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ે (લાસમાં ચક
ે -ઇન થયા.
ધીભાઇ એર ડયાની !લાઇટ એઆઇ ૧૪૪ના %બઝનસ
ુ મોહન ક 0 મકના
ે
એમનો મોટો -.
1લામણા
નામે ઓળખાતો હતો એ અને એની પ7ની સીતા
ુ
ુ 9 %લબટ: ટરનશનલ
ે
ુ
એમને 8વાકના
એરપોટ9 પર <કવા
આ=યા હતા.

 ….!!’ મક
ે  ધીભાઇ સાથે હ>ત?નન
ુ
ે
‘ડ…ડ, ટઇક
કર
કરતાં ક@ુ,ં ‘વી આર વરA
ુ
સોરA…અમે કોઇ તમારA સાથે આવી નથી શકતા…Bુ નો અવર િસDBએશન
..!!!’
‘ડEટ વરA સન…!! તારA મોમ છે ને મારA સાથે…?!’ Gલાન હસીને ધીભાઇ બોHયા.
ે પડતા મક
ે ભાIકુ થઇ ગયો.. ‘હવે મોમ Jાથી
ં
‘ડ…એ…એ….ડ…!’ ધીભાઇને ભટA
આવવાની….?’
ં િવમાનમાં દાખલ થયા.
સ1ન
ુ ે બા…ય….કહA ધીભાઇ જબો
ે મી હHપ

ે (લાસની એરહો>ટસે ધીભાઇના હાથમાથી
ં
‘લટ
Bુ સર….’ %બઝનસ
ે
K ે લઇ ઓવર હડ
 લગજ
ે >ટોરજમા

ં <કA
ુ …
હળવકથી
હડબગ
 કર
 …!’ ધીભાઇએ હસીને ક@ુ,ં ‘Lદર ઘણો જ કમતી સામાન છે !’
‘ટઇક
 બોલી.
‘આઇ વીલ..’ હસીને એરહો>ટસ
ે NHBુ OPસ પર વાદળA કોટન શટ9 અને NHBુ Nલઝર
ે
ધીભાઇએ %લવાઇઝના નવી
  હQ ું તે Nલઝર
ે

ે સESBુ.
પહરલ
કાઢA એરહો>ટસન
ં
ે
ે પર ગોઠવાયા.
બોડTગ કાડ9 પર િસટ નબર
ફરA તપાસી એ પોતાની પહોળA લધર
ચર
 ઓફ થવાને હVુ દોઢક
 કલાકની વાર હતી.
ટઇક
‘Wુ Bુ નીડ એનીિથગ સર…?’
ે -ર>ટ
 -શ
ુ કરA આરામથી બસતા
ે
ં ધીભાઇએ Yખો બધ
ં કરA…
‘નોટ નાઉ…’ બક
ુ 9 <બઇનો
ું
ે
અઢાર કલાકનો Zવાસ હતોઃ 8વાકથી
….વાયા પરસ
….

ં ય વખતથી દશ
 જવા8ું િવચારતા હતા…!! કાતા
ં સાથે…
-કટલા
-અને આ0…??
ં તો સાથે જ છે ને….??
-આ0 પણ કાતા
-અ\>થ >વપે…!!
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ં …..!!! એમનાથી ઑવરહડ
 >ટોરજ
 તરફ એક નજર થઇ ગઇ. એમાં <કલ
ુ 
-ઓહ…..કાતા
ે
ે
ં હતી…કાતા
ં …!!!અ\>થ >વપે…!! ઓમ શાિત
ં …ઓમ…લખલ
ે સરસ રAતે
સGસોનાઇટ
બગમા
ે કરલ
 બો^માં સમાઇ હતી કાતા
ં …!!
પક
ં
ં સાથે દશમા

ં ચારધામની
એક િનઃ_ાસ નખાય
ગયો એમનાથી… જIું હQ ું તો કાતા
યા.ાએ..એની

ખાસ

ઇDછા

ુ
હતી..`િનયાના

ઘણા


દશો

ફરA

લીધા

હતા…આaું

ે
ુ

ં સમયથી દશ
 જવાBું PહોQ.ું
અમરકા
…Bરોપ
….ઓ>b%લયા
…આcકા…બસ, ઘણા લાબા
ે
ે
 ં અહ Bએસ
ુ
ધીભાઇ આજથી બતાલીસ
- તતાલીસ
વરસ પહલા
આ=યા હતા અને
આ0 એઓ છાસઠના થયા.

ં સમય થઇ ગયો…??!!
લાબો
-કટલો
ુ
છાસઠ વરસની ઉમર એમના શરAર પરથી લાગતી Pહોતી..એકવWું પોણા છ dટ8ું e>ત
ું
કદ….એમણે શરAરને બરાબર fળ=Bું હQ…બસ,
એક ચgમા હતા…નખમાં ય રોગ Pહોતો…
ં પચાસના લાગતા હતા..
હા, વાળ જર ઓછા થઇ ગયા હતા… પણ માડ


ે અવાજ પીએ િસ>ટમમાં
‘વી આર ર ડA hુ ટઇક
ઓફ….’ પાઇલટ કSટન
િસPહાનો ઘરો
ું
ે ….!!’
ijયો
, ‘Sલીસ ફાસન યોર સીટ બHટ
ં !! ધીભાઇ >વગત બબડkા….સીટ બHટ
ે બાધી
ં બક
ે ર>ટ
 એમણે
-હયર વી ગો કાતા
યથા >થાને ગોઠ=Bુ.ં
ે પરથી ધીમથી
ે બક
ે -અપ થBુ…
ં રનવે પર ગોઠવાBુ,ં દોડ લગાવી
જGબો િવમાન ટરમક
ં .થોડાં સમયમાં તો .ીસ-બ.ીસ હfર mટની િનધારAત
પલકવારમાં હવામાં અlધર થBુ…
9
ં
nચાઈએ પહEચી ગBુ…
ે
સીટ બHટની
સાઇન ઑફ થઇ.
 એમની પાસે આવી, ‘વોટ વીલ Bુ લાઇક hુ pqક….??’
ચપળ એર હો>ટસ
ે લબલ
ે
‘Nલક
ઓન ધી રો(સ…!!!’
ે લબલ
ે
ચળકતા r>ટલ sલાસમાં આઇસ tુબ ભરA, Nલક
u=હ>કAથી sલાસ ભરA એર
 બીfં Zવાસીઓની સરભરામાં પરોવાઈ…
હો>ટસ
ુ
ુ

u=હ>કAનો vટું eસતા
eસતા
ધીરથી
ગળા નીચે ઉતારA ધીભાઇએ આVુ-બાVુ સહ
Zવાસીઓ તરફ નજર કરA.
 
ં પાસે હતા..!! છતાં પણ fણે પોત પોતના કોચલામાં -રાયલ
ુ
ે હતા…
-સ1ુ કટકટલા
ટોળામાં fણે સ1ુ એકલવાયા…!!! અને હવે તો ધીભાઇ પણ સાવ એકલવાયા જ થઇ ગયા
ે મહના પહલા
 ં મlયરાિ.એ કાતાન
ં
ે અચાનક હાટ9-એટક
 આ=યો. પોતે તો ભર
હતાને ?? નવક
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ું એમને વરદાન હQ.ું કાતાએ
ં
ે
ં
nઘમાં હતા…િનwાદવી8
0મ તમ
કરAને ઢઢોxયા
.
ં િમિનટમાં તો એGNBલસ
ુ ં આવી ગઇ….પણ કાતા8
ં
ું yદય બેfsયા…નાઇન વન વન….પાચ
ુ ગBુ.ં ઇએમએસ વાળાએ વાળાએ જપ
ં આSયો…શોક આSયો
.ણ િમિનટ માટ ધબકવા8ું eકA

ં ુ પરQ,ું કાતા
ં ફરA ધબ(તી ન થઇ… ફફસામા
ં પાણી ભરાય
ને..yદય ફરA ધબકવા તો માડz

ં વળA મગજને લોહA ન મળતાં મગજમાં (લોટ થઇ ગયો…ફફસાએ
ગBુ…
જવાબ આપી

 9 - લાઇફ સપ{ટ પર <કA
ુ દવાઇ

ુ 9
 ં કોમા આવે એ
દAધો…ર\>પરટર
…જદગીમાં -ણિવરામ
પહલા
ં .દશ દવસ બાદ િનયણ
ે
7યાર ધીભાઇએ f|Bુ…
હતો.
9 લવાનો
ં .??
-}ું કરIુ…
ં
પણ કાતાએ
એ Z~ જ ઉભો ન થવા દAધો..
ુ
ે… .
પોતે જ હરના મારગે ચાલી નીકળA….ધીભાઇને સાવ એકલા <કAન
ે
ં પાસે બસી
ે રહતા
 એ આશામાં ક Jારક
 તો
દશ દવસ એ બહોશ
રહA..ધીભાઇ કાતા
Yખ ખોલે….કક બોલે…એની આખરA ઇDછા કહ….પણ…!!!
ં

ં ચારધામની યા.ા
કાતા
ધાિમક હતી. એની ખાસ ઈDછા હતી ક એક વાર દશમા
ં ન હQ.ું મદરોની
ં
ં લાબી
ં લાઇનો…મદ
ં રોની ગદકA
ં …ઘરA
ે
કરવી…ધીભાઇને એIું પસદ
લાબી
ં
ં ન હતા.
વળતા પડાઓ
…ખોટા ખોટા gલોક બોલતાં ાણો….એમને પસદ
ં ,ુ ધમની
એઓ ના\>તક Pહોતા…પરQ
9 એમની =યાયા સાવ અલગ હતી….
ં
માનવ ધમ9 !! ધમ9 માટ મદરના
પગિથયા ચઢવા જરA Pહોતા એમના માટ ….
ે
ં િસિનયર કિમ>ટથી

