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ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડીશન્ન્્ 

આશન્ા વીરેન્ર 

‘કેટલો ્મય થયો લગ્નન?ે ’લેડી ડૉક્ટરે સષુમાને તપા્તાાં 
તપા્તાાં પછુ્ુાં. 
       ‘આઠ મહીના.’ 

‘ય ુ આર વેરી લકી. આ ઉંમરે લગ્ન પછી આટલી જલદી 
પે્રગનન્્ી મોટે ભાગે રહતેી નથી. કોન્રેચ્યલેુશન્ન્્. પણ હવે તમારે 

તમારી પોતાની અને આવનારા બાળકની બરાબર કાળજી લેવી 
પડશેન્ હાં!’ 

‘એટલ?ે એટલ ેશુાં હુાં મા બનવાની છાં?’ સષુમાનુાં હૃદય ખશુન્ીથી 
ઉછળી રહ્ુાં. ડૉક્ટરે જ્યારે આ ્માચાર બહાર એમની કેબીનમાાં 
બેઠેલા સશુન્ાાંતને આપ્યા ત્યારે એનો ચહરેો કાળો ધબ્બ પડી ગયો. 

‘ઓહ! સષુમા પે્રગ્નન્ટ છે? પણ ડૉક્ટર, આટલી ઉંમરે પે્રગ્નન્્ી 
રહ ેતો બહ ુજોખમ કહવેાય એવુાં મેં ્ાાંભળયુાં છે એ ્ાચુાં?’  

‘એ બધી ચીંતા મારી પર છોડી દો અને તમ ે ફક્ત તમારી 
પત્નીનુાં ધ્યાન રાખો.’ 



    સષુમાના પીતા, એ દ્મા ધોરણમાાં હતી ત્યારે ગજુરી ગયેલા. 
નાનો ભાઈ મયાંક ્ાતમામાાં ભણતો અને મા હાંમેશન્ાાં ્ાજી-માાંદી 
રહતેી. આ ્ાંજોગોમાાં એણે નક્કી કરેલુાં કે જ્યાાં સધુી મયાંક પોતાની 
જીંદગીમાાં ઠરીઠામ નહીં થાય ત્યાાં સધુી પોત ેલગ્ન નહીં કરે. ટ્શુન્નો  
કરીન,ે સ્કોલરશન્ીપ મેળવીને પોતે ડબલ રેજ્યએુટ થઈ અને 

કૉલેજમાાં પ્રોફે્ર બની. મયાંક ્ીવીલ એંજીનીયર થયો, શન્ીવાની 
્ાથે એનાાં લગ્ન થયાાં. આ બધાાં વષો દરર્મયાન ચપુ રહલેી મા હવે 

ઉતાવળી થઈ હતી, 
‘હવે શેન્ની રાહ જોવાની છે, બેટા? આ ઘર માટે તેં ઘણુાં કયુું. હવે 

તારી જીંદગી માટે પણ વીચાર.’ 

કૉલેજના સ્ટાફરુમમાાં ્ખીઓ પણ આ જ વાત કરતી. 
‘જો સષુમા, મા અને ભાઈ માટે તેં ઘણો ભોગ આપ્યો; પણ હવે 

તારે જલદી નીણસય કરવો જોઈએ. અમારાાં છોકરાઓ મોટાાં થઈ ગયાાં 
ને ત ુાં હજી કુાંવારી બેઠી છે. આવુાં ન ચાલે.’ 

સષુમા પણ હવે ગાંભીરતાપવુસક પોતાના ભવીષ્ય અંગે 

વીચારતી થઈ હતી અને એટલ ેજ, જ્યારે બે દીકરીઓના પીતા 
એવા સશુન્ાાંતની વાત આવી ત્યારે એણે સ્વીકારી લીધી. અવઢવ 

ઘણી હતી, આ ્ાંબાંધ માટે બાાંધ-છોડ પણ ઘણી કરવી પડે એમ હત ુાં; 
પણ હવે આ ઉંમરે બધુાં જોઈત ુાં, ફાવત ુાં અને ગમતુાં નથી જ મળવાનુાં 



એમ ્મજીને, એણ ે્માધાન કરી લીધેલુાં. વીતેલા દીવ્ોમાાં ડુબકી 
લગાવીને સષુમા પાછી વતસમાનમાાં આવી. 

