટલે સુખલાલ ભય પામવા લાગ્યો. પ્ર યેક છોકરામાં
કુદરતી જ એક ભયભરી મા યતા ઠસે છે કે છોકરીનો વાંક હશે તોપણ છોકરી છે ક છે લી
ઘડીએ પોતાની જાતને બચાવી લેવા માટે છોકરા પર બનાવટી આળ નાખતી જશે. એને
ખોટું બોલતાં તેમજ કૃિત્રમ આંસુ પાડતાં વાર નથી લાગતી. આંહીં સુખલાલને પણ આ
અજાણી છોકરીની એવી જ કાંઈક ફાળ હતી. તેમ આ ઊભી ઊભી મને બનાવતી તો નહીં
હોયને, એવો સંશય પણ પાછળથી એના મનમાં પેદા થયો. એ હવે જાય તો આફત ટળે !
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પણ સુશીલાના પગ તો વધુ ને વધુ ચોટતા ગયા. બહાર તળાવમાં ઉપરાઉપરી
ભફાંગ ભફાંગ અવાજો બોલતા હતા, પાણીની દે ગડીઓ ચડી રહી હતી. નાહનારાઓનુ ં
િકિકયારણ મ યુ ં હત.ું નીકળી જનારાઓને ફરી ધસડી જઈ ને પાણીમાં નાખવાનાં તોફાનો
પણ સંભળાતાં હતાં. મોટા શેઠ ને નાના શેઠ પણ તળાવ પર હતા, એ તેમના ઘાંટા પરથી
સુશીલા પારખતી હતી. મોટા બાપુજીનુ ં ગ ં, એકદમ બની ગયેલા લ મીવંતોના વું
ભરડાઈ ગયેલ ું હત.ું
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એ બધા વરો વ ચે ભાત પાડતો એક મોટરનો ગ ના-નાદ ઊઠયો, અને સૌનો
સ કાર- વર ઊઠયોઃ "ઓહો! િવજયચંદ્રભાઈ! ચાલો, જલદી કપડાં ઉતારો."
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મોટરમાંથી ઊતરનાર એક સં કારી દે ખાતા જુવાનને લેવા માટે મોટા શેઠ સામા
ગયા, ને પછી બેઉની વ ચે "કેમ મોડા પડયા?" "સેતલવાડ સાહેબને મળવા જવાનુ ં
ું
હત."..."સર
પી.નો કાગળ આવી પડેલો" વગેરે વાતાર્ લાપ થતાં થતાં બેઉ જણા બંગલામાં
ચડયા.
મોટા શેઠે બ ૂમ પાડી: "ક્યાંછે સુશીલાનાં બા ને ભાભુ વગેરે? આ િવજયચંદ્ર આવી
પહ યા છે , લો હવે પીરસવાની તૈયારી કરાવો. મા'રાજ ક્યાં છે ?" એમ બોલતાં બોલતાં
મોટા શેઠ રસોડામાં દાખલ થાય તે પ ૂવેર્ સુશીલાથી એ થાન છોડી શકાયુ ં નહોત.ું મોટા
બાપુજીને દે ખીને એણે ચાલવા માડ ,ું યારે એની આંખો ઉ કેરાયેલી હતી; એને પણ મોટા
શેઠે ક ઃુ "કેમ સુશીલાબહેન, હવે િપરસાવો ઝટ, બેટા! િવજયચંદ્ર આવી ગયા છે ."
જવાબ આ યા વગર સુશીલા તો સામી બાજુના ીઓવાળા ઓરડામાં ચાલી ગઈ.
પણ મોટા શેઠે આગળ વધી "કાં મા'રાજ, પીરસો હવે." એમ ક ું યારે યાંથી સુખલાલે જ
જવાબ આ યોઃ
"હા જી, હુ ં બોલાવું

ં મહારાજને."

સુખલાલ એટલું કહીને હાંફળોફાંફળો તળાવ પર દોડયો. એને દે ખીને મોટા શેઠને
ખાઈ ગઈ. એ ગોલો સુશીલાને મળવા જ શુ ં આંહીં પેસી ર ો હતો? સુશીલાને શુ ં એણે જ
પી ધાકધમકી મોકલીને તેડાવી હશે? સુશીલાનુ ં મ સ ૂણેલ ું કેમ હત?ું એ તીખો આદમી

સબ ૂરી ન પકડી શકયો. જ ર પડે તો આખી ઉજાણી ઉપર ધ ૂળ વાળી દે વા એ અધીર
બ યો.
સુખલાલની કશી ગણના જ કયાર્ વગર એ ીઓના ઓરડા તરફ ઉતાવળે પગલે
ચા યો ગયો ને એણે પોલીસ અિધકારીની ઢબે બાતમી મેળવવા માંડી.
"શું હત ું સુશીલાને? યાં રસોડે જઈને કેમ ઊભી હતી? કોણે યાં તેડાવી હતી? કોણે
એને કડવુ ં વેણ ક ું છે ? કોણ એને ડરામણી દે ખાડે છે ? હુ ં એને ચીરીને મીઠું નિહં ભરી દઉં?
એ છે કોણ હરામજાદો? કઈ સ ાને િહસાબે એણે સુશીલાને યાં બોલાવી હતી? ને એનો તો
હજી મારા ઘરમાં પગ મ ૂકવાનોય અિધકાર નથી, યાં શુ ં એ છોકરી ઉપર સ ા ભોગવતો
થઈ ગયો? કુ ો! મવાલી! ગઠીચોર!’’
"ચ ૂપ રહો, અરે ધીરા રહો ભલા થઈને," મોટા શેઠનાં પ નીએ ધીરે સાદે ધણીને
ઠપકો આ યો. "કાંઈક સમજણ તો પડવા દો."
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"સમજણ શી?" અંદરથી સુશીલાની બા લાજને છતે ઘ ૂમટે ઠનો પક્ષ ખેંચતાં બોલી
ઊઠયાં."છોકરી હીબકેહીબકાં ભરી રહી છે , ભાભીજી! તપાસ તો કરો, કોણે એને ધમકાવી છે ?"
"બા-બા-બા પણ તમે ચ ૂપ - છતાં - તમને કોણ -" એવા શ દો સુશીલાના
હીબકાંમાંથી ઊઠતા હતા. એ શ દોનુ ં વાકય બની શકત ું નહોતુ.ં સુશીલા
કહેવા માગતી
હતી તેનાથી ઊંચો જ ભાવ એની બાએ એના બોલમાંથી ઉઠા યો હતો.
"ભાભુને -ભાભુને -આંહીં - બોલાવો." સુશીલાએ ક .ું
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એને ભાભુ પર વહાલ અને
ધા હતાં મોટા શેઠનાં સંતાનિવહોણાં પ ની અ યંત
ગરવાં હતાં, ને સુશીલા પર તેમનો જ સં કારપ્રભાવ હતો.
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"ભાભુના પડખામાં રહીને જ ત ું એના વી ભલીભોળી બની ગઈ છો," એમ બોલતાં
એની બાએ પોતાની
ઠાણીને બોલા યાં: "આ તમારી રિઢયાળી બોલાવે છે તમને,
ભાભીજી?"
"કેમ બેટા?" ભાભુએ કશો જ ઉકળાટ બતા યા વગર પ ૂછ .ું

pu
s

"મોટા બાપ ૂજીને કહો કે કોઈને કંઈ કહે નહીં."
"ન કહે તો શું સાંખી યે! પરણા યા વડી દીકરી જોડે આંહીં એકાંત કરતાં શરમ ન
આવી પાળાને! કાઢો ને હવે આંહીંથી, કાંઈક ટકો પતાવો ને આ વાતનો!"
સુશીલાની બા આંહીંથી
બોલતાં હતાં, તેને મોટા શેઠ બહાર ઊભા ઊભા ઝીલતા
હતા. "એ હવે તમે તમારે જોયા કરો. તમારા ઠને બધીય િવ ા આવડે છે . તમારા ઠે
પંદર વષર્થી મુબ
ં ઈ ખેડી છે . એની પાસે એકોએક તાળાની ચાવી છે , હવે તમે તમારે તાલ
જોયા કરો. ઘીને ઘડે ઘી થઈ રે 'શે, બાપા! મને કાંઈ થોડી ચાટી ગઈ હશે? શુ ં કરંુ ? ગમ
ખાઈને બેઠો ,ં કેમ કે ઘરનુ ં માણસ જ મને મોળો પાડી દે છે ને! નીકર હુ ં આટલી વાર
લાગવા દઉં કાંઈ?"
"સબ ૂરી રાખો, સબ ૂરી રાખો; ઉતાવળા સો બાવરા થાવ મા."
જ જાપ સંભળાવતાં હતાં.

ઠાણી હજુય પિતને એ

આ હાકોટા તળાવની પાળે પછડાયા. નાહાવાનુ ં થંભી ગયુ.ં શી નવા જૂની થઈ તેની
કોઈને જાણ નહોતી. ભણકારા વાગી ગયા એક ફક્ત સુખલાલના ભેજામાં. પણ આ
તોફાનમાં સુશીલા શો ભાગ ભજવી રહી હતી? એને આવેલી ક પનાઓ કારમી હતી.

રસોડામાં એની અને સુશીલાને વ ચે છે લી વાત આ હતીઃ "શુ ં કામ બધાં તોડાવવાં ફયાર્ં
છે ? મેં ક્યાં કોઈને ક ું છે ? મને ક્યાં કોઈએ પ ૂછ ું છે ? તમે
કામના ઢસરડા કરો છો તેની
મને ખબર છે , મારંુ મન બળે છે . તમારા શરીરને સાચવતા શા માટે નથી?"
આટલું કહેતી કહેતી એ ઓરડામાં ઊભી ઊભી રડી કે તરત જ મોટા શેઠ આ યા
હતા. પણ એણે અંદર જઈને કોણ જાણે શોય ખુલાસો કય હશે?
છોકરીઓનો શો િવ ાસ?

4. િવજયચં

ંુ ય ત વ

y.
co
m

પંગત ગોઠવાતી હતી, યારે મોટા શેઠે પ્રાણજીવનને બોલાવી ધીમેથી ક :ું
"પ્રાિણયા, એ રિઢયાળાને મારી સામે બેસવા દઈશ મા!"
"એ હો. િફકર નહીં."
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પછી પ્રાણજીવને
જુિક્તથી સુખલાલને એક પછી એક ફેરફારો કરીને ખ ૂણાની
ુ
જગ્યામાં ખેસવી દીધો, તે જિક્ત જોઈને મોટા શેઠને ખાતારી થઈ ગઈ કે કોઈક િદવસ આ
ગુડં ો પ્રાિણયો મારી પેઢીનો ભાગીદાર બનશે. દર યાન પ્રાણજીવને સુખલાલની બાજુમાં
બેસીને પડખામાં ઘુ તા ચડાવવા માંડયા હતા. મારતો મારતો ગણગણ વરે બોલતો હતો:
"પરાક્રમ કયુર્ં લાગે છે ! સોગંદ પા યા નહીં ને? ઉતાવળે બાફી નાખ્યુ ં ને? હવે લબાચા બાંધો
રાજ, અચકો મચકો કારે લી!"
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તે દર યાન તો પેલા માનવંત યુવાન પરોણા િવજયચંદ્ર ે સૌની આંખોને રોકી લીધી.
િવજયચંદ્ર ે પોતાનો હાફકોટ અને બદામી રે શમી ટોપી આ તેથી ઉતારીને પોતાની બેઠક
ઉપરની જ ખીંટી પર લટકા યાં. બાકીના તમામે પોતાના કપડાં દીવાનખાનામાં ઉતાયાર્ં
હતાં. આવા એક નાના કામમાં પણ િવજયચંદ્ર બીજા સૌથી જુદો તરી આ યો. એની ટોપી
નીચેથી પ્રકટ થયેલ ું માથું ચીવટ અને સુ યવ થાનો એક અપ ૂવર્ નમ ૂનો હત.ું એકેએક વાળ
પોતાને વ થાને લ કરી િશ તનુ ં પાલન કરતો હતો. જુલફાં ઊડ ઊડ થતાં રાખવાની
િવજયચંદ્રની આદત નહોતી. એનુ ં ખમીસ પણ કોઈ જીવતું સાથી હોય તેવી સાચવણી
પામત,ું શરીર સાથે પ ૂણર્ મહો બતથી મેળ ખાત ુ હત,ું એના ધોિતયાનો એક પણ સળ
ઉતાવળ, બેપરવાઈ અથવા 'ઠીક છે , ચાલશે' એવુ ં દ્રુ સંતોષીપણુ ં બતાવતો નહોતો. એક
પણ ચરકા કે વાળ વગરની એની હજામત પણ જીવન જીવવાની કળાની સાક્ષી પ ૂરતી
હતી.
એને પોતાની અડોઅડ બેસારીને જમતાં જમતાં મોટા શેઠે ઠીક વાતો જાણી લીધી.
િપતામાતા નાનપણથી જ ગુજરી ગયાં છે . પોતે બહેનબનેવીને ઘેર ઊછય હતો. ટ ૂશનો
કરીને અ યાસ આગળ ધકે યો છે . "વ ચે બે વાર નોકરી કરવી પડેલી તેથી ભણતર છોડી
દીધેલ.ું નહીંતર તો વીસ વષેર્ ગ્રે યુએટ થઈ ગયો હોત. શેઠ મનસુખલાલ બાલાભાઈ
તરફથી િવલાયત જનાર .ં તેમના િબઝનેસની એક શાખાની િખલવણીમાં મારે માટે
ુ ર પ્રૉ પેક્ સ' (ભિવ યની આશાઓ) છે ."
'ફ ચ
"િવલાયત કેટલું રહેવ ું પડે તેમ છે ?"
"બે'ક વષર્."

"પછી તો દે શમાં જ થાયી થવાના ને?"
"હા જી."
િવજયચંદ્ર પણ કાિઠયાવાડના ગામનો જ વતની હતો. એના કુળની સાથે તો ઘણી
નજીકની સંબધ
ં -કડીઓ નીકળી પડી. અને મોટા શેઠને જોકે િવજયચંદ્રના કુળનુ ં થાન
ુ
પોતાના કળથી ઊતરત ું લાગ્યુ,ં છતાં છોકરાનુ ં કરમીપણુ ં તેમના મન પર સ જડ છાપ
બેસાડી ચ ૂ .ું
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"આવો, બંગલો તો જોઈએ," એમ કહી મોટા શેઠે િવજયચંદ્રને જ યા બાદ આસપાસ
આંટા મારવા માટે સાથે લીધો. િવજયચંદ્ર ે ટલા જતન પ ૂવર્ક કોટ અને ટોપી ઊતાયાર્ં હતાં
તેનાથી વધુ ચીવટ રાખીને પાછાં તે ચડાવી લીધાં. એનાં ડગલાંની બાંય ન જોનારની
આંખે પણ ઊડીને વળગે અને અવાજ કરી કરીને જાણે કહેતી લાગે કે 'જુઓ, છે મારા પર
એક પણ કરચલી?' એટલી બધી એ અકબંધ રહેતી. છતાં ખ ૂબીની વાત તો એ હતી કે
િવજયચંદ્રની આ સુઘડતા, ટાપટીપ અથવા ઠઠારો, આછલકાઈ અથવા વરણાિગયાવેડા ન
લાગે. પ્રય નથી માણસ શુ ં નથી કરી શકતો? પર પર િવરોધી વી લાગતી છતાં શુ ં એ
સાચી વાત નથી કે માણસની વાભાિવક દે ખાવાની સફળતા પણ પ્રય નોની જ િસિ છે ?
િવજયચંદ્રની બાબતમાં તો પ્રય ને અને ઉ મે જ આ ભાગ ભજ યો હતો, નહીંતર એના
ગજવામાંથી દે ખાતો માલ રે શમી અને ખુશબોદાર હોવાં છતાંય કેમ સ યતાનો જરાય ભંગ
નહોતો દાખવતો! જોનારને જરાય અરુિચકર તો ન થાય, પણ ઊલટું એમ જ લાગે કે
િવજયચંદ્રના ગજવાનો માલ બરાબર એટલો જ બહાર દે ખાવો જોઈએ ને સુગિં ધત પણ
એટલો જ હોવો જોઈએ. ન હોય તો તેટલું એનુ ં િવજયચંદ્રપણુ ં - એનુ ં યિક્ત વ - ખંિડત!
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આંટા દે તાં દે તાં, આડીઅવળી કૌટુિ બક વાતો કરતાં 'આ બંગલો ખરીદીએ તો તમને
કેમ લાગે છે .' એવો અિભપ્રાય પ ૂછતા મોટા શેઠ એને બૈરાં બેઠાં હતાં તે ખંડમાં તેડી ગયા;
પોતાની પ ની સાથે ઓળખાણ પડાવી: "આમનાં ફઈબાને તો તમે સારી પેઠે ઓળાખો,
તામારા િપયરના એ તો નજીકના સંબધ
ં ી: આપણી યાતમાં તો સામસામાં કેટલાં બધાં
સગપણો નીકળી પડે છે ! આ ભાઈ મનસુખલાલ બાલાભાઈ શેઠના ખાતા તરફથી િવલાયત
જનાર છે ." વગેરે.
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મોટાં શેઠાણીએ પોતાનુ ં મ ઊંચું કરીને િવજયચંદ્રને જોઈ લીધો. જોયા પછી તેની
આંખો પિત તરફ જ રહી, ચકળવકળ ચારે બાજુ આંખો નચાવવાની એને ટે વ નહોતી.
િન:સંતાન હોવાથી એનુ ં નારી પ ચાલીસ વષેર્ પણ ત્રીસથી વધુ કળાવા દે ત ું નહીં. ગરવુ ં
માનવી કેવ ુ ં હોય એનો કોઈ જીવતો આદશર્ બતાવવા માટે સૈકાઓ સુધી સાચવી રાખવાનુ ં
મન થાય, ને મ ૂઆ પછી મસાલા ભરી પણ એ દે હનુ ં જતન જ રી લાગે, એ આ ીને
જોનારના મનને વાભાિવક હત.ું
"ક્યાં ગઈ સુશીલા?" મોટા શેઠે વાતમાં ને વાતમાં સહજ લાગે તેમ પ ૂછી લીધુ.ં પણ
િવજયચંદ્ર, મોટાં શેઠાણી, લાજ કાઢીને બેઠેલાં નાનાં શેઠાણી, તેમ જ બાજુની ઓસરીમાં
ઊભેલી સુશીલા, વગેરે બધાં આ ખબર પ ૂછયાનો ને આ પારકો બંગલો બતાવવા માટે
પરોણાને છે કે ીઓની બેઠક સુધી લઈ આવવાનો શેઠનો મનોભાવ સમજી ગયાં હતાં.
"આ રહી." સુશીલા

યાં હતી યાંથી બોલી.

"કાં બહેન, યાં કેમ ઊભી છો? આંહી આવ ને! ત ું જમી? કેટલા વાટકા રસ પીધો?
રસ ખાવે તો સાવ નાદાર છે સુશીલા!"

દર યાન સુશીલા જરા પણ શરિમંદી બ યા વગર ઓરડામાં આવીને ઊભી હતી.
એને જોયા પછી મોટા શેઠના મનમાં એટલો તો વસવસો રહી ગયો કે અરધા કલાક
પહેલાંના રુદનવા ં મ સુશીલાએ ધોઈ નાંખ્યુ ં હોત તો ઠીક થાત. બેશક, િવજયચંદ્રની
આંખોએ તો ધોયેલા મ કરતાં આંસુવા ં મ જ વધુ સોહામણુ ં મા યુ.ં િવજયચંદ્ર નાની
વયમાં પણ એટલું તો સ દયર્શા સમજી ચ ૂક્યો હતો કે નારી પને સદાકાળ નવપ લિવત
રાખવા માટે જ પ્રકૃિતએ એની આંખો પાછળ અખ ૂટ અ -ુ ટાંકાં ઉતાયાર્ં છે .
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છે ક સાં ઉજાણી વીખરાઈ યારે િવજયચંદ્રને શેઠે મોટરમાં સાથે લીધો. એ શૉફરની
બાજુમાં બેઠો. પોતાની પછવાડે મોટાં શેઠશેઠાણી તથા બેઉ વ ચે સુશીલા બેઠી છે . એ પોતે
પાછળ જોયા િવના પણ જાણી લીધુ.ં મોટા શેઠે િવજયચંદ્રના ગળામાં આખે ર તે વાતોનો
ગાિળયો નાખીને પોતાની તરફ જ જોઈ રાખવાની મીઠી ફરજ પાડી હતી. મોટા શેઠ તરફ
મંડાયેલી એની આંખોને સુશીલા તરફ િનહાળવા માટે જરા ત્રાંસી પણ થવાની જ ર નહોતી,
તેમ છતાં એ શાણો જુવાન સીધી લીટીથી એક દોરવા પણ દૃિ ટને ચાતયાર્ વગર આખે
માગેર્ એક શેઠની જ સામે જોઈ ર ો. કેટલાકને ત્રાટક-િવ ા વાભાિવક પણે વરે લી હોય છે .
ર તામાં એને સર પી. ને બંગલે જવાનુ ં હત ું એમ પોતે ક ું હત ું એટલે શેઠે ગાડીને
મલબાર િહલનો ચકરાવો લેવરાવીને પણ એના ક ા મુજબ ઉતારી મ ૂક્યો. િવદાય લેતાં
ક :ું "કોઈક વાર રાતને વખતે િનરાંતે આવતા રહેજો, યાપારની વાતો કરીશુ.ં "
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પછી મોટા શેઠે માગર્માં પ નીને ક :ું " આજની મારી ઉજાણી તો કડવી ઝેર થઈ
જાત. જો આ માણસ ન આ યો હોત તો, કાંઈ વો તેવો ગજબ કરી નાખ્યો છે એ
કમજાતના પેટનાએ!"

ka

સુશીલા બીજી જ બાજુ જોઈ ગઈ હતી, તેમ ભાભુએ પણ પિતને જવાબ ન
આપવામાં જ ઘર સુધીની મુસાફરીની સલામતી માની મૌન સે યુ ં હત.ું ધણીને બોલવુ ં હત ું
તેટલું બધુ ં જ બહાર ન આવી શ !ું વાતાર્ કાર હ કારો મ યા વગર હતો સાહ બની ગયો.
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સુશીલાની મોટર યારે ઘેર પહ ચી ગઈ હતી અને િવજયચંદ્રના ખમીસનો કૉલર
યારે મલબાર િહલના શીતળ પવનિહલોળામાં પોતાની પાંખો હલાવતો હતો, યારે
પ્રાણજીવન વગેરે દુકાન-ગુમા તાઓની મોકળી મ કરીઓના માર ખાતો સુખલાલ હજુ
યાંનો યાં ઉજાણીનાં ઠામડાં ગણતો, છરી-ચ પાંને કોથળામાં નાખતો, વધેલા તેલ-ઘી અને
મીઠું -મસાલા પાછાં ભરી લેતો દોડાદોડ કરતો હતો. કેમ કે રસોયાઓ પોતાના કામથી
પરવારી ગયા પછી પાનતમાકુ ખાવાનો તેમ જ સ ૂવાનો હક ભોગવતા હતા. પ્રાણજીવન
પોતાની એ પછીની ફરજ સ ૂતો સ ૂતો સ ૂચનાઓ આપવા પ ૂરતી જ સમજતો હતો.
પ્રાણજીવન િસવાયના પણ ઘણાખરાએ એમ જ કહી દીધુ:ં "આખરે તો આ બધો વારથ
સુખલાલ મે'તાનો જ છે ; ઠામડાં-ડાબલાંની માિલકી એમની છે , અમારી નથી. એક પવાલું
પણ આઘું પા ં થશે ને નાનાં શેઠાણી હાજરી લઈ નાખશે, તો સુખલાલ મે'તા! અમે તો
ું
કહીશું કે તમારા જમાઈને ભળા યું હત."
સાં સરં જામ ખટારામાં ભરીને સૌ દુકાનવાળાં મુબ
ં ઈ ઉપડી ગયા, તે પછી ત્રી
િદવસે શિનવાર આ યો.
એ શિનવારની અધરાતે સુખલાલના મગજનો કૂપો એકાએક
નાખોરી ટી. - ને એ હરિકશનદાસ હોિ પટલમાં પહ ચતો થયો.

જ

ટી ગયો અને બહોળી

5. ઈ પતાલમાં
ભ યતિળયાના માફી-વૉડર્ માં પડેલો સુખલાલ પોતાની માંદગીને આિશષ આપતો
હતો. પોતાની િનયમબંધી સારવાર થતી હતી તે ઉપરથી પોતે એવુ ં માનતો હતો કે મોટા
સસરાએ દવાખાનાવાળાઓને ખાસ ભલામણ કરી હશે. મારી બાની સારવાર આવે થળે
થતી હોય તો જ ર જ દી સાજી થઈ જાય: આંહીં તો મને મારી જાણે પડખું પણ ફેરવવા ન
દે નારી આ ગોરી ગોરી નસર્ બાઈઓ હાજર છે ! આટલી બધી ીઓના સજીવ સમાગમમાં હુ ં
કદી નહોતો આ યો.
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પોતાને આખે શરીરે ગરમ પાણીનુ ં ' પંિજંગ' કરીને પાઉડર છાંટી દે નારી એ
પિરચાિરકાઓ એને વગર્માંથી ઉતરી આવેલી દે વક યાઓ લાગી. મને આંહીંથી જલદી રજા
ન આપી દે તો પ્રભુનો પાડ માનુ,ં એવો એનો મનોભાવ હતો.
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બાજુના ખાટલાવાળાઓ પાસે એમનાં કુટુંબીજનો રહેતાં, કેટલાંય તો સવારસાંજ
તિબયત જોવાને બહાને ટોળે વળી આવતાં. પોતાને ખાટલે કોઈ ન હોવાને લીધે સુખલાલ
સૌનુ ં યાન ખેંચનારો થઈ પડયો. અનેક
ીઓ, યુવતીઓ, કુમાિરકાઓ આ િદવસોના
ુ
િદવસો એકલા પડયા રહેતા જવાનને દે ખી અંદર અંદર વાતો કરતી કે એને આંહીં મા-બહેન
નહીં હોય? એ પરણેલો નહીં હોય? એને કોઈ સગાં લાગતાં નથી.
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નજીકનો પાડોશી દરદી એક આધેડ પુરુષ હતો. એને શી િબમારી હતી તે જાણવુ ં
કિઠન હત,ું એ પોતાને જરા પડખું ફેરવવુ ં હોય તો 'નસર્ નસર્!' એવા સાદ પાડતો. નસર્
આવીને એનુ ં શરીર ઝાલીને બેઠો કરે યારે એ નસર્ને ભાંગ્યા ત ૂટયા િહંદીમાં , અંગ્રેજીમાં,
મરાઠીમાં પ્ર ો કયાર્ જ કરતો: "તમે પર યા કે નહીં? ગયા વખતે હુ ં આવેલો યારે પણ તમે
કુંવારા જ હતાં. તમે આખી િજંદગી આ જ ધંધો કયાર્ કરશો? પરણી કેમ નથી લેતાં? મને
જરા ટેકો આપીને બહાર બેસારો ને!"
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ુ ઃ ટે કો આપવાની કશી જ ર નહોતી. બપોરે એની પ ની આવતી
વ તત
પ નીનો ટેકો એ ક્યાં માંગતો હતો!

યારે

નસર્ એને દાઝે બળતી કહેતી: " કાકા, તમને કશુ ં જ દરદ નથી છતાં શુ ં વારે વારે
દવાખાનામાં આવીને રહેતા હશો?"
"પણ તમે મને કાકા શા માટે કહો છો?"
"કેમ, તમે બુ ા છો માટે કહુ ં

.ં "

સુખલાલને િવ મય થયું કે આ પ ૂરી ઉંમરનો માણસ પોતાને કાકા તરીકે સંબોધાતો
જોવામાં શા માટે કચવાટ અનુભવતો હશે? કે શુ ં એ બહુ િનરાિભમાની હશે?

નસર્ન ુ ં નામ લીના હત.ું 'લી...ના' એવા પ્રલંિબત વરે યારે એને બીજી નસર્
બોલાવતી યારે સુખલાલને બીજુ ં િવ મય આ થત ું કે માંથી આપો આપ ટહક
ુ ાર ઊઠે એવાં
નામો જગત પર હોતાં હશે?
નસર્ સુખલાલનુ ં િવશેષ યાન રાખતી, એ આ પાડોશી બુ ાને ગમતું નહોતુ.ં એ
સુખલાલને કોઈ કોઈ વાર કહી પણ નાખતો કે, આ નસર્ લોકોને બહુ બોલાવ બોલાવ ન

કરતા હો કે! એ તો આબ પાડી નાખે અને બીક દે ખાડી પૈસા કઢાવી યે તેવી મહાખેપાન
હોય છે .
આવી િશખામણ મ યા પછી સુખલાલ િવશેષ સંકોચભયુર્ં વતર્ન રાખતો, પરં ત ુ તેથી
તો ઊલટાની લીના એની િવશેષ કાળજીભરી સારવાર કરતી. દૂ ધ ચા પીવાને વખતે પણ
પોતે કોણ જાણે ક્યાંથી દોડતી હાજર થઈ જતી, દમદાટી દઈ દઈને પ ૂરો યાલો પાતી, અને
વારં વાર શરીર પર હાથ ફેરવી કહેતી: " માટ , ઓ માટ ! ત ું અક્કે ક ઈંડું રોજ લેતો જઈશ?
તું બહુ નબળો છે . ઈંડું તને બહુ ફાયદો કરશે. તારા શરીરમાં લોહી ભરાઈ જશે, માટ !"
સુખલાલ ઈંડાની વાત સાંભળીને પડયો પડયો શરમાઈને િ મત કરતો. કોણ જાણે
કેમ પણ એનુ ં ધૈયર્ ઝરતું િ મત એના દૂ બળા િફક્કા મ પર એવી કોઈક માધુરી ભભરાવી
દે ત ું કે લીના એના આવા િ મતની વારં વાર ઉમેદ રાખીને ઈંડાની વાત કાઢયા વગર રહેતી
નહીં.
"તમે મને ' માટ ' કેમ કહો છો?" એણે એક વાર પ ૂછ .ું
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"તને એકને જ નહીં, મારા
દરદીઓ બીમારીમાં પણ શાંિતમય રહીને મ
મલકાવે તે બધાને હુ ં ' માટ ' કહુ ં .ં ન કહ?
ુ ં તને નથી ગમતુ?ં ' માટ ' એટલે સુઘડ અને
ચપળ."
સુખલાલ કશો જવાબ દે તો નહીં, પણ એને અજાયબી થતી કે પેઢી પર 'માંદલો'
અને 'દગડો' શ દે કૂટી મારે લાને આ છોકરી 'ચપળ' કેમ કહી રહી છે !

la

પણ નસર્ જરી આઘી પાછી થતી કે તરત પડોશી 'કાકો' એને ચેતવતો: "ઈંડાને ચાળે
ચડાવે નહીં તો મને કહે ને!"
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લીના ત્રીસેક વષર્ની લાગે. હા યની મ ૂિતર્ હતી. બોલવા કરતાં હસવાનુ ં પ્રમાણ
િવશેષ રાખતી. સુખલાલ એને પોતાની ક પનાઓમાં ઘણી ઘણી વાર સુશીલા જોડે
સરખાવતો. એક જ વાર જોયેલ ું સુશીલાનુ ં મ એને પ ૂરે પ ૂરંુ તો યાદ નહોતું ર ,ું પણ
મ ૃિતમાં એનો ચહેરોમોરો બંધબેસતો કરવામાં
કાંઈ ત ૃિટ રહેતી તે પોતે આ લીનાના
ચહેરાની મુદ્રા લઈને લપેડા લગાવી પ ૂણર્ કરી લેતો. આવી અણઘડ ભેળસેળ કરવા જતાં
એને બે માંથી એકે ય વદન સુ પ ટ થત ું ન હત.ું થોડાક િદવસો વીતતાં તો એણે લીનાના
પ્ર યક્ષ મ ને પણ પોતાની ક પનામાં ભારી િવિચત્ર ઘાટ આપી દીધો.
એક િદવસ બપોર હતો. બહારના મુલાકાતીઓને મળવાની વેળા નહોતી. પડોશી
આજારી 'કાકા'ની પ ની, કે
કાકાથી અરધી જ ઉંમરની હતી, તેણે મોસંબીની કળીઓ
કાઢીને એક રકાબી પોતાના વામી 'કાકા' - ને આપી, તથા બીજી એક રકાબી એ સુખલાલને
દે વા ગઈ કે તરત જ નસર્ વગર કશી િહલચાલ ન કરી શકનાર કાકાએ ઝડપથી ફરી જઈને
સુખલાલ સાથે પોતાની 'નવી' શી તાણખેંચમાં રોકાઈ ગઈ હતી તે જોયુ.ં રકાબી લેવા
સુખલાલ િ મત કરી ના પાડતો હતો, 'નવી' આગ્રહ કરતી હતી ને પ ૂછતી હતી: "તમારે મા કે
બહેન આંહીં નથી? કોઈ નથી?"
"આંહીં આવ એય વાઘ...." કાકા 'વાઘરણ' શ દ પ ૂરો કરે તે પહેલાં જ 'નવી' પાછી
આવતી રહી. ને સુખલાલ, 'કાકા'ના તે પછીના દૂ ર-વતાર્ વને િનહાળી ર ો. 'કાકા' એમ પણ
કંઈક ક છી ભાષામાં કહેતા હતા કે "મને ઊઠીને ઘેર આવવા દે , પછી વાત છે તારી."
સુખલાલ આવી બાબતમાં છે ક જ છોકરંુ નહોતો ર ો. પણ પોતાની જાતને જ
દોિષત માનવાની ટે વવાળો હોઈ કાંઈક ખુલાસો કરવા તલપાપડ હતો, છતાં આવી નાજુક

વાતમાં પોતે ક્યાંક બાફી બેસશે એમ ભય પામી પડયો ર ો. આમ પોતાના મ પરથી
િ મત જતું રહેશે તે વખતે જ લીના યાં આવીને ઊભી રહેશે તેવ ુ ં એણે ધાયુર્ં નહોતુ.ં
"ટે પરે ચર!" એટલું બોલીને એ સુખલાલના મ માં થરમૉમીટર મ ૂકીને એકી સાથે
હાથ ઉઠાવી, નાડી પર આંગળીઓ મ ૂકી પોતાના કાંડા-ઘિડયાળનો િમિનટ-કાંટો જોતી જોતી
કોણ જાને શાં શતાવધાન કરતી ઊભી!
એનાં મ માંથી હળવા હાથે થરમૉમીટર કાઢીને લીનાએ સુખલાલને પ ૂછ :ું " હાઈ
ડો ટ યુ માઈલ, માટ ?"
પોતાના ગામડાની નજીકના તેજપુર ગામે ચારે ક ચોપડી અંગ્રેજી ભણેલો સુખલાલ
પોતાનુ ં અંગ્રેજી સમ યો નથી એમ એક જ પળમાં યાદ કરીને એણે િહંદીમાં ક :ું " હસતે
ક્ય નહીં આજ, માટ ?"
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સુખલાલે િ મત કયુર્ં કે તરત જ: "હાં, ઐસા રહેના!" કરતી એ પાછી ફરી, યારે એણે
કોઈ િદવસ નહીં ને આ જ એક યુવાન ક યાને ભયભીત નેત્રે ચોમેર જોતી યાં ઊભેલી
દે ખી.
ુ િકસકો મંગતે હૈ?" એમ એણે પ ૂછ .ું કેમ કે આવી સુદર
"હમ
ં છોકરી
ુ ડુ યુ વૉ ટ? તમ
આ આટલા બધા િદવસે સુખલાલ પાસે શા માટે આવે, એવી એની ક પના હતી; કોઈક
બીજા દરદીને શોધતી હશે.

ી સુખલાલની સામે ગઈ ને ઓળખાઈ: સુશીલા!
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"ઈસકો" આવેલી ી એટાલું જ બોલી શકી. સુખલાલનુ ં મ નસર્ લીનાની બાજુ હત,ું
તે 'ઈસકો' શ દ સાંભળતાંની વાર જ ફરી જવા મ યુ.ં ત કાળ લીનાએ એને પકડીને પડખું
ફરતો રોકતાં રોકતાં "નો! નો! માટ , નો!" એવી મીઠી ધમકી દીધી. ને આવેલ બાઈને એણે
ક :ું "તુમ ઈસ બાજુ આઓ!"
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6. નસ લીના

નસર્ લીનાને કૌત ુક થયુ:ં આ બાઈ તે માટ ની તિબયતના ખબર કાઢવા આવી છે કે
દવાખાનાનાં દદ ઓને જોવા આવી છે ?
લીનાની શંકા પાયા વગરની નહોતી. સુશીલા હજી સુખલાલ પર એકાગ્ર થઈ જ
નહોતી. સુખલાલનુ ં મ જોવામાં એ કોણ પણ જાણે કોઈક ચોરી પીનુ ં કૃ ય કરતી હોય,
તેવી અદાથી ચકળવકળ ચારે બાજુના ખાટલા તપા યા કરતી હતી; ફરી પાછી સુખલાલના
મ પર નેત્રો ઠેરવતી હતી. ગોળ-ઘીના પાંજરામાં પેસેલી ઉંદરડીની
િ થિત હોય તે
સુશીલાની હતી. એને એ મોટા 'વૉડર્ 'માંના પ્ર યેક ખાટલા પરથી જાણે કે પિરિચત મ
પોતાની સામે તાકત ું લાગ્યુ.ં આવી બેચેન અને િવકલ દશા વ ચે િહંમત કરીને એણે માંડ
માંડ આટલું પ ૂછ :ું "શું થયું છે ?"
"ચ ૂપ! ચ ૂપ! માટ !" સુખલાલના હોઠ જવાબ વાળવા માટે જરીક ઊપડયા કે તરત
લીનાએ આજ્ઞા છોડી, ને એણે સુશીલાને જરા કડક અવા ક :ું "ઉસકો બાત મત કરાવ.
'હેમરે જ' હો જાયગા."
"સારંુ ." સુશીલાએ આ નસર્ના સુખલાલ પરના વાિમ વ પ્ર યે મ મલકા યુ.ં

સુખલાલ માટે દવા લઈને આવીને ફરી લીનાએ સુશીલાને પ ૂછ :ું "ત ુમ ઈસકી કૌન
હૈ? શેઠાની હૈ? આ ટ ( ફોઈ, કાકી કે મામી) હૈ? કઝીન (િપત્રાઈ) હૈ? ઈતના રોજ તો કોઈ
નહીં આયા, તો તુમ તો ક્યા દૂ સરા ગાંવસે આતી હૈ?"
ૂ ો ને ટચ જવાબ.
"હાં," સુશીલાનો ટંક
"દે ખો તુમ," લીનાએ ચલા યુ.ં " માટ કો અભી જલદી મત લે જાના, ઈસકો ખ ૂન
િગરા થા. અબ યે એકદમ કમજોર હ. યહાં રખો. મૈં ઉસકો તાકતદાર બના દૂં ગી."
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એટલું કહી વળી પાછી બીજાના ખાટલા પર જઈને એ પાછી ફરે યારે બે િમિનટ
વાતો કરવા થંભે, તે પછી ત્રીજાને દવા પાઈને પણ પાછી સુખલાલના જ ખાટલા પાસેથી
નીકળે . લીનાના કામકાજની તમામ કડીઓ આ ખાટલાની આસપાસ થઈને નીકળતી હતી.
દૂ રને ખાટલે ઊભી ઊભી પણ લીના આ ઠેકાણે જ નજરની ચોકી કરતી, ને પોતાના
પહેરેગીરની સરત ચુકાવવાનો લાગ શોધતી સુશીલા જરાક બોલવાનો આદર કરતી કરતી
પાછળ જોતી કે તરત કોઈક દરદીની સારવાર કરતી લીનાની હાક સંભળતી: "બાત મત
ુ જવાબ નહીં દે ના, ટે ઈક કેર, માટ - સમાલો
કરના, માટ ! વો કુછ પ ૂછે ગી તો તમ
બરાબર."
એટલું કહીને એ પાછી યાંથી નીકળતી યારે સુશીલાને સંભળાવતી ગઈ: " ત ુમ
ગાંવડેમેંસે આનેવાલે લોક સમજ ભી નહીં સકતે િક પેશટં કી િજંદગી િકતની 'પ્રે યસ' માયને
કીમતી હોતી હૈ! મેરા અ છા પેશટં કો િબગાડ મત દે ના."
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લીનાને તો એ શંકા ઊપજવી પણ અશક્ય હતી, કે આવી ક યા આ સ ૂતેલા ગરીબ
યુવાનની િવવાિહતા હોઈ શકે. લીનાએ ફરીથી દૂ ર જઈ પછવાડે નજર કરી તો સુશીલાને
એણે એક વધુ દોષ કરતી દીઠી. સવારે લીનાએ લાવીને સુખલાલના લોટામાં 'ક્રોટન'નાં
ખુશબો વગરનાં લની એક ડાંખળી ગોઠવી હતી. તેને બહાર કાઢી નાખીને સુશીલા પોતાના
માલમાંથી કાઢેલાં ગુલાબના લ ગોઠવતી હતી. એની આ પ્ર યેક િક્રયા સાથે એની
િવ ળતા અને ધા તીભરી મનોદશાના ફફડાટો તો ચાલુ જ હતા. પોતે આણેલાં લોને આ
રીતે ઠેકાણે પાડયા પછી સુશીલાનો ફફડાટ ઓછો થયો.
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લીના ફરી વાર પાસે આવી, આંખો કરડી કરવાનો એણે યથર્ પ્રયાસ અજમા યો.
પણ લીના સખત થઈ શકતી નહોતી, સખત થવા જતાં જ હસી પડતી, એ સુશીલા જાણી
ગઈ હતી. લીના આવીને હસવું ખાળવાની યથર્ કોિશશ કરતાં ક :ું "બડી ચબરાક માલ ૂમ
પડતી હૈ, િમસ! - યા તો ક્યા િમસેસ? હમને બોલને કો મના િકયા, તો ત ુમ લ કી જબાન મેં
બાત કરને લગ ગઈ! દે ખો, ટાઈમ હોને પર ત ુમ િનકલ જાના, હા? બડા ડૉક્ટર આયગા તો
તુમારા 'ઈ સ ટ' કર દે ગા, માલ ૂમ?"
સુખલાલ સાથે સુશીલા એક પણ શ દનો િવિનમય કરી શકે તે પ ૂવેર્ આવો અરધો
કલાક ચા યો ગયો ને યારે લીનાએ સુશીલા તરફથી સુખલાલનુ ં મ ફેર યુ ં યારે
સુખલાલની આંખોના બ ે ખ ૂણામાંથી શાંત આંસુના રે લા ધીરે ધીરે કાન તરફ ઊતરતા
હતા. છતાં એનુ ં િ મત ભાંગ્યુ ં નહોતુ.ં
"ક્ય , ક્ય , માટ ?" એમ બોલતી લીનાએ જઈને સુખલાલના કપાળ પર હાથ મ ૂકીને
નૅિ કન વડે આંસુ લ ૂછયાં.
લીનાનો આ દાવો સુશીલાને અિત ઘણો વધારે પડતો લાગ્યો. એ નજીક જતી હતી
યાં જ લીનાએ ક :ું “આને તમે શુ ં ક ું કે આ એ રડે છે ? આટલા િદવસથી એ આંહીં છે
પણ કોઈ િદવસ મેં એની આંખોમાં પાણી નથી જોયાં. તમે આ આવીને એને મારાથી પા

પા કાંઈક ખબર આ યા લાગે છે . તમે લોકો દરદીઓની મુલાકાત કેમ કરવી તે પણ
ુ લોક િબલકુલ બેસમજ! તુમ લોક - "
સમજી શકતાં નથી. તમે લોકો - તમ
એમ તુમ લોક તુમ લોક ચા યુ.ં સુશીલા આ કાગડી વી કાગારોળ કરી મ ૂકનારી
નસર્ને કેમ સમજાવવું તે જાણતી નહોતી. એણે મૌન પાળવામાં જ સલામતી માની. આ કોઈ
અજાણી અધર્દેશી ને અધર્ગોરી - કોને ખબર કાં તો ઢેડડી, કાં ગોવાનીઝ ને કાં કોઈ વટલેલી
- પોતાના દરદી પર બેહદ અિધકાર જમાવી બેઠી છે . મને હજુ એક શ દ પણ બોલવા દે તી
નથી. આટલી બધી િચબાવલાઈ કેમ કરે છે ? સુખલાલના ગાલો લ ૂછવાનો એને શો અિધકાર
છે ? શરમનો છાંટોય છે ન ફટને! હુ ં આંહીં ઊભી ં તેની પણ પરવા નથી કરતી. નસર્ના
ધંધા કરનારી ીઓને વળી શરમ શી? એને તો ગાલે અડવુ ં કે પાનીએ, બધુ ં એક જ છે ને!
એના હાથ તો ગમે તેવી ગંદકી ચથ
ં ૂ નારા પણ એવા હાથ એ કોઈને ગાલે કે કોઈના કપાળે
અડકાડતાં લજવાતી નથી? સુખલાલ કેટલા સુગાતા હશે! નહીં સુગાતા હોય તો શુ ં એને મીઠું
લાગતું હશે? એ શા માટે ના નથી પાડી દે તા?
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ુ ારા, બેય વ ચે આધારહીન ઊભેલી
લીનાની દમદાટી અને સુખલાલની અ ધ
સુશીલા લીનાની લવારીમાંથી એક વાત તો બરાબર પકડી શકી, કે દરદીની સારસંભાળ
લેવા માટે આટલા િદવસ સુધી પેઢી પરથી કોઈ આ યુ ં જણાત ું નથી; અને આટલો કાળ
રોગીની અહોરાિત્રની
પોતે એકલી જ રક્ષક, પોષક ને પાલક રહી છે , તેને આ આઠ
િદવસે સુશીલા વી અજાણ છોકરીનુ ં આક્રમણ ન ખટકે તો પછી એનુ ં નારી વ ક્યાં ર ?ું

la

લીના ખસતી નહોતી, લીનાના હાથ સુખલાલના લલાટ પરથી ખસતા નહોતા.
ૂતે
સ લા સુખલાલની આંખો લીના ને સુશીલા વ ચે દિ ટદોરના વાણાતાણા નાખતી હતી.
આખરે સુશીલાએ લીનાને જ પ ૂછ :ું "એમને હવે કેમ છે ?"

ka

"લુક - દે ખો, આજ તો એક હપતા હો ગયા. પીછે શાહજાદી પ ૂછતી હૈ િક કૈ સા હૈ?"
ુ ને ક્યા બાત કહ કર
લીનાએ હજુય વક્રભાવ ચાલુ રાખ્યો. "પહેલે ત ુમ મુઝે બતલાવ, તમ
ઈનકો ઈતના 'નવર્સ' કીયા?"

ta

"કશુ ં જ નહીં . મેં એની સાથે વાત જ નથી કરી."
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"ઈઝ ઈટ , માટ ! - સાચું કહે છે એ?"
સુખલાલે િ મત-નમણુ ં દુબર્લ મ આ તે રહીને હલા યુ.ં
"ત ુમારી સેઠાની િદખતી હે, નેઈ?"
સુખલાલે શું કહેવ ું તેની સુખદુઃખમય મનોમઝવણમાં
ંૂ
હા પાડી.
"ત ુમ લોક," એમ બોલતી લીના સુશીલા તરફ ફરી. "અપને નોકર કો ક્યા ગ ધા
સમજ કર ઈતની મઝદૂ રી િખંચવાતે હો? ઔર િપછે દવાખાનેમેં છોડકર સબ મામલા ખતમ
સમઝ લેતે હો! ઈસકે પંિજંગ કે વા તે કોલન વૉટર ઔર પાઉડરકી ડબી ભી નહીં દે ગયા!
મેં અપને ઘરસે લાઈ હ,ં ૂ દે ખો! િકતની હાઈ ક્વૉિલટી!" એમ કહેતાં કહેતાં એણે ટે બલનુ ં ખાનુ ં
ુ બતાવી.
ખોલીને એ વ તઓ
"લી...ના..." એવો હેડ મેટ્રનનો સંગીતમય સાદ સાંભળતાં " યે...સ... મેટ્રન" કરતી
લીના યાંથી " માટ ચ ૂપ!" કહેતી, નાકે આંગળી મ ૂકતી દોડી ગઈ, યારે એનાં મગા
ં ૂ બ ૂટ
જાણે પહાડોના બરફશૃગ
ં ો પર છંદબ છટાથી લસરતાં ગયાં ને એનાં સફેદ મોજાં હેઠળથી
ઊપસેલી કોઈ સંઘેિડયાએ ઉતારે લા હોય એવી તેવા પગની - િપંડીઓ ઊછળતી ઊછળતી
એના ઘટણ
ંૂ
સુધીના ફરાકની િકનારને પણ ઊછાળતી ગઈ.

લીધુ.ં

"રોઈ શા માટે પડયા?" એટલું સુશીલાએ ઝટપટ ઉતાવળ કરીને સુખલાલને પ ૂછી

તેનો પ્ર યુ ર દરદી આપી શકે તે પહેલાં તો સુશીલાને કશીક ચમક લાગી. પોતે
ઊભી હતી યાં જ ઉપર જવાના દાદર પાસે પડત ું એ ભ યતિળયાના વૉડર્ ન ુ ં બારણુ ં હત.ું એ
બારણા પાસે થઈને ત્રણ જણાં પસાર થઈ દાદર ચડતાં હતાં: એક હતો િવજયચંદ્ર, બીજી
હતી બે ીઓ. સુશીલા એ બેને ઓળખી ન શકી, પણ િવજયચંદ્રની ને એની આંખો બરાબર
મળી.
"કોને જોવા આવેલ છો?" એટલું પ ૂછવાનુ ં િવજયચંદ્રને ટાણુ ં મળે તે પહેલાં તો
સુશીલાએ મ ફેરવી લીધું હત.ું
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િવજયચંદ્ર પણ પેલી બે ીઓના સાથમાં સુશીલાની નજરે ચડી જવાથી, કે પછી
કોણ જાણે કયા કારણે, થોડીક વાર ડઘાઈ ગયો; પણ ગુમાવેલી વ થતા પાછી મેળવતાં
એને પલકની જ વાર લાગી. પોતે આટલો છોભીલો શા માટે પડી ગયો એનુ ં એને
આ મિતર કારયુક્ત િવ મય થયુ.ં પેલી બંને ીઓને સાથે લઈને જ એ બે પગિથયાં ચડેલો
પાછો વ યો ને નીચેના ખંડમાં દાખલ થઈ સુશીલાની સ મુખ આવીને ઊભો ર ો.
"કોણ માંદું છે ?" આટલું પ ૂછીને િવજયચંદ્ર ે િબછાના પર નજર કરી યારે આ કંગાલ
રોગી પાસે ઊભેલી સુશીલા એને એક સમ યા વી લાગી. સુખલાલને િવજયચંદ્ર બરાબર
ઓળખતો નહોતો. - અને રોગી સુખલાલ તો પિરિચતોને પણ ઓળખાય તેવો ક્યાં ર ો
હતો?

ta

ka
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યાં સુધી તો સુશીલાને કાળી નાગણ વી થઈ પડેલી નસર્ લીના આ ક્ષણે
સુશીલાની તારણહાર બની ગઈ. એક હતી તેમાં બીજુ ં ત્રણનુ,ં ને એમાંય બે ીનુ ં મખું
ઉમેરાત ું જોતાંની વારે જ એ બહાર ગયેલી યાંથી છલાંગો મારતી પાછી આવી અને
હા યમાં વીંટેલ રોષ દે ખાડી હાથ જોડતાં જોડતાં બોલી ઊઠી: "આજ યે ક્યા તમાશા લગાયા
ુ લોગ હૈ કોન? પેશ ટ કે કૌન હોતે હો? ઉતને રોજ કહા
હૈ માટ કે િબછાને પર? હંય? તમ
િછપ ગયે થે? હંય?"
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દરદી પોતાનો શુ ં થતો હતો એ તો નવાં ત્રણેમાંથી કોઈ નહોતું કહી શકે તેવ.ુ ં
"દરગુજર કરજો," િવજયચંદ્ર ે પોતાની ટોપી હાથમાં રાખી સુગધ
ં ી માલ વડે વેદ
લ ૂછતે લ ૂછતે અંગ્રેજીમાં ક :ું "હુ ં તો આ બાનુને મળવા અવેલો." એણે સુશીલા પ્ર યે આંખો
કરી.
બીજા લોકોને યાં હાથ હલાવી ચે ટા કરવી પડે યાં િવજયચંદ્રની તો પાંપણના
એકાદ વાળનુ ં હલવું જ બસ થઈ પડત.ું
હસતી હસતી લીના બોલી: "આંહીં ઈિ પતાલમાં! દરદીને બદલે નીરોગીની
મુલાકાતો! યોગ્ય જ થળ ગો યુ!ં એ તમારે શુ ં થાય છે ?"
"િપછાનદાર." િવજયચંદ્ર સહેજ ખચકાયો પછી કહી શક્યો.
આ િપછાનદારના હમ
ુ લાએ લીનાને ફરી એક વાર સુખલાલનુ ં લલાટ પંપાળવાની
તક આપી.
સુખલાલ આ આખા તમશાનો મગ
ં ૂ ો સાક્ષી જ બની સ ૂતો ર ો. િવજયચંદ્રને એણે
શેઠની પેઢી પર એક વાર જોયો હતો, ને પ્રાણજીવન ઉફ 'પ્રાિણયા'એ સુખલાલને ઠ સા મારી

મારીને બતા યો હતો: "સુખલાલ શેઠ, આમને જોયા? જોઈ રાખજો હો કે? ઓળખાણ કામ
આવશે. તમારા હરીફ છે ."
પ્રાણજીવનનો ઠોસો ખાવામાં િનિમ
બનનાર આ િવજયચંદ્રને ફરી એક વાર
સુખલાલે ઉજાણીમાં જોયેલ. આ એને ત્રીજી વાર દીઠો. એને સુશીલાની સ મુખ ઊભેલો
દે ખવો, લાંબા સમયના િપછાનદાર તરીકે મ મલકાવીને સુશીલાને મળતો જોવો, ટોપી
ખોલીને તાલબ વરોના કોઈ વા સરીખું સુદર
ં
ઓળે લું મ તક દે ખાડતો જોવો, ગજવામાં
અરધો દે ખાતો માલ બહાર ખેંચીને જાણે કે પસીનાનાં વેદોમાંથી ખુશબો ફોરાવતો
િનહાળવો, એ સાવ સહેલ ું તો થોડુક
ં જ હત?ું
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તમે કહેશો કે સુખલાલ શાણો હતો છતાં આવુ ં દૃ ય દે ખીને સળગી જવાની બેવકૂફી
એનામાંથી કે મ ગઈ નહોતી? કંગાિલયતનો કીડો હતો છતાં િવજયચંદ્રની ઈ યાર્ કરવા ટલું
વીર વ એનામાં બાકી કેમ રહી શ ું હત?ું તમારામાંના કોઈ કોઈ તો એટલે સુધી ય કહી
ઊઠશે કે, સુખલાલને થાને અમે હોત ને, તો અમારી અપાત્રતાનો ખુ લો એકરાર કરી નાખી
સુશીલાને બસ 'ધરમની માનેલ બહેન' કહી એનાં પગુણના સાચા અિધકારી કોઈ આવા
નવયુવનના કરમાં એનો કર મ ૂકી દે ત, 'સુખી થાઓ' એવી આિશષો આપત અને વીર પહલી
પર એ બહેનને ભાઈની 'રં ક ભેટ' મોકલાવત.
હાય રે હાય માનવકીડા સુખલાલ, ત ું આટલી િદલાવરી ન દે ખાડી શક્યો! પથારીએ
પડયાં પડયાં પણ તને િવજયચંદ્રની િવરુ િહંસા મક િવચારો આ યા! બીજી તો તારી
લાયકાત પણ શી હતી એ મોત-િબછાના પર? કેટલો િનવીર્યર્ ષ
ે !
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પોતાના લલાટ પર રમતો લીનાનો હથ સુખલાલે હળવેથી ઠેલી નાખ્યો. લીના
ચિકત થઈ. ' માટ 'ના કપાળ પરથી હાથ ઠેલાવુ ં એને આ દરદીની છે લા આઠ િદવસની
રોગ-સ ૃિ ટમાં પહેલી જ વારના ભ ૂકંપ સરીખું ભા યુ.ં
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સુશીલાએ સુખલાલની એ િક્રયા જોઈ લીધી, સુખલાલનુ ં મ સંકોડાત ું હત,ું વધુ વાર
એ ઊભી ન રહી શકી. લીનાની સામે 'અ છા તબ!' કરતી સિ મત એ ચાલતી થઈ. તેની
પાછળ િવજયચંદ્ર, અને િવજયચંદ્રની પાછળ બે ીઓ, વીજળી-ગાડીના ડબા વાં બહાર
નીકળી ગયાં.
"ઉપર ચાલશો?" િવજયચંદ્ર ે સુશીલાને ક ,ું "અમે હમણાં જ એક દરદીને તપાસીને
પછી તમને મોટરમાં ઘેરે મ ૂકી જઈએ."
"ના મારે ઘેર નથી જવુ.ં "

" યાં જવું હોય યાં મ ૂકી જઈએ."
"આંહી નજીકમાં જ જવુ ં છે ."
એમ કહીને સુશીલા ઈિ પતાલનાં પગિથયાં ઊતરવા લાગી. અને બીજાઓને ન
મળતી એ દવાખાનાના ટાફ માટે ની િલ ટમાં, એક ડૉક્ટર િમત્રની કૃપાથી ઊંચે ચડતો
િવજયચંદ્ર સહેજ શોકાતર્ બ યો - સુશીલા ચાલી ગઈ તે માટે નહીં, પણ પોતાની આ
િવિશ ટ માનવંત િ થિત જોયા પહેલાં જ ચાલી ગઈ તેને કારણે.
સુશીલા તો યાંથી સીધી ટ્રામમાં બેસીને ઘેર જ ચાલી ગઈ, પણ મોટા બાપુજીને આ
ખબર હમણાં જ પહ ચશે એવો ભય એને આખે ર તે મઝવતો
ંૂ
ગયો. િવજયચંદ્ર વારં વાર
પેઢીએ જાય છે , તે સુશીલા જાણતી હતી. િવજયચંદ્રનુ ં આ જવુ ં - આવવુ ં મોટા બાપુજીના
કોઈ િવ ારસને અથવા યાપાર-ઉ મની સાહિસક યોજનાને આભારી હત,ું કે કોઈ બીજા

રહ યમય આશયની િસિ તરફ લઈ જનાર હત,ું તે બાબતમાં સુશીલા છે ક અજાણ નહોતી.
િવજયચંદ્ર ઘેર આવે યારે સુશીલાના હાથનાં જ ભિજયાં ખાવાનો વાદ બાપુજીની હોજરીમાં
એકાએક ઊભરાઈ આવતો એટલું જ નહીં, પણ: "આ ભિજયાં તેં શી રીતે બના યાં, બેટા!"
વગેરે પાકશા ની ચચાર્ માટે મોટા બાપુજી સુશીલાને શા માટે િવજયચંદ્રની સ મુખ
બોલાવી મંગાવતા તે સમજી જવા ટલી સુશીલાની ઉંમર થઈ ચ ૂકી હતી.
િવજયચંદ્ર જો મોટા બાપુજીનો કેવળ વેપારી નેહી હોત તો ભિજયાંને આ બનાવટ
યારે કાકા-ભત્રીજી વ ચે ચચાર્તી હતી તે વેળા શરમાઈને નીચે િનહાળી મગ
ં ૂ ે મોઢે શા માટે
બેસી રહેત? પોતાની સામે ચોરની નજરે શામાટે નીરખાતો હોત?
આ જુવાન મારે િવશે શું ધારશે? મોટા બાપુજીને ખબર આ યા વગર તો કેમ જ
રહેશે? બાપુજી પ ૂછશે કે કેમ મળવા ગઈ હતી, તો જવાબ શો આપીશ? કોને મળવા ગઈ
હતી તે તો બાપુજી સમજી જવાના. બાપુજીનો ઠપકો તો શુ,ં ઉતાવળો એક બોલ પણ
સુશીલાએ કદી સાંભ યો નહોતો. બાપુજીની એ લાડકવાયી હતી.
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બાપુજીને જૂન ુ ં વેિવશાળ ઝેરી કાંટા સમાન
વુ ં ખટકી ર ું હત ું તે, અને
ઉજાણીિદનના બનાવની ગેરસમજણે બાપુજીને સુખલાલ પર સળગાવી મ ૂકેલ છે તે યાદ
કરતાં સુશીલાનાં ગાત્રો ગળવા માંડયાં. પોતે સપડાઈ ગઈ. સુખલાલને લો આપવા
જવાની પોતાની િહંમત પોતાને જ ડરાવતી થઈ. પોતાની બાની િવકરાળ વાઘણ-મ ૂિતર્
એની સામે તરવરી ઊઠી. ભલાં ભિદ્રક ભાભુ તો સુશીલાનાં પ ૂજિનય હતાં, એમને આ
આચરણની જાણ થશે યારે તો બારે વહાણ ડૂબી જવાનાં. ભાભુ મારે માટે કેવો મત
બાંધશે?
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રાત પડી ને મોટર માળા નીચે ઊભી રહી ને થડકાર કરવા લાગી. યારે સુશીલાના
દયમાં પણ એવા જ થડકારા થયા. એણે બાપુજીનાં દાદર પરનાં પગલાં પણ કાન માંડી
ગ યાં. લોકનુ ં કમાડ ઊઘડ ું અને બ ૂટ નીક યા. યાર પછી પા કલાક સુધી બાપુજી
િસંહગ ના કરતા કરતા અંદર ન ધસી આ યા એટલે સુશીલા િનરાંત પામી.
પોતે બાની સાથે રસોડામાં હતી. કોઈક મહેમાન હત?ું કોણ હત?ું સુશીલાને કોઈએ
ઓળખ ન આપી. બા અને ભાભુ છાનાંમાનાં કશુ ં િમ ટા રાંધવાની વાતો કરતાં હતાં.
જમવાની બેઠક પણ
આજ સુધી રસોડાની સામેના ખંડમાં રહેતી, તે લૉકના બી છે ડે
ગોઠવવામાં આવી. અજા યા મહેમાનોને માટે પણ આવો થળબદલો નહોતો થતો. તે આ
થતો દે ખી સુશીલાને આ યર્ થયુ.ં
સુશીલાએ પ ૂછપરછ કરતાં ઘાટીએ જાણ કરી કે કોઈ ગામિડયો ડોસો મહેમાન છે .
"બગુન તો પા, બાઈ, હે જૂતે!" એમ કહીને મ કરી કરતા ઘાટીએ સુશીલાને, યાં
પડેલા મહેમાનના જોડા પછાડીને દે ખાડયા. જોડા ઓખાઈ હતા. જીણર્ છતાં તાજા તેલ
પાયેલા હોવાથી તેના પર ધ ૂળ ચડી ગઈ હતી. એવડા તોતીંગ જોડા સુશીલાએ કોઈ િદવસ
જોયા નહોતા.

એવા જૂતા પહેરનાર ગામડીયા મહેમાનને માટે ભાભુ અને બા કંસાર રાંધવા કેમ
બેસી ગયાં હશે? બાપુજી જોડે એ ખાનગી ઓરડામાં પેસીને શી વાત કરતો હશે? સૌનાં મોઢાં
પરથી તો મહેમાન કાંઈક અણગમો અને અનાદરને પાત્ર માનવી લાગે છે .
છાનામાના સુશીલાએ જમવા બેઠેલા અિતિથની ચે ટા િનહાળી. એના માથા પર એક
ચોટી િસવાય બધુજ
ં મુડન હત.ું ને હજામત વધેલી હોઈ મુડં ન ઝગારા નહોતું કરત.ું એણે
પહેરણ પણ ઉતારી નાખ્યું હત.ું ખુ લા દે હની કાઠી પાતળી હતી. ખ ૂબ દુઃખ સહન કરનાર
ભાસે એવો એ દે હ ક્ષીણ છતાં કઠણ, અને ત્રાંબાવરણો છતાં વ છ હતો.
નાહવાની ઓરડીમાં નળ વહેતો હતો, પુ કળ પાણી હત ું છતાં પરોણાએ સાચવીને
હાથ-પગ-મ ધોયાં અને પાસે મ ૂકેલા ચોખ્ખા નૅિ કનને મેલો કરવાની બીકે હો કે કોઈ બીજા
કારણે, એણે પોતાના પહેરેલ જાડા ધોિતયા વડે જ હાથપગ અને મ લ ૂછયાં. પછી એ
પાટલા પર બેસવાને બદલે પાટલા ઉપર થાળી રાખીને, 'હે રામ!' કહીને નીચે બેઠો. સામે
મોટા શેઠે બેઠક લીધી.
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ગામિડયો યારે ખાવા લાગ્યો, યારે એની ચીવટ નજરે પડી. એણે વધુ લાગ્યો
તેટલો કંસાર કાઢી નાખ્યો. એની ખાવાની રીતમાં સં કાર હતો. પહેલ ું તો એ ઉતાવળ કરીને
નહોતો જમતો અને જોઈએ તેટલું માગી લેતો હતો. ઘીમાં એણે કંસાર ચો યો યારે બીજા
ઓરડામાંથી સુશીલાએ બારીક નજરથી રસભેર જોયા કયુ.ર્ં એણે ધીરજથી કંસાર અને ઘી
સારી પેઠે મસ યાં: મસળીને થાળીની એક બાજુ દાબો કય : આખી થાળી વ છ બની. ઘી
અહીંતહીં રે લાયેલ ું ન ર .ું અથાણું પણ એટલી જુિક્ત અને જાળવણી રાખીને લીધુ ં કે તેલનુ ં
ટીપું પણ આડેઅવળે ન રે લાયુ.ં
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સુશીલા જુએ છે તેની કોઈને જાણ નહોતી. મોટા શેઠે પોતાનાં પ નીને બહાર
બોલા યાં. એમણે બહાર આવીને આ પરોણાને આદરમાનના શ દો ક ા. જમતા પરોણાએ
પણ િવનય દે ખાડયો.અને 'ઘર આગળ તિબયત કેમ છે ?' વગેરે પ ૂછાતા પ્ર ોના ઉ રમાં
ક :ું "હા ઘરડાંને પુ યે ને તમ વાં સગાંની આિશષે સારંુ ચાલે છે . તિબયત તો હવે લથડી
ગઈ, પણ મન ભારી સમતામાં ર ું છે . કોઈ જાતની વળગણ નહીં, કોઈ વલોપાત ન મળે ;
છોકરાંઓ સાથે હસીને જ વાત કરે , ને યારે પીડા સહેવાય નહીં યારે મને ફક્ત 'ચ ારી
મંગળમ'્ સંભળાવવાનુ કહે."
સુશીલાને ગમ પડીઃ આ મહેમાન થોરવાડથી આવેલા સુખલાલના િપતા જ લાગે છે .
ઘાણાં વષ પહેલાં, દસેક વષર્ની હતી યારે જોયેલા તેની અણસાર યાદદા તમાં અંકાવા
લાગી.
કોની વાત ચાલતી હતી? સુખલાલની બીમાર માતાની. સુશીલાની ક પનાની
દુિનયા સળવળી ઊઠીઃ એક ગામિડયું ઘર છે , એના ઓરડામાં એક
ી, દવાને નહીં
અડકનારી, દાકતરી સારવાર વગરની, ધમર્ના માંગ ય પાઠને પોતાની અસ વેદનાનુ ં
ઔષધ કરી શાતા મેળવી રહી છે .
લાગ્યાં.

"રાંધવે-ચીંધવે બહુ દુઃખી થતા હશો." મોટાં શેઠાણી યાં ઊભાં ઊભાં વધુ રસ લેવા

"ના બાપા, બહુ તો વપત નથી રહી," પરોણાએ વાભાિવક અવા જ જવાબ દીધો,
"દીકરી બાર વરસની થઈ ગઈ, ને નાનેરો દીકરો સાત વરસનો - બેય મળીને રાંધી નાખે
છે . પાંચ મહેમાનોનેય સાચવી લે છે છોકરાં."

જમતાં જમતાં ચાલેલા આ વાતાર્ લાપમાં મોટા શેઠે લેશમાત્ર ભાગ લીધો નહીં.
એમણે તો વારાંવાર ઠરી જતા શાકનો વાટકો એકાદ-બે વાર પછાડીને ગરમ શાક માગ્યા
કયુ.ર્ં એમને મરીનો ભ ૂકો જોઈતો હતો યારે ક :ું "રામો ક્યાં મરી ગયો?"
વા
કયાર્ પછી પરોણાને સુખલાલ પાસે ઈિ પતાલે સ ૂવા જવુ ં હત.ું દીકરાની
માંદગીના ઊડતા ખબર સાંભળી દોડી આવેલો આ િપતા સુશીલાના ચાલી આ યા પછી
દવાખાને સુખલાલને જોઈ આવેલો, પણ સુખલાલે એને કશી જ વાત નહોતી કરી. એમણે
બંડી પહેરીને માથા પર પાઘડી મ ૂકી.
"પાંચ િમિનટ બેસો. હમણાં મોટર મ ૂકવા આવે છે ." એમ કહીને રોકેલા પરોણાને
મોટા શેઠે ફરી પાછો એની એ જ વાતોમાં ઘસડયો.
"શું ધાયુ?
ર્ં "
"હમણે થોડું જાળવી જાવ."
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"થોડુક
ં એટલે કેટલુકં ?"

"એ તો હુ ં કેમ કહી શકું, શેઠ? પણ નીકર ઈ માંદીનુ ં હૈય ુ ં જ વાત સાંભળીને ફાટી
જાશે એ તો ઠીક, પણ એના જીવની અવગ ય થાશે; માટે હુ ં હાથ જોડીને વીનવુ ં ં કે થોડુક
ં
જ જાળવી જાવ."
મોટા શેઠ ત ુ છકારથી હ યા.

la

"હવે એ ઝા ં નહીં જીવે, શેઠ?" પોતાની પ ની િવશે આવુ ં બોલતો ગામિડયો પિત
િદલને વધુ ને વધુ ં કઠોર બનાવી ર ો હતો.
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"એવું કાંઈ ધાયુર્ં રે 'છે , ભાઈ! ને હવે અમારો કાંઈ વાંક છે ? દીકરીને ભણતર ભણા યા
પછી, સં કાર દીધા પછી, હવે ઝેર થોડું દે વાશે?"
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પરોણો પોતાના શરીર પર મોટા પ્રહારો અનુભવતો છતાં અબોલ ર ો. તેના મૌનને
નબળાઈનુ ં િચ ગણનારા શેઠે ક :ું "જુઓ જાણે, સાંભળો, આપણે આપણી મેળે જ સમજી
જાયેં, તો... આ લો બે હજાર રોકડા. ચાય યાં દીકરાને પરણાવી લઈ માંદી ીની સદ્ ગિત
કરો. બાકી જો િફકર ન કરવી હોય, અમને દબાવવા જ હોય, અમારી ભલાઈનો કસ કાઢવો
હોય, તો પછી હુ ં લઉં નાતનુ ં શરણુ.ં નાત આ વેિવશાળ ફોક નહીં કરે એવુ ં િવચારીને ખાંડ
ખાશો નહીં હો, શેઠ! મારી પાસે તો દાક્તરનાં સિટર્િફકેટો છે , કે છોકરો પરણવા માટે
નાલાયક છે ."
સુખલાલનો િપતા મોટા શેઠની સામો ને સામો સડક થઈ ર ો.

8.

ૂ ય ઘરની બે સ હયરો: ભા ૂ અને ભ ી

"કાલે, પરમ િદવસે, યારે ઠીક પડે યારે િવચાર કરીને જવાબ દે જો, શેઠ; મને મેલ ું
ું નથી, તેમ રાખતાંય આવડત ું નથી. આંહીં તમને તાર કરીને તેડાવવા પડયા
પેટ પરવડતય
તે એટલા જ સારુ. હવે જવું હોય તો જાવ ઈિ પતાલે; નીચે મોટર તૈયાર ઊભી છે ."

એટલું બોલીને સુશીલાના મોટા બાપુજી બારી પર ગયા. યાં ઊભા ઊભા શૉફરને
સ ૂચના આપી, ને પછી સુખલાલના િપતાને સ ૂનમ ૂન બેઠેલા મ ૂકી પોતાના સ ૂવાના ખંડમાં
ચા યા ગયા.
સુખલાલના િપતાએ નીચે ઊતરીને મોટર પડતી મ ૂકી પગે ચાલવા માંડ .ું આ
ગામિડયો માણસ શૉફરનુ ં યાન ખેંચી ન શક્યો. મહેમાનના નીચે ઊતરવાની રાહ જોઈ
શૉફર તો અરધા-પોણા કલાક સુધી ઊભો ર ો, તે પછી એ ઉપર આ યો. શેઠ સ ૂઈ ગયા
હતા. સુશીલા પોતાનાં ભાભુની પાસે જાગતી હતી. શૉફરે વરધીવાળા મહેમાનની પ ૂછપરછ
કરી. આખી વાતચીત પરથી ભાભુને અને સુશીલાને સમજ પડી કે મહેમાનને પગ ઘસડતાં
જ દવાખાને જવું પડ ું છે .
"અરે રે!" ગરવાં ભાભુએ હળવેથી ઉ ાર કાઢયો, "તારા મોટા બાપુજી બચાડા જીવ
મે'માનને મોટર સુધી મ ૂકવા જવાનુ ં ચ ૂકી ગયા!"
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"હવે તમે ઈિ પતાલે મોટર લઈ જઈ તપાસ કરી આવો, યાં પંહો યા છે કે?"
સુશીલાએ હળવેથી શૉફરને વરધી આપી.
માિલકની લાડકી દીકરી હોવાં છતાં ખરી જ ર પડયા િવના કદાિપ વરધીઓ ન
આપનાર સુશીલા યારે યારે વરધી આપતી યારે યારે એનો તા કાિલક અમલ થતો.
"હા ભાઈ," ભાભુએ ટેકો મ ૂક્યો, "જાવ, જોઈ આવો, હેમખેમ પ યા તો છે ને? અને
ભેળા ભેળા આપણા જમાઈની તિબયતના પણ ખબર કાઢતા આવજો."
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'આપણા જમાઈ' એવો ભાભુનો બોલ ભાવથી ભરે લો હતો. સુશીલાએ એ શ દ
સાંભાળતાંની ઘડીએ જ િબછાનામાં ચ ા ને ચ ા સ ૂતેલા ક્ષીણકાય સુખલાલની નમણી
આકૃિત ક પી, બપોરે દીઠેલાં આંસુ ક યાં - અને આંસુ લ ૂછતી નસર્ લીના ક પી.
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અણે ભાભુને ક ું : " યાં ઈિ પતાલમાં સ ૂવાવાળાઓને તો એકલું ગાદલું જ આપતા
હશે ને? ચાદર કાંઈ આપે?"
"ના રે બેટા; ચાદર કોણ આપે? ને ગાદલાંય સેંકડો માણસના સ ૂયેલાં હોય!"
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" યારે ચાદર ને બાલોિશયું મોકલુ,ં ભાભુ!"
"મોકલ મોકલ, મારી દીકરી; પણ છાનીમાની હો! જો , તારી બા જાણી ન જાય!
નીકર એને બચાડા જીવને આ બધુ ં નહીં ગમે, ને કોચવાશે તો એનાથી ઊંચે સાદે બોલાઈ
જશે. તો ક્યાંક તારા મોટા બાપુજી જાગી જશે. એય બચાડા જીવ સમતા નહીં રાખી શકે,
કોચવાઈ જશે."
સારાંનરસાં સવર્ કોઈને 'બચાડાં જીવ' સમજનારાં ભિદ્રક ભાભુ સમતાનુ ં મગુ
ંૂ ં
આરાધન કરતાં માળા ફેરવતાં ર ાં, યાં તો સુશીલાએ સસરાજીને માટે ધોબીની ધોયેલ
સાફ ચાદર તથા એક નવા ગલેફવા ં ઓશીકું તૈયાર કયુ.ર્ં સવારને પહોર દાતણ જોશે એ
યાદ આવતાં એકના સાટાનાં બે લીલાં દાતણ છડીમાંથી કાપીને મ ૂક્યાં. કદાચ ગામડાના
માણસને દાંતે છીંકણી દે વાની આદત હશે એમ ધારીને ભાભુને છાનીમાની કાનમાં પ ૂછી
આવી: "તમારી ડાબલી મોકલુ?ં "
જવાબ જડયો : "મોકલ, મારી દીકરી; ભલું સાંભયુ!ર્ં " મને સાંભરે છે , વેવાઈ, બચાડા
જીવ દાંતે બાજર દે તા'તા; સાત વરસ મોયર્ અમે એના બાપને કાર ગયા'તા તે દી મેં
જોયુ'ત
ં .ું પણ હ દીકરી, તને આ બધું કેવ ું યાદ આ યુ?ં જો, મારી જસતની ડાબલી મોકલ પતરાની નહીં, હો કે માડી! બચાડા જીવ આપણે માટે શુ ં ધારે ?"

આ તમામ સરં જામ સુશીલાએ ઘાટીની સાથે મોટર પર મોકલા યો, અને ત ન
વાભાિવક વરમાં જ ઉપર ઊભાં ઊભાં શૉફરને ફરી વાર યાદ આ યુ ં કે "તિબયત કે વી છે
તે પણ પ ૂછતા આવજો, બીજુ ં કાંઈ મહેમાનને જોઈએ તો જાણતા આવજો."
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"મને તો કાંઈ ખર નહીં, ખબર નહીં!" મોટર ગયા પછી સુશીલા શાંિતથી બેઠી યારે
ભાભુ માળા ફેરવતાં ફેરવતાં બોલવા લાગ્યાં; "પ્રાિણયો રોજ શાક મ ૂકવા આવે છે . એ બચાડો
જીવ પણ મને કહેતાં વીસરી ગયો હશે. તારા મોટા બાપુજી પણ બચાડા જીવ રોજ થાક્યા
પાક્યા આવે એટલે આ ખબર તો આપવા જ ભ ૂલી ગયા! નીકર ઈિ પતાલે જોવા તો જઈ
આવત, માડી! માણસ વું માણસ - ને પારકું નહીં, આપણુ ં પોતાનુ ં માણસ! સ ૂઝે એવુ ં તોય
આપણા સંગનુ ં માણસ છે , એમાં કાંઈ અટાણથી ના પડાય છે ? આંહી પારકા પરદે શમાં એની
સારસંભાળ લેનાર કોણ? દવાખાનાનાં નોકરચાકર ને બચાડા જીવ નસર્-દાગતર તે
કેટકેટલાંની સાર-સંભા યે પ 'ચી શકે? આપણે જવુ ં જોવે, માડી. મારે તો ગયા વગર ટકો
જ નહીં! હા, તારી વાત નોખી છે . તારાથી ન જવાય. કુંવારી વેળા કે'વાય ને, બેન; કરી
મ ૂકેલ છે ને, બેંન! અને વળી હજી તો બધુ ં ડગમગી િરયુ ં છે ખરંુ ને? જુવાન દીકરીને તો
ચેરાઈ જતાંય વાર નહીં. બચાડા જીવ પ ૂરંુ ભા યુ ં ન ભા યુ,ં સાંભ યુ ં ન સાંભ યુ,ં યાં તો
હાંકી મ ૂકે."
સુશીલાના હોઠ પર આવેલા બોલ 'ભાભુ હત
ુ ં ો આ એને જોઈ આવી', હૈયામાં પાછા
વળી ગયા. વળી િવચાર આ યો : કાલે પરમે ભાભુને જાણ થશે તો? તો એ મને જૂઠાડી
સમજશે, ને અ યારે ભાભુ સ ય સાંભળશે તો. બહુ બહુ તો મને ઠપકો દે શે. મારે ભાભુથી પુ ં
ન રાખવું જોઈએ; એ તો પ્રભુથી પા યા બરોબર વાત છે .

