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કૉલેજમાાં નવા આવલેા 

પચાસવવષિય મનોવવજ્ઞાનના 
પ્રાધ્યાપક પ્રો.શ્વરે્ાાંગ પરુોહિર્ 
કોલૅજ લાયબ્રેરીમાાં બેસીન ેકાંઈક 
વવચારર્ા િર્ા. એકલા જ િર્ા. બે 
ચાર છોકરા છોકરી અભ્યાસના 
બિાના િઠેળ પે્રમગોઠડી માણર્ા 
િર્ા. પ્રો. શ્વરે્ાાંગ આજુબાજુના 
વાર્ાવરણથી સાંપણૂા અલલપ્ર્ 
િર્ા.  વવદ્વાન િર્ા પણ પોર્ાના 
કોલૅજના પ્રવચનોને બાદ કરર્ા 
વમર્ભાષી િર્ા. બીજા સાથે ખબુ 
જ મયાાહદર્ વાર્ કરર્ા અન ે
િાંમેશાાં પોર્ાની જાર્ સાથે 

મનોમન વાર્ો કરર્ા રિરે્ા.   

એક જ સ્થળ પર સ્થલગર્ 

થવાનુાં રૂચતુાં ન િત ુાં. દર બે 
ચાર વષે શિરે અને કોલૅજ 
બદલર્ા રિરે્ા.  નવા સત્રથી 
િમણાાંજ આ કોલૅજમાાં જોડાયા 
િર્ા. લગ્ન કરીને સાંસાર 
માાંડવાની જરાએ ઈચ્છા થર્ી 
ન િર્ી. એકલવાયુાં જીવન સદી 
ગયુાં િત ુાં. વાાંચવુાં, વવચારવુાં, કે 
ક્યારેક કાંઈક લખવુાં. એમના 
ત્રણ સ્થળો. કોલૅજ લાયબ્રેરી, 
પોર્ાના નાના ફ્લેટની બાલ્કની 
કે કોઈક નાના બગીચાનો 
બાાંકડો. સમયાનસુાર સ્થળો 
બદલાર્ા રિરે્ા, પણ મનોસષૃ્ટટ 
ર્ો એજ રિરે્ી. 

િાંમેશાાં એક પ્રશ્ન માનસ 

માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટટએ સ્વની 
સાચી ઓળખ આત્મવવશ્વાસ 

માટે જરૂરી છે. અને 
ઓળખના જદૂા જુદા સ્વરૂપ 

ચચ્યાા િર્ા. કૌટુાંલબક, 

સામાજજક, ધાવમિક, આવથિક એ 
બધી ભૌવર્ક ઓળખ િર્ી. 
પણ મગજના એક ખણૂામાાં 
ભાંડારાયલી સ્વની સાચી 

આંર્ર ઓળખ જ 
વ્યક્તર્ત્વનુાં ધડર્ર કરે છે 

એવી મીમાાંસા પણ થઈ 
િર્ી. 
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પ્રદલિણા કરર્ો રિરે્ો "હુાં કોણ?" 

ગયા મહિનામાાં મનોવવજ્ઞાનના 
વવદ્યાથીઓન ેર્ેમણ ેસેલ્ફ આઈડને્ટીટી વવશે 
શીખવ્યુાં િત ુાં. એના પ્રવચનોમાાં અનેક વવદ્વાનોના 
સાંદભો ટાાંક્યા િર્ા.   અત્યારે એઓ લાયબ્રેરીમાાં 
પસુ્ર્ક વાાંચર્ા ન િર્ા પણ પોર્ાના 
આંર્રમનની શોધ કરર્ા િર્ા. હુાં કોણ?  

