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થાક – દદશા વિહીન યાત્રાનો 

આજે લાત કયલી છે યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ોંખામેરા રેખખકા હશભાાંળીફશનેની લાતાા – ‘થાક’ વલળે. બાગ્મે જ કોઈ 
એલો વર્જક શળે જેભણે એક વાથે વાહશત્મના અનેક સ્લફૃોભાાં કરભ ચરાલી શોમ અને ભશદ અંળ ેવઘાાં સ્લફૃભાાં 
વપ યહ્ાાં શોમ. હશભાાંળીફશને તેભાાંના એક વર્જક છે. નલરકથા, વનફાંધ, ટ ાંકીલાતાા, ત્રવાહશત્મ, ફાવાહશત્મ, 
વાંસ્ભયણ, આત્ભકથા, પ્રાણીજગતની વાંલેદનાને આરેખતાાં યેખાાંકનો....કેટકેટરાાં સ્લફૃોભાાં કરભ ચરાલી છે! આ 
વલા વાહશત્મભાાં જે એક લાત સ્ષ્ટ્ટ યીતે ઊબયીને આલે છે ત ેછે ભાણવ શોલાન ાં ગૌયલ કયલા ભાટેની એક જીકય 
અથલા કોઈક યીતે અલશરેના ાભેરાાં ભાનલીઓ ભાટે ણ નય ું વશાન ભ વત  ણા લતાન.. ! તેઓ સ્થ   અને સ  ક્ષ્ભ 
એભ ફાંને સ્તયની ઘટનાઓને રઈને ઝીણ ાં કા ાંતી ળકે છે. એક તયપ પ્રેટપોભા ય યખડતા ફાકો, ઝાંડટ્ટીના 
ફાકો, હયભાન્ડશોભભાાં ઊછયતાાં ફાકોન ાં ભનોજગત શોમ કે સ યતની લાયાાંગનાઓની લેદના શોમ તો ફીજી તયપ 
વભાજની વગતી વભસ્માઓ, યાજકાયણ, કોભીતણાલ શોમ કે વાાંપ્રત આઘાત-પ્રત્માઘાત ફૃે ક રબ ગીના 
અલવાન વનવભત્તે રખામરેી ‘ધાયો કે આ લાતાા નથી’ જેલી લાતાા શોમ કે રાગણીન ાં થત  ાં વ્માાયીકયણને વનદેળતી 
લાતાા ‘વતરસ્ભાતી’ શોમ... ફીજી તયપ જાડી નશીં ણ યોજફયોજના જીલનભાાં જે વાંલેદનાઓભાાંથી શજાય લાય 
વાય થતાાં શોઈએ, કદાચ નોંધ રેલાન ાંમ ન સ  ઝે તેલી નયી આંખે ન દેખાતી એલી અત્માંત સ  ક્ષ્ભ ક્ષણોને રઈને 
ણ વનસ્ફત  લાક લાતાાઓ આતાાં યહ્ાાં છે.  

