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ધી�ભાઇ એર 	
ડયાની �લાઇટ એઆઇ ૧૪૪ના �બઝનેસ �લાસમા ંચેક-ઇન થયા. એમનો મોટો 

 "ુ મોહન ક$ % મેકના &લુામણા નામે ઓળખાતો હતો એ અને એની પ.ની સીતા એમને /વુાક1ના 

�લબટ2 	ટરનેશનલ એરપોટ1  પર 4કુવા આ5યા હતા. 

‘ડ$…ડ,  ટ$ઇક ક$ર….!!’ મેક$ ધી�ભાઇ સાથે હ6ત7નુન કરતા ંક8ુ,ં ‘વી આર વેર9 સોર9…અમે 

કોઇ તમાર9 સાથે આવી નથી શકતા…: ુનો અવર િસ<:એુશન..!!!’ 

‘ડ=ટ વર9 સન…!! તાર9 મોમ છે ને માર9 સાથે…?!’ ?લાન હસીને ધી�ભાઇ બો@યા. 

‘ડ$…એ…એ….ડ…!’ ધી�ભાઇને ભેટ9 પડતા મેક ભાAકુ થઇ ગયો.. ‘હવ ે મોમ Cાથંી 

આવવાની….?’ 

સ&નેુ બા…ય….કહ9 ધી�ભાઇ જબંો િવમાનમા ંદાખલ થયા. 

‘લેટ મી હ$@પ : ુ સર….’ �બઝનેસ �લાસની એરહો6ટસે ધી�ભાઇના હાથમાથંી હળવેકથી 

હFડબેગ લઇ ઓવર હ$ડ લગજે 6ટોર$જમા ં4કુ9… 

‘ટ$ઇક ક$ર…!’ ધી�ભાઇએ હસીને ક8ુ,ં ‘Gદર ઘણો જ 
કIમતી સામાન છે!’ 

‘આઇ વીલ..’ હસીને એરહો6ટ$સ બોલી. 

ધી�ભાઇએ �લવાઇઝના નેવી J@: ુKLસ  પર વાદળ9 કોટન શટ1  અને J@: ુJલેઝર પહ$ર$લ હMુ ં

તે Jલઝેર કાઢ9 એરહો6ટ$સને સ=O:.ુ 

બો
ડPગ કાડ1 પર િસટ નબંર ફર9 તપાસી એ પોતાની પહોળ9 લેધર ચેર પર ગોઠવાયા. ટ$ઇક 

ઓફ થવાને હSુ દોઢ$ક કલાકની વાર હતી. 

‘Tુ : ુનીડ એનીિથIગ સર…?’ 

‘નોટ નાઉ…’ બેક-ર$6ટ  શુ કર9 આરામથી બેસતા ંધી�ભાઇએ Vખો બધં કર9… 

અઢાર કલાકનો Wવાસ હતોઃ /વુાક1થી 4ુબંઇનો….વાયા પે
રસ…. 

-ક$ટલા ંય વખતથી દ$શ જવા/ુ ંિવચારતા હતા…!! કાતંા સાથે… 

-અને આ%…?? 

-આ% પણ કાતંા તો સાથે જ છે ને….?? 

-અY6થ 6વ�પે…!! 
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-ઓહ…..કાતંા…..!!! એમનાથી ઑવરહ$ડ 6ટોર$જ તરફ એક નજર થઇ ગઇ. એમા ં 4કુ$લ 

સે?સોનાઇટ બેગમા ં હતી…કાતંા…!!!અY6થ 6વ�પે…!! ઓમ શાિંત…ઓમ…લખલે સરસ ર9તે પેક 

કર$લ બો[મા ંસમાઇ હતી કાતંા…!! 

એક િનઃ\ાસ નખંાય ગયો એમનાથી… જAુ ં હMુ ં તો કાતંા સાથે દ$શમા ં ચારધામની 

યા"ાએ..એની ખાસ ઇ<છા હતી..]ુિનયાના ઘણા દ$શો ફર9 લીધા હતા…આ^ુ ં

અમે
રકા…:રુોપ….ઓ6_$�લયા…આ
`કા…બસ, ઘણા લાબંા સમયથી દ$શ જવા:ુ ંLહોM ુ.ં 

ધી�ભાઇ આજથી બેતાલીસ - તેતાલીસ વરસ પહ$લા ંઅ
હI :એુસ આ5યા હતા અને આ% એઓ 

છાસઠના થયા. 

-ક$ટલો લાબંો સમય થઇ ગયો…??!! 

છાસઠ વરસની ઉમર એમના શર9ર પરથી લાગતી Lહોતી..એકવTુ ં પોણા છ aટ/ુ ં b6ુત 

કદ….એમણે શર9રને બરાબર cળ5:ુ ંહMુ…ંબસ, એક ચdમા હતા…નખમા ંય રોગ Lહોતો… હા, વાળ 

જ�ર ઓછા થઇ ગયા હતા… પણ માડં પચાસના લાગતા હતા.. 

‘વી આર ર$ડ9 eુ ટ$ઇક ઓફ….’ પાઇલટ ક$Oટન િસLહાનો ઘરેો અવાજ પીએ િસ6ટમમા ંfુgંયો, 

‘Oલીસ ફાસન યોર સીટ બે@ટ….!!’ 

-
હયર વી ગો કાતંા!!  ધી�ભાઇ 6વગત બબડhા….સીટ બ@ેટ બાધંી બેક ર$6ટ એમણે યથા 6થાને 

ગોઠ5:ુ.ં 

જ?બો િવમાન ટરમેક પરથી ધીમેથી બેક-અપ થ:ુ…ંરનવે પર ગોઠવા:ુ,ં દોડ લગાવી 

પલકવારમા ંહવામા ંઅiધર થ:ુ…ં.થોડા ંસમયમા ંતો "ીસ-બ"ીસ હcર jટની િનધા1ર9ત kચાઈએ 

પહ=ચી ગ:ુ…ં 

સીટ બે@ટની સાઇન ઑફ થઇ. 

ચપળ એર હો6ટ$સ એમની પાસે આવી, ‘વોટ વીલ : ુલાઇક eુ mnક….??’ 

‘Jલેક લેબલ ઓન ધી રો�સ…!!!’ 

ચળકતા 
o6ટલ pલાસમા ંઆઇસ qબુ ભર9, Jલેક લબેલ r5હ6ક9થી pલાસ ભર9 એર હો6ટ$સ 

બીcં Wવાસીઓની સરભરામા ંપરોવાઈ… 

r5હ6ક9નો sુટં bસુતા bસુતા ધીર$થી ગળા નીચે ઉતાર9 ધી�ભાઇએ આSુ-બાSુ સહ Wવાસીઓ 

તરફ નજર કર9. 

-સ& ુક$ટક$ટલા ંપાસે હતા..!! છતા ંપણ cણે પોત પોતના કોચલામા ં રુાયેલ હતા… ટોળામા ં

cણે સ& ુએકલવાયા…!!! અને હવે તો ધી�ભાઇ પણ સાવ એકલવાયા જ થઇ ગયા હતાને ?? નવેક 

મ
હના પહ$લા ંમiયરાિ"એ કાતંાને અચાનક હાટ1-એટ$ક આ5યો. પોતે તો ભર kઘમા ંહતા…િનItાદ$વી/ુ ં

એમને વરદાન હMુ.ં કાતંાએ %મ તેમ કર9ને ઢંઢોuયા. cpયા…નાઇન વન વન….પાચં િમિનટમા ંતો 

એ?J:લુસં આવી ગઇ….પણ કાતંા/ુ ં vદય બ-ે"ણ િમિનટ માટ$ ધબકવા/ુ ં bકુ9 ગ:ુ.ં ઇએમએસ 

વાળાએ વાળાએ જપં આOયો…શોક આOયો ને..vદય ફર9 ધબકવા તો માડંw ુપરMુ,ં કાતંા ફર9 ધબ�તી 
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ન થઇ… ફ$ફસામા ં પાણી ભરાય ગ:ુ…ંવળ9 મગજને લોહ9 ન મળતા ં મગજમા ં �લોટ થઇ 

ગયો…ફ$ફસાએ જવાબ આપી દ9ધો…ર$Y6પર$ટ1ર- લાઇફ સપxટ પર 4કુ9 દ$વાઇ…yજIદગીમા ં ણુ1િવરામ 

પહ$લા ંકોમા આવે એ .યાર$ ધી�ભાઇએ cz:ુ…ં.દશ 
દવસ બાદ િનય1ણ લેવાનો હતો. 

-{ુ ંકરAુ…ં.?? 

પણ કાતંાએ એ W| જ ઉભો ન થવા દ9ધો.. 

પોતે જ હ
રના મારગે ચાલી નીકળ9….ધી�ભાઇન ેસાવ એકલા 4કુ9ને…. 

દશ 
દવસ એ બેહોશ રહ9..ધી�ભાઇ કાતંા પાસે બેસી રહ$તા એ આશામા ંક$ Cાર$ક તો Vખ 

ખોલે….ક}ક બોલે…એની આખર9 ઇ<છા કહ$….પણ…!!! 

કાતંા ધાિમ~ક હતી. એની ખાસ ઈ<છા હતી ક$ એક વાર દ$શમા ં ચારધામની યા"ા 

કરવી…ધી�ભાઇને એAુ ંપસદં ન હMુ.ં મ
ંદરોની લાબંી લાબંી લાઇનો…મ
ંદરોની ગદંક9…ઘરે9 વળતા 

પડંાઓ…ખોટા ખોટા dલોક બોલતા ં �ા�ણો….એમને પસદં ન હતા. એઓ નાY6તક Lહોતા…પરંM,ુ 

ધમ1ની એમની 5યા�યા સાવ અલગ હતી…. 

માનવ ધમ1 !! ધમ1 માટ$ મ
ંદરના પગિથયા ચઢવા જ�ર9 Lહોતા એમના માટ$…. 

