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‘હ�લો.....!! અ....મી..ઈ..!! ઈસ યોર મધર ઈન લૉ અટ યોર હોમ...??’ અમીના સેલફોન પર 

ગીતા ક�નનનો ફોન આ યો. 

‘નો....!!ક�મ...??!’ 

‘શી આસ નોટ ટ"યર...!’ લગભગ રડ" પડતા ંગીતા બોલી, ‘વહ�ર ઈસ શી?!’ 

હવે ડરવાનો વારો હતો અમીનો... અમીના િસ&ેર�ક વરસના સા' ુ ગગંાબા ગીતાની છોકર"*ુ ં

છે�લા ચાર�ક વરસથી બેબી-િસટ-ગ કરતા હતા. એ /મુ થયા હતા ગીતાના ઘરથી...સાવ અચાનક જ!!! 

‘ હોટ?’ અમીના 2દયના ધબકારા વધી ગયા. 

‘હા, 4ુ ંજૉબ પરથી ઘર� આવી 5યાર� શી વોઝ િમિસ7ગ....!! કોઈ બી8 જ 9મુન માર� ઘર� હતી 

અને એને તાર" સા'એુ એક વીક માટ� હાયર કર" છે...એ:ડ શી ઈસ નોટ ;હઅર...!!  હોટ ઈસ ધીસ ??’ 

જરાક /<ુસે થઈ જતા ંગીતા બોલી. 

‘આઈ એમ સોર"..!!’ એક =ડો >ાસ લઈ અમી બોલી, ‘આઈ એમ ક:ફ?<ુડ !! માર" સા'એુ 

અમને કંઈ જ ક@ુ ંનથી... લેટ મી ટોક Aુ માય હસબ:ડ... આઈ વીલ કોલ B ુલેટર...!!’ 

અમીએ તરત એના પિત આકાશને ફોન જોડCો.../<ુસાથી એ*ુ ંમાDુ ંફાટફાટ થEુ ંહE ુ.ં 

‘હ....�લો... આકાશ... !! યોર <Aુિપડ મોમ ર�ન અવે.....!! તાર" ગગંાબા ભાગી ગઈ...!!!’ 

‘ હો...ઓ.. ઓ.. ઓ.. ટ !!’ આકાશ પણ ચમHો. ‘ હોટ ડ"ડ B ુસે....??’ 

‘<Aુિપડ ઓ�ડ લેડ"..!!!’ /<ુસાથી અમી ચીખી.. ‘5યા ં Iલકર <ટોર પર બેસી Eુ ં હો ઓ ઓ ટ.... 

 હો ઓ ઓ ટ.. ન કર....!! Eુ ંસીધેસીધો ઘર� આવ...!! હવે એને શોધવી પડશે...!! કોણ Jણે.....Hા.ં...’ 

અમીએ વાH અડધેથી કાપી ફોન પણ કાપી નાKંયો... 

આકાશ અમી ઘર� ભેગા ંથયા..બLેની M ૂઝંવણનો કોઈ પાર નહોતો..અમીનો Oોધ PવાળાMખુીની 

માફક ફાટRો હતો. એ ધમ ધમ કરતી Sદરના ઓરડામાથંી બહાર આવતા બોલી, ‘હર પાસપોટT   ઈસ 

િમિસ7ગ...!!’ કપાળે /<ુસાથી હાથ ઠપકારતા ઠપકારતા એ બોલી, ‘ઓહ ગો...ઓ...ઓ..ડ....!! તાર" બા 

પોતે તો ચેનથી 8વતી નથી ને મને 8વવા નથી દ�વાની..!!’ 
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‘બાને કંઈ સમજ ન પડ�...એનાથી કંઈ ઈ:ડ"યાના વીસા ન લેવાઈ ને ઈ:ડ"યાની ;ટ;કટ બાય ન 

થાય..!’ 

‘તો.....Vુ ંકBુW હશે...ડોસલીએ.....!!?? વી V�ુડ ઇનફોમT પોલીસ..!!’ 

‘પો...લી...સ...?’ આકાશ વY ુM ૂઝંાયો, ‘લેટમી િથ:ક...!’ 

 

એક ઓરડામાથંી બીJ ઓરડામા ંથોડા Zટા માયાT આકાશે.. પછ" થો[ુ ંિવચાર" એણે હળવેકથી 

ફોન =ચHો ને પોલીસને ફોન ડાયલ કય\....... 
* * * * * * * * 

ગગંાબા !!! 

અ;હ7 એ;ડસન, :B ુજસ] આ યાને ક�ટલા ંવરસો થઈ ગયા ગગંાબાને ?? 

^ૂઓને, િવશાલનો જ:મ થવાનો હતો 5યાર� એમના _ુ̀  આકાશનો પ` આવેલ..ફોન આવેલ... 

- બા, તમો આવો અમે;રકા. હવે દ�શમા ંછે પણ કોણ ? બા_8ુ પણ નથી... અમને તમાર" ;ફકર 

થયા રાખે...તમે દ�શમા ંએટલે aૂર aૂર..!! તમને કંઈ થBુ ંતો કોણ..?? અમને તમાર" Iચ7&ા થયા કર�  એના 

કરતા ંતો હવે અ;હ7 આવી જ Jઓ.... 

ઘણો િવચાર કર" કર" ગગંાબાએ હા પાડ" હતી. અમે;રકા આવવા માટ�!! 

