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                                          દુર્ગા દગદીની દગદગર્ીરી 
                                                     વગર્ગા#૫૭ 

"દગદીમગાંની આ દગદગર્ીરી? મને નથી જોઈર્ી એમની મમલ્કર્! આ દગદગર્ીરી નથી, આર્ો નરી ગુાંડગર્ીરી છે 
ગુાંડગર્ીરી. એકલગ હોય ત્યગરે દીકરગ દીકરગ કરે અને મગરગ ફે્રન્ડની સગમે ટપડૂો ટપડૂો કહીને મને હલકો પગડ.ે હુાં કગાંઈ હવે 
નગનો કીકલો નથી.” 

કલ્યગણજીએ જવગબ આપ્યો “નગ બેટગ કકકલો ત ુાં નથી, તુાં ર્ો દગદીમગનો વ્હગલો ટપડૂો છે. કીકલો ર્ો હુાં છાં. મન ે
કકકલગમગાં  મગર્ગની  જે મમર્ગ અને પે્રમ દેખગય છે રે્ ર્ને દેખગર્ો નથી.  " 

ર્રૂણ કદવગનખગનગમગાં આંટગ મગરર્ો મોટેથી ફફડગટ કરર્ો હર્ો. “ટલ્લ ુ નથી જ કરગવવગનો. મગરો એમગાં 
સૈધગન્ન્ર્ક વગાંધો છે.”  

એનગ બબડગટ ફફડગટની કોઈનગ પર કાંઈ અસર થર્ી ન્હોર્ી. મપર્ગ કલ્યગણજી દેસગઈ, કરટગયડા જજ, ન્યઝુ 
પેપરમગાં મગાંથુાં નગાંખી મલકગર્ગ હર્ગ. કલ્યગણજીનગ કગકીમગાં કે જેમને રે્ઓ બગ કહરે્ગ હર્ગ રે્ દુર્ગાદગદી ત્રણ કદવસ 
પહલેગ જ દેવલોક પગમ્યગ હર્ગ. દગદીમગાં મગાંદગ પડયગ ત્યગરે ભત્રીજા કલ્યગણજીને મગલ-મમલ્કર્ની વ્યવસ્થગ સમજાવી 
દીધી હર્ી. મરવગનગ બે કદવસ પહલેગ આજુબગજુ મવિંટળગયલગ .સ્નેહીજનોની હગજરીમગાં એમની ર્ીજોરીની ચગવી 
કલ્યગણજીને આપર્ગ કહ્ુાં હત ુાં "કીકલગ, ટપડુો ટલ્લ ુકરગવે પછી આ ચગવી ટપડુગને આપજે. 

મસત્તેરની પગસે પહોંચલેગ મનવતૃ્ત જજ ક્લલ્યગણજી દેસગઈ, ગરુ્ગાદગદીને મગટે ર્ો કીકલો જ હર્ો. દેરગણીનો દીકરો, 
ભત્રીજો કીકલો, કુટુાંબનો એકનો એક વગરસદગર. એકજ કુટ ાંબનગ સગમસગમે બ ેમકગન. એકમગાં શાંકરદગદગ અને દુર્ગા દગદી 
રહ ેઅને સગમે કકકલો, વહ ુકીકીબેન, કીકલગનો મપ્રન્સ, ટફ ભજેાનો ર્રુણ દેસગઈ એટલે કે દગદીમગનો ટપડૂો એની પત્ની 
ર્રલલકગ અને ટપડુની દસ વર્ાની ડોલી રહ.ે ર્રૂણ દેસગઈ નગમગાંકકર્ ટેક્ષ લૉયર. દગદીમગ ક્લલગયન્ટની હગજરીમગાં પણ 
સગમેનગ ઓટલગ પરથી પોળ ર્ગજે એવગ અવગજે બમુ પગડર્ગ...ટપઉૂઉઉડગઆઆઆ... ટપડૂો ર્મ ખગઈ જર્ો. ટપડૂગને 
દગદીમગ સગથે બગરમગાં ચદ્રમગાં. 

આ દેસગઈ પોળની દરવગજા વગળી બાંધ ર્લી એટલે દુર્ગાદગદીનુાં સગમ્રગજ્ય.  
દગદીની ભગર્ગમગાં કહીયે ર્ો નવ ઘર અનગવલગનગ, ર્ણ બગમણનગ, બે વગણીયગનગ, ને એક હસેુનચગચગનુાં. 
કોઈ જો એમ મગનતુાં હોય કે દુર્ગા દગદી એટલે કોઈ ઘરડી અભણ ડોસી હશે. પણ દુર્ગાદગદી   ૧૯૪૦મગ 

બીએસસી થયલેગ જાજરમગન સન્નગરી હર્ગ. મોટગ જમીનદગરની એકની એક પતૂ્રી, રે્ જમગનગમગાં મુાંબઈમગાં હૉસ્ટેલમગાં 
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રહીને ભણેલગ. વેકેશનમગાં ર્ગમ જર્ગ અને મગથે બેઘડગ અને કમ્મર પર દેર્ડો લઈને ઘરની કગમવગળી સગથે પગણી 
ભરવગ પણ  જર્ગ. મગત્ર શોખ ખગર્ર...  

