પાછલી ગલી

મનુષ્યના જીવનમાાં પણ પાછલી ગલી હોય છે . એ ગલી અંધારી, સાાંકડી અને અદીઠ છે . પાછલી
ગલીને ગુપ્ત માગે અનેક તત્તત્તવો જીવનમાાં આવ-જા કરે છે . માનવીનુ ાં સાચુ ાં જીવન એ પાછલી
ગલીમાાંથી જ, પાછલી બારી દ્વારા જ જજવાતુ ાં હોય છે . એ પાછલી ગલીનો પાંથ જજગરના ચીરા જેવો
પડયો છે , આંસુની ધારો વડે છાંટકાયેલો છે . એમાાંથી જે કાવ્ય ઊઠે છે તે બીજે કદાચ નથી.
એક માણસના જીવનની એવી અદીઠ પાછલી ગલીની આ કથા છે .
મહાસાગરનાાં મોજાાં જેવી નનબંધ અને છોળો મારતી એ મુક્ત અને ઉન્મત્ત ફરતી. એના
ઉપર નવી બાનો કબજો નહોતો. સાવકી પુત્રી ઉપર સત્તા ન ચલાવી શકતી નવી મા એનો બદલો
પોતાની સગી પુત્રી ઉપર શાસન ચલાવીને વાળી લેતી. વાતવાતમાાં મા કહેતી કે “મોટી એને ફાવે
તેમ કરે . ભલે વાંઠી જાય. હુ ાં તો મારી છોકરીની વાત જાણુ.ાં એની રીતભાતમાાં ફેર પડે તો ટાાંટટયો
જ ભાાંગી નાખુ.ાં એ બધુ ાં તો મોટીને પોસાય, મારી છોડીના ફેલફ્ત ૂર એવા નો’ય. મારે દુનનયામાાં
જીવવુ ાં છે , બૈ!”
પવનની લહરી જેવી આ મોટેરી પુત્રી ઉપર અનેકની ટાાંપ હશે. પણ એ સહન
ુ ે માટે એના
હોઠ પર હાસ્ય હતુ,ાં એથી વધુ કશુ ાં જ નહોતુ.ાં એ મુક્ત જીવન નનજાનાંદી હતુ.ાં પુરુષજાતના
ભુજપાશની એની ભ ૂખ હજુ ઊઘડી નહોતી. બબચારો પેલો બાઇનસકબલયો જુવાન પાડોશી! પાતળી
લાાંબી ડોક ઉપર ચશમાાંદાર મોઢુ ાં : માથા પર શાહડ
ુ ીનાાં પીછાાં જેવા ઊભા વણઓળે લા વાળ :
બાઇનસકલોનુ ાં યાંત્ર બનાવતાાં બનાવતાાં એને હેનરી ફોડડ ના જેવી મોટરની શોધ કરવાના મનોરથો
જાગતા હતા. એમાાં ને એમાાં એ શોષાઈ ગયેલો. એનો બીજો મનોરથ પણ એવો જ સ્વપ્નવત્ હતો:
“ટકરણબેન! ટકરણબેન! ઓ ટકરણબેન!” મોટી છોકરીને ઘરમાાં પેસતાાં જ આ માનવશાહમ ૃગનો અવાજ સાંભળાતો, અને માયાળુ હૃદયે એનો બોલ ઝીલતી.
“ટકરણબેન! ઓ ટકરણબેન! દોડો, આંહીં આવો જલદી!” કહેતો એ જુવાન પોતાને કારખાને
ટકરણને બોલાવતો અને પોતાની શોધબુદ્ધિનો મહાનવજય ટકરણને પગે સાદર રજૂ કરતો.
ઓગણીસમી સદીના ઉષઃકાળની ઘોષણા કરતુ ાં એની નવી ગાડીનુ ાં મશીન હવે તો પાાંચ પ ૂરી
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નમનનટો સુધી ભખભખ ધુમાડા કાઢતુ ાં થયુ ાં હતુ,ાં અને એ થોડા જ ટદવસોમાાં ચાલુ થનારી આ નનશ્ચલ
ગાડીની બેઠક ઉપર આ કારીગર પોતાની આ જીવનદે વીને બબરાજમાન કરી એની સામે
કાકલ ૂદીભયે ચહેરે ઊભો રહેતો.
“મારા આવા યશસ્વી ભાવીની અનધષ્ઠાત્રી તુ ાં શુ ાં નહીં બને, ટકરણ?”
કિરણના હાસ્યમાાંથી દયા વરસતી.
“હા, હ ાં સમજ ાં છાં. ત ાં ના નથી િહેતી તેને હ ાં ‘હા’ જ ગણ ાં છાં. ખરાં ને?”
જવાબમાાં કિરણ એિ વધ િોમળ હાસ્ય છાાંટતી. ને પોતાનો ઉમેદવાર ધરાઈ રહે તયાાં સધી
એ ખાલી છિ છિ િરતી ગાડીના ધમાડા ખાતી ગાડીમાાં બેસી રહેતી.
*
પવનની એ લેરખીને એિ માનવીના સાંસારની પાછલી ગલીમાાં રાંધાવાનો એિ કદવસ
આખરે આવી પહોંચ્યો. શહેરની પગથી ઉપર દે વસાંજોગે એિ પોતાના જેવો જ લેરખડો, ફૂટડો,
પાણીદાર જવાન એને ભેટી ગયો. તેઓનાાં અંતર પણ ભેટ્ાાં.
“તમારાં નામ?”
“કિરણ.”
“સ ાંદર નામ. ગમે છે .”
“મનેય તમારાં નામ ગમે છે .”
નાદાન પ્રેમીજનોને વર્ષો પહેલાાં િોઈ વેવલી ફૈ એ પાડેલાાં નામોમાાં પણ ગહન અથથ
દે ખાયો.
ફરીથી મેળાપ થયો. યવિે પ્રસ્તાવ િયો: “આપણા બેઉનાાં લગ્નને સાર એિ જ માગથ છે .
મારી માની અનમતત તો મારે મેળવવી જ રહેશે.”
