સી ાની બી

બાજુ
–આશા વીરે

વસુ ધરા હ

પંદરે ક દીવસ પહે લાં જ આ સોસાયટીમાં રહે વા આવી હતી. લ

નહોતાં

કયા અને માતા–પીતા ગામમાં રહે તાં હતાં એટલે ત ન એકલી. સવારથી નોકરી પર જવા નીકળી
ય તે છેક રાતે પાછી આવે. એટલે હ

સુધી આડોશપાડોશમાં કોઈને ઓળખતી નહોતી.

લી ટમાં ઉપર ચડતી વખતે સાથે થઈ ગયેલી નાનકડી છોકરીને એણે યાનથી

ઈ. દુબળુ–ં પાતળું

શરીર, એના માપ કરતાં થોડુ ં મોટુ ં ોક અને હાથમાં પકડેલી થેલીમાં થોડાં શાકભા .
‘શું નામ તા ં ?
‘મંગા’ છોકરીએ કં ઈક સંકોચ સાથે જવાબ આ યો.
‘ઘરકામ કરે છે?’ મા ડોકુ ં ધુણાવી તેણે હા પાડી.
‘કોના ઘરે ?’
‘૪૦૨માં દાદા રહે છે એમના ઘરે . યાં જ રહું છુ ,ં દીવસ–રાત.’
વસુ ધરાના મગજ પર બાળમજુ રી નાબુદીની ધુન બરાબર સવાર હતી. કોઈ છોકરાને
ચાની લારી પર કપ–રકાબી ધોતાં જુ એ કે હૉટલમાં ટેબલ સાફ કરતાં જુ એ તો, એની આંતરડી
કકળી ઉઠતી. હસવા–રમવાની ઉ મરે અને ભણવાની ઉ મરે ફુ લ જ ેવાં બાળકોએ આવાં કામ શા
માટે કરવાં પડે? એમને આમાંથી મુ ત કરાવવાં જ
વી

ઈએ. અ યાર સુધીમાં કેટલાયે માલીકોની

ફરીયાદ કરીને એણે આવાં બાળકોનાં કામ છોડાવેલાં. આ નવા ઘરમાં આવીનેય મંગાની

નોકરી છોડાવીને એણે પોતાના મીશનનાં ીગણેશ કરી દીધાં.
રવીવારની સવારે આરામથી દસેક વા યે નહાવા જવાનો વીચાર કરતી હતી યાં
દરવા ની ઘંટડી વાગી.
‘તમે જ મીસ વસુ ધરા?’ સફે દ કફની–પાય મામાં ભાવશાળી દેખાતા વય ક પુ ષે
પુ

ું.
‘ , આવોને અ દર...’

‘ના, ઉભા ઉભા જ બે વાત કરીને ર

લઈશ.’ બોલવાની ઢબ પરથી તેઓ શાલીન હોવાની

છાપ પડતી હતી. ‘હું ૪૦૨ નંબરમાં એકલો રહું છુ .ં મા ં નામ વીનાયક રાવ. ૮૪ વરસની ઉ મર
થઈ છે અને સાવ એકલો રહું છુ .ં હાથપગ ચાલે છે અને એકલો હરીફરી શકુ ં છુ ં; પણ હવે થાકી
છુ .ં મારે તમને પુછવું છે કે આ ઉ મરની ય તીને કોઈના સહારાની જ ર હોય કે નહ ?’
શો જવાબ આપવો તે વસુ ધરાને સમ યું નહ . એ કં ઈક મુંઝાયેલી હતી યાં મી. રાવે
આગળ ચલા યું :
‘હું મંગાનું શોષણ ક ં છુ ં એવી ફરીયાદ કરીને તમે એની નોકરી છોડાવી એથી તમને
આન દ થયો હશે, ખ ં ને? હું માનું છુ ં કે આપણામાંના દરે ક,ે એક સારા નાગરીક તરીકેની પોતાની
ફરજ બ વવી જ

ઈએ; પણ એક વડીલ તરીકે શીખામણના બે શ દો તમને કહી શકુ?ં ’

‘ , જ ર.’ વસુ ધરાએ કં ઈક થોથવાતાં ક .ું
‘જુ ઓ બહે ન, સી ાની હ મેશાં બે બાજુ હોય છે. ફ ત એક જ બાજુ

ઈને કોઈ નીણય

કરીએ, કોઈ પગલું ભરીએ, તો યારે ક પ તાવાનો વખત આવે. બસ, આથી વધુ મારે કં ઈ નથી
કહે વું અને વધારે બોલતાં થાકી પણ
એમના ગયા પછી વસુ ધરાનો

છુ .ં ’
વ બળવા લા યો. શું પોતાનાથી કં ઈ ખોટુ ં થઈ ગયું હતુ?ં

ઉતાવળીયું પગલું ભરાઈ ગયું હતુ?ં નોકરીની ભાગદોડમાં પછી તો વાત લગભગ ભુલાવા આવી
હતી. કૉલેજમાં ભણતી મીરાં અને છ ે માળે રહે તાં સં યાબહે ન સાથે ‘કેમ છો?’ પુછવા જ ેટલો
સ બ ધ પણ બંધાયો હતો.
એક સાંજ ે હ

તો ઓફીસથી આવી જ હતી યાં સં યાબહે ન ઉતાવળે આ યાં.

