
  બ ચાંને આવી પાંખ! 
વ.‘હરી ’ 

 
સવાર-સવારમાં ઉઠીને નીચ ેઆવી, તો બાપ-બેટીની મહેફીલ મેલી. ‘પ પા, લઈ 

લો ને આ એક પડુો.’ 
‘ના બેટા, હવે નહ . હવે પહેલાં જવંુે થોડુ ંખાઈ શકાય છે? અમે હવે બુ ાં થયા.’ 
‘ વ, તમારી સાથ ેનહ  બોલંુ. પાછી એની એ ગ દી વાત.’ ચી ા ગાલ ફુલાવતાં 

બોલી. તે વખતે ણે ફરી એ મારી નાનકી ચી ુ બની ગયેલી. 
     ‘આટલી વહેલી શુ ં કામ ઉઠી છુ?ં ના તો તો હંુ જ બનાવી દેત,’ અને એમની 

તરફ ફરીને બોલી, ‘દીકરી, ચાર દીવસ માટ ેઆવી છ,ે તેનેય તમે આરામ કરવા નથી 
દેતા?’ 
     ‘પણ મ મી....ઈ.....ઈ હવે સાસરે મને વહેલા ઉઠવાની ટવે પડી ગઈ છ.ે’. 

     ‘હા.....અહ  તો મહારાણી આઠ પહેલા ંપથારી બહાર પગ નહોતા ંમુકતાં. સાસુએ 

ખરી ગૃહીણી બનાવી દીધી છ!ે’ 
     યાં શીરીષ આવી પહ યો: 

     ‘અમારા ંબહેનબા હવે એકદમ સમજદાર થઈ ગયા ંછ,ે હ  ! એ તો સોટી વાગ ે

ચમચમ ને વી ા આવે રમઝમ. સાસ ુહાથમાં ધોકો લેતાં હશ ેને!’ 
     ‘ , , ચીબાવલા.’ ચી ા એનો કાન પકડતાં બોલી અને ભાઈબહેને આખા 

ઘરમાં ધમાચકડી મચાવી દીધી. પહેલાં તો એમની ધમાલથી મારો પારો સાતમે 
આસમાને ચડી જતો; પણ હવે હંુ એવંુ જ વા તો તલસી રહી છુ!ં 



     પણ આવંુ કેટલા દીવસ? એના સસરાનો કાગળ આવી ગયો કે : ‘વહુને જલદી 

મોકલો તો સા ં , અશોકને જરા ગોઠતંુ નથી.’ મને તો એવો ગુ સો આ યો. ઘરમાં બી  
માણસો છ ેકે નહ ? પણ વધારે ગુ સો તો ચી ુ ઉપર આ યો. ઘરે જવાની વાત થતાં જ 
એનો ચહેરો કેવો ખીલંુખીલંુ થઈ ઉઠલેો! 
     જુઓને, અહ  આવી છ ેપણ મારી પાસે પગવાળીને બેસ ેછ ેજ યા?ં પડોશમા ં

જઈ-જઈને નવી નવી વાનગી શીખ ેછ.ે ખબર નહ  યા-ં યાંથી વેટરના નમુના ભેળા 
કરી લાવી છ.ે દીયરની ફરમાઈશ છ ેકે ‘ભાભી વેટર એવંુ ગુંથી આપ  કે કૉલેજમાં 
બધાં ઈ જ રહે.’ નાની નણ દ માટ ેગીતો ઉતારે છ.ે સાસ ુમાટ ે ીનાથ ની છબી 
મોતીથી ભરી રહી છ.ે બસ ચાર-પાંચ મહીનામાં તો મારી ચી ુ હવે મારી રહી જ નથી 
કે શુ?ં 
     અને આજ ેએ પાછીયે જતી રહી. જતી વખતે મને વળગીને ડસુકે–ડસુકે રોઈ. 

