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 “આમ મકુ્ત રીતે હવામાાં, તરવા મળી રહ્ુાં છે, અન ેએ પણ અદ્રશ્ય રહીને! શુાં હુાં ચાંદ્ર પર પહોંચી ગયો છાં? ના, 
લાગતુાં તો નથી. આમ નીચ ેહુાં એમ્બ્યલુન્સમાાં સતૂો છાં તો આ હુાં અહીં તરુાં છાં એવુાં કેમ બન?ે અને આ શુાં, હુાં મન ેકેમ સ્પર્શી 
નથી ર્શકતો? મારી આંખ, નાક, કાન, ર્શરીર ક્ાાં છે? શુાં હુાં એક હવાના ઝોંકામાાં ટ્રાન્સફોમમ થઈ ચકૂ્ો છાં? હુાં સાવ ભારહીન 
થઈ ગયો છાં તો બધો બોજો નીચ ેમારા ર્શરીરમાાં છોડીને નીકળી ગયો છાં? વેઈટ અ મમનીટ! શુાં હુાં મરી ગયો છાં? બધાાં જ 
કાયમ કહ ેછે કે સૌથી વધ ુકામતલ અકસ્માત ઘરની પાસ ેજ થતા હોય છે, આજે પણ આમ જ થયુાં છે. અમ ેઘરથી દૂર માાંડ 
દસ માઈલ પણ ગયા હશુાં, ત્યારે એક ટ્રક સાથેના અકસ્માતમાાં મારે જજિંદગીથી હાથ ધોવા પડર્શ ેએની કલ્પના પણ ક્ાાં 
હતી? હજુ દસ દદવસ પહલેાાં જ તો મેં બીજા લગ્ન કયામ હતા. પ્રથમ લગ્નને માાંડ છ મદહના થયા હતાાં અન ેમેનને્જાઈટીસમાાં, 
માત્ર ચાર દદવસની માાંદગીમાાં, મારી એ પત્નીનુાં અવસાન થયુાં. એના મરણ પછી બાર-તેર વર્ષો સધુી મને કોઈનેય 
મળવામાાં રસ નહોતો, લગ્ન કરવાની વાત તો દૂરની હતી. અન ેહવે, મારા બીજા લગ્નના દસ દદવસમાાં હુાં જતો રહ્યો! પણ, 
મારી બીજી પત્ની ક્ાાં છે? મારા એ સાવકા દદકરાને એની નાનીમા પાસ ેમકૂીને અમ ેબેઉ અમારા હનીમનૂ માટે નાયગરા 
જવા નીકળ્યા હતા! અરે, મારી પત્ની, નીચે મારા અચેતન ર્શરીરની પાસ ેઊભેલી દેખાતી નથી? હુાં જરા નીચે આવુાં તો આ 
બધાાં જ ડોક્ટરો અન ેનસોની વાત સાંભળાર્શ.ે લાવ નીચે ઊતરવા દે! આ રહી, મારી પત્ની, હાર્શ, સારુ થયુાં કે એન ેબહ ુ
વાગ્યુાં નથી. ઓચચિંતી જ ટ્રક સાઈડમાાંથી આવી, અન ેટક્કર મારી એજ વખત ેપેસેન્જર સાઈડનો દરવાજો ખલૂી ગયો અન ેમેં 
મારી પત્નીને ગાડીની બાહર પડતાાં તો જોઈ હતી, પણ પછી તો હુાં જ ન રહ્યો! જે થયુાં એ સારુાં જ થયુાં. એટ લીસ્ટ એ બચી 
ગઈ! પણ, આ લોકોના હોઠ તો ચાલે છે છતાાં મને કઈં સાંભળાત ુાં કેમ નથી? “ઓ મારા ભાઈ, સોરી અહીં તો મારે ઈંગ્લીર્શમાાં 
