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ઘુ ઘનચર બટ ઈન મોટ લના એ મમાં દાખલ થયો ને એને લા ુ ં ક એને ઊલટ"
થઈ જશે!! એક ઊબકો તો આવી જ ગયો! ઊબકાનો ઉછાળો રોક", દોડ"ને એ ઝડપથી બાથમમાં
ગયો તો પડતાં પડતાં માંડ બ0યો. બાથમની હાલત િનહાળ" એને ચર આવી ગયા. આખા
બાથમની ફરસ પર પાણી જ પાણી હ5.ું
-ઓ ભગવાન!! એનાંથી એક ભાર ખમ િનઃસાસો નંખાય ગયો.
હ:ુ તો આ આ બીજો જ મ હતો. ઘુ મોટ લમાં હાઉસ;કિપ<ગુ કામ કરતો હતો.
મોટલના મ સાફ=ુથરા કર" નવા મહમાનો તૈયાર કરતો! બાથમમાંથી એ ફર" મમાં આ?યો.
:ુ@Aુ Bસત CુગDધથી મ છાક મારતો હતો! કારપેટ પર એક મસમોટો ધાબો પડFો હતો! કદાચ, Gયાં
કોઈએ ઊલટ" કર" હતી. Hુરશી ટ બલ પર ચઢાવી દ"ધી હતી. દ"વાલ પર જડલ મોટા અર"સા પર
લાલ KલBસટ"ક વડ KબભGસ Kચતરામણ કર લ હ5.ું LMેNમાં ગંદ" ગંદ" ગાળો Kચતર લ હતી.
-મારા બેટા આ ધોKળયાઓ.....!! ટલાં ઊજળા દ ખાય બહારથી એટલાં જ મેલા Lદરથી...!
નામ બડ ઓર દશOન ખોટ ...!! ઘPયાએ મનોમન ગાળો દ"ધી. એણે મમાં એક નજર કર" સાફસફાઈ કરવાની Qાંથી શઆત કરવી એ િવચા .D ુ એક મ સાફ કરવાના એને બે ડોલર મળતા.
આ સવાર એને મેનેજર ;ફKલRસ વીસ મના નંબરો આપી ગયો હતો.  એણે બાર વાયા પહલાં
સાફ કર"ને તૈયાર કર" દ વાના હતા...!! અ...ને આ એક મ સાફ કરતાં જ એના બાર વાગી જવાના
હતા.
-Qાં આવી પડFો અ;હ< આ અમે;રકામાં....!?
દરરોજ હર પળ સતાવતો સવાલ એના મનમાં ખદબSો. Tલોર પરથી બોUVWXYગ અને
મેZસ [ચક" એણે પલંગ પર ગોઠવી. મેZસમાં વ0ચોવચ મોટો ધાબો હતો. સા......એ પેશાબ કય]
હોય એમ લાગે છે ...! એણે એ ધાબો ફર" તપાWયો. ને ^ટરકોમથી મેનેજરને ફોન કર" નવી મેZસ
માટ વાત કર". _લેPકટ અને ચાદરોના `ુચા વાળ" એણે એની કાટO પર ફaQા.
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મની બાર"ઓ ખોલી નાંખી થી CુગDધ થોડ" ઓછ" થાય. દ"વાલ પર જડલ મસમોટા
અર"સા પર એણે નજર કર". Kચતરામણની પાછળ સંતાયને એુ ં XિતKબ<બ એને િનહાળ" રbું હ5.ુ ં
cણે એને કહ5 ુ ં હ5:ુ ં ઘુ ઘનચર!! ચઢ c બેટા d ૂલી પર..! બfુ અમે;રકા અમે;રકા કરતો હતો
ને...?? લે, લેતા c....!એુ ં XિતKબ<બ cણે એને ઓળખવાની ના પાડ5 ુ ં હ5.ું
આયનાઓએ ઓળખવાની ના પાડ" છે
ન cણે કોણે મને gુર" નજર લગાડ" છે .
કઈ ર"તે gુઝાhું fુ ં આ આગ કોઈ તો કહો
 Hુદ મi જ મારા Nવનમાં લગાડ" છે .
ઘુ ઘનચરને ઘણા વખત પહલાં Qાંક વાંચેલ ગઝલના શેર યાદ આવી ગયા. કટલો
બદલાય ગયો હતો એ આટલા દશ-બાર વરસોમાં!!
ઘુને રડવાુ ં મન થઈ આ? .ું jખમાં તર" આવેલ ભીનાશને ખાળ" એણે અર"સા પર
ં
િવ<ડUનો WXે કય]. આવા તો કટલાંય આ=ુઓના
સરવ;રયા એણે સંતાડFા હતા એની WવABનલ
jખોમાં ક નાં સરોવરના સરોવર એ છલકાવી શQો હોત...!
- આવડો મોkો અર"સો આ દ"વાલ પર લગાવવાની શી જર હશે?
અર"સા પર પેપર નેપ;કનના રોલમાંથી થોડાં નેપ;કન અલગ કર" એણે ગંદ" Kચતરામણો
સાફ કરવાની શઆત કર". પરં 5,ુ એ એમ જlદ" સાફ થાય એમ લાગ5ુ ં Pહો5.ું એ સાફ કરતાં
એનો દમ નીકળ" ગયો. ટ બલ પર m?હWક"ની ખાલી બાટલી અને એક િસ;ર<જ પડ" હતી: મારા બેટા
ચરસીઓ...!! ઘુ મનોમન સતત ગાળો દ તો હતો. કારપેટ પર પડલ ધાબા પર એણે કારપેટ
ARલનરનો ઘણો WXે કય]. પછ" હાથ મોcં પહર" એ ધાબાને સાફ કય]. મેનેજર નવી મેZસ મોકલી
હતી તે પલંગ પર ?યવVWથત ગોઠવી. નવી ચાદરો પાથર", _લiકટ Kબછાવી પલંગ તૈયાર કય].
મોપથી બાથમનના Tલોર પરથી પાણી સાફ કર" બાથટબ, કમોડ સાફ કર" નવા સાgુ-શેnoુ અને
pુવાલનો સેટ ?યવVWથત qુQા અને બાથમમાં ;ડઓડરં ટનો WXે કર" બાથમ બંધ કય]. આખા
ુ ફરવી એની ટ વ qુજબ છે ક છે lલે એ ડWટબીન પાસે આ?યો અને તેમાંથી કચરો
મમાં વેrમ
બહાર કાઢsો. થોડાં કાગKળયા હતા. KચBસની એક ખાલી બેગ હતી અ...ને લોટર"ની એક ;ટ;કટ
હતી. કંઈક િવચાર" લોટર"ની ;ટ;કટ એણે એના NPસના પાછલા ગજવામાં ખોસી! અPય કચરો
ગાબtજ બેગમાં ભર" મમાં એક નજર દોડાવી દરવાજો બંધ કરતાં પહલાં ફર" ;ડઓડરં ટનો WXે
કય] અને જરા જોરથી દરવાજો બંધ કય].
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- આપણા દર ક મ દર વખતે એકદમ સાફ-=ુથરા હોવા જોઈએ! એકદમ નવા વા! માર
કWટમરની કોઈ ફ;રયાદ આવવી ન જોઈએ. મેનેજર ;ફKલRસ રોજ એને એકની એક =ુચના આપતો
હતો. સનીભાઈ ;ફKલRસુ ં જ સાંભળતા. સનીભાઈ...=ુિનલ શાહ... મોટ લના માKલક હતા. દ શી
હતા. પણ મેનેજર એમણે ધોKળયા જ રાuયા હતા. ડWક RલાકO પણ મોટ ભાગે ધોKળયા જ!! એ
કહતા ક, ડWક RલાકO દ શી હોય તો કWટમર ઓછા આવે...!! દ શી તો Lદર જ સારા...હાઉસ;કિપ<ગ
માટ ...!!
- આપણા જ માણસો આપvુ શોષણ કર ....!!
બપોર બે વાયે ઘુ એના મ પર આ?યો Gયાર થાક"ને લોથપોથ થઈ ગયો હતો.
મોટ લના મકાન એક Hુણામાં સનીભાઈએ એક મ એને ફાળવી આBયો હતો.  એું ઘર હ5 ું
છે lલાં થોડાંક વરસોથી. મમાં રાખેલ નાનક`ું ર ;xજર ટર ખોલી ગઈ કાલે લાવેલ િપઝાની Wલાઈસ
ઈKલmRZક ઓવનમાં ગરમ કરવા qુક". એ ઓવન પણ હવે તો બરાબર કામ કર5 ું Pહો5.ું એ
બરાબર ગરમ થ ુ ં ક ન;હ< એ તપાસી જો .ું પેટમાં Kબલાડા બોલતા હતા. માyું ભાર થઈ ગ ું હ5.ું
ં
-dુ ં કામ હ5 ુ ં અ;હ< આમ Cુઃખી થવા આવવાુ!?
એને મનોમન વાતો કરવાની ટ વ પડ" ગઈ હતી. સાવ એકલો થઈ ગયો હત ઘુ. એની
ુ ં ઠપકો આપ5ુ ં રહ5.ું
સાથે જો કોઈ હ5ુ ં તો એક એુ ં મન ક  હંમેશ એને ટપાર5 ું રહ5!!
િપઝા ગરમ થાય Gયાં =ુધીમાં શાવર લેવાઈ જશે એમ િવચાર" એ બાથમમાં ભરાયો.
ં ાળા પાણીના zવારા નીચે સાવ િનલtપતાથી એણે એના શર"રને ભ{cવા દ"|ુ.ં ..પણ
ગરમ fુફ
Lદરથી એ સાવ કોરો હતો...એની લાગણીઓ કોર" હતી...માંગણીઓ કોર" હતી! Qાં =ુધી એ
શાવર લેતો ર}ો.