 ‘થાક’ લાતાા આ ફીજા પ્રકાયની લાતાા છે. ભાાંડ ત્રણેક ષૃ્ટ્ઠની આ લાતાા ‘ઇન્ન્ડમન ટ ડે’ વાભવમકના 
૧૯૯૭ના વાહશત્ત્મક વલળેાાંકભાાં પ્રગટ થમેરી અને છીથી તેભના લાતાાવ ાંગ્રશ ‘વાાંજનો વભમ’ભાાં વભાવલષ્ટ્ટ થઇ 
શતી. આ લાતાાનો વલળે શ ાં? વટીક યીતે કશવે  ાં શોમ તો કશી ળકામ ખચત્તભાાં ખબતા વાંલેદનોને, ભનોવ્માાયને 
વાભગ્રીભાાં ફૃાાંતય કયતી આ લાતાા એક યીતે રેખખકા દ્વાયા સ્થ   અથાભાાં ‘કશલેાતી’ નથી ણ અમ  તા ક્ષણોન ાં એક 
આખ ાં વળલ્ કાંડાયામ છે. આભ તો હશભાાંળીફશને ઘટનાનો આશ્રમ રઇ રખતા અન આધ વનકલાતાાકાય છે. ણ અશીં 
ઘટનાની એકદભ ાતી યેખાઓ દોયાઈ છે. વત દેલકાન્તના જન્ભહદલવના વનવભત્ત ેાંદયેક હદલવ ભાટે કોઈક 
યભણીમ સ્થે જલાની ઝાંખનાએ આ દાંતી દાજીખરિંગ જામ છે. અત્માય સ ધીના લોભાાં વતત બીડ અને એકધાયા 
અલાજોથી કાંટાેરી નાવમકા ભાટે આ   લે વતના જન્ભહદલવની ઉજલણી એકધાયી યશી છે. અશીં વાંલાદો તથા 
ભનોવતૃાાંતભાાંથી ઝીણી ઝીણી વલગતો ભતી જામ છે. રેખખકાએ વવપત  લાક કશી દીધ ાં છે કે ાંચાલન લાનો 
દેલકાન્ત આટરાાં લોભાાં શરેી જ લાય જન્ભહદલવની ઉજલણી ભાટે ફશાય જલા તૈમાય થમો છે. લાસ્તલભાાં તો 
વત વાથે થોડીક અંગત ો, થોડાક બીનાાં બીનાાં વાંસ્ભયણોની મ  ડી એકઠી કયલા ઝાંખતી નાવમકા ળશયેભાાં લવતા 
સ્લજનોને ભોડેથી જાણ કયે છે કે હટહકટ કેન્વર કયલાની કોઈ જ ળક્યતા યશ ેજ નશીં. એક જ ળશયેભાાં યશતેા વતના 
ક ટ ાંફીજનોની વાભાત્જક ોજણભાાંથી છૂટલાનો અન બલ નાવમકા શજી કયે ન કયે ત્માાં તો રેખખકા દેલકાન્તના 
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ફીજા લગણ તયપ આણ ાં ધ્માન દોયે છે, તે છે છાાાં અને ટારો પેંદલાની દેલકાન્તની અધીયાઈ. પ્રકૃવતના 
ખોે શોંચ્મા છી નાવમકાને તો વનયાંતય એક જ લાત ઘ  ાંટામા કયે છે : ‘દવ ફાય હદલવભાાં મ દેલકાન્તનો જીલ 
કેટરીમ લાય ફાંધ ઘયન ાં તાફૄાં ખોરી અંદય બટકી આવ્મો શળે. અત્માયે ત્માાં આભ અને અત્માયે ત્માાં તેભ, એલી 
લાત હદલવભાાં એકાદ ફે લખત છેડે નશીં તો દેલકાન્તને ખાધેલ ાં ચે નશીં અને કોઠે ટાઢક જ ન લે એ લાત 
વલના.” આ વાંકેત શકીકતભાાં તો લાતાુંતે નાવમકા બીતય અન બલાતી અન ભ  વતને લધ  ઉકાયક છે. આ ‘આભ 
અત્માયે ને ત્માયે તેભ..’નો વનદેળ કામાયત નીલડે છે.  

