
માતા : �ંુવાર� ક પરણેલી 

–અવતંીકા �ણુવતં 

પાક�ગ �લૉટમા ંઍની �ારક �ારક મળ� �ય ને ખબર–"તર #છુ�એ. કટાઈ ગયેલી 

ઠાઠ�)ુ ંગાડ�ને +ટાટ,  કરવા એ મથતી જોવા મળે. ગાડ� મોટ ભાગે એને પજવતી હોય; પણ 

ઍની મને 2ુએ એટલે હસીને વાત કર. જમણા કાને સાભંળે નહ4; એટલે ડાબો કાન માર� સામે 

ધર અને કહ, ‘‘આ કાને બરાબર સભંળાય છે.’’ 

 એક દ�વસ એ ઉતાવળમા ંલાગી. મને કહ, ‘‘માર� દ�કર� કથેરાઈનની દ�કર� <લોરાને 

દ�કર� આવી, =ઈની તે>ુ ંનામ. ?ુ ંહૉ+પીટલ �@ A.ં’’ 

 ?ુ ં નવાઈ પામી ગઈ. મB કCુ,ં ‘‘એટલે ક તમે ‘વડ� દાદ�’ બDયા ં ? અભીનદંન; પણ 

તમાર� @મર શી?’’ 

 ‘‘Fેપન વરસ. માર� વીસ વષ,ની @મર કથેર�ન આવેલી. કથેરાઈનને પદંર વષ,ની 

@મર <લોરા ને <લોરાને અઢારની @મર આ =ઈની,’’ ઉJસાહથી એ બોલી. 

 ‘‘તો <લોરાને તમે આટલી નાની @મર પરણાવી દ�ધી છે ?’’ 

 ‘‘પરણાવી નથી. હK તો એ ભણે છે. આ તો એના બૉયLDડથી થયેMુ ંબાળક છે.’’ 

 ‘‘પણ બાળક આવવા>ુ ંછે એ ખબર પડ� Jયાર જ લNન કરાવી દ�ધા ંહોત તો ?’’ 

 ‘‘કવી ર�તે થાય ? એ છોકરો હK કમાતો નથી, <લોરાની સાથે જ ભણે છે. લNન કર�એ 

તોયે Oુ ં? એમ>ુ ંઘર કવી ર�તે માડં ? હાલ લNન કરવાનો એમનો વીચારય નથી.’’ 

 ‘‘તો બાળક કોણ ઉછેરશે ? કવી ર�તે ઉછેરશે ? એની જવાબદાર� ?’’ 

 ‘‘હૉ+પીટલનો ખચ, તો મB આ�યો. સીઝેર�યન કરાવSુ ં પડ)ુ.ં <લોરા માર ઘર જ રહ 

છે.’’ 

 ‘‘<લોરા તમાર ઘર રહ છે ? તો એના ંમાબાપ �ા ં?’’ 

 ‘‘<લોરાના જDમ પછ� કથેરાઈન દાTુડ�યણ થઈ ગઈ હતી. <લોરા એને સUપાય એSુ ં

હV ુ ંજ નહ4. <લોરાને અને એની નાની બહન ર�ટાનેય મB જ ઉછેર� છે. અJયાર એ એની મા 

પાસે છે.’’ 

 ‘‘કથેરાઈન �ંુવાર� મા હતી ?’’ મારાથી એકાએક #છુાઈ ગ)ુ.ં 

 મારા સવાલથી જરાયે Wચકો ખાધા વીના ઍનીએ કCુ,ં ‘‘હા.’’ 

 ‘‘આSુ ંબને Jયાર તમને બ?ુ Xુખ થV ુ ંહશે ?’’ 

 ‘‘થાય જ ને ! રાતોની રાતો @ઘ ઉડ� �ય. હવે Oુ ંકTંુ, Oુ ંકTંુ તે વીચાર� વીચાર�ને ?ુ ં

બહાવર� બની �@. Zબુ ર[ુ.ં’’ 

 ‘‘ગભ,પાત કરાવી ના\યો હોત તો ? બ]ુ ંપતી �ત !’’ 



 ‘‘ના, ના. એSુ ંપાપ ન કરાય. = Kવ આવવા ધાર એ>ુ ં+વાગત જ હોય. #રુાણકાળથી 

�ંુવાર� માએ બાળકને જDમ આ�યો છે. આ વાત વાચંીએ Jયાર વાતા, =Sુ ંલાગે; પણ પોતાના 

Kવનમા ંએSુ ંબને Jયાર મા^ુ ં �ુટવા>ુ ંમન થઈ �ય. પણ એમ કયા,થી થ)ુ ંન થ)ુ ંઓA ં

થવા>ુ ંછે ?’’ 

