પ્રકરણ-૨
પસંદગીની બે ગુજરાતી કૃ તતઓ અને સ્ત્રી તિમર્શ

49

પસંદગીની બે ગુજરાતી કૃ તતઓ અને સ્ત્રી તિમર્શ :
અહીીં ગુજરાતીની બે સશક્ત લેખિકા ઈલા આરબ મહેતાની 'પાીંચ પગલાીં પૃથ્વી પર'(૧૯૯૫)
અને વર્ાા અડાલજાની 'શગ રે સીંકોરીં '(૨૦૦૪) એ બે કૃ ખતઓની મેં મારા અભ્યાસ માટે
પસીંદગી કરી છે . ''પાીંચ પગલાીં પૃથ્વી પર'માીં આધુખનક સ્ત્રીની મહત્વાકાીંક્ષા અને
લગ્નજીવનમાીં ખવકસવાની સ્વતીંત્ર તકની મહેચ્છાનુીં આલેિન છે . અને તેને કારણે પખત-પત્ની
વચ્ચે થતો સીંઘર્ા, સ્ત્રીની અકળામણ, પોતાની કે ડી કીં ડારવા માટે ની મથામણ અને પુરર્ની
સ્ત્રીને ઘરના ચોકઠામાીં જકડી રાિવાની વૃખિનુીં સુપેર ે આલેિન છે . તો વર્ાા અડાલજાની
'શગ રે સીંકોરીં ' સ્ત્રીની જાતીય ઈચ્છાઓ અને આવેગોની ચચાા છે ,સાથે કહેવાતો ધમાનો
કહેવાતા સાધુ,સીંન્યાસીઓ તેમને અીંધ અનુસરનારા ભક્તોના જાતીય

જીવન પર કે વો

દુષ્પ્રભાવ પાડે છે , તેનુીં આલેિન અહીીં જોવા મળે છે . અહીીં પસદીં ગીની બીંને સાીંરત
નવલક્થામાીંની સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ અને સીંવેદનાઓ ખવર્ે ખવગતે કૃ ખતલક્ષી ચચાા કરવા નો
ઉપક્રમ છે .
ઈલા આરબ મહે તા લેતિકા પતરચય : ઈલા આરબ મહેતાનો જન્મ ૧૬ જૂ ન,૧૯૩૮માીં
મુીંબઈ િાતે થયો હતો. તેમનાીં ખપતા ગુણવીંતરાય સ્વાતીંત્ર્ય સેનાની તથા ફુલછાબનાીં તીંત્રી,
એમના સમયના ગુજરાતીના રખ્યાત નવલકથાકાર, પત્રકાર, પટકથા લેિક હતા. તેઓ
રણખજત મુવીટોનના વાતાા ખવભાગના અધ્યક્ષ હતા. આમ સાખહત્યના સીંસ્કાર ઈલા આરબ
મહેતાને ગળથૂથીમાીં જ મળે લા. ખપતાનો લેિન તથા પત્રકારત્વનો ્યસાય હોવાથી ઘરના
સાખહખત્યક અને સાીંસ્કૃ ખતક વાતાવરણે તેમના સાખહત્યરસને પોષ્પ્યો તથા સજાનાત્મક
શખક્તઓને જાગૃત કરી. તેમનુીં શાળા જીવન જામનગર, રાજકોટ અને મુીંબઈમાીં વીત્યુીં.
મુીંબઈની રામનારાયણ રઇયા કૉલેજમાીંથી ગુજરાતી સીંસ્કૃ ત સાથે રથમ વગામાીં બી.એ કયુું.
અને તે જ વર્ે તુળજાગૌરી કૃ ષ્પ્ણલાલ ઝવેરી ખશષ્પ્યવૃખિ મેળવી. અને આ જ ખવર્યો સાથે
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એમ.એ.નો અભ્યાસ કરીને તેઓએ પહેલાીં રઇયા અને પછી સેંટ ઝે ખવયસા કોલેજમાીં
રાધ્યાખપકા તરીકે ફરજ બજાવી.તેમણે શરૂઆતમાીં કૉલેજકાળ દરખમયાન જ લેિન
રવૃખિનો આરીં ભ કયો હતો. જે અિીંડ આનીંદ, નવનીત સામખયકોમાીં રગટ થતી હતી.
ઈ.સ.૧૯૬૪માીં ડૉ.આરબ મહેતા સાથે લગ્નગ્રીંખથથી જોડાયા. તેમના ખપતા ૧૯૬૫માીં અવસાન
પામ્યા ત્યારે ઇલાબહેને તેમની અધૂરી 'નવલકથા 'રમત રમાડે રામ' પૂરી કરી. ત્યાર બાદ
અને ખચ. સખલલ અને સોનાલીના ઉછે ર માટે રઇયા કૉલેજમાીંથી રાજીનામુ આપયુીં.
આ પગલુીં આમ જુ ઓ તો તેમના જીવનમાીં એક મહત્વના વળાીંકેરૂપે સાખબત થયુીં , ઘેર
મળતો સમય હવે લેિન રવૃખિનો સમય બન્યો. છ વર્ા બાદ ફરી સેંટ ઝે ખવયસા કોલેજમાીં
રાધ્યાખપકા તરીકે જોડાયા તે દરખમયાન એક નવખલકાકાર, નવલકથાકાર તથા રેખડયો
રૂપકોના આલેિક તરીકે નામના રાપ્ત કરી ચુક્યા હતા.
ઈલાબહેનની નવલકથાઓ માનવમનની ગહન લાગણીઓ, સીંઘર્ો અને દ્વન્દ્વોને ઊીંડાણથી
ખનરૂપે છે . દરેક નવલકથાઓમાીં તેઓ એક નાવીન્યપૂણા સ-રસ વાતાા કહેવાનો અને
માનવસમાજના ખવખવધ સ્તરોમાીંથી મળે લાીં પાત્રોને ખનરૂપવાનો રયાસ કરે છે . 'બત્રીસ
પૂતળીની વેદના'(૧૯૮૨) અને 'પાીંચ પગલાીં પૃથ્વી પર', જેવી નવલક્થાઓએ તેમને
ગુજરાતીમાીં મુખ્ ય નારીવાદી નવલકથાકાર તરીકે સ્થાખપત કયાા છે . નારીજીવનની અનેકખવધ
સમસ્યાઓનુીં, પડકારોનુીં તેને થયેલા અન્યાયો અને અત્યાચારોનુીં જરાય એકાીંગી કે
રચારાત્મક ન બની જવાય તેવુીં તેનુીં સાખહખત્યક મૂલ્ય જાળવીને લિાયેલી આ નવલકથાઓનુીં
ગુજરાતી સાખહત્યમાીં બહુ મૂલ્ય રદાન છે . એક સીંવેદનશીલ લેખિકા હોવાના નાતે તેમનુીં
સાખહત્ય માત્ર સ્થૂળ સપાટીની વાતાા કરતાીં ય વધારે તો સમાજજીવનના ભીતરનાીં વહેણો,
ખજીં દગીને ઊીંડાણથી જીવવા મથતા પાત્રોને ખનરૂપે છે . આ રીતે તેમનુીં સાખહત્ય ખનસ્બતનુીં
સાખહત્ય બને છે . અલબિ તેમાીં કલાનુીં તત્વ તેને રચારાત્મક બનતાીં રોકે છે .
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'રાધા'(૧૯૭૨)એ તેમની પુરસ્કૃ ત નવલકથા છે . જે કણાની માતા રાધાની કથા ખનરૂપે છે .
મહાભારતમાીં તો રાધાનો માત્ર નામોલ્લેિ જ છે .પણ એક દખલત, શુદ્ર જ્ઞાખત જાખતની મા
બાળકમાીં કે વા સીંસ્કારો રેડી તેને 'કણા' બનાવે છે તેની આ કાલ્પખનક કથા છે .
'વારસદાર'(૧૯૭૮)માીં ગાીંધીજીના મૂલ્યો વડે જીવવા માગતો એક માનવી અને બીજી બાજુ
તેમના નામને વટાવી ભ્રષ્ટાચાર અને સિાની પાછળ આીંધળી દોટમાીં ઉન્મિ બનેલા તેના
કુ ટુીં બીજનોની કથા છે . આ કથા અમદાવાદઃદૂ રદશાન પર ધારાવાખહક રૂપે રજૂ થઇ હતી.
'અને મૃત્યુ' (૧૯૮૨)એ ભારતીય દશાન અને મૃત્યુ પરના ખચીંતનને કે ન્દ્રમાીં રાિતી
નવલકથા છે .
પરીં તુ ખનસ્બતના સાખહત્યમાીં પણ ઈલા આરબ મહેતાનુીં ગુજરાતી સાખહત્યમાીં માગાદશાક કહી
શકાય તેવુીં યોગદાન છે એટલે તેમની નારીવાદી કૃ ખતઓ, તેમની નવલકથા 'બત્રીસ પૂતળીની
વેદના' ગુજરાતી સાખહત્યની રથમ નારીવાદી નવલકથા છે . તેમાીં સ્ત્રીઓની પરાધીન ખસ્થખત,
ખપતૃરધાન સમાજમાીં -ધમા અને કતા્ યને નામે- તેમનુીં થતુીં શોર્ણ અને લગભગ ગુલામી
જેવી ખસ્થખતનો કલાત્મક ખચતાર છે .
આ જ રશ્નોને વધુ ઊીંડાણથી તપાસી નારી ખવમુખક્તની ખવભાવનાને તેઓ 'પાીંચ પગલાીં પૃથ્વી
પર' નવલકથામાીં સ્પષ્ટ કરે છે . ગુજરાત બહાર વસેલા ગુજરાતીઓની ડાયસ્પોરાની નવલકથા
રથમવાર ઈલાબહેન 'ઘી ન્યૂ લાઈફ'(૨૦૦૪)માીં આપે છે . નારી ભ્રુણહત્યાનો અત્યારે સમાજને
માટે એક સળગતો રશ્ન છે તેની હૃદયસ્પશી કથા 'ઝીલી મેં કૂીં પળ હથેળીમાીં'(૨૦૦૭) તેમણે
લિી છે .
'વાડ'(૨૦૧૧) એ તેમની છે લ્ લી રગટ થયેલી નવલકથા એક તદ્દન નવા ક્ષેત્રમાીં વાચકને લઇ
જાય છે , ખહન્દૂ -મુખસ્લમના કોમી રમિાણો, કોમી એકતા ખવર્ે ઘણુીં લિાયુીં છે . પણ આ
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નવલકથા નવલકથાના માધ્યમમાીં રહીને મુખસ્લમ ધમાની ખવખશષ્ટતાઓ તેમની ચોક્કસ
રકારની માનખસકતા દશાાવે છે . ધમાના વાડામાીં પુરાયેલી બીંને રજાઓ વાડાઓની વાડ
કુ દાવી એક ભારતીય રજા બની શકવાની શક્યતા તેમણે આ નવલકથામાીં ગૂથ
ીં ી લીધી છે .
અનેક ગીંભીર, સામાખજક ખનસ્બત ધરાવતી નવલકથાઓ આપનાર ઇલાબહેને 'એક હતા
ખદવાન બહાદુ ર'(૧૯૭૬) , 'વસીંત છલકે '(૧૯૮૭) જેવી હાસ્યરધાન નવલકથાઓ પણ આપી
છે . ગાીંધી યુગમાીં જન્મેલાીં હોવાથી ગાીંધીજીના મૂલ્યોની ગાઢ અસર તેમના જીવનમાીં વણાઈ
ગઈ છે . તેમની નવલકથાઓ જીવનના ખવશાળ ્યાપમાીં ફરી વળે છે . અધ્યાપક તરીકે ખનવૃિ
થયા પછીનો સમય હવે તેઓ લેિન-વાીંચનમાીં ગાળે છે ,
તેમનું સજશ ન:
નિલકથા :
'ખત્રકોણની ત્રણ રેિાઓ' : ૧૯૬૬,
'થીજેલો આકાર' : ૧૯૭૦
'રાધા' : ૧૯૭૨, ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ દ્વારા પુરસ્કૃ ત.
'એક હતા ખદવાન બહાદુ ર' : ૧૯૭૬.
'બત્રીસલક્ષણો : ૧૯૭૬.
'વારસદાર' : ૧૯૭૮

'અને મૃત્યુ' : ૧૯૭૯.ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ દ્વારા પુરસ્કૃ ત.
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'શબને નામ નથી હોતુીં' : ૧૯૮૧
'બત્રીસ પૂતળીની વેદનાઓ' : ૧૯૮૨
'દખરયાનો માણસ' : ૧૯૮૫
'વસીંત છલકે ' : ૧૯૮૭.
'પરપોટાની આીંિ' : ૧૯૮૮.ભખગની ખનવેખદતા પાખરતોખર્ક ખવજેતા.
'પાીંચ પગલાીં પૃથ્વી પર' : ૧૯૯૫.રકાશન ગૂજાર ગ્રીંથ રત્ન કાયાાલય
'નાગપરીક્ષા' : ૧૯૯૫.
'ઘી ન્યુ લાઈફ' : ૨૦૦૪. ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી તથા મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય
અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃ ત.
'ઝીલી મેં કૂીં પળ હથેળીમાીં' : ૨૦૦૭.
'વાડ' : ૨૦૧૧.
'સપ્ત માતૃકા' : ૨૦૧૭.
નિતલકાસંગ્રહ :
'એક ખસગરેટ એક ધૂપસળી' : ૧૯૮૧ .ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ દ્વારા પુરસ્કૃ ત.
'ખવયેના વુડ્ ઝ' : ૧૯૮૯.
'ભાગ્યરેિા' : ૧૯૯૧.
'યોમ ખકપુર' : ૨૦૦૬.મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃ ત.
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ઈલા આરબ મહેતાનો વાતાાવૈભવ ૨૦૦૯.નવખલકાચયન
પ્રિાસ િણશન :
'માઈલોના માઈલો મારી અીંદર' : ૨૦૧૫.
પતરચય પુતતતકા:
રાઇડ ઍન્ડ રેજ્યુડીસ :
અન્ના કે રખે નના
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પાંચ પગલાં પૃથ્િી પર :
લેતિકા ઈલા આરબ મહે તા. ૧૯૯૫, પ્રકાર્ન ગૂજશર ગ્રંથ રત્ન કાયાશલય. પૃષ્ઠ સંખ્ યા : ૩૪૭

અનુરાધા ગુપ્તા નામની લેખિકાને નારીમુક્તી અીંગેના એક પખરસીંવાદમાીં મળે લી અનુપા
નામની એક સ્ત્રી પોતાના જીવનની આ કથા કહે છે . વચ્ચે વચ્ચે પખરસીંવાદમાીં આવેલી બીજી
સ્ત્રીઓની કથા પણ આમાીં વણાઈ છે . પણ એ બધી ઉપકથાઓ છે . અનુપાની બહેનપણી
જલ્પાની અને બીજી અનેક મુખક્તવાીંછુ સ્ત્રીઓની કથા પણ સમાીંતરે ચાલી રહી છે . પણ
મુખ્ યત્વે આ કથા અનુપાની છે . આ નવલકથાની નાખયકા અનુપા છે , બીજા બધાીં પાત્રોમાીં
એના પપપા, વાલીફોઈ, ખમખહર, ખમખહરના બા ખવમળાબા અને એનો ભાઈ ખવનીત, જલ્પા,
અનુરાધા ગુપ્તા, ખબીંદીબહેન, લક્ષ્મી, કે યા. આિી કથા અનુપાની આસપાસ વણાયેલી છે .
અનુપા બી.એ. પૂરીં કરી રહી હતી તે જ વર્ે કોઈ બહેનપણીના લગ્નમાીં તેને ખમખહર સાથે
મુલાકાત થાય છે . ખમખહરને અનુપા િુબ ગમી જાય છે . અનુપાને પણ થોડો રસ પડે છે
ખમખહરમાીં, બહેનપણીના લગ્ન ખરસેપશન પછી અનુપાને તેને ઘેર મુકવા આવેલો ખમખહર
અનુપાને સીધુીં જ પૂછી લે છે કે , તમને ખમખસસ ખમખહર મોદી બનવુીં ગમશે ? ખમખહર
સી.એ.થયેલો છે અને તેણે પોતાની રેખટટસ શરૂ કરેલી છે . પણ અનુપાને હજી ભણવુીં છે .
અને તે ખમખહર રત્યે એવુીં અદમ્ય િેંચાણ કે આકર્ાણ પણ અનુભવતી નથી. એટલે અવઢવમાીં
છે . આમ બે વર્ા નીકળી જાય છે , અનુપા એમ.કૉમ પણ થઇ જાય છે . એના પપપાની િરાબ
તખબયત અને ફોઈની સમજાવટથી પછી ખમખહર સાથે પરણીને એ પોતાની ખજીં દગીનુીં પહેલુીં
પગલુીં ભરે છે . પણ લગ્ન પહેલાથી એના મનમાીં ક્યાીંક નોકરી કરવાની ઈચ્છા તો હતી છતાીં
એને શુીં કરવુીં છે તે બાબતે તે બહુ સ્પષ્ટ નહોતી. તેની માતા તે એસ.એસ.સી.માીં હતી ત્યારે જ
અવસાન પામી હતી. એટલે ખપતાની સાથે જ ઉછરેલી અનુપાને ઘર-ગૃહસ્થીની માયા બહુ
નથી. વળી લાડકી દીકરી સાથે જીવતા બાપે દીકરીને પુરર્રધાન માનખસકતાનો પખરચય
કરા્યો નથી સાસરે આવીને તે જુ એ છે કે સાસુ ખવમળાબહેનના જીવનના કે ન્દ્રમાીં તેમના
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બીંને દીકરાઓ છે . ખમખહર અને ખવનીતની આસપાસ જ તેમની ખદનચયાા વણાયેલી છે . એ
બીંને ને શુીં િાવુીં,પીવુ,ીં ક્યારે શુીં જોઈએ અને સાથે પોતાનુીં ઘર. આની પાર જઈને ખવમળાબા
કશુીં ખવચારતા હોય તો કદીક દે વદશાન અને ક્યારેક સાીંજમ
ે ાીંદે કોઈ સગાીંવહાલાીંને મળવા
જવુીં. આમાીં જ એમનુીં સીંપૂણા જીવન સમાઈ જાય છે . અનુપાને પણ તે આ જીવનસરણીમાીં
ઢાળવાનો રયાસ કરતાીં જાય છે . છતાીં ખવમળાબા જક્કી કે હઠાગ્રહી નથી. પોતાના મતથી
જુ દો માટે ઉદાર ખદલે સ્વીકારવાની તેમની તૈયારી છે . એટલે એમની અને અનુપાની વચ્ચે
ખવસીંવાદ નથી. અનુપાને ધીમે ધીમે આ જીવનસરણી િટકવા લાગે છે . તેને થાય છે કે રોજ
પખતની આજુ બાજુ ફીં ૂ દડી ફરતાીં તેની પસીંદ-નાપસીંદનુીં ધ્યાન રાિવુીં, સમયસર તેને ગમે તેવા
ચા-નાસ્તો-ભોજન બનાવવા, બહાર જતી વિતે તેને જોઈતી ચીજ-વસ્તુઓ હાથમાીં
આપવી, તેના કપડાીં ઈસ્ત્રી કરાવી તૈયાર રાિવા અને ક્યારેક દાગીના સાડીઓ, આધુખનક
વસ્ત્રોમાીં સુસખિત થઈને તેની કે કુ ટુીં બીજનો સાથે ફરવા જવાનુીં , શુીં આજ સ્ત્રીજીવનની
ધન્યતા ? પોતાના પખરવાર કે પખતથી જુ દાીં જો કોઈ સ્ત્રીના સ્વપનાીં હોય તો એનુીં શુીં ? પખતને
કારખકદી બનાવવી હોય તો આિો પખરવાર, પત્ની તેને માટે અનુકૂળ વાતાવરણ તૈયાર કરે
પણ જો પત્નીને કારખકદી બનાવવી હોય તો શુીં પખત અને પખરવાર તેને સાથ આપશે ? તેણે
જોયુીં કે માત્ર પખત અને સાસખરયાની જ વાત શુીં કામ જો કોઈ કુીં વારી છોકરીને કારખકદી
બનાવવી હોય તો તેના માતા-ખપતાને તે બાબતે મૉટે ભાગે રસ કે ઉત્સાહ હોતો નથી. એમને
માત્ર ને માત્ર પોતાની દીકરીને કોઈક સારા ઠે કાણે સારો છોકરો મળે તેની સાથે પરણાવી
ગોઠવી દે વામાીં જ રસ હોય છે . જમાનો બદલાયો છે . પણ માનખસકતા નથી બદલાઈ. માત્ર
પુરૂર્ોનુીં કે સાસખરયાનુીં જ આવુીં વલણ હોય છે એમ પણ નથી. મોટા ભાગે સ્ત્રીઓની પણ
આવી જ માનખસકતા હોય છે , એ જોઈને અનુપા અીંદર અને અીંદર મૂીંઝાઈ રહી છે . પણ
પોતાના મનની વાત મોઢે લાવી શકતી નથી. અને એટલે જ ખવમળાબા સાથે મળીને ખમખહર,
ખવનીતની ખદનચયાા સાચવવા, એમને ભાવતી વાનગીઓ બનાવી જમાડવામાીં એ ્યસ્ત તો
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છે . પણ એ અીંદર અીંદર મનને પૂછ્યા કરે છે કે ખવમળાબા, ખમખહર, ખવનીત બધાીં જ આટલા
રેમાળ અને સરસ સ્વભાવના હોવા છતાીં પોતાને શુીં િટકે છે ? અને એને જે જવાબ મળે છે
તે એ છે કે એને ખમખહરનો પુરર્ આખધપત્યભાવ નથી ગમતો. તે ઘરમાીં કીં ટાળે છે , તે સમજી
જઈને ખવમળાબા તેને કુ કીીંગ, સીવણ કે એવા કોઈ કલાસમાીં જવાનુીં કહે છે . ત્યાીં એક
પાડોશણ ઢીીંગલીઓ બનાવવાના ક્લાસમાીં જવાની વાત લઈને આવે છે . થોડી આનાકાની
પછી અનુપા ત્યાીં જવાનુીં નક્કી કરે છે . ત્યાીં પેલા બહેન કહે છે , બધી ઢીીંગલીઓના ડોકા તો
એક સરિા જ હોય તેમાીં અીંદર કાીંઈ નથી, િાલી બહારની ટાપટીપ અને જુ દાીં જુ દાીં શણગાર
કરો એટલે તે બીજીથી જુ દી પડે. અનુપાને થાય છે , બસ આવુીં જ વાસ્તવ જીવનમાીં પણ છે ,
બધી સ્ત્રીઓ સરિી જ છે , માત્ર બાહ્ય ટાપટીપથી જ જુ દી પડે છે . બાકી અીંદર બધુીં િાલી જ
છે . કોઈને પોતાના અખસ્તત્વની કોઈ સભાનતા નથી એકાદ ઢીીંગલી બનાવીને તે આ
કલાસમાીં જવાનુીં બીંધ કરે છે , તેને આ રવૃખિ ખબનઉત્પાદક લાગે છે . પછી ખમખહર તેની
કીં પનીમાીં ખડરેટટર બને છે અને અનુપાને દર અઠવાખડયે મોટી મોટી પાટીઓમાીં જવાનુીં અને
ઘેર પાટીઓ યોજવાનુીં ચાલુ થયુીં. શરૂઆતમાીં તેને જાણે તે દખરયાના મોજા પર સવાર થઇ
હોય તેમ મઝા આવતી હતી. ઘરમાીં હવે નોકરો વધ્યા છે પણ અનુપાને લાગે છે એનાથી
ઊલટુીં તેનુીં કામ વધ્યુીં છે , કારણકે એ લોકો શુીં કરશે કે બરોબર કામ કરી રહ્યાીં છે કે નખહ તે
જોવાનુીં કામ તો છે વટે ગૃખહણીને માથે જ હોય છે .
વચ્ચે એક વાર ખમખહર અને ખવનીત બહારગામ હતા ત્યારે ખવમળાબા રસોડાની સફાઈ કરતાીં
પડી જાય છે , ત્યારે તેણે એકલીએ પાડોશીની મદદથી ખવમલાબાને સારવાર માટે તાત્કાખલક
દવાિાને દાિલ કરીને પોતાની કાયાકુશળતાનો પખરચય પણ આપયો છે . એક વાર સવે કરવા
આવેલા સેલ્સમેનને પખત ખમખહર કહે છે કે , તેની પત્ની કીં ઈ કરતી નથી, હાઉસવાઈફ છે .
આિો ખદવસ આટલુીં બધુીં કામ કરવા છતાીં ઘરકામનુીં કોઈ મૂલ્ય નથી એ બાબત તેને પીડી
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રહી, ત્યારે પહેલી વાર તેના મનમાીં એક િટકો પેદા થાય છે . ત્યાર પછી એના મનમાીં સતત
અજીં પો છે .
ખમખહર પોતાનુીં કામ ખનષ્ઠાથી કરી રહ્યો છે અને ઝડપથી રગખત કરી રહ્યો છે . તે બેએક વર્ાના
લગ્નજીવન પછી એક મોટી કીં પનીનો ખડરેટટર બન્યો છે . આખથાક રીતે વધુ સધ્ધર થયો છે . હવે
તે સતત અનુપાને કહે છે કે હવે ફે ખમલી પલાખનીંગની ગોળીઓ બીંધ કરવી જોઈએ, એ
બત્રીસનો થયો હવે બાળક થઇ જવુીં જોઈએ. પણ અનુપાને હજી ખજીં દગીમાીં ઘણુીં કરવુીં છે.
હા, શુીં કરવુીં છે તે અીંગે હજી તે સ્પષ્ટ નથી પણ બીજી સ્ત્રીઓની જેમ રગખશયા ગાડા જેવુીં
જીવન એને નથી જીવવુીં. તે પખત પાસે ગાડી માીંગે છે . પત્નીની ઈચ્છા પુરી કરવા તે આ
દરખમયાન એને ગાડી લાવી આપે છે . ગાડી શીિીને ચલાવવી એ અનુપાને માટે િુબ
આનીંદનો અને ગૌરવનો ખવર્ય છે . પોતાની પાસે પોતાની ગાડી છે એ િુશી તે એના ફોઈબા
સાથે પણ પત્ર લિીને ગાડી ચલાવતો ફોટો મોકલીને વહેંચે છે . પણ બહુ જલ્દી તેની આ
િુશી ઝુ ીં ટવાઈ પણ જાય છે . કીટી પાટીમાીંથી ઘેર પાછા આવતા એક ટર ાખફક ખસગ્નલ પાસે
ધીમે ધીમે રોડ ક્રોસ કરતી એક વૃદ્ધાને એની ગાડીથી ટક્કર લાગી જાય છે. વૃધ્ ધા પડી જાય
છે . લોકો તે વૃદ્ધાને ઉભી કરીને રોડની બાજુ માીં બેસાડે છે . કે ટલાક મવાલી જેવા લોકો તેની
ગાડીના કાચ પર હાથ પછાડીને ગમે એમ બોલવા લાગે છે . ગભરાયેલી અનુપા જયારે જુ એ
છે કે , તે વૃદ્ધાને િાસ કોઈ ઇજા થઇ નથી ત્યારે રાહતનો શ્વાશ લેતા ટર ાખફક ખસગ્નલ િુલે છે
એવી જ ગાડી ભગાવી મૂકે છે . અને ઘેર આવીને પણ તે ખવર્ે કોઈને કીં ઈ કહેતી નથી. રાત્રે એ
લોકો જમીને સુવાની તૈયારીમાીં હતા ને પોલીસવાળો આવીને અનુપા અકસ્માત કરીને ભાગી
આવી છે એની જાણ કરે છે . અને તે વૃધ્ ધાને સરકારી દવાિાનામાીં દાિલ કરવામાીં આવી
છે , માટે અનુપાની ધરપકડ કરવા સુધી વાત પહોીંચી છે . એમ જણાવે છે .એટલે ખમખહર
ઇન્સ્પેકટર પાસેથી તે વૃધ્ ધાનુીં નામ-સરનામુીં મેળવીને એને વધુ સારી સારવાર અપાવવાની
િાતરી આપે છે . અને બીજે ખદવસે પોતાના વકીલ સાથે પોલીસ સ્ટે શન આવી જશે એમ
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કહે છે . ઇન્સ્પેકટર કહે છે , અત્યારે તો ભગવાનને રાથાના કરો કે એ માજીને જલ્દી સાજાીં કરે.
ઈન્સ્પેટટરના ગયા પછી ગુસ્સે થયેલો ખમખહર અનુપાને અપમાન લાગે એવા શબ્દો બોલે છે .
ખમખહરને એ સમયે પોતાની રખતષ્ઠાની ખચીંતા વધુ છે . તેને થાય છે કે આ બધુીં છાપામાીં આવે
આવે તો મારી આબરૂનુીં શુીં ? અને તે ખદવસે અનુપાને ખમખહર વચ્ચે જે ઝઘડો થાય છે તેને
કારણે એમના સીંબીંધમાીં ખતરાડ પડે છે .
બીજે ખદવસે એ લોકો વકીલ સાથે દવાિાને એ વૃદ્ધાને જોવા જાય છે , ત્યારે તે વૃદ્ધાની દીકરી
આક્રોશથી અનુપાનો હાથ પકડીને એને વીીંધી નાિતા વેણ કહે છે તે કહે છે , ''મારી માને
કીં ઈ થશે તો... હુ ીં તને જીવવા નખહ દઉીં શુીં છે તમારામાીં મોટી શેઠાણીઓ ?! જાવ, જઈને
ઊભાીં રહો કોઈીં ઓખફસમાીં ! હજાર રૂપરડી કોઈ તમને પરિાવવાનુીં નથી. તમારા
ભાયડાવના જોરે એશઆરામ કરો તો કરો પણ એમાીં અમારા જેવાીં ગરીબ માણસોને ઠે બે
ઉડાડવાનાીં ? "[1]
અનુપાએ

