
     હલકી વરણ 

આશા વીરેન્દ્ર 

 મી. સેનનો બંગલો હતો એ આખો વીસ્તાર ‘સેનવાડી’ના નામે ઓળખાતો. જમે 

જમે ઉમ્મર વધતી જતી હતી, એમ મીસીસ સનેને બંગલાની સાફ-સફાઈ કરવી અઘરી 

લાગતી હતી. પતી-પત્ની હીંચકે ઝુલતાં હોય, ત્યારે મોટ ેભાગે વાતનો મુદ્દો આ જ 

રહેતો, 

 ‘આ કામવાળીઓનાાં કાંઈ ઠકેાણાાં નથી. એ બધીઓની પાછળ ફરી ફરીને હ ાં  તો 

થાકી જાઉં છ ાં.’ 

  ‘તે કોણ કહે છ ેતને થાકી જવાન ાં? તારાથી થાય એટલ ાં કર ને કરાવ. બાકીન ાં 

છોડી દે.’ 

 ‘લો, બોલ્યા, છોડી દે! એમ કાંઈ થોડ ાં છોડી દેવાય છ?ે કોઈ આવે તો કહેશે, 

આટલો સરસ બાંગલો પણ આ બાઈને સાચવતાાં જ નથી આવડત ાં.’ 

 પત્નીની ફરીયાદનું નીવારણ કેવી રીતે કરવું એ મંુઝવણમાં હતા, ત્યાં મી. સેનને 

એક દીવસ અચાનક જ ઉપાય મળી ગયો. ઑફીસેથી આવતાની સાથે ખુશ થઈને 

એમણે કહ્ું : 

 ‘આજ ેઑફીસમાાં ગ પ્તાએ કહ્ ાં કે, ગાાંધી મેદાનમાાં કબીલાવાળા વણઝારા 

આવયાાં છ ેઅને એમની સ્ત્રીઓ ઘરકામ માટ ેતપાસ કરે છ.ે આપણાાં ઘર માટ ેએક 

બાઈ સાથે નક્કી કય ું છ.ે કાલ સવારથી એ આવશે.’ 



 આમ ચંપા આ ઘરમાં આવી. શ્યામ વણણ પણ મોટી ને પાણીદાર આંખો, ઘાટીલો 

દેહ અને ઘટ્ટ લાંબા વાળ. સાડી ભલ ેજુની-પરુાણી; પણ એવી ચીવટાઈથી પહેરેલી ક ે

બે ઘડી જોયા જ કરીએ. જો કે મીસીસ સેનને તો પોતાનાં કામ સાથે જ લેવા-દેવા હતી 

અને એમની પરીક્ષામાં ચંપા જોતજોતામાં પાસ થઈ ગઈ. એનાં કામથી ખુશ થયેલાં 

શેઠાણી, પછી તો એની સાથે અલક-મલકની વાતોય કરતાં... 

 ‘ઘરમાં તમે કેટલા લોકો રહો છો?’ 

 ‘અમીં ચાર છયૈે.’ 

 ‘તમે બે ને બે છોકરાંઓ?’ 

 ‘નંઈ. મીં ને મારા તઈણ મરદ.’ 

 ‘ત્રણ મરદ? એ વળી કેવી રીતે?’ 

 ‘અમારામાં એવું જ હોય સે.... પેલી દરપદીને તો પાંસ હતા ને? મારે બે ઓસા.’ 

કહીને એ હસવા લાગેલી. જ્યારે એમણે પોતાના પતીને આ વાત કરી ત્યારે એ મોઢુ ં

બગાડતાં બોલેલા.... 

 ‘આ બધાં હલકી વરણનાં લોકો. લોકોને લુટંી લેવા એ જ એમનો ધંધો. એમનો 

ભરોસો ન કરાય. ક્યારે ચોરી-ચપાટી કરીને છુમંતર થઈ જાય ખબરેય ન પડ.ે તું એની 

પર નજર રાખતી રહેજ.ે’ પણ મીસીસ સેનને ચંપાની કમ્પની ગમી ગઈ હતી. પોતાની 

સાથે ચા-નાસ્તો  કરાવતાં અને કેટલીય વાર એને તો પોતાનાં ઘરે જમાડતાં જ; પણ 

ઘરે લઈ જવા પણ કંઈક ખાવાનંુ આપતાં. 



 અમાસની એક રાતે ચંપા એના ત્રણ મરદોની વચ્ચે નીચીમુડી કરીને બેઠી હતી. 

દેશી દારુની બાટલી મોઢ ેમાંડતાં ત્રણમાંનાં એકે સટાક કરતો તમાચો મારીને કહ્ુ,ં 

  ‘ક્યારના પ સ પ સ કરીએ છ, તે જબાપ આપતાાં હ ાં  જોર પડ ેસ? આાંઈ કીયા 

કામે આયા સીએ ઈ ખબર સે ને? આટલા દી’થી ‘સેનવાડી’માાં જા છ, તે હ ાં  બાતમી 

લાયી છ?’ 