બાથમની બહાર આ?યો Gયાર એને એકદમ િપઝા યાદ આવી ગયા. pુવાલ

સ;હત એ દોડ"ને ઓવન પાસે ગયો. િપઝાનો એ pુકડો બળ" ગયો હતો. જlદ" જlદ" Z માંથી એ
pુકડો લેતાં એ દાઝFો.
-ઓ....X~ુ...!!
દ"વાલ પર લટકતાં કલiડરમાં WવામીબાપN મરકતા હતા. એમના તરફ ઘુથી રોષભાવે
જોવાય ગ .ુ ં
-આ બ|ુ ં આપના Xતાપે ...બા...પ...N!!!
XqુખWવામીNના ફોટા સાથે એ વાતો કરવા લાયો.
-આપ આમ dુ ં જોયા રાખો છો...??
-Qાં વહ" ગયા આપના આશીવOચનો...!? આશીવાOદો....!?
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િપઝાના pુકડાનો બચી ગયેલ ભાગ આરોગી ઉપર એક કન પેBસીું પી એ પલંગ પર
આડો પડFો. Qાર jખો િમ<ચાય ગઈ એ cણ પણ ન થઈ અને એ પહચી ગયો બીN જ
Cુિનયામાં......
જય Wવામીનારાયણ....નારાયણ....નારાયણ...નારાયણ....જય Wવામીનારાયણ......!!!
ં વા લાગી... એ પહચી ગયો હતો ઉરસંડા...!!
એને અવાજો સંભળાવા લાયા..| ૂનો @ુજ
Wવાિમનારાયણ સGસંગમાં...!!
દર @ુરવાર સGસંગ સભા થતી. Wવામીનારાયણ મં;દરમાં. સા|ુ-સંતો આવતા. ઉપદ શો
આપતા. Wવાિમનારાયણ X~ુનો મ;હમા સમcવતા. ને =ુખડ" ક Qાર ક મહાXસાદ" પે ભોજન
કર" સfુ ટા પડતા. ઘુએ આ સGસંગ સભામાં જવા માંડુ. એથી એના માત-િપતાને પહલાં તો
થોડ" નવાઈ લાગી...ઘુ એમુ ં એકનો એક સંતાન હતો.
ઘન યામ િપતા ચ5રુ ભાઈ કbુ,ં ‘હવે તો 5ુ ં બીએ પણ થઈ ગયો. નોકર" કંઈ એમ
મળવાની નથી. એનાં કરતાં તો 5ુ ં Cુકાને આવીને બેસ તો મને પણ થોડ" રાહત રહ.’
ચ5રુ ભાઈની બીડ"ની Cુકાન હતી અને એની સાથે સાથે જ બીડ" બનાવવાું નાનક`ું
કારખાુ ં હ5.ુ ં ચ5રુ બકોર છાપ બીડ"ની ખેડા અને આ:ુબા:ુના Nlલાઓમાં ભાર માંગ રહતી.
ં
િસઝનમાં ચ5રુ ભાઈ જથાબંધ તમાુ ખર"દ" લેતા. ટ"મના પાન જગલ
ખાતાની હરાNમાં જઈ
ખર"દતા. એમનો બીડ"નો ધંધો ;દનXિત;દન વધતો જતો હતો. એમને મદદની ખાસ જર હતી.
પરં 5 ુ ઘુને એ ધંધામાં જરાય રસ Pહોતો. Qાં આખી જ<દગી તમાુની ગંધ સહવી ?! ખેતર ખેતર
ં તપાસી તમાુ ખર"દવો..!! Qાં એનો ~ુકો કરવો અને એના પર મોલાિસસ-ગોળ
ફર" જોઈ =ુઘી
અને પોશડોડાં ુ ં પાણી છાંટ" બીડ" માટ કસદાર તમાુ બનાવવો....!! િપતા બfુ દબાણ કરતાં Gયાર
એ કોક વાર Cુકાને-કારખાને જતો...! પર5 ુ ં એુ ં મન બેચેન બની જ5.ું તમાુની ગંધ એનાથી
સહન ન થતી. ઘુને લાગ5 ુ ં ક એના નસીબમાં તો પરદ શ જવાું જ લખા ુ ં છે !! ગમે તેમ કર"ને
બસ એક વાર અમે;રકા પહચhુ ં જોઈએ...!! અમે;રકા પહચી જઈએ તો પછ" બસ જલસા જ
જલસા...!!
-પણ અમે;રકા જhુ ં કઈ ર"તે
-એમ તો ઘણા રWતા હતા અમે;રકા જવા માટ ...!
-કોઈ છોકર" સાથે...અમે;રકન િસ;ટઝન ક KMન કાડO હોlડર છોકર" સાથે લન કર"ને....!!
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-પર5 ું એ રWતો ઘુ માટ નકામો હતો. કારણક, અમે;રકાથી આવતી છોકર"ઓ ડોRટર,
Nિનયર, સોTટવેર-કnB ટુ ર િનણાત ક પછ" ફામાOિસWટ શોધતી....ને પછ" જ પરણતી....! ભલેને
એ દ શથી ગયેલ હોય અને દશમી ફઈલ હોય....!! ઘુ તો બાપડો બીએ થયેલ...!! બીએ િવથ
Aલશ..!! અને Aલશ તો અમે;રકામાં બાળક જPમે Gયારથી જ બોલે...!!
-બીજો રWતો હતો અમે;રકામાં એને કોઈ નોકર" આપે....!એચ-૧ િવઝા!! પણ એના માટ પણ
કોઈ ઊ0ચ ;ડMી જોઈએ...!! એુ ં એhુ ં કોઈ ભણતર Pહો5ું ક એને એચ-૧ િવઝા મળે ...!!
-એનો એક િમ કાંિત અમે;રકા પહચી ગયો હતો!! એક અNબ રWતે...! એ એક ગરબા
મંડળમાં ગરબા ગવડાવતો હતો...! એનો અવાજ મ|ુરો હતો અને થો`ું શા ય સંગીત પણ
cણતો હતો. એ એક ઓરWટામાં જોડાયો હતો....નવરં ગ ઓર Wટા....!! અમે;રકા નવરાિમાં
ગરબાના Xોગામો લઈને એઓ ગયા હતા ને મારો બેટો કાં....િત Gયાં જ રહ" પડFો હતો...!! કાંિત
કgુતર બની ઊડ" ગયો હતો અમે;રકા...!! આજની ઘડ" ને કાલનો દ"....!!! ચાર વરસ થઈ ગયા
હતા. કાંિત અમે;રકાથી પાછો ન આ?યો...મc પડ" ગઈ હશે મારા બેટાને....!! પણ ઘુને તો ન તો
ગરબા આવડતા હતા ક ન શા ય સંગીત...!!
ં
-બીજો રWતો હતો. એમાં થો`ું જોખમ હ5ુ.ં Zાવેલ એજટને
પંદર-વીસ લાખ િપયા આપતા
એ મેVRસકો ક બી કશે લઈ જતો અને પછ" રાે અમે;રકાની બોડOર પાર કરાવી દ તો. એક વાર
અમે;રકા ગર" ગયા પછ" તમે kા અને એજટં પણ kો!!! પણ પંદર-વીસ લાખ કાઢવા Qાંથી....!
ચ5રુ ભાઈ એટલા પૈસા આપવા રાN Pહોતા. એમણે તો ઘન યામને ધંધામાં જોતર" દ વો હતો...!
cમેલો ધંધો હતો...! ચાુ ગાડ"એ બેસી જવાું હ5.ુ ં
-પણ ઘુ એમ કંઈ માને...??
ં
-એક ઝુન સવાર થ ુ ં હ5 ુ ં એના મગજ પર...ગમેતેમ કર" બસ અમે;રકા જવાુ..!!!
બાoુN દબાણ કરતા હતા ધંધામાં જોડાવા માટ ...! માતા શાંતાબેન પણ સમcવતા હતા.
પણ એઓને કોણ સમcવે ક ઘુના ઈરાદા dું હતા...!!!
એટલામાં આશાું આં આં એક ;કરણ દ ખા ું ઘુને...!! એ ;કરણનો માગO પકડ" રાખતાં
અમે;રકાનો દરવાજો Hુલવાની એક તક હતી....Hુલ c િસમિસમ....!! પરં 5 ુ એમાં Hુબ જ
સાવચેતી રાખવી પડ એમ હતી. કોઈને જરાય એના ઈરાદાની cણ થવી ન જોઈએ...! ન;હતર
િસમિસમના દરવાજ સદાને માટ વસાય cય....!!
-એ મારગ હતો હ;રનો મારગ!!
-કહવા ુ ં છે ને ક હ;રનો મારગ છે d ૂરાનો ન;હ< કાયરુ ં કામ જોને.....!!
http://natvermehta.wordpress.com/

આયો કહાંસે ઘન યામ ?

6
-ના, ઘુ ઘનચર કાયર Pહોતો...!! અવ ય કાયર Pહોતો..!!
ઘુએ

જવા

માંડું

સGસંગ

સભાઓમાં...!!

XાથOના

કરવા

માંડ"

ભગવાન

Wવામીનારાયણની...!! સેવા કરવા માંડ" સા|ુઓની...Wવામીઓની... સંતોની....!!
-જય Wવામીનારાયણ....નારાયણ... નારાયણ...નારાયણ…. જય Wવામીનારાયણ......!!!
કંઠ" પહર" લીધી. માથે િતલક લગાવવા માંડુ...વાળ pુકાવી નાંuયા..એનો મોટા ભાગનો
ૃ ું પાન કરવા
સમય મં;દરમાં પસાર થવા લાયો. એણે િશUાપીું પઠન કરવા માંડુ. વચનાqત
માંડુ.ં વહલી સવાર ...મળWક...મળWક એ ઉઠ" જતો...!! ;કતOન-આરાધનામાં જવા લાયો...સGસંગી
બની ગયો...!! અ......ને એક dુભqુહOતમાં ભગવા પહર" લીધા એણે...!! થઈ ગયો એ સા|ુ
ઘન યામદાસ....!! @ુુ હ;રચરણદાસનો િશય બની ગયો...!! આ પહ ું કદમ હ5 ું એુ ં અમે;રકા
ું
જવા માટ ....!!
ચ5રુ ભાઈએ બfુ રોQો...માતા શાંતાબેન તો રડ" રડ"ને કરગર"ને રહ" ગયા...!!!
ઘુ...ઘન યામ

Wવામીનારાયણ

સંXદાયમાં સમિપત

થઈ

ગયો...!!

ભગવા

રં ગે

રં ગાય

ગયો...!!એણે @ૃહGયાગ કય]...!! હ;રને મારગે હાલી નીકયો ઘુ ઘનચર ઘન યામદાસ
બનીને....!! ગામેગામ ફરવા લાયો એ Wવામીનારાયણ સંXદાયના Xચાર માટ ...Xસાર માટ ...!!
Mામસભાઓ, @ૃહસભાઓ ગcવવા માંડ" સા|ુ ઘન યામદાસNએ!! @ુુુલમાં Xવચનો આપવા
માંડFા...Wવામીનારાયણ ભગવાનની જય હો... જય હો...જય હો...!! જય જય જય Wવામીનારાયણ...
નારાયણ... નારાયણ..!!!
LMેNમાં તો એ પાવરધો હતો જ. સેવા એ મનથી કરતો @ુુની. @ુુ િવના ાન ન;હ< !
@ુુને Xસ રાખવાના હતા. Xqુખ WવામીN મહારાજ સાથે @ુુ હ;રચરણદાસNને સીધા સબંધો
હતા. એમના િXય હતા એ...! અને એમને િXય હતા સા|ુ ઘન યામદાસ!! XqુખWવામી મહારાજને
ું
Wવામીનારાયણ મં;દરો બાંધવાું મહાGમય સમc ુ ં હ5...!!
દ શ દ શાવરમાં...! એક ંબેશ ઉપાડ"
હતી એમણે...!! Cુિનયામાં એક આયા Gમક ચળવળ શ કર" હતી એમણે....!! આયા Gમક
jદોલનના Xણેતા હતા એ...!! અને એ jદોલનની એક લહરના પમાં દરખાWત આવી bુWટન
ટ Rસાસથી...!! અને Gયાં આKલશાન Wવામીનારાયણ મં;દર બાંધવા માટ જયા લેવાઈ ગઈ
હતી...િવશાળ,

િવસથી

પ0ચીસ

એકરમાં

પ0ચીસ

હcર

WRવેરzટુ ં અસલી

ઈટાKલયન

આરસપહાણુ ં પંચિશખર" Wવામીનારાયણ મં;દર બનવાુ હ5.ું આ એક તક હતી સા|ુ
ઘન યામદાસN માટ અમે;રકા જવા માટ ની...!!
‘બાપN...!’ @ુુના ચરણ દબાવતા દબાવતા સા|ુ ઘન યામદાસNએ કbુ,ં ‘દાદા Wવામીએ
bુWટન મં;દર માટ મોટ પાયે ંબેશ ઉપાડ" છે ...!’
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‘દાદા Wવામી તો ;દ?ય oુુષ છે ...!! ;દ?યચુ છે ...!! દ"ઘOCૃટા છે એઓ...!! બfુ આગળુ ં
િનહાળ" ર}ા છે ક યાં મારા-તારા વા પામર માનવની Cૃmટ પણ ન પહચે Gયાુ ં િનહાળે છે
એઓ...!!’

@ુુNએ

ગૌરવથી

સહજ

અટક"ને

કbુ,ં

‘પરદ શમાં યાર

સંWૃિતનો

Cુકાળ

પડશે....પિમમાં િવૃિત માઝા qુકશે...િવકારનો િવકાસ થશે...Gયાર સfુ ધમOને શરણે આવશે..!!
ુ ;રવોl શ
ુ ન થશે...!!
અને Gયાર Wવામીનારાયણ સંXદાયનો ?યાપ વધશે..!! એક VWપ;ર0 લ
આયા Gમક

ાંિત

થશે....!!

દ શદ શાવર

ભગવાન

Wવામીનારાયણની

જય

જય

થશે...!!

@ુણાિતતાનંદ Wવામીને યાદ કરાશે...!! અUરનો ?યાપ થશે....!!  ર"તે ભગતN મહારા
દ શમાં ગામેગામ ફર"ને અUર oુુષોમ જ પર છે ની ચળવળ ઉપાડ" હતી અને શાીN
મહારા  ર"તે બોચાસણવાસી અUર oુરશોમ Wવામીનારાયણ સંWથાનો દ શમાં પાયો નાંuયો એ
ર"તે યોગીN મહારાજ અને XqુખWવામીNએ Cુિનયાભરમાં બોચાસણવાસી અUર oુરશોમ
Wવામીનારાયણ સંXદાયના Xસારની મહાંબેશ ઉપાડ" છે ...!! બfુ ;દઘO ટા છે બાપN તો....!!’
ઘન યામદાસNએ @ુુચરણને વંદન કરતા કbુ,ં ‘મહારાજ! માર આપના આિશવાOદ
જોઈએ છે . આપના અને બાપNના...!!’ ઘન યામદાસN સહજ અટQા. @ુુ સાયO એમના તરફ
જોતા હતા. ‘આપની આા થાય તો અને આિશવOચનો મળે તો માર bુWટન જhું છે . માર મારો
પરસેવો િસ<ચવો એ મહામં;દરના Xાંગણમાં...પાયામાં!’
‘ઘન યામ.....!! ઘન યામ.....!! તો પછ" માર" સેવા કોણ કરશે!?’ @ુુ હ;રચરણદાસNએ
ઘન યામદાસના બોડાં માથા પર Xેમથી હાથ પસવારતા કbુ,ં ‘ભVRત તો અ;હ< પણ થાય...!!’
‘બાપN Uમા કરશો મને...!!’ yુકં ગળ" ઘન યામદાસNએ કbુ,ં ‘જો fુ ં વ|ુ બોલતો હો[
તો...!! પણ માર મારા LMેNના ાનનો સCુપયોગ કરવો છે . એ પિિમ LMેN સંWૃિત ધરવતા
દ શમાં....!! Gયાંની ુમળ" ઉછરતી પેઢ"ને એમની ભાષામાં જ Wવામીનારાયણ સંXદાયુ ં મહાGમય
સમcવhુ ં છે LMેNમાં!! ાનયની સાથે સાથે મય પણ કરવો છે ...જો આપના આિશવOચનો
મળે તો....!!’
‘અિત ઉમ છે તારા િવચારો...!!’ હસીને @ુુNએ કbુ.ં એઓ એના તરફ Xેમથી જોતા
ર}ા. cણે એને નાણી ર}ા ન હોય! સા|ુ ઘન યામદાસું ધમO ું ાન, નતા, તપWયા, એની
સેવાભાવના અને એની સંમોહક વૃGવશVRતથી એઓ પ;રKચત હતા. એનો Xવાસ જર સંXદાયને
ઉપયોગી થશે એમ એમણે િવચાર" કbુ,ં ‘વGસ...,તારા પાસપોટO માટ fુ ં ભગવાનNને વાત
કર"શ...!!’
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ભગવાનNભાઈ સંસાર" સGસંગી હતા ક ઓ સંXદાય માટ પાસપોટO, િવસા, ઈિમMેશનું
કામ સેવાભાવથી કરતા હતા. પછ" તો સા|ુ ઘન યામદાસNનો પાસપોટO ફટાફટ તૈયાર થયો. દશ
ુ ેટને અરN કરવામાં આવી.
સા|ુ અને બે @ુુWવામીઓના ુપ િવસા માટ અમે;રકન કોPW લ
Wવામીનારાયણ સંXદાયુ ં નામ હ5.ું XqુખWવામીNના આિશવાOદ તો સાથે જ હતા ને....
ઘન યામદાસNને પણ િવસા મળ" ગયા અમે;રકાના!! એક વરસ માટ ...!! સqુહ અને @ુુN સાથે
સાથે ઘન યામદાસN પણ આવી પહ0યા bુWટન...!!
ઘન યામદાસN તો અમે;રકાની િવશાળતા જોઈને દં ગ જ રહ" ગયા. પહોળા સાફ=ુથરા
રWતાઓ... પવનવેગે દોડતી કારોની હારોની હારો....મોટાં મોટાં બગીચા ધરાવતા મહલ વાં
બંગલાઓ...!! ગોર"-Kચકણી Gવચા ધરાવતી લલનાઓ...!! જય Wવામીનારાયણ!!
ઘન યામદાસN પોતાના Xથમ યેયમાં સફળ થઈ ગયા હતા. કોઈને જરાય શક ન
આવવો જોઈએ...!! શક ન પડવો જોઈએ...!! હવે દર ક કદમ સાચવી સાચવીને qુકવાું હ5.ુ ં
કાચની સપાટ" પર ચાલવા  ર"તે કદમ qુકhુ ં પડ એમ...!!
મં;દર બાંધવાું કામ oુરજોશમાં ચાુ થઈ ગ ુ ં હ5.ું મં;દરની નNક જ એમનો ઉતારો
હતો. ઘન યામદાસN સવાર વહલા ઉઠ" જતાં. સેવા-આરાધના પછ" એઓ િવક ડઈઝમાં મય
કરતાં. પથરો [ચકતા...!!ર તી ધોતા...!!દ શથી આવેલા કાર"ગરોને મદદ કરતા ને િવકડમાં
સGસંગીઓના ટોળાંને ટોળાં આવતા. એમના સંતાનોને અMેNમાં Wવામીનારાયણ સંXદાયુ ં ાન
આપતા. સGસંગીઓ Wવામી-સા|ુઓને અહોભાવથી િનહાળ" રહતા. એઓને ઘર પધરાવતા.@ૃહ
સGસંગ

થતો.