બોલવુાં પડર્શ!ે માય દડયર બ્રધર, આઈ કેન ટોક ઈન ઈંગ્લીર્શ, ડુ ય ુહીયર મી?” આઈ ડુ નોટ થીંક ધે કેન… સોરી, સોરી, હુાં 
મારી જાત સાથ ેતો ગજુરાતીમાાં વાત કરી ર્શકુાં છાં, હુાં પણ સાચે જ હલી ગયો છાં અન ેહલી કેમ ન જાઉં? હુાં મારી બધી જ 
ઈન્દ્ન્દ્રયોની ર્શક્ક્ત ખોઈ બેઠો છાં અન ેબસ, હવામાાં આમતમે કોઈ લક્ષ્ય મવના ઊડતી પતાંગ બની ગયો છાં. આખી જજિંદગી, 
અક્સ્તત્વની ચચિંતા કયામ કરી અન ેહવ.ે.? ક્ાાં સધુી મારે આમ હવામાાં ઊડયા કરવાનુાં છે? અન,ે હુાં એકલો જ આમ “ઊડતા 
પાંજાબ” છાં કે મારા જેવા બીજા કોઈ હવામાાં તરી રહ્યા છે? કોને ખબર અન ેખબર પડર્શ ેપણ કેમ? હુાં માત્ર પવન છાં, કોઈ 
આકાર નહીં, કોઈ ર્શ્દ નહીં, કોઈ ચેતન નહીં, બસ એક અબોલ ખ્યાલ…! કદાચ, ભતૂ બનવા અને એ રીતની ઈન્દ્ન્દ્રયોની 
ર્શક્ક્ત પામવા માટે મેં જરૂરી ખરાબ કાયો નહીં કયામ હોય અન ેમોક્ષ પામવા માટે પરૂતા સારા કામ પણ નહીં કયામ હોય! અરે, 
કોઈ છે જે મને એટલે કે ‘ખયાલી મને’ સાાંભળી ર્શકે, સમજી ર્શકે, અને સમજાવી ર્શકે કે આ બધુાં મારી સાથ ેશુાં થઈ રહ્ુાં છે?  

અરેરે, મારી વાઈફ, ચબચારી! એના ચબમાર દદકરાને પોતાની મા પાસ ેમકૂીને અમારા હનીમનૂ પર આવી! સાવ 
એકલી એ કેવી રીતે હવે ડીલ કરર્શે? મારી આ વાઈફની સાથ ેછેલ્લા બ ેવરસથી હુાં પ્રેમમાાં હતો અને એ? એ તો ‘મારામય’ 
હતી, સાંપણૂમપણ…ે! મારી પત્ની સાથેના છ મદહનાના લગ્ન પછી મને પાછા લગ્ન કરવા જ નહોતા પણ, હુાં મારી વાઈફન ે
મળ્યો, મારા ઘરના ઈન્સ્યોરન્સ માટે, અન ેઅમ ેબેઉ ‘હડે ઓવર હીલ’ – પગથી માથા સધુી ગળાડબૂ પ્રેમમાાં પડયાાં. પછી તો 
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એક ઘડી પણ એકેમેકથી દૂર રહવેાનુાં મનુ્દ્શ્કલ થઈ ગયુાં હતુાં, અન ેહવે? એનુાં શુાં થરે્શ? ક્ાાં છે માય દડયરેસ્ટ વાઈફ? હુાં એનો 
ગનેુગાર છાં. મેં એન ેકોલ આપ્યો હતો કે એન ેછોડીને ક્ારેય, ક્ાાંય એકલો નહીં જાઉં અન ેઆ શુાં થઈ ગયુાં ઓચચિંત ુજ?  

