સ બ ધો વગરનું સહ વન
– હીરલ શાહ

વી નું એક અ તન શહે ર લંડન. લ

કરીને અહ આ યે મને બે વષ થઈ ગયાં છે.

ઑફીસમાં યાંની સખીઓ સાથે સારી એવી મૈ ી બંધાઈ ગઈ છે. એક દીવસ સવારે ઑફીસ
પહ ચીને હું મા ં કામ શ કરી રહી હતી યાં જ કેથરીન મારી ખુરશી પાસે આવી. અમે વાતોએ
વળ યાં. વાત વાતમાં તેણે મને ક ું કે લ

પહે લાં તેને કોઈ છોકરા સાથે મ
ે હતો. એક આખો

દાયકો તેણે પોતાના ેમી સાથે વીતા યો; પણ અંતે તે તેને છોડીને કોઈ અ ય છોકરી સાથે પરણી
ગયો. આજ ે આટલાં વષ પછી પણ હું તેને ભુલી શકી નથી. એમ કહીને કેથરીન મૌન થઈ ગઈ.
થોડીક વાર રહીને તે મારી સામે
તમે યો ય ઉ મરે લ
તમે આખું

ઈને બોલી, ‘હીરલ, તમે લોકો કેટલાં નસીબદાર છો !

કરો છો. તમને પતી અને કુ ટુ બ સાથેની સલામત

વન વ થ અને સંતુલીત રીતે

દગી મળે છે અને

વો છો. અમા ં તો સ બ ધો વગરનું સહ વન હોય

છે.’ પોતાની કેબીન તરફ જતાં તે મારો હાથ એના હાથમાં લઈને બોલી, ‘મારો બી
ભારતમાં ઈ છુ ં છુ …
ં .’ મ યાનથી
કેથરીન સાથેના આ

જ મ હું

યું તો કેથરીનની આંખોમાં આંસુ હતાં.

ણીક વાતાલાપે મારા ચી ને ઉથલપાથલ કરી ના યુ.ં હું એકદમ

અવા થઈ ગઈ! મારી આંખ સામે મારા ભુતકાળના અનુભવો તરવરી ઉ ા અને વીચારોના
દેશમાં વીહરતાં હું સીધી બ લોર જઈ પહ ચી. હજુ મારી કારકીદ ના શ આતનાં એ વષ હતાં.
મારી મહ વાકાં ા લ

પહે લાં કોઈ મ ટીનેશનલ કં પનીમાં સારી

બ લેવાની અને ચા પગારને

આંબવાની હતી અને તેવામાં મને બગલોરની એક કં પનીની ઑફર મળી. દેશના કોઈ પણ ખુણે
જવાની મારી માનસીક તૈયારી હતી જ. એટલે

વનમાં પહે લીવાર હું મા ં શહે ર છોડીને બ લોર

જઈ પહ ચી. મારે માટે આ સાવ નવી દુનીયા હતી. આંખોમાં કેટલાંય સપનાં આં ને

વનમાં

આગળ વધવાનું હતુ.ં ન ી કરે લા યેયને પહ ચી વળવા દીવસ-રાત મહે નત કરવાની હતી. પર તુ
યાં તો શ આતના દીવસોમાં મારે ભારે આ યજનક અનુભવોમાંથી પસાર થવાનું થયું !
વાત એમ બની હતી કે મ મારી એક સખી સાથે બ લોરમાં મ ભાડે રાખીને રહે વાનું શ
કયુ. હ

માંડ બે- ણ મહીના થયા હશે યાં મારી એ સખીની બી

શહે રમાં બદલી થઈ. હું

એકલી પડી. ઘરનું ભાડુ ં પરવડે એ માટે, હવે મારે કોઈક બી
ઉભી થઈ. મારા મનમાં એમ હતું કે મારી જ ેમ જ

મ-પાટનર શોધવાની જ રીયાત

બ કરતી કોઈ ગુજરાતી યુવતી મને મળી

ય

તો ઘ ં સા ં . અહ નવી જ યાએ એકબી નો સાથ પણ રહે અને સાથે રહે વાનો આનંદ પણ
મળે. મોટા શહે રોમાં ઘણા લોકો આ રીતે ભાડે રહીને નોકરી કરતા હોય છે. હું મારા જ ેવી કોઈ
યુવતીની શોધમાં હતી. યાં એક જણે મને એક

ણીતી વેબસાઈટનું સરનામું આ યું અને ક ું કે

આ વેબસાઈટ પરથી તને ભાડે મકાન શોધનાર કોઈક મળી રહે શ.ે મ એ વેબસાઈટ પર મારા ફોન
નંબર સહીત

હે રાત મુકી અને મારા આ ય વ ચે મને ‘લીવ-ઈન રીલેશન’ ઑફર કરતા

યુવકોના ફોન આવવાના શ થયા. હું તો હત ભ થઈ ગઈ ! શું કરવું એ મને સમ યું નહ .
પહે લાં તો એકદમ રડવા જ ેવી થઈ ગઈ અને પોતાને ની:સહાય અનુભવવા લાગી. ઘરે
પરીવારજનો ચી તા કરે તેથી તેમને કં ઈ જણા યું નહ .
એકલતા મહે સુસ કરતી હતી.

