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‘ખર� પડ�લો ટ�કુો’ - નવા �વનની દ��ા આપતી નવલકથા

[‘ખર� પડ�લો ટ�કુો’ લેખકઃ વષા� અડાલ�, �કાશકઃ આર.આર.શેઠની કંપની, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૧, �થમ આ�િૃ� ૧૯૮૩] ‘ખર�
પડ�લો ટ�કુો’  નવલકથામાં વષા� અડાલ�એ પોતાને � ��ય� અ�ભુવ થયો છે તેને વાચા આપી છે.  લે�ખકાએ નવલકથાની
��તાવનામાં જ પોતે � બાળક તથા તેની માતાની ��થિત જોઇ તે િવશે લખતા કહ� છેઃ ‘‘ઘણા �દવસો �ધુી લાળ ગળતો બાળકનો
ચહ�રો અને માની એ �ખો �ું �લૂી ન શક�.’’ આ સવંદેના લે�ખકાને ‘ખર� પડ�લો ટ�કુો’ લખવા �ેર� છે.

લે�ખકા વલ� પર આવેલી િવશાળ �ચ���સ ઓથ�પે�ડક હો�પીટલમાં �ય છે. જયાં નીલાબહ�ન �ચનોઇ �યાનંા બાળકો વ�ચે વા��ય�યથી
કામ કર� છે. લે�ખકા તેમની સાથે હો�પીટલના દર�ક વોડ�માં ફર� છે. અહ� બાળકો જ બાળકો. �ત�તના રોગ અને િવ�ૃિતથી પીડાતા,
મે�ટલ ર�ટા�ડ�શન, પોલીયો, સેર��લ પા�સી કંઇ ક�ટલા નામ. ઘણાં બાળકો �ૂર �ૂરથી આવ.ે એમને મા-બાપ િવના એકલા અહ� જ
રહ�� ું પડ� અને ઘણી માતાઓ એમના �યાિધ��ત બાળકોને લઇ રોજ આવ ે- વષ� �ધુી. કયો બોજ વ�ુ લાગતો હશ,ે શર�રનો ક� મનનો
એ નકક� કર�ું કઠણ. લે�ખકા લખેછેઃ ‘‘પછ� તો આ હો�પીટલમાં જ બાળકો સાથે મ� થોડા �દવસો ગા�યા. કો�ળયો લઇ મોમાં �કૂવાની
નાની સરખી ��યા શીખવા પાછળ ક�ટલા �દવસો એમને લાગતા. સવારથી મ�ડ� બપોર �ધુી પરસાળમાં બાકંડાઓ પર બેસી રહ�તી
માતાઓ સાથે �ુ ં વાતો કરતી. પોતાના સતંાનોની આમ િનરથ�ક વહ� જતી �જ�દગી, અને એ �યથાના પોતાની �જ�દગી પર પડતા
ઓછાયા િવષે, મા ધીમે ધીમે �દય ખોલીને મને કહ�વા લાગતી. �યાં કંઈ ક�ટલી ��ભુર� કથાઓ, મૌન ધારણ કર�ને �પાયેલી મ�
જોઇ.’’

અહ� આ કથાઓને લે�ખકાએ વાચા આપી છે. આ કથા વાચંતા આપ�ું �દય ભ��ય �ય છે, �ખ ભરાઇ આવે છે, તે એ પેલી
માતાઓના જ આ�ુ.ં

વાતા�માં ��ુય નાિયકા � ૃદંા છે અને તેની આસપાસ કથા �ુથંાઇ છે. તે ઘરમાં પિત અને એક દ�કરો હોવા છતાં એકલી છે. પોતે બધાની
હયાતી હોવા છતાં એકલતા અ�ભુવે છે. આ એકલતા �ૂર કરવા માટ� સા�ં દ�રયા �કનાર� �ય છે. �યાં � ૃદંા નમતી સાજંની ઉદાસી એક
હલકા િન�ાસની �મ ફ�લાતી અ�ભુવે છે.

� ૃદંાએ પોતે પખંીની �મ એક એક સળ� ગોઠવી ઘર બના�� ું હ� ુ.ં એના ખોબા �વડા ગામડાની બહાર એણે ભા�યે જ પગ �કૂયો હતો,
અને આ� એ �ુબંઇની બ�રોમાં અનતં અને રમા સાથે ફરતી હતી. આમ પોતાનો �તૂકાળ યાદ કરતી દ�રયા �કનાર�થી ઘર તરફ
ચાલતી હતી. �ણે �તૂકાળમાં ઘડ� ઘડ� � ૂપંી જતાં મનને બહાર કાઢતાં �મરણોની ઢગલી થઇ જતી હતી.