ત્રણ હદવસ પિલેા પ્રોફેસરે સેલ્ફ 
આઈડને્ટીટી જજનેહટક 
ઇન્ફયઅુન્સ,  અને ડી.એન.એ. 
વવશે પણ ચચાા કરી િર્ી.  અને 
ત્યારથી "હુાં કોંણ?" ની ર્ેમની 
પોર્ાની આકાાંિા વધ ુર્ીવ્ર બની 
િર્ી.  આમ ર્ો એ જગ જાિરે 
વાર્ િર્ી. પ્રોફેસર શ્વરે્ાાંગને, 

માંહદરના વવધરૂ પજૂારી 
આત્માનાંદ પરુોહિરે્ જ ઉછેયો 
િર્ો. એમને પોર્ાન ેજ પોર્ાના 
જન્મદાર્ા વવશે ખબર ન િર્ી. 
પરુોહિર્ ર્રીકેની ઓળખ 
આત્માનાંદે જ આપી િર્ી. પોર્ે 
અને સમાજે શ્વરે્ાાંગને 
આત્માનાંદના પતુ્ર ર્રીકે સ્વીકારી 
લીધો િર્ો.  

પાલક વપર્ાએ માંહદરમાાં આવર્ા ધવનક 
ભતર્ો પાસે દાન મળેવી એને ભણાવ્યો િર્ો. 
યવુાનીમાાં આવ્યા પછી એમણે બાપનેૂ ઘણી વાર 
પછૂ્ુાં િત ુાં પણ એમની પાસે પણ કોઈ જવાબ ન 
િર્ો. વધ ુપ્રશ્ન થર્ા ર્ો બાપનૂી આંખ ભીની થઈ 
જર્ી. બાપ ુકિરે્ા ‘દીકરા મારામાાં બાપ અને માાં 
બનવામાાં ક્યાાં કસર રિી ગઈ કે ર્ારે આવો 
સવાલ કરવો પડ ેછે.’  બસ ત્યાર પછી શ્વરે્ાાંગે 

બાપનેુ દુુઃખ ન થાય માટે એમને પછૂવાનુાં બાંધ 
કરી દીધુાં િત ુાં. છર્ાાં પણ "હુાં કોણનો" નો કીડો 
મગજને કોર્યાા કરર્ો િર્ો. બિારથી સ્વસ્થ 
દેખાર્ા પ્રોફેસર આંર્હરક હડપે્રશનથી પીડાર્ા 
િર્ા. આજે પચાસની ઉમ્મરે રે્ અપરણીર્ િર્ા.  
એકલવાયા િર્ા. નજર સામે પસુ્ર્ક િોવા છર્ાાં 
કાંઈક ન છપાયલુાં જ વાાંચર્ા િર્ા, ર્ાંદ્રાવસ્થામાાં 
પોર્ાને ભલૂીને કાંક બીજુ ાં જ શોધર્ા િર્ા. અત્યારે 

પણ એવી જ ક્સ્થવર્ િર્ી. 
‘સર, આપની સાથે વાર્ 

કરી શકુાં? આપન ેહડસ્ટબાર્ો નથી 
કરર્ીને?’   એક પોસ્ટ ગ્રેજુએટ 
વવદ્યાથીનીએ સ્કટૂી પર આવીને 
િાાંફર્ા િાાંફર્ા વવચાર મગ્ન 
પ્રોફેસર પર પ્રશ્નનો ઘા કયો. 

 

‘નો..નો…. ત ુાં નર્ાશા ર્ો 
નિીં?  બોલ શુાં કામ પડ્ુાં?  

સબ્જજેતટમાાં કાાંઈ મશુ્કેલી છે?’ 

‘ના સર! ર્મ ેઆવર્ી 
કાલે મારે ત્યાાં આવી શકો? મારા 
નાનીમાાં આપન ેમળવા માાંગે 
છે.’ 

‘ર્ારા નાનીમાાં?  એટલે 
ર્ારા મમ્મીના મધર?  મને ક્યાાંથી  ઓળખ?ે  મારુાં 
શુાં કામ પડ્ુાં?  ર્ાંદ્રાવસ્થામાાંથી જાગીને 
ગુાંચવાયલા પ્રોફેસર શ્વરે્ાાંગે પ્રશ્નોનો મારો 
ચલાવ્યો. 

