દદદ અને દવા
–સૌંદર્ાદ નસીમ
અનુવાદક : અશોક ભાર્દવ
(કાબુલમાાં

જન્મેલી

નસીમ (https://www.facebook.com/saundarya.naseem)

સૌંદર્ાદ
પોતાના

પીતાની શોધમાાં ભારત આવી છે અને ઈગ્નુ(ઈન્દીરા ર્ાાંધી નેહરુ
યુનીવસીટી)માાં પોષણ અને સમાજવીજ્ઞાનમાાં અભ્ર્ાસ કરી, હાલ
દે હરાદુનમાાં પોતાનુાં ‘હેલ્થ કેર ક્લીનીક’ ચલાવે છે . આ લખાણ એમની
ફેસબુક વૉલ પરથી, એમના સૌજન્ર્થી, સારવીને લીધુાં છે .– અનુવાદક)
બન્યુ ાં એવુ ાં કે અમે તાજમહેલના શહેર આર્રાથી સહેજ જ આર્ળ
વધર્ાાં હતાાં ને ખબર પડી કે અમારી ટ્રે ન બર્ડી છે અને રીપેઅર થતાાં દોઢેક
કલાક લાર્શે. એક નાનકડા સ્ટેશન પર ટ્રેન ઉભી રહી. પર્છુટા કરવા હ,ુ ાં
અમ્મી અને અમારા સહાર્ક કલીમ સાથે પ્લેટફોમદ પર ઉતરી. અમ્મીને
ચાલવાની ઈચ્છા નહોતી એટલે એ બાાંકડા પર બેસી ર્ર્ાાં. હુ ાં ચાલતાાં
ચાલતાાં પ્લેટફોમદના બીજા છે ડે પહોંચી ર્ઈ. માાંડ બે ચાર જણ નજરે પડતા
હતા. કદાચ અહીં બહુ ર્ાડીઓની અવર જવર નહોતી. એક ફળની લારી
દે ખાઈ. મેં કેળાાં લેવાનુ ાં વીચાયુ.ું એટલામાાં કલીમને મારી બાજુ દોડતો જોર્ો.
તે મને બુમ પાડતો હતો. મેં પણ દોટ મુકી. અમ્મીના બાાંકડા પાસે અજબ
નજારો હતો. તર્ાાં બાાંકડાની ફરતે મવાલી જેવા હટ્ટાકટ્ટા પાાંચ જણા હતા. તેઓ