ત્ની તો ગાઢ ધ મ્ભવબયી વલાયના ફૂરોના યાંગોભાાં ઓગી જલા ઝાંખે છે ણ દેલકાન્તને જે યાંગભાાં 
ખ  ાંપ્મો છે તે તો છે છાાનો કાો યાંગ. આભ તો લાતાાનો આયાંબ મ વાપયીએથી ાછાાં આવ્માાં છે તે ક્ષણોથી થામ 
છે. ણ દાત્ર્જખરિંગથી ાછા પમાા છી દેલકાન્ત ટારોના કલય-યેય જે અધીયાઈથી પાડે છે તે જોઇને નાવમકાની 
ીઠભાાં દ ખાલો ઊડે છે. ટારોભાાં જન્ભહદલવની શ બેચ્છા આત ાં એક કાડા છે. ફૂરોની વપ્રન્ટલાા એ કાડા ય 
ભોકરનાયન ાં નાભ નથી ણ છે થોડાાંક ળબ્દો– “વપ્રમ દેલકાન્ત, જન્ભહદલવે....દાત્ર્જખરિંગભાાં આણે ગાેરા એ 
ાંદય હદલવની સ્મવૃત શ બેચ્છાઓ...” અને તયત નજય વાભે આલે છે ળોબનાની આકૃવત. ખચત્તભાાં ળર  થામ છે એક 
પ્રકાયન ાં ઘભાવાણ. અવાંખ્મ પ્ર્ો અને વાભે તે ભાટેનાાં ઠારાાં આશ્વાવનો. – ના, આ કાડા તેન ાં ના ણ શોમ. 
જન્ભહદલવે તો કોઈ ણ કાડા આી ળકે? છતાાં કાડા વલળે   છતી નાવમકાને દેલકાન્ત તયપથી જલાફ ભે છે કે 
કાડા ળોબનાન ાં છે. ત્નીની બીતય જે વાંદેશ તો છે જ છતાાં આત્ભલાંચના કયતી તે જાતને આસ્લસ્થ કયે છે – વતએ 
ક્યાાં કશ ાં છુાવ્ય ાં છે? 

વભગ્ર લાતાાભાાં રેખખકાએ ક્યાાંમ દેલકાન્તના   લાજીલનની વલગતો વલગતે લણાલી નથી, ક્યાાંમ કહ્ ાં નથી કે 
દેલકાન્તન ાં આ ફીજ ાં રગ્ન છે. ફવ આછાાં વાંકેતોથી જ તેનો અતીત અને લતાભાન ફાંને ખોરી આે છે. ત્નીના 
ખચત્તવાંલેદનો લડે જ અતીત અને લતાભાનની યેખાઓ ઊવતી જામ છે. ત્ની વાથે દેલકાન્તે ફધી જ લાતો 
લશેંચી છે. ક્યાાં, શ ાં, ક્યાયે, કેટલ ાં પમાા, યહ્ા – કશ ાં જ છૂ ાં નથી. ણ છતાાં શ ાં ખટકે છે? લશેંચામેરી લાતોથી જ 
કદાચ તે શલે ોતાની બીતય જ લશેંચાઇ યશી છે! ભન જાણે વલબાજીત થત ાં  જામ છે. ીડાની એ અન ભ  વતને ડાભી 
ળકતી નથી, જેને ભાટે કોઇણ આશ્વાવન કાયગત નીલડી ળકે તેભ નથી. ‘ેરી’ સ્ત્રી વાથે દેલકાન્તે ભાણેરી 
‘ેરી’ યોભેન્ન્ટક અન ભ  વતને ખચત્ત યથી ખાંખેયી ળકતી નથી. પ્રત્મક્ષ ફૃે તો દેલકાન્ત વાભે ફેઠો ફેઠો ટારો 
પાંપોવી યહ્ો છે ણ ત્નીને તો રાગે છે તે ‘ેરા’ વભમખાંડભાાં જ પાંગોાઈ ગમો શળે. (માદ કયો અગાઉનો વનદેળ 
– ત્માયે અને અત્માયે..) તે આંખ ભીંચે છે ણ ફાંધ આંખે મ તેને તો દેખામ છે હ ાંપાા બ્રેન્કેટભાાં ઢબ યામેરા 
આલેગથી એકભેકભાાં ઓગી જતાાં ફે આકાયો..જો કે વત તો ટારોભાાંથી વભાચાયો લાાંચી વાંબાલે છે- જ ગર-
યત્નાના આલલાના, કભરને ત્માાં દીકયી આલલાના, પ્રદીના ફા જી ગ જયી ગમાના......ણ ત્નીના ખચત્ત ય 
અત્માયે જે સ્ત્રી છલામેરી છે તે ળોબના છે. એક દ્વ ાંદ્વ ળર  થામ છે. એક કાે દેલકાન્ત વાથે યશતેી શતી. ‘બરે ટ ાંકા 
હદલવો ભાટે છતાાં અવેટ થલા જેવ ાં કાંઈ નથી.’ અશીં ‘બરે’ અને ‘છતાાં’નો વલયોધાબાવ જ સ  ચલે છે કે તે અવેટ 
છે !લાયાંલાય ભનને કશવે  ાં ડે તે જ દળાાલે છે કે કશ ાં ‘વેટ’ નથી, કશ ાંક તો એવ ાં છે જે લેયવલખેય છે. એક વભમે 
ળોબના –દેલકાન્ત શનીમ ન ભાટે દાત્ર્જખરિંગ ગમેરાાં. – ‘વફવરાભતના બાલ વાથે આંખ ભીંચી કે આંખભાાં કસ્તયની 
જેભ ખ  ાંચ્ય ાં..’ (-ેરી કાલ્વનક સ્મવૃત?....) 
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ફાંને લચ્ચે કોઈ ખાવ ભનભે ણ નથી. જે એક જ રવયકે જ વનદેળાય ાં છે – ‘એની અને દેલકાન્ત લચ્ચે 
આભે મ ફીજા અલયોધો શતાાં, શલે પેરામા ફયપ ઢાાંક્યા શાડ અને ગાઢ જ ાંગરો ...’ તે વલચાયે છે કે દેલકાન્ત વાથે 
એના બાગે આલેરી ત્જિંદગીભાાં આભ તો કશ ાં જ નશોત  ાં કે ોતીક ાં કશી ળકામ. તેને ળોબનાની ઈષ્ટ્માા ણ નથી. જો 
ળોબના ભાટેની ઈષ્ટ્માા આ લાતાાન  ાં શાદા  શોત તો આ લાતાા તદ્દન વાભાન્મ ફની ગઈ શોત ણ ોતાની ાવે ‘શ ાં 
નથી’ની એક ‘વાદી વભજ’ને કાયણે રાધેરી વબાનતા અને તેનો ફોધ જ આ લાતાાને ‘વલળે’ ફનાલે છે. 
ળોબનાની જેભ વાચલી યાખલા ભાટે કે માદ અાલલા જેવ ાં શ ાં છે તેની ાવે? જાતને વલાર   છે છે અને પાંપોવે છે 
ઉત્તય – ‘ઉતાલી ફાલયી ફની એ વશજીલનના તખમાઝાટક પેંદી યશી કદાચ ક્યાાંકથી ભે એકાદ એલીભશામ રી 
ક્ષણ. જડી આલે એની ઠેઠ ઊંડે ઊતયી ગમેરો, રોશીભાાં લશતેો થમેરો, છેલ્રા શ્વાવ રગી માદ યશ ેએલો કોઈ 
સ્ળા...’ અને થાક ફેલડાઈ જામ છે. 