ધમO-ુ ં સંXદાયુ ં

ઓmWટન...ડલાસ...તો

એક

વાર

મહાGમય
ટ નેસી

સમcવવા,

અને P ુ જસ

Xચાર

કરવા

પણ @ુુN

Xવાસો

સાથે

જઈ

થતા.
આ?યા

ઘન યામદાસN!! ધીર ધીર એઓ સંપક] વધારતા હતા. ટ Kલફોન નંબરો મેળવતા હતા. પછ" તો
સમય મયે એ નંબરો ડાયલ કરવા માંડFા!! વાતો થતી..! પણ એમનાથી કહવાય કઈ ર"તે ક
એઓ શા માટ આ?યા છે અ;હ< અમે;રકા.....!! વળ" દર ક સા|ુના પાસપોટO હતા @ુુN પાસે...!એ
મેળવવા કઈ ર"તે...!! સમય તો સરક" ર}ો હતો હાથમાંથી સર" જતી ર તી કરતાં પણ વ|ુ ઝડપે!!
હવે ધમOનો...સંXદાયનો ભાર લાગવા માંડFો હતો...!ભગવા પહરવા સહલાં હતા પણ આમ
ઉતારવા કઈ ર"તે...! ;દUાની એક oુર" X;યા હતી....!! પણ સંસાર" બનવાની કોઈ પધિત
Pહોતી...!! ભારત પાછા આવવાની તાર"ખ નNક આવી રહ" હતી. સા|ુ ઘન યામદાસNની
ં વણ વધી રહ" હતી...!! એક-બે સGસંગીઓ સાથે સારો મનમેળાપ થઈ ગયો હતો. એમના Kલકર
qુઝ
Wટોર હતા. ગેસ Wટ શનો હતા....Mોસર" Wટોર હતા... પણ એ બધા bુWટનની આ:ુબા:ુ રહતા હતા
અને ભગવા ઉતાયાO પછ" તો bુWટનની આ:ુબા:ુ તો રહવાય જ ન;હ...!!
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-તો પછ"...
સા|ુ ઘન યામદાસN ભાર િવમાસણમાં હતા...;કનાર આવીને વહાણ `ૂબી ન cય તે
જોવાુ ં હ5.ુ ં એઓ Wવાિમનારાયણ સંXદાયમાં જોડાયા હતા તે યેય આટલી આકર" તપWયા બાદ
મેળ? ુ ં હ5 ુ ં એ ખોઈ નાંખવાનો ડર લાગવા માંડFો હતો એમને...! ધરમ XGયે એમને લગાવ હતો
પણ ધરમ કરતાં યેય મહાન હતો. એ યેય હતો અમે;રકા ટક" જવાનો!!
એક

િવકડમાં

@ુુN

કKલફોિનયા

ગયા

હતા

ધમOસભામાં.

Gયાર

એ

રાીએ

ં નાંuયો પણ
ઘન યામદાસNએ @ુુના ઓરડામાં તપાસ કર" પાસપોટO માટ ....આખો ઓરડો Hુદ"
પાસપોટO ન મયો એ ન જ મયો...!!
-હવે...?? એ ડોસલા પાસે પાસપોટO માંગવો કઈ ર"તે...??
ઘન યામદાસNના િવચારો બદલાય ર}ા હતા...!! જો એની પાસે પાસપોટO માંગે તો એને
શક તો પડવાનો જ!! અને પછ" તો નજરબંધી લાગી cય ઘન યામદાસN પર!! િન<યણો લદાઈ
cય...!!
-ઓ X.....~ુ....!! 5 ુ ં કોઈ રWતો બતાવ...!!
પણ X~ુNએ તો કોઈ રWતો ન બતા?યો તે ન જ બતા?યો..!!
;દવસો ઓછા થઈ ર}ા હતા...!! સંXદાયના માણસો બદલાવાના હતા....!! નવા સા|ુ-સંતો
દ શથી આવવાના હતા..!! મં;દરના કાર"ગરો આવવાના હતા. એની તૈયાર" ચાુ થઈ ગઈ. Wવામી
બાપા કહતા ક બ|ુ ં આયોજન qુજબ જ થhું જોઈએ...!! કંઈ પણ કાયદાની મયાOદાની બહાર જઈને
ું
કરવાુ ં Pહો5...!!
વળતા Xવાસની તૈયાર" શ થઈ ગઈ હતી...!! અ....ને....સા|ુ ઘન યામદાસN
ં વણ વધતી જતી હતી...!!
તો પાછા વળવા માંગતા Pહોતા. એમના પામર મનની qુઝ
અ......ને.....
એક રાે યાર સfુ પોઢ" ગયા હતા Gયાર ... સા|ુ ઘન યામદાસNએ ભગવા Gયાયા...!!
એક ભRતિમ પાસે મંગાવી રાખેલ NPસ–ટ" શટO પહર" લીધાં...!! છે lલાં થોડાંક સમયથી દાનપેટ"નો હવાલો એમની પાસે હતો એટલે દાન માટ મળતી રકમમાંથી થોડાં ડોલર એમણે અલગ
રાખવા માંડલ એટલે સાથે સરસો ડોલર હતા રોકડા...!! બસ એ જ qુડ" હતી...!! બંધાઈ જવા
આવેલ મં;દરની એક છે lલી પ;રમા કર" ઝડપથી એ મયરાીએ સા|ુ ઘન યામદાસNએ ફર"
ઘન યામ....ઘુ ઘનચર બનવા મહાKભિનમણ ક !D ુ ! ભગવાન gુધના મહાKભિનમણ કરતાં
ં
અવ¡ં Kભિનમણ!! સા|ુGવથી સંસાર" બનવાુ...!!
એક સાવ નવી જ Cુિનયામાં કદમ
ં
માંડવાુ..!!
પોતાના યેયને

ં
હાંસલ કરવાુ...!!
બાપN કહતા ને ક મનને માર"ને Nવે એ

Nવતર ન કહવાય!!
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બે માઈલ Cુર બસ ડ"પો હતો...Gયાં MેહાઉPડ બસ સિવસની બસ ઉભી જ હતી...ઘુ
ઘનચર બેસી ગયો એ બસમાં. એ પણ cણ ન હતી એને ક એ બસ Qાં જઈ રહ" છે !! એ બસ
જતી હતી P ુ જસ !! bુWટનથી ખાસે Cુ.....ર.....!! બસ દોડવા માંડ" આlસફાટના લીસા સપાટ
ું
રWતા પર...!! ઘુ ુ ં ;દલ ધડક5 ુ ં હ5...!!
dુ ં થશે...???
ન માર" કોઈ મંKઝલ, ન કોઈ રWતો
નથી શuસ કોઈ હવે મને ઓળખતો.
બસ નીકળ" પડFો ં fુ ં અ;હ< Qાંક
કોણ cણે કવો હશે જ<દગીનો તખતો!
સંતનો Lચળો ઉતર" જતાં એનામાં Nવી રહલ કિવ cગી ગયો. ઘુના મનની દશા
ડામાડોળ હતી. રWતામાં બસ કોઈક જયાએ ઉભી રહ". એણે બહાર નજર કર"...સામે

જ ‘બટ

ઈન’ મોટ લુ ં બોડO જો .ુ ં .. ¢ાયવરને કહ" એ ઉતર" પડFો. ગામના નામની ય ખબર Pહોતી અને
હોય તો ય dુ ં ફરક પડવાનો હતો હવે એની જ<દગીમાં!!??
બસની બહાર નીકળ" કોlડ ;¢<કના Wટોલ પર એણે શહરું નામ oુછ£ુ.ં તો એ હ5 ું રૉનક...!!
વ ¥િનયા Wટ ટમાં આવેલ...!!રKળયામvુ રૉનક...!!
મોટ લના ડWક પર gુલેટ¦ુફ કાચની પાછળ એક RલકO §ઘર ટો §ઘર ટો બેઠો હતો.
‘આઈ નીડ વન મ...!!’ ઘુ ઘનચર RલકO તરફ િનહાળ" કbુ,ં ‘@ુજરાતી લાગો છો..!?’
‘હા....!’ સહજ Kચઢાઈને એ બોlયો, ‘કટલા ;દવસ માટ રોકાhું છે ...?’
‘ જ<દગીભર...!!’ ઘુએ સહજ હસીને કbુ,ં ‘Qાંક કામ મળ" cય તો.....!!’
‘કા.....મ....?? ?હોટ `ુ

ુ િમન....!’

“કા.....મ એટલે કા....મ...!!

ુ નો વકO...!! આઇ એમ ુ;ક<ગ ફોર વકO....!!’ ઘન યામે હસીને

કbુ.ં
‘ક...દા...ચ... મળ" પણ cય....!! fુ ં પણ તમારા વો જ ં!! આઇ એમ ઓlસો એ
વકOર...!! નોકર ં!! બે ;દવસ પછ" સનીભાઈ આવશે ! =ુિનલ શાહ...! સfુ એમને સનીભાઈ કહ
છે . મોટ લ એમની છે . એમની સાથે વાત કરવી પડશે...!!’
‘બે ;દવસ =ુધી મ મળશે...?!’
‘મળે , પણ એક ;દવસના સી ડોલર..!! પણ તમે આપણા વાળા છો એટલે સાંઠ
લઈશ...!!’
ઘુ ઘનચર તો રોકાય ગયો...!!
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બે ;દવસ પછ" સનીભાઈ આ?યા. ડરતો ડરતો એ સનીભાઈને મયો.
‘હા..., તો તમને કા...મ જોઈએ છે ....!’ સનીભાઈ પચાસેક વરસના, બટકા, ટાKલયા સહજ
ફાંદ વાળા ખંધા માણસ હતા.
‘જો.....મોટ લમાં...!’
‘પેપર છે ...??’
‘...................!!’ ઘન યામ મૌન.
‘....તો...ઓ…ઓ...પેપર નથી...!!’ §ડો ©ાસ લઈ સનીભાઈ બોlયા, ‘બરાબરને...??
સોર"....!! fુ ં ઈKલગલ કંઈ કરતો નથી!! નોટ ફોર દ શીસ...! નો....વે.., દ શી માટ તો ન;હ જ....!!’
‘ABલ.....ઈ...ઈ.....સ....!! આઈ વીલ નોટ ગીવ

ુ ચાંસ ફોર એની કnપલેઈન....!!’ ઘુએ

િવનંતી કરતા કbુ,ં ‘અ;હ< માં કોઈ જ નથી...!! આ તો આપણા દ શી ભાઈને ડWક પર બેઠલાં જોઈ
રોકાય ગયો. ને એમણે આપને મળવાું કbુ.ં ..!!’
‘પ...ણ...!!’
‘ABલ.....ઈ...ઈ.....સ...!!’ ગળગળા થઈ ઘુ ઘનચર સનીભાઈના હાથ પકડ" લીધાં,
‘બસ, થોડો સમય...!મ;હનો બે મ;હના...કામ આપી દો...!! પછ" fુ ં માં ફોડ" લઈશ...!!’
‘ચરોતરના લાગો છો...?’
‘હા...!’
‘ચરોતરુ ં પા...ણી...!’ સનીભાઈ એમની ટ વ qુજબ ©ાસ લેવા માટ રોકાયા...સેલ ફોન પર
કોઈ સાથે થોડ" વાતો કર". પછ" કbુ,ં ‘ઓ...ઓ.....ક.....!! આઈ ડટ વટ એની કnપલેઈન...! `ુ
અPડરWટ Pડ....?! અધરવાઈજ આઈ િવલ ;કક

ુ આઉટ ઈિમ;ડએટલી....!!’

‘ય....સ...સર...!!’ ઘન યામે આભારoુવOક સનીભાઈનો હાથ પકડ" લીધો.
ને ઘન યામને કામ મળ" ગ .ુ ં .. આશરો મળ" ગયો..!!

