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- વુદવ ુત ્ દ વ.્ ........
ુ ં *ાથ,નાથી ./થર થવાને બદલે મન વ1ુ
હરભાઇુ ં !યાન આ$ % ૂ'માં લાગુ ં નહો...
ુ ં ચળ મનની અ./થરતાથી એ થોડા :યાુળ થઈ ગયા હતા.. ;હ<માંથી
િવચ3લત થઈ ર5ું હ...ચં
યં=વ ્ >લોકની સરવાણી અ/ખ3લત વહતી હતી.. એઓ િવષાદ યોગમાંથી પસાર થઈ રCા હતા.
સવ, િમDયા લાગી ર5ું હ.ુ ં મન બેચેન હ.ુ ં વેર-િવખેર થઈ ગEુ હ.ુ ં કટલાય સમયથી ુFુGે=
ું
બની ગEુ ં હ...એઓ
Hુદ લડI રCા હતા પોતાની સાથે જ!!
પોતે જ સારિથ હતા અને પોતે જ પાથ, હતા...
નાહI-ધોય દરરોજ અડધો કલાક *Mુ ભ.Nત કરવી એ હરભાઇનો િનOય Pમ હતો. પરં  ુ
ભ.Nત *Oયેની આસ.Nતમાં Pમશઃ ઘટાડો થઈ રCો હતો... Sમર વધે એમ સામાTયતઃ ભ.Nત વધે....
પણ અહU ઊલટો Pમ બની રCો હતો....એWુ ં નહો ુ ં ક એમને *Mુમાં XYા નહોતી...*Mુમાં એમને
ૃ છે એWુ ં એઓ માનતા હતા...અTયથા
અH ૂટ XYા હતી...િવZાસ હતો... *ાથ,ના તો [વનુ ં અત
ું
શરણ ્ ના./ત...Oવમેક ્ શરણ ્ મમ....એમના [ભના ટ રવે રમ ુ ં રહ...રામુ
ં નામ એમના હ]યે
ું
ુ ં આરામ આપ ુ ં
ને હોઠ રહ...પણ
લાગ ુ ં હ ુ ં ક એ નામ પણ હવે કોઈ કામ આપુ ં નહો...
ું
નહો...
એક સામાTય Nલાક, તરIક ઇTકમ ટ G િવભાગમાં હરભાઇએ નોકરIની શ_આત કરI હતી.
મે`ક પાસ થયા બાદ નાની-મોટI નોકરI કરતાં કરતાં ઇTકમ ટ G ખાતાુ ં aટર:Eુ આ:Eુ ં હ ુ ં અને
આ$ એઓ ઇTNમટ G ઑફસરનો માતબર હોdો શોભાવતા હતા..હરભાઇ પોતાની નોકરI, પોતાના
હોdા િવશે વાત કરતાં અચકાતા...! Gોભ અુભવતા હતા.!!
હોdાનો એક Fુતબો હતો.... માન હ ુ ં પણ હરભાઇને એ હોdો હવે એક બાણશfયા સમાન
લાગતો હતો... હરભાઇના Gોભ gગે આપે એWુ ં ધારI લી1ુ ં ને ક હરભાઇને ઉપરની બે નંબરI
આવકને કારણે Gોભ થતો હશે...!!
- ના....એWુ ં હર3ગસ નથી... હા, આપની આ ધારણા સાવ ખોટI છે ....!!!
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પરં ,ુ એમનો એક દોષ અવ>ય હતો....એઓ એક નખિશખ *મા3ણક સંિનiઠ અને ચોjખા
કમ,ચારI હતા..!!! અને આજના આ ક3ળEુગમાં એ જ એમનો સૌથી મોટો અવlુણ હતો...
સહકમ,ચારIઓ એમને ઘાસની ગં[ પર બેઠલ Zાન કહતાં: પોતે તો ખાતો નથી અને બી'ને પણ
ખાવા નથી દ તો....!! પર ુ ં હરભાઇને કોઈની પડI નહોતી... ઑને/ટI જ એમની બે/ટ પો3લસી
હતી...!!!
- nુ ં આoEુ ં હ ુ ં *મા3ણકતાએ?!
િવiqુ સહr નામાવ3લુ ં રટણ કરતા કરતા એમના િવચારો અટકતા નહોતા.
ું
- કટકટલી બદલીઓ થઈ ગઈ ?? અર !! મળવાપા= *મોશન પણ કટsું મોtું મuEુ ં હ!!