ઝાટકો મારીને તેનો હાથ છોડા્યો એ બાઈના કવેણથી એનુીં અીંગે અીંગ

અપમાનની આગથી બળતુીં હતુીં, એમાીં જાણે ખમખહરે ઘી રેડતો હોય તેમ કહ્યુીં, "શી ઇસ
રાઈટ"[2] . અને અનુપાનુીં મન બળી ઉઠયુીં. એને થાય છે કે પારકી સ્ત્રી તો બોલે પણ પોતાનો
કહી શકાય એવો આ માણસ પણ આટલો ક્રૂર બને ? એ બાઈને તો આઘાત લાગ્યો હતો,
થોડા મૂઢમારથી ખવશેર્ વાગ્યુીં નહોતુીં એટલે અનુપાને માથેથી ઘાત તો ટળી અને ખમખહરને
માથેથી ભાર ઉતયો પછી એ હળવાશથી અનુપાની જાીંઘ પર થપાટ મારતો બોલ્યો, "ખનરાીંત
થઈ.કાલથી ગાડી બીંધ. તને સજા." [3] આ સમયે આપણને જરૂર ડોલ્સહાઉસનો નોરાનો
પખત યાદ આવી જાય જે નોરાની નાણાીંકીય તડફીં ચીની વાત બહાર આવે તો પોતાને બેંકમાીં
મળવાનો મોટો હોદ્દો ના મળે એ ડરે નોરાનુીં અપમાન કરીને તેને ઘરમાીંથી કાઢી મુકવા તૈયાર
થયો હતો, અને જેવી િબર પડી કે એવુીં કીં ઈ બનવાનુીં નથી એ જોિમ ટળતાીં જ વળી
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નોરાને ઘર છોડી જતી અટકાવવામાીં પડી જાય છે . અહીીં ખમખહરનુીં વતાન એ હદે તો િરાબ
નથી પણ લગભગ એવુીં જ છે એમ કહી શકાય. જેમ નોરાના પખતએ એના અહમ પર ઘા
કરીને તેને તેના આત્મગૌરવનુીં ભાન કરા્યુીં હતુીં, તેમ અહીીં પણ અનુપા આ અપમાનથી
િળભળી ઉઠી છે , અને પોતાના આત્મગૌરવની સભાનતા તેને પીડવા લાગે છે .
અનુપાને આઘાત લાગે છે , તે પૂછે છે ખમખહરને કે , ગાડી પર એનો કોઈ હક્ક નખહ ? ત્યારે
ખમખહર એને કહે છે કે , ગાડી એની કમાણીની છે , એમાીં અનુપાનો કોઈ હક્ક,બક્ક કાીંઈ નખહ,
એ એને નખહ મળે બસ. આઘાતથી વલવલતી અનુપા ખમખહરને પૂછે છે , એ ઘરમાીં ચોવીસ
કલાક આટલુીં બધુીં કામ કરે છે , એનો કોઈ હક્ક નખહ ? ખમખહર એને કહે છે કે , ઘરમાીં ચોવીસ
કલાક કામ કરનારી સ્ત્રીનુીં મહેનતાણુીં રૂખપયા કે પૈસામાીં મપાતુીં નથી. તે ખદવસથી આ
અપમાનને કારણે તેનો અજીં પો િુબ વધી જાય છે . ઘણા મનોમીંથન પછી તેને સમજાય છે કે ,
આજનુીં જગત ઉત્પાદક અને કમાનારની જ કદર કરે છે . તેને થાય છે કે , જે બીજા પર નભતાીં
હોય તેમને ગુસ્સો કરવાનો અખધકાર નથી ને પોતે ય એક ઉપજીવી છે . આમાીં ખમખહરનો વાીંક
કાઢી શકાય તેમ નથી, એને તો જે રમાણે ઘડવામાીં આ્યો છે , એક પુરર્ તરીકે . તેમ જ તે
વતી રહ્યો છે . આ ખકસ્સો બની ગયા પછી ખમખહર અનુપાની માફી માીંગી લે છે ને સમજે છે કે
વાત પુરી થઈ ગઈ. પણ અનુપા સતત પોતે શુીં કરી શકે તેના ખવચારમાીં છે . અચાનક એક
પાડોશીની દીકરીને તેના અભ્યાસમાીં મદદ કરતાીં તેને પોતાની અીંદર ભણાવવાનુીં કૌશલ્ય છે
તે સમજાય છે . તે એક કૉખચીંગ કલાસમાીં અઠવાખડયાના ત્રણેક ખદવસ ભણાવવા જવાનુીં શરૂ
કરે છે . તે પહેલા તે લોકો સાતેક ખદવસ માટે નાથદ્વારા અને ઉદયપુર બાજુ ફરવા જાય છે ,
જ્યાીં તેને તેની જૂ ની બહેનપણી જલ્પા મળે છે . જલ્પા એક મખહલા કૉલેજમાીં લેકચરરની
નોકરી કરતી હોય છે . ફરીને આવીને અનુપા કોખચીંગ કલાસમાીં ભણાવવા જવાનુીં શરૂ કરે છે .
તેને આ કામથી પુષ્પ્કળ આત્મસીંતોર્ મળે છે . જો કે ખમખહરને આ પસીંદ નથી. એટલે તે
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અનુપાના કામમાીં સુખવધા રહે એવા કોઈ સમાધાન કરવા તત્પર નથી. પણ ખવમળાબા એને
સહકાર આપે છે .
પણ એ કૉખચીંગ કલાસના સીંચાલક પાસે એક વાર તે અઠવાખડયાની રજા લેવા સાીંજ ે જાય છે ,
ત્યારે કલાસની બીજી ખશખક્ષકાઓ ચાલી ગઈ છે , ખવદ્યાથીઓ પણ ચાલી ગયા છે , તેને એકલી
જોઈને તે માણસ તેની સાથે અડપલાીં કરે છે , ત્યાીંથી પોતાની જાતને બચાવી તે નાસે છે , અને
પછી એ નોકરી છોડે છે . બીજે ખદવસે એ કલાસના સીંચાલકને તે હવે આવવાની નથી તે
જણાવવા જાય છે ત્યારે એ માણસને પાઠ ભણાવવાની તેની અદમ્ય ઈચ્છા હોવા છતાીં ત્યાીં
કામ કરતી બીજી સ્ત્રીઓના અસહકારને કારણે કીં ઈ જ કરી શકતી નથી. વળી ઘરમાીં બેઠી.
એ દરખમયાન એક ખદવસ જલ્પા આવે છે અને તેને જણાવે છે કે તે એકાદ વર્ા માટે નોકરી
છોડીને ભાઈને મદદ કરવાનુીં ખવચારી રહી છે . અનુપા એને કહે છે કે , તારી જગ્યાએ મને
નોકરી અપાવ ને. જલ્પા પોતાના આચાયાા બહેન સાથે અનુપાનો પખરચય કરાવે છે . અને
છે વટે વૅકેશન પછી અનુપાને એ કૉલેજમાીં નોકરીમાીં જોડાવા માટે નો ખનમણુીંક પત્ર પણ મળી
જાય છે .

જો કે ખમખહરને અનુપાની નોકરી કરવાની ઈચ્છા સમજાતી નથી. એને ઘરરખ્િુ

પત્ની ગમે છે . એ જ સમયગાળામાીં ખવનીત આગળ અભ્યાસ માટે ફૉરેન જાય છે . અને એના
પછી થોડા જ સમયમાીં ખવમળાબા બીમાર પડે છે ને તેમને લકવા થઈને એક બાજુ નુીં અીંગ
જકડાઈ જઈને તેઓ પથારીવશ થઈ જાય છે . બહારથી શાીંત રહીને તેમની સેવા કરતી
અનુપાના મનમાીં પુષ્પ્કળ મનોમીંથન ચાલી રહ્યુીં છે . તેને થાય છે કે હવે પોતે નોકરીએ જઈ
શકશે કે કે મ ? પણ જૂ ન મખહના પહેલા જ ખવમળાબા અવસાન પામે છે . અને તે ખદ્વધામુક્ત
થઈ નોકરીએ જવાનુીં શર કરે છે . પણ છતાીં ઘરની અ્યવસ્થા માટે સતત અપરાધ બોધ
અનુભ્યા કરે છે . ખમખહરે તીવ્ર ખવરોધ કરવાનો છોડી દીધો છે , છતાીં એનો અણગમો અને
ખવરોધ ્યક્ત કરવાની એક પણ તક તે ચૂકતો નથી. તેને હવે બાળક જોઈએ છે અને અનુપા
ઈચ્છે છે કે એનો રોબેશન ખપખરયડ પૂરો થઈ જાય એને તો એને ડીલીવરીની રજા મળે ત્યારે
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બાળકનુીં આયોજન કરવુીં વધુ યોગ્ય રહેશે. બીંને વચ્ચે દે િીતા કોઈ ઝઘડા નથી પણ અીંતર
વધી રહ્યુીં છે . અનુપાની મહત્વાકાીંક્ષા વધતી જ જાય છે . નોકરીને બે વર્ા પુરા થવાના હજી છએક મખહના બાકી છે તે જ સમયે કૉલેજના નોખટસ બૉડા પર તે એક નોખટસ વાીંચે છે
અમેખરકન સરકાર તરફથી પોખલખટટસ અને ઇકોનોખમટસ ખવર્ય માટે એક વર્ા માટે
સ્કોલરશીપની. એમાીં એક વર્ા અમેખરકા રહેવાનો, ટ્યૂશન ફી ખવગેરન
ે ા િચાનો સમાવેશ થતો
હતો, જનારે આવવા-જવાનુીં ભાડુીં પોતે િચાવાનુીં. અનુપાનુીં મન થનગની ઊઠે છે , આ તકનો
લાભ લેવા. તેણે ઘણી ખદ્વધા સાથે આ વાત ખમખહરને કરી, પોતાને જવાની ઈચ્છા છે , એમ
જણા્યુીં. ખમખહરે તારે જવુીં હોય તો જઈ શકે છે એમ કહી દીધુીં. અનુપાને ખવશ્વાસ નથી
આવતો તે પૂછે છે , સાચે જ ? એટલે ખમખહર કહે છે કે તને મારી ના પડી હોય તો મારે તારી
ખચીંતા કરવાની શી જરૂર ? ખમખહરની નારાજી સમજતી હોવા છતાીં તેણે અરજી કરી દીધી.
અને તેને તે સ્કૉલરખશપ મળી પણ જાય છે . આ સાીંભળી ખમખહર અનુપાને કહે છે , "જા જ્યારે
આવવુીં હોય ત્યારે આવજે.ન આવવુીં હોય તો..." બીંને વચ્ચે વાતચીતની બધી ખદશાઓ બીંધ
થઈ ગઈ. અનુપાને થાય છે , મારી જગ્યાએ ખમખહરને જવાનુીં હોત તો હુ ીં તેને આમ
અટકાવવાનો રયાસ કરત ? શા માટે ખમખહર એની ઈચ્છાને સમજતો નથી?
છે વટે જવાનો સમય નજીક આવતો જાય છે તે પહેલા અનુપા એક મોટો ખનણાય લે છે ,
ખમખહરથી છૂટા થઇ જવાનો. જલ્પા અનુપાને સમજાવવાની િુબ કોખશશ કરે છે , બીંનેના
વકીલ પણ સમાધાનનો રયાસ કરે છે . પણ બધુીં ્યથા જાય છે . અનુપા છૂટાછેડા લઈને
અમેખરકા જતી રહે છે . જલ્પા બહુ દુ ઃિી થાય છે . ખમખહર કશુીં બોલતો નથી. એકના બદલે બે
વર્ે અનુપા અમેખરકાથી પાછી ફરે છે . પછી તે ખબીંદીબહેન કરીને એક સામાખજક કાયાકતાાના
આગ્રહથી તેમના દ્વારા સીંચાખલત મખહલા આશ્રમમાીં રહેવા જાય છે . ત્યાીં એ આશ્રમમાીં
ખવધવા, ત્યક્તા, છૂટાછેડાવળી તો કોઈ સાસખરયાથી દુ ઃિી થઈને ઘર છોડીને નીકળી હોય,
કોઈને કોઈ સહારો જ ના હોય એવી અનેક સ્ત્રીઓ છે .
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ખબીંદીબહેનની જે સીંસ્થા 'સ્વાશ્રય'માીં તે રહે છે , ત્યાીં પણ તેને ફાવતુીં નથી. કારણકે જે ઘર,
રસોડાથી ત્રાસીને તેણે છૂટાછેડા લીધા છે , તે રસોડુીં અહીીં પણ તેને વળગે છે . અહીીંના ખનયમ
મુજબ અહીીં રહેતી દરેક સ્ત્રીએ આશ્રમની ખવખવધ રવૃખિઓમાીં ખનખિત કરેલા સમયપત્રક
મુજબ ફરજ બજાવવાની છે . જેમાીં અઠવાખડયામાીં બે વાર રસોઈ કરવાનો પણ વારો છે .
છે વટે તેને ખબીંદીબહેન જોડે ખવવાદ થાય છે અને તે આશ્રમ છોડવાનુીં નક્કી કરે છે . અહીીં
લક્ષ્મી કરીને ગરીબ બાઈ છે , જેને મદદ થાય અને પોતાને કામમાીંથી છુટકારો મળે તે માટે
અનુપા તેને પોતાના ભાગનુીં કામ કરવા બસોએક રૂખપયા આપતી હતી. અને વચ્ચે લક્ષ્મીના
રૂમમાીં બીજા એક બહેન બીમાર હતા, તેથી પીંિો ચાલુ કરી શકાય તેમ નહોતો તો અનુપાએ
લક્ષ્મીને પોતાના રૂમની ઓસરીમાીં સુઈ જવાની છૂટ આપી. એક વાર વાત-વાતમાીં તેણે
ખબીંદીબહેનને કહેલુીં કે જયારે તેની સીંસ્થાની પોખલટે ખક્નક ચાલુ થશે ત્યારે તે આ અહીીંની
બધી અભણ બહેનોને કોઈને કોઈ ્યવસાખયક કૌશલ્ય શીિવી તેમને કામધીંધે વળગાડશે.
ખબીંદીબહેન કડવાશથી હસીને કહે છે , એવુીં બધુીં કરવાની કોઈ જરૂર નથી બધી નોકખરયુીં
કરવા જશે તો અહીીં આશ્રમમાીં રાીંધવાનુીં, અને સાફસફાઇનુીં કામ કોણ કરશે ? અને
વીજળીના ઝબકારે બધુીં ખદવા જેવુીં સ્પષ્ટ થઈ જાય તેમ અનુપાને થાય છે કે આ આશ્રમ પણ
જાણે સમાજની નાની રખતકૃ ખત છે . જયારે સ્ત્રી ઘર છોડવાની, નોકરી કરવાની કે ભણવા માટે
બહાર જવાની વાત કરે છે ત્યારે તેનો પખત દાીંત પીસીને કહી દે છે કે , તુીં ઘરમાીં નખહ હોય તો
રાીંધવુીં , બાળકો ઉછે રવા, ઘર સાફસૂફ રાિવુીં, વડીલોને સાચવવા ખવગેર ે કોણ કરશે ?અમે
પણ જે સારીં કમાતી સ્ત્રીઓ છીએ તે ય અહીીં આશ્રમમાીં એવુીં જ પખતઓ જેવુીં જ વતાન
કરીએ છે ને ! એને થાય છે કે , એનો અથા થયો કે આમાીં પુરર્ના વાીંક કરતાીં
સમાજ્યવસ્થાનો અને માનવ સ્વભાવનો વાીંક વધુ છે . જે કમાઈને લાવે છે તે પોતાનુીં
આખધપત્ય સ્થાપવા ઉત્સુક રહે છે .
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અનુપા ત્યાર પછી આશ્રમની તેને રસ ના પડતો હોય તેવી સામુખહક રવૃખિઓ જેમ કે ભજન
કરવામાીં જોડાવાનો સ્પષ્ટ ખવરોધ કરે છે એના બીજે જ ખદવસે, ખબીંદી પોતાની સામે પડેલી
અનુપાને તોડી પાડવા તેની અને લક્ષ્મી વચ્ચે લેખસ્બયન સીંબીંધ હોવાનો આરોપ મૂકે છે .
અનુપાને િુબ આઘાત લાગે છે .તેને થાય છેકે આવુીં સાીંભળવા તેણે ઘર છોડ્યુીં હતુીં ?
અમેખરકાથી આ્યા પછી તેની કાયાખનષ્ઠાને કારણે અનુપાને કૉલેજમાીં વાઈસ ખરન્સીપાલનુીં
પદ પણ મળયુીં છે . અને ટૂીં ક સમયમાીં ખરખન્સપાલ ખનવૃિ થવાના છે , તે અનુપાને કહે છે , તારીં
નામ ટર સ્ટીઓની ગુડ બુકમાીં છે , વળી કે ટલુીંક નવુીં દાન આ સીંસ્થાને મળવાનુીં છે , માટે આગળ
કૉલેજની નવી શાિાઓનો ખવસ્તાર કરીને મખહલા પોખલટે ખક્નક કૉલેજ પણ ચાલુ કરવાના
છે . માટે તુીં ખરખન્સપાલના પદ માટે અરજી કર. અનુપા િુશ છે . તે અરજી કરે છે , ઇન્ટર્યૂ
થાય છે સરસ ઇન્ટર્યૂ થવા છતાીં એના મેખરટલ સ્ટે ટસને કારણે તેને આ હોદ્દો અપાય કે
નખહ એવો રશ્ન ત્યાીં ચચાાય છે . નવા ટર સ્ટીમાીં કે યા છે , અનુપાની જૂ ની પખરખચત, ખમખહરના
કલાયન્ટની પત્ની. બે ્યખક્તના એના ચાખરત્ર્ય અીંગેના રમાણપત્રો લાવવાનુીં તેને કહેવાય છે ,
એમાીં

એક એના પખતનુીં લાવવાનુીં એવુીં કહેવામાીં આવે છે . કે યાએ તેને મદદ કરવાના

ઉદ્દેશથી જ ખમખહરનુીં રમાણપત્ર લાવવાનુીં કહ્યુીં છે , જેથી કોઈને કીં ઈ બોલવાનુીં જ ના રહે.
ઇન્ટર્યૂ પહેલાના સમય દરખમયાન તેને ખમખહરની એકલતા ખવર્ે ખવચાર આ્યા હતા. તેને
એક વાર સ્વપનમાીં ખમખહર પર વાીંદો ચડતો દે િાય છે . તે ઝપટ મારીને પાડવાનો રયાસ કરે છે
પણ વીંદો ઉપર ચડતો જ રહે છે . અનુપાની આીંિ િુલી જાય છે . એને થાય છે કે આનો અથા
એ કે મારા અજાગ્રત મનમાીં હજી ક્યાીંક ખમખહરની ખચીંતા છે . બીજી બાજુ તેની બહેનપણી
જલ્પાની એકલતા પીડા જોઈને તેને થાય છે કે ખમખહર અને જલ્પા જો એક-બીજા સાથે
જોડાય તો સુિી થાય. કારણકે ખમખહરને ઘરરખ્િુ પત્ની જોઈતી હતી. અને જલ્પાને બહાર
કીં ઈ કરવા કરતા ગૃખહણી થઈને ઘર સાચવવાની અદમ્ય ઈચ્છા હતી. પણ તે શામળી હોવાને
કારણે તેના લગ્ન થતા નહોતા. અને તેની ઉીંમર ઘણી વધી ગઈ છે , બીજી બાજુ તેના ભાઈ65

ભાભી બે બાજુ થી તેનુીં આખથાક શોર્ણ કરી રહયા હતા. તેની કૉલેજની નોકરી છોડાવીને
ભાઈએ તેને પોતાની સાથે સહાયક તરીકે કામે લગાવી હતી, જેના બદલામાીં તેને તે કોઈ
આખથાક વળતર આપતો નહોતો. વળી ઓખફસેથી થાકીને તે ઘેર આવે ત્યારે ભાઈ-ભાભી
પોતાના બાળકો તેને હવાલે કરીને બહાર હોટે લમાીં જમવા કે ફરવા ચાલ્યા જતાીં હતાીં.
ઇન્ટર્યૂમાીં અનુપાની પાસે ખમખહરનુીં રમાણપત્ર માીંગવામાીં આવતાીં તેને પહેલા તો થાય છે
કે , હવે શુીં કરવુીં ? પણ પછી થાય છે કે એક વાર ખમખહરને રમાણપત્ર માટે મળુીં અને સાથે
એને જલ્પા સાથે પરણવા માટે પણ ખવચારવાનુીં કહુ ીં . આ રસ્તાવ તે જલ્પાને ફોન કરીને
જણાવે પણ છે .
પછી તે ખમખહરને ફોન કરીને મળવાનુીં જણાવે છે . ખમખહર તેને કહે છે કે , આપણા ફ્લૅટ પર
મળીએ. હજી ખમખહર મારા ફ્લૅટ ને બદલે આપણો ફ્લૅટ કહે છે . એના પરથી એની માનખસક
અવસ્થા સમજી શકાય છે . તે જ્યારે ખમખહરને મળવા જાય છે , ત્યારે ખમખહરને જોઈને ચોીંકી
જાય છે . ખમખહરના માથાના વાળ િુબ ઉતરી ગયા છે , આીંિોની આસપાસ કાળા કુીં ડાળા
થઇ ગયા છે , કપડાને ઈસ્ત્રી નથી. આ બધુીં કે મ આવુીં છે , એવા રશ્નો એક પછી એક અનુપાને
હોઠે આવીને અટકી જાય છે .
ખમખહર તેને ચા પીવા અીંગે પૂછે છે , અને પછી ચા બનાવવા રસોડામાીં જાય છે . તેની પાછળ
અનુપા પણ રસોડામાીં જાય છે . બધુીં જેમનુીં તેમ તે છોડી ગઈ હતી તે જ અવસ્થામાીં હતુીં.
ખમખહરે અહીીં નોકર તો રાિેલો છે , પણ ખમખહર અહીીં બહુ આવતો નથી, કીં પનીના ફ્લૅટ પર
જ રહેતો હોય છે એટલે નોકર અહીીં કીં ઈ ધ્યાન રાિતો નથી. રસોડામાીં ચારે બાજુ ધૂળ છે .
બીંને ચાના કપ લઈને બહાર જઈને બેસે છે , ત્યાીં બેલ વાગે છે . જલ્પા આવે છે . અને અનુપાને
તેને જોઈને મનમાીં જરા િટક્યુીં. તેને થાય છે , જલ્પા ભારે અધીરી, હુ ીં ગોઠવી જ આપત, પણ
હજી મેં ય ક્યાીં પૂરપ
ે ૂરીં નક્કી કયુું હતુીં ? પણ પછી થાય છે કે એક રીતે સારીં થયુીં બે ય ની
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હાજરીમાીં વાત થઈ જશે. ખમખહરની જવાબદારી જલ્પાને સોીંપીને પોતે ભલામણપત્ર લઈને
નવી જવાબદારી સ્વીકારશે.
પણ એ પહેલાીં જલ્પા તેને રસોડામાીં ચા કરવાને બહાને લઇ જઈને રડતાીં રડતાીં પોતાને
ખમખહર સાથે લગ્ન નથી કરવુીં એમ કહે છે . તેની ભાભીને બ્રેસ્ટ કે ન્સર થયુીં છે ને તેમની
બેદરકારીને લીધે તે િુબ વઘી ગયુીં છે , એટલે પોતાના ભાઈના બાળકોને નોીંધારા છોડીને
જલ્પા પોતાના સુિનો ખવચાર કરવા માીંગતી નથી. અને પછી તે ચાલી જાય છે . અનુપા
ખમખહરને પોતાના ઇન્ટર્યૂની વાત કરી તેની પાસે ખમખહરે આપેલુીં ચાખરત્ર્યનુીં અને ગુણોની
કદર કરતુીં