હુાં, એટલે કે હવાનો ઝોંકો, એને ર્શોધતો ર્શોધતો હોક્સ્પટલમાાં પહોંચ્યો. મારી પત્નીન ેતો બહ ુઈજા નહોતી થઈ તે 
એન ેતો ઓવર નાઈટ રાખી હતી. હોક્સ્પટલના રૂમમાાં હુાં પ્રવેશ્યો અને એન ેસનૂમનૂ હોક્સ્પટલ બેડ પર સતેૂલી જોઈ અન ે
મને હાર્શ થયુાં. થોડોક બેકગ્રાઉન્ડ આપુાં. પહલેા લગ્ન દ્વારા થયેલો એનો દદકરો કોન્જીનેટલ હાટમની કન્ડીર્શન સાથ ેજન્મ્બયો 
હતો. એના પમત અન ેએના પમતના પદરવારે, એન ેઅન ેએના દદકરાને ત્યજી દીધી હતી. એનો પ્રથમ પમત અન ેએનો 
પદરવાર ઈન્દ્ન્ડયાથી બહાર, અમેદરકામાાં તો આવી ગયા પણ ઈન્દ્ન્ડયાને પોતાની અંદરથી બહાર આ લોકો અનેક વર્ષોના 
અમેદરકાના વસવાટ પછી પણ કાઢી નહોતા ર્શક્ા. મારી વાઈફ જ્યારે એના પહલેા પમતની અન ેએના કુટુાંબીઓની વાતો 
કરતી, અમારા લગ્ન પહલેાાંના ડદેટિંગ મપદરયડના સમયમાાં, તો મને એના “એક્સ” પમત પર ખાસ કરીને ખબૂ જ ગસુ્સો 
આવતો હતો. હુાં પણ એન ેમારા ઈન્દ્ન્ડયા ક્સ્થત કુટુાંબની વાત કરતો અન ેએને પણ મારા મોટાભાઈ પર ખબૂ જ ગસુ્સો 
આવતો. અમ ેબેઉ એકમેક સાથ ેઅજાણ દોરથી બાંધાતા જતાાં હતાાં. મને આજે પણ એના ખબૂ જ ભાવમવભોર આચલિંગનો યાદ 
છે. મને હવ ેમાત્ર એક વાર એન ેએક એવુાં જ ભાવમવભોર આચલિંગન આપવુાં છે, ચુાંબનોથી એન ેનવડાવી દેવી છે, પણ આ 
લાચારી…! કોઈ પણ ઈન્દ્ન્દ્રયોના બાંધન મવહીનનો, એક ખ્યાલ માત્ર બનીને રહી ગયેલો હુાં, કેવી રીતે અન ેશુાં કરી ર્શકુાં? મારા 
મા અને બાપનુા મતૃ્ય ુપછી, મોટાભાઈએ મારી સાથ ેબધાાં જ સાંબાંધ કાપી નાાંખ્યા હતા. આગળ પાછળ કોઈ બીજુ ાં નહોત ુાં. હુાં 
પહલેા લગ્ન કરવા અમેદરકાથી ભારત ગયો હતો અન ેધેટ વોઝ ઈટ! લઈ દઈન ેસ્વજનોમાાં હવ ેમાત્ર મારી આ 
જીવનસાંચગની અન ેમારો સાવકો પતુ્ર, બીજુ ાં કોઈ તો હતુાં નહીં. અરે હા, આઈ હોપ કે એણ ેમારા ખાસ મમત્ર સમીરન ેફોન કયો 
હોય, એ તો અહીં આવર્શ,ે એન ેહલે્પ કરવા. મીડ ફોટીસમાાં પણ સમીર મસિંગલ છે અન ેપોતાન ેએવરગ્રીન બેચલર 
કહવેડાવવામાાં ગવમ લ ેછે. સમીર કાયમ જ એન ેમારી ‘બીવી’ કહીને બોલાવતો. એ મને કહતેો, મારી પત્નીની હાજરીમાાં, 
“યાર, તુાં દગાબાજ નીકળ્યો! તારી ‘બીવી’એ તારા પર ઈશ્કનુાં ભતૂ સવાર કરી દીધુાં, નહીં તો તુાં મારી બેચલર કાંપનીનો 
