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ઈતિહાસ સાક્ષી છે 

 ઈતતશાવ વાક્ષી છે - વાભતંળાશી યંયાએ કે વભાજે સ્ત્રીને પક્ત ત્રણ નાભથી નલાજી છે : ત્ની, 
યખાત અને લેશ્મા. કોઈ રુુ જમાયે અન્ન-ાણી અને યશઠેાણની વાથે ોતાનુ ં નાભ આે, એક વાભાજજક 
સ્લીકૃતત આે ત્માયે સ્ત્રીને ‘ત્ની’નો દયજ્જો પ્રાપ્ત થામ છે. કોઈ રુુ સ્ત્રીને યક્ષણ આે અને નાભ ન આે 
ત્માયે તેને ‘યખાત’નો દયજ્જો અામ છે અને ન યક્ષણ આે, ન સ્લીકૃતત આે ફવ, ‘કકિંભત’ આે તો તે 
ગણામ છે ‘લેશ્મા’.  

 લાત તો કયલી છે સભુતં યાલરની લાતાા ‘ગણણકાઓ’ની. ણ એની વભાતંયે આ તલમ વદંબે આ 
પ્રકાયની લાતાાઓ તલે થોડીક અછતી લાતો ભતૂભકા રૂે. અશીં સ્ભયણ થામ છે કશન્દી વાકશત્મના સપુ્રતવદ્ધ 
વર્જક મળારની યચના ‘કદવ્મા’નો એક પ્રવગં. જે અશીં નોંધ ુછ.ં કદવ્મા નાભની સ્ત્રી દાવત્લ સ્લીકાયી રઇ 
‘દાયા’ ફની ગઈ. ભધૂય ળભાા નાભના એક શ્રીભતં ભાણવે ‘દાવ વ્મલવામી’ તયીકે તેને ખયીદી રીધી. થોડા 
વભમ છી ભધૂય ણ કોઈક કાયણોવય ચક્રધય યુોકશતને ‘ધામ’ રૂે લેચે છે. એનુ ંએક કાયણ એ શત ુ ં કે 
યુોકશતની ત્નીને તેના નલજાત તળશ ુભાટે દૂધ નશોત ુ ંઆલતુ.ં અશીંથી એક સ્ત્રીના દાવ ધભાનો અને ભાત્તતૃ્લ 
ધભા લચ્ચેનો વઘંા ળરુ થામ છે. એક તયપ શે્રમ છે અને ફીજી તયપ પે્રમ છે. જો ભાણરકના તુ્રને દૂધ 
ીલડાલે તો ોતાનુ ંફાક ભખૂયુ ંયશ ેઅને જો એ ોતાના ફાકને દૂધ ીલડાલે તો ભાણરકનુ ંફાક ભખૂયુ ં
યશ.ે વાથે તે ોતાના કતાવ્મ ધભાભાથંી ણ ચણરત થામ. વાભે કે્ષ એક સ્ત્રીની આ દ્વિધા જાણી રેતી ફીજી 
સ્ત્રી- યુોકશતની ત્નીને શલે એક જ યસ્તો દેખામ છે-દાવીતુ્રને ‘ઠેકાણે’ ાડી દેલાનો. કદવ્માને આ 
ફદ્દઈયાદાની ખફય ડતા જ તે ધખધખતા તડકાભા ંોતાના તુ્રને રઈને ઘેયથી બાગી નીકે છે. દોડતી 
દોડતી નગય ફશાય તે એક બદુ્ધતલશાયભા ંજઈ શોંચે છે. તે અંદય પ્રલેળ કયલા ભાટે ફાયણા ંખખડાલે છે. ઘણા 
પ્રમાવને અંતે ણબકુો દયલાજો ખોરે છે. ‘કોણ?’ ‘આગભનનુ ં કાયણ?’ જેલા અનેક પ્રશ્નોની છૂયછને અંતે 