“શ ાં િરશ?ાં ”
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“આવતી િાલે સાાંજે પાાંચ વાગ્યે માને લઈને હ ાં નગર-બાગમાાં આવ ાં. બૅન્ડસ્ટૅન્ડની સામે જ
અમે બેસશ.ાં તમે તયાાં થઈને નીિળશો? હ ાં બાને તમારી ઓળખાણ િરાવી આપીશ.”
“તમારાાં બાને હ ાં ગમીશ ખરી?”
“િઈ માતા એવી િઠોર હશે િે જે તમને દે ખી નહીં કરઝાય?”
*
સાડા ચારને ટિોરે કિરણ સજ્જ બનીને ઊભી. એના સાજશણગારમાાં સાદાઈની શોભા હતી.
અરીસાને એ આજ િહેતી હતી િે ‘હવે તારી ગરજ મારે ઓછી થશે. એિ બીજો અરીસો મને આજ
સાાંપડવાનો છે .’
એણે પહેલ ાં પગલ ાં ભય-ું ન ભયું તયાાં તો ચીસ પડી: “બહેન, ઓ મોટીબેન!”
ને એની સાવિી નાની બહેને શ્વાસભરી છાતીએ ઓરડામાાં પ્રવેશ િયો:
“ઓ મોટીબેન, મને બચાવો,” એ િરગરી ઊઠી.
“પણ શ ાં છે તને, ગાાંડી?”
“એ જાય છે . ચાલ્યો જાય છે .”
િોણ ચાલ્યો જતો હતો તે મોટી બહેન સમજતી હતી. માતાએ બહ દાબમાાં દબાવેલી
દીિરીના જીવનમાાં પણ પાછલી ગલીથી એિ જણ પ્રવેશ િરી ચ ૂક્યો હતો.
“જો બેન, ત ાં રડ ના. હ ાં જરા બહાર જઈ આવ ાં. પછી હ ાં એને સમજાવીને રોિી રાખીશ.”
“પછી! પછી! પછી! પછી તો ઘણ ાં મોડાં થઈ ગય ાં હશે. પછી મારાં જીવતે મોત થશે. ઓ
મોટીબેન! હમણાાં ને હમણાાં એને અટિાવો, નીિર, નીિર મારા નસીબમાાં આટલ ાં જ બાિી રહેશે.”
એટલ ાં બોલતી એ બારી ઉપર દોડી ગઈ, બારણ ાં ઉઘાડ્,ાં બહાર ડોકિય ાં િય.ું એ બારીથી
ધરતી બસો ફૂટ નીચે હતી.
“પણ શા માટે?”
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“શા માટે? હજ પ ૂછો છો શા માટે?” એમ િહીને એણે ધ્ર ૂસિાાં નાખયાાં.
“ઓ…હો! સમજી.” મોટી બહેને નાનીના દે હ પર દૃષ્ટટ િરી. પાછલી ગલીમાાંથી પ્રવેશેલા
અતતતથએ યવાન િન્યાના ઉદરમાાં પોતાન ાં પાપ ક્યારન ાં ય રોપી દીધ ાં હત ાં.

અતયારે નહીં જાઉં, તો મારાં આખ ાં જીવતર હારી જઈશ. પણ એના સામેના પલ્લામાાં આ
છોિરીન ાં મોત છે . આ ભોળી છોિરી નીચે પડત ાં મ ૂિીને પોતાના દે હના ફોદા િાઢી નાખશે. એના
દુઃખન ાં છાબડાં નમે છે .
નાની બહેનને ગોદમાાં લઈને એણે બહેનના પાછલી ગલીના પરોણા તરફ પગલાાં ભયાું.
*
બગીચામાાં બૅન્ડ ખલાસ થય.ાં તાળીઓ પાડીને પછી લોિમેદનીએ વીખરાવા માાંડ્.ાં વાટ
જોઈ જોઈને આશા હારે લો યવાન પણ વ ૃદ્ધ માને દોરી ચાલી નીિળ્યો.
બૅન્ડન ાં છે લ્લ ાં ઢોલિ ખભે નાખીને છે લ્લો તસપાહી પણ નીિળી ગયો, તે વેળા એ તવશાળ
તનર્જનતાની વચ્ચે બાાંિડે બાાંિડે તપાસતી કિરણ તયાાં ભમતી હતી. ચોગમ શ ૂન્ય શ ૂન્ય બની રહ્ ાં
હત ાં. પોતે પણ એ શ ૂન્યતાન ાં જ એિ અંગ, એિ બાાંિડા જેવી થઈ ગઈ.
*
પાાંચ વર્ષો વીતી ગયાાં. ફરીને પાછાાં એિ આલેશાન રાજનગરના સકરયામ રસ્તા પર બેઉ
મળ્યાાં. ઊભા રહ્ાાં. ‘એિ પળ મોડ’ાં થય ાં હત ાં તે કદવસ બન્નેએ યાદ િયો.
“મેં તો પછી પરણી લીધ ાં. મારે ઘેર બે બચ્ચાાં પણ છે .” પરર્ષે પરર્ષાતન પ્રગટ િય.ું “ત ાં શ ાં
િરે છે ?”
“અહીં ચાિરી િરવા આવી છાં. હ ાં તો હતી તે-ની તે જ છાં. તને મારા જીવતરમાાંથી બહાર
િાઢી નથી શિી.”
“ક્યાાં જઈશ?”
“તારી પછવાડે પછવાડે.”
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“પણ હ ાં તો પરણ્યો છાં.”
“તેથી મારે શો વાાંધો છે ?”
રાજનગરની અંદર એિ દૂ ર દૂ રના લત્તામાાં અજાણ્યા પાડોશની અંદર કિરણને સાર એિ
ફ્લૅટ ભાડે રાખીને યવિે પોતાની માશ ૂિને તયાાં તપિંજરમાાં પ ૂરી. પોતે િાિાની બૅન્િમાાં કદન-પર-કદન
ઊંચી પાયરીએ ચઢતો જતો હતો. આબરદાર સમાજમાાં ઊંચો દરજ્જો ભોગવતો હતો. બૅન્િના
િામમાાંથી, કટાંબની જજાળમાાં
ાં
થી, સમાજના તવનોદો અને વ્યવ્હારમાાંથી જ્યારે જૂજ િાંઈિ ફુરસદ
મળે તયારે જગતની નજર ચિાવીને એ ધનાઢ્ જવાન આ અજાણી પોળના તનવાસમાાં દાખલ
થતો. િોઈ ન જાણી તેવી રીતે પાછો સરિી જતો. આવતો હતો અનેિ વાર, પણ ઉઘાડા પડી
જવાની ધાસ્તી એને છોડતી નહોતી. થોડો વખત ગાળ્યા પછી ‘મારે હજ ઘણ ાં િામ છે ’ એ ઉચ્ચારો
સાથે છૂપી તવદાય લઈને એ ચાલ્યો જતો.
