
**કસોટ� �જ�દગી ની**
આપ સૌ એ એક કહવેત તો સાભંળ�

જ હશ કે "ેએક સાધંો �યા તંરે �ટૂ"ે એ�ુંજ
કા�ઈકઆ છોકર� સાથ થેઇ ર�ુંહ�ું. �વન
ની શ�આત તો �બુ જ સરસ ર�ત કેર�,
પોતાના માતા �પતાની પહેલી સતંાન એટલે
ઘર મા સંૌની �બુ જ લાડક� અન �ેપતા પણ
�બુ જ �મેાળ હતા નાનપણ ના એ �દવસો
મા �ંકલલ્ોલ કરતી આ સ�ંયા જમે જમે
મોટ� થવા લાગી એમ એમ �ણ �ેવન માં



ઈ�ર એન સેઘંષ�કરવાની ટવે પડતો ગયો.
હ� એ પોતા�ુંભણતર ��ૂ�કર� નહોતી કે
ઈ�ર એ એના માથા પરથી હાથ લઇ લીધો.
એના �પતા �વગ��થ થઇ ગયા. જ દે�કર�
�પતા �વહોણી થાય એની વદેના સ�દો માં
વણ�વી �બુ જ ��ુકલે છ.ે ઘર મા હંવ કેોઈ
��ુષ ર�ુંન હ�ુંઅન ઘેરમા એંક નાની
બહને અન મેાતા ની જવાબદાર� હવ સે�ંયા
પર આવી ગઈ હતી. સ�ંયા ના �વન ની
શ�આત હતી તથેી ત જેવાબદાર� થી ડર�
નહ� અન કેો�શશ કરવા લાગી ક એેના �પતા
વગર ના ઘર ન હેવ એે એક દ�કરા ની જમે
સભંાળશ.ે �દવસો વીતતા ગયા ન એેક
બ�ે�ક�ગ નો કોષ�કર� ન એેક બ�ેક મા નંોકર�
કરવા લાગી ઘર મા હંવ �ેશુી નો માહોલ
હતો અન �ેપતા ની ગરેહાજર� �ાકં ને
�ાકં અ�ભુવાતી હતી. જ ઘેર મા �ંપતા ન
હોય એ ઘર ના કોઈ પણ સ�ય પર ચાહે



સતંાન હોય ક તેમેની માતા સમાજ ટ�કા
કરવાના મોકા જ સોધ�ુંહોય છ.ે સ�ંયા
�બુ જ લાગણીશીલ અન સેમજદાર હતી
એન ખેબર હતી ક એેન લેોકો ની �ન�દા અને
ઘરની જવાબદાર� બધાની સામ આે નાની
�મર મા જં સઘંષ�કરવાનો છ.ે જ સેમયે
�વુાનો મોજ શોખ કરતા હોય છ એે સમયે
સ�ંયા આ �વકટ પરિ◌��થ�ત નો સામનો
કર� રહ� હતી. નાની બહને ની �શુી માટ એે
�ારકે સાથ આેનદં માણી લતેી પણ
પોતાના માટ એેન સેમય ન હતો. આજ ર�તે
સમય વીતતો ગયો અન સે�ંયાના �વન માં
��ુકલેીઓ આવતી ગઈ અન એે એની સામે
નીડર થઇ ન લેડતી ગઈ. આ સમય દર�યાન
ઘણા �મ�ો મ�ા, સ�ંયાનો �વભાવ એટલો
�મેાળ અન સેભંાળ વાળો હતો ક જે પેણ
એના સપંક�મા આંવ એે એની સાથ હે�મશે
માટ સેપંક�રાખવા�ુંપસદં કર.ે આટલી



�મેાળ હોવા છતા કંદુરત એની સાથ ને
�ણ કેમે આ�ુંકર� હુશ એે �ણી ન મેન
મા ઘંણા �� ઉ�ભવ પેણ કહેવાય છ ને કેે
"કદુરત એન જે દઃુખ આપ જે એેન સેહન
કરવાન કેબીલ હોય" �વન ના આવા દઃુખો
જોઈ જોઈ ન સે�ંયા અદંર થી �ટૂવા લાગી
હતી. સ�ંયા હવ જેુવાન થઇ ગઈ હતી
એટલ ઘેરમા નંાની બહને અન મેાતા તથા
સાગા સબંધંીઓ હવ સે�ંયા ના લ� માટે
છોકરો જોઈ ર�ા હતા. ઘણી વાતો આવી
કમે ક સે�ંયા દખેાવ મા પંણ એટલી જ �ુંદર
હતી જટેલી એના વત�ન મા સંમય પસાર
થતો ગયો ન આે વાત નો દૌર આગળ વધતો
ગયો. એક �દવસ એની �શુી ન �ેદવસ
આ�યો , �વન મા સંમજદાર થઇ �યાર થી
લઈન આેજ એેના અતંરઆ�મા ની આ
પહેલી જ �શુી હશ.ે સ�ંયા ન છેોકરો ગ�યો
જ એેક ખાનગી સ�ંથા મા કંામ કરતો હતો



અન દેખેાવ મા પંણ સારો હતો. એ�ું
ભણતર પણ એ��જ�નર �ુંહ�ું. સ�ંયા �શુ
હતી ક હેવ એેની આ જ�ગ જ એે એકલી
લડ� રહ� છ એેનો અતં આવશ.ે પણ
કહેવાય છ ને કે કેદુરત જો તમન ઇે�છ તેો
જ હેાલ મા છં એે જ હાલ મા રંાખ ,ે સ�ંયા
સાથ પેણ આ�ુંજ થ�ુંકોઈક કારણો સર
સ�ંયા અન એે એ��જ�નર નો સબંધં ના
સાચવાયો. સ�ંયા એ તો �ચ કોટ� �ુંજોર
લગા��ુંએન સેાચવવા પણ કદુરત ન એેમનો
સાથ મજંુર ન�હ હોય. એ સબંધં ના
�ટૂવાથી સ�ંયા ની થોડ� મળલેી �શુી પણ
છ�નવાઈ ગઈ. એન જેોયલેા �ખુી �વન
ના સપના ચંકનાચ◌રૂ થઇ ગયા. હવ એે
�બુ જ �ટૂ� ગઈ હતી. એન �ેવન નો મોહ
જ ર�ો ન હતો અન ઈે�ર ન એેમ જ
કહતેી ક �ેવન આપ તો સા��આપ નઈ તો
મન પેણ તાર� પાસ બેોલાવી લ.ે



આજ એે સમય ન પેણ વષ�થઇ જશ.ે
સ�ંયા �બુ જ એકલી થઇ ગઈ છ.ે કોઈ
પણ �મ� એના દઃુખ ન ઓેછુ�નથી કર�
શક�ુંક નેા એન કેોઈ સારો માગ�બતાવી સકે
છ.ે બસ આપ સૌ વાચંકો ન �ેાથ�ના છ કેે
તમાર� પાસ કેોઈ આનો માગ�હોય તો મને
જણાવી સકો અન બેન એેટલી સ�ંયા માટે
�ાથ�ના કરજો ક જેથેી એની આ �જ�દગી ની
કસોટ� �રુ� થાય અન એે �ખુ ના �દવસો
જુવ.ે

--

લખેક : ઈરફાન જુણ�ે
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