કદવ્મા સ્થતલય ાવે શંોચી ળયણ ભાટે બીખ ભાગેં છે. સ્થતલય તેને કશ ેછે: ત ુ ંભા સ્લરૂે ળયણુ ંભાગંી યશી છે. 
ત ુ ં શજી દુન્મલી ભોશ-ભામાથી મકુ્ત નથી. ભાટે તને ળયણ નશીં ભે. કદવ્મા સ્થતલયને ચેયી ફનલાનુ ંલચન 
આે છે. સ્થતલયનો પ્રશ્ન છે : “શુ ંએ ભાટે તને તાયા તત, તતા કે તુ્રની આજ્ઞા છે?” કદવ્માનો ઉત્તય છે: “તતા 
સ્લગા રોકભા ં છે. તત નથી અને તુ્ર ખોાભા ં છે.” જલાફ વાબંતા જ સ્થતલય કોઈની ણ ‘આજ્ઞા’ ન 
ભેલેર સ્ત્રીને ળયણુ ંઆલાનો અસ્લીકાય કયે છે. તે ઊઠલા જામ છે કે ત્મા ંજ કદવ્મા તેભના ચયણોભા ંઆોટે 
છે... કારાલારા  કયે છે...તે છેૂ છે : “તથાગતે તો ળયણુ ંઆપ્યુ ં શત ુ.ં અને તભે ભને આભ ભખૂી –તયવી- 
અસયુણક્ષત ત્મજી યહ્યા છો?” સ્થતલય તનતલિકાય ઉત્તય આતા કશ ેછે : “લેશ્મા સ્લતતં્ર નાયી છે.” અશીં એ પ્રશ્ન 
ચોક્કવ થામ કે સ્ત્રીની આઝાદી ભાટે આ ભાગા તવલામ અન્મ કોઈ ભાગા ણ છે ખયો? એક તયપ ળક્ક્તના 
પ્રતીક તયીકે સ્ત્રીની ભા કારી તયીકે ઉાવના થામ છે, જ્ઞાનના પ્રતીક રૂે વયસ્લતીની અને વમદૃ્વદ્ધના પ્રતીક 
તયીકે રક્ષ્ભીની. તો ફીજી તયપ વાભે છેડે યંયાએ તેને ભોક્ષપ્રાપ્પ્તભા ંફાધક ગણી છે. આ ખોખરા અને 
ફેલડા ભાદંડોભા ંયાચતો રુુ આભ છતા ંતેના ભોશાળભા ંફાધંલા ઈચ્છક શોમ છે!  
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 અશીં આણને તયત માદ આલે તે ળયદચદં્રની કૃતત ‘દેલદાવ’. ાયોના તલયશભા ં તયવતો તડતો 
દેલદાવ ચદં્રમખુીને ત્મા ંજઈ ચઢે છે. તે ળાતંત ઝખેં છે, હૃદમની કયતપૃ્પ્ત ઝખેં છે. જે તેને ચદં્રમખુી લડે પ્રાપ્ત 
થામ છે. સ્નેશ, પ્રેભ, ળાતંત, હુપં  કશો કે વાયલાય સદુ્ધા.ં...અને છતા ંદેલદાવ તેનો અસ્લીકાય કયે છે. તે અંદયથી 
ભાને છે કે ચદં્રમખુી ાયો નથી. હુ ંતાયો પે્રભ ભેલી ળકંુ ણ તાયી વાથે રગ્ન ન કયી ળકંુ કેભ કે ત ુ ં‘ચદં્રમખુી’ 
છે... વભાજની તથા જડ ભાનવની આ કડલી લાસ્તતલકતાનો વાક્ષી ઈતતશાવ યહ્યો છે.  

