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�દ� ુથાક�ને એના �મ પર આ�યો. 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 કરવા�ુ ંન મ*+ુ.ં એ મોટ�લમા ં

કામ કરતો હતો. ‘ડ�ઇઝ ઈન’મા.ં આજથી ચાર�ક વરસ પહ�લા ંએ અ�હ1 અમે�રકા આ�યો હતો. મોટ� બહ�ન 

ગીતાએ એની િપ�ટશન ફાઈલ કર� હતી. ! નવ વરસના લાબંા 5તેઝાર બાદ ઓપન થઈ હતી. બનેવી 

જ7ભુાઈ તો ફાઈલ કરવા માગંતા જ નહોતા. ક�’તા ક� અ�હ1 હવે પહ�લા ં!9ુ ંનથી. વળ� �દ� ુકંઈ ખાસ 

ભણેલ નહોતો. અ�હ1 આવીને 7ુ ંકાદંા કાઢવાનો? �દ�નુી િવનવણી અને બહ�નના મનામણા ંબાદ એમણે 

ફાઈલ કર�. �દ� ુઆ�યો ને થોડા �દવસમા ંજ બનેવીએ એને ક<ુ,ં ‘જો �દ=યા…, આ અમે�રકા છે. #ુ ંએમ 

માનતો હોય ક� અ�હ1 ઘી-ક�ળા ંછે તો એ મા=યતા છોડ� ! દ�!. અ�હ1 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 વરસમા ં મA 

કરોડપિતને રોડપિત થતા જોયા છે તો રોડ પર રખડતાનેં મિસB�ડઝમા ંમહાલતા જોયા છે. તાર� તાCંુ 

ફોડ� લેવા�ુ.ં’ અને બનેવીએ ઉમે+ુE, ‘તાર� ક�વી નોકર� કરવી એ તારા પર િનભFર છે. મારા કG=વિનયન 

)ટોરમા ં ક� ગેસ )ટ�શનો પર તને કામ પર રાખવાનો નથી. ધધંામા ં સગાઓને મA કદ� રાHયા નથી. 

એમાથંી ઘરમા ંઝગડો Iસેૂ. મને એ ન ગમે. સો જૉબ શોધવા માડં. અને !મ બને એમ જલદ� અ�હ1થી 

Lવૂ થા.’ 

‘પણ..’ બહ�ન ગીતાએ સહ�જ અચકાઈને ક<ુ,ં ‘એને લાયક કામ તો મળ9ુ ંજોઈએને..!’ 

‘….તે શોધવા�ુ.ં એને લાયક એક જ કામ અMયાર� તો મારા Nયાનમા ં છે. મોટ�લમા.ં.!’ 

જ7ભુાઈએ સહ�જ ચીઢાયને ક<ુ,ં ‘બીએ થયેલાથી બૉસ ન બનાય. મોટ�લમા ં લાગી O. Mયા ં �મો 

બનાવવાની, મગજ બPુ ખાસ ચલાવવા�ુ ંન�હ, અને મોટો ફાયદો એ ક� ર�’વા માટ� એકાદ �મ મળ� Oય 

તો ર�=ટ ન આપ9ુ ંપડ�. કામ�ુ ંકામ અને રહ�વા�ુ ંમફતમા.ં એમા ંપણ હવે તો કોGQપ�ટશન છે. આપણા 

દ�શીઓ રહ�વા મળે તો સાવ મફતમા ંકામ કરવા તૈયાર છે એ9ુ ંય સાભંળવા મ*+ુ ંછે. એટલે એ કામ 

મળ� જ જશે એ9ુ ંપણ નથી. Sાય કર. તાCંુ નસીબ હોય તો કંઈ મળ� પણ Oય. લે આ પેપરમા ંઘણી 

Oહ�રાતો છે. મોટ�લ હ�Tપ માટ�ની. ફોન કરવા માડં.’ કહ�ને એમણે ‘Uજુરાત સમાચાર’ અને ‘સદં�શ’ 

અખબારોની અમે�રક� આ9િૃWના ચાર-પાચં પેપરો �દ�નેુ આXયા, ‘ !મ બને એમ જલદ� અ�હ1થી 
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નીકળવાની કોિશશ કર!. એ9ુ ંન થાય ક� પછ� માર�…’ બનેવી જ7ભુાઈ શYદો ગળ� ગયા પણ એનો 

ભાવાથF �દ� ુસમજતો હતો. એણે બહ�ન તરફ એક નજર કર� પણે બહ�ને પણ નજર ફ�રવી દ�ધી. 

-આ અમે�રકા છે! �દ�નેુ અMયાર� પણ બનેવીના શYદો યાદ આવી ગયા..અને એક Z[ થયોઃ 7ુ ં

આ અમે�રકા છે? આ Z[ એને ક�ટલાય વખતથી સતાવતો હતોઃ આ9ુ ં અમે�રકા?! \યા ં લીલાછમ 

ડોલરની બોલબાલા હતી અને લીલીછમ લાગણીઓની કોઈ �ક1મત નહોતી! 

ક�ટ ક�ટલા ંઅરમાનો સાથે એ આ�યો હતો અ�હ1? એક વાર અમે�રકા પહ]ચી જવાય તો બસ પછ� 

�ક)મતના દરવાO ^લૂી Oય. દરવાO તો ઘણા હતા પણ બધા બધં 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...ગદંા-ગધંાતા સડંાસ-બાથ�મ સાફ કરવા પડતા…! મેલી 

ચાદરોની લૉ=_� કરવી પડતી!! અને �દવસના `તે 7ુ ંમળ#ુ?ં? એક �મ દ�ઠ ચાર ડોલર ને ઢગલો 

થાક…! આકર� હતાશા…! નર� િનરાશા…!! 

-ના, આ9ુ ંbા ંcધુી? �દ� ુિવચારતો રહ�તો…! આ9ુ ંbા ંcધુી…!? 

-હ� Zd ુબતાવી દ� કોઈ તદબીર ક� cધુર� Oય આ બગડ�લ તકદ�ર…!! 

ધીર� ધીર� એક પછ� એક મોટ�લ બદલતા બદલતા છેTલા eણ વરસથી �દ� ુઆ એકસો વીસ 

�મની ‘ડ�ઈઝ ઈન’ મોટ�લમા ંકામ કરતો હતો. એના માfલક હતા cિુનલભાઈ. એમની પાચં મોટ�લ હતી. 

કરોડોમા ંરમતા હતા. થોડા િવfચe હતા. એમના હાથમાથંી પણ પૈસો સહ�લાઈથી gટતો ન�હ. કોની 

પાસે ક�9ુ ં કામ લે9ુ ં એ એમની આગવી આવડત હતી. �દ�નેુ bાર�ક અ�હ1 નાઈટ િશhટમા ં ડ�)ક 

સભંાળવાની આવતી. એટલે �મ બનાવવામાથંી bાર�ક iટકારો મળતો. નાઈટ િશhટમા ં કામ થોjુ ં

ઓi ંરહ�# ુ ંપણ kઘ�ુ ંબfલદાન આપ9ુ ંપડ#ુ ંતો �દવસે �મ બનાવી થોડા વધારાના ડોલર પણ મેળવી 

શકતા. પર=#,ુ આ ર�તે કંઈ પૈસા બનાવાય ન�હ. �દ� ુ િવચારતોઃ એક વાર પૈસા આવે તો કંઈ વાત 

બને. lજ1દગી બને. લmન કરાય…! બરાબર સેટલ થવાય! પોતા�ુ ંહોય એ9ુ ં કંઈ કર� શકાય…! ડ�)ક 

માટ� cિુનલભાઈને સમOવતા સમOવતા પણ �દ�નેુ નાક� દમ આવી ગયો હતો. !મ તેમ cિુનલભાઈ 

મા=યા એ પણ નાઈટ િશhટ માટ� જ! cિુનલભાઈની મા=યતા હતી ક�, દ�શીઓને ડ�)કની જૉબ ન અપાય. 

દ�શીઓને જોઈ ક)ટમર ઓછા આવે! દ�શીઓ તો `દર હાઉસ�કપર તર�ક� જ સારા…! 

