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એકએકએકએક છોકર�છોકર�છોકર�છોકર� નેનનેેન ેરાતારાતારાતારાતા �બંલી�બંલી�બંલી�બંલી રંગ�ુંરંગ�ુંરંગ�ુંરંગ�ુ ં�લલલલ 

 

નાતાલ ન�કમા ંહતી. છોકર� શહ�રના િવિવધ મો�સમા ંનાતાલની ચમકદમક જોઈ શકતી હતી. ચહ�રા પર 

$શુીવાળા ંપ&રવારો એમના ંનાનકડા ંબાળકોન ેલઈન ેમો�સના ઉ)જેક માહોલમા ંઉ*સાહથી ફરતા ંહતા.ં છોકર� 

ન $શુ હતી, ન .ુ:ખી ! એક અ�બ આ3ય5થી એ આ $શુી પહ�ર�લા ંલોકોન ેજોયા કરતી. એન ેતો પ&રવારના 

નામ ેએક મા ંહતી, 6 નશામા ંન હોય; *યાર� 89ુસામા ંરહ�તી. પણ છોકર� બ; ુનાની <મરમા ં=જ>દગીના િનયમો 

શીખી ?કૂ� હતી. સ)ર વષ5ની <મર� તનેામા ંબ ેટાઈમ�ુ ંખાવા�ુ ંશોધવા�ુ ં ;Cુર આવડ� ગDુ’ંEુ.ં  

 

ત ે ઘરે અઠવા&ડય ે એકવાર જતી, રિવવાર ની સવાર�...?પૂચાપ પાછલા દરવા6થી હાઉિસ>ગ કિમશનના 

સHુંલમા ં  આવલેા  નાનકડા  Iલટેમા ં  ?પૂચાપ  Jદર  સર�  જવા�ુ,ં  ન ે  ફટાફટ નાહ�ધોઈ, નવા ં  કપડા ં

પહ�ર�ન ે માનંા પસ5માથંી 6 કંઈ મળે એ ઉસડે�ન ેરવાના.. 

 

મા ંશિનવારની રાત ેમળેલા એના 6વા જ Kઝુર MNુુષ સાથ ેહોવાના કારણ ેપકડાવાની શOતાઓ બ; ુરહ�તી 

નહ�..બસ ન ે પછ� આ$ુ ંઅઠવા&ડDુ ં શોિપ>ગ મો�સ, બચેાર એના 6વા સજંોગો ધરાવતી બહ�નપણીઓ ન ે 

એમના  ભાઈબધંો, Mલુની પાછળ આવલેા બગીચામા ંરાત, ચચ5�ુ ંખાવા�ુ ંન ે�વન નહR તો &દવસો તો વીતી 

જતા. 

 

છોકર�ન ે ડાSસનો બ; ુ શોખ એટલ ે ટ�વીના શોTમની બહાર દરરોજ સા6ં ડાUSસVગ િવથ 9ટારનો WોXામ 

જોતી..એજ .ુકાનોની હારમા ં છેડ� આવલેી એક ઘરડાની કપડાની .ુકાન હતી, 6ની પછવાડ� એક નાનકડ� 

ઓફ�સ હતી 6મા ંએક ગાદKુ ંહE ુ.ં રાતના આઠ પછ� જયાર� પૈસાની જTર હોય ત ેપહ[ચી જતી ,અડધો કલાક 

મોઢાની બદ] ૂન ેપરસવેો સહન કરવાથી થોડા પૈસા મળ� જતા, 9Hલૂમા ંકહ�તા એવી "િવન િવન િસ^Dએુશન" 

હતી !  

 

ખરે, વાત એ રાતની છે ક� જયાર� `ઘ ન આવવાના કારણ ેછોકર� Mલુની પલેી તરફ મોડ� રાત ેચાલવા 

નીકળેલી..બગીચાની બaચ પર તનેી સાથ ેbતુલેી બી� છોકર� એ રાતે આવી ન હતી, છોકર� ભાcયજે  Mલુની 

પલેી તરફ જતી, પણ એન ેખબર હતી ક� *યા ંબ; ુપૈસાવાળા  મોટામોટા માણસો રહ� છે; મોટામંોટા ંમકાનો, 

ઘરની આગળના bુદંર બગીચાઓ, મોટ�મોટ� ગાડ�ઓ, બdુ ંજ ચો$ુચંણક..છોકર� ન ેબ; ુનવાઈ લાગી ક� એક 

જ શહ�રમા ંઆવા બ ે eુદાeુદા િવ9તારો શા માટ� ? પણ એન ેfુ ં ?  એન ેપોતાનો મતલબ હોય એટK ુ જ  

