રં ગ રં ગનો નેહ
– ીતી સેનગુ ા
ઘણીવાર બે હાથથી માથું પકડીને નયનાબહે ન ઘરમાં બેસી રહે તાં. તો યારે ક બબડતાં,
‘આ તો ભયાનક રા સ છે. મને ભરખી જશે યારે એને જંપ વળશે.’ પછી માઈ ેનની પીડા
અસ લાગે યારે બે હાથે માથું કુ ટતાં. સુકુભાઈ તરત ઉઠીને એમને રોકતા, માથું પોતાના ખભા
ઉપર ટેકવતા, અને કહે તા, ‘બસ કર, નયનુ. આ મારાથી નથી

વાતુ.ં થોડુ ં તો સહન કરી લે!’

કોઈ દીવસે વળી સા ં હોય યારે નયનાબહેન પુ - ાથના પછી ફરીયાદના સુરમાં કહે તાં,
‘સાધારણ જ ેવા અમારા

વનને આમ રફે દફે કરી દીધુ,ં લાલ બાવા.

વમાં જરાયે શા તી

રહે વા ના દીધી.’ આંખોમાં છલકાઈ આવેલાં આંસુને સા ાના છેડાથી લુંછીને એ રસોડા તરફ
જતાં.
એમની દીકરી મુનીરા હ

અમેરીકન કૉલેજમાં ભણતી હતી. પહે લાં બે વષ તો ઘરે રહી;

પણ હવે બે બહે નપણીઓ સાથે ભાડાના લેટમાં રહે વા માંડી હતી. એમાંની એક પેનીશ હતી
અને બી

આ ીકન-અમેરીકન હતી. એમને મ ા પછી નયનાબહે ન નીરાશ થયાં હતાં. એમણે

મુનીરાને ક ું હતુ,ં ‘કોઈ ઈ ડીયન છોકરીઓ ના મળી સાથે રહે વા માટે? આ કાળીયણો જ મળી
તને?’
મુનીરા તરત ચીડાઈને બોલી હતી, ‘આવા શ દો તારા મોઢામાંથી નીકળે છે કઈ રીતે?
એમને માટે ‘ ાઉન’ ને ‘ લેક’ શ દ વાપરવાના હોય છે, તને ખબર તો છે. ને નયનુ, આપણે વળી
યાં દેવનાં દીધેલાં છીએ તે? અહ ના ગોરા લોકો માટે તો આપણે કાળા જ છીએ. એ યારે ય
વીચાયુ ત?’
હ

મુનીરા ભણતી હતી. છોકરાઓ સાથે ખાસ એને ઓળખાણ થયેલી લાગતી નહોતી.

તેથી નયનાબહે ન બહુ ગભરાટમાં નહોતાં; પણ એમના દીકરા રા

માટે સરસ છોકરી શોધવાનું

એમણે યારનું ચાલુ કરી દીધેલું. એ અને સુકુભાઈ ગુજરાતી સમાજના કોઈ પણ ો ામમાં

ય

એટલે નયનાબહે નની નજર યુવાન છોકરીઓ અને સારાં દેખાતાં મા-બાપ ઉપર ફરવા માંડ.ે કોઈ
વાર પરાણે રા ને સાથે ખચી

ય, યારે એ બી ં છોકરા-છોકરીઓ સાથે વાતો કરે ; પણ કોઈ

છોકરી એને પસંદ પડતી લાગે જ નહ .

સુકુભાઈ કહે , ‘તું ઉતાવળ ના કર. છોકરો હોશીયાર છે, વખત આ યે પોતાને લાયક એ
શોધી લેશે.’ નયનાબહે ન વીચારે , ‘હા, વાત સાચી છે. જ ેને પરણવાનું છે એને ગમવી

ઈએ.

