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 ‘અર� યાર, આય એમ �લસ ઓફ ધીસ પસ�ન – ‘ભાભી’ ! દ�વસમા ંદસ વાર તમારા મ� પર 

એ ુ ંનામ હોય છે !’ 

 &ીસેક વરસ પહ�લા ંરાજકોટની એક કંપનીમા ંસવા વરસ મ* જૉબ કર�લી. .યાર� માર� બા/ુની 

ક0બીનમા ંબેસતા એક યગંમૅને આ શ4દો મને કહ�લા. કંપનીના મૅનેજ5ગ ડ�ર�7ટરનો એ 8&ુ અમેર�કાથી 

મૅનેજમૅ:ટનો અ;યાસ કર�ને નવો નવો જ રાજકોટ પાછો ફય< હતો. 

ક=ચર શોકની અસર તા? જ હતી. એવામા ં મારા �વી કલ7તામા ં ઉછર�લી અને 

Aુબંઈમા ં રહ�લી Cવુતીની ક0બીન તેની બા/ુમા ં હતી એ (તેના જ શ4દોમા)ં તેને માટ� 

‘આશીવા�દ’ સAુ ં હF ુ.ં માર� સાથે સવંાદનો દોર એ સહ�લાઈથી સાધી શકતો. પણ તેને માર� 

સામે આ ફર�યાદ હHમેશા ંરહ�. મને લાગે છે એ નીખાલસ હતો; એટલે કદાચ તેણે મને આ 

વાત મોઢા પર કહ� દ�ધી હતી. પરંF ુગયા મહ�ને મારા ંભાભી ુ ંA.ૃC ુથCુ.ં મારા તમામ મી&ો, 

Mનેહ�ઓ અને Mવજનો પાસેથી � એક વાN અOકુ સાભંળવા મQCુ ં તે આ હF ુ ં : ‘તને તો 

એમની ખોટ બS ુસાલશે… તારા મોઢ� તો બસ ભાભી, ભાભી, ભાભી… એક જ નામ સાભંQCુ ંછે!’ 

 હા, મા& મારા હોઠ પર જ નહ5; મારા સમV ?વનમા ંતેઓ એટલી હદ� વણાઈ ગયા ં

હતા ં ક� મારા વીચારો અને માર� વાતોમા ં તેમની હાજર� હHમેશા ં રહ�તી. આ� કHWCટુર પર 

લખાયેલો કોઈ શ4દ ક�ટલી વાર આXયો તે YણZુ ંહોય તો ‘ફાઈ:ડ ક�’ની મદદથી Yણી શકાય 

છે. થાય છે, છે=લા ંછ&ીસ વરસમા ંમારા મોઢ� આ નામ ક�ટલી વાર આXCુ ંએ Yણવાની કોઈ 

ચાવી – ‘ફાઈ:ડ–ક�’ હોત તો ! 

 કોણ છે આ ‘ભાભી’? 

 સગપણમા ંએ મારા ં સા\;ુ પણ ઘરમા ં નાનપણથી બધા ં બાળકો તેમને બા ક� મHમી 

કહ�વાને બદલે ‘ભાભી’ કહ�તા.ં એટલે દ�કરાની વSઓુ અને જમાઈઓ પણ તેમને ભાભી જ કહ�. 

જો ક� આ સા\ ુ ક� તેનો ^Vે? પયા�ય ‘મધર-ઈન-લૉ’ મને ગમતો નથી. વણકહ� પણ એક 

`કાર ુ ં^તર એમા ંડોકાય છે. aયાર� ભાભી સાથેનો મારો સHબ:ધ અ.ય:ત ગાઢ અને અનોખો 

હતો. માર� બા સાથે મ* ?:દગીના ંબાવીસ વરસ વીતાXયા ંહતા,ં aયાર� ભાભી સાથે Sુ ંપા&ંીસ 