એમનો એકનો એક _ુ̀  હતો આકાશ. પેટ� પાટા બાધંીને ઉછેય\ હતો એને. ભણા યો...c8િનયર 

બના યો... અમી અમે;રકાથી આવી હતી. અમે;રકન િસટ"ઝન હતી. એ*ુ ં મા/ંુ ં આ Bુ,ં આકાશ માટ�. 

અમે;રકા જવાની અM�ૂય તક!! અમી સાથે ધામYમૂથી પરણા યો આકાશને.. એ અમે;રકા ઊડ" 

ગયો...આકાશ એક*ુ ંએક સતંાન હતો ગગંાબાનો. 

આકાશ eયાર� નવ-દશ વરસનો હતો 5યાર� એના િપતા હર;કશનભાઇને <fટૂરનો અક<માત 

થયો....અને આકાશે છ`-છાયા /મુાવી િપતાની...ગગંાબા Bવુાન વયે િવધવા થયા...હર;કશનભાઇ દ�ના 

બgકમા ંનોકર" કરતા હતા. ગગંાબાને hBનુની નોકર" મળ" બgકમા.ં.એઓ ફiત ફાઇનલ પાસ હતા. સાત 

ચોપડ" જ ભણેલ હતા. 

ક�ટ ક�ટલી Mjુક�લીઓ વેઠ" આકાશને હ�તથી ઊછેય\ હતો! િપતાની જરાય ખોટ પડવા દ"ધી 

નહોતી હતી એને. eયાર� આકાશ અમે;રકા ગયો 5યાર� સાવ એકલા પડ" ગયા હતા ગગંાબા. પર:E,ુ એઓ 

ઘણા આઘાત પચાવતા આ યા હતા kજ7દગીભર..એ એકલતાની તો શી િવસાત.. વળ" એ તો એમના 

_ુ̀ ની lગિત હતી. 
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આકાશના અમે;રકાથી પ`ો આવતા..પૈસા આવતા..એ લખતો ક� બા હવે તો બgકની hBનુની 

નોકર" છોડ" દો.. પર:E,ુ ગગંાબા એમ તે શી ર"તે માને..?! વળ" આ નોકર" સાથે તો એક નાતો હતો 

એમનો..!! એક અEટૂ સબંધં..એમના lાણhયારા <વગT<થ પિતની આગવી દ�ન હતી એ...!! 

આકાશે ધીર� ધીર� અમે;રકા ખાતે ખા<સી lગિત કર"..એ િનયિમત પૈસા મોકલાવતો..દ�શમા ં

ગગંાબાને ફોન પણ લઈ આhયો..મ;હને-બેમ;હને એના ફોન આવતા. મોટ� ભાગે તો આકાશ જ વાતો 

કરતો.. અમી ખાસ વાત ન કરતી. આકાશ nશુ હતો. 'ખુી હતો..ગગંાબાને એનો આનદં હતો. 

છે�લા થોડા સમયથી આકાશના ફોન વધી ગયા...આoહ વધી ગયો હતોઃ બા, તમો 5યા ંએકલા...સાવ 

એકલા..!! અમે રpા તમારાથી માઇલો aૂર...તમો અ;હ7 આવો, આવો ને આવી જ Jઓ...િવ િમસ B.ુ.!! 

- અને ગગંાબા આવી પહqrયા અ;હ7 :B ુજસ]...એ;ડસન ખાતે... !! 

આકાશ અમી બLે એમને લેવા આ યા હતા s એફ ક� પર...વરસો પછ" પોતાના એકના એક 

લાડકવાયાને ભેટ"ને મન Mકૂ"ને રડCા હતા ગગંાબા...!! આનદંથી... ખોયેલ દ"કરાને Jણે પાછો આhયો 

હતો કા*ડુાએ....lt,ુ Eુ ંમહાન છે...!! મનોમન ગગંાબાએ ltનુો આભાર મા:યો!! 

આકાશની આલીશાન કારમા ં બેસી ઘર� આ યા.. મોu ં હાઉસ હE ુ ં એમના બેટા*ુ.ં..ચાર 

બેડvમ*ુ.ં.મોટો હૉલ...ડાયિન7ગ vમ...િવશાળ ;કચન...!!આ9ુ ંસરસ ઘર િનહાળ"ને ગગંાબાને સવા-શેર 

લોહ" ચઢxુ.ં..પોતાની મહ�નત ફળ" હતી..એમની તપyયાT સફળ થઈ હતી....આકાશ આs આ જzયાએ 

પહqrયો...!! 

‘જો બા, આ તારો vમ છે...અ;હ7 તારા બાથvમ-સડંાસ...આપણા ગામ s9ુ ં નથી એ તો તને 

ખબર જ છે... અ;હ7 કમોડ છે..! શvઆતમા ં તકલીફ પડશે..અ;હ7 પાણી નથી સાફ કરવા..આ 

;ટ<B.ૂ..બાથvમ ;ટ<B.ૂ..એનાથી { ૂછં" નાખંવા*ુ.ં..!!’ આકાશે ગગંાબાને સમJ યા, ‘તને કદાચ અ5યાર� 

=ઘ ન આવશે...તા|ંુ શર"ર અ5યાર� દ�શના સમયે ચાલે છે...5યા ંઅ5યાર� ;દવસ ઊzયો એટલે....! પછ" 

ટ�વાય જવાશે..તને કંઈ તકલીફ ન પડશે..સવાર� ઊઠ� 5યાર� Eુ ંઘરમા ંએકલી જ હોઇશ..!!’ 