વનમાં પહે લીવાર એવું બ યું કે હું

કે પરીવારજનો સૌ મને મદદ પ થાય તેમ હતાં; પરં તુ તે છતાં

હું તેમને શું કહું અને કેવી રીતે કહું તે મને કં ઈ સમ યું નહ. છેવટે ન ી કયુ કે આ સમ યાનો
મારે એકલે હાથે જ સામનો કરવો પડશે. મ મ મ બનીને યુવકોના ફોન અવગણવાનું શ કયુ.
ફોન કરનાર યુવકો બહુ ચાલાક હતા. ખુબ ઠાવકાઈથી પોતાનો પરીચય આપીને મને
પુછતાં કે, તેઓ પોતાની બહે ન માટે રહે વાની જ યા શોધી ર ા છે અને એમની બહે નને ફલાણી
કં પનીમાંથી ઑફર મળી છે તો તેઓ આ ઘર

વા આવી શકે ? ગમે તેમ કરીને તેઓને મારા

સુધી પહ ચવું હતુ.ં આ કારના સંવાદો મારી ક પના બહારના હતા. મારે તેમને જણાવવું પડતું કે
હું તમારી બહે ન સાથે જ વાત કરી લઈશ. એમાં વળી એક છોકરો તો બહુ હોશીયાર હતો. એણે
ફોન કરીને મને ગુજરાતીમાં વાત કરતાં ક ું કે, ‘કેમ ઓળખાણ પડે છે? ઘરે બધા કેમ છે?’ એ
પોતાને મારો જુ નો મી માનતો હતો. પોતાનો પરીચય આપીને એણે પોતાની કં પનીની, પગારની,
ઈ ટર યુની વગેરે વાતો ચાલુ કરી; પરં તુ મને હ

તેની કોઈ ઓળખાણ પડતી નહોતી. એટલે હું

તો યાં જ અટકી હતી. મ તેને ફરીવાર જરા કડક અવાજ ે પુ

ું, યારે તે બો યો કે તે મારી સાથે

રહે વામાં રસ ધરાવે છે. વાત સાંભળતાં જ મારો મી જ ગયો અને મ તેને ધમકાવીને ક ું કે
હવે ફોન કરવાની હ મત કરશે તો એની કં પનીમાં હું

ણ કરી દઈશ. વધુ કં ઈ પણ વાત કયા

વગર મ ફોન કાપી નાં યો. એ પછી તો મારી જ ેમ બી

અનેક યુવતીઓ આ સમ યાનો ભોગ

બની હશે, તેથી સૌએ મળીને એ વેબસાઈટને ફરીયાદ કરી અને તે લોકોએ અમારી અંગત
વીગતોને ખાનગી રાખવાની સુવીધા કરી આપી.
વનના આ અનુભવે મને વીચાર કરતાં કરી દીધી. કારણ કે આ કારના સંબધ
ં ો માટે જ ે
છોકરાઓના ફોન આવતા હતા, એ બધાં કોઈ ર તે રખડતા છોકરાઓ નહોતા. બધા જ લોકો
મોટે ભાગે સારાં સં કારી ઘરોમાંથી આવતા હતા. મ ટીનેશનલ કં પનીઓમાં મોટા પગાર પર કામ
કરતા હતા; પરં તુ તેઓ કોઈ લ ની જવાબદારી વીકારવા તૈયાર નહોતા. મ ફરીવાર એ
વેબસાઈટ

ઈ યારે મારા યાનમાં આ યું કે અધધધ… કહી શકાય એટલી ‘લીવ-ઈન

રીલેશન’ની

હે રાતો હતી. સૌને સ બ ધો વગરનું સહ વન

અજુ ગતું નહોતું લાગતુ.ં કેટલાકે તો એવી
આપવાનું રહે શે નહ . બસ, એ

ઈતું હતુ.ં એમાં તેઓને કં ઈ પણ

હે રાતોમાં વળી એમ પણ લ યું હતું કે ‘યુવતીએ ભાડુ ં

બ કરતી હોવી

ઈએ અને દેખાવે સારી હોવી

ઈએ.’

