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1-રામલી 
સિારથી રામલી દેખાઈ નહીં અને િળી રે્ના ઘરે ર્ાળું હત ુું એટલે આડોશપાડોશમાું 
થોડુું કૌર્ક જેવુું જણાયુું. રોજ ર્ો સિાર પડી નથી અને રે્ને ઘરે પ્રભાવર્યાના સ્િર 
નીકળિાના જ. સાથે સાથે િલોણાનો અિાજ પણ રે્માું ભળર્ો અને રે્ને કારણે રે્ 
પ્રભાવર્યા િધ ુસુુંદર બનર્ાું.  

કહિેામાું ર્ો રામલી અને રે્નો બાપ રઘલો બે જ માણસ. રામલીની માને ગામર્રે ગયે 
દસ િર્ચ થઇ ગયા જ્યારે રામલી પાુંર્ િર્ચની હર્ી. આજે રે્ પુંદરની થઇ પણ રે્નુું 
કાઠુું જાણે િીસની યિુર્ી જેવુું. ઉંમર િર્ર્ાું સાથે રે્નાું રૂપનો પણ વિસ્ર્ાર થર્ો ગયો. 
નમણો ર્હરેો, વિકસેલા ઉરોજ અને ઉઘડર્ો િાન ભલભલાને એક વમવનટ માટે રે્ને 
જોિાની ફરજ પાડ.ે પણ પછી રે્ના બાપ રઘલાની બીકે કોઈ આગળ િર્િાની હહિંમર્ 
ન કરે.  

રઘલો આમ ર્ો કદાિર અને ર્ાકાર્િર એટલે ગામમાું રે્ની થોડી ર્ાક. ગામ એટલે 
લગભગ ૧૦૦ ખોરડાની િસ્ર્ી. કોઈ પણ ખબર જોર્જોર્ામાું ગામ આખામાું ફેલાઈ 
જાય. કોઈ િાર્ કોઇથી છૂપી ન રહ.ે કોણ માુંદુ છે, કોણ મયુું, ક્ાું ર્ોકઠા ગોઠિાયા 
જેિા સમાર્ાર પિનિેગે ગામમાું ફરી િળે. કોઈને રે્ને માટે રે્ડુું ન હોય. બર્ા 
પોર્પોર્ાની રીરે્ હાજર થઇ જાય. ગામમાું બર્ા વ્યિસાયના લોકો અને રે્ રીરે્ 
દરેકની જરૂહરયાર્ ગામિાળા જ પરૂી કરે. પણ રઘલો માથાભારે. કોઈ કામકાજ ન કરે 
અને રામલીના ઉપર હુકમો ર્લાિે. રામલી થોડા ઘરે ઠામ િાવસદાનાું કામ કરે. િળી 
રે્ને ભરર્કામનો શોખ અને આિડર્ એટલે ગામના બૈરાું રે્ની પાસે કમખા, ઘાઘરા 
જેિા કપડાું સીિિા આપે જેથી રે્ બહાને રામલી થોડુું કમાઈ લે. આમ રે્ જે થોડુું ઘણુું 
કમાર્ી રે્માુંથી બે પેટનુું કામ ર્ાલી જત ુું. ક્ારેક બે ટુંક ર્ો ક્ારેક એક ટુંક ખાિા 
પામર્ાું પણ રઘલો મનમાું આિે ર્ો મજૂરી કરે અને મગજ ફરી જાય ત્યારે 
આજુબાજુના ગામમાું જઈ થોડી ર્ોરીર્પાટી કરી આિે. આમ યેનકેનપ્રકારેણ રે્ બને્ન 
જજિંદગી પસાર કરર્ાું. આિામાું રામલીના ભણિાનો સિાલ જ ક્ા પેદા થર્ો હર્ો? 



આજુબાજુના ડોસા-ડોસી ક્ારેક રઘલાને ઠપકારર્ા કે હિે ર્ો કોઈ કમાિાની તે્રિડ 
રાખ. ર્ારી રામલી કાઠુું કાઢે છે. રે્ને િળાિિાની ચર્િંર્ા છે કે નહીં? પણ આ બર્ાનુું 
કહ્ુું રઘલા પર કશી અસર ન કરે – જાણે પત્થર પર પાણી. એ ર્ો પોર્ાનામાું મસ્ર્. એ 
ભલો અને રે્ની ગાુંજાની ર્લમ ભલી. હદિસ આખો ખોરડા બહાર ખાટલીમાું પડયો રહ ે
અને ઘોયાચ કરે. પણ મોડી સાુંજે રે્ પોર્ાના કામ (!) માટે નીકળી પડે રે્ િહલેી પડે 
સિાર. આિીને ખાટલીમાું લુંબાિે અને રામલીને હુકમ કરે કે ર્ા આપ, વશરામણ આપ. 
િર્ોથી બાપાના હુકમને પોર્ાની ફરજ માની રામલી મ ૂુંગે મોઢે રે્નુું પાલન કરે. ક્ારેક 
બાપા થોડા પૈસા આપે ર્ો રે્ લઇ લે અને જરૂહરયાર્ની ર્ીજો લાિી રાખે.  

પણ આજે ન ર્ો રામલી દેખાઈ ન રે્નો બાપ. લોકો સમજ્યા કે બાપનાું ર્ો ઠેકાણા 
નથી એટલે રે્ઓએ રે્ની ચર્િંર્ા ન કરી પણ હદિસ ર્ઢર્ાું રામલીના અણસાર ન 
મળર્ાું આજુબાજુના લોકો જાર્જાર્ના વિર્ારો કરિાું લાગયાું. જુિાનીમાું પ્રિેશર્ી 
રામલી પર કોઈની બરૂી નજરે કામ ર્ો નથી કયુું? આમ ર્ો ગામના જુિાવનયાઓ ભલે 
રે્ને ર્રસી આંખે જુએ પણ કોઈનામાું રઘલાની બીકે આગળ િર્િાની હહિંમર્ ન હર્ી. 
ગામના િાચણયાનો દીકરો હર્ો જે એકિાર પણ રામલીને પામિાના સ્િપ્ન જોર્ો હર્ો 
અને રે્ની જાણ ઘણાને હર્ી. પણ રે્ ર્ો બાપાના કામે ગઈકાલનો બીજે ગામ ગયો 
હર્ો અને હજી સરુ્ી પાછો ફયો ન હર્ો. એટલે રે્ના પર કોઈ શક કરિાનો સિાલ જ ન 
હર્ો. ર્ો શુું બન્યુું હશે?    

બાજુિાળા મુંગ ુડોસી બોલ્યા કે રાર્ના દસેક િાગે રામલી ઢાુંકોઢબૂો કરી રોજની જેમ 
મારા પગ દબાિિા આિી હર્ી. પણ ત્યારે કોઈ િાર્નો અણસાર ન હર્ો કે રે્ ઘર 
છોડીને ક્ાુંક જિાની છે. લગભગ અડર્ા કલાક પછી રઘલો આવ્યો અને રામલીને 
ઘરમાું ન જોર્ા બહાર આિી રામલીના નામની રાડ પાડી હર્ી. લાગત ુું હત ુું કે રે્ નશો 
કરીને આવ્યો હર્ો. રાડ સાુંભળી રામલી ર્રર્ જ મારી પાસેથી ર્ાલી ગઈ હર્ી. પછી 
શુું થયુું રે્ની કશી ખબર નથી. 
આ સાુંભળી મગન ડોસાએ કહ્ુું કે હુું બહાર ખાટલીમાું સરૂ્ો હર્ો એટલે મને ખબર છે શુું 
થયુું હત ુું. જેિી રામલી મુંગ ુડોસીના ઘરેથી નીકળી કે રઘલાએ બે ર્ાર ગાળો બોલર્ા 



બોલર્ા રે્નો હાથ પકડી રે્ને ઘરની અંદર ખેંર્ી. હબેર્ાઈ ગયેલી રામલી અંદર 
ઢસડાઈ અને રઘલાએ બારણુું બુંર્ કરી દીધુું. અંદરથી રે્નો જોરજોરથી બોલિાનો 
અિાજ આિર્ો હર્ો પણ કશુું સ્પષ્ટ સુંભળાત ુું ન હત ુું પણ લાગે છે કે રે્ને રામલી મોડી 
રાર્ સરુ્ી ઘરની બહાર રહ ેરે્ પસુંદ ન હત ુું. પછી અિાજ બુંર્ થઇ ગયા એટલે લાગયુું 
કે મામલો શાુંર્ થઇ ગયો છે અને નશાને કારણે રઘલો ઢીલો થઇ ગયો હશે અને 
નીંદરમાું પડી ગયો હશે.  

બર્ાને લાગયુું કે આમ જ થયુું હશે અને સમજ્યા કે બાપાને ઉંઘર્ો ઘરમાું મેલી રામલી 
ક્ાુંક ગઈ હશે એટલે ચર્િંર્ાનુું કોઈ કારણ નથી. હિે જ્યારે રામલી આિે ત્યારે આગળ 
િાર્ કહી લોકો છૂટા પડિા જ હર્ાું ત્યાું ર્ો રે્ લોકોએ જોયુું કે ગામને પાદરના 
ર્ળાિેથી પાણી ભરી પાછી ફરર્ી બે-ત્રણ સ્ત્રીઓ હાુંફળીફાુંફળી લગભગ દોડર્ી આિી 
રહી હર્ી. શુું આદમખોર દેખાયો? શુું કોઈ ડાકુની ટોળી દેખાઈ? આિા વિર્ારો અમકુના 
મનમાું આિી ગયા. એટલામાું રે્ઓ નજીક આિી ગયા એટલે મુંગ ુડોસીએ પહલેી સ્ત્રીને 
પછૂ્ુું, ‘કેમ અલી કમળા, શુું થયુું? કોઈ િાઘ પાછળ પડી ગયો કે શુું?’ 
કમળા જિાબ આપે રે્ પહલેાું મગન ડોસાએ ર્ુંદાને, ‘િહુ બેટા શુું થયુું? તુું પણ કેમ 
ગભરાયેલી દેખાય છે?’ 
ર્ુંદાએ કહ્ુું કે ગજબ થઇ ગયો. ન મનાય એવુું બન્યુું છે.  

શુું થયુુંના જિાબમાું કમળા બોલી કે અમે ર્ળાિે પાણી ભરર્ાું હર્ાું ત્યાું એક મડુું પાણી 
ઉપર આવ્યુું. પહલેા ર્ો સમજાયુું નહીં કે કોણ છે કારણ રે્ ઉંરે્ માથે હત ુું, પણ કોઈ સ્ત્રી 
છે રે્મ જણાયુું.  રે્ િખરે્ કાનજીકાકાનો મહશે ત્યાુંથી પસાર થર્ો હર્ો એટલે અમે 
રે્ને રે્ દેખાડ્ુું અને કહ્ુું કે કોઈને બોલાિી આ મડુું બહાર કાઢ એટલે ખબર પડે કે કોણે 
આમ મોર્ને િહાલુું કરી દીધુું. નસીબજોગે મહશે સાથે રે્નો એક વમત્ર પણ હર્ો અને 
બુંને ર્રિાનુું જાણર્ાું હર્ાું એટલે બુંનેએ પાણીમાું જ ુંપલાવ્યુું અને મડાને બહાર કાઢ્ુું. 
ઊભેલાું લોકોમાું ર્ીરજ ન રહી અને બે-ત્રણ જણે એકસાથે પછૂ્ુું કે કોણ છે રે્ અભાગી.  

જિાબમાું ર્ુંદા બોલી કે રે્ અભાગી રામલી છે. બર્ાના મોએથી એકસાથે હેં! ના અિાજ 
નીકળ્યા.  



મગન ડોસાએ કહ્ુું ક્ાું છે રે્? જિાબમાું કમળાએ કહ્ુું કે આપઘાર્ને કારણે પોચલસ 
કેસ ગણાય એટલે મહશે પોચલસપટેલને બોલાિિા ગયો છે અને રામલીને ર્ળાિ પાળે 
રાખી છે.  

અરે, અરે, હિે રઘલાનુું શુું થશે? જ્યારે રે્ પાછો આિશે અને આ સમાર્ાર જાણશે 
ત્યારે રે્ની શુું હાલર્ થશે? આિા વિર્ારો બર્ાના મનમાું આવ્યા.  

હિે ર્ો પોસ્ટમોટચમ થિાનુું અને રે્ માટે શહરેમાું રામલીના શબને લઇ જવુું પડશે. િળી 
હરપોટચ  આિર્ા બેએક હદિસ થશે એટલે અત્યારે રે્ના વિરે્ કશુું વિર્ારિાનો અથચ 
નથી. જે પણ કરિાનુું છે રે્ પણ ત્યારબાદ જ કરિાનુું રહશેે માની બર્ા ચખન્ન મને 
પોર્પોર્ાના ઘરે ગયા.  

સાુંજ પડી ર્ો પણ રઘલાના કોઈ અણસાર ન હર્ાું. સિાર થર્ા જોયુું ર્ો રામલીના 
ઘરનુું ર્ાળું એમને એમ જ હત ુું. બીજી સાુંજે કે રારે્ પણ રઘલો ન આવ્યો એટલે લોકોને 
લાગયુું કે રે્ ક્ાુંક ફસાઈ ગયો હશે. હશે, જ્યારે આિે ત્યારે િાર્, કારણ ન ર્ો રામ્લીનુું 
શબ આવ્યુું ન કોઈ હરપોટચ .  

પણ ત્રીજી સિારે રઘલાના ઘરની આજુબાજુના લોકોને કોઈ ર્ીવ્ર િાસ આિિા લાગી. 
પહલેા ર્ો સમજાયુું નહીં કે આ શેની િાસ છે. પણ રે્ની ર્ીવ્રર્ા િર્ર્ા બર્ાું ભેગા થઇ 
ગયા અને ર્ર્ાચ કરિા લાગયા. કોઈકે ર્ો ર્ાળું ર્ોડી ઘર ખોલી જોિાની િાર્ કરી પણ 
િડીલોએ રે્મને િાયાચ અને કહ્ુું કે આ મામલામાું પોચલસ જ યોગય કામ કરી શકે. 
એટલે પોચલસપટેલને બોલાવ્યો.  

લોકોની િાર્ સાુંભળ્યા બાદ બે પડોશીઓની સાક્ષીમાું પોચલસપટેલે ર્ાળું ર્ોડયુું ર્ો 
દુગુંર્નુું એક મોજુ ું બહાર ર્સી આવ્યુું. પોચલસપટેલ નાકે રૂમાલ દબાિી અંદર દાખલ 
થયો અને ર્રર્ જ પાછો બહાર આવ્યો. એકદમ રે્ પાછો આવ્યો એટલે મગન ડોસાએ 
કહ્ુું કે હેં પટેલ, અંદર શુું ભરૂ્ ભાળી ગયો કે આમ ગયો શુું અને આવ્યો શુું? િાસ શેની 
છે રે્ જાણયુું? 

કાકા, અંદર ર્ો રઘલો છે.  

ર્ો શુું થયુું? રે્ને િાર્ ર્ો કરિી પડશેને, રામલીની? 



કોને િાર્ કરશો? એક લાશને? 

એટલે? કાુંઈ સમજાય એવુું બોલને? તુું શુું કહિેા માુંગે છે?  

કાકા, અંદર ખાટલે રઘલો મરેલો પડયો છે. લાગે છે કોઈએ રે્નુું ગળું ઘોંટીને મોર્ને 
ઘાટ ઉર્ાયો છે. 
આ સાુંભળી ટોળું અિાર્ક થઇ ગયુું. એક બાજુ રામલીનો આપઘાર્ અને બીજી બાજુ 
રઘલાુંન ુું ખનૂ. બે બનાિ િચ્રે્ કોઈ સુંબુંર્? પણ રે્નો જિાબ એમ ક્ાુંથી મળે? 
જિાબ જાણનાર બુંને મોર્ને શરણે છે. ફક્ર્ ઘરનો દીિો જ સાક્ષી હર્ો કે નશામાું ધરૂ્ 
નરાર્મ બાપે ફરી એકિાર ર્કલીને ચ ૂુંથી નાખી. આ પહલેાું પણ આવુું થયુું હત ુું પણ 
આ િખરે્ હુંમેશની જેમ બાપાને ર્ાબે થિાને બદલે રામલીમાું શુું ઝનનૂ આવ્યુું કે 
ઘેનમાું ડબેૂલા બાપનુું ગળું ઘોંટી રે્નો ખાત્મો કરી દીર્ો.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2-એર-પ્લેન મોડ  

  

  

હુું એને ભેળસેચળયો રે્હરો કહીશ. 
‘પા’ વપક્ર્રમાું અવમર્ાભને કેવુું ઘડપણ િહલે ુું આવ્યુું હત ુું ... એ છોકરીએ ૩૦ પણ ન 
િટાવ્યાું હોય એિા રૂષ્ટ-પષુ્ટ શરીર પર એકદમ નરૂ િગરનો બરડ દેખાર્ો રે્હરો જાણે 
પરાણે બેસાડી દીરે્લો! જેમાું નાક ર્ો પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી કરિાની ર્ોક્કસ જરૂર હોય એવુું 
લાબુું ખેંર્ાઈ ગયુું હત ુું. િાળ ર્દ્દન આછા અને જાણે ખબુ હરૅ-સ્પે્ર થી ગોઠવ્યાું હોય એમ 
લાગયુું. 
જયારે હુું એની બેઠકથી એકદમ નજીક આિી ત્યારે એની ઐશ્વયાચ રાય જેિી લીલી- ભરૂી 
રમકડાું જેિી આંખોમાું જાણે ખોિાઈ ગઈ. એની આંખો મને કૃવત્રમ લાગી ...પણ મેં 
મનને ટપાયુું . ' કેમ કોઈ અસુુંદર વ્યક્ક્ર્ની આંખો ઐશ્વયાચ રાય જેિી સુુંદર ના હોઈ 
શકે? ‘પણ કોઈ હદિસ મેં આિો સુંયોગ જોયો ન હર્ો ...એટલે આિો વિર્ાર મને આિે, 

એ સ્િાભાવિક હત ુું. 
આટલુું બધુું વિર્ારિામાું મેં કદાર્ એની સામે એટલી િાર જોઈ લીધુું હત ુું કે એને પણ 
ખબર પડી કે, હુું એને ઓબઝિચ કરી રહી છું. બેડ મેનસચ ! 
પણ અર્ાનક મારી નજર એના હાથમાું રહલેી રોન્ડા બનચ ની વસકે્રટ નામની બેસ્ટ સેલર 
બકુ પર પડી અને મારાથી એને અર્ાનક કહિેાઈ ગયુું : " ઓહ ! ર્ીસ ઇઝ િન ઑફ 
માય ફેિરીટ િન ટુ !" હુું કદાર્ એમ બોલી કારણ કે મારે બોલવુું પડ્ુું. એને એવુું 
બર્ાિિા કે હુું ર્ો બકુને જોઈ રહી છું, એના વિચર્ત્ર રે્હરાને નહીં. 
એ માત્ર હામીના ભાિ સાથે દાુંર્ ખોલ્યાું વિના હસી. 
આટલુું બોલી મારા આઠ િર્ચના દીકરા મીહહર્નો હાથ પકડી હુું પ્લેનની બોહડિંગ 
લાઈનમાું આગળ િર્ી. અમે દરેક િખર્ની જેમ જ ભારે હૃદયે , મર્રારે્ અમદાિાદ 
એરપોટચ  પર આવ્યાું હર્ા. ૨૪ કલાકથી પણ લાુંબી યાત્રા પછી અમેહરકા પહોંર્ીશુું 
એટલે મીહહર્ને સિુડાિી હુું પણ વનરાુંરે્ સઈુ જઈશ એમ વિર્ાયુું. 



"ગડુ મોવનિંગ, મેમ, િેલકમ" જયારે ફ્લાઇટ અટેન્ડન્ટ બોલ્યો ત્યારે હુું પાછી સજાગ 
બની. ૧૫, બી અને સી. ... અમે અમારી સીટ પર ગોઠિાયા. વમહહરે્ બારી પર 
બેસિાનો આગ્રહ કયો. પણ એ શક્ ન હત ુું. ‘૧૫- એ’ અમારી સીટ નહર્ી. એટલે મેં 
એને માુંડ સમઝાવ્યો. નાના બાળક જોડે અમેહરકા સરુ્ી પહોંર્વુું એટ્લે લોઢાના ર્ણા 
ર્ાિિા જેવ ુહોય. આનાથી આગળની બે હિપમાું હુું મીહહર્ સાથે લગભગ મરર્ા – 

મરર્ા પહોંરે્લી. પણ ભારર્નો પે્રમ મને આ લોઢા-પ્રયોગ િારુંિાર કરાિિા મજબરૂ 
કરર્ો. 
લગભગ પાુંર્ વમવનટ પછી મને, રોન્ડા બનચનુું પસુ્ર્ક ફરી દેખાયુું. હા, પેલી યુંગ લેડી 
સીટ ૧૫ – એ, ની માચલક હર્ી ,એટચલસ્ટ ૧૪ કલાક સરુ્ી. 
એને હાુંફળા-ફાુંફળા અિાજ સાથે એક યિુાનને અંગે્રજીમાું વિનમ્રર્ાથી કેચબન બેગ 
મકૂિાની વિનુંર્ી કરી. પાછળ બેઠેલા ગજુરાર્ી બહને સાથે એ ઠાિકી અમદાિાદી 
ભાર્ામાું ખીર્ોખીર્ ફ્લાઇટ વિરે્ કૈંક બબડી. 
હુું મીહહર્માું બીઝી રહિેાનો ડોળ કરી રહી હર્ી, એટલામાું એ બોલી,: “ હલે્લો મેમ, 

ર્મને િાુંર્ો ન હોય ર્ો ર્મે મારી વિન્ડોિાળી સીટ લેશો ? હૂૂઁ ૧૫- સી માું બેસિા માુંગ ુ
છું , પ્લીઝ , રે્ટ્સ અ હરકિેસ્ટ. " મને ર્ો ભાિત ુું હત ુું ને િૈદે આપ્યુું. મીહહર્ ર્ો વિન્ડો 
સીટ પર કદૂી પડયો. 
એ બેસર્ાું ફરી બોલિા લાગી: “ ય ૂનો , મમ્મી પપ્પા સાથે ર્ો મેં બીઝીનેસ ક્લાસમાું જ 
સફર કયુું છે. આ મારો પહલો અનભુિ છે, ઇકોનોવમક ક્લાસમાું! “ પછી આજુબાજુ 
િાળાઓને ખરાબ ન લાગે એટ્લે બોલી : “ મારે આ િખરે્ આ અનભુિ કરિો 
હર્ો. બીઝનેસ ક્લાસમાું સીટ િચ્રે્નુું અંર્ર મને નથી ગમતુું ....આ સરસ કોઝી છે, 

નહીં.” 

મારી વનરીક્ષક નજર હિે એની ઉમર પારખી ગઇ ...એ ૨૫થી િર્ારે નહીં હોય, એને 
મમ્મી સાથે જ સફર કયુું છે અત્યાર સરુ્ી. અને િળી એણે એની આવથિક ક્સ્થવર્ 
બીઝનેસ ક્લાસની બેઠકથી જગજાહરે કરી. 
“હાય ! હ ૂૂઁ મૈત્રી પારેખ! ર્મે ?” એને મારી સામે જોયુું. 



“ ઓહ! હાય .. ગડૂ ટુ મીટ ય ૂ..મારુું  નામ ઉર્ા શાહ છે.” મેં એકદમ કહ્ુું. 
“મને ખબર નથી, આજે હુું ર્મને કેટલી ર્કલીફ આપીશ. મને જરા પ્લેનમાું ઓછું ફાિે 
છે અને ઊંઘ પણ નથી આિર્ી. " ચર્િંગમ ર્ાિર્ા એ બોલી.પછી થોડા િેટ િાઈપ લઈ 
ઘસી ઘસીને એનો ખરબર્ડો રે્હરો સાફ કરિાની કોવશશ કરર્ી રહી. 
મેં હાસ્ય વસિાય કોઈ પ્રવર્સાદ ન આપ્યો પણ એ બોલર્ી રહી. “હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર 
સન ? બહુ ઠાિકો લાગે છે. ર્મારા જેિો જ લાગે છે. દીદી, છોકરાઓ મમ્મી પર પડે ર્ો 
એ સારુું  કહિેાય..એઝ પર અિર ઓલ્ડ ગજુરાર્ી સેઇંગ. હુું સારી ઓબ્ઝિચર છું. ર્મે 
લેખક ઉર્ા શાહ છો ને? ર્મારુું  એક પસુ્ર્ક ઘણુું ફેમસ છે. સોરી મે િાુંચ્યુું નથી. હુું પણ 
નાનુું મોટુું લખુું છું. ” એને કહ્ુું. 
અત્યાર સરુ્ી એની િાર્માું ખાસ રસ મને નહોર્ો. પણ લેખક શબ્દ સાુંભળી મારામાું 
રહલેાું લેખકને, એને િર્ારે જાણિાનુું મન થયુું. હુું એિી પણ ફેમસ નથી, છર્ાુંય નિાઈ 
સાથે ખશુી થઈ. 
“અરે! અગેન ગડૂ ટુ મીટ ય ૂ...હુું એજ ઉર્ા શાહ. મારુું  ત્રીજુ ું પસુ્ર્ક પબ્બ્લશ થિાની 
કગાર પર છે, એટલે જ િડોદરા આિી હર્ી ! “ મેં કહ્ુું 
“ર્ાલો દીદી ! મારુું  પ્લેન સફર સરસ રહશેે ...મારા માટે આ ર્ો ઉપરિાળાનો પ્લાન 
હર્ો, હિે સમઝાય છે ! સન ફામાચની જે રેન્બક્સી સાથે હડલ થઇ, એમાું મોટો ભાગ મારાું 
ડેડ એ ભજવ્યો હર્ો. એ લીહડિંગ એક્ક્સક્યહુટિ ડાઇરેક્ટર છે. ર્મે કદાર્ ન્યઝૂમાું નામ 
સાુંભળ્ય ુહશે- વિશાલ પારેખ ! આ બે િીક પહલેાુંના રીસન્ટ ન્યઝૂ છે ! એ પણ મારી 
સાથે આિિાના હર્ાું, પણ એ ન આવ્યાું એટલે મેં કીધુું કે મારે આ િખરે્ એકોનીમી 
ક્લાસમાું જ જવુું છે ...રર્ન ટાટાની માફક. દીદી, નાનપણથી રર્ન ટાટાની ખબૂ િાર્ો 
સાુંભળી છે. પપ્પા િર્ો પહલેાું ટાટા ગ્રપુ સાથે અસોવસએટેડ હર્ાું,એટલે મારે એમને 
મળિાનુું થયુું છે ! “ એને ખબૂ જ નમ્ર રીરે્ કહ્ુું. 
મેં નામ સાુંભળ્ય ુર્ો નહત ુું, પણ મને એના ફૅવમલી બેકગ્રાઉન્ડનો ખ્યાલ આિી ગયો. 
િાહ! એ પોરે્ પણ રર્ન ટાટાને મળી હર્ી. 
હિે એના વિરે્ જાણિાનુું િર્ારે મન થયુું, મે પછૂ્ુું : “ તુું શુું કરે છે ? “ 



“ બસ , દીદી હુું પણ ર્મારા જેવ ુલખુું છું ...બાકી ડેસ્ન્ટસ્ટ છું અને હિે મેહડકલ હરસર્ચમાું 
આગળ િર્િા માુંગ ુછું.” એમ બોલી એ અટકી . મેં એના ખબૂ જ કાળા પડેલાું બે દાુંર્ 
જોયાું. એ ર્રર્ બોલી : “ હુું ડેસ્ન્ટસ્ટ અને મારાું જ દાુંર્ જુઓ. એક અકસ્માર્માું મારાું 
દાુંર્નુું વપગમેંટેશન બદલાઈ ગયુું હત ુું.” 

હુું એની સમયસરૂ્કર્ાને વિર્ારી રહી. એને મારી ર્ારણાની કેિી ખબર પડી ગઈ. મને 
િર્ારે જજજ્ઞાસા જાગી. 
હુું કાુંઇ પછૂું એ પહલેાું જ એને આગળ ર્લાવ્યુું:“ અમેહરકા ફરિા જઈ રહી છું. મારાું 
હમણાું જ એંગેજમેંટ થયા છે. મારો હફયાન્સ ડોક્ટર છે. અમે પોસ્ટ એંગેજમેંટ જાપાન 
ફરી આવ્યા. એ લોકોને લગનની ઉર્ાિળ છે એટ્લે હુું બેર્લર પાટી કરિા અમેહરકા 
ભાગી રહી છું ...” એ હસી અને ફરી એના ન ગમે એિાું દાુંર્ દેખાયા. મને હિે એ ખબૂ 
વનખાલસ અને િાર્ગારી લાગી. 
“ઓહ કોંગે્રટ્સ! પણ કેમ લગન નથી કરિા ?” મેં આમજ પછૂ્ુું. 
“અરે ના ! કરિા જ છે. પણ હમણાું નહીં. મને થોડો ટાઈમ જોઈર્ો હર્ો.” એને હાથને 
પુંપાળર્ા થોડુું શરમાર્ા કહ્ુું. 
મીહહર્ને હિે સવૂ ુું હત ુું એટ્લે મેં એને જરા સેટલ્ડ કયો. હુું બરાબર બુંનેની િચ્રે્ 
સજડાઈને બેઠી . 
એને જાણે મારી સપડામણ પારખી હોય એમ પછૂ્ુું : “ દીદી ર્મને કઇંક જોઇયે છે ...? 

હુું કઇંક લેિા જાઉં છું” 

મેં ના કહી. એની સાથે નામી પહરિાર અને બદુ્ધિમર્ા જોડાયેલી છે ,છર્ાુંય કેટલી 
વિનમ્ર છે, એમ મેં વિર્ાયુું. 
મીહહર્ હિે બરાબર સઈૂ ગયો, પણ મારી ઊંઘ એકદમ ઊડી ગઈ હર્ી. મને એની સાથે 
િાર્ો કરિાની ખબૂ મઝા પડી. લેખનની િાર્ો થઈ. એના ઇંગ્ગલશમાું બે પસુ્ર્કો કોઈ 
ચલટરરી એકેડમેીમાું રજજસ્ટરડ હર્ાું. ૨૪ િર્ચની િયે વસદ્ધિ કહિેાય. 
એને બર્ાું કે્ષત્રો વિરે્ ખબર હર્ી. નોલેજની પાિરહાઉસ ! એની જજિંદગી મને સુંપણૂચ 
લાગિા મુંડી! એનો વિચર્ત્ર દેખાિ હિે મને અડર્ો ન હર્ો. 



જ્યારે ન્ય ુજસીના એરપોટચ  પર છેલ્લી િખર્ મળ્યા, મેં મારો કૉન્ટૅક્ટ એને આપ્યો. એ 
ર્ો અહીં યએુસમાું મસુાફર હર્ી. પણ એને મારો ક્ારેય કૉન્ટૅક્ટ કયો નહીં. મૈત્રી પારેખ 
મારાું મન પર લગભગ અઠિાહડયાું સરુ્ી છપાયેલ રહી. એને મેં ફેસબકુ અને ટિીટર 
પણ શોર્ી. પણ વ્યથચ રહ્ુું. આ િાર્ ૨૦૧૪ની છે. 
લગભગ બે િર્ચ પછી અનાયાસ મેં ક્ાુંક સમાર્ાર સાુંભળ્યા, કે ખર્રો કે ચખલાડી જેિા 
કોઈ ખેલમાું ગ્રીસમાું ભાગ લેિા ગયેલી ઇંહડયન ટીમની એક મેમ્બર સ્ટુંટ કરર્ાું મતૃ્ય ુ
પામી. મારુું  એ ન્યઝુ પર ખાસ ધ્યાન ન જાર્ .. મોઢુું ર્ો ઢાુંકેલુું હત ુું પણ ત્યાું જ મારુું  
ધ્યાન રોન્ડા બનચની વસકે્રટ બકુ પર ગયુું, જે એના શબ નજીક પડી હર્ી. 
ધ્યાનથી મેં સમાર્ાર જોયાું. “ ૩૧ િર્ચની અપરચણર્ મૈત્રી પારેખનુું કોઈ સ્ટુંટ કરર્ાું 
મતૃ્ય.ુ " એના માબાપને રડર્ાું બર્ાવ્યાું. મને જરા નિાઈ લાગી કારણકે, એ મને 
એકદમ સાર્ારણ વ્યક્ક્ર્ઓ લાગી, ટાટાના એગ્ક્ઝક્યહુટિ ડાઇરેક્ટર કોઈ એંગલથી 
નહીં. મેં ખાર્રી કરિા ફરી સમાર્ાર જોયાું. એનો એક હસર્ો ફોટો પણ ફરર્ો હર્ો. એ 
જ , દાુંર્માું વપગમેંટેશન પણ આંખો ...આંખો ઐશ્વયાચની નહર્ી . એકદમ કાળી કીકીઓ!! 
મને બે િર્ચ પહલેાું મળેલી મૈત્રી પારેખ બરાબર યાદ હર્ી. મનમાું જાર્જાર્ના પ્રશ્નો 
ઊભા થયા. એ ગ્રીસમાું સ્ટુંટ કેમ કરી રહી હર્ી ? એ ર્ો ડોક્ટર હર્ી અને એના 
ડાયરેક્ટર પપ્પાને બદલે આ કોણ હર્ાું? મારાથી રાતે્ર ઊંઘાયુું નહીં અને બીજે હદિસે 
અમદાિાદ રહરે્ી પત્રકાર વમત્રને બર્ી વિગર્ આપી ર્પાસ કરિા કહ્ુું. પ્લેનની 
મલુાકાર્ વિરે્ પણ િાર્ કહિેી પડી. 
પત્રકાર વમત્ર એ બે જ હદિસમાું મને જણાવ્યુું ... 
‘એ ખબૂ જ સાર્ારણ ઘરની એગ્ન્જવનયર દીકરી હર્ી. ખબૂ પ્રવર્ભાશાળી. પણ જોઇયે 
એવુું કામ મળ્યુું નહીં એટ્લે અભણ માબાપને પહરિાર ર્લાિિા એ આિા સ્ટુંટ પણ 
કરર્ી. દેશવિદેશોમાું જર્ી. પત્રકાર વમત્ર એિો પણ પરુાિો લઈ આિી કે, એ ૨૦૧૪માું 
અમેહરકા પણ ગઈ હર્ી, લાસ- િેગાસમાું આિો સ્ટુંટ-શો કરિા. એક જ બાબર્ સાર્ી 
હર્ી, એનુું નામ .. મૈત્રી પારેખ! બાકી એ ર્દ્દન જૂઠુું બોલી હર્ી. મને ર્ક્કર આિી ગયા 
.... 



બીજે હદિસે સિારે ભ્રમ પરૂી રીરે્ ભાુંગયો. હુું, જે પોર્ાને ખબૂ ર્તરુ સમઝૂ છું, એ કેિી 
હહપ્નોટાઇઝ થઈ ગઈ હર્ી, મને એ સાક્ષાર્ સ્પષ્ટ થયુું...એક ભ્રમણા ઊભી કરી હર્ી 
એને બીઝનેસ ક્લાસની િાર્ શરૂ કરીને અને ૨૦૧૪ના કેટલાક કોપોરેટ લેિલના 
મર્જરના સમાર્ારોને જોડીને....ચિલીયુંટ! 
‘એને સ્ટુંટની બાબર્ છપાિિા પ્લેનમાું મારી સાથે જુઠ્ઠું કેમ બોલવુું પડ્ુું? કદાર્ એને 
નામી પહરિારને જોડી પોર્ાની જાર્ને સલામર્ રાખિા માટે પ્રયત્ન કયો હોય! એ 
કથાકાર નહીં પણ અદાકાર હર્ી. એનામાું જુઠ્ઠું બોલિાની કળા હર્ી. એને કયારેય કાુંઇ 
લખ્યુું નહત ુું. પણ એનુું ઊંડુું િાુંર્ન હત ુું, જેને એને ડોક્ટર બનાિી અને લેખક પણ અને 
ઇંડસ્સ્િયાચલસ્ટની દીકરી પણ ! 
એકદમ ઉર્ા શાહ એટ્લે કે મારાું વિર્ારક મગજમાું એક સાર્ો ઝબકાર થયો ... ‘રોન્ડા 
બનચનુું પસુ્ર્ક વસકે્રટ એનાું પર હાિી હત ુું! એમાું લખ્યુું છે કે, ર્મે જે ર્ારો ને જે બોલો એ 
ર્મારી સાથે થાય, કારણકે ર્મે એને ઝુંખો છો. કદાર્ એ રર્ન ટાટાને મળિાનુું ઝુંખર્ી 
હોય કે પોર્ાના દાુંર્ સરુ્ારિા ડેસ્ન્ટસ્ટ બનિા માુંગર્ી હોય કે કોઈ ડોક્ટરને પરણિા! 
પસુ્ર્ક પ્રમાણે ‘લૉ ઑફ એિેક્શનને’ મળિાની એ રાહ જોર્ી, આ પસુ્ર્ક લઈને ફરર્ી 
હર્ી ! એટ્લે જ મતૃ્યુું પળે પણ એ એની સાથે રહ્ુું’...હિે મારાું મગજમાું ર્ાણાિાણા 
બેસર્ાું ગયા! 
જે હોય રે્, એને મારાું ફોનનાું એર-પ્લેન મોડનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હર્ો ...પેલી કહિેર્ 
પ્રમાણે મારી સાથે ‘હિામાું િાર્ો’ કરી હર્ી. જેનો હુું કોઈ પરુાિો પ્લેનમાું મેળિી ન 
શકુું! 
વિર્ારમાું, હુું એનો ટીિી પર આજનાું સમાર્ારમાું ફરર્ો ફોટો ફરીથી જોઈ રહી હર્ી. 
ત્યાું જ મારાું ૧૦ િર્ચના મીહહરે્ ટાપસી પરુાિી : “આનુું નાક કેવુું પીનોકીઓ જેવુું છે, 

...લાગે છે એ ખબૂ જુઠ્ઠું બોલે છે ...એટલે નાક લાુંબ ુથઈ ગયુું છે ... 
"નહીં દીકરા, એ જૂઠ્ઠું બોલે એમ ન કહિેાય ...એ ભ્રમણામાું જીિે છે ...એટ્લે કે જીિર્ી 
હર્ી ...એમ કહિેાય!" એમ બોલર્ાું ઉર્ા શાહને અર્ાનક ડમૂો ભરાઈ આવ્યો. 
  



 

 
 

3-કરોચળયાનુું જાળું  
 

એક, બે, ત્રણ રે્ણે મનમાું જ ગણી લીર્ા, ર્રર્ મોટો અિાજ આવ્યો ને છપાક અિાજ 
સાથે ક્સ્િવમિંગપલૂમાુંથી પાણી ઊડ્ુું. પાણી કપાત ુું રહ્ુું રે્મરે્મ એના મનના વિર્ારોની 
ગવર્ પણ ફાસ્ટ ર્ાલર્ી રહી! રોજ ર્ો એ પલૂમાું એિી રીરે્ ક્સ્િવમિંગની મોજ માણર્ી 
જાણે દુવનયામાું બીજુ ું કોઈ કામ કે ચર્િંર્ા હોય જ નહહ! હકીકર્માું ક્સ્િવમિંગની એક કલાક 
અને રારે્ ર્ારથી પાુંર્ કલાકની ઊંઘ લેિા વસિાય એક વમવનટ પણ એની જજિંદગીમાું 
ફૂરસદ નહોર્ી. એટલે નકામા વિર્ારોનો ર્ો સમય જ નહોર્ો. રે્મ છર્ાું, રે્મ છર્ાું... 
ઘણા હદિસોથી એના અક્સ્ર્ત્િમાું કશુુંક ગોરુંભાત ુું હત ુું. એ ખદુ જ સમજી શકર્ી નહોર્ી 
કે એવુું શુું હત ુું કે જે એના ચર્ત્તને બેરે્ન બનાિી રહ્ુું હત ુું. પાણીમાું રે્ની ગોરી ત્િર્ા 
િધ ુગોરી લાગર્ી હર્ી. આમ ર્ો રોજ રે્ પલૂના પાણીમાું માછલીની જેમ સરકર્ી 
રહરે્ી, પણ હમણાું હમણાું રે્ને પોર્ાના પરફેક્ટ હફગરનુું પણ િજન લાગત ુું હોય એમ 
થાકી જર્ી હર્ી. 
‘ઋર્ા, સ્વ્હસલ ન સાુંભળી? ટાઇમ પરૂો થઈ ગયો!’ કોર્ના બોલાિિા છર્ાું એ ર્ો 
બેધ્યાન જ રહી અને જોશભેર હકક મારર્ી પાણીની અંદર સરકર્ી જ રહી. રે્ની કોર્ 
પણ વિર્ારમાું પડી ગઈ. આખરે, લેન્થ પરૂી કરીને હમણાુંથી અનભુિાર્ા થાકની 
અસરથી ઋર્ા થોભી. ત્યાું કોર્ને જોર્ાું રે્નુું ધ્યાન ગયુું કે બર્ા શાિર લઈને બહાર 
નીકળર્ા હર્ા અને પોરે્ હજુ પલૂમાું જ હર્ી! 
‘ઓહ! સોરી યારરર...’ 
‘આર ય ુઓકે હડયર?’ 

‘યાયા... એમ ફાઇન હડયર.. ઇટ્સ ઓકે...’ 
છોભીલુું ક્સ્મર્ કરર્ી ઋર્ા શાિર ર્રફ ર્ાલી. શાિર લેર્ી િખરે્ પણ મનની ગવર્ ર્ો 
અટકર્ી જ નહોર્ી ત્યાું જ એનુું ધ્યાન બાથરૂમની છર્ પર કરોચળયાએ બાુંરે્લા જાળા 



પર ગયુું અને ખબર નહહ કેમ અર્ાનક એને ઘરની છર્ પર આજે જ જોયેલુું 
કરોચળયાનુું જાળું યાદ આિી ગયુું! અને અર્ાનક કોઈ અણગમર્ી સુંિેદનાએ રે્ને ઘેરી 
લીર્ી! 
ઘરે જિાને બદલે આજે રે્નુું એસ્ક્ટિા આપોઆપ ડૉ. પ્રીવર્ સેનના ગ્ક્લવનક ર્રફ િળી 
ગયુું.પ્રીવર્ એની ફે્રન્ડ કમ ડૉક્ટર હર્ી. એટલે એને એપોઇન્ટમેન્ટની જરૂર નહોર્ી. આમ 
પણ આ સમયે બહુ ભીડ ન હોય એટલે િાર્ કરિામાું વનરાુંર્ રહ.ે ઋર્ાને જોઈને 
હરસેપ્શવનસ્ટે પહરચર્ર્ સ્માઇલ સાથે રે્ને િેલકમ કરર્ાું િેઇહટિંગ લૉન્જમાું બેસાડી. 
બે-ર્ાર પેશન્ટ હોિા છર્ાું આજે ઋર્ાને એ સમય કાઢિો પણ આકરો લાગર્ો હર્ો. 
રે્ વિર્ારર્ી હર્ી કે થોડા હદિસથી એ પોર્ાની ઑહફસે પણ અકારણ જ બીજા પર 
ગસુ્સે થઈ જર્ી. ઘરમાું પણ પવર્ વમહહર અને દીકરા િેદ પર નાની િાર્માું ગસુ્સે થઈ 
જિાત ુું. રે્ને થયુું, પ્રીવર્ કેમ આજે એને રાહ જોિડાિે છે? ત્યાુંથી ભાગી જિાની ઇચ્છા 
જોર કરી આિી. રે્ણે ગસુ્સામાું આમથી રે્મ નજર ફેરિી. ત્યાું જ ગ્ક્લવનકની છર્ પર 
પણ રે્ને કરોચળયાનુું જાળું દેખાયુું અને અર્ાનક રે્ને થયુું કે રે્ણે જારે્ જ પોર્ાની 
આસપાસ એક જાળું રર્ી લીધુું છે! 
સિારે ઊઠે ત્યારથી પવર્, દીકરો, સાસસુસરા અને જૉબ. માુંડ એક કલાક ક્સ્િવમિંગનો 
કાઢી શકર્ી. પોર્ાને ક્ાુંય જવુું હોય, ર્ોપણ બર્ાની એટલી વ્યિસ્થાઓ કરિાની 
રહરે્ી કે કેટલીય િાર ર્ો રે્ પોરે્ જ ક્ાુંય બહાર જિાનુું ટાળી દેર્ી. ફેવમલી માટે 
થઈને જ રે્ણે પાટચટાઇમ જૉબ સ્િીકારી હર્ી. આમ છર્ાું, ઘરે આવ્યા પછી બર્ાને 
પે્રમથી જમાડિા, રે્મની કાળજી લેિી, દીકરાના સ્ટડી પર ધ્યાન આપવુું, સાસસુસરાને 
મદદરૂપ થવુું અને સાુંજે બર્ાું કામ પર્ાિીને રે્ને ઑહફસ િકચમાું હલે્પ પણ કરિી- આ 
બધુું જ રે્ પે્રમથી કરર્ી. બર્ી સ્ત્રીઓની જેમ આ બર્ાું કામને પોર્ાની ફરજ સમજીને 
રે્ણે ક્ારેય કુંટાળો નહોર્ો અનભુવ્યો. પણ, હમણાુંથી રે્ને જીિનમાું કુંઈક ખટૂત ુું 
હોિાનો અહસેાસ થર્ો હર્ો! 
એમાુંય થોડા હદિસ પહલેાું મળેલી રે્ની એક જૂની ફે્રન્ડે જ્યારે કહ્ુું કે રે્ જૉબ છોડીને 
મ્યચુઝક શીખિાનુું પોર્ાનુું િર્ો જૂનુું સપનુું પરુૂું  કરી રહી છે, એ સાુંભળીને રારે્ એકલી 



રડી પડી હર્ી. બીજે હદિસે એિો વિર્ાર પણ આવ્યો કે, ફે્રન્ડની િાર્થી રે્ને કેમ 
આટલી ર્કલીફ થિી જોઈએ? ને આિી અથચહીન મ ૂુંઝિણ કહિેી પણ કોને? કારણ કે, 

પહરિાર જ એટલો પે્રમાળ છે કે રે્ની ર્કલીફ જોઈને બર્ા જ સભ્યો ટેન્શનમાું આિી 
જાય. અનેક િખર્ રાતે્ર રે્ ઊંઘમાુંથી બેઠી થઈ જર્ી. કોઈ અકળ ભીંસ અનભુિર્ી 
એકાએક પરસેિે રેબઝેબ થઈને પથારીમાું બેઠી થઈ જર્ી. એ ર્ુંદ્રાિસ્થામાું રે્ પોર્ાને 
કોઈ જાળમાું સપડાયેલી માછલીની જેમ ર્રફડર્ી અનભુિર્ી. 
   એક રારે્ આમ જ અર્ાનક ઊંઘ ઊડી જર્ાું એની નજર સામેની દીિાલ ઘહડયાળ 
પર પડી.જ્યાું એક કરોચળયો જાળું બનાિર્ો હર્ો. કરોચળયા દ્વારા િણાર્ા એક-એક 
ર્ાણાિાણા અને ઘહડયાળના ફરર્ા કાુંટાની સાથે રે્ની આસપાસ પણ ર્ક્રવ્યહૂનો 
એક-એક કોઠો રર્ાર્ો જર્ો હોિાનુું અનભુિાયુું હત ુું. રે્ને થયુું કે રે્નો સમય પણ આિી 
જ કોઈ જાળમાું ફસાઈ ગયો હોિો જોઈએ. એક પછી એક કોઠામાું રે્ ઊંડી ને ઊંડી 
ફસાર્ી જર્ી હર્ી. એ ર્ક્રવ્યહૂને ર્ોડિાનો દરેક પ્રયત્ન રે્ના શરીરે િધ ુને િધ ુઘેરો 
ઊઝરડો આપી જર્ો હર્ો.શાુંર્ પાણીમાું રર્ાર્ા િમળોમાું અર્ાનક કોઈ પથ્થર ફેંકે 
અને બધુું જ ડહોળાઈ જાય એમ રે્ના વિર્ારોને હર્મર્ાિર્ો અિાજ આવ્યો. જોયુું, ર્ો 
કેટલીય િાર બોલાવ્યા પછીય જિાબ ન આપર્ાું હરસેપ્શવનસ્ટ રે્નો ખભો 
હલબલાિર્ાું બોલર્ી હર્ી, ‘મેમ, મેડમ ર્મને અંદર બોલાિે છે.’આમ છર્ાું, પહલેી 
બે-ત્રણ િખર્ ર્ો સનુ્ન પડી ગયેલા રે્ના મગજે કશો પ્રવર્ભાિ જ ન આપ્યો. 
   એકાએક રે્ના શરીરમાુંથી ધ્રજૂારી છૂટી ગઈ.ઋર્ા ઊભી થઈને કેચબન ર્રફ આગળ 
ર્ો િર્ી, પણ ઘરે પાછા ર્ાલ્યા જિાનો વિર્ાર સર્ર્ રે્ના મનમાું બળિો પોકારી 
રહ્યો હર્ો. ક્ાુંક પ્રીવર્ મને પાગલ માનશે ર્ો? આિી રે્ કોઈ બીમારી િળી હોર્ી હશે? 

પણ, ત્યાું સરુ્ીમાું ર્ો રે્ના હાથે કોઈ અગમ્ય સુંકેર્થી કેચબનનો નોબ ઘમુાિી દીર્ો 
હર્ો. એ સાથે જ પ્રીવર્ના હ ૂુંફાળા ક્સ્મર્માું દશાચયેલા આિકારે રે્ના પગથી આપોઆપ 
એ હદશામાું દોડી જિાયુું. કશુું જ બોલ્યા વિના રે્ પ્રીવર્ને િળગીને ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડિા 
માુંડી! 
   પ્રીવર્ ઋર્ાની ફે્રન્ડ હોિાની સાથે એક ડૉક્ટર પણ હર્ી. ઋર્ાના િાુંસા પર પે્રમથી 



હાથ પસિારર્ાું રે્ણે ઋર્ાને ખરુશીમાું બેસાડી અને પાણી આપ્યુું. ઋર્ા એકીશ્વાસે બધુું 
જ પાણી ગટગટાિી ગઈ. રે્ની એ હાલર્ અને થોડીઘણી િાર્ સાુંભળર્ાું જ પ્રીવર્ 
ર્રર્ સમજી ગઈ કે રે્ને શુું ર્કલીફ હર્ી! એકાદ ગોળીની સાથે આપેલુું વપ્રસ્સ્ક્રપ્શન 
િાુંર્ીને ઋર્ા એકદમ જ સમજી ગઈ કે રે્ને શુું ર્કલીફ હર્ી? ફરી િખર્ પે્રમથી 
પ્રીવર્ને ભેટી પડી અને રે્નો આભાર માનીને ઘર ર્રફ રિાના થઈ ગઈ. 
   બીજા જ હદિસથી રે્ણે પ્રીવર્નુું વપ્રસ્સ્ક્રપ્શન ફોલો કરિાનુું શરૂ કરી દીધુું. બહારથી 
લાિિાની િસ્તઓુનુું ચલસ્ટ વમહહરને પકડાિી દીધુું, જેમાું એક ચગટારનો પણ સમાિેશ 
થર્ો હર્ો. િેદને એક કલાક બાજુમાું ટ્શુન ગોઠિી દીધુું. કામિાળી પાસે િર્ારાનુું 
કામ પણ કરાિિાનુું સમજી લીધુું. હિે માત્ર એક િાર્ બાકી રહરે્ી હર્ી, રે્નુું િર્ોથી 
મનમાું રહલે ુું એક સપનુું. રે્ણે પોર્ાના મ્યચુઝક ટીર્રને કૉલ જોડયો. 
     અત્યાર સરુ્ી બર્ાું કામનો ભાર માથે લઈને ફરર્ી ઋર્ા હિે ર્દ્દન હળિાશ 
અનભુિર્ી હર્ી.વમહહર થોડા હદિસથી ઋર્ામાું આિી રહલેા આ બર્ા બદલાિ જોઈ 
રહ્યો હર્ો. એક સાુંજે રે્ ઋર્ા માટે એક સરપ્રાઈઝ લાવ્યો અને હોલમાું રહલેા ઝૂલા પર 
રે્ની બાજુમાું બેસી રે્ને ફે્રશ કરિા, શુું થયુું છે રે્ જાણિા અને રે્માુંથી બહાર લાિિા શુું 
કરવુું એ વિર્ારે રે્ િાર્ની શરૂઆર્ કેમ કરિી રે્ માટે શબ્દો શોર્િા મ ૂુંજાર્ો રહ્યો! 
વમહહરનુું આશ્ચયચ પામી ગયેલી ઋર્ાએ રે્ણે પે્રમથી લાિેલુું ચગટાર સ્િીકારર્ા સામી 
કોગ્મ્પ્લમેન્ટસ આપી  ‘લેટ્સ સેચલિેટ માય મેનોપોઝ ટાઇમ, હડયર.’ અને ઘણા સમય 
પછી ઋર્ાને હસર્ી જોઈને વમહહરે રે્ને પોર્ાના આચલિંગનમાું જકડી લીર્ી. બરોબર એ 
જ સમયે ઘહડયાળે ટકોરા પાડયાું. એ સાથે જ ઋર્ાનુું ધ્યાન એ ર્રફ ખેંર્ાયુું, જ્યાું “એક 
સમયે”કરોચળયાનુું જાળું હત ુું! 
 
*******************************************************************  
 

 
 
 
 



 
 

4-વિશ્વાસઘાર્ 

 

મીરા શનૂ્ય આંખે બારી બિારના આકાશને તાકી રિી િતી. એના સફેદ થઈ ગયેલા નેણ 
અને સફેદ થઈ ગયલેા િાિમાું નીરાશા અને જજિંદગી થી િાર માની લીધેલી સ્ત્રીની ચાડી 
ખાતા િતાું. િરસોથી ચાલી રિલેા જ લ્મની એક માત્ર 
સાક્ષી િતી.યા તો પછી પેલ ું આસમાની આકાશ કે બારીમાુંથી દેખાતી પેલી બોગનિેલ 
અથિા પછી િરસોથી ભીંતે ચઢેલી પેલી લીલ!! િા આ બધાું તો ચોક્કસ સાક્ષી િતાું. 
એની િેરણ રાતોના, એની તહકયાની ભીની ખોિ ના, અને પ્રેમ િગરની અનેક રાતના. 
અન ેમેણા ટોણાથી ભરેલા હદિસોના અને સ્તમત િગર શર  થતા હદિસના તથા ર દન 
સાથે ખતમ થતી રાતના! 
 એ દૂર આકાશમાું  તાકી રિી,જાણે એ આકાશમાુંથી કૈંક શોધી કાઢિાની ના 
િોય, િરસોની ગણત્રી ભલૂી ગઈ િતી.િા સમીર ત્યારે કદાચ સાત 
િરસનો િતો.હડસેમ્બર મહિનાની કડકડતી ઠુંડી અને બિાર બરફ પડી રહ્યો િતો. કદાચ 
તનો તટોમષ િત  ું. પ્રકાશ ેપિલેી િાર પોત પ્રકાયય ું િત  ું. વિશ્વાસ કરિા ટેિાયેલી મીરા તો 
આંખો મીંચી પ્રકાશ પર વિશ્વાસ કરતી િતી.પણ જ્યારે એ એની ઓફીસ ના 
દરિાજા પાસેથી પસાર થઈ પ્રકાશની પીઠ એના તરફ િતી. એન ે
થય ું પ્રકાશન ેઝબકાિી દે. એ બીલ્લી પગલ ેપ્રકાશની ઓહફસમાું દાખલ થઈ અને 
એન ેપીઠ પાછિથીકોમ્પ ટરમાું જોય ું તો એક સ્ત્રી નો ફોટો િતો, અને નીચ ેલખય ું િત  ું 
આઈ લિ ય !! મીરા તતબ્ધ થઈ એ ફોટાન ેતાકી રિી!! એન ેપ્રકાશની સામે જોય ું, 
તો પ્રકાશ ેકહ્ ું કે એ એ સ્ત્રીને ચાિ ેછે અને એની સાથે રિિેા માગે 
છે.મીરા કશ  બોલી શકી ના િતી!! 
 

ઝગડો કરિો? શ ું કરવ ું? સમજાત ું ના િત  ું. એ એક રૂમમાું જઈ બારણા બુંધ કરી તહકયા 
માું માથ ું નાખી રડતી રિી.કોઈ એને મનાિિા ના આવય ું. સમીરને તો કાુંઇ 



ખબર પડતી ના િતી. સાુંજના સાત િાગ્યા. િિે કોઈ વનણષય પર આિવ ું પડશ!ે એ મન ે
ચાિતો નથી એ એ સ્ત્રીને ચાિ ેછે. તો હ ું અિીં 'અનિોન્ટેડ" છું. હ ું અિીં શા માટે રહ ુંં ું? 

એ બિાર આિી પ્રકાશ સામે આિીન ેપછૂ્ ું ," મારો િાુંક શ ું છે એ 
મન ેબતાિશો?" પ્રકાશે સો બિાના બતાવયા. જેમા એક પણ  સાચ ું બિાન ું ના િત  ું. 
જેમ કે તારી બિનેે આમ કહ્ ું, તારા બાપ ેઆમ કહ્ ું, મને કોઈ ભેટ ના આપી િગેરે. 
 

િિ ેમીરાન ેસમજાઈ ગય ું, કે પ્રકાશ પોતાની નબિાઈ છૂપાિિા આ બધાું બિાના 
બતાિે છે. એને અફેર છે એ કબલૂ નિીં કરે!! મીરાન ું મ ખ ગ તસાથી તમતમી રહ્ ું િત  ું.એ 
ધડાધડી  ફરી રૂમ માું ગઈ અને બેગ પેક કરિા લાગી. સમીરના કપડા પણ ભરી લીધા. 
સમીર આ બધ ું િક્કા બક્કા થઈ જોઈ રહ્યો િતો. કપડાની બેગ લઈ મીરા ફેમેલી રૂમ મા 
આિી જ્યાું પ્રકાશ આરામથી ટી.િી જોઈ રહ્યો િતો. મીરાએ િેનની ચાિી કાઢી 
અન ેપસષ લીધી, સમીરનો િાથ પકડી ગરાજ તરફ ચાલિા 
લાગી! પ્રકાશ ેપછૂ્ ું ક્યા જાય છે? એ ગ તસામા બોલી ફોતટર િોમમાું!! પ્રકાશેએના 
િાથમાુંથી િેનની ચાિી ખેંચી લીધી અને પસષ ખેંચી એમાુંથી બધાું કે્રડીટ કાડષ કાઢી 
લીધા. અને કહ્ ું," િિ ેજા જ્યાું જવ ું િોય ત્યાું, કાર મારી છે કે્રડીટ કાડષ મારા 
છે."સમીર મમ્મીને પગે િીંટિાઈ ગયો િતો," મમ્મી નિીં જા મમ્મી નિી જા". એમ 
કિીને રડી રહ્યો િતો.   
 

િાથમાથી િેનની ચાિી અને કે્રડીટ કાડષ જતા રહ્યા. બિાર તનો તટોમષ ચાલી રહ્ ું 
િત  ું.નગેેહટિ ટેમ્પરેચર િત  ું. નાનકડો સમીર! મારો દીકરો થીજી જશે, મરી જશે!! ક્યાું 
લઈને જાઉં? કેટલ ેદૂર સ ધી જાઉં? ફોતટર િોમ ક્યાું શોધ ું? એ ફોન પણ અડિા દેતો ના 
િતો.એ જમીન પર ફસકાઈપડી,એની આંખોમાુંથી ચોધાર આંસ ું સરી 
રહ્યા િતાું. સમીરન ેછાતી સરસો લગાિી ક્યાુંય સ ધી રડતી 
રિી. પણ એ પથ્થર દીલ ઈન્સાન ના પીગળ્યો. સમીરન ેજમાડી એ બીજા રૂમ માું 
સમીર સાથે સ િા જતી રિી!! પ્રકાશ ેમીરાન ું બનાિેલ ું ખાિાન ું 



ખાઈ પોતાના બેડરૂમમાું જઈ દરિાજો બુંધ કરી દીધો. આ દરિાજો બુંધ 
થિાનો અિાજ મીરાની છાતી સાથે અથડાઈ પાછો ફયો. એ સમીરન ેછાતી સરસો 
ચાુંપી રડતી રિી. નાનોસમીર મમ્મીની આંખો િારુંિાર લછૂતો રહ્યો.આંખ જાણે ચોમાસ  
બની ગઈ િતી. સમીરને સમજ પડતી ના િતી. કે શ ું ચાલે છે પણ એટલી ખબર 
િતી કે ડેડી એ એવ ું કૈંક કય ષ છે જેથી મમ્મી ઉદાસ છે. 
 

 રાત પસાર થૈ ગઈ બીજો હદિસ થયો. સરૂજ તો ના નીકળ્યો. આગલા 
હદિસનો તનો ઢગલા થઈ ગરાજ સામે જમા થઈ ગયો. પ્રકાશ તનો સાફ કરી 
જોબ પર ગયો. મીરાન ેચાન્સ મળ્યો. એના કોમ્પ્ય ટરમાું જિાનો! 
એન ેપ્રકાશની ઈમેલ શોધી કાઢી જેમાું એ છોકરીનો ફૉટૉ િતો. એમાું એનોફોન 
નુંબર પણ િતો. ધ્ર જતા િાથે એણે નુંબર ડાયલ કયો.  
િલ્લો, જી માર ું નામ મીરા છે, આપ કોણ બોલો છો? 

સામેથી મધરૂ અિાજ સુંભિાયો," માર ું નામ તરૃ્ા છે. 

 મીરાએ અચકાતાું અચકાતાું કહ્ ું હ ું પ્રકાશની પત્ની છું! 
તરૃ્ા એ  કહ્ ું," કોણ પ્રકાશ? હ ું કોઈ પ્રકાશને જાણતી નથી 
"મીરાએ એને ઈમઇેલ ફોિષડષ કરી આ ઈમેઇલ તમારી છે? 

એણ ેકહ્ ," િા પણ એન ું નામ તો આકાશ છે અને એણે મને કહ્ ું કે એ ક ુંિારો છે 
અન ેલ કીંગ ફોર અ ગલષ," 
મીરા ફસકાઈ પડી અને રડી પડી. હ ું એની પત્ની  છું. અમારે સાત 
િરસનો દીકરો પણ છે.એ તને અને મને બન્ને ને દગો કરી રહ્યો છે.તરૃ્ા ખબૂ ગ તસામાું 
આિી!!મીરા એ ફોન રાખી દીધો. 
રાત્ર ેપ્રકાશ ધમૂાફૂઆ થતો ઘરે આવયો. અન ેમીરાન ેસીધી એક લપાટ મારી 
દીધી," સાલ્લી...તરૃ્ાને કોલ કયો જ કેમ!! તે મને એની સામ ેજૂઠ્ઠોપાડી દીધો. િિે એ 
મારી સાથે િાત પણ કરિા માગતી નથી!!" એ એક ભરૂાયા થયેલા વસિંિની જેમ ઘરના 
ચક્કર લગાિી રહ્યો િતો.મીરા સેિમીસેિમી એની સામે જોયા કરતી િતી. 



સમીર મમ્મીની ગોદમા લપાઈ ગયો િતો. િિે તો તરૃ્ા ગઈ િિે તો મીરાના િાથના 
રોટલા ખાિાના િતા. 
ફરી બધ ું રાબેતા મ જબ ચાલિા લાગ્ય ું. ખાલી બન્ને ના હ્રદયમાું જે અંતર િત  ું તે એટલ ું 
મોટ ું થય ું કે કદી ના પરૂાય ું. બન્ને ના બેડરૂમ જ દા થઈ ગયાું. મન જ દા થઈ 
ગયાું. પણ બન્ને એક જ રતતા પર ચાલી રહ્યા િતાું. લાગણીના ધોધ સ કાઈ ગયાું. િેરાન 
રતતા પર બે અજનબીની જેમ ચાલી રહ્યા. મીરાએ સમીર માટે હદલને મનાિી લીધ ું. જે 
છે તે એ સમીરનો બાપ છે. 
પછી તો રોજ કૉઇ ને કોઈ છોકરીને એ કૉમ્પ્ય ટર માુંથી પકડી પાડતી, તો ક્યારેક 
સેલ ફોનમાથી િોટ્સ એપમાથી પ્રેમની િાતો શોધી કાઢતી, પણ િિે એની બહ ું અસર 
થતી ના િતી. પ્રથમિાર જ્યારે વિશ્વાસ તટેૂ છે ત્યારે જાણે જીિ નીકિી જશે એવ ું લાગે 
છે પણ પછી ફરી એ વિશ્વાસન ું કાચન ું િાસણ કદી સુંધાત  ું નથી. શક અને િિમે હદલમાું 
ઘર કરી જાય છે. તટેૂલ ું િાસણ ફરી તટૂશે એનો ડર િોતો નથી. અસર િગર 
દરેક અવિશ્વાસના ચાબખા સિિેાતા િોય છે.િિે વિશ્વાસન ું ખુંડન થશે 
નિીં. કારણકે વિશ્વાસ જ નથી!! એ બુંધ દરિાજાની પાછિ શ ું ચાલે છે એ મીરાન ેખબર 
િતી. 
જ્યારે એ દરિાજો 
ધડ કરીને બુંધ થાય છે 

મારી અંદર કૈંક તટૂી જાય છે 

મારી અંદર થોડ ું થોડ ું કૈંક તટેૂ છે 

પણ િિે અંદર કઈ બાકી તો છે નિીં 
તો શ ું તટૂત  ું િશ?ે 

હદલ બાકી નથી 
વિશ્વાસ બાકી નથી.. 
અંદર તો બધ ું પોલ  છે.. 
તો પછી શ ું તટૂ્ત  ું િશ?ે 



મારી અંદર રોજ કૈંક તટેૂ છે.. 
 

િરસોના િિાણા િિી ગયાું. સમીરના લગ્ન થઈ 
ગયા. મજાની પરી જેિી વનધી સમીરના જીિનને મીઠ ું મધ બનાિી ગઈ!! બન્ને િચ્ચે 
ખબૂ પ્રેમછે. પણ બન્ને અલગ રિ ેછે. મા ને મકૂીને સમીર એ નિી દ વનયા િસાિી લીધી 
છે.મીરા આકાશ માું કશ ું શોધી રિી છે. પણ આ શ ું મારાું િાથ ખાલી કેમ રિી 
ગયાું?  મારા િીશ િરસ ક્યાું ગયા? શ ું એને યાદ િશ,ે મમ્મીન ેમેં એકિાર ઘરની 
બિાર નીકિતા રોકી રાખી િતી!! મારે કાજ એ આ ઘર છોડી ન ેનિોતી ગઈ!! શ ું એન ે
યાદ િશ?ે અરે આ શ ું મારા િાથ એકદમ ખાલી કેમ છે? પણ એ સ ખી છે. િિે 
સમીર પણ નથી. તો િિે આ પગમાું કેમ બેડીઓ પિરેાિાઈ ગઈ છે? િિે એ કેમ ઊડી 
શકતી નથી? એ આકાશમાું કૈંક શોધી રિી!! 
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5-મજુાહહદ ખાન 

 

હ ું મ જાહિદ ખાન. ૧૧ મી ફેબ્ર આરી એ માર ું મતૃ્ય  થય ું છે. હ ું જીવિત 
નથી. પણ મારે કૈંક કિવે  ું છે તેથી હ ું આપની સમક્ષ િાજર થયો છું.હ ું ળબિારના આરા 
જજલ્લાનો પીરો ગામનો રિિેાસી િતો.બાિપણ થી જ દેશપ્રમે મારી નસ 
નસમાું સમાયેલો િતો. ગાુંધીજી, વિિેકાનુંદ, સરદાર પટેલ અને ભગત 
વસિંિના પાઠ ભણીને મોટો થયો.મારા મનમાું 
િમેશા િતનપ્રમેના ગીતો ગ ુંજતા!મેરે દેશકી ધરતી, એ 
મેરે િતનકે લોગો, ત ું હિન્દ  બનેગા ના 
મ સલમાન બનેગા,સરફરોશીકી તમન્ના અબ િમારે હદલમ ેિૈ! 
 

મારા વમત્રો ને હ ું િમશેા કિતેો મારે ફોજમાું દાખલ થવ ું છે 
મારે િધી પિરેીન ેપિલેા માભોમન ેપછી મારી માને સલામ કરિી છે.મારે િતન માટે 
જાન દેિી છે.મારી બાિપણની િાત ને લોકો મજાકમાું ઉડાડી દેતા પણ મારે િતન માટે 
જાન દેિી િતી, મા ભોમ માટે ફના થવ ું િત  ું. 
િીશ િરસનો હ ું. જિાની િજ  ફૂટી  િતી. જીણી જીણી મ ૂુંછ અન ેજીણી જીણી દાઢી િજ  
ચિરેા પર કબજો જમાિી શકી ના િતી. આમી મા દાખલ કરિા માટે પીરોમાું  આમીના 
લોકો આવયા. તો સૌથી પિલેા હ ું પિોંચી ગયો. અને મારી 
જિાની જોઈ કેપ્ટન ેમન ેપસુંદ કરી લીધો. ખબૂ ગરીબ પહરિારમાું મારો જન્મ અને બે 
મોટા ભાઈ હ ું અન ે એક નાનો ભાઈ તથા મારા માતા વપતા! જ્યારે બધા નિય િાન આઈ 
ટી  કે ડોકટરીન ુંભણતા િતા ત્યારે િીશ  િરસની ઉમરે મેં આમી માું જિાન ું નક્કી 
કય ષ. માએ હદલ કઠણ કરી લીધ ું. અબ  એ પણ આંખમાું પાણી સાથ ેઅન મવત 
આપી. ભાઈઓ એ તો કલેજાથી લગાિી દીધો. માર ું ગામ નાન ું પણ ખબૂ એકતા િાળ 
છે. લોકો પાદર સ ધી િિાિિા આવયા. મા એ ગિામાું ફૂલોનો િાર પિરેાવયો. અને હ ું 
મારા ગામની માટી સર પર ચડાિી નીકિી પડયો. મારી જિાુંમદી અને મારી બિાદૂરી 



જોઈ થોડા સમયમાું મને સી આર પી ઍફ એટલ ેકે સેન્રલ 
હરઝિષ પોલીસ ફોસષની ૪૯ મી બટાલીયન માું ભરતી કરી લીધો.મારી રેનીંગ કેરલ 
ના પલીપ રમ ગામમાું થયેલી. િજ  મન ેછ મિીના જ થયા િતા કે મને કાયમીરમાું 
બદલી થઈ િતી.પાહકતતાનના ઘણાું છમકલા થયા કરતા પણ કાયમીરની એક ઇંચ 
જમીન પાહકતતાનન ેિિાલે કરી ના િતી. ભાઈ, પાહકતતાન પોત ેભારતનો એક ભાગ 
િતો એ િાત ભલૂી જઈને િિે કાયમીર અમાર ું છે એ િાત ગિે ક્યાુંથી ઉતરે?  આ તો 
જાણે નાના બાિકો લગીઓનો ભાગ કરિા બેઠા િોય એિી િાત કરે છે.  
 

એ તારીખ મને બરાબર યાદ છે. એ િતી ૧૧ મી ફેબ્ર આરી! 
ભલા પોતાના મોતની તારીખ કોણ ભલૂી શકે! મારી શ્રીનગરના કરણ 
નગરની સરિદ પર પોતટીંગ િતી.અમારા કેમ્પ પર આતુંકીઓએ હ મલો કયો 
િતો. સુંત્રીઓ એ એમને રોકિાની કોવશશ કરી પણ એ લોકો કેમ્પમાું ઘ સી આવયા િતાું. 
આ બન્ન ેઆતુંકી એક ઇમારતમાું ઘ સી ગયાું િતાું અને હ ું અને મારો સાથી 
એ આતુંકીઓન ેજડબાસલાક સામનો કરી રહ્યાું િતા.અમે એ ઈમારતન ેઘેરી લીધી 
િતી.પણ આતુંકીઓએ ગોિીબાર ચાલ  કયો અને દેશન ેબચાિતા બચાિતા હ ું 
દેશની જમીન પર ઢિી પડયો.મારી નજર સામે મારી જનેતા મા અને વપતાનો ચિરેો 
આિી ગયા. પણ માભોમ માટે જાન દેિાનો મોકો મળ્યો તે મારા માટે ગિષની િાત િતી. 
મેં ખબૂ મિનેતથી િતનની માટી મારા માથા પર નાખી અને જ્ય હિન્દ કિી પ્રાણ છોડી 
દીધા. 
 

આજ માર ું પાથીિ શરીર આરા લાિિામાું આવય ું છે. આરાની આસપાસ ના બધા 
ગામડાઓમાું થી માણસોની મેદની જમા થઈ ગઈ છે. ' મ જાહિદ 
ળઝિંદાબાદ, પાહકતતાન મ દાષબાદ' 'મ ૈભારતકા  વિર જિાન હ ું , ના હિન્દ  ના 
મ સલમાન હ ું'નારાથી આકાશ ગ ુંજી ઊઠ્ ું િત  ું. જબ તક ચાુંદ સરૂજરિગેા, મ જાહિદ તેરા 
નામ રિગેા. આ સાુંભિીને માર ું વનજીિ શરીર પણ ગિષથી તડપી ગય ું. 



 

મારા પાથીિ શરીરને આરા લાિિામાું આવય ું. અને મારા ઘરની સામે 
માર ું કોફીન રાખિામાું આવય ું. જ્યાું મારી મા આિી મારા કોફીનન ેિીંટિાઈ િિી અન ે
મારા અબ  મેરા મ જાહિદ મેરા બચ્ચા કિતે ેરિ.ે આરા અને આસપાસના 
લોકો પીરો ગામના લોકો મારા મય્યતમાું શાવમલ થઈ ગયા. મારા દોતત સાજીદ આલમ 
અને મિમદ પણ િાજર િતા.મને રાષ્ટ્રીય સલામી આપિામાું આિી. 
 

પણ આ શ ું? મારા મય્યતન ેસલામી આપિા  ળબિારના ડી એમ, કોઈ  મુંત્રી કોઈ કોઈ 
એસ પી કેમ દેખાતા નથી? સેનાએ સલામી આપી પણ આ રાજ નેતા ક્યાું ગયા? શ ું 
મારી ક રબાની એિે ગઈ શ ું મારી ઉપકે્ષા કરિામાું આિી? શા માટે?ખ દ 
મુંત્રી નીતીશક મારે મારી શિાદતની ઉપેક્ષા કરી. આર કે વસિંગ, વિનોદ વસિંગ િગેર મિા 
વશિરાવત્ર ઉજિાિામાું મગ્ન િતાું ત્યારે મારા ગામના લોકો મારા દફનની તૈયારી કરી 
રહ્યા િતા. મન ેપીરોનાકબ્રતતાનમાું દફન કરિા માટે આખા જજલ્લાના લોકો મોજૂદ િતા. 
વસિાય મારા રાજનૈવતક નેતાઓ અને અન ે ડી એમ, એસ પી વિગેરે ક્યાું ગાયબ થઈ 
ગયા? પણ મારી ગરીમા  માું જરા પણ ફરક નિીં પડે.દેશ માટે મે જે 
ક રબાની આપી એમાું જરા પણ ફરક નિી પડે પણ આ રાજનેતાનાચિરેા ઉપર એક 
તમાચો છે. 
 

ઓિ માર ું નામ મ જાહિદ ખાન છે. હ ું ભલૂી ગયો. હ ું મ સલમાન છું. માર ું લોિી સફેદ છે 
કદાચ! પણ મને બરાબર યાદ છે મારી સાથે સ રેન્ર મારો વમત્ર શિીદ થયો એન ું લોિી 
અને માર ું લોિી સરખ  જ િત  ું લાલ. લાલા લોિી મે િિતેા જોય ું છે, અમારા બન્નેન ું લોિી 
એક થઈને કાયમીરની બફીલી જમીન પર  િિતેા મે જોય ું છે.હ ું પણ મારી 
અમ્મી નો લાલ અન ેએ પણ  એની મમ્મી નો લાલ એ પણ દેશ માટે ફીદા થયો 
હ ું પણ!!તો પછીમારા મય્યતની આટલી ઉપકે્ષા શાને?હ ું મ સલમાન છું પણ મે ભારત 
દેશ માટે જાન આપી છે. હ ું ભારતીય પિલેા પછી હ ું હિન્દ  કે મ સલમાન છું!અને મારી 
સાથે બીજા ૪૪ જિાન શિીદ થયા એમા બાિીસ મ સલમાન િતા, અડધો અડધ 



મ સલમાન, એમ છતાું કે મ સલમાન માયનોરીટીમાુંગણાય છે છતાું સરિદ પર મરિા 
િાિા અડધો અડધ મ સલમાન િતા! 
 

કોઈને દેશભસ્તતન ું પ્રમાણ આપવ ું િોય તો આનાથી િધારે ક્ ું િોય કે જે જિાન િુંદે 
માતરમ કરતો ગયો તેની લાશ આિી છે. એ કોઈ મા ની આંખન ું રતન. 
 

િોય છે આંસ ુંમા પણ અગન કોણ માનશ?ે 

તોય િસતાું રિ ેછે િદન કોણ માનશે? 

માું કરી નેજવ ું દીકરાની છે રાિમાું, 
કેટલાું એ કરે છે જતન કોણ માનશે? 

 

લાશ આિી છે સરિદથી લોિી લ િાણ જે 

કોઈ માુંની આંખન ું એ રતન કોણ માનશ?ે 

 

પણ શ ું એિા દેશ માટે જાન આપી જે ધમષને દરેક િાતમાું લાિે છે. મે શ ું એિા દેશ માટે 
જાન આપી કે જેમા િોટ મેિિિા માટે પોતાના જિાનોનીજાન સાથે પણ ખેલી જાય છે? 

અન ેપોતાના જિાનોની શિાદતની ઉપેક્ષા કરે છે? મારા 
ભાઈન ેપાુંચ લાખનો ચેક સરકાર તરફથી આપિામાું આવયો જે મારા ભાઈ એ તિીકાયો 
નિીં એમ કિી ન ેકે મારો ભાઈ દાર  પી ને નથી મયો એ આતુંક િાદી સામે લડતાું 
લડતાું મયો છે. બીજા સૈવનકને અળગયાર લાખનો ચેક અને મારા 
ભાઈની જાનની હકમત પાુંચ લાખ આિો અન્યાય શા માટે?  આટલો ઘોર અન્યાય િોિા 
છતાું મારા પીરૉગામના જિાનો પાહકતતાન સામે લડિા તૈયાર છે 
અન ેપાહકતતાનન ેકરારા જિાબ આપિા તયૈાર છે. મ જાહિદની ક રબાની એિે ના જિી 
જોઈએ મારા વમત્રો. ઉઠાિો શસ્ત્રો અને મા ભોમ કાજ લડી મરો. મ જાહિદ અમર રિો. અન ે
અમર રિશે!ે!  
 



પીરો ના કબ્રતતાનમાું મારા પાથીિ શરીરન ેદફનાિિામાું આવય ું. હ ું માટીનો માનિી 
માટીમાું મિી ગયો. મારા િતનની માટીમાું હ ું મિી 
ગયો. પણરાજકતાષઓના ચિરેાઓન ેબેનકાબ કરી ગયો. પણ હ ું 
મારા નિજિાનો ન ેિતનપરતત બનિા અને મા ભોમની રક્ષા કરિા વિનુંતી કરીને 
જાઉં છું. એક હદિસ આિશે ..એક હદિસ આિશે જ્યારે માભોમ ફતત લોિી નો તિીકાર 
કરશે. ચાિ ેએ કોઈ પણ ધમષન ું િોય!! " 
કર ચલ ેિમ ફીદા જાનોતન સાથીઓ અબ ત મ્િારે િિાલે િતન સાથીઓ." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6- ભાગય ઉણાું  

 

શ્વેતા નાું િાથ ધ્ર જતા િતા. તે માની નિોંતી શકતી કે તેણે સ કેત  ને ગોિી મારી દીધી િતી. 
તે ગન લઈને ઘરની બિાર નીકિી. તે તો ખાલી ધમકાિિા માુંગતી િતી અને કઈ બ રી 
બલાએ તેના િાથમાું થી ધડાકો કયો તે તેને ના સમજાય ું. સ કેત  નો  કુંઇ  ગ નો બહ  મોટો 
નિોંતો. તે પવત િતો અને તે રીતે જ િતષતો િતો. તેને ખબર નિોંતી કે શ્વેતા પાસે ગન 
છે અને તે ખાલી બતાિિા માત્રથી તેન ું કામ થઈ જિાન ું િત  ું. પણ તે ના ડયો. અને મારી 
ગન જોઇને તે બોલ્યો “ આ રમકડ  નથી.. તે ચલાિિા માટે જીગર જોઇએ.” અને તેના 
ખુંધા િાતયને જોઇને શ્વેતાએ ગોિી ચલાિી દીધી િતી. 
૩૫ િર્ષનાું દાુંપત્ય જીિન માું સ કેત   િુંમેશા શ્વેતા ને સિુંગ િરાિતો અને િુંફાિતો. તે 
સિજ િત  ું કારણ કે સ કેત   ભણેલો અને ગણતરીમાું પફેતટ િતો.ત્યારે શ્વેતા લાગણી શીલ 
િતી. અને તે િાતને પવત તરીકે સિજ બનાિિાને બદલે કાયમ અંગ ઠો દાબતો રિતેો. 
શ્વેતા એ હરિોલ્િર તેજ ઝન નમાું લીધી િતી. સ કેત   કરતા િધ  શસ્તત શાિી છું તેમ પ રિાર 
કરિાન ું ઝન ન સિાર િત  ું.   