મમ્મીની આજુબાજુ ફરતા અને ‘ક્યા પીસ હૈ, મોનુ ર્ાર!’ એમ બોલતા હતા.
મને જોઈને એક જણ આકાશ તરફ જોઈ બોલ્ર્ો, ‘કમાલ હો ર્ર્ા, ર્ાર, દો દો
પીસ!’ તેઓ અમારા ભણી જોતા નહોતા; પણ નીશાન અમે જ હતાાં.
અમ્મી સહેજ હેબતાઈ ર્ર્ાાં હતાાં. અજાણ્ર્ો વીસ્તાર હતો, અમારા
સહાર્કની પણ કાંઈ બોલવાની હીમ્મત નહોતી ચાલતી. એ કાંઈ બોલવા જાર્
તો તેઓ એની ઠેકડી ઉડાડે, ‘તને શી તકલીફ છે ? અમે તને કાંઈ નથી કહેતા,
અમે અંદરોઅંદર વાત પણ ના કરીએ?’ અમ્મીએ મને ઈશારો કર્ો કે આપણે
બોર્ીમાાં બેસી જઈએ; પણ આવા ટાણે પીછે હઠ કરવાનુ ાં હુ ાં શીખી નહોતી.
અફઘાનીસ્તાનથી હીન્દુસ્તાન આવતાાં હુ ાં એટલી મુસીબતો વેઠી ચુકી
હતી કે હવે કપરા સાંજોર્ોમાાં ‘બીક’ નામની વસ્ત ુ ક્યાાં ર્ાર્બ થઈ જાર્ છે ,
ખબર નથી. હુ ાં તો તેમની સાથે બાથ ભીડવાનો નીધાદર કરી ચુકી હતી. મારો
સહાર્ક કલીમ બીકને લીધે ધ્રુજતો હતો. મેં એને ખખડાવ્ર્ો કે આવી રીતે
ડરવુ ાં હોર્ તો ફરી વાર મારી સાથે ન આવીશ. મેં પ્રેમથી એ લોકો જોડે વાત
કરવાની કોશીશ કરી; (થોડુઘ
ાં ણુ ાં લખવા સીવાર્ હજી મને હીંદી બોલવાનો
મહાવરો નહોતો) જ્ર્ારે એ લોકોને ખબર પડી કે હુ ાં તેમની ભાષા બોલી નથી
શકતી તો કદાચ મને હીંદી પણ નહીં સમજાતી હોર્ એમ જાણી તેઓ ર્ાળો
ભાાંડવા લાગ્ર્ા. એમને ખબર નહોતી કે હુ ાં અને કલીમ હીંદી બરાબર સમજતા
હતા. જોતજોતામાાં આજુબાજુ ટોળાં ભેગ ુાં થઈ ર્યુ;ાં પણ કોઈએ વીરોધ
કરવાની હીમ્મત દાખવી નહીં. વળી, કલીમે એકબે જણને વચ્ચે પડવાની
વીનન્તી કરી. તો કહે કે : આ બધા તો, આ વીસ્તારના મવાલીઓ છે . એમની
સાથે પાંર્ો ના લેવાર્. હજી કાંઈ ખાટુાંમોળાં થયુ ાં નથી. તમે છાનામાના બોર્ીમાાં
જઈને બેસી જાઓ.

આ ટાાંકણે મેં કલીમને મારી વાતનો તરજુમો કરી એમને સમજાવવા
કહ્ુ.ાં ઘડીક એવુ ાં લાગ્યુ ાં કે તેઓ થોડા નરમ પડી રહ્યા છે ; પણ તેઓએ ફરી
એમની હરકત શરુ કરી. સારુાં હત ુાં કે એ લોકો દુર ઉભા રહીને એલફેલ બોલી
રહ્યા હતા. ધર્ાનના અભ્ર્ાસથી હુ ાં ધીરજ રાખતા શીખી ર્ઈ હતી. એટલે
થોડી વાર હુ ાં ડર્ાદ વીના ઉભી રહી. પછી ધીમે ધીમે હુ ાં એ લોકો વચ્ચે પહોંચી
અને સૌથી બળવાન દે ખાતા માણસ સામે ઉભી રહી. જેવી એની બદનજર
મારા પર પડી; તેવો મારો હાથ ઉઠયો ને સટાક.... ! એક જોરદાર તમાચો
એના ર્ાલ પર પડયો. કોઈને આવો અણસાર નહોતો. બીજા ચાર જણ તો
સડક થઈ ર્ર્ા. પળવાર રહીને બાકીનામાાંથી કોઈ મારી બાજુ ધસે તે પહેલાાં
એમણે જોયુ ાં કે તમાચો ખાધેલ માણસ તો બેભાન અવસ્થામાાં ભોંર્ભેર્ો હતો!
બધા અચરજમાાં હતા કે એક જ તમાચામાાં કોઈ બેભાન કેવી રીતે થઈ શકે ?
એ બીચારાઓને ખબર નહોતી કે જે નમણી અને ભલીભોળી દે ખાતી
છોકરી જોડે તેમનો પનારો પડયો છે , તે કરાટેની બ્લેક બેલ્ટ છે . મારી અમ્મી
અને મારુાં પોતાનુ ાં રક્ષણ કરવા આ કળા મેં હીન્દુસ્તાન આવ્ર્ા પછી હસ્તર્ત
કરી લીધી હતી. બ્લેક બેલ્ટ હાાંસલ કર્ાદ પછી ક્યારે ર્ એવુ ાં બન્યુ ાં નથી કે મારો
એક તમાચો ખાધા પછી કોઈ હોશ જાળવી શક્યો હોર્. વળી, કરાટેનો
અભ્ર્ાસ તો હજી પણ દરરોજ હુ ાં કરુાં છુાં; પણ તે દીવસે તો જાણે મારા
અભ્ર્ાસની કસોટી હતી.
પછી મેં શાન્તીથી મારી કાચીપાકી હીન્દીમાાં જણાવ્યુ કે તમારામાાંથી
જેને પણ મને અડકવાની ઈચ્છા હોર્ અને જેને લાર્ે કે તે મારો તમાચો ખમી
શકશે, તે સામે આવે. અતર્ાર સુધીમાાં એ લોકો સમજી ર્ર્ા હતા કે ચાર–
પાાંચ જણનો સામનો કરવા હુ ાં એકલી જ પુરતી છુાં. હવે ટ્રેનમાાંથી ઉતરે લા