ઘર આમ તો સાવ ના�ું અને �ૂના મકાનમાં હ� ુ.ં લાબંી ચાલીની હારબધં ઓરડાઓમાનંી એક ઓરડ�. પણ તોયે ઘર. ક�ટલી માયા હતી
એની Ị અનતં�ું અને એ�ુ.ં ચાલતા ચાલતા તે ર�તા પર આવે છે. અચાનક જ એને ચકકર આવે છે. �ણભર �ખોમાં ઘ� �ધા�ંુ
ફ�લાઇ �ય છે. �ણે આ �ણમાં ��થર થયેલી એ ન હતી પણ સમયની �ટૂ�લી સાકંળના છેડાને પકડ� રાખી એ અવકાશમાં ભટકતી
હતી. એક �ધાર� �ણ ખોડગંાતી પસાર થતી તે અ�ભુવે છે.

અનતં અને સ�ચન બહાર ગયા છે. તેથી � ૃદંા ઘરમાં એકલી છે. ચાલીવા�ં ઘર છોડ�ને તે મોટા બગંલામાં રહ�વા આવી છે. પોતાના
ઘરમાં પોતે પોતાને એકલી અ�ભુવે છે. તેને પોતાના �તૂકાળમાં પાડાશી સાિવ�ીબહ�ન અને �િવણભાઇએ એની ક�ટલી કાળ� લીધી
હતી તે યાદ આવે છે. તે સાજંનો શાતં દ�રયો અ�યાર� ઘવાયેલા જગંલી �નવરની �મ િવફર�ને �રૂકતો, દ�રયાનો લોઢ એની છાતી
ઉીછાળતો અ�ભુવે છે. ગગન� ૂબંી ઇમારતના ઓગણીસમાં માળના એરક��ડશ�ડ બેડ�મમાં એકલતાથી એ ભ�સાય છે. ચાર� તરફથી
બ�ું બધં કર�ને, ઠંડ� થઇ ગયેલી ચેતના સાથે �ણે માગ�માં પડ�લા શબ - આવા �ુ��સત િવચારથી એ થથર� ઉીઠ� છે.
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અનતં જયાર� બહારગામ જતો, �યાર� એ બધં બાર�ઓ ખોલી નાખે છે અને શીતળતામાં થી� ગયેલી �જ�દગી ફર� સળવળ� ઉીઠતી
અ�ભુવે છે. પોતાની ત�બયત નરમગરમ રહ�તી હોવાથી પોતાની બાને પ� લખે છે. પવન આવવાથી પ� ઉીડ� �ય છે, તેને લઇ ફર�
એ ટ�બલ પર બેસે છે અને ભીના કાગળ પર �સર� જતી શાહ�ની �મ ��િૃત ર�લાતી અ�ભુવે છે અને પોતાના �તૂકાળમાં સર� પડ� છે
તથા કાચની કરચ ઉ�ડ� ઉીતર� ગઇ હોય એમ ઝીણી �ચસ પાડ�ને તે ચમક� ઉીઠ� છે. પોતે પોતાને �ણે સમયની બહાર નીકળ� ગયેલી
અ�ભુવે છે.

ઘણા સમય પછ� તે પોતાના �ૂના પાડોશી સાિવ�ીબેન અને �િવણભાઇને મળવા આવે છે. આ બધાને મળે એ પિત અનતંને ગમ� ું
નથી. અનતં માટ� �ણે ગર�બી એક ચેપી રોગ હતો. �તૂકાળનો એટલો �ુકડો �વનમાથંી �ણે કાપીને અનતંે ફ�ક� દ�ધો હતો. પણ
� ૃદંાને માટ� એ�ું બાળપણ, એ�ું �ળૂ��ું ગામ, અહ�ની �જ�દગી - સઘ�ં જ ટ�પે ટ�પે એની �દર ઝમીને સ�ંચત થ�ું હ� ુ.ં ભીતર વહ�તા
પાતાળ ઝરણાનંો કલકલ િનનાદ એ સાભંળ� શકતી હતી. અહ�યા એ � પામી હતી તે કયાયંથી મ�� ું ન હ� ુ.ં પોતે તો અહ�થી ચાલી
ગઇ હતી, પણ એનો એક �શ અહ� જ હતો. અતીતની �ણોના ઢગલામાથંી એ એવી �ણ શોધવા માગતી હતી ક� તેની પર �ગળ�
�કૂ�ને કહ� શક� ક� આ �ણથી અનતંને ખોઇ દ�વાની ���યા શ�ુ થઇ ગઇ હતી. પરં� ુ એ અશકય હ� ુ.ં

