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પ્રવિણ શાસ્ત્રી 
shastripravinkant@yahoo.com 

 

                                                                  િાર્ાા # ૧૧ 

         

                 
 

     ચિત્કાર 

 

 "બેન ર્માર ું નામ શ ું?   સ્નેહલર્ા બહનેે લાગણી પિૂાક પછૂ્ ું. 
સ્નેહલર્ાબેન સામાજીક કાર્ાકર્ાા અને મહહલા પહરષદના પ્રમ ખ હર્ાું. પહરિાર સેિા સુંસ્થાનના અગ્રગણ્ર્ 

સ્થાપક અન ેસહાર્ક હર્ા. શ્રીમુંર્ અને સેિાભાિી હર્ા. અસહાર્ મહહલાઓને સહાર્ અને માગાદશાન પ ર ું પાડર્ાું.  
લોકો માટે રે્ઓ લર્ાબેન જ હર્ાું. 

આજે ર્ેમની સામે એક આધેડ િર્ની, ગ્રામ્ર્, શ્રમજીિી મહહલા બેઠી હર્ી. એમણે એન ું નામ પછૂ્ ું. 
 

"નામ ર્ો લખમી; પણ બધા લખી જ કે" 

"ર્મે ક્ાું રહો છો?,    લખીબેન!" 

"સિીન રોડની પછિાડ.ે"  
 

"ઘરમાું કોણ કોણ છે?" 

“ઘર? અમારે ઘર ના હોર્ બેનબા! નાન  છાપર ું છે. અમે ર્ઈણ જણા. હ ું, મારો હકકલો અને ડોહા.” 

 

“હકકલો અને ડોહા?  એ કોણ?” 

 “ડોહા… એ ર્ો મકનના બાપા. મારા હહરા. બિારાને દમ છે. ઉધરસ ખાર્ અને ડબલામા ગડફા કાઇડા 
કરે. મારા હકકલાએ ર્ો ડોહાને બીડી  આપ્પાની  સાફ ના કહલેી. પણ આખો જન્મારો બીડી પીધેલી એટલે જીિ 
િલખા મારે. મિૂી! મને દર્ા આિે. કોઈ િાર હકકલો ના હોર્ ત્ર્ારે છાનીમાની બે દમ મારિા દુંઉ.” 
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"અને બેન, હકકલો કોણ?" 

લખીની આંખ િમકી ઉઠી. 
 

 "એ ર્ો મારો દીકરો. એન  નામ ર્ો હકશોર, પણ અમને ર્ો હકકલોજ ફાિે. કાલેજના બીજા િરહમા છે. બેન! 
એ ર્ો બઉ જ ઉવસર્ાર છે હોં! સરકાર મફર્ ભણાિ,ે ને હામેથી પૈહા હો આપે. કાર્મ ફરસ કલાસ જ લાિે." 

 

લર્ાબેને લખીના ગૌરિ દાદ આપી. "અરે િાહ! બહ જ સરસ કહિેાર્."  
 

"ર્મારા ઘરિાળા મકનભાઈ?" 

લખીની આંખ ભીની થઈ ગઈ. 
 

 "મારા હોળ િરહ ેમકન હાથે લગન થૈલા. િરહ દાડામા ર્ો હકકલો થીર્ો. હકકલો છ મઈનાનો થીર્ો ર્ારે 
િાર દાડાના ર્ાિમા ભગિાને મકનને ઉપર બોલાિી લીધો. મકન છેલ્લે દાડ ેબબડલેો. મને કે ' કે, મારો ટેમ થઈ 
ગ્ર્ો. ત  ું હકકલાને લઈને નાર્રે જજે....પણ બેન! ડોહાન ું કોણ?  મેં બીજો ભિ નઈ કઈરો."  

લખીથી રડાઈ ગય ું. કોરા કપાળ પર પરસેિો જામ્ર્ો હર્ો.  
એટલામાું એક છોકરી ટૅબલ પર બે આઈસહિમ પ્લેટસ મ કી ગઈ. 
"લખીબેન લો, આઈસહિમ ખાઈ લો. બહ  ગરમી પડ ેછે. ઠુંડા થઈને પછી િાર્ો કરીએ." 

લખીએ ખ બજ સુંકોિ સાથે આઈસ્ક્સ્િમ લીધ ું. 
 

 લર્ાબેન લખીન ેજોર્ાું રહ્યા. શ્ર્ામળો પણ આકષાક િહરેો. જાણ ેકાળા આરસન ું કલામર્ વશલ્પ. આઈસ્ક્સ્િમ ખાર્ાું 
ખાર્ાું ર્ેઓ શૉ-કૅઇસમાુંની ખજૂરાહોની કાળી પ્રવર્માઓ સાથે લખીને સરખાિી રહ્યા. 