 .ીસ વરસની કારકદ ને Lતે
લો’રયાલ કો>મટકમા
શ કરલ
રસચ9


ે 
ે
K તરAક ધીભાઇ રટાયડ
ં સાથે
ડ ડવલપમટના
વાઇસ Zિસડટ
9 થયા. હવે તો બસ કાતા

ુ
આખી `િનયા
ફરવી એવા એઓના અરમાન હતા. રટાયડ9 થયાના બીf અઠવાડયે તો .ણ
ુ ુ ં જ મVર
ુ
ું
ુ ે કઈ
ં V`
ં ુ
આઠવાડયાની ઝ-દરયાઇ <સાફરAએ
જવા8ું નA જ હQ…પણ
Zન
ં >વગના
હQ.ું કાતા
9 કદA ય પાછા ન ફરનારા Zવાસે ચાલી નીકળA એકલી…િધભાઇને એકલા
ુ
ે… !
<કAન
ુ હતા…મોહન - મક
ે ક 0 PBુ જસ ખાતે ફાઇઝર ફામા>BટકHસમા
ં
ધીભાઇને બે -.ો
9 ુ
 ઓફ ધ ડપાટમટ
 ફોિનયા ખાતે
(લનીકલ bાયHસનો હડ
9  હતો…jયાર નાનો નીક ક%લ
 ડવલપમટનો


ે
K હતો… બન
ં ે પરણીને ઠરA-ઠામ થઇ ગયા હતાઃ
માઇrોસો!ટમાં Zોડ(ટ
Zિસડટ
ે સીતાને અને નીક ઇટા%લયન છોકરA મારયાને….!! બનન
ં ે ે ધીભાઇ aબ
ુ જ ભણા=યા
મક
ં ે પોતાના આ%લશાન ઘરો હતા…બાળકો હતા…કાતાના
ં
ં ેએ
હતા… બના
અવસાન બાદ બન

ં .અર …!! મારયાએ તો ઘણો જ આહ
િધભાઇને. એઓના ઘર આવી સાથે રહવા
ક@ુ…
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કય{… પણ ધીભાઇએ સ1ન
ુ ે નતાથી ના પાડA અને પોતે એકલા જ Oવવા8ુ નA કBુ.
એઓ માનતા હતા: શઆતમાં તો સ1ન
ુ ે સાું લાગે પણ સમય જતા પોતાનાનો પણ >વજનને
ુ રહAને વ?ુ
ં ….અિત િનકટતા આકરA લાગે…નડતર લાગે…. એના કરતાં `ર
બોજ લાગવા માડ
ે પામવો જ સારો….!!! પૈસાનો તો એમને કોઇ સવાલ જ Pહોતો…રટાયડ9 થયા 7યાર પણ
Zમ

ં પણ એમણે સાં રોકાણ કરલ

સારા એવા પૈસા મxયા….>ટોક ઓSશન….>ટોક માકટમા
ું
ે
ુ
હQ….પPશન
અને સોિશયલ િસtરટAના
પણ પૈસા આવતા હતા…. છોકરાઓને તો એમના
ુ કમાતા હતા !!
પૈસાની કોઇ જર Pહોતી… એઓ પોતે જ aબ
ં
કાતાના
>વગવાસ
પછAના શઆતના દવસો તો ઝડપથી પસાર થયા. પણ પછA ધીર
9
ુ 0વો લાગતો….
ધીર ધીભાઇને એકલતા સતાવવા લાગી. પળ કલાક 0વી અને દવસ Bગ
ે
K ઓફ આર
 ં aબ
ુ જ ZI
ૃ હતા. પોતાના કામને કારણે- વાઇસ Zિસડટ
થોડાં સમય પહલા
ડAના

કારણે…દવસની

ે
બ.ણ

તો

િમટગો

હોય….બસો

અઢAસો

ડ

ે …િવડયો
ઇમઇલ

ં વાર તો હ(વાટર

ં - પરસના
ે
ં
ં ….વરસમાં ચાર-પાચ
Yટા થતા! દર વખતે કાતા
કોPફરસ
9 cાસ
તો સાથે જ હોય….!!પણ હવે એઓ સાવ એકલા થઇ ગયા હતા..
ે 
ં ુ
િનયિમત કસરત, યોગાસન, Zાણાયમ - મડટશન
મારફતે તન-મન ત`ર>ત
રાBું
ં િવના fણે હવે બ?ું ય નકા<ું હQ…એના
ું
ું
હQ.ું પણ કાતા
સરળ સહવાસ િવના એઓ <ઝરાતા
,
ું
ં છહ
ે દઇ ગઇ…!! આવી અસીમ
<ઝાતા
, અકળાતા છટપટતા હતા… ખર સમયે જ કાતા

ે Pહોતી…!! પોતાના -ુ.ો સાથે રહવા

એકલતા આમ વઢારવી
પડશે એવી કHપના તો >વSનય
ું
ુ , ટરનટથી
ે
ં સાવ છતરA
ે
જIું PહોQ…ટAવી,
કોGSBટર
પણ સમય કપાતો Pહોતો…કાતા
ગઇ
હતી…એના િવના Oવન fણે એક સf લાગતી હતી…OવIું આકં લાગQ ું હQ ું !!!
ુ
ૅ
ે
!લાઇટમાં ડAનર સવ9 થBુ.ં .ડAનર પ7યા બાદ ધીભાઇએ
લપટોપ
ચાુ કBુ…
 ઇમઇલ
ે કરA.. મારયાની ઇમઇલ
ે
ુ
ુ રોજ એકાદ ઇમઇલ
ે
ચક
હતી… મારયા નાની -.વ?
તો કરતી જ!
ે
ે
ં ધીભાઇએ -છ
ુ ું હQ ું ક ડયાથી એના માટ }ું લાવIુ??
ં એણે જવાબ
એને છHલી
ઇમઇલમા
ે
આSયો હતોઃ સરZાઇઝ િમ!!! એના આ જવાબથી ધીભાઇ હસી પડkા…બીO ઇમઇલ
ે ે

ું કPફરમશન
ે
નવસારAથી હોટલ સૌરસના મનજરની
હતી…એમના રઝવશન8
Lગે હતી…
ું
ં
ે આવનાર હતી તનો
ે રO>bશન

ં
<બઇના
સહાર એરપોટ9 પર એરકડશન
કાર એમને લવા
નબર
ુ ં
ે
ં કટલાય

ં વરસોથી એઓ દશ
 ગયા Pહોતા. નવસારAની બાVમા
અને pાયવર8ું નામ હQ..ું છHલા
ે ગામ જલાલાપોર એમ8ુ વતન હQ…7યાં
ું
 ં વચી
ે
આવલ
એમ8ું ઘર હQ..ું 0 વરસો પહલા
ે … એ ઘર જોIું હQ…
ું ગામ જોIું હQ…0
ું
 ં rકટ
 રમલ
ે એ
દAધલ
મહોHલામાં વરસો પહલા
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મહોHલાની ? ૂળ કપાળે ચઢાવવી હતી..!! શJ હોય, બને તો 0 ઘરમાં એમ8ું બાળપણ િવ7Bું
ું
ુ
ં Zથમ ડગ માડkો
ં
ં
હQ…0
ઘરમાં Bવાનીમા
હતો એ ઘરમાં એક ડગ માડવો
હતો….!!
ે
jયાર ધીભાઇએ અમરકા
જવા8ું નA કBુ અને ઘરમાં જણા=Bું 7યાર એમના િપતા
ુ જ નારાજ થયા હતા. એમની માએ તો રડવા8ું ચાુ કરA દA?ુ.ં ધીભાઇ એમ8ું
હરભાઇ aબ
ં
ે
એક8ું એક સતાન
હતા. એઓ એમને આમ અમરકા
મોકલવા રાO જ Pહોતા. ધીભાઇને એમ
ુ તો માની જશે….સમO જશે…!! પરQ ું હરભાઇ ન માPયા તે ન જ માPયા…!!
ક બા-બા-O
ે
ધીભાઇએ માતા-િપતાને અમરકા
બોલાવવા માટ ય ઘણા Zય7નો કયા9. પણ હરભાઇ શાના
ુ પર પ. લખવા8ું ય બધ
ં કરA દA?ું અને
માને…?? પછA તો હરભાઇએ ધીર ધીર -.
ં ુ ક આપણા સબધ
ં આટલે જ થી અટકA fય તો સાં !! તાર અમારA
ધીભાઇને પણ લખી નાB
ં રાખવા હોય તો દશ
 આવીને રહ અમારA સાથે…!!! િપતાએ fણે fકારો જ આપી
સાથે સબધ
દAધો….!!! ધીભાઇ ઘું કરગયા9!! કાલાવાલા કયા9….!! પણ હરભાઇ એક ના બે ન થયા તે
ે
 આવી ન શJા….!! ધીભાઇને મા-બાપને
ન જ થયા અને ધીભાઇ અમરકા
છોડAને દશ
નારાજ કયાનો
9 ઘણો જ વસવસો રહA ગયો હતો…એમાના મા-બાપ8ું ઘડપણ એઓ સાચવી ન
ે -ચાકરA ન કરA શJા….એમની Lિતમ ^ણે એઓ હાજર ન રહA
શJા….એમની સવા
ે
ું
શJા….!!મા-િપતાએ 0 ઘરમાં છHલો
દમ તોડkો એ ઘરમાં જઇને રડIું હQ…!!
માત-િપતાને
ૃ
ં દાન કરA, થાય એIુ તપ9ણ કરIું હQ…
ું
નામે Ilધામમા
ું
ે હળવકથી
ે
ે
ં
<બઇના
છ.પિત િશવાO એરપોટ9 પર Sલન
ઊતBુ…
 .ીન ચનલમાથી
ે (લાસની <સાફરAન
ુ
ે
ધીભાઇ આસાનીથી ક>ટમ (લયર કરA બહાર આવી ગયા… %બઝનસ
ુ
ું
કારણે એમને -રતો
આરામ Gxયો હતો એટલે તરો-તાf લાગતા હતા… <બઇની
મlયરા.ીની
ુ
ં હતી… એરાઇવલની લEજમાં pાઇવર એમના નામ8ું
હવામાં fPBઆરA
મહનાની માદક ઠડક
ે 9 લઇને ઉભો હતો તના
ે તરફ હાથ હલાવી ઇશારો કરA ધીભાઇએ હા>ય કBુ.
Sલકાડ
ુ
ે વરસનો Bવાન
ુ
ે ઇસ
‘ધીભાઇ….??’ pાવયર -Dછ
.ું એ પDચીસક
હતો, ‘માયસHફ
સિતશ. સર!! હાઉ Wુ Bુ Wુ…??’
ે Bુ!!’
‘ફાઇન!! થPક
ં
ે
ધીભાઇના હાથમાથી
બગની
bોલી સિતશે પોતે લઇ લીધી, ‘હાઉ વોઝ યોર
!લાઇટ…?’
ે iડ
ુ …!’ ધીભાઇએ હસીને ક@ુ,ં ‘સિતશ, મને iજરાતી
ુ
‘વરA
આવડ છે અને આપણે
ુ
ં જ વાત કરA}ુ…
ં .’
iજરાતીમા
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 કલાકમાં નવસારA પહEચી
‘ઓક…..!!’ હસી પડતાં સિતશ બોHયો, ‘આપણે ચારક
ે
ુ
જઇ}ુ.ં . તમો આરામ કરજો… તમાર તો આ7યાર અમરકાના
ટાઇમ <જબ
દવસ ચાલે છે ..
બરાબરને…??’
‘હં !!!’
ુ
સિતશે =હાઇટ 1ડાઇ
સોનાટાનો પાછળનો દરવાજો સકાઇથી
ખોHયો..ધીભાઇએ
ું
િવચાBુ: નાઇસ કાર….!!!
ુ
ં િમનરલ વોટરની એક બોટલ કાઢA. પાછળ
સિતશે સામાન ડકમાં ગોઠ=યો.. લરમાથી
ે બોટલ હોHડરમાં ગોઠવી…
આવલ
ં ?’
‘નીકળA}ુ…
‘યસ….સ..િત…શ…!!’ ધીભાઇ હસીને બોHયા..
ે
ં
‘ર>તે એક-બે ચકપો
ટ આવશે…પાસપોટ9 તૈયાર રાખશો…ઉપર8ું બીVુ ં બ?ું 1ુ ં સભાળA
ં
લઇશ….એમનો ભાવ નA જ છે …પાસપોટ9 દAઠ પાચસો
….!!’
ં
‘પાચસો
…??’
ં …!!’
‘હા, પો%લસને આપવા પડ….લાચ
ં
ં
 ે….!!’
ધીભાઇ હસી પડkા…. ‘પો%લસને પાચસોનો
ચાદલો
કરવાનો એમ કહન
ું
ે પરાને પસાર કરA સોનાટા હાઇવે નબર
ં
<બઇના
LધરA
Yઠ પર આવી ગઇ.. ર>તામાં
 સવાર તો નવસારA પહEચી ગયા. હોટલ સૌરસનો મ પણ સરસ
કોઇ તકલીફ ન પડA…વહલી
ે -ઇન થયા પછA મનજર
ે ે
હતો…ચક
પણ બ આવીને મળA ગયો…
ં
શાવર લઇ ધીભાઇ હળવા થયા..મ સિવસથી કોફA મગાવી
કોફA પીધી…કફનીુ
 એ નીચે ફૉઇઅરમાં ગયા.
¡રવાલ
પહરA
ુ મોિન£ગ સર…!!’ મનજર
ે ે  હસીને ક@ુ,ં ‘Bુ }Hડ
ુ ટઇક
 ર>ટ
 …!!!’
‘iડ
ે થોડA િવગતો મળવવી
ે
‘ઇ¤સ ઓક…!! આઇ એમ ફાઇન….!! માર તમારA પાસથી
છે …
ં
માર અહ ખાસ કોઇ રલેટ=સ, સગા-સબધી
નથી…ને માર થોડાં કામો =ય=>થત રAતે
 ઓપન ટકટ…!!!માર 0 કઇ
ં કરIું છે તે
પતાવવાના છે .. સમયનો સવાલ નથી. આઇ હવ
=ય=>થત કરIું છે …..!!’
‘0મક…??’
ૃ
‘એક તો માર હર¥ાર જIું છે ….અ\>થ િવસ¦ન માટ …બીVુ,ં માર થોડાં Ilધામોની
ુ
ે છે ..!! 7યારબાદ, જો મન થાય તો દશમા