લો’
રયાલ કો6મે
ટકમા ંિસિનયર ક$િમ6ટથી શ� કર$લ "ીસ વરસની કાર
ક
દ�ને Gતે 
રસચ1 �ડ 

ડ$વલેપમ�ટના વાઇસ WેિસડFટ તર9ક$ ધી�ભાઇ 
રટાય1ડ થયા. હવે તો બસ કાતંા સાથે આખી ]ુિનયા ફરવી 

એવા એઓના અરમાન હતા. 
રટાયડ1  થયાના બીc અઠવા
ડયે તો "ણ આઠવા
ડયાની �ઝ-દ
રયાઇ 

4સુાફર9એ જવા/ુ ંન�9 જ હMુ…ંપણ W�નેુ કંઈ Sુ]ંુ જ મSુંર હMુ.ં કાતંા 6વગ1ના કદ9 ય પાછા ન 

ફરનારા Wવાસે ચાલી નીકળ9 એકલી…િધ�ભાઇન ે એકલા 4કુ9ને…! 

ધી�ભાઇને બે  "ુો હતા…મોહન - મેક ક$ % L: ુ જસ� ખાતે ફાઇઝર ફામા16:
ુટક@સમા ં 

��લનીકલ _ાય@સનો હ$ડ ઓફ ધ 
ડપાટ1મ�ટ હતો…gયાર$ નાનો નીક ક$�લફોિન~યા ખાતે માઇoોસો�ટમા ં

Wોડ$�ટ ડ$વલપમ�ટનો WેિસડFટ હતો… બનેં પરણીને ઠર9-ઠામ થઇ ગયા હતાઃ મેક સીતાને અને નીક 

ઇટા�લયન છોકર9 મા
રયાને….!! બનેંને ધી�ભાઇ ^બુ જ ભણા5યા હતા… બ�ેંના પોતાના આ�લશાન 

ઘરો હતા…બાળકો હતા…કાતંાના અવસાન બાદ બનેં એ િધ�ભાઇને. એઓના ઘર$ આવી સાથે રહ$વા 

ક8ુ…ં.અર$…!! મા
રયાએ તો ઘણો જ આ�હ કયx… પણ ધી�ભાઇએ સ&નેુ ન�તાથી ના પાડ9 અન ે

પોતે એકલા જ Kવવા/ ુન�9 ક:ુ�. એઓ માનતા હતા: શ�આતમા ંતો સ&નેુ સા�ંુ લાગે પણ સમય જતા 

પોતાનાનો પણ 6વજનને બોજ લાગવા માડં$….અિત િનકટતા આકર9 લાગે…નડતર લાગે…. એના 

કરતા ં]ુર રહ9ને વ7 ુWેમ પામવો જ સારો….!!! પૈસાનો તો એમને કોઇ સવાલ જ Lહોતો…
રટાયડ1 થયા 

.યાર$ પણ સારા એવા પૈસા મuયા….6ટોક ઓOશન….6ટોક માક�ટમા ંપણ એમણે સા� ં રોકાણ કર$લ 

હMુ…ં.પેLશન અને સોિશયલ િસq
ુરટ9ના પણ પૈસા આવતા હતા…. છોકરાઓને તો એમના પૈસાની 

કોઇ જ�ર Lહોતી… એઓ પોતે જ ^બુ કમાતા હતા !! 

કાતંાના 6વગ1વાસ પછ9ના શ�આતના 
દવસો તો ઝડપથી પસાર થયા. પણ પછ9 ધીર$ ધીર$ 

ધી�ભાઇને એકલતા સતાવવા લાગી. પળ કલાક %વી અને 
દવસ :ગુ %વો લાગતો…. થોડા ંસમય 
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પહ$લા ં^બુ જ WA�ૃ હતા. પોતાના કામને કારણે- વાઇસ WેિસડFટ ઓફ આર �ડ ડ9ના કારણે…
દવસની 

બે"ણ તો િમ
ટIગો હોય….બસો અઢ9સો ઇમઇેલ…િવ
ડયો કોLફરંસ….વરસમા ં ચાર-પાચં વાર તો 

હ$��વાટ1ર `ાસં - પે
રસના Vટા થતા! દર વખતે કાતંા તો સાથે જ હોય….!!પણ હવે એઓ સાવ એકલા 

થઇ ગયા હતા.. 

િનયિમત કસરત, યોગાસન, Wાણાયમ - મે
ડટ$શન મારફતે તન-મન ત]ુંર6ત રા�:ુ ંહMુ.ં પણ 

કાતંા િવના cણ ેહવે બ7ુ ંય નકા4ુ ંહMુ…ંએના સરળ સહવાસ િવના એઓ 4ુઝંરાતા, 4ુઝંાતા, અકળાતા 

છટપટતા હતા… ખર$ સમયે જ કાતંા છેહ દઇ ગઇ…!! આવી અસીમ એકલતા આમ વ�ઢારવી પડશે 

એવી ક@પના તો 6વOનેય Lહોતી…!! પોતાના  "ુો સાથે રહ$વા જAુ ંLહોM ુ…ંટ9વી, કો?O:ટુર, 	ટરનેટથી 

પણ સમય કપાતો Lહોતો…કાતંા સાવ છેતર9 ગઇ હતી…એના િવના Kવન cણ ેએક સc લાગતી 

હતી…KવAુ ંઆક� ંલાગMુ ંહMુ ં!!! 

�લાઇટમા ં ડ9નર સવ1 થ:ુ.ં.ડ9નર પ.યા બાદ ધી�ુભાઇએ લૅપટોપ ચા� ુ ક:ુ�… ઇમેઇલ ચેક 

કર9.. મા
રયાની ઇમેઇલ હતી… મા
રયા નાની  "ુવ7 ુરોજ એકાદ ઇમેઇલ તો કરતી જ! એને છે@લી 

ઇમેઇલમા ં ધી�ભાઇએ  છુ�ુ ં હMુ ં ક$ 	
ડયાથી એના માટ$ {ુ ં લાવAુ?ં? એણે જવાબ આOયો હતોઃ 

સરWાઇઝ િમ!!! એના આ જવાબથી ધી�ભાઇ હસી પડhા…બીK ઇમઇેલ નવસાર9થી હોટલ સૌરસના 

મેનેજરની હતી…એમના 
રઝવ�શન/ુ ંકLફરમેશન Gગે હતી… 4ુબંઇના સહાર એરપોટ1  પર એરકં
ડશન 

કાર એમને લેવા આવનાર હતી તેનો રK6_$શન નબંર અને mાયવર/ુ ં નામ હMુ.ં. છે@લા ં ક$ટલાયં 

વરસોથી એઓ દ$શ ગયા Lહોતા. નવસાર9ની બાSુમા ંઆવેલ ગામ જલાલાપોર એમ/ ુવતન હMુ…ં.યા ં

એમ/ુ ંઘર હMુ.ં. % વરસો પહ$લા ં વેચી દ9ધેલ… એ ઘર જોAુ ંહMુ…ં ગામ જોAુ ંહMુ…ં% મહો@લામા ં

વરસો પહ$લા ં 
oક$ટ રમેલ એ મહો@લાની 7ળૂ કપાળે ચઢાવવી હતી..!! શC હોય, બને તો % ઘરમા ં

એમ/ુ ંબાળપણ િવ.:ુ ંહMુ…ં% ઘરમા ં:વુાનીમા ંWથમ ડગ માડંhો હતો એ ઘરમા ંએક ડગ માડંવો 

હતો….!! 

gયાર$ ધી�ભાઇએ અમે
રકા જવા/ુ ંન�9 ક:ુ� અને ઘરમા ંજણા5:ુ ં.યાર$ એમના િપતા હ
રભાઇ 

^બુ જ નારાજ થયા હતા. એમની માએ તો રડવા/ુ ંચા� ુકર9 દ97ુ.ં ધી�ભાઇ એમ/ુ ંએક/ુ ંએક સતંાન 

હતા. એઓ એમન ેઆમ અમે
રકા મોકલવા રાK જ Lહોતા. ધી�ભાઇને એમ ક$ બા-બા Kુ તો માની 

જશે….સમK જશે…!! પરMુ ંહ
રભાઇ ન માLયા તે ન જ માLયા…!! ધી�ભાઇએ માતા-િપતાને અમે
રકા 

બોલાવવા માટ$ ય ઘણા Wય.નો કયા1. પણ હ
રભાઇ શાના માને…?? પછ9 તો હ
રભાઇએ ધીર$ ધીર$  "ુ 

પર પ" લખવા/ુ ંય બધં કર9 દ97ુ ંઅને ધી�ભાઇન ેપણ લખી ના�ં: ુક$ આપણા સબધં આટલ ેજ થી 

અટક9 cય તો સા� ં !! તાર$ અમાર9 સાથે સબધં રાખવા હોય તો દ$શ આવીને રહ$ અમાર9 સાથે…!!! 

િપતાએ cણે cકારો જ આપી દ9ધો….!!! ધી�ભાઇ ઘ�ુ ંકરગયા1!!  કાલાવાલા કયા1….!!  પણ હ
રભાઇ 

એક ના બે ન થયા તે ન જ થયા અને ધી�ભાઇ અમે
રકા છોડ9ને દ$શ આવી ન શCા….!! ધી�ભાઇને મા-

બાપને નારાજ કયા1નો ઘણો જ વસવસો રહ9 ગયો હતો…એમાના મા-બાપ/ુ ંઘડપણ એઓ સાચવી ન 

શCા….એમની સેવા-ચાકર9 ન કર9 શCા….એમની Gિતમ [ણે એઓ હાજર ન રહ9 શCા….!!મા-
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િપતાએ % ઘરમા ંછે@લો દમ તોડhો એ ઘરમા ંજઇન ેરડAુ ંહMુ…ં!! માત-િપતાને નામે Aiૃધા�મમા ંદાન 

કર9, થાય એA ુતપ1ણ કરAુ ંહMુ…ં 

4ુબંઇના છ"પિત િશવાK એરપોટ1  પર Oલેન હળવેકથી ઊત:ુ�….�ીન ચેનલમાથંી ધી�ભાઇ 

આસાનીથી ક6ટમ ��લયર કર9 બહાર આવી ગયા… �બઝનેસ �લાસની 4સુાફર9ને કારણે એમને  રુતો 

આરામ ?uયો હતો એટલે તરો-તાc લાગતા હતા… 4ુબંઇની મiયરા"ીની હવામા ં cL:આુર9 

મ
હનાની માદક ઠંડક હતી… એરાઇવલની લ=જમા ંmાઇવર એમના નામ/ુ ં Oલેકાડ1 લઇને ઉભો હતો 

તેના તરફ હાથ હલાવી ઇશારો કર9 ધી�ભાઇએ હા6ય ક:ુ�. 

