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Abstract: 

 

This paper includes the complete translation of the selected story by Kundanika Kapadia. At the end of the paper 

researcher made a glossary in an alphabetical order. It also contains notes on colloquial terms and idioms used in the story in 

preparing these notes, Researcher drawn on Gujarati Encyclopedia, Gujarati lexicon web, Google Gujarati Input Tool, 

dictionaries as well as reference books. 

 

Selection of Story 

Firstly, before finalize the topic researcher read lots of Gujarati Short story by Gujarati female writers also gone 

through the history of Gujarati sort stories in translation aspects. It was noticed that some of the writers mostly talk about the 

highlight the condition of women, woman’s relationship with woman and surrounding relations within middle-class society 

environment. This study was taken into hand with a view to highlight the condition of women in society. Translating a 

Selected Gujarati Short story into English inspired her to pursue her Doctorate research in the area of Translation. 

From the period of Independence, some story writers are plotting their stories in their own way in the field if Gujarati 

literature. From all story writers Kundanika bahen Kapadia is totally different from other story writers. 

Around 1951, There was of World Story Competition arranged by famous Newspaper - ‘Janmbhumi’ , in the year 

1951.Kundnikabahen Kapadia also took part in it and send a story ‘Tears of the Love - Prem naa Anshu’ - that was the first 

story written by her. The story was submitted on the last day and last moment. Story got the first prize in this competition 

which causes the main reason as a writer even she loves literature from the childhood.  

In the collection of the stories, the author has tried to separate some human emotions from some cases, events and 

problems throughout life, and tried create a story which better explain real essence of life. 

1. The loneliness experienced by a old age woman who lying in the bed and waiting for a death age (' will let you go'   

- ' જવા દઈશ ું તમોને ‘) 

2. A Full emotional story of the child, Mother, Father and Step Mother, the child who getting physical disabled after 

heavy fever causes main reason for death of Mother, Father also become helpless even he is doctor by profession. - 

(‘Tears of Love’ -  'પે્રમના આંશ  ‘) 
3. Here's the problem of engagement for the girl having independent idea (Flower valley -'ફલાવરવેલી'). 
4. The problem of the marriage of a committed daughter for her happiness by a lonely mother, ('the witness of the sea’ 

- ‘દરરયાની સાક્ષીએ’). 

5. Problems between new and older generations (at this age, alone? - ‘આ ઉંમરે, એકલી?’). 

6. The incident of giving her own illegal child for adoption by deeply battered mother (‘Spilled Fragrance’ - 'ઢોળાયેલી 
સ ગન્ધ '). 

7. The loneliness experienced in old age ('Usama’ - ‘ઉષ્મા’). 
8. Scenes of civilized and improved people (Improvement - 'સ ધારો’) 

The story writer has taken a little bit of support based on the story of some incidents and stories. Some were she 

beautifully explained such events like Separation, Farewell, and union. But her main focus is to explain touch every human’s 

hearts. The main aim of the short story is, reader become sensational and thoughtful after reading the story. Very Small event 

which touches readers deeply, ironic meaning, perching mystery, in one word it is stated as “Epiphany”. 

Women are in the center of these stories and the all the stories ends with  happiness which carried out the main aim of 

the writers. Writer better explain deep emotions and tendency of human, different colour of life very artistic.  

 Full translation of Story – ‘The Tears of Love’ by  Kundanika Kapadiya 

Finally, Saryu’s marriage got finalized with Aanant. Everyone liked the groom and his family even Saryu also ready. 

Aanant was widower though he seemed to be attractive because of his tall, thin, somewhat dark but handsome body. His 

family reputation was good in the city and he started practicing just as a doctor, yet his name became famous in the city., 

http://www.jetir.org/


© 2018 JETIR July 2018, Volume 5, Issue 7                                            www.jetir.org  (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR1807754 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 233 

 

There was no any reason to say no for such a groom for Saryu but one thing that is disturbing to her and that was five-year-

old child of Aanant’s first wife. The idea that she would became a mother of five-year-old child immediately after marriage 

affects her happiness and also affects bridal dreams and her joyfulness flutters was tied to the responsibility and moreover the 

child is physically disabled. 

 Such a disabled child will have to be cared for soon, even she would have to take care of all his work from morning 

to night, it seems that she would go Aanant’s home as a baby taker. Of course, there was mother-in-law, sister-in-law, brother-

in-law all were there and the family was big. But even then, she was civilized so that she could not be free from her duty as a 

mother for the sake of her own mind. This one thing was confusing to her and made it frigid of enthusiasm for marriage; but 

it was not possible to present it in front of someone against a certain opposition, and she could not present it due to shrinking 

and referring to some father’s refinement, and the wedding day was also determined. 

Aanant’s child was not a disable by born. He was very healthy and cute when he was born. There was uniqueness in it. 

The boy loved his mother very much. Whenever he is crying a lot, nothing can stop him after seeing and coming his mother 

he was forgetting to cry and smile sweetly then she is coming very fast and takes him in the lap and kiss on his forehead. And 

at that time, he felt like he will sit in the heaven and enjoyed eternal law of joy. When other kids get together on the street, 

Kiran is wrapped around his mother in the kitchen. [Sometimes, mother is busing in her household work and suddenly come 

after and annoying her and then laughing out loudly in front of her with lucrative face and all love would come out from his 

sweet eyes and all of whom said to Sushila in a joke that; Many people have son, but your son is different!  Without giving 

any reply Sushila was smiling silently and the boy was so good that she kept him as a God’s treasure.] Even though she 

exhausted sometimes of his mischief behavior, she would not let it go away from her eyes. Thus, he was wrapped around the 

mother with his mischief and fun and he became like a shadow. 

But one day the breakup of this unbroken happiness of mother-sons has fallen. Kiran accidently got sick. The first 

four days, he got a fever and started convulsion on the fifth day. His hands hanging over a few spaces, the foam turned to the 

mouth and the eyes climbed. When the snatching was gone, the boy’s face turned faint as he returned to the gate of death and 

when he came to lightly sensed, he would be seen by naked eye in front of mother. Sushila was very nervous on this accident. 

Aanant immediately called the best experienced doctor in the city, but he could not provide specific medicine. Obliviously 

the situation seemed serious, but he consoled that there is no need to panic and everything will be okay. Just going away, he 

called to Aanant and said, ‘Life will not suffer from trouble, but it is possible that one organ gets wrong. Absolutely nothing 

can be said, but it cannot be surprising if something going wrong. 

Kiran’s two days passed with unbearable pain. Most of the time, Sushila sits beside him and passed her hand over 

forehead. When Kiran sensed at the time he saw her hand moving towards his forehead, he felt very calm, but when he got 

convulsion and become unconscious, at that time his entire existence would have got stretched for peace.By doing vain efforts, 

to become disappointed his breath fall down. After two days of doing so, on third day his struggling became silent. Without 

speaking he fell keeping quietly. He did not flutter his legs and hands nor did any chattering. Every one breathed comfortably 

but looking all activity of child minutely by Sushila, she felt that legs did not bounce because they could not grow up. It 

seemed like the stagnation of his foot likewise he does not have any contact with the above live organs. To make sure that 

she has lifted one leg slightly and while returned it, it falls down like lifeless wood Sushila crying loudly and become 

unconsciousness after watching the condition of her soft and sweet child who looks like as flower lies on the bed.        

When Sushila woke up unconsciously, her life’s color dimmed, and sadness was very much filled in her life as a 

darkest night. Her heart is broken by the idea that this beautiful child can never run and play again freely. The tears were 

shaken till the days in the name of the goddess of the destiny whose harsh heart doesn’t melt by collecting world’s all 

prosperity to spread near her feet. But who one able to illusive which had already happened? Kiran was slowly recovering, 

but in the few days he had suffered immense suffering due to which his nerves were weak and after two days all of them 

realized that he could not speak, when Sushila learned this, she was crying with plentiful tears. All the people in the house 

were very sad, but Sushila’s whole life was shaken from the root. 

 Aanant have made many infirm remedies but nothing has changed. After a lot of effort, Kiran learned little bit 

walking with rubbing legs but his speech remained silent.  

After emerging from illness, he began to express more and more love towards mother. He cannot speak anything. 

Only whole day he called her maa maa with unclear words and he drunk that word with his small and sealed lips. Since he 

learning to walk, going from the inside room to the kitchen, just like before, but looking at his mother with a much deeper 

feeling than before.  