પહ��ું ઘર, પહ�લો �ેમ, પહ��ું બાળક એ વાત જ �ુદ� હતી. પોતાના બાળક સ�ચનને એક સતંાનિવહોણાં દંપિતએ પારકા બાળકને
પોતા�ું માની �ેમ �યોછાવર કય� હતો, અને એમને અનતં ગમાર- ફાલ� ું પાડોશીઓ તર�ક� ઓળખાવતો હતો. અહ�થી � ૃદંા ડોકટરને
�યાં જવા નીકળે છે. એ �તૂકાળમાથંી વત�માનમાં જઇ રહ� હતી, જયાથંી એ ફર� કદ� �તૂકાળના લીલેરા વનમાં જઇ શકવાની ન હતી.

ડોકટર � ૃદંાને જોતા જ કહ� છે ક� ‘�ું મા બનવાની છે.’ આ સાભંળ� � ૃદંા �સૃક� �સૃક� રડ� પડ� છે. �ણે એની �દર આકાર લઇ રહ�લા
ગભ� ધકકો માર�ને એનાં ��ું વહાવી દ�ધા અને હવે એ ખાલી થઇ ગઇ હતી. બી� વખત મા બનવાનો ઉમળકો તેને ન હતો. તેને આ
બાળક જોઇ� ું ન હ� ુ.ં અનતંે તેને સ�ચન વખતે ક�ું હ� ું ક� ‘‘આ આપ�ું પહ��ું અને છે��ું બાળક. �ું ક�ટલી હ�રાન થાય છે. ફર� કદ�
આવી �લૂ નહ� જ થાય’’ અને છતાં એને બી�ુ ં બાળક આવવા�ું હ� ુ.ં ��ૃોની લીલેર� ઘટામાં �ંુપળની �મ �ટ�લો �ેમ, અનતંનો એ
�પશ�, મૌન સહચર, એના ગાઢ �ણયનો ઉ� �ક...સઘ�ં ધીમે ધીમે ત�ત જળની �મ વરાળ બની ઉીડ� જ� ું � ૃદંા અ�ભુવે છે. અનતં
એક પછ� એક �ુ�યવી સફળતાના પગિથયાં ચડતો તેમ તેમ એ પાછળ પડતી �ય(ગઇ) છે. તેમ છતાં એ અનતંને ફર� પામવા
�ય�નો કરતી રહ�તી. અર�સામાં પોતાને એ અ�ુદંર દ�ખે છે. માદં� જ �ુએ છે.

� ૃદંા ગભ�વતી છે અને આવા સમયે અનતં તેની પાસે નથી તેથી તે � ૃદંાને સહજતાથી સોર� કહ� છે અને તેને માટ� એક સરસ �ેઝ�ટ
લાવવા�ું કહ� છે. અનતં માને છે ક� એના ન હોવાપણાનો �નૂકાર �ચજવ��ઓુથી ભર� દઇ શકાય છે. અનતં � ૃદંાની ��થિત ��યા પછ�
� ૃદંાને �છેૂ છે ક� તાર� �ું જોઇએ છે. પરં� ુ � ૃદંા પોતાની શાર��રક તકલીફને કારણે બી�ુ ંબાળક નથી ઇ�છતી. તેના આ�ું મા� શાર��રક
વદેનાના ��ુ �હોતા. � ૃદંા પોતાની અને અનતં વ�ચેનો સે� ુ �ટૂ� ગયેલો અ�ભુવે છે. અનતં માને છે ક� �વનમાં પૈસા જ સવ��વ છે,

જયાર� � ૃદંા આ વાતની િવરોધી છે. તે ઇ�છે છે ક� �ટ�ું છે એટ�ું શાિંતથી ભોગવી સાથે �વીએ. ધા�ુ� હ� ું ક� ક�ુકં પા�યાના સતંોષ
વડ� આગ �ઝુવા આવી હશ.ે પણ ના, આગ વ�ુ ભડકતી હતી. વાસનાના �ધણ સતત હોમાતાં અ�ભુવે છે.

સ�ચન બાર વષ�નો થયો હતો અને આટલા વષ� પછ� � ૃદંા ફર�થી મા બનવાની હતી. � ૃદંાને થ� ું િપતા-��ુની એક આગવી �ુિનયા
હતી. �માં એનો �વશે િનિષ�ધ હતો. સ�ચન એટલે �ણે દપ�ણમાં અનતં� ું �િત�બ�બ. સ�ંબુાઇની દ�કર� ��ુપા પોતાની નાની દ�કર�
ચદંનને લઇને � ૃદંાને �યાં આવી છે. � ૃદંાને આ નાનકડ� બાળક�ની માયા લાગે છે. ચદંને એના �વનને કશોક નવો અથ� આ�યો હતો.
નાની સરખી ચદંને ચમ�કાર કય� હતો. � ૃદંાને આવના�ંુ બાળક હવે જોઇએ છે. તેના શર�રના અ�એુ અ�મુાં એક �બળ ઝખંના �ગે
છે.