આઈસહિમને ન્ર્ાર્ અપાઈ ગર્ો. િાર્નો દોર િાલ  થર્ો. લખી ટૂુંકા સિાલોના લાગણી સભર, લાુંબા જિાબો 
આપર્ી. લર્ા બહનેને એ ગમ્ય ું.  

“લખીબને, ર્મે એકલા આવ્ર્ા છો કે સાથે કોઈક આવ્ય ું છે?” 

 

“કરસનની હરક્ષામા આિલેી. એ બા'ર હરક્ષામા બેઠો છે.” 

 

લર્ાબેને છોકરીને બોલાિી હરક્ષામા આઈસ્િીમ પહોંિાડિા સિૂના આપી. 
 

“હાું! ર્ો આ કરસનભાઈ કોણ?્” 

 

“એ ભ ૂુંડાને લીધેજ આ મોંકાણ થઈ છે ને!”  
નીચ ું જોઈને એ બોલર્ી અટકી ગઈ. થોડી ક્ષણો વનિઃશબ્દ પસાર થઈ. 

 

“એ કોણ?  એણે શ ું કય ું?” 
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 “કરસન,   એ મકનના દોસ્ર્ાર ભીખ ભઈનો દીકરો. જા'રે હકકલો જનમો ર્ા'રે રે્ પાુંિ છો િરહનો ઓ'હ.ે અર્ારે ર્ો 
હાુંડ જેિો  બા'િી, ર્ેિીહ નો થીર્ો ઓહ.ે બાજ માું જ એન ું છાપર ું છે. ખાસ્સ  મોટ્ટ ું અને બઊ સરસ. એકલો જ છે. હરક્ષા િલાિે 
છે. મને કૅ,  ઉં ર્ો નઈ ભઈણો પણ કાકી, હકકલાને ભણાિજે.” 

 “કરસન બઉ ભલો. મારા ડોહાને હાર  દિા લઈ આિે, હકકલાને કાલેજ મ કિા જાર્. ભાડ ું છોડીને લેિા હો જાર્. 
બાજ ની દ કાનમાુંથી દોરડ ું ખેંિીને એના છાપરામાું લાઈટ હો કરેલી. હકકલાને લેસન કરિાજ સ્ર્ો!  
એક દાડો પેલા સ લેમાન લારીિાળાએ મારા પર ગુંદો ઈસારો કરેલો. કરસનને ખબર પડી. એણે હફલમમાું આિે ર્ેમ રે્ને 
મારી મારીને ઢીલો કરી દીધેલો.” 

“ઊં નઈ ઓઊં ર્ા'રે ડોહાન ું ધીર્ાન રાખ.ે” 

  “હિારે િાર ઘરના કામ કર . પગાર અને ખાિાન . અમને ર્ઈણ જણને કેટલ ું જોઈએ! કરસન બિારો એકલો. કાર્મ 
લારી પરન  કે લોજન ું ખાર્ ર્ો માુંદો પડનેે!   હિાર હાુંજ અમારી હાથે જ ખાઈ લે.”  
 “ઉં એને કાર્મ કે'ર્ી ' અલા, ત ું ર્ો એકટર જેિો ગોરો છે. કમાર્ છે. પણૈી જાને!  રોટલા ધડનારી લાિી દે. કાું હધૂી 
આિો છકડો રે'િાનો? “ 

 “મ ૂુંઓર્ો મને કે,  ત ું મારી હાથે નાર્ર  કરે ર્ો ર્ને પૈણ ું. પણ આર્ો હકકલાને ન'ઈ ગમે એટલે બોલર્ો નથી.” 

“મેં ર્ો કીધ ું  ભ ૂુંડા, ઊં ર્ો ર્ારી માું જેટલી છું…. મારામાું હ ું ખાિાન ું?....  બિારો નીચ ું જોઈ ગરે્લો.” 

 

“એક દા’ડો બપોરે ખાિા આિેલો. મને કપડા બદલર્ા, અડધી ઉઘાડી જોઈ લીધી.” 

નીચ ું જોઈને ખાર્ા ખાર્ા મને કે'  'ઈ કાલે રામલો મન ેએક ર્બેલામાું હફલમ જોિા લઈ ગઈલો. બઉ ગુંદી હર્ી. મનેર્ો કુંઈ 
કુંઈ થઈ ગય ું. એમાુંની બૈરી કરર્ા ર્ો ત ું બઉ હારી દેખાર્ છે. કાકી મને એકિાર ર્ારી હાથે હિૂા દે. એક જ િાર. પછી બીજી 
િાર નઈં કઉ. મનખો બઉ ઉભરે છે.” 

 

“મને દર્ા આિી. મકન જીિર્ો હોર્ ર્ો આર્ો રોજન ું હોર્. મકન હાથે ના દા'ડા મને હો ર્ાદ ર્ો આિે જ ને! 
કરસનીર્ો ર્ો એકજ િાર માુંગ ેછે. 