કોઈ પણ કારણ િવના ફNત કરચોર વેપારIઓ, 3બvડરો, ચાટ, ડ-એકાઉTટTટ અને ટ G કTસvટટTટની
ખોટI ચઢાવણીને કારણે લાં3ચયા ઉપરI અિધકારIઓએ એમના સી. આર રપોટ, બગાડxા હતા.
- અર !! પેલા ઇTકમ ટ G કિમશનર અડવાણીએ તો એમની સામે ખાતાકય તપાસનો
મોરચો પણ માંડxો હતો!! પરં ,ુ પોતે nુY હતા!! સો ટચના સોનાની માફક એઓ ઉyzવળ બનીને
બહાર નીકuયા હતા...કોઈ દાગ લા{યો નહોતો એમના દામન પર...!!
પરં ,ુ હવે એ Hુદની જ કસોટIમાંથી ઊણા ઊતરI રCા હતા....! િનiફળ જઈ રCા હતા...!!
હારI રCા હતા....!!
રટાયર થવાને હવે ચાર-પાંચ જ વરસ બાકI રCા હતા...
- આટલા વરસની નોકરI બાદ nુ ં હ ુ ં એમની પાસે. ??
- ન પોતાુ ં ઘર...! ન તગtું બ|ક બેલસ
ં ... !!
ું
- અર !! *ોિવડંડ ફંડમાં પણ ઉપાડને કારણે ત3ળEુ ં આવી ગEુ ં હ....!!!
- }યાર એમના સહ કમ,ચારIઓ કવા તાગડ-િધ~ા કરતા હતા....!!?
- પેલો િ=વેદI..?! એમનાંથી પાંચ-છ વરસ ુિનયર...છતાં શહરમાં બે બે તો લેટ..!!
જમીનના બેનામી oલૉટ....ભાઇના નામે કાર રાખી પોતે ફરવે... અને /ુટરોની તો લંગાર....!!
- કવી રIતે...? કવી રIતે...?? લોકો કવી રIતે લાંચ લેતા હશે....?? એમના આOમાને કંઈ
ુઃખ ન થ ુ ં હોય...?!
- િ=વેદI કહતોઃ હરલાલ, કદI માંગWુ ં નથી પડુ.ં ...!! ફNત ના નહ પાડવાની....ના પાડતા
શીખWુ ં નહ...ન~ો ન ભણવાનો....!! અને લમી માતા ચાંદલો કરવા આવે Oયાર કપાળ ચોjHુ ં
રાખવાુ....સાફ
ં
રાખવાુ....!!
ં
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- nુ ં છે આપણી ઘર ..?? એમના %ુ= મુના શ દો એમના કાનમાં lુ}
ં યા રાખતા...
- મુનો પણ શો દોષ...?
- િપતા[એ જો ધાEુ હોત તો આ$ આપણી ઘર બ1ુ ં જ હોત...!! *મા3ણક હોWુ ં કંઈ ખોું
નથી. પણ *મા3ણકતાુ ં આWુ ં ખોું વળગણ...?? *મા3ણકતાની જળો 'ણે ુુંબને  ૂસી રહI
હતી...મુ હંમેશ એની માતા શાતાંબેન પાસે િપતા[ની ફરયાદ કયા, રાખતો એની હરભાઇને 'ણ
હતી.
- મોટI %ુ=ી મ1ુના લ{ન *સંગે કવી ખરાબ પર./થિત ઊભી થઈ હતી...?!
M ૂતકાળની ગતા, માં tૂબી રCા હતા હરભાઇ...
*ોિવડTડના પૈસા આવતા ખાસો સમય નીકળI ગયો હતો...લ{નની િતિથ ન[ક આવી રહI
હતી... મ1ુને કTયાદાનમાં આપવા માટ ના ઘર ણાં તો પOનીના ુના ઘર ણા તોડાવી બના:યા....
પણ બી' ખચ, ુ ં nુ.ં ...??
*ોિવડTડના પૈસા પોતાના જ હતા...પોતાની કપાત હતી તે પણ લેવા માટ કટલા
ધમપછાડા કરવા પડxા....!! એ તો વેવાઇ ઘણા જ સારા હતા, સમુ હતા... એમણે પચાસ હ'ર
_િપયા આoયા ને *સંગ ુખ_પ પOયો...*ોિવડTડના પૈસા આવી જતા વેવાઇને પૈસા પરત કયા,
હતા...
હરભાઇ માનતા હતા *Mુ મદદ પહ<ચતી કર જ છે .... $ રIતે નરિસUહ મહતાની ડ