અરે રે….! યાં ભારતનું આપ ં યુવાધન અને ભારતીય સં કૃ તીની વાતો અને યાં આ વીકૃ તીથી
ખદબદતો સમાજ ! આપણે આવા ભણેલા ? ભણતરે આપણને આ મુ ત સાહચય શીખ યું ?
મારો

તો હ

ઉભો જ હતો. એ પછી મને વીચાર આ યો કે હું કોઈ પે ગ-ગે ટ

બહે નને શોધી કાઢુ ં અને એમને યાં રહે વા જતી રહું . પર તુ એ મારે માટે શ ય નહોતું; કારણ કે
મને રસોડામાં પુરી આઝાદી

ઈતી હતી અને યાં તો શાકાહારી-માંસાહારી બધું ભેગું ચાલતું હતું

! વળી, મારે મારા માતાપીતાને દ ીણ ભારતની સફર પણ કરાવવી હતી. યારે ક તેઓ મારી સાથે
આવીને રહે તેવી પણ મારી ઈ છા હતી. કોઈક કુ ટુ બીજનને પણ આવીને રહે વું હોય તો ભાડાનું
ઘર જ સા ં એથી મ પે ગ-ગે ટનો વીચાર માંડી વા ો. છેવટે ખુબ મહે નત પછી તપાસ કરતાં
એક સરળ અને સાલસ છોકરી મને મળી. તે મારી ખુબ સારી મી બની ગઈ અને અમે સાથે
રહે વા લા યાં. ધીમે ધીમે બ લોરમાં રહીને હું ઘ ં બધું શીખી ગઈ. કોની સાથે કેટલી વાત કરવી,
કેવી રીતે વાત કરવી, માણસોની પરખ કેવી રીતે કરવી તેની ચાવીઓ મને સમ વા લાગી. પર તુ
જ ેમ જ ેમ મા ં મી વતુળ વધતું ગયું તેમ તેમ અનેક સખીઓ પાસેથી ‘લીવ-ઈન રીલેશન’ના
ગજબના કી સાઓ સાંભળવા મ ા. તેમના વતમાન
દદ, બીનસલામત

વનમાં જરાક ડોકીયું કયુ, તો એમનાં દુ:ખ,

દગી અને તેમની ભુતકાળની વાતો

ણવા મળી.

મારી એક બહે નપણી ભણવામાં ખુબ હોશીયાર હતી; પણ તે એવા કુ ટુ બમાંથી આવતી
હતી કે યાં છોકરીનો જ મ ગુનો ગણાતો ! કુ ટુ બમાં તો છોકરો જ જ મવો

ઈએ એવી મા યતા

હતી. એ છોકરી આ કારના માહોલમાં, અપમાનનાં ઘુંટડા પીને મોટી થયેલી. તેથી વાભાવીક
રીતે જ તે ેમ કે હું ફ માટે તરસતી રહે તી. કૉલેજકાળ દરમીયાન તેને એક યુવક સાથે ેમ થયો
અને યારબાદ આ ેમ ઝંખતી છોકરી તે યુવક સાથે ‘લીવ-ઈન રીલેશન’માં રહે વા લાગી. થોડો
વખત બધું ઠીક ચા યું; પણ પછી ઝઘડા થવા લા યા. છોકરો વારં વાર લ

નહ કરવાની ધમકી

આપીને સ બ ધ તોડી નાખતો. ઘણાં વષ પછી એ લોકોએ હવે લ

કયા; પર તુ સ બ ધ

વગરના સહ વનમાં લાંબો સમય ર ા બાદ, લ

કરવા માટે આમ કાલાવાલા કરવા પડે, ેમ

અને હું ફ મેળવવા માટે તડપતાં રહે વું પડે, એવી

દગીનો શો અથ ? એવા સ બ ધો કેટલા

ટકાઉ ? આ કારની યુવતીઓને અનેક માનસીક પીડામાંથી પસાર થવું પડે છે.
અમારા જ વી તારમાં, એક પે ગ-ગે ટ તરીકે કામ કરતાં બહે નની બાજુ ના ઘરમાં, એક
યુગલ આ રીતે રહે તું હતું. એ યુવતી પણ ખુબ દુ:ખી હતી. તે ગભવતી હતી અને એ દરમીયાન
મકાનમાલીકે મકાન ખાલી કરવાનું પણ ક ું હતુ.ં અ તે ન છુ ટકે તેઓએ લ
આવાં થ ગડાં મારીને કરે લાં લ નું આયુ ય કેટલું ? લ

કરવા પડેલાં; પર તુ

બાદ પણ દ પતીમાં ખુબ ઝઘડા થતા.