શાવર લઈને �દ� ુ બાથ�મની બહાર આ�યો Mયાર� જ ફોનની �ર1ગ વાગી. માઈnોવેવના 

ઘ�ડયાળ તરફ એણે એક નજર કર�. અMયાર� રાતે નવ વાગે કોણ હશે િવચાર� એણે ફોન ઉપાડ'ો, 

‘હલો…!!’ 



 

3 

પધરામણી                                                  http://natvermehta.wordpress.com/ 

‘�દ…ઈ…�…ુઊ…!!’ સામે cિુનલભાઈ હતા. આમ તો એઓ અઠવા�ડયે એક વાર આવતા. 

મોટ� ભાગે િવક એ=ડમા.ં આમ અચાનક cિુનલભાઈનો ફોન આ�યો એટલે �દ�નેુ સહ�જ આoયF થ+ુ,ં 

‘આઇ વો=ટ pુ સી + ુનાઉ…’ cિુનલભાઈએ ક<ુ,ં ‘jુ + ુઅ=ડર)ટ�=ડ…!’ U)ુસામા ંહોય Mયાર� cિુનલભાઈ 

મોટ� ભાગે `qેrમા ંબોલતા અને એમના અવાજ પરથી લાગ#ુ ંહ# ુ ંક�, cિુનલભાઈનો પારો સાતમા 

આસમાને હતો. 

‘ય…સ…!’ �દ�એુ ધીમા ં અવા! ક<ુ.ં જલદ� જલદ� )વેટ )+ટુ ચઢાવી એ cિુનલભાઈની 

ઑ�ફસ તરફ ગયો. cિુનલભાઈની ઑ�ફસ બે માળના મોટ�લના મકાનના એક ^ણેૂ આવેલ હતી. એનો 

બધં દરવાજો ધીર�થી ખોલી એ ઑ�ફસમા ંદાખલ થયો. 

‘બો…લો…ભાઈ, ક�મ યાદ કયt…?!’ �દ�એુ ધીમેથી uછૂvુ.ં 

‘……………’ cિુનલભાઈ મૌન. પણ એમનો U)ુસો એમની xખોમાથંી વરસતો હતો. 

�દ� ુડર� ગયો. cિુનલભાઈના ભાર�ખમ yાસોyાસનો અવાજ પણ તેજ થઈ રzો હતો. 

‘પેક અપ યોર બેmસ…એ=ડ ગેટ ધ હ�લ આઉટ ઑફ માય મોટ�લ…! + ુબા)ટડF…!’ પોતાની 

�રવૉTવિવ1ગ ઑ�ફસ ચેરને U)ુસાથી ગોળ Iમુાવી બોTયા. 

‘પ…ણ…’ �દ�નેુ કંઈ સમજ ન પડ�. 

‘+…ુસન ઑફ…!’ cિુનલભાઈના Qહ]માથંી અ)ખfલત ગાળો સરતી હતી, ‘+ ુચીટર…!’ 

હવે �દ� ુચમbો…! તો cિુનલભાઈને Oણ થઈ ગઈ! પણ ક�વી ર�તે? 

‘હાઉ મેની ડોલર + ુમેઈડ {ોમ શો�ટ|યા?’ U)ુસેથી }જૂતા }જૂતા cિુનલભાઈ ઊભા થઈ �દ�નુી 

એકદમ નજદ�ક આવી ગયા, ‘ક�ટલા 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…! થાળ�મા ંખા~ુ ંએમા ંજ ટ�ી કર�?! તાર� Oત પર ગયો?! ગેટ 

આઉટ નાઉ {ોમ માય મોટ�લ…!’ 

‘ભા..આ…ઈ…!’ �દ�એુ મો� ં}સૂ�ંુ નાખંી cિુનલભાઈના પગ પકડ� લીધા,ં ‘ભાઈ…!! મારાથી 

મોટ� dલૂ થઈ ગઈ…!આઇ એમ સૉ�ર…વેર�… સૉ�ર…!’ �દ�એુ મજ�તૂીથી cિુનલભાઈના પગો 

જકડ� લીધા,ં ‘મને માફ કર� દો…’ 

‘નો…’ cિુનલભાઈએ લગભગ લાત માર� એને છોડવતા ક<ુ,ં ‘નો..વે…! નાઉ આઇ કા=ટ S)ટ 

+…ુ! અર�!!  તારા કરતા ંતો ધોfળયાઓ સારા…! પેલી મા�રયા જો…!ક�ટલા વખતથી છે ડ�)ક પર…! 

એક પેની પણ જો એણે લીધી હોય તો…!’ મા�રયા મોટ�લમા ંડ�)ક �લાકF  તર�ક� ઘણા સમયથી કામ કરતી 

હતી, ‘એની નાઈટ િશhટ હોય તો પણ શી નેવર…એ=ડ…+…ુ! બોલ ક�ટલા ંબના�યા?’ 
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વાત એમ હતી ક� નાઈટ િશhટમા ં�દ� ુ\યાર� ડ�)ક પર હોય Mયાર� બે-ચાર કલાક માટ� શર�ર cખુ 

ભોગવવા આવતા +ગુલોને એ બારોબાર અડધા ભાવે �મ ફાળવી આપતો. એની કોઈ �રિસXટ ન બને 

અને �મ  દ�ઠ ચાલીસ-પચાસ ડોલર એ સીધા પોતાના ગજવામા ંસરકાવી દ�તો! પેલા +ગુલો શોC્ટ 

ટાઈમ માટ� આવે એટલે એઓ ‘શો�ટ|યા’ના નામે ઓળખાય…એઓ મO કર�ને જતા રહ� એટલે તરત 

�દ� ુ �મ બનાવી દ�તો. સOવી દ�તો. કોઈને Oણ ન થાય એ ર�તે િસફતથી એ આ કામ કરતો 

હતો…ઘણા સમયથી…! પણ ન Oણે કોઈ ર�તે cિુનલભાઈ Oણી ગયા…! 

‘મને માફ કર� દો…ભા…ઈ…!’ }સૂકા દબાવી, રડતા રડતા �દ� ુિવનવણી કરતો હતો, ‘હવે Pુ ં

કદ� એવી dલૂ ન કર�શ…! માર� મિત માર� ગઈ હતી…!’ �દ�એુ ફર�થી cિુનલભાઈના પગ પકડ� 

લીધા,ં ‘તમાર� �ૂતી ને માCંુ મા�ુ…ં! તમે મને મારો…! પણ ભાઈ મને કામ પર રહ�વા દો…! Pુ ંતમારા 

પૈસા એક એક કર�ને આપી દઈશ…! Xલીઝ...!’ �દ�એુ }સૂ�ંુ L�ૂુ.ં રડતા રડતા એ ફરસ પર ફસડાઈ 

પડ'ો. 

‘હાઉ ક�ન આઇ S)ટ +?ુ’ cિુનલભાઈએ �દ� ુતરફ #�ુછ નજર કર� ક<ુ,ં ‘ટ�લ મી…ટ�લ મી…!’ 

‘…………………’ �દ�એુ યાચક નજર કર� િવનવણી કર�, ‘એક વાર S)ટ કરો..! એક dલૂ તો 

ભગવાન પણ માફ કર�…! તમે તો મારા અ�દાતા છો…!’ 

વેપાર� મગજના cિુનલભાઈ િવચારવા લાmયાઃ આજકાલ ધધંો ખાસો મદંો હતો. બીજો માણસ 

શોધતા કોણ Oણે ક�ટલા ં�દવસ નીકળ� Oય અને કોણ Oણે એ ક�વો હોય? ! છે એને પણ ઑવરટાઈમ 

આપવો પડશે! 

‘ભાઈ…!!Xલી…ઈ…ઝ…!!’ cિુનલભાઈને િવચારતા િનહાળ� �દ� ુકરગયt, ‘ભા…ઈ, તમે કહો 

એના સોગદં ખાkં…!’ 