ચપુચાપ ગાડી ચલાવી રહલેા સશુન્ાાંત તરફ એણ ેએક નજર 

નાખી. પાંદર જ મીનીટ પહલેાાં ડૉક્ટરે જે વધામણી આપી હતી એની 
ખશુન્ીનો કોઈ અણ્ાર એના ચહરેા પર દેખાતો નહોતો. સષુમાએ 

કહ્ુાં, ‘મને  કૉલેજ પર જ ઉતારી દેજો. હવે ઘરે જવા જઈશન્ તો 
કૉલેજનુાં મોડુાં  થઈ જશન્.ે’ 

‘્ારુાં, પણ ્ાાંજે ્ીધી ઘરે આવી જજે. હુાં પણ ઑફી્ેથી વહલેો 
આવી જઈશન્. થોડી જરુરી વાત કરવાની છે.’ 

સશુન્ાાંતની ‘જરુરી વાત’ શન્ી હશેન્ એની અટકળ કરવામાાં કૉલેજમાાં 
સષુમાનો આખો દીવ્ બેચેનીભયો વીત્યો. મનમાાં ઉચાટ ્ાથે 

ઘરમાાં પ્રવેશન્ી ત્યારે એણે જોયુાં કે સશુન્ાાંત એની પહલેાાં આવી ગયો 
હતો. 

‘જો સષુમા, જે થઈ ગયુાં તે થઈ ગયુાં; પણ વધ ુમોડુાં થાય એ 

પહલેાાં ત ુાં કાલ ેજ ડૉક્ટરને મળીને પછુી જો કે હવે આ બાળક.. એટલ ે

કે આ પરીસ્થીતીનો નીકાલ.. લાવી શન્કાય કે...’  

બળબળતા અંગારા પર પગ પડી ગયો હોય એમ સષુમા પગ 

પછાડતી, ઝાટકા ્ાથે ઉભી થઈ ગઈ, ‘હુાં પછુી શન્કુાં કે મારા માતતૃ્વ 

અંગેનો નીણસય લવેાનો અધીકાર તમને કોણે આપ્યો?’ 



સષુમાના ફાંફાડાથી ઓઝપાઈ ગયેલો સશુન્ાાંત એની ્ાથે નજર 

ન મેળવી શન્ક્યો. સષુમા વધારે ઉશ્કેરાઈને બોલી, ‘આ ્માચાર 

્ાાંભળીને તમે ખશુન્ીથી નાચી ઉઠશન્ો, એવી કલ્પના કરવાની મખુાસઈ 

તો મેં કરી જ નહોતી; પણ તમે આટલી નીચી કક્ષાએ જઈ શન્કશન્ો 
એવુાં પણ નહોત ુાં વીચાયુું. તમને આ ‘સવુીચાર’ આવવા પાછળનુાં 
કારણ જણાવશન્ો?’ 

‘તારે જાણવુાં જ હોય તો કારણો તો ઘણાાં છે. એક તો આટલી 
મોટી ઉંમરે પે્રગનન્્ી રહવેાથી તારે માટે જીવનુાં જોખમ રહશેેન્. બીજુ ાં, 
્ગા-્ાંબાંધી, ્માજ- ્ૌ કોઈ આપણી મજાક ઉડાવશેન્. આ ઉપરાાંત 

્ૌર્મયા અને રીયા બાંને ્મજણી થઈ ગઈ છે. હૉસ્ટેલમાાંથી આવશેન્ 

અને જ્યારે આ વાત જાણશેન્ ત્યારે એ બેઉને કેટલુાં વીચીત્ર લાગશેન્?’ 

‘મારી ્ાથે લગ્ન કરતી વખતે તમને આ બધામાાંથી કોઈ 

કારણનો વીચાર નહોતો આવ્યો? હુાં પણ મરુખી, તે એ ્મજવામાાં 
મોડી પડી કે, તમે ફક્ત અને ફક્ત તમારી અને તમારી દીકરીઓની 
્ગવડ અને ્લામતી માટે જ મન ેઆ ઘરમાાં લઈ આવ્યા છો.’ 

‘ના ના, એમ નહીં; પણ ત ુાં જ વીચાર કે, આ ઉંમરે થયેલુાં 
્ન્તાન શુાં કામ લાગવાનુાં? એ કાંઈ થોડુાં જ ઘડપણમાાં આપણી 
ટેકણ–લાકડી બનવાનુાં છે? 