આભ તો આણે ત્માાં કશલેામ છે જગતન ાં કોઇણ વાહશત્મ જોઈ રેળો તો ભન ષ્ટ્મજીલનના ભાત્ર ત્રણ 
વનાતન વલમોની અખબવ્મક્તત જોલા ભળે- જન્ભ ભયણ અને પ્રણમ. અશીં કેન્રભાાં પ્રણમની અખબરાા ચોક્કવ 
છે ણ વાંબલત: જે અલયોધે છે તે ીડાદામક કાલ્વનક સ્મવૃતઓ અને શોલાણાના નાભે એક ખારીો.અશીં વત 
ત્ની ઔય ‘લો’નો કોઈ કાંકાવ, કકાટ, ઘોંઘાટ નથી ભાત્ર નાજ ક અન ભ  વતના ખચત્તવાંચરનોન ાં વનફૃણ છે. કેટરાાંક 
ભશત્લનાાં વલળેો નોંધી ળકામ. 

-લાતાાભાાં જન્ભહદલવે ાઠલેરા એક કાડાભાત્રથી એક ઘભાવાણ આયાંબામ છે અને ઊઘડતાાં જામ છે આંતય-
ફાહ્ ફૃે જીલાતી ત્જિંદગીના વલયોધાબાવી ડો. 