રમાણપત્ર માીંગવામાીં આ્યાની જાણ કરે છે. ખમખહરને આિયા થાય છે કે ,

અનુપાની આટલી લાયકાત, ખનષ્ઠાપૂવાકની કામગીરીને લક્ષમાીં રાિવાને બદલે આ લોકો
ખમખહરના રમાણપત્રની અપેક્ષા રાિે છે , એને થાય છે કે તે લોકો ક્રે ઝી છે . પહેલા ખમખહર એને
ગીંભીરતાથી પૂછે છે કે શુીં લિી આપુીં, એમ લિુીં કે તુીં બહુ સારી પત્ની હતી કે આ તારી
કે ખરયરનો સવાલ છે ને એમાીંથી જ આ બઘી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે ? અનુપાની આીંિો
સજળ થઈ જાય છે . તે પૂછે છે કે , એનો અથા કે તમે રેફરન્સ નખહ આપો. ખમખહર ઢીલી પડી
ગયેલી અનુપાનો હાથ હાથમાીં લઈને કહે છે , જરૂર આપીશ, તુીં કહે તો જાતે આવીને આપી
જાઉીં. અનુપાને િુબ રડવુીં આવી જાય છે , ખમખહર પણ બહાર ગેલેરીમાીં જઈને રડી પડે છે .
થોડી વારે તે સ્વસ્થ થાય છે . અને અનુપાને અખભનીંદન પાઠવતા કહે છે , મને તારા માટે ગવા
છે . હુ ીં કાલે જ રમાણપત્ર મોકલી આપીશ. અનુપા જવા માટે રજા માીંગે છે , ખમખહર એને હા
પાડે છે . તે જવા માટે દરવાજો િોલે છે ને પાછળથી ખમખહરનો અવાજ આવે છે , "જો ને
અનુ, હુ ીં તને કહેવાનુીં ભૂલી ગયો.હવે મેં સાીંજના તાજી કોથમીરની ચટણી િાવાનુીં છોડી દીધુીં
છે ..."[4] અનુપાનો ઊીંચકાયેલો પગ અધ્ધર જ રહી જાય છે . તે પોતાની ખજીં દગીમાીં લગ્ન,
કુ ટુીં બજીવન, ઉીંબર બહાર અને છૂટાછેડાના ચાર પગલાીં ભરી ચુકી હતી. ને હવે સ્વખવકાસ
તરફનુીં આ પાીંચમુીં પગલુીં ...એ શુીં કરે ? તે અનુરાધા ગુપ્તાને પૂછે છે , બોલો મેં શુીં કયુું હશે ?
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પાછી વળીને ખમખહરનુીં ઘર સીંભાળયુીં હશે કે ત્યાીંથી બહાર નીકળી ગઈ હોઈશ ? પખરસીંવાદ
પુરો થઇ ગયો છે , અને હવે છૂટા પડવાનુીં છે . અનુપા અનુરાધા ગુપ્તાને પોતાની ગાડીમાીં ખલફ્ટ
આપે છે . અને રસ્તામાીં તેમને પોતાને ઘેર કૉફી પીવા ખનમીંત્રણ આપે છે . અનુરાધાને
જાણવાની ઉત્સુકતા છે કે અનુપાએ શુીં કયુું હશે, એટલે એને ઘેર જાય છે . અનુપા પોતાની
કૉલેજની ઉપર તેને આપવામાીં આવેલા ક્વાટસા પર તેમને લઇ જાય છે . માત્ર જરૂરી
સાધનોથી સુસિ તેનો ફ્લૅટ રભાખવત કરે તેવી સુરખચપૂણા છતાીં સાદી સજાવટથી શોભે છે .
ઘણાીં પુસ્તકો વૉલ યુખનટમાીં ટી.વી.ની આજુ બાજુ ની જગ્યામાીં હતાીં. સામેની ટીપોય પર
ખવમળાબા, પપપા, વાલીફોઈ, ખમખહર-અનુપા અને ખવનીતના ફોટા ગોઠવાયેલા હતા. એ
લોકો કૉફી પીને વાતો કરતાીં હોય છે . એ દરખમયાન અનુરાધા ગુપ્તા અનુપાની કથાના જુ દાીં જુ દાીં અીંત કલ્પીને અનુપાને સીંભળાવે છે . અનુપા રમૂજભયુું મલકાયા કરે છે . ને ત્યારે હાથમાીં
ચાવી સાથે ખમખહર આવે છે , અને તેની વાતથી અનુરાધા ગુપ્તાને િબર પડે છે કે અનુપાએ
ખમખહરનુીં ઘર ભલે છોડ્યુીં, ખમખહરને પોતાના ઘર સુધી િેંચી લાવી છે . ખમખહર કુ ક બૂકમાીંથી
જોઈને પુલાવ-કરી બનાવીને એમાીં નાિવા કોથમીર લેવા ગયો હતો. ટૂીં કમાીં બે ય હવે િરા
અથામાીં સહજીવન જીવતાીં સહચર બન્યા હતા. અને બે ખદવસ પછી ઘેર આવી હોવા છતાીં
અનુપાનુીં ઘરચોખ્િુીં છે . કારણકે નોકરી કરતી ગૃખહણી પર વધારાનો બોજ ના પડે એટલે જ
તેમણે જરૂર પૂરતુીં ફખનાચર અને સાધનો વસા્યા હતાીં. આમ ખમખહર-અનુપાની વાત તો
અહીીં પુરી થાય છે . પણ એની સાથે લેખિકાએ આ કથામાીં જે સીંબીંધોના તાણાવાણા વણ્યા
છે તે જોવા જેવા છે .
હવે સહુ રથમ અનુપાના જુ દી જુ દી ્યખક્તઓ સાથેના સીંબીંધને તપાસીએ તો, એનો અને
ખમખહરનો શરૂઆતના તબક્કાનો સીંબીંધ ઉપરછલ્લો છે . એક સાધારણ પખત-પત્ની જે રીતે
જીવનની શરૂઆત કરે તેવી જ એમના જીવનની શરૂઆત હતી. પણ બીંનેના ખભન્ન
દૃખષ્ટકોણને કારણે બીંને વચ્ચે અીંતર ઘટવાને બદલે વધતુીં જાય છે . એનુીં મુખ્ ય કારણ છે ,
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ખમખહરને ખવમળાબા જેવી સીધીસાદી પરીં પરાગત જીવન જીવતી ઘરરખ્િુ પત્ની જોઈતી
હતી, જે ખમખહરની િુશીમાીં િુશ થાય, ખમખહરની ખસખદ્ધને પોતાની ગણીને પોરસાય અને
ખમખહરને કે ન્દ્રમાીં રાિીને જીવે. જયારે અનુપાને તેનાથી ખવપરીત પોતાનુીં સ્વતીંત્ર ્યખક્તત્વ
ખવકસાવવામાીં રસ છે . તેને ખમખહરની ખસખદ્ધથી સીંતોર્ નથી તેને તેની પોતાની ખસખદ્ધ જોઈએ
છે , તેના પોતાના રૂખપયા, પદની મહત્વાકાીંક્ષા છે . તેણે એક તબક્કે એટલે જ જલ્પાને કહ્યુીં
હતુીં કે , આ સમાજમાીં ઘર રચનાર કરતાીં પૈસા કમાનાર પુરર્નુીં વચાસ્ વ છે , એટલે સ્ત્રીને જો
શખક્તશાળી બનવુીં હોય તો તેને આખથાક રીતે પગભર થવુીં જરૂરી છે . એવુીં એને લાગ્યુીં એટલે
એણે કૉલેજમાીં નોકરી શરૂ કરી, પણ નોકરી કરતાીં કરતાીં તેણે જોયુીં કે તેની સાથે નોકરી
કરતી સ્ત્રીઓ આખથાક પગભર હોવા છતાીં તેમની ખસ્થખત તો ખદ્વતીય દરિાની જ હતી. તેમને
કોઈ મહત્વાકાીંક્ષા સેવવાનો અખધકાર નહોતો, કારણકે તેઓ ઘર તરફ જરાય દુ લાક્ષ સેવે તે
પખરવારને કે સમાજને મીંજુર નથી હોતુીં. એટલે તે ઘર છોડીને નીકળી ગઈ. તે પરીં પરાગત
માનખસકતા ધરાવતા ખમખહરની માનખસકતા બદલવા સક્ષમ નહોતી અથવા એમ પણ કહી
શકાય કે પોતાની મહત્વાકાીંક્ષા પુરી કરવા માટે ખમખહર બદલાય એટલી રાહ જોવાની તેનામાીં
ધીરજ નહોતી. જે હોય તે એ ખમખહરને ખધક્કારતી નથી. એને ખમખહર માટે મૈત્રી ભાવ છે , માટે
જ તે ખમખહરને અનુરૂપ માનખસકતા ધરાવતી જલ્પા સાથે તેને ગોઠવી દે વા માીંગે છે . પણ
જયારે તે પોતાની માટે રમાણપત્ર માીંગવા સાથે એ જ વાત કરવા ખમખહર પાસે જાય છે ત્યારે
અચાનક જલ્પાનુીં ત્યાીં આવવુીં તેને િટકે છે . કારણકે એણે ભલે જલ્પાને કહ્યુીં હોય, પણ હજી
કદાચ એના મનમાીં ક્યાીંક ખમખહરનુીં સ્થાન છે જ. અને તેના પખરણામરૂપે જ ફરી એક વાર
તેમનુીં સહજીવન સીંભખવત બને છે . અનુપા ખવનાના જીવનમાીં કદાચ ખમખહર અનુપાના કામની
ખકીં મત સમજી શક્યો છે , અનુપાએ જે ખસખદ્ધ મેળવી તેનો તેને ગવા છે અને એટલે જ તે
બદલાયો છે , કારણ કે તેને અનુપા સાથે જ જીવવુીં છે .
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ખબીંદી અને તેના સ્વાશ્રય આશ્રમમાીં રહેતી મોટાભાગની સ્ત્રીઓનો અખભગમ પુરર્ખવરોધી છે .
એ બધી સ્ત્રીઓ કોઈને કોઈ રીતે પુરર્ોના શોર્ણ કે દગાનો ભોગ બની છે . પણ અનુપાની
વાત તેમના કરતાીં જુ દી હતી. તેના ખકસ્સામાીં તેણે ખમખહરને છૂટાછેડા આપવા ફરજ પાડી
હતી. કારણ કોઈ બીજો પુરર્ કે સ્ત્રી નખહ, પણ એની મહત્વાકાીંક્ષાઓ હતી. એને પોતાનુીં
સ્વતીંત્ર ્યખક્તત્વ ઘડવુીં હતુીં.
વાલી ફોઈ સાથેના અનુપાના સીંબીંધો ગુર-ખશષ્પ્યા જેવા હતા. જયારે જયારે અનુપા મૂીંઝાઈ
છે , ત્યારે ત્યારે તેણે વાલીફોઈને પત્ર લિીને પોતાની મૂીંઝવણ જણાવી છે . વાલીફોઈએ
ક્યારેક રસ્તો ચીીંધ્ યો છે , તો ક્યારેક એના પોતાના અનુભવમાીંથી શીિીને જાતે ખનણાય કરવા
રેરી છે . કદી કોઈ આદે શ આપયો નથી. છે લ્ લે જયારે તે છૂટાછેડા લેવાનુીં નક્કી કરે છે ત્યારે તે
અગાઉથી જણાવતી નથી પણ છૂટાછેડા માટે અરજી કયાા પછી તેમને જાણ કરે છે . ત્યારે પણ
તેમણે અનુપાને સમજાવવા આવવાની ઈચ્છા પર કાબુ રાિીને અનુપાને જ પોતાનો ખનણાય
લેવા દીધો. છતાીં તેઓ પત્રમાીં અનુપાને એટલુીં તો પૂછે છે જ કે , તમે બધી ભણેલી સ્ત્રીઓ
આમ ઝીં ડો લઈને નીકળી પડશો તો પછી આ સીંસારનુીં શુીં ? તમે કદાચ ઘર છોડી જશો પણ
એથી સ્વભાવ થોડો બદલાવાનો છે ? તેમનુીં કહેવુીં એમ છે કે પખરખસ્થખત બદલાય નખહ, માત્ર
પાત્ર બદલાય. એમની આ વાતને એ ખબીંદી બહેનના સ્વાશ્રય આશ્રમમાીં સમજે છે . જયારે તેને
ખ્યાલ આવે છે કે ઘરમાીં જેમ ખમખહર તેની પર શાસન કરતો હતો તેમ આશ્રમમાીં વધુ કમાતી
સ્ત્રીઓ ઓછુીં કમાતી સ્ત્રીઓ પર શાસન કરી રહી હતી.
ખવમળાબા સાથેના અનુપાના સીંબીંધો સાસુ-વહુ કરતાીં મા-દીકરી જેવા વધુ હતાીં. કારણકે
ખવમળાબાએ તેને રેમથી પોતાના દીકરાઓની જ સમકક્ષ માનીને સ્વીકારી લીધી હતી. તે
પરીં પરાગત જીવનશૈલી ચોક્કસ ધરાવતાીં હતાીં પણ હઠાગ્રહી કે જક્કી નહોતાીં. બીજાની
દૃખષ્ટને, અખભરાયને સ્વીકારવાની તેમની તૈયારી હતી.માટે જ અનુપાને જયારે પાડોશણ
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ખશિામણ આપે છે કે ગામમાીં ઘર છે ને તો સાસુને મોકલી દે ગામ. ત્યારે અનુપા ક્યારેક
ખવમળાબાના ખવચારોથી અકળામણ થતી હોવા છતાીં તે બાબતે ખવચારી નથી શકતી. ઊલટુીં
ખવમળાબાને મોઢે એક વાર તે જાણે છે કે , તેમને બાસુદી બહુ ભાવે પણ ખમખહરને ખવનીત બે
ય ને નથી ભાવતી માટે ઘરમાીં આવતી કે બનતી નથી. ત્યારે તે ખવમળાબા માટે આગ્રહપૂવક
ા
બાસુદી લઇ આવે છે ને, તેમને સમજાવે છે કે , જેમ દીકરાઓને એમની પસીંદનુીં તેઓ જમાડે
છે , એ જ રીતે તેમણે પોતાની પસીંદનુીં જમવુીં એમાીં કીં ઈ જ િોટુીં નથી. અીંત સુધી મનમાીં
અવઢવ હતી છતાીં બીમાર ખવમળાબાની ચાકરી તેણે સાચા ખદલથી દીકરીની જેમ કરી હતી.
હા એક જ બાબતે એ ખવમળાબા અને ખમખહરની વાતથી ચીડાતી તે બાળકની માીંગણીથી.
તેમાીં ય પાછુીં દીકરાનો જ આગ્રહ તેને ઉશ્કે રતો. ખવનીત સાથેના તેના સીંબીંધો અીંત સુધી
ખમત્રવત જ રહ્યા.
જલ્પા માટે તેને સહાનુભૂખત છે . જલ્પા પરણવા ઈચ્છતી હોવા છતાીં પરણી શકતી નહોતી એ
માટે પુરર્ોના ગોરી છોકરીઓના આગ્રહો, જલ્પાના ઘરનાની એને પરણાવવા માટે ની
ઉદાસીનતા, જલ્પાનુીં સગા ભાઈ-ભાભી દ્વારા થતુીં આખથાક શોર્ણ ખવગેર ે જવાબદાર હતા,
એ બાબતોની તે જલ્પા સાથે ચચાા પણ કરતી ને દુ ઃિી જલ્પાને પોતાના ઘરે બને એટલી
સાીંત્ વના આપવાનો રયાસ પણ કરતી.અને એના રત્યેની અનુકીંપાને કારણે જ તેને ખમખહર
સાથે પરણાવવાનો ખવચાર તેના મનમાીં આવે છે . સાથે પોતે ખમખહરનુીં ઘર છોડીને ખમખહરને
દુ ઃિી કયો છે એ ક્ષખતની પૂખતા કરવાની ઈચ્છા પણ અનુપાના અજાગૃત મનમાીં હોય તો
નવાઈ નખહ.
ખબીંદીબહેન સાથે તેને જલ્પાને કારણે પખરચય થાય છે . ને તે અમેખરકાથી પાછી આવે છે ત્યારે
ખબીંદીબહેન તેને આગ્રહપૂવાક પોતાના સ્વાશ્રય આશ્રમમાીં રહેવા લઈ જાય છે . ત્યારે એના
મનમાીં આવા કોઈ આશ્રમમાીં રહેવા અીંગે અવઢવ હતી. કારણકે તેના મનમાીં હતુીં કે , આવા
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આશ્રમોમાીં તો ખનરાધાર સ્ત્રીઓ રહે , પણ તે કીં ઈ ખનરાધાર નહોતી. તે ત્યાીં ગયા પછી
શરૂઆતમાીં આશ્રમના ખનયમોનુીં ભલે અખનચ્છાએ પણ ખનષ્ઠાથી પાલન કરે છે . પણ છે વટે તે
પણ બીજી સધ્ધર સ્ત્રીઓની જેમ લક્ષ્મી જેવી ગરીબ સ્ત્રીઓને બસોએક રૂખપયા આપીને
પોતાના ભાગનુીં કામ કરાવી લે છે . અને છતાીં તે જ્યારે જુ એ છે કે , ખબીંદીબહેનને પોતાનુીં
શાસન યેનકે ન રકારેણ બધી સ્ત્રીઓ પર સ્થાપવુીં છે , ત્યારે તે તેમની શેહમાીં જરાય આ્યા
ખવના તેમની સિાને અવગણે છે .અને છે વટે પોતાને મળે લા ક્વાટરમાીં રહેવા જતી રહે છે . તેને
ખમખહર સામે વાીંધો નહોતો.વાીંધો હતો ઘરની સીંપૂણા જવાબદારી ગૃખહણીની જ હોય એ
માન્યતા સામે. એટલે જ જયારે ખમખહરે અનુકૂલન સાધવાની તૈયારી બતાવી તો એ ખમખહરને
િુશીથી પોતાની સાથે રહેવા લઈ આવે છે . અને પોતાની અધૂરપને પૂણા કરે છે . એકલો માત્ર
ખમખહર જ નહોતો પડી ગયો અનુપા પણ એકલી તો પડી જ ગઈ હતી. પણ તે એકલતાને તે
સ્વતીંત્રતાની ખકીં મત તો ચૂકવવી જ પડે એમ માનીને સ્વીકારી લેવા તૈયાર હતી.
અનુરાધા ગુપ્તા સાથે ચાલુ પખરસીંવાદમાીં પણ અનુપાની વાતો ચાલતી રહે છે . એ દરખમયાન
પેપસા વીંચાતા રહે છે . એમાીં અનુરાધા ગુપ્તાના માનવા મુજબ આવા કે ટલાય પખરસીંવાદમાીં
કે ટલાય પેપસા વીંચાયા હશે. એનાથી સ્ત્રીની ખસ્થખતમાીં કોઈ ફે ર પડ્યો નથી. પખરસીંવાદમાીં કે
આશ્રમમાીં પણ જ્યારે પુરર્ ખવરોધી ઉદ્દગારો સાીંભળવા મળે ત્યારે ક્યાીંય અનુપાનો પુરર્
ખવરોધી અખભગમ જોવા મળયો નથી. એનો ખવરોધ પુરર્ સામે નથી જડ સમાજ ્યવસ્થા
સામે છે એમ કહી શકાય.
અીંતે આ નવલકથા અીંગે જરાક જુ દા દૃખષ્ટકોણથી અપાયેલો દક્ષા ્યાસનો અખભરાય ટાીંકુ છુીં,
એમના મતે આ સાચા અથામાીં સ્ત્રી-પુરર્ બે ય તરફથી સાહચયા માટે ભરાતાીં પાીંચ પગલાીંની
વાત છે , માત્ર અનુપાના જ પાીંચ પગલાીંની વાત અહીીં નથી અનુપાની સાથે સાથે ખમખહરે પણ
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સમજપૂવાક પાીંચ પગલાીં ભયાા છે , એ પણ પોતાની ભૂલોમાીંથી શીખ્યો છે માટે જ નવલકથાને
અીંતે બીંનેનુીં સહજીવન શક્ય બને છે .
દક્ષા ્યાસ પરબમાીં આ નવલકથા ખવશેના પોતાના લેિમાીં કહે છે ,
"કથામાીં પૃથ્વી પર પાીંચ પગલાીં અનુપા જ ભરતી નથી, ખમખહર પણ ભરે છે . તેથી પગલે પગલે
બીંધનો ખશખથલ થતાીં જાય છે . ખમખહરનુીં રથમ પગલુીં, "તમને ખમખસસ ખમખહર બનવુીં ગમશે?"
એ રશ્નથી આરીં ભાય છે . એ પગલાથી શરૂ થયેલી યાત્રા એના અીંખતમ પાીંચમા પગલા - "તમે
અનુપા જ રહો, હુ ીં ખમખહર જ" - આગળ ખવરમે છે . રત્યેક પગલે ઉભયની તાવણી થાય છે .
ખમખહર મનની માનેલી સાથે દાીંપત્યજીવન શરૂ કરે છે , બાળક ઝીં િે છે ; પરીં તુ આક્રમક
બનતો નથી. અનુપા માનખસક રીતે તૈયાર થાય માટે ધીરજ ધરે છે . પોતાને ન ગમતુીં હોવા
છતાીં તેને નોકરી કરવા દે છે અને અખનચ્છાએ છૂટાછેડા પણ આપે છે . એકલો પડતાીં પાટીમાીં
અને ખમત્રોમાીં િુવાર થવાનો રયોગ કરી જુ એ છે , દયાજનક એકલતા વચ્ચે જીવે છે . અનુપા
પાછી આવે એવુીં તીવ્રતાથી ઝીં િે છે . 'સ્વાશ્રય'ના ખનવાસ દરખમયાન અનુપાને ત્યાીંના
નીખતખનયમોની ગુલામી કરતાીં ખમખહરની ગુલામી સારી લાગે છે . એની દુ દાશાથી એ ્યખથત
છે . રેમલગ્ન નથી, છતાીં ઉભયનાીં અીંતરનો તાર રચ્છન્નપણે એકબીજા માટે િેંચાતો રહે છે .
બીંનેને એ જ બળ ને રેરણા આપે છે. એની પરાકાષ્ટા અનુપાના પાીંચમા પગલા ખનખમિે
થયેલા ઉભયના ખમલન-રસીંગમાીં માણવા મળે છે . લેખિકાએ બહુ જ નાજુ ક છતાીં સયીંખમત
કલમે એ રસીંગ આલેખ્ યો છે ." [5]
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આ નિલકથાની નારી સંિેદનાઓ અને નારી સમતયાઓ :
આ નવલકથાની મુખ્ ય સમસ્યા છે : લગ્નજીવનમાીં સ્ત્રી માટે અવકાશનો અભાવ. આપણી
ભારતીય જીવન શૈલી મુજબ સ્ત્રીના જીવનની ઇખતશ્રી ઘર-વરમાીં થઈ જાય છે , એમ ખમખહર
જેવો ભણેલો-ગણેલો પુરર્ ય માને છે , તો સામાન્ય પુરર્ોની વાત શુીં કરવી ? પોતાના
પખતથી સ્વતીંત્ર પત્નીને પણ પોતાની ઓળિ ખવકસાવવી હોય તે વાત હજી આપણા
સમાજમાીં સ્વીકૃ ત નથી. કદાચ આખથાક જરૂખરયાતને કારણે સ્ત્રીને નોકરી કરવા મોકલાય તો
પણ તેની નોકરી ઘરની ્યવસ્થાને અડચણરૂપ ના બનવી જોઈએ એવો હઠાગ્રહ ઘરના
પુરર્નો હોય છે . પુરર્ નોકરી કરે તેની બધી ્યવસ્થા ઘરમાીં સ્ત્રી સાચવે પણ નોકરી કરતી
સ્ત્રી જો પુરર્ પછી ઘેર આવે, પુરર્ને પોતાના કામ જાતે કરવા પડે તો તરત જ સ્ત્રીને નોકરી
કરવાની ના પાડી દે વાય. સ્ત્રીને પોતાના સ્વપન, પોતાની મહત્વાકાીંક્ષા હોય તે જ હજી
આપણા સમાજને ગળે ઉતરતુીં નથી. સરસ કમાતો છોકરો હોય અને સરસ મઝાનુીં ઘર હોય
તો સ્ત્રીએ તેમાીં સીંતોર્ માની લેવાનો, બીજી પણોજણમાીં નહીીં પડવાનુીં આ અખભગમ જ
અનુપા માટે અવરોધક બની રહ્યો છે . કારણ કે અનુપાને પોતાની ખક્ષખતજો ખવસ્તારવી છે
અને ખમખહરને તે ઈચ્છે ત્યારે પત્ની ઘરમાીં જોઈએ. અનુપાની મહત્વાકાીંક્ષા માટે તેને ખવકસવા
માટે પોતે અનુકૂળ થવુીં જોઈએ એ ખમખહરને સમજાતુીં જ નથી એ આ નવલકથાની મુખ્ ય
સમસ્યા. આખથાક જરૂખરયાત ના હોય તો ઘરની સ્ત્રીએ કમાવવા માટે બહાર જવુીં જ શુીં કામ
એવો રશ્ન હજી એ દીકરીને ડૉટટર-એીંખજખનયર બનાવનાર વડીલો ય કરતા જોવા મળે છે .
સ્ત્રી નહોતી ભણતી ત્યારે કદાચ તેનુીં આકાશ સીખમત હતુીં , પણ ભણેલી ગણેલી સ્ત્રીના
પોતાના સ્વપન હોય છે , એને એના ક્ષેત્રમાીં કૈં ક કરવાની મહેચ્છા પુરી કરવા માટે અનુકૂળ
વાતાવરણ ના આપવુીં એ જાણે કોઈને પાીંિો આપીને ઉડવાની મનાઈ કરવા જેવી વાત છે .
આકાશ ઝુ ીં ટવી લેવાની વાત છે . અહીીં અનુપાનો સીંઘર્ા પોતાની સ્વતીંત્ર ઓળિ ઉભી કરવા
માટે નો છે . ખમખહર એ માટે જયારે એને અનુકૂળ નથી થતો ત્યારે અનુપા છૂટાછેડાનુીં
74