‘ક�...એ...એ...મ...?’ 

‘બા, આ અમે;રકા છે!! 4ુ ંઅને અમી બLે કામ પર ગયા હોઇVુ.ં 4ુ ંસવાર� છ વાગે નીકળ" J} 

~…ંઅ.....ને અમી સાડા છએ....!!’ 

- અને પછ" તો ગગંાબા ટ�વાવા માડંCા..પેપર ;ટ<Bથૂી...�ોઝન �ડથી... 

ઠંડ"થી....હ"ટથી...માણસોથી... 

અમી ગભTવતી હતી. િવશાલનો જ:મ થયો. ગગંાબા રા8ના ર�ડ થઈ ગયા. અમી કંઈ ખાસ nશુ 

હોય એમ લાગEુ ંનહોE ુ.ં..આમેય અમી*ુ ં�હq હમેંશ ચઢ�લ જ રહ�E ુ.ં..એ ગગંાબા સાથે ખપ _રુતી જ વાત 



 

4 

http://natvermehta.wordpress.com/  ગગંાબા 

કરતી...આકાશ સમJવતોઃ lેzન:સીને કારણે...;ડIલવર"ને કારણે...જોબને કારણે....બા, બાક" અમીના 

મનમા ંકંઈ નથી...! 

- પરંE ુકંઈક હE ુ ં...જvર કંઈક હE ુ ંઅમીના મનમા ં!! 

પદંર ;દવસના િવશાલને ગગંાબાના સહાર� Mકૂ" અમી ફર" કામે ચઢ" ગઇ. ગગંાબાએ કાળ8 

લેવા માડં" િવશાલની. 

- ક�મ છે િવશાલ એણે aૂધ પીYુ.ં 

- aૂધની બોટલ બરાબર બોઇ�ડ કરજો... <ટર"લાઇઝ કરજો... 

અમીના ફોન આવતા. અમી કદ" એમને બા ન કહ�તી...કોઈ પણ Jતના સબંોધન િવના વાત 

કરતા ંશીખ9ુ ંહોય તો અમી પાસે જ9ુ.ં..!!! 

- આs Eવુરના દાણા-વgગણ*ુ ંશાક બનાવજો....!! 

- આs ભ-ડાના રવૈયા....!! 

- આs તો રસાવાળ" Iચકન ને રાઇસ...!! 

- આs માર" બહ�ન આવવાની છે તો એના માટ� પચાસેક રોટલી બનાવી રાખજો! 

ગગંાબા સમ8 ગયા.. 5યા ંદ�શમા ંએમની પટાવાળાની નોકર" હતીઃ અIગયારથી છની...!! eયાર� 

અ;હ7...ચોવીસ કલાકની...!! 5યા ંપગાર મળતો...અ;હ7 રહ�વા*ુ-ંખાવા*ુ ંઅને ઉપરથી એક nલૂી ક�દ...!! 

Hાયં બહાર ન નીકળાય...એકલા ન નીકળાય...Hાર�ક, શિન-રિવ આકાશ મ;ંદર�  લઈ જતો…પણ એમા ં

ય એની ભ�iત કરતા ંતો tખૂ જ વધાર� હતી...આરતીમા ંએક ડોલર ચઢાવી `ણ જણા સાsં મહાlસાદ" 

લઈને, જમીને જ ઘર�  આવતા.ં.!! 5યાર� ગગંાબાને રસોઈ ન બનાવવી પડતી.. બાક" દરરોજ કંઈને કંઈ 

રસોઈ કરવાની...આખા હાઉસમા ં વે�મૂ કરવા*ુ.ં..બાથvમો સાફ કરવાના...દર બે ;દવસે લો:�" 

કરવાની....િવશાલની કાળ8 રાખવાની...રા`ે િવશાલ રડ� તો ઊઠવા*ુ.ં..ડાયપર બદલાવવા*ુ.ં..aૂધ 

િપવડાવવા*ુ.ં...અમી તો Jણે િવશાલની જણીને સાવ વીસર" જ ગઇ હતી...ગગંાબા માટ� હમેંશ કંઈ ને 

કંઈ કામ....કામ...કામ...ને કામ હોય જ...!! 

- ઓહ....! ઓહ !! ઓહ !!! ગગંાબા / ૂગંળાતા.../ ૂચંવાતા...M ૂઝંાતા....Hાર�ક, ઓશીકામા ં �હq 

~પાવી રડ" પડતા.ં 

આકાશ અને અમી કામ કર" મોડ" સાsં ઘર� આવતા. 

આકાશ Hાર�ક વાતો કરતો. 

- ક�મ છે બા ? 

- ક�મ છે િવશાલ બ4ુ રડતો તો નથીને... ?! તને હ�રાન તો નથી કરતોને...?! 
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- તાર" તIબયત તો સાર" રહ�તી છેને....? વાયટાિમનની ગોળ"ઓ સમયસર ગળતી છેને..?? 

Aૂંકા સવાલો કર", સવંાદો કર" આકાશ પોતાના vમમા ંભરાય જતો...ક� પછ" ક�hBટુર પર બેસી 

જતો.... ક� ટ"વી ચા{ ુકર" બેસતો...અમી તો ઘરમા ંહાજર હોય તો પણ ન હોવા બરાબર હતી...ક� પછ" 

અમી માટ� ગગંાબાની હાજર" હોવા છતા ંય નહોતી...ફiત એક  ય�iત બની ગયા હતા ગગંાબા અમી 

માટ�...એક બેબીિસટર એના _ુ̀  માટ�...!! બસ, બાક" કંઈ ન;હ! 