‘હાઉ ક�ન આઇ S)ટ +?ુ તારો ક�મ િવyાસ થાય?’ cિુનલભાઈએ સહ�જ ઢ�લા ંપડતા ક<ુ.ં 

‘ભગવાન )વાિમનારાયણના સોગદં…!’ �દ�એુ ગળામા ંપહ�ર�લ કંઠ� xખે લગાડ� ક<ુ,ં ‘ભાઈ 

Pુ ંસોગદં ખાઈને કPુ ંક� કદ� પણ એ9ુ ંન કર�શ…!’ એની xખમા ંડર ડોકાતો હતો. જો આ નોકર� જતી 

રહ� તો બીr આવી નોકર� ન મળે. વળ� cિુનલભાઈ�ુ ંમોટ�લ fબઝનેસમા ંમોpંુ નામ. એક વાર એ Yલેક 

fલ)ટમા ંઆવી Oય તો કદ� ય એ મોટ�લમા ંનોકર� ન કર� શક�…! નોકર� તો Oય અને સાથે સાથે 

માથેથી છાપCંુ પણ Oય. બનેવી તો એને ઘરમા ંજ ન Iસૂવા દ�…! Oણે એ એક ડ�ડ એ=ડ પર આવી 

ગયો હતો…! 

‘નો…!’ cિુનલભાઈ અસમજંસ થઈ હોય એમ એમ�ુ ંડો�ંુ ~ણૂાવતા હતા. 

‘Xલી…ઝ…!’ 
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‘હાઉ િવલ + ુfગવ માય મની?’ cિુનલભાઈએ પાસો ફ�bો, ‘તA ક�ટલા બના�યા?’ 

‘………………!’ �દ� ુમૌન રહ� ની�ુ ંજોઈ ગયો. 

‘+ ુક�ન )ટ�…!’ cિુનલભાઈ અટbા 

‘………………!’ �દ�નુા rવમા ંથોડો rવ આ�યો. 

‘િવથ વન ક�=ડશન…!’ 

‘આઇ એમ એqી…!!’ �દ�એુ શરત સાભં*યા િવના જ કહ� દ�~ુ.ં 

cિુનલભાઈ હસી પડ'ા, ‘ક�=ડશન ઇસ ક� + ુિવલ નેવર વકF  ઓન ડ�)ક…એ=ડ…!’ 

‘મને ક�લૂ છે…!’ 

‘એ=ડ…!’ હ�ુ શરત બાક� હતી. 

‘………………!’ �દ� ુL ૂઝંાયો, ‘ભાઈ…મને તમાર� દર�ક શરત મ�ૂંર છે!’ 

‘fલસન…! + ુિવલ ગેટ ઓ=લી ડોલર ફોર �મ…!વન બક પર વન �મ…!’ 

-ઓહ…! �દ� ુચમbો…! ફ�ત એક જ ડોલર…? ચાર ડોલરને બદલે એક જ…! ઓ Zd…ુ!! 

‘વૉટ jુ + ુ િથ=ક…?’ �યગંથી સહ�જ હસીને cિુનલભાઈ બોTયા, ‘ઇફ એqી..)ટ�…!નોટ 

એqી…ગેટ ધ હ�લ 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�લમા ંક�વી ર�તે કામ મળે એ Pુ ંજોઇશ…! આઇ િવલ સી +…ુ! �દ=યા...! + ુ�ોક ધ S)ટ…!’ 

દરવાO વસાય રzા હતા �દ� ુમાટ�. 

‘મને મ�ૂંર છે. તમાર� દર�ક શરત મને મ�ૂંર છે.’ cિુનલભાઈના જમણા હાથની હથેળ� પોતાના 

બ�ે હાથોમા ંલઈ થપથપાવતા �દ� ુસહ�જ હતાશ થઈને બોTયો, ‘થે=ક + ુભાઈ!! માર� તમારો િવyાસ 

ફર� rતવાનો છે. આ માટ� માર� ! કંઈ કર9ુ ંપડ� એ કરવા Pુ ંતૈયાર i!ં’ 

‘�રમેQબર + ુિવલ નેવર ચીટ મી…!’ 

‘આઇ િવલ…!! નોટ ઓ=લી +,ુ આઇ િવલ નોટ ચીટ એનીવન…!’ 

હતાશ થઈને, હાર�ને �દ� ુએના �મમા ંઆ�યો…! Oણે એના બધા જ અરમાનો�ુ ંઅવસાન થ+ુ ં

હ# ુ.ં cિુનલભાઈએ એની પાખં કાપી લીધી હતી. \યાર� એણે તો ઊડવા�ુ ંહ# ુ ંkચે kચે આકાશમા…ં! 

�દવસો પસાર થઈ રzા હતા. �દ�નુી દશા કોઠ�મા ંQહ] સતંાડ�ને રડતા બાળક !વી હતી. દ�શથી 

મા-બાપ પૈસા મગંાવતા હતા. બાurુ�ુ ંમોિતયા�ુ ંઓપર�શન કરવા�ુ ંહ# ુ.ં બા લmન માટ� દબાણ કરતી 

ક� એક વાર દ�શ આવીને પરણી O…હવે તAeીસનો તો થઈ ગયો…!! બનેવી જ7ભુાઈ ફોન પર પણ 

ભાmયે જ વાત કરતા…! બેન ગીતા bાર�ક વાતો કરતી…! સાવ એકલો થઈ ગયો હતો �દ�…ુ! એકલો 
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એકલો રડ� પડતો…! કાર લીધેલ એના હXતા પણ ન ભરાતા બે=કવાળા કાર લઈ ગયા...! એક એક 

ડોલરમા ં�મ સાફ કર�ને 7ુ ંવળશે? એણે બીr મોટ�લોમા ંફોન કર� જોયા. પણ \યાર� cિુનલભાઈ�ુ ંનામ 

પડ#ુ ંઅને Oણે વાત જ આગળ વધતી જ અટક� જતી! cિુનલભાઈ બધે ફર� વ*યા હતા…! અ=ય કોઈ 

નોકર� કર� શક� એવી એની હાલત રહ� નહોતી. એમા ં પણ એક બે ઈ=ટર�+ ુ આXયા. પણ કોઈ 

આવડતના અભાવે, અ�ભુવના અભાવે અને વધતી જતી બેકાર�ને કારણે કોઈ બી�ુ ંકોઈ કામ મળે એ 

શb લાગ#ુ ંનહો# ુ.ં દ�શ નાસી જવા�ુ ંમન થ#ુ ંહ# ુ…ં! સપનાઓના મહ�લ #ટૂ� ગયા હતા…! અ#Xૃત 

અfભલાષાઓની લાશ ખભે લઈને ફરતો હતો �દ�…ુ! 

�દવસો !મ તેમ પસાર થતા હતા. મોટ�લ પર અ=ય કમFચાર�ઓ સાથે પણ ધીર� ધીર� �દ�નુા 

સબંધં ઓછા થઈ રzા હતા. )પેિનશ મૅનેજર )કોટ પણ એની સાથે ખપuરુતી વાતો કરતો. એક મા�રયા 

હતી ! �દ�નુી થોડ� દરકાર કરતી. એ મોટ� ભાગે ડ�)ક પર જ કામ કરતી. eીસેક વરસની મા�રયા 

સાલસ )વભાવની હસLખુી +વુતી હતી. એ સમજતી હતી ક� �દ� ુકોઈ ભાર� L�ુક�લીમાથંી પસાર થઈ 

રzો હતો. �દ� ુપોતાની વાત કોઈને ક�વી ર�તે કર�? ક�વી ર�તે એ કહ� ક� એ કટક� કરતો હતો શો�ટ|યામાથંી 

અને cિુનલભાઈએ એને પકડ� પાડ'ો હતો…? છતા ં પેટ gટ� વાત �દ�એુ મા�રયાને કર�. મા�રયા 

પહ�લા ંતો હસી એના પર. Mયારબાદ, ધીર� ધીર� મા�રયાએ સહા�dુિૂત  બતાવવા માડં� હતી. એની સાથે 

એ હસીને વાતો કરતી. એના માટ� bાર�ક ખાવા�ુ ં પણ લઈ આવતી! તો bાર�ક થોડા પૈસા પણ 

આપતી. એ કહ�તી, ‘ડો=ટ વર�..ડ��…ુએવર�િથ1ગ િવલ બી ફાઇન…ધ ડ� િવલ ચેઇ=જ…!’ 