‘ધી�ભાઇ….??’ mાવયર$  <ુછ�ુ.ં એ પ<ચીસેક વરસનો :વુાન હતો, ‘માયસે@ફ ઇસ સિતશ. 

સર!! હાઉ Tુ : ુTુ…??’ 

‘ફાઇન!! થેLક :!ુ!’ 

ધી�ભાઇના હાથમાથંી બગેની _ોલી સિતશે પોતે લઇ લીધી, ‘હાઉ વોઝ યોર �લાઇટ…?’ 

‘વેર9 fડુ…!’ ધી�ભાઇએ હસીને ક8ુ,ં ‘સિતશ, મને fજુરાતી આવડ$ છે અન ે આપણ ે

fજુરાતીમા ંજ વાત કર9{ુ…ં.’ 

‘ઓક$…..!!’ હસી પડતા ંસિતશ બો@યો, ‘આપણે ચાર$ક કલાકમા ંનવસાર9 પહ=ચી જઇ{ુ.ં. તમો 

આરામ કરજો… તમાર$ તો આ.યાર$ અમે
રકાના ટાઇમ 4જુબ 
દવસ ચાલે છે.. બરાબરને…??’ 

‘હ ં!!!’ 

સિતશે 5હાઇટ &ુડંાઇ સોનાટાનો પાછળનો દરવાજો સ�કુાઇથી ખો@યો..ધી�ભાઇએ િવચા:ુ�: 

નાઇસ કાર….!!! 

સિતશે સામાન 
ડ
કમા ંગોઠ5યો.. �ુલરમાથંી િમનરલ વોટરની એક બોટલ કાઢ9. પાછળ આવલે 

બોટલ હો@ડરમા ંગોઠવી… 

‘નીકળ9{ુ…ં?’ 

‘યસ….સ..િત…શ…!!’ ધી�ભાઇ હસીને બો@યા.. 

‘ર6તે એક-બે ચેકપો�ટ આવશે…પાસપોટ1  તૈયાર રાખશો…ઉપર/ુ ં બીSુ ં બ7ુ ં &ુ ં સભંાળ9 

લઇશ….એમનો ભાવ ન�9 જ છે…પાસપોટ1  દ9ઠ પાચંસો….!!’ 

‘પાચંસો…??’ 

‘હા,  પો�લસને આપવા પડ$….લાચં…!!’ 

ધી�ભાઇ હસી પડhા…. ‘પો�લસને પાચંસોનો ચાદંલો કરવાનો એમ કહ$ને….!!’ 

4ુબંઇના Gધેર9 પરાને પસાર કર9 સોનાટા હાઇવે નબંર Vઠ પર  આવી ગઇ.. ર6તામા ંકોઇ 

તકલીફ ન પડ9…વહ$લી સવાર$ તો નવસાર9 પહ=ચી ગયા. હોટલ સૌરસનો �મ પણ સરસ હતો…ચેક-

ઇન થયા પછ9 મેનેજર પણ �બ� આવીને મળ9 ગયો… 

શાવર લઇ ધી�ભાઇ હળવા થયા..�મ સિવ~સથી કોફ9 મગંાવી કોફ9 પીધી…કફની-�રુવાલ 

પહ$ર9 એ નીચે ફૉઇઅરમા ંગયા. 
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‘fડુ મોિન¡ગ સર…!!’ મેનેજર$ હસીને ક8ુ,ં ‘: ુ{@ુડ ટ$ઇક ર$6ટ…!!!’ 

‘ઇ¢સ ઓક$…!! આઇ એમ ફાઇન….!! માર$ તમાર9 પાસથેી થોડ9 િવગતો મેળવવી છે… માર$ 

અ
હI ખાસ કોઇ 
રલે
ટ5સ, સગા-સબધંી નથી…ને માર$ થોડા ં કામો 5ય�56થત ર9ત ેપતાવવાના છે.. 

સમયનો સવાલ નથી. આઇ હ$વ ઓપન 
ટ
કટ…!!!માર$ % કંઇ કરAુ ંછે તે 5ય�56થત કરAુ ંછે…..!!’ 

‘%મક$…??’ 

‘એક તો માર$ હર£ાર જAુ ંછે….અY6થ િવસ¤ન માટ$…બીSુ,ં માર$ થોડા ંAiૃધા�મોની 4લુાકાત 

લેવી છે..!! .યારબાદ, જો મન થાય તો દ$શમા ંફર9શ….!!’ સહ$જ અટક9ને એ બો@યા, ‘અ….ને અફકોસ1 

!!  આ% જ બપોર$, લચં બાદ માર$ જલાલપોર જAુ ંછે…સિતશ ઇસ fડુ…!! જો એની સાથે….!!’ 

‘એ આવશે..એના મોબાઇલ પર 
રIગ કર9 દ¥ ¦…ંઅમારા એન. આઇ. આર મહ$માનો માટ$ અમે 

એને 
રઝવ1 જ રા�યે છ9એ…એ ભણેલ છે…એ 6પેdયલ છે…..!!’ 

‘મને પણ એનો નબંર આપો…&ુ ંપણ મારા સેલમા ં�ટર કર9 દ¥….!!!’ 

સિતશનો નબંર મોબાઇલમા ં�ટર કર9 ધી�ભાઇએ અમે
રકા મેક -નીકને ફોન કર9 દ9ધા પોતે 

�ખુ�પ નવસાર9 પહ=ચી ગયા છે એમ જણાવી દ97ુ.ં 

‘તમારા હર£ાર અને ભારત દશ1ન માટ$ ઓમ _ાવલેના મેનેજરને સા%ં બોલાવીશ…ધે આર 

વેર9 fડુ….!! ધે વીલ મેનેજ એવર9િથIગ….!!’ 

‘f…ુ..ડ….!!’ 

‘સિતશને "ણ વાpયા/ુ ંજણાવી દ¥??’ મેનેજર$  <ુછ�ુ…ં 

બપોર$ હળAુ ં લચં લઇ ધી�ભાઇએ વામ�ુ[ી કર9… %ટ-લેગની કોઇ ખાસ અસર લાગતી 

Lહોતી… બપોર$ "ણ વાpયે સિતશ તાજો-માજો થઇ હાજર થઇ ગયો. 

‘આપણે જલાલપોર જવા/ુ ં છે…!! ક$ટ�ુ ંરોકાAુ ંપડ$ તે કંઇ ખબર નથી…!! જલાલપોર મા� ં

વતન છે….માર9 જLમ�િુમ….!!પણ વરસોથી જઇ શકા:ુ ં નથી…બસ, એક Vટો મારવો છે….કોઇ 

ઓળખીMુ-ંપારખીM ુ ંમળવાના તો કોઇ ચાસં નથી….તાર$ કોઇ એપો	ટમેLટ તો નથીન…ે.??’ 

‘ના….ના… મેનેજર$ મને તમારા માટ$ જ 
રઝવ1ડ રા�યો છે…!!’ 

લગભગ સાડા-"ણ વાpયે તો જલાલપોર પહ=ચી પણ ગયા….ર6તો તો એ જ હતો…ર6તાની 

આSુબાSુ મકાનોની હારમાળામા ંવ<ચે વ<ચે ચાર-પાચં માળના એપાટ1મ�ટ ઊગી નીકuયા હતા. 

‘Cા ંલવેાની છે….??’ 

વા�ણયાવાડમા ં પોતાના Sુના ઘરના Vગણામા ં ર6તાની બાSુ પર ધી�ભાઇએ કાર ઉભી 

રખાવી…કારની પાછળ 7ળૂ/ુ ંએક નાનકTુ ંવાદળ ઊઠ9ને સમી ગ:ુ.ં. 

કારની બાર9માથંી બહાર નજર કર9 તો જો:ુ ંક$ એમના Sુના ઘરની જpયાએ બે માળ/ ુમકાન 

ઉ�ુ ંથઇ ગ:ુ ંહMુ…ં.એમ/ુ ંSુ/ુ ંઘર તો એક માળ/ુ ંબેઠા ઘાટ/ુ ંહMુ.ં. થોડો િવચાર કર9 કારનો દરવાજો 

હળવેકથી ખોલી ધી�ભાઇ કારની બહાર આ5યા… એક kડો \ાસ લઇ વતનની તાK હવા ફ$ફસામા ંભર9 

એમણે Vખો બધં કર9…બા Kુની યાદથી હ§:ુ ંભરાય આ5:ુ.ં 
રમલેસ ચdમા કાઢ9, પેપર 
ટ6:થુી 
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Vખમા ંતર9 આવેલ �ભનાશ �ુછં9 ચdમા પાછા પહ$ર9 મહો@લામા ંએક નજર દોડાવી…થોડ$ ]ુર આવેલ 

દ$રાસરના િશખર પર ધc મદં મદં ફરકતી હતી…મહો@લામા ંપણ બીc ં"ણ ચાર કાચા મકાનોની 

જpયાને મોટા ંપાકા મકાનો બની ગયા હતા… 7�ુળયા ર6તાની જpયાને આ@6ફાટનો રોડ થઇ ગયો 

હતો…. 

-હવે ?? 

-પોતા/ુ ંઘર પારકા/ ુમકાન બની ગ:ુ ંહMુ…ં.!! 

થોડો િવચાર કર9 એઓ ઓટલાના ચાર પગિથયા ંચઢ¨ા. એટલામંા ંજ ઘરમાથંી એક :વુાન 

બહાર આ5યો. 

‘આ….વો….!!’ ધી�ભાઇના Wભાવશાળ9 5યY�ત.વ અને Vગણામા ંઉભલે સોનાટા જોઇ :વુાન ે

એમને આવકાર આOયો… 

‘થ�….�સ…..!!!’ ચપંલ ઓટલા પર બહાર કાઢ9 ધી�ભાઇ સહ$જ ખચંકાયને બેઠક ખડંમા ંદાખલ 

થયા. 

‘અ
હI હnચકો હતો…!!’ એમનાથી સહજ બોલાય ગ:ુ.ં 

‘આપની ઓળખાણ ન પડ9….Gકલ…!!!’ 

