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                                      કામવાળી 
                                       વાર્ાા#૪૧ 

‘મજુંબા ર્મારી સાથે કકટ્ટા જ કરવાની હર્ી પણ જીવ ન માન્યો એટલે ર્મને જોવા દોડી આવી.’ 
‘કેમ દીકરી કીટ્ટા કેમ?’ 

‘ર્ો શુ?ં ર્મે મને દીકરી દીકરી કરીને મોટી કરી અને અમેકરકા જવાનુ ંથયુ ંત્યારે દીકરાને ત્યા ં
એકલા એકલા ઊડી ગયા. મેં ર્ો ર્મને કેટલુ ંયે કહ્ુ ંહત ુ ંકે મને લઈ જાવ. ર્મારાથી મારા વગર એકલા 
નઈ રહવેાય. મને દીકરી ર્રીકે નઈ ર્ો કામવાળી ર્રીકે ર્ો લઈ જવી હર્ી ન!ે વીસાના સાહબેને કહવે ુ ંહત ુ ં
ને મને મારી હાઉસ કકપર વગર ર્ો ચાલે જ નહીં..  ત્યા ંકામવાળાને હાઉસકકપર કેવાય એટલુ ંઇંગ્લીસ ર્ો  
ર્મે જ મને શીખવયુ ંહત ુ.ં  હાઉસકકપર ર્રીકે લઈ જવી હર્ી. મારા વગર ન ગમ્ય ુએટલે પાછા આવી ગયા 
ને!’ 

મજુંલાબેન ઓટલા પરના કહિંચકે ઝૂલર્ા ઝૂલર્ા પાપડી સમારર્ા હર્ા. સોમીન ેખબર પડર્ા ંર્ે 
મજુંલાબેનને મળવા દોડર્ી આવી ચડી.  

મજુંલા બહનેે ર્ો એનુ ંનામ અસ્મમર્ા પાડ્ુ ંહત ુ ંપણ એના સગાવહાલાઓને એ નામ અઘરંુ લાગતુ.ં 
બઘાએ અસ્મમર્ાને સોમી બનાવી દીધી. અસ્મમર્ા નામ માત્ર મકુલને ચોપડજે રહ્ુ.ં મજુંબા પણ વહાલમા ં
સોમી કહરે્ા થઈ ગયા હર્ા.   

મજુંબાના હાથમાથંી શાકની નાની છાબડી લઈને ઓટલા પર પાપડી સામારર્ા સમારર્ા મજુંબા 
સાથે છણકો કરર્ી હર્ી. જાવ ર્મારી સાથે કીટ્ટા. 

મજુંલાબેન હમયા. પણ એ હામયની પાછળ કંઈક વેદનાનો અણસાર હર્ો. નીચુ ંજોઈને પાપડી 
છોલર્ી સોમીને ખ્યાલ ન હર્ો કે મજુંબાએ સાડીના છેડાથી આંખ લછૂી નાખંી હર્ી. બે શબ્દો, કામવાળી 
અને હાઉસકકપર;  મજુંબેનના  ડાબા અને જમણા લમણા પર ખીલાની જેમ ઠોકાયા હર્ા. 

કામવાળી....હાઉસકકપર...કામવાળી...હાઉસકકપર..... 
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ઉચ્ચ મધ્યમ વગાના મજુંબા, નનવતૃ્ત પ્રાધ્યાપક હર્ા. યવુાનીમા ંબે બાળકોની ભેટ ધરીને એના 
પે્રમાળ પર્ીએ જીવન સકેંલી લીધુ ંહત ુ.ં દીકરા દીકરીને મોટા કયાા. હોમટેલમા ંરાખીને  ભણાવયા. દીકરી 
કૉલેજમા ંપ્રોફેસર થઈ. સહકમીને પરણીને બેંગ્લોર ગઈ.  દીકરો સમેુરુ સોફ્ટવેર એન્જીનનયર થયો અને 
અમેકરકન સીટીઝન નીલા ને પરણીને અમેકરકા ગયો. સમેુરુને અમેકરકાની સીટીઝનશીપ મળર્ાજં એણે 
નીલાના આગ્રહથી મજુંબા માટેની પેકટશન ફાઈલ કરી. મજુંબાને ઈનમગ્રેશન નવસા મળ્યા. 