આમ ઘણખરાં કિરણ એિલી જ રહેતી. ઘરમાાં એને િોઈ શોભા-શણગાર નહોતાાં. હતી ફક્ત
પોતાના પ્રેમીની એિ છબી. એની સામે જોતી બેસતી. રાહ જોયા િરવી એ જ એનો એિ વ્યવસાય
થઈ પડયો. િદી દરરોજ, િદી બે દહાડે, િદી એથી પણ વધ અંતરે પ્રેમીન ાં આવવ ાં થત ાં. એટલે એ
ઘરમાાં કિરણનો દુઃખબાંધ એિ ટેલલફોન જ હતો. પાડોશમાાં િોઈ સાથે એ બેસતી-ઊઠતી નહોતી,
િેમિે પ ૂછપરછમાાં એને પિડાઈ જવાનો ભય હતો.
એિ વાતઘેલી પાડોશણ િોઈ વાર આવતી, એિ જ શ્વાસે પચાસ વાતોનો ખીચડો િરીને એ
િાબર કિરણને રમ ૂજ િરાવતી. કિરણના સ્વામીની છબી જોઈ જોઈ એ વાતોકડયણ કિરણને પ્રશ્ન
િરતી િે, “ઓહો, િેવો રપાળો જવાન! તમારા વર છે ને?”
તયારે હા-ના િાંઈ જ ન િહી શિતી કિરણ ચ ૂપ રહેવા મથતી. આખરે એ પાડોશણ પોતાના
અંતતમ પ્રયોજનની સફળતા તરીિે કિરણ િનેથી બે બટાટાાં માગી લઈને ઓરડાની બહાર નીિળતાાં
સધી લવલવ િરતી ચાલી જતી.
એ સખી હશે. જીવનમાાં પ્રલાપ િરવા જેવી પણ એિ પહોળી દતનયા એને હતી. વર હશે,
િચ્ચાાંબચ્ચાાં હશે, કરસામણાાં-મનામણાાં હશે, છોિરાાંની આળપાંપાળ હશે, િોઈની સાથે સ્નેહ તો િોઈ
અન્યની સાથે અણબનાવ, કૂથલી, િજજયા, પતત સાથે ક્યાાંિ જમવા િે હરવા-ફરવા જવાન ાં,
જીવનના અનેિ ઓરડાઓને વસાવેલા રાખવાન ાં : આવ ાં આવ ાં ઘણ ાં હશે.
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કિરણને તો બે જ વસ્તઓ હતી: એિ છબી, ને એિ ટેલલફોન. ટેલલફોન જોડવાનો નાંબર
પણ જગતમાાં એને માટે એિ જ હતો.
*
“જીવનમાાં આજે પહેલી જ વાર યરોપ જવાનો અવસર ઊભો થયો છે , કિરણ!” એિ કદવસ
આવીને પ્રેમીએ ખશખબર આપ્યા.
“યરોપ જવાન ાં?” કિરણના મખ ઉપર તેજનાાં મોજાાં ઊછળી પડયાાં. “આહાહા! િેવો આનાંદ!
આપણે યરોપમાાં સાથે ભમશ.ાં આ જોશ,ાં તે જોશ;ાં અહીં જશ,ાં તયાાં જશ.ાં ” કિરણ તો પક્ષીના તપચ્છ
જેટલી હળવી બનીને જાણે િે હવામાાં ઊડવા લાગી. ઓરડાની દીવાલો જાણે િે ઓગળી ગઈ.
“કિરણ! કિરણ! ત ાં મારી વાતને હજ બરાબર સમજી નથી જણાતી.” એવા ઠાંડાગાર શબ્દે
આશિે કિરણના હર્ષોન્માદને ઉતારી નાખયો.
“િાાં?” કિરણે એના સામે તાક્ ાં.
“મારાં િહેવ ાં એમ હત ાં િે અમારે – એટલે િે મારે તથા મારા કટાંબને – યરોપ જવ ાં પડશે.
વહાલી કિરણ! તને તો મારાથી સાથે શી રીતે લઈ જઈ શિાય? મારી આબરનો આ પ્રશ્ન છે . હ ાં તયાાં
એિ મોટી પકરર્ષદમાાં ભાગ લેવા મારી બૅન્િ તરફથી જાઉં છાં. હ ાં શ ાં િરાં , કિરણ! તારા તવના હ ાં તયાાં
િેટલો ઝૂરીશ! પણ તને િેમ િરી સાથે લઈ જાઉં? મારી આબર –“
આશિની એ આબરની રક્ષા િરવા સાર પોતાના એિાાંત ગૃહમાાં પરાઈને કિરણ પડી રહી.
એની બીડેલી આંખે એ તવશાળ મહાસાગરનાાં લહેકરયા ઉપર લીસો એિ ચીરો પાડતી ચાલી જતી
આગબોટની પછવાડે દોડતી હતી. આગબોટના તલળયાની લીલી શેવાળ થઈને ચોંટી જવા તલસત ાં
એન ાં મન આખરે થાિીને તનદ્રામાાં પડત ાં.
મકહના વીતયા. યરોપના પ્રવાસમાાંથી રોજ ટપાલની વાટ જોતી કિરણને એિ કદવસ એિ
સામટાાં ત્રણ પત્તાાં મળ્યાાં. ત્રણેયની પાછલી બાજ િોઈ ઈમારતનાાં છાપેલાાં લચત્રો હતાાં. ફક્ત
સરનામાની બાજએ જ અરધા ભાગમાાં ત્રણ-ત્રણ લીટીઓ લખાઈ આવેલી, ને એ ત્રણ-ત્રણ લીટીનાાં
ત્રણેય લખાણોની હિીિત ફક્ત આટલી જ હતી:
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અહીં અતત ભવ્ય દૃશ્યો દે ખી દે ખી તને યાદ િરાં છાં. આ
પ્રદે શ તો અપરપ સ ાંદર છે , વહાલી કિરણ!
