ખાલીપો
ૂ રતા છે એટલી તાર હવે , આવવા છે જ ાં રતા મને.
એણે બારનો પરદો હટાયો ને

ુ #
ય
ગયો. એની નજર બહાર વીમ,ગ-ુલ
" કાશ આખા ઓરડામાં ફ)લાઈ ગયો.

તરફ ગઈ.
ગઈ. -ુલમાં પાણી નહો..ું એ દોડ…
દોડ નળમાં પાઈપ લગાવી -ુલ ભરવા નળ ખો1યો પાઈપમાં પાણી નહો. ું
આવ. ું એટલે કશાકાકાને 2 ૂમ મારવા મ3 ખો14ું પણ અવાજ ન નીક6યો..
નીક6યો.. એણે શંકરને અને પછ બંસરને પણ 2 ૂમ
માર જોઈ પણ અવાજ કોણ 8ણે ાં જતો ર9ો હતો ?...
... એ:ું ગ;

કુ ા. ું હ. ું એ પાણી પીવા રસોડા તરફ જવા

ગઈ પણ પગ જમીનમાં જડાઈ ગયા હતા ને એ <યાંજ ફસડાઈ પડ
પડ. પડવાની સાથે જ અ1પના સફળ 8ગી ગઈ.
ગઈ.
ગ; તો

કા.ુ
ૂૂકા.ું જ હ.ુ.ં પાસે ટ)બલ પર પડ)લા >લાસ પરથી ડશ હટાવી પાણી પીવા >લાસ મોઢ) માંડ@ું પણ

>લાસમાં
ઊઠાયો
ઠાયો..
>લાસમાં પાણી નહો.ું એણે પાણીનો જગ ઊ
ઠાયો.. ખાલી....
ખાલી....
હતો.. સવાર પડ ગઈ હતી.
એણે બાર તરફ નજર કર પરદામાંથી થોડો ઉ8સ દ) ખાતો હતો
હતી. એ ઊભી
ઊભી થઈ.
થઈ.
હટાયો..
..
એણે બાર પરથી પરદો હટાયો

ુ #
અજવાળાય
ળાય ગયો.
ય
ગયો. એણે બહાર -ુલ તરફ નજર કર
" કાશથી આખો ઓરડો અજવા

..ખાલી
..ખાલી હતો.....
હતો.....
એ કશાકાકાને કહ)વા ઓરડામાંથી બહાર આવી ને સાચવીને બારEું બંધ ક4ુ" રખેને િવશાલ 8ગી 8ય
8ય..
વાઘ તો

ૂતે
કશાકાકા.......
ૂ લો જ સારો.
તે
સારો. બહાર આવી Iમથી થોડ) ૂ ર જઈ એણે ધીમેથી 2 ૂમ માર “કશાકાકા
કશાકાકા.......”
.......
“કશાકાકા
કશાકાકા , તમને ખબર છે ને આJ ર8 છે ? ને ર8ને Kદવસે િવશાલ મોડ)

ુ ી વીમ,ગ કર) છે . તો -ુલ
ધ

સાફ કરાવવા:ું કામ આJ ક)મ રાL4ું ? -ુલ ક)મ ખાલી છે ? ”
“બે
બેટા,
હતો.. આ શંકર પાણી ભરવા:ું Mલી
ૂૂલી ગયો લાગે છે . Nુ ં જોઈ લઉ Oં.”
ા એ તો કાલે જ સાફ કરવી દધો હતો
કશાકાકાએ અ1પના પર શક કરવા:ું કોઇ કારણ જ નહો.ુ.ં શંકરને 2 ૂમ મારતા કશાકાકા -ુલ તરફ ગયા ને એ
આવી.. ર8ને Kદવસે િવશાલ એના જ હાથની ચા પીવા:ું પસંદ કરતો
કરતો.. એણે ફઝ ખો14ુ.ં આ ખાલી
રસોડામાં આવી
ૂક
ૂ રાખી છે
તપેલીઓ Rઝમાં Sું કામ રાખી Tુકતા હશે ? અને ુધ ? અર) ! એક ટ-ું ૂ ધ નથી ને ખાલી તપેલીઓ Tક
Rઝમાં..
.. આ કશાકાકા પણ...
પણ... અને આ શાકભાU:ું ખા:ું પણ ખાલી .. T ૃણાલી ઉઠશે ને ઘરમાં શાક નહ હોય તો
આWું ઘર માથે લેશ.ે આJ એનાં મોટા કાકાકાકા-કાકને એણે પોતાને હાથે બનાવેલી રસોઈ જમવા બોલાયાં છે .
“કશાકાકા
કશાકાકા...............
ઊઠ.....
કશાકાકા...............”
............... એ બરાડ ઊઠ
ઠ.....
“U
U બેટાા” કશાકાકા દોડતા આયા.
આયા.
ખાલી....? તમને ખબર છે ને આJ
“કશાકાકા
કશાકાકા આ Sું છે ? ૂ ધની તપેલી ખાલી,
ખાલી આ શાક:ું બાક)ટ પણ ખાલી
..
T ૃણાલી રસોઈ બનાવવાની છે ? પછ ? ને તમે શંકરને -છYુ
ૂૂછYું ક) -ુલ ક)મ ખાલી છે ? ” કશાકાકા એને જોઈ જ ર9ાં..