જોવા�ુ…ં 
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એ રાત ેએ bમૂસામ સડક પર ચાલતી હતી..ન ેએની નજર એક ઘરની બહાર બગીચા પર પડ�..મસમોટ� 

દ�વાલની પલેી તરફ એક ઝાડ હE ુ ંન ેઝાડ ન ેરાતા �બંલી રંગના ં�લ ખી�યા ંહતા.ં..િશયાળામા ં�લ??...પછ� 

છોકર�ન ેસમ�Dુ ંક� આ તો &gસમસ h� છે ન ેપલેા ંરાતા �ંબલી રંગના ં�લ એના પર સ�વાયા ંછે ... બાપ ર� 

આવiુ ંમોjંુ h�...ન ેઆવા ંસરસ �લો, એને એક �લ પોતાના વાળમા ંનાખવા�ુ ંમન થDુ,ં ગમ ેતમે Jત ેતો 

છોકર� જ હતી ન,ે એન ેપણ ઇ^છાઓ તો હોય ન.ે..! પણ આવડ� મોટ� દ�વાલ ઓળંગીન ેએક �લ લવેા જlુ ંતો 

શO ન હE ુ.ં. 

 

છોકર� bનૂmનૂ થઈ ન ેઆગળ ચાલવા માડં�... એન ેસમાધાનો કરતા ંપણ આવડ� ગDુÕંE ુ.ં..કારણ ક� બી� 

પયા5યો એની પાસ ેહતા નહR..એ નાનકડ� $શુીઓમા $શુ રહ�તી ન ે =જ>દગીન ેડ� બાય ડ� પસાર કરતી..એણ ે

પાછા ફરવા�ુ ંનo� કDુp, ઠંડ� વધી ગઈ હતી, કદાચ બરફ પણ પડ�... Mલુ પરથી પસાર થતી હતી,  *યાર� 

Mલુની પાળ� પર એક છોકરો બઠેો હતો, =જSસ ન ે6ક�ટ, માથ ેટોપી પહ�ર� હતી.. એના પગ Mલુની બહારની 

તરફ હતા અન ે એ રોશનીમા ંચમકતા નદ�ના પાણીન ેતાક� રqો હતો.. 

 

છોકર� એની પાસથેી પસાર થઈ *યાર� એ એકદમ પાણી તરફ ધ9યો, �ણ ેપાણીમા ંHદૂતો ન હોય ! છોકર� 

હતWભ થઈ ન ેગભરાઈ ગઈ, પણ છોકરો નાટક કરતો હતો... ત ેપાછો Hદૂ�ન ે�ટપાથ પર પડrો ન ેખડખડાટ 

હસવા લાcયો..છોકર� 89ુસ ેથઈ ગઈ... એણ ેગાળો બોલીન ેચાલવા માડંs ુ.ં.. છોકરો એની પાછળ ચા�યો, છોકર� 

ઊભી રહ� એન ેધમકાવવા માટ�... છોકરાએ એની પાસ ેજઈન ે$બૂ Wમાuણકતાથી સૉર� કwુ ંન ેમાફ� માગી, બC ે

સાથ ેચા�યા ંબગીચા bધુી.. 

 

પછ�  છોકરાએ  છોકર�ને કwુ ં ક� કાલ ેનાતાલ છે, ન ેએ�ુ ંઆ શહ�રમા ં કોઈ પણ નથી, એ બદંર પર એક 

માછલીન ેટ�નમા ંપકે કરવાની ફ�કટર�મા ંકામ કર� છે, અન ે*યાનંી જ એક વસાહતમા ંબી� મજ.ૂરો સાથ ેરહ� છે, 

એ�ુ ંગામ પહાડોમા ંછે, બ; ુ.ૂર, ન ેએની માનં ેએ આ નાતાલ પર મળવા જઈ શOો નથી...અન ેfુ ંએ આજની 

રાત તણેીની સાથ ેવીતાવી શક� છે ? 

 

છોકર� ફર� 89ુસ ેથઈ ગઈ; એન ેપલેો પરસવેો, નાનકડ� ઓફ�સની 8ુગંળામણ યાદ આવી ગયા.ં છોકરો એ 

`dુ ંસમ� હોવા�ુ ંપામીન ેચોખવટ કરવા લાcયો ક� ના એનો કોઈ જ બદઈરાદો નથી, એન ેતો ફxત એકલતા 

.ૂર કરવા વાતો જ કરવી છે, છોકર�ન ેએની yખોમા ંસ^ચાઈ લાગી, ન ેબC ેબગીચાની એક બaચ પર બઠેા.ં.. 