અ;હ7 કોઈને પણ સમય નહોતો એમના માટ�...કોઈને પણ સમય નહોતો કોઈના માટ�...સ4ુની 

પોતપોતાની એક નાનકડ" aુિનયા હતી...Jણે એક કવચ ક� sમા ં સ4ુ _રુાયેલ હતા...નર" એકલતા, 

વસમી િવવશતા વેઠતા હતા ગગંાબા! પણ િવશાલ હતો એમની સાથે...એમના માટ�..એઓ નાનકડા 

િવશાલ સાથે વાતો કરતા રહ�તા..િવશાલ હસતો કા{ ુકા{ ુ!! 5યાર� ગગંાબાના 2દયમા ંબટ મોગરા ખીલી 

ઊઠતા...િવશાલને લઈને એઓ ફરતા ં રહ�તા.ં.. એક કમરામાથંી બીJ કમરામા ં ! િવશાલે પા...પા... 

પગલી માડં" 5યાર� એક મા` સા�ી હતા ગગંાબા એના પહ�લા ંકદમના!! eયાર� એ પહ�લો <પ�ટ શ�દ 

બો�યો...બા....5યાર� ગગંાબાના હ�યામા ંહ�તની હ�લી ઊઠ" હતી....િવશાલને પણ ન ચાલEુ ંગગંાબા િવના. 

ગગંાબાની 4ૂફંાળ" ગોદમા ંએની aુિનયા હતી...એક એ જ સમજતો હતો ગગંાબાને...ક� પછ" એને સમજતા 

હતા ગગંાબા... 

- ક�ટલો સમય પસાર થઈ ગયો....!! 

- Jણે એક Bગુ....!! 

િવશાલ હવે તો મોટો થઈ ગયો હતો...અમે;રકાના કાયદા lમાણે હવે એ એકલો રહ" શક� એટલો 

મો�ો...!! ભણવામા ંએ nબૂ જ હોિશયાર હતો. ગગંાબા િવના હ^ુ ય એને જરા પણ ન ચાલEુ ં !! પરંE ુ

એની મ�મી અમીને એ પસદં નહોE ુ:ં ગગંાબાની સાવ ખોટ" વળગણ!! હ" V�ુડ બી oોન અપ..!! અમી 

િવચારતી. 

‘જો આકાશ !’ અમી આકાશને કહ�તી.. ‘વી હ�વ Aુ [ુ અબાઊટ ધીસ..!’ 

‘અબાઊટ  હોટ ?!’ 

‘યોર મોમ...!! ઈટ ઈસ Aુ મચ...!!’ 

‘ હોટ Aુ મચ....??’ 

‘એ િવશાલને મોટો જ થવા નથી દ�તી...!’ અમી Iચ7&ાEરુ અવાs બોલી, ‘.....અને િવશાલ પણ 

આKખો વખત બા...બા...બા... કયાT રાખે છે...!! સાવ માવ;ડયો બનાવી MHૂો છે તાર" ગગંાબાએ.....!!’ 

‘બાએ મોટો કય\ છે એને...’ 
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‘સો  હોટ....?’ અમી સહ�જ ચીઢાયને બોલી, ‘…..તેથી Vુ ં આઆ....Kખી જ-દગી એને ગળે 

વળગાડ"ને ફયાT કરવાનો..?!’ 

‘Vુ ંબાને ઇ�:ડયા મોકલી દ�વી છે...?!’ આકાશે અમીને બાહોમા ંલેતા ંતરફ l�ાથT નજર� _છૂxુ,ં 

‘[ુ B ુવો:ટ Aુ સે:ડ હર બેક...?’ 

‘લેટ િમ િથ7ક...!!’ કંઈક િવચાર" અમી બોલ, ‘આઈ વીલ ફાઇ:ડ આઉટ સમ વે...! આઈ નો હાઉ 

Aુ ટ�કલ િવથ યોર મોમ...!!’ પડnુ ંફર"ને અમી 'ઈૂ ગઇ. 

 

* * * * * * * * 

 

બીJ vમમા ંગગંાબાના ખોળામા ંમાDુ ંરાખી િવશાલ =ઘી ગયો હતો. �વણની કથા સાભંળતા 

સાભંળતા....ગગંાબાને કારણે એ ઓળખતો હતો સ4ુને: �વણને-�વુને, રામને- રાવણને, શબર"ને-

VપુWખાને, fૃ�ણને-કંસને, યશોદાને-દ�વક"ને, રાધાને-ગોપીને, િશવને-પાવTતીને, ગણેશને-કાિત�ક�યને, 

Bિુધ��ઠરને-aુય\ધનને, માનવને-દાનવને...!! 

ગગંાબાને કારણે એ એ*ુ ંનામ લખી શકતો હતો /જુરાતીમા.ં.. ગગંાબા એને કહ�તા અને કાનો 

આ.... ને આકાશ હસતો, ને કહ�તો : બા કા’નો તો રાધાનો ને ગોપીનો...!! 

