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દુ થાકને એના મ પર આયો. રોજ કરતા આ! એ વધાર થાક ગયો હોય એમ લાગ# ુ ં હ#.ુ ં
એક તો આ! રોજ કરતા વધાર મ બનાવવા પડ'ા અને ડ)ક પર કામ કરવાુ ં ન મ*+ુ.ં એ મોટ લમાં
કામ કરતો હતો. ‘ડઇઝ ઈન’માં. આજથી ચાર ક વરસ પહલાં એ અહ1 અમેરકા આયો હતો. મોટ બહન
ગીતાએ એની િપટશન ફાઈલ કર હતી. ! નવ વરસના લાંબા 5તેઝાર બાદ ઓપન થઈ હતી. બનેવી
જ7ુભાઈ તો ફાઈલ કરવા માંગતા જ નહોતા. ક’તા ક અહ1 હવે પહલાં !9ુ ં નથી. વળ દુ કંઈ ખાસ
ભણેલ નહોતો. અહ1 આવીને 7ુ ં કાંદા કાઢવાનો? દુની િવનવણી અને બહનના મનામણાં બાદ એમણે
ફાઈલ કર. દુ આયો ને થોડા દવસમાં જ બનેવીએ એને ક<ુ,ં ‘જો દ=યા…, આ અમેરકા છે . # ુ ં એમ
માનતો હોય ક અહ1 ઘી-કળાં છે તો એ મા=યતા છોડ ! દ !. અહ1 પરસેવાની ક1મત છે . આ તક અને
લકનો દ શ છે . તક ન મળે તો ઊભી કરવાની. પણ લક ન હોય તો કંઈ ન થાય. વીસ વરસમાં મA
કરોડપિતને રોડપિત થતા જોયા છે તો રોડ પર રખડતાંને મિસBડઝમાં મહાલતા જોયા છે . તાર તાCું
ફોડ લેવાુ.’ં અને બનેવીએ ઉમે+,E ુ ‘તાર કવી નોકર કરવી એ તારા પર િનભFર છે . મારા કG=વિનયન
)ટોરમાં ક ગેસ )ટ શનો પર તને કામ પર રાખવાનો નથી. ધંધામાં સગાઓને મA કદ રાHયા નથી.
એમાંથી ઘરમાં ઝગડો I ૂસે. મને એ ન ગમે. સો જૉબ શોધવા માંડ. અને !મ બને એમ જલદ અહ1થી
L ૂવ થા.’
‘પણ..’ બહન ગીતાએ સહજ અચકાઈને ક<ુ,ં ‘એને લાયક કામ તો મળ9ુ ં જોઈએને..!’
‘….તે શોધવાુ.ં એને લાયક એક જ કામ અMયાર તો મારા Nયાનમાં છે . મોટ લમાં..!’
જ7ુભાઈએ સહજ ચીઢાયને ક<ુ,ં ‘બીએ થયેલાથી બૉસ ન બનાય. મોટ લમાં લાગી O. Mયાં મો
બનાવવાની, મગજ બPુ ખાસ ચલાવવાુ ં નહ, અને મોટો ફાયદો એ ક ર ’વા માટ એકાદ મ મળ Oય
તો ર =ટ ન આપ9ુ ં પડ. કામુ ં કામ અને રહવાુ ં મફતમાં. એમાં પણ હવે તો કોGQપટશન છે . આપણા
દ શીઓ રહવા મળે તો સાવ મફતમાં કામ કરવા તૈયાર છે એ9ુ ં ય સાંભળવા મ*+ુ ં છે . એટલે એ કામ
મળ જ જશે એ9ુ ં પણ નથી. Sાય કર. તાCું નસીબ હોય તો કંઈ મળ પણ Oય. લે આ પેપરમાં ઘણી
Oહરાતો છે . મોટ લ હTપ માટ ની. ફોન કરવા માંડ.’ કહને એમણે ‘Uુજરાત સમાચાર’ અને ‘સંદશ’
અખબારોની અમેરક આ9 ૃિWના ચાર-પાંચ પેપરો દુને આXયા, ‘ !મ બને એમ જલદ અહ1થી
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નીકળવાની કોિશશ કર!. એ9ુ ં ન થાય ક પછ માર …’ બનેવી જ7ુભાઈ શYદો ગળ ગયા પણ એનો
ભાવાથF દુ સમજતો હતો. એણે બહન તરફ એક નજર કર પણે બહને પણ નજર ફરવી દધી.
-આ અમેરકા છે ! દુને અMયાર પણ બનેવીના શYદો યાદ આવી ગયા..અને એક Z[ થયોઃ 7ુ ં
આ અમેરકા છે ? આ Z[ એને કટલાય વખતથી સતાવતો હતોઃ આ9ુ ં અમેરકા?! \યાં લીલાછમ
ડોલરની બોલબાલા હતી અને લીલીછમ લાગણીઓની કોઈ ક1મત નહોતી!
કટ કટલાં અરમાનો સાથે એ આયો હતો અહ1? એક વાર અમેરકા પહ]ચી જવાય તો બસ પછ
ક)મતના દરવાO ^ ૂલી Oય. દરવાO તો ઘણા હતા પણ બધા બંધ હતા..એની ચાવી નહોતી. હતી એ
મળતી નહોતી. !ણે કદ ય પોતાની પથાર Oતે પાથર નહોતી એણે દવસના ચાલીસથી પચાસ બેડ
બનાવવા પડતા..મો બનાવવા પડતા...ગંદા-ગંધાતા સંડાસ-બાથમ સાફ કરવા પડતા…! મેલી
ુ ં એક મ દઠ ચાર ડોલર ને ઢગલો
ચાદરોની લૉ=_ કરવી પડતી!! અને દવસના `તે 7ુ ં મળ#??
થાક…! આકર હતાશા…! નર િનરાશા…!!
-ના, આ9ુ ં bાં cુધી? દુ િવચારતો રહતો…! આ9ુ ં bાં cુધી…!?
-હ Zdુ બતાવી દ કોઈ તદબીર ક cુધર Oય આ બગડલ તકદર…!!
ધીર ધીર એક પછ એક મોટ લ બદલતા બદલતા છે Tલા eણ વરસથી દુ આ એકસો વીસ
મની ‘ડઈઝ ઈન’ મોટ લમાં કામ કરતો હતો. એના માfલક હતા cુિનલભાઈ. એમની પાંચ મોટ લ હતી.
કરોડોમાં રમતા હતા. થોડા િવfચe હતા. એમના હાથમાંથી પણ પૈસો સહલાઈથી gટતો નહ. કોની
પાસે ક9 ુ ં કામ લે9 ુ ં એ એમની આગવી આવડત હતી. દુને bાર ક અહ1 નાઈટ િશhટમાં ડ)ક
સંભાળવાની આવતી. એટલે મ બનાવવામાંથી bાર ક iટકારો મળતો. નાઈટ િશhટમાં કામ થોjું
ઓiં રહ# ુ ં પણ kઘુ ં બfલદાન આપ9ુ ં પડ# ુ ં તો દવસે મ બનાવી થોડા વધારાના ડોલર પણ મેળવી
શકતા. પર=#,ુ આ રતે કંઈ પૈસા બનાવાય નહ. દુ િવચારતોઃ એક વાર પૈસા આવે તો કંઈ વાત
બને. lજ1દગી બને. લmન કરાય…! બરાબર સેટલ થવાય! પોતાુ ં હોય એ9ુ ં કંઈ કર શકાય…! ડ)ક
માટ cુિનલભાઈને સમOવતા સમOવતા પણ દુને નાક દમ આવી ગયો હતો. !મ તેમ cુિનલભાઈ
મા=યા એ પણ નાઈટ િશhટ માટ જ! cુિનલભાઈની મા=યતા હતી ક, દ શીઓને ડ)કની જૉબ ન અપાય.
દ શીઓને જોઈ ક)ટમર ઓછા આવે! દ શીઓ તો `દર હાઉસકપર તરક જ સારા…!
શાવર લઈને દુ બાથમની બહાર આયો Mયાર જ ફોનની ર1ગ વાગી. માઈnોવેવના
ઘડયાળ તરફ એણે એક નજર કર. અMયાર રાતે નવ વાગે કોણ હશે િવચાર એણે ફોન ઉપાડ'ો,
‘હલો…!!’
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‘દ…ઈ…ુ…ઊ…!!’ સામે cુિનલભાઈ હતા. આમ તો એઓ અઠવાડયે એક વાર આવતા.
મોટ ભાગે િવક એ=ડમાં. આમ અચાનક cુિનલભાઈનો ફોન આયો એટલે દુને સહજ આoયF થ+ુ,ં
‘આઇ વો=ટ pુ સી +ુ નાઉ…’ cુિનલભાઈએ ક<ુ,ં ‘jુ +ુ અ=ડર)ટ =ડ…!’ Uુ)સામાં હોય Mયાર cુિનલભાઈ
મોટ ભાગે `qેrમાં બોલતા અને એમના અવાજ પરથી લાગ# ુ ં હ# ુ ં ક, cુિનલભાઈનો પારો સાતમા
આસમાને હતો.
‘ય…સ…!’ દુએ ધીમાં અવા! ક<ુ.ં જલદ જલદ )વેટ )+ુટ ચઢાવી એ cુિનલભાઈની
ઑફસ તરફ ગયો. cુિનલભાઈની ઑફસ બે માળના મોટ લના મકાનના એક ^ ૂણે આવેલ હતી. એનો
બંધ દરવાજો ધીર થી ખોલી એ ઑફસમાં દાખલ થયો.
‘બો…લો…ભાઈ, કમ યાદ કયt…?!’ દુએ ધીમેથી u ૂછvુ.ં
‘……………’ cુિનલભાઈ મૌન. પણ એમનો Uુ)સો એમની xખોમાંથી વરસતો હતો.
દુ ડર ગયો. cુિનલભાઈના ભાર ખમ yાસોyાસનો અવાજ પણ તેજ થઈ રzો હતો.
‘પેક અપ યોર બેmસ…એ=ડ ગેટ ધ હલ આઉટ ઑફ માય મોટ લ…! +ુ બા)ટડF …!’ પોતાની
રવૉTવિવ1ગ ઑફસ ચેરને Uુ)સાથી ગોળ Iુમાવી બોTયા.
‘પ…ણ…’ દુને કંઈ સમજ ન પડ.
‘+ુ…સન ઑફ…!’ cુિનલભાઈના Qહ]માંથી અ)ખfલત ગાળો સરતી હતી, ‘+ુ ચીટર…!’
હવે દુ ચમbો…! તો cુિનલભાઈને Oણ થઈ ગઈ! પણ કવી રતે?
‘હાઉ મેની ડોલર +ુ મેઈડ {ોમ શોટ|યા?’ Uુ)સેથી } ૂજતા } ૂજતા cુિનલભાઈ ઊભા થઈ દુની
એકદમ નજદક આવી ગયા, ‘કટલા વખતથી..! {ોમ હાઉ લો=ગ…# ુ ં તાર કટક કાઢતો હતો..? તને
એમ ક આઇ િવલ નોટ નો એિનિથ1ગ…! તને મA ડ)ક પર બેસાડ'ો…! આપણો માણસ સમrને…!!
મારો માણસ સમrને…!! ને તA સાલા…! થાળમાં ખા~ુ ં એમાં જ ટી કર?! તાર Oત પર ગયો?! ગેટ
આઉટ નાઉ {ોમ માય મોટ લ…!’
‘ભા..આ…ઈ…!’ દુએ મોં } ૂસું નાંખી cુિનલભાઈના પગ પકડ લીધાં, ‘ભાઈ…!! મારાથી
મોટ d ૂલ થઈ ગઈ…!આઇ એમ સૉર…વેર… સૉર…!’ દુએ મજ ૂતીથી cુિનલભાઈના પગો
જકડ લીધાં, ‘મને માફ કર દો…’
‘નો…’ cુિનલભાઈએ લગભગ લાત માર એને છોડવતા ક<ુ,ં ‘નો..વે…! નાઉ આઇ કા=ટ S)ટ
+ુ…! અર !! તારા કરતાં તો ધોfળયાઓ સારા…! પેલી મારયા જો…!કટલા વખતથી છે ડ)ક પર…!
એક પેની પણ જો એણે લીધી હોય તો…!’ મારયા મોટ લમાં ડ)ક લાકF તરક ઘણા સમયથી કામ કરતી
હતી, ‘એની નાઈટ િશhટ હોય તો પણ શી નેવર…એ=ડ…+ુ…! બોલ કટલાં બનાયા?’
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વાત એમ હતી ક નાઈટ િશhટમાં દુ \યાર ડ)ક પર હોય Mયાર બે-ચાર કલાક માટ શરર cુખ
ભોગવવા આવતા +ુગલોને એ બારોબાર અડધા ભાવે મ ફાળવી આપતો. એની કોઈ રિસXટ ન બને
અને મ દઠ ચાલીસ-પચાસ ડોલર એ સીધા પોતાના ગજવામાં સરકાવી દ તો! પેલા +ુગલો શોC્ ટ
ટાઈમ માટ આવે એટલે એઓ ‘શોટ|યા’ના નામે ઓળખાય…એઓ મO કરને જતા રહ એટલે તરત
દુ મ બનાવી દ તો. સOવી દ તો. કોઈને Oણ ન થાય એ રતે િસફતથી એ આ કામ કરતો
હતો…ઘણા સમયથી…! પણ ન Oણે કોઈ રતે cુિનલભાઈ Oણી ગયા…!
‘મને માફ કર દો…ભા…ઈ…!’ } ૂસકા દબાવી, રડતા રડતા દુ િવનવણી કરતો હતો, ‘હવે Pુ ં
કદ એવી d ૂલ ન કરશ…! માર મિત માર ગઈ હતી…!’ દુએ ફરથી cુિનલભાઈના પગ પકડ
લીધાં, ‘તમાર