સા|ુ ઘન યામદાસN ફર" બની

ગયા ઘુ ઘનચર!! હાઉસ;કપર....!! મો સાફ કરવાના....!! હા, રહવા માટ એક દશ બાય
ું પણ ફRત રહવા માટ જ! રસોઈ-પાણી માટ ન;હ!!
બારની એક મ મળ" હતી તે એુ ં ઘર હ5...!
એક મ સાફ કરવાનો શઆતમાં મળતો ફRત દોઢ ડોલર...!!કયાર ક પાંચ તો Qાર ક પ0ચીસીસ મ મળતા....!! ડોલર જમા થતા હતા... પણ  ર"તે થવા જોઈએ તે ર"તે તો ન;હ< જ...! એને
ફRત દોઢ ડોલર મળતો કારણક એની પાસે પેપર Pહોતા...એ ઈKલગલ એKલયન હતો...ગેરકાયદ
વસતો વસાહતી...!! એની કોઈ આઇડPટટ" Pહોતી !! એની પાસે સો યલ િસrુ;રટ" નંબર Pહોતો...!!
હતો તો એ ઘન યામ....!!બટ હ" ઇસ નોબડ"....!! એની કોઈ ઓળખ Pહોતી....!!
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ધીર ધીર ઘુએ પોતાની cતને સંભાળ" લીધી. પર5 ુ ં છે ક આવી જ<દગી Nવવા માટ એ
ઉરસંડાથી અ;હ< આ?યો Pહોતો...ભગવા પહયાO ને ઉતાયાO Pહોતા...!!
-તો...!!
ઘુ પાસે કોઈ જવાબ Pહોતો. અKભમP ુ એનો આઠમો કોઠો િવ<ધી શQો Pહોતો. ઘુ
ઘનચરુ ં આ આઠqુ ં ચર હ5 ુ ં ક નો કોઈ દરવાજો એને જડતો Pહોતો...!!
‘સનીભાઈ મને ડWક પર….!!’
‘નો...વે...!! fુ ં દ શીને ડWક પર રાખતો જ નથી...! ને 5 ુ ં તો પાછો ઈKલગલ દ શી!! ઈKલગલ
ઈmPડયન...!’ સનીભાઈ ©ાસ લેવાં અટQા, ‘અ...ર ...! તને મi કામ પર રાખીને કટું મોpું જોખમ
ઊઠા? ુ ં છે તે તને ખબર નથી. dુ ં સમયો...!? હાઊસ;કિપ<ગ કરhુ ં હોય તો કર ન;હતર ચાલતી
પકડ...ગેટ ધ હલ આઉટ xોમ ;હયર...!!બાક" ડWક RલકOના સપના તો જોઈશ જ ન;હ....!!’
-dુ ં કર ઘન યામ…dુ ં કહ ઘન યામ...!?
;દવસો િવતવા લાયા. bુWટન ખાતે Hુબ જ શોધખોળ થઈ એની. સવt સGસંગીઓને cણ
કર" દ વામાં આવી ક સા|ુ ઘન યામદાસ સાથે કોઈએ પણ સબંધ ન રાખવો. @ુુN
હ;રચરણદાસનો @ુWસો ફાટ"ને સાતમા આસમાને પહચી ગયો હતો. એમના િXય િશયે જ એમને
ું સરકાર" તપાસ ન થાય એની ય તકદાર"
દગો દ"ધો હતો. પીઠ પાછળ ખંજર ખોW ુ હ5!!
રાખવાની હતી. ન;હ<તર સંXદાયની આબુ ં Kલલામ થાય એટલે તેર" ભી ªુપ અને મેર" ભી
ªુપ...! ભિવયમાં આhુ ં ન થાય એની ય કાળN રાખવાની હતી.
ઘુ ઘનચર મો સાફ કરતો...!! cણે Cુિનયાભરની ગંદક" એને સાફ કરવાની આવતી
હતી. થાક"ને લોથપોથ થઈ જતો. Qાર ક માંદો પડતો...! તો ટાયલેનોલ ક એડવીલની ;ટકડ"ઓ
ુ ી િસઝનમાં એને જબરદWત તાવ ચઢsો..૧૦૩...માંડ ઊતય]. સનીભાઈએ
ગળતો... એક વાર Tl ન
ુ ા પડ"કા લાવી આBયા તે પીધાં એણે...! cણે ઝેર તો પીધાં cણી cણી!! બfુ નબળાઈ
થેરાTl ન
આવી ગઈ હતી... એક અઠવા;ડયા =ુધી કામ ન થ .ુ ં ...!! મહનત કર"ને બચાવેલ બધા જ ડોલર
ુ ી સiડિવચોના `ૂચા માર" પેBસી ક
વપરાઈ ગયા...!! રાંધતા તો એને આવડ5 ું Pહો5.ુ ં ડોલર મેP ન
કોકુ ં

ટ"ન

પી

એ

પેટ

ભરતો.

સંXદાય

યાદ

આવતો.

એના

પકવાનો

યાદ

આવતા..લા`ુ...મગજ...કા:ુ કતર"...!!દાળ-ભાત...!! Qાર ક oુcતો હતો એ હવે દર દરની ઠોકરો
ખાતો હતો...!! :ુવાનીની વાળા તન-બદનમાં સળગતી...!! કોઈની સાથે ;દલ ખોલીને વાતો
ું
કરવાુ મન થ5...!!
પણ કોણ એની વાતો સાંભળે ...!? કોણ એને સમ....!? કોણ એને
બહલાવે....!?
ફોન કાડO લાવી મ;હને બે મ;હને એ ફોન કરતો ઉરસંડા...
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‘દ"કરા...., 5 ુ ં આવી રહ...!!’ બા કાયમ કહતી, ‘તારા માટ મi છોકર"ઓ જોઈ રાખી છે . 5 ું
આવે તો....’
‘બા....!! fુ ં આવીશ...એક વખત...’
ં
બાના હાથમાંથી િપતા ચ5રુ ભાઈ ફોન Hુચવી
લીધો, ‘ઘPયા...!! તi ભગવા ઉતાર"
દ"ધા....!?’ િપતાના @ુWસાનો આટલે Cુરથી પણ એને અહસાસ થતો હતો, ‘કવી કવી વાતો આવે છે
તારા માટ ....!?’
‘બાoુN..., મi કંઈ ખોpું નથી ક .D ુ ..! મને  યોય લા ુ ં તે ક .D ુ ..!! માર આવhું હ5 ું અ;હ<
અમે;રકા...!! એ એક રWતો હતો ના પર fુ ં ચાlયો. યાં =ુધી સંXદાયમાં ર}ો Gયાં =ુધી વફાદાર
ર}ો ં...!! હ......વે......’
‘હ....વે...એ...એ... 5 ુ ં આવી રહ અ;હ<!’ ચ5રુ ભાઈ એની વાત કાપી @ુWસે થઈ બોlયા,
‘માર" આખi મોિતયા આવી ગયા છે . ધંધો સંભાળવા પણ તાર" જર છે . છોડ બધી માયા...!! 
થ ુ ં તે થ !ુ ં ! પારકા દ શમાં 5 ુ ં આટલે Cુર સાવ એકલો...!! અ;હ< અમે ર"એ છ"એ તારા િવના...!!’
ગમેતેમ પણ ઘુ ઘનચર એમુ ં એકું એક સંતાન હતો....!!
‘બાoુN એક વાર મને અ;હ< બરાબર સેટ થઈ જવા દો...!! પ....છ" fુ ં ચોસ આવીશ...!!’
-પણ કવી ર"તે....?? ઘુના મને એને તી®ણ સવાલ oુછsો...કવી ર"તે સેટ થવાશે અ;હ<....?
-સfુ સારાવાના થશે...! એ એના મનને બહલાવતો...સહલાવતો...ટપારતો..!!
પણ કોઈ જ રાહ જડતો Pહોતો એને. એણે પોતની ઓળખ મેળવવી જર" હતી. કોઈપણ
ું
ર"તે Kલગલ થhુ ં જર" હ5...!
એકવાર લાયસંસ મળ" cય, સો યલ િસrુર"ટ" નંબર મળે તો
કંઈક રWતો મળે ...!! પાસપોટO મેળવવો જર" હતો...!! એકવાર ;હમંત કર" એણે @ુુN
હ;રચરણદાસNને ફોન જોડFો ક ઓ bુWટન રોકાય ગયા હતા, ‘બા...પ..N...!! જય
Wવાિમનારાયણ....!!’
‘કોણ ઘન યામ...!?’ §ડો ભાર ©ાસ લઈ @ુુNએ સા|ુGવને ન શોભે તેવી એક ગાળ
ું
દ"ધી, ‘....5....??
તા....ર" ;હ<મત કવી ર"તે થઈ મને ફોન કરવાની...સા......ની0ચ...!!’
‘મને Uમા કરજો....બાપN...!!’
‘Uમા ને તે પણ તને.....!? તારા નામના તો અમે અVનસંWકાર કર" નાંuયા છે !! ને તારા
નામુ ં નાહ{ નાંu ુ ં છે ઠંડા પાણીએ....!!’
‘બા...પ...N....!! મારો પાસપોટO....!??’
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‘સળગાવી દ"ધો છે ....!!બાળ" નાંuયો છે તારો પાસપોટO અને તારા નામનો ર ડ એલટO બહાર
પાડ" દ"ધો છે ...ઘPયા...!!ઘનચર...!! fુ ં પણ જોઈશ 5ુ ં કવી ર"તે Nવે તે...!! લાંછન લગા? ું છે
તi મને ને સંXદાયને...!! તને તો નરકમાં પણ Wથાન મળશે ક કમ...!!તાં તો ધનોતપનોત નીકળ"
જશે. સમયો...?? જો ફર" ફોન કય] છે અ;હ< તો dુ ં પાતાળમાંથી શોધીને પણ ફાંસીએ લટકાવી
દ..ઈ...શ.... તને!!’ ને @ુુNએ @ુWસે થઈ ફોન કાપી નાંuયો.
Wત_ધ થઈ ગયો ઘુ!!! ાપ આBયો હતો @ુુNએ...!!
-હવે...??
-એક મા એની ઓળખ હતી એનો ઈmPડયન પાસપોટO...!! એ પણ હવે બળ" ªુQો હતો..!
એના નામે ર ડ એલટO cહર કરાયો હતો...!!
-નાઉ, હ" ઇસ નોબડ"...! કોઈ પણ Pહોતો એ...!Qાંયનો પણ ન ર}ો ઘુ ઘનચકકર...!!
ખર જ ઘનચર બની ગયો એ...!!
મોkથી ¯ ૂWક ¯ ૂWક રડ" પડFો ઘન યામ..!! નયનમાં વરસોથી સંઘર" રાખેલા j=ુઓના
ં વા કોઈ
સરોવરોના સરોવરો છલકાય ગયા...!! બંધનો 5 ૂટ" ગયા....!! એ j=ુઓ ુછ

જ Pહો5ુ ં

આ ઘુ સાથે..!! સાવ એકલો પડ" ગયો હતો ઘુ!!
Z"...ઈ...ન .. Z"...ઈ...ન .. Z"...ઈ...ન ..
ફોનની અિવરત ર{ગ વાગતા ઘુ એકદમ ઝબક"ને cગી ગયો...!! એની jખો ભીની
ભીની હતી...! ગાલ પર j=ુઓના ઝરણાં વહ" નીકયા હતા...!! કટલાંય WવBનાઓ એ j=ુઓમાં
ધોવાય ગયા હતા. ત;કયાના ગલેફ ભીનાં થઈ ગયા હતા!! એને અહસાસ થયો ક એ §ઘમાં ય
રડતો હતો ¯ ૂWક ¯ ૂWક...!! ને અધO c@ૃત અવWથામાં ય `ૂસકાં ચાુ જ હતા...!
Z"...ઈ...ન..Z"...ઈ...ન...Z"...ઈ...ન...
ં " દન રોક" એણે ;રિસવર ઉપાડું
નાક સાફ કર" jખમાં આવેલ આ=ું ુછ
‘હ...lલો...ઓ...ઓ !!’
‘એ...ઈ....મે...ન..!! કમ ઓન...!!?હોટ આર

ુ `ુઈન....!!’ સામે છે ડ મા;રયા હતી.