 ‘‘તમે નાનપણથી દ�કર�ને સલાહ–`ચુન ન આપો ? એની હ�લચાલ પર નજર ન રાખો 

? કોને મળે છે, �ા ં�ય છે ? અને વાધંાજનક હોય Jયા ંરોકો નહ4 ?’’ 

 ‘‘અહ4 તો સમાજ નીબaધ છે. આ દશમા ંકાયદસર અસીમ +વતFંતા મળ� છે, છોકર�ઓ 

છોકરાઓને મળવા �ય. બનીઠનીને તમારા દખતા ં�ય. તમારાથી રોકાય નહ4. છોકરાને મળે 

અને તે Aટ લે તો Oુ ં થાય તે મB એને બરાબર સમ�b)ુ ં જ હV ુ.ં બાળક જDમે તો કટલી 

cસુીબત આવે એ પણ કCુ ંજ હV ુ.ં છતા ંએ એના બૉયLDડ પાસે જતી જ. રો�ંુ તોય ઝઘડો 

કર�ને જતી. છેવટ મB અને ગભ,નીરોધક ગોળ�ઓ આપી હતી. પણ એણે �તે �ણીજોઈને 

ગોળ�ઓ ગળ� જ નહ4. અને આ બાળક લાવી ! મને કહ છે, ‘મા બનSુ ં કટMુ ં રોમાચંક છે ! 

આપણા લોહ�માસં>ુ ંસdન થાય. ધીર ધીર વીકાસ પામે. એનામા ંઆપણો +વભાવ, Tુપ, efુ� 

ઉતર. કવી અgત વાત છે ! આનો અ>ભુવ કયા, વીના કમ ર?ુ ં?’ હવે Oુ ંસમ�Sુ ંએને ?’’ 

 ‘‘બાળકના જDમની સાથે જવાબદાર� પણ આવે. એનો \યાલ એને નથી ?’’ 

 ‘‘કાલનો �ા ંવીચાર જ કર છે આ )વુા પેઢ� ? બૉયLDડ પરણે નહ4 તો ?ુફં, સહાય 

વીના બાળક ઉછેરવા>ુ ંઆવશે એવી શકંાય મનમા ં નથી લાવતી ! એ તો કહ છે, ‘બસ ! 

વત,માનની આ iણોને મન ભર�ને માણી લો.’ કોઈ ગભંીર વીચાર નહ4, અભીગમ નહ4.’’ 

 ‘‘પણ તમે એની આવી વાતનો સદંતર વીરોધ કમ ન કયj ? સાથે રાખી જ Oુ ંકામ ? 

નવમહ�નામા ં જ બધી ખબર પડ� �ત.  બૉયLDડની પણ પર�iા થઈ �ત. KDદગી કંઈ 

મ�ક છે ?’’ 

 ‘‘KDદગી મ�ક નથી; પણ એની એને સમજ પાડવા એને આવી અવ+થામા ં કાઢ� 

cકુાય ? અમેર�કામા ંદર વરસે પાચં હ�ર કાચી @મરની �ંુવાર� કDયાઓ બાળકને જDમ આપે 

છે. વધાર અનીkટ ન બને, નવ�ત બાળક રખડ� ન પડ તે માટ સરકાર પણ ઘણા lકાર 

મદદ કર છે. પર�+થીતીને પહUચી વળવાની છોકર�ઓને હ�mમત આપે છે. Jયાર આપણે 

આપણી જ દ�કર�ને તરછોડ�એ ? આપણે એના છ�એ, એના માટ છ�એ, એ થોડ� ધીરજ રાખશે 

તો આપણી સહાયથી આ સમય સાર� ર�તે પસાર થઈ જશે, એમ ઉલnંુ એને વારંવાર કહSુ ં

અને કર� બતાવSુ ંજોઈએ. એને સહાય ન કર�એ તો એ બાળકને JયK દ અને �નુા પર �નુા 

બનતા જ �ય અને નીદjષ બાળક>ુ ંKવન oુથંાઈ �ય. માટ <લોરાએ લNન નથી કયાa એ 

વાત ?ુ ંમન પર લાવતી જ નથી. એને એક કડવો શpદ નથી કહતી.’’ 

 ઍનૅીની સમજદાર� માટ મને ભાવ ઉભરાયો. મB કCુ,ં ‘‘નાનકડ� =નીને જોવા આSુ ં?’’  