‘ના. નાનીમાાં આપને ઓળખર્ા નથી. હુાં 
િાંમેશાાં એમને મારા વમત્રો અને કોલેજની વાર્ો 
કરર્ી રહુાં છાં. વમત્રો પ્રોફેસરો મને મળર્ી દરેક 
નવી વ્યક્તર્ની નામ સાથે ઓળખાણ આપર્ી રહુાં. 

કિરે્ા ‘દીકરા મારામાાં બાપ 
અને માાં બનવામાાં ક્યાાં કસર 

રિી ગઈ કે ર્ારે આવો 
સવાલ કરવો પડ ેછે.’  બસ 
ત્યાર પછી શે્વર્ાાંગે બાપનેુ 
દુુઃખ ન થાય માટે એમને 

પછૂવાનુાં બાંધ કરી દીધુાં િત ુાં. 
છર્ાાં પણ "હુાં કોણનો" નો 
કીડો મગજને કોર્યાા કરર્ો 

િર્ો. બિારથી સ્વસ્થ 
દેખાર્ા પ્રોફેસર આંર્હરક 
હડપ્રેશનથી પીડાર્ા િર્ા. 



મારા નાનીમાાં પણ  ગ્રેજ્યએુટ થયેલા છે. મેં 
આપની અને આપ ેચચલેા વવષયની વાર્ો કરી 
િર્ી. રે્ઓ કિરે્ા િર્ા કે નામ કાંઈ પહરલચર્ લાગે 
છે. આત્માનાંદ પરુોહિર્ નામ કાંઈક જાણીત ુાં લાગ ે
છે. એઓ આપને મળવા ઈચ્છે છે. છેલ્લા દસ 
હદવસથી લબમાર પડી ગયા છે. અત્યારે એઓ ખબૂ 
લબમાર છે. મારા નાના ગજુરી ગયા પછી નાનીમાાં 
અમારી સાથે જ રિ ેછે. આપ આવશોન?ે’ એકી 
શ્વાસે નર્ાશાએ બધી માહિર્ી 
આપી દીધી. 

‘જરૂર આવીશ. બાપનેુ 
ઓળખર્ા વહડલના દશાનનો 
લાભ મળશ.ે રવવવારે આવુાં ર્ો 
અનકુુળ રિશેે?’ 

‘સર કાલે સવારે ન 
આવી શકો? નાનીમાાંના દેિનો 
િવે ભરોસો નથી. ડૉતટરોએ 
આશા છોડી દીધી છે.’ નર્ાશાની 
આંખો ભીની થઈ ગઈ. પ્રોફેસરે 
નર્ાશાના માથા પર િાથ 
ફેરવ્યો. ‘સારુાં. કાલે સવારે.’ 

નર્ાશાએ એડ્રસે આપ્યુાં. 
એની સ્કટૂી ઉડવા લાગી. વવચાર 
મગ્ન શ્વરે્ાાંગ ેઘરની વાટ પકડી. 

બીજી સવારે પ્રોફેસર શ્વરે્ાાંગ નર્ાશાને 
ત્યાાં પિોંચ્યા ત્યારે ઘરની બિાર સ્ત્રી પરુુષોનુાં ટોળાં 
િત ુાં. જાણે બધા પ્રોફેસરની જ રાિ જોર્ા િર્ા. િા, 
માજીએ  વિલેી સવારે દેિ છોડયો િર્ો. અંવર્મ 
શ્વાસ પિલેા માજીએ પોર્ાની દીકરી જમાઈને કહ્ુાં 
િત ુાં બેટી આ લચઠ્ઠી નર્ાશાના પ્રોફેસરને આપજે. 
શક્ય િોય ર્ો એની પાસે મારો અગ્નીદાિ 

કરાવજો.  એમણે પરલબડીયુાં આપ્યુાં િત ુાં. આ પણ 
એને આપજો. કવર ચોંટાડલે ુાં જત ુાં.   