પ્રતવદ્ધ ઉદૂા  વાકશત્મકાય ભટંોની લાતાાઓ ણ તયત આ વદંબે માદ આલે. વઆદત શવનની લાતાાભા ં આ 
લાતાલયણની, આ તગં ગરીની એક ીડા છે, ચીવ ણ છે. જે ભાત્ર ઊંચી દીલારો સધુી અલાજો અથડાઈને 
અટકી ડયા છે. એ યીતે તેભની લાતાાઓ તેભના જભાનાભા ં‘લગોલાઇ’ ણ છે અને છતા ંએક નીડય વ્મક્ક્તત્લ 
, ખભુાયીબમો અલાજ આરેખન તેભણે ફધં નશોત ુ ંકયુું. તેની કરભ ફધં ઘયના ફાયણા ંછીતે જઈને ણ તેને 
પ્રકાળભા ંરાલતી યશી. ભટંો રખે છે: “લેશ્માનુ ંભકાન એક એલો જનાજો છે જેણે વભજે ોતાની કાધંે ઊઠાલેર 
છે. વભાજ જમા ંસધુી આ જનાજાને ક્ામં દપન નશીં કયે ત્મા ંસધુી એના વદંબે લાતો થતી જ યશળેે.” અશીં 
વભાજના દંબ ય તે પ્રશાય કયે છે. એક કયક્સ્થતતથી તે નાક ફધં કયે છે અને ફીજી કયક્સ્થતત તયપ તે ફધં 
કયે છે આંખ! એક તયપ વભાજ આ અશ્રીર કશલેાતા અક્સ્તત્લ ય નાકે રૂભાર યાખી ઊબો યશ ેછે અને ફીજી 
તયપ એ અક્સ્તત્લનો જન્ભદાતા ણ કદાચ ોતે જ છે એ વત્મ તયપ તેની આંખ ફધં યખે છે. ોતાની 
એકરતા ખખંેયલા આલતો વભાજ કદી તેની એકરતા લખતે તેને અલાજ આી ળકતો નથી. વભાજની આંખ 
તેના ફાહ્ય વૌન્દમાથી આગ કશુ ંજોલા ભાગંતી જ નથી જાણે.. તેની આંખોભા ંભકદયા ળોધી ળકે છે, ણ તેની 
આંખોભા ંતયતી રાચાયી કે કરુણતા જોલા ઈચ્છતો નથી. ણ ભટંો ‘કાી વરલાય’. ‘શતક’, ‘દવ રૂતમા’ કે 
‘ખતુળમા’ જેલી લાતાાઓથી આણને તનબામતાથી કશ ે છે લેશ્મા એ શરેા સ્ત્રી છે છી દેશ છે. તે લાસ્તલથી 
ણ લધ ુલાસ્તતલક અનબુલામ છે. ‘શતક’ જેલી લાતાા ભટંોના ‘ળત્ર’ુ ગણાતા એલા વર્જકો કે અબ્દુર ગની જેલો 
વાભાન્મ દયજી ણ કડલાળ તલના પ્રળવેં કેભકે તેઓ ભાનલતાલાદના વાચા કશભામતી શતા કદાચ જીલનના 
વાચા કરાકાય શતા. ‘ફાબ ુગોીનાથ’ જેલી લાતાાભા ંએટરે જ ભટંોએ નામક ગોીનાથના વદંબે એક લાક્ 
ફોરાલડાવ્યુ ંછે : “યંડી કા કોઠા ઔય ીય કી ભજાય, ફવ મશ દો જગશ શૈ જશા ંભેયે કદર કો સકુનૂ તભરતા શૈ..” 
લેશ્મા અને વતંને એક જ સ્થાને મકેૂ છે ભટંો. ભાત્ર ‘શતક’ જ નશીં ણ ‘ખતુળમા’ અને ‘ફાબ ુગોીનાથ’ ણ 
જયા નોખી તયી આલતી લાતાા છે. જેના કેન્દ્રભા ં છે સ્ત્રીની દરારી કયતો એક રુુ અને ફીજો સ્ત્રી દેશનો 
બોગી. ખતુળમા દરાર છે. કાતંા લેશ્મા છે. જે શભણા ંશભણા ંજ ફજાયભા ંઆલી છે. ખતુળમા તેને ભલા જામ છે 
ત્માયે કાતંા નગ્ન અલસ્થાભા ંશોલા છતા ંફાયણુ ંઉઘાડી નાખેં છે. વાભે દરાર છે ણ તેને ફાયણુ ંઉઘાડલાભા ં
કશુ ંઅજુગતુ ંનથી રાગત ુ.ં તે તો કશ ેછે: “જફ તભુને કશા, ખતુળમા, તો ભૈને વોચા શર્જ ક્ા ંશૈ, અના ખતુળમા 
શી તો શૈ !’ ને શરેી લાય જાણે ખળુીમાને એક આંચકો રાગે છે – શુ ંોતે રુુ નથી? દરાર છે ભાટે તે 
રુુ ભટી ગમો? જેભ લેશ્મા શોલાથી સ્ત્રી સ્ત્રી તયીકે ભટી જામ છે ? ણ ોતાના રુુત્લ યત્લેનો આ 
તતયસ્કાય તે વશી ળકતો નથી. જાણે કાતંાએ તેને નગ્ન કયી નાખંમો શોમ એભ અનબુલે છે.અને યોજ કયતા 
દેખાલ યત્લે લધાયે વબાન ફનીને ‘ળેઠ’ ફનીને ફીજા દરારને વાથે રઈને કાતંાને બોગલલા નીકી ડે છે. 
‘ફાબ ુ ગોીનાથ’. લાતાાનામક ગોીનાથ અભીય છે, ફાે આેર દવ રાખ રૂતમા તેણે લેશ્માઓ ાછ 
ઉડાલી દીધા છે. તે ઝીનત નાભની લેશ્માના વંકાભા ંઆલે છે. તેન ેઅન્મ સ્ત્રીઓની જેભ વના છે યણલાના, 
કોઈની લહુ ફનલાના. અશીં રેખક ોતે એક ાત્ર તયીકે આલે છે. અરફત્ત આ પ્રયકુ્ક્ત તેભની અનેક લાતાાભા ં
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દેખા દે છે. તે જુએ છે કે ગોનાથને ભાત્ર ફે જ વ્મક્ક્તત્લભા ંયવ છે – યંડી કા કોઠા ઔય ીય કી ભજાય. ોતે 
સેુયે જાણે છે કે શલે તે કંગા થઇ ગમો છે એટરે રૂતમા તલના કોઈ લેશ્માને ત્મા ંજઈ  ળકે તેભ નથી. ફીજી 
ફાજુ તેને ોતાની  જીનતના વનાની કદય ણ છે. તે રૂતમા અને થોડા કડા ઘયેણા આીને ઝીનાન્તનુ ં
રગ્ન એક લેાયી વાથે ગોઠલે છે. વજેરી ઝીનતને જોઈ ભટંો તેને ‘નાટક’ કશ ેછે ત્માયે આંખભા ંઆંસ ુવાથે 
ગોીનાથ આ ભજાકને વશી ળકતો નથી. 