ં ફરAશ….!!’ સહજ
 અટકAને એ બોHયા,
<લાકાત
લવી
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ં બાદ માર જલાલપોર જIું છે …સિતશ ઇસ iડ
ુ …!!
‘અ….ને અફકોસ9 !! આ0 જ બપોર , લચ
જો એની સાથે….!!’

‘એ આવશે..એના મોબાઇલ પર રગ કરA દ§ ¨ં…અમારા એન. આઇ. આર મહમાનો
ે છે …એ >પgયલ
ે
માટ અમે એને રઝવ9 જ રાયે છAએ…એ ભણલ
છે …..!!’
ં
ે
ં
‘મને પણ એનો નબર
આપો…1ુ ં પણ મારા સલમા
ં
સિતશનો નબર
મોબાઇલમાં

ટર કરA દ§….!!!’

ે
ે -નીકને ફોન કરA દAધા
ટર કરA ધીભાઇએ અમરકા
મક

ુ
પોતે ¡ખપ
નવસારA પહEચી ગયા છે એમ જણાવી દA?ુ.ં
ે
ે ે
ે સા0
ં બોલાવીશ…ધે
‘તમારા હર¥ાર અને ભારત દશન
મનજરન
9 માટ ઓમ bાવલના
ે iડ
ુ ….!! ધે વીલ મનજ
ે ે એવરAિથગ….!!’
આર વરA
‘iુ…..ડ….!!’
ે ે  -Dછ
ુ
ું
‘સિતશને .ણ વાsયા8ું જણાવી દ§??’ મનજર
…
ુ
ં લઇ ધીભાઇએ વામ^ી
ે
બપોર હળIું લચ
કરA… 0ટ-લગની
કોઇ ખાસ અસર
લાગતી Pહોતી… બપોર .ણ વાsયે સિતશ તાજો-માજો થઇ હાજર થઇ ગયો.
 ું રોકાIું પડ તે કઇ
ં ખબર નથી…!! જલાલપોર
‘આપણે જલાલપોર જવા8ું છે …!! કટ
ુ ….!!પણ વરસોથી જઇ શકાBું નથી…બસ, એક Yટો મારવો
માં વતન છે ….મારA જPમિમ
ું
ું મળવાના તો કોઇ ચાસ
ં નથી….તાર કોઇ એપોટમPટ
ે
છે ….કોઇ ઓળખીQ-પારખીQ
તો
નથીને….??’
ે ે  મને તમારા માટ જ રઝવડ
‘ના….ના… મનજર
9 રાયો છે …!!’
લગભગ સાડા-.ણ વાsયે તો જલાલપોર પહEચી પણ ગયા….ર>તો તો એ જ
ુ
ુ મકાનોની હારમાળામાં વDચે વDચે ચાર-પાચ
ં માળના એપાટમટ
હતો…ર>તાની આVબાV
9 
ઊગી નીકxયા હતા.
ે
‘Jાં લવાની
છે ….??’
ુ
વા%ણયાવાડમાં પોતાના Vના
ઘરના Yગણામાં ર>તાની બાVુ પર ધીભાઇએ કાર
ઉભી રખાવી…કારની પાછળ ? ૂળ8ું એક નાનકWું વાદળ ઊઠAને સમી ગBુ.ં .
ુ ઘરની જsયાએ બે માળ8ુ
ં બહાર નજર કરA તો જોBું ક એમના Vના
કારની બારAમાથી
ુ ું ઘર તો એક માળ8ું બઠા
ું
ં V8
ે ઘાટ8ું હQ..ું થોડો િવચાર કરA
મકાન ઉું થઇ ગBું હQ….એમ8ુ
ે
કારનો દરવાજો હળવકથી
ખોલી ધીભાઇ કારની બહાર આ=યા… એક nડો _ાસ લઇ વતનની

ં ભરA એમણે Yખો બધ
ં કરA…બા-Oની
ુ
ે
તાO હવા ફફસામા
યાદથી હ©B ું ભરાય આ=Bુ.ં રમલસ
ે
ુ Yખમાં તરA આવલ
ે %ભનાશ છA
ું ચgમા પાછા પહરA
 મહોHલામાં
ચgમા કાઢA, પપર
ટ>Bથી
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ુ આવલ
ે

ં મદ
ં ફરકતી
એક નજર દોડાવી…થોડ `ર
દરાસરના
િશખર પર ધf મદ
હતી…મહોHલામાં પણ બીfં .ણ ચાર કાચા મકાનોની જsયાને મોટાં પાકા મકાનો બની ગયા
ુ
હતા… ?%ળયા
ર>તાની જsયાને આH>ફાટનો રોડ થઇ ગયો હતો….
-હવે ??
ું
-પોતા8ું ઘર પારકા8ુ મકાન બની ગBું હQ….!!
ં ં જ ઘરમાથી
ં એક
થોડો િવચાર કરA એઓ ઓટલાના ચાર પગિથયાં ચઢªા. એટલામા
ુ
Bવાન
બહાર આ=યો.
ે સોનાટા
‘આ….વો….!!’ ધીભાઇના ZભાવશાળA =ય\(ત7વ અને Yગણામાં ઉભલ
ુ
ે એમને આવકાર આSયો…
જોઇ Bવાન
ં
 ખચકાયન
ં
ે બઠક
ે
‘થ….(સ…..!!!’ ચપલ
ઓટલા પર બહાર કાઢA ધીભાઇ સહજ
ં
ં દાખલ થયા.
ખડમા
‘અહ હqચકો હતો…!!’ એમનાથી સહજ બોલાય ગBુ.ં
‘આપની ઓળખાણ ન પડA….Lકલ…!!!’
‘ઓ….હ…!! આઇ એમ સોરA…..!!’ ધીભાઇએ પોતાની ઓળખાણ આપતા ક@ુ,ં
ે ધીભાઇ…!!’ બઠકખડમા
ે
ં
ં <કલ
ુ  લાકડાના સોફા પર બસતા
ે
‘માયસHફ
ધીભાઇ બોHયા, ‘તમો
ુ
ે
મને ઓળખતા નથી…1ુ ં PBજસ
અમરકાથી
આIું ¨ં….!! જરા અટકAને એ બોHયા તમને

ું નહ !! વરસો પહલા
 ં આ અમાું ઘર
તકલીફ આપવા બદલ સોરA….!!! મારાથી રહવાB
ુ Bુ નો….વોટ આઇ મીન hુ સે….!!!’
ું
હQ….W
 હતા….!!!’ Bવાન
ુ
ે સા«ય9 ક@ુ…
ં
‘ઓ…..હો….!!! તો તમે અહ રહતા
 …
ં !!!’
‘હા!! વરસો પહલા
એટલામાં એક ¬ી Lદરથી sલાસમાં પાણી લઇ આવી ધીભાઇને પાણી આSBુ.ં
ૂ
ું
‘થ…(સ….!!’ બે vટું પી ધીભાઇ અટJા, ‘મીઠા વા8
…..??’
ૂ
ું જ પાણી
‘હં…!!’ ¬ી હસીને બોલી, ‘પણ હવે તો નળ આવી ગયા છે ….મીઠા વા8
મોટર મારફતે આવે છે ….!!’
ુ ટપાઇ પર
ુ …iડ
ુ …!!’ ધીભાઇએ sલાસ ખાલી કરA ધીમથી
ે બાVની
‘ઓ…હ…!! iડ
ુ , ‘તમો અહ કટલા