 ‘‘જTુરથી,’’ એણે કCુ.ં ?ુ ં એને ઘર ગઈ Jયાર જો)ુ ં ક <લોરાના Tુમમા ં ચારબા2ુ 

�ત�તના ં રમકડા ં ગોઠbયા ં હતા.ં ભ4તો પર તXુંર+ત બાળકોના ંઆકષ,ક ફોટાઓ લગાbયા 

હતા. Tુમ>ુ ંવાતાવરણ lસrકર હV ુ.ં 

 આ બાળક�નો જDમ હ�રો ચ4તાઓ લાbયો હતો; છતા ં એ>ુ ં આSુ ં +વાભાવીક અને 

ઉમળકાભ)ુa +વાગત ! અણગમતા બાળ–આગમનનો આવો મહ�મા ! આ બાઈની +વ+થતા પર 

?ુ ંતો વાર� જ ગઈ. કટલો ઉsલાસ–ઉJસાહ એનામા ંછે ! 

 Jયા ંટબલ પર આsબમ પડtુ ંહV ુ.ં મને બતાવતા ંકહ, ‘‘2ુઓ, આમા ંમાTંુ બાળપણ પડtુ ં

છે.’’ આsબમ હાથમા ંલેતા ંમB #છુ)ુ,ં ‘‘તમે cળુ �ાનંા ં?’’  

 ‘‘LાDસની. મારા પીતા ખે[ુત હતા. અમાર ઘર ગાયો હતી. ઘોડો હતો. Zબુ મઝા>ુ ં

Kવન હV ુ.ં’’ પછ� +વગત બોલતી હોય તેમ એ બોલી, ‘‘Kવનમા ં`ખુના દ�વસો થોડા હોય છે.  

Zબુ થોડા. તેથી જ તે મમળાbયા કરવા>ુ.ં બાક� તો Kવન રોળ� નાખે એવા Xુ:ખ આપનારા 

દ�વસો જ વધાર.’’ 

 ‘‘અsપ `ખુને �ા ં`ધુી મમળાbયા કરો ?’’ 

 ‘‘માર� આ બે Wખો કાયમ ઉજળ� બા2ુ 2ુએ છે. સuદય, 2ુએ અને `ખુ પામે. vયાર ?ુ ં 

આ =ઈનીને હાથમા ંલ@ A ંJયાર �ંુવાર� દ�કર�>ુ ંઆ બાળક કટકટલી વીટંબણાઓ સdશે એમ 

વીચાર� ભયભીત નથી થતી. બધી શકંા, �ુશકંા, ચ4તાઓને વેગળા ંકર�, એના ંના2ુક હાથપગને 

ocુુ ંA.ં એ માTંુ જ લોહ� છે એવા હરખથી છાતી સરસી ચા#ં ુ ંA.ં મને એના ચહરા પર �ાયં 

પાપ નથી દખાV ુ.ં એ હસે ને સાવ હળવી બનીને ?ુ ંસામે હ`ુ.ં રડવાનો ક નીસાસા નાખવાનો 

મારો +વભાવ જ નહ4.’’ 

 ‘‘તમાર સારા પગારની નોકર� હશે,’’ ન #છુાય તેવો સવાલ સહજતાથી જ મારાથી 

#છુાઈ ગયો. 

 ‘‘?ુ ંખાસ ભણી નથી, કોઈ વીશીkટ અ>ભુવ પણ નથી એટલે @ચા પગારની નોકર� તો 

નથી. શર�રમા ં તાકાત હતી Jયાર કારખાનામા ં લગભગ મ2ુર� કહવાય તેવી જૉબ કરતી. 

અJયાર તો નાના ંબાળકોને સાચવવા �@ A.ં જTુર #રુV ુ ંમળ� રહ છે.’’ 

 ઍનીના આsબમના ંપાના ં ?ુ ં ફરbયે જતી હતી ને કોઈ #Tુુષનો ફોટો દખાય ક તરત 

#Aુ,ં ‘‘આ કોણ ?’’ ?ુ ંએના પતી વીશે �ણવા માગતી હતી. મારા મનની વાત એ સમK ગઈ 

હોય એમ એ ધીમેથી બોલી, ‘‘?ુ ંપરણેલી નથી.’’ ને ?ુ ંતો સડક થઈ ગઈ ! કંઈ બોલીયે ન શક�. 