ૂતી ને માCું માુ…!
ં
તમે મને મારો…! પણ ભાઈ મને કામ પર રહવા દો…! Pુ ં તમારા

પૈસા એક એક કરને આપી દઈશ…! Xલીઝ...!’ દુએ } ૂસું L ૂુ.ં રડતા રડતા એ ફરસ પર ફસડાઈ
પડ'ો.
‘હાઉ કન આઇ S)ટ +ુ?’ cુિનલભાઈએ દુ તરફ #ુ છ નજર કર ક<ુ,ં ‘ટ લ મી…ટ લ મી…!’
‘…………………’ દુએ યાચક નજર કર િવનવણી કર, ‘એક વાર S)ટ કરો..! એક d ૂલ તો
ભગવાન પણ માફ કર …! તમે તો મારા અદાતા છો…!’
વેપાર મગજના cુિનલભાઈ િવચારવા લાmયાઃ આજકાલ ધંધો ખાસો મંદો હતો. બીજો માણસ
શોધતા કોણ Oણે કટલાં દવસ નીકળ Oય અને કોણ Oણે એ કવો હોય? ! છે એને પણ ઑવરટાઈમ
આપવો પડશે!
‘ભાઈ…!!Xલી…ઈ…ઝ…!!’ cુિનલભાઈને િવચારતા િનહાળ દુ કરગયt, ‘ભા…ઈ, તમે કહો
એના સોગંદ ખાંk…!’
‘હાઉ કન આઇ S)ટ +ુ? તારો કમ િવyાસ થાય?’ cુિનલભાઈએ સહજ ઢલાં પડતા ક<ુ.ં
‘ભગવાન )વાિમનારાયણના સોગંદ…!’ દુએ ગળામાં પહરલ કંઠ xખે લગાડ ક<ુ,ં ‘ભાઈ
Pુ ં સોગંદ ખાઈને કPુ ં ક કદ પણ એ9ુ ં ન કરશ…!’ એની xખમાં ડર ડોકાતો હતો. જો આ નોકર જતી
રહ તો બીr આવી નોકર ન મળે . વળ cુિનલભાઈુ ં મોટ લ fબઝનેસમાં મોpું નામ. એક વાર એ Yલેક
fલ)ટમાં આવી Oય તો કદ ય એ મોટ લમાં નોકર ન કર શક…! નોકર તો Oય અને સાથે સાથે
માથેથી છાપCું પણ Oય. બનેવી તો એને ઘરમાં જ ન I ૂસવા દ …! Oણે એ એક ડડ એ=ડ પર આવી
ગયો હતો…!
‘નો…!’ cુિનલભાઈ અસમંજસ થઈ હોય એમ એમુ ં ડોું ~ ૂણાવતા હતા.
‘Xલી…ઝ…!’
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‘હાઉ િવલ +ુ fગવ માય મની?’ cુિનલભાઈએ પાસો ફbો, ‘તA કટલા બનાયા?’
‘………………!’ દુ મૌન રહ નીુ ં જોઈ ગયો.
‘+ુ કન )ટ …!’ cુિનલભાઈ અટbા
‘………………!’ દુના rવમાં થોડો rવ આયો.
‘િવથ વન ક=ડશન…!’
‘આઇ એમ એqી…!!’ દુએ શરત સાંભ*યા િવના જ કહ દ~ુ.ં
cુિનલભાઈ હસી પડ'ા, ‘ક=ડશન ઇસ ક +ુ િવલ નેવર વકF ઓન ડ)ક…એ=ડ…!’
‘મને ક ૂલ છે …!’
‘એ=ડ…!’ હ ુ શરત બાક હતી.
‘………………!’ દુ Lઝ
ં ૂ ાયો, ‘ભાઈ…મને તમાર દર ક શરત મં ૂર છે !’
‘fલસન…! +ુ િવલ ગેટ ઓ=લી ડોલર ફોર મ…!વન બક પર વન મ…!’
-ઓહ…! દુ ચમbો…! ફત એક જ ડોલર…? ચાર ડોલરને બદલે એક જ…! ઓ Zdુ…!!
‘વૉટ jુ +ુ િથ=ક…?’ યંગથી સહજ હસીને cુિનલભાઈ બોTયા, ‘ઇફ એqી..)ટ …!નોટ
એqી…ગેટ ધ હલ આઉટ ઑફ માય મોટ લ રાઈટ નાઉ…! તારો મ ખાલી થશે તો ગે)ટ માટ જmયા
થશે…! બોલ…વોટ +ુ વો=ટ pુ jુ? તારા !વા બીO પચાસના રોજ ફોન આવે છે . અને તને કોઈ
મોટ લમાં કવી રતે કામ મળે એ Pુ ં જોઇશ…! આઇ િવલ સી +ુ…! દ=યા...! +ુ ોક ધ S)ટ…!’
દરવાO વસાય રzા હતા દુ માટ.
‘મને મં ૂર છે . તમાર દર ક શરત મને મં ૂર છે .’ cુિનલભાઈના જમણા હાથની હથેળ પોતાના
બે હાથોમાં લઈ થપથપાવતા દુ સહજ હતાશ થઈને બોTયો, ‘થે=ક +ુ ભાઈ!! માર તમારો િવyાસ
ફર rતવાનો છે . આ માટ માર ! કંઈ કર9ુ ં પડ એ કરવા Pુ ં તૈયાર iં!’
‘રમેQબર +ુ િવલ નેવર ચીટ મી…!’
‘આઇ િવલ…!! નોટ ઓ=લી +ુ, આઇ િવલ નોટ ચીટ એનીવન…!’
હતાશ થઈને, હારને દુ એના મમાં આયો…! Oણે એના બધા જ અરમાનોુ ં અવસાન થ+ુ ં
હ#.ુ ં cુિનલભાઈએ એની પાંખ કાપી લીધી હતી. \યાર એણે તો ઊડવાુ ં હ# ુ ં kચે kચે આકાશમાં…!
દવસો પસાર થઈ રzા હતા. દુની દશા કોઠમાં Qહ] સંતાડને રડતા બાળક !વી હતી. દ શથી
મા-બાપ પૈસા મંગાવતા હતા. બાuુrુ ં મોિતયાુ ં ઓપર શન કરવાુ ં હ#.ુ ં બા લmન માટ દબાણ કરતી
ક એક વાર દ શ આવીને પરણી O…હવે તAeીસનો તો થઈ ગયો…!! બનેવી જ7ુભાઈ ફોન પર પણ
ભાmયે જ વાત કરતા…! બેન ગીતા bાર ક વાતો કરતી…! સાવ એકલો થઈ ગયો હતો દુ…! એકલો
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એકલો રડ પડતો…! કાર લીધેલ એના હXતા પણ ન ભરાતા બે=કવાળા કાર લઈ ગયા...! એક એક
ડોલરમાં મ સાફ કરને 7ુ ં વળશે? એણે બીr મોટ લોમાં ફોન કર જોયા. પણ \યાર cુિનલભાઈુ ં નામ
પડ# ુ ં અને Oણે વાત જ આગળ વધતી જ અટક જતી! cુિનલભાઈ બધે ફર વ*યા હતા…! અ=ય કોઈ
નોકર કર શક એવી એની હાલત રહ નહોતી. એમાં પણ એક બે ઈ=ટર+ુ આXયા. પણ કોઈ
આવડતના અભાવે, અુભવના અભાવે અને વધતી જતી બેકારને કારણે કોઈ બી ુ ં કોઈ કામ મળે એ
ું
શb લાગ# ુ ં નહો#.ુ ં દ શ નાસી જવાુ ં મન થ# ુ ં હ#…!
સપનાઓના મહલ # ૂટ ગયા હતા…! અ# ૃXત
અfભલાષાઓની લાશ ખભે લઈને ફરતો હતો દુ…!
દવસો !મ તેમ પસાર થતા હતા. મોટ લ પર અ=ય કમFચારઓ સાથે પણ ધીર ધીર દુના
સંબધ
ં ઓછા થઈ રzા હતા. )પેિનશ મૅનેજર )કોટ પણ એની સાથે ખપuુરતી વાતો કરતો. એક મારયા
હતી ! દુની થોડ દરકાર કરતી. એ મોટ ભાગે ડ)ક પર જ કામ કરતી. eીસેક વરસની મારયા
સાલસ )વભાવની હસLુખી +ુવતી હતી. એ સમજતી હતી ક દુ કોઈ ભાર Lુકલીમાંથી પસાર થઈ
રzો હતો. દુ પોતાની વાત કોઈને કવી રતે કર ? કવી રતે એ કહ ક એ કટક કરતો હતો શોટ|યામાંથી
અને cુિનલભાઈએ એને પકડ પાડ'ો હતો…? છતાં પેટ gટ વાત દુએ મારયાને કર. મારયા
પહલાં તો હસી એના પર. Mયારબાદ, ધીર ધીર મારયાએ સહાુd ૂિત બતાવવા માંડ હતી. એની સાથે
એ હસીને વાતો કરતી. એના માટ bાર ક ખાવાુ ં પણ લઈ આવતી! તો bાર ક થોડા પૈસા પણ
આપતી. એ કહતી, ‘ડો=ટ વર..ડુ…એવરિથ1ગ િવલ બી ફાઇન…ધ ડ િવલ ચેઇ=જ…!’
-પણ ફાઇન થશે એમ કહવાથી ફાઇન થઈ જ# ુ ં નથી…! સમય બદલાતો હોય છે …એનો
)વભાવ છે , એ બદલાય...એની સાથે પરG)થિત બદલાતી નથી…! દુને ફત થોડ શાંિત મળતી
\યાર એ મંદર જતો. એના િવ)તારમાં ન9ુ ં ન9ુ ં )વાિમનારાયણુ ં મંદર થ+ુ ં હ#.ુ ં એમાં શિન-રિવના
રોજ સાં! ZાથFના સભા થતી. ઘણા સMસગઓ આવતા. Zવચનો થતા. ઉપદ શો અપાતા..! ગમે તેમ
કરને દુ એ સMસંગ સંNયાઓમાં ભાગ લેતો. Zdુને િવનવણી કરતોઃ હ Zdુ...! હ )વાિમનારાયણ
ભગવાન…! માર દશા cુધાર…! મારા તરફ પણ કંઈક નજર કર…! વળ મંદર જવાનો મોટો ફાયદો
ું
એ થતો ક Mયાં સMસંગ બાદ મહાZસાદ મળતી. જમવાુ ં મળ#…!
બાક તો રોજ મેડૉનાTડની ક
બગFરક1ગના ડોલર મે=+ુની સે=ડિવચના jૂચા જ મારને જ પેટu ૂO કરવી પડતી હતીને?
દુ પોતાુ ં કામ કરતો રહતો. cુિનલભાઈએ શઆતમાં એને મળવાુ ં ટાળતા. પણ
આડકતર રતે એની Oણ રાખતા. દુ પણ માનતો હતો ક એક દવસ તો cુિનલભાઈુ ં હ+ ુ ં
ઓગળશે. ફર પહલાં !વા દવસો જરથી આવશે. \યાર cુિનલભાઈ મોટ લની િવfઝટ આવતા Mયાર