પગાંચ ફૂટ સગર્ ઈચની ઉંચગઈ, ભરગવ દેહ સાંપમત્ત. મોટો અંબોડો, મોટગ કપગળ પર રૂપીયગ જેવો લગલચટ્ટક 
ચગાંદલો.. એમએસસી ની પરીક્ષગ વખરે્ દેરગણીની સવુગવડ આવેલી. કરવગજ મજુબ મપયર મોકલવગને બદલે એણ ે
ફર્વો કગઢ્યો કીકીની સવુગવડ સગસરગમગાં જ થશે. કોની ર્ગકગર્ કે એનો મવરોધ કરે. બસ દેરગણી કીકીની કગળજી મગટે 
પરીક્ષગ આપવગનુાં મગાંડી વગળેલ.ુ અને કકકલગનગ ઉછેરની જવગબદગરી સ્વેચ્છગએ પોર્ગનગ મગથે લઈ લીધલેી. કકકલો 
મોટો થયો પછી દગદીમગએ સ્કુલમગાં નોકરી કરવગ મગાંડી અને હગઈસ્કુલમગાં મપ્રન્સીપગલ થયેલગ.  

નગમ પ્રમગણે સ્વભગવ પણ દુર્ગાદેવી જેવો જ. નગનપણથી ર્ોફગની. જાર્ીરદગર દેસગઈજીની એકની એક દીકરી 
એટલે ધગયુું કરવગનો સ્વભગવ. એનગ નગમે સગચી ખોટી ઘણી કકિંવદાંર્ી જોડગયલી. 

એક વગર ર્ોરગ જીલ્લગ કલકેટર ખલુ્લી મવકટોકરયગ ર્ગડીમગાં એનગ ર્ગમે આવર્ગ હર્ગ ત્યગરે આંબગ પર ચડીને 
ર્લોલથી સખર્ કગચો મરવો એનગ કપગળ પર ઠોકેલો. 

આઝગદીની ચળવળ વખરે્ ર્ગાંઘીજીની સગથે જોડગવવગને બદલે સભુગર્ચાંદ્ર બોઝનગ સતૂ્રને વળર્લેગ. એની 
સ્કુલમગાં છોકરગ  છોકરીઓને લગઠીદગવ શીખવર્ગ. સ્કુલમગાં હમેંશગ લગઈન દોરવગની આંકણી લઈને ફરર્ગ રહરે્ગ. કોઈ 
લેશન ન કરે ર્ો ઝપેટી નગાંખર્ગ અચકગર્ગ નહીં.  

હસેુનચગચગ એની સ્કુલમગાં મશક્ષક ર્રીકે આવ્યગ ત્યગરે કોઈ એમને ભગડગનુાં ઘર આપવગ રૈ્યગર ન્હોર્ગ. એમણ ે
એમની દેસગઈ પોળમગાં બગમણ અનગવલગ મવરોધ છર્ગાં ઘર અપગવ્યુાં હત ુાં. આમ દુર્ગાદગદી સધુગરગવગદી હર્ગ. એમને 
મપયરનો પણ સગરો વગરસો મળેલો. અને સગસરુાં પણ ર્ભાશ્રીમાંર્.  

એની દગદગર્ીરીની શરૂઆર્ એનગ કદયરની સગથનેગ મર્ભેદથી શરૂ થયલેી. કદયરનો દીકરો કકકલો એટલે કે 
કલ્યગણજી, વકકલ થયો. કદયરજીને દીકરગનગ વગાંકડગની  મોટી આશગ. કકકલગને ર્મર્ી છોકરી કીકી નો બગપ લબચગરો 
ર્રીબ. કદયરજીને મોટગ વગાંકડગનો લોભ.  

દુર્ગાભગભી એ કહી દીઘુાં ર્મગરે કીકલગને વેચવો જ છેને? હુાં એને ખરીદી લઉં છાં. દુર્ગાભગભીએ મોટગ ઘરમગાંથી 
સગમેનુાં ઘર  લઈ લીધુાં અને પોર્ગનગ મપયરનગ રગચરલચલગથી કદયરનો રૂમ એવો ર્ો ભરી દીધો કે ચગલવગની પણ 
જગ્યગ ન રહી આખરે કકકલગને ર્મર્ી વહ ુઘરમગાં આવી.  