-લાતાાભાાં રેખખકાએ કયેરાાં હદલવોના ઉલ્રેખો ણ ધ્માનાત્ર ફને છે. ાંદય હદલવ, છી દવ-ફાય હદલવ 
અને છી આઠ –દવ હદલવ..દાત્ર્જખરિંગ પયલા જલાન ાં આમોજન તો ાંદયેક હદલવન ાં છે ણ કદાચ દેલકાન્તને ભાાંડ 
ભાાંડ આઠ-દવ  હદલવ યોકી યાખલાન ાં વ ાંબલ ફન્ય ાં શળે. 

-ટારો લાાંચતો દેલકાન્ત એકદભ ચ   થઇ ગમો છે. એક વલધાન છે- ‘કાગની અણવાય કે ઉઘાડ-ફાંધનો 
અણવાય સ ધ્ધાાં નશીં..એ કાડાભાાં ડ બ્મો શતો એટરી શદે કે ખારી કલય આંગીઓભાાં જ બયાઈ ડ્ ાં શત  ાં, તે નીચે 
મ  કલાન ાં તેના ધ્માન ફશાય યશી ગય ાં શત  ાં...’ અણવાય ન આલલા દે એ શદ સ ધીની આ ચ પ્ી, ત્ની તયીકે કદાચ 
ોતાની આ વનષ્ટ્પતા જ અંદય ખબાટ ભચાલ ેછે. જાણે છોબીરી ડી ગમાનો બાલ અન બલે છે. વતએ ફધ ાં 
જ કહ્ ાં છે છતાાં એવ ાં કશ ાંક છે જેનો તાગ ભેલલાભાાં, અણવાય ાભલાભાાં ોતે વનષ્ટ્પ યશી છે.  

-આયાંબે નાવમકા ગાઢ ધ મ્ભવની વલાયના ફૂરોના યાંગોભાાં ઓગી જલા ભાાંગે છે. ફીજી તયપ વતને જે 
કાડા ભળય ાં છે તે ફૂરોની વપ્રન્ટલાફૄાં છે તે ણ સ  ચક છે. એ ફૂરો ય ક્યાાંમ ોતાન ાં અક્સ્તત્લ નથી...  

હશભાાંળીફશનેની એક આગલી રેખનળૈરી છે. ઉત્કટ અન ભ  વતની ક્ષણોને કરભના રવયકાથી આરેખલાનો 
ડકાય વતત ઝીરતાાં યહ્ા છે. તેભની લાતાાનો ત ેવલળે છે. અશીં ણ ાત્ર અને રેખકની કથનયીવત અને ાત્ર 
લચ્ચેની બેદયેખા અત્માંત ાતી છે. તેની વભાાંતયે ાત્રગત હિમાઓ તથા નાવમકાના ખચત્તના  દ્વ ાંદ્વ તથા 
વલયોધાબાવ સ  ચક છે.  
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-દાત્ર્જખરિંગથી આલીને આડેધડ ટારના યેય પાડતા દેલકાન્તને જોઇને ત્ની રાાંફા લાને તાણીને ફાાંધે 
છે. ( કોને ફાાંધલા ભથે છે? કદાચ ખચત્તને, ભનને, વલચાયતયાંગોને? કદાચ ોતાની ઇચ્છાઓને-ઝાંખનાઓને?) 

-કાડા જોઇને ળોબનાના નાભન ાં સ્ભયણ અને તયત આત્ભલાંચના – દેલકાાંતન ાં અડધ ાં ક ટ ાંફ યદેળ છે છતાાં... 

-ળોબના  દેલકાન્તના જીલનભાાં ટ ાંકાગાા ભાટે જ શતી. જાતને એક આશ્વાવન ‘તાકડ ાં ભોકરે તેભાાં 
અવેટ ન થલામ..’  

-નાવમકાએ આંખ ચોી વાભે દેલકાન્ત શતો ક્સ્થય અને છતાાં તેના ભનભાાં થતો વલાર. ‘વાંબલ છે કે- 
વાંબલ છે ળેનો લી? ચોક્કવણે દાત્ર્જખરિંગ જ શોંચી ગમો આ ક્ષણે...’  