"તોય હુ ં તને મારંુ ."
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એણે હૈયામાં ઊતારે લા બોલને પાછા હોઠ પર બોલા યા : "ભાભુ, તમારે પગે માથું
મ ૂકેને એક અપરાધ માની જાઉં તો!"
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"ભલે મારજો, ભાભુ" એમ કહેતે સુશીલાએ ભાભુના પગ ઝાલી લીધા, "મારજો,
વઢજો, મને ચાર િદવસ ભ ૂખી રહેવા કહેજો - હુ ં કરીશ. તમે એકલાં મને
કરવુ ં હોય તે
કરજો, ભાભુ! પણ..." સુશીલા અટકી ગઈ એનો કંઠ ધ
ં ાઈ ગયો.
"કેમ ચ ૂપ થઈ ગઈ?" ભાભુએ પ ૂછ .ું સુશીલા ન બોલી, થોડી વરે ભાભુએ પોતાના
પગ પર ગરમ ટપકેલાં અનુભ યાં.
માળા ફેરવીને પ ૂરી કરીને ભાભુએ માળા હાથીદાંતની મોતીજિડત દાબડીમાં નાખી,
અને પછી સુશીલાની પીઠ પર હાથ પસવાય . સુશીલાનુ ં લોહી ગરમ જણાયુ.ં કપાળ પર
અડકવા ગયેલો હાથ પણ એ જ સંદેશો લા યો. એણે સુશીલાને ધીરે થી ઢંઢોળીને પ ૂછ :ું "શુ ં
કહેતી કહેતી રહી ગઈ? મારામાં ભરોસો રાખ. હુ ં તને દગો નહીં દઉં, સુશીલા. મારંુ ભલે
ચાય તે થાવ."
પાંત્રીસેક વષર્ની આ સંતાન િવહોણી ભિદ્રક પ્રૌઢા વીશ વષર્ની સુશીલાને ગોદમાં
લેતી લેતી આ શ દો યારે બોલતી યારે સુશીલાની સમવય ક સિહયર સમાણી લાગી.
માળાને મોતી જિડત ડાબલીમાં મ ૂકી દે વાની જોડાજોડ આ ભદ્રાએ પોતાનુ ં મુર બીપણુ ં પણ
કેમ જાણે અળગું કરી નાખ્યું હોય એવી એ રહ ય-સખી બની. એણે સુશીલાને ફરી વાર ક :ું
" યાં સુધી કોઈ ફોડામાં પગ પડી ન ગયો હોય યાં સુધી ગભરાવુ ં નહીં; બે'ન!
લાચાર તો આપણે અ ીની જાત યારે જ બનીએ, યારે પગ પાછો નીકળી જ ન શકે તેવ ું
હોય."

"એવું કાંઈ જ નથી, ભાભુ!"
" યારે શુ ં છે ? એવડી બધી શી વાત છે ?"
"તમને અણગમતી વાત નાની હોય તોય મારા મનથી મોટી ખરી ને?"
"હવે ઝા ં મ ણ ઘાલ મા ને, ડાહીલી!"
"ભાભુ, હુ ં આજ ઈિ પતાલે ગઈ'તી"

"ઓય મારા બાપ!" ભાભુએ સુશીલાના બરડામાં લચકાતા છલોછલ રુિધર-માંસમાં
જબરી એક ચપટી ભરી. "એમાં શું ત ું અભડાઈ ગઈ? કોને મળવા ગયેલી? સુખલાલે તને
દીઠી'તી? હેરાન તો નો'તી કરીને? કોઈના દે ખતાં કશુ ં અઘિટત વેણ તો નો'તું કાઢ ું ને?"
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"ભાભુ હુ ં એમને જ જોવા ગઈ'તી. એમની આવી દશા? મારા મોટા બાપુજીને કાંઈ
દયા જ ન આવી!" એમ બોલતે બોલતે સુશીલાના વરમાં કંપારી આવી, " યાં - કોઈ-કૂતરંુ ું
પડ -હોય-એવુ
.ં .."
સારી એવી વાર સુધી શાંત ર ા પછી ભાભુએ સુશીલાના શરીરને િવશેષ
વહાલપમાં ભીંજા યુ ં અને પ ૂછ ું : "તારા મોટા બાપુજી તારી આવડી આ જ િફકરમાં પડયા છે
એ જાણછ ને, બે'ન?"
"જાણું

,ં પણ હુ ં કોને કહ?
ુ ં આજ તમને કહુ ં

.ં "
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"તારે શુ ં કહેવાનુ ં હોય? તારા વડીલો ક્યાં નથી સમજતા? હુ ં મ ૂઈ જૂના િવચારની ,ં
એટલે એક મારા મનની વાધરી જૂના વેશવાળમાં વળગી રહી છે , બાકીનાં તો સૌ તારે જ
માટે ખુવારના ખાટલા થાય છે ."
.ં "
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"હુ ં ક્યાં કોઈને ખુવાર થવા કહુ ં

ta

"ત ું તો, બેટા, અમે નરકમાં મોકલીએ તોય ના ન પાડ. પણ તારા મોટા બાપુ તને
એમ કાંઈ નાખી િદયે?"
િવશે
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"ભાભુ," સુશીલા મ વધુ પ ટ કરવા માગતી હતી તેમ એની મનોવ ૃિ
ભાભુની ગેરસમજ વધતી હતી : "મારી ફેરવણી કરવાનુ ં મ ૂકી દે વા સૌને કહો."

"પણ તારે શા ઉચાટ છે ? હાં, હવે સમજી! આ તો બે'નબા ઉતાવળમાં લાગે છે ! - તે
તને શું એમ લાગે છે કે તારા મોટા બાપુજીને તારા ટલી જ ઉતાવળ નથી?"

9. બછાનાની સમ યા
ભાભુ પણ પોતાની વાતને પકડી શકતાં નથી, એ જોઈ સુશીલા િચડાતી હતી.
ઓરડામાં અંધારંુ હત:ું અજવાળામાં કદાચ સુશીલાએ કદાચ ભાભુ પર ખીજ કાઢવાની
િહંમત ન બતાવી હોત.
િવ મયની વાત છે - અથવા જરાય િવ મય પામવા વુ ં છે જ શુ?ં - કે સુશીલા એક
ઘા ને બે કટકા વુ ં સહેલામાં સહેલ ું વાક્ય ન કહી શકી કે 'ભાભુ, મને આ વર અને આ ઘર
સોએ સો ટકા ગમે છે . તમે મને બી પરણાવશો તો હુ ં દુઃખી થઈ જઈશ. મને આનો

િબલકુલ અસંતોષ નથી. બોલો, હવે તમે બધાં શીદને મારા મનની વાત સમ યા વગર
મને સુધરે લાની સાથે પરણાવવા આફત આદરી છે ?'
સુશીલા વી સમજણી અને મુબ
ં ઈનુ ં ઠીક ઠીક િહંમતભયુર્ં વાતાવરણ પી ચ ૂકેલી
છોકરી આટલી બધી ગેરસમજણનો આવો તડ ને ફડ ઉકેલ ન લાવી શકે? એ પ્ર ,
લાકડાનાં તોિતંગ બીમને પણ કરકોલી શકનારો ભમરો પોતાને રાત્રીભર બંદીવાન
બનાવનારા સુરજમુખી પુ પની સુવાળી
ં
પાંદડીઓને શા માટે ભેદી ન શકે? સુશીલાએ નવી
યુગભાવનાવાળાં નાટકો-િચત્રપટોમાં કોઈ કોઈ વાર 'હા હા, હુ ં તો આને જ પરણીશ' અથવા
'ના, ના, મારે તો આની સાથે નથી પરણવુ'ં એવી જાહેર ઘોષણાઓ કરતી બંડખોર છોકરીઓ
જોઈ હતી.
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સુશીલાને એના મોટા બાપુ તાલીમ આપતા તો સુશીલા એ શ દો ઠેરવાયેલા સમયે,
ઠેરવેલી યિક્ત કે સમિ ટ સામે કડકડાટ બોલી જાત એમાં શંકા નથી. એ બોલવાને સારુ
િહંમત અથવા અંતરની લાગણીનો િવકાસ િબલકુલ બીનજ રી બનત. એથી ઊલટું,
અંતરની બળબળતી લાગણી તો એ ગોખાવેલ બોલોના પાંખામાં પાંખા પરદાની પાછળ જ
પોતાના ભડકા ંકતી ઊભી હોત.
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પોતે શા માટે તડફડ નથી કરી નાખતી એ વાત, આ રાત્રીએ, સુશીલાએ પોતાની
જાતને પણ પ ૂછી જોઈ. છે તરામણી લાગણીઓ એક્દમ તો જવાબ આપે જ શાની?
ખ ૂણેખાંચરે પડેલી એકાદ લાગણીએ ફક્ત જરી ટલી ચાડી ખાધી કે 'િકશોરી, આંહીં
આટલામાં ક્યાંઈક પેલો િવજયચંદ્ર પણ લપાઈને સળવળી ર ો છે - આંહીં, એટલે કે આમ
સવર્ લાગણીઓના િનવાસ થાન તારા અંતરને િવશે.
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પોતાના જ અંતરમાં વસનારી એક ઉિમર્ બેશરમ બનીને અંતરની આવી જાસ ૂસી કરે ,
ચાડીચુગલી ચલાવે, પી ચોરીને પકડી પાડે, એ સુશીલાના સુખની વાત નહોતી.
િવજયચંદ્ર એને મોટરમાં બેસવા નહોતો લલચાવી શક્યો એ ખરંુ ; પણ મુબઈ
ં
શહેરની બેએક નહીં પણ જોટો- યુવતીઓ હરિકશનદાસ ઈિ પતાલના દવાએ ગંધાતા રોગાલયમાં
એમની જ મોટરમાં લઈ ને મારી પછવાડે કાંઈ િવના કારણે, િવના આકષર્ણે, વગર િવચારે
નહીં જ ચાલી આવી હોય એટલું તો તારે , ઓ સુશીલા, મારા િવષયમાં િવચારવુ ં જ પડશે એ પ્રકારનો દાવો કરતો િવજયચંદ્ર જાણે કે એના અંતરના ઓટલા પર બ ૂટની એડીઓ
પછાડતો હતો. ઈિ પતાલની 'િલ ટ' પણ િવજયચંદ્રના ખાસ અિધકારની વ ત ુ હતી.
તે િદવસે જમવા અને પછી વારં વાર ભિજયાં ખાવા ઘરે આવેલો િવજયચંદ્ર પોતાને
પગલે પગલે િવજયનાં પુ પો નહોતો પથરાવતો એમ કહી શકાય? પારકાનુ ં દય
જીતવાની એનામાં કળા હતી. એ કળાની મ ૂઠ સુશીલા ઉપર નંખાઈ હતી. ને તે પછી
સુશીલા સાવ નીડર તો નહોતી જ રહી. આવી પી પી બાતમી સુશીલાએ તે રાત્રીએ
પોતાની એકાદ લાગણી પાસેથી મેળવી, ને એને લાગ્યુ ં કે 'સુખલાલ મારો જ છે ' એવો તડ
ને ફડ ઘા કરતી પોતાને રોકવામાં િવજયચંદ્રનો પણ થોડોક હાથ છે .
આ લાગણીને સુશીલા એ જાણે કે ગળે ચીપ દઈને પાટુએ પાટુએ ગદ
ં ૂ ીને ચ ૂપ કરી.
પોતે પણ મગી
ં ૂ રહી. ભાભુએ પહેલાં બગાસુ ં ખાઈને ક :ું "સ ૂઈ જા, ભાઈ, ઝાઝો િવચાર શીદ
કયાર્ કરછ? અમારા શૌના સાટુ જીવ કાં બાળી રહી છો. ને અમારે તો સાત દીકરા ગણીયે
તોય તું છો, દે ખી દે ખીને તને કૂવે કેમ નાખીએ? સમતા રાખ, બાઈ! િનરાંતની નીંદર કર."
એટલું કહીને ભાભુએ દે હ ગાદલામાં લંબા યો. બાજુમાં જ સુશીલાની પથારી હતી.
સુશીલા સ ૂવા માંડી યારે ભાભુએ યાદ કરા યુ:ં "માળા ફેરવી?"
"ભ ૂલી ગઈ."

"ભ ૂલી ગઈ એનુ ં કાંઈ નહીં. દે ખીપેખીને ન ફેરવીએ તો જ દુઃખ. હવે ફેરવી લે.
અમથા પારા પડતા મ ૂકીએ ને, બેન, તોય ઊંઘ આવી જાય. ભગવાવનુ ં નામ લઈએ તો
વળી નવું કાંઈ ક ટ વધે નહીં, ને ઊંઘ ચોખ્ખી આવે. માઠાં સપનામાં શેકાવુ ં તે કરતાં માળા
ફેરવીને સ ૂવું શુ ં ભડં ૂ ુ ,ં મારી બાઈ?"
પિતનો શયનખંડ છોડીને સુશીલા સાથે સ ૂવાનુ ં શ કયાર્ ભાભુને આ પાંચેક વષર્
થઈ ગયાં હતાં. તે પ ૂવેર્ પણ સુશીલા બે વષર્ની થઈ યારથી જ ભાભુની પાસે રહેવા
ટેવાયેલી. ત્રણથી લઈને સુશીલા દસેક વષર્ની થઈ યાં સુધી પિતપ નીએ એક જ ઓરડામાં
રાતવાસો ચાલુ રાખ્યો હતો.
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તે પછી સુશીલાની પથારી ઓરડા સામેની પરસાળમાં રખાતી અને ભાભુના
શયનખંડનાં બારણાં ખુ લાં રખાતા. એક રાત્રીએ આ ગોઠવણ અણગમતી બની ગઈ.
પિતએ રાતમાં બંધ કરે લાં બારણાં અણખો યાં જ રહી ગયાં ને પિતપ નીને ઊંઘ આવી
ગઈ. સવારમાં ભાભુએ જાગીને બારણાં ખો યાં યારે વહેલી ઊઠેલી સુશીલા દાતણ કરતી
હતી.
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બંધ બારણે સ ૂતેલાં વડીલ-દં પિતઓ, એક માતા-િપતાનુ ં ને બીજુ ં ભાભુ-બાપુજીનુ,ં
અને તેની વ ચે એકાકી ઊભેલી બાર વષર્ની દીકરી! ભાભુએ આ દીઠું યારથી આખો િદવસ
એ ગમગીન ર ાં, ને સુશીલાથી શરિમંદા બનતાં બનતાં ઘરકામમાં મશગ ૂલ બ યાં. બાર
વષર્ની દીકરીને આખી રાત
એકલતામાં મ ૂકી તે કેવી ભયાનક હશે! બંધ બારણાને અંદર
શાંિતથી ઘસઘસાટ ઊંઘી રહેલ વડીલોને માટે પણ એણે શી ક પનાઓ કરી હશે! બંધ
બારણાં શા માટે, એ પ્ર એના મનમાં પુછાયો હશે યારે કોણ જાણે કેવોય કાળમુખો જવાબ
જડયો હશે દીકરીને! આવી આવી િવચાર મઝવણમાં
ંૂ
યિથત અને યાકુલ બનેલી પ નીનુ ં
અપરાધપણુ ં યારે પિતએ સાં ઘેર આવીને જા યુ ં યારે એનાથી એની િન યની પ્રકૃિતમાં
હસવું મોટે ભાગે ન હોવા છતાંય, હસી જવાયુ ં હત.ું
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આ પ નીને, આવી પદમણીને, આવી શાંિત-પ્રિતભાને, આવી ગરવી અને ગરીબડીને
પોતે શેર માટીનુ ં સંતાન નથી આપી શક્યો તેને માટે પોતાને જ અપરાધી ગણનારો વામી
પ નીના આવા ુ લક મન-સંતાપની પણ વધુ મ કરી તો નહોતો જ કરી શક્યો. ને તે રાતે
એ સ ૂવા ગયો યારે એણે જોઈ લીધુ ં કે પોતાના ઓરડામાંની બીજી પથારી ઊપડી જઈને
વચલા ખાલી ખંડમાં ચાલી ગઈ છે , યારે પણ તેને ઓ ં નહોતું આ યુ.ં એને ઘસઘસાટ
નીંદર આવી ગઈ હતી. મોટા શેઠનો આ એક જ ગુણ બીજા અવગુણો સામે મ ૂકવા વો
હતો.
સુશીલાને સંગાથે લઈ સ ૂનાર ભાભુએ તો આ શયન યવ થા બદલવામાં કાંઈ
અસાધારણ ગ યુ ં નહોતુ.ં એણે સુશીલાની બાને ખુદને પણ આ વાત નહોતી કરી. સવારે
યારે સુશીલાની બાએ પહોળી પલાંઠીથી ભીડીને લોટ ઊટકવાના કૂચડા વાં ધીંગા
દાતણનો કૂચો ઘસતાં ઘસતાં, બગાસું ખાતાં ખાતાં ને આળસ મરડતાં મરડતાં સુશીલાને
પ ૂછ ું કે "એટલી મોડી રાતે ભાભુને કે મ તારી પાસે આવવુ ં પડ ?ું ' યારે સુશીલા એ સમજ
પાડી કે "ભાભુ તો મારી પાસે જ સ ૂતાં હતાં."
‘‘હ ભાભીજી! સુશીલાની બાએ ભાભુને એકાંતમાં લઈ જઈ ક :ું ‘‘આપણે ઓસરીએ
તા ં મારીએ છીએ, પછી વળી શી બીક છે કે તમારે છોકરીની પાસે સ ૂવુ ં પડે?’’
"બીકનુ ં હુ ં ક્યાં કહુ ં

?
ં "

"તાળાની ચાવી તો હુ ં મારી પાસે લઈને જ સ ૂઉં .ં તમે તમારે કોઈ વાતે ફફડતાં
નહી, હુ ં રાતના બે વાર તો સુશીલાને જોઈતપાસી પણ જાઉં .ં " દે રાણીએ પોતાની
ખબરદારી વણર્વી.
ૂ ો જ જવાબ વા યો:
ભાભુના મનમાં આ સાંભળીને હસવું આવત ું હત.ું એણે ટંક
"તમેય બ ચાડા જીવ કેવા ઉતપાિતયાં છો? બીક વળી શેની હોય? આ તો તમારા ઠને
બહુ હવા જોવે, ને મારાથી ઉઘાડી બારીનો પવન સેંવાતો નથી - મારા સાંધા દુખે છે , એટલે
જ વચલા ખંડમાં સ ૂવાનુ ં રાખ્યુ છે . બીક તો વળી શેની? અરે રે, બચાડા જીવ તમેય તે..."
ચપળ સુશીલાના કાન કઈ વાતો ક્યારે
ુ
પુરષો વધુ પડતા જડ હોય છે . તે તો ીઓ
પોતાની કૌમાયર્વયની રાત્રીઓ પર આવાં તાળાં
દઈને આવીને પોતાની બાને ક :ુ " યો બા, તા

બા જરીક ઝંખવાઈ ગઈ અને જવાબમાં બોલીઃ "ભાભુ કહે તો જ વાસ

તા ં,
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બે'ન!"

એકાએક પકડી પાડતા, તે સમજવા માટે
જ સમજી શકે. કેમ કે ઘણી ખરી ીઓ
મરાતાં જોયાં હોય છે . તે રાત્રીએ એણે ઝટ
ં મારી લાવુ ં ઓસરીને?"

સુશીલાના િપતાએ આ નવો ફેરફાર બેચાર િદવસે જા યો. ને જા યો યારે એટલો
બધો શરિમંદો બ યો કે એક અથવા બી બહાને એ તો બહારની ગેલેરીમાં મોડી રાત સુધી
એકલો જ બેસી રહેલો. પ નીએ એને બે-ત્રણ વાર અંદર ખેંચી જવા મહેનત કરી.
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"હાલો ને, હવે! ભાભી મોટેરાં આંહીં બેઠાં છે , એટલે આપણને વળી શેની શરમ? હાલો
ને, મને એકલાં ઊંઘ નથી આવતી. ભાભી તો વેરાગમાં ઊતરી ગયાં છે ; મને કાંઈ વેરાગ
નથી થયો. દીકરી કાંઈ એકલા આપણા ઘરમાં જ થોડી મોટી થઈ છે ! ઘેર ઘેર થાતી આવે
છે . હાલો, હાલો. ઠાલા સતની પછડી
ંૂ
શીદને થાવ છો?" એમ કહેતી સુશીલાનાં બા પિતનુ ં
ખમીસ ખેંચીને પરસાળમાંથી ઓરડામાં ઘસડી ગઈ હતી.
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એ તો આ ત્રણ વષર્ની જૂની વાત બની હતી. દે રદે રાણી વીશ વષર્ની દીકરીનાં
માવતર હતાં, તો પણ ભાભુની દ્રિ ટમાં તો 'બ ચાડા જીવ' બનીને જ તેઓ રક્ષા પા યાં
હતાં.

10.

ુ વાન

ુ ીની આફતમાંથી

એ આખો િદવસ 'વેવાઈ' જમવા કે ચા પીવા ન આ યા. રાત્રીએ ચાદર, દાતણ
વગેરે ચીજો આપીને પાછા વળે લા શૉફરને સવારે સુશીલાએ ભાભુની સમક્ષ ઉપર બોલા યો
હતો. સુશીલાએ જાણે કે ભાભુની વતી જ પ્ર કય : "કાંઈ બો યા હતા મહેમાન?"
શૉફર અહમદે મરક મરક કરતે ક ું : "દૂ સરા કૂછ નહીં, બસ ઈતના જ : અરે દીકરી!
વાહ રે , મારી દીકરી! એસા કહ કર ક્યા ખુશ હોતા થા િક બહત
ુ રં જ કરતા થા કુછ માલ ૂમ
નહીં પડા."
"તિબયત કેમ હતી?"
'ઠીક. વો સુખલાલ બાબુ સોતે થે, ઔર એક નસર્ વહાં ખડી થી. વો મહેમાન કો િબછાના
િબછા દે તી થી, ઔર 'ફાધર! ફાધર! બાપા! બાપા! યુ ં કરો, ઐસા કરો, બ ચા કો અફસોસ હોવે
ઐસા કોઈ હાલ મત સુનાઓ' - ઐસી ઐસી બાત અલગ લે જાકર કહતી થી. ઔર મહેમાન

બાબુ તો નસર્કા કહેના, બસ, હાથ જોડ કર સુન રહે થે. - બેચારે કો બોલને આતા નહીં,
ત ૂટી ટી બાત બોલતે થે િક, મડમ સા'બ, બાપુ, પ્રેભ ુ તેરા ભલા કરે ગા, તેંને મેરા લડકાકો
બચા િલયા વગેરે."
"રાતે નસ બદલાતી નહીં હોય?" સુશીલાથી એકાએક બોલાઈ ગયુ.ં
"હાં, બદલી હોતી હૈ," શૉફરે વધુ ખબર દીધા, " વો થી િદનકી નસર્ : ડ ૂટી ખતમ
કરકે જા રહી થી, ઔર કહ રહી થી િક, 'કલસે મેરી નાઈટ ડ ૂટી હો જાયગી. તબ બાપા,
બાપા, તુમકો કુછ તકલીફ નહીં પડેગી.' ઔર સુખલાલ બાબુકો બોલતી થી િક, 'ઈ માટી!
ઈ માટી! મૈં આજ િસનેમા દે ખને જાતી હ.ુ ં તો ગુડ નાઈટ કરનેકો િફર નહીં આઉંગી.' બસ.
પીછે , 'ફાધર ગુડ નાઈટ, બાપા સલામ, ઈ માટી સલામ!' કરતી કરતી મુજકો ભી ગુડ નાઈટ
કહેતી ચલી ગઈ. ઔર મૈં ક્યા કહ!ુ ં મહેમાન બાપા તો િબચારા વો નસર્કી સામને પ ૂતલાકી
તરહ મુ ં ફાડ કર કહાં તક દે ખ હી રહે થે! સબ દરદી લોક, ઔર વહાં કે સબ દરવાનફરવાન હસહસકે બેજાર હો ગયે."
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પછી શૉફરને એકાએક યાદ આ યુ ં કે મહેમાને એક કાગળ સુશીલાબહેનને આપવા
દીધેલો છે . એ કાગળ શૉફરે સુશીલા તરફ ધય . સુશીલાએ લઈને ભાભુને આ યો. થોડું થોડું
ભણેલાં ભાભુએ કાગળની ગડીઓ ઉખેળીને જોયુ ં તો પોતાને ગમી જાય તેવા હ તાક્ષરો
નીક યા. એ અક્ષરોમાં અણઘડ ગામિડયો મરોડ હતો ખરો ને, એટલે ભાભુને સુપિરિચત
થતાં વાર ન લાગી. એ એક ગ્રા ય છોકરીના અક્ષરો હતા. અક્ષરો જાણે આપોઆપ બોલી
ઉઠયા કે, અમે તો માંડ માંડ જડી આવેલી એક દે શી પેનિસલના નાના બ ૂઠા ટુકડાના ફરજદો
ં
ુ
છીએ. કાગળમાં લખ્યું હત ં કે-

pu
s

ta

ka

"ઈ ર સદા સુખી રાખે મારાં માયા ભાભી સુશીલા. બા તમને બઉ સંભારે છે . અમે
તમને બઉ સંભારી છીં. મળવાનુ ં મન બઉ છે . બા કેવરાવે છે કે મરતાં પેલાં એક વાર મ
જોઉં તો અવગત નૈં થાય. પણ છે ટાંની વાટ, મળાય ક્યાંથી. બાએ ન મળીએ તો આિશષ
કેવારે લ છે . તમારે માટે ચોખ્ખા માવાના દૂ ધપેંડા મોકલેલ છે . તમારા ભાભુની ને
માત ુશરીની સેવા કરજો ને ડાયાં થૈ રે જો. ન મળાય તો અપરાધ માફ કરજો. ધરમ નીમ
કરજો. બા ન મળે તો બાની પાછળ છ મૈનાની સમા ું [૧]નુ ં પુન દે જો. વધુ શું લખવુ.ં
તમારા દે રનુ ં ને નણંદનુ ં કાંડુ તમને ભળાવુ ં .ં તમારા સરસરાએ વી મારી ચાકરી કરી છે
તેવીજ ચાકરી એ તમારે હાથે પામજો. ભાભી, બા એ આટલું લખાવેલ છે . બાને તાવ ભરાઈ
ગયો છે . ભાભી, મારા માટે એક બે ચોપિડયુ ં મોકલજો. તમારી જૂની હોય તે મોકલજો. હુ ં
બગાડીશ નૈ. તમે આવશો યાં સુધી સાચવી રાખીશ. ભાભી, અમે તો તમને જોયાં જ નથી.
કેવાં હશો. રોજ મને તમારંુ સપનુ ં આવે છે . પણ સવારે પા ં મોઢું યાદ રે ત ું નથી. ભાભી,
તમે ચિણયા ઉપર ચોરસ પહેરો છો કે સાડી પહેરો છો તે ચોક્કસ લખજો હો. હુ ં તો ચોરસો
પેરંુ .ં એક નવો ચોરસો બાપા લઈ આવેલા તેના ઉપર એક છાપ હતી. તેમાં એક પાળી
બાયડી હતી. હુ ં એને સુશીલા ભાભી કહુ ં ,ં ને મારી પેટીમાં રાખું .ં લીખીતંગ તમારી
નાની નણંદ સ ૂરજ"
ભાભુ પોતે અક્ષરો બેસાડતાં બેસાડતાં ધીરે અવા વાંચતાં ગયાં તે સુશીલા
સાંભળતી ગઈ. કાગળ પ ૂરો કરીને ભાભુએ ક ું : "લે વાંચ જોઉં, કેવો પાળો કાગળ
લખા યો છે બચાડા જીવે! એને કાંઈ ઊંડી વાતની ખબર છે ? અજા યુ ં ને આંધ ં બેય
બરોબર! શી થાવી ને શી થાશે? અરે રે, બાઈ! લેણદે ણની વાત મોટી છે . અંજળ લખ્યાં હશે
યાં જ જવાશે. હુ ં તો મ ૂઈ જૂના િવચારની જ રહી ગઈ."

સુશીલા એ કાગળ ફરી ફરીને વાંચતી રહી. દર યાન આજુબાજુમાંથી આવી ચડેલી
સુશીલાની બાએ બધી વાત જાણીને ઝટ કહી નાંખ્યુ ં : "ગામડાનાં ભોથાં! હજી તો અટાણથી
'ભાભી ભાભી' કહેવાનુ ં શ કરી દીધુ.ં ભાભી કહેવી એમ રે ઢી પડી હશે!"

11. ખાલી પડલ બછા ંુ
ભાભી કહેવી રે ઢી નથી પડી!' એવો પોતાની બાનો છણકો સુશીલાને સારો ન લાગ્યો.
નણંદનો કાગળ એણે ધીરે ધીરે હાથમાં લીધો, અને બે-પાંચ વાર ઉપાડ-મ ૂક-ઉપાડ કરીને
પછી બા થોડે દૂ ર ગઈ કે તરત પોતે કાગળ ગજવામાં સેર યો. પોતાનાં કપડાં લઈ
નહાવાની ઓરડીમાં ગઈ, અને બે-ત્રણ વાર વાં યા છતાં પોતે ત ૃ ત ન થઈ. 'ભાભી'
સંબોધનમાં કઈ એવી તોછડાઈ હતી કે બા છે ડાઈ ઊઠેલાં? આ કાગળની લખાવટ તો
હૈયાના હેતે છલકાય છે : 'ભાભી' શ દે સંબોધવુ ં એ તો ઊલટું માનભયુર્ં લાગ્યુ.ં
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ખ ં તો એ હત ું કે સુશીલાને કોઈ ભાભી હતી નહીં. એણે કદી કોઈને ભાભી કહેવાનો
લહાવ લીધો નહોતો. તેમ ભાભી નામના પાત્રમાં કયુ ં િતર કૃત ત વ હોઈ શકે એની
સુશીલાને જાણેય નહોતી. આ ગ્રા ય નાની ક યાની 'ભાભી' થવામાં ગ્રા ય સુખલાલની ી
પણ થવું પડે છે એમ પણ સુશીલાને સ ૂઝ ું નહીં. કોઈક માંદગીને િબછાને પડેલી ી
પોતાની પાસે િનમર્લ સામિયકોનુ ં પુ ય માગે છે ; પોતાને જોઈ લેવા ઝંખે છે ; પોતાનો મેળાપ
થયે એક મ ૃ યુ પામતા માનવીની સદ્ ગિત થઈ શકે છે ; ને પોતાની ઉતારે લી ચોપડીઓની
બીતી બીતી માગણી કરનાર એક ક યા પોતાને વ નમાં જોવા તલસે છે - આ બધુ ં
સુશીલા વી સાદા મનની ક યાના અંતરમાં મમતાનો આંબો ઉગાડવા માટે પ ૂરત ું રસાળ
ખાતર નહોતું શુ?
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પોતાના શરીર પર એણે વારો ખુ લો મ ૂક્યો. પાણીની ધારાનો પશર્ એકાએક ઘણો
મીઠો બ યો. કાનમાં કોઈક 'ભાભી ભાભી' ક ા કરે છે ; બરડા સુધી હાથ પહ ચી નથી શકતો
એટલે જાણે કહે છે , ' યો ભાભી, હુ ં તમારો વાંસો કરી દઉં? યો, ભાભી આવડા લાંબા તમારા
વાળ છે , તમારાથી ચોટલો શેં ચોળાશે? યો હુ ં િચકાકાઈ ને આંબળાં ચોળી દઉં?'

વારો બંધ કરીને બાથ મની કમરપ ૂર આરસીમાં જોતી જોતી એ શરીર પર ટુવાલ
ઘસવા લાગી. યામળો શરીર-વાન ઊઘડતો લાગ્યો. છાતી અને પેટ પરથી, કપાળ અને
ગાલ પરથી દડ દડ દોટ લઈ નીચે ઊતરતાં જળિબંદુ જીવવાળાં જણાયાં. એકાએક એને
િવચાર આ યો કે િવજયચંદ્રને નાનાં ભાઈ-બહેન છે કે નહીં? મા હશે? હોય એવુ ં લાગતું
નથી. એના મ પરથી જ ભાસ થતો નથી. ચહેરાની રે ખાઓ કથે છે કે, હુ ં તો ફક્કડરામ ,ં
મારે બીજી કશી વળગણ નથી. જાણે કોઈક ઓરડીમાં પેસતા જ ઓરડી આપણને કહેતી
હોય છે કે, 'હુ ં તો આઠ બાય આઠની (આઠ ટ ઓરસચોરસ) ;ં મારી પાસે બીજી કશી
લપછપ નથી.' કેટલાક માણસોના ચહેરા પણ સુશીલાને 'આઠ બાય આઠ' વા જણાતા.
એવો ચહેરો િવજયચંદ્રનો હતો.
બધુ ં તે બધુ ં જ એ ચહેરાની સપાટી પર હત.ું સપાટી
બહાર કોઈ ઈિતહાસ નહોતો.
ટુવાલ ઘસીને કપડાં બદલાવતી સુશીલા યારે િવજયચંદ્રને ભાઈ - બહેનો ન હોવા
િવશેની માનિસક ભાંજગડમાં પડી હતી, યારે 'લગ્ન'નો પ્ર જ એના િદલમાં આપોઆપ
ચચાર્ઈ ર ો હતો. બહાર િહંડોળાખાટે બેઠેલી બા બોલતી હતીઃ "મારે તો લાખ વાતેય મારી
છોકરીને જાડાં માણસોની વેજા વ ચે નથી દે વી. છોકરીને ફોલી જ ખાય કે બીજુ ં કાંઈ થાય?

એયને કોઈક સવતંતર છે કરો જોવે - બે માણસનુ ં રસોડું પતાવીને િનરાંતે મનધાયુર્ં જીવી
શકે! સવવંતર છોકરા ક્યાં થોડા મળે છે આજકાલ?"
એ 'સવતંતર' શ દ સુશીલાની બાના મ માં લીંબુની મીઠી પીપરિમ ટ સરીખો બની
જતો. બા જાણે કે બોલતી નહોતી, એ શ દને ચગળી ચગળી ચ ૂસતી ચ ૂસતી રસ લેતી હતી.
'સવતંતર!' અથાર્ ત ્ ' વતંત્ર', ને પછી બાએ એવાં સવતંતર'દં પતીઓનાં નામ પણ ગણા યાં:
ુ , હાલિરયાવાળાં રામકોર બાઈની
"ઓલી તપુરવાળી વિનતા,ઓલી પીપલગવાળાની કુમદ
છોકરી ઓલી જયા... એય જો ને પાળાં અમનચમન કરે છે ! દશ બ યામાં ભાયડાને
જમાડીજૂઠાડી નોકરીએ વળાવી દીધા પછી, છે કોઈનો ટુંકારોય ખમવાપણુ?ં છે કોઈ કરતાં
કોઈ એટલુય
ં કહેનાર કે બાઈ, ત ું આંઈથી ઊઠી આંઈ બેસ! એવુ ં 'સવતંતર' મેલીને
જાડેરણમાં પડવાની શી જ ર? છે કોઈની ઓિશયાળ? આ તો અણસમજમાં ને અણસમજમાં
સગપણ થઈ ગયુ,ં મુબઈમાં
ં
ઠરી ઠામ થયાં યારે આંખ ઊઘડી કે આ તો ભ ૂલ થઈ છે ."
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બાના આ શ દો બાથ મમાં ઊભાં ઊભાં સાંભળવાની સુશીલાને મજા પડી. બાએ
નાં નાં નામો લીધાં તે જુવાન ીઓને સુશીલા ઓળખતી હતી; ઘણી વાર તેમાંની
એકાદને ઘેર પોતે બેસવા જતી, તો કાં તા ં જ મરે લ ું હોય, અથવા ઘેર હાજર હોય તો
અરધા કલાકથી વધુ ચાલી શકે તેટલી વાતચીત જ િસલકમાં નીકળે નહીં. હદમાં હદ એક
કલાકે તો યાંથી ઊઠી આવવાનુ ં જ મન થાય.
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તે બધીઓ 'સવતંતર' હતી એમ બા કહેતી, પણ કેટલીક વાર તેઓનાં ઘરમાં બબે
િદવસનાં એઠાં વાસણોનો ખડકલો સુશીલાએ જોયો હતો. પ ૂછતાં સુશીલાને જવાબ મળતો કે
"હોળીના તહેવાર છે , તે ત્રણ દીથી મારા રોયા ઘાટી જ નથી આ યા. રોયા ગાંડાત ૂર બનીને
નાચતા હશે. હાથે ઊટકે તો મારી બલારાત! બહાર લૉજમાં જઈને અમે તો બેય જણાં જમી
આવીએ છીએ."
આવી 'સવતંતર' બહેનપણીઓ િવશે હજુ સુશીલાના િવચારો િ થર નહોતા થયા, પણ
કશુકં જાણે અળખામણુ ં ત વ એમાં લાગ્યા કરત.ું
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"હાય! હાય! જુઓતો ખરાં, ભાભીજી!" સુશીલાની બાએ સુશીલાને નાન કરીને બીજા
ઓરડામાં જતી િનહાળી 'ભાભુ' પ્ર યે મીઠો હાયકારો કય : "આ છોકરીના શરીરમાં જાણે
િકર યું જ ટી પડી છે . આમ તો જોવો; છોકરીનુ ં શુ ં થવા બેઠું છે ? પ જ કાઢવા મંડી છે . હ
ભાભીજી! આનુ ં તે શું કરશુ!ં જૂન ુ ં વેિવશાળ તોડયા વગર એકેય વાતે ટકો ર ો છે હવે?"
"ગાંડાં તે...કાંઈ... ગાંડાં!" ઠાણીએ મલક્તે મ એ આંખો તાણી: "જાવ, ભલાં થઈને
કામે લાગો. છોકરી ક્યાંક સાંભળશે."
"હા યને સુશીલા!" ભાભુએ નાન પછીની શોભતી સુશીલાને ક :ું "મોટર ઊભી છે
ને? તો હા ય કેરીની ખબર કાઢતાં આવીએ."
એમ કહીને એણે સુશીલાને સાથે મોટરમાં ઉપાડી, ભ ૂલે ર જઈ કેરી લીધી, ને પછી
ુ
ૂછ
પ :ં "દવાખાનુ ં આંહીંથી કેટલુકં છે ટે છે ?... આ િરયુ.ં હાલો, હુ ં થાતી આવુ.ં ત ું તારે બહાર
મોટરમાં જ બેઠી રહે , હુ ં ઊભી ઊભી વહી આવીશ."
"ભલે," કહી સુશીલાએ માથા પરથી ખસેલી સાડી પાછી ઢાંકી. એણે કંટાળો કે
ઉ સુકતા બેમાંન ુ ં કશું જ ન બતા યુ..ં
શૉફરને મોટર ઈિ પતાલની બહાર થોભાવવા કહીને અંદર જતાં ભાભુ સહેજ પાછાં
ફયાર્ં, સુશીલાને કહે કે "ચા યને જરા, મને છે ટેથી ઓરડો તો દે ખાડી જા, બા!"

"ઓ ઓરડો," સુશીલાએ ધડકતી છાતીએ નીચેનો વૉડર્ ચીંધાડયો, પણ પછી "આંહીં
સામા ખ ૂણામાં જ..." એટલું કહેતી ત ધ બની ગઇઃ સુખલાલવા ં િબછાનુ ં તો બહારથી
દે ખાતું હત,ું પણ એ ખાલી કેમ હત?ું 'કૉટ' ગાદલા િવનાનો કેમ હતો? ભંગી યાંની ભોય
લ ૂછતો કેમ હતો? અને આવા હેબત ખવરાવનારા દૃ યથી ઊલટા પ્રકારની એંધાણી દે તો
વૉડર્ ની નસ નો આનંદજ ય કોલાહલ શાનો હતો?
એ ખાલી િબછાનુ ં અને લીલા ગાભા વડે લુછાતી ભ દે ખતાં સુશીલાને હૈયાંસ સરી
એક પી હેબત નીકળી ગઈ તેન ુ ં ફક્ત ક્ષણવારનુ ં ય ભાભુએ સુશીલાના ભયભીત આંખે
દીઠું. એમણે પ ૂછ ું : ”કેમ બેન, આટલી ફડકી ગઈ?"
"ના, કંઈ નહીં ભાભુ, ચાલો બતાવુ.ં "
"હા યને બેટા! કાંઈ વાંધો નહી. તું તારે એકકોર ઊભી રે '
છે ?" એમ કહેતાંભાભુએ સુશીલાને સાથે લીધી.

ને? ક્યાં કોઈ કરડી ખાય
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થરથર ૂજતા પગે સુશીલા બારણાંની અંદર જોઈ રહી. િવિચત્ર દૃ ય દીઠું. વ ચેની
મેટ્રનની ખુરશી પર નસર્ લીના બેઠી છે , ને ચાર પાંચ નસ , બે મહેતરાણી, ત્રણ વોડર્ બૉય
વગેરે બધાં લીનાને વીંટળાઈ વળીને ઠ ા કરે છે .
એક પછી એક મહેણાની ઝડી પડતી હતીઃ
"એઈ જો, લીના બાબાનુ ં મોઢું પડ .ું "
"જો, હમણાં બાબા રડી પડશે."
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"બલા જાણે, ક્યાંનો પેશ ટ ને ક્યાંની તુ?ં એવા તો હજાર આવે ને હજાર જાય. રડવા
શેની બેઠી છો? તો પછી પરણીને છોકરાં સંભાળવા'તાં ને?
"હવે મરો ને આંહીંયાંથી બધાં?" કરતી લીના પગ પછડવા લાગી, "હુ ં કહુ ં
કાંઈ નથી."

ં કે મને

ta

" યારે તે ખાલી િબછાના સામે શુ ં તાકી રહી છે ?"
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" યારે શુ ં આંખો ફોડી નાખુ?"
ં

" યારે ડૉકટરને છે લા આઠ િદવસથી શા માટે છે તરતી'તી? તારો પેશ ટ તો રાતો
રાણ
વો થઈ ગયેલો છતાં કેમ તાવની ટે પરે ચરના અને પ સના ધબકારાના
લાલવાદળી લીંટાનાં ખોટેખોટાં ડુગ
ં ર અને ખીણો ચીતરતી હતી ચાટર્ મા?"
"ખોટા! જાવને હવે, ખોટા!" લીનાના મ પરની રે ખાઓ ખેંચાતી હતી. એની રડવાની
તૈયારી હતી.
"એનુ ં સરનામું લઈ લીધુ ં કે?"
"મારી ભ ૂખરાત લે છે !"
લીના એ અપેલો જવાબ જૂઠો હતો. વ ત ુતઃ સુખલાલ પાસે એણે લાંબ ુ ં લાંબ ુ ં
સરનામું લખવા મહેનત કરે લી, પણ સુખલાલ પ ૂરંુ અંગ્રેજી ન જાણે. લીનાને થોરવાડ,
પીપળલગ વગેરેના પેિલંગ ન આવડે. એટલે અરધો કલાક સુધી કરે લી માથાફોડ પડતી
મ ૂકેલી.
આ તમાશો જોતી સુશીલા અંદર ગઈને એણે એ ટોળાને પ ૂછ :ું
"આ પેશ ટ ક્યાં?'

"એની જ આંહીં લાગી પડી છે , મે'રબાન!" એક મહેતરાણી બોલી.
"ક્યાં ગયા?" સુશીલાએ મહેતરાણીને પ ૂછ .ું
"ઉસકી તો
હેઠો બેઠો.

ટી હો ગઈ," સુરતી મહેતરાણીએ િહંદીમાં હાં

.ું સુશીલાનો

ાસ અરધો

સુશીલાને ઓળખી પાડનારી લીના એકા એક ઊભી થઈ. તે જ વખતે એક બીજી
નસર્ હાઉસ-સ નની ઑિફસમાંથી તાળીઓ પાડતી ને નાચતી આવી બ ૂમ પાડી ઊઠીઃ
"લીના, લીના, તારા ખાલી પડેલા િબછાના પર એક બીજો વહાલો લાગે એવો
' માટ ' આવે છે . આંહીં આવ, ઑિફસમાં બેઠેલો બતાવુ.ં "
"ક્યાં છે , ક્યાં છે ?" કરતી લીના િસવાયની બીજી બધી નસર્ ઑિફસ તરફ લટાર મારી
મારીને મ આડા માલો દે તી પાછી આવી, છાની છાની હસતી તેઓ પર પર કહેતી
કેઃ"પુઅર પુઅર લીના, ભયંકર બુ ા મારવાડી પેશ ટ આવે છે એ િબછાના પર!"

y.
co
m

"અ યારથી બાપડીને કોઈ િબવરાવો ના."

"પેલો છોકરો ગયો એથી તેને અ યંત વસમુ ં શા માટે લાગ્યુ ં છે ?"

la

"તમને ખબર છે ? લીના િવધવા છે . દે ખાય છે પચીસ વષર્ની પણ પાંત્રીશચાલીશની વય છે . એનો એક પંદર વષર્નો છોકરો બે વષર્ પર ગુજરી ગયો છે , તેથી કોઈ
મા વગરનો િકશોર આંહીં આવે છે યારે લીના હંમશ
ે ાં એવી જ પ્રેમઘેલી અને એ જાય યારે
ુ
એવી જ યાકળ બને છે ."

ka

આ દર યાન લીના ધીરે ધીરે સુશીલા પાસે પહ ચી ગઈ હતી. એને તો આશા હતી
કે ત્રણ િદવસ પર આવેલી આ ીને ઘેર જ ' માટ ' ગયો હશે. એને ઉમેદ હતી કે માટ ને
જ મોકલી આ બાઈ કાં તો કશીક ભુલાયેલી ચીજ લેવા આવી છે , અથવા તો મને 'થૅંકસ'
(આભાર) આપવા આવી છે .
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"કેમ 'પેશ ટ' પહ ચી ને ગયા તમારી પાસે?" એટલું કહીને સુશીલાના ચમકતા મ નો
ખોટો જ અથર્ બેસારનારી લીનાએ પોતાની જીભ ચાલુ જ રાખીઃ "મેં માટ ને ઘણુ ં ક ું કે
તારી કિઝનને (િપત્રાઈ બહેન ને) ખબર આપવા દે . પણ એ કહે કે નહીં, મારે તો ઓિચંતા
જઈને સૌને ચિકત કરવાં છે . મારે તો એને હજુ વધુ આરામ લેવરાવવો હતો, પણ આ
ઘાતકી ડૉક્ટરો, ર અદે ખાઓ મારી સામે ચાડી કરી બેઠા, એટલે મારી બાજી ઊંધી વળી
ગઈ. ગામિડયા પેશ ટને નજીવા આરામ વુ ં જણાય કે બસ તે જ વખતે આ િન ઠુરો કાઢી
મ ૂકે છે " કહેતી કહેતી એ હાથ પછાડવા લાગી. "આમ કહો, માટ મને યાદ કરે છે કે નહીં?
મને કશું કહેવરા યુ ં છે ? ગયો તે વખતે 'થેંક્સ" ટલો બોલ પણ ન બોલતો ગયો. બસ, કહે
કે, શ દો મારી આંખોમાં છે તે જ વાંચી યો, િબચારો!"
આ બધી િપંજણ સુશીલાને પસંદ થોડી જ આવે! આંખોના ભાવ વાંચવાનુ ં સુખલાલે
આ િખ્ર તી નસર્ને ખરે ખર ક ું હશે? એવુ ં રસા મક વાક્ય બોલતાં એને આવડત ું હશે? એની
આંખોના બોલ! યાદ કયુર્ં એનુ ં મ , યાદ કરી એની આંખો! ત્રણ જ િદન પ ૂવેર્ આ સામેની
પથારીમાં એ આંખો શું બોલતી હતી તે યાદ કયુ,ર્ં અને સુશીલા અધીર બની.
"એને હજુ સમાલજો, હો કે!" લીના સુશીલાની િનરુ ર વાચાને સમ યા વગર જ
બોલીઃ "ડાકટરો તો જૂઠા છે . તેમને રોગની ખબર જ નથી પડતી. ડંફાસુ છોકરાઓ છે !"
"મારે યાં નથી આવેલા." સુ ક અવા

સુશીલાએ ક .ું

"નહી?" લીના ચિકત બની. "તમારા િસવાય તો આંહીં આટલા િદવસોમાં બીજુ ં કોઈ
મળવા જ નથી આ યું ને?"
"એના િપતાએ કંઈ જ ન ક ,ું કે ક્યાં જઈએ છીએ?"
"ના, એણે કહેલ ું કે, મેમસા'બ, એક વાર પાછો આંહીં જ ર આવી જઈશ."
"શા માટે "
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"વાત એવી બની કે િરવાજ મુજબ એને ઑિફસમાં કોઈએ ક ું કે કાંઈક દવાખાનાની
ધમાર્દા-પેટીમાં નાખવુ ં હોય તો નાખજો. એણે મને છાનુમાનુ
ં
ં ક ું કે, મેમસા'બ મારી પાસે
અ યારે કાંઈ જ નથી, પણ હુ ં પાછો આવીને જ રથી નાખી જઈશ. એમ કહી, શરમના માયાર્
છાનામાના ચા યા ગયા લાગે છે . શરમ શાની? આંહીં તો લક્ષાિધપિતઓ પણ આ ધમાર્ દા
ક્લાસમાં આવીને રહે છે , અને એક પાવલી પણ આ મે'તરાણીઓને આ યા વગર ચા યા
જાય છે ! ને આ તો બાપડા, મે'તરાણીઓ ને વૉડર્ બૉય આવીને ઊભાં ર ાં યારે સ ૂનમ ૂન
ઊંધું ઘાલીને પોતાનો સામાન બાંધતાં બાંધતાં અપરાધી ચહેરો રાખી ચા યા. પુઅર ઑ ડ
ફાધર! મને કહે કે, મેમસા'બ આ લોકોને કશુકં આપવા હુ ં આવીશ હો. પછી મેં તો આ
મે'તરાણીઓ ને વૉડર્ બૉયની ધ ૂળ કાઢી નાખી, અને એ તો મેં જ લાવીને એમને ચાર-ચાર
આના આપી દીધા."

ka

"સુશીલા, આ લે તો."

la

સુશીલાનાં ભાભુ થોડે દૂ ર ઊભાં ઊભાં શાંત ભાવે આ નસર્ના શ દ-સપાટા સાંભળી
ર ાં હતાં. એને તો સાંભળતાં સાંભળતાં જ એવુ ં લાગતું હત ું કે જાણે કોઈ વટથી ઊંચા નટદોર ઉપર મ મ પગલે નાચી રહી છે . એમણે ધીરે ધીરે પોતાના ગજવામાંથી પાંચ િપયા
કાઢયા અને ક :ું

"મારી મા છે ."

ta

"યે કૌન હૈ?" લીનાએ પ ૂછ .ું
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"ઓહ, ટુ હેવ સચ એ યુટી લ મધર! હૉટ એ ગો ડન લક!(આવી પાળી મા હોવી
એ તો વુ ં સૌભાગ્ય!)" એમ બોલતી લીના એમની પાસે ગઈ.
"એમને આપ બે'ન, કે મે'તરાણી વગેરેને તેમ જ ધમાર્ દામાં સુખલાલની વતી આપી
દે ." ભાભુએ ક .ું
"નેઈ, નેઈ," સમ લી લીના પોકારી ઊઠી, "તુમ કાયકો? મૈંને િદયા હૈ."
"નહીં, યો ને યો જ" સુશીલાએ લીનાનો હાથ ઝા યો. લેના જ પડેગા. અમારા બી
ઉસમેં-ઉસકો-ઉસ" સુશીલા ગોટવાઈ ગઈ. એને શુ ં કહેવ ુ ં હત!ું કાંઈક એવુ ં કહેવ ુ ં હત ું શુ ં કે
કહેવા જતાં જીભ કદી જ સીધી ચાલી નથી! શુ ં કહેવ ુ ં હત?ું "ઉસમેં" એટલે કે સુખલાલમાં
એને શો રસ હતો ને સુખલાલના આરામમાં એનો કયો આનંદ હતો? ગરીબો પ્ર યેના એ
ભાવમાં શુ ં સુખલાલ પ્ર યેના ભાવનુ ં આિવવરણ હત?ું
"નેઈ, નેઈ, નો, િબલકુલ નો, "એમ કરતી લીનાએ ક ,ું "અમારા ભી ઉસ પર ફીિલંગ
થા, ફીિલંગ- ફીિલંગ - તુમ ઉસકો ક્યા કહેતો હો, હ? ફી...િલંગ!"
'ફીિલંગ' શ દનો અથર્ લીના ન કરી શકી. યાં તો અંદરથી અવાજ પડયોઃ "લીના,
જલદી આવ, તારા નવા ' માટ ' પધારે છે , જલદી ચા લઈ લે."

િપયા પાંચ એના હાથમાં મુકાતા હતા તે ન પકડતાં લીના અંદર દોડી. યૉ
છાપનાં પાંચ ચાંદી - ચગદાં ઠણ ઠણ કરતાં નીચે દડવા લાગ્યાં.એને વીણવા નમેલી
સુશીલાની આસપાસ દરવાન, વૉડર્ -બૉય, મહેતરાણીઓ વગેરે દોડી આ યાં, એ દરે કને
સુશીલા આપવા લાગી, અને બીજી બાજુ ' માટ ' શ દના વણથી ઘડીભર એક સુખદ ફાળ
ખાતી સુશીલાએ અંદર જોયુ.ં એક ચીતરી ચડે તેવા વ ૃકોદર અને દુગર્ંધ મારતા દદ ને
બાથમાં લઈ સુવાડતી હતી તે દે ખીને સુશીલા ભાગી, અને ભાભુને ક :ું "ભાભુ, ચાલો, આંહીં
તો કોઈને ખબર નથી."
"એક િમિનટ સબ ૂર!" બહાર આવેલી લીનાનો વર આ યો: "મને માફ કરજો, મેં
તમને તે િદવસ એની સાથે બોલવા જ નહોતું દીધુ.ં મને એના પર કંઈક ફીિલંગ... ફીિલંગ"
કરતી એ પાછી પેસી ગઈ. એની પીઠ પર પણ જાણે કોઈ પ્રચંડ આવેગ છલકતો હતો.
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"ક્યાં ગયા હશે? દે શમાં તો નહીં ચા યા ગયા હોય? બ ચાડા જીવ એમ જ કાં
ઊપડી ગયા? નરસ બ ચાડી દયા લાગી. એટલી તે શી ઊલટથી વાત કરતી'તી? ઢેલ
દાણા ચણે એમ તો એ વેણ બોલતી'તી. િવચાર કરવાય થોભવુ ં નો'ત ું પડત.ું તને એ ખંભે ને
ું ."
ું
માથે અડતી'તી, યારે મને કાંઈનુ ં કાંઈ થઈ જાત'ત

ુ ાલભાઈની ખોપર
શ

ka

12.
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ચાલતી મોટરે ભાભુના આવા બોલ ઝીલતી સુશીલાના મનમાં, માળામાં માદા પંખી
પેસી જાય તેમ મૌન પેસી ગયું હત.ું માળામાં લપાયેલી માદાને કાને નમતી સં યાની તરુડાળે પેસીને ગાતા નર પક્ષીની કિવતા
રીતે સરતી હોય છે તેવી જ રીતે સુશીલાના
અંતર પર સુખલાલની યાદ સરતી હતી.
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હનુમાનગલીના એક અંધારખ ૂિણયા મહો લાની ચારે ક સીડીનાં પગિથયાં તે વખતે
હજુ પ ૂરાં જ ં યાં નહોતાં. એ પગિથયાં પર સુખલાલને બબે કાિઠયાવાડી વિણક જુવાનોની
જોડેલી આંકડા ભીડેલ હાથ પર બેસારીને ઊંચકી ગઈ હતી. એ જુવાનોની અક્કે ક જુદી જુદી
ઓરડીઓ ચોથા માળ પર હતી; પણ તાબડતોબ એક ઓરડીમાંના એક જુવાને પોતાના
કુટુંબને ફેરવી લઈ બીજા જુવાનની જોડે રહેવાનુ ં રાખી દીધુ.ં સુખલાલને માટે એક ઓરડી
અલાયદી બની જતાં વાર ન લાગી. સામાન ફેરવતા ફેરવતા એ બે-ત્રણ જુવાનો
સુખલાલના બાપા પર તરપીટ પાડી ર ા હતા:
"તમે તો આ, આદમી કે ચીભડુ!ં છોકરો આંહીં આવેલ છે એ ખબર તો ન આ યા,
પણ આંહીં ઘોડાગાડી લાવીને ઊભી રાખો છો યાં સુધી કાંઈ ખબર જ પડવા દે તા નથી!
તમે તો માણસ કે કે ચીભડુ!ં
"આ તે મુબ
ં ઈ છે કે મસાણ? હ કાકા! સગાંવહાલાં શુ ં બધાં મરી ગયાં'તા એમ
મા યુ?"
ં બીજાએ ટ્રંક ઉપાડતે ાસભેર ટોણો માય .
"હવે મામાની ટાલ કાં પાડો? એલા પંખો લાવ, સુખાને પવન નાખ," એક ત્રીજાએ
પાસે બેસીને ક .ું
ઉપરા ઉપરી બે ગાદલાં િબછાવીને કરે લી પથારીમાં સુખલાલને સુવાય હતો. એ
કહે: "મને કાંઈ નથી, મારે બેસવું છે ."

"ના," એના િપતાને વા કહેનારે ક ,ું " નહીં બેસવા દે વાય ડૉક્ટરની રજા લઈ
આ ય." કહેનારનુ ં નામ ખુશાલ.
"હા બેટા," બાપે ક ,ું "નરસે ના પાડી છે ."
"આંહી પણ નસર્-નસર્!" સુખલાલે િ મત કરતે કરતે ક :ું " યાં કડપ રાખતી, પણ
આંહીંયે સુખે રહેવા નથી દે તી! બાપાને પાર િવનાની ભલામણો કરી દીધી છે - કોણ જાણે
ક્યારે મારો ટકારો થાશે!"
"પણ તારે હવે ટકારો કરાવીને જવુ ં છે ક્યાં? તારા સસરાને યાં ને?" એમ બોલીને
મામાના દીકરા ખુશાલે બીજા જુવાન પ્ર યે િમચકારો કય .
સુખલાલના મ પર એ મ કરીની ભાત ભડકામણી ઊઠી.
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સાંજ પડી ગઈ તેમ તેમ માળાના જુવાન િનવાસીઓ તેમ જ શહેરમાં જુદે જુદે
ઠેકાણે વસતા થોરવાડ ગામની આસપાસનાં સગાંઓ ધબાધબ દાદર ચડતાં આ યાં. તેમના
હાથમાં જાડા જાડા હાથાવાળી હરણ છાપ છત્રીઓ હતી. છત્રીઓને પછડે
ંૂ
દે વરાવેલ નવાં
થીગડાં આગલી સાલના મ ૂળ પરમેટા સાથે જુદી જુદી ભા યો પાડતાં હતાં. દાદરના
પગિથયાં છે ક છે લી સીડીએથી ખબર દે તાં હતાં કે આ બધા બ ૂટ-જોડા મુબઈની
ં
બનાવટના
ે
નથી, પણ અમરે લી- તપુર, જૂનાગઢ, રાજકોટ વગેર થળોના ખમીરધારીઓ છે .
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તેઓ આવતા ગયા, સાંકડી એવી ચાલીમાં ગોઠવીને હારબંધ પગરખાં ઉતારતાં
ગયાં. છત્રીઓ તેઓએ ધોિતયાં સ ૂકવવાને વાંસડે ટાંગી. તેમાંથી મુબઈના
ં
ગાંડા વરસાદનાં
પાણીની નળ વડી ધારો થતી હતી. અને ઓરડી તો 'કાં અદા! કાં અદા!' 'ઓહો! બાપા!'
વગેરે શ દોથી ફાટ ફાટ થઈ રહી એક પછી એક તમામ આવી આવીને સુખલાલના િપતાને
ભેટી ભેટી અથવા ખોળે હાથ નાખી મ યા અને સુખલાલ તરફ જોઈ બ ૂમાબ ૂમ કરી ઊભા:
"કાં ભાઈ, શાવકાર સસરાના નસીબદાર જમાઈરાજ, કો',કેટલી કેટલી વાર તને પેઢી માથે
ટેિલફોન કય , કેટલી વાર ચાહીને મળવા તારા સસરાની પેઢી માથે નીક યા, પણ તારો તો
નસીબદારનો પ ો જ નહીં! શું સાસુની પાસેથી છાનાંછાનાં બૅંકની નાણાંની ચોપિડયુ ં
સંભાળવામાં પડી ગ્યો'તો? કે ..."
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"કે પછી શુ ં સસરાની િસંગાપુરની પેઢી માથે મૅનેજર બનીને ઊપડવા સામાન પૅક
કરતો'તો?" બીજાએ ક .ું
સુખલાલ એ સૌ મહેણાં મારનારાઓને જવાબ આપવાની િ થિતમાં ન હતો, ઊભા
થવા પ્રય ન કરતો હતો. યાં તો બાપા બોલી ઊઠતા: "બેટા, નરસે ના કહી છે ; પછે તો વી
તારી મરજી."
ઓરડીના માિલક જુવાન ખુશાલભાઈએ આ શ દઝડી વરસાવનારા સંબધ
ં ીઓને
બહાર છાનામાના બોલાવીને કહી દીધુ ં : "એના સસરાવાળી વાતનો ઈશારોય કરતા નહીં.
અને સૌ ભેગા મળી બીજી ગ મત કરાવો, ટુચકા કહી હસાવો, ગંજીપે રમાડો."
"કાં?"
"પછી કહીશ."
એટલી ટકોર સાથે જ વાતાવરણ બદલી ગયુ.ં ગંજીપા નીકળી પડયા.
હનુમાનગલીના એ મહો લાને ચોથે દાદરે મળે લા પંદર-વીસ જુવાનો ને આધેડો પૈકીના
ઘણાખરા યારે મુબઈ
ં
આવવા માટે દે શમાંથી નીકળે લા હતા યારે રે લભાડાના પૈસા
ઉછીના લેવા પડેલા. તેઓએ મુબ
ં ઈ ઉપર મીટ માંડી, કેમ કે ભણતર તેમનાં અટકી પડેલાં.

ભણતર અટક્યાં તેન ુ ં કારણ બુિ નો અભાવ નહીં, પણ માિસક િપયા-બે- િપયા ફીનો
અભાવ હતો. કોઈની મા િવધવા બની વરસ વરસના ખ ૂણામાં પ ૂરાઈ હતી. કોઈના બાપને
જુવાન દીકરી ઓિચંતી રાંડતા કાં િવચારવાયુ થઈ ગયુ ં હત.ું કોઈના માવતરને બેઉને થોડે
થોડે આંતરે કાં મરકી, કાં કૉલેરા ને કાં મૅંિનંજાઈિટસના સપાટા, સમળી મ ચાંચને ઝપાટે
ચકલીના પોતાને ઉપાડે તેમ, આકાશે ઉપાડી ગયા હતા.
કોઈ પરણી ચ ૂક્યો હતો; કોઈ પાંચેક વષર્ની નોકરીમાંથી ટીપુ ં ટીપુ ં બચાવી
પરણવાની વાટાઘાટ ચલાવી ર ો હતો; કોઈ હજુ પરણાવવા બાબતની મ કરીનુ ં જ પાત્ર
બનીને મીઠાશ માની ર ો હતો; કોઈ પરણેલી ીને તેડાવવા માટે માળે માળે ઓરડી
શોધતો અથડતો અથડતો નાકે દમ આવી ગયાનુ ં કહેતો હતો.
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આવેલામાં એક દાક્તર હતા, ને એમના આગમન વખતે બધાએ એકસામટા
તાજુબીનો 'ઓહોહોહો! આપ' એવો ઉદગાર કાઢયો હતો. એ દાક્તર જુવાન બેઠો યાં સુધી
હા યિવનોદ અટકી ર ાં હતાં. ફક્ત એ ઓરડીના માલેક ખુશાલચંદે સુખલાલના િપતાએ
ફોડ પાડયો કે "કાં આ આ ભાઈને ઓળખ્યા - આ દાક્તર સાહેબને?"
"કોણ?"

"આંબલા ગામવાળા નેણશી દોશીના િચરં જીવી ગુલાબચંદ."

"હા, ઓ હો! ભાઈ ગુલાબભાઈ! ઓળખાણો જ નહીં. દાક્તર ક્યારે થઈ ગયા, ભાઈ?
હજી હમણાં લગી તો કટલરીની દુકાને હતા ને?"

la

" પેિશયાિલ ટ છે ."
"બાઈયુના."
ં
"બાઈયુના?
ં
એમ!"

ka

"શેના?"
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"એટલે કે સુવાવડ કેમ વધારવી, કેમ ઘટાડવી, દીકરો કેમ મેળવી શકાય ને દીકરી
કેમ જણી શકાય, તેના મોટા જાણકાર છે . ઠેઠ જમર્ની-અમેિરકાથી કાગિળયાં મંગાવે છે .
ખાનગી સલાહો બહુ આપે છે . પોતે ડૉક્ટર છે ."
"પરીક્ષા આપી હશે."

"ના. જમર્નીથી િડગ્રી ટપાલમાં આવી છે ."
"ઠીક ભાઈ! સારી વાત. સુખી થાવ!" સુખલાલના િપતાએ ભોળાભાવે બધુ સાંભળી
લીધુ.ં એને જાણ નહોતી કે એકઠા થયેલા વીશેય જણા ચુપચાપ થઈ જઈને આંખો આડી કાં
ચોપડી, કાં છાપુ,ં કાં પંખો ને કાં પોતાની ટોપી રાખીને બેઠેલ છે . ખુશાલભાઈ હવે આગળ
કાંઈક વધુ ઓળખાણ આપવાનો જ છે , એ વાટ જોઈ સૌ તલપી ર ા હતા.
ડૉક્ટર તરીકે ઓળખાવેલા યુવાને ઊઠવા ઉતાવળ બતાવી એટલે ખુશાલચંદે ક ું :
"સુખાનુ ં શરીર તો તપાસતા જાવ!"
ને પછી સુખલાલના િપતા તરફ ફરીને ક :ું " આ, કાંઈ સારંુ ઠેકાણુ ં છે યાનમાં?"
ું
"શેન?"
"કોઈ રાજકોટ, તપુર કે જામનગરની ક યા. છ-સાત ચોપડી અંગ્રેજી ભણેલી હોવી
જોઈએ. પાળી ગોરી મઢમ વી જોવે. સાડીને િપન ભરાવતી હોવી જોઈએ. પોલકાની

બાંય ખંભાથી હેઠી તો નહીં ચાલે. મહેમાનોની જોડે બેસીને આ
છે તે કહી શકે તેવી."

કયુ ં િસનેમા-િપક્ચર સારંુ

એ અવાજમાં િવનોદનો રણકાર હતો અને કરવતનો કરડાટ હતો. દાક્તર જુવાન
'હવે ભઈ, બસ!' કહેતા કહેતા પોતાની તમામ છટા સાથે સુખલાલની આંખો ફરતાં કાળા
કૂંડાળાં, જીભ, નખની ઝાંખપ વગરે ખુરશી પર બેઠાબેઠા જોતા હતા, કેમ કે તેણે પાટલ ૂન
પહેયર્ં ુ હત.ું
"કોના માટે ક યાનુ ં પ ૂછો છો ભાઈ?" પરોણાએ પ ૂછ .ું
"અમારે આ દાક્તર માટે ."
"એમ કેમ? એનુ ં લગન તો આપણા દલીચંદને ઘેર થયુ ં છે ને?"
"થયું છે , પણ..."
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"હવે ભઈ, રે 'વા દો ને." દાક્તર જુવાન આટલું કહેવા કરતાં વધુ ગુ સો ન કરી શકે
તેવ ું આ ઓરડીના માિલક ખુશાલનુ ં યિક્ત વ હત.ું
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વીશે જણાને વાતાવરણ ફાટફાટ થત ું લાગ્યુ.ં આના પ્ર ોનો ભત્રીજા એ જવાબ
દીધો: "એ બાઈ તો ભણેલા નથી તેમ પાળાં કે ડા ાં નથી. એવી આ અમારા દાક્તરને
હમણાં ઓિચંતી દસ વરસે ખબર પડી એટલે એને આ નવો િવચાર કરવો પડયો છે .
કટલરીની દુકાને હતા યાં સુધી તો કશી ખામી ન દે ખાઈ. હોય! આપણી બુિ
મ મ
આગળ વધે, ટાંિટયા ઢરડતાં ઢરડતાં ઘરની મોટર મ આપણે વસાવી શકીએ, તેમ તેમ જ
ખામીઓ સ ૂઝે ને! જાગ્યા યાંથી સવાર. કેમ, નહીં આ?"

ka

આ દાક્તર જુવાને દસ વષર્ના પરણેતર પછી પ નીને અભણ-અબુધ કહી િપયર
વળાવી હતી.
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સુખલાલના િપતા ચ ૂપ ર ા. વીશે જણા ઊંધુ ં ઘાલીને હસવુ ં દબાવવાનુ ં સામટું જોર
કરતા હતા. દાક્તર જુવાન પોતાની આ માિમર્ક પટકી પકડી પાડનાર પોતાના થોડા દૂ રના
વડીલ સંબધ
ં ી તરફ કાંઈક તોછડી, કાંઈક દયામણી ને કાંઈક હસતી દૃિ ટએ જોઈ ર ો.
સામો શ દો ચાર કરવાની એની િહંમત નહોતી, કેમ કે િદવસભર વાસણોનો સડલો
ંૂ
મજૂર
માથે મુકાવીને મહો લે મહો લે ફેરી કરનાર આ ખુશાલભાઈ સાંજ પડયા પછી પોતાના
પ્રદે શના તમામ કાિઠયાવાડીભાઈઓની સંભાળે જનાર હતો; કલક ા, મદ્રાસ વગેરે બાજુ
જનારા દે શી ભાઈઓનો એ મુબ
ં ઈ ખાતેનો િવસામો હતો. સામાન પૅક કરાવીને નીચે
ઉતારવાથી લઈ ટેશને લગેજ કરાવવા સુધીનો એ સવર્ મહેમાનોનો માગર્દશર્ક હતો.
ટ્રેનોની િચકાર િગરદી વ ચે બે હાથ પહોળા કરી, મારી તેમ જ માર ખાઈ, લોહી લોહાણ થવું
પડે તો પણ થઈ, નેહીઓ-સંબધ
ં ીઓને સ ૂવા ટલી જગ્યા મેળવી દે નાર એ 'ગુડં ાકા બાપ'
તરીકે પ્રખ્યાત હતો. એની કેળવણી, એના સં કાર, એની તોછડાઈ ને એની રખાવટ યારાં
જ હતાં.
દાક્તર જુવાન જવા ઊભા થયા.
"જવાય છે જવાય છે હવે, મારા ભાઈ!" કહી એણે દાક્તરને પોતાની બાથમાં લઈ
પાછો બેસાય . તરત જ ચાના યાલા, ખાજલી ને ભિજયાંની થાલીઓ બાજુની ઓરડીમાંથી
યાં હાજર થયાં. દાક્તરને એણે સારામાં સારો કપ લઈને પીર યો. તે પછી એકાદ કલાક
ગુજય , પણ દાક્તરના ગ્રહસંસારની કઠણાઈ પર ન એણે પોતે શ દ ઉ ચાય કે ન
વીશમાંથી એકેએ કોઈએ અદબ ઉથાપી.

રાતે સૌ વીખરાયા યારે પ્ર યેક જુવાનને રજા આપતાં આપતાં ખુશાલે જુદા જુદા
પ્ર ો કયાર્ :
"કાં ઓતાભાઈ, નોકરી ફાવે છે ને? શેઠને કાંઈ કહેવ ુ ં હોય તો કહ.ુ ં "
કરંુ ."

"કાં ટપુભાઈ, વહન
ુ ે કેમ છે હવે? દાક્તર દે શમુખની પાસે લઈ જવાં છે ? હુ ં તજવીજ

"કાં ભના, ખબરદાર જો વહન
ુ ી સુવાવડ આંહીં કરાવી છે તો. મોકલી દે ઝટ એને
િપયર. આંહીંની ઈિ પતાલોમાં તારા-મારા વાનુ ં કામ નહીં."
"આવ , ભાઈ લઘરા, માને ખરચી બરાબર મોકલછ ને ભાઈ? ડોશીને પારકી
ઓિશયાળ ભોગવવા ન દે તો, હો બાપા!"
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"કાં મોના, તારી બે'નનુ ં પછી શુ ં ઠયુ?
ર્ં બાલાપરવાળો તારાચંદ બહુ લાયક છોકરો છે ,
ભાઈ! પછે તો તારે એલ. એલ. બી. છોલેલ બી ગોતવા હોય તો આ પડી મુબ
ં ઈ! માંડય
ુ ાં આંટા મારવા. ભલે ખાટે બાપડી ટ્રામ કંપની."
બોરિડંગમ
"ઓધવજી, ઓ યા ઓટીવાળ ધીરુને કોક સમજાવો, નીકર હુ ં એને જુગાર ખેલતો
પકડાવીશ. આપણુ ં કાઠીયાવાડીઓનુ ં નામ ચોરી, જુગારી કે લબાડી એ ત્રણ વાતે જો કોઈ
બગાડશે તો હુ ં એના હોશ ખાટા કરી નાખીશ - કહી દઉં ં ભાઈ, બીજુ ં તમે પાલવે તેમ
કરો."
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એક પછી એક સૌને િવદાય દીધી. પોતે સુખલાલને પંખો નાખવા બેઠો. સુખલાલ
જ ં યો પછી એણે ક ું :"હાલો આ, દિરયે આંટો દઈ આવીએ. આંહી બે જણાને બેસારંુ .ં
િફકર નથી."
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બહાર લઈ જઈ મરીનલાઈનના દિરયાકાંઠે સૌ પહેલ ું તો ચંપીવાળો બોલાવી દુઆને
શરીરે ચંપી કરાવી દીધી. પોતાની સગી પ ની પાસે પણ શરીર ન દબાવનાર આ ગ્રા ય
આદમી શ માં તો ખ ૂબ શરમાયો. પણ ખુશાલે ક ું : " આ, ચોપાટીના વે માં હાલો દે ખાડુ.ં
મુબઈ
ં
કોઈની સગી નથી થાતી. આંહીંની હવા તો માણસને ચુડેલની મ માલીપાથી શોષે
છે . ત ૂટતા સાંધાવાળો આદમી ચાર પૈસે પાછો ટ ાર થઈને કામે લાગે છે . નીકર મરે ભ ૂખે,
આ, હાડકચર તો આંહી હાલતાં ને ચાલતાં થઈ આવે. ઓ યા બચારા વનેચદ
ં અદા, આંહીં
હતા તે ઓરડી વાસીને પોતે પોતાના જ પગ કચરતા. આ મુબઈ
ં
તો મસાણાના મામલાછે ,
આ!"
પછી આને 'બૅકબે'ની િદવાલ પર બેસારીને વાત સાંકળવી શ કરી: "સુખલાલને
એને સાસરે ઠીક ન પડત ું હોય તો મારા કામમાં ભલે ને રે 'તો."
"દે શમાં જ લઈ જવો છે . પણ એણે જીદ લીધી છે , કે જીવીશ તો આંહીં, ને મરીશ
તોય આંહી. આંહીંનુ ં એને પાણી લાગેલ છે ."
"પાણી લાગેલ છે ! હ - હ - હ!" ખુશાલચંદ હસી પડયો, "પાણી નથી લાગતુ,ં આ,
િચંતાની ચુડેલ ું લાગેલ છે . અને આ, સાસરામાં માણસ પોતાની મઝવણો
ંૂ
કહી ન શકે ભલે ને પછી સાસિરયામાં ગમે તેટલી સાચવણ રાખતાં હોય." ઠાવકા વરે ખુશાલે ક .ું
"સાચવણ તો રાખે જ છે . ખાનદાન ખોરડું છે . પણ ભાઈ ખુશાલ, મા ં મને કોણ
જાણે કેમ આ બધું મેળ બહાર જાત ું લાગે છે ."
"શેનો મેળ?"

"મેળ એટલે આપણો ને વેવાઈનો : એનો ચડતો દી, આપણો નમતો દી; એનુ ં છોકરંુ
ક્યાં! ક્યાં આપણુ!ં હ ખુશાલ, આ કમેળનો મોહ રાખવો ઠીક છે ? તારંુ શુ ં યાન પડે છે ?"
ખુશાલચંદે ક :ું "જુવો, દુિનયામાં ક યાનો કાંઈ દુકાળ નથી. દીકરી જણવાનો ઈજારો
એકલી એની બાયડીને જ ઈ રે નથી દીધો. ઈ સંતોકડી વી જ સારી છોકિરયુ ં આપણા
ગામડામાં પાકે છે . ને સંતોકડી તો હજી ગઈ કાલ સુધી થોરવાડના ઉકરડા માથે જ
રખડતી'તી ને? એનુ ં કંઈ નથી. બાકી ધાકધમકીની બીકે ક યા મેલી દે વી એ આપણા
િમજાજમાં તો નથી ઊતરત,ું આ!"
"શું કરીએ, ભાઈ?"
"શું કરીએ? અરે આ, કહુ ં ં કે એની સાત પેઢીના ધવાડા
ંૂ
કાઢી નાખીએ. એ દીકરો
શુ ં સગપણ તોડશે - ને તરકટ કરીને તોડશે? માણસ વા માણસને કાયમને માટે દુિનયાને
નપાવટ ઠરાવીને તોડશે? તો તો એની ખોપરી ન તોડી નાખીએ, આ!"
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"આપણુ ં શુ ં ગજુ?"
ં
"જોવો છે ચમ કાર, હ આ?"

"ના રે બાપા! આપણે ગરીબ માણસ : ભડં ૂ ા લાગીએ ને પાછા દુઃખી થઈ જઈએ.
વળી એ બાપડી પશુડીને બળજબરાઈએ ઘેર લાવીને પછી એના હૈયાના િનસાસા લેવા.
એના મનનો મેળ ન મળે ..."

la

" હા, એ વાત મુ ાની કરી. એ જૂના જમાનાનો તો હય
ુ ં નથી; ચોટલે ઝાલીને ઢસરડી
લાવવામાં કુળલાજ કહેવાય એ તો મનેય કબ ૂલ નથી. માટે પહેલ ું તો એ ક યાની સંતોકડીની શી મરજી છે તે જાણવુ"ં

ka

સંતોક બદલીને સુશીલા નામ પડેલ ું તેની ખુશાલને ખબર છતાં એ જાણી બ ૂઝીને
ુ
જૂન ં નામ વાપરતો હતો.

ta

"એમાં જાણવા વુ ં શું હોય? સાંભ યુ ં છે બાળકી સારી છે ; પણ આપણા ખોરડામાં
આવીને રે 'વાનુ ં તો એને થોડું જ મન થાય?"
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"તો મેલીએ તડકે, પણ વેવાઈ માફીપત્ર લખી આપે તો જ મેલીએ. વેવાઈ જો
દબાવે તો તો ભાંગીએ માંથ"ુ ં

13. કામે લાગી
મોડી રાતે ખુશાલભાઈ અને સુખલાલના િપતા પાછા ફયાર્ . માળાના બારણા સુધી
દે કારા બોલાવતી આવેલી ખુશાલની જીભ અને એના જાડા તપુરી બુટ પહેલા દાદર
પરથી જ ચ ૂપ બ યાં. ઘસઘસાટ સ ૂનારો એ પોતે બીજાઓની નીંદ પ્ર યે પણ ઘણો
જતનવાન હતો. દાદર પછી દાદર, વટાવતા ગયા, નસકોરાંની નવનવી બંસીઓ સંભળાતી
ગઈ, અને કેટલીક ઓરડીઓમાં મુબ
ં ઈની બાફ મનાં િબછાનાંનો શેક કરી રહી હતી,
તેઓનાં પાસા ફેરવવાનો અને કાગળનાં પ ૂઠાં વડે વીંજણો ખાવાનો પણ સંચાર સંભળાતો
હતો. કાપડ-માિકર્ટની પીઠમાં હારબંધ ઊભેલાં પેશાબખાનાં આ બફાયેલી હવા ઉપર
પોતાની બદબોની બોજ લાદી ર ાં હતાં. વાયુની પીઠ જાણે કે એ દુગર્ંધની ગાંસડીઓ હેઠળ
ભાંગી પડતી હતી.

ચોથા માળ પરની હવા એ પેશાબખાનાના પંજામાંથી જાણે મુ કેલીથી છટકીને
પાઈ રહી હતી. ધરતી પરની એ બદબોના ંફાડાએ ખુશાલની ઓરડીને પણ છે ક જ કોરી
નહોતી છોડી દીધી. છતાં નસકોરાંના અવાજ બાતમી દે તા હતા કે સુખલાલ ગહેરી નીંદરમાં
લપેટાઈ ગયો છે . એ નસકોરાંના નાદમાંથી ખુશાલે સુખલાલનાં ફફસાની સંપ ૂણર્ તંદુર તી
ઉકેલી ક ું કે " આ, આને હવે નખમાંય રોગ નથી."
સવારે જાગેલા સુખલાલે પણ પહેલી વધાઈ એ દીધી કે, થોરવાડથી આ યે છ
મિહના થયા, એમાં આવી નીંદર પહેલી જ વાર મળી.
"થઈ જા તૈયાર યારે સુખા!" ખુશાલે ક ું
"શેના માટે ?"