પણ..
.. ને શાક પણ T ૃણાલીએ કાલે જ મંગા4ુ
ગા4ુ હ..ું
-ુલ તો ભર) લો જ છે . એ પોતે જોઇને આયા.
આયા. ુધની તપેલી પણ
આJ અ1પના ક)મ આમ કહ રહ છે ? કશાકાકાએ Wુલાસો કયZ તો એ વ[ુ ચીડાઈ.
ચીડાઈ.
“તો
તો Sું માર \ખો ખરાબ થઈ ગઈ છે ક) \ખે દ) ખા. ું બંધ થઈ ગ4ું છે મને.? 8ઓ ૂ ધ લઈ આવો..
આવો..
િવશાલ ઊઠશે
ઊઠશે એટલે એને ચા જોઈશે.” કશાકાકાને એમ જ ઉભેલા જોઇને એણે ઘાંટો પાડ]ો .
“ 8….ઓ
ઓ” ને ફઝમાં તપેલી ભરને ૂ ધ હોવા છતાં કશાકાકાને એણે ૂ ધ લેવા મોક1યા
મોક1યા.. પોતે ચા Tકવાની
ૂૂકવાની
તૈયાર કરવા લાગી.
લાગી.
ચાૂૂાં ને ચા:ું વાસણ લઈ પાણી લેવા ડોયો માટલીમાં નાLયો ડોયો
ચા-ખાંડનાં ડ_બા કાઢને `લેટફોમ" પર Tાં
તaળયે
અથડાયો.. માટલી ખાલી હતી..
ડ_બો...
... એણે બંસરને 2 ૂમ માર
માર..
તaળયે અથડાયો
હતી.. ચાનો ડ_બો ખો1યો...
ખો1યો... ખાલી....
ખાલી.... ખાંડનો ડ_બો
“ બંસર
ર..
..બં
ર...
...”
..બંસર
... બંસરને આવતાં વાર લાગી.
લાગી.
“આ
નથી..
.. કોઇએ પણ કામ તો કરbું જ નથી.
આ લોકોને ઘરના માણસની Jમ રાખીએ તો પણ કંઈ કદર નથી
નથી.” એ
વગત બબડ અને બંસર આવતાંજ એના પર તcૂ
...
તcૂક...
“ આ ચાચા-ખાંડ સાવ ખલાસ થઈ 8ય <યાં

ુ ી લવા.ું નથી ? ક)ટલી વાર કdું છે ક) છે 1લો ડ_બો કઢાય
ધ

<યાર) જ લાવીને Tુક દો.
દો. હવે િવશાલને . ું જ ચા Tુક આપJ.
આપJ. બધાએ મળને આખો Tુડ ખરાબ કર નાLયો સવાર
સવારમાં.” `લેટફોમ" પર ચા:ું વાસણ પછાડ એ રસોડા માંથી બહાર નીકળ ગઈ.
ગઈ.
‘ વીમ,ગ -ુલ ખાલી...
ખાલી...Rઝ
ખાલી... ને આ ચાચા-ખાંડના....
ના....’
...Rઝ ખાલી...
.... એ બબડતી બબડતી રોજનાં eમ Tુજબ
ગઈ.. 2 ૂમ મારને બંસરને કૉફ લાયfેરમાં જ આપી જવાની
લાયfેરમાં ગઈ