<Jો
વખતથી રહો છો….?? તમો જ ઘરના મા%લક છો ક પછA ભાડ…..!!’
ે
‘અમો ઘણા વખતથી છAએ….!! મારા પSપાનો નવસારAમાં હAરાનો %બઝનસ
ુ ું તોડA નIું ઘર બધા=B
ં
ું હQ….!!’
ું
છે ….!!અમે V8
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ુ ું ઘર તો એક જ માળ8ું હQ…!!!
ું
ે
‘એ તો લાગે જ છે ….!!! અમાં V8
મારA એક ર(વ>ટ
ં છે ….!! જો તમને કોઇ વાધો
ં ન હોય તો માર આ ઘરમાં એક Yટો મારવો છે ..ઇફ Bુ
છે ….િવનતી
ડોPટ માઇPડ…!!’
ં હોય…?? આવો…Lદર આવો….’ ¬ીએ રાO થતાં
‘અ…..ર …..!!! અમને }ું વાધો
ં .’તમે ચા-કોફA }ું લશો
ે ….??’
કહBુ…
ં નહ…!! તમે મને ઘરમાં દાખલ થવા દAધો એ જ વધાર છે !! આમ
‘બ….સ…., કઇ
ું
ં તો નથી <Jાન
ુ
ે….??’
અચાનક આવીને મ તમને <ઝવણમા
ુ
ે ધીભાઇને ઘરમાં દોરતા ક@ુ, ‘આવો Lદર આવો…!’
‘ના…..ર …!’ Bવાન
ે -ખડમાથી
ં
ં Lદરના ઓરડામાં ગયા….
ધીભાઇ બઠક
 ….!!
-અહ બાનો ખાટલો રહતો
ે ધીભાઇએ 7યાં એક Yટો માય{…બાનો હતાળ


fણે Zદ%^ણા ફરતાં હોય તમ
ચહરો
મન-દપણ
9 પર ઉપસી આ=યો….એમની Yખ એમની fણ બહાર ફરA ભીની થઇ ગઇ…!!
ે
ં રહQ
 ું 7યાં માબલ8
ું રસોWું થઇ ગBું હQ…7યાર
ું
રસોWું પાછળ પfરAમા
વાડામાં એક
9
ે
ું I^
ૃ હQ ું ….આ0 એ વાડામાં પથરો જડાય ગયા હતા..7યાર લાકડાનો દાદર હતો,
ના%ળયરA8
ુ
હવે પથરનો…!! એ દાદર ચઢA ધીભાઇ ઉપરના માળે ગયા…એમની પાછળ પાછળ Bવાન
અને ¬ી સા«ય9 દોરવાતા હતા…ઉપર આગળનો ઓરડો હવે તો ખાસો મો®ો લાગતો હતો…
ુ
ં રહતો
 ….
-આ જ ઓરડામાં બા-Oનો
પલગ
ુ
ે
ં _ાસ અહ જ લીધા હશે…!
-કદાચ!!! બા-Oએ
છHલા
ુ ….!! મને માફ….કરજો….!!!
-ઓહ…બા-O
ે હAબું ધીભાઇએ માડ
ં માડ
ં રોtુ…
ં
િપતાને યાદ કરતા આવલ
ં બહાર મહોHલામાં નજર કરA.
થોડાં ડગલા ચાલીને એઓ બારA પાસે ગયા. બારAમાથી
ુ
ે હ¡ુ વા%ણયાનો બગલો
ં
-આ ર@ું સામે જ<ભાઇ
ફોજદાર8ુ ઘર….! આ પલો
…!! ને આ
ં
ે ….!!
રહA પાનાચદકાકાની
હવલી
ે પર આવીને fણે અટકA જ ગઇ…હવલી
ે હVુ
ધીભાઇની નજર પાનાકાકાની હવલી
ે માટ ….!! nચા ઓટલા પર
એવી ને એવી જ હતી…સમય fણે અટકA ગયો હતો એ હવલી
? ૂળના થરના થર બાઝી ગયા હતા…દવાલ પર પોપડા ઊખડA ગયા હતા અને િપપડા8ુ ઝાડ
ું
ઊગી ગBું હQ….
 ભ=ય fહોજલાલી હતી એ હવલીની
ે
-કવી
!!!
ે
ં બારAઓ પર પડA ને 7યાં જ ચEટA ગઇ !!
એમની નજર હવલીની
બધ
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 ં એ બારAઓ aHલી
ુ
 !!!
-વરસો પહલા
રહતી
ં એક નજર કાયમ એમને તાકA રહતી
 …એમને માટ તડપતી રહતી
 …. તરસતી
-એમાથી
 …
રહતી
-ઓહ….!
ુ …મનોહર… મ?રA
ુ … સરલા.. !!!
-સરલા… સરળ સરલા..!!! <sધ
ં બારAઓમાથી
ં
ુ
ું
fણે હVુ ય એ બધ
સરલા તાકA રહA હોય એIું આ0ય અ8ભ=B
ધીભાઇએ !!
-સ..ર…લા…..!
ં nડ nડ ધરબાઇ ગBું હQ ું તે એકદમ fણે
સરલાની યાદ8ુ બીજ મનની માટAમાં Jાક
ં .
>mરત થઇ ગBુ…
ં
ુ
ું ધીભાઇએ….!!!
પોતાના શરAર પરના રોમ રોમમાં એક આ¨ં કપન
અ8ભ=B
બે હાથો વડ બારAની બારસાખ પકડA લીધી. ધીભાઇએ….!
ુ થઇ ગયલ
ે નજર હવલીની
ે
ં બારAઓ પરથી હટતી જ Pહોતી…!
એમની =યાળ
એ બધ
ે કમ
 બધ
ં છે …?’ હવલીની
ે
ં હટાવી
‘આ પાનાકાકાની હવલી
બારAઓ પરથી નજર માડ
એ બોHયા.
ં ખબર નથી…એમની એક છોકરA થોડા સમય રહA હતી પણ હાલે Jાં છે
‘અમને કઇ
ં ખબર નથી…!!’
એની અમને કઇ
‘સ…..ર…..લા…!’ એક એક શNદ ¨ટો પાડA એ બોHયા.
ં નામ હQ ું પણ એ બાઇ કોઇ સાથે બ1ુ ખાસ વાત Pહોતી કરતી…અને હવે
‘હા, એIું જ કઇ
ે પણ પWું પWું થઇ રહA છે …!!’
તો એ હવલી
ં બારAઓ પર એક નજર કરA : કાશ….!!હવાના ઝોકાથી
ં એ
ધીભાઇએ ફરA વાર એ બધ
ુ fય ને…….!!!
બારAઓ aલી
ુ ખસી દાદર ઉતરA એઓ નીચના
ં
ં એ બારAઓથી `ર
ે
એક nડો િનઃ_ાસ નાખી
માડ
ે
ં
ં આ=યા.
બઠકખડમા
 Bુ વરA
ે મચ…!! આપનો aબ
ુ aબ
ુ આભાર….!!! 1ુ ં હવે નીકળAશ….!! મ તમારો
‘થક
ઘણો સમય લીધો…..!!’
ં
 ધીભાઇ કારમાં ગોઠવાયા…અહથી fણે નીકળવા8ું
ઓટલા પરથી ચપલ
પહરA
ું
 વતનની હવાથી મન ZmHલત થવાને બદલે ગમગીન
એમને મન થQ ું જ PહોQ….ન
fણે કમ
થઇ ગBું !!
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-સ…ર….લા……!!!
સરલાએ આચાનક મન પર કબજો જમાવી દAધો….
ુ કદA ય સરલાના િવચારો આવી રAતે આ=યા Pહોતા..!!
આજ ¡ધી
-સ…ર….લા……!!!
ુ
ં ડગ માડતી
ં
ં Bવાનીમા
સરલાના મનમાં ધીભાઇ વસી ગયા હતા..ધીભાઇ કરતાં પાચ
ુ …Bવાનીના
 ભીને વાન…નમણી…નાVક
ુ
ંૃ
છ વરસ નાની હતી એ….સહજ
સ¯દયથી
9 }ગારત


ું નાનકWું િતલક એને વ?ુ આકષક
ું
સરલા….!!એના કપાળમાં દરાસરના
કસર8
9 બનાવQ!!
ુ
ું
એના મોહક સ¯દય9 અને તીરછA નજરોથી કોઇ પણ Bવાન
ઘાયલ થઇ fય એવી ¡દર
ે ે કરAને
સરલા….!! પણ ધીભાઇ ઘાયલ ન થયા તે ન જ થયા…!! ધીભાઇએ તો ગમતમ
 જવા8ું lયય
ે રાBું હQ….અને
ું
ં
પરદશ
એ હાસલ
કરવામાં એમને કોઇ અવરોધ જોઇતો
Pહોતો….કોઇ Lતરાય એમને રોકA શક એમ Pહોતો…!!
સરલા ધીભાઇની દવાની હતી….!! એમનો પડkો બોલ ઝીલવા તૈયાર….!! એ
ુ જ Zમ
ે કરતી…!!
ધીભાઇને દલો-fનથી ચાહતી….aબ
ધીભાઇ એને સમfવતાઃ 1ુ ં તારા નસીબમાં નથી સરલા …
 :ું ધીરન
 , ભલે Q ું મારા નસીબમાં નથી..પણ 1ુ ં તારા નસીબમાં
સરલાએ હસીને કહ
જર ¨ં ..!!! તાં નસીબ fગશે ને Q ું મારA પાસે આવવા ભાગશે….!!!
-ઓહ સરલા!! માં નસીબ તો fગી ગBું છે . પણ Q ું છે Jાં…??? બસ એક વાર મળIું
છે તને…!
ં ક@ું સ…ર…??’ સતીશે ધીભાઇને -છ
ુ …
ું ધીભાઇના મનના િવચારો
‘તમે કઇ
ુ એમને ય fણ ન થઇ.
એમની lયાન બહાર જ એમના હોઠો પર આવી ગયા એની aદ
ં આવIું જ PહોQ.ું
‘ઓહ….!!! નો…..નો…!!’ ધીભાઇને fણે વતમાનમા
9
 ે
ં એમ એસસી થયા બાદ ધીભાઇએ અમેરકન કપનીઓમા
ં
ં નોકરA માટ
કમ>bAમા