ક્ષણભરની ચ પકીદી સાથે શ્વેતા ઘરની બિાર નીકિી.તેના મન અન ેહ્રદય િચ્ચે તમૂ  લ 
ય ધ્ધ ચાલત  ું િત  ું.  

“િિ?ે િિે તાર ું શ ું થશ?ે શ્વેતા ત  ું ખ ની છે. પોળલસ આિશે તને પકડી જશે. તારા પેટનાું 
જણયા તને ધીક્કરની નજરે જોશે. આવ ું થશ ેતે તો મેં વિચાય ું જ નિોત  ું.” 

તેના સુંતાનોનો અિાજો તેન સુંભિાતાું િતાું 
“ ત ું તો અમારા ભવિષ્ટ્ય સાથે પણ ખેલી છું” 

 “.મા તરીકે તારી જાતને માફ કરાય તેમ જ નથી.”  

આ વિચારે ગવત પકડી. િિે જીિીને પણ દ ુઃખ જ છે. અને લમણે રીિોલ્િર ધરીને ભડાકે 
તારી જાતને કરી દે ત ેવિચારે આંગણ ું છોડતા પિલેા “પરાિતી હક્રયાથી” ધડાકો કરી 
દીધો. સ કેત  એ તેજ સમયે જીિ છોડયો િતો તેની સુંગાથે શ્વેતા પણ ચાલી. 



સ કેત   કોંપ્ય ટર ઉપર કામ કરતો િતો. જ્યાું ગોિી િાગી િતી ત્યાું લોિી નીકિિાન ું શર  
થય ું િત  ું પણ  ઇમેલ પ રો કરીને તલીક કય ષ અને તેણે ઉંિકારા સાથે જાન છોડયો. પરોઢ 
થઈ ચ કી િતી. બુંને આત્મા લગભગ એકજ સમયે દેિથી છટા થયા િશે અને નીચે પોળલસ 
ની સાયરનો અિાજ કરતી ઘર પાસે પિોંચી િતી.  

સિારનાું પિોરમાું વિળચત્ર  ઇ મેલ આવયો સ કેત  નો . ત ેલખતો િતો” શ્વેતા અને હ ું બસ 
થોડા સમયનાું મિમેાન છે તો તમે જલ્દી મારા ઘરે આિી જજો…શ્વેતા મને ગોિી મારી 
ને બિાર નીકિી છે અને બિાર તેણે તનેે પણ ગોિી મારી છે..૯૧૧ ને પણ મેં જણાવય  
છે તેઓ પણ આિતા િશેજ…”_ 

વિશ્વાસ તો ધ્ર જી ગયો તેણે ઇ મેલ ફરી થી િાુંચ્યો કુંઇ ગેરસમજ તો નથીન?ે ત્યાું અભયનો 
ફોન આવયો. તેને પણ સ કેત  નો ઈ મેલ મળ્યો િતો. જેમને ઇ મેલ મળ્યા િતા તે વમત્રો 
સ કેત  નાું ઘરે પિોંચ્યા તો પોળલસ આિી ગઈ િતી અને ન્ય ઝ પેપરનાું પ્રવતવનવધ પણ 
િાજર િતા. નાની છોકરી કેતા િીબકા ભરતી િતી તેને કશી જ ખબર નિોંતી. તે 
ગભરાયલેી િતી અને પોળલસ ને જણાિતી િતી તે તો તેના ર મમાું સ ઇ ગઈ િતી. ઉંઘની 
દિા લીધેલી િતી ને ઘસ ઘસાટ ઉંઘતી િતી. પોળલસે બારણ ું ખોલીને જગાડી ત્યારે 
િબેતાયલેી કેતા રડતી િતી. વિશ્વાસ અને રેિતી તો ડઘાઇ જ ગયા િતા.સ કેત   અને 
રેિતીનો હદકરો વશિમ ઓતટીનથી નીકિી ગયો િતો. તેને પણ ઇંમેલ મિી ગયો 
િતો.શ્વેતા ૪૬ની અને સ કેત   ૫૧ નો. કોઇ મતભેદ નિીં અને શાુંવતથી જીિન જીિતા જોડા 
માું શ ું બન્ય ું તે ખબર નથી પણ િવથયાર મળ્ય  નિોં ત   એટલે આત્મ િત્યા કે ખ ન શ ું િત   
તે સમજાય ું નિોંત  ું. 
પોળલસે વમત્રોની જબાની લીધી. કોઇને આ વિખિાદ કે તતલીફ જો િોય તો તેની જાણ 
નિોંતી.વશિમ આવયા બાદ પોળલસ પુંચનામ ું કરીને બુંને લાશ લઇ ગઈ. અને પ્રશ્ન તરતો 
રહ્યો હરિોલ્િર ક્યાું? 

જેમને ઇ મેલ મલ્યા િતા તેમાું થી એક આવયો નિોતો અને તે પ્રકાશ. પ્રકાશ મીલીરીમાું 
િતો અને િમણા પાછા ફરેલા સૈવનકોમાું તે અફઘાનીતતાનથી આવયો િતો. તેની પાસે 
હરિોલ્િર િતી પણ ત ેવમળલરીમાું જમા િતી. 



પોળલસે વશિમ અને કેતા ને નજર કેદ કયાષ.કોઇ પણ આક્ષેપ િગર અને તેમને પોળલસ 
ઇંતપેતટર ડિેીડની નજર નીચે પ છ પરછ માટે સમય આપ્યો. અને ક તરા રીિોલ્િર 
શોધિા લગાડી દીધા મકાનનાું ગેટ ઉપર પીિી પટ્ટી લાગી ગઈ. પોળલસ નક્કર પ રાિો 
શોધતી િતી . કેતા, વશિમ અને પ્રકાશ શકનાું ઘેરામાું િતા.કોંપ્ય ટર ખ લ્લ  
િત  ું અને છેલ્લો ઇ મલે તે િતો. પણ તે ઇ મલે કોણે કયો ત્યાું થી શુંકા શર  કરતા પોળલસ 
ઇંતપેતટર ડેિીડે િાત ઉપાડી. પ્રસુંગ ઘટયો તે િખત ેએકલી કેતા ઘરમાું િતી અને તે પણ 
દ્વાથી ઘેનમાું તેથી તેને શતનો લાભ આપી શકાય.કારણ કે તેને પોળલસે બારણા ખખડાિી 
ખખડાિીને ઉઠાડી િતી.શીિમ તો ઘટના તથિે િાજર નિોતો અને તેને જાણ કરી પછી 
ઑતટીન થી તે આવયો. તેના ર મ પાટષનર ની ગિાિી િતી તે રાત્રે તે ઑતટીન િતો. 
પ્રકાશ પણ આ ઘટના બની ત્યારે ફ્રેંડઝ્વ ડ િતો અને તેની રીિોલ્િર પણ વમળલરીમાું જમા 
િતી. ખ ટત  ું એક માત્ર કારણ િત  ું. અને તે ઘાતક શસ્ત્ર હરિોલ્િર ક્યાું? 

 

ડોગ તતિોડ આિી અને તરત વનરાકરણ આિી ગય ું.હરિોલ્િર નજીકનાું ખાડામાુંથી ડોગે 
શોધી  નાખી. 
ફોરેંસીક ડીપાટટષમેંટે હરિોલ્િર કોની િતી? ફાયર કેટલા િાગે થયેલી અને ફીંગરપ્રીંટ પરથી 
શોધી નાખય  કે ખનૂી શ્વતેા િતી.તે બે િચ્ચે તકરારન ું કારણ શોધિામાું પોળલસને રસ પણ 
નિોંતો. 
હરિોલ્િર શ્વેતાએજ આગલે હદિસે ખરીદી િતી અને ઇ મેલ સ કેત  નાું મતૃ્ય  પિલેા સ કેત  એ 
જ મોકલ્યો િતો ઘાયલ અિતથામાું.ક તરાએ રીિોલ્િર તરત શોધી નાખી.તે હરિોલ્િર 
ઉપર ફીંગ્ર પ્રીંટ શ્વતેાનાું િતા. પોલીસે ત્રણ જ કલાકમાું કેસ બુંધ કરીને પણૂષ વિરામ મ ક્ ું. 
ભારત થી સ કેત  નાું અને શ્વેતાનાું િડીલો આવયા ચારેય આંખોએ રડીને એક જ િાત કિી 
િશે કેતાનાું અને વશિમનાું ભાગ્ય ઉણાું પણ તેમના અંગ પામનારા ચાર જણા ને તો તેમના 
અંગો આંખ હ્રદય અન ેકીડની મળ્યાથી નિ જીિન મળ્ય . 
વિમા એજ ુંટ વિનાયકે સ કેત  ની વિમાની રકમ બુંને છોકરાઓ ને એક એક લાખ અપાિી 
પણ શ્વેતા નો ગ નો આપઘાતનો િતો તથેી તેનો વિમો ના મળ્યો.બુંને િચ્ચે શ ું ઝઘડો િતો 



તે આખી ઘટના કોઇન ેખબર ના પડી.કોઇક કિ ેનાણાકીય બાબત િતી. કોઇ કિ ેકોઇક 
સ્ત્રી પ્રકરણ િત  ું.  

િાતતિમાું લગ્ન કયાષ બાદ પવત અને પજત્ન િચ્ચે બધ ું સરિ અન ેસિજ િોવ ું જોઇએ. 
બુંને એક મેકનાું પરૂક િોિા જોઇએ. િરીફ ન થિા જોઇએ. િિી ઉંચા કે નીચા નાું ભાિો 
પણ ન િોિા જોઇએ કે તપધાષ ન િોિી જોઇએ. માન અને અપમાન પણ ન િોિા જોઇએ. 
િોવ ું જોઇએ તો એક માત્ર વિચાર સામ્ય..એક સમજ અને એકમકે માટે ખ બ જ પ્રેમ અન ે
ખ બ જ આકર્ષણ. આ સમય જાય તેમ િધે.સ કેત  એ તેમના સહ્જજીિન ને કાયમ શ્વતેાન ે
નીચા જોણ ું કરિાન ું મદેાન બનાવય ું અને કમ ભાગ્યે નબિી ક્ષણે તે શ્વેતાની હરિોલ્િરનો 
ભોગ બની ગયો. જોકે તે ઇર્ાષનો ભોગ વશિમ અને કેતા િિે આખી જજિંદગી બનશ ે
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7-આત્મવિશ્વાસ  

 

ગામમાુંથી બેચાર વયસ્તતઓ વિક્રમની ખબર લેિા આવયા િતા.  " બહ  ખોટ  થય ું !  અરેરે 
!! એકાએક તરોક  આવયો અને વિક્રમને લકિા મારી ગયો. ડાબ  અંગ પેરાલાઇઝ થઇ ગય ું 
ઘરડે ઘડપણ શારદાબેન,  તમને દ ુઃખના દિાડા જોિાના આવયા.  પણ કોઈન ું ચાલ્ય  
નથી અને ચાલિાન ું નથી એ કાિની ગવત સામે !! " લોકો જાતજાતની િાતો કરતાું 
િતા.  શારદાબેન કોઈને જિાબ નિોતા આપતાું અને આપે તો શ ું જિાબ 
આપ?ે  ચપૂચાપ વિક્રમને માથે િાથ ફેરિતાું રિતેા.  ત્યાું તો િૈશાલીએ આિી કહ્ ું ," 
જમિાન ું તૈયાર છે , ચાલો જમિા. "  એટલે ગામનાું લોકો જે ખબર લેિા આવયાું િતાું 
તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા અને વિક્રમ, િૈશાલી અને શારદાબેન જમિા બેઠા.  વિક્રમ 
જમણા િાથે ધીરે ધીરે કોિીઓ મોઢામાું મકૂતો િતો અને સાસ , િહ  એને જોતા િતા 
.  પછી એક બીજા તરફ જોય ું.  ઘરમાું કામિાિી આિતી એટલે મોઢેથી એક પણ શબ્દ 
ન બોલતા.  આમ બે િર્ષ વિતી ગયા.  સિનેે િિે ખાત્રી થઇ ગઈ કે વિક્રમ કોઇ હદિસ 
પિલેાું જેિો નિીં બની શકે.  એની કુંપનીના છૂપી પોલીસને પણ ખાત્રી થઇ ગઇ કે વિક્રમ 
િિે કોઇ કામને લાયક નથી .  ત્યારે કુંપનીએ એને છૂટો કયો!  જે હદિસે વિક્રમને એ લેટર 
મળ્યો તે હદિસે એને સુંતોર્ થયો કે એ જે ઈચ્છતો િતો તે પ્રમાણે એ કરી 
શક્યો!  ઉપકારિશ નજરે એ િૈશાલી અને શારદાબેન તરફ જોઈ રહ્યો . 
 

માું પજૂનીય છે - દેિી સમાન છે તો પત્ની સિભાગીની િોય, દેિી કરતાું ઉતરત  ું તથાન 
કેિી રીતે અપાય !  પ્રભ નો અંશ બન્નેમાું નજરે પડે છે.  શારદાબેન અને િૈશાલીએ તો 
સારા જીિનની અપકે્ષા, મિત્િાકાુંક્ષા અને મમતને એક ત્રાજિામાું મકૂ્યો અને બીજાું 
ત્રાજિામાું વિક્રમની સ રક્ષા અને જીિન.  વિક્રમન ું ત્રાજવ ું નમી ગય ું.  ત્રણેય એક બીજાન ે
પ્રેમ અને આશાભયાષ નયનોથી વનિાિી રિયા .  તનેિ દ્વારા સુંબુંધ ઊગી જાય,  શબ્દો 
દ્વારા તટૂી જાય -  સબુંધ એવ ું વકૃ્ષ છે જે લાગણી અને વિશ્વાસ દ્વારા ઝૂકી જાય ! 
 



િાત આમ બની.  વિક્રમ અને િૈશાલીએ ભણી લીધા પછી થોડો િખત કામ 
કય ું.  અમેહરકા જિાની તક મિતા બુંને અમેહરકા ગયા.  વિક્રમ લોયર બન્યો અને 
િૈશાલી વશળક્ષકા બની 
એટલે બુંને પોતપોતાનાું હફલ્ડમાું કામ શોધતાું િતા. વિક્રમ કોઈ સારી લો ફમષમાું કામ મિી 
જાય એવ ું ઇચ્છતો િતો.  છ મહિના નીકિી ગયા.  પછી તેનો સારો રેકોડષ જોઈ એક 
નામચીન લો ફમષમાું તનેે ઇન્ટરવય  માટે બોલાવયો.  ઇન્ટરવય માું મ ખય શરતો એ િતી કે 
કુંપનીને િફાદાર રિવે  ું .  કુંપની વિશે ક્યારેય કોઈની સાથે ચચાષ ન કરિી અને એમનાું 
ગ્રાિક વિશે કોઈ િાત બિારે ન જિી જોઈએ.   
 

વિક્રમને લાગ્ય ું કે આ બધી િાત તો સિજેે અમલમાું મકૂી શકાશ.ે  પગાર પણ ખબૂ સારા 
ધોરણ પર િતો.  બાકી બધ ું રાબેતાું મ જબની  પ્રશ્નોત્તરી િતી.  જેનાું જિાબો વિક્રમે સારી 
રીતે આપ્યા.  સિારે નિથી સાુંજના પાુંચ િાગ્યા સ ધી એની નોકરીનો સમય િતો.  પણ 
િર્ષ દરમ્યાન જયારે પણ જરૂર પડે ત્યારે િધારે કલાકો કામ કરિાું એણે તૈયાર રિવે  ું 
પડશ ે

વિક્રમને આ બધ ું મ ુંજ ર િત  ું.  તેણે નોકરી તિીકારી લીધી.  અને પેપસષ સાઇન કરી પાછા 
આપ્યા.  ઘરે આિી િશૈાલીને ખ શ ખબરી આપી કે તનેે નોકરી મિી ગઇ છે.  ઘર લિેા 
માટે લોનની સગિડ પણ કુંપની તરફથી થઇ શકશે.  બુંને ખબૂ ખ શ િતાું. 
 

નોકરીએ લાગ્યાને ત્રણ િર્ષ વિવત ગયા.  દરવમયાન વિક્રમ ઘણ ું બધ ું કુંપની વિશે, જ દા 
જ દા ગ્રાિકો વિશે અન ેકુંપનીની કામ કરિાની પધ્ધવત વિશે શીખયો.   
 

એને કોટષમાું જિાન ું પણ થત  ું.  કુંપનીમાું વસવનયર ચાર પાટષનસષ િતા.  િારા ફરતી 
દરેકની સાથે તનેે કામ કરવ ું પડત  ું.  બધ ું કામ એ ધ્યાન પિૂષક કરતો.  તે દરવમયાન 
િૈશાલીને પણ એક શાિામાું વશળક્ષકા તરીકેની નોકરી મિી ગઈ.  બુંનેએ નક્કી કય ું કે 
બીજા બે િર્ષમાું તેઓ ફેવમલી બનાિશે.  બુંનેને લાગત  ું િત  ું કે તઓે સ ખી છે.  ભગિાન ે
તેમનાું પર અસીમ કૃપા કરી છે કે વિક્રમને આટલી સારી નોકરી મિી ગઈ.  આ લો 



ફમષમાું  લગભગ િીસ જ ના, નિા િકીલો અને  બેહરતટરો કામ કરતાું િતા.  જે જ ના િતા 
તે નિા આિનાર સાથે બહ  સબુંધ ન રાખતા.  રાબેતા મ જબ સિાર સાુંજ ગ ડ મોવનિંગ 
અને બાય બાય વિગેરેની આપ લે થતી.  ત્રણ િર્ષ પછી પણ કોઇ દોતત કિી શકાય તવે ું 
વયસ્તત નિોત  ું.  બધા કામકાજમાું વયતત રિતેા.  ચોથા િર્ષની આખરમાું એક ઘટના 
બની.  એક દશેક િર્ષ જ ના તટાફના માણસન ું કાર એસ્તસડન્ટમાું અિસાન થય ું .  તેની 
પત્ની અને છોકરાુંઓ રડી ઊઠયા.  વિક્રમને પણ બહ  ખરાબ લાગ્ય ું.  પાુંચમાું િર્ષની 
શરૂઆતમાું બીજા બે આિી જ રીતના એસ્તસડન્ટ થયા જેમાું બીજા બે તટાફનાું માણસોનાું 
મોત થયા.  મ ખય ઓહફસન ું બારણ ું - કે જ્યાું બોસ બેસતાું મોટે ભાગે બુંધ જ રિતે  ું.  એટલ ે
અંદર શ ું િાતચીત થાય છે એ કદી જાણિા ન મિત ું.  પણ છેલ્લે છેલ્લે આ બન્ને મતૃ 
િકીલો અંદરની ઓહફસમાું આિ જાિ િધારે કરતા.  એક િખત એક િકીલ ગ તસામાું 
બિાર નીકળ્યો િતો અને બીજો કામ છોડિાની િાત કરતો િતો.  ત્યાું તો બન્નેના મોત 
થઇ ગયા.   
 

િિે વિક્રમ થોડો ગભરાયો.  તેને સમજાત ું નિોત  ું કે આ શ ું બની રિય ું છે?  ઓહફસમાું એક 
જાતની તુંગહદલી છિાયેલી રિતેી.  એક હદિસ એને થય ું કે મારી ફરજ છે કે મારી સાથ ે
કામ કરતાું આ બન્નેની ફેવમલીને હ ું મળ અને કઈ આશ્વાસન આપ ું.  તેણે તેમનાું સરનામાું 
મેિિી લીધા અને પછી એમને ઘરે ગયો.  એહરકની િાઇફન ેમળ્યો ત્યારે એને એમ લાગ્ય ું 
કે તે એને જોઇ જરાપણ ખશૂ નિોતી અને વિક્રમ ક્યારે ચાલ્યો જાય તેની રાિ જોતી 
િતી.  વિક્રમ થોડો િધ  ગ ુંચિાયો.  બીજો િકીલ કે જેન ું નામ ળલયોન્સકી િત  ું તેની િાઈફ 
તેને જોઈ રડી પડી.  ખબૂ ડરેલી િોય એવ ું લાગ્ય ું.  વિક્રમે પછૂ્  ું કે" હ ું તને કાુંઈ મદદ 
કરી શક ું ?  મિરેબાની કરી મને કિ.ે"  તો તણેે કિય ું કે ," જો તમારે મદદ કરિી િોય 
તો પાછા કદી અિીં ન આિશો.  તમાર ું અિીં આિવ ું મને મ યકેલીમાું મકૂી દેશે અને તમન ે
પણ મ સીબતોનો સામનો કરિો પડશે!"  તે છતાું વિક્રમે આગ્રિ રાખયો ત્યારે 
ળલયોનતકીની િાઈફ મેરી  એ ખલૂાસો કયો કે તેનો પવત આ કુંપનીમાુંથી નીકિી જિા 
માુંગતો િતો કારણકે આ કુંપનીના શઠેયાઓ જે રીતે ધુંધો કરતા િતા તે સીધો સરિ માગષ 



ન િતો.  તેમાું ઘણાું મોટા મોટા માણસો સુંડોિાયેલા િતા.  ળલયોન્સકી સીધો માણસ 
િતો.  તેને કોઈન ું લ ૂુંટીને જીિવ ું ન િત  ું.  આ કુંપનીમાું તનેાું ચાર ભાગીદારો જે ફેંસલો 
લાિે તેને માન્ય રાખી અન સરવ ું પડત  ું 
તેમાું કોઈન ું ચાલત  ું નિી.  તેની પિલેાું એહરકે કિય ું ન માન્ય ું તો તેન  ું પણ મોત 
નીપજ્ય   અને તે પછી ળલયોન્સકી ગયો !  વિક્રમને કમકમાું આિી ગયા.  તે અિાક બની 
સાુંભિી રિયો.  શ ું એનો અથષ એ થયો કે જે આ કુંપની છોડિાની િાત કરે એને આ દ વનયા 
છોડિી પડ?ે 

 

િિે એને થોડ  થોડ  સમજાિિા લાગ્ય  કે ઓહફસમાું આટલી બધી સખતી કેમ િતાષતી િતી 
!!  નિા આિનારને તો એમ લાગે કે ઘી કેિાું મળ્યા પણ ત્યાું એક િખત કામ કરી ચકેૂલાું 
તટાફને પછૂો તો ખબર પડે કે આ ફમષને છોડિી કેટલી અસુંભવિત િાત િતી.  આ લો ફમષ 
મોટી મોટી કુંપનીના ટેતસ બચાિિાનો મ ખય કામ કરતી િતી.  િાત લાખો અને કરોડોની 
િતી.  તે ઉપરાુંત મની લોન્ડહરિંગ (પૈસાની િરેા ફેરી ) પણ અિીંથી ગોઠિાત  ું 
એનાું િિતિમાું આ લો ફમષ પ ષ્ટ્કિ પૈસો પાડતી અને કોઈન ું કામ તમામ કરિા ગ ુંડાઓન ે
ભાડે રાખતી.  કે જે ગેરકાન ની કિિેાય.  સરકારની વિરૂધ્ધ જઈ ડાક ગીરી કરતી.  એન ે
કોઈનો ડર ન્િોતો.  કોઈ માથ ું ઊંચકે કે કુંપની છોડિાની િાત કરે તો ઉપર પિોંચી જતો 
!! 
 

વિક્રમે ઘરે આિી તે રાત્રે િૈશાલીને આ િાત કિી.  બુંને મ ુંઝાય ગયા.  શ ું રતતો કાઢિો 
તે ન સમજાય ું -  વિક્રમની માું દેશમાું ગામડ ેરિતેા િતા.  બુંનેએ વિચાય ું કે જે પૈસા કે 
ઝિેરાત બની શકે તે લઈન,ે દેશમાું જતાું રિવે  ું.  અિીંન ું ઘર, ગાડી અને બાકી બધી 
બેન્કની રકમ જેમની તેમ રાખી જતા રિવે  ું જેથી કોઈને શક ન પડ.ે  ચાર  અઠિાહડયાની 
રજા મેિિી જાશ ું 
બુંનેએ શાુંત રીતે આ વનણષય કયો અને વિક્રમ ેપાુંચમાું િર્ષની આખરે રજા માુંગી. કે તેની 
માુંની તળબયત સારી નથી રિતેી અને તઓે દેશમાું જિા માુંગે છે.  તેની રજા મુંજ ર થઇ. 
 



વિક્રમ અને િશૈાલી દેશમાું પિોંચ્યા ત્યારે તેમની માુંને ખબૂ આનુંદ થયો.  પ રૂ એક 
અઠિાહડય ું બુંનએે શાુંવતથી માું સાથે વિતાવય ું.  એક અઠિાહડયા પછી વિક્રમે તેની માુંન ે
પાસે બેસાડી તેનો િાથ િાથમાું લઇ પછૂ્ ું ," માું , હ ું તારી પાસે કાુંઈ માુંગ  તો ત  ું 
આપીશ?  માું તેની સામ  જોઈ રિી.  ડોક  િલાિી િા પડી.  વિક્રમે એની મ સીબતની િાત 
માુંને કરી અને કહ્ ું કે આ અમારો પ્લાન છે.  જો ત  ું સાથ આપે તો !!  માું કર ણામય નજરે 
તેને જોઇ રિી.  "તારો શ ું પ્લાન છે તે કિ.ે" 
 

વિક્રમનો પ્લાન શ ું િતો?  વિક્રમે એક અઠિાહડયા પછી એવ ું નાટક કય ું કે તે પડી 
ગયો.  તેને તરોક આવયો છે.અને તને  ું ડાબ  અંગ પેરેલાઈઝ થઇ ગય ું છે.  એનાું એક ખાસ 
વમત્ર કે જે ડોતટર િતો તેની પાસેથી મેહડકલ સટીફીકેટ મેિિીને અમેહરકા પેલી કુંપનીન ે
મોકલી આપ્ય ું.  સાથે જણાવય ું કે ત ેમ સાફરી કરી શકે તેિી સ્તથવતમાું નથી.  તેની પત્ની 
તેની સાથે છે  

અને જો બની શકે તો કુંપની તેન ું ઘર અને ગાડી િેચી નાખે અને એ પૈસા એને મોકલાિ ે
તો તેની સારિારમાું એ િાપરી શકે.  જે હદિસથી આ િાત બિારે પાડી તે હદિસથી વિક્રમે 
ડાબા િાથે કામ કરિાન ું બુંધ કય ું.  ડાબો પગ પણ લુંગાઈને ઊપાડતો.  િિે એણે આજ 
રીતે જીિિાન ું છે એ મનોમન અપનાિી લીધ ું.  એને ખાત્રી િતી કે એની ફમષમાુંથી કોઈ 
હડટેકહટિ સાદા િેશમાું એની ઉપર નજર રાખિા જરૂર મોકલશે અને થોડા હદિસમાું 
ગામમાું કોઈ અજાણયો માણસ નજરે પડયો કે જે એનાું ઘરની સામે બેઠેલો દેખાતો અને 
લોકોને પછૂતાુંછ કરતો દેખાતો.  એ દરવમયાન િૈશાલી એક િાર અમેહરકા જઈ 
આિી.  તેણે ફમષને કહ્ ું કે વિક્રમ િિે કોઇ હદિસ કામ નિીં કરી શકે.  તે ઇન્ન્ડયામાું રિ ે
તે જ એને માટે સાર ું છે.  અમેહરકામાું એમને રિિેાન ું પોસાશે નિીં .  શરૂઆતમાું ફમે કોઇ 
જિાબ ન આપ્યો પણ પાછિથી ગાડી અન ેઘર િેંચી થોડી રકમ મોકલાિી જે ઘણી 
ઉપયોગી બની. 
 



વિક્રમ અને િૈશાલીનો આ પ્લાન કામ કરી ગયો.  કોઈને શક ન પડયો કે વિક્રમે આ બધ ું 
પ્લાવનિંગથી કય ું છે નિીં તો એ કુંપની છોડિાની િાત કદી વિચારી ન શકત.  ફમષ એન ે
પણ મારી નાખત.  ગેરકાનનૂી રીતે કમાયેલા પૈસા કરતાું વિક્રમ અને િૈશાલીને આ 
રીતની જીંદગી જીિિામાું માનિતા દેખાતી િતી.  એ પેલી કુંપનીને તો ન સ ધારી શકે 
પણ એનાું ભીર્ણ પુંજામાુંથી નીકિી શક્યો !!!  િિે અમેહરકાની સરકારને નનામો કાગિ 
લખી આ માહફયા યા ને કે ડાક  કુંપનીને કેિી રીતે પકડાિી શકે તનેી યોજના તે ઘડિા 
લાગ્યો. 
 

પાુંચ િર્ષ પછી િૈશાલી ગભષિતી બની.  વિક્રમ અને િૈશાલી કેિી જીંદગી જીિી રહ્યા છે 
એનો અણસાર બિારની દ વનયાને ક્યાુંથી િોય?  ઘણાું એવ ું બોલ્યા પણ ખરા કે વિક્રમ, 

તરોક આવયા પછી,  કામ કરી શકિામાું સુંક્ષમ નથી તો આિનાર બાિકને કેિી રીતે મોટ ું 
કરશ?ે  પણ કાિની ગવત ત  ું શ ું જાણે માનિ ?  પ્રેમ અને નફરત બુંને વિરોધી તત્િ છે 
પણ બન્ને ખબૂ તાકાતિાન છે.  પ્રેમ પણૂષતા અપે છે અને નફરત નકામો બનાિે 
છે.  વિક્રમ અને િૈશાલીનાું મજબતૂ પ્રમેે એમની નાિને હકનારે પિોંચાડી દીધ ું !! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************** 



8-'નાનકી'-- પાયાની ઇમારર્ 

 

પહરિારમાું સૌથી નાની ને દોડી દોડી ને કામ કરતી તેથી બધા એના ઉપર વનરધાહરત 
રિતેા. શ્વતેાથી મોટી ત્રણ બિનેો િતી ને બધા પોતપોતાનામાું વયતત રિતેા. તકૂલ િોય 
લેસન િોય નધેરકામ પણ િોય ઉપરથી મિમેાન દર િેકેશનમાું અચાનક પણ કાયમ 
આિી જતા મઝા પણ પડતી પણ કેશ એન્ડ કેરી જેિા તટોર િજ  ખ લ્યા નિોતા ને તેથી 
કામિાિો કપડાું િાસણ ને કચરો િાિી પોતા કરી જતો િોય પણ આખા િર્ષન ું અનાજ 
તો િીણી ને સાફ કરિાન ું બધાની જિાબદારી. બધા ચોખા દાિ ને મોઈ ને મમ્મી ભરતા 
અને િા જાતભાતનાું અથાણાું પણ ઘરે જ બનાિાતા. તેથી ઉનાિો બીઝી બીઝી પસાર 
થઈ જતો. તમે છુંતા બધા કઝીન્સ સાથે રમતગમત પત્તા ને પકડાપકડી જરૂર રમાતી. 
કામ કયાષ પછી બાિકોને ખ શ કરિા દાદીમા બરફનો ગોિો ખિડાિતા પણ ક્યારેક 
દાદીને મનાિિા પડતા તો ક્યારેક દાદી ધમકી દેતા કે જે કોઈ આજે સઈૂ નિીં જાય બપોરે 
તો તેને બરફનો ગોિો નિીં મિે. ખબર નિીં પણ ગરમીમાું ત્યારે બરફનો ગોિો જેણે 
ખાધો િશે તેને જ મજા ની ખબર પણ િશજે. ફ્રીજ િગર ચાલત  ું પણ ખાિાન ું ગમે તટે્લ ું 
ખાધ ું કેમ ન િોય પણ રોંઢો કરિા બધા તત્પર રિતેા.. ભલે ને પછી િધેલી રોટલીને 
તેલમાું સાુંતિી દીધી િોય ને મીઠ ું મરચ ું નાુંખય ું િોય પણ આિાિા... !! મજા પડી જતી 
િોય. ત્યારે લેફ્ટ ઓિર નિોતા મિતા જ િાન બાિકોની સુંખયા જોઈને. બાિકોની 
ભખૂમાું એક 'રોંઢો' કરિા પણ જો રોટલીઓ િધે તો ભયો ભયો. િા, અિીં કાહઠયાિાડી ને 
તિપદી શબ્દ િાપયો છે. પણ િિે તેને અત્યારે બપોરનો નાતતો કે ટી-ટાઈમ કિિેાય 
છે. આમ ને આમ ક્યારેક દિીંમાું િધારેલી રોટલી પણ માણતા. ફરી િતા ત્યાું ના ત્યાું 
ભખૂયાું ના ભખૂયાું નાનકી તો ચપટી કે માુંડ ચમચી ખાતી િશે. સાિ દૂબિી એની ચોલી 
ફુગ્ગા બાુંય ન ું માપ પણ ડૉલ  

ના કપડા જેવ ું જ લાગત  ું. નાનકડી ઘાઘરી ને ચ ન્ની જેટલી ઓઢણી..અને એમાું ડાન્સ 
શીખિાડી ને મમ્મીએ તટેજ પર ઉભી રાખી દીધી " હ ુંં ું નાની ને નમણી દૂધિાિી' નો ડાન્સ 
કયો...બધા ખ બ ખ શ થયા ને તાલીઓથી િધાિી લીધી. 



 

આંખો તો એની બોલતી જ િતી  I miss you ને સામેથી I Love you નો રીપ્લાય ક્યારે 
આિશે તે વિચારતી. બસ એક લાગણી પડી િતી તટેૂલી વિખરાયલેી કે કોઈએ આિી ન ે
એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી...પ્રેમ પાુંગયો ને છેિટે ધર છોડી ભાગી ને લગ્ન કરી 
લીધા. િા, એને એમ કે ધરકામ ને િતૈરાું માુંથી છૂટી તો ખરી. પ્રેમ િશે તો જગ જીતાશે. 
પણ સામે મોટ ું પહરિાર િત  ું.. સાસર ું ને વપયર નજીક નજીક િત  ું... તથેી કામ બમણ ું 
થય ું...!! સાસ  સસરા, બબ્બે જેઠ જેઠાણી ને નણુંદબા... લગ્ન પછી કામકાજ િધ્યા. ઘરડાું 
થયા સસરાજી તો તેમની શ્વેતાએ ખબૂ ચાકરી કરી..સાસ ના િોિા છુંતા..તે ખડે પગે ઉભી 
રિતેી. આખર સસરાજી પરલોક સીધાવયા. તો કાકીજી આવયા. બીમાર ને વનરાધાર , 
લાગણી રડે ને શ્વતેા હદલથી સેિા કરે.પિલેા ખોિે દીકરો અિતયો. અને પછી આિી 
લક્ષ્મી દીકરી બનીને. સુંપણૂષ પહરિારની પહરભાર્ા સચિાઈ. ખચાષ િધ્યા... કામ િધ્ય ું, 
સાસરે તો જેઠ જેઠાણી નણુંદ પહરિાર બધા આિતા જતા કેમકે સાસ જી (બા) િતા ને..!! 
સ્ત્રી પ્રેમ મિે તો બધ જ તિીકારે છે. બધા સાથ ેભેગા મિી હદિાિી - િોિી- નિરાત્રી- 
રક્ષાબુંધન િગેરે તિિેારો સ-રસ ઉજિતા રહ્યા. ખ શી અને સ ખી પહરિાર ને બાુંધી 
રાખિા િુંમેશા તે પોતે ભોગ આપતી રિી...ઘસાતી જ રિી. સાસરા પક્ષે ને વપયર પક્ષ ે
જાણે તે ઝઝૂમતી રિી. ક્યારે બેસાુંધા ભેગા કરિા િાર તિિેારની િતત  ઓ િેચતી રિી... 
ધરે બેઠા કમાતી રિી. પોતે જે કમાતી તે ભગે  કરિાની રાય કરતી પણ ક્યારેક િેચાણ 
ઓછ થાય તો વનરાશ થિાને બદલે પહરિાર ને ખ શ રાખતી. સમજણથી સમજોતો કરતા 
શીખી ગઈ િતી શ્વેતા પોતે પાયાની ઇમારત બનીને. 
 

શ્વેતાન ું મન ને હદલ ચોખખ  અને આપિા-લેિાની સઝૂ પણ ખબૂ પડ.ે કોને કેટલાન ું કરવ ું 
જોઇએ અને મિારાજે વિધી બરાબર કરાિી કે નિીં તે પણ સમજાય. બધાના મન 
સાચિતી જાય િસતી જાય અને કામ કરતી જાય. બધ ું સાર ું ચાલત  ું િોય તો જીિનમાું 
એથી વિશેર્ જોઇએ શ ું ? હદિસે ન િધે તેટલી રાતે િધે દીકરી... ને સમય આિે એના 
લગ્ન લેિાય..તવે  ું દરેક 'મા' ના જીિનમાું આિે છે આ ખ શી ને સાથે વિદાયન ું દ ુઃખ એજ 



" કન્યાદાન" શ્વેતાના જીિનમાું પણ હદિસ આિી ને ઉભો. ને દીકરીના લગ્ન એટલે કેટલો 
ઉત્સાિ !! કેટલો ઉમુંગ !! કેટલા કામ-વયિિાર -બધાના ળલતટ બનાિતા તે વિચારી રિી. 
મામેરૂ થશ,ે ચોરી માું િરિધ  ને જાનૈયાઓ માટે 'અલ ચલ ' પીરસાશ.ે ચોખખા ઘી માું 
તિેલાું દિીંથરા સ ુંિાિી ને દિેલી બરૂ ું ખાુંડ  

ને ઉપરથી રેડાશે ઘી ની ધાર ! સાિી ની સાથે સખીઓ ગોઠડી ને મતતી મજાક કરતી 
જશ.ે અણિર ને િરરાજાની ટીખિી કરતી જશે ... ને લાગ આિે િરરાજા ના જૂતા (શ ઝ) 
ચોરી જશે.થોડ ું િસવ ું આિી ગય ું... પાછું મનને મનાવય ું કે આ બધી પ્રથા તો મજાક મતતી 
કરિા માટે નિીં પણ િાતાિરણ િિવ ું કરિા માટે િશે... માર ું શ ું થશે ? ના  હ ું તો િસતા 
િસતા જ િિાિીશ. 
 

ચોરીનો મુંડપ ફૂલોથી બુંધાય પછી જાનૈયાઓ ચુંદરિા નીચે ખ રશી ટેબલ પર જમશે.બધ ું 
રાબેતા મ જબ જ થય ું. મેંદી મકૂતી છોકરીઓ િસી રિી િતી. આનુંદ આનુંદ !! 
ગણેશતથાપના ને વિધી થઈ...વમિંઢણ બુંધાયા... પાથરેલ ું આણ  બધાયે ખબૂ િખાણય ું. ભારે 
સાડીઓ ને મચેીંગ ઘરેણાું ને શ ઝ ઉપરાુંત િરેતટાઈ ને મકેઅપ બધ  દરેક િખતન ું નક્કી 
કરાયેલ ું તે પ્રમાણે જ થય ું.ભોિી દીકરી ને મલકાતી જોઈ કઈ 'મા' ના િરખાય !! યસ 
શ્વેતા પણ િરખાઈ પણ પછી યાદ આવય ું કે આટલી મોટી કરી દીધી િિે જાતી રિશેે ન ે
આંખો ભીની થઈ ગઈ...છાન ું રડી લીધ ું .નિીંતર દીકરી જો ઢીલી થઈ જશે તો તેના પપ્પા 
ને નિીં સચિાય.  આપણામાું હદકરી ને પપ્પા ખ લ્લા હદલથી િાતો નથી કરી 
શતતા...વિદાયિિેા એ ઉભરો છલકાય છે !! પ્રેમ કર ું  છું એમ પણ ના કિ ેપણ િા, 
"જીિતી દાટી દઈશ જો કોલેજ ના નામે લફરાું કયાષ છે તો" એિી ધમકી આપતાું ના 
અચકાય. અને આખરે અજાણી વયસ્તતને આખી ને આખી સોંપી દે દીકરી..ને તેને 
કન્યાદાન દીધ ું કિિેાય !! ઉપરથી સલાિ દેિાય પડ્  પાન  વનભાિજે...બધાન ું ધ્યાન 
રાખજે ને ડાિી થઈને રિજેે... િગેરે િગેરે કિી વિદાયિેિાએ માતા-વપતા ખબૂ 
રડ.ે.ક્યારેક એમ થાય આવ ું કેમ ?  

 



શ્વેતાન ું ઘર દીકરી િગર સનૂ  ું સનૂ  ું લાગે ...એ તો સાર ું થય ું કે દીકરી બહ  દૂર નથી રિતેી 
તેથી આિજા ચાલ  રિી છે. દીકરો તો એના કામ ના લોંગ આિસષના લીધે ક્યારેક જોિા 
મિતો. તેથી શ્વેતાએ ઘરમાુંથી જ ટપરિરેન ું િેચાણ કરે આમ પાયો મજબતૂ રાખિા દરેક 
સ્ત્રી મનેકમને ઘસાતી જ આિી છે ક્યારે ધોિા િાિ આિી ગયા ને અરીસો અણગમતો 
થઈ ગયો ખબર નથી પણ આ માટે સ્ત્રી પૈસાથી િધાિાતી કે કોઈન ેએિોડષ મિતા... પણ 
કરેલો ભોગ સ ગુંધ બની બાિકોના પ્રોગ્રોસમાું જોિા મિે જ છે. િડીલોની કરેલી સેિા 
ચાકરી ના મેિા શ ભાવર્શ થઈ ફિે જ છે. દાદીની આથષરાઈટીસ ની ળબમારી ને લીધે 
એમના આંગિા કામ ન કરે ને સાિ િિી ગયેલા કમરેથી ...તેથી નાનકી શ્વેતા જ્યારે 
આિી ને માથ ું ઓિી આપે ને નિડાિી દે ને ચા બનાિી 
દે તો ખ શ થઈ જાય. એમને સાચિી લેતી ..પણ તેમના તિગષિાસ પછી િર્ષમાું જ 
પપ્પાની પાહકિનસન થી જે િાલત થયલેી તે જોિાતી નિોતી. હદલ ને િજ  સમજાિીન ે
કઠણ કરતી. માનિામાું ના આિે તેટલા દિાખાના ના ધક્કા થિા લાગ્યા ને તળબયત 
તો િધ  કથિતી જ ગઈ..!! હદલ આજે પત્થર બની કે શ ું આસ ું પણ થીજી જ ગયા છે કે 
શ ું ? પપ્પા ના દેિ ન ેતાુંકતી શ્વેતા મરૂત થઈ ગઈ િતી. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************* 
 



9 - નકલમા અકલ ના હોય.. 
 

ચકલીના ચક - ચક અને ટક-ટકે,  મને સિાર થઈ ગઈ  િશે ! તેિો એિસાસ કરાવયો. 
મેં ગોદડીમાુંથી માથ ું બિાર કાઢ્ ું .ચકા- ચકલીઓ ચી-ચી કરી પ્રભાતીયા ગીત ગાતા 
િતા. ત્યાું રોજની જેમ મારી નજર ઘરાના પ્રિેશ દ્વારે  ગઈ.ત્યાું ચકલીએ માિો બાુંધેલ 
િતો., એ માિામાુંથી બચ્ચ ું સિજે નાની ચાુંચ બિાર કાઢે.ત્યાુંતો હ ું પથારી ઊભો થઈ 
જતો.અને તે બચ્ચાઓને જોિા પગના  પુંજાએ અધ્ધર થઇ- ડોક લાુંબી કરીને , હ ું 
બચ્ચાુંઓને મન ભરીન ે જોતો. િગર ચા પાણીએ હ ું તાજગીનો અન ભિ કરતો. માર ું મન 
આજે પણ એ  ચકલીના બચ્ચા જોિા વયાક િ િત  ું.હ ું બચ્ચા જોિા ધ્યાન ધરીને બઠેો 
િતો.મારા ધ્યાનને પુંદર થી િીસ મીનીટ થતા જ  મારી  સિનશીલતા ખટૂી ગઈ . મેં 
જેમ  નોટબ કન ું પેજ ને પલ્ટાિીએ તેમ મેં ઓઢેલ ગોદડીને પલ્ટાિીને મારાથી  દૂર 
કરી..ને હ ું  તે માિા પાસે ગયો.રોજની જેમ પગના પુંજે સિજે ઉચો થયો. અને મારી ડોક 
લાુંબી કર ું તે પિલેા તો મમ્મીએ બમૂ પાડી.. 
" બેટા, શ ું જૂિ ે છે ? ."  

" ચકલીના બચ્ચાને "  
" શ ું ચકલીના બચ્ચા ? "  

" િા  મમ્મી ,  ચકલીના બચ્ચા."  
" અરે ! એતો કાલે સાુંજે જ ઉંડી ગયા.."  
" િ ે! શ ું િાત કરે છે મમ્મી ?  , ઉંડી ગયા ! "  
"  તો તારે શ ું  માિામાું જ બેસાડી મકૂિાતા.? "  

" ના મમ્મી,  હ ું એવ ું ક્યાું કહ ું છું, "  
" જો બેટા મોરના ઇંડાને ચીતરિા ન પડે. બચ્ચા થોડા મોટા થયા એટલે પોતેજ ઉંડી ગયા. 
ચકલી ક્યાું સ ધી એ બચ્ચા માટે ખાિાન ું લાિે...જો બેટા,  તારે પણ િિે ખેતીન ું કામકાજ 
શીખવ ું જોઇએ.."  
" િા , માું હ ું છેલ્લા ત્રણ િર્ષથી ખેતી તો કર ું છું.."  



" પણ બેટા, ખેતી પાકે છે , ક્યા ? "  

" એમા ,  હ ું શ ું કર ું મમ્મી.? "  

તારા પપ્પા કેિી ખેતી કરતા તને ખબર છેને..તે િજી જીિતા િોત તો! ....  તારે ભણતર 
છોડિાનો િારો ન આિત અને આ ખેતીનો ભાર તારા માથે ન આિત ...ચલ છોડ િિ ે
, આ િર્ ે સારી ખેતી કરજે બેટા.... 
*****            ******             ********             *** 

         આજે અખાત્રીજ થઇ િતી.તમામ ખડેતૂો.આજે ધરતીમાતા ન ું પજૂન કરી રહ્યા 
િતા..તે ખેડતૂોને જોઈને હ ું પણ શ્રીફિ અને પજૂનનો સામાન  લઈ હ ું િમડીિાિા ખેતરે 
પોિુંચ્યોં.ત્યા ખતેરની  પિૂષ હદશામા આિલે  િમડી ના ઝાડ નીચે બેઠો.અને 
ધરતી  માતાને કુંક ના પાુંચ ચાુંદલા કયાષ- ફૂલ મકૂ્યા - અગરબત્તી ને 
દીિો  પેટાવયો.ત્યાબાદ ત્રીતમ અને કોદારાને ચાુંદલા કરીન ે નાડાછડી બુંધી... 
" અલા એ સ મન , આમ સનૂમનૂ શ ું બેઠો છે ? મારે આ શ્રીફિ િધેરવ ું છે.ક્યાુંક ખેતરના 
ખણૂેથી પત્થર શોધી લાિ.."  
" ચેતન્યા ઓય ચ્યોથી એ પત્થર મલ્િાનો િિી, ઓઇ મોટી વસિાઈ કશ  મિે.? "  

" તો લે ત્યારે તાર ું માથ ું ધર.ત્યા િાર ું ફૂટશે , આ શ્રીફિ" . 
" ઓ ચેતન જોજે ઈમ કરતો, માર ું ઢોચક  ફૂટી નો જાય..અને આ સીફ્લને તો અમ બધા 
તો નોરીયેર જ બોલ્ય,ે  િ.લ્યા ..ત  ું ભણયો તે બોલતા પણ િાર ું શીખીગ્યો , લે મોરા મોથે 
નૈ પણ આ કોદારાના મોથે ફૉર એ સીફલ.."  
મેં શ્રીફિને દીિાની જ્યોતે  અડાિીને ધરતીમાતાન ું નામ લઈ શ્રીફિ િધયે ૂષ ... 
" જો અસલ સીફલ નેકય ૂષને .િાર ું થ્ય ું કે કોદારો લોયાતા..નૈતો , ત ું  માર મોંથે જ ફોરે એિો 
સ ."  
લે ત  ું પ્રસાદ ખા.ને તારી આ બક બક બુંધ કર સ મન.એક તો મારે ત્રણ િર્ષથી કઈ પાકત  ું 
નથીને તને મજાક સ જે છે.. 
ચેમ્લા , ચેતન ઑમ બોલશ ત  ું , મારી તો ટેિ જૉનિ ત  ું.હ ું ગમ્મત કર ું લ્યા.ગમ્મત કરિાથી 
મન િિવ ું થોય લ્યા..બાકી તન નો  ગમત ું િોય તો નૈ બોલ ું િો.. 



" ઓ સ મન તપાસ કરને , ગયા િર્ષ કોણી ખેતી સારી પકિી િતી.."  
" લે ઈમાું િિી હ ું તપાિ કરિાની, ઇતો મોન ખબર સ."  
" બોલને લા,  કોણી ? "  

" ઓલા પ્રફુલકાકાની."  
" િડે તો ઉભા થા , " એ પ્રફુલ કાકાના ખેતર જઈએ .. 
" એ પ્રફુલકાકાન ું  તારે હ ું કામ ? "  

" એ ખેતી કેિી રીતે કરે છે..તેની રીત જાણિા..કે િિી.."  
" િા ચાલ , ઉન િાલ તો ખેતી પાતિી જ જોઈએ..િ.. નય તો તારી માું માયાષ િીના નય 
મેલે ."  
" ઓલા સ મન, આ િખત તો એિી ખેતી કર ું કે લોકો જોતા જ રિી જાય."   
હ ું અને સ મન સીધા પ્રફૂલકાકાને ખેતરે ગયા..જઈને ખેતરના શેડે બેઠા..હ ું ધ્યાન પિૂષક 
જે પ્રકારે પરીક્ષામાું કોપી કરતો એમ..પ્રફુલકાકાની  ખેતી કરિાની પદ્દવતને અિલોકી 
રહ્યો..ખેતર ચાુંસની હદશા- બીજ રોપિાન ૂઅંતર - િગેરે તેમની તેમની પદ્દવત કોપી કરી 
લીધી.. 
" ઓલા ચેતન બેટા ત  ું અહિિંયા  , ઓય બેસ . ઓય લીમડાના શીરે . જો બેટા તારે ત્રણ 
િર્ષથી કૉઈ પાકત  ું નથી..એ મન ખબર છે.." મારી વનષ્ટ્ફિતાનો ડુંકો ગામ-ે ગામ િાગી 
ચકૂ્યો િતો.માર ું માથ ું શરમથી જ કી ગય ું. 
" જો બેટા હિમ્મત નય િારિાની િો..કાય િમજ નો પડે તો મને બ મ પાડિાની, હ ું માર ું 
કોમ મેલીને આિીશ િો..બોલ કોય  કોમ િોય તો..મને કે.."  
ત્યાું સ મન િચ્ચે લપક્યો , " ઓિ કોમ િાર ું તો આયા શે" ..મેં સ મનને આંખ બતાિી બુંધ 
કયો.. 
" અરે કશ ું કામ નથી..બસ થોડ ું પાણી પીિા આવયા છે."  
" લો, િમણા આલ ૂિો પોની , અસલ મોટલાન ું ઠુંડ  શ."  
" હ ું અને સ મન પાણી પીને પોતાના ખેતર ભણી િને્ડયા." . 



"ખેતરે ખેતરે કપાસના અંક ર ફૂટી નીકળ્યા િતા.અમે જેમ તકૂલમા તિાતુંત્ર્ય હદને લાઇન 
સર આડા ઊભા િાથન ું માપ લઈને ઊભા રિતેા તેમ..દરેક ખેતરમાું શીતતબુંધ િાિેતર 
થયેલ ું હ ું વનિાિી રહ્યો િતો. 
" ચેતન્યા ચેમ તે પ્રફુલકાકાને ખેતી િીશે કાય પછૂ્ ું નય."  
" લે ઈમાું પછૂિાન ું હ ું િિી. એ જેિી ખેતી કરે તેિી આપણે પણ કરત  ું જિાન ું..મેં બધ  
ધ્યાનથી જોઈ લીધ ું છે ..ત  ું ળચિંતા ન કરીશ..આમ પણ હ ું નકલ કરિામાું એક્કો છું..બસ 
ત  ું જોતો જા.."  
" પણ ચેતન.."  
" પણ બન કશ ું નય...ચાલ કાલે ખેતરે િ'ેલો આિજે.."  
****** *****      ****       ************** 

હ ું અને સ મન િિે રોજ ખેતરે જતા.અને હ ું રોજ - રોજ પ્રફૂલકાકાને ખેતરે આંટા મારીન ે
, બધ ું તેમના જેવ ું કય ું ..ખેતર ખેડાય  - ચાુંસ ની હદશા- કપાસન ું બીયારણ - ખાતર અને 
પાણી િગેરે..બધ જ આમ રોજ નો મારો વનત્યકમષ ચાલતો રહ્યો..િિે કપાસ પણ સારો 
એિો મોટો મોટો થઈ ગયો િતો. 
     " હ ું આજે સ મન શાથે પ્રફુલકાકાના ખતેરે ગયો.."  
મેં કહ્ ું " આ શ  કરો છો કાકા ?  

" જોને આ કોણ જાણે આ નિા નિા રોગ ચ્યાુંથી ફાટી નીકિે છે? ..આ મારા ખેતરમાું 
મીનીબગ પડયો છે..એટલે દિા માર ું શ ું.."  
" ઓિ મારો ત્યારે કિી, અને રોજની જેમ પાણી પીને પોતાના ખતરે આયો.."  
" સ મન લે આ પૈસા,  ડભોઈ જા અને મીનીબગ મારિાની દિા લઈ આિ."  
" અલા ચેતન્યા આપડા ખેતરમાું ચ્યોં મીનીબગ સ..તે ત  ું િિી દિા મોરિાની િાત 
કરશ."  
" પ્રફુલકાકાએ  દિા મારીને એટલ ે આપડ ેપણ મારિાની."  
" અરે પણ કપાસને સારો એિો ફાલ આવયો છે..તેન   શ ું ? "  



" તને કીધ ું એટલ ું કરને યાર..શ ું કામ માથ ું બગાડે છે.માર ું " જો,  જ્યા લગી નકલથી જ 
કામ થત  ું િોય તો શ ું કામ અકલ િાપરિાની " .. 
     તે પિનના િાયરાની િારે ડભોઇ જઈને દિા લઈ આવયો..અને અમે બુંને ય ધ્ધના 
મેદાને ઉતયાષ .જેમ .ય ધ્ધમાું  ખભે મશીનગન ભરાિે તમે અમે દિાના પુંપ ખભે 
ભરાવયા.અને અમારા પુંપમાુંથી ગોિીને બદલે પાણીના ફૂિારા કપાસ પર છુંટાિા 
લાગ્યા..હ ું અને સ મન બન્ને ખેતરના દરેક ચાશે ચાશે  ફરી િળ્યા..દિા છાુંટિાન ું કામ 
પતાિી ઘર તરફ ડગ ઉપડયા.. 
     હ ું ઘરની બિાર ઓટલે જ ખાટલો ઢાિી સતૂો િતો.આકાશે અને મારી આંખોમાું 
ખ શીના તારા ટમ ટમી રહ્યા િતા..બસ િિે એક જ મહિનો, પછી તો કપાસ ફાટી જશે..અન ે
કપાસના મોટા - મોટા કપાસ શાથે હ ું તિપ્ના પણ મોટા મોટા જોિા લાગ્યો .કપાસ ફાટશ ે
એટલે મમ્મીની ગીરિ ેમકેૂલી સોનાની રકમો છોડિી લાિીશ.ને લાગ પડે તો રેતટર પણ 
લેિાઈ જશે....આમ હ ું ફાટી આંખે તિપ્ના જોતો ક્યારે ઉંગ આિી ગઈ ખબર પણ ન પડી. 
      સિાર થઈ એટલે માર ું મન મન ે ખેતરે દોરી ગય ું..હ ું ખેતરની દસા જોઈને, ખેતર 
િચ્ચે જ,  ઘ ૂુંટણે બેશી પડયો " .િ ે! ભગિાન આ શ ું થય ું.? મારા જ ખેતરમાું આમ કેમ 
થાય છે.? અરે મારી મિનેત સામ ું તો જો ..."  
ત્યાું પ્રફુલકાકા બોલ્યા :" ઈમો ળબચારો ભગિૉન શ ું કરિોનો લ્યા..િા એ સાચ ું કે તે 
ખબૂ  મિનેત કરી.પણ તે તારી અકલ િાપરી ?  અરે ! તે મારી નકલ કરી , ઇ તે િાર ું 
કય ું. પણ ..શ ું તારીને મારી જમીનની ભાત શ ું સરખી છે?  ..શ ું આપણા બન્નેના ખતેરના 
ઢિાિ- હદશા શ ું સરખા છે ? અરે ! મીનીબગ રોગ માર ખેતરમાું આવયો તો એટલે મેં 
દિા મારી , પણ તારા ખેતરમાું ક્યાું મીનીબગ રોગ િતો..?  તો તે શ ું કામ દિા 
મારી,?..."  

  "    હ ું ચોધાર આશ એ રડી પડયો.પ્રફુલકાકા હ ું મારી મમ્મીને ને શ ું જિાબ આપીશ, મેં 
આ ખેતી કરિા- કરિામાું  મારા પપ્પાએ કમાિેલ પૈસા પરૂા કયાષ..અને સાથે સાથ મારી 
મમ્મીની બધી રકમો પણ ગીરિે મ કાિી દીધી..મારે િિે મરિા વસિાય કોય રતતો 
નથી..લાિો એ મોનોકોંટો દિા કપાસ ભેિો હ ુંય મરી જિ..."  



ત્યાું સણસણતો તમાચો મારા ગાલે પાડયો." .અરે ચેતન આિો ટૂુંકો વિચાર કમ કર શ  ? 

ઘડી બે ઘડી તારી મમ્મી નો તો વિચાર કર.."  
" તો હ ું શ ું કર ું પ્રફુલકાકા ?   િિે ખેતી કેિી રીતે કરીશ.? હ ું ખેતી કરિા પૈસા ક્યાુંથી 
લાિીશ..? "  

" બસ િિે શોન્ત પડ બેટા , તન ખેતી કરિા પૈસા હ ું આપીશ.."  
" સાચે જ પ્રફુલકાકા, "  
" િાતતો,  અન જો પાકે તો જ પાછા આપજે જા.."  
" િા , િિે તો તમે કે' શોને એમજ ખેતી કરીશ .."  
" હ ું કઉ તેમ નિીં , પણ તારી અતલ કેને એિી રીતે ખેતી કરજે જા..અને  પછી નો પાકે 
તો મને કેજે જા ..."  
**** ***    ****    ******    *** 

હ ું ઉદાસ ચિરેે ઘરે ગયો..જતાુંની શાથે મમ્મીનો  ગ તસો મારી પર આવયો ..હ ું નફ્ફટ થઈ 
ને સાુંભિતો જ રહ્યો.. 
   ફરી પાછી અખાત્રીજ આિીને હ ું સૌથી પિલેા ખેતરે પોિુંચી ગયો..મારી સજૂબજૂથી 
ખેતી કરિા લાગ્યો..હ ું જોતો દરેકની ખેતી,  પણ હ ું કરતો એજ , જે મારી અકલ 
કિતેી..જોત- જોતામાું કપાસ મારાથી પણ િધારે ઊંચો થઈ ગયો..અને કપાસ પણ સારો 
થયો. પ્રફુલકાકાના આપેલ પૈસા પાછા આપતા પછી પણ સિા લાખ જેિા પૈસા િધતા 
િતા..હ ું પસૈા આપિા તેમના ઘરે ગયો. 
" ઓલો ચેતન , ત એતો કમાલ કરી નોખી િો.."  
" અરે કમાલ તો મારી અકલે કરી ,  જે હ ું કદી િાપરતો ન' તો ..િુંમશેા હ ું નકલ જ કરતો 
આવયો..આજ મને સાચી ખબર  પડી ગઈ . કે નકલ તમારી ગમે તટેલી સારી િોય પણ"  
 " નકલમાું  અકલ કદી ના  િોય "  
 
 
*********************************************************************************** 



 
 

10-ભીંરે્ લટકાિેલ છબી ( સત્ય ઘટનાને આર્ાહરર્ ) 
 

"હ્ તટનમાું કેંસરને લઈ સારિાર સારી મિે છે ત  ું ધિલને લઈને અિીં આિી જા" ફોન 
ઉપર મીતા તનેી નાની બેન ટીનાને વિનિતી િતી. 
ટીના કિ ે"અિીં મ ુંબઈમાું પણ સારિાર સારી મિે છે તેથી તેને માટે કીમો ચાલ  કરી દીધો 
છે." 

" પણ બેના તેના ટેતટ રીઝલ્ટ અને મેહડકલ ફાઇંડીગ અને એક્ષરે તો મોકલ.બીજો 
ઓવપવનયન તો લેિાય." 

ટીનાના પવત ડૉ પરાશરે ફોનમાું જ કહ્ ું ધિલને બ્રને ટ્ મર છે તેથી અિીં નાું ડોતટર 
તો ના જ કિ ેછે.તમારા મનની શાુંવત માટે જે કરવ ું િોય તે ખર .બાકી જેટલ ું આય ષ્ટ્ય છે 
તેટલ ું ભોગિી લેિાદો. 
"પણ પરાશરભાઇ તમે િથીયાર િઠેા મ કી ના દેિાયને?" મીતાએ પોતાનો મત વયતત 
કયો ત્યારે પરાશરભાઇ બોલ્યા " મીતા બેન હ ું ડોતટર પણ છું અન ેબાપ પણ..પૈસો પણ 
ખરચિામાું પાછો પડ ું તેમ નથી. ધિલ માટે થઈ શકે તે બધ ું કય ું છે. અને િજી પણ કરીશ 
પણ આ તો પ્રભ  નો હ કમ. ના તોડાય કે ના ઉિેખાય." 

મીતા ક્ષણ માટે તો ધ આં ફુઆ થઈ ગઈ. ૧૬ િરસના ધિલને પ્રભ  ભરોંસે મરિા મ કી 
દેિાની િાત એના ગિે ઉતરતી નિોંતી. અને ડોતટર પરાશરની િાત આમતો એકદમ 
િિિેારની િતી. તે તો માસી િતી જ્યારે ડૉ પરાશર તો બાપ. િિી તે જાણતા િતા બ્રેન 
કેંસર ની દિા શોધાઇ નિતી. 
ટીનાએ ફોન લીધો ત્યારે મીતાન ું કુંઇ ન કરી શકિાન ું ફ્રતરેશન આંસ  બની ને નીકિી રહ્ ું 
િત  ું. " આ કેવ ું દ ુઃખ! આપણા દીકરાને તલ તલ મરતો જોતા રિિેાનો અને કુંઇ જ ના 
કરી શકાય નો અફસોસ! કરતા રિિેાનો" 



ટીના કિ ેમીતાબેન! મને તમને થતી િેદનાઓ સમજાય છે.એક્ષરેમાું નાનો મગનો દાણો 
િતો ત્યાું સ ધી પરાશર આશાિુંત િતા. પણ િિે તે ગાુંઠ બહ ું મોટી થઈ ગઈ છે. કોઇ દિા 
કે કીમો અસર નથી કરતી. તે ગાુંઠની બાજ નાું કોર્ો પણ બહ  ઝડપથી િધે છે.. 
મોટીબેન તેં તો જ્યારે તેનામાથામાું સણકા શર  થાય તે પીડા તો જોઇ જ નથી. તનેા કયા 
ભિનાું પાપ ફુટી નીકળ્યા િશે કે સિન ના થાય તેિી િેદનાઓ માથાનાું દ ુઃખાિા તરીકે 
થાય છે.શર ું શર ુંમાું તોતે ચીસો પાડતો અને રડતો પણ તનેી િેદનાથી પીડાતા અમન ે
જોઇને તેણે મનને કાઠ ું કરી લીધ ું. અમને કિ ેમને િેદના થાય ત્યારે તમે લોકો મને કે 
મારી િેદના ના જ ઓ પણ મારા માટે પ્રભ  દ્વારે જાપ કરો. 
જેમ સ રજ ઉપર ચઢે તેમ િેદનાઓ િધે અને તે િેદનાઓને સહ્ય બનાિિા પરાશરનાું 
બાપ જીએ દાદાભગિાને સમજાિલેી એક રીત બતાિી અને તે રીત મનને મજબ ત 
બનાિિાની સલાિ આપી. 
તેમણે ધિલને કહ્ ું કે તારા મનને કેિિ અને સમજાિ કે આ દદષ  જે મારા શરીરને થાય 
છે તેનાથી તેનો આત્મા ળભન્ન છે. અલગ છે અને તેના આત્માએ ભિાુંતરમાું કોઇક એિો 
ગ નો કયો િતો તે ગ નાની સજા તરીકે આ કેન્સર તેને િિગ્ય  છે. આ સજા િેઠીને તારા 
આત્માને ગ ના મ તત કરિા પ્રભ  વપતા સહક્રય બન્યા છે. ત  ું આ ભિે આ સજા િઠેી લઈશ 
તો આિતા ભિે આ કમષ ખપી જશે. તે ગ નાની સજા રડતા રડતા ભોગિીશ તો કમષ 
બેિડાશ.ે. િસતા િસતા િેઠીશ તો ખપી જશે. 
આ તો પ્રભ  નો હ કમ છે. આ સમજને કેિિીને ધિલ આધ્યાત્મનાું રતતે ચઢતો ગયો 
ત્યારથી િેદનાઓની અન ભ વતઓનો ભાર ઘટતો ગયો. પણ એક પ્રશ્ન નો જિાબ તેને કદી 
ના મળ્યો. તે જ આ રોગનો ભોગ કેમ બન્યો?તેનો શ ું ગ નો િતો? ડો. પરાશર પણ આ 
પ્રશ્નનો જિાબ શોધી રહ્યા િતા.કમષ અને ભિાુંતરની િાતો તે સાુંભિતા પણ તિીકારતા 
નિોંતા. ધિલની શાુંત આંખો પણ આિી જ દળલલો કરતી પણ ક્યાુંય કોઇ પાસ ેજિાબ 
નિોંતો. 
તે ક્યારેક આ સજા સામે ઉદ્દુંડ બની જતો. તનેે સારિાર આપતા ડોતટર, તેના માિતર 
અને તેના પ્રભ  કોઇ કશ ું તેને કિતેા નિીં .તે પોતાની જાતને ગ નેગાર માનતો નિોંતો પણ 



સમજી શકતો િતો અને મ ક ફહરયાદ કરતો િતો.જેમ જેમ તે ગાુંઠ િધતી ચાલી તેમ 
ધિલનાું દેિ ગમનની તારીખ નજદીક આિતી જતી િતી.ધિલન ેિિે મગજનાું અન્ય 
કોર્ો પર પણ દબાણ િધત ું જત  ું િત  ું અને ત ેિારું િાર ભાન ગ માિતો જતો િતોં. મીતા 
માસી અને રાજ  મામા મ ુંબઈ પિોંચી ગયા િતા.આઇસીય માું ધિલ ના છેલ્લા શ્વાસો 
ગણાતા િતા ત્યારે ધિલે સૌને છેલ્લા પ્રણામ કયાષ ત્યારે દાદા બોલ્યા બેટા "અમને તારી 
સેિાની તક તો ભલે આપી પણ તારો બીજો જન્મ પણ અમારે ત્યાું થાય તેિી ભગિાન 
ને ભલામણ કરજે." 

સોિ િરસનો ધિલ "ભલે" કિતેો અને સૌને પગે લાગતા કિતેો "મારા પ્રભ ની માયા 
છે.આપના સૌનાું આવશિાષદો છે તેથી તેમ જ થશે" પણ તેની મૌન ફહરયાદ 'મને જ કેમ 
આ રોગ લાગ્યો?' અન ત્તર જ રિી. 
મોટી ધારા અને મમ્મી સદા ખીજિાતા અને કિતેા. એમને "મારા પ્રભ " ના કિ.ેતેમના 
આવશિાષદ નિીં આ શ્રાપ છે તેમણે એિી સજા આપી કે જેનો ઉપાય જ ના િોય. જે તન ે
અમારાથી દ ર લઈ જાય છે" . કકલતા મને ધારા પોતાનાું મનમાું કિતેી' પ્રભ  તો વિપદાથી 
તેના ભતતોને બિાર કાઢતો િોટયછે જ્યારે આ ભગિાન કેિો જે આપદા આપીને સજા કરે? 

હ ું નથી માનતી આ ભગિાન કે તેમના આવશિાષદ િોય. આતો યમદૂત છે જે મારાું નાના 
ભાઇને ભોિિીને લઈ જાય છે. 
અંતે એ હદિસ આિી ગયો જ્યારે ધિલની િેદનાઓ શમી ગઈ.તનેા શ્વાસો થુંભી ગયા. 
માથામાુંની ગાુંઠ ફાટી ગઈ. ગ્લ કોઝ ચઢાિેલા બાટલા ઉતરી ગયા અને લોિી ચઢાિિાન ું 
બુંધ થઈ ગય ું. ધિલ ભીંતે લટકાિેલ છબી બની ગયો. તેના વનુઃતચેતન દેિને અને ફોટાન ે
ગ લાબનાું િાર ચઢિા લાગ્યા.ટીના અને પરાશર ત્યારે ખ લ્લાું મને ખ બ રડયાું. ખરેખર 
તો ધિલ સાથે સાથે તેઓએ પણ િઠેી િતી આ કેંસરની પરોક્ષ સજા. 
તેની અંત્યેટઠી કરિા ચાણોદ ગયા ત્યારે પરાશર ખ બ જ વયવથત િતો.ત્યાું પજૂા કરતા 
મિારાજની એક િાત તેને જચી ગઈ. તે સિજ રીતે કિી રહ્યો િતો આત્માન ું તમારે ત્યાું 
આિવ ું જેટલ ું સિજ િોયછે તેટલ ુંજ સિજ તમેને વિદાય આપિાન ું િોત  ું નથી.પણ જો 
તેટલાજ સિજ જો થઈ શકો તો તે કમષ યોગની અપિૂષ ભસ્તત કિી શકાય.તે આત્મા આિ ે



છે તો તેનો સ્તિકાર અને જાય છે તો આશસ્તત રિીત તેની વિદાય.કમષ રાજાને આવધન 
જેટલો સમય તે આત્માને તમારી સાથે ગાિિાનો િતો તે ગાિીને તેમની વનટધાહરત 
ગવતએ જ્યાું જિાન ું છે ત્યાું જિાદો. તમ ેરોશો કે કકલશો તો પણ તેઓને તો જિાન ું જ 
િોય છે.તે જાય જ છે.તમારે તો તેમના બાકી રિલેા કાયો પ રા કરિાનાું િોય છે તે કરો 
અને કમષ ગવતને તેમન ું કાયષ કરિા દો. 
ટીના અને પરાશર બુંને આ િાત સાુંભિતા િતા તેઓએ સુંપણૂષ સિમવતમાું પજૂારીનો 
આભાર માની ધિલની શેર્ વિસર્જન કરી અને મનો મન વનણષય કયો ધિલને સુંગીત 
ક્ષેત્રે આગિ ધપાિિો િતો તે ક્ષેત્રે તેના નામને આગિ િધારીશ ું. 
પરાશરને શરે્ વિસર્જન સમયે નમષદાનીર માું ધિલ દેખાયો. જાણે એમ કિતેો િતો પપ્પા 
મારા દરેક પ્રશ્નોન ું સમાધાન થઈ ગય ું મેં પ્રભ  વપતાને પ છ્ ું કે તમે મને કયા ગ ના ની 
સજા આપી િતી? પ્રભ ની િાુંસિી િાગી રિી િતી અને અવત િિાલથી મને છાતી સરસો 
ચાુંપ્યો ત્યારે મારા સિષ પ્રશ્નો શમી ગયા િતા. 
પરાશર નમષદાનાું નીરમાું ધિલને પ્રભ માું વિળલન થતો જોઇ રહ્યો 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************* 
 



11-નેવુું િર્ચની યિુાની!! 
 
    “ગ્રાન્ડપા! એમન ું ધાય ુંજ કરે છે ક્યાું કોઈન ું પણ સાુંભિે છે? એમનો એક પગ ધરતી 
પર બીજો પગ તમશાનમાું છે.ક્યારે ઉપરથી તેડ ું આિશે તેને કયાું ખબર છે પણ એતટીંગ 
અને એકટતો એવ ું કરે છે કે જાણે ૨૦ િર્ષના ય િાન િોય! ગે્રટ ગ્રાન્ડ ચીલડ્રન છે એ પણ 
મેરીડ છે એમના પોતાનો પ ત્ર ૬૦ િર્ષનો છે,સાિ સાદી જજિંદગી જીિે છે,મોજ,મજા મતતી 
છોડી મુંદીરમાું સિેા આપી,ઈશ્વરન ું ધ્યાન, ભજન , હકતી એજ એમન ું લક્ષ છે, એમદમ 
ધાવમિક. અને આ ગ્રન્ડપા નેવ ું િર્ષને ઉંમરે ય િાનીના રિાડે ચડયા છે!” 
 લક્ષ્મણ દાદાને આિા સતત મણેા ટોણાના, ફોનકોલ સગા-વિાલા અને વમત્રો તરફથી 
આિી રહ્યા છે પણ “દાદાુઃ કોઈન ું પણ સાુંભિે એિા ક્યાું છે? નેવ ું િર્ષની ઉંમરે એકલા 
રિ ેછે, ત્રણ બેડર મન ું મકાન હ્ તટનના િાઈટસ એહરયા છે જ્યાું એમની ઉંમરના ઘણાું 
અમેહરકન રિ ેછે,  ૬૦ િર્ષ પિલેાું અમેહરકન ધરતી પર મેહરટ બેઈઝ પર આિેલ અન ે
અિીં ભણયા અને વમકેવનકલ એન્ન્જનયર થયાું, “દાદા” ઘણી મ યકેલીઓને પાણીની જેમ 
પી, એક વમકેવનકલ એન્ન્જનયર તહરકે કારકીદી શર  કરેલ ,અત્યાર સ ધી એમની પાછિ 
એમનાજ ભાઈ-બેનો સિીત ૫૦ ક ુંટ ુંબીઓનો અિીં કાયમી િસિાટ કયો છે તેનો બધો 
યશ-જશ “દાદા” અને એમની પત્ની રમાગૌરીને  જાય છે. વકૃ્ષ ઉપરથી પાુંદડા ખરી જાય, 
ડાિો સ કાિિા માડ,ેફિ આિિાના બુંધ થઈ જાય પછી સ ક્કા વકૃ્ષની કદર કોણ કરે? 
                    લક્ષ્મણ દાદાની પત્ની  રમાગૌરી ૧૦ િર્ષ પિલેા અિસાન પામી,  
૬૦ િર્ષનો  સુંગાથ પછી સ ખ-દ ુઃખમાું િાથમાું િાથ આપી સાથદેનાર  સુંગીની જતી રિ ે
તેન  ું દ ુઃખ િરીકેનના ત  ફાન કરતાું પણ અસહ્ય િત  ું. મોટી ઉંમરે પવતને શ ું સ ુંબોધો છે એ 
મિત્િન ું રિતે  ું નથી. રમાગૌરી પણ એમના પવતને “દાદા” કિીને બોલાિતી જેમ 
ગાુંધીબાપ   કતત  રબાને “બા”  કિી બોલાિતા. રમાગૌરીએ જતાું જતાું કિતેા 
ગયાું..”દાદા” હ ું તો જાિ છું પણ તમે એકલાું એકલાું જજિંદગી ના 
જીિશો…કોઈ…સુંગીની.…”એ િાક્ય પ ર ું કરી ના શકી. 