-દાત્ર્જખરિંગની થથયાલતી ઠાંડીભાાં હ ાંપાા બ્રેન્કેટભાાં ઢબ યામેરાાં આલેગથી એકભેકભાાં ઓગી જતાાં ફ ે
આકાયોની કલ્ના કયતી ત્નીની ીડા કેલી છે? – “ધાયદાય કાચ ય અજાણતા જ આંગી પયી જામ અને ખફય 
ન ડે તેભ શરેા રોશો દદડત  ાં થામ છી જ કાી ફતયા લતાામ..’ લેદનાની વબાનતા થામ છે ત્માયે જ 
લેદનાની ચયભ વીભાએ શોંચી ગમાનો અન બલ કયે છે. 

-નાવમકા તટસ્થ યશીને દ યથી દેલકાન્ત તથા ળોબનાને જોલાનો પ્રમાવ કયે છે. જેભ એક લખત ફાંનેના 
રગ્નનો પોટો અને ળોબનાનો પોટો ટેફરના ખાનાભાાંથી કાઢીને જોમો શતો અને ટેફરન ાં ખાન ાં પટાક દઈને ફાંધ 
કયી દીધેલ ાં. એભ અત્માયે ણ તે ઝાંખે છે કે ટેફરના ખાનાની જેભ ફેપાભ વલચાયોને ણ ફાંધ કયી ળકામ...  

-શ ાં શત  ાં ોતાની ાવે? પ્ર્  છામ છે ત્માયે હિમાદોભાાં લતાાતી નાવમકાની ઉત્કટતા- ‘તખમાઝાટક પેંદી 
લવ ાં’, ‘ઠેઠ ઊંડે ઊંતયવ ાં’, રોશીભાાં લશવે  ાં’ અને છી ભતો શતાળ કયી દેનાયો જલાફ – કશ ાં જ નહશ ! 

-વલચાયોથી છુટકાયો ભેલલા ભાટે પયી વલચાયનો જ આશ્રમ રે છે કોઈક નાયીઉત્કા વબાભાાં વાાંબેરાાં 
ળબ્દો માદ કયી જ એ છે: ‘આખી ત્જિંદગીભાાં આલા વલચાયોને વભમ જ ન અામ. દેળના વભાજના પ્ર્ો ય ધ્માન 
આવ ાં જોઈએ તભાયે. એને નાયી ઉત્કાની કોઈ વબાભાાં વાાંબેલ ાં બાણ માદ આવ્ય ાં. દૃઢ ભનોફ, વાંકલ્ 
ળક્તત , આત્ભતેજ, સ્લની ળોધ, આત્ભવનબાયતા જેલા ળબ્દો અરગ ાડીને તનેી આવાવ બભલા રાગ્મા..’  

-દેલકાાંતની છાતીભાાં ભોં નાખીને યડી રેલાની તેની તીવ્ર ઈચ્છા. કશવે  ાં શત  ાં: ‘એક સ્ત્રીને પે્રભ કયીને ત  ાં વાલ 
ખારી થઇ ગમો શતો તો જખ ભાયીને ભાયી જોડે...’  

આ કૃવતન ાં છેલ્લ ાં લાક્ય લેધક છે – ‘એનો થાક ફેલડાઈ ગમો.’ ળેનો છે આ થાક? સ્થ   અથાભાાં એક યીત ે
મ વાપયીનો અને સ  ક્ષ્ભ અથાભાાં ફેલડામેરો થાક ક્યાાંમ ન શોંચી ળકામાની વ્મથા જીલનમાત્રાનો. ‘વશ-જીલન’ તો 
શત  ાં ણ એભાાં ‘વશ અક્સ્તત્લ’ ક્યાાં શત  ાં? લો છી ણ વતના હૃદમભાાં સ્થાન ન ાભી ળક્યાની લેદના, 
જીલનનો ખારીો, ‘કોઈક’ના ઓયડાભાાં અનવધકૃત યીતે ેવી જલાનો વાંકોચ બીની ક્ષણોને ભાનલા ગમેરી 
ત્નીનો અન બલ ‘યોભેન્ન્ટક’ નથી. પેયો પોગટ ગમાનો થાક. ‘ફયપ ઢાાંક્યા શાડ ન ીગાી ળક્યાનો’ ‘ ગાઢ 
જ ાંગરભાાં ન પ્રેલેળી ળકમાનો, દેલકાન્ત સ ધી ન શોંચી ળકમાનો થાક... 
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આયાંબે ઘયન ાં તાફૄાં ખોરતી નાવમકા ભાટે જાણે લાતાુંતે સ ખના ફધાાં જ દયલાજા ફાંધ શોમ! પ્રકૃવતવબય 
સ્થ ભે છે, વનયાાંત ભે છે, ભનગભત ાં એકાાંત ભે છે, દેલકાન્તનો વાથ ભે છે ણ ‘ેરી’ ક્ષણો વાાંડતી 
નથી જેની તેને ઝાંખના છે, દેલકાન્ત વાથેન ાં એકાાંત નશીં ણ નયી એકરતા વાથેન ાં દાશક એકાાંત જ તેનો થાક 
ફેલડાલે છે. મ વાપયી તો દેલકાન્તના જન્ભહદલવ વનવભત્તની શતી ણ ોતાના જીલનની વાથાકતા મ ક્યાાં 
અન બલામ છે તેને? 