ે
ં 9 કય{…અને
અરOઓ કરA…એમના એક Zોફસર
અમરકા
>થાયી થયા હતા એમનો પણ સપક
ં
ં થઇ ગયા…એ કપનીએ
ં
 વાઉચર મોકલતા એમને
એક કપની
તરફથી એઓ પસદ
એGSલોયમટ
ુ
ુ ે જનરલે અમરકાના
ે
ે
ં સફળ થયા.
Bએસ
કોP¡લટ
િવઝા આSયા… ને ધીભાઇ પોતાના lયયમા
ં પણ ન
એમના િપતાીનો તો ઘણો જ િવરોધ હતો…પરQ ું ધીભાઇની Oદ આગળ કોઇ8ું કઇ
 રAતે રોકA શક…..??
ચાHBું તો %બચારA સરલાના Sયારની દવાલ તો એમને કવી
ે
ે આગલી રાતે..
સરલા મળવા આવી હતી ધીભાઇ અમરકા
જવાના તની
ુ ઊગી ગયા હતા.
રડA રડAને એની Yખોમાં f¡દ
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ે
ં પોતાના કપડાં-સામાન <કA
ુ ર±ા
‘મ તને ક@ું હQ ું સરલા….’ ધીભાઇ પતરાની પટAમા
ે ન કર…!!  ૂલી f મને….!! અને સાeુ ક1ુ ં તો Q ું મને થોડાં જ
હતા, ‘મને Q ું Sયાર ન કર…Zમ
વખતમાં  ૂલી પણ જશે…!!’
ૂ ુ ં ભBુ, ‘ધી…..ર ……ન…..!! પોતાના Y¡ુ માડ
ં માડ
ં ખાળA રડતા રડતા
સરલા એ Wસ
ભીના અવા0 એ બોલી, ‘ધી…..ર ……ન….. 1ુ ં તારA રાહ જોઇશ…!!!’
ુ તો કરતી જ નહ…!!’ હસીને ધીભાઇ બોHયા, ‘એને બદલે કોઇ સાં ઘર ને
‘એવી લ
સારો વર જોઇને પરણી જ0…!!’
 વ?ુ છલકાયા, ‘લે…, આ….’ સાથે
‘ધી…ર ….ન…!’ સરલાના Yખમાં સરોવરો સહજ
ે
ે એક બધ
ં પરબીડBુ-ં કવર એણે ધીભાઇને આSBુ,ં ‘લે….!! આ, 7યાં અમરકા
જઇને
લાવલ
ં …!!’ પછA એ દોડAને ઘરની બહાર જતી રહA….બસ…ફરA કદA ય ન મળA…!!
વાચ0
ધીભાઇને ઘણા કામો હતા…ને સમય ઓછો હતો…નારાજ મા-બાપને રાO કરવાના
ે કરવાનો હતો….વહલી

 ે
ું
હતા…સામાન પક
સવાર િવરમગામ પસજર
પકડA <બઇ
જવા8ું
ું
ે કવર કપડાં સાથે બગમા
ે
ં <કA
ુ દA?ુ…
ં
હQ…એમણે
સરલાએ આપલ
ે
અમરકા
અ=યા બાદ લગભગ બે-.ણ અઠવાડયા પછA એ પ. એમને હાથે
ં ….
ચઢªો…પ. ખોHયો…ધીભાઇએ વાDયો

ુ થઇ ગયા
-આપણા ર>તાઓ હવે સાવ Vદા
ુ થઇ ગયા.
હતા તમો મારા સનમ, હવે aદા
ે -પ.…!! પ.ના શNદ શNદ િનતરતો હતો નય{
પ. લયો હતો સરલાએ….Zમ
ે …!!
Zમ
ં …!! મને, એક નાચીઝને, aદા
ુ બનાવી દAધો….!!પગલી..!!
હસી પડkા ધીભાઇ: ગાડA

ં
‘ઓ….Zુ…!’ ધીભાઇથી મોટથી
બોલાય ગBુ.ં એક િનઃ_ાસ નખાય
ગયો
એમનાથી…
‘સ…ર….!! તમને કં…ઈ થાય છે …?? આર Bુ ઓક….?’ સતીશને %ચા થઈ
આવી…એણે કારની ઝડપ ઓછA કરA.
ુ
‘ના…..ના…. આઇ એમ ફાઇન….!! આ તો -રાણી
યાદોએ મને િવ²ળ બનાવી
દAધો…!! આઇ એમ ઓક….!!!’
ં હfર િપયા આપી પોતાના મમાં ગયા. fણે
સૌરસ હોટલ આવી ગઈ..સતીશને પાચ
ે 
ું
પોતે માઇલોની મરથોન
દોડA આ=યા હોય એમ એમને લાગQ ું હQ…ખાસ
તો સરલાએ 0 રAતે
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એમના મન પર કબજો જમાવી દAધો એનાથી એઓ િવચ%લત થઇ ગયા….એ િવશે એમને
ુ ે નવાઈ લાગતી હતી…
aદન
-સરલાનો Sયાર એક તરફA હતો…!! સાવ યૌવન સહજ આકષણ
9 !!
-ક પછA ધીભાઇ પણ Lદર Lદર સરલાને ચાહતા હતા ક }ુ.ં . ?? એમના મને એમને
ુ
તી³ણ સવાલ -છªો
….!!
-ના, એIું નથી…
 આમ યાદ આવવા લાગી…?? સતાવવા
-તો પછA આટલા વરસ પછA સરલા કમ
લાગી….??
-એક વાર બસ એક વાર મળIું છે એ…ને…!!
-Jાં શોધવી હવે એને…??
ે Nલક
ે લબલ
ે
ં અડધો sલાસ u=હ>કA ભરA, sલાસ આઇસ
સાથે લાવલ
ની બોટલમાથી
ુ
ુ  સોફા પર બસી
ે એક vટું ભય{….એમને વરસોથી
tબથી
ભરA દAધો…મના a ૂણામાં <કલ
ં િનયિમત બે પગ
ે u=હ>કA પીવાની આદત હતી..
સા0
ે હર….!! હવે તો કોણ fણે Jાં હશે એ…..??!! કોક વપારA
ે
-ફરગટ
વા%ણયાને પરણીને
ઠરA-ઠામ થઇ ગઈ હશે….!!
ે ે
ે
ે ે
એટલામાં ફોન રણJો….સૌરસના મનજરનો
જ ફોન હતો..ઓમ bાવલનો
મનજર
ે ે ઉપર મમાં આવવા8ું જણાવતા બે ધીભાઇના મમાં
આવી ગયો હતો….એમને બન
ં ધીભાઇએ u=હ>કAની ઓફર કરA હસીને ક@ુ,ં ‘આઇ હવ

આ=યા. હાય…હHલો થBુ…
ુ
 છે …!!!’
પરિમટ….%લકર પરિમટ…!! માટ ડરતા નહ…આઇ નો…!! iજરાત
pાય >ટટ
ે નતા-વક
ુ 9 ના પાડA….
બએ
ે
ે ે
ે ધીભાઇએ પોતાના Zવાસની માહતી આપી….ણ-ચાર
ઓમ bાવHસના
મનજરન

ુ માહતી સહત ફરA મળવા
દવસમાં આઇટનરA
સાથે એર અને કાર મારફતે Zવાસની -રA
Lગે જણા=Bુ.ં
ે ે  -છ
ુ ,ું ‘આપ કઇ
ં Ilધામ
ૃ
 હતા…!!’
‘સર…!’ સૌરસના મનજર
Lગે કહતા
ૃ
ુ
ે છે . કોઈ =ય\>થત ચાલતા આમમાં
‘હા…, માર થોડાં Ilધામોની
<લાકાત
લવી
 ,ં માર fતે એ Ilધામોની
ૃ
ુ
બ1ુ હો- હા કયા9 િવના દાન કરIું છે … !! પણ એ પહલા
<લાકાત
ે છે ..એની ZIિઓ
ૃ
લવી
િવશે fણIું છે ….!!’
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‘સ…મ…O ગયો….!! અહ વલસાડ નOક િતથલ ‘ખાતે દAકરા8ું ઘર’ કરAને એક
ે

ં વરસોથી ચાલે છે . મને એની ખાસ માહતી Pહોતી. પણ આપના ગયા
આમ છHલા
કટલાક
બાદ તપાસ કરાવી તો મને થBું ક……’
ુ
‘તો પછે 7યાં….થી જ શઆત કરAએ…!’ હસીને ધીભાઇએ ક@ુ,ં ‘}ભ>ય
શી´મ….!!
કાલે સવાર િતથલ જઇશ…અગાઉથી fણ કરવાની ક દાનની વાત કરવાની નથી…નહતર
ખરA હકAકત fણવા ન મળે ….!!’
ે ે  સમO જતાં ક@ુ…
ં ‘સવાર કટલા