કદયરજીએ બહ ુમગફી મગાંર્ી પણ મને નગની જગ્યગ સરસ ફગવી ર્ઈ છે. ર્મો મનરગાંર્ે વગપરો. આપણે ક્ગાં જૂદગ 
છે. દીકરગને પણ પ્રગયવસી જોઈશે જ ને!  

પરણ્યગ પછી સગસજુીને પે્રમથી કહી દીધેલુાં કે બગ, ર્મે આપણગ ઘરનગ પે્રસીડાંટ અને હુાં ર્મગરી દગસી 
પ્રગયમમમનસ્ટર. બધગ મનણાયની જવગબદગરી મગરી. ર્મગરે ર્ો મગત્ર સહી જ કરવગની. સગસમુગાં સમજ્યગ કે ન સમજ્યગ 
પણ પ્રેમ થી સત્તગ સોંફી દીઘી. 

એમની મવચગર સરણી આધમૂનક. છર્ગાં એ ધગમમિક જીવ. રીર્ કરવગજોમગાં મગને નહીં. પણ દર સોમવગરે 
મહગદેવજીનગ માંકદરે જઈને શીવલલિંર્ પર પગણીનો અલભરે્ક કરે. ગરુુવગરે મવષ્ણસુહ્ત્ત્રનો પગઠ કરે. અન ે ર્ગયત્રીની 
મગળગ કરે. એકવગર શીવગલયમગાં ભીનગ ફ્લોર પર પર્ સયો. ત્યગરે ભર્વગન સગથે લડીને આવેલગ. મગરગ ઘરમગાં પણ 
શાંકર બેઠો છે. બીજા કદવસથી એમનગ પમર્ શાંકરજી દેસગઈ વગડગમગાં ન્હગર્ગ હોય ત્યગરે શાંકરકગકગનગ મગથગ પર એક લોટો 
પગણી રેડર્ગ જાય અને માંત્ર બોલર્ગ જાય. ‘ઓઉમ  નમઃ શાંભવગયચ મયોભવગયચ...’  
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એમને પરુગણો વગચવગનગ બહ ુ ર્મે. પરુગણને એ ધમાગ્રાંથને બદલ ે કોમ્પ્લકે્ષ કોકરયોગ્રગફી ઓફ લલટરેચર 
ર્ણર્ગ. અંર્ેજી, કહન્દી અને ગજુરગર્ી સગકહત્ય વગાંચર્ગ. કોઈ પછેૂ કે ર્મગરો મગનીર્ો લખેક કોણ, ર્ો જવગબ આપર્ગ 
પરગસરનો પોઈરો વ્યગસમનુી.  

કમવ?  

ર્ત્વજ્ઞગની અને મહગન કફલોસોફર ડૉ. નરમસિંહ મહરે્ગ…મગરો નરસૈયો. 
ટગઈમ્સ ઓફ ઈન્ન્ડયગ વગાંચે અને લગયબ્રેરીમગાં જઈને ટેકમનકલ મેર્ેલઝન વગાંચે. 
શાંકરદગદગએ એમની છેલ્લી ઘડીએ દગદીનો હગથ પકડી પછૂ્ુાં "દુર્ગા, અમ્મર પહરેી મને મકૂવગ આવશે?" 

દગદીમગાંએ સજળ નેતે્ર આંખને ઈશગરે હગ કહી. દગદગનો દેહ શ્મશગન ભમૂી પર પહોંચે રે્ પહલેગ અમ્મર, વણેી અને લગલ 
ચગાંલ્લગ સગથે કરક્ષગમગાં પહોંચી ર્યગ. લચર્ગ ખડકગવી. મરૃ્દેહ લચર્ગ પર મકુગયો. મગથગમગાંની વેણી કગઢ્ી એમનગ પર્ 
પગસે મકૂી. હગથમગાં અન્ગ્ન લઈન ેપ્રદલક્ષણગ કરી. પછી એ અન્ગ્ન અન્ગ્નદગહ મગટે કકકલગ કલ્યગણજીને આપ્યો. લચર્ગની 
ભસ્મ એક પકડકગમગાં લઈ લીધી. રોજ મોટગ લગલ ચગાંદલગની વચ્ચ ેનગનો ભસ્મનો ચગાંલ્લો કરર્ગ.   