ને ગગંાબા હસી પડતા એની એ મીઠ" મJક પર....! િવશાલના � કટ વાળમા ંગગંાબા હળવે 

હળવે હાથ ફ�રવતા હતા. િવશાલ ઘસઘસાટ =ઘી ગયો હતો...ખોળામાથંી કાળ8_વુTક એ*ુ ંમાDુ ંત;કયા 

પર Mકૂ" ગગંાબાએ એના કપાળ પર એક �મૂી ભર"... જો િવશાલ ન હોત તો કદાચ ગગંાબા પાગલ થઈ 

ગયા હોત.!! હવે ગગંાબાને થાક લાગતો હતો kજ7દગીનો...અ;હ7 રહ� ક� દ�શ રહ� કોઈ ફરક પડતો નહોતો...! 

અ;હ7 દ"કરો સાથે હતો પર:E ુપાસે નહોતો.. વ4ુ આગળ .દ"કરા*ુ ં કંઈ ચાલEુ ંનહોE ુ ં !! ને વ4ુ*ુ ંમન 

કળ9ુ ંએ અIભમ:Bનુો આઠમો કોઠો 8તવા s9ુ ંહE ુ!ં! 

‘દ"કરા..!! માર� દ�શ જ9ુ ં છે... !’ એક ;દવસે ગગંાબાએ આકાશને ક@ુ,ં ‘અ;હ7 આ યાને ક�ટલા 

વરસો થઈ ગયા..!!’ 

‘ક�મ બા આ9ુ ંકહ� છે..?!’ આકાશ બો�યો.. ‘Eુ ં5યા ંએકલી! એટલે aુ.....ર....! 5યા ંEુ ંમાદં" સા8 

થાય તો તાર" કાળ8 કોણ રાખે... ? સારવાર કોણ કર�... ? અ;હ7 તો તાર" બધી જ સારવાર થઈ શક�...!!’ 

ગગંાબા અમે;રકન િસટ"ઝન થઈ ગયા હતા.. મેડ"ક�ર – મેડ"ક�ઇડ હE ુ ંએટલે કોઈ ;ફકર નહોતી 

ગગંાબાની માદંગીની...સારવારની....!! વળ" વા<તવમા ં ગગંાબાએ પોતાની તaુંર<તી Jળવી હતી... 

િનયિમત 8વન, સાદ" રહ�ણીકરણી અને સતંોષી 8વને કારણે માદંગીને અને ગગંાબાને જોજનો*ુ ંSતર 

રહ�E ુ ં હE ુ.ં..Hાર�ક શરદ"-ઉધરસ થઈ આવતા તો ગગંાબા ઉપવાસ કર" નાખંતા... મસાલાવાળ" ચા 



 

7 

http://natvermehta.wordpress.com/  ગગંાબા 

પીતા અને બે-`ણ ;દવસમા ંતો પાછા સારા સાJ સમા થઈ જતા. ગગંાબાને સારવારની જvર પડતી 

નહોતી.... 

સારવારને 4ુ ંVુ ંક|ંુ? માર� તો hયાર જોઇએ...તમારો hયાર... !! 

પણ ગગંાબા કંઈ જ બોલી ન શHા.. અને hયાર Hા ંમાગંવાથી મળે છે કોઈને...? 

ગગંાબા /ુગંળતા હતા. ફiત િવશાલ વાતો કરતો રહ�તો...<fલૂની...ટ"વીની...હ�ર" 

પૉટરની...<પાઇડરમેનની...બેઝબોલની...એના ��:ડસની...અને Hાર�ક છોકર"ઓની પણ......ગગંાબાને 

Jણે 8વવા*ુ ં એક કારણ હતો િવશાલ. એમનો એકનો એક પૌ`....hયારો પૌ`...!! <fલેૂથી આવીને 

િવશાલ સીધો ગગંાબાને જ શોધતો...એની મોમ અમી સાથે તો એ બ4ુ ઓછ" વાતો કરતો...અને અમી 

પાસે પણ Hા ંસમય હતો િવશાલ માટ� ?! 

આકાશે Iલકર <ટોર ખર"�ો...એટલે નોકર" પછ" એ સીધો Iલકર <ટોર પર જતો... Hાર�ક તો રા`ે 

અIગયાર વાzયે એ ઘર�  આવતો...5યાર� સ4ુ તો પોઢ" ગયા હોય...ફiત ગગંાબા Jગતા હોય...એ 

આકાશને lેમથી જમાડતા...ગમે તો ય એમ*ુ ંલોહ" હતો આકાશ!! સા�ુ ંજ ક@ુ ંછે ને ક�, છો|ંુ કછો|ંુ થાય 

માવતર કંઈ કમાવતર થાય...?!! 

* * * * * * * * 

‘જો આકાશ આઇ ગોટ વકT  ફોર યોર મોમ..!! આમ પણ એને હવે ઘર� આઆ...Kખો...;દવસ કંઈ 

કરવા*ુ ંરહ�E ુ ંનથી !! બસ િવશાલને લાડકો કયાT રાખે છે...!!’ અમીએ એક ઠંડ" રાિ` આકાશના પડખામા ં

ભરાતા ક@ુ.ં અને પછ" એના હોઠો પર એક �ુબંન કBુW. અમીને બધા જ શ�ો સJવતા આવડEુ ં

હE ુ.ં..અજમાવતા આવડEુ ંહE ુ.ં... 

‘આઇ ડ"ડ નોટ Sડર<ટ�:ડ!! બા માટ� કામ...?!’ આકાશે અમીને આઘોષમા ંલેતા ંક@ુ,ં ‘ડ"ડ B ુ

િથ7ક અબાઊટ હર એઇજ....?? શી ઇસ મોર ધેન િસક<ટ" િસiસ...!!’ 