‘બ..રા….બ….ર……!!!’ મનજર
વાગે નીકળIું
છે …?? િતથલ પહEચતા કલાક-સવા કલાક થાય….!’
ં તો નવક
ે વાતે તો 7યાં…!’
‘તો પછA અહથી સાત સવા સાતે સતીશ સાથે નીકળA}ુ…
ે પી ડનર લઈ ધીભાઇ િનwાિધન થયા.
બીજો પગ
ુ કદA ય સરલા8ું
કોઈ દવસ નહ ને આ0 સપનામાં પણ સરલા આવી !! આજ ¡ધી
ું
ે ે હQ ું !!
>વSન આ=Bું PહોQ…સદાય
Zm%લત ઉઠનારા ધીભાઇ8ું મન સવાર ઊઠkા 7યાર બચન
 (લબમાં અડધો કલાક વક9 આઉટ કરA આ=યા…શાવર લઇ ડબલ ઑમલટ
ે -ડ
ે ,
હોટલની હHથ
K jBસનો
ુ
ઓરજ
ના>તો કરA તૈયાર થયાને સતીશે બારણે ટકોરા માયા9.
ુ મોિન£ગ સર…!! મને મનજ
ે ે ર ક@ું ક િતથલ જવા8ું છે …કો…ઇ આમમાં…?’
‘iડ
ં
‘હા…. તને સરના<ું આSBુ..??’
ં લવા8
ે
ું છે સાથે…? િમનરલ વોટર તો ગાડAમાં છે જ…..’
‘હા…, કઇ
‘બ…સ, તો ચાલો….!’
ુ
ુ -વાકાશમા
ુ 9
ં vટ%ણયા
ું
fPBઆરA
મહનાનો ¡રજ
કરA ર±ો હતો…
ુ , એક કGપા§ડની બહાર
સવા કલાકના Zવાસ બાદ િતથલના દરયા કનારાથી થોડ `ર
ે
સતીશે હળવકથી
કાર ઉભી રાખી…
ે છે …?’ કGપા§ડનો મોટો દરવાજો બધ
ં હોય સતીશે -છ
ુ .ું
‘Lદર લવી
ં
‘ના….ના….., Q ું બહાર જ રાખ…! તાર અહ કશે ફરIું હોય…., સાઈબાબાના
દશન
9 ે નબર
ં
બશન
તો મારA પાસે જ
9 કરવા હોય તો કરA આવ…મને કદાચ વાર લાગે…!! તારો સલ
ં ઉતરA ધીભાઇએ ક@ું
છે એટલે મને કાર જોઇશે 7યાર રગ કરAશ…!!’ કારમાથી
ુ ં આવલ
ે નાનો ઝાપો
ં ખોલી ધીભાઇ Lદર દાખલ થયા. બઠા
ે
મોટા દરવાfની બાVમા
ે ઓરડા8ુ,ં .ણક
ે એકરમાં પથરાયલ
ે મકાન હQ.ું કGપા§ડમાં મકાન તરફ જતાં
ઘાટ8ું પDચીસક
ૃ
ર>તાની બે તરફ ના%ળયરA અને આસોપાલવના I^ોની
હારમાળા હતી…દરયા પરથી
ં
 પવનમાં ના%ળયરA
ે
ુ
mકાય
રહલ
પાન હલવાને કારણે લય બlધ ¡રલો
અવાજ થતો
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ં
ે મ?રો
ુ કલરવ વાતાવરણમા સ%ગત
ં

હતો..પખીઓન
રલાવી
ર±ો હતો. ધીભાઇએ શાલ
ં
ૃ
ં
ં ગોઠવલા
ે
બરાબર ઓઢA…આ0 ઠડક
વધાર હતી…થોડાં Ilધો
કGપા§ડમા
બાકડાં પર, તો

ં આરામ aરશીમા
ુ
ં બસી
ે તડકામાં શરAર તપાવી ર±ા હતા.. તો કટલાક

ં વડAલો સળગી
કટલાક
ુ
ુ બસી
 તાપણાની આVબાV
ે ઠડA
ં ઉડાડA ર±ા હતા… Lદર Jાક
ં વાગી રહલ
 ભજનની
રહલ
ુ ¡રાવ%લ
ુ
ં
મ?રA
સભળાઇ
રહA હતી : અબ તો આવો %ગરધારA….લાજ રાખો હમારA…..!!
ૃ
થોWું િવચારA ધીભાઇ Ilધોના
ટોળાં પાસે ગયા…
‘0 ી ૃ ણ…..!!’
 હસીને -છ
ુ ,ું ‘આવો…આવો….!! દાખલ
‘0…..0….ભાઇ…!’ એક બોખાં વડAલે સહજ
ૃ ે કારને જતી જોઇ હતી,
થવા આ=યા…એકલા….?! છોકરો ઉતારAને જતો પણ ર±ો….?!’ Ilધ
‘Lદર પણ ન આ=યો….!! જમાનો બ1ુ ખરાબ આવી ગયો, ભાઇ…..!!’
ુ
ધીભાઇને એમના બા-Oની
તીµ યાદ આવી ગઈ….
ે વરસનો છોકરો u>ટલની
‘ચા…લો…!! ચા…લો…!! દાદા…!!’ Lદરથી એક બાર-તર
થોડA તાસકોમાં ના>તો લઇ ઝડપથી આ=યો, ‘આ0…તો મહારા0 શીરો બના=યો છે …!!
 …!! ગરમાગરમ…!! તમાર ચાવવાની જર જ નહ….!! ગળા નીચે ઉતરA fય સીધો
ટ>ટA
સળસળાટ…!!’
અચાનક છોકરાની નજર ધીભાઇ પર પડA ને અf|યાને જોઇ એ ચમJો,
‘ત…મે….?? કોને મળIું છે ….??’
ે ે
ે મળIું છે …!! જો…હોય તો…’
‘માર મનજરન
ે ….’ ધીભાઇને એક ઓરડા તરફ દોરતાં એ બોHયો.,
‘આવો….., તમે ઓફસમાં બસો
ે …1ુ ં મોટાબનન
ે ે મોકું ¨ં…’
‘અહ બસો
ે ઓફસમાં ગયા.
છોકરાની પાછળ પાછળ ધીભાઇ એક ઓરડામાં બનાવવામાં આવલ

ુ
ુ
ુ  હતી. ટબલ

એક મોટાં ટબલની
આગળ .ણ aરશી
અને પાછળ એક aરશી
<કલ
પર ખાદAનો

 હતો. બારA પર સહજ
 ઝાખા
ં પડA ગયલ
ે ખાદAનાં પડદા લટકતા હતા.
ટબલ(લોથ
પાથરલ
ં પડA ગયલ
ે ઘડયાળમાં સમય fણે થીO ગયો હતો..દવાલ પર ગાધી
ં ,
દવાલ પર બધ


ુ
જવાહર અને સરદાર પટલની
ત>વીર લટ(તી હતી.. ધીભાઇ ટબલ
આગળની એક aરશી
ે
પર હળવકથી
ગોઠવાયાં….
 ે મોકલાIું ¨..!! તમે બસો
ે ….!’ કહA છોકરો બહાર દોડA ગયો…
‘1ુ ં બા-બહનન
 ઓફસમાં આ=યા…એમણે iલાબી
ુ

થોડાં સમય પછA એક બહન
કોટન સાડA પહરA
હતી…
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 -ભાળ8ું કામ કં ¨ં.. !’ બહન
 ે બે હાથ
‘ન….મ…>તે….!! 1ુ ં અહ ઓફસ8ું તથા દખ
ુ 9 નમ>કાર કરતા ક@ુ…
ં
જોડA નતા-વક
 જ રહA ગયા….!!
ઉભા થઇ ધીભાઇએ બે હાથો જોડkાં..અ…..ને..એમના હાથ જોડલ
ુ ગBું અને પછA બમણા
ધીભાઇને લાsBું ક, એમ8ુ ¶દય એક વાર ધબકવા8ું eકA
ં ધક… ધક… ધક… ધક… ધક…!!!
જોરથી ધબકવા લાsBુ…

ે aરશીમા
ુ
ં સાડAનો પાલવ બરાબર િવટાળA
‘બે….સો…!’ ટબલ
પાછળ ગોઠવાયલ
ં લાગી રહA હોય એમ લાગQ ું હQ…
ું
ગોઠવાયા…એમને ઠડA
ુ
ે પડkા ધીભાઇ…!!
ધબ દઈને aરશી
પર બસી
 કા\gમરA શાલ પણ ખભા પરથી સરA ગએ. >=યમ પર fણે કોઈ કા·ુ જ
એમણે ઓઢલ
Pહોતો ર±ો ધીભાઇનો….!!!
ં .? આમ8ુ…?!’
ં


ં અ>ત-=ય>ત પ.ો
‘બો…..લો }ું કામ પડzુ…
ટબલ
પરના કટલાક
 બોHયા, ‘આપને આમની કોઇ માહતી જોઇએ છે ….? કોઈને
=ય=>થત કરતાં એ બહન
ુ
આમમાં <કવા
હોય તો….’
‘…………………!!’ ધીભાઇ અવાક…િનઃgNદ….!! શNદો fણે હવા થઇ ગયા…!!
ૃ
ં
‘હાલે અહ જsયા નથી…! હાલે બાવીસ Ilધો
અને પદર
માOઓ છે …!! 0 પણ
વધાર છે ….!!’
ં
ં
-એ જ ર..ણ….કા….ર…..!!! એ 0 િવધી નાખનારA
કાિતલ નશીલી નજર…!! ઘઉવણા
9
 પર થોડA કરચલીઓ જર પડA ગઇ છે ….!! પણ એ કરચલીઓ ચહરાની

ચહરા
આભામાં



ું િતલક..! એ જ છે ….!!
વધારો કરA રહA છે ….!! કપાળમાં એ જ bડમાક
કસર8
9 સ<ું દરાસરના
એ જ છે ….!!!
 ું હQ…સરલા
ું
-સરલા જ છે ….!! એમ8ુ મન કહQ
જ છે ….!! ઓહ…!! પણ એ અહ
ં …!?
Jાથી
-}ું એણે મને ઓળયો હશે…!?
ં ઓળખે….?! 7યાર તો મને કાળ દવાનદ

ં >ટાઇલના vઘરાળા
ું
-પણ Jાથી
વાળ હતા
અને હ…વે ટાલ….!!
ુ
ે
ે
ધીભાઇ શN¸શઃ ¹જતા
હતા…. ઉજનાથી
…! કોઇ અગGય આવશથી
….!! શNદો
મળતા Pહોતા એમને….!!
ં
પોતાના જ yદયના ધબકાર કાનમાં સભળાય
ર±ા હતા…. ધક… ધક… ધક…!!!
Oભ લોચા વાળતી હતી…
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‘પા…..પા….આ…આ….ણી મળશે પીવા માટ …?!’ સામે ટબલ
પર િમનરલ વોટરની
ં .ુ
બોટલ હોવા છતાં િધભાઇએ પાણી માsB
ં
ં ય એમને પરસવો
ે વળA ગયો… 0 મનમાં હતી…. >વSનમાં હતી તે
આટલી ઠડAમા
આ0 સામે હતી…
 ઉઠAને બહાર ગયા. ઓટલા પર <કલ
ુ 
‘ચો..…સ…!!’ થોડA નવાઇ સાથે બહન
ં sલાસમાં પાણી ભરA, fતે લઇ આવી ધીભાઇને આSBુ.ં
માટલામાથી
-તો મને નથી ઓળયો…!!
 રAતે….??
-અને ઓળખે પણ કવી
ં ….!? Ilધામમા
ૃ
ં .!?
…
-પણ એ અહ Jાથી
ે

