
 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue43/rajesh.html                                                                                                               Page 1 of 1 

Included in the UGC Approved List of Journals  

SAHITYASETU 
ISSN: 2249-2372 
A Peer-Reviewed Literary e-journal 

 
Website: http://www.sahityasetu.co.in 

 

 
Year-8, Issue-1, Continuous Issue-43, January - February 2018 

 
 

શંકાન ં સમાધાન 

 
  
મેં આણંદથી સુરત જવા માટે ટર ેનની ટટકીટ લઇ લોકલ ડબ્બામાં ચઢવાનો પ્રયત્ન કયો. હંુ માંડ ડબ્બામાં 

ચઢી ધીર ેધીર ેઅંદર પ્રવેશી શક્યો. મહામુસીબતે મેં પ્રથમ કમ્પાટટમેન્ટ પાસે ઊભા રહેવાની જગ્યા કરી. 

આ સમય દરટમયાન ટર ેન શરૂ થવાને પંદર ટમનીટ થઇ ચૂકી હતી. મારી નજર બારી પાસે બેઠેલા એક 

બહેન પર પડી.  

પ્રથમ દ્રટિએ જોતાં તેમનો પહેરવેશ મને ખૂબ ટવટચત્ર લાગ્યો. બાળકોને ઊઠાવી જનારી મટહલા 

જવેો..!! તેના પર વ્યવટથથત દ્રટિપાત કરતા મારી નજર તેના ખોળામાં સૂતેલા એક બાળક પર પડી  જ ે

દરકે બીજી ટમનીટે રડી રહ્ું હતુ.(ખબર નટહ છોકરો હશે કે છોકરી). બાળકના રડવા સાથે તે મટહલા 

તેને  પોતાની સાડીનો છેડો ઓઢાડીને સૂવડાવી દેતી હતી. આ ઘટનાનો નજારો મેં લગભગ પોણો 

કલાક સુધી જોયો. આ સમય દરટમયાન બાળક આઠથી દસ વખત રડીને સૂઇ ચૂક્યૂ હતુ પરંતુ તે 

મટહલાએ તે બાળકનંુ મુખ દેખાવા દીધુ ન હતુ.  

મારી બરાબર બાજુમાં ઉભેલા એક સજ્જન પણ આ બધુ ટનહાળી રહ્ાં હતા. મારી અને એમની નજર 

એક થઇ, જાણે અમારા બંનેના ટવચારો સમાન ટદશામાં કાયટરત હોય એવું લાગ્યું. મારા ઉતાવળા 

થવભાવને કારણે મારાથી પૂછાય ગયું, “આ બેન છોકરાને ઉઠાવી તો નથી જતાને..?” તેઓએ પણ 

આવો જ ટવચાર પ્રદટશટત કયો. અમે બંને એવુ ટવચારી રહ્ાં હતા કે આ મટહલાની જડતી લઇ આ ટવશે 

માટહતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ.  

ભરુચ આવવાની તૈયારી હતી તયાં જ તે મહેલાએ સામેની સીટ પર બેઠેલી એક મટહલાની સીટ નીચે 

સૂતેલા બીજા એક બાળકને ખોળામાં લીધુ અને તેના ખોળામાં રહેલુ બાળક સામેવાળી મટહલાને 

આપયું, તેણીએ એ રડતા બાળકને છાતી સરસું ચાંપીને થતનપાન કરાવવાનુ શરુ કયુું અને અમારી 

શંકાનુ સમાધાન થઇ ગયું. એ મટહલા તેના સાસુ અને ત્રણ બાળકો સાથે પુના જઇ રહ્ાં હતા. 
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