કેટલાક તમાસો જોનારાઓ બાાંર્ો ચડાવી મેદાને પડયા; પણ મેં બધાને ઠપકો
આપી રોક્યા. જ્ર્ારે જરુર હતી, તર્ારે કોઈ સામે ન આવ્ર્ા અને હવે
બહાદુરીનુ ાં પ્રદશદન કરવા માાંર્ો છો!

એટલામાાં પેલા પાાંચમાાંથી એકે

સ્ટેશનની બહાર દોટ મુકી.
પછી મેં નીચે જોયુ ાં તો બેભાન માણસને પડવાને લીધે માથામાાં વાગ્યુ ાં
હત.ુાં સહેજ લોહી પણ નીકળત ુાં હત.ુાં મેં કલીમને બોર્ીમાાંથી દવાની કીટ
લાવવા જણાવ્યુ ાં અને બેભાન માણસ પર પાણી છાાંટવા લાર્ી. લોકોને
અલબત્ત, અજીબ લાર્ત ુાં હત ુાં કે જેણે જખ્મ આપ્ર્ા હતા, તે હવે દવા કરી રહી
છે ! પણ આ સાંસ્કાર તો હુ ાં હીન્દુસ્તાન આવીને શીખી હતી. પોતાના રક્ષણ કાજે
હુ ાં કોઈ પર હાથ ઉર્ામી શકુાં છુાં; પણ નફરત કરવાની જરુર મને જણાતી
નથી. માણસ હવે હોશમાાં હતો. તેને માથામાાં સહેજ વાગ્યુ ાં હત,ુાં તેની મેં
પાટાપીંડી કરી. એ માણસની દશા જોવા જેવી હતી. એ ભોંઠો પડયો હતો.
એટલામાાં કેટલાક લોકો બુમો પાડતા અને હાથમાાં લાકડીઓ લઈને
આવતા દે ખાર્ા. તેમાાં બે બહેનો પણ હતી. એકે કહ્ુાં કે કોણે એના ભાઈ પર
હાથ ઉર્ામવાની હીમ્મત કરી છે ? હુ ાં એની પાસે ર્ઈ. જ્ર્ારે એને ખબર પડી
કે મેં આ કયુદ છે , તો તેના અચરજનો પાર ના રહ્યો. એ બહેનને હત ુાં કે એના
ભાઈનો ઝઘડો કોઈ પુરુષ સાથે થર્ો છે ; પણ અહીં તો મામલો ઉંધો હતો.
ખાસ્સી વાર સુધી તે મને અપલક જોતી રહી. માથુ ાં નમાવીને બેઠેલા ભાઈએ
પણ હવે હાથ જોડી દીધા હતા અને પોતાની બહેનને શાન્ત રહેવા જણાવ્યુ.ાં
એને પોતાની ભુલ સમજાઈ હતી.
મેં એની બહેન તરફ હાથ લાંબાવ્ર્ો. તે મને ભેટી પડી. એણે કહ્ુાં કે આજે
ખોટે રસ્તે ચાલતા એના ભાઈને પાઠ મળી ર્ર્ો છે . મેં બે હજારની નોટ