‘ઓ….હ…!! આઇ એમ સોર9…..!!’ ધી�ભાઇએ પોતાની ઓળખાણ આપતા ક8ુ,ં ‘માયસે@ફ 

ધી�ભાઇ…!!’ બેઠકખડંમા ં4કુ$લ લાકડાના સોફા પર બેસતા ધી�ભાઇ બો@યા, ‘તમો મને ઓળખતા 

નથી…&ુ ં L:જુસ� અમે
રકાથી આAુ ં¦…ં.!! જરા અટક9ને એ બો@યા તમને તકલીફ આપવા બદલ 

સોર9….!!! મારાથી રહ$વા:ુ ંન
હI !! વરસો પહ$લા ંઆ અમા�ંુ ઘર હMુ…ં.Tુ : ુનો….વોટ આઇ મીન eુ 

સે….!!!’ 

‘ઓ…..હો….!!! તો તમે અ
હI રહ$તા હતા….!!!’ :વુાને સા©ય1 ક8ુ…ં 

‘હા!! વરસો પહ$લા…ં!!!’ 

એટલામા ંએક ªી Gદરથી pલાસમા ંપાણી લઇ આવી ધી�ભાઇને પાણી આO:ુ.ં ‘થ�…�સ….!!’ 

બે sુટં પી ધી�ભાઇ અટCા, ‘મીઠા �વૂા/ુ…ં..??’ 

‘હ…ં!!’ ªી હસીને બોલી, ‘પણ હવે તો નળ આવી ગયા છે….મીઠા �વૂા/ુ ંજ પાણી મોટર 

મારફતે આવે છે….!!’ 

‘ઓ…હ…!! fડુ…fડુ…!!’ ધી�ભાઇએ pલાસ ખાલી કર9 ધીમેથી બાSુની 
ટપાઇ પર 4Cુો,  

‘તમો અ
હI ક$ટલા વખતથી રહો છો….?? તમો જ ઘરના મા�લક છો ક$ પછ9 ભાડ$…..!!’ 

‘અમો ઘણા વખતથી છ9એ….!! મારા પOપાનો નવસાર9મા ંહ9રાનો �બઝનેસ છે….!!અમે Sુ/ુ ં

તોડ9 નAુ ંઘર બધંા5:ુ ંહMુ…ં.!!’ 

‘એ તો લાગે જ છે….!!! અમા� ં Sુ/ુ ં ઘર તો એક જ માળ/ુ ં હMુ…ં!!! માર9 એક 
ર�વે6ટ 

છે….િવનતંી છે….!! જો તમને કોઇ વાધંો ન હોય તો માર$ આ ઘરમા ંએક Vટો મારવો છે..ઇફ : ુડોLટ 

માઇLડ…!!’ 
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‘અ…..ર$…..!!! અમને {ુ ં વાધંો હોય…?? આવો…Gદર આવો….’ ªીએ રાK થતા ં

કહ:ુ…ં.’તમે ચા-કોફ9 {ુ ંલેશો….??’ 

‘બ….સ….,  કંઇ ન
હ…!! તમે મને ઘરમા ંદાખલ થવા દ9ધો એ જ વધાર$ છે !! આમ અચાનક 

આવીને મ� તમને 4ુઝંવણમા ંતો નથી 4Cુાને….??’ 

‘ના…..ર$…!’ :વુાને ધી�ભાઇને ઘરમા ંદોરતા ક8,ુ ‘આવો Gદર આવો…!’ 

ધી�ભાઇ બેઠક-ખડંમાથંી Gદરના ઓરડામા ંગયા…. 

-અ
હI બાનો ખાટલો રહ$તો….!! 

cણે Wદ�[ણા ફરતા ંહોય તેમ ધી�ભાઇએ .યા ંએક Vટો માયx…બાનો હ$તાળ ચહ$રો મન-

દપ1ણ પર ઉપસી આ5યો….એમની Vખ એમની cણ બહાર ફર9 ભીની થઇ ગઇ…!! 

રસોTુ ં પાછળ પેcર9મા ં રહ$M ુ ં .યા ં માબ1લ/ુ ં રસોTુ ં થઇ ગ:ુ ં હMુ…ં.યાર$ વાડામા ં એક 

ના�ળયેર9/ુ ંA[ૃ હMુ ં….આ% એ વાડામા ંપ«થરો જડાય ગયા હતા...યાર$ લાકડાનો દાદર હતો, હવે 

પ«થરનો…!! એ દાદર ચઢ9 ધી�ભાઇ ઉપરના માળે ગયા…એમની પાછળ પાછળ :વુાન અને ªી 

સા©ય1 દોરવાતા હતા…ઉપર આગળનો ઓરડો હવે તો ખાસો મો¬ો લાગતો હતો… 

-આ જ ઓરડામા ંબા Kુનો પલગં રહ$તો…. 

-કદાચ!!! બા Kુએ છે@લા ં\ાસ અ
હI જ લીધા હશે…! 

-ઓહ…બા Kુ….!! મને માફ….કરજો….!!! 

િપતાને યાદ કરતા આવેલ હ9બ�ંુ ધી�ભાઇએ માડં માડં રોqુ…ં 

થોડા ંડગલા ચાલીને એઓ બાર9 પાસે ગયા. બાર9માથંી બહાર મહો@લામા ંનજર કર9. 

-આ ર8ુ ંસામે જ4ભુાઇ ફોજદાર/ ુઘર….! આ પેલો હ� ુવા�ણયાનો બગંલો…!! ને આ રહ9 

પાનાચદંકાકાની હવેલી….!! 

ધી�ભાઇની નજર પાનાકાકાની હવેલી પર આવીન ેcણ ેઅટક9 જ ગઇ…હવેલી હSુ એવી ને 

એવી જ હતી…સમય cણ ેઅટક9 ગયો હતો એ હવેલી માટ$….!! kચા ઓટલા પર 7ળૂના થરના થર 

બાઝી ગયા હતા…
દવાલ પર પોપડા ઊખડ9 ગયા હતા અને િપપડા/ ુઝાડ ઊગી ગ:ુ ંહMુ…ં. 

-ક$વી ભ5ય cહોજલાલી હતી એ હવેલીની !!! 

એમની નજર હવેલીની બધં બાર9ઓ પર પડ9 ને .યા ંજ ચ=ટ9 ગઇ !! 

-વરસો પહ$લા ંએ બાર9ઓ ^@ુલી રહ$તી!!! 

-એમાથંી એક નજર કાયમ એમને તાક9 રહ$તી…એમને માટ$ તડપતી રહ$તી…. તરસતી 

રહ$તી… 

-ઓહ….! 

-સરલા… સરળ સરલા..!!! 4pુધ…મનોહર… મ7રુ9… સરલા.. !!! 

cણે હSુ ય એ બધં બાર9ઓમાથંી સરલા તાક9 રહ9 હોય એAુ ંઆ%ય અ/ભુ5:ુ ંધી�ભાઇએ !! 

-સ..ર…લા…..! 
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સરલાની યાદ/ ુબીજ મનની માટ9મા ંCાકં kડ$ kડ$ ધરબાઇ ગ:ુ ંહMુ ંતે એકદમ cણે 6j
રત 

થઇ ગ:ુ…ં. 

પોતાના શર9ર પરના રોમ રોમમા ંએક આ¦ ંકંપન અ/ભુ5:ુ ંધી�ભાઇએ….!!! 

બે હાથો વડ$ બાર9ની બારસાખ પકડ9 લીધી. ધી�ભાઇએ….! 

એમની 5યા�ુળ થઇ ગયેલ નજર હવેલીની એ બધં બાર9ઓ  પરથી હટતી જ Lહોતી…! 

‘આ પાનાકાકાની હવેલી ક$મ બધં છે…?’ હવેલીની બાર9ઓ પરથી નજર માડં હટાવી એ 

બો@યા. 

‘અમને કંઇ ખબર નથી…એમની એક છોકર9 થોડા સમય રહ9 હતી પણ હાલે Cા ં છે એની 

અમને કંઇ ખબર નથી…!!’ 

‘સ…..ર…..લા…!’ એક એક શJદ ¦ટો પાડ9 એ બો@યા. 

‘હા, એAુ ંજ કંઇ નામ હMુ ંપણ એ બાઇ કોઇ સાથે બ& ુખાસ વાત Lહોતી કરતી…અને હવે તો એ 

હવેલી પણ પTુ ંપTુ ંથઇ રહ9 છે…!!’ 

ધી�ભાઇએ ફર9 વાર એ બધં બાર9ઓ પર એક નજર કર9 : કાશ….!!હવાના ઝોકાથંી એ બાર9ઓ 

^લુી cય ને…….!!! 

એક kડો િનઃ\ાસ નાખંી માડં એ બાર9ઓથી ]ુર ખસી દાદર ઉતર9 એઓ નીચેના બેઠકખડંમા ં

આ5યા. 

‘થ�ક : ુ વેર9 મચ…!! આપનો ^બુ ^બુ આભાર….!!! &ુ ંહવે નીકળ9શ….!! મ� તમારો ઘણો 

સમય લીધો…..!!’ 

ઓટલા પરથી ચપંલ પહ$ર9 ધી�ભાઇ કારમા ંગોઠવાયા…અ
હIથી cણે નીકળવા/ુ ંએમને મન 

થMુ ંજ LહોM ુ…ં.ન cણે ક$મ વતનની હવાથી મન Wj�@લત થવાને બદલે ગમગીન થઇ ગ:ુ ં!! 

-સ…ર….લા……!!! 

સરલાએ આચાનક મન પર કબજો જમાવી દ9ધો…. 

આજ �ધુી કદ9 ય સરલાના િવચારો આવી ર9તે આ5યા Lહોતા..!! 

-સ…ર….લા……!!! 

:વુાનીમા ં ડગ માડંતી સરલાના મનમા ં ધી�ભાઇ વસી ગયા હતા..ધી�ભાઇ કરતા ં પાચં-છ 

વરસ નાની હતી એ….સહ$જ ભીને વાન…નમણી…નાSુક…:વુાનીના સદય1થી {ૃગંા
રત 

સરલા….!!એના કપાળમા ંદ$રાસરના ક$સર/ુ ંનાનકTુ ં િતલક એને વ7 ુઆકષ1ક બનાવMુ!ં! એના મોહક 

સદય1 અને તીરછ9 નજરોથી કોઇ પણ :વુાન ઘાયલ થઇ cય એવી �ુદંર સરલા….!! પણ ધી�ભાઇ 

ઘાયલ ન થયા તે ન જ થયા…!! ધી�ભાઇએ તો ગમેતેમ કર9ને  પરદ$શ જવા/ુ ંiયેય રા�:ુ ંહMુ…ં.અને 

એ હાસંલ કરવામા ંએમને કોઇ અવરોધ જોઇતો Lહોતો….કોઇ Gતરાય એમને રોક9 શક$ એમ Lહોતો…!! 