 ચંપા કંઈ બોલ્યા વીના ઉભી થઈને ચાલવા માંડી. ત્રણમાંથી એકે એની પાછળ 

જતાં કહ્ુ,ં ‘બૌ ચરબી ચઢી સે તે હીધી કરવી પડસે.’ 

 બીજ ેદીવસ ેચંપા કામ પર ગઈ ત્યારે એનો આખો ચહેરો સુઝી ગયેલો. શરીર 

પર ઠકેઠકેાણે મારના નીશાન અને સોળ ઉઠી આવેલા. મીસીસ સેને ચીસ પાડી ઉઠતાં 

પુછલેું, 

 ‘અરેરે ચાંપા આ શ ાં? કોણે મારી તને આમ જ ાંગલીની જમે?’ 

  ‘દીદી, એવ ાં બધ ાં તો હાઈલે રાખે અમારી બસ્તીમાાં. અમને બૈરાાંઓનેય ટવે પડી 

ગઈ માર ખાવાની.’ 

 આવી તે કંઈ ટવે હોય? મીસીસ સેન વીચારી રહ્ાં પણ એમને લાગયું કે ચંપા 

આ બાબતમાં વધારે બોલવા નથી માગતી; એટલે પછી વાત પડતી મુકી.  

થોડા દીવસ પછી બગંલાનાં બારણાં બરાબર બંધ કરીને પતી-પત્ની સુતાં ને 

હજી આંખ મીંચાય ન મીંચાય ત્યાં ધાબા પર કોઈના દોડવાનો અવાજ સંભળાયો. મી. 

સેન પથારીમાંથી ઉભા થઈને ઉપર જવા જતાં હતા; પણ મીસીસ સેને કહ્ું, ‘કોઈ નથી, 



વાાંદરા છ.ે હમણાાં હમણાાં વાનરસેનાએ બહ  ઉપાડો લીધો છ.ે સ ઈ જાવ શાાંતીથી.’ 

થોડીવારમાં અવાજ આવતો બંધ પણ થઈ ગયો. 

 સવારે દસ અગીયાર થયા તોય ચંપા ન આવી. મીસીસ સેન રઘવાયા થઈ ગયાં. 

‘કેમ નહીં આવી હોય? આમ તો  બહ  નીયમીત છ.ે એ નહીં આવે તો હ ાં  ક્યારે આ 

બધ ાં કામ કરીશ?’ એમનો આવો બધો બબડાટ ચાલુ હતો ત્યાં પોલીસ ચોકીએથી 

ફોન આવ્યો. ‘સેન સાહેબ, જરા પોલીસ સ્ટશેને આવી જાવ ને! તમારાં  કામ છ.ે’ મી. 

સેન તો ગભરાયા! ત્યાં વળી મારંુ શું કામ હશે? 

 ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ઈન્દ્સપેક્ટરે પુછ્ું, ‘સાહેબ, તમારા ઘરમાાં કપડાાંનાાં કબાટની 

પાછળની દીવાલમાાં તીજોરી છ ેન?ે ને તમારાાં પત્ની રાત્રે સ તી વખતે પહેરેલા બધા 

દાગીના કાઢીને એક ડબ્બામાાં મ કી દે છ ેએ વાત સાચી?’ 

 ‘અરે, તમે તો કોઈ દી’ મારા ઘરે આવયા પણ નથી. તો પછી તમને આ બધી 

કેવી રીતે ખબર પડી?’ 

 ‘આ બધા કબીલામાાં રહેતા લોકો જ ેગામમાાં જાય ત્યાાંના પૈસાપાત્ર લોકોનાાં 

ઘરોની માહીતી મેળવી લે. ઝાાંસીમાાં તમારાં  મોટ ાં નામ સાાંભળીને એમણે મોટી ધાપ 

મારવાનો પ્લાન કરેલો. આ માટ ેએમણે પોતાની પત્ની ચાંપાનો ઉપયોગ કયો. ખ બ 

મારી એટલે એણે મોઢ ાં તો ખોલવ ાં પડ્ ાં; પણ કાલે રાત્રે જ્યારે એ તમારે ત્યાાં ધાડ 

પાડવા આવયા ત્યારે ચાંપા આડી ફરી વળી. એક જ વાત કરતી હતી કે, ‘મેં દીદીનાાં 

ઘરન ાં નમક ખાધ ાં છ.ે હ ાં  નમકહરામી નહીં કરાં .’ આ ઈમાનદાર ઓરતને લીધે તમે 

બચી ગયાાં નહીં તો.......’ 



 મી. સેન ફાટી આંખે આ બધંુ સાંભળી રહ્ા અને વીચારી રહ્ા કે હંુ કોને 

‘હલકી વરણ’ કહેતો હતો? 

(‘અશોક કુમાર’ની ‘બંગાળી’ વાતાણને આધારે)     

–આશા વીરેન્દ્ર  

( ‘ભુમીપુત્ર’ પાક્ષીકમાં છલે્લે પાને પ્રકાશીત થયેલી આ વાતાણ, લેખીકાબહેનની 
અનુમતીથી સાભાર... ..ઉ.મ..) 
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