વરસ રહ�. મને ભાભી પાસેથી બાની Sુફં મળ� અને એક ભાભી સાથે સાધી શકાય તેZુ ંસbય 

પણ મQCુ.ં 

 એમ ુ ંનામ સરલાબહ�ન. ‘યથા નામ તથા cણુ’ �Zુ ંજ તેમ ુ ંસરળ Xય7તી.વ. હdયા 

અને હોઠ વeચે કોઈ વાકં� ક�ડ� ન મળે. ચાર ફ�ટ દસ fચ ુ ંના/ુક કદ, પાતળ� કાયા, ઉજળો 

વાન, અણીયાgં નાક, ઝીણી સૌHય jખો, પાતળા cલુાબી હોઠ અને ચહ�રા પર છલકતી 



ગરવી ખાનદાની. એ ના/ુક kુપાળ� ભાટ�યાણી સાથે આ lનની દ�કર�ના સHબ:ધની સફર 

આજથી છ&ીસ વરસ પહ�લા ંશkુ થઈ. ૧૯૭૫થી ૨૦૧૦ \ધુી અમે બsે સાથે રtા.ં વચમા ં

મા& એક વરસ માર� રાજકોટ રહ�વા ુ ંથCુ ંએટલો /ુદારો થયો. 

 સાડા&ણ દાયકાની આ સહ�યાર� ?વનયા&ામા ંમ* ભાભીને ક�ટક�ટલા ભીs Aકુામો પર 

જોઈ ! એ પહ�લાનંી તેમની ?:દગી વીશે પણ YuCુ ંઅને આvય�ચક�ત બનતી ગઈ ! ગોવાના 

એક \ખુી ભાટ�યા પર�વારની એ દ�કર�, પાચં ભાઈઓની એકની એક બહ�ન હતી. Sુ ંપરણીને 

આવી પછ� શkુઆતના દ�વસોમા ં કલકwાના અમારા આલીશાન દ�વાનખાનામા ં બપોરનો 

આરામ કરતા ં કરતા ંઅમે વાતોએ વળગતા.ં Sુ ં ભાભીને તેમના ં બાળપણ અને પીયરઘરની 

વાતો 8છુતી. આવી જ એક બપોર� તેમની પાસેથી YuCુ ંહF ુ ંક� તેમનાથી મોટા બે ભાઈઓ તો 

ક�શોર અને CવુાવMથામા ંજ A.ૃC ુપાHયા હતા. તેના આઘાતમા ંતેમના ંમા પણ પીMતાલીસેક 

વરસે ચાલી નીકQયા ંહતા.ં એ વખતે મને બSુ જ નવાઈ લાગેલી ક� તેમની વાતો સાભંળ�ને 

માર� jખોમાથંી j\ ુસરતા ંરtા ંહતા;ં પણ ભાભીની jખમા ંજર�ક� ભીનાશ નહોતી મળ�. એ 

ના/ુક xીની મજyતુી મને અચબંીત કર� ગઈ હતી ! 