"હુ ં તૈયાર .ં " રોજના
નબળાઈ પણ જતી રહી.
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"આપણી સાથે િપ ળ-ઍ યુિમિનયમનાં ઠામડાંની ફેરી કરવા માટે . તારે પોસાય તો
રોજના રોકડા િપયા બે ઉપાડી લે, ને િહંમત હોય તો વેચાણ કરી લાવે તેને માથે કિમશન
લઈ લે. તારે સાં ઘેર આ યા પછી કોઈના બાપની સાડીબારી નહીં. ઉપર પાછી લટકામાં
આહીંની જ ઊંઘ તારે રોજ લેવી. તારી ભાભી ગઈ છે સુવાવડ કરવા: બાર મિહના સુધી
પાછી તેડાવે ઈ બે ા! ભાદરનાં પાણી પી કરીને,
િદન ભાદરની પાંચ હે ય ખેંચવાના
વાવડ આપશે તે દી પાછી મુબઈમાં
ં
લાવવી છે ."
િપયા બેન ુ ં વેતન સાંભળી સુખલાલના કલેજાની રહીસહી
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"રોજની ત્રણ-ચાર ગાઉની ટાંિટયાતોડ થાશે, પણ ડરીશ નહીં તો એક જ મિહનામાં
ધરતી તારા પગ હેઠળ ખમાખમા કરવા માંડશે, હો સુખા!"
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સુખલાલના િપતા બહાર રવેશમાં દાતણ કરતા હતા. તેમને આ મ કરી ચાલતી
લાગતી હતી. એ મ ધોવા નળ ઉપર ગયા એટલે સુખલાલે ખુશાલભાઈનો હાથ ઝા યો, ને
પ ૂછ :ું "સાચુ ં જ કહો છો ને ભાઈ?"
"તારી મશકરી હુ ં ન કરંુ ."
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"તો મારા બાપાને કહેજો હો, મને કોઈ બહાને પાછો દે શમાં ન લઈ જાય." બોલતો
બોલતો સુખલાલ જાણે કે િપતાના આગ્રહથી મરતી માતાની ક પનામ ૂિતર્ની કાકલ ૂદીથી,
નાની બહેનના નાના કૂણા હાથના આકષર્ણથી ને બીજી અનેક લાગણીઓથી ઘર તરફ
ઘસડાઈ જવાની બીકે ખુશાલના હાથે બાઝી પડયો. એ ખડો થયો. એણે ક ું : "ખુશાલભાઈ,
મને નખમાંય રોગ નથી, મારે સ ૂઈ નથી રહેવ.ુ ં મને કોઈ રીતે તમારી સાથે લઈ જાવ."
એ ઊભેલી િ થિતમાં હતો, યાં તો િપતા મ ધોઈને આ યા. એણે ફાળ ખાઈને ક ું :
" પણ તું ઊઠયો કાં, ભાઈ? આવી મ ૂરખાઈ કાં કર!"
"પણ મને કાંઈ નથી."
"ત ું ડા ો કે નરસ ડાહી? ત ું સમજ કે એ સમ ? એણે શુ ં તારે માથે દાઝ કે
ું ઊઠવા જ દે વો!"
અદાવતરાખીને ક ું હશે મને -કે તને
"તો હાલો એને મોઢે થાવા. હવે તો એના હાથમાંથી મારો

ટકો કરાવો!"

સુખલાલના કંઠમાં કઈ જાતનો કચવાટ હતો? લીના પર દાઝ હતી? કે લીના ફરી
એક વાર મળવાની પી ઝંખના હતી?

ખુશાલે ક ું : "આ નરસ તે કોણ છે નવીનવાઈની? દાક્તરો કરતાં વધુ ડાહીલી કોણ
નીકળી છે આ! હાલો, હુ ં આવું એની પાસે. મને સમજી લેવા ો, આવી ભડક વળગાડવામાં
એને શો સવારથ છે ."
બાપાએ ક ,ું "હાલો, મારે ય યાં આંટો જવુ ં છે ." એને એનુ ં વચન પાળવુ ં હત.ું
ત્રણે જણા ગાડી કરી હૉિ પટલ પર ગયા. લીના યાં નહોતી. મહેતરાણીઓ અને
વૉડર્ બૉયને મ યા, ખબર મ યા કે લીનાબાઈને તાવ ચડયો છે , એ નોકરી પર હાજર નથી
થઈ શક્યાં. દરવાને સુખલાલને આગલા િદવસના સમાચાર આ યા : કોઈ બે બાઈઓ મોટર
લઈને તમારી ખબર કાઢવા આવી હતી; તમારો પ ો માગતી હતી; એક બાઈ જુવાન ને
શામળી હતી,
અગાઉ એકવાર આવેલી, ને બીજી બાઈ મોટી ઉ મરની હતી; ગૌર વણર્
હતો; આંહીં સૌને જબરદ તીથી િપયા પાંચની બિક્ષસ વહચતી ગઈ; લીના બાઈએ િપયા
હાથમાં પણ ન ઝા યા વગેરે વગેરે.
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સુખલાલે અને િપતાએ પર પર નજરો ન ધી. િપતા-પુત્રની શાંત આંખો વ ચે
ખ ૂલતા દોર પર બે ીઓ હીંચકા ખાઈ રહી હતી. સામ સામા પ ૂછવાની જ ર નહોતી; બંને
સમજી ગયા કે કોણ હશે. એ સહેલી સમજણનુ ં કારણ હત.ું પુત્રના િબછાના પાસે રાત િદવસ
બેસીને બાપે કેટલાક પ્ર ો પ ૂછી લીધા હતા. તેના પુત્રે દીધેલ જવાબોમાં કોમળ ખંકાર હતા.
સુખલાલે
ભાંગી ત ૂટી વાત કરી હતી, તેના ચોસલાં બંધબેસતાં કરીને બાપે અનુમાન
બાં યુ ં હત ું કે સુશીલા દવાખાને આવી ગઈ હતી; સુશીલા િવશેની વધુ પ ૂછપરછ યારે
યારે કરે લી યારે યારે બાપે પુત્રના શરમથી મગા
ં ૂ રહેલા ચહેરા પર પણ સળવળતી પ્રેમવાણી, આશીની ને ઉમેદોની વાણી, ભીની ભીની િદલસોજીની વાણી વાંચી હતી.
"ઈ વળી કોણ બે જણીયુ ં મોટરવાળીયુ?"
ં ખુશાલની પણ બત્રીશી ખડખડ થઈ.
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"નરસબાઈનો તો યારે આજ નહીં જ મળાય ને?" િપતાએ દરવાનને પ ૂછ .ું દરવાને
અશક્યતા બતાવી.
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"િફકર નહીં, હાલો હાઉસ સ ન પાસે," કહીને ખુશાલે બેઉને ઉપાડયા. અનેક
રોગીઓને વારં વાર મ ૂકવા-લેવા આવતો ખુશાલ અજા યો નહોતો. હાઉસ-સ ને એને ક ું :
"આ ભાઈને કશુ ં જ રોગનુ ં િચ નથી ર .ું એને ટથી કામ કરાવો."
"પણ નરસ..." સુખલાલના િપતાના એ શ દો સામે હાઉસ-સ ને હસીને ક ું :
"અમારી લીના ને? એને િબચારીને એવી ટે વ જ છે . એના કહેવા પર જશો નહીં. એ તો
અમને સૌને પીટે છે ."
િપતા હારે લા માણસ વો ખાિસયાણો પડી ગયો. એણે છે લું તરણુ ં ઝા યુ.ં દાક્તરને
પ ૂછ :ું " એને હવાફેરની જ ર તો ખરી ને?"
"એને જ ર છે એક જ: મન મજામાં રહે એવા કોઈ કામે લગાડી દો."
િપતાનો િવશેષ પરાજય થયો. ખુશાલે, દાકતરે અને દીકરાએ ત્રણેએ પોતાનો
ગંભીર ગુનો કય હોય તેવા દુભાયેલા ચહેરે એણે દવાખાનુ ં છોડ .ું

14. બંગલી પરની વાતો
"તમે ઘેર જાવ, હુ ં હમણાં જરા બજારે જઈને આવુ ં .ં " એમ કહી એ ટા પડયા. એ
વખતે સુખલાલના િપતાનો હાથ એના ડગલાના ગજવામાં હતો. યાં પડેલી એક નાની
એવી ચીજ એને એક જ રી કામની યાદ આપતી હતી. એણે સુશીલાના ઘરનો ર તો લીધો.

ટ્રામો, બસો અને ગાડીઓના માગર્માં આ ગામિડયો અટવાતો, િવચારગ્ર ત બનતો,
મોટરનાં ઘોઘરાં ભગ
ં ૂ ળાથી ચમકતો, ટ્રામોની ઘંટડી પ્ર યે છે લી પળ સુધી બે યાન રહીને
તોબાહ બનેલા ક ડક્ટરોની રોષ- ૂકુિટ વડે ભ કાતો. "અરે ત ુમ ઈ સાન હૈ કે ગ..." એવો
ઠપકો સાંભળીને મનમાં એ ઠપકાનો બાકી રહી હતો છે લો અક્ષર 'ધા' પ ૂરો કરી લેતો એ
માગર્ કાપતો હતો. પણ એને ખરે ખરો ઓળખ્યો પાલનપુરી િવક્ટોિરયાવાળાએ! એ ચતુર
લોકોએ પોતાની આગળ ચાલતા આ ગામિડયાની સૌથી આગળ પડતી એંધાણી પારખીને
ટપાય :" હટ એઈ, ખાસિડયા!"
સાચે જ સુખલાલના િપતાના પગમાં થોડી વાર ઓખાઈ જોડા પહેરાયેલા વા
નહોતા લાગતા, પણ જુવાન પુત્રોની પાછળ ઘસડાતાં બુ ા માતાિપતાની પેઠે પરાણે પરાણે
ઘસડાયે જતા લાગતા હતા.
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ગમે તેમ પણ ટ્રામનો એક આનો બચા યાનો માનિસક ગવર્ અનુભવતો િપતા
વેવાઈ-ઘરને દાદરે ચડયો. િલ ટ હતી, િલ ટવાળો પણ હતો. આવે ખાસડે િલ ટને
બગાડવા જતાં ગામિડયાને શરમ આવી. દાદર એને અજા યાને વધુ આ મીય ભા યો.
પહેલા જ ખંડમાં રસોડા પાસે બે જણીઓ - ભાભુ અને ભત્રીજી બેઠી બેઠી લીલા
વટાણા ફોલતી હતી. તેમણે મહેમાનને જોયા અને ઓળખ્યા. સુશીલાએ સાડીનો છે ડો
આગળ કય , પણ એ ઘુમટો નહોતો; ફક્ત મ ઢંકાય એવો એક બાજુનો પડદો કરીને એણે
સાડી સરખી ગોઠવી. સાડીની િકનારમાં આલેખેલા મોરલા એના ગાલના ગલ જોતા જોતા
લી ર ા.
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ભાભુએ ઊભાં થઈને આદર આ યો : "પધારો! પધારો કાકા! આમ તે કાંઈ હત ું હશે!
બચાડા જીવ તમારા વેવાઈએ કેટલી વાર...?"
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એ શ દોમાં નરદમ જૂઠાણું હત.ું એ જૂઠાણુ ં ઘણાંય સ યો કરતાં વધુ પિવત્ર હત.ું એ
જૂઠાણું પ ૂરંુ થયા પ ૂવેર્ તો ભાભી યાં પડેલા સોફા પરથી કપડાં ને કૂંચીઓ ઉપાડી લઈ
વેવાઈને બેસાયાર્.
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પેલ ું જૂઠાણુ ં અરધેથી પડતું મ ૂકીને ભાભુએ ઝટઝટ ક ું : " અમારે સુશીલા બચાડી
જીવ કેટલી કોચવાયા જ કરે છે કે કેમ નહીં આ યા હોય એના સસરા? કેમ નહીં આ યા
હોય? ક્યાં ગયા હશે?"
આટલું બોલાતું હત ું તે દરિમયાન સુશીલા આ તેથી ઊઠીને બીજા ખંડમાં સરી ગઈ
ને યાં ઊભી ઊભી સાંભળતી રહી.
સુખલાલના િપતાએ પાઘડી ઉતારીને ખોળામાં મ ૂકી પસીનો લ ૂછતે લ ૂછતે ગોટા
વા યા : " અરે બે'ન, બધાં સગાં આવીને વળાગી જ પડયાં ને! મને ઘણુય
ં થયુ ં કે બીજુ ં કાંઈ
નહીં, પણ એક વાર આંટો જઈ આવુ,ં ને આ તો પા ં આપી આવુ.ં "
એટલું કહેતે કહેતે છે ક ઈિ પતાલમાં ને ખીસામાં રહેલો એનો જમણો હાથ
ખીસામાંથી બહાર નીક યો. એમાં મોતી જડીત બજરની દાબડી હતી દાબડી તે રાત્રીએ
સુશીલાએ સસરાને ઈિ પતાલે મોકલી હતી.
"ચાય તોય જોખમ કહેવાય ને, બાપા! સાચાં મોતી જડેલાં છે . શુ ં કરંુ ? ગજા
ં ૂ માં
રાખતો'તો." એમ કહેતે કહેતે એણે દાબડી પોતાના ખેસ વતી લ ૂછી કરીને નીચે ધરી દીધી.
"અરે , બચાડા જીવ!" ભાભુએ મરકતે મ એ ક ,ું "જો તો ખરી, બાઈ! કેવાં માણસ!
ડાબલી પ 'ચાડવા જ આ યા : બાકી કાંઈ સંબધ
ં જ કેમ ન હોય જાણે!"

"ના. એમ તે કાંઈ હોય? કહેતાં જીભ કપાય ને!"
"સુખલાલને કેમ છે ? આંહીં કેટલી િચંતા થાય! કાલ અમે ઈિ પતાલે ગયાં તે કેટલો
ધ્રા કો પડયો? સુશીલા તો સ ૂનમ ૂન બની ગઈ. આમ તે કાંઈ હોત ું હશે? માણસ ખબર તો
આપે ને!"
"ના, પેઢી માથે ટે િલફોન તો જોડા યો'તો; પણ મને કાંઈ બોલતા આવડે નૈ, ને
સામેનો બોલનાર મારંુ કંઈ સમ નૈ, એટલે પછી સામેથી કોઈકે સમ યા વગર ક ું કે
આવા લપલિપઆ કેટલાક હા યા આવો છો? મા ં હુ ં તો , વેવાણ, હસી હસીને ઢગલો થઈ
ગયો. ટેિલફોનમાં માણસ સામા માણસને ઓળખ્યા-પારખ્યા વગર ગા યુ ં ય દઈ શકે! ક ું
કે હવે નાહક ટે િલફોન ન બગાડયા કરવો. હુ ં પંડયે જ જઈ આવીશ."
"પણ સુખલાલને કેમ છે ?"

y.
co
m

"તમારા પુ ય પરતાપે પ ૂરો આરામ છે , હમણે જ ઈિ પતાલ જઈ આ યો. દાગતર
તો કહે છે કે રોગ નામ નથી, પણ ઓલી એક નરસ હતી ને, ભા યુ,ં એણે અમને કોણ જાણે
કેમ પણ છે વટ સુધી ભડાકા યે જ રાખ્યા."
સુશીલાને એક તરફથી તો આ વાતો તરફ કાન માંડવાના હતા, બીજી બાજુ અગાશી
પરની બંગલીમાં પણ સાંભ યા વગર રહી ન શકાય તેવી વાતો ચાલતી હતી. સુશીલાને
ખબર નહોતી કે પોતે નાહવા બેઠી તે દરિમયાન ગુપચુપ િબ લી પગે એક માણસ પોતાના
મોટા બાપુજીની પાસે પહ ચી ગયો હતો. એનો અવાજ પરખાયો હતો : એ હતો િવજયચંદ્રનો
મીઠો કંઠ વર.
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સુશીલાના કાન એ બંગલી પરના વાતાર્લાપ તરફ વધુ એકાગ્ર બ યા. મોટા બાપુજી
કહેતા હતા (એના વરોમાં કાકલ ૂદી હતી) : "એટલી મારા ઉપર મહેરબાની કરો. ખુશીથી
પાંચ વરસ િવલાયત ભણો - પણ પે'લાં લગ્ન કરીને પછી. હુ ં તમારો બોલેબોલ પા ં :
સુશીલાને તમે બતાવો તે શાળામાં મોકલુ,ં અંગ્રેજી ભણાવુ;ં સંગીત શીખવુ ં - તમે કહો તે
રીતે તૈયાર કરંુ . પાંચ મા તરો રાખુ.ં "
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જવાબમાં શ દો સંભળાયા : "તો હુ ં એક વરસ રોકાઈ જાઉં. તે દરિમયાન એનો
અ યાસ, એની તાિલમ વગેરે કેવીક ચાલે તે જોઉં. તે જોયા બાદ લગ્ન કરંુ ." એ અવાજ
િવજયચંદ્રનો હતો. એમાં તાલબ , ધીરાં, છતાં સ ાવાહી શ દ-કદમોની કૂચ હતી.
"પણ હુ ં એમ કહુ ં ,ં કે તમે લગ્ન કયાર્ પછી ફાવે તેવો અ યાસ કરાવજો ને! મારી
સુશીલા કાંઈ ભોટ થોડી છે ! ગામડાનુ ં ભોથુ ં થોડું છે , કે એને એકેય ભણતર નહીં આવડે?"
"વીમો ખેડવા હુ ં તૈયાર નથી. એક વરસનુ ં રોકાણ થવાથી પણ મારે મારા સારામાં
સારા ચા સ જતા કરવા પડશે."
"ચા સ જતા કરો છો એ હુ ં જાણુ ં ં - હ ં ૂ બેવકૂફ નથી. પણ મારે તો પછી બીજુ ં કોણ
છે ? આ બધું તમે જ ચલાવજો ને! તમને હુ ં જાપાન, અમેિરકા યાં કહો યાં જવાના ચા સ
આપુ.ં ચા સ તો મારા ગજા
ં ૂ માં જોઈએ તેટલા છે . માટે કોઈ રીતે માની જાવ. હુ ં આઠ
િદવસમાં લગન ઉકેલી દે વા તૈયાર .ં "
પડે!"
જુવો."

"એમ તો કે મ બને? પ ૂરે પ ૂરી ચોક્સી કયાર્ વગર આજનો જુવાન તો કેમ જ ઝંપલાવી
"પણ ચોક્સી

કરવી હોય તે કરાવી આપુ;ં તને એની ચાતુરી ને હિુ ં શયારી તો

"એમ કરશો?" િવજયચંદ્ર ે એક નવો માગર્ સ ૂચ યો, "મારાં એક િમત્રપ ની છે , એ
એમની પાસે બેક મિહના રહેવા આપશો? એની પરીક્ષામાં પાર ઊતરે તો હુ ં િવચારંુ ."
સુશીલાના દય પર આ શ દો પડયા. તે પછી એ વધુ સાંભળી શકી નહીં.
બંગલીના દાદર પાસે એ ઊભી હતી. બેસી જવા માગતા દે હને એણે દાદરનો ટે કો દીધો.

15. ભા ુ ંુ

ુ ત ં દન

બંગલીનો વાતાર્ લાપ વધુ સાંભળવાની િહંમત હારી જઈને સુશીલા યાંથી સરી ગઈ.
એના કાને ભાભુ અને સસરા વ ચેની વાતચીતના શ દો પડયાઃ
ભાભુઃ થોડા દા'ડા એમને દે શનાં હવાપાણીમાં તેડી જાવ તો નહીં સારંુ ?
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સસરા : "હુ ં તો એને પગે પડું ,ં પણ એ નથી માનતો. કહે છે કે મરવાનુ ં હશે તોય
મુબઈમાં
ં
જ મરીશ: જીવવા સારુ દે શ નથી જોવો.
ભાભુ : મરે શા સારુ બચાડા જીવ? સો વરસના થાય ની! આ તો એમ કે મુબઈનાં
ં
હવાપાણી મોળાં ખરાં ને!

la

સસરાઃ એને તો એક જ ધ ૂન લાગી પડી છે કે, હુ ં મુબ
ં ઈમાં રળી બતાડીશ; હુ ં ન રળી
ુ
ુ
શક્યો એવી નામોશી લઈને દે શમાં મ નહીં દે ખાડ.ં હવે જવોને ઈ મોટો નામોશીવાળો થયો
છે , બે'ન! કોણ એને નામોશી દે વા બેઠું છે -હે-હે-હે-
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એવા બોલને સુખલાલના િપતા પોતાના મોકળા હા યમાં ઘટતા
ંૂ
હતા, તે જ વખતે
બંગલી પરથી મોટા બાપુજી અને િવજયચંદ્ર નીચે ઊતયાર્ . મોટા શેઠની પાછળ પાછળ
સીડીનાં પગિથયાં ઊતરતા િવજયચંદ્ર ે ઊંચેથી જ ખંડમાં સુશીલાને લપાઈ ઊભેલી િનહાળી.
િનહાળતાં જ એની કોકટી રં ગની ટોપી એણે િસફતથી માથા પરથી ઊપાડી લઈ પેલો રે શમી
માલ ગજવામાંથી બહાર ખેં યો ને લાલ લલાટ લ ૂછીને જાણે કે સુશીલાને માટે એના
તકદીરની આરસી તૈયાર કરી.
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યારે યારે િવજયચંદ્ર આવતો યારે એકાદ-બે વાર તો એને િનહાળી લેવાનો
િનયમ રાખતી સુશીલા, તે િદવસના પ્રભાતે આ િનયમ તોડીને સડેડાટ બીજા ખંડમાં ચાલી
ગઈ. એણે પછવાડે ભ ૂલભ ૂલથી પણ નજર ન નાખી. િવજયચંદ્રને આ વતર્ન વાભાિવક જ
લાગ્યુ.ં શરિમંદા બનવાનો સમય જાણે કે આવી પહ યો. લજજાની કળીઓ ટવાની વસંત
બેઠી. સામે ન મંડાતી મીટ યારે ઝીણાં જાિળયાં, અધ-ઊઘાડાં બારણાને કમાડની તરડો
ગોતવા લાગી પડે છે એવી એક ઋતુ જાણે બેસી ગઈ. ક્યાંકથી પણ ચોક્કસ એ મને જોતી
હશે. ક્યાંથી! ક્યાંથી! ક્યાંથી! િવજયચંદ્ર ે ઓરડામાંથી પરસાળ સુધી પહોચવામાં બની શકે
તેટલી વાર લગાડી. ખ ૂણાખાંચરામાં આંખોને દોટાદોટ કઢાવી, પણ સુશીલા ક્યાં ઊભીને
દશર્નની ચોરી કરતી હશે, તેન ુ ં કોઈ અનુમાન થઈ શ ું નહીં.
એને નીચે વળાવવા જત મોટા શેઠને જોતાંવેંત સુખલાલના િપતા બેઠા હતા યાંથી
ઊભા થ ઈ ગયા, ને બે હાથ જોડી અપરાધીની માફક કરુણા હા ય કરતા ખડા ર ા.
"આવું ,ં ” એટલું જ બોલીને શેઠ નીચે ચા યા ગયા. તે પછી તો ઘણી વારે મોટરનો
ઘરઘરાટ થયો. મોટર પર પણ વાતાર્લાપ ચાલુ ર ો હોવો જોઈએ. સુખલાલના િપતા
ભાભુને પ ૂછતાં પ ૂછતાં અટકી ગયા કે, આ ભાઈ કોણ હતા?
એક નવા ધારે લા જમાઈની

વાત ખુશાલે કરી હતી તે તો નહીં હોય? આવો દે ખાવડો, આટલો ફાંકડો, આવા તેજ મારતા
તાલકાવાળો આ જુવાન ક્યાં? ને ક્યાં મારો સુખલાલ?
ગામિડયા વાિણયાના મનના િવચાર બે માગેર્ ફંટાયા: એક િવચાર પોતાના દીકરાના
પરાજયનો હતો: મારો સુખલાલ હવે તો નક્કી જ આ ક યાને હારી ગયો. હવે એની શી
ગણતરી હોય? આવો દે વના ચક્કર સરખો જમાઈ જડતો હોય તો સુખલાલનો કોણ ભાવ
પ ૂછે ? વહુ આ જુવાનને જોયા પછી સુખલાલને શી િવસાતમાં રાખે? વહુ એક વાર
ઈિ પતાલે આવી તેથી મારો સુખલાલ મોટી આશા બાંધીને બેઠો છે . મારા દીકરાના મનમાં
ખોટે ખોટા હીંડોળા બંધાણા છે . એને આટલા કારણે જ મુબઈ
ં
છોડવુ ં નથી. એ ભરખાઈ જશે.
એક િદવસ એ સાંભળશે કે વહુ તો બીજા જુવાનને પરણી બેઠી છે . યારે ફાળ ખાઈને ફાટી
પડશે. એને હુ ં દે શમાં જ ઉપાડી જાઉં. એને મેં આંહીં ક્યાં મોક યો? કાળના મ માં જ એને
ફગાવી દીધો!
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બીજો િવચાર સુશીલાના સંસાર તરફ ફંટાયો. વહુ મારા સુખલાલ ભેગી સુખી થાય કે
આ હમણાં દીઠો તે જુવાન ભેગી? વહન
ુ ુ ં મન વાભાિવક જ કોના માથે મોહે? વહુ મારા
દીકરાને ન ચાહી શકે તેમાં વહન
ુ ો શો વાંક? આવા જુવાનને કઈ ક યા જતો કરે ? વહન
ુ ા
સુખની વાત િવચારવી જ રહી કેમ જાય છે ? હુ ં તો કહુ ં ં કે, હે પ્રભુ - વહન
ુ ે - સુશીલા વહન
ુ ે
- યાં એનુ ં મન માને યાં - યાં એનુ ં સુખ સાંપડી શકે યાં -'

la

આ િવચાર પ ૂણર્િવરામ સુધી પહ ચતાં પહેલાં તો ટુકડેટુકડા થઈ ગયો.આ િવચાર
કરવામાં તલવારની કાિતલ ધાર પર ડગલાં ભરવા ટલું દુઃખ હત.ું આ િવચારની અિસધારા પર હૈય ું કદમે કદમે લોહી લોહાણ બનતું હત.ું મ પરના હોશમાત્રને આ િવચાર શોષી
ર ો હતો, યાં જ મોટા શેઠ પાછા ઉપર આ યા.

ka

"તમને દે શના લોકોને..." ઉપર આવતાંવેંત જ મોટા શેઠે દાઝેભયાર્ બોલ દાંત ભીંસી
ભીંસીને કાઢયા: "એક વાત બરાબર આવડે છે . સામા માણસનુ ં નાક કેમ કાપી લેવ ુ ં તે
ું
તમને દે શના વાિણયાને આવડે છે , એવું કોઈને નથી આવડત."
,ં " સુખલાલના િપતાએ હાથ જોડીને વાત
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ta

"માફ કરો, શેઠ; હુ ં ખરે ખરો ગુનેગાર
રોળીટોળી નાખવા પ્રય ન કય .

એની પરવા જ કેમ જાણે ન કરતા હોય તેમ ઓરડામાં ચા યા જતા શેઠને 'ગુનેગાર'
શ દનો જાણે કે ટે કો મ યો. એ પાછા ફયાર્ ને બો યાઃ
"ગુનેગાર તો હુ ં જ ં - હુ ં સાડી સાત વાર હુ ં તમારો ગુનેગાર ,ં બાપા! હુ ં તમારંુ
ખાસડું મોમાં લેવા લાયક .ં મેં કોઈ વી તેવી કસ ૂર કરી છે ? મેં મારી દીકરીને ગળે -"
"બોલો મા, મારા ગળાના સમ, શેઠ, કશુ ં બોલો મા!" સુખલાલના િપતાએ એની પાસે
જઈને પાઘડી ઉતારીઃ મારાથી પા ં આંહીં ન આવી શકાણુ,ં મને મારાં સગાઓ જોરાવરી
કરીને ઉપાડી ગયા. મેં ઘણુય
ં ક ું કે મને વેવાઈનો ડુગ
ં ર વો ઠપકો મળશે. મારાથી બી
ક્યાંય સુખલાલને લઈ જવાય નહીં..."
"અરે , તમારે પાલવે યાં લઈ જાવને, બાપા!" મોટા શેઠ પાછા અંદર જતાં જતાં
વરાળો કાઢવા લાગ્યાઃ "તમારે મુબ
ં ઈમાં આવીને મારંુ નાક કાપવુ'તુ
ં ં તે કાપી લીધુ ં હોય તો
હવે આ ગુનેગારનો ટકો કરોને, માબાપ?"
એનો અવાજ દૂ રના બેઠકના ઓરડામાં ચા યો. તેની પાછળ પાછળ, "માફી માગું ,ં
માફ કરો," એમ રગતા રગતા સુખલાલના િપતા ચા યા. ને આંહીં ભાભુના હાથમાં કારે લાં
છોલવાની છરી થંભી ગઈ. યાંની અંદરની દીવાલે સુશીલાનુ ં મન થડક થડક થઈ ગયુ.ં

ગાજતો સ ૂર આવતો હતો ફક્ત રસોડામાંથી. સુશીલાની બા રોટલીનો લોટ બાંધતાં બાંધતાં
કાંડાની તેમ જ કલેજાની દાઝ એકસાથે કાઢતાં હતાઃ
"એ જ લાગનો છે - એવાને તે ભાઈબાપા હોય? એવાને વળી 'આવો બેશો' શાં?
એવાની હારે વાતો કરતા બેસવામાં આપણી શોભા શી? આપણે જો આમ આટલાં બધાં
ભોળાં થાશું તો સંસારમાં રે 'વાશે કેમ? વેચીને આપણા દાિળયા જ કરી નાખશે ને આવા પી"
"પીટયા" શ દ પોતાની બા પ ૂરો બોલી શકે તે પ ૂવેર્ જ સુશીલા ઓરડામાં ધસી ગઈ;
એણે અવાજ કય ઃ"પણ - બા!"
એ અવાજમાં િચરાડીયાં હતાં. બાની સામે ઊભી રહી. એના ડોળા ફાટી ર ા. એના
હોઠ ફફડતા હતા. એના આખા ચહેરા પર
ઉ કેરાટ પથરાયો તે ઉ કેરાટની તોલે તો તે
િદવસની ઉજાણી વખતનો ઉ કેરાટ પણ ન આવી શકે.
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"તમે-તમે-બા, આ-શું બોલો છો? ભાન છે કાંઈ?"

પોતાની જનેતા પ્ર યેના સુશીલાના એ પહેલી જ વારના શ દઅંગાર હતા. બા
હેબતાઈ ગઈ. દીકરીના એ શ દોમાં બાએ પોતાના ઉપર કોઈ કટક ત ૂટી પડત ું હોય તેવા
ધસારા સાંભ યા.
દીકરીને કોઈ િદવસ ડારો દે વો નહોતો પડયો,
દીકરીને માટે હંમેશાં
'ગાયના ઉપલા દાંત વી' ઉપમા બાએ વાપયાર્ કરી હતી, તે દીકરીને પોતાના પર
એકાએક ધસી આવતી દે ખીને બાએ હેબત ખાઈ હેઠે જોયુ.ં

la

"એણે-એણે તમારંુ શું બગાડ ું છે ? -"

ઠાણીએ આ યો.

ta

એ ઉગાર બાને

ka

સુશીલાના મ આં આ ભાષા સાવ નવીન હતી. નવા અને અપિરિચત શ દો એના
હોઠને જાણે કે બેહદ વજનદાર લાગતા હતા. એક વાક્ય પણ પ ૂરંુ કરવાની શિક્ત એ હોઠમાં
રહી નહોતી. બાને જલદી કશોક ઉગાર જોતો હતો.
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કેમ જાણે કારે લાનુ ં શાક જ મ ૂકવા રસોડામાં આ યાં હોય એટલી બધી વાભાિવકતા
ભાભુનાં પગલાંમાં ને ભાભુના ચહેરા પર હતી. શાક મ ૂકતાં મ ૂકતાં ભાભુએ ત ન કુદરતી
વરે જ ક :ું " કારે લાં દઝવીને કરવાં'તાં, પણ હવે પોચાં જ રાખશુ ં ને? વેવાઈને દાંતનુ ં
કાચું છે ખરંુ ને! બચાડા -"
એટલું બોલીને એણે પાછા જતે જતે સુશીલાને શાંિતથી ક :ું "સાબુ કાઢી દે ને બેટા,
આજ તો હુ ં જ લ ૂગડાંને સાબુ પોતારી દઉં."
મા-દીકરી વ ચેનો કોઈ માઠો પ્રસંગ ઓલવવા આવી હોવાનો દે ખાવ ન કય .
દે રાણીને રખે ક્યાંઈક આભાસ સરખોય વહેમ ન પડી જાય કે, એની દીકરીને હુ ં ઠાણી
ઊઠીને સગી જનેતા સામે બેઅદબી શીખવુ ં ં – એ તો હતો તે ઘડીનો ભાભુનો મહાપ્રય ન.
ભાભુને તે િદવસે પહેલી જ વાર પોતાના ઘર પર કોઈક એવી ભેદપડાવણ હવા આવતી
લાગી.
સુશીલા સાબુ કાપતી હતી. ભાભુ નહાવાની ઓરડીમાં બારણાં વ ચે િ થર થઈ ઊભાં
હતાં. રસોડાના બબડાટ પર તો જાણે કોઈ મોટી દીવાલે ફસકી પડી દટણ જ કરી નાખ્યુ ં
હત.ું એ શાંિતમાં ચીરા પાડતા દમદમાટીના અવાજો ત્રણ-ત્રણ ઓરડાનાં બારણાં ઓળંગીને
બેઠકમાં ટતા હતા. પોતાનો પિત આ તે શુ ં વેવાઈને મ એથી જ ધમકાવે છે , કે તમાચા

પણ લગાવી રહેલ છે , એવો એનો વહેમ પડતો હતો. બીક લાગતી હતી, અંદર જઈને
જોવામાં એને પોતાનો ધમર્ ન લાગ્યો.
એ કપડાંને સાબુ ઘસવા બેઠી યારે સાબુ ઘસવાની િક્રયામાં એક ગુ ત ક્ર દન વહેત ું
હત.ું એ ક્ર દનને ઘરમાં એક સુશીલા િસવાય બીજાં આંખ કે કાન પારખી શકતાં નહીં.
ભાભુને સુશીલાએ ભાગ્યેજ કોઈ િદવસ આંસુ પાડતાં કે ગમગીન ચહેરે બેસતાં દીઠેલાં.
ભાભુના મોમાંથી કચવાટ કે ફિરયાદ પણ કદી ટપકતાં નહોતાં. છતાં ભાભુના અદૃ ય
રુદનની રીત સુશીલા જાણતી હતી. કપડાં પર ફરતા ભાભુના હાથની ચ ૂડીઓમાં સોનાની
ઝીણી બબે ઘ ૂઘરીઓ હતી. સુશીલાએ ભાભુન ુ ં રુદન એ ઘુઘરીઓના રણકામાંથી પકડ .ું
પોતે પણ સામે કપડાં ચોળવા બેસી ગઈ.

16. બો
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નાહવાની ઓરડીમાં લ ૂગડાં ચોળતાં ચોળતાં સારી વાર થયે એકાએક મોટા
બાપુજીના ખંડમાંથી એમના શ દો સંભળાયા : "બસ, બાપ! મારો ને તમારો બેયનો
લોહીઉકાળો પ ૂરો થયો. બાકી તો આપણે ભાઈયુ ં જ છીએ, હો શેઠ! સંબધ
ં કાંઈ બગડી નથી
ગયો." જાણે કે એ કંઠ જ મોટા શેઠનો નહીં! કરડાઈની એક કણી ન મળે !

la

શુ ં થયુ ં આટલી બધી ચુપકીદી પછી આ સંતોષના શ દો કેમ નીક યા? મોટા
બાપુજીને ને સસરા વ ચે કાંઈ મગ
ં ૂ ું મગ
ં ૂ ું કામ થઈ ર ું હત?ું મોટા બાપુજીના મીઠા બોલ
પ ૂરા થયા બાદ એકાએક બેઠકમાંથી એ રુદન- વર કોનો સંભળાયો? એ ઠૂઠવો કોણે મ ૂક્યો?
સસરા રડયા? હા, જુઓને, મોટા બાપુજીના કંઠમાંથી ફરી મીઠો બોલ સંભળાય છે :

ka

"એ તો તમારી દીકરી જ છે એમ માનવુ,ં બાપા!"

ta

ફરી રડતા રડતા સસરા શુ ં કહે છે આ?
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"જ ર હો શેઠ! તમારે પગે લાગીને માગી લઉં ં : જ ર મને એનાં લગન વખતે
કાગળ બીડજો, હો! બીજુ ં મારે ગજુ ં નથી; એક ીફળ લઈને આવી પોગીશ."
"ખુશીથી ખુશીથી! તમારે ને અમારે ક્યાં જુદાઈ છે ?"
એ વરો પાછા મોટા બાપુજીના મ માંથી નીક યા; િવશેષ કશુકં બો યા : "ને
સુખલાલનેય ધંધે ચડવા માટે હજાર બે હજાર હુ ં કાઢી દઉં. એમાં શી મામલત છે ?"
તેનો જવાબ હજુય ગળગળા વરે સસરા દે તા હતા: "ખુશીથી, શેઠ; જોવે તો મારંુ
ઘર જ છે , માગી લઈશ. પણ ઓલી દયા કરજો! દીકરીને પરણાવો યારે મને સમાચાર-"
ભાભુની નજર સાબુ ચોળાતાં ફીણના
સ તરં ગી બુ દો રચાતા હતા તે તરફ હતી.
સુશીલાએ એકાએક ભાભુને ગાભરા વરે પ ૂછ ું : "આ શુ,ં ભાભુ?"
ભાભુએ પ ૂછ ું : "શુ?ં "
સુશીલાને સમજ પડી કે ભાભુ બે યાન હતાં. બેઠકમાં ચાલેલા વાતાર્ લાપમાંથી પોતે
તારવેલા કાળ-ભણકારાને એ યક્ત ન કરી શકી. પોતે અ બધો વાતાર્ લાપ કંઈક અ પ ટ
સાંભળે લો. તે અરસામાં તો બેઠકના ખંડમાંથી વરો અને પગધબકારા સાથે આવતા
સંભળાયા.

ભાભુ એકદમ ઊભાં થઈને કપડાં સંકોડી નાહવાની ઓરડીની બહાર જઈ ઊભાં ર ાં,
સુશીલા અંદર જ ર ે ર ે સસરાનુ ં મ જોઈ શકી. એ મ તાજુ ં જ ધોયેલ ું લાગ્યુ.ં એની
આંખો જાણે કોઈકને શોધતી હતી. એના પગ પોતાના ઘણા લાંબા કાળનાં દો તાદાર
પગરખાંને પણ જા યે ઓળખી ન શકવાથી વેવાઈના બ ૂટમાં પેસવા પ્રય ન કરતા હતા.
"કેમ મામા?" ભાભુએ વેવાઈને ક ,ું "કેમ જોડા પે'રો છો!"
"રજા લઉં

,ં બે'ન!" વેવાઈએ બે હાથ જોડયા ને ક ,ું 'બો યુ-ચા
ં
યુ ં માફ કરજો."

"અરે . પણ એમ તે જવાત ું હશે?" પિત તરફ સહેજ જતી-આવતી લાજ રાખેલી તે
ખસેવીને એણે જાણે કે પિતની આંખની અંદર લાલ-લીલી ખંડી જોઈ લીધી. ઝંડી લીલી
લાગી, એટલે વેવાઈને ક ું : "જ યા વગર જવાય નહીં, ક્યારનુ ં સુશીલાએ રાં યુ ં છે ને!"
"સુશીલા તો મારાં આંખ્યમાથા ઉપર. એણે રાં યુ ં હોય તો હુ ં ખુશીથી રોકાઉં."
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એટલું કહીને એણે જોડા કાઢી નાખ્યા. " સુશીલાને રાજી રાખીને જ હુ ં જવાનો; એને
કોચવીને જાઉં જ કેમ?" એમ કહેતે કહેતે એણે મોટા શેઠની સામે જોયુ,ં યારે મોટા શેઠે પણ
મ મલકાવી ક ું : "હા, હા, શેઠ, જમીને જાવ."
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એ શ દ બોલનાર મ ઉપર પોતે મોડા પડયાનુ ં ભ ઠપણ હત,ું છતાં ભાભુએ આછા
નજીવા ઘ ૂમટામાંથી તેમ જ સુશીલાએ બાથ મની િચરાડમાં દીઠેલ ું એ એક અપ ૂવર્ દૃ ય હત.ું
હજુ તો હમણાંની ઘડી સુધી આ ગામિડયા સગાની પટકી પાડનાર, િવના પ્રયોજને એને
અપમાન દે નાર, એને હડધ ૂત કરી હાંકી મ ૂકનાર આ મોટા શેઠનુ ં િદલ પરોણા પ્ર યે એકાએક
માખણ વુ ં કૂણ ુ ં કેમ પડી ગયુ?ં શુ ં સસરાજીની નરમાશ જ આવડી મોટી અસર કરી ગઈ?
બંને વેવાઈઓ વ ચે ચમ કારી સુમેળ સધાઈ ગયો?
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કારણ જડ ું નહીં, સમજ પડી નહીં, તેમ છતાં ભાભુને તો ખોિળયામાં જાણે નવો જીવ
આ યો. એક સુશીલા િસવાય કોઈ ન કળી શકે તેવો સુખ-સંચાર ભાભુના અંતરમાં થઈ
ગયો. કાચી કેરીને લીલી છાલ કનકવરણી પીળાશ ક્યારે પકડવા માંડે છે તે પ્રકૃિત િસવાય
કોણ વરતી શકે છે ! એ અગોચર રં ગ-પલટાના પગઠમકાર તો મ ય રાત્રીનો એકાકી કોઈ
મગો
ંૂ
તારલો જ કદાચ સાંભળતો હશે - વી રીતે સુશીલાએ ભાભુનો લાગણીપલટો
પારખ્યો. સુશીલા પણ ભાભુની જીવન-રાત્રીનો એક તારો જ હતી.
પણ સુશીલાનો પોતાનો લાગણી પલટો એટલો સહેલો નહોતો. ભાભુએ
નહોતું
સાંભ યું તે પોતે સાંભ યું હત.ું
સાંભ યુ ં હત ું તે પ ટ નહોત,ું રહ યભયુર્ં હત.ું એ રહ ય
બહુ દૂ ર બેઠેલ ું નહોતુ,ં છતાં હૈયાના પીંજરામાં કેમેય કરત ું આવત ું નહોતુ.ં એ રહ ય હૈયાની
પરસાળ સુધી આવીને નાચતું હત ું - જાણે પંખી છે ક હાથમાંથી ચ ય ચણતું હત,ું છતાં
ઝલાતું નહોત.ું
સુશીલા કળી ન શકી તેથી જપી
ં ન શકી. મોટા બાપુજી અને સસરા પાટલે બેઠા; ને
પોતે રસોડામાં પેસીને ભાભુને પીરસવામાં મદદ કરતી હતી યારે એના કાન, બહાર
ઝંકાર થતો હતો તે તરફ મંડાયા હતા. એ ઝંકાર બીજા કશાનો નહોતો: પીરસવાની વાટ
જોતા સસરા ખાલી થાળી સાથે પોતાની પાની વીંટીવાળી આંગળીના તાલબ ટકોરા
મારતા હતા. ટકોરાના સતત સ ૂર બંધાઈ ગયા હતા.
બારણાંની બહાર ઊભેલાં ભાભુને પીરસવાની ચીજો દે તી દે તી અધર્ગ ુ ત સુશીલા
સસરાના એ ખુ લા, ચળકતી ચામડીવાળા, ચોખ્ખા ચણાક દે હને ફરી વાર જોઈ શકી. એને
એમ પણ લાગ્યુ ં કે સસરાની આંખો પોતાનેય જાણે કે જોઈ લેવા યાચના કરતી કરતી ભમે
છે .

જમવાનુ ં પ ૂરંુ કરી, સાફ કરે લી થાળીમાં પાણી નાખીને ધોઈ પી જનાર સસરાએ
ગામડામાં હજુય ક્યાંઈ ક્યાંઈ સચવાઈ રહેલો િવરલ સં કાર દે ખાડયો. પોતાની એઠનો
એકાદ અ -દાણો પણ ધરતી પર ન ઢળાવો જોઈએ : ગ્રા ય વિણકની એ સં કાર-શુિચની,
વ છતાની, છે લી ટોચ કહેવાય. એ ખાિસયત, સાસરા યારે પહેલી વાર જમવા આવેલ
યારે રાત હોઈને સુશીલા નહોતી જોઈ શકી.
ઊઠીને તરત જ મહેમાને પાછા િવદાયના હાથ જોડયા. એ ઉતાવળ ભાભુને તેમ જ
સુશીલાને કેમ અ વાભાિવક લાગી? જમવા સુધીનો કાબ ૂય જાણે આ મહેમાને જબરદ ત
કોઈ ક ટથી સાચ યો હોય તેવ ું લાગ્યુ.ં એના છે લા શ દો આ હતા: "આવજો બાપા! માફ
કરજો! દીકરી સુશીલાને આશીવાર્ દ દઉં .ં બાપા! એ.....ય...ને એવા સુખી જોઉં કે મારી
આંખ્યું ઠરીને િહમ થાય."
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એ શ દો પણ જાણે એની સાથે િલ ટમાં ઊતરી ગયા. સાથે મોટા શેઠ વળાવવા
ગયા. મોટરમાં જવાનો ઘણો આગ્રહ કય . પણ તેનો જવાબ એટલો જ હતો કે"પગ મોકળા
ન કરંુ તો આંહી શહેરમાં ખાવુ ં પચે નહીં. બીજો કોઈ વાંધો થોડો છે , બાપુ?"
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આમ છે વટ સુધી તેની વાણી એક પણ વાંકાચકા
ં ૂ કટાક્ષ વગરની િનમર્ળ રહી. એને
વધુ આગ્રહ કયાર્ વગર મોટા શેઠ તો પાછા અડેડાટ ઉપર ચડી ગયા, પણ શૉફરની નજર
સુશીલાના એ ચા યા જતા સસરાની પીઠ પરથી ખસી ન શકી. અનેક માણસોની પીઠો
એમના ચહેરાઓ કરતાં વધુ આકષર્ક હોય છે . મુખાકૃિત કરતાં બરડો યારે દયની આરસી
બને છે , યારે એનુ ં દશર્ન બેહદ વેદનાયુક્ત થાય છે . કોણ જાણે કેમ પણ ચા યા જતા એ
મહેમાનની પીઠ દે ખાતી બંધ થયા પછી તરત જ શૉફર મોટરની અંદર બેસીને ઉ ર
િહંદના કોઈ ગામડામાં જીવતા પોતાના બુ ા બાપને એક પ ું લખવા બેસી ગયો.
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જમવા બેસતી ત્રણે ીઓને કાને મોટા શેઠના શયનખંડમાં તેજુરી ખ ૂલવાનો ને
પછી બીડવાનો અવાજ આ યો. ત્રણે ીઓએ ચ ૂપચાપ જમી લીધુ.ં ત્રણેન ુ ં મૌન જુદાંજુદાં
કારણોને આભારી હત ું : સુશીલાનુ ં મન કોઈક રહ ય ઉકેલવામાં પડ ું હત.ું એની બાને
વેવાઈ અને ઠ વ ચે વળી પા ં શુ ં સમાધાન થઈ ગયુ ં તેની િવસામણ હતી; એના
દયમાં સળવળતો પેલા' પીટયા' શ દનો કીડો એને જપવા
ં
દે તો નહોતો. ને ભાભુના
મૌનમાં સ પ ટ અને ઠગાયેલી કરુણ પ્રસ તા હતી.
"કાં જમી ર ાં?" મોટા શેઠનો ટૌકો આ યો. કદી નહીં ને આજ! કેટલી પ્રસ તા!
ભાભુએ જવાબ દીધો :" જમીએ છીએ! કેમ?"
ઊિમર્!

"માળાં ત્રણેય ભારી ખાધોડકાં!" કદી નહીં ને આ

ઘરના વામીની આવી િવનોદ-

"સુશીલા. મોટા બાપુજીને કહે ભાભુ નહીં, મારી બા જ ખાધોડકી છે ." સુશીલાને એ
શ દો ફરી બોલવાની ઈ છાય નહોતી, જ ર પણ નહોતી. જુનવાણી કુટુંબ યવહારમાં
જોડાજોડ ચાલતી અદબ અને સગવડની એ જોડલી બહુ જુિક્તદાર હોય છે .
"એ જ દુઃખ છે ને મારા ઘરમાં," બહારથી મોટા શેઠે દુઃખને સુખભર અવા
યક્ત
ુ
કયુર્ં : " કે ગુનેગાર કોક, ને ગુનો ઓઢી લે વળી બીજ ં કોક. આમાં તે ચોર પકડાય ક્યાંથી?"
બાનુ ં મ

લીને ઢોલ થઈ ગયુ.ં

"ઠીક," ઠે જતે જતે ક ું :" ઝ સટવું હોય તેટલું ઝ સટીને પછી ત્રણે જણાં
દીવાનખાનામાં આવો. મારે તમારી પાસે એક વાત કરવી છે ."

ફડક ફડક થતે
આવી ગઈ.

દયે સુશીલા વધુ જમી ન શકી. પાણી પીતાં એને ગળે ઓતરાશ

જમીને ત્રણે જણાં દીવાનખાના તરફ જતાં હતાં યારે મોટા બાપુજી પોતાના
શયનખંડમાં ઊભા ઊભા ફરી વાત પાછા કોઈક અગ યનો દ તાવેજ 'સેઈફ'માં મ ૂકતા હતા.
મ ૂકતા મ ૂકતા વળી ફરી વાર વાંચી લેતા હતા. વાંચી વાંચીને હસતા હતા, સુશીલાને
મઝવતુ
ંૂ
ં રહ ય કહેવાને સમથર્ એ કાગળ પાછો 'સેઈફ'માં પુરાઈ ગયો ને મોટા બાપુજીએ
દીવાનખાનામાં આવીને વાત કરી:
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"જાણે કે તમને દે રાણી- ઠાણીને મારે ઠપકો આપવો પડે છે , એ મને ગમતું નથી.
પણ હુ ં સુશીલાની બાનો વાંક કાઢું તે કરતાં તો એની ભાભુનો વાંક કાઢું .ં સુશીલાના
શરીર ઉપર હુ ં સારંુ લુગડું જ કેમ જોતો નથી, ભલા? પહેરવા-ઓઢવા વડી દીકરીને તમે
આ શું પહેરાવી ર ા છો? આ સાડી-પોલકાની ભા ય જુવો, રં ગ જુવો : તમે પાંત્રીસ ને
ચાલીસ વષર્ની થઈયુ ં એટલે સુશીલાનેય શીદ તમારા વી બ ૂઢીખખ ગણીને આવા ગ ૂઢા
ધોળા રં ગ પે'રાવો છો? મારી એકની એક છોકરીને મીરાંબાઈ કાં કરી દે વા માંિડયુ ં તમે?"
"ના બાપુજી," સુશીલાના જવાબ દીધો, "હુ ં પસંદ કરી આવેલ .ં મને ગમે છે ."
સુશીલાના અવાજમાં વડીલના આ કોડીલા બોલને ઝીલવાનો ઝંકાર નહોતો. એ જાણે કે
મા તરની સામે આંક બોલતી હતી કે 'ચાર દુની આઠ'
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"તને ગમે શું - ધ ૂડ!" વડીલે ક ું :"તારી ભાભુએ જ તારા શોખને બગાડી નાખેલ છે .
આજ તો હુ ં જ તને વદે શી માિકર્ટમાં લઈ જવાનો .ં હુ ં કાંઈ તારી ભાભુની મ ભગિતને
મારગે નથી ઊતરી ગયો. ચાલ, થા તૈયાર! ને તને ગમે કે ન ગમે તોય મોટા બાપુજીની
આંખ્યો ઠરે એવાં કપડાં તારે માટે આજ લેવાં પડાશે; લે. હવે કહેવ ુ ં છે તારે કાંઈ? કાંઈ
કહીશ ને, તો હુ ં તારી સાથે િરસાઈ જ બેસવાનો. બોલ, છે કબ ૂલ?"
"પણ મને ન ગમે તોય પરાણે?"

ta

"હા, ધરાર પરાણે. મારે તને ભગતડી નથી બનાવવી - ક ું નહીં?"
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વડીલ માનતો હતો કે સુશીલાને પોતે રાજી રાજી કરી ર ો છે . સુશીલા સમજતી
હતી કે મોટા બાપુજીનુ ં મન રાજી કરવાનુ ં રહે છે
"હવે બીજો ઠપકો," વડીલે િવશેષ ઉમળકો અનુભ યો : "તમારી બેય જિણયુની
ં તે
મારે કેટલીક ટાલ પાડવી? આ છોકરીને તમે રાંધણમાં ને લ ૂગડાં ધોવામાં કાં દાટી રાખી
છે ? એને શુ ં ધોબણ કરવી છે કે ભિઠયારણ બનાવવી છે ? અરે રે જીવ! હુ ં તો ખાર કે સાંતા ઝ
જાઉં ં ને બંગલે બંગલે બાઈયુ ં ને હારમો યમ અને િદલ બા વગાડાતી સાંભ ં ,ં યારે
મારા મનમાં થાય છે , કે મારી એકની એક દીકરીને હુ ં એવુ ં ગાતી વગાડતી ક્યારે સાંભળીશ!
ના, આપણું બાળક બુિ વગરનુ ં ડઠર હોય, અક્ક્લનુ ં ઓથમીર હોય, જડ અણઘડ હોય, તો
તો ઠીક પણ ઈ રે બુિ શાળી દીકરી આપી છે તો શા સારુ એને શીખવા ન દે વ?ુ ં મારી
દીકરીએ શા માટે એ ખાર-સાંતા ઝની છોકિરયુથી
ં ઊતરતા રહેવ ુ ં જોઈએ? કાંઈ કારણ? હ
વઉ, તમેય કેમ તમારી ઠાણી વા જડસુ ં થઈ ગયાં છો?"
"બાપુજીને કે' સુશીલા," સુશીલાની બાએ લાજમાંથી ક ,ું "પછી સંગીત ને િદલરુબા
શીખવીને દીકરીને દાટાવી તો છે ગામડામાં ને?"
આ શ દોની પણ પુનરુિક્ત કરવાની જ ર નહોતી; સુશીલાએ કરત પણ નહીં.
કાન સરવા હતા. એણે જવાબ આ યો:

ઠના

"એનો જવાબ જોવે છે ? આપુ?ં ઊભાં રો." એમ કહી પોતે ઊઠવા જાય છે , ટે બલ
પરથી 'સેઈફ'ની ચાવી ઉપાડે છે , પછી પાછા બેસી જાય છે . "કાંઈ નહીં. હમણાં નહીં. ર ય
વગરના ફળ કાચાં. ર ય પાકવા ો, વઉ, પછી એ તમારા સવાલનો જવાબ હુ ં આપીશ. કહી
રાખું ં તમને, કે એવાં મોળાં ઓસાણ મને આપશો મા. એની િફકરમાં ને િફકરમાં સુકાશો
મા. તમારાં સૌનાં મન-મ સદાના ઢીલાંઢફ ને િન તેજ કેમ રહે છે , તેની મને ખબર છે . હુ ં
કાંઈ ઢોર નથી. હુ ં કાંઈ ગામિડયો ભોટ નથી. હુ ં ટાણાસર બધુ ં જ કરીશ. પણ હમણે તો તમે
ધરપત રાખીને આ ઝાંખાઝપટ ઘરની િન તેજી ઉડાડો. આ બે'નને ગ્લાિન કરાવો મા.
બે'નને મારે એક ઠેકાણે લઈ જવી છે , યાં એ મોકળા મનથી સંગીત શીખે, ભણતર ભણે,
ભરે -ગથ
ં ૂ ,ે ફરે હરે , એઈ...ને લે'રે કરે !"

એ કાગળમાં એવુ ં શુ ં હત?ું
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સુશીલાએ એ શ દો અરધાપરધા જ સાંભ યા; એનુ ં મન તો બાપુજી 'સેઈફ'ની ચાવી
લઈને 'સેઈફ'માંથી શો ખુલાશો શોધવા જવાના હતા તે મુ ા પર રમત ું હત.ું બાએ કરે લા
કટાક્ષનો કયો જવાબ 'સેઈફ'માં હતો? 'સેઈફ'માં મુકાયેલો એ કાગળ- એ દ તાવેજ શુ ં બાની
સમ યાનો ખુલાસો કરવાનો હતો?
સુશીલાની ક પનાશિક્તના છે ક ગોખ સુધી બેસવા આવત ું એ રહ યપારે વ,ુ ં હાય,
કોણ જાણે કેમ પણ અંદર આવત ું નહોતું - ગમ પડતી નહોતી.
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17. તાલીમ શ થાય છે
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આની ઘણી રાહ જોયા પછી, એ આવે યારે જમાડી લેવાનુ ં પાડોશીને કહી, ખુશાલે
સુખલાલને પોતાની સાથે પોતાના ઘરાક-લ ાની િપછાન કરાવવા ઉપાડયો. નાનકડી હાટડી
પર જઈ તા ં ખોલતાં પહેલાં ખુશાલે હાટડીના ઉંબરે હાથ લગાડી લગાડી ત્રણ વાર
આંખોને અડકાડયો ને પછી તા ં ખોલતો ખોલતો એ કહેતો ગયોઃ "સારા પ્રતાપ આ
હાટડીના. બાર મિહના સુધી એણે મને સંઘય 'તો. ઓરડી રાખવાનુ ં ભાડું કયા ભાઈના
ખીસામાં હત ુ! ને ભાડું થયું તે દીય કયો ભાઈ ગૃહ થીના માળામાં વાંઢાને ઓરડી દે વાનો
હતો! આંહીં જ સ ૂતો ને આંહીં જ ખાતો.
'આંહીં સ ૂતો,' એ શ દો બોલાયા યારે હાટડી ઊઘડી હતી ને ખુશાલ એક પાટીવાળા
(વૈતરા)ના સડલામાં
ંૂ
વાસણો મ ૂકાવતો હતો. સુખલાલે જોયુ ં કે આ હાટડીમાં પહોળાઈ એ
લંબાઈએ પાંચ ટનો આદમી સ ૂવાની િ થિતમાં પ ૂરો સમાય તેટલી જગ્યા નહોતી.
"આંહીં સ ૂતા?" એણે અજાયબ બનીને પ ૂછ .ું
"ટંિૂ ટયાં વાળીને સ ૂઈ શકાત.ું બે વાર ચોરી થઈ ગઈ. કોઈને યાં સ ૂઈ જવુ ં પોસાય?
ૂ વાઈ જાયેં તો ચાર
ટંિૂ ટયાં વા યાં હોય એટલે સ ૂતાંના સ ૂતાં ને જાગતાના જાગતા! ટંટ
દોિઢયાં ચોપાટીના વેફરામાં ફગાવી નાખીએ, ભાઈ; ચંપી તો ચીજ છે ચીજ! એકલવાયા
આદમીની મા કહેવાય ચંપી મુબઈમાં
ં
તો."
"હવે ચોરી નથી થતી?"
"લે, જવાબ દે આને, ઓ તા યા!" કહેતે કહેતે ખુશાલે સુખલાલ સામે આંખનો
િમચકારો માય .

પાટીવાળાના મ પર નાની છોકરીના વી શરમની છાયા પડી ગઈ. એણે પોતાની
ભાષામાં
ગોટો વા યો તે પરથી સુખલાલ આટલો ભાવ તો પકડી શક્યો કે 'આની ચીજો
ચોરતાં પહેલાં િવઠોબા મને આંધળો ભીંત જ કરે ! હુ ં મોટર ખટારામાં ચગદાયેલો તે િદવસે
મારી સારવાર આ શેઠે જ કરે લી. મને ભાત ભેળો પણ એ જ કરે છે . એના તો ઘણા
ઉપકાર.'
"બસ, ચલા!" કહી ખુશાલે ટોપલો ઊપડાવવા માંડયો.
"નહીં શેઠ, હજી વજન નથી થયુ.ં જા તી વાસણ મ ૂકો." ઘાટીવાળાએ સામેથી વધુ
બોજ માગ્યો.
"હવે, મરી રહીશ ઠાલો! ને આ તો થોડુક
ં જ રખડવુ ં છે ." કહીને ખુશાલે ટોપલો
પાટીવાળાના િશર પર ચડા યો, ઉપર ત્રાજવાં ને તોલાં મ ૂક્યાં.
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ધોળે િદવસે પણ
લતા બીકાળા લાગે, મુબ
ં ઈમાં ને મુબ
ં ઈમાં
લ ાઓ પાંચસો
માઈલ દૂ રના પરદે શી પ્રદે શો લાગે, એકાદ ચહેરો પણ યાં પિરિચત રે ખાઓવાળો ન મળે ,
પ્ર યેક મ પર યાં વાત વાતમાં હુ લડની યાસ ડોિકયાં કરતી લાગે, એવા દે શી લ ામાં
ને પરદે શી લ ામાં આગળ આગળ ચાલતા ખુશાલભાઈનો કંઠ કોણ જાણે કેવીય જુિક્ત
કરીને િવિચત્ર જાતના અવાજો કાઢતો ગયોઃ"ડેગ્ચી! ડે...ગ્ચી! હાં...ડી! હાં...ડી!"
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ૂ કહી
કોઈને 'ચાચા' તો કોઈને 'ખાંસા'બ'કહીને બોલાવતો, કોઈને સલામ આલેકમ
અદબ કરતો ને કોઈ બીજાને ' ું રે િમયાં ઠેઠણેંઠે' વા ઠેકડીના બોલે બોલાવી સામેથી
'મહેરબાન ખુશાલભાઈ! અરે યાર! આતે ભી નૈ!' એવા િવનયભયાર્ શ દો સાંભળતો ખુશાલ
જૂના ઘરાકોની મહોબત કરતો ગયો. વગર ઉઘરાણીએ પણ સામે ચાલી કેટલાક ગ્રાહકો
એને શરિમંદા શ દોમાં કહેતા હતા કે "લડકેકી કસમ, ખુશાલભાઈ! આતે મિહનેમેં પૈસા ચ ૂકા
દૂં ગા! ન ચુકાઉં તો ત ુમેરે જૂતે ઔર મેરા મુ!ં "
"િફકર નહીં િફકર, જનાબ!" ખુશાલનો એ જ જવાબ હોય.
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સૌને ખુશાલ સુખલાલની િપછાન દે તો ચા યો" "આ મારો નાનેરો ભાઈ છે . હવે
પછીથી એ વેચવા નીકળશે. એ આવે યારે બોણી કરાવવાની છે , સમ યા?"
"આ લ ાઓમાં બેધડક ફરવાની એક ચાવી છે , તે તને હુ ં આપી દઉં, સુખા!" એમ
કહીને ખુશાલભાઈએ સુખલાલની નજીકમાં જ ઈ કાનમાં ક :ું "બાઈ માણસને જાણે જોતો
જ ન હો એવો આંધળોભીંત બની જ . શંકાની નજર પડશે ને, તોય ત ું જીવતો પાછો નહીં
આવ."
વળતાં ખુશાલે હાફકા ટ િખ્ર તીઓના ને યુરેિઝયનોના લ ા સ સરો માગર્ લીધો ને
'ડેગ્ચી! સૉસપેન! ફ્રાઈપેન! એવા ત ન બદલેલ સ ૂરોમાં ટૌકા કાઢયા. સુખલાલને તો કૌત ુક જ
થઈ ગયુ!ં ઘોઘરા અવાજના ઘ ૂઘરા ખખડાવતા આ િધંગા ગળામાં નોખાનોખા િનમંત્રણવરોની બંસીઓ ક્યાંથી ને કોણે ગોઠવી હતી?
"યુટેનસીલ, મેમ સા'બ! બે ટ ક્વૉિલટી," એમ કહેતો ખુશાલ એક મકાનની સીડી
પાસે ઊભો ર ો. સામેથી યુવાન વી ગોરી ઓરત સફેદ કપડે ઉતરતી હતી. તેણે 'નો.
આજ નેઈ લેના!" એટલા શ દો બોલવાની સાથે જ સુખલાલની સામે નજર તાકી: એ
સીડીના પગિથયા પર હતી યાં જ એકદમ ત ધ થઈ ગઈ. એના મ માંથી ચ કેલા
ઊદ્ ગારો નીક યાઃ "હ'ૂ ઝ િધસ! યે કૌન - માટ ?"
સુખલાલ પણ તાકી ર ો. આ તો નસર્ લીના હતી.

"યુ િલટલ ડેવીલ! (અરે ત ું દૈ ય નાનકડા)!" કહેતી એ એકદમ બબે પગિથયે કદમ
ભરી નીચે આવી - જાણે લસરતી આવી.
ખુશાલ ખિસયાણો પડી ગયો. અંગ્રેજી ભાષાના "ડેગચી, સૉસપેન, ફ્રાઈપેન, બે ટ
ક્વૉિલટી' વગેરે દસેક શ દોથી વધુ જ્ઞાન નહીં ધરાવનારો ખુશાલ ઘડીભર તો ભ્રમણામાં
પડયોઃ "આ શુ?ં સુખલાલને મારવા ધસે છે ? છોકરાની કંઈ દ્રિ ટભ ૂલ થઈ કે શુ?ં '
"ત ું આંહીં!" નસર્ લીના હેતનાં ઝળઝિળયાંથી છલકતી આંખો લઈ હસતી ઊભી.
"મને કાંઈ જ નથી હવે, નસર્ બાબા!" લીનાને 'બાબા' શ દે બોલાવનારા
ઈિ પતાલના મહેતરો પાસેથી શીખી લીધેલો, પણ આ પહેલી જ વાર વાપરે લો એ
લાડશ દ હતો.
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"યુ ટુિપડ!" એમ બોલતી લીના શોકાત ુર અને રોિષત ચહેરે ખુશાલ તરફ ફરીને
બોલીઃ "આને કોણ બહાર લઈ આ યુ?ં તમે કોણ છો? તમારે એ શુ ં થાય? એને મારી
નાખવા કેમ ફયાર્ છો બધા? કમબખ્ત મારા દાક્તરોનો એ અપરાધ હક
ુ ં દાિપ નહીં માફ કરંુ ."
"મેમ સા'બ, એ તો મારો નાનેરો ભાઈ છે ."
"આજ સુધી એ મરતો હતો યારે તમે ક્યાં
કાઢયો છે એ બ ચાને?

પાઈ ર ા હતા? આંહીં કેમ કાંધ મારવા

"મેમ સાહેબ!" એમ કહીને સુખલાલે પોતાના પેટ પર હાથ પટક્યોઃ "ઈસકે િલયે."
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"શું કરીને?"

"યુટેનસીલ બેચીને. આજ તો આપે એની બોણી કરાવવી જોઈએ."
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"કમ ઑન! કમ ઑન! ઉપર આવો," એમ કહેતીને પાછી ફરીને સીડીનાં બબે ત્રણત્રણ પગિથયાંને છલાંગોમાં દબાવતી ઉપર ચડી. પાછળ ખુશાલે શરમાતા સુખલાલની
બોચી પકડીને "હવે ઝટ આગળ થા ને, છોકરી! લખમી ચાંદલો કરવા..." એ શ દો સાથે
એને આગળ કય . પાછળ પાટીવાળો ને છે લે પોતે.
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નસર્ લીનાએ પોતાનો ખંડ ખો યો; પહેલ ું જ કામ અંદર ઝટ ઝટ પ્રવેશી જઈને પોતે
મેજ પર ગોઠવેલી એક તસવીર પર પડદો ઢાંકી દે વાનુ ં કયુ.ર્ં
એ ઢાંકી દીધેલી ત વીર ઉપર છાય કરતી મોટી એક માટીની આકૃિત બાળગોપાળ
ઈસુ િખ્ર તને ખોળામાં લઈને ગમગીન બેઠેલી કુમાિરકા મેરી મૈયાની હતી. તેની પાસે એક
િપ ળના િત્રશ ૂળાકાર ટે ડમાં ગોઠવેલી ત્રણ મીણબ ીઓ જલતી હતી.
ુ ઈધર બૈઠો," એમ કહીને એણ સુખલાલને બરાબર એ
" માટ , ઈધર બૈઠો, તમ
ઢાંકેલી ત વીરની નજીક જ ખુરશી આપી. મીણબ ીના ત્રણે દીવા સુખલાલના લલાટ પર
અને આંખોની અંદર, જાણે ભયાર્ હોજમાં નાન કરવા પડયા હોય ને એવી રીતે પ્રિતિબંિબત
બની ર ા. સુખલાલનુ ં કલેવર ક્ષીણ, છતાં લગભગ પારદશર્ક કાચને મળતી એની ચામડી
હતી. વીસેક વષર્ન ુ ં એનુ ં વય છતાં હજામતને માટે એનુ ં મ તૈયાર થયુ ં નહોતુ.ં ઓરડામાં
આમતેમ ઘ ૂમીને બારી બારણાં ખોલતી લીનાના મ તરફ તાકી રહેલ ું સુખલાલનુ ં મ ત્રણ
દીપકોના પ્રકાશ ઉપરાંત ચોથી એ માનિવદીિપકાની પ્રભાને ઝીલતું હત,ું ને તેથી વધુ ગમે
એવુ ં લાગતું હત.ું ખુશાલ જરા છે ટેની ખુરશી પર બુલડૉગની
વી ઢબે બેઠો બેઠો
સુખલાલને િનહાળતો હતો; સુખલાલ ધડીભર તો ખુશાલને પણ નમણો ને ભાવ-નીતરતો
ભા યો. લીનાને પણ એ હજુ વણસમ યા ભાવે નીરખતો હતો. દાણાના દલાલો થોકબંધ

કોથળામાંથી બંબી મારીને વાનગી જોતા હોય છે તેવી જ જડસુ રીતે ખુશાલ પણ લીનાના
શીલની જાતને બુિ ધની બંબી મારી તપાસતો હતો.
લીનાએ એક જૂની થઈ ગયેલી નેતરની ખુરસી પર બેસીને પછી પ ૂછ :ું "પ્રથમ તો
મને સમજાવો, આ બધો શો તમાશો છે ? હુ ં તો આ યર્ પામુ ં .ં "
ખુશાલભાઈએ આ પાકી 'સાકરટે ટી'ની બની શકે તેટલી દળદાર ડગળી કાઢવા
તૈયારી રાખીઃ"મારો સગો નહીં, પણ દૂ રનો ભાઈ છે . મારો આ વેપાર છે . એમાં એ વેચાણ
કરશે તેનો નફો એને રહેશે. હુ ં તો પિરચય કરાવવા નીક યો .ં મેમ સાહેબ, તમારા
વાનો વસીલો મ યા પછી સુખલાલ યાલ ન થઈ જાય શુ?ં એને તો અમારે ઝટ
પરણાવવો છે ."
"અછા, લાઈએ ઈધર - માટ કે િલયે - યે દો, યે દો, યે રખો, યે-યે-યે."

કાઢી.
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“ઔર યે ભી મેમસા'બ, સુપીિરયર ક્વૉિલટી: સુખલાલ કે િલયે." ખુશાલભાઈએ પણ
વગર ક ે ઠામ ઉમેયાર્ં ને વજન કરવા ત્રાજવાં ઉપાડયાં.
"વઝન નંઈ મંગતા- વઝન ક્યા! અંદાજ બોલો - યે લો." કહીને દસ િપયાની નોટ

"એટલાં બધાં એને જોતાં નહી હોય - જોયે તેટલાં જ વાસણ આપો -"સુખલાલ
ડરતો ડરતો, ને ખુશાલભાઈની જડસુ િહંમતથી ગભરાતો ધીરે વરે કહેતો ર ો.
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તેના જવાબમાં જીભના ત ન ગોટા વાળીને આંકડો તૈયાર કરતે ખુશાલે આ શ દો
ઉ ચાયાર્ ઃ "ડા'પણ વધાયર્ મા! વેપલો એમ ન થાય! આપણે ક્યાં ઠગાઈ કરીએ છીએ? એની
ઉલટથી એ યે છે . ને બિક્ષસ કરવી હોય તો તે પણ સુપાત્રે દાન છે ."
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આ શ દો બોલીને ખુશાલભાઈએ કૅશમેમો ફાડયો. નવ િપયા ને બે આના થયા. "
ચૌદ આના આપકો પીછે દે તા હ.ુ ં "
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"નેઈ, કુછ જ ર નેઈ; માટ કે િલયે, ઈધર ફેર આના. બહત
ુ લોક હમારાવાલા હૈ. હમ
ુ
સબકે ઘર ઘર લે જાયેગા તમકો, માટ ."
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"અમે સવારે જ આપની સલામે હોિ પટલે ગયા'તા." ખુશાલભાઈએ ક .ું
"િદમાગ અછા નેઈ થા," એટલો જવાબ દઈને એણે જલતી દીિપકા તરફ ને તે પછી
સુખલાલ તરફ નજર પાથરી. ને એને આગલા િદનની વાત યાદ આવીઃ "અરે માટ ! દૂ પર
ે
ુમ
ુમારી
કો ત ચલ ગયા, િપછે વો આઈથી - વો ત
કૌન થી - કિઝન થી? િક સેઠાની થી?
ઉસકે સાથમેં એક બડી લેડી ભી થી, મેરા તો િદમાગ ચાટ ગઈ. પ ૂછ પ ૂછ કર બેજાર કર
િદયા, િક પેશ ટ કહાં ગયા? દે શમેં ગયા? િકસકે ઘર ગયા? ઉસકા સરનામા નેઈ રખ ગયા?
ઔર વો બડી લેડી - મો ટ ય ૂટી લ મધર - િકતની ખ ૂબસ ૂરત મા થી! - બસ િનકાલને
લગી પૈસા! હમકો દે ને લગી. કાયકો? માલ ૂમ? બોલે િક , નરસ સાહેબ, ઈ સે સુ-ખ-લા-લ કુ
સારા કર િદયા, હ-ર-ખ-મેં ખ-ર-ચ-જો હો-હો-હો-હો-હો-".
ું
એવુ ં લાંબલચ
હા ય લીનાના, ગુજરાતી અક્ષરોને ચીપી ચીપી બોલવાના પ્રય નને
જોડાઈ ગયુ.ં
કોણ હશે એ બ ે? એકને તો ઓળખી. સુખલાલના િદલમાં હરણફાળ ભરતી લાગણી
ધસી. સુશીલા જ હોય, અ ય કોઈ ન હોય. એટલી કુમાશથી કોઈ બીજુ ં ક્યાં ગયા તેનો પ ો
ન પ ૂછે . પણ સાથે બીજુ ં કોણ હત?ું એની માતા? નહીં એને તો સુખલાલે જોઈ હતી, જરી
જરી જાણી પણ હતી, લીનાએ વણર્વેલ ું માત ૃ વભીનુ ં પ - અને ધરમાદો કરવા માટે પૈસા

કાઢી આપવાની ઉદારતા - એ સુશીલાની જ મદાત્રીમાં ન સંભવે. મોટાં સાસુ હોવાં જોઈએ.
ભદ્રતાની એ ભરયૌવન મ ૂિતર્ આ જુવાનનાં નેત્રો સામે તરવરી ઊઠી.
લીનાને ઘેરથી નીક યા પછી સારી એવી વાર સુધી સુખલાલ અબોલ ર ો. આવી
ઊજળી બોણી થયા છતાં એણે ખુશાલી દે ખાડી નહીં, આખરે ખુશાલભાઈએ
ચુપકીદી
તોડી: "શુકન કંકુના થયા, હ સુખા! વેલાને ચડવાની વાડ મળી ગઈ. હવે તારો ગભરાટ
માતર ગયો જાણ . ફક્ત એક મંત્ર ન ભ ૂલ ઃ નજર ચોખ્ખી હશે તો જગત જખ મારે છે ."
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ખુશાલના છે લા બોલમાં એના અંતરનો ભયનો ઓછાયો હતો, વણપરણેલી, ગોરી,
જીવતા માણસનાં માંસ-ચામડાં ચથ
ં ૂ નારી ને મળમ ૂત્ર ધોનારી એક ઈિ પતાલની નસર્, એ જો
ુ
જવાન હોય તો ભય જ માવનારી બને છે એવી ખુશાલની મા યતા હતી. છતાં આ જૂના
વગર્નો આદમી
િફલસ ૂફી ધરાવતો હતો તે િફલસ ૂફી નીરોગી હતી, એણે સુખલાલને ક ું
કે, "આપણે આંખ ચોખ્ખી રાખીએ એટલે દુિનયા જખ મારે છે ." એણે સામા માણસો તરફથી
આવતી લાલચોની વાતો કરી નહીં. ીઓ આવા કે તેવા ફાંસલા િબછાવે છે તે પ્રકારનો
િવષય છે ડયો નહીં. આપણે તો પોતે જ સંભાળીને ચાલવુ,ં એવી એ િવચારસરણીમાં એક
મજા હતીઃ ફલાણી, ઢીકણી કે લ કડી બાઈડીઓને નામે નબળી વાતો એ િવચાર ત વવાળા
લોકોનાં મ માંથી નીકળી જ શકતી નથી.
"ઈિ પતાલે ઈ કોણ બે જિણયુ ં આ યાની વાત હતી, હ સુખા?" સુખલાલે આ પ્ર
પ ૂછનારા ખુશાલભાઈની સામે શરમાતે મ એ જોયુ.ં "તારી વઉનીં?"
"મારા મોટાં સાસુ પણ ભેળાં હશે, એમ લાગે છે ."
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સુખલાલે એ જવાબ વાળતાં વાળતાં, એક રોમાંચ અનુભ યો. દુિનયાની એક
છોકરીને જરીકે પ્રા ત કયાર્ િસવાય, એને પશર્વા કે પ ૂરી જોવા પણ પા યા િસવાય,
વાતોમાં પોતાની 'વહ'ુ તરીકે ઓળખાવી શકાય છે ને મનમાં માની શકાય છે ; એ તો
નપાવટમાં નપાવટ છોકરાનેય પ ૃ વીથી એક તસુ અ ધર ચાલવાની તાકાત દે નાર વાત
છે .
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"મંદવાડમાં ઊઠયો છો તયેં જ ઈ ને સાસુને પગે તો લાગી આવ! ઈ તને ગોતવા
ક્યાં આવવાનાં હતા?" ખુશાલે િવનોદ કય .
સુખલાલે િનરુ ર રહેવ ું જ પસંદ કયુ.ર્ં સાસિરયામાં પોતાના હડધ ૂત થવાની વાત
બેશક પ ૂરી જાણીતી હશે, પાવવાનો પ્રય ન કરવાનો નહોતો, પણ પોતાને મ એથી
પોતાની જ અપમાનકથા ન કહેવામાં
એક સ યતા રહેલી છે તે સુખલાલમાં વાભાિવક
હતી. પોતાની પામરતાનુ ં ગાન કોઈ પણ િદલસોજ નેહીને અથવા િદલસોજીનો ડોળ
કરનાર િવનોદલક્ષી માણસને સંભળાવીને થોડી સહાનુભ ૂિતની હફ
ં ૂ મેળવવાની સુખલાલની
ૃ
પ્રકિત નહોતી. એ વારસો એનાં ગામિડયા માતા-િપતાના વભાવનો હતો. એ મનોદશા
શીખવી શીખાતી નથી, ઘડી ઘડાતી નથી.
"પ્રથમ તો સાંભળે લુ,ં ” ખુશાલભાઈએ વાત ચાલુ રાખી: "કે છોકરી તો છે લછકેલી
હતી, બ ૂ મોજાં પહેરતી ને હાથમાં મઢમછતરી રાખી ફરતી. હમણે હમણે માણસ વાત ું કરે છે
કે છોકરી તો સારી નીવડી છે ."
"આગાઉનીયે ખોટી વાતો..." એટલું જ બોલીને સુખલાલ અટકી ગયો. ના પર
પોતાનો હજુ કશો જ હક નહોતો તેના વતી પણ પોતે શા માટે બચાવ આગળ કય એ પ્ર
એના મનમાં ર યો. ઘડી પછી એને જ નવો િવચાર ઊપડયો કે પેલા િવજયચંદ્રની થનારી

એ ક યાની સુકીિતર્ની મારે શીદ આટલી રખેવાળી કરવી પડે છે ? એ મારી નથી થઈ
શકવાની, છતાં મનને કોણ એમ ગોખા યા કરે છે કે એ તારી છે , તારી છે , તારી છે ?
"તારા બાપા કેમ કાયર થઈ ગયા છે ?"
"કાયર?"
"હા, એ તો વેશવાળ મેલી દે વાની વાત કરે છે ."
"મે યાં!"
એ શ દ સુખલાલ જ બો યો કે બીજો કોઈ, તેની જાણે કે ખાતરી કરવા ખુશાલે
સુખલાલની સામે તા .ું સુખલાલ બબડતો હતોઃ "શા માટે મેલ?ું " સુખલાલના મ પર
ધગેલા રુિધરની લાલશ હતી.
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"શાબાશ, ભડ!" એટલું બોલીને ખુશાલ અટકી ગયો. રખેને આ િહંમત હજુ કાચી હોય
ને કદાચ વધુ તપા યે તરડાઈ બેસે, એ બીકે અબોલ બનેલા ખુશાલે પોતાની હાટડી નજીક
આવી યારે ફરી પ ૂછ :ું "ઈ િવજયચંદ્ર કોણ છે ?"
"કોણ જાણે."