મજુંલાબેન જ્યારે અમેકરકા જવાની રૈ્યારી કરર્ા ત્યારે રોજ સોમી આવર્ી.  મદદ કરર્ી. મજુંબાને 
માટે સવારથી સાજં સધૂી દોડાદોડી કરર્ી. એમના જવાની આગલી રાતે્ર એ ખબૂજ રડી હર્ી. બા મને 
ર્મારી સાથે લઈ જાવન?ે  ત્યાના સાહબેને કે'જોને કે સોમી ર્ો મારી દીકરી છે. મેં મોટી કરી છે. મેં ભણાવી 
છે. ન માને ર્ો પછી સાચ ુકહી દેજો. મારી કામવાળી છે. મને એના નસવાય બીજા કામવાળા ન ફાવે. 

બબચારી અબધુ સોમી....આજે કીટ્ટા કરીને કરસાઈ હર્ી. 
સોમીની મા ંવરસોથી મજુંબાને ત્યા ંકામ કરર્ી હર્ી. કપડા, વાસણ, પોર્ા, પાણી ભરવુ ંશાક સમારી 

રાખવુ.ં નાનુ ંમોટંુ લગભગ બધુ ંજ કામ કરર્ી. ભગવાને એને સારા કદવસો આપ્યા. એણે એક દીકરીને જન્મ 
આપ્યો. એ નાની ક િંગલીને કેડમા ંઘાલીને કામ કરવા આવર્ી. મજુંબાએ માળીયા પરથી ઘોકડય ુઉર્રાવયુ.ં 
મા ંકામ કરર્ી હોય ત્યારે કોઈકવાર રડર્ી દીકરીની ઝોળી પણ હલાવી દેર્ા. પમુર્ક કે પેપર જે વાચંર્ા 
હોય રે્ મકુીને એકાદ કફલ્મી હાલરડુ ંપણ એ કામવાળીની દીકરી માટે ગાઈને એને સવુડાવી દેર્ા.  મા કામ 
કરર્ી અને મજુંબા નાની સોમલીને કહિંચકે બેસાડી બબસ્મકટ ખવડાવર્ા. અને કહિંચકાને ઠેસ મારર્ા મારર્ા 
કનવર્ાઓ ગાર્ા.  

વહરે્ા સમયે સોમલીને મજુંબાએ મકુલમા ંદાખલ કરી. એ દસ વર્ાની થઈ અને એની મા ંબ ેચાર 
કદવસની માદંગીમા ંપ્રભશુરણ થઈ ગઈ. બાપ બબચારો આખો કદવસ મજુરી કરર્ો. સોમલી, મકુલને બાદ 
કરર્ા આખો કદવસ મજુંબા સાથે જ રહરે્ી. ભણર્ી. ખાર્ી પીર્ી. કામમા ંમદદ કરર્ી અને મજુંબાએ 
આપેલા ડબ્બામા ંબાપનેૂ માટે ખાવાનુ ંલઈ જર્ી. બાપએૂ બીજા લગ્ન કયાા. હવે સોમલી મોટેભાગ ેમજુંબાને 
ત્યાજં રહરે્ી. કીટ્ટા કરવાનો અનધકાર પ્રાપ્ર્ કયો હર્ો. કરસાવાનો એને હક્ક હર્ો. 

દીકરો દીકરી હોમટેલમા ંરહીને ભયાયા હર્ા. દીકરી પરણી ત્યારે સોમલી આંઠ વર્ાની હર્ી. દીકરો 
સમેુરુ પરયાયો ત્યારે સોમલી અગ્યાર વર્ાની હર્ી. દીકરા દીકરીના સાસરવાસ પછી સોમલી મજુંબાની 
અનઓકફસીયલ દીકરી અને ઓકફસીયલ હાઉસકકપર બની ગઈ હર્ી. 

પણ એ ર્ો પહલેાની વાર્.... 
અત્યારે ર્ો.... 
બા અમેકરકા ગયા ત્યારે રે્ અબગયારમા ધોરણમા ંભણર્ી હર્ી. હવે ર્ે બારમામંા હર્ી. સાવકી માએ 

એને સવાર સાજંના બબ્બ ેકામ બધંાવી આપ્યા કર્ા. હવે રે્ મકુલમા ંભ્ણર્ી પાટા ટાઈમ મટુડન્ટ અને 
લગભગ ફુલ ટાઈમ કામવાળી હર્ી. 
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બે કદવસ પર આવેલા મજુંબાને મળવા દોડી આવી હર્ી. બાને યાદ કરાવર્ી હર્ી 'દીકરી ર્રીકે 
નહીં ર્ો કામવાળી ર્રીકે ર્ો લઈ જવી હર્ી?' 