આત્યખન્તક પગલુીં લે છે . એના માટે પણ સહેલુીં નહોતુીં ખમખહર જેવા રેમાળ પખત અને ઘરના
સુરખક્ષત વાતાવરણને છોડી િુલ્ લા આકાશ નીચે આવી જવુીં. પણ અનુપા સમજે છે કે કીં ઈક
મેળવવુીં હોય તો ત્યાગની તૈયારી પણ રાિવી પડે બીંને હાથે સહજતાથી લાડવા સ્ત્રીને મળતા
નથી. પણ છે વટે અનુપા પોતાના લક્ષ્યને પામવામાીં સફળ થાય છે , છૂટાછેડા પછી અનુપાને
ખમખહર સમજે છે . અને વળી બીંને લગ્ન ખવનાનુીં સહજીવન આદરે છે .
આ નવલકથામાીં બીજી સમસ્યા દહેજની છે . આજના યુગમાીં હજી એ દહેજ માટે સ્ત્રીઓને
અગનઝાળ લગાડનાર સાસખરયા છે . એના મૂળમાીં જઈએ તો મા-બાપ અને સ્ત્રીની પોતાની
કોઈ મહેનત ખવના સુરખક્ષત ભખવષ્પ્ય પામવાની ઝીં િના છે . રૂખપયા આપીને મા-બાપને
દીકરી માટે સુિ િરીદવુીં હોય છે , પણ સામે પક્ષે ય દીકરાના ઊીંચા ભાવ લેવાની અપેક્ષા
હોય એટલે ત્યાીં પખત-પત્ની વચ્ચે ઉષ્પ્માસભર સીંબીંધ શક્ય

બનતો નથી. અને દહેજના

િપપરમાીં દીકરીઓ હોમાતી જ રહે છે , પખરસીંવાદમાીં દહેજની ખવરદ્ધમાીં પોતાનુીં પેપર રજૂ
કરવા આવેલી શાખલનીના પોતાના જાતઅનુભવનાીં વણાનથી આ વાત અહીીં સમજી
શકાય છે .
ત્રીજી સમસ્યા છે , પુરર્ની ભ્રમરવૃખિની.મોટા ભાગે જે પુરર્ને બે છેડા ભેગા કરતા તકલીફ
પડતી હોય એવા પુરર્ોને પત્ની ખસવાય બહાર ફાીંફા મારવુીં પોસાતુીં નથી હોતુીં માટે તે
પત્નીવ્રતા હોય છે , પણ જે પુરર્ો પાસે પૈસો છે , પદ હોય છે , તેને પત્ની સાથે બેવફાઈ કરતા
વાર નથી લાગતી. અને પત્નીને લાચારીથી આવા સીંબીંધો સહન કયાા ખવના છૂટકો નથી
હોતો. એણે સીંતોર્ માનવાનો કે પખત એને છોડી નથી દે તો, સાીંજ પડે ઘેર પાછો આવે છે .
આવા લગ્નોમાીં બીંને મનેકમને લગ્ન સીંબીંધ નભા્યે જતાીં હોય. ખમખહરના એક ધનવાન
ગ્રાહકની પત્ની કે યાનુીં લગ્નજીવન આનુીં ઉદાહરણ છે .
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ચોથી સમસ્યા સ્ત્રી ભ્રુણહત્યાની અથવા સ્ત્રી સીંતાન અવતરે તો વણજોઈતી બાળકીઓને
ઉકરડે, અનાથ આશ્રમમાીં ત્યજી દે વાય છે , વળી ખનઃસીંતાન દીં પખિ પણ બાળક દિક લેવા
આવે તો બાળકીને દિક લેવામાીં કોઈને ભાગ્યે જ રસ હોય છે . એનો ખ્યાલ વાલી ફોઈ અને
અનુપાના પપપા જે અનાથ આશ્રમ સાથે સીંકળાયા છે ત્યાીં અનુપા જાય છે ત્યારે તેને
આવે છે .
પાીંચમી સમસ્યા છે , પુરર્ના અહીં કારની : સામાન્ય રીતે સ્ત્રી પરણીને જાય ત્યારે તેને કહેવામાીં
તો આવે છે કે હવે આ ઘર તારીં છે . એની માન, મયાાદા તારે જાળવવાની ...વગેર .ે .વગેર ે પણ
જો ભૂલે ચુકે સ્ત્રીની કોઈ ભૂલને કારણે એના ઘરની રખતષ્ઠાને આીંચ આવે તેમ હોય તો
પુરર્નો અહીં કાર સ્ત્રીને પાણીથી ય પાતળી કરી નાિે છે , ત્યારે પુરર્ બોલે છે , મારો
પૈસો...મારી રખતષ્ઠા...મારીં ઘર...અને સ્ત્રી ગમે એટલી જવાબદારીથી ઘર સીંભાળતી હોય ફટ્ટ
દઈને પુરર્ તેને 'મૂિા' ; 'બૈરાીં' જેવાીં શબ્દોથી નવાજતાીં િચકાતો નથી. તેની પાસેથી ઘરની
વસ્તુ કે સ્ત્રીને અપાયેલી ગાડી ઝુ ીં ટવી લેતા પણ ખવલીંબ થતો નથી. આવી ક્ષણોમાીં સ્ત્રીનુીં હૃદય
ઘવાય છે , એને મલમ લગાવવાની ય ફુરસદ પુરર્ને હોતી નથી એ આપણને અનુપાએ
કરેલા અકસ્માતના રસીંગે સમજાય છે . કોઈ પણ સ્વમાની સ્ત્રી ત્યારે એવી ભાીંગી પડે કે પછી
જે વસ્તુ માટે સાીંભળવાનો વારો આ્યો હોય તે વસ્તુ ઘરમાીં અભરે ભરી હોય તો ય તે સ્ત્રી
તેને અડવા કે િાવાનુીં નામ લેતી નથી. એ જ ભૂલ પુરર્થી પણ થઇ શકે , સ્ત્રી પણ માણસ છે
એટલુીં જો પુરર્ સમજે તો ઘરમાીં આવા વણજોઇતા અકસ્માતો ટળે . અહીીં આત્મસન્માન
પરનો આ ઘા જ અનુપાને પોતાની કમાણી કમાવવા માટે નો અને પોતાની જાતને સાખબત
કરવાનો પડકાર ફેં કે છે . ને એના પખરણામે ઘણો સીંઘર્ા વેઠીને પણ તે પોતાની જાતને સાખબત
કરી બતાવે છે .

76

છઠ્ઠી સમસ્યા છે , શારીખરક છેડછાડની અથવા સ્ત્રીના દે હને કારણે ઘરમાીં કે બહાર તેની સાથે
થતા શારીખરક શોર્ણની. જયારે કોઈ સ્ત્રી ઘર બહાર રૂખપયા કમાવવા નીકળે છે , ત્યારે તેને
કામ આપનાર પુરર્ો તેની ગરજ તેની લાચારીનો ગેરલાભ ઉઠાવીને તેને અડપલાીં કરે ક્યારેક
નોકરીમાીંથી કાઢી મુકવાની ધમકી આપીને તેને ઝૂ કવા મજબુર કરે છે તે સમસ્યાનો ઘર
બહાર નીકળતી દરેક સ્તરને ક્યારેક ને ક્યારેક સામનો કરવો પડે છે . એનુીં કારણ છે , હજી
પણ આપણે ત્યાીં સ્ત્રીને માણસ, જીવતી જાગતી ્યખક્તને બદલે માલ, આઈટમ કે ચીજ
સમજવામાીં આવે છે તે માનખસકતા. વળી આવા પુરર્ સામે જો કોઈ સ્ત્રી અવાજ ઉઠાવે તો
પુરર્ો તો ઠીક એની સહકમાચારીણી સ્ત્રીઓ પણ તેને સાથ આપતી નથી, કારણકે તેમને
કામ ગુમાવવાનો ડર હોય છે . આ ડર, ઉપરાીંત એક ડર એવી સ્ત્રીને બતાવાય છે તે બદનામ
થવાનો, શોર્ક નહીીં શોખર્ત ને બદનામ થવાનો ભય લાગે એ કે વી ખવડીં બના !!!
આવી અસલામતીના જ કારણસર પખત બીજી સ્ત્રીને ઘેર લઇ આ્યો હોવા છતાીં પણ
પખરસીંવાદમાીં પોતાની ્યથા ્યક્ત કરતી ખવજ્યા પોતાનો પખત ઘેર જ બીજી સ્ત્રીને લઇ
આ્યો હોવા છતાીં ઘર છોડીને બહાર જવાની ખહીં મત કરી શકતી નથી કારણકે નોકરી
શોધવા કે ઘર ભાડે લેવા જ્યાીં જાય ત્યાીં પુરર્ની વાસનાભરી નજરો જોઈને તે હારી, થાકીને
જે ઘર છોડી દે વુીં છે એમ નક્કી કરીને નીકળી હતી ત્યાીં જ પાછી આવે છે
છે લ્ લી સમસ્યા છે , એવી સ્ત્રીઓની જેના કોઈને કોઈ કારણસર લગ્ન થતાીં નથી. એવી
સ્ત્રીઓનુીં એના ઘરનાીં સ્વજનો જ બધી રીતે શોર્ણ કરતાીં હોય છે , ભણેલી હોય તો બહારથી
કમાઈને લાવે તેની પર પણ ઘરના હક્ક જમાવે અને ઘરના કામનો બોજો પણ તેની પર
નાિવામાીં આવે, આવી સ્ત્રીઓના જીવનમાીં આનીંદ જેવુીં તત્વ નખહવત હોય અને પોતાનુીં
શોર્ણ થાય છે , તે સમજ્યા પછી એ લડવાની ખહીં મત હોતી નથી, કારણ ઘરમાીંથી જાકારો

77

મળશે તો પોતે એકલી આ દુ ખનયામાીં કોને આશરે રહેશે એ રશ્ન જ એવી સ્ત્રીઓના ખવરોધના
સુરને દબાવી દે છે , અનુપાની બહેનપણી જલ્પા એક એવી જ દુ ઃિી સ્ત્રી છે .
તદુપરાીંત જે સ્ત્રીઓ સિા સ્થાને અથવા સમથા છે તે એના હાથ નીચેની અથવા એનાથી
ઉતરતા સ્તરની સ્ત્રીઓ સાથે શાસકની જેમ જ વતાાવ કરે છે .એ કદાચ સિાની સાથે આવતુીં
દુર્ણ છે એવુીં અનુપાને લાગે છે .
રણયના ઋજુ સીંવેદનો અનુપા અને ખમખહરના દામ્પત્યમાીં ઓછા જોવા મળે છે , પણ
નવલકથાને અીંતે બીંનેના સીંબીંધમાીં એક સમજપૂવાકની હળવાશ અને સખ્ય ભાવ જોવા મળે
છે . જલ્પા માટે અનુપાને સિીભાવ સાથે સહાનુભૂખતનો ભાવ છે . જલ્પાના મનમાીં લાગણીની
ભીનાશ સાથે અનુપાના દામ્પત્ય સુિ માટે ઈર્ાાભાવ રહેલો છે . નારીવાદના પખરસીંવાદમાીં
આવેલી ઘણી સ્ત્રીઓમાીં પુરર્ો સામેનો કૃ તક ગુસ્સો જોવા મળે છે , વળી સ્ત્રીઓને સ્વાતીંત્ર્ય
જોઈએ છે , પણ તેની ખકીં મત ચૂકવવી નથી એ વાત પણ નવલકથામાીં સ્પષ્ટ થાય છે .અનુપાનો
સાસુ સાથેનો સીંબીંધ જો જરાય સમજણ ચૂકાઈ હોત તો ટડવાશભયો બની જાત,પણ
ખવમળાબા અને અનુપા બે ય સમજપૂવાક તે સીંબીંધને જાળવે છે . અનુપાને ખમખહરના સીંબીંધમાીં
પોતે છૂટાછેડા લઈને ખમખહરને દુ ઃિી કયો છે એવુીં શરૂઆતના તબક્કામાીં અનુપાને લાગે છે ,
પણ પછી એને લાગે છે કે દરેકે પોતાના સુિદુ ઃિ બીજા પર આધાખરત ના રાિવા જોઈએ.
અને 'સ્વાશ્રય' આશ્રમના અનુભવે અનુપાને સમજાય છે કે , માત્ર પુરર્ શોર્ણ કરે છે ,
ચાલબાજી કે દગો કરે છે , એમ નથી સમથા સ્ત્રીઓ પણ આ જ રવૃખિઓ રસપૂવાક કરતી
હોય છે .
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લેતિકા પતરચય : િર્ાશ અડાલજા, નિલકથાકાર, નાટ્યકાર, િાતાશકાર.
તેમનો જન્મ ૧૦ એખરલ,૧૯૪૦માીં મુીંબઈ િાતે થયો હતો. તેમનાીં ખપતા ગુણવીંતરાય સ્વાતીંત્ર્ય
સેનાની તથા ફુલછાબનાીં તીંત્રી, એમના સમયના ગુજરાતીના રખ્યાત નવલકથાકાર, પત્રકાર,
પટકથા લેિક હતા. તેઓ રણખજત મુવીટોનના વાતાા ખવભાગના અધ્યક્ષ હતા. આમ
સાખહત્યના સીંસ્કાર વર્ાા અડાલજાને ગળથૂથીમાીં જ મળે લા.ખપતાનો લેિન તથા પત્રકારત્વનો
્યસાય હોવાથી ઘરના સાખહખત્યક અને સાીંસ્કૃ ખતક વાતાવરણે તેમના સાખહત્યરસને પોષ્પ્યો
હતો.
તેઓ ૧૯૬૦માીં મુીંબઈ યુખનવખસાટીમાીંથી ગુજરાતી-સીંસ્કૃ ત સાથે બી.એ. અને ૧૯૬૨માીં
સમાજશાસ્ત્ર સાથે એમ.એ. ૧૯૬૧ થી ૧૯૬૪ સુધી આકાશવાણી મુીંબઈમાીં રવકતા. ૧૯૬૫માીં
મહેન્દ્ર અડાલજા સાથે લગ્ન કયાા. ૧૯૭૫ થી ૧૯૭૭ દરખમયાન ‘સુધા’ નાીં તીંત્રી. ૧૯૬૬ થી
લેિન-્યવસાય.તેઓ નાનપણથી નાટકોમાીં ભાગ લેતાીં હતાીં. અને માત્ર દસ વર્ાની ઉીંમરે
તેમણે ૧૯૫૦માીં નાટકમાીં પુખ્ ત યુવતીનુીં પાત્ર ભજ્યુીં હતુીં. કારણકે તે સમયમાીં નાટકમાીં બહુ
જ ઓછી સ્ત્રીઓ ભાગ લેતી તેમણે ઇબ્સનના ડૉલ્સ હાઉસ, ટે ખનસ ખવખલયમ્સના ગ્લાસ,
મૃચ્છકખટક અને બીજાીં ગુજરાતી નાટકોમાીં મુખ્ ય પાત્રનો રોલ ભજ્યો હતો. અને એવોડા પણ
મેળ્યા હતા. તેઓએ નાટક લખ્યા છે , અને તેમની સાખહત્ય અકાદમી એવોડા ખવજેતા
નવલકથા 'અણસાર'(૧૯૯૨)ના નાટ્ય રૂપાીંતરને ભારતમાીં અને ખવદે શમાીં ભજવાય છે . અને
રેડીઓ પર પણ તેના નાટયાીંશો વાીંચવામાીં આ્યા હતા. જેલજીવનના ્યાપક ભ્રષ્ટાચારને
આલેિતી ‘બીંદીવાન’ (૧૯૮૬) નામની તેમની બીજી એક નવલકથાનુીં પણ નાટ્ય રૂપાીંતર
પણ ભજવાયુીં હતુીં . તેમની આ નવલકથા અને નાટક કટોકટી પછી તરત આવેલા.
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‘શ્રાવણ તારાીં સરવડાીં’ (૧૯૬૮), ખવયેટનામના ભીર્ણ નરમેઘને આલેિતી ‘આતશ’ (૧૯૭૬),
‘ગાીંઠ છૂટયાની વેળા’ (૧૯૮૦), જેલજીવનના ્યાપક ભ્રષ્ટાચારને આલેિતી ‘બીંદીવાન’
(૧૯૮૬) સુવાચ્ય નવલકથાઓ છે . તે ઉપરાીંત સુવાચ્ય લઘુનવલોમાીં ‘મારે પણ એક ઘર હોય’
(૧૯૭૧),
રેતપીંિી (૧૯૭૪) : એક પાત્રની આસપાસ ફરતી, વર્ાા અડાલજાની લઘુનવલ. નાખયકા સુનીંદા
બીજવર જગમોહનદાસને પરણીને પૂવાપત્નીના મૃત્યખક્તત્વની છાયામાીં, શ્રીધર તરફના
આકર્ાણમાીં, વયસ્ક સાવકાીં પુત્ર-પુત્રી અમલા-ખવનયના રખતકારમાીં અને કાકાની દીકરી
બહેન તારાના પુનઃપખરચયમાીં કઈ રીતે પોતાની ખવખવધ સીંબીંધરેિાઓ ઉપસાવે છે એની
મનોગખતનો અહીીં આલેિ છે . માનખસક સ્તર પર પહોીંચવા જતી આ લઘુનવલમાીં ખફલ્મી મનો
ખવશ્લેર્ણ પદ્ધખતના પડેલા ઓછાયા રોચક ન હોવા છતાીં, સીંવાદ કક્ષાએ એકીં દરે જળવાયેલી
તાજગી નોીંધપાત્ર છે .
*

તેઓ ૧૯૭૨ થી ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દની મધ્યસ્થ સખમખત તથા વહીવટી સખમખતના
ચૂીંટાયેલા સભ્ય છે .

*

તેઓ ૧૯૮૯ થી ૧૯૯૨ સુધી ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દના મીંત્રી તરીકે ચૂીંટાયા હતાીં

*

તેઓ ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૩ દરખમયાન ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દના ઉપ
રમુિ તરીકે ચૂીંટાયા હતાીં

*

તેઓ ૨૦૧૨માીં ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દના રમુિ તરીકે ચૂીંટાયા હતાીં

*

તેમણે ટાઈમ્સ ઑફ ઇખન્ડયાના ફે ખમના ગુજરાતીના તીંત્રી તરીકે કામ કયુું છે. તેમનાીં
લેિનમાીંથી ચૂીંટેલા અીંશોને તેમનાીં અવાજમાીં રેકૉડા કરીને યુ.એસ.લાયબ્રેરી ઑફ
કૉીંગ્રેસમાીં 'આચીવ ઑફ વલ્ડા ખલટરેચર ઓન ટે પ' શીર્ાકથી એક Bicentennial
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Recording Project અીંતગાત ખડસેમ્ બર 2000માીં લાઈબ્રેરી ઑફ વોખશીંગટન ડીસી માીં
સાચવી રાિવામાીં આ્યા છે .
*

યુ.કે માીં તેમની ઘણી નવલકથાઓને બોલતાીં પુસ્તકો તરીકે રેકોડા કરીને રાિવામાીં
આવી છે .

*

મુીંબઈ દૂ રદશાન દ્વારા ૧૯૭૨માીં તેમની ઇનામ ખવજેતા નવલકથા 'મારે પણ એક ઘર
હોય'(૧૯૭૧) પરથી ધારાવાખહક બનાવવામાીં આવી હતી..

એ જ નવલકથા પરથી બીજી એક ધારાવાખહક ટે લીપથી પણ બનાવાઈ હતી અને
ગુજરાતીમાીં ખફલ્મ પણ બનાવાઈ હતી. જેના માટે શ્રેષ્ઠ મૌખલક વાતાાનુીં ઇનામ તેમને ગુજરાત
સરકાર તરફથી મળયુીં હતુીં. આ ખસવાય પણ

તેમની નવલકથાઓ અને બીજી રખશષ્ટ

ગુજરાતી નવલકથાઓ પરથી બીજી ધારાવાખહકો, સ્ક્રીનપલે, સીંવાદો તેમણે લખ્યાીં છે .
*ઈ ટી.વી. ગુજરાતી પર ચાલતી તેમની 'અપરાખજતા' ધારાવાખહકને ટર ાન્સમીખડઆ તરફથી
શ્રેષ્ઠ ધારાવાખહકનો એવોડા મળયો હતો.ઝી ગુજરાતી પર ચાલતી તેમની બીજી એક
ધારાવાખહક 'સામી સાીંજના શમણાીં'ને પણ ટર ાન્સમીખડઆ તરફથી શ્રેષ્ઠ ધારાવાખહકનો
એવોડા મળયો હતો.
*સાખહત્ય અકાદમી દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ બુક ફે ર લીંડન િાતે ૨૦૦૯માીં તેમની રખતખનખધ તરીકે
તેમનુીં નામાીંકન કરવામાીં આ્યુીં હતુીં.
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તેમનું સજશ ન
નિલકથાઓ :
‘શ્રાવણ તારાીં સરવડાીં’ (૧૯૬૮), ખવયેટનામના ભીર્ણ નરમેઘને આલેિતી ‘આતશ’ (૧૯૭૬),
'છે વટનુીં છે વટ' (૧૯૭૬),‘ગાીંઠ છૂટયાની વેળા’ (૧૯૮૦), જેલજીવનના ્યાપક ભ્રષ્ટાચારને
આલેિતી ‘બીંદીવાન’ (૧૯૮૬)

ઉપરાીંત ‘આનીંદધારા’(૧૯૮૪), ‘માટીનુીં ઘર’ (૧૯૯૧),

'અણસાર'(૧૯૯૨), 'એની સુગીંધ', 'ત્રીજો ખકનારો'(૨૦૦૧), 'મૃત્યુદીં ડ' (૧૯૯૬), 'લાક્ષાગૃહ'
(૨૦૧૩), 'શગ રે સીંકોરીં ' (૨૦૦૪), ' પગલુીં માીંડુ હુ ીં અવકાશમાીં' (૨૦૦૫), 'ક્રોસરોડ' (૨૦૧૬),
'પરથમ પગલુીં માીંખડયુીં' (૨૦૦૮), ‘મારે પણ એક ઘર હોય’ (૧૯૭૧), ‘રેતપીંિી’ (૧૯૭૪) અને
‘િરી પડેલો ટહુ કો’ (૧૯૮૩) સ્પશાક્ષમ છે . ‘ખતખમરના પડછાયા’ (૧૯૬૯)માીં ખછન્નખભન્ન બનતુીં
્યખક્તત્વ તથા ‘એક પળની પરિ’ (૧૯૬૯)માીં રજૂ થયેલી અીંતયાાતના સ્પશે છે . ‘પગલાીં’
(૧૯૮૩) એક સરસ રહસ્યકથા બની છે . ‘પાીંચ ને એક પાીંચ’ (૧૯૬૯) રહસ્યકથાનુીં ખવર્યવસ્તુ
આકર્ાક છે . તેમ જ ‘અવાજનો આકાર’ (૧૯૭૫) તથા ‘પાછાીં ફરતાીં’ (૧૯૮૧) સુવાચ્ય
રહસ્યકૃ ખતઓ છે . ‘નીખલમા મૃત્યુ પામી છે ’ (૧૯૭૭)માીં નાના નાના અીંકોડા વડે કથાગૂીંથણી
થઈ છે . રહસ્યકથાઓના લેિનમાીં એમણે પેરીમેસનનો રભાવ ઝીલ્યો છે .
ટૂં કી િાતાશસંગ્રહો :
‘સાીંજને ઉીંબર’ (૧૯૮૩) અને ‘એ’ (૧૯૭૯) અને તુીં છે ને ! ગાીંઠે બાીંધ્ યુીં આકાશ, બીલીપત્રનુીં
ચોથુીં પાન, તને સાચવે પારવતી,કોઈ વાર થાય કે ...,અનુરાધા,વર્ાા અડાલજાની શ્રેષ્ઠ
વાતાાઓ, વર્ાા અડાલજા : સદાબહાર વાતાાઓ.
તિઅંકી નાટક : 'આ છે કારાગાર', શારદા.
એકાંકી સંગ્રહો : વાસીંતી કોયલ, મીંદોદરી,શહીદ.
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તનબંધસંગ્રહો : પૃથ્વીતીથા, ન જાને સીંસાર.રવાસ: શુક્રન ઇખજપ્ત,નભ ઝૂ ક્યુીં, શરણાગત,
ખશવોહમ્, ઘૂઘવે છે જળ.
પ્રકીણશ : અનુવાદ : ખમત્રો મરજાની (મૂ.લે. કૃ ષ્પ્ણા સોબતી) ઘરે બાખહરે પખરચય પુખસ્તકા
સંપાદન : અમર રેમકથાઓ, દખરયાનો લાલ-ગુણવીંતરાય આચાયા, ગુણવીંતરાય આચાયા
અધ્યયન ગ્રીંથ- ૧,૨ (નરોિમ પલાણ,નીખતન વડગામા સાથે) અીંગ્રજી
ે
અનુવાદ :The
crumbled Note of a warbler (િરી પડેલો ટહુ કો) , A House Of My Own (મારે પણ
એક ઘર હોય)
મરાઠી અનુિાદ : અણસાર, રેતીચા પક્ષી
પ્રકાર્ાધીન : નવખલકાસીંગ્રહ -અનરાધાર
એિોડશ અને સન્માન :
૧.

ક્રોસરોડ: નવલકથા 'ક્રોસરોડ' માટે દશાક લાઇફટાઈમ(૨૦૧૭)

૨.

ક્રોસરોડ: નવલકથા મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી પુરસ્કાર(૨૦૧૭)

૩.

લાક્ષાગૃહ, ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી પુરસ્કાર (૨૦૧૩)

૪.

લાક્ષાગૃહ, મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી પુરસ્કાર (૨૦૧૩)

૫.

જીવન ગૌરવ પુરસ્કાર મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી પુરસ્કાર
(૨૦૦૯-૧૦ )

૬.

સાખહત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર ગુજરાત સરકાર- ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી

૭.

સાખહત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર સીંસ્કૃ ખત અખભવાદન ટર સ્ટ( ૨૦૦૯-૧૦)

83

૮.

સાખહત્ય પખરર્દ ફ્લોખરડાના રમુિપદે , ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી, ઉિર અમેખરકા
દ્વારા આમીંખત્રત. (૨૦૧૦)

૯.

લીંડન પુસ્તક મેળામાીં અકાદમી દ્વારા મોકલેલ રખતખનખધમીંડળમાીં પસીંદગી પામ્યાીં.
(૨૦૦૯)

૧૦.

‘તને સાચવે પારવતી’ ટુીં કી વાતાાસીંગ્રહ મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી
(૨૦૧૦)

૧૧.

‘પરથમ પગલુીં માીંડીયુીં ’ નવલકથા મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી (૨૦૦૮)

૧૨.

ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દના રમુિ તરીકે ચૂીંટાયા. વર્ા (૨૦૧૦ -૨૦૧૩, ૨૦૦૬ -૨૦૧૦)

૧૩. સાખહત્ય અકાદમીની સામાન્ય સભા (૨૦૦૮- ૨૦૧૨)
૧૪. શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ટી.વી. શ્રેણી ‘સમી સાીંજ ે અજવાળા’ ટર ાન્સ મીખડયા એવોડા (૨૦૦૭)
૧૫. પરથમ પગલુીં માીંડીયુીં : નવલકથા ‘એની બેન સરૈયા’ પુરસ્કાર(૨૦૦૫)
૧૬.

રણખજતરામ સુવણાચીંદ્રક સવોચ્ચ ગુજરાતી સાખહત્ય પુરસ્કાર(૨૦૦૫), આ એવોડા
ગુજરાત ખવદ્યાસભા દ્વારા અપાયો.

૧૭. ‘કોઈ વાર થાય કે …’ટૂીં કીવાતાાસીંગ્રહ મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી
(૨૦૦૪)
૧૮.

‘શગ રે સીંકોરીં ’-નવલકથા મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી (૨૦૦૪)

૧૯. ’અનુરાધા’ મહારાષ્ટર રાજ્ય ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી(૨૦૦૩)
૨૦. ગાીંઠે બાીંધ્ યુીં આકાશ- ટૂીં કીવાતાા સીંગ્રહ નીંદશીંકર ચીંદ્રક- નમાદ સાખહત્યસભા (૨૦૦૩)
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૨૧.

નભ ઝૂ ક્યુીં- રવાસ વણાન-(૨૦૦૨) ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ- કાકાસાહેબ કાલેલકર
પુરસ્કાર

૨૨. ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દની કે ખન્દ્રય સખમખતના ચૂીંટાયેલાીં સભ્ય ૪૦ વર્ાથી
૨૩. સાખહત્ય અકાદમી ખદલ્હી, ગુજરાત સલાહકાર બોડા માીં નામાીંખકત થયાીં. (૨૦૦૮-૨૦૧૨,
૨૦૦૩- ૨૦૦૮)
૨૪. ત્રીજો ખકનારો : નવલકથા કે . એમ. મુન્શી એવોડા , હ્યુમન સોસાયટી ઓફ ઇખન્ડયા
(૨૦૦૨)
૨૫. ’મારી પસીંદગીની કૃ ખતઓ’લાયબ્રેરી ઓફ કૉીંગ્રેસ USA દ્વારા આરકાઈવઝ ઓફ વલ્ડા
ખલટરેચરમાીં રેકોડા થઈ છે . જેને વોખશીંગ્ટન DC ની લાયબ્રેરીમાીં જાળવવામાીં આવી છે .
(૨૦૦૦-૨૦૦૧)
૨૬ . શ્રેષ્ઠ મૂળભૂત સાચી વાતાા- રથમ ઇનામ- શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ખફલ્મ–‘મોતી વેરાણા ચોકમાીં’
ગુજરાત રાજ્ય ખફલ્મ બોડા (૧૯૯૯- ૨૦૦૦)
૨૭. ‘મીંદોદરી’- એકાીંકી ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી (૧૯૯૮)
૨૮. ’મીંદોદરી’ ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ (૧૯૯૮)
૨૯ . ‘ગાીંઠે બાીંધ્ યુીં આકાશ’- ટૂીં કીવાતાા સીંગ્રહ સરોજ પાઠક શ્રેષ્ઠ વાતાાસીંગ્રહ (૧૯૯૮)
૩૦. પત્રકાર એવોડા - પત્રકારીત્વ ક્ષેત્રે રદાન માટે પત્રકારસીંઘ, ગુજરાત (૧૯૯૭)
૩૧. અણસાર : નવલકથા સાખહત્ય અકાદમી એવોડા - ખદલ્હી (૧૯૯૫)
૩૨. અણસાર : નવલકથા ગુજરાત ખવદ્યાસભા (૧૯૯૫)
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૩૩. અણસાર: નવલકથા ભારતીય ભાર્ા પખરર્દ, કલકિા(૧૯૯૬)
૩૪. ગાીંઠ છૂટ્યાની વેળા : નવલકથા ભખગની ખનવેખદતા પાખરતોખર્ક: સ્વામી ખવવેકાનીંદ
ટર સ્ટ (૧૯૮૬)
૩૫ . ‘એ’ ટૂીં કીવાતાા સીંગ્રહ ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી (૧૯૭૮)
૩૬. અવાજનો આકાર : નવલકથા ગુજરાતી સાખહત્ય અકાદમી (૧૯૭૬)
૩૭. ‘આતશ’ ખવયેતનામ યુદ્ધ પર નવલકથા સોખવયેત લેન્ડ નહેર એવોડા
૩૮. ‘આતશ’ ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ એવોડા (૧૯૭૫)
૩૯ . ’મારે પણ એક ઘર હોય’: નવલકથા ગુજરાતી સાખહત્ય પખરર્દ એવોડા (૧૯૭૨)
તેમણે દુ ખનયાનાીં ચૌદ દે શોની મુલાકાત લીધી છે .
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‘ર્ગ ર ે સંકોરં' :
લેતિકા િર્ાશ અડાલજા, ૨૦૦૪ પ્રકાર્ક : આર.આર.ર્ેઠની કુ . પૃષ્ઠ સંખ્ યા: ૨૯૦

નાખયકા વસીંતનુીં નાનકડુીં કુ ટુીં બ નવલકથામાીં કે ન્દ્ર સ્થાને છે . આિી નવલકથા વસીંતની
આસપાસ ગૂીંથાઈ છે . આ નવલકથા કુ લ અઠ્ઠાવીસ રકરણમાીં ખવસ્તરેલી છે . આ નવલકથામાીં
એક પખરવારની વાત કે ન્દ્રમાીં છે . એના મુખ્ ય પાત્રો છે , નાખયકા વસીંત, તેનો પખત કૃ ષ્પ્ણકાીંત
અને તેમની બે દીકરીઓ મેઘના અને

અમી, આ ખસવાય એમનો નોકર દલુ, અમીની

બહેનપણી ચૌલા એના પપપા ખવરેન્દ્રભાઈ, મમ્મી કુ સુમબહેન, તેના ફોઈ ખદપ્તીબહેન, ગુરજી,
ગીતાબહેન, મી.સોમાણી , સીંસ્કાર, પૂજા વગેર .ે
વસીંત અને કૃ ષ્પ્ણકાીંત બે પખત-પત્ની તરીકે સાથે એક ઘરમાીં તો જીવે છે . પણ બીંનેના ખવચારો,
રહેણી-કરણી એક બીજાથી ખબલકુ લ ખભન્ન છે . જો કે લગ્નજીવનની શરૂઆતમાીં એવુીં નહોતુીં.
લગ્નજીવનની શરૂઆતમાીં તો બીંને એકબીજાને ઉત્કટતાથી ચાહતા હતા. વસીંતના સાસુ
નાની ઉીંમરમાીં ખવધવા થયાીં હતાીં, એટલે પોતાના દીકરાના ઉછે ર સાથે એમણે પોતાનુીં મન
સીંપૂણાપણે ધમા-ધ્યાનમાીં લગાવેલુીં હતુીં. લગ્ન પછી વસીંત અને કૃ ષ્પ્ણકાીંતની એક-બીજા માટે ની
ઘેલછા જોઈ તેનાીં સાસુ વસીંતને ટોકતાીં અને કહેતાીં, “શરીર અને મનને સીંકોરીને જીવે એ જ
તો સ્ત્રીનુીં િરીં તપ. દામ્પત્યજીવન ભોગ,ખવલાસ માટે નખહ,વીંશવૃખદ્ધ માટે છે .” પણ વસીંતને
એવા ઉપદે શનો જાણે કોઈ િપ નહોતો કે રભાવ પણ નહોતો.
મેઘનાના જન્મ પછી જયારે વસીંતના સાસુની અીંખતમ ઘડી હતી ત્યારે તેમણે કૃ ષ્પ્ણકાીંત પાસે
વચન લીધુીં કે , એમની ત્રણ પેઢીની ઠાકોરજીની અિીંડ સેવાનો વારસો તે પાળશે. કૃ ષ્પ્ણકાીંતે
પોતાની માને વચન આપયુીં અને પાળયુીં. પણ તેનાપખરણામ સ્વરૂપે પહેલા તો તે મણે બાની
બધી ખવખધ પતી તે જ રાતથી પોતાના બેડરૂમમાીં ભગવાનનુીં મીંખદર રાિીને વસીંતને જુ દા
રૂમમાીં સુવા મોકલી, એમ કહીને કે ભગવાનની સામે ભોગ ભોગવીએ તો પાપ
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લાગે.શરૂઆતમાીં પોતાની સેવા, પૂજા પતાવી કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંત સાથે આવીને સુતા ય િરા
પણ ધીમે ધીમે તેઓ પોતાની સેવાપૂજાને ધ્યાનધમામાીં ્યસ્ત થઈને વસીંતથી ખવમુિ થતા
ચાલ્યા. એવુીં થાય ત્યારે વસીંત ક્યારેક ખવહ્વળ થઈને પખતને પોતાના રૂમમાીં િેંચી લાવતી.
ક્યારેક એને રશ્ન થતો પોતાના જેવી કામખવહ્વળતા પખતને કે મ નથી થતી ? એક ખદવસ આમ
જ કામખવહ્વળ થઈને પખતના રૂમમાીં જ તેની સાથે સુઈ જાય છે , એ તૃખપ્તના મદમાીં હતી અને
અચાનક કૃ ષ્પ્ણકાીંત તેને હલબલાવી મૂકે છે , “તેં શુીં કયુું આ વસીંત ? આમ સાવ મીંખદરની સામે
જ....છી.”[6]. વસીંત ડઘાઈ ગઈ પોતાના પખત-ખરયતમ પરત્વેનો રેમાવેગ જાણે ્યખભચાર
હોય એવો પખતનો ઘૃણા અને ખતરસ્કારભયો ઉદગાર એને અીંદરથી તોડી નાિે છે . એ આિી
રાત તે રડી હતી. બીજે ખદવસે પખતએ એક સુીંદર ઘખડયાળની ભેટ આપીને એને મનાવવાનો
રયત્ન કયો. અને સાથે વસીંતને એમ સમજાવવાનો રયાસ કયો કે , આપણે હવે સીંસારમાીં
રહીને ભોગખવલાસ ત્યજતાીં જઈને આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા તરફ ગખત કરવી જોઈએ. વસીંતને
આ ભરજુ વાનીમાીં આવેલો વૈરાગ્યભાવ સમજાતો ય નથી અને સ્વીકાયા પણ નથી. એ પખતને
કહે છે , મારે મોક્ષ કે સ્વગા કીં ઈ જ જોઈતુીં નથી મારે મન તમે જ મારા દે વને તમે જ માર સ્વગા.
પખત એની વાતથી અકળાઈ જાય છે . વસીંત બહુ મથી પણ પખતને પાછા ન જ વળી શકી.
મનને મારીને તો એ જીવતાીં શીિી પણ શરીરની ઈચ્છાઓનુીં શુીં કરે ? એણે વળી એક ખદવસ
પખતની સાથે આ અીંગે ચચાા કરી અને ફરી એક વાર તે ખવમુિ થતા પખતની અખનચ્છા છતાીં
એને પોતાના બેડરૂમમાીં ઘસડી લાવી, પણ સીંભોગ પછી પખત અપરાધબોધ અનુભવે છે એમ
લાગતાીં તેનુીં કારણ પૂછે છે , તો પખત કહે છે , આપણે કે વુીં પાપ કયુું. અને વસીંત એને પૂછે છે ,
પોતાની પત્ની સાથેનો સીંબીંધ પાપ શી રીતે કહેવાય ? ત્યારે પખત જવાબ આપે છે કે , મેં
ગોસ્વામીજી પાસે રખતજ્ઞા લીધી હતી કે હુ ીં સ્ત્રી સીંગ તજી દઈશ. એટલે જ હુ ીં તમારાથી દૂ ર
રહેતો હતો. ત્યારે વસીંત પખતને પૂછે છે કે , ગોસ્વામીજીની પહેલાીં લગ્ન વિતે મને આપેલા
સપ્તપદીનાીં વચનનુીં શુીં ? એમને વચન આપતા પહેલાીં તમને મને પૂછવાની જરૂર ના લાગી ?
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કૃ ષ્પ્ણકાીંત પાસે એના રશ્નનો કોઈ જવાબ નથી. તો વસીંત સ્પષ્ટ પૂછે છે કે ,તમારા મનમાીં નારી
નરકનુીં દ્વાર એવુીં કીં ઈ તો નથી ને ? કૃ ષ્પ્ણકાીંત ઓઝપાઈ જાય છે , કોઈ જવાબ નથી આપતા.
વસીંત તે ખદવસે મનમાીં ગાીંઠ વળે છે કે , આજથી હુ ીં મારી વૃખિ પર કાબુ રાિીશ, હુ ીં પહેલ નખહ
કરીં . હવે આ રેિા કૃ ષ્પ્ણકાીંતે જ ઓળીં ગવી પડશે. પણ એ પખતના બેડરૂમની સાથે જાણે
મનમાીંથી ને પછી ધીમે ધીમે જીવનમાીંથી પણ નીકળી ગઈ હતી. બીંને એક ઘરમાીં જીવતાીં હતાીં
પણ બીંનેનાીં માગા જુ દાીં હતાીં.વસીંત તે ખદવસે પખતને કહે છે ,તમે આપણી વચ્ચે જે દીવાલ ચણી
છે , એ હવે ક્યારેય નખહ તૂટે. આજ પછી તમે મને ક્યારેય નખહ સ્પશી શકો.
પણ એમના એ છે લ્ લા સીંભોગના પખરણામે વસીંત ગભાવતી થાય છે . ને જયારે અમીનો જન્મ
થાય છે , ત્યારે નવજાત બાળકીની સામે જોયા ખવના જ કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંતની િબર પૂછે છે .
વસીંત એનુીં કારણ પૂછતાીં તેઓ કહે છે કે , ગોસ્વામીજીએ મને એમને મ્હોીં બતાવવાની ના
પાડી દીધી છે . વસીંત પૂછે છે કે , તમને ગોસ્વામીની શુીં મોઢુીં બતાવશો એની ખચીંતા છે , પત્નીને
શુીં મ્હોીં બતાવશો એની ખચીંતા નથી થતી ? ધમા તો કદી આત્માને આત્માનો અનાદર
શીિવતો નથી. ઈશ્વર તો પત્રમ,પુષ્પ્પમ,ફલીં અને તોયીંથી પણ રીઝે છે . વસીંત છે લ્ લી વાર
પખતને ધમાના પાયામાીં રેમ, માનવતા અને સખહષ્પ્ણુતા છે તે સમજાવવાનો રયાસ કરે છે , પણ
માત્ર બાહ્ય કમાકાીંડને જ ધમા માનીને બેઠેલા કૃ ષ્પ્ણકાીંતને એની કોઈ અસર થતી નથી.
બીંને દીકરીઓનાીં ઉછે ર માબાપ જુ દી જુ દી કરે છે . મોટી મેઘનાને કૃ ષ્પ્ણકાીંતે પોતાની સાથે
એવી હેળવી લીધી છે કે નાનપણથી બાપ આવે એટલે મેઘના એમને માટે પૂજાની સામગ્રી
તૈયાર કરીને એમના માટે આસન ખબછાવવુીં, અને પછી એના પપપા પાસે બેસીને ધાખમાક
્યાખ્યાનો સાીંભળવાના. મોટી થતાીં મેઘના વધુને વધુ ખપતાની સાથે સ્વાધ્યાય રવૃખિમાીં
પરોવાતી જાય છે . ખપતાને ઉપવાસ હોય તો એમનુીં ફરાળ તૈયાર કરવુીં,પૂજાની તૈયારી
કરવી,સાધન-સામગ્રી તૈયાર રાિવી ખવગેર ે જવાબદારી મેઘનાએ સહર્ા સ્વીકારી લીધી છે .
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આમ મેઘના અને વસીંત વચ્ચે એક વૈચાખરક િાઈ સજાાઈ ગઈ છે . નાની દીકરી અને મા બેની
ખવચારસરણી એક સરિી અને મોટી દીકરીને બાપની એક સરિી.
મોટી દીકરી મેઘના ગ્રૅજ્યુએટ થઈ ને હવે પૂણા સમય તેની આીંધળી ભખક્તમાીં ્યસ્ત છે.
નાની દીકરી અમી એસ.વાય.બી.એમાીં સાયકોલોજી અને સોશ્યોલોજી સાથે ભણી રહી છે .
કૃ ષ્પ્ણકાીંતે જે ગોસ્વામીજીને સ્ત્રી સીંગ ત્યજવાનુીં વચન આપેલુીં તે મૃત્યુ પામ્યા એ અરસામાીં જ
મુીંબઈમાીં એક યુવાન શાસ્ત્રીજી આ્યા. જે ગીતાજી પર સરસ ખવદ્વતાપૂણા ્યાખ્યાન આપતા
હતા. એટલે હવે હવેલી છોડીને તેમણે

શાસ્ત્રીજીને સાીંભળવા જવાનુીં શરૂ કયુું. એ

શાસ્ત્રીજીએ પછી તો મુીંબઈમાીં ચૈતન્યપીઠની સ્થાપના કરીને ને તેની અીંતગાત આિા
ભારતમાીં અધ્યયન અને સાધના કે ન્દ્રો શરૂ કયાા. દે શ-ખવદે શમાીં એમના ભક્તો હતા. દે શખવદે શમાીંથી દાનનો અખવરત રવાહ વહેતો. આ લોકો તેમના આ પીંથનો રસાર કરવા બધે
ફરીને ગીતા રવચનો આપતા,સ્ત્રીઓ માટે , યુવાનો માટે , બાળકો અને પુરર્ો માટે અધ્યાત્મ
સાધનાના ખવખવધ કે ન્દ્રો ચાલતાીં, એની પરીક્ષાઓ લેવાતી. દાનમાીંથી જરૂખરયાતમીંદ
ભક્તજનોને મદદ કરવામાીં આવતી.
પહેલી વાર કૃ ષ્પ્ણકાીંત ચૈતન્ય પીઠ ગયા ત્યારે વસીંતને પોતાની સાથે લઇ જવા ઘણુીં મથ્યા. પણ
વસીંત એકની બે ના થઈ. તેનુીં કહેવુીં હતુીં કે જેણે તમને મારી પાસેથી ઝુ ીં ટવી લીધા તેની પાસે
હુ ીં શા માટે આવુીં ? કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહેવાતી ભખક્તના રીં ગે રીં ગાઈને પોતે આત્મોન્નખત તરફ ગખત કરી
રહ્યા છે એમ માનતા. ઘરના લોકો કરતાીં બહારના લોકો પોતાને કે વા અહોભાવથી જુ એ છે ,
એનો એમને અહીં કાર હતો. અને ઘરમાીં પત્ની અને પુત્રી પોતાની ખકીં મત નથી સમજતી એનો
િેદ ય હતો. લગભગ જીવનના પચીસ વર્ા આ ચૈતન્ય પીઠમાીં અધ્યાત્મ સાધનામાીં ગાળયા
પછી તેઓ ગુરજીના ઘણા નજીકના ્યખક્ત બની ગયા છે . અને એમણે ગુરજીની પધરામણી
કરાવી હતી. અને તે ખદવસની વાતથી નવલકથાની શરૂઆત થાય છે . ગુરજી ઉફે શાસ્ત્રીજી
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કૃ ષ્પ્ણકાન્તની ખનમણુીંક માત્ર ભખક્ત ભુવનનાીં ટર સ્ટીપદની જગ્યાએ નવા ખનમાાણ થતાીં વૃીંદાવન
સીંકુલની મેનેખજીં ગ કખમટીમાીં કયાાની જાણ કરે છે . સવોચ્ચ સખમખતમાીં પોતાનુીં નામ મુકાયાનુીં
જાણી કૃ ષ્પ્ણકાીંત અવાક્ થઇ જાય છે તેમની આીંિમાીંથી આીંસુની ધાર ચાલી. સાથે ગુરજી
મેઘનાને બાખલકા કે ન્દ્ર ચલાવવાની ફરજ સોીંપે છે અને વસીંતને પણ નવખનખમાત વૃીંદાવન
પીઠની રવૃખિઓમાીં જોડાવા ખનમીંત્રણ આપે છે . અમીને પણ યુવારવૃખિમાીં સાીંકળવા માટે
પૂછે છે . અમી નમ્રતાપૂવાક ના પાડે છે , ગુરજી કારણ પૂછે છે . અમી કહે છે , ધમા શુીં છે તે મને
િબર નથી, તમે આ બધી રવૃખિઓ શા માટે કરો છો તે મને સમજાતુીં નથી. અને જ્યાીં સુ ધી
હુ ીં પોતે શુીં કરવા માગુીં છુીં એ નાસમજાય ત્યાીં સુધી કોઈ રવૃખિમાીં જોડાવા માગતી નથી. તે
આગળ કહે છે , તમારી કે બીજા કોઈ ધમાગુરની વાત મને સમજાતી નથી. માણસ માીંડેલો
સીંસાર ના ખનભાવે અને માત્ર પોતાની જાત પરત્વેની ફરજ બજાવે તો એના સ્વજનોને
અન્યાય ના થાય ? સ્વજનોનો હક્ક નથી એના પર. ગુરજી કહે છે તારા બધા રશ્નોનો ટૂીં કમાીં
ઉિર આપુીં તો ઘરમાીં એક જાગે તો બધાને જગાડે અને બધાીં ધમારવૃિ થાય. અમી કહે છે ,"-તો એમનાીં પોતાનાીં સપનાીંઓનુીં શુીં ? માફ કરજો ગુરજી ન મને તમારી રવૃખિમાીં રસ છે , ન
મને તમારા જવાબો

સ્વીકાયા છે .'[7]

એમ કહીને તે પોતાના રૂમમાીં ચાલી જાય છે.

કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ક્રોધથી અગનઝાળ થઈ જતા જોઈને વસીંત થડકી ઉઠે છે .
ગુરજીને લેવા માટે કરોડપખત ઉદ્યોગપખત ખમસ્ટર સોમાણીની કાર આવે છે , મેઘના તેમને
નીચે સુધી મુકવા જાય છે , ત્યાીં ખમખસસ સોમાણી મેઘનાને પણ આગ્રહપૂવાક પોતાની ઘેર લઇ
જાય છે . એ લોકોના ગયા પછી કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંત પર અમીના જવાબોને કારણે ગુસ્સે થાય છે .
ત્યારે અમી આવીને કહે છે કે , જે કહેવુીં હોય તે મને કહો. અને અમી તથા કૃ ષ્પ્ણકાીંત વચ્ચે
થોડા ખવવાદ પછી અમી કહી દે છે કે , આીંિ મીીંચીને બીજાનુીં કહ્યુીં સ્વીકારે તે જાગૃત
માણસની ખનશાની નથી. કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ભયીંકર અકળામણ થઇ જાય છે કે , આટલાીં વરસોની
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તપસ્યા અને ઉપલખબ્ધ આ લોકોની નજરમાીં ખનરથાક ્યાયામ હતો ? તો ભલે એમ, એમને
કોઈની મીંજૂરીની મહોરની જરૂર નહોતી.
અમીનુીં કહેવુીં એમ છે કે ધમા જો સખહષ્પ્ણુતાનો પાઠ શીિવતો હોય તો બીજાના વૈચાખરક
સ્વાતીંત્ર્યને સહન કરવા અને સ્વીકારવાની કૃ ષ્પ્ણકાીંતની ય તૈયારી હોવી જ જોઈએ. એમણે
અમીને કહ્યુીં કે , આજનુીં એનુીં વતાન એમના કુ ટુીં બની પરીં પરાને અનુસાર નહોતુીં. અને બધાીંએ
આ ઘરના રીતખરવાજ, પરીં પરા રમાણે વતાવુીં જ પડશે. વસીંત અમીનો બચાવ કરવાનો
રયાસ કરે છે . ત્યારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહે છે કે , તેઓ આવી ઉદ્ધતાઈ નખહ જ ચલાવી લે તો અમી
જવાબ આપે છે કે , હવે હુ ીં નાની નથી માટે જ કહુ ીં છુીં કે હુ ીં જે માનતી નથી તેનો દીં ભ કરવાની
તમે મને ફરજ પાડી શકો નખહ, આટલુીં કહી તે પોતાના રૂમમાીં ચાલી જાય છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત હાથ
ઉગામી તેની પાછળ દોડવા જાય છે ત્યારે વસીંત મટટમતાથી તેમનો હાથ પકડી લે છે .
અને કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહે છે કે , સારીં છે મારી બા હયાત નથી નહીીં તો ખબચારીને આ છોકરી દુ ઃિી
કરી મૂકત. ત્યારે વસીંતનુીં મન ઘવાય છે અને તે પૂછે છે કે , પોતાની જ દીકરી માટે જ
કૃ ષ્પ્ણકાીંત આમ બોલે છે ? ત્યારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંતને કહે છે કે , અમી એમનુીં સીંતાન નથી
વસીંતના પાપનુીં, વાસનાનુીં ફળ છે . વસીંત દુ ઃિથી સ્તબ્ધ થઈ જાય છે , એના મનમાીં એક સાથે
ભૂતકાળના કે ટલાય સ્મરણો ઉભરાઈ આવે છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત તો પોતાના રૂમમાીં ચાલી ગયા છે ,
પાઠપૂજા કરવા. પણ અમી વાવાઝોડાની જેમ ધસમસતી આવીને વસીંતને પૂછે છે , એ
વાસનાનુીં ફળ એટલે શુીં ? ઓગણીસેક વરસની અમીને ટાળવાની વસીંત ઘણી કોખશશ કરે
છે , પણ અમી પોતાની વાતને વળગી રહે છે , ને પોતાના જન્મનુીં રહસ્ય જાણી ને જ રહે છે .
અને પોતાની માનો પોતાને જન્મ આપવા માટે આભાર માને છે . પછી તે વસીંતને પૂછે છે કે ,
પપપા ચૈતન્ય પીઠ જાય છે , તે આિો ખદવસ આવા રવચનો સાીંભળીને ચક્કર નખહ આવતા
હોય ? ત્યારે વસીંત જે જવાબ આપે છે તેનાથી આપણને સમજાય છે કે , વસીંત એક સ્વતીંત્ર
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ખવચારધારા અને પખરપક્વ ખવચારોવાળી ્યખક્ત છે . તે અમીને જણાવે છે કે અમી ત્યાીં
વહીવટ કરવાનો હોય છે . તે કહે છે કે ચૈતન્ય પીઠ પાસે કરોડો રૂખપયાના ટર સ્ટ છે , અને
દાનનો ડુીં ગર થાય એટલો પૈસો છે . ચોતરફ ફે લાયેલી કે ટલીયે આધ્યાખત્મક રવૃખિઓ,
આધ્યાખત્મક કે ન્દ્રો, પરીક્ષાઓ આ એક ખવશાળ યીંત્ર છે , એને ચલાવવા જે કાયાકરો જોઈએ.
તારા પપપા એમાીંના એક છે . એટલે અમી કટાક્ષમાીં કહે છે કે , એનો અથા કે આ ધમાને નામે
ચાલતો ધીકતો ધીંધો છે એમ ને ?
એ વિતે જ કૃ ષ્પ્ણકાીંત બારણુીં ઉઘાડીને ધસી આવીને વસીંતને કહે છે કે , અમીને મારી ખવરદ્ધ
ચડામણી કરવા તમને આજનો જ ખદવસ મળયો ? અને ફરી બાપ, દીકરી વચ્ચે ઝઘડો થાય
છે , અીંતે કૃ ષ્પ્ણકાીંત અમીને કહે છે કે , આ મારીં ઘર છે અને અહીીં મારીં ધાયુું જ થશે. ત્યારે
અમી જવાબમાીં કહે છે , "-માત્ર તમારીં ઘર ? આ ઘર મારીં , મમ્મીનુીં પણ છે . બથારાઇટ.
જન્મના અખધકારથી. પછી તમને મારો જન્મ ગમ્યો હોય કે નહીીં.... - હુ ીં વાસનાનુીં જીં તુ હોઉીં તો
ય તમારી દીકરી તો િરીને એટલે મારો પણ આ ઘર પર હક્ક િરો ને ! ગુરજીને પૂછવુીં
જોઈએ સીંતાનનો જન્મ પાપ છે ? હોય તો કોનુીં ? ખપતાનુીં કે પુત્રીનુીં ? એ તો ગુર છે , એમની
પાસે જવાબ હશે.” [8]
અને એને થયુીં કે અહીીં રોકાશે તો એ કીં ઈ અઘખટત કરી બેસશે, તે દોડતી ઘરની બહાર
નીકળી જવા જાય છે . ત્યાીં ગુરજીને મૂકીને આવતી મેઘના એનો હાથ પકડી લઈને અટકાવે
છે . બીંને બહેનો વચ્ચે પણ બોલાચાલી થઈ જાય છે . અમી મેઘનાનો હાથ છોડાવી ચાલી જાય
છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત મેઘનાના રશ્નોના જવાબમાીં દોર્નો ટોપલો વસીંત પર ઢોળી દે છે . વસીંત
કૃ ષ્પ્ણકાીંત સામે જોઈ રહે છે , થોડી વાર પહેલાીં અમી પર વરસી પડેલા કૃ ષ્પ્ણકાીંત અત્યારે સાવ
ઢીલા થઇ ગયા છે . એમની આીંિમાીં સ્પષ્ટ આજીજી વાીંચી શકાતી હતી. વસીંત દીકરીઓને
પયાદુીં બનાવીને કોઈ ચાલ કદી ચાલી નહોતી. તે ચૂપ જ રહે છે . મેઘનાએ કદી પપપા, મમ્મીને
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ઝઘડતા જોયા ન હતા. પણ આજે તેને મમ્મીપપપાના વતાનથી લાગે છે કે એની ગેરહાજરીમાીં
કશુીંક બન્યુીં છે . તે વસીંતને પૂછે છે . શી વાત છે એમ, પણ વસીંત એને ટાળીને બીજી વાતે
ચડાવી દે છે . મેઘના ખમસ્ટર સોમાણીની ઘેર એની સાથે કે વો સરસ ્યવહાર થયો અને
એમની ઘેર બધાીં કે વા ધાખમાક છે એ બધી વાતોએ ચડી જાય છે . તે માને કહે છે કે , એને
એમના ઘરની એક વાત બહુ જ ગમી કે ઘરના બધાનાીં જ નામ ધાખમાક છે . ખમસ્ટર સોમાણીનુીં
નામ હખરકૃ ષ્પ્ણ, એમની પત્નીનુીં નામ ગીતા, પુત્ર સીંસ્કાર અને પુત્રીનુીં નામ પૂજા.
તે ખદવસે વસીંતે મેઘનાને એક વાર સમજાવવાની કોખશશ કરી કે , આિો ખદવસ ચૈતન્ય
પીઠમાીં વીતાવવાને બદલે થોડોક સમય મારી સાથે પણ વીતાવ કૉલેજની સાથે પણ આ
રવૃખિમાીં ્યસ્ત હતી ને હવે તો પુરપ
ે ુરો સમય એ રવૃખિને જઆપે છે . તો મેઘના કહે છે કે ,
એ તો માર જીવન છે . વસીંત કહે છે કે , એ જ માત્ર જીવન નથી, થોડા સમયમાીં તારીં લગ્ન થશે
તુીં તારી નવી દુ ખનયા વસાવીશ, તારો ઘરસીંસાર, તારા બાળકો પછી મારી સાથે રહેવાનો
સમય ક્યારે મળશે ? પણઆધ્યાખત્મક અને ધાખમાક ખવચારોના સીંભ્રમથી ઘેરાયેલી મેઘના કશુીં
ય સમજવા તૈયાર નથી.
ઘેરથી ગુસ્સામાીં બહાર નીકળી પડેલી અમી આમ-તેમ ભટકીને પોતાની બહેનપણી ચૌલાની
ઘેર જાય છે . ચૌલાના ઘરનુીં મુક્ત વાતાવરણ તેને િુબ ગમતુીં હોય છે . તેને હીં મેશા થતુીં કે ,
પોતાના ઘરનુીં વાતાવરણ કે મ આવુીં નથી ? ચૌલાની આગળ રડતાીં રડતાીં મન હળવુીં કરીને
તેણે પોતાને ઘેર બનેલી ઘટ્નાઓનો અછડતો ઉલ્લેિ કયો. ચૌલાના આધુખનક ઢબે
સજાવેલા રૂમને જાણે પહેલી જ વાર જોતી હોય તેમ જોતી અમીનુીં મન ચૌલાનુીં ઘર અને
પોતાના ઘરની સાજ-સિાની મનોમન સરિામણી કરી રહે છે . એમના ઘરમાીં જ્યાીં જુ ઓ
ત્યાીં શાસ્ત્રીજીના ફોટા,ગીતા સીંદેશના પૉસ્ટસા અને ચૌલાના રૂમમાીં પૉપ ખસીંગર, ખક્રકે ટસા,
ખફલ્મ સ્ટાસાના પૉસ્ટસા. મોટા ટે ડીબેરમાીં ઘખડયાળ. સોનીનુીં નાનુીં ટી.વી. મ્યુખઝક ખસસ્ટમ,
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સી,ડી નુીં િાસ્સુીં કલેટશન. એક મોટી સીરામીક ફ્રેમમાીં આીંિ કુ ટુીં બની કે ટલી બધી
તસવીરો...તેને યાદ આવે છે એના ઘરનુીં એક પૉસ્ટર જેમાીં ભગવાનના ફોટાની જોડે જ
ગુરજીનો ફોટો હતો.એને થાય છે , એક મનુષ્પ્યને ઈશ્વર સમકક્ષ ગણવાની સિા ગુરજીને કોને
આપી ? ચૌલાના પપપાએ અમીનુીં દુ ઃિ ખવના કહ્યે સમજીને તેનુીં મન આનીંખદત થાય એ માટે
ક્લબમાીં જવાનો કાયાક્રમ ગોઠ્યો. ક્લબમાીં જઈને એણે અને ચૌલાએ ખસ્વખમીંગ કયુું પછી ત્યાીં
જ જમ્યા, ને થોડી રમતો રમ્યા, સાીંજ ે સમુદ્ર ખકનારે લૉીંગ ડર ાઈવ પર લઇ જઈને ચૌલાનુીં કુ ટુીં બ
અમીને રાત્રે તેને ઘેર મૂકી ગયુીં.
આ ઘટના બન્યા પછી અમીના મનમાીં વસીંતને માટે અહોભાવ, રેમ, સહાનુભૂખત િુબ વધ્યા
છે . ચીંચળ, ઉછ્ળતી, કૂ દતી અમીને માની પીડાનો અહેસાસ થાય છે . તે આ અહેસાસ
મેઘનાને કરાવવાનો પણ રયાસ કરે છે . માને સુિી કરવાની પોતાની જવાબદારી
ગીંભીરતાપૂવાક સ્વીકારીને તે વસીંતની સાથે વાતચીત કરી તેના મનમાીં ઉગતા રશ્નો પૂછી
વસીંતનુીં દુ ઃિ સમજવાની કોખશશ કરે છે . એક ખદવસ મેઘના ને કૃ ષ્પ્ણકાીંત ચૈતન્ય પીઠ ગયા
હોય છે , ત્યારે તે વર્ોથી કામકાજ ખસવાય કદી બહાર ના નીકળે લી વસીંતને અીંગ્રજી
ે ખફલ્મ
જોવા પરાણે િેંચી જાય છે અને ત્યાીંથી આવતા પહેલા આગ્રહપૂવાક ચાઈનીઝ હોટે લમાીં
ખડનર માટે લઇ જાય છે . એ લોકો ઘેર પહોીંચે છે ત્યારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત અને મેઘના ઘેર આવી
ગયાછે , અને ઘેર રસોઈ તૈયાર નથી, નોકર દલુ કે વસીંત અને અમી પણ ઘેર નથી માટે
ધૂીંધવાયેલા છે . એમાીં જયારે વસીંત કહે છે કે , એ લોકો ખફલ્મ જોઈને ચાઈનીઝ હોટે લમાીં ખડનર
લઈને આ્યા છે ત્યારે અકળાઈને કૃ ષ્પ્ણકાીંત કપડાીં બદલવા ગયેલી વસીંતના રૂમમાીં જઈને
તેને આ ઉીંમરે આવુીં ઉછાીંછળુીં વતાન શોભતુીં નથી એવી ટીકા કરે છે . એમના મતે આ રીતે
ભટકવાથી દીકરી બગડી જાય. વસીંત સામી દલીલ કરતા કહે છે કે , સારા સીંસ્કારને નામે તમે
મેઘનાની ખવચારશખક્ત કુીં ખઠત કરીને તેને કઠપૂતળી બનાવી દીધી છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત આ
સાીંભળીને ગુસ્સે થઇ જાય છે ત્યારે વસીંત કહે છે કે બીજા કોઈના તમારાથી જુ દા અખભરાયને
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તમે સ્વીકારી નથી શકતા ને અધ્યાત્મની વાતો કરો છો. કૃ ષ્પ્ણકાીંત થોડીક વાર અવાક્ થઈને
બેસી રહે છે પછી ઉઠીને ચાલ્યા જાય છે . આમ આટલી ઉીંમરે પણ વસીંતે તેમની ઘરની
જવાબદારી માટે ટોકવા પડે એટલી હદે કૃ ષ્પ્ણકાીંત આ બધી રવૃખિઓમાીં રચ્યા-પચ્યા છે .
વૃીંદાવન સીંકુલના ઉદ્દઘાટનની તૈયારી જોર-શોરથી ચાલી રહી હોય છે , ત્યારે અમી મેઘનાને
ન્યુઝ પેપરમાીં આ ફીં ટશનમાીં ભાગ લેવા ગામડેથી આવેલી એક સ્ત્રી તાવ આવતો હોવાને
કારણે ફૂટપાથ પર જ મૃત્યુ પામી તેનો ફોટો બતાવતાીં કહે છે કે ઘણા બધાીં ગરીબ લોકો
ગામડેથી આ ફીં ટશનમાીં ભાગ લેવા આ્યા છે , વૃીંદાવન સીંકુલમાીં તો ઘણી ખબલ્ડીીંગ છે , અને
આ ગરીબોએ પણ સીંસ્થાને યથા શખક્ત દાન આપયુીં હશે તો આ બધાીંને માટે ઉતારાની,
ભોજનની, દવાની ્યવસ્થા કે મ નથી ? શા માટે એ લોકો આમ ફૂટપાથ પર દવા ખવના મરી
જાય ? તમારા ગુરજી તો વસુધૈવ કુ ટુીં મ્ બટમની વાતો કરે છે , તારામાીં ખહીં મત હોય તો એમને
પૂછ કે , આવુીં શા માટે છે ? મેઘના અમીને માત્ર એટલુીં જ કહે છે કે , આ સાચ્ચે જ દુ ઃિદ
ઘટના છે , પણ હમણાીં મને જવાનુીં મોડુીં થાય છે , ગીતાબહેનની ગાડી મને લેવા આવવાની
છે , પછી એમને લઈને વૃીંદાવન સીંકુલ જવાનુીં છે . અમી કહે છે કે , આ રશ્નો મારાીં પહેલા તને
થવા જોઈએ હુ ીં તમારા કહેવા મુજબ ભૌખતક ખવશ્વમાીં જીવુીં છુીં ને તમે લોકો તો આધ્યાખત્મક
ખવશ્વમાીં જીવો છો. મેઘના ફરી એક વાર મોડુીં થાય છે એમ દલીલ કરે છે ત્યારે અમી કહે છે ,
ભલે એક ખદવસ મોડુીં થાય, પણ મને કહે આ તમારી દુ ખનયા ઠીક છે ? તેં કદી આપણા ઘરનો
ખવચાર કયો છે , મમ્મીની એકલતાનો ખવચાર કયો છે ? તો મેઘના કહે છે કે 'તુીં ને દલુ તો હો
છો ઘેર એ ક્યાીં એકલી છે ?
અમી કહે છે , મેઘના તુીં સાચે જ બુદ્ધુ છુીં, મમ્મી માત્ર ઘરમાીં જ નખહ જીવનમાીં પણ એકલી છે
તે તને કદી સમજાયુીં જ નથી. પપપા પાસે મમ્મી માટે કદી સમય તો હોતો જ નથી પણ પપપા
તરફથી લાગણીની હૂ ીં ફ પણ મમ્મીને કદી મળતી નથી, પપપાએ ભલે આ બધુીં ખવચારવાનુીં
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છોડી દીધુીં હોય આપણે તો મમ્મીની કાળજી લઈ શકીએ. મેઘના પોપટની જેમ પઢાવેલુીં બોલે
છે કે , મને મમ્મી ગમે છે પણ હુ ીં જે માગે જઈ રહી છુીં તે જીવનનો સન્માગા છે . અમી
ગીંભીરતાપૂવાક ફરી વાર મેઘનાને કહે છે કે તુીં અને પપપા બીજાને માટે ઘસાઓ છો, સમય,
શખક્ત અને પૈસા િચો છો પણ ઘરનુીં જ માણસ એકલુીં પડી ગયુીં છે એની તમને કે મ ખચીંતા
નથી થતી ? તરત મેઘના કહે છે કે એમાીં મમ્મીનો જ વાીંક છે , પપપાએ મમ્મીને કે ટલી વાર
ચૈતન્યપીઠ આવવાનુીં કહ્યુીં છે , ત્યાીં કે ટલી બધી રવૃખિઓ ચાલી રહી છે , અમી કહે છે એમાીં
મમ્મીને રસ હોવો જોઈએ ને ? ત્યાીં જ મેઘનાને બોલાવવા માટે ગીતાબહેનનો ડર ાઈવર
આવે છે ને તે દોડીને ચાલી જાય છે . વસીંત અમીને કહે છે કે અમી શુીં કામ િોટી માથાકૂ ટ કરે
છે મેઘના સાથે ? તે અમીને સમજાવે છે , સ્નેહ અને માન માીંગ્યા મળે એમાીં આપણુીં ગૌરવ
નહીીં. માત્ર ફરજ િાતર કે ઋણ ચૂકવવા માટે પણ કોઈ એનો ખવચાર કરે તે એને ના ગમે.તે
કહે છે કે , એ આ બધાથી ટે વાઈ ગઈ છે .
તે ખદવસે ફરી એક વાર અમી વસીંતને બહાર ફરવા િેંચી જાય છે . આજે તો એમને િબર છે
કે , કૃ ષ્પ્ણકાીંત અને મેઘના પાછા આવવાના નથી. વસીંતનો મૅનોપોઝ સમય ચાલી રહ્યો છે .
એને અવારનવાર ભારે બ્લીડીીંગ થતુીં હોય છે . તે ખદવસે આિો ખદવસ બહાર ફરીને વસીંત
સિત થાકી જાય છે . ઘેર પહોીંછે ત્યારે એને જરા ચક્કર આવે છે . એ કપડાીં બદલીને સુઈ જાય
છે . પણ અડધી રાતે તે પલીંગ પરથી પડી જાય છે ને તેને અચાનક બહુ જ બ્લીડીીંગ ચાલુ થઇ
જાય છે . જેમ તેમ કરતાીં તે અમીને બૂમ પાડી ઉઠાડે છે . અમી પાડોશીની મદદથી વસીંતે
જણાવેલ દવાિાને તેને પહોીંચાડે છે . ડૉટટર ઇમજાન્સીમાીં વસીંતનુીં ઑપરેશન કરીને તેનુીં
ગભાાશય કાઢી નાિે છે . વૃીંદાવન સીંકુલમાીં ફોન લાગતો નથી.અમીને િબર નથી પડતી શુીં
કરવુીં. તે ચૌલાની ઘેર ફોન કરે છે અને ચૌલાના પપપા-મમ્મી અને ચૌલા તરત અડધી રાતના
દોડી આવે છે . ઑપરેશન પછી અમી મનોમન કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કહે છે કે આ અવહેલના અને
ઉપેક્ષાની તમારે બહુ ભારે ખકીં મત ચૂકવવી પડશે અને ત્યારે બહુ મોડુીં થઈ ગયુીં હશે. બીજે
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ખદવસે મેઘના અને કૃ ષ્પ્ણકાીંત આવે છે . ત્યારે અમી બીંનેને ગુસ્સે થઈને ઘણો ઠપકો આપે છે.
મેઘના હજી ય કૃ ષ્પ્ણકાીંતનો બચાવ કરે છે . અને થોડીવાર પછી વસીંત ભાનમાીં આવે છે , ત્યારે
બધાીં એની પાસે જાય છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંતની માફી માીંગી એની િબર પૂછે છે , પણ વસીંત
કોઈ જવાબ નથી આપતી. મેઘના પણ માફી માીંગીને િબર પૂછે છે . વસીંત થાકે લા સ્વરે એનુીં
માથુીં અને શરીર દુ :િે છે કહી આીંિો બીડી દે છે . ત્યારે જ કૃ ષ્પ્ણકાીંતના મોબાઈલ પર કૉલ
આવે છે . તે વાતો કરીને કૉલ કટ કરે છે . ત્યારે મેઘના એમને ઘેર જઈને આરામ કરવાનુીં કહે
છે . કારણકે સાીંજ ે અગત્યની ખમખટીં ગ છે , જે કે ન્સલ થાય તેમ નથી. અમીને થાય છે કે , તો
હમણાીં અહીીં રોકાવાનુીં કહેતા હતા એ િોટુીં જ બોલતા હતા ને ? મેઘના કૃ ષ્પ્ણકાીંતને
સમજાવી ઘેર મોકલે છે . અમીને િરાબ ના લાગે માટે તે કહે છે કે , પપપા તો જવા તૈયાર જ
નહોતા, પણ પછી ડૉટટરે કહ્યુીં કે , મમ્મીની તખબયત સારી છે એટલે ગયા. ઑપરેશનને ખદવસે
અને પછી હોખસ્પટલમાીં વસીંત જોડે અમી જ રોકાય છે એના બીજા ખદવસે સવારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત
અને મેઘના ચા, નાસ્તો લઈને આવે છે . વળી બીજે ખદવસે મેઘના કહે છે , ગુરજીએ મમ્મીની
િબર પૂછી છે ને અમને આજે નખહ આવો તો ચાલશે એમ કહ્યુીં છે . અમીને િુબ અકળામણ
થાય છે કે , આમાીં ગુરજી શુીં કહે , એમને પોતાને એમ નથી થતુીં કે એમણે વસીંત પાસે રોકાવુીં
જોઈએ. પણ તે કાીંઈ બોલતી નથી. એને આ લોકોના દીં ભનો કીં ટાળો આવે છે .
થોડા ખદવસ પછી એક વાર વસીંતને થોડુીં સારીં લાગતા એ હોખસ્પટલના આીંગણામાીં દખરયા
ખકનારા સામે મુકેલી બેન્ચ પર થોડી વાર માટે બેઠી હોય છે . અમી ને મેઘના ઘેર ગયા હોય
છે , કૃ ષ્પ્ણકાીંત એની પાસે બેઠા હોય છે . વસીંત કહે છે ,તમારે અહીીં દોડાદોડી કરવાની જરૂર
નથી. મને િબર છે કે તમારે ત્યાીં ઘણુીં કામ છે . તો કૃ ષ્પ્ણકાીંત વસીંતને પૂછે કે , તમારી તખબયત
આટલી િરાબ હતી તો મને જણા્યુીં કે મ નહીીં. ત્યારે વસીંત કહે છે ઘરમાીં સાથે રહેવાથી જ
લોકો એકમેક સાથે જીવતા નથી હોતા. બીંને વચ્ચે થોડો ખવવાદ થાય છે , અકળાયેલી વસીંત
કહે છે , મારે જયારે જયારે જરૂર પડી ત્યારે તમે મારી સાથે નહોતા, તે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને અહીીં
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હાજરી પુરાવવા આવવાની ના પડે છે . અને કહે છે કે , તમારે મોડુીં થતુીં હશે, ત્યાીં તમારે
રમુિપદની ચૂીંટણીનુીં ફોમા ભરવાનુીં છે , અગત્યની ખમખટીં ગ છે , વૃીંદાવન સીંકુલમાીં કલ્યાણ
પવાની ઉજવણી છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત નવાઈથી વસીંતની સામે જોયા કરે છે . વસીંત કહે છે , હુ ીં કાીંઈ
તમારી જાસૂસી નથી કરતી આ બધુીં તો છાપામાીં આ્યુીં છે . તે જ સમયે ડર ાઈવર કૃ ષ્પ્ણકાીંતને
પૂછે છે કે , તેઓ તો દસ,પીંદર ખમખનટમાીં જવાના હતા ને ? જવાનુીં છે કે ગાડી અીંદર પાકા કરી
દે ? આમ અનાયાસે કૃ ષ્પ્ણકાીંતનુીં જુ ઠઠ્ઠાણુીં પકડાઈ જાય છે . વસીંત પહેલા તો આઘાતથી
સ્તબ્ધ થઇ જાય છે , પછી ખસ્મત કરીને કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કહે છે કે , સાચુીં બોલવાની ખહીં મત ના હોય
તો આ આત્મોન્નખત ને ભગવદ્પ્રીત્યથે જેવા શબ્દો તમારે મોઢે શોભતા નથી. અને કૃ ષ્પ્ણકાીંત
કીં ઈ બોલે એ પહેલા રૂમમાીં ચાલી જાય છે . વસીંતનાીં ટાીંકા તોડ્યાના બે ખદવસ પછી એ
લોકોની રાહ જોયા ખવના અમી ચૌલાની ગાડીમાીં વસીંતને ઘેર લઇ આવે છે . અમી અને
ચૌલાએ વસીંતનુીં સ્વાગત કરવા તેના રૂમને સરસ શણગાયો છે , અને પાડોશી બહેન પાસે
કે ક પણ બનાવડાવી છે . વસીંતને હજી મખહનો બરોબર આરામ કરવાનો છે .
મેઘના અને કૃ ષ્પ્ણકાીંત ધીમે ધીમે પહેલાની જેમ વૃીંદાવન સીંકુલના આીંટાફે રા ચાલુ કરી દે છે .
અમીને ચૌલા રોજ વસીંત પાસે બેસીને વાીંચે છે . ધીમે ધીમે વસીંત ઘરમાીં હરતી, ફરતી થાય છે .
પછી એક ખદવસ અમીને ચૌલાની મમ્મી કહે છે કે મેઘનાના લગ્ન ગીતાબેન સોમાણીના
છોકરા જોડે નક્કી છે એવી વૃીંદાવન સીંકુલમાીં વાતો થાય છે . અમી આ િબર સાીંભળીને ચોીંકે
છે . ચૌલાના ફોઈ ખદપ્તીબહેન પણ શાસ્ત્રીજીની ચૈતન્ય પીઠના વખરષ્ઠ કાયાકતાા છે . ભખક્ત
કરવા એમણે તો લગ્નસુધ્ ધાીં નથી કયાા. અમી સમજી જાય છે કે , આ માખહતી દીખપ્ત ફોઈએ જ
આપી હશે. તે ઘેર જઈને વસીંતને આ અીંગે જાણ કરે છે. વસીંત બીજે ખદવસે સવારે આ બાબતે
કૃ ષ્પ્ણકાીંત સાથે ઝઘડો કરે છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહે છે કે એમને કીં ઈ જ િબર નથી. પણ વસીંત તેમનો
ખવશ્વાસ કરતી નથી. તે મેઘનાને વૃીંદાવન સીંકુલ જવાની ના પડી દે છે . એ જ સમયે
ગીતાબહેન સોમાણી આવીને પોતાના દીકરા માટે મેઘનાનો હાથ માીંગે છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત તો
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ધન્ય ધન્ય થઈ જાય છે . છતાીં થોડી વાર પહેલાનુીં વસીંતનુીં રૂપ જોયેલુીં એટલે આ બાબતમાીં
દીકરીની મા જ ફેં સલો કરશે એમ કહે છે . મેઘનાના વતાનથી તે આ ખવવાહ માટે રાજી છે એમ
સમજાય છે એટલે ગીતાબહેનની ઘેર એમના દીકરાને જોવા જવા વસીંત તૈયાર થાય છે . જો કે
વસીંત એ લોકોને પૂછે તો છે જ કે એમના સ્ટે ટ્સ રમાણે એમને છોકરી મળી જ રહેત તો ય
એમણે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ઘેર શા માટે માીંગુ નાખ્યુીં ?
ખમખસસ સોમાણી કહે છે એમને મેઘનાનો શાીંત ધાખમાક સ્વભાવ અને ભખક્તના સીંસ્કાર િુબ
ગમી ગયા હતા એટલે. વસીંતને આ વાત બહુ ગળે તો નથી ઉતરતી, પણ ના પાડવા માટે
કોઈ દે િીતુીં કારણ પણ નહોતુીં. અમીની પરીક્ષા પૂરી થતાની સાથે જ મખહનામાીં જ મેઘનાના
લગ્ન થઇ જાય છે . અને મેઘના ચાલી જાય છે . મેઘનાના લગ્નમાીં ખવદાય વિતે કૃ ષ્પ્ણકાીંત , અમી
કે વસીંત મેઘનાને મળી જ નથી શકતાીં. અને મોટા-મોટા લોકો આગળ પોતાના માબાપની
આ લોકોને મન કોઈ ખકીં મત નથી એ ય અમીને સમજાઈ ગયુીં. એટલે અમી વસીંત આગળ ઘેર
ગયા પછી ફખરયાદ કરે છે . પણ મી.સોમાણીથી અીંજાઈ ગયેલા કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કશો ફે ર નથી
પડતો. તેમને વસીંત અને અમી વાીંકદે િા લાગે છે .
મેઘનાના લગ્નના બે ખદવસ પછી જ વૃીંદાવન સીંકુલમાીં નવા ખનમાયેલા ટર સ્ટીઓની ખમખટીં ગ
હતી. એમાીં બે પક્ષ થઈ ગયા હતા. તેમની વચ્ચે ઝઘડો થાય છે ને કૃ ષ્પ્ણકાીંત અને બીજા ત્રણેક
ટર સ્ટીઓને બીજા પક્ષના લોકો મારે છે . એમને હોખસ્પટલમાીં દાિલ કયાા છે તે જાણીને વસીંત
અને અમી ત્યાીં દોડી જાય છે . ત્યાીં કે મ કરતાીં આ લોકોને જ માર પડ્યો એ જાણવાનો રયાસ
કરતાીં વસીંત અને અમી બીજા ટર સ્ટીઓ જે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને અહીીં લઇ આ્યા છે . તેમની સાથે
ઝઘડી પડે છે . કૃ ષ્પ્ણકાન્તને દવાિાનામાીં દાિલ કરનાર ટર સ્ટીઓના ખવરોધને અવગણીને
પોલીસની મદદથી વસીંત અને અમી કૃ ષ્પ્ણકાન્તને એ િિડધજ હોખસ્પટલમાીંથી સારી
ખવશ્વસનીય હોખસ્પટલમાીં દાિલ કરીને મોડી રાતે ઘેર પાછા આવે છે . સવારે છાપામાીં
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આવેલા સમાચારોને કારણે વસીંત અને અમી વૃીંદાવન સીંકુલમાીં કહેવાતા અધ્યાત્મવાદીઓ
અને ધખમાષ્ઠ લોકોની ટર સ્ટની સીંપખિ માટે ની સાઠમારીનુીં રાજકારણ સમજે છે . અને એમનુીં
મન ખવતૃર્ણાથી ભરાઈ જાય છે . સવારથી તેમની ઘેર પત્રકારો ઇન્ટર્યૂ લેવા માટે કૉલ કરે
છે . અમી બધાને ઇન્ટર્યૂ આપવાની ના પાડી દે છે .
ટર સ્ટીઓમાીં પડી ગયેલા બે ગ્રુપને કારણે જે જુ ના કાયાકતાાઓ શાસ્ત્રીજીની ખવરદ્ધમાીં ગયા છે
તેમની ઉપર શાસ્ત્રીજીના પક્ષમાીં રહેલા લોકો જાસૂસી કરે છે , એટલે જ ડૉટટર સવારમાીં જ
વસીંતને ફોન કરીને કહે છે કે , હવે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ઘેર રાિીને જ સારવાર કરાવો, હોખસ્પટલમાીં
એ સીંપૂણા સલામત નથી. અને વસીંત અને