મા;રયા એની સાથે મોટલમાં જ કામ કરતી હતી. આ લોP¢" ડ હતો! દર dુવાર લોP¢"
કરવાની હોય એણે મા;રયાને મદદ કરવાની હતી. એને એ કામ માટ કલાકના બે ડોલર મળતા.
ં
મા;રયા Wપેિનશ હતી  મોટ લમાં દશેક વરસથી કામ કરતી હતી. રમિતયાળ હતી. =ુદર
હતી.
ુ ાન હતી. ઘુને એ બfુ ગમતી...! મનોમન એ મા;રયાને ઘણી વાર માણી ªુQો હતો.Qાર ક
વ
ં
તક મળતી તો એ મા;રયાને Wપશ પણ લેતો...!! Qાર ક એના =ુવાંળા @ુલાબી ગાલો પર ªુબનો
કરતો!! એના બદનમાં ઉઠતી
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‘ઓ....હ...!! મા;રયા ડાKલ°ગ....!! આઈ એમ કિમ<ગ...!!’
પલંગ પરથી ઘુ ઉભો થયો. બાથમમાં જઈ એણે nહ ધો .ું ..§ઘમાં ય રડ" રડ"ને એની
jખોમાં @ુલાલ Lcય ગયો હતો...!! એ પોતાના XિતKબ<બને િનહાળતો જ ર}ો...!! Qાં =ુધી
ં
આમ રડવાું લખા ુ ં છે ...!? cગતા §ઘતા હવે તો રbું બાક" રbું છે રડવાુ....ન
cણે હ:ુ કટું
ં
ય Cુઃખ બાક" રbું છે પડવાુ...!?
ભીની jખે પણ એના ચહરા પર આં હાWય ફર" વ .ું ..!
ં
હાર -થાકલ ઘુ ઘસડાતાં પગલે લોP¢" મમાં ગયો. મા;રયાના ગાલ પર એક ªુબન
કર" એણે
ચાદર, ત;કયાના ગલેફ, pુવાલ વગેર અલગ કર" વોિશ<ગ મશીનમાં નાંખી લોકોની ગંદક" ધોવાની
શઆત કર".
લોP¢" કર" મા;રયાને @ુડબાય ;કસ કર" લગભગ રાે આઠ વાયે એ એના મ પર
આ?યો. NPસ કાઢ" પાયcમો ચઢાવી ર ડ" pુ ઈટ ુડલુ ં ટ"ન કાપી એણે બાઉલમાં ઠાલ? ું અને
બાઉલ માઈોવેવમાં બે િમિનટ માટ qુr.ુ ં
-dુ ં Nવન છે આ...!?
-સંXદાય છોડવાની સc તો નથીને....આ....!!
એનાથી એક નજર Xqુખ WવામીNના ફોટા પર નંખાઈ ગઈ...એ nલાન હWયો. પણ એ
ું
હાWયમાં દદO હ5...!!
પીડા હતી...!! અ...ને...એક અc±યો સંતાપ હતો...!!
ું
ગમેતેમ કર"ને એક વાર કાયદ સરું થhું જર" હ5....!!એક
વાર Kલગલ Wટ ટસ મળ" cય
તો......!! એક વાર ¢ાયિવ<ગ લાયસંસ મળે તો.....!!
-તો કંઈ બાત બને...
-પણ કવી ર"તે....??
-સBટ nબરના jતકવાદ" fુમલા પછ" તો ગેરકાયદ વસાહતીઓ માટ અ;હ< Nવવાુ ં ક;ઠન
થઈ ગ ુ ં હ5.ુ ં એ કારણે એને કોઈ સાથ-સહકાર પણ આપ5 ું Pહો5.ુ ં દ શીઓ, ભારિતય તો વાત
કરતાં ય અચકાતા. એક 50ુ છ નજર જોતાં એને...! સનીભાઈને ય ગરજ હતી કારણ ક એ સાવ
ઓછા પૈસે કામ કરતો હતો મોટલમાં એટલે એમને ય ફાયદો હતો. બાક" સનીભાઈ તો....!!
મોટ લ છોડ" દ વી હતી પણ જો મોટ લ છોડ તો માથેથી છાપું જ5 ુ ં રહ...!! ગમેતેમ એ એક
આશરો હતો...! ડWક પર કામ ન કરવાને કારણે એને લોકો સાથે સંપકO પણ સાવ ઓછો થતો...!
સાવ એકલો પડ" ગયો હતો Kબચારો ઘુ...ઘન યામ...!! રાતોની રાતો એ cગતો રહતો!!
દ"વાલોને તાકતો રહતો...!! Qાર ક તો એને લાગ5 ું ક એ એક Nવતી લાશ બની ગયો છે ...!! અને
પોતાના ખભે પોતાની જ લાશ લઈને એ ફયાO રાખે છે ....!! Qાર થશે એનો ટકારો...!!
પી....ઈ....ઈ....પ...!! પી....ઈ....ઈ....પ...!! પી....ઈ....ઈ....પ...!!
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બે િમિનટ થઈ જતાં માઈોવેવે અવાજ કય]. એમાંથી બાઉલ બહાર કાઢ" કાંટા વડ થોડ"
ુડલ ચાખી... Nવવા માટ ખાhુ ં પણ પડ5 ુ ં હોય છે ! સાવ ફ"" ફ"" હતી એ ુડલ એની બાક"
રહ" ગયેલ જ<દગી વી જ!! એમાં થોડો મર"નો ~ુકો ઉમેર", પલંગ બેસી એણે ;રમોટથી નાનક`ું
ટ"વી ચાુ ક .D ુ સનીભાઈએ ટ"વી આપેલ પણ એમાં માંડ ચઉદ ચેનલો આવતી ક  સાવ
ુ ચેનલ અને વેધર ચેનલો...!! Qાર ક એ ટ"વી
મફતમાં ટ KલકાWટ થતી હતી....!! મોટ ભાગે P ઝ
જોતો. ખાસ કર"ને સાં =ુવા પહલાં..!
ચાંપલી ટ"વી એના[સર ચીપી ચીપીને બોલતી હતી. વેધર, Zા;ફક ;રપોટO બાદ...એ જરા
ઉGસા;હત થઈ બોલી, ‘ના.....ઉ......! ધ ;રઝlટ ઓફ મેગાિમKલયન ¢ો....!! વા.....ઉ....!! ધેર ઈસ
ઓPલી વન લક" નંબર હસ વોન ધ મેગા િમKલયન કપોટ ઓફ pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલર....!!
ધ લક" નંબર આર.....’
ઘુને લોટર"ની પેલી ;ટ;કટ એકદમ યાદ આવી ક  એણે આ સવાર ગંદો મ સાફ
કરતી વખતે કચરાપેટ"માંથી ઉપાડ" હતી અને NPસનાં પાછળના ગજવામાં ખોસી હતી. દોડ"ને એ
ં
ઉભો થયો. બાથમના બારણા પાછળ ખ{ટ" પર લટકાવેલ પેPટના ગજવામાંથી એણે ªુથાયે
લ
;ટ;કટ કાઢ". એના[સર બોલતી હતી, ‘ધ લક" નંબર આર ૩૫ ૪૭ ૫૨ ૦૧ ૫૮ ડ મેગા બોલ
નંબર ઈસ ૧૩!! વીચ વોન ધ.... pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલર....!! આઈ ;રપીટ ધ નંબર.....!!’
ઘુ ઘનચર એનાં નંબરો...જોયા..!!
-૩૫ ૪૭ ૫૨ ૦૧ ૫૮.....૧૩....
-ઓ...હ...! માય ગો...ઓ....ડ....!! ઘુને લા ુ ં ક એ કોઈ સપું જોઈ ર}ો છે ....!!
-ઓ...ઓ..ઓ....!! એણે jખો ચોળ"....એ જ નંબરો હતા...!!
-ઓ....ઓ...ઓ...!!ઘુ માની જ શકતો ન હતો...!! એને લા ું ક , એ પા...ગ...લ થઈ
જશે...!!
એ Qાર ક ટ"વી તરફ જોતો હતો તો Qાર ક લોટર"ની ;ટ;કટ તરફ....!!
‘હા....હા....હા...હા...હા.....!!’ એ મોkથી હસી પડFો....આનંદથી ુદકા મારવા લાયો...ટ"વી
ં
પર આવતી એના[સરના હોઠો સાથે હોઠ મેળવી એને એક ªુબન
ક !D ુ ! કલiડરમાં મરકતા
XqુખWવામીના

ફોટાને

ભેટ"ને

એ

મોkથી

પોક

qુક"ને

રડ"

પડFો:

બા....આ...આ...પ....N....ઈ.....ઈ....ઈ.....!! ઓ...ઓ...ઓ....બા....પ....N.....ઈ....ઈ....ઈ...!
-pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલર....!!
-ઓ માય ગો....ડ...!! ઓ....X~ુ.....!! ઓ Wવામીનારાયણ ભગવાન...!!
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એ માની જ શકતો ન હતો ક ઠાલી અમWતી જ ઉપાડલ લોટર"ની એ ;ટ;કટ એને કરોડપિત
બનાવી દ"ધો હતો. મમાં ુદકા માર" એ મોk મોkથી ગાવા લાયો...
- જય Wવામીનારાયણ.... નારાયણ... નારાયણ.... નારાયણ... Wવામીનારાયણ...!!
એની jખો વહતી હતી...આનંદના આ=ુ ં હતા એ ક માં ભારોભાર ગમગીની પાયેલ
ું
હતી. આનંદના આ અિતર કને વહaચવા એની પાસે પોતાું કોઈ ન હ5....અર
....!! પારું ય કોઈ
ું
Pહો5...!!
ં
ં
ગંધાતી કચરાટોપલીમાંથી ઉપાડલ લોટર"ના કાગળના એ pુકડાને ઘુ ªુબનો
પર ªુબનો
કરવા માંડFો...!! એમ કરતાં એના પર એુ ં yુકં લા ું  એણે જlદ" જlદ" સાફ કર" નાંu !ુ ! રાે
દશ વાગે ફર" સમાચાર આ?યા અને એને ખાતર" થઈ ગઈ ક એ કરોડપિત બની ªુQો હતો....!!
ું
ું
એુ ં ·દય ધડક ધડક થ5 ુ ં હ5....cણે
ઊછાળા માર5 ુ ં હ5...!!
·દયના િપ<જરામાં સBતરં ગી
પતંKગયાઓ ઉડવા લાયા!!
હવે....!!??
લોટર"ને ;ટ;કટ એણે બરાબર સાચવીને િશUાપીની ચોપડ"માં qુક" અને એ િશUાપી
એણે ત;કયા નીચે સંતાડ". કટલાં લાં...બા સમય બાદ એ િશUાપીને અડQો હતો! dુ ં કરhું એને
કંઈ સમજ પડતી Pહોતી. એણે એના ટ બલમાં ફોન કાડO માટ તપાસ કર". ખાના ફંફોયા. પણ ફોન
કાડO ન મયો. ઝડપથી દોડ"ને કનિવિનયન Wટોરમાંથી એ ફોન કાડO લઈ આ?યો અને ઉરસંડા
િપતાી ચ5રુ ભાઈને ફોન જોડFો...
ઉરસંડામાં સવાર પડ" હતી. ચ5રુ ભાઈ ધંધે જવાની તૈયાર" કરતા હતા.
‘બા...oુ...N....ઈ....ઈ...!’ ઘુથી વાત થતી Pહોતી.
‘બો...લ....!! કો.....ણ....? ઘન યામ...?!’ ચ5રુ ભાઈને Kચ<ા થઈ, ‘બો...લ...તો...કમ
નથી..?!!’
-dુ ં કહh ુ ં બાoુNને....? સહજ ©ાસ લઈને એ બોlયો, ‘બાoુN, તમે માર" Kચ<ા છોડો..!!મi
હાલે જ મોટ લ ખર"દ" છે !’ લોટર"ની વાત કહતાં એનો Nવ ન ચાlયો, ‘હવે તમાર બધાએ અ;હ<
ં ુ દબાવી એ બોlયો, ‘તમે તૈયાર" કરો...!! fુ ં
આવી રહવાું છે . તમાર -બાએ, બેએ...!!’ `ૂસ
જlદ"થી ;ટ;કટ, એર-;ટ;કટ મોકલાhુ ં ં !! બીડ"ું કારખાુ કાઢ" નાંખો....!!’ અટક"ને બોlયો, ‘કાઢ"
નાંખવાની તૈયાર" કરવા માંડો...!!’
‘dુ ં વા...ત કર છે ...!!’ ચ5રુ ભાઈને િવ©ાસ પડતો Pહોતો, ‘તi ફર" પાછા કંઈ આડા-અવળા
ધંધા તો ચાુ નથી કયાOને....?!’
‘ના....બાoુN ના...!! તમે િવ©ાસ રાખો તમારા સoુત પર....!!’
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‘માંડ"ને વાત કર...!’  ર"તે ઘુએ ભગવા પહયાO હતા અને ઉતાયાO હતા એટલે એમને
ં
સંશય થાય એ ?યાજબી જ હ5ુ...
‘માંડ"ને જ વા...ત કં ં!!’ ઘુએ િXયતમાના ગાલ પર હાથ ફરવતો હોય Xેમથી
લોટર"ના કાગKળયા પર હાથ ફરવતાં કbુ,ં ‘બાoુN, હવે તમારો ઘન યામ બો…સ બની ગયો છે ...
બો…સ!! માનો ક ભગવાન Wવામીનારાયણની ૃપા થઈ છે આપણા પર...!!’
‘5 ુ ં પહલાં અ;હ< આ....વ...!!’ ઘુ dુ ં કહતો હતો, કહવા માંગતો હતો એ એમને સમજમાં
આવ5 ુ ં Pહો5,ુ ં ‘પછ" બધી વાત....!!’
‘આવીશ....!! બાoુN, જરથી આવીશ...!! માં, આપvુ.ં ..પોતાુ ં નાનક`ુ.ં ..િવમાન લઈને
આવીશ...!! ઉડ"ને આ..વી..શ....!!’
-મારો બેટો ગાંડો થઈ ગયો લાગે છે ...! િવચાર" ચ5રુ ભાઈએ ફોન ઘન યામની બાને
આBયો.
‘દ"કરા....5 ુ ં ક...મ છે ...?’ એ રડ" પડFા
સામે છે ડ ઘુ ઘનચર પણ રડ" પડFો...બે છે ડ બસ ¯ ૂસકાં જ સંભળાતા હતા.
- ુ હવ વન િમિનટ લે..Tટ...!! ફોન કાડOની િમિનટ oુર" થઈ ગઈ હતી...
‘બા....આ...આ...ઓ...બા...!! 5 ુ ં અ;હ< આ...વ...! મને તાઆઆઅર" જર છે ....બા..ઓ...!!
બા..આ..આ..આ.!!’ ને િમિનટ oુર" થઈ ગઈ....Qાં =ુધી લોટર"ની એ ;ટ;કટ હાથમાં પકડ" ઘુ
રડતો જ ર}ો..!! માંડ માંડ મળWક ચાર વાયે એની jખો મળ"....!!
ં
ુ ં Gયાર સવાર સાત વાયે જ એની
મેનેજર ;ફKલRસે જોર જોરથી બારvુ ં ઠોrુ...ખખડા?
jખો Hુલી, ‘કમઓન ઘુ....?હોટ ધ હલ
KલWટ ઘુને પકડા? ,ુ ં ‘?હોટ હપન મેન...?