       એકલા રિવે  ું અને એ પણ આ ઉંમરે! એકાુંતન ું ભ ત સતત ઘરમામ ફયાષ કરત  ું િોય. 
ઉંઘ િેરણ થાય, વિચારોના િમિ સતત ફરી િલતા િોય! ઘર સતત ખાિા દોડત  ું િોય.  
દીકરા-દીકરીઓ કે   પાસે ક્યાું સમય છે! એ એમની જજિંદગીમાું વયતત છે. “ દાદા”ને એ 
બાબતથી કોઈ દ ુઃખ કે ખેદ નથી એ પણ  એમના ક ુંટ ુંબની પહરસ્તથતી સમજી શકે છે. આ 
ઉંમરે પોતાના સુંતાનો સાથે રિવે  ું અને એમના ક ુંટ ુંબની રિણેી-કરણી પ્રમાણે અડજતટ થવ ું 
“દાદા”માટે ઘણ ુંજ અઘર ું બન.ે “દાદા” ઘણીિાર ઉંઘના આિે તો પોતાની ઉંમરના વમત્રોન ે
બોલાિે અને મોડા સ ધી ગપાટા મારે અને મોડી રાત થઈ જાય તો વમત્રો તેમના ઘેર રિી 
જાય આ બધ ું પોતાના ઘેર શક્ય છે ,સુંતાનો ના ઘરે આ પોસાય નિી. 
   “દાદા”ની ૯૦ િર્ષની ઉંમર પણ  રોજ યોગાસન  અને સિારે ત્રણ થી ચાર માઈલ્સ 
િૉકીંગ  તેમને ઘણાું તુંદ રતત રાખે છે, એમને કોઈ પિલેી િખત જ એ તો ૭૦ની 
આસપાસનાજ લાગે!  રસોઈ  જાતેજ કરિાની ,ઘરની સાફસ ફી, લૉનમ િ, યાડષિકષ અન ે
ગાડટષનીંગ જાતજે કરિાન ું, પૉઝીટીિ થીન્કીગ , ગ તસો આિતાની સાથેજ િસીને  થ કી 
નાુંખિાનો! આ સિલે ું નથી પણ “દાદા” માટે સિજ છે. 
     પોતાના ઘરની નજીકના વસનયસષ વસટીઝન કેન્રમાું બે-ત્રણ કલાક  જાય ત્યાું 
પત્તા,પઝલની રમતો ,બીંગો અને અન્ય એતટીિીટીમાું ભાગ લે સાથ સાથ એમનો 
મિતાિડો તિભાિ અને પોતાની ઉંમરના વમત્રો સાથે ગામ ગપાટા અને જોકસ! સૌની 
સાથે એમને ફાિ!ે મીસ સ્તમથ િુંમેશા એમન ેકિતેી ફરે.. “ય  આર િેરી ફની!” કેન ય  ગૉ 
િીથ મી ફૉર લન્ચ? “દાદા” િજ ું પણ ડ્રાિ કરી શકે છે.. “તયોર” મીસ સ્તમથ અને દાદા 
ઘણીિાર આિી રીતે લન્ચમાું બિાર જતાું પણ બીલ જે આિે તે બન્ને અડધ  અડધ ું િેંચી 
લે! મીસ સ્તમથની ઉંમર પણ ૮૫ની આસપાસ િશ,ે તેણી િિે ડ્રાિ નથી કરતી તથેી “દાદા” 
અિાર નિાર રાઈડ આપતા, એ પણ િીડૉ િતી એમના પવત ૧૦ િર્ષ પિલેાું અિસાન 
પામેલ. કોઈ એમની આગિ-પાછિ િત  ું નિી, તેણીને કોઈ સુંતાનકે િારસદાર િત  ું નિી. 
િમ અકેલ,ે શિનેાિીયા ચ ુંપ! ઘણીિાર ગમગીન થઈ જાતી..”દાદા”ને દ ુઃખભરી જજિંદગીની 
િાત કિતેી, છતાું પોતાની આંખમાું આંસ  લાિિા નાદેતી! એકલ પણ એમને કોરીખાત  ું 



િત  ું એજ તેણીન ું દ ુઃખ! મનની િાત મનમાું! દાદા તેણીના એક બોલેલ શબ્દમાું એમનાું 
દ ુઃખની નિલકથા જેટલ ું સમજી લેતાું. 
Can you marry with me Ms.Smith? મીસ સ્તમથ એટલી બાઘી થઈ ગઈ કે શ ું કિવે  ું, 
િબેતાઈજ ગઈ!  માુંડ માુંડ એટલ ું જ બૉલી શકી…”યસ”. વસવનયસષ વસટીઝન” કેન્રમાું ૫૦ 
મેમ્બસષની િાજરીમાું એક મિફેીલ જામી ગઈ! સૌ તાિીઓના ગડગડાટ િચ્ચે એમને 
િધાિી લીધા. લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ,બે વિધીથી લગ્ન નક્કી થયાું, બન્નનેી સિમતી 
સાથે ક્રીયચ્યન અને હિન્દ  વિધીથી લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ! 
 “દાદા”ના ક ુંટ ુંબજનો કોઈ ખ શ નિોતા, ઘરડો ઘોડોને લાલ લગામ! રણમાું કેરીના ઝાડ 
ઉગાડિા ચાલ્યા છે! કઈક તો શરમ કરો! પણ “દાદા”ને એની કોઈ અસર થઈ નિી! સૌ 
વસવનયસષ વમત્રોને આમુંત્રણ કાડષ મોકલી આપિામાું આવયા,ડીસેમ્બરની ૧૫મી લગ્ન અને 
સાુંજે રેસપે્સન.વસવનયસષમાું સૌ ખ શ િતાું. લક્ષ્મણદાદાએ પોતાની ભાવિ પજત્ન મીસ 
સ્તમથમાટે ૫૦૦૦ ડોલસષની િેડીંગ રીંગ તૈયાર કરાિી.મીસ સ્તમથને આનુંદની કોઈ સીમા 
નિોતી. આિો િને્ડસમ  લાઈફ પાટષનર મિે! ,બસ બાકીની જજિંદગી િિે આરામથી 
ગાિીશ, પોતાની જાતને કિિેાલાગી ‘હ ું બહ ુંજ નસીબદાર છું’.  મીસ સ્તમથ પણ એમન ે
“દાદા” કિતેી. લગ્નની ઑફર સ્તિકાર કયાષ બાદ મીસ સ્તમથે  પ છ્ ું. ‘દાદા, આપણે 
િન મ ન કરિા ક્યાું જઈશ ું?’ ‘How about India?’, ‘Oh my God!’ ‘ it was my dream. 
I love India, I am very exited, would like to see “Taj mahel”.’ ‘Honey! You dream 
will come true( ‘ભારતમાું જઈએતો કેવ ું? ઓિ! ભગિાન , એ માર ું તિપ્ન િત  ું, ભારત 
દેશને હ ું ચાહ છ, હ ું બહ ુંજ ઉત્સ ક છું, મારે તાજમિલે જોિો છે.’ ‘ વપ્રય!ે તાર ું તિપ્ન સાકાર 
થશ!ે’) 
દાદાએ પણ ૧૫મીએ લગ્ન હદિસ માટે ટ્તસીડો ખરીદ્યો. શ ું િાત છે? વસવનયસષ સૌ ખ શ 
િતાું, ૧૪મી રાત્રે દાદા  ૧૧.૪૫ િાગે એક રુંગીન તિપ્ન જોતા જાગતા િતાું ત્યારે 
િૉસ્તપટલમાુંથી દાદા પર ફૉન આવયો “Miss.Smith had a savior heart attack and she 
is no more”.( મીસ સ્તમથને ગુંભીર હ્ર્દયરોગનો હ મલો થયો છે અને િિે આ દ વનયામાું 
નથી રહ્યાું)  



 

12-મગૃજળ સીંર્ીંને મેં ઉછેરી િેલ 

 

મેધા સાિ કોરીધાકોર આંખથી નાનાભાઈ સોિમની લાશને છેલ્લીિાર એક નજરે જોઈ 
રિીિતી.ત્રણ હદિસ પછી ફ્લેટના દરિાજો તોડીને તે એક બે તેના નજીકના વમત્રોને 
લઈને અંદર આિી િતી.ફ્લટેની અંદર ઘસૂતાું જ નાક ફાટી જાય તેિી સોિમના ત્રણ 
હદિસ પડી રિલેા શબની િાસ,તેણે છેલ્લા સમય સ ધી પીધેલા ને ઢોિાએલા દેશી દાર  
,લઠ્ઠા અને ડ્રગની િાસથી ,બધાુંએ રૂમાલથી પોતાના નાક બુંધ કરી દીધા.આઘાતો સિન 
કરીને સ ન્ન થઈ ગયલે મેધાના મગજને આ બધાની િિે કુંઈ અસર થતી નિતી..... 
 

મેધા વસિાય સોિમની અંત્યેષ્ટ્ટી કરે એવ ું કોઈ જ આટલા મોટા શિરેમાું િાજર નિોત  .તેની 
ઈચ્છા વિર દ્ધ, ના છૂટકે સોિમે કરેલા છેલ્લા િર્ોના તેના િતષનને ભલૂીને લોિીના 
સગાઈનો છેલ્લો િિિેાર વનભાિિા તે આિી િતી.સગાુંઓ અને ઓિખીતા તો અનેક િતા 
પણ ડ્રગઅને ળચક્કાર દાર ના રિાડે ચડલેા સોિમને કોઈની સાથે સુંબધ રહ્યા 
નિતા.કેટલાય સગાસુંબુંધીઓ પાસેથી લીધલે પૈસા તેણે પાછા નિી આપી દાર માું ને 
ડ્રગમાું ઉડાિી દીધા િતા.ત્રણ હદિસથી પડી રિીને ફૂલી ગયલે અને દ ગુંધ મારતી 
સોિમની લાશને જેમતેમ િીંટીને શબિાિીનીમાું નાુંખી ત્રણચાર જણે અસ્ગ્નદાિ દઈ 
દીધો. 
સોિમના શરીરને ભતમીભતૂ કરી નાખતી જ્િાલા જાણે મેધાના પથ્થર બની ગયેલ મનન ે
પણ ખદેડી રહ્ ું િત  ું.ભતૂકાિમાું સરી ગયલે મેધાને સોિમ અને તનેો નાનો લાડકોભાઈ 
ઓમ સાથનેી બાિપણમાું ગ જારેલ પિો યાદ આિી ગઈ.કેિા સરસ હદિસો િતા એ........ 
 

એ રવિિારે ત્રણ થી છના શોમાું અંદાઝ પીતચર જોઈને કામા િોટલમાું જમીને ઘરે આવયા 
િતા અને સીઝનનો પિલેો િરસાદ પડતો િતો .સોિમે જીદ કરી ચાલો બધા િરસાદમાું 
બાઈક પર ભીંજાતા ભીંજાતા આંટો મારિા જઈએ.મમ્મી ના પાડતી િતી તેને પણ સોહ  
ખેંચીને લઈ આવયો.પપ્પા-મમ્મીની િચ્ચે મધેા બેઠી.નાનકો ઓમ મમ્મીના ખોિામાું અન ે



સોિમ બાઈક પર આગિ . પપ્પાના બેપગ અને છાતીમાું સચિાએલો સોિમ જોર જોરથી 
ગાતો િતો. 
જજિંદગી એક સફર િૈ સ િાના ........યિાું કલ ક્યા િો હકસને....... જાના 
 

અને બીજા બધા ઓડલે ઓડલે ઓ..........ઉ ...........ઓડલે ઓડલેઓ..........ઉ......... 
 

ગાઈને બધા એટલ ું બધ ું િતયા િતા કે િસતા િસતા આંખો િર્ાષશ્ર  થી ઊભરાઈ ગઈ 
િતી.િરસાદનાું પાણી સાથે િર્ાષશ્ર   ભિી ગયા.જોરદારપિનના સ સિાટા સાથે િરસતા 
િરસાદમાું અમે એકબીજાને એટલા જોરથી બુંને િાથથી દબાિીને પકડી રાખયા િતા કે 
અમને એમ કે અમે િુંમશે માટે એકબીજાને આિીજ રીતે ભેટીને એકબીજાની હ ુંફ અને પ્રેમ 
સાથે જીિન વિતાિીશ ું. 
.. 

પણ બધ ું ખતમ થઈ ગય ું..........મેધાને પ્રેમથી આગોશમાું લે તેવ ું કોઈ રહ્ ું નિી..... 
. 

િીતી ગયેલ જીિનના એક એક પ્રસુંગ ળચત્રપટની જેમ તેની નજર સમક્ષ આિી રહ્યા 
િતા...... 
ખબૂ ધામધમૂથી પરણાિી િતી પપ્પાએ તનેે .પણ દીકરી લીઝાના જન્મના બે જ િર્ષમાું 
તો તે પાછી આિી ગઈ !સાલસ તિભાિની મરતાુંને પણ મરે ના કિ ેતિેી,કામકાજમાું 
,રસોઈમાું િોંવશયાર,ડબલ ગે્રજય એટ મેધા વપતાને ઘરે પાછી આિી ત્યારે ક ટ ુંબીઓ અન ે
પાડોશીઓ અને સમાજ આખો નિાઈ પામેલો કે મેધા જેિી દીકરી કોને મિે?તે કેમ પાછી 
આિી???? 

 

પોતાના લગ્નજીિનન ેટકાિિા બધ ું જ ચપૂચાપ સિન કરી સાત િર્ષ સ ધી ખબૂ પ્રયત્ન 
કયો પણ સાઈકીક પવત સાથે રિવે  ું નામ મકીન િત  ું. મેં મહિનાના ભરબપોરે તડકામાું ખ લ્લ ે
પગે ઊભી રાખી તે તનેે ૫૦૦ િાર મારી ભલૂ થઈગઈ એવ ું બોલાિતો.અને એકિાર 
મેધાએ ઝઘડો િધે નિી તે માટે તેની િાત માની લીધી પછી તો તેને ફાિત  ું જડી ગય ું. 
મેધા રોટલી પાતિી કરે તો ‘મારા હટહફનમાું ત્રણ રોટલી સાિ પાતિી મકૂી તે મને ભખૂયો 



માયો ,મારી મા તો મને જાડી ત્રણ રોટલી આપતી.’મેધા કિ ે“કાલથી જાડી પાુંચ રોટલી 
મકૂીશ “તો કિ ેઆજની ભલૂ માટે “ આખી રાત ઊભી રિ ેઅને બસો િાર બોલ કે ફરી આવ ું 
કરીશ નિીં તો જ તને તારી ભલૂ સમજાશે.”સાિ નાની નાની િાત પર તેના બેહદૂા 
િતષનને તે સમજી શકતી નિી.જેમ તે ઢીલ ું મકૂીને તેનો અત્યાચાર સિન કરતી ગઈ તેમ 
તેમ ,તે તેની પર િધ  િાિી થતો ગયો. 
 

એક હદિસ ઉપેને તેને િાગ્યા ઉપર લગાડિાની ટયબૂ લાિિાન ું કીધ  િત  ું .આખો હદિસ 
લીઝાને તાિ િતો તેથી તે બિાર નીકિી શકી નિી.ઉપેન ઘરે આિે ત્યારે ૫.૩૦ ના ટકોરે 
તેને ચા જોઈએ.તે હદિસે બેંકમાુંથી આિિાના સમયે મધેાએ ચા તૈયાર જ રાખી િતી 
.જેિી ચા ઉપેનને આપી અને ઉપેને પછૂ્  ું “મારી ટયબૂ લાિી છે ત  ું?” ને િજ  ના કિીને 
મેધા લીઝાના તાિની િાત કિિેા જાય એ પિલેા તો ઉપેને ગરમ ગરમ ચા તેના મોં 
પર ફેંકી.મેધા ગરમ ચા થી દાઝી ગઈ .તેના મોં પરને િાથ પરની ચામડી ઉતરી ગઈ 
.મોં પરની ચામડીની સાથોસાથ તેના હ્જદદયમાુંથી ઉપેન માટેના પવત તરીકેની 
લાગણીના બધા જ તતર પણ ઉતરી ગયા.અને િિે બહ  થય ું !તનેી ધીરજનો અંત આિી 
ગયો અને તે પિયેાષ કપડે લીઝાને લઈને પપ્પાને ઘેર આિી ગઈ.વનદોર્ મેધા ફરી પાછી 
ક્યારેય ઉપેનને ત્યાું ગઈ નિી 
 

પપ્પાને ઘેર પાછી આિી અને થોડા જ િખતમાું તેણે અરવિિંદ વમલમાું જોબ શર  કરી 
દીધી.સોિમને તનેી ગલષફે્રન્ડ િતી એટલે પપ્પાની ઈચ્છા નિોિા છતાું મેધાએ 
પપ્પા-મમ્મીને સમજાિી સોિમના લગ્ન તેની ગલષફે્રન્ડ સાથે કરિા માટેપપ્પાને મનાવયા 
અને તેના લગ્ન ધામધમૂથી કયાષ.સોિમની પત્ની સ રાલી ખબૂ સ ખી ઘરની િતી.તે સુંય  તત 
ક ટ ુંબમાું રિિેા માુંગતી નિતી .સ રાલીની ઈચ્છા કેનડેા સેટલ થિાની િતી.પપ્પાએ 
ધમધોકાર ચાલતી ફેતટરી છોડીને નોકરી કરિા ગાત્રો વથજાિી દેતી કેનેડાની ઠુંડીમાું ન 
જિા સોિમને સમજાવયો પણ તેતો સ રાલીની સાથે કેનેડા જતો જ રહ્યો. 
 

ઓમ િિે પપ્પાને મદદ કરિા એકલોજ િતો.પરત  ું તે ખબૂ મિનેત   િતો એટલે અડધા 



હદિસ તો પપ્પાને ફેતટરી પણ આિિા ન દેતો અને કિતેો “પપ્પા હ ું છું ને તમે બહ  કામ 
કય ું િિે આરામ કરો.” 
પપ્પા પણ તેની િાત સાુંભિતા અને આરામ કરતા.તેની પત્ની વપ્રયા પણ ખબૂ સુંતકારી 
િતીઅને ઘરમાું સરસ ગોઠિાઈ ગઈ િતી. તનેે િિે એક દીકરો પણ આિી ગયો િતો . 
 

મેધાના મિનેત   તિભાિ અને ચીિટપિૂષકના કામથી તેના બોસ તનેા પર બહ  ખ શ 
િતા.રોજ તે અને મેધા સાથે લુંચ કરતા.મેધાના િાથની બનેલ રોજ નિી અને તિાહદષ્ટ્ટ 
રસોઈ ખાિાની તેમને ગમતી.તમેને શાુંત અને સૌમ્ય મધેા મનમાું િસી ગઈ િતી. બોસ 
વમતટર અવનમરે્ શાિ િજ  ક ુંિારા િતા.તેમણ ેમેધાને પ્રપોઝ કય ું ત્યારે મેધાએ તેમને 
પછૂ્  ું”લીઝા મારી જજિંદગી છે તેન  ું શ ું ? “ત્યારે તેમણે કીધ ું” તારી જજિંદગીને હ ું પણ મારી 
દીકરીની જેમ જ અપનાિીશ ત  ું જરા પણ ળચિંતા ન કર.” 
 

મેધાને પણ અવનમેર્ ગમતા જ િતા પણ લીઝાને કારણે તેણે તેના મનને પકડીને રાખય ું 
િત  ું. પણ િિે તેના જીિનમાું જાણે િસુંત આિી ગઈ િતી. તે ખબૂ ખ શ રિતેી િતી.ત ે
ટાઈમ જોઈને લીઝાન ેઅને ઘરમાું બધાને િાત કરિાની જ િતી ત્યાુંતો ભકૂુંપ આિી 
ગયો.એના સપનાનો મિલે કડડડભસૂ કરતો જમીનદોતત થઈ ગયો. 
 

ઓમ ફેતટરીથી રાત્રે આઠ િાગે ઘેર પાછો આિતો િતો અને િાઈિે પર સામેથી આિતી 
રકના દાર  પીધેલા ડ્રાઈિરે કાબ  ગ માવયો અને ઓમ પર રક ફરી િિી.મોટરબાઈક સાથ ે
તે આખો િતો નિતો થઈ ગયો જ િાનજોધ દીકરાને આમ અચાનક ગ માિતા 
મમ્મી-પપ્પાની િાલત જોિાય નિીં તેિી થઈ ગઈ.ય િાન પ ત્રિધ  વપ્રયા ,તેનો નાનકડો 
દીકરો ,િિાલસોયા ભાઈની બિને મધેા અને વપતાની જગ્યા પરૂા કરતા મામાની િિાલી 
લીઝુ બધાું જાણે એકસાથે સ નમ ન થઈ ગયા િતા. 
 

િિે મેધાએ મક્કમ મનોબિ સાથે ઘરન ું સ  કાન સુંભાિી લીધ ું. મમ્મી-પપ્પા જે પથારી 
પકડીને બસેી ગયા િતા તેમને સમજાવયા કે આ સમય વનરાશ થઈ બેસી જિાનો 



નથી.જેથઈ ગય ું છે તનેે બદલી શકિાના છીએ નિી તો િિે બધા એક થઈઆગિ 
િધીએ.પપ્પાને ફેતટરી રેગ્ય લર જિાન ું ચાલ  કરાવય .વપ્રયાને પણ જોબ શર  કરાિી.િિ ે
લીઝા પણ મોટી થઈ ગઈ િતી તેથી મમ્મીને ઘરમાું અને નાનાભાઈને રાખિામાું મદદ 
કરતી.મેધાને અરવિિંદ વમલમાું જોબને ઘણા િર્ો થઈ ગયા િતાું એટલે ખબૂ સરસ પગાર 
િતો. તેણે તો ઓમ ગ જરી ગયો તેના ચાર હદિસ પિલેાુંજ ,તેને અને પપ્પાને કીધ  િત  ું 
કે મેં એક સરસ ત્રણ બેડર મનો ફ્લેટ મારા માટે જોયો છે તો તે ખરીદી લઉં.થોડી લોન 
લઈ લઈશ. ઓમ અને પપ્પા તો ના પાડતા િતા પણ તે તો ડીપોઝીટનાું પૈસા તૈયાર 
કરીને બેઠી િતી.પણ માણસ વિચારે તવે  ું બુંધ  જ કયાું થાય છે!! 
 

િિે ઓમના મતૃ્ય ને બે િર્ષ થઈ ગયા િતા પણ વપ્રયાની ઉંમરતો િજી અઠ્ઠાિીસનીજ િતી. 
તેથી મેધા અને પપ્પાએ સાથે મિીને તેના બીજા લગ્ન કરાિી દીધા.મા દાદાને તેમનો 
નાનો લાડકો પૌત્ર પોતાની પાસે રાખિો િતો પણ વપ્રયા તેને છોડે કેિીરીત?ેફરી એકિાર 
ઘર સાિ સ ન  થઈ ગય ું.નાના દીકરાની હકલકારીઓનો સનૂકાર અને દીકરી જેિી 
િિાલસોયી વપ્રયા િગર મમ્મી હડપ્રશેનમાું આિી ગયા.પપ્પા હદલ પર પથ્થર મકૂી કોરી 
આંખોએ બધ ું જોયા કરતા િતાું.મધેા દરેક પહરસ્તથવતમાું ઢાલ બની બધાની કાિજી રાખતી 
િતી.પોતાના પગારના પણ બધા પૈસા તે ઘરમાું,માતવપતાની દિાઓ અને છોકરાઓની 
તકૂલ-ટય શનની ફીમાું આપી દેતી. 
 

ઘરન ું િાતાિરણ મધેાએ પરાણે થાિે પાડ્ ું િત  ું અને પપ્પાએ માથામાું ખબૂ દ ખાિો થતો 
િોિાની ફહરયાદ કરી.પિલેા તો મેધા અને મમ્મી સમજ્યા કે વપ્રયા અને તેના દીકરાના 
જિાથી પપ્પાની આિી િાલત થઈ છે ,પણ ડોકટરને બતાિતા ખબર પડી કે તેમને તો 
બ્રેઈન ટ્ મર છે અને તરતજ ઓપરેશન કરાિવ ું પડશે.મધેાએ ઓફીસમાુંથી રજા લઈન ે
મ ુંબઈ લઈ જઈ પપ્પાને ઓપરેશન કરાવય . સોિમ તો ફોનથી જ ખબર પછૂતો અને 
ઉપરથી લીકર તટોરમાું તેને ન કસાન થય ું છેતાે ફેતટરી િિે પપ્પા ન ચલાિિાના િોયતો 
િેચીને અડધા પસૈા મને મોકલાિ તિેી િાત મેધાને કરતો.તેને પપ્પાની તળબયતની 



સુંભાિ રાખિાની િાત અને ઑપરેશનમાું ખચષનો કેિીરીતે બુંદોબતત કયો તે પછૂિાન ે
બદલે આિી િાત કરતા સાુંભિી મેધા ખબૂ ગ તસે થઈ ગઈ.પપ્પા તો મેધાની િાત ફોન 
પર ચાલતી િતીને જ પરાણે ઊભા થઈને ખબૂ ગ તસામાું સોિમ સાથે િાત કરિા આવયા 
પણ મધેાએ પપ્પાને શાુંત રાખિા ફોન જ મકૂી દીધો.પણ આ આઘાત તે સિન ન કરી 
શક્યા અને તેજ રાત્રે િાટષએટેક આિતા દ વનયા છોડી ગયા. 
 

િિે મમ્મી ,મેધા અને લીઝા ત્રણ જણ જ રહ્યા.લીઝા તેની ઓફીસમાું કામ કરતા તેના 
વમત્ર સાથ ેપરણીને મરાસ સેટલ થઈ િતી.મમ્મી અને મેધા તેમના હદિસો સામાન્ય 
ર ટીનમાું પસાર કરતા િતા. 
ત્યાું અચાનક એક હદિસ બાજ માું રિતેા પડોશી બેને મેધાને પછૂ્  ું , 
“મમ્મીને મિિા કોઈ ચુંગીભુંગી જેિી વયસ્તત તારી ગેરિાજરીમાું કોણ આિે છે?અને ત ે
રોજ મમ્મી સાથે મોટા અિાજે ઝઘડો પણ કરેછે!” 
 

મેધા તો એકદમ અચુંબામાું પડી ગઈ અને કિ ે“મને કુંઈ ખબર નથી”. તે હદિસે 
તેઓફીસથી લુંચ પિલેાું જ પાછી આિી ગઈ.ઘરમાું પણ કબાટોન ેબધ ું અતતવયતત અને 
ફેંદાએલ િત  ું પણ તેન ેએમકે મમ્મીને થોડ ું દેખાય છે 

ઓછું અને થાકી જાય એટલે િતત   લઈને સરખી મકૂી નિી શકતી િોય.મમ્મી પણ 
િમણાુંથી ચપૂચાપ,દ :ખી અને આખો હદિસ પથારીમાું સતૂેલી અન ેકુંઈ વિચાયાષ કરતી 
િોય તેવ ું મેધાને લાગત  ું પણ મેધા પછેૂ તો બધ ું બરાબર છે તેમ જ તે કિતેી.િિે પડોશીની 
િાત સાુંભિી મેધાએ આજે જ્યારે “મમ્મી તને મિિા કોણ આિે છે ?”એમ પછૂ્ ું ,તો 
મમ્મી ખબૂ રડિા લાગી અને મમ્મીએ જે િાત કરી તે સાુંભિીન ેમેધાના પગ નીચેથી 
જમીન ખસી ગઈ.તે તો ત્યાું જ બેસી પડી.ધ્ર સકે ધ્ર સકે રડતાું તે મમ્મીને પછૂિા લાગી, 
 

“મમ્મી િીસ િર્ે આમ એ અચાનક ક્યાુંથી આવયો?અને ત  ું કિ ેછે હ ું મારી સગિડ કરી 
લઉં અને તારે આ ઘર એને આપી દેવ ું છે?હ ું કયાું જાઉં આટલા િર્ે?આ મરેોસીટીમાું 
શિરેની િચ્ચે મને ઘર કયાું મિે? ભાડ  મને કેમ પોસાય?તાર ું મગજ તો ઠેકાણે છેને મા?” 



મેધાને પેલી િાતાષની મા યાદ આિી ગઈ.....માને મારીને તેન  ું કાિજ ું લઈ જતો દીકરો 
ઠોકર ખાય છે 

અને માન ું કાિજ ું બોલે છે”ખમ્મા બેટા” 
 

એ હદિસે મેધા અનરાધાર િરસી પડી િતી.આભ ફાટે તો થીગડ ું કયાું મારે? 

એટલામાું તો રખડી રખડીને જેનો ગોરો િાન કાિો પડી ગયો િતો ,વસગરેટ પીને જેના 
દાુંત પીિા થઈ ગયા િતા,ડ્રગ અને દાર ને રિાડે ચડી િાડવપિંજર જેવ ું શરીર,લાલ આંખો 
અને બદબ ૂમારત  ું બદન અને મેલાઘેલા કપડાુંિાિો સોિમ તેમના ઘરમાું મમ્મીએ આપેલ 
ચાિીથી ઘર ખોલી ઘસૂી આવયો .તેનો આિો ળભખારી જેિો દેખાિ જોઈ બેવમવનટ તો મેધા 
તેને ઓિખી જ ન શકી.પણ એતો આિીને મેધાને “નીકિ અમારા ઘરની બિાર “એમ 
કિી તેને ઢસડીને બિાર કાઢિા લાગ્યો.તેની બમૂાબમૂ સાુંભિી પડોશીઓ ભેગા 
થઈગયા.બધાુંએ તનેે અિીં ફરી આિશે તો પોલીસને સોંપી જેલ ભેગો કરિાની ધમકી 
આપી ,ધોલધપાટ કરી ભગાડી મકૂ્યો કારણકે બધા મેધાને ખબૂ સારી રીતે જાણતાું િતા. 
 

મેધા પથ્થર બની ગઈ િતી! કુંઈ સમજાત ું નિોત  .તનેી પાસે ન કોઈ મડૂી િતી ન કોઈ 
બચત.ઘર પહરિાર અને માતા-વપતા પાછિ તેણે બધ ું જ ન્યોછાિર કરી દીધ ું િત  ું. 
સોિમને સ રાલીએ પાુંચ િર્ષથી પોતાના ઘરમાુંથી કાઢી મકૂ્યો િતો. લીકર તટોરમાું 
ન કસાન ગય ું.વમત્ર બધ ું દેવ ું તેને ઓઢાડીને જતો રહ્યો.જે પત્નીને લીધે પોતાના માબાપ 
અને ક ટ ુંબને છોડ્ ું િત  ું તેણે તેનજે રોડ પર મકૂી દીધો. સાિ વનરાધાર અને એકલો અટલૂો 
પરદેશમાું તે દાર ને ડ્રગને રિાડે ચડી ળભખારીની દશામાું જીિન ગ જારતો િતો.ચોરી 
કરીને પૈસા મારીને ત ેજેમતેમ કરી ભારત ભાગી આવયો િતો. 
 

તેણે આિીને મધેાને ખબર નપડે તેમ મમ્મી પાસેથી પૈસા લેિા માુંડયા.”આ ધર તો 
પપ્પાન ું છે તેના પર તો મારો િક્ક છે મેધા તો કમાય છે એટલે તે તો બીજે રિી શકે.િિ ે
હ ું આિી ગયો છું તાર ું દયાન રાખિા જેિી મીઠી અને લોભામણી િાતો કરી માની 
લાગણીને ખોતરિા લાગ્યો.”પિલેેથીજ થોડી સામાન્ય બ ન્ધ્ધની મા તેને ઘરમાું મેધાથી 



છાનામાના પેાર્તી રિી. 
 

પણ તે હદિસના મારામારીના બનાિ પછી તે પાછો આિી શકે તમે િતો નિી. 
 

છેિટે તનેા વયસનની િિસ તનેો જીિ લઈન ેરિી.તેને લોિીના સગાઈને નાતે િિાિીન ે
મમ્મીને ન્િાિા ઉઠાડિા મેધા ગઈ તો સોિમના મોતના સમાચાર સાુંભિી મા પણ ત્યાુંજ 
ઢિી પડી .....મધેા માને િિગીને જોર જોરથી રડતી રિી મા.....ઓ ....મા 
મને આમ એકલી છોડીને ના જા ના.....જા.... 
 

સ ખ િમશેાું ડોહકય ું કરીને મેધાના જીિનમાુંથી ચાલ્ય ું ગય ું.... 
 
 

મેધા આખી જજિંદગી સ ખની શોધના મગૃજિ સીંચીંને જીિનિલે ઉછેરતી રિી...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



13-જનરેશન ગેપ  

 

િલેી રાત્રે આઠ િાગ્યે તાર ું આમ બિાર જિાન ું મને જરાય પસુંદ નથી,મધ એ અઢાર 
િર્ષની કોલેજજયન દીકરીને ટ ુંકા તકટષ  ટોપમાું તૈયાર થયેલી જોઈ અણગમો વયતત કયો. 
મોમ આઈ ટોલ્ડ ય  યતટરડ,ે હ ું એક ફે્રન્ડની પાટીમાું જિાની છું. સમર િેકેશનમાું હ ું 
િોતટેલથી ઘરે આિી છું તો િાઈતક લના બધા ફે્રન્ડસને આ બિાને મિી લેિાશે,આંખો ઉપર 
મતકારા લગાિતા િલેીએ જિાબ આપ્યો. 
મધ  વિચારતી રિી કે તેની દીકરી અવતશય દેખાિડી છે અને આ મેકઅપ પછી તો કોઈ 
પણ આકર્ાષઈ જાય. તેની ળચિંતામાું િધારો થઈ આવયો. ય િાન થઇ રિલેી દીકરીને કેમ 
કરીને દ વનયાની ઊંચ નીચ વિર્ે સમજાિી. 
જો બેટા આપણે ઈંહડયન છીએ, તેથી આપણી સુંતકૃવત અમેહરકન કરતાું અલગ િોય છે, 

આ રીતે રાત્રે રખડિાન ું બહ  સાર ું ના કિિેાય. હ ું તારા જેિડી િતી ત્યારે તો મારા લગ્નની 
િાતો ચાલતી િતી અને સુંધ્યાકાિ પછી અમને તો ઘરની બિાર જિાની પણમનાઈ િતી 
મોમ ઇન્ડીયા અને અમહેરકાના કલ્ચર અલગ છે. હ ું અિી બોનષ થઇ છું, મારે અિીજ રિિેાન ું 
છે. માટે મન,ે અિી બધાની જેમ જીિે છે તમે જીિિા દે. હ ું તારા અને ડેડી થી કુંઈજ 
છપાિતી નથી. હ ું નિ િાગ્યે જઈશ અને એક િાગ્યે આિી જઈશ, િલેીએ અણગમો 
બતાિી કહ્ ું. 
માું દીકરીના િાતાષલાપને સાુંભિતો સુંતકાર તેના બેડરૂમમાું થી બિાર આવયો અને છેલ્લા 
ફરમાન તિરૂપે બોલ્યો િલેી તારે ક્યાુંય નથી જિાન ું. તારી મમ્મી તને સમજાિે છે પણ 
તને કોઈજ અસર નથી થતી પણ ડેડ મારા ફે્રન્ડસ રાિ જોતા િશે. મેં બધાને કહ્ ું છે હ ું 
આવ ું છું. અને તમે પણ શ ું મમ્મીની િાતોમાું િા કિો છો. 
નાું રાત્રે બિાર જિાન ું સેફ નથી. િમણા ઇન્ડીયન ચેનલ ઉપર આિતી ક્રાઈમ પેરોલમાું 
આજ ટોવપક િતો. ક્યાુંય નથી જવ ું; કિી સુંતકાર પાછો રૂમમાું ભરાઈ ગયો.ડેડીની એક 
િખત ના થાય એટલે નાું. આ બધ  મોમ તારા કારણે બન્ય ું છે,િલેીની આંખો માુંથી ટપટપ 
આંસ  નીકિી આવયા. 



 

મધ  તેના ખભે િાથ મ કિા ગઈ, તેની ટીનેજર દીકરીની આંખોમાું ગ તસો અને નારાજગી 
તપતટ દેખાતા િતા. તણેે એક ઝાટકે મોમનો િાથ ખસડેી નાખયો અને બાથરૂમમાું ભરાઈ 
ગઈ. મધ ને પણ મનોમન થય ું મેં ક્યા અત્યારે આ િાત કાઢી. કેટલા હદિસે દીકરી ઘરે 
આિી િતી નકામી રડાિી દીધી.તિગત બબિિા લાગી આઈ િટે ટ બી એ ઇન્ન્ડયન , 
કાયમ કલ્ચર અને ડરમાું જીિતા હિપોકે્રટ લોકો છે.. નથી પોતે ફન કરતા, નથી,બીજાઓન ે
કરિા દેતા. મોમ ડેડ આટલા િર્ોથી અિી છે. કિ ેઅમે અમેહરકન વસટીઝન છીએ પરુંત   
વિચારો િજ  પણ ઓલ્ડ છે.અિી રિતેા ઇન્ન્ડયન્સ કરતા ઇન્ડીયામાું બધા િધારે હફ્રડમ 
ભોગિે છે. ઇન્ડીયાથી માસીની શાલ  કિતેી કે તે વમત્રો સાથે નાઈટતલબમાું જાય છે અને 
ડેડ મને અિી પરૂી રાખિા માુંગે છે...તેમને ખબર નથી હ ું કોલજેમાું િોઉં તે દરવમયાન 
હ ું ઈચ્છા પ્રમાણે જીવ ું છું. અમારી િોતટેલમાું બોઇઝ અને ગલ્સષ બાજ બાજ માું રિતેા િોઈએ 
છે. છતાય કશ જ ખરાબ નથી બન્ય ું. અિી સાચ ું કિિેામાું કોઈ ફાયદો નથી વિચારતી િલેી 
ફરી રડિા લાગી. 
બીજા બે હદિસ ઘરન ું િાતાિરણ જરા તુંગ રહ્ ું. પરુંત   આખો હદિસ િલેી િલેી કરતી 
મોમ અને િાતિાતમાું િિાલ િર્ાષિતા ડેડી સામે િલેીનો ગ તસો છમુંતર થઇ ગયો. 
મોમ મારે એક પ્રોજેતટ છે હ ું મારી ફે્રન્ડ જેનીના ઘરે જાઉં છું અને ત્યાજ તલીપઓિર કરીશ 
કાલે લુંચ પિલેા આિી જઈશ. 

અત્યારે પ્રોજેતટ? કોલજેમાું તો િેકેશન છે,મધ એ સિાલ કયો. 
યસ મોમ હ ું અને જેની એકજ કોલેજમાું છીએ, સમરમાું પણ અમારે નેતતટયરનો પ્રોજેતટ 
િોય,િલેીના અિાજમાું થડકારો િતો. 
ભલે પણ કામ િગર રાત્રે બિાર ફરશો નહિ, જેનીના ઘરે પિોચી મને ફોન કરી દેજે. જેની 
તેની વમત્ર નીમાની દીકરી િતી આથી મધ ન ેબીજી ખાસ ળચિંતા નિોતી. 
હ ું મોમ સામે પિલેી િાર ખોટ ું બોલી રિી છું, હ ું જેનીના ઘરે નથી જતી પરુંત   કલાક દ ર 
આિેલા બીચ ઉપર ફે્રન્ડના બીચ િાઉસની પાટીમાું જઈ રિી છું. સોરી મોમ ડેડ પણ િિ ે
મારે આમ કરવ ું પડ્ ું. નિીતર આ જનરેશન ગેપ કાયમ આપણા પ્રેમ િચમાું આિીન ે



બધાને ડીતટબષ કરશે. એરીતે ના હ ું િપેી રિીશ ના મોમ ડેડ િલેી બેગમાું કપડાું ભરતા 
તિગત બબડતી રિી. તેના ચિરેા ઉપર ગીલ્ટનાું ભાિ િતા. 
એ સાુંજે િલેી તેના વમત્રો સાથે બીચ િાઉસમાું પિોચી ગઈ. મધ  અન ેસુંતકાર શાુંવતથી સ ઈ 
ગયા િતા, કારણ કોઈ પોતાન ું મ યકેલીમાું િોય તોજ ળચિંતાના િાદિાું ઘેરાઈ આિતાું િોય 
છે. 
રાત્રે એક િાગ્યે સુંતકારના સેલ ફોનની રીંગ િાગી ઉઠી. 
વમતટર સુંન્તકાર ટ  મોરો મોવનિંગ પ્લીઝ કમ ટ  ડાયમુંડ બીચ પોલીસ તટેશન, રીઝન યોર 
ડોટર ઇસ િીયર કોઈ પ ર ર્નો અિાજ ગ ુંજી ઉઠયો. 
મધ  અને સુંતકારના પગ નીચેની જમીન ખસી ગઈ. મધ એ તેની ફે્રન્ડ જેનીના ઘરે ફોન 
કયો જેનીની મમ્મી નીમાએ જણાવય ું ડોન્ટ િરી ધે ઓલ આર ઓકે નાઉ. બધા ફે્રન્ડસ ભગેા 
થઈને ડાયમુંડ બીચ ગયા િતા તેમના ગ્ર પમાુંથી કોઈ ફે્રન્ડ બીયર પીને બીચ ઉપર બ મો 
મારતો િતો જેના કારણે બધાને નજીકના પોલીસ તટેશને બધાને લઇ જિામાું આવયા િતા. 
પરુંત   િિે બધ  બરાબર છે. મારા િસબુંડ ગયા છે ત્યાું .સિાર સ ધીમાું તેઓ ઘરે આિી 
જશ ેજેનીની મમ્મીએ જણાવય ું. 
મધ  અને સુંતકારને બહ  દ ુઃખ થય ું અને નિાઈ પણ લાગી 
જેનીનાું મમ્મી ડેડીને સાચી િાતની ખબર છે બસ આપણે અજાણયા િતા. શ ું દીકરીને 
આપણી ઉપર વિશ્વાસ નથી કે પછી તે રાિભલૂી છે? મધ એ રડતા રડતા વયથા વયતત કરી. 
મધ  કદાચ આપણે દીકરીને સમજી શકિામાું ઉણા ઉતયાષ, બાકી તે પિલેા આપણને બધ ું 
સાચ  કિીને જતી િતી ન!ે કદાચ આપણે તેની િાત સમજ્યા વિના િધ  સખતાઇ રાખતા 
િોઈશ ું સુંતકારની િાતમાું અફસોસ જાણતો િતો.ત્યાજ ડોરબેલ િાગ્યો, સામે જેનીના ડેડી 
સમીર અને િલેી ઉભા િતા. બારણ ું ખ લતાજ િલેી ડેડીને િિગી પડી. 
ડેડી આઈ એમ િરેી સોરી, મારે તમને સાચ ું કિીને જવ ું જોઈત  ું િત  ું. પરુંત   તમે લાતટ 
ટાઈમની જેમ નાું કિશેો એ બીકે હ ું ખોટ ું બોલી િતી. બધાજ જ ના વમત્રો ભેગા થઈને જતા 
િતા. મારે પણ જવ ું િત  ું. સોરી મોમ સોરી ડેડ. િલેી ધ્ર સકે ચડી. 
ઇટ્સ ઓકે બેટા, બધ ું ભલૂીજા પિલેા કિ ેત  ું ઠીક છે ને ! તારી સાથ ેકશ ું અન ળચત નથી 



બન્ય ું ન?ે સુંતકારમાું અિાજમાું ળચિંતા િતી. 
 

ત્યાુંજ સમીરે કહ્ ું ડોન્ટ િરી સુંતકાર બધ ું બરાબર છે. આપણી દીકરીઓ તેમની મયાષદા 
અને સુંતકાર બરાબર જાણે છે. અિીની તિતુંત્ર અને તિછુંદ સુંતકૃવત િચમાું રિીને પણ, 

તેઓ આપણને જોઈ બધ ુંજ સાર ું શીખિા સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
આપણે કદી એમના તરફથી વિચાય ું છે કે નાનપણથી તઓે બેિડી વિચારધારા િચમાું 
પીસાતા રિ ેછે? એક તરફ આપણા ભારતીયસુંતકારો અને બીજી તરફ ચારેબાજ  
લાલચામણી આધ વનકતા. છતાું તેઓ તેમની જાતને સુંભાિી બેલેન્સ જાિિતા રહ્યા છે.   
તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખિાનો આપણો િારો છે. આપણા વિચારોની અસમાનતાજ 
જનરેશન ગેપ પેદા કરે છે. ચાલો હ ું નીકળું, ઘરે નીમા 
પણ ળચિંતા કરતી િશ.ેકિી સમીરે વિદાય લીધી. 
બેટા િી આર િરેી સોરી, તારી ઈચ્છાઓને અમે સમજી ના શક્યા, મા બાપ છીએ તારી 
ળચિંતા કાયમ રિિેાની. પરુંત   િિે જ્યાું પણ જ્યાું સાચ ું કિીને જજે. જેથી તારી મ યકેલીમાું 
અમે કામ આિી શકીએ કિી મધ એ તેને ગિે િિગાિી દીધી. 
લિ ય  મોમ ડડે, કોઈ તમને આંગિી ચીંધે તવે  ું હ ું કશ જ નહિ કર ું, પ્રોવમસ,કિી મા બાપની 
હ ુંફમાું િલેી લપાઈ ગઈ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14-ચટુકી ભર વસિંદૂર 

 

સમાજના દુંભીલા આિરણ સામે પડકાર ઝીંકતી એ સ્ત્રીનાું સાચા આંતહરક રૂપન ું 
અનાિરણ થતાું તેન  ું નગ્નતિરૂપ પ્રગટ થય ું. સ્ત્રી એક ન કિી શકાય તેિી શસ્તત છે. 
ળબલાડીથી ડરે પરુંત   કાિી કાજિઘેરી ળબિામણી રાત્રે પ્રેમીને મિિા જાય. એને કલુંકીની 
બનતાું િાર ન લાગે. તો િિી ક્યારેક પ્રેમમાું સધૂબધૂ વિસરી જાય એન ું નામ સ્ત્રી. 
આજે ઉષ્ટ્મા પટેલ, િીર દેસાઈ સાથ,ે એક વિશાિ િાઉસના પોચષમાું ફરારીમાુંથી નીચે 
ઉતરી. કારન ું ડોર પણ જેણે ખોલવ ું ના પડે તિેી દોમદોમ રાજિી સાહ્યબીમાું િીર દેસાઈ 
સાથે િીસ-િીસ િર્ષથી ઉષ્ટ્મા રિતેી.. િીર દેસાઈ રાજકીય ક્ષતે્રે ઊંચી પોતટ પર િતા. 
ઉષ્ટ્મા પટેલે રાજકારણમાું પી. એચ. ડી. કય ું િોિાને કારણે તેઓ રાજકીય સમતયા અંગે 
સારી ચચાષ-વિચારણા કરતાું. ઉષ્ટ્મા પટેલનાું સલાિ-સચૂન િીર દેસાઇન ે

તેમના ક્ષેત્રમાું ઉપયોગી બની રિતેાું. તે એક સોવશયલ િકષર િતાું. સમાજમાું ખબૂ જ 
ઉપયોગી એવ ું આ ય ગલ સન્માનને પાત્ર િત  ું. રોજ સાુંજ પડ,ે અિનિા મેિાિડામાું 
ડાયસ પર પ્રિચનો આપીને તાિીઓનાું ગડગડાટ સાથે બીજા હદિસે પ્રવતન્ષ્ટ્ઠત 
અખબારોમાું મ ખય િડે લાઈન સાથે ચચાષનો વિર્ય બનવ ું એ તેમન ું રૂટીન િત  ું. નિલ 
પટેલ જે 

ઉષ્ટ્મા પટેલનો પિલેો પવત િતો. તે લગ્નનાું ૨૦ િર્ષ બાદ કેન્સરની ળબમારીમાું મતૃ્ય  
પામ્યો િતો. તેનાથી સમાજ િાકેફ િતો. પરુંત   િાલમાું નિી પેઢીને એ જ ખબર િતી કે 
િીર દેસાઇ, ઉષ્ટ્મા પટેલનો પવત છે. 
ઉષ્ટ્મા પટેલ અને િીર દેસાઈ િેકેશન સમયમાું ગોલ્ફ, ચેસ, ળબલીયડષસ, બોટીંગ કરીને 
રોયલ શોખોથી 
જીંદગીને જીિી જાણતાું િતાું. નિરાશનો સમય પોતાનાું ફામષિાઉસમાું ગાિતાું. બન્નને ે
િોસષરાઇડીંગનો 
નિાબી શોખ િતો. િીર દેસાઇ ક્યારેક ફોરેન ટરૂ પર જાય ત્યારે ઉષ્ટ્મા પટેલનો સાથ 
રિતેો તો િિી ક્યારેક સુંિેદનશીલ ઉષ્ટ્મા પટેલ, એકાુંત મિે ત્યારે તેના જીિનના રુંગોન ે



શબ્દ-કલમ દ્વારા કવિતા તિરૂપે ઉતારતાું.વમત્રોના મેિાિડામાું તાિીઓ અને િાિિાિ 
િચ્ચે આ કવિતાઓ તેમના કુંઠમાુંથી િિતેી. આનો નશો શરાબની ચસૂકી સાથે િીર 
દેસાઈ લેતા જેનો સમાજ સાક્ષી િતો. ઉષ્ટ્માની આંખોમાું, કુંઠમાું, લખાણમાું શરાબથી પણ 
િધ  નશીલાપણ ું અને લચીલાપણ ું િત  ું, જેમાું િીર દેસાઈ િુંમેશા ડબૂેલો રિતેો. િીર દેસાઈ 
તેના ક્ષેત્રમાું ટોપ ઉપર િતો. તેનીસફિતાના મિૂમાું અડીખમ ઉષ્ટ્મા પટેલ િતી. સાચા 
શબ્દોમાું કિીએ તો િફાદાર, જાજરમાન સાથી, સિધમષચાહરણી! 
િીર ઉષ્ટ્માને જ્યારે જોતો ત્યારે િાથમાું શરાબની પ્યાલી િોય પરુંત   પીતો િોય નખવશખ 
ઉષ્ટ્માન!ે 
ઉષ્ટ્મા પટેલ તેની પાછલી જજિંદગી, પિલેો પવત ભલૂી ચકૂી િતી. િીર દેસાઈનો ભતૂકાિ 
કોઈ જાણત ું ન િત  ું.પરુંત   નજીકના િત  ષિમાું ઉષ્ટ્મા પટેલ અને િીર દેસાઈ ભરેલાું છતાુંય 
અધરૂા લાગતાું. અમદાિાદમાું ઉજિાયેલ એક ખાનગી સમારુંભમાું ઉષ્ટ્મા પટેલે જોડકાું 
ય  િાનોની ઓિખાણ કરાિી કે િીર દેસાઇ તેમના વપતા છે. એટલ ું જ! એહદિસે િીર 
દેસાઈ એક વપતા તરીકે સમાજ સમક્ષ જાિરે થયાું. પરુંત   તઓેની માતા કોણ? એ સત્ય 
ઢુંકાયેલ ું જ રહ્ ું. 
ઉષ્ટ્મા એક સ્ત્રી િતી પરુંત   માતા બની શકી ન િતી તેનો અફસોસ તેને િુંમેશા રિતેો. િીરના 
સુંતાનો તેને માતા તરીકે તિીકારિા તૈયાર ન િતાું. પહરણામે ઉષ્ટ્મા તેના આ દ ુઃખને 
દબાિિા દારૂના નશામાું રિતેી. ઉંમર િધતી જતી િતી. તરેસ અન ેગમ ભલૂાિિા જામ 
ઉપર જામ ઉષ્ટ્માનાું અસ્તતત્િને ખિભિાિી દેતાું. 
જૂહ ૂતલબ આયોજજત એક એિોડષ સમારુંભમાું જ્યાું શિરેની અનેક સન્માનનીય વયસ્તતઓ 
આિી િતી, તેમાું િીર દેસાઈને એિોડષથી સન્માનિાનાું િતાું. સિારથી જ ઉષ્ટ્મા ખ શ િતી. 
તેના માટે ગૌરિ લિેા જેિો અિસર િતો.કપાિમાું મોટો ચાુંદલો કરીન,ે ૫૦ િજારન ું 
િીરને ગમત  ું મર ન કલરન ું પટોળું પિરેીને ગ જરાતી સાડીમાું તૈયાર થઈન,ેિીરા-ક ુંદનનો 
સેટ પિરેીને ઉષ્ટ્મા પટેલ તૈયાર થઈ ગઈ. િીરને લાઈફ ટાઈમ એળચિમેન્ટ એિોડષ 
મિિાનો િતો. 
સમારુંભ પત્યા બાદ તેમનો ઇન્ટરવય  લેિા માટે મીહડયાના માણસો તેમને ઘેરી 



િળ્યાું.ઉષ્ટ્મા ભતૂકાિમાું ડબૂી ગઇ. ભતૂકાિ ભલૂાઇ ગયો િતો પરુંત   મતૃ પવત નિલની 
યાદોએ જાગતૃ બનીન ેતેના અસ્તતત્િને ઢુંઢોિી કાઢ્ ું. નિલ શ ષ્ટ્ક િતો. તેને બાિક 
આપિામાું તે અસમથષ રહ્યો િતો. પરુંત   તે એક લેખક અને પ્રોફેસર િતો. લખિાનો શોખ 
બુંનેને નજીક લાવયો િતો. બુંને પ્રેમલગ્ન કરીને સાધારણ જીંદગી જીિતાું િતાું. િીર મ ુંબઈ 
રિતેો િતો. પરુંત   ક્યારેક અમદાિાદ આિે ત્યારે તેમના વમત્ર િત  ષિમાું પાટીઓ કરતો. 
ઉષ્ટ્મા અને િીર એકબીજાથી આકર્ાષઈને અંતર રાખીને યારી વનભાિતાું. ઉષ્ટ્માને ક્યારેક 
લાગત  ું કે “િીર મારો તિપ્ન પ ર ર્ છે. મારા જીિનમાું િીર િોત તો કેવ ું સાર ું િત  ું?” લગ્નના 
િીસ િર્ષમાું કેન્સરમાું નિલ પટેલન ું મતૃ્ય  થય ું. વનુઃસુંતાન ઉષ્ટ્માના રૂપ પાછિ િીર 
આમેય હદિાનો િતો. ૭૦ િર્ે પણ ઉષ્ટ્માન ું રૂપ િીરને બાુંધી રાખિા માટે કામણગાર  િત  ું. 
પ્રીવત સયાની, પી. એન. એન. ટીિી િાિાનો અિાજ સાુંભિીને ઉષ્ટ્મા ચોંકી ગઈ! “મેમ, 

આજે એિોડષ લેિા માટે િીર સર સાથે બે તમાટષ  યુંગ બોય ગયા િતાું, તો આપ કેમ તટેજ 
પર નિીં ગયા?” 

“મેમ, એનાઉન્સમેન્ટ થય ું, વમતટર એન્ડ વમવસસ િીરને આ એિોડષ લેિા માટે ઈનિાઇટ 
કર ું છું તો આપ કેમ નિી ગયાું?” ટોિામાું ગણગણાટ િતો. 
“ઉષ્ટ્મા મેમ, િીર દેસાઇનાું પત્ની નથી. એ તો ળલિ-ઈન હરલશેનશીપમાું રિ ેછે.” 

“શ ું િાત કરો છો?” 

“આટલા િર્ોથી?” 

“િા” 

“તો લગ્ન કેમ નથી કયાષ?” 

“તેઓ દરેક ક્ષતે્રમાું બોલ્ડ છે, તો જાિરેમાું તિીકાર કેમ નથી કરતાું કે તેઓ પવત-પત્ની 
નથી.” 

“અમને તો એમજ િત  ું કે તેઓ દુંપતી છે.” િગેરે િગેરે. 
આ પ્રશ્નોની ઝડીમાુંથી છટકીને ઉષ્ટ્મા-િીર કારમાું ગોઠિાયાું. ફરારી સડસડાટ િીર-સદન 
પાસ ેઆિીને અટકી. િિેલીમાું પ્રિેશ કરતાું ઉષ્ટ્મા બારણામાું બેભાન બનીને ફસડાઇ પડી. 
તરત જ િીરે એમ્બ્ય લન્સ બોલાિી અને બીચ-કેન્ડી િોસ્તપટલમાું ઉષ્ટ્માને દાખલ કરિામાું 



આિી. િીર ફસડાઈ પડયા િતા. વનષ્ટ્ણાત ડોતટરોની રીટમેન્ટ શરૂ થઈ. ય . એસ.થી 
જાણીતા િલ્ડષ ફેમસ ન્યરૂો સર્જન ડૉ એન્ડરસનનો કાફલો ઉષ્ટ્મા પટેલની સારિાર માટે 
આિી ગયો. તાત્કાળલક બ્રેઇન સર્જરી કરિામાું આિી. એક મહિનો િીતી ગયો. િીર બધ ું 
કામ તથગીત કરીને ઉષ્ટ્મા સાથે િોસ્તપટલમાું રિ ેછે. િીર દેસાઇ વમત્રોના ખભે આંસ  
ખાિતાું બોલ્યા, “શ ું િત  ું 
અને શ ું થઇ ગય ું? હ ું મોર છું પણ આજે મારો ટહકૂો ભલૂી ગયો છું.” એક હદિસ અડધી રાત ે
ઉષ્ટ્મા ઊંઘમાું બબડિા માુંડી. “િી…ર”અને અધષ બીડાયેલી આંખે ઇશારાથી કુંઇક કિી રિી 
િતી. િીરના જીિમાું જીિ આવયો. કોઈકે કહ્ ું તેની ઇચ્છા ઘરે જિાની લાગે છે. 
િીરે ઘરના વિશાિ રૂમમાું નસો અને લેટેતટ ઇતિીપમેન્ટ સાથે િોસ્તપટલ સ સજ્જિત કરી 
દીધી. 
ક્યારેક ઉષ્ટ્મા આંખો ખોલતી. િીર પર અપલક મીટ માુંડતી. તેની િાચા બુંધ થઈ ગઈ 
િતી. તેણે િીરનો િાથ પકડી પોતાના માથા પર મકૂિા પ્રયત્ન કયો. તેના માનવસક 
તણાિન ું કારણ સમજી જતાું િીરને િાર ન લાગી. િીર બોલ્યો, “અરે ગાુંડી, આજે પણ 
હ ું તારી સેંથીમાું વસિંદૂર પરૂિા તૈયાર છું. એક ચ ટકી ભર વસિંદૂરની કીંમત મારે તને 
ગ માિીને ચકૂિિી પડશે તેિી જો ખબર િોત તો આ મેં િર્ો પિલેાું કરી દીધ ું િોત. પરુંત   
પત્ની અને પવતન ું લબેલ તો આપણે બુંનએે લગાિેલ ું. શ ું મળ્ય ું? આજે આપણે જે જીિી 
રહ્યા િતાું તે જજિંદગીમાું શ ું ન િત  ું આપણે બુંને એકબીજા સાથે મધ રા છીએ પણ તારા િગર 
હ ું અધરૂો છું.” િીરે ઉષ્ટ્માની સેંથીમાું વસિંદૂર પયૂ  ું. 
િીર અને ઉષ્ટ્માના િાથની પકડ મજબતૂ થઈ. ઉષ્ટ્માના મોંઢા પર િાશ અને સુંતોર્ની 
લિરે જોઈને િાજર રિલેાું સૌમાું આનુંદની લિરેખી દોડી ગઈ. બુંને સુંતાનો ઉષ્ટ્મા પટેલન ે
મોમ કિીને ભટેી પડયાું. કોરીડોર 

મિમેાનોથી િકડઠેઠ ભરાયેલો િતો. તક્રીન પર ઉષ્ટ્મા પટેલ અને િીર દેસાઇન ું સ  ભગ 
વમલન જોઇન ે

લોકોની આંખો સજિ બની ગઇ. િર્ોલ્લાસ અને તાિીઓથી સૌએ તેમના સુંબુંધનાું નિા 
નામન ે



િધાિી લીધ ું. જાણે કે સમાજે તેમના સુંબુંધ પર મિોર મારી દીધી. ઉષ્ટ્માના કપાિ પરનો 
ચાુંદલો અને 
વસિંદૂર, આંખમાુંથી વનકિતો અશ્ર ધોધ તેને નિોઢાન ું રૂપ આપતો િતો. 
બીજા હદિસનાું અખબારોની િડેલાઈન િતી “ચટૂકી ભર વસિંદૂર” 
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15- 'એનુું સત્ય' 
 

“િલે્લો મેમ” એક સાધારણ દેખાિના ય િકે એકદમ અદબથી સીધ  જ મારી સામે તાકતા 
કહ્ ું. 

“િાય…”જિાબ આપિામાું જરા િાર તો લાગી પણ વિિેક તો હ ું પણ ચકૂી નિી. 

“આઈ એમ શિેઝાદ” િજ  પણ એ જ તમીજ, એ જ અદબથી બોલ્યો. 

આમ તો એને હ ું ખાસ ન ઓિખ ું પણ રોજ-બરોજ જોિાતા ચિરેામાું પણ ધીમે ધીમે એક 
ઓિખ ઊભી થતી જાય. 

“આઇ એમ વિશ્ર વત .” 

“હ ું ઓિખ આપિાની કોઈ ઈચ્છા ધરાિતી નિોતી પણ કોણ જાણે કેમ મારાથી બોલાઈ 
ગય ું. એન ું કારણ એક તો એ િત  ું કે અજાણયા દેશમાું આિે મને માુંડ બે મહિના જ થયા 
િતા. મ ુંબઈની ઝેન્સાર થકી માર ું પોતટીંગ ત્યાું સેન્રલ  લુંડનની માતસષ એન્ડ તપેન્સરની 
િડે બ્રાુંચમાું થય ું િત  ું. એ ઉંમર િતી કશ ુંક નવ ું શીખિાની. નિી હદશાઓ ખ લતી િતી એ 
હદશાઓમાું દોટ મ કિાની. ઘરમાુંથી તો સાિ આિી રીતે આટલે દૂર મોકલિાની મમ્મીની 
જરાય ઈચ્છા નિોતી. એકિાર કુંપનીના કામ ે બ-ેત્રણ મહિના માટે બેંગ્લ ર કે પ ને જિાન ું 
થય ું િત   પણ છેિટે એ િત  ું તો તિદેશમાું જ ને અને રજાઓમાું ઘેર આિતા ક્યાું ઝાઝો 
સમય લાગિાનો િતો એટલે ત્યાું સ ધી મમ્મીને કોઈ િાુંધો નિોતો પણ દેશ બિાર 
મોકલિાની એની જરાય ઈચ્છા નિોતી. એ િખતે િામ બુંધાિી પપ્પાએ. ફામાષતય ટીકલ 
કુંપનીમાું હરજ્યોનલ મનેેજર િતા એટલે એમને ય ઘણ ું રાિેલ કરિાન ું રિતે  ું. પપ્પા આમ 
પણ મોજીલા. ક્યાુંય પણ એમને અતડ ું ના લાગે. પપ્પાનો તિભાિ પણ એિો કે ગમતાનો 
ગ લાલ કરીને રિ ેએટલે એમની સાથે સૌને મઝા આિે. પપ્પાએ મારી ઈચ્છા પારખીન ે
મને પ રેપ  રો સપોટષ  આપ્યો અને મમ્મીને રાજી કરી લીધી. 



“જય , લુંડન કેટલ ું દૂર? આઠ કલાક જ ન?ે અરે વિશ ની યાદ આિે તો આમ ચપટી 
િગાડતામાું પિોંચી જિાય. એકિાર વિશ ને જિા દે. તને ય લુંડન જિા- જોિા મિશે.” 
મમ્મીને એ ઘણીિાર લાડથી જય  કિતેા. છેિટે પપ્પાએ મમ્મીને મનાિી લીધી અને હ ું 
પિોંચી લુંડન. એની તો તને ખબર જ છે ને નીના?”   

વિશ્ર વત એનો બ ેિર્ષનો કોન્રાતટ પ રો કરીને પાછી મ ુંબઈ તો આિી ગઈ િતી પણ એ િર્ ે
અન ભિલેા આતુંકના ઓિા િજ  એના મનને વિક્ષ બ્ધ કરી નાખે છે. એ ખોફ િજ  એના 
મનને ઝુંઝોડી નાખે છે. એ ખોફ માત્ર બનેલી ઘટનાનો નિોતો પણ સાથે ખોફ િતો એ 
ઘટના સાથે જોડાયલેી વયસ્તતની યાદનો. 

સામે પડેલી પાણીની આખી બોટલ એકી શ્વાસે ગટગટિી ગઈ અને તેમ છતાું એના 
અિાજમાુંથી કુંપારી ઘટી નિોતી. વિશ્ર વતની અને મારી દોતતીને આજ-કાલ કરતાું ૨૫ િર્ષ 
થઈ ગયા. સાિ નાનપણથી અમે સાથે ઉછયાષ, સાથે ભણયા. સમય જતાું હ ું હદલ્િી તથાયી 
થઈ અને એ મ ુંબઈમાું જ રિી પણ દૂર રિીને ય અમારી દોતતી િધ ને િધ  ગાઢી થતી 
ગઈ. આજે ઘણા િર્ે મ ુંબઈ આિિાન ું થય ું અને અમે વનરાુંતે મળ્યા. એક િાત િતી આજ 
સ ધી જોયેલી વિશ્ર વતમાું ક્યારેય ભયન ું નામ નિોત  ું જોય ું પણ આજે ય એ આટલા િર્ષ 
જૂની િાત યાદ આિતા જ થથરી ઊઠે છે. 

જે િાત કરતી િતી એ સમય િતો ૨૦૦૫નો.અત્યારે પણ જ્યારે જ્યારે ટેરહરતટ ઍટેકના 
સમાચાર સાુંભિે છે વિશ્ર વત ભયથી કાુંપી ઊઠે છે.       

“નીના, સાચ ું કહ ું છું પિલેી નજરે તો મને એ શેિઝાદમાું એિી કોઈ ખાસ િાત જ નિોતી 
દેખાઈ કે એની સાથે ફરી મ લાકાત કરિાની પણ ઈચ્છા થાય.” પાણીની બોટલ પ રી કયાષ 
પછી ફરી વિશ્ર વતએ િાત માુંડી. 

“રોજે એક જ રેનમાું સાથે જ થઈ જતા અમે. સાિ ત્રેિીસ િર્ષનો  સામાન્ય કદ કાઠી 
ધરાિતો એ ય િાન મિે એટલે કાયમ સામથેી તમાઈલ આપે. ગ ડ મોવનિંગ વિશ કરે ન ે
કરે જ. મને આમ તો સાિ અજાણયા સાથે ભિિામાું જરા સુંકોચ તો રિતેો જ પણ ધીમે 
ધીમે એણે જ મારો સુંકોચ ઓગાિી નાખયો.,પિલેાું તો રેન-તટેશન ેરેન આિે ત્યાું સ ધી 



રાિ જોિા પ રતા જ ઊભા રિિેાન ું થત  ું. તને  ખબર છે નીના? લુંડનમાું કોઈપણ 
રાન્સપોટષ  માટે ચાર વમવનટથી તો િધારે રાિ જોિાની જ ના િોય એટલે એ જે બે- ચાર 
વમવનટનો ગાિો િોય ત્યારે િલે્લો…િલે્લો થઈ જત  ું. પછી તો એવ ું ય બનિા માુંડ્  ું કે એક 
સાથે ઊભા િોઈએ અને રેન આિે એટલે સાથે જ ચઢીએ અને સાથે બેસીએ. કારણ તો 
ખાસ કશ ું જ નિીં પણ માત્ર મનથી એવશયન િોિાપણ ું જ આમાું કામ કરી ગય ું. ળબ્રટીશરો 
િજ  પણ થોડા અકડ  અને અતડા તો ખરા જ જાણે દ વનયા પર રાજ કરી લીધ ું એટલે એમની 
સિોપરીતા એમના મનમાું રઢ થઈ ગઈ છે. રોજ એક સાથે મ સાફરી કરતાું િોઈએ પણ 
સામે જોિાના બદલે એમના ટૅબ્લૉઇડમાું માથા ખોસીને બેસી રિ ેએટલે ક્યારેક આિા 
છૂટા-છિાયા એવશયન મિી જાય તો જાણે જાતભાઈ મળ્યા જેવ ું લાગે એ ન્યાયે હ ું અને 
શેિઝાદ થોડીઘણી િાતો કરતાું થયા.” 

વિશ્ર વત જરા શ્વાસ લિેા અટકી. 

“શેિઝાદ ઘણીિાર િાતોએ ચઢતો. એ એની ઉદૂષ  વમવશ્રત હિન્ન્દ લઢણ સાથેના ઉચ્ચારોમાું 
ભાર્ા શ દ્ધદ્ધ િતી. સાથે અંગે્રજી પર પણ સરસ પ્રભ ત્િ િત  ું. સાફ િાત કરિાની એની રીત 
પકડી રાખે એિી િતી. ઘણીિાર એ દેશ -વિદેશના એજ્ય કેશનથી માુંડીને દેશ -વિદેશની 
પ્રણાલી, માન્યતા, ધમષ વિશે જાતજાતની િાતો કરતો. એની િાતોમાું ક્યાુંય પક્ષપાત કે 
એકતરફી િલણ નિોત  ું પડઘાત  ું સાુંભળ્ય . એ દરેક િાત ખ બ તિતથતા અને તટતથતાથી 
કરતો પણ એ જ્યારે પોતાની િાત કરતો ત્યારે એમાું થોડી અતિતથતા ભિતી. ક્યારેક 
એ કોઈ િાત છેડીને એકદમ ચપૂ થઈ જતો ત્યારે મારા મનમાું એની અતિતથતા માટે 
એક ક તિૂલ રિતે  ું પણ  કોઈની અંગત પિોમાું ચુંચપૂાત કરતા મને મારો વિિેક આડો 
આિતો.” 

“િચ્ચે થોડા હદિસ એ ના દેખાયો. ખાસ કોઈ ફરક ન િોિા છતાું પણ એની ગેરિાજરીની 
નોંધ તો મારા મનમાું લેિાઈ ગઈ. કોઈ અજાણયો ખાલીપો જાણે મને ઘેરી િળ્યો ના િોય 
એિો ભાિ ઊઠીને શમી જતો. આમ જોિા જઈએ તો એક તટેશનથી ઉતરિાના તટેશન 
સ ધીનો સાથ એટલે િાત ત્યાું જ પતી જતી અને હ ું ઓહફસે પિોંચીને મારા કામે લાગી 



જતી. આખા હદિસથી માુંડીને બીજી સિાર સ ધી ય મનમાું એનો વિચાર સ ધ્ધા નિોતો 
ફરકતો પણ જેટલા હદિસ એ ના દેખાયો એટલા હદિસ મનમાું એનો વિચાર આિી 
જતો.   એમાું બીજ  કુંઇ નિીં ખાલી એક જાતન ું િાતોન ું િિગણ જ િત  ું એવ ું મારા મનમાું 
વનવિત િત  ું. િિી પાછો એ બેચાર હદિસે દેખાયો. દૂરથી જ એણે િાથ ઊંચો કરીને એણ ે
પોતાની િાજરી નોંધાિી અને ટ્ બ આિે એ પિલેાું જ દોડતો આિી પિોંચ્યો. સાચ ું કહ ું 
તો એની ઉતાિિ મન ેગમી પણ ખરી. જાણે એવ ું લાગ્ય ું કે હ ું જ માત્ર એની રાિ જોતી 
િતી એવ ું નિોત  ું કદાચ એને પણ મને મિિાની ઉત્સ કતા િશે. કેવ ું છે આપણ ું મન નિીં 
? એ મનગમતા અથષ શોધી જ લે છે..” 

વિશ્ર તી િિી ચપૂ થઈ ગઈ જાણે પાછી ભતૂકાિમાું સરી ગઈ. મને ય થોડો મનમાું ફડકો 
તો થયો જ કે વિશ્ર વત…ક્યાુંક એ શેિઝાદ તરફ ઢિી તો નિીં િોય ને? થોડી ક્ષણો એ 
ભતૂકાિમાું ખોિાયેલી રિી. એના ચિરેા પર કેટલાય ભાિ આવયા. 

“વિશ્ર વત…..”  મારે જરા એને ઢુંઢોિિી પડી.. 

“અિીંયા જ છું નીના, મારે પાછા એ સમયખુંડમાું રિવે  ું નથી. િા ! તો હ ું ક્યાું િતી?” 

“લુંડન ટ્ બ તટેશન પર વિશ , પણ પછી શ ું થય ું એ કિીશ મન?ે િિે તો રાિ જોિાની 
મારામાું ય ધીરજ નથી.” 

જરા મ્લાન િસીને એણે િાતન ું અન સુંધાન સાધી લીધ . 

“એ ગયો િતો િૉટરરાફ્ટ માટે િલે્સના તનોડોવનયા. ખ બ ઉત્સાિમાું િતો. જાણે એક સામટ  
બધ  જ કિી દેિાની ઉતાિિ િોય એમ એકધાર  એ બોલ્યે જતો િતો અને હ ું? હ ું એની 
િાતોમાું િૉટરરાફ્ટની જેમ તણાતી જતી િતી. એ એટલી બધી િાતો કરતો પણ એમાું 
ક્યાુંય એના વિશે એ કશ ું જ કિતેો નિીં. જાણ ેએક જાતની લક્ષ્મણરેખાની પેલે પાર એ 
િતો અને એ રેખા ઓિુંગીને એની તરફ જિાની મારી તૈયારી નિોતી. કદાચ હિિંમત પણ 
નિોતી. આ રોજની સિારે ૮-૪૦ની મ લાકાત વસિાય અમે ક્યારેય, ક્યાુંય, કશે જ મિિા 
અંગે વિચારતા પણ નિોતા.  બસ આ રફતારમાું જ બીજો એક મહિનો પણ પસાર થઈ 
ગયો.” 



જરા શ્વાસ લેિા એ થુંભી. મારે તો માત્ર એ ક્યારે બોલે એની જ રાિ જોિાની િતી. હ ું એની 
સામે તાકતી બેસી રિી. 

“નીના, એ હદિસે પણ રોજીંદી ૮-૪૦ની રેન આિી પણ એ દેખાયો નિીં. ચીઢ ચડી મને 
એની ઉપર. િિી પાછો ક્યાું ગયો? મનને તો મેં ટપાય ું કે એણે શા માટે મને એની 
રોજનીશી િુંચાિિી જોઈએ? ત ું એની કોણ થાય છે કે એ આિશે કે નિીં આિે એ તન ે
કિવે  ું જ જોઈએ? શા માટે આિી અપેક્ષા તારે પણ રાખિી જોઈએ? મનને ટપાયાષ પછી 
ય રેનમાું ચઢતા સ ધી પાછું િાિીને જોયા કય ું. એ આશાએ કે કદાચ મોડો પડયો િોય 
અને આિી જાય. પણ ના, મારી નજર દરેક િખતે ઠાલી જ પાછી િિી.. રેનના ઑટમૅહટક 
દરિાજા બુંધ થયા ત્યાું સ ધી થત  ું કે િમણાું જ એ દોડતો આિીને મારી લગોલગ ઊભો 
રિશેે.” 

િિી પાછી વિશ્ર વતનો ચિરેો લાલઘમૂ થિા માુંડયો. શ્વાસ લેિા માટે જોર કરવ ું પડત  ું િોય 
એમ નાકના નસકોરા ફુલિા માુંડયા. એટલી સખતીથી મારો િાથ પકડયો કે મારા કાુંડા 
પર એના સોિ ઊઠયા. 

“ Are you ok વિશ ?....વિશ .. શ ું થય ું? ત ું તો કિતેી િતી ને કે િાતોના િિગણ વસિાય 
બીજ ું કશ ું જ નિોત  ું તો પછી એ ના આવયો એના માટે આટલી અપસેટ કેમ થઈ ગઈ?” 

“સાર ું િત  ું કે િાતોના િિગણ વસિાય બીજ ું કશ ું જ નિોત  ું નીના, કહ ું કેમ? ૮-૪૦ની 
અંડરગ્રાઉન્ડે િેગ પકડયો જ િતો અને કાન ફાડી નાખે એિો ધડાકો થયો. રેન ઊભી રિી 
ગઈ. ચારેબાજ  ધમૂાડાના ગોટેગોટા. સખત ગભરામણ થાય એિી પહરસ્તથવત િતી એ 
સમય.ે પેસેન્જરને સલામત બિાર આિિા માટે ઈમરજન્સી ગેટ ખોલી નાખિામાું આવયા. 
બધા ધડાધડ કરતાું બિારની તરફ દોટ મ કિા માુંડયા. બિાર વનકળ્યા પછી ખબર પડી 
કે અંડરગ્રાઉન્ડ રેનો પર થોડી સેકુંડોના અંતરે બોંબ વિતફોટ થયા િતા. ભયાનક 
િાતાિરણ િત  ું આિામાું સૌ પોતાની જાતને બચાિિામાું જ િોય ને પણ નીના, આિા 
સમયે પણ મને સૌથી પિલેા એ યાદ આવયો. ક્યાું િશે એ? સલામત તો િશે ન?ે” અન ે
વિશ્ર વત ખામોશ. 



“ વિશ , શ ું થય ું પછી? એ બચી તો ગયો િશે ને?” 

“કોને ખબર એન ું શ ું થય ું િશે એ દ્ધદ્વધામાું હ ું અટિાયા કરી. ક્યાું શોધ ું? કેિી રીતે એના 
િાલ જાણ ું? નીના જાણે માર ું મન બિરે મારી ગય ું િત  ું. કશ ું જ સઝૂત  ું નિોત  ું..” 

“ શાુંત થા વિશ , ત ું કિ ેછે કે તારા મનમાું એના માટે એિો કોઈ ખાસ ભાિ નિોતો તો 
પછી………..” 

“િા, નિોતો જ પણ એક િમસફર તરીકે તો એને જાણતી િતી ને? બની શકે એ િમસફર 
કરતાું પણ વિશરે્ બની ગયો િોય. જે િોય પણ મને એની ળચિંતા કોરી ખાતી િતી એ િાત 
તો હ ું સમજી શકી િતી. હ ું બચી ગઈ પણ જે કારમાું બોંબ બ્લાતટ થયા િતા એમની જે 
દશા િતી એની હ ું સાક્ષી છું. કેટલાય ઘિાયા, કેટલાય દાઝયા અને કેટલાના અપમતૃ્ય  
થયા એની જાણ તો પછી થઈ પણ િજ  એ સમય, એ રયય મને વિચાર ું છું તો ય ડરામણ ું 
લાગે છે.” 

“ િા! પણ પછી એન ું શ ું થય ું એની કુંઈ ખબર પડી ખરી?” 

“પડીને નીના, મોડી મોડી પણ ખબર તો પડી જ. એ ક્ષણે તો મને એવ ું જ થય ું કે એના 
વિશે હ ું ભ્રમમાું જ રિી િોત તો સાર ું થાત. બહ  બહ  તો થોડા હદિસ એની ળચિંતા કરીન ે
કદાચ એને શોધતી રિતે અથિા પિલેાુંની જેમ ક્યાુંક ગયો િશે એમ વિચારીને એની રાિ 
જોિામાું, એના વિશે વિચારિામાું સમય વનકિી જાત. 

“વિશ , િાતમાું મોણ નાખયા િગર એન ું શ ું થય ું એ જલદી બોલ. એ ઘિાયો િતો? એ 
દાઝયો િતો કે અપમતૃ્ય  પામ્યા એમાનો એક િતો?” 

“એિા સમાચાર િોત તો નીના એને ગ માવયાન ું મને સખત દ ુઃખ થાત. કદાચ એ ઘા મારા 
માટે ચોક્કસ કારમો િોત પણ અંતે એના આત્માને શાુંવત થાય એિી પ્રાથષના તો કરત જ 
પણ એના એ મોતને તો ઈશ્વર પણ માફ નિીં કરે. નીના, એ હદિસે એક નિીં ચાર જગ્યાએ 
બોંબ બ્લાતટ થયા િતા. થોડા હદિસ પછી સતપેતટેડ તય સાઈડ બોંબરની તતિીરો જોઈ. 



ત ું માની શકે છે કે જેની સાથે િાતોન ું િિગણ િત  ું એિો એ શિઝેાદ તો એમાનો એક 
િતો?” 

“વિશ ….?” 

“એક હદિસ મને એણ ેમારા નામનો અથષ પછૂયો િતો. વિશ્ર વત એટલે પ્રખયાવત- પ્રવસદ્ધદ્ધ 
મેં કહ્ ું. એ બોલી ઊઠયો, અરે િાિ! તો તો બહ  સમજી વિચારીને તાર ું નામ રાખય ું િશે. 
ત  ું કુંઇપણ કરીશ તો તને ખયાવત મિશ,ે નામના મિશે રાઈટ? પછી મેં એને જ્યારે એના 
નામનો અથષ પછૂયો તો એણે શ ું કીધ ું ખબર છે? ખભો ઉછાિતા એણે કહ્ ું કે મને મારા 
નામનો અથષ તો નથી ખબર પણ ચાલને ત  ું ખયાત તો હ ું બદનામ. ત  ું. પ્રખયાત થઈશ 
અને હ ું બદનામ. જેના જેિા કરમ, જેની જેિી તકદીર. ઘણીિાર એ આિી રીતે અસુંદભષ 
િાત કરી લેતો. એને પોતાની જાત પર મજાક કરિાની ટેિ િતી એમ માનીને મેં એની 
જેમ િસી કાઢ્ ું પણ જે હદિસે એની અસળલયતની જાણ થઈ ત્યારે સમજાય ું કે એ માત્ર 
મજાક નિોતી. એ જ એન ું સત્ય િત  ું. એ જ એની તકદીર િતી. એ જ એન ું કમષ િત  ું. એ 
કિતેો હ ું તો આજે અિીં છું શક્ય છે કાલે ન પણ િોઉં. આજે તને મળ્યો છું કાલે ના પણ 
મળું પણ  અને સાચે જ એ જેિો અચાનક મારા જીિનમાું આવયો એિો જ અચાનક ચાલ્યો 
ગયો. મારી નજર સામેના ધ માડામાું જ એ વિલીન થઈ ગયો પણ સાચ ું કહ ું તો કોઈપણ 
અજનબી પર વિશ્વાસ ન મ કિાન ું મને શીખિતો ગયો.” આકાશની પેલે પાર ધ માડામાું 
ભિી જતા શિેઝાદને જોઈ રિી િોય એમ એ સ્તથર િતી. ત્યારના એના ચિરેા પર અકિ 
ભાિ આજ સ ધી હ ું સમજી શકી નથી. 

અને િિે તો હ ું પણ કોઈપણ  તય સાઈડર એટેકના સમાચાર સાુંભળું છું ત્યારે મારા મનમાું 
એક ન જોયેલા શેિઝાદની ધ ૂુંધિી છબી તો તરી જ આિે છે. 
 

 
 
       ************************************************************* 
 
 
 



16-શીર્ષક… સરપ્રાઇઝ  

 

શબ્દો … 1254 

 

“સ રમ્યા, િપેી બથષડે બેટા, ગ ડ મોવનિંગ.“ 
 

સ રમ્યાની આખો િજ  ખ લતી નિોતી. તે બુંધ આંખે જ બેઠી થઈ અન ેતનેિાને િિગી પડી. 
“થેંકય  મોમ, થેંકય  સો મચ.”  
 

“જો તારા માટે નિો ડ્રસે, નાિીને પિરેી જો અને કિ ેતને ગમ્યો કે નિી?”  

 

સ રમ્યા તૈયાર થઇને આિી, ડાકષ વપિંક રુંગના ડ્રેસમાું તે સ ુંદર લાગી રિી િતી.  
 

“મોમ આજે બ્રકેફાતટ પણ બિાર કરીશ ું?” 

 

“અરે, તેં તો મારા મનની િાત કિી દીધી. આપણે તયૈાર થઈને વનકિી જઈએ મોલમાું 
જઈને પિલેાું બ્રેકફાતટ, પછી થોડ ું શોપીંગ અને લુંચ લઈને પાછા આિીશ ું. ચાર િાગે 
મયુંક તને લેિા આિશે, તે પિલેાું થોડો આરામ પણ કરીશ ું.”  
 

આટલ ું સાુંભિીને સ રમ્યા એટલી ખ શ થઈ કે ‘મમ્મી મમ્મી’ બોલતાું તનેિાનો િાથ પકડી 
ફુદરડી ફરિા લાગી. ખ શી વયતત કરિાની આ જ  રીત િતી તેની. નક્કી કયાષ પ્રમાણ ે
બ્રેકફાતટ, શોપીંગ સાથે જાતજાતના ગામ ગપાટા પછી મન ગમત ું લુંચ કરતાું સ ધીમાું 
ત્રણ ક્યારે િાગી ગયા તેની ખબર જ ના પડી. ઘરે પિોંચીને કપડાું બદલ્યા િગર જ બન્ન ે
આડાું પડયાું.  
 