વાકશત્મકાય ભટંો કોઈ વભાજ સધુાયક નશોતા કે ન તો કોઈ વ્માલવાતમક ણચકકત્વક શતા અને આભ છતા ંજે 
દૃષ્ટટએ તેભણે વભાજને જોમો છે તેની કલ્ના જલલ્રે જ થઇ ળકે તેભ છે. જેટરી તનસ્ફતથી તેઓ બાયત 
તલબાજન તલે લાતાાઓ રખી ળકે તેટરી જ તનવફતથી તેઓ વભાજવ્મલસ્થા તલે કે જાતીમતા તલે રખી 
ળક્ા છે. જમા ંઆક્રોળ વ્મક્ત કયલાની અતનલામાતા દેખાઈ ત્મા ં કોઈની ણ તભા યાખમા તવલામ ફેધડક 
રખયુ.ં જે કરુણાથી તેભને વભાજના ઉેણક્ષત ાત્રોને જોમા છે એ ભાટે તેભની કરભ ચારી છે અને તે કરભ 
ભાટે તેભને કકિંભત ણ ચકૂલી છે. ‘’શતક’ ળીાક શઠે જે સગુધંીની લાત રઈને આવ્મા છે ત ેસ્તબ્ધ કયનાયી 
ઘટના છે. ઢતી જુલાનીની એકરતા કેલી ભભાતલદાયક છે! ગ્રાશકની પ્રતીક્ષા કયતી યશતેી આ લેશ્માને ત્મા ંશલે 
એકરતા જ છે નયી.  વાજ ળણગાય વજી ગ્રાશકની પ્રતીક્ષા કયતી આ સ્ત્રીને એક રુુ ગ્રાશક રૂે દેખામ છે 
ત્માયે ટેક્વીભા ં ફેઠેરો ેરો રુુ ફેટયીના પ્રકાળભા ંતેનો ચશયેો જુએ છે અને એક તતયસ્કાય – ‘શ.ં.’ અને તે 
સ્ત્રી ફેલડી લેદના વાથે ોતાના ઓયડાભા ંઆલે છે. ઓયડાની નીયલતા તેને ખાલા ધવે છે અને અંતે ોતાના 
એકાતંને શડવેરલા છેલટે કતૂયા ંવાથે સઈૂ જામ છે. કદાચ એટરે જ બોાબાઈ ટેરે કહ્ુ ં છે: “આ લાતાાભા ં
ભટંો તાલામપના જીલનનુ ંભાત્ર આરેખન નથી કયતા ણ જાણે ક્રાઈસ્ટ જેલી કરુણાથી વ્મક્ક્તભનની બીતય 
જઈને જુએ છે. અશીં ક્ામં કોઈ મજુાકશદનો આક્રોળ કે ઉત્વાશ નથી, ણ એક કરાકાયની વમંત નજય છે.” 
ભટંોએ અત્મતં પ્રભાણણકતાથી રખયુ ંછે. ધભા કોઇણ શોમ ણ લેશ્મા સ્ત્રીની લેદના એક વભાન છે. જાાનીવ 
શાઈકુઓભા ંણ આ એકરતા અછૂતી યશી નથી. એક શાઈકુભા ંગણણકાની એકરતાનુ ંભાતભિક આરેખન છે. એક 
તો યતલલાય છે. અને ફીજુ ં કે તળમાાની કાતતર યાતત્ર છે. આ ફનંે કાયણ આ સ્ત્રીની એકરતાને લધ ુએકરી 
ફનાલી દે છે.  