‘સો  હોટ....?? શી ઇસ હ��ધી..વેર" હ��ધી.!!’ 

‘Iલસન ડાIલ�ગ...!! ઈટ વીલ {કુ બેડ...!!!’ 

  પણ એમ શાની માને અમી ?? 

એક સાsં અમી સાથે એક Bવુતી આવી ગીતા મેનન !! ગીતા અમી સાથે જ કામ કરતી હતી...! 

એની મૅનેજર હતી. 

‘^ુઓ, આ છે ગીતા....’ અમીએ ગગંાબાને ગીતાની ઓળખાણ કરાવતા ક@ુ,ં ‘ગીતા માર" સાથે 

જ કામ કર� છે....’ 
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‘હ�લો...!!’ ગીતાએ ગગંાબા તરફ િનહાળ" ક@ુ.ં..ગગંાબાએ ગીતાને નમ<કાર કયાT ને પછ" 

પોતાના vમમા ંજતા ંરpા. 

‘વીલ [ુ!!’ ગીતાએ અમી તરફ જોઇ હસીને ક@ુ,ં ‘4ુ ંકાલે સાsં આવીશ...ગેટ હર ર�ડ"...આઇ 

વીલ પે B ુ�ી હ�ં�ડ ડોલર પર વીક !!’ 

‘ડqટ વર"!! શી વીલ બી ર�ડ"!!’ રા8 થતા ંઅમી બોલી, ‘બટ િવક એ:ડમા ંતો તાર� એને મારા 

ઘર� �ૉપ કરવા પડશે....�ૉપ હર �ાઇડ� ઇવિન7ગ અને સ:ડ� ઇવિન7ગ પીક હર અપ...!! વીક એ:ડ ફોર 

મી...!!’ 

‘ડ"...લ....!?’ 

ગીતા મેનનને `ણ મ;હનાની _ુ̀ ી હતી..એની બેબી-િસટર દ�શ જતી રહ" હતી અને એટલે એને 

તકલીફ પડતી હતી છોકર" સાચવવા માટ�!! ગીતાનો પિત ડૉiટર હતો. _ુ̀ ી માટ� બેબી-િસટરની એને 

તાતી જv;રયાત હતી..એણે અમીને વાત કર". અ.....ને અમીને તો ઘર બેઠા ં ગગંા મળ" ગઈ ગગંાબા 

માટ�...!! ગગંાબાને _છૂવાની જvર પણ ન લાગી અમીને... અમીએ `ણ જોડ" કપડા ંભર" ગગંાબાની 

નાનકડ" બેગ પણ તૈયાર કર" દ"ધી. 

‘^ુઓ..., ગીતાને જvર છે તમાર"...! આમ પણ તમે જ કહો છો ક�, તમને એકલા એકલા ગમEુ ં

નથી...ગીતાની છોકર" પણ સચવાશે અને તમારો સમય પણ સાર" ર"તે પસાર થશે… વળ" ગીતાનો 

હસબ:ડ ડૉiટર છે.. એટલે માદં�-સાs તમને કામ આવશે...!!’ 

‘પણ અ;હ7 િવશાલ ....??’ 

‘િવશાલ તો હવે મો...�ો થઈ ગયો છે...!! આવતા મ;હને તો એ*ુ ંહાઈ<fલૂ oેeBએુશન પણ છે. 

પછ" તો એ બહાર ભણવા જવાનો છે... લોયર*ુ.ં..વક"લ*ુ ં વોિશ7zટન ડ"સી...હાવTડTમા.ં.મોટ" 

Bિુનવિસ�ટ"મા.ં.!! તમે એને લેલે-પોપો કર"ને બ4ુ લાડકો કર" દ"ધો છે...!!’ અમી પાસે દર�ક l�ોના 

ઉ&રો હતા... 

- 4ુ ં Hા ં તમને ન[ુ ં ~.ં..?! Hા ં તમને ભાર" પ[ુ ~.ં..?! રાYં ુ ~.ં.. ઘર સાફ કv ં ~.ં..લો:�" ક|ંુ 

~.ં..!!! પણ ગગંાબા કંઈ જ બોલી ન શHા...સહ�જ િવચાર" ધીમેથી =ડો >ાસ લઈ એ બો�યા, ‘આકાશને 

_છૂxુ…ં.?!’ 

‘એમા ંઆકાશને Vુ ં_છૂવા*ુ ં !?’ સહ�જ Iચઢાયને...�� થઈને અમી બોલી, ‘એમા ંઆકાશને શો 

વાધંો હોવાનો....?? અને...ગીતા દર�ક િવક એ:ડમા ંતો તમને Mકૂ" જ જવાની છે અ;હ7...!!’ 

- તાર" ઘર� કામ કરવા માટ�..ગગંાબાએ િનસાસો નાKંયો : કામવાળ" ~.ં..!! તમારા બધાની..!! 

ગગંાબા કંઈ બોલી ન શHા...બોલવાનો કંઈ અથT પણ Hા ંહતો..?? ગગંાબાને રડવા*ુ ંમન થઈ આ Bુ.ં.. 
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સાsં eયાર� િવશાલ <fલેૂથી આ યો 5યાર� િવશાલને ભેટ" ગગંાબા nબૂ જ રડCા... 

‘વોટ હ�પ:ડ બા…?’ િવશાલે ગગંાબાને પાણી આપતા ંક@ુ.ં.. 