Z~ોની ધાણી ધીભાઇના મનમાં dટA રહA હતી..જમણા કાન પાછળ પરસવાનો
રલો
ે ઉતરA ર±ો હતો…શરAર પાણી પાણી થઇ ગBું હQ….
ું
ધીમથી
ં થાય છે …?’
‘આપને કઈ
‘ના…ના..!! આઇ એમ ઓક…!!’ એકA vુટં  sલાસ ખાલી કરA ધીભાઇ બોHયા…એઓ
ં
હાફતા
હતા…_ાસ માટ fણે વલખાં મારતા હતા….
‘અહ આમમાં અઠવાડયામાં બે વાર ડોકટર આવે છે …!! આ….0…..!!’
ે
 ે વDચથી
ે અટકાવતા મોટથી
 ધીભાઇએ અચાનક ક@ુ,ં
‘વઈટ
અ િમિનટ….!!’ બહનન
ે
 -ું કરIું એ સમજ ન પડતા એઓ સાવ મૌન થઇ ગયા!
‘વઈટ
અ િમિનટ….!!’ પણ પછA }ું કહI
 પણ સહજ
 ચમJા!
‘બો……લો…!’ એમના મો®ા અવાજને કારણે બહન
ુ
ુ
ં ¹જતા
ુ
ં ઉભા થયા. હાથ પર સરકA ગયલ
ે શાલ હળવકથી
ે
aરશી
પરથી ધીભાઇ ¹જતા
ુ
ુ , .ણક
ે ડગલા પાછળ હટAને, બારણાની વDચે ટટાર ઉભા રહA ધીમથી
ે
aરશીના
હાથા પર <કA
ં અવા0 બોHયા, ‘મને ન ઓળયો…સરલા…!! તા…રા….ધીરનન

ે….?’
સયત
હવે ચમકવાનો વારો હતો સરલાનો….
ું
‘ધી……ર ….એ….એ…..ન…??!! ઓ Zુ….!! Q…??’
ુ
ં સમ0 તે પહલા
 ં તો
સરલા ચમકA…ઝડપથી એ aરશી
પરથી ઉભી થઇ. ધીભાઇ કઈ
એણે આગળ વધીને નમીને ધીભાઇના ચરણ>પશ9 કયા9, ‘Z…ુ આ=યા માર Yગણે ને 1ુ ં
ં ાવણ - ભાદરવો વહવા
 લાsયો..
પામર એને જ ન ઓળખી શકA…!!’ સરલાની Yખમાથી
ે પડA…!! ધીભાઇના નયનો પણ છલકાયા…સહજ

¹ ૂસક ચઢA એ ધીભાઇને એકદમ ભટA

ં
ં …
સકોચથી
ધીભાઇએ સરલાની પીઠ પર હાથ ફરવવા
માડkો
ં ગયો.
સમય fણે થભી
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ુ aરશી
ૂ
ં ભરતી સરલા aરશી
ુ
ુ
ે
Wસકા
પર ફસકાઈ ગઈ… ધીભાઇ એની બાVની
પર બસી
ે ં છે ….! સરલા પાસે બઠા
ે ં
ગયા…હVુ ય એ માની જ શકતા ન હતા ક એઓ સરલા સાથે બઠા
છે …!!
‘ધી…..ર …એ….ન…..!!! ધી…..ર …એ….ન…..!!’ ધીભાઇની Yખમાં Yખ પરોવી
રડતાં રડતાં હસી પડતાં સરલા બોલી, ‘મને ખાતરA હતી….!! lધા હતી, Q ું આવશે….જર
 સરલા દ=ય લાગતી હતી…ભ=ય લાગતી હતી… અºત
આવશે…!!’ રડતાં રડતાં હસી રહલ
ે સરલા અ¼¥િતય લાગતી
લાગતી હતી….SયારA SયારA લાગતી હતી….!! હષા»થી
9 ુ ભqfયલ
હતી…
ૃ
ં ??’ એના જમણા હાથનો પજો
ં
‘પ….ણ….Q ું અહ..?!Ilધામમા
…
પોતાના બે

ં
ં
ુ
ુ ,ું ‘તાં ફિમ%લ
હાથોમાં લઇ પપાળ
તા પપાળતા
ધીભાઇએ ઉ7¡કતાથી
-છ
…??’

 કરAને ત મને શોધી
‘આ જ માં ફિમ%લ
….!! પણ તારA વાત કર મને….!! કમ
કાઢA….??’
ૃ
ં દાન કરવા માટ ….!!’ સહજ

‘અ…..ર ….ભા…ઇ!! 1ુ ં તો આ=યો હતો Ilધામમા
ુ
ે
અટકAને ધીભાઇ બોHયા, ‘એમ જોવા જઇએ તો બા-Oએ
જ મળ=યા
છે આપણને….!! એમની
ૃ
 ં આ=યો અમરકાથી
ે
><િતમા
,ં એમના નામે માર દાન કરIું છે …1ુ ં બે જ દવસ પહલા
….!!’
ુ ું
‘એ….ક….લો…?’ સરલાએ એકદમ -છ
 ં ક@ુ,ં
‘હા….એકલો….! સાવ એકલો…!!’ ધીભાઇએ સાવ શNદ પર ભાર દતા
‘પ…..ણ…!’ સહજ િવચારA એ અટકA ગયા….
 અટકA ગયો…..?!’
‘કમ
‘હ…વે…મને તારA વાત કર…!’
 મરકતા બોલી, ‘મારA વાત તો તારA આગળ
‘મારA વાત…??’ સરલા અટકA ને સહજ
 …!! મ તો તારA રાહ જોઈ જદગીભર…!! અ…ને…જો, Q ું આ0
આવીને અટકA fય છે ધીરન
માર Yગણે આવીને ઊભો છે ….!’
‘}ું વા……ત કર છે …?!!’ ધીભાઇ માની જ ન શJા…
‘મ તને ક@ું હQ ું ને ક 1ુ ં તારA રાહ જોઈશ…..!! અ…..ને….મ જોઈ તારA રાહ…..!!’
સાવ અવાચક જ રહA ગયા ધીભાઇ…!!
ે ….!!!
-આવો ભ=ય 7યાગ….!! આ…વો અમર Zમ
ે
ુ
ે….!! તરફડતી છોડA
‘Q ું તો જતો ર±ો હતો અમરકા
મને પાછળ સાવ એકલી <કAન
 ં તો મને થBું ક કમ
 Oવાશે તારા િવના…!! પણ પછA મને રાહ મળA
ગયો હતો મને….!! પહલા
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ે
ગયો….જદગીનો…!!’ZમભરA
નજર ધીભાઇ તરફ જોતાં સરલા બોલી, ‘ર>તો મળA ગયો
ુ યાદ મારા જવન8ું એક અિવભાjય Lગ બની
જદગીનો….!! તારA યાદ….!!તારA મ?રA
ગઇ…!! jયાં જો§ 1ુ ં 7યાં તને જ જોતી….!! }ું કામ શો?ું 1ુ ં તને આસપાસમાં….?? Q ું તો વ>યો
ં માધવને ચા±ો છે એના કરતાં વ?ુ તીµતાથી મ તને
હતો મારા _ાસે _ાસમાં….!! મીરાએ
ં તો િવષનો Sયાલો પીધો હતો….jયાર મ તો તારા અમર Zમનો
ે
ચા±ો છે …!! મીરાએ
Sયાલો
ે કરAને તને 1ુ ં તો થઈ ગઈ પાવન…..!!’ એક _ાસ લવા
ે સરલા અટકA….પણ
પીધો….!! Zમ
ુ ં
ં . ‘Zમ
ે
એની નજર ધીભાઇ પરથી જરાય હટતી Pહોતી…એણે વાત8ું અ8સધાન
કરતાં ક@ુ…
કરAને તને 1ુ ં તો થઈ ગઈ પાવન….!! વ>યો દલમાં મારા, સાજન મારો મનભાવન….!!
ં
મનોરોગીની ક^ાએ જઈને મ તને મહોNબત કરA છે …મા|યો છે તને…!! તારA સાથે સવનન
ે ભરAને
કBુ છે ….તારA સાથે એકલી એકલી વાતો કરતી…લડતી, ઝગડતી રહA ¨ં…!! પટA
ૂ ુ ં ભરવા સરલા
ે
ે
Zમપ.ો
લયા છે તને…. કા=યો રDયા છે તારા અમરZમના
….!!’ Wસ
ં
અટકA….ધીભાઇ >તNધ બની fણે કોઇ દ=ય વાણી સાભળA
ર±ા હતા… ‘મોટાભાઈએ તો
ં
ે મોટાભાઈ
બ1ુ આહ કય{…! સમfવી ક પરણી f…!’સરલા પોતાના િપતા પાનાચદકાકાન
 હતી, ‘પણ મારA Oદ મ ન છોડA તે ન જ છોડA…!! ને Q ું જ કહ કમ
 કરAને પરું 1ુ ં
કહતી
ુ  1ુ ં તને..?! કમ
 કરAને છત
ે ંુ મને અને અPયને…?!’ સરલાની
પારકાને jયાર મનથી વરA eકલ
ૂ
 હતી, ‘પછA તો મને નોકરA મળA ગઈ ગામની >લમા
ં િશ%^કાની. મોટાભાઇના
Yખો વહતી
ુ જ Oદ કરA હતી, મને
>વગવાસ
પછA તો 1ુ ં સાવ એકલી થઈ ગઈ…!!મોટાભાઈએ aબ
9
ુ સહારો હતો…!! એક તરાપો હતો ઝઝાવાત
ં
પરણાવવા માટ ….!!તારA યાદનો એક મજ·ત
 થઈ આવQ ું ક દ^ા લઈ લ§….!! છોડA દ§ આ
ભયા9 Oવનસાગર તરA જવાનો…પણ Jારક
ં
સસાર
….ને થઈ f§ સાlવી…!!’ સરલા >થાનકવાસી ½ન હતી, ‘િવરકત થઈ f§
ં
ું
સસારથી
..!! પણ એ માં તપ PહોQ…એ
તો એક બ1ુ સરળ ઉપાય હતો…ભાગી ¨ટવાનો…!!
ે
ે તે કઈ રAતે લ§ 1ુ ં બીOવાર દ^ા..?!’
ને મ તો તારા અમર Zમની
દ^ા લીધલ
ુ
ે  સરલાના
‘ઓ…હ સરલા…!!’ ધીભાઇ ઉભા થયા અને નમીને aરશી
પર બઠલ
ે
ું
લલાટ એક Zમાળ
eબન
કBુ…
 !!
ં
ુ
ં
સરલા ય.વત
aરશી
પરથી ઉભી થઈ…પોતાના પગના પf
પર nચી થઇ
ુ
ધીભાઇને પાગલની 0મ eમવા
લાગી..એમના કપાળ પર…ગાલ પર….Yખ પર….હોઠ
ે ….!! નય{ સા7વક Zમ
ે િનતરતો હતો….!! સરલાના બધા
પર…ગરદન પર…!! પાવન Zમ
ં
ે
 લાગી….!! eબનો
ું
બધનો
Q ુટA ગયા…. પાવક Zમની
સરતા બે કનાર વહવા
કરતાં કરતાં
સરલા

