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માની  ન શકાય તેવી વાત કહ�વાય;પણ એ હક�કત હતી ક� ગૌર� જયાર� પરણી  યાર� !ટલી 

#સ% થઇ હતી તેથી અનેક ગણી #સ% તો તે િવધવા થઇ  યાર� થઇ.ધનવાન  પિત 

િવલાસને  મેળવી તે -શુ તો જ.ર થયેલી ;પણ તે પછ� ધનવાન પિતના �ચ1 -િવ�ચ1 લ2ણો જોઈ 

તે િનરાશ,હતાશ અને 4ુખી 4ુખી થઇ ગયેલી. લાય5ેર� સાય6સમા ં7નાતક અને અ�7ુના ક થઇ તે 

�5ટ�શ લાય5ેર�મા ં જોબ  પણ કરતી હતી.9જુરાતી,:હ6દ�.મરાઠ� અને બગંાળ� સા:હ ય તો તે 

નાનપણથી  -બૂ -બૂ ઉ સાહ અને શોખથી વાચંતી રહ�લી.આવી સા:હ ય#ેમી ગૌર�એ તો #સ% 

દા@પ યનીવાતાAઓ. 

નવલકથાઓ અને Cવન ચ:ર1ો વાચંી વાચંી પોતાના Dખુમય દા@પ ય Cવનના રંગીન 

 સપનાઓ પણ સેવેલા.પણ આતો ધનવાન પિત હતો;મનવાન તો નામ મા1નો પણ ન હતો.તે તો 

:દલદાર પિતની,:દલોEનથી ચાહનાર પિતની Dખુદ Dખુદ કFપનાઓનો ભHયાિતભHય ભડંાર ભેગો 

કર�ને િપયરથી પિત9હૃ� હJશે હJશે #સ%તાથી છલકાતા હKયે આવી હતી.  સવાર� પોતે વહ�લી ઊઠ� 

નાહ� ધોઈ MEૂપાઠ કર� પિતને #ેમથી જગાડ� તો N7મત કરતો,આળસ મરડતો #ેમાળ પિત 

Mછેૂ:"આટલી વહ�લી ક�મ ઊઠ� ગઈ?આવ માર� પાસે બેસ.માર� પહ�લી બેડ ટ�-આઈ મીન 9ડુ ટ� 

તો R ુ ં જ છે.તાર� બે હોઠોની 9લુાબી ચા અને ચાહ ની Sસુક� લઈને જ,તને ભેટવાનો 

5ેકફા7ટ કર�ને જ,  Uુ ંતો ઊઠવાનો.પછ� જ આપણો ર�VWલુર   ચા-ના7તો કર�Xુ.ં'' તેને બદલે આ 

ધનવાન પિત મહાશય તો ભર Yઘમા,ંરાતે !ની સાથે મોજ માણી હોય  એવી કોઈ  ને યાદ કરતો 

તે�ુ ં નામ બબડતો,નસકોરા બોલાવતો Dતેૂલો ને Dતેૂલો જ રહ�.પોતાને એકલીને જ ચા પીવી 

પડ�,િનરાશાના ના7તાસાથે.પિતની બનેલી ચા ન તો તેમણે માય[ોવેવમા ંતેમના EVયા પછ� ગરમ 

કર�ને અપાય;ક� ન તો તે ફ\ક� શકાય ક� ન તો કોઈ નોકર-ચાકર ક� કામવાળ�ને આપી શકાય. 

સાD-ુસસરા પણ લાડકવાયા એકના એક દ�કરાને કાઈં કરતા કાઈં કહ� શક� તેમ ન 

હતા.પિત Eગે  યાર� તેની મરCમા ંઆવે તેમ Uકુમ કર�:'પહ�લા મા]ંુ માવાવા^ં પાન મગંાવો.ચા 

પછ� મોડ�થી.."પોષાય તેમ હોવા છતાય મJઘી િસગર�ટ  ને બદલે આદતથી મજ`રૂ હોવાથી  બીડ� 
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સળગાવી તેને aંકતો તે ટોયલેટમા ંbસૂતો સાથે સ7ંકાર� ઘરમા ંજવાય-રખાય ક� cકૂાય ન:હ તેવા 

deેC મેગેઝી6સ લઈને, !મા ંજોવા ન ગમે એવા ગદંા નVન �ચ1ોની ભરમાર રહ�તી. 