-પણ ફાઇન થશે એમ કહ�વાથી ફાઇન થઈ જ#ુ ં નથી…! સમય બદલાતો હોય છે…એનો 

)વભાવ છે, એ બદલાય...એની સાથે પ�રG)થિત બદલાતી નથી…! �દ�નેુ ફ�ત થોડ� શાિંત મળતી 

\યાર� એ મ�ંદર� જતો. એના િવ)તારમા ંન9ુ ંન9ુ ં)વાિમનારાયણ�ુ ંમ�ંદર થ+ુ ંહ# ુ.ં એમા ંશિન-રિવના 

રોજ સા!ં ZાથFના સભા થતી. ઘણા સMસગ�ઓ આવતા. Zવચનો થતા. ઉપદ�શો અપાતા..! ગમે તેમ 

કર�ને �દ� ુ એ સMસગં સNંયાઓમા ં ભાગ લેતો. Zdનેુ િવનવણી કરતોઃ હ� Zd.ુ..! હ� )વાિમનારાયણ 

ભગવાન…! માર� દશા cધુાર…! મારા તરફ પણ કંઈક નજર કર…! વળ� મ�ંદર� જવાનો મોટો ફાયદો 

એ થતો ક� Mયા ં સMસગં બાદ મહાZસાદ� મળતી. જમવા�ુ ં મળ#ુ…ં! બાક� તો રોજ મે�ડૉનાTડની ક� 

બગFર�ક1ગના ડોલર મે=+નુી સે=ડિવચના jચૂા જ માર�ને જ પેટuOૂ કરવી પડતી હતીને? 

�દ� ુ પોતા�ુ ં કામ કરતો રહ�તો. cિુનલભાઈએ શ�આતમા ં એને મળવા�ુ ં ટાળતા. પણ 

આડકતર� ર�તે એની Oણ રાખતા. �દ� ુ પણ માનતો હતો ક� એક �દવસ તો cિુનલભાઈ�ુ ં હ�+ુ ં

ઓગળશે. ફર� પહ�લા ં!વા �દવસો જ�રથી આવશે. \યાર� cિુનલભાઈ મોટ�લની િવfઝટ� આવતા Mયાર� 

�દ� ુએમની નજરમા ંઆવવાની કોિશશ કરતો. !થી cિુનલભાઈના િવચારો કંઈક બદલાય. અમે�રકામા ં
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ભયકંર મદં��ુ ંમો�ુ ંફર� વ*+ુ ંહ# ુ.ં બેકાર� વધી રહ� હતી. દર�ક ધધંા મદંા થઈ રzા હતા. એની અસર 

મોટ�લના ઉ�ોગ પર પણ િવપર�ત પડ� હતી. એ કારણે cિુનલભાઈ પણ fચ1તા#રુ રહ�તા. cિુનલભાઈએ 

‘ડ�ઈઝ ઈન’માથંી પણ માણસો ઘટાડવા માડં'ા હતા. એવામા ં �દ� ુપોતાની G)થિત ક�વી ર�તે cધુાર� 

શક�? જો �દ� ુકંઈ કહ�વા Oય તો એને પણ કાઢ� Lકૂ� એ ડર� એ વધાર�ને વધાર� L ૂઝંાતો હતો. માનિસક 

િવટંબણાઓને શાતા મળે એ માટ� એના મ�ંદરના xટા ફ�રા વધી રzા હતા. મદં�ના દોરમા ંમ�ંદરનો 

ધધંો ધમધોકાર ચાલે એ એક નર� વા)તિવકતા છે. 

આ! cિુનલભાઈ આ�યા હતા. શિન-રિવ એઓ આવતા. શિનવાર� એઓ રોકાતા. �દ�એુ 

ધીમેથી એમના �મના દરવા! ટકોરા માયાF. મોટ� ભાગે 7nુવાર સા!ં એ આવી જતા. 

‘ય….સ….! Pુ ઈસ…ધીસ…?’ `દરથી cિુનલભાઈનો અવાજ આ�યો, ‘ડોર ઇસ ઓપન… 

Xલીઝ કમ ઇન સાઈડ…!’ cિુનલભાઈ માટ� મોટ�લમા ં એમનો એટ��ડ �કચન વાળો )+ટૂ શિન-રિવ 

કાયમ ખાલી રાખવામા ંઆવતો. 

�દ� ુધીર�થી �મમા ં`દર દાખલ થયો, ‘જ…ય )વાિમનારાયણ…! ભા…ઈ…!’ 

‘જય )વાિમનારાયણ…! આવ �દ�…ુ!’ પલગં પર આરામ ફરમાવતા cિુનલભાઈ પલગં પર 

બેઠા ંથયા. 

‘ભાઈ….’ )વાિમનારાયણ ભગવાનના ફોટાવા�ં ગોળ વાળેલ ક�લે=ડર�ુ ં િપ1ડ�ુ ં ખોલી એણે 

cિુનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં ‘ભા…ઈ…! આ આપના માટ� લા�યો i.ં ખાસ આપના માટ�…!’ 

cિુનલભાઈએ ક�લે=ડર હાથમા ંલી~ુ.ં ફોટા પર એક નજર દોડાવી અને ભાવuવૂFક કપાળે ફોટો 

લગા�યો. 

‘ભાઈ…! આપણા િસટ�મા ંન9ુ ંમ�ંદર બની ર<ુ ંછે. લગભગ બધંાય ગ+ુ ંછે. આપને સમય હોય 

તો આવો કાલે…! સMસગં સભામા…ં!! ઘણા માણસો આવે છે…!’ 

‘હા…મA વા�ં+ુ ંછે. મારા પર પણ, આઈ મીન મોટ�લના સરનામે બે-eણ વાર ઈG=વટ�શન કાડF 

પણ આવેલ છે….!’ 

‘તમે કાલે તો અ�હ1 જ છોને? માર� ખાસ િવનિંત છે ક� તમે આવો કાલે…! દ�શથી ઘણા )વાિમ, 

UCુુઓ આવેલ છે. મ�ંદરમા ં )વાિમનારાયણ જયતંીએ Zાણ Zિત)થાની તૈયાર� ચાલે છે. આખા 

+એુસમાથંી, લડંનથી, અને દ�શથી ઘણા બધા )વાિમઓ, સા~ઓુ, UCુુ મહારાજો આવવાના છે!’ 

‘એ….મ…!!?’ cિુનલભાઈએ થોડો રસ બતા�યો. 

‘હા…! મહોMસવની તૈયાર�ઓ ચાલે છે…!’ 
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‘…તો….તો…!’ વેપાર� cિુનલભાઈ�ુ ંમગજ િવચારવા લાm+ુ,ં ‘એઓને ઘણી જmયાની જ�ર 

પડશે…! ઉતારા માટ�…!’ 

‘હા જ )તો…! અને આપણા ટાઉનમા ંએટલા ંબધા દ�શીઓ પણ bા ંછે ક� એઓના ઘર� )વાિમ-

સા~ઓુને ઉતારો આપી શકાય? ભાઈ…તમે આવો સMસગંમા ંતો સાCંુ…કૉ=ટ��ટ થાય…! અને…’ 

‘ક�ટલા વાગે સMસગં થાય છે? માCંુ )ક�ડ�અુલ જો fબઝી ન હોય તો આઈ િવલ Sાય…!’ 

બીO �દવસે cિુનલભાઈએ સMસગંમા ં ભાગ લીધો. આ�ુબા�ુના અ=ય ટાઉનમાથંી ઘણા 

Uજુરાતીઓ પણ આવતા હતા. )વાિમઓના Zવચનમા ં ભG�તની શG�ત, ભારતીય સ)ં�ૃિતની મૉડFન 

lજ1દગીમા ં અગMયના અને મ�ંદર બનાવવા `ગેના Lળૂdતૂ િવચારોની િવગતવાર છણાવટ 

cિુનલભાઈએ Oણી. �દ� ુતો મ�ંદરમા ંઘણા સમયથી આવતો હતો એટલે એ તો મોટ� ભાગે દર�ક UCુુ 

)વાિમઓને, સા~ઓુને નામથી ઓળખતો હતો. એણે એ દર�ક સાથે cિુનલભાઈની ઓળખાણ કરાવી. 