કંઈ કેટલીયે વાર સુધી હંુ વીચારતી રહી કે એનંુ આ ચોધાર આંસુએ રડવંુ સાચુ ંકે ઘરે 
જવાની વાત આવતાં ખીલંુ ખીલંુ થઈ ઉઠલેો ચહેરો સાચો? 
     છવેટ ેએના લ ના ફોટાઓનંુ આ બમ લઈને બેઠી. મને પુ પાકાકી યાદ આ યાં. 

બ ે દીકરીઓ પોતપોતાને ઘેર. એક દીકરો પરણીને લંડન રહે છ.ે બી  અમેરીકામા ં
ભણે છ.ે અહ  ર ા ંબે જ જણ! યારે મળવા  યારે દીકરાઓના ફોનની જ વાત 
કરે. ‘ , અમેરીકાથી આ ફોટા આ યા છ.ે.. લંડનથી રમુએ આ મોક યંુ છ.ે.. એની વહુ 
યાં કાઈંક નોકરી પણ કરે છ.ે..’ યારે વ યારે બસ, આ જ વાત! મારે પણ હવે શુ ં

ચી ુનંુ આ બમ જ વાનંુ? 
     મનને હળવંુ કરવા હંુ મ દીરે ગઈ. યાં ઢળતી સાંજના ઝાંખા અજવાળામાં એક 

આકૃતી પરીચીત જવેી લાગી. ‘અરે, શીરીષ તંુ? તંુ આજ ેભગવાનને દશન આપવા 
યાંથી આ યો?’ 



     ‘એ... તો.. એ... તો...’ એ જરા થોથવાયો. ‘એ... તો... આ ને, રે ની દને 

કારણે આવવંુ પ ું... એ બડી ભગત છ.ે..’ યાં તો મ દીરના ંપગથીયાં ઉતરતી એક 
છોકરી હાથમાં સાદ સાથે સામે આવી ઉભી. શીરીષે પરીચય કરા યો યારે એ 
લ થી લાલ-લાલ થઈ ઉઠી અને મને પગ ેલાગી. શીરીષ આંખને ઈશારે એને વારતો 
હતો પણ રે  બોલી ગઈ : ‘મ મી, એ તો ગયે અઠવાડીયે આમને અક માત થતા ંથતા ં
રહી ગયેલો ને એટલે મ દીરે લાવેલી. મ મી, એમને કહો ને કે કુટરને કુટરની જમે 
ચલાવે, એરો લેનની જમે નહી.’           

‘અક માત? યારે? મને તો ખબર જ નથી ને!’ 
     ‘અરે મ મી, એ નકામી ગભરાઈ ય છ.ે’ 

     હા, તે દીવસ ે મને નવંુ ાન થયંુ. મારા દીકરા શીરીષ માટ ે ‘નકામંુ ગભરાઈ 

જના ં ’ બીજુ ંપણ કોઈ છ.ે ઘેર જઈને મ રે  વીશે વીશષે ણવાની કોશીશ કરી, તો 
શરમાઈને શીરીષ બી  ઓરડામા ંચાલી ગયો, અને એણે ધીરેથી બાર ં વાસી દીધું. 
     યાંય સુધી હંુ એ બ ધ બારણાને ઈ રહી. મારી ને ચી  ુવ ચે આવો જ એક 

દરવા  ઉભો થઈ ગયો છ.ે હવે શું આ રે  પણ બારણાની જમે મારી અને શીરીષની 
વ ચે આવીને ઉભશે? મા ં  મન ઘડીભર ખી  ખી  થઈ ગયંુ. 
     પર તુ એકાએક હંુ ર રથી હસી પડી. મને મારા જુવાનીના દીવસો યાદ 

આવી ગયા. શું હંુ પણ પાંખો આવતાં નવો માળો બાંધવા નહોતી નીકળી પડી? 
 (‘ ી માલતી શી’ની ‘મરાઠી’ વાતાને આધારે)  

વ.‘હરી ’    

‘વીણેલાં ફુલ’, ભાગ નવમાનાં પાન માંક 8, 9, 10 ઉપરથી સાભાર.. 
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