"આટલા આંટાફેરા ઈ યાં શું કામ ખાધા કરે છે - તારે સાસરે ?"
“એને ખબર."

ં કે,

la

"ઠ સાવવો જોવે! કોઈ કોઈ વાર એને જોઉં ,ં યારે મારા સમ ખાઈને કહુ ં
એને ઊભો રાખીને બે તમાચા ખેંચી કાઢવાનુ ં ન થાય છે ."

ka

સારંુ થયુ ં કે સુખલાલને પોતાને શેન ુ ં મન થતું હત ું તે ન બો યો, નીકર ખુશાલભાઈ
િનશં:ક ક્યાંક ઓડી બાંધત.
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બાકી રહેલાં વાસણો પાછાં હાટડીમાં ગોઠવતે ગોઠવતે ખુશાલે આવા થોડાક કડક
શ દો ક ા કયાર્, ને પછી ગજવામાંથી િપયા કાઢી પાટીવાળાને "ઊઠાવ, ચાલ" કહી એક
િપયો આ યો, ને આ લે તારી કમાઈના સુખા!" કહી સુખલાલની સામે પાંચ િપયા ધયાર્ .
"હમણાં રાખો. બાપાને પ ૂછીને."
"નહીં, વાંસે લટાકો નહીં, બાપાને પ ૂછવાનુ ં નથી. આ લે, ને ભડ રહે !"
ખુશાલભાઈએ સુખલાલના ગજવામાં જોરાવરીથી િપયા નાખી દીધા.
ઓરડી પર પહ યા યારે સુખલાલના િપતાને બેઠેલા દે ખી ખુશાલે લલકાર કય ઃ
"કાં આ, દીકરો તમારી ખાંપણનો વેંત કરીને જ હા યો આવે છે , હ કે! પહેલે જ ભડાકે
તમને મસાણમાં પ ચાડવા ટલો પાવરધો બની ગયો છે સુખો! સમ યા આ?"
"તો હાઉં, ભાઈ!" સુખલાલના િપતાએ ઉદાર હા ય કયુ:ર્ં "આપણુ ં તો ખોિળયું
કાગડા-કૂતરા ન ચથ
ં ૂ ે એટલે જગ જી યા."
"પણ આમ લ ૂગડાં પેરી કરીને કેમ બેઠા છો? િનરાંતવા થાવ."
"હવે િનરાંતવા થાશું રે લગાડીમાં."
"કાં?"
"અટાણે જ દે શમાં ઊપડવુ છે ."

"ગાંડા થાવ મા."
"બીજી વાત કરવાની જ નથી, ખુશાલભાઈ! મને હવે આંહીં શરીરે નરવાઈ નથી
રે 'તી; ઝટ ભાગવું છે ."
"ઠીક! ભાગો યારે . હવે તાણ કરવી નથી. તમારો સુખો આજથી રળતો થઈ ચ ૂક્યો
છે . ભે રાખ્યા વગર ભાગો. વા કયુ?
ર્ં "
"વા માટે પેટમાં જગ્યા નથી, ખુશાલ!" એમણે બુલદ
ં ઓડકાર ખાધો. આબ પોતાની તેમ જ સામા માણસની - સાચવવા માટે ધાય ઓડકાર ખાવાની િવ ા જૂની છે ઃ
વગર ઊંઘે બગાસાં ખાઈને લ પી મુલાકાિતયાને ઝટપટ ઊભો કરવાની કળા વી જ એ
એક આબાદ કરામત છે .
"વેવાઈને ઘેર બાપડાએ હાથ પકડી પકડી પીર યુ.ં ને મારે રહી થાળી ધોઈને
પીવાની બાધા. ઠાંસવું પડ .ું ઓ...િહ...યાં!"
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"ઠીક, ઈ કામ સોળ વાલ ને એક રતી કયુ.ર્ં વીવા સમજી લીધા લાગે છે . મને તો
એમ હત ું કે વેવાઈ આડોડાઈ કરશે. ફતે કયુ,ર્ં આ! હાલો તયેં, યો હુ ં ગાડી કરીને આ
આ યો."
ખુશાલ પાણીના રે લા પેઠે નીચે ઊતરી ગયો. તે પછી િપતાએ એકલા રહેલા પુત્રને
પાસે બેસાડયો ને ક :ું "ચાલ દે શમા."
"નથી આવવુ.ં ધંધે ચડી ગયો

.ં "

la

"ધંધામાં યાન નહીં રીયે, દીકરા, ને હુ ં ઠીક કહુ ં

,ં હા ય, દે શમાં ધંધો કર ."

"સાંભળ, કઠણ છાતી રાખીને સાંભળ. હુ ં તારો દુ મન નથી.તારો બાપ
.ં એટલે જ મારે આ ફારગતી કરી આપવી પડી છે ."
"કોને? શેની?"

.ં તારંુ ભલું

ta

ચાહુ ં

ka

"પણ શા માટે યાન નહીં રીયે ધંધામાં?"

pu
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"શેઠના કુટુંબને, તારા વેશવાળની!"
સુખલાલ સુનમુન થયો. િપતાએ વધુ ફોટ કય ઃ "મેં શાંિતથી િનકાલ કય છે , કેમ કે
એની તો ભવાડો કરવાની તૈયારી હતી. તુને
ં કોઈ દાક્તર પાસે તપાસાવેલો ખરો?"
"ના!" સુખલાલ આભો બ યો.
"તયેં એણે છે વટ સુધીની બનાવટ કરી મ ૂકી'તી! તને પુરુષાતન વગરનો ઠરાવનારંુ
દાક્તરી સિટર્િફકેટ એની પાસે છે . મને બતાવીને ક ું કે કાં રાજીખુશીથી ફારગતી કરો, નીકર
આ બંદુક હુ ં યાતમાં લઈ જઈને યાતમાં જઈને ભડાકો કરીશ. દીકરા! તારા આખા
જીવતર માથે છીણી બેસતી'તી એટલે મારે કાંડાં કાપી દે વાં પડયાં. મારે એ ઘરનો ઓછાયો
લેવાય ઊભા નો'તું રહેવ,ું તેને બદલે જમવા રોકાવુ ં પડ .ું મેં ધાનના કોિળયા નહીં પણ
ઝેરના અંગારા પેટમાં ઉતાયાર્ ."
"આંહીં સુધી બોલતે બોલતે િપતા થોડી વાર થં યા. પુત્ર પણ હોઠને પલાળતો
પલાળતો ધરતી પર જડાઈ ર ો. કલેજાને વળે લી કળ ઊતયાર્ પછી િપતાએ ક :ું
"ઈ રની દયા છે . દે શમાં આપણી પાસે દોલત નથી તો આબ તો છે જ ને! આપણે

આપણાથીયે ગરીબ ખોરડું ગોતશુ. બે ઠેકાણાં આપણા વળમાં છે ; ત ું ચાલ, વેશવાળ થતાં
વાર નહીં લાગે. તારંુ ઘર બંધા યા વગર હુ ં થોડો જ જપવાનો
ં
?
ં
"ના. હવે તો આવવું જ નથી." સુખલાલ જાણે અિગ્નરસ પીતો પીતો બો યો.
"એમ નહીં, તું ક યા તો જોઈ લે!"
"એ વાત જ કરશો નહીં."
"તજવીજ તો..."
"િબલકુલ ન કરશો."
" યારે ?"
"મારી ત્રેવડ થયા પછી જ વાત હવે તો."

ો."
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છે ."

"પણ બેટા, લોકોમાં એક વાર ચેરાઈ ગયા પછી આવુ ં કામ બહુ મુ કેલ બની જાય
"િફકર ન રાખજો. મને મારી ત્રેવડ કરવા

ો. મારાં બાવડાનાં બળે મને બધુ ં કરવા

ka

18. નહ છો ુ ં

la

સુખલાલના પંજાએ મક્કમ મ ૂઠીઓ વાળીને િપતા સામે હલાવી. િપતાએ એ
પુત્ર વ પ પહેલી વાર જ દીઠું.
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દીકરાને મુ ી ઉગામતો દે ખ્યો યારે બાપાને વધુ બીક લાગી. સુખલાલના
વભાવનો એ િપતા પ ૂરો જાણકાર હતો. કાઠી-ગરાિસયાઓની જાડી વ તીવાળા એ ગીરગામડા પાવટીમાં સુખલાલ વીશ વષ ની જુવાની સીધાસાદા માગેર્ જ કાયમ નહોતી વ ા
કરી. સહન કરી શકાય યાં સુધી તો ભલો ને ભિદ્રક, નરમ ને નમતો રહેતો સુખલાલ,
સહનશિક્તની હદ લોપાયા પછી વનપશુ વોય બની જતો. કાઠીના છોકરાઓનાં શરીર પર
સુખલાલના દાંત બેઠેલા તેનાં િચ ો મોજૂદ હતાં. દુ મનોના પંજા નીચે દબાતો ને ઘ ૂ તેપાટુએ ગદ
ં ૂ ાતો સુખલાલ એક ચીસ પણ પાડયા વગર માર ખમતો ખમતો લોહીલોહાણ
બટકાં ભરી શકેલો.
પોતાના ગજવાની ચીજ પોતે વેરીના હાથમાંથી બચાવી નહીં શક્યો હોય યારે પછી
એ ચીજને એણે ધ ૂળમાં રોળી અણખપની તો કરી જ નાખી હતી. પાવટીથી રોજ
દે વલપુરની િનશાળે ભણવા માટે એક ગાઉ ચાલતા જતા સુખલાલે પોતાને ખાવા માટે
માએ બાંધી આપેલ ભાતું ર તે ઓડા બાંધીને બેસતા ગરાિસયાના છોકરાઓને હાથ પડવા
દીધા પહેલાં ધરતીમાં રગદોળી નાંખેલ,ું માર ખાધેલો ને સામાં વડછકાં ભરે લાં; છતાં કોઈ
િદવસ ઘેર આવીને એણે માતાિપતા પાસે વાત નહોતી કરી. પોતાને પડેલા માર પર એ
પો પો હળદર ચોપડતો. તેના લ ૂઘડે પડતા દાગ ઉપરથી જ આખરે અમને દીકરાના
બ ૂરા હાલની જાણ થતી.
મોટા થયા પછી બાપની દુકાને પણ એણે કાઠી તાલુકદારોને શેકેલી સોપારી કે
ખજૂર-ખોખાંનો ના તો કરાવવાની ના પાડવા બ લ ધમકીઓ ખાધેલી, કેટલીક વાર એ
રાત્રીએ િદશાએ પણ નહીં નીકળી શકેલો; છતાં િપતાનુ ં રક્ષણ એણે માંગેલ ું નહીં.

આ બધી ખાિસયતોના જાણભેદુ િપતાએ ઈિ પતાલમાં લીનાને ખોળે પડેલા
ડા ાડમરા સુખલાલને બદલે, સુશીલાની વાત નીકળતાં શરમના ગલભયાર્ ગાલવાળા પ્રેમી
સુખલાલને બદલે, તેમજ ખુશાલભાઈના આજ્ઞાંિકત િશ ય સુખલાલને બદલે આ મુ ીઓ
ભીડતા સુખલાલનુ ં બીકા ં પ જોયુ;ં જોઈને એણે ક ું : " ભાઈ, જો હો! પારકો પરદે શ છે .
ગમ ખા . ભ ૂલેચ ૂકેય એ દૃ યમાં હાલીશ મા!"
"ર તો ક્યાં કોઈના બાપનો છે ?" સુખલાલનુ ં બોલતું મ બારણા બહાર તાકત ું હત.ું
"એની વાત નથી. ઠાલાં નજરંુ મ યાં ના ઝેર છે ને?"
" યારે તો આંહીં એણે તમને તમારી આ દશા કરવા તેડા યા!" સુખલાલ ગોઠવી
ગોઠવી બોલતો ગયો.
"કાંઈ સંભારવુ ં જ નહીં, બેટા! કાળ કાળનુ ં કામ કરે છે . પણ ત ું પ ૂરી ગમ ખા . હો
ભાઈ! નીકર યાં બેઠે અમારો જીવ ઊડી જશે."
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હતો.

"હો." સુખલાલને પોતાને જ ગમ નહોતી રહી કે આ હોકારો પોતે શુ ં સમજીને દે તો

"શું ખાવા-ન-ખાવાની વાત ું હાલે છે બાપ દીકરા વ ચે?" એમ બોલતો ખુશાલ
દાખલ થયો, એના હાથમાં એક કરં િડયો હતો. કરાંિડયો આને આપતાં ક ું : " યો. બાંધી
યો ભાતુ."
ં

મ જોઈ શું રીયા છો, આ! ઝટ કરો - ગાડીનો વખત થાય છે ."

ka

"એમાં ઝોડની

la

િપતાપુત્ર બંને કરં િડયામાં ઠાંસોઠાંસ ભરે લ લીલા સ ૂકા મેવા અને રમકડાંના જ થા
તરફ કોઈ ર ા.
"પણ... પણ... આટલું બધુ...
ં "
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" યારે શુ ં ઘરને આંગણે ધોયેલ મ ૂળા વા થઈને ઊભવુ'ત
ં ?ું છોકરાંને ખોબો આંસુ
પડાવવાં'તાં?" ખુશાલે એ ખ ૂલેલ કરં િડયાને ફરી પાછો કસકસતો બાંધતે બાંધતે એની
આખાબોલી રીતે ક .ું
સુખલાલ પણ ભાંડુઓ યાદ આવતાં ઝંખવાણો પડયો. એણે ઈિ પતાલની પથારીએ
પડયાં પડયાં નાની બહેન સ ૂરજનો સુશીલા પરનો કાગળ બાપ પાસેથી લઈને વાંચી જોયો
હતો. એ સ ૂરજ, િપતા યારે ઘેર પહ ચશે યારે િપતાની બચકી પાસે ટાપરટોયાં મારતી
ઊભી રહેશે. બીજાં ભાંડરડાં તો ફળ ને મેવાથી મ ભરીને, િપતા મુબ
ં ઈ જઈ બીજુ ં શુ ં શુ ં
લા યા તે જાણવાની ખેવના જ નહીં કરે ; પણ શરમાળ સ ૂરજ પોતા પાસેથી ભાભીનો સંદેશો
મેળવવાની ફોગટ રાહ જોતી જોતી આખરે યારે છાનીમાની િપતા પાસેથી ભાભીનો જવાબ
માગશે, ભાભીએ કશુકં - અરે , કંઈ નહીં તો જૂની ચોપડીઓ મોકલી છે કે કેમ તે જણવા
સ ૂરજ ઉ કંઠ ઉભી રહેશે, યારે એનો શો જવાબ જડશે? માતા-િપતા વ ચે ખાનગીમાં થનારી
આ વેિવશાળ-ફારગતીની વાત ચકોર સ ૂરજની જાણ બહાર શુ ં થોડી જ રહેવાની છે ? જાણશે
યારે એને શુ ં શું થશે! 'ભાભી-ભાભી-ભાભી' એવા અણધરાયા અંતરના અક્કે ક તલસાટ સમ
શ દનુ ં બહેને
પત્રમાં પચીસ વાર જપન કરે લ,ું એ પત્ર પર આ કહેવાની પણ ન રહેતી
'ભાભી'એ થ ૂથ ૂકાર કયાર્ ની કેવી કેવી દયા દારુણ ક પનાઓ કરશે મારી બહેન સ ૂરજ!
સ ૂરજને થોડા િદવસ કોઈક છે તરી રાખે તો કેવ ુ ં સારંુ ! 'આ તારી ભાભીએ ભેટ મોકલી
છે ,'એમ લખીને મેં મારા આજના ત્રણ િપયામઆંથી એક ઓઢણી સ ૂરજને મોકલી હોત તો
કેવ ું સારંુ થાત! પણ વખત ર ો નહોતો. ત્રણે જણા સામાન લઈ નીચે ઊતયાર્ . ટે શને જઈ

આને ગાડીમાં સારીએક બેઠક મેળવી આપવા માટે ખુશાલભાઈ પાંચ પેસેંજરો સાથે બાઝી
પડયા, ને આખરે ખુશાલના હાથનુ ં ચૌદમુ ં રતન ચાખનરા એ ઉતારુઓ ટાઢા પડયા પછી
ખુશાલે પોતાને ને સુખલાલને માટે મરીન લાઈ સના ઘાસ પર બેસી ખાવા માટે રાખેલાં
થોડાંક ટ ને મેવા એ કિજયો કરનારના કુટુંબનાં જ બાળકોને આપી દીધાં. આએ ગરીબ
વાિણયાની રે લ-મુસાફરીની 'સંકટ સાંકળ' સ ૂડી-સોપારી પણ કાઢી હતી. ગાડી ઊપડી યાં
સુધી આએ એક શ દ એવો ન ઉ ચાય , ન તો ચહેરા પર એવો એક ભાવ દે ખાડયો, કે
પરથી ખુશાલને પેલા બની ગયેલા માઠા બનાવની શંકા સરખીય આવે.
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પાછાં જતાં ખુશાલને લાગ્યુ ં કે સુખલાલ બાપથી િવખ ૂટો પડવાને લીધે ગમગીન છે .
ગમગીની ઉડાડવા એને પોતાના ઘર છોડવાના સમયની કરુણતાભરી ને શૌયર્ભરી વાતો
કરી : " છ મિહનામાં તો ત ું આંહીં ઓરડી રાખીને સૌને તેડાવી શકીશ, ને તારો સસરો જો
વાંકો નહીં હાલે તો તો આંહીં જ વીવા જમાવી દે શ,ુ ં દોસ! એક વાર વહન
ુ ે હાથ કરી લઈએ,
પછી જખ મારે ને જોડા ફાડે તારો મોટો સસરો ને તારી સાસુ, મુ ાની વાત એક જ છે સુખા,
કે સંતોકડીની - અરે ભ ૂ યો ભાઈ, સુશીલાની - મરજી તારે જાણી લેવી. નાહકનુ ં સાલ ઘરમાં
ન પેસાડાવુ,ં હો ભાઈ! જીવતાં સુધી સૌના લોહી પીવે, ને પોતાનુય
ં િપવરાવે, ઈ ધંધે નથી
ચડવુ;ં ભલે ને પછી ઢેઢવાડે ે! કોના બાપની ગુજરાત! સાડી સ રસો ક યાયુ ં ગામડે
ગામડે સડે છે . વાત તો બહુ બહુ તો બે કોથળીની છે ! થઈ રહેશે, ભાઈ સુખા! આંહીં તો અમે
આપણા પચાસક ભાઈઓનાં ડૂબતાં વહાણ એમ જ કરીને પાર ઉતારી દીધાં છે . જાડા
જૂથની મજા જ એ છે ને! પણ પછી હત
ુ ો ને હત
ુ ી બે િથયાં એટલે તું જાણ કે એકલો સંતા ઝ
રે 'વા વયો જાઉં! તો એ વાત બ્ર ાંડ ફયેર્ય નહીં બને. "
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સુખલાલ ફક્ત ોતા જ ર ો ઓરડીએ પહ યો, એના મનમાં ખુશાલની બળભરી
વાત પણ ચટકા ભરતી હતી, કેમ કે એમાં તો સુશીલાને જતી કરવાની જીવલેણ સ ૂચના
હતી. એ સાંભળીને સુખલાલની રગેરગમાં જાણે સરપો નીક યો.
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'સુશીલાની મરજી!' તેણે પથારીમાં પડયે પડયે ત્રાગડા કાં યા : 'હા હા, સુશીલાની
મરજી હશે તો મ ૂકી દઈશ! ના, ના, મરજી વગર સુશીલાને પણ કેમ કરી મ ૂકું? િહંમત નથી.
અરે , પણ આ િવચારો કરનાર હુ ં કોણ? મ ૂકી તો મને જ દે વામાં આ યો છે . ને હુ ં કયા મોઢે
સુશીલાને મ ૂકવા-ન-મ ૂકવાની વાત િવચારંુ ?
ં પણ મને મ ૂકી દીધો કોણે? સુશીલાએ મને
મ ૂકવો હતો તો ઉજાણીમાં એ શા માટે વાતો કરવા આવી હતી? ઈિ પતાલમાં શા માટે ચોરમુલાકત લીધી હતી? ને પાછી આવીને લીનાને શા માટે 'ક્યાં ગયા'-ના પ્ર ો પ ૂછયા હતા?
'લીનાને જ પ ૂછી આવુ.ં લીનાએ એને તે િદવસે વી જોઈ હશે તેવી એ મને વણર્વી
દે ખાડશે. હુ ં પ ૂછીશ, એ ક યાના મ પર પ્ર ો પ ૂછતે પ ૂછતે કોઈ રં ગ ઘોળાતા હતા? આંખોમાં
અમીભર તલસાટ ઊછળતા હતા? મારંુ નામ લેતી હતી? મારંુ નામ લેતી હતી? હાં હાં , એ
એક ખરી કસોટી થઈ જશે. ચહેરા પરના રં ગો ને આંખોના તલસાટો તો ભુલાવામાં નાખે
તેવી વાતો છે .
'ભરોસો કરવા લાયક આ એક જ પ્ર : એ ક યા મારંુ નામ લેતી હતી કે નહીં? િહંદુ
ક યા એક જ માણસનુ ં નામ નથી લેતી, એના હૈયાનો વધુમાં વધુ િનકટવાસી હોય તેન.ુ ં
એ એક જ પ્ર નો ઉ ર મારે માટે બસ થશે. પછી તો હુ ં જોઈ લઈશ - મરી પ 'ચ - મારી
ત્રેવડ - મારી છાતીનુ ં જોર-'
- એમ કરતો આ ગામિડયો જુવાન ઉંઘી ગયો.

19. લીનાને ઘેર
બારણાં બીડીને અંદર એકલી પડેલી લીનાને જો એ સાં કોઈ પી આંખો જોઈ
શકી હોત, તો એની એ લીના જ છે એમ માની ન શકાત! જગતજનની મેરીની મ ૂિતર્ આગળ
મ ૂકેલ તસવીર પરથી એણે ઢાંકણું ઉઠાવી લીધુ ં હત.ું તસવીરને પોતે આંખે ચાંપતી હતી.
પંદર વષર્ના એક છોકરાની એ છબી હતી. લીના બોલતી હતી કે, " આ તું આના વડો
ું આ પરણવા વડો હોત. ના,
હોત. આ છોકરાને કમાવું છે , કેમ કે એને પરણવુ ં છે , તયે
ના, તારે હજી બે વષર્ની વાર હોત.

y.
co
m

આ છોકરાની વહુ કાયમ એનાં માબાપના ઘરમાં રહેશે, એનાં ભાઈ ભાંડુઓનીય
સેવા કરશે. ત ું પરણત તો મને એકલી જ છોડી દે ત, ખરંુ ને? હુ ં માંદી પડત તો ઈિ પતાલે
જ નાખત, ને અશક્ત કે અપંગ બનત તો તો 'એસાયલમ'માં મારંુ થાન હોત, ખરંુ ને
ડાિલર્ંગ? પણ તું અશક્ત - અપંગ બ યો હોત, તો હુ ં તને રજળતો મ ૂકત કંઈ? તારી ીની
સુવાવડ આવત તો તો હુ ં જ દોટ કાઢતી આવત. હુ ં બુ ી બુ ી ને અશક્ત છતાં તારા
બાળકની સારવાર કરત.
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પણ આવું કશુ ં જ જોવા તું ન ર ો. હુ ં તો મારંુ હરે ક વતર્ન, બેટા, એમ સમજતી
સમજતી જ કરંુ ં કે ત ું માતા મેરીને ખોળે બેઠો બેઠો જોતો હઈશ, ને તને એ ગમતું થશે.
આ વાસણો વેચતા છોકરાને મેં બોણી કરાવી. મારે વાસણોની થોડી જ ર હતી? પણ ત ું
એના વો જ િનરાધાર રઝળતો હો, તે િદવસે તનેય કોઈક માતા એવો આધાર આપે, એવી
આશાએ મેં કયુ.ર્ં સારંુ થયું કે એ વખત સર આ યો - કેમ જાણે એ તારો જ મોક યો આ યો!
એ િપયા દસ લઈને હુ ં 'ઑપેરા' જોવા જતી હતી. મને આ કોરનેિલયા હોટે લમાં જઈને
ખાવાનુ ં ખ ૂબ મન હત.ું યાં તો સુદર
ં સુયોગ બની ગયો.
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હુ ં શાંિત પામી ,ં હુ ં જાણે તારી બુ ી મા .ં મને કોણ કહે છે કે હુ ં જુવાન ?
ં નહીં
રે , મને તો બુ ાં રહેવ ું જ ગમે છે - પણ છાનાંમાનાં હો! હજુ પ્રકટ પણે બુઢાપો બતાવવાની
િહંમત નથી. બુ ાંને જલદી નોકરી મળતી નથી. ત ું જાણે છે ને, મારે મારી ખોટી ઉ મર
ન ધાવવી પડે છે . તને એ નહીં ગમતું હોય. જૂઠાણુ ં તો તને કેમ ગમે? અરે , જીવતો હતો
યારે જ નહોતું ગમતું ને હવે કાંઈ મેરી માતાને ખોળે થોડું જ ગમે? પણ ત ું હોત, તારી વહુ
હોત ને આ િહંદુ-મુિ લમોની માફક મને માને ભેળી રાખતાં હોત તો મારે શીદ જૂઠું બોલવુ ં
પડત? હુ ં શીદને આ વેશ પહેરત?"
એમ કહેતી કહેતી ગ િદત લીનાએ પોતાના મ માંથી બનાવટી દાંતની બત્રીશી ખેંચી
હાથમાં ધરી રાખી. એના ગાલમાં ગત પડયા. એને કોઈએ ન ઓળખી હોત.
એનાં દાંત બેશક બુઢાપાથી નહીં, બીજાં કારણોથી પડી ગયેલા; છતાં એ ટડી ને
ુ
જવાન બની ઈિ પતાલે ફરતી લીના ચાલીશ વષર્ની નજીક તો ચોક્કસ હતી, તેવી ચાડી એ
દાંત વગરનો ચહેરો ખાતો હતો.
ત્રણ િદવસ પછી એ જ સમયે અવાજ સંભળાયો: 'યુટેિ સ સ! ઍ યુિમિનયમ
યુટેિ સ સ! ડ રુ ે બલ ઍ ડ ડીસ ટ યુટેિ સ સ!'
અવાજ અણઘડ હતો, છતાં હળવો ને મીઠો હતો.
ગૅલરીમાં આવીને લીનાએ ડોકું કાઢ ;ું વાસણો ઉપાડનાર હેલકરી સાથે સુખલાલને
જોયો. લીનાએ મ આડે હાથ ઢાંકી દીધો, 'યુ-ટે -ન...' એ ફરી વારનો ટૌકો લીનાને જોતાં

શરમથી અધ ૂરો જ અટકી ગયો. સાકરનાં પતાસાં પેઠે એ વર ગળાના પાણીમાં ઓગળી
સમાઈ ગયો.
શાંિતના િચરધામ સમા આ લ ાઓ બોલનારને પણ શાંિત પ્રેરે છે . સુખલાલના
ફેિરયા- વરો આપોઆપ શાંિત શીખ્યા હતા. એ શાંિતએ સુખલાલની આકૃિતને આછા કોઈ
શીતળ રં ગોની ફ્રેમમાં મઢી લીધી હતી.
"ઉપર આવ, માટ !" કહેતી લીના ઘરમાં ગઈ. દાંતની બત્રીસી એકદમ પહેરી
લીધી. 'સંભારતાં જ ત ું જાણે આ યો!' એવુ ં કહીને પેલી છબી પર એણે પરદો પાડી દીધો.
આ િખ્ર તી લોકો િહંદુઓ કરતાં જરીકે ઓછા 'વહેમી' નથી હોતા. મ ૃ યુના સંબધ
ં માં તેમની
ુ
'વહેમી' મા યતાઓ િહંદઓને પણ ટપી જાય છે .

"તેં મને કેમ નહોતું જણાવા દીધુ?"
ં
"શુ,ં નસર્ બાબા?"

la

"તારંુ તરકટ."
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સુખલાલ હેલકરીને નીચે રાખીને એકલો જ ઉપર ચા યો.
કહેવાનુ ં છે તેની
શ આત કેમ કરવી તેની એ મનમાં ને મનમાં ગોઠવણ કરતો ગયો, યાં તો - "તું આટલો
બડો પક્કો છે , આટલો મોટો પાજી છે , એ તો મને તેં દવાખાનામાં આટલા બધા િદવસ ર ા
છતાંય કળવા ન દીધુ!ં હુ ં તારા પર ગુ સે થઈ ,ં " એવા લીનાના ઓિચંતા ત ૂટી પડેલા
શ દોએ સુખલાલને ખિસયાણો પાડયો. કઈ પક્કાઈ, કયુ ં પાજીપણુ,ં કઈ મેલી ચાતુરી મારા
ઈિ પતાલ ખાતેના વતર્નામાં મે દાખવેલ? પોતે યાદ કરવા લાગ્યો.

ka

બોલતી લીના સખ્ત હતી. સુખલાલને એ વ પ ડરામણુ ં લાગ્યુ.ં શુ ં મને અપમાિનત
કરી પાછો કાઢવા ઉપર બોલા યો હશે? આવા જીવન-પ્રદે શનો અણમાિહતગાર એ જુવાન
આંહીં આવવાની ધ ૃ ટતા માટે પ તાયો, ને ટકારાની પળ માટે પ્રાથર્ના કરવા લાગ્યો."
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"મેં તને ઠરાવી ઠરાવીને પ ૂછ ું હત ું તે િદવસે બપોરે , કે માટ , ત ું કેમ રડતો હતો?
પેલી બાઈ આવી યારે ત ું શા માટે આંસુ પાડવા મંડી ગયો હતો? તેં બનાવટી જવાબ
વાળે લો કે દરદ ઊપડ ું હત.ું તેં મને ખબર જ ન પડવા દીધી એ આવનાર ઓરત કોણ
હતી, તારે શું થાતી હતી!"
સુખલાલ વધુ ગચ
ં ૂ વાયો.
વાત પોતે પ ૂછવા ને પ્રગટ કરવા આ યો હતો તે વાત
તો આંહીં એના કોણ જાણે કેવાય ડરામણા વ પે ક્યારની રં ધાઈ ચ ૂકી હતી.
"સાચી ખબર તો મને કાલે પડી. કાલે એ છોરી ફરી વાર ઈિ પતાલે આવી હતી. એ
તારી 'ફીઆ સી' - તારી ભિવ યની પ ની છે . મને માફ કર , બેટા!" આંહીં એનો વર નરમ
બ યો : "મેં તને એનો નોકર માનેલો. મેં તને એની સાથે શ દ પણ બોલવા નહોતો દીધો.
પણ ત ું એને તારા ખબર કેમ નથી આપતો? એ મને જ શા માટે તારંુ ઠેકાણુ ં પ ૂછવા આવે
છે ? હુ ં તારી કોણ સગી ં કે એ મને જ િચડાઈ િછડાઈ પ ૂછે છે ? મેં શુ ં તને પા યો છે ?
બેસ, િનરાંતે બેસ. મને વાત કર. તું શું એનાથી િરસાયો છે ? તને શુ ં એ ગમતી નથી? એ
એમ કહેતી હતી કે, હુ ં શાહક
ુ ારની પુત્રી ં એ જ મારંુ દુભાર્ ગ્ય છે ? એ કાલે કેમ ઉ કેરાયેલી
હતી? એ કેટલી બધી વેદનાભરી લાગતી હતી!"
સુખલાલને આ વાત જો કોઈ બીજાએ કરી હોત તો એને મ કરી લાગત,બનાવટ
લાગત. દિરયામાં તરફિડયાં મારતો માણસ પોતાના પગ હેઠળ ઓિચંતી મળતી ભ ૂિમને

ઘડીભર મગરમ છની પીઠ માનીને વધુ ભયભીત બને તેવી ભયભરી મનોદશા સુખલાલે
પણ અનુભવી.
"તમે એને મારી વાત કહી?" એને ડરતાં ડરતાં પ ૂછ .ું મનમાં થયુ ં કે ક ું ન હોય તો
પાડ પ્રભુનો! મને વાસણોની ફેરી કરતો સાંભળીને રખે ક્યાંક સુશીલાનુ ં િદલ બદલાઈ ગયુ ં
હોય.
"મેં તો િવગતવાર તારા સમાચાર ક ા. મેં ક ું કે તારે જલદી પરણવુ ં છે તે માટે
તો ત ું તનતોડ ઉ મ કરી કમાવા નીક યો છે . એણે તો એ સાંભળીને ફાળ ખાધી. એ થોડી
વાર તો િવચારમાં પડી ગઈ. એણે મને અચકાતાં અચકાતાં પ ૂછ ું કે, 'પરણવા માટે પૈસા
ભેગા કરે છે ? કોને પરણવા માટે? કોઈ બી ઠેકાણે પરણવાનો છે ?' હુ ં શો જવાબ આપુ?ં ત ું
એવો મારો કયો સગો કે તારા પેટની ર રજ વાત ત ું મને કરી જતો હો! શી બેવકૂફી! શી
િવિચત્રતા! કોણ ત!ું કોણ હ!ુ ં
ં એ એને ગ યુ ં કે ન ગ યુ?"
ં સુખલાલનો આ સવાલ સંગીતની મીંડ
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"હુ ં ધંધે ચડયો
સમો નીક યો.

"એ પ ૂછતી હતી કે, વેચતાં આવડે છે ? મેં ક ું કે નથી આવડત,ું પ ૂરો બેવકૂફ છે . પણ
એને છે તરવાનુ ં તો ખુદ ઘરાકનુ ં જ િદલ નહીં ચાલે એવો એ પરાણે વહાલો થઈ પડશે."
સુખલાલ નીચુ ં જોઈ ગયો. થોડી વારે એ બો યો: " એ ક્યાં મળે ?"
ક્યાં વળી? એ યાં રહેતી હોય યાં!"

"તમે એને મળવાનાં છો?"

la

"બી

ka

"કદાચ એ માંદી પડે ને મને તેડાવે તો. પણ હુ ં નસર્ તરીકે ઘણી લાગણીિહન ને
કડક ,ં એટલે મને તો એ શાની જ તેડાવે? અરે ભાઈ, એવી લાલઘ ૂમ છોકરી માંદી જ
ક્યાંથી પડે?"

ta

સુખલાલ જોઈ શક્યો કે લીના ટીખળે ચડી હતી.
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"પડે પણ ખરી," લીના તુતર્ જ બોલી પડી: "તાવ તો ઘણી જાતના થાય છે . અમારા
દે શમાં એક તાવને 'લવ િફવર' કહે છે . તું થોડો વખત એનાથી દૂ ર જ રહે, ને હુ ં એને કહુ ં કે
તું તો બીજીને પરણવાનો છે , તો એની માંદગીનો ચા સ મને મળે . તો કદાચ થોડા િપયા
તેં મને કમાવી આ યા કહેવાય. બદલામાં હુ ં તને તારાં વાસનો ખપાવીને રળાવી દઈશ. છે
સાટું કબ ૂલ?"
આ ટીખળનો રસા વાદ લેવાની લાગણીને સુખલાલના અંતરમાં અ યારે થાન
નહોતુ.ં એના િવચાર-ઘોડલા એ ઘડીએ ફક્ત એક જ િબંદુ પર ધસતા હતા, કે આ બધો શો
ગોટાળો મ યો છે ? સુશીલા પોતે જ મને તજનાર છે , કે હુ ં એનો યાગ કરંુ ?
ં મારા િપતાની
ને એના બાપુજીની વ ચે થયેલી ફારગતીથી શુ ં સુશીલા અજાણ છે ! કે શુ ં એ મારા િપતાને
દોિષત માની બેઠી છે ? શું એના બાપુજીએ જ એનામાં આ ગેરસમજનુ ં ઝેર રે ડી દીધુ ં હશે?
આ ચોખવટ કરવા હુ ં ને એ ક્યાં મળીએ?

'અમને બેઉને તમારા જ આ ય થાનમાં મેળવી આપશો?' એ પ્ર લીનાને પ ૂછવા
માટે છે ક સુખલાલના હોઠ સુધી ફફડી કરીને પાછો ગળામાં ઊતરી ગયો. નહીં રે નહીં! એવુ ં
એને કેમ પુછાય? ને એવી પી મુલાકાત એક ખાનદાન ીના આ યે મેળવવાથી એની
આબ શી રહે? એને કોઈ જાણી જનારાં શુ ં કહે?

તો પછી એની મારફત સુશીલાને મુલાકાત માટેનો સંદેશો પહ ચાડુ?
ં વળતી જ પળે
એ િવચારને પણ એણે ત યો.
પા સંદેશા, પી મુલાકાત, પી મસલતો, એ સં કાર કેટલાક માણસોના લોહીમાં
જ નથી હોતા. પુ ં રાખીને કાંઈક કરી લેવ ુ ં એ એને તરકટ કે કર તાન સમાન લાગે છે .
સુખલાલના લોહીમાં ' પા' પ્ર યે આવી એક કુદરતી ધ ૃણા હતી. એ િતર કારના સં કારે જ
સુખલાલને નસર્ લીના પ્ર યે અદબ ભય રાખ્યો. લીનાને િવશે એ હલકો િવચાર સેવી જ ન
શક્યો. જો લીના અમારા આવા પા િમલનને ચાહતી હોત તો એ સ ૂચન લીના તરફથી જ
ન આ યું હોત? - એવી દલીલ પોતાના િદલ સાથે કરનારો એ યુવાન િવશુિ નુ ં એક
પગિથયું ઓળંગી ગયો.
"શું િવચાર કરે છે , માટ ? તારા કપાળની નસો આટલી ઊપસી કેમ આવી છે ,
ડાિલર્ંગ?" લીનાએ એને પ ૂછ .ું
"ક્યાં મળશે?"
"તમે જ બતા યું ને? - એને ઘેર."
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"મારે એને મળવુ ં છે ."

"બ્રેવો, માઈ બૉય - શાબાશ, મારા દીકરા!"

la

આભાર માનવા વગેરેથી િવિધ કયાર્ વગર સુખલાલ િવદાય લેવા ઊઠયો. લીનાએ
રોક્યો નહીં. પણ એ બહાર નીકળી ગયો યારે ઉપરથી લીનાએ ક ું : " આ વાસણો વે યાં
નથી લાગતાં?"

ka

"ના. એક વાર વેચીને બીજી વાર ફેરી કરવા નીક યો

.ં "

"આ

નહીં."

ta

"ચાલ તને મારા પાડોશીમાં લઈ જાઊં!"
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"ઊભો રહે. મને થોડાં વાસણો આપતો જા. તે િદવસે મેં લીધા તે તો ઓળખીતાંઓ
આવીને ખરીદી ગયાં."
સુખલાલને એના કહેવામાં િવ ાસ ન બેઠો, ક :ું "કાલે આવીશ."
"કાલે હુ ં નહીં હોઉં; કાલથી િદવસની નોકરી છે - દે તો જા!"
સુખલાલ ખચકાયો.

"યુ ઈિડયટ! બેફકૂફ! વેપારીનુ ં િજગર જ ન મળે ! પેલો તારો સંગાથી પક્કો વેપારી
હતો. સામે ચાલી યુિક્ત-પ્રયુિક્ત કરી કરી વાસણો વળગાડતો ને તું ઘરાકના માગવા છતાં
મઝાય
ંૂ
છે - લાવ!"
એમ કહીને પોતે કટ કટ દાદરો ઊતરી. બેત્રણ વાસણોને એણે યાં મ ૂક્યાં, ક :ું
"િબલ બનાવ યાં હુ ં પૈસા લાવું .ં "

સુખલાલે િબલ કાઢી લખવા માંડ .ું લીના ઉપર લેવા ગઈ. એટલામાં સુખલાલે
હેલકરીને ક ું : " ચાલતો થા" એને રવાના કરી પોતે પણ લીનાના આવી પહ યા પહેલાં
જ ચાલી નીક યો. લીનાએ પસંદ કરે લા વાસણો પોતે યાં જ રહેવા દીધા; એની અંદર
કૅશમેમો મ ૂક્યો હતો, તેમાં રકમ-બકમ લખવાને બદલે લખ્યુ ં કે 'િવથ પ્રણામ ફ્રોમ યૉર

હ બલ સમાટ : આપના દીન માટ ના પ્રણામ સાથે.' તેજપુરની િનશાળમાં ચાર-પાંચ
અંગ્રેજી ચોપડી ભણેલાને વધુ તો શુ ં આવડ ું હોય?
થોડી વારે લીના નીચે આવી યારે એના મગજમાં સૌથી મોટો ગચ
ં ૂ વાડો એ 'પ્રણામ'
શ દે ઊભો કય .

20. ઉ કાપાત
સાં વા
"અ યારે ક્યાં?"

કરીને સુખલાલ નીચે ઊતરવા લાગ્યો

યારે ખુશાલે એને પ ૂછ :ું

"જરા આંટો મારી આવુ.ં "
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"ખુશીથી, કદાચ તું મોડો આવ તો મને ઉઠાડવો ન પડે એટલે બેમાંથી એક બારણે
બહારથી તા ં મારતો જા - આ. લે."
સુખલાલ ઊતય , તેની પાછળ પાછળ ખુશાલ પણ થોડું અંતર રાખીને ઊતય ;
સુખલાલ ચાલતો હતો તેનાથી જુદા જ ટપાથ પર યાન ન ખેંચાય તેવી આવડત રાખીને
ચા યો.

ka
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એને બીક હતી બે-ત્રણ વાતોની: આ છોકરો એના બાપની થાપણ છે : મારી ને એની
આબ અ યારે એક છે : અમે કાિઠયાવાડના થોડાક ગરીબ જુવાનો આંહીં રોટલો રળી ખાઈએ
છીએ તે ફક્ત અમારી આ આબ ને જ જોરે . જો આ છોકરાનો પગ ક્યાંઈક જુગાર કે
લબાડીમાં પડી ગયો તો સ યાનાશ નીકળે : પણ એને િશખામણ દઈને ચેતાવવાથી તો
ઊલટાના એ અવળા મારગ ચીંધાડી દે વા વુ ં થાય: એને માથે નજર જ રાખવી સારી.
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કોને ખબર - બાપડો મનથી મઝ
ં ૂ ાતો હોય, અમથો જ આંટો મારવા જતો હોય; પણ
આજ એના િચ માં થોડો ઉકળાટ હતો ખરો! ઝટ પરખાવા દીયે એવો નથી, જરા ઊંડો છે ,
મીંઢો છે , એટલે બધુ બીકા ં! જુગાર તો જાણે નહીં રમતો હોય, રળે છે એટલું બધુ ં મારી
પાસે જમા કરાવે છે . નાિળયેરનુ ં પાણી પીવાના બે આના પણ પાસે રાખતો નથી. અ યારે
પણ ટ્રામમાં બેઠો નથી, ને આ ર તો પણ અવળા ધંધાનાં ધામોમાં જતો નથી. તેમ નથી આ
બહાર હવામાં પણ જતો: યારે આ જાય છે ક્યાં? આ વ યો કઈ બાજુ? આ તો સૅ ડહ ટર્
રોડ: સાસરે તો નહીં જાતો હોય ને લાડો?
ચણભણ ચણભણ વાત ખુશાલને કાને આવી હતી. વેિવશાળ ત ૂટ ું સંભળાયુ ં હત;ું
પણ પાકે પાયે ખબર હજુ કોઈને નહોતી પડી. આ બેવકૂફ ક્યાંક કાંઈ ફરગતી લખી દે વા
તો નહીં જાતો હોય ને?
સુશીલાના ઘરમાં આ જ વખતે ઉ કાપાત મ યો હતો. મોટા શેઠના સ ૂવાના ખંડમાં
વાલામુખી ફાટ ફાટા થતો હતો. પલંગ પર બેઠા બેઠા સુશીલાના મોટા બાપુજી, સામે થોડે
દૂ ર અપરાધી ભાવે ઊભેલી પ નીને ઠંડા શ દ-ચાબખા લગાવી ર ા હતા. િવજયચંદ્રની
કોઈ 'ધમર્ની બહેન'ના ઘેર જવાનુ ં સુશીલાએ કેમ બંધ કયુર્ં તેની વાત હતી.
"બોલો શો ઘોબો પડી ગયો તે છોકરી યાં જતી બંધ થઈ?"
"એના પેટની તો બીજી શી ખબર પડે? પણ મોઘમ જવાબ આપે છે કે યાં જવું
ગમતું નથી."

" યાં એને કોઈ મારે છે , કૂટે છે , ગાળભેળ દે છે , શુ ં કરે છે કે નથી ગમતુ?"
ં
"મને તો શી ખબર? પણ પહેલી જ વાર ગયેલી યારે કાંઈક બોલાચાલી થઈ લાગે
છે . મારે -કૂટે તો શુ ં બચાડા જીવ!"
"બોલાચાલી પણ કરી આવી? બસ, બે-ચાર િદવસનીય ધીરજ ન રહી? ભાગ્યમાં
ભમરો હોય યાં બીજુ ં શુ ં થાય? એ છોકરીના ભાગ્યમાં િવજયચંદ્ર વો જુવાન ક્યાંથી
સમાય? મારી આટાઆટલી મહેનત પાણીમાં જવા બેઠી છે ! મેં કેટકેટલી ક યાઓનાં માગાં
ભસાડયાં
ંૂ
, ન કરવાનાં કામો કયાર્, ન રમવાની ખટપટો ર યો, કે કોઈ વાતે આપણો રં ગ રહી
જાય! પણ છોકરીના કપાળમાં - "
"કાંઈ ન બોલાય. છોકરીના કપાળમાં તો કંકુનો ચાંદલો જ વાંછીએ. સ ૂઝે એમ તોય
આપણું પેટ છે ."
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"આપણુ ં પે...ટ! હા!" પિતના મ માંથી િનઃ ાસ પડી ગયો: "આપણે પેટ તો પા'ણોય
નથી એટાલે જ મનની તાણાવાણ પીડે છે ના!"
સુશીલાનાં ભાભુએ આ શ દ-સોટો પોતાના કાળજા પર અિત આકરો અનુભ યો.
પોતાના જીવનનીએ શ ૂ યતા, િન ફળતા, નપાવટ દશા નાલાયકી, જીવન જીવવાનો જ
અનાિધકાર, એ ક્ષણે એના અંતરમાં સામટાં ભ કાયા. એવડી બધી વેદનાને એણે - વધુ નહીં
- માત્ર એક વાર પાછળ નજર નાખીને જ ભોગવી લીધી.
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પી પી પ્રભુ-પ્રાથર્ના એક હૈયાના ગુ ત િન ાસની વરાળ વાટે આકાશે ચડી: "હે
નાથ, ધણીની પોતાની હઠીલાઈ ન હોત તો હુ ં એમને ફરી પરણા યા િવના રહેત કદી? મારા
પેટમાં પાપ હત ું જરાકે, હ પ્રભુ?"
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"પણ એવડી બધી શી બોલચાલી કરી આવી - મને ખબર પડે કે નહીં?" શેઠે કંટાળી
પ ૂછ :ું "આજ સુધી તો મ માં જીભ નહોતી છોકરીને; બી ક્યાંય નહીં ને યાં જ જઈને કાં
ભખભખી આવી છે ?"
સુશીલાનાં ભાભુ િનરુ ર ર ાં.
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"મ માંથી તમે તો કાંક ફાટો!"
"શું કહ?
ુ ં " ભાભુના મ પર

હા ય પથરાયુ ં તેમાં વેદનાની રં ગોળી હતી.

"મીંઢી! મીંઢી! કાંઈ બાયડી મળી છે , બાપ! મનમાં જ ઝેર ભરી કાં રાખો?"
"પણ શું બોલુ?ં મને જ બરોબર સમ યામાં નથી આવત ું ને! પ ૂછ ું હશે: છોકરાં થાય
ઈ ગમે? અટકાવ શીદ પાળો છો? પુરુષ માથે વહેમ તો નહીં આ યા કરે ને? પર યા પછી
તમારે તમારાં ભાભુએ પડાવેલા જૂના સં કાર છોડી દે વા પડશે; પછી તો તમારે મારા
ક ામાં રે 'વું પડશે; િવજયચંદ્ર તો મારા માજ યા ભાઈ વા છે ; તમને છોડવાં પડે તો છોડે,
પણ અમારો સંબધ
ં નહીં છોડે; ને તમે વારે વારે હરિકસનદાસ ઈિ પતાલમાં નસર્ પાસે કેમ
આંટા મારો છો? ને તમારા શરીરમાં કાંઈ રોગ બોગ તો નથી ને? ને તમારંુ શરીર એક વાર
લેડી દાક્તરને દે ખાડવું જોશે - ને..."
"ને શુ?ં "
"ને એમ કે, પછી તો યાં િવજયચંદ્ર આ યા હશે, એમની હાજરીમાં જ એ બાઈએ
પ ૂછ ું હશે કે, તમારા બાપા તમને પહેરામણી કેટલી કરશે? િવ ચંદ્રને િવલાયત ભણવા
જવાનો ખરચ આપશે કે નહીં? અમને તો ધણીય ક યાઓ મળે તેમ છે ! આ તો તમારા

બાપુજી કરગરી કરગરીને અમને રોકી રહેલ છે . એ છે લી વાત સુશીલાને જરા વધુ પડતી
વસમી લાગી હશે, એટલે કાંઈક બોલી પડી હશે!"
"શું બોલી પડી?"
"બોલી હશે કે, મારા બાપુજી કરગયાર્ હોય તો એમને ખબર, હુ ં કોઈને કરગરવા નથી
આવી. મને આંહીં એટલા માટે મોકલી છે તે પણ મને ખબર નહોતી. હુ ં તો તમારી પાસે
ભણવા-કરવાનુ ં છે સમજીને આવી હતી. એટલે બાઈએ ક ું હશે કે તમારે અિભમાની ન
રહેવ ું જોવે. ભણેલા ભાયડા રે ઢા નથી પડયા."
"પછી?"

"શું આકરંુ ?"
"કે ધોઈ દે શે તમારી આ બે'ન કે
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"પછી શુ?ં સુશીલા ચા પીધા વગર ઊઠીને ચાલવા માંડી હશે, એટલે િવ ચંદ્ર ે 'મારા
સોગંદ! મારા સોગંદ' કરતા આડા ફયાર્ હશે. તે સુશીલાનો ધક્કો લાગતાં એના હાથમાંથી
ચાનો યાલો પડી ગયો હશે. એનાં કપડાં બગડયાં હશે એટલે એનાથી કહી બેસાયુ ં હશે કે,
આ ધોઈ દે વા તમારે જ આવવું પડશે. સુશીલાએ જરા આકરંુ સંભળા યુ ં હશે."
હોય એ."

"ઠીક યારે તો ભમરો ભસ
ં ૂ ીને આવી! અને કોની પાસે, કઈ નસર્ પાસે જતાં શીખી છે
છોકરી?"
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"ઈ તો અમથી હુ ં હારે હતી ને એક વાર ગયાં'તાં અમે."
"ક્યાં?"
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"હરિકશનદાસ ઈિ પતાલમાં, સુખલાલ હતા ને યાં."
"એનુ ં નામ શીદને લેવ ુ ં પડે છે ?"
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"ઈ બચાડા જીવ..."
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"હવે બેસ બેસ, બચાડા જીવવાળી! મોટી દયા ખાનારી જોઈ નો'તી તે! ખબરદાર,
કહી રાખું ં કે એ છોકરાનો ટાંિટયો મારા ઘરની િદશામાં નહીં, ને એનુ ં નામ મારા ધરના
કોઈની જીભે નહીં - નીકર જીભ ખેંચી કાઢીશ."
"પણ એણે આપણુ ં શું બગાડ ું છે ? એ એને ઘેરે, આપણે આપણે ઘેરે."
"બેસ બેસ, ઘેલસાગરી! છોકરીને ફસાવવા હજુય એણે ઈિ પતાલની નરસુને
ં સાધી છે
ઈ હુ ં નથી સમજતો? હુ ં શુ ં ગધેડો ?
ં ત્રણ ટકાનો શૉફર પણ તારા વો આંધળો નથી."
"પણ સુશીલાને
વાત ગમતી નથી એ આપણે કાં કરવી? ને
તેમાં આપણે વાંધો શો?" પ નીએ પહેલી જ વાર પ ટ ભાષા વાપરી.

એને ગમતું હોય

"ચ ૂપ રહે છે કે નહીં?" બોલતે બોલતે મોટા શેઠ પોતાના પગમાં લટકત ું એક ચંપલ
પકડવા હાથ લંબા યો.
"નકામો ઉ પાત..."
માંડ માંડ હસતા એ મ નુ ં બોલવુ:ં અને શેઠના હાથમાંથી ચંપલનુ ં ફકાવુ:ં બંને
િક્રયાઓ એક પણ િમિનટના ગાળા વગરની બની.

ચંપલ શેઠ-પ નીની છાતીએ અફળાઈને બીજી બાજુ વરં ડામાં
તેની બહાર જતું પછડાયુ.ં

બારણુ ં પડત ું હત ું

યાં બહાર ઘંટડી વાગી. બહાર કોઈ આવેલ ું હત.ું બારણુ ં ખોલવા સુશીલા જ ગઈ.
ખોલતાં જ એણે સુખલાલને જોયો. સુખલાલ ખસીને એક બાજુ ઊભો; સુશીલા ખસે એટલે
પોતે અંદર જાય. સુશીલા ખસી નહીં, ઊલટાની બહાર ગઈ. બહારથી બારણુ ં ખેંચીને બંધ
કયુ.ર્ં
"શું કામ આ યા? અ યારે ચા યા જાવ!"
એના મ પર િવદાય દે વાની રે ખા નહોતી, તુ છકાર નહોતો. યારે 'ચા યા જાવ' કેમ
કહે છે ? સુખલાલ ગગ
ં ૂ ળાયો.
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આ બીજી જ વાર, ઉજાણી પછી છે ક આટલા િદવસે, રાત્રીના સુદર
ં
સમયે, પોતાના
ઉંબરમાં ઊભેલાને, પોતે ને શોધવા અહીં તહીં ભટકતી ભટકતી પ ૂછપ ૂછ કરતી હતી તેને,
આ સૌ ય તરુણમ ૂિતર્ને, આ અિતિથને, આ યાિત્રકને પોતે કહેતી હતી હતી કે 'ચા યા જાવ'!
ઝળાંઝળાં થતી 'િલ ટ' ઉપર નીચે સરતી હતી. ઊતરનારા ને ચડનારાઓ આ બે
જણાંને ખ ૂણામાં ઊભેલાં જોતા હતા. તાજુબી ભરી એ િશકલો પસાર થઈ જતી હતી. િલ ટ
ચલાવનારો વારં વાર આ મજલે લને િલ ટને થોભાવતો હતો - જાણે આ બેઉ અથવા બે
માંથી એક ઉપર અથવા નીચે આવનાર હતાં! િનરથર્ક રાહ જોયા પછી પાછો એ િલ ટ બંધ
કરી સરકાવતો હતો. સરકતી જતી એ પવન-પાવડીમાંથી કોઈક બો યુ ં : "બાપડાંની વાતો
ખ ૂટે યારે ને!"
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"જ દી જાવ," પોતાની સામે ભિક્તભર મૌનમાં તાકી રહેલા સુખલલને એણે ફરી
વાર ક .ું
"અ યારે નહીં"

.ં "
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"હુ ં છે લી વાર મળી લેવા - પ ૂછી જોવા આ યો

"શું છે ? તમારા બાપુજી છે કે નહીં? મારે એમને મળવુ ં છે ? "

pu
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"શા માટે ?"

એનો જવાબ દે નારો છે લો અવાજ મોટા શેઠના ઓરડામાંથી છે ક બહાર િલ ટ પાસે
સંભળાયો : "જાવ ટળો દે શમાં! આંહીં કામ નથી."
બહાર આટલો પ ટ સંભળાયેલ રણકાર અંદર કેટલો ત્રાડભય હશે? સુશીલાના
કાન યાં હતા. અંદર જવાની એને ઉતાવળ હતી. ભાભુને ચંપલનો માર પડયો છે . શુ ં થયું
હશે ભાભુને? એણે સુખલાલને ફરી વાર ક ું : "સવારે વહેલા આવો. અ યારે જાવ. અ યારે
મારા બાપુજીને નહીં મળવા દઉં."
"ઠેરો," કહીને એણે િલ ટ થંભાવી.

21. આ સવાર

ાંથી?

પણ સુશીલાને યાદ નહોતું ર ું કે 'ઠેરો' શ દ િલ ટને ઊભી રાખી શકતો નથી. એક
વાર તો િલ ટને છે ક નીચે સુધી ઊતરી જવુ ં પડ ું બેઉને એકલાં ઊભાં થઈ રહેવ ુ ં પડ .ું

સુશીલા ભયની ફાળ ખાતી ખાતી પોતાના ઘરનાં બારણાં તરફ જોતી જોતી એટલું જ પ ૂછી
ું
શકી: "શા માટે આવવું પડ ?"
"તમે બધેય ફિરયાદ કરતાં ફરો છો એટલે," સુખલાલે નીચુ ં જોઈ જવાબ દીધો.
"મારો ગુનો કહેવો હોય તો કહીને પછી ચા યા જાવ. જલદી કહો, જુઓ િલ ટ આવે
છે ." એણે ઉપર નીચે થતાં િલ ટનાં કાળવાસુિક સમાં દોરડાં જોયાં ને ઊંડે િલ ટનો કૂવો
જોયો.
"મારા બાપુની પાસે લખાવી તો તમે લીધુ,ં ને હવે મને ગરીબને ટોણો મારો છો?"
"પોતાને ગરીબ ગરીબ કહી ગુમાન શું કરો છો? ીને આગમાંથી બચાવવાની શિક્ત
તો નથી, બાપુની પાસે ણે લખા યુ ં હોય તેને તો જઈને પ ૂછતા નથી."
"પ ૂછવા જ આ યો

.ં "
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"અ યારે તો ધવાં
ં ૂ પવાં
ં ૂ છે . મારાં ભાભુ પર રામકા'ણી રાખી છે . તમે ચા યા જ જાવ.
તમારા પર કાળ ભમે છે . જુઓ િલ ટ આવી ગઈ."
િલ ટ આવીને આ માળે થંભી. િલ ટ-મૅને પોતાના તે િદવસના રગડપાટનો બધો જ
કંટાળો સુશીલાને ઉંબરે ઠાલવતાં બારણાંને દાઝભેર ખો યાં.
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"સબ ૂર સબ ૂર!" એવા શ દો સુશીલા અને સુખલાલની પછવાડે સીડીના પગિથયાં
પરથી આ યા. એમાં ત્રીજુ ં માનવી ઉમેરાયુ.ં ધોિતયાનો એક છે ડો હાથમાં, લાંબી લાંબી ડાંફો,
અડીખમ પગલાં, ગ ાદાર કાઠી, અને સહેજ ફાંગી આંખ! હાથમાં એક લાકડી સિહત ખુશાલ
સીડીનાં પગિથયાં છલાંગતો આવી પહ યો ને િલ ટવાળા પ્ર યે બો યો: "લે જાવ, ભૈયા!"

ka

"ક્યા યે તમાશા કર રહે હો, જી!" બોલતો એ ભૈયો ભડોભડ બારણાં બીડતો આ પ્રેમતમાશાથી ત્રાસીને કેમ જાણે ધરતીના પેટાળમાં ઊતરી જતો હોય તેવી ઝડપે િલ ટ નીચે
સરકાવી ગયો.
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"ગભરાશો નહીં," ચમકેલી સુશીલાને ખુશાલે ધીરજ દીધી: "હુ ં તમારો ઠ ગણો તો
ઠ થાઉં .ં " એમ એને કહેતાંની વાર સુશીલા એ અજા યા આક્રમણકાર પ્ર યેનો િખજવાટ
શમાવી લઈને લ જાભરી અદબથી બાજુએ ફરી ગઈ. તરત ખુશાલે બીજુ ં વાક્ય સંધાડ ું :
"ને જૂના નાતાને િહસાબે હુ ં તારો મામો પણ થાઉં, બે'ન સંતોક!"

કાિઠયાવાડ વિણકોમાં અવળસવળ સગપણોના િવિચત્ર વેલાઓ જુિક્તભેર
અટવાયેલા હોય છે . અટવાતાં અટવાતાં એમાં એક જાતનુ ં સોહામણુ ં ગથ
ં ૂ ણ થઈ ગયુ ં હોય
છે . ગથ
ં ૂ ાતા ગથ
ં ૂ ાતા એના રજકણો નવીન જાતની મેળવણી મચાવી બેસે છે . એવી
મેળવણીમાંથી ઉ વ પામતી લાગણીઓ ઘણી વાર એકબીજી વ ચેન ુ ં અક્કડ છે ટાપણુ ં
નાબ ૂદ કરે નાખે છે . સસરો ને વહુ ઘણી વાર મામા ભાણેજનો સંબધ
ં દાવો િદલમાં સજીવન
રાખે છે . દે રાણી- ઠાણી અનેક વાર ઈ-ભત્રીજી કે માસી ભાણેજ હોય છે . આ મોટે ભાગે
બંધાઈ ગયેલાં એ સંબધ
ં -ખાબોિચયાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે સજીવન ઝરણાં પે પણ વહેતાં હોય
છે .
'બે'ન સંતોક' એટલા જ શ દોએ સુશીલાના અંતરમાં કોઈક િનકટતાને ભાવ મ ૂકી
દીધો; ખુશાલીની જડતાનુ ં કૂણ ું કલેજુ ં બતા યુ.ં
ખુશાલભાઈ આંહીં ક્યાંથી ટી નીક યા, એ િવ મયમાંથી સુખલાલ ટે તે પહેલાં તો
સુશીલાએ ઘરનાં બારણાં તરફ હાથ લંબા યો. ભ ૂલી ગઈ હતી કે પોતે કમાડ અધબીડયાં
રાખવાને બદલે પ ૂરાં બંધ કરી દીધાં હતાં. એ તો હવે અંદરથી જ કોઈક ખોલે યારે ખ ૂલી

શકે. એનો હાથ ટકોરીની વીજળી-ચાંપ પર ગયો. ખુશાલે ને સુખલાલે બેઉએ એ જમણા
હાથની કોણી સુધીની કળાઈને ખુ લા વ પે દીઠી; બેઉએ પોતપોતાની દૃિ ટએ દીઠી.
સુખલાલની નજર યાં નખલી બની જઈ એ ભીનલા વરણા હાથ પર દે ખાતી લીલુડી
નસોના વીણા-તારો બજાવવા લાગી.
ખુશાલ મનમાં ને મનમાં બબડયો : 'છે તો હાડેતી, હાથે કામ કરતી લાગે છે . મુબ
ં ઈનુ ં
પી ં લચકેલ કે નાજુક કે તકલાદી રાચ નથી લાગતુ.'ં
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ુ ના કે પરીક્ષા ઘરસંસારના 'રાચ' લેખે જ કરતો
ખુશાલભાઈ બેશક હજુ ીની તલ
અને
ીને 'દે વી' તેમ જ 'જીવન-સખી' કહેનારા કેટલાક ભણેલા ગણેલા કાિઠયાવાડી
ુ
જવાનોને પ ૂછતો: "કાં, આ દે વી તો ત્રીજી વારનાં છે ને? તમારે બબે ને ત્રણ-ત્રણ વરસે
ક્ષયથી મરી જાય એવી દે વીઓ જોઈએ છે ; ને ભાઈ મારે તો ભાઈ, પંદર વરસ જૂન ુ ં એયને મજાનુ ં રીઢું થઈ ગયેલ 'રાચ' જોવે છે . જુવો - આ મારા દાદાના વખતની 'રો કોપ'
ઘિડયાળ: હજી એક દી ખોટકી નથી; તેમ નથી આ મારંુ 'રા સ' ચ પુ વીસ વરસથી ખોવાણુ ં
નથી. બાયડી પણ અમારે તો સંભાલીને સાચવવા વુ ં ટકાઉ રાચ છે , ભાઈ! સંભાળીને
રાખીએ, રે ઢું ન મ ૂકીએ, કાટ ન ચડવા દઈએ, દે ખાડો કયાર્ વગર ખપ જોગું જ વાપરીએ, તો
'રાચ' ક ે કાંઈ અપકીિતર્ નથી, ને 'દે વી' ક ે કાંઈ િવશેષતા નથી."
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આવી ટકાઉપણાની દૃિ ટએ ખુશાલે સુશીલાને જોયા કરી. હવે એ માથુ ં જોતો હતો.
માથું જોતો હતો. માથું જરાય ચપટું નથી; આ ઊપસેલ માથા પર ઈંઢોણી ને હે ય સરખી
રે 'શે નહીં. પણ ફીકર નહીં, ટેવ પડશે એટલે ચપટું થઈ જશે. િટપાય એટલે તો લોઢુંય
બાપડું ચપટું થાય, તો જીવતા માણસનુ ં માથુ ં શા સારુ ન થાય?
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વધુ િવચારવાનો વખત નહોતો. બારણાં ઊઘડયાં. ઉઘાડાવા આવનાર ભાભુ જ હતાં.
એણે કૌતકુ દીઠું : આ સવારી... આ સુશીલા, બહારથી ક્યાંથી આવી? આ કોણ? ઉજાણીનો
િદન િફક્કો, સુક્કો ને માંદલો હડધ ૂત થતો હોવાથી તેજહીન દીઠેલો સુખલાલ આંહીં વાધીન,
આ મ ા ભય , ઉ લાિસત અને લગ્ન-પ્રણયની ઝાલક છાંટતા દીદારે એકાએક તો
ઓળખાયો પણ નહીં. પહેલી વાર તો સામા ય િવવેક કરી ક :ું "આવો ભાઈ." ને પછી
અણસાર પરખાઈ આવી તેમજ સુશીલાએ ધારણ કરે લી અદબ પરથી પણ અનુમાન થયુ ં
યારે , ભાભુ ઉમળકાભય બોલ બોલી ઊઠયાં: " અહો! તમે ક્યાંથી? આવો, આવો, નરવા છો
ને?"
તેની પછી ત્રીજો દીઠો ખુશાલભાઈને યારે વળી ગચ
ં ૂ વાડો વ યો. રખે પોતાને જુદો
ગણી ક્યાંઈક 'કોણ છો ભાઈ? શું કામ છે ?' એવો તોછડો પ્ર પ ૂછી બેસશે એમ િવચારીને
ખુશાલે જ વેળાસર અંદર પેસતે સંબોધન કયુર્ં : "કેમ છો ઘેલીબે'ન? ઓળખતાં તો ક્યાંથી
હો? તમારંુ ય મોસાળ ઉપલેટે ને મારંુ ય મોસાળ ઉપલેટે. મારી બે'ન હેમીની દીક્ષામાં તમે
આવેલાં..."
એ ઓળખાણની યાદદા ત ભાભુના અંતરમાં સહેલાઈથી સળવળી ઉઠી: "હેમીબાઈ
વામીના ભાઈ તમે ઘોઘાભાઈને?"
"હા, ઘેલીબે'ન! નામ તો તમને બરાબર યાદ ર ું છે ને શુ?ં "
એમ બેઉના પર પર હલ
ુ ામણાં નામો જ એ જૂની, લગભગ ન ટ થયેલી િપછાનને
નવપ લિવત કરનારા સજળ ક્યારા બની ગયાં.
"બેસો બેસો, ભાઈ!" પિતના ચંપલનો સરપાવ અને સંતાપ કશી જ ચાલાકી વગર
સાવ સાદી રીતે અંતરની આગોણમાં ભારી દઈને આ ગૃિહણીએ આવેત ુઓને આસન આ યુ.ં

પછી એ પાણી લેવા ચાલી. જતાં જતાં એણે પિતના શયનખંડ તરફનુ ં બારણુ,ં મહેમાનોનુ ં
યાન ન ખેંચાય તેવી વાભાિવકતાથી બંધ કરી દીધુ.ં
પાણી લઈને ભાભુ પાછાં આવતાં હતાં યારે ખુશાલ એનુ ં સા વી મુખ જોતો હતો.
એ વધુ માદર્ વભેર બોલી ઊઠયો: " હેમીબે'નની સાથે તમારાય, જુવોને, દીક્ષા લેવાના ભાવ
હતાં! પણ તમે હતાં નાનાં, એટલે વળી મનવી લીધાં. મારી હેમીબે'ને વો સંયમ ઉજા યો
તેવો તમેય, ઘેલીબે'ન, સંસાર ઉજા યો. હુ ં તો ઘણા વખતથી સાંભળતો હતો, પણ આવતાં
પગ ઊપડતા નો'તા: આજ ઓિચંતો ભટકાઈ ગયો. જોઈને આંખ્યુ ં ઠરે છે : જાણે મારી
હેમીબે'નને મળતો હોઉં... હા-હા-હા-હા એવુ...!"
ં
ખુશાલ એ વાક્ય પ ૂરંુ ન કરી શક્યો. મ પરનો પરસેવો લ ૂછવાને બહાને એણે
આંખોના ખ ૂણા લ ૂછી લીધા ને પોતે આંસુ નથી લ ૂછયાં એવુ ં બેવડે દોરે નક્કી કરવા માટે
વીજળી-બ ી તરફ જોઈને ક :ું "વીજળી-દીવાના હેવા મને માઠા!"
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ખુશાલભાઈ ઊંચેથી પાણી પીતો હતો યારે એના ગળામાં મોટો ખળખિળયો
ઠલવાતો ચોખ્ખો દે ખાતો હતો. એટલે કે સાદો ખુશાલ િનઃસંકોચપણે ઘટક ઘટક પાણી પીતો
હતો. ભાભુ સુખલાલની સામે યાલો ધરીને ઊભાં ર ાં યારે એટલું જ બો યાં: "તમે તો
ઓળખાવ એવા ર ા જ નથી. સારંુ થયુ,ં બચાડા જીવને મુબઈનુ
ં
ં પાણી માફક આવી ગયુ."
ં
"સુખો સવતંતર બ યો ને, ઘેલીબે'ન, એટલે શરીર વ યુ."
ં
"ધંધો કરે છે , એમ ને?"

ka
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" યારે ? ર તાસર થઈ ગયો. પાંચ પૈસા એના બાપને, મોકલતો થઈ ગયો. પાંચપચીસ નોખા પણ મ ૂકી શકે તેવો થઈ ગયો. હવે તો વાંધો નથી. તમારા પુ યપ્રતાપે
સુખનો રોટલો રળી લે છે ."
આ બધું કહેવામાં ખુશાલનો હેત ુ સુખલાલના લગ્નનો 'કેસ' મજબ ૂત કરવાનો હતો.
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પાણી પાઈ ર ાં તો પણ સુશીલાનાં ભાભુ નીચે બેઠાં નહીં. ઊભાં ને ઊભાં રહેવામાં
એનો હેત ુ અિતિથઓને જલદી ઉઠાડી િવદાય દે વાનો હતો. એનુ ં કાળજુ ં ફડક ફડક થતું હત.ું
પોતાનો પિત સ ૂઈ નથી ગયો; ચંપલ ફગા યુ ં તે પછી પણ એણે એની ીને એ જ િ થિતમાં
ઊભેલ િનહા યા કરી હતી. પછી પ ની બહાર ચાલી તે પણ લાલઘ ૂમ આંખે જોઈ ર ો હતો.
પણ પછી યારે એણે ીને શાંિતથી પરસાળમાં જઈ ચંપલ પાછો લઈ આવી બીજા ચંપલ
પાસે મ ૂકતી દીઠી યારે આ મા િતર કાર અને તેજોવધથી ટુકડેટુકડા થઈ ગયેલો એ પિત
બીજુ ં કોઈ શરણ ન સ ૂઝવાથી પડખું ફેરવી સ ૂઈ ગયો હતો. લડીને લોહીલોહાણ થયેલો સાપ
કરં િડયામાં ગચ
ં ૂ ં વાળી જાણે પડયો છે . નુ ં નામ મરણ પણ એના નામ ઝન ૂનમાં ભડકા
પ્ર વલાનારંુ બનેલ,ું તે પોતે જ - તે સુખલાલ જ - આંહીં હાજર છે . નજરે જોશો તો કાળો
ગજબ ગુજારશે. મહેમાનો રજા માગશે ને કદાચ પોતાના વભાવ મુજબ 'બેસોને બાપુ!' એમ
કહેવાઈ જશે તો શુ ં થશે, એવી બીકે પોતે ઊભી ઊભી અંતરમાં ગોખતી હતી તે 'આવજો
યારે !' 'આવજો યારે !' 'આવજો યારે !'
અિતિથઓને જલદી િવદાય કરવાની એ આતરુ તા અફળ બની. ભગવાન પ્ર યેની
ભાભુની ગુ ત પ્રાથર્ના ભગવાને સાંભળી નહીં. સમયની પલેપલ જાણે પગમાં સીસુ ં પ ૂરીને
ચાલતી હતી. સુખલાલની સામે નજર મેળવવા ખુશાલભાઈ પ્રય ન કરતો હતો, પણ
સુખલાલનુ ં યાન બી હત.ું એ તાકી ર ો હતો એક ત્રીજા માનવીની િક્રયા તરફ.
એ ત્રીજુ ં માનવી તે સુશીલાની બા હતી. પરસાળમાં બે ત્રણ વાર આવીને 'આવો'
એટલું પણ બો યા વગર એ અંદર ચાલી ગઈ. અંદરના ખંડમાં એની ને સુશીલાની વ ચે

કશીક ગરમાગરમી ચાલતી લાગી. માતાની પુત્રી પ્ર યેના એ બોલ સંભળાતા હતા: " યાં
શીદ તરડમાંથી જોયા કરછ? જા ને જઈને સામી બેસ ને? તારો કોણ થાય છે ? તારા એવા
કયા ઉમળકા ઢોળાઈ જાય છે ! તારો ડોસો જાગતો હશે ને જાણશે તો િચરિડયાં કરી નાખશે,
ખબર છે ? તારી ડોશીની દશા તો હજી ઘડી પે'લાં કેવી કરી તે ભ ૂલી ગઈ? જાગશે તો સૌને
ખબર પાડી દે શે. પોલીસને જ ભળાવી દે વો જોવે - પોલીસને! તે વગર કેડો નહીં છોડે."
ીઓમાં કુદરતે જ મ ૂકેલી એ કળા કળા - સુખલાલના કાનમાં રામઢોલ બજાવી
વું વધુ ને વધુ તપત ું હત ું . એની આંતરડી
હતી. આંહીથી આ શ દો સંઘરીને પાછા ચા
િનચોવાતી હતી.

કહેવ ુ ં એકને ને સંભળાવવુ ં કોઈક બીજાને એ
રહી હતી. એનુ ં અંતર, યુ ના તરઘાયા ઢોલ
શેકાતી હતી. એની ચામડી જીવતે ઉતરડાતી
યા જવાની સબ ૂરી એના અંતરમાં ટીપે ટીપે
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દે રાણીના આ શ દો ડુબાવી રાખવા માટે મથતી ઠાણી તે ક્ષણે ઓછાબોલી મટી
જઈને ઉપરાઉપરી પ્ર ો પ ૂછવા લાગી હતી કે ," તમારા બાપાનો કાગળ છે કે? તમારાં બાને
કેમ છે ? આંહીં ખાવા-કરવાની શી ગોઠવણ રાખી છે ? આંહીં તો, બાપુ, પાણી લાગતાં વાર
નથી લાગતી."

la

એ પ્ર ોના જવાબ આપવાનુ ં ખુશાલને એકલાને જ ભાગે ર .ું સુખલાલની તમામ
ચેતના એના કાનમાં જ કેિ દ્રત થઈ ગઈ. એણે સુશીલાની માનો અકે ક ઉ ચાર અિગ્ન
િતખારાની પેઠે વાણી કાઢયા, ને એણે પુત્રીનો શેષ પ્ર યુ ર એક જ બોલમાં સાંભ યો: "મને
કહેવ ું હોય તે કહી લે, બા; બીજા કોઈને માટે કાંઈ જ બોલ કાઢવાનો નથી. છે લી વારનુ ં કહી
દઉં .ં "

ka

ખુશાલ આ દરિમયાન એક કામ કરી ર ો હતો. એણે પ ૂછી જોયેલ:ું " કે મ, શેિઠયા
ુ
હજ નથી આ યા?"
જવાબ મળે લો: "મોટા શેઠ આ યા છે , પણ સ ૂઈ ગયા છે ."
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એ સ ૂઈ ગયેલાના કાનમાં તમરાં બોલે તેવી રીતે ખુશાલનો બોલાસ વધુ ને વધુ
જોરદાર બનતો ગયો. અભરાઈ પરથી કોઈ િબલાડી એકસામટાં ભાણાં પછાડતી હોય
એટલા જોશીલા ખડખડાટ સાથે એ દાંત કાઢવા લાગ્યો. આવી િહંમત આ ઘરની અંદર
દાખવનારા માણસો ભાગ્યે જ કદી આ યા હશે. પલંગમાં પડેલો શેિઠયો, પેટમાં ઊપડેલી
બરલને દબાવતા કોઈ દરદીની વેદના અનુભવી ર ો હતો. એનાથી વધુમાં વધુ સહેવાત ું
નહોતું આ કોઈ કંગાલ આગંતકુ ની સાથે પ નીનુ ં મુક્ત કંઠે બોલવુ.ં ચંપલે ચંપલે સોરી
નાખવાનુ ં શૌયર્ જાણે એનાં આંગળાંને ટે રવેથી િવફળ વહી જત ું હત.ું
"હવે તો સુખલાલને પ ૂરે પ ૂરો તમારો પુત્ર બનાવી
સૌની જવાબદારી હેઠે ઊતરે ."

યો, ઘે'લીબેન! એટલે અમારી

એ ખુશાલના બોલનો જવાબ ભાભુ તો ન દઈ શક્યાં, પણ કાન પર બોલોિશયાં
દબાવીને પલંગમાં પડેલા મોટા શેઠની ખોપરીમાં ઊઠેલા ચસકાઓએ દીધો. વધુ વાર એ
આ અિગ્નશ યામાં સ ૂઈ ન શક્યો. એ ઊઠયો, પગ નીચે મ ૂક્યા, બેઉ ચંપલો જાણે કે પગને
ઝીલતાં હોય તેટલાં અચ ૂક ગોઠવાઈને પડયાં હતાં એટલે આપોઆપ પગ ઉપર આવી
ગયાં. ચંપલન પશેર્ પ નીની ધીરતાનુ ં શરિમંદુ મરણ કરા યુ.ં એક ક્ષણ જાણે કે એ
પશર્માંથી શ દ ઊઠયો કે 'આકળા શીદને થાવ છો? અરે , પણ બચાડા જીવ! તમે ઉતાવળા
શીદને થાવ છો?'

એ પશર્ પી શ દોને જાણે કે શેિઠયો બીજી વાર પણ પગ હેઠળ ચગદીને ચા યો ને
પ ની એ મ ૃદુ હાથે બીડી રાખેલ ું બારણુ ં એણે ભડોભડ ઉઘાડી દીધુ.ં
એના ડોળા રવેશમાં જામેલા દાયરાને તોપે ઉડાડવા વી ઉગ્ર દૃિ ટથી તાકી ર ા.
એણે સુખલાલને િપછા યો, ખુશાલની ઓળખાણ બરાબર ન પડી.
"
સારંુ થયુ."
ં

!