LHુય ગાદ�પિત )વાિમ સેવાશરણદાસ સાથે `ગત બધં ઓરડામા ં cિુનલભાઈ મ*યા. cિુનલભાઈ 

પોતાના ધધંાની L ૂઝંવણ વણFવે એ પહ�લા ંજ એમણે )વાિમrએ Oણી લઈ એમને ધીરજ આપતા ક<ુ,ં 

‘ િનશા પછ� Zભાત આવે છે…`ધકારના વેશમા ંZકાશ આવે છે. આજ કાલ દ�શ પરદ�શમા ંસ)ં�ૃિત�ુ ં

ધોવાણ થઈ ર<ુ ંછે. સ)ંકારોની હોળ� સળગે છે એમા ં! કંચન હશે એ ટક� જશે, કથીર હશે એ ભ)મ થશે. 

કંચન બનો…! સMસગં કરો. સા~ઓુ, )વાિમઓ પારસમfણ !વા હોય છે. એના સપંકFમા ંઆવે એ કથીર 

હોય તો ય કંચન બને…! )વાિમનારાયણ સZંદાયમા ંકરોડો +વુાનો સMસગંીઓ દ�શ �ુિનયામા ંજોડાઈને 

પોતાના rવન�ુ ંઊNવFગમન કર� રzા છે. દર�ક ધમFના લોકો એનો લાભ લઈ રzા છે.મનની શાિંત 

ZાથFનાથી જ આવે. સMસગંથી આMમ�ાન મળે. સાચી માનિસક શાિંત મળે.’ 

cિુનલભાઈ માટ� આ એક નવો જ અ�ભુવ હતો. આજ cધુી ધધંાને કારણે એઓને સમય મળતો 

નહતો. એકલપડં� પાચં પાચં મોટ�લ સભંાળવામા,ં એક મોટ�લ પરથી બીr મોટ�લ પર, એક શહ�રથી 

બી! શહ�ર…જવામા ંજ lજ1દગી uરુ� થઈ રહ� હતી. એમની પMની મ~ ુઘણી વાર કહ�તી ક� કંઈ ધરમ 

કરમ કરો. પણ સમય કોને હતો એ માટ�? વળ� આજકાલ �રસેસનને કારણે, મદં�ને કારણે મોટા ભાગે 

એમની દર�ક મોટ�લ અડધા કરતા વધાર� ખાલી રહ�તી એટલે ગાઠંના ગોપીચદંન કરવા પડતા હતા. Lડૂ� 

#ટૂ� રહ� હતી.રાeે kઘ ઊડ� જતી. એવામા ંધરમ કરવા Oય ક� ધધંો કરવા Oય? મ~ ુતો કહ�તી ક� 

મોટ�લમા ંઘણા કાળા-ધોળા ંકરમો થાય તો એ�ુ ંય પાપ લાગે…! પણ ધધંો એ ધધંો…! એમા ંથોjુકં તો 

કા�ં-ધો�ં કર9ુ ં પણ પડ�. એ પોતે bા ં Oણી જોઈને એ9ુ ં કરતા હતા? )વાિમ સેવાશરણદાસ સાથે 

`ગત વાત કરવાથી, એમની શાતં વાણીથી એમને થોડ� શાતા વળ�. )વાિમની વાત સાચી હતી. 

ધરમને શરણે જવા િસવાય કોઈ આરો નહતો. ધમFL ્શર� ્ગ�છાિમ…!! 
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એ રાeે cિુનલભાઈને િનરાતેં kઘ આવી. પછ� તો \યાર� \યાર� cિુનલભાઈ આવતા Mયાર� 

સMસગં સભામા ં જતા. મહાZસાદ� લેતા. ધીર� ધીર� એઓ ધરમના રંગે રંગાઈ રzા હતા. મ�ંદર�ુ ં

કામકાજ ચાલી ર<ુ ંહ# ુ.ં ચૈe cદુ નોમ, રામ નવમી અને )વાિમનારાયણ જયંતીના 7ભુ �દને મ�ંદરમા ં

Zાણ Zિત�ઠા કરવા�ુ ં7ભુ LPુતૂF નીક*+ુ ંહ# ુ.ં 

‘ભાઈ…!’ �દ� ુ �મ બનાવીને બહાર નીક*યો Mયાર� જ cિુનલભાઈ મોટ�લમા ં xટો મારવા 

નીક*યા હતા. ક�ટલાકં �મોમા ંકાપ�ટ બદલવાની કામગીર� uરુ� થઈ ગઈ હતી એ જોવા માટ� એઓ અને 

મૅનેજર સાથે ચે�ક1ગ માટ� ગયા હતા, ‘જય )વાિમનારાયણ…!ભાઈ…!’ �દ�એુ રYબરના હાથ મોOં 

કાઢ� બ�ે હાથ જોડ� ક<ુ,ં ‘જય )વાિમનારાયણ….!’ 

cિુનલભાઈએ �દ�નુા ખભા પર હાથ Lકૂ� ક<ુ,ં ‘જય )વાિમનારાયણ �દ�…ુ! ક�મ�ુ ં ચાલે 

છે…?’ પછ� એમણે મૅનેજર )કોટ તરફ ફર� સહ�જ હસીને uછૂvુ,ં ‘હાઉ હ� jુઇન…?’ 

‘�હ ઇસ jુ�ગ Uડુ…!’ હસીને )કોટ બોTયો, ‘નો કQXલેઈન…રાઈટ નાઉ…! �હ ઇસ jુ�ગ ઓ=લી 

હાઉસ કિપ1ગ…!’ 

‘ગીવ હ�મ fલટલ ર�ઇઝ…!’ cિુનલભાઈ સહ�જ પીગ*યા, ‘7ુ ંકહ� છે �દ�?ુ’ 

‘……………………!’ �દ� ુ મૌન. સહ�જ હસરતભર� નજર� એ cિુનલભાઈ તરફ િનહાળવા 

લાmયો. 

‘fગવ હ�મ �વાટર મોર {ોમ નેક)ટ વીક…!’ �દ� ુ તરફ જોઈ cિુનલભાઈ બોTયા, ‘જો �દ�,ુ 

િસ�+એુશન ઇસ બેડ…! + ુનો…! આ! ક�ટલા �મ બના�યા?’ 

‘થે=ક + ુ ભાઈ…!’ Qલાન હસીને �દ� ુ બોTયો, ‘તમે મને ફાયર ન કયt એ જ મારા માટ� તો 

ઉપકાર છે.’ સહ�જ અચકાઈને �દ�એુ ક<ુ,ં ‘આઈ નો િસ�+એુશન ઇસ બેડ…!’ 

‘)કોટ…! મૅનેજર તરફ િનહાળ� cિુનલભાઈએ ક<ુ,ં ‘+ ુક�ન ગો. �ફિનશ યોર વકF…’ 

‘સી + ુલેટર…’ કહ�ને )કોટ એની ઑ�ફસ તરફ ગયો. 

લૉબીમા ંકાટF  ધક�લતા �દ� ુસાથે cિુનલભાઈ ધીમે ધીમે ચાલવા લાmયા, ‘ભાઈ, UCુુr આપને 

યાદ કરતા હતા. એમણે આપના માટ� કંઠ� અને દાદા )વાિમનો ફોટો આપેલ છે. તમે કહો Mયાર� આપને 

આપી જઈશ…! બPુ તMવ�ાની uCુુષ છે એઓ. મારા મનના બધા પાપો એમણે જ ધોયા, સાફ કયાF. 

મારા મનમા ંઆપના ZMયે પણ હવે કોઈ રાગ-�ષે રzો નથી. હા, શ�આતમા ંમને થોjુ ંલાગી આ�+ુ ંહ# ુ.ં 

પણ દોષ મારો હતો. U=ુહો મારો હતો. UCુુ)વામીrએ મારા મનને )વ�છ ક+ુE. બPુ ચમMકાર� �યG�તMવ 

છે UCુુr�ુ…ં! િeકાળ �ાની છે. એક વાર એમની પધરામણી કરવી જોઈએ આપણી મોટ�લ પર…! 

એમના ચરણકમળ પડશે તો ધધંો પણ…’ 
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‘એઓ પધારશે…?!!…અ�હ1…? આપણી મોટ�લ પર….?!’ cિુનલભાઈએ ઉMcકુતાથી uછૂvુ.ં 

‘ક�મ ન�હ?!’ કાટF  પર ચીપકાવેલ fલ)ટ પર નજર કર� �દ�એુ ક<ુ,ં ‘ભાઈ, માર� હ�ુ બીO eણ 

�મો બનાવવાના છે. જો આપને સા!ં સમય હોય તો Pુ ંUCુુrએ આપેલ ભેટ આપને આપી જઈશ. તમે 

bાકં જવાનો હો તો…!’ 