Sushila could not endure this worst situation of her sweet boy. She became joyless day by day. In the evening, when 

the boys were playing together in the street, she saw that Kiran was sitting alone on the outskirts of the corridor and looking 

at the white and gray color surrounded by the sky. When a star is twinkling in the sky over the cloud, the pleasant melody 

spreads over his face and mumbled unclearly said ‘Maa: Full of tears came out from Sushila’s eyes. Who knows how many 
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mysteries were filled in the child’s silent language! Sometimes he would be looking at his mother in such an embarrassing 

situation, as if he would just say the pain of his heart, but he did not speak anything. Sitting in the corner of the corridor, he 

adorned hundred of knitted flower ring of open earth in mind. Sometimes the bright light in his blue eyes became shining that 

his face became so bright. Some unconditional pleasure filled his body parts. 

 On the edge of the open ground, …the desire to run on the edge of the earth with two hands freely where the earth and the 

sky meets, it seemed to move towards the extremity of the argent cloud and fly over with fluttering wings. But everything is 

understood only by Sushila. She was getting such a unity with the child’s heart that she could clearly hear his unspeakable 

language. She could understand all the things from each corner of his mind. But that was the way that she was becoming more 

stressful. These longings, hopes, an imaginative desire to fulfill everything with great pleasure-all these will be incomplete – 

in comprehensible, unstable? Will he make such dreams just to the end of life? 

Sushila’s inside wounds were becoming more and more deeper. All sensed that she became weak preparing for the 

fall. But the real reason was Kiran’s unspeakable pain which is could not present in words and that was hiding behind unknown 

happiness which is silent, but no one can understand that only Aanant can understand, but what was the solution? Her health 

has worsened more and more.  

Somebody suggested change the place to make her happy, but this sickness did not need to go elsewhere. Sushila 

would not spend money of her husband for travelling. Her mind was totally broken and it did not take long time to break 

down. And because of the pain of her child who was more beloved to her, leaving him alone on one evening; she closed the 

eyes to take the final part of this world. The wind shook slightly, and the flames burned down.  

At the time of death, she insisted to bring Kiran to herself. The last time, when she turned her hand on the silk curly 

hair, she wanted to catch those moments and to have strong desire from bottom of the heart to cling him as never going to be 

departed. 

 Kiran also became immersed in these moments. But the death which performed its duty without any care of agony of delicate 

child as flower sepal and her mother’s graceful love, and kept everything that was there in the house, without changing 

anything else, taking the life of person who had just began desire to live. It has gone away spreading dark shadow of suffering 

behind it. 

Sushila wins the heart with her loving and practical expertise, so all of them have suffered a deep shock of her death 

but most painful condition was that child who was destitute and lonely among all in this large and big house. Who knows 

what happened to the house that he understood or not, but he frequently come and return with rubbing lags at that same place 

where her mother used to cook and slept on the bad and smiled painfully at that same place. But no one able to give clear 

answer of his smile (Mind’s question). It is very surprising to know that the face which is submerged in the ocean of joy has 

never been seen before, and then it gradually become saddened. The first two days of the day, spoke maa, maa but that was 

also stopped. He was no more joyful as a past. Just like in the past, he is still sitting on the corner of the corridor, probably 

longer than before; and who knows what he was staring at the sky with silent emotion! 

Kiran’s pain touches all but he has no speech so by talking with him or some another way one cannot make him 

happy. Aanant kept a maid to play with him though maid not able to please him. Aanant brings full basket of toys but Kiran 

would not even look at them. After the death of the mother, he reacts as he did not know anyone and ramble alone and seeing 

with sad eyes towards maid who kept to play for him.Sometime he looked at her, rotate his neck and turn around his eye 

sights towards her. It seems that; in all the things, in all the peoples he only wants to see face of her mother and when he does 

not see her again, he gets very disappointed. 

 Naturally, after a while Aanant’s second, marriage was talked in the house. He had a lot of love for Sushila, but by her death, 

he did not become free from attachment and still he is young so matter of another marriage has not been found inappropriate. 

There was only one fear in Aanant’s mind and it was only about to Kiran.In his speechless life the boy makes her mother 

alive that way so that Aanant hesitate to touch misery desire in his dreamy state. He did not know how much he understood 

but if he feels that someone else has taken place instead of her sweet mother then he will be very shocked at his mind. Aanant 

knows it very well. He loved lots of his beautiful child from the bottom of the heart and he tried to take care of him as he is 

remaining remembers of wife’s love rather than his own child. But because of his speechless life and cheerlessness over his 

face and especially due to rare time he got from business, he could not give as much attention to it. He always feels sorry for 

this.How one can trust on baby caretaker?. Aanant’s mother was old and beautiful atmosphere surroundings this child, his 

incomprehensible sorrow not clearly seen or understand by Aanant’s mother. So despite keeping affection on Kiran; Aanant’s 

mother could not come in contact with child mind. The grandfather of Kiran does not meddling. He likes the kid but he desires 

such a kid who can speaks sweet and indistinct his beard and mustache pulled and wanted to have harass him. Everyone was 

very sympathetic to this deaf and disabled kid but due to uniqueness in nature of that kid nobody can take an active interest 

on him. Aanant’s sister does not getting any spare time from her own children and managing home. She also in hurry to going 

back at her home after Bhabhi came.  Aanant’s two younger brothers and one sister studying at school and self-willed. Thus, 
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kid feels alone even surrounded by lots of people. There were facilities and prosperity around that kid yet his mind looked 

like zero.  

Ultimately, Aanant decided to marry with saryu. It was necessary for him to fulfill the loss due to Sushila’s death 

but even if the child is likely to get along with Saryu, then it will be very welcome. Of course, he had full doubts for this. 

What else could happen? He could not think of what else could be happen?  If he does not get married then he cannot get 

happiness and beside that, there is no possibility of bringing the child to a better condition from the current situation.  

And one year three months after the death of Sushila, the walls of Aanant’s house painted marriage’s kasumbi color. 

There was no special celebration as there was another marriage. However, the atmosphere of festival and hustle was created. 

Some relatives also arrived too. Aanant’s aged mother moving around with the help of stick and giving instruction. Bliss line 

clearly seen on Aanant’s father. Both of them had respect for Sushila, therefore they both felt deep pain in their mind for 

events behind marriage ceremony but still both satisfied that new bride come and brighten the home. Mainly the old man’s 

imagination which is so sweet and joyful for him about grandchild who speaks sweet and childish and running here and there 

in the house. This incident was also brought enjoyment in the old man’s life who generally speaks less and stays away from 

house’s stuff and matters. 

Kiran was looking at all this clutter, looking suspicious and fearful at the unfamiliar atmosphere. He did not understand what 

all this happened, but he did not feel good about what was happening. As the rush in house grew and the wedding day 

approached, it became more and more alone. All of them pay attention to it, but it is enough to cater and satisfy physical needs 

only. No one care about what the flow was running in child’s mind. Sometimes when Aanant getting spare time and get a 

chance he calls Kiran and tries to make him laugh and want to know kid’s mind but apart from deep painful eyes, what else 

did Kiran have? And on the day before of the wedding, when kid came to Aanant, and he looked at Aanant with painful 

eyesight so Aanant’s eyes also filled with tears. At the time of Sushila’s death, he did not cry as much as cried that time. This 

beautiful child full of sorrowful so that his mind goes deeply upset so once he put down the idea of getting married but he 

also understood that there is no meaning if he do not getting married. Not only that, the possibility of spreading light of joy 

in the child’s life would also have been destroyed by not marrying. On the other day, when the Jan of marriage departs, Aanant 

thinks in mind that he is something good as well as something betrayal with Kiran.For the last two days, thinking about the 

life of Kiran, he was immersed on her mind that the marriage was not done for himself but for Kiran and there is only question 

arise, that how will this marriage be successful for Kiran?  

Saryu’s Jan came in courtyard and even though Saryu had seen many times Aanant; she saw him again Navodha’s 

eye sights secretly from one window. There were so many golden fantasy of marriage in her unmarried mind. It was her desire 

that life become full of bliss and love but all her desire became dull of the memory of disabled child. She had sympathy and 

compassion in her heart, yet the existence of such responsibility in the first honey days of marriage annihilates it. If the child 

was not disabled, it could be easy to send him maternal grand father’s home in early days. After sometimes she would call 

kid back. Of course, she will not differentiate care between this child and her own child and will take care of him completely. 

But as she strings together colorful poetry of marriage particular on that time she consistency think in mind that how good if 

would be no serious responsibility of handling this child. Suddenly she realized that she could explain Aanant to keep a maid 

for a child. In starting days of marriage and Aanant’s mother also present so no need to worries. Apart from Aanant, she was 

not aware of other family members, she thought well and laid the trail of future life on the flower of hope. 