સિા ચાર િાગે ડોરબલે િાગ્યો. ખાસો થાક લાગ્યો િતો છતાું સ રમ્યા બેલ િાગિાની 
જ રાિ જોતી િતી. તે દોડી બારણ ું ખોલિા. એટલ ું અંતર કાપતાું સ ધીમાું તેણે વિચાય ું, 
 



‘િિે મારે ફરીથી બથષડે ઉજિિાનો, કેક કાપિાની, નિો ડ્રેસ પિરેિાનો, કેન્ડલને ફુુંક 
મારિાની ને મઝા કરિાની આ કેવ ું?’  

 

મયુંક જ િતો. તે ઘરમાું આવયો અને ઉભા ઉભા જ કહ્ ું, “હ ું સ  માને લઈ જાઉં છું. મોડ ું થાય 
તો ળચિંતા ના કરતી.” તે સ રમ્યાને સ મા જ કિતેો. તેઓ મયુંકના ઘરે પિોંચ્યાું એટલે સ મા 
સૌથી પિલેાું આખા ઘરમાું ફરી િિી. તેનો જન્મ આ જ ઘરમાું થયેલો. સૌથી પિલેાું 
પોતાનાું પગલાું આ જ ઘરમાું પડલેાું. બાિપણમાું ઘોડીયામાું ઝુલતાું ઝુલતાું આ રૂમની 
છત જોતાું જોતાું જ પોતે ઉંઘી જતી. જયારે ચાલતી થઈ પછી બારણ ું ખ લ્લ ું િોય તો પોત ે
બિાર દોડી જતી અને મમ્મી પપ્પા બન્ને િાુંફિાું ફાુંફિાું થઈને પાછિ દોડતાું. બે ય જણાું 
મને ઉંચકીન ે સાથે જ વિાલ િરસાિતાું. સાથે? િા સાથે જ. તો િિે કેમ નિીં?  

 
 

“સ મા, અિીં આિી જા ડાઇવનિંગ ટેબલ પાસ,ે જો તારા માટે શ ું  સરપ્રાઇઝ છે.” 
 

સ મા દોડી ગઈ,  

 

“ઓ િોિ ચોકલટે કેક અને બ્ય ટીફુલ કેન્ડલ!”  
 

“સ મા, ત ું આ ડ્રેસ પિરેીને આિ તને ગમશ?ે”  

 

“ઓિ ડેડ, ખ બ સરસ છે લેમન યલો અને બ્લ્ય  બોડષર. હ ું િમણાું જ બદલીને આવ ું પછી 
કેક કાપ ું”  
 

કેક કાપીને બુંને સાુંજના શોમાું મ િી જોિા ગયાું. એક બાજ  ડેડ િતા પણ સ માને બીજી 
બાજ  મોમની ઝુંખના િતી. બીજા બાિકો માતા વપતા સાથે િતાું તેમને જોઈ સ માન ું મન 
ભરાઈ આવય ું. તણેે વિચાય ું.  
 



‘કેમ મારા મોમડેડ સાથે નિીં? પપ્પા મમ્મી બુંને મને સરખ ું વિાલ કરે છે તો જ દાું કેમ 
રિ ેછે? િા, પોતે છોએક િર્ષની િતી ત્યારે ઘરમાું િારુંિાર હડિોસષ શબ્દ સુંભિાતો. પછી 
હડિોસષ લીધા િશે એટલે જ દા રિતેા િશે. પણ મારે તો બન્ને જણ જોઈએ ન?ે મારૂું તિજે 
પણ ના વિચાય ું?’  

 
 

તનેિાએ ઘહડયાિમાું જોય ું િજ  દસ જ િાગ્યા િતા. પણ તેને ઉંઘ આિતી િતી એટલે તેણ ે
મયુંકને ફોન કયો પણ ઉપાડયો નિીં.  મીસ કોલ જોશે એટલે કરશે ફોન એમ વિચારી ત ે
સોફા પર આડી પડી. મયુંક ત્રણ િર્ષથી સ રમ્યાને દર મિીને એકિાર બિાર લઈ જતો 
િતો અને સમયસર પાછી મ કી જતો એટલે ળચિંતાની કોઈ િાત નિોતી. આવ ું વિચારતાું 
તેની આંખ ક્યારે મિી ગઈ તેની તનેિાને ખબર ના પડી.  
 
 

િાથમાું પકડલેો મોબાઇલ નીચે પડયો તેના અિાજથી તે ઝબકીને જાગી. તરત જ જોય ું 
તો 11 ન ે10 થઈ િતી. તેણે મયુંકને ફોન કયો. સ્તિચ ઓફ િતો. િિે તનેિા બરોબર 
અકિાઈ ગઈ, તેને મયુંક પર ગ તસો આવયો. િારુંિાર તે ફોન કરતી રિી પણ દર િખતે 
સ્તિચ ઓફ. બધો ગ તસો અને અકિામણ િિે ળચિંતામાું ફેરિાઈ ગઈ. શ ું કરવ ું તે વિચારી 
લીધ ું. તેને યાદ આવય ું કે મયુંકના ઘરની એક ચાિી  તેની પાસે છે. તેણે ઉભા થઈ 
કબાટમાુંથી તે ચાિી લીધી એકટીિા લઈન ેવનકિી ગઈ. ત્યાું જઈ ડોરબેલ માયો. 
થોડીિાર ઉભી રિી પણ કોઈ આવય ું નિીં. તેણે ફરી બે ત્રણ િાર બેલ માયો પણ કોઈ 
જિાબ ના મળ્યો એટલે તેણે દરિાજા પર જોરથી ટકોરા માયાષ. તે જ સમયે બારણ ું ઉઘડી 
ગય ું. તે અંદર દોડી. ડાઈનીંગ ટેબલથી બેડરૂમ તરફ જતા દરિાજા િચ્ચે સ મા બેભાન 
પડેલી િતી તેના ખભામાુંથી લોિી વનકિેલ ું િત  ું. તેને ગોિી િાગી િતી. તનેિા સ માની 
િાલત જોઈ ગભરાઈ િતી. તે રડી પડી.  શ ું કરવ ું તે સ ઝત  ું નિોત  ું. તેણે સ માને ઢુંઢોિીન ે
ઉઠાડિા પ્રયાસ કયો. પણ ઊંઘતી િોય તો ઉઠે ન?ે અચાનક તેન ેથય ું મારે પોલીસને 
ખબર આપિી જોઈએ. તેણે પોલીસને ફોન કરીને બધી િકીકત જણાિી. જ્યાું બનાિ 



બન્યો તે તથિની માહિતી આપી. થોડી િારમાું પોલીસ ઈન્તપેતટર બે પોલીસ સાથે આિી 
પિોંચ્યા. પોલીસે થોડી પ છપરછ કરી અને સૌથી પિલેાું સ માને િોસ્તપટલમાું પિોંચાડી. 
તનેિા અને એક પોલીસ પણ સાથે ગયાું. ઈન્તપેતટરે મયુંકના ઘરે રોકાઈને શ  થય ું િશ?ે 

તેની તપાસ ચાલ  કરી.  
સ માને ગોિી િાગી િતી. કોણે મારી િશે? કારણ શ ું િશ?ે ઘરમાું ચોર આવયા િશે? મયુંક 
ક્યાું? આિા અનેક પ્રશ્નો તનેિાનાું મનમાું ઉઠતા િતા. પોલીસ તેની પ છપરછ કરતા િતા 
પણ તનેિા કુંઈજ જાણતી નિોતી તેણે માત્ર િકીકત જણાિી. સ મા ભાનમાું આિે તો જ 
કુંઈક ખબર પડ.ે  
બીજા હદિસે સિારે સ મા ભાનમાું આિી. થોડીિાર પછી  ઈન્તપેતટર ત્યાું આવયા અને 
પ છ્ ું,  
 

“સ મા તને શ ું િાગ્ય ું છે? િિે તને સારૂું લાગે છે?”  

 

“િા સારૂું છે. તે િખતે બુંદ કનો અિાજ આિલેો એટલે મને ગોિી િાગી િશે.”  
 

“તે િખતે ઘરમાું કોણ કોણ િત  ું?” 

 

“હ ું ને મારા ડેડ.”  
 

“બીજ ું કોઈ નિીં? મોમ િતી?” 

 

“ના મોમ તો અમારા ઘેર િતી. હ ું ડેડ સાથે મારો બથષડે િતો એટલ ેસાુંજે અિીં, ડેડના ઘરે 
આિી િતી.” પોલીસે જાણી લીધ ું કે પવત પત્ની ડીિોસષ લઈ ને જ દા રિ ેછે. સ મા મોમ 
સાથે રિ ેછે અને મિીને એકિાર ડડે, સ માને લઈ જાય છે.  
 

“ગોિી કોણે મારી?”  

 

“મારા ડેડ.ે”.  



 

“ડેડન ું નામ શ ું છે?“ 

 

“મયુંક મિતેા.” 
 

ઈન્તપેતટરે તનેિાને પ છ્ ું.  
 

“તમને શ  લાગે છે? મી.મિતેાએ ગોિી મારી િશે? પોતાની દીકરીને?”  

 

“સર, સૌથી પિલેાું તમે મયુંકને શોધો તે છે ક્યાું?” 

 

“તેમની ગાડી કઈ છે? તેની કોઈ માહિતી આપી શકશો?”  

 

તનેિાને યાદ આવય ું પોતે મયુંક અને દીકરી સાથે ગાડીમાું કેટલ ું બધ ું ફરતાું?તેને તે ઈનોિા 
કાર, તેની સીટો, તેનો રુંગ અને નુંબર સ ધ્ધાું યાદ િતો. તેણે કારની માહિતી આપી. 
ઈન્તપેતટરે આજ  બાજ ના તમામ ગામોમાું પોલીસ તટેશનમાું ખબર આપી દીધી અને 
પોતાની ટીમને કારની માહિતી આપીને શોધ માટે રિાના કરી. બે હદિસ પછી પોલીસે 
તે કાર શોધી લીધી. 
 

મયુંકને લઈને તઓે ઈન્તપેતટરને મળ્યા. પ છપરછ દરમ્યાન જે કબ લાત મયુંકે કરી. ત ે
સાુંભિીને ઈન્તપેતટર દુંગ રિી ગયા.  
 

“તમારી દીકરીને ગોિી કોણે મારી િતી?”  

 

“મેં જ મારી િતી.”  
 

“કારણ શ ું િત  ું? તેણે ખરાબ િતષન કરેલ ” 
 



“ના એવ ું તો એકિાર પણ નથી બન્ય ું. તનિેા પ્રેગ્નેન્ટ િતી ત્યારથી અમે એક દીકરાની 
િાુંછના કરતાું િતાું. ડોપ્લર કય ું ત્યારે ખબર પડી ગયેલી કે દીકરી જ છે. એટલે મેં 
એબોશષન કરાિિા તનેિા પર દબાણ કય ું પણ તે ના માની. સ મા જન્મીને મેં જોઈ ત્યારે 
તે પરાણે વિાલી લાગી. તેમ છતાું તેને ક્યાુંક મ કી દેિાનો કે મારી નાખિાનો વિચાર મન ે
િારુંિાર આિતો. એ બાબતમાું અમે ઝગડતાું રિતેાું પણ ક્યારેય મને એવ ું એકાુંત ના 
મળ્ય ું. જેથી હ ું તેને ક્યાુંક મ કી આવ ું. સ મા હદિસે હદિસે મોટી થિા લાગી એટલે 
અનાથાશ્રમમાું મ કી આિિાન ું તો બન ે નિીં. એટલે પછી મને તેને મારી નાખિાન ું ઝન ન 
રિતે  ું. તે મને વિાલી લાગતી છતાું આજ બાજ  નાની બાિકીઓ સાથે બનતા બનાિોન ે
લીધે હ ું ળચિંતામાું ડ બી જતો. મારી દીકરી સલામત નથી. તેની સાથે કુંઈ અજ ગત  ું થાય 
એના કરતાું હ ું જ મારી નાખ ું. આિા વિચારો મને સતાિતા તે હદિસે એકાુંત પણ િત  ું, 
મન મક્કમ િત  ું અને બુંદ ક પણ િતી. એટલે મેં તેનો જીિ લીધો. પણ સર, તમે નિીં માનો 
મને ખબૂ પતતાિો થયો. આપઘાત કરિાનો પ્રયાસ પણ કયો િતો. પણ… ”  

 

“તમારો આપઘાતનો પ્રયાસ વનષ્ટ્ફિ ગયો તેિી રીતે તમારી દીકરીને મારિાનો પ્રયાસ 
પણ વનષ્ટ્ફિ ગયો િોત તો તમે ફરી તેને મારી નાખત?”  

 

“બુંદ કની ગોિી ચલાિીને હ  કારમાું ભાગ્યો તો ખરો પણ દરેક પિે મારૂું વનશાન ખાલી 
ગય ું િોય અને મારી સ મા બચી ગઈ િોય તેિી પ્રાથષના જ મેં કરી છે. મને જેલમાું લઈ 
જતાું પિલેાું તનેિાને મિિા દો પ્લીઝ મારે તેની માફી માુંગિી છે.”  
 

“તમે ફરી ક્યારેય બુંદ ક ના ચલાિિાન ું પ્રોમીસ આપો તો તમારે માટે એક સરપ્રાઇઝ છે.”  
 
 

         ********************************************** 

 
 



17-મારુું  અક્સ્ર્ત્િ  
Words -1965 

 
ડોરબેલ િાગે છે. તનેિા દરિાજો ખોલે છે,સામે સ ધા અને સ કેત   ઉભા છે ,બુંનેના મોં પર 
આિયષ સાથે ગભરાટ દેખાય છે અને સ કેત   બોલે છે,  

“બધ ું બરાબર છે ન?ે” 
“િા અને ના”  
“એટલ?ે” 
“આમ અચાનક ફોન કરી ને બોલાવયા તો શ ું થય ું?” 
 તનેિા મૌન છે. ત્યાું સ ધા ઉતાિિી થઇ બોલે છે “િિે કૈક બોલીશ ?” 
“શ ું થય ું?” 
જિાબ આપિાને બદલે તનેિા રડિા માુંડે છે. 
“શ ું કામ...રડે છે કિીશ?”  

સ કેત   સ ધાને ઈશારો કરી ચપૂ રિિેા કિ ેછે. સ કેત   ધીરેથી બોલે છે, “ત ું  પાણી પીને શાુંત 
થા પછી િાત કર ... .” 
થોડો િખત માટે સહ  મૌન રિ ેછે,કોઈ કઈ બોલત  ું નથી અને મૌન દરમ્યાન બધા સુંબુંધો 
જાણે પડદાની જેમ ખ લે છે. 
સ ધા અને સ કેત   , સુંકેતના ખાસ વમત્ર। તનેિાની વમત્રતા સ ધા સાથે લગ્ન પછી થઇ... સ ધા 
ઘણી સમજ  અને ફે્રન્ડલી એટલે વમત્રતા થતા િાર ન લાગી અને િિે તો તનેિાની જાણ ે
ખાસ વમત્ર થઇ ગઈ તનેિા અને સ ધાને બુંનનેે બાિક નથી સ ધા જોબ કરી સમય પસાર 
કરે છે તો તનેિા ક્યારેક િાુંચન તો ક્યારેક  સુંગીત શીખી જજિંદગીમાું રુંગ પરૂિાની કોવશશ 
કરે છે પણ એકલતા એને કોરી ખાય છે.  
સ ધા મૌન તોડતા બોલી,  “િિે ઓકે છો તો િાત કર ..” 
“સુંકેત ઘર છોડીને ગયા!” 



“ક્યાું ગયા ?” 
સ કેત   બોલ્યા, “ક્યાું જિાનો? આિશે હ ું એન ેનાનપણથી ઓિખ ું છું.” 
“ના આ િખતે નહિ આિે.” 
“મને છોડીને ગયા છે.” 
“ના િોય !” 
“િા એમને એક છોકરી સાથે પ્રેમ છે.” 
સ કેત   બોલ્યો, “પ્રેમ અને સુંકેત ?..િોય જ નહિ ,કદાચ શારીહરક આકર્ણષ કે કોઈ ળબઝનેસ 
ફાયદો િશ.ે” 
“ના મને પણ એમજ િત  ું પણ આજે તેમણે મને કહ્ ું કે મને આશા ગમે છે હ ું એને લગ્ન 
પિલેાથી ચાહ ું છું િિે તારી સાથે મારાથી નહિ રિિેાય અને સિારે પોતાની બેગ લઈન ે
ચાલ્યા ગયા.”  
સ ધા બોલી, “તે એને રોક્યા કેમ નહિ ?” 
“કયા િક્કથી રોક  ?મારા બધા અવધકાર એણે હડિોસષ પેપર આપી લઇ લીધા,અમારા લગ્ન 
એમના માટે માત્ર સમજૂતી િતી, કદાચ માબાપને ખ શ રાખિાની કોવશશ. ગઈ કાલે 
એમની કાર બગડી ગઈ િતી એટલે કોઈની કારમાું આવયા હ ું રોજની જેમ એમની રિ જોતી 
બારીએ ઉભી િતી.કાર આિી એ ઉતયાષ સાથે એક સ્ત્રી પણ ઉતરી એમણે  એને આળલિંગન 
આપ્ય ું અને ચ ુંબન કરી છટા પડયા મેં આ જોય ું,.. હ ું િચમચી ગઈ..તેમ છતાું એમણે 
ડોરબેલ િગાડી ત્યારે મેં આંસ  લછૂી સ્તમત સાથે એમને આિકાયાષ, જમિાન ું પીરતય ું પણ 
એમણે ના પાડી, "ભખૂ નથી" હ ું  અંદરથી દાઝેલી િતી એટલે બોલી.. તો શેની ભખૂ છે 
કિશેો ?અને એ મારો પ્રશ્ન સમજી ગયા, મન ેકિ ેમારે તારી સાથે િાત કરિી છે, હ ું ઘણા 
િખતથી વિચારતો િતો પણ કિી ન શક્યો,.. િિે આપણે છૂટા થવ ું પડશે હ ું આશાને ચાહ ું 
છું અમે સાથે કામ કરીએ છીએ અમારા વિચારો પણ ખ બ મિે છે ત  ું િિે મારી  સાથેના 
લગ્ન બુંધનમાુંથી મ તત છે. આ પેપર પર સિી કરી મોકલજે।..મને થય ું કે જાણે કોઈએ 
મારા ઘર પર ધાડ પાડી ,એ બોલ્યા આ ઘર તાર ું છે. આમ પણ તારા પપ્પાએ િારસામાું 
આપ્ય ું છે માર  નામ હ ું કાઢી નાખીશ ,તને જોઈએ તો ભરણપોર્ણના પૈસા પણ આપીશ, 



િિે તારે મારી રાિ નહિ જોિી અને એ સિારે ચાલ્યા ગયા..”  રડયા િગર બધ ું એક શ્વાસ ે
તનેિા બોલી ગઈ.   
સ ધા એની નજીક ગઈ અને િાુંસા પર િિિ ેિિિે િાથ ફરિિા માુંડી  
સ કેત   બોલ્યો, “તો િિ ેતારે  શ ું કરવ ું છે ?” 
તનેિા મક્કમ થઇ બોલી, “મેં સિી  કરી દીધી છે તમે કાગિ આપી આિો.”  
“ત ું કિ ેતો અમે એને સમજાિીએ ?” 
“ના.” 
સ ધા બોલી, “ ઉતાિિ કરી જિાબ નહિ આપતી તનેિા એને તો... પણ ત  ું શ ું કરીશ ?અન ે
તારી બાકીની જજિંદગીન ું શ ું ? આમ પણ એકલી સ્ત્રીને સમાજ જીિિા દેતો નથી.”  
  “સ ધા છૂટાછેડા એ જ આખરી રતતો છે મારા માટે,.. એમ એકલા જીિવ ું સિલે  ું નથી 
મને ખબર છે પણ આનાથી મોટ ું દ ુઃખ મને શ ું આિશે ? મારો વનણષય પાક્કો છે હ ું એને 
છૂટાછેડા આપીશ.” 
સ ધા અને સ કેત   બુંને એને સમજિામાું વનષ્ટ્ફિ ગયા એમણે બધી છૂટાછેડાની કાયષિાિીમાું 
તનેિાને મદદ કરી અંતે સુંકેત અને તનેિા છટા પડી ગયા અને તનિેા નિા જીિનમાું પોતાન ે
ગોઠિિા માુંડી. તનેિાને સ ધાની ઓહફસમાું કામ પણ મિી ગય ું  હદિસો પસાર થિા 
મુંડયા, ક્યારેક તનેિા,સ ધા સ કેત   સાથે વપતચર જોિા કે હડનર લેિા જતી. સુંકેત િગર આ 
વમત્રતા અને સુંબુંધ સચિાઈ રહ્યા, સ ધા અન ેતનેિા રોજ ઓહફસે મિતા અને બુંને લુંચમાું 
સાથે જમતા,ક્યારેક સ કેત   પણ આિી જતો.પણ તે હદિસે લુંચ સમયે તનેિા ખ બ 
અકિાયેલી દેખાઈ.  
સ ધાએ તનેિા પછૂ્ ું, “બધ ું બરાબર છે ને ?” 
“િા અને ના” 
“આ  િા અને ના માું મારે શ ું સમજિાન ું ?” 
“નથી માટે ના અને િા, મારે માું બનવ ું છે ?” 
“શ ું ?” 
“િા મારે માું બનવ ું છે સ્ત્રી જયારે માું બને ત્યારે સુંપણૂષ સ્ત્રી બને છે.”  



“તો લગ્ન કરી લે.”  
“મારે લગ્ન નથી કરિા િિે હ ું િિે કોઈનો વિશ્વાસ નહિ કર ું શક ું.”  
“તો કોઈ બાિક દત્તક લઇ લે.”  
“ના મને મારા ગભષન ું બાિક જોઈએ છે.”  
“અચ્છા પણ મને કિ ેતને અચાનક આમ માું બનિાનો વિચાર કેમ આવયો ?” 
તનેિા ચ પચાપ બઠેી રિી અને કુંઈ પણ બોલ્યા િગર ઉભી થઈને જમ્યા િગર ચાલી ગઈ. 
ઑફીસેમાુંથી તળબયત સારી નથી એમ કિી રજા લઇ ઘરે ગઈ,સાુંજે સ ધા એને મિિા 
સ કેત   સાથે ગઈ પણ તનેિાએ હ ું ઠીક છું એમ કિી િાતને ટાિી. સ કેત  ના સમજાિાથી 
બોલી, “મારે માું બનવ ું છે.” 
“તો તારે બીજા લગ્ન કરિા છે?” 
“ના મારે લગ્ન નથી કરિા.”  
“તો બાિક દત્તક લિેાય ને ! બહ  મોટી િાત નથી.” 
“ના સ કેત   શ ું તમે મદદ ન કરો ?” 
સૌ કોઈ મૌન થઇ ગયા.  
સ ધા બોલી, “ચાલ ત  ું આરામ કર, સ કેત   આપણે નીકિશ ું.”   
“તનેિા ય  નીડ રેતટ.” સ કેત  એ આમ બોલી રજા લીધી. 
સ ધાએ ગાડીમાું ફરી િાત ઉખેડી.  
“આ તનેિાન ું  ચતકી ગય ું છે. લગ્ન કયાષ િગર માું બનવ ું છે દત્તક નથી લેવ ું બાિક..” 
“તો કોણ એને માું બનાિશે ? અને સમાજ શ ું કિશેે અને ત  ું એને શ ું મદદ કરિાનો ?સ કેત   
એને ખબર નથી કે આપણે પણ ક્યાું માબાપ બન્યા છે?”  

“સ ધા આમાું આપણી િાત ક્યાુંથી આિી?” 
“તેં તનેિાને સમજાિી િિે એને જે કરવ ું િોય તે કરે ..આ િાત અિીંથી જ બુંધ કર એ 
અત્યારે કન્ફય ઝ છે.” 
સ કેત   સમજી ગયો એણે સ ધાને બાથમાું લઇ હૂુંફ આપી અને સ ધા અને સ કેત   બધ ું ભલૂી 
ઘરે જઈ એક બીજાને િીંટિાઈને સ ઈ ગયા.  



એક હદિસ તનેિાએ સ કેત  ને ફોન કયો. “મારે તમને મિવ ું છે સાુંજે મારા ઘરે કોફી પીિા 
આિશો ને ?”  

“ના આજે નહિ સ ધા બિારગામ ગઈ છે.”  
“એટલજે બોલવ ું છું તમને એકલા મિવ ું છે”.   
“ઓ નો!.. એ શક્ય નથી.”  
“તમે કોવશશ કરો તો બધ ું શક્ય છે સ કેત  .” 
“જો તનેિા આ િાતની સ ધાને ખબર પડશે તો નારાજ થશે. અમે આિશ ું તો બન્ને સાથ ે
જ આિશ ું.”  
“સ કેત   એ તમને નહિ આિિા દે મને ખબર છે.”  
“તનેિા આ તો િદ થઇ ગઈ, તો પણ તે મન ેફોન કયો ?” 
“સ કેત   વિચારી ને ફોન કરજો તમે મારા પણ વમત્ર છો.”  
સાુંજે સ કેત  ને થય ું જરા જઈને િાત કર ું,આમ પણ સ ધા બિારગામ ગઈ છે એને ખબર 
નહિ પડે અને એ તનિનેા ઘરે પિોંચી ગયો. સ કેત  એ ઘણા વિચારો સાથે ડોરબેલ િગાડી. 
તનેિા એ દરિાજો ખોલ્યો, તનેિા સ ુંદર લાગતી િતી ના.. આજે કૈક અલગ જ લગતી િતી. 
સ કેત  ને આિો કિી તનિેાએ એને સ્તમત આપી િગ આપિાની કોશીશ કરી પણ સ કેત   થોડો 
સુંકોચાયો, તનેિા રમવતયાિ િસી.સ કેત  ને ત  ુંકારે  બોલાિતી બોલી. 
“બોલ શ ું લઈશ ? કોફી કે હડ્રન્ક બનાવ ું ?” 
“કુંઈ નહિ,ચલ આપણ ેજલ્દી િાત પતાિી છટા પડીએ.”  
“શ ું ઉતાિિ છે આમ પણ ઘરે રાિ જોનારી તો નથીન?ે ક્યારેક મારી સાથે પણ પ્રમેથી 
િાતો કરશો તો મને ગમશે.” તનિેા થોડી નજીક બેઠી. 
“જો તનેિા મારે બીજા કામ છે ચાલ તારે શ ું િાત કરિી છે એ િાત ઝટ પતાિી દે.” 
“મેં તમને કહ ું િત  ું ને મારે માું બનવ ું છે.” 
“આ માું બનિાન ું ભતૂ તને કેમ િિગ્ય ું છે?” 
“જો મારી િાત સાુંભિ. થોડા હદિસ પિલેા હ ું મારી દિા લેિા ડૉતટર પાસે ગઈ િતી 
મારો િારો આિે ત્યાું સ ધી હ ું ડૉતટરની ઓહફસમાું ગૅલેરીમાું ઉભી ફોન કરી રિી િતી ત્યાું 



મારી નજર નીચે એક પ્રૅગનૅન્ટ સ્ત્રી ઉપર ગઈ એનો પવત એને સાચિીને ગાડીમાું બેસાડી 
રહ્યો િતો એ બીજ ું કોઈ નહિ આશા અને સુંકેત િતા મારા રૂઝાઈ ગયેલા ઘા પર ફરી જાણે 
કોઈએ ઘા માયો,મને સુંકેત િમશેા કિતેો કે હ ું તૈયાર નથી મારે માું બનવ ું િત  ું અને આ 
ઘાએ મને આરપાર િીંધી નાખી જાણે મારા અસ્તતત્િ ઉપર કોઈએ ઘા ન કયો િોય ! હ ું 
બેચેન થઇ ગઈ છું, આ મારા સ્ત્રીત્િ પર મરેલો ઘા િતો હ ું પણ માું બની શક ું તેમ િતી 
પણ એ મને અિગણતો રહ્યો મને ખબર ન પડે તમે એણે મારો માતતૃ્િનો અવધકાર જાણ ે
આશાને આપી દીધા, મને માું બનવ ું છે ત  ું મને મદદ કરીશ ?” અન ેતનેિાએ સ કેત  નો િાથ 
જોરથી દબાિતા કહ્ ું, “તમારા વસિાય હ ું કોઈ પર િિે વિશ્વાસ નથી કરી શકતી.”  
“તનેિા ત  ું આ શ ું બોલે છે?”  

“પ્લીઝ િલે્પ મી.” સ કેત   એની આંખોમાું જોઈ રહ્યો, બે ક્ષણ માટે એના હદલમાું પણ બાપ 
બનિાના અરમાન જાગી ઉઠયા, સ ધાના ગભાષશયના પ્રોબ્લેમને લીધે તે પણ બાપ બની 
નિતો શક્યો. એણે િાથ પાછો ખસેડી લીધો. િિે મારે જવ ું જોઈએ એમ કિી કોફી મકૂી 
સ કેત   બિાર જિા ઉભો થયો, તનેિા જતા સ કેત  ને ભટેી રડિા માુંડી. સ કેત  ના િાથમાુંથી 
બેગ પડી ગઈ, તેના િાથ એની પીઠ પર િીટિાઇ તનેિાન ેપુંપાિિા માુંડયા.  
ત્યાર પછી સ કેત  એ ક્યારેય એના ફોન ઉપાડયા નહિ. હદિસો પસાર થિા માુંડયા પણ 
તનેિાએ પોતાની જીદ ન મકૂી, પિલેાની જેમ િિે સ ધા અને સ કેત   તનેિાના ઘરે આિતા 
નહિ , બુંને પિલેાની જેમ લુંચમાું મિતા સાથે જમતા પણ અને અલકમલકની િાતો 
કરતા પણ તનેિા માું બનિાની િાત સ ધા પાસે ઉચ્ચારતી નહિ, સ ધા િિે માું બનિા ખ બ 
એકટીિ બની ગઈ િતી.િજન પણ થોડ ું ઘટાડિા માુંડી િતી. સ કેત   પણ િિે સ ધાની 
રીટમેન્ટ માટે અધીરો બન્યો,બુંને ડૉતટરનીસલાિ મ જબ બધા જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા િતા 
એિામાું એક હદિસ સ કેત  ને જ ના વમત્ર ડો બાસ  ચેટજીનો ફોન આવયો.  
“િાય  સ કેત   કેમ છો ? ઓિખયો ?” 
“અરે બાસ  ત  ું ,અિીં મ ુંબઈમાું  આવયો છે ?” 
“િા િિે અિીં મ ુંબઈમાું ન્તલવનક તટાટષ  કરવ ું છે તારી મદદ જોઈતી િતી ત  ું ફ્રી  િોય તો 
સાુંજે મિીએ ?” 



“આજે નહિ સ ધા ળબઝનેસ રીપ પર ગઈ છે ત  ું પરમ હદિસે અમારા ઘરે જમિા આિ  
ના યાર દારૂ પીિો છે, આિ આજે સાુંજે પીશ ું ખાસ ું અને િાતો કરશ ું .” 
“સાર ું સાુંજે મિીએ તારી રૂમ પર.” 
“િા,સાર ું.”  
કોંહટનેંટલ તાજ રૂમ  નુંબર 855માું બુંને વમત્રો પ્રેમથી મળ્યા અન ેડૉતટરે પોતાના 
વયિસાયની િાત કરી, ગાયનેક તરીકે ઘણ ું કમાયો  બસ િિે નવ ું કરવ ું છે.” 
ગાયનેક શબ્દ સાુંભિીને સ કેત  નો અંદરનો બાપ જાગી ઉઠયો તેણે સ ધાની િાત કરી “તો। 
.. મારી પત્નીને માું બનાિી શકાય ખર ું ?” 
“િા પણ થોડો ખચાષિ પ્રોસેસ છે પણ શક્ય છે ત  ું કાલે બધા હરપોટષ  લઈને અને તારી પત્ની 
સાથે આિ. ઘણી સ્ત્રીની સમતયા મેં ઉકેલી છે.”  
પછી તો સ કેત  ના ડો બાસ ને ત્યાું આંટા િધી ગયા, અનેક મોંઘી ટેતટ પછી એક હદિસ ડૉ 
બાસ  એ કહ્ ું બુંને આિો તમને િાત કરિી છે.  
બુંનેને  સમજાિતા બાસ  એ કહ્ ું,  “સાુંભિો એક સર્જરી કરિી પડશે -ટ્ બલ 
સર્જરી.,િાઇડ્રોઝલવપનતસ એ એિી સ્તથવત છે જે ફાલોવપઅન ટ્ બને અિરોવધત કરે છે 
અને ગભાષશયની બિારના ભાગ નજીક સીરમ સાથે ભરાઈ જાય છે.આ ટ્ બને ફેલાિિા 
અથિા નિી ટ્ બ ખોલિા માટે લેપ્રોતકોવપક સર્જરીની કરિી પડ ેછે. એની ટેતટ અને 
શસ્ત્રહક્રયા થોડી નાજ ક, મોંઘી અને ટફ પણ િોય છે પણ દ લષભ નથી છે, તમારા ટ્ બ્સ 
(સૅન્લ્પિંગતટોમી) દૂર કરિા પડશે અથિા બીજા શબ્દમાું કહ ું તો ગભાષશયની નજીકની 
ટ્ બને ન્તલયર કરિાથી ગભાષિતથાના તમારા ચાન્સીસ િધ  બને છે પણ ળચિંતા જેિી િાત 
નથી અંતે કહ્ ું સ  ધા િિે માું બની શકશ ેએને એક મોટો ખચો છે. સ કેત   થોડો મ ુંઝાયો પણ 
બાસ  સમજી ગયો એટલે બોલ્યો, “સ કેત   ત  ું કાલે મને મિ, બધ ું વિગતથી સમજાિીશ, 
સ ધા બધ  સરસ થઇ જશે. ઓલ ઇસ િેલ.”  
બીજે હદિસે સ કેત   બસ ને મિિા હકલવનક પર ગયો, ડો બાસ  બોલ્યો, “સ કેત   હ ું તારી 
મ ુંઝિણ સમજી ગયો ખચષની ળચિંતા તને સતાિે છે ન?ે મારી પાસે એક ઉપાય છે ત  ું તારા 



તપમષ ડોનેટ કર. સ ધાને ખબર નહિ પડે અન ેઆ િાત ગ પ્ત રિશેે તેના બદલામાું તપમષ 
લેનાર તારી પત્નીના ઓપેરશન માટે પસૈા આપશે.” 
ખ બ વિચારણા અંતે સ કેત   તયૈાર થયો. સ ધાએ છ મહિનાની રજા લઇ લીધી. સ ધાન ું 
ઓપેરશન સફિ રહ્ ું તેને મહિના રહ્યા, તે હદિસે સ કેત  એ તનેિાન ેફોન કરી ગ ડન્યઝૂ 
આપ્યા. સ ધાએ એના શ્રીમુંતના પ્રસુંગે તનેિાને પણ બોલાિી અને ત્યારે તનેિા પણ 
બધાના આિયષ િચ્ચે મોટ ું પેટ લઇ ગિષ સાથે આિી. તનેિા ને જોતા બધા ડઘાઈ ગયા. 
સુંકેત અને આશા પણ ત્યાું િતા.  
સ કેત  એ પછૂ્ ું, “એકલી આિી છો? કયાું છે તારા પવત?” 
સ ધા િચ્ચે બોલી, “તે લગ્ન કરી લીધા અને કહ્ ું પણ નહિ ?” 
તનેિા બધા સાુંભિે તેમ બોલી. મેં માર  અસ્તતત્િ પાછું મેિિી લીધ ું. િિે માતતૃ્િ મેિિિા 
સુંભોગની જરૂર નથી. મને સ્પમચ ડોનર મળી ગયો    

અને ડૉતટર બાસ  વસગાર પેટાિાનો ડોિ કરતા મરકતા રહ્યા. 
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18-"યાદગાર સફર" 
આજે પુંદર િરસ પછી કેતકી નાના- નાનીના ઘરે મ ુંબઈ જતી િતી, ન્ય યોકષ જે એફ કે એરપોટષ પર મમ્મી ડૅ
ડી મ કિા આવયા.કલાબેન કેતકીના મમ્મીએ ગાડીમાું દીકરીને શીખામણ આપી બેટા લુંડન બધા પેસેન્જરને 
ઉતરિાન ું િોય ત્યારે ત  ું બ્લ  જજન્સ બદલી પુંજાબી ડ્રસે પિરેી લેજે, અને િા બધા િડીલોને એકદમ નીચા નમી 
પગે લાગિાન ું, આપણા સુંતકાર અન સાર. 
“મમ્મી તે મને આ બધ  ઘરે બેગ ભરતી િતી ત્યારે પણ કિલે  અને મે મારા બેકપેકમાું પુંજાબી  મ ક્યો છે. હ ું યાદ 
રાખીને લુંડન એરપોટષ પર બદલી લઈશ. બધાની ગીફ્ટ તે કહ્ ું છે તે પ્રમાણે આપીશ. િિે આપણે બીજી કોઈ 
િાત કરીશ ું?” 
કવપલભાઇ કેતકીના ડડૅી અત્યાર સ ધી શાુંત િતા બોલ્યા, “બેટા મ ુંબઈમાું રેનમાું જિાનો મોિ રાખીશ નિી ત્યાુંની 
રેનમાું લોકો લટકતા જતા િોય છે,”  
“ ડડેી મેં મ િીમાું જોય ું છે, પણ હ ું એક િખત તો રેનમાું જઈશ બોરીિલી ટ  ચચષગેટ.”  
“જજે, મામા અથિા માસી સાથે. તને એળલફન્ટા કેવસ જોિા જવ ું છે તો જરૂર જજે. મારી દીકરીને એડિેન્ચર ગમે 
છે તે હ ું જાણ ું છું પણ..” 
“ િુંમેશા મામા અથિા માસી સાથે કેતકીએ ડડૅીન ું િાક્ય મધ ર સ્તમત સાથે પ ર ું કય ું અને મમ્મી  ડડેીના મ ખ 
મલકાયા. 
  આમ િાતોમાું એર પોટષ આિી ગય ું. એર ઇન્ડીયાના ટમીનલ પર કેતકીને ઊતારી, કેતકીએ બેગો અને બેતપેક 
કાટષમાું ગોઠવયા, પસષ ખભ ેલટકાિી મમ્મી ડડેીને િગ આપી, કાટષ સાથે પાછિ જોયા િગર ચાલિા લાગી, મમ્મી 
ડડેીના રડતા ચિરેા જોિા નિોતા, કે પોતાના અશ્ર  સુંતાડિા િતા! બેઉ કારણ. સામાન ચેક ઇન કયો. વસક્ રીટી 
પસાર કરી ગેટ પર પિોંચી ફ્લાઇટ સમયસર િતી. બારીની સીટ પર બેઠી આંખો બુંધકરી મ ુંબઈ નાનાન ું ઘર 
માનસ પટ પર આવય ું પાચ િર્ષની િતી ત્યારે જોયેલ ું, વિલેપારલેમાું સરસ બુંગલો, મોટા મામાનો દીકરો તેનાથી 
ત્રણ િરસ નાનો, મયરૂ તેની સાથે ઝગડતો’તો.. ત્યાું એર િોતટેસ જ્ય સ લઈ આિી જ્ય સ પીધ ું ત્યાું સ ધીમાું 
પાયલોટ અને કો પાયલોટે પોતાની ઑિખ આપી પ્લને િિામાું ઊડ્ ું. સફે્ટી નો વિડીયો શરૂ થયો, ભોજનન ે
ન્યાય આપ્યો અને ટી િી જોતા જોતા આંખ મીંચાઇ ગઈ. 
િીથરો એર પોટષ પર બધા યાત્રીઓને ઉતરિાની સ ચના અપાઇ. કેતકી ઉતરી એરપોટષની ધમાલ જોિામાું મશગ લ 
થઇ ગઈ અને મમ્મીની સચૂના ભલૂાઇ ગઈ. પ્લેન ઉપડિાની સચૂના સાુંભિતા પ્લને તરફ દોડી.   
મ ુંબઈ છત્રપવત વશિાજી એરપોટષ આવય ું  કેતકીને યાદ આવય  અરે ! હ ું તો પુંજાબી ડ્રશે પિરેિાન ું જ ભલૂી ગઈ. 
સામાન કાટષમાું ગોઠિી ગ્રીન ચેનાલમાુંથી પસાર થઈ ગઈ. મોટા મામા રસીકભાઈ લેિા આિેલ. કેતકી મામાને 
પગે લાગી, મામા, ભાણીને ઘણા િરસે જોઈ ખ શ થયા.  
“કેતકી બેટા ફ્લાઇટ કેિી િતી ?” 
“મામા હ ું તો સ ઈ ગયેલ” 
“સરસ, કેટલો Wine પીધો?” 
“મામા હ ું આિતા મિીને ૨૧ િરસની થઈશ .તમારા માટે બે બોટલ લેતી આિી છું, અને બે તકોચની બોટલ ચેક 



ઇન બેગમાું પેક કરેલ છે,” 
“તારા ડડૅી ભલૂે નિી.” 

 મામાનુું ઘર એર પોટચથી સાિ નજીક. 
સૌ દીિાનખાનામાું રાહ જોઇ રહ્યા હર્ા.  
કેર્કી સૌ પ્રથમ નાનીમાને પગે લાગી ૯૦ િર્ચના નાનીમાએ કેર્કીને માથે હાથ મકુી 
આશીિાચદ આપ્યા “ખબૂ ભણ અને ભણેલ ગણેલ પવર્ની સાથે પરણી સખુ ભોગિ.” 
ત્યાર બાદ મામીને અને માસી- માસાને પગે લાગી, નાના માસી અને નાના મામા હજુ 
પરણયા ન હર્ા, કેર્કી રે્મને પગે લાગિા ગઈ રે્ઓએ હગ આપી બોલ્યા કેર્કી ત ુું ર્ો 
અમારી ફે્રન્ડ કહિેાય અમને પગે લાગિાનુું ન હોય. નાનીમા બોલ્યા સારુું  હિે ર્મે 
બર્ા ભાણીને આરામ કરિા દો. 
 બીજે હદિસે ચા નાતતો  કરતા નાના મામા ઉમેશે પ છ્ ું “ કેતકી આજનો શ ું પ્રોગ્રામ છે?” 
“મામા મને તક ટર પર ફરવ ું છે તમે લઈ જશો? 
“જરૂર મારે પુંદર હદિસ િેકેસન છે.” 
 કેતકી મનમાું ખ શ થઈ ગઈ િાિ પુંદર હદિસ સ ધી તક ટર પર ફરિાની મજા આિશે. 
આજે ઉમેશ ભિાન્સ કોલેજ કેમ્પસ જોિા લઈ ગયો બને્ન કેમ્પસમાું ફયાચ, કેર્કી એક 
ઝાડ નીરે્ બેઠી  
“કેર્કી થાકી ગઈ?” “ના રે આ સરસ છાયામાું હિા ખાિાનુું મન થયુું  ઉમેશનો હાથ 
ખેચ્યો અને રે્ને પણ બેસાડયો અને ઉમેશના ખોળામાું માથ ુમકુી સરુ્ી, ઉમેશ પણ રે્ના 
માથા પર હાથ પ્રસરાિિા લાગયો અને થોડીિારમાું કેર્કીની છાર્ી પર માથ ુઢળી ગયુું 
બને્નને રાર્નો ઉજાગરો સઈુ ગયા. પિનના સસુિાટા સાથે જાડ પરથી પાન ખયુું ત્યારે 
બને્નની આંખ ઉઘડી ગઈ ઉમેશ ઉભો થઇ બોલ્યો અરે કેર્કી બે િાગી ગયા મારા પેટમાું 
ગલડુીયા બોલે છે, હા ઉમેશ મામા મને પણ ભખુ લાગી છે ર્ારી કોલેજની કેન્ટીનમાું 
જઈશ?ુ  
“િેકેસનમાું કેન્ટીન બુંર્ હોય”  
“ઉમેશ સામે રેકડી ઉભી છે ત્યાું જઇએ?” 



“કેર્કી ત ુું એ ફુડ ખાશે!” 
“મને ગરમ ફુડ ખાિાનો િાુંર્ો નથી” 
“ર્ાલો જોઇએ ગરમ છે કે ઠુંડુ” બને્ન રેકડી પાસે ગયા ભેળ, પાણી-પરુી જોયા, ઉમેશે એક 
ભેળનો ઓડચર આપી દીર્ો,અને પછુ્ુું ભૈયાજી આપકે પાસ ગરમ કુછ હૈ? ભૈયાએ કહ્ુું 
સાબ હમારે પાસ રગડા- પેટીશ હૈ થોડા ટાઇમ લગેગા ગરમ કરનેમે. 
“કેર્કી રગડા-પેટીશ ગરમ થાય ત્યાું સરુ્ી શેિ-મમરા ખા” 
બને્ન જણાએ ખાધ ુઅને સ્કુટર પર બેઠા કેર્કી બેઉ હાથ ઉમેશની કમરે વિિંટાળીને બેઠી, 
“કેર્કી ઉંઘ આિે ર્ો મારા ખભા પર માથ ુરાખી ઝોકુ ખાઈ લેજે આપણે ઝુહુ બીર્ 
જઈએ છીએ,” 
“ઉમેશ આજે નહી મારી પાસે સ્િીમ- સટુ નથી કાલ સિારે જઇશુું”  
“સારુું  અત્યારે મિુી જોિા જવુું છે?” 
 કેર્કીની ઉછળર્ી નજરો અને ક્સ્મરે્ જિાબ આપી દીર્ો. 
“અમર-ઓસ્કાર વથયેટર પહોંચ્યા હટકીટ લીર્ી બને્નને મિુી કરર્ા સાથે સમય પસાર 
કરિામાું રસ હર્ો બને્ન યિુાન હૈયા બપોરની ઉંઘ પછી ઉછળિા લાગયા હર્ા, સાથ 
ઝુંખર્ા. 
બાલ્કનીમાું છેક છેલ્લી રો પસુંદ કરી કમરે બાથ ભીડી પસુબેક સીટ માું બેઠા.બને્ન ના 
હાથ એકબીજાના અંગોને પ્રસરાિર્ા રહ્યા. વપક્ર્ર પરુુું  થયુું. ઘેર ગયા. 
આમ ૧૫ હદિસ સરુ્ી  ઉમેશ કેર્કીને સ્કુટર પર ફરિા લઈ જર્ા બને્નનો પ્રણય 
પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો. 
એક હદિસ મલાડ મડ ટાપ ુપર ગયા મોડુું થર્ા રાર્ હોટેલમાું રોકાયા,યિુાન હૈયા ન 
કરિાનુું કરી બેઠા. 
ઉમેશ અને કેર્કીએ રજીસ્ટર મેરેજ કરી લીર્ા. 
ઉમેશનુું િેકેસન પરુુ થયુું. કેર્કી નાના માસી સાથે ખરીદી કરિા ગઈ ત્યારે મડ ટાપ ુ
પર બનેલ િાર્ કરી માસી સમજુ હર્ા. 
મોટાભાઈ-ભાભીને િાર્ કરી.મુુંબઈમાું સહનુા મન મોટા હોય છે. 



રવિિારના રસીકભાઇએ મોટાબેન-બનેિીને ફોન કયો, 
 “હલો બેન મજામાું” 
“ભાઈ અમે બેઉ મજામા છીએ ર્મે બર્ા કેમ છો? બાની ર્ચબયર્ સારી છે ને!” 
“બેન અહીં બર્ા મજામાું છે. ઉમેશના લગન લીર્ા છે અઠિાડીયામાું ર્મે બને્ન આિી 
જાિ” 
કલાબેન ર્ો રૈ્યાર ઇસ્ન્ડયા જિા માટે “હા જરૂર હુું આિીશ”,કવપલભાઇએ સાુંભળ્યુું “ક્ાું 
જિાની િાર્ છે?કલાબેને ફોન સ્પીકર પર મકુ્ો િાર્ કરો રસીકભાઈ આપણને 
ઉમેશના લગન પર બોલાિે છે, 
કવપલભાઈ ”કેમ ઘડીયા લગન લેિા પડયા?” “એ બર્ી િાર્ અહી આિો ત્યારે 
કરીશુું”સારુ આિી જઈએ છીએ નાના સાળાના લગનમાું.” 
 રસીકભાઇ હટકીટ બકુ કરી મને ઈ-મેલ કરી દ્યો” 
કલાબેન-કવપલભાઇ મુુંબઈ પહોંચ્યા એરપોટચ  પર લેિા ઉમેશ અને કેર્કી ગયા.ઘેર 
પહોંચ્યા. બા દીકરી-જમાઇને જોઇને ખશુ થયા બોલ્યા “કેટલા િરે્ આઘ ુકુટુુંબ ભેગુું 
થયુું.” 
કલાબેન  “હા બા ર્મે આરામ કરો.” 
રસીકભાઇ ” સિારે િાર્ કરીશુું અત્યારે બર્ા થાકેલા છે સઇુ જઇએ ગડુ નાઇટ “ 
સિારે ર્ા-નાસ્ર્ા િખરે્ ઉમેશ અને કેર્કીએ જ બર્ી િાર્ કરી. 
કવપલભાઇ ”ર્મે બને્નએ વનણચય લીર્ો સારુું  કયુું અમને સ્િીકાયચ છે” 
કલાબેન ”ભલે ર્મે કોટચ  મેરેજ કરી લીર્ા પણ મારે મારી એકની એક દીકરીને 
ર્ામધમુથી પરણાિિી છે.” 
રસીકભાઇ ”બેન આપણે હરસેપ્સન અને જમણિાર રાખીશુું રે્ના માટે હોલ બકુ કરાિેલ 
છે.” 
કવપલભાઇ સરસ.  
િડીલોની ઉદારર્ાએ કેર્કી અને ઉમેશનો પ્રણય પહરણયમાું પલટાયો. 



રવિિારે સાુંજે જમણિાર અને હરસેપ્સનનો પ્રસુંગ કુટુુંબ અને આમુંવત્રર્ ખાસ મહમેાન 
સાથે થઈ ગયો. 
૧૫ હદિસ પછી ર્ારે જણાને એર પોટચ  પર મકુિા માસા-માસી અને નાના માસી ગયા.  
નાના માસી બોલ્યા કેર્કી, મોટાબેન-જીજાજી ર્મારી આ સફર આખા કુટુુંબને યાદ 
રહશેે. 
  અગોર્રા આભાર સાથે 
 
    With Regards 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-િહરે્ી નદી... 
રેિાના માથા પર પસીનાની બુુંદો ર્મકર્ી હર્ી.ર્રર્ી મારગ આપે ર્ો સમાઈ જાઉં. 
ટેબલને જોસભેર પકડી એ અંગઠુાના 
નખથી જમીન ખોર્રર્ી આમ જ ઉભી રહી. 
સામે બેઠેલી ડોક્ટર એને ખખડાિર્ી હર્ી... એટલા ભણેલા થઈને ર્મે સમજર્ા નથી? 

એક જીિની હત્યા કરી કહિેાય 

આને. એ િાર્ જિા દઈએ ર્ો પણ ર્મે સમજો છો ને, આ એબોશચનથી ર્મારા શરીરને 
કેટલુું નકુસાન થશે.? પહલેેથી 
પ્રીકોશન લેર્ા શુું થાય છે.? પહલેા જયારે રોકિાના ઉપાય નહોર્ા ત્યારે િાર્ જુદી 
હર્ી. પણ હિે ર્ો પ્રીકોશનના 
સત્તરસોને સાર્ વિકલ્પ આપણી પાસે છે ને છર્ાુંય એબોશચન..? કોઈ અભણ સ્ત્રી આિી 
િાર્ કરે ર્ો સમજ્યાું.. પણ ર્મે 

ર્ો એમ.એ. વિથ સાઇકોલોજી.  

હા ભાઈ બરાબર છે. એમ.એ. વિથ સાઈકોલોજી. એનાથી સ્ત્રી થોડી મટી જાઉં છું.? એક 
સ્ત્રીને સમાજમાું નડર્ી દરેક 

સમસ્યાનો ભોગ મારે પણ બનવુું પડે છે.પણ આવુું બધુું ડોક્ટરને કહિેાય..? પોરે્ ર્ો 
સરુ્રેલા સમાજની સખુી સ્ત્રી હર્ી. 
&quot;સોરી ડોક્ટર. થોડી ગફલર્ થઈ ગઈ. પણ મને આ બાળક નથી જોઈત ુું 
જેિી ર્મારી મરજી. મારુું  કામ ર્ો ર્મને રે્ર્િિાનુું છે.ડોકટરે થોડી નારાજગી સાથે 
વપ્રસ્ક્રીપ્શન લખી આપ્યુું.આ બે ગોળી હદિસમાું બે િાર લઇ લેજો. અને પછી જરૂર પડ ે
ત્યારે આિજો; રે્મના અિાજમાું વ્યુંગ હર્ો..? 

રેિા ચપૂર્ાપ બહાર આિી. ડોક્ટરને થેંક્યુું પણ ન કહ્ુું. રખે ને કશુું બીજુ ું સાુંભળવુું 
પડે.બહાર જ રીટા ભટકાઈ ..એને જોઈ દોડર્ી આિી.  

અરે ભાભી..ર્મે.? .શુું ગડુ ન્યઝુ છે પાછા.? 



;ના..ના..અમસ્ત ુું જરા રૂટીન રે્કઅપ એ અહીથી ભાગી છૂટિા માુંગર્ી હર્ી.. બીજા 
પેશેન્ટ જાણે રે્ની સામે વિચર્ત્ર નજરે જોર્ા હર્ા. રીટા સામે હાથ હલાિી બર્ાથી 
કર્રાર્ી દાદરા ઝટ ઝટ ઉર્રી ગઈ. 
..હ..હ..ર્ીરે....આિા સમયે આમ ર્ડ ર્ડ ના ઉર્રાય. છોકરુું  સોરિાય. પછી ર્ારે જ 
હરેાન થવુું પડશે. હમણા ત્રણ મહહના ર્ો ધ્યાન રાખ.પર્ુંચગયાની જેમ ઉડયા કરે છે 
રે્..મા હોર્ ર્ો કેિો ગસુ્સો કરર્...પણ હિે જયારે પોર્ાને બધુું આિડી ગયુું છે ર્ો બધુું 
ભલૂી જિાનુું..ભલૂી જિાનુું કે એક નન્હીસી પરી રે્ના ઉદરમાું છે, ને બહાર આિિા 
ર્લપાપડ છે. 
મેડીકલ સ્ટોરમાું પેલો કાગળ લુંબાવ્યો.આ સ્ટોર િાળો રે્ને ઓળખાર્ો નથી એ સારુું  છે. 
છર્ાુંય પેલાએ એક નજર ભરી રે્ની સામે જોયુું. આ નજર રે્ના શરીરની આરપાર 
નીકળી ગઈ. પાછો આ કુંઈક સિાલ-જિાબ કરશે.પણ પેલાએ દિા લાિીને 
આપી.જલ્દીથી પૈસા આપી રે્ નીકળી.બસ એને ભાગી છટવૂ ુું છે. 
અિની પર રાર્ના અંર્ારાના ઓળા ર્ીરે ર્ીરે ઉર્રી રહ્યા હર્ા.રસ્ર્ા પરના િાહનોની 
લાઈટ ર્ાલ ુહોિાથી એક ઝબકારો થર્ો અને પછી હિામાું ઓગળી જર્ો. હિામાું 
હલકી ઠુંડક હર્ી..ર્ો આ સરૂજ શો માથા પર ર્પે છે રે્ શુું.? સરૂજ 

આથમર્ા ભલૂી ગયો કે પોર્ાનુું ર્પિાનુું ર્ુંદ્રમાને સોપર્ો ગયો..? 

હદિસ ભરના થાકેલા પવથકો પોર્ાના ઘર ર્રફ િળી રહ્યા હર્ા.ઘર, એટલે જ્યાું 
માથાની ટોપી ફેંકી હાશકારો કરી શકાય,જ્યાું પોર્ાની મરજી મજુબ રહી શકાય...હ ૂુંફ 
આપી શકાય..હ ૂુંફ પામી શકાય... પણ પોર્ાન ુઘર...? રેિા થાકેલા પગે ર્ાલર્ી હર્ી. 
રસ્ર્ો અનુંર્ છે.ક્ાું અટકશે ખબર નથી. પોર્ાએ આમ જ ર્ાલિાનુું છે. એકલા...પગ 
ર્ાલે છે પણમન... સશુીલના શબ્દો કાનોમાું હજી ગુુંજી રહ્યા હર્ા.. 
સિારે ઉઠી કે અર્ાનક રે્ને લાગયુું કે રે્ના ઉદરમાું એક બીજ આકાર લઇ રહ્ુું છે. રે્નુું 
મન ઝળહળ થઈ ગયુું. આ દીકરો હશે કે દીકરી..? રે્ પોર્ાના ઉદર પર હાથ ફેરિી 
રહી...એ હલે્લો ...કોણ છે ત ુું...પોર્ાના ગાુંડપણ પર હસવુું આવ્યુું..હજુ ર્ો પાકી ખબર 
નથી ત્યાું સપના..પણ મન ક્ાું કોઈનુું સાુંભળે છે. એક અણસાર આિે કે પાર્ળા 



દોરાની સુંગાથે દૂર દૂર નીકળી જાય.એને ક્ાું કોઈ ખાર્રી જોિે. એ ર્ો બસ સપના 
બનુિામાું પડી જાય. 
દાદી કહરે્ી.. પહલેો પગ જો જમણો ઉપડે ર્ો દીકરો આિે, ને જો ડાબો ઉપડે ર્ો દીકરી 
અિર્રે...રેિા એકદમ બેસી પડી. ર્ીમેથી ઉઠીને જરાક ર્ાલી.હ..મ...ડાબો પગ જ 
ઉપડે છે.નક્કી દીકરી જ આિિાની. પોયણી શી નાજૂક,નમણી.... િાહ..વિહાનને એક 
નાની બહને મળશે. રે્ને રાખડી બાુંર્નારી..રે્ની ઝીણી ઝીણી કાળજી લેનારી. પોરે્ કેવુું 
મોટાભાઈનુું ધ્યાન રાખર્ી..ભાઈ,તુું આઈસ્ક્રીમ ન ખા,ર્ને શરદી થઈ જશે...ભાઈ,ર્ને 
શીંગ બહુ ભાિે છે ને, મારા ભાગની પણ લઈ લે..રે્મજ પોર્ાનો સુંસાર પણ કલરિર્ો 
થઈ જશે. ઘર આખ ુઝાુંઝરની મીઠી છમછમથી રણકી ઊઠશે. 
સરુ્ાફઈ કહરે્ા હર્ા..અમારે ર્ો ઘરમાું આખો હદિસ બીઝનેસ અને હક્રકેટની િાર્ો જ 
થાય.એક દીકરી જો ઈશ્વરે આપી 
હોર્ ર્ો બીજી િાર્ો..ફૂડ, ફેશન કે હફલ્મની પણ થાર્..ખરી િાર્..દીકરી િગર સુંસાર 
અધરુો..બસ હિે એક દીકરી આિે કે 

પોરે્ પણૂચ...એક દીકરો ..એક દીકરી અને અમે બે. રેિાએ સુંર્ોર્થી માથુું હલાવ્યુું. 
વિહાનને જમાડર્ા રે્ બોલી પડી હિે ર્ો વિહાનભાઈ મોટા ભાઈ બનશે. રાખડી બાુંર્િા 
િાળી બહને આિશે. 

ટીિી જોર્ા સશુીલના કાન ર્મક્ા શુું કહ ેછે રેિા 
રેિા એ શરમાઈ નજર નીર્ી ઢાળી હજી કન્ફમચ નથી. સાુંજના જ ડોક્ટર પાસે જઈ આવુું 
છું. 
જો કન્ફમચ થાય ર્ો રે્નો ર્રર્ વનકાલ કરજે. િર્ારે મોડુું થાય રે્ પહલેા.&quot;.શુું 
બોલે છે સશુીલ..રેિા રે્ની સામે જોઈ રહી અરે ગાુંડી..પહલેે ખોળે દીકરો ર્ો આપી 
દીર્ો ઈશ્વરે..બીજુ ું શુું જોઈએ હિે,સરુ્ીર.. એક દીકરી ર્ો જોઈએ ને..વિહાનને રાખડી 
બાુંર્નારી. 
શુું રાખડી રાખડી કરે છે.સશુીલ રે્ના અસલી વમજાજમાું આિી ગયો.ર્મારા બૈરાની 
બદુ્ધિ ર્ો બસપાનીએ..આિા છીછરા વિર્ાર જ કરો. લાુંબા ગાળાની દૃસ્ષ્ટ જ નહી 



ર્મારી...દીકરી એટલે લાયાબીલીટી..પહલેા 
ભણાિો..ગણાિો ને પછી િળાિો..જમાઈના માું બાપ પાસે નાક રગડો. દીકરીના માું 
બાપનુું સ્ટેટસ નીચુું કહિેાય એ ર્ને ખબર નથી. ? આખી જીન્દગી માથુું ઉચુું રાખીને 
ફયો છું. આિી માથાકટૂમાું પડવુું જ શુું કામ જોઈએ..એક દીકરો બસ છે. 
રે્ને જ સારુું  વશક્ષણ આપી મોટો કર ને. અને આ દીકરી..દીકરીનો વિર્ાર ર્ારા સડેલા 
ભેજાુંમાુંથી કાઢી નાખ. 

રેિા સ્ર્બ્ર્ બની સાુંભળી રહી.પેલો પાર્ળો ર્ાર િચ્રે્ જ ઝાટકા સાથે તટૂી 
ગયો..આંખોમાુંથી અશ્રનુી ર્ાર િહી રહી.. 
બસ આ બૈરાઓની આ જ ર્કલીફ..કઈક કહો એટલે પલપચલયા પાડી નાખિાના 
રીમોટ ફગાિી સશુીલ બહાર 

નીકળી ગયો. 
કેટલી આસાનીથી બહાર નીકળી શકે છે આ..એકિીસમી સદીમાું આંિા છીછરા વિર્ારો 
? પેલા બેટી બર્ાિો..બેટી પઢાિો િાળા ર્ો માથે હાથ દઈને રોર્ા હશે..આને સમજાિે 
કોણ.. પોર્ાનુું િાક્ જ ધ્રિુ...રે્નાથી વિરુિ ર્ો જિાય જ 

નહીં. આનુું નામ સશુીલ પાડ્ુું કોણે..? જે પોર્ાની પત્નીની..આિનારી દીકરીની 
ઈજ્જર્ ના કરે રે્ને સશુીલ કહિેાય..? 

એ પણ ર્ો રેિા છે..એ ક્ા નદીની જેમ ખળખળ િહી શકે છે.? મકુ્ર્.... બુંને કાુંઠાને 
સમિૃ કરર્ી નદી..રે્ ર્ો એક ખાબોચર્યુું બનીને રહી ગઈ છે. પવર્ કહ ેએટલુું અને પવર્ 
કહ,ે રે્વ ુજ પાણી નથી પીવુું પડત ુું..? 

પણ આમ માથા પર પોર્ાનો હુકમૂ ઠોકિાનો ઈજારો આમને આપ્યો કોણે.? રેિાના 
મનમાું આક્રોશનો િાદળ ઘમુરાઈ રહ્યો.બસ આ િાદળ આમજ ઘમુરાર્ો રહશેે..બહુ હશે 
ર્ો ઝીણી ર્ારે આંખો િાટે િહી નીકળશે.બાકી િુંટોળીયાની જેમ બધુું ર્હસનહસ 
કરિાની ર્ાકાર્ આનામાું નથી. 
ઓહફસે જર્ા જર્ા સશુીલ જાણે હુકુમ કરર્ો ગયો. સાુંજના ડોક્ટર પાસે જઈ આિજે. 

ર્ો ર્મે ર્ાલોને..ર્મે કહોને ડોક્ટરને કે અમારે આ બાળક નથી જોત ુું..કહો કારણ 



એને..પણ ર્મારે ર્ો જ્યાું ખરાબથિાનુું હોય ત્યાું સ્ત્રીને હમેશાું આગળ કરી દેિાની..રેિા 
કઈ સ્પષ્ટ કહ ેરે્ પહલેા: મારે આજે મીટીંગ છે..મોડુ થશે. 
જમિાનો પણ નથી,દરિાજો ફુંગોળી રે્ ગયો. ફુંગોળાર્ા દરિાજાનો અિાજ રે્ના 
કાનમાું િાગર્ો રહ્યો.. 
મમ્મી..મમ્મી:ઘરમાું પ્રિેશી કે વિહાન િળગી પડયો,બેન, બહુ િાર લગાડી.વિહાન 
ક્ારનો યાદ કરે છે.હિે ર્ો સુંભાળિો ભારે હર્ો. સારુું  થયુું ર્મે આિી ગયા.. મને પણ 
મોડુ થાય છે. 

હા, થોડુું મોડુ થઈ ગયુું.વિહાનને રે્ડી થાકેલી રેિા સોફા પર બેઠી. વિહાનને ચમુીથી 
નિડાિી દીર્ો. અકારણ રે્ને િળગી પડી હૈયા સરસો ર્ાુંપ્યો..ત ુું મળ્યો એ પણ બહુ છે 
દીકરા . 
જયા પાણી લઈને આિી. બેન, શાક સમારી રાખ્યુું છે. પરોઠાુંનો લોટ બાુંર્ી રાખ્યો છે. 
ર્મે કહો ર્ો શાક િઘારી નાખુું? 

ના..ના..જયા..ર્ને મોડુ થાય છે. ત ુું જા. કશો િાુંર્ો નહી. એક હદિસ મોડી જઈશ. બેન, 

ર્મારી ર્ચબયર્ સારી નથી લાગર્ી. કહો ર્ો િઘારી દઉં ? 

કેટલી કાળજીથી આ સ્ત્રી એની ર્ચબયર્ની પચૃ્છા કરર્ી હર્ી. આિી સશુીલ કરશે..? 

મોડો મોડો આિશે ને પછી હથોડા જેિાું શબ્દો..ડોક્ટર પાસે જઈ આિી.?...એના 
મનપર પડેલા ઘાિને જોઈ શકશે.? એક સ્ત્રીનુું શરીર કેવુું  વછન્નચભન્ન થિા જઈ રહ્ુું 
છે.રે્ રે્ને સમજાશે..? કદાર્ કઈ બોલી..ર્ો કહશેે...બી પે્રક્ટીકલ..ર્મે સ્ત્રીઓ ર્ો 
બસ..કેમ 

જાણે સ્ત્રીનુું અક્સ્ર્ત્િ જ ના હોય.. 
રેિાને થયુું,મોટેથી બમૂ પાડે કહ.ે.આ ર્રા પરથી સ્ત્રીઓનુું અક્સ્ર્ત્િ જ ભસૂી નાખો. ઓ 
મખૂાચઓ..પછી જૂઓ ર્મારા અક્સ્ર્ત્િનુું શુું થાય છે...રે આિા ગાુંડા વિર્ારો..આ 
વિર્ારોથી કઈ થઈ શકિાનુું નથી. જયા જિાબની રાહ જોર્ી સામે 

ઉભી હર્ી.. 
સારુું , જો ર્ને મોડુ ના થત ુું હોય ર્ો શાક િઘારી દે.અને જો,.. િર્ારે બનાિજે. ર્ારા િર 



માટે અહીંથી લેર્ી જજે. 
ર્ારે ઘરે જઈને રાુંર્વુું નહીં,પીટયો િર જયા બબડર્ી રસોડામાું ગઈ. 
કેમ શુું થયુું..પાછું શુું કયુું રે્ને? 

 બેન, મેં ર્ો એને ર્કેલી માયો ઘર માુંથી ,અલી કેમ. હજુ બે હદિસ પહલેા ર્ો ઘરે 
નોર્ો આવ્યો રે્ રડર્ી હર્ી ને આજે શુું થયુું.? 

અરે બેન...િરનો માર સહન થાય પણ કાળજા પર ડામ સહન ન થાય. બેન કેટલે દાડ ે
મને સારા હદિસો રહ્યા. એમાું પાછો રે્ મઓૂ કહરે્ો હર્ો.. પડાિી નાખ. આપણે છોકરા 
કેમ કરી ઉછેરશુું..ખાિાને ર્ાન નથી, રે્ છોકરા શુું કરિા છે..રે્ કમાયે ને..નોર્ા છોકરા 
જોર્ા ર્ો પરણયો હુું કામ..?કહ ેછે...જે છોકરી આિશે ર્ો નરી પળોજણ. ર્ારે શાની 
પળોજણ...? કમાઈને લાવુું છું હુું....ને ત ુું દારૂમાું બધુું ઉડાિી મારે..દીકરી આિે ર્ો હોંશે 
િર્ાિીશ. મેનર્ કરી રે્ને મોટી દાકર્ર બનાિીશ..બેન..રૂઆબ જાડી હાથ ઉપાડર્ો 
હર્ો..મેં કહ્ુું ..હિે ર્ો ત ુું જ મને જોઈએ નહીં...બેન મેં ર્ો રે્ને ર્ગેડી 
મેલ્યો..જેટલુું એના માટે કરો માથા પર ર્ડે..પછી સહન કરિાની કોઈ લીમટ ખરી કે 
નહીં.? 

એક ઝટકો લાગયો રેિાને..આિો વિર્ાર મને ના આવ્યો..એમ.એ.િીથ 
સાઈકોલોજી..ભણર્ર ફક્ર્ પસુ્ર્કો સરુ્ી સીવમર્ રાખિાનુું..? એના કરર્ા અભણ 
સારા...રે્ને વિહાનને નીરે્ ઉર્ાયો પસચમાુંથી ગોળીઓ કાઢી ડસ્ટબીનમાું પર્રાિી 
દીર્ી..એકદમથી જયાને ભેંટી પડી,જયા ..જયા...ત ુું ર્ો મારી ગરુૂ છે. 

નદીની એક પાર્ળી ર્ાર ભય-મકુ્ર્ થઈ િહી રહી.. 
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20- કબલૂાર્ 
હુું જાઉં છું. હુંમેશ માટે...  
આજે ત ુું ઓહફસના કામે બહારગામ જઈ રહ્યો છે ત્યારે ર્ારી બેગમાું આ પત્ર મકુૂું છું 
જેથી ત ુું આ િાુંરે્ ત્યારે આપણે દૂર હોઈએ. મારામાું એટલી હહિંમર્ નથી કે ત ુું અહીં હોય 
અને હુું જઈ શકુું..  
બીજા કોઈ સુંજોગોમાું આ િાર્ કેિી હાસ્યાસ્પદ લાગે નહીં.એક ઘરમાું, એક રૂમમાું 
રહરે્ાું હોિા છર્ાું પત્ર લખીને િાર્ કરિાનો વિર્ાર માત્ર પણ ‘િૉટ ર્ હલે’ જેિો લાગે. 
પણ આજે આ વસિાય કોઈ ઉપાય નથી. આજે મારે આ કહવે ુું જ રહ્ુું...  
આમ ર્ો કામના નામે આપણે એકબીજાથી દૂર ર્ો રહિેા જ લાગયા છીએ પણ મનથી 
પણ સાથે નથી રહ્યાનો સ્િીકાર હિે કરિો રહ્યો. હિે ર્ો સાથે હોઈએ ત્યારે જે રીરે્ સાથે 
હોઈએ છીએ એ એક જૂના રુહટનને લીરે્ સહજ િર્ચનમાું આિી જાય છે પણ લાગણીનો 
સ્પશચ મનને ક્ાું થાય છે.  
હા! હુું જાઉં છું. હુંમેશ માટે...  
આટલુું િાુંર્ર્ા સરુ્ીમાું જ આરિ ડગમગી ગયો. એના હાથમાુંથી પત્ર સરી ગયો.. 
આગળ માનસીએ શુું લખ્યુું હશે એનો અંદાજો પણ આિી ગયો..  
ઓહ! માનસી જાણી ગઈ છે િાર્?  
આરિ ર્ો જાણે માનસી પત્રમાુંથી સામે આિી ગઈ હોય અને એની સાથે િાર્ કરર્ો 
હોય એમ સ્િગર્ જ બોલિા લાગયો... ‘સૉરી માનસી! હુું.. હુું છેલ્લા બે િર્ચથી ર્ને 
કહિેા માુંગર્ો હર્ો. ર્ારી પાસે કબલૂાર્ કરિા માુંગર્ો હર્ો.. પણ કઈ રીરે્ િાર્ મકુૂું...  
કબલૂાર્ કરિી એ સહજ નથી હોત ુું... સૌ પ્રથમ ર્ો અહમ નડ.ે..  
એને ગળિા રૈ્યાર થઈ જઈએ ર્ોય કબલૂાર્ને ર્ોકલેટનુું પડ લગાડી િાર્ કરીએ.. કે 
પછી સફાઈની શક્ એટલી દલીલો રૈ્યાર રાખીને.... પોર્ાને સહાનભુવૂર્ના કઠેડામાું 
ઊભા રાખી સમક્ષ થઈએ...  
પણ ...  



નગન કબલૂાર્!  
એક ડર ... એક અણગમર્ી રૈ્યારી... સહન નહીં થાય એિી ક્સ્થવર્ ...   
આ બર્ી જ હકીકર્ને સામે આિી જર્ી અને ર્ને કહી ન શક્ો..   
પણ ર્ને કેિી રીરે્ ખબર પડી આ િાર્ની... ?  
િીસ િર્ચથી આપણે સાથે છીએ. એકમેકને સમજીને જીિર્ા રહ્યાું છીએ છર્ાુંય મનાલી 
મારી જજિંદગીમાું આિી ગઈ. હુું એને રોકુું કે ખદુને અટકાવુું એ પહલેાું ર્ો એ મારા 
અક્સ્ર્ત્િમાું જ જાણે સમાઈ ગઈ. મનાલી વિના જીિવુું એ હિે મારા માટે શક્ નહોત ુું 
અને ... અને ર્ારી પાસે કઈ રીરે્ કબલૂ કરુું એ સમજાતુું નહોત ુું.  
પણ હિે જ્યારે આ િાર્ ર્ારી સામે છર્ી થઈ ગઈ છે ર્ો ત ુું ... ત ુું મારા સખુ ખાર્ર 
મારાથી અલગ થાય છે... ઘર છોડીને જાય છે? ર્ેં આટલી આસાનીથી મને સમજી 
લીર્ો.. સ્િીકારી લીર્ો? ઓહ! માનસી શુું કહુું ર્ને. આટલી સરળર્ાથી કોઈ કેિી રીરે્ 
સુંબુંર્ોમાું જીિી શકે?  
ર્ારી સાથે આમ ર્ો જીિનમાું બધુું જ બરાબર હત ુું અને છર્ાુંય જીિનમાું િળાુંક આિી 
ગયો... એિો િળાુંક જ્યાુંથી પાછળ નજર કરી ર્ો ર્ારી સાથેનુું િીર્ાિેલુું સખુ ઝાુંખ ુું ને 
દૂર દૂર લાગયુું ને આગળ... આગળ મનાલી સાથેના નિા રસ્ર્ા, નિા સુંબુંર્ો ખીલર્ાું... 
મહકેર્ાું...લાગયા. આિો સમય ક્ારે ઘેરી િળ્યો ખબર ન પડી.’ 
ત્યાુંજ રીંગ િાગી અને આરિ વિર્ારોમાુંથી બહાર આવ્યો. મોબાઇલના સ્ક્રીન પર 
ક્લાયુંટનુું નામ જોઈ આરિે સ્િસ્થર્ા ઊભી કરી ફોન હરસીિ કયો. એમણે આરિને 
અહીં પહોંર્િામાું કોઈ ર્કલીફ ર્ો નહોર્ી થઈ ને અને ઓહફસમાું મળીએ જેિી બે ત્રણ 
ઔપર્ાહરક િાર્ો કરી. એમની સાથે િાર્ કરર્ાું કરર્ાું િાુંકા િળી નીરે્ પડી ગયેલા 
પત્રને ઊંર્કી આરિે શટચના ખીસામાું મકૂી દીર્ો.  
મમ્મી-પપ્પાને પહરક્સ્થવર્ સમજાિી શકાશે. આજ સરુ્ી એમણે આરિના દરેક વનણચયને 
સુંમવર્ આપી છે. એવુું નહહ કે એમની આંખોમાું સિાલ ન હોય પણ આરિની એની 
પોર્ાની જજિંદગી છે એનો સ્િીકાર એમના અક્સ્ર્ત્િમાું હોય જ. પણ આજનો વનણચય ... 
એ લોકો આ વનણચયને માની લેશે પણ સ્િીકારી શકશે ખરા? આરિને સમજાતુું નહોત ુું. 



એક ર્રફ જે િાર્ માનસીને કહિેી જરૂરી હર્ી એ િાર્ ખલુી ગયાનો હાશકારો પણ 
હર્ો જ. પણ જે રીરે્ માનસીએ આ િાર્ને આમ સરળ બનાિી લીર્ી એ પણ ખ ૂુંચ્યુું.  
આરિે માનસીને ફોન કયો. સામા છેડે માનસી પણ ચપૂ હર્ી અને આ છેડે આરિ પણ 
શબ્દો ગોઠિિામાું અસમથચ રહ્યો. આખરે આરિે બોલવુું જ રહ્ુું. માનસીએ ર્ો પત્રમાું 
બોલી લીધુું હત ુું.  
‘માનસી... હુું આિી જાઉં પછી િાર્ કરીએ?’ આરિે ર્ીરેથી શરૂઆર્ કરી.  
‘ના આરિ! નહીં ફાિે. હુું આજે જ જાઉં છું. મમ્મીપપ્પાને ત ુું કહી દેજે. મારાથી નહીં 
કહિેાય.’ માનસીએ ફોન કટ કયો. માનસી ઉર્ાિળમાું હર્ી કે િાર્ કરિા જ નહોર્ી 
માુંગર્ી?  
મોબાઇલમાું મેસેજ હરિંગ આિી. ‘સોરી આરિ. આપણે ફરી મળીને િાર્ કરીશુું. આજે 
િાર્ કરિી પણ નહીં ફાિે.’ માનસીએ મેસેજ કયો હર્ો. 
માનસી આજે જ જાય છે... િીસ િર્ચનો અમારો સુંબુંર્ એક સમય પિેૂ ખર્મ ભલે થઈ 
ગયો હર્ો પણ આ રીરે્ એનો અંર્ જાહરે થશે એ નહોર્ી ખબર.  
આરિને સમજ ન પડી કે મમ્મી-પપ્પા પાસે કઈ રીરે્ આ િાર્ મકેૂ. છર્ાુંય કહવે ુું ર્ો 
પડશે જ. એણે મમ્મીને ફોન કયો.  
આરિ. પહોંર્ી ગયો? સામા છેડે અરૂણાબહનેનો અિાજ સાુંભળી આરિ મમ્મીને એટલુું 
જ કહી શક્ો...  
મમ્મી... માનસી આજે જાય છે.  
અરૂણાબહનેે કહ્ુું... હા. ભલે.  
આરિને મમ્મીની આ સાદી ‘હા’ પછી િાર્ની હકીકર્ કહિેી જ રહી. એણે ટૂુંકમાું અને 
ઝડપથી િાર્ કરી.... અરૂણાબહને અને રોહહર્ સ્ર્બ્ર્ થઈ ગયા. આરિ શુું કહી રહ્યો 
હર્ો? એ અને માનસી છૂટા પડી રહ્યા હર્ા?  
આરિના ફોન આવ્યાને બે કલાક થઈ ગયા હર્ા. અરૂણાબહને અને રોહહર્ ચપૂ થઈ 
ગયા હર્ા. પોર્ાનાું જ ઘરમાું જાણે અજાણયા લોકો િચ્રે્ ફેંકાઈ ગયા હોય એવુું લાગયુું 
હત ુું.  