 ભાભીને પરણીને આXયા,ં .યાર� તેમના સસરાએ પોતાના એકના એક દ�કરાની વS ુમાટ� 

કલકwામા ં એ પાચં માળ ુ ં મકાન બનાવડાXCુ ં હF ુ.ં પોતાની 8&ુવzનેુ ભાડાના ઘરમા ં

cહૃ`વેશ નહોતો કરાવવો એટલે કડ�યાઓને–મ/ુરોને તાક�દ કર�ને એ મકાન લ{ન પહ�લા ંજ 

તૈયાર કરાવી લીzુ ંહF ુ.ં બૅ=?યમ {લાસના સોળ મોટા-મોટા અર�સાઓ અને Mટ�ઈ:ડ {લાસથી 

મઢ�લા ં સીસમના ં લાકડાનંા દરવાYઓવાળા વીશાળ દ�વાનખાનામા ં પદંરમે વરસે ભાભી 

નવવz ુબનીને આXયા ં .યારનો તેમનો એક ફોટો જોયેલો. એકદમ બાલીકાબz ુલાગતા ંહતા.ં 

એ ઘરના ઘર, \ખુ-સાtબી અને નોકર-ચાકરની Yહોરલાલીમા ં તેમની ?:દગીના ંઆરંભના ં

વરસો વી.યા.ં ભાભી &ણ દ�કરા અને ચાર દ�કર�ઓની મા બ:યા.ં બધા ં ભણી-ગણી અને 

પરણી પણ ગયા.ં 

 \ખુના દર�યામા ં ભરતી જ ભરતી હતી અને ભાભી એ બzુ ં ગર�મા8વુ�ક પચાવીને 

રહ�તા ંહતા.ં તેમના Mવભાવની }ુણપ અને ~દયની અ કંુપા પણ એવી જ છલોછલ હતી. એ 

વીશે મને અમારા એક ફોઈબા (ભાભીના નણદં) પાસેથી Yણવા મQCુ.ં ચપંા�ઈને 

લ{ન?વનના આરંભના બે દાયકા �બુ આથ�ક સકંડામણ અને અભાવનો સામનો કરવો પડ�ો 

હતો. પરંF ુએ અરસામા ંભાભીએ તેમ ુ ં�બુ જ �યાન રાbCુ.ં પતીને પણ bયાલ ન આવે એમ 

નણદંના ઘરની જkુર�યાતો 8રુ� કર� દ�તા.ં વાર�-તહ�વાર� પોતાના ંબાળકોની હારોહાર તેમનાયં 

બાળકોના ંપણ કપડા ંને બી?-&ી? જkુર�યાતોની કાળ? લેવાઈ જતી. આ વીશે આ પા&ંીસ 

વરસમા ંમ* ભાભીના મોઢ� એક અ�ર�ય સાભંQયો નથી. આ� પણ ફોઈના ંદ�કરા-દ�કર�ઓ � 

અહોભાવથી ‘મામી’ને યાદ કર� ગ�્  ગદ થાય છે તે ભાભીની દર�યાદ�લીનો 8રુાવો છે. 



 અ:ય સગા-Mવજનો `.યે ક� નોકર-ચાકર `.યે પણ ભાભીનો વતા�વ આવો જ 

સહા �ુતુીભય<. �ુ:યવી દોલત ુ ંઅભીમાન તેમની વાણી ક� Xયવહારમા ંNાર�ય જોCુ ં નથી. 

પરંF ુતેમના પોતાના ?વનનો કસોટ�કાળ ઉwરાવMથામા ંલખાયેલો હતો તેની કોને ખબર હતી 

! સીwેરના દાયકાના ંછે=લા ંવરસોથી ભાભીના ?વનમા ંવીપદના ંવાદળો ઘેરાવા લા{યા.ં પે�ુ ં

મકાન અને આઠ દરવાYની મોટ� �ુકાન વેચીને, ભાડાના એક નાનકડા ઘરમા ંરહ�વાનો દ�વસ 

આXયો. કલકwામા ં�મણે ભાભીની Yહોજલાલી જોઈ હતી એ લોકોને ભાભીને આ Mથીતીમા ં

જોઈને �બુ લાગી આવFુ.ં પણ એ બાબતે ભાભીની jખમા ંમ* ના તો કદ� j\ ુજોયા;ં ના 

કદ� એમના હોઠ પર ફર�યાદ સાભંળ� ! એ દ�વસો મારા લ{ન?વનના પણ શkુઆતના જ 

દ�વસો હતા. સસંારની આ આસમાની-\લુતાની જોઈ Sુ ં �ુ:ખી થઈ જતી. પરંF ુ ભાભીની 

MવMથતા અને સયંમ જોઈ, એ �ુ:ખને ભીતર ભડંાર� રાખવાની તાકાત મળ�. 

 પછ� તો એ શહ�ર છોડ�ને Aુબંઈ આવીને વMયા.ં ધધંામા ંગયેલી ખોટનો સામનો નહ5 

કર� શકાતા,ં એક 8&ેુ cહૃ.યાગ કય<. તેના એકાદ વરસ બાદ 8aુય ભાઈ ુ ં(સસરા?ને ઘરમા ં

બધા ં ‘ભાઈ’ કહ�તા) અવસાન થCુ.ં ભાઈ પણ ભગવાન ુ ંમાણસ હતા. તેમના અવસાન પછ� 

મારા ં બા–બ:zબુહ�ન મેઘાણીએ પોતાની બહ�ન પર લખેલા પ&નો આ ^શ તેમનો આછેરો 

પર�ચય કરાવી શકશે: 

 ‘તkુને રાજકોટ પ& લbયો છે. આવી પર�Mથીતીમા ંએના સસરા મનની ખાનદાનીની 

�શુબો બરાબર સાચવીને \ખેુ, શા:તીથી, વગર પીડાએ, `�નુા શરણમા ં પહ�ચી ગયા. 