Finally got married, she departs from parents and siblings with heavy tears in eyes then the socialized practical 

mother asked her slowly. “if it happens, do not forget to keep that kid at maternal grandfather’s home”.  Do not make busying 

yourself within him. And by saying this; supporting herself by chattering; her daughter Saryu still like a child, how can she 

take care of another child? Meanwhile as kid is disabled. It is better to send baby kid at maternal grandfather home rather 

both getting bothered. Saryu shake her neck and touches the feet of everyone for blessing. After getting blessing from all of 

them with unimaginable mixed feelings of sorrow and joy Saryu sat in the car. The car departure, and after few minute ago 

parent’s Saryu now become Aanant’s wife was going to find the place among strangers.  

Everyone reached at home at night. All of them greeted with love to new bride. The older mother and father-in-laws 

blessed both. Younger sister-in-laws smiled and told that “you look like same as goddess of wealth. And takes well wished. 

The very first entry of Saryu into unfamiliar house was pleasant but soon after this happy atmosphere the idea of that disabled 

child came dragging lags among surface due to not able to speak sounded ‘uuu’’uuu’ from deep thought. Child sees towards 

all with helpless eye sight. Frequently expressing his disability and awkwardly in the long stages of crying, she did not like 

this imagination. Despite being very equitable, she was disappointed. Who knows, how often he plays in place? Repeatedly 

how he going to be dirty, if he hugs her with his unclean and dusty hand by believing her as his mother? Her mind was filled 

with dislike. No, she will take care of her beautiful days without doing her duty.  

That night she thought of telling Aanant to keep maid for Kiran. But even though lots of thinking about that child, 

she didn’t even find him then her eyes turned around with curiosity. She feels every moment that she has to see that disgusting 

http://www.jetir.org/


© 2018 JETIR July 2018, Volume 5, Issue 7                                            www.jetir.org  (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR1807754 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 236 

 

scene just now. But there she heard that Aanant asked: “Where is Kiran, Maa ?” Saryu is listening carefully. The answer came 

from his mother to him:” he has already fallen sleeping. ‘After getting this Saryu feels little bit of relax.  

In the beginning of the new life, there was no problem to see anything that she did not like, but there will to much 

desire to see the child so once again she feel that he is in the house and tomorrow she has to see that child if he had not seen 

tonight then what was the problem? 

Immediately she realized that instead of thinking about the husband at all, her attention focused on the child. In the 

mind, the ignorance of her own husband on the such a way she feels getting shy and late night, after all the reception and 

auspicious worship have passed. When she stands up in front of Aanant very first time then having lost her self-love in the 

husband’s love, her entire woman heart becomes melody. She forgot Kiran for a while. The eye sight towards him. Aanant 

saw the deep sense of affection and faith that he was blessed with his own happiness and he feels that she will take care of 

Kiran and fill his helpless life with his motherly affection, then due to first honeymoon night Saryu forgot all and there was 

no atmosphere to talk about other things. 

The next day morning Saryu came down to ground floor. No one was wake up expect mother-in-law. The closed 

doors and windows was opened by mother-in-law and she sat down one inside room chanting garland. Saryu saw it for long 

time, and then looked around to see whole house in the meanwhile she saw a beautiful child sat on the gallery and looking 

little color of the sky consistently. She believes that, a boy may be from one of the relatives and thinking so she is standing 

near with him. Under the curly and wavy hair, she saw a face looked like as white lotus flower. There was a slight blue shadow 

of softness on whole face. In his blue eyes, no strange pain came and got stuck, two small tears on the cheeks were looked 

like as a dew on the lotus leaf. He wore a blue colored cloth and sat down keeping feet long. His overall appearance was so 

lovely that she felt like a whose feet have been lost in vast earth’s surface. And such a divine boy curiously waiting for his 

mother whose distracted seen towards sky and the tears flow from his eyes. 

Saryu’s motherhood inner voice deeply full spla ce of pain. She sat down with child and turned his face affectionately 

towards her and said softly what is your name? From looking at the sky, Kiran looking towards Saryu. Saryu smiled sweetly 

and told; don’t you have name? Kiran don’t speak just look at her silently.Saryu thinks that probably he is the son of her 

sister-in-law. She thinks in mind that, being a mother of such nice child; how mother would feel so proud and then after 

having lovable laugh, she pulled child’s face towards her chest and said, ‘will not you speak with me? This time Kiran laughs 

that the same sweetest smile. In this women’s love, he feels own mother going to be alive. His own mother just came back in 

new looks to respond his smile and after long months. It was first time that he spoke again in same style ‘Maa’! Surprisingly, 

she saw that he could not speak and his long legs were unconscious. One moments she become like unconscious with 

astonishment and embarrassment. This as the only child she imagined and drawing disgusting pictures in her mind. So 

beautiful! So pure! With an impulse she wigged with her chest and kisses him on forehead with deep of love two drops of 

tears fall down on Kiran’s head from her eyes. Kiran closed his eyes with happiness. And the same time Aanant came into 

door step and both of them were seen in deeply love. And gradually turned back with tears of happiness in eyes.   

*********** 

 Observations: 

Writer Kundanika kapadia main intention behind story line Enjoying the real essence and true value of life. There are 

many types of relationships between humans and human beings throughout life, and there are also many problems beliefs and 

emotions at different ages in society. What does all this mean? What is the secret? It is her vision as a narrator to identify and 

illustrate as a woman Story writer. According to her concept, life is the main thing, and then literature is the next thing. In her 

writings touches the soul of every reader, the realization is the first thing, the shape is the next thing. 

 Conclusions. 

 

From the very beginning translation is considered to be a complex activity. It has poised a lot of problems. Various 

critics have worked over it and had given various notions and ideas regarding it. But there has been a very strong assertion of 

the individuality of the translation in the twentieth century. The translator is no longer required to translate the original word 

by word. And to be sure, translation is bound to play a very crucial role in the years to come. 

 Glossary: 

 

1. Ben/Bahen: means sister but is also used as a general term to address a woman specially in Gujarat of India 

2. Bhabhi: Brother’s wife 

3. Bhagyavidhaatri: The goddess of the destiny 

4. Jaan:  A marriage Procession 

5. Laxmi: Name of the goddess of wealth and wife of Lord Vishnu  
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6. Ma: Mother 

7. sowbhagyavati:a woman who dies while her husband is still alive is 

8. Sheera: Halwa made with a wheat flour 
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 Appendix 

પે્રમના આંશ  – ક ન્દનનકા કાપડીયા  

સરય નાું લગ્ન આખરે અનુંત સાથે નક્કી થયાું. બધાુંને આ વર ને આ ઘર ગમયાું હતાું અને સરય ને પણ કશો વાુંધો કાઢવા જેવ ું 
દેખાય ું નરહ. અનુંત બીજવર હતો પણ એની ઉંમર કાુંઈ બહ  ન હતી; અને એના ઊંચા, પાતળા, કુંઈક શ્યામ પણ સોહામણા દેહને કારણે 
એ આકર્ષક કહી શકાય એવો લાગતો હતો.એના ઘરની પ્રનતષ્ઠા શહરેમાું સારી હતી અને ડૉક્ટર તરીકે એણે હમણાું જ પૅ્રક્ક્ટસ કરવાની 
શરૂઆત કરી હતી છતાુંય એન ું નામ શહરેમાું નવખ્યાત થઈ ગય ું હત  ું. આવા વરને માટે સરય ને ના પાડવાન ું કાુંઈ જ કારણ નહોત  ું, , 
પણ એને એક વાત ખ  ુંચ્યા કરતી અને તે અનુંતની પહલેી પત્નીના પાુંચ વરસના બાળકની.લગ્ન કરીને તરત જ પાુંચ વરસના આ 
બાળકની માતા બનવ ું પડશે એ નવચાર એના ઉલ્લાસને, એના નવયૌવનના સ્વપ્નોને, એના આનુંદભયાષ ફફડાટને જવાબદારીની દોરીથી 
બાુંધી દેતો હતો અને અધ  રામાું પ  ર ું એ બાળક અપુંગ હતો 

આવા અપુંગ બાળકની જઈને તરત કાળજી રાખવી પડશે. સવારથી તે રાત સ ધીનાું એનાું બધાું કામ સુંભાળવાું પડશે, એ 
ખ્યાલે એને જાણે પોતે આયા તરીકે અનુંતને ઘરે જતી હોય એવ ું લાગત ું હત  ું.અલબત્ત, ત્યાું સાસ , નણુંદ, રદયર વગેરે ઘણાું હતાું અને 
ક ટ ુંબ મોટ ું હત  ું. પણ એમ છતાુંય પોતે સુંસ્કારી હતી એટલે પોતાના મનના ખાતર પણ મા તરીકેની ફરજમાુંથી મ ક્ત થઈ શકે એમ 
નહોતી. આ એક વાત એને મ  ુંઝવ્યા કરતી હતી, લગ્નના એના ઉત્સાહને મુંદ પાડી દેતી; પણ એને નક્કર નવરોધ તરીકે કોઈની સામે, 