‘કંઈ ન;હ બેટા..!! Eુ ંતારા મા-બાપ sવો ન થઈ જતો....!!’ ગગંાબા બબડ"ને રહ" ગયા. 

‘આઈ lૉિમસ B ુબા!’ િવશાલને કંઈ સમજ ન પડ". બાને આમ રડતા એણે પહ�લી વાર જોઈ એથી 

એના તvણ માનસમા ંJત Jતના સવાલો ઊઠ"ને સમી જતા હતા : ધેર મ<ટ બી સમિથ7ગ વીચ હટT  બા 

વેર" મચ...એ:ડ મોમ-ડ�ડ આર ;ર<પો:સીબલ ફોર હર ટ"યર..!! એણે ગગંાબાને પા~ ં _છૂxુ,ં ‘ટ�લ મી 

બા!! મને ન કહ�, Vુ ંથBુ.ં..??’ 

‘કંઈ ન;હ બેટા. ચાલ, ચા-_રુ" ખાય લે...!!’ ગગંાબાએ પોતાના Z'ુ ંZખમા ંજ થીJવી દ"ધા. 

િવશાલને ટો<ટ-�ેડ કરતા ં_રુ" વધાર� ભાવતી...િપઝા કરતા ંખાખરા સારા લાગતા..ડોનટ કરતા જલેબી 

વધાર� પસદં પડતી...ને મોમ કરતા બા વધાર� વહાલી લાગતી... 

ગીતા મેનન આવીને ગગંાબાને લઈ ગઇ...ગગંાબાને Z'ુ ંપીવાની ટ�વ હતી વરસોથી: Jણે હ^ુ 

ય ક�ટલા Z'ુ ંમને િપવડાવવાનો છે Eુ ંમારા lt.ુ...!!! ગગંાબાએ એમના Iગરધર ગોપાલાને મનોમન 

યાદ કય\...Jણે એ પણ હવે તો બહ�રો થઈ ગયો લાગે છે...!! 

પછ" તો ઘટમાળ ચા{ ુથઈ .... 

ગીતા-અમી...અમી-ગીતા... !! 

હવે તો દર શિનવાર� મ;ંદર� જવા*ુ ં પણ બધં થઈ ગBુ.ં..ચાર પાચં ચહ�રા જ જોવા મળતા 

એમને...ગીતાની છોકર" મોટ" થવા લાગી...ગગંાબાના િનમTળ lેમના િસ7ચનથી...lેમ*ુ ંઝર�ુ ંકદ" Hા ં

'કુાય છે…?! એ તો વહ�E ુ ં જ રહ� છે...એક ;દલથી બીJ ;દલ તરફ...એક અિવરત lવાહ sમા ં આ 

aુિનયા હ^ુ ય તર" રહ" છે...અને ટક" રહ" છે...!! 

િવકએ:ડમા ં ગગંાબા ઘર� આવતા...એમના દ"કરાના ઘર�...આખા િવક*ુ ં રાધંતા...અમી બYુ ં

�ોઝન કર" દ�તી... ના<તો બનાવી જતા.ં..આખા ઘરમા ંવે�મૂ કરતા.ં..લો:�" કર" જતા.ં..કપડા ંઘડ" કર" 

સ4ુ-સૌના iલોઝેટમા ંગોઠવી જતા.ં..બાથvમો સાફ કર" જતા.ં..િસઝન સાર" હોય ને તો વળ" બાગકામ 

પણ કર" જતા.ં.. િવકએ:ડમા ંઊલAંુ વધાર� કામ કર9ુ ંપડEુ.ં..થાક"ને લોથ-પોથ થઈ જતા...આકાશના 

ઘર� આવતા તોય એમ*ુ ં;દલ ન લાગEુ.ં..િવશાલની ખોટ બ4ુ લાગતી...િવશાલ તો પહqચી ગયો હતો... 

વોિશ7zટન ડ"સી...હાવTડT  Bિુનવિસ�ટ" ખાતે વક"લાત*ુ ંભણવા...વક"લ બનવા... ભણવામા ંતો એ પહ�લેથી 

જ હોિશયાર હતો...એને ફ�ડરલ એઇડસમાથંી <કૉલરિશપ પણ મળ" હતી... િવકમા ંબે-`ણ વાર એ ગીતા 

મેનનની ઘર� ફોન કર" ગગંાબા સાથે લાબંી લાબંી વાતો કરતો 5યાર� ગગંાબાને પોતે 8વતા ંહોય એમ 

લાગEુ ંબાક" તો એઓ >ાસ-ઉrછવાસના સરવાળા બાદબાક" જ કરતા હતાને...!! 
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િવશાલ હવે તો વક"લ થઈ પણ થઈ ગયો હતો...એ*ુ ં<ટ�ટ*ુ ંવક"લાત*ુ ંલાયસસં પણ આવી 

ગBુ ંહE ુ.ં..બ4ુ જ nશુ હતો એ....એની nશુી એ હમેંશ ગગંાબા સાથે વહ�ચતો...માણતો...!! એની સાથે 

એના એપાટT મે:ટ પર  હવે તો કોઈ છોકર" પણ રહ�તી હતી...Jનક"...!! આમ તો એ*ુ ં નામ ^ુIલયા 

હE ુ.ં..પણ િવશાલ એને Jનક" જ કહ�તો...!! Jનક" િવશાલ સાથે જ ભણતી હતી...મા-બાપ િવના ઊછર" 

હતી એ...!! Jનક"ની વાત એણે કોઈને પણ કર" નહોતી...ફiત ગગંાબાને જ કર" હતી...એ વોિશ7zટન જ 

રહ�તો... ભાzયે જ અ;હ7 એ;ડસન, :B ુજસ] આવતો... એના મોમ-ડ�ડ આકાશ-અમી સાથે જરાય ફાવE ુ ં

નહોE ુ.ં.. ખાસ સબંધંો પણ નહોતા રpા... સબંધં જો રpો હતો તો એક મા` ગગંાબા સાથે...!! 