, ચંપકભાઈ! ઓહો, તમને પણ અમારો ગોકીરાએ સ ૂતા ઉઠાડયા! ચાલો

કોઈ પણ પ્રસંગે ખિસયાણા તો કદાિપ ન પડી જવુ,ં એવી િવ ા ખુશાલે પોતાની
ગામડાની િનશાળે થી નાનપણમાં જ મેળવેલી. મા તરે જ એને શીખવેલ ું કે પલાખાં પ ૂછાય
યારે
છોકરો સાચો કે ખોટો જવાબ તડાકાબંધ પરીક્ષકને આપે તે પાસ થવાનો; જરાક
પણ અચકાણો તો મ ૂઆ પડયા; વહેવારમાં જીતશે એ કે
સાચાખોટાની પરવા કયાર્ વગર
તડાકાબંધ પહેલો જવાબ આપશે.
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એ િસ ાંતના પાલક ખુશાલે આ ગિવર્ ઠ શેિઠયો કાંઈ ન કહેવાનુ ં કહી નાખવાનો
સમય મેળવે તે પહેલાં જ િવરોધી મોરચો અરધોપરધો તો ભેદી નાખ્યો.
"આવો." એટલું તો િનચોવાઈ જઈને પણ શેઠથી બોલી જવાયુ.ં

ka

la

"શું કરીએ, ભાઈસા'બ?" ખુશાલે શ જ રાખ્યુ:ં "તમારા પ ૂવર્જોનાં પુ ય બળવાન,
તમારી પોતાની આવડત બળવાન, તે તમને ઈ રે લાયકી મુજબ આ યુ.ં અમારાં કરમ
મોળાં, એટલે આખો દી ઢરડા કયાર્ કરવાના ર ા. ઘણુય
ં વખત પુછાવીને આવવા મન
થાય, પણ તડાકો જ બાઝે નહીં. પછી આજ તો મન કયુર્ં કે થાવી હોય તે થાવ, ચંપકભાઈને
મુબઈમાં
ં
આવીને કોઈ દી મ યો નથી - એક વાર નાતના જમણમાં આપણે બેય પડખો
પડખ બેઠેલા, ને અમારંુ વાંસનુ ં અથાણુ ં તમને તે દી બહુ ભાવેલ,ું તે િસવાય મળવાનો જ
મોકો ન ર ો. આજ તો િહંમત કરીને આ ભાઈ સુખલાલને ભેળા લીધા..."

ta

"કહો, ફરમાવો, મારંુ માથુ ં દુખે છે ." મોટા શેઠ કે મનુ ં નામ મ ૂળ ચાંપશીમાંથી
ચંપકલાલ બની ગયેલ,ું તેમનાથી આટલા કરતાં વધુ સ ય ન બની શકાયુ.ં
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"કામ તો બીજુ ં શુ?ં હુ ં હમણાં જ આ મારી ઘેલીબે'નને કહેતો'તો કે હવે તો સુખલાલ
લાઈનસર થઈ ગયો. હવે તો તમારંુ ઘર પુત્રવંત ુ બનાવો એટલે સૌનો ભાર હળવો થાય.
હજાર માણસું હજાર જાતની વાત ું બો યા કરે . તમને કોઈ કહેવા ન આવે, પણ અમારે તો
જખ મારીને બજારમાં સાંભળવું પડે જ ને, ચંપકભાઈ!"
"એ વાત મારે સાંભળવી નથી, એ વાત તો પતી ગઈ છે ."
"પતી ગઈ છે ?" ખુશાલે ચમક બતાવી.
"હા. આના બાપા સાથે."
"હુ ં એ જ જાણવા આ યો
શી સમજાવટ કરી છે ."

,ં " સુખલાલના શ દો આ યા: "કે મારા બાપા સાથે આપે

મોટા શેઠના કાન પર જાણે વીજળીનો કડાકો થયો. માંદલો સુખલાલ - આ
અધમ ૂઓ કંગાલ સુખલાલ - જ શું આ શ દોનો બોલનાર છે ? બોલનાર હોઈ શકે?
બૈરાં બધાં અંદર લપાઈ ગયાં હતાં. ભાભુ અને સુશીલા પોતાના ખંડમાં બે જ જણાં
હતાં બંને આ બહાર મચી રહેલા વાવાઝોડાની વ ચે ઉચાટભરી, ભયભરી છતાં સંયમી
મુખમુદ્રા ધરી બેઠાં હતાં; પણ સુશીલા વારે વારે ચમકતી હતી.

બહાર િલ ટનો સળવળાટ થયો. બારણાં ઊઘડયાં ને િબડાયાં. શેઠના ઘરના લોકની
ઘંટડી બજી. ભાભુએ જઈ બારણાં ખો યાં. બરણાંની સામે એક પોલીસ-ઑિફસર અને બે
પોલીસ ખડા થયા. તેમને ભાળતાં જ ભાભુ હેતબાયાં.
"શેઠ અંદર છે ? " ઑિફસરે ગૌરભેર પ ૂછ .ું
"શું કામ છે ?"
"મળવું છે ." એમ કહીને ઑિફસર અંદર દાખલ થયો.
ભાભુ અંદર ચા યાં ગયાં. પિતને જાણ કરી: "પોલીસ આવેલ છે ."
વેપારીના મનથી એક ઈ કમટે ક્સના ને બીજા પોલીસના માણસનુ ં આગમન
જીવનના ાસ ઉરાડી દે નારી બે અજોડ આફતો હોય છે . મોટા શેઠે ઊઠીને બહાર આવી
પોલીસ-ઑિફસર પાસે રાંક દીદાર ધારણ કય .
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છે ?"

પોલીસ-ઑિફસરે પ ૂછ :ું " િવજયચંદ્ર દલપત નામના જુવાન આપને ઘેર આવે-જાય
'એં-એં-એં-કેમ?" વાિણયે મગનુ ં નામ ન પાડ .ું
"એ આપનો ભાિવ જમાઈ છે તે સાચી વાત?"

ફરીથી ગેં-ગેં-ફ-ફ થયુ.ં પોલીસ-ઑિફસરે આગળ ચલા યુ:ં "છે લા એ આંહીં ક્યારે
આવેલા?"

"છે ."

ka

"તમારાં પુત્રી ઘરમાં છે ?"

la

"મને - મને કાંઈ યાદ-યાદ..."

ta

"એમને થોડા પ્ર ો પ ૂછવા છે ."

pu
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"સુશીલા-" એવા મોટા શેઠનો ફાટી ગયેલો અવાજ નીક યો કે તરત જ સુખલાલ
આવીને પોલીસ-ઑિફસર પાસે ઊભો: "એને આપ શુ ં પ ૂછવા માગો છો? શા આધારે પ ૂછવા
માગો છો?"
"આપ તો સાહેબ," ખુશાલે પણ આ તે રહીને ક ,ું "ધા તી પમાડાવા
અમને
પ ૂછવુ ં હોય તે પ ૂછો ને- શી વાત છે િવજયચંદ્રની?"

વુ ં કરો છો.

પોલીસ-ઑિફસર આ બે જુવાનની િહંમત ભાળી સહેજ અચકાયો. પણ એને આબ
રાખીને ક :ું "તમે કોણ છો?"
"એ જાણવુ ં હોય તો ચાલો, હુ ં આપની ભેળો કિમશનર સાહેબની કચેરી પર આવુ.ં
યાં જ મારી સાચી ઓળખાણ પડશે."
પોલીસ-ઑિફસરે આ માણસને િહંગખાઉ ન મા યો. એની મા યતાને વધુ ઘાટી
કરવા માટે ખુશાલે ઉમેય:ર્ ુ 'કાયદે સર
કરતા હો તે કરો ને!"
પાડુ.ં "

નરમ પડીને પોલીસ-ઑિફસરે ક :ું "ચાલો, હુ ં અંદર આવુ?ં યાં હુ ં શાંિતથી સમજ

"બેલાશક!" એવો એક જ આબી શ દ કાઢતાં ખુશાલે આ ઘરને ઘડીભર પોતાનુ ં જ
બનાવી લીધુ.ં પોલીસ-અમલદારને અંદર દીવાનખાનામાં લીધા. મોટા શેઠને કોઈક

વખતસરનો ઈ રી મદદગાર આવેલો લાગ્યો. સુખલાલ પણ ખુશાલભાઈની િહંમતના
પ્રકાશમાંથી પોતાની આંતિરક નૈિતક નીડરતાનો દીપક પેટાવી અંદર ગયો. બધા ખુરશી
પર બેઠા. ખુશાલે તો સુવાળા
ં
સોફાને જ પોતાના ભરાવદાર દે હ વડે શણગારી દીધો.
"હવે સબ ૂરી રાખીને પ ૂરી વાત કરો, રાવસાહેબ." ખુશાલના એ બોલમાં આ ઘરના
માિલકની સ ાનો રણકાર હતો. મોટા શેઠને એ પળે જો ખુશાલનો ઘાટી બનીને ભાગ
ભજવવાનુ ં આવી પડત તોય િવના અચકાયે પોતે એ પાઠ પસંદ કરત એવી એમની
મનોવ થા હતી!

22. સાણસામાં સપડાયા
પોલીસ-ઑિફસરે વાત આદરીઃ
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"િવજયચંદ્ર નામનો એક યુિનવિસર્ટી-ગ્રે યુએટ પોતાના િવવાહની લાલચમાં સારાં
સારાં કુટુંબોની દીકરીઓને ફસાવે છે . તે ક યાઓનાં માતાિપતાઓ પાસેથી પરદે શ અ યાસ
કરવા જવા માટની મદદ મેળવે છે . ક યાઓને પણ પોતે જુદે જુદે સમયે પોતાની એક
સંબધ
ં ી ીને ઘેર િશક્ષણને બહાને તેડાવે છે , એ બાઈ એક ભણેલી િવધવા છે . પોતે
ુ ન આપતી હોવાનો દે ખાવ કરે છે ."
ક યાઓને ટ શ

la

" યારે તો - " ચંપક શેઠ એટલું બોલે છે યાં તો એને ચ ૂપ કરી દે વાને માટે ખુશાલે
વ ચે ઘોડો કુદા યો"
"કરે એ તો. મુબ
ં ઈનુ ં પેટ મોટું છે . સૌને મુબઈ
ં
સંઘરે છે , રાવસાહેબ!"

ka

બોલતો બોલતો ખુશાલ સોફા પર ટોપી પછાડતો હતો. કોઈ પણ ઈલા
શેઠની જીભ દબાવી રાખવી હતી.

એને ચંપક
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ચંપક શેઠના મ પર લોહીનો છાંટો પણ ર ો નહોતો. પોલીસ-અફસરે આગળ
ચલા યુ:ં "એક માલદાર દિક્ષણી છોકરીની સાથે િસિવલ મૅરેજ કરવાની જાળ આ િવજયચંદ્ર ે
પાથરી હતી. છોકરીનુ ં વેિવશાળ બી ઠેકાણે થયેલ ું હત.ું છોકરીની િવધવા માતાને જાણ
કયાર્ વગર એ છોકરીને ઘરમાંથી દાગીના સાથે ઉઠાવીને િવજયચંદ્ર અને તેની 'ધમર્ની
બહેન' કાલે રાતે ક્યાંઈક ચા યાં ગયાં હતાં. આ સાં એ પકડાયાં છે . હુ ં તમને હેરાન
કરવા નથી આ યો, પણ મને બાતમી મળી છે કે તમારી પુત્રી સાથે એનુ ં વેિવશાળ થયુ ં છે ;
ને એણે આ બીજી ક યાનાં ઘરે ણાં તમારી ક યાને ચડાવવા માટે ગાયબ કયાર્ં છે , એવો શક
પડવાથી હુ ં આંહીં આવેલ .ં એ છોકરીનો મરહમ
ૂ િપતા મારો િમત્ર હતો."
"હં હં-સાહેબ!" ખુશાલે હસતે હસતે માથા પર હાથ ફેરવીને જવાબ વા યોઃ
"મુબઈની
ં
પોલીસ કેટલી રે િઢયાળ બની ગઈ છે તેનો આ ફક્કડ નમ ૂનો છે ."
બોલતો બોલતો પોતાની સામે પણ ન જોનાર ખુશાલ આ પોલીસ અિધકારીને
પોતાના ખાતાનો ઊંડો જાણભેદુ લાગ્યો. ખુશાલ તો ખરી રીતે આ અમલદારની આંખોમાંથી
છટાકવા ખાતર જ આવી લાપરવાહી ધારણ કરી ર ો હતો, પણ અમલદારના મન પર તો
ખુશાલની છાપ કોઈ 'મોટા પુરુષ'ની પડી.
"આપ એમ કેમ બોલી નાખો છો?" મુબ
ં ઈના પોલીસખાતાનો સડો સમજનારા
અમલદારે અપરાધીભાવે પ ૂછ .ું

"આપે
પગ-માથા વગરની બાતમી મેળવીને આંહીં સુધી આવવાની ત દી લીધી
તે પરથી હુ ં બોલું .ં કોઈ જાણીતા કાિઠયાવાડીને તમારા ખાતામાં આંહીં મ ૂકતા નથી, તેને
જ પિરણામે આવા ફ તા થાય છે ને?"
"હુ ં કાંઈ સમજતો નથી."
"એ તમને મારા આ મોટા ભાઈ સમજાવશે. કહો, ચંપકભાઈ," ખુશાલ બાઘા બનેલા
મોટા શેઠ તરફ ફય : "બે'ન સુશીલાનુ ં વેિવશાળ કયેર્ કેટલાં - દસ વરસ તો થયાં હશે ને?"
સાણસામાં સપડાયેલા સાપ

વા ચંપકલાલે જવાબ આ યોઃ "અિગયારમુ ં જાય છે ."

"કહો, આ સામે બેઠા એ સુખલાલ જ તમારા જમાઈ કે બીજા કોઈ?"
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"એ જ." જખમારીને ચંપક શેઠે હા કહી. એકાદ કલાક પ ૂવેર્ ના નામ પર પોતે
ચંપલ પછાડયો હતો, ને પોતાના ઘરની િદશામાં ન આવવા દે વાની પ્રિતજ્ઞા કરી હતી,
ને પોતાના માગર્મથ
ં ી કાંટાની માફક ચટં ૂ ાવી કઢાવવા પોતે પોલીસખાતાને મળવા જવાના
હતા, ના દીદાર સરખાય સહન કરી લેવાની તૈયારી નહોતી, તે જ સુખલાલને પોતાના
દસ વષર્ના જૂના જમાઈ તરીકે ખુદ પોલીસની સામે જ વીકારવો પડયો!
"સા....રી વાત." ખુશાલભાઈ પુરભભકામાં દુ યવી અનુભવની 'બાિર ટરી' ચાલાવી
ર ા હતાઃ "કહો ચંપકભાઈ, આ સાહેબને ચોખવટ કરીને સમજાવો કે જમાઈને તમે જ
દે શમાંથી તેડા યા છે કે નહીં? તેડાવીબે ધંધે લગાડયા છે કે નહીં? ને અ યારે આ જમાઈને
છે વટની બધી િવગતો જ નક્કી કરવા તેડાવેલ છે કે નહીં?"

ka
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એ વખતે બાજુના ખંડમાં ટેિલફોનની ઘંટડી વાગી. ભાભુ પાસે બેઠેલી સુશીલા - ને
કાને ખુશાલભાઈના હાકોટાભયાર્ બોલ ર રજ અથડાતા હતા તે - ટે િલફોન પર ગઈ. એના
રણકતા જતા આબી શ દો સંભળાતા હતાઃ

ta

"કોણ છો તમે? - અ યારે કામમાં છે ઃ
કહેવ ુ ં હોય તે કહો. હુ ં કોણ ં તેન ુ ં તમારે શુ ં
કામ છે ? -હા
કહો તે શેઠને કહી દઉં - બંધ કરો બંધ કરો - આવા ટે િલફોન આંહીં ન
કરશો - બેશરમ! ન ફટ!"
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આ છે લા શ દો સાથે સુશીલાએ ટે િલફોન પર િરસીવર મ ૂકી દીધુ.ં
ફરી ઘંટડી બજી, ફરી ફરી બજવા લાગી. એકબે વખત સુશીલાએ જઈને કાન
માંડયા, તો એનો એ જ અવાજ નીક યો. એ જવાબ વા યા વગર જ પાછી આવીને બેસી
ગઈ.
ટે િલફોન પર સુશીલાએ આવો જવાબ કોને આ યો? ચિકત બનેલાં ભાભુએ પ ૂછ :ું
ું
"કોણ હત?"
"હતો હરામી!"
"કોણ?" પોતાની શ દસંયમી ભત્રીજીના મ માં 'હરામી' શ દની ચરડાટી ભાભુને
અકળાવી રહી.
"િવજયચંદ્ર!"
"શું કહે છે ?
"મારા મોટા બાપુજીનુ ં તાકીદનુ ં કામ છે , મુ કેલીમાં
ટેિલફોનમાંય હક
ુ મ ચલાવવા આ યો'તો હરામી!"

ં - એમ કહેતો હતો. આંહીં

ફરી વાર ઘંટડી ચીસો પર ચીસો પાડવા લાગી.
ચંપકલાલ શેઠના કાન તો લગભગ બહેરા બની ગયા હતા. પોલીસ-તપાસ વધુ ને
વધુ બારીક બનતી હતી. એના ભેજામાં તો પોલીસ કચેરીમાં થનાર સવાલ-જવાબની જ
વરચંડીકાઓ રાડો નાખતી હતી. પોતાના ઘરના ટે િલફોન પ્ર યે એ બે યાન બની બેઠો
હતો. એનુ ં યાન જાય તે પ ૂવર્ ખુશાલે જ સુખલાલને ક :ું
"જો તો ભાઈ, ટે િલફોન કોનો છે ?"
પેટમાં વીંટ આવતી હોય તેને દબાવી ને માણસ મ રાજદરબારમાં બેસી રહે તેવી
અદાથી ચંપક શેઠ આ પોતાના સંસારની માિલકી લઈ બેઠેલા બે જણાને સહેતો બેઠો ર ો.
એને ઊઠવા જતો રોકીને ખુશાલે ક :ું "તમે બેસો, સાહેબને પા ં એમ ન થવુ ં જોઈએ કે
આપણે કંઈ ઢાંકોઢુંબો કરી લઈએ છીએ."
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સુખલાલ દીવાનખાનાની બહાર ટે િલફોન પર ગયો યારે સુશીલા એ ગાજતા
િરસીવરને ફોનથી અલગ મ ૂકતી હતી. ભાભુ અંદર બેઠાં હતા: ફોન વરં ડામાં હતો.
સુશીલા સમજી કે સુખલાલ પોતાનો ટેિલફોન કરવા આ યો છે . નજીક આવવા દઈને
પછી એ બોલી ઊઠીઃ "હમણાં ન લેતા."
"કેમ?"
"ગરમ છે ." સુશીલાએ િવનોદ કય .

la

એ િવનોદમાં ન સમ લો સુખલાલ સહેજ ખિસયાણો પડી જઈ પ ૂછતો હતોઃ "કોનો
હતો ફોન? શેઠ પ ૂછાવે છે ."

ka

"કોઈનો નહીં, મારી બે'નપણીનો હતો."

એ બોલતાં બોલતાં સુશીલા ગાલ પર પડેલા ગલ વરતાયા.

છાંટયો.

ta

"તમને પોલીસ અમલદાર પાસે હમણાં જ બોલાવવાના છે ." સુખલાલે એક દમ
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લાગી.

"ફોન ઉપાડશો નહીં, બેનપણી બહુ લપી છે ," કહેતીકને સુશીલા ભાભુ પાસે જવા

"પુરુષો જવાબ નહીં આપી શકતા હોય..." એટલું સંભળાવતી સુશીલા ગઈ અને
ભાભુ પાસે બેઠી બેઠી દીવાનખાનામાં ચાલતી વાત સાંભળવા લાગી.
થોડી વાર પછી અમલદારની િવદાય થઈ ગઈ. ખુશાલ જઈને એને િલ ટ સુધી
પહ ચાડી આ યો. પાછા આવીને એણે રજા માગીઃ " યો ચંપકભાઈ, અમે
કામે આવેલા તે
ુ
તો હજ બાકી રહે છે ."
"પણ મારે બાકી રાખીને જવુ ં નથી." એમ કહેતો સુખલાલ આગળ આ યોઃ "હુ ં બે
વાતો માગવા આ યો :ં એક તો મારા બાપે કરી આપેલ ફારગતી પાછી લાવો. તેને બદલે
હુ ં પોતે ફારગતી કરી દે વા તૈયાર .ં ને બીજુ ં મને બતાવો દાક્તરી સિટર્િફકેટ, તમે મારા
શરીર માટે લખાવી લીધું છે ." ખુશાલને આ બેઉ વાતોમાં નવુ ં અજા યુ ં રહ ય લાગ્યુ.ં
"બેસો ચંપકભાઈ. બેસ, ભાઈ સુખલાલ; ઉ કેરા નહીં સુખા!" એમ કહીને બેસાડી
ખુશાલે પ ૂછ :ું
"શેની ફારગતી? શેન ુ ં સિટર્િફકેટ?"

"સિટર્િફકેટ શેન?ુ ં પ ૂછો ને એમને! મારી તો કહેતાં જીભ ત ૂટી પડે છે . એણે ઊભુ ં કરે લ
છે મારી નામદાર્ ઈનુ ં દાકતરી સિટર્િફકેટ! એનાં હુ ં િચરાડીયાં કરવા ને કાં એ દાક્તરનુ ં નામ
લેવા આવેલ .ં "
"નામદાર્ ઈ? નામદાર્ ઈનુ ં સિટર્િફકેટ? દાકતરી સિટર્િફકેટ? ખુશાલે ચંપક શેઠ તરફ જોયુ:ં
"ને શેની ફારગતી?"
"મારા વેિવશાળની! મારા બાપને રાતે પાણીએ રોવરાવીને એ સિટર્િફકેટની ડરામણી
દઈને લખાવી લીધેલી." સુખલાલના હોઠ બોલતાં ૂજતા હતા.
"ત ું ધીરો થા, ભાઈ!"
"હુ ં ધીરો નથી રહી શકતો. હવે આ બધું જા યા પછી ધીરજ હારી ગયો .ં આ માટે
મારા બાપાને આંસુ પડા યા? મને પીલી પીલી દવાખાને કૂતરાને ઢરડે એમ ઢરડી નખા યો
હતો, તેથી શુ ં ધરવ નહોતો થયો?"
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સુખલાલને આ નવી જીભ ટી હતી. ચંપક શેઠનુ ં અપમાિનત અને લ
ત મ
નીચું ઢ યુ ં હત.ું સુખલાલનો ઉ કેરાટ સાંભળતાં સાંભળતાં 'ભાભુ' છે ક બારણામાં આવી ઊભાં
હતાં.
સૌએ એકાએક સુખલાલને ૂસકાં ભરતો ભરતો રુદન કરતો જોયો- સાંભ યો. સાચો
રોષ યૌવનમાં રુદન કરાવે છે ને પ્રૌઢાવ થામાં આંસુ સ ૂકવી નાખે છે .
ું ભવાડા શોભશે, બાપા?"
"ક્યાં છે એ કાગિળયાં, હે ચંપકભાઈ? હવે કાંઈ આ વાતના
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એક કહીને ખુશાલે સુખલાલનો હાથ ઝા યો; ક :ું "ત ુ શાંત રહે, ભાઈ સુખલાલ! શેઠ
એ બેઉ કાગળો રજૂ કરે . તું તારે હાથે એનાં િચરાડીયાં કર, પછી શેઠની મરજી ફારગ જ
થવાની હોય તો ત ું તારે હાથે જ ફારગતી લખી દે ."

ta

"કોઈની ઈ છા હો ન હો, મારે તો ફારગતી જ આપવી છે , ને ફારગતી મેળવવી છે ."
સુખલાલના ગળામાં દદર્ નો ચંબ ુ છલકતો હતો.
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"પે'લા નંબરની વાત. સૌ પોતપોતાના દર જા ને સં કારને બંધબેસતો સંસાર માડે
એમાં જ સુખ છે . તું તો શાણો જવાન છો. ભાઈ સુખા! યો, ચંપકભાઈ, હવે અ યારે ટાણુ ં
સાચવી યો. ત્રણ ઉપરાંત ચોથું ચકલુય
ં જાણશે નહીં. એ દ તાવેજોના નાશના આપણે ત્રણ
જ સાક્ષી રહેશ.ુ ં જાવ, લઈ આવો યાં મ ૂક્યા હોય યાંથી."
ખુશાલે એ કાળમુખા દ તાવેજો લાવવાનુ ં ક ું યારે ચંપક શેઠ છોભીલા મ એ ફકત
સામે જ જોઈ ર ા, પણ ઊઠયા નહીં.
"કાંઈ નહીં, અ યારે ને અ યારે કાંઈ ઉતાવળ નથી," એમ કહીને ખુશાલે ટોપી પહેરી,
વાળ સરખા કયાર્ . પછી છે ક અરધા કપાળને ઢાંકેલી ટોપી એણે ઊંચકીને ગુડં ાશાહી અદાથી
માથાની એક બાજૂએ ટેડી કરતે કરતે ક :ું "કાલે પાછા રાતે અમે આંહીં આવશુ;ં યાં સુધી
તમે િનરાંતે િવચાર કરી શકશો. ઉતાવળ નથી. હાલો સુખાભાઈ, સારા માણસના મકાનમાં
મારા વા નાગા ગણાતા આદમીને આ બાપડા જીવ ક્યાં સુધી સંઘરી બેસશે?"
બંને ઊઠીને ચા યા યારે ભાભુ બારણામાં જ ઊભાં હતાં. એણે ક :ું "અરે રે , ભાઈ,
એવુ ં શીદ બોલો છો? આંહીં જ બેય જણ રાત રહી જાઓ ને!"
"ના ઘેલીબે'ન, હુ ં જૂઠં ુ ં નથી બોલતો," એણે કહે તે કહેતે ટોપી ટે ડી હતી તેને પાછી
સંપ ૂણર્ સ યપણે િશર પર ઢાંકી. "તમે ન જાણો, ઘેલીબે'ન! તમે ક પીય ક્યાંથી શકો, કે

તમારી બે'નપણી હેમીબાઈ સાધવીનો ભાઈ ખુશાલ મુબઈમાં
ં
એક 'નાગો આદમી' ગણાતો
હશે? પણ વાત ખરી છે . કોઈ આબ દારના ઘરમાં મારો રાતવાસો ન જ હોય. એમાં કાંઈ
નવાઈ પામવા વું નથી. ઘેલીબે'ન! સાપનો ગુણ જ એની કોથળીનુ ં ઝેર છે , એનુ ં દૈ વત
પણ એ ઝેર છે , તેમ અમુક માણસનુ ં દૈ વત પણ એની નાગાઈ જ છે . નીકર પોલીસ
અમલદાર ગામિડયા કાિઠયાવાડીથી થોડો બીવાનો હતો? આવજો, બે'ન! કાલે પાછો મારે
આંટો ર ો. કાલે બધું પ યે જ ટકો છે ને, બે'ન!"
ખુશાલને ભાભુ સાથે થયેલી એટલી રોકાણ દરિમયાન સુખલાલ બહાર સીડી સુધી
પહ ચી ગયો હતો. ખુશાલ સીડી પાસે પહ યો યારે સુખલાલને વળાવીને પાછી ફરતી
સુશીલાના મ માં આ બોલ હતાઃ
"કાગળો ફાડજો - પણ કોક બીજીનુ ં કાળજુ ં ફાડશો મા!"
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ખુશાલને જોતાં એ અદબ ધારણ કરે તે પ ૂવેર્ તો એકાક્ષી ખુશાલની પાતાળ-વેધક
આંખે સુશીલાના મ પરનો ઊકળાટ વાંચી લીધો. ઘ ૂમટાનો પડદો સુશીલાના મ ની એક
બાજૂએ પડી ચ ૂક્યો ને એ બારણામાં પ્રવેશ કરી ચ ૂકી.
સપાર્ કારે વહેતી સીડી બેઉને પ ૃ વી પર લઈ જતી હતી. બબે પગિથયાંની ઠેક દે તે
દે તે ખુશાલ બોલતો ગયોઃ
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"નથી છોડવી, હો સુખા! હુ ં વરતી શકું :ં ક યામાં કહેવાપણુ ં નહીં રહે. મુબઈની
ં
વીફરે લ હોય તો નોખી જ ભા ય પડે એના વરતાવની. જોયુ ં નહીં - મારી એણે અદબ કરીને
ઘ ૂમટો ખેં યો. મારો િભખારી- રામનો ઘ ૂમટો... મુબ
ં ઈગરી હોત તો ચીપી ચીપીને કંઈક
ચીબાવળી પોપટબોલી કરત! આ તો બે કલાક ઘરમાં રીયા પણ ગ ં કેવ ુ ં છે તેનો જ પ ો
ન મ યો. તારા બરની લાગે છે . એનેય બાપડીને સ ૂડી વ ચે સોપારી વુ ં થયુ ં લાગે છે ."
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પાવલીમાં હનુમાનગ લી પહ ચાડવા જતી િવક્ટોિરયાનો ઘૉડો મુબ
ં ઈના ડામિરયા
માગ પર ડાબલા પટકતો હતો. તેની સાથે સાથે જા યે કે અજા યે ખુશાલની વાતો તાલ
મેળવી રહી હતી.
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મગાં
ં ૂ મગ
ં ૂ ાં ભાભુ-ભત્રીજી પથારીમાં પડયાં યારે છ મિહનાનો મંદવાડ ભોગવીને
ઊઠયો હોય તેવો ચંપક શેઠનો દે હ િતજોરીની સામે ઊભો હતો. ચાવી ફેરવતાં રોજ કરતાં
વધુ મ પામેલા એના હાથમાં િતજોરીની અંદરથી કાઢેલા એ બેઉ દ તાવેજો - એક
સુખલાલના િપતાનુ ં લખત ને બીજુ ં ડૉક્ટર પાસેથી મેળવેલ ું બનાવટી સિટર્િફકેટ - બંને
ખુ લા ફરફરતા હતા. થોડી વાર આની સામે તો ઘડીક પેલાની સામે શેઠ તાકતા હતા. ફરી
ફરીથી વાંચતા હતા.
કાગળોની ઊઘડતી ને પાછી સંકેલાતી ગડીઓનો
ખરખરાટ થતો હતો તેનો પશર્
પણ લેતા સુશીલાના કાન સુશીલાની આંખો સાથે સંગ્રામ મેળવી ર ા હતા. આ દ તાવેજો
શેના છે , મોટા બાપુજી શાના એ કાગળો વારં વાર તેજુરીમાંથી કાઢમ ૂક કરતા હતા? તે િદવસ
મારા સસરાના કંઠમાંથી દીવાનખાનામાં ઊઠેલા આક્રંદ- વરો શાને કારણ હતા, અને મારી
સગાઈની નવી તજવીજો કરવા પાછળ કયુ ં કારણ હત ું - તે સુશીલાએ અ યારે સુખલાલની
આવેગભરી વેદના-વાણી પરથી પકડ ું હત.ુ ને ને થયુ ં કે િહર યક યપના પાપે લોઢાનો
ત ત થંભ જો ફાટયો હોય, તો આટલું પાપ સંઘરતી િપત ૃઘરની તેજુરી કેમ હજુ સલામત
છે ?
કાલે રાતે એ આવશે યારે શું થશે?? મોટા બાપુજીને પ ટ કહેતાં જીભ ઉપડતી જ
નથી. તોફાન-કિજયો થશે તે હુ ં કેમ કરીને રોકી શકીશ?

"ભાભુ." એણે અવાજ કય . ભદ્ર પ્રકૃિતની એ ી ફક્ત પોતાના ધમર્નાં પાંચ સાદાં
નવકાર મંત્રનાં પદો વડે જ આ સામટી ુ ધતાને ઓલવી નાખી શકી હતી, ઊંઘમાં પડી
હતી. મનના ક્લેશનાં ગંજો ને ગંજો જરા ટલા જળથી ધોઈ શકાય છે . ધમર્ તોત્રનાં એ
પાંચ પદો, એકાદ રામધ ૂન, એકાદ માળા કે સ ૂવા ટાણાની એકાદ તસબી ડહોળાયેલા
િચ તંત્રને વ નહીન િનદ્રાને શાંત ખોળે સુવાડી દે વા સમથર્ હોય, તો એની એ પાિથર્વ
ઉપયોિગતા જ શું પરમ ધાિમર્કતા નથી?
ઊંધતાં ભાભુને ઊઠાડવા માટે ફક્ત શરીર પર હાથ અડાડવો જ બસ થયો. જાણે
સ ૂતાં જ ન હોય તેવી વ થતાથી એણે હ કારો દીધોઃ "કેમ ગગી? મને બોલાવી તેં?"
"હા, થોડુક
ં કહેવ ુ ં છે ."
"કહે."
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"મને વચન આપો કે મારી મરજી િવરુ ધ તમારી પાસેથી મને કોઈ આંચકી નહીં
જાય. સૌ છોડે તોય તમે મને નહીં છોડો."
"વચન આપવુ ં બાકી છે , ગગી? સૌને છોડીને તને સાચવતી શુ ં હુ ં નથી બેઠી?"
"ને ભાભુ," સુશીલાને જૂની વાત યાદ આવીઃ "ઓ યાં હેમીબે'નની
લેશોને, તો હુ ં યે તમારી સાથે દીક્ષા લઈશ. પછી છે કાંઈ?"
"ઘેલી થઈ? દીક્ષા! યાં સંયમ યાં દીક્ષા જ છે ને! ઘર
ગગી! બીક રાખ્યા વગર સ ૂઈ જા."

મ તમે દીક્ષા

વુ ં કોઈ દે વ થાન છે .
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નવાઈ તો લાગેજ ને, કે બે જ પળમાં બેઉ શહેરી માનવીઓ તાજાં જ મેલાં
બાળકોના વી નીંદરમાં પડયાં
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િનદ્રા આ બે સરલ દયા
ીઓને મળી હતી તેણે ત ન નજીકના શેઠના
શયનાગારમાં એમ મટકું પણ નહોતું મોક યુ.ં િવચારોનાં સરપગચ
ં ૂ ળાં ચંપક શેઠનાં
મ તકમાં સળવળતાં જ ર ાં. આખરે એને મોટામાં મોટા એક ભયની છાયા પડી.
ટેિલફોનની ઘંટડી વાગીઃ "હુ ં િવજયચંદ્ર બોલું .ં આવુ ં તે હોય કે શેઠ? ટે િલફોન કરી કરી
થાકી ગયો, આખરે માંડ કોઈકને જામીન કરી ટયો .ં આપે મને મદદ કરવી જ જોશે; મેં
આપની ખાતર ઘણા લાભો જતા કયાર્ છે ; કાલે સવારે દસ વાગ્યે મળવા આવુ ં .ં " વગેરે.
અવાજમાં આદે શના જ વરો હતા.
શેઠને ભય પેસી ગયો. આ િવજયચંદ્ર પોતાના બચાવ માટે મને તેમ જ સુશીલાને
પોતાના સાહેદ પે અદાલતમાં ખેંચાવશે તો? સુશીલા અદાલતમાં? મુબ
ં ઈની ફોજદારી
કૉટર્ માં મારી સુશીલા? હજાર આંખોનાં ભાલાં વ ચે મારી દીકરી? મારી લાડલી સુશીલા?
એના દપર્નો તો ચ ૂરો થઈ ચ ૂક્યો હતો. આ ભગ્નગૌરવના ઉકરડા ઉપર બેઠેલ ું એનુ ં
દય પોતાને ખાલી ખાલી અને સ ૂનુ ં સ ૂનુ ં ન લાગે તેટલા ખાતર હજુ પોતાની પ્ર યે થોડો
દપર્ ધારણ કરી રાખવા માગતું હત,ું પણ અદાલતમાં િવજયચંદ્રને હાથે સુશીલાના
ઘસડાવાના િવચાર સંસારની આ એકની એક ી પરના તેના વાિમ વના દપર્ને દળી
નાખી તેના મગજમાં એવી રીતે ઘ ૂમી ર ો હતો,
રીતે આપણે સ ૂતા હોઈએ ને ઘરના
ખપેડામાં કાળો નાગ આંટા મરતો હોય.
રાત્રી ઝમ ઝમ ચાલી જતી હતી, ાસો છ ાસના અવાજ પણ િસસકારા મારતા
સરપો સમા થતા હતા.પોતે વાદળી ગ્લોબવાળી બ ી પેટાવીને પ નીના ઓરડા તરફ ગયો,
હૈયા પર લળીને ધીમેથી પ ૂછ :ું

"જાગો છો?"
પ નીએ આંખો ક્યારે ઉઘાડી એની તો ખબર પડી જ નહીં, "આવી હો!" એટલા જ
શ દો, જરાકે િનંદેભયાર્ નહીં પણ રાતરાણીનાં લો વા સંભળાયા. સુશીલા ન જાગી જાય
તેવી સલ ૂકાઈથી એ પિતના પલંગ પાસે જઈ ઊભી રહી.
પિતએ નજીક ખેંચી કે પોતે એના પશર્માત્રથી આપોઆપ ખેંચાઈ ગઈ? એ તો
વીજળીનો વાદળરં ગી દીવો જાણે - આપણને શી ખબર?
"બચાડા જીવ!" ભાભુ- દયનો એ શ દ જગતનાં સૌ કોઈને માટે નીકળતો હતો.એ
ઉદ્ ગાર અ યારે નીક યા વગર જ આ માના ઘુ મટમાં ઘ ૂમરાટ કરતો ર ો, ને એમણે
પિતના શરીરે હાથ પસાય .
...કેટલાં વષર્ પછી?
પિતએ ક :ું "સવારની ગાડીમાં તમે ને સુશીલા દે શમાં જશો?"
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એ જ વાક્ય રાતે ક ું હત.ું યારે તરત જ પગનો ચંપલ ટયો હતો! એ જ વાક્ય
અ યારે બોલાયુ.ં પણ યારે તો પ નીના કંઠ ફરતી પિતના કરની માળા રચાઈ.

23. પહલી ચકાસણી
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'બચાડા જીવ' એવો અંતરો ાર અનુભવતી પ નીએ ભાંગતી રાિત્રના એ ત્રણેક વાગ્યે
પિતના કંઈક વષ પછીના ખેંચાણમાં માથુ ં નમત ું મ ૂ .ું કપાળ કપાળને અડ ,ું યાં તો
પોતે દાઝી ઊઠી. વામીનુ ં લલાટ અનેક પ્રકારના ઉ કેરાટના ચ ૂલા પર ખદબદતી તેલ-કડા
સમુ ં હત.ું એ આિલંગનમાં સાિ વક શાંિતની શીતળતા કયાં હતી! પ્રસ પ્રેમની મધુરી હ ં ૂ
પણ નહોતી.

ta

"સુશીલા કયાંક જાગશે...." એમ બોલી એણે માથુ ં હળવેક રહીને સેરવી લીધુ.ં
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"ઉપડી શકશો સવારની ગાડીમાં?"
"શા સાટુ નહી! તમે કહેતા હો તો...
"હુ ં અ યારે કહુ ં ં તેન ુ ં કારણ બદલી ગયુ ં છે મને હવે આંહીં સુશીલાને રાખવામાં
આપણી આબ ની રક્ષા નથી લાગતી. તમે બેવ જણાં થોડા િદવસ થોરવાડ જઈ આવો. હુ ં
તેજપુર આપણી દુકાન પર તાર કરી દઉં .ં મહેતો આજ ને આજ થોરવાડનાં મકાન
સાફસ ૂફ કરાવી આવશે."
"ભલે."
"તો અ યારથી જ તૈયારી કરો."
"બધું જ તૈયાર છે . લ ૂગડાલં ાં િસવાય તો કાંઈ લઈ જવાનુ ં નથી."
થોરવાડમાં ત્રણ જ વષર્ પર ચણાવેલા નવા મકાનમાં તવેથાથી માંડી થમ િમટર
સુધીની તમામ ચીજો ચંપક શેઠે વસાવી મ ૂકી હતી, એટલે મુબ
ં ઈથી બીજુ ં કશુ ં લઈ જવાની
જ ખરે ખર જ ર નહોતી.
"ભાઈને ને વહન
ુ ે વાત કરી છે ?"

"એ તો સવારે કહી દે શ.ું ભાઈ તો સમી સાંજનો ઘ ટી ગયો છે . એને બાપડાને કયાં
ખબર છે કે આ િદવસ છે કે રાત?"
"તમારંુ શરીર સાચશો ને?"
"એ તો સચવાશે."
"એક વાત કહેવા

ો તો કહ.ુ ં "

"ના. એ વાત તારે કહેવાની નથી ને મારે સાંભળવાની નથી. મારા મનમાં ગાંઠ પડી
ે
ગઈ છે . એ ર ચાના ખંડર
વા ઘરમાં મારે દીકરી દે વી નથી એ ત ું વજ્રલેપ જાણ . આજ
રાત્રે એ છોકરો
બોલી ગયો છે તે મારા કાનમાં કડકડત ું તેલ થઈને રે ડાણુ ં છે . તને કહી
રાખું ં કે દે શમાં રાજકોટ, જૂનાગઢ વગેરેમાં ઠેકાણાં ઘણાં છે , તપાસ રાખ - હુ ં યે આંહી
બેઠો બેઠો તજવીજ કરીશ."
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પ નીના હાથ તે વખતે પિતના પગનાં તિળયાં ઉપર ફરી ર ા હતા. એણે માથુ ં
નમાવીને ધીરે ધીરે એ પિત-ચરણો પર અડકાડી દીધુ.ં પણ નુ ં કપાળ બેહદ સંત ત હત ું
તેના પગનાં તિળયાં શીતળ હોઈ ન શકે. એ પગની રજ લલાટે લીધી ન લીધી થઈ.
પિતના દયમાં એકેય કૂંપળ ટી નહીં. ગવર્ની ઘાયલ થયેલી ણા ફરી પાછી ટ ાર થઈ
ગઈ હતી. વાદિળયા દીવાના સૌ ય શીતળ પ્રકાશને પણ ઉકાળી ખદખદાવી નાખે તેવી,
પિતની અિભમાન-વેદના ને ઓલવવા માટે મનમાં ને મનમાં ધમર્ના શાંિતપાઠ રટતી પ ની
આખરે િનરાશા લઈને પોતાની પથારીએ ચાલી ગઈ, યારે એનુ ં મન કહેત ું હત ું કે 'આ
મેળાપ શું છે લી વારનો છે ? ફરી વાર શુ ં આ ઘરમાં આવવાનુ ં નથી?'
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સવારે જાગેલી સુશીલાએ કાિઠયાવાડ જવાનુ ં ભાભુ સાથેન ુ ં પિરયાણ સાંભ યુ ં યારે
તેન ુ ં અંતર પોતાની સાતેક વષર્ની બા યાવ થાના નદીતીરે જાણે પા ં વ યુ ં , પોતાનાં
કપડાં એણે અધાર્ કલાકમાં ભરી લીધાં; પોતે જાણે કોઈ અજગર-મુખમાંથી બહાર
નીકળવાની હતી. પોતે શા માટે જતી હતી, ક્યાં જતી હતી, કેટલા િદવસને માટે -એનુ ં જ્ઞાન
પામવાની જ ર નહોતી. એક કેદખાનેથી બીજા કેદખાને જતો કેદી પણ
મીઠી રાહત
અનુભવે છે , તે શુ ં ઓછી હોય છે ?
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સવારે સાડા સાત વાગ્યે મોટરે ઘર છોડ .ું મોટા બાપુજી પણ ટે શન સુધી વળાવવા
સાથે ચા યા. પુત્રીનો સગો િપતા મોટાભાઈની કરડી હાજરીમાં દીકરીને 'આવ બહેન ,
સાચવીને રે ' ,'એટલું લાડવચન પણ ન કહી શક્યો. જતાં જતાં પુત્રીના નયન િપતાની દશા
દે ખી સજળ બ યાં. િપતાના વો કોઈ એકલવાયો દુ:ખી આ ઘરમાં નથી, તેન ુ ં ભાન
સુશીલાને પહેલી જ વાર થયુ.ં બાપ-િદકરી એકેય િદવસ ભેળાં બેસીને વાતો નહોતાં કરી
શક્યાં. ઝાડ ઉપરથી ઝાડની છાલ જુદી પડે છે યારે છાલને ઉતરડાવુ ં પડે છે . સુશીલા એ
જ રીતે િપતાના જીવન પરથી ઉતરડાઈને ચાલી.
ટેશન પર ગાડી ઉપડવાને ત્રણ જ િમિનટની વાર હતી યારે સુશીલાએ સેક ડ
ક્લાસ દરવાજામાં લેટફોમર્-પાસ દે ખાડીને દાખલ થતો જુવાન દીઠો.
એ આવનાર િવજયચંદ્ર હોઈ શકે જ કેમ? એ મકકમ ચાલ નહોતી. એ કોટ પર
કરચલીઓ પડી હતી. એ ટોપીમાંથી વાળની લટો બાહર ડોકાઈને મ તકની અિ થરતાની
ચાડી ખાતી હતી. મ પરનો પસીનો ચ ૂસતો એ રે શમી માલ કોઈ કબાટની લ ૂળ લ ૂછતા
મસોતાનો કુટુંબી ભાસતો હતો.
છતાં એને સુશીલાની આંખોએ પારખ્યો. દે ખતાં જ એણે હેબત ખાધી, મ ફેરવી
લીધુ,ં માથે સાડી સરખી કરી.

આવનાર િવજયચંદ્ર હતો. દસ વાગ્યે આવવાનો હતો, પણ અધીરો બની સવારે જ
શેઠને ઘેર પહ ચેલો. રાતમાં બનેલી બીનાથી અજાણ રહેલા સુશીલાના િપતાએ એને
સમાચાર આ યા કે તરત એ ટેક્સી દોડાવીને ટે શને આવી પહ યો.
"વાહ રે વાહ!" એણે

ાસભેર ક ,ું "મને ખબર પણ ન આ યા?"

"તમને કોણે ક ?ું " ભ ઠા પટે લા ચપંક શેઠે પ ૂછી જોયુ.ં
"પાંખા શેઠે."
પોતાના બેવકૂફ નાના ભાઈ પર ચપંક શેઠને તે વખતે એટલી ચારી થઈ કે ઘેર
પહ ચી તમાચો ચોડવાનુ ં મન થયુ.ં
"કેમ એકાએક?" િવજયચંદ્ર ે પ ૂછ ,ું
"શરીરે ઠીક નથી રહેત ું એટલે હવાફેર કરવા."
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"પણ આંહીં કયાં ડોકટરોનો દુકાળ છે ? નાહક દે શની પાંચ શેર ધ ૂળ ખાશે, મને પ ૂછવુ ં
તો હત?ું આ તો ઠીક નથી થતું . હજુય કહુ ં ં કે દાદર ટે શને ઉતારી લઈએ."
એક ાસે એણે ધોધમાર ઉ ારો કાઢયા. પ્ર યેક ઉ ાર સુશીલાને વીંછીંના ડંખ સમ
વાગ્યો. રાતે ટે િલફોન પર પાંચ વાર ઉ ચારે લા 'ન ટ' શ દને છ ી વાર ઉ ચારીને
પરખાવવા મન થયું કે 'હજુય મારી માિલકી થઈ ચ ૂકી માને છે , ન ટ!'
"અને અમારા દે વનાં દશેરાનાં િનવેદ પણ કરવાં છે ."ચંપક શેઠે બચાવ વધાય .
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એ એક િમિનટમાં તો ડબાની બારી પાસે િવજયચંદ્ર બેત્રણ રીતે ડોકાયો, પણ
સુશીલાના મુખની એક રે ખા પણ જોયા વગર રહી ગયો.
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પોતાને િહંમતવાન માનનાર ચંપક શેઠના મ માંથી આ જુવાનની ધ ૃ ટતાને ડારતો
એક બોલ સરખોય બહાર ન નીકળી શક્યો.
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ગાડીની સીટી વાગી અને એિ જનનો આંચકો લાગ્યો કે તરત િવજયચંદ્ર ે " યો યારે ,
મારે ય દાદર કામ છે તે..." એમ બોલી ડબાનુ ં બારણુ ં ખોલી પ્રવેશ કય . ચપંક શેઠ વીલે
મ એ થોડી વાર લેટફોમર્ પર ઊભા રહી પાછા વ યા.
િવજયચંદ્ર ે પોતાની ગુમ થયેલી વ થતાને પાછી ધારણ કરવા તા કાિલક પ્રય નો
માંડી દીધા. એણે ભાભુ-સુશીલાવાળા ખાનામાં જ બેસવા બેઠક ગોતી. બંને સામસામી
પાટલી પર બેઉ ીઓનાં િબછાનાં લાંબાં થયાં હતાં. ન સુશીલાએ એની સામે જોયુ,ં ન
ભાભુએ નજર કરી. છતાં યારે એણે િબછાનાને એક છે ડે બેઠક લેવા શરીર નમા યુ.ં યારે
ભાભુએ એને ક :ું "ભાઈ , તમે બાજુના ખાનામાં બેસો તો સારંુ ."
ભાભુએ ધારણ કરે લી આ કઠોરતામાં સુશીલાને જાણે કે સંગ્રામમાં ઊતરવાની
પરવાનગી આપતો ને ચાનક ચડાવતો ભેદી નાદ હતો.
બાજુના ખાનામાં જઈને પણ િવજયચંદ્ર ે ભાભુની ને પોતાના વ ચે ફક્ત ઓિડંગણનુ ં
પાિટયું જ રહેવા દીધુ.ં ભાભુએ શરીર સંકોડીને અંતર વધાયુર્ં અને સમોવડ બે'નપણીની
માફક સુશીલાને વાતોએ ચડાવી. આડીઅવળી, નકામી-નકામી,
કાંઈ બાબત હાથ ચડી
તેના ઊપર મોટે અવા અને મોકળા મને વાતાર્ લાપ માંડનાર ભાભુનો દુ ો ઈરાદો સુશીલા
પણ વરતી ગઈ, િવજયચંદ્રને એ વાતોની સંજવારીમાં એક તણખલાની મ વાળીઝાડી
નાખી દાદર ટે શન સુધી અળગો ને અળગો રાખવાનો એ આશય હતો. ભાભુમાં આટલી
કાબેિલયત ભરી છે તે જ્ઞાન સુશીલાને પણ પહેલવહેલ ું જ થયુ,ં ને એ છોકરી ગજબ તાનમાં

આવી ગઈ. ભોળાપણું , ભિદ્રકતા, ગાંભીયર્, ગરવાઈ વગેરે ભાભુના ગુણો નીરોગી તેમ જ
વયં િરત હતા એટલે જ એની પાંદડીઓના સંપટુ માં આ િવનોદનો પિરમલ સચવાયો
હતો.
દાદર ટે શને ભાભુ-સુશીલાવાળા ખાનાને દરવા થી ઊતરવાની હામ હારી બેઠેલો
િવજયચંદ્ર બી બારણેથી ઊતરી ગયો, યારે બંનેએ ફરી શાંિત ધારણ કરી.
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આખી મુસાફરીમાં સુશીલા એક કૌત ુક અનુભવી રહી હતી. ભાભુની દૃિ ટ જાણે કે
સુશીલાની એકેએક િક્રયાને, પ્ર યેક ચે ટાને બારીકીથી માપી રહી હતી. િદવસની ગાડી હોઈ
ટેશને ટે શને ભાતભાતનાં ઉતારુ ચડતાં-ઊતરતાં, બેસવા દરિમયાન સુખદુખની વાતો
ચલાવતાં, ગંદકી કરતાં, બાળકોને રમાડતાં-રોવરાવતાં, ગાંિઠયા દે તાં ને ઢીંકો મારતાં.
સુશીલા તેમનાથી િબ તર કે સાડી સંકોડતી નહોતી; તેમનાં છોકરાંની કોઈ રીતે સારવાર
કરતી. કોઈને ઉપલા પાિટયા પર ઘોિડયાનુ ં ખોયુ ં બંધાવવા મદદ કરતી, ને પાસે બેઠેલી
માતાઓના ખોળામાં બાળકો દે ખી પ ૂછાપ ૂછ કયાર્ કરતી: કેટલાં વષર્ન ુ ં થયુ?ં શુ ં ખવરાવો છો?
એના બાપ કયાં છે ? તમે કેમ એના બાપથી નોખાં રહો છો? ગામડે શાની મજૂરી કરો?
દવાદા નુ ં શું થાય? વગેરે.
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મુબઈની
ં
છોકરીઓ
વાતોમાં દે શી લોકા જોડે કદી જ રસ ન લઈ શકે, તે બધી
વાતોમાં િદલને પરોવતી ભત્રીજી ભાભુને તદ્ ન 'દે શી' લાગી. ઘેર મા તર રાખીને પાંચ
ચોપડી અંગ્રેજી ભણી છે એવું કશુય
ં આ મભાન આ છોકરીને નહોતુ.ં ર તામાં વાંચવા
સુશીલા એકેય ચોપડી -વાતાર્ની કે કિવતાની- નથી લાવી તે પણ ભાભુને મન એક મમર્
ભરી વાત હતી.
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" યારે ર તો કેમ કરીને ખુટાડીશ, બાઈ?"એ પ્ર નના જવાબમાં સુશીલા કહેતી હતી કે
"આટલાં બધાં માણસો જગતમાં ભયાર્ં છે એની જાણે કે મને ખબર જ કેમ નહોતી, એવુ ં એવુ ં
થાય છે ભાભુ! એવું કેમ થતું હશે, હ ભાભુ?"

ta

"ડાહી બહ!ુ મુબ
ં ઈમાં તો માણસગંધીલી થઈને ઘરમાં ભરાઈ રહેતી!"

pu
s

"કોણ જાણે કેમ, ભાભુ, પણ આંહીં ગાડીમાં મને માણસોની ગંધ ગમે છે . આ
ધાવણભયાર્ં મ વાળાં છોકરાંની સોડમ મીઠી લાગે છે ."
ટેશને ટે શને ઊતરતી ીઓને સુશીલા કહેતી: "તમે પહેલાં ઊતરી જાવ, બે'ન!
પછી હુ ં તમારો છોકરો તમારા હાથમાં આપુ ં ,ં ઊતરો, ડોશીમા, પછી તમારંુ પોટકું હુ ં તમને
ઉતરાવવા લાગુ.ં "
આખે માગેર્ આ એનો શોખ હતો. એમાં દયા નહીં પણ પ્રસ તા હતી. કોઈ ઉતારુને
િવશે 'અરે રે િબચારાં' વો ઉ ાર એણે કાઢયો નહીં. આટલાં બધાં લોકોને જોવાનો-મળવાનો
કેમ જાણે એ રાંકધરવ ન કરી રહી હોય!
રાતના નવેક વાગ્યે ગાડી સાબરમતી પાર કરીને કાિઠયાવાડમાં પ્રવેશતી હતી યારે
સ ૂતેલી સુશીલા એકાએક આંખ ઉઘાડી બેઠી થઈ ચારે બાજુ જોવા લાગી: "ભાભુ!" એટલું
બો યા પછી વધુ ઉ ચાર ન કાઢી શકી.
"શું કહેતી'તી, ગગી?"
"કાંઈ નહીં."

"પણ હજીયે તું મારાથી આટલી કાં ચોરી રાખ? કહી નાખ ને, બાઈ! પેટમાં સંઘરીને
સ ૂતી રહીશ તો નીંદર કયાંથી આવશે? આટલા નાનપણમાં જ મનને લોચ લોચ કરતાં ન
શીખવીએ, બે'ન!"
"ભાભુ, મને મારા મોટા બાપુજી યાદ આ યા. અ યારે ઘેર શુ ં થત ું હશે? "
"કેમ શુ ં થતું હશે?"
"ઓ બે જણા આવેલા હશે ખરા ને?" આ વાકય એણે એટલે ધીરે થી ક ું કે જાણે
શ દો ઘઘ
ં ૂ ટમાંથી સયાર્.
ચમકવાનો કે ગભરાટ બતાવવાનો તો ભાભુનો વભાવ નહોતો. પણ ઓિચંતી કોઈ
ફાળ ઊઠતી યારે એના ચહેરામાં સહેજ યામરં ગી એક ત વ જાણે કે ઘટં ૂ ાઈ રહેત.ું
બેઉ ણી સામસામી મીટ માંડ બેસી રહી, બેઉના મનોભાવ તદાકાર બ યા: ટ્રે ન
પાછી વળે તો કેવ ું સારંુ !'
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ભાભુના મ પર ઘટં ૂ ાત ું વાદ ં તે પછી તરત પસાર થઈ ગયુ,ં એના મુખ પર લાલ
ુ
લાલ રિધરાિક્ષરે પ્રાણ જાણે કે અક્ષરો પાડતો હતો: તે િદને પરોઢના ત્રણ વાગ્યા ટાણાના
અક્ષરો પાડતો હતો: તે િદને પરોઢના ત્રણ વાગ્યા ટાણાના અક્ષરો: વામી-ચરણની ધ ૂળ
લલાટે પશીર્ રહી હતી તે ઘડીએ અંતરે પુકારે લ અક્ષરો: "આ ઘરમાં ફરી આવવાનુ ં નથી!
આ મેળાપ છે લી વારનો છે !"
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"સ ૂઈ જા તું તારે . બીવા વુ ં શું છે ?" એટલું કહયા પછી મ ને જરાક હસત ું કરીને
ભાભુ બો યાં: "ઓળખછ તારા મોટા બાપુજીને? એ બેય જણા આવીને જો કાંઈ તીનપાંચ
કરશે ને, તો એને રાંઢવે બાંધીને પકડી જનારા પોલીસ તારા બાપુજીએ ઘરમાં ગોઠવી જ
રાખ્યા હશે - જાણછ તુ?"
ં

ta

સુશીલાએ થોડી વાર આંખો બીડી દીધી. ભાભુએ આપેલી ક પના એને ગગ
ં ૂ ળાવવા
લાગી. એને ભાભુની આંખો જાણે પ ૂછતી હતી કે' છોકરી, ત ું ભારી પક્કી છે . તારે નામ લેવ ુ ં છે
બાપુજીની િચંતાનુ ં , ને તને અંદરથી દાઝે તો છે પેલા બે દુ મનોનુ.'ં
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ફરી એણે આંખો ખોલી યારે ભાભુએ મક્કમ અવા ક :ું "ને તારી બા જોયાં છે !
તારા મોટા બાપુજી ઉપર એ બે જણા જો હાથ ઉપાડે ને, તો તારી બા તેજાબનો સીસો લઈને
જ દોડયાં આવે. તેજાબની છાલક છાંટે તો શુ ં થાય ખબર છે ? એ સુખલાલના મ ઉપર તો
કાયમનુ ં િચતરામણ જ કરી ે. બળબળતા ફો લા જ ઊપડી આવે. ને આંખમાં પડે તો
તે..."
ભાભુ?"

સુશીલાએ ઊઠીને ભાભુના મ ઉપર હથેલી દાબી ક :ું "આમ શુ ં બો યે જાવ છો,
"કાં?"
"કેવ ું બીક લગાડે એવુ ં બોલો છો!"

"બીક લગાડે તેવ ુ ં કેમ? હુ ં તો તારા મોટા બાપુજીનુ ં ક્ષેમક યાણ વાં ં .ં તારા મોટા
બાપુજીનુ ં એક વ
ં ાડું તો હલાવી જુવે કોઈ, ખબર છે ? આખો મહો લો ગજાવી મ ૂકીને એ બેય
જણાને માથે ખ ૂન કરવા આ યાનુ ં જ આળ મ ૂકે. ભલે ને પચાસ હજાર ખરચવા પડે! એક
વાર ઈ સુખલાલને તો બેચાર વરસની લ િટપાવી ે ખબર છે ? બીશ મા."

મ માં સોપારીનો ઝીણો ચ ૂરો ચાવતાં ચાવતાં, એ ચાવણનો ટીપુ ં ટીપુ ં રસ ઉતારતાં
ઉતારતાં ઘણાં વષ પરના રં ગાવેલા દાંતની રાતી ઝાંય દીવાને અજવાળે ઝલકાવતાં
ઝલકાવતાં ભાભુ સુખલાલના શરીર પરનાં તેજાબ છાંટણાંની ને સુખલાલના બેપાંચ વષર્ના
કેદી-જીવનની ક પના-મ ૂિતર્ એવી તો િલ જતથી દોરતાં હતાં કે સુશીલાને સદાય ગમતાં
ભાભુ પર ઘડીક અણગમો આ યો. એને મોઢે લોહી ચડી આ યુ.ં એ ભાભુની સામેની બાજુએ
નજર ખેંચી લઈને િખજાયેલ મ એ બેઠી. ભાભુએ પ ૂછ :ું "હજીયે તારા મોટા બાપુજીની િફકર
કરી રહી છો ને? "
સુશીલાએ સામે ન જોયું એટલે ભાભુએ એને વધુ ચીડવનાર ચે ટા ચાલુ રાખી ક :ું
"મને તો લાગે છે કે તારા મોટા બાપુજી અગમચેતી રાખીને વેળાસર જ પોલીસખાતામાં
જઈ કહી આ યા હશે કે, આજ રાતે અમુક ટાઈમે અમારે ઘેર બેચાર મવાલી આવનાર છે ,
માટે પી પોલીસ મારે ઘેર બેસાડો. અને અ યારે તો એ રિઢયાળો સુખલો લના સિળયા
ઝાલીને 'માફ કરો,માફ કરો' કહેતો ઊભો જ નહીં હોય?"
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મ ફેરવી ગયેલી સુશીલાના કાન ઊલટા ભાભુની નજીક થયા. ભાભુએ અવાજ પણ
વધાય . ભાભુ પોતાના િચત્રમાં વધુ રં ગો પ ૂરતાં ગયાં: "ને તું જો ને, તારા મોટા બાપુજી
પગમાં માથું મ ૂકીને એ આંસુડે પગ ધોતો ધોતો માફી માગશે. તારા મોટા બાપુજીના વી
ફારગતી લખાવશે એવી એ લખી દે શે. એમ તો તારા બાપુજીના હાથ લાંબા છે ; એમ કાંઈ
તારા મોટા બાપુજી કોઈથી ગાં યા જાયા તેવા નથી! એ સુખલાલની તો બધી ઉફાંદ બેસારી
દઈને મુબ
ં ઈનો કેડો જ છોડાવી દે શે."
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બોલતાં બોલતાં ભાભુના મ માંથી સોપારી ખ ૂટી ગઈ હતી. જામનગરી સ ૂડી લઈને
ભાભુ નવો ચ ૂરો કરી મ માં ઓરતાં હતાં. પાસે બેઠેલ માણસના સોપારી ખાતી વેળાના
બચકારા ઘણી વાર આપણને બરછી વા લાગે છે . સુશીલાના કાનમાં એ બચકારાની તેમ
જ બોલાતા શ દોની બેવડી બરછી ચાલતી હતી. ભાભુ સામે કદી ન બોલાયેલ ું એવુ ં કાંઈક
અ યારે બોલાઈ જશે, એ બીકે સુશીલા બહાર ભાદરવા માસનો બફારો તેમ જ અંદર
િખજાયેલા દયનો ઉકળાટ છતાં ઓઢીને સ ૂઈ ગઈ. ભાભુને તો આથી પોતાની વક્ર વાણીને
ૂ તા મળી; વધુ પાનો પણ ચડયો. એણે પોતાનુ ં મ છે ક
વહેતી રાખવાની વધુ અનુકળ
સુશીલાના મ સુધી નીચું લઈ જઈને ચાલુ કયુ:ર્ં "એ તો સારંુ થયુ ં કે એ સુખલાલે બહાર
િલ ટ આગળ તારી કાંઈ છે ડતી ન કરી - એ આવેલ તો ઘણોય તને ભરમાવીને નીચે લઈ
જવા. ને પછી ફોસલાવી-પટાવી મોટરમાં ઉપાડી જઈ લગન કરી લેવા, બાપુ! એ તો
મુબઈમાં
ં
વા મવાલી િવજયચંદ્ર તેવા જ રિઢયાળા સુખલાલ: બધા એક જ િવ ા ભણેલા!
પારકી છોકરીને લાગ ગોતીને ફસાવી દે વી- પણ આ તો તારા મોટા બાપુજી ર ા પ ચતા
માણસ, એટલે..."
ઓઢેલી ચાદર ફગાવી દઈને સુશીલા બેઠી થઈ ગઈ, એટલું જ બોલી: "મને
સંતાપવાથી તમારા હાથમાં શું આવે છે ? " યાં તો એની ડોળા ઘુમાવતી આંખોમાંથી ડળક
ડળક આંસુનાં જાણે દડબાં પડયાં.
"તને સંતાપું

ં હ?
ુ ં " ભાભુએ અચંબાનો દે ખાવ ચાલુ રાખ્યો:

"અરે બે'ન, હુ ં તો ઊલટાની તારી િચંતાનુ ં ટાળણ કરંુ

,ં તને િહંમત આપુ ં

"આ યાં મોટાં...!" સુશીલા જળભરે લા ડોળા ઘુમાવતી એટલું જ બોલી શકી.
"પણ હુ ં શુ ં મોટી આવી? તારા મોટા બાપુજી..."
"મારે નથી સાંભળવી..."

.ં "

"તો કાંઈ નહીં, િચંતા તો ત ું જ કરતી'તી!"
"કરતી'તી! મોટાં! સમ

નહીં ને!..."

"તો હુ ં તારા પેટની વાત શું સમજુ,ં બાઈ કે ત ું નામ લેતી હઈશ તારા મોટા
બાપુજીની િચંતાનુ,ં ને િચંતા કરતી હઈશ કોઈક બીજાની?"
હજુય બોલતાં ભાભુના મ માંથી સોપારીના ચ ૂરાના બચકારા નહોતા ખ ૂટયા. હજુય
એમની આંખો ને એમના હોઠ ઉપર એક અધર્ ટ, અગમ મલકાટ તોળાઈ રહયો હતો. એ
બધુય
ં જોઈ-સાંભળી સુશીલા ગચ
ં ૂ વાઈ ગઈ. એનો કંઠ પ્રથમ ધ
ં ાયો ને પછી ભેદાયો. એણે
પોતાનો અવાજ દબાવી લેવા માટે ભાભુના ખોળામાં માથુ ં દાટી દીધુ.ં ભાભુએ એની પીઠ
પંપાળતાં પંપાળતાં ક :ું "કાિઠયાવાડની હવા અડી ન અડી યાં તો છોકરાંય કેવાં દુ ાં
બની જાય છે ? હ, બોલ તો ખરી, તારા મોટા બાપુજીને હેમખેમ વાંછીશ કે બીજા કોઈને? હ?
સાચું કહી દે ."
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"તમે-તમે તો ભારી ધરમી છો! કોક બીજાને તેજાબ છાંટવાની ને પોલીસમાં
સ પવાની વાતો બહુ શોભે છે મોઢામાં!" એટલું કહીને સુશીલાએ ફરી મ ભાભુના ખોળામાં
દાટી દીધુ ં .
"તો પછી તને સુખલાલની દયા આવી હતી એમ તારે ચોખ્ખું કહેવ'ુ તું ને , બાઈ! મને
તારા પેટની શી ગતાગમ પડે, બે'ન?"
"હવે મને કયાં સુધી બાળશો?"

la

"ત ું પેટ ટી વાત નહીં કર યાં સુધી."

ka

થોડી વાર ક્શો જવાબ સુશીલાના મ માંથી નીક યો નહીં, ભાભુએ પ ૂછ :ું "તને હુ ં કેમ
લઈ જાઉં ં કાિઠયાવાડમાં, જાણ છ!"
"કેમ?"

ta

"તારા વેિવશાળનુ ં કોઈ સારંુ ઠેકાણું નક્કી કરવા."
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"કરો તો ખરાં-જોઈ લઈશ!"
"શું કરીશ?"
"તે વખતે

સ ૂઝશે તે."

"તારા મોટા બાપ ૂજી તને કોણ જાણે કેવાય સુખમાં પાડવા માગે છે !"
"માગે છે - પોતાની આબ ને વધારવા. "
"આબ દાર તો આબ દારને ગોતે જ ને?"
"ભાભુ, હુ ં કહી રાખું

:ં મારે માટે કયાંયે જોશો નહીં, કોઈને જોવા બોલાવશોયે નહીં,"

"ને બોલાવશું તો?"
"તો હુ ં બોબડી, બે'રી ને લ ૂલી હોવાને ઢ ગ કરીશ; હુ ં બ ૂમબરાડા પાડીશ - આવનારા
ભાગી જ જવાના."
"તો પછી તેં શુ ં ધાયુ?
ર્ં "
"કેમ જાણે પોતાને ખબર ન હોય!"

"સુખલાલ?"
સુશીલા બોલી નહીં, મૌનભયાર્ કલેજાને સંઘરતો બરાબર છાતીનો જ દે હભાગ
ભાભુના હાથ નીચે હતો. પોતાના શરીરને પશર્મક્ુ ત રાખતાં આવેલાં ભાભુ સુશીલાનો
કાળજ-થડકાર બરાબર પારખી શક્યાં. સુશીલા સાડીનો છે ડો ચાવતી બોલી:
"બીજાંનાં પેટનુ ં પાપ તાગો છો, પણ પોતાના પેટમાં શુ ં પડયુ ં છે , તે કેમ કોઈ િદવસ
કહેતાં નથી?"
"મારંુ ક ું શા કામનુ?ં તેં નક્કી કયુર્ં હશે તેમાં મારે ક ે શુ ં કરવાનુ?"
ં
"એમ હોય તો હુ ં આજ સુધી શા સારંુ ખમતી હોત?"
" યારે શુ ં તું મારા બોલવાની વાટ જોવે છે ?"
"મારે વાટ કયાં જોવાની જ છે ? હુ ં તો તમારી સાથે જ જડાયેલી
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"એટલે?"

.ં "

"એટલે , તમે ના પાડશો તો કાયમને માટે તમારા ચરણોમાં જ બેસી રહીશ."
"ઠીક યારે , ચાર િદવસની વાટ જો .
િદવસે કહીશ."
"મને એક જ બીક છે ."

la

"હોય તે કહી દે ."

વુ ં હશે તેવ ુ ં તને આજથી બરોબર ચોથે

"તમે મારા મોટા બાપુજીની એટલી બધી ભિક્ત કરો છો ને, કે..."

ka

"કે હુ ં તને એના હાથમાં સ પી દઈશ, એમ ને?"

ta

જવાબમાં છોકરીનુ ં આખું શરીર ભાભુની હથેલીને મગ
ં ૂ ી ધડક ધડક કંપારીનો પશર્
કરાવી ર .ું
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"તો તો આટલા િદવસ હુ ં શા માટે જવા દે ત? તો તો એમના પગનુ..."
ં
ચંપલના મારની તાજી કથા હોઠે આવીને દોટાદોટ પાછી વળી હૈયામાં ઊતરી ગઈ.
"ને તું શાંિતથી સ ૂઈ જા. મુબ
ં ઈ આપણે ઘેર કાંઈ નહીં થયુ ં હોય. તારા મોટા બાપુજી
બપોરની ગાડીમાં જ નાિસક ચા યા જવાના હતા. કોઈ વાિણયાનો દીકરો વઢવેડ કરવા
બેસી ન રહે, બે'ન!"

24. સસરા ંુ ઘર
વળતા િદવસના સવારે આઠેક વાગ્યે તેજપુર ટે શન આ યુ.ં પેઢીની શાખા પરનો
ગુમા તો સામે લેવા આ યો હતો. તેને ઘેર જઈને જમવાનુ ં આટો યા પછી થોરવાડ જવા
માટે જલદી ગાડું જોડા યુ.ં "ટાઢો પહોર થયે નીકળજો, ઘેરે બધુ ં તૈયાર ટ પે છે , નોકરચાકર
પણ હાજર ઊભા હશે. રસોઈ માટે હુ ં ગોરને પણ ગોઠવતો આવેલ .ં " આવુ ં ઘણુય
ં
મહેતાએ સમજા યા છતાં 'વેળાસર પ 'ચી જઈએ' એમ કહી ભાભુએ િવદાય લીધી.
ર તામાં ભાભુએ સાથેના વોળાિવયાને પ ૂછપરછ કરવા માંડી:

" પાવટી ગામ આપણા ર તામાં આવે ને?"
પાવટી શ દે સુશીલાને ચમકાવી.
"અરધોક ગાઉ ફેરમાં રહી જાય છે , બા." વોળાિવયાએ ક .ું
" યાં દીપચંદ શેઠને ઓળખો?"
"કેમ ન ઓળખીએ, બા? આજ ભલે ભાંગી ગયા, પણ ખોરડું તો અસલ ખોરડું ને!"
"એના ઘરમાં મંદવાડ હતો, તો તેન ુ ં કેમ છે ?"
"હા યા કરે છે . બે દી સાજા તો બે દી માંદા, એમ રહે છે . દીપચંદ શેઠની પંડયની
ચાકરી જબરી ને, બે'ન! બાયડીની ચાકરી કરતલ તો દીપો શેઠ એક જ ભા યા!"
"આપણે એ મારગે જ ગાડું લેવરાવજો, ભાઈ. દીપા શેઠને ઘેર થાતા જાવુ ં છે ."
"બહુ સારંુ , બા! એ... આ ઉગમણો કેડો પાવટીનો."
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ગાડું નવે માગેર્ ચડ .ું ભાભુ સુશીલાની સામે જોતાં નહોતાં, છતાં આપોઆપ
સુશીલાએ પોતાનાં કપડાં સંકોયાર્. એ પોતાના સસરાને ઘેર જઈ રહી હતી, તેન ુ ં મગ
ં ૂ ું ભાન
થયુ.ં ભાભુએ આ ત્રાંસી નજરે િનહા યુ.ં
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પાવટી ગામને ર તે ગાડું ચડ .ું યાર પછી દે ખીતા કશા જ કારણ િવના એ કેડાની
બેઉ કાંઠાની સીમોને એકીટશે જોતી જતી હતી. એ શુ ં જોતી હતી તેન ુ ં ભાભુની ત્રાંસી આંખો
યાન રાખવા લાગી. કોઈક અદૃ ય ન ધપોથીમાં ભાભુ સુશીલાના મ નો પ્ર યેક ભાવ
ટપકાવતાં ગયાં.

ka

નજીક ચાલી આવતી િદવાળીના બાજરાને બપોરનો તાપ પકવતો હતો. તે
સુશીલાને મન માંડ માંડ જોવા મળે લી વ ત ુ હતી. આટલા કુમળાં છોડવાં પર આવાં પ્રખર
અિગ્નવષર્ણ!

ta

"હ ભાભુ," એણે પ ૂછ :ું "છોડવા બળી નહીં જતા હોય?"
"ના બે'ન," ભાભુએ જવાબ દીધો: "આટલા આટલા તાપ વગર દાણો પાકો જ ન
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થાય."

પાંખા પાંખા ડૂડ
ં ા; ધડા વગરની મોલાતનુ ં વાવેતર; ક્યાંઈક ભ ૂખડી બાજરો, તો
ક્યાંઈક પ્રમાણ બહારનો કપાસ; તો ક્યાંક વળી કંગાલ ઉ મવંતોની વ ચે આળસુ બાવાઓ
વાં પડતર ખેતરો; એને સાચવનારાં માનવીનુ ં ક્યાંઈક જ િવરલ દશર્ન.
સીમ જોતી સુશીલાએ જ રજોતા બેચાર પ્ર ો પ ૂછવા ઉપરાંત કશો જ કંટાળો, 'એ
મા રે !' એવો કશો જ મુબઈગરો
ં
ભયો ચાર બહાર પાડયો નહીં. ભાભુની ગુ ત ન ધપોથીમાં
પટ પટ આ અક્ષરો પડતા ગયા.
'દીપો શેઠ: જ બર ચાકરી કરનાર આદમી: ઈ વી ચાકરી કોઈથી ન થાય.'
વોળાિવયાનાં આ વચનોને સુશીલા મનમાં ને મનમાં વાગોળતી હતી, યાં ગાડું પાવટી
ગામની પાદરની નદી ઊતયુ.ર્ં વેકરો પૈડાંને ગ ં ગ ં કરતો હતો. ' યો બે'ન, પહ ચી ગયાં
આપણે પાવટીને પાર," એવુ ં વાક્ય વોળાિવયાના મુખમાંથી નીકળતાંની વારે જ સુશીલાએ
બહાર જોવાનુ ં પણ બંધ કરી સાડીને વધુ સંકોડી લઈ અંગો ઢાંક્યાં. લાજનો ઘ ૂમટો કાઢયો
નહીં છતાં સાડીની મથરાવટીની કોર અરધા કપાળને મઢી રહી.

"ત ું આંહી ગાડામાં રહીશ, બે'ન?" ભાભુએ પ ૂછ :ું " તો હુ ં એકલી ઊભે પગે જઈ આવુ,ં
તારા સા..." એટલું ક ા પછી પોતે સાવધાન બની એ વાક્ય અધ ૂરંુ મ ૂ .ું ને સુધારે લ ું
વાક્ય ઉ ચાયુ:ર્ં "સુખલાલનાં બાની તિબયત જોઈ આવુ.ં "
"હુ ં આવુ ં તો? " સુશીલા સહેજ ખચકાઈને બોલી.
"તને કેમ કરી લઈ જવી?'
"હુ ં યાં કાંઈ નહીં કરંુ ."

'કાંઈ નહીં કરંુ ,' એવા શ દોનો દે ખીતો અથર્ કાંઈ જ નહોતો, છતાં એ વાક્ય એક
એવો ભાવ પ્રગટ કરવાને વપરાયું હત ું કે ' હુ ં યાં આવીને બહુ જ િવનયપ ૂવર્ક વતીર્શ.'
"મંદવાડવાળા ઘરમાં તું ક્યાં આવીશ? અકળાઈ જઈશ."
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આ ઉ ારનો કે કટાક્ષનો જવાબ સુશીલાએ બહુ િવિચત્ર રીતનુ ં હા ય કરીને આટલો
જ આ યો: "લે!"
એ 'લે!' ની અંદર જ ભત્રીજીએ ભાભુની પટકી પાડી નાખી અને 'લે!' કરતાં િવશેષ
કશો જ ઠપકો સાંભળવાની રાહ જોયા વગર ભાભુએ ગાડું ગામમાં લેવરા યુ.ં
ગામના દરવાજામાં દાખલ થતાં જ એક ઝન ૂની ખિં ૂ ટયાએ ગાડાના ગુલામ બળદને
પોતાની આઝાદીનો ચમ કાર બતાવતું ગ ં ઘુમરા યુ,ં ને ત્રાડ મારી માથુ ં ઉછાડ .ું
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ગામની બજાર સ ૂનકાર હતી. ઠેકાણે ઠેકાણે થયેલાં કાદવનાં કચકાણને ચગદતું ગાડું
ચોરો વટાવત ું હત ું યારે ચોરા પરથી પણ સુશીલાએ િનરુ મી બે પગી-પસાયતાના ને
ગામના બે-પાંચ જમીનદાર કાઠી જુવાનોના ઠ ા શ દો સાંભ યા.

ta

ka

ભાભુએ જોયું કે સુશીલા નહોતી સુગાતી કે નહોતી ધડક ખાતી. મુબઈના
ં
મકાન
પાસેની સડક પર મોડી રાતે છાકટા બની નીકળતા દા િડયાઓનો કે અપશ દો કાઢતા
ગુડં ાઓનો વારં વાર ને પિરચય હતો, તે સુશીલાને આ ગામડાના નવરા લોકોની વાણી
સંભળીને 'ઓ મા રે !' એવો કોઈ જ ઉ ાર કાઢવાનુ ં કારણ ન લાગ્યુ.ં
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વેળાિવયાએ આગળ પહ ચી જઈને વાકેફ કરે લા દીપચંદ શેઠ - સુખલાલના બાપા ગાડાની સામે ચા યા આવતા હતા, તેન ુ ં એક ક્ષણ દશર્ન કરીને સુશીલા િવનયભેર મ ફેરવી
ગઈ. ખુ લે શરીરે હતા, છતાં માથે પાઘડી મ ૂકી હતી, બેઉ હાથને ચોળતા ચોળતા ચા યા
આવતા હતા. ચોળી ચોળીને એ સફેદ સફેદ શુ ં ખંખેરી નાખતા હતા? વેળાિવયાએ આગળ
આવીને ભાભુ પાસે વધાઈ ખાધી: "બાપડાં રાંધતા રાંધતા ઊઠયા છે ."
"અરે , બચાડા જીવ!" ભાભુએ હવે સમજ પડતાં ઉ ાર કાઢયા: "આ તો લોટવાળા હાથે
જ ઊઠયા લાગે છે . ઠેઠ અટાણે રાંધવાનુ?"
ં
"હા," વેળાિવયાએ ક ,ું "વહુ માંદા છે , ને વધારામાં મોટી દીકરી સ ૂરજનેય તાવ
આવે છે . એટલે દવાદા લાવતાં-કરતાં મોડું થયુ ં લાગે છે ."
સ ૂરજ! એ નામ સુશીલાને કાને પડતાં જૂની મ ૃિત સળવળી! સ ૂરજ નામ તો પોતાને
એક વાર કાગળ લખનાર નણંદનુ ં જ હત.ું એ સ ૂરજને પોતે જવાબ કે પહ ચ પણ લખેલ
નહીં. એ સ ૂર થોડીક જૂની ફાટે લ ચોપડીઓ મગાવી હતી, પણ પોતે મોકલી શકી નહોતી.
એ સ ૂરજ...
આટલો િવચાર થયો યાં તો દીપચંદ શેઠે ગાડાની નજીક આવીને ભાભુ સામે હાથ
જોડયા: એના મ ની ત્રાંબા વરણી ચામડી સહેજ ઝાંખા પડેલા હાડાંનો રં ગ ઝલકાવતી હતી.