કાુંઈક સુંકોચથી અને કાુંઈક નપતાની સુંસ્કારરતા ગણાય એ દક્ષ્ટએ તે રજ  કરી શકી નરહ અને લગ્નનો રદવસ નક્કી પણ થઈ 
ગયો.અનુંતનો એ બાળક કાુંઈ પહલેેથી અપુંગ નહોતો. એનો જન્મ થયો ત્યારે તો એ ખ  બ જ તુંદ રસ્ત અને સ ુંદર હતો. એનામાું એક 
નવનશષ્ટતા હતી. એ છોકરો એની માને ખ  બ ચાહતો. ગમે તેટલ ું રડતો હોય, કશાયથી માનતો ન હોય ત્યારે એની માને માત્ર આવતી 
જ એ કે રડવાન ું ભ  લી જઈને એક એવ ું તો મધ ર સ્સ્મત કરતો કે મા એને દોડીને ગોદમાું લઈ લેતી અને કપાળ પર ચ ુંબન કરતી અને 
ત્યારે એને જાણે પોતે સ્વગષમાું બેઠો બેઠો આનુંદની અનુંત ધારામાું સ્નાન કરી રહ્યો હોય એવ ું લાગત ું.બીજાું બાળકો શેરીમાું એકઠાું મળી 
તોફાનમસ્તી કરતાું હોય ત્યારે રકરણ રસોડામાું એની માની આસપાસ વીંટળાઈ રહતેો. ક્યારેક પાછળથી અચાનક આવી કામકાજ કરતી 
માને હરેાન હરેાન કરી મ  કતો અને પછી માની સામે આવી ખખલખખલાટ હસી પડતો; અને એમ હસતાું એ મા સામે જોતો ત્યારે એની બે 
મધ ર આંખોમાુંથી એવો તો પે્રમ નીતરી રહતેો કે બધાું મશ્કરીમાું સ  શીલાને કહતેાું : ‘દીકરા તો ઘણાને હોય છે, પણ તારાની તો વાત 
જ નનરાળી !’ સ શીલા કશોય પ્રત્ય ત્તર આપ્યા નવના મુંદ હસતી અને છોકરો એટલો તો સરસ હતો કે એને એ પ્રભ ન ું ધન હોય એમ 
સાચવતી.એનાું તોફાનોથી ઘણી વાર ત્રારહ પોકારી ઊઠતી છતાુંય એને પોતાની નજરથી અળગો થવા દેતી નરહ. આમ પોતાનાું તોફાનો 
અને મસ્તી વડે એ માની આસપાસ વીંટળાઈ રહ્યો હતો અને એની છાયા જેવો બનતો જતો હતો. 

http://www.jetir.org/
https://en.m.wikipedia.org/
http://www.gogle.com/translation
http://www.gujaratilexican.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
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પણ એક રદવસ મા-દીકરાના સ ખની આ અનવચ્ચ્છન્ન ધારામાું ભ ુંગાણ પડ્ ું. રકરણ એકાએક ખ  બ સખત માુંદો પડયો. પહલેા 
ચારેક રદવસ તો એને તાવ આવ્યો અને પાુંચમે રદવસે એને આંચકી શરૂ થઈ.થોડા થોડા અંતરે એના હાથપગ તણાઈ જતા, મોંએ ફીણ 
વળી જતાું અને આંખો ઊંચે ચડી જતી. આંચકી શમી જતી ત્યારે છોકરો જાણે મતૃ્ય ના દ્વારે જઈને પાછો આવતો હોય એમ એનો ચહરેો 
રફક્કો પડી જતો અને સહજે ભાનમાું આવતો ત્યારે આર્દ્ષ નજરે મા સામે જોઈ રહતેો. 

સ શીલા તો આ પ્રસુંગે ખ  બ જ ગભરાઈ ગઈ હતી. અનુંતે તરત જ શહરેના સારામાું સારા અન ભવી ડૉક્ટરને બોલાવ્યો પણ 
એ કશી ચોક્કસ દવા આપી શક્યો નરહ. દેખીતી રીતે સ્સ્થનત ગુંભીર લાગતી હતી, પણ એને આશ્વાસન આપ્ય ું કે ગભરાવાની કશી જરૂર 
નથી ને બધ ું ઠીક થઈ રહશેે.માત્ર જતાું જતાું અનુંતને પાસે બોલાવી ધીમેથી એને કહ્ ું : ‘જજિંદગીને કશી મ શ્કેલી નરહ આવે, પણ સુંભવ 
છે કે એકાદ અંગ ખોટ ું પડી જાય. ચોક્કસ કશ ું કહી શકાત  ું નથી, પણ આમ બને તો નવાઈ નરહ. 

બે રદવસ રકરણના અસહ્ય તરફડાટમાું વીત્યા. આખોયે વખત સ શીલા એની પાસે બેસીને એના માથા પર હાથ ફેરવ્યા કરતી. રકરણ 
ભાનમાું હોય ત્યારે માથે માનો હાથ ફરતો જોઈ એને ખ  બ શાુંનત વળતી, પણ આંચકી આવતી અને એ બેભાન થઈ જતો ત્યારે એન ું 
સમગ્ર અસ્સ્તત્વ જાણે એ શાુંનતને પામવા તરફડી ઊઠત ું, ખેંચાઈ જત ું.વલખાું મારી મારીને, નનરાશ થઈને એના પ્રાણ પટકાઈ પડતા. બે 
રદવસ આમ વીત્યા પછી ત્રીજે રદવસે એનો તરફડાટ શાુંત થઈ ગયો. ચ પચાપ બોલ્યા વગર એ શાુંનતથી પડી રહ્યો. હાથપગ એણે 
ઉછાળ્યા નરહ, કશો બબડાટ પણ કયો નરહ.સહ એ નનરાુંતનો શ્વાસ લીધો. પણ અત્યુંત બારીકાઈથી બાળકની હરેક રિયાને જોઈ રહલેી 
સ શીલાને લાગ્ય ું કે પગ ઊછળતા નહોતા કારણ કે એ ઊછળી શકતા નહોતા. એના પગમાું જડત્વ આવી ગય ું હોય એવ ું લાગત ું હત  ું. 
જાણે ઉપરનાું ચેતનમય અંગો સાથે એને કશો સુંપકષ જ ન હોય. વધ  ખાતરી કરવા માટે એણે એનો એક પગ સહજે ઊંચો કરીને પાછો 
મ  ક્યો ત્યારે નનજીવ લાકડાની જેમ એ પટકાયો.ખાટલામાું પડેલા પારરજાતના ફૂલ જેવા મધ ર કોમળ બાળકની આ સ્સ્થનત જોઈ સ શીલાન ું 
સઘળું ચેતન હરાઈ ગય ું ને એક ચીસ પાડી એ ત્યાું બેભાન થઈ ગઈ.  

આ અભાનતમાુંથી સ શીલા જાગી ત્યારે એના જીવનનો રુંગ ઝાુંખો પડી ગયો હતો અને એના મનમાું અંધારી રાત જેવી 
ગમગીની ગાઢપણે વ્યાપી ગઈ હતી. આ સ ુંદર બાળક હવે કદી ચાલી નરહ શકે, મ ક્ત રીતે હવે કદી ફરી નરહ શકે એ ખ્યાલે એન ું રદલ 
ખચરાઈ જત ું. દ નનયાની તમામ સમદૃ્ધિ એકઠી કરીને જેનાું ચરણ પાસે પાથરી દઈએ તોયે જેન ું કઠોર મન પીગળત ું નથી એવી 
ભાગ્યનવધાત્રીના નામ પર રદવસો સ ધી એણે આંસ  સાયાાં. પણ જે એક વાર બની ગય ું એને હવે કોણ નમથ્યા કરી શકવાન ું હત  ું ? 

રકરણ ધીમે ધીમે સાજો થતો જતો હતો પણ આ થોડા રદવસમાું એણે જે અપાર યાતના વેઠી હતી એને પરરણામે એના 
જ્ઞાનતુંત  ઓ નબળા પડી ગયા હતા અને બે રદવસ પછી સહ ને ખબર પડી કે એનાથી હવે બોલી શકાત  ું પણ નથી. સ શીલાએ આ જાણય ું 
ત્યારે એ ચોધાર આંસ એ રડી રહી. ઘરનાું બધાું માણસોને ખ  બ દ ુઃખ થય ું, પણ સ શીલાની તો આખી જીવન-ઈમારત જાણે મ  ળમાુંથી 
ડોલી ગઈ. 