“મેં કીઘ ું ' િાલ ભ ૂુંડા…. ર્ારે છાપરે!   મને ધરાઈને ખાઈ લેજે.” 

 

..... “અમ ેકપડા કાઈડા,..બે મોડા,...બે છાર્ી,...બે પેટ,...િાર પગ, ..ભેગા થીર્ા. મે પણ સ ખના િાર િાર ઓડકાર 
ખાધા....કરસન ઉંઘી ગીર્ો, ને હ ું એને માથે હાથ ફેરિીને મારે છાપરે ગઈ. ર્ે રારે્ અમે બધાએ સરસ આઈસ્ક્સ્િમ ખાધ ું, ર્મે 
આજે ખિડાઈવ ું રે્વ ુંજ.” 

“પુંદર દાડા પછી ટે'મ થઈલો પણ હ ું માથે નઈ બેઠી. મને થય ું,  ' હાસ, ઉંમર થઈ. બુંધ થઈ ગ્ય . હિ ેવનરાુંર્. પણ 

થોડા દાડા પછી ઉબકા આિિા માઈડા. મને લખ્ખણ હમજાર્ા. કરસનીઆને િાર્ કરી.”  
બીજે દાડ ેએણે મને બાટલી આપી. કે' કે કાકી મને ર્ારો વપશાબ આપ.  
મેં ર્ો આઈપો. 
“સાુંજે એણ ેકીધ ું,  ‘કાકી ર્ને મઈના છે.”  

 

“મારા ડોહા, મારો હકકલો, મારો હકકલો બીજાને હ  મોડ  બર્ાડ!ે એના દોસ્ર્ારો હામે ઉં કેિી ભ ૂુંડી લાગ ! બધા મને હ ું  
કેહ!ે”  

“મને િક્કર આિી ગર્ા.”  
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મેં કીધ ું  "કરસન ત  મને દાકર્રને ર્ાું લઈ જા."   
મેં ગીર્ાબેન દાકર્રને કીધ ું  "આ પાડી દો. હ ું ર્ો રાુંડલેી છું "  

 

“મને ર્પાસી. મને કે' બધ ું કાર્દેસર કરવ ું પડ.ે મોટો ખિો પણ થાર્. સૌથી પહલેા ર્મે લર્ા બેનને િાર્ કરો. એ 
ર્મને સારી સલાહ આપશે. મદદ પણ કરશે.”  

"એટલેજ ર્ો ર્મારી પાસે આિી. ર્મે જ કો! હિે મારે હ ું કરવ ું?” 

સ્નેહલર્ાબેને ઊભા થઈ લખીને માથે હાથ ફેરવ્ર્ો.  
“બહને ગભરાિાની જરૂર નથી. સૌ સારાિાના થઈ રહશેે. ર્મારી મ ુંઝિણ સમજી શકાર્ એિી છે. અમારી સુંસ્થા 

ગભાપાર્ન ેસમથાન આપર્ી નથી. પણ, ર્મે થોડી વધરજ રાખો. બાળક આિિા દો. અમે ર્મને આવથિક મદદ કરીશ ું. દિા 
બીજી જરૂરી સગિડ પણ થશે. હ ું આિનાર બાળકને દત્તક લેિડાિિાની વ્ર્િસ્થા કરી આપીશ. ર્મે જીિ હત્ર્ાના પાપમાુંથી 
બિી જશો. જર રિાળા એક દુંપર્ીનો ખાલી ખોળો ભરાશે.” 

“બેન! ર્મે માનો એટલાું ર્મે ઘરડા નથી. ર્મે હજ પણ જ િાન છો. ર્મે કુંઈ પાપ નથી કય ું. પેટને અન્નની ભખૂ હોર્ 
છે. માણસને માણસની ભખૂ હોર્ છે. શરીરને શરીરની ભખૂ  હોર્ છે. જીિ છે ત્ર્ાું સ ધી ભખૂ ર્ો રહિેાનીજ. મર્ાાદામાું, સમજ 
પિૂાક ભખૂ સુંર્ોષાર્ ર્ો જીિન િહતે  ું રહ.ે િહાલ ું માણસ મળે ર્ો સાિિેર્ી રાખીને આિેલા ઉભરાને શાુંર્ કરિામાું કાુંઈ જ 
ખોટ ું નથી. જમાનો બદલાર્ો છે. ર્મને સલામર્ રસ્ર્ાઓની અને બીજા રોગ ન થાર્ રે્ની કાળજી રાખર્ાું વશખિીશ ું.” 

 “ર્મે મને દસ હદિસ પછી પાછા મળિા આિજો. હ ું બધી વ્ર્િસ્થા કરી મ કીશ. જરાપણ ચિિંર્ા કરશો નહીં.” 