દુ એમની નજરમાં આવવાની કોિશશ કરતો. !થી cુિનલભાઈના િવચારો કંઈક બદલાય. અમેરકામાં
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ભયંકર મંદુ ં મો ુ ં ફર વ*+ુ ં હ#.ુ ં બેકાર વધી રહ હતી. દર ક ધંધા મંદા થઈ રzા હતા. એની અસર
મોટ લના ઉોગ પર પણ િવપરત પડ હતી. એ કારણે cુિનલભાઈ પણ fચ1તા#રુ રહતા. cુિનલભાઈએ
‘ડઈઝ ઈન’માંથી પણ માણસો ઘટાડવા માંડ'ા હતા. એવામાં દુ પોતાની G)થિત કવી રતે cુધાર
શક? જો દુ કંઈ કહવા Oય તો એને પણ કાઢ L ૂક એ ડર એ વધાર ને વધાર Lઝ
ં ૂ ાતો હતો. માનિસક
િવટંબણાઓને શાતા મળે એ માટ એના મંદરના xટા ફરા વધી રzા હતા. મંદના દોરમાં મંદરનો
ધંધો ધમધોકાર ચાલે એ એક નર વા)તિવકતા છે .
આ! cુિનલભાઈ આયા હતા. શિન-રિવ એઓ આવતા. શિનવાર એઓ રોકાતા. દુએ
ધીમેથી એમના મના દરવા! ટકોરા માયાF . મોટ ભાગે 7ુnવાર સાં! એ આવી જતા.
‘ય….સ….! Pુ ઈસ…ધીસ…?’ `દરથી cુિનલભાઈનો અવાજ આયો, ‘ડોર ઇસ ઓપન…
Xલીઝ કમ ઇન સાઈડ…!’ cુિનલભાઈ માટ મોટ લમાં એમનો એટ ડ કચન વાળો )+ ૂટ શિન-રિવ
કાયમ ખાલી રાખવામાં આવતો.
દુ ધીર થી મમાં `દર દાખલ થયો, ‘જ…ય )વાિમનારાયણ…! ભા…ઈ…!’
‘જય )વાિમનારાયણ…! આવ દુ…!’ પલંગ પર આરામ ફરમાવતા cુિનલભાઈ પલંગ પર
બેઠાં થયા.
‘ભાઈ….’ )વાિમનારાયણ ભગવાનના ફોટાવાં ગોળ વાળે લ કલે=ડરુ ં િપ1ડું ખોલી એણે
cુિનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં ‘ભા…ઈ…! આ આપના માટ લાયો iં. ખાસ આપના માટ…!’
cુિનલભાઈએ કલે=ડર હાથમાં લી~ુ.ં ફોટા પર એક નજર દોડાવી અને ભાવu ૂવFક કપાળે ફોટો
લગાયો.
‘ભાઈ…! આપણા િસટમાં ન9ુ ં મંદર બની ર<ું છે . લગભગ બંધાય ગ+ુ ં છે . આપને સમય હોય
તો આવો કાલે…! સMસંગ સભામાં…!! ઘણા માણસો આવે છે …!’
‘હા…મA વાં+ુ ં છે . મારા પર પણ, આઈ મીન મોટ લના સરનામે બે-eણ વાર ઈG=વટ શન કાડF
પણ આવેલ છે ….!’
‘તમે કાલે તો અહ1 જ છોને? માર ખાસ િવનંિત છે ક તમે આવો કાલે…! દ શથી ઘણા )વાિમ,
UુCુઓ આવેલ છે . મંદરમાં )વાિમનારાયણ જયંતીએ Zાણ Zિત)થાની તૈયાર ચાલે છે . આખા
+ુએસમાંથી, લંડનથી, અને દ શથી ઘણા બધા )વાિમઓ, સા~ુઓ, UુCુ મહારાજો આવવાના છે !’
‘એ….મ…!!?’ cુિનલભાઈએ થોડો રસ બતાયો.
‘હા…! મહોMસવની તૈયારઓ ચાલે છે …!’
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‘…તો….તો…!’ વેપાર cુિનલભાઈુ ં મગજ િવચારવા લાm+ુ,ં ‘એઓને ઘણી જmયાની જર
પડશે…! ઉતારા માટ …!’
‘હા જ )તો…! અને આપણા ટાઉનમાં એટલાં બધા દ શીઓ પણ bાં છે ક એઓના ઘર )વાિમસા~ુઓને ઉતારો આપી શકાય? ભાઈ…તમે આવો સMસંગમાં તો સાCું…કૉ=ટ ટ થાય…! અને…’
‘કટલા વાગે સMસંગ થાય છે ? માCું )કડુઅલ જો fબઝી ન હોય તો આઈ િવલ Sાય…!’
બીO દવસે cુિનલભાઈએ સMસંગમાં ભાગ લીધો. આ ુ બા ુ ના અ=ય ટાઉનમાંથી ઘણા
Uુજરાતીઓ પણ આવતા હતા. )વાિમઓના Zવચનમાં ભGતની શGત, ભારતીય સં)ૃિતની મૉડF ન
lજ1દગીમાં અગMયના અને મંદર બનાવવા `ગેના L ૂળd ૂત િવચારોની િવગતવાર છણાવટ
cુિનલભાઈએ Oણી. દુ તો મંદરમાં ઘણા સમયથી આવતો હતો એટલે એ તો મોટ ભાગે દર ક UુCુ
)વાિમઓને, સા~ુઓને નામથી ઓળખતો હતો. એણે એ દર ક સાથે cુિનલભાઈની ઓળખાણ કરાવી.
LુHય ગાદપિત )વાિમ સેવાશરણદાસ સાથે `ગત બંધ ઓરડામાં cુિનલભાઈ મ*યા. cુિનલભાઈ
પોતાના ધંધાની Lઝ
ં ૂ વણ વણFવે એ પહલાં જ એમણે )વાિમrએ Oણી લઈ એમને ધીરજ આપતા ક<ુ,ં
‘ િનશા પછ Zભાત આવે છે …`ધકારના વેશમાં Zકાશ આવે છે . આજ કાલ દ શ પરદ શમાં સં)ૃિતુ ં
ધોવાણ થઈ ર<ું છે . સં)કારોની હોળ સળગે છે એમાં ! કંચન હશે એ ટક જશે, કથીર હશે એ ભ)મ થશે.
કંચન બનો…! સMસંગ કરો. સા~ુઓ, )વાિમઓ પારસમfણ !વા હોય છે . એના સંપકF માં આવે એ કથીર
હોય તો ય કંચન બને…! )વાિમનારાયણ સંZદાયમાં કરોડો +ુવાનો સMસંગીઓ દ શ ુિનયામાં જોડાઈને
પોતાના rવનુ ં ઊNવFગમન કર રzા છે . દર ક ધમFના લોકો એનો લાભ લઈ રzા છે .મનની શાંિત
ZાથFનાથી જ આવે. સMસંગથી આMમાન મળે . સાચી માનિસક શાંિત મળે .’
cુિનલભાઈ માટ આ એક નવો જ અુભવ હતો. આજ cુધી ધંધાને કારણે એઓને સમય મળતો
નહતો. એકલપંડ પાંચ પાંચ મોટ લ સંભાળવામાં, એક મોટ લ પરથી બીr મોટ લ પર, એક શહરથી
બી! શહર…જવામાં જ lજ1દગી uુર થઈ રહ હતી. એમની પMની મ~ુ ઘણી વાર કહતી ક કંઈ ધરમ
કરમ કરો. પણ સમય કોને હતો એ માટ? વળ આજકાલ રસેસનને કારણે, મંદને કારણે મોટા ભાગે
એમની દર ક મોટ લ અડધા કરતા વધાર ખાલી રહતી એટલે ગાંઠના ગોપીચંદન કરવા પડતા હતા. L ૂડ
# ૂટ રહ હતી.રાeે kઘ ઊડ જતી. એવામાં ધરમ કરવા Oય ક ધંધો કરવા Oય? મ~ુ તો કહતી ક
મોટ લમાં ઘણા કાળા-ધોળાં કરમો થાય તો એુ ં ય પાપ લાગે…! પણ ધંધો એ ધંધો…! એમાં થોjુક
ં તો
કાં-ધોં કર9ુ ં પણ પડ. એ પોતે bાં Oણી જોઈને એ9ુ ં કરતા હતા? )વાિમ સેવાશરણદાસ સાથે
`ગત વાત કરવાથી, એમની શાંત વાણીથી એમને થોડ શાતા વળ. )વાિમની વાત સાચી હતી.
ધરમને શરણે જવા િસવાય કોઈ આરો નહતો. ધમFL ્ શર્ ગછાિમ…!!
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એ રાeે cુિનલભાઈને િનરાંતે kઘ આવી. પછ તો \યાર \યાર cુિનલભાઈ આવતા Mયાર
સMસંગ સભામાં જતા. મહાZસાદ લેતા. ધીર ધીર એઓ ધરમના રં ગે રં ગાઈ રzા હતા. મંદરુ ં
કામકાજ ચાલી ર<ું હ#.ુ ં ચૈe cુદ નોમ, રામ નવમી અને )વાિમનારાયણ જયતીના
ં
7ુભ દને મંદરમાં
Zાણ Zિતઠા કરવાુ ં 7ુભ LુPત
ૂ F નીક*+ુ ં હ#.ુ ં
‘ભાઈ…!’ દુ મ બનાવીને બહાર નીક*યો Mયાર જ cુિનલભાઈ મોટ લમાં xટો મારવા
નીક*યા હતા. કટલાંક મોમાં કાપટ બદલવાની કામગીર uુર થઈ ગઈ હતી એ જોવા માટ એઓ અને
મૅનેજર સાથે ચેક1ગ માટ ગયા હતા, ‘જય )વાિમનારાયણ…!ભાઈ…!’ દુએ રYબરના હાથ મોOં
કાઢ બે હાથ જોડ ક<ુ,ં ‘જય )વાિમનારાયણ….!’
cુિનલભાઈએ દુના ખભા પર હાથ L ૂક ક<ુ,ં ‘જય )વાિમનારાયણ દુ…! કમુ ં ચાલે
છે …?’ પછ એમણે મૅનેજર )કોટ તરફ ફર સહજ હસીને u ૂછvુ,ં ‘હાઉ હ jુઇન…?’
‘હ ઇસ jુગ Uુડ…!’ હસીને )કોટ બોTયો, ‘નો કQXલેઈન…રાઈટ નાઉ…! હ ઇસ jુગ ઓ=લી
હાઉસ કિપ1ગ…!’
‘ગીવ હમ fલટલ ર ઇઝ…!’ cુિનલભાઈ સહજ પીગ*યા, ‘7ુ ં કહ છે દુ?’
‘……………………!’ દુ મૌન. સહજ હસરતભર નજર એ cુિનલભાઈ તરફ િનહાળવા