આપણે તો સાથ આપવાનો.’ છેવટે એક વાર રા રામે આવીને ક ું કે એને એક છોકરી ગમી છે.
પોતે એની સાથે એ પરણવા માંગે છે. નયનાબહે ને એક ાસે એને કેટલાયે

ો પુ

ા - કોણ છે,

યાંની છે, દેખાવમાં કેવી છે, યાં નોકરી કરે છે, નામ શું છે, એનાં મા-બાપને કયારે મળવાનું છે?
‘નયનુ, તું ાસ તો લે!

, એનાં મા-બાપ અહ નથી રહે તાં, ને એનું નામ સોફીયા છે.’

નામ સાંભળીને જ નયનાબેન ચમ યાં! તોયે પુ

,ું ‘સોફીયા? આવું નામ હવે ઈ ડીયનોમાં

પણ હોય છે?
‘હોય કે નહ તે ખબર નથી. મ મી, પણ સોફીયા ઈ ડીયન નથી.’
પણ પછી રા રામે યારે ક ું કે એ સેનેગાલની છે, યારે નયનાબહે નનો વીવેક છુ ટી ગયો.
‘આ ીકન? એટલે કે કાળી ભુત? એટલે કે મારા ા ડ-ચી ડન પહોળાં નાકવાળાં,

ડા હોઠવાળાં,

ગુંચળા ગુંચળા વાળવાળાં થવાનાં. હું કોઈ દીવસ એવાં છોકરાને વહાલ નહ કરી શકુ,ં કે મારાં
ગણી નહ શકુ .ં ’
હ

એક વાર રા રામે સમ વી

યાં એમને. ‘નયનુ, તું સોફીયાને એક વાર મળી તો

.

તને એ જ ર ગમશે. બરાબર આપણાં જ ેવી જ છે.’
‘અરે શું આપણાં જ ેવી? આપણાં જ ેવી એ હોઈ જ કઈ રીતે શકે? કોણ

ણે કેવું લોહી

હોય એનાં બાપદાદાનુ!ં ’
સાવ ત ધ થઈ ગયેલા રા ને પટાવતાં હોય તેમ નયનાબહે ન કહે વા માં ાં, ‘તું તો મારો
રામ જ ેવો દીકરો છે. તું

જ ે ને, હું તારે માટે સીતા જ ેવી સરસ, ગોરી ગોરી છોકરી શોધી લાવીશ.

એ દર યાન તારે પેલીની સાથે હરવુ-ં ફરવું હોય તો ફર ને ! અહ તો એમ જ ચાલતું હોય છે ને!”
‘ના નયનુ, હું એવું કરી નહ શકુ.ં હું સોફીયાને ેમ ક ં છુ ં અને મારે લાયક એ એક જ
છોકરી છે. હું એને જ પરણવાનો છુ ,ં અને -----’
‘તને ખબર છે અમેરીકામાં મ અને તારા પ પાએ તને મોટો કરવા, ભણાવવા કેટલી મહે નત
કરી છે? અમે

તે કોઈ શોખ ના કયા, કશા ખચા ના કયા, તને ને તારી બહે નને, જ ે ઈએ તે

આપવા માટે અમે કરકસર કરતાં ર ાં. તારે માટે અમે કેટલી આશા રાખી એનો યાલ આવે છે?

કે અમે ઘરડાં થઈશું યારે તું અને તારી સરસ વહુ અમારી કાળ

રાખશો. હવે એ સમય આ યો

યારે તું ----’
જરા

ાસ લેવા રોકાઈને, ુ કુ ં રોકીને નયનાબહે ન બો યાં, ‘

અમારી – ઈ છાની વી

જઈને લ

તું મારી – એટલે કે

કરીશ; તો તને કહ દ છુ ,ં હું તા ં મોઢુ ં નહ

. તું મને

મરી ગયેલી માનજ ે.’
‘નયનુ, આ શું બોલે છે તુ?ં ’, સુકુભાઈ જરા ચે અવાજ ે બો યા. નયનાબહે ન ચુપ થયાં;
પણ બી

