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'�વજન’મા ં'�વ' ને પામવાનો ��ુુષાથ� એટલે બોરસ�લીની પાનખર'

લે�ખકા-�ધુા�િૂત�
ભાવા�વુાદ –સોનલ મોદ�

��તાવના

આજની �િુશ�ીત અને સ�ંકાર� �વુતીઓ ક� �ઓ ઉ�ચ અ�યાસને �તે પરણીને સાસર�માં સમાઈ જઈ પિતની �ગિતમાં જ પોતાનાય
�વ�નને સાથ�ક થ� ું માનીને પોતાના આગવા �ય��ત�વને સકંોર� લે છે એવી �વુતીઓ માટ� દ�વાદાડં�ની ગરજ સારતી નવલકથા
એટલે ‘બોરસ�લીની પાનખર’.

કથાવ�� ુ કંઈક આ �માણે છે.

નાિયકા સ�ંયા અ�યાસમાં �થમનબંર� પાસ થતી ��ે� પર ફાકં�ુ ���ુવ ધરાવતી �ત�ુ�ખી બધામાં સરળતાથી ભળ� �ય તેવી
�વુતી છે. તે અને તેની સાથે જ અ�યાસ કરતો અને તેના બા�ુના જ ઘરમાં રહ�તો, િવધવા માતાનો એકનો એક દ�કરો, અ�યાસમાં
સ�ંયા પછ� તરતના �મે આવતો �નુીલ ��ુધાવ�થામાં જ એકબી� ��યે આકષ�ણ અ�ભુવે છે અને એમના આ �ેમ�ું સા�ી બ�ેના
ઘરની દ�વાલ વ�ચે ઉગે�ુ બોરસ�લી�ુ ��ૃ બને છે. બારમા ધોરણમાં �થમ આ�યા છતાં સ�ંયા પોતાને િ�ય એવા ઈિતહાસ અને
સ�ં�ૃત સાથે આ�્�સમા એડિમશન લે છે અને �નુીલ�ુબંઈ પવઈના આઈ આઈ ટ� માકં���ટુર સાયસં લાઈનમાં �વશે લે છે.કોલેજકાળ
દર�યાન સ�ંયાની િવ�તાથી �ભાિવત �ોફ�સરસાહ�બ તેમના અમેર�કાથી આવેલા અને ભારતના ઐિતહાસીક �થળોની �લુાકાતો લેવા
ઈ�છતા �ો કો�લ��સ સાથે સ�ંયાને મોકલે છે. તેઓ પણ સ�ંયાની િવ�તાથી �ભાવીત થઈતેને અમે�રકા આવી ડોકટર�ટ કરવા સલાહ
સાથે �કોલરશીપ અપાવવા પણ તૈયાર થાય છે. પણ સ�ંયા કાર�કદ� કરતા �નુીલની ઈ�છાને માન આપતા તેને ટાળે છે. �નુીલને
ક���ટુર �ે�માં પોતાની કાર�કદ� બનાવવી છે. એથી અ�યાસ �રૂો થતા જ �ુ�ંુબથી �ૂર �ુબંઈમાં નોકર� મળતા એ �વીકાર� લઈ,

�નુીલને પૈસાદાર ઘરની છોકર� સાથે પરણાવવા માગતા તેની માતાના િવરોઘ વ�ચે સ�ંયાને સાદગીથી પરણી � ુબંઈમાં િમ�ના
નાનકડા �લેટમાં પોતાનો સસંાર શ� કર� છે. પોતાની કાય� �ુશળતા અને અથાગ મહ�નતથી છ મ�હનાના �ોબેશન પર નોકર�માં
લેવાયેલો �નુીલ જોતજોતામાં કંપનીના જનરલ મેનેજરના પદ પર પહ�ચી �ય છે. �નુીલની આ �ગિતના પથ પર સ�ંયા પોતાના
પીએચ.ડ�. કરવા �વા અનેક અરમાનોને બાળ�ને પણ પિતને સહકાર આપતી રહ� છે. તેની સે��ટર� હોય એમ તેના કામ કરવામાં જ
પોતાની �તને તેમાં ઓગાળ� નાખંે છે. પોતાની કંપનીના કામ �ગે દ�શ િવદ�શમાં ફયા� કરતા �નુીલ પાસે હવે સ�ંયા પાસે બેસીને
શાિંતથી વાત કરવાનો સમય પણ નથી. એક �મના ભાડાના મકાનમાથંી દ�રયા �કનાર� પોતાના �વ�નના સી-ફ�ઈિસ�ગ િવશાલ �લેટમાં
રહ�વા આવી ગયેલી સ�ંયા ઘરમાં એકલી પડતી �ય છે. તે મા��ૃવ ધારણ કરવા ઈ�છે છે પણ,'સબ-ફટા�ઈલ 'હોવા� ું િનદાન થાય છે.