� ૃદંા થોડા �દવસો માટ� િપયર પોતાની બા પાસે �ય છે. � ૃદંાની ��થિત જોઇને તેને બા કહ� છેઃ ‘‘� ૃદંા, મને તો લ�મી�ના પગલાં
કળાય છે.’’ આ સાભંળ� � ૃદંા� ું રોમેરોમ ખજંર�ની �મ રણઝણી ઉીઠ� છે. � ૃદંા પહ�લા ખોળાની દ�કર� હતી. િપતા� તેને લ�મી માનતા
હતા. તેને �બૂ લાડ�યાર કરતાં હતા. તેને ભણાવવા માગંતા હતા. તેને સર�વિેત બનાવવા માગંતા પણ તેના લ�ન સખી રમાના
માિસયાઇ ભાઇ અનતં સાથે થાય છે. અનતં � ૃદંાને ભણાવે છે. પણ સર�વિતનો �શ તેનામાં આ�યો �હોતો. એ ભણી હતી, પણ એ
ભણતર� એના �ા�યપણાં પર ઓપ ચડાવી એને આ�િુનક ફ�શનેબલ �ી બનાવી હતી. અનતં અને સ�ચનની તી� યાદ આવે છે �યાર�
તેને સમ�ય છે ક� અહ� એના �ળૂ નથી. એ તો ઉીડ� આવી છે ખર�લા પાદંડાની �મ. �ી એટલે �વનના એક લાબંા �લુ પરથી પસાર
થતી �સુાફર. �બાપીપળ� રમ� ું શશૈવ તો કયાર�ુયં ��ૃોની ઘટામાથંી પી�ં પાન બની ખર� પડ��ું અ�ભુવે છે.

વણે ઉપડતા તેને દવાખાનામાં દાખલ કરવા મા લઇને �ય છે અને તેને �ખૂે લ�મી અવતર� છે. ઝાકળનો બનેલો ��ુુમાર, પારદશ�ક
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ચહ�રો અને કાળા ર�શમી વાળ જોઇ � ૃદંા હરખાય છે.

� ૃદંા દવાખાનેથી ઘર� આ�યા પછ� બા ચાલી �ય છે. � ૃદંા નસ�ને ર� આપે છે. સ�ચન �યામાને �બૂ રમાડ� છે. � ૃદંા એક ઉ�ડા �ગાઢ
��ૃત ભાવથી �યામાને �મૂી લે છે. તેને લાગે છે ક� િવખરાતા �ુ�ંુબ �વનને �ેમની સાકંળથી �યામાએ ફર� જકડ� લી� ું છે. �યામાના
જ�મથી � ૃદંા �બૂ �શુ હતી, પરં� ુ જયાર� એ �ણે છે ક� �યામા મે�ટલી �રટાયડ� છે �યાર� તેને �બૂ આઘાત લાગે છે. પારણામાં �તૂી
�યામાને જોઇ � ૃદંા છાતીફાટ �દન કર� છે. � ૃદંા �યામાને ધાર� ધાર�ને �ુએ છે. �યામા ��ુલી �ખે પોતાની મા � ૃદંાને તાક� રહ� છે,

પણ એમાં જનેતાની પ�ર�ચતતાનો અણસાર દ�ખાતો નથી ક� ન એના �ગોમાં તોફાન હ� ુ,ં ન ઉછાળ, કાળમ�ઢ શીલાની �મ પડ� રહ�લી
�યામા ભાવિવહ�ન ચહ�ર� કાચની લખોટ� �વી િનજ�વ �ખે પોતાની માને તાક� રહ� છે. �થી � ૃદંા �બૂ �ુઃખી થાય છે. આવી �ણે
� ૃદંાને અનતંની �બૂ જ�ર છે, પરં� ુ તે આ� હાજર નથી. � ૃદંા આખી રાત મીણબ�ીની �મ સતત સળગતી રહ� છે-પીગળતી રહ� છે.