કાઢીને બહેનના હાથમાાં મુકી. ‘ર્ે દવા કે પૈસે હૈં, રખીએ. જખ્મ મૈંને દીર્ે હૈં;
તો દવા ભી મેરી તરફ સે.’ તર્ાાં જ ટ્રેન ઉપડવાની સીટી વાર્ી. અમે બોર્ીમાાં
સવાર થર્ાાં. ર્ામ લોકો તરફ હાથ હલાવ્ર્ો તો જોઈને ખુશી થઈ કે તેમણે
પણ વળતા હાથ હલાવ્ર્ા. ટ્રેન ચાલી તો લાગ્યુ ાં કે જીન્દર્ીને એક નવી લહેર
મળી.
સારુાં થયુ ાં કે ખોટુાં; ખબર નથી. બહેનોને મારી ભલામણ છે કે તેઓએ
પોતાનુ ાં રક્ષણ જાતે કરવાની હીમ્મત અને હન
ુ ર કેળવી લેવાાં જોઈએ. એમાાં
પુરુષ સમોવડી થવાની વાત નથી. સ્ત્રીએ સાચા અથદમાાં સ્ત્રી બનવાની જરુર
છે . મારી સમજણ છે કે સ્ત્રી અને પુરુષમાાં કોઈ ચઢીર્ાત ુાં કે ઉતરત ુાં નથી. જો
આપણે આપણી ધરતીને જહન્નમનાાં બી ને ખાતર–પાણી આપતાાં રહીશુ,ાં તો
જન્નતના આસમાની ખ્ર્ાલોનો શો મતલબ ?

–સૌંદર્ાદ નસીમ
ગુજરાતી રુપાન્તર : અશોક ભાર્દવ : ( idealindia1@gmail.com)

–

વડોદરા
તા. 01-07-2017ના ‘ભ ૂમમપુત્ર’ પાક્ષીકના પાન 22 ઉપરથી, સમ્પાદક
માંડળનાાં બહેન પારુલ દાાંડીકર અને રુપાન્તરકાર ભાઈ અશોક ભાર્દવની
પરવાનર્ીથી સાભાર...
(આગ્રાથી પ્રકાશીત થતા પ્રસીદ્ધ ‘नवभारत टाईम्स’માાં તા. 20-052017 ને શનીવારના અંકમાાં

(http://epaper.navbharattimes.com/paper/14-13@1320@05@2017-1001.html) આ કીસ્સો પ્રકાશીત થર્ો છે .)
હવે ‘ભ ૂમમપુત્ર’ પાક્ષીક વીશે થોડુક
ાં :
સરનામુ ાં : હઝ
ુ રાતપાર્ા, વડોદરા, -390 001 ફોન : 0265- 243
7957, સમ્પાદક : રજની દવે, સમ્પાદક–માંડળ : બહેન સ્વામત (SWATI
MICHEL (swati43@gmail.com) અને બહેન પારુલ દાાંડીકર (PARUL
DANDIKAR (bhoomiyagna@gmail.com). દર માસની પહેલી અને
પાંદરમી તારીખે પ્રકાશીત થતા આ પાક્ષીકનુ ાં વાષીક લવાજમ છે – દે શમાાં :
રુપીર્ા 200, આજીવન અનામત : રુપીર્ા 2,500 અને વીદે શે વાષીક
લવાજમ છે : (એરમેલથી) 1,500 રુપીર્ા. લવાજમ ‘ર્જ્ઞ પ્રકાશન’
સમીતીના દે ના બૅન્ક, માંર્ળબજાર, વડોદરાના ખાતા નાંબર : 0588
10001978માાં પણ ભરી શકાર્ છે .
..ઉત્તમ.મધુ ર્જ્જર..
Saundarya is Nutritionist and Sociologist at Saundarya Health Care, Lives
in Dehra Dun, India
(Single) From Kabul, Afghanistan
સૌંદર્યા નસીમન ું ફેસબક પેજhttps://www.facebook.com/saundarya.naseem
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?
More than 3,41,99,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com
More than 84,22,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com
More than 9,55,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com
More than 7,22,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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