બાના લમણે કામવાળી શબ્દના ખીલા ઠોકાર્ા હર્ા. ર્ન ભારર્મા ંકહિંચકા પર હત ુ.ં સામે બોલબોલ 
કરર્ી સોમલી હર્ી. મજુંબા બહરેા ન હર્ા પણ રે્ સાભંળર્ા ન હર્ા. એમનુ ંમન અમેકરકામા ંહત ુ.ં હજારો 
માઈલથી એ શબ્દો ર્ો વારંવાર સભંળાર્ા હર્ા.   

વહ ુકોઈની સાથે ફોન પર વાર્ કરર્ી હર્ી.  
"મારી સાસરુ્ો કામવાળા કરર્ા ંયે મોંઘી પડી છે.  એને અહીં બોલાવા કરર્ા ંર્ો હાઉસકકપર 

રાખવાનુ ંસમત ુપડર્. ર્ેં જ સલાહ આપી હર્ી કે સાસનેુ બોલાવી લે. મફર્ની કુક, મફર્ની બેબીસીટર, 

મફર્ની મેઇડ અને મફર્ની હાઉસકકપર. ર્ારી સાસરુ્ો ગામકડયણ છે. કામથી ટેવાયલી છે એટલ ેમુગંે મો ે 
કયાા કરે. ર્ારી સલાહ અને ર્ારા જલસા જોઈને મેં એને બોલાવી. પણ મારી સાસરુ્ો પ્રોફેસર હર્ી. ત્યા ંકંઈ 
ઘરકામ કરેલુ ંનહીં એટલે અહીં આવીને એક મકહનામા ંજ માદંી પડી ગઈ. એનો ઈન્મયરુન્સ ર્ો હર્ો નહીં. 
મારા દૂરના મામાનો કદકરો ડૉકટર છે. મફર્મા ંર્પાસી આપ્યુ.ં બ્લડ ટેમટના પૈસા ગા ંના કા વા પડયા. ય ુ
નો?  બ્લડ રીપોટા પ્રમાણે એને કકડની કેન્સર હોવાની શક્યર્ા છે..... 

કામવાળી ર્રીકે બોલાવેલા સાસમુા ંદરદી ર્રીકે માથે જડાયા..... હવે જોબ સાથે મારે એની ઊઠવેઠ 
કરવાની. 

ના, ના, એને ર્ો શુ ંરોગ છે રે્ની ખબર જ પડવા દીધી નથી.  
શુ?ં.... 

હવે શુ?ં....ધીમે રહીને પારસલ ઈસ્ન્ડયા પરર્ કરવાનુ.ં મારે ર્ો આવ પ્હાણો પગ પર પડ જેવો ઘાટ 
થયો." 

ન સાભંળવા જેવી વાર્ આકસ્મમક રીર્ે મજુંબાના કાન પર પડી હર્ી. એ વહ ુનીલાને કંઈક પછૂવા 
માટે એના બૅડરૂમમા ંજર્ા હર્ા અને નીલાને કોઈની સાથે ફોન પર વાર્ કરર્ા સાભંળી અને એમના પગ 
અટકી ગયા. 

થોડી વાર્ સભંળાઈ ગઈ. પાછા વળી ગયા. સાભંળવાનો કોઈ ઈરાદો ન હર્ો. પ્રયાસ ન હર્ો, 
છર્ાયંે એ વાર્ સભંળાઈ ગઈ. 

ઓહ...મને મા ંર્રીકે નહીં પણ એક કામવાળી ર્રીકે બોલાવી છે! પ્રેમ નહીં...મવાથા છે. ઘરનુ ંકામ 
ગકૃહણી ર્રીકે થાય, પોર્ાના ર્રીકે થાય રે્મા,ં અને કામવાળા ગણાઈને કરવુ ંપડ ેરે્મા ંર્ો બહ ુફેર છે.  

સરં્ાનોએ અમેકરકા બોલાવેલી માર્ાઓની  સ્મથર્ી નવશ ેઘણુ ંવાચં્યુ ંહત ુ.ં ઘણુ ંસાભળ્યુ ંહત ુ.ં પણ 
માન્ય ુન હત ુ.ં હવ ેર્ેમને જાર્અનભુવ થઈ ગયો.  પ્રમાણ વધતુ ંઓછ ંહોય; પણ ઘણી વયમક માર્ાઓ 
લાચારીઓને બધં મઠુ્ઠીમા ંજકડીને જીવી રહી છે એ હકકકર્ છે. એ સત્ય પણ મજુંબાને સમજાઈ ગયુ.ં 
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મજુંલાબેન અભણ ન હર્ા.  મવમાની હર્ા. સદભાગ્યે આનથિક લાચારી ન હર્ી.   નીલાના મવભાવન ે
બાદ કરર્ા દીકરો-વહ ુસખુી હર્ા. પોર્ાની શારીકરક અશક્ત્તત્ત અને માદંગી એમના સખુને ડહોળી નાખંવામા ં
નનનમત્ત ન બને એ શભુાર્યથી એમણે નનણાય લઈ લીધો... 