જીવન જોવગની, જીવવગની અને મગણવગની એની દૃન્ષ્ટ અન્યો કરર્ગ કાંઈક જૂદી જ હર્ી. દગદગનગ મતૃ્ય ુપછી 
આક્રમક સ્વભગવમગાં હળવગશ આવી હર્ી.  

એક કદવસ ટપડુગએ કહ્ુાં "દગદીમગાં અમે એક ‘મવજ્ઞગન-મવચગર ક્લલબ’ શરૂ કરી છે.જીવન સગથે સાંકળગયલી દરેક 
વસ્તઓુને વૈજ્ઞગમનક મલૂ્યોથી ર્પગસવી અને નગની પત્રીકગ સ્વરૂપે મવચગરો રજુ કરવગ.” અને દગદીમગાંનગ આમશર્ મળ્યગ. 
“આર્ો મને ઘણુાં ર્મશે. હમણગાં મગરગથી કાંઈ વાંચગત ુાં નથી. આજની ઘણી ટૅક્લનોલોજી મગરગ ભેજામગાં ઉર્રર્ી નથી. 
જુવગનીયગઓ પગસે નવુાં નવુાં મશખવગનુાં મળશે. દર રમવવગરે મગરે ત્યગાં જ ભેર્ગ થજો. અને સગાંજે જમીને છૂટગ પડીશુાં.” 

દગદીમગનો ભ્રમ પહલેગ રમવવગરે જ ભગાંર્ી ર્યો. ટપડુગએ નગન્સ્ર્કોનો શાંભમેુળો ભરે્ો કયો હર્ો. બસ માંકદરો 
ર્ોડો અને સાંડગસ બનગવો. ભર્વગનને ભગાંડવગનુાં અને કરવગજો સગમે ભસવગનુાં  જ કગમ કરર્ગ. દુર્ગામગની ભકુૃકટ ચડવગ 
મગાંડી પણ ક્રોધ પર અંકુશ રગખ્યો.  

“દગદીમગાં ર્મગરો શો અલભપ્રગય છે.” પરભગ ર્ોરનગ આધમૂનક દીકરગ પરેશે મવવેકથી પછૂ્ુાં. 
“દીકરગ ર્ગરી વગર્ પચગસ ટકગ સગચી છે. ર્ન ની સ્વસ્થર્ગ મગટે શૌચગલયની જરૂર છે રે્મ મનની સ્વસ્થર્ગ 

મગટે માંદીરની જરૂર પણ ખરી જ. દરેક મોટગ માંકદરોમગાં હવે ર્ો આ વ્યવસ્થગઓ છે જ.” પરેશને સરૂ ચઢ્્ુાં. હવ ેર્ે એક 
દેશ નેર્ગ બોલર્ો હોય એમ લવગરે ચઢ્યો. “આપણગ ર્ગમડગઓમગાં લોકો જાહરેમગાં લઘશુાંકગ ગરુુશાંકગ કરે છે રે્ અટકવી 
જ જોઈએ.” 

“પરેમશયગ મગરી વગર્ ધ્યગનથી સગાંભળ. ત ુાં કહ ેરે્ ર્ગમમગાં આપણ ેચગર સાંડગસ બગાંધીયે. ચેરીટી બીર્ીન્સ એટ 
હોમ. ર્મે આઠ જણગ જેટલી રકમ કગઢ્ો રે્ટલી કુલ રકમ મગરી.”  

“દગદીમગ હુાં ર્ો ર્રીબ બ્રગહ્મણનો દીકરો. મન ેએ ન પોર્ગય.” ધીમે ધીમ ેબધગએ જાર્ જાર્નગ બહગનગ કગઢ્વગ 
મગાંડયગ. દગદીમગ મલકગર્ગ રહ્યગ. ચગલો બધો જ ખચો મગરો. પરેશ એક જવગબદગરી ર્ગરી. ર્ગરે દરરોજ સગાંજે રે્ ર્ગમમગાં 
જઈને ચગર સાંડગસ ઘસીન ેસગફ કરી આવવગનગ. ભગડનેગ મગણસો નહીં. ર્ગરે જ એ જનસેવગનુાં કગમ કરવગનુાં.કરશેને 
દીકરગ? ર્ગરગથી ન જવગય ત્યગરે મગરો ટપડુો જશે.”  

ટપડુગએ મક્કમપણ ેજણગવી દીધ.ુ “નો વે.   આઈ ડોન્ટ હવે ટગઈમ ફોર શીટ ક્લલીમનિંર્. આઈ વૉન્ટ ડુ શીટ્સ 
ક્ક્લલમનિંર્.”   
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બધગએ ર્ેં ર્ેં ફેં ફેં કરવગ મગાંડય.ુ રે્ કદવસની સભગ ત્યગાં જ પરૂી થઈ. ત્યગર પછી પરેશ કોઈ કદવસ દેખગયો જ 
નહીં. 