ંૂ I
/વીકારI હતી એમ *Mુ પોતાના ભNતોને વહાર ધાય છે ...પર,ુ ં હવે એઓ *Mુની મદદની ચાતક
નજર રાહ જોઇ રCા હતા... એમની ડ
ં ૂ I કોણ /વીકારશે? મોટો * હતો એમનો...એમનો એકનો
એક %ુ= મુ છે vલા બે વરસથી સાવ બેકાર બેઠો હતો... સાયકોલો[ સાથે એમ.એ. થયો હતો
એ...!! નોકરIઓ માટ કટકટલીઓ અર[ઓ કરI હતી એણે....?! કટલાંય ઇTટ:E ૂ, આoયા હતા...
ું
પણ એની નોકરIુ ં કંઈ ઠકાqુ ં પડ ુ ં ન હ...હરભાઇ
ફNત એક ઇશારો કર તો ુરંત ાંક ને
ું
ાંક નોકરI મળI જ 'ય....પણ હરભાઇને ઇશારો કરતાં ાં આવડ ુ ં હ....??
હરભાઇ Hુદને પણ થુ ં હ ુ ં ક એમણે કંઈ કરWુ ં જોઇએ મુ માટ ....!! મુ પણ H ૂબ જ
િનરાશ થઈ ગયો હતો.. ઘર પણ એ અિનયિમત આવતો...આખો દવસ ાંક કોઈ િમ=ોને Oયાં
રહતો... અને મોડI સાં$ તો ાર ક રા=ે મોડો ઘર આવતો.. 'છોડI દો તમારા ખોટા નીિતિનયમો...' મુની બાએ એમને ક5ુ,ં 'અર ...મુની મર તો તમે એક છોકરIના બાપ બની ગયા
હતા..!! હવે મુને ઠકાણે પાડવો પડશે..એને નોકરIએ લગાડવો પડશે....'
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'હં....' હરભાઇએ ધીમેથી હકારો ભયો., 'પણ ુ ં nુ ં કFું...?'
'તમે કોઈને કહI શકો... કટ કટલી ઓળખાણ છે તમારI...!! બધા જ કહ છે ક વાંક તમારો
જ છે ...!! અને આમાં ાં કોઈની પાસે પૈસા લેવાના છે ...?! ફNત વાત જ કરવાની છે ....મુની
નોકરI માટ....!!'
'પૈસાનો સવાલ નથી....' હરભાઇએ ધીમેથી Zાસ લઈ ક5ુ,ં 'આજ ુધી..........!'
હરભાઇની વાત વચેથી તોડI લેતા મુની બાએ Pોિધત થતાં ક5ુ.ં .. 'આજ ુધી....!!આજ
ુધી...!!' િનઃZાસ નાંખી એ બોલી, 'nુ ં થEુ ં આજ ુધી...?? અર ...!! *મા3ણકતાુ ં %છ
ં ૂ tું પકડI તમે
વૈતર3ણ તો તરI જશો...પણ સંસારમાં tૂબી જ જશો....!! [વતે [વ tૂબી જ જશો એનો કમ jયાલ
નથી આવતો તમને....? તમાર ગમે તેમ કરIને મુને ઠકાણે પાડવો પડશે....એક જ તો છોકરો છે
આપણો...આપણે એના માટ ઘર તો નથી  ૂકI જવાના...Nવાટ, ર તો નોકરI છે Oયાં ુધી... !!પછI
nુ.ં ..?? ાં રહInુ ં આપણે...?? ાં રહશે એ...?? કદI િવચાર કય છે તમે..?? ને હવે તમને
રટાયર થવાને વાર પણ ાં છે ....?! દવસો તો પાણીની માફક વહI રCા છે ....હવે હાથ પર હાથ
ધય બેસી રહશો તો ર/તે રઝળવાનો વારો આવશે....ુ ં તો આગળ િવચારI પણ નથી શકતી....!'
રા=ે મુનો િવચાર કરતાં કરતાં, મુની બાનો િવચાર કરતાં કરતાં હરભાઇને ઘ ન
આવી..આમે ય ઘ *વાસી પGીઓની માફક કોઈ ુર દ શ ઉડI ગઈ હતી....
ઘડયાળમાં મધરાતના બેના ટકોરા પડxા...પલંગ નીચે  ૂકલ તાંબાના લોટામાંથી