 

લખી વનરાશ થઈ ગઈ. લથડર્ા પગે બહાર નીકળી. બહાર કરસન હરક્ષામાું રાહ જોર્ો બેઠો હર્ો.  
'કાકી બધ ું બરાબર છે ન?ે'  'કાકી છાપરે જર્ા પે'લા હોટલમાું કુંઈ ખાવ ું છે?' 

'ના! ભખૂ નથી. મને મુંછી ડોહીને છાપરે મેલીને ત  ું ધુંધાએ જા. હકકલાને ટે'મસર લઈ આિજે.' 
 

હરક્ષા મુંછીડોસીને છાપરે ઊભી રહી. લખી છાપરામાું ગઈ. 
 

'મુંછી! મને પાડી નાખિાન ું ઓહહડય ું આપ.' 
“ઈ કોણ?”   ડોસીએ આંખ પર હાથન ું છાજલ ું કરર્ાું પછૂ્ ું  " કોણ?,.. લખી?" 

"આટલા િરહ નઈ ને આ ઊંમરે?   કોન  છે?   કેટલા થર્ા?" 

"એ બધ ું પછી કે'િા. "પૅ'લા મને કડક ઉકાળો આપ." 

"હારી, મરદની જાર્. લેંઘા િડાિી ને િાલર્ા થાર્. ભોગિિાન ું ર્ો અ'સ્ત્રી ને જ ને!" 

 

મુંછીડોસી બબડર્ાું બબડર્ાું ઉઠી અને ચલૂા પર ર્પેલીમાું પાણી મ ક્ ું. પટારામાુંથી બ-ેત્રણ ડબ્બા કાઢ્ાું. ર્ેમાુંનો 
પાઉડર પાણીમાું નાુંખ્ર્ો. એક ડબ્બીમાુંથી કોઈક બીર્ાું જેિા દાણા િાટીને નાુંખ્ર્ાું. ર્પેલીમાુંન  ું પાણી અડધ ું થર્ાું, ઉકાળિાન ું 
બુંધ કય ું. બસ ઉકાળો ર્ૈર્ાર થઈ ગર્ો. 
" આ લઈજા. રાર્ના ઠરી જાર્ પછી અલાિીને અડધ ું હરૂ્ા પે'લા પીજે.  બાકીન ું હિારે દા'ડો િડ ેપછી પીજે. ર્ેં કીધ ું એટલે 
કડક બનાિેલો છે." 
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....રાર્ પડી.... લખીએ બધોજ ઉકાળો એક સાથે ગટગટાવ્ર્ો....મળશ્કે અસહ્ય શળૂ ઊપડ્ ું...િેદના િીસાિીસ દ્વારા 
જાહરે થઈ ગઈ...બધા જાગી ગર્ા...ડોસો ખસર્ો ખસર્ો,  લખી પાસ ેઆવ્ર્ો. રે્ના માથે હાથ મ ૂુંકર્ાું પ છ્ ું, "લખ ડી, ર્ને હ ું 
થાર્ છે?" 

હકકલો અને કરસન પણ આજ બાજ  બસેી ગર્ાું. "કાકી ર્ને હ ું થાર્ છે?" 

હકકલો ગભરાઈને રડર્ો હર્ો.  “માું! ડૉકટરને બોલાઊં?  માું, િાલ હૉસ્સ્પટલ જઈએ. હ ું ઍમ્બ્ય લન્સ બોલાઊં." 

 

"ના, ના, હરક્ષામાું જ પહોંિી જઈએ" 

 

"હિે કુંઈ અરથ નથી... મારો ટૅ'મ થઈ ગ્ર્ો... મકન મન ેઉપર બોલાિે છે... દીકરા… હકકલા!... ભણીને મોટ્ટો સાહબે 
થજે... કરસનીઆ! ત  ું મારા ડોહાને ને મારા હકકલાને હાિિજે!.... િૅ'લો િ'ૅલો, પૈણી જજે!” 

અસહ્ય િેદનાની િીસો... ર્ડફડાટ્..ડોસો અને હકકલો ગભરાર્ા હર્ા...કરસનને કુંઈ ખ્ર્ાલ આવ્ર્ો. એ ધ્ર જર્ો હર્ો. 
....અરે ઓ!... મારા આથ પકડો!... ઓ ભગિાન!... ઓ મારી માું!” 

...એક અસહ્ય િલોપાર્...એક િેદના ભરી િીસ...ચિત્કાર સાથે ભીની ગોદડી પર કુંઈક "લોિા જેવ ું પડ્ ું...લખીની િેદના 
અને શ્વાસ શાુંર્ પડી ગર્ાું...ફાટેલી આંખો દ્રષ્ટીહીન હર્ી... 
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