‘ના….!’ cિુનલભાઈએ વ�ચે બોલી પડ'ા, ‘માર� એકાઉ=ટ મૅટર ચેક કરવાની છે. બટ + ુક�ન સી 

મી એટ.. ફાઇવ…! પાચં વાગે મળ…!’ 

‘ઓ…ક�…!ભાઈ…! જય )વાિમનારાયણ….’ �દ�એુ રYબરના હાથ મોOં ચઢાવતા ક<ુ,ં ‘Pુ ં

આવીશ પાચં વાગે…! ને ભાઈ થે=ક + ુફોર ર�ઈઝ…!’ સોમવારથી �દ�નેુ હવે એક �મ દ�ઠ સવા ડોલર 

મળવાનો હતો…! cિુનલભાઈ ઓગળ� રzા હતાઃ જય )વાિમનારાયણ…!! 

આખો �દવસ �મો બનાવી-સOવી, થાક ઉતારવા શાવર લઈ, સહ�જ તાO-માO થઈ સા!ં પાચં 

વાગે ભગવા રંગની એક નાનકડ� કોથળ�મા ંદાદા )વાિમનો લેિમનેટ�ડ ફોટો, કંઠ� અને cખુડ�નો Zસાદ 

લઈ �દ�એુ cિુનલભાઈના �મના બધં દરવાO પર ટકોરા માયાF. 

‘આ..આ…વ �દ�!ુ’ Oણે cિુનલભાઈ �દ�નુી જ રાહ જોતા હતા. 

‘જય )વાિમનારાયણ…!’ �દ�એુ ન�તાથી હાથ જોડ'ા, ‘ભાઈ…! આ આપના માટ� UCુુrએ 

Zસાદ અને ભેટ મોકલાવી છે.’ �દ�એુ કોથળ� ખોલી એમાથંી દાદા )વાિમનો ફોટો કાઢ� ભાવuવૂFક એણે 

xખે લગાડ'ો, ‘બPુ જ +ગુ��ટા છે દાદા )વાિમ તો…!’ એણે ફોટો અને કંઠ� cિુનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં 

‘ભાઈ આ તમે પહ�રજો. UCુુએ ખાસ આપના માટ� બPુ ભાવથી આપી છે… એ આપની ર ા કરશે…! 

જ�રથી કરશે…! મારો તો અ�ભુવ છે…!... ને આ Zસાદ� છે!!’ cખુડ�ની નાની નાની લાjુડ�માથંી એક 

નાનકડો લાjુ એણે cિુનલભાઈને આXયો, ‘ભાઈ લો…Zસાદ�…!’ એની xખો સહ�જ ભીની થઈ, ‘એક 

વાત કPુ…ં? તમે માનશો ન�હ ભાઈ!! પણ આ એક લાjુથી મA bાર�ક આખો �દવસ UOુયt છે…! એટલી 

દ�વી શG�ત હોય છે Zdનુા Zસાદમા…ં!’ 

‘જય )વાિમનારાયણ…!’ cિુનલભાઈએ Zસાદ ભાવuવૂFક Qહ]મા ંLકૂ� એમણે એમનો જમણા 

હાથનો પજંો આ)થાથી પોતાના મ)તક પર ફ�ર�યો, ‘�દ�…ુ#ુ ંપધરામણી�ુ ંકં…ઈ કહ�તો હતોને…!’ 

‘ક�ટલા વાmયા…?!’ �દ�એુ �દવાલ પર લટકાવેલ ઘ�ડયાળ તરફ નજર કર� ક<ુ,ં ‘UCુુrની 

સાય ંસNંયા uરુ� થઈ ગઈ હશે! ભાઈ, જો આપને વાધંો ન હોય તો એક ફોન કર� જો¡?’ 

‘ના…ના…મને શો વાધંો…!’ cિુનલભાઈએ એમનો મોબાઇલ ફોન �દ�નેુ આXયો, ‘લે, �ર1ગ 

કર…!’ 
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�દ�એુ ફોન લઈ �ર1ગ કર�. થોડ� વાર પછ� સામેથી ફોન કોઈએ ઉપાડ'ો, ‘જય 

)વાિમનારાયણ…!’ 

‘જય )વાિમનારાયણ…મહારાજ…!’ ફોનના માઉથપીસ પર હાથ રાખી એણે ધીમેથી     

cિુનલભાઈને ક<ુ,ં ‘UCુુrના LHુય િશ�ય )વામી િનMયાનદંr છે. પછ� ફોનમા ંએ બોTયો, ‘UCુુr સાથે 

જરા વાત કરવી હતી. Pુ ં�દ�.ુ હા…!’ 

‘………………….’ 

‘હા…એ બાબતમા ંજ…! હા, મારા બો…સ…આઈ િમન cિુનલભાઈ અ�હ1 જ છે. એમના સેલ 

પરથી જ ફોન કયt છે. UCુુrને bાર� ફાવશે? એમની ઇ�છા છે. cિુનલભાઈ કાલે અ�હ1 જ છે. સાજં 

cધુી…!’ 

‘………………….!’ 

ધીમેથી �દ�એુ cિુનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ UCુુrને uછુાવે છે…આપને કાલે ફાવશેને ભા…ઈ…? પછ� 

તો UCુુrને bાર� સમય મળે એ કંઈ કહ�વાય ન�હ…!’ 

cિુનલભાઈએ ધીમેથી હકારમા ંએમની ડોક હલાવી. 

‘હા…! કાલે? સવાર�…દશ વાગે…?!’ �દ�એુ Z[ાથF નજર� cિુનલભાઈ તરફ િનહા*+ુ.ં 

cિુનલભાઈ હકારમા ંફર� એમની ડોક ~ણુાવી. 

‘સવાર�ુ ંLPુતૂF 7ભુ છે. ઓક�…!’ 

‘………………….!’ ધીમેથી �દ�એુ cિુનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ભાઈ આપનાથી એમને લેવા તો 

જવાશેને? UCુુr પાસે કંઈ ગાડ� ન હોય…! એ9ુ ંહોય તો Pુ ં_ાઈવ કર� એમને લઈ આવીશ…! આવો 

મોકો  તો ભાmયશાળ�ને જ મળે. આમ તો UCુુr કોઈની ઘર� ક� મોટ�લ પર જતા નથી. પણ ન Oણે ક�મ 

આપના પર એમને અપાર લાગણી છે. એઓ આવશે તો Pુ ંપણ મારા �મમા ંએમના પાવન પગલા ંપડ� 

એવી ZાથFના કર�શ!!’ cિુનલભાઈ કંઈ કહ� એ પહ�લા ંજ �દ�એુ ફોનમા ંકહ� દ�~ુ,ં ‘હા..! Pુ ંઅથવા તો 

cિુનલભાઈ પોતે સવાર� દશ વાગે મ�ંદર� UCુુrને લેવા આવી7ુ ંએમની મિસB�ડઝમા…ં!’ 

‘………………….!’ 

‘ઓ..ક�…! પોણા દશે મ�ંદર� પહ]ચી જઈ7ુ…ં! હા…હા…! મને Oણ છે UCુુrનો સમય બPુ 

ક�મતી છે. જય )વાિમનારાયણ…!’ કહ�ને hલીપ ફોન બધં કર� એણે cિુનલભાઈને આપતા ક<ુ,ં ‘Pુ ંતો 

માની જ નથી શકતો ક� UCુુr આટલી આસાનીથી રાr થઈ જશે…!’ �દ�એુ સાoયF ક<ુ,ં ‘ભાઈ, આપ 

પહ]ચી જજો ટાઈમસર…! આવો લહાવો ભાmયશાળ�ને જ મળે. Pુ ંપણ વહ�લા ં�મો બનાવવા�ુ ંશ� કર� 

દઈશ એટલે દશ વાmયા પહ�લા ંતો {� થઈ જઈશ. બાક� હોય એ પછ�થી બનાવીશ…!’ 
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શિનવાર� સવાર� દશ વાગે cિુનલભાઈની િસTવર મિસB�ડઝ ધીમેથી ડ�ઇઝ ઈન મોટ�લના 

અધFગોળાકાર પોચFમા ંઊભી રહ�. cિુનલભાઈ _ાઈવરની સીટ પરથી ઝડપથી ઊતયાF અને પેસે=જર 

બા�ુનો દરવાજો ખોTયો ન�તાuવૂFક ખોTયો. �દ� ુપણ UCુુrની રાહ જ જોતો હતો. એ પણ મોટ�લમાથંી 

દોડ�ને આ�યો. UCુુr સાથે એમના બે િશ�ય સા~ઓુ પણ આવેલ હતા. UCુુr હળવેકથી ગાડ�માથંી 

બહાર નીક*યા. 