અધાA કલાક� બહાર નીકળ� તે આવેgુ ં માવાવા^ં પાન મોઢામા ં નાખી ટ�.વી.ચાg ુ કર� 

શેરબEરના સમાચાર આપતી ચેનલ જોવા બેસી Eય.સાથે ઝડપી નજર� 'ઇકોનોિમક ટાઈ@સ'પેપર 

પણ જોતાજોતા થોડ� વાર� કહ�:"હવે માર� ચા આવવા દો,કડક અને ડબલ મીઠ�."આ દર@યાન તે 

ગૌર�ની સામે iુએ તો iુએ.મોટા ભાગે ન જ iુએ."ગૌર� કડક ચા બનાવી ચાર ચમચી 

સરખી ખાડં નાખી j�મા ં ચા લાવે.સાથે Vgકુોઝના, ડબલ [�મના, મોનેકાના અને બીE કોઈને 

કોઈ નમક�ન �બk7કટ વી.મોટ� :ડશમા ંિવલાસરાવની સામે cકૂ�. 

 યાર� રાતે કર�લ નશાથી હC નશીલી જ રહ�લી નજર� 

ગૌર� સામે iુએ અને કહ�:"માર� પહ�લા જ ચા પી લીધી?કોઈ મેનસA જ નથી શીખવાડlા 

તારા માબાપે?જ,લઇ આવ તાર� ચા અને પી માર� સાથે."�બચાર� ગૌર� ઝડપથી પોતાની ચા 

બનાવીને લાવે  યા ં તો િવલાસરાવ ચા-�બk7કટ પતાવી ફર� પાછ� બીડ� સળગાવી બીડ�ની 

વાસ ફ�લાવતો mમુાડો, ગોટ�ગોટા કાઢવા માડં�. 

રાત આખી દા.ની વાસ અને સવાર સવારમા ં

બીડ�ના mમુાડા અને વાસથી ગૌર� 1ાસી જતી.રહ�વાય ન:હ કહ�વાય ન:હ,સહ�વાય ન:હ એવી 

N7થિત તો પરnયા એટલે ચાલો લાડ�, જઈએ આપણે ઘેર ર�!"આ ઘેરના ઘેરામા ંતો ધનના ઢગલા 

વpચે મન માર�ને જ Cવવા�ુ ં 7વીકારqુ ં રrુ ંએ ન ગમRુ ંસ ય તેના ભાVયમા ંઆHWુ ં જ હR ુ,ં! 

:દવસે એ પરણીને સૌભાVયવતી થઈને પિત9હૃ� આવી  જ ગઈ.ઘરમા ં રસોઈયો હતો ! નવના 

ટકોર� આવીજતો.સવાર સાજંના વોચમેન હતા.કામવાળ�ઓ પણ  વાળવા વાળ� iુદ�,ડ7ટsગ કરવા 

વાળ� iુદ�,પોતા-પJછા  કરવા વાળ� iુદ�, વાસણ  કરવા વાળ� iુદ�  અને કપડા ધોવા વાળ� પણ 

iુદ�. બગીચાના માળ� -માલણ પણ iુદા.એક ફોજ જ હતી.સોના-ચાદં�-હ�રા-મોતીનો વેપાર 

,મોટો શો.મ.રાતે નોટો  ગણવા માટ� તો ઘરમા ંબtક !qુ ંમિશન પણ ખ]ંુ. 