ખર�ખર ભગવાનના માણસ અતીશય ભલા હતા. હમેંશા ંઅમને કહ�તા, ‘કાઈં ચ5તા કરશો મા. 

બzુ ંસાkંુ થઈ જશે,’ અર�, મહ�લમા ંરહ�નારા રMતે નીકળ� પડ� .યાર� સત/ુગના રામના દ�વસો 

યાદ આવે ! પણ એ તો અમે તેમને ઘર� જઈએ .યાર� આ શ4દો યાદ કરતા અને વેળા પડ� 

એને મનમા ં?રવી રહ�તા: 

 ‘\ખુ-�ુ:ખ મનમા ંન આણીએ, ર�નુાથના ંજડ�યા,ં 

  સકંટ સઘળા ંસહ�એ ને Aખુથી સાOુ ંકહ�એ’ 

 સwાવન વરસે વીધવા થયેલા ં ભાભીએ ભાઈ વીના ૨૯ વરસ વીતાXયા ં ! પેલા 

દ�કરાની ભાળ ભાભી ?Xયા ં.યા ં\ધુી મળ� જ નહ5 ! બાક�ના ંસતંાનોની ?:દગીની ગાડ�ઓ 

તો ચડ� ગઈ પાટ�; પણ ભાભીના મોઢ� Nાર�ય પોતાના ?વનની કkુણાતંીકાઓ વીશે એક હરફ 

પણ સાભંQયો નથી. માર� બાએ ૧૯૮૧મા ંભાભીને એક પ&મા ંલખે�ુ ંતે યાદ આવે છે: 

 ‘વહાલા ં સરલાબહ�ન, તમાર� હરસમયની MAતૃી અને અહ5ના સહવાસની છબી મારા 

^તરથી પળ પણ અળગી થતી નથી. ધરતીમાતા �વી તમાર� ધીરજ અને સહનશીલતાની 

તમાર� તાકાત મ* નજરો–નજર જોઈ છે. તમારા સSનુા ટ�ક� ટક� રહ� �.ં’ 



 સતત ઘરના ં કામ-કાજ અને વટ-Xયવહારમા ં XયMત રહ�Zુ ં ભાભીને બSુ ગમFુ.ં 

ચોbખાઈનો તેમનો bયાલ ધમ�ને રંગે રંગાયેલો હતો એટલે એઠા-ં/ુઠાનંી શીMત પાળવા હાથ 

ધોવા ુ ંમહ..વ ઘ�ુ ંહF ુ.ં વારંવાર હાથ ધોવાનો તેમને Nાર�ય કંટાળો નહોતો આવતો. 

 તેમની કાય�`ીતી તો ગજબની હતી. પચાસ વરસે તેમને પગમા ંવાની તકલીફ થઈ 

હતી. �ુટંણ પાસે �બુ �ુ:ખાવો થાય. ડૉ7ટર� કહ��ુ ંક� હરતા-ંફરતા ંરહ�જો; નહ5 તો પગ જકડાઈ 

જશે. અને ભાભી �ુ:ખતા પગે ઘરની ખર�દ� કરવા ચાલીને Yય અને સીડ�ની ચડ-ઉતર ચા� ુ

જ રાખે. પોતાની કોઈ પણ શાર�ર�ક પીડા ક� માનસીક Xયથાને ગાઈ-વગાડ�ને કહ�વા ુ ંતેમના 

Mવભાવમા ંજ નહોF ુ.ં સવારના ચાર ડ�Vી તાવ હોય અને બપોરના ગેસ ઉપર તાવડો Aકુ� 

કડક 8રુ� ક� સ�રપારા બનાવતા ં મ* ભાભીને જોયા ં છે. એવો જ એમનો �ત-ઉ.સવોને 

ઉજવવાનો ઉમળકો. શીતળા સાતમને દ�વસે ક� દ�વાસાને દ�વસે દ�કર�ઓ ક� નણદંોને ઘર� 

ચાદં�ના લોટામા ંદહ5 ને �ટના ટોપલા ભર�ને મોકલવાના હોય ક� દ�વાસાના જવારા વાવવાના 

હોય, તેમને બzુ ં યાદ હોય અને સમયસર બzુ ં કર�–કરાવે. વાર-તહ�વાર� પહ�ર�–ઓઢ�ને 

વડ�લોને `ણામ કરવા જવા ુ ંક� સગા-સHબ:ધી ને પાસ-પાડોશના સારા-માઠા `સગંોએ .યા ં

પહ�ચી જવા ુ ંપણ એ Nાર�ય ONુા ંનથી. 