�દ�એુ દોડ�ને UCુુrના ચરણ)પશF કયાF, ‘જય…)વાિમનારાયણ… અમારા 

અહોભાmય…આપના ચરણો અમારા xગણે પડ'ા…!’ 

‘અર�…�દ�…ુ! ક�મ છે…?’ UCુુrએ �દ�નુા માથા પર હાથ ફ�રવતા ક<ુ,ં ‘ cખુી રહ�…અને 

સવF�ુ ંકTયાણ કર…! જય )વાિમનારાયણ….!’ આ�ુબા�ુ નજર કર� એમણે cિુનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ સરસ 

જગા છે…! મોકાની…!’ 

‘હા…! હાઈવે એઈટ� વેઇ)ટ પર ઍ£�ઝટ ¤વે=ટ� લેતા ં પહ�લા ં આપણી જ મોટ�લ આવે…’ 

cિુનલભાઈએ સહ�જ ગવFથી ક<ુ,ં ‘આવો…! પધારો….!!’ LHુય Zવેશ�ાર તરફ એમણે UCુુrને દોયાF. 

UCુુr સહ�જ અટbા. એમના િશ�યો તરફ એક નજર કર�. િશ�યો  અને �દ� ુપણ કંઈ Uસુuસુ 

કર� રzા હતા. Zવેશ�ારની સામે જ મોટ�લની વ#ુFળાકાર �રસેXશન ડ�)ક હતી. 

‘ભાઈ…’ �દ�એુ cિુનલભાઈની નજદ�ક જઈ ક<ુ,ં ‘મા�રયા ડ�)ક પર છે…!’ ડ�)ક �લાકF  મા�રયા 

એની જmયાએ રlજ)ટરમા ં કંઈક ન]ધી રહ� હતી, ‘UCુુr અને )વામી, સા~ઓુને ¥ીના પડછાયો પણ 

વ¦ હોય છે…એઓ એનાથી �ુર રહ�…! એઓ �§ચયF પાડ�…! અખડં �§ચાર� હોય છે…!!’ 

‘ઓહ…એમ વાત છે…!’ કહ� cિુનલભાઈ ઝડપથી મોટ�લમા ંગયા. મા�રયા સાથે કંઈક વાતો 

કર�. એક ફોન કયt. પાચેંક િમિનટ બાદ મા�રયા મોટ�લમા ં`દરના �મમા ંગઈ ને મૅનેજર )કોટ ડ�)ક પર 

આવીને ગોઠવાયો. એને થોડ� સલાહ-cચુનો આપી  cિુનલભાઈ બહાર આ�યા, 

‘પ…ધા..રો…UCુુr…આવો…`દર…!' 

‘જય )વાિમનારાયણ…’ UCુુrએ એમની ભગવી ચાદર શર�ર� બરાબર વ�ટાળ�, ‘િવશાળ છે 

આપની મોટ�લ તો આપના િવશાળ �દલની માફક જ…! ક�ટલા �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�=શન�ુ ં Xલાિન1ગ હ# ુ.ં બીO િસ�સ�ટ માટ� પણ આપ તો Oણો છો ને 

આજકાલ ઈકોનોમી ડાઉન છે એટલે…!’ 

લૉબીમા ં UCુુr અને cિુનલભાઈ ઝડપથી આગળ ચાલતા હતા. એમની પાછળ પાછળ બે 

િશ�યો અને �દ� ુએમને અ�સુરતા હતા. 
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‘ક�ટલા �દવસ ડાઉન રહ�શે?! આ ઓબામા આ�યા છે.’ UCુુrએ હસીને ક<ુ,ં ‘ એમણે ઘણા 

પગલાઓં લેવા માડં'ા છે. હ� િવલ �)ટQ+લેુટ ધ ઈકોનોમી.  અમે�રકા પર આખી �ુિનયાની નજર હોય 

છે. સારા �દવસો જ�રથી આવશે. આશાવાદ� બનો…! આશા અમર છે…! આશા અLતૃ છે…!’ 

‘સાચી વાત…!’ cિુનલભાઈએ એમના �મના ડોરના પેડ પર ઈલે�Sોિનક કાડF અડકાડ'ો ને 

દરવાજો ખોલી ક<ુ,ં ‘આમ તો uરુ� મોટ�લને આપના પગલાઓંથી પાવન કરવી હતી માર� પણ…’ 

સહ�જ અચકાઈને એઓ બોTયા, ‘ગે)ટ…ક)ટમર હોય એમા ં9મુન હોય…અને…’ 

‘ડો=ટ વર�…! આઈ ક�ન અ=ડર)ટ�=ડ…’ UCુુrએ મરક�ને ક<ુ,ં ‘Pુ ંતો ના જ પાડતો હતો પણ 

�દ�એુ ક�’દ��ુ ં ન¨� કર�લ. બPુ સેવાભાવી છોકરો છે. આપના બPુ વખાણ કરતો હતો!!’ UCુુrએ 

�દવાલ પર લટકાવેલ દાદા )વાિમના ફોટાને બે હાથ જોડ� નમ)કાર કયાF, ‘લો…! આપને મારા 

આશીવાFદની શી જ�ર છે? ^દુ દાદા )વાિમ હાજરા હ�ૂર છે...! +ગુuCુુષ….! �દ�ય �ૃ�ટા…!’ UCુુrએ 

સોફા પર )થાન લી~ુ.ં 

િશ�યો સાથે �દ� ુ પણ હળવેકથી `દર આ�યો. એણે જમીન પર cઈૂને UCુુrને  સા�ટાગં 

દંડવ# ્નમ)કાર કયાF…! UCુુrએ સોફા પરથી ઊભા થઈને એને છાતી સરસો લગાડ'ો, ‘અર�…�દ� ુ

તાCંુ )થાન તો અ�હ1 છે…!’ એમણે એમની છાતી પર ©દયની જmયાએ xગળ� લગાડ� ક<ુ ં , ‘મારા 

�દલમા…ં! ભલે તA દ� ા નથી લીધી…પણ તાર� ભG�ત…ભાવના… દા)યાસG�ત બેજોડ છે…ઉWમ 

છે… વMસ, તાCંુ કTયાણ થશે…#ુ ંસૌ�ુ ંકTયાણ કર…!’ 

‘આપની આ�ા સર xખો પર…!’ �દ�નુી xખ ભાવથી ભીની થઈ ગઈ. એ ગદગ�દત થઈ 

ગયો, ‘આપે તો મને jબૂતો બચા�યો છે…! આપ તો મારા માગFદશFક…તારણહાર છો…! ઉªારક છો…’ 

�મની કાપ�ટ પર UCુુrની સાવ નજદ�ક બેસી �દ� ુબે હાથો વડ� ધીમે ધીમે UCુુrના પગો દબાવવા 

લાmયો. 

પછ� તો Oત Oતની વાતો થઈ.. cિુનલભાઈના �ુpંુબ િવશે, Lળૂ વતન, દ�શZેમ, 

Zગિત…સતંાનો…સMસગં…સ)ંકાર...ધરમ…કરમ…મ�ંદર…િશ ાપeી…વચનાLતૃ…ભણતર…સે

વા.. UCુુrએ થોડો ફળાહાર કયt. 