ું
હરભાઇએ બે ટં ૂ પાણી પી1ુ...
ં શરIરમાં જરા અુખ $Wુ ં લાગ ુ ં હ...પરસે
વે શરIર તરબોળ થઈ
ગEુ.ં ...એઓ ગાય=ી મં= બોલવા લા{યા....ઓ..મ Mુભ,વઃ /વઃ.......
- કમ આ$ આમ થાય છે .....?? મં= ;હ<એથી યં=વત રટાતો હતો.... પણ મન કંઈક ુું
ું
જ િવચાર ુ ં હ...
- કમ આ$ આમ થાય છે ?? મુને કઈ રIતે ઠકાણે પાડવો એની 3ચUા વીસરI હરભાઇ
પોતાની ત3બયત િવશે િવચારવા લા{યા... છાતીમાં સણકા મારI રCા હતા.. 'ણે દય િનચોવાય
ું
ર5ું હ...
- મુની બાને જગાtુ...?!
એમણે મુની બા તરફ નજર કરI..
- ના, એની ઘ શા માટ અમ/તી બગાડવી...!?
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- ઓ ઓ ઓ....હ.....!!! હરભાઇએ પથારIમાંથી ઉભા થવાની કોિશશ કરI...પણ પીડાથી
હકારો નીકળI ગયો...
- આ તો આમ જ મરI જવાશે...
એમને મોતનો િવચાર એક વાર આવી ગયો...
- ઓ ઓ ઓ હ.......!! મારા મુ ુ ં nુ ં થશે....?
હરભાઇ કોકtું વળI ગયા.... કપડાં પરસેવે ર બઝેબ થઈ ગયા....
- nુ ં આ એટક તો નથી....હાટ, એટક ...!!
- તો......!!??
- હર ....એ.....એ!! રા આ આ આ .....મ.....!!
છે ક મળ/ક હરભાઇની ખ મળI. સવાર છના ટકોર ઊઠI જનારા હરભાઇને શાંતાબેને
સાત વા{યે ઉઠાડxા, 'કમ આ$ કંઈ બુ યા....!!'
- ઓ......ઓ......હ....હરભાઇને રાતની પીડા યાદ આવી. શરIર કળ ુ ં હોય એમ લા{Eુ...એ
ં
હળવેક થી બોvયા, 'રા=ે ઘ મોડથી આવી હતી....!!'
'આ$ મુનો િશGકનો ઇTટ:E ૂ, છે ....!' મુની બાએ હરભાઇને ચાનો કપ આપતા ક5ુ,ં 'મુ
તો હુ ઘે છે . ઇTટ:E ૂ, આપવા જવાની પણ એ તો ના પાડ છે . એ પણ nુ ં કર ...!!'
'હં....!' હરભાઇએ ચાનો ટં ૂ ભરતા ક5ુ.ં
'/ૂલના િશGકુ ં તો એ ભયો પણ નથી...કહતો હતો ક બી એડ થયેલ હોય તો પણ
નોકરI માટ બે-અઢI લાખ _િપયા તો ઉપરથી આપવા પડ /ૂલના `/ટIઓને....!!ને િશGણ
અિધકારIને ખવડાવવા પડ... !!'
'જમાનો બુ ખરાબ છે ...' હરભાઇએ ચાનો કપ % ૂરો કરતા ક5ુ,ં 'ુ ં મુ માટ બુ જ જલદI
કંઈક :યવ/થા કરIશ...એને સમ'વ$...મારI સાથે તો એ વાત પણ ાં વધાર કર છે ...?'
'બે- અઢI વરસ થઈ ગયા ઘર બેઠાં....! તમે કCા રાખો છો પણ કરતાં કંઈ નથી....એ તો
કહતો છે ક એના કરતા તો ભયો જ ન હોત તો સાFું...!! ક ક રGા ક એWુ ં ચલાવીને કમાણી તો
કરI શકતે...'
ુ ં ચેની લાગતી હતી...
હરભાઇ મૌન જ રCા...શરIર કળ ુ ં હ...બે
- રાતના એટકની વાત મુની બાને ક_ં ક ન ક_ં...હરભાઇ અવઢવમાં જ રCા...
/નાનાદથી પરવારI હરભાઇ *ાથ,ના માટ બેઠાઃ વુદવ ુત ્ દ વ.્ ........
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*