ુ `ુઈન....!!’ જરા @ુWસે થઈ એણે ખાલી થયેલ મું
ુ ુક િસક!!’

d ૂPયમનWક ઘુ એને જોતો ર}ોઃ સાલાને એક ;દવસ આમ જ fુ ં ઠપકાર"શ...!! મું KલWટ
પકડાવીશ...! મારા બેટાને Gયાર ખબર પડશે..!!
‘કમ ઓ....ન,

ુ આર ગેટ{ગ લેઈટ...!’ આ શહરમાં બેઈઝબોલની મોટ" મેચ હોવાને

કારણે મોટ લમાં ધસારો રહવાનો હોય ;ફKલRસને ઉતાવળ હતી. ઘુએ મોના KલWટ તરફ નજર
કર". ુલ સાિવસ મો સાફ કરવાના હતા. pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલર િમKલયન ડોલર હ:ુ
મયાં Qાં હતા!? એ લોટર" હ:ુ એક કાગળનો એક pુકડો જ હતો...!! અને એ હ:ુ ઘુ ઘનચર
જ હતો...!!
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આખો ;દવસ કામ કર" મો સાફ કર" સાં એ એના મ પર ગયો. સfુથી પહલાં લોટર"ની
;ટ;કટના દશOન કયાO અને પછ" ઘણા ;દવસો બાદ XqુખWવામીNને બે હાથ જોડ" મWતક નમાવી
નમWકાર કયાOઃ જય Wવામીનારાયણ...બાપN....!!
-એણે આજ =ુધી કદ"ય લોટર" ખર"દ" Pહોતી. એવા વધારાના પૈસા જ Qાં હતા...!!
-હવે આ પૈસા કઈ ર"તે મેળવવા...??
કપડાં બદલી એ બહાર નીકયો. વાતાવરણ Hુશુમા હ5.ું મેકડોનાlડમાં સiડિવચ ખાધી.
પછ" એ લોટર" વેચતી એક Cુકાન પર ગયો. એક લોટર" લીધી. Cુકાનદાર ભાર વાતો;ડયો હતો.
એની પાસે લોટર" Nતે તો એ ઈનામ કવી ર"તે મેળવાય એ Lગે મા;હતી મેળવી. નાની રકમ
હોય તો સોની Lદર તો તો લોટર"ના ;ડલરો જ પૈસા આપી દ ...! પણ મો¸ં ઈનામ હોય લાઈક એ
મેગાિમKલયન તો તો પછ" Wટ ટ લોટર" કિમશન એ ઈનામનો ચેક ટ Rસ કાપીને આપે...!! એ માટ
ુ પેપરમાં ફોટાઓ આવે...!!ટ"વી પર પણ મેગા િમKલયન િવનરના ઈPટર? -ુ
ફંકશન થાય!! P ઝ
qુલાકાત આવે...!! અ....ને એ ચેક બiક એકા[ટમાં જમા કરાવવો પડ...!
‘બે......Wટ લક...!’ લોટર"ના એ Cુકાનદાર હસીને કbુ,ં ‘ ુ આર ફWટO ટાઈમ બાયર...!! આઇ
નો

ુ િવલ કમ નેRWટ ટાઈમ...!!’
ુ ં ચેક-ઈન ક પછ" સેિવ<સ...! અને મારા બેટાઓ પછ"
-તો...!! બiકમાં ખા5 ુ ં હોhુ ં જર" હ5...!

ં વાયો!! બરાબરનો @ુચ
ં વાયો. એુ ં તો બiકમાં કોઈ એકાઉPટ Pહો5.ું ખા5 ુ ં
જ પૈસા આપે...!! ઘુ @ુચ
Pહો5.ુ ં હવે આ બiક એકાઉPટ કવી ર"તે ખોલાવhુ.ં ..!? એને માટ તો આઈડ" જોઈએ...!! ઓળખપ
જોઈએ ક માં એનો ફોટો હોય!! એુ ં નામ-સરનાqું હોય!!

Mીન કાડO જોઈએ...!!સો યલ

િસrુર"ટ" નંબર જોઈએ...!! અર ...!! વકO પરિમટ હોય તો ય ભયો ભયો...!! િવઝા પેપર હોય તો
પણ ચાલે...! ;ડયન પાસપોટO હોય તો પણ કદાચ ચાલી cય...!!
-પણ એ..તો બળ" ªુકલ હતો...!! @ુNએ ;ડયન પાસપોટO તો બાળ" qુકલ...!! પાં કbું
હ5 ુ ં ક તારા નામનો તો ર ડ એલટO બહાર પાડલ છે ...!! ર ડ એલટO એટલે dુ.ં ..!? એ ડોસલાંએ ભાર
કર" હતી.
ં " લખી હતી ઉપરવાળા
-હ....વે...!? ઘુને રડ" પડવાુ ં મન થઈ આ? .ું લાખો ડોલરની fુડ
ઘન યામે પણ ઘુ ઘનચર માટ તો એ હ:ુ ય કાગળનો એક pુકડો જ હતો...!! એની jખો
ં
ભરાય આવી..!! લોટર"ના એ કાગળને એક ªુબન
કર" એણે ફર" પાછો િશUાપીમાં સાચવીને
qુQો.
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ટ"વી પર મેગા િમKલયન ઈનામ માટ કોઈએ દાવેદાર" નધાવી નથીના સમાચાર વારં વાર
આવતા હતા. એક વરસ =ુધી એ ઈનામના પૈસા અનામત રાખવામાં આવશે એવી મા;હતી મળ".
Gયારબાદ, Wટ ટ ફંડમાં એ ફર" જમા થઈ cય! તો હ:ુ એક વરસ છે ...!! ઘુએ િવચા .D ુ ..!!
-આટલા દશ-બાર વરસોમાં કંઈ ન થ ું તો એક વરસમાં dું થશે...!? સમયને કોણ રોક"
શક!? બાંધી શક...!?
-Kલગલ Wટ ¹સ હોય તો જ બiક એકાઉPટ ખોલાવી શકાય...!
-સનીભાઈને વાત કં...!?
-ના...ના...!!મારો બેટો સિનયો...તો...મારા ડોલર લઈને...મ..ને...જ લાત માર" દ !! િશયાળ
કરતાં ય વ|ુ ુ0ચો છે એ તો...!!
-હ...વે એક જ રWતો બ0યો હતો...!
-કોઈ અમે;રકન િસ;ટઝન છોકર"-ી સાથે લન કર તો...!! એક વાર લન થઈ cય તો
આપોઆપ Kલગલ Wટ ટસ મળ" cય અને MીનકાડO માટ, સો યલ િસrુ;રટ" નંબર માટ એBલાય
થવાય...!! ઘુએ િવચારવા માંડુ.ં પણ એમ કોની સાથે પરણી જવાય....!? કોઈ દ શી છોકર"ને તો
એ ઓળખતોય Pહોતો...!!
ં
-આટલા બધાં પૈસા છે ....!! કોઈ પણ પરણવા તૈયાર થાય...! એક વાર પરણી જવાુ...!
Kલગલ થઈ જવાય પછ" દહ{નો ઘોડો પાણી પીતો રમતો ભમતો ..ઊ...ઊ..kો...!!
-પણ આ કંઈ રમત Pહોતી...!! આજ =ુધી એ  કંઈ રમત રnયો હતો એ એમાં મોટ ભાગે
હાય] જ હતો...!! મોટ ભાગે એણે જ દાવ આBયો હતો....!! દાવ લીધો Pહોતો....!! હવે દાવ લેવાનો
વારો હતો. અને એ હારવા માંગતો Pહોતો...!! પરં 5 ુ એને કોઈ રWતો દ ખાતો Pહોતો. એ રાતોની
cગતો રહતો. યાર §ઘ આવી જતી Gયાર Kબહામણા સપનાઓ આવતા. પણ આ આવેલ
ું
WવBન જરા અલગ હ5...!!
સપનામાં આવી હતી મા...;ર...યા....!! WવBન સંવનનથી એ મધરાતે
ું
cગી ગયો. સવાર =ુધી િવચારતા એણે ન" કર" લી|ું હ5....!!
ય....સ...!! મા;રયા...!! ુંવાર"
હતી...! પહલાં એનો કોઈ બોયxPડ હતો...પણ એની સાથે તો ેકઅપ થઈ ગયેલ...!! આમ પણ
મા;રયા એને ગમતી હતી. એ િસ;ટઝન હતી. અમે;રકન...!! બોનO િસ;ટઝન...!! મા;રયાને જ
પટાવવી પડશે. દાઢ" કરતાં કરતાં એણે િવચા .D ુ એક વાર ન" થઈ ગયા પછ" એને થોડ" રાહત
થઈ. મા;રયા એની સાથે હસીને વાત કરતી હતી. અ.....ર ....! થોડ" ટછાટ પણ લેવા દ તી....!
એણે ધીર ધીર મા;રયાને પલોટવા માંડ"!!  કંઈ થોડાં ડોલર બચેલ હતા તેમાંથી એનાં માટ મºુ
પફ»ુમ
O લઈ આ?યો...!મા;રયાને નવી નવી ભેટો આપવા માંડ".

મા;રયાની આસપાસ એ ફરતો

રહતો...! મા;રયાને મ બનાવવા લાગતો...! કામમાં મદદ કરવા લાયો...!
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મા;રયા પીગળ" રહ" હોય એમ એને લા .ુ ં અ...ને એક ;દવસ મા;રયાને એ એના મ પર
ં ીદાર કaડલ સળગાવેલ એટલે મ મઘમઘતો હતો...!!
ખiચી લા?યો...!!ઘુએ પહલેથી મમાં =ુગધ
ં
મા;રયાને એણે આઘોષમાં લીધી...!! એના zલ સમા ગાલ પર ગરમ ગરમ હોઠથી એક ªુબન
કર"
મા;રયાના બંે બાfુઓ પકડ" રાuયા એણે થોડ"વાર...!! મા;રયા એના તરફ જરા નવાઈથી જોતી
રહ".
‘મા...;ર...યા...ડાKલ°ગ...!! આઈ લવ

.ુ ..!!’ એણે મા;રયા સાથે નજર મેળવી કbુ.ં ..

સાંભળ"ને મા;રયા જોરથી હસી પડ", ‘આર
‘આઈ ;રયલી લવ

ુ ઓક...!? ઘુ...!’

.ુ ..!! મા;રયા...!!’ ઘુએ એના હાથના પંc પર દબાણ વધા .D ુ

‘હા....હા...હા...હા....!!’ મા;રયા ખડખડાટ હસી પડ"...માંડ હસવાુ ં ખાળ" બોલી, ‘ઘુ
આર ફની...!! `ુ

ુ

ુ વટ pુ VWલપ િવથ મી...!?’

-મા...રા...બેટા આ ધોKળયાઓ...!! એ િસવાય બી:ુ ં કંઈ િવચારતા નથી. ઘુએ િવચા D ુ
પછ" એ બોlયો, ‘નો...ઓ...ઓ!! આઈ વટ pુ મેર"

.ુ ..!!’

‘.................!!’ મા;રયા મૌન થઈ સહજ િવચાર" બોલી, ‘?હોટ વીલ આઈ ગેટ ઈફ આઇ
મેર"

.ુ ..??’
ઘુને િવચારતો રાખી મા;રયા મમાંથી જતી રહ". એ રાત ઘુ Kબચારો જરા §ઘી ન

શQો. આખી રાત િવચારતો જ ર}ો.તો વાત એટલી સહલી ન હતી. મા;રયાના એ સવાલે એને
વ|ુ િવચારતો કર" નાંuયો : ?હોટ વીલ આઈ ગેટ ઈફ આઇ મેર"

.ુ ...!! હવે બાN Hુlલી કરવી જ

પડશે!! વહલી સવાર એણે િનણOય લીધો. રોજની મ ઉઠ"ને સવO Xથમ એણે લોટર"દ વીના દશOન
ં એના મનમાં ઊગી નીકયો.
કયાO. એ જરા ગમગીન થઈ ગયો. એક અc±યો અજપો
-કોઈ રાહ બતાવો બાપN!! XqુખWવામીNના ફોટા સાથે એ વાત કરવા લાયો. પણ
WવામીN તો એમની ટ વ qુજબ મરકતા જ ર}ા. જય Wવામીનારાયણ...!!
થોડાં ;દવસો એમ જ પસાર થયા. એક સાં આMહ કર" એ ફર" મા;રયાને એના મ પર
લઈ આ?યો. pુંકા _લેક WકટO અને આછા પીળાં રં ગના સહજ Hુલતાં ગળાના કોટન ટોપને કારણે
મા;રયા Hુબ જ આકષOક લાગતી હતી.અગાઉથી લાવી રાખેલ વાઈનમાંથી એણે પાળા લાસમાં
વાઈન ભર" મા;રયાને એ લાસ એ આBયો અને પોતાના માટ પણ લાસ ભય]. મા;રયા સાયO
એની તરફ જોઈ રહ" હતી. વાઈન ªુસક" ભર" ઘુ બોlયો, ‘મા;રયા....!

ુ નો આઈ નીડ

પેપર...!! આઈ ડWપીર ટલી નીડ pુ બી એ Kલગલ. તને ખબર છે . માર એ માટ હવે સો યલ
િસrુ;રટ" નંબર મેળવવો Hુબ જ જર" છે .’
‘તો....!! સો ?હોટ...!!’ વાઈનની ªુસક" ભર" મા;રયા બોલી, ‘નાઈસ વાઈન...!!’
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‘થi...Rસ...!!’ ઘુએ િવચાર" સીધા qુ¼ા પર જ આવવાુ ં ન" ક ,D ુ ‘fુ ં તાર" સાથે લન
ુ ી આઈ ;રયલી લવ
કું તો મને િસ;ટઝનશીપ મળવાનો માગO Hુલે!! નોટ ઓPલી ધીસ..! એR0 લ
!ુ ! આઈ વીલ મેઈક

ુ હપી...!!’ વાઈન પીવા એ અટQો. §ડો ©ાસ લઈ એ બોlયો, ‘તi oુછ£ું

હ5 ુ ં ને ક, માર" સાથે લન કર તો તને dુ ં મળે !! લેટ અસ મેઈક એ ;ડલ..!!
િવચારવા માટ એ ફર" અટQો, ‘આઇ િવલ ગીવ

ુ િમKલયન ડોલર ઈફ

ુ િવલ ગેટ....!!

ુ િવલ મેર" મી ડ

આઈ િવલ ગેટ ધ પેપર...Kલગલ Wટ ટસ...!!’
‘?હો...ઓ...ઓ....ટ...!?’ મા;રયા ચમક", ‘િમKલયન ડોલર...!! વા....ઉ....!! `ુ

ુ વટ pુ રોબ

ધ બiક...!! dુ ં 5 ુ ં કોઈ બેPક ુટં વાનો છે ...!! કઈ બiક છે તાર" નજરમાં....!?’ હસતાં હસતાં મા;રયા
બોલી.
ુ પેપર
ઘુ ય મરQો. પોતાની જયાએથી એ ઉભો થયો. ટ બલના ખાનામાં qુકલ P ઝ
કાઢ" એણે એ મા;રયાને આB ુ ં ક, માં લોટર"ના મેગાિમKલયન ઈનામના ¢ોના નંબરો અને
ઈનામની મા;હતી, સમાચાર વગેર છપાયેલ હતી Gયાં ઘુએ લાલ પેન વડ મો¸ં ુંડા¡ કર"
િનશાની કર" હતી...મા;રયાએ એ પેપરમાં નજર કર" અને ઘુ ઘનચર તરફ X½ાથO નજર જો ,ું
‘?હો....ટ....!?’
‘ય.....સ....!!