એની સામે જ જોતી રહ�. થોડ� વાર એ બોલી, ‘‘માર� જ wલુ માર� દ�કર�ઓ કર છે. વીxા` ુ

+વભાવ, અJયતં લાગણીમા ં દોરવાઈને Wખો મ4ચી બ]ુ ં સUપી દ છે. મારો આ +વભાવનો 

વારસો માર� દ�કર� કથીમા ંઅને તેની દ�કર� <લોરામા ં ઉતયj. અમારા ં ઘર #Tુુષ વગરના ં

રહવા જ સ�,યા ંછે.  



 ‘‘તમે નસીબમા ંમાનો છો ?’’ 

 ‘‘ન માનSુ ંહોય તોય માનSુ ંપડ છે. આપણે ધાર�એ ક ?ુ ંકTંુ તેમ થાય, ?ુ ંધાTંુ એ કTંુ; 

પણ એ yમણા છે. = કર�એ તેની અસરો કવી Xુરગામી છે ! બધેથી તમને જકડ� લે, બાધંી દ. 

આ +વતFં દશમાયેં તમે તમાર� +વતFંતા �મુાવી દો. એક iણની ઘટના આZુ ં Kવન 

હચમચાવી દ. Kવન>ુ ં Tુપ જ બદલાઈ �ય ! ઉsકાપાત મચી �ય. આવા સમયે KવSુ ં

સહMુ ંનથી. પોતા>ુ ંબાળક પોતાની છાતીએ વળગાડ�ને KવSુ,ં એકલા હાથે KવSુ.ં. 

 ‘‘LાDસ છોડ� ?ુ ંઅમેર�કા આવી; પણ માTંુ નસીબ તો 2ુઓ ! મનમા ંહV ુ ં : કથેરાઈન 

મોટ� થશે એટલે એને પરણાવી દઈ ?ુ ંપરણીશ. પણ પદંર જ વરસની @મર એ દ�કર� લાવી. 

એ>ુ ંKવન છ�rભીr થઈ ગ)ુ.ં બે વરસે બીK દ�કર� આવી. છોકરાઓનો સગં એ છોડ� ન 

શક�. એ બે દ�કર�ઓને મB ગળે વળગાડ�. મારા મનમા ંહV ુ ંક આ દ�કર�ઓ મોટ� થશે ને ?ુ ં

�ાકં માTંુ ઠકાzુ ંપાડ�શ. પણ ઈxરને એ મ2ુંર નથી. હવે માર આ =ઈનીને મોટ� કરવાની !.. 

 ‘‘તોય આ દશમા ંતમે +વમાનથી Kવી શકો છો. કોઈ તમને હડ]તુ નથીકરV ુ.ં ગમે તે 

@મર લNનની શ�તા પણ રહ છે.. 

 ‘‘છતાયં થાય છે ક, �તીયKવનમા ંજ `ખુ શોધવાની wલુ કમ અમે કરતા ંહોઈOુ ં? 

સયંમ કમ નહ4 દાખવતા ં હોઈએ ? S|ૃીઓને "�ુશમા ં રાખવા>ુ ંતમાર� ભારતીય સ+ં�ૃતીની 

=મ અમારા  લોહ�મા ંકમ મળVુ ંનહ4 હોય ? અમાTંુ Kવન વસcુ ંછે..’’  

 આટMુ ં કહ� ઍની તો =ઈનીને જોવા બા2ુના ઓરડામા ંઉપડ� ને ?ુ ંતો વીમાસતી ને 

વીચારતી જ રહ� ! રાતોની રાતો...! 
 

–અવતંીકા �ણુવતં 

સપંક, : ‘શાxત’, ક. એમ. }ન ઉપા~ય સામે, ઑપેરા સોસાયટ�ની બા2ુમા,ં પાલડ�, અમદાવાદ–

૩૮૦ ૦૦૭, ટલીફોન : (૦૭૯) ૨૬૬૧ ૨૫૦૫ ઈ–મેઈલ : avantika.gunvant@yahoo.com 

 

 લેખીકાના ‘lેમ ! તારા ં છે હ�ર ધામ’ વાતા,સ�ંહ(lકાશક : આર.આર શેઠ, ‘�ારકશ’, 

રૉયલ એપાટ, મેDટ પાસે, ખાન#રુ, અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૦૧ ટલીફોન: ૦૭૯– ૨૫૫૦ ૬૫૭૩ ઈ–

મેઈલ : sales@rrsheth.com, lથમ આS|ૃી: ૨૦૦૫, #kૃઠ : ૨૧૬, csુય :  Tુપીયા ૧૧૦) માથંી 
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