"બે'ન! બાપા! ત ું ક્યાંથી?"
એ શ દો વડે એણે ભાભુને આદર દીધો.
"જુઓ, આવી તો ખરીને કાકા?" ભાભુએ સામો ટૌકો કય : "ને પાછી એકલીયે નથી
આવી. તમારી દીકરીને પણ લેતી આવી .ં "
"આંખ્યું ઠરે છે મારી, બેટા! સો વરસનાં થાવ." સુશીલા પ્ર યે આ કહેનાર પુરુષ
સમજતો હતોકે િવજયચંદ્ર વા કોઈ બીજાને ક્યારનીયે વરી ચ ૂકેલી આ એક વખતની મારી
પુત્રવધુ ઉપર મારો કશોય અિધકાર નથી ર ો: એ અથર્માં જ 'તમારી દીકરી' શ દો યોજાયા
છે .
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સુશીલાની મથરાવટીને િકનાર પાદરમાં હતી તે કરતાં હજુયે િવશેષ નીચે ઊતરી
હતી ને એક બાજુએ નજર પરોવીને એ આ પુરુષના લોટવાળા હાથ જ જોઈ રહી હતી.
મુબઈમાં
ં
એણે કોઈ િદવસ કોઈ પુરુષને રાંધતો જોયો નહોતો. એને જોયા હતા માંદી અથવા
રજ વલા પ નીઓને પાડોશીઓની દયા પર છોડીને રે ટોરાંમાં જઈ પેટ ભરી લેનારા
પુરુષો. અને પોતાના ઘરમાં તો કોઈ પ્રસંગે પુરુષે રાં યુ ં હોય તેવી મ ૃિત નહોતી. આંહીં તો
પાછો આ પુરુષ લોટવાળા એઠા હાથે બહાર મહેમાનોનુ ં વાગત કરવા આવતાં પણ
શરમાયો નહોતો.

la

ગાડાને ખડકી નજીક લઈ જઈ બળદનાં જોતર છોડા યાં. તે પછી બંને
ીઓ
ઊતરીને અંદર ગઈ. દીપચંદ શેઠ ગાડાવાળાને "હાલો ભાઈ, નીરણની ગાંસડી લઈ જાવ,"
એમ કહી અંદર આ યા ને ઓશરીમાં ઝટ ઝટ ઢોિલયો ઢાળી, ઉપર ધડકી પાથરી
મહેમાનોને ક :ું "બેસો, બાપા!"

ka

"ક્યાં છે મારાં કાકી?" ભાભુએ પ ૂછ .ું

"બેસો ને બે'ન, પછી એ છે યાં લઈ જાઉં. ઉતાવળ શી છે ?"

ta

"ના, ના, કાકા, યાં એમની પાસે જઈને બેસીશુ.ં "
" યાં બેસવા કરતાં, બે'ન આંહીં ઠીક છે ."

pu
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"પણ શુ ં કારણ છે ?"

"મંદવાડ વ યો છે ખરો ને, એટલે કાંઈક ગંદકી પણ વધે ને! ઓરડામાં હવા
બગડેલી હોય..."
" યો હવે રાખો રાખો, કાકા!"
એમ બોલતાં ભાભુ ઘરની અંદર ચા યાં. તેની પછવાડે સુશીલા ચાલી.
"મારા સોગંદ બે'ન," એમ બોલતા દીપચંદ શેઠે ભાભુને "એક ઘડી સાત ખમો, પછી
હુ ં તમને લઈ જાઉં - અબઘડી," એમ કહીને દૂ રના એક ઓરડામાં દોડતા જઈ ઉતાવળે
ઉતાવળે એક નિળયામાં ચ ૂલાનો દે વતા મ ૂકી તે પર લોબાન ભભરા યો અને યાં ખાટલે
સ ૂતેલ પ ની ને ખબર આ યા: "ચંપક શેઠનાં વહુ આવેલ છે , ભેળાં સુશીલા છે , તને આજ
સુધી ક ું નથી તે કહી દઉં :ં સુખલાલના સગપણની હુ ં મુબઈમાં
ં
ફારગતી આપીને જ
આવેલ હતો. એ યાનમાં રાખી ત ું વાત કર ."
એવી ભલામણ કરી, બહાર આવી, "ચાલો બે'ન! હવે પધારો," એ શ દે એણે બેઉ
મહેમાનોને પ ની પાસે લીધાં, ધડકી પાથરી દીધી. ને પછી જલદી પોતે સામેની ઓસરીએ
એક ઓરડા પર પહ યો. યાં પથારીએ સ ૂતી સ ૂતી તાવમાં લોચતી પુત્રીને પણ એણે

સ ૂચના દીધી "સ ૂરજ! બેટા! મે'માન આવેલ છે . હમણાં તને આંહીં મળવા આવશે, પણ એને
'ભાભી ભાભી' કરીને બોલાવીશ મા, હોકે? એને એવાં વેણ સારાં ન લાગે."
"હો! કોણ? હ બાપા, કોણ? ભાભી? સુશીલાભાભી?" સ ૂરજ તાવભયાર્ં સળગતાં લોચન
જોરથી ખોલીને પ ૂછવા લાગી.
"એ હેય! છીલાભાભી!" સ ૂરજની પથારી પાસે બેસીને એના કપાળે પોતાં મ ૂકતો એક
છ વરસનો છોકરો જોરથી બોલી ઊઠયો. એણે પોતાની પસે બેઠેલી એક ચાર વષર્ની
છોકરીને ક :ું " એ હેઈ... પોટી! છીલા..."
"અરે ભાઈ! સૌ એકસામટાં ગાંિડયાં કાં થયાં?" એમ કરીને બાપ ત્રણે બાળકોને
સમજાવવા બેઠો " કોઈને 'ભાભી ભાભી' નહીં કહો તો હુ ં તમને રોટલીને માથે ગોળ દઈશ."
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છોકરાં બાપનો ઠપકો સમ યા વગર જ ચ ૂપ થઈ બેઠાં. ને િપતા પાછો સામી
પરસાળે ચા યો. એણે એકઢાિળયામાંથી ઘાસના પ ૂળા બહાર કાઢી જ થો ખડક્યો, ને પછી
અંદર રસોડાને ઓરડે પ્રવેશ કરવા જાય છે યાં તો એણે સળગતા ચ ૂલા પર તાવડી મ ૂકીને
અધ ૂરા રહેલા લોટને પાણીમાં મસળતું કોઈક દીઠું.
"અરે , બાપ! બાપ!"

એટલું બોલીને એ પાછા ફરી બહાર નીક યા. પ નીની પથારીવાળા ઓરડામાં જઈ
બેબાકળા પ ૂછ :ું "ચ ૂલે કોણે સુશીલાને બેસાડેલ છે ?"

la

.ં ..?"

"ના... ના, બે...સા... રા... ય... કાં... ઈ? ... હ.ુ ં .. એ... વી... અ... ણ...સ... મ... જુ...

ka

" અરે આ બેઠાં બેઠાં લોટ મસળે ."
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એટલું જ બોલીને દીપા શેઠ ઘરની બહાર નીકળી ગયા. એકઢાિળયામાં (કોઢમાં)
એક વાછડી બાંધી હતી તેની પાસે જઈ એના ગળા પર હાથ ફેરવતાં ઊભા ર ા. મા
વગરની એ મોટી કરે લી વાછડી દીપા શેઠના મ સામે પોતાનુ ં ખજવાળાતું માથુ ં ઊંચુ ં કરતી
હતી યારે એને પશુ-દૃિ ટ આ માનવીની આંખોનાં પાણી જોઈ શકતી હતી કે કેમ તે ચોક્કસ
ન કહી શકાય એવી વાત છે , કેમ કે અમે પશુ-સંસારના પ ૂરા અનુભવી નથી.
છે લા ઘણા મિહનાઓથી ચ ૂલે બેસવાના અનેક િદવસ દીપચંદ શેઠને ભાગે આવી
ર ા હતા. મુબ
ં ઈ ગયા પ ૂવેર્, બેશક, ચ ૂલે બેઠાં બેઠાં એણે પોતાનો ટકારો કરવા આવનારી
પુત્રવધુની વારં વાર ક પનાઓ કરી હતી, માંદી પ નીને પોતે રાંધતા રાંધતા કહેતા પણ
ખરા કે, " આ ગામઠી છાણાંનો ધધવાટ
ંૂ
બાપડી વહથ
ુ ી કેમ સ ો જાશે! આપણે તેજપુરથી
એક ગુણ કોલસાની ને એક સગડી મંગાવી રાખવી છે . આ વરસાદનો ભેજ લાગેલ છાણાંને
ંકવાની માથાકૂટ સુશીલાથી થાય નહીં."
પ ની કહેતી: "સાંિઠયું ના ભારા મંગાવી રાખો, ને તલસરાં હશે એટલે દીવા
બળશે."

વાં

"અરે મ ૂરખી!" ધણી જવાબ દે તો: "તલસરાંનો તાપ તો ઘડીક ઘડીક જ રહે. એ
બાપડી શું આંહીં બેઠી બેઠી રસોઈ કરશે, કે તલસરાં જ ચ ૂલામાં ઓયાર્ કરશે? ને જુઓ, આ
રાંધિણયાને હવે તો એક બારી મુકાવી દઈએ. મુબ
ં ઈનાં છોરુને હવા જોવે. બારી વગર તો
બફાઈ જ જાય ને બાપડાં લ વાં!"
"તમે શીદ િચંતા કરો છો?" પ ની કહેતી: "વહુ આવશે તયેં તો ભગવાન મારી
કાયામાં કાંટો નૈ મ ૂકે? હુ ં ઊઠી શકીશ તો તો પછી શુ ં આ યા ભેળી જ વહન
ુ ે હુ ં રાંધિણયામાં

પગ મ ૂકવા આપીશ? રામરામ કરો! રાંધણુ ં કરાવવાની એવી નવાબી મારે નથી માણવી.
આપણાં સગાં િરયાં જાડાં, ને આ િરયો ધોરી મારગ. હાલતાં ને ચાલતાં પાંચ મે'માન
આપણે આંગણે ઘોડાં બાંધે - એ બધાના રોટલા િટપાવીને અમારે આવતલ વહન
ુ ે
નાનપણથી જ ભડકાવી નથી મારવી. ઈ મરને બેઠાં બેઠાં સ ૂવે-ગથ
ં ૂ ે. આ તો હુ ં સાવ અટકી
પડી ં એટલે જ ઉચાટ થાય છે કે આ યા ભેળી જ એને નાની બાળને ચ ૂલો ભળાવવો
પડશે."

y.
co
m

"ત ું ઉચાટ કર તો તારા વી મ ૂરખી કોણ?" પિતને પોરસ ચડતો: "ખાટલે તો ત ું પડી
છો, હુ ં ક્યાં હરામનાં હાડકાં લઈને બેઠો !ં વહન
ુ ે ચ ૂલે ઝા ં બેસવા શેનો દઈશ? બેસે તો
ધમકાવી જ કાઢું, ખબર છે ? એ તો આપણી સ ૂરજ ટે 'લ ટપારો કયાર્ કરશે ને હુ ં તો 'વઉ રાંધે
છે ,' 'વઉ રાંધે છે ,' એવો ડોળ રાખ્યે રાખ્યે તારંુ પાંચ દસ કે પચીસનુ ં રાંધણુ ં ય પો'ર દી
ચડયે ઉડાડી મ ૂકીશ. તું નાહકની વહન
ુ ી િફકર કરતી કરતી શરીરને વધુ વધુ સ ૂકવ મા. એમ
કાંઈ હુ ં પેપડીને ખાનારો નથી! વહન
ુ ી િકંમત તારે છે - મને શુ ં નથી? આ વહુ વગરના તો
ડુગ
ં રશીના સાત-સાત દીકરા િનરવંશ ચા યા ગયા! ને આપણી નજર સામે જ સાઠ ને
પચાસ વરસના બે ઘેલાની ભાઈઓ અટાણે પ ૂરંુ ભાળતા નથી તોય છાશ માગી આવે છે , ને
એકાદ રોટો િટપાવા સારુ શુક્લને ઘરે રગરગે છે - એ શુ ં મારા યાન બહાર છે ?"
"ને િપયાની કોથિળયુ ં એમ ને એમ ઠઠી રહી," માંદી પ ની ટાપશી પુરાવતી હતી:
"હય
ુ ં ક્યાં નથી જાણતી?"

la

" િપયાને આવેલી વહુ તો િપયા જ લઈને જાયને ગાંડી! એટલા સારુ તો આ બે
ભાઈયું બચાડા િપયા દઈને પર યા નો'તા."

ka

"ને દુલો ભાભો, જુવો ને, રઘવાયો થઈને િપયાની ફાંટ બાંધી બાંધી ફરતો'તો ને કે ભાઈ, ગાંડી મળે તો ગાંડીનેય પરણુ!ં લ ૂલી, લંગડી, બાડી, બોબડી, આધેડ
મળે તેને
પરણુ ં - આ એમ ને એમ સૌ એના બાપડાના િપયા ચાવી ગ્યુ ં ને એક ગાંડી આવી તેય
ડાહી થઈને િપયા લઈ ર ચકર થઈ ગઈ."
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દીકરાની વહુ તો દુલર્ભ છે : મારો દીકરો તો લીલા નાિળયેરે વય છે . કાલ સવારે
વહુ આવશે યારે મારા ઘરમાં જાણે સામશે જ કેમ! એ જ મને તો અટાણથી િવમાસણ થાય
છે ."
રાંધિણયાની સામેના જ ઓરડામાં િબછાને પડેલી માંદી વહુ સાથે આવા તડાકા ચાલુ
રહેતા, રોટલા િટપાઈ જતા, કાચરીઓ શેકાઈ જતી, ને તે પછી છે ક ત્રી પહોરે દીપો શેઠ
દાતણનો ડોયો લઈને પ નીના ઓરડામાં ઓશરીએ બેઠા બેઠા દાંતે બાજર દે તા, વાછડીની
મા તારે જીવતી હતી. ચરવા ગયેલી ગાયને ખીલે ઠેકડા મારતી વાછરડીના બેં બેં કારા
કાન ફોડી નાખતા. યારે દાતણ કરતો ગૃહપિત એને સંબોધીને કહેતો કે:" વહન
ુ ે આવવા દે
- પછી તારી વાત છે !"
એ બધાં તો અ યારે ભ ૂતકાળનાં મરણાં જ બની ગયાં હતાં. મુબઈથી
ં
આ યા પછી
ૂ માં પતાવી દે તો કે "છોકરાનો
આવા તડાકા માયાર્ નહોતા. ક્વિચત ્ વાત નીકળતી તારે ટંક
રોટલો મુબ
ં ઈ ઠય ; વળી ખોટની દીકરીને આડા શીદ આવવુ?ં આંહીં ઘરે તો આખરે
આવવાનુ ં જ છે ને! ભલે પાંચ વરસ મોડાં આવતાં. આપણી વઉવારુ, પણ કોઈકની દીકરી
જ ને! વી આપણને સ ૂરજ તેવી જ એનાં માવતરને સુશીલા.'
આથી વધુ પેટ એણે પ નીને આપેલ ું નહીં. સ ૂરજને એણે કહેલ:ું "બે'ન તારાં ભાભીએ
ચોપડીઓનુ ં પોટકું બંધાવી દીધેલ ું પણ હુ ં જ ભુલકણો તે પાડ ું ર .ું "

- ને પોતાના પ્રાણને એણે પડાકાય રાખેલો: "વાિણયા, જો , હો, ઉતાવળો થઈને
મરણકાંઠે બેઠેલ બાયડીનુ ં કમોત કરાવનારી આ વાત કહેતો નહીં. હવે એ બાપડી થોડાક
દીની મે'માન છે ."

25. મરતાના

ુ માં
ખ

િત ા ંુ પાણી

હૈયાને હાકલી રાખીને બેઠેલા એ વિણકની આંખો તે િદવસે કોઈની નહીં ને વાછડીની
પાસે ઊના પાણીના ખાિળયા વહાવી રહી. એને સ ૂઝ ન પડી, કે આ બધુ ં શુ ં થઈ ર ું છે ! આ
પારકી બનેલી દીકરા-વહન
ં
ધનવાનની વહુ આવી છે !
ુ ે લઈને કયું વેર વાળવા મુબઈના
મારા ચક યાંના પીંખાયેલ માળાનો લાજમલાજો આ કોના હાથે લટં ૂ ાઈ રહેલ છે ? એવો મારો
કયો અપરાધ થયો છે , એવાં તે મેં કયા ગરીબની લાજનાં લ ૂગડાં ખેં યા હશે કે આજ મારી
આ આંતિરક અવદશા પૈસાદારની વહુ ને દીકરી જોવા આવેલ છે !
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આજ તો ક્યારની આ મારી જ દીકરા-વહુ હોત. આજ એ આવી રીતે બેઠી બેઠી ચ ૂલો
કરતી હોત, મને ઊનો રોટલો પીરસીને રાજી થતી હોત, એને બદલે આજ એ બેઠી છે ચ ૂલે
બીજા જ કોઈ રં ગઢંગમાં! આ ચ ૂલા પરનુ ં દ્ર ય સાચુ ં છે ! કેવ ુ ં ભયંકર તરકટ છે ! ગાલ પર
િવધાતાનો કેવો આકરો તમાચો છે ! આ િદવસ દે ખાડવા જ શુ ં મારી ીને જીવતી રાખી
ભગવાને? આવી ખબર હોત તો હુ ં ઉતાવળ કરીને એનો ભરમ શીદ ભાંગી નાખત?
ફારગતીની વાત ન ંકી દીધી હોત તો અ યારે આ ીના અંતકાળનો બેડો પાર થઈ જાત.
પણ હવે તો એનુ ં મોત બગડી ચ ૂ .ું

ka

વાછડી પોતાનુ ં આંગ ં માના આંચળના વુ ં ગણી ચ ૂસી રહી છે તેની દીપચંદ
શેઠને સરત જ પછી તો નહોતી રહી. પંથભ ૂ યા વટે માગુર્ વો એ િવચારોમાં અટવાયો હતો,
યાં તો ભાભુનો સાદ પડયો:

ta

"કાં કાકા, ચાલો યો, રોટલો ખાવા બેસો, થાળી કરી છે તમારી."
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વિણક સામે જોઈ ર ો. હસતી ઘેલીબાઈનુ ં હા ય એને હૈયે ખ ં ૂ યુ,ં તોપણ વાિણયો
ખંજર સંઘરીને સામે હ યો; જવાબ દીધો: "હાલો, બે'ન! આવીને ઊભાં િરયાં યાં તમનેય ઠીક
લાણ મળી."
"તમારી દીકરીના કોડ પ ૂરા થયા ને, કાકા!"
"ધ ય ઘડી, ધ ય ભાગ્ય. એના હાથનો રોટલો પામુ,ં એ કાંઈ નાની વાત છે ?"
એવુ ં બોલતા બોલતા દીપા શેઠ પગ નીચે ઢીંચિણયુ ં દબાવીને ખુ લે શરીરે , લલાટે
હાથ ફેરવતા, કરચલીઓના િવિધ-લેખ વાંચતા, અંદરના ખદખદાટને પીવા મથા, રસોડાની
બહારની પરસાળમાં બેઠા. એને કાંસાની થાળીમાં બાજરાના નાના નાના બે રોટલા
પીરસાયા. ઘેલીબે'ને (ભાભુએ) ક :ું "જોયુ ં ને, કાકા, આજકાલનાં છોકરાંએ હવે તો આમ
પાટલા ઉપર થાબડી થાબડીને બાજરાના રોટલાની શોભા જ મારી નાખી! બે હથેળીઉં વ ચે
લોટ િટપાતો િટપાતો કંઈક નકશીઓ કાઢતો, તે ટાણાં તો હવે ગયાં, હો કાકા!"
"બોલો મા, બાપા, આમાં શું વાંકઘ ક છે ? આયે કોઈ ભા યનો રોટલો છે !"
"તમે તો વખાણ જ કરો ને? એમ કાંઈ તમારી દીકરી રોજ રોટલો ઘડી દે વા નહીં
રોકાય."

ભ ૂલુ!ં "

"એક વારનુ ં રોટલાનુ ં બટકું તો કૂતરંુ ય નથી ભ ૂલતુ,ં બે'ન! તો હુ ં જીવતો માનવી કેમ

પ ૂરંુ પીરસીને ભાભુ જરા છે ટે બેઠાં બેઠાં દીપા શેઠનુ ં ભાણુ ં સાચવવા લાગ્યાં, અને
સુશીલા બી બારણેથી ફરીને ફળીમાં નીકળી. એના હાથમાં એક થાળી ને તાંસળી હતાં.
લાજ એણે નહોતી કાઢી, પણ સાડીની િકનાર ફક્ત િવનયસ ૂચક અંતરપટ પે ગાલ આડે
લાવી હતી.
"જો બે'ન, સામેના ઓરડામાં." ભાભુએ બેઠાં બેઠાં એને ઓરડો ચીં યો.
"કોને માટે?...શુ?ં " દીપા શેઠે પ ૂછ .ું
"એ તો લઈ જાય છે દીકરી માટે સાબુચોખાની કાંજી."
ડોસાને ફાળ પડી: અણસમજણાં છોકરાં ક્યાંઈક દાટ વળશે!
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ધાણી ટ તાવમાં ભજા
ં ૂ તી સ ૂરજ તો એના બાપા સમાચાર આપી ગયા યારથી જ
તાવના ઘેનમાં ઢળતાં પોપચાંને જોરાવરીથી ઉઘાડી જોવા મથતી હતી. મનમાં 'સુશીલા'
'ભાભી' 'આવેલ છે ' ના અ પ ટ ભણકારા ગાજતા હતા. એને કપાળે મીઠાના પાણીનાં પોતાં
મ ૂકનાર છ વષર્નો ગભરુ ભાઈ ' છીલા ભાભી'ના નામથી પિરિચત હતો. તેની ધીરજ રહી
ન શકવાથી એ બે'નને પોતાં મ ૂકવાનુ ં પાણી લાવવાને બહાને પણ સામે રસોડામાં જઈ
આ યો હતો. ડોિકયું કરીને એ બાપની આજ્ઞાને આધીન રહેવા પાછો આવી ગયો હતો. પરં ત ુ
તેની સાથે તેની નાની નાની બે આંખોમાં, તેના નાના દયમાં, તેના ીફળના ગોટા સરીખા
માથામાં એક મધુરા મ નુ ં િચત્ર પણ આ યુ ં હત.ું ' છીલા ભાભી' આજ સુધી શ દ િપણી હતાં
તે દે હધાિરણી બની દે ખાઈ ગયાં. છોકરાએ આવીને સ ૂરજને ઢંઢોળી: "બે'ન ઊઠ તો ઝટ!
હમણાં આંઈ છીલા ભાભી આવે છે . બે'ન, મને લછોલામાં ગંધ આવી'તી. બે'ન, એણે
ું નૈ...ત ું ને નૈ બોલાવે..."
માલી છામે જોયુ!ં એણે દાંત કાઢયા! મને એકલાને...! પોટી, તને
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ભાઈના એ લહેકાદાર શ દો સાંભળતી ચાર વષર્ની બહેનનુ ં મોઢું પહો ં થયુ ં ને
એણે ધીરે રુદન વર કાઢયો, એટલે છોકરાએ ક :ું લે તને બોલાવ છે , બોલાવ છે હો! હુ ં એને
કૈ છ, હો કે!"
પા કલાકમાં બે'નના લલાટે ઝપાટાભેર મીઠાના પાણીનાં પોતાં મ ૂકીને એ નાનકડા
છોકરાએ સ ૂરજનુ ં તાવ-ઘેન ઉતાયુ.ર્ં પોપચાં ઊપડતાંની વારે જ સ ૂર ચોપાસ જોયુ.ં એણે
યાં બાજુમાં જ પડેલી પોતાની પેટી ઉપર િપતાના હાટમાં આવતા કાપડના તાકા ઉપરથી
ઉખેડીને પોતે ચોડેલી સુદર
ં
ીઓની ને દે વીઓની તસવીરો િનહાળી. એણે મહેનત કરીને
પોતાનુ ં ઓઢણું ઓઢી લીધુ,ં ને એ પગ ઢાંકીને મહેમાનની રાહ જોતી બેઠી. એ તાવમાં
ભજાતી,
ંૂ
છતાં મહેમાનની હાજરીમાં હસતાં જ રહેવાય તે માટે મ ને મલકાટભરી િ થિતમાં
લાવવા મથતી હતી. એને કોયડો બ યો હતો એક જ વાતનો: બાપા શા માટે 'ભાભી' કહીને
ન બોલાવવાની િશખામણ આપી ગયા? શુ ં મુબ
ં ઈનાં માણસોમાં ભાઈની વણપરણેલી વહન
ુ ે
'ભાભી' કહેવી એ અિવવેક ગણાતો હશે? ને મેં તો આજ સુધી સુશીલાભાભી, સુશીલાભાભી જ
ગોખ્યા કરે લ છે એટલે મારી જીભને ટેરવે એ જ બોલ ચડી જશે તો? ભાભી ઊઠીને ચા યાં
જશે તો? ભાભીને આંહીં મારા તાવનો પરસેવો ગંધાશે તો? ભાભીના શરીરને હુ ં અડીશ કેમ
કરીને? હુ ં એને શું કહીને બોલાવીશ તો રાજી થશે?
આવા િવચારો કરતી એ મહાક ટે તૈયાર થઈ બેઠી હતી, યાં તો કાંજી લઈને સુશીલા
આવી. એને દે ખતાં જ સ ૂરજ ભાન ગુમાવી બેઠી. પગે લાગવા માટે તૈયાર રાખેલા હાથ

ઊપડયા નહીં. 'આવો! ક્યાંથી આ યાં?' એવો કશો જ હરફ મ માંથી ફાટયો નહીં, માત્ર જોઈ
જ રહી. હસતી હસતી જોઈ રહી - ને પછી હસતી આંખે પાણી ઊભરાયાં.
"તમારો કાગળ મને મ યો હતો," સુશીલાએ નીચે બેસીને કાંજી ઠારતાં ઠારતાં ક .ું
"એવો સરસ કાગળ મને લખતાં ન આવડયો એટલે હુ ં શરમથી ન લખી શકી."

સ ૂરજ સુશીલાને
ઉ કટતાથી જોતી હતી તે કરતાં તો કેટલીય વધુ ઉ કટતા
સ ૂરજના મ પર ભમતાં સુશીલાનાં નેત્રોમાં ભરી હતી. બરાબર એ જ આંખો, ને એ જ
સબ ૂરીભયુર્ં મ : એક જ બીબામાં ઢાળે લા આ ઘાટ: એ ઘાટીલો આદમી અ યારે મુબઈના
ં
કયા
ટપાથ પર ભમતો હશો? મારા મોટા બાપુએ લમાં તો નહીં નંખા યો હોય?
"તમે ચોપડીઓ મોકલેલી..." સ ૂરજ માંડ માંડ એક વાક્ય બોલી શકી. બોલતાં
પહેલાં તો એણે કોણ જાણે કેટલીય ગળણીઓમાં એ વાક્ય ગા યુ ં હત.ું
"હુ ં મોકલવાનુ ં ભ ૂલી ગયેલી." સુશીલાએ સ ૂરજના વાક્યમાં કટાક્ષ મા યો.
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"ના, બાપાએ ક ું કે એ તો એ જ તમારંુ બંધાવેલ ું પોટકું ભ ૂલી આ યા."
સુશીલાએ સસરાની ખાનદાનીનો નવો પ્રસંગ િનહા યો. એણે ક :ું
"બીજી મંગાવી દઈશ. હુ ં તો હજુ રોકાવાની
"આંહીં?"
"આંહીંથી સાવ પાસે - થોરવાડમાં."

la

"મેં દીઠું છે ."

.ં "

ka

"ક્યાંથી?"

ta

જવાબ દે તાં સ ૂરજને ભારી શરમ સતાવી રહી. પણ આખરે એણે કહી દીધુ:ં "છાણાં
વીણવા એક વાર નીકળે લ તે યાં પહ ચી ગયેલાં."
"ક્યારે ?"
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"બે'ક મિહના થયા હશે. પાછાં આવતાં રાત પડી ગયેલી."
"તમને મોકલે છે ?"
આ પ્ર

પ ૂછતી પ ૂછતી સુશીલા સુરજની બારે ક વષર્ની વયનો િવચાર કરતી હતી.

"શું કરે ?" સુર

છાણાં વીણવાની આિથર્ક ફરજ સ ૂિચત કરી.

"બીવો નહીં?"
"એકલા જરા બીયેં. પણ ભેગ ું નાનુ ં છોકરંુ હોય તો પછી કોઈની બીક નહીં. કોઈ
નામ ન લઈ શકે."
"આંહીં બે'નપણીઓ મળે છે ?"
"ના રે , ના."
"ભેગ ું કોણ આવે?"
"આ નાનો ભાઈ છે ને? "

સુશીલાએ એ છોકરાને િનહા યો. િનહાળતાં િનહાળતાં એના પર સહાનુભ ૂિત જ મી.
મનમાં મનમાં એ ગોખતો હતો: ' છીલા ભા-ભી-' ગોખતો ગોખતો એ એકાએક શરમાઈ
ગયો. સુશીલાએ પ ૂછ :ું "તમે શું કરો છો, ભાઈ?"
સહાનુભ ૂિતનાં નીર બળબળતાં ચૈત્ર માસે પ ૃ વીમાંથી ટતી નવી સરવાણીઓ પેઠે,
સુશીલાના અંતરમાં ટતાં ગયાં. આટલાં નાનાં છોકરાં શુ ં શુ ં વેઠી રહેલ છે , તેનો િવચાર
મનને ભીંજવતો હતો.
સુશીલાનો હાથ આપોઆપ એ હેતભરપ ૂર, હસતા, છતાં ઓિશયાળા નાના બાળકના
માથા પર ગયો.
પશુને જરા ખજવાળ કરીએ એટલે એ પોતાની મેળે જ પાસે આવે છે . પશુની એ
િવ ાસુ લાગણી બાળકોમાં પણ હોય છે . િવ ાસુ બાળક નાના વાછરુની મ સુશીલાની
નજીક ખ યો, પણ સુશીલાના વ છ સુગધ
ં ી શરીરને જોઈ વધુ નજીક જઈ ભરાવાની િહંમત
ન કરી શક્યો. સુશીલાના પંજા નીચે પોતાનુ ં માથુ ં એણે નમેલ ું રાખ્યુ.ં

સ ૂરજ શરમથી નીચુ ં જોઈ ગઈ.
"હવે તમે િનરાશ થયાં ને?"
"કેમ?"

ફરી વાર નીચે જોઈને ફક્ત આટલું જ ક :ું "છો."

ka

સ ૂર

!ં "
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"હુ ં ક્યાં આવડી બધી પાળી
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"આ છાપોની વાત જ તમે કાગળમાં લખી'તી ને?" સુશીલાએ બાજુની પેટી પર
ચોટાડેલી કોરા કાપડ પરથી ઉખાડેલી સુદર
ં છાપો જોતાં જોતાં સ ૂરજને પ ૂછ .ું

ta

ઘટણ
ંૂ
પર માથું રાખ્યે રાખ્યે સ ૂર એ છાપો સામેથી સુશીલા સામે, ને સુશીલા
સામેથી છાપો સામે આંખોને દોડા યા કરી. એની પાંપણનો પ્ર યેક પટપટાટ જો બોલી
શકતો હોય તો ઉપરાછાપરી બોલત કે "એવાં જ પાળાં છો, છો, છો..."
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સ ૂરજ બેસી બેસીને બહુ થાકી ગઈ. એનુ ં મ તાવ ચડવાથી વધુ ને વધુ રાત ું બ યુ.ં
એની આંખો ધુમાડા કાઢતી હતી. એણે સુશીલાને પ ૂછ :ું "હુ ં સ ૂઉં?"
" યો તમને સુવાડુ.ં "

"તમારો હાથ બળશે."
"લો!"

એટલું કહી સુશીલાએ સ ૂરજને પથારીએ પડવામાં મદદ કરી. સ ૂર બની શક્યા
તેટલા ઓછા સમયમાં સ ૂવાની િક્રયા પતાવી, કેમ કે નાનેરા ભાઈની પેઠે એને પણ આ
વ છ સુગિં ધત શરીરવાળી 'ભાભી'ને પોતાના તાવલા, પસીને ભીના, ગંધાતા શરીરની
નજીક ન આવવુ ં પડે એવી લાગણી હતી. આવી લાગણી સ ૂરજને માટે વાભાિવક હતી, કેમ
કે સાફ વ ો પહેરતી વખતે પોતાને પણ એમ થત ું હત ું કે પોતે કશુકં બગાડી રહી છે .
પછી સુશીલાનુ ં યાન બે વષર્ની નાની છોકરી ને છ વષર્ના નાના ભાઈએ 'પોટી'
કહી બોલાવેલી તેના તરફ ગયુ.ં 'પોટી'ના નાકે શેડાની લીટ આવી રહેલી હતી. 'પોટી'ના મ
પર માખીઓનો મધપ ૂડો રચાતો હતો; છતાં પોટી રડયા વગરની ચુપચાપ બેઠી બેઠી,
પોતાના મ ને વ
ં ે વ
ં ે ઠોલતી એ માખીઓનો ખેલ જોઈ રહી હતી.

જોયા પછી એકાદ િમિનટ તો સુશીલાને ચીતરી ચડી. એણે નાના છોકરાને પ ૂછ :ું
"બે'નને કોઈ લ ૂછતું નથી?"
"બાપા લુએ થે!"
"કોઈ નવરાવે છે ?"
"ઈ ટો લોજ નવલાવે થે. આજ નઠી નવલાવી. ઈ ટો બાને નવલાવટા'ટા બાપા."
એમ બોલતો છોકરો કપડાનો ટુકડો લા યો. નાની બે'નને લ ૂછવા ચા યો; યારે
પાછી સુશીલાને પોતાના માટે શરમ આવી. એને મુબ
ં ઈની ઈિ પતાલ યાદ આવી.
સુખલાલના ગંદા શરીરનુ ં પિ જંગ કરતી - એરે , પેલા પડોશી દરદી ક છી ડોસાના કમકમાં
આવે તેવાં અવયવો લ ૂછતી નસર્ લીના યાદ આવી. નાટકના તખ્તા પર બીમાર-સેવાના
પાઠ ભજવતી કૉલેજની ક યાઓ સાંભરી આવી.
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એણે એકદમ ઊઠીને 'પોટી'નુ ં મ લ ૂછ .ું 'પોટી' પોતાને સારંુ થયુ ં કે ખરાબ તેનો કશો
ફેરફાર દે ખાડયા વગરનુ ં મ લઈને એમની એમ બેસી રહી. કદાચ માખીઓના ખેલમાં ભંગ
પડવાને કારણે જ એ હસતી બંધ પડી.
"બા પાસે નથી જતી, બે'ન?" સુશીલાએ પ ૂછ .ું
"બાએ નાં પાલી થે," નાના છોકરાએ ક .ું
સુશીલાએ સ ૂરજ સામે જોયુ.ં

ta

ka

la

સ ૂર જોર કરીને અરધીપરધી આંખો ઉઘાડી; નાનેરા ભાઈના બોલ એણે તંદ્રાના
ું ભરાઈ
તિળયામાંથી સાંભ યા હતા. પોતાની બા િવશે ભાભીના મન પર રખે કશુ ં ઊંધુચ
ં
જાય, એ બીકે એણે ખુલાસો કય : "બે વષર્છી બા માંદાં છે - પોટી છ મિહનાની હતી યારથી
બાએ ધાવણ છોડાવી દીધું છે . અમને કોઈને પાસે આવવા દે તાં નથી. કહે છે કે છોકરાને
રોગની જીવાત લાગે."
એટલી વાત કરીને સ ૂરજ પોપચાં ઢાળી ગઈ.
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એ વખતે જ સામા ઓરડામાંથી એક આતર્ વર સંભળાયો. ચમકેલી સુશીલા ઊઠીને
જોવા જાય છે યાં ભાભુ એની પાસે આવી પહ યાં. એના મ પર ઉ પાત હતો.
"શું કરછ, બે'ન?"

"આ છોકરાંને રમાડતી'તી."
સુશીલાના એ જવાબે ભાભુના કંઠમાં વધુ કહેવાની િહંમત મ ૂકી. એમણે ખબર દીધા:
"તારી સાસુની િ થિત સારી નથી."
"શું થયુ ં એકાએક?"
ઈ ર!"

"વેિવશાળ ત ૂટયાની ખબર એને હજી અ યારે પડી. આઘાત લાગ્યો. નહીં બચે. ઈ ર
સુશીલાનુ ં મ લાલ થયુ.ં એણે પ ૂછ .ું "કોણે કહી દીધુ?"
ં
"તારા સસરાએ."
"ખોટેખોટું! ચાલો હુ ં આવુ.ં "

"આવીશ બાપુ?"
ભાભુની પાછળ એ ઊપડતે પગલે મરતી સાસુના ઓરડામાં પહ ચી.
યાં એણે દીઠો એક અલક પેલો ને અણસુણેલો દે ખાવ. ગામિડયો પિત પ નીના
ખાટલા પાસે ધરતી પર ઘટં ૂ ણ ઢાળીને બેઠો છે . તેના હાથ જોડાયેલા છે .
એના શરીર પર ફક્ત ફાિળયુ ં છે . એ સાધુ સમો લાગે છે . એના મ પર મલકાટ છે .
એના હોઠ પર ફોસલામણીના શ દો છે : "શાંિતથી ટી જાવ, શાંિતથી."
સામે પડેલી પ નીએ હાથ જોટયા છે , એના ાસ પ ૂરપાટ જતા ઘોડાની પેઠ ઊપડયા
ુ યા નીકળ છે :
છે . એના મ માં શ દો ફક્ત આટલા-ને તે પણ ભાંગ્યા ટ
"શાંિત...થી...પ...ણ...એક...વાર
એક...જ...વાર...
...મ...મ...મ...ને
સુ...શી...શી...લાનાં...દ...ર... શ...ન...ક...રા... વો... એક...જ...વ...વા...ર..."
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"પણ એટલીયે વળગણ શા માટે ?" પિત હસીને કહે છે : "હે આતમા! મુક્ત થા! મુક્ત
થઈ જા! વળગીશ મા, ક્યાંયે ઊભો રહીશ મા, હે મુસાફર આતમા!"
"એક...વા...ર...એ...ક...જ...વ...વા...ર... પછી...ચા....લી...ની...ક... ં..."
"આ લાવી તમારી સુશીલાને," ભાભુએ ભત્રીજીને અંદર લીધી.

"અરે અરે ! બે'ન!" વિણક બોલી ઊઠયો: "આંહીં, આ ટાણે ઈ લને ન લવાય!"

la

"િફકર નહીં, કાકા!... સુશીલા, વંદના કર ને િવદાય દે . આ લે, આ પાણીનો ચમચો;
મ માં દે . ને કહી દે તારે
કહેવ ું હોય તે."

ka

સુશીલાએ પાણીનો ચમચો ભરીને મરતી ીના મ તરફ લંબા યો. મરનારે હાથ
જોડયા, ટગર ટગર આંખોએ તાકીને જોયુ:ં "મારી વહ!ુ મારી વહ!ુ મારાં છોકરાંની મા-મા-મા"

ta

"બોલાય નહીં," સસરાએ પોતે બાળકને સમજાવતા હોય તેવા પ્રકારે સમજા યુ.ં
"બો...લા...ઈ...િગ...યું ...હ...વે...નૈ....બો...લુ.ં ..રજા...િદયો."
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સુશીલાની ઊિમર્ઓનાં ઊંડાણો ભેદીને એ મરતી ીનો સ ૂર અંદર ઊતરી ગયો. એ
હમણાં જ ત્રણ માત ૃહીન બાળકોને રમાડીને આવતી હતી, હમણાં જ એણે સસરાના
લોટવાળા હાથ જોયા હતા, હમણાં જ એને કાને પડયો 'મારી વહ'ુ નો પોકાર.
ઘરની ધરતી પોકારતી હતી, પ ૃ વી ગાય બની બની ભાંભરતી હતી. એણે િહંમત
કરી ચમચો સાસુના હોઠ વ ચે પહ ચાડીને ક :ું "બધુ ં ખોટું છે . કોઈની મગદૂ ર નથી. હુ ં આ
ઘરની જ .ં " વધુ એનાથી બોલી શકાયુ ં નહીં.

"શાબાશ, મારી દીકરી," ભાભુએ એટલું કહી મ નીચે ઢાળી દીધુ;ં એની આંખોમાં
છલછલાટ થઈ ર ો.
સાસુ ને સસરો બંને સામસામાં આંખો મીચી ગયાં હતાં. સસરાની આંખો ઊંડા
યાનમાં િવલીન હતી. સાસુની આંખોની બહારના ખાડામાં અક્કે ક અ કુ રણ હત.ું
સુશીલા પણ રડતી હતી.
સસરાના
કંઠમાંથી
અિરહં...તાણં...નમો..."

ધીરે

ધીરે

ઘનગંભીર

ઉ ચાર

ઊઠતો:

"નમો

હતો તો ગામડાનો વિણક, પણ કંઠમાં ગાંભીયર્ હત.ું સાધુઓ-મુિનરાજો ગામડામાં
ઝા ં નહોતા આવતા તેથી આ વિણકની ધમર્ભાવના વધુ િવશુ ધ અને વયં િરત રહી
હતી.
મ ૃ યુ સમયની પ્ર યેક પળને ધમર્ની અમ ૂલખ પળ માનનાર આ માનવી ધમર્ ોતને
ગુજ
ં વામાં પ ૃ વી પરનુ ં સવર્ વ ભ ૂલી ગયો.
હતો...

ફક્ત એક અવાજ એના આ માના એકલ પિરભ્રમણમાં એની પાછળ પાછળ આવતો
'હુ ં આ ઘરની

.ં '

કાળ-સિરતાના સામા પારથી આવતો હતો શુ ં એ અવાજ?
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ધમર્ તોત્રોના જાપ પરથી એનો કંઠ પાછો પ ૃ વી પર ઊતય . એણે થોડીક આંખો
ઉઘાડીને પ નીને દીઠી. ખોિળયું હજીય પ્રાણના ધબકારા મારત ું હત,ું આંખોના દે વતા હજુય
અણબુઝાયા હતા. એક બાજુ સુશીલા હાથ જોડીને ઊભી હતી, બીજુ બાજુ ભાભુ મ એ હાથ
માંડીને કંઈક મનમાં મનમાં ગુજ
ં તાં હતાં. પિતએ પ નીને સંબોધીને ક :ું
"આપણો પચીસ વષર્નો સંસાર આજ પ ૂરો થાય છે . તમે મને કદી ઊંચે સાદે બો યાં
નથી. તમે મારી આબ ઢાંકીને બેઠાં હતાં. હુ ં માગું ં માત્ર એટલું જ -આવતે ભવ તમારે જ
પેટ અવતાર મળજો..."

la

સુશીલા સાંભળતી હતી, સાંભળી સાંભળીને િવ મય પામતી હતી. આજનો ધણી
પ નીને ઉદરે આવતા જ મનો બાળક બનવા પ્રાથેર્ છે , તેનાં અંતરનાં કે વાં વહાલ હશે! બેઉ
વ ચે કેટકેટલી લેણાદે વી હશે!

ta

ka

પિતએ ત ૂટે લો વાણી-તાર ફરી સાં યો: "છોકરાંની િફકર કરશો મા. છોકરાં તો આંહીં
તમારી થાપણ છે . યાં જાવ યાં બેઠાં બેઠાં મારી આટલી આંટ નભાવજો. છોકરાંને હુ ં નહીં
કોચવુ."
ં
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"તમારી વાંસે ધરમાદો તો શુ ં સંભળાવુ?ં ત્રેવડ રહી નથી. આટલું જ ભાતું બાંધતા
જાવ: કે આપણા ગામમાં ની ચાકરી કોઈ નહીં કરત ું હોય તેવાં માંદાંની હુ ં પથારી વેઠીશ,
ને સંસારમાં એકલા થઈ પડેલા ટલા જીવ આપણા ગામમાં છે તેની હુ ં ચાકરી કરીશ.
તમારા જીવને ગત કરો."
તે વખતે બીમારના દે હે છે લાં ત્રણ ડચકાં ખાધાં. વ ૃ ધે ક :ું "સુશીલા, બેટા, હવે
તમે જાવ."
ુ કાં ખાતી સુશીલાને ભાભુએ બહાર જઈ ક :ું "મ લ ૂછી નાખ, બે'ન; ને િહંમતથી
સ
સામે ઓરડે જઈ છોકરાંને સાચવ."

26. અ કુ ં પાની પહલી સરવાણી
મુબઈની
ં
એક નાની પો ટ-ઑિફસમાં રિજ ટર લેવાતાં હતાં, તે બારીએ હાથમાં એક
પરબીિડયું લઈને ઊભેલા સુખલાલની પીઠ જ ફક્ત અંદર જનારને દે ખાતી હતી. એ પીઠ
તો હવે જોવા વી પણ થઈ હતી ખરી ને! એ પીઠ ધીરે ધીરે બાજઠનો ઘાટ ધારણ કરતી
હતી. પીઠ પરના ડગલામાંથી કરચલીઓ રોજરોજ રજા લેતી હતી.

એ ઝાઝી વાર ઊભો ર ો. છતાં ટપાલનો ક્લાકર્ પોતાના ચોપડામાંથી માથુ ં ઊંચું
કરતો નહોતો.
બારીના લાકડા પર પરબીિડયાના ટપાકા કરીને સુખલાલે ક્લાકર્ ન ુ ં યાન ખેંચવા
પ્રય ન કય . જવાબમાં ક્લાક માથુ ં ઊંચકીને ભવાં ચડાવીને સુખલાલને પોતાની
સભાનતાનો પિરચય આ યો:
"ઉતાવળ હોય તો એક આંટો મારીને પછી આવો ને, િમ તર!"
"આંટો મારવો પરવડે તેમ નથી માટે તો ઉતાવળ કરંુ

,ં " સુખલાલે ક .ું

"તો કાલે આવજો."
"કાંઈ કારણ પણ?"
"તમારા કામ િસવાય બીજાં પણ કામ હોય છે અમારે ."
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િદવાળી ટાણાના વાસણ-વેચાણના તડામાર કામમાંથી મહામહેનતે સમય કાઢીને
બાપ પર . ૫૦નુ ં રિજ ટર કરવા આવેલો સુખલાલ આવા અનુભવથી ઝંખવાઈ પડયો. ઘર
છોડીને છ મિહનાથી આવેલો છતાં એક િપયો પણ ઘેર નહીં મોકલી શકેલો, તે લ જાનુ ં
સાટું વાળવાની તેના દયની તાલાવેલીની ટપાલના કારકુનને ખબર નહોતી - ખબર
પડવાની સંભાવના પણ ક્યાં હતી?
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પાવટીમાં ઘેર માંદી માને ખાટલે ઝટ િપયા પચાસ પહ ચે તેટલી જ તેના મનની
અબળખા હતી. માની આંખો મીંચાય તે પ ૂવેર્ માને એટલી જ ખાતરી કરાવવી હતી કે, મા હુ ં
રળી શકું ,ં રળતો થઈ ગયો ,ં ને હવે હુ ં બ ૂઢા બાપની ને નાનાં ભાંડુઓની રોટલી
પ ૃ વીને પાટુ મારીને પણ પેદા કરી લઈશ. જીવનનાં બાવીશ વષ સુધી બાપની જ
કમાઈનાં અ વ વાપરી વાપરીને યૌવનમાં પહ ચેલો પુત્ર કમાઈ ન કરી શકે યાં સુધી
તેનો જીવ થાળે પડતો નથી. પોતાની કમાઈનુ ં એ સૌ પહેલી વારનુ ં પરબીિડયુ ં આ જાણે
એના જીવતા પુરુષાતનની ભુજા ઝાટકત ું માંદી માના િબછાના પાસે પહ ચવા તલસત ું હત.ું
ઊભો ઊભો સુખલાલ ક પના કરતો હતો કે ચાર જ િદવસ પછીના એક બપોરે પાવટી
ગામમાં તેજપુરનો પો ટમૅન જ બર એક ચમ કાર કરશે, ને ગામ વાહ વાહ બોલશે.
આવી તી ઉ કંઠાએ ઊંચા કરે લા એ યુવાનના મ તક પર પોતે કેવો લાફો લગાવી
રહેલ છે , તેની ટપાલના ક્લાકર્ ને ખબર નહોતી. એનો પદાઘાત પામેલ સુખલાલ બો યા
વગર ન રહી શક્યો કે, "મા તરસાહેબ, જરાક માણસાઈ રાખતા જાઓ, માણસાઈ!"
"ચ ૂપ," ક્લાક ચોપડો બંધ કરીને ઊભા થઈ ડોળા કાઢયા. એટલે સુખલાલે
ખુશાલભાઈ સમા પારસમિણને પ્રતાપે શીખેલો ઈલમ અજમા યો: એણે મોટે થી બરાડા
પાડવા માંડયા કે "આંહીં કોઈ મોટો મા તર સાહેબ છે નહીં? શા સબબસર મારંુ આ રિજ ટર
નથી લેતા? માણસને કામધંધો હોય કે નહીં? મુબઈમાં
ં
કાંઈ જખ મારવા કે મજા કરવા કોઈ
થોડા જ આવે છે ! ગામડાંના માણસ જાણીને, બસ, દબાવવા જ હાલી નીક યા છો..."
એ બરાડાઓએ ટોળાને એકઠું કયુ.ર્ં મોટા મા તર આવી પહ યા. એણે સુખલાલને
શાંત પાડીને કલાકર્ ને તાકીદ કરી. કલાકર્ બબડાટ કરતો કરતો જ રી િવિધ પતાવતો હતો,
તે વખતે સુખલાલની પાછળ એક ગૃહ થ ચુપકીદી પકડીને ઊભા હતા. ઊભા ઊભા એ
સુખલાલના હાથનુ ં રિજ ટર પરબીિડયુ ં જોતા હતા. એની આંખો ખાસ કરીને લાલ 'અંડર
લાઈન' કરે લા અક્ષરો પર ચ ટી હતી: ' . ૫૦નો વીમો ઉતરાવેલ છે .' એ શ દો પાવટી
ગામડાના એક પિરિચત વિણક-નામના સરનામા સાથે મુકાયા હોવાથી આ પાછળ ઊભેલા

ગૃહ થના મન પર મીઠી અસર કરનારા નીવડયા. મોકલનાર ધણીનુ ં નામ પણ
અક્ષરે વંચાયુ,ં એટલે એ ગૃહ થે યાં ઊભવાની વધુ સબ ૂરી પકડી.

વ છ

ટવને બુઝાવી નાખ્યા પછી પણ થોડો વખત તપેલીનુ ં પાણી ખદખદ બોલતું રહે
છે , એ જ યાય માણસના મગજને - ખાસ કરીને પો ટઑિફસના કારકુનોના મગજને અક્ષરશ: લાગુ પડે છે , એટલે ક્લાકર્ ધધવાતો
ંૂ
ધધવાતો
ંૂ
"લાવો આઠ આના" ... " યો ભા,
આ ટૅ પ" ... "લગાવો કવર ઉપર" વગેરે બાફેલ રીંગણાં વા બોલ કાઢતો હતો યારે એ
પ્ર યેકના જવાબમાં સુખલાલ દાઢી દાઢીને "હા જી" ... " યો આપુ"ં ... "ખુશીથી સાહેબ" ...
"હુ ં ક્યાં ના કહુ ં ,ં બાપા?" ... "જરા હો ડરની મહેરબાની કરશો?" એવા ઉ ચાર કરતો હતો.
સામા ય દર જાના ક્લાકર્ ને આ માન મીઠું અમ ૃત વુ ં લાગ્યુ.ં તેની પણ વરાળ ધીમી પડી.
તેણે એ કવરની િવિધ કરતે કરતે પોતાની કામગીરીનાં રોદણાં રડવા માંડયાં.

y.
co
m

તેના જવાબમાં સુખલાલ મ ૃદુ બોલ ગોઠવી ગોઠવીને બોલતો હતો: "બીજુ ં તો કાંઈ
નહીં, મારી મા માંદી છે ; બાપા પાસે ખરચી નથી. હુ ં આંહીં છ મિહનાથી સડું ,ં નાનાં
ભાઈબે'ન છે , ખરચી ઝટ પહ ચે તો માંદી માતા સંતોષ પામીને, કોને ખબર છે , જીવીય
જાય..."
એથી વધુ સુખલાલથી ન બોલી શકાયુ.ં આ બધુ ં સાંભ યા પછી ક્લાકર્ ને મનમાં બહુ
ભ ઠામણ થયુ.ં એણે વાતને જરા િવનોદમાં લઈ જવા ટકોર કરી: "ને પાછાં 'મૅરેજ' પણ થયાં
હશે, છોકરાં પણ હશે - ખરંુ ?"
"ના, ના એ આફતમાંથી તો માંડ બ યો

.ં "

.ં "

ka

"આવેલો, પણ છટકી શક્યો
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"શું કહો છો? હજુય માછલું જાળમાં નથી આ યુ?"
ં

ta

"િવશ યુ ગુડ લક! તમારંુ સુભાગ્ય ઈ ં ,ં " એમ કહીને ક્લાક રસીદ એના હાથમાં
મ ૂકી. એટલે એ લઈને સુખલાલે ક :ું "દુ:ખના માયાર્ થોડી ઉતાવળ થઈ ગઈ તે બદલ માફ
કરજો, હો ભાઈ!"
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"ધે સ ઑલ રાઈટ!" ક્લાક હાથ ઊંચા કરીને જવાબ દીધો. અને પછી એણે ક :ું
"મારે ય દે શમાં િવધવા મા છે , મારી બે'નનાં ને મારાં સામસામાં લગ્ન થયાં છે . બહેનના
દુ:ખનો આ કાગળ હતો, એની ધ ૂનમાં હુ ં ગરમ થયો હતો."

એક સમદુ:ખી ઉપર વગર સમ યે માછલાં ધોયાં તેવ ુ ં સમજીને ભ ઠા પડેલા
સુખલાલે મગા
ંૂ
મગ
ં ૂ ા પીઠ ફેરવી, એટલે સામે જ ઊભેલા ગૃહ થે એને જરાક અચકાતે
થોથરાતે વરે બોલા યો:
"કેમ છો, શરીર તો સારંુ છે ને?"
"ઠીક છે ."
સુખલાલે એને ઓળખ્યા. એ હતા નાના શેઠ: સુશીલાના જ મદાતા િપતા. એના
ચહેરાની મુદ્રામાંથી હમણાં જ જાણે સુશીલા સળવળી ઊઠશે તેટલી બધી એ િપતાની
મુખરે ખાઓ પુત્રીની મુખરે ખાઓને મળતી હતી.
એવુ ં સા ય ધરતા ચહેરા પર ગુ સો કરવાનુ,ં સુખલાલની ઈ છા છતાંય મુ કેલ બની
ગયુ,ં ને એનાથી જવાબ અપાઈ ગયો:

"ઠીક છે ." છતાં એને ભ ઠપ તો આવી કે આ ભાઈસા'બ મારી પાછળ ક્યારના
ઊભેલા હશે? હમણાં બનેલો તમાશો ને મેં ઉ ચારે લાં વાક્યો એમણે માણેલ તો નહીં હોય!
"તમને હરકત ન હોય તો ચાલો - જરા ચહા પીયેં," એમ કહેતે નાના શેઠે સુખલાલ
સામે કુમાશભરી નજરે જોયુ.ં
એ આંખો સુશીલાના જનકની હતી. અ યાર સુધી ધારીને કદી ન જોયેલી એ આંખો
પર તે ક્ષણે સુખલલાની નજર થંભી. થંભતાં જ એ આંખોમાંથી કાલાવાલાના હાથ લંબાતા
દે ખાયા.
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"ચાલો," કહીને સુખલાલે સાથે કદમો માંડયા. ર તામાં નાના શેઠે પોતાની ભ ૂખ ઉપર
પ્રવચન માંડ :ું "હમણાં હમણાં સાલી ભ ૂખ બહુ કકડીને લાગે છે . હમણાં હુ ં મોટરમાં નથી
બેસતો - ચાલીને જ આવું ં ને જાઉં .ં ને સવારે બહુ વહેલો જમીને નીકળી પડું ,ં એટલે
અ યાર થાય છે યાં તો પેટમાં ગલ ૂિડયાં બોલતાં હોય છે . પેઢી પર ના તો મગાવીને
ઓરડામાં એકલા બેસી ખાવું મને ગમતું નથી. એટલે પછી છાનોમાનો બહાર જ નીકળી
જાઉં .ં તમને કેવીક ભ ૂખ લાગે છે ? આંહીં કરતાં દે શમાં વધુ લાગે, હો! દે શનુ ં તો પાણી
કાંઈ! ઓહો! વા! વા! શું વાત કરંુ ! આંહીં તો મ ૂળ િશયાળો જ ન મળે ને! મ માંથી ધુમાડા કોઈ
દી તમે નીકળતા જોયા છે ! નહીં જુઓ. મુબઈ
ં
તો હાિથયુનાં
ં ય હાડ બાફી નાખનારી
ગરમાગરમ નગરી."
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વગેરે વગેરે પ્રવચનમાં પોતાના બાળક સમા ભોળપણને વહેત ું મ ૂકનારા નાના શેઠે
એક ખાંચામાં આવેલી રે ટોરાંનાં પગિથયાં ચડતે ચડતે કોણ જાણે શાથી પણ સુખલાલને
ખંભે હાથ મ ૂકીને ટે કો લીધો. ટેકવાઈને એ પગિથયા પર ઘડી ઊભા રહી ગયા. એની આંખો
મીંચાઈ ગઈ હતી. થોડીક વારે આંખો ખોલીને એણે હસતે હસતે સુખલાલને ક :ું "ચાલો
હવે, એ તો સહેજ હમણે હમણે એવું થઈ જાય છે ."
"શું થઈ જાય છે ?" સુખલાલના

દયમાં પહેલવહેલી અનુકંપાની સરવાણી ટી.

હતા.
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"ના, ખાસ કાંઈ નથી; એ તો અમ તું કોઈ વાર અંધારાં આવી જાય છે . હમણાં બેત્રણ
િદવસથી જ થઈ જાય છે - અગાઉ નહોતું થત.ું હમણાં હમણાં ક્યાંય ગમતું નથી; હમણાં
હમણાં જ કાંઈક એકલા એકલા વું લાગે છે ."
સુખલાલે એ ત્રણ િદવસની ગણતરી બાંધી: સુશીલાને ગયાં બેત્રણ િદવસ જ થયા

27. બેવ ફ
ૂ કોણ?
"ઘરની રસોઈ ગમે તેવી મીઠી થાય, પણ ખરી ભ ૂખ તો રે ટોરાંમાં જ છીપે છે નહીં?" નાના શેઠ ખાતાં ખાતાં ભારી િલ જતથી પ ૂછવા લાગ્યા.
"મને બહુ અનુભવ નથી."
સુખલાલનો જવાબ ઠંડોગાર હતો. એને આ માણસ વધુ ને વધુ બેવકૂફ લાગ્યો હતો;
પણ કોણ જાણે કેમ, એ માણસનો ચહેરો એ માણસની બધી બેવકૂફીને માફ કરવા લાયક
બનાવી દે તો હતો. ના તો ખાતો ખાતો સુખલાલ એ ચહેરામાં જ મશગ ૂલ હતો. આ ચહેરાની
સાથે સુશીલાના ચહેરાને સરખાવીને એ સુશીલાના મ ની એક સો ને એક ખાંપણો એકઠી

કરતો હતો, ને મનમાં મનમાં દાઝે બળી દાંત ભીંસતો હતો કે, સુશીલાને કોણ પાળી કહી
શકે? મારી તો ભ ૂખરાતેય એને પાળી કહેવા તૈયાર નથી!
"તમે ઈિ પતાલે પડયા હતા યારે મારે તિબયત જોવા આવવુ ં હત ું હો - સ ગદપ ૂવર્ક
કહુ ં ,ં " એમ કહેતા કહેતા નાના શેઠ
મુખભાવે જોઈ ર ા તેમાં લુ ચાઈ કરતાં બેવકૂફી
જ િવશેષ હતી એવુ ં સુખલાલને લાગ્યુ.ં
સુખલાલે કશુ ં પ ૂછ ું નહીં - પ ૂછવાનો િવચાર કરવા પણ એનુ ં મન નવરંુ નહોતુ,ં કેમ
કે એ તો લાગી પડેલો આ માણસના મ ને ખોતરી ખોતરીને યાં દટાયેલા સુશીલાના મ ને
બહાર કાઢવા! એણે ન પ ૂછ ું તોપણ નાના શેઠે મ માં પાંઉરોટીનો ટુકડો મ ૂકતે મ ૂકતે ક :ું
"તમે પ ૂછશો કે તો પછી કેમ ન આ યા? પણ શુ ં કરંુ , ભાઈ! મોટાભાઈને લપછપ ઝાઝી ગમે
નહીં ને! અરે , મારે ક્યાંઈક નાટક-િસનેમામાં જવુ ં હોય તોય મોટાભાઈ રોકે કે, નાનુ, તારી
આંખો બગડે, તારંુ પેટ બગડે, આ બગડે ને તે બગડે."
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પોતાની માંગણી અને નાટક-િસનેમા, બેઉને, એક જ કક્ષામાં ખપાવનારો આ
ભ ૂતકાલીન સસરો ગજબ બેવકૂફ, ભાઈ! આની સાથે આજ ક્યાંથી પનારંુ પડ !ું આ તે વીશ
વષર્ની છોકરીનો આડત્રીશેક વષર્નો બાપ છે કે મોટાભાઈની આંગળીએ વળગીને સંસારમાં
પા પા પગલી માંડતો કોઈ બચુડો છે ! સુખલાલ કંટાળતો હતો - પણ વળી બીજી જ ક્ષણે
એને દયા ખાવાનુ ં િદલ થઈ આવત.ું
ચા-ના તો પતાવી લીધા પછી નાના શેઠે મ પર બે આંગળીઓ મ ૂકવાની ઈશારત
કરીને સુખલાલને પ ૂછ :ું "તમને કાંઈ આનો વાંધો નથી ને?"
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"હુ ં નથી પીતો." સુખલાલ િસગારે ટી વાત સમજી જઈને બો યો.
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"એમ તો હુય
ં નથી પીતો. પણ આ તો હમણાં જરા ચક્કર આવે છે , ને એટલે આંહીં
આવીને એકાદ પીઉં ં - એકાદ, વધુ કોઈ દા'ડો નહીં, હો! મોટાભાઈને બહુ ચીડ છે .
નાનપણમાં મને એક વાર મારે લો, હાડકાં ખોખરાં કરી નાખેલાં, એટલે આ તો આંહીં જરા
િદલને ગોઠત ું ન હોય તો વાત િવસારે પડે એટલા સારુ - અને તમને પણ વાંધો ન હોય તો
જ હો!"
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"મને કાંઈ વાંધો નથી."

"તો બસ - તો પછી બસ," એવુ ં કહીને બેવકૂફ બાળકની અદાથી હસતે હસતે એણે
વેઈટર પાસે એક િસગારે ટ મંગાવીને સળગાળી. દરિમયાન સુખલાલ "હુ ં હાથ ધોઈને આવુ ં
,ં " એમ કહીને કૅિબનની બહાર ગયો. થોડી વારે પાછો આવીને બેઠો. પછી બ ે જણ
ઊઠીન બહાર નીક યા. કાઉ ટર (થડા) પાસે આવતાં નાના શેઠે પૈસા ચ ૂકવવા ગજવામાં
હાથ નાખ્યો એટલે ક :ું
"ચાલો, હવે ચાલો."
"થોભો, હુ ં િબલ ચ ૂકવી લઉં."
"એ તો થઈ ગયુ!"
ં
કાઉ ટ પર બેઠેલો ઈરાની હસતો હતો.
નાના શેઠ થોડી વાર તો હાથમાં ઉઘાડેલ ું ખીસાપાકીટ અને તેમાંથી કાઢેલી િપયા
પાંચની નોટ ઝાલી થંભી જ ગયા, કાંઈ બોલી ન શક્યા. શરિમંદ બનીને ધીરે ધીરે નીચે
ઊતયાર્ ને એટલું જ બોલતા ર ા: "આ તો બહુ અઘિટત કયુ,ર્ં ભારી કયુ,ર્ં તમે મને છે તય .

મને સુશીલાએ કહેલ ું તે સાચું પડ ું કે, બાપુ તમે તો બહુ ભોળા છો; કોઈક તમને છે તરી
જશે."
આ શ દો બોલતાં તો બોલાઈ ગયા, પણ સુશીલાના નામનો ઉ ચાર પોતે એવે
થાને કરી નાખેલ છે કે જો મોટાભાઈને ખબર પડે તો માથે માછલાં ધોવાય એવી એને
દહેશત લાગી. એણે પોતાને જુદા પડવાનો ખાંચો આ યો યારે '
' કયાર્ , ક્યાં રહો છો,
વગેરે પ ૂછી લીધુ,ં ને એમ પણ કહી દીધું કે "હુ ં આ િસવાય બીજા કોઈ રે ટોરાંમાં જતો નથી.
રોજ આ વખતે જાઉં ,ં મને ફેરફાર કયાર્ કરવાનુ ં ગમતું જ નથી. કેિબન પણ બનતાં સુધી
આ આપણે બેઠા હા તેની તે જ. છે વાડાની કેિબન જ મને ફાવે છે ."
સુખલાલે જવાબ ન દીધો, તોપણે નાના શેઠે કહી લીધુ:ં
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"જો વાંધો ન હોય તો કોઈ કોઈ વાર આંહીં આવો! મને બીજા કોઈ જોડે જવુ ં ગમતું
નથી. બીજા કોઈ જો બહુ બોલ બોલ કરે તો મારંુ માથુ ં પાકી જાય છે . તમારા વા શાંત
માણસ હોય તો આપણે બેઉ શાંત વભાવના ભેગા થઈને કાંઈ પણ વ ત ુનો લોહીઉકાળો
કયાર્ વગર િનરાંત બેસીએ બે ઘડી-બીજુ ં શુ?ં કોઈને કહેવાની કાંઈ જ ર નથી. મોટાભાઈ
જરા આકરા છે ખરા ને!"

la

પોતાને મળતા િનમંત્રણનુ ં ખરંુ રહ ય સુખલાય પારખી ગયો હતો. એટલે 'આપણ
બેઉ શાંત માણસો' એવો ઉ ચાર સાંભળીને એણે માંડ-માંડ હસવુ ં ખાળી રાખ્યુ;ં સાચુ ં ર ય
તો એક જ હત ું - કે આ બેવકૂફ માણસને પોતાની કશા જ શકરવાર વગરની વાતો
સાંભળવા કોઈક સાથી જોઈએ છે . બાકી તો આવા જડ પ્રકૃિતના માણસને કોઈ સ ૂ મ
પ્રકારની મનોવેદના હોવાનો સંભવ નથી. મને આંહીં નોતરવામાં એનો પ્રેમભવ તે શો
હોય? છતાં તે સોબતનો સહેજ ભ ૂખ્યો છે . "જોઈશ" કહીને એ જુદો પડયો.
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"વાત કહ,ુ ં " એમ કહેતા નાના શેઠ ચારે બાજુ ચકળવકળ જોતા જોતા પાછા
સુખલાલની નજીક ગયા; જઈને પ ૂછ :ું "ધંધામાં કાંઈ સગવડની જ ર છે ? હોય તો કહેજો
હો!"
"હો." િતર કારની એક લાગણી લઈને સુખલાલ ચાલી નીક યો.
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પણ એ િતર કારની છાશ દયાના માખણની ચીકાશ વગરની નહોતી. સુખલાલને
હૈયે આટલી િજંદગીમાં કોઈને માટે
'િબચારો' એવો ઉ ાર નહોતો ઊઠયો (કારણ કે એની
પોતાની જ િજંદગીમાં ભરપ ૂર િબચારાપણુ ં પડેલ)ું તે ઉ ાર પહેલવહેલો આ ભ ૂતકાળના
'થયા હોત' તે સસરાને માટે ઊઠયો. પછી બીજો િવચાર એને સારી પેઠે ચીડવનારો ખડો
થયો: સુશીલાના બાપની બેવકૂફીની મેં અ યારે
બરદાસ કરી, તેની ખબર સુશીલાને
ક્યાંથી પડવાની હતી?
એણે મારા બાપા આંહીં આ યા યારે તેમને પ્ર યે કેવી વતર્ણ ૂક બતાવી હશે! એના
ઘરથી મારા બાપ ત ુ છકાર લઈને જ ભગ્ન દયે પાછા ગયા છે , એ વાત તો નક્કી ને? એ
તુ છકારમાં સુશીલાએ કોણ જાણે કેવોય ભાગ ભજ યો હશે! ન ભજ યો હોય તોપણ મારા
િપતાનુ ં વેર આ આખા કુટુંબને માથે વાળવાની અ યારે જ તક હતી. એ તક મેં નાહકની
જતી કરી છે . મારે એની પટકી પાડવી જોઈતી હતી; એવુ ં કંઈક કહેવ ુ ં જોઈતું હત,ું કે થી
આ માણસ પેઢી પર જઈ પોતાના મોટાભાઈ પાસે રોયા વગર રહી ન શકે. એવી થોડીક
ગાળો વીણી વીણીને ચોપડાવવાની જ ર હતી. તે િદવસ રાતે અમને વચન આપનાર કે
'કાલ આવજો, હુ ં કાગિળયાં આપી દઈશ' તે માણસ વળતા િદવસે તો કુટુંબને પણ દે શમાં
વળાવી નાખે છે , ને પોતેય પગ વ ચે પછડી
ંૂ
નાખીને બહારગામ ભાગી જાય છે - યાંથી

હજુ પાછો પણ આવેલ નથી - તે માણસ પર વેર વાળવાની ખરી તક ખોઈને મેં બેવકૂફે
ઊલટાના રે ટોરાંના પૈસા ચ ૂક્ યા!
બેવકૂફ તે હુ ં કે આ સુશીલાનો બાપ?
ઠીક છે . હવે કાલ વાત છે . બનશે તો કાલે ખુશાલભાઈને સાથે લઈને આવીશ. એ
ુ
બાજમાં હશે તો મને કાંઈક ચાનક ચડશે.
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પણ નવાઈ તો મને આ થાય છે કે આવા નાદાન અને બીકણ માણસની દીકરી
એટલી બધી નીડર ક્યાંથી નીવડી! ને એ તો આવી ભોટ પણ નથી લાગતી. એ પણ પક્કી
તો ખરી જ ને! રાતે મને કહે છે કે, કાલે તમે આવશો યારે વધુ વાતો કરશુ.ં ને રાતની
રાતમાં કોણ જાણે શો ગોટાળો વળી ગયો કે સવાર પડતાં જ ભાભુની સોડમાં ગરીને ભાગી
નીકળી! પક્કી લાગે છે , પક્કી. મારા પર ફક્ત ભાવ દે ખાડતી હશે કે ખરે ખર િદલમાં ભરે લ
હશે? ગમે તેમ હોય, પણ પેલો મોટો શેઠ યાં એને પોતાની ઈ કામતના વારસાના ડુગ
ં રા
દે ખાડતો હશે તે ઘડીએ જ એના અંતરના ભાવ સાવ થીજીને િહમ થઈ જતા હશે. એનેય
એક વાર જો આ િવજયચંદ્ર વો તાલીમબાજ ભેટી જાય ને, તો મારા દયની પ ૂરે પ ૂરી દાઝ
સંતોષાય. ભલે પછી ઈ કામતના ઢગલા ઉપર બેસીને મા યા કરે ...
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આમ ક પનાના જગતમાં સુશીલાને બાપુકી ઈ કામતના ઢગલા પર બેસારીને પછી
સુખલાલ એની બાજુમાં િવજયચંદ્રને બેસારે છે -પણ પછી શુ?ં પછી એ બેઉ વ ચે શા શા
સં કારો ગુજરે તો સુશીલા પર દાઝ વળી રહે, એવુ ં ક પતાં એના હાથમાં કશુ ં આવત ું નથી.
એ િનરાશ થાય છે , કેમ કે સુશીલાના બાપ ભલે બેવકૂફ હોય, એનો મોટો બાપુજી એવા
નાદાન ક્યાં છે કે િવજયચંદ્ર વાના હાથમાં વારસો સ પી કરીને સ ૂઈ જાય! બહુ બહુ તો
િવજયચંદ્ર સાથે મેળ ન મળે , તો સુશીલા પાછી િપયરમાં આવીને િજંદીભર લહેર શુ ં કામ ન
કરી શકે? એમાં મારંુ મોઢું મીઠું કરવા કયો ગ યો કોિળયો મને મળી જાય છે ?
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માટે આ સુશીલા-કુશીલા પર વેળ વાળવાની વાતો છોડીને હાલ જીવ, કાલથી પાછો
વાસણ વેચવા મંડી જા. એક મિહના પછી હુ ં િપયા ૫૦નુ ં બીજુ ં રિજ ટર મોકલું તો જ ખરો
મરદ. મા મારી િહંમતમાં આવીને ઉગરી જાય ને, તો હુ ં આખી દુિનયાને પહ ચી વળીશ.
'દીકરાની વહ'ુ 'વહુ' કરતી મા, જો મરશે તો સુશીલા માથે દાઝ કાઢવી-ન કાઢવી બધુ ં સરખું
જ થશે.

28. ુ :ખ ંુ સ ૂહભોજન
સુશીલા અને ભાભુ દે શ તરફ િવદાય થયાં તે જ િદવસે ર ચક થઈ ગયેલ મોટા શેઠ
ુ
હજ પાછા આ યા નહોતા અને એમના પાછા આવવાના કોઈ ખરખબર પણ નહોતા. એટલે
નાના શેઠ પેઢી પર જઈ ભાઈની ગેરહાજરીમાં ભય વગરના બની બેઠા. એક કલાક પહેલાં
ખાલી ને સ ૂનકાર લાગત ું અંત:કરણ તે વખતે રે ટોરાંમાં જઈ આ યા પછી ભયુર્ં ભયુર્ં હત ું ને
જાણે કે શરીરની ઉપલી ડાળે બેઠેલ ું એ દય નીચે બેઠેલી હોજરીને કહેત ું હત ું કે 'જો,
હોજરીબાઈ, તું મને રોજ ખીજવતી, કેમ કે ત ું ઠાંસોઠાસ બનીને બેસતી યારે હુ ં તો ભ ૂખ્યુ ં
અને તર યુ ં જ પા ં વળતુ.ં તું મને મે`ણાં-ટોણાં દે તી. પણ જો! આ તો હુ ં ય તરબતર ,ં
છલોછલ ં -ને ખબર છે તને હોજરીબાઈ, હવે તો હુ ં ઘણુ ં કરીને હંમેશાં છલોછલ રહીશ-જો
આ સુખલાલ રોજ યાં આવશે ને, તો આ શેઠને હુ ં મારી શ ૂ યતાના ભાર હેઠળ નહીં દબાવુ.ં
ખબર છે તને હોજરીબાઈ, આ મોટાભાઈની ધાક-બીક નીચે ઊછરે લા નાના શેઠ પોતાની
સગી પુત્રી સાથે પણ કોઈ િદન અંતર ઉઘાડીને બેસી નથી શક્યા એટલે એને જીવનમાં

પહેલી જ વાર વાતો કરવાનુ ં મન થાય છે -ને પહેલી વાર વાતો કરનારા િશશુની વાણી
કેટલી અથર્ હીન ને ધડા વગરની હોય છે ! આ પણ િચરશૈશવમાં જ ખચી
ં ૂ રહેલો પુરુષ છે ને!
એને શું એક પુત્ર ન જોઈએ? પુત્ર ન હોય તો શુ ં ભયાર્ જગતમાં એને એક જમાઈ પણ ન
મળે કે? પુત્રી એની પોતાની, એ તો પોતાની રહી નથી-તો શુ ં જમાઈ પણ એનો પોતાનો
થાય તેવો નહીં મળે ? જગત શુ ં આટલું બધુ ં વાથીર્ ને કૃપણ છે , હોજરીબાઈ? સૌ શુ ં પારકાં
નેહ-પાત્રો પડાવી લઈને જ પોતાની જાતને સમ ૃ ધ બનાવતાં રહેશે?'
આવા બબડાટ કરત ું નાના શેઠનુ ં દય આરામખુરશી પર પડ ું હત ું યાં તો
ટેિલફોન આ યો: "કોણ નાનુ શેઠ? એ તો હુ ં ખુશાલચંદ: શોકના સમાચાર છે . સુખલાલની બા
ગુજરી ગયાં. અમે એનુ ં સનાન કાઢીએ છીએ."
"હ-ુ ં હ-ુ ં હય
ુ ં આવુ?ં "
"તો પધારો."
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ટે િલફોન ઉપર નાના શેઠની જીભ થોથરાઈ ગઈ ને એણે કોઈ ગંભીર કસ ૂર કરી
નાખી હોય એવી લાગણીથી િરસીવર નીચે મ ૂકી દીધુ.ં
યાં તો ફરી વાર ઘંટડી વાગી ને ખુશાલભાઈ ના શ દો સંભળાયા: "નાનુ શેઠ, અમે
આંહીં સનાન કરવામાં તમારી વાટ જોઈએ છીએ. તમે આ યા પછી જ વાત માંડીશુ.ં "
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એટલું જ બોલી એણે ટેિલફોન છોડી દીધો. પછી તો ના પાડવાની બારી ન રહી.
પેઢી પર એણે પોતે
કામે જતા હતા તે કોઈને બતા યુ ં નહીં, છતાં એક માણસને
ખુશાલભાઈની ઓરડી બતાવવા સાથે લેવો પડયો. તેને પણ નાના શેઠે સ ૂચના આપી:
"કોઈને કહેવાની જ ર નથી."
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લગ્ન કે િમજબાની-ઉજાણીમાં નોતરાં િવનાના રહી જનાર
સંબધ
ં ીઓ ને નેહીઓ,
તેઓ મ ૃ યુના કે માંદગીના અવસરે તો હાજર થવાનુ ં ચ ૂકે જ નહીં એવુ ં મ યમ વગર્ન ુ ં
અણલખ્યું બંધારણ છે . ઓિચંતી ટી પડેલી ીમંતાઈના ઘન અંધકાર વ ચે ઝળહળી
ઊઠેલા આ વીજળી વા પ્રસંગે સુશીલાના બાપને પોતાનાં છતાં પોતાથી અદૃ ય બનેલાં
સગાંના સમ ૂહનુ ં દશર્ન કરા યુ.ં ધોળાં લ કપડાંવાળો પોતે આ સમ ૂહમાં જુદો તરી નીકળતો
હતો, છતાં એ સમ ૂહે એના જુદાપણા પ્ર યે આંગળી ન ચીંધી. ગળામાં સોનાનો છે ડો ને કાંડે
ઘિડયાળનો સુવણર્પટો એને શરમાવવા લાગ્યાં, ને એને ભાન થયુ ં કે પોતાને આવા શોકના
પ્રસંગે બેસતાં, મ પર છાજતો ભાવ ધારણ કરતાં કે ખરખરો કરતાં આવડત ું નથી. યાં
અફસોસ બતાવવો ઘટે યાં તે હસતો હતો.
ખુશાલભાઈએ એને ધીરે ધીરે ફોડ પાડયો: "માંદગી તો લાંબા કાળની હતી. આવું
ઓિચતું થઈ ગયુ.ં કાંઈ વધુ પડતા હરખની લાગણીનુ ં છાતી માથે દબાણ આ યુ."
ં
"હરખની લાગણી?" નાના શેઠે િવિચત્ર વાત સાંભળી.
"થાય જ ને! સુશીલાનુ ં યાં જવુ ં સાવ અણધાયુર્ં થયુ ં ખરંુ ને?"
નાના શેઠ તો આભા જ બ યા. એને કાંઈ ખબર નહીં હોય એવા કશા જ ખ્યાલ
િવના ખુશાલભાઈએ િવશેષ તારીફ આદરી: "ઘણા લાંબા કાળની ઝંખના: ક્યારે લગન થાય,
ક્યારે િવવા થાય: એમાં ઓિચંતાનાં જ જઈને ઊભાં ર ાં, ને ગયાં તે ભેગાં જ ઘરમાં એની
ડા પ ને એની માયા-મમતા પથરાઈ વળી. ઈ હરખના આવેશમાં મારા ફૈ બાનુ ં કાંકણ વું
હૈય ું ત ૂટી ગયુ."
ં

નહોતો.