સરલા ધી�ભાઇની 
દવાની હતી….!! એમનો પડhો બોલ ઝીલવા તૈયાર….!! એ ધી�ભાઇન ે


દલો-cનથી ચાહતી….^બુ જ Wેમ કરતી…!! 
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ધી�ભાઇ એને સમcવતાઃ &ુ ંતારા નસીબમા ંનથી સરલા … 

સરલાએ હસીને કહ$�ુ:ં ધીર$ન, ભલે Mુ ંમારા નસીબમા ંનથી..પણ &ુ ંતારા નસીબમા ંજ�ર ¦ ં..!!! 

તા� ંનસીબ cગશે ને Mુ ંમાર9 પાસે આવવા ભાગશે….!!! 

-ઓહ સરલા!! મા� ંનસીબ તો cગી ગ:ુ ં છે. પણ Mુ ં છે Cા…ં??? બસ એક વાર મળAુ ં છે 

તને…! 

‘તમે કંઇ ક8ુ ંસ…ર…??’ સતીશે ધી�ભાઇને  છુ�ુ…ંધી�ભાઇના મનના િવચારો એમની iયાન 

બહાર જ એમના હોઠો પર આવી ગયા એની ^દુ એમને ય cણ ન થઇ. 

‘ઓહ….!!! નો…..નો…!!’ ધી�ભાઇને cણે વત1માનમા ંઆવAુ ંજ LહોM ુ.ં 

ક$મે6_9મા ંએમ એસસી થયા બાદ ધી�ભાઇએ અમે
રકન કંપનીઓમા ંનોકર9 માટ$ અરKઓ 

કર9…એમના એક Wોફ$સર અમે
રકા 6થાયી થયા હતા એમનો પણ સપંક1  કયx…અને એક કંપની તરફથી 

એઓ પસદં થઇ ગયા…એ કંપનીએ એ?Oલોયમ�ટ વાઉચર મોકલતા એમને :એુસ કોL�લુેટ જનરલ ે

અમે
રકાના િવઝા આOયા… ને ધી�ભાઇ પોતાના iયેયમા ંસફળ થયા. એમના િપતા�ીનો તો ઘણો જ 

િવરોધ હતો…પરMુ ંધી�ભાઇની Kદ આગળ કોઇ/ુ ં કંઇ પણ ન ચા@:ુ ંતો �બચાર9 સરલાના Oયારની 


દવાલ તો એમને ક$વી ર9તે રોક9 શક$…..?? 

સરલા મળવા આવી હતી ધી�ભાઇ અમે
રકા જવાના તેની આગલી રાતે.. 

રડ9 રડ9ને એની Vખોમા ંc�દુ ઊગી ગયા હતા. 

‘મ� તને ક8ુ ંહMુ ંસરલા….’ ધી�ભાઇ પતરાની પેટ9મા ંપોતાના કપડા-ંસામાન 4કુ9 ર¯ા હતા, 

‘મને Mુ ંOયાર ન કર…Wેમ ન કર…!! �લૂી c મને….!! અને સાb ુક&ુ ંતો Mુ ંમને થોડા ંજ વખતમા ં�લૂી 

પણ જશે…!!’ 

સરલા એ Tસૂ�ંુ ભ:ુ�, ‘ધી…..ર$……ન…..!! પોતાના V� ુમાડં માડં ખાળ9 રડતા રડતા ભીના 

અવા% એ બોલી,  ‘ધી…..ર$……ન….. &ુ ંતાર9 રાહ જોઇશ…!!!’ 

‘એવી �લુ તો કરતી જ ન
હI…!!’ હસીને ધી�ભાઇ બો@યા, ‘એને બદલ ેકોઇ સા� ંઘર ને સારો 

વર જોઇને પરણી જ%…!!’ 

‘ધી…ર$….ન…!’ સરલાના Vખમા ંસરોવરો સહ$જ વ7 ુછલકાયા, ‘લે…, આ….’ સાથે લાવેલ 

એક બધં પરબી
ડ:ુ-ંકવર એણે ધી�ભાઇન ેઆO:ુ,ં ‘લે….!!  આ, .યા ંઅમે
રકા જઇને વાચં%…!!’ પછ9 

એ દોડ9ને ઘરની બહાર જતી રહ9….બસ…ફર9 કદ9 ય ન મળ9…!! 

ધી�ભાઇને ઘણા કામો હતા…ને  સમય ઓછો હતો…નારાજ મા-બાપને રાK કરવાના 

હતા…સામાન પેક કરવાનો હતો….વહ$લી સવાર$ િવરમગામ પ�સેજર પકડ9 4ુબંઇ જવા/ુ ંહMુ…ંએમણ ે

સરલાએ આપેલ કવર કપડા ંસાથે બેગમા ં4કુ9 દ97ુ…ં 

અમે
રકા અ5યા બાદ લગભગ બ-ે"ણ અઠવા
ડયા પછ9 એ પ" એમન ે હાથે ચઢ¨ો…પ" 

ખો@યો…ધી�ભાઇએ વા<ંયો…. 
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-આપણા ર6તાઓ હવે સાવ Sુદા થઇ ગયા 
હતા તમો મારા સનમ, હવે ^દુા થઇ ગયા. 

પ" લ�યો હતો સરલાએ….Wેમ-પ"…!! પ"ના શJદ$ શJદ$ િનતરતો હતો નયx Wેમ…!! 

હસી પડhા ધી�ભાઇ: ગાડં9…!! મને, એક નાચીઝને, ^દુા બનાવી દ9ધો….!!પગલી..!! 

‘ઓ….W�…ુ!’ ધી�ભાઇથી મોટ$થી બોલાય ગ:ુ.ંએક િનઃ\ાસ નખંાય ગયો એમનાથી… 

‘સ…ર….!! તમને કં…ઈ થાય છે…?? આર : ુઓક$….!!’ સતીશને �ચI�ા થઈ આવી…એણ ે

કારની ઝડપ ઓછ9 કર9. 

‘ના…..ના…. આઇ એમ ફાઇન….!! આ તો  રુાણી યાદોએ મને િવ±ળ બનાવી દ9ધો…!! આઇ 

એમ ઓક$….!!!’ 

સૌરસ હોટલ આવી ગઈ..સતીશને પાચં હcર �િપયા આપી પોતાના �મમા ંગયા. cણે પોતે 

માઇલોની મેર$થોન દોડ9 આ5યા હોય એમ એમને લાગMુ ંહMુ…ંખાસ તો સરલાએ % ર9તે એમના મન 

પર કબજો જમાવી દ9ધો એનાથી એઓ િવચ�લત થઇ ગયા….એ િવશે એમન ે^દુને નવાઈ લાગતી 

હતી… 

-સરલાનો Oયાર એક તરફ9 હતો…!! સાવ યૌવન સહજ આકષ1ણ!! 

-ક$ પછ9 ધી�ભાઇ પણ Gદર Gદર સરલાને ચાહતા હતા ક$ {ુ.ં. ?? એમના મને એમને તી²ણ 

સવાલ  છુ¨ો….!! 

-ના, એAુ ંનથી… 

-તો પછ9 આટલા વરસ પછ9 સરલા ક$મ આમ યાદ આવવા લાગી…?? સતાવવા લાગી….?? 

-એક વાર બસ એક વાર મળAુ ંછે એ…ને…!! 

-Cા ંશોધવી હવે એને…?? 

સાથે લાવેલ Jલેક લબેલ ની બોટલમાથંી અડધો pલાસ r5હ6ક9 ભર9, pલાસ આઇસ qબુથી 

ભર9 દ9ધો…�મના ^ણૂામા ં4કુ$લ સોફા પર બેસી એક sુટં ભયx….એમને વરસોથી સા%ં િનયિમત બ ે

પેગ r5હ6ક9 પીવાની આદત હતી.. 

-ફરગેટ હર….!! હવે તો કોણ cણે Cા ંહશે એ…..??!! કોક વેપાર9 વા�ણયાને પરણીને ઠર9-

ઠામ થઇ ગઈ હશ…ે.!! 

એટલામા ંફોન રણCો….સૌરસના મેનેજરનો જ ફોન હતો..ઓમ _ાવલેનો મેનેજર આવી ગયો 

હતો….એમને બ�ેને ઉપર �મમા ંઆવવા/ુ ંજણાવતા બ�ે ધી�ભાઇના �મમા ંઆ5યા. હાય…હ@લો 

થ:ુ…ંધી�ભાઇએ r5હ6ક9ની ઓફર કર9 હસીને ક8ુ,ં ‘આઇ હ$વ પરિમટ….�લકર પરિમટ…!! માટ$ ડરતા 

ન
હ…આઇ નો…!! fજુરાત mાય 6ટ$ટ છે…!!!’ 

બ�ેએ ન�તા વુ1ક ના પાડ9…. 

ઓમ _ાવે@સના મેનેજરને ધી�ભાઇએ પોતાના Wવાસની મા
હતી આપી…"ણ-ચાર 
દવસમા ં 

આઇટ$નર9 સાથે એર અને કાર મારફતે Wવાસની  રુ9 મા
હતી સ
હત ફર9 મળવા Gગે જણા5:ુ.ં 
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‘સર…!’ સૌરસના મેનેજર$  છુ�ુ,ં ‘આપ કંઇ Aiૃધા�મ Gગે કહ$તા હતા…!!’ 

‘હા…, માર$ થોડા ંAiૃધા�મોની 4લુાકાત લેવી છે. કોઈ 5યY6થત ચાલતા  આ�મમા ંબ& ુહો- હા 

કયા1 િવના દાન કરAુ ં છે… !! પણ એ પહ$લા,ં માર$ cતે એ Aiૃધા�મોની 4લુાકાત લેવી છે..એની 

WAિૃ�ઓ િવશે cણAુ ંછે….!!’ 