અનુંતે ઉપચાર તો ઘણા કયાષ પણ કાુંઈ વળ્ય ું નરહ. ખ  બ પ્રયત્નો પછી રકરણ બેસીને ઘસડાતો ઘસડાતો થોડ ું ચાલતાું શીખ્યો, 
પણ એની વાણી તો અબોલ જ રહી. 

માુંદગીમાુંથી ઊઠયા પછી રકરણ મા પ્રત્યે જાણે વધ  ને વધ  પે્રમ દશાષવવા લાગ્યો. એ કશ ું બોલી શકતો નરહ. માત્ર આખો 
રદવસ અસ્ફૂટ સ્વરે મા, મા, કહ્યા કરતો અને એના નાનકડા બે તપ્ત હોઠ વડે એ શબ્દને પીધા જ કરતો. ચાલવાન ું શીખ્યો ત્યારથી 
અંદરના ઓરડામાુંથી રસોડામાું પહોંચી જતો ને પહલેાની જેમ જ, પણ પહલેાું કરતાું કેટલાય વધ  ઊંડા ભાવથી મા તરફ નનહાળી રહતેો. 

રેશમી ફૂલ જેવા આ છોકરાની આવી દશા સ શીલા જીરવી શકી નરહ. એ રદવસે ને રદવસે વધ  ગમગીન થતી ગઈ. સાુંજ નમે, 

શેરીમાું છોકરાું ટોળે મળી રમતાું હોય ત્યારે એ જોતી કે રકરણ એકલો બહાર ઓસરીના છેડા પર બેઠો બેઠો શ્વેત ને ભ  ખરા રુંગથી 
ઘેરાયેલા આકાશ તરફ મીટ માુંડીને જોઈ રહતેો.વાદળથી છવાયેલા આકાશમાું એકાદ તારો ચમકી ઊઠતો ત્યારે એના મોં પર પ્રસન્ન 
મધ રતા ફેલાઈ જતી અને અસ્પષ્ટ સ્વરે મા – એવ ું કાુંઈક આછું એ બબડતો. સ શીલાની આંખોમાું આંસ  ભરાઈ આવતા.  
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આ બાળકની મ  ુંગી ભાર્ામાું કોને ખબર કેટલી રહસ્યમયી વાતોનો ભુંડાર ભયો હતો ! કોઈક વાર એ એવી તો વ્યગ્ર દક્ષ્ટએ 
મા સામે જોઈ રહતેો, જાણે હમણાું જ એના હૃદયની વેદના બોલી ઊઠશે, પણ એ કશ ું બોલતો નરહ.ઓસરીના ખ  ણામાું એકલો બેસી 
સામેની ખ લ્લી ધરતીને મનમાું ને મનમાું સેંકડો ફૂલમાળ ગ  ુંથી એ શણગાયાષ કરતો. ક્યારેક એની ભ  રી આંખોમાું એવો અદ્દભ ત પ્રકાશ 
છવાઈ જતો કે એન ું મોં એનાથી ઊજળું થઈ જત ું. કોઈક અનનવષચનીય આનુંદ એના અંગઅંગને ભરી દેતો.ખ લ્લા મેદાનમાું બે હાથ છૂટા 
મ  કી આ છેડેથી પેલા….. ધરતી ને આકાશ જયાું મળે છે એ છેડા સ ધી દોડી જવાન ું એને મન થત ું, રૂપેરી વાદળના ઢગની પેલે પાર 
પાુંખ ફફડાવીને ઊડી જવાની ઈચ્છા થતી. પણ બધ ું તો માત્ર સ શીલા જ સમજતી. બાળકના હૃદય સાથે એ એવ ું એકત્વ મેળવી રહી 
હતી કે એની વણબોલી ભાર્ાને એ સ્પષ્ટપણે સાુંભળી શકતી.એના મનના ખ  ણે-ખ  ણામાું ફરીને એની તમામ વાતો સમજી શકતી. પણ 
એથી તો એ વધ  રહજરાતી જતી હતી. આ ઝુંખનાઓ, આશાઓ, નવશાળ આનુંદને અણ અણ એ ભરી લેવાની અસીમ કામનાઓ – આ બધ ું 
જ અધ  ર ું – અવ્યક્ત, અણપ  ય ાં રહશેે ? જજિંદગીના અંત સ ધી એ આમ સ્વપ્નો જ ઘડયાું કરશે ? 

સ શીલાના અંતરનો ઘા ઊંડો ને ઊંડો થતો ગયો. સહ એ એને નવલાતી, સ કાઈ જતી, ખરી પડવાની તૈયારી કરતી જોઈ. પણ 
એન ું કારણ રકરણની આ મૌનમયી અજ્ઞાત પ્રસન્નતા પાછળ છપાયેલી, પ્રગટ ન થઈ શકતી વાણીની વેદના જ હતી, એ વાત કોઈ 

સમજી શક્ ું નરહ. માત્ર અનુંત એ સમજતો, પણ એનો શો ઉપાય હતો ?  

એની તખબયત વધ  ને વધ  બગડતી ચાલી. ‘વહ ને હવાફેર કરાવો.’ એમ ઘરમાુંથી કોઈ બોલ્ય ું, પણ આ માુંદગીને હવાફેરની 
જરૂર નહોતી. સ્થાનફેર કરાવા જેટલા પૈસા સ શીલાએ પનત પાસે ખરચાવ્યા નરહ. એન ું મન તો ભાુંગી ગય ું હત  ું કે એ ભાુંગી ગયેલા 
પાયાવાળી ઈમારતને ત  ટી પડતાું વાર ન લાગી. અને જે એને પ્રાણથીય વધ  નપ્રય હતો એની વેદનાને કારણે, એને જ છોડીને એક સાુંજે 
એણે આ દ નનયાની અંનતમ નવદાય લેવા આંખો મીંચી દીધી. પવન સહજે ધ્ર  જયો, હવા કુંપી ને જયોત બ ઝાઈ ગઈ. 

મતૃ્ય  વખતે એણે આગ્રહપ  વષક રકરણને પોતાની પાસે લાવવાન ું કહ્ ું હત  ું. છેલ્લી વાર એણે રકરણના રેશમી વાુંકરડયા વાળ પર 
હાથ ફેરવ્યો ત્યારે એ પળોને પકડી લેવાની, જીવનમાું એ પળોને ખચરસ્સ્થર કરી રાખવાની, કદી છૂટા પડવ ું ન પડે એમ અંતરના 
આખલિંગનમાું જકડી રાખવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ આવી.. રકરણ પણ આ પળોમાું તલ્લીન બની ગયો હતો. પણ મતૃ્ય એ, ફૂલની પાુંદડી 
જેવા સ ક માર આ બાળકની વેદના ને પે્રમના પ્રવાહ જેવી સ શીલાની જરાય પરવા કયાષ નવના એન ું કતષવ્ય બજાવી લીધ ું અને ઘરમાું 
બધ ું હત  ું એમ ને એમ જ રહવેા દઈ, ક્યાુંય કશોય ફેરફાર કયાષ નવના, માત્ર જીવન માટે તલસાટ કરી ઊઠેલા એક પ્રાણને હરી લઈ, 

પોતાની પાછળ દ ુઃખની ઘેરી છાયા પાથરીને એ ચાલ્ય ું ગય ું. 

 પોતાના પે્રમાળ સ્વભાવ અને વ્યાવહારરક નનપ ણતા વડે સ શીલાએ સહ નાું મન જીતી લીધાું હતાું એટલે સહ ને એના મતૃ્ય થી 
ઊંડો ઘા લાગ્યો, પણ સહ થી ઊંડી વેદના તો પેલા, આવડા મોટા ઘરમાું, આટલા બધા માણસોની વચ્ચે નનરાધાર ને એકાકી બની ગયેલા 
બાળકની હતી.જે થય ું હત  ું એ એને સમજાય ું હશે કે કેમ એ તો કોને ખબર, પણ પગ ઘસી ઘસીને એ પહલેાું જયાું મા રસોઈ કરતી હતી 
ને પાછળથી જયાું એ ખાટલામાું સ  ઈ રહતેી ત્યાું વારુંવાર જાઆવ કયાષ કરતો અને એ સ્થાન પ્રનત કુંઈક વેદનાભય ાં આછું હસતો. પણ 
એના સ્સ્મતનો એથી અનુંતગણો ઊજળો ઉત્તર આપનાર સામે કોઈ મળત ું નરહ.જેની સામે જોઈ એ આનુંદના સાગરમાું ડ બી જતો એ 
ચહરેો હવે ક્યારેય નજરે પડતો નથી એ જાણીને એને પહલેાું તો ખ  બ આશ્ચયષ થય ું અને પછી એ ધીમે ધીમે ઉદાસ બની ગયો. પહલેા 
બેત્રણ રદવસ એ મા, મા, એવ ું અધષવ્યક્ત ગ ુંજન કરતો, એ પણ બુંધ થઈ ગય ું.પહલેાું જેવી શાુંત પ્રસન્નતાથી હવે એનાું અંગાુંગ હસી 
રહતેાું નરહ. માત્ર પહલેાુંની જેમ જ હજ ય એ ઓસરીના છેડા પર બેસતો, પહલેાું કરતાું હવે કદાચ વધારે લાુંબો વખત; અને નીરવ 
ભાવે આકાશ સામે કોણ જાણે શ ુંયે જોઈ રહતેો !  