થોડી મમટીંર્ોમગાં ધગમમિક સગમગજજક કરવગજો પર મગરો ચગલ્યો. દુર્ગાદગદી એ વગર્ો દરમ્યગન બહગર કહિંચકગ પર 
આવીન ેબેસર્ગ. એક જૂવગમનયગએ દગદીમગને બહગર આવીને ચચગામગાં ભગર્ લઈને મગર્ાદશાન આપવગ જણગવ્યુાં લેવગ 
કહ્ુાં.  

“લોકોએ શુાં કરવુાં એનગ બરગડગ પગડવગનુાં બાંધ કરો. મુાંર્ ેમોઢે્ ર્મગરે પોર્ગને જે અપનગવવુાં હોય ર્ે અપનગવો. 
મેં પોર્ગને જે કરવુાં હોય રે્ જારે્ જ કયુું છે. બીજાઓ મગરી મગન્યર્ગ પ્રમગણે કરે એવો આગ્રહ રગખ્યો નથી.” 

જર્દીશે બે ફોટગ બર્ગવ્યગ. એકમગાં ર્રીબ છોકરી હર્ી. બીજામગાં મશવલલિંર્ પર દૂધનગ ઘડગથી અલભરે્ક થર્ો 
હર્ો. એ ફોટગ એણે પગડયગ હર્ગ. 

દુર્ગાદગદીએ કહ્ુાં ‘ફોટગ નુાં ફોકસ બરગબર નથી.’  
‘દગદીમગાં, આમગનો સાંદેશ ર્મને ન સમજાયો?’   

‘નગ ભઈ, મને સમજાવને!’ 
‘આપણગ દેશમગાં ર્રીબોને દૂધનગ દશાન પણ નથી થર્ગ અને કેટલુાં બધુાં દૂધ પથરગ પર ઢ્ોળગય છે! આ 

અટકવુાં જ જોઈએ ર્મે શુાં મગનો છો દગદીમગ.’ 
‘બેટગ! એ પથરો નથી. કેટલગક ભગમવકોને મગટે ભર્વગન છે. ભર્વગન શબ્દ સમજવગને મગટે હુાં કે ત ુાં ક્લવોલલફગય 

નથી. હવે ફોટગની વગર્. ર્ેં જ એ બન્ન ેફોટગ લીધગ હર્ગ ને?’ 

‘હગ.’ 
‘ર્ેં એ લોકોને દૂઘ રેડર્ગ અટકગવ્યગ કેમ નહીં?   લગકડી લઈને ઝપેટી નગાંખવગ હર્ગન!ે’ 
‘નગ બગ એ ર્ો હુાં ન કરી શકુાં હુાં ર્ો મગત્ર લોકોને સદેશ જ આપવગ મગાંગુાં છાં.’ 
‘બહ ુસરસ વગર્ છે ર્ગરી. ફોટગ પગડયગ ત્યગરે ર્ગરગ ર્જવગમગાં પૈસગનુાં પગકકટ હત ુાં ને?’ 

‘હગ દગદીમગ.’ 
‘જો એમગાંથી ર્ેં ર્ગરે ઘર પહોંચવગ જેટલગ પૈસગ રગખીને બગકીનગ પેલી છોકરીને આપી દીધગ હોર્ ર્ો એ 

છોકરીને કેટલગ કદવસ દૂધ પીવગ મળર્?’   બધગ ચપૂ થઈને બેસી રહ્યગ. 
‘દગદીમગાં એક બગજુ ર્મે સધુગરગવગદી ર્ણગવ છો અને ર્મે ભર્વગન અને આત્મગ પરમગત્મગમગાં પણ મગનો છો?’ 

દગદીમગાં એ ઉત્તર આપ્યો. 'હગ' હુાં નગની હર્ી ત્યગરે મગનર્ી હર્ી. ટીનૅજર હર્ી ત્યગરે ન્હોર્ી મગનર્ી કોલજૅમગાં 
જેમ જેમ કૅમેસ્રી, કફઝીકસ અને બગયોલોજી શીખર્ી ર્ઈ રે્મ રે્મ કુદરર્ અને મનયાંર્ગ ને સ્વીકગરર્ી થઈ. ૧૯૩૦-૩૫ 
કરર્ગાં આજે જેમ જેમ વજૈ્ઞગમનક કરસચા થગય છે વગસ્ર્મવકર્ગની જ કર-સચા છે. પલૅનેટ્સ અને મેનમેઈડ સૅટેલગઈટસ, 