મમાં જઈને બાર ં બંધ કરી દીધું. રા

ઘરની બહાર નીકળી ગયો. સુકુભાઈનું કશું

જ ચા યું નહ .
સોફીયા સાથે કોટમાં જઈ, સાવ સાદાઈથી લ

કરી લીધાં પછી, ફોનથી જણાવીને, મા-

બાપને પગે લાગવા રા રામ સ ડે આ યો હતો. ઘરને બારણે તાળું હતુ.ં કાળી વહુ ને
આવકારવાને બદલે માતાએ ઘર બંધ કરીને બહાર જવાનું પસંદ કયુ હતુ.ં પીતા પરવશ હતા.
સુકુભાઈ રીટાયર થયા તે પછી એ લોકોએ ઘર વેચી ના યુ.ં મોટા ઘરની હવે યાં જ ર
રહી છે, કરીને એમણે એક કો લે સમાં લેટ લઈ લીધો. નયનાબહે નના મનમાં અ યાય જ ેવો
ભાવ લાંબો ર ો હોત;

ચાર-પાંચ દીવસમાં જ એમની ઓળખાણ ર ના સાથે ના થઈ હોત.

એ દીવસે ડોરબેલ વા યો અને એમણે બાર ં ખો યું. એક યુવતી હાથમાં ફુ લોનો ગુ છ
લઈને સામે હસતી હસતી ઉભી હતી. સાથે ચારે ક વષનો લાગતો બાબો હતો. નયનાબહે નને

ઈ

તરત એણે ક ું, ‘આ રહે વાસમાં તમા ં વાગત છે.’ બાબાને આ ટીને ફુ લો આપવા ક .ું અને
બોલી, ‘હું ર ના છુ ,ં ને મારા આ દીકરાનું નામ ીશ છે.’
કદાચ પહે લી જ વાર નયનાબહે નની

ભ ચાલી નહ . આ છોકરી સાવ કાળી છે. ના,

કાળી-ક થાઈ લાગે છે એનો રં ગ; પણ કેટલી સરસ લાગે છે! મનોમન જ કહે વા ગયાં હશે; પણ એ
બોલી બેઠાં, ‘ર ના? આ નામ તો.... આ તો ઈ ડીયન નામ છે.’
‘હા, તે હું ઈ ડીયન જ છુ .ં કેમ, લાગતી નથી?’
નયનાબહે ન વીચારે કે આ કાળી છે; પણ
રં ગ

ણે એવી દેખાતી નથી. તે કેમ? એની ચામડીનો

ણે વચમાં આવતો જ નથી. તે કેમ? એનું મોઢુ ં આવું હસતું છે, તેથી હશે? એની આંખોમાં

લાગણીનો ભાવ છે, તેથી હશે? ને આ બાબો પણ કાળો છે. ના, ના, યામ કહે વાય. એ પણ મીઠુ ં
મીઠુ ં હસતો ઉભો હતો. નયનાબહે ને એને ઝટ તેડી લીધો.

આ પછી ર ના અને ીશ, કયારે સુકુભાઈને ‘દાદા’ અને નયનાબહે નનું ‘નયનુ’ સંબોધન
સાંભળીને ભુલમાં ‘નાનુ’ કહે તાં થઈ ગયાં, એનો કોઈને યાલ ર ો નહ . કોઈ વાર ર ના નહ
દેખાય, કે

ીશને વહાલ ના કરે , તો નયનાબહે નને ચેન ના પડે. ર નાના વરને ગુજરાતી

ખવડાવવાનો એમને બહુ શોખ થતો. યારે દીકરાની યાદ આવતી હશે કે નહ તે સુકુભાઈ પણ
કહી શકતા નહ .
એક દીવસે ર નાએ ક ું કે ીશના પ પાની ઈ છા હવે એને બાળ-કે માં મુકવાની છે. હ
છે નાનો; પણ બી ં છોકરાં સાથે રહે -રમે તો કંઈક શીખતો થાય. વળી, ર ના એની સાથે કે માં
જશે અને યાં થોડા કલાક મદદ પ થશે, એમ વીચાયુ હતું. નયનાબહે ને બતાવી તો ખુશી; પણ
મનમાં એ ગભરાઈ ગયાં.