લલ. તારો
ટેલલફોનની ઘાંટડી હમણાાં વાગશે, એવી આશાના તો અનેિ િલાિો, પ્રહરો ને કદવસો વીતી
ગયા, તે દરતમયાન કિરણને પોતાના ઓરડાના ઊંબરથી બહાર ખેંચી જનાર ફક્ત એિ જ બનાવ
બન્યો. બાજના જ એિ ઘરની અંદર આગ લાગ્યાની ચીસો ઊઠી. ઘરની એિાાંતમાાં એ ઓલચિંતી
લાગેલી આગે ઘરની એિલવાઈ જવાન સ્ત્રીને આંચમાાં લઈ લીધી. તયાાં દોડી જઈને એ અસહાય
સ્ત્રીનો બચાવ િરનાર કિરણે એને ઘણ ાં ઘણ ાં સમજાવી િે “બહેન, તારા પતતને હ ાં તેડાવ ાં? એનો ફોન
નાંબર શો છે ? એ ક્યાાં છે ?”
જવાબમાાં એ પીડાતી બાઈએ માથ ાં હલાવી ના જ પાડયા િરી: નથી બોલાવવો એને.
એની સારવારમાાં કદવસ-રાત રોિાઈને એને સાજી િયાથ પછી એિ કદવસ પોતાના ઘરમાાં
એને બોલાવી કિરણે મીઠાશથી પ ૂછ્ ાં િે “બેન, તારા વરને બોલાવવાની તેં િેમ ના પાડી હતી?”
“બેન, મારા એ વર નથી.”
“તયારે ?”
“મારી જોડે એ પરણ્યા નથી. મને એણે અહીં ખાનગી રીતે રાખી છે . હ ાં શી રીતે એને
ખલ્લેખલ્લા બોલાવ ાં? મારો એના ઉપર શો અતધિાર? એની આબર જાય. ઓ બહેન, તારા જેવી
પણ્યશાળી હ ાં નથી. તારે તો િેવો પતત છે !” એટલ ાં િહીને આંસભરી આંખે એ પાડોશણ કિરણના
પ્રેતમિની છબી સામે જોઈ રહી.
“સાચ ાં છે , બહેન!” કિરણે કફક્ાં હાસ્ય િય:ું “તારી બહ બ ૂરી દશા છે . હ ાં તને સલાહ આપ ાં છાં,
િે આ ત્રાસદાયિ જીવનમાાંથી ત ાં ઝટ છૂટી થઈ જા. આ ક્ષણક્ષણના તલસાટો, ઊતમિઓના છૂાંદેછૂદ
ાં ા,
ટેલલફોનોની આ વરાળભરી ફૂાંિો : ઓ બહેન, એિ પરર્ષના પાપન ાં ઢાાંિણ બનવા સાર આ બધ ાં
સહેવા િરતાાં તો ત ાં િોઈને પરણી જા, છોિરાાંની મા બની જા, ઘર માાંડી લે. આ ત્રાસનો તો અંત જ
નહીં આવે.”
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પાડોશણ નહોતી જાણતી િે કિરણ પણ પોતાના જેવી જ અભાગણી છે ; ને કિરણ નહોતી
જાણતી િે ‘પાછલી પોળ’ના ઊંચા ઊંચા માળાઓની િેટલી ઝળહળતી બારીઓ આવી
ઉપપતનીઓની હૈયાવરાળોને સાંઘરી રહી હતી!
પરાં ત આ રખાત-જીવન પ્રતયે એની બાંડનો હતાશન જાગે છે તે જ ક્ષણે બારણ ાં ઊઘડે છે
અને પ્રવાસેથી પાછો વળે લો પ્રેતમિ દાખલ થાય છે .
“આ િોણ? તારા વર િે?” પાડોશણે પ ૂછ્ ાં.
“હા, એ જ.” કિરણે દાં ભ સાચવ્યો. પાડોશણ ચાલી ગઈ. એને િાંઠે વળગવાની સાથે જ
કિરણન ાં બધ ાં બાંડ પીગળી ગય.ાં એ એિ જ ઘડીએ જીવનની શ ૂન્યતાને છલોછલ પ ૂરી દીધી.
“ક્યારે આવ્યા?”
“પરમ કદવસે.”
“પરમ કદવસે!” આભી બનેલી કિરણ જોઈ રહી: “બે કદવસથી તમે શહેરમાાં છો, છતાાં મને
ખબર સધધાાં ન પડે?”
“હ ાં તને શ ાં સમજાવ ાં, વહાલી કિરણ! મારે િેટલી બધી િામગીરી હોય છે ! મને વખત જ ક્યાાં
મળે છે ? િેટલી મહેનતે હ ાં માાંડમાાંડ તારી િને આવી શકાં છાં! િેટલાની આંખોને ચિાવવી પડે છે !”
હશે; સાચ ાં હશે. કિરણે એ િામગીરીની તવટાંબણાઓ સાચી માની લીધી. “પરાં ત,” એણે િહ્:ાં
“આમ ક્યાાં સધી? ક્યાાં સધી આ ગપ્ત એિલતાને મારે ભોગવ્યા િરવી? આ ચોરની દશાનો, આ
ટળવળાટનો અંત જ નથી શ?ાં આ દકરયાનો ક્યાાંય આરો નહીં મળે ? ઓ વહાલા! મારે દા’ડા
િાઢવાન ાં એિ છે લ્લ ાં સાધન – એિ પેટન ાં જણ્ય ાં – એિ જ જો હોય ને!” રખાતના પ્રાણમાાંથી માત ૃતવ
બોલ્ય ાં.
સાાંભળતાની વાર જ પરર્ષ સ્તબ્ધ બન્યો. એની મખરે ખાઓ ઉનાળે ધગતી જળશ ૂન્ય
નદીઓ જેવી બની ગઈ. એના મોંમાાંથી શબ્દો છૂટી પડયા: “આ ત ાં શ ાં િહે છે ? મારી આબરનો િાંઈ
તવચાર િરે છે ? ત ાં િાંઈ મારી પરણેલી સ્ત્રી છે , તે આવ ાં ઘેલ ાં િાઢી રહી છે ?”