� ૃદંા સાિવ�ીબેહ�નની સાથે હ��ડ�ક��ટ હો�પીટલમાં �યામાને બતાવવા �ય છે. ‘‘લાબંી પરસાળમાં નાની મોટ� �મરના બાળકો ચાર�
તરફ દ�ખાય છે. શર�ર�ું સમતોલપ�ું ન �ળવી શકતા,ં લબડતા, �જુતા બાળકો, ફાગંી �ખે ને ખ�ચાયેલા હોઠમાથંી સતત ટપકતી
લાળવાળા, પો�લયોથી િનજ�વ, �ુબ�ળ હાથપગવાળા, પગે �લા�ટર માર�લા ને ઘસડતાં જતા બાળકો’’ – િવષાદ��ાસી લીધેલા એમના
ચહ�રાઓ અને કોઇ અકળ િનયિતના કા�ઠ�તૂળાઓ �વા આ બાળકોને જોઇ � ૃદંા ગભરાઇ �ય છે. તેને નાસી જવા�ું મન થાય છે, પણ
સાિવ�ીબહ�નના સહકારથી તેનામાં શ�કત સ�ચાય છે.

ડૉ.  �ીવા�તવ � ૃદંાને આ�ાસન આપતા કહ� છેઃ  ‘‘માતાની ઉ�ડ� મમતા,  �દવસ રાતનો અથાક પ�ર�મ,  એનો �યાગ,  ચાકર�એ,

સઘળાએ, પેલા લાકડાના �ુકડા પર સ�ંવની છાટં� હોય એમ �ાણ �રુતાં મ� નજર� જોયા છે... આ કળ��ગુમાં પણ ઈ�ર ચમ�કાર સજ �
છે, જો તમાર� �ાથ�નામાં આરત હોય તો. તમારો �ેમ તમાર� ��ુીને નવ�વન આપશ,ે પણ સાથે તમે પણ નવ�વન પામશો. એ
વાત કદાચ તમને આ� નહ� સમ�ય.’’

�યામાની શાર��રક ��થિતને કારણે � ૃદંા સ�ચનને તથા અનતંને સમય આપી શકતી નથી. તેને કાને સ�ચનના શ�દો પડ� છેઃ ‘‘પ�પા,
આ મ�મીને �ું થઇ ગ�ું છે ? સા�ું ક�ુ ં? તમે �ઓ છો પછ� મને ગમ� ું નથી. ’’�યામાની ��થિતથી � ૃદંા �યિથત છે. તે માનતી હતી ક�
એના િવખરાતા જતા સબંધંોને �યામા એક કડ� બની ફર� જોડ� આપશ.ે’’ પણ � ૃદંાની આ આશા ઠગાર� નીવડ� છે.

� ૃદંાએ �યામા માટ� �ફ�ઝયોથરેાિપ�ટ ડૉ. નેનેની અપોઇ�ટમે�ટ લીધી છે તે જ �દવસે અનતંે પાટ� રાખી છે અને આ પાટ�માં તેને
અિન�છાથએ પણ જ�ું પડ� છે. એને થાય છે ક� ઘણા સમયથી એ મને-કમને આવો અ�ભનય કરતી આવી છે. અનતં એનાથી �શુ
રહ�તો નથી. આખર� કયાં �ધુી આમ જ �વવા�ું હ� ુ ં? આ બે�વાદ, હ��િુવહ�ન �વનનો અથ� શો હતો ? �યામાનો ચહ�રો, એને તાક�
રહ�લી ભોળ� નજર - યાદ આવતા એ િવચ�લત થાય છે.

પાટ�માથંી ઘર� આ�યા પછ� અનતં � ૃદંા પર ��ુસે થાય છે. તેથી � ૃદંા સમસમી �ય છે. આજ�ું એ�ું બે��ુુ વત�ન નશામાં હ� ું એમ
માની અનતંને તે માફ કર� દ� તો પણ આ� એ સ�ય પારખી શક� હતી ક� અનતં એનાથી જોજનો �ૂર નીકળ� ગયો હતો, અને એની
ન�ક લઇ �ય એવી કડ� એ શોધી શક� ન હતી.

હો��પટલના પી.ટ�. ખડંમાં � ૃદંાને લ�લતાબેન મળે છે. તે પોતાના �દકરા �ચરાગની વાત � ૃદંાને કર� છે. વષ�ની મહ�નત બાદ �ચરાગ
થો�ું ચાલતો-બોલતો થયો છે તે સાભંળ� � ૃદંાને સિધયારો મળે છે પણ � ૃદંા �ણે છે ક� �ચરાગ લ�લતાબહ�નનો નહ� પણ તેમની
નણદંનો દ�કરો છે �યાર� તેને �બૂ આ�ય� થાય છે. તેમ છતાં લ�લતાબેનનો �ેમ અને ચાકર� સગી મા �વાં જ હતા.ં

મ�ું ને સરોજ, ભારતી ને �રુશીદ, બધી �ફ�ઝયોથરેાિપ�ટ તર�ક� અહ� નોકર� કર� છે. બાળકોની મન દઇને સેવા કર� છે. એમનામાં
ધીરજ અને સ�હ��તુા છે. કપડાના બટન બધં કરવાની ક� પાણી પીતાં શીખવવાની એકાદ નાની ��યા શીખવતા મ�હનાઓ નીકળ�
જતા. આમ, �ેમ ક�ટક�ટલે �વ�પે �કાશે છે તે જોઇ શકાય છે.