રોજની વેચાણની આવક લાખોમા.ંશેરબEરમા ંપણ તેC હોય  યાર� લાખો કરોડોની કમાણી 

થાય.આવા ધનવાન ઘરનો એક મા1 વારસદાર િવલાસ િવલાસી થઇ ગયો તો તે કોઈ નવાઈની 

વાત ન જ કહ�વાય.રોજ રાતે uલબોમા ં જqુ,ંપvા ટ�ચવા,ડા6સ- બારોમા ં મોજ-મ7તી કરવા 

જqુ,ંતવાયફોના કોઠા પર જqુ ં એ તો િવલાસનો વા7તવમા ંજ6મિસw અિધકાર જ હતો.માબાપ 

જોતા-Eણતા;પણ xખ આડા કાન કર� લેતા.ધનદોલત અને મોટા નામના આધાર� િવલાસને ગૌર� 

સાથે પરણાવી પોતાની ફરજ Mરૂ� કર� લીધી હોય તેમ સમC પોતાની શાનમા ંઅને તાનમા ંCHયે 
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જતા. લVનના એક જ વષAમા ં તે સયંોગે #ેVન6ટ થઇ અને ઘરમા ં સUુ -શુ થયા ક� કરોડોની 

સપંિvનો વારસદાર જ6મશે અને તે yયાલથી ગૌર��ુ ં િવશેષ zયાન રાખવામા ંઆવવા લાVWુ.ંતે� ુ ં

મહ વ વધી ગWુ.ં 

ગૌર� પણ cખૂA ન હતી.તે સમજતી હતી ક� આ તો વારસદારની લાલચના 7વાથ{ તે�ુ ં

મહ વ અને ગૌરવ વધી રrુ ંછે,વધાર� દ�વામા ંઆHWુ ંછે.પિતદ�વ િવલાસરાવ પણ થોડા |ણૂા પડlા 

હોય, થોડા #ેમાળ પણ નાટક�ય ર�તે થયેલા દ�ખાવા લાVયા.સાતમે મ:હને તેનો ધામmમૂથી સરસ 

ર�તે ખોળો  ભય}, તેના માબાપ, ભાઈબહ�ન સUુ આHયા.સગા વહાલો,િમ1ો, 7નેહ�ઓ,વેપાર�ઓ સU ુ

સહપ:રવાર આHયા,સારો જમણવાર થયો.તે પછ� બરાબર બે -સવાબે મ:હને શહ�રના સવ}vમ અને 

સUુથી ખચાAળ Yચા 7ટ�ટસ વાળા લગભગ ફાઈવ 7ટાર !વી સગવડ વાળા નિસ~ગ હોમમા ંદાખલ 

થઇ ગઈ.બરાબર મધરાતે તેને જો:ડયા M1ુીઓને જ6મ આ�યો..પ .પના dબાર !વી બ�બે 

લ�મીઓએને જોઈ ગૌર� રાC રાC થઇ ગઈ.તેને લાVWુ ંક� લ�મી અને સર7વતીનો જ6મ એક સાથે 

થયો.પણ સાD�ુ ુ ંમો�ું ઉતર� ગWુ.ંસસરા પણ સમાચાર ફોન પર સાભંળ� ખાસ -શુ ન થયા અને 

સવાર� પૌ1ીઓને જોવા પણ ન આHયા.પિત મહાશય તો પોતાની મોજ-મઝાની રંગીલી 4ુિનયામા ં

જ �બેૂલા હતા. 

સવાર� Yઘ ઊડ� તો સમાચાર સાભંળતા જ રાતે -બૂ હાર�ને આHયા હશે એટલે ક� પછ� શેર 

બEર એકદમ બેસી ગWુ ંજોઈ-વાચંી બરાડ� ઊઠlા:"|ુતર�ને |તૂર�ઓ જ જ6મે.આ |તૂર� આપણને 

વારસદાર ન:હ જ આપે.ફર� #ેVન6ટ થાય તો ય શી ખાતર� ક� દ�કરાને જ જ6મ આપશે?" સાD-ુ

સસરા પણ એજ 7વરમા ંબોલવા લાVયા.િવલાસરાવ તો M1ુીઓને જોવા પણ ન ગયા.ઘર� આવી 

 યાર� ઘરના બધા જ લોકો�ુ ં  આqુ ં  િતર7કારMણૂA  વતAન જોઈ તેની -શુી મર� ગઈ.તેને લાVWુ ં