િીસ િર્ચ. આરિ અને માનસીના લગનને િીસ િર્ચ થયા. માનસી અને આરિ ખશુ 
હર્ા. બુંનેની પોર્ાની જજિંદગી હર્ી. બુંનેને પોર્ાના કાયચકે્ષત્રમાું આગળ િર્િાની ઇચ્છા 
હર્ી. આ માટે અરૂણાબહને અને રોહહરે્ હુંમેશા આરિ અને માનસીને પોર્ાનો સુંપણૂચ 
સાથ આપ્યો હર્ો. 
લગનના શરૂઆર્ના િર્ોમાું જ આરિ અને માનસીએ સહહયારો વનણચય લઈને અરૂણા 
અને રોહહર્ને કહ્ુું હત ુું કે એ લોકો બાળક નથી કરિા માુંગર્ા ત્યારે ‘શા માટે’ ના 
સિાલના જિાબમાું પણ એમણે એ જ કારણ આપ્યુું કે એ લોકો કામના કલાકો સાથે 
બાળક નથી જોડિા માુંગર્ા. અને પોર્ાના બાળકોને સાથ આપિા અરૂણા અને રોહહરે્ 
એમને આ જ રીરે્ સ્િીકારી લીર્ાું હર્ા. એમણે ર્ો આરિના લગન સમયે જ નક્કી કયુું 
હત ુું કે આપણે આપણા બાળકોના દરેક વનણચયમાું સાથ આપશુું. પછી ભલે આપણી 
સમજમાું એમનો વનણચય સમજાય કે ના સમજાય. પણ આપણો સાથ એમને સમજાિો 
જોઈએ. એમની જજિંદગીમાું દખલ નહીં કરીએ.  
અને આજે... ‘મા! અમે અલગ થઈએ છીએ એટલે માનસી આજે જાય છે. બાકીની િાર્ો 
હુું આિીને કહીશ. ર્મે એને જર્ી રોકર્ાું નહીં.’ આિી િાર્ો કરી આરિ અને માનસીએ 
એમનો સાથ ઇચ્છયો હર્ો... પોર્ાનાઓને સાથ આપિો આટલો અઘરો પણ હોઈ શકે.. 
બાળકોને સ્િર્ુંત્ર જીિન બક્ષવુું એની આિી બાજુ પણ હોઈ શકે એવુું ક્ાું વિર્ાયુું હત ુું..  
અરૂણાબહનેની નજરમાું વિરે્લા િર્ોનો સમય હરિાઇન્ડ થિા લાગયો...  ઘરમાું આમ 
ર્ો બધુું બરાબર ર્ાલત ુું હત ુું. કામના સમય પછી બુંને જો સાથે હોય ર્ો... સાથે કોફી 
પીર્ા... જમર્ાું.. લોંગ ડ્રાઇિ પર જર્ા... પે્રમ કરર્ાું... એકબીજાની િાર્ો સાુંભળર્ા... 
પણ પછી પ્રમોશન મળર્ા ગયા. ઘરની બહાર રહિેાનુું િર્ત ુું ગયુું. ક્ારેક આરિ 
કામથી બહારગામ હોય ને પાછો ફરે ત્યારે માનસી બહારગામ નીકળી ગઈ હોય એવુું 
પણ બનતુું. બલ્કે એવુું િારુંિાર બનતુું. ર્ીરે ર્ીરે સાથે રહિેાનો સમય ઓછો થર્ો જર્ો 
હર્ો. પણ એનુું સ્િરૂપ આમ સામે આિશે એ કોણે ર્ાયુું હત ુું ?  
અરૂણાબહને કોફીનો મગ લઈ માનસીની રૂમ પાસે આવ્યા. અર્ખલુ્લા બારણાુંમાુંથી 
અંદરની હહલર્ાલ સહજેસાજ દેખાઈ આિર્ી હર્ી. માનસી દરિાજાને પીઠ કરીને 



ખલુ્લા કબાટમાુંથી કપડાું કાઢી રહી હર્ી. બીજી ક્ષણે એ ડાબી ર્રફ આગળ િર્ી અને 
દેખાર્ી બુંર્ થઈ ગઈ. હિે ફક્ર્ ખલુ્લો કબાટ દેખાર્ો હર્ો. અરૂણાબહનેની નજરમાું ન 
દેખાત ુું દૃષ્ય પણ સ્પષ્ટ દેખાયુું. માનસી આગળ િર્ીને પલુંગ ર્રફ ગઈ અને ત્યાું 
મકેૂલી બેગમાું કપડાું મકૂર્ી માનસીની પણ એમણે કલ્પના કરી લીર્ી.  
બારણે ટકોરા મારિાની જરૂર નહોર્ી. આમ પણ એમના ઘરમાું અર્ખલુ્લા બારણાું પર 
ટકોરા મારિાની પ્રથા બની જ નહીં. માનસી સાથેનો એમનો સુંબુંર્ લાગણીથી સભર જ 
રહલેો એટલે આિી ઔપર્ાહરકર્ા આ િીસ િર્ચમાું ક્ારેય એમની િચ્રે્ આિી 
નહોર્ી. અરૂણાબહને અંદર આવ્યા. હિે આ રૂમ આખે આખો એમની નજરમાું ખલુ્લો 
હર્ો. પલુંગ પર કપડાુંઓનો ઢગ ફેલાયેલો હર્ો. કબાટ ખલુ્લો હર્ો. માનસી પોર્ાની 
બેગ ગોઠિી રહી હર્ી.  
કાુંઈ મદદ કરાવુું? અરૂણાબહનેે રૂમમાું આિીને ર્ીમા અિાજે પછૂ્ુું.  
હું? અર્ાનક મા નો અિાજ સાુંભળી માનસી ર્ોંકી.  
અરૂણાબહનેે માનસી સામે કોફીનો મગ ર્યો.  
માનસીએ કોફીનો મગ હાથમાું લઈ લીર્ો અને પલુંગની ર્ાર પર બેસી ગઈ.  
અરૂણાબહનેે પછૂિા ખાર્ર પ્રશ્ન નહોર્ો પછૂયો છર્ાુંય એનો જિાબ ન માનસીએ 
આપ્યો અને ન અરૂણાબહનેે ફરી એ િાર્ કાઢી. માનસીએ નોંર્ કરી કે મા! પોર્ાનો 
કોફીનો મગ સાથે નહોર્ા લાવ્યા. શા માટે નહોર્ા લાવ્યા? એણે પછૂ્ુું નહીં. બુંને 
સ્ત્રીઓએ જાણે નક્કી કરી લીધુું હત ુું કે સિાલો ભલે આવ્યા કરે. ખાલી જગયાને ભરિી 
નથી. માનસી કોફી પીર્ી રહી. એની નજર કોફીના મગ પર ત્રાટક કરી રહી હર્ી. અને 
અરૂણાબહને કોફીનો મગ માનસીને આપી દીર્ા બાદ પોર્ાની હથેળીના ખાલીપણાને 
અનભુિર્ાું ત્યાું જ ઊભા રહ્યા.    
એસીની ઠુંડક રૂમની હિાને ર્ો અનકુળૂ કરર્ી હર્ી પણ મનની અકળામણનુું શુું? 
માનસીએ કોફી પીને ઊભા થઈ મગ સાઇડ ટેબલ પર મકૂી દીર્ો. કોફીનો ખાલી મગ 
લેિા સહજે આગળ િરે્લા અરૂણાબહનેના હાથ હિે જાણે હુંમેશ માટે ખાલી રહી ગયા.  
માનસી ફરી પોર્ાનુું કામ આટોપિામાું લાગી. બે બેગ ર્ો ભરાઈ ગઈ હર્ી. એણે ત્રીજી 



બેગ ભરિા માટે ઉપાડીને પલુંગ પર મકૂી. અરૂણાબહને ત્યાું જ પલુંગની ર્ાર પર 
માનસીએ ખાલી કરેલી જગયા પર બેઠા.   
થોડીકિારની ચપૂકીદી પછી અરૂણાબહનેે ફરી પહલે કરી. પલુંગ પર એ થોડા સરખા 
બેઠા અને માનસીએ હમણાું જ કબાટમાુંથી સાડીઓનો ઢગ લાિી પલુંગ પર મકૂ્ો હર્ો 
એમાુંથી એક પછી એક સાડી લઈ સરખી ઘડીમાું એને આપિા લાગયા. માનસી પણ 
ચપૂર્ાપ એમના હાથમાુંથી સાડી લઈ બેગમાું ગોઠિિા લાગી. અરૂણાબહને પોર્ાના 
હાથમાું જેિી સાડી લેર્ાું એ જ ક્ષણે એ સાડી સાથેની અમકુ ર્મકુ યાદ પણ એમને 
આિી જર્ી અને માનસીના હાથમાું સાડી મકૂર્ાું એ યાદ પણ જાણે િીટો િાળીને એને 
આપી દેર્ાું હર્ા. સામે માનસી બેગમાું એ સાડી મકૂીને ઘડીની સપાટી પર હાથ ફેરિી 
સરખી કરિાના બહાને જાણે એ યાદની રજને હટાિી દેર્ી હર્ી.  
આખરે બધુું પેહકિંગ થઈ ગયુું. જરઝિેરાર્ બર્ો દાગીનો પણ બેગમાું મકૂાઈ ગયો. હિે 
આ રૂમમાું માનસીએ કાુંઈ જ કરિાનુું નહોત ુું રહ્ુું. બુંને સ્ત્રીઓ બહાર નીકળર્ાું જ આખો 
રૂમ જાણે ખાલી થઈ ગયો. બધુું જ બેગમાું બુંર્ અને રહી ગયુું માત્ર રાર્રર્ીલુું, હદિાલો 
અને સ્ત્રી િગરના પરુુર્નો સામાન.  
હોલમાું રોહહર્ ચપૂર્ાપ વસગરેટ ફૂુંકી રહ્યા હર્ા પપ્પાને ‘વસગરેટ મકૂી દો’ કહિેા 
માનસીના હોઠ ર્ો ખલૂ્યા પણ અિાજને ગળાની અંદર જ ઉર્ારી દીર્ો. રોહહર્ને પણ 
ખ્યાલ આવ્યો કે હિે મીઠો ગસુ્સો કાને નથી પડિાનો. એણે એશ િેમાું બળર્ી વસગરેટને 
ઓલિિા કુંઈક િધ ુજોરથી મસળી.  
માનસીના મોબાઇલની હરિંગ િાગી. માનસીએ ફોન હરસીિ કરર્ાું કહ્ુું, “હાું. આપ ઐસા 
કરીએ ટેક્સી ગેટ મેં અંદર લે આઈએ. સામાન રખના હૈ. મૈં સામાન લે કર આર્ી હ ૂૂઁ.” 
ર્ો માનસી ખરે જ એમનાથી છૂટી પડી રહી હર્ી. ‘હજી કુંઈક બદલાશે’ એિી અપેક્ષાનો 
અિકાશ હિે આ ક્ષણે પરૂો થયો. હિે સિાલ પણ નહોર્ાું કરિાના.  
પાુંર્ પગથી જ ઉર્રિાની હર્ી છર્ાુંય આટલુું ઉર્રર્ાું બર્ાનો શ્વાસ ભારે થઈ ગયો. 
ટેક્સીમાું સામાન ગોઠિાઈ ગયો. માનસીએ રોહહર્ અને અરૂણા ર્રફ ફરી હાથ જોડયા. 
ના! એ પગે ન લાગી અને ન મા ને ગળે િળગી.  ગોગલ્સ પહરેી ટેક્સીમાું બેસી ગઈ. 



જર્ી રહલેી ટેક્સી ર્રફના રસ્ર્ાને એક નજરે જોઈ રહલેાું અરૂણાબહનેને રોહહરે્ 
પોર્ાની નજીક લીર્ી અને બુંને પગથી પર મૌન બેસી રહ્યા. સાુંજ... રાર્માું ફેરિાર્ી 
ગઈ.  
અરૂણા રોહહર્ને પછૂી રહી.. શુું થયુું હશે? રોહહર્ પાસે પણ ક્ાું કોઈ જિાબ હર્ો એ 
પણ વસગરેટના ધમુાડામાું આ સિાલનો જિાબ ફુંફોસી રહ્યો હર્ો... અંદર રૂમમાું 
હદિાલ પર સમય લટકી રહ્યો હર્ો. એને પણ નહોત ુું સમજાતુું કે આ શુું થઈ રહ્ુું હત ુું... 
બર્ી સખુની ક્ષણો પરૂી થઈ ગઈ હર્ી. અને હિે પછીની નિી ક્ષણો કદાર્ ભયુંકર 
હર્ી..  
ગોગલ્સ પહરેી માનસીએ મા ને પપ્પાથી પોર્ાની નજર ર્ો બર્ાિી લીર્ી. પણ 
એમની સામે આમ ર્રાર નીકળી જવુું એના માટે ખબૂ આકરુું થઈ ગયુું હત ુું. પણ જવુું 
જરૂરી હત ુું. ઘરનો રસ્ર્ો દૂર દૂર થર્ો ગયો. એણે એક વનરાુંર્નો શ્વાસ લીર્ો. આખરે એ 
વનણચય લઈ શકી. હડિોસચના પેપસચ બનાિિા માટે એણે આરિને મેસેજ કરી દીર્ો. 
આરિને આજે સખર્ કામ રહ્ુું. હમણાું જ એ હોટલના રૂમમાું પાછો ફયો હર્ો. એનુું મન 
જાણતુું હત ુું કે આજે એણે કઈ રીરે્ સ્િસ્થર્ા બર્ાિી હર્ી અને કામ પર્ાવ્યા હર્ા. 
માનસીનો મેસેજ આિર્ાું જ એણે ફરી માનસીને િાુંર્િા શટચના ખીસામાુંથી પત્ર 
કાઢયો...  
આજે ત ુું ઓહફસના કામે બહારગામ જઈ રહ્યો છે ત્યારે ર્ારી બેગમાું આ કબલૂાર્નો પત્ર 
મકુૂું છું જેથી ત ુું આ િાુંરે્ ત્યારે આપણે દૂર હોઈએ. મારામાું એટલી હહિંમર્ નથી કે ત ુું 
અહીં હોય અને હુું જઈ શકુું..  
હા! હુું જાઉં છું. હુંમેશ માટે...  
હુું.. હુું છેલ્લા બે િર્ચથી ર્ને કહિેા માુંગર્ી હર્ી પણ કઈ રીરે્ િાર્ મકુૂું...  
િીસ િર્ચથી આપણે સાથે છીએ. એકમેકને સમજીને જીિર્ા રહ્યાું છીએ છર્ાુંય મનજીર્ 
મારી જજિંદગીમાું આિી ગયો. હુું ખદુને મનજીર્ ર્રફ આગળ િર્ર્ાું રોકી ન શકી. 
મનજીર્ િગર જીિવુું હિે મારા માટે શક્ નહોત ુું અને ... અને ર્ને કેમ કરી કહુું એ 
સમજાતુું જ નહોત ુું.....  



આરિના હાથમાુંથી ફરી એક િાર પત્ર સરી ગયો...  
 
    ***************************************************** 
 

21-ન જાણયુું જાનકી નાથે..... 
 
હાટચ  સર્જન એન્ડીની રાહમાું અિવનની આંખો અને કાન ડ્રાઈિિે પર છેલ્લા બે કલાકથી 
થીજ્યાું હર્ા. 
વનવવૃત્ત પછી રે્ લુંડન નોથચમાું આિેલી હરેફીલ્ડ હાટચ  હોસ્પીટલમાું જરૂર હોય ત્યારે નાના 
ઓપેરશન 

કરિા જર્ો. કારનુું બારણુું ખોલર્ાુંજ એણે શોન અને સસુનને ઘરમાું દાખલ થર્ાું જોયા. 
સ્કલૂના િર્ોના હદલોજાન દોસ્ર્ો અિવન અને એન્ડીના હ્રદયની વનકટર્ામાું ઊગર્ી 
પે્રમની કળી 
કોલેજના ત્રીજા િર્ચમાું પષુ્પમાું પાુંગરિા લાગી. અિવન છેલ્લા કોલેજના િર્ચની 
પહરક્ષાના પહરણામથી 
થોડી વિહિળ હર્ી ત્યાું રે્ના મોબાઈલે બઝ કયુું. 
મોબાઈલ પર એન્ડીના ફોટાને જોઈ એણે ત્િરાએ ફોન લીર્ો ‘ હાય એન્ડી, બસ ર્ારા 
ફોનનીજ રાહ 

જોર્ી હર્ી’ પાડોશમાું રહી સાથે ઉછયાચ પછી એન્ડી થોડુું ઘણુું –ના ના ઘણુું ગજુરાર્ી 
સમજર્ો અને 

બોલર્ો. આખા િર્ચની મહનેર્ પછી બને્ન કોલેજ ર્રફથી ગોઠિેલ એક હદિસની 
ફ્રાુંસની િીપમાું જિા 
ર્ત્પર હર્ાું. 
ઇંગ્ગલશ રે્નલમાું સરર્ા લાઇનરની ડેક પર સમદુ્રની લહરેો વનરખર્ા બુંને મૌન 
િાર્ાનો સુંિાદ કરર્ાું 



હર્ા. બને્નને એકબીજા ર્રફના પે્રમનો એકરાર કરિો હર્ો પણ શબ્દો બહાર નીકળર્ા 
ના હર્ા. છેિટે 

ખર્કાર્ાું એન્ડી ના મોમાુંથી શબ્દો સરી પડયા. ’અિવન આઈ લિ ય ુિેરી મર્’. 

પોર્ાના ઘ ૂુંટણ પર 

બેસર્ાું, એણે ઝળહળર્ી િીંટી સાથે નાનકડુું બોક્સ ખોલીને ર્યુું. 
કેટલાય સમયથી આશા રાખેલ ઘડી પોર્ાની સમક્ષ થર્ાું હર્ાચશ્રયમાું અિાક અિવન 
ક્ષચણક બોક્સ સામે 

ર્ો ક્ષચણક એન્ડી સામે ર્ાકર્ાું બોલી ‘આઈ લિ ય ુટુ એન્ડી’. બટ-- 
.... અને અિનીએ કોલેજ શરૂ કરી ત્યારે એની મમ્મીના કહલેાું શબ્દો યાદ આવ્યા ‘જો 
અિવન આપણી 
જાર્, ર્ામડી, રહણેીકરણી ગોરા લોકોથી જુદાું. ર્ારે હિે એન્ડીની દોસ્ર્ી ઓછી કરિી 
જોઈએ’. 

પણ --- હરિંગનો ક્સ્િકાર કયાચ વિના રે્ ન રહી શકી. 
અિવન સાથે યગુાુંડાની સ્થાિર જ ુંગમ વમલકર્ છોડી, ઈદી અવમનના હુકમથી િખાના 
માયાચ નરેશભાઇ 

અને એમના પત્ની વમર્ા બેનને રાર્ોરાર્ દેશ છોડી લુંડન ભાગવુું પડ્ુું હત ુું. 
અગમરે્ર્ીથી ગાુંઠની 
મડુી આગળથી લુંડન રિાના કરી હર્ી રે્માુંથી લુંડનના નોથચ િેસ્ટમાું આિેલ 
એજિેરમાું ઘર લઈ નાનો 
ર્ુંર્ો શરૂ કયો. નિા દેશમાું, નિી રીર્ભાર્ અને રહણેીકરણી અપનાિિામાું પાડોશી 
એન્ડીના 
માર્વપર્ાનો ખબૂ મોટો ફાળો હર્ો. . 
અિવનની સુુંદર, ઘાટીલી, શ્યામલ, આકવર્િર્ મખુાકૃવર્, બાલ સહજ વનદોર્ર્ા જોનારની 
આંખમાું િસી 
જર્ી. જાહોજલાલી અને સરુચક્ષર્ િાર્ાિરણમાું ઉછરેલી જજિંદગીમાું અર્ાનક થયેલા 



ફેરફારથી અિવનને 

 

સખર્ આઘાર્ લાગેલો, રે્ લગભગ િાર્ાહીન થઈ ગઈ હર્ી. એન્ડી બાજુમાું રહરે્ો 
હોિાથી બુંને સાથે 

સ્કલેૂ જર્ાું આિર્ા અને એન્ડી એની હુંમેશા સુંભાળ રાખર્ો. થોડા સમયમાુંર્ો બુંને 
હદલોજાન દોસ્ર્ બની 
ગયા અને ભણિાની સાથે બીજી ઈર્ર પ્રવવૃત્તમાું પણ હરીફાઈ કરર્ાું. બારમાની 
પરીક્ષામાું બુંને ટોપ 

ગે્રડ મેળિી લુંડનની નામી યવુનિવસિહટમાું પ્રિેશ મેળવ્યો. 
સગાઈના પ્રવર્ક રૂપ આપેલ િીંટીની હકીકર્ પપ્પા મમ્મીને કઈ રીરે્ કરિી રે્નો ખબૂ 
વિર્ાર કયાચ 
પછી અિવનએ ઈમેલ લખિા લેપટોપ ખોલ્યુું. – 

પ.ૂ મમ્મી, પપ્પા 
ર્મે મને આંગળી પકડી ર્ાલર્ાું શીખવ્યુું, શે્રષ્ટ ભણર્ર અપાવ્યુું, જીિનના સાર્ા અને 
સારા રાહ પર 

ર્ાલર્ા શીખવ્યુું. થોડા સમયમાું હુું ડોક્ટરની પદિી પામીશ. પખુ્ર્ િયે સારા ખોટાનો 
ખ્યાલ હિે હુું 
રાખી શકુછું. મારા વનણચયો પરા વિશ્વાસ રાખી ર્મારા આશીિાચદ અને સમ્મવર્ આપશો 
રે્િી આશા હુું 
રાખછુું. 
ભણિામાું ખબુજ વ્યસ્ર્ હોિાથી મારીને એંડીની હદલોજાન દોસ્ર્ી પે્રમમાું ક્ારે 
પલટાઈ રે્નો અમને 

ખ્યાલ પણ ન રહ્યો. અમે એક બીજાના પરૂક છીએ, એકબીજાના આત્મબળ અને પે્રરણા 
છીએ.આ 

સનુહરા સુંબુંર્ને સગાઈના રૂપમાું બાુંર્ર્ી એંડીએ આપેલ િીંટી મે સ્િીકારી છે. 



િળી મારા હરઝુલ્ટ પછી અમારે છ મહહના માટે કોઈ વિકવસર્ દેશમાું પે્રસ્ક્ટકલ ર્ાલીમ 
લેિાની છે. રે્ 

માટે આપણા ગજુરાર્નુું ઝગહડયા ગામ પસુંદ કયુું છે. ર્ો હુું એકલી જાઉં રે્ના કરર્ાું 
અમે બુંને સાથે 

જઈએ રે્ િર્ારે યોગય છે. ખાસ કરીને લગન કરીને. – 

ર્મારી િહાલી અિવન 

ઈમેઈલ િાુંર્ી નરેશભાઇ ગહરેા વિર્ારમાું ડબૂી ગયા. સામે બેઠેલા વમર્ાબેનની 
નજરમાું આ ફેરફાર 

ર્રર્જ નોંર્ાયો. રે્ ઊઠીને બીજી રૂમમાું જર્ાું રહ્યા. અડર્ા કલાક પછી ‘આંટો મારી 
આવછુું’ કહી જેકેટ 

ર્ડાિી બહાર નીકળી ગયા. 
પાછા આવ્યા ત્યારે વમર્ાબેન પ્રશ્નાથચ ચર્હ્ન ર્હરેા પર ર્રી બારણામાું ઊભા હર્ા. 
નરેશભાઈએ 

વમર્ાબેનને સોફા ર્રફ દોયાચ અને બેસિા ઇશારો કયો. 
‘હિે કહશેો શુું થયછેુ. મારોર્ો જીિ ર્ાળિે ર્ોંટયો છે’. 

‘જો વમર્ા જજિંદગી સમય અને સુંજોગો પ્રમાણે જીિિી પડેછે. પાણીના પ્રિાહ સાથે. આ 
િરે્ અિવન 

ડોક્ટર થઈ જશે. બે એક િર્ચથી રે્ના માટે યોગય પાત્ર શોર્ીએ છીએ. છેલ્લો જિાબ 
આવ્યો રે્ ત ુું 
જાણેછે. એમને અિવન શ્યામ લાગી હર્ી કારણકે છોકરો જરા ઉજળો હર્ો. ર્ને યાદ 
છેને ર્ને રે્ કેટલો 
 

ચભૂ્યો હર્ો? ર્ેં કેટલો બડબડાટ કયો હર્ો’. મનમાું સમસમર્ા વમર્ાબેન એ િાર્ જે 
એમને ટાુંકણીની 
જેમ રોજ ચભુર્ી રે્ હજુ ક્ાું ભલૂ્યા હર્ા!! 



‘અિવનએ સગાઈના પ્રવર્ક રૂપ એંડીએ આપેલ િીંટી ક્સ્િકારી છે’. નરેશભાઈએ એક 
સાથે કહીજ દીધુું. 
એમને ખબર હર્ી કે પરુંપાહરક વિર્ારસરણીમાું માનર્ા વમર્ાબેનને સમજાિિાનુું 
કઠીન પડશે. એટલે 

એમણે આગળ ર્લાવ્યુું. 
‘સાચુું કહુુંર્ો વમર્ા આપણુું સદભાગય છે કે અિવનને આટલો દેખિાડો, ભણેલો 
જીિનસાથી મળેછે અને 

આપણે અિવનના વનણચયને સ્િીકારિો જોઈએ. આજે સાુંજે બને્ન આિિાનાછે. એમને 
આિકારી એમને 

આશીિાચદ આપીશુું. એમની ખશુીમાું આપણી ખશુીછે’. 

બર્ાના આશીિાચદ સાથે એક બીજાના મજબરૂ્ પે્રમના ર્ાુંર્ણા પર વિશ્વાસ રાખી 
જજિંદગી સાથે રહિેાનુું 
િર્ન એન્ડી અને અિવનએ લગન દ્વારા લીધુું. અિવન એક બાહોશ જનરલ પે્રસ્ક્ટશનર 
અને એન્ડી એક 

કાબેલ હાટચ  સર્જન થિાના ધ્યેયને પ્રાપ્ર્ કૃરી શક્ા. 
ઉચ્ર્ કક્ષાની વસગ્ધ્ર્ઓ મેળિર્ાું િર્ો પર િર્ો િીર્િા લાગયાું. ખાસ ર્ો એન્ડીને 
સર્જન થિા માટે 

એફ.આર.સી. એસ.ની પદિી મેળિિામાું. ર્ાર પાુંર્ િર્ોના લગન જીિન પછી 
અિવનની પોર્ાના 
બાળક માટેની ઝુંખના ર્ીવ્ર થર્ી જર્ી હર્ી. એન્ડીનો અભ્યાસ પરૂો ન થાય ત્યાું સુુંર્ી 
બાળકના 
પ્લાવનિંગનુું થોડુું મલુર્િી રાખવુું રે્ એટલુુંજ જરૂરી છે રે્ પણ એ સમજર્ી હર્ી. ત્યાર 
બાદ અનેક 

પ્રયત્નો છર્ાું પ્રાુંગણમાું પગલી પાડનારનાું એંર્ાણ ન દેખાયા. જ્િલુંર્ કહરયર, ઊંર્ી 
આિક અને રે્ની 



સાથે જીિનની બર્ીજ સખુ સગિડો હોિા છર્ાું બાળકો વિહોણા ઘર અને જજિંદગી 
સમુસાન બની જર્ાું . 
િર્ર્ી ઉંમર પછી ઘરમાું પોર્ાના બાળકના કલ્લોલ સાુંભળિાની રહી સહી આશાને 
પણ જિા દઈ 

નિરાશનો સમય અનાથ બાળકોની મદદ કરિામાું વિર્ાિિા લાગયા. લોકલ 
અનાથાઆશ્રમના બાળકો 
ર્ો એમને જોર્ાું ખીલી ઉઠર્ાું. એક હદિસ ત્યાુંથી પાછા ફરર્ા ડોક્ટર પરીખનો ફોન 
આવ્યો. ‘હાઇ 

અિવન, ર્ારા ટેસ્ટ રીઝુલ્ટ આિી ગયા છે. ય ુઆર ઇન પરફેક્ટલી હલે્ઘી કસ્ન્ડશન. ખશુ 
ખબર ર્ો એ છે 

કે ત ુું પે્રગનુંટ છે, અિવન. એટલેજ થોડા સમયથી ર્ને સારુું  નહત ુું લાગત ુું. મે ર્ને 
એંટનેટલ ગ્ક્લવનકમાું 
રીફર કરીછે અને ર્ને રે્મના ર્રફથી ફોન કે પત્ર મળશે’. 

સમાર્ાર સાુંભળી બને્ન અિાક થઈ થોડી િાર સનૂમનૂ થઈ ગયા. ખશુ થવુું કે નાખશુ રે્ 
દ્ધદ્વર્ામા પડયા 
કારણકે મોટી ઉમ્મરની સ્ત્રીઓની પે્રગન્નન્સીના બાળકમાું શારીહરક કે માનવસક ગુંભીર 
ખામીઓની શક્ર્ા 
િર્ારે હોઈ શકે. બુંને એકબીજાના અંર્રની વ્યથાને ઓળખર્ા હર્ા. માનવસક ખામી 
િાળા બાળક 

સ્િર્ુંત્ર જીિન જીિી શકશે નહીં રે્ જાણર્ા હર્ાું. 
ર્ાર મહહના પછી કન્સલ્ટન્ટ શોએ એમનીઓવસન્થેવસસ (ગભાચશયમાું કોથળીમાું રહલેા 
ગભચની આસપાસ 

ના પાણીનો ટેસ્ટ). ટેસ્ટ રીઝલ્ટના ખેદજનક સમાર્ાર આપર્ા જણાવ્ય ુકે બાળક ડાઉન 
વસન્ડ્રોમ છે જેથી 
 



રે્ની માનવસક ઉંમર આંઠ દસ િર્ચથી િર્ારે િર્શે નહીં, એટલે ગભચપાર્ કરાિિો 
િર્ારે ઉચર્ર્ છે. 
પણ એ વિકલ્પનો કઠીન વનણચય અિનીએ અને એન્ડીએ લેિો રહ્યો. 
ગભાચિસ્થાના પહલેાજ માસથી અિવનના ઉરમાું િાત્સલ્યની સરિાણી ઝરિાની 
શરૂઆર્ થઈ ગઇ હર્ી. 
નાના વશશનેુ િર્ોની ખાલી ગોદમાું લેિા રે્ અવર્રી થર્ી જર્ી હર્ી. એન્ડી જેટલો 
ગભચપાર્ માટે 

મક્કમ થઈ રે્ને સમજાિર્ો ગયો રે્મ અિવનનુું માતતૃ્િ એટલીજ માકકમર્ાથી વિરોર્ 
કરત ુું ગયુું. 
ર્ાર મહહને ર્ો એને બાળકના નાના અંગોના સ્પશચના મીઠાું સ્પુંદન થિા લાગયા હર્ા. 
ઘરે આિી રે્ણે એન્ડીની છાર્ીમાું પોર્ાનુું મોં છપાિી દીધુું. નાવસપાસની હર્ાશા બુંને્ન 
માટે અસહ્ય હર્ી. 
શાુંર્ અને સૌમ્ય અિવન એક ર્ીણી ર્ીસ સાથે કકળી ઉઠી ‘આઈ કાુંટ ડુ રે્ટ. મા થઈ 
મારાજ બાળકની 
હત્યા હુું કઈ રીરે્ કરી શકુું!!!. એન્ડી પણ ગભચપાર્ના દૃઢ વનશ્ચય થી ડગયો. એકાએક 
બુંનેના મોમાુંથી 
ઉદગાર નીકળ્યો, ‘નો’. અ ...ને બે ર્હરેા પર હાશ અને આનુંદની એક લહરે ફરકી. ગમે 
રે્િા બાળકને 

પણ અપનાિિાનો વનણચય પાકો થયો. અ ....ને બુંને પોર્ાના નાના બાળ ને 
આિકારિા નસચરી 
સજાિિામાું લાગી ગયાું. 
પરૂા સાડા નિ મહહને પ્રસવૂર્ રૂમમાું નસે એલાન કયુું ‘ઈટ્સ આ બોય’ અને ગલુાબી 
બુંડલ ઓફ જોય 

અિવનના હાથમાું સોંપ્યુું. િર્ોથી હ્રદયના ઊંડાણમાું છપાયેલ ુિાત્સલ્યનુું ઝરણુું 
ઉભરાયુું અને નાના 



શોનને અિનીએ પોર્ાની છાર્ીમાું સમાિી દીર્ો. 
----------X---------- 

‘લેટ્સ ટૈક ર્ ચલટલ ફેલો ફોર એ રે્કઅપ શેલ િી’ નસચ હલેને શોનને અિવનથી અળગો 
કરિાનો 
પ્રયત્ન કરર્ાું કહ્ુું. થડકર્ા હ્રદયે, એકબીજાના હાથમાું હાથ રાખી અિવન અને એન્ડી 
વ્યગ્ર આતરુર્ાથી 
શોન અને નસચ હલેનની રાહ જોઈ રહ્યા હર્ા. લાું---બી પર્ાસ વમવનટ પછી કુંન્સલટુંટ 
શોએ એમના હાથ 

નીરે્ ર્ાલીમ લેર્ા ડોક્ટસચ અને નવસિસના સરઘસ સાથે રૂમમાું પ્રિેશ કરી એંડીની 
બાજુમાું ખરુશી ખસેડી 
રે્ના િાુંસા ઉપર હાથ મકૂી, બે ર્ાર ક્ષણ મૌન રહી બોલ્યા. 
‘એન્ડી ય ૂનો ટેસ્ટ્સ આર નેિર 100% રાઇટ. ‘ય ૂિર રાઇટ નોટ ટુ ગો ફોર અબોશચન 
બીકોસ બેબી હસે 

નો ડાઉન વસન્ડ્રોમ’. 

ફરી એકિાર બને્ન અિાક થઈ બે ક્ષણ પ્રવર્મા બની ર્ાકી રહ્યાું. કન્સલ્ટન્ટ શોએ ફરી 
કન્ફમચ કરર્ાું બને્નને 

અચભનુંદન આપ્યા. 
એન્ડી અને અિવનના બાળકોના પે્રમની કદર ભગિાને કરી કુદરર્ની ભલૂ સરુ્ારી. 
 

પ---ણ જીંદગીની રફર્ારમાું એક કસોટી પરૂી થાય કે બીજી પાછળ રૈ્યાર હોયછે. 
શોનનાું જન્મ પછી 
મેનાપોસમાું જર્ી અિવનને ડોક્ટર ર્રફથી ફરી જાણિા મળ્યુું કે રે્ ગભચિર્ી છે ત્યારે 
એણેજ નહીં સારા 
પહરિારે સમાર્ાર શાુંવર્થી ગુંભીર રીરે્ ક્સ્િકાયાચ. અને નાનકડી શે્રયા ડાઉન વસન્ડ્રોમ 
સાથે જન્મી. 



એન્ડીના જેિા સોનેરી િાળ અને ગોરાબટાક ર્હરેા પર નીલ રત્ન જડીર્ બે કીકીઓ 
ડાઉન્સવસિંડ્રોમ ના 
ચર્હ્ન રૂપી ર્ાઇવનસ જેિી આંખો અને ર્હરેાની રેખાઓને ઢાુંકી દેર્ી. હર હમ્મેશ અંહકર્ 
ક્સ્મર્ હકલ હકલ 

હાસ્ય િેરત ુું ત્યારે ઘર ઘુંટડીના મધરુ રણકારથી ગુુંજી ઊઠત ુું. એની જાદુઇ ઝગ્પ્પ અને 
પગ્પ્પથી દરેકના 
મન જીર્ી લેર્ી. 
પહરિારને પણૂચ બનાિર્ી નાની ઢીંગલી અિવનનીજ નહીં નાના નાની, દાદા દાદી અને 
ખાસ એંડીની 
િહાલસોઈ લાડલી બની ગઈ. 
શોન અને શે્રયાની ભાઈબહનેની જોડી સૌની આંખ ઠારર્ી. 
એક હદિસ એંડીએ ર્ાર િર્ચની શે્રયાને પછૂર્ાું સાુંભળી. 
‘શોન મારૂ નામ કઈ રીરે્ લખિાનુું’?. 

‘ઓહો, શે્રયા છેલ્લા ર્ાર હદિસથી ર્ને શીખવુું છું અને ત ુું ભલૂી જાયછે. એકથી પાુંર્નાું 
આંકડા પણ ર્ને 

યાદ નથી રહરે્ા’ 
ઘાયલ શે્રયા ક્ષચણક ભાઈને ર્ાકી રહી અને દોડી અિવનની છાર્ીમાું માથુું સુંર્ાડી 
હીબકાું ભરિા લાગી. . 
‘શોન ર્ાલ આપણે ગાડચનમાું ફૂટબોલ રમીએ’ ભાઈ બહનેનો સુંિાદ સાુંભળી રહલેા 
એંડીએ કહ્ુું. 
‘ડેડી ર્મને ખબર છે શે્રયા ને શીખિામાું બહુ િાર લાગેછે. ફોઈની જુલી શે્રયા કરર્ાું 
થોડી નાની છે 

છર્ાું કડકડાટ િાુંરે્ છે અને ઘણા શબ્દો લખી શકેછે.’ બોલને હિામાું ઉછાળર્ા રે્ 
બોલ્યો. 
‘અરે! પેલા બે કબરૂ્રે માળો બનાિી દીર્ો’ એનડીએ આશ્ચયચ બર્ાવ્ય.ુ 



‘હા,માદા એના ઈંડા પર બેઠી હશે, એકાદ હદિસથી રે્ માળાની બહાર નીકળી નથી.’ 
એંડીએ શોનનાું ખભા ઉપર હાથ રાખી એને બાજુની બેન્ર્ પર બેસાડયો. 
હમમ …., ર્ને ખબરછે માનિ જાવર્માું ગભચ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે માર્ાના 23 ક્રોમોસોંસ 
અને 23 વપર્ાના 
ભેગા થાયછે. જે સકૂ્ષ્મ ર્ાુંર્ણા જેિા હોય અને િુંશીય લાક્ષચણકર્ા ગભચને આપેછે. હિે 
જો 23 ને બદલે 

એકાદ િર્ારે હોયર્ો બાળક ડાઉનસીંડ્રમ થાય. જેને લીરે્ બાળકની માનવસક પ્રગવર્ 
ર્ીમી અને સ્િાસ્થ્ય 

ઘણુું નબળું રહછેે. આપણી શે્રયા પણ આ કુદરર્ી અકસ્માર્નો ભોગ છે. 
 

એંડીની આંખોની િેદના જોઈ મમ અને ડડે કરર્ાું પણ િર્ારે રે્જ શોનના બાલ હ્રદય 
પર િજ્ર સમ 

ઝટકો લાગયો. અને.... 
બાલ હ્રદયનુું કારમુું કલ્પાુંર્ આંખમાુંથી િહી રહ્ુું. 
એંડીએ િહાલથી એને પોર્ાની છાર્ી સરસો ર્ાુંપ્યો. વપર્ા પતુ્ર એકબીજાના 
આચલિંગનમાું ક્ાુંય સુુંર્ી 
આસ્િાસન લેર્ા રહ્યા 
વપર્ા પતુ્રના ગજુરાર્ી પર ગિચ લેર્ા, િાર્િારણને જરા હળવુું બનાિિા અિવનએ 
એલાન કરર્ાું પછુ્ ુું 
‘આજે વપકવનકમાું કોને આિવુું છે’? આિી સુંિેદવનય હહકકર્ શોનને જણાિી શક્ા રે્ની 
રાહર્ 

અનભુિર્ી અિવનના સાદે બને્નએ ઊંચુું જોય.ુ 
અઢાર અઢાર િર્ચ ઘરને કુજીર્ કુુંજ બનાિર્ી િહાલસોઈ લાડલી સૌના હ્રદયમાું 
અસ્મરચણય સ્થાન 

બનાિી, એક હદિસ ઘર અને આપ્ર્જનોને સમૂસામ બનાિી લાુંબી સફરે એકલી ર્ાલી 



નીકળી. બે ત્રણ 

િર્ચથી રે્નુું હ્રદય નબળું પડત ુું હત ુું, અથાક પ્રયત્નો અને આધવુનક સગિડો અને હ્રદય 
રોગના વનષ્ણાર્ 

વપર્ા શે્રયાને ન બર્ાિી શક્ા!!! 
 

આિર્ી કાલે શોનની ગે્રજુએશન સેરેમની હર્ી દુવનયની નામી યવુનિવસિટી કેંચિજમાુંથી 
ફસ્ટચ  ક્લાસ હડગ્રી 
સાથે ઉત્તીણચ થઈ રે્ણે મોટી વસદ્ધિ પ્રાપ્ર્ કરી હર્ી. રે્નો ગિચ રે્નેજ નહીં પણ એની 
સાથે સુંકળાયેલા 
સિચને હર્ો. ત્યાું જિાની અર્ીરાઇ ના રોકી શકર્ા અિવનના પપ્પાનો ફોન આવ્યો. 
‘અિવન બેટા, અમે 

ડાઇરેક્ટ્જ જઈશુું. આપણે કેક્મ્િજમાુંજ મળીશુું’. પોર્ાનો પૌત્ર કેમબીજમાું ફસ્ટચ  લાવ્યોછે 
રે્થી રે્ ફૂલ્યા 
સમાર્ા નહર્ા અને આ સમાર્ાર રે્ જાણીર્ા અને નહીં જાણીર્ાને આપિાનુું ચકુર્ા 
નહીં. 
ઘરમાું પેસર્ાુંજ શોન બોલ્યો ‘હાઇ ગાઈસ, મમ, ડેડ કમ એન્ડ સીટ, િી હિે ન્યસૂ ફોર 
ય’ૂ. ર્ારેય 

ગોઠિાયા અને સસૂને ઝગમગર્ા હીરા જહડર્ જમણા હાથની આંગળી આગળ ર્રી. 
હ્રદય સ્પશી અચભનુંદન આપર્ાું અિવન અને એન્ડીના આનુંદથી પલુહકર્ થયેલ ર્હરેા 
પર બાિીશ િર્ચ 
પહલેા વિર્ાિેલ સમયની એક આછી ગલાવનની રેખા ક્ષચણક માટે ઉપસી અને એંડીએ 
પોર્ાના હાથમાું 
રાખેલ અિવનના હાથને દબાિી અિવન સામે જોયુું. 
િાર્ા વિહીન શબ્દો બોલ્યા ‘યસ લિ, ય ુિર રાઇટ’. 

 
 



 
 
 
 
 

22-“માટીના કરજદાર” 

 

શબ્દ સુંખ્યા : ૧૯૬૨ 

 

દીકરો ઘરે આિિાના હરખથી મગન પટેલની છાર્ી ગજ ગજ ફૂલી ગયેલી. મનમાું 
અજ ુંપો એિો ઘર કરી ગયેલો 
કે ઊઠયા ત્યારથી એક વમવનટ પણ શાુંવર્થી બેઠા ન હર્ા. ઘડીક ફચળયામાું શવમયાનો 
અને શણગાર કરિાિાળા લોકો પર 

ર્ડામારી બોલાિર્ા, ર્ો ઘડીક રસોડા બાજુ આંટો મારી રસોઇયાને ઠમઠોરી આિર્ા. 
િળી ત્યાુંથી ઘરના લોકો પર ઝપાટો 
કરિા ર્ાકીદ કરી આિર્ા.  
“અરે! ર્મે બર્ાું આટલી િાર કેમ લગાડો છો? જલ્દી કરો, નરેન આિર્ો જ હશે.” 

નરેનના આગમનની સાથે મગન પટેલને પોર્ાનુું સપનુું સાકાર થત ુું દેખાત ુું હત ુું એટલે 
લાભબેુન રે્મની અર્ીરાઈ 

બરાબર સમજર્ાું હર્ાું. 
મગન પટેલ એટલે સખપર ગામના મોભી અને એક મોભીને શોભે રે્િી રે્મની છ 
ફૂટની પડછુંદ કાયા અને 

હોઠથી ત્રણ ઈંર્ આંકડા ર્ડાિેલી મછૂો જોઈને ગમે રે્િો ર્મરબુંર્ી પણ રે્મની સામે 
બોલી શકર્ો નહીં. ર્ાર િાર 

સરપુંર્ની ચ ૂુંટણી ચબનહરીફ જીત્યા બાદ પાુંર્મી િખર્ સામેથી જ રે્મણે સરપુંર્ પદ 
સ્િીકાયુું ન હત ુું. સાિ ખોબા જેિડુું 
સખપર અગાઉ બીજા ગામોથી સાિ વિખટુૂું પડેલુું હત ુું અને િાહનવ્યિહાર, રસ્ર્ા અને 



પીિાના પાણી જેિી પ્રાથવમક 

સવુિર્ા વિનાનુું ગામ હત ુું. પરુંત ુમગન પટેલ સરપુંર્ બન્યા પછી એસટી, ર્ાલકુા 
પુંર્ાયર્ અને બીજી સરકારી કરે્રીઓમાું 
જારે્ ર્ક્કા ખાઈને રે્મણે સખપરને ‘સખુપરુ’ બનાિી દીરે્લુું. મગન પટેલ સરપુંર્ ન 
હોિા છર્ાું ગામના લોકો રે્મનો 
પડયો બોલ ઝીલર્ાું કારણ કે રે્ઓ એટલા હદલદાર અને સહનેુ ર્ાહનારા હર્ા. કાળી 
રારે્ પણ કોઈને કામ પડ્ુું હોય ર્ો 
ક્ારેય ના પાડર્ા નહીં. કોઈને મઠુ્ઠી ર્ાનની જરૂર હોય કે થેલી ભરીને રૂવપયાની, 
રે્મના ઘરેથી ક્ારેય કોઈ ખાલી હાથે 

પાછું ફરત ુું નહીં. રે્મને પોર્ાના ગામ અને માટી સાથે બહુ પે્રમ એટલે જ રે્ઓ 
પુંર્ાયર્ના કામ વસિાય મોટે ભાગે ખેર્ર, 

પાક અને ઢોરઢાુંખરની દેખરેખમાું લાગેલા રહરે્ા.  
બાિીસ િરસ પહલેાું પણ સખપરમાું આિો મોટો જલસો થયેલો. જ્યારે લગનના બાર 
િરસે મગન પટેલને ત્યાું 
પારણુું બુંર્ાયેલુું. કેટલીએ બાર્ા-આખડીઓ પછી લાભબેુનની કખૂ ભરાઈ હર્ી. મગન 
પટેલનુું સપનુું હત ુું કે નરેન 

વિદેશમાું ભણીને ગામની ખેર્ીમાું આધવુનકર્ા લાિે. ગામની સાથે લોકોને પણ િધ ુ
સમિૃ બનાિે. એ જ હતેથુી રે્મણે 

નરેનને એગ્રીકલ્ર્ર એન્ડ ડેિલપમેન્ટનો પોસ્ટ ગે્રજ્યએુશનનો કોસચ કરિા કાળજા પર 
પથ્થર મકૂીને વિદેશ મોકલ્યો હર્ો. 
આજે પાુંર્ દાયકા જેિાું પાુંર્ િરસ પછી નરેન જાણે રે્મનુું સપનુું સાકાર કરિા પરર્ 
ફરી રહ્યો હર્ો. 
  

અંરે્ નરેનની ગાડી બે િીઘાના રાજમહલે જેિાું ઘરના પ્રિેશદ્વારે આિી પહોંર્ી. 
લાભબેુને અશ્રસુભર આંખે મન 



ભરીને નરેનને જોયા પછી આરર્ી ઊર્ારીને રે્નુું સ્િાગર્ કયુું. મગન પટેલ પોર્ાની 
લગોલગ પહોંર્ી ગયેલા દીકરાને 

ભેટીને ભાિવિભોર બની ગયા. ગામના લોકોએ પણ હારર્ોરા કરીને નરેનનુું સ્િાગર્ 
કયુું. બેન્ડિાજાુંના ર્ાલે બર્ાું મન 

ભરીને નાચ્યાું. કોઈના લગનસરામાું પણ ન હોય રે્િા એકથી એક સારા પકિાન અને 
મીઠાઈના થાળ પીરસાયા અને 

સખપર ગામિાસીઓએ બધુું મન ભરીને આરોગયુું. એિો રુંગેર્ુંગે ઉજિાયો નરેનનો 
સ્િાગર્ોત્સિ. 
નરેન બે ત્રણ હદિસ સખપરમાું બહુ ઉત્સાહથી ફયો પણ પછી રે્ને ફરિાનો પણ કુંટાળો 
આિિા લાગયો. 
વિદેશમાું રહ્યાું પછી આટલાું નાના ગામમાું રે્નુું મન ચબલકુલ લાગત ુું ન હત ુું. 
“બાપ,ુ સખપરમાું ર્ો પાુંર્ િરે્ પણ હજી કાુંઈ બદલાયુું નથી! ન ર્ો અહીં કોઈ સારા 
સ્ટોર છે, કે ન થીએટર. 
હજીયે એટલુું જ પછાર્ છે.” રે્ણે પોર્ાની અકળામણ મગન પટેલને રજૂ કરી. 
 

“બેટા, ગામની ખેર્ી સમિૃ થશે ર્ો જ ગામના લોકોની દહરદ્રર્ા દૂર થશે. એ પછી જ 
ગામનો વિકાસ થશે. ર્ને 

ખેર્ી વિર્યક ભણિા વિદેશ એટલે જ મોકલ્યો હર્ો કે ત ુું ત્યાુંની આધવુનક પિવર્ની 
ખેર્ી શીખડાિીને સખપર ગામ અને 

ગામના લોકોને બર્ી રીરે્ સમિૃ બનાિે.” 

“મી? નો િેય્ઝ. અહીં રહીને હુું મારુું  આટલુું હાયર એજ્યકેુશન િેસ્ટ કરિા નથી માગર્ો. 
હુું ર્ો વિઝા પેપસચ રેડી 
કરુું  છું, એ કમ્પ્લીટ થાય એટલે...” 

“શુું ત ુું અમને અને આ ગામ છોડીને વિદેશમાું જઈને રહશેે?” મગન પટેલની આંખમાું 
પ્રગટેલા આશના દીિડા 



િાિાઝોડા સામે ઝઝૂમીમી રહ્યા હર્ા 
“ર્મને નહીં, ફક્ર્ આ ગામને. ર્મને ર્ો સાથે લઈ જઈશ. છર્ાું માબાપે હુું અનાથની 
જેમ રહિેા નથી માગર્ો.” 

“પણ દીકરા, સખપર મારા વિના અને હુું સખપર વિના અનાથ થઈ જાઉં રે્નુું શુું?” 

મગન પટેલને ડમૂો બાઝી 
ગયો. નરેન કુંઈ જિાબ ન આપી શક્ો. લાભબેુન બુંનેને અલગ હદશામાું જર્ાું જોઈ 
રહ્યાું. 
મગન પટેલને ઊંડે ઊંડે વિશ્વાસ હર્ો કે વિદેશ રહીને રે્ના હૃદયમાુંથી ઊડી ગયેલી 
માટીની સગુુંર્ જો ફરી 
પમરાટ પામશે ર્ો રે્મનુું સપનુું ર્ોક્કસ સાકાર થશે. જરૂર હર્ી ર્ો બસ થોડાું અમી 
છાુંટણાુંની. રે્ હદિસ પછી નરેન બહ ુ

મુુંઝિણ અનભુિર્ો. એકબાજુ રે્ના બાપનુ ુું સપનુું હત ુું ર્ો બીજી બાજુ પોર્ાની આખી 
જજિંદગી. 
એક હદિસ નરેન મહરે્ાજી સાથે બેસીને નામુું જોર્ો હર્ો ત્યારે રે્ણે મગન પટેલને કહ્ુું, 
“બાપ,ુ ર્મે બર્ાું લોકોને 

કોઈ ગીરોખર્ વિના જ આટલા પૈસા ઉછીના આપી રાખ્યા છે, ર્ો શુું એ બર્ાું પાછા 
આપી જશે?” 

“હા, દીકરા મોટાભાગે ર્ો આપી જ જાય છે, ક્ારેક કોઈ પહરક્સ્થવર્એ દૂબળું પાર્ળું 
માણસ હોય ર્ો થોડા મોડા, 
પણ રૂવપયા પાછા આપી જાય.” 

“પણ કોઈ વ્યાજ વિના ત્રણ ર્ાર િરસે પૈસા પાછા આપે ર્ો આપણે ર્ો આમ જ 
પાયમાલ થઈ જઈએ!” 

“શુું લઈને આવ્યાું હર્ાું કે પાયમાલ થઈ જઈએ? મારા દાદા પાસે ફક્ર્ પાુંર્ િીઘા 
જમીન હર્ી જેને મારા 
બાપએુ પર્ાસ િીઘા કરી અને આજે આપણી પાસે સિા ત્રણસો િીઘા જમીન છે. ઈશ્વરે 



આટલુું બધુું આપ્યુું છે. પછી 
કોઈક પૈસા ન આપી જાય ર્ો એમ સમજિાનુું કે રે્ને આપણા કરર્ાું પૈસાની િધ ુજરૂર 
હશે અથિા ગયા જનમનો 
લેચણયાર્ હશે. હુું ર્ો સખપર ગામને મારો જ પહરિાર ગણુું એટલે એમાું કોઈ ઉપાવર્માું 
હોય ર્ો રે્ની મદદ કરિાને મારો 
ર્મચ માનુું છું.” 

“બાપ ુર્મે અને ર્મારી િાર્ો હજી અઢારમી સદીની છે. આ જમાનો કોઈને પૈસા 
ઉછીના આપિાનો નથી. આ 

જુઓ સિજી કરીને એક માણસ છે રે્ણે છ િરસથી િીસ હજાર રૂવપયા ઉછીના લીર્ાું છે 
પણ હજી આપિા આવ્યો નથી. 
શુું આટલાું િરસમાું રે્ને કોઈ કમાણી નહીં થઈ હોય? ર્મે રે્ની પાસે ઉઘરાણી પણ 
નથી કરી?” 

“હા ર્ારી િાર્ સાિ સાર્ી. એ સિજી હજી પૈસા આપિા નથી આવ્યો. છેલ્લાું બે 
િરસથી એ દૂર ગીરના કોઈ 

નેસમાું રહિેા જર્ો રહ્યો છે. હુું ર્ો આ બધુું મકૂીને ઉઘરાણીએ જઈ ન શકુું. ત ુું એક કામ 
કર, મહરે્ાજી સાથે જઈને રે્ની 
પાસેથી ઉઘરાણી કરર્ો આિ.”  

“યે હુઈના બાર્! ર્ાલો એ બહાને મને ગીર ફરિા પણ મળશે. અમે કાલે સિારે જ 
ગાડી લઈને નીકળી જઈએ.” 

નરેન પોર્ાનાું રૂમ ર્રફ જર્ાું બોલ્યો પણ મગન પટેલ મછૂમાું મલકર્ાું રે્ને જોઈ 
રહ્યાું. 
નરેન િહલેી સિારે મહરે્ાજી સાથે ગાડી લઈને નીકળી પડયો. ર્ોમાસાનુું ટાણુું હોિાથી 
ર્ારેકોર િનરાજી ખીલી 
ઊઠેલી એટલે આખો રસ્ર્ો કુદરર્ી સૌંદયચથી છલોછલ હર્ો. ગીરનુું અપ્રવર્મ નૈસચગિક 
સૌંદયચ માણર્ા બુંને સાસણ પહોંર્ી 



 

ગયા. ત્યાું િનવિભાગની પરિાનગી મેળિીને બુંને રે્મની જ જીપ્સીમાું કાુંશીયાનેસ 
જિા નીકળ્યા. જ ુંગલની બરાબર 

િચ્રે્થી પસાર થર્ા સ્ત્રીના સેંથા જેિા વસિંગલ પટ્ટી રોડ પર સરકર્ી જીપ્સી અચગયાર 
િાગે કાુંશીયાનેસ પહોંર્ી. ડ્રાઇિર 

સિજીના ઘરનો રસ્ર્ો બર્ાિીને જર્ો રહ્યો. 
સિજીના ઘરે પહોંર્િા માટે નરેનને કાદિમાું ર્ાલીને આખુું નેસ પસાર કરવુું પડ્ુું. 
નેસને સાિ છેિાડે સિજીનુું 
ઝુુંપડુું હત ુું. જે જોઈને નરેનને આંર્કો ર્ો લાગયો જ પણ સાથે વપર્ા પર ગસુ્સો પણ 
આવ્યો કે સાિ આિા નાકાતટૂને પૈસા 
ઉછીના કેમ આપ્યા હશે? સિજીનુું ઝુુંપડુું એટલુું નાનુું હત ુું કે રે્માું ર્ાર જણ માુંડ સઈૂ 
શકે. િાુંસની ફાડથી આડીઓ અને 

સોટાથી િળીઓ ગોઠિીને ઝુુંપડાને લુંબગોળ આકાર આપિામાું આિેલો. રે્ની પર 
ઘાસ અને ખજુરીની લાુંબી ડાળીઓથી 
છાપરુું  ઢાુંકેલુું. ઝુુંપડામાું સિજીની િહુ માર્ી બુંને છોકરાઓ સાથે બેઠી હર્ી. 
“સિજી ક્ાું?” મહરે્ાજીએ પછૂ્ુું. 
“ઈ ર્ો હુન્ડલા િેસિા ગયો સે. ર્મે આંયા બેહો, રોટલા ટાણુું થય ગય ુસે એટલે આિર્ો 
જ હય્શે.” માર્ીએ 

ઝુુંપડાની બાજુમાું આિેલા લીમડા નીરે્ ખાટલો ઢાળર્ા કહ્ુું અને પોરે્ અંદર પાણી 
લેિા ર્ાલી ગઈ. 
નરેન છાર્ી ર્ાણીને બેઠો પણ ર્ાર ઠેકાણેથી ફાટેલી સાડીમાું માર્ીને અને થીગડાું 
મારેલાું ર્ડ્ડી બસુ્કોટમાું 
માયકાુંગલા છોકરાઓને જોઈને રે્ના હૃદયમાું ધ્રજુારી શરૂ થિા લાગી. રે્ણે આસપાસ 
નજર દોડાિી. આજુબાજુમાું 
છટાછિાયાું વકૃ્ષોની િચ્રે્ બીજા પાુંર્ છ ઝુુંપડા હર્ાું. રે્ને નિાઈ લાગી કે ર્ોમાસામાું 



ગીરના િરસાદ સામે આ ઝુુંપડા કઈ 

રીરે્ ઝીક ઝીલી શકર્ાું હશે! થોડીિારમાું સાિ એકિહડયો બાુંર્ો અને નુંખાઈ ગયેલ 
ઉઘાડા ડીલે એક માણસ આવ્યો. જોર્ાું 
જ રે્ને ખ્યાલ આિી ગયો કે આ જ સિજી છે. મહરે્ાજીએ રે્ની ઓળખ આપર્ાું સિજી 
રાજીનો રેડ થઈ ગયો. સિજીના 
ર્હરેા પર ઉપાર્ીના બદલે આંનદ જોઈને રે્ વિસ્મય પામ્યો. સિજીએ ગેલમાું આિીને 
આસપાસમાું રહરે્ાું બે ર્ાર 

ઝુુંપડાિાળાઓને સાદ કરી બોલાવ્યા, &#39;જોિ, મારા નાના શેઠ આય્િા&#39;. 

ઘડીકમાું રે્ની આસપાસ સાર્ આઠ જણ આિીને 

દરબાર ભરીને બેસી ગયા. દરેકના ર્હરેા પર લાર્ારી, પીડા અને દહરદ્રર્ા સાફ 
ઝળકર્ી હર્ી જે જોઈને રે્ને અસહ્ય 

અકળામણ થઈ ર્ાલી. રે્ એક ઝટકે ખાટલા પરથી ઊભો થઈ ગયો. મહરે્ાજીને 
અણસાર આિર્ાું રે્મણે સિજીને બીજા 

લોકોને રિાના કરી દેિા જણાવ્યુું. નરેને પોર્ાની અસ્િસ્થર્ાને કડકાઈ હઠેળ 
છપાિિાની કોવશશ કરર્ાું કહ્ુું, 
“હુું ર્ારી પાસે પૈસાની ઉઘરાણી કરિા આવ્યો છું અને ત ુું એમાુંથી છટકિા આ બર્ાુંને 
ભેગા કરે છે?” 

“ના, શેઠ મારો ઇિો કો’ય મર્બલ નો’ર્ો. હુું ર્ો બસ હરખમાું....” 

“હા, હા મને ખબર છે બર્ી. ર્ેં ગયા િરસે પણ કહલે ુું કે પૈસા આપી જશે અને પૈસા 
આપ્યા નહીં એટલે મારે 

રૂબરૂ આિવુું પડ્ુું. લાિ હિે મારા પૈસા ક્ાું છે?” સિજીની િાર્ને િચ્રે્થી કાપી 
નાખર્ાું નરેને પોર્ાનાું શબ્દોમાું પરૂો 
આક્રોશ ભેળિિાનો પ્રયત્ન કયો. રે્નો કરડાકી ભયો અિાજ સાુંભળીને પણ સિજીના 
મોં પરની ર્મક જરાય ઓછી ન 

થઈ. 



“હા, મારા માઇબાપ ર્ીરા પડો. હુું ના નથ પાડર્ો. ર્મારા હુંર્ાય પૈસા આપી દઈ. 
પે&#39;લા રોટલાું ર્ો ખાઈ લ્યો.” 

સિજી બે હાથ જોડીને નરેનને વિનિર્ો હર્ો. 
“ના, મા...રે કાું...ઈ ખાવુું ન...થી. જલ્દી પૈ..સા આ..પી દે, સાુંજ..પહલેાું...સખપર પહોંર્ી 
જ...વુું છે.” 

નરેનના શબ્દો લથડીયા ખાિા લાગયા અને આંખો સિજીના બદલે બીજી ર્રફ ફરિા 
લાગી. 
&quot;અમારા આંગણેથી ખાર્ાું વિના જાિ ર્ો ર્ો અમારુું  કુળ લાજે. શેઠ, બપોરા 
કયરા વિના નો જાિા દ’િ.” 

સિજીના અિાજમાું હકસભર મક્કમર્ા હર્ી. રે્ એકનો બે ન થયો. માર્ી માટીના 
ઠામમાું ખાિાનુું લઈને આિી અને 

રે્માુંથી બુંનેના પાર્ળમાું થોડુું થોડુું પીરસી દીધુું. નરેનની નજર સિજીના બાળકો પર 
પડી જે એકીટસે પાર્ળ સામુું જોઈ 

રહ્યાું હર્ાું. રે્ને ઘડીભર સુંકોર્ થયો પણ કઈંક વિર્ારીને ખાિાનુું શરૂ કરી દીધુું. રે્ણે 
મહરે્ાજીને પછૂ્ુું ર્ો ખબર પડી કે રે્ 

મીઠુું નાખીને રાુંરે્લી કોદરી હર્ી. સિારથી કાુંઈ ખાધુું ન હોિાથી રે્ પીરસાયેલી બર્ી 
કોદરી સફાર્ટ કરી ગયો. હાથ ર્ોર્ી 
 

િખરે્ રે્ની નજર ખાલી થઈ ગયેલા માટીના ઠામ પર પડી. રે્ના ડોળા ઉદ્ગારથી 
પહોળા થઈ ગયા અને ઉરમાુંથી એક 

ટીસ ઊઠી. રે્ નખશીખ એિો ધ્રજુી ગયો કે રે્ને એક હાથે ઝાડનો ટેકો લેિો પડયો. 
સિજીએ નરેનને ખાટલા પર આરામ કરિા કહ્ુું પણ વ્યગ્ર ચર્ત્ત સાથે રે્નાથી હિે ત્યાું 
િધ ુરોકાઈ શકાય રે્મ ન 

હત ુું. “તુું..જલ્દી...પૈસા...આપ...હિે.” રે્ અકળામણથી બરાડી ઊઠયો. સિજી ઝુુંપડી 
અંદરથી લાિીને દસ રૂવપયાની 



વપસ્ર્ાળીસ નોટ રે્ના હાથમાું મકૂર્ા કહ્ુું, “લ્યો માઇબાપ, આટલાું રૂવપયા સે ઈ લેર્ાું 
જાિ. આ ર્મારા હારુ જ ભેગા 
કરર્ો’ર્ો. આજની કમાણી&#39;ય આમાું ભેરિી દીર્ી સે. મોટા શેઠની માફી માગ ુસ ુ
પણ કે&#39;જો કે સિજી એક એક રૂવપયો 
પાસો આપી દેહ.ે” સિજીની આંખમાું મક્કમર્ા, કરુણર્ા અને ખમુારી બધુું એકસાથે 
છલકત ુું હત ુું જેનો સામનો કરિો 
નરેન માટે કપરો બની ગયો. રે્ મકૂ બનીને હાથમાું રખાયેલા પૈસાને જોઈ રહ્યો. રે્ને 
કહિેા કે કરિાની ર્મા જાણે જર્ી 
રહી. સિજીએ આગળ બોલિાનુું ર્ાલ ુરાખ્યુું, 
“ન્યા ર્ો કો’ય હદ ખાિાનુું ર્ાન નો ઘટત ુું, ને ઘટે ર્ો&#39;ય મોટા શેઠે કોઈ 
દા&#39;ડ ે ભયૂ્ખા રે&#39;િા નથી દીર્ાું. આંયા આય્િા 
પસે ર્ો મારે મલેુ જાિાનુું પણ બુંર્ થઈ ગયુું. આ હૂુંડલા બનાિીને િેસુું એમાું’ય ફોરેસ 
ખાર્ાની ઝપટે ર્ડીએ ર્ો ર્ોઈ નાખે. 
બે િરસથી ખાિાને પરુૂું  ર્ાન નથી. બાયડી સોકરાને પાણી પા’યને હુિડાિી દેિા પડ ે
સે. એિા હદ કાઢી સી. આંયા મારી 
નઈ હુંર્ાયની આ જ દય્શા સે. સર્ાું કરજ ઉર્ારિા ર્મે ક્ો ઈ કરુું?” સિજીએ 
િરસોથી રોકી રાખેલુું ધ્રસુકુું આક્રુંદ બનીને 

આંખમાુંથી િહી નીકળ્યુું અને સાથે માર્ીનુું પણ.... બુંનેના કારમા રુદનથી જાણે ગીર 
આખુું ડસૂકે ર્ડ્ુું. 
િળર્ી િખરે્ ગીરના નયન રમ્ય દ્રશ્યો પણ નરેનના આંસ ુઅટકાિી ન શક્ા. આખા 
રસ્રે્ નરેનનુું મગજ સિજીનુું 
આક્રુંદ, રે્નો પહરિાર, નેસ અને ગામના લોકોના દયનીય ર્હરેા, સખપરની દહરદ્રર્ા, 
બાપનુ ુું સપનુું, આ બર્ાું વિર્ારોથી 
ઘેરાયેલુું રહ્ુું. ઘરે પહોંર્ર્ા સરુ્ી રે્ યુંત્રિર્ ગાડી ર્લાિર્ો રહ્યો. 
મગન પટેલ દરિાજા પાસે રાહ જોઈને જ ઊભા હર્ા. નરેનની સોજી ગયેલી આંખો 



અને ઉર્રી ગયેલો ર્હરેો 
જોઈને રે્મનાથી પછૂયા વિના રહિેાયુું નહીં, “બેટા, શુું થયુું સિજીના પૈસા આિી ગયા 
ને?” નરેને ઉત્તર આપિાને બદલે 

ચખસ્સામાુંથી પાકીટ કાઢીને મગન પટેલના હાથમાું ર્રી દીધુું. 
“બાપ,ુ કુંઈ ન હોિા છર્ાું પણ આ લોકો આટલી ખમુારીથી કઈ રીરે્ જીિી શકર્ાું હશે? 

આપણી પાસેથી કરજ 

લીર્ાું પછી પણ રે્ સામા આપણને કરજદાર કઈ રીરે્ બનાિી શકર્ાું હશે?” આિા 
અનેક સિાલો નરેનના ડસૂકામાું 
અટિાઈ ગયા અને રે્ પોર્ાનાું કમરામાું જર્ો રહ્યો. 
મગન પટેલે જોયુું ર્ો પાકીટમાું એક ફહદયુું પણ હત ુું નહીં. રે્ બધુું જ સમજી ગયા એટલે 
ર્રર્ નરેનની પાછળ 

રે્ના કમરા સરુ્ી ગયા. નરેને વિઝાના કાગળો રે્મના હાથમાું મકૂર્ા કહ્ુું, 
“બાપ,ુ હુું ર્મને કે સખપરને હિે ક્ારેય અનાથ નહીં થિા દઉં.” 

  મગન પટેલે નરેનને છાર્ી સરસો ર્ાુંપી દીર્ો. દીકરાની પીઠ થાબડર્ાું રે્મની 
આંખોમાુંથી ગિચ સાથે માન પણ 

ઉભરાઈ આવ્યુું. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ******************************************************** 
 
 



 

23-પડછાયો 
બહાર ફેલાયેલુું એકાુંર્ જરા જેટલુું ય સ્પશી ન શકે એટલો કોલાહલ મચ્યો છે ભીર્ર. 
મનના પડ એક પછી એક ઉલેર્ાઈ રહ્યા છે. 
સમયની કોઈ સીમા જ ન રહ ેએિી રીરે્ પ્રસુંગો આંખ સામે આવ્યા કરે છે. ક્ાુંથી ને 
શા માટે શરૂ થયુું આ? વિર્ારુું  છું ર્ો કોઈ એક 

ર્ોક્કસ સમયને પકડી જ નથી શકાર્ો. િીર્ી ગયેલી કાલ ને આજ િચ્રે્ ઘણી 
ઘટનાઓ આિી ને ગઈ. આજે એ બર્ી જ એકમેકમાું 
ગ ૂુંથાઈને એક નિા જ સમયનુું વનમાચણ કરી રહી હોય એમ અલગ અલગ દ્રશ્યો મન પર 
ઉપસર્ા જાય છે. 
આજ સિારની જ િાર્... 
‘ધ્યાન ક્ાું હોય છે હમણાુંથી ર્ારુું  ચર્ત્રા? આિી બેદરકારી?’ શશીના અિાજની સમાુંર્ર 
જે અિાજ સુંભળાયો એ કોનો હર્ો? ઊંડ ે

ઊંડેથી આિર્ો એ અિાજ કેટલો પહરચર્ર્ હર્ો! મેં ર્ોંકીને શશી સામે જોયેલુું. ર્િી પર 
રોટલીને બદલે મકૂી દીરે્લા મારા હાથ પર એ 

ઠુંડા પાણીની ર્ાર કરી રહ્યો હર્ો. સાથે સાથે ગસુ્સો ને ચર્િંર્ા વમવશ્રર્ સરૂ્નાઓનો મારો 
પણ ર્ાલ ુજ હર્ો. પણ મારે કાને ક્ાું કુંઈ 

પહોંર્ત ુું હત ુું? હુું ર્ો ત્યાુંથી િહી નીકળી હર્ી. કેટલાુંય િર્ો પાછળ, જ્યારે કોઈએ આિી 
જ રીરે્ મને ર્મકાિી હર્ી. મારી બેદરકારી 
પર આિો જ ઠપકો આપ્યો હર્ો. 
‘ તુું બહુ બેદરકાર છે ચર્ત્રા. ધ્યાન ક્ાું હોય છે ર્ારુું?’ ઠપકા ભરેલા અિાજે એ છોકરો 
મને પછૂી રહ્યો હર્ો. 
ને મેં મારી કાળી આંખો એના પર ઠેરિી દીર્ી હર્ી. 
‘ર્ાલ, હિે બરનોલ લગાિી લે. આજે જમિાનુું બહારથી જ ઓડચર કરી દઉં છું.’ શશીના 
અિાજના ર્ક્કાથી એ થીજી ગયેલો સમય 



ર્ોસલમાું વિભાજીર્ થઈ ગયેલો ને હુું જોર્ી રહલેી સમયના ટુકડાઓને મારી આસપાસ 
વિખરાર્ા. િાળમાું દર બે વમવનટે હાથ 

ફેરિર્ો એ છોકરો કૈંક કહી રહ્યો હર્ો ને હુું એને ર્ીડિર્ી એની પાછળ ભાગી રહી હર્ી. 
આગળ િર્ીને એને રોકિા ગઈ ત્યાું ર્ો સામે 

જ શશી! ઓઝપાઈને મેં મોં ફેરિી લીરે્લુું! 
“બહુ દુખે છે?” શશીએ પછેૂલુું.. શુું કહુું એને? કઈ િેદના િધ ુર્ીવ્ર હર્ી, હાથની કે હૈયે 
ઊગુું ઊગુું થર્ાું એ એક નામની? 

“મટી જશે એ ર્ો.” કહરે્ા મેં િાર્ િાળી. હકર્નમાું બધુું વ્યિક્સ્થર્ કરિા લાગી. 
ટેિિશ જમણા હાથે િસ્ત ુલેિા ગઈ ને પેલી િેદનાએ 

હાજરી પરૂાિી. 
“તુું રહિેા દે ને. હુું કરી લઈશ.” શશી ર્રર્ જ આવ્યો. એની એ ર્રલ આંખોથી બર્િા 
આરામનુું બહાનુું કરીને હુું ઉપર ર્ાલી ગઈ. 
બેડરૂમનુું બારણ ુબુંર્ થયુું ને મનનો સજ્જડ િાસેલો દરિાજો ઊઘડી ગયો. કાળા 
લહરેાર્ા િાળમાું હાથ ફેરવ્યા કરર્ો એ છોકરો સામે 

આિી ઊભો. 
શુું થઈ રહ્ુું છે આ મને? આટલા િરે્ હિે એ નામ કેમ રહીરહીને યાદ આિે છે? મનના 
ગોપનીય ખણેૂ ઊંડે ઊંડે ર્રબી દીરે્લો એ 

સુંબુંર્ સાિ જ સપાટી પર આિી ગયો હર્ો. અડીને અનભુિી શકાય એટલો નજીક. 
ક્ારેક આ અનભુિ કેટલો સભર હર્ો! ને 

અત્યારે? કશુું નક્કી જ ન કરી શકાયુું. 
શશી સાથેનુું જીિન એટલુું ર્ો ભરપરૂ જીવ્યુું હત ુું કે અત્યારે આટલા િરે્ અર્ાનક જ એ 
ર્હરેો આમ િારુંિાર યાદ આિિો. નિાઈ 

લાગી રહી હર્ી મને. અમારુું  મળવુું, હળવુું ને પછી છૂટા પડવુું - એક આખુું આયખુું જીિી 
હોઉં એ રીરે્ મેં એ બર્ા જ અનભુિ 

માણયા હર્ા. 



‘તુું હુંમેશા ઓછું જ બોલે છે કે પછી મારા સાથની અસર છે?’ એણે ત્રીજી જ મલુાકાર્માું 
પછેૂલુું. આકાશિાણીના દસ હદિસના 
કાયચક્રમ દરવમયાન ફાજલ સમયમાું અમે બહાર આિેલા પલાશ નીરે્ બેસીને િાર્ો 
કરર્ાું. કેિો લીલોછમ સમય હર્ો એ! એ અવિરર્ 

 

બોલર્ો રહરે્ો. એની જોબ વિશે, એના પહરિાર વિશે, એના શોખ વિશે. ને હુું સાુંભળ્યા 
કરર્ી.અમને ઘેરી િળેલી પલાશના ફૂલોની 
લાલાશ પણ વિખરાિા લાગે ત્યાું સરુ્ી અમે ત્યાું જ બેસી રહરે્ાું. પછી એ ઠેઠ ઘર સરુ્ી 
મકૂિા આિર્ો. કયારેક ઘેર પણ આિે. મમ્મી 
પપ્પા સાથે િાર્ો કરે ને વિદાય લે. હુું ઝાુંપે િળાિિા જઉં ને એ દેખાર્ો બુંર્ ન થાય 
ત્યાું સરુ્ી એની ટટ્ટાર પીઠને અને પાછળ 

લગાિેલી એની બેગને જોયા કરુું . 
શશી પણ ર્ો એ જ રીરે્ પાછળ બેગ ભરાિર્ો! 
સગાઈ પછી જ્યારે શશી પહલેીિાર ઘેર આવ્યો ત્યારે મારાથી પછૂાઈ ગયુું હત ુું, “ ર્મે 
આ બેગ હુંમેશા સાથે જ રાખો છો?” મારા જ 

પ્રશ્નનો અફસોસ થયો હર્ો. સરખામણીને અિકાશ જ નહોર્ો છર્ાુંય…. 

રે્ હદિસે છૂટા પડર્ી િખરે્ ઘરના ઝાુંપે શશીએ કહલે ુું, “ર્ને હુું ખભે બેગ લટકાવુું એ ન 
ગમતુું હોય ર્ો હિેથી નહહ રાખુું.” હુું વનશબ્દ 

એને જોઈ રહલેી. બાય કહીને એ ર્ાલ્યો ગયો ત્યારે ય હુું ત્યાું જ ઊભી રહલેી. મારી 
આંખોથી દૂર થર્ો એ વ્યક્ક્ર્ કોણ હર્ો એ ભલૂી 
જઈને હુું એકીટશે એ બેગને ર્ાકર્ી રહી હર્ી. 
શશીએ એ પછી ક્ારેય ખભે બેગ નહોર્ી ભરાિી. 
સમયની ગણર્રી જ ભલૂી ગઈ છું એવુું લાગે છે. િીરે્લો ને િર્ચમાન સુંબુંર્ એકમેક 
સાથે ભળીને મને છળી રહ્યા છે ને હુું વન સહાય 

લાગણી નામની રમર્નુું પ્યાદુું બનીને રહી ગઈ છું. સાિ નાની એિી િાર્થી શરૂ 



થયેલી આ સફર મને િારેિારે ભરૂ્કાળમાું ખેંર્ી રહી 
છે; જ્યાું મારો િર્ચમાન પણ પાછળ ઢસડાયા કરે છે. 
હજી બે હદિસ પહલેાુંની જ િાર્. બર્ા સાથે બેસીને ટીિી જોઈ રહ્યા હર્ા ને શશીએ 
કહલે ુું, “ આજે દૂર દૂર રખડિાની ઈચ્છા થઈ 

છે ર્ારી સાથે. આિશે?” 

“ તુું કહ ેને હુું ના પાડુું એવુું બન્યુું છે ક્ારેય?” શબ્દો આપોઆપ મોંએ આિી િસ્યા હર્ા. 
પણ આ શુું? સામે શશીને બદલે આ કોનો 
ર્હરેો દેખાયો? િાળમાું આંગળી ફેરિર્ો એ છોકરો ઊભો થયેલો ને સાથે મને ય ખેંર્ી 
ગયેલો. દૂર દૂર… કેટલાુંય િર્ો પાછળ. 
સડસડાટ ભાગર્ી બાઇક ને એમાું ફરફર ઉડયા કરર્ા એક છોકરીના િાળ. પિનનો 
સર્ર્ સાથે િહરે્ો અિાજ ને મોટા અિાજે થર્ી 
એમની િાર્ો. ખલુ્લા ર્હરેા પર થપ થપ પથરાર્ી ઠુંડી હિા ને એને લીરે્ આંખમાુંથી 
નીકળ્યા કરત ુું પાણી. એ આખેઆખા દ્રશ્ય સાથે 

જડાઈને હુું મવૂર્િમુંર્ બની ગયેલી. શશી, બાળકો, મારુું  ઘર, સામે ર્ાલત ુું ટીિી - આ 
બર્ાથી દૂર નીકળી ગઈ હર્ી હુું. 
શશીએ શુું િાુંચ્યુું હશે મારા ર્હરેા પર? અત્યારે વિર્ારુું  છું ર્ો જિાબ નથી મળર્ો. પછી 
ર્ો બહાર જિાની િાર્ને આડે પાટે ર્ડાિી 
દીરે્લી શશીએ. 
ખરેખર િાર્ બદલાઈ હર્ી કે એક નિી જ િાર્ શરૂ થઈ હર્ી? સમયના અલગ અલગ 
ખુંડોમાું થર્ી મારી સફર રે્ હદિસથી અટકી જ 

નથી. આજે પણ એવુું જ થયુું ને? પાટલા પર ફરર્ી રહલેી રોટલીની જેમ મારુું  મન પણ 
ર્કરાિે ર્ડયુું હત ુું. અંર્રના ઊંડાણથી એક 

નામ સર્ર્ પીછો કરી રહ્ુું હત ુું. િહાલથી મદુૃ અિાજે મારુું  નામ પોકારર્ો એ છોકરો ને 
એની આંખોનુું ઊંડાણ હિે અસહનીય બની 
ગયુું હત ુું. હુું આખી બે અલગ અલગ સમયખુંડમાું વિભાજીર્ થયા કરર્ી. ન ર્ો 



િર્ચમાનમાું રહી શકુું કે ન ર્ો ભરૂ્કાળને િાગોળી શકુું. 
મનના ખુંડોમાું રહલે બે અલગ અલગ નામ મને એકબીજાની વિરુિ હદશામાું ખેંચ્યા 
કરર્ા ને હુું આખેઆખી િલોિાઈ જર્ી. મનની 
આિી ક્સ્થવર્માું રોજજિંદા કામોમાું ભલૂ કરી બેસર્ી. આજે કરી એિી. પાટલા પર િણેલી 
રોટલી પડી રહી ને ર્િી પર હાથ જ મકૂી 
દીર્ો. મનના રે્ર્ાર્ુંતઓુને િેદનાની જાણ થાય ત્યાું સરુ્ીમાું ર્ો આખો હાથ લાલ થઈ 
ગયેલો. શશી કેટલુું ખીજિાયો હર્ો? અદ્દલ 

એની જેમ જ. 
પલાશની નીરે્ જ બેઠાું હર્ાું રે્ હદિસે ય. ફ્રુટ સમારર્ા હુું એની િાર્ો સાુંભળી રહી 
હર્ી. એક પગ પલાશના ઓટલે ટેકિીને એ દૂર 

જોર્ો પોર્ાના ભાવિ વિશે િાર્ કરી રહ્યો હર્ો. એની બરાબર પાછળથી ર્ીરે ર્ીરે 
અસ્ર્ થર્ા સયૂચની ઝાુંય પલાશના કેસરી ફૂલો સાથે 

 

એકરસ થઈને એના ર્હરેા પર પડર્ી હર્ી. ભવિષ્યનુું એક સુુંદર ચર્ત્ર એની આંખોમાું 
રર્ાત ુું હત ુું. હુું એ જોિામાું સઘળું ભલૂી ગયેલી 
ને છક…. જમણા હાથમાું લાુંબો ર્ીરો પડી ગયેલો. 
‘તુું બહુ બેદરકાર છે ચર્ત્રા. ધ્યાન ક્ાું હોય છે ર્ારુું?’ અકળાઈને એ બોલેલો. મેં 
હુંમેશની જેમ મારી કાળી મોટી આંખો એના પર 

ઠેરિી દીરે્લી. 
આ શુું? ર્િી પર મકૂાઈ ગયેલા મારા જમણા હાથની લાલાશ િચ્રે્ એ ર્ીરો ઉપસી 
આવ્યો કે શુું? 