લાmયો.
‘fગવ હમ વાટર મોર {ોમ નેક)ટ વીક…!’ દુ તરફ જોઈ cુિનલભાઈ બોTયા, ‘જો દુ,
િસ+ુએશન ઇસ બેડ…! +ુ નો…! આ! કટલા મ બનાયા?’
‘થે=ક +ુ ભાઈ…!’ Qલાન હસીને દુ બોTયો, ‘તમે મને ફાયર ન કયt એ જ મારા માટ તો
ઉપકાર છે .’ સહજ અચકાઈને દુએ ક<ુ,ં ‘આઈ નો િસ+ુએશન ઇસ બેડ…!’
‘)કોટ…! મૅનેજર તરફ િનહાળ cુિનલભાઈએ ક<ુ,ં ‘+ુ કન ગો. ફિનશ યોર વકF …’
‘સી +ુ લેટર…’ કહને )કોટ એની ઑફસ તરફ ગયો.
લૉબીમાં કાટF ધકલતા દુ સાથે cુિનલભાઈ ધીમે ધીમે ચાલવા લાmયા, ‘ભાઈ, UુCુr આપને
યાદ કરતા હતા. એમણે આપના માટ કંઠ અને દાદા )વાિમનો ફોટો આપેલ છે . તમે કહો Mયાર આપને
આપી જઈશ…! બPુ તMવાની uુCુષ છે એઓ. મારા મનના બધા પાપો એમણે જ ધોયા, સાફ કયાF.
મારા મનમાં આપના ZMયે પણ હવે કોઈ રાગ-ેષ રzો નથી. હા, શઆતમાં મને થોjું લાગી આ+ુ ં હ#.ુ ં
પણ દોષ મારો હતો. Uુ=હો મારો હતો. UુCુ)વામીrએ મારા મનને )વછ ક+ુ.E બPુ ચમMકાર યGતMવ
છે UુCુrુ…!
ં
િeકાળ ાની છે . એક વાર એમની પધરામણી કરવી જોઈએ આપણી મોટ લ પર…!
એમના ચરણકમળ પડશે તો ધંધો પણ…’
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‘એઓ પધારશે…?!!…અહ1…? આપણી મોટ લ પર….?!’ cુિનલભાઈએ ઉMcુકતાથી u ૂછvુ.ં
‘કમ નહ?!’ કાટF પર ચીપકાવેલ fલ)ટ પર નજર કર દુએ ક<ુ,ં ‘ભાઈ, માર હ ુ બીO eણ
મો બનાવવાના છે . જો આપને સાં! સમય હોય તો Pુ ં UુCુrએ આપેલ ભેટ આપને આપી જઈશ. તમે
bાંક જવાનો હો તો…!’
‘ના….!’ cુિનલભાઈએ વચે બોલી પડ'ા, ‘માર એકાઉ=ટ મૅટર ચેક કરવાની છે . બટ +ુ કન સી
મી એટ.. ફાઇવ…! પાંચ વાગે મળ…!’
‘ઓ…ક…!ભાઈ…! જય )વાિમનારાયણ….’ દુએ રYબરના હાથ મોOં ચઢાવતા ક<ુ,ં ‘Pુ ં
આવીશ પાંચ વાગે…! ને ભાઈ થે=ક +ુ ફોર ર ઈઝ…!’ સોમવારથી દુને હવે એક મ દઠ સવા ડોલર
મળવાનો હતો…! cુિનલભાઈ ઓગળ રzા હતાઃ જય )વાિમનારાયણ…!!
આખો દવસ મો બનાવી-સOવી, થાક ઉતારવા શાવર લઈ, સહજ તાO-માO થઈ સાં! પાંચ
વાગે ભગવા રં ગની એક નાનકડ કોથળમાં દાદા )વાિમનો લેિમનેટડ ફોટો, કંઠ અને cુખડનો Zસાદ
લઈ દુએ cુિનલભાઈના મના બંધ દરવાO પર ટકોરા માયાF.
‘આ..આ…વ દુ!’ Oણે cુિનલભાઈ દુની જ રાહ જોતા હતા.
‘જય )વાિમનારાયણ…!’ દુએ નતાથી હાથ જોડ'ા, ‘ભાઈ…! આ આપના માટ UુCુrએ
Zસાદ અને ભેટ મોકલાવી છે .’ દુએ કોથળ ખોલી એમાંથી દાદા )વાિમનો ફોટો કાઢ ભાવu ૂવFક એણે
xખે લગાડ'ો, ‘બPુ જ +ુગટા છે દાદા )વાિમ તો…!’ એણે ફોટો અને કંઠ cુિનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં
‘ભાઈ આ તમે પહરજો. UુCુએ ખાસ આપના માટ બPુ ભાવથી આપી છે … એ આપની ર ા કરશે…!
જરથી કરશે…! મારો તો અુભવ છે …!... ને આ Zસાદ છે !!’ cુખડની નાની નાની લાjુડમાંથી એક
નાનકડો લાjુ એણે cુિનલભાઈને આXયો, ‘ભાઈ લો…Zસાદ…!’ એની xખો સહજ ભીની થઈ, ‘એક
વાત કPુ…
ં ? તમે માનશો નહ ભાઈ!! પણ આ એક લાjુથી મA bાર ક આખો દવસ UુOયt છે …! એટલી
દ વી શGત હોય છે Zdુના Zસાદમાં…!’
‘જય )વાિમનારાયણ…!’ cુિનલભાઈએ Zસાદ ભાવu ૂવFક Qહ]માં L ૂક એમણે એમનો જમણા
હાથનો પંજો આ)થાથી પોતાના મ)તક પર ફરયો, ‘દુ…# ુ ં પધરામણીુ ં કં…ઈ કહતો હતોને…!’
‘કટલા વાmયા…?!’ દુએ દવાલ પર લટકાવેલ ઘડયાળ તરફ નજર કર ક<ુ,ં ‘UુCુrની
સાયં સંNયા uુર થઈ ગઈ હશે! ભાઈ, જો આપને વાંધો ન હોય તો એક ફોન કર જો¡?’
‘ના…ના…મને શો વાંધો…!’ cુિનલભાઈએ એમનો મોબાઇલ ફોન દુને આXયો, ‘લે, ર1ગ
કર…!’
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દુએ ફોન લઈ ર1ગ કર. થોડ વાર પછ સામેથી ફોન કોઈએ ઉપાડ'ો, ‘જય
)વાિમનારાયણ…!’
‘જય )વાિમનારાયણ…મહારાજ…!’ ફોનના માઉથપીસ પર હાથ રાખી એણે ધીમેથી
cુિનલભાઈને ક<ુ,ં ‘UુCુrના LુHય િશય )વામી િનMયાનંદr છે . પછ ફોનમાં એ બોTયો, ‘UુCુr સાથે
જરા વાત કરવી હતી. Pુ ં દુ. હા…!’
‘………………….’
‘હા…એ બાબતમાં જ…! હા, મારા બો…સ…આઈ િમન cુિનલભાઈ અહ1 જ છે . એમના સેલ
પરથી જ ફોન કયt છે . UુCુrને bાર ફાવશે? એમની ઇછા છે . cુિનલભાઈ કાલે અહ1 જ છે . સાંજ
cુધી…!’
‘………………….!’
ધીમેથી દુએ cુિનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ UુCુrને uુછાવે છે …આપને કાલે ફાવશેને ભા…ઈ…? પછ
તો UુCુrને bાર સમય મળે એ કંઈ કહવાય નહ…!’
cુિનલભાઈએ ધીમેથી હકારમાં એમની ડોક હલાવી.
‘હા…! કાલે? સવાર …દશ વાગે…?!’ દુએ Z[ાથF નજર cુિનલભાઈ તરફ િનહા*+ુ.ં
cુિનલભાઈ હકારમાં ફર એમની ડોક ~ુણાવી.
‘સવારુ ં LુPત
ૂ F 7ુભ છે . ઓક…!’
‘………………….!’ ધીમેથી દુએ cુિનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ભાઈ આપનાથી એમને લેવા તો
જવાશેને? UુCુr પાસે કંઈ ગાડ ન હોય…! એ9ુ ં હોય તો Pુ ં _ાઈવ કર એમને લઈ આવીશ…! આવો
મોકો તો ભાmયશાળને જ મળે . આમ તો UુCુr કોઈની ઘર ક મોટ લ પર જતા નથી. પણ ન Oણે કમ
આપના પર એમને અપાર લાગણી છે . એઓ આવશે તો Pુ ં પણ મારા મમાં એમના પાવન પગલાં પડ
એવી ZાથFના કરશ!!’ cુિનલભાઈ કંઈ કહ એ પહલાં જ દુએ ફોનમાં કહ દ~ુ,ં ‘હા..! Pુ ં અથવા તો
cુિનલભાઈ પોતે સવાર દશ વાગે મંદર UુCુrને લેવા આવી7ુ ં એમની મિસBડઝમાં…!’
‘………………….!’
‘ઓ..ક…! પોણા દશે મંદર પહ]ચી જઈ7ુ…
ં ! હા…હા…! મને Oણ છે UુCુrનો સમય બPુ
કમતી છે . જય )વાિમનારાયણ…!’ કહને hલીપ ફોન બંધ કર એણે cુિનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં ‘Pુ ં તો
માની જ નથી શકતો ક UુCુr આટલી આસાનીથી રાr થઈ જશે…!’ દુએ સાoયF ક<ુ,ં ‘ભાઈ, આપ
પહ]ચી જજો ટાઈમસર…! આવો લહાવો ભાmયશાળને જ મળે . Pુ ં પણ વહલાં મો બનાવવાુ ં શ કર
દઈશ એટલે દશ વાmયા પહલાં તો { થઈ જઈશ. બાક હોય એ પછથી બનાવીશ…!’
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શિનવાર સવાર દશ વાગે cુિનલભાઈની િસTવર મિસBડઝ ધીમેથી ડઇઝ ઈન મોટ લના
અધFગોળાકાર પોચFમાં ઊભી રહ. cુિનલભાઈ _ાઈવરની સીટ પરથી ઝડપથી ઊતયાF અને પેસે=જર
બા ુ નો દરવાજો ખોTયો નતાu ૂવFક ખોTયો. દુ પણ UુCુrની રાહ જ જોતો હતો. એ પણ મોટ લમાંથી
દોડને આયો. UુCુr સાથે એમના બે િશય સા~ુઓ પણ આવેલ હતા. UુCુr હળવેકથી ગાડમાંથી
બહાર નીક*યા.
દુએ