વાકશત્મએ આલી સ્ત્રીના આ રૂને, કારુણ્મને સ્થાન આપ્યુ ંછે. ગજુયાતી વાકશત્મભા ંણ લેશ્માઓની ભભા 
તલદાયક લેદનાઓ તલે ભૌન તટૂ્ુ ંછે. સભુતં યાલરની લાતાા ‘ગણણકાઓ’ વભ્મ વભાજે જાશયેભા ંનકાયેરા એક 
એલા વભાજનુ ંલાસ્તલ રઈને આલે છે કે જેભના િાયા લશચેતા સખુનો અનબુલ રુુ જાતે વશજ યીતે કમો છે 
ણ એકરતાની ીડાભા ંતેભના વશબાગી કોઈ જ નથી. કોઠાભા ંલયાતી ફોરચારની કશન્દીનો પ્રમોગ આ 
લાતાાનો એક તલળે ફની યશ ે છે. લાતાાભા ં કોઈક એક નાતમકા નથી ણ ચાય ગણણકાઓના તનતભત્તે વભગ્ર 
લેશ્માવભાજની ઢતી વધં્માનુ ંપ્રતતતનતધત્લ થમેર છે. લવતંઋતભુા ંણ જેને ાનખય ફેવી ગઈ છે તે કુસભુ 
તથા કોઠાની ત્રણ સ્ત્રીઓનુ ંભન તણંગમા ભાટે ઝૂયે છે. એક વભમે જે સ્ત્રીઓ રૂતમાના ઢગરાભા ંઆોટતી 
શતી તે શલે કોઠાની ચીજલસ્તઓુ લેચી લેચીને ેટ બયે છે. તિંજય જેલા કોઠાભા ંએકરી યશી ગમેરી આ ચાયેમ 
સ્ત્રીઓ તેભના બવ્મ અતીતને સ્ભયતી તથા કાા લતાભાનને તધક્કાયતી તનવાવા નાખંતી વભમ વાય કયે છે. 
ચારીવ લાની લમે ચાલ્મા ગમેરા ભાતવકની, ઢીરી ડી ગમેરી ભાવંર છાતીની, ળયીયભાથંી ઉડી ગમેરા 
રોશીની, પાટેરા-ંજૂના ં થતા ં કડાનંી, ભોંના દુગુંધની, દાતંના ામોકયમાની, ફૂરી ગમેરા ેટની....અનેક 
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વ્મથાથી ીડાતી આ સ્ત્રીઓને વાબંનાય શલે કોઈ નથી. લાસ્તલભા ંતો આ ચાયેમ સ્ત્રીઓએ તેભની જુલાનીના 
કદલવોભા ં આદભીઓને બયયુ સખુ આપ્યુ ં છે. એ સખુના ફદરાભા ં રૂતમા ભલાની વાથે ગભે તેલા ં
આદભીઓ તયપથી ભેરી કુટેલો ણ સ્લીકાયલી ડી છે. દારૂ-તવગાયેટ-તભચાભવારાલાી ડીકીઓના 
વ્મવનોની આ સ્ત્રીઓ ણ ફધંાણી ફની છે. ગબા તનયોધક ગોીઓના કાયણે શોભોન્વ લધી જતા ંજાણે ચશયેા 
ય દાઢી-મછૂ ફૂટે છે... રોકોને ળયીયનો વશાયો આનાય આ સ્ત્રીઓને જીલનની ભજધાયે કોઈનો કકનાયો 
ભતો નથી. કોયી ખાતી એકરતા ીડે છે યાત ડતા ડતા તો તેઓ જાણે લધ ુને લધ ુએકરી થતી જામ છે. 
અંતે ઊંઘની ગોી રઈને અને એકફીજાને લગીને સઈૂ જતી આ સ્ત્રીઓ એક નઠાયા લાસ્તલનુ ં કુરૂ વત્મ 
પ્રગટાલે છે. ‘શભને તો વભાજ કી ગદંકી કભ કી શૈ....લો ફાત્કાય કી વોચ યશા શો ઉવે શભ જજસ્ભ દેકય ગનુાશ 
કયને વે ફચતે શૈ..’ જેલા ગણણકાના ળબ્દો મખુય ચોક્કવ ફને છે. અરફત્ત આ ળબ્દો ઉદૂા  વાકશત્મકાય ભટંોનુ ં
સ્ભયણ ણ કયાલે છે. 