ખુશાલને મ ૃ યુના ખરા કારણની ખબર નહોતી. દીપા શેઠે એનો ઈશારો પણ લખ્યો

નાના શેઠની ક પનાશિક્તને અનુમાનશિક્ત ધીરે ધીરે પોતાના વતનની ભ ૂિમ તરફ
વ યાં યારે એણે સુખલાલના િપતાના ગામને ને પોતાના ગામને નજીક નજીક િનહા યાં.
પણ સુશીલા યાં કેવી રીતે પહ ચી હશે? એને તો એ ગામિડયુ ં સાસરંુ ગમતું નથી એમ
કહીને તો મોટાભાઈ બી તજગીજ કરી ર ા છે !
"આ જુઓ ને, મારા આના કાગળમાં ઘેલીબે'નનાં કેટલાં વખાણ લખ્યાં છે !"
એમ કહેતે ખુશાલે સૌ સાંભળે તેમ આખો કાગળ વાંચવા માંડયો; વાંચતાં વાંચતાં
ઘેલીબે'ન(ભાભુ)ના વણર્ન પાસે એનુ ં ગ ં વારં વાર થંભતું હત.ું ને આભડવા આવેલાઓનો
આખો સમ ૂહ અંદર અંદર પ ૂછપરછ કરતો હતો: "ઈ ઘેલી કોણ?" "ચંપક શેઠનાં વહ.ુ "
"આપણી ઘેલી - ન ઓળખી? સુડાવડવાળી." "લાખેણ ુ ં માણસ." "પૈસાનો મદ ન મળે ."
" યો, ઠેઠ આંહીંથી માંદી વેવાણની ચાકરી માટે દે શમાં પહ યાં."
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"વહુ પણ કેટલી સુલક્ષણી!" "એને કેળવણી ઈ ઘેલીની, હો!" "મરનારનુ ં તો મોત
સુધરી ગયું ને, ભલા માણસ! નીકર આ કળકળતા કાળમાં કોણ કોનાં સગાં ને સાંઈ!"
"દીકરાની કુંવારી વહન
ુ ા હાથની ચાકરી લઈને ગયાં - ભવ જીતી ગયાં!"
"બસ બસ! મારી ફૈ બાનુ ં મોત સુધરી ગયુ.ં ને સુખાના હાથપગ હવે જોરમાં આ યા."
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ખુશાલના આ શ દોએ સૌની આંખોને એક બાજુ બેઠેલા સુખલાલ તરફ ફેરવી.
પૌરુષની પ ૂણર્ ગંભીરતાથી એ ચુપચાપ બેઠો હતો. વરસી ચ ૂકેલા મેઘ પછીનાં નેવાં સમી
ુ કાં ને ડુસકાં ભરતો નહોતો, એના કંઠમાંથી
એની આંખો ધીરે ટીપે ટપકતી હતી. એ સ
અવાજ નીકળતો નહોતો; વેદનાનુ ં એ જાણ અમ ૃતપાન કરતો હતો.

ta

"હજી એક કલાક પહેલાં તો ટપાલ-ઑિફસમાં રિજ ટર કરતા'તા." નાના શેઠ
શોકભયુર્ં મ ન રાખી શકવાથી િ મતભયાર્ હોઠે બોલતા હતા: "માતાની જીવાદોરી
ટકાવવાની કેટલી ઝંખના કરતા'તા! આ-હા-હા! સંસાર તો એવો છે ..."
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"ઊઠો હવે, સૌ નહાઈ યો. કોઈએ સાદ કાઢવાનો નથી. બાયિડયુ ં એ પણ રોવાનુ ં
નામનુય
ં કરવાનુ ં નથી, એમ મારા આએ લખાવેલ છે . માટે સૌ ભાઈઓ અને બાઈઓ
ચાલીના નળે શાંિતથી નાન કરી યો."
ખુશાલભાઈની એ સ ૂચના મુજબ સૌ નાહવા લાગ્યાં, ને એક મ ૃ યુની વાત આડે બીજી
અનેક િદલસોજીભરી વાતોના પડદા પાડી પાડીને આ સમ ૂહે સુખલાલને આ પિરવતર્નને
સામે પાર ઊંચકી લીધો. દુ:ખનો થાળ જાણે સગાં નેહીઓનો આખો સમ ૂહ બેસીને ભાગે
પડતો જમી ગયો.
નાના શેઠ પણ ખુ લા નળ તરફ નાહવા જતા હતા, તેને ખુશાલે રોકીને ક :ું "તમે
આંહીં ઓરડીમાં પધારો. બહાર ઊઘાડામાં નાહવાની ટે વ ન હોય. એટલે મારી ઓરડીમાં
ગરમ પાણી મુકાવેલ છે ."
નાના શેઠે અંદર જઈને જોયુ ં તો ગરમ પાણી મ ૂકેલ હત.ું બીજા બે ચાર લોકોમાણસોને પણ ખુશાલભાઈએ એ જ નાનની સગવડ આપી.

29. પ નીની જવાબદાર
બીના અહીં બની ગઈ તેના વાયરા સૅ ડહ ટર્ રોડ બાજુના સુખી લ ામાં રહેનાર
આ શેઠ ભાઈઓના ઘરની એકલી પડેલી ીને ત કાલ તો પહ યા નહોતા, એટલે નાના
શેઠની નીંદર કરતી છાતી પર પ નીની કશી ધડાપીટ એ રાત્રીએ વરસી નહીં. છતાં ફડક
ફડક થાતે હૈયે એણે રાત િવતાવી. બોણી િવનાના ધણીનો એકડો કાઢી નાખનાર એ
પ નીની નજર સીધી ને સટ, સુશીલાને વારસાના િશખર બેસાડનાર જવાંમદર્ ઠજી તરફ જ
હતી.
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ઠજી ગામતરે ગયા હતા યારથી આ ીનો રસોઈ કરવામાંથી રસ ઊડી ગયો
હતો. 'આ રસોઈ કરંુ કે તે કરંુ ?' એવા બેચાર અટપટા પ્ર ો પ ૂછીને પછી પોતે જ 'શાક ને
રોટલી કરંુ .ં ' અથવા 'ખાલી ઢોકળાં કરંુ .ં ' એવો માગર્ કાઢી લેતી. પિતને દસ વાગ્યામાં
પતાવી લેતી, એટલે, 'તમારી મરજી પડે તે કરો - હા, તે કરો - ના, તે ન કરવુ ં હોય તો ન
કરો' - એવા જવાબ વાળીને ખાઈ લેનારા પિતને બપોરે રે ટોરાંન ુ ં શરણ લેવ ુ ં પડત ું તેમાં
નવાઈ નહોતી.
દસ વાગ્યે હજુ પોતે ઢોકળાં ને તેલ ખાઈને ઊઠયો છે , વિરયાળી ખાતો બેઠેલ છે ,
યાં જ એણે મુસાફરીથી ઓિચંતા પાછા ફરે લ મોટાભાઈને પ્રવેશ કરતા જોયા. જોતાં જ
એના પેટમાં પડેલાં થોડાંઘણાં ઢોકળાંનાં બટકાં કોણ જાણે ક્યાંયે ઓગળી ગયાં!
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મોટાભાઈ પોતાના ખંડમાં ગયા કે તરત જ સુશીલાની બાએ એક સામટી ત્રણ
સગડીઓ પેટાવવા ને દાળભાત ભીંજાવવા તેમ જ બે શાક સમારવા માંડયાં.
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"કેવી કરી જોઈ ને!" એણે ઘાટીને કહેવા માંડ :ું "તારા નાના શેઠને કાંઈ
ખાવાબાવાની ભાનસાન નહીં! એટલે જ હુ ં આજ ઓિચંતાની ફસાઈ પડી ને!"
થોડી વારે નાના શેઠને મોટાભાઈના ખંડમાં જવાનુ ં તેડું આ યુ.ં
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"ત ું શુ ં ઓ યા િભખારીની માનુ ં સનાન કરવા ગયો'તો?" ચંપક શેઠે પહેલો જ પ્ર
એવો કય કે એની બુિ ધશિક્તનો છાકો જ નાના ભાઈ પર બેસી જાય. ટે શનેથી પોતે
પરબારા પેઢી પર જઈ પ્રાિણયા પાસે બધી વાત જાણી લીધી હતી.
ૂ ો જવાબ દે તા નાના શેઠ
"હા, જઈ આ યા! સું પછે -" વાતને રોળીટોળી નાખતો ટંક
વિરયાળી ચાવતા ર ા.
"તને કોણે ડા'પણ કરવા ક ું 'તુ?"
ં
"કાંઈ નહીં - ચા યા કરે ઈ તો."
"ના, નહીં ચાલી શકે. બોલ, ઘરમાં રે 'વુ ં છે કે નથી રે 'વુ?"
ં
"પણ એવડું બધુ ં શુ ં થઈ ગયુ ં છે ?" નાના ભાઈનુ ં મ ગરીબડું બ યુ;ં ઘરમાંથી દૂ ર
થવાના ખ્યાલમાત્રે પણ એને ચ કાવી મ ૂક્યો.
"મારંુ મોત કરાવવા કેમ ઊભો થયો છો? ત ું ભાઈ થઈને દુ મનનુ ં કામ કાં કરી ર ો
છો?" બોલતે બોલત ચંપક શેઠના દે હનો ચરુ ઊકળતો ગયો.
"પણ મેં શુ ં કયુર્ં છે ?"

"તેં શું કયુર્ં છે તેની તને શી શાન હોય? એ છોકરાના આખા ઘરના નામ ઉપર, એની
સાથેના આખા સંબધ
ં ના નામ ઉપર નાન કરી નાખ્યા પછી તું હજીય એ સંબધ
ં કાયદાની
કોરટમાં પ ૂરવાર થાય એવું તો કરી ર ો છે ."
"કાયદાની કોરટ શુ?ં શું વાત કરો છો તમે, મોટાભાઈ?"
"તને તો ખાવાપીવા ને ઘ ટવા િસવાય બીજુ ં ભાન શેન ુ ં છે ? કાયદાની કોરટે ઓ યો
સુખલાલ ચડવાનો છે !"
"ચડે નહીં; એવો નાલાયક એ છોકરો નો'ય."
"ને તને ખબર છે ને, કે આપણે સુશીલાને માટે બી
અસર થાય?"
"કાંઈયે ન થાય - પણ બી
કમાતો થયો છે ."

તજવીજ કરીએ છીએ. યાં શી

તજવીજ શીદ કરવી પડે છે ? આમાં શુ ં ખોટું છે ? છોકરો
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"અરે , તારી જાતનો! ભાઈનેય ફસા યો લાગે છે -" મોટા શેઠના દાંતમાં રે તીનો
કચકચાટ થયો.
"ને મારાં ભાભી અને સુશીલા તો વેવાઈને ઘેર પણ જઈ આ યાં એવા ખબર છે .
એમને ગ યું તો આપણને શુ?ં "
"ઓહો! એટલી બધી વાત પણ થઈ ચ ૂકી!"
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વધુ બો યા વગર મોટા શેઠ નાહવા ગયા. યાંથી પાછા આવીને ક :ું "આજની
ગાડીમાં તું દે શમાં ઊપડ - તારી ભાભીને ને છોકરીને વળતા જ દીએ આંહીં તેડીને હા યો
આવ! આમાં જો કાંઈ ફેરફાર થયો છે ને, તો...બસ, વધુ કહેવાની જ ર નથી."
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મોટાભાઈની સાથે વાતચીતનો ઓછામાં ઓછો પ્રસંગ લઈને દૂ ર નાસનાર આ નાના
ભાઈએ આ પોતાનો નવા પ્રકારનો તેજોવધ અનુભ યો. 'જો નહીં લાવ ને...તો...જોઈ
લઈશ...' 'ઘરમાં રે 'વું છે કે નથી રે 'વુ,ં હ!' વગેરે પહેલી જ વાર સાંભળે લા શ દો એને ટાઢા
થતા જખમની માફક વધુ ખટકતા હતા. એણે પોતાના ઓરડામાં જઈને કોટ બદલાવવા
માંડયો.
યાં તો દુકાનનો દાદો ગુમા તો પ્રાિણયો ઉફ પ્રાણજીવન, " યો કાકી, આ ઘી," એમ
કહેતો રસોડામાં આ યો. "ઠેઠ પારલા ગયો યારે પ ો લાગ્યો," એમ કહીને આવુ ં સારંુ ઘી
મેળવવાનાં ક ટોનુ ં વણર્ન લહેકાદાર વાણીમાં કરીને પછી સુશીલાની બાને હળવેથી પ ૂછવા
લાગ્યો: "કાં, કાકી, મોટાભાઈ આ યા પછી ઘરમાં કાંઈક ગાજવીજ કે કડાકા-ભડાકા નથી
થયા ને?"
"શેના કડાકા-ભડાકા?"
"હવે અજા યાં શીદ થાવ છો? તમે ચતુર થઈને મારંુ પારખું કાં કરો?"
"તારા સમ, મને ખબર નથી!"
નથી?"

"તમારાં વા'લાં સગાં ગુજરી ગયાં, યાં નાના શેઠ સનાન કરી આ યા - ખબર
"ના! કોણ સગાં?"
ું નથી?"
"તમને ક ય

"ના, મને મારા જીવના સમ!"
"ખરા યારે તો! યારે તો હવે તમારા માથાના થઈ ગયા નાના શેઠ! હવે ફકર નહીં!
તમે ઘણા દી એમને માથે જમાદારી કરી; હવે એમનો વારો."
"પણ પીટયા, સીધો ભસી મર ને - શુ ં થયુ?ં કોણ કોણ ગુજરી ગયુ ં ને કોનુ ં સનાન?"
"તમારાં વેવાણ પાવટીવાળાં."
"વેવાણ

ની હોય એની - મારે તો સનાને નહીં ને સ ૂતકે નહીં."

" યારે નાના શેઠ તો સનાનમાં ગયા'તા!"
"એમ! ઠીક, એનો તો હુ ં બરાબર િહસાબ લઈશ."
કેમ?"

"પણ તમારંુ , બીજુ ં કોઈ ઠેઠ

પાવટી જઈને અવસર ઉકે લી આ યુ ં હોય તો તેન ુ ં

y.
co
m

"બીજુ ં કોણ વળી?"
"ભાભુ અને સુશીલાબે'ન."
"હવે ઉડાડ મા ને મને ઠાલો!"
"મારી આંખ્યુના
ં સમ."

"તારે ઘેર તાર આ યો હશે, કાં ને રોયા?"

ka

" યારે ?"
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ૂ ો ટચ તારે ય નહીં."
"મારે એકલાને ઘેર નહીં, ને ટંક
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"િવગતવાર ચાર પાનાં ભરીને કાગળ. તમારી દીકરીએ એની સાસુન ુ ં મોત સુધાયુર્ં
ને જીવતર ઉજા યુ.ં તેનાં મ ફાટ વખાણ સો સનાિનયાંની વ ચે વંચાણાં; ને સુશીલાબે'નની
તો વાહવાહ બોલી ગઈ. વળી એ બધા સુશીલપણાનો જશ કોને ચડયો ખબર છે ? નવ
મિહના ણે પેટમાં વેઠીને આટલાં મોટા કયાર્ં તેને નહીં!"
"આ બધું તું શુ ં બકબક કરી િરયો છો, મ ૂવા? મને ઠેકડીએ કાં ઉડાડય?"
"ઠેકડીએ નથી ઉડાડતો. બ યુ ં ઈ તલેતલ કહુ ં .ં આ જશ ચડયો તમારાં ઠાણીને.
ઠાણીએ વેવાણની છે લી ઘડીએ ધરમનાં વેણ સંભળા યાં, તે ઉપરાંત મા વગરનાં ત્રણ
છોકરાંને લઈને ઠાણી થોરવાડ ગ્યાં. યો, આમાં એક પણ િવગત ખોટી હોય તો તમારંુ
ખાસડું ને મારંુ મોઢું."
પ્રાિણયાની વાતે સુશીલાની બાને તો િચત્રમાં આલેખ્યાં હોય તેવાં કરી મ ૂક્યાં. રોજ
ુ
ઘરની જ િરયાતની વ તઓ
લાવી આપનાર અને યાવહાિરક કાય માં દોડાદોડ-ટાંગાતોડ
કરી પોતાનુ ં એકલાનુ ં જ યિક્ત વ સૌની આંખોમાં પાથરી દે નાર આ પ્રાિણયાનો પિરચય
વાતાર્ના પ્રારં ભના ભાગમાં આપણને થઈ ચ ૂકલે છે .
આવા પ્રાિણયાનો પગ પ્ર યેક શેઠ-કુટુંબમાં જડબેસલાખ હોય છે , તે િવશે તમને
કોઈન શંકા નહીં હોય. આવા પ્રાણજીવનોને શેિઠયાનાં ઘરોનાં બૈરાંઓ સાથે ભારી મેળ હોય
છે , કેમ કે શેઠાણીઓ વામીઓ પાસે
ચીજો નથી મગાવી શકતી તે પ્રાિણયાઓ દોડીને
લાવી આપે છે . શેિઠયાઓ ઘરકામની
ભલામણો પેઢી પર પહ ચતાં જ ભ ૂલી જાય છે , તે
આ પ્રાિણયાઓ જ પાર કરી આપે છે . ધેરથી પાંચ-દસ વાર આવતો
ટે િલફોન લેવા

શેિઠયાઓને રસદ નથી હોતી, તેનો અમલ પ્રાિણયાઓ જ કરતા હોય છે . નાટકો અને
િસનેમાની િટિકટો પ્રાિણયાઓ જ લાગવગથી મેળવી આપે છે . ગામમાં સાડીની કે પોલકાની
છે લામાં છે લી િડઝાઈન કઈ આવી છે તેના ખબર પ્રાિણયાઓ જ પ ૂરા પાડે છે , ઘરમાં
માંદગી વેળા પ્રાિણયાઓ જ ઉજાગરા કરતા હોય છે , અને શેિઠયાઓ ઘર છોડયા પછી શુ ં શુ ં
વાતો કરે છે , ક્યાં ક્યાં આવે-જાય છે , અને કેટલું રળે છે - ગુમાવે છે તેની બાતમી
પ્રાિણયાઓ પાસેથી જ મળે છે . ઉનાળાની કેરીથી લઈ િશયાળાની ગરમ બનાત કા મીરીની
પરખ પ્રાિણયાઓને જ હોય છે . આવા પ્રાિણયાઓમાં રસોડા સુધી જવાની, કડકમાં કડક
શ દે બોલવાની, મ કરી કરવાની તેમ જ િવનયવંતા આજ્ઞાંિકત દે ખાવાની ચાતુરી હોય છે .
પ્રાિણયાઓ શેઠાણીઓ ઉપર રાજ કરી શકે છે , કેમ કે શેઠાણીઓનો 'પીટયા', 'રોયા', 'મ ૂઆ'
ઈ યાિદ લાડશ દોનાં સંબોધનો કરવાનો શોખ આવા પ્રાિણયાઓ પર જ સંતોષાઈ શકે છે .
એટલી વાત કરીને પ્રાિણયો "લાવો, કઈ ચ ૂડીને ચીપ નાખવી છે ? ને કઈ બંગડીઓ
ભંગાવી નાખવી છે ?" એ પ ૂછતો ઊભો ર ો.
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"સાં આવ ." કહીને સુશીલાની બાએ એને જલદી િવદાય દીધી, ને પોતે ઠજી
માળા ફેરવી યે તેટલો સમય હોવાથી પોતાના ઓરડામા ગઈ. પિત હજુ કોટનાં બટન પ ૂરાં
નાખી નહોતા ર ા. "લાવો, બટન નાખી દઉં!" એ કામને બહાને પોતે યાં ઊભી અને બટન
નાખતી ટાઢીબોળ સ ાધીશીના વરો કાઢી બોલવા લાગી: "મારાથી ચોરી રાખી એટલે હુ ં શુ ં
તમને ખાઈ જવાની હતી? ને ચોરી ભગવાનને ઘેર કેટલોક વખત પી રહી શકે છે ? મારંુ
સનાન તો હજી બાકી છે , યાં કોનુ ં સનાન કરવા પધાયાર્ 'તા? ને મારી છોકરીનો ભવાડો
કરવાનો ભાભીને શો હક છે ?"
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"ત ું મને કહેવ ુ ં હોય તે કહી લે, પણ ભલી થઈને ભાભીને માટે ગેરશ દ ન કહેતી હો!"
આટલું બોલતાં બોલતાં પિતની આંખોમાં પાણી તબકી ઊઠયાં.
"ભાભીનુ ં દાઝે છે - બાયડીનુ ં દાઝતું નથી! આદમી છો? એક વાર મોટાભાઈનાં જૂતાં
ઉપાડવા લાયક થાવ, પછી મારા ઉપર રુઆબ કરવા આવજો."
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"પણ તું શા સારંુ મારી પાસે મોટાભાઈનાં જૂતાં ઉપડાવછ? ને ભાભીએ શુ ં કરી
નાખ્યું છે એવડું બધુ?"
ં
"છોકરીને ટાળી દીધી, બીજુ ં તો શુ?ં "
"છોકરીએ કા ંધો ં કાંઈ કયુર્ં છે ?"
"મોટાભાઈએ
સંબધ
ં માં લાલબાઈ મ ૂકી દીધી છે , તે સગપણ સાચવવા શીદ લઈ
ગયાં મારી છોકરી ને?"
"ગામ ર તામાં હત ું તે ગયાં હશે. છોકરી તારી જ છે , ને ભાભીની નહીં?"
"છોકરી તો મોટાભાઈની - બીજા કોઈની નહીં. બીજા કોઈને કશુ ં કરવાનો અિધકાર
નથી. મારી દીકરીના કાનમાં ઝેર ઝેર ને ઝેર રે ડવા િસવાય, મારી સામે તો ઠીક પણ
પોતાના સગા ધણીની િવરુ ધ - દે વ સરખા ધણી િવરુ ધ - છોકરીના કાનમાં સીસુ ં ઉકાળી
ઉકાળીને સીંચવા િસવાય, બીજુ ં કામ શુ ં કયુર્ં છે ભાભીએ? ના પગ ધોઈને ન ય પ્રભાતે
પીવા લાયક, એવા મોટાભાઈથી છાનાં છાનાં પેંતરા ભરવા ને કાવતરાં કરવાં, એ કાંઈ
ખાનદાનનુ ં કામ નથી."
કોટ પિતના હાથમાં આપતી આપતી એ બો યે જતી હતી. પિતની ટોપીને બ્રશ
મારતી મારતી પિતને નવો હાથ માલ કાઢી દે તી, અને આ 'ચંપલ નૈ, ઓ યા બ ૂટ પે'રતા

જાવ' એવું કહી, બ ૂટ કાઢી દઈ પહેરાવતી પહેરાવતી આ પ ની પિતને ટલી વધુ વાર રોકી
શકાય તેટલું રોકીને પોતાની ઠાણીની િનંદા ને ઠની દે વગાથાઓ ગાતી ગઈ, ઠને
સંભળાવવાનો હેત ુ પ ટ હતો.
"ભગવાન! ભગવાન!" પિતને ધીરે પગલે ચા યો જતો જોઈ એણે આ તેથી ઉ ાર
કાઢયો: "કોને ખબર - મને પર યા છે ...કે...એને!"
પોતાની પાછળ બોલાયેલા શ દો નાના શેઠે કાનોકાન સાંભ યા. એ થં યો, ફરી
વાર એની આંખે અંધારા આ યાં. એણે બારણુ ં ઝાલી લીધુ.ં એ ત મર એકાદ િમિનટ ટક્યાં.
પછી મનની કળ વળી. એ આપઘાત કરવા કૂવામાં પડતો હોય તેવી રીતે 'િલ ટ'માં
પહ યો ને નીચે ઊતય .
મોટરગાડી નીચે તૈયાર હતી. શૉફરે નાના શેઠને લઈ જવા બારણુ ં ઉઘાડ .ું

y.
co
m

"નહીં ભાઈ, પેદલ જાયગા." એટલું જ બોલીને નાના શેઠ જલદી પોતાના ઘરની
ગલી વટાવી ગયા.

30. સાહબ
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તે પછી મોટા શેઠ, નાના ભાઈની વહએ
લાજ કાઢીને પીરસેલી ગરમાગરમ
ુ
રોટલીઓ જમી કરીને દાંત ખોતરતા ખોતરતા અને ઓડકાર ખાતા ખાતા બોલતા હતા કે
"તમારે ય વઢવુ ં પડ ું ના એ બેવકૂફને! માળો પલીત છે , પલીત! પડખે એવડો ભાઈ ઊભો
હોય તો કેવ ું જોર રહે કાંડામાં! - પણ આ પલીતની અક્કલનો કાંઈ િવ ાસ રખાય છે ?"
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એવુ ં બોલતા બોલતા ઠજી દીવાનખાનામાં પગ મ ૂકે યાં તો 'સાહેબજી!' એવુ ં
સંબોધન કાને પડતાં ચમકી ઊઠયા. બાજુએ જોયુ ં તો િવજયચંદ્રનુ ં નખિશખ ઠાવકું, ટડુ,ં
વ છ, િતર્મય, એક લટ અ ત ય ત નહીં, એવુ ં પ િનહા યુ.ં
"સારી એવી વાર થઈ. આપ આજ કાંઈક િવશેષ રુિચથી જ યા લાગો છો!"
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"હા, આ મને ઠીક વાર લાગી." પોતે જમતો જમતો ને જમી ર ો તે પછી નાના
ભાઈની પ નીને સંભળાવવા
શ દો બોલતો તેનો ોતા કદાચ િવજયચંદ્ર બ યો હશે, એવુ ં
ક પવું બેશક અિનવાયર્ હત,ું ને અિતશય લ જા પદ હત.ું
"ઠીક થયુ.ં આપ વખતસર આવી પહ યા."
"અરે , કાલે પહ ચવુ'ં તું પણ મોટરનો અક માત થયો. લાચાર બની ગયો. તમારો કેસ
ચાલી ગયો ને?"
"ના જી, આજની જ મુ ત પડી છે . આપને તેડવા જ આવેલ

.ં "

"પણ આમાં હુ ં શી રીતે તમને બચાવી શકીશ?" શેઠની આંખો ઊંચી ચડી ગઈ.
"શું કહ.ુ ં મારે આપની પાસે એક શ દ ખોટો બોલાવવો નથી, તરકટ કરાવવુ ં નથી.
ફક્ત આપ બોલો એટલી જ વાર છે ."
"શું બોલુ?ં "
"કે સુશીલાબે'ન સાથે આપે મારંુ િહંદુ િવિધસર વેિવશાળ કરાવી આપેલ છે , ને
ું
આપની મદદથી તો મારે િવલાયત ભણવા જવાનુ ં હત."

ચંપક શેઠે વાતને ઉડાવવા ફાંફા માયાર્ં : "પણ મારા સાહેબ! તમે તે કાંઈ રાજા છો?
કોટર્ ને તે અક્કલ હોય કે નહીં? મને પ ૂછે કે તમે આબ દાર માણસે ઊઠીને આવુ ં ઉતાવિળયુ ં
ને ખાનગી વુ ં વેિવશાળ શા માટે કરી નાખ્યુ!"
ં
"તો આપણી પાસે જવાબ હાજર છે ," િવજયચંદ્ર ઠંડીગાર વકીલની તટ થતા ધરીને
બો યો: "જૂન ુ ં વેિવશાળ અમુક કારણસર તોડવુ ં પડેલ.ું એ કારણો ગુ ત હતાં, સામા પક્ષને
નુકસાન પહ ચાડે તેવાં હતાં. એટલે એ સામા પક્ષની ફ તી ટાળવા માટે અમારે તેવ ુ ં
સગપણ પું કરી લેવ ું પડ ,ું નહીંતર યાતમાં પંચાિતયા િનરથર્ક હોહો કરી ઊઠે. આ તો
બધુ ં જ હુ ં વકીલને પ ૂછી કરીને આવેલ ં - આપ ન ગભરાવ!"
બળે લી દીવાસળી લઈને દાંત ખોતરતે ખોતરતે મોટા શેઠે ફરી પા ં મૌન પા યુ.ં
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"હુ ં આપની એકેએક મઝવણનો
ંૂ
માગર્ િવચારીને આવેલ ,ં " એમ કહી િવજયચંદ્ર ે
સામા માણસને ગાળી નાખે તેવા ગ પણાની મીંડ પોતાના કંઠમાંથી ખેંચતે ખેંચતે ક :ું
"આ હુ ં આપને છ મિહના પહેલાં મ યો તેવા ઉ જવળ મ એ મળવા નથી આ યો. આ હુ ં
િવજયનો નહીં, પ ૂિણર્માનો નહીં, પણ પરાજયનો - અમાસનો ચંદ્ર .ં મારા જીવનમાં મેં
જ બર ઠોકર ખાધી છે . મારો પગ ભ ૂલમાં પડી ગયો છે . મારે આપની પુત્રીનુ ં અક યાણ
કરવું નથી. એની વેરે લગ્ન કરવાનો અિધકાર લઈને તો હુ ં થોડો જ આપની સમક્ષ આવેલો
!ં હુ ં એ િનદ ષના જીવનમાં આંગળીચીંધણુ ં રહે તેવ ુ ં કરવા ઈ ં નહીં. આ તો આપની
મદદથી મારો ઉગાર જ શોધું .ં સામા પક્ષની મોટી આબ ને કારણે આ મુકદ્ માની તપાસ
જજની ચે બરના બંધ બારણે જ થવાની છે . આપની આબ સલામત છે . કહો તો હુ ં આપને
લખી આપું કે મારે આપની ક યા ન જોઈએ. આપ કહેતા હો તો વુ ં સિટર્િફકેટ સુખલાલને
માટે દાક્તરે લખી આ યું છે , તેવ ું હુ ં આપને વહ તાક્ષરે જ લખીને અ યારથી આપી દઉં. ને
કદાચ જાહેરની મા યતા મારંુ સગપણ થયાની હોય તો હુ ં આપણી યાતની પાસે હાજર
થઈને એકરાર કરવા તૈયાર રહીશ, કે મારંુ જીવન કોઈ પણ ી સાથે લગ્નને લાયક નથી,
હુ ં કોઈના જીવતર પર છીણી મારવા નથી ચાહતો..."
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એટલું કહેતાં કહેતાં િવજયચંદ્ર ે પોતાની આંખોમાંથી દડ દડ દડ પાણી વહા યાં. એ
પાણીની ધારા એનાં ચ માંની આરપાર વધુ સુદર
ં
લાગી. અમુક પ્રકારના સ દયર્નો આ
િનયમ હોય છે : એની શોભા સીધા દશર્નમાં ટલી પમાય છે , તે કરતાં કોઈક કાચ વા
પદાથર્ની મારફત િવશેષ પામી શકાય છે .
િવજયચંદ્રના ગોરા ગોરા ગાલ પરથી દડતાં આંસુ દે ખી એનુ ં પાપકૃ ય નજરે
જોનારો માણસ પણ પોતાને ભ્રિમત માનવા લલચાય; એ પાપાચારી આ નહીં હોય, આપણી
જ નજરની ભ્રમણા હશે, એવુ ં કંઈક આપણુ ં િદલ બોલવા લાગે.
"હુ ં આંહીં રહેવાનો પણ નથી. હુ ં મારંુ કલંિકત મ આપની પાસેથી પાવીને િસલોન,
બ્ર દે શ, સુદાન અથવા એડન એટલે દૂ ર ચા યો જઈશ. હુ ં આ બધો જ એકરાર આપની
પાસે લખીને લાવેલ .ં આ યો, મારંુ માથુ ં આપના હાથમાં મ ૂકું .ં "
એમ કહેતે કહેતે એણે એક સીલબંધ િલફાફો મોટા શેઠની સ મુખ ધરી દીધો. તેની
ઉપર લખ્યુ ં હત:ું
'એક આ માની કથા.'
ચંપક શેઠના મ પર પોતાની વાણીની અસર થતી દે ખીને એણે ચલા યે રાખ્યુ:ં
"મેં તો મારા બે િપછાનવાળા ભણેલા જુવાન જ્ઞાિતભાઈઓને પણ આપનાં પુત્રીને
માટે િનરધારી રાખેલ છે . હુ ં તે િદવસ એમની સાથે ટ્રે નમાં દાદર સુધી ગયેલો યારે પણ એ

જ મારો હેત ુ હતો. મને આપની પુત્રીનો પણ ગેરલાભ લેવાનો ભયંકર િવચાર થઈ આવેલો.
હુ ં ઈ રસાક્ષીએ પાપ ટી વાત કરંુ .ં એમણે મને
લખેલ ું તે હુ ં વટાવવા નીક ં તેટલી
નીચતાની હદે ચા યો જાત, પરં ત ુ પ્રભુએ મને વખતસર ઉગારી લીધો. આપની પુત્રીનુ ં એ
લખાણ પણ આ કવરમાં જ છે . સુખલાલ તરફ એમનુ ં િદલ હત ું તે પણ ખોટું અનુમાન છે .
એમને સુખલાલ પાસે જવાનુ ં કારણ જુદું જ હત;ું અગાઉ
પત્ર યવહાર થયો હશે, તેના
કાગળો પાછા મેળવવાનુ ં હત.ું એ બધુ ં એમના જ હ તાક્ષરોમાં આપ આ કવરની અંદર
વાંચશો. જોકે હુ ં તો હવે એ ક યાની લાગણીનો કે આપના છ મિહના સુધીના સ ાવનો લાભ
લેવા માગતો જ નથી. હુ ં નાલાયક .ં મેં ઈ રને દૂ ભવેલ છ," એમ બોલતો બોલતો એ ફરી
વાર રડયો. "એક વાતે તો આપ ચા યા ગયા તે સારંુ કયુ.ર્ં "
"કેમ?"
"આપનુ ં ખ ૂન તો નહીં, પણ આપને માથે મરણતોલ માર પડવાની તૈયારી હતી."
"નામ લેવાની હવે જ ર નથી."
"તમને કોણે કહેલ?ું "
"આપનાં પુત્રીએ."
"ક્યારે ?"
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"કોના તરફથી?"

"સુશીલાને ક્યાંથી ખબર?"

la

"એમની જોડે હુ ં દાદર સુધી ગયો યારે ."

ka

"આગલી રાત્રે ખુશાલભાઈ અને સુખલાલ આવેલા હશે. તેમની કાંઈક બોલચાલ
પરથી તેમણે અનુમાન બાંધેલ,ું ને મારી તે રાતની તપાસમાંથી મને પણ જાણવા મળે લ.ું "

ta

ચંપક શેઠને થરથરાટી વ ટી ગઈ.
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"હવે તો લીલાલે'ર કરો. હવે તો એમને જ પોલીસમાં તેડાવીને કહી દે વામાં આવેલ
છે . એટલે હવે તો આપ પોલીસને જૂઠું જૂઠું કહો ને તોય તેમના માથે પડે તેવ ુ ં છે ."
ચંપક શેઠને આ બંદોબ ત બહુ સરસ લાગ્યો. "કેસ ક્યારે ચાલશે?" એમણે પ ૂછ .ું
"હમણાં બાર વાગ્યે; એક જ કલાકમાં..."
એ શ દો બોલતે બોલતે સામેના ઘિડયાળના કાંટાને એણે પોતાના સ યાનાશના
'બારના ટકોરા' તરફ કદમો ભરતા દે ખ્યા. એની આંખોની મગ
ં ૂ ી આરજૂએ ચંપક શેઠને કપડાં
પહેરવા ઊભા કયાર્ . શેઠ પણ િવચારતા જતા હતા: જોઉં તો ખરો યાં જઈને - શી િ થિત
છે ? કેવા પ્રકારની જુબાની આપવી એ તો મારે તે પછી નક્કી કરવાનુ ં છે ને! તેલ જોઈને,
તેલની ધાર જોઈને, પછી જ મ ખોલવુ ં છે ને!
"આ કવર," એમ કહી િવજયચંદ્ર ે ચંપક શેઠને પેલ ું પરબીિડયુ ં લઈ જવા ને ઠેકાણે
મ ૂકવા ક .ું એની અસર ચંપક શેઠના મન પર સચોટ થઈ પડી. એમણે સામે ક :ું "અ યારે
તો તમે એ લઈ જાવ - મારે શું કામ છે ?"
"તો પછી આપવા શા માટે લાવત? લઈ જઈને ક્યાં મ ૂકું? કોકને હાથ પડે તો મારંુ
તો ઠીક પણ આપની દીકરીનુ ં મોત ઊભુ ં થાય ને! માટે યો - ને હુ ં ખરંુ કહ?
ુ ં થોડાક બીજા
કાગળો પણ એના વહ તાક્ષરના મારી પાસે પડયા છે . વાથીર્ બુિ એ મને હલકટ બના યો.

આપ આટલા ઉદાર બનશો એની મને આશા નહોતી. એટલે આપને ધમકાવવા-દબાવવા
એ મેં રાખી મ ૂક્યા. મારંુ િદલ ચોરાયુ.ં કોટર્ માંથી નીકળીને, ચાલો મારા મુકામ પર, હુ ં આપને
સુપરદ કરી આપીશ. માણસ સામા માણસની ખાનદાની ઓળખતો નથી એટલે જ આવો
હલકટ િદલચોર બને છે . મને આ આપે માનવીની મહાનુભાવતાનાં દશર્ન કરા યાં છે . એ
દે ખીને મારી અધમતા મને િવશેષ ડંખ મારી રહેલ છે ."
અહીં એણે ફરી રુદન કયુ.ર્ં

31. દયર અને ભો ઈ
"હો હમાલ!" શૉફરે તે રાત્રીએ સે ટ્રલ ટે શને ગાડી ઊભી રાખી બ ૂમ મારી.
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"હમાલની જ ર નથી." નાના શેઠે પોતાની બૅગ ખોલતાં ખોલતાં શૉફરને અટકા યો.
શૉફરને કશી સમજ પડી નહીં.
યાં તો બૅગ પાછી બંધ કરીને નાના શેઠ મોટરમાંથી બહાર નીક યા. શૉફરે એમના
હાથમાં ટુવાલમાં લપેટેલાં ફક્ત બે જ ફાલતુ કપડાં દીઠાં. એ કાંઈ પ્ર કરે તે પહેલાં જ
નાના શેઠે સ ૂચના આપી:
કે જલદી પાછા આવવાનુ ં

la

"આ મારી બૅગ ને િબ તર પાછાં લઈ જા. પ ૂછે તો કહે
છે એટલે વધુ સામાનની જ ર નહોતી; ધોિતયુ-ટ
ં ુ વાલ બસ છે ."

ka

"પણ ર તામાં િબછાનુ..."
ં
શૉફરને આ બાપડાની દયા આવી, કેમ કે નાના શેઠનુ ં
શરીર એક
ીના વુ ં ગૌર અને સુકુમાર હત.ું ગૌરતા ને સુકુમારતા એ બેઉ દયાઅનુક પાના વીજળી-દીવા પેટાવવાની ચાંપ તુ ય છે .

ta

"અરે ગાંડા, કેટલાંય વરસ િબ તર વગર આ પાિટયાં ઉપર ગુલાબી નીંદર ખેંચેલ
છે . જા, તું તારે લઈ જા!"
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એવી થોડી વેવલાઈ દાખવીને નાના શેઠે મુસાફરી શ કરી. ગરમીના િદવસો હતા,
એટલે શીતળ રાત મીઠી લાગતી હતી. પણ પોતે સ ૂતો જ નહીં. વસઈ, પાલઘર, સુરત ને
ભ ચ સુધી એણે દરે ક ટેશને ઊતરી ઊતરીને ચા પીધા કરી. સે ટ્રલથી એની આંખોએ
આખી લાઈન પર ચકળવકળ ચકળવકળ જોયા કયુ.ર્ં એક સામટી ભ ૂખ ભાંગી લેનાર
અકરાંિતયા રાંકા વી એની િવ ળતા હતી. એકલા બેઠા બેઠા એક ખ ૂણેથી બેસ ૂર ને ઘોઘરા
રાગે એ
ગીત બોલતો હતો તે પ્રેમનુ ં હત,ું હા યરસનુ ં હત,ું કે વીરરસનુ ં હત,ું એ નક્કી થઈ
શકે તેમ નહોત,ું એ ગીત તો 'એક સરખા િદવસ સુખના કોઈના જાતા નથી' એ કરુણરસનુ ં
ગીત હત,ું એવી સાચી વાત જો એ ડબાના ોતાઓને કોઈએ કહી હોત તો તેઓએ કદાિપ
માની જ ન હોત. કરુણરસ એના કંઠમાં કદી પેસી જ ન શકે. ગાતાં ગાતાં ચાલી રહેલી
એના હાથપગની ચે ટામાં કોઈને વીરરસનો વહેમ જાય કદાચ, એના મ પરના મરોડો
બેશક હા યરસની જ આશંકા જ માવે - બાકી કરુણનો તો કદી પ ો જ ન લાગે. છતાં એ
હત ું તો કરુણનુ ં જ ગાન.
વળતી સવારે તેજપુર ઊતરીને એણે ગામમાં પોતાની પેઢી પર ન જતાં બારોબાર
થોરવાડનુ ં વાહન શો યુ.ં આજ સુધીના આવા પ્રવાસોમાં પોતે મોટર-ટૅક્સી વગર ને ટૅક્સી
ન મળે યારે ઘોડાગાડી વગર ઘા ન કરતો; પણ તે િદવસ એનો જીવ કોણ જાણે શાથી પણ
ચોરાયો. એણે એક બળદવાળો એકો જ બાંધીને થોરવાડનો કેડો લીધો.

આવા એકામાં કરે લી અનેક ખેપો એને યાદ આવી. થોરવાડમાં ગામને છે ક છે ડે
બાપ ૂકી વેળાનુ ં એક હાટડું માંડીને બેઉ ભાઈ ખજૂરનુ ં એક વાિડયુ ં રાખતા, ગ્યાસલેટનો એક
એક ડબો રાખીને તેમાંથી પાઈ-પૈસાનુ ં પાવ ંપળી તેલ વેચતા, અસ ૂરી રાતે ગામ બહારથી
આવતો ચોરાઉ કપાસ તોળી લેતા, ખેડુનાં છોકરાંને ખજૂર અને ખોખાંની લાલચમાં નાખી
ઘરમાંથી કપાસ, દાણા વગેરે ચીજો ચોરી લાવતાં શીખવતા. એ દશેક વષર્ પ ૂવેર્ના િદવસો
કેમ જાણે આખે ર તે એને સામા મળી મળીને 'ભાઈ, રામ રામ' કરતા હોય એવી મ ૃિત
જાગી ઊઠી. ખજૂરનુ ં વાિડયુ,ં ગ્યાસલેટનો ડબો તેજપુરથી ઉધાર લાવતા, માલ પ ૂરત ું જ
એકાભાડું ઠરાવીને પોતે બાજુએ ચા યો આવતો, વૈશાખનો ધોમ ધખતો હોય યારે એકાની
ને બળદની પડતી આવતી છાંયડીમાં પોતે ચાલતો, પણ એક-બે આના એકાભાડાના વધુ
નહોત ખરચતો, એ વેળા યાદ આવી.
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ને એ એકાની ચલનશીલ છાંયડીમાં ફરી ચાલવાનુ ં અ યારે મન થતાં પોતે નીચે
ઊતરી પડયો. એકાવાળા ઘાંચીની સાથે વાતો કરતાં એણે સમાચાર મેળ યા કે પોતાના
જૂના ઓળખીતા એકાવાળા વલી ઘાંચી, કુરજી ઠક્કર લુવાણો, ગ ર ઠક્કર ખોજો, મનકો
કોળી વગેરે બધાય મરી ખ ૂટયા છે .
"બીજુ ં તો ઠીક, પણ કુરજી ને ગ ર માળા ડોળી તલાવડીએ રોટલા કાઢીને લીલી
ડુગ
ં ળી કરડાવતા કરડાવતા ખાતા ને, તયેં મને મ માં શુન
ં ુ ં શુ ં થઈ જાત ું - પણ મારાં
ુ
ભાભીની શરમ બહુ આવતી. ઘેર જાઉંને ડગ
ં ળી ગંધાય તો ભાભી બોલે નહીં, પણ માયલી
કોરથી એનુ ં કાળજુ ં કપાય, હો! ભાઈના સોગંદ."

la

એકાવાળો જુવાન હતો એટલે એને આ અસલી જમાનાની વાતો કે ડુગ
ં ળી ખાતાં
ભોજાઈની શરમ પાળનાર આ લડધા માણસમાં કશો રસ નહોતો.

ka

"ઓ ારીની! હીપાપાટ તો ભરી છે ને શુ?ં " એમ કહેતે નાના શેઠે પોતાના ગામની
સીમમાં વહેતી નદીનો તાજાં વષાર્જળે છલકતો અને આછરી ચ ૂકેલો મોટો ધરો જોયો. જોતાં
જ એને કોઈ વળગાડ થયો હોવાની શંકા આવે તેવી હષર્ઘેલછા એણે બતાવવા માંડી.
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એકાવાળાને ભાડું ચુકાવી યાંથી જ પાછો રવાના કય . પોતે પોતાની જૂની
બહેનપણી હીપાપાટ પર નાહવા ઊતય . નાનપણમાં અંદર પડીને નાહનાર એ બાપડાને
વહેમ આ યો કે પોતે કદાચ તે િદવસની, તરવાની કળા વીસરી ગયો હશે તો! એટલે કાંઠે
બેસીને નાહી એણે ધોિતયા, ટુવાલ ને કુડતા સાથે ગામ ભણી ચાલવા માંડ .ું
મનમાં મનમાં બબડતો હતો કે "કોક દે ખે તોય એમ સમ કે ગામમાં તો કેદુનો
આ યો હઈશ! ને ભાભી અને સુશીલાના મનમાં પણ હુ ં અણધાય આવી પડયો ં એવો
ધ્રાસકો નહીં પડે - ખડકીમાં પેસીને દોરીએ ધોિતયુ-ટ
ં ુ વાલ સ ૂકવતો જ હુ ં સાદ પાડીશ કે 'કાં
ભાભી, હવે રોટલાને કેટલી વાર છે ?' ને સુશીલાને તો જૂના વખતમાં 'એલી! સંતોકડી, એય
ઢેફલી!' એમ કરીને બોલાવતો તે મુજબ જ આ જઈને હાક મારીશ: 'એલી સંતોકડી! એ
રાં... ઢેફલી!'
ના, રાં...શ દને કાઢી નાખવો જોશે, એમ બબડતો પોતે 'કાં સંતોકડી! એલી એય
ઢેફલી!' વાળા ભ ૂતકાળના પ્રયોગને ગોખતો ગોખતો મહાવરો પાડતો ગયો. અને પોતાના
હૈયાને હાકલી રાખતો ગયો કે 'બસ, હસત ું જ મોઢું રાખવાનુ ં છે . બસ, પછી િનરાંતે જ વાત
કરવી છે . બીક જ એક છે , કે સુશીલા જો કદાચ જોતાંની વાર જ 'મારી બાને કેમ છે ?' એમ
પ્ર કરશે તો...તો...' એટલું બબડતાં બબડતાં એના ચાલુ િચંતનમાં મોટો ચીરો પડયો. જાણે
કોઈ કબાટનો આખો અરીસો િચરાયો.

ઘેર પહ ચીને એણે ઓિચંતાનુ ં યારે ભાન અનુભ યુ,ં કે પોતે ક પેલા પોતાની
ગરીબી-અવ થાવાળા માટીના ઘરને બદલે પાકું ચ ૂનાબંધ મકાન ઊભુ ં છે , યારે જ એણે
ૂ ીના માંડ વાળે લા લાડુની માફક, હાથમાં ને હાથમાં ભરભર ભ ૂકો
મનમાં કરે લી ગોઠવણ, વેકર
થઈ ગઈ.
મકાનમાં પોતાને શરણ મેળવવુ ં હત ું તે પણ મોટાભાઈની જ કમાણીનુ ં ચણેલ ું
નીકળી પડ .ું 'તારા પુરુષાથર્નો અહીં એક પ થર પણ નથી મંડાયો.' એવી જાણે કે એ
આખો ઈમલો ચીસ પાડતો હતો. જૂન ુ ં ધ ૂિળયુ ં ઘર હોત તો તેનો અરધ ભાગ પોતાના હકનો
કહેવાત. પૈસા પૈસાનુ ં ગ્યાસલેટ અને ચોરે લા દાણાનાં ખજૂર-ખોખાં વેચવામાં વધુ પાવરધો
નાનો ભાઈ જૂના ખોરડાનો વધુ હકદાર બની શક્યો હોત. પણ મુબઈની
ં
નવી ીમંતાઈમાં
ુ
એના પુરષાથર્નો િહ સો ઓછો હતો અને મોટાભાઈએ ગઈ કાલે કહી દીધુ ં હત ું કે '...ઊભો
રહેવા નહીં દઉં.' પ નીએ ક ું હત ું કે 'મોટાભાઈનાં જૂતાં ઉપાડવા ટલીય બોણી તો નથી!'
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બાજુની એક કુટુંબી િવધવાના ખોરડાને દબાવીને ખડું થયેલ ું આ પાકું મકાન
મોટાભાઈનુ ં જ છે , ધક્કો મારીને એમાંથી મોટાભાઈ બહાર કાઢી મ ૂકી શકે તેમ છે . ધારે તો
મોટાભાઈ ગૃહપ્રવેશનો આરોપ પણ મુકાવી શકે છે , વગેરે િવચારો સાથે પોતે અંદર પેઠો.
ભાભીને જોયાં ને એનુ ં ગોઠવી રાખેલ ું રહ ય ભડકો થઈ ગયુ;ં સુશીલાને દીઠી અને 'સંતોકડી
ઢેફલી' શ દોનો એના અંતરાકાશમાં ક્યાંય પ ો ન મ યો. સુશીલા બે નાનાં બાળકોને
નવરાવતી હતી. િપતાની સામે ફક્ત એક મીઠું કરુણાવા િ મત કરી, કપડાં સંકોરીને બેઠી
બેઠી એ તો 'પોટી'ને નવરાવવાની િક્રયા કરતી જ રહી. ભાભીએ કામવાળી બાઈને ક :ું
"જાવ, બહારથી એમનો સામાન લઈ આવો."

la

"આવે છે , સામાન હજુ પાછળ દૂ ર છે ," એટલું જ કહીએ અંદર ગયો. બેઠકના
ઓરડામાં ભાભી પાણીનો લોટો યાલો લઈને હાજર થયાં.

ka

"કેમ ભાઈ, ઓિચંતાના? શા ખબર છે ?"
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પોતાને ભાઈ કહેનાર - માત્ર કહેનાર જ નહીં પણ ભાઈત ુ ય જતન કરીને સદા પ ૂણર્
શીલથી પાળનાર - આ ભાભીને ભાળવાની સાથે જ પ ની સાંભરી. પ નીના અપમાનજનક
કુશ દો યાદ આ યા, ને પોતાને પોતાનુ ં નમાલાપણુ ં કદી નહોતું દે ખાયુ ં તેવ ુ ં અ યારે પ ૂણર્
વ પે પ્રય ક્ષ થયુ.ં આવી ભાભીને અપમાિનત કરનાર ીની જીભ મેં યાં ને યાં ખેંચી કેમ
ન કાઢી!
પાણી પીને એણે જવાબ દીધો: "તમને તેડવા મોકલેલ છે ."
"કોણે?"

"મારા ભાઈએ."

"કેમ એકાએક?"
" પાવટી જઈ વેવાણનુ ં મરણ સુધાયુર્ં તે માટે ."
ભાભી િનરુ ર ર ાં.
"વળતી જ ટ્રેનમાં લઈને આવવા ક ું છે ."
"હં-હં."
"નીકર ક ું છે કે, કોઈને ઘરમાં પગ મ ૂકવા નહીં દઉં."
"હં-હં. જોઈએ"
સાંજ પડી; ભાભીએ પ ૂછ :ું "કહેતા'તાને કે સામાન પાછળ આવે છે ?"

"સામાન તો પાછો મોકલી દીધેલો તે હુ ં વીસરી ગયો હતો."
"પાછો ક્યાં?"
"સે ટ્રલ ટે શનથી જ પાછો મોટરમાં ઘેર."
"કેમ?"
"મારો એના માથે હક નહોતો. મને બીક લાગી કે મારા ભાઈ કોક દી એ પણ
આંચકી લેશે."
રાત પડી. િનરાંતે કેટલીક વાતો થઈ. િદયરે ક :ું "ભાભી, અંદરથી આતમો જ ના
પાડે છે .
ઘર મારંુ નથી, મુબઈની
ં
સાહેબીમાં મારો જરીકે લાગભાગ પહ ચતો નથી,
તેમાં મોટાભાઈના આ માને ઉ ગ
ે કરાવતા પડયા રહેવા અંદરથી મન ના પાડે છે ."
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"આપણે બધાં જ કેમ ગાંડાં બનવા લાગ્યાં છીએ!" ભાભીએ જરીક હસીને ઉ ાર
કાઢયો: "તમે આવા આળા મનના થઈ બેઠા યારે એ બચાડા જીવનુ ં કોણ?..."
પોતાના વી પ નીથી તજાયેલા ધણી નાનેરા ભાઈને પણ હારી બેઠો છે એવી
પ્રતીિત થયા પછી પિતની િનરાધારીનુ ં ક પનાિચત્ર એના અંતરમાં આલેખાયુ ં ને 'બચાડા
જીવ' વો જૂની આદતવાળો બોલ મ માંથી નીકળી ગયો.

la

િદયરે ભાભીને એકલાં બોલાવીને વાત કહી: "સુખલાલ મ યા હતા: મને તો
પોતાપણું લાગ્યું હત.ું હુ ં અપુત્ર :ં પડખે એવો જમાઈ હોય તો મને સાચવે. મારા વા
નપાવટને તો, ભાભી, સુધરે લો-ભણેલો બીજો કોઈ નહીં સાચવે."

ka

"વાત તો મોટી કરો છો, પણ દીકરીનુ ં ક યાદાન દે તા હશો તે ઘડીએ તમારા
ભાઈની ત્રાડ સાંભળશો તો ઊભા નહીં થઈ જાઓ કે?"

ta

"તમે પડખે રહેશો ને, ભાભી, તો હુ ં નહીં ઊઠું; ખીલાની મ ખ ૂતી જઈશ. હુ ં ાસ જ
ચડાવી દઈને િનજીર્વ બની બેઠો રહીશ. તમે મારી બાજુએ રહેશો ને, ભાભી, તો હુ ં માણસ
મટી ગયેલો પાછો માણસ બનીશ."

pu
s

"હુ ં તો તમારી જ વાટ જોતી'તી, ભાઈ."

32. ક જયાનો કાયર
માતાનુ ં નાન કરીને પછી સુખલાલ રડતી આંખો લ ૂછી નાખી તે જ રાત્રીથી દુકાન
પર જતો હતો. ત્રીજા િદવસની રાત્રીએ ફેરીમાં લઈ જવાનાં વાસણો એ ગોઠવતો હતો. જુદી
જુદી થ પીઓમાંથી ગોતી ગોતીને નંબરી માલ કાઢતો કાઢતો એ વ ચે વ ચે િનસરણી પર
ઊભો થઈ રહેતો હતો. વળતી જ પળે એ પોતાનો ચહેરો ચોળીને માતાનાં મરણોને જાણે કે
લીલાં ભીંગડાંની માફક ઉખેડી નાખતો હતો.
"કાં સુખા!" એકાએક ખુશાલભાઈએ આવીને અવાજ દીધો: "ત ું આંહીં ક્યારે આવતો
ર ો, ભાઈ? હુ ં તો તને ઘેર ગોતતો હતો; માણસો ખરખરો કરવા આવેલા."
"કાલે જરા આઘેનાં પરાંના ઑડર્ ર છે એટલે અ યારે જ તૈયારી કરી લેવી છે ."
"કાલ સવારે તો તારે દે શમાં જવુ ં જોશે ને?"
"હમણાં નથી જવુ.ં "

"કાં?"
"િદવાળીના ટાણામાં દે ખીપેખીને વકરો નથી ખોવો." એનો સાદ

ૂજતો ગયો.

"નીચે આવ, આપણે વાત કરીએ."
ખુશાલે સુખલાલને પોતાની બાજુમાં બેસારીને એની પીઠ પર હાથ ફેર યો ને ક :ું
"તારા ભાગના કામની હુ ં પ ૂરે પ ૂરી ગણતરી રાખીશ. લાવ તારા ઑડર્ રોની ન ધ - હુ ં જાતે
જઈને એકેએક ઠેકાણે પહ ચાડી આવીશ, પછી છે કાંઈ? ત ું સવારની ગાડીમાં જ ઊપડી જા
દે શમાં."
"હવે શી ઉતાવળ છે ?"
એ શ દોમાં 'હવે' ઉપર સુખલાલનો વર ફાટફાટ થયો. એ 'હવે'માં િવધાતા ઉપર
ભારી કટાક્ષ હતો. હવે પોતે પાંચ-પંદર િદન મોડો જય તોપણ શો ફરક પડનાર છે ? ગયેલી
માનુ ં મ થોડું જોઈ શકાવાનુ ં છે ?
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"ફેર પડે. તારી હાજરી હોય તો તારા બાપા િહમંતમાં રહે ને છોકરાંને વાત િવસારે
પડે, ભાઈ મારા."
"છોકરાંને તો-"

બોલતાં બોલતાં એણે જીભ થંભાવી. ખુશાલભાઈને વધુ શ દોની જ ર પણ ન રહી,
એણે ક :ું
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"મારે તને ધકેલવો પડે છે તે એ કારણસર જ. છોકરાંને ઓ તેડી ગયાં તેમની
પ ૂરી વાત હુ ં તારા બાપાના કાગળમાંથી સમજી શક્યો નથી. એ ભાભુ-ભત્રીજી દે શમાં
એકાએક કે મ ઊપડી ગયાં, તારે ઘેર શા સારંુ ગયાં, બધી શી બાબત બની, તાગ તો
મેળવવો જોશે ને! આંહીંથી ભાગેલ છે - જાણે કે ઓલા સેતાન િવજયચંદ્રના પંજામાંથી
છટકવા. પણ ચંપક શેઠના મનાઈ કરે લા માગેર્ કેમ ચડી શક્યાં? બચવા માટે થઈને એણે
િવચાર બદ યા કે શુ?ં તારો સસરો નાન કરવા આ યો, એ પણ નવાઈની વાત કહેવાય. ને
અ યારે પાછી નવી વાત સાંભળી - તારો સસરો દે શમાં ઊપડી ગયો ને સામાન બધો પાછો
મોકલતો ગયો. તું દે શમાં પહ ચ તો જ તાગ મળશે. આ યા લાગે છે દીકરા સાંડસામાં. માટે
આપણેય મુરત છાંડવુ ં નહીં. મારી નજર તો ક યા માથે છે ; છોડવા વી છોકરી નથી બાકી એ લાડવાચોરોની લખમીનો આપણે ઓછાયોય લેવો નથી. તેજપુર ગામની
નાતમાંથી બુદીના
ં
લાડવા ચોરનારા એ બેય ભાઈ તો એના એ જ છે . ચંપક ચોરવે િવશેષ
ચાલાક હતો. મુબ
ં ઈમાં આવીને આસામી બાંધી છે એય પણ ચોરીને. આપણે ચોરીના
માલનો ઓછાયોય ન જોવે. પણ એ ક યાને, એ રતનને આ ચીંથરડાંમાંથી છોડી લીધે જ
ટકો છે , તે વગર જપ
ં નથી. તે વગર ઊજળાં લ ૂગડાં પહેરીને મુબ
ં ઈમાં નીકળવુ ં ઝેર વું
લાગે છે . માટે કહુ ં ં કે ઝટ દે શમાં પહ ચ."
સુખલાલ મનમાં મનમાં રમ ૂજ પામતો હતો. લાડવાચોરની લ મીને અને ક યાને
જાણે ભલાઈથી ખુશાલભાઈ જતી કરતા હોય! પીરસેલી થાળીમાંથી જાણે શાકપાંદડાં છોડી
દઈ ડબ દઈને મ માં મીઠાઈ મ ૂકી દે વાની જ વાર હોય!

ફરી ખુશાલભાઈ બબડયા: " યાતના વાડે એ બેય ભાઈઓ લાડવા ચોરતા કેટલી
વાર તો પકડાયેલા. મને યાદ છે : એક વાર હુ ં હતો પીરસવામાં; મને ફોસલાવીને લાડવા
કઢાવતા'તા. પણ છોકરીમાં એ સં કાર જ લાગતો નથી."

સુખલાલને મનમાં મનમાં રમ ૂજ તો થઈ, કે કોને ખબર છે કે છોકરી ફરી વાર મારા
વા ગરીબના ઘરમાં આ યા પછી યાતમાંથી લાડવા નહીં ચોરે . તેની શી ખાતરી?
સુશીલા જો મળે તો પહેલી જ રાત્રીનો પહેલો જ સવાલ એ પ ૂ :ં "લાડવા તને ચોરતાં
આવડે છે કે નહીં?"
એ શો જવાબ દે શે? દે શે કે "ચોર િપતાની પુત્રી હતી તેથી તો મને તમારી
ગેરહાજરીમાં તમારા ઘરમાં પેસી જવાની ચોરી આવડી ને!"
બેવકૂફ! મ ૂઈ માતાનાં આંસુ તો હજી સુકાયાં નથી, યાં તો પર યાની પહેલી રાતનાં
િચત્રો આંકવા બેઠો છે ?
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મા મ ૂઈ છે છતાં ઘેર જવાનુ ં મન નથી થત,ું કેમ કે ચંપક શેઠે પોતાના જીવનમાં
પેસાડી દીધેલી પામરતાનુ ં ટીપેટીપુ ં િનચોવી નાખવાને એણે િન ય કરે લ છે . તેડવા આવેલ
બાપને કહેલ ું વેણ એને કંઠે છે કે, 'મુબ
ં ઈમાં જ જીવીશ ને મુબઈમાં
ં
જ મરીશ.' પુરુષાથર્ની
તેજભરી કારિકદ બતાવીને ચંપક શેઠને પડકારવો છે કે જો, મેં ચોરી નથી કરી; મેં તો મારા
તાલકાની તપેલીને ભુજબળે માંજીને ચળકાટ આ યો છે . એવી ખુમારીમાં તડપતા
સુખલાલને ખુશાલભાઈએ પીઠ ઠબકારીને ક :ું "હવે બીક રાખીશ મા, હવે ત ું પાંચ િદવસ
દે શમાં જઈ આવીશ તેથી તારો પુરુષાથર્ કટાઈ નહીં જાય. ને તારા મનની
ઉમેદ છે -ચંપક શેઠનો મદ ઊતારવાની - તે ઉમેદને જ પાર ઉતારવાનો મોકો બતાવુ ં ં તને, કે ઝટ
દે શમાં જા."
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સુખલાલનુ ં ઘડતર એ જ ભ ૂિમનુ ં હત ું કે ને ખોળે ખુશલભાઈ આળોટયો હતો.
વાભાિવક જ હત ું કે ઉ ચ ભાવના
અસર ન કરી શકી હોત, તે અસર સુખલાલના િદલ
પર ખુશાલની નીચલા પ્રકારની દલીલથી પડી શકી: ચંપક શેઠનો મદ ભાંગવો છે ; એ
સાપની ફેણ માથેથી સુશીલા સમા મિણને પડાવી લેવો છે - ભલે પછી એની ફેણના
ટુકડેટુકડા કરવા પડે.

ta

"તો હુ ં બધો માલ ગોઠવી કાઢું."
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"ઠીક, ગોઠવી લે. હુ ં તેટલી વારમાં યાં એક આંટો દઈ આવુ ં - રં ગ તો જોઈ આવુ!"
ં
*

ઘંટડીની ચાંપ દા યા પછી બારણુ ં ઊઘાતાં વાર જ ખુશાલ ચંપક શેઠના મકાનમાં
પેસી ગયો. સામુ ં ઊઘાડવા આવનાર માણસ હાના કરશે એવી બીકે 'શેઠ ઘરમાં છે કે નહીં?'
એટલુય
ં ન પ ૂછવાની એણે પ િત રાખી હતી. કેમ કે એ મુબ
ં ઈનાં કેટલાંય માકાનો પર જવા
ટેવાયેલો હતો, કે ' યાં શેઠ ઘરી નાય' એ એક જ સરખો જવાબ મિહનાઓ સુધી તમને
મ યા કરે .
આંહીં પણ અધર્ ખુ લાં બારણાં ધકાવીને ખુશાલભાઈ અંદર દાખલ થયો, ને શેઠ ઘેર
નથી' એવુ ં કહેનાર ઘાટીને એણે એક હળવા હેતભયાર્ ધક્કાથી બાજુએ ખેસવીને ક :ું "િફકર
નહીં; આવશે યાં સુધી હુ ં રાહ જોઈશ."
પરબારો એ દીવાનખાનામાં જ પહ યો ને સોફા પર ટોપી ઉતારીને બેઠો. એના
ખ ખારા, ખાંસી, ખાસ કરીને એની છીંક, એનાં બગાસાં, અને તે તમામ ચે ટાઓની કલગી પ
એનુ ં ગાન:
ઘરમાં 'શેઠ ઘેર નથી'ની કાયમી િ થિત હતી યાં યાં ખુશાલ આ ઓજારો
અજમાવતો, ને ઘરના માિલકને કોણ જાણે કેમ પણ ઘરમાંથી પ્રગટ થવાની ફરજ પડતી.

આંહીં ખુશાલને ફક્ત બે જોરદાર બગાસાં જ ખાવાની જ ર પડી. અંદરના
દીવાનખાનામાં બે જણા વ ચે ધીમો વાતાર્ લાપ ચાલતો હતો. તે વાતાર્ લાપને એકદમ
થંભવું પડ .ું ચંપક શેઠ બહારના દીવાનખાનામાં અ યા, ને એને પોતાના કાળ વો આ
હનુમાનગલીનો દાદો ખુશાલ દે ખાયો.
"

ચંપકભાઈ!"

"તમે અ યારે કેમ આ યા? તમે પુછા યા િસવાય કેમ ચા યા આવો છો, ભૈ? એલા
રામા, આવનારને બારણે જ કેમ કહી દે તો નથી, નાલાયક?--અ યારે તો જાવ, ભઈ, હુ ં
કામમાં .ં "
આ માણસમાં કશો જ પલટો થયો નથી એ ખુશાલને તરત સમજાયુ.ં
"વળી પાછા તમે ઉતાવળા થયા કે ચંપક શેઠ?" ખુશાલે ઠાવકે મ એ ક ,ું "આપણી
તે દીની કામગરી અધ ૂરી અહી છે તે તો યાદ કરો!"
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"હુ ં જાણું ,ં તમે ઘરમાંથી એમ નિહં નીકળો." એ શ દો સાથે ડોળા ફાડી ચંપક શેઠ
ટેિલફોન પર જવા લાગ્યા, કે તરત જ ખુશાલે ઊઠીને એના હાથનુ ં કાંડું પોતાના પંજામાં
લીધુ,ં ને હસતાં હસતાં તેણે ક :ું 'બેસો, બેસો તો ખરા, ભલા માણસ!" એ કાંડા પર ખુશાલની
એક આંગળી કોઈ એક એવે ચોક્કસ થાને દબાણ દઈ રહી હતી કે કશી જ ધમાચક્કડ
વગર આંખો ઊંચી ચડાવીને, મંત્રવશ બનેલા માણસ વા ચંપક શેઠ પોતાનો િખજવાટ
છોડીને ખુશાલની બાજુમાં બેસી ગયા.
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કુદરતે માણસના શરીરમાં એક ગુ ત રચના કરી છે . કદાવર કાયાઓને પણ
મલોખાં વી કરી નાખનાર કેટલીક ચાંપો અમુક અમુક માિમર્ક જગ્યાઓએ જ કુદરતે
પાવેલ છે . ખુશાલભાઈ એ મમર્ થાનોનો પ ૂરો જ્ઞાતા હતો. હાથી વા પુરુષોને મીણની
પ ૂતળી વા બનાવી દે વા માટે િસંહ-થાપાની કશી જ જ ર નથી હોતી- જ ર છે ફક્ત ચાંપ
દબાવવાની જગ્યા જાણી લેવાની.

ta

ખુશાલ તો હસતો ર ો ને ચંપક શેઠના ડોળા ઊંચા ચઢવા લાગ્યા.
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"કાંઈ નહીં, કાંઈ નહીં, શાંિતથી બેસો," ખુશાલે ચંપક શેઠનુ ં કાંડું છોડી દઈને ક .ું
કાંડું ટયા પછી શેઠનો અવાજ નીક યો. અંદરના દીવાનખાનામાંથી એક જુવાન
દોડી આ યો: એ હતો િવજયચંદ્ર. િવજયચંદ્ર આવી પહ યો તે પહેલાં તો ખુશાલે ફરી વાર
શેઠનુ ં કાંડું જકડી લીધુ ં હત.ું
"કોણ છો તમે?" િવજયચંદ્ર ે હસતા ખુશાલને જુ સાથી પ ૂછ .ું
"એમનો નેહી

,ં સગો

.ં પ ૂછી જુઓ એમને - ચોરડાકુ હુ ં થોડોક જ

.ં "

"પોલીસને ટે િલફોન..." એટલો શ દો ચાર ચંપક શેઠ માંડ કરી શક્યા, ને િવજયચંદ્ર ે
ટેિલફોન તરફ બે કદમો ભયાર્; યાં તો ખુશાલે િવજયચંદ્રને વીન યો: "ઊભા રો', ભાઈ,
ઉતાવળ કરો મા, નીકર નકામો મામલો બગડશે. મારા બોલ ઉપર િવ ાસ રાખો- મારે પાઈ
પણ જોતી નથી."
થોડીવાર થંભેલો િવજયચંદ્ર ફરીથી િતર કાર બતાવતો ચા યો યારે ખુશાલે ચંપક
શેઠના કાંડાના મમર્ થાન પર જોરદાર મચરક દીધી. ચંપક શેઠના ડોળા ફાટયા ર ા.
ખુશાલ એક ક્ષણમાં તો િવજયચંદ્રને આંબી ગયો ને એના કાન પાછળના મમર્ થાન પર
પંજો દબાવીને હસતો હસતો એને પાછો તેડી લા યો.

િવજયચંદ્રની તમામ શિક્તઓ શરીરને અિત આકષર્ક અને મનને મહાન ખેલાડી
બનાવવામાં રોકાઈ ગયેલી, તેથી ખુશાલભાઈના વી તાલીમ એણે લીધેલી નહીં. અદાલતી
મામલામાંથી એને ચંપક શેઠ છોડાવી લા યા હતા. તે પછી એને િવજયચંદ્ર પર ફરી મોહ
પ્રગટ થયો હતો. સુશીલાને પરણાવુ ં તો તો આની જ સાથે- એવો દુરાગ્રહ એનામાં દૃઢ થઈ
ગયો હતો. પોતાની પસંદગીમાં ભ ૂલ થઈ જ નહોતી, એવુ ં એ સાિબત કરાવવા માગતા હતા.
સુશીલાના માટે િહતનુ ં હોય તે જ કરવુ,ં તેને બદલે પોતે
કરે છે તે જ સુશીલાને િહતનુ ં
છે , આવી એમની દૃિ ટ બની ગઈ. બેઉ વ ચે ચાલી રહેલા વાતાર્ લાપમાં સુશીલા સાથેન ુ ં
ચોકઠું બેસારવાના જ તાર ફરી વાર સંધાતા હતા; તેમાં પડેલો આ ભંગ ઘણો કમનસીબ
હતો. પણ ખુશાલે તો તેનેય એક ખુરસી પર બેસાય . બેઉને ફક્ત આટલું જ ક :ું
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"આ મોડી રાતે તમે કોઈ પણ બહારની મદદ મેળવી શકશો તે પહેલાં બેમાંથી
એકને પોતાનુ ં જીવતર અિત સ ત ું કરી લેવ ુ ં પડશે. મને તો કાંઈ કરતાં કાંઈ વાંધો નથી-તમારી સંતોક ઘણે રં ગેચગ
ં ે આ ભાઈ વેરે પરણે. મારો એ કિજયો નથી, કહો તો હુ ં
અ યારથી જ વધાવો દે તો જાઉં (એણે ખીસાનુ ં પાકીટ ખખડા યુ),
ં યારે આ તમારા જમાઈ
પ ૂછશે કે મારી શી માગણી છે ? મારી માગણી સાવ નાની ને દુકાનીના પણ ખરચ િવનાની
છે . અમારા સુખલાલ બાબતમાં બે તરકટી દ તાવેજી લખાણો એણે દબા યાં છે , એ મને
આપી દે . મારે એ રાખવાં પણ નથી. હુ ં અહીં તમારા દે ખતાં જ િચરાિડયા કરંુ - પછી છે
કાંઈ?"
"આપી દો ને! શુ ં કરવાં છે ?" િવજયચંદ્ર એ બેઉ લખાણો િવશે જાણતો હતો.
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"હાં! ડાયું માણસ," એમ કહી ખુશાલે યંગ કય : "બીજુ ં તો કાંઈ નહીં, પણ અમારા
સુખલાલને વીસ હજાર ભરતાંય કોઈ ક યા નહીં મળે . બાકી તો શેિઠયા! સુખલાલના
અપુરુષાતનની કે આ ભાઈ િવજયચંદ્રના પુરુષાતનની ખાતરી કાંઈ દાક્તર બાપડો થોડો
આપી શકે? એ િવષય જ એવો હ-હ-હ -છે કે પારખાં લેવાય નહીં."
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ચંપક શેઠ ઊઠયા. ખુશાલ પણ િવજયચંદ્રના કાન ઝાલીને એને ઊભો કરતો ઊઠયો
ને બો યો: "ચાલો આપણે ત્રણે જણા િતજોરી સુધી સાથે જ જઈએ. કોઈને એકલા મ ૂકવાની
મારી િહંમત નથી. હે-હે-હે-હે. િતજોરીનુ ં કામ િરયુ ં હે-હે-હે-"
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બે-પાંચ વાર તો િતજોરીની ચાવી યોગ્ય થાને લાગુ જ ન થઈ. કારણ કે ચંપક
શેઠના હાથ ૂજતા હતા. ને ખુશાલ ક ે જતો હતો: "ગભરાવ મા, મારા શેિઠયા; ઠાલા
ગભરાઈ જાવ મા!"
દ તાવેજો બહર નીક યા યારે ખુશાલે ક :ું "આપને હાથે ફાડી નાખો શેિઠયા, નીકર
આ જમાઈરાજના હાથે ફડાવો."
બેઉ કાગળ રદ કરાવીને પછી એણે બેઉના સામે હાથ જોડયા: "માફ કરજો, શેિઠયા!
હય
ુ ં મહા મા ગાંધીના પંથમાં થોડો થોડો ભ યો ,ં પણ મારા હાથના પંજા હજી બહાર ને
બહાર જ ર ા છે --નીકર હુ ં આટલીય િહંસા કરંુ કદી? કદાિપ ન કરંુ ! મને તો એ મ ૂળ ગમતી
જ નથી. ટંટાનો તો હય
ુ ં ે કાયર -ં -પ ૂછી જોજો આંહીંના પોલીસખાતાને. પણ આ તો શુ ં કરંુ ?
તમે, શેિઠયા, બો યું ફરી ગયા! તમે ઉ તાઈ કરી. તમે ટે િલફોન પકડવા દોડયા. ઘરની
તકરારમાં પોલીસને બોલાવાય? કાંઈ ખ ૂન થોડું જ કરવુ'ત
ં !ું માફ કરજો, શેિઠયા. તમારા
ઘરની ધ ૂળ પણ લઈ જવી મારે હરામ છે ."
એમ કહી એએ કપડાં ખંખેયાર્ં .

જતાં જતાં એણે િવજયચંદ્ર તરફ ફરીને ક :ું "આપણી બેની આ મુલાકાત તો સાવ
સપના વી કહેવાય. ફરી કોઈક વાર િનરાંતે મેળાપ કરીને એકબીજાને વધુ ઓળખીએ
એટલું િદલ રહે છે ."

33. િવજયચં નો િવજય
ુ ાલના ગયા પછી થોડીવાર સુધી આ બેઉની સમાિધ ચાલુ જ રહી. સમાિધ
શ
શકી યારે ચંપક શેઠે દુભાતે વરે ક :ું

ટી

"ગિઠયા - કાિઠયાવાડમાંથી આવા બધા ગિઠયા જ આંહીં મુબ
ં ઈમાં ભરાણા છે .
પોલીસને આ ગિઠયા જુગારમાંથી ઊભે ગળે ખવરાવે, ને આબ દારોની આબ પાડતા
ફાટયા ફરે ."
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"આપણા કામને એની કશી અસર થતી નથી."

"ના, મેં તો ઊલટાનુ ં એને આવીને લઈ જવાનુ ં કહેલ ું ; પણ આ તો તેમની નાણાં
કઢાવવાની રીત છે . મ ૂળ આ આવેલો લાંચ ખાવા."
"ખેર.", િવજયચંદ્ર પોતાની અધીરાઈને પાવતો પાવતો મ ૂળ વાતના ત ૂટે લા
ત્રાગડા સાંધવા ઉતાવળો થયો. કેમ કે એના ઘરના મુક માની તો ઘરમેળે માંડવાળ જ થઈ
ગઈ હતી.