દોડને

UુCુrના

ચરણ)પશF

કયાF ,

‘જય…)વાિમનારાયણ…

અમારા

અહોભાmય…આપના ચરણો અમારા xગણે પડ'ા…!’
‘અર …દુ…! કમ છે …?’ UુCુrએ દુના માથા પર હાથ ફરવતા ક<ુ,ં ‘ cુખી રહ…અને
સવF ુ ં કTયાણ કર…! જય )વાિમનારાયણ….!’ આ ુ બા ુ નજર કર એમણે cુિનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ સરસ
જગા છે …! મોકાની…!’
‘હા…! હાઈવે એઈટ વેઇ)ટ પર ઍ£ઝટ ¤વે=ટ લેતાં પહલાં આપણી જ મોટ લ આવે…’
cુિનલભાઈએ સહજ ગવFથી ક<ુ,ં ‘આવો…! પધારો….!!’ LુHય Zવેશાર તરફ એમણે UુCુrને દોયાF .
UુCુr સહજ અટbા. એમના િશયો તરફ એક નજર કર. િશયો અને દુ પણ કંઈ Uુસuુસ
કર રzા હતા. Zવેશારની સામે જ મોટ લની વ#ળ
F ુ ાકાર રસેXશન ડ)ક હતી.
‘ભાઈ…’ દુએ cુિનલભાઈની નજદક જઈ ક<ુ,ં ‘મારયા ડ)ક પર છે …!’ ડ)ક લાકF મારયા
એની જmયાએ રlજ)ટરમાં કંઈક ન]ધી રહ હતી, ‘UુCુr અને )વામી, સા~ુઓને ¥ીના પડછાયો પણ
વ¦ હોય છે …એઓ એનાથી ુર રહ…! એઓ §ચયF પાડ…! અખંડ §ચાર હોય છે …!!’
‘ઓહ…એમ વાત છે …!’ કહ cુિનલભાઈ ઝડપથી મોટ લમાં ગયા. મારયા સાથે કંઈક વાતો
કર. એક ફોન કયt. પાંચેક િમિનટ બાદ મારયા મોટ લમાં `દરના મમાં ગઈ ને મૅનેજર )કોટ ડ)ક પર
આવીને

ગોઠવાયો.