એની આ કર ણતા સહ ને સ્પશી જતી, પણ એની પાસે વાણી નહોતી, એટલે વાતો કરીને કે બીજી કોઈ રીતે એને રીઝવી શકાતો 
નરહ.અનુંતે એને રમાડવા માટે એક બાઈ રાખી પણ રકરણ એનાથી ખ શ થયો હોય એવ ું લાગ્ય ું નરહ. ટોપલી ભરીને રમકડાું એને માટે 
અનુંત લઈ આવ્યો પણ રકરણે તો એની સામે જોય ુંયે નરહ.માના ગયા પછી જાણે બીજા કોઈને ઓળખતો ન હોય એમ એ એકાકી ફયાષ 
કરતો અને એને રમાડવા માટે રાખેલી બાઈ તરફ ઉદાસ આંખોએ જોઈ રહતેો.ક્યારેક એને જોઈને એ ડોક ું ધ ણાવતો ને નજર વાળી 
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લેતો. એવ ું લાગત ું, જાણે બધી વસ્ત  ઓમાું, બધી વ્યસ્ક્તઓમાું એ માને જ નીરખવા મથે છે, અને એને મા નથી દેખાતી ત્યારે ખ  બ નનરાશ 
થઈ જાય છે. 

સ્વાભાનવકપણે થોડા સમય પછી અનુંતના બીજા લગ્નની વાત થઈ. તેને સ શીલા માટે ખ  બ પે્રમ હતો પણ એના મતૃ્ય થી એ 
નવરાગી નહોતો બની ગયો અને એ હજી તદ્દન જ જ વાન હતો એટલે બીજા લગ્નની વાત ક્યાુંય અન ખચત લાગી નરહ. 

  અનુંતના મનમાું માત્ર એક જ ડર હતો, ને તે રકરણનો. એ છોકરો એની માને, પોતાના મ  ગા જીવનમાું, એટલી તો સજીવ રાખી રહ્યો 
હતો કે અનુંત એની આ સ્વપ્નભરી અવસ્થાને, એની આ વેદનામયી ઘેલછાને સ્પશષતાું અચકાતો હતો. એ કેટલ ું સમજે છે એની તો એને 
ખબર પડી નહોતી, પણ પોતાની મધ ર માન ું સ્થાન બીજી કોઈ વ્યસ્ક્તએ લીધ ું છે એવ ું એને લાગશે તો એના મન પર ખ  બ આઘાત 
થશે, એ વાત તે સમજતો હતો.મનોમન એ આ સ ુંદર બાળકને ખ  બ ચાહતો અને પોતાન ું બાળક હોય એના કરતાું મતૃ પત્નીના પે્રમની 
શેર્ સ્મનૃત હોય એ રીતે એને સાચવવાનો પ્રયત્ન કરતો. પણ એના મ  ગા જીવનને કારણે, એના મ ખ પર છવાઈ રહલેા નવર્ાદને કારણે 
અને ખાસ કરીને તો પોતાના વ્યવસાયમાુંથી ઓછો વખત મળવાને કારણે, એના તરફ જોઈએ તેટલ ું ધ્યાન તે આપી શકતો નરહ. 

આ વાતનો એને હુંમેશ અફસોસ રહ્યા કરતો. ભાડ તી બાઈ ઉપર કેટલો નવશ્વાસ રાખી શકાય ? એની મા ઘરડી હતી અને આ બાળકની 
આસપાસ રહલેા સૌંદયષના વાતાવરણને, એના અગમય નવર્ાદને, સ્પષ્ટપણે જોઈ કે સમજી શકતી નરહ, એટલે એના પર વહાલ રાખવા 
છતાું એના મનના સુંપકષમાું આવી શકતી નરહ. ડોસા ઝાઝી લપ્પનછપ્પન કરતા નરહ. એમને આ બાળક ગમતો, પણ કાલ  બોલનાર, 

મીઠી વાતો કરનાર, પોતાનાું દાઢી-મ  છ ખેંચી પોતાને સતાવનાર કોઈ હોય એવી ઈચ્છા એમને રહતેી.મ  ગા અને અપુંગ આ બાળક પ્રત્યે 
બધાુંને ખ  બ સહાન ભ  નત હતી પણ એના સ્વભાવની નવનશષ્ટતાને કારણે કોઈ એનામાું સરિય રસ લઈ શકત ું નરહ. અનુંતની બહને 
પોતાના છોકરાુંઓમાુંથી અને મોટા ઘરની વ્યવસ્થામાુંથી પરવારતી નરહ. હવે ભાભી આવે તો પોતાને ઘેર પાછી જવા એ પણ ઉત્સ ક 
થઈ રહી હતી. અનુંતના બે નાના ભાઈ અને એક બહને શાળામાું ભણતાું હતાું અને મનમોજી હતાું. આમ આટલાું બધાું માણસોની વચ્ચે 
પેલો બાળક સહ થી વીંટળાયેલો છતાું એકાકી હતો. એની આસપાસ સગવડ ને સમદૃ્ધિ હતા, છતાું એન ું મન શ  ન્ય સરખ ું દેખાત  ું. 

આખરે અનુંતે સરય  સાથે લગ્ન કરવાન ું નક્કી કય ાં. એને પોતાને તો સ શીલાના મતૃ્ય થી પડેલી ખોટને પ  રવા સાથીની જરૂર 
હતી જ, પણ બાળકનેય કદાચ સરય  સાથે ફાવી જાય તો એ એને માટે પણ ઘણ ું આવકારદાયક બને. અલબત્ત, આ વાત માટે એને 
પ  રી શુંકા હતી. પણ એ નસવાય બીજ ું શ ું થઈ શકે, એ તે નવચારી શક્યો નરહ.. લગ્ન ન કરે તો પોતાના સ ખને તો એ ન જ મેળવી શકે 
અને એ ઉપરાુંત બાળકનેય, આજે એ જે સ્સ્થનતમાું છે એનાથી વધ  સારી સ્સ્થનતમાું લાવવાની શક્યતા ન રહ.ે 

  અને સ શીલાના મતૃ્ય  પછી સવા વરસે ફરી એક વાર અનુંતના ઘરની દીવાલો લગ્નના કસ ુંબી રુંગથી રુંગાઈ રહી. બીજ ું લગ્ન 
હત  ું એટલે કશી ખાસ ધામધ  મ તો નહોતી, છતાુંય ઉત્સવ અને ધમાલન ું વાતાવરણ તો સજાષઈ ગય ું હત  ું.કેટલાુંક સગાુંઓ પણ આવી 
પહોંચ્યાું હતાું. અનુંતની ઘરડી મા લાકડીને ટેકે ટેકે બધે ફરતી અને સ  ચનાઓ આપતી. ડોસાના શાુંત ચહેરા પર આનુંદની રેખાઓ 
સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. સ શીલા તરફ બને્નને માન હત  ું એટલે આ પ્રસુંગ પાછળ રહલેી ઘટનાઓ માટે મનમાું એમને ઊંડે દ ુઃખ થત ું, પણ 
નવી વહ  આવીને એમના ઘરને ઉજાળશે એનો એમને સુંતોર્ હતો.ડોસાને ખાસ તો મીઠ ું કાલ ું બોલતા, હસતા ને ઘરમાું દોડાદોડ કરી 
મ  કતા પૌત્રની કલ્પના એટલી સ મધ ર અને આનુંદદાયક લાગતી કે સામાન્ય રીતે ઓછું બોલતા અને ઘરની વાતો ને ગ  ુંચવણોથી દ ર 
રહતેા એમના જીવનમાું પણ આ પ્રસુંગે થોડો ઉલ્લાસ પ્રગટાવ્યો. 