‘જોર્ો કેટલુું લોહી નીકળે છે, ને ત ુું હસે છે? સરુ્રી જા. ક્ારેક હુું નહહ હોઉં ત્યારે…’ 

‘શાુંવર્ થશે ત ુું નહહ હોય ને ર્ો..’ 
જમણા હાથમાું થર્ી ર્ાજી કાળી બળર્રા જાણે એના ન હોિા સાથે એકાકાર થઈ ગઈ. 
એણે બરાબર જ કહ્ુું હત ુું. એ નહહ હોય ત્યારે 



- 

ર્ડામ… પિનને લીરે્ મેઈન ડોર ભટકાઈને બુંર્ થયુું. શેરીની ટ્બુલાઈટનો શેરડો 
બારણાુંમાુંથી ખસીને બારીમાું ગોઠિાયો. કેટલાું 
સમયથી હુું આમ જ બેઠી હોઈશ? શશી ને બાળકો બહાર ગયા હર્ા. ર્ચબયર્ ઠીક નથી 
- નુું બહાનુું સામે ર્રી હુું ઘેર જ રહી હર્ી. 
હિે ઊભુું થવુું જોઈએ - વિર્ારી સોફા પરથી ઊઠિા ગઈ ને સામેની દીિાલ પર આકાર 
ઉપસ્યો. 
હાથમાું હાથ પરોિી ર્ાલ્યા જર્ા બે પડછાયા. કયારેક એમાુંનો એક બીજા હાથથી 
િાળમાું હાથ ફેરિી લેર્ો. અને એ જોઈ બીજો 
આકાર નખશીખ ઝુંકરૃ્ થઈ ઊઠર્ો. 
પડછાયાને બાુંર્ી શકાર્ા હોર્ ર્ો? વિર્ારને અમલમાું મકુૂું ત્યાું ર્ો સામેના બે ય 
પડછાયા અલગ થઈ ગયા. હિે ત્યાું ફક્ર્ એક જ 

આકાર છે. ઝાુંપે અઢેલીને ઊભેલો. એની નજર પેલા દૂર થઈ ગયેલા બીજા આકારની 
પાછળ ક્ાુંક ખોિાઈ ગઈ છે. 
લગન પછી એક હદિસ હુું ને શશી સાુંજે ફરિા નીકળેલા. આગ્રહ શશીનો જ હર્ો. સાિ 
બાચલશ વિર્ારે મન પર કબજો જમાવ્યો. 
મનમાું સાથે ને સાથે રહલેો પેલો પડછાયો મેં શશીના પડછાયા સાથે માપી જોયો. 
શશીનુું શરીર ને એનો પડછાયો જાણે બે અલગ 

અક્સ્ર્ત્િ હોય એમ એના પડછાયામાું મને દેખાયો િાળમાું હાથ ફેરિર્ો એ છોકરો. 
ભાન ભલૂી હુું એ પડછાયાના હાથમાું હાથ 

પરોિી બેઠી અને…. 

“શુું કરે છે ચર્ત્રા? આમ હાથ પકડી રાખશે ર્ો મારાથી ઝડપથી નહહ ર્લાય.” શશી 
સાથે કદમ વમલાિર્ાું પછી ર્ો એ પડછાયાનો 
હાથ ક્ારેય થામી જ નહોર્ો શકાયો. 
અમકુ ર્મકુ જગયાઓ બાદ કરર્ાું શશી બરે્ જ છિાયેલો હર્ો. ને છર્ાુંય જ્યારે એના 



આ શહરેમાું હોિાના ઉડર્ા ખબર મળ્યા ત્યારે 

કેમ વિર્ચલર્ થઈ જિાયુું? ફોન હર્ો વમત્રનો ને એમ જ એની િાર્ નીકળી. સાિ 
ઔપર્ાહરક. કેટલા િરે્ એ નામ કાનમાું પડ્ુું ને 

શાુંર્ જીિનમાું િમળો ઊભા કરી ગયુું. અર્ીર્ના એ ખટમીઠાું સ્મરણોને આજ સરુ્ી 
પાછા ઠેલ્યા હર્ા પણ આજે એ બર્ા જ 

એકસામટા ઘેરી િળ્યા હર્ા. ક્ારેક માણેલો એ મીઠો અનભુિ હિે િધ ુનકારી શકાય 
એમ જ નહોર્ો. ભરૂ્કાળનુું એ સત્ય મારા 
આજના સત્યને પડકારી રહ્ુું હત ુું. 
મને થયુું, બહાર નીકળવુું જોઈએ. મનની અિઢિ શાુંર્ કરિા થોડુું ર્ાલી આવુું એમ 
વિર્ારી હુું બહાર નીકળી. હિામાું પ્રસરેલી ઠુંડક 

અંદર સરુ્ી ઊર્રી ગઈ. શશી હોર્ ર્ો શાલ લેિા પરાણે પાછી મોકલી હોર્. 
‘આ જર્ી ઠુંડીને આિકારિાની હોય. શાલ ઓઢીને એને જાકારો ન દેિાય.’ ફરી એ જ 
અિાજ. એ અિાજને અનસુરર્ી હુું ર્ાલી 
નીકળી. રસ્ર્ો એમ જ કપાર્ો ગયો ને આખરે એક જગયાએ પહોંર્ી મારા પગ થુંભી 
ગયા. મારા જ શહરેમાું આિેલી આ જગયાથી હુું 
પહરચર્ર્ નહોર્ી. શશી સાથે આ બાજુ ક્ારેય આિી જ નહોર્ી. થોડો છેિાડાનો 
વિસ્ર્ાર હર્ો. હુું કેટલી દૂર સરુ્ી આિી ગઈ હર્ી 
એ વિર્ારને સામે દેખાર્ાું દ્રશ્ય એ પળિારમાું ખુંખેરી નાુંખ્યો. 
 

મારી સામે હત ુું - ઘટ્ટ કેસરી રુંગથી લદાયેલુું પલાશ! 
સમયની પાુંખ પહરેીને િર્ો પહલેાુંની આિી જ એક સાુંજ મારી સામે ઉર્રી આિી. એ 
સાુંજે ય અમે પલાશ નીરે્ જ મળ્યા હર્ા. 
ફૂલોથી લથબથ કેસહરયુું પલાશ. માથે ઝળુંબર્ી એની ડાળનો ભાર અમારા મન પર 
હાિી થઈ રહ્યો હર્ો. મૌનનુું એ અદ્રશ્ય આિરણ 

ભેદીને િાર્ કરિાની બેમાુંથી એકેયની હહિંમર્ જ નહોર્ી થઈ .હુું બસ આંખ બુંર્ કરીને 



એનો હાથ હાથમાું લઈને બેસી રહલેી. કેટલાય 

સમય પછી આંખ ખલૂી ર્ો જોયુું, મારી આસપાસ કેસરી ફૂલોની આખી જાજમ પથરાઈ 
ગઈ હર્ી. પડુું પડુું થર્ાું પલાશના ફૂલોની 
વિદાય થઈ ચકૂી હર્ી. 
સમય સાથેની સફરમાું આજે વત્રભેટે આિીને ઊભી છું. પલાશના થડ નજીક જર્ાું મારા 
પગ થુંભી ગયા છે. હુું અવનમેર્ એને જોઈ 

રહુું છું ને મારી આંખ સામે એક આકાર ઉપસી આિે છે. પલાશને અઢેલીને ઊભો એ 
ઝાુંખો ઘ ૂુંઘળો આકાર કોનો હશે એ ખબર નથી 
પડર્ી. મેં ક્ાુંય સરુ્ી જોયા કયુું. ર્ીરે રહીને એણે પોર્ાનો એક હાથ ઊંર્ો કયો ને…. 

પડછાયાનો ર્હરેો કળી શકાર્ો હોર્ ર્ો? 
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એ માણસ દૂરથી આિર્ો હોય ર્ો પણ ર્મે એને ઓળખી કાઢો. એક ર્ો એની ર્ાલના 
કારણે, અને બીજા એના સફેદ િાળ. જાણે જન્મથી જ સફેદ હોય એમ િાળમાું સમ 
ખાિા પરૂર્ી પણ કાળાશ નહીં. આ િાર્નો રે્ને લગીરે અફસોસ નહીં. એક જમાનામાું 
પોર્ાના કાળા િાળ પર ગમુાન હત ુું. બોલબેટમ અને રાજેશખન્નાકટ િાળ. એક લટ 
હિામાું રમર્ી રાખર્ો. એકાદ-બે ફોટા પણ પડાિેલા. પણ હિે એ બર્ી િાર્ોનો એને 
મન કોઈ મર્લબ ન હર્ો. એ બધ ુપાછલા જન્મ જેટલુું દૂર અને ધુુંર્ળું લાગત ુું હત ુું. 
આંખ સામે જે દશ્ય હત ુું એ વિર્ારોને દૂર જિા માટે રોકત ુું હત ુું. એની ર્ાલ સાિ ર્ીમી 
અને બેમર્લબની હર્ી. એ ગમે રે્ કામે જર્ો હોય, ગમે રે્ વિર્ારર્ો હોય એની ર્ાલ 
પર કોઇ અસર ન પડર્ી. 
એ હદિસ ર્ઢયે બહાર આિર્ો. નજર નીર્ી રાખીને ર્ોક્કસ ગવર્માું પોર્ાની ધનૂમાું 
ર્ાલ્યો જર્ો.આંખો પર ડ-ેનાઈટ ર્શ્મા પહરેર્ો. સામે જોનારને એની આંખોમાું કશુું ન 
દેખાત ુું. ઘરમાુંથી બહાર નીકળર્ાું જ આંખો ર્ડકામાું કાળા થઇ જર્ા ર્શ્માના કાર્ 
પાછળ છૂપાઇ જર્ી. કોઈ સાથે કશી િાર્ર્ીર્ ન કરર્ો. હાથમાું િરસોથી એક મરૂન 
રુંગની થેલી રહરે્ી. જે જર્ી િખરે્ ખાલી અને આિર્ી િખરે્ ભરાયેલી રહરે્ી. જર્ી 
િખરે્ એ એકર્ોટ ર્ો થેલી લેિાનુું ભલૂી જ જર્ો. પછી ગૅટનો આગચળયો ખોલીને 
િચ્રે્ ઊભો રહી જર્ો. હિામાું ડોલર્ાું આસોપાલિને જોયા કરર્ો. પીળા પડી ગયેલા 
પાુંદની ખરિાની રાહ જોર્ો હોય એમ જોઈ રહરે્ો. એ કશુુંક બોલિાનુું વિર્ારર્ો અને 
પાછળ નજર કરર્ો. ત્યાું જ એની નાની દીકરી થેલી લઈને એની સામે ઊભી રહી 
જર્ી. એને ન જોવુું હોય ર્ો પણ એની નજર દીકરીના ર્હરેા પર અછડર્ી ફરી િળર્ી. 
અિાિરુું  િાિમાું જોર્ો હોય એમ જોઈ લેર્ો. કશુુંયે કળાત ુું નહીં. કાળા, કૃર્ ર્હરેા પર 
આંખના ડોળા અલગથી લગાવ્યા હોય એવુું લાગત ુું. ર્હરેા પરના ભાિ શોર્િા ઘડીક 
જોઈ રહરે્ો, પણ કશુું સમજાતુું નહીં. એની દીકરી પેંડા લાિિાનુું કહરે્ી. એ માથુું 
હલાિીને હા પાડી દેર્ો. લગભગ એકાદ મહહનાના અંર્રે ઘરમાું પેંડા આિર્ા. પોરે્ જ 



લઇ આિર્ો. પરુંત ુપોરે્ એમાુંથી એકેય પેંડો ન ર્ાખર્ો. જે મહમેાનો માટે પેંડા 
આિર્ા એ આિીને ખાઇને જર્ા રહરે્ા. પછી રાહ જોિામાું ને જોિામાું બીજીિાર પેંડા 
લઇ આિિાનો સમય આિી જર્ો. હિે ર્ો એ સમય પણ લુંબાર્ો જાય છે. 
બીના, ચબટ્ટુને રાખજે. હુું ન્હાિા જાઉ છું. અંદરથી અિાજ આિર્ો અને બાપ-દીકરી 
નોખા પડી જર્ા. 
અંદરથી ચબટ્ટુને બર્ી ભરિાનો અિાજ છેક બહાર સરુ્ી ખેંર્ાઇ આિર્ો. એ સાુંભળ્યા 
વિના જ ર્પ્પલ ઘસડર્ો શેરીમાું ર્ાલ્યો જર્ો. થોડુું ર્ાલ્યા પછી ભલૂો પડી ગયો હોય 
એમ આમરે્મ જોયા કરર્ો. પહરચર્ર્ દ્શશ્ય છે એની ખાર્રી થર્ી પછી આગળ િર્ર્ો. 
મનમાું સર્ર્ અવિશ્વાસ રહરે્ો કે ક્ાુંક બીજે જઇ રહ્યો છું. એને હુંમેશા ભાગી છૂટિાની 
ઈચ્છા થર્ી. ઘરેથી નીકળર્ી િખરે્ થત ુું જ કે પાછાું નથી આિવુું. પરુંત ુપગ ફરી પાછા 
ઘરે જઈ પટકાર્ાું. અને ફરી પાછું એજ બધુું. પહરર્ીર્ ઘસાઈ ગયેલા દશ્યોની 
હારમાળા. આંગણામાું ફેલાયેલા આસોપાલિના બેઠા ઘાટના ઝાડ નીરે્ બેઠો બેઠો જોયા 
કરર્ો. ચબટ્ટુ, બીના, મોટી, ઘરની અંદરની સામેની દીિાલ પરનો આછો પડી ગયેલો 
િાદળી રુંગ અને એમાું અલગ પડી જર્ી હાર ર્ડાિેલી ર્સિીર. બધુું અંદર ઘમુરાયા 
કરત ુું. ચબટ્ટુ ર્ાર િરસનો થિા આવ્યો હર્ો. મોટી કાુંઇ વનણચય લેર્ી ન હર્ી. નાનીના 
ર્હરેાની વનસ્રે્જ ર્ામડી જોઇને જીિ બળ્યા કરે છે. મોટી કશી િાર્ જ નથી ઉચ્ર્ારર્ી. 
અને એ બાપ ઊઠીને દીકરીને શુું કહ.ે 
એને ર્ો હજી એ પણ નથી ખબર કે શુું િાુંર્ો પડયો હર્ો અને હિે આગળ શુું કરિાનુું 
છે. એની મા હોર્ ર્ો બધુું પછુર્. એ હોર્ ર્ો કદાર્ દશ્ય પણ કાુંઈક અલગ હોર્. હિે 
ર્ો મોટીને કશુું યાદ જ ન હોય એ રીરે્ િરે્ છે. 
રાર્-હદિસ ઊગીને આથમી જાય છે. રોજ ર્ાલ્યુું આિતુું દ્શશ્ય ભજિાય છે અને એ 
જોયા કરે છે. 
સિારે બાથરૂમમાું ન્હાિા ગયેલી મોટી અડર્ા કલાકે બહાર નીકળર્ી અને નાની 
ન્હાિાની રાહ જોર્ી હાથમાું ટુિાલ લઇને બહાર બેસી રહરે્ી. એને ન જોવુું હોય છર્ાુંય 
બાથરૂમમાુંથી બહાર આિર્ી મોટીનાું ર્હરેા સામુું જોિાઇ જત ુું અને મનમાું 



અપરાર્ભાિ જાગી જર્ો. મન કશીક ગણર્રીઓમાું પડી જત ુું. આંખ સામે ઘરની 
પાછળના ભાગમાું આિેલા જૂના કૉમ્પ્લેક્ષની અંર્ારી શેરી આિી જર્ી.  

ઘણીિાર મોટી સાુંજટાણે બહાર જર્ી.ચબટ્ટુ ઘરે રમર્ો હોય. નાની ઘરના કામમાું પડી 
હોય અને એનો જીિ ર્ર્રિા માુંડર્ો. નાનીને પછૂર્ો પણ એને કશી ખબર ન હોર્ી. 
કપાળ પરના સળ િધ ુઘાટા થઇ જર્ાું. એ પગ ઘસડર્ો બહાર નીકળર્ો. સાુંજની 
પાછળ અંર્ારુુંપડ્ુું હોય એમ આકાશ રુંગ બદલિા લાગત ુું. આમરે્મ દોડર્ી નજર 
કૉમ્પ્લેક્ષની અંર્ારી શેરી બાજૂ અટકર્ી અને પગ થુંભી જર્ા. એને થત ુું કે આંખ પરના 
ડ-ૅનાઇટ ર્શ્માના કાર્ ર્ડકા વિના જ કાળા થઇ ગયા છે. શેરીમાું કશુું નથી દેખાત ુું. 
અર્ાનક અંર્ારામાુંથી મોટી બહાર આિર્ી. નીર્ા મોઢે સડસડાટ ર્ાલી જર્ી. 
બહાર ગલ્લે ઊભેલા માણસો એની ર્ાલને જોયા કરર્ા. એના ર્હરેા પર કાળાશ 
લીંપાઇ જર્ી. એને ર્ક્કર જેવુુંઆિી જત ુું. અજાણી ગુંર્ નાકમાું ભરાઇ જર્ી. એ મોટીના 
પગલે ઘર બાજુ િળર્ો. ઘરે આિર્ાું જ અગરબત્તીની સગુુંર્ ઘેરી િળર્ી. પરાણે એના 
હાથ જોડાઇ જર્ા. લીન થઇને કશુુંક ગણગણર્ી નાનીનો ર્હરેો જોયા કરર્ો 
અને બાથરૂમમાુંથી બહાર આિીને મોટી એની બાજુમાું ગોઠિાઇ જર્ી. એ બને્નના 
ર્હરેાને િારાફરર્ી જોઈ રહરે્ો. 
એ પછી આંખ સામેની મરૂ્ી ર્રફ જોિાનુું મન ન થત ુું. 
આવુું ઘણીિાર બનતુું. હિે એ પછુિાનુું પણ ટાળર્ો. એકાદિાર મોટીને સામે બેસાડીને 
િાર્ કરી લેિાનો વિર્ાર આિેલો. પણ એના માટે િાર્ કરિા જેટલી હહિંમર્ એકઠી 
કરિી મશુ્કેલ બની જર્ી. એ કળાિા જ નથી દેર્ી કે એના મનમાું શુું ર્ાલે છે. એ 
વિર્ારે ર્ડી જર્ો. એના વિર્ારો આગળ જર્ાું જ કૉમ્પ્લેક્ષની અંર્ારી શેરી પાસે અટકી 
જર્ાું. આગળ કશુું જોઈ શકાત ુું નહીં. એ અંર્ારાથી ડરી જર્ો અને આંખો ઢળી જર્ી. 
મોટી વિશે જાર્જાર્ના વિર્ારો આિર્ાું. ક્ારેક ન ઈચ્છિા છર્ાું ખરાબ દ્શશ્ય આંખ 
આગળ આિી જત ુું. માથ ુનકારમાું ધણુાિર્ો પણ ર્ોંટી ગયેલા વિર્ારો ન ખરર્ા.  

એ દરરોજ રસોડામાુંથી ખરલમાું ર્ટ્ટણી િાટિાનો આિર્ો અિાજ સાુંભળર્ો અને ચખન્ન 
થઇ જર્ો. નાની શાક સમારર્ી. લોટ બાુંર્ી રાખર્ી. પણ િઘાર ર્ો મોટી જ કરર્ી, 



રોટલી પણ મોટી જ ઉર્ારર્ી. એ કામો ક્ારેય નાનીના હાથમાું આિર્ા જ નહીં. એ 
બાબરે્ નાની હુંમેશા નાની જ રહરે્ી. મોટી સાથે રહીને પણ નાની કેટલીક િાર્ો શીખી 
ન હર્ી. આ િાર્નો આનુંદ કરિો કે અફસોસ એ રે્ને સમજાતુું ન હત ુું. 
ચબટ્ટુ હિે જાર્-જાર્ના સિાલો પછુર્ા શીખ્યો હર્ો. ઘણીિાર એવુું કશુું પછૂી બેસર્ો 
જેનો કોઇ પાસે જિાબ ન હોય. ચબટ્ટુના સિાલ પછી ઘટ્ટુ મૌન છિાઇ જત ુું. પછી એ 
ઊઠીને બહાર ર્ાલ્યો જર્ો. પોર્ાની રોજની જગયાએ આસોપાલિના ઝાડ નીરે્ બેસી 
રહરે્ો. ત્યાું બેસીને નાનીને ચબટ્ટુ સાથે રમર્ી જોયા કરે. ચબટ્ટુ રમર્માું 
નાનીની છાર્ી પર હાથ મારર્ો અને નાની સ્હજે ધ્રજુી જર્ી. જે એને આટલા દૂરથી પણ 
સ્પષ્ટ દેખાઈ આિતુું. 
મોટીએ ર્ોયેલા કપડા સુંકેલર્ી િખરે્ અમકુ કપડાું હાથમાું આિર્ાું નાનીના હાથ 
અટકી જર્ા. આવુું ઘણુું બધુું બનત ુું. જે એની આંખોથી અછાનુું ન રહતે ુું. પણ એ આંખ 
આડા કાન કરી દેર્ો. હફલ્મની રીલની જેમ સર્ર્ એની આંખ સામેથી દ્શશ્યો પસાર થઇ 
રહ્યા હર્ા. અને રે્ જોયા કરર્ો હર્ો. 
મોટીની બહાર અિર-જિર િર્ી હર્ી અને એ બને ત્યાું સરુ્ી બહાર જિાનુું ટાળર્ો. 
જ્યારે પણ બહાર જર્ો ત્યારે એને થયા કરત ુું કે આસપાસની આંખો એને જોયા કરે છે. 
સર્ર્ િીંધ્યા કરે છે. દરેક િખરે્ િીંર્ાિાની હિે એનામાું શક્ક્ર્ રહી ન હર્ી. ક્ારેક 
નાની િસ્ત ુલેિા બહાર જર્ી ત્યારે શેરીના કરૂ્રાું એની સાથે અડપલાું કરર્ા સાથે 
ર્ાલ્યા જર્ા. એ જોઈને ચખન્ન થઈ જર્ો. નાની કરૂ્રાુંને રમાડર્ી ર્ાલી જર્ી. બહારનુું 
કામ હોય ર્ો એ મોટીને કહી દેર્ો. મોટી જર્ી અને આિર્ી એ દરમ્યાન એનામાું અને 
પોર્ાનામાું ઘણો ફરક પડી આિર્ો. મોટીના ર્હરેા પરથી ટપકર્ો ર્ીકણો સુંર્ોર્ એ 
ઝીલી ન શકર્ો. એને લાગત ુું કે એના ર્શ્માના કાર્ હુંમેશા માટે કાળા રહ ેર્ો સારુું . ચબટ્ટુ 
મોટો થર્ો જર્ો હર્ો અને નાની નાની જ રહી હર્ી. એની આંખ સામેના દશ્યોમાું ખાસ 
ફરક પડયો ન હર્ો. ઘરની દીિાલનો રુંગ આછો પડી ગયો હર્ો અને ર્સિીર પરનો 
હાર બે િરસથી બદલ્યો ન હર્ો. ક્ારેક િળી એનુું ધ્યાન એ બાજૂ જત ુું, એ વસિાય 
દીિાલના ર્ાબા સાથે ર્સિીર ભળી ગઈ હર્ી. ર્સિીરમાું સમાઇને પણ એણે ભળી 



જર્ા આિડ્ુું હત ુું. 
આસોપાલિનુું ઝાડ જાણે એનુું સાથી બની ગયુું હત ુું. એના સિાર-સાુંજ ઝાડ નીરે્ 
પસાર થર્ા. ક્ારેક ભલૂ ુું પડલે ુું પક્ષી ટહકૂો કરત ુું ર્ો એ રાજી થઈ જર્ો. ઘરમાું ક્સ્થર 
થઈ ગયેલી એની નજર પાછી ખેંર્ાર્ી. ટહકૂા સાુંભળી ભીર્ર શાર્ા િળર્ી. અંદરનો 
કોલાહલ થોડીિાર માટે શાુંર્ પડી જર્ો. હમણાુંથી આસોપાલિના ઝાડમાું ર્કલીઓની 
આિન-જાિન િર્ી હર્ી. સાુંજે ર્ો આખુું આકાશ સાથે લઇને ટોળું આિી ર્ડત ુું. 
આસોપાલિના પાુંદ ઢુંકાઈ જાય એટલી બર્ી ર્કલીઓ આિર્ી. ર્ીણા અિાજથી 
આંગણુું ભરાઈ જત ુું. ર્કલીઓને અિાજ કરર્ી સાુંભળીને એ ક્ષચણક મલકાઈ ઊઠર્ો. 
એનુું ક્સ્મર્ એના વિશ્વાસભુંગનુું પ્રવર્ક હોય એવુું લાગે. એને વિશ્વાસ ન હર્ો કે એના 
આંગણે પણ અજાણયુું કોઈ આિશે. અને ર્કલીઓને જોઇને એ ર્રાર ખોટો પડર્ો. 
ર્કલીઓનો અિાજ સાુંભળીને નાની દોડર્ી બહાર આિીને ઉંબર પાસે ઊભી રહી 
જર્ી. આસોપલિના ઝાડને વનસ્પલક જોઈ રહરે્ી. એની આંખોમાું સળિળાટ ઝીલાઇને 
ખોિાઈ જર્ો. એ જોયા કરર્ો પહલેાની જેમ. ભીર્ર કશુુંક શરૂ થત ુું અને સમી જત ુું. 
નાની આખો હદિસ ઘરનુું કામ કયાચ કરર્ી. સાુંજે ઘડીક નિરી પડર્ી ર્ો અગાસી પર 
ર્ક્કર લગાિિા જર્ી. એ છૂપાઈને એને જોયા કરર્ો. આસપાસના ઘરોની ખાલી 
અગાસી અને નાનીની ર્ારેબાજૂ ફરર્ી ખાલી નજર એને આરપાર નીકળી જર્ી. 
અંર્ારાની રાહ જોયા વિના જ નાની નીરે્ ઊર્રી આિર્ી. 
ઝડપથી પસાર થઈને અંદરના રૂમમાું પલુંગ પર ઊંર્ી પડી રહરે્ી. નાની નીરે્ 
ઊર્રર્ી એ પછી ર્રર્ જ પોરે્ ઊપર ર્ડર્ો. ર્ારેબાજૂ જોઈ લેર્ો. એની નજર 
કોમ્પ્લેક્ષની બેરુંગ દીિાલો પર ર્ોંટી જર્ી અને ભીર્ર ચર્રાડો પડર્ો. જાણે એનો 
પડછાયો અગાશી પર પડર્ો હોય રે્મ એ પાછળ ખસી જર્ો. 
અંદર નાની પાસે જઈને બેસિાનુું મન થત ુું. ધ્રજૂર્ા શ્વાસને પુંપાળીને િાસો 
પસિારિાની ઈચ્છા થઈ આિર્ી. પરુંત ુએના પગ અટકી જર્ા. એ કશુુંયે ન કરી 
શકર્ો. એની આસપાસ કોમ્પ્લેક્ષનુું અંર્ારુું  ઘેરાઈ આિતુું. નજર આસપાસ ફરી િળર્ી. 
મોટી ક્ાુંય દેખાર્ી નહીં અને એને ફાળ પડર્ી. માુંડ ર્ાલર્ા પગ ઊંબર પાસે જ 



અટકીને પાછા િળર્ા. એ આસોપાલિના ઝાડ નીરે્ બેસી રહરે્ો. નજર બહાર 
લુંબાયેલી રહરે્ી. અંર્ારુું  ઢોળાઇને રેલાઇ જત ુું પછી રોડલાઈટ ઢોળાયેલા અંર્ારાને 
એકઠુું કરિા આિર્ી. ત્યાું સરુ્ી એની નજર શેરીની ધળૂ સરખી ર્ોંટેલી રહરે્ી. એ 
અંર્ારુું  ફુંફોસર્ી નજરે ઘડીક લુંબાયેલી શેરીના છેડે ર્ો ઘડીક ઘરના અંર્ારામાું 
જોઈ રહરે્ો. આંખ સામે કાળાું ર્ાબા છિાઇ ગયા હર્ા. કશુું દેખાત ુું ન હત ુું. બેસી શકાત ુું 
ન હત ુું. ઊઠીને અંદર જિાનુું મન થત ુું પણ શેરીના મોઢે છિાયેલો અંર્કાર એને ત્યાુંથી 
ખસિા દેર્ો ન હર્ો. જેટલી દૂર પહોંરે્ એટલ દૂર નજર ર્ાણીને એ જોયે રાખ્યુું. 
અંર્ારામાું એક ટપકુું દેખાત ુું હત ુું. એક ઓળો ઉર્ાિળી ર્ાલે આ ર્રફ આિી 
રહ્યો હર્ો. એની પાછળ જમીન સુુંઘત ુું કરૂ્રુું  પણ આ બાજૂ આિી રહ્ુું હત ુું. એને 
રીર્સરની ફાડ પડી. એને લાગયુું જાણે રે્ના ડેનાઈટ ર્શ્માના કાર્ ર્ડકા વિના જ 
કાળાું થઈ ગયા છે. એણે ઝડપથી ઘરની અંદર જિા પગ ઉપાડયા. 
* * * 
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25-શીર્ચક -મદદનીશ વશક્ષક 

 

રેખાની ટેબલ પર સ્કલૂની કારકનેૂ બોડચનાું પેપર રે્ક કરિા માટે આિનાર 

વશક્ષકોનુું ચલસ્ટ મકૂ્યુું. રેખા પાસે અત્યારે મરિાનો પણ સમય ન હર્ો. યમ ખદુ 

રેખાનાું નામનુું િોરુંટ લઈને આિે ર્ો રેખા એમને પણ રોકડુું પકડાિી દેર્ કે “દસ 

હદિસ રહીને આિજો.” એક પોટચફોચલયામાું સહી કરીને માુંડ નિરી પડી હોય ત્યાું 
બીજા પાુંર્ પોટચફોચલયા રેખાની ર્ાર્ક નજરે રાહ જોર્ા હોય. એ જાણે કામ સાથે 

કોઈ સ્પર્ાચમાું ઉર્રી હોય એમ કહીએ ર્ો પણ જરાય અવર્શયોક્ક્ર્ ન કહિેાય. 
ગઈકાલથી જ રેખા બોડચનાું અવર્કારીઓ જોડે સર્ર્ ફોન પર એમના 
સુંપકચમાું હર્ી. દર ત્રણ કલાકે પેપર લાિનાર ગાડીનો આિિાનો સમય બદલર્ો 
હર્ો. પહલેા કહિેામાું આવ્યુું કે મોડી સાુંજ થશે પછી રાર્નાું બાર થશે એિા 
સમાર્ાર મળ્યા. આખી રાર્ અજ ુંપામાું પસાર થઈ. થોડી થોડી િારે મોબાઈલની 
રીંગ િાગિાનો ભ્રમ થર્ો હર્ો. એણે બે િખર્ ર્ો નેટિકચ અને બેટરી રે્ક પણ કરી 
લીર્ા. આખી રાર્ પડખા ફેરિિામાું પસાર થઈ. એ જોઇને જયદેિે કહી દીધુું કે, 

“એક ર્ો પ્રાઈિેટ નોકરી અને આિડી ઉપાવર્.” જયદેિનાું આ શબ્દો એના મનનાું 
ર્રુંગોને અસ્ર્વ્યસ્ર્ કરિા માટે પરૂર્ા હર્ાું પણ એ શાુંર્ રહી. એ હસી. પડખુું 
ફેરવ્યુું મોબાઈલમાું સમય જોયો. બે િાગી ગયા હર્ાું. આંખ મીર્િાનો આ પ્રયત્ન 

સફળ રહ્યો. 
ર્ાર િાગયે મોબાઈલ રણક્ો. એ હાુંફળી-ફાુંફળી ઊભી થઈ ગઈ. બાજુમાું 
જયદેિ ઘોરર્ો હર્ો. એક ક્ષણ માટે થયુું કે જયદેિને ઉઠાડી અને કહુું કે સ્કલૂ સરુ્ી 
મકૂિા આિે પણ એણે પોર્ાની જાર્ને રોકી. પોરે્ જ્યારથી વપ્રન્સીપાલ બની છે 

ત્યારથી રેખાને જયદેિ અને સાસ ુએકરૂપ થઈ ગયા હોય એવુું લાગત ુું હત ુું. છેલ્લા 
અઢી દાયકાથી એણે એની સાસનુાું શબ્દોને સમદુ્રમુંથનનાું વિર્ની જેમ ગળામાું 
સુંગ્રહી રાખ્યા હર્ાું પણ જયદેિનાું શબ્દો વિર્યકુ્ર્ બાણની માફક એને ઘાયલ 

કરર્ા હર્ાું. એ ઘા રેખાને પીડા આપર્ા, રેખા એ ઘાથી કણસર્ી પણ એ ઉકાુંટો 



કરર્ા ડરર્ી. 
નીરે્ના બેડરૂમમાું સાસ ુસરૂ્ા હર્ાું. એ સાસરે આિી ત્યારથી સાસનેુ એણે 

વિર્િા જ જોયેલા. સફેદ સાડીમાું હરર્ાફરર્ા સાસનુાું વિર્ારોમાુંથી રેખાને િાસી 
ગુંર્ આિર્ી. એ દરિખરે્ સાસનુો ર્હરેો જોય એટલે બે દાયકા પહલેાનુું દ્રશ્ય એની 
સામે ઊભ ુથઈ જત ુું. શરૂઆર્નાું િર્ોમાું એ દ્રશ્યની એટલી ર્ીવ્રર્ા િર્ારે હર્ી કે 

રેખા એનાથી ડઘાઈ જર્ી. સમય નીકળર્ો ગયો અને એ દ્રશ્યની ર્ીવ્રર્ા પર સમય 

પોર્ાનો કાટ લગાિર્ો ગયો છર્ાુંય એ દ્રશ્ય એનો પીછો મકૂત ુું ન હત ુું. હજુ પણ 

રેખાને પોર્ાની સ્મવૃર્માું એ દ્રશ્ય ઝાુંખુું ઝાુંખ ુું યાદ હત ુું. 
રેખાનાું હાથમાું હાઈસ્કલૂમાું મદદનીશ વશક્ષકનો ઓડચર હર્ો. એની ખશુી 
સાર્મા આસમાને હર્ી. લગનનાું પહલેા પાુંર્ િર્ચમાું કરેલો સુંઘર્ચ હિે આથમશે 

એિો દ્રઢ વિશ્વાસ એને અને જયદેિનો હર્ો. ગાુંર્ીનગરથી ઘર સરુ્ીની સફરમાું ર્ો 
બુંનેએ કેટલાય સપના જોઈ નાખ્યા હર્ાું. નાનકડા અમનને કઈ સ્કલૂમાું ભણાિિો 
એ વનણચય છેલ્લા ઘણા મહહનાઓથી અટિાયેલો હર્ો અને એ વનણચયને બસમાું જ 

આખરી બહાલી મળી. ઉપરથી નોકરી પણ ઘરથી માત્ર ત્રીસ હકલોમીટર દૂરની એક 

હાઈસ્કલૂમાું મળી હર્ી. જયદેિની ટૂુંકી આિક હોિા છર્ાું એણે જયદેિનો સ્િીકાર 

કરી લીર્ો હર્ો આ સ્િીકારથી રેખા એના વમત્રિતુચળમાું મખૂચન ુું ચબરુદ પામી હર્ી. એ 

હિે બર્ાને કહશેે કે “આિક િર્ારિાની આિડર્ મારામાું હર્ી એટલે મેં હા પાડી 
હર્ી.” આ વિર્ારથી જ રેખા પોર્ાની જાર્ને યવુર્સ્ષ્ઠરનાું રથની જેમ જમીનથી બે 

િેંર્ ઉપર મહસેસૂ કરર્ી હર્ી. 
રેખાએ ઘરે પહોંર્ીને આ ખશુખબર જ્યારે પોર્ાની સાસનેુ આપી ત્યારે 

સાસનુાું ભિા ર્ડી ગયા. આમેય સાસનેુ ભણેલી િહુનો પહલેેથી જ વિરોર્ હર્ો. પણ 

એ વિરોર્ રેખાની વિલક્ષણ પ્રવર્ભા અને સૌદયચથી અંજાયેલા જયદેિ સામે િામણો 
પરુિાર થયો હર્ો. પોરે્ વિર્િા છે એટલે રેખા પોર્ાના ઘરમાું આિી શકી એ 

 

માન્યર્ા સમયની સાથે અત્યુંર્ પ્રબળ બનર્ી ગઈ. રેખાએ પોર્ાના ર્રફથી ઘણા જ 



પ્રયત્નો કયાચ પણ માન્યર્ાનાું પથ્થર ઉપર વર્રાડ ન પડી એ ન જ પડી. 
રેખા નોકરી ન કરે એ માટે સાસએુ ઘણા પ્રયત્નો કયાચ. ન કહિેાનુું સુંભળાવ્યુું, 
ન બોલિાનુું એક્સપે્રસ િેનની જેમ બોલાત ુું ગયુું પણ રેખા અને જયદેિનાું દ્રઢ વનશ્ચય 

આગળ સાસનુો વિરોર્ ફરી િામણો પરુિાર થર્ો હર્ો. એક બાજી જયદેિ જીર્ી 
ગયો હર્ો એની કળ હજુ િળી ન હર્ી અને ત્યાું ર્ો િહુ પણ હરાિી જાય એ સાસનેુ 

મુંજૂર ન હત ુું. અઠુંગા રાજકારણીની જેમ સાસએુ રેખાને નમાિિાનાું બર્ા જ પ્રયત્નો 
કયાચ. 
“હુું અમનને નહી સાર્વુું.” સાસએુ િહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કયો અને પજૂા કરિા 
બેસી ગયા. 
આ એક જ િાક્એ રેખાનુું સિચસ્િ છીનિી લીધુું. રેખાનાું સપના અને 

અમનનુું ભવિષ્ય આ એક િાક્માું કેદ થઈ ગયા. સાસનુાું આ શબ્દો સાુંભળીને 

રેખાએ મનોમન પ્રાથચના કરી કે કાશ ર્રર્ી ફાટે અને હુું એમાું સમાઈ જાઉં. પણ 

ર્રર્ી ન ફાટી! નોકરીનો ઓડચર રેખાનાું હાથમાુંથી ઉડી ગયો. રેખા એ ઓડચરને ત્યાું 
સરુ્ી વનહાળર્ી રહી જ્યાું સરુ્ી એ અદ્રશ્ય ન થયો. નોકરી પર હાજર થિા માટે ત્રણ 

મોકા આપિામાું આવ્યા અને અંરે્ છેલ્લી ટપાલમાું કહિેામાું આવ્યુું કે આપનો 
ભવિષ્યમાું આ નોકરી પર દાિો નહીં રહ.ે રેખાએ હજુ પણ એ ટપાલ સાર્િી રાખી 
હર્ી. જ્યારે પણ રેખા એ ટપાલને જોર્ી ત્યારે એને પ્રશ્ન થર્ો કે માતતૃ્િ એ સ્ત્રીનુું 
હવથયાર છે કે કમજોરી? 

અમન સમજણો થયો, સ્કલેૂ જર્ો થયો એ પછી રેખાએ પોર્ાના શહરેમાું એક 

પ્રાઈિેટ હાઈસ્કલૂમાું નોકરી સ્િીકારી. આ િખરે્ પણ સાસએુ વિરોર્ કરેલો પણ 

રેખા આ િખરે્ ઝૂકી નહી. પોર્ાની હાર દેખાર્ા સાસએુ જયદેિને પોર્ાના પક્ષમાું 
કરિાના પ્રયત્નો શરૂ કરી દીર્ા. એક િખર્ રેખા સાુંભળી ગઈ કે, “િહુ ર્ારાથી િધ ુ

ન કમાય એટલે દર િખરે્ હુું આડી ઉર્રી છું. એના પાસે પૈસો િર્શે એટલે ર્ારા 
પર હકુમો કરિાનુું ર્ાલ ુકરી દેશે. આ શહરેની નોકરી છોડાિી દે. સાર્ો મરદ હો 
 



ર્ો!” જયદેિ પોર્ાની માને જિાબ દીર્ા િગર નીકળ્યો. બહાર રેખા ઊભી હર્ી. 
જયદેિ એને અિગણીને ઘરની બહાર નીકળી ગયો. 
જયદેિનાું આ િર્ચનથી રેખા ડઘાઈ ગઈ પણ સાસનુાું વિર્ારોથી સાસ ુપ્રત્યે 

રહ્સુહ્ ુમાન પણ ઉર્રી ગયુું. રેખા હિે દુવનયાદારી જ ખાર્ર એ સુંબુંર્ વનભાિર્ી 
હર્ી. સાસ ુપ્રત્યેની લાગણી રણમાું ફેરિાઈ ગઈ હર્ી. ઘરમાું એક જીિર્ી લાશ ફરે 

છે એમ વિર્ારીને પોર્ાની સાસનેુ અિગણી દેર્ી. 
સાસ ુજાગશે ર્ો િળી મોકાણ માુંડશે એ રેખાને ખબર હર્ી. િળી છેલ્લા 
કેટલાક હદિસથી સાસનુી ર્ચબયર્ પણ નરમ રહરે્ી હર્ી. પોરે્ િહલેી સિારે જાય 

છે એ જો ખબર પડી ર્ો હમણાું નાટક ર્ાલ ુકરી દેશે. આથી સાસ ુજાગે નહી એ 

ધ્યાન રાખીને રેખા બહાર નીકળી ગઈ. 
પરોઢની ઠુંડીનો ર્મકારો રેખાએ રસ્ર્ામાું અનભુવ્યો. સ્કલૂ પહોંર્ી ત્યાું સરુ્ીમાું 
ર્ો આંખમાુંથી પાણી નીકળીને ગાલ સરુ્ી આિી ગયુું હત ુું. એ આંસ ુહર્ાું કે નિા 
િાર્ાિરણ સાથે અનકુળૂ ન થઈ શકિાની વનષ્ફળર્ા એ રેખા સમજી ન શકી. 
બોડચનાું અવર્કારીઓ સાથે એણે ઉત્તરિહીને સ્િોંગ રૂમમાું રાખી દીર્ી. રેખાએ 

ઘહડયાળ જોયુું. સાર્ િાગિાની રૈ્યારી હર્ી. 
રેખાને ઘરે જિાની જરા પણ ઈચ્છા ન હર્ી. પોર્ાની કેચબન ખોલી અને બે 

ખરુશીઓની મદદથી પગ લાુંબા રાખીને શરીર લુંબાવ્યુું. થોડી િાર રહીને અમનને 

ફોન કયો. એ પણ હજુ ઉઠયો જ હર્ો. ર્ા મુંગાિીને ટેબલ પર ફેલાયેલા કામ ર્રફ 

નજર નાખી. એક એક કરીને કાગળ િાુંર્ર્ી ગઈ. કેટલાક કાગળો ફાઈલ કયાચ. 
વશક્ષકોની રોજનીશીમાું સહી કરી. 
કારકનેૂ આપેલા લીસ્ટ પર નજર નાખી. લીસ્ટમાું આઠ દસ નામ જાણીર્ા 
લાગયા. એણે ફરી ફરી એ નામ િાુંચ્યા. એનુું મગજ બે દાયકા પાછળ ર્ાલ્યુું ગયુું. એ 

બર્ા એ જ બેર્નાું વશક્ષકો હર્ાું જે નોકરીમાું એના હાથમાુંથી ઊડી ગઈ હર્ી. એ 

દરેકનાું નામની બાજુમાું એમનો હોદ્દાનાું ખાનામાું મદદનીશ વશક્ષક લખ્યુું હત ુું. એ 

િાુંર્ીને રેખા કોઈનુું ધ્યાન ન જાય એ રીરે્ હસી. રેખાનો ફોન રણક્ો. જયદેિ નામ 



સ્ક્રીન પર બ્લીંક થયુું. 
“મમ્મીને ડૉ.મહરે્ાની હોક્સ્પટલમાું દાખલ કયાચ છે. જેમ બને એમ જલ્દી આિ.” 

આટલુું કહીને જયદેિે ફોન કટ કરી નાખ્યો. 
રેખા ર્રર્ જ ઊભી થઈ ગઈ ત્યાું ર્ો એની નજર મદદનીશ વશક્ષકોનાું 
પગાર પર પડી. મટકુું માયાચ િગર એ પગારની રકમને જોર્ી રહી. લીસ્ટ બાજુ પર 

મકૂીને એ ખરુશી પર બેઠી અને એણે પોર્ાનો મોબઈલ ક્સ્િર્ ઓફ કરી નાખ્યો. 
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26-માનસ 

ઊંઘ પરુી થયાનો ભાિ જાગયો. રહી સહી વનિંદરને ખસેડિા રે્ણે શરીર પરથી ર્ૉરસો 
હટાિી બુંર્ આંખે જ આળસ મરડી. 
“મરડાિાને બદલે શરીર આમ િળ્યુું કેમ ?” રે્લ પાયેલી રાશ જેિી લીસ્સી અને બળકી 
અનભુવૂર્એ રે્ની ઊંઘ ઉડાડી દીર્ી હર્ી. “શુું હુું ઊંઘમાુંથી જાગી છું કે નિો જન્મ પામી 
છું?” રે્ને સિાલ થાય છે. જે સ્થળે શરીર ફેણ માુંડીને બેઠુું છે, રે્ 

રે્ને અજુગત ુલાગે છે. સામેની હદિાલેથી  ફેંકાર્ી હફલ્ટડચ, ઠુંડી હિા આમ ર્ો સપચદેહને 
ર્માચનસુાર કનડિી જોઈએ. “મને કેમ અહીં અનકુુળ લાગી રહ્ ુછે? આ સ્થાન ર્ો કોઈ 
મનષુ્યનેઅનકુળૂ છે. હુું અહીં કેિી રીરે્ હોઈ શકુું? જો કે, આમ વિર્ારવુું એ મનષુ્યજન્ય 
નથી શુું? ર્ો શુું હુું સપચ નથી?”  

આ બર્ા વિર્ારોને છેડે રે્ના ચર્ત્તમાુંથી ભારે વિજ પ્રિાહ પસાર થઈ જાય છે, જેને 
કારણે રે્ની સ્મવૃર્ ફેણ માુંડી બેઠી થઈ જાય છે. “હુું ર્ોમાયા છું. આ મારો બેડરૂમ છે.” એ 
સાથે, માયાની આંખ સામે માયાની કાયા આિી જાય છે. શરીરમાું અનભુિાર્ો પહરચર્ર્ 
કુંપ રે્ને દુવિર્ામાું નાખે  છે. “ઓહ! કેવુું સ્િપ્ન હત ુું!” જો કે, પેલી લસલસર્ી બળકી 
અનભુવૂર્ માયાને એટલી જ િાસ્ર્વિક લાગે છે. એકસાથે સુંસ્મરણ અને સ્િપ્નિત ્
લાગર્ી એ અનભુવૂર્ની કાયચકારણ ગડ બેસાડિા જાય, ત્યાું માયા જુએ છે કે રે્ની ત્િર્ા 
પર  સાપની ર્ામડી ર્ઢી રહી છે. 
“ડર કે આશ્ચયચ કેમ નથી થત ુું ? છટ્, સ્િ અંગે પોર્ાને નિાઈ થોડી હોય? પણ, કયો સ્િ? 

આ નજર સામે સળિળે છે રે્ કે જે આ વિર્ારે છે રે્?” ત્યાું ર્ો, માયા જુએ છે કે સાપના 
ર્રુંગરુપ િળાુંકોમાુંથી એક એક જોડી હાથ પગ સ્ર્ન હોઠ કાન િગેરે પ્રસરી રહ્યાું છે. 
“ઈચ્છાનુું બળ અમાપ હોય છે. શુું આ શરીરબદલાની રમર્ મારી જ ઈચ્છાશક્ક્ર્નુું 
પહરણામ છે?” 

માયા વિર્ારે છે. 
“હા. મન ત્યાું માળિા. માળિા સર કરી જ લેવુું હિે ર્ો !” 



રાશ જેવુું શરીર ર્ુંગ થઈ ફૂુંફાડો ફેંકે છે. “ઘણુું સહ્ુું. ખબર પાડી દઉં બર્ાને. સારુું  થયુું 
ટેિિશ આને સુંગ્ર્હ્હ્યો! હિે ર્ો કામ કાઢી જ લઉં.” મનને ખણેૂ લપાયેલો સાપ બેઠો થઈ 
બબડે છે. વિર્ની બર્ી કોથળીઓનાું મોં એક સાથે ખલુી ગયાું છે. આ આિી મળેલ 
ર્કનો ઉપયોગ કરી લેિાનુું માયાસપચ આયોજન કરે છે. જડી આવ્યા પછી સપચપણ ુજત ુું 
રહિેાનુું નથી. પણ, રે્ને ઉર્ાિળ છે હહસાબ કરી નાખિાની.રે્ શરુઆર્ નજીકથી કરિા 
ર્ારે છે. પણ, અત્યારે એવુું કોઈ જડત ુું નથી કે જેને દુંશ દઈ શકાય. રે્ના ઈન-લૉએ 
પછુાવ્યુું હત ુું રહિેા આિિાનુું. કહરે્ા હર્ા કે, “મનુ્નાનો ભમરડો મળ્યો,માચળયુું સાફ 
કરર્ાું કરર્ાું. એટલે, ર્મને બર્ાને મળિાનુું 
મન થઈ આવ્યુું છે.” માયાસપચ મનમાું જ ગોઠિે છે, “આિિા દો એમને.” પણ, એ આિે 
ત્યાું લગી? માયાસપચ યાદી બનાિે છે:દુંશ યોગય સગાું, ફૂુંફાડાને લાયક સહકમી અને 
બૉસ, વિિંટાઈ જઈ કરોડ ર્ોડિી પડે રે્િા પાડોશી, આખે આખા ગળી જિા પાત્ર 
વપયરીયા. વિર્ાક્ર્ ઉચ્છિાસ ફેંકર્ા નસકોરાું જાણે કે બોલે છે, 

“શુું નથી કયુું આ બર્ા માટે! પણ, કોઈને કદર ખરી?” પછી રે્ ગણર્રી 
માુંડે છે, “સાપપણાને સાથચક કરિા જેટલા વિકલ્પો ર્ો છે મારી પાસે.” જો કે, માયાનુું 
મન સાપના શરીરમાું ય એ જ વિકલ્પો સાથે સુંકળાયેલા સખુદ સુંસ્મરણોનો મીઠો કુંપ 
આપી જાય છે. એ 

સ્મવૃર્થી માયા મુુંઝાય છે અને કાુંર્ળી ઉર્ારે રે્િા અણીદાર સિાલો પોર્ાને પછુી બેસે 
છે, “ક્ાુંથી પ્રિેશ્યુું આ ઝેર? કદરનુું કાટલુું શેના થકી ઘડાયુું? હકની લડરે્ 

વસક્કાની બીજી બાજુને ઘસી નાખી છે કે શુું?” પણ, પેલી રાશ િળ છોડે એમ નથી. જે 
બાબર્ોને રે્ કડિો ઘ ૂુંટ સમજી ગળી ગઈ હર્ી, રે્મને ગાળિાનુું ચકૂાઈ ગયુું લાગે છે. 
નાની નાની િાર્ો ક્ારે સાપ જેટલી લાુંબી અને ઝેરી થઈ ગઈ રે્નો માયાને ખ્યાલ 
પણ ના આવ્યો. સપચ મુંહડર્ માયાની યાદીમાું કોઈ બાકાર્ નથી; ના કોઈનો મનુ્નો, ના 
એની અને મનુ્નાની મનુ્ની. આ િાર્ ધ્યાનમાું આિર્ાું જ માયાનો માતદેૃહ બર્ાિમાું કુંપે 
છે, “ના, ના. મનુ્ની ના હોય આ યાદીમાું. 
મારી મનુ્ની !” કોઈ ઊંડા કુિામાુંથી અિાજ પડઘાય છે, “સાપણ પોર્ાના ઈંડા ય ખાય!” 



એક ઝાટકે માયા પાછી પ્રકટી આિે છે. હડી કાઢર્ા પાશિી શ્વાસ ક્રમશ  માનિીય લય 
પામે છે.છર્ાું, હજી કોઈ ઝીણી કાુંકરી ર્ોંટેલી છે રે્ના ચર્ત્ત પ્રદેશમાું.જે નડે ર્ો છે જ, 

સાથે સાથે રે્ના હોિાપણાની યાદ પણ અપાિે છે. એક ખ ૂુંર્ર્ો કણ માયાની રે્ર્ના 
પર હાિી થઈ ગયો છે. 
ઈચ્છાબળથી અંજાયેલ સવપિણી માયા નીકળી પડી છે.સર્રાર્રમાું સરસરાટ. કોઈને 
રે્નુું આ રુપ અજાણયુું નથી લાગત ુું એની રે્ને ય નિાઈ લાગે છે. “કોઈ મને ધ્યાનથી 
જોત ુું નથી કે પછી મારુું  આ રુપ મારા ધ્યાનમાું આિર્ા પહલેાું બર્ાને ખબર છે? કે પછી 
આ ઉઘાડી ક્સ્િકૃવર્ છે! ” બેિડી વવૃત્તઓમાું રમી રહલેો માયાજીિ પોર્ાની અસચલયર્ 
ઓળખિા મથે છે. એક ર્રફ રે્ને સત્તાનો મદ આકરે્ છે અને બીજી ર્રફ કોઈ પિુચ 
પહરચર્ર્ નમણી શક્ક્ર્ રે્ને સાદ દે છે.માયાસપચ જુએ છે, બર્ી આંખમાું, ક્રમશ: બર્ાિ 
પ્રયકુ્ક્ર્,ફફડાટ, શરણાગવર્ અને પોર્ાની વિજય પર્ાકા. જો કે,કેટલીક વ્યક્ક્ર્ઓ છે, જે 
ઉત્ક્રાુંર્ “ૐ”ને પર્ાિિામાું રર્ છે.પણ, વિજયાસક્ર્ ર્ાકાર્ ર્ાખી ગયેલ પાશિીય 
ચર્ત્તને,એમને ગણર્રીમાું લેિાની જરૂર નથી જણાર્ી. અમકુ રે્ના જેિાુંય છે. એ બેિડા 
ચર્ત્તિાળામાુંથી કેટલાક, રે્ની માફક,અર્ાનક આિી મળેલ ર્ાકાર્થી અચભભરૂ્ છે અને 
રે્ને બેલગામ િાપરિા પર ઉર્રી આવ્યા છે. કેટલાક હજી ‘હુું કોણ છું?’ના પ્રશ્નાથચમાું 
અટિાયેલા છે. એમાુંના મોટાભાગના કાું ર્ો ફૂુંફાડા કાું ર્ો ર્ાકાર્થી અંજાઈને 
એરુજુથમાું જ ભળિાના છે.  

સપચ જુથના િર્ી રહલેા ઝેરીલા િર્ચસ્િ પછી પથૃ્િી પાર્ાળલોકમાું ફેરિાિામાું ઝાઝી 
િાર જણાર્ી નથી. “અગાઉ પણ આિી ર્ક ઊભી થઈ જ હશે ને!” માયાને ભણેલો 
ઈવર્હાસ યાદ આિે છે.  

“થઈ હશે નહીં, થઈ હર્ી, થર્ી રહી છે. પથૃ્િી પર રાજ કરિાની ઝેરી એર્ણાઓ 
ક્ારેય શમી નથી. ર્ો પણ, કેમ માનિર્ા જ જીર્ી છે?”પોર્ાના આ વિર્ારો અંગે રાજી 
થવુું કે શોક કરિો રે્ માયાજીિ નક્કી નથી કરી શકર્ો. બીજા સ્થળોએથી પણ ઠુંડા 
લોહીકુળના િુંશજ ઉઘાડેછોગ દરમાુંથી બહાર નીકળ્યાના સમાર્ાર છે. આખરે 
વશર્નીદ્રા પરુી કરિાની ર્ક મળી છે સપચકુળને. ઠુંડુું લોહી ઉકળ્ય ુછે. “નમ્રર્ા એટલે 



નબળાઈ.” એ રે્મનો મદુ્રાલેખ છે. સત્તાર્ારી ર્ાકાર્ સહનશીલર્ાને ફગાિે છે. 
“અનકુુલન? સાહર્યચ ? િૈવિધ્ય? ના! અમે જ હિે. કાું અમારી સાથે કાું અમારી સામે.” 

એિા આક્રમક િલણ સાથે રે્ઓ સત્તા કેન્દ્રો પર ગ ૂુંર્ળું િળી જામી પડયા છે. 
મનોરુંજનમાું મસ્ર્ જીિોને ર્ો આસપાસ શુું ર્ાલી રહ્ુું  છે રે્ની સરુ્ પણ નથી. 
“આજકાલ સાપ બહુું દેખાય છે.” 

એમ સ્ટેટ્સ અપડેટ કરિાની સોશીયલ વમહડયા ફરજ 

વનભાિી, સ્ટેન્ડ અપ કૉમેડી પર;નુું સ્માઈલી ર્ીપકાિી, ગુુંર્ળ થઈ વ્યિસ્થા ર્ુંત્રમાું 
મણકો બની પરોિાઈ જાય છે રે્ઓ. નિા નિા રમકડાુંથી રાજી થિા લાગેલી, રોજ 
નિી નિાઈ માુંગિા લાગેલી આ બેપગી જારે્,જુઓ ને, “અમને ય ફૉર આ રે્ઈન્જ 
િર્ાિી લીર્ા છે !”એમ એરુસમહુ હાસ્યના હહિંસકારા કરે છે. “એય ને હિે 
ફૂુંફાડા,સસુિાટા, સરસરાહટ, દુંશ અને ઝેરની વપર્કારી. સાપને મન મળે ર્ો શુું શક્ 
નથી!” પણ, મનની જ મોંકાણ છે. “આ લાગણી કોની છે?” િળી િળીને મનમુન બેઠુું 
થઈ સિાલો ઊભા કરે છે, મીઠી લાગણીઓ ર્ાજી કરે છે.િારે્ િારે્ છાસીયા કરર્ી અને 
ઝેર ઑકર્ી લલુી પાછળથી િળી િળીને માયા બેઠી થાય છે. “સત્તા હાથિગી લાગે 
ત્યારે આમ હારી જિાનુું મન કોને થાય છે?” ગ ૂુંર્ળું છોડી, કરોડરજ્જુ પર બેઠુું થર્ાું જ 
માયા મન સ્નેહભીની સ્મવૃર્ઓમાું સરકી જાય છે.  

“એમના મનુ્ના પાછળ ઘેલા કાઢર્ા સાસ-ુસસરા; સુંગીર્ માટે ઝૂરર્ો ને ખાનગીમાું ગીર્ 
ગણગણયા કરર્ો અકડુ બૉસ; છેિટે લીમડીના બહાને ઘરમાું ડોકુું કરી, મીઠી ઈર્ાચને 
બહાને મારા સખુથી રાજી થર્ી પાડોશણ; મારી ઉપલગ્બ્ર્ઓને પોર્ાની માની ફુલાર્ા 
વપયરીયા.” માયાની દ્રસ્ષ્ટ એ જ દ્રશ્યો સાફ નજરે જુએ છે.રે્ની નાભીમાુંથી ધ્િવન ઉઠે 
છે, “શક્ક્ર્ ર્ો સહન કરિામાું છે. ઉપિાસ કરે માયા, મનુ્ની માટે, મનુ્ના માટે.” 

સાપની પ્રકૃવર્માું ર્રબોળ હોિા છર્ાું, માયામન પોર્ાનુું દાપ ુમાગત ુું હાજર થઈ જાય 
છે, વનયવમર્પણે. ફૂુંફાડો માયાચ પછી રે્ પસ્ર્ાિાના ઝરણે માથાબોળ સ્નાન કરે છે. સાપ 
વવૃત્તમાું લાબો સમય રહ્યા પછી પણ, સુંસ્કૃર્ મન િારે ર્હિેારે હાજર થિાનુું ચકુત ુ
નથી. ઈચ્છાની ઉપરિટ, રસાયણોની રમઝટની પાર જઈ માનિીય ડહાપણ કરોડરજ્જુ 



પર ઊભુું થઈ આિી ર્ઢે છે. એ પાછું એકલુું નથી ઊંર્કાત,ુ માનિર્ા એના પડછાયાની 
જેમહાજર રહ ેછે. રે્ને કારણે, પોર્ાનામાુંના સાપને જોયાનો અનભુિ માયાને શરીરમાું 
સર્િાયેલી જુદી જુદી પશરુ્ા ઓળખાિામાું ઉપયોગી થાય છે. આિેગોનો ઉન્માદ રે્ને 

સમજાય છે. જ ુંગલના વનયમ અને જીિનના લયને રે્ પોર્ાની ભીર્ર અનભુિે છે. હહિંસ્ત્ર 
વવૃત્તઓને ઠારીને,િાળીને, ઓગાળીને રર્ાયેલા, ર્મચની ય પારના દેશની ક્સ્થવર્ રે્ની 
અંદર પોર્ાની હાજરી વ્યક્ર્ કરે છે. પશરુ્ાની ઉપક્સ્થવર્માું પોર્ાની માણસાઈ રે્ને 
િધ ુવર્વ્રર્ાથી પરખાય છે. કોર્ના રસાયણ લાખ કોવશશ કરે ટેિોના ર્ક્રને 

ફરત ુું રાખિાની, માનિર્ાની માસ્ટર કી રે્ ર્ક્રને ક્સ્િર્ ઑફ કરી દે છે. સાપને છછુંદર 
ગળી જાય છે. મોટા થઈ ગયેલા મનુ્ના સાથે સુંલગન થયેલી ગ્રુંથીઓ ભમરડાિાળા 
મા-બાપના કૉલ ઝીલિા લળી પડે છે. આિી સ્નેહક્સ્નગર્ર્ા જ સાપણની ઈચ્છાશક્ક્ર્ને 
લપસાિે છે. ઊભા રહિેા ઘડાયેલી કરોડરજ્જુ  દુંડિત ્માુંડે છે મમ્મી-પપ્પા સામે અને 
સાિ ઓગળી જાય છે 

મનુ્ના-મનુ્ની સામે. સાપ ર્ો શુું, જનીનમાું સર્િાયેલી બર્ી પિૂચપશરુ્ાને અવર્ક્રમે છે પે્રમ 
રસ. માયા જુએ છે કે ક્રોમોઝોમમાું સર્િાઈ પડેલો સાપનો કણ આખરે પે્રમ રસમાું 
ઓગળી જાય છે. જાણે કે, અક્ગન સુંસ્કાર પામ્યા પછી ગુંગામાું સપચપણાની રહી સહી 
રાખને મકુ્ક્ર્ સાુંપડે છે. 
માયાની આંખ ખલુી ગઈ છે. જાગિામાું મોડુું થયુું છે. ઘી સભર ધમુાડાની ગુંર્થી 
દોરિાઈ રે્ આંગણે પહોંરે્ છે. મનુ્નો કહ ેછે, 

“સિાર સિારમાું ર્ારા વપ્રય સોિેવનયરને અક્ગનદાહ દેિો પડયો. હકડીઓએ ફેણ કોર્રી 
ખાર્ી. કાુંર્ળીની પ ૂુંછડી જ બર્ીર્ી અને એ ય ર્ને જોિી ના ગમે રે્િી.” 

મમ્મી- પપ્પાના જાપની પશ્ચાદભ ૂસાથે, મનુ્નાના જમણા હાથને પોર્ાનો જમણો હાથ 
અડાડી માયા આહુવર્માું સહભાગી થાય છે. 
 
 

**************************************************** 



27-પાહરજાર્ 

 

ધરાએ ઘહડયાિમાું જોય ું.આઠ ઉપર થઇ ગયા િતા.મોડ ું થઈ ગય ું ફટાફટ સફાિી જાગેલી 
ધરા શાિર લેિા બાથરૂમમાું ગઈ.આખી રાત જજિાયેલી એક રાતના સ ખની છોિો તેની 
આંખો આસપાસ કાિા ક ુંડાિા તિરૂપે દેખાતી િતી.થોડો કોમ્પેતટ િધ  લઈ તેણે એ ક ુંડાિા 
છપાિિાનો વનરથષક પ્રયાસ કયો. ટોતટરમાુંથી બે બ્રેડ મકૂી જલદીથી બટર લગાડી ખાિા 
ગઈ.ને તરત યાદ આવય ું કે આજે રવિિાર છે પોતે ક્યાું જિા આટલી રઘિાઈ બની િતી 
તેને ખયાલ જ ના આવયો.બે હદિસ િોિી ની રજા િતી ઑહફસમાું ,આખી રાતનો ઉજાગરો 
િતો ને રવિિાર મળ્યો એટલે આરામ કરિાન ું નક્કી કય ું.સલેફોન લઈ મેસેજ, કોલ, મેઈલ 
ચેક કરી લીધા. મમ્મી ના બે ત્રણ કોલ િતા. તટેટસ ચેક કરતા એક નામ પર તનેી આંગિી 
અટકી..પાહરજાત.... િા વમતટર પાહરજાત..જેને તે જીિથી િધ  ચાિતી િતી. કોલ કરી 
જોયો પણ તેનો ફોન સ્તિચ ઓફ િતો. 
ધ નુંબર ય ૂઆર કોળલિંગ ઈઝ ....આઉટ ઓફ.... 
   પાહરજાત પચીસ િર્ષનો એકદમ િને્ડસમ, યુંગ, ડેવશિંગ પસષનાળલટી ધરાિતો મ ુંબઈકર 
િતો. જોતાું જ આકવર્િત થઇ જિાય તેિો મોિક ચિરેો.ઓફ િાઇટ શટષ ને બ્લ  જીન્સ માું 
તો તે ખબૂ જ આકર્ષક લાગતો. ધરાએ ફેશન તરીટ માુંથી તેને પ્રમેથી આ કપડાું 
લેિડાિલેા. ધરા હદિસમાું કદાચ શ્વાસ લેિાન ું ભલૂી જાય પણ પારીજાતનો ચિરેો ના 
ભલૂી શકે.તનેી એક એક િાતમાું પાહરજાતન ું અસ્તતત્િ દયય અદયય રીતે ડોકાય 
જત  ું.જીિનની અમલૂ્ય પિો ધરાએ તેને સમપી દીધી િતી. પાહરજાત ન ું આગમન તનેા 
જીિનમાું િાસુંતી િાયરા સમ  િત  ું.પાહરજાત એના માટે એક સ ુંદર ગમવતલ ું વિશ્વ િતો. 
આ વિશ્વ માું ધરા ખબૂ ખ શ િતી. તેની નાનકડી તિપનમયી દ વનયા. જ્યાું પોતે 
ઇચ્છાન સાર દરેક િતત   કરી શકતી િતી.ના કોઈ રોકટોક, ના કોઈ બુંધન.. 
  ધરાને પોતાની પર ગ તસો આવયો. શા માટે તે િારુંિાર એના નામ થકી જ આભાસી 
જીિન ઉંભ  કરી રિી િતી. પાહરજાત ના જીિનમાું તે સભાનપણે સ ગુંધ પ્રસરાવયે જતી 
િતી. 



  ધરાને અચાનક યાદ આવય ું કે બે મહિનાથી મમ્મી કુંઇક અગત્યના કામે ઘરે બોલાિી 
રિી િતી ને પોતે જોબ, વમટીંગો, ફાઈલો ના કેટકેટલા બિાના કાઢી ઘરે આિિાની િાત 
લુંબાવયે જતી િતી. બ ેહદિસ રજા િોિાથી ઘરે જિાન ું નક્કી કય ું. પાહરજાત ને ઇન્ફોમષ 
કરિા ફરી ફોન કરી જોયો. ળચિંતાના િાદિો ઘેરાયાું પણ આવ ું તો ઘણી િાર બનત ું . 
પાહરજાત રાિેળલિંગ કરતો િોય તો પણ ફોન ઓફ જ રાખે.એટલે િિે  ઘરે બે હદિસ જઈ 
જ આિિાનો વનધાષર કરી બેગ પેક કરિા લાગી.કેટલાયે સમયથી ઘરે નિોતી ગઈ. 
અજાણતા જ િાથમાું િેતટનષ િેર ની જગ્યાએ ક તો આવયો એટલે પિરેી લીધો. તરેટ િરે 
છટા મકૂી એક નજર અરીસામાું નાખી.તેને ઈષ્ટ્યાષ ઉપજે તેવ ું જ રૂપ િત  ું તેન  ું.તે યાદ કરી 
રિી પાહરજાત તનેા રૂપની કેિી તારીફ કરતો. ચિરેા ન ું સ  ુંદર સ્તમત તેની સ ુંદરતામાું 
િધારો કરી રહ્ ું. 
 ફ્લેટ લોક કરી રિી િતી ત્યાુંજ બાજ િાિા વમવસસ શમાષ તેને ત  ચ્છકારભરી નજરે જોઈ 
રહ્યા. જ્યારે પાહરજાત રૂમ પર આિે ત્યારે ત્યારે વમવસસ શમાષ બિાર જ િોય. પાહરજાત 
ને તે ગમતા નિોતા ઘણી નફરત થતી આ લેડી ઉપર પણ કરવ ું શ ું.? મ ુંબઈ જેિા 
મિાનગરમાું મિા પ્રયત્ને એક ફ્લેટ સતતામાું ખરીદ્યો િતો., જેમાુંથી દહરયો જોઈ 
શકાતો.બન્ને ને તોફાની દહરયો ખબૂ ગમતો. બાલ્કની ખોલો એટલે સામે જ વિશાિ 
દહરયો.... અનુંત.દહરયા સામે કલાકો ઉભા રિી પોતાની જાતે એમાું ખોિાઈ જવ ું..કલાકો 
એની સાથે િાત કરિામાું મશગલૂ રિવે  ું ધરાને અવતવપ્રય િત  ું.પાહરજાતે ફ્લેટ 
અપાિેલો...આ ફ્લેટ માું કેટલીયે સ ુંદર યાદી ભરી િતી.બન્નેન ું પવત પત્નીન ું જીિન અિી 
જીિાઈ રહ્ ું િત  ું.અિીંના બાથરૂમમાું મ્િેંક િતી પારીજાતના તપશષની, અિીંના બેડરૂમના 
બેડ પર મતતીભયાષ સ ખોની શ ૃુંખલા િતી., ડાઇવનિંગ ટેબલ પર ભગેા જમેલ િાસણોનો 
રણકાર િતો , ને સોફા કાઉચ પર ભેગા મિી જોયેલા અનેક મિૂી, પોપકોનષ ની ળલજ્જત 
િતી... તેની આંખો ભરાઈ આિી....યાદ કરી કરીને. 
  ધરા પોતાને જ ઠપકો આપી રિી.બે જ હદિસની િાત છે ને પોતે અશ્ર  િિાિી રિી િતી 
અમથી. પેલી શમાષ સામેથી જ ધરા ળલફ્ટ માું જતી રિી.ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર નજીક કોમન 
પ્લોટમાું બાઈક પર બઠેેલા છોકરાઓ તેના તરફ વિળચત્ર િાતયથી જોઈ રહ્યા. એક ક્ષણ 



માટે તો એને થય ું લાફો મારી દે એમને....આજકાલ ના આ મનેસષલેસ છોકરાઓ..બસ 
બીજાની લાઇફમાું ડોહકય ું કરિા વસિાય કોઈ કામ જ નથી, આદત પડી ગઈ છે સૌને. 
દ પટ્ટાથી મો તિર  કરી ફટાફટ સામનેી તરફ રતતો ઓિુંગી ટેતસી માટે ઉભી રિી.રોજ 
અિી ઉભી રિ ેએટલે પાહરજાત જ કાર લઈ મકૂિા આિે. આજે તનેે બધ ું અલગ ને નવ ું 
લાગ્ય ું. ગરમી ની સીઝન િોિાથી તે પસીનાથી રેબઝેબ થઇ ગઈ. એસીની ઠુંડકથી 
પહરળચત ધરા આિી ગરમી સિન કરી સકી નહિ.થોડ ું સફોકેસન જેવ ું લાગ્ય ું. ખાતસ  ઉભા 
રહ્યા બાદ ટેતસી મિી સીધી ચચષગેટ તટેશન જઈ રેન પછૂપરછ માટે કાઉન્ટર પર 
ગઈ.ભીડ થી ભયાષ એક વિશ્વમાું ખોિાઈ જિાની તેને બીક િતી.ભીડ પ્રત્યે નફરત િતી 
તેને.રેન નો સમય થઈ ગયો િતો..પોતાના ઘરે િાપી પિોંચતા િજ  ચારેક કલાક થશ ે
એ વિચારે નાતતો લીધો ને ઘરે મેસેજ કરી હદધો કે પોતે આિી રિી છે.ફરી એકિાર 
પાહરજાત ને રાય કરી જોઈ િજ ય ઓફ..... અરે શ ું કરતો િશે ??  કુંટાિા જનક વિચારો 
સાથે ગ તસામાું રેન મા બેસી ગઈ.માુંડ માુંડ તે રેન મા ચડી શકી. બપોરે બે િાગ્યે તો ત ે
િાપી તટેશને પિોંચી ગઈ.સીધી હરક્ષા કરી ઘરે પિોંચી ગઈ. 
   િા,....તેન ું પોતાન ું ઘર...અિી મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ - ભાભી બધા િતા ...માત્ર પાહરજાત 
ન્િોતો.ઘરે પિોંચતા જ બધા તેને ઘેરી િળ્યા. 
કેટલા સમયે ઘરે આિી? 

ત ું ને તારી મલ્ટી નશેનલ જોબ...િા 
બે ત્રણ મહિને આિતી િોય તો ... 
િર્ષ થઈ ગય ું,,ગઈ હદિાિી એ આિેલી.... 
આ િખતે તો... 
 પ્રશ્નો, િાતો ની ઝડી િરસી રિી.િજ  પોતે કુંઈ જ બોલી નથી એિો ખયાલ આિતા જ 
ધરા બોલી.... હ ું....થોડી ફે્રશ.... 
િા.. િા... ધરાબેન ફે્રશ થઈ જાિ પછી નાતતો કરિા આિો. ભાભી ને મમ્મી બોલ્યા. 



ધરા એના રૂમ તરફ ગઈ.રૂમ માું બધ ું જ એમન ું એમ સચિાયલે ું િત  ું.માર ું તટડી 
ટેબલ...પેલ ું સ  ુંદર બાબી ડોલ ન ું પોતટર પણ િજ  એમજ લાગેલ િત  ું.  હ્રદયમાું સુંતોર્ 
ની અન ભવૂત થઈ. 
  કપડાું પિરેી ધરા બધા સાથે નાતતો કરિા બેઠી.મમ્મીનાું િાથની ચા ને ગરમાગરમ 
બટકાિડા...કેટલા સમયે આ બધ ું..પોતે પાહરજાત ને સમય આપિામાું પહરિાર 
ન ે વિસરાઈ જ ગયેલો.. ફોન પર ઉપરછલ્લી િાતચીત કરતી બસ.. 
નાતતો કરી આરામ કરિા બિાર ગાડષન માું ધરા િીંચકા પર બેઠી. ત્યાજ મમ્મી આિી. 
તારા આિિાની જાણ થતા જ ...અમે બધા ખ શ થઈ ગયા ધરા.આ િખતે ત  ું ના આિતી 
તો અને બધા તને લિેા જ આિી જતા.અમે બધ ું નક્કી કરી દીધ ું છે િિે તને જિા જ 
નથી દેિાના ન.ે 
મમ્મી  ય ...નો.   મારી જોબ....ધરા થોડી અચકાઈ. 
બેટા...ત્યાું જજે પણ એકલી નહિ.   
િોટ ડ  ય  મીન...મમ્મી.... એકલી નહિ એટલે? ધરા ઊંચા અિાજે બોલી ગઈ. 
  અરે ધરા, કાલે છોકરાિાિા તને મિિા આિિાના છે.બધ ું ફાઈનલ છે.બસ ત  ું રૂબરૂ 
મિી લે એટલે સગાઈ ને પછી લગ્ન... 
પણ...માું.. 
પણ બણ...કશ ું નહિ... 
  ધરા વિતફાહરત નજરે મોબાઈલ તક્રીન માું જોઈ રિી.. પેલાનો ફોન િજ  પણ સ્તિચટ ઓફ 
જ આિતો િતો. 
ગાડષન માું પાહરજાત ના વકૃ્ષ પરથી ફૂલો ખરી પડયા.  
 