એને

થોડ

સલાહ-cુચનો

આપી

cુિનલભાઈ

બહાર

આયા,

‘પ…ધા..રો…UુCુr…આવો…`દર…!'
‘જય )વાિમનારાયણ…’ UુCુrએ એમની ભગવી ચાદર શરર બરાબર વટાળ, ‘િવશાળ છે
આપની મોટ લ તો આપના િવશાળ દલની માફક જ…! કટલા મો છે ?!’
‘આમ તો એકસો eીસ છે . પણ ગે)ટ માટ આઈ મીન ર =ટ માટ એકસો વીસ અવેલેઈબલ હોય
છે ! આમ તો આ વરસે એ)ટ =શનુ ં Xલાિન1ગ હ#.ુ ં બીO િસસટ માટ પણ આપ તો Oણો છો ને
આજકાલ ઈકોનોમી ડાઉન છે એટલે…!’
લૉબીમાં UુCુr અને cુિનલભાઈ ઝડપથી આગળ ચાલતા હતા. એમની પાછળ પાછળ બે
િશયો અને દુ એમને અુસરતા હતા.
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‘કટલા દવસ ડાઉન રહશે?! આ ઓબામા આયા છે .’ UુCુrએ હસીને ક<ુ,ં ‘ એમણે ઘણા
પગલાંઓ લેવા માંડ'ા છે . હ િવલ )ટQ+ુલેટ ધ ઈકોનોમી. અમેરકા પર આખી ુિનયાની નજર હોય
ૃ છે …!’
છે . સારા દવસો જરથી આવશે. આશાવાદ બનો…! આશા અમર છે …! આશા અLત
‘સાચી વાત…!’ cુિનલભાઈએ એમના મના ડોરના પેડ પર ઈલેSોિનક કાડF અડકાડ'ો ને
દરવાજો ખોલી ક<ુ,ં ‘આમ તો uુર મોટ લને આપના પગલાંઓથી પાવન કરવી હતી માર પણ…’
સહજ અચકાઈને એઓ બોTયા, ‘ગે)ટ…ક)ટમર હોય એમાં 9ુમન હોય…અને…’
‘ડો=ટ વર…! આઈ કન અ=ડર)ટ =ડ…’ UુCુrએ મરકને ક<ુ,ં ‘Pુ ં તો ના જ પાડતો હતો પણ
દુએ ક’દુ ં ન¨ કર લ. બPુ સેવાભાવી છોકરો છે . આપના બPુ વખાણ કરતો હતો!!’ UુCુrએ
દવાલ પર લટકાવેલ દાદા )વાિમના ફોટાને બે હાથ જોડ નમ)કાર કયાF , ‘લો…! આપને મારા
આશીવાF દની શી જર છે ? ^ુદ દાદા )વાિમ હાજરા હ ૂર છે ...! +ુગuુCુષ….! દય ૃટા…!’ UુCુrએ
સોફા પર )થાન લી~ુ.ં
િશયો સાથે દુ પણ હળવેકથી `દર આયો. એણે જમીન પર c ૂઈને UુCુrને સાટાંગ
દં ડવ# ્ નમ)કાર કયાF…! UુCુrએ સોફા પરથી ઊભા થઈને એને છાતી સરસો લગાડ'ો, ‘અર …દુ
તાCું )થાન તો અહ1 છે …!’ એમણે એમની છાતી પર ©દયની જmયાએ xગળ લગાડ ક<ું , ‘મારા
દલમાં…! ભલે તA દ ા નથી લીધી…પણ તાર ભGત…ભાવના… દા)યાસGત બેજોડ છે …ઉWમ
છે … વMસ, તાCું કTયાણ થશે…# ુ ં સૌુ ં કTયાણ કર…!’
‘આપની આા સર xખો પર…!’ દુની xખ ભાવથી ભીની થઈ ગઈ. એ ગદગદત થઈ
ગયો, ‘આપે તો મને jૂબતો બચાયો છે …! આપ તો મારા માગFદશFક…તારણહાર છો…! ઉªારક છો…’
મની કાપટ પર UુCુrની સાવ નજદક બેસી દુ બે હાથો વડ ધીમે ધીમે UુCુrના પગો દબાવવા
લાmયો.
પછ તો Oત Oતની વાતો થઈ.. cુિનલભાઈના ુpુંબ િવશે, L ૂળ વતન, દ શZેમ,
ૃ …ભણતર…સે
Zગિત…સંતાનો…સMસંગ…સં)કાર...ધરમ…કરમ…મંદર…િશ ાપeી…વચનાLત
વા.. UુCુrએ થોડો ફળાહાર કયt.
‘આ મારા તરફથી આ «લ નહ તો «લની પાંખડ.’ cુિનલભાઈએ એક બંધ ઍ=વેલપ UુCુrને
આપતા ક<ુ,ં ‘હાલે તો વન થાઊઝ=ડ વન ડોલર છે …! આપ તો Oણો જ છો ઈકોનોમીક ક=ડશન…!’
cુિનલભાઈએ UુCુrના ચરણ)પશF કરતાં ક<ુ.ં
‘અ….ર …! cુિનલભાઈ…!’ UુCુrએ ઍ=વેલપ એમના િશયોને આપતા ક<ુ,ં ‘ભા…ઈ, આપે
તો અમારા માટ કંઈ કહવાુ ં બાક જ ન રાH+ુ.ં ધ=ય છે આપને. આપના !વા સMસંગીઓને કારણે જ
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આપણો ધમF પાંગર રzો છે . આપના !વાને કારણે લાગે છે ક હ ુ ય કfળ+ુગ નથી આયો.
)વાિમનારાયણ ભગવાન અવય આપુ ં કTયાણ કરશે. ¬ેય)થ ભવઃ!’ UુCુrએ બે હાથો
cુિનલભાઈના માથા પર થોડો સમય L ૂક રાHયા. cુિનલભાઈએ એક અrબ પરમ શાંિતનો અુભવ
થયો.
‘UુCુr…!’ સાથે આવેલ એક િશયે ક<ુ,ં ‘આપણે હવે નીકળ9ુ ં જોઈએ…!આ! મંદર માટ
કાઉ=ટના માણસો આવવાના છે . સેhટ માટ. ફાયર માશFલ..!એઓ આવે એ પહલાં આપણે પહ]ચ9ુ ં
પડશે.’
‘ઠક યાદ અપા+ુ ં )વાિમ સMયિZયવદન!’ cુિનલભાઈ તરફ િનહાળ UુCુrએ ક<ુ,ં ‘અમે
નીકળ7ુ.ં આપ આવો જ સમભાવ રાખશો…! અહ1 િવશાળ વીસ એકરમાં ભય પંચ િશખર મંદર
સ¦વાુ ં દાદા )વાિમુ ં )વXન છે ! અને આપ તો Oણો જ છો ક એઓ \યાર પણ લે એ u ૂણF કર જ છે …!
અમે નીકળ7ુ!ં ’ એમને cુચક નજર એમના િશયો અને પછ દુ તરફ જો+ુ.ં દુ #રુ ં ત સમr ગયો.
એણે cુિનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ભાઈ…! ડ)ક પર…મા…ર…યા…!’
‘હા…!’ cુિનલભાઈ ઝડપથી મની બહાર નીક*યા. પાંચેક િમિનટ બાદ આયા, ‘ આવો
UુCુr…ર)તો £લયર છે . કંઈ d ૂલ થઈ હોય તો

મા કરશો મહારાજ…! આપના આશીવાF દ અમારા

પર વરસતા રહ એવી ZાથFના છે .’
‘આશીવાF દ તો ઉપર બેઠા હOર હાથવાળાના લેવાના…!’ આકાશ તરફ xગળ ઊચી કર
UુCુr ઊભા થયા, ‘એની ૃપા િવના પાંદjું પણ ન હલે…!આપણે તો…અમે તો િનિમWમાe…! એમની
સેવા..કરો..! જય )વાિમનારાયણ...!’
દુ ફર પગે લાmયો, ‘મહારાજ આપને મારા મે લઈ જવા હતા પણ હવે સમય થઈ ગયો છે .
એટલે બીr વાર..!’
‘અવય…!દુ…!’ UુCુrએ દુને ક<ુ,ં ‘કામ બરાબર કર!…! # ુ ં તો ભાmયશાળ છે ક
cુિનલભાઈ !વા પરોપકાર દાતાર તારા શેઠ છે .’
‘r UુCુr…! એઓ અદાતા છે તો આપ મદાતા છો…! `તઃકરણના અિધઠાતા છો.’
આશીવFચન વરસાવી UુCુr અને િશયો ગયા. દુ એના કામે લાmયો. એ દવસ તો ઝડપથી
પસાર થઈ ગયો. બીO દવસે રિવવાર હતો. લો=ગ િવક એ=ડની રOઓને કારણે મોટ લમાં ગરદ હતી.
મારયા આ! આવી ન હતી. મૅનેજર )કોટ મારયાના ઘર , એના સેલ ફોન પર ઘણી વાર ર1ગ કર. પણ
કોઈ જવાબ ન મળતા સીધો મેઈલબો