‘સ…મ…K ગયો….!! અ
હI વલસાડ નKક િતથલ ‘ખાતે દ9કરા/ુ ંઘર’ કર9ને એક આ�મ 

છે@લા ક$ટલાકં વરસોથી ચાલે છે. મને એની ખાસ મા
હતી Lહોતી. પણ આપના ગયા બાદ તપાસ કરાવી 

તો મને થ:ુ ંક$……’ 

‘તો પછે .યા…ં.થી જ શ�આત કર9એ…!’ હસીને ધી�ભાઇએ ક8ુ,ં ‘{ભુ6ય શી³મ….!! કાલે 

સવાર$ િતથલ જઇશ…અગાઉથી cણ કરવાની ક$ દાનની વાત કરવાની નથી…ન
હતર ખર9 હક9કત 

cણવા ન મળે ….!!’ 

‘બ..રા….બ….ર……!!!’  મેનેજર$ સમK જતા ં ક8ુ…ં ‘સવાર$ ક$ટલા વાગે નીકળAુ ં છે…?? 

િતથલ પહ=ચતા કલાક-સવા કલાક થાય….!’ 

‘તો પછ9 અ
હIથી સાત સવા સાતે સતીશ સાથે નીકળ9{ુ…ંતો નવેક વાતે તો .યા…ં!’ 

બીજો પેગ પી 
ડનર લઈ ધી�ભાઇ િનItાિધન થયા. 

કોઈ 
દવસ ન
હ ને આ% સપનામા ંપણ સરલા આવી !!  આજ �ધુી કદ9 ય સરલા/ુ ં 6વOન 

આ5:ુ ંLહોM ુ…ંસદાય Wj�લત ઉઠનારા ધી�ભાઇ/ુ ંમન સવાર$ ઊઠhા .યાર$ બેચેન હMુ ં!! હોટલની હ$@થ 

�લબમા ંઅડધો કલાક વક1  આઉટ કર9 આ5યા…શાવર લઇ ડબલ ઑમલેટ-�ેડ, ઓરFજ g:સુનો ના6તો 

કર9 તૈયાર થયાને સતીશે બારણે ટકોરા માયા1. 

‘fડુ મોિન¡ગ સર…!! મને મેનેજર$ ક8ુ ંક$ િતથલ જવા/ુ ંછે…કો…ઇ આ�મમા…ં?’ 

‘હા…. તને સરના4ુ ંઆO:ુ.ં.??’ 

‘હા…, કંઇ લવેા/ુ ંછે સાથે…? િમનરલ વોટર તો ગાડ9મા ંછે જ…..’ 

‘બ…સ,   તો ચાલો….!’ 

cL:આુર9 મ
હનાનો �રુજ  વુા1કાશમા ંsુટં�ણયા કર9 ર¯ો હતો… 

સવા કલાકના Wવાસ બાદ િતથલના દ
રયા 
કનારાથી થોડ$ ]ુર, એક ક?પા¥ડની બહાર સતીશે 

હળવેકથી કાર ઉભી રાખી… 

‘Gદર લેવી છે…?’ ક?પા¥ડનો મોટો દરવાજો બધં હોય સતીશે  છુ�ુ.ં 

‘ના….ના….., Mુ ંબહાર જ રાખ…! તાર$ અ
હI કશે ફરAુ ંહોય…., સાઈંબાબાના દશ1ન-બશ1ન 

કરવા હોય તો કર9 આવ…મને કદાચ વાર લાગે…!! તારો સેલ નબંર તો માર9 પાસ ેજ છે એટલે મને 

કાર જોઇશે .યાર$ 
રIગ કર9શ…!!’ કારમાથંી ઉતર9 ધી�ભાઇએ ક8ુ ં

મોટા દરવાcની બાSુમા ંઆવેલ નાનો ઝાપંો ખોલી ધી�ભાઇ Gદર દાખલ થયા. બેઠા ઘાટ/ુ ં

પ<ચીસેક ઓરડા/ુ,ં "ણેક એકરમા ંપથરાયેલ મકાન હMુ.ં ક?પા¥ડમા ંમકાન તરફ જતા ંર6તાની બ�ે 

તરફ ના�ળયર9 અને આસોપાલવના A[ૃોની હારમાળા હતી…દ
રયા પરથી jકંાય રહ$લ પવનમા ં
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ના�ળયેર9 પાન હલવાને કારણે લય બiધ �
ુરલો અવાજ થતો હતો..પખંીઓને મ7રુો કલરવ 

વાતાવરણમા સ�ંગત ર$લાવી ર¯ો હતો. ધી�ભાઇએ શાલ બરાબર ઓઢ9…આ% ઠંડક વધાર$ હતી…થોડા ં

Aiૃધો કં?પા¥ડમા ંગોઠવેલા બાકડા ંપર, તો ક$ટલાકં આરામ ^રુશીમા ંબેસી તડકામા ંશર9ર તપાવી ર¯ા 

હતા.. તો ક$ટલાકં વડ9લો સળગી રહ$લ તાપણાની આSુબાSુ બેસી ઠંડ9 ઉડાડ9 ર¯ા હતા… Gદર Cાકં 

વાગી રહ$લ ભજનની મ7રુ9 �રુાવ�લ સભંળાઇ રહ9 હતી : અબ તો આવો �ગરધાર9….લાજ રાખો 

હમાર9…..!! 

થોTુ ંિવચાર9 ધી�ભાઇ Aiૃધોના ટોળા ંપાસે ગયા… 

‘% �ી �ૃ�ણ…..!!’ 

‘%…..%….ભાઇ…!’ એક બોખા ંવડ9લે સહ$જ હસીને  છુ�ુ,ં ‘આવો…આવો….!! દાખલ થવા 

આ5યા…એકલા….?! છોકરો ઉતાર9ને જતો પણ ર¯ો….?!’ Aiૃધે કારને જતી જોઇ હતી, ‘Gદર પણ ન 

આ5યો….!! જમાનો બ& ુખરાબ આવી ગયો, ભાઇ…..!!’ 

ધી�ભાઇને એમના બા Kુની તી´ યાદ આવી ગઈ…. 

‘ચા…લો…!! ચા…લો…!! દાદા…!!’ Gદરથી એક બાર-તેર વરસનો છોકરો r6ટલની થોડ9 

તાસકોમા ં ના6તો લઇ ઝડપથી આ5યો, ‘આ%…તો મહારા% શીરો બના5યો છે…!! ટ$6ટ9…!! 

ગરમાગરમ…!! તમાર$ ચાવવાની જ�ર જ ન
હ….!! ગળા નીચે ઉતર9 cય સીધો સળસળાટ…!!’ 

અચાનક છોકરાની નજર ધી�ભાઇ  પર પડ9 ને અczયાને જોઇ એ ચમCો, ‘ત…મે….?? કોન ે

મળAુ ંછે….??’ 

‘માર$ મેનેજરને મળAુ ંછે…!! જો…હોય તો…’ 

‘આવો….., તમે ઓ
ફસમા ંબેસો….’ ધી�ભાઇને એક ઓરડા તરફ દોરતા ંએ બો@યો., ‘અ
હI 

બેસો…&ુ ંમોટાબેનને મોક�ુ ં¦…ં’ 

છોકરાની પાછળ પાછળ ધી�ભાઇ એક ઓરડામા ંબનાવવામા ંઆવેલ ઓ
ફસમા ંગયા. એક 

મોટા ંટ$બલની આગળ "ણ ^રુશી અને પાછળ એક ^રુશી 4કુ$લ હતી. ટ$બલ પર ખાદ9નો ટ$બલ�લોથ 

પાથર$લ હતો. બાર9 પર સહ$જ ઝાખંા પડ9 ગયેલ ખાદ9ના ંપડદા લટકતા હતા. 
દવાલ પર બધં પડ9 

ગયેલ ઘ
ડયાળમા ંસમય cણે થીK ગયો હતો..
દવાલ પર ગાધંી, જવાહર અને સરદાર  પટ$લની 

ત6વીર લટ�તી હતી.. ધી�ભાઇ ટ$બલ આગળની એક ^રુશી પર હળવેકથી ગોઠવાયા…ં. 

‘&ુ ંબા-બહ$નને મોકલાAુ ં¦..!! તમે બેસો….!’ કહ9 છોકરો બહાર દોડ9 ગયો… 

થોડા ં સમય પછ9 એક બહ$ન ઓ
ફસમા ંઆ5યા…એમણ ેfલુાબી કોટન સાડ9 પહ$ર9 હતી… 

‘ન….મ…6તે….!! &ુ ંઅ
હI ઓ
ફસ/ુ ંતથા દ$ખ-ભાળ/ુ ં કામ ક� ં¦.ં. !’ બહ$ને બ ે હાથ જોડ9 

ન�તા વુ1ક નમ6કાર કરતા ક8ુ…ં 

ઉભા થઇ ધી�ભાઇએ બે હાથો જોડhા.ં.અ…..ને..એમના હાથ જોડ$લ જ રહ9 ગયા….!! 

ધી�ભાઇને લાp:ુ ં ક$, એમ/ ુµદય એક વાર ધબકવા/ુ ંbકુ9 ગ:ુ ંઅને પછ9 બમણા જોરથી 

ધબકવા લાp:ુ…ંધક… ધક… ધક… ધક… ધક…!!! 
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‘બે….સો…!’ ટ$બલ પાછળ ગોઠવાયેલ ^રુશીમા ં સાડ9નો પાલવ બરાબર િવIટાળ9 

ગોઠવાયા…એમને ઠંડ9 લાગી રહ9 હોય એમ લાગMુ ંહMુ…ં 

ધબ દઈને ^રુશી પર બેસી પડhા ધી�ભાઇ…!! 

એમણે ઓઢ$લ કાYdમર9 શાલ પણ ખભા પરથી સર9 ગએ. 65યમ પર cણ ેકોઈ કા¶ ુજ Lહોતો 

ર¯ો ધી�ભાઇનો….!!! 

‘બો…..લો {ુ ંકામ પડwુ…ં.? આ�મ/ુ…ં?!’ ટ$બલ પરના ક$ટલાકં અ6ત-5ય6ત પ"ો 5ય�56થત 

કરતા ંએ બહ$ન બો@યા, ‘આપને આ�મની કોઇ મા
હતી જોઇએ છે….? કોઈને આ�મમા ં4કુવા હોય 

તો….’ 

‘…………………!!’  ધી�ભાઇ અવાક…િનઃdJદ….!! શJદો cણે હવા થઇ ગયા…!! 