*

*

*

*

*

*

*

દવસો તો પાણીના *વાહની $મ પસાર થયા...મુની બેકારI કાયમ રહI ને હરભાઇની
બેચેની વધતી જતી હતી...
- એમનો /વભાવ એઓ કમ બદલી શક....!! આટલા વરસોથી પાળI રહલ પોતાના તને
તે એ કમ કરIને તોડ....?
એમાં એમની ત3બયત અચાનક ઑફસમાં હતાને જ બગડI...! પોતાની પીડા એ લાખ
કોિશશ કરવા છતાં ય પાવી ન શા. સહકમ,ચારIઓ ઑફસની [પમાં જ એમના કહવાથી
એમને ઘર ઉતારI ગયા..
'nુ ં થEુ.ં ...??' શાતાંબેન 3ચUતામાં પડI ગયા.
'કંઈ નથી થEુ.ં ..!!' હરભાઇ માંડ બોvયા, ' ુ ં જરા મસાલાવાળI ચા બનાવ... ! આ તો રા=ે
બરાબર ઘ નથી આવતી એટલે...!!' હરભાઇએ વાત ઉડાવી પથારIમાં પડ ુ ં  ૂુ...
ં
પીડાથી હરભાઇ  ૂટI રCા હતા... પણ મનમાં તો આનંદ છવાયો હતોઃ હવે તો મોત આવે
તો

સા_ં !!! મંગલ મંદર ખોલો ...દયામય... મંગલ મંદર ખોલો...!!!! હવે gિતમ *વાસની

તૈયારI થઈ ુકI છે ....!!
'સાંભળો છો....?' ચાનો કપ અને બામની બાટલી લઈ શાંતાબેન પલંગ પર બેઠાં, 'લો, ચા
પી લો...પછI બામ લગાવી આ%ુ.ં .. કોણ 'ણે મુ પણ સવારનો ાં ગયો છે ...!? દાકતરને
બોલાવી.......'
'ના....ના..... એWુ ં કંઈ જ_રI નથી...' હરભાઇ પીડા દબાવી બોvયા...રકાબીમાં ઠાર લ ચા
પીતા ન ફાવતા સીધી કપમાંથી જ ચા પીવી પડI.../વગતઃ બબડxા...દાNતર આવશે ને નકામી
દવાઓ આપશે ને આ જUદગીનો ભાર વધારશે.... આ જUદગી હવે :યથ, લંબાવવી નથી....!! એમણે
ગમે તેમ કરI શાંતાબેનને દાNતર ન બોલાવવા માટ મનાવી લીધા...
ત3બયત વ1ુ બગડવા છતાં હરભાઇને gદર gદર આનંદ થતો હતો...શરIર કળ ુ ં હ ુ ં
ુ ં Oૃ Eુ તો મહાપવ, છે ... એક સનાતન યા=ા...જTમથી શ_ કર લ દર ક
પણ મનtું મરક ુ ં હ...
*વાસ Oૃ Eુની સમીપે જઈને % ૂણ,તાને પામે. છે .... કટsું [:યા એ અગOયુ ં ાં છે ....?? કW ુ ં
[:યા એ અગOયુ ં છે ....!! અને પોતે પોતાની રIતે [:યા...*મા3ણકતાના માગ ચાvયા.. આ
*વાસ