યુવતીએ આ બાબતે કોઈ વાત પોતાના પરીવારજનોને કહી નહોતી. તેની હાલત ખુબ દયનીય
હતી.
આ જ સમય દરમીયાન મ એક બી

કી સો પણ સાંભળેલો કે જ ેમાં, એક યુગલ બે–એક

વષ સુધી આ રીતે ‘લીવ-ઈન’માં ર ું અને પછી હવે એ લોકો અલગ થઈ ગયાં ! કેટલું ખરાબ !
ણે ‘વાપરો અને ફકી દો!’ છોકરાએ ક ું કે હવે આપણા વીચારો મળતા નથી, એટલે આપણે
એકબી ને અનુકુળ નથી; માટે તું તારે ઘરે અને હું મારે ઘરે ! વાહ ભાઈ, વાહ ! કેવી બેફીકરાઈ !
ણે

વન તો એક રમત છે ! એ છોકરાએ તો બીજ ે લ

કરી લીધાં; પણ છોકરીની હાલત

ખરાબ છે.
મને એક બી

સંગ પણ યાદ આવે છે. હું અમદાવાદ કામ કરતી હતી યારે એક

શીખાઉ છોકરી મારી સાથે હતી. એક દીવસ તેણે તેના બૉય ે ડ વીશે વાત કરી અને મને પુ

ું કે

તમારો બોય ે ડ કોણ છે ? મ જવાબમાં ‘ના’ કહી. યારે તેણે મને ક ું કે ‘મૅડમ, આજના
જમાનામાં તો બૉય ે ડ ના હોવો એ શરમજનક બાબત છે ! બૉય ે ડ ના હોય તો લોકો એમ કહે
કે તમારામાં કં ઈક ખુટે છે !’ બી.ઈ.ના છે ા વષમાં ભણતી એ છોકરીએ મને ક ું કે ‘બૉય ે ડ ના
હોય તો હું મારા ુપમાં રહી જ ન શકુ.ં એ લોકો મને બોલાવે જ નહ !’ – હું ફરી એકવાર

કહે વા માગું છુ ં કે આ કોઈ સામા ય ઘરનાં છોકરા-છોકરીઓની વાત નથી. આ બધા જ કહે વાતા
સં કારી કુ ટુ બોમાંથી આવે છે !
હું

ં છુ ં કે ય તી ેમ, હું ફ કે કાળ

હોય છે. હું એ પણ સમ
યુવક-યુવતીઓ ‘લ
પર તુ યારે લ

વગર રહી નથી શકતો. માણસ, માણસનો ભુ યો

શકુ ં છુ ં કે બદલાતા જમાના સાથે, કૉલેજમાં અ યાસ કરતાં પરીપ વ

કરીને’ પોતાનું

વન પોતાની રીતે

વવા માંગે તો તે આવકારદાયક છે.

સં થાનો જ સદ તર છેદ ઉડાડીને જવાબદારી વગરના મુ ત સહ વનની વાત

આવે છે, યારે તે યારે ય વીકાય નથી બની શકતી. એ કારના સહ વનમાં યારે ક તો
દેહાકષણ જ કામ કરતું હોય છે અને પછી યારે ઢોળ ઉતરી

ય છે, યારે ઉ ડ વગડા સીવાય

કશું જ હાથમાં હોતું નથી.
પ ીમના લોકોને આપણી લ

સં થા માટે ભારે માન છે અને કં ઈક અંશે તેઓ તેને ધીમે

ધીમે અપનાવવાની કોશીશ પણ કરી ર ાં છે અને આપણે ! .. આ કોનું અનુકરણ કરી ર ાં છે તે
ખુદને પુછવું ર .ું આ બધી બાબતો માટે કોટને નહ ; માણસે પોતાના હાટને પુછીને આગળ વધવું
ઈએ. લ સં થા ભારતીય સં કૃ તીનો પાયો છે. મહાન આ માઓને અવતરવાનો રાજમાગ છે.
સમાજને પુ કરવા માટે ગૃહ થા મનો ધમ છે. લ સં થામાં એકબી ને આ વન સુખ-દુ:ખમાં
સાથ આપવાનું વચન હોય છે યારે ‘લીવ-ઈન’માં તો – ‘સુખમાં સાંભરે સોની’ જ ેવી હાલત છે.
ખરાબ સમયમાં કહે વાતા ેમનું એક ણમાં બા પીભવન થઈ