જુઓ."
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"તમે મારી સુશીલાને સુખી કરી શકશો? તમને ખાતરી છે ?" ચંપક શેઠે વાતાર્ લાપ
આગળ ચલા યો.
"પોતે જ શા માટે છતી આંખે મારંુ કે કોઈ બીજાનુ ં જીવતર હોળીમાં હોમુ?ં આ
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એટલું કહેતે િવજયચંદ્ર ે ગજવામાંથી કાગળોની થોકડી કાઢીને ચંપક શેઠ સામે ધરી
ક :ું "આટલાં કહેણ છે . મારા માથે તરપીટ પડે છે . પોલીસે કેસ ઊભો કયાર્ પછી પણ
આવેલા આ કાગળ જુઓ."
ચંપક શેઠે કદાચ જોવા ય ન કય હોત તોપણ એ કાગળોની બનાવટને પકડી ન
શકત. જુદા જુદા હ તાક્ષરમાં ને નોખીનોખી શાહીઓ વડે લખેલા એ કાગળો હતા. પ્ર યેક
કાગળમાં એક એક કુંવારી ક યાનો િપતા કાકલ ૂદી કરતો હતો: િવજયચંદ્ર જો પાિણગ્રહણ કરે
તો તેમાંનો કોઈક િપતા પાંચ હજાર ગજવે ઘાલવા, તો કોઈક બીજો િપતા પોતાનો સમ ત
વારસો એને ચરણે ધરવા તૈયાર હતો. એ બધા િપતાઓની હયાતી િવજયચંદ્રના ગજવા
ઉપરાંત પ ૃ વી પર કોઈ ઠેકાણે હતી કે કેમ, એ પ્ર પ ૂછયો કોઈને ન સ ૂઝે. ઉંમરલાયક
બનેલી પુત્રીના િપતાઓ આ જગતમાં વધુમાં વધુ લાચાર માનવીઓ હોય છે .
"મારી બડાઈ હાંકવા કે આપની આંખો આંજી દે વા માટે હુ ં આ નથી બતાવતો. આજ
સુધી નથી બતાવેલ તેન ુ ં એ જ કારણ હત.ું હુ ં આપની સંકડામણનો ગેરલાભ લઉં તો મારી
કેળવણી ને મારંુ કુળ બેઉનો દ્રોહી બનુ.ં આ બતાવુ ં ં તે તો આપને મારા દયની ખાતરી
કરાવવા. કેમ કે મારી મથરાવટી આ મેલી થઈ છે . મારી
રક્ષા આ આપે કરી છે , તેનો
ુ
બદલો હુ ં એક જ રીતે વાળી શકં તેમ :ં આપને આપવા વુ ં મારી પાસે મારંુ વતંત્ર
જીવન છે , તે હુ ં આપી દઈશ. આપના આખા કુટુંબની એકમાત્ર
મઝ
ં ૂ વણ, તેને હુ ં મારા

માથા પર હુ ં ઉઠાવી લઈશ. થોડા િદવસ પર હુ ં આપની પાસે મારી શરતો મ ૂકીને દબાવતો
હતો, આ હુ ં પોતે જ
કહો તે શરત નીચે દબાવા તૈયાર .ં "
"તા કાિલક લગ્ન કરી શકશો?"
"પ ૂછો છો શા માટે ? આજ્ઞા જ કરો."
"િવલાયત ક્યારે જવું છે ?"
"આપ રજા આપો યારે ."
"એકલા જશો કે?"
"હવે એકલા િવલાયત જવાની મારી િહંમત જ નથી. આપ રજા દે શો તો જ અને
સાથે મોકલશો તો જ મારે જવાનુ ં છે , નહીં તો જવુ ં નથી."

la
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એક પ્રિત ઠાવંત િમલમાિલકના પ્રિતિનિધ બનીને િવલાયત જનારા જમાઈની અને
એ લહારે લચી પડતા જમાઈને પડખે ગળાબ ૂડ ગુલાબના હારોમાં શોભતી પોતાની
પુત્રીની - બેલાડર્ િપયર પરના એક 'પી. ઍ ડ ઓ' મેઈલ-જહાજ પર ચડતી એવી બે
પ્રિતમાઓ ચંપક શેઠની ક પનામાં રમી રહી. પોતે ક પના કરી, ને પોતાની ક પનામાં
િનહાળી પોતે જ આભો બની ર ો. પોતાની એકોતેર પેઢીઓને પોતે એ ક પના વડે તારી
ર ો હતો. એ ક પના સાચી પડશે યારે અમારી કીિતર્નો રથ પ ૃ વીથી સવા વેંત ઊંચેરો
ચાલશે. ગામડાંનાં સગાંવહાલાં અને જ્ઞાિતભાઈઓ 'ધ ય છે ! ધ ય છે !' બોલશે. િમલોવાળા
શેિઠયા અને દે પરદે શી સાહેબો તે િદવસ અિભનંદન આપવા આવશે કે ચંપક શેઠ, તમારંુ
કુટુંબ આટલું સં કારી છે એની તો અમને ખબર જ નહીં.
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આ તે શું ફક્ત સંતાનહીન િપતાના હૈયાના ગુ ત મનોરથો હતા? કે પોતાની અસલ
જમીનમાંથી એકાએક ઊખડી પડીને ીમંતાઈના લબાગમાં રોપાયેલાં સુવણર્નાં ઝાડવાં
સમાં માનવીનાં આ ઘેલાં હતાં? પોતાની ધરતી તો વ ટી ગઈ, પરાઈ અને અજાણી
ભોમમાં જરીક મ ૂિળયાં બાઝયાં - પછી શુ ં માનવીના વલવલાટો આવા કોઈ સાફ યને
શોધતા હશે? વારસહીનોના, પુત્રહીન વાંિઝયાઓના એ વલવલાટ! ઓિચંતી આવી પડેલી
લ મીની એ યાકુળતા! એ પોતાની સાથર્કતા શોધે છે . એ જગતના કાન પર દાંડી પીટી
પીટી ઘોષણા કરવા ચાહે છે કે, 'જુઓ, જુઓ, હુ ં
ં તે અ વાભાિવક નથી, દ્રુ નથી,
ઉપેક્ષા કરવા લાયક નથી. હુ ં ,ં હુ ં કંઈક ,ં હુ ં ઘણુ ં બધુ ં .ં '
"એક વાતે તમને ચેતાવુ,ં " ચંપક શેઠે બેલાડર્ િપયર પરથી ક પનાને પાછી વાળીને
િવજયચંદ્રને યાદ આ યુ:ં "સુશીલાના મગજ ઉપર કંઈક માઠી અસર તમારાં ઓ યાં બે'નના
બોલવાથી થઈ છે એટલે..."

"એ બ યુ ં યારે હુ ં જરા મોડો પહ યો હતો. મને એ જાણ થઈ તે ઘડીથી જ મેં એ
િમત્રની ને એમનાં પ નીની - ને હુ ં પણ ધમર્ની બહેન માનતો તેની - સોબત છોડી છે ,
તેમના ઘરનો માગર્ પણ છોડી દીધો છે . હુ ં કબ ૂલ કરંુ ં કે ઘણાં વષ સુધી હુ ં છે તરાયો જ
હતો. મારા ભોળપણ ઉપર કહો કે મારી મ ૂખાર્ ઈ પર કહો - એ બેય જણાં આબાદ રમત રમી
ગયાં છે . પણ એમણે મને ંકી ંકી ફોલી ખાધો તે તો મેં બહુ મોડું જા યુ.ં ને મારી આંખો
ઉઘડાવનાર પણ આપનાં પુત્રી જ બ યાં - તે િદવસથી જ મને થયા કયુર્ં છે કે મારા વા
બેવકૂફ ભોળા પુરુષને સદા સાવધાન રાખે એવી ીની જ જ ર છે . મારે કાંઈ મગ
ં ૂ ી મગી
ંૂ
પ ૂજા કરનારી ને હામાં હા ભેળવનારી ગુલામડી નથી જોઈતી. એ જ્ઞાન થયુ ં છે યારથી તો
મને પ ાતાપ જ થયા કય છે , કે એમને ભણાવવા - ગણાવવા ને સં કારો પાડી મારે લાયક

બનાવવાની કેવી શેખી હુ ં કરી બેઠો! ઊલટાનુ ં હવે તો મને મારી પોતાની લાયકીનો િવચાર
થાય છે ."
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છે લા છ મિહનાના સમાગમમાં કોઈ અદ્ ભ ૂત ભાત પાડનારંુ આ જુવાનનુ ં માનિસક
પિરવતર્ન ચંપક શેઠની આંખોમાં કામણ કરી ર .ું મનમાં થયુ ં કે એ જૂના જમાનાની
જડમ ૂિતર્, જૂના વેિવશાળનો િજ ી પક્ષપાત કરતી એ મારી બોથડ ને મીંઢી બાયડી જો
અ યારે આંહીં આ સાંભળવા હાજર હોત તો એને ખાતરી થાત. મારી સુશીલા જો પીને આ
જુવાનના શ દો સાંભળી શકી હોત તો એના મનમાંથી એની જુનવાણી ભાભુએ ભરાવેલ
ડૂચા ક્યારના નીકળી જાત. એ બધાંને દીવા વુ ં દે ખાત કે મારી આંખોમાં ઠરે લો છોકરો
નાલાયક નીવડે નહીં. છે લા બેચાર િદવસોનો ખળભળાટ નાહક આડે આ યો, પણ િફકર
નહીં. પાવટીવાળો એ હરામખોર વાિણયો નક્કી આ ભાભુ-ભત્રીજીને ર તામાંથી જ
આડુઅ
ં વ ં સમજાવી ઘેરે લઈ ગયો હશે. હવે યારે એણે એનુ ં પોત પ્રક યુ ં છે યારે તો
એની છાતી માથે થઈને જ મારે લગન કરવાં છે . હવે યાતની મંજૂરી લેવાની શી જ ર છે ?
યાત થોડો દં ડ કરશે એટલું જ ને! ચ ૂકવી આપીશ.
િવજયચંદ્રને એણે પ ૂછ :ું

"ઉતાવળે લગ્ન પતાવી નાખીએ તો યાતનો તમને ડર છે ખરો કે?"
"મારે ક્યાં કોઈ ભાઈ કે બે'નને પરણાવવા યાતનુ ં શરણ લેવાનુ ં છે ?"
"એક વાત પ ૂછવાની રહે છે ."
"શી વાત?"
"ના."

ka

"દુઃખ નહીં લગાડો ને?"

la

"તો ચાલો. પરમ દી સવારે જ ઊપડવુ ં છે ."

ta

"આપનાં પ નીને આ બધું ગમશે કે કેમ તે..."
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"ન ગમે તો ર તા મોકળા છે . એક હાક માયાર્ ભેગી તો આંખમાંથી દડ દડ ધાર નહીં
ટી પડે? હુ ં એવો બાયડીવશ ધણી નથી! પરમ િદવસ સવારની ગાડીમાં તમે બેસજો
દાદરથી ને હુ ં બેસીશ બોરીવલીથી. હવે પગિથયાં નથી મ ૂકવાં. સારા કામને સો િવઘન નડે.
આ ખુશાિલયો પણ કાંઈક ખટપટ કરે એવો સંભવ છે ."
િવજયચંદ્ર િ થર નયને તાકી ર ો. એવી રીતે તાકવાથી એની આંખોમાં જળ
ઝબ ૂક્યાં. રે શમી માલમાં એ જળનો છંટકાવ થયો. આભારમાં આકુલ બનતી બે મગ
ં ૂ ી આંખો
બતાવીને એણે િવદાય લીધી.

34. ભલે આવતા!
"ભાભી!" સુશીલાના િપતાનો સાદ સં યાના અંધકારમાં ફાટી ગયો.
મોટાભાઈનો 'રોકાઈ જાઓ' એવો તાર મ યો એટલે એ તેજપુર ટપાલ વાંચવા
ગયેલો. યાંથી પાછા સાં ચોરવાડ આવીને એણે 'ભાભી ભાભી'ના પોકાર પાડતા ઘર

શો યુ.ં ભાભુ તે વખતે ઓરડાના અંધકારમાં એક નાનુ ં આસિનયુ ં પાથરીને બેઠા હતા.
એમણે િદયરના બોલ સાભ યા, પણ જવાબ દીધો નહી.
"સુશીલા! સુશીલા!" િપતાએ બેબાકળા બ ૂમ પાડી: "ભાભુ ક્યાં છે ?"
"સામાયક કરવા બેઠેલ છે ."
"કેટલીક વાર બાકી છે ?"
સુશીલાએ ભાભુની સામે પડેલી કાચની 'ઘડી' અજવાળે લાવીને જોઈ અને િપતાને
ક :ું "હમણાં જ બીજી ઘડી બાંધી લાગે છે ."
એનો અથર્ એ હતો કે હજુ બીજો પોણો કલાક વીતશે.
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એ પોણો કલાક વરસ વડો વી યો છતાંય ભાભી ન ઉઠયાં. એમણે ત્રીજી વાર એ
ઘડી (કલાક-શીશી)ની રે તને ઊંઘી વાળી. એમણે શાંિતથી સુશીલને ફક્ત જ બોલ
સંભળા યો કે "મેં ત્રીજી ઘડી બાંધી છે ."
ત્રણ કલાકની ધમર્શાંિત પ ૂરી કરીને સામાિયક છોડી, આસિનયુ ં (કટાસણુ)ં ઉપાડીને
ગડી કરી ઊંચે મ ૂ ;ું માળા, મુહપ ી અને કલાક શીશી ઠેકાણે મ ૂક્યા. એ બધુ ં િનહાળતો
િદયર, નાના બાળકની મ ઊબરમાં જ બેઠો હતો.
"કેમ ભાઈ?" એમણે િદયરને પ ૂછ ,ું
"આ

કેમ સામાયક ઉમેરતા જ ગયાં, ભાભી?"

la

"તમે સાદ પડયા યારે મનની સબ ૂરી ચળી ગઈ'તી, ભાઈ! શુ ં હશે ને શુ ં નિહ હોય
તેના િવચારે ચડી જવાણુ'ં તુ.ં એટલે પછી મનને સમતા શીખવવા બે સમાંકું ઉમેરવી પડી."

ta

ka

આ સાંભળીને િદયરને પોતાની અધીરાઈ ઉપર ભોઠાપણુ ં થયુ.ં ભાભીના ખુલાસામાં
એક પણ સીધો શ દપ્રહાર નહીં હોવા છતાં િદયરે પોતાના અંત:કરણને મગો
ં ૂ ઠપકો મળે લો
અનુભ યો.
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"તારનો ભરમ સમજાણો છે , ભાભી; મારા મોટાભાઈ પરમ દી આવે છે ."
"ભલે આવે."

"ભેળાં િવજયચંદ્રને લાવે છે ."
"લાવે ભાઈ, એમાં શુ?"

"મારા ઉપર કાગળ છે કે સુશીલાના ઘિડયા લગનની તૈયારી રાખવી."
"હં-હં -"
"સુખલાલ આજ મુબ
ં ઈથી આવી ગયા."
"ક્યાં ગયા? પવટી ને?" ભાભુના કંઠમાં આ સ ૂરોએ જુદા જ ઝંકાર બોલા યા.
"હા. મેં ક ું છે કે સવારે આંહી સુધી આવી જાય."
"એ તો આવશે જ ને, માડી! એના ભાંડરડા આંહી છે ."
ુ રી સાથે નીકળતા હતા.
િદયરના શ દો પોલા વાંસમાંથી પવન સ ૂસવે તેવી જા
ુ રી શમે તેવા
ભોજાઈએ ભલા િદયરના દય-પોલાણમાં એક સરખા બંસી વરો ઊઠે ને જા
છે દ પાડવા માટે પોતાની શાંિતભરી ભાષાની રી ફેરવતા હતા.

"આપણે શુ ં કરીશુ,ં ભાભી?"
"આપણે એમાં ગભરાવવાનુ ં શુ છે ? તમારા મોટાભાઈએ, તમારે ને મારે , સૌએ
કરવાનુ ં છે તો મ સુશીલા કહે તેમ જ ને!"
"સુશીલાનુ ં ક ું મારા ભાઈ શું કરવાના હતા?"
"દીકરી માથે હેત હશે તો કરશે."
"નહીં કરે તો?"
"તો પાછા જાશે."
"આપણને ધમકાવશે તો?"
"તો ખમી લેશ.ું "
"મુબ
ં ઈ ભેગા લઈ જશે તો!"
"ભાભી, મને બીક લાગે છે ."
"હુ ં એ જોઉં

.ં ભાઈ! પણ બીવા
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"ઉપાડીને કોઈ થોડા લઈ જવાનુ ં હત,ું ભાઈ!"

વુ ં શુ ં છે ?"

"મારા ભાઈ તોફાન મચાવશે. કયાંક રાજની મદદ લેશ,ે એવા મારા મનમાં ભણકારા
બોલે છે ."

la

"તોય આપણી કઈ જવાબદારી છે ? રાજને જવાબ તો સુશીલાએ દે વાનો છે !"

ka

"સુશીલા કોનાં બાવડાંના બળે જવાબ દે શ?
ે "
" યારે ?"

ta

"મારાં ને તમારાં તો નહીં જ."
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"એનો જવાબ આપણને સવારે જડી રહેશે."
"કોની પાસેથી?"

"સુખલાલ પાસેથી. એ કદાચ અહીં આવે કે ન આવે, માટે એક માણસ મોકલી
વેળાસર તેડાવી યો."
"એ શું જવાબ દે શ?
ે "

"એને આપણે એક જ વાત પ ૂછવી છે , કે ધણી તરીકે પ્રાણ દઈને પણ સુશીલાની
રક્ષા કરવા સાટુ તૈયાર છો, બાપા? તને દં ડશે, પીટશે, લટં ૂ શે, દબાવશે, તારા બાપનુ ં
ધનોતપનોત કાઢી નાખશે; તે બધુય ભોગવવાની તૈયારી હોય તો હા પાડ , ને નીકર ના
કહી દે . એટલે સુશીલાને કોની રક્ષા ગોતવી તેની સ ૂઝ પડે. પરણવાની તારી બીજી ત્રેવડ
અમે જોઈ નથી, અમારે જોવીય નથી; જોવી તો રહે છે ફક્ત આ ત્રેવડ. સુશીલાનો હાથ
ઝાલીને ખુવારીને છે લે પાટલે બેસી જવાની ત્રેવડ. બસ, આનો
જવાબ સુશીલાને જડે, તે
ઉપર સુશીલાએ કેડ બાંધવી કે ન બાંધવી."
અંધારામાં એ ભાભી-િદયર ગુરુ િશ ય સમાં લાગતા હતા, ને સાંભળતે સાંભળતે
િદયરના મનમાં ક પનાભ ૂતો, ડર અંને સંશયો ભેદાતાં હતાં.

"સુશીલાને કદાિપ તમે ને હુ ં પરણાવી દઈએ, પણ એનો આખો સંસાર ચલાવી દે વા
આપણાથી નહીં જવાય. સુશીલાનુ ં હૈય ુ ં ભલે બીજી બધી વાતે પાવટીવાળાને ઘેરે ઠયુ,ર્ં
સુખલાલ ભલે બીજા કરતા વધુ ગ યો, પણ સુખલાલના હૈયામાં કેટલું હીર છે તેની
આપણને હજી પાકી ખબર ક્યાં છે ? પ ૂછો સુશીલાને. પછી બોલાવો સુખલાલને. આપણુ ં જોર
તો એની પીઠ ઢાંકીને ઊભવા માટે છે - છાતી તો એની જ જોરદાર જોવે ને! આ કાંઈ
વોતેવો મામલો નથી મચવાનો, વીર મારા! હુ ં સમજીને, ક પીને, છે લી ગાંઠ વાળીને પછી
જ મુબઈથી
ં
નીકળી .ં "
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સુશીલા-સુખલાલના લગ્નની આડે પડનારો પોતાનો પિત કેટકેટલી સમશેરો
વીંઝવાનો છે . તેની એક દારુણ ક પના આ નારીના નેત્રો સામે ચકચકી રહી હતી. એની
િવચારમાળાના મણકા ફરી ફરીને આ છે લા 'મેર' પર આ યા હતા. એની સાદી સાન
સાબ ૂત હતી, િ થર હતી ને સીધીદોર હતી. લગ્ન સંબધ
ં ની યોગ્યાયોગ્યાતાની છે લી
ચકાસણીની આ નારીને ગતાગમ હતી. ચાસણીનો તાર ક્યારે આ યો કહેવાય તેની એ ી
જાતમાહેતગાર હતી. એણે કટોકટ ત્રાજવે પ્ર મ ૂક્યો: 'પરણવા માગનારની ખુવાર થઈ
જવાની કેટલી તૈયારી છે ? લગ્નનો લાડવો માત્ર પ્રેમના પાણીથી નથી વળતો - જોઈએ છે
ખપી જવાની શિક્તનુ ં પાકી તાવણનુ ં ઘી.'

35. ભા ુ ંુ લગનશા

la

વળતા િદવસે સવારે સુખલાલ ઘોડે ચડીને આવી પહ યો.
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ઘોડી પરથી ફલાંગ મારીને ઉતરતા સુખલાલને સુશીલાએ પરસાળની િકનાર પરથી
જોયો. ક મરે એણે દુપ ો કસકસેલ હતો. ને ધ ૂળથી બચવા માટે મો ફરતી બુકાની બાંધેલ
હતી. એના માથા પર મુબ
ં ઈની ટોપીને બદલે આંટી પાડીને બાંધેલી પાઘડી હતી.

ta

ઘોડીની સરક પકડીને એ ડેલીમાં દાખલ થયો, યારે મ પરની બુકાની ઉતારી
નાંખી હતી. ભરે લ ું ગોળ મોટું આંિટયાળી નાની પાધડીએ વધુ ં શોભતું હત.ું
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એણે જોયાં - પોતાનાં ત્રણ નાનાં ભાંડરડાં: પરસાળની િકનાર પર બેસીને ત્રણે
દાતણ કરે છે . સૌથી નાનેરી પોટીને દાંતે દાતણનો કૂચડો વસતા સુશીલાના હાથ દે ખાયા,
આંગળા નજરે પડયા., ને ખુશાલભાઈના શ દોનો પડઘો ગું યો: "હાડતી છે , હો સુખલાલ!
લાગે છે તો ટકાઉ રાચ."
પણ એ રાચ કેવળ એકલું ટકાઉં હોત તો સુખલાલના નેત્રો આટલા સજળ ન બ યા
હોત, નાની છોકરી 'પોટી' એક અવાજ સરખોય કાઢયા વગર મ ફાડીને આ પારકી જણીની
પાસે દાંત ઘસાવતી હતી. દાંત ઘસાવવાની િક્રયા કેટલી અળખામણી છે , તે સમજવા માટે
સૌએ પોતાની બા યાવ થા યાદ કરવાની રહે છે . પોટીના દાંત પર કૂચડો પોચે હાથે ફરતો
હતો, ને પોટી સંચાની પ ૂતળી પેઠે, સુશીલા એને મ ફેરવે તેમ ફરતી હતી.
"એ...હે...ઈ....મોતાભાઈ....ધુવો છીલાભાભી...." સાત વષર્નો ભાઈ ઊભો થઈને
પગ પછાડતો પછાડતો લલકારી ઉઠયો: "ધુવો ધુવો. આ છીલાભાભી...આપલી બા વઈ
ગઈ - ને આ છીલા ભાભી આવાં...ધુવો (જુઓ) છી...."
કહેતે કહેતે એનો એક હાથ સુશીલા તરફ હતો, બીજા હાથમાં દાતણ હત.ું એની ચ ી
ઢીલી થઈને નીચી ઉતરતી હતી. ને એની મોટી બહેન સ ૂરજ એને હાથ પકડીને હેઠો
બેસાડવાની કોિશશ કરતી હતી, યારે ફિળયામાં ઊભેલા સુખલાલના હાથમાંથી ઘોડી લઈને

નાના શેઠ એકઢાિળયામાં બાંધતા બાંધતા હસતા હતા. સુશીલા તીરછી આંખે સુખલાલ તરફ
મ મલકાવતી હતી, ને સુખલાલ પોતાના બાળભાઈના એક બોલ પર હૈય ુ ં ટે કાવીને નીચુ ં
યાળતો ઊભો હતો: 'બા ગઈ - ને ભાભી આ યાં.'
ઘોડી બાંધીને ઊઠેલા નાના શેઠ કહેવા લાગ્યા: "છોકરાં પણ, ભાઈને કંઉ કે, લીંબુના
ં
પાણીની મ આંહીં એકરસ થઈ ગયાં છે . યો, ચાલો બેઠકમાં."
"છોકરો બેક િવશેષ બોલકો છે ," સુખલાલ પોતાના નાનેરા ભાઈ તરફ મીઠી નજરે
જોતો જોતો બોલતો ગયો.
નાના ભાઈએ પોતાની મેળે જ સુખલાલને સંભળા યુ:ં "હમણાં આવુ ં થુ,ં હો!
છીલાભાભીને પ ૂથીને પથે આવું થુ,ં હો મોટાભાઈ. પ ૂ યા વગલ નથી આવવાનો."
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એના બોલ બોલ કરતા મ પર હાથ મ ૂકવા મથતી બહેન સ ૂરજને સુશીલાએ હસી
હસી હાથ ઝાલીને વારણ કયુ,ર્ં તે એણે બેઉ નાનેરા બાળકોનાં નાક-મ સાફ-સ ૂવાળા કરી
પછી સ ૂરજને ક :ું "જાવ. ત્રણે ભાંડરડાં તમારા ભાઈને મળીને પછી િશરાવવા આવો."
શા માટે સુશીલા આટલી ઉતાવળ કરતી હતી! ભાંડુઓનો ભાંડુ સાથે મેળાપ
કરાવવાની એ પરોપકારવ ૃિત હતી? એ પ્ર ના જવાબમાં પરોપકારવ ૃિ અંદરથી બોલી
ઉઠી: "દુ ી! એ છોકરાઓને મેળવવામાં ઊંડો ઊંડો િમલન વાદ તો અગોચર ઊભીને તારી
પોતાની જ સુવાળી
ં
લાગણી લેવા માગે છે . અધીરાઈ તો આ એની છે , લુ ચી!"

la

એવા ટીકળખોર આંતર- વરોને ટાળી દઈને નાસતી સુશીલા રસોડામાં લપાઈ ગઈ.
પણ કોકના ધબ! ધબ! કરતાં પગલા એની પ ૂઠે પડયા હતા. કોઈક ધસી આવત ું હત.ું
દીવાલને ઓથ દઈને લપાઈને દીવાલમાંથી કોઈક જાણે અંદર પેસતું હત.ું

ka

એ ધબકારા આખરે તો એના અંતરમાંથી ધમધમ કરતા હતા. મનમાં જાણે કોઈક
ઘોડેસવારે પોતાનો નવલોિહયો અ કૂંડાળે નાખ્યો છે .
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"ગગી!" ભાભુએ ધમર્િક્રયા પ ૂરી કરીને પ્રશાંત પગલે આવી ક :ું "રોટલાનો ભ ૂકો અને
દહીંનો વાડકો એક થાળીમાં મ ૂકીને તૈયાર રાખ . એને ચા પીવો હશે તો પછેં કરી દે . હુ ં
એને મોઢે ખરખરો કરીને આ આવી - હો કે! રોટલાનો ભ ૂકો ઝીણો કર , હો બાઈ!"
કહીને પોતે બેઠકમાં ગયા. સુખલાલ ઊઠીને સામે આ યો. 'ભાભુ' ને એ નીચે નમીને
પગે લાગ્યો.
"બેસો, માડી!" એ પછી થોડી વારનો મગ
ં ૂ ો ગાળો જવા દઈ ભાભુએ ક :ું "તમારા
માનો આ મા તો બહુ ભાગ્યશાળી: પ ૂરો પુ યશાળી: પણ અમને લાખ િપયાની ખોટ બેસી
ૂ ાઈ જવાનુ ં મેં'ણુ ં અમારે માથે આ યુ.ં એને ધ્રાસકો ખાઈ ગયો, કે
ગઈ. એની આવરદા ટપ
વહુ હારી બેઠાં."
એ ધ્રાસકા (આઘાત)ની વાત સુખલાલાએ નવી સાંભળી. ભાભુએ આગળ ચલા યુ:ં
"એની જીવાદોરી અમારે િનિમતે કાપણી. વી એ તો લેણદે ણ પણ હુ ં એના પ્રાછત સારંુ
થઈને જ છોકરાંને આંહી લેતી આવી."
સુખલાલને ફાળ પડી: "એની આંખમાં હરણાં કુ ા: ઓ મારા બાપ! આ તો
આશરાધમર્ની લાગણીથી છોકરાને લા યાં લાગે છે !
ભાભુએ ક :ું "લેણદે ણના સંબધ
ં લેણદે ણ હોય યાં લાગી ચાલે છે ; એકબીજા માટે
થઈને ક ટો ઉઠાવીએ યારે લેણદે ણના ચોપડા આગળ લખાય છે . િહંમતની તો મોટી વાત
છે , ભાઈ! કહે છે ને કે રણ તો શ ૂરાનુ ં છે ."

સુખલાલને કાંઈ સમજ નહોતી પડતી કે પોતે આ
ીની નજરમાં કયા થાને
ઊભેલો છે . ને આ ી શુ ં મને મારી માત ૃહીન િ થિત પ ૂરતો જ િહંમતવાન બનવા કહી રહી
છે કે બીજુય
ં કઈ સ ૂચવી રહી છે ?
વાતો ચાલી રહી છે યાં તો તેજપુરથી એક ગાડું આવીને ઊભુ રહે છે . 'તેજપુરનુ ં
ગાડુ'ં સાંભળી નાના શેઠ ચમકે છે . એનાં મોમાંથી શ દો નીકળી જાય છે : "અ યારમાં! હ!
અ યારમાં ભાઈ ક્યાંથી?"
"સબ ૂરી રાખો, બાપુ! સબ ૂરી રાખો," એટલું જ ભાભુએ ક .ું યાં તો ગાડા સાથેના
દુકાનના માણસે આવીને િચ ી આપી. િચ ી વાંચતા વાંચતા નાના શેઠ પાછા આ યાને
ભાભીને કહેવા લાગ્યા: "કાપડ-બાપડ વગેરે બધો સામાન આ યો છે . ચોખા ને ત ૂવરદાળ
આવે છે . બીજી બધી પરચ ૂરણ ચીજો વરા માટે આવી છે . લખે છે કે મુબ
ં ઈનો કાગળ હતો
તે મુજબ અવસરની બધી ચીજો મોકલી આપી છે ."
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"ઠીક! ઠીક!" ભાભુ સહેજ હ યાં ને સુખલાલ યામ બ યો. ક્યા અવસર માટે ? મારી
સાથે? હોય નિહ - માં મ ૂએ પાંચ િદન થયા છે . યારે કોની સાથેનો અવસર?....
"મુબ
ં ઈથી આવીને બપોરે તો બેય જણ યાં તેજપુર જ તડકો ગાળવાના છે , ને રાતે
આવશે એમ લખે છે , મે'તાજી, "નાના શેઠે ભાભીને િખ
દયે ખબર આ યા: "મુબ
ં ઈથી
નીકળી ચ ૂક્યાનો તાર આવી ગયો છે તે પણ બીડયો છે . એટલે હવે તો ચોક્કસ જ સમજવુ."
ં
"અચોક્કસ આપને ક્યાં સમ યાં'તાં, ભાઈ? ઉતરાવી યો બધો માલ."
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"િતિથ પણ મે'તાએ જોવરાવી મોકલી છે . પરમ દીની જ િતિથ છે ."
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કાગળ વાંચીને વાંચીને ભાભીને સમાચાર સંભળાવતા નાના શેઠની સામે સુખલાલ
શ ૂ ય આંખે તાકી ર ો છે . એના મનમાં અનુમાન બંધાત ું નથી. આવનાર એ બે જાણમાં
બીજો કોણ? કયો નવો મુરિતયો મળી ગયો? િવજયચંદ્રને તો હવે આ લોકો થોડા અડશે?
કોણ હશે બીજો સુભાગી?
યાં જ નાના ભાઈએ કાગળ વાંચીને બધુ ં ખબર દીધા:
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"િવજયચંદ્રને ખાદીનો આગ્રહ હોવાથી બાકીનુ ં બધુ ં કાપડ મુબ
ં ઈથી લેતા આવે છે બે'નને માટે પણ તૈયાર....અં -અં -અં..."
"હં -હં." ભાભુએ એ બધા સમાચારને પ ૂણર્િવરામ મ ૂકીને પછી પા ં સુખલાલ તરફ
ફરીને ક :ું "જાણે જુઓ, માડી! વેશવાળ કહો કે િવવા કહો. એ કાંઈ એક પુરુષ ને એક ક યા
વ ચે તો થોડાં જ હોય? ક યા વરે છે ને પરણે છે - સાસિરયાંના આખા ઘરને, કુળને,
કુળદે વને; અરે માડી, ઘરે બાંધેલ ગાયના ખીલાનેય. તેમ પુરુષ પણ પરણે છે , ક યાને,
ક યાનાં માવતરને, ક યાના ભાંડરડાને, ક યાના સગાંવહાલાંને ક યાનાં માવતરના
આંગણાની લીલી લીંબડી-પીપળીનેય."
સુખલાલ કાંઈ જવાબ આપે તે પ ૂવેર્ તો ભાભુએ ઊમેયર્ં ુ કે "પુરુષનો બાપ કાલોઘેલો
હોય તોય ક યા એની અદબ કરે ને રોટલો ટીપી ખવરાવે. ીનો બાપ અણકમાઉ ને રાખડી
પડયો હોય તો જમાઈ એને ખંઘોલે બેસારીને સંસારના વન પાર કરાવે - ખરંુ ને, ભાઈ? ન
જાળવે તો ક્યાં મ ૂકી આવે? અનાથોના આ મમાં?"
સુખલાલે વધુ ને વધુ મઝવણ
ંૂ
અનુભવી ને નીચે જોયે રાખ્યુ.ં
ભાભુએ ક :ું "સુખલાલ! બેટા, આમ જુઓ."

સુખલાલે ઊંચુ ં જોયુ.ં
"આ બેઠા મારા દીકરા વા દે ર-ને તમારા તમે
ગણો તે. કાલ સાંજરે એને આ
ઘરના પથરા કહી દે શે કે: "નીકળી જા, ઓટીવાળ! ચા યો જ. ગમે યાં જા. ન િજવાય તો
મરી જા!"
સુખલાલ કોઈ ભિવ યવાણી બોલતું લાગ્યુ,ં ભાભુએ આગળ ચલા યુ:ં "મુઝાશો મા,
તમારે માથે કોઈ આફત ઓઢાળવી નથી. આ તો તમારા હૈયાનેય
આંચકા આજ સુધી
લાગ્યા હોય,
અપમાનોના સ ૂયા ભોકાણા હોય તે તે તપાસી જોવા કહુ ં .ં "
"ભાભુ!" સ ૂર

આવીને ક ,ું "દહીં ને રોટલાનો ભ ૂકો તૈયાર છે ."

"હાલો, થોડું િશરાવી યો," એમ કહીને ભાભુએ સુખલાલને બીજા ઓરડામાં લઈ જઈ
બેસાડયો; પોતે બહાર નીકળી ગયાં. ને તે પછી સુશીલા હાથમાં થાળી લઈ દાખલ થઈ.
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સુખલાલને આ ક યા પોતે જ જમાડવા આવશે એ વ ને પણ નહોતુ.ં એને સુગધ
ં
આવી. એનુ ં પૌરુષ ધમધમી ઉઠ .ું એ સુશીલાને પોતાનો જ લાગ્યો. સાડીની મથરાવટી ને
પાલવ સંકોડીને એણે થાળી પાટલા પર મ ૂકી ક :ું "જમો." ને એના મલકાતા મ પર ગુલ
પડયાં.
સુખલાલ ખોટે ખોટું જમવા લાગ્યો. એના હાથ કોળીયો લેવાને બદલે આ પારકી
છોકરીને ગાલે વગર વાંકે તમાચા લગાવવા તમતમી ઉઠયા.
સુશીલાએ ક :ું "મારે એક જ વાત પ ૂછવી છે ."

"શાને માટે ?"

પડે તે ભોગવવાને માટે ?"

ta
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"તમે તૈયાર છો?"
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"પ ૂછો." સુખલાલના રોમ સળવ યા.
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"પણ કોને માટે ?"

"મારા એકલીના માટે નહીં."
" યારે ?"

"અમારા સૌના માટે ."

"તૈયારી ન હોત તો આટલો હઠીલો બનીને લાગ્યો શા માટે રહેત?"
"બાપા તૈયાર છે ?"
"પ ૂછ ું નથી."
"પાછા જશો? બાપને તેડી આવશો? કાલ સવાર પહેલાં આવી શકશો?"
"સવારે શું છે ?"
"મારા મોટા બાપુ િવજયચંદ્રને લઈને આવે છે - પરણાવી દે વા આવે છે . મારા
બાપુએ ને ભાભુએ આપણા વેિવશાળની ગાંઠ વાળી છે . બેઉ જણા ઘર યાગીને આંહી
આ યાં છે - આપણા માટે. તમે ઝટ બાપુને તેડી લાવો."
સુશીલાના કંઠમાં

ુ રી ઊઠી.
જા

"મારા બાપુને?"
"હા. હા, બાપુને!" સુશીલા ભાર દઈને બોલી.
"શા માટે ! હુ ં પોતે જ જવાબદારી લઉં

ં - પછી શુ ં છે ?"

"ના, ના, હુ ં તમારી એકલાની થઈને આવુ ં નહીં. મને આવવાનુ ં મન થાય છે , કેમ કે
બાપુ છે , ભાંડુઓ છે , ઘર છે ને ઘરમાં વાછડી છે ."
"બાપુ ન હોત તો?"
"તો મારંુ મન કદાચ પા ં પડી જાત."
"બાપુ થોડા ના પાડવાના છે ?"

"હુ ં ભાભુને મ ં, પછી નક્કી કરંુ ."
"
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"મને રક્ષણ દે વાની ના તો નહીં પાડે. પણ એ મને ઘરમાં લેશે કે તરત મારા મોટા
બાપુજી આપણા સૌ ઉપર ત ૂટી પડવાના. એની મિત... હે ભગવાન!" સુશીલાએ િનસાસો
મ ૂક્યો.
કરવુ હોય તે સાંજ સુધીમાં કરી લેજો."

સુખલાલ ખાઈને સસરા ને ભાભુ બેઠા હતા યાં ગયો. એણે વાત મ ૂકી: "લગ્ન આ ,
અ યારે , બે કલાકમાં ન કરી લેવાય?"

ka

"પણ મને સ ૂઝેલ ું હત,ું ભાઈ!"

la

નહી."

"હા, હા, ભાભી," સુશીલાના િપતા હશાર્ વેશમાં આવી ગયા: "આ તો તમને સ ૂઝેલ ું જ

"ના ભાઈ! ના." ભાભી આવા મક્કમ આવ

અગાઉ કદી બો યાં હોય તેવ ુ ં યાદ ન
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આ યુ.ં

ta

"તો પછી, ભાભી! કરી લઈએ. પછી મારા ભાઈ પણ ટાઢા પડશે. હ ભાભી! ગોરને
ગામમાંથી જ બોલાવી લઈએ. હ ભાભી? ફક્ત ચોઘિડયુ ં સારંુ જોઈ લઈએ, હ ભાભી!"

"કાં ભાભી? સુખલાલ પોતે કબ ૂલ થાય છે ."
"એમના બાપા કબ ૂલ થાય તોપણ નહીં."
"કાં ભાભી?"

"એના ઘરમાં મા મ ૂઈ છે , ભાઈ મારા - ઢોર નથી મ ૂવુ!ં ને બીજુ,ં મારે મારી છોકરીને
ચોરી પીથી નથી પરણાવવી. મારી સુશીલાએ કોઈ કલંકનુ ં કામ કયુર્ં નથી. મારે તો
સાિખયા જોઈએ છે યાતના સમ ત યાતીલા. મારે મારી લાડકીના આ ે ઠ અવસરમાં
સૌની આિશષ લેવી છે , સૌનાં મ મીઠાં કરવાના છે . મારે એને રાત લેવરાવવી નથી."
"પણ ભાભી, સારા કામમાં સો િવઘન."
"િવઘન તો આવે. િવઘનને વળોટીએ તો જ સારાં કામ મીઠાં લાગે."
"બહુ મોટો ખોપ-"

"કાંઈ નહીં થાય, ભાઈ! િહંમત રાખો. આપણે ચોર નથી, લટં ૂ ારા નથી, અનીિતનાં
કરનારાં નથી. બીક કોની છે ?"

"રાજની ખટપટો ઊભી થાશે તો?"
"ના રે ના. રાજવાળા તો બચાડા જીવ શી ખટપટ કરવાના હતા? દીકરી પુખ્ત
ઉંમરની છે , એને પોતાનાં વરઘર પસંદ કરવાનો હક છે , ને તમે દીકરીના બાપા છો. તેમ
સુખલાલને થોડા કોઈ પચાસ વરસના ઠેરવવાના છે ?"
"બીજુ ં કોઈ ત ૂત ઊભુ ં કરે ને, ભાભી!" નાના શેઠ કહેવા પાછળ ઊંડો ઊંડો ગિભર્તાથર્
હતો. સુખલાલ પારખી ગયો; એના પૌરુષહીન વની બનાવટી કથા.
"ગમે તે ત ૂત, કરે કે કરે , તમે દીકરીના બાપ છો, ને દીકરી લાયક ઉંમરની છે ,"
એટલું કહેનારાં ભાભુ પણ આ મમર્ સમજતાં હતાં.
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થોડીવાર સુધી કોઈ બો યુ ં નહીં. સુશીલાના િપતાને ચટપટી ચાલી હતી. એના
અંતરમાં ધા તીના ફફડાટ હતા. એને તો ભાઈના આ યા પહેલાં પતાવી લેવ ુ ં હત.ું આ
ભાભી ક્યાં લઈ જાય છે ? ક્યા ભયાનક પ્રદે શમાં? કઈ િવકટ વાટે ? કેમ ટક્કર ઝીલશે? પણ
ભાભી પોતેય ભેગી છે . ભાભીની તૈયારી કારમી છે . ભાભી મારે એક પડખે, ને સુશીલા મારે
બી પડખે: મારી મોખરે સુખલાલ: મને કોની બીક છે ? મનની ઝાડીમાં ઘ ૂમકાટ કરતા
ભયના સ વોને ભાભીની ઓથે રહીને વટાવતો આ ગભરુ િપતા જાણે એક અિગ્ન-ખાઈ
ઓળંગી ગયો.
"માટે જાવ, ભાઈ સુખલાલ દીપચંદ મામાને માળો. એનો મત મેળવો, મનની ગાંઠ
વાળીને િનણર્ય જણાવો. ને પાછા આવવાનો મત બંધાય તો કાલ સવારે પહ ચી જજો.
બની શકે તો એક ગાડું લેતા આવજો. પાછા ન આવવુ ં હોય તોય તમે મોકળા છો, હો ભાઈ!"
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પછી ફરી વાર જયારે સુખલાલ ઘોડી પર ચડયો યારે એના કપાળમાં 'ભાભુ'ના
હાથનો ચોડેલો અક્ષતકંકુનો ચાંદલો હતો, ને મોમાં ગોળની એક કાંકરી આ તે આ તે
ઓગળી રહી હતી.
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36. આજની ઘડ ર ળયામણી
તેજ િદવસે રિત્રએ થોરવાડ ગામની સાંકડી બજારમાં કોઈ મણીધર નાગ ચારો
કરવા નીક યો હોય એવો ઝળહળાટ થયો. તેજપુર દરબારની મોટર ચંપક શેઠને અને
િવજયચંદ્રને લઈને સામા બળદોને ભડકાવતી અને ગામપાદરના મોરલા ગહેકાવતી આવી
પહ ચી ટે વાઈ. ગયેલા ગામલોકોએ હાટડેથી, ઓટે થી ને ચોર ઉપરથી સબ દે તાકને ઊભા
થઈ સલામો કરી. ચંપક શેઠે મા યું કે આ માન પોતાને મ યુ.ં
ઘરનાં તમામ માણસો ઉપર છકો બેસારી દે વાનો જ િન ય કરીને આવેલા ચંપક
શેઠ કોઈની સાથે વાતચીતનો શ દ પણ બો યાં િવના મહેમાનને લઈ મેડી ઉપર ચડી
ગયા. તેમણે નીચેના ઓરડામાંથી ઉપર આવતો ઠંડો પહોરનો કંઈક કીચ ૂડાટ સાંભ યો; એ
કીચ ૂડાટ ઘોિડયાનો હતો. જગતના કરોડો કાનોને મધુર લાગતા આ િકચ ૂડાટે ચંપક શેઠને
કાનમાં કાંટા ભોક્યા. એણે ત ત અવા પોતાની સામે એક બાજુ ગરીબડા બની ઊભેલા
નાના ભાઈને પ ૂછ :ું "ઘરમાં ઘોિડયુ ં કોનુ ં ચાલે છે ?"
ક્ષણ એક તો જવાબ દે વાની ઝાડી ફાટી નિહ. ખ ખારો ખાવો પડયો. યાં તો મેડીના
બાજુના ઓરડામાંથી ભાભુ બો યાં: "એ તો નાની દીકરી છે મારા દીપચંદ મામાની પાવટીવાળાની."

"એના વહુ ગુજરી ગયા ને, તે છોકરાંને આંહી લાવેલ છે ," ઘડીભર થોથરાયેલો િદયર
હવે તાબડતોડ બોલી ઉઠયો, ભાભી ભેરે જ હતા, પાસે જ હતા, તેની એને ખબર નહોતી. કેમ
કે એ તો અંદરના દાદરમાં થઈને ઉપર આવેલા.
"સવારે પાછાં મોકલી દે ." ચંપક શેઠે સીધી નાના ભાઈને જ આજ્ઞા આપી.
ઓરડાના ારમાં ગોરા બેવડીયા દે હનુ ં તેજસરોવર લહેરાવતી ઊભેલી પ નીની સામે પણ
એણે ન જોયુ.ં
"સવારે વહેલો ઊઠ ને બેઠક સાફ કરાવી નાખ . પંદર જણ જમનાર છે . કહી દે
રાંધનારા હોય તેને, મીઠાઈ નથી કરવાની, મીઠાઈ સવારે આવી પહ ચશે. ફક્ત દાળ,
ભાત, શાક ને ફરસાણ કરવાનુ ં છે ."
નાના ભાઈને એટલી વરધી દઈને ચંપક શેઠે સોડ તાણી લીધી. તે પછી િવજયચંદ્ર ે
પોતાનાં કોટ અને ટોપી ગડી પાડી સંકેલીને પોતાના ઓિશકા નીચે દબા યાં, અને નાના
શેઠને નરમાશથી પ ૂછ :ું "અહી સંડાસ, પાિણયારંુ વગેરે ક્યાં છે ? ચાલો, જરા જોઈ લઉં!"
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નાના શેઠ નારાજ િદલે જયારે િવજયચંદ્રને લઈ નીચે ઊતયાર્ યારે , યાં ઉભેલા
ભાભુએ તરત જ નોકરને ક :ું "જાવ મહેમાનને સંડાસ બતાવી આવો. અને પાણી તો ઉપર
મ ૂકેલ છે ."
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થનાર સસરા સાથે થોડો વાતાર્લાપ કરવાની િવજયચંદ્રની ઈ છા ભાભુએ આ રીતે
ફળવા ન દીધી, છતાં અથાક પ્રય નોમાં અચલ આ થા ધરાવનાર િવજયચંદ્ર ે નીચેની
પરસાળમાં ઊભા રહીને ભાભુને સંભળાવવા ક :ું "મકાન તો સરસ છે . કેટલી બધી સુદર
ં
ુ
સોઈ છે ! જરા મીઠં મળશે? કોગળો કરી લઉં."
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ભાભુએ જ રસોડામાંથી લાવી મગ
ં ૂ ે મ એ મીઠું આ યુ.ં િવજયચંદ્ર ે તે રાતે કોગળા
ૂવર્
કરવામાં મ ની િવશેષ ચોક્સીપ ક ને લંબાણથી સંભાળ લીધી.

ta

તોયે ક્યાંય સુશીલાનો પડછાયો ન દીઠો. ફક્ત કીચ ૂડાટ જ સંભળાતા હતા. ઘોિડયુ ં કે
ઘોિડયાને ખેંચનાર હાથ ન જ દે ખાયાં.
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'ભાિવમાં એક િદવસ આવા જ િકચ ૂડાટ...' િવજયચંદ્રની ક પના યાં જ િવરમી ગઈ.
ઉપર જઈને એ નીંદરમાં પડયો. એ નીંદરને સવાર સુધી વ નો ચુથતાં
ં
ર ાં.
વહેલી પરોઢે ભાભુએ સુશીલાને જગાડી અને રસોડાનો આદર કરી દીધો. મેડી ઉપર
શી વાત થઈ છે તે ભાભુએ સુશીલાને કહી નહોતી: ચુપચાપ અને ચીવટથી ભાભુ સસોઈની
સજાવટ કરતાં હતાં: 'મીઠાઈ તો તેજપરથી આવવાની છે ,' 'ત ું જો તો ખરી, ગગી, હુ ં ભજીયાં
ને ઢોકળાં કેવાં બનવુ ં !ં ' વગેરે ઉદગારો કાઢતાં કાઢતાં ભાભુ રસોઈના સમારં ભમાં
રસ
બતાવતાં હતાં. તે પરથી સુશીલા ઊંડે ઊંડે મઝ
ં ૂ ાવા લાગી. 'જોઈ લે , િવજયચંદ્રને તારાં
કરે લાં ભિજયાં વધુ ભાવતાં કે મારાં કરે લાં આજ વધુ ભાવે છે ?' એવો પણ િવનોદ ભાભુ
છાંટતાં ગયાં. ભાભુએ ભત્રીજીની દશા રે લવેમાં કરે લી તે પરોિઢયે ફરી વાર કરી. ઓછામાં
પ ૂરંુ , આડે િદવસે કદાિપ ન ગાનાર ભાભુ અ યારે તો ઊઠતાં ને બેસતાં, લેતાં ને મેલતાં,
'મારો વા'લો આ યાની વધામણી રે , આજની ઘડી રિળયામણી' વા ગીતોની પંિક્તઓ
ગુજ
ં તા હતા. સુશીલાની શંકા આ બધું સાંભળી સાંભળી એટલી દુ ટ બની કે તેણે રાતમાં
ભાભુ મેડી ઉપર બાપુજી પાસે ગયાં હશે કે નહીં તેની ચોકસી માટે ભાભુને સીધા-આડકતરા
કેટલાક પ્ર ો પ ૂછી જોયા, પણ ભાભુ પકડાયાં નહીં.
નવા પાટલા નવા ઢીંચિણયાં, કોકારનાં થાળીવાટકા વગેરે સામગ્રી પેટીપટારામાંથી
બહાર નીકળતી ગઈ તેમ તેમ સુશીલા વધુ ગગ
ં ૂ ળાતી ગઈ.

મઝાયે
ંૂ
લી સુશીલા વ ચે વ ચે બાળકો પાસે જઈ આવતી હતી. ભાઈ-બહેનને
સાચવતી બેઠેલી સ ૂર એક વાર એમ પણ પ ૂછ :ું
"કેમ મ પડી ગયું છે , ભાભી?"
નાનો િદયર છાનોમાનો પ ૂછી જતો: "ભાભી, આજ બોલટાં કેમ નઠી?"
"બોલું

ં ને, ભાઈ!" સુશીલા જવાબ દઈને હસવા મથતી.

"હ-હેઈ! ભાભી! ટમાલી આંઠમાં પાની-પાની-પાની ડેઠાય!" (તમારી આંખમાં પાણી
દે ખાય) જો પોટી!"
પોતાનાથી રોઈ પડાશે એ બીકે સુશીલા યાંથી નાઠી.
ચંપક શેઠનુ ં એ જ વખતે નીચું ઊતરવું થયુ. એ સ ૂરજ સામે
"પછવાડે જઈને બેસો."

કુ ુ ટી ચઢાવી બો યાં:

"ના, શા માટે ?"
"આંહીં કોઈને હરકત તો નહીં ને?"
"ના રે , કેમ કોઈએ કાંઈ ક ?ું "

ka

"નથી ગમતુ?"
ં
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"ના, એ તો અમ તુ."
ં
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પોતાના બેઉ ભાંડરડાંને પાછલી પરસાળમાં લઈ જઈને સ ૂરજ લપાઈ ગઈ ને
સુશીલાની રાહ જોતી રહી. સુશીલા એ બાજુ આવી એટલે સ ૂર ધીમેથી પ ૂછ :ું "અમે
પાડોશીને ઘેર જઈને બેસીએ, ભાભી?"

"ગમે કેમ નિહ? તમારી આગળ નહીં ગમે તો......"

ta

"તો બીજુ ં શુ? તમારા ભાઈ પાસે ગમશે."
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"ભાઈ તો પછી - પે'લાં તમે."

"એમ? તો તો જોજો હો - હોઈ વઢે કરે ને, કાંઈ થાય ને, તો પણ ગભરાશો નહીં ને?
ન ગભરાવ તો તમને સાચાં માનુ."
ં
"અમને વઢે તો તો નિહ ગભરાઈએ, પણ તમને વઢે તો ગભરાઈ જવાય."
"મને વઢે તો પણ આ

તો મન કઠણ જ કરજો. કાલે આપણે ઘેર જઈશુ.ં "

"મારા ભાઈ આવશે?"
"આવવાના તો હતા, નહીં આવે તોય આપણે જશુ.ં "
એ બોલમાં થોડો રોષ ને થોડો વહેમ અવાજ કરતાં હતાં, કાલે બપોરે ગયેલો
સુખલાલ હજુ કેમ રોકાઈ ગયો? બીને યાંથી ફારગતી તો નહીં મોકલાવી દીધી હોય?
આ યા'તા મોટે ઘોડે ચડીને ને બુકાની બાંધીને! પણ મારા સસરાજીએ એને મોળા પાડી
દીધા હશે તો? તો એનો શો વાંક? વાંક - સો વાર એનો જ વાંક! ભાભુની કસોટીથી ડરી
ગયા હશે?
એણે સ ૂરજને પ ૂછ ું "
"તમારા ભાઈ કોઈથી બીવે કે નહીં?"

"ઢેડગરોળીથી બહુ બીવે - બીજા કોઈથી નહીં."
સુશીલાનો શોકરસ હા યરસમાં ફેરવાઈ ગયો. કોઈક િદવસ ખીજવવા હશે તો
ઢેડગરોળી મદદગાર થઈ પડશે, એવા ટીખળી િવચારે એ અંદર ચાલી ગઈ.
તે વખતે મોટરગાડીએ ફરી પાછા ગામપાદરના મોરલા ચમકા યા, ભેંસો ભડકાવી,
લોકોને સડપ દે તા ઉભા કરી સલામો ભરવી ને ફકફકતા પેટ્રોલને ધુમાડે નાનકડું ગામ
ગંધવી નાખ્યુ.ં
સાતેક શેિઠયા મહેમાનો ખડકીમાં આ યા. તેમના એકનો સાદ સારી પેઠે નરવો હતો.
ચંપક શેઠનુ ં મકાન ગજવી મ ૂ .ું
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તેજપુર શાખાના મહેતાજી મીઠાઈના કરં િડયા ઉતરાવી અંદર આ યા. રસોડે
પહ ચીને ભાભુની પાસે વધામણી ખાધી: "ખરંુ ડા'પણનુ ં કામ કયુર્ં છે , હો ઘેલી'બેન! બદ યા
વગર ટકો જ નો'તો. ર તે દીપા શેઠનેય શેિઠયા મળતા આ યા. એણેય, બસ, એ જ ક ું કે
દીકરીનુ ં મન હોય તેમ જ કરી આપે નાત, મારે ક યાની મરજી િવ ધ કશોય દાવો કરવો
નથી. સારંુ ! સારંુ ! ઘા ભેળો ઘસરકો ને વેશવાળ ભેળાં િવવા: પતાવી જ નાખો બે'નને કહુ ં
કે."
"ભેળાભે ં જ ઉકેલી દે વ ુ ં છે ને, ભાઈ! આજ જ પતાવી લેવ ુ ં છે . બધી જ સરખાઈ
થઈ ગઈ છે આજ તો!"
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એમ બોલતે બોલતે ભાભુ સુશીલાને વધુ ને વધુ ફફડાવતાં ગયાં. મીઠાઈના કરં િડયા
ખોલીને એણે અક્કે ક બટકું ચાખવા માંડ .ું એના બચકારા સુશીલાને બરછીના ઘા સમા
લાગ્યા. એ રસોઈની ધમાલ કરતી કરતી છણકાતી હોવાનો ભાભુને ભાસ આ યો. દાળમાં
કડછી હલાવતી હલાવતી સુશીલા ખી બળતી બળતી કડછી પછાડતી હતી. ભિજયાંના
લોટનો ડબો લેતા એણે લોટ ઢો યો પણ ખરો.

ta

"આ લે તો, ગગી! આંહીં આવ તો! " ભાભુએ મીઠાઈ ખાતા ખાતા સુશીલાને બોલાવી.
"આંહીં ચ ૂલો બળે છે . શું કામ છે ?"
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"આ ચાખ તો ખરી! આનો વાદ તો જો, ગગી!" ભાભુના એ શ દો ભરપ ૂર
ગલોફાંમાંથી માંડ માંડ નીકળીને સુશીલાના કાને કાનખાજુરા મ અફળાતા હતા.
"પછી વાત."

એવુ ં કહેતી સુશીલાનુ ં યાન ચ ૂલા બાજુ હત.ું તે વખતે પાછળથી જઈને એના મ માં
એક મોટું બટકું હડસેલી દીધું ને 'નહીં - પણ નહીં' એવુ ં કહેતી સુશીલાને ક :ું "ન ખાઈ જા
તો તને િવજયચંદ્રની સોગંદ!"
"આ યો યારે ," એમ કહેતાંની સાથે જ સુશીલાએ બટકું મોમાંથી ચ ૂલાની આગોણની
રાખમાં થ ૂકી નાખ્યુ,ં ને એણે ભાભુની સામે તે વખતે
ડોળા તા યા, તેથી તો 'માડી રે ....
મારી નાખ્યા રે .... ભવાની મા કાળકા રે લોલ!' એવુ ં ગાતા ગાતા ભાભુ તાળોટા પાડીને
ગીત સાથે તાલ દે તાં રસોડા બહાર ચા યાં આ યાં, ને ફરી વાર મીઠાઈ બટકાવતાં બરાબર
સુશીલાની સામે બેઠાં. જાણીબ ૂજીને ઠાંસોઠાંસ ભરે લા એના ગલોફાંમાં એક ગામઠી ગીતોના
ગગ
ં ૂ ળાતા હતા:
ઓ યા પાંદડાને ઉડાડ મેલો,
ક પાંદ ુ ં પરદશી.

એનો પર યો આણે આ યો,
ક પાંદ ુ ં પરદશી.
એણે સોટા સાત સબોડ ા,
ક પાંદ ુ ં પરદશી.
ઈ તો ઝટપટ ગાડ બેઠ ,
ક પાંદ ુ ં પરદશી.
"જવાન માણસના પેટની ખબર શી પડે!" ભાભુએ સુશીલાની પ્રકોપપ ૂણર્ ચુપકીદીને
ભેદવા માટે બોલવા માંડ :ું "રાતની રાતમાં તો િવચાર ફરીયે ગયા!"
"કોના ફરી ગયા?" કરતી સુશીલા ઉઠીને ઓરડામાં આવી: "તમારા કે મારા? મને
એક ઔસ આયોિડન લાવી ો ને, એટલે પીને સ ૂઈ જાઉં!"
"આહીં કાંઈ આયોિડન ન મળે , બાઈ મોટી!" ભાભુએ ટાઢે ટાઢે ક ે રાખ્યુ:ં "આંહી
ગામડામાં તો અરધો તોલો કે પાવલીભર અફીણથી જ ર તો નીકળે ."
ો."
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"તો એ લાવી

"મંગા યુ ં છે ." જરાક થંભીને ધીમે વરે - " પવટીથી"- પા ં થોડી વારે :
"નાલાયક! આવે જ શેનો? ર ચક જ થઈ િગયો. છાતી કોની લાવે - મારા બાપની?"
"કાં ભાભી, કેટલી વાર છે જમવાને?" એમ પ ૂછતા નાના શેઠ અંદર પ્રવે યા.
"બસ ભાઈ, ભિજયા તળવા બેસ ુ ં એટલી જ વાર. યો યો મીઠાઈ તો ચાખો!"
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"મીઠાઈ! - ભાભી, ક્યા વાદે ? અ યારે મીઠાઈ ઝેર વી લાગે છે . મેડી ઉપર મારા
ભાઈએ તો મહાજનના શેિઠયાઓ પાસે અણછાજતી પારાયણ માંડી છે . મને તો, ભાભી,
ગાજરમ ૂળા વો કરી આખી વાતમાંથી કાઢી નાખ્યો છે . હુ ં તો હવે સહી શકીશ નહીં. ભાભી!
પાદર આંટો દઈ આ યો. બેય જણા આવી ગયા છે ગાડું લઈને."
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"કાં?"

ta

'અરે રે, બચારા જીવ!" ભાભુમાં મોમાં મીઠાઈનુ ં બીજુ ં બટકું ઓરાયુ,ં "અબધડી જ તો
એને િફટકાર દે તી'તી. એ તો આવી ગયા!! પણ આ તમારી લાડકી તો જુઓ!"
"રાતોરાત કોણ જાણે કેમ મત ફેરવી બેઠી છે !"
"મેં ક્યારે ક ?ું મને શા સારંુ સંતાપો છો? મારો ટુકડા કરી નાખશો તોયે હુ ં મત
બદલાવાની નથી, કહો તો ચાલી નીક ં." સુશીલા બોલી.
"મત ન બદ યો હોય તો લે, આ બટકું ખાઈ જા."
"ચુલામાં જાય બટકું! ભાભુ ચક્રમ કેમ બ યાં છો?"
"ચક્રમ કે ફક્રમ, મત ન બદ યો હોય તો ખાવુ ં જ પડશે આ. ને જો મોમાંથી કાઢ ું છે
ને તો જાણીશ કે મત કાચો છે ."
એમ બોલીને ઊભાં થઈ ભાભુએ સુશીલાના મોમાં બટકું હડસેલી લેણ ગલોફાં પર
એક ચ ૂમી લીધી; માથે હાથ ફેરવીને ક :ું "મારી લાડકી! ભાભુને હજુય ન ઓળખ્યાં? હા-હાહા-હા સાચુ ં છે આજ હુ ં ચક્રમ બની .ં
આજની ઘડ ર ળયામણી
મારો વા'લો આ યાની વધામણી ર

આજની ઘડ .

37. માર લાડક
તે પછી શાક કઢીના સબડકા ભરતે ભરતે આઠ-દસ મહેમાનોની પંગતે પંદર િમિનટ
દીકરીઓની કેળવણી અને કેળવાયેલા મુરિતયાની અછત ઉપર િવવેચન ચલા યુ,ં ને
બાકીની દસેક િમિનટમાં કઢી-ભાતના સબડકાનાં અ પિવરામો મ ૂકતે મ ૂકતે, તેજપુર ગામની
પાંજરાપોળમાં ચંપક શેઠ પાસેથી કેટલુકં નાણુ ં કઢાવી શકાશે એની ચકાસણી ચાલુ રાખી.
"તમે કહેશો તેમ! બે હજારના કાકા."
ચંપક શેઠના એ શ દોને 'હે...ઈ ખ...રાં' કહીને સૌએ ઓડકાર ખાતે વધાવી લીધા.
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"હવે ખાઈ કરીને ત ું વહેલો ઉપર આવ ," પીરસવા-કરવામાં રોકાયેલા નાના
ભાઈને એટલું કહીને ચંપક શેઠ ઉપર ગયા, થોડી વારે બ્રા ણ આવી પહ યો, ને ચોખા,
કંકુ, નાડાછડી ઈ યાિદ માગી ગયો. ગોળ-ધાણાની થાળી પણ ઉપર ગઈ.
એ વખતે ખડકીમાં જૂનાં ખાસડાનો ખખડાટ થયો. સુશીલાએ રસોડાની બારીમાંથી
યાન કયુ.ર્ં યાં તો પરસાળમાં ઊભેલો પેલો બાળક બોલી ઊઠયો: "હેઈ, બા... પા! માલા
બા પા! છીલા ભાભી! બા પા આવા! આપલને તેલવા આવા! હાલો, છીલા ભાભી!"

la

એમ કહેતો સુખલાલનો ભાઈ સુશીલાને કંઠે આવી બાઝી પડી બોલવા લાગ્યો:
"હાલો ભાભી! હાલો-હાલો-"

ka

"હાલો, ભાઈ, હમણાં જ જશુ,ં હો ભાઈ!" સુશીલાએ િદયરને હૈયે ચાંપી લીધો.
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દીપો શેઠ પરસાળ પર આ યા યારે યાં ઊભેલા સુશીલાના િપતાએ એને િપછા યા.
મુબઈમાં
ં
તો નહીં વો જ મેળાપ થયો હતો. આંહીં પણ પો જ મેળાપ કરી લીધો. દીપા
શેઠે તો ગામડાની રીતે - તે કરતાંય સુશીલાના િપતા પ્ર યે સહજ ઊભરાતી પ્રીિત - નાના
શેઠને બથમાં ઘા યા ને ઉ ારો કાઢયા: "મારા બાપ! ખુશીમાં? દીકરી સુશીલા આનંદમાં!
મારી તો સાત પેઢી ઉજાળી છે , બાપા! ક્યાં બધા મેડી માથે છે ના?"
"મામા!" ભાભુ બહાર નીકળીને બો યાં: "જમવા બેસો." ઊઠેલી પંગતનો એઠવાડ
પરસાળમાં હજુ પડયો હતો તે દે ખીને દીપા શેઠે બે હાથ જોડયા: "ખાઈ કરીને નીક યો ,ં
ઘેલીબે'ન!"
સુશીલાએ આ શ દો સાંભ યા ને ક યુ ં કે વહેલે પરોિઢયે ઊઠીને આ વ ૃ
ચ ૂલો ંક્યો હશે!

માણસે

"અંદર આવો," એમ બોલીને નાના શેઠે દીપા શેઠને ઓરડામાં લઈ જઈને મેસ ૂરનુ ં
બટકું હાથમાં લઈ, વેવાઈના મ સામે ધરીને ક :ું "મ ઉઘાડો."
"ન હોય, મારા બાપ, હજી આજ ન હોય."
"આજ જ હોય. કાંઈ હરકત નહીં, સુશીલાનાં સાસુ વરગમાં ધોખો કરશે તો હુ ં એ
પાપ મારા માથે લઈ લઈશ - પણ મ ખોલો, શેઠ...મારી સુશીલા, મારી દીકરી, મારી એકની
એક લાડકી, મારંુ રાંકનુ ં રતન-" કહેતે કહેતે એનો વર િચરાવા લાગ્યો- "એને સંભાળજો,
શેઠ, મ ફાડો - ખાતરી આપો!"

"સુશીલા તો મારી દીકરી જ રે 'શે, ને તમે મારા માના જ યા રે 'શો," એમ કહીને દીપા
શેઠે બટકું ખાધુ.ં
કોણ જાણે ક્યા જુગા તરોથી ભ ૂતલનાં પડોમાં અટવાતો અટવાતો, બહાર
નીકળવાનો માગર્ શોધતો જળપ્રવાહ નાના શેઠની જડ બુિ નાં ને બે અક્કલનાં પડો ભેદી
મથાળે આ યો, એણે દીપા શેઠને ચરણે બે હાથ જોડી નમન કયુ:ર્ં
" માનો તે આ છે . વાગ્દાન નથી, આ તો ક યાદાન છે , શેઠ! મારંુ હૈય ુ ં હવે િહંમત
નહીં હારે , મારાં ભાભી મારી ભેરે છે !"
"હુ ં ભેરે

ં ને દીપા મામા ભેરે છે , ભાઈ આટલા બધા ફફડો છો શીદને?"

"ઘેલીબે'ન! સુશીલાને એક વાર મારી નજરે કરશો!" દીપા શેઠ ક .ું
"બહાર આવ, ગગી!"
"એમ નહીં, મારી સામે જો દીકરી!"
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સુશીલા બહાર આવીને પીઠ ફેરવી ઊભી રહી.

સુશીલા ખચકાઈ: ગ્રા ય સસરો આ શું માગી ર ો છે !

"કહુ ં ં કે મારી સામે જો બેટા! ભલે હુ ં ગામિડયો ર ો, પણ ત ું હજી તો ક યા છો. મ
જોવાજોગ છો. મારે તારાં દશર્ન કરવાં છે , જોગમાયા! આમ જો!"

la

સુશીલા સ મુખ ઊભી રહી. દીપા શેઠે બે હાથ લાંબા કરીને આિશષ દે તે ક :ું "મને
આિશષ આપ, બેટા, કે હુ ં અસલ જાત જ રહ.ુ ં તેલની ઊકળતી કડા સામેય કદી કજાત ન
બની જાઊં: મનથી એટલી દુવા દે મને, દીકરી. ને મારો વશવાસ રાખ ."
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એમ કહીને એણે ધબ-ધબ-ધબ પોતાની છાતી પર પંજો પછાડયો. એની છાતી
પહોળાતી દે ખાઈ. એનો પંજો યુ ના નગારા પર દાંડી પડે તેમ પડયો. જાણે છાતી પર
રણજો ાના બખ્તરની સાંકળી ઝણઝણી. પછી એણે મ પર રમ ૂજ આણીને ક :ું "હવે હુ ં
જોઈ લઈશ તેજપરાના મહાજનનેય. જઈને માપી જોઉં ં એ ધરમાદાના ચોરોને!"

pu
s

બહાર નીકળીને એ ઉપર ગયો. નાના શેઠ પણ સંગ્રામના સાથી બનવા પાછળ
ચડયા. િહંમતમાં રહેવા માટે એણે દીપા શેઠનો હાથ પકડી રાખ્યો.
દીપા શેઠને દે ખતાંવેંત આ દસ-પંદર પુરુષોનુ ં મંડળ
ધારણ કરી બેઠું.

યાયમંિદરનુ ં ગંભીર

પ

"આવો, બેસો," સૌ ગાદી ઉપર બેઠેલાઓએ દીપા શેઠને આંગળી ચીંધી ફક્ત જાજમ
પર બેસવા ક ;ું પણ એ તો ચીંધેલી જગ્યા કરતાંયે દૂ ર, છે ક જાજમની િકનાર પર જઈને
બેઠા.
નાના શેઠે એની નજીક આસન લીધુ.ં એને યાંથી ખેસવવા માટે ચંપક શેઠ મગા
ંૂ
ડોળા ફાડતા ર ા, પણ મોટાભાઈની સામે એ જોતો જ નહોતો. અંદરના ઓરડામાં દાદર
ઉપર ઊભેલાં ભાભીનુ ં મ માત્ર દે ખાતું હત,ું તેના ઉપર જ િદયરની મીટ હતી. ભાભીનો દે હ
હજુ નીચે જ હતો.
બ્રા ણ સૌને કપાળે તેલના રે ગાડા ચાલે તેવા ચાંદલા કરવા લાગ્યો. િવજયચંદ્ર ે
પોતાનો વારો આવતાં આ તેથી બ્રા ણને ક :ું "તેલ છંટકોરી નાખો; ફક્ત કંકુ જ ચોડો."

"બહુ આનંદની વાત છે ," મહાજનના અગ્રેસરે િવષય ઉપાડયો: "આ તો મહાન
સુધારો છે . દીપા શેઠે ફારગતી આપીને બે માણસના ભવ બગડતા બચા યા છે ."
"ભવ બગડવાવાળી વાત શીદને કરવી પડે છે ?" દીપા શેઠ દાંત કાઢીને ક .ું
" યારે શુ ં ભવ સુધરવાનો હતો?" ચંપક શેઠ ઊકળી ગયા.
"પણ-પણ-પણ ફારગતી કોણે કોણે - મેં ક્યાં - મને તો કંઈક બોલવા દીયો - "
નાના શેઠે શ ૂરાતન બતા યુ.ં
ક .ું

"ત ું હવે મગ
ં ૂ ો મરી રે 'ને? બેઠો

ં બધા જવાબ દે નારો," ચંપક શેઠે વગર સમ યે

"ના. એમ નહીં - ચોખવટ -"
"અડબોત ખાવી છે ?" ચંપક શેઠ આગળ વધી ગયા.
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"પણ એને બાપડાને શા માટે અડબોત મારવી જોવે?" દીપા શેઠે વ ચે વાક્ય જોડ .ું
"તમારી અડબોત તો, મોટાભાઈ! નાનપણમાં ઘણી ખાધી છે ; આજ પણ ખાઈ લઈશ.
પણ સુશીલાનો જીવ મને વહાલો છે , બહુ વહાલો છે , મારી એકની એક લાડકી -" નાના
શેઠનુ ં હૈય ું ભરાઈ આ યુ.ં

la

"તે શુ ં છે ?" ચંપક શેઠ ઊભા થઈ ગયા, નાના ભાઈ તરફ આગળ વ યા, અને 'હાંહાં-હાં' એમ સૌ કરતા ર ા યાં તો એણે નાના ભાઈના ગાલ ઉપર એક લપાટ ખેંચી, એ
લપાટ, બીજી જ ક્ષણે ખબર પડી કે, વ ચે પડેલા દીપા શેઠના મ પર વાગી, દીપા શેઠના
મ માંથી શ દ નીક યો: "રામ!"

, સોમચંદકાકા! પીતાંબર આ,

ta
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ચંપક શેઠને સૌ હાથ પકડીને વારી ર ા છે તે ક્ષણે, આ હોહાની વ ચે શ દો
સંભળાણા:
! મોટાભાઈ અનુપચંદભાઈ,

!"
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ઓરડાના બારણામાં આવીને ઊભેલાં ભાભુ તેજપુરના મહાજનના પ્ર યેક પુરુષને
સંબધ
ં અનુસાર સંબોધતાં હતાં. ઓ પોતાના સુરપક્ષના હતા તેમના પ્ર યે પોતે લાજનો
અરધોપરધો ઘ ૂમટો ખેં યો હતો.
વહવ
ુ ારુ માણસ મહાજનના સભા થાનમાં પ્રવેશ કરી ચ ૂ :ું અજબ વાત બની: આ
પ્રદે શનાં ગામડાંની વૈ ય જ્ઞાિતમાં તો શુ,ં હજુ મુબઈમાં
ં
ય નથી બની શકતો એવો અપ ૂવર્
ુ
બનાવ બને છે , ને ભાભુ - મણે આવાં પુરષ મંડળોમાં અવતાર ધરીને કદી પગ નથી
મ ૂક્યો તે પાંત્રીશ વષર્ની કુળવહવ
ુ ારુ, જાહેરમાં ણે પોતાના પગની આંગળીઓ પણ ન
દે ખાડવાનો મલાજો પા યો છે તે લ જાવંત 'ઘેલી' - તેના દીદાર દે ખી સૌ ક્ષોભ પા યા.
ભાભુએ હાથ જોડી રાખી ક :ું "મારી વાત સાંભળશો?-"
"નીચે જાછ કે નહીં?" ચંપક શેઠે ત્રાડ મારી.
"આજ પહેલી જ વાર એમની આજ્ઞા ઉથાપવા આવી ં હ -પહેલી જ વાર." ભાભુએ
મહાજનના આગેવાનોને જ સંબો યે રાખ્યુ.ં "પહેલી અને છે લી વાર હુ ં કહેવા આવી ં
એટલું જ કે, ફારગતી મારા દીપા મામાએ આપી હશે, સુશીલાએ કે એના બાપે નથી આપી.
સુખલાલમાં એકેય એબ છે જ નહીં. સુશીલા મુબ
ં ઈની સુધરે લી નથી, પાવટીના ઘર કરતાં
કે વર કરતાં કોઈ વધુ ઊંચ વર-ઘરને લાયક અમારી સુશીલા નથી, વધુ લાયક દે શો તો જ

બે જણના ભવ બગડશે. ને સુશીલાને તો મરતી સાસુને મ એ પાણી મ ૂ ું છે , છોકરાંને
પોતાની પાંખમાં લીધાં છે , મારા દીપા મામાની છાયા વીકારી છે . આ લગ્ન તો ક્યારનાં
થઈ ગયાં હોત - પણ અમારે ચોરીનુ ં કામ નહોત ું કરવુ,ં અને અમારે મ ૂવેલ ીની અદબ
પાળવાની છે , માટે સૌ આ યાં છો તો ગ યાં મોઢાં કરીને સુશીલા-સુખલાલને આશીવાર્ દ
આપો. શેિઠયાઓ! બ્ર ાંડ ફરશે ને, તોયે આમાં મીનમેખ નહીં થાય, ધોડનારા ભલે ધોડી
યે" એટલું કહીને એ ઓરડામાં લપાઈ ગયાં.
"સુશીલાને બોલાવો." ચંપક શેઠે આજ્ઞા કરી.
રહી.

સુશીલા ઉપર આવીને પોતાના સસરાનો મલાજો રહે તેવી રીતે એક બાજુએ ઊભી
"આ બધી કોની િશખામણ છે ?" ચંપક શેઠે ત્રાડ દીધી. સુશીલાએ જવાબ ન વા યો.
"શો િવચાર છે બોલ, નીકર એક ઘડીમાં સૌના હાથમાં રામપાતર પકડાવી દઊં
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"હ-હ-" દીપા શેઠના એ બે જ હ હકારામાં ગજબ કટાક્ષનો વજ્રપાત હતો. એ
હા યમાં સુશીલાએ સસરાના િન યની બખ્તરસાંકળીનો ફરી ઝણઝણાટ સુ યો; ને એણે
મોટા બાપુજી સામે જોયા વગર જ મહાજનને ક :ું
"મારા સસરા ના પાડશે તોયે હુ ં યાં જ જવાની
જવાની !ં "

;ં એ કાઢી મ ૂકશે તોયે યાં જ

la

"ઠીક શેિઠયાઓ! આપને સૌને રજા છે - પધારો," એમ કહીને ચંપક શેઠે નાના ભાઈ
પ્ર યે ફરીને ક ,ું "ત,ું તારી દીકરી, ને ત્રીજી આ તારી
થાતી હોય તે કજાત, ત્રણેને રુખસદ
ૂ
છે . પાણી પીવાય રોકાશો મા, નીકર ભડં ાં લગાડીશ."
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"સાથે સાથે મને એક િવશેષ રજા આપો."
"કૂવામાં ડૂબી મરવા સુધીની રજા છે ."

ta

"તોયે વામી છો તે નહીં મટો; મને દીક્ષાની રજા..."
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"વે યા થવાનીય રજા છે - બસ?"
બેઠેલા સવર્નાં મ માંથી અરે રાટી નીકળી.
ભાભુએ ક :ું "બસ! ચાલો ભાઈ; ચાલો, સુશીલા, ચાલો મામા."
સૌ ઊઠયા. નાના ભાઈએ ઊઠીને મોટાભાઈ સામે હાથ જોડયા ને ક :ું "બધુ ં જ
તમારંુ છે , મોટાભાઈ; હુ ં તો તમારો આિ ત હતો. મને મોટો કય . તમારા ગુણ નહીં ભ ૂલુ,ં
મોટાભાઈ."
એમ કરીને પગે લાગવા નીચે નમતા નાના ભાઈને ચંપક શેઠે તરછોડીને ક :ું "જા,
હવે જા, નાટિકયા!"
"એમ તે કાંઈ ચાલશે," ત ધ બનેલા િવજયચંદ્ર ે આખરે પોતાનો વારો આવેલો
જોયો: "એમ તે હુ ં કેમ છોડીશ? હુ ં મારી આખી કારિકદ જતી કરી ચ ૂક્યો ં - જાણો છો? હુ ં
અદાલતે જઈશ."
"જાજો, ભાઈ! બેલાશક જાજો," એવો જવાબ આપીને ભાભુએ ત ુ છકારભયુર્ં હા ય
કયુ:ર્ં "અદાલત અમે જોઈ નથી તે જોવાશે!"

મહાજનના અગ્રેસરો તો થીજી જ ગયા. એમણે એકબીજાની સામે જોયુ;ં એમાંથી એકે
ક :ું "આ બધુ ં જા યુ ં હોત તો અમે આમાં હાથ જ ન નાખત."
*
થોડા જ સમય પછી એક ગાડું પાવટીને માગેર્ ચા યુ ં જત ું હત.ું દીપા શેઠ પોતે ગાડું
હાંકતા હતા. અંદર સુશીલા ત્રણ ભાંડુને લઈ બેઠી હતી. પાછળ સુખલાલ, ભાભુ ને નાના
શેઠ ચાલતાં હતાં. સુખલાલ એના સસરાને પોતાના ખભાનુ ં ટે કણ આપતો, એક વખતના એ
'નાદાન'ની આજની વીરતા સામે લળતા દયે ગંભીર જવાબદારીનાં પગલાં ભરતો હતો.
ગાડામાં ફાલત ુ એક કપડાનો ટુકડો પણ સાથે નહોતો.
*
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ીજા િદવસની સવારે ટપાલી, સુખલાલ પરનો એક કાગળનો બીડો આપી ગયો.
કાગળ મુબઈથી
ં
ખુશાલભાઈનો હતો. સાથે તસવીર હતી. તસવીરમાં બોખી બુ ી વી
દે ખાતી ીએ અંગ્રેજીમાં લખ્યું હત ું કે 'ટુ માય ડાિલર્ંગ સન માટ : ફ્રોમ લીના: મારા યારા
બેટા માટ ને - લીના તરફથી.'
કાગળમાં ખુશાલભાઈએ ફોડ પાડયો હતો:
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"હુ ં તારા ખબર દે વા એને ઘેર ગયો'તો. હુ ં તો એનુ ં બોખું પ જોઈને આભો જ બની
ગયો. એણે ક ું કે ર નાિગિર િજ લામાં મરકી ફાટી નીકળી છે , યાં નસર્ બનીને જાઉં ,ં
પાછી કદાચ નહીં જ આવુ.ં આ છબી તારે માટે દીધી છે , ને તારી વહુ માટે હીરાની વીંટી
દીધે છે , હુ ં લગ્ન માથે લઈને આવીશ."
ુ ળે છંટાતો હતો.
વંચાતો કાગળ સુખલાલના અ જ
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