વફાદાર મેમ્બબર હતો!” અન ેમારી પત્ની મારી સામ,ે નજરના ઈર્શારા કરતી અન ેહસી પડતી. અમારી એ સાંવનનની રાતો, એ 
અનેક સાાંજ જ્યારે હાથમાાં હાથ લઈન ેઘરમાાં જ ટીવી જોતાાં બેઠાાં રહવે ુાં, એ ર્શમનવારની અન ેરમવવારની આળસભરી બપોર, 
કે જેમાાં કઈં પણ કયામ મવના એકમેકને અઢેલીને પલાંગમાાં પડયા રહવે ુાં… ઉફ.., મને એકવાર માણસનુાં રૂપ ધારણ કરવા મળે 
તો હુાં એને આ બધુાં જ કહી ર્શકુાં કે મેં એની સાથ ેમવતાવેલો સમય, ડદેટિંગ મપદરયડથી માાંડીને આજ સધુીનો, મારા માટે 
અદભતૂ હતો. મારે ક્ાાં સધુી આમ મવચાર બનીને હવામાાં ભટકવાનુાં છે રામ જાણ!ે મને એ પણ ખબર નથી કે મતૃ્ય ુપછીના 
આ સ્ટેજમાાંથી સાલુાં પ્રમોર્શન શુાં હર્શ ેકે આમ જ અહીંથી, આ સ્ટેટમાાંથી કદી નીકળી જ નહીં ર્શકીર્શ? મને આ અજાણ 
ભોમકાની બીક લાગ ેછે. મારે કેટલુાં બધુાં એન ેકહવે ુાં છે! એ કાયમ મને કહતેી કે બીજા લગન કરવાની એની ચબલકુલ જ 
મરજી ન હતી કારણ એનો દદકરો કોઈનેય સ્વીકારવા તયૈાર નહોતો. હુાં એના દદકરાને ગમતો હતો એવુાં નહોત ુાં પણ એ મારો 
મવરોધ પણ નહોતો કરતો. એ મને મળી ત્યારે એન ેઅન ેએના પતુ્રને મારો સેન્સ ઓફ હ્મુર બહ ુગમી ગયો હતો, એવુાં એણ ે
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કાયમ કહ્ુાં હતુાં. સમીરન ેમેં જ્યારે આ વાત કરી ત્યારે મને કહ,ે “એવુાં તો લોકો કહ ેએટલે માની લેવુાં જરૂરી નથી. અત્યાર 
સધુી સાાંભળ્યુાં હતુાં કે પ્રેમ આંધળો છે પણ યાર, હવ ેસમજાય છે કે પ્રેમ બહરેો પણ છે! તુાં શુાં બોલતો હર્શ ેઅન ેએ શુાં 
સાાંભળતી હર્શ!ે” 

  એક્ચ્યઅુલી, આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ હર, માય વાઈફ. વેરી કેપેબલ વમુન. પોત ેઅમેદરકામાાં દરયલ એસ્ટેટ 
અન ેહોમ મોરગેજ ના એજન્ટનુાં કામ છેલ્લા આઠેક વરસથી કરે છે અન ેપોતાના પગ પર ઊભી છે એટલે એના 
ભરણપોર્ષણની કોઈ ચચિંતા મને નથી. એન ેખબર તો છે કે મારો લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ છે અન ેમને આ એક્સીડન્ટમાાં મતૃ્યનુા 
દ્વાર પર લઈ આવનાર આ ટ્રકની મવમા કાંપની પણ મારી બેનીદફર્શયરી, મારી પત્નીન ેકોમ્બપેનસેર્શન આપર્શ ેઅન ેબીટ્વીન 
માય ઈન્શ્યોરન્સ મની અન ેએક્સીડન્ટના કોમ્બપેન્રે્શર્શન વડ ેમારી ચબચારી એકલી પડી ગયેલી પત્ની અન ેએના દદકરાની 