જ મળતો હતો. એણે બધી જmયાએ મૅસેજ L ૂbો. મારયા
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લગભગ સાતેક વરસથી ડ)ક લાકF તરક મોટ લમાં કામ કરતી હતી. બPુ જ િનયિમત રહતી. કામગર
અને સૌની િવyાcુ હતી.
‘બૉસ…!’ )કોટ ઇ=ટરકોમ પર cુિનલભાઈને મ પર ફોન કયt, ‘મારયા ઈસ નોટ ઈન…!
આઈ નીડ હTપ…!’
‘હોટ હપ=ડ pુ હર…? આઈ એમ કિમ1ગ…!’ ઝડપથી તૈયાર થઈ cુિનલભાઈ મૅનેજર )કોટને
મ*યા. રસેXશન પર ચાર પાંચ qાહકો લાઈનમાં ઊભા હતા. એમના બાળકો દોડધામ કરતા હતા એ
qાહકોની સાથે )કોટ જર કાયFવાહમાં પરોવાયો હતો.
‘હોટ હપ=ડ pુ મારયા…?!!’ ડ)ક પાછળ જઈ cુિનલભાઈએ )કોટને મદદ કરવા માંડ, ‘ડડ +ુ
કોલ હર…??!’
‘મ નંબર થટ ફોર…!’ )કોટ qાહકને ઈલેSોિનક કાડF ક આપતા ક<ુ,ં ‘યસ કો=ટને=ટલ
ેકફા)ટ ઈસ સવFj્ ઈન લૉબી. હવ એ નાઇસ ડ…’ Mયારબાદ એણે cુિનલભાઈ તરફ ફરને ક<ુ,ં ‘આઈ
કોTડ હર…મેની ટાઇQસ…! નો આ=સર…! આઈ નીડ હTપ…! ઈટ ુસ લાઈક િવ િવલ બી બીfઝ
pુડ…!’
cુિનલભાઈએ પોતાના સેલ ફોન પરથી પણ મારયાને મૅસેજ L ૂbો. એક તો મંદને કારણે
એમણે દર ક મોટ લમાં માણસો ઓછા કર દધા હતા. જર હોય એના કરતા અડધા જ માણસો કામ પર
આવે એમાં આ મારયાએ દવસ ખાંડો કયt. આખો દવસ એઓએ ડ)ક પર કામ ક+ુ.E િવચારને એમણે
દુને ડ)ક પર કામે લગાડ'ો. અ=ય મોટ લ પર રાeે જઈ આવી દવસે ‘ડઈઝ ઈન’ પર એમણે ^ુદ
ડ)ક સંભાળવી પડતી. પાંચ દવસ પસાર થઈ ગયા. મારયાના કોઈ સગડ નહોતા. આ! તો એમણે
પોલીસને ઈ=ફોમF કરવાુ ં જ િવચા+ુE હ#.ુ ં ટપાલી મેઈલ આપી ગયો )કોટ એનો થોકડ લઈ આયો
અને બે રlજ)ટડF પeો cુિનલભાઈના નામે હતા એ એણે cુિનલભાઈને આXયા, ‘બૉસ, ઈટ ઇસ ફોર +ુ!!’
cુિનલભાઈએ એ એ=વલપ ખોTયા અને હ¨ા બ¨ા જ રહ ગયા cુિનલભાઈ! એમને લાm+ુ ં ક
એમને ચ¨ર આવી રzા છે . એમના દલની ધડકનો વધી ગઈ…! દલના ધબકારા કાનમાં સંભળાવા
લાmયા…ધક…ધક…ધક…!એરક=ડશન વાતાવરણમાં પણ એમને પરસેવો વળ ગયો.
એમની હાલત જોઈ )કોટને fચ1તા થઈ આવી, ‘બોસ…આર +ુ ઓક…?!!’
‘આઈ એમ ફાઇન…!’ cુિનલભાઈ એ બે પeો લઈ હાંફતા હાંફતા ઝડપથી ઊભા થઈ એમના
`ગત મમાં જતા રzા. હ ુ ય એ માની શકતા નહોતા. એ બે પeો નોટસ હતી. એક લોયરની…!
મારયાના લોયરની…! મારયાએ સેસ બેઈ®j્ ડસnિમનેશનનો કસ ઠપકાયt હતો પાંચ િમfલયન
ડોલરનો એમના પર…! Oતીય Zેરત ભેદભાવાMમક વલણ બદલ એમને કોટF માં ઘસડ'ા હતા…!
15
પધરામણી

http://natvermehta.wordpress.com/

બીr નોટસ હતી +ુનાઈટ ડ )ટ ટ ઈવલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના ઇ=સપેટર જનરલની કાયદાભંગ
બદલ…! ઓ..હ…! એમને લાm+ુ ં ક એમુ ં ©દય ધબકવાુ ં બંધ થઈ જશે. એમણે છાતી પર જોરથી
હાથ ભસી દધો…!
-આ મારયાએ તો ભેખડ ભેરવી દધો…! એઓ ઝડપથી િવચારવા લાmયાઃ UુCુr આયા Mયાર
એમણે મારયાને ડ)ક પરથી `દરના ભાગમાં જવાુ ં કહલ Mયાર મારયાએ સહજ િવરોધ કર લ, ‘વાય
7ુTડ આઇ ગો ઈન સાઈડ…? આઈ એમ ફાઇન હયર…!’
Mયાર cુિનલભાઈએ )વભાવસહજ Uુ)સાથી કહ દધેલ, ‘જ)ટ ગો ઈન સાઈડ…!’
Mયાર મારયાની xખમાંનો આnોશ એઓ પારખી ન શકલ!
-હવે? એમને પોતાની Oત પર Uુ)સો આયો…! હવે 7ુ?ં
-પાંચ િમfલયન ડોલર…!
-આ તો ધરમ કરતા ધાડ પડ..! Uુ)સાથી એમણે એમના ડોક લટકતી કંઠ બળu ૂવFક ખAચી તોડ
નાંખી. કંઠના ઝીણા ઝીણા મણકા કાપટ પર વેરાઈ ગયા. રોષભર નજર cુિનલભાઈએ દવાલ પર
લટકતી દાદા )વાિમની તસવીર તરફ જો+ુ.ં એ તસવીરમાં )વાિમr મરક મરક હસી રzા હતા. કંઈક
િવચાર એ તસવીર ઉતાર બાર ખોલી બહાર ફક દધી cુિનલભાઈએ!!
-ઓહ…!
સાવ હતાશ થઈ એઓ પલંગ પર ફસડાય પડ'ા. કંઈક િવચાર એમણે મારયાને ફોન કયt…!
થોડ ર1ગો બાદ મારયાએ ફોન ઉપાડ'ો, ‘ડો=ટ કોલ મી ઍવર Xલીઝ..! કોલ માય લૉયર…’ એટું
કહ મારયા ફોન કાપી નાંHયો…!
-હવે…! મારયાને સમOવવાનો કોઈ અથF નહોતો. આટ આટલા વરસથી કામ કરતી મારયાએ
સાવ મ] ફરવી દ~ુ!ં એક નર 7 ૂ=યતા છવાઈ ગઈ cુિનલભાઈના મનમાં. Oણે સળગતો કોયલો
ઉપાડતા હોય એમ એમણે વારાફરતી બે નોટસ વાંચી. )થળ, સમય, uુરાવા સાથે મારયાએ પોતાનો
કસ મજ ૂત કર દધો હતો. કાયદાઓ જટલ હતા.
ુ ં એમણે bાં અપમાન ક+ુE હ#?!
ુ ં સહજ િવચાર એમણે
-આમાં bાં ¥ીMવુ ં અપમાન હ#?!
દુને પોતાના મમાં મોકલવા માટ )કોટને ક<ુ.ં દુ આ! ડ)ક પર ફરજ બOવી રzો હતો. ડરતા
ડરતા દુએ cુિનલભાઈના મના દરવા! બે ટકોરા માયાF ઃ હવે 7ુ ં હશે...?!
‘જય )વાિમનારાયણ ભા…ઈ…! મને યાદ કયt?’
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‘………………….!’ °Nધ નજર cુિનલભાઈ દુએ થોડ