‘આ મારા તરફથી આ «લ ન�હ તો «લની પાખંડ�.’ cિુનલભાઈએ એક બધં ઍ=વેલપ UCુુrને 

આપતા ક<ુ,ં ‘હાલે તો વન થાઊઝ=ડ વન ડોલર છે…! આપ તો Oણો જ છો ઈકોનોમીક ક�=ડશન…!’ 

cિુનલભાઈએ UCુુrના ચરણ)પશF કરતા ંક<ુ.ં 

‘અ….ર�…! cિુનલભાઈ…!’ UCુુrએ ઍ=વેલપ એમના િશ�યોને આપતા ક<ુ,ં ‘ભા…ઈ, આપે 

તો અમારા માટ� કંઈ કહ�વા�ુ ંબાક� જ ન રાH+ુ.ં ધ=ય છે આપને. આપના !વા સMસગંીઓને કારણે જ 
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આપણો ધમF પાગંર� રzો છે. આપના !વાને કારણે લાગે છે ક� હ�ુ ય કfળ+ગુ નથી આ�યો. 

)વાિમનારાયણ ભગવાન અવ�ય આપ�ુ ં કTયાણ કરશે. ¬ેય)થ ભવઃ!’ UCુુrએ બ�ે હાથો 

cિુનલભાઈના માથા પર થોડો સમય Lકૂ� રાHયા. cિુનલભાઈએ એક અrબ પરમ શાિંતનો અ�ભુવ 

થયો. 

‘UCુુr…!’ સાથે આવેલ એક િશ�યે ક<ુ,ં ‘આપણે હવે નીકળ9ુ ં જોઈએ…!આ! મ�ંદર માટ� 

કાઉ=ટ�ના માણસો આવવાના છે. સેhટ� માટ�. ફાયર માશFલ..!એઓ આવે એ પહ�લા ંઆપણે પહ]ચ9ુ ં

પડશે.’ 

‘ઠ�ક યાદ અપા�+ુ ં )વાિમ સMયિZયવદન!’ cિુનલભાઈ તરફ િનહાળ� UCુુrએ ક<ુ,ં ‘અમે 

નીકળ�7ુ.ં આપ આવો જ સમભાવ રાખશો…! અ�હ1 િવશાળ વીસ એકરમા ં ભ�ય પચં િશખર� મ�ંદર 

સ¦વા�ુ ંદાદા )વાિમ�ુ ં)વXન છે! અને આપ તો Oણો જ છો ક� એઓ \યાર� પણ લે એ uણૂF કર� જ છે…! 

અમે નીકળ�7ુ!ં’ એમને cચુક નજર� એમના િશ�યો અને પછ� �દ� ુતરફ જો+ુ.ં �દ� ુ#રંુત સમr ગયો. 

એણે cિુનલભાઈને ક<ુ,ં ‘ભાઈ…! ડ�)ક પર…મા…�ર…યા…!’ 

‘હા…!’ cિુનલભાઈ ઝડપથી �મની બહાર નીક*યા. પાચેંક િમિનટ બાદ આ�યા, ‘ આવો 

UCુુr…ર)તો £�લયર છે. કંઈ dલૂ થઈ હોય તો  મા કરશો મહારાજ…! આપના આશીવાFદ અમારા 

પર વરસતા રહ� એવી ZાથFના છે.’ 

‘આશીવાFદ તો ઉપર બેઠા હOર હાથવાળાના લેવાના…!’ આકાશ તરફ xગળ� ઊચી કર� 

UCુુr ઊભા થયા, ‘એની �ૃપા િવના પાદંjુ ંપણ ન હલે…!આપણે તો…અમે તો િનિમWમાe…! એમની 

સેવા..કરો..! જય )વાિમનારાયણ...!’ 

�દ� ુફર� પગે લાmયો, ‘મહારાજ આપને મારા �મે લઈ જવા હતા પણ હવે સમય થઈ ગયો છે. 

એટલે બીr વાર..!’ 

‘અવ�ય…!�દ�…ુ!’ UCુુrએ �દ�નેુ ક<ુ,ં ‘કામ બરાબર કર!…! #ુ ં તો ભાmયશાળ� છે ક� 

cિુનલભાઈ !વા પરોપકાર� દાતાર તારા શેઠ છે.’ 

‘r UCુુr…! એઓ અ�દાતા છે તો આપ મ�દાતા છો…! `તઃકરણના અિધ�ઠાતા છો.’ 

આશીવFચન વરસાવી UCુુr અને િશ�યો ગયા. �દ� ુએના કામે લાmયો. એ �દવસ તો ઝડપથી 

પસાર થઈ ગયો. બીO �દવસે રિવવાર હતો. લો=ગ િવક એ=ડની રOઓને કારણે મોટ�લમા ંગરદ� હતી. 

મા�રયા આ! આવી ન હતી. મૅનેજર )કોટ� મા�રયાના ઘર�, એના સેલ ફોન પર ઘણી વાર �ર1ગ કર�. પણ 

કોઈ જવાબ ન મળતા સીધો મેઈલબો  જ મળતો હતો. એણે બધી જmયાએ મૅસેજ Lbૂો. મા�રયા 
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લગભગ સાતેક વરસથી ડ�)ક �લાકF  તર�ક� મોટ�લમા ંકામ કરતી હતી. બPુ જ િનયિમત રહ�તી. કામગર� 

અને સૌની િવyાc ુહતી. 

‘બૉસ…!’ )કોટ� ઇ=ટરકોમ પર cિુનલભાઈને �મ પર ફોન કયt, ‘મા�રયા ઈસ નોટ ઈન…! 

આઈ નીડ હ�Tપ…!’ 

‘�હોટ હ�પ=ડ pુ હર…? આઈ એમ કિમ1ગ…!’ ઝડપથી તૈયાર થઈ cિુનલભાઈ મૅનેજર )કોટને 

મ*યા. �રસેXશન પર ચાર પાચં qાહકો લાઈનમા ંઊભા હતા. એમના બાળકો દોડધામ કરતા હતા એ 

qાહકોની સાથે )કોટ જ�ર� કાયFવાહ�મા ંપરોવાયો હતો. 

‘�હોટ હ�પ=ડ pુ મા�રયા…?!!’ ડ�)ક પાછળ જઈ cિુનલભાઈએ )કોટને મદદ કરવા માડં�, ‘ડ�ડ + ુ

કોલ હર…??!’ 

‘�મ નબંર થટ ફોર…!’ )કોટ� qાહકને ઈલે�Sોિનક કાડF ક� આપતા ક<ુ,ં ‘યસ કો=ટ�ને=ટલ 

�ેકફા)ટ ઈસ સવFj્ ઈન લૉબી. હ�વ એ નાઇસ ડ�…’ Mયારબાદ એણે cિુનલભાઈ તરફ ફર�ને ક<ુ,ં ‘આઈ 

કોTડ હર…મેની ટાઇQસ…! નો આ=સર…! આઈ નીડ હ�Tપ…! ઈટ ��ુસ લાઈક િવ િવલ બી બીfઝ 

pુડ�…!’ 

cિુનલભાઈએ પોતાના સેલ ફોન પરથી પણ મા�રયાને મૅસેજ Lbૂો. એક તો મદં�ને કારણે 

એમણે દર�ક મોટ�લમા ંમાણસો ઓછા કર� દ�ધા હતા. જ�ર હોય એના કરતા અડધા જ માણસો કામ પર 

આવે એમા ંઆ મા�રયાએ �દવસ ખાડંો કયt. આખો �દવસ એઓએ ડ�)ક પર કામ ક+ુE. િવચાર�ને એમણે 

�દ�નેુ ડ�)ક પર કામે લગાડ'ો. અ=ય મોટ�લ પર રાeે જઈ આવી �દવસે ‘ડ�ઈઝ ઈન’ પર એમણે ^દુ 

ડ�)ક સભંાળવી પડતી. પાચં �દવસ પસાર થઈ ગયા. મા�રયાના કોઈ સગડ નહોતા. આ! તો એમણે 

પોલીસને ઈ=ફોમF કરવા�ુ ંજ િવચા+ુE હ# ુ.ં ટપાલી મેઈલ આપી ગયો )કોટ એનો થોકડ� લઈ આ�યો 

અને બે રlજ)ટડF  પeો cિુનલભાઈના નામે હતા એ એણે cિુનલભાઈને આXયા, ‘બૉસ, ઈટ ઇસ ફોર +!ુ!’ 

cિુનલભાઈએ એ એ=વલપ ખોTયા અને  હ¨ા બ¨ા જ રહ� ગયા cિુનલભાઈ! એમને લાm+