રકરણ આ બધી ધમાલ પ્રત્યે, અજાણયા વાતાવરણ પ્રત્યે શુંરકત અને ભયભરી નજરથી જોઈ રહ્યો હતો. આ બધ ું શ ું થાય છે 
એની એને પ  રી સમજણ પડતી નરહ, પણ જે થત ું હત  ું એ એને સાર ું નહોત  ું લાગત ું.જેમ જેમ ઘરમાું ધમાલ વધતી ગઈ અને લગ્નનો 
રદવસ નજીક આવતો ગયો, એમ એ વધારે ને વધારે એકલો બનતો ગયો. બધાું એની તરફ ધ્યાન આપતાું પણ એ એની શારીરરક 
જરૂરરયાતોને સુંતોર્વા અને બહલેાવવા પ  રત  ું.એના મનમાું શા પ્રવાહ ચાલી રહ્યા છે એ જાણવાની કોઈને ફુરસદ નહોતી. અનુંત ક્યારેક, 

વખત મળે ત્યારે એને બોલાવીને પાસે બેસાડતો અને એને હસાવવાના નમથ્યા પ્રયત્નો કરતો, એના મનને જાણવા મથતો. પણ ઊંડી 
દ ુઃખભરી આંખોની નજર નસવાય રકરણ પાસે બીજ ું શ ું હત  ું ?અને લગ્નના આગલે રદવસે એ અનુંત પાસે આવ્યો ત્યારે એણે એવી તો 
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વેદના ભરપ  ર દક્ષ્ટએ અનુંત સામે જોય ું કે અનુંતની આંખમાું પાણી ભરાઈ આવ્યાું. સ શીલાના મતૃ્ય  સમયે એ જેટલ ું નહોતો રડયો 
એટલ ું એ ત્યારે રડયો. આ સૌંદયષભયાષ બાળકની ભરપ  ર કર ણતાથી એન ું મન એટલ ું તો હલી ઊઠ્ ું કે એને ઘડીભર લગ્ન ન કરવાનો 
નવચાર થઈ આવ્યો.પણ એ સમજતો હતો કે લગ્ન ન કરવાથીયે કશો અથષ નરહ સરે. એટલ ું જ નરહ, બાળકના જીવનમાું ફરી આનુંદન ું 
અજવાળું ફેલાવવાની સુંભનવતતા પણ લગ્ન ન કરવાથી નાશ પામતી હતી.બીજે રદવસે લગ્ન માટે જાન ઊપડી ત્યારે અનુંતના મનમાું 
રકરણન ું પોતે કુંઈક સાર ું કરી રહ્યો છે એ સાથે એનો ર્દ્ોહ પણ કરી રહ્યો છે એવી ભાવના હતી. છેલ્લા બે રદવસથી રકરણની જજિંદગી નવરે્ 
નવચારવામાું એ એટલો નનમગ્ન થઈ ગયો હતો કે એ લગ્ન પોતાને માટે નરહ પણ રકરણ માટે કરે છે એવી ભ્રમણા એના મગજ પર 
છવાઈ હતી, અને એની સામે કાુંઈ પ્રશ્ન હોય તો આ લગ્ન રકરણ માટે કેટલાું સફળ નીવડશે, એ જ હતો. 

સરય ને આંગણે જાન આવી પહોંચી, અને એક બારીમાુંથી છાનામાના, અનુંતને ઘણી વાર જોયો હતો છતાુંય નવોઢાની આંખે 
સરય એ ફરી એને જોઈ લીધો. એના ક મારી-માનસમાું તો લગ્નજીવનની કેટલીય સોનેરી કલ્પનાઓ આલેખાતી હતી. જીવનને પે્રમ અને 
આનુંદથી છલકાવી દેવાના એને કોડ હતા.પણ એની બધી કલ્પનાઓ એક અપુંગ બાળકની યાદે મેલી બની જતી હતી. એના પ્રત્યે 
એના મનમાું સહાન ભ  નત અને કર ણા હતાું, છતાુંય લગ્નના પ્રથમ રસઝરતા રદવસોમાું એવી જવાબદારીન ું અસ્સ્તત્વ એને ખ  ુંચ્યા કરત  ું. 
બાળક અપુંગ ન હોત તો શરૂઆતના રદવસોમાું એને મોસાળ પણ મોકલી શકાત.થોડા સમય પછી એ એને પાછો બોલાવી લેત. 
અલબત્ત, એ પોતાના બાળકમાું અને આ બાળકમાું ક્યાુંય ભેદ નરહ રાખે, પ  ણષ સ્નેહથી એની સુંભાળ લેશે; પણ લગ્ન પછીના તરતના 
રદવસો માટે એણે મનમાું જે રુંગીન કાવ્યો ગ  ુંથ્યાું હતાું, તેવે વખતે થોડા સમય પ  રતીયે એ બાળકને સુંભાળવાની ગુંભીર જવાબદારી 
ન હોત તો કેટલ ું સાર ું થાત, એમ એને મનમાું સતત થયા જ કરત  ું.અચાનક એને સ  ઝ્ ું કે બાળક માટે શરૂના રદવસોમાું એક સારી બાઈ 
રાખવાન ું એ અનુંતને સમજાવી શકશે; અને અનુંતની મા વગેરે તો હતાું જ, એટલે બહ  ખચિંતા તો નરહ કરવી પડે. અનુંત નસવાય એના 
ઘરનાું બીજાું માણસોનો એને ઝાઝો પરરચય નહોતો, પણ સહ ને માટે એણે સારી જ કલ્પના કરી અને ભાનવ જીવનની પગદુંડીને આશાનાું 
ફૂલથી ખબછાવી દીધી. 

આખરે એનાું ને અનુંતનાું લગ્ન થઈ ગયાું. માતાનપતા અને ભાઈબહનેોની આંસ ભીની નવદાય એ લઈ રહી હતી, ત્યારે વ્યવહાર  
માતાએ ધીમે સાદે એને કહ્ ું : ‘બને તો પેલાને થોડો વખત મોસાળ રાખવાન ું થાય એમ કરજે. અત્યારથી તારી જાતને એમાું ગ  ુંચવી 
દઈશ નરહ.’અને આવ ું કહીને પોતાની વાતને પોતે જ સમથષન આપતી હોય એમ બાજ એ રહીને બબડી : છોકરી ખબચારી જાતે જ હજ  
બાળક જેવી છે, ત્યાું એ બીજા બાળકની સુંભાળ શી રીતે રાખી શકે ? ને તેમાુંયે આ તો અપુંગ. બને્નને હરેાનગનત થાય એના કરતાું તો 
બાળકને મોસાળ મોકલવ ું જ સાર ું ને !.સરય એ ડોક ું ધ ણાવ્ય ું અને બધાુંને પગે લાગી, બધાુંના આશીવાષદ પામી દ ુઃખ અને આનુંદના ન 
સમજાય તેવા નમશ્ર ભાવથી ભરેલા હૈયે તે ગાડીમાું જઈ બેઠી. ગાડી ઊપડી અને થોડી વાર પહલેાું માતાનપતાની હતી એ સરય  અનુંતની 
બનીને અજાણયા લોકો વચ્ચે પોતાન ું સ્થાન શોધવા ચાલી ગઈ. 

ઘેર જયારે બધાું આવી પહોંચ્યા ત્યારે રાત પડી ગઈ હતી. નવી વહ નો સહ એ પે્રમથી સત્કાર કયો. ઘરડાું સાસ સસરાએ બને્નને 
આશીવાષદ આપ્યા. મોટી નણુંદે હસતાું હસતાું કહ્ ું : ‘લાગો છો તો સાક્ષાત લક્ષ્મી જેવાું !’ અને એણે હતેથી ઓવારણાું લીધાું.અજાણયા 
ઘરમાું પ્રથમ પ્રવેશ સરય ને સ ખકર લાગ્યો, પણ તરત જ એને આ સ ખી વાતાવરણની વચ્ચે પેલા અપુંગ બાળકનો ખ્યાલ આવ્યો – 

પગ ઘસડતો, બોલી ન શકવાને લીધે ગળામાુંથી ઉ ઉ એવો અવાજ કાઢતો, બધાું તરફ લાચારીભરી નજર ફેંકતો, પોતાની અપુંગતા 
અને નનરાધારીને ર દનના લુંબાયેલા સ  રમાું વારુંવાર વ્યક્ત કરતો…. કલ્પના એને સારી લાગી નરહ.ખ  બ સમભાવ રાખવા છતાુંયે જરા 
સ  ગ થઈ આવી. કોને ખબર, આખો વખત કેવીયે જગ્યાએ રમયા કરતો હશે, વારુંવાર કેવો ગુંદો થઈ જતો હશે ! એને પોતાને મા માનીને 
એ કોઈક વાર એના અસ્વચ્છ, ધ  ળવાળા હાથે આવીને વળગી પડે તો ?  