�યામાનો જ�મ�દવસ આવીને ચા�યો �ય છે. ન ઘરમાં એનો કશો ઉ�લેખ થાય છે, ન એની પાટ� થઇ. તેથી � ૃદંા ભારતીના કહ�વાથી
બે�ણ બ�ુ જ ગર�બ બાળકોને સાધનો આપવા માટ� પાચં હ�ર આપે છે. જયાર� અનતંને ખબર પડ� છે �યાર� તે �બૂ જ ��ુસો કર� છે.

પણ ચચા�ઓ અને દલીલો કરવા�ું � ૃદંાએ કયાર�ું છોડ� દ��ું છે. એમાથંી ઝરતી કડવાશ પાછળથી ભીનાં સળગતાં લાકડાનંી �મ
ઘરમાં � ૂધંવાયેલી રહ�તી.
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અનતં �ી� બેડ�મમાં �ુદો �એુ છે. ધીમે ધીમે એના કપડા,ં  એની વ��ઓુ પણ �યાં ગોઠવાઇ �ય છે. કયાર�ક તો આખો �દવસ
અનતંને મળવા�ું જ થ� ું નથી. ઓ�ફસથી સા�ં એ સીધો ડ�નર ક� ���કસ પર �ય છે. એ રા�ે કયાર� પાછો આવે છે એય �ણતી નથી.
હા, રા�ે બારણા ઉઘાડ-બધં થવાનો અવાજ એ �તૂા �તૂા કયાર�ક સાભંળે છે. પણ એની પીધેલી ��થિત એ જોઇ શ�તી નથી. તેથી તે
પાસે જઇ શકતી નથી.

જયાર� અનતં એને �ેમથી છાતી સરસી ચાપંી દ�તો, � ૃદંાના �દયમાં ધબકાર બનીને ધબકતો �યાર� � ૃદંાએ તેને ક�ું હ� ુ:ં ‘‘અનતં તમે
કયાર�ક કયાર�ક ��કસ લો છો તે મને ગમ� ું નથી.’’ પરં� ુ હવે અનતંને કયાં ક�ું કહ� શકાય એમ છે ? એણે �ૃ�ધતાથી કહ� દ��ું છે- ‘‘

તને બહારની �ુિનયામાં �ું ચાલે છે એની ખબર જ કયાં છે ? ત� મને કદ� કંપની આપી છે ? અર� મેડમ, દા�ના �લાસ પર તો લાખોના
સોદા થાય છે. તને હો��પટલ િસવાય બી� કશાની પડ� છે ?’’

પરં� ુ હો��પટલ પોતે જ એક િનરાળ� �ુિનયા છે એની અનતંને કયાં કશી ખબર છે  ?  પ�ુ નીગળતા ભ�ગડા ઉીખડ� ગયેલા
માનવસબંધંોના જખમની વદેના એને કયાં �પશ� છે ? અહ� �ુદા �ુદા �તરની, વગ�ની, ધમ�ની માતાઓને એ રોજ મળે છે. પરં� ુ બધા
એક જ વદેનાના ત�ંથુી બધંાયેલા છે-પોતાના સતંાનના �વન�ું િનરથ�કપણે વહ� જ�ુ,ં એના માટ� કરવો પડતો પ�ર�મ અને અનતંનો
પ�રતાપ.

�ચરાગ ને લ�લતાબેન ભા�યશાળ� છે. તેમને ઘરમાં બધાનો સહકાર છે. શલૈીની મા પો�લયોથી િપડાતી દ�કર�ની રાત-�દવસ ચાકર� કર�
છે. સ�ંકુત �ુ�ંુબના મહ�ણા-ંટોણાં સતત સાભંળે છે. ��ૂુ,ં ઠં�ુ ખાઇ લે છે – છેક �ણૂીની �મ એ�ું શર�ર કંતાઇ �ય છે. િવ��નુી મા
િવધવા છે. તેને િવ��ુ સાથે પાચં બાળકો છે. બ�ું વચેીને �પંડપ�ી �વી એક ઓરડ�માં રહ� છે. દ�વીના િપતા બી� �ી સાથે સબંધં
રાખે છે. કારણ ક� ��ુ�હ�ન િવ�ૃત દ�કર�ની ચાકર�ને લીધેએ પિતને શર�રથી સતંોષી શ�તી નથી ક� નથી એને વ�ુ સમય આપી શ�તી.
�ધુીર �મ - �મ મોટો થતો �ય છે તેમ - તેમ એની શાર��રક �ખૂ ઉીઘડતી �ય છે. કોઇ �ી જોતા એને વળગી પડ� છે, શર�રના
અ�કુ ભાગોને �પશ� છે, કયાર�ક તો એની મા ને જ... ઓહ ! ક�ટલા ��ો ? ક�ટલી વદેના ? ક�ટલાં િનરથ�ક ��ઓુ�ું વહ� જ�ુ ં?