 સભુતં યાલરની લાતાા ‘ગણણકાઓ’ની કુસભુને ભોગયાની ભશકે, કોમરનો ટહુકાયનો ખમાર આલે છે. 
ાખં પપડાલત ુ ંકોઈ તણંગયુ ં ેરા કંુડા ાવે ફેવળે ણ આ કોઠાભા ં ફેવી ગમેરી ાનખયના સ્ભયણે જ તે 
ઉદાવ થઇ જામ છે. આ એ જ કોઠો શતો જમાયે વજીધજીને ઊબી યશતેી ગણણકાઓ ચશકેતી શતી. કોઠાભા ંયશતેી 
ચાય સ્ત્રીઓના ભોં યથી નયૂ ઊડી ગયુ ંશત ુ.ં ચારીળ લે જ યાણીનુ ંભાતવક ચાલ્યુ ંગયુ ંશત ુ.ં નયૂીની ભાવંર 
છાતી તળતથર થઇ જામ છે. કુસભુ કદરાવો આતી યશ ે છે- ચાય કદન કી ચાદંની કપય અંધેયી યાત..’ ણ 
લાસ્તતલકતા જાણે છે. “ચાય નશીં, તવપા દો કદન કી ચાદંની..લેશ્મા જલ્દી બઢૂી શો જાતી શમ, ગોસ્ત સખુ જાતા 
શૈ, રહુ ઉડ જાતા શૈ ઔય ચભડી ઢીરી ડ જાતી શૈ...તવપા ાતં્રીવ વાર કી ઉમ્ર ભેં વફ ખતભ..” જમા ંશરેા 
ઘોડાગાડીલાાનુ ં સ્ટેન્ડ શત ુ ં ત્મા ં શલે ઓટો યીક્ષાલાાનુ ં સ્ટેન્ડ છે. શોો યસ્તો વાકંડો ફની ગમો છે. જમા ં
ફૂરો અને ભોગયાની લેણીની દુકાનો શતી ત્મા ંશલે યેસ્ટોયા ંફની ગયુ ંછે. જેનો ભાણરક આ સ્ત્રીઓની દમા ખાઈને 
એક ટંકનુ ં બોજન આે છે. કોઠાભા ં ગણણકાઓની વખંમા ઘટી યશી છે. કયા વજંોગોને રીધે કોઠાની ફે 
ગણણકાઓ આત્ભશત્મા કયી રે છે.  