આપણી મમલ્કીવે ર્ેલેક્ષી અને એવી એનેક ર્ેલકે્ષીઓ અન્સ્ર્ત્વમગાં છે. એ અન્સ્ર્ત્વ પરુવગર કરનગર મગનવી જ છે. એક 
બગજુ સમગ્ર બ્રહ્મગાંડ એની લગખ્ખો ર્લેેક્ષીઓ સગથે કોઈ એક અજ્ઞગર્ મધ્યલબિંદુની આજુબગજુ ફરી રહ્ુાં છે. કેવી અદભરૂ્ 
કુદરર્ છે? અને બીજી બગજુ કાંપગઉંડ અને એલલમેન્ટસ એનગ પ્રોટોન ન્યરુોન અને આજુબગજુ જૂદી જૂદી ઓરલબટ્સમગ 
ફરર્ગ ઈલેકટોન. ઈલેકરોનની ઓલબિટ્સ બદલગર્ગ ઉત્પન્ન થર્ી મહગશન્ક્લર્, આ બધગમગાં સમજાર્ી, નસમજાર્ી દરેક 
વસ્તમુગાં મને ભર્વગન દેખગય છે. ન સમજનગરને મગટે પૌરગલણક કથગનગ પગત્રો ભર્વગન છે. કેટલગકને મગટે જીવન 
જીવવગનો કગલ્પમનક અદૃશ્ય આધગર છે.’ 
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‘મવજ્ઞગન પ્રત્યેનગ અહોભગવને મેં ભર્વગન બનગવ્યગ છે. કોઈ મશલ્પને હુાં ભર્વગન મગનીને કુદરર્નો આભગર 
મગનુાં છાં. ર્મને ખબર છે ખરી કે ર્મગરગ મપર્ગનગ મવયામગ રહલેગ શકુગણઓુમગાંનગ એક સરખગ DNA  મગાં પણ જૂદી પેટન્સા 
અને હોય છે. અંડને ફલીર્ કરનગર શકુ્રગણ ુને બદલે બીજુ ાં શકુ્રગણ ુહોર્ ર્ો ર્ગરે બદલે કોઈક બીજુ ાં જ બગળક જન્મ્યુાં 
હોર્. ર્ગરગ અન્સ્ર્ત્વ મગટે ભર્વગનને સમજ અને આભગર મગન.’ 

બધગ બગઘગની જેમ દુર્ગાદગદીને સગાંભળર્ગ રહ્યગ. નર્ો રે્ઓ દગદીમગાંને સમજી શક્ગ કે ન ર્ો દગદીમગાં રે્મને 
કગાંઈ સમજાવી શક્ગ.   

ટપડૂગની દશ વર્ાની ડોલી પોળમગાં રેર્ીનગ ઢ્ર્લગ પર મહલે બનગવર્ી હર્ી. એક મકગનમગાં સમગરકગમ ચગલતુાં 
હત ુાં. થોડગ મસમેન્ટનગ નગનગ પથ્થરગ પડયગ હર્ગ. દગદીમગાં એ બમુ પગડી. 

‘એઇ ડૉલીઇઇઇ...જરગ પલેો પથરો આપીજાને બેટી.’ 
ડોલી પથરો લઈ આવી. 
‘બેટી જા એને નળ નીચે ધોઈને એનગ પર ફૂલ મુાંકીને દેરગસરમગાં મુાંકી દે.’ બધગને ડોસીનુાં ર્ગાંડપણ સમજાયુાં 

નહી. 
દગદીમગએ ચગલ ુરગખ્યુાં " જુઓ આ પથરગમગાં મને ભર્વગન દેખગય છે. આમગાં રેર્ી છે. આમગાં કેમસયમમસલીકેટ, 

એલ્યમુમનમ અને ફેરસનગ પણ ક્ષગરો છે. જો ર્ગરગમગાં ર્પગસ કરવગની આવડર્ કે જ્ઞગન ન હોય ર્ો બીજા જે કહ ેરે્ જ 
ર્ગરે સમજવુાં પડ.ે દરે’ક સમજ ર્ેની મેન્ટલ સરકીટ પર આધગર રગખે છે. આન્સ્ર્કર્ગ નગન્સ્ર્કર્ગ જારે્ અનભુવવગની 
વસ્ત ુછે. ર્મે ર્ો બકુ્ધ્ધને કચરગ પેટીમગાં નગાંખીને ધમાગરુુ કે કોઈ નગન્સ્ર્કની પગછળ ઘટેગની જેમ બેં બેં કરર્ગ આંખ 
બાંધ રગખીને ચગલ્યગ કરો છો.’  