� ૃદંાને આ િવ� �બૂ િવશાળ લાગે છે. કોચ�ું ભાગીને પહ�લી જ વાર �દવસનો �કાશ �ુએ છે. પિતના �વનના મ�ય�બ��ુમાથંી એ ધીમે
ધીમે હડસેલાઇ રહ�તી અ�ભુવે છે. એ �ુઃખ�ું શ�ય એને પીડ� ું રહ� છે અને હવે ? એ �ુએ છે આ િવ�મા,ં ક�ટલી વદેના છે ?....

િવ���ુમાં અનાથ થયેલા બાળકો અને �ુ�મોનો ભોગ બનેલી �ીઓ�ું �ંદન ધરતીકંપ અને �રૂમાં લાખો �જ�દગીઓ�ું કાળ�ં
કંપાવના�ંુ મોત...

એ �ી છે. જનેતા ��િૂતની વદેના એણે ભોગવી છે ને એ પીડામાયં �ખુ છે. કારણ ક� એમાં સ�ન છે. બાળકનો જ�મ. પણ આ એનો
જ�મ છે �નુ��મ. એને સાભંર� છે ડોકટર� ક�ું હ� ુ-ં  ‘‘�યામાના નવ�વન સાથે તમને પણ નવ�વન મળશ.ે’’ સ�ચન એના િપતાના
પગલામાં પગ �કૂ� છે. સ�ચન તેજ��વ અને �ખર એના ધધંાની �રુા હાથમાં લઇ, એના નામને વ�ુ ઉ�જવળ બનાવનારો. ઉ�ચો,
સોહામણો, થનગનતા અ�ની �મ સદા ઉ�સાહ - આકા�ંાથી ભર�રૂ. �ણે દપ�ણમાં અનતં�ું જ �િત�બ�બ એ.

આ� સ�ચનની પાટ� હોવાથી ઘરમાં મહ�માનો આવવાના હતા. માસંાહાર� વાનગીઓ બહારથી આવવાની હતી. પણ થોડ� ઘણી ઘરમાં
સાદ� વાનગીઓ બનાવવા સ�ચને મા - � ૃદંાને ક�ું હ� ુ.ં બસ, તેની સાથે એટલી જ વાત�ચત � ૃદંાને થાય છે- ‘‘�ું આ ઘરમાં �યવ�થા
કરવા �રૂતો જ મારો ઉપયોગ છે ?’’

સ�ં ુ કહ�તી હતી ક� સાહ�બ સાથે કોઇ બાઇ હતી. આ �ણી � ૃદંાને આઘાત લાગે છે. � ૂટંણમાં સખત જખમ થયો હોય એમ એ પગ
ઘસડતી પોતાના ખડંમાં �ય છે. તેને થાય છે િનદ�ષ, અસહાય બાળકને એ સદાય છાતીએ જ જકડ� રાખશ,ે પણ પોતાના �ખુ અને
સલામતી માટ� એ પાછ� નહ� ફર� ? પિતને ફર� પામવા પણ નહ�.

�યામાની ��થિતને કારણે � ૃદંા અનતંની સાથે કંડલા જઇ શ�તી નથી. અનતંને પોતાના �ટ�ટસની પડ� છે. એ�ું � ૃદંા અનતંને કહ� છે,