 હસતી હતી…તો Jારક
 રડતી હતી…!! સાઠ
ં વરસની સરલા fણે સોળ
Jારક
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ુ
ં
ં
ુ
ં
વરસની <sધા
બની ગઈ !! ષોડશી બની ગઈ….!! હાફતી
હાફતી
સરલા પાછA aરશીમા
ફસડાય પડA….
‘ઓ…હ સરલા…!!! ઓ…હ સરલા…!!!’ એક અસીમ પ>તાવાની આગમાં સળગવા
ં
ે
લાsયા ધીભાઇ… સરલાના બે હાથના પfઓ
પોતાના હાથોમાં Zમથી
જકડA ધીભાઇ
ં હAબું ખાળA આrદ
ં રોકA એ બોHયા, ‘તાર
નાના બાળકની 0મ ¹ ૂસક ¹ ૂસક રડA પડkા…માડ
ુ
મને સહજ fણ તો કરવી હતી પગલી…!! 1ુ ં <રખ
તારા Sયારને સમO ન શJો….!! મને માફ
કર સરલા…!!’
  ચgમા કાઢA ટબલ

ુ પોતાના પાલવથી ધીભાઇના Y¡ઓ
ુ
ધીભાઇએ પહરલ
પર <કA
ે
ું
 !! ત તો મને વારA જ
>નહથી
છતા
સરલા સહજ મરકAને બોલી, ‘તારો કોઇ દોષ નથી ધીરન
હતી…પણ 1ુ ં જ તારા પર વારA ગઇ હતી…!! રોજ તારા માટ મહાવીર>વામીને Zાથ9ના

ે એના Oવનમાં સફળતા આપ0…..!! એના
કરતી…!! િવનવતી ક હ વધમાન
, મારા ધીરનન
9
ુ
ુ
ચરણકમળમાં ¡ખના
¡મનો
પાથર0….!! તારો કોઇ જ દોષ નથી….!! બસ, મારા નસીબમાં
ૂ
ે હQ ું !! મોટાભાઇના ચાલી ગયા પછA મે હવલી
ે વચી
ે દAધી… >લમા
ં 1ુ ં <ય
ુ
એ જ લખલ
િશ%^કા બની ગઈ હતી એમાંથી રટાયડ9 થઈ….અહ આમમાં માણસની-=ય>થાપકની જર
ે માટ ….!! બસ,
હતી…¾>ટAઓ મને ઓળખતા હતા…ને અહ આવી ગઈ….સ1ુ વડAલોની સવા
ુ
ં તારો એટલો જ સાથ હતો…. સહવાસ હતો…પણ…….’
મારA Bવાનીમા
ુ ં
ે
‘પણ…….!!’ ધીભાઇએ સરલાની વાત8ુ અ8સધાન
કરતાં ક@ુ,ં ‘હવે 1ુ ં તને લવા
આ=યો ¨ં.. મારA સાથે તાર આવવા8ું જ છે …!! અ…..ને જો Q ું ન આવી શક તો, મને તારા
ં
આમમાં >થાન આપી દ …!!’ગળગળા થઇ જતાં ધીભાઇ સરલાના હાથના બે પfઓ
ે પડkા. fણે ભીખ ન માગતા
ં
પકડA સરલાના પગ પાસે ફરસ પર જ બસી
હોય…!!
ુ
ે ં બઠા
ે ં જ સરલાએ એમના બે હાથો પોતાની ભીની ભીની Yખોએ
aરશી
પર બઠા
ે હોય એમ અડાડkા, ‘ધીરન
 …. ધીરન
 …. ધીરન
 ….!!’ સરલા ફરAથી રડA પડA…
Lજ%લ લતી
ુ
ુ
યાચક નજર ધીભાઇ આQરતાથી
સરલાને જોતા હતા…¹જતા
હતા….

સરલાએ ધીભાઇના બે હાથ જોરથી પકડA રાયા હતા તે એના yદયે લગાવી સહજ
હસીને સરલા બોલી, ‘તાં >થાન તો અહયા છે …!! મારા ઉરમાં…મારા yદયમાં છે …!!’એની
ુ

Yખમાથી અ»ધારા
વહતી
હતી, ‘મારા Zાણનાથ, મ તો તાર નામ મારA જદગી કરA
ં
 , હવે….’ એ સહજ અટકA, ‘હવે તો જદગીની
છે …આખી જદગી મ તારA બદગી
કરA છે …ધીરન
ં …ને તારA સાથે જ OવIું ને તારA સાથે જ
આ સફરમાં તાર ડગલે માર માં ડગું ભરIુ…
ં .!!’
મરIુ…
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‘મરવાની વાત ન કર…સરલા!! હવે જ તો શ થાય છે …આપણી જદગીની ખરA
ુ 9 હતથી

ે
સફર….!!’સરલાને ખભાથી પકડA બે હાથો વડ ઉભી કરતાં ધીભાઇ આભાર -વક
ભટA
પડkા..
ં ૂ !!!
પછAની વાત તો છે ….બ1ુ hકA
ૃ
ે
સરલાએ Ilધામ
છોડkો… ધીભાઇ સાથે ચારધામની યા.ા કરA…ભાર હ©યે બએ
ં
ં
કાતાની
અ\>થ8ું ગગાના
પિવ. જળમાં િવસ¦ન કBુ…

ુ
ું ક, સરલાના રગરગમા
ે
ં Ilધામ
ૃ
આ યા.ા દરGયાન ધીભાઈએ અ8ભ=B
ધબકતો

ં
ે મોિતયો હતો એ8 ું ઓપરશન

ે ે...??!
હતો: ગગાબાન
હQ ું એ બરાબર થB ું તો હશન
ં
ં
ુ મળવા આવવાનો હતો એ આ=યો હશન
ે ે..?? .%બચારા ગાડાબાપા
ગાડાબાપા
ને એમનો -.
ુ
ુ
ે
ુ અને પૌ. માટ કટલા

ં તરસતા રહતા
 હોય છે ...!!ને ભiબાપા
?? ભiબાપાન
એમના -.
ે
ે
ે ે...??
Zશર
રહ ને દવા લવાના
એ બ1ુ આળ¡ ુ છે તો એ ગોળAઓ બરાબર ગળતા તો હશન

ું હશે..?! કમળા માસીને તો સરલા િવના એક પળય
ે ચાલQ ું
કોણ એમને યાદ દવડાવQ
નહ...!!
ૃ
 વડAલો fણે સરલાના પોતાના સગા=હાલા હતા. >વજન હતા ક
Ilધામાના
દરક
0ઓને પોતાના >વજનોએ તરછોડkા હતા!!
ં વહA નથી ગB.ું ..! એમને
ધીભાઈ એ િનણય
9 લઈ લીધો બસ બ1ુ થB.ું હVુ ય કઈ
કોઈ હક Pહોતો સરલાને એના આ =હાલા-દવલા >વજનોથી અલગ કરવાનો...!! એક વાર
ુ એમણે એમના માત-િપતાને તરછોડAને...Zસગ
ં આ=યો છે એ
કરA હતી એમણે એક લ
ુ
ે
ઋણ eકવવા
સામથી
દોડAને...!! સરલા તો એમના માટ જ Oવી હતી...! તૈયાર હતી
ે
એમના કદમે કદમ તાલ મળવી
ચાલવા માટ જદગીની સફરમા.ં ..! પરQ,ું હવે વારો હતો
ૃ 9 થશે...!!
ધીભાઈનો સરલાના પનોતા પગલે ચાલવાનો...!! અને એ જ સાe ું િપQતપણ
 જવાની ઘલછાન
ે
ે કારણે એમણે 0 ખોB ું એ કદA ય
ધીભાઈને એ યાલ આ=યો ક , પરદશ
પા¨ં આવવા8 ું PહોQ.ું યા.ા બાદ ધીભાઈના અ7યાહને કારણે જ ફરA બે િતથલ
ૃ
ે આ=યા. સ1ુ વડAલો તો રાOના રડ
 થઈ ગયા. સરલાના પગલે પગલે ચાલવાના
Ilધામ
ુ
ં ...!! એમણે
િનણયન
ધીભાઈએ. એક પરમ શાિત
9 ે કારણે એક હળવાશ અ8ભવી
ં
ે અમરકા
ે
એરડયાની રટન9 ટકટો ખરAદA એમના સતાનોન
મોકલાવી. અને મારયાને
ે
ે રડA
 ફોર %બગ સરZાઈઝ...!! કમ
ઈમઈલ
કરA: ગટ
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ૃ આરોsયધામ
હરપા

ે
સવ અમરકાથી
આ=યા. ધીભાઈએ પચાસ લાખ િપયા8 ું દાન કB. ુ એમના બે
ુ
ે 9 ને િતથલના એ આમની પડખે જ
-.ોએ
એમના તરફથી બીf પચાસ લાખ ઉમયા
ૃ
ુ
ં
 ું િમ-જન
ુ
ુ
અ7યા?િનક
“હરપા
આરોsયધામ” બાધવા
માટ8
થB ું અને પાયાનો પિવ.
ુ
પથર <કાયો
સરલાના વરદ હ>તે..!! સરલાના પાવન પડખે રહAને સેવાની ? ૂણી ધખાવી
િપતાને થાય એI ું સાe ું તપણ
9 કરવાનો િનણય
9 લઈ લીધો ધીભાઈએ...સરલાની સાથે સાથે
ૃ
ે
ં બાકAની જદગીની ¡હાની
ુ
ધીભાઈએ પણ વડAલો Ilધોની
સવામા
સફર શ કરA...!!
(સમાSત…..)
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