 ભાભીની સરળતાનો અને ગભkુપણાનો લોકો ગેરલાભ લેતા .યાર� મને બSુ cMુસો 

આવતો. પણ તેમને એમા ંકંઈ cમુાXયાનો અ ભુવ ન થતો. Aુબંઈમા ંશીવા?પાક� રહ�તા ં.યાર� 

ભાભી કોઈકને ફોન કરવો હોય તો પણ ડરતા-ંડરતા ંકરતા.ં બધા ઘરમા ંહોય તો ફોન કરવા ુ ં

ટાળતા.ં ધીર� ધીર� એમનો એ સકંોચ �ુર કરવામા ં Sુ ં સફળ થઈ તેનો મને આનદં હતો. 

બદલાતા ંસજંોગો સાથે ઝાઝો ઉહાપોહ કયા� વીના તાલ મીલાવી લેવાની ભાભીની }ુનેહ મને 

તા�/ુબ કર� દ�તી ! અમારા પર�વારમા ં નોકર� કરનાર Sુ ં પહ�લી xી હતી. પણ મારા 

Xયવસાયી kુટ�ન સાથે તેમણે સહ�લાઈથી અ }ુુલન સાધી લીzુ.ં શkુઆતના એ સમયમા ંમારા 

નાના દ�કરાને ભાભીએ ?વની �મ સાચXયો અને એ દાદ�-પોતરા વeચે ુ ંબો:ડ છેવટ \ધુી 

અનેkંુ અને અFટુ ર�ુ.ં 

 અમાર� વeચેની ર�લેનશીપ એટલી A7ુત હતી ક� માર� ઓફ�સ અને કલી{સની વાતો ક� 

મારા પીયરની બધી વાતો પણ �લુીને ભાભી સાથે થઈ શકતી. બહાર ફરવા ગયા હોઈએ અને 

ખર�દ� કર� હોય તો ઘરમા ંઆવીને પહ�લા ંભાભીને એ બધી ચીજો Sુ ંહ�શથી બતાZુ ંઅને ભાભી 

પણ એટલા જ ઉ.સાહથી બzુ ં /ુએ અને કોને માટ� �ુ ં લાવી � ં એ રસ8વુ�ક Yણે. મારા 

?વનના ંક�ટલાકં સ.યો વણકહ� ભાભીએ કથી લીધા ંઅને તેની સાથે સહમત ન હોવા છતા ંએ 

સમભાવે Mવીકાર� લીધા.ં �મર અને માનસીક �મુીકાની �ૃ�ટ�એ અમારા ંબsે વeચે આમ તો 

ખાM\ુ ં^તર હF ુ.ં મા-દ�કર�ની વeચે થાય તેવા મત-ભેદ પણ અમાર� વeચે હતા જ; પરંF ુ



અમાર� વeચે � નીકટતા Mથપાઈ હતી એ અ�તુ8વુ� હતી. કોઈ પણ વાત �પી રાખવાની 

જkુર જ ન રહ� એવા સા\-ુવS ુવeચેના સHબ:ધો Mવય ંએક ઘટના ન ગણાય ? 

 આવા ંઆ ભાભીએ આઠમી ઓ7ટોબર�, પહ�લા નોરતાની સા�ં, ૮૬ વરસની વયે ?વન– 

લીલા સકં�લી લીધી .યાર� મ* માર� બી? મા cમુાવી. છે=લા ંબે વરસથી ભાભી પગમા ંકપાસીની 

પીડાથી હ�રાન હતા.ં ઘણા ઉપચારો કયા� છતા ં વારંવાર &ાટકતી એ પીડાએ છે=લા નવેક 

મહ�નાથી તેમની હર-ફર ઉપર રોક લગાવી દ�ધી હતી. એ ઉપરાતં Z�ૃાવMથા અને પાક�:સ:સ. 

છે=લે &ણ અઠવાડ�યા ંપહ�લા ંપડ� ગયા ંઅને માથામા ંઈY થઈ. બી� દ�વસે એમ.આર.આઈ. 