 
           ************************************************************* 
    

ઉપરોતત િાતાષ બીજા કોઈ પણ માધ્યમ માું પ્રકાવશત નથી. 
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દરેક બાજ એથી મન ષ્ટ્ય માત્ર પર સખત વિપહરત સુંજોગોને લીધ ેમાનવસક દબાણ રિ ે
છે, પરુંત   મોટા ભાગે આપણે સમજીએ છીએ કે કચડાઈ નથી ગયા; અતિતથ છીએ પરુંત   
વનરાશ થિાની જર ર નથી; ભલે સતાિણીના ભોગ બન્યા છીએ, પરુંત   પ્રભ  પરની શ્રધ્ધા 
કે આજના અંધકારન ું પ્રકાશમાું પહરિતષન જર ર થશ,ે ભલેને સમયની સીમા નથી જાણતા, 
એ આપણને સત્યની શોધમાું અને શેર્ રિલેા ઋણ ચ કિિા જીિિાની પ્રેરણા આપે છે.  
 તારીખ ૨૧મીટ ફેબ્ર આરી ૧૯૬૪. આજે પાહકતતાની વમળલટરીના કનષલ, અમનન ું 
મન ડોિિાઇ ગય ું િત  ું. કચ્છની રેતાિ ભવૂમ પર તક મિતા આક્રમણ કરી, પાહકતતાનની 
સરિદ િધારિાન ું કામ એને સોંપાય  ત્યારથી એના િધી ગયેલા મકૂ ધબકારા ફતત એજ,  
ના ના અલ્લાિ પણ સાુંભિતો િતો.  ભાગલા પડયા તે પિલેા તે ભ જમાું જ જનમ્યો અને 
ઉછયો િતો એટલે તિાભવિક િત   કે આ કામ એને સોંપાય.  એ ભમૂી અને ત્યાું િસતા 
દરેક જણની માયા એ કદી ભલૂી નિોતો શક્યો. બાિ વમત્ર આનુંદની સાથે એના મકૂ 
સુંિાદો આજે પણ સતત ચાલ્યા કરતાું. આઠ િર્ષની નાની ઉંમરે રૈનના અકતમાતમાું મારા 
અબ  અને ઉસ્મ્મ અલ્લિતારાની પાસે પિોંચી ગયા ત્યારે મ જ વનરાધારનાું આક્રુંદને 
આનુંદના બા જયાબાનાું પાલિે અને બાપ  મન બાપ ની પાઘડીએ આશરો આપ્યો અન ે
મમતાની ખોટ લાગિા નિોતી દીધી. આનુંદની જેમ જ ઉછેયો િતો, કદી લાગિા નિોત   
દીધ ું કે એ પરાયો છે. એક જ થાિીમાું જમતા, તકૂલે જતાું, રમતા અને ઘરકામમાું મદત 
કરતાું. મુંહદરે સાથે જતા અને દરગાિ પણ સાથે જ જતાું. શર માું િસમ ું લાગત  ું પણ ફતત 
શાકાિારી ભોજનથી હ ું એિો ટેિાઇ ગયો અને પછી સમજી ગયો કે અહિિંસા એટલે શ ું. 
આટલા િર્ો વિતી ગયા, પણ એ વનયમ મેં તોડયો નથી. 
 શ ું એ તિજનો પર હ મલો કરી શકશ?ે તિજન કોણ? િીસ િર્ષ પિલેાના કે મ સ્તલમ 
ભાઈજાન જે  િીસ િર્ોથી તેના શરીરને જીવિત રાખી રહ્યા િતા?   
 પોતાની ટકૂડીના સૈવનકોને એણે સ ચના આપી કે " આક્રમણ કરિાનો િખત આિ ે
ત્યારે ભારવતય સૈવનકોને ફતત એિી ઈજા કરિી કે જેથી એને ળગરફ્તાર કરી એની પાસેથી 



િધ  માહિતી મેિિી શકાય, િધ  સારી રીતે હ મલો કરીશ ું જેથી તમારા જેિા વિરોને શિીદ 
ના થવ ું પડ.ે"  
 રકમાુંથી સામાન કઢાવયો. 
 યોજના સમઝાિી.  રેતીમાું ભિી જાય એિા રુંગની સાુંકિની ચાદરો પાથરતા 
રાત્રે આગિ િધવ ું. ચાદરની ચારે કોર સૈવનક ઉભો ઉતરી શકે એિા રેતી જેિા રુંગેલા 
પત્રાના મોટા ભ ુંગિા છે, એ ભ ુંગિાની ઉપરની કોર પર િલેમટેને ઢાુંકે અને ઉઘાડ બુંધ 
થાય એવ  ઢાુંકાણ ું છે જેની એક બાજ  થોડા કાણાું છે જેથી શ્વાસ લઈ શકાય. કાણાું પિનની 
વિર ધ્ધ હદશામાું રાખી ચાદરની આસપાસ પાસેથી ખોંસિા. જો કોઇ હિન્દ  સૈવનક એ જાિ 
પર આિે તો પાછિના સૈવનકોએ ઝડપથી બિાર નીકિી ચાદર ખેંચી, એને પકડી લેિો. 
જર ર પડે તો તેના પગ પર જ ગોિી મારિી જેથી એ ભાગી ના શકે,  
 અઠિાહડયાની તાલીમમાું સૈવનકો તૈયાર થઇ ગયા.   
 આજે અમાસ િતી એટલે આગેકૂચ કરિાનો સમય થઇ ગયો િતો.  હિિંદ  સૈવનકોની 
પણ આ તરફ નજર િશે જ એથી એક ટકૂડી ભારવતય સનેાન ું બીજી હદશામાું ધ્યાન ખેંચતી 
આગિ િધી રિી ત્યારે સાિધ રિીને સાિચેતી અને ચ પકીદીથી સૈવનકોની બીજી ટકૂડી 
ચાદર ખેંચતા ભારતની સરિદ પર પિોંચી ગઇ. થોડીિાર થુંભીને ખાત્રી કરી લીધી કે 
કોઇએ એમને જોયા તો નથી?  સૈવનકોએ સરિદ ઓિુંગી, ચાદર પાથરી, ભ ુંગિા 
ચક્રવય િની જેમ ચાદરની ફરતે રેતીમાું ગોઠવયા અને એમાું ભરાઇ ગયાું. 
 કલાકેક વિત્યો િશે ને એક હિિંદ  સૈવનક ચક્રવય િમાું પકડાઇ ગયો. એની બુંદૂક લઇ 
લીધી, મોઢા પર ટેપ મારી અને િાથ પાછિ બાુંધી દીધા.  લઇ ગયા એને છાુંિણીમાું, 
અમન પાસ.ે એનાું કપડા કાઢી નાખયા અને પાહકતતાની િરદી પિરેાિી દીધી જેથી 
ભાગીને હિિંદ તતાનની સરિદની અંદર પિોંચે તો હિિંદ ઓ જ એને મારી નાખે અને 
પાહકતતાની જાસસૂને એક હિદ તતાની િરદી ખબૂ જ ઉપયોગી વનિડ.ે  
 હિિંદ  સૈવનકની આંખોંમાું નફરત ઝબ કી. આસ ું બનીને િિી રિી. અમને નોંધ લીધી 
કે એ મ છના દોરા પણ નથી ઉગ્યા એિા નિજિાનની લાગણીમાું ભીંજાતા િાર નિીં 
લાગે, સુંભાિવ ું પડશ!ે 



 એના ગિામાું એક ચાુંદીની બે લટકળણયા િાિી માિા િતી એ પણ કાઢી લીધી. 
એના બેઉ પગને પણ બેડીથી જકડી લીધા અને સાુંકિથી કોટડીમાું દરિાજાનાું થાુંભલા 
સાથે બાુંધી પરૂી દીધો. 
 સૈવનકો ફરી પોતાને કામે લાગ્યા.  
 અમને હિિંદ  િરદીની નાજ કતાથી ઘડી કરતાું સલામ કરી. એક લટકળણયામાું ઝરે 
િત  ું એ એણે પોતાના ખીતસામાું મ ક્ ું. બીજ  લટકળણય ું ખોલતા જ અમનથી બોલાઇ ગય ું 
"િાય અલ્લાિ, યિ કૈસી ઇમ્તિાન િૈ?" 
 ફજર, મિતકાનો િખત થઈ જ ગયો િતો. નાનકડી રજાઇ પાથરી અમન બુંદગી 
કરિા બસેી ગયો. સ યોદય થયો ત્યારે બીજાઓની િલચલથી બુંદગીની તુંરામાુંથી જાગ્યો. 
એના ચિરેામાું સૌમ્યતા િણાઇ ગઇ િતી. કેદી આ પહરિતષનને જોઇ જ રહ્યો િતો 
 થોડી િારે એક વસપાઇ પાણીની ડોલ, સાબ , ટ િાલ, લોટા અને પ્યાલા લઈ આવયો. 
પછી ચા અને નાતતો લઈ આવયો.  અમને જાતે જ કેદી પાસે બેસી, કેદીના િોઠ પરની 
પટ્ટી કાઢી, િલકે િાથે ચિરેા પરના લીલા, ભ ખરા રુંગના ભ્રમને સાફ કયો અને અમી ભરી 
આંખોથી એણે કેદીની આંખો ભરી દીધી. પરોઠા અને દિીંના કોિીઆ એના મોિમાું ધયાષ. 
અને ચા પીિડાિી. કેદી સમજી ન શક્યો આ િાત્સલ્યન.ે 
 અમનનો બાકીનો હદિસ વનત્ય કારિાિીમાું ગયો.  અગત્યના કામ તરીકે, તેણે 
પોતાના અવધકારી ફર કને તાર મોકલાવયો કે "એક હિિંદ  સૈવનક પકડાયો છે જેના બદલામાું 
ભારતની કેદમાું સપડાયેલા આપણા જાસસૂ મિમદને છોડાિિાની માુંગણી કરિાથી 
આપણા દેશને ઘણો ફાયદો થશે.  તમારો મત જણાિશો. 
 રાત્રે અમનને ઉંઘ ના આિી. કેદી આનુંદનો જ દીકરો! આનુંદના લગ્ન િખતે 
આનુંદ અને કોહકલાભાભીનો પોતે જ તો આ ફોટો લીધો િતો! એ રાત પિલેી જ રાત િતી 
કે જ્યારે કોહકલાભાભીએ મારી જગ્યા લઇ લીધી બાકી અમારા ગપાટા મોડી રાત સ ધી 
ચાલતા. િા, પણ સિાર થઇ અને કોહકલાભાભીએ મીઠી ફહરયાદ કરી નાખી "તમારા ભાઇ 
તો તમારી િાતો કરતાું થાકતા નથી.  તમારી શાયરી અને કારીગરીનાું િખાણ કરતા 
તો ખોિાઇ જાય છે.આ ઘરની હદિાલો અને છત પરની તમારી કોતરામણી જોઇ, 



ભાઇજાન, તમને સલામ" 
"ભાભી, તમારે આવશિાષદ આપિાના કે હ ું એક ક શિ કારીગર બન ું, મારા િખાણ કરી મન ે
છાપરે ના ચડાિશો."  ભાભીએ મારા ઓિારણા લીધેલા! એમનો મીઠો અિાજ િજ  
કાનમા ગ ુંજે છે. 
 બસ, પિલે્લાની જેમ જ, ક્યાુંય ફરિા જિાન ું કે ખરીદી કરિાન ું કામ િોય ત્યારે 
મને સાથ ેલઈને જ જતાું, જામનગરમાું ઉછરેલા ભાભીને ભ જથી પહરળચત તો કરિાના 
જ િતાું. ખેંગારને પિલેે પગલે બુંધાએલા આશાપ રા માતાના મુંહદરે તો લગ્નને પિલેે  
હદિસે જ આવશિાષદ લિેા ગયા િતા અને પછી નાગર બ્રાહ્મણોના ક લદેિતા મિાદેિના 
િાટકેશ્વ્રર મુંહદરે પણ અળભર્ેક કરિા ગયા િતા,  
 ભાભીને જન્નત મસ્તજદ, સાુંકિિાિી દરગાિ, િજરત મિોમદ પન્નાિ મસ્તજદની 
વયિતથા, શાુંતી અને ભવયતા ખ બ ગમ્યા િતાું.   
 ૧૦મી ઓગતટ ૧૯૪૭.  ભાભીના ખોિો ભરિાને હદિસે મેં પીર અતબર સાઇ 
સિાલીની દરગાિ પર દોરા બાુંધી, ભાભી અને આિનાર બાિકની સલામતી માટે 
જિાનો વનણષય કયો.  આનુંદ અને ભાભીને પ ત્રન  નામ સમીર અને પ વત્રન  નામ સરીતા 
રાખવ ું િત  . એક મનને મિકેાિ,ે એક ધરતી અને જીિોની તરસ મીટાિ.ે 
 બીજે જ હદિસે એ કાસ્યમર જિા ઉપડી ગયો. પણ ભારત પાછો ના આિી શક્યો. 
એ મેદનીની લોિીભીની ધરતીનાું ભાગ પડી ગયા િતાું અને પોતે પણ િગર િાુંકે 
ઘિાયેલો િતો. િખત જતાું, પાહકતતાનમાું પરદેશી બની મેણાું ટોણાું સિતેો કામની 
શોધમાું કરાુંચી જઈ િતયો અને સુંજોગે એની દીઘષરન્ષ્ટ્ટ, સાિધતા અને ચત  રાઇને 
ધ્યાનમાું લેતા એને સનેાની જાિીમાું િણી લીધો. 
  ભારત સામે આક્રમણ કરિાની આ પિલેી જ આજ્ઞા િતી. અત્યાર સ ધી એ સૈવનકોન ે
કપરાું સમયમાું ધૈયષ કેિી રીતે રાખવ ું એ વશખિતો િતો -- આજે એ પોતાને વશખિિાની 
કોવશશ કરી રહ્યો? ઘડી ઘડી એનાું ડ તકા દબાિી ઓવશક  ભીંજિતો રહ્યો. 
 સિાર પડી, સમયની ખબર ના રિી.  ઉતાિિે નમાજ કરી. આજે એન ું મન અધીર 
િત  ું.  જો સુંમવત નિીં મિે તો શ ું?  મારે િાથે કે મારા હ કમથી સમીરન ું મ્ર ત્ય  ? કેદીને ચા 



નાતતો કોઇ બીજા જોડે પિોંચાડયો.  પોતે ખાઇ ના શક્યો કે ચા પી ના શક્યો.  અલ્લાિની 
પ્રસાદી માનીને એક ઘોટ પાણી પીન,ે સમાચારની િાટ જોતો આટા મારતો રહ્યો, પ્રાથષના 
કરતો રહ્યો. 
 ફર કે પ્રેવસડુંટ અય બ ખાનની સિમવતથી અમનને ભારવતય સૈવનકને સારી રીતે 
રાખિાની સુંમવત આપી અને આ કામ જો પાર પડે તો  અમનની તરક્કી નક્કી એવ ું 
જણાવય ું.  
 િિે કેદીના પહરચયની જર રત િતી. બધા સૈવનકોને ભેગા કરી ફર કના હ કમની િાત 
કરી અને કહ્ ું કે એ એકલો જ કેદીની સાથે જર રી િાતો કરશે અને બીજાઓએ એનો પિરેો 
ભરિાની જર રત નથી કારણ કે કેદી ગભરાઇ જાય તો સિજતાથી એને વિશ્વાસમાું નિી 
લેિાય.  
 જર રી ફોમષ લઇ તે સમીર પાસે ગયો.  સમીરને એણે સમજાવય  કે એને સહિસલમત 
ભારતની સરિદ પર તારીખ નક્કી થયે પિોંચાડિાનો છે તો તારી વિગતો નોંધિી જર ર 
છે. એમ કિતેા તેણે સમીરને ફોમષ ધય ું.  ફોમષ પર પોતાન ું પ  ર  નામ, "સમીર  આનુંદ 
મિતેા " જોઇ ક્ષણભર તો વિચારમાું પડી ગયો કે પાહકતતાની પાસે આટલી જલ્દી 
માહિતી? પછી ધ્યાનથી અમનને વનરખી રહ્યો. વિચાય ું, આની દાઢી કાઢી નાખી િોય તો?  
 "અમનકાકા?" 
 અમને સમીરના િોઠ પર િાથ દબાિી કહ્ ું "આપણા પહરચયની કોઇને જાણ ના 
થિી જોઇએ. આનુંદ, કોહકલાભાભી, જયાબા અને મન બાપ  કેમ છે? તારે કોઇ ભાઈ, બિને 
છે?""બધા હ ું ઘરેથી નીકળ્યો ત્યાું સ ધી તો િમેખેમ જ િતાું. હ ું પકડાઈ ગયો છું ના 
સમાચાર જાણી તે સહ ને ળચિંતા તો થતી જ િશે. કદાચ હ ું જીિતો પાછો ના પણ આવ ું એિી 
શક્યતાને તેઓએ ગિષથી સ્તિકારી િતી. િા, મારે એક બિને છે અને એક નાનો ભાઇ." 
 "સહરતા અને આકાશ, ખર ું ન?ે" 
 બેઉ એતબીજાને આંખોથી આલીંગન આપી રહ્યા. ફોમષની અન્ય વિગતો ભરી દઇ 
અમન પાછો તાર કરિા ગયો.   
 બે અઠિાડીએ હ કમ આવયો કે ૧૯૬૪ની ૩૧મી માચે લખપત ગામના કોટેશ્વર 



મુંહદરની પાસે આિેલી સરિદની ચોકી પર સમીર અને જાસસૂ મિમદની અદલાબદલી 
કરિામાું આિશ.ે બેઉના પહરિારને ખબર આપી દેિાઇ િતી અને અમન સમીરને લઈ 
જશ.ે  અમન પરિરહદગારની રિમેથી ઓગિી રહ્યો િતો.   સમીરને સમાચાર આપ્યા 
કોઇ પણ લાગણી છતી ના કરતાું, રખેને કોઇ સમજી જાય? 
 ૩૧મીએ સમીરે પોતના કપડા પાછા પિયેાષ. બે કલાકે લખપત પિોંચ્યા. સમીર 
અને મિમદ પોતપોતાની સરિદ તરફ દોડયા.  થોડી િારે ળખતસામાુંથી સમીરની માિા 
કાઢી,  જાણે અચાનક યાદ આવય ું િોય એમ ડોિ કરતો અમન સમીરની પાછિ દોડયો. 
પાછિથી દોડતા પગલા પાસે આવયા અને શબ્દો સાુંભળ્યા "આનુંદ તારી અમાનત". 
આનુંદ અમનને ભેટિા જાય એ પિલેાું અમને નીચા નમી, િાથમાું ધિૂ લઈ પોતાને 
મતતકે લગાડી, િલે્મટે ફેંકી દીધી. સરિદે પિોંચેલા બુંદૂકધારી મિમદને પડકાર કરી 
અમને ગોિીથી વિિંધ્યો અને  જ્યાું  એણે "જય મા, જય હિિંદ" ની ઘોર્ણા પરૂી કરી ત્યાું 
જ પાહકતતાની સરિદના રક્ષકોએ "ગદ્દાર" ની ચીંખ સાથે અમનના શરીરને ચારણીસમ 
િીંધી નાખયો.  
 તેના આત્માને તપષણ આપતાું આનુંદ અમનના મતૃદેિને બાહ માું લઈ, અલ્લાિની 
બુંદગીમાું િિી રહ્યો. 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************** 

 



29-શીર્ચક : અંવર્મ આશ  

 
જ્યારથી જગનને જેલમાું લાિિામાું આવ્યો ત્યારથી જ ગમુાનવસિંહમાું ઘર કરી ગયેલી 
અસ્િસ્થર્ા એમને અકળાિી રહી હર્ી. જગન માટે ગમુાનવસિંહ એક જેલર હર્ા કારણ કે 
એ એમને ઓળખી નહોર્ો શક્ો, પરુંત ુગમુાનવસિંહ એને ઓળખી ગયા હર્ા. 
ગમુાનવસિંહનુું વ્યવથર્ િર્ચન હિે ર્ીમે ર્ીમે બીજા બર્ાુંની નજરોમાું પણ નોંર્ાઈ રહ્ુું 
હત ુું.  

ગમુાનવસિંહ પે્રમાળ અને કઠોર જેલર હર્ા. પોર્ાની ભલૂનુું પ્રાયવશ્ચર્ કરનાર અને 
મજબરૂીમાું અથિા ર્ો  વનદોર્ હોિા છર્ાું સજા ભોગિનાર કેદીઓ પરત્િે પે્રમાળ અને 
અઠુંગ અને ક્રૂર કેદીઓ પરત્િે કઠોર. ગમુાનવસિંહની ર્ાક અને માન બુંનેના સુંવમશ્રણ 
થકી એમની જેલમાુંથી ક્ારેય કોઈ કેદી ભાગયો નહોર્ો. બીજી જેલોની સરખામણીમાું 
એમની જેલમાું કેદીઓ િચ્રે્ ઝઘડા અને મારપીટ પણ ખબૂ ઓછા થર્ાું. 
જ્યારે પણ કોઈ કેદીને જેલમાું લાિિામાું આિર્ો ત્યારે ગમુાનવસિંહ દ્વારા એને 
આપિામાું આિર્ી સલાહ અને રે્ર્િણી આજે પ્રથમ િખર્ ચકુાઈ હર્ી. એમણે 
જગનની ફાઇલ ધ્યાનથી િાુંર્ી અને પછી ર્રર્ જ ર્ાિી ઉઠાિીને જીપ પોલીસ 
સ્ટેશન ર્રફ હુંકારી મકૂી. જગનના કેસની ર્પાસ કરનાર ઇન્સ્પેક્ટર નદીમ એમના 
ખાસ વમત્ર હર્ા. પોર્ાના વમત્રનો અસમુંજસમાું લપેટાયેલો ર્હરેો અને વ્યગ્ર િર્ચન 
ઇન્સ્પેક્ટર નદીમ માટે આશ્ચયચજનક હર્ા અને જગનના કેસ પરત્િેની એમની જજજ્ઞાસા 
કુતહૂલપે્રરક. એમણે ગમુાનવસિંહને માહહર્ી આપર્ાું કહ્ુું;  

“એક ઈમાનદાર સરકારી પટાિાળાનો પતુ્ર જગન એક અઠુંગ ર્ોર છે. એણે આઠ 
િર્ચની કુમળી ઉંમરથી જ ર્ોરીઓ કરિાનુું શરુ કરી દીધુું હત ુું. જો કે, ર્ોરી વસિાય 
બીજા કોઈ પણ અપરાર્માું એનો ક્ારેય હાથ નહોર્ો. એ ગોઝારી રાતે્ર એ સવિર્ા 
વનિાસમાું ર્ોરી કરિાના ઇરાદાથી દાખલ થયો અને ઘરેણાું, પૈસાની સાથે સ્નેહાનુું 
પ્રાણપુંખેરુું  પણ ર્ોરી ગયો. પરુૂું  એક િર્ચ લાગયુું મને એને શોર્ીને પકડિામાું.  



બાળકી ઓરડામાું માર્ાવપર્ા સાથે સરૂ્ી હર્ી. એ જ ઓરડામાું વર્જોરી પણ હર્ી. 
જગન કોઈને ભણકારો પણ ના મળે એ રીરે્ ર્ોરી કરિામાું માહરે છે. ખબૂ જ 
સાિરે્ર્ીથી વર્જોરી સાફ કરીને બર્ો સમાન પોર્ાની બૅગમાું ભરીને એ જર્ો હર્ો. 
એટલામાું જ અનાયાસે એ બાળકી જાગી ગઈ. એના રડિાના કારણે એના માર્ાવપર્ા 
ઊઠી જશે એ બીકે જગને ત્િહરર્ એને ઊંર્કીને પોર્ાનો કદાિર મજબરૂ્ પુંજો એના મોં 
પર દાબી દીર્ો. બાળકીને લઈને એ ટૅરેસ પર ગયો અને એને ત્યાું જ મકૂીને જ્યાુંથી 
આવ્યો હર્ો એ જ રસ્રે્ ગાયબ થઈ ગયો. 
જગનને ખબર નથી કે જ્યારે એણે બાળકીને ટૅરેસ પર છોડી હર્ી ત્યારે એ જીિર્ી હર્ી 
કે નહહ. ઘરના લોકોને અત્યુંર્ શોર્ખોળના અંરે્ બીજા હદિસે બાળકીનુું શબ ટૅરેસ 
પરથી મળ્યુું હત ુું. પોસ્ટમૉટચમ હરપોટચના આર્ારે સ્નેહાનુું મતૃ્ય ુશ્વાસ રૂુંર્ાિિાનાું કારણે 
થયુું છે. બાળકીના મતૃ્યનુો અને જગનના ર્ોરી કરીને ભાગિાનો સમય પણ એક જ છે. 
જગનનુું કામ એટલુું વ્યિક્સ્થર્ છે કે આજ સરુ્ી કેટલીયે ર્ોરીઓ કરિા છર્ાું પણ એ 
ક્ારેય પકડાયો નહોર્ો. ર્ોરીનો સામાન એ હુંમેશાું સરુચક્ષર્ જગયા પર િેર્ી દેર્ો. 
બસ, લાગણીના પ્રિાહમાું ર્ણાઈને એ પોર્ાની પત્નીને ર્ોરીનુું મુંગળસતૂ્ર આપીને 
ખશુ કરિાની ભલૂ કરી બેઠો હર્ો. અને એ પણ સ્નેહાની મમ્મીનુું મુંગળસતૂ્ર... એક 
હદિસ પીયર ગયેલી એની પત્ની મુંગળસતૂ્ર તટૂી જર્ા એને સરખુું કરાિિા જગનની 
જાણ બહાર શહરે પહોંર્ી ગઈ... અને જગન જેલમાું.”  

નદીમની િાર્ સાુંભળીને ગમુાનવસિંહ િધ ુદુ ખી થઈ ગયા. એમને લાગયુું; સ્નેહાના 
માર્ાવપર્ાની ભાિનાઓ સમજર્ા એ પવિત્ર કાળા મણકા જાણે એમને ન્યાય અપાિિા 
કટીબિ હોય એમ એ મુંગલસતૂ્ર જગનને જેલમાું પહોંર્ાડિાનુું વનવમત્ત બન્યુું હત ુું. 
નદીમનો આભાર માનીને સ્નેહાના ઘરનુું સરનામુું લઈને ગમુાનવસિંહ ત્યાુંથી નીકળિા 
લાગયાું. કઠોર મનના અને ગનેુગારોને સખર્માું સખર્ સજા આપિામાું માનર્ા 
ગમુાનવસિંહની આિી હાલર્ જોઈને નદીમને હિે એમની ચર્િંર્ા થિા લાગી. એમણે 
ગમુાનવસિંહની સાથે જિાની ઇચ્છા દશાચિી. પરુંત ુગમુાનવસિંહ એમને જિાબ આપ્યા 
વિના અને એમને લીર્ાું વિના જ શનૂ્યમનષ્ક ત્યાુંથી રિાના થઈ ગયા. 



સ્નેહાના માર્ાવપર્ાને મળીને બહાર નીકળ્યા પછી ર્ો ગમુાનવસિંહ અસહ્ય ગ ૂુંગળામણ 
અનભુિિા લાગયાું. વ્યવથર્ ગમુાનવસિંહ ત્યાુંથી સીર્ા જેલમાું જગનને મળિા પહોંચ્યા. 
ફક્ર્ ર્ાર િર્ચની કુમળી, વનદોર્ બાળકીની હત્યા બદલ મળેલ ફાુંસીની રાહ જોર્ાું 
જગનનો પુંજો ત્યારે જેલના સચળયા ઠોકર્ો સર્ર્ આજીજી કરર્ો હર્ો. “મને માફ કરી 
દો. મેં એને જાણીજોઈને નથી મારી, કદાર્ એ ભલૂથી મરી ગઈ હશે,  હુું ર્ો ત્યાુંથી 
ભાગી ગયો હર્ો. પ્લીઝ! મને અહીંથી બહાર કાઢો.. મેં ફક્ર્ ર્ોરી જ કરી હર્ી..” 

જગનને આ રીરે્ આજીજી કરર્ો જોઈને ગમુાનવસિંહ સમક્ષ અમાસની ઓગસ્ટની એ 
મેઘલી રાર્ ર્રિરી ઊઠી. 
એ રાતે્ર ડ્રાઇિર રજા પર હોિાના કારણે ગમુાનવસિંહ દ્વારા સ્િયું હુંકારિામાું આિી રહલેી 
પરુપાટ દોડર્ી જીપ અર્ાનક જ પલટી ખાઈને સમૂસામ ભીની સડક પર ક્ાુંય સરુ્ી 
ઘસડાઈ. દૂર ફેંકાઈ ગયેલી લોહીલહુાણ રોશનીએ બેહોશ પતુ્ર પાથચને જીપ નીરે્થી 
ખેંર્ીને જેમરે્મ બહાર કાઢયો અને ઝાડની ઓથે ટેકો દઈને બેસાડયો. થોડી જ િારમાું 
કલાકેક પહલેાું પડેલાું િરસાદના કારણે ઝાડની પાસે ભરાયેલા નાના ખાબોચર્યાુંના 
પાણીનો રુંગ ઘેરો લાલ થિા લાગયો. પછી જેમરે્મ ઢસડાર્ી રોશની પોર્ાના પવર્ 
જેલર ગમુાનવસિંહની મદદ માટે એની પાસે પહોંરે્ એ પહલેાું જ હહિંમર્ હારીને બેશિુ 
થઈ ગઈ. સમૂસામ સડક પર ઘાયલ, બેહોશ પત્ની, પતુ્રને વન:સહાય વનહાળર્ાું, પલટી 
ખાઈ ગયેલી જીપ નીરે્ દબાયેલા ગમુાનવસિંહ માટે ઓગસ્ટની એ મેઘલી રાર્ કાળ 
સમી બનીને િીર્ર્ી હર્ી. આટલી રાતે્ર આ સડક પરથી કોઈ િાહન પસાર થાય અને 
મદદ મળે એિી શક્ર્ા પણ નહહિત ્હર્ી.  

ગમુાનવસિંહની હહિંમર્ પણ હિે જિાબ આપી રહી હર્ી. જો સમયસર સારિાર ના મળે 
ર્ો પત્ની પતુ્રને  બર્ાિિા અશક્ હોિાનો અને પોર્ાનો ઘાયલ પગ કાપિાની 
નોબર્ આિી શકિાની શક્ર્ાનો એમને પરેૂપરૂો ખ્યાલ હર્ો. પોર્ાના સમસ્ર્ 
જીિનમાું આટલી લાર્ારી એમણે ક્ારેય અનભુિી નહોર્ી. એ મનોમન સર્ર્ ઈશ્વરને 
મદદ માટે પ્રાથચના કરર્ા હર્ા. અર્ાનક દૂરથી આિર્ા એક પડછાયાને જોઈને 
ગમુાનવસિંહની ડબૂર્ી આંખો પહોળી થઈ. પડછાયાનો મોટો પુંજો રોહનની ગરદન સરુ્ી 



લુંબાયો અને સોનાની રે્ન ખેંર્ીને ગજિામાું સરકી ગયો. સીમાના ઘરેણાુંઓ પણ એક 
પછી એક ઉર્ારીને ચખસ્સામાું મકૂ્ાું પછી સ્ર્બ્ર્ ગમુાનવસિંહ ર્રફ ભાિવિહીન નજર 
નાુંખીને એ જિા લાગયો. 
“પ્લીઝ, મદદ કરો! મને અહીંથી બહાર કાઢો!” કણસર્ા અત્યુંર્ ર્ીમાું અિાજમાું 
આજીજી સાુંભળીને પણ એના આગળ િર્ર્ાું પગલાુંની લયમાું કોઈ ફરક નહહ પડયો. 
ગમુાનવસિંહ માટે બર્ાિની આ અંવર્મ આશ હર્ી. એ હહિંમર્ એકઠી કરીને બની શકે 
એટલાું મોટા અિાજે ફરી બોલ્યા, “પ્લીઝ, મને અહીંથી બહાર કાઢો.” અર્ાનક એ 
પડછુંદ પડછાયો અટક્ો અને પાછળ ફયો. ત્રણે ઘાયલ માનિ શરીરો ર્રફ એક નજરે 
જોઈ એણે વિલુંબની થોડી ક્ષણો વિર્ાિી. જીપ પોલીસની હોિાના કારણે પહલેા એણે 
ગમુાનવસિંહની પાસે જિાનુું ટાળ્યુું હત ુું. એના ર્હરેા પર અકલ્ય ભાિ ઊપસ્યા. હહિંમર્ 
કરીને અર્કાર્ો એ જીપ પાસે આવ્યો. પોર્ાના મજબરૂ્ પુંજાથી જીપને ઊંર્કી. 
ગમુાનવસિંહ ઘસડાઈને જેમરે્મ બહાર આવ્યા. પોર્ાને ઊંર્કીને િાયરલેસ પાસે લઈ 
જર્ી િખરે્ અર્ાનક ર્મકેલી િીજળીના પ્રકાશમાું ગમુાનવસિંહ ેવનહાળેલા એ દેિદૂર્ 
સમા ર્હરેાને આજે સોળ િર્ચ બાદ ફરી કેદી જગનના ર્હરેામાું વનહાળિાનુું દુભાચગય 
ગમુાનવસિંહ ભોગિી રહ્યા હર્ા. એ હદિસે પોર્ાને િાયરલેસ સામે ર્ીમેથી બેસાડીને 
અંર્ારાુંમાું અર્ાનક જ ગાયબ થઈ જનાર એ પડછાયાનો આભાર પણ વ્યક્ર્ નહહ કરી 
શક્ાનો આજ હદિસ સરુ્ી એમને રુંજ હર્ો. આજ સરુ્ી એ માનર્ા હર્ા કે એ ભલે ર્ોર 
હર્ો પરુંત ુએની અંદર માણસાઈ જીિે છે. અને એટલે જ એક ઘાયલ પહરિારને 
બર્ાિિાનુું પણુય એને મળ્યુું હત ુું. ગમુાનવસિંહ માટે આજ સરુ્ી એ પોર્ાના પહરિારનો 
જીિનદાર્ા પહલેાું અને એક ર્ોર પછી હર્ો. 
િાયરલેસ પર મદદ માટે સુંદેશો આપીને જાણે એટલાું માટે જ પોર્ાની શક્ક્ર્ અને 
હહિંમર્ બર્ાિી રાખી હોય એમ ર્રર્ જ ગમુાનવસિંહ બેશિુ થઈ ગયા હર્ા. જ્યારે 
એમની આંખો ખલૂી ત્યારે એ હોક્સ્પટલના પલુંગ પર હર્ા. એમનુું આખુું શરીર દદચ ના 
અસહ્ય ભારથી પીડાત ુું હત.ુ ડૉક્ટરોએ એમના પત્ની અને પતુ્રને પણ બર્ાિી લીર્ાું 
હર્ા. ગમુાનવસિંહ ેડૉકટરોનો અને મનોમન એ વ્યક્ક્ર્નો આભાર માન્યો જેણે એમને 



જીપ નીરે્થી બહાર કાઢયા હર્ા. ગમુાનવસિંહ અને એમના પહરિારને મહહનાઓ લાગયાું 
હર્ા એ શારીહરક અને માનવસક ઈજાઓમાુંથી સ્િસ્થ થિા માટે... 
પરુંત.ુ. આજે એક પહરિાર એિો હર્ો જે હિે ક્ારેય સ્િસ્થ અને સામાન્ય જીિન નહહ 
જીિી શકે. આ જ કારણ હત ુું કે િીજળીના ર્મકારામાું દેખાયેલા ર્હરેાને ર્ન્યિાદ 
આપિાની મુંશા કેળિેલા ગમુાનવસિંહ આજે સોળ િર્ચની પ્રર્ીક્ષા બાદ પણ ફરી એને 
જોઈને ખશુ નહોર્ા. સ્નેહાના મતૃ્યનુા એક િર્ચ પછી પણ એના માર્ાવપર્ા પોર્ાની 
દીકરી હિે નથી રહી એ િાસ્ર્વિકર્ા સ્િીકારી નહોર્ા શક્ા કે ના સ્નેહા વિના જીિર્ા 
શીખી શક્ા હર્ા. ગમગીનીએ હુંમેશાું માટે એમના ઘર અને અક્સ્ર્ત્િ ફરરે્ પોર્ાનુું 
આિરણ ર્ડાિી દીધુું હત ુું. કદાર્ જગનને જ્યારે ફાુંસી પર ર્ઢાિિામાું આિે ત્યારે એ 
આિરણમાું એકાદ નાનકડુું બાકોરુું  પડ,ે કદાર્ સમય જર્ા એ મોટુું થઈને આખા 
આિરણને ર્ીરી નાુંખે. કદાર્ સ્નેહાને ભલે ભલૂી ના શકે પરુંત ુએની યાદ સાથે એ 
લોકો જીિર્ા શીખી જાય.. કદાર્... ગમુાનવસિંહના અંર્રાત્મામાુંથી એક ઊંડો વનસાસો 
સરી પડયો. 
વ્યવથર્ ગમુાનવસિંહ ેપોર્ાના સમસ્ર્ પહરિારનુું જીિન બર્ાિનાર સમક્ષ બે હાથ 
જોડીને એનો આભાર માન્યો અને પછી પાછળ ફરીને જિા લાગયા. મતૃ્યનુા ભયના 
ઓથાર હઠેળ ગમુાનવસિંહને પહલેાું ના ઓળખી શકનાર વ્યગ્ર જગનને પણ એ મેઘલી 
રાર્ અને ગમુાનવસિંહને કરેલી મદદ યાદ આિી ગઈ. એના માટે બર્ાિની આ અંવર્મ 
આશ હર્ી. એ બની શકે એટલાું મોટા અિાજે ફરી બોલ્યો, “મેં એને નથી મારી. પ્લીઝ, 

મને અહીંથી બહાર કાઢો.”  

અર્ાનક ગમુાનવસિંહ અટક્ા, પછી પાછળ ફરીને જગનની આંખોમાું વનહાળર્ા બોલ્યા, 
“ હા, તુું સાચુું કહ ેછે! ર્ેં સ્નેહાનુું ખનૂ નથી કયુું. કારણકે એના માર્ાવપર્ા ર્ો સ્નેહાના 
મતૃ્ય ુમાટે સ્િયુંને જિાબદાર સમજે છે. એક વ્યક્ક્ર્ એમની ઢીંગલીને એમની 
બાજુમાુંથી ઊંર્કીને લઈ ગયો અને વનદ્રાિસ્થામાું એમને ખબર પણ ના પડી! એમનુું 
મન એ હકીકર્ સ્િીકારિા રૈ્યાર જ નથી! પોર્ાની ગાઢ વનદ્રાને રે્ઓ પોર્ાનો ગનુો 
સમજે છે અને આજે પણ પોર્ાના આ ગનુાને માફ નથી કરી શક્ા. આ ગનુાના ભાર 



ર્ળે કેિી રીરે્ જજિાત ુું હશે? કલ્પના કરી જોજે! રે્ હદિસે એક માર્ાવપર્ાનુું પણ મતૃ્ય ુ
થયુું હત ુું! પણ જિા દે, એની ચર્િંર્ા કરિાની જરૂરર્ નથી. કારણકે એની કોઈ ફહરયાદ 
નથી લખાિાઈ.” આટલુું બોલીને એક ઘેરો વનસાસો નાુંખીને જર્ા ગમુાનવસિંહના 
ગજિામાુંથી એક ર્ાિી અને એક ફોટો નીરે્ પડર્ા જગને જોયો. ઑહફસમાું જઈને 
ટેબલ પર બેઠેલાું ગમુાનવસિંહ ેખાનામાુંથી પોર્ાની વપસ્ર્ોલ કાઢી અને એને પોર્ાના 
હાથમાું રમાડર્ા હોય એમ ફેરિર્ા ફેરિર્ા વિર્ારિા લાગયાું. ર્ીમે ર્ીમે એમની જાણ 
બહાર જ વપસ્ર્ોલ પરની એમની પકડ આપોઆપ જ મજબરૂ્ થઈ રહી હર્ી. 
ગમુાનવસિંહ ેજાણીજોઈને એ સામાન પાડયો છે, એ સારી રીરે્ સમજર્ા જગને એમના 
જર્ા જ ર્ાિી ઊંર્કિા પોર્ાનો હાથ લુંબાવ્યો. ર્ાિી નીરે્ દબાયેલા ફોટામાુંથી 
દેખાર્ો સ્નેહાનો હસર્ો ર્હરેો પોર્ાને જ ર્ાકર્ો હોય એમ એને લાગયુું. કેટલીય વિર્મ 
પહરક્સ્થવર્ઓમાું, પકડાઈ જિાના ભયના ઓથાર ર્ળે ર્ોરી કરર્ી િખરે્ પણ ક્ારેય 
જેના હાથ નહોર્ા ધ્રજૂ્યા, એ જગન આજે જીિનમાું પ્રથમ િખર્ પોર્ાનો હાથ ધ્રજૂર્ો  
હોિાનુું અનભુિી રહ્યો. ર્ાિી ઊંર્કર્ાું જ ફોટામાુંની સ્નેહાના માર્ાવપર્ાની ર્ાર આંખો 
જે અત્યાર સરુ્ી ર્ાિી નીરે્ ઢુંકાયેલી હર્ી એ જગનને ર્ાકી રહી. એના મનમાું 
થોડીિાર પહલેા ગમુાનવસિંહ ેસ્નેહાના માર્વપર્ાને ઉદે્દશીને કહલેા શબ્દો ગુુંજ્યા. એ 
ત્િરાથી ખણૂામાું જઈને લપાઈ ગયો.  

થોડી ક્ષણો એમ જ શનૂ્યમનષ્ક બેસી રહ્યા પછી એણે ગજિામાુંથી એક ફોટો કાઢયો, 
જેમાું એ પોર્ાની પત્ની અને દીકરા સાથે હસર્ો હર્ો. જગનની નજર સમક્ષ એણે 
પહરિાર સાથે વિર્ાિેલી સુુંદર ક્ષણો ર્રિરી રહી. ર્રર્ જ એને એ િાસ્ર્વિકર્ાનુું 
ભાન થયુું કે એણે પોર્ાના પહરિાર માટે ર્ોરેલી ખશુીઓની અત્યુંર્ ભારી  હકિંમર્ એક 
સમસ્ર્ પહરિાર આજે પણ ચકૂિી રહ્યો છે...  કદાર્ બીજા કેટલાય પહરિારો પણ 
ચકૂિર્ા હશે જેમના ઘરમાું એણે ર્ોરીઓ કરી હર્ી.. હુંમેશાું પે્રમાળ દીસર્ી ફોટામાુંની 
પોર્ાના પત્ની-પતુ્રની ર્ાર આંખોમાું જગનને સ્નેહાના માર્ાવપર્ાની આંખોના જેિા જ 
ભાિ ઊપસર્ા દેખાિા લાગયાું. ડરીને, આઘાર્થી એણે ફોટો પોર્ાનાથી દૂર ફગાિી 
દીર્ો. 



જેલના સચળયાની વિરૃધ્ર્ હદશામાું પડલેા બે ફોટામાુંના એ ર્ાર અર્ચજીવિર્ અને 
એક..., એક નહહ ખરેખર ર્ો બે મરૃ્ વ્યક્ક્ર્ઓના જીિન અનાયાસે જ એકબીજા સાથે 
હુંમેશા માટે અતટૂ, અવનચ્છનીય બુંર્નમાું જોડાઈ ગયા હર્ા. ફોટાને ર્ાકર્ા જગનના 
ધ્રજૂર્ા હાથમાું રહલેી ર્ાિીનો ભાર ર્ીરે ર્ીરે િર્ી રહ્યો હર્ો અને એના હાથની પકડ 
એના પર ઢીલી પડી રહી હર્ી.  
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30-ભારેલો અસ્ગ્ન  
 

"થડષ ડીગ્રી અજમાિી. પણ સાલ્લો મોંમાુંથી કુંઈ ફાટતો જ નથી. કોઈ આટલ ું જડ ક્યાુંથી 
િોઇ શકે? જો પાછો ભીંત ઉપર પોતાના લોિીથી જ કુંઈક દોરી રહ્યો છે. સ વિર.." 



ઇન્તપેકટર વમતટર િસાિડાએ લાુંબા સમય બાદ લાકડી િાથમાું પકડી િતી. પોતે જ્યાું 
કામ કરતો િતો તે કારખાનાના માળલકની િત્યાના આરોપસર કૃણાલને ઢોર માર માયો. 
કયા કારણે તેણે આવ ું કામ કય ું? એ જાણિા જ તતો. પણ મજાલ છે કે એ કઈ બોલે! એનાથી 
ઇન્તપેકટર િધ  ગ તસે થયા. 
કૃણાલ એને પડેલા મારને જરાય પુંપાિતો નિોતો. જાણે એિા મારથી એ પિલેેથી 
ટેિાયેલો ન િોય! માર પછી પાણીનો ગ્લાસ આપતા તેણે તે પીિાની ના કિી. પોલીસન ે
એ િાત પણ ખ ૂુંચી. 
"એ િાલ ક્યાું રિ ેછે? એના પડોશીઓ કોણ કોણ છે? માિતર, ગામ અને રોજની એની 
બેઠક વિશે તપાસ કરો...ના રિિેા દો. આ કેસ હ ું જાતે જ િને્ડલ કરીશ."  
જેલમાું કૃણાલન ું અસામાન્ય િતષન જોઈને વમ.િસાિડાને એના વિશે જાણિાની ખાસ 
ઉત્સ કતા જાગી. એમનો માર ખાઈને ભલભલા આરોપી તટૂી જઈને મોં ખોલી દેતા. પણ 
કૃણાલની આંખમાું દદષન  ું નામ સ દ્ધાય નિોત  ું. અને િા વિળચત્ર િાત એ િતી કે એ પોતે 
લોિીથી ખરડાયલેા કપડે અને િત્યામાું િાપરેલ સાધન સહિત િાજર થઈ ગયો િતો. 
મનમાું કૈક વિચાર કરીને તેઓ સૌ પ્રથમ જ્યાું િત્યા થઈ િતી તે જગ્યાએ જઇ પિોંચ્યા. 
"કૃણાલ.. એન ું આખ ું નામ, એના શિરેન ું નામ.. કશો જ રેકોડષ નથી. તો એિા લોકોને તમ ે
શ ું જોઈને નોકરી પર રાખો છો? પછી આિી કોઈ ઘટના થાય ત્યારે ફાુંફાું મારિા નીકિો.. 
અંતે પોલીસ પાસે દોડો.. િિલેા જાગતા જોર આિે છે? આ પ્રકારનો રેકોડષ રાખિો 
ફરજીયાત છે. ખબર નથી?" કૃણાલ જે કારખાનામાું કામ કરતો િતો ત્યાું જઈને 
વમ.િસાિડાએ તપાસની શરૂઆત કરી. અન ેમોટી વનરાશા સાુંપડી. જેનાથી તેઓ િધ  
ઉયકેરાયા. 
કારખાનામાું કામ કરતા ઘણાખરા કમષચારીઓ વમ.િસાિડાના નામ અને કામથી 
ભલભલા િાકેફ િતા. કોઈએ આગિ આિીન ેજિાબ આપિાની હિિંમત ન કરી. એક નિો 
જોડાયેલ કમષચારી કૃણાલ વિશે બોલિા તયૈાર થયો. 



"સાિબે.. એ મારી િતતીની નજીક જ રિતેો િોિાથી અમે બુંનેય ક્યારેક સાથે આિતા. 
પણ ક્યારેય િાત નથી થઈ. હ ું જય શ્રી કૃષ્ટ્ણ બોલ ું તો એ માત્ર િાથ જોડીને િિવ ું તમાઇલ 
આપ.ે મોંઢેથી કઈ ન બોલતો. મને લાગે છે કે મ ૂુંગો િશે." 
બીજા કમષચારી એની તરફ દયાની રન્ષ્ટ્ટએ જોઈ રહ્યા. તેઓ જાણતા િતા કે િિે ઇન્તપકેટર 
એને છોડશે નહિ. 
કારખાનમાુંથી કોઈ સુંતોર્કારક જિાબ ન મિતા વમ.િસાિડા એ કમષચારીને જોડે લઇ 
પોતાના કાફલા સાથે એનાું રિઠેાણ તરફ જિા તૈયાર થયા. 
"કૃણાલ.. અિીં ક્યારથી રિ ેછે? તમે લોકો એનાું વિશે શ ું જાણો છો. બધ ું જ અમને 
લખાિો." 
ઇન્તપેતટરે કૃણાલ જે ઝૂુંપડ પટ્ટીમાું રિતેો િતો. ત્યાુંના લોકોને ભગેા કયાષ. માુંડ ત્રીસ થી 
ચાલીસ જણની િતતી ત્યાું િસિાટ કરતી િતી. અને એ જગ્યા શિરે બિાર આિેલી િતી. 
"કૃણાલ.. વિશે અમે બહ  જાણતા નથી સાિબે. અમે રિીએ છીએ એમ એય અિીં આિીન ે
રિતેો િતો. અમે લોકો તો મજૂર માણસ. િધ  િાતચીતમાું માનીએ નહિ. કામ કરીએ અને 
પેટ ભરીએ. િા.. એ અમારા જેિો મજૂર િગષમાુંથી આિતો િોય એવ ું લાગત  ું નિોત  ું. એ 
ક્યાુંથી આવયો. અિીં આિી ગુંદકીમાું કેમ રિ ેછે?એવ ું પછૂિાનો સમય કોની પાસે છે." 
મજૂરના મ ખીયાએ બધા િતી જિાબ આપી દીધો."જ ઓ સાિબે..એની ઝૂુંપડી એ રિી." 
બોલીને એક મજૂરે કૃણાલની ઝૂુંપડી તરફ આંગિી ચીંધી. 
ઇન્તપેકટર માટે િિે આ છેલ્લો સિારો િતો. કારખાનાના માળલકની િત્યા પાછિન ું કારણ 
કદાચ અિીંથી મિી જાય તો વનરાુંત થાય એમ િત  ું. અને કૃણાલની માનવસક સ્તથવત પણ 
થોડાક અંશે સમજી શકાય. 
"ઝૂુંપડી તો એકદમ સાફ છે. મતલબ એ ચોખખાઈમાું માને છે. સરસ..કપડાુંય ઇસ્ત્રી ટાઈટ 
છે. આ િત્યા પાછિન ું કારણ પૈસો તો નથી લાગત  ું. તો બીજ ું ક્  કારણ િશ?ે" 
ઇન્તપેતટરના મગજમાું કૃણાલની ઝૂુંપડી જોઈ અને એની રિણેીકરણી જોઈને અનકે 
સિાલો થિા લાગ્યા. ત્યાું એમની નજર એક સાડલા ઉપર ગઈ. તેમાું કશ ુંક વિટાિેલ ું 
લાગ્ય ું. એમણે જાતે જ એની ગાુંઠ ખોલી. 



"િાિ.. આ તો કલાકાર નીકળ્યો. જબરદતત ળચત્રકારી કરી છે." 
એક પછી એક તઓે ળચત્ર જોતા ગયા. સાથ ેઆિેલ પોલીસ કમષચારીઓ પણ એ ળચત્રો 
જોઈ િાિ પોકારી ગયા. 
"આ ળચત્રમાું મ્યાન છે ને તલિાર નથી. જ્યારે અિીં.. તલિારનો િાથો છે. તલિાર નથી.. 
જે છે એ કમાલ છે િોં.."  
"સાિબે.. અિીં તો જ ઓ.. આંખની કીકીમાું એણે કારીગરી કરી છે. ઘર, આંગણ, હિિંચકો, 
એક સ્ત્રી, પ ર ર્ અન ેબાિક પણ છે. ગજ્જબ.. આફરીન.. આવ ું ળચત્ર વિદેશમાું મોં માુંગ્યા 
ભાિે િેચાય.. એવ ું નથી લાગત  ું?" 
"અરે.. આ શ ું? આગ અને એની આજ બાજ  લાલ રુંગના ટપકાું..!" 
વમ. િસાિડા સાથે આિેલ દરેક પોલીસકમીઓ કૃણાલના ળચત્રો જોિામાું લાગી ગયા. 
"કૃણાલ વિશે જાણિા માટે આ ળચત્રો કામ લાગી શકે એમ છે. દરેક ળચત્રો કૈક કિ ેછે. કોઈ 
ળચત્રકાર જ એના વિશ ેકિી શકશે." 

વમ. િસાિડા એક નામાુંહકત ળચત્રકારને જાણતા િતા. તમેના કિિેા પર તઓે તરત તથિ 
ઉપર િાજર થઈ ગયા. બીજી તરફ કૃણાલનો અત્યારનો ફોટો વમહડયામાું એ કિીને મોકલી 
દેિામાું આવયો કે આ વયસ્તતને ઓિખનાર કે એના વિશે નાની િાત પણ જાણનાર 
ફલાણાું-ઢેકણાું પોલીસ મથકે સુંપકષ કરે. 
"િલ્લો વમ. િસાિડા. માય સેલ્ફ એ.કે.દલિી. ડ્રોઇંગ માતટર. વિરે ઇઝ ડ્રોઇંગ." 
તેઓએ કૃણાલના ડ્રોઇંગ િારા ફરથી જોયા. અને દરેકને લાઇનમાું ગોઠવયા. 
"આ છોકરો કમાલનો આહટિતટ છે. પોતાન ું આખ ું જીિન અને સાથ ેબિાપો દોરી દીધો છે. 
ક્યાું છે એ? હ ું એને મિિા માુંગ  છું. એ મને સમજાઈ શકશે. અને એ જે મને સમજાિશ ે
એ હ ું તમને સમજાિીશ." 
ત્યાું ઇન્તપેતટરના મોબાઈલ પર એક કૉલ આવયો. 
"સાિબે.. એક સ્ત્રી પોલીસતટેશન આિી છે. એ કૃણાલની મા છે એવ ું કિ ેછે. એને મિિા 
માટે બ મરાણ મચાિી છે. જલ્દી આિો.." 



સયૂષ ઢિી ગયો િતો. પણ તમસે સુંપણૂષ આવધપત્ય જમાવય ું નિોત  ું. અમ ક જગ્યાએ તરીટ 
લાઈટો ચાલ  બુંધ થતી િતી. 
"બેસાડી રાખ. હ ું ળચત્રકારને લઈને ત્યાું પિોંચ ું એટલી િાર." ઇન્તપેકટર એમના કાફલા 
સાથે પોલીસચોકીએ જિા રિાના થયા. 
"નોનસેન્સ.. આ પ્રજાને ગમે તેટલા રાહફક વનયમો સમજાિો તોય કાઈ ફરક પડે એમ 
નથી. અલ્યા.. તેં આ રૂટ પરથી ગાડી લીધી જ કેમ? આપણે ફરિા નીકળ્યા છીએ! ગાડી 
પાછી િાિ અને હ ું કહ ું એ રતતે લઈ લે. ઝટ પિોંચાય." 
ઇન્તપેકટરના કિિેાથી પોલીસિાન એ રતતે િિી. છેલ્લા પચીસ િર્ષથી  લાુંબા રતતેથી 
પસાર થયલેા વમ.િસાિડા આજે દરેક શોટષ  કટ અજમાિી લેિા તત્પર િતા. એમને 
િાથમાું આિેલ કેસ પણ િર્ો સ ધી ચાલતા. જ્યારે આ કેસ િધ માું િધ  મિીનામાું ઊંચો 
મકૂી દેિાન ું નક્કી કરી ચકૂ્યા િતા. પોલીસિાનમાું જતી િખતે લગભગ સરખી ઉંમરના 
ળચત્રકાર અને ઇન્તપેકટર પોતાની કારહકદીન ેિાગોિતા ચોકી ઉપર પિોંચ્યા. તરત વમ. 
િસાિડા પોતાની કેળબનમાું જઈને બેસી ગયા. અને ળચત્રકારને કૃણાલ પાસે મોકલી 
અપાયા. 
"આિો બેન. તમે એકલાું જ આવયા? એના પપ્પા ક્યાું છે!" 
"એના કિિેાતા પપ્પા.. ના એ િિે મારી જોડે નથી રિતેા. કૃણાલના ગયા પછી અમે 
અલગ થઈ ગયા. એિા પ ર ર્ન ું કામ શ ું કે જે પોતાનો િારસદાર ઈચ્છે પણ એની તકલીફ 
પોતાના િારસામાું અપનાિી ન શકે! જિા દો એ િાત. આ જ ઓ મારો કૃણાલ. જ્યારે 
તે દસ િર્ષનો િતો." 
ગિગિા અિાજે કૃણાલની મમ્મીએ તેનો ફોટો બતાવયો. 
"જ ઓ સાિબે.. આ મારો કૃણાલ. એ જ્યારે દસ િર્ષનો િતો ત્યારનો ફોટો છે." 
િિે એ સ્ત્રી ફોટો બતાિતા રીતસરની રડી પડી. વમ. િસાિડાએ ફોટો િાથમાું લીધો. અને 
અત્યારના ફોટો સાથે મેિવયો.  



"ઓિ.. હબૂહ ૂછે. એ ઘર છોડીને ક્યારે ગયો? શ ું થય ું િત  ું? અને અત્યારે તો વિસ િર્ષનો 
લાગે છે. તો આટલા િર્ષ તમે એના વિશે તપાસ ન કરી. પોલીસચોકીમાું ફહરયાદ પણ 
ન નોંધાિી?" 
ખ રશીમાું બેઠેલી કૃણાલની મમ્મી અને એમને બતાિેલ દસ િર્ષનો કૃણાલ વમ.િસાિડાન ે
કૃણાલ વિશેના વિચાર બદલિા મજબરૂ કરી ગયા. ઇન્તપેતટરના મગજમાું કૃણાલ રીઢો 
ગ નેગાર તરીકે આકાર લઈ ચ ક્યો િતો. પણ િાત કઈ અલગ હદશા તરફ જતી 
જણાઈ."સાિબે.. મારો દીકરો ગ નેગાર નથી. એ તો મારાું અને એના પપ્પાથી કુંટાિી 
તેમજ આ કિિેાતા સભ્ય સમાજના મિણેાું અને મજાક સાુંભિી ઘર છોડી ગયો." િાથ 
જોડતી એ સ્ત્રી હિબકે ચડી. 
"એવ ું શ ું થય ું? વિગત ેકિો." 

અને કૃણાલની મમ્મીએ કૃણાલનો બોલિામાું ખચકાટ, એના કારણે તકૂલમાું થતો એનો 
ઉપિાસ, કોઈપણ વમત્ર િગરન ું જીિન, ઘરમાું થતા ઝગડા અને પપ્પા દ્વારા કૃણાલ અન ે
એની મમ્મીને થતી મારઝૂડ, પરીક્ષામાું મિેલી સતત અસફિતા.. જેિી અનકે બાબતો 
કિી સુંભિાિી. 
"તો તમે એને કોઈ ડૉતટરને પાસે કેમ ન લઈ ગયા?" 
"લઈ ગયા િતા. એમનાું જણાવયા મ જબ આ કોઈ જન્મજાત નહિ પણ માનવસક બીમારી 
છે. કૃણાલમાું આત્મવિશ્વાસનો અભાિ, ઉપરાુંત એને સમજનાર માણસોનો અભાિ. ખાસ 
કરીને અમે જ એને નિોતા સમજી શક્યા. બીજાની તો શ ું િાત કર ું સાિબે! એના પપ્પાના 
મતે આ બધા નહિ ભણિાના બિાના િતા. એમણે ક્યારેય કૃણાલમાું રસ લીધો જ નહિ. 
કૃણાલ એમને પાણી આપે તોય તે "સાલ્લો તોતડ.." કિી ગ્લાસ છટ્ટો ફેંકી દેતા. અમારા 
િારુંિારના ઝગડાન ું કારણ અને તકૂલમાું થતા રોજ અપમાનન ું કારણ પોતાને માનીને 
ઘર છોડી ચાલ્યો ગયો. પોલીસચોકીમાું ફહરયાદ પણ નોંધાિી િતી. કોઈ પહરણામ ન 
મળ્ય ું. અને આજે છેક અિીં મળ્યો. એય કોઈની િત્યાના આરોપસર. સાિબે.. મારો કૃણાલ 
ખરાબ નથી. જરૂર કોઈએ એને િધ  િરેાન કયો િશે."  



ઉપરની િાતો સાુંભળ્યા પછી વમ. િસાિડા સમજી શક્યા કે એ મ ૂુંગો નથી. પણ બોલિામાું 
થતા ખચકાટના લીધ ેમ ૂુંગો િોિાનો ડોિ કરે છે.  
આ બાજ  કૃણાલની મમ્મી પાસેથી માહિતી મિેિી વમ. િસાિડા તણેીને લઈને કૃણાલ પાસે 
ગયા. ત્યાું ળચત્રકાર પણ થોડા ઘણા અંશે તનેી માનવસકતા અને કરેલ િત્યા વિશે તાગ 
મેિિી ચ ક્યા િતા. 
"આિો સાિબે.." 
ળચત્રકારે વમ. િસાિડાને આિકાર આપતા. કૃણાલે પણ તે તરફ નજર કરી. અને આછેરાું 
અજિાસમાું આિેલ સ્ત્રી તરફ ધ્યાનથી જોય ું. એના મોંમાુંથી તટૂક તટૂક નીકળ્ય ું.. 
"મ..મ..મા.." 
વમ. િસાિડા અને ળચત્રકાર બુંનયે જોતા રિી ગયા. 
"િા.. એ બોલી શકે છે. હ ું તમને એ ખ શખબર આપિાનો જ િતો." 
ઇન્તપેકટર અને ળચત્રકાર એકી સાથે બોલ્યા. અને િિે કૃણાલે થોડાક તટૂક અને થોડા 
આખા િાક્યોમાું કારખાનાના માળલકની િત્યા વિશેની માહિતી આપી. 
"િા.. મારા મ..મ..માળલક મારી આ તકલીફ વિશે જાણતા િતા. કારખાનાનો સમય પરૂો 
થયા પછી મને તઓે તેમની ક..ક..કેબીનમાું બોલાિતા. શરૂઆતમાું તો માત્ર ગાિો 
બોલાિાન ું કિતેા. એ પણ એ બોલે એ જ. અને પછી જો..જો..જોરથી િસતા." આટલી િાત 
કરતાું કૃણાલ િારુંિાર દાુંત કચકચાિતો રહ્યો. અને બોલતા બહ  ઓછી િાર અટક્યો. 
"િાત િધતી ચાલી. મને પ્રાણીઓના અિાજ કાઢિાન ું કહ્ ું. મેં ના કિી. તો આખા તટાફમાું 
મારી નબિાઈ વિશે તેઓ કિી દેશે એિી ધમકી આપી. સ..સ..સાિબે, િિે અિીં પણ હ ું 
મારી મજાક જોિા નિોતો માુંગતો." 
બોલીને એક નજર પોતાની મમ્મી તરફ ફેરિી. એની મમ્મી એકીટશે એની તરફ જ જોઈ 
રિી િતી. જાણે કિતેી િોય કે "દીકરા આ બધા માટે હ ું જ ગ નગેાર છું." 
"િદ તો ત્યાું થઈ કે એક હદિસ એમણે મારા કપડાું ઉતરાવયાું. મને એમની ખ રશી પાસ ે
ઘોડો બનાિી ઉભો રાખયો." કૃણાલ પોતાના શરીર પર એક હિણ ભાિના સાથે િાથ ફેરિી 



રહ્યો િતો. અને બીજી જ ક્ષણે પોતાનો િાથ જોરથી ભીંત પર પછાડયો. એની મમ્મી 
શરમની મારી એક ચીસ સાથે નીચે જોઈ ગઈ. 
"એ મને પુંપાિિા ગયા. અચાનક જ મારામાું ક્યાુંકથી હિિંમત આિી. મેં ફરી કપડાું પિયેાષ. 
એ બમૂો પાડતા રહ્યા.અને ત્યાું પડેલી કાચની ફૂલદાનીથી એમન ું માથ ું ફોડી નાખય ું." 
બોલીને કૃણાલે વનરાુંતનો શ્વાસ લીધો. આ દરેક િખતે જાણે એ આખી ઘટનામાુંથી પસાર 
થતો િોય એમ ઊંચો નીચો થયા કરતો. 
"આ અંવતમ ળચત્ર મારો ભારેલો અસ્ગ્ન છે. જે િિે શાુંત પડયો." 
લાલ છાુંટ િાળું ળચત્ર પુંપાિતો અને મનોમન સુંતોર્ માણતા બોલ્યો. 
ગ તસે ભરાયલેો કૃણાલ િાક્ય બોલતા ક્યાુંય અટકતો નિોતો. એ િાત ત્યાું િાજર રિલેી 
વયસ્તતઓ સમજી ગઈ િતી. 
"બોલતા અચકાતી વયસ્તતઓને શ ું જીિિાનો િક નથી?" શીર્ષક: ભારેલો અસ્ગ્ન 
 
 
 
 
 
 
           ***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31-શીર્ચક: જજજીવિર્ા 
 

સટાસટ્ટ સીસમની સોટીનો પ્રહાર એના િાુંસામાું ભરોળાું પાડર્ો હર્ો અને શબ્દો એના 
કાનમાું! 
 

"હરામખોર, ઘેર ઘલાિાની ભાનબાન સે કે નૈ? અડર્ી રાર્ થૈ પાગલના પેટના. ઓલી 
વિજુ બર્ાડી ભખૂીર્રસી ઊંઘી ગૈ ને આ રોયાને આખી રાર્ ઘરની બા'ર ભાટકિાની 
કટેિ નો ગૈ." સટ્ટ.. કરર્ી સોટી ફરી જેન્ર્ીની પીઠને આંબી ગઈ. એમ છર્ાું એણે 
ઊંહકારો ય ન કયો. રોજની જેમ એણે ઓસરી ર્રફ નજર કરી, એટલી િારમાું વિજુ 
ઝડપભેર ફચળયામાું દોડી આિી. 
 

"બસ! બાપ,ુ બસ હિે.." લાજ કાઢેલ સાડલાનો છેડો સરખો કરર્ી વિજુ જેન્ર્ીની આડ ે
આિી ઊભી રહી ગઈ. અને ડોસાએ બાજુમાું ઢાળેલ ખાટલાની ઈસ પર સોટી અથડાિી. 
િધ ુએક ભરોળો એનેય ઊપસી આવ્યો. છેલ્લા છ મહહનાથી રોજની છેલ્લી સોટી એનાું 
નામે લખાર્ી, ઈસ પર પડેલા વનશાન એ િાર્ની સાક્ષી પરૂાિર્ા હર્ા. 
 

સોટીના મારથી જમીન પર કકૂડુું િળી ગયેલ જેન્ર્ી વિજુની આડથેી ઊભો થઈ ઓસરી 
ર્રફ િળ્યો. અને વિજુએ ખાટલામાું આડા પડેલ ડોસાને ગોદડુું ઓઢાડર્ા કહ્ુું, "ઊંઘી 
જાિ બાપ,ુ ર્મે બોિ ઉપાવર્ નો કરર્ા. હુંર્ાય હારાિાના થૈ જાહ.ે" 

 

"મને ર્ો ર્ારી ર્ુંર્ા થાય.. બેટા! ર્ારી હા'રે આ રખડલેના ર્ાર ફેરા ફેરિી હુું બોિ મોટુું 
પાપ કરી બેઠો સુું. મને માફ કરી દે બેટા." ખાટલામાું બેઠા થઈ ડોસાએ વિજુ સામે હાથ 
જોડયા. 
 

"એવુું કાુંય નથ બાપ.ુ. ર્મે કોય પાપ નથ કયુું." ડોસાના જોડેલા હાથ નીરે્ કરર્ી િેળા 
ફાનસના ઝાુંખા અજિાશમાું વિજુએ એની આંખોમાું ર્ગર્ગર્ા આંસ ુનોંર્ી લીર્ા. 
 



"એવુું જ સે બેટા. આખુુંય ગામ જાણે સે કે.. આ હરામી ર્ારે લાયક નથ." આજે ડોસાએ 
એના દીકરાના નામને 'નાલાયક'ની પદિી પણ પહરેાિી દીર્ી. 
 

ડોસાના મરે્ ગામના કહિેા મજુબ બીડીના ઠૂુંઠાથી માુંડીને થડચ ક્લાસ દારૂની પોટલીઓ 
ઢીંર્િા સરુ્ીની લર્ હર્ી એનામાું! ડોસો રોજ ડેલી બહાર પગ મેલર્ો ને  જેન્ર્ીની 
નિી લર્ના સમાર્ાર લઈને જ પાછો ફરર્ો. ક્ારેક જેન્ર્ીને કહરે્ો કે, “જુગારી થૈ ગયો 
સે." ર્ો ક્ારેક "સટોહરયો." ર્ો િળી ક્ારેક "બેિડો ને પીરે્લ." આ બધુું 
સાુંભળી-જાણી થોડા હદિસો પહલેાું સરુ્ી ર્ો વિજુ ખદુને રડર્ી રોકી નહોર્ી શકર્ી. 
પરુંત ુ હિે એ આિી બર્ી િાર્ોથી ટેિાઈ ગઈ હર્ી. મનોમન એને જેન્ર્ીની ચર્િંર્ા 
સર્ાિર્ી, અને એથીય િધ ુબળર્રા થર્ી આ ડોસાની! 
 

"ગામના મોઢે ગળણાું થોડા બુંર્ાય? બાપ.ુ. ગામ ર્ો ગમે ઈ કેય. ર્મે ર્ુંર્ા કરો 'માું. 
હુંધયુ પડત ુું મેલી વનરાુંરે્ લુંબાિો. હુું એને િાળ દૈ.." વિજુને અર્િચ્રે્ અટકાિર્ા ડોસો 
ભડક્ો, "આજ એને ભખૂ્યો જ પડી રે'િા દે. તુું એકલી ખાય લે. ર્ો જ એને ભાન થાહ.ે. 

પાગલના પેટનો.. સાલ્લો પીર્લો.. હરામી.." એની જીભેથી અપશબ્દો ખટેૂ એ પહલેાું 
"હા.. બાપ.ુ ભલે.. ર્મે ક્ો એમ!" કહરે્ી વિજુ પરસાળ ર્ડી ઓસરીમાુંથી લાુંબા લાુંઘે 
ઓરડામાું ઘસૂી ગઈ. 

 

વિજુની િાર્ માની ડોસો ખાટલામાું ફરી આડો પડયો. એ માત્ર વિજુની િાર્ માનર્ો, ને 
વિજુ એની! ડોસાના એક પછી એક મોટા ર્ારેય દીકરા એની પત્ની અને બાળકો સાથે 
શહરે ર્ાલ્યા ગયા પછી સૌથી નાના જેન્ર્ી સાથે અહીં એ એકલો રહી ગયેલો. પત્ની ર્ો 
િર્ો પહલેાું જ એને એકલો મકૂીને કોઈ ન પહોંર્ી શકે એ માગે નીકળી ગઈ હર્ી. 
છોકરાઓ એને શહરે લઈ જિા રૈ્યાર નહોર્ા. અને એને જવુું ય ક્ાું હત ુું! રોટલો 
ટીપિાના સાુંસા પડર્ા એટલે વિજુનો ભેટો થર્ા જ જેન્ર્ીને કાર્ી િયે એની સાથે 
પરણાિી દીરે્લો. આમેય ત્યારે એને લાગત ુું હત ુું કે 'રેહઢયાળને પરણાિી દઈશ ર્ો 
ક્ાુંક ઠેકાણે પડશે ને મુંગાળે મેશ અડાડશે.' પરુંત ુએના મરે્ એવુું જરાય નહોત ુું થયુું. 



 

ગામ આખુું ભાળત ુું હત ુું કે છેલ્લા છ મહહનાથી બાપ દીકરાને સહજેેય નહોત ુું ભડત ુું. સાુંજ 
પડય ેજેન્ર્ીનુું ઘરે આિવુું.. સોટીનો માર.. પીઠ પર પડર્ાું લીલાકર્ ભરોળાું.. ડોસાની 
રાડેરાડ.. વિજુનુું આડ ે આિવુું.. વિજુ પ્રત્યે ડોસાની ચર્િંર્ા ને સઘળું જાણી વિજુની 
આંખમાું ર્સી આિર્ા આંસ.ુ. છેલ્લા કેટલાક િખર્થી આ બધુું રોજેરોજનુું થઈ ગયુું હત ુું. 
 

ઓરડાના કમાડની સાુંકળ િાસી વિજુએ ગોખલામાું મકેૂલો ગરમ રે્લમાું કરેલા 
હળદરના લેપનો િાટકો લીર્ો. રોજની માફક આજેય ફાટી ગયેલ ખમીસ કાઢી જેન્ર્ી 
પીઠ ર્રીને લેપની રાહમાું રૈ્યાર બેઠો હર્ો.  

 

વિજુએ લોહી મરી ગયેલા લીલાકર્ ભરોળાું પર હળિા હાથે લેપ લગાવ્યો. "વિજુ! હિે 
આવુું કેટલાું દી..?" જેન્ર્ીએ કાયમી સિાલ દોહરાવ્યો ને વિજુએ કશુું જ બોલ્યાું િગર 
પલુંગ નીરે્થી થાળી કાઢી એના હાથમાું થમાિી દીર્ી. 
 

"હિે હદ થૈ ગૈ હોં. રોજ કેટલોક માર ખમાય! બોલ." કહી જેન્ર્ીએ પહલેો કોચળયો મોંમાું 
મકૂ્ો. 
 

"પે'લા શાુંવર્થી ખાય લ્યો.." વિજુ આગળ બોલે એ પહલેાું જ બહારથી બમૂ સુંભળાઈ, 

"ઈ હરામખોરને ખાિા નો દેર્ી હોં બેટા." 

 

"એ.. હા બાપ!ુ" વિજુનો અિાજ જાણે કમાડ ર્ીરીને ફચળયા લગી ફેલાઈ ગયો. 
 

જેન્ર્ીએ બે બટકાું ખાય થાળી પડર્ી મેલી, "ખબર નથ પડર્ી.. બાપ સે કે દુશ્મન? ઈ 
હાુંટુું જ કિ સુું કે હાલ.. ર્ારેય ભાયુુંની જેમ આપડયે શે'ર ભેળા થૈ જાઈ. પણ ત ુું માને 
શાની!" 

 

શહરે જિાની િાર્થી એ આજેય ડરી ગઈ. એનાું આખાુંય શરીર ફરરે્ જાણે હજારો એરુું 
એકીસાથે આભડી ગયા હોય એમ આખાું હડલે કુંપારી િછૂટી ગઈ. રીર્સરનુું લખલખુું 



પસાર થઈ ગયા બાદ બીજી જ ક્ષણે ડરને હરાિી, બની શકે એટલી હહિંમર્ એકઠી કરી 
એ બોલી ઊઠી, "પાગલ બાપને અહીં એકલો મકૂીને શે'ર જાિાની િાર્ કરર્ાું ર્મારો 
જીિ કેમ હાલે સે?" 

 

"ઈ હાુંટુું જ.. અહીં પડયો સુું. હુું જાણુું સ ુું કે ત ુું નય માને. ઈ જો પાગલ નો થ્યો હોર્ ર્ો ર્ો 
કે’દીનો શે'ર ભેગો થૈ ગયો હોર્. ને એનેય હા'રે લૈ જાર્. બીજા ભાયુુંની જેમ બાપને 
છોડીને થોડો જાર્! હિે પાગલ બાપને ન્યાું શે'રમાું લૈ જાિ અને ઈ નો કરિાનુું કરી બેહ ે
ર્ો કોને કે'િા જાવુું? ઈ કરર્ાું ર્ો અહીં હારા.." જેન્ર્ીના િેણમાું ‘પાગલ’ બાપની 
ચર્િંર્ાની ભારોભાર પોરે્ શહરે ન જઈ શકિાનો પસ્ર્ાિો ઊભરાર્ો હર્ો. 
 

અહીં ટકી રહિેાની િાર્થી વિજુએ મનોમન હાશ અનભુિી. એની આંખોમાું ઊગી 
આિેલી હાશકારાની િેલ પર જેન્ર્ીની નજર પડ ેએ પહલેાું જ એણે પળભરમાું મટકુું 
મારર્ાની સાથે ડોસાની ઉપાવર્ની િેલ ઉગાડી દીર્ી. બેઉના માનિા મજુબ ડોસાને 
એકલા મકૂીને ક્ાુંય જિાય એમ નહોત ુું અને સાથે લઈ જિાનો ર્ો વિર્ાર જ નકામો! 
 

હજુયે ફચળયામાું સરેૂ્લા ડોસાનો બબડાટ જ ુંપિાનુું નામ નહોર્ો લેર્ો. ઓશીકાું નીરે્થી 
હાથબત્તી કાઢી ઓસરીની દીિાલ પર ટીંગાડેલ ઘહડયાળ પર પ્રકાશ પાડર્ાું એ 
બરાડયો, "આઠ િાગી ગયા. ઊભીનો થા.. કપાર્ર! હિાર થૈ. કામર્ુંર્ો કાુંય કરિો નથ ને 
દી આખો પડયો રેય સે. પાગલના પેટનો!" ખાટલેથી સહજે િાકાું િળી ફચળયામાુંથી 
મોટો પથ્થર ઉઠાવ્યો ને સીર્ો જેન્ર્ીના ઓરડાના કમાડ પર ફેંક્ો. 
 

"બાપ.ુ. હજી રાર્ના આઠ થ્યા સે. ર્મે ઊંઘી જાિ વનરાુંરે્! ટાણુું થાહેં ર્ઈ હુું એને 
ઉઠાડીને કામે મોકલી દે'શ." વિજુએ અંદરથી હદલાસો દીર્ો. ને ડોસો પડખુું ફરીને સઈૂ 
ગયો. 
 

"રાર્ને દી કેય ને દીને રાર્!" જેન્ર્ી બબડયો. ડોસો કરર્ોય એવુું જ. વશયાળાની 
સાુંજના છ િાગયાના અંર્ારાને અડર્ી રાર્ માની બેસર્ો. એમાું ને એમાું ર્ો હદિસ 



આખો કામ કરીને સાુંજે સારે્ક િાગયે પાછા ફરર્ાું જેન્ર્ીને સીસમની સોટીથી ર્ોઈ 
નાખર્ો. 
 

ર્ીરેર્ીરે રાર્ ઢળર્ી જર્ી હર્ી. પથારીમાું ઊંર્ો સરેૂ્લો જેન્ર્ી પીઠ પર ઊપસી 
આિેલા ભરોળાું રૂઝાિાની રાહ જોર્ો હર્ો. ને સાથેસાથે પાગલ બાપના મોર્ની! અને 
છેલ્લા છ મહહનાથી રાર્ આખી આમ જ પડખાું ઘસીને કાઢર્ી વિજુ એની બાજુમાું 
પડીપડી વિર્ારર્ી હર્ી કે, "ઝટ સરૂજ ઊગે ર્ો જેન્ર્ી કામે જાય ને બાપ ુએના અસલી 
રૂપમાું આિે." 

 

થોડીિારે બહારથી બમૂ સાથે ફરી એક પથરો કમાડ પર અથડાયો, "હારે્ હિાર થૈ. હિે 
ર્ો ઊઠ.. પાગલના પેટના!" 

 

બેઉ જણાું સફાળાું બેઠાું થઈ ગયાું. ઓરડાની બહાર આવ્યાું ત્યારે િહલેી સિારના શાુંર્ 
િાર્ાિરણમાું ડોસાના બબડાટ સાથે આખાુંય ફચળયામાું આછોપાર્ળો અજિાશ 
ફેલાયેલો હર્ો.  

 

"પોરે્ પાગલ થૈ ગયા સે ને ઊલટુું મને પાગલ કેય સે." બબડર્ો જેન્ર્ી ડબલુું લઈ 
ડેલીની બહાર નીકળી ગયો. કે ર્રર્ જ ડોસાએ ઓસરી સરુ્ી આિી હળિા સાદે વિજુને 
પછૂ્ુું, "જેન્ર્ી શે'ર જાિાની િાર્ ર્ો નથ કરર્ો ને? અને એને ખબર ર્ો નથ પડી ગૈ ને 
કે આપડ ેબેઉને ગામ મેલીને શે'ર જાવુું નથ ઈ હાુંટુું હુું છ મહહનાથી પાગલ થૈ ગયાુંન ુું 
નાટક કરુું  સુું?" 

 

સગા બાપની જેમ સસરાને સાર્િર્ી વિજુ ઉત્તરમાું "ના.. બાપ.ુ" કહરે્ી પરસાળ સરુ્ી 
આિીને રોજની માફક આજેય ડોસા સામે હાથ જોડિા લાગી.  

 

દેહવ્યાપાર કરર્ા ર્નાશેઠના પુંજામાુંથી માુંડમાુંડ છૂટીને શહરેથી ગામ ર્રફ ભાગી 
આિેલી, ને શહરેના નામમાત્રથી થથરી ઊઠર્ી અનાથ વિજુના જોડેલા હાથ નીરે્ 



કરર્ી િેળા ઝાુંખા અજિાશમાું ડોસાએ એની આંખોમાું ર્ગર્ગર્ા આંસ ુનોંર્ી લીરે્લા., 
ગઈ રારે્ ડોસાની આંખોમાું વિજુએ નોંધ્યા હર્ા એમ જ! 

 

જેન્ર્ીનો પદરિ સાુંભળી કશુું જ બોલ્યા િગર બેઉએ િધ ુએક હદિસ ગામમાું રહી 
શકિાની રાહર્ સાથે એકમેકની જજજીવિર્ા પરૂી પાડર્ો ઊંડો શ્વાસ લઈ ડોસાએ 
બબડાટ આદયો, “હરામખોર.. પાગલના પેટનો.!” 
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32-સાુંકળ    

   જમણી બાજુિાળા પાડોશીને ત્યાું એક કરૂ્રુું હત ુું. એની બાજુિાળાને ત્યાું એક ચબલા
ડો,  સામેિાળાને ત્યાું બે કરૂ્રા,અને આ જેમનુું  ઘર જોયુું છે રે્ની પાસે પહલેાું બે ચબ
લાડીઓ હર્ી.  ઘર જોિા આિી ત્યારે વપ્રયાને ર્ો એમ જ થયા કરત ુહત ુું કે કોક ખણેૂ
થી હમણાુંએકાદુું 'મ્યાઉં'  સુંભળાશે કે કાું ર્ો એકાદ નાનકડુું બલાડુું જ ભલુું હશે ર્ો કૂ
દકો મારશે પોર્ાની ઉપર.  
 વપ્રયાને પ્રાણીઓ ગમર્ાું નહીં.  ઘરમાું પાળિાની િાર્ ર્ો જરાય ગમે નહી. રસ્રે્ જ
ર્ાું ક્ાુંક કોઈનુું મીઠડુું બાળક દીઠુું હોય ને ઉમળકાભેર જરી વ્હાલ કરી લઈએ એવુું 
કોકનુું કરૂ્રુું કે ચબલાડી ગમર્ાું હોય ર્ો રમાડી લેિાનાું િળી! ઘરમાું પાળીને  પળોજ
ણ શાને િર્ારિી? નેએ બર્ાના ખર્ાચ કૈં ઓછા હોય છે? ને પાછું ગજુરી જાય એટલે 
નિી ઉપાવર્! કુટુુંબના સભ્યની જેમ માયા એિી બુંર્ાઈ ગઈ હોય કે મરી જાય ત્યારે 
સ્િજન ગમુાવ્યા જેિો શોક થાય. એ કરર્ાું એિી કોઈ લપ રાખિી જ નહીં. સમીરને 
જો કે પ્રાણીઓ બહ ુગમર્ાું. 
  એણે  જયારે આ ઘર જોયુું ત્યારે ઘર કે પાડોશીઓની િાર્ો કરિાને બદલે આજુબા
જુમાું કોણે કેટલાું પ્રાણીઓ પાળેલાું છે એની વિગર્ો િધ ુપડર્ા ઉત્સાહથી આપિા માું
ડેલી. વપ્રયાએ પછૂ્ુું ય ખરુું- 
 - આટલા સમયમાું ઘરની વિગર્ોને બદલે અડોશ પાડોશના કરૂ્રાું ચબલાડાની જ વિ
ગર્ો લઇ આવ્યો છે? 
    વપ્રયાને એ ઘર જોિા લઈ આવ્યો, વપ્રયાને ઘર ગમ્યુું પણ ખરુું અને એ એક બે 
મલુાકાર્ો િખરે્ પણ વપ્રયાને એનાું પેલાું  'પાડોશીઓ'ના દશચન પણ ના થયા.  ર્ા
લો સારુું . 
   ઘર ર્ો ગમી જ ગયુું હત ુું ને આખરે  લેિાઈ પણ ગયુું. સામાન સમીરે રિાના કરી
 જ દીર્ો હર્ો. છેલ્લે  બુંને પવર્ પત્ની િધ્યો ઘટયો સમાન લઇ નિા ઘેર પહોંચ્યા. 