‘હાલે અ
હI જpયા નથી…! હાલે બાવીસ Aiૃધો અને પદંર માKઓ છે…!!  % પણ વધાર$ 

છે….!!’ 

-એ જ ર..ણ….કા….ર…..!!! એ % િવIધી નાખંનાર9 કાિતલ નશીલી નજર…!! ઘઉંવણા1 ચહ$રા 

પર થોડ9 કરચલીઓ જ�ર પડ9 ગઇ છે….!! પણ એ કરચલીઓ ચહ$રાની આભામા ંવધારો કર9 રહ9 

છે….!! કપાળમા ંએ જ _$ડમાક1  સ4ુ ંદ$રાસરના ક$સર/ુ ંિતલક..! એ જ છે….!! એ જ છે….!!! 

-સરલા જ છે….!! એમ/ ુમન કહ$M ુ ંહMુ…ંસરલા જ છે….!! ઓહ…!! પણ એ અ
હI Cાથંી…!? 

-{ુ ંએણે મને ઓળ�યો હશે…!? 

-પણ Cાથંી ઓળખે….?! .યાર$ તો મને કાળ દ$વાનદં 6ટાઇલના sુઘંરાળા વાળ હતા અને  

હ…વે ટાલ….!! 

ધી�ભાઇ શJ·શઃ ¸જુતા હતા…. ઉ�ેજનાથી…! કોઇ અગ?ય આવેશથી….!! શJદો મળતા 

Lહોતા એમને….!! 

પોતાના જ vદયના ધબકાર કાનમા ંસભંળાય ર¯ા હતા…. ધક… ધક… ધક…!!! 

Kભ લોચા વાળતી હતી… 

‘પા…..પા….આ…આ….ણી મળશે પીવા માટ$…?!’ સામ ેટ$બલ પર િમનરલ વોટરની બોટલ 

હોવા છતા ંિધ�ભાઇએ પાણી માpં:.ુ 

આટલી ઠંડ9મા ંય એમને પરસેવો વળ9 ગયો… % મનમા ંહતી…. 6વOનમા ંહતી તે આ% સામ ે

હતી… 

‘ચો..�…સ…!!’ થોડ9 નવાઇ સાથે બહ$ન ઉઠ9ને બહાર ગયા. ઓટલા પર 4કુ$લ માટલામાથંી 

pલાસમા ંપાણી ભર9,  cતે લઇ આવી ધી�ભાઇન ેઆO:ુ.ં 

-તો મને નથી ઓળ�યો…!! 

-અને ઓળખે પણ ક$વી ર9તે….?? 

-પણ એ અ
હI Cાથંી….!? Aiૃધા�મમા…ં.!? 
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W|ોની ધાણી ધી�ભાઇના મનમા ંaટ9 રહ9 હતી..જમણા કાન પાછળ પરસેવાનો ર$લો ધીમેથી 

ઉતર9 ર¯ો હતો…શર9ર પાણી પાણી થઇ ગ:ુ ંહMુ…ં. 

‘આપને કંઈ થાય છે…?’ 

‘ના…ના..!! આઇ એમ ઓક$…!!’ એક9 sુટં$ pલાસ ખાલી કર9 ધી�ભાઇ બો@યા…એઓ હાફંતા 

હતા…\ાસ માટ$ cણે વલખા ંમારતા હતા…. 

‘અ
હI આ�મમા ંઅઠવા
ડયામા ંબે વાર ડોકટર આવે છે…!! આ….%…..!!’ 

‘વેઈટ અ િમિનટ….!!’ બહ$નને વ<ચેથી અટકાવતા મોટ$થી ધી�ભાઇએ અચાનક ક8ુ,ં ‘વેઈટ અ 

િમિનટ….!!’ પણ પછ9 {ુ ંકહ$Aુ-ંકરAુ ંએ સમજ ન પડતા એઓ સાવ મૌન થઇ ગયા! 

‘બો……લો…!’ એમના મો¬ા અવાજને કારણે બહ$ન પણ સહ$જ ચમCા! 

^રુશી પરથી ધી�ભાઇ ¸જુતા ં ¸જુતા ં ઉભા થયા. હાથ પર સરક9 ગયેલ શાલ હળવેકથી 

^રુશીના હાથા પર 4કુ9, "ણેક ડગલા પાછળ હટ9ને, બારણાની વ<ચે ટટાર ઉભા રહ9 ધીમેથી સયતં 

અવા% બો@યા, ‘મને ન ઓળ�યો…સરલા…!! તા…રા….ધીર$નને….?’ 

હવે ચમકવાનો વારો હતો સરલાનો…. 

‘ધી……ર$….એ….એ…..ન…??!!  ઓ W�…ુ.!! Mુ…ં??’ 

સરલા ચમક9…ઝડપથી એ ^રુશી પરથી ઉભી થઇ. ધી�ભાઇ કંઈ સમ% તે પહ$લા ંતો એણે 

આગળ વધીન ેનમીન ેધી�ભાઇના ચરણ6પશ1 કયા1, ‘W…� ુઆ5યા માર$ Vગણે ને &ુ ંપામર એને જ ન 

ઓળખી શક9…!!’ સરલાની Vખમાથંી �ાવણ - ભાદરવો વહ$વા લાpયો.. ¸સૂક$ ચઢ9 એ ધી�ભાઇન ે

એકદમ ભેટ9 પડ9…!! ધી�ભાઇના નયનો પણ છલકાયા…સહ$જ સકંોચથી ધી�ભાઇએ સરલાની પીઠ 

પર હાથ ફ$રવવા માડંhો… 

સમય cણે થભંી ગયો. 

Tસૂકા ં ભરતી સરલા ^રુશી પર ફસકાઈ ગઈ… ધી�ભાઇ એની બાSુની ^રુશી પર બેસી 

ગયા…હSુ ય એ માની જ શકતા ન હતા ક$ એઓ સરલા સાથે બેઠા ંછે….! સરલા પાસ ેબેઠા ંછે…!! 

‘ધી…..ર$…એ….ન…..!!! ધી…..ર$…એ….ન…..!!’ ધી�ભાઇની Vખમા ંVખ પરોવી રડતા ં

રડતા ં હસી પડતા ંસરલા બોલી, ‘મને ખાતર9 હતી….!! �iધા હતી, Mુ ંઆવશે….જ�ર આવશે…!!’ 

રડતા ંરડતા ંહસી રહ$લ સરલા 
દ5ય લાગતી હતી…ભ5ય લાગતી હતી… અ¹ત લાગતી હતી….Oયાર9 

Oયાર9 લાગતી હતી….!! હષા1ºથુી ભncયલે સરલા અ»£િતય લાગતી હતી… 

‘પ….ણ….Mુ ંઅ
હI..?!Aiૃધા�મમા…ં??’ એના જમણા હાથનો પજંો પોતાના બ�ે હાથોમા ંલઇ 

પપંાળતા પપંાળતા ધી�ભાઇએ ઉ.�કુતાથી  છુ�ુ,ં ‘તા� ંફ$િમ�લ…??’ 

‘આ જ મા� ંફ$િમ�લ….!! પણ તાર9 વાત કર મને….!! ક$મ કર9ને ત� મને શોધી કાઢ9….??’ 

‘અ…..ર$….ભા…ઇ!! &ુ ંતો આ5યો હતો Aiૃધા�મમા ં દાન કરવા માટ$….!!’ સહ$જ અટક9ને 

ધી�ભાઇ બો@યા, ‘એમ જોવા જઇએ તો બા Kુએ જ મેળ5યા છે આપણને….!! એમની 64િૃતમા,ં એમના 

નામે માર$ દાન કરAુ ંછે…&ુ ંબે જ 
દવસ પહ$લા ંઆ5યો અમે
રકાથી….!!’ 
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‘એ….ક….લો…?’ સરલાએ એકદમ  છુ�ુ ં

‘હા….એકલો….! સાવસાવસાવસાવ એકલો…!!’ ધી�ભાઇએ સાવ શJદ પર ભાર દ$તા ંક8ુ,ં ‘પ…..ણ…!’ 

સહજ િવચાર9 એ અટક9 ગયા…. 

‘ક$મ અટક9 ગયો…..?!’ 

‘હ…વે…મને તાર9 વાત કર…!’ 

‘માર9 વાત…??’ સરલા અટક9 ને સહ$જ મરકતા બોલી, ‘માર9 વાત તો તાર9 આગળ આવીન ે

અટક9 cય છે ધીર$ન…!! મ� તો તાર9 રાહ જોઈ yજIદગીભર…!! અ…ને…જો, Mુ ંઆ% માર$ Vગણ ે

આવીને ઊભો છે….!’ 

‘{ુ ંવા……ત કર$ છે…?!!’ ધી�ભાઇ માની જ ન શCા… 

‘મ� તને ક8ુ ંહMુ ંને ક$ &ુ ંતાર9 રાહ જોઈશ…..!! અ…..ને….મ� જોઈ તાર9 રાહ…..!!’ 

સાવ અવાચક જ રહ9 ગયા ધી�ભાઇ…!! 

-આવો ભ5ય .યાગ….!! આ…વો અમર Wેમ….!!! 