 

* * * * * * * * 

પોલીસે તપાસ શv કર" ગગંાબાની...!! 

કોઈ પણ એરપોટT  પરથી કોઈ પણ એર-લાઇનમા ં એઓ ચેક-ઇન થયા નહોતા...હો�<પટલોમા ં

પણ એમના ંs9ુ ંકોઈ નહોE ુ.ં..Hા ંકોઈ ડ�ડ-બોડ" પણ મળ" નહોતી... આકાશ – અમીની M ૂઝંવણનો કોઈ 

પાર નહોતો... સ4ુ સગા-વહાલાને 5યા ં પણ એઓએ સીધી આડકતર" ર"તે તપાસ કર"....પ;રણામ 

V:ૂય...!! 

Vુ ંથBુ ંહશે...?? એક અઠવા;ડBુ ંપસાર થઈ ગBુ!ં!! 

Iચ7&ાEરુ આકાશ ઘર� આ યો...મેઇલ બો�માથંી મેઇલ લીધી...આકાશ અમીના નામે સ;ટ�ફાઇડ 

મેઇલ હતી...s એઓની સહ" િવના ;ડલીવર ન થાય એટલે મેઇલ મેન-ટપાલી િનયમા*સુાર િપ:ક �<લપ 

Mકૂ" ગયો હતો મેઇલ બો�મા.ં..!! આકાશ પો�ટઓ;ફસ પર જઈ સહ" કર" સ;ટ�ફાઇડ મેઇલ લઈ આ યો... 

ઘર� આવી આકાશે એ પ` ખો�યો... 

હ�ો-બ�ો જ રહ" ગયો આકાશ...!! 

માથે હાથ ધર" એ સોફા પર ફસડાય પડCો...સહ�જ ચ�ર sવા આવી ગયા એને....!!! 

લોયરની નો;ટસ હતી એ....!! 

એટન] એટ લૉ....િવશાલ અમીનની...!! િવશાલ અમીનના લેટર હ�ડ પર...!! પોતાના વક"લ 

_ુ̀ .ના લેટર હ�ડ પર...!! 

- નો;ટસ ઇન ફ�વર ઑફ ગગંાબા..!! ઇન ફ�વર ઑફ ગગંા હર;કશન અમીન....!!! 

- ટ�ન િમIલયન ડોલરનો <B ુકય\ હતો....!! 

- દાવો માડંCો હતો ગગંાબાએ એમના _ુ̀  આકાશ અમીન પર....!! _ુ̀ વY ૂ અમી અમીન 

પર.....!! વક"લ પૌ` િવશાલ અમીન મારફતે....!! 

- ટ�ન િમIલયન ડોલર......!! 
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-પrચીસ–છ વીસ વરસથી ગગંાબાએ કર�લ સેવાઓ માટ�....રસોઈ...હાઉસ;કપ-ગ...હાઉસ 

¡iલન-ગ...લો:�"....fુ;ક7ગ....અબાઉઓલ બેબી-િસટ-ગ ઑફ oા:ડ સન...!! 

િવશાલે ગગંાબાનો હાથ પકડCો હતો ક�, s હાથે એને ચાલતા િશખવાડ¢ુ ંહE ુ.ં..! s હાથ એના 

વાળમા ંવહાલથી ફય\ હતો....! s હાથે એના ંઆ'ુઓંને lેમથી { ૂછંRા હતા...! s હાથે Zગળ" પકડ" 

એને લખતા ં િશખવાડ¢ુ ંહE ુ.ં..! sના હાથોમા ંએની aુિનયા હતી...! એ*ુ ં 'નુહ|ંુ બાળપણ પસાર થBુ ં

હE ુ.ં..! s હાથમા ં હ�તની અમીટ ર�ખાઓ હતી s કદ" કોઇએ જોઇ નહોતી.. એ જોઇ હતી 

િવશાલે...લાગણીઓનો મહાસાગર હતો sના હ�યામા ંએની જ લાગણીઓ સાથે Iખલવાડ થયો હતો... 

એમના જ એકના એક _ુ̀ -_ુ̀ વY ૂમારફત.... 

- ટ�ન િમIલયન ડોલર......!! 

નો;ટસમા ં'<ુપ�ટ હE ુ.ં..એટન] િવશાલ પાસે પળેપળનો ;હસાબ હતો : ગગંાબાના હ�તની સાથે 

થયેલ રમતનો...વહાલની સાથે થયેલ છળકપટનો....મોરલ એ�Bિુસ7ગનો...લાગણી સાથે થયેલ £ર 

વહ�વારનો... વતT�કૂનો....!! ગગંાબાએ આપેલ lેમનો....ગગંાબાના માE5ૃવનો....મમતાનો....!! 

ગગંાબા િવશાલ સાથે હતા...Jનક" સાથે હતા.. 

આs આકાશ-અમીએ બાની સાથે સાથે _ુ̀  પણ ખોયો હતો....!! 
 

(સમાhત) 

 

 

 