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‘ત ાં િાંઈ મારી પરણેલી સ્ત્રી છે !’ એ શબ્દોએ કિરણને સમાતધસ્થ બનાવી. િેટલીિ લાગણીઓ
આંસની પાળોથી ઘણે ઊંચે રહે છે . િેટલાિ જખમો લોહી વહેવરાવતા નથી, પણ લોહીને તથજાવી
મરે લ ાં બનાવી દે છે . કિરણ તનરત્તર રહી.
“કિરણ, મને માફ િર.” પરર્ષ ખતસયાણો પડયો: “મારાથી અઘકટત વચન બોલી જવાય ાં.
પણ હ ાં શ ાં િરાં ? મારી આબર –“
ફરી પાછી કિરણ એની ગોદમાાં સમાઈ, પણ એનો ઘા ઊંડો ગયો હતો. મારી આબર! મારી

આબર! મારી આબર! એ શબ્દો એની છાતી પર અંગાર-શા ચાંપાતા હતા.
*
એિ કદવસ બપોરવેળાએ બારણ ાં ઊઘડ્ ાં અને કિરણના ધગધગતા જીવન પર વાયરાનો
એિ કહલોળો વાયો. એ હતો એના તપયર ગામનો પેલો બાઇતસિલલયો પાડોશી. હસતો હસતો અને
ચશ્માાંની અંદર આદ્રથ આંખો પટપટાવતો એ ઊભો રહ્ો.
“કિરણ! મારી મોટર હવે ચાલ થઈ ગઈ છે . ને, આમ તો જો, મારા વાળ પણ હવે તો હ ાં
ઓળવા લાગ્યો છાં. તને મારામાાં હવે ય શ ાં ફેરફાર નથી લાગતો?”
િરણાદ્રથ આંખે કિરણ એની સામે મલિી રહી.
“કિરણ, હ ાં હજ યે તારી રાહ જોતો બેઠો છાં.”
એ િશ ાં બોલી નહીં.
“ત ાં ક્યાાંય બાંધાઈ ગઈ છે શ?ાં ”
“બાંધાઈ હતી. હવે મક્ત છાં.” એણે તપિંજરને તોડવા પ્રયાસ િયો.
“આવીશ?”
“મારો ઇતતહાસ િેટલો મલલન છે તે ત ાં જાણે છે ?”
“જાણ ાં છાં, છતાાં યે પ ૂછાં છાં િે આવીશ?”
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“ચાલો.”
*
તે કદવસે રાતત્રએ આશિે આવીને એ ઓરડામાાં પડેલો કિરણનો િાગળ વાાંચ્યો. એના
જીવનની શ ૂન્યતા ચીસ પાડી ઊઠી.
બાપને ઘેર જઈને બાઇતસિલલયા પાડોશી સાથે તવવાહન ાં નક્ી િરી કિરણ પોતાનો
લગ્નસાંસાર ગોઠવતી હતી. નાની બેનનાાં બે બાળિો ઘરમાાં રમતાાં હતાાં, તેમના જેવાાં પોતાને ઊંબરે
પણ એિ કદવસ ગેલતાાં-ખેલતાાં થઈ જશે એવા મનોરથોને હીંડોળે કિરણ હીંચિવા લાગી. એના
રોમરોમમાાંથી ‘મા! ઓ મા!’ એવા સાદ પડતા હતા. એ પોતાના જ સ્તનો પર હાથ ફેરવતી જાણે
પ્રાણની અંદર સ ૂતેલાાં સાંતાનોને જ પાંપાળતી હતી. હ ાં હવે રખાત મટીને સ્ત્રી થવાની છાં, એવો
ઉઘાડા જીવનનો ગવથ એને આભની અટારી સધી ઝુલાવતો હતો.
માર માર ઝડપે એિ કદવસ એિ મોટર આવીને એના ઘરના દ્વાર પાસે ઊભી રહી. શહેરી
પ્રેતમિ ઊતરીને એ ઘરમાાં દાખલ થયો. રમતાાં બે બાળ અને ઘરનાાં તમામ રજિણો ઉજમાળાાં
દીઠાાં. બજાર િરવા ગયેલી કિરણની રાહ જોતો એ ઊભો.
કિરણ આવી. મનટય નહીં પણ મ ૂતતિમાન ઘર. બેઉ હાથમાાં, બગલમાાં ને ખભા પર જેટલાાં
ઊંચિી શિાય તેટલાાં બાંડલો, ખોખાાં ને િપડાાંલત્તાનાાં પરબીકડયાાં! એ બધી બાહ્ સામગ્રીની અંદર
એના મનોરાજ્યન ાં જ દશથન હત ાં. ગૃહસાંસાર માાંડીને તેમાાં જપી
ાં બેસવાનો અંતરતમ અનરાગ એ
પ્રતયેિ પરબીકડયામાાંથી બોલતો હતો.
“તમે?” એ ચમિી ઊઠી: “તમે અહીં?”
“ત ાં શા માટે ચાલી આવી?”
“િેમિે હ ાં તમારી પતની નહોતી. મારી ભ ૂખ ઘરસાંસાર વસાવવાની અને… અને…” કિરણની
આંખોમાાં નાનાાં બાળિો જેવાાં બે આંસ ઊછળી રહ્ાાં.
“હ ાં તને લેવા આવ્યો છાં. તારા વગર મારાં મોત છે .”
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ગૃહસાંસારનાાં સ્વપ્નોનો ભક્ો િરીને ફરી પાછી કિરણ એ મોટરમાાં રાજનગર તરફ ચાલી
નીિળી, અને આ ‘ખાનદાન’ ધનપતતના જીવનની પાછલી પોળમાાં પેસી ગઈ. બહાર નીિળવાની
હવે આશા નહોતી.
*
એ ગપ્ત જીવનને પચીસ વર્ષોનાાં િાળ-િરવત ઘસાયાાં, પણ એમાાં ચીરો પડી શક્યો નહીં.