'પ્રોફેસર, આપ અમારા માજીના નજીકના 
સગા કે કુટુાંબી છો. એમણે ક્યારે પણ આપનો 
ઉલ્લખે કયો નથી. અમને ર્ો કાાંઈ સમજાતુાં નથી. 
એમને ર્ો માત્ર એક જ પતૂ્રી છે અને રે્ 
નર્ાસાની મમ્મી મારી વાઈફ જાગવૃર્. મારા 
સસરાની અક્ગ્નદાિ વવવધ પણ મેં જ કરી િર્ી.' 

નર્ાસાના પપ્પા પછૂી રહ્યા િર્ા. 
'સાિબે છેલ્લા દસ હદવસથી 
માજી લચત્તભ્રમ દશામાાં િર્ા. 
જ્યારથી નર્ાશાએ ર્મારી વાર્ 
કરી ત્યારથી ર્મને બોલાવવાની 
જીદ પકડી િર્ી. અમે પિલેા ર્ો 
ખાસ ધ્યાન ન આપ્યુાં પણ ગઈ 
કાલે ર્મારુ નામ રટર્ાાં િર્ા 
એટલે નર્ાશાને મોકલી િર્ી. 
મધરારે્, છેલ્લી ઘડીએ ર્મને 
બોલાવવાનુાં કહ્ુાં પણ ર્મારા 
ઘરનુાં એડ્રસે ન િોવાથી અત્યાર 
સધૂી ર્મારી રાિ જોયા વસવાય 
અમારી પાસે બીજો કોઈ વવકલ્પ 
ન િર્ો. સાિબે, આપનો અમારા 
માજી સાથેનો શો સાંબાંધ છે? 

અક્ગ્નદાિનુાં શુાં કરીશુાં? 

'ભાઈ મને સાિબે ન કિો. શ્વરે્ાાંગ પરૂત ુાં 
છે. અક્ગ્નદાિ ર્મે જ કરજો. ર્મે જમાઈ િોવા 
છર્ાાં પતૂ્રની ફરજ બજાવી છે. એ અવધકાર ર્મારો 
છે. માજીને કદાચ એમના કોઈ જૂના સ્નેહિની 
ભ્રમણા િશ.ે' પ્રોફેસરે િાથ જોડર્ાાં કહ્ુાં. ‘ચાલો 
મને માજીના અંવર્મ દશાન કરવા દો.' 

એમના દશાનથી સૌ 
કોઈના હૃદયમાાં 

આધ્યાજત્મક પજૂ્ય ભાવ 
જાગર્ો પણ મારામાાં 

એમને જોર્ાાં ન સમજાય 
એવો કામાક્ગ્ન જાગ્યો. હુાં 
મોનામાાંથી વવશ્વાવમત્રની 

મેનકા બની ગઈ. 
વવશ્વાવમત્રનુાં ર્પોભાંગ 

થયુાં. 



...અને પ્રોફેસરે મરૃ્ માજીના દશાન કયાા. 
સ્મવૃર્ને જાગરૃ્ કરવાનો પ્રયત્ન કયો પણ માનસ 
પટ પર કોઈ લચત્ર ઉપસ્યુાં નિીં.... 
….સ્મશાન યાત્રા……. નદી હકનારે લચર્ા 

રચાઈ…….. માજીના જમાઈએ અક્ગ્ન સાથે 

લચર્ાની  પ્રદિણા કરી… મખુ પર અક્ગ્ન મકૂર્ા 

અચકાયા…. એમણે નજીક ઉભેલા પ્રોફેસરને 

બોલાવ્યા. 'ભાઈસાિબે,  આપણે સાથે અક્ગ્નદાિ 

કરીશુાં. માજીની ઈચ્છા િર્ી. સગપણનો સરવાળો 

વનરાાંરે્ કરીશુાં’  ……. પ્રોફેસરે સાથ આપ્યો... 

પ્રોફેસર ભડભડર્ી અક્ગ્ન જ્વાળામાાં ભક્સ્મભરૂ્ 

થર્ા દેિની આઈડષે્ન્ટટી ખોળર્ા િર્ા. 

અસ્થી વવસર્જન થર્ા પ્રોફેસરે નમસ્કાર 
કરી વવદાય માાંગી. 