ય છે ! લ

વનમાં દ પતી

પરીવાર સાથે આન દથી સમય યતીત કરે છે, યારે ‘લીવ-ઈન’ યારે ક સમય પસાર કરવાનું
સાધન બની રહે છે. વાભાવીક રીતે જ લ બાદ પ નીનો, પતીની સ પ ી પર કાનુની અધીકાર
રહે છે, યારે ‘લીવ-ઈન’માં

કોઈ કાયદો ઘડાય તો પણ; એ ફ ત કાગળનો વાઘ જ બની

રહે વાનો. દા પ ય વનમાં કોઈ મતભેદ ઉભા થાય તો, દ પતીને પોતાના કુ ટુ બ અને સમાજનો
સાથ મળે છે અને એક કારની માનસીક મદદ મળી રહે છે. યારે ‘લીવ-ઈન’ એટલે લટકતી
તલવાર! એમાં કોઈ કોઈની મદદે આવીને ઉભું રહે તું નથી. પોતાનાં સ તાનોના વ થ શારીરીક
અને માનસીક વીકાસ માટે લ સં થાનો કોઈ વીક પ નથી; કારણ કે સ બ ધો વગરનું સહ વન
પાયાવીહો ં હોઈને યો વીકાસ આપી શકશે ?
કેથરીનના શ દો મારા મનમાં વારં વાર ગુંજ ે છે કે ‘મારો બી

જ મ હું ભારતમાં ઈ છુ ં

છુ …
ં .’. આપણી પાસે જ ે હોય તેની આપણે યારે કદર કરતાં શીખીશુ?ં મોટા શહે રોમાં રહીને

મ ટીનેશનલ કં પનીઓમાં તગડી કમાણી કરતા આજના યુવાવગને, તેમાંય ખાસ કરીને યુવતીઓને,
મારી એટલી જ વીન તી છે કે તેઓ પોતાનાં

વન–મુ યોને સાચવીને પોતના ે માં ગતી કરે ;

કારણ કે આખરે ‘શીલ’ નામની પણ કોઈ વ તુ આ જગતમાં છે. સહ વન તો સ બ ધોના
તાણાવાણાથી જ શોભે. આથી જ દાદા ધમાધીકારીએ ક ું છે કે :
સહ વનમાં સાથે રહે વાની ઈ છા છે,
સંગતીમાં

વનનો આનંદ ને સુગધ
ં છે.

બાગમાં દરે ક ફુ લની ખુશબો હોય છે,
તેમ દરે ક ય તીનીયે સૌરભ હોય છે.
સહ વનમાં ીની મધુર સુગંધ છે,
પુ ષનાયે સાંની યમાં વીશેષ સૌરભ છે.
તેથી જ બેઉને સાથે રહે વાની ઉ કં ઠા છે,
સહ વનની ેરણા નૈસગ ક છે.
પણ, સંયોજન અને યવ થા સાં કૃ તીક છે,
જ ેઓ એકમેકના

વનને સ પ

કરે છે,

સુરભીત કરે છે, એમનું સહ વન
ચરીતાથ થાય છે, આનં દમય થાય છે…

–હીરલ શાહ
(મારી પૃ છાના જવાબમાં લેખીકાબહે ન હીરલ કહે છે : ‘ઉ મકાકા, આ લેખ મ ૨૦૧૦માં લખેલો.
આજ ે હું લંડનમાં છુ .ં પરણી છુ .ં મારાં બે સંતાન પણ છે. મારી આજુ બાજુ અને સમ

પ ીમવી માં આ

‘સ બ ધ વીનાના સહ વન’(લીવ ઈન રીલેશનશીપ)નો યવહાર વાયરાની જ ેમ યાપેલો

છુ .ં ભારત એમાં

બકાત નથી. દરે ક રીતીરીવાજના જ ેમ કેટલાક ફાયદા હોય, તેમ ગેરફાયદા પણ હોય જ. મારા વીચારોમાં
આમુલ પરીવતન તો નથી આ યું; પણ આ બદલાતા જમાનાની તાસીરને અને આવા રીવા નેયે, ઉદારતાથી
વાની નજર જ ર સાંપડી છે.’ –ઉ મ ગ ર–)

સજકસ પક :

Hiral Shah

Address :
(For the time being) - 17, Scott Close; Emmer Green, Reading, RG4 8NY, UK
Parmanant Res. : B-104, Green Olive Apt, Hinjewadi, Pune
Phone : 0044-7449336470 eMail - hiral.shah.91@gmail.com
Blogs : www.evidyalay.net / https://www.youtube.com/user/EVidyalay /
https://hirals.wordpress.com/
Books : મ ની િશશુકથાઓ Part-1 & 2 (with press, to be published)
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