વાતો થતી ગઈ..બરફ શT થઈ ગયો, છોકરો લાકડા ં ભગેા ં કર� આzયો, ન ે બC ે તાપણા પાસ ે બઠેાબંઠેા,ં 
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સાચીખોટ�, નાની મોટ� ,વાતો કરતા ંરqા.ં.. 

 

છોકર�ન ે  છોકરો ગમવા લાcયો, પહાડોના લોકોની િનદ{ષતા, =જ>દા&દલી  એનામા ં  હતી, છોકરાન ેપૈસા ભગેા 

કર�ને પાછા પહાડોમા ંજlુ ંહE ુ,ં નાનકડ� જમીન ન ેથોડા ંઘટેા ંલઈન ેએક નવી શTઆત કરવી હતી. મર�લી 

માછલીઓની બદ] ૂએ આખી =જ>દગી �રવી શક� તમે ન હતો. એણ ેછોકર� ન ેકwુ ંક� Eુ ંપણ માર� સાથ ેચાલ, 

માર� મા ંન ેમદદ થશ,ે મન ેતારા |તૂકાળ કરતા ંભિવ}યમા ંવધાર� રસ છે.. છોકર�એ .ુિનયા બ; ુજોઈ હતી, 

અન ેઆવી લાગણીશીલ |લૂો પણ ઘણી કર� હતી, પણ કોણ �ણ ેએન ેછોકરાની વાતોમા ંિવ~ાસ પડrો, પણ 

એ�ુ ંમગજ એન ેરોક� રwુ ં હE ુ,ં Jત ેએણ ેછોકરાન ે કwુ ંક� જો એ સાચો હોય ,તો નદ�ની પાર જઈન ેપલેા 

&gસમસ h�માથંી એના માટ� રાતા �ંબલી રંગ�ુ ં�લ લઈ આવ.ે. 

 

છોકરો પળનો પણ િવલબં કયા5 િવના ઉપડrો ન ેજતાજંતા ંકહ�તો ગયો ક� ત ેઅહR જ રાહ eુએ તનેી, આ તાપ�ુ ં

]ઝુાય એ પહ�લા ંએ પાછો આવી જશ,ે છોકરાન ેિવ~ાસભયા5 કદમો માડં�ન ે જતો  જોઈ ન ેછોકર�ને થોડ� આશ 

બધંાઈ, =જ>દગી િવષ ેત ેકારણ વગર $શુ થઈ ગઈ. પહાડોના ંd�ુમસ, નાનકડા ર9તાઓ, નાનકડા ંઘરો,  ;ૂફંાળા 

માણસો...ન ેખબર પડ� એ પહ�લા ંજ એ ઝોક� ચડ� ગઈ... yખ ઉઘડ�, *યાર� Mલુ પર શોરબકોર હતો... એ Mલુ 

તરફ દોડ�...ફાયરu�ગડેના માણસો, નાતાલની સવાર� જમા થયલેી ભીડ...એ��DલુSસ પણ હતી...એ�ુ ં�દય 

ધબકારા ?કૂ� ગDુ,ં =જ>દગી ફર� એક વાર એન ેહાથતાળ�  આપી ગઈ હતી, છોકરાની ઠંડા પાણીમા ંથી6લી લાશ 

એ જોઈ શક� તમે ન હતી...એના કદમો રોકાઈ ગયા... એ પાછ� વળ� ન ે દોડવા માડં�...m�ુીઓ વાળ�ન.ે.. 

બગીચાની બaચ નીચ ેmકૂ�Kુ ંપોતાની પસ5 લવેા એ પહ[ચી, *યાર� છોકરો *યા ંબઠેો હતો એની રાહ જોતો... ઠંડ�થી 

થરથર કાપંતો, એના હાથમા ં રાતા �ંબલી રંગ�ુ ં �લ હE ુ.ં..નદ�મા ં iબૂી ગયો ત ે રઈસ માણસનો Hતૂરો 

હતો....ઠંડ� ન ેJધારામા ંસાNંુ તરનારો Hતૂરો, પણ ગોટ� ચડ� ગયો ન ેએક માણસની mહુો�બત પાર  ઉતર� 

ગઈ...નાતાલની ર� પ*યા પછ� છોકર�ન ેકોઈએ જોઈ નથી, શહ�રના મો�સમા.ં..પહાડો તરફ જતી ગાડ�ના 

dમુાડાઓમા ંએના ંરાતા �ંબલી રંગના ંસપનાઓ ફગફગી રqા ં હતા…ં 

 

- પાથ5 નાણાવટ� (િસડની Ð ઓ9h�લીઆ) 

 

 

 