અમી તેમને ઘેર લઇ આવે છે. મેઘનાનો

કૃ ષ્પ્ણકાીંતના મોબાઈલ પર તેમની પખરખસ્થખત જાણવા ફોન આવે છે . અમી અને વસીંત તેને
આશ્વાસન આપીને કશુીં ખચીંતાજનક નથી એમ જણાવે છે . પછી કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ઘેર લઇ આવે
ત્યારે તેમની સાથે ય મેઘનાની વાત કરાવી તેને ખનખિત રહેવાનુીં કહે છે . મી.સોમાણી ખવદે શ
ચાલ્યા ગયા છે અને ખમખસસ સોમાણી િરાબ તખબયતનુીં બહાનુીં કાઢીને કોઈ તેમનો સીંપકા
ના કરી શકે એટલે તેમના ફામાહાઉસમાીં રહેવા ચાલ્યા ગયા છે . અમીને િુબ ગુ સ્સો આવે છે
કે આ કહેવાતા ગુરભાઈ, બહેન પોતાના વેવાઈ કૃ ષ્પ્ણકાન્તની તખબયતના સમાચાર પૂછવા
જેટલો ય ખવવેક બતાવતા નથી. જે લોકો શાસ્ત્રીજીના ભાઈ ભત્રીજાને ટર સ્ટના વારસદાર
બનાવવાના ખનણાયની ખવરદ્ધ છે તે લોકો જો આ ખનણાયની ખવરદ્ધ અથવા વૃીંદાવન સીંકુલની
અીંદર હાલમાીં ચાલતી રવૃખિઓ ખવર્ે ક્યાીંક મ્હોીં િોલે, તો તેમની ઉપર અને તેમના
પખરવારજનો ઉપર શાસ્ત્રીજીના પક્ષમાીં રહેલા લોકો જીવલેણ હુ મલા પણ કરે છે. ધમાને નામે
ચાલતા આવા ધખતીંગને કારણે દીખપ્ત ફોઈ જેવા કે ટલાય વખરષ્ઠ સ્વાધ્યાયીઓએ વૃીંદાવન સીંકુલ
જવાનુીં બીંધ કયુું છે . તે લોકો આ બધી િબરોથી ખવક્ષુબ્ ધ થઈ ગયા છે . ઘણા જ્ઞાની
કાયાકતાાઓ જે શાસ્ત્રીજીના આ ખનણાયનો ખવરોધ કરે છે તેમને ટર સ્ટની શાળાઓમાીંથી
અપમાખનત કરીને કાઢી મૂકવામાીં આ્યા છે .
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વસીંતને થાય છે કે , હવે તો કદાચ કૃ ષ્પ્ણકાન્તની આીંિ ઉઘડશે. પણ તેની આ આશા વાીંઝણી
છે , કૃ ષ્પ્ણકાન્ત તો અીંધ ભક્ત છે . પોતાની બુખદ્ધથી જે િોટુીં થઇ રહ્યુીં છે તે ખવર્ે ખવચારવાની
કદાચ એમનામાીં તાકાત જ નથી. તેમણે ગુરજીને અનુસરવાને જ ધમા માની લીધો છે . તેમને
મન ગુરજીનો ખવરોધ કરનાર બધાીં જ પાપી છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંતને થોડુીં સારીં થાય છે ત્યારે ફરી એક
વાર અમી તેમની સાથે વસીંતનો પક્ષ લઈને બાિડી પડે છે . અને તેમને ચોખ્િા શબ્દમાીં કહે
છે કે અધમા થઇ રહ્યો છે , છતાીં ય માત્ર ગુરજીને પક્ષે રહીને મોટા કહેવડાવવાની અને પુણ્ ય ને
સ્વગા રાખપ્તની લાલચે તમે અધમાના પક્ષે છો એના માટે મને તમારી શરમ લાગે છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત
પોતે િોટા છે તે સ્વીકારવા જ તૈયાર નથી. અમી તેમને કહે છે કે , એમને આજની પેઢી
અખવચારી, અખવવેકી ને માગા ભૂલેલી લાગે છે , તો એમનામાીંથી આ પેઢીને માગા બતાવવા
કોઈ કે મ ગાીંધી કે ખવવેકાનીંદ જેવા રોલમોડેલ ના બન્યા ? તે કહે છે કે , એક સમયે એમણે
તેને વાસનાનુીં ફળ કહી હતી ને તો ભલે એમ, પણ ફળનો શુીં વાીંક ? એ તો એની મેળે ઉગે.
પણ અમીને કહેતા દુ ઃિ થાય છે કે તેઓ તો એક પરોપજીવી જીવડુીં છે , જે ગુરજીની કીખતાના
લોભે અને સ્વગાની લાલચે એમની પર નભે છે . એમનો એ આધાર જો િસી જશે ત્યારે તે કોને
આધારે જીવશે ? અને તે પોતાના રૂમમાીં ચાલી ગઈ. કૃ ષ્પ્ણકાીંત સ્તબ્ધ થઇ જાય છે , પણ
છતાીં હજી તેમને પોતાના વાીંકને બદલે વસીંતનો જ વાીંક લાગે છે .
લગભગ બે મખહના પછી હખનમૂનથી પાછી આવેલી મેઘના ઘણી બધી ભેટ ,સોગાદો લઈને
ઘેર મળવા આવે છે . અને બે-ત્રણ કલાકમાીં જ ચાલી પણ જાય છે . મેઘનાને જોઈને વસીંત અને
અમી બીંનેને એમ થાય છે કે , તે નવપરખણતા જેવી રફુલ્ લ ને ઉત્સાહી નથી લાગતી પણ
થાકે લી અને દુબાળ થઈ ગઈ હોય એવી લાગે છે . બે ય મેઘનાને પૂછે છે પણ િરાીં પણ મેઘના
કહે છે કે ખચીંતા કરવા જેવુીં કાીંઈ નથી એ ફરી ફરીને થાકી ગઈ છે .મેઘનાના ગયા પછી અમી
એ જ ચચાા ફરી કરે છે . તેણે બીજી એક વાત પણ નોીંધી હોવાનુીં વસીંતને જણાવે છે કે , આ
વિતે મેઘનાએ ગુરજી અને તેમની રવૃખિઓ અીંગે કોઈ જ ચચાા કરી નથી. વસીંત કહે છે કે ,
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એમાીં શુીં એને િબર છે કે , એ લોકોને એમાીં રસ નથી એટલે એમને દુ ઃિ ના થાય માટે એની
ચચાા ના કરી. સમજ કે તે લગ્ન પછી ઠરેલ અને શાીંત થઈ ગઈ છે . પણ અમીને આ િુલાસો
ગળે ઉતરતો નથી. સાીંજ ે કૃ ષ્પ્ણકાીંત બધી મોીંઘી ભેટ, સોગાદ જોઈને િુશ થાય છે અને મેઘના
પોતાને મળવા કે મ ના રોકાઈ તેનુીં કારણ પૂછે છે . વસીંત કહે છે કે એ લોકોએ મેઘનાને
રોકાવા ઘણો આગ્રહ કયો પણ એને ત્યાીં ઘણા કાયાક્રમો હજી બાકી છે એટલે રોકાઈ શકે તેમ
નહોતી. પણ કૃ ષ્પ્ણકાીંતને એની વાતનો ખવશ્વાસ આવતો નથી. તેમના મતે મેઘનાના
સાસખરયા મોટા લોકો છે અને આટલી બધી ભેટસોગાદો તેમના તરફથી મળી હોવાથી
તેમની ઘેર જઈને એમણે અને વસીંતે તેમનો આભાર માનવો જોઈએ. દીકરીને મળવા આવવા
દે વાની રજા માીંગવી જોઈએ. આમે ય આપણે દીકરીવાળા એટલે નમતાીં રહેવુીં જોઈએ. વસીંત
તેમની સાથે સહમત નથી. તેનુીં કહેવુીં એમ છે કે , જેના ગુર સામાખજક ક્રાીંખતના રણેતા હોય
તેમણે પણ આવુીં માનવુીં ના જોઈએ, અને છતાીં ય એમને એમ લાગતુીં હોય તો એ ફોન કરીને
મેઘના તથા વેવાઈ સાથે વાત કરી લે. કૃ ષ્પ્ણકાીંત મેઘના સાથે વાત કરી લે છે . વારેવારે એને
બોલાવવા છતાીં તે આવી શકે નખહ, એટલા કાયાક્રમોમાીં ્યસ્ત છે . પછી એની નણીંદ પૂજાને
એ લોકો ખવદે શ ભણવા મોકલે છે એની પાટીમાીં આ લોકોને જાય છે . ત્યાીં પૂજા અમીને કહે
છે , એને બહાર ભણવા જવાની સહેજ ે ઈચ્છા નથી છતાીં આ લોકો મોકલે છે . અમી પાછા
વળતા ગાડીમાીં આ વાત વસીંતને કહે છે , અને આ તો માબાપની સરમુખ્ યારશાહી જ
કહેવાય એમ કહે છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંતને આ ટીકા ગમતી નથી.
એના પછી ચારેક ખદવસ પછી કૃ ષ્પ્ણકાીંત ઘેર નહોતા અને ધોધમાર વરસાદમાીં અચાનક મેઘના
ભીીંજાઈને આવે છે અને આવતાની સાથે જ અમીને વળગીને િુબ જ રડે છે . અમી ગભરાઈને
વસીંતને ઊીંઘમાીંથી ઉઠાડી બોલાવી લાવે છે . બીંને જણના િુબ પૂછવા છતાીં તે કીં ઈ જ બોલતી
નથી. ઘણી વાર પછી તે તૂટક તૂટક શબ્દોમાીં એટલુીં જ કહે છે કે , તે એ ઘર છોડીને આવી છે .

103

અને તે સીંસ્કાર સાથે રહી શકે તેમ નથી. પછી તે વસીંતને પૂછે છે કે , એ લોકો એને એ ઘેર
પાછી તો નખહ મોકલેને ?
વસીંત તેને આશ્વસ્ત કરે છે કે , એની મરજી ખવરદ્ધ તે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને પણ કોઈ જ પગલુીં નહીીં
ભરવા દે . મેઘના થાકીને સુઈ જાય છે . ત્યારે ગીતા બહેનનો ફોન આવે છે , મેઘના ત્યાીં છે કે
કે મ, તે જાણવા. વસીંત કહે છે મેઘના ત્યાીં છે . ગીતાબહેન પૂછે છે કે ટલા વાગ્યે તેને લેવા ગાડી
મોકલે ? વસીંત જણાવે છે , મેઘનાની તખબયત સારી નથી તે હમણાીં એમને ત્યાીં જ રોકાશે ,
અને ફોન કાપી નાિે છે .
મેઘના ઊીંઘીને ઉઠયાીં પછી િુબ દુ ઃિ સાથે આટલા ખદવસોની વાત કરીને અમીને જણાવે છે
કે , તેનો પખત સીંસ્કાર નપુીંસક છે . માટે તે ઘર છોડીને આવી છે . અમી વસીંતને વાસ્તખવકતા
જણાવે છે . અકળાયેલી વસીંત અમીને મેઘનાનુીં ધ્યાન રાિવાનુીં કહીને ઘેરથી નીકળી પડે છે .
અને સીધી મી.સોમાણીની ઘેર જઈને ગીતાબહેન અને મી.સોમાણી સાથે મેઘનાની ખજીં દગી
બગાડવા માટે સિત ઝઘડો કરે છે . ગીતાબહેન પહેલાીં તો હકીકતથી અજાણ હોવાનુીં નાટક
કરે છે . અને વસીંતને મ્હોીંએ આવી વાતો શોભતી નથી ને આપણે કે વા હોમહવન અને પૂજાપાઠ કરાવનારા ઘરના, જેવી વાતો કરીને વસીંતને શાીંત કરવાનો રયાસ કરે છે . પોતાના
રૂખપયાના જોરે ડારો દે વાનો ય રયાસ કરે છે . પણ વસીંત ડયાા ખવના એમની ચાલ ઉઘાડી
પાડતા કહે છે કે ,એ લોકોને એમ હશે કે મોટા ઘરની વહુ ના લેબલને કારણે શાીંત અને ગભર
મેઘના કદી મોઢુીં નખહ િોલે, વળી આટલી બધી સીંપખિની એક માત્ર વારસદાર એ લોભ ય
કાીંઈ જેવો તેવો નથી, બીજી કોઈ યુવતી હોત તો એમને બ્લેકમેઇલ કરીને મનફાવે તેમ
ખજીં દગી જીવત. આટલા માટે જ એમણે મેઘનાને િુશ કરવા કૃ ષ્પ્ણકાીંતના અખભમાનને પોષ્પ્યુીં.
અને ભોળી મેઘનાને પાઠપૂજાને નામે હેળવી હતી. એમના પખરખચત વતુાળમાીં તો એમને
મેઘના જેવી શાીંત, સહનશીલ અને ધાખમાક યુવતી મળવાની નહોતી. અને લગ્નને આટલા
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મખહના થઈ ગયા એટલે એમને તો બધુીં એમનાીં પલાખનીંગ મુજબ થઈ રહ્યુીં છે એમ પણ લાગ્યુીં
હશે. મેઘના અને પૂજાની મૈત્રીને કારણે એમની યોજનામાીં ખવઘ્ન ના આવે એટલે જ કદાચ
એમણે પરાણે પૂજાને ફૉરેન મોકલી આપી. અને પછી તે ઊીંડા દુ ઃિ સાથે ગીતાબહેનને પૂછે
છે કે , શુીં કામ એમણે એમનાીં નપુીંસક દીકરા સાથે મેઘના જેવી કુ મળી યુવતીને બાીંધીને એના
જીવનનો ભોગ લીધો ?
ત્યારે અત્યાર સુધી વસીંતની સામે ના આવેલા મી.સોમાણી એ સમયે અીંદરથી બહાર આવીને
આ દુષ્પ્કૃત્ય માટે માફી માીંગે છે . છતાીં એ અખભમાની