અણગમાથી એન ું મન ભરાઈ ગય ું. ના, પોતે એના પ્રત્યેની ફરજ ચ  ક્યા નવના પોતાના સ ુંદર રદવસોને સુંભાળી લેશે.ને તે જ 

રાતે્ર બાઈ રાખવા માટે અનુંતને કહવેાનો તેણે નવચાર કયો. પણ એના નવરે્ આટલ ું નવચારવા છતાુંય એ દેખાયો નરહ ત્યારે ક ત  હલથી 
એની આંખો ચારે બાજ  ફરી વળી. પેલ ું અણગમો પે્રરત  ું દશ્ય હમણાું જ દેખાશે એવ ું એને હરપળે થયા કય ાં. પણ ત્યાું એણે સાુંભળ્ય ું. 
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અનુંત પ  છતો હતો : ‘રકરણ ક્યાું, મા ?’ એ ધ્યાનપ  વષક સાુંભળી રહી. માનો ઉત્તર આવ્યો : ‘એ તો ક્યારનોય સ  ઈ ગયો છે.’ સરય ને 
સહજે નનરાુંત વળી. 

નવા જીવનના પ્રારુંભની મુંગલ ઘડીઓમાું એને પેલ ું ન ગમત ું કાુંઈ પણ જોવાની પરરસ્સ્થનત આવી નરહ એટલે એન ું મન જરા 
હળવ ું બન્ય ું. પણ એ બાળકને જોવાની ઉત્સ કતાયે એનામાું ખ  બ હતી, એટલે જરા વાર એમ પણ થય ું કે ઘરમાું એ છે જ, અને આવતી 
કાલે તો એને જોવાનો જ છે, તો આજે રાતે જ એ જોવા મળ્યો હોત તો શો વાુંધો હતો ? 

એકાએક એને ખ્યાલ આવ્યો કે આ ઘડીએ પનત નવરે્ નવચારવાને બદલે એન ું બધ ું ધ્યાન બાળક પર જ કેક્ન્ર્દ્ત થઈ ગય ું હત  ું. 
મનમાું ને મનમાું એ પનતની આવી અવગણના કરવા માટે જરા શરમાઈ અને મોડી રાતે, સત્કારનો અને મુંગળપ  જાનો બધો નવનધ પતી 
ગયા પછી, અનુંતના સાનન્નધ્યમાું પ્રથમ વાર એ જઈ ઊભી ત્યારે પનતના પે્રમમાું પોતાની જાતને ગોપવી દેવાને એન ું સમસ્ત સ્ત્રી-હૃદય 
વ્યાક લ બની ગય ું. એ રકરણને ઘડીભર ભ  લી ગઈ.પોતાના પ્રનત મુંડાયેલી એની મીટમાું અનુંતે સ્નેહ અને નવશ્વાસની એવી સભરતા 
જોઈ કે એ પોતાની જાતને ધન્ય માની રહ્યો અને એને થય ું : રકરણને પણ એ સાચવશે અને એના અપુંગ અસહાય જીવનને પોતાના 
માતપેૃ્રમથી ભરી દેશે. પછી તો પ્રથમ નમલનની સ હાગી પળોમાું સરય  બધ ું જ ભ  લી ગઈ, અને બીજી કશી વાતો કરવા માટે વાતાવરણ 
રહ્ ું નરહ. 

બીજે રદવસે વહલેી સવારે સરય  નીચે આવી. સાસ  નસવાય કોઈ ઊઠ્ ું નહોત  ું. બુંધ બારીબારણાું ઉઘાડી સાસ જી અંદરના એક 
ઓરડામાું માળા ગણતાું, નમેલી આંખે બેઠાું હતાું. સરય  ઘડીભર એ જોઈ રહી, અને પછી ઘરન ું પ  રેપ  ર ું અવલોકન કરવા ચારે બાજ  
નજર ફેરવવા લાગી. એટલામાું એણે જોય ું કે ઓસરીના છેડા પર બેઠો બેઠો એક સ ુંદર બાળક આકાશના આછા લાલ રુંગ તરફ લીનભાવે 
જોઈ રહ્યો છે.સગાુંમાુંથી કોઈનો છોકરો હશે એમ માની એ ત્યાું જઈને ઊભી રહી. વાુંકરડયા, પાણીની લહરે જેવા વાળની નીચે એણે એક 
શ્વતે કમળના ફૂલ જેવો ચહરેો જોયો. સમગ્ર ચહરેા પર મદૃ તાની આછી વાદળી ઢળી હતી. એની ભ  રી આંખોમાું કોઈ અજાણી વેદના 
આવીને સ્સ્થર થઈ ગઈ હતી. બે ગાલ ઉપર બે નાનકડાું અશ્ર ખબિંદ  કમળની પાુંદડી પર ઝાકળ જેવાું લાગતાું હતાું.નીલા રુંગન ું એક વસ્ત્ર 
એણે પહયે ાં હત  ું, અને પગ લાુંબો રાખીને એ બેઠો હતો. એનો આખોયે દેખાવ એટલો મનોરમ હતો કે એને લાગ્ય ું, જાણે સામે પથરાયેલી 
નવશાળ ધરતીમાું પગદુંડી જેની ખોવાઈ ગઈ છે, અને મા જેની નવખ  ટી પડી ગઈ છે એવો એક દેવ બાળક એની માને ઝુંખતો ગગન 
પર દક્ષ્ટ માુંડીને બેઠો છે, અને એની આંખોમાુંથી આંસ  વહ ેછે. 

સરય ના અંતરમાું માતતૃ્વની નનગ  ઢ વેદનાની છાલક વાગી. બાળક પાસે બેસી જઈ એણે એન ું મોં સ્નેહપ  વષક પોતાની તરફ 
ફેરવ્ય ું. મમતાભયાષ કુંઠે એ બોલી : ‘તાર ું નામ શ ું ?’ આકાશ તરફથી નજર વાળી લઈ રકરણ સરય  તરફ જોઈ રહ્યો. સરય એ મીઠ ું હસીને 
કહ્ ું : ‘નામ નથી કે શ ું તારે ?’ રકરણ કાુંઈ બોલ્યો નરહ. ચ  પચાપ એ જોઈ જ રહ્યો.સરય ને થય ું, આ કદાચ એની નણુંદનો દીકરો હોય…. 

આવા સરસ બાળકની માતા હોવા માટે મનમાું એ કેટલો બધો ગવષ અન ભવતી હશે ! અને પછી ખ  બ પે્રમાળ હાસ્ય કરી બાળકન ું મોં 
છાતીસરસ ું ખેંચી લઈ એ બોલી : ‘મારી સાથે નરહ બોલે કે ?’ આ વખતે રકરણ હસ્યો….. એ જ પેલ ું ખચરસ ુંદર મધ ર સ્સ્મત. આ સ્ત્રીના 
પે્રમમાું એને એની મા જીવતી થતી લાગી.મા જ જાણે નવે વેશે એના સ્સ્મતનો ઊજળો પ્રત્ય ત્તર આપવા પાછી ચાલી આવી છે. ને ઘણે 
મરહને આજ પહલેી વાર એ ફરીથી એના એ જ અસ્ફુટ સ્વરે બોલ્યો : ‘મા…..’ આશ્ચયષથી સરય એ જોય ું કે એ બોલી શકતો નહોતો, અને 
એના લુંબાયેલા પગ ચેતનહીન હતા. નવસ્મયથી, ક્ષોભથી એ એક પળ બેભાન જેવી થઈ ગઈ.જેની પોતે આટઆટલી કલ્પના કરી હતી, 
અણગમાભયાષ ખચત્રો મનમાું દોયાાં હતાું એ આ જ બાળક હતો ! આટલો સ ુંદર ! આટલો નનષ્કલુંક ! આવેગથી એણે રકરણને પોતાની 
છાતી સાથે વળગાડી દીધો અને ઊંડા પે્રમથી એના લલાટ પર ચ ુંબન કય ાં. એની આંખોમાુંથી બે ખબિંદ  રકરણને માથે સરી પડયાું.રકરણે 
પ્રસન્નતાથી આંખ બીડી દીધી. એ જ વખતે અનુંત બારણામાું આવ્યો, અને એ બને્નને પે્રમસમાનધમાું લીન થયેલાું જોઈ, ધીમે પગલે, હર્ષ 
છલકતે નયને પાછો વળી ગયો. 
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