 જે ગ્રાશકો ક્ાયેક રૂતમા કડાની છો ઉડાડતા શતા તેભાનં ુ ંકોઈ જ શલે દેખાત ુ ંનથી. ગ્રાશકોને ખળુ 
યાખલા ળયાફ વેલન કયતી આ સ્ત્રીઓની ખળુી ભાટે શલે કોઈ જ નથી. તવતાયાના ભોં ભાથંી આલતી દુગુંધનુ ં
કાયણ ણ ેટ જ છે. એક વભમે તવતાયાની કભય ાતી શતી ણ ળયાફની ટેલને રીધે શલે કભય બદ્દી ફની 
ગઈ છે. તે કશ ેછે: “ઉવીને ળયાફ કી આદત ડાર દી થી. મજુ કો, યોજ યાત કો ળયાફ કી ફોટર રે કય આતા 
થા, લો બી ીતા ઔય મજુે બી ીરાતા..” કુવભ ભશ્કયી કયતી કશ ેછે કે ‘ નશીં, ત ુ ંઉવે ીરાતી થી તાકક લો 
વો જામે..’ એભા ંણ શાસ્મ કયતા કરુણતા જ છાઈ છે. તલલળ જજિંદગી .. 

 કુસભુને ણ ોતાની વભસ્મા છે. ગ્રાશકે તેરા ભયચા ંવાથે તવગાયેટ ીલડાલલાની પયજ ાડી છે. 
એને કાયણે જ તો ચાવ લા શરેા તો આગના ફે દાતં ડલાની અણી ય છે. તેના ભાથાના લા ખયી 
યહ્યા છે. એકે ડેન્ચય રગાડલાની  વરાશ આી ણ ત્માયે કુસભુના ળબ્દોભા ંઆ સ્ત્રીઓનુ ંદદા  છરકામ છે. તે 
કશ ેછે: ‘કૌન રા દેગા ડેન્ચય મજુે?...કકવકે ાવ ૈવા શૈ, એક કે ફાદ એક ચીજ ફેચ કે ેટ ાર યશ ેશૈ..’ 

 યાણી ફથા કંટ્રોરની ટીકડીઓ રઇ રઈને શોભોન્વ ચેન્જની તળકાય ફને છે. તે વ્મથા વ્મક્ત કયતી કશ ે
છે: “દવ વાર ટીકકડમા તનગરતી યશી. અફ શોભોન્વ ફઢ ગમા, અલાજ ભદા  જેવા શો ગમા, મછેૂ બી તનકાર 
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આઈ શમ ..ઔય ઔયત ભીટ કય આદભી ફન ગઈ..” વભમ વ્મતીત કયતી આ સ્ત્રીઓ શલે ત્તાની ફાજી યભે 
છે. એક તવગાયેટ ચાયેમ લચ્ચે પયતી યશ ેછે. કદરરુફા અને શાભોતનમભનુ ંકોઈ ખયીદાય નથી. – ‘એ તો શભાયી 
આખયી તનળાની ફચી શૈ ઉવે ફેચને કી ઈચ્છા નશીં શોતી..’ એક એક કયીને ફધો જ વાભાન લેચાઈ જામ છે – 
ચાદંીની ાનદાની, તકદાની, તસ્તયી, હુક્કો, છત યનુ ંઝુમ્ભય..શ ૃગંાય ણચત્રો..શીંચકો. ભધયાતનો થયથયાલતો 
લન તેભને બમબીત કયે છે. ‘બગલાન કયે મજુે તનિંદ શી ના આમે. બયેુ બયેુ ખમાર આતે શૈ..યાત ભેં ચશૂ ેતગં 
કયતે શૈ ઔય કદન ભેં ગયીફી..’ લાતાાના અંતે એક-ભેકને લગીને સતેુરી સ્ત્રીઓનુ ં વાકેંતતક કારુણ્મ અશીં 
દમનીમ ફને છે.  

ઈતતશાવ વાક્ષી છે, ગજુયાતી વાકશત્મભા ંછેક ગાધંીયગુથી રઈને આજકદન સધુી આ તલમ ય અનેક 
લાતાાઓ રખાઈ છે ત્માયે આ સ્ત્રીઓ વલંેદનળીર બાલકને એક ઉદાવી આીને જામ છે. નયુું કડવુ ંલાસ્તલ 
દેખાડીને જામ છે. કશલેાની યીત નોખી શોઈ ળકે, જીલનનુ ંરૂ જુદંુ શોઈ ળકે ણ અનભુતૂત? લેદનાની એ જ 
વેજ...એ જ બેજ... એ જ ...એ જ.......! 

 

સદંર્ભ :   

 

I. ગણણકાઓ : સભુતં યાલર, ગજુયાતી નલણરકાચમન ૨૦૧૫,  ગજુયાતી વાકશત્મ કયદ. .ૃ ૧૦૮થી 
૧૧૫. 
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