જજિંદગી સખુમાાં જરે્શ. મારુાં ઘર પણ ઓલમોસ્ટ પેઈડ અપ છે. બસ, મારે એન ેછેલ્લીવાર મારી સ્વીટહાટટમને કહવે ુાં છે કે હુાં 
કાયમ જ એન ેપ્રેમ કરતો રહીર્શ. હુાં હવે અર્શરીરી બની ગયો છાં અને અહીંથી મારી સફર ક્ાાંની છે એ નથી ખબર પણ, હુાં 
કાયમ જ એન ેપ્રેમ કરતો રહીર્શ. મને ખાત્રી છે કે મારી પત્ની પણ મને અનહદ પ્રેમ કરે છે, પણ આ સડન આઘાતથી એ 
સનૂ થઈ ગઈ છે અન ેકઈં પણ બોલ્યા ચાલ્યા મવના માથ ેહાથ રાખીને બેઠી છે. હોક્સ્પટલના સોશ્યલ સવીસના કાયમકતામ પણ 
એની પાસે આવીન ેકઈંક કહી રહ્યાાં છે પણ અગેઈન, હુાં પોત ેજ મારી આ હાલતને લીધ ેખબૂ જ ફ્રસ્ટે્રટેડ છાં કે હુાં એ લોકોના 
ર્શ્દો સાાંભળી નથી ર્શકતો. મારે એ લોકોન ેકહવે ુાં છે કે કેટલી ખરાબ તમારી ટે્રઈનીંગ છે કે એક સ્ત્રીને રડાવી નથી ર્શકતા! 
એન ેજે અઘાત લાગ્યો છે તે હુાં જાણુાં છાં! અરે, રડાવો એન,ે કહુાં છાં અંદર અન ેઅંદર ઘ ૂાંટાઈને એ પાગલ થઈ જરે્શ! અન ેઆ 
શુાં, એના પહલેા પમતનુાં અહીં શુાં કામ છે, કેમ આવ્યો છે અહીં? મારી વાઈફ પણ ખબૂ ગસુ્સામાાં એના પહલેા પમતન ેકઈં કહી 
રહી છે. પેલો પણ પગ પછાડતો જતો રહ ેછે. આ બધુાં થયા પછી એની આંખમાાંથી અંગારા વરસી રહ્યા છે પણ મારી પત્ની 
હજી રડી નથી. અરે, આ શુાં, સમીર આવી રહ્યો છે! હાર્શ, અંત ેસમીર આવ્યો.! બસ, હવ ેએ બધુાં જ સાંભાળી લેર્શ…ે! એતલુાં જ 
નહીં, મારી પત્નીને રડાવર્શ ેપણ ખરો…! સાલો સમીર, પરણ્યો કેમ નહીં..! હી ઈઝ સો નેચરલ વીથ એવરીથીંગ રીલેટેડ ટુ 
વીમેન…! સા..લા.. ને સ્મધુ ટોદકિંગનુાં વરદાન મળ્યુાં છે…! બસ, મેટર ઓફ ટાઈમ, એ મારી વાઈફને રડાવર્શે અન ેએની 
આંખોમાાંથી આંસ ુવહરેે્શ અન ેડમૂો બહાર નીકળી જરે્શ…! એકવાર એનો આ ડમૂો નીકળી ગયો પછી બધુાં જ બરાબર થઈ 
જરે્શ. બસ, મારે એન ેખરુ્શ જોવી છે. એની જોડ ેમને તો અનહદ સખુ મળ્યુાં છે, એ હવ ેસખુેથી રહ.ે એકવાર એનો ડમૂો નીકળી 
જરે્શ પછી તો સમીર બધુાં જ સાચવી લેર્શ.ે અન ેઆ સમીર આવ્યો, હાર્શ. સારુ થયુાં કે એના પલાંગ પર બેઠો. એને રડાવી 
આસાન થરે્શ..! સમીર મારી પત્નીનો હાથ હાથમાાં લઈન,ે એના કાન પાસ ેજઈને કઈંક તો બોલ્યો અન ેમારી પત્ની હસતી 
હસતી એની બાહોંમાાં સમાઈ ગઈ…!”  

  