કડI એમણે પોતે કંડારI હતી...!! ઘqુ ં [વી લી1ુ ં પોતાની રIતે...!! હવે ભલે આવુ ં

Oૃ Eુ....!!
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'જો બેટા...' એક સાં$ નોકરI પરથી ઘર આ:યા બાદ હરભાઇએ મુને પોતાની પાસે
બેસાડxો, 'તારા માટ ુ ં :યવ/થા કરI રCો ં કોઈ સારI નોકરI માટ...!! થોડાં દવસોમાં જ ખબર
પડI જશે...! તને મારા /વભાવની તો ખબર છે ....એ કારણે આપણે અને ખાસ કરIને તાર ઘqુ ં
સહન કરWુ ં પડુ.ં .. પણ જો દIકરા, પૈસા-સંપિ એ કંઈ બ1ુ ં જ નથી ..સવ,/વ નથી...! અને તારા
માટ ુ ં કંઈ વધાર  ૂકI પણ નથી જવાનો....' હરભાઇની ખ ભરાઈ આવી અને એમનો અવાજ
ભીનો થઈ ગયો...એ કંઈ વ1ુ બોલી ન શા...
મુ િવચારતો થઈ ગયો... િપતા[ને થુ ં ુઃખ સમ[ ન શક એટલો એ નાદાન ન હતો...
િપતા[ની ત3બયતની એને પણ 3ચUતા થતી હતી...બાએ પણ એને એ માટ વાત કરI
હતી... િપતાXીને કોઈ સારા દાNતરને બતાવવાુ ં એણે ન I કEુ: િપતા[ આ રIતે તો કદI વાત
કરતા નહોતા....
શહરના સારામાં સારા ગણાતા ડો. દ સાઈની મુએ એપોaટમ|ટ ન I કરI અને [દ કરIને
એ હરભાઇને એમને Oયાં લઈ ગયો. ડો દ સાઈ પણ હરભાઇને ઓળખતા હતા. એમણે હરભાઇને
બરાબર તપા/યા. લડ Eુરન...કાડ¡યો¢ામ... લડ *ેશર...કૉલો/ટIરોલ...!!!
'નિથUગ ુ વરI....!' રપોટ, તપાસી ડૉNટર બોvયા, 'એિથ£ગ ઇસ ઓલરાઇટ એTડ
પરફNટ!! Eુ આર એબસોvEુટલી નૉમ,લ... હમો{લો3બન સહજ બોડ, ર પર છે ...બટ ઇટ ઇસ નોટ એ
કોઝ....! તમને કોઈ વાંધો નથી.... ¤જોય યૌર સેvફ... ખાઓ પીઓ ને Hુશ રહો..!!' હસતા હસતા
ડો દ સાઈએ હરભાઇને ક5ુ.ં
તો પછI પેલો ુખાવો...!! પણ હરભાઇ કંઈ બોલી ન શા...
'પણ ડૉNટર...!' મુથી ન રહવાEુ,ં 'િપતા[ને એકવાર બુ ગભરાટ થઈ આ:યો હતો...!!
ું
ઓફસે જ છાતીમાં ુઃખી આ:Eુ ં હ...ગભરાટ
થઈ આ:યો હતો...!!'
'તે કદાચ ગે/`Iક પેઇન હશે...કોઈ વાર ગેસને કારણે એWુ ં જ પેઇન થાય...કદાચ, મ/ુલર
પેઇન પણ હોય શક ...કોઈ વજન ચકI લી1ુ ં હોય ને મસvસ ખ|ચાય ગયેલ હોય Oયાર ખબર ન
પડ પણ પાછળથી ાર ક અચાનક ુખાવો થાય...એમનો ઇસી[...ઇક[ નૉમ,લ છે ...હાટ, ઇસ
પરફNટ....! બીપી નૉમ,લ છે ....માટ 3ચUતા કરવા $Wુ ં કંઈ નથી...આ થોડI દવા લખી આ%ુ ં
ં...ખાસ તો િવટાિમન જ છે ... ફરસની ટ બલેટ ્ છે ....ને બી કો;પલેG છે ....અને એક ડાય$¥/ટવ
છે ... આમ જોવા 'વ તો એની પણ ખાસ જ_ર તો નથી પણ Eુ સી...!! અમે રCા ડૉNટર એટલે
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કંઈક તો લખી આપWુ ં જ પડ...!!' િ*¥/કoસન લખતા લખતા ડો. દ સાઈ હસીને બોvયા, 'નહતર
પછI ડૉNટરની વેvE ૂ શી રહ...સમ[ ગયાને તમો...?'
'ુ ં તને કહતો ન હતો...?!' હસવાનો અ3ભનય કરતા હરભાઇએ મુને ક5ુ,ં 'મને નખમાંય
રોગ નથી...!'
પરં ,ુ એઓ gદર gદર સહમી ગયા...સળગી રહલા _ની માફક એ gદર gદર સળગી
ઊઠxા...એમને કોઈ જ રોગ ન હોવાને કારણે આનંદ થવાને બદલે ુઃખના દાવાનળમાં સળગી
રCા હરભાઇ...!!
- ઓ ઓ હ...!! આ nુ ં કરવા બેઠો છે  ુ ં ઓ.. *Mુ....!!
હરભાઇ કંઈ સમ[ શકતા ન હતા..
બુ ચે ચે ઊડતા હતા અ....ને ડો. દ સાઇએ એમના િનદાન મારફતે એમને ભ<ય ભેગાં
પટકI દIધા....!!
- કટsુય
ં િવચારI દI1ુ ં હ ુ ં એમણે....?!
- પોતે *Mુને oયારા થઈ જશે...ચાsુ નોકરIએ મરણ થાય તો ખાતાના િનયમાુસાર મુને
ઇTકમ ટ G ડપાટ, મ|ટમાં જ નોકરI મળI 'ય....!!
- મુની બેકારI ટળે અને પોતાુ ં [:Eુ ં ફળે ....પણ...
- ઓહ *Mુ....!!  ુ ં પણ ખરો છે ....!!!
- હાય ર .....નસીબ....!! ન માંગે દોડ ુ ં આવે...ન િવZાસે કદI રહ$....!!
*