ુ ના આપી
આપી.. સવારની શાંિતમાં રોજ એ
ચ

પોતા:ું લેખન કરતી પણ આJ લખવાનો કોઇ T ૂડ નહોતો.
નહોતો. માhડને R)શ કરવા સાiું -ુતક વાંચવાની ઇjછાથી
ખો1યો.. -ુતકોનાં ર) ક પર નજર જતાં જ એણે શંકરને 2 ૂમ માર.
એણે લાયfેરનો દરવાજો ખો1યો
માર.
“શં
ર...શં
ર..
..”
શંકર
શંકર
..
“U
U દદ ? ” શંકર તરત જ સામે આવીને ઉભો ર9ો.
ર9ો.
“તને
તને વાંચવાનો શોખ છે એટલે તને અહ, આવવાની Oટ આપી છે એનો મતલબ એ નથી ક) . ું મારા
બધાજ -ુતકો ગાયબ કર દ) . એક સાથે બધા વાંચવાનો છે ક) પછ પૈસાની જiુર હતી એટલે બધા પતીમાં વેચી
કાઢkા ? ” શંકર અવાચક બનીને ઘડક અ1પનાને અને ઘડક -ુતકોના ર) કને જોતો ર9ો કારણક) બધાજ -ુતકો
ું સૌને િવaચn લાગી રહ હતી અને અ1પના પણ
લા જ હતા.
ર) કમાં યવlથત ગોઠવાયેલા
હતા. આJ અ1પનાની વત"Eક
ં ો જોઇને વાંચવા:ું પણ માંડ વાળ
હતી.. શંકરને Tુગ
ે ી અ:ુભવી રહ હતી
કંઈક અUબ બેચન
વાળ એ પગ પછાડતી બબડતી
ુ લાગતો હતો એ pઘતો ને કદ જો એની સગવડ
પોતાના Iમમાં ચાલી ગઈ.
ગઈ. િવશાલ હoુ pઘતો હતો.
હતો. ક)ટલો મા મ
ના સચવાય તો...
તો...?
... તો....
તો.... તો...
તો...