મા;રયા

ડાKલ°ગ,

આઈ

એમ

ધ

િવનર....!!

િવનર

ઓફ

મે...ગા...િમ...Kલ...ય...ન..!!’ એક એક શ_દ ટો પાડ" ગવOથી ઘુ બોlયો.
‘?હો...ઓ...ઓ....ટ...!! નો....વે....!! આઈ કાંટ KબKલવ...!! તો પછ" 5ુ ં કમ એ ઈનામ લઈ
નથી આવતો...!? એ પૈસા લઈ નથી આવતો....!?’ મા;રયા માની જ ન શક", ‘ડટ મે...ઈ...ક મી
¾લ...!!’
‘?હા...ય....!! Kબ....કો....ઝ...’ મા;રયાના ખાલી થયેલ લાસમાં વાઈન ભર" એના હાથમાંથી
પેપર લેતાં એક §ડો ©ાસ લઈ મા;રયાની એકદમ નNક પલંગ પર ઘુ બેઠો... મા;રયાનો હાથ
પોતાના હાથમાં લઈ Xેમથી પસવારતાં પસવારતાં એ થોડો સમય બેસી ર}ો...મા;રયાના માદક
ં એને બેચેન કર" રહ" હતી. મા;રયા નકારમાં હ:ુ ય એની
દ હમાંથી એણે છાંટલ પફ»ુમ
O ની =ુગધ
પાતળ" મોહક ગરદન વારં વાર હલાવી રહ" હતી ક નો અથO થતો હતો ક એ માનતી Pહોતી
ઘુની વાત...!! એ બોલી, ‘ગેટ ધ મની મેન...એPડ ગેટ ધ હલ આઉટ xોમ ;હયર...!!’
‘ઈટ ઈસ નોટ ઈઝી...;ડયર...!! આઈ નીડ અ બiક એકાઉPટ ફોર ધ ડમ Kબ....ગ મની...!!
સહજ િનરાશ થઈ એ બોlયો, ‘એ....Pડ.... આઈ `ુ નોટ હવ એકાઉPટ....!! Kબકોઝ આઈ એમ નોટ
Kલગલ...!!’
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મા;રયા એની તરફ જોતી રહ" જ...!! પણ હ:ુ ય એ માનવા તૈયાર Pહોતી...!! એણે કbુ,ં
‘નો આઈ ડોPટ KબKલવ...!!

ુ વટ pુ મેર" મી...એટલાં માટ 5 ુ ં મને ઊlુ બનાવે છે ...!! નો...!!’

‘KબKલવ મી...!!’ પલંગ પર સહજ નમીને ઘુએ NPસના પાછળના ડાબા ગજવામાંથી એુ ં
વોલૅટ કાઢ£ું અને એમાંથી હળવેકથી લોટર"ની ;ટ;કટ કાઢ" મા;રયાને આપી...!! મા;રયાએ ;ટ;કટ
હાથમાં લીધી...ઘુએ ફર" એને પેપર આB .ુ ં ..! મા;રયાએ નંબરો સરખા?યાં...પેપરમાં અને લોટર"
પરના નંબરો એક જ હતા...સાવ સરખાં...!! મા;રયાું ·દય ધક…ધક…ધક ધડક5 ું હ5.ુ ..!! ઘુ
ં
ં
કંઈ સમ પહલાં તો મા;રયાએ એને ªુબનો
પર ªુબનો
કરવા માંડFા...!! ઘુના =ુકા =ુકા Bયાસા
ૃ ુ હોઠો ચંપાય ગયા! મા;રયા cણે ઘુ પર સવાર થઈ ગઈ...!! ઘુના
હોઠો સાથે મા;રયાના qC
ૃ ુ માંસલ Lગો પર ફર" વયાં...!! Qાર ક શર"રને પણ વોનો ભાર લાગે છે તે
હાથ મા;રયાના qC
એ બે

ુ ાન હÀયાંઓએ Gયાર મહ=સ
ુ ક .D ુ ..!! મા;રયાના લીWસા શર"ર પરથી વિવ;હન ઘુ
વ

જlદ"થી એકદમ ઉભો થયો...!! પલંગ પર િનવ
O ફલાયેલ મા;રયા કોઈ જળપર" સમાન ભાસતી
હતી...!! મા;રયાએ એુ ં ;ટશટO કાઢ" નાંખેલ તે ફરસ પરથી લઈ ઘુએ ઝડપથી XqુખWવામીના
કલiડર પર લટકાવી XqુખWવામીના ફોટાને એણે ઢાંQો અને પછ" એ મા;રયાના સળગતા શર"ર
પર છવાય ગયો...!! આગથી ઘી પીગળે તેમ બેના શર"ર એકાકાર થઈ ગયા...!! ચાંદનીમાં
નહાતાં ચંડોળની મ બેએ મન qુક"ને, ;દલ ખોલીને શર"ર =ુખ મા± .ુ ં ..!! દ;રયો એક તરસનો
છલકાય ગયો એ મમાં!! તરWયો હતો તોય મન qુક"ને અને ;દલ ખોલીને વરWયો હતો ઘુ!!
ુ ોથી તરસતા ઘુ માટ તો એ જ<દગીમાં Xથમવાર જ હ5...!!
ું
ગ
તે રાીએ મા;રયા ઘુના મ
પર જ રોકાય ગઈ અને એ આખી રાત બે એકબીcને વળગીને વારં વાર એકાકાર થઈને
િવતાવી...!! િનરાકાર થઈને િવતાવી...!!
હવે મા;રયાની ઘુને જોવાની Cૃmટ બદલાય ગઈ હતી...બે પોતપોતાના ફાળવેલ મો
સાથે જ બનાવતા. પોતાની કામગીર" સાથે કરતાં. વારં વાર એ ઘુના મ પર રાતવાસો કરતી ક
પછ" ઘુ એના એક બેડમના એપાટOમiટ પર રાતો િવતાવતો. િસ;ટ હોલ પરના મેરજ રNWZાર
પાસેથી બે મેરજ રNWટર ફોમO લઈ આ?યા...મા;રયા પોતાના પૈસામાંથી ઘુ માટ સરસ
;ડઝાયનર W ટુ લઈ આવી...!! બે માટ એ વે;ડ<ગ ;ર<ગ પણ એ જ લઈ આવી...!! ઘુના આMહથી
હિનq ૂન માટ બેએ Xથમ ઈmPડયા જવાુ ં અને Gયારબાદ વlડOpુર કરવાું ન" ક !D ુ ! ઘુના
આMહથી જ મા;રયાએ લોટર" અને લનની વાત સfુ કોઈથી ગોિપત રાખી હતી...!! યાં =ુધી
ઘુના પેપર મં:ુર ન થાય Gયાં =ુધી લન બાદ પણ લોટર"ની વાત પણ @ુBત રાખવી એવો
ઘુનો િનણOય હતો!!
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મા;રયાના મા-બાપ અને મોટાં ભાગના સગા-?હાલાંઓ oુટ] ;રકો રહતાં હતાં Gયાંથી આવે
પછ" એમની હાજર"માં બેએ લન કરવાું ન" ક .D ુ ઘુ Kબચારાના તો કોઈ સગાં-?હાલા અ;હ<
Pહોતા...!! ઘુએ ઉરસંડા આ િવશે જરા સરખી cણ થવા ન દ"ધી કારણ ક એના માત-િપતાને
સરXાઈઝ આપવા માંગતો હતો. ચકવી દ વા હતા એમને...! ગોર" વfુ અને મોkી કારમાં જઈને...!
ઘુને હવે લનની અધીરાઈ હતી. સમય ઝડપથી પસાર થઈ ર}ો હતો. એ થોડો બેચેન
હતો. પરં 5 ુ આવતે અઠવા;ડયે મા;રયાના મા-બાપ આવવાના હતા. અને લનની તાર"ખ ન"
થઈ ગઈ હતી એથી એ Hુશ હતો. એ dુવાર , ઘુની Nદને કારણે, ના...ના કર", ઘુને કરગરાવી
મા;રયા ઘુના મ પર જ રોકાય ગઈ હતી. એને મા;રયાએ ;દવાનો બનાવી દ"ધો હતો. મા;રયા
એના Nવનમાં બહાર બની છવાય ગઈ હતી...!! =ુકા =ુકા =ુકા સહરાના રણમાં મlહાર બની
વરસી હતી એ...!! એવાં જ એક Xેમાળ ઝાપટાંથી ભ{cયને, તરબતર થઈને મા;રયાને ચીપક"ને
એ ઘસઘસાટ =ુતો હતો...!! એટલાંમાં એના મુ ં બારvું કોઈએ જોર જોરથી ખટખટા? !ું ! એ
ઝબક"ને cગી ગયો...!! મા;રયાનો ગોરો પગ એના શર"ર પર હતો...! પહલાં તો એને લા ું ક
એને Áમ થયો છે ...!!
‘ઓ...પ...ન...ધ ડો...ઓ...ઓ...ર...!!’ કોઈએ બહારથી gુમ પાડ"...
ઘુએ jખો ચોળ"...!! કાચની બાર"માંથી લાલ-~ુરો Xકાશ એના મમાં પડતો હતો...!!
ં લાઈટનો Xકાશ હતો એ...!!
પોKલસ કાર-Âઝરની ઈમરજસી
-કોઈએ લફં ક D ુ લાગે છે અને પોKલસ આવી લાગે છે ...!! મોટ લમાં ધમાલ થતી તો
Qાર ક પોKલસને બોલાવવી પડતી...!! ઘુએ ટ બલ પર qુકલ ઘ;ડયાળમાં જો .ુ ં રાીના બે
વાયા હતા.
‘ઓ...પ...ન...ધ ડોર...!!’ ફર" એના જ મુ ં બારvુ ં ખટખટ£ુ,ં ‘પો....Kલ....સ....!!’
િન<ાિધન મા;રયાનો માંસલ પગ શર"ર પરથી હઠાવી સહજ Kચઢાયને પલંગ પરથી ઘુ
ઊભો થયો. Tલોર પર પડલ બોRસર પહર" પોતાની િનવOતા Cુર કર" એણે સહજ બારvું
ખોl .ું ..અને બારvુ ં Hુલતાંની સાથે ણ પોKલસ ઓ;ફસરો િતÃ Xકાશ ર લાવતી ટોચO લઈ એકદમ
દાખલ થયા, ‘ડો...Pટ...qુ....વ....!!’ એક પોKલસ ઓ;ફસર એના તરફ ;રવોlવર તાક" હતી તો
બીcંએ એની jખો પર ટોચOની રોશનીનો શેરડો તાક" એને jN નાંuયો...અને ીc પોKલસ
ઓ;ફસર ઝડપથી ઘુ કંઈ સમ તે પહલાં તો એનાં બે હાથ શર"રની પાછળ લઈ જઈ હાથકડ"
પહરાવી દ"ધી!! એક Uણમાં cણે આમ થઈ ગ .ુ ં ..!!વાયરલેસ પર પોKલસે કbુ,ં ‘સબRટ ઇસ
Lડર કંZોલ...!!’ Gયારબાદ, બીc પોKલસે મની qુuય લાઈટ સળગાવી...!! ઘુ ઘનચર થર
થર ¯ુજતો હતો...!!
http://natvermehta.wordpress.com/

આયો કહાંસે ઘન યામ ?

25
ઘસઘસાટ §ઘતી મા;રયાને ીc પોKલસે એના ૂલા પર ઠપકારતાં કbુ,ં ‘વે...ઈ...ક અપ
ુ બીચ...!!’ મા;રયા ઘસઘસાટ §ઘતી એકદમ ઝબક"ને cગી ગઈ ને પલંગ પર ચમક"ને બેઠ"
થઈ ગઈ...!!એ એકદમ િનવ
O હતી..!!ઝડપથી એણે _લiકટ ખiચી પોતાના વUWથળોને ઢાંQા...!!
‘વો...વો...વો...!!’ મા;રયાને િનહાળ" એક ઓ;ફસર સહજ આયOથી gુમ પાડ"...!!
_લiકટ ખiચી પોતાના શર"ર પર મતેમ ઓઢ" દોડ"ને મા;રયા બાથમમાં ભરાય
ગઈ...અને બાથમમાંથી રોબ પહર" બે હાથો વડ એને સરખો કરતી થોડ" વાર પછ" બહાર
આવી...!! ઘુ હ:ુ ય બોRસરભેર થર થર ¯ ૂજતો ઊભો હતો...એને સમજ પડતી ન હતી ક આ dું
થઈ રbું છે ...!!
‘fુ આ...ર... .ુ ...ઊ…??’ એક ઓ;ફસર ઘુને Hુરશી આપી બેસવાનો ઈશારો કર" એની
એકદમ નNક ઊભાં રહ" oુછ£ુ,ં ‘?હોટ ઈસ યોર ને...ઈ...મ...!?’
‘ઘુ...!!ઘન યામ પટ લ...!!’ yુકં ગળ" Hુરશી પર ઉભડક બેસતાં ઘુ બોlયો. હાથRડ"
ું
પહરલ પાછળ કર" દ વાયેલ હાથોને કારણે એને બેસતાં ફાવ5 ું Pહો5...
‘?હ...ર...ઈ...સ યોર લાયસંસ...!?’
-dુ ં બોલે ઘુ...!!??
‘?હોટ ઈસ ;હસ ફોlટ...!?’ મા;રયાએ સહજ @ુWસાથી oુછ£ુ,ં ‘?હોટ ડ"ડ હ" રો..Pગ...!!’
‘ ુ શટ અપ હૉ...ઑ...ઑ...ર..!!’ પોKલસ ઓ;ફસર મા;રયાને @ુWસે થઈ કbુ,ં ‘આઈ એમ
નોટ આmWકYગ