*

*

*

*

*

*

*

'જો...તોઓ....ઓ.... મુ.....!!' મુની બા શાંતાબેને મુને ઊઠાડxો, 'તારા િપતા[ને કંઈ
થEુ ં ક nુ.ં ...!!! કટsુય
ં ઊઠાડxા પણ જોને.... !!'
મુ ઝબકIને 'ગી ગયો...બાના અવાજની કંપારI મુને પણ ¦ુ'વી ગઈ...
એ ઝડપથી િપતા[ની પથારI પાસે ગયો...એમને ઢંઢોuયા...જગાડxા....§ ૂમો પાડI...પણ
િપતા[ુ ં િન¨ેત શરIર તે કંઈ જવાબ આપે...?!
મોટ થી પોક ુકાઈ ગઈ મુથી, 'િપ...તા....આ......આ

[........!!!'

હરભાઇ હરના મારગે ચાલી નીકuયા હતા..ફમી3લ ડૉNટરને બોલા:યાં કંઈ નથી....હાટ,
બેસી ગEુ ં હોય એમ લાગે....!! ાર ક ઘમાં જ એWુ ં થાય.....!!!
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સગા-વહાલા,

/ટાફ

િમ=ો,

વેપારIઓ..ચાટ, ડ

એકાઉTટTટ....ટ G

કTસલટTટ

>મશાનયા=ા...સહનાMુિતના શ દો....Pયાકમ,....બારુ-ં તેરુ.ં ..બેસqુ.ં .. મુએ ભાર હ]યે પતા:Eુ.ં ..
'જો મુ....! તારા ફાધર ઇTકમ ટ G ડપાટ, મ|ટમાં એક *મા3ણક સંિનiઠ એ;oલોઇ હતા...'
હરભાઇના ઊપરI અિધકારI %ુરોહત સાહબ એમના સાથી કમ,ચારIઓ સાથે ખરખર આ:યા હતા,
'આજના ક3ળEુગમાં એમના $વા ઑને/ટ રહW ુ ં એ પાણીમાં tૂબકI મારI કોરા રહવા $Wુ ં કામ
ું
હ...પણ
એ કોરા જ રCા..!! એઓ અજોડ હતા....!! બેજોડ હતા....!!' %ુરોહત સાહબે હરભાઇના
વખાણ કરતાં ક5ુ,ં 'એમના આમ અચાનક ચાvયા જવાથી તમારા ુુંબ પર પણ ુ>કલીઓ આવી
પડI...તારI પાસે પણ કંઈ કામ નથી...અમારI િસ;પથી તમારI સાથે જ છે ...જો, આ અમારા
Eુિનયનનો શોકદશ,ક ઠરાવ છે ... અને આ અમારા ડપાટ, મ|ટમાં તારI જોબ માટ ની એ©oલકશન
છે ....' %ુરોહત સાહબે ટાઇપ કર લ =ણ કાગળો ફાઈલમાંથી કાઢI મુને આoયા, 'અહU તારI
િસ{નેચર કર....!! િનયમ ુજબ અને Eુિનયનની સાથે થયેલ સમૂતી *માણે તને અમારા
ડપાટ, મ|ટમાં જોબ મળI જવી જોઇએ....આઇ વીલ `ાય માય બે/ટ ફોર Eુ...'
અ....ને