કરાXCુ.ં ર�પોટ�  નોમ�લ આXયો. અમે ચ5તાA7ુત બ:યા. પણ પછ�ના દ�વસથી jખ ખોલવા ુ ં

અને બોલવા ુ ંલગભગ નહ5વત થઈ ગCુ ંહF ુ.ં આખો સમય \તુા ંજ હોય. સીનીયર ડૉ7ટરને 

ક:સ=ટ કર�ને તેમની સારવાર \�ુષુા ઘર� જ ચા� ુ રાbયા ં હતા.ં આખી ?:દગી Mવનીભ�ર 

રહ�લા ંભાભી નાના બાળકની �મ એક�-એક જkુર�યાત માટ� અવલબંીત થઈ ગયા ંહતા.ં તેમને 

ઉઠાડ�ને ખોરાક, પાણી, દવા ઈ.યાદ� અને અ:ય સભંાળ રાખવા ુ ંસમયસર થF ુ ંહF ુ.ં એ વખતે 

હોઠ ભીડ� રાખે .યાર� ‘ભાભી, મ� ખોલો…આઆઆ…ઉ…ઉ…!’ કર�ને ફોસલાવતા ં ‘દાદ�…કાળ� 

લીટ�વાળ� પીપર ખાવી છે ?… હ�ય…? /ુઓ…/ુઓ…દાદ�એ jખ ખોલી… આ�  તો આપણી 

દ�વાળ�…!’ આવા સવંાદોની આપ-લે રો?:દ� થઈ ગઈ હતી. Mવજનોની આવ-Y શkુ થઈ 

ગઈ. બધા ભાભીને જોવા આXયાનો સતંોષ લેતા; પણ ભાભી, હવે કોણ આXCુ ંક� ન આXCુનંા 

`દ�શથી ઘણી �ુર નીકળ� ONુા ં હતા.ં ભા{યે જ તે Aલુાકાતીઓના સવાલોનો ર�Mપૉ:સ 

આપતા.ં ભાભીને મળવાનો ક� તેમની સાથે વાત કરવાનો સમય હવે 8રુો થઈ ગયો હતો ! A.ૃC ુ

દબાયેલા ંપગલે નીકટ આવી ર�ુ ંહF ુ ંઅને `તીદ�ન તેનો પગરવ મોટો ને મોટો થતો જતો 

હતો. ?:દગીની આ અફર વાMતવીકતા પોતાના આગમન માટ� અમને સ�જ કર� રહ� હતી; 

છતાયં A.ૃC ુત�ન સામોસામ આવી ઉ�ુ ં.યાર� હર�:� દવેના શ4દો ફર� એક વાર ?વતા થઈ 

ગયા: ‘શાણપણની સઘળ� દ�વાલો હચમચી ઉઠ� !’ માર� ?:દગીનો પણ એક અ�યાય સમાWત 

થયો. છે=લે તેના કાનમા ંકહ� દ�zુ ંહF ુ ં‘ચ5તા ન કરતી. Sુ ંબzુ ંસભંાળ� લઈશ.’  

આ� દ�વસો વીતતા Yય છે. સાજં પડ� ઑફ�સેથી ઘર ભણી જવા નીકgં � ં .યાર� 

ભાભી વગરના ઘરનો સામનો કરવાનો છે એ વીચાર ઉદાસ બનાવી Aકુ� છે. પણ ભાભીના 8&ુ 

અને પૌ&ને ઉદાસીના �ુગંર તળેથી બહાર કાઢવાના છે એ વાતે શાણપણની સHપwીને થામી 

લ� � ં અને ‘સરહદનો સીપાહ�’ (માર� બા માર� માટ� આ વીશેષણ `યોજતી) બનીને ઘર� 

પહ�Oુ ં � ં – હસતી..હસતી ! અને `તીદ�ન માર� Yતને ભાભીની સારપ અને સ~દયતાની 

નીકટ પાAુ ં�.ં તેના અતીઔદાય�થી 7વચીત અ ભુવેલી નારાજગી બદલ આ� હસZુ ંઆવે છે. 

ક�મ ક� હવે સમYય છે ક� એ તો એવી જ હતી – સારમાણસાઈથી સભર સભર!  
(લેખ લખાયો - નવેHબર ૨૦૧૦) 