સાંસારી સાફલ્યની સીડીનાાં એિ પછી એિ પગતથયાાં ચડતો સ્વામી જ્યાાં જ્યાાં ગયો-આવ્યો તયાાં તયાાં,
રે લવેમાાં, આગબોટોમાાં, દે શદે શાવરે ને નગરે -નગરે , ઉતસવે સહેલગાહે િે રોજગારે , િોઈ જ ન જાણે
તે રીતે કિરણ એની છાયા બનીને એની પછવાડે પછવાડે જતી હતી, િેમિે કિરણની હફ
ાં ૂ વગર
પરર્ષને ચાલત ાં નહોત ાં. પોતાના જીવનના મધયભાગમાાં બાંકદની બનીને કિરણ પડેલી છે , એ એિ જ
વાતમાાંથી આ પરર્ષના પરર્ષાથથનો ને તવજયનો ઝરો વહેતો હતો. જગતની બલાંદ બૅન્િ-પકરર્ષદોનાાં
પ્રમખસ્થાનેથી વાાંચવા સાર એણે લખેલાાં ભાર્ષણો એ સહથી પહેલાાં કિરણને વાંચાવતો, ને એના
એિના સાંતોર્ષ પરથી પોતાની મહત્તા માપતો. છતાાં એના આ તમામ દન્યવી તવજયોનો પ્રગટ
કહસ્સો ક્યાાંયે યાચ્યા વગર અંગત અસીમ ગોપનતામાાં જ પરાઈ કિરણને જીવવાન ાં હત ાં : સાથે ને
સાથે, છતાાં અનાંત યોજનને અંતરે .
એિ કદવસ આ મહાપરર્ષ પોતાના કટાંબની સાથે એિ આગબોટ પર પ્રવાસે ચડેલો છે .
કિરણે પણ ગપ્ત સહયાત્રા માાંડી છે . મસાફરીની અંદર અવારનવાર એિાાંત શોધીને બેઉ જણાાં –
ચાલીસ-પીસ્તાલીસ વર્ષથનાાં બની ગયેલાાં – મળે છે . સહ સમજે છે િે આ બે જણાાં પણ સામાન્ય
સહયાત્રીઓ માફિ પકરચય સેવી રહેલ છે . માત્ર બે જ જણાાંની આંખો નથી ઠગાતી. એ બે હતાાં આ
ધનપતત સ્વામીનાાં જ પત્ર-પત્રી. પત્રની િરડી નજર તપતાની અને આ િોઈ ભ્રટટા રખાતની વચ્ચે
ચાલતા વ્યવહાર ઉપર ખાંજરની માફિ તોળાઈ રહી છે .
એિ કદવસ પત્ર કિરણના ખાંડમાાં આવી પહોંચ્યો, અને ડોળા ઘમાવતાાં બોલ્યો: “હ ાં જાણ ાં છાં
– તને અને તારી અધમ જાતને હ ાં જાણ ાં છાં. પણ આજ તને ચેતવવા આવ્યો છાં િે ત ાં મારા તપતાના
જીવનમાાંથી ઝટ ખસી જજે. તને ખબર છે , મારી બહેનનાાં લગ્ન એિ અમીર કટાંબની અંદર થવાનાાં
છે ? તારો મારા તપતા સાથેનો સાંબધ
ાં જો જાણવામાાં આવશે તો અમારાં સતયાનાશ નીિળી જશે.
મારી માતા જાણશે તો એ આપઘાત િરી મરશે. માટે હ ાં િહ ાં છાં િે અમારા બાપન ાં તો તેં સતયાનાશ
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િાઢી નાખય,ાં પણ ભલી થઈને હવે અમારાાં ભાઈ-બહેનના ભલા ખાતર ત ાં મારા તપતાના
જીવનમાાંથી ખસી જા. બોલ, તારે િેટલી િીમત જોઈએ? બોલ, હ ાં તને ચ ૂિવી આપ ાં.” એટલ ાં
બોલતાાં તેણે ગજવામાાંથી ચેિ-બિ િાઢી.
આ બધો સમય એ ચાળીસ વર્ષથની શ્વેતિેશી કિરણ એ જ દૃષ્ટટથી જોઈ રહી હતી, િે જે
દૃષ્ટટથી એણે પાંદર વર્ષો ઉપર ‘ત ાં િાાંઈ મારી સ્ત્રી થોડી છે !’ એ ટોણો મારનાર આ પત્રના બાપ
તરફ તાક્ ાં હત ાં. એ હલી િે ચલી નહીં. એની આંખનાાં મટિાાં પણ અટક્યાાં હતાાં. અને ‘બોલ, તારી
િીમત િેટલી! બોલ ઝટ હમણાાં ચેિ ફાડી આપ ાં!’ એ શબ્દ-હથોડાની નીચે એણે પોતાની છાતી
છાંદાઈ જવા ધરી દીધી હતી.
ફરી એિવાર દ્વાર ઊઘડ્ ાં અને ત્રીજો જણ દાખલ થયો. એ હતો પત્રનો તપતા. લજ્જિત
નજરે થોડી વાર તો એ અવાચિ બની બારણા પાસે થાંભી ગયો, પણ પછી એણે બારણ ાં બાંધ િય.ું
િહ્,ાં “બેટા, બેસ. મારે તને વાત િહેવી છે .”
પીઠ દઈને પત્ર ઊભો હતો. પોતાના બાપનો અને આ વેશ્યાનો મેળાપ નીરખવામાાં એને
અધમથ લાગ્યો. “ના, ત ાં પણ હાજર રહે.” િહીને એણે તયાાંથી ચાલી જતી કિરણને રોિી. ફરીને િહ્,ાં
“પત્ર, નીચે બેસ.”
ઘ ૃણાથી દગ્ધ બની જતો જવાન પત્ર ખરશીમાાં યાંત્રવત પટિાયો.
“જો બેટા!” બાપે સ્વસ્થ સ્વરે સાંભળાવ્ય ાં: “તારી માતા સાથેનાાં મારાાં લગ્ન અગાઉ બે
મકહના પર અમારો બેઉનો મેળાપ થયેલો. એિ અિસ્માતને િારણે અમારાાં લગ્ન ન થઈ શક્યાાં.