એને એ Kદવસ યાદ આવી ગયો qયાર) એ નવી નવી પરણી ને આ ઘરમાં આવી હતી.
હતી. અ1પનાનાં િપતાએ
હoુ વકલાત:ું ભણીને rગલ કરતા
કરતા છોકરા ઇલેશ કરતાં નાની ઉમરમાં જ એક સફળ બીઝનેસમેન બનેલા િવશાલ
હતી.. સફળતાનો ક)ફ િવશાલનાં મગજ પર હંમેશા હાવી રહ)તો.
સાથે પોતાને પરણાવી હતી
ો. એની પોતાની દર) ક સગવડ
બધા જ સાચવે હંમશ
sહ ર9ો હતો.
ે ા એ એનો ૂ રાાsહ
હતો. િવશાલનાં લ>ન પહ)લાં રોજ િવશાલની માતા િવશાલની સગવડ
સાચવતી.
દધી.. 8ણે િવશાલનાં tુસામાંથી Tુluત
સાચવતી. વNુ ઘરમાં આવતાં એમણે એ જવાબદાર અ1પનાને સ3પી દધી
ૂબ
લીધી.. ઘરનાં બધાંજ િવશાલનાં tુસાથી
ૂ સારો હતો.
મેળવી લીધી
સાથી ડરતાં પણ અ1પનાનો વભાવ Wબ
હતો. એ કદ પણ
ઘરનાં નોકરો ને નોકર ગણતી નહ,.
નહ,. એ નોકરોને ઘરનાં સvય જ માનતી.
માનતી. પણ એ તો િવશાલની
િવશાલની ગેર હાજરમાં.
િવશાલની હાજર માં તો બધાં ટw શનમાં
..ાર) , કઈ બાબત પર િવશાલ tુસે થઈ 8ય કોઇને ખબર નહ,
નમાં જ રહ)તાં..ાર)
..
પડ). િવશાલની હાજરમાં
નમાં
માં જ રહ)તી.
હાજરમાં તો અ1પના પોતે પણ ટwશન
ી. અ1પનાનાં
અ1પનાનાં ઘરમાં તો બધાં 8તેજ પોતપોતા:ુ
પોતપોતા:ું
ૂલી
કામ કરતાં એટલે એક Kદવસ M ૂલથી એ િવશાલને Iમાલ આપવા:ું Mલી
ૂ ગઈ તો િવશાલે ક)ટલો ઝગડો કયZ હતો !
હતી.. માતાની િવદાય પણ એનો વભાવ બદલી ના શક.
નાતાની ડશો પણ ફwક દધી હતી
શક. રોજ અ1પના વહ)લી
ઊઠને િવશાલ ઊઠ)
ઊઠ) એ પહ)લાંજ એની જiુKરયાતની વ.ુઓ તૈયાર જ રાખતી.
રાખતી. આJ પણ એણે એમ જ ક4ુ" હ..ું
એને થોડો થાક Jવો લાગતો હતો એટલે એ િવશાલની બાoુમાં આડ પડ અને ાર) એની \ખો મ,ચાઈ ગઈ
ખબર જ ન પડ.
કયZ.. T ૃણાલી yદર આવી.
પડ. qયાર) બારણે ટકોરા પડ]ાં <યાર) એ 8ગી અને એણે હ3કારો કયZ
આવી.
“મzમી
મzમી,
કાકા-કાક આવી ગયા છે . મ{ બધી રસોઈ પણ બનાવી લીધી છે . કાક તને બોલાવે છે . આતો
મzમી કાકાકશાકાકાએ
કશાકાકાએ તાર વાત કર હતી એટલે પ`પાએ તને ઉઠાડવાની ના કહ હતી.
હતી. Sું થ4ું છે તને મzમી ? તaબયત
સાર નથી ? ”
“ના
ના .. ના એbું કંઈ નથી જરા બેચન
ે ી લાગતી હતી હવે સાiંુ છે .”
“ઓક)
ઓક), તો .ું તૈયાર થઈને નીચે આવ.
આવ.” T ૃણાલી ગઈ.
ગઈ.
અ1પનાએ ઘKડયાળ સામે જો4ુ.ં ૧૨.
૧૨.૩૦ વાગી ગયા હતા.
હતા. એ જ1દ જ1દ બાથIમમાં ગઈ ગીઝર ઓન ક4ુ
ને નળ ખો1યો નળમાં પાણી નહો. ું આવ.ુ.ં એનો િપો ગયો પણ અહ બાથIમમાં કોણ એની મદદ કર) બધા જ
નીચે...
... એણે R)શવનથી ચહ)રો સાફ કયZ ને પોતાની પસંદગી નો )સ કાઢવા વોડ" રોબ ખો1યો.
ખો1યો. આ પણ ખાલી..
ખાલી ?
ગઈ..
બધાં કપડાં ાં ગયા ? એ ચીડાઈને બંસરને 2 ૂમ મારવા ફર <યાં જ એની નજર પલંગ પર પડ)લા )સ પર ગઈ
હતો.. એના ૨૦ વષન
િવશાલે પોતાની પસંદગીનો )સ તૈયાર કરને Tુો હતો
" ાં લ>નUવન માં પહ)લી વાર આbું બ4ું
ં ક)મ
રગ
થઈ.. પણ આ મ1ટકલર )સ અ<યાર) બેરં
હ..ું એણે તો કાયમ િવશાલનો tુસો જ જોયો હતો.
હતો. એને Wુશી થઈ
દ) ખાય છે ? ખેર ! એ િવચારવાનો આ સમય નથી.
નથી.
તૈયાર થઈ અ1પના નીચે આવી અને એ બધા સાથે વાતો માં જોડાઈ ગઈ
ગઈ.. એ બધાનાં અવાજ સાથે પાછળ
બોલાવતો
લાવતો હોય ! ધીર) ધીર) એ અવાજ
..અ1-ુ ’ નો ધીમો અવાજ ક)મ સંભળાતો હતો એને ? 8ણે ‘ એ ’ એને બો
‘ અ1-ુ..અ1-ુ
..