પછી હસર્ગ હસર્ગ કહ્ુાં ‘આ મગરો ટપડૂો ધગમમિક નથી પણ હુાં જ્યગરે મરી જઈશ ત્યગરે અમગરગ કરવગજ મજુબ 
મ ૂાંડન કરગવશે જ. એનગ દગદગ ર્યગ ત્યગરે એ ર્ો મુાંડન કરગવવગનો હર્ો, મેં જ એને નગ કહી હર્ી.’ 

...અને ખરેખર બીજો રમવવગર આવે રે્ પહલેગ દગદીમગને ર્ગવ ભરગયો. એણે ખબૂજ સહજર્ગથી કહ્ુાં. ‘જાર્સ્યકહ 
ધ્રવુોમ ૃાત્ય,ુ’ હુાં મગરગ શકરને મળવગ જવગની છાં. એ કોઈક ર્ેલકે્ષીનગ કોઈક કણમગાં સાંર્ગયો હશે.’ 

 

મગરી અંમર્મ ઈચ્છગ પ્રમગણ ેજો ટપડૂો મ ૂાંડન કરગવે ર્ો મગરી મર્જોરીની ચગવી ટપડૂગને આપજો. દરનગ બધગ 
ઘરેણગ ટપડૂગને આપજો. જો ટપડૂગને આ શરર્ માંજુર ન હોય ર્ો બઘુાં માંકદરમગાં આપી દેજો. બ ે કદવસમગાં દગદીમગાંનગ 
અવસગનનો મવર્ગદ હળવો થર્ગાં ટપડૂગ પર ઘરનગ બઘગ જ સભ્યોનુાં મપયર  પે્રસર શરૂ થયુાં. હુાં હમણગ જ નવોસવો 
રેશનગલલસ્ટ થયો છાં. આવગ અથાકહન કરવગજોમગાં ર્ો દગદીમગાં પણ ન્હોર્ગ મગનર્ગ. આ ર્ો મને મગરગ ફે્રન્ડસ આર્ળ મને 
હલ્કો પગડવગની યોજનગ છે. મને ખબર છે અને ર્મને પણ ખબર છે કે દગદીમગ આવગ કરવગજમગાં મગનર્ગ જ નથી. મગરી 
મજાક ભરી કફલમ ઉર્ગરવગજ આવુાં કહી ર્યગ છે. આખી જીંદર્ી વકડલની આમન્યગ જાળવી અન ેદગદીમગની દગદગર્ીરી 
સહન કરી હજુ મયગા પછી એ પીછો છોડર્ગ નથી. જે કદવસે પપ્પગને ચગવી આપી ત્યગરથી ડોસી રોજ સ્વપનગમગાંયે 
આવીને મને હરેગન કરે છે.’  