પહોંર્ર્ાું જ સ્િાગર્ કરિા બાજુિાળાનો કરૂ્રો હાજર થઇ ગયો- અલબત્ત એના મા
ચલક સાથે.  
 વપ્રયાને થયુું- લ્યો આ ર્ો પહલેે કોચળયે જ માખ! ના, ના કરૂ્રો!  
  પડોશી જૉડચન પે્રમાળ અને મળર્ાિડો લાગયો.  ઓળખાણ કરી. 
'િેલકમ ટુ નેબરહડૂ ' કહીને આિકાર આપ્યો. સારુું લાગયુું. બાકી આ દેશમાું ર્ો િર્ો 
સરુ્ી બાજુમાું કોણ રહ ેછે એની પણ ખબર ના પડ!ે અહીં  ઘરમાું પ્રિેશર્ાું પહલેાું વપ્ર
યાને પાડોશીના કરૂ્રાનુું નામર્ો ખબર પડી- લ્યસુી. હા, કરૂ્રો નહીં, કરૂ્રી હર્ી. સ
મીરે ર્ો મજાક પણ કરી- 
' લે આ ય નારી જાવર્ છે, ર્ારે બહનેપણાું કરિા હોય ર્ો ફાિશે.'  
  વપ્રયાએ આંખો કાઢી અને સમીર હસી પડયો. 
  
               નવુું ઘર સરસ હત ુું. વપ્રયા ખશુ હર્ી.  ભરપરૂ હિા ઉજાસ અને ઘર
ની પાછળ વકૃ્ષોની િચ્રે્થી ર્ાલી જર્ી નાનકડી કેડી. 
 બુંને જણાએ ર્ીરે ર્ીરે ઘર ગોઠિિા માુંડ્ ુું. નાના મોટાું સપનાુંઓથી  નાનકડો સું
સાર ઉભો કયો હર્ો. સપનાું ર્ીરે ર્ીરે ફળી રહ્યાું હર્ાું. ભાડાના એપાટચ મેન્ટમાુંથી આ 
નાનકડુું પણ સ્િર્ુંત્ર ઘર લેિાયુું હત ુું અને જજિંદગી સપનાુંઓની આંગળી પકડી એક 
એક પગવથયુું ઉપર ર્ડીરહી હર્ી. વપ્રયા  ઘર શણગારર્ી. સિારે  ઘરના નાનકડા ડે
ક પર બેસીને બુંને જણા સાથે ર્ા પીર્ા અને સમીર કામે જાય પછી વપ્રયા ઘર પાછ
ળની કેડી પર ર્ાલિા નીકળર્ી.  
        ઘરમાું ગોઠિાયા પછી પહલેી િાર વપ્રયા આમ સિારે ર્ાલિા નીકળી અને
 બાજુનુું ઘર િટાિી જેિી પેલી કેડી ર્રફ િળી કે કરૂ્રાના ભસિાનો અિાજ આવ્યો.
 એ લ્યસુી હર્ી. વપ્રયા એકદમ ડરી ગઈ. જો કે ર્રર્ એને ખ્યાલ આવ્યો કે કરૂ્રુું સાું
કળથી બુંર્ છે પણ એનોડર ગયો નહહ. કદાર્ છે ને ખલુ્લુું હોય ને કરૂ્રુું સીધુું પોર્ા
ની પર ર્સી આિે ર્ો? બીજે હદિસે એણે ર્ાલિા જિાનુું જ માુંડી િાળ્યુું. પણ ત્રીજે 
હદિસે િળી એનાથી રહિેાયુું નહીં અને એ ર્ાલિા નીકળી કે ર્રર્ ભસિાનો અિા



જ આવ્યો. આજે પણ એને ડર ર્ો લાગયો પણપહલેા હદિસની જેમ આ અણર્ાયુું ન
હોત ુું એટલે એ જરાક રૈ્યાર હર્ી. એ ઝડપથી ઘર પાસેથી પસાર થઈને કેડી પર આ
િી ગઈ.  
         એકિાર આ ઘર િટાવ્યુું પછી બધુું ભલૂી જિાયુું.  લીલાુંછમ વકૃ્ષો અને એ
ની િચ્રે્થી િહી જર્ી િાુંકીચકૂી કેડી પર ર્ાલિાનો આ િૈભિ! કેડી પર જિા માટે 
બીજો એક લાુંબો રસ્ર્ો હર્ો ખરો અને વપ્રયાએ માનવસક રૈ્યારી પણ કરી લીર્ી હર્ી
- જો જરાક પણ એવુું લાગેકે કરૂ્રુું ત્રાસ આપશે ર્ો પછી લાુંબે રસ્રે્ જવુું પડશે બાકી
 એમ કૈં આિાું કરૂ્રાું ફૂર્રાુંના ડરથી જજિંદગીના સખુ સાથે સમાર્ાન થોડુું કરાય?  
     ઘર ગોઠિાઈ ગયુું, વમત્રો આિર્ા થયાું, જજિંદગી એક સરસ મઝાની ફે્રમમાું ગોઠ
િાઈ ગઈ હર્ી. સિારની સાથે પીિાર્ી ર્ા, વપ્રયાનુું પાટચ ટાઈમ ઑહફસ કામ, સિારે
 કે સાુંજે સમય મળ્યે ર્ાલિા જિાનુું રૂહટન- બધુું સરસ રીરે્ ર્ાલી રહ્ુું હત ુું. 
  સખુની એક સિચમાન્ય વ્યાખ્યા પ્રમાણે, રાજા રાણીની િાર્ાચઓની જેમ  'ખાધુું પીધુું
 ને રાજ કયુું ' એવુું બને ર્ો એને જજિંદગી ક્ાુંથી કહિેાય? સમીરનુું કામ િર્તુું હત ુું, 
કહો કે એ િર્ારર્ો જર્ો હર્ો. સગિડિાળું, સવુિર્ાપણૂચ જીિન કોઠે પડી રહ્ુું હત ુું અ
ને એ બધુું હોય રે્ને જસખુ કહિેાય એિા મનગમર્ા ભ્રમમાું સમીર પોર્ાના કામમાું 
િધ ુને િધ ુવ્યસ્ર્ થર્ો જર્ો હર્ો. જજિંદગી મનગમર્ી રીરે્ ગોઠિાય અને મનગમ
ર્ી રીરે્ ર્ાલે એ સખુ પણ થોડો િખર્ િહાલુું લાગે પછી એમાુંય એક જાર્ની નીર
સર્ા પ્રિેશિા માુંડ.ે  પણ વપ્રયાને માટે એનુું રૂહટનએ એનો એક કમ્ફટચ ઝોન હર્ો અ
ને એને ખાસ બદલિાની  બહ ુઝુંખના વપ્રયાને નહોર્ી. એના સીર્ા, સરળ,  ખાુંર્ા-ખ ૂ
ણા િગરના જીિનથી એ ખશુ હર્ી. સમીરની િાર્ સહજે જુદી હર્ી. એના કામમાું એ
 િધ ુને િધ ુખ ૂુંપર્ો જર્ો હર્ો, પ્રગવર્ ય કરર્ો હર્ો અને િધ ુને િધવુ્યસ્ર્ થર્ો જ
ર્ો હર્ો. સદનસીબે વપ્રયાને સમીરની િર્ર્ી જર્ી વ્યસ્ર્ર્ા સામે બહ ુફહરયાદો નહો
ર્ી. એની જજિંદગીની ફહરયાદો અણર્ાયાચ ખરાબ થઇ જર્ા હિામાન કે મનગમર્ાું શા
કભાજી ના મળિા જેિી નાની િાર્ો સરુ્ી સીવમર્ હર્ી. હા, એમાું સમયે-કસમયે ભસ
ર્ીલ્યસુી ર્રફની ફહરયાદો જરૂર ઉમેરાર્ી.  



    લ્યસુી એના માચલકની સાથે સાુંકળે બુંર્ાઈને જ બહાર નીકળેલી જોિા મળર્ી. 
ક્ારેય એ છૂટી મકૂાઈ હોય એવુું વપ્રયાએ જોયુું નહોત ુું. ઘરની અંદરથી એ ભસર્ી ખ
રી પણ એ ર્ો એના ઘરની આસપાસ કશી ર્હલપહલ જણાય ર્ો જ. બાજુનુું એ 
ઘર આ ઘર જેિડુું જ હશેપણ એમનો  ડેક ર્ારેબાજુથી સરસ જાળીથી બુંર્ કરેલો હ
ર્ો અને લ્યસુી ત્યાું છૂટી ફરી શકર્ી. સમીર કે વપ્રયા પોર્ાના ડેક પર બેસે કે આિ 
જા કરે ત્યારે લ્યસુી એની અચકૂ નોંર્ લેર્ી અને ભસી ભસીને પોર્ાની હાજરીની નોં
ર્ પણ લેિડાિર્ી.  
વપ્રયાને એ પર બહુ ગસુ્સો આિર્ો.  
સમીર હુંમેશા હસર્ો- એ એના ઘેર બેસીને ભસે છે રે્માું ર્ને શુું નડ ેછે?  
વપ્રયા ગસુ્સે થર્ી - પણ આખો િખર્ આટલુું શુું ભસિાનુું? આપણે આપણા ડેક પર 
બેસીએ ર્ો ય એને િાુંર્ો? 
સમીર જિાબ આપર્ો- એને િાુંર્ો જ હશે એવુું થોડુું છે? હોઈ શકે કે એ ર્ને બોલાિ
ર્ી હોય, ર્ારી સાથે એને દોસ્ર્ી કરિી હોય! 
 વપ્રયા આિા જિાબથી ર્ો િધ ુર્ીડાર્ી, સમીર િધ ુહસર્ો.  
 સમીરે ર્ો જો કે લ્યસુી સાથે થોડી દોસ્ર્ી બાુંર્ી દીર્ી હર્ી.  આિર્ાું જર્ાું જો લ્યસુી
 દેખાઈ હોય ર્ો સમીર અચકૂ એને બોલાિર્ો,  પુંપાળીને વ્હાલ કરી લેર્ો. લ્યસુી પ
ણ એને ઓળખી ગઈ હર્ી. સમીરને જોઈ એ હળિો ઘરૂકાટ કરીને પોર્ાની ખશુી વ્ય
ક્ર્ કરર્ી. જોડચન ખશુ થર્ો- 
 સી, સૅમ, શી નૉવ્ઝ ય!ુ શી લાઇક્સ ય!ુ  
સમીર લ્યસુીને રમાડર્ો હોય એિે િખરે્ વપ્રયા એની સાથે  હોય ર્ો એ બને એટલી 
દૂર ઉભી રહરે્ી અને પોર્ાનો અણગમો છપાિિાનો પ્રયત્ન પણ ન કરર્ી.  લ્યસુીને 
પણ સમજાઈ જ ગયુું હત ુું કે વપ્રયા એને પસુંદ નથી કરર્ી એટલે એ હુંમેશા વપ્રયાને 
માત્ર દૂરથી જોયા કરર્ી. કદાર્ એિી અપેક્ષામાું કે સમીરની જેમ વપ્રયા પણ પોર્ાને 
પે્રમથી બોલાિશે ક્ારેક! 
  



             વપ્રયા સમીરને બાળકો નહોર્ા. સમીર પોર્ાના િર્ર્ા જર્ા કામમાું 
ગ ૂુંથાઇને એ ખોટ ભલૂી શકર્ો હર્ો. વપ્રયાને માટે એ સહજે અઘરુું હત ુું. એ પોર્ાના પા
ટચ ટાઈમ કામ  ઉપરાુંર્ કોઈને કોઈ મનગમર્ી  પ્રવવૃત્તમાું વ્યસ્ર્ રહરે્ી ખરી પણ ઘ
ણીિાર એને ખાલીપાનીઆકરી ર્ાર િાગર્ી. ઓછપ અનભુિાર્ી. બાળક દત્તક લેિા
ની ઈચ્છા નહોર્ી. સમીરની ઈચ્છા મજુબ ઘરમાું કોઈ પ્રાણી પાળિાનુું ર્ો એ વિર્ારી
 ય શકે એમ નહોર્ી. અણગમર્ા ખાલીપા અને મનગમર્ા સખુોની િચ્રે્ બુંને જણા
એ જજિંદગી ગોઠિી ર્ો લીર્ી હર્ી જ પણસહજીિનનાું સહજ સખુની સાથે સાથે  બેઉ 
પોર્પોર્ાની અલગ અંગર્ જજિંદગી પણ જીિી રહ્યાું હર્ાું. સમીરની જજિંદગીમાું કામનુું 
પ્રાર્ાન્ય રહતે ુું અને વપ્રયા એના કામ ઉપરાુંર્  વમત્રો અને કમ્યવુનટી સવિિસમાું વ્યસ્ર્ 
રહરે્ી.  
થોડા વમત્રો હર્ા. િારુંિાર સહ ુમળર્ાું અને એટલો િખર્ પરૂર્ી જજિંદગી એની ઘરેડ
માુંથી સહજે  નીકળીને ર્ાજી હિાનો શ્વાસ લઇ લેર્ી. સમીરનુું પ્રમોશન થયુું હત ુું. કા
મને અથે એને બહારગામ જિાનુું પણ થતુું. શક્ હોય ત્યારે વપ્રયા સાથે જર્ી અને 
કામની આજુબાજુ બુંનેપોર્ાનુું નાનકડુું િેકેશન શોર્ી લેર્ાું. અડોશ પડોશમાું પણ ઓ
ળખાણો િર્ી હર્ી અને થોડાું લોકો સાથે પહરચર્ર્ર્ાનો હૂુંફાળો સેત ુબુંર્ાયો હર્ો. કો
ઈ રજાના હદિસે આજુબાજુનાું સૌ ભેગા થર્ાું, આનુંદ કરર્ાું. સમીર વપ્રયાને એમની 
સાથે ભળિાનુું ગમતુું. પરદેશમાું પોર્ાનુુંએક નાનકડુું કુટુુંબ જેવુું હોય એવુું અનભુિાત ુું
. બરે્ આવુું નથી હોત ુું. મળર્ાિડા પડોશીઓ બરે્ નથી મળર્ાું અને આિા પરદેશ
માું આટલી પર્રુંગી પ્રજા જ્યાું હોય ત્યાું ર્ો એ આમ પણ અઘરુું . વપ્રયા એ રીરે્ પો
ર્ાને નસીબદાર સમજર્ી. ર્કલીફ હોય ર્ો માત્ર એટલી જ કેઘણા બર્ાું પડોશીઓ
ની સાથે પોર્પોર્ાનાું પાળેલાું પ્રાણીઓ પણ હોર્ાું.  
      સમય િહરે્ો રહ્યો અને સમીર વપ્રયા એમની એકર્ારા સખુની જજિંદગી જીિર્ાું 
રહ્યાું. રૂહટન મજુબ વપ્રયા ર્ાલિા નીકળર્ી. એમાું બહ ુફેર નહોર્ો પડયો. ફેર હોય ર્ો
 એટલો જ કે હિે એ બાજુના ઘર પાસેથી નીકળર્ી ત્યારે લ્યસુી એને જોઈને ભસર્ી 
નહોર્ી. માત્ર જાળીનીઅંદરથી કે બારીની પાછળથી એને જોઈ રહરે્ી. વપ્રયાનો ડર સ



હજે ઓછો થયો હર્ો.  લ્યસુી જોડચન સાથે એના આંગણામાું ઉભી હોય કે આિર્ાું જ
ર્ાું સામે મળી પણ જાય ર્ો વપ્રયા ત્યાુંથી ભાગી છૂટર્ી નહોર્ી પણ સલામર્ અંર્ર 
રાખીને જૉડચન સાથે બે ર્ાર િાર્ો કરી લઇશકર્ી. લ્યસુી એને જોયા કરર્ી. પ્રાણીઓ
 ર્રફનો વપ્રયાનો ડર અને અણગમો બુંને હજુ બરકરાર  જ હર્ાું.  
       આ એકર્ારાપણામાું નાનકડી ઉથલપાથલ થઇ. સમીરે એક હદિસ ખબૂ ઉ
ત્સાહહર્ થઈને વપ્રયાને સમાર્ાર આપ્યા એની કુંપની ર્રફથી એને મળેલી પાટચનરશી
પની ઑફરના.એ ખબૂ ઉતે્તજજર્ અને ખશુ હર્ો. વપ્રયાને પણ એની પ્રગવર્ની િાર્થી 
અનહદ ખશુીથઇ જ. ઑફર સ્િીકાયાચ પછીના વિકએન્ડમાું બુંને જણાએ વમત્રો અને વમ
ત્રો જેિાું થોડાું પાડોશીઓને નાનકડી પાટી  આપી. વનકટના વમત્ર જેિા બની ગયેલા 
જોડચને ર્ો પોર્ાના ર્રફથી શેમ્પેઈન લઇ આિીને ઉજિણી કરી. સમીર અત્યુંર્ ખશુ 
હર્ો.  ઉજિણીઓ અનેઉતે્તજના જરા ઠુંડા પડ ેના પડ ેત્યાું ર્ો સમીરે ર્ડાકો કયો- 
 -આપણે હિે અહીંથી મિૂ થિાનુું આિશે.  
- એટલે? -વપયા સમજી નહીં. 
 સમીર ખશુહાલ ર્હરેે વપ્રયાના ગાલ પર ટપલી મારર્ાું હસીને બોલ્યો- એટલે એમ 
કે આપણે આ ઘર, આ ગામ છોડીશુું. મોટુું શહરે અને ખબૂ મોટુું ઘર....વપ્રયા, હિે આ
પણા જીિનનુું નવુું પ્રકરણ શરુ થશે.' 
 વપ્રયા સમીર સામે જોઈ રહી. િાર્ ર્ો ખશુ થિાની જ હર્ી. પ્રગવર્ હર્ી, સફળર્ા હ
ર્ી અને એની સાથે નિી હદશા ર્રફ ગવર્ પણ. અને એ ખશુ પણ હર્ી જ.  
પણ કોણ જાણે કેમ, એ સમીરના છલકાર્ા ઉત્સાહનો પડઘો ન પાડી શકી. કૈં અકળ 
એવુું એને અંદરથી જાણે અટકાિી રહ્ુું. 
 બહુ થોડા હદિસોમાું ખબૂ ઝડપથી સમયનુું ર્ક્ર ફરિા માુંડ્ ુું હત ુું. નવુું ઘર શોર્િાનુું
, ઑહફસની બદલાર્ી જિાબદારી સાથે ગોઠિાિાનુું િગેરે કામોમાું સમીર અત્યુંર્ વ્ય
સ્ર્ થઇ ગયો. વપ્રયાએ  આ ઘર સમેટિાનુું હત ુું, વમત્રોને મળિાનુું હત ુું, જે િસ્તઓુ સા
થે લઇ  જિી હર્ી રે્અને જે કાઢી નાખિી હર્ી રે્ની વ્યિસ્થા કરિાની હર્ી.  



   વપ્રયાના મનમાું જાણે એક આછી ઉદાસી છિાઈ ગઈ હર્ી. નિી જગયા, નવુું મોટુું 
ઘર એ બર્ાની ઉતે્તજનાની સાથે એને આ ઘર, પાડોશીઓ, પોર્ાની સરસ  ગોઠિાયે
લી જજિંદગી છોડિાની િારે્ ઉદાસ કરી દીર્ી હર્ી.  
 વપ્રયાએ ર્ીરે ર્ીરે ઘર સમેટિા માુંડ્ ુું. હજુ પણ એ ડેક પર બેસીને ર્ા પીિાનુું અને
 પાછળની કેડી પર ર્ાલિાનુું બુંર્ નહોર્ી કરી શકર્ી. એ ડેક પર હોય અને કોઈક 
િાર લ્યસુી ભસે ર્ો પણ હિે એને િાુંર્ો નહોર્ો.  હિે 
એને ખબૂ કામ હત ુું. વમત્રોને મળિાનુું , વિદાયનીપાટીઓ, સામાનનુું પેહકિંગ િગેરે...  
 એની પાસે પોર્ાને માટે બીજો સમય રહ્યો નહોર્ો. વમત્રો અને પાડોશીઓની સાથે 
સાથે ઘરની આસપાસનાું વકૃ્ષોની, રોજજિંદી કેડીની ય એણે મનોમન વિદાય લેિા માું
ડી હર્ી. મન આનુંદ અને ઉદાસીની િચ્રે્ ઝોલાું ખાત ુું હત ુું. આનન્દહર્ો ર્ો ખરો જ 
પણ આ સ્થળથી ઉર્રડાિાનુું જાણે ગમતુું નહોત ુું. પણ માુંડવુું અને સમેટવુું, ફરી માુંડ
વુું ને ફરી સમેટવુું એ જ ર્ો માણસની વનયવર્ છે!  
  આખરે ઘર ખાલી થઇ ગયુું. સમીરે નવુું ઘર પસુંદ કરી લીધુું હત ુું. વપ્રયાને બર્ાવ્યુું 
નહોત ુું, સરપ્રાઈઝ  હત ુું.  સામાન પણ નિા ઘેર પહોંર્ી ગયો હર્ો. કાલે નિા માચલક
ને  આ ઘરની ર્ાિી સોંપિાની હર્ી.  
    સિારે વપ્રયાએ ખાલી ઘરમાું આંટો માયો, ખણેૂખણૂાને આિજો કહી દીધુું. ડેક પર
 ઉભા રહીને છેલ્લી ર્ા પીર્ી અને  વકૃ્ષો સાથે િાર્ કરી લીર્ી. આખરે ઘર બુંર્ કરી
ને બુંને જણ ગાડી ર્રફ િળ્યાું. ર્ાલ ુહદિસ હર્ો. આજુબાજુ આિજો કહિેા કોઈ ન
હોત ુું. વપ્રયાએ ગાડીમાુંબેસિા જર્ાું  છેલ્લી િાર પોર્ાના નહીં રહલેા પોર્ાના ઘર ર્ર
ફ એક નજર નાખી. આસપાસ પણ એક નજર કરીને મનથી આિજો કહ્ુું અને અટકી
 ગઈ. ગાડીમાું મકેૂલો એક પગ પાછો ખેંર્ી લઇ એ જોડચનના ઘર ર્રફ આિી. પૉર્ચ
ના ખણેૂ બુંર્ાયેલી લ્યસુી એકટક એને જોઈરહી હર્ી. વપ્રયાએ પોર્ચ પર પગ મકૂી સ
હજે ખર્કાર્ાું હળિેથી લ્યસુીને પુંપાળી. લ્યસુી જાણે સમજી ગઈ હોય એમ એણે ર્ીરે
થી માથુું નમાિી વપ્રયાના પગ પાસે નાક ઘસ્યુું અને પછી એને જોઈ રહી. વપ્રયાની 
પાછળ જ આિેલા સમીરે પણ લ્યસુીને  વ્હાલ કયુું અને પછી બુંનેજણ ચપુર્ાપ જઈ



ને ગાડીમાું બેઠાું. સમીરે ગાડી  બહાર કાઢી ત્યારે પાછું િાળીને જોર્ી વપ્રયાની ઝલમ
લાઈ ગયેલી દ્રસ્ષ્ટમાું ચપુર્ાપ ઉભેલી લ્યસુી વસિાય બીજુ ું કશુું ચઝલાયુું નહોત ુું! 
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33-મહત્િનુું કોણ ?  

 

અમદાિાદના સરદાર િલ્લભભાઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટચની અંદર પરદેશ જઈ રહલે 
મસુાફરોની લાઈનમાું ર્ુંપાબેન પણ હર્ાું. લગભગ સાહીંઠ િટાિી ગયેલ ર્ુંપાબેનના 
હદલમાું અમેહરકા જિાનો ઉત્સાહ નહોર્ો એ રે્મની ર્ીમી ર્ાલ અને પડીગયેલુું ઉદાસ 
મોં કહી શક્ર્ાું હર્ાું.એર ઇસ્ન્ડયાના કાઉન્ટર પર લાુંબી લાઈન હર્ી ! યન્ત્રિર્ 
ર્ુંપાબેન એ લાઈનમાું જોડાયાું. 
ત્યાું એમનાું મોટાભાઇનો ફોન આવ્યો; “ ર્ુંપા, એરપોટચ  પહોંર્ી ગઈ ને? જો બેન ,તુું 
બાની ચર્િંર્ા કરીશ નહીં. બા અહીં હોક્સ્પટલમાું છે. પણ ર્ચબયર્ સરુ્ારા પર છે, એટલે 
નાહકનો જીિ ના બાળીશ.ર્ારાું કુટુુંબને જે અનકુળૂ હોય રે્મ ર્ારે કરિાનુું. અમેહરકા 
પહોંર્ીને ર્ારી અનકુળૂર્ાએ ફોન કરજે!”િગેરે િગેરે. 
પણ ચર્િંર્ા કયાચ વિના થોડુું જ રહિેાય ? બાની ઉંમર પણ હિે નેવુું જેટલી હર્ી! 
બાના વિર્ારે એમની આંખમાું પાણી આવ્યાું! 
આ િખર્ની આ િીપ િેળાએ એમણે પહલેેથી જ અમેહરકા જિા બાબર્ પોર્ાની ના 
મરજી દશાચિી હર્ી; એમનુું હદલ ઘેર રહિેા ર્લસતુું હત ુું ; 
પણ જાણે કે કોઈએ એમને પરાણે અમેહરકા જિા મજબરુકયાું હર્ાું! 
 

એર ઇસ્ન્ડયાના પેસેન્જરોની લાઈન આગળ િર્ી ; પણ ર્ુંપાબેન પાછળ અવર્ર્માું 
સરી પડયાું ! 
‘થાકી ગઈ છું હુું આમ છ છ મહહના અમેહરકા લોકોને ત્યાું ઢસરડાું કરીને !’ અર્કાર્ાું 
અર્કાર્ાું ,ડરર્ાું ડરર્ાું એમણે કહ્ુું હત ુું . 
“ પણ મમ્મી , તુું એક જ આપણને આ ગરીબાઈના કુુંડાળામાુંથી બહાર કાઢી શકે રે્મ 
છે! “અશોકે વ્હાલથી મમ્મીને મનાિર્ા કહલે ુું! 
“ દાદીબા ! મારે માટે આ િખરે્ આઈ ફોન લાિિાનુું ભલૂશો નહીં, હોં! “લાડ કરર્ાું 
વપિંકી બોલી હર્ી. 



અને આજે કમને એ અમેહરકા જિા નીકળ્યાું હર્ાું! આ એમની ર્ોથી િીપ હર્ી! 
“ ર્ુંપા, હિે ત ુું ર્ારે ર્ોયે આ િીપ કેન્સલ કરી શકે રે્મ નથી !” ર્ુંપાબેનના 
અંર્રાત્માએ બળાપો કયો. “અને ર્ને ખબર છે ર્ારી આિી કફોડી દયાજનક 
પહરક્સ્થવર્ માટે કોણ જિાબદાર છે? તુું જ ! ર્ુંપા! ત ુું જ જિાબદાર છે!” એનો 
અંર્રઆત્મા ઉકળી ઉઠયો. 
“ હુું જિાબદાર ? મેં શુું કયુું ? હુું ર્ો બર્ાનુું સારુું  ઇચ્છર્ી’ર્ી! મને કાુંઈ અમેહરકા જઈ 
ઢસરડાું કરિાનાું અભરખાું નહોર્ાું!” ર્ુંપાએ પોર્ાનો બર્ાિ કયો .”મા પોર્ાના દીકરા 
માટે કાુંઈ કરે એમાું ખોટુું શુું છે ?એટલે જ ર્ો માને મા કહી છે! આમાું મારો કાુંઈ િાુંક 
નથી ! હુું ર્ો મારી મા ર્રીકેની ફરજ બજાવુું છું! પણ ભગિાન જ મારા ઉપર કોપ્યો છે! 
નહીં ર્ો મારુ દામ્પત્ય જીિન આમ સાિ નુંદિાિાને આરે આિી જાય નહીં! ર્ુંદુ ર્ો 
મારા વિના એક ઘડી એ રહી ના શકે ; એ જ આજે મને જાકારો દે ?” 

ર્ુંપાબેને દૂર નજર કરી ; પવર્ ર્ુંદુલાલ અને દીકરા અશોક સાથે પતુ્રિધ ુઈશા અને 
વ્હાલી પૌત્રી વપિંકી સૌ એરપોટચની બહાર હજુ ઊભાું હર્ાું! એ સૌને આમ પોર્ાને વિદાય 
આપિા ઊભેલાું જોઈ આંખમાું ઝળઝચળયાું આવ્યાું. 
 

પણ ર્ો પછી પોર્ાના જીિનને ડહોળી નાુંખનાર કોણ હત ુું? 

પાુંરે્ક િર્ચ પહલેાુંનો એ કાળમખુો હદિસ યાદ આવ્યો જયારે એને અમેહરકાના વિઝીટર 
વિઝા મળ્યા અને પવર્ ર્ુંદુલાલને વિઝા ના મળ્યા! દીકરાની સાિ સામાન્ય નોકરી ! ને 
ર્ુંદુલાલ પણ કોઈ દુકાનમાું 
નામુું લખર્ા , પણ હિે ર્ો એય વનવતૃ્ત થઇ ગયેલા! 
કોઈના કહિેાથી પવર્ પત્નીએ અમેહરકાના વિઝા માટે અરજી કરેલી ; ત્યાું કોઈ નોકરી 
મળી જાય એ આશાએ ; પણ એમાું પવર્ને વિઝા ના મળર્ાું ર્ુંપાબેન હહિંમર્ કરીને 
એકલાું અમેહરકા ગયેલાું ! 
ર્ુંપાને આમ એકલી જર્ાું જોઈ ર્ુંદુલાલ ગળગળા થઇ ગયેલા ! 



છાનાું આંસ ુસારર્ા વપ્રય પત્નીને એમણે કહલે ુું ! “ચર્િંર્ા નથી કરર્ો ર્ારી ,કે નથી 
ફહરયાદ કરર્ો, ર્ુંપા ! 
સમયની આ કેિી બચલહારી એની િાર્ કરુું છું, રુંભા ! “ 

ર્ુંદુલાલ ર્ુંપાને પે્રમથી પ્રણયની સામ્રાચજ્ઞ રુંભા કહરે્ા ! 
ર્ુંપાએ પણ હૈયાર્ારણા આપર્ાું વપ્રયર્મને મનિેલ ;”આપણ બેનો ગજુારો ર્ો થઇ 
જાય, પણ આપણા દીકરાનોયે વિર્ાર કરિો પડે ને? હુું અમેહરકા જઈને થોડી મજૂરી 
કરીશ ર્ો એનુું જીિન સરસ થઇ જશે !થોડા જ સમયની િાર્ છે ને!” 

વશકાગોમાું બે જોહડયા બાળકીઓને લગભગ છ મહહના સાર્િી અને ડોલરમાું કમાણી 
કરીને ર્ુંપાબેન હોંશે હોંશે પાછાું આિેલાું. ને કમાણીના બર્ાું જ પૈસા બે રૂમ રસોડાના 
ફ્લેટમાું ભરેલાું! 
“ ર્ાલ , હિે આપણે પવર્ પત્ની ર્ાર ર્ામની યાત્રા કરિા જઈએ !” ર્ુંદુલાલે હોંશથી 
કહ્ુું . 
પણ નિા ફ્લેટ માટે હજુ થોડા પૈસાની જરૂર હર્ી ! 
“ મારે એક જ ર્ો દીકરો છે! એને મારી મદદની જરૂર છે !” માત ૃહ્ર્દય બોલી ઉઠ્ુું ! 
અને એજ ર્ો આપણી ભારર્ીય હદવ્ય સુંસ્કૃવર્ છે! વન શ્વાથચ પે્રમ ! દીકરાના હહર્ માટે 
થોડુું કષ્ટ િેઠવુું પડે રે્માું શી નિાઈ ? 

ર્ુંપાબેને પોર્ાના અંર્રાત્માને ખખડાિર્ાું હોય રે્મ પછૂ્ુું ; “ શુું ખોટુું કયુું’તુું મેં ? હેં?” 

ને બીજી િીપ કરી ત્યાુંર્ો એ ફ્લેટ લોન મકુ્ર્ થઇ ગયો !ને બર્ાું ઘરનાું ઘરમાું રહિેા 
પણ જર્ાું રહ્યાું! 
પોર્ાના નિા જ બુંર્ાયેલા ફ્લેટમાું , પોર્ાના ઘરમાું, એમને વનવતૃ્ત થયેલ પવર્ અને 
પતુ્ર પહરિાર સાથે રહવે ુું હત ુું. પણ - દીકરાને હિે માત્ર એક જ ઈચ્છા હર્ી! 
પોર્ાની ટૂુંકી આિકમાુંથી એ ક્ારેય પોર્ાનુું એ સ્િપ્નુું સાકાર કરી શકે એમ નહોર્ો ! 
“ મમ્મી, આ િખર્ના પૈસામાુંથી મારે મારા માટે બાઈક ખરીદિી છે! ત ુું જ કહ ેઅમે - 
ર્ારાું દીકરો િહુ ને આ પીંકુ સ્કટૂર પર ફરિા જઇયે ર્ો ર્ારુું  હૈય ુું કેવુું ટાઢુું થાય !” 

દીકરાએ માની દુ ખર્ી રગ પકડી . 



હાસ્ર્ો! લાગણીઓને ક્ાું પાળ હોય છે ? એ ર્ો િહી જાય છે જ્યાું ઢાળ હોય છે! 
“િાર્ ર્ો સાર્ી છેમારા દીકરાની! આ ઉંમરે એ લોકો લહરે નહીં કરે ર્ો ક્ારે કરશે ?” 

ર્ુંપાએ ર્ુંદુલાલને સમજાવ્યુું . 
મોહ માયાનાું એ િળગણો હર્ાું! ઢાળે લપસ્યાું ,હિે ગુુંર્િણો પારાિાર હર્ાું! 
જો કે જમાનાનાું ખારે્લ પુંચ્યાસી િટાિી ગયેલ ર્ુંપાબેનનાું બાએ એને રે્ર્િી હર્ી; “ 

બેટાું, તુું આમ એકલી એકલી છેક અમેહરકા જાય અને ર્ુંદુલાલ અહીં સાિ નિરા! ને 
હિે ર્ો ત ુુંયે સાહીંઠની થઈને ?એક બીજાની હ ૂુંફની જરૂર હિે જ હોય છે! “ 

“ પણ બા , અમેહરકા જિા લોકો લાખ્ખો રૂવપયા ખરે્ છે ને મને ર્ો જાણે દસ િર્ચની 
લોટરી લાગી છે! દસકો ખેંર્ી લઉં ર્ો માલ માલ થઇ જઈશુું ! ને જે કરુું  છું એ કુટુુંબના 
ભલા માટે જ ર્ો કરુું  છુંને ?” 

ર્ુંપાબેને પહરક્સ્થવર્નો બર્ાિ કયો. 
બહાર ર્ાલીમાું કોઈ છોકરુુંકોઈ દુહો મોઢે કરી રહ્યો હર્ો : 
અવર્ ભલા નહીં બરસના, અવર્ ભલા નહીં પે્રમ ! 
જો અવર્કો સમઝર્ નહીં, ભાવિ ઉસકા અંરે્ર ! 
ર્ુંપાબેનને આ િખરે્ એજન્ટે સાન્ફ્રાક્ન્સસ્કોમાું નોકરી અપાિી હર્ી! હિે ર્ો એ એટલાું 
સ્માટચ  થઇ ગયાું હર્ાું કે બેબીવસટીંગ સાથે નિરાશના સમયે થેપલાું - અથાણાુંના નાસ્ર્ા 
બનાિીનેય િર્ારે પૈસા કમાયા હર્ાું! 
જો કે આ િખરે્ ઘેરથી ફોન ઓછા આિર્ા ; ને જે આિર્ાું એય હિે ટૂુંકા થઇ ગયેલ! 
“રોજે રોજ શુું નિાજુની હોય ? બસ , ર્ાલ્યા કરે છે રૂહટનમાું !” ર્ુંદુલાલના અિાજમાું 
હિે કુંટાળો દેખાર્ો હર્ો ! 
ર્ુંદુલાલને આ નિી જગયાએ બીજાું વસવનયર સમિયસ્ક એકલ દોકલ સ્ત્રી પરુુર્ોની 
સરસ કુંપની થઇ ગઈ હર્ી! 
સિાર સાુંજ બાુંકડે બેસવુું અને અલકમલકની િાર્ો કરિી! ઉંમર સાથે િર્ર્ાું િર્ોની 
લ્હાણી કરિી ! મળ્યુું એની મોજ કરિી ને ના મળ્યાની ખોજ જર્ી કરિી! 



રોજ સાુંજે વનવતૃ્ત અને થોડાું પ્રવતૃ્ત વસવનયરોની મુંડળી જામર્ી , પણ ત્રીજી િીપમાુંથી 
પાછાું આિેલ ર્ુંપાબેન એ ગ્રપુમાું ક્ાુંથી હફટ થાય? ‘એમને ર્ો અમેહરકાના વિઝાનો 
ખજાનો મળ્યો છે ને ! ‘લોકો કહરે્ાું! 
ગરીબીના ઘોર અંર્કારને નષ્ટ કરિા પાણીયારે પ્રગટાિેલ દીિડી હિે ઉંરે્ દૂર 
સીચલિંગની ટ્બુલાઈટ બની ગઈ હર્ી! 
પ્રકાશ િધ્યો હર્ો, સાથે અંર્ર પણ! 
આ િીપમાું ર્ુંપાબેન ડબ્બ્લ કમાયાું! અશોકે પોર્ાને માટે બાઈક રૈ્યાર જ રાખ્યુું હત ુું; “ 

થેંક્ય ુમમ્મી!”એણે કહ્ુું 
ઈશાએ મમ્મી માટે ખાસ લાપસી અને ગરમ ગરમ મેથીના ગોટા ઉર્ાયાું! 
ર્ુંપાબેન હજુ વનરાુંરે્ શ્વાસ લે રે્ પહલેાું બીજી િર્ારે સરસ ઓફર રૈ્યાર જ હર્ી 
-અશોકે ઉત્સાહથી જાહરે કયુું! 
“ પણ બેટાું, મારાું વિના પપ્પા ચબર્ારા એકલા પડી જાય છે!” એમણે સહજે ખર્કાઈને 
કહ્ુું. 
પણ હિે પિન બદલાઈ ગયો હર્ો ! ર્ુંદુલાલે ઠાિકાઈથી જિાબ આપ્યો ; 
“ર્ને ર્ક મળી છે એટલે ર્ારે ત્યાું જવુું જ જોઈએ! હુું ર્ો કહુું છું કે ખરેખર જો ત્યાું લાુંબો 
સમય રહી શકાત ુું હોય ર્ો યે મને િાુંર્ો નથી!” એમનો ઈશારો ત્યાું ગેરકાયદેસર કાયમ 
માટે રહી કુટુુંબને આવથિક મદદ કરિા ર્રફનો હર્ો ! 
એમનુું કહિેાનુું એમ હત ુું કે : 
‘ર્ને ત્યાું ગમે છે; તુું હિે ત્યાું જ રહ ે! ‘ 
એનો અથચ એ હર્ો કે :’હિે મને ર્ારા વિના ફાિી ગયુું છે! ર્ને ફાિે રે્ તુું કર !’ 

જળમાુંથી આંગળી નીકળી ને જગા પરુાઈ ગઈ હર્ી! 
બા સાચુું જ કહરે્ી હર્ી ; “અંર્કાર દૂર કરિા કુિામાું સળગર્ી મીણબત્તી લઈને 
ઝુંપલાિીશ ,ર્ો પહલેાું ર્ારો હાથ બળશે , ને પછી ત ુું આખી બળીશ!” 

લે બળ હિે જારે્ પ્રગટાિેલી એ ચર્ર્ામાું ! 



સાુંજે બાુંકડે બેસર્ાું વસવનયરોનુું જે ગ્રપુ બની ગયુું હત ુું રે્માુંયે રે્ ફોરેન હરટનચ હફટ 
નહોર્ી થર્ી ! 
શુું એ લોકો એની ઈર્ાચ કરર્ાું હર્ાું કે એ પોરે્ 
જ બદલાઈ ગઈ હર્ી? પણ મહત્િનુું શુું હત ુું એનાું જીિનમાું ? શુું ઘર , પહરિાર ને 
પોર્ાનાું લોકો નો સહિાસ એ ઝુંખર્ી હર્ી? 

અમેહરકામાું પૈસો છે, પણ મારાું લોકો ર્ો અહીં છે! 
ર્ુંપા મુુંઝાર્ી હર્ી! િારુંિાર અમેહરકા જિામાું શુું એ ક્ાુંક કોઈ ભલૂ ર્ો નહોર્ી કરર્ીને 
? 

‘ જે પોર્ત ુું રે્ મારત ુું એિો દીસે ક્રમ કુદરર્ી ! 
ર્ુંપા અંદરથી બળી રહી હર્ી ! પણ માત ૃહ્ર્દય ર્ુંપાબેન દીકરાને ચબઝનેસમેન જોિા 
ર્રસર્ાું હર્ાું ! 
આ િખરે્ દીકરાએ લાડથી કહ્ુું હત ુું ; “મમ્મી , મારે મારો પોર્ાનો ચબઝનેસ શરૂ કરિો 
છે! અને આપણા આ ફ્લેટ પર લોન લઈને ર્ો ર્ુંર્ો ના જ કરાયને ?” 

“ એટલે શુું ત ુું ફ્લેટ ગીરિે મકૂી ર્ુંર્ો કરિાનુું વિર્ારર્ો’ર્ો ?” ર્ુંદુલાલ બોલ્યા. 
અને ઘરમાું ઝગડાું થયેલા ! 
આ ઝગડાું કુંકાસ માટે જાણે કે ર્ુંપા જિાબદાર હર્ી! “હિે ત ુું ત્યાું જ રહી જા અને 
અમને અહીં શાુંવર્થી જીિિા દે !” ર્ુંદુલાલે ચખજાઈને કહલે ુું . 
હા , શાુંવર્થી! જયારે ભાડાનુું ખોરડુું હત ુું ત્યારે મશુ્કેલી છર્ાું ગરીબાઈમાુંથી બહાર 
નીકળિા આખુું કુટુુંબ સાથે હત ુું! 
આજે બે પૈસા ભેગાું થયા પણ સૌથી પહલેાું ર્ો એ જ ઘરની બહાર હર્ી 
!! મારાું જીિનમાું મહત્િનુું શુું છે? 

પણ િળી પાછો દીકરાનો ર્હરેો 
,એનાું કાલાિાલા, ભારર્ીય હદવ્ય સુંસ્કૃવર્ , વન સ્િાથચ પે્રમ ,નજર સમક્ષ આવ્યાું ! 
‘મારો દીકરો મોટો ચબઝનેસમેન બનશે ! 



હજુ એક િાર અમેહરકાથી મજૂરી કરીને પૈસા લઇ આવુું ! 
‘બદુ્ધિ કહરે્ી હર્ી! પણ બાનુું ભજન યાદ આવ્યુું : ર્નકી ભખૂ સહજ હૈ : ર્ીન પાુંર્કી શેર 
! 
મનકી ભખૂ અનુંર્ હૈ ઇનમેં મેરુ સમેુર !  
ર્ુંપા દીકરી ! આ શરીરને બે પાુંર્ શેર ખાિા જોઈએ , પણ મનને ર્ો આખો મેરુ 
પિચરે્ય ઓછો પડે ! 
હિે લાઈનમાું એમનો નુંબર હર્ો: 
એમની આંખોએ કાુંઈ ભયન્કર ભવિષ્ય જોયુું : જાણે કે દીકરો ફોનમાું કહરે્ો હર્ો; “ 

મમ્મી, તુું હિે અમેહરકા જ રહજેે ! મમ્મી , મારે અમેહરકા આિવુું છેમમ્મી ,તુું મારા માટે 
ત્યાું કોઈ સારી નોકરીની ર્પાસ કરને! ! મમ્મી હિે ઈશા અને વપન્કીને અમેહરકા આિવુું 
છે! મમ્મી...,”  

એરઇસ્ન્ડયાના કાઉન્ટર પર એમનો નુંબર આવ્યો . બાજુમાું કોઈનો 
મોબાઈલ નો હરિંગ ટોનરણક્ો : 
જજિંદગીકે સફરમેં ગજુર જારે્ હૈ જો મકુામ  

િો હફર નહીં આરે્! િો હફર નહીં આરે્! 
કુછ લોગ ભી જો યુું ચબછડ જારે્ હૈ, િો હફર નહીં આરે્! િો હફર નહીં આરે્! 
કપાળે કોઈ અગમ્ય વિર્ારોથી પરસેિો િળી ગયો ! હુું શુું કરિા જઈ રહી છું? શા 
માટેજઈ રહી છું? કોને માટે આ બધુું કરી રહી છું? એમણે વિર્ાયુું ! મહત્િનુું શુું છે મારા 
જીિનમાું ?  

ર્ુંપા ! આ અમેહરકાના ડોલર ર્ને સખુ કે શાુંવર્ નહીં આપે ! એ ઝાુંઝિાના જળ અંરે્ ર્ો 
ર્ને એકલી અટુલી જ છોડી દેશે ! મહત્િનુું શુું છે ? પવર્નો સાથ કે આંર્ળો પતુ્ર પે્રમ ? 

અંર્રાત્માએપછૂ્ુું ! 
“સોરી ! “ છેક કાઉન્ટર પાસે જઈ એમણે કહ્ુું ; “હુું મારુ આઈ ડી ક્ાુંક ભલૂી ગઈ છું 
!”મારે ઘેર પાછાું જવુું પડશે !” 

શુું ર્મારો પાસપોટચ  ખોિાઈ ગયો છે? વસક્ોહરટીના ભાઈએ પછૂ્ુું . 



‘ના ભાઈ ! હુું મારી આઈડેસ્ન્ડટી ભલૂી ગઈ છું !હુું મારી પોર્ાની ઓળખ જ ભલૂી ગઈ 
હર્ી! 
હુું એક મા છું,એક પત્ની છું પણ સૌથી મહત્િનુું છે કે હુું એક વ્યક્ક્ર્ 
છું! મારે પણ આશા ને ઈચ્છાઓ છે! 

હુું દીિો નથી કે કોઈ ફૂુંક મારેને હોલિાઈ જાઉં! ટ્બુલાઈટ નથી કે જે દૂર વસચલિંગમાું 
જકડાઈ ને પ્રકાશ્યા કરુું  ! 
હુું ર્ો આચગયો છું! ઝબકીશ ને પ્રકાશીશ મારી મરજી હશે 
ત્યારે! અને મોટેથી કહ્ુું ;”ભઈલા , આ મારી બેગો મને એરપોટચની બહાર લઇ જિામાું 
મદદ કર!” 

મક્કમ ડગલે ર્ુંપા બહાર આિી! 
 

“આ શુું મમ્મી? પાછી કેમ આિી? “ અશોકે પહલેાું કાલાિાલા કયાું ; 
પછી ગાળાગાળી : “નક્કી મામાએ અને નાની માએ જ મમ્મીનુું િેઈન િોશ કયુું હશે ! 
“ 

એણે ઘણાું ર્મપછાડા કયાું! “મારા ચબઝનેશનુું શુું થશે ?” 

પણ ર્ુંપાબેને હળિેકથી અશોકને સમજાવ્યુું: “ બેટા, સ્કટૂરની જરૂર નથી, એ િેર્ીને 
ચબઝનેશ શરૂ કર! ભગિાનને ખાર્ર હિે ર્ારા પગ પર ઉભો રહ ે! હા અમેહરકા જઈશ 
મારે જવુું હશે ત્યારે! અને રે્ પણ પપ્પાને લઈને! 
ને ર્ુંદુલાલ સામે જોઈને કહ્ુું; “ સમયની બચલહારી છે, ને સાથમાું છે આ રુંભા! 
ર્ાર ર્ામ, કે ઘરનુું આંગણ ,સાથ ર્મારી ર્ુંપા! કેમ બરાબર છે ને?“ 

ને આનુંદ સહ ઘર ર્રફ પગ ઉપાડયા! 
 

 
 
 
 
************************************************************** 



34“પુંતજુી”  

 
સોનલ જ્યારે શાળામાું ભણર્ી હર્ી ત્યારે પણ રે્ને "પુંતજુી" શબ્દ પ્રત્યે નફરર્ હર્ી. 
આજે ર્ો જો કે આ શબ્દ ર્લણમાું નથી. એને ર્ો અમેહરકા આવ્યે ૨૦ િર્ચ થઈ ગયા 
હર્ાું. ભારર્ની શાળા અને વશક્ષકોથી સાિ અજાણ હર્ી. આજે આ શબ્દ ક્ાુંથી 
હદમાગમાું ર્સી આવ્યો અને સોનલના મનમાું ઉલ્કાપાર્ થઈ ગયો. 
'સોનલ, શાળાએ જિાનો સમય થઈ ગયો છે.' 
 

'ર્ારે હજુ નહાિાનુું બાકી છે'. 
 

'સોનલ શાળાના થેલામાું પસુ્ર્કો બરાબર લીર્ા કે નહી ' ? 

 

'ઘરકામ કયુું હત ુું રે્ પણ મને બર્ાવ્યુું નથી.' 
 

'ર્ારા શાળાના કપડાુંને ઈસ્ત્રી મારીને રૈ્યાર મકૂ્ા છે'. 
 

'બરાબર જો શાળાનો ચબલ્લો ર્ારા નાસ્ર્ાના ડબ્બાની બાજુમાું છે'. 
 

આિા િાક્ો દ્વારા સોનલની  સિાર પડર્ી. લાડકી હર્ી. સોનલ પુંદર િર્ચની થઈ 
પછી સુંજુનુું આગમન થયુું હત ુું. આખા કુટુુંબમાું રે્ એક જ દીકરી હર્ી એટલે રે્ ખબૂ 
લાડ પામર્ી. સુંજુના આગમન પછી ર્ો ભાિ ઔર િધ્યા. ખેર ભણિામાું હોંવશયાર 
સોનલ શાળામાું વશક્ષકોની પણ લાડલી. 
 

સોનલ ઉપર િગચની બર્ી છોકરીઓ નારાજ રહરે્ી. આમાું સોનલનો િાુંક ક્ાું હર્ો? 
સોનલ ખબૂ વિર્ારર્ી. રે્નો સરળ સ્િભાિ સહુને સ્પશી જર્ી. રે્ને પણ બહનેપણીઓ 
ખબૂ ગમર્ી. મોટે ભાગે બર્ી છોકરીઓ રે્નાથી દૂર રહિેાનો વ્યથચ પ્રયત્ન કરર્ી. પણ 
પહરક્સ્થવર્ એિી આિર્ી કે સોનલ પાસે આિર્ા અને રે્ની મદદ માગર્ા.  



પટેલ સર કહરે્ા, ' સોનલ , ર્ારે બર્ાનુું ઘરકામ ર્પાસિાનુું. ' 
 

શાહ સર રે્ને  ગચણર્ની એક્કો માનર્ા. સોનલે દરરોજ બોડચ ઉપર દાખલો ગણીને 
બર્ાિિાનો. શાહ સરને બોલિામાું ર્કચલફ હર્ી, રે્થી સોનલ રે્મનો જમણો હાથ 
હર્ી. શાહ સરની ભલૂ કદાર્ થાય પણ દાખલો ગણર્ા સોનલની ભલૂ  ન થાય ! 
 

સોનલને સુંસ્કરૃ્ ન ગમે. પુંડયા સર ખબૂ મહનેર્ કરે પણ વ્યાકરણ ગોખિાનુું, રામ   
રામૌ રામા .એિા વનયમો ગોખિા ન ગમે. ર્ો પણ પુંડયા સર હસીને કહ,ે ૫૦ માક્સચ 
લાિીશ ર્ો પણ ઘણુું. સોનલને ખબૂ ખરાબ લાગત ુું પણ શુું કરે ? ભલે રે્ને સુંસ્કૃર્માું 
વ્યાકરણ ન ફાિત ુું હકિંત ુસુંસ્કૃર્ િાુંર્િામાું ર્કચલફ પડર્ી નહી. રે્ના ઉચ્ર્ારણ શિુ 
રહરે્ા. રે્નો મીઠો અિાજ હોિાને કારણે શ્લોક ગાર્ા રે્ને ફાિત ુું.  

 

આમ સોનલ ખબૂ હોંશથી ભણર્ી. બર્ા વશક્ષકો રે્મજ વશચક્ષકાઓને માન પિૂચક 
વનહાળર્ી. રે્ના િગચનો હદચલપ કાયમ સર માટે 'પુંતજુી' શબ્દ િાપરે. જેને કારણે રે્ને 
હદચલપ સાથે ઉભે ન બનતુું. હદચલપને સોનલ ખબૂ ગમર્ી. હિે આમ રે્મની સાપ અને 
નોચળયા જેિી દોસ્ર્ી હર્ી. 
 

જો હદચલપ મારી સાથે દોસ્ર્ી રાખિી હોય ર્ો 'પુંતજુી' શબ્દ ર્ારે મારી સામે નહી 
િાપરિાનો. ર્ને ખબર છે, રે્ઓ આપણી પાછળ કેટલી મહનેર્ કરે છે. આપણને સારા 
નાગહરક બનાિિા ખબૂ ઉત્સકુ છે.  ત ુું આિો શબ્દ રે્મને માટે િાપરે રે્ ઉચર્ર્ નથી. 
 

હદચલપને લાગત ુું સોનલની િાર્ સાિ સાર્ી છે. રે્ને ઘરે ભણાિિા પાુંર્ાલ સર 
આિર્ા, ભણાિિામાું ખબૂ કુશળ હર્ા.  હકિંત ુહદચલપ મન દઈને ભણર્ો નહી. જેને 
કારણે હદચલપના વપર્ાજી રે્મને 'પુંતજુી' કહરે્ાું. હદચલપે આ શબ્દ પકડી લીર્ો. પોર્ાનો 
િાુંક છે જાણર્ો હર્ો. રે્ઓ શાળામાું  ભણાિિામાું ખબૂ કુશળ હર્ા એટલે ર્ો રે્મને 
ઘરે ભણાિિા રાખ્યા હર્ા. 
 



સમાજમાું માસ્ર્રની નોકરીને બહુ મહત્િ અપાત ુું નહી. એ િાર્ સોનલને ખબૂ ખુુંર્ર્ી. 
રે્ને મન વશક્ષકો બાળકોના ઘડર્ર માટે પાયા સમાન હર્ા.જેને કારણે સોનલની પ્રગવર્ 
સારી થઈ હર્ી. સહુન ુું પ્રોત્સાહન રે્ને આગળ િર્િામાું સહાય કરત ુું. રે્ને  વશક્ષકો અને 
વશચક્ષકાઓ પ્રત્યે આદરભાિ રહરે્ો.   

 

અર્ાનક એક હદિસ પાુંર્ાલ સરની દીકરી ચબમાર પડી. રે્મની પાસે પૈસા થોડા ઓછા 
હર્ા. હદચલપના વપર્ાજી પાસે માુંગયા,  ' મારે અત્તયારે પૈસાની ખબૂ જરૂર છે. ર્મે 
આિર્ા મહહનાના પગારમાુંથી કાપી લેજો'. 
બસ ત્યારથી હદચલપના વપર્ાજીને રે્મના પરથી માન ઉર્રી ગયુું હત ુું. આ એ સમયની 
િાર્ છે જ્યારે શાળામાું વશક્ષકોને પગાર બહુ મળર્ો નહી. મહનેર્ ખબૂ કરિાની 
વિદ્યાવથિઓને ઘરે ભણાિિા જાય ર્ો રે્મના માર્ા અને વપર્ા પૈસા આપિામાું કર્ કર્ 
કરે. 
 

સોનલ સખુી ઘરની દીકરી હર્ી. હદિાળી આિે , પોર્ાની િર્ચગાુંઠ આિે ત્યારે વશક્ષકોને 
, 'ગરુૂ' સમજી પગે લાગર્ી અને સુુંદર ભેટ સોગાદોથી નિાજર્ી. 
 

એ હદચલપ આજે લગભગ ૧૭ િર્ચ પછી હ્સુ્ટનમાું મળ્યો. અર્ાનક ગેલેહરયા મોલમાું 
બે જણા સામ સામે ભટકાયા. સોનલ આગ્રહ કરીને  હદચલપને પોર્ાની ઘરે લઈ ગઈ. 
જૂની િાર્ો કરર્ા બને્ન ર્રાર્ા ન હર્ા. ભલુું થજો સોનલના પવર્દેિ સાહહલ, ર્ુંર્ાના 
કામે ભારર્ ગયા હર્ા. સરસ મજાનુું જમીને બને્ન બેકયાડચમાું આવ્યા. ક્સ્િવમિંગ પલુ 
જોઈને હદચલપ બોલ્યો,' તુું હજુ ક્સ્િવમિંગ કરે છે' ? 

 

'મને અને મારા પવર્ બને્નને શોખ છે'. 
 

અર્ાનક હદચલપ બોલ્યો , 'એક િાર્ કહુું ?' 
 



'એટલે ર્ો ર્ને આગ્રહ કરીને ઘરે લાિી. કેટલા િર્ોની િાર્ ભેગી થઈ છે. શાળા અને 
કોલેજ છોડયા પછી હુું પરણીને અમેહરકા આિી ગઈ. કોઈ વમત્રો સાથે સુંપકચ  રહ્યો નથી. 
બોલ કાુંઈ એિી િાર્ કરજે જે યાદગાર બની જાય. િળી પાછા ક્ારે મળીશુું કોને 
ખબર ?' 
 

સોનલ સારુું  થયુું રે્ મને આપણી મલુાકાર્ યાદગાર બને રે્િી િાર્ કરિાનો મોકો 
આપ્યો. મારા હદલમાું ધુુંર્િાર્ી િાર્ સાુંભળિા ર્ારા જેવુું યોગય પાત્ર નથી. 
બાળપણની આપણી દોસ્ર્ી અને મારો અચભગમ ત ુું બરાબર જાણે છે. 
  

સોનલને વિસ્મય થયુું એવુું ર્ો શુું બન્યુું હશે ? ઘણા િર્ો પછી હદચલપ મળ્યો હર્ો. 
યાર, 'જે કહવે ુું હોય રે્ કહ ે. આપણી મૈત્રી હુું આજે પણ ખબૂ પે્રમ પિૂચક યાદ કરુું  છું.  
સાહહલ ર્ારા વિરે્ બધુું જાણે છે. જો ર્ારા હદલનો ભાર હળિો થર્ો હોય ર્ો વનવશ્ચિંર્ 
રહજેે.  

'અરે, ર્ને પાુંર્ાલ સર યાદ છે? મને ઘરે ભણાિિા આિર્ા હર્ાું ?' 
 

'હા'.બરાબર , તુું એમના હાથ નીરે્ ઘરે ભણર્ો હર્ો. ' 
 

'જેમને ત ુું મને ન ગમર્ા શબ્દ,'પુંતજુી' કહીને સુંબોર્ર્ો હર્ો . રે્ જ ને ? 

 

રે્ઓ મને એકિાર મુુંબઈના એન.સી.પી.એ માું મળ્યા હર્ા. હુું ર્ો રે્મને બરાબર 
ઓળખી ગયો હર્ો. રે્મની સાથે િાર્ શરૂ કરી. અર્ાનક કહ,ે 'અરે, તુું હદચલપ મહરે્ા 
ર્ો નહી '? મેં હા પાડી. િાર્માું ને િાર્માું કહ,ે 'ર્મે સારી પ્રગવર્ કરી છે.' કહીને મારા 
ખબૂ િખાણ કયાચ. ઉપરથી એમ પણ કહ્ુું, 'જે વિદ્યાથી બાળપણમાું ર્ોફાની હોય છે. 
રે્ઓનુું ભવિષ્ય ખબૂ ઉજ્જિળ બને છે.' 
 

'જી'.રે્મનો મારા પ્રત્યેનો આદર જોઈ મને પણ ગમ્યુું. ' 
 



મેં રે્મને મારુું  કાડચ આપ્યુું, આગ્રહ પિૂચક કહ્ુું ,'સમય મળ્યે જરૂરથી મારે ત્યાું આિજો. ' 
 

એ િાર્ મારા હદમાગમાુંથી વનકળી ગઈ હર્ી. અર્ાનક છ એક મહહના પછી રિીિારની 
સાુંજે હુું અને દીના ર્ા નાસ્ર્ો કરી રહ્યા હર્ા, ત્યાું બારણાની ઘુંટી િાગી. નોકરે બારણુું 
ખોલી આિનાર મહમેાનને હદિાનખાનામાું બેસાડયા. 
 

'હુું અને દીના બહાર આવ્યા.' 
 

પાુંર્ાલ સરને  ઘરમાું સોફા પર બેઠેલા જોઈ નિાઈ પામી ગયો. દીનાને ઓળખાણ 
આપી રે્મની સરભરા કરિા માટે કહ્ુું. અમે ખબૂ િાર્ો કરી.  

 

દીનાએ પણ મારા ગરુૂજી સમજીને ખબૂ આદર પિૂચક રે્મની સરભરા કરી. રે્મના મખુ 
પર સુંર્ોર્ની રેખાઓ અંકાઈ ગઈ હર્ી. પોર્ાનો વિદ્યાથી આટલો સફળ થાય એ 
જોઈને ગિચ પણ થયો. એક વમવનટ કહી, હુું મારા બેડરૂમમાું ગયા. આખી મલુાકાર્ 
દરમ્યાન મારુું  હદમાગ વિર્ચલર્ હત ુું. 
'આજે પાુંર્ાલ સર ને કેટલા પૈસા આપુું ર્ો રે્મને માથે કોઈ આપવત્ત હોય ર્ો દૂર કરી 
શકુું. રે્ઓ જરૂર કોઈ આપવત્તમાું હશે એટલે મારે દ્વારે આવ્યા છે. "એ િગર એમનુું 
આિિાનુું પ્રયોજન શુું હોઈ શકે" ? મારા વપર્ાજીનો પુંતજુી શબ્દ હદમાગમાું ઝબકી 
ગયો. મારુું  મોઢુું મલકાઈ ગયુું.  'વપર્ાજીની જેમ મને પણ રે્મના પ્રત્યે ખાસ માન ન 
હત ુું. 
 

આ વિર્ારોને કારણે ,'હુું ખલુ્લા હદલથી રે્મને મળ્યાનો આનુંદ માણી શકર્ો ન હર્ો. 
યુંત્રિર્ સુંિાદ ર્ાલર્ા હર્ા. મારુું  હદમાગ આંકડો મકુરર કરિામાું વ્યસ્ર્ હત ુું '. 
લગભગ દોઢ કલાક થયો. હુું રાહ જોર્ો હર્ો કે," ક્ારે બોલે અને રે્મને મારી ઉદારર્ા 
બર્ાવુું"! 



ર્ાલો ર્ો, ર્મને મળ્યાનો ખનૂ આનુંદ થયો. ર્મારી આિી સુુંદર પ્રગવર્ જોઈને હદલ 
ઠયુું. આવશિાચદ રૂપે એક પરચબહડય ુચખસામાુંથી કાઢી દીનાને આપ્યુું,' મારા ર્રફથી 
આવશિાચદ સમજજો બેટા' ! 
કાપો ર્ો લોહી ન વનકળે એિા મારા હાલ હર્ા. 
'સોનલ, રે્મને વિદાય આપીને હુું પોસ પોસ આંસએુ રડયો. જેમને 'પુંતજુી' કહરે્ો હર્ો 
એ ર્ો મઠુ્ઠી ઉંરે્રા માનિી વનકળ્યા. મને મારી જાર્ ઉપર નફરર્ જેવુું થઈ ગયુું. આિો 
િાહહયાર્ વિર્ાર મને આવ્યો કઈ રીરે્ ? 
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35-ઑહફશલ  
 

પરીના લગનની રૈ્યારી ર્ાલી રહી હર્ી સજુાર્ા આજે ખબુ ખશુ હર્ી પરીની 
બહનેપણીઓથી ઘર જાણે ગુુંજત ુું હત ુું કાલે પરીના લગન લેિાશ ેબર્ા મહમેાન દેશ 
પરદેશથી આિી ગયા હર્ા.પરી મહેંદી મકુાિી મમ્મી પાસે આિી મમ્મી ત ુું આજે મને 
જમાડીશને ? હા ર્ાલ નીરે્ ,સૌ કોઈ ટેરેસમાું બાુંરે્લ મુંડપમાું મજા કરર્ા હર્ા સજુાર્ા 
અને પરી નીરે્ ઘરમાું ગયા  
સજુાર્ાના પાડોશી આંનદીબાએ  ખબુ હોંશે લગનની  જિાબદારી ઉપાડી લીર્ી હર્ી જાણે 
ઘરની જ કોઈ વ્યક્ક્ર્ ન હોય, બર્ા ર્ને માસીમાું કહરે્ા, આમ પણ સજુાર્ાના પહરિારમાું 
કોઈ ખાસ હત ુું નહહ અને સજુાર્ા વસિંગલ પેરન્ટ હર્ી માસીમાું એને ક્ારેય સિાલો પછૂી 
મુુંજિર્ા નહહ   

સજુાર્ા।.. આ લગનનો બર્ો સામાન મેં આ બોક્સમાું ગોઠિી દીર્ો છે, સિારે હુું મુંડપ પર 
લઇ આિીશ, ગોર મહારાજે રે્ક કરી લીર્ો છે એટલે હિે ચર્ર્ા નથી, હા પણ રે્ કહ્ુું નહહ 
કે અંખડ સૌભાગ કોણ કરશે ? અને કન્યાદાન કોણ આપશ?ે  

માસી જોિો પેલો કાગળ છે ને એમાું મેં લખી રાખ્યુું છે.  
એ સારુું , લાિ હુું જોઈ લિ.  
આ ર્ો સમજાણુું પણ આ કન્યાદાન માટે રે્ કોનુું નામ લખ્યુું છે ? 

આ શ્રીકાુંર્ કોણ છે ? હુું  ક્ારેય એમને મળી છું ? 

ના માસી એ લગન મુંડપ પર સીર્ા આિશ,ેઆજે રારે્ એમની ફ્લાઈટ આિશ ે 

ર્ો એમને કોણ એરપોટચ  લેિા જશે ? અને એના ઉર્ારાનુું શુું ? 

એની સગિડર્ા થઇ ગઈ છે ચર્િંર્ા કરશો નહહ  

ત્યાું ર્ો પરી બોલી મમ્મી બહ ુભખૂ લાગી છે ! 
હા હા ર્ાલ ર્ને જમાડુું માસી થાળી પીરસો ર્ો  
અને બુંને માું દીકરી િાર્ો કરર્ા કરર્ા એક જ થાળીમાું જમ્યા  
મમ્મી આજે હુું ર્ારી સાથે જ ર્ારી રૂમમાું સઈુશ 

ભલે હમણાું જમી લે  



મમ્મી કન્યાદાન  ર્ો માું બાપ આપે ને ?  

સજુાર્ા એની સામે જોયા િગર બોલી હા ! 
ર્ો ર્મે એકલા જ આપો ને ! 
પરીને ખબર હર્ી કે મમ્મી ક્ારેય રે્ના પપ્પાની િાર્ો ન કરર્ી,જન્મથી એણે માત્ર 
મમ્મીને માું અને બાપ બને સ્િરૂપે જોઈ હર્ી,ક્ારેક એ પપ્પા વિરે્ પછુર્ી  ર્ો મમ્મી 
િાર્ને કાપી નાખર્ી હર્ી  
ર્મે જ મારા પપ્પા અને ર્મે જ મારા મમ્મી છો.  
ભલે બસ ,હિે જમીને જલ્દી ઉપર જા, બર્ા ર્ારા લગનના ગીર્ો ગાય છે. ર્ારી 
બહનેપણીઓ સાથે આજે મજા કરી લે પછી આિો ર્ાન્સ નહહ મળે..  
બસ મમ્મી આ એક ગલુાબજાુંબ ુઆપી દે અને ત ુું પણ ખા ને ! 
અને પરી પોર્ાનુું મોઢુું લછૂાિી ઉપર ટેરેશ પર ગઈ. 
સજુાર્ા ફરી કામે લાગી પણ મન પરોિાયુું નહહ, શ્રીકાુંર્ રાતે્ર આિશ,ેસિારે 10િાગે છાબ 
આિશ ેત્યારે િેિાણ ને શ્રીકાુંર્ ની શુું ઓળખાણ કરાવુું ? 

ત્યાું ર્ો માસી આવ્યા ,સજુાર્ા પરી ક્ાું ? 

એ ઉપર ગઈ,કુંઈ કામ હત ુું  
ના બધુું કામ થઇ ગયુું છે નોકરને મોકલી દીર્ા છે મહારાજ સિારે આિશ ેહિે ત ુું બે ઘડી 
મારી પાસે બેસ ર્ો િાર્ો કરીએ , જો જરાય ચર્ર્ા નહહ કરર્ી ,બધુું સરસ થઇ જશે લગન 
સાદા પણ સરસ થશ.ેપરી પણ જો કેટલી ખશુ છે પણ ર્ારા મોઢા પર ચર્ર્ા શેની દેખાય 
છે કહીશ?  

કઈ નહહ માસી  
ર્ો ? ..મને ખબર છે દીકરીને િળાિર્ી િખરે્ માું નુું કાળજુ ું કેવુું િલોિાય રે્ સમજી શકુું 
છું. 
માસી એટલુું બોલ્યા ત્યાું સજુાર્ાની આંખમાું ઝળહળીયા આિી ગયા  
રડી લે બેટા ર્ને િળાિી ત્યારે ર્ારી માું પણ આમ જ રડી હશે.  
મને ક્ાું મારી માું એ િળાિી છે ? સજુાર્ા મનમાું જ બોલી  
લે ત્યારે હુું જાઉં, તુું પણ આરામ કર  



રાતે્ર બર્ા મોડ ેસરુ્ી જાગયા  
ત્યાું ર્ો માસી આવ્યા ર્લો  બર્ા હિે ર્મારા ઉર્ારા પર જાિ આ ડ્રાઈિરને મારે છૂટો 
કરિાનો છે.અને કુમકુમ અને પ્રર્ીક્ષા ર્મે મારા ઘરે મારી રૂમમાું સઈુ જાિ હુું સજુાર્ા 
આજે ર્ારા હોલમાું જ સઈુ જઈશ ર્મ ર્મારે માું  દીકરી વનરાુંરે્ બેડરૂમમાું જાિ અને સૌ 
કોઈ છટા પડયા  
પરી સજુાર્ાની રૂમમાું  સિુા આિી   
 સજુાર્ા અને પરી બને્ન સરુ્ા પણ કોઈને આંખમાું ઊંઘ નહોર્ી લગનનો અજમ્પો હર્ો  
સજુાર્ા બોલી પરી ત ુું ખશુ છે ને ? 

મમ્મી ર્મે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે બધુું જ આપ્યુું છે મને મારી ગમર્ી વ્યક્ક્ર્ સાથે મારી 
પસુંદગી પર વિશ્વાસ મકૂી,પરેશ માટે ર્મે મને સુંમવર્ આપી છે.અમે બને્નએ લગન પહલેા 
ભલૂ કરી પણ ર્મે અમારી ભલૂને ભલૂ ન જોર્ા લગન કરાિી ભલુને પવિત્ર 
સુંબર્માું સરુ્ારી છે.સજુાર્ાએ પે્રમથી હાથ ફેરિર્ા કહ્ુું   
સમાજને ટકાિી રાખિા માટે લગન સુંસ્થા ખબૂ જ જરૂરી છે,બેટા.માતતૃ્િ પવિત્ર હોવુું જો
ઈએ।.    
બસ ર્ો એટલે જ લગન કરુું છું ,તુું ખશુ હુું પણ ખશુ, 

સારુું  હિે સઈુ જા  

પરીની િાર્ો ખટૂર્ી જ નહોર્ી અને ક્ારે એની આંખો બીડાઈ ગઈ ખબર જ ન પડી પણ 
સજુાર્ા આિર્ી કાલે શુું થશે રે્ વિર્ારથી ઉંઘી ન શકી,ચપુર્ાપ બહાર નીકળી હીંર્કે 
બેઠી,ત્યાું ર્ો માસી આવ્યા  
ઊંઘ નથી આિર્ી બેટા, શેની ચર્ર્ા છે ? માણસની આંખ જીભ કરર્ાું અનેકિાર િધ ુકહી 
આપે છે અને સાચુું કહી દે છે ર્ને શેની ચર્િંર્ા છે, જો હુું ર્ારી નથી સગી માું કે નથી સગી 
માસી પણ મને ર્ારી માું સમજીને કૈક િાર્ કર,જ્યારથી શ્રીકાુંર્નુું નામ લીધુું ત્યારથી મેં 
આ નુંખાઈ ગયેલો ર્ારો ચ્હરેો જોયો છે, િાર્ કર, ફોડ પાડ ર્ો ર્ોડ કાઢીએ, 

માસી , .. િર્ારે બોલે રે્ પહલેા  જ સજુાર્ા હીબકે ર્ડી ગઈ. 
લાગે છે ત ુું ઘણા િર્ચથી કોઈ રહસ્ય હૃદયમાું દાબી ને બેઠી છે.બોલી નાખ ર્ો હળિી થઇ 
જઈશ    



મારે ઘણુું કહવે ુું છે. (આજુ બાજુ નજર ફેરિી) ઘણાું િર્ોથી કુંઈ બોલી જ નથી. સમય 
આવ્યો, સમય ગયો, મોઢે આિેલુું દબાિી દીધુું,  
માસીના વ્હાલે સજુાર્ાને બોલર્ી કરી,.. માસી રે્ િખરે્ હોઠ બીડી રાખ્યા.  
માસી મને  કોઈ ન સમજી શક્યુું ત્યારે હુું 14 િર્ચની હર્ી. સાિ અલ્લડ ઉંમર અને સ્િભાિ 
પણ એિો જ. કોઈ જ ગુંભીરર્ા નહીં કે નહીં કોઈ િાર્ની સભાનર્ા. આસમાનમાું વિહરર્ી 
હર્ી . પણ એક  ઘટનાથી હુું અર્ાનક ર્રર્ી પર આિી ગઈ. મને સમજાિા લાગયુું કે 
જીિન આવુું પણ હોઈ શકે મેં રડી રડીને આંર્રડી કકડાિિી, લાગયુું કે  એવુું જીિન નકામુું 
છે. મને નથી જોઈતુું એવુું જીિન. મેં માના ભાઈ સાથે પે્રમ કયો.મારૂું આકર્ચક શરીર જોઈ 
એ જ મારી નજીક આવ્યા, મારા શરીરના િખાણ કરીને. મને લાડ કરિા લાગયા. મને શુું 
ખબર કે આપણે જેને મનથી પે્રમ કરીયે છીયે, જેનો સાથ સુંગાથ આપણને ગમે છે, એ 
મામા છે એટલે આને પાપ કહિેાય. ત્યારે હુું માત્ર ૧૪ િરસની હર્ી. પાપ શુું છે એ પણ 
મને ક્ાું ખબર હર્ી? માસી મારી માના સમ. 
સજુાર્ા નાની છોકરીની જેમ રડી પડી,  
માસી મેં એની સાથે લગન કરિાની હઠ પકડી કારણ કે મને રોજે રોજ જે લાડ પ્યાર મળર્ા 

રે્ હુંમેશાું મળર્ા રહ ેએટલા માટે. પણ ભારર્ીય સમાજમાું આિા સુંબુંર્ોને અનૈવર્ક 
મનાય છે અને સમાજ ક્ારેય આિા સુંબુંર્ોને સ્િીકારર્ો નથી.બાએ અને બાકી બર્ાએ 
વિરોર્ કયો,મારા મામા એટલે શ્રીકાુંર્ એ મને માું બનાિી ભાગી ગયા એમ કહો બર્ાએ 
એને ર્મકાિી ભગાડી મકુ્ા, એ અમેહરકા જઈ િસ્યા, હુું અજ્ઞાન હર્ી. મેં ઘરના છજ્જા 
ઉપરથી કદૂીને મરિાનો વિર્ાર પણ કયો, પણ અમલમાું ન મકૂ્ો. ભલે હુું શરીરથી ન 
મરી, પણ મનથી ર્ો મરી જ ગઈ,આિી વસચ્યએુશન હુું પહલેીિાર ફેસ કરી રહી 
હર્ી,વિર્ારો આિર્ા શુું એને મારી જરૂર મારા શરીર પરુર્ી જ હર્ી. બસ શરીર પરુર્ી 
જ.મારુ શરીર જ છેર્રપીંડીનો વશકાર બન્યુું. આ શરીરના સૌંદયચ પર મને ખબૂ લગાિ 
હર્ો, એની ઉપર જ હિે ક્રોર્ આિે છે.પરી છે માટે મને હજી શ્રીકાુંર્ મારામાું જીિે છે. માસી 
રે્ હદિસે અર્ાનક હુું મારી ઉમર કરર્ા ઘણી મોટી થઇ ગઈ,મારુ માતતૃ્િ ર્બકિા માુંડ્ ુું 
અને બર્ા બુંર્નનો અને વિર્ારોને છોડીને હુું કુુંિારી માું બની મારે પરીને કાયદેસરના 



વપર્ા દેિા છે રે્ હદિસે શ્રીકાુંરે્ મને એક સુુંદર,સ્િગીય તગૃ્પ્ર્ની ક્ષણ આપી 
હર્ી એજ મને શરીરની પણ પેલી પાર લઇ ગયો હર્ો એ િાર્ને નકારી નથી શકર્ી એક 
અહસેાસ હજી મારામાું જીિે છે પરી રૂપે માટે મેં  પરીના લગન માટે  એમને બોલાવ્યા છે 
પણ પરીને આ િાર્ કહરે્ા જજભ ઉપડર્ી નથી. માસી રે્ િખરે્ સમાજે મને કહ્ુું રે્ કરેલુું 
કતૃ્ય મહા ભયુંકર છે. અને સમાજે  શ્રીકાુંર્ને ભગાડી મકુ્ા હુું જાણુું છું સમાજમાું આ કતૃ્ય 
માટે કોઈ ક્ષમા નથી પરીને મા જોઈએ છે એને કાયદેસરના વપર્ા પણ જોઈએ ને? . 
આટલા િખર્ મેં એને બાપ િગર રાખી પણ હિે એ જયારે પારકે ઘરે જશે ત્યારે …. માટે 
શ્રીકાુંર્ અને હુું પાપના પ્રાયક્સ્ર્ર્ રૂપે કાલે સિારે મુંહદરમાું લગન કરી કન્યાદાન કરશુું પણ 
પરી કેિી રીરે્ સ્િીકારશે એ ભય મને કોરી ખાય છે.  
લોહીના સાગા જે ન સમજી શક્ા રે્ માસીમાું સમજી ગયા અને બોલ્યા  
હ  ..તુું સિારે િહલેી જજે હુું બધુું સુંભાળી લઈશ, જા હિે ઊંઘી જા। . 
સજુાર્ા સિારે મુંહદર જાિ છું કહી ગઈ 10 િાગે છાબ આિિાની હર્ી એટલે શ્રીકાુંર્ સાથે 
સમયસર પોહુંર્ી ગઈ.  
િેિાઈ છાબ લઇ આવ્યા, બર્ા ની ઓળખાણ પરીએ રે્મના સાસનેુ કરાિર્ા કહ્ુું આ 
અમારા માસીમાું આ મારી વમત્ર કુમકુમ આ કવિર્ા આ મસીમાનાું દીકરા અતલુભાઈ જે 
મને જિર્ર દેશે આ મારા મમ્મી જેને ર્મે ઓળખો છો અને શ્રીકાુંર્ ની ઓળખાણ 
કરાિર્ા કહ્ુું આ મારા પપ્પા જે મને કન્યાદાન આપશ ે  

સજુાર્ા રે્ની સામે મોં ફાડી જોઈ રહી ,પરીએ મમ્મીને હગ આપર્ા કાનમાું કહ્ુું મેં કાલે 
રાતે્ર ર્મારી બર્ી િાર્ સાુંભળી લીર્ી હર્ી મમ્મી ત ુું ત્યારે માત્ર 14િર્ચની હર્ી હુું ર્ો 

અત્યારે 24ની છું. ર્ાલ જલ્દી કર આપણે બને સાથે એક જ હદિસે પરણી ઑહફશલ પત્ની 
બની જઈએ.    
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