/વગ,/થ િપતાની પચીસ વરસની સંિનiઠ સેવાને !યાનમાં લઈ િનયમાુસાર

ઇTટ:Eમ
ૂ, ાં સફળ થવાની શરતે મુને ઇTકમ ટ G ડપાટ, મ|ટમાં નોકરI મળI ગઈ...
દવસો પસાર થતાં ુઃખ નામક ઝેરI રસાયણની સાંªતા ઓછI થતી 'ય છે ... ઘટતી 'ય
છે ... ઇTટ:Eમ
ૂ, ાં મુ સફળ થઈ ગયો...%ુરોહત સાહબની સહાુM ૂિત પણ કામ આવી..ને મુ
કાયમી બની ગયો ઇTકમ ટ G ડપાટ, મ|ટમાં... ફાઇલોના ઢગલામાં ઘેરાયો....
'અર ...!! મુભાઇ...!!' રોયલ કિમ/ટનો સેvસમેન એમના ઇTકમ ટ Gના કામે ઓફસે આ:યો
હતો... 'કમ છો...!!? તમે તો હરભાઇ સાહબના છોકરાને....??'
'હા....!!' ફાઇલોના કાગળોમાંથી નજર હટાવી મુએ એના તરફ નજર કરI....
'બુ જ સારા હતા હરભાઇ...!! એમના $વા ઓફસર કોઈ ન મળે આજના જમાનામાં...!!
હંમેશ સાચી જ સલાહ આપતા...અમારા શેઠ મહશભાઇનો lચ
ં ૂ વાયેલ ગયેલ કસ એમણે જ
ુ ં ....??!!'
ઊકvયો હતો...એમને તો હાઈ બીપી હને
'ના...!!' મુએ સા¨ય, % ૂછ«ુ,ં 'કમ % ૂછWુ ં પડુ.ં ..?'
'એ...તો એમણે અમારા મેડકલ /ટોર પરથી છએક મહના પહલાં હાઈ બીપી માટ ગોળIઓ
લીધી હતી...! એ તો િ*¥/કoશન પણ M ૂલી ગયેલ...અર ...!! દવાુ ં નામ પણ એમને ખાસ યાદ
ું
નહો...મ|
જ એમને ગોળIઓ આપેલ એટલે બરાબર યાદ રહI ગEુ ં છે મને...!!'
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'એ...એ...એ.........મ...!!'

મુના આ¨ય,નો lુણાકાર થતો હતો, 'િપતા[એ કદાચ...કોઈ

બી' માટ ........!!'
'બની શક....પણ 3બલ તો એમણે એમના નામુ ં જ બનાવેલ...!! રસીદ મ| જ ફાડલ....!
મહશભાઇએ તો એના પૈસા લેવા ચોjખી ના જ પાડલ...પણ હરભાઇ એમ શાના માને...? નવ
પા લીધેલ....મ| દશ આપવા કહલ તો એમણે ના કહલ... =ણ મહના ચાલે એટલી ગોળIઓ
લીધી હતી...તમારI ઘર કદાચ બચી પણ હશે....!!'
િવચારતો થઈ ગયો મુ....
- હાઈ લડ *ેસર ....??!! િપતા[ને....હાઈ બીપી....??!!
- ડો. દ સાઈએ તો છાતી ઠોકIને ક5ું હ:ુ ં કંઈ નથી....
- તો પછI દવા...હાઈ બી....પીની...?? =ણ મહના ચાલે એટલી....એWુ ં હોય તો બા તો
વાત કર જને...?? િપતા[ બાને તો દર ક વાત કર જ.....ને બાએ મને તો એ વાત કરI જ હોય....
- હાઈ બીપી.....!!
- હાઈ બીપી.... હાઈ લડ *ેસર મટાડવાની દવા....!!
- એ દવા *ેશર ઓં કર .... લડ *ેસર ઘટાડ...*ેસર લો કર ....!!
- =ણેક મહના ચાલે એટલી ગોળIઓ....નવ પા...નેW ુ ં ગોળIઓ....!!
- સારો માણસ આટલી ગોળIઓ એક સામટI ગળે ...તો

લડ *ેસર એકદમ લો થઈ

'ય...ઓં થઈ 'ય....ઘટI 'ય...અને હાટ, બેસી 'ય....!! કોઈને કંઈ ખબર ય ન પડ...!! કંઈક
સમીકરણો મંડતા હતા મુના મનમાં ને આપોઆપ ઉકલાતા હતા....
- ઓહ.....!! તો િપતા[એ..
સમ[ ગયો મુ....િપતા[એ ક5ું હ:ુ ં ુ ં તારા માટ કંઈક :યવ/થા ક_ં ં....
- આવી :યવ/થા કરI તમે માર .... માટ .....??
- ઓ.........હ...........!! િપ.....તા........[.....!!!!
મુની ખ આુઓથી
ં
છલકાય ગઈ.....િપતા[નો *ેમાળ ચહરો મનદપ,ણ પર
*િત3બU3બત થઈ ગયો.....tૂસક tૂસક રડxો છે મુ....હુ ુધી રડતો જ રCો છે ... રડતો જ રCો
છે .... રડતો જ રCો છે .... રડતો જ રCો છે .....
(સમાoત)
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("િપ ૃૃ પા" વાતા, ના પીડIએફ ફોરમેટ માટ અહU ©Nલક કરો. આપના ક;oEુટર પર સાચવો.
િ*Tટ કરો. િમ=ોને ભેટ આપો.)
[polldaddy poll=1128747]
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