સાિબે, માજી ર્મારે માટે એક કવર 
આપી ગયા છે. મારે ત્યાાં આવશો? 

જરૂર… મારી ફરજ છે. સગપણ િોય કે ન 
િોય આપણે સ્વજન બન્યા છીએ. ચાલો જઈશુાં. 

ઘરમાાં એની નજર સામે હદવાલ પર 
પડી. હદવાલ પર એક ફોટો િર્ો. ‘ઓિ, આર્ો 
મોના માસી!’ 

હુાં નાનો િર્ો ત્યારે માંહદરમાાં આવર્ા 
િર્ા. મારે માટે વમઠાઈ અને રમકડા લાવર્ા મને 
રમાડર્ા. સદગર્ માજી મોના માસી િર્ા?  એમણે 
પાસે ઉભેલી નર્ાશાને પછૂ્ુાં ‘આ માજીનો 
યવુાનીનો ફોટો છે?’ 

િા સર, એ નાનીમાનો જ છે. અને આ 
ર્મારા માટે નાનીમાાં એ આપેલુાં કવર. 

પ્રોફેસરે એ કવર માથે લગાવ્યુાં. બાંધ 
કવર ખોલીને વાાંચવા માડ્ુાં. 

"હુાં એક અજ્ઞાર્ પતુ્રને આ લખુાં છાં. સાચો 
પતુ્ર વાાંચશે કે કોઈ ભળર્ી વ્યક્તર્ના િાથમાાં 
અત્યાર સધુી ભાંડારી રાખેલુાં જીવન રિસ્ય જશે 
ર્ેની મને કોઈ ખાત્રી નથી. 

હુાં શ્રીમાંર્ બાપની એકની એક પતુ્રી 
મોના, વશમલાની લોરેટો કોન્વૅન્ટ સ્કુલના છેલ્લા 
વષાની પરીિા પસાર કરી એકલી પ્રવાસે નીકળી  
પડી િર્ી. યવુાન સાવકી માને પણ હુાં ઘરની 
બિાર સમય ગાળાં રે્ વધ ુગમતુાં િત ુાં. પ્રેમથી મને 
બિાર ફરવાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપર્ી િર્ી. 
ફરર્ા ફરર્ા સૌરાસ્રના એક ગામમાાં આવી. ર્દ્દન 
ગામડુાં પણ નિીં નાનુાં શિરે પણ નિીં. ગામમાાં 
એક ઉંચી ટેકરી. ટેકરી પર એક નાનુાં માંહદર. 
માંહદરની એક બાજુ એક સાંર્નો આશ્રમ. માંહદરના 
એક ખણૂા પર અસલની વાવ-કુાંડ. ટેકરી પરથી 
સયૂોદય અને સયૂાાસ્ર્ સમયે સયૂાનારાયણ 
ભગવાનના મનોરમ્ય રતર્રાંગી દશાન થાય. 
આશ્રમના સાંર્ બિાર આવી આહદત્ય પ્રાથાના કરે. 
વષોથી મૌન પાળર્ા. ખબૂ ગૌર, સશતર્ અન ે
પ્રભાવશાળી વ્યક્તર્ત્વ. ક્યાાં ર્ો સમાધીમાાં િોય કે  
વેદાધ્યન કરર્ા િોય.  

 એમના દશાનથી સૌ કોઈના હૃદયમાાં 
આધ્યાજત્મક પજૂ્ય ભાવ જાગર્ો પણ મારામાાં 
એમને જોર્ાાં ન સમજાય એવો કામાક્ગ્ન જાગ્યો. હુાં 
મોનામાાંથી વવશ્વાવમત્રની મેનકા બની ગઈ. 
વવશ્વાવમત્રનુાં ર્પોભાંગ થયુાં. પણ બીજી સવારે 
એમનો વનશ્ચરે્ન દેિ વાવ-કુાંડમાાં ર્રર્ો િર્ો. 
પાળ પર ભગવા વસ્ત્રની સાથે એક લચઠ્ઠી િર્ી. ‘હુાં 
િવે ભગવા વસ્ત્રન ેલાયક નથી રહ્યો. 
આત્મવવલોપન વસવાય બીજો કોઈ વવકલ્પ નથી.’ 