ટપડૂો રૂમમગાં આંટગ મગરર્ો, ધમ્મ દઈને ખરૂશીમગાં બેસર્ો અને ફરીથી પર્ પછગડી બરગડગ પગડવગ મગાંડર્ો. 
એનગ મમ્મીને ર્ો બગની આજ્ઞગ એટલે આજ્ઞગ. 
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પપ્પગ કહરે્ગ 'ઈટસ  યોર ચોઈસ, આઈ હવેટુ ડુ વ્હોટ દગદીમગ સૅઇડ' ર્રલલકગ એને મવનવર્ી "પ્લીઝ જરગ ર્ો 
વ્યવહગકરક બનો. એક બગજુ ર્મગરગ વગાંકકડયગ વગળ અને બીજી બગજુ મર્જોરીમગનગ બે કકલોનગ ધરેણગ. ર્મને ર્મગરગ 
વગળની પડી છે. મને પણ કોલૅજમગાં હર્ી ત્યગરે ર્મગરગ વગળ ર્મર્ગ હર્ગ પણ હવે મર્જોરીમગાંનગ ઘરેણગ મને વધગરે 
ર્મે છે. દસ વર્ાની ડોલી ર્ગળી પગડીને કહરે્ી હર્ી “ડડેી, ઇફ ય ુકીપ ચૉટલી ય ુવડુ લકૂ લગઇક નગરદજી. ઓહ  મગય 
ર્ોડ. વેરી કડફરન્ટ .  બૉલ્ડ એન્ડ હને્ડસમ. ર્ો ફોર બૉલ્ડનેસ.”  
ટપડૂો પર્ ઠોકર્ો બૅડરૂમમગાં ભરગયો. 
આવુાંર્ો બગર રે્ર કદવસ ચગલ્યુાં. બીજી કોઈ લૌકકક મવમઘ ર્ો કરવગની હર્ી જ નહીં. દગદીમગની ઈચછગ પ્રમગણ ે
કલ્યગણજીએ ઘરડગઘરમગાં ગપુ્ર્ દગન કરી દીઘુાં હત ુાં. રોજનુાં જીવન રગબેર્ગ મજુબનુાં શરૂ થઈ ર્યુાં હત ુાં. દગદીમગનો જ 
આગ્રહ હર્ો. નગની ડોલી એની સ્વેચ્છગએ દગદીમગનગ ફોટગ અને એનગ ધરનગ દેરગસરમગાં દીવો કરી આવર્ી. ટપડૂગનગ 
ઉદ્વરે્મગાં કશો ફેર પડયો નહર્ો. 
છેલ્લે કદવસએ ર્રલલકગ એ રસ્ર્ો બર્ગવ્યો. 
રગતે્ર હુાં ર્મગરગ વગળ કગપીને શેવ કરી આપીશ. બગપજૂી ચગવી આપી દેશે. પછી રગર્ની કોઈ રેઈનમગાં વેકેશન મગટે 
ચગલ્યગ જઈશુાં. સમગધગન થઈ ર્યુાં. રગતે્ર બે વગગ્યગની રેઈનનુાં કરઝવેશન થઈ ર્યુાં. ર્રલલકગએ વગળ કગપી શેવ કયુું. 
ઘણગાં ર્ગબડગાં પડયગ. સોરી, સોરી કહરે્ગ ઘણુાં લોહી પણ વહગવ્યુાં. મમ્મી પપ્પગ મલકગર્ગ હર્ગ. ડોલી હગથમગાં આફટર શેવ 
લઈને ઉભી હર્ી. ટપડૂગએ બરગડો પગડયો ‘નો આફ્ટરશેવ ઈકડયટ. આઈ એમ બ્લીકડિંર્.’  
‘ડડે ય ુલકૂ હને્ડસમ .’ 
બધગ રગતે્ર દગદીમગની ર્ેજોરી પગસે ર્યગ.કલ્યગણજીએ ટપડૂગને મર્જોરીની ચગવી આપી..... 
મર્જોરી ખલૂી....ખગલી હર્ી....નીચેનુાં ચોરખગનુાં ખકૂ્ુાં....એમગાં એક નગનો આયનો અને કગાંસકી હર્ગ.... બગજુનુાં ખગનુાં 
નેખલૂ્ય.ુ..એમગાં ટપડૂગનગ જેવગ જ વગળની મવર્ એને બોમ્બેથી દગજીલીંર્ની પ્લઈેનની ત્રણ કટકેટ્સ હર્ી. ફોર મગય 
રેશનગલલસ્ટ ટપડૂગ... 
ર્રૂણકુમગર દેસગઈ ઉફે ટપડૂગને મગનમસક મછૂગામગાંથી બહગર આવર્ગ થૉડો સમય લગગ્યો.  
ટપડૂો ર્રલલકગ સગમે બરગડયો. ‘લે ખગધોને ઘરેણગનો લગડવો? મને બોડો બનગવ્યો.’  
ર્રલલકગ રસોડગમગાં ર્ઈ એક મોટો ડબ્બો લઈ આવી. ‘દગદીમગાં મને આ ડબ્બો આપી ર્યગ છે. જરગ ર્મે ખોલીન ે
જૂઓને!’  
....ટપડૂગએ વજનદગર ડબ્બો ખોલ્યો...સોનગનગ મસક્કગ અને જૂનગ વજનદગર ઘરેણગ.... અધધધધ.  
‘ઓહ  મગય ર્ૉડ...નો વન્ડર  સી કેન કરપ્ટ એન્ડ ડોમમનેટ એની વન.’ 
‘શુાં, ર્મે બધ્ધગ મને બૉડો કરવગનગ કગવત્રગમગાં સગમેલ હર્ગ?’   બધગએ હગમગાં મગત્ર હસર્ગ હસર્ગ મગથુાં હલગવ્યુાં. 
‘પપ્પગ મને ખબર છે કે ર્મે દગદીનગ ન બળેલગ હગડકગનો ભકૂો પકડકગમગાં છગનગ મગનગ લઈ આવ્યગ હર્ગ. એ પકડકગને 

ર્ાંર્ગ નદીમગાં નગાંખી ન આવુાં ર્ો મગરુાં નગમ ર્રૂણ, સોરી ટપડૂો નહીં. ભલે ર્ાંર્ગ મેલી થર્ી!! વીથ નો હરે ઓન મગય 
હડે.  મને ર્મગરી વીર્ની પણ જરૂર નથી. આઈ લવ ય ુદગદીમગાં...’ 
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