‘Mુ ંતો જતો ર¯ો હતો અમે
રકા મને પાછળ સાવ એકલી 4કુ9ને….!! તરફડતી છોડ9 ગયો હતો 

મને….!! પહ$લા ં તો મને થ:ુ ં ક$ ક$મ Kવાશે તારા િવના…!! પણ પછ9 મને રાહ મળ9 

ગયો….yજIદગીનો…!!’Wેમભર9 નજર$ ધી�ભાઇ તરફ જોતા ં સરલા બોલી, ‘ર6તો મળ9 ગયો 

yજIદગીનો….!! તાર9 યાદ….!!તાર9 મ7રુ9 યાદ મારા yજવન/ુ ંએક અિવભાgય Gગ બની ગઇ…!! gયા ં

જો¥ &ુ ં .યા ંતને જ જોતી….!! {ુ ં કામ શો7ુ ં &ુ ંતને આસપાસમા…ં.?? Mુ ંતો વ6યો હતો મારા \ાસે 

\ાસમા…ં.!! મીરાએં માધવને ચા¯ો છે એના કરતા ંવ7 ુતી´તાથી મ� તને ચા¯ો છે…!! મીરાએં તો 

િવષનો Oયાલો પીધો હતો….gયાર$ મ� તો તારા અમર Wેમનો Oયાલો પીધો….!! Wેમ કર9ને તને &ુ ંતો 

થઈ ગઈ પાવન…..!!’ એક \ાસ લેવા સરલા અટક9….પણ એની નજર ધી�ભાઇ પરથી જરાય હટતી 

Lહોતી…એણે વાત/ુ ંઅ/સુધંાન કરતા ં ક8ુ…ં. ‘Wેમ કર9ને તને &ુ ંતો થઈ ગઈ પાવન….!! વ6યો 


દલમા ં મારા, સાજન મારો મનભાવન….!! મનોરોગીની ક[ાએ જઈને મ� તને મહોJબત કર9 

છે…માzયો છે તને…!! તાર9 સાથે સવનંન ક:ુ� છે….તાર9 સાથે એકલી એકલી વાતો કરતી…લડતી, 

ઝગડતી રહ9 ¦…ં!! પેટ9 ભર9ને Wેમપ"ો લ�યા છે તને…. કા5યો ર<યા છે તારા અમરWેમના ….!!’ 

Tસૂ�ંુ ભરવા સરલા અટક9….ધી�ભાઇ 6તJધ બની cણે કોઇ 
દ5ય વાણી સાભંળ9 ર¯ા હતા… 

‘મોટાભાઈએ તો બ& ુઆ�હ કયx…! સમcવી ક$ પરણી c…!’સરલા પોતાના િપતા પાનાચદંકાકાને 

મોટાભાઈ કહ$તી હતી, ‘પણ માર9 Kદ મ� ન છોડ9 તે ન જ છોડ9…!! ને Mુ ંજ કહ$ ક$મ કર9ને પર�ુ ં&ુ ં

પારકાને gયાર$ મનથી વર9 bકુ$લ &ુ ંતને..?! ક$મ કર9ને છેત�ંુ મને અને અLયન…ે?!’ સરલાની Vખો 

વહ$તી હતી, ‘પછ9 તો મને નોકર9 મળ9 ગઈ ગામની 6�લૂમા ંિશ�[કાની. મોટાભાઇના 6વગ1વાસ પછ9 તો 

&ુ ંસાવ એકલી થઈ ગઈ…!!મોટાભાઈએ ^બુ જ Kદ કર9 હતી, મને પરણાવવા માટ$….!!તાર9 યાદનો 

એક મજ¶તુ સહારો હતો…!! એક તરાપો હતો ઝઝંાવાત ભયા1 Kવનસાગર તર9 જવાનો…પણ Cાર$ક 

થઈ આવMુ ંક$ 
દ[ા લઈ લ¥….!! છોડ9 દ¥ આ સસંાર….ને થઈ c¥ સાiવી…!!’ સરલા 6થાનકવાસી 
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¼ન હતી, ‘િવરકત થઈ c¥ સસંારથી..!! પણ એ મા� ં તપ LહોM ુ…ંએ તો એક બ& ુ સરળ ઉપાય 

હતો…ભાગી ¦ટવાનો…!! ને મ� તો તારા અમર Wેમની 
દ[ા લીધેલ તે કઈ ર9તે લ¥ &ુ ંબીKવાર 


દ[ા..?!’ 

‘ઓ…હ સરલા…!!’ ધી�ભાઇ ઉભા થયા અન ેનમીને ^રુશી પર બેઠ$લ સરલાના લલાટ$ એક 

Wેમાળ bુબંન ક:ુ�…!! 

સરલા ય"ંવત ^રુશી પરથી ઉભી થઈ…પોતાના પગના પcં  પર kચી થઇ ધી�ભાઇન ે

પાગલની %મ bમુવા લાગી..એમના કપાળ પર…ગાલ પર….Vખ પર….હોઠ પર…ગરદન પર…!! 

પાવન Wેમ….!! નયx સાy.વક Wેમ િનતરતો હતો….!! સરલાના બધા બધંનો Mટુ9 ગયા…. પાવક 

Wેમની સ
રતા બ�ે 
કનાર$ વહ$વા લાગી….!! bુબંનો કરતા ં કરતા ંસરલા   Cાર$ક હસતી હતી…તો 

Cાર$ક રડતી હતી…!! સાઠં વરસની સરલા cણે સોળ વરસની 4pુધા બની ગઈ !! ષોડશી બની 

ગઈ….!! હાફંતી હાફંતી સરલા પાછ9 ^રુશીમા ંફસડાય પડ9…. 

‘ઓ…હ સરલા…!!! ઓ…હ સરલા…!!!’ એક અસીમ પ6તાવાની આગમા ંસળગવા લાpયા 

ધી�ભાઇ… સરલાના બ�ે હાથના પcંઓ પોતાના હાથોમા ંWેમથી જકડ9 ધી�ભાઇ નાના બાળકની %મ 

¸સૂક$ ¸સૂક$ રડ9 પડhા…માડં હ9બ�ંુ ખાળ9 આoંદ રોક9 એ બો@યા, ‘તાર$ મને સહજ cણ તો કરવી હતી 

પગલી…!! &ુ ં4રુખ તારા Oયારને સમK ન શCો….!! મને માફ કર સરલા…!!’ 

ધી�ભાઇએ પહ$ર$લ ચdમા કાઢ9 ટ$બલ પર 4કુ9 પોતાના પાલવથી ધી�ભાઇના V�ઓુ 6નેહથી 

�ુછંતા સરલા સહજ મરક9ને બોલી, ‘તારો કોઇ દોષ નથી ધીર$ન !! ત� તો મને વાર9 જ હતી…પણ &ુ ંજ 

તારા પર વાર9 ગઇ હતી…!! રોજ તારા માટ$ મહાવીર6વામીને Wાથ1ના કરતી…!! િવનવતી ક$ હ$ 

વધ1માન, મારા ધીર$નને એના Kવનમા ં સફળતા આપ%…..!! એના ચરણકમળમા ં �ખુના �મુનો 

પાથર%….!! તારો કોઇ જ દોષ નથી….!! બસ, મારા નસીબમા ંએ જ લખેલ હMુ ં!!  મોટાભાઇના ચાલી 

ગયા પછ9 મે હવલેી વેચી દ9ધી… 6�લૂમા ં&ુ ં4�ુય િશ�[કા બની ગઈ હતી એમાથંી 
રટાયડ1 થઈ….અ
હI 

આ�મમા ંમાણસની-5ય6થાપકની જ�ર હતી…½6ટ9ઓ મને ઓળખતા હતા…ને અ
હI આવી ગઈ….સ& ુ

વડ9લોની સેવા માટ$….!! બસ, માર9 :વુાનીમા ંતારો એટલો જ સાથ હતો…. સહવાસ હતો…પણ…….’ 

‘પણ…….!!’ ધી�ભાઇએ સરલાની વાત/ ુઅ/સુધંાન કરતા ંક8ુ,ં  ‘હવે &ુ ંતને લેવા આ5યો ¦.ં. 

માર9 સાથે તાર$ આવવા/ુ ંજ છે…!! અ…..ને જો Mુ ંન આવી શક$ તો, મને તારા આ�મમા ં6થાન આપી 

દ$…!!’ગળગળા થઇ જતા ંધી�ભાઇ સરલાના હાથના બ�ે પcંઓ પકડ9 સરલાના પગ પાસે ફરસ પર 

જ બેસી પડhા. cણે ભીખ ન માગંતા હોય…!! 

^રુશી પર બેઠા ંબેઠા ંજ સરલાએ એમના બ�ે હાથો પોતાની ભીની ભીની Vખોએ Gજ�લ લેતી 

હોય એમ અડાડhા, ‘ધીર$ન…. ધીર$ન…. ધીર$ન….!!’ સરલા ફર9થી રડ9 પડ9… 

યાચક નજર$ ધી�ભાઇ આMરુતાથી સરલાને જોતા હતા…¸જુતા હતા…. 

સરલાએ ધી�ભાઇના બ�ે હાથ જોરથી પકડ9 રા�યા હતા તે એના vદયે લગાવી સહ$જ હસીને 

સરલા બોલી, ‘તા� ં 6થાન તો અ
હIયા છે…!!  મારા ઉરમા…ંમારા vદયમા ં છે…!!’એની Vખમાથી 
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અºધુારા વહ$તી હતી, ‘મારા Wાણનાથ, મ� તો તાર$ નામ માર9 yજIદગી કર9 છે…આખી yજIદગી મ� તાર9 

બદંગી કર9 છે…ધીર$ન, હવે….’ એ સહજ અટક9, ‘હવે તો yજIદગીની આ સફરમા ંતાર$ ડગલે માર$ મા� ં

ડગ�ુ ંભરAુ…ં…ને તાર9 સાથે જ KવAુ ંને તાર9 સાથે જ મરAુ…ં.!!’ 

‘મરવાની વાત ન કર…સરલા!! હવે જ તો શ� થાય છે…આપણી yજIદગીની ખર9 

સફર….!!’સરલાને ખભાથી પકડ9 બે હાથો વડ$ ઉભી કરતા ંધી�ભાઇ આભાર  વુ1ક હ$તથી ભેટ9 પડhા.. 

પછ9ની વાત તો છે….બ& ુeૂંક9 !!! 

સરલાએ Aiૃધા�મ છોડhો… ધી�ભાઇ સાથ ેચારધામની યા"ા કર9…ભાર$ હ§યે બ�ેએ કાતંાની 

અY6થ/ુ ં ગગંાના પિવ" જળમા ં િવસ¤ન ક:ુ�…સરલાનો એ�સWેસ પાસપોટ1  તૈયાર થયો…એન ે

સરળતાથી અમે
રકાના િવ�ઝટર િવસા મળ9 ગયા…ધી�ભાઇએ મા
રયાને ઇમઇેલ કર9ઃ ગેટ ર$ડ9 ફોર 

સરWાઈઝ…! ધ બીગ સરWાઇઝ….!!! 

Aiૃધા�મમા ંબા Kુના નામે પચાસ લાખ/ુ ંદાન કર9 ધી�ભાઇ અને સરલા આ% /વુાક1ના 

�લબટ2 }ટરનેશનલ એરપોટ1  પર ઉતરવાની તૈયાર9 કરતા હતા…. 

(સમાOત…..) 

 