એક સાજંે કડનર ટેબલ પર મજુંલા બહનેે કહ્ુ"ં બેટા, એક બે વીકમા ંમારો ઈસ્ન્ડયા પાછા જવાનો 
નવચાર છે. ર્મારા બધાને મળવાનો જીવ થયા કરર્ો હર્ો. ર્ેં અને નીલાએ મને પ્રેમથી અહીં બોલાવી. 
ર્મારો સખુી સસંાર જોયો. હવે મને કોઈ ચીંર્ા નથી.” 

દીકરાને માનંી ર્બીયર્ની બચિંર્ા હર્ી. મેકડકલ ઈન્મયરુન્સ વગર સારવાર પોસાય રે્મ ન હર્ી. 
એને માટે એ કડવી વામર્નવકર્ા હર્ી. એણે આંખના પાણીને પ્રયત્ન પવૂાક રોકી રાખ્યા. નીલાને હરખના 
આંસ ુઆવયા. હરખના શબ્દો નવા વસ્ત્રો પહરેીને હોઠમાથંી બહાર આવયા. 'બા ર્મે હજુ ર્ો હમણા ંઆવયા 
અને માયા લગાવીને ચાલ્યા જવાની વાર્ કરો છો?  ર્મારા કંઈ નવઝીટર નવસા નથી કે ર્મારે ચાલ્યા જવુ ં
પડ?ે  દીદી પણ દૂર બેંગલોરમા ંછે.  ર્મે ચોવીસ કલાકની કોઈ હાઉસકકપર કે કામવાળી રાખી લેજો.' 

બસ...મજુંલાબને પાછા ઈસ્ન્ડયા આવી ગયા. નનણાય કરીને...જીવાય રે્ટલુ ંજારે્ જીવવુ ંછે.  પણ 

કામવાળી વગર.... જીવનમા ંસાહજીક રીર્ે વણાઈ ગયલેો શબ્દ કામવાળી હવે ર્ેમન ે નવિંછીના ઝેરી ડખં 
જેવો લાગર્ો હર્ો.  

ર્ેમણે એક બીજો મનમવી નનણાય કયો. અવયાવહાકરક અને મક્કમ. જીવાય એટલુ ંજીવવુ ંછે પણ 

ડૉકટરની સારવાર વગર...ડાયાબલસીસ વગર...બ ેપે ી પહલેા વદૃ્ધો કુદરર્ી રીરે્ જીવર્ા હર્ા અને કુદરર્ી 
રીરે્ જીવન સકેંલાઈ જતુ ંરે્ રીરે્ જ શેર્ જીવન જીવવાનો નનણાય કરી લીધો હર્ો. વડવાઓને ર્ો ખબર 
પણ ન્હોર્ી પડર્ી કે રે્મને કયો રોગ છે. 

એને હાઉસ કકપર બનવુ ંન હત ુ.ં કોઈને કામવાળી બનાવવી ન હર્ી. જો અમેકરકામા ંમારે પાચં 
વયસ્તર્ના પકરવાર માટે ઘર કામ કરવાનુ ંહોય ર્ો ભારર્મા ંમારા એકલા માટે મારંુ કામ જારે્ ન કરી શકંુ? 

.....લો આ ર્મારી પાપડી સમારાઈ ગઈ. હુ ંઆજે પાણી ભરી દઈશ. કાલે સવારે કામ પર આવી 
જઈશ. 

જો સોમી. હવ ેર્ારે અસ્મમર્ા બનવાનુ ંછે. ર્ારી માનેં ચાર ઘરના કામના જે પૈસા મળર્ા હોય રે્ હુ ં
આપી દઈશ. ર્ારે ર્ો બારમાનુ ંવર્ા છે. મહનેર્ કરીને ભણવાનુ ંછે. બાર પરૂા કરીને હુ ંર્ને દીદી પાસે 
બેંગલોર મોકલી આપીશ. ત્યા ંકૉલેજમા ંભણવાની વયવમથા કરી આપીશ. ર્ારે કોઈની કામવાળી નથી 
બનવાનુ.ં સોમી એને પલક પાડયા વગર જોઈ રહી...'એનો અથા એ કે ર્મે પાછા અમેકરકા જાવ ત્યારે પણ 
મને સાથે નહીં લઈ જાવ, એમજ ને! જાવ ર્મારી સાથે કીટ્ટા.' 
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