Eણે તે પોતે જ મર� ગઈ છે.આ ધનવાન લોકો આવા અને આટલા 7વાથ� હોય એ તો તેની 

કFપના બહાર�ુ ંજ હR ુ.ંબાળક�ઓના નામ પાડવામા ંપણ કોઈને સર ન હતો.ફોઈ તો હતી ન:હ ક� 

નામકરણ કર�.છેવટ� તેને પોતે જ :હમત કર� કrુ ંમાર� આ બેઉ બાળક�ઓના નામ પાડવા છે--#ાચી 

અને #તીચી.આ બાળક�ઓ તો સ7ંકારલ�મી Mરુવાર થવાની છે.તેનો ભાઈ સવા મ:હને તેડવા 

આHયો  યાર� તે બUુ -શુ થઇ.ઘરમા ં લગભગ બધાએ iુદ� iુદ� ર�તે એક જ #કારની 

#િત:[યા,એક જ #કારનો #િતભાવ #દિશ�ત કય}:"િપયરના તો |તૂરાય વહાલા લાગે."ગૌર�ને 

[ોધાવેશમા ં જવાબ આપવાની જોરદાર ઈpછા થઇ ક� "|તૂરાઓને બધામા ં પોતાની જ Eિત 

દ�ખાય"પરંR ુતેના સ7ંકાર� તેને મૌન જ મૌન ધારણ કરાHWુ.ં 
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તે િપયર ગઈ ક� તરત જ િવલાસરાવ અને તેના માબાપે કોઈ ચાg ુવક�લને રોક� ગૌર�ને 

:ડવોસAની નોટ�સ મોકલી.ગૌર�  7વમાન#ેમી હતી.સસંાર�ુ ં �ે�ઠ સ7ંકાર� સા:હ ય વાચેંલી તે 

આ મગૌરવની ગ:રમા Eણતી હતી.આમેય તે મન વગરના  ધનવાન પિતથી -શુ તો કોઈ 

સજંોગોમા ં હતી જ ન:હ.તેને માતા-િપતાને  સમEવી ફર� પાછ� લાય5ેર�ની નોકર� માનભેર 

7વીકાર� લીધી.તેની બાએ #ાચી-#તીચીને સાચHયા-સભંા�યા.ગૌર�એ પિતને ��ાછેડા આપી 

�ટકારો અ�ભુHયો,હાશકારો અ�ભુHયો,શાિંત મેળવી,રાહત મેળવી. 

આ બાiુ િવલાસરાવ બીE લVન કયાA  બાદ શેરબEરની ઉથલપાથલમા ંસાવ બરબાદ થઇ 

ગયા ને ચાર� બાiુના દ�ણાઓમા ંYધે માથે એવા તો �બૂી ગયા ક� ગ ભરાઈને તે Yઘની ગોળ�ઓ 

લઇ આ મહ યા જ કર� બેઠા.પિત�ુ ં  નામિનશાન પણ  ન રrુ ં તે Eણી,પોતે લોક4ૃk�ટએ  િવધવા 

થઇ તે�ુ ં તેને નામ�ુ ં ય 4ુખ ન થWુ.ં7વત1ં અN7ત વ,7વમાનભેર,આ મગૌરવ સ:હત લ�મી 

સર7વતી !વી M1ુીર નોને -#ાચી-#તીચીને મોટ� કરવામા ં તે #સ% #સ% રહ�વા લાગી.હવે તે 

લાય5ેર�થી પાછ� આવી સા:હ યસ�ન પણ કરવા લાગી ગઈ.�ાર�ક કિવતા તો �ાર�ક  વાતાA તો 

�ાર�ક હ�તેહ�તે લખાતી- છપાતી લbનુવલના સ�નમા ં તેને આનદં આનદંની Yડ� અ��ુિૂત 

થતી રહ�તી.ગૌર��ુ ં આ મગૌરવ ગ:રમામય થRુ ં ગWુ.ં#ાચી-#તીચીને  ડોuટર બનાવી 7વત1ં 

ગૌરવાN6વત Cવન Cવવા માટ� તે #ે:રત-#ો સા:હત કરવામા ં Hય7ત થઇ ગઈ.આ જ ગૌર��ુ ં

ગૌરવ હR ુ.ં 

                                                                                                                                     સમા�ત          

          

 