સ�ંયાને પોતાના બાળકના અશોક, િસ�ધાથ�, િવ�મા�દ�ય �વા નામ પાડવાના લ�ન પહ�લા �નુીલ સાથે જોયેલા �વ�ન ભાગંીને ��ૂો
થઈ જતા લાગે છે. �નુીલ દતક બાળક લેવાના મતનો પણ નથી. સ�ંયા એકલતા અને અવહ�લનાનો ભોગ બનતી રહ� છે. પોતાના
ચો��સ �યાલો અને એને વળગી રહ�વાની તાકાત તથા પોતાને કારણે �નુીલને નસીબદાર ઠ�રવતા �ૂના િમ� િન�ખલનો પ� સ�ંયાને
પોતાની �ત િવશે િવચારવા �ેર� છે. �નુીલની કાર�કદ�ની વચમાં પોતાની �બમાર�ને પણ આવવા ન દ�તી સ�ંયાને �નુીલનો િમ�
�ધારામાં ઠોકરો ખાઈને પણ ટોચ� બરાબર પકડ� રાખતી અને પિતના પથ પર અજવાળા પાથરતી �ી સાથે સરખાવે છે. પણ �નુીલ
પોતાને મળેલા સ�ંયા �પી હ�રાને ઓળખી શકતો નથી. �ણી જોઈને પાટ�માં મોડ� પહ�ચેલી અને �નુીલે �ની પાસેથી ઓડ�ર લેવાનો
હતો તેની પ�નીની વાતો� ું ખડંન કરતા કરતા નીલના રોષનો ભોગ બન�ું પડ� છે. �નુીલે �ાઈવરની હાજર�નો �યાલ રા�યા વગર
ગાડ�માં જ સ�ંયાની �ગત લાગણીઓ પર, તેના િ�ય િવષય ,પર �હારો કયા�. સ�ંયાનો રોષ, સમ�વટ ક�ું જ �નુીલને �ણે �પશ�� ું
જ નથી. એ �ણે પોતાના કામને વર� ��ૂો છે. સ�ંયાને લાગે છે �નુીલ માણસમાથંી મશીન બની ��ુો છે.
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સ�ંયાની �દર �ઈુ ગયેલી કોલેજ સમયની સ�ંયા ��તૃ થાય છે. �નુીલને કારણે પોતે છોડ�લો અ�યાસ , �નુીલના મહ�માનોના
�વાગત માટ� અ�રુો છોડ�લો �વાસ, �નુીલની માતાએ કર�લ �િપયાની માગણી ને પગલે પોતે કર�લી નોકર�, �નુીલની કંપનીના
માણસોની �નુીલની ગેરહાજર�માં પણ સરભરા કરવી, પાટ� ન ગમતી હોવા છતાં હાજર રહ� બધાની સરભરા કરતા રહ�વી, બધાના
બદલામાં પોતાના મળ� િવશાળ ઘરમાં એકલતા મા�. સ�ંયા એને પોતાના પિતનો �યાલ રાખતી ભામતીની અને બદલામાં પિતએ
તેને અપ�ણ કર�લા ��ુતકની વાત કર� છે એની પણ �નુીલ પર કોઈ અસર થતી નથી. �ુ�ંુ પોતા�ું પણ એક આગ�ું �ય��ત�વ છે એ�ું
ભાન સ�ંયાને �દરથી ઢંઢોળ� નાખંે છે. એકવાર સ�ંયા પોતે ગોવા જવાની બે ટ�ક�ટ લઈ આવે છે. એજ સમયે �નુીલને કંપનીના કામ
સદંભ� �ણેક અઠવા�ડયા માટ� અમે�રકા જવા�ું થાય છે. િવદ�શ જવાની તૈયાર� કરવાની �ચુના આપતા �નુીલ ગોવાની �ટ�કટો ક�સલ
કરવા�ું કહ� છે. સ�ંયા પોતાનો પ�ની તર�ક�નો હ� માગંતી તેને અટકાવવાતી કહ� છે, "�નુીલ મારા ��યે તાર� જવાબદાર� છે તે � ું
�વીકારવા ન માગંતો હોય તો �ું આ ઘરમાં એક પળ પણ રહ�વા માગંતી નથી"1

પહ�લીવાર આ ર�તે બોલાયેલા િવધાનને પણ �નુીલ�ું કામ�ું મન ગણકાર� ું નથી .એ જવાબ આપે છે."તને યો�ય લાગે તેમ કર�.

માર� જ�ું પડશે. "2

સ�ંયાને હવે લાગેછે ક� પોતે હવે પારકા ઉ�સથી મા� િમિસસ મજ�દુાર બનીને સોનાના પાજંરામા �વી શકશે નહ�. તે િવચાર� છે ક�
પોતે �નુીલના �ેમમાં �ધ બનીને મહ�વાકા�ંા રા�યા વગર �વી ગઈ. હવે આ ઘરમાં રહ�વાનો કોઈ અથ� નથી. પોતાને પણ ગમતી
��િૃત કર� આનદં મેળવવાનો એટલો જ હક છે �ટલો �નુીલને છે. અને તે અમે�રકા �ો. કો�લ��સની મદદથી �કોલરશીપ મેળવી
અમે�રકામાં ભણવાની �યવ�થા ગોઠવી લે છે. પોતે કર�લા િનણ�યની યો�યતા �ગે િવચારતા આખી �જ�દગી ��ુસાવાળા પિતનો પડતો
બોલ ઉપાડતા દાદ� ક� બેકાર પિતને પોતાનો પગાર આપી દઈને પણ માન આપતા રહ�લી પોતાની માતા �વી �ીઓ પણ તેને
પોતાના િનણ�ય માથંી ફ�રવી શકતી નથી. તે િવચાર� છે