.ુ ...!!’ બીc બે પોKલસોએ ઘુના એ નાનકડાં મની, બાથમની ઝડપથી તલાશી

લીધી.
‘`ુ

ુ LડરWટ Pડ Aલશ, સ…ર...!?’ ઘુના માથા પર ઝં¡બતો પોKલસ સહજ Kચઢાયને

બોlયો, ‘ ?હ...ર...ઈ...સ યોર લાયસંસ...!!’
‘ય...સ...!! ય...સ...સર....!!’ ઘુ ધીમેથી બોlયો, ‘આઈ `ુ નોટ હવ લાયસંસ...!!’
‘એની આઈડ"...??’
‘................!!’ ઘુ મૌન... હોઠ િસવાય ગયા એનાં...
‘પાસપોટO...!?’
‘લી....ઈઈઈ....વ....;હq.્ ..!’ મા;રયાએ ફર" ઘુની વહાર આવવાનો XયGન કય].
બીcં પોKલસે મા;રયાનો હાથ પકડ" ખiચીને LMેNમાં ભ¼" ગાળ દઈ જોર કર" પલંગ પર
બેસાડ" દ"ધી, ‘સીટ ડા...ઉ...ઉ..ન...!! ઈફ

ુ VWપક અ વડO, આઈ વીલ એર Wટ

.ુ ...!’ એણે

મા;રયાને ધમક" આપી.
‘ઈ...mPડ...ઈ...ઈ...ય...ન...!??’ ઘુની પાસે ઉભેલ પોKલસે ઘુને oુ0છ£ુ.ં ..
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હકારમાં ઘુને એની ગરદન િનરાશ થઈને હલાવી...
‘ .ુ ..ઉ...!! _લડ"...ઈ...mPડ....ય...ન...!! ?હર ઈસ યોર પાસપોટO...વીસા...Mીન કાડO...એની
પેપર...!??’
‘...................’ ઘુ નીªુ ં જોઈ ગયો...!!
પેલા ઓ;ફસર ઘુને હડપચીથી એની નીચો થઈ ગયેલ ચહરો ઉપર કર" પોતાનો આઈ ડ"
કાડO ઘુને બતા?યો, ‘આઈ એમ ઈPWપેRટર િવKલયમ આમૉસ...!! હોમલiડ િસrુર"ટ" ઓફ
આઈ એમ એર mWટYગ

ુ િમWટર પટ લ

ફોર ઈnXોપર ર િસડPસી ઓફ

અમે;રકા Lડર હોમલiડ િસrુ;રટ" એRટ ઓફ

ુ સ...!
એ

ુ ાઈટ ડ Wટ ¹સ ઓફ
ન

ુ સ...!!’
એ

એ દરnયાન અPય ઓ;ફસર મા;રયાું લાયસPસ તપાસી વોિનÆગ આપી એના ઘર જવાનો
આદ શ આBયો. બીcં પોKલસ ઓ;ફસર ઘુને જમણા હાથુ ં બાવ`ું પકડ" ઉભો કર" એની ફરતે
_લiકટ િવ<ટા .ુ બહાર લાવી ઘુને પકડ" ધીર થી એુ ં માyું નમાવી ‘ટ ઈક કર’ કહ" પોKલસ
કારમાં પાછળ બેસાડ" દ"ધો...ઘુ Wત_ધ બની ગયો હતો... cણે કોઈ CુઃWવBન જોઈ ર}ો ન
હોય...!! એની ધરપકડ થઈ ªુક" હતી...!! ણેય પોKલસ ઓ;ફસરોએ બહાર ઉભાં રહ" થોડ" વાતચીત કર". એક િસગર ટ સળગાવી. થોડ" પળો પછ" બરાબર કપડાં પહર" મા;રયા પણ બહાર
આવી. ઈPWપેRટર િવKલયમે મા;રયા પાસે જઈ એની સાથે થોડ" @ુસoુસ કર"...કદાચ, ફર" ચેતવણી
આપી...!! એ ઘુએ પોKલસ કારમાંથી િનહા .ુ ં ઘુએ પણ મા;રયા સાથે વાત કરવી હતી પરં 5,ુ
એ કંઈ બોલી ન શQો. મા;રયાએ એની કાર શ કર". બે પોKલસ કારમાંની એક કાર મા;રયાની
કારની પાછળ પાછળ ગઈ અને ઘુને લઈ અPય બે પોKલસો સ;હત કાર પોKલસ Wટ શને ગઈ. આ
બધી ધમાલમાં એ લોટર"ની પેલી ;ટ;કટ લેવાુ ં તો ~ુલી જ ગયો ક  એને િશUાપીમાં qુક"
મેZસ નીચે સંતાડલ હતી!!
-ખેલ ખતમ!! ઘુને રડવાુ ં મન થ5 ું હ5 ુ ં પણ એ એટલો Wત_ધ થઈ ગયો હતો ક એની
લાગણીઓ cણે થીN જ ગઈ. પોKલસ Wટ શને એને કાળNoુવOક ઉતારવામાં આ?યો. ઈ. િવKલયમ
એની સાથે જ કદમ મેળવીને ચાલતો હતો. એક બીcં પોKલસ અિધકાર" સાથે ઈ. િવKલયમે થોડ"
વાત કર". અને એ પોKલસ ઘુ માટ Z ક =ુટ લઈ આ?યો.  ઘુએ પહય]. ઈ. િવKલયમે થોડાં
કાગળો તૈયાર કયાO અને ઘુની એના પર સ;હ લીધી. એના હાથના દર ક jગળ"ઓની છાપ લઈ
એને :ુદા :ુદા ગલે ઉભો રાખી પોKલસ ફોટોMાફર પાસે ફોટા પડા?યા. એક અPય લેડ" ઓ;ફસર
આવીને એનાં લોહ"નો નqુનો લીધો. તો બીc એક અિધકાર"એ એની jખની ;ક;કનો પણ ફોટો
પાડFો. ઘુ cણે લાગણીઓથી પર થઈ ગયો. cણે એક યં બની ગયો હતો એ!!
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ઈ. િવKલયમે એને એક નાનકડ" કોટડ"માં oુય] અને oુછ£ુ,ં ‘`ુ

ુ નીડ એનીિથ<ગ િમ.

પટ લ?’
ઘન યામે થોડ" વાર િનલtપ ભાવે િવKલયમ તરફ જોયા રાu ુ ં પછ" હળવેથી એ બોlયો,
‘વોટર...!!’
‘અફકોસO...!’ ઈ.િવKલયમ હસીને કbુ,ં ‘િમ.પટ લ,

ુ વીલ બી Xોિસrુટડ ઓન મPડ..!!

તમને મંડ કોટOમાં જજ સામે હાજર કરવામાં આવશે...!! આ dુવાર છે . dુવારની રાત છે . ;ફલ
RnફટOબેલ!! આઈ વીલ િસ

ુ ઈન કોટO...!!’ પાણીની બોટલ આપતાં િવKલયમે કbુ,ં ‘@ુ...ડ નાઈટ

િમWટર પટ લ...!!’
ઘુએ પાણીનો એક ºુટં ભય].  એને ઝેર વો લાયો...એ બે ;દવસો ઘુએ કોટડ"માં
સાવ િનલtપતાથી િવતા?યા. સોમવાર એને રૉનક કોટOમાં હાજર કરવામાં આ?યો.પÇ_લક Xોિસrુટર
એને સમc?યો ક @ુPહો કgુલી લેવા િસવાય કોઈ ઉપાય નથી કારણ ક, ઘુ પાસે કંઈ જ Pહો5 ું ક
 એને કસ લડવામાં મદદપ થાય. ઈ. િવKલયમ પણ Xોિસrુટર સાથેની િમ;ટ<ગમાં હાજર રહલ
પણ એમણે એક શ_દ પણ ઉ0ચાય] Pહોતો. ડરતાં ડરતાં ઘુએ કbુ,ં ‘માર એક બે ફોન કરવા છે
ઈફ આઈ િવલ ગેટ બેઈલ...!! આઈ નીડ pુ ટોlક...!! ABલસ, Kબફોર આઈ ગો pુ જજ...!’
મમાં પડલ ફોન તરફ પÇ_લક Xોિસrુટર ઈશારો કય]. એણે સનીભાઈને ફોન જોડFો
એમના સેલ ફોન પર, ‘હ.....lલો....!! સનીભાઈ...!!fુ ં ઘન યામ....!!’
‘fુ...?? કોણ ઘન યામ...?? આઈ ડટ નો એની ઘન યામ...!!

ુ ગેટ રગ નંબર....!!’

સનીભાઈએ તરત જ ફોન કાપી નાંuયો....!! ઘન યામ તો કાપે તો લોહ" પણ ન નીકળે એવો હો
બો થઈ ગયો. સનીભાઈએ તો હાથ §ચા કર" દ"ધાઃ સા....સિનયો...!!
એ ¯ુN ઉઠFો…એના હાથ કાંપવા લાયા. સહજ િવચાર" એણે મા;રયાનો સેલ નંબર ડાયલ
કય], ‘મા;રયા....!!’
‘ઓ...ઘુ ડાKલ°ગ!! હાઉ આર

.ુ ..!?’ મા;રયાએ Kચ<ા5રુ અવા oુ0છ£ુ,ં ’?હર આર

.ુ ..;ડ...ય...ર..?’
‘આઈ એમ ;હયર ઈન કોટO....!! મા;રયા Bલીસ હlપ મી...!!’ ઘુની jખો ભીની થઈ
આવી...
‘આ...ઈ...વીલ...!!’ મા;રયા પણ રડતી હોય એhુ ં ઘુને લા ,ુ ં ‘આઈ િવલ ગેટ
આઉટ...!!

ુ dુlડ ગેટ બે..ઈ...લ...!!’ પછ" એ અટક"ને બોલી, ‘ધે ફાયર મી xોમ મોટ લ...!!’

‘મા...;ર...યા...!?’
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‘Wટોપ નાઉ, િમWટર પટ લ...!’ ઈ. િવKલયમે ફોન પર jગળ" રાખી એની વાત વ0ચેથી જ
અટકાવી દ"ધી...એટલે ઘુ મા;રયાને લોટર" Lગે કંઈ વાત કર" ન શQો...!! એક વાર, બસ એક
ું
વાર મા;રયાને મળhુ ં જર" હ5...પણ
હવે તો દર ક દરવાc વારાફરતી બંધ થઈ ર}ા હતા એનાં
પર તાળા લાગી ર}ા હતા અને તાળાની કોઈ ચાવીઓ Pહોતી ઘુ ઘનચર પાસે...!!
જÈજ સામે એણે ગેરકાયદ સર

ુ સમાં રહવાનો @ુPહો કgુલી લીધો. એ િસવાય ટકો ય
એ

Qાં હતો!! જÈ આદ શ આBયો: ;ડપોટÉ શન pુ ધી ઓ;ર જન કPZ" એ...એસ...એ...પી....!! નો
બેઈલ...!!
જÈજનો આદ શ સાંભળ" ઘુ ુ ં લોહ" થીN ગ .ુ ં એની jખો છલકાય ગઈ...!!
-તાં તો ધનોતપનોત નીકળ" જશે...!! @ુુNએ ાપ આBયો હતો...!! એને @ુુNની તીÃ
યાદ આવી ગઈ...!!
ુ ેટ
WપેRટર િવKલયમે એના ;ડપોટÉ શેન પેપર ઝડપથી તૈયાર કયાO. ઈmPડયન કW લ
જનરલને પણ cણ કરવામાં આવી.એનો Xોિવઝનલ પાસપોટO તૈયાર કરવામાં આ?યો. ને Kબચારા
ં ઈ જઈ રહલ કોmPટનiટલ એરલાઈનની Tલાઈટમાં
ઘન યામ ઊફÉ આપણા ઘુ ઘનચરને qુબ
બેસાડ" દ વામાં આ?યો. ઈ. િવKલયમ પોતે એને ;ડપોટO કરવા માટ આ?યા હતા અને ઘુ માટ
સીધી Z"ની તથા કWટમ ARલયરPસનીએ ?યવWથા કરવામાં આવી હતી. ઘુ cણે Nવતી લાશ
બની ગયો. િવમાન qુસાફરોથી ઉભરાય ગ ું હ5.ુ ં ટરમેક પરથી િવમાન પાછળ હટ£ુ.ં ..રનવે પર
ગોઠવા .ુ ં ..!! ઘુની jખો છલકાય રહ" હતી...!! િવમાને પોતાું સવO બળ વાપર"ને દોટ લગાવી
ુ ં સીટ બેlટની સાઈન
પલકવારમાં એ અÊર થ ુ ં ને આકાશમાં િનધાO;રત §ચાઈએ પહચી ગ !!
ઓલવાઈ....!! એર હોWટ સો qુસાફરોની સેવામાં પરોવાય...!!
ુ પેપર યંવ5 ્ ખi0 .ુ ં ખોl .ું
ઘન યામે એની આગળની િસટના બેકર Wટમાં ખોસેલ P ઝ
વાં0 .ુ Xથમ પાના પર જ સમાચાર હતા.
મેગા િમKલયન
lડ....!!
....!!
િમKલયન કપોટ િવનર અનવેઈlડ
ઘુ ઘનચર ચમQો...!!
િમસ મા;રયા રો;¢ગસ ડ હર ;ફયાંસે એફબીઆઈ ઈPસપેRટર િવKલયમ આમૉસ આર ધ
ડોલર....!!
....!!
િવનર ઓફ મેગાિમKલયન કપોટ ઓફ pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલર
સમાચારની નીચે મા;રયાનો, ઈ. િવKલયમનો અને મા;રયાના ુpુંબીજનોનો HુશHુશાલ ફોટો
હતો અને મા;રયાના હાથમાં pુ હં¢ડ ટ ન િમKલયન ડોલરના ચેકની મોkી Xિતૃિત હતી..!!
-ઓ...ઓ...ઓ.....!! ઘુના હાથમાં પેપર ¯ુજવા લા :ું મા;રયા.... .ુ .. .ુ . pુ...!??
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હા...હા...હા...હા...હા...હા....!! ઘુ ઘનચર પાગલની માફક જોરથી જોરથી મોkથી હસવા
લાયો....અને પછ" હસતા હસતા `ૂસકાં ભર" રડ" પડFો...!! રડતો જ ર}ો...રડતો જ ર}ો... રડતો
જ ર}ો!! હ:ુ ય રડ" જ ર}ો છે ...ઘુ ઘનચર!!

(સમાBત)
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