લાતાાની નાવમકાને ખારીાનો થાક છે. આભ તો આ રેખખકા સ્ત્રી ભનોબાલોનેઅત્માંત ઝીણલટ  લાક 
આરેખતાાં યહ્ા છે. ભાત્ર સ્ત્રી છે ભાટે નશીં ણ વર્જક શોલાની ળયતે. ‘એકાલનભો એવવોડ’ જેલી લાતાાભાાં છત ે
વતએ વલધલા શોલાનો અન બલ કયતી સ્ત્રી છે. અશીં જાણે છતે વતએ ‘ત્મકતા’નો અન બલ કયતી એક સ્ત્રી શોમ 
તેભ અન બલામ છે. જમાાં તેભણે ‘ઇતયા’ લાતાાભાાં ‘ફીજી’ સ્ત્રીની ીડાને વશાન ભ વત  લાક આરેખી છે તો અશીં એક 
એલો વાંફાંધ છે જેને ન તો બવ્મ અતીત છે, ન તો બવ્મ લતાભાન છે ન તો બવલષ્ટ્મની બવ્મતાનો અણવાય સ ધ્ધા 
દેખામ છે. એક જ  ર ના ફે સ્ત્રીઓ વાથેના વાંફાંધને વ્મતત કયતી ‘અખગમાયભો ત્ર’ જેલી લાતાાન  ાં ણ અશીં 
સ્ભયણ થામ.  ર  વભલમસ્ક સ્ત્રીને ચાશ ેછે ણ છી ોતાનાથી ાંદય-અઢાય લા નાની ય લતીના પે્રભભાાં ડ ે
છે. ભોટી ઉભયની સ્ત્રીને નાની ઉભયની સ્ત્રીની ઈષ્ટ્માા છે છતાાં અશાંકાય વાભે ઢાાંકવછોડો કયતી તે ેરી સ્ત્રીને ત્રભાાં 
રખે છે: ‘એકાદ સ્ત્રીને ચાશીને ણ ખારીખભ થઇ એલા યાાંક એ નશોતા ..”  માદ કયો આ લાતાાન  ાં લાક્ય – “એક 
સ્ત્રીને પ્રેભ કયીને ખારીખભ થઇ ગમા’તા તો જખ ભાયલા ભાયી જોડે...’ અશીં એક પ્રકાયની બીંવ-આિોળ-
અકાભણ-યઘલાટ-શતાળા –વનયાળા- યીવ ....! 

એક કવલતાન ાં સ્ભયણ થામ છે - ‘ઔયત જાનતી નશીં કે ઉવકી ખખડકી કી વીધ ભેં ેડ કી ફુનગી ય ફૈઠા 
ચાાંદ યાતબય હકવે દેખતા યશતા શૈ?” –કદાચ અન ભાનોનો ણ એક થાક રાગતો શળે અને એથી મ લધ  તો થાક 
ફેલડાઈ જતો શળે રાધેરા ક ફૃ વત્મનો...!! 
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