'�ી સહન જ કયા� કર� તે જમાનો હવે ગયો. �યાર� �ીના �ય��તગત �વાત�ંયનો ભોગ લેવાય �યાર�તેણે અ�ણી ધરતી પર પગ
માડંવાજ પડ� છે.  'અમે�રકાથી પાછા આવલેા �નુીલને ઘરની ચાવીઓનો �ડો,  પસ�નલ �હસાબની ફાઈલ સ�પી �નુીલને તેની
ત�બયતની કાળ� રાખવાની ભલામણ કર� ખાલી હાથે નીકળ� �ય છે. સ�ંયા જતા જ �નુીલના �વનમાં �ણ મા�માં �ધકાર
છવાઈ �ય છે. એની �ખ આગળ િવવકે� િવન� શાતં કદ� કોઈ માગંણી ન કરતી અને આજ�ઘુી પોતાના પડછાયા સમી સ�ંયાની
�ુરબાનીની પોતે ન�ધ પણ ન લીધી અને એ પોતાના ગવ�નો ��ૂો કર�ને ચાલી ગઈ એ �ણ તર� આવે છે. �નુીલને સમ�ય �યછે ક�
સ�ંયા વગર�ું પોતા�ું �વન અશ� છે. તે તરત જ પોતાના િમ�ને એરપોટ� જઈ સ�ંયાને રોકવા કહ� છે અને પોતે પણ એરપોટ� જવા
નીકળતો જ હોય છે �યાં સ�ંયા પાછ� આવી �ય છે અને કારણ આપે છેક� "પોતે મા બનવાની છે.'એ સમાચાર પોતાને ર�તામાં ડોકટર�
ફોન �ારા આ�યા".�નુીલ પોતાને સ�ંયા �ારા મળનારા �મોશને �શુ થઈ ગયો અને પોતે કર�લા અ�યાય બદલ તેની માફ� માગેં છે
અને ભેટ �પે એવો �ો�ામ બનાવવા�ું �ોિમસ આપે છે ક� સ�ંયા �ુબંઈમાં રહ�ને અમે�રકાની �િુન.નો અ�યાસ કર� શક�.

સ�ંયા�ું �ય��ત�વ બોરસ�લીના �લ ��ું છે. બ�ુ આકષ�ક નહ� પણ લાબંા સમય �ઘુી �ગુધં આપે તે� ુ સ�ંયાના �વનમાં પણ
બોરસ�લીના ��ૃની �મ પાનખર પછ�ની વસતં આવે છે.એ ર�તે શીષ�ક યો�ય છે. �જુરાતીમાં ભાવા�વુાદ પણ એ ર�તે થયો છે ક�
વાચંતી વખતે ખબર જ પડતી નથી ક� અ�વુાદ છે ક� અસલ �ૃિત.

�તે,

આજનો �ગુ �ય��ત�વની આગવી ઓળખનો છે જ. અને એની સમજ દર�ક સમ�ુ અને િશ��ત �વુતીને હોવી પણ જોઈએ. પણ એવી
ઓળખ ઉભી કરવા જતા પોતાના બાળકનો ભોગ ક� પોતાના સસંારનો ભોગ તો નથી લેવાતો ને? એ પણ એણે જો� ું જ ર�ુ ં.પોતાના
પિતના ��ુુષાથ� �પી હવન�ંુડની આ�િુત બની હોમાઈ જવા�ું હવે પાલવે તેમ નથી.પોતાના �ાન �પી દ�વાથી પોતે અને પોતાના
સસંારને અને સમાજને �કાશથી દ�દ��યમાન બનાવવાનો સમય હવે આવી પહ��યો છે. એ વાત દર�ક �ીએ સમજવાની છે. ��ુુષો પણ
પોતાની �ગિતમા પોતાની પ�નીના યોગદાનની ન�ધ લે તે પણ જ�ર� છે. �વનમાં પૈસા ક� કાર�કદ� જ નહ� �વજનો માટ� સમય
આપવો પણ જ�ર� છે. તોજ �વજનમાં રહ�લા '�વ' ને પામી શકાશે.સસંાર �ખુી બનશ.ેઆ માટ� ��ે�મા ં'And Gently Falls the

Bakula Tree'  તથા �હ�દ�માં 'और बकुला �गर गया'  �જુરાતીમા'ં  બોરસ�લીની પાનખર '  નામે અ�વુા�દત નવલકથા વાચંવા
ભલામણ કર� િવર�ુ �.ં

સદંભ�-

��ુઠ-147-બોરસ�લીની પાનખર1. 
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