બાઈ ગીતા વસીંતને ગોકીરો

મચાવવાથી મેઘના અને સાથે તેમનુીં કુ ટુીં બ ય બદનામ થશે એવી ધમકી આપે છે . અને સાથે
વસીંત સામે જો મેઘના ચૂપ રહે તો મેઘનાને નામે અહીીં કે ફૉરેન બેંકમાીં જ્યાીં માીંગે ત્યાીં ને
જેટલા માીંગે તેટલા રૂખપયા મૂકી આપવા સાથે મેઘનાને પોતાની અીંગત ખજીં દગી પોતાની
ઈચ્છા મુજબ જીવવાની સ્વતીંત્રતા અને જેની સાથે સીંબીંધ રાિવો હોય તેની સાથે સીંબીંધ
રાિવાની છૂટ, વળી મેઘનાના બાળકને પોતાના વારસદાર તરીકે સ્વીકારવાનો રસ્તાવ મૂકે
છે . ક્રોધથી વસીંત ગીતાબહેન પર ધસી જાય છે પણ એ પહેલા ખમ.સોમાણી જ પોતાની
પત્નીનુીં ગળુીં દબાવે છે , વસીંત ગીતાબહેનને છોડાવે છે . મી.સોમાણી પોતાની પત્ની વતી
વસીંતની માફી માીંગીને તેને કહે છે કે , એમણે ધીંધા માટે અનેક િોટા સોદા કયાા છે પણ કદી
જીવતા માણસનો સોદો કરવા જેટલા હજી અધમ થયા નથી. તેઓ વસીંતને ડાયવોસા માટે
જરૂરી પેપસા મોકલાવી દે શે એમ જણાવે છે . સાીંભળીને ફરી ગીતાબહેન વીફરે છે . ફરી એક
વાર વસીંતને સમાધાન કરવાનુીં કહે છે . ત્યારે વસીંત કહે છે જે કરોડોની સીંપખિનુીં ગાજર તેઓ
એમની સમક્ષ લટકાવે છે , એનાથી તેઓ પોતે એક ચપટી સુિ િરીદી શક્યા નથી, એટલુીં
ય સમજી નથી શકતાીં િબર નહોતી કે એ લોકો આટલા મૂરિ હશે. અને પછી હવે એનો
વકીલ એ લોકોનો સીંપકા કરશે એટલુીં કહીને તે ઘેર પછી ચાલી જાય છે .
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એ ઘેર પહોીંચી ત્યારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત આવી ગયા છે અને અમીએ તેમને બધુીં ચોખ્િુીં જ જણાવી
દીધુીં છે . છતાીં તેમને વસીંતનુીં ખમ.સોમાણીને ઘેર જઈને ઝઘડો કરવુીં ગમતુીં નથી. હજી તેમને
સમાધાન કરાવી મેઘનાને સમજાવીને સાસરે પાછી મોકલવી છે . પોતાની દીકરીના સુિ દુ ઃિ કરતાીં તેમને પોતાની રખતષ્ઠા અને લોકો શુીં કહેશે તેની ખચીંતા છે . વહાલી દીકરીના
ભખવષ્પ્યની એમને પડી નથી. તેઓ કહે છે કે , મેઘના શાીંત થાય એટલે ગીતાબહેન સાથે
ખમખટીં ગ કરીને કોઈ રસ્તો કાઢીશુીં. વસીંત તેમને ગીતાબહેને સૂચવેલા રસ્તાવની પણ વાત કરે
છે . તો તેઓ વસીંત સામે ટગર ટગર જોયા કરે છે . મેઘના અીંદરથી અમીનો હાથ પકડીને દોડી
આવે છે ને પૂછે છે કે હવે આ રસ્તાવનો એમની પાસે શુીં જવાબ છે .
કૃ ષ્પ્ણકાીંત થોથવાતી જીભે કહે છે તેઓ શુીં કહે તે એમને સમજાતુીં નથી. ત્યારે મેઘના તેમને
પૂછે છે કે - ગીતાબહેને એના ચાખરત્ર્ય પર કીચડ ઉછાળયો છે અને એમને કીં ઈ કહેવાનુીં નથી ?
વસીંત અને અમી મેઘનાનુીં આ નવુીં રૂપ જોઈ રહ્યાીં. આજે મેઘનાએ જેનો તે આીંધળો ખવશ્વાસ
કરતી હતી તે ખપતાને રશ્ન પૂછવાની ખહીં મત કરી હતી તેમને થાય છે કે , દુ ઃિના અનુભવો
સ્ત્રીને પખરપક્વ બનાવી દે તા હશે. કૃ ષ્પ્ણકાીંતભાઈ જવાબમાીં કહે છે કે , એમને કે ટલુીં દુ ઃિ થયુીં
તે તેઓ મેઘનાને સમજાવી શકે તેમ નથી. મેઘના કહે છે , માત્ર દુ ઃિ થયુીં દુ ઃિ ? એની મમ્મી
તો ક્ષણના ય ખવલીંબ ખવના ત્યાીં ધસી ગઈને એને િાતરી છે કે એ લોકોને બરોબર ઝઘડીને
એમને ધમકાવીને આવી હશે.
છતાીં ય કૃ ષ્પ્ણકાીંત ખમખટીં ગ કરીને બીજાની સલાહ લેવાનુીં કહે છે , ત્યારે મેઘના કહે છે , એનુીં
રદશાન કરવુીં રહેવા દે . જો તે આ ઘરમાીં ના રહે તેમ ઇચ્છતા હોય તો એને સીધુીં કહે તે
અહીીંથી ચાલી જશે. એમ કહીને તે દોડીને ઘર બહાર જવા જાય છે . પણ અમી તેને બળપૂવાક
પકડી રાિે છે . ને વસીંત કહે છે કે , એની બાબતમાીં જે કોઈ ખનણાય થશે તે મેઘના પોતે જ
લેશ.ે અને મેઘનાનુીં ગૌરવ હણાય એવુીં કશુીં ય તે થવા નહીીં દે . ને જેને આ વાત મીંજુર ના હોય
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તે ઘર છોડીને જઈ શકે છે . અકળાયેલા કૃ ષ્પ્ણકાીંત જીવ પર આવીને કહે છે કે , આ ઘર એમનુીં
છે . ત્યારે વસીંત કહે છે , એમનુીં તો મકાન હતુીં, એને જાત ઘસીને અને હૂ ીં ફ આપીને ઘરપણુીં
વસીંતે આપયુીં છે . માત્ર િચા આપીને રહી શકાય તેને ગેસ્ટહાઉસ કહેવાય.
અમી, મેઘના અને વસીંત ત્રણે એક થઈને આ બાબતમાીં કોઈ જ સમાધાન કરવાની ઘસીને
ના કહી દે છે . એમની વાત કોઈ સમજતુીં નથી ને એમની આટલી ઈિત-આબરૂ ધૂળધાણી
થઇ જશે એ બીકે કૃ ષ્પ્ણકાીંત આકળ-ખવકળ થઈ જાય છે . પણ એમનુીં કીં ઈ જ ચાલતુીં નથી. એ
થોડા થોડા ખદવસે સમાધાનની વાતો કયાા કરે છે પણ આ ત્રણે ય ટસના મસ થતાીં નથી.
કૃ ષ્પ્ણકાીંત ભાઈ ગુરજીને નામે મેઘનાનુીં ઈમોશનલ બ્લેકમેઈખલીંગ કરવાનો રયાસ કરે છે . તેઓ
કહે છે , ગુરજીમાીં તો એને ખવશ્વાસ છે ને ? ગુરજીની હાજરીમાીં તેઓ ખમખટીં ગ કરશે. મેઘના
કહે છે એને િબર નથી કે એને એમનામાીં હવે ખવશ્વાસ છે કે કે મ. એની વાત સાીંભળીને
કૃ ષ્પ્ણકાીંતને િુબ આઘાત લાગે છે . ત્યારે મેઘના સ્પષ્ટ શબ્દોમાીં કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કહે છે કે , એના
મનમાીં એના પપપા કે વી ભ્ય છબી એણે કીં ડારી હતી, પણ વૃીંદાવન સીંકુલમાીં ચાલતા
ભ્રષ્ટાચારને ટે કો આપીને એમણે એ છબીને િરડી નાિી છે . અને છતાીં કૃ ષ્પ્ણકાીંતે ખમખટીં ગ
નક્કી કરી છે એ જાણીને મેઘના ચોખ્િા શબ્દોમાીં કહી દે છે કે , એની નામરજી છતાીં ય જો
તેઓ જ્યાીં જયારે પણ ખમખટીં ગ ગોઠવશે તો તે ત્યાીં જઈને સ્પષ્ટ કહેશે કે એની ખજીં દગીમાીં
દિલ દે વાનો એમને કે ગુરજીને કોઈને પણ અખધકાર નથી.
ઉલટુીં , હવે અમી પાસેથી માની પીડા અને એકલતા જાણ્યા પછી એક ખદવસ મેઘના વસીંતને
કહે છે કે એમને િાતર આટ-આટલા સમાધાનો કરીને વસીંતને દુ ઃિ,એકલતા ખસવાય શુીં
મળયુીં ? એ શા માટે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને છોડી નથી દે તી ? શા માટે આ ખનષ્પ્રાણ સીંબીંધોનો બોજ
વેંઢારે છે ?
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આ વાત પછી અમી, મેઘના બહાર જાય છે , સાીંજ ે સીધા એ ત્રણે જણા વકીલની
અપોઈીંટ્મેન્ટ લીધી છે ત્યાીં મળવાના છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત આવીને ફરી એકવાર વસીંતને સમાધાન
માટે સમજાવવાનો રયાસ કરે છે . એમને િબર પડી ગઈ છે કે આ લોકો વકીલની પાસે
જવાના છે . ત્યારે તેઓ ફરી વસીંતને કહે છે કે , એ લોકો એમની સલાહ લે. આ મેઘનાના
ભખવષ્પ્યનો સવાલ છે . તેઓ, ગુરજી ને ગીતાબહેન આટલુીં મથી રહ્યા છે અને આ લોકો
તોડવાની વાત કરે છે . વસીંત કહે છે કે , એમને ક્યારે સમજાશે કે આ ગીતાબહેનની હલકટાઈ
છે . તે કહે છે કે , જયારે ગીતાબહેને આવી વાખહયાત વાત કરી હતી ત્યારે િુદ એના પખતએ
ગુસ્સે થઈને એનુીં ગળુીં દબા્યુીં હતુીં, એ પારકા માણસને મેઘનાના ગૌરવનો ખ્યાલ હતો પણ
કૃ ષ્પ્ણકાીંત બાપ થઈને એમને દીકરીના સુિ કરતાીં પોતાની ઈિત-આબરૂને રખતષ્ઠા વધુ
વહાલા છે . અને તે કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કહી દે કે , હવે એમનાીં બીંનેનાીં માગા જુ દાીં પડે છે . હવે તે
કૃ ષ્પ્ણકાીંત સાથે રહીને લોકોને દે િાડવા સુિી કુ ટુીં બનુીં નાટક કરી શકે તેમ નથી. આ બેવડા
જીવનની કાવડ ઊીંચકીને થાકી ગઈ છે . સાથે રહેવા માત્રથી સહજીવન થઈ જતુીં નથી. હવે
તેઓ જુ દાીં જ થઈ જાય તે જ યોગ્ય છે . કૃ ષ્પ્ણકાીંત પૂછે છે એટલે વસીંત છૂટાછેડાની વાત કરે
છે ? વસીંત કહે છે કે , હા, વાત તો છૂટાછેડાની જ છે પણ હવે તેનો કોઈ અથા નથી. એટલે તે
ઈચ્છે છે કે તે બીંને હીં મેશ માટે અલગ થઈ જાય. એ મા,દીકરીઓ મળીને એમનાીં જીવનની
ગૂીંચ ઉકે લશે. કૃ ષ્પ્ણકાીંતે એમનાીં ઘરમાીંથીને જીવનમાીંથી ચાલ્યા જવુીં. કૃ ષ્પ્ણકાીંત ડૂ બતો માણસ
તરણુીં પકડે એમ હવાખતયાીં મારતા કહે છે , આ ઉીંમરે જુ દા પડવાનીવાત શોભે છે ? આવી
મુિાામી ના કરે તેઓ તેમની કોઈ ફરજને ચુક્યા નથી.
વસીંત કહે છે કે , "-મને સલામતી મળી, સગવડો મળી. પણ મારા મનનુીં શુીં ? મારા િાલીપાનુીં
શુીં ? એ અગખણત એકલવાયી રાતોએ મારા રોમેરોમમાીં તમારા માટે જાગેલી ઝીં િનાનુીં શુીં ?
ના કૃ ષ્પ્ણકાીંત. આપણે એકમેક માટે ખનમાાયા જ નથી. અને આ વાતને ઉીંમર સાથે શી
ખનસ્બત?” [9]
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વસીંત કહે છે કે , એમને બાીંધી રાિે એવુીં કશુીં જ હવે બાકી નથી, ત્યારે કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહે છે ,
એમની દીકરીઓ છે ને ? અને તેઓ એમની આડે નખહ આવે. વસીંત કહે છે દીકરીઓની
પણ એ જ ઈચ્છા છે કે , તેઓ જુ દાીં થઇ જાય અને દીકરીઓને એની સાથે રહેવુીં છે . પોતાનુીં
અખસ્તત્વ સીંકટમાીં છે એ ઘડીએ પણ હજી કૃ ષ્પ્ણકાીંત કહે છે કે , મેઘનાના ડાયવૉસાની વાતો
કરો છો, વળી એ લોકો ય અલગ થવાની વાતો કરે છે , લોકોમાીં કે વી જાત-જાતની વાતો થશે,
અફવા...બદનામી...ખનીંદા...થશે એનો ખ્યાલ છે ? વસીંતને થાય છે કે આ માણસ હીં મેશા
પોતાનો ને બીજાનો જ ખવચાર કરે છે . આજે છુટા પડવાની ક્ષણે પણ એમને લોકો શુીં કહેશે
એની ખચીંતા છે , પોતાના સ્વજનોને કે વુીં લાગશે તેની ખચીંતા નથી..
અને તે સ્વસ્થતાથી સપાટ શબ્દોમાીં કૃ ષ્પ્ણકાીંતને કહી દે છે કે , તેઓ એમના ઘરમાીંથી
જીવનમાીંથી ચાલ્યા જાય, એમને ક્યાીં રહેવુીં તે એ જાણે. એમને દર મખહને જીવન ખનવાાહ માટે
ખનયખમત રૂખપયા મળતા રહે તેની ્યવસ્થા કરી આપવી. દીકરીઓને એમને મળવુીં હશે તો
વસીંત નખહ રોકે બાકી એમનો આ ભવનો ઋણાનુબીંધ પૂરો થયો. અને સ્તબ્ધ ઉભેલા
કૃ ષ્પ્ણકાીંતને ત્યાીં જ છોડી તે પોતાના બેડરૂમમાીં જઈને દરવાજો બીંધ કરી દે છે ને બહાર
ટકોરા પડ્યાીં કરે છે , એની પરવા કયાા ખવના બાથરૂમમાીં જઈને માથાબોળ નાહી લે છે , જાણે
એમના સીંબીંધના નામનુીં નાહી નાખ્યુીં.
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આ નિલકથાની નારી સંિેદનાઓ અને નારી સમતયાઓ :
અહીં સહુ પહેલા િૈધવ્યની સમતયા :
કૃ ષ્પ્ણકાન્તની માતા િુબ નાની ઉીંમરમાીં ખવધવા થઈ હતી અને એ સમયે તો ખવધવા
પુનખવાવાહ કરી જ નહોતી શકતી. એટલે એને ધમા સિા દ્વારા ઘેરવામાીં આવી. એને આિો
ખદવસ ્યસ્ત રહે માટે ઠાકોરજી આપવામાીં આ્યા, જેને ઉઠાડવા, નવડાવવા, િવડાવવા,
સુવાડવા, કથાકીતાન,ભાગવત સપ્તાહ, રામનવમી અને જન્માષ્ટમીના ઉપવાસ, ગણપખત
ચોથના લાડુ ને શીતળા સાતમની ટાઢી રસોઈ આજે લઘુ રદ્ર અને કાલે સત્યનારાયણની
કથા. સ્વતીંત્ર રીતે ખવચારવાનો સમય જ નહીીં અને અને અભ્યાસના અભાવે અખવકખસત
ખવચારશખક્ત એટલે કહેવાતા ધમાધ્ યાન,બાહ્યાડીં બરમાીં જ એમનુીં મન કુીં ખઠત થઈને રહ્યુીં . એ જ
એના જીવનો હેતુ બની ગયો. વળી પાપ-પુણ્ યના ગખણત શીિવાયા હશે. જેથી તે સ્ત્રી તરીકે
કહેવાતા ધમાની સિા સામે માથુીં ઊીંચકે નહીીં.વળી તેની શરીરભૂિ ને દબાવવા એને
શીિવવામાીં આ્યુીં કે , શરીર અને મન સીંકોરીને જીવે એ જ સ્ત્રીનુીં િરીં તપ. અને દામ્પત્ય
જીવન માત્ર વીંશવૃખદ્ધ માટે છે . માટે એનો પખત હવે હયાત નથી તો એણે વૃખિઓ પર સીંયમ
રાિીને જીવવુીં. એમણે આજ રીતે જીવતાીં નાના કૃ ષ્પ્ણને ઉછે યો.એટલે આ બાહ્યાડીં બરના
િોટા સીંસ્કાર નાનપણથી કૃ ષ્પ્ણકાીંતના કુ મળા મનમાીં ઝીલાયા અને ઘર કરી ગયા છે . અને
વસીંતની સાસુની વસીંતને પણ ગોિાયેલાીં શબ્દોમાીં ખશિામણ આપે છે કે શરીર અને મન
સીંકોરીને જીવે એ જ સ્ત્રીનુીં િરીં તપ. અને દામ્પત્ય જીવન વીંશવૃખદ્ધ માટે છે . જો કે આ
ખશિામણ એ એની સાસુ માટે એના જમાના રમાણે ઉખચત હતી. કારણકે એમણે વૈધ્ય
પાળવાનુીં હતુીં. પણ એક નવોઢા માટે તે ખશિામણ યોગ્ય નથી એ એમનુીં જડ મગજ સમજી
ના શક્યુીં. અને ઉછ્ળતી જુ વાનીના તોરમાીં જીવતી વસીંતનુીં મન એ સ્વીકારી ના શક્યુીં.
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બીજી સમસ્યા છે : માતાખપતા દ્વારા પોતાની ઈચ્છા પૂરતી માટે સીંતાનોનુીં ઈમોશનલ બ્લેક
મેઈખલીંગ.મરતી વિતે માને આપેલા વચનને કારણે આીંિ મીીંચીને ખવચાયાા ખવના માનુીં
અનુસરણ કરતાીં કૃ ષ્પ્ણકાીંતે પખત-પત્નીના સીંબીંધને ગળે ટૂીં પો દઈ દીધો, હજી બીંનેનો સીંબીંધ
રગાઢ બને, બે ય એકમેકને સમજે તે પહેલાીં જ એ સીંબીંધ મુરઝાઈ ગયો. એ વાસ્તખવક
જીવનની તુલનાએ કહેવાતા સાધુ-સીંતો દ્વારા અપાતા િોટા મૂલ્યોને જ જીવન માનતો થઈ
ગયો.જેને કારણે પખત-પત્ની વચ્ચે પહેલા શારીખરક અને પછી માનખસક અીંતર વધતુીં ગયુીં. વારે
ઘડીએ આત્મોન્નખત અને ભગવદ્પ્રીત્યથે જેવાીં શબ્દોનુીં રટણ કરતા કૃ ષ્પ્ણકાીંતને આ શબ્દોનો
અથા સાચા અથામાીં કદી સમજાયો નથી.
અહીીં 'શગ રે સીંકોરીં 'ના કથાવસ્તુ અને પાત્રો ખવર્ે તેમનાીં લેિમાીં નૂતન જાની લિે છે તે ટાીંકુ
છુીં જેથી વાત વધુ સ્પષ્ટ થાય , "કૃ ષ્પ્ણકાીંત અને વસીંતનુીં ઘર એક જ છે પણ ખવશ્વ જુ દાીં છે ,
કાયાક્ષેત્ર પણ ખભન્ન છે . પખતપત્ની વચ્ચેનુીં મૂકયુદ્ધ કુ ટુીં બના ખવકાસ માટે અખનવાયા એવા
રફુખલ્લત વાતાવરણનો અભાવ સજે છે . સતત ખપતાના ઓછાયામાીં અને આદે શોમાીં જીવતી
મેઘના એવી યુવાસ્ત્રી પેઢીનુીં રતીક છે જે ભારતીય સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓની પરીં પરાને આગળ
વધારવામાીં ખનખમિ બને છે . જયારે અમી સ્વતીંત્ર ખવચારશખક્ત ધરાવતી યુવાપેઢીનુીં રતીક છે .
જો અમી જેવી સ્વાનુભવે ખવચારનારી યુવા સ્ત્રીપેઢી ન હોત તો વસીંતની પેઢીની સ્ત્રીની
સમસ્યાઓ સમસ્યા જ રહી જવા પામત એ હકીકત સામે પણ આીંિ આડા કાન કરી શકાય
તેમ નથી.
'શગ રે સીંકોરીં 'માીં ભારતીય સ્ત્રીની ત્રણ પેઢીનુીં ખનરૂપણ છે . પહેલી પેઢી તે કૃ ષ્પ્ણકાીંતની માતા
જે પરીં પરાગત ભારતીય સ્ત્રીની ભૂખમકામાીં બદ્ધ છે , વસીંતનુીં પાત્ર જે સ્ત્રીઓની સમસ્યા ખવર્ે
ન કહી શકાય કે ન સહી શકાયની અધવચની ખસ્થખતમાીં જીવનારી બીજી સ્ત્રીપેઢી અને અમી
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જેવી ખશખક્ષત, સ્વતીંત્ર રીતે ખવચારનારી અને ખનભીક રીતે ખવચારોને ્યક્ત કરવાની ખહીં મત
પણ ધરાવે છે .” [10]
ત્રીજી સમસ્યા છે શારીખરક અતૃખપ્તની વસીંતના જુ વાનીના સમયમાીં હજી યુવાન પખત-પત્ની
લગ્ન પહેલાીં છૂટથી મળી શકતા નહોતાીં એટલે સ્વભાખવક છે કે બે ય એકમેકની શારીખરક
ભૂગોળથી પખરખચત થવા ઉત્સુક હોય. એ સમયનો દામ્પત્ય સીંબીંધ શરીરથી મન સુધી ક્રખમક
ખવકસતો. અને આમે ય પખત-પત્નીના સીંબીંધનો પાયો જ તીંદુરસ્ત શારીખરક સીંબધ
ીં ો હોય છે .
આમ લગ્નજીવનની શરૂઆતમાીં જ એમનાીં સીંબીંધનુીં પોત ખફસ્સુીં પડી ગયુીં. જે બાબતને વસીંત
સમજી શકે છે તે કૃ ષ્પ્ણકાીંત સમજી શકતા નથી કારણકે એમણે આીંિ મીીંચીને ક્યારેક
ગોસ્વામીજી તો ક્યારેક શાસ્ત્રીજીને અનુસયાા છે . તેમની કોઈ સ્વતીંત્ર ્યખક્તમિા નથી. અને
વસીંત એની સાસુના પછીના જમાનાની સ્ત્રી છે , તે ભણેલી છે.વાીંચે છે , ખવચારે છે . તેની પાસે
નીરક્ષીર ખવવેકબુખદ્ધ છે . પણ આખથાક સ્વતીંત્રતા નથી. પાછા જવુીં હોય તો ઘર નથી. એ બે
બાજુ વહેંચાયેલી છે , ના પૂરી જુ નવાણી છે , ના પૂરી આધુખનકા. ને એટલે જ એને પખતનો
ઉઘાડેછોગ ખવરોધ કરતાીં સમાજનો ડર નડે છે . વળી બે દીકરીઓનો મોહ તેને કારણે તે
સમાધાન કરીને ખજીં દગીનો સમય પસાર કરવાનુીં કબૂલી લે છે . ત્રીજી વાત પખતને સાચા
ખદલથી ચાહે છે , એટલે કદી પખત ખસવાયના પુરર્નો ખવચાર નથી કરી શકતી. છતાીં તે જયારે
શાસ્ત્રીજીનો ઉઘાડો દે હ જુ એ છે ત્યારે અદમ્ય આકર્ાણ અનુભવે છે તેનો પોતાની જાત
સમક્ષ સ્વગત સ્વીકાર કરે છે . પણ એ જે પખરખસ્થખતમાીં મુકાઈ છે તેને કારણે તેનુીં આત્મજ્ઞાન
વધે છે . તેને પોતાના ગૌરવ અીંગે સભાનતા છે . દીકરી હોય કે પખત કોઈની ય દયા એને નથી
જોઈતી. અને નવલકથાને અીંતે જ્યારે તે પખતથી અલગ થઈ જવાનો દૃઢ ખનણાય જાહેર કરે છે
એ પહેલા અનેક વાર તેણે પખતની આીંિ કદાચ િુલે ને તે પાછો વળશે એવી આશા સેવી
હતી. પણ દર વિતે તેને ખનરાશા જ સાીંપડી. નવલકથાના અીંત સુધી કૃ ષ્પ્ણકાીંત પોતાના
સ્વજનોની તુલનામાીં ઈિત, આબરૂ, રખતષ્ઠા અને સમાજના ડરથી મુક્ત નથી થઈ શકતા.
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હકીકતે ધમા શુીં છે એટલુીં ખવચારવા જેટલી તેમની સમજ કદી ખવકસી જ નખહ. ધમાના નામે
વૃીંદાવન સીંકુલમાીં અધમા આચરાઈ રહ્યો છે તે જાણવા છતાીં ્યખક્તપૂજામાીં અીંધ થઈ ગયેલા
કૃ ષ્પ્ણકાીંત સાચા મૂલ્યોને પક્ષે છાતી ઠોકીને ઉભા ના રહી શક્યા, જેને કારણે એમણે ઘર અને
સ્વજનો બે ય ગુમાવવાનો વારો આ્યો અને તો ય તેઓ લોકખનીંદા ને આબરૂની ખચીંતા કરે
છે . પોતાની સામે આવનારા વેરાન જીવનની હજી તેમને કલ્પના જ નથી, કાીં તો શાહમૃગની
જેમ આીંિ મીીંચીને જીવવાનુીં જ એમને મીંજુર છે .
ચોથી સમસ્યા છે માતૃત્ વની : વસીંત જો બે દીકરીઓની મા ન હોત તે કૃ ષ્પ્ણકાીંત સાથે આટલા
વર્ો બળીઝળીને જીવવાને લાચાર ના હોત. અને એટલે જ દીકરીઓ જયારે તે નુીં પીઠબળ
બનીને ઉભી રહે છે ત્યારે તે કૃ ષ્પ્ણકાીંતથી અલગ થઇ જવાનો ખનણાય લેતાીં ગભરાતી નથી.
વસીંતના એની દીકરીઓ જોડે સીંબીંધ જોઈએ તો એક દીકરી જે બાપના પગલે બાપને
અનુસરી રહી છે . એની અને વસીંતની વચ્ચે િાસ્સી વૈચાખરક િાઈ છે . વસીંત અનેક વાર
મેઘનાને સમજાવવાનો રયાસ કરે છે . પણ મેઘના બાપની નજરે જોવા ટે વાઈ ગઈ છે . લગ્ન
પહેલા અને લગ્ન સમયે પણ વસીંત અને અમી તેને વારીં વાર ખવચારવાનુીં કહે છે . પણ બાપમાીં
અીંધખવશ્વાસ ધરાવતી આ છોકરીને ખવચારવાની ટેવ જ નથી. અને લગ્ન પછી બે બાબતે તે
ખવચારતી થાય છે એક તો પહેલા વૃીંદાવન સીંકુલમાીં બનેલી મારામારીની ઘટના અને
આચરાતા અધમાને જાણીને પણ ખપતા ધમાને અને સાચા મૂલ્યોને પક્ષે નથી એ બાબતે
ખવચારતી થાય છે . બાપની તેના મનમાીં રહેલી છબી ડહોળાઈ જાય છે . અને ગુરજી તથા
તેમના કહેવાતા ધમાના મૂલ્યોમાીંથી પણ પખત, ગીતાબહેનના કહેવાતા સીંસ્કારી કુ ટુીં બે કરેલા
દગાને કારણે ખવશ્વાસ ગુમાવે છે . પણ તે નવા જમાનાની સ્ત્રી છે તેનો પખરચય આપતા પોતાને
થયેલા અન્યાય સામે તે ખબલકુ લ ઝૂ કવા તૈયાર નથી. તેને જીવન માણવુીં છે , એના માટે
છૂટાછેડા લેવા ય તૈયાર છે , લોકો શુીં કહેશે એવો ભય તેને સતાવતો નથી. જે દીકરીને એક

113

સમયે મા બાપને સમજતી નથી અને એકલા પાડે છે એવી ફખરયાદ કરતી હોય છે , તે
સ્વાનુભવે માની એકલતા, ખવર્ાદ અને પીડા સમજે છે . હા લગ્ન પછી ભાીંગી પડેલી મેઘનાને
ભય લાગતો હતો કે , પોતાના ખપયરમાીં આશરો નહીીં મળે તો ક્યાીં જઈશ ? પણ સાસરે જીવી
નાિવાની તૈયારી સહેજ ે નથી. કદાચ વસીંતનુીં અને અમીનુીં પીઠબળ ના મળયુીં હોત તો
આત્મહત્યા પણ કરી લેત. પણ મા અને બહેનનુીં પીઠબળ મળયા પછી તે પોતાના ખનણાયમાીં
ખબલકુ લ મક્કમ અને અડગ થઈને ખપતાની સામે પણ ખવદ્રોહ પોકારે છે . િોટા ધાખમાક કે
સામાખજક મૂલ્યોને પણ પડકારે છે . એનુીં જીવન માત્ર એનુીં છે અને તેના અીંગે ખનણાય કરવાની
એક માત્ર સિા એની જ છે . તે કોઈના હાથની કઠપૂતળી નખહ જ બને. અને એનુીં મનુષ્પ્ય
તરીકે નુીં ગૌરવ નહીીં ગુમાવે એ તેનો એક નવી સ્ત્રીનો ખનણાય છે .
અમીને માએ ઘડી છે , એને સભાન રહીને માએ બાપના પડછાયાથી ય દૂ ર રાિી છે . એને
સ્વતીંત્ર વાીંચતા, રમતાીં, ખવચારતા શીિ્યુીં છે . અને પછી ખપતા તરફથી વાસનાનુીં ફળ
કહેવાતા પોતાના જન્મની મા પાસેથી જાણવા મળે લી હકીકતે એના મનમાીં બાપની ખવરદ્ધ,
િોટા મૂલ્યો ખવરદ્ધ એક આક્રોશ જન્મા્યો છે . ને આ આક્રોશ તેના સ્વતીંત્ર ્યખક્તત્વના
ખવકાસના કારણરપ છે . તેના મનમાીં મા માટે જન્મેલા ઉપકાર ભાવને કારણે માની સાથે
સખ્ય ભાવ કે ળવાય છે , માની પીડાને સમજીને તેની અીંદર ્યાપેલા િાલીપા અને ખવર્ાદને
દૂ ર કરીને ફરી એક વાર માને જીવન માણવા તરફ વાળવાના તે રયાસો કરે છે . જે કાખબલે
તારીફ છે . અમીને આ બાબતે સાથ સહકાર મળે છે , ચૌલા અને તેના પખરવારનો. ચૌલાના
પખરવારને કારણે અમી તેના મનની ખછન્નખભન્ન અવસ્થાને સીંભાળીને મક્કમ થાય છે . જો કે
વસીંતની જેમ સમાધાન કરવાની કે માફ કરવાની વૃખિ બીંનેમાીંથી એક્કે ય દીકરીમાીં નથી.
આમ અહીીં ત્રણ પેઢીમાીં બદલાતી જતી નારીરખતમા આપણને જોવા મળે છે .
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એ પછીની સમસ્યા છે ધમાના નામે ચાલતાીં બાહ્ય આડીં બરની : આ નવલકથામાીં ધમાને નામે
થતાીં ધખતીંગ, ધમાને નામે થતો કરોડો રૂખપયાનો ્યવસાય અને જીવનના અને ધમાના સાચા
અને િોટા મૂલ્યો વચ્ચેનો સીંઘર્ા જોવા મળે છે . સાથે જ એ પણ બતા્યુીં છે કે કરોડો રૂખપયા
કે રખતષ્ઠા કશુીં જ સીંબીંધ ટકાવી રાિવા કામ લાગતા નથી.
વસીંતના મનમાીં છે લ્ લે સુધી પીડા છે , એક અણસમજુ બાળક તરફ માને હોય તેવો દયાભાવ
કૃ ષ્પ્ણકાીંત માટે છે . પણ અીંતે એક જાતનો ખતરસ્કાર કે ળવાય છે , જેના કારણમાીં કૃ ષ્પ્ણકાીંતની
પોતાની ઘેટાવ્રુખિ છે . પણ આ કોઈ સ્ત્રીઓમાીં પુરર્ રત્યે અસૂયા કે ઘૃણાભાવ નથી.
ઉપસંહાર : આ બીંને નવલકથાની જે નાખયકાઓ અને સાથે જોડાયેલ મહત્વનાીં સ્ત્રીપાત્રોમાીં
ખવખવધ સમસ્યાને કારણે પોતાની અીંદર આક્રોશ છે , છતાીં અનુપા, અનુરાધા ગુપ્તા,જલ્પા,
તથા વસીંત, મેઘના અને અમી જેવા પાત્રો એ સમજે છે કે , ખમખહર, કૃ ષ્પ્ણકાીંત કે બીજા જે
પુરર્ો સ્ત્રી સાથે અન્યાયકારી વતાન કરે છે , એનાીં મૂળમાીં આપણી પુરર્રધાન સમાજ
્યવસ્થા છે .ક્યાીંક સીંજોગો અને ્યખક્તનો ઉછે ર પણ એના મૂળમાીં છે . માટે જ આપણે જોઈ
શકીએ છીએ કે , આ સ્ત્રીઓના મનમાીં િુબ આક્રોશ હોવા છતાીં તેઓ પુરર્ખવરોધી કે પુરર્
દ્વેર્ી નથી.વળી આ બધી સ્ત્રીઓ પોતાની જાતને ભાગ્યના ભરોસે છોડી દે વામાીં માનતી નથી.
તેઓ ખવચાર અને ખવવેક પૂવાક પોતાની સમસ્યાનો ઉકે લ શોધવાની કુ નેહ અને ધીરજ ધરાવે
છે .એમનામાીં સીંઘર્ા કરવાની તૈયારી છે . અનુપા જાણે છે કે પોતાના સ્વપનો સાકાર કરવા હોય
તો ઘણુીં બધુીં છોડવાની અને તેની ખકીં મત ચુકવવાની તૈયારી પણ રાિવી જ પડે. વળી આ
સ્ત્રીઓ પોતાનો હેતુ ખસદ્ધ કરવા કોઈ અનૈખતક કે ટૂીં કો માગા પસીંદ કરવામાીં માનતી
નથી.પોતાના માગામાીં અડચણરૂપ બનતા ખમખહર માટે અનુપાના મનમાીં કોઈ કડવાશ નથી
જ.જયારે કૃ ષ્પ્ણકાન્તની ખવવેકહીનતા અને બુખદ્ધ શૂન્યતાને કારણે વસીંતના મનમાીં તેમને માટે
દયાભાવ છે , ખતરસ્કાર નથી.વર્ો એણે કૃ ષ્પ્ણકાીંતના બદલાવાની રાહ જોઈ હતી. જયારે
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મેઘના, અમી કે અનુપા જેવી નવી પેઢીની સ્ત્રીઓ પોતાની સાથે માત્ર સ્ત્રી હોવાને કારણે થતાીં
અન્યાય કે શોર્ણ કે સમાજ અથવા ઘરમાીં અપાતા ખદ્વતીય સ્થાન સ્વીકારીને જૂ ની પેઢીની
સ્ત્રીઓની જેમ સમાધાન કરવા તૈયાર નથી, એ પણ એટલુીં જ સ્પષ્ટ છે .
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