પરાં ત આજે પ ૂરાાં પચીસ વર્ષોથી એ મારા જીવનમાાં પરાઈ રહી છે . મને એણે શ ાં શ ાં સમપેલ છે ,
મારી પાછળ એણે શ ાં શ ાં ગમાવ્ય ાં છે , તે એિ હ ાં જાણ ાં છાં, ને બીજો ઈશ્વર જાણે છે . ને હવે આજ આ
બઢાપાના દ્વાર ઉપર ઊભેલો હ ાં એને મારા જીવનમાાંથી રજા નહીં આપી શકાં. માટે , ભાઈ, તને હ ાં
એટલ ાં જ િહ ાં છાં િે ત ાં તારાં િામ સાંભાળ.”
“નહીં તો –?” પત્ર તાડૂક્યો.
“નહીં તો તારે જ મારા જીવનમાાંથી અળગા થઈ જવ ાં રહેશે.”
“તમે બન્ને – તમે બન્ને ઘ ૃલણત, નીચ, ઘોર પાતિી છો.” દાાંત ભીંસીને પત્રે સાંભળાવ્ય ાં.
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“બસ, હવે ચાલ્યો જા, ભાઈ!” તપતાએ શાાંતતથી પત્રને તવદાય દીધી, અને પત્રના સાાંભળતા
જ કિરણને સાંબોધીને િહ્:ાં “િાલે સવારે ચા-નાસ્તો આપણે સાથે જ લેવાનો છે . િાલે સવારે –
છડેચોિ – આપણે તારે ઘેર ભેગાાં બેસી જમશ,ાં ને જગત સમક્ષ આપણો સાંબધ
ાં પ્રગટ િરશ.ાં િાલે
સવારે , હોં િે!”
*
બીજા કદવસની સવારે કિરણ પોતાને હાથે જ મેજ ઉપર ચા-નાસ્તાનો અન્નકૂટ સજતી હતી.
રિાબીઓ ગોઠવતી ગોઠવતી ગીત ગણગણતી હતી. પચીસ વર્ષોની યાતનાઓ પછી એ
જીવનપ્રભાત એના જીવનની સમગ્ર તનર્જનતાને ભરચિ વસ્તી વડે વસાવી રહ્ ાં હત ાં. આજે એણે
રસ્તા પરની બારીઓ પણ ઉઘાડી મ ૂિી હતી. સ ૂયથકિરણો જાણે આજ પ્રથમ પ ૂણથતમલનના ઉતસવમાાં
ભાગ લેવા થોિે થોિે અંદર દાખલ થતાાં હતાાં.
છાપાવાળો દૈ તનિ છાપ ાં આપી ગયો, પણ તે વાાંચવાની કિરણને ક્યાાં નવરાશ હતી! એના
હોઠ ઉપર મધમાખન ાં ગજ
ાં ન િાંપી રહ્ ાં હત ાં. એના પગ ધરતી પર ટિતા નહોતા. એ શણગારતી
હતી – િાલ રાત્રીના િોલ પ્રમાણે સ્વામી જમવા આવવાનો હતો એ નાસ્તાની વાનીઓને –
પોતાના દે હને નહીં. દે હ તો આપેથી જ એની સફેદ વસ્ત્રોની સાદગીમાાં દીપતો હતો.
વેળા બહ થઈ. કિરણ વાટ જોતી બેઠી. વખત વીતાવવા માટે એણે છાપ ાં ખોલ્ય, અને
પહેલા પાનાના મથાળાના અક્ષરો વાાંચતાાં જ કદગ્મ ૂઢ બની: ‘… બૅન્િના સપ્રતસદ્ધ મેનેજર શ્રી …
મ ૃતયપથારીએ : ગઈ અધરાતે એિાએિ લિવાનો ભોગ.’
એ જ સમયે પતતના દૂ ર દૂ રના ઘરની અંદર શ ાં થઈ રહ્ ાં છે ? ‘નાસ્તો િરવા આવીશ’ એવ ાં
વચન દઈ જનારને રાતમાાં જ પક્ષાઘાત થઈ ગયો. એિ બાજનો આખો દે હ ઝલાઈ ગયો. હોઠ
ફફડાવતો બોલવા અને ચેટટા િરવા જીવલેણ પ્રયતન િરતો એ તપતા ઓરડામાાંથી અન્ય સહને
તવદાય આપી, એિલા પત્રને જ પાસે બોલાવે છે , ટેલલફોન સામે મીટ માાંડીને બતાવે છે . પત્ર
ટેલલફોન લઈને ઊભો રહે છે . િોઈ રણનો ત ૃર્ષાતર જે રીતે મોં ફાડે તે રીતે હોઠ ફફડાવતો તપતા,
લોચા વળતી જીભે, િટિે િટિે અક્ે િ આંિડો બોલી આખો નાંબર આપે છે . એ નાંબર જોડતાાં જ
પત્રને સામેથી એિ સપકરલચત, ઘ ૃલણત િાંઠનો અવાજ સાંભળાય છે . તપતા આખરિાળન ાં સમગ્ર જોર
એિઠાં િરીને ચેટટા વતી ટેલલફોન માગે છે . પત્ર એ યાંત્ર તપતાના િાન-મોં પર ગોઠવે છે :
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“..િ..કિ…ઇ…ર…ણ!” િાંપતા હોઠ માાંડ માાંડ બોલી શક્યા.
“હા, હા, હ ાં જ કિરણ. બોલો, વહાલા!” સામો પ્રતયત્તર મળ્યો.
“કિ…ઇ…ઇ…ર…ણ!
“કિ…ઇ…ર…અ…ણ!
“કિ…ર…અ…અ…ણ!”
ત્રણ વાર એ નામના પોિાર િરતો અવાજ ત ૂટી ગયો. વધ િાંઈ િહેવાન ાં હત ાં? હા, પણ
િહેવાય ાં નહીં. છે લ્લા શ્વાસ છૂટી ગયા, અને પત્રે ચીસો પાડી િે “દોડો! દોડો! તપતાજી ખલાસ!”
એ જ શબ્દો ટેલલફોનના જોડાણને બીજે છે ડે સાંભળાયા, િેમિે પત્રે ‘કરસીવર’ ટેલલફોનની
ઘોડી ઉપર મ ૂિવાને બદલે નીચે છોડી દીધ ાં હત ાં. ઓરડાનો એ િોલાહલ, રદન-ચીસો, મ ૃતયનાાં
આક્રાંદ, તમામ એ ઊઘાડા યાંત્રમાાં રે ડાઈને દૂ ર દૂ ર બેઠેલી કિરણના િાનમાાં અથડાયાાં. ‘પાછલી
પોળ’ના ગપ્ત આવાસમાાં એ તનુઃસહાય વેદનાની પ્રતતમા સમી વલવલી રહી હતી.