�યાર� તે � ૃદંાને કહ� છેઃ ‘‘સાભંળ� લો મેડમ, તમે � મોજમ� કરો છો, � આલીશાન ઘરમાં રહો છો, એ બ�ું પૈસાને લીધે જ છે. નહ� તો
� ું હ� ગામના �વૂે પાણી ભરતી હોત અને �ળૂ ફાકતી હોત. પણ ત� કદ� માર� કદર કર� છે.’’ અનતંના રોષની દાહકતા તેને બાળતી
રહ� છે. ધરતીકંપથી આ� એની �મણાનો મહ�લ જમીનદો�ત થઇ ગયો હતો અને એકાએક એને �પ�ટ થઇ ગ�ું હ� ું ક� અનતં એનાથી
ઘણે �ૂર નીકળ� ગયો હતો અને �યામાને લઇ એ થભંી ગઇ હતી. હવે એ અનતં અને સ�ચનની પાછળ કદ� દોડ� શક� એમ ન હતી. આ
�વયં �કાિશત સ�ય હ� ું અને હર સ�યની �મ એ જલદ હ� ુ.ં પણ એને એક અભણ સાદ� સીધી �હૃ�ણી - લ�લતાબેને ચ��યો છે �ેમનો
માગ� અને એમાં જ િવ�ાસ �કૂ�ને એ ચાલી રહ� છે.
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� ૃદંા ર�મા�ડહોમ અને �પંડપ�ીમાં જઇને બાળકોની � ��થિત �ુએ છે તે તેને અસ� થઇ પડ� છે. એને થાય છે ક� એ ક�ુકં આપવા ગઇ
હતી, પણ એ ઘ�ું બ�ું લઇને પાછ� ફર� છે. એ અ�ભુવે છે ક� કોચલાથી �રુ��ત ફળની �મ એ પોતાનામાં સમાઇને પડ� હતી અને કોઇ
અ�ૃ�ય હાથાએ હવે એક� ધડાકા સાથે એ�ું કોચ�ું તોડ� ના��ું હ� ુ.ં

બાના ��ૃ�નુા સમાચારવાળો કાગળ � ૃદંાને મળે છે. બાના ��ૃ�થુી � ૃદંાને મળતી � ૂફં હવે નથી. કાગળમાં લખાયેલા એ થોડા શ�દોએ
એના મનમાં ભયાનક �નૂકાર પેદા કર� દ�ધો હતો. ��િૃતના �વ�છ દપ�ણમાં બાનો ચહ�રો જોઇ એ અ�યતં �યા�ુળ થઇ �ય છે. તે
સ�ચનને એક �ૂંકો પ� લખી જલદ�થી િપયર જવા નીકળ� �ય છે. જતાં જતાં ઘરમાં ચાર� તરફ નજર ફ�રવે છે. તેને ક�ું જ જોડ� લઇ
જવાની ઇ�છા થતી નથી, ન ��િૃતઓ, ન સામાન. સસંાર ખાલી હાથે જ માડંયો હતો ને હવે એ ખાલી હાથે જ �ય છે. એને ઘર સાથે
બાધંી રાખે એ�ું તો આ ઘરમાં ક�ું જ ન હ� ુ.ં

આ� તે એક �ી તર�ક�, માતા તર�ક� બાને સમ� શક� છે �યાર� જ બા ચાલી �ય છે. � �ણે �ય�કતને પામીએ, એ જ �ણે એને
�મુાવી દઇએ, એ વદેનાની �ળૂ ઉ�ડ� ઉીતર� જતી � ૃદંા અ�ભુવે છે. � ૃદંાને અહ� રોક� શક� એ�ું કોઇ બધંન નથી. હાથ પર ઉીગી
ગયેલી છ�ી �ગળ�ની �મ તે અનતંના સસંારમાં જ છે, છતાં વગેળ�. ઘ�ેરૂ વડલાની વડવાઇઓ ધીમે ધીમે જમીનમાં ઉીતર� પોતાના
��ૂળયા નાખી, પોતે જ એક �ુ�ંુ ��ૃ બની �ય છે તેમ � ૃદંા આ� અનતંના સસંારનો એક ભાગ હોવા છતાં એક �ુ�ંુ ��ૃ બની �ય છે.

‘  ખર� પડ�લો ટ�કુો’  એક માનિસક ર�તે િવકલાગં બાળક� અને માતાના ના�ુક સબંધંો�ું આલેખન છે. પોતાના સસંારમાં જ હમંેશાં
પરોવાયેલી રહ�તી �ીના �વનમાં મે�ટલી �રટાડ�ડ દ�કર�નો �વશે થાય છે. તેની ��ટમે�ટ િનિમ�ે ઘર બહાર નીકળતી એ �ીને પહ�લી
વાર આ િવશાળ �ુિનયાનો, �ુદા �ુદા લોકો અને તેમના �ત�તના �ુઃખદદ�નો પ�રચય થાય છે. ધીમે ધીમે તે પોતાની સાકંળ� અને
બિંધયાર �ુિનયામાથંી એ બહાર નીકળ� �ય છે. એને પાખંો �ટ� છે. તમામ સબંધંોને એ નવી �ૃ��ટએ �લૂવે છે. એક નાનકડ� મે�ટલ
�રટાડ�ડ દ�કર� �ણે એને નવા �વનની દ��ા આપે છે.

*************************************************** 
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