ણો િનહાળતા રzા. દુએ જો+ુ ં ક

cુિનલભાઈના શટF ના ઉપરના બટનો ^ુTલા હતા. કદાચ # ૂટ ગયા હતા. દવાલ પર લટકતી તસવીર
ગાયબ હતી. cુિનલભાઈ હાલ-બેહાલ હતા.
‘દ=યા…!’ kડો િનઃyાસ નાંખી cુિનલભાઈ બોTયા, ‘આ તારા UુCુrએ તો ભેરવી દધો
મને…! બરબાદ કર નાંHયો…!’
‘Uુ…Cુ...ઉ…ઉ…r….ઈ…ઈ…એ…??!!’ દુના આoયFનો પાર ન રzો. એની xખો પહોળ
થઈ ગઈ.
‘કયા કાળ ચોઘડયામાં પધરામણી કર હતી એમની…!’ cુિનલભાઈ Uુ)સેથી બોલતા હતા,
‘તાર વાતમાં Pુ ં આવી ગયો..ને..!’ એમણે ફર એક ભાર િનસાસો નાંHયો.
‘પણ થ+ુ ં 7ુ?ં !’ દુને સમજ ન પડ, ‘Uુ…Cુ…ઉ…rએ…?!’
‘તારા UુCુr અને એના ચેલકાઓ પર ¥ીનો પડછાયો ન પડવો જોઈએ…!બરાબરને…?’
‘હા…! એઓ બાલ §ચાર…!’
‘બાલ §ચારની તો….!’ cુિનલભાઈએ દુની વાત કાપી નાંખી એક ભ² ગાળ દ તાં ક<ુ,ં
ું !’
‘તારા UુCુrને કારણે મારયાને મA `દર જવા કહ…
‘હા…!બરાબર…!’
‘એ મારયાએ )+ ૂ કયt છે …મારા પર… સેસ બેઈ®j્ ડસnિમનેશનનો…! તારા UુCુrને
લીધે એને એના ¥ીMવુ ં અપમાન થયેલ લાm+ુ ં એ )ટv ૂિપડ બીચને…!’
‘7ુ ં વાત કરો છો ?!!’ દુ ુ ં Qહ] પહોં થઈ ગ+ુ.ં
‘હા…જો…’ Uુ)સેથી એમણે પેલી બે નોટસોના કાગfળઆઓ દુના Qહ] પર ફbા,
‘આ…જો…સાલીએ પાંચ િમfલયન ડોલરનો )+ ૂ ઠોbો છે મારા પર…! હવે કહ તારા `તયાF મી
UુCુrને ક બચાવે મને…! મને બરબાદ કર નાંHયો તA ને તારા UુCુrએ….!’ Uુ)સાથી કાંપતા હતા
cુિનલભાઈ, ‘લગાવ તારા એ UુCુઘટં ાલને ફોન…!’ એમણે એમનો સેલ ફોન દુ પર ફbો ! દુએ
ચપળતાથી ઝીલી લીધો, ‘લગાવ ફોન… એ…ને ને કહ ક બચાવે મને…!’
} ૂજતા } ૂજતા દુએ નંબર ડાયલ કયt. સામેથી ર1ગ વાગતી રહ. કોઈએ ફોન ન kચbો…!
દુએ Z[ાથF નજર cુિનલભાઈ તરફ જો+ુ.ં
‘માCું ડાુ ં 7ુ ં જોઇ રzો છે ?! મૅસેજ Lુક એમને. માર એમને મળ9ુ ં છે . તાર પણ આવ9ુ ં પડશે.
સાં!…આ! સાં! જ…!’
દુએ ડરતા ડરતા મૅસેજ L ૂbો.
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‘અર …દ=યા…!’ cુિનલભાઈને એકદમ યાદ આ+ુ,ં ‘તને તો મારયા સાથે સાCું બને છે ને?!!
સ..મ..Oવ…સમOવ એ રાંડને...!!’
‘ચો¨સ ભાઈ…!’ Pુ ં એને ફોન કરશ…
‘ફોન પર તો એ કંઈ માને એમ નથી…! બ મળ…! પસFનલી…!પસFનલી…! એને કહ ક શા
માટ મA એને `દર મોકલી હતી…!’
‘હા…ભાઈ Pુ ં સાં! એને મળવા જઈશ…! માર ટ સી લેવી પડશે.’ દુ પાસે કાર નહોતી.
‘લે…!’ cુિનલભાઈએ એને થોડા ડોલર આપતા ક<ુ,ં ‘જોઈએ તો હમણાં જ નીકળ O. તને તો
એના ઘરુ ં એ_સ તો Oણ હશે ને!’
‘ના…! પણ એ તો આપણા એQપલોઈના ડટાબેઇસમાં હશે એ )કોટ પાસેથી મેળવી લઈશ. તમે
ફકર ન કરો…!’
‘અ…ર …!!7ુ ં ફકર ન કરો…! આ +ુનાઈટ ડ )ટ ટ ઈવલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના કાળા
કાયદાઓ બPુ ખરાબ હોય છે . અને એઓ કોઈુ ં સાંભળે નહ!’
સાં! દુ સાથે cુિનલભાઈ UુCુrને મ*યા. UુCુrએ તો હાથ kચા કર દધા. કહ દ~ુ ં ક કોC્ ટ
કચેરના મામલામાં એઓ ન પડ. આ તો cુિનલભાઈના િનમંeણને માન આપી એઓ મોટ લ પર
ગયેલ. હવે એમાં એમનો શો દોષ?
cુિનલભાઈની િના વેરણ થઈ ગઈ. Yલડ Zેશર વધી ગ+ુ.ં બીO દવસે એઓ એમના વકલને
મ*યા. મારયાના લૉયરની નોટસ અને ઈવલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના કાગળો લઈને.
cુિનલભાઈએ એમના વકલને ક<ું ક એમણે જ મારયાને `દરના ભાગમાં જવા માટ કહલ અને
મારયા િવરોધ કર લ. િવચારણાઓ થઈ. ^ુદ એમના વકલે ક<ું ક કસ નબળો છે . છતાં અપીલમાં
જવાુ ં ન¨ થ+ુ.ં એક મહના પછ કસ ^ ૂTયો. cુિનલભાઈના કમનસીબે મહલા =યાયાિધશ સા=ા
ડ’સોઝા પાસે કસ ગયો. ¥ી =યાયાધીશ…! સેસ બેઈ®j્ ડસnિમનેશનનો કસ! ઓહ…! વળ
મારયા પાસે બે િવડયો ટ ઇપ હતી. ! એના લૉયર કોટF માં ર ૂ કર !માં cુિનલભાઈ મારયાને બે-બે
વાર `દર જવા માટ આદ શ આપતા )પટ દ ખાતા હતા અને મારયાએ શાંત )વર એનો િવરોધ
ન]ધાવેલ એ પણ )વયં )પટ હ#.ુ ં આ િવડયો મોટ લમાં જ L ૂકલ િસુરટ ક³મેરા ારા ટાઈમ અને
તારખ અને સમય સાથેની હતી એટલે કસ એકદમ નબળો પડ ગયો! આ ટ ઈપ મારયા પાસે કવી
રતે આવી? cુિનલભાઈ િવચારતા રzા. \+ ૂરનો િનણFય પાંચ દવસ બાદ આવવાનો હતો.
cુિનલભાઈની ¡મરમાં Oણે દશ વરસનો વધારો થઈ ગયો હતો. સાવ હાર ગયા હતા એઓ.
મારયાને પૈસા આપવા િસવાય gટકો નહોતો. નહતર મારયા એમને !લવાસની સO થાય એ માટ
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દબાણ કર …! !લવાસ…કદ…! ઓહ…!! એમના વકલે સલાહ આપી ક હવે કોટF બહાર કસનો ઊકલ
આવે તો કંઈ રાહત થાય બાક જ´જ સા=ા ડ’સોઝા અને \+ ૂરના આદ શમાં કદાચ વધાર કડક સO
અને પૅનTટ આવી પડ. \+ ૂરમાં પણ ¥ીઓની સંHયા વધાર હતી.
cુિનલભાઈના વકલ મારયાના લૉયરને મ*યા અને કોટF બહાર cુલેહ-સમાધાન કરવાુ ં ન¨
થ+ુ.ં મારયા માંડ તૈયાર થઈ. પણ એણે પાંચ િમfલયન ડોલરથી એક પણ પૈસો ઘટાડવા માટ નો
ભણી દધો. cુિનલભાઈને ડZેશનનો ભાર ઍટ ક આયો. એઓ cુનLુન થઈ ગયા હતા. એમને કોઈ
વાતમાં રસ ન રzો. મારયાએ અને એના લૉયર એક મહનાની Lુદત આપી. cુિનલભાઈના ુpુંબીજનો
પણ ગમે તે રતે મારયાથી પીછો છોડાવવા માંગતા હતા. દર ક મોટ લના cુિનલભાઈ સોલ ZોZાયટર
હતા. Oત મહનત કરને એમણે સાા\ય ખjું ક+ુE હ#.ુ ં એમણે બે મોટ લ વેચવા કાઢ…! ડાઉન
ઈકોનોમીના કારણે ભાવ ઓછા આવતા હતા છતાં એમણે એ વેચી નાંખી તો મારયાએ એક િમfલયન
ડોલર ઓછા કયાF .
! દવસે મારયાને ચાર િમfલયન ડોલર આપવામાં આયા એ દવસે જ fબચારા
cુિનલભાઈને મે=ટલ રહબમાં દાખલ કરવા પડ'ા. તો બીr બા ુ બે ભાmયશાળ યGતઓએ એમના
નવrવનનો 7ુભારં ભ કયt. એ હતા દુ અને મારયા! દુનાં UુCુrના ‘પધરામણી’ના બેજોડ
આયોજને રં ગ રાHયો હતો. રોડપિત દુ મારયાના પિતની સાથે સાથે કરોડપિત બની ગયો હતો. દુ
અને મારયાના લmન થયા હતા અને દુ અને મારયાએ બે મોટ લ ખરદ હતી ક ! cુિનલભાઈએ
વેચી હતી…પાણીના ભાવે!!
(સમાXત)
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