‘વસુ ધરા, ખબર પડી? ૪૦૨ નંબરવાળાં રાવ અંકલ બપોરે ખુરસીમાં બેઠાં બેઠાં ચા પીતા
હતા,

રમાં ઉધરસ આવી ને ખલાસ ! કેવું સુ દર મોત !’ સં યાબહે ન અને વસુ ધરા દશન કરવા

ગયાં યારે એમના મી ો અને સોસાયટીના લોકોથી ઘર ભરે લું હતું. જુ દા જુ દા લોકો પાસેથી
કેટલીયે અ ણી વાતો કાને પડતી હતી.
‘એ યુકેશન ડીપાટમે ટમાં ઉ ચ અધીકારી હતા. પયાવરણ માટે, પાણીની સમ યા માટે,
દેશના અથતં માટે – કેટકેટલા વીષયો પર કામ કયુ ! કાયમ ગરીબ–યુવા, જ રીયાતમ દોને
પડખે ઉભા ર ા. અમેરીકા રહે તા બ ે પુ ોના આ હ છતાં પ નીના મૃ યુ પછી વદેશમાં રહે વું
જ પસંદ કયુ.’

બીજ ે દીવસે સવારે એમનો મૃતદેહ નીચે લાવવામાં આ યો. વસુ ધરાની

ણ બહાર જ

એની આંખોમાંથી નીકળેલાં એનાં આંસુ ગાલ પર રે લાતાં હતાં. યાં જ એક બાઈ હાથમાં હાર
લઈને આવી. એ રડતી જતી હતી અને બોલતી જતી હતી :
‘મારે માટે તો દાદા દેવતા સમાન હતા. મારો વર તો એ સીડ ટમાં મરી ગયો. આજ ે હું ને
મારાં છોકરાંઓ

વતાં છીએ તે દાદાને લીધે.’ થ ગડાંવાળા સાડલાથી આંખો લુછ
ં તાં એણે ક ું,

‘મારી મોટી મંગાને એમની પાસે રાખીને દાદાએ મોટી મહે રબાની કરી. એનું ખાવા–પીવાનુ,ં કપડાં–
લ ા, સારા સં કાર આપવાનું બધું દાદાએ કયુ. કોઈ બાઈએ આવા સ ત જ ેવા માણસ સામે
ફરીયાદ કરી મંગાની નોકરી છાડાવી; તોય ઘરે બેઠા એ આખો પગાર આપી જતા. હવે કોણ
અમારો હાથ પકડશે ?’
વસુ ધરાને યાલ આ યો, ઓહ! આ તો મંગાની મા! એની પાછળ ઉભી રહીને મંગા પણ
હીબકાં ભરતી હતી. એણે ન ક જઈને ીને ખભે હાથ મુકી ક ું :
‘કાલથી મંગાને મારા ઘરે મોકલજ.ે જ ે રીતે દાદા રાખતા હતા એમ જ હું એને રાખીશ,
ભણાવીશ પણ ખરી. ના ન કહીશ બહે ન. આ ગુનેગારને એની ભુલનું ાય ી કરવાનો મોકો
આપજ ે.’ મંગાને હાથે માથ ફે રવતાં એણે પુ

,ું ‘આ દીદીને ઘરે આવીશ ને, મંગા?

મંગાએ આંસુ લુછતાં ‘હા’ પાડી.
‘ ી. આદુરી સીતારામ મુત ’ની ‘તેલુગ’ુ વાતાને આધારે ..
તા. 16 માચ, 2018ના ‘ભુમીપુ ’ પા ીકમાં છે ે પાને કાશીત થયેલી આ વાતા,
લેખીકાબહે નની અનુમતીથી સાભાર.. ..ઉ.મ..

–આશા વીરે
સજક–સ પક :
આશા વીરે ,
બી–401, ‘દેવદશન’, પાણીની ટાંકી પાસે, હાલર , વલસાડ– 396 001
ફોન : 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137 ઈ–મેઈલ : avs_50@yahoo.com

♦●♦
‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ – વષઃ ચૌદમું – અંકઃ 414 –November 25, 2018
‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com

♦●♦
Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,58,12,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,13,99,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,45,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 11,89,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી કૃ તીઓ વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ
હોય તો, તમા ં નામ, આઈડી.. વગેરે માહીતી મોકલી મને લખ ..
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ દર પંદર દીવસે,
એક મેલ સાથે, અલગ પીડીએફમાં મળતી રહે શ.ે .
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com અને
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com
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