રે્ સવારે મેં પશ્ચાર્ાપ સાથે ગામ છોડ્ુાં. 
એક માસ પછી સમજાયુાં કે મારા ઉદરમાાં એક 



ગભા આકાર લઈ રહ્યો છે. પિલેા ર્ો ગભાપાર્નો 
વવચાર આવ્યો પણ આત્મસાંકેર્ મળ્યો. એક 
પવવત્ર જીવનનો મારા કારણે નાશ થયો અને 
એનાથી થયેલા સર્જનનો પણ હુાં નાશ કરવા બેઠી 
છાં. ના હુાં એને જન્મ આપીશ. ઘરથી દૂર 
બેંગલોરની કોલૅજમાાં એડવમશન 
લીધુાં. ગભાાવસ્થાને કાળજીપવૂાક 
ગોપનીય રાખી. એક પતૂ્રનો 
જન્મ થયો. અગ્યાર હદવસ સ્ર્ન 
પાન કરાવી માતતૃ્વ માણી લીધુાં. 
સૌરાસ્રના એ ગામે આવી. 
બ્રહ્મમહુરૂ્ામા માંહદરના બારણ ે
પ્રભ ુચરણમાાં મારા બાળકન ે
મકૂ્ુાં. 

બેંગલોરન ેબદલ ે
રાજકોટમાાં કોલેજ શરુ કરી. 
જાણવા મળ્યુાં કે માંહદરના પજુારી 
આત્માનાંદ પરુોહિરે્ બાળકને 
સાચવી લીધુાં છે અને જાળવ્યુાં છે. 
દર રવવવારે ર્ે ગામમાાં જર્ી. 
પજુારીજી જ્યારે પ્રભ ુસેવા કરર્ા 
ત્યારે ગામની દશાનાથી 
મહિલાઓ બાળકન ેસાંભાળર્ી, 
રમાડર્ી. હુાં પણ એ ટોળામાાં 
ભળી ગઈ. એ રૂપાળા, ગોરા 
ગોરા બાળકને ગામની 
છોકરીઓએ જ શ્વરે્ાાંગ નામ 
આપ્યુાં િત ુાં. ગામના લોકો પજુારીના પતુ્ર માટે 
નવા નવા કપડા અને રમકડાાં લાવર્ા. મને મારા 
વપર્ા પાસેથી મારી જરૂરીયાર્ કરર્ાાં વધ ુરકમ 
મળર્ી. મારા બીનજરૂરી ખચાા બાંધ કરી મેં શ્વરે્ાાંગ 
માટે મોંઘા રમકડાાં અને હકમર્ી ઘરેણાાં ખરીદવા 

માાંડયા. એક હદવસ એક સ્ત્રીએ કહ્ુાં ‘આ છોકરાની 
આંખ ર્ો ર્ારા જેવી જ માાંજરી છે. ર્ને એના પર 
આટલુાં બધુાં વ્િાલ ઉભરાય છે…. અલી,  ત ુાં ર્ો 
એની મા નથી?’ 

બસ રે્ હદવસથી જવાનુાં બાંધ કયુું. 
પજુારીજીને વખર્ો વખર્ નામ 
વગર નાણાાં મોકલર્ી રિી. 

કોલેજનો અભ્યાસ પરૂો 
થયો. મારા લગ્ન થયા. એક વાર 
ફરવાને બિાને પવર્ સાથ ેબાર 
વષાની જાગરૃ્ીને લઈને ગામ 
આવી. જોયુાં ર્ો માંહદરમાાં કોઈ 
બીજા જ પજૂારી િર્ા. જાણવા 
મળ્યુાં કે આત્માનાંદજી નુાં વનધન 
થઈ ગયુાં િત ુાં. એનો હદકરો કોઈ 
િૉસ્ટેલમાાં ભણર્ો િર્ો. કયા 
શિરેમાાં ર્ે કોઈને ખબર ન િર્ી. 
એને શોધવા હુાં  કશુાં જ કરી શકી 
નિીં. પ્રેમાળ પવર્ને પણ મારા 
ચાહરત્ર્ય ખાંડનની વાર્ કરી ન 
શકી. જીવનભર એને જોવા 
મળવા જીવ વલખાાં મારર્ો રહ્યો. 