‘ઓહ! મા બનવાના ઉત્્ાહમાાં મન ેઆવા નફા-તોટાના હી્ાબ 

માાંડવાનુાં તો સઝુ્ુાં જ નહીં! પણ હવે જ્યારે તમે પછુો છો ત્યારે કહી 
દઉં કે મને જોઈએ છે, માત્ર માતતૃ્વ પ્રાપ્ત કરવાનો લહાવો. તમારા 
થકી એ સખુ મને મળશેન્ એ બદલ હુાં તમારી આભારી છાં; પણ 

આવનારુાં બાળક તમારી મીલકતમાાં ભાગ પડાવશેન્, તમને ્માજમાાં 
હાસ્યાસ્પદ બનાવશન્,ે તમારી દીકરીઓની નજરમાાં તમને હલકા 
પાડશેન્ - એવી બધી બીક મનમાાંથી કાઢી નાખજો. હુાં એકલ ે હાથ ે

મારા બાળકને ઉછેરીશન્ - તમારી પા્ેથી કોઈ અપેક્ષા વગર, 

્મજ્યા મી. સશુન્ાાંત?’ 

‘અરે એવુાં કાંઈ નથી. હુાં તો એમ કહતેો હતો કે...’ 

‘આટલા વખતમાાં તમે ઘણુાં કહી દીધુાં. આજે મારુાં કહવે ુાં ્ાાંભળો. 
હવે ભવીષ્યમાાં કદાચ ત્રીજાાં લગ્ન કરો તો આવનારીને તમારા ‘ટર્મ સ્ 
એન્ડ કન્ડીશન્ન્્’ પહલેેથી જ ્મજાવી દેજો. ચાલો, મારી વાત પરુી 
થઈ.. હવે તમ ેજે કોઈ નીણસય કરો એ નીરાાંતે જણાવજો.’ 

‘પણ જરા બે્ તો ખરી! શન્ાાંતીથી વાત કરીએ. આ આપણા 
જીવનની ખબુ મહત્વની વાત છે.’ 

‘મારે હવે કશુાં કહવેા કે ્ાાંભળવાનુાં બાકી રહતે ુાં નથી ને આમ 

પણ; હુાં બહ ુથાકી ગઈ છાં. મારે સવુા જવુાં છે. ગડુ નાઈટ.’ 



બેડરુમ ભણી જતી સષુમાનાાં મક્કમ પગલાાંને સશુન્ાાંત જોઈ જ 

રહ્યો. 

–આશન્ા વીરેન્ર 

(‘માલતી જોશન્ી’ની ‘મરાઠી’ વાતાસને આધારે) 

(તા. 16-10-2019ના ‘ભમુીપતુ્ર’ પાક્ષીકમાાં છેલ્લ ેપાને 

પ્રકાશન્ીત થયેલી આ વાતાસ, લેખીકાબહનેની અનમુતીથી ્ાભાર.. 

..ઉ.મ..) 

–આશન્ા વીરેન્ર 

્ર્જક–્ર્મપકસ  : 
આશન્ા વીરેન્ર, બી–401, ‘દેવદશન્સન’, પાણીની ટાાંકી પા્ે, હાલર, 

વલ્ાડ– 396 001  

ફોન : 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137 ઈ.મેઈલ : 

avs_50@yahoo.com 

♦●♦ 

આવી ટચકુડી વાતાસઓની ઈ.બકુ 

તમને આવી નાનકડી, માત્ર 750 શન્બ્દોની મયાસદામાાં રચાયેલી 
વાતાસઓ વાાંચવાનો શન્ોખ  

mailto:avs_50@yahoo.com


હોય તો તમારે માટે એક શભુ ્માચાર છે. 2005થી પ્રકાશન્ીત થતી 
આ ‘્.મ.’માાં આવી વાતાસઓ, બહ ુવખાણાઈ અને વીશન્ેષ આદર 

પણ પામી છે.  

અમે તેવી પચી્ વાતાસની એક રુપકડી ઈ.બકુ બનાવી છે.. તમને તે 

જોવા–વાાંચવાનો ઉમળકો થાય તો, તમારુાં પરુુાં નામ, ્રનામુાં અને 

કૉન્ટેક્ટ નાંબર લખીને જ,  

મને ઈ.મેલ લખજો.. (વૉટ્ેપ મારફત તે મોકલી શન્કાય તેમ નથી 
તેથી..)  
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