અ1-ુ’નો અવાજ એને
મોટો થતો ગયો ને પછ તો એના િસવાય કંઈ જ સંભળા. ું બંધ થઈ ગ4ુ.ં બહારથી આવતો ‘અ1-ુ
હતો.. એ અવાજની પાછળ પાછળ બંગલાની બહાર નીકળને ગાડ"નમાં આવી.
પોતાની Kદશામાં ખ{ચી ર9ો હતો
આવી અવાજ
ાંથી આવતો હતો ? આ

કુ ાયેલી લોન માંથી ક)

...?
ઋ.
કુ  oુઈની વેલમાંથીી...
... ગાડ" નમાં તો આ વસંત ઋ
. ુમાં પણ

.ં . ચંપા:ું ઝાડ,
પાનખર આવી ગઈ હતી ક) Sુ..?
..
ઝાડ tુલાબ અને મોગરાના છોડ...
છોડ... ને પેલી બોગનવેલ... પે ું ગરમાળા:ું
ઝાડ..
ઝાડ.. tુલમહોર..
મહોર.. આસોપાલવ...
આસોપાલવ... ક)ટલા #ેમથી એ એની માવજત કરતી ને આJ બ[ું જ

ું પણ
ૂકાઈ
કાઈ
ગયે ું હ....
ૂ

એ દર) કમાંથી પેલો અવાજ નહોતો આવતો..
આવતો..એ
..એ અવાજ હવે એકદમ તી
તી બની ગયો હતો.
હતો. અ1પના અવાજની પાછળ
... ને બહારનાં ગેઈ ટ સાથે અથડાઈને પડ
પડ..
દોડ રહ હતી ને...
ધડામ ! અવાજ આવતાં ઘરમાંથી બધા દોડતાં આયાં.
“અ1પના
અ1પના...
અ1પના...અ1પના
...અ1પના...
અ1પના...”
... અ1પનાને બેહોશ જોઇ િવશાલ બહાવરો થઈ ગયો.
ગયો. કશાકાકા અને શંકરની મદદથી
અ1પનાને પોતાના Iમમાં લાવી

વાડ.
કયZ.. ડૉ.
ૂૂવાડ. T ૃણાલી એ ડૉ.
વાડ
ડૉ.yકલને
yકલને ફોન કયZ
ડૉ.એ ચેક અપ ક4ુ અને ગભરાવા Jbું

નથી કહ ગયા.
ગયા. કોઇને સમજ પડતી નહોતી ક) આJ સવારથી અ1પનાને Sું થઈ રdું હ. ું ? સાંJ તો િવશાલ
અ1પનાની સામે જ બેસી ર9ો હતો.
થી
હતો. અ1પનાને J જોઇએ તે એના
એના હાથમાં આપતો..
આપતો.. અ1પનાને તો પથારમાંથી
ઉભી થવા દ) તો જ નહોતો.
નહોતો. અર) <યાં

ુ ી ક) અ1પના જો બાથIમમાં 8ય તો એ નીકળે નહ <યાં
ધ

ુ ી બાથIમની
ધ

લીધી..
..
બહાર જ ઉભો રહ)તોો.. અ1પનાની આટલી કાળU તો એણે qયાર) અ1પના #ે>નંટ હતી <યાર) પણ નહોતી લીધી
જોક) અ1પનાને િવશાલ:ું આ Iપ ગz4ુ.ં
અ1પનાની બી8 Kદવસની સવાર થોડ મોડ પડ.
પડ. અ1પનાની નવાઈ વjચે એણે 84ું ક) 8તે જ પોતાની
પોતાની
ૂો
વ. ુઓ લઈને િવશાલ ઓKફસે જઈ ો
હતો.
હતો..
ૂ
હતો. અ1પનાએ કોફ ગાડ"નમાં મંગાવી .. આJ ગાડ"ન લીલો છzમ હતો
ે હ. ું ? 8ણે એક ખાલીપો મહ) સ
ુ થતો હતો ! બંસર કોફ
લાગી.. કાલે મન શા માટ) બેચન
અ1પનાને નવાઈ લાગી
કોફ આપી
ગઈ.
ચ3કાવી..
..
ગઈ. કોફનો એક ુટં ડો લઈ એણે છા-ું ખો14ુ.ં મોટા અર) છપાયેલાં એક સમાચાર) એને ચ3કાવી
‘ શહ)રનાં 8ણીતા એડવોક)ટ અને સમાજ સેવક ઇલેશ કોઠાર ને ાસની તકલીફ થતાં સવાર) હોlપટલમાં
ક સારવાર દરzયાન એમ:ું િનધન થ4ું છે . ’
દાખલ કયા" qયાં ૂંક
-િનિમષા
િનિમષા દલાલ ( રુ ત
ત))