નર્ાશાએ ર્મારી વાર્ 
કરર્ી. ર્મારુાં નામ જાણ્યા પછી 
મારો આત્મા કિ ેછે કે કદાચ ર્મે 
જ મારા પતૂ્ર છો. મારા પતૂ્રના 
ચિરેામાાં મારે સાંર્ના દશાન કરી 

ર્ેમની િમા માાંગવી છે. જો ર્મે હુાં માન ુછાં એ 
વ્યક્તર્ ન િો ર્ો કૃપા કરી આ લચઠ્ઠી ને બાળી 
નાાંખજો. 

"મોના માાં હુાં જ ર્મારો પતૂ્ર છાં." સ્વગર્ 
બોલાયલા શબ્જદો સાથે એ પત્ર નો ડચૂો થઈ 

માંહદરના 
આંગણામાાં મોનામાાં ના 
ખોળામાાં રમર્ા િર્ા... 
એ વધ ુનાના થયા... 
િાથ પગ ઉછાળી 
સ્ર્નપાન કરર્ા 
િર્ા...િવે ર્ે મોનામાાં 
ના ઉદરમાાં િળવી લાર્ો 
મારર્ા િર્ા...િવે ર્ે 
માત્ર અંગઠુા જેવડો 
નાનો જીવ િર્ો... િવે 
ર્ે એક મોનામાાંન ુાં અંડ 
અને ર્ેમાાંન ુાં સ ાંર્ વપર્ાનુાં 
પછૂહડયુાં શકુ્રાણ ુિત ુાં. એ 
હુાં છાં...એ હુાં છાં...એ હુાં છાં. 



મઠુ્ઠીમાાં જકડાઈ ગયો. માાં મને સ્વની ઓળખ મળી 
ગઈ. 

પ્રોફેસરે હદવાલ પાસે લાાંબા થઈને લભિંર્ 
પર લટકર્ા ફોટાને સાસ્ટાાંગ દાંડવર્ પ્રણામ કયાા. 
પછી પલાાંઠી વાળી ફોટા સામે બેસી ગયા. એમની 
આંખો બાંધ િર્ી. એઓ બાળક બની ગયા... 
માંહદરના આંગણામાાં મોનામાાં ના ખોળામાાં રમર્ા 
િર્ા... એ વધ ુનાના થયા... િાથ પગ ઉછાળી 
સ્ર્નપાન કરર્ા િર્ા...િવે ર્ે મોના માાં ના 
ઉદરમાાં િળવી લાર્ો મારર્ા િર્ા...િવે ર્ે માત્ર 
અંગઠુા જેવડો નાનો જીવ િર્ો... િવે ર્ે એક 
મોનામાાંન ુાં અંડ અને રે્માાંન ુાં સાંર્ વપર્ાનુાં પછૂહડયુાં 
શકુ્રાણ ુિત ુાં. એ હુાં છાં...એ હુાં છાં...એ હુાં છાં. 

પણ એક વવસ્ફોટ... 
અંડમાાંનુાં શકુ્રાણુાં ફરી પાછાં વપર્ાના દેિમાાં 

પ્રવેશી ગયુાં. ભેદન વગરનુાં અખાંડ અંડ માના 
દેિમાાં રમી રહ્ુાં. 

પ્રોફેસરના દેિમાાંન ુાં રતર્ ભ્રમણ સ્થગીર્ 
થયુાં. સ્વની ઓળખ સાથ ેસ્વનો વવલય થયો. 

ર્ે જ સાાંજે બીજી લચર્ા રચાઈ... 
પ્રોફેસરનો દેિ બાંધ મઠુ્ઠીમાના પત્ર સાથે 
ભસ્મીભરૂ્ થયો. 
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