*
બારણા પર ટિોરા પડયા.
“આવો.” ઉત્તર મળ્યો.
તપતાનો પત્ર અંદર આવ્યો. આજે એનાાં પગલાાંમાાં તીખાશ િે આંખોમાાં િટારો નહોતી.
છતાાં કિરણને ફાળ નહોતી પામી એમ િેમ િહી શિાય?
પત્રે પોતાના તપતાની રખાતને દીઠી. સદે હે બેઠેલી એિલતા સમી : વૈધવ્યના જીવાંત િાવ્ય
જેવી : જગતમાાં િોઈ ન જાણે તે રીતે મ ૃત સ્વામીનો ખણો પાળતી. ગોઠણ સધી રજાઈ ઢાાંિી
પતતની છબી પાસે એણે આસન લીધ ાં હત ાં. એને આશ્વાસન દે વા તયાાં િોઈ જ નહોત ાં. પોતાન ાં દુઃખ
બીજાની નજરે પડે તે વાતથી મળતો છૂપો આહ્લાદ પણ આ તવરહ-શોિને િલતર્ષત િરવા તયાાં
હાજર નહોતો.
“હ ાં આવ્યો છાં એિ ખાસ િામ બાબત.” જવાનની વાણીમાાંથી ડાંખ ચાલ્યો ગયો હતો.
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એિ જ રાતમાાં બઢ્ઢી બની ગયેલી કિરણ આંખો માાંડીને સાાંભળી રહી. િોઈ નવા પ્રિોપની
ધાસ્તી છતાાંય એની તનશ્ચલતા ટિી રહી હતી. જાણે એને િશ ાં બીવાપણ ાં જ નહોત ાં. એ શ ૂન્યતામાાં
સાંસારી આિાાંક્ષાન ાં એિ તણખલ ાં પણ જગ્યા રોિત ાં નહોત ાં.
“મારા તપતાના તે કદવસના બોલવા પરથી મને લાગેલ ાં િે તમારા સાર એ િાંઈિ િાયમી
ગોઠવણ િરવા માગે છે . ‘તવલ’ તો તેમણે િયું છે , પણ ‘તવલ’માાં તમારા તવશે નથી લખય ાં એ
સ્વાભાતવિ છે . હ ાં તમને પ ૂછાં છાં િે તમને મારા તપતા તરફથી શ ાં મળત ાં?”
“બસો.” તનશ્ચલ ઉત્તર.
“અઠવાકડિ?” પત્રે પ ૂછ્ ાં. એ દે શમાાં અઠવાકડયે મસારો ચ ૂિવવાનો તનયમ છે .
કિરણે નિારમાાં ડોકાં હલાવ્ય,ાં ધીરે થી ઉમેય:ું “મકહને.”
એ એિ જ શબ્દે તપતાની આ ‘ઘ ૃલણત નીચ ભ્રટટા’ રખાતન ાં શ્વેત હૈય ાં ખલ્લ ાં િરી બતાવ્ય ાં.
પત્ર પોતાના ધનકબેર બાપની તપ્રયાના ઘરમાાં ચોમેર દૃષ્ટટ ફેરવીને તનહાળી રહ્ો. માતસિ
બસો રતપયાની નાચીજ જજવાઈ લઈને આ સ ાંદરી પચીસ વર્ષોથી એિ જ પરર્ષને ખાતર જીવન
ઘસડે છે !
પત્રે ચેિ-બિ િાઢી. એિ ચેિ ફાડીને કિરણના ખોળામાાં મ ૂિતાાં એ બોલ્યો: “આ પહેલા
માસન ાં ખચથ. દર માસની પહેલી તારીખે અચ ૂિ તમને એ રિમ મોિલાતી રહેશે. તે ઉપરાાંત જ્યારે
તમને િાંઈ પણ જરર પડે તયારે આ સરનામે લખશો અથવા આવશો. અચિાશો નહીં.”
પોતાના સરનામાન ાં િાડથ મ ૂિી એ જવાન લગભગ દોટ િાઢવા જેટલી ગતતએ તયાાંથી પસાર
થઈ ગયો.
કિરણની તનશ્ચલતાને તો ખોળામાાં પડેલો ચેિ પણ ન ડગાવી શક્યો. એના હાથ પ્રાથથનાની
સ્સ્થતતમાાં જ જોડાયેલા હતા. એણે માત્ર છબી સામે નજર ઠેરવી. એ શ ાં બોલી? એ બોલી: “ઓહ
વહાલા! િેવો માયાળુ દીિરો! આ દીિરો મારો જ હોત, જો તે દા’ડે બાગમાાં હ ાં જરીિ વહેલી પહોંચી
ગઈ હોત તો, નહીં?”
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એની આંખો સામે પચીસ વર્ષો પહેલાાં ‘થય ાં હોત તો!’ન ાં દૃશ્ય રમી રહ્:ાં જાણે પોતે બાગમાાં
વેળાસર પહોંચી ગઈ છે : પત્ર જાણે વ ૃદ્ધ માને આ છોિરીની ઓળખ આપે છે : બઢ્ ઢીને આવી
નમણી ને મીઠાબોલી પત્રવધ ગમી જાય છે : બેઉ પરણે છે : ને – ને પોતાને ગૃકહણીપદે આવો
એિ પત્ર પ્રસવે છે –
પણ પાાંચ જ તમતનટન ાં છે ટાં પડી ગય ાં. એ પાાંચ તમતનટે એને રખાતની વલેમાાં મ ૂિી દીધી.
“આજ એ મારો – મારો પેટનો જણ્યો હોત, નહીં?”
એટલ ાં િહી છાતીફાટ રડતી, ‘હવે હ ાં આવ ાં છાં, જલદી આવી પહોંચ ાં છાં.’ એ છે લ્લા બોલ
બોલી કિરણ પેલી છબીની સન્મખ ટેબલ પર માથ ાં નાખી ઢળી પડી.
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