ણે પોતે એકલાં પડી જવાનાં ના હોય ! ફરી માઈ ેન નામના રા સનો

પણ ડર લાગવા માં ો.
કે માં જવાનું શ કયાના બીજ ે ીજ ે દીવસે ર નાએ નયનાબહે નને ક ું કે, ‘કે માં તો
મદદની ઘણી જ ર છે, નાનુ. તમે પણ આવોને અમારી સાથે!’ પહે લે દીવસે એ સંકોચ અનુભવતાં
ગયાં; પણ યાં વાતાવરણ સહજ હતું, બાળકો રમતીયાળ હતાં અને લંચ વખતે તો નાનુની ઝડપ
બહુ જ કામમાં આવવા માંડી. ર નાએ એમને કહે લું તેમ, બાળકો ઓછી આવકવાળાં કુ ટુ બોમાંનાં
હતાં – લગભગ બધાં પેનીસ અને આ ીકન–અમેરીકન હતાં. ાઉન, લૅક, વાઈટ – પણ નયના
સુકુમાર શોધનને કદાચ પહે લી જ વાર કશો ફે ર પ ો નહ . નાનકડાં, બધાં સરખેસરખાં ભુલકાં
એમને વહાલાં લા યાં અને વળી, યાં પણ બધાં એમને ‘નાનુ’ જ કહે વા લા યાં !
યાં ીશનો ખાસ ભાઈબંધ હતો, ણેક વષનો રાગુ. દેખાવે જરા ઘેરો ઘ વણ , હસમુખો,
કાલુ કાલુ બોલે, દરરોજ નાનુને વળગી આવે. નયનાબહે નને થાય :
એમણે ઘણી વાર રાગુને બોલતો સાંભ ો હતો –
મારી મ મી વીન છે.’ કે માંના બી

ણે મારા ‘લાલ બાવા.’

ણે ગાતો હોય તેમ : ‘મારા પાપા કી ગ છે.

બધાની જ ેમ નયનાબહે ન પણ વીચારતાં કે એ શું કહે તો

હશે? પણ કોઈનાં મા-બાપને મળવાનું એમને થતું નહ ; કારણ કે લંચ પછી છોકરાં સુવા

ય,

યારે એ ઘેર જતાં રહે તાં.
એક બપોરે એક સુંદર યુવતીને કે માં આવતી એ

ઈ ર ાં. ચી, પાતળી, ખભા સુધીના

સીધા વાળ, લાંબી આંખો, તી ં નાક, ને સુરેખ લંબગોળ મોઢા પર સૌજ ય દેખાય. એની વચાનો
રં ગ કાળો કહી શકાય, તેવું એમને સુ યું પણ નહ . ‘લગભગ મારાથી જરાક વધારે ઘ વણ છે’,

એમણે વીચાયુ. એટલામાં રાગુ નાચતો ને ગાતો આ યો: ‘મારા પાપા કી ગ છે. મારી મામ વીન
છે’ અને એ યુવતીએ એને ચકી લીધો.
ઓહ, તો આ રાગુની મામ છે, એમ ને! મા-દીકરો બંને સરખાં જ દેખાવડાં ને ગમી

ય

તેવાં છે, નયનાબહે નને થયુ.ં ર ના તો એને ઓળખતી હતી, તેથી એ વાત કરવા આવી. રાગુને
આજ ે વહે લો લઈ જવાનો છે, તેથી એની મામ એને લેવા આવી છે, એણે નયનાબહે નને ક .ું યુવતી
નયનાબેન સામે ‘કેમ છો?’ નું હસી, ને નયનાબહે નથી પુછાઈ ગયુ,ં ‘આ રાગુ શું ગાતો ફરે છે?’
‘ઓહ, સોરી, બહુ હે રાન કરે છે, અહ બધાંન?ે ’
‘ના, ના, જરાયે નહ . આ તો ‘પાપા કી ગ છે’ તે અમને સમ તું નથી એટલે......’
યુવતીનું મીત એનાં મુખને શોભાવતું હતું. એણે ક ,ું ‘એ તો એના પ પાનું નામ રા
તેમણે રાગુને એક વાર ક ું હશે કે, ‘રા

છે,

એટલે કી ગ’ એટલે એને યાદ રહી ગયું લાગે છે.’

‘રા ?’, નયનાબહે નના ગળામાંથી માંડ અવાજ નીક ો!
‘હા, આ ટી, એના પાપાનું આખું નામ તો રા રામ છે; પણ અહ તો

ણો છોને, નામો

કેવાં ટુકં ાવી દેવાય છે! બાબાનું નામ રાઘવ છે. કેવું સરસ નામ છે! એના પાપાએ ખાસ મ મીને
યાદ કરીને પા ું; પણ થઈ ગયું છે ‘રાગુ.’ અને મને બધા ‘સોફી’ કહે છે; પણ મા ં નામ
‘સોફીયા’ છે.’
ર ના પણ કહે વા માંડલ
ે ી, ‘હા, જુ ઓને, અમે બાબાનું નામ કૃ ણ પરથી ‘કીશન’ પાડેલું. તે
‘ ીશ’ થઈને ર ું છે!’
નયનાબહે નનું આખું અ તી વ ુજવા માંડલ
ે ું. ર ના ને સોફીયા વાતો કરતાં હતાં, ને એ
માંડ માંડ યાંથી સરકી ગયાં. કયારે નીકળીને ઘેર જતાં ર ાં, તેની ખબર ર નાને પણ પડી નહ .
એ પછી એમણે કે માં જવાનું બંધ કરી દીધુ.ં ર નાએ બહુ ક ,ું ‘નાનુ, ચલોને. બાળકો યાદ કરે
છે, રાગુ તો ‘નાનુ-નાનુ’ કરીને રડે છે યારે ક.’ પણ નયનાબહે ન – ‘બસ, હવે થાક લાગે છે’, એ
જ કારણ આપતાં ર ાં. એમનું માઈ ેન પણ પાછુ ં આવવા માં ું, પણ હવે એ ના તો માથું કુ ટતાં,
ના તો લાલ બાવા પાસે ફરીયાદ કરતાં. ચુપચાપ બેસી કે પડી રહે તાં. સુકુભાઈને ચ તા થવા
માંડી. મુનીરાને બોલાવવી

ઈએ એમ એમને લાગવા માં .ું

પણ મુનીરાને ચ તા કરાવતાં પહે લાં, છેવટે એમણે ર નાને પુ

ું કે કે

પર કં ઈ થયું હતુ?ં

એમની પુછપરછ અને ર નાની યાદદા ત પરથી એ છે ી બપોર વીશે વાત થઈ. રા રામ, રાઘવ,

સોફીયા જ ેવાં નામો સાંભળીને સુકુભાઈ સમ

ગયાં, કે હકીકત શી હતી. પણ હવે નયનાબહે નની

તબીયતની ચ તાને બદલે એમનું મન આનંદ અને આશાથી ભરાઈ ગયું. ર ના પણ આખી વાત
સાંભ ા પછી ની ી ત થઈ ગઈ.
એક સાંજ ે નયનાબહે ન ચા પી ર ા હતાં, યારે બારણા પર ધબ ધબ અવાજ થયો. કોણ
આવું કરે છે કહે તાં, ભવાં ચઢાવીને એમણે બાર ં ખો યું. ચાર નાના હાથ એમને વળગી પ ા.
‘નાનુ, નાનુ’નો ઘ ઘાટ થઈ ગયો. એક તરફથી ીશ અને બી

તરફથી રાગુ એમને ખચતા અને

વળગતા ર ા. સુકુભાઈએ તો બી કીટનો મોટો ડ બો કા ો. આજની આ સાંજ માટે છાનામાના
એ લઈ આવેલા. ર નાએ ીઝ ખોલીને દુધ બહાર કા ું. નયનાબહે નને તો બ ે છોકરા છોડે જ
શાના? એમણે પણ દુધ અને બી કીટ ખાવાં પ ાં.
કલાકેક પછી બારણા પર સહે જ ટકોરા થયા. રાહ જ

ઈ રહે લા સુકુભાઈએ જલદી

બાર ં ખો યું. સામે વહાલો દીકરો અને સુશીલ વહુ ઉભાં હતાં. કેટલાં વષ બાપ-દીકરો સામસામે
આ યા હતા! બ ે ભે ા યારે બ ેની આંખોમાં આંસુ હતાં. સોફીયાએ નીચા વાળીને ણામ
કયા, યારે સુકુભાઈએ એને પણ વહાલી કરી. હ

કશા શ દો બોલાયા નહોતા. કદાચ અ યારે

એવી જ ર પણ ન હતી. ર નાએ પણ બ ન
ે ે ચુપ રહે વાનો ઈશારો કરતાં આવકાયા.
અંદરથી નયનાબેનના ગાવાનો અવાજ આવતો હતો. ર નાએ ધીરે થી મનું બાર ં ખો યું.
રા રામે

યું તો નયનુ ખાટલાની વચમાં બેઠી હતી. બ ે બાજુ નાના દીકરા સુતા હતા – એક

તરફ ીશ; બી

તરફ રાઘવ. નયનુ બ ન
ે ાં માથાં પર હળવેથી હાથ ફે રવતી હતી. એની ભીની

આંખો બંધ હતી અને એ ભાવપુવક ગાઈ રહી હતી :

‘રઘુપતી રાઘવ રા રામ,
પતીતપાવન સીતારામ....’

- ીતી સેનગુ ા
સ પક :
Preety Sengupta, 15 Stewart Place, White Plains, N.Y.-USA-10603
Phone No : (914) 997-9016. eMail: preetynyc@gmail.com

♦

ગુજરાતે જ ેમને ભાવપુવક ‘વી

વાસીની’નું બી દ આ યું છે તેવાં આ ીતીબહે ન સુ

વાચકોનાં મનભાવન લેખીકા છે.

ીતીબહે નનાં કાશીત પુ તકો:
અ યાર સુધીમાં છતાળીસ જ ેટલાં એમનાં પુ તકો કાશીત થઈ ચુ યાં છે. જ ેમાં : એક
પુ તક ફોટો ાફીનુ;ં ણ પુ તકો અં

ગ નાં; એક પુ તક અં

નીબ ધોનાં; છ કા યસં હો; બે વાતા સં હો; એક નવલકથા;

પ નું; છ પુ તકો લલીત
ણ પુ તકો બંગાળીમાંથી

અનુવાદનાં અને તેવીસ પુ તકો તો વાસસાહી યનાં.... જ ે કામ
ઈ શકાય છે કે સાહી યસજનના બધા કારો એમણે ખે ાં છે..

એમને મળેલાં પારીતોષીકો:
‘વી ગુજરી’થી માંડી ‘ગાડ ડાય પોરા’ એવોડ સુધીના દસ એવોડસ એમને મળી ચુ યા
છે. ‘ગુજરાતી સાહી ય પરીષદ’ અને ‘ગુ. સા. અકાદમી’ તરફથી એમને એમનાં દસ પુ તકોને જ ે
તે વષનાં ે

પુ તકનાં સ માન મ ાં છે.. હ

એમની ‘યા ા’ અને ‘લેખનયા ા’ ચાલુ જ છે..

આપણી શુભે છાઓ એમની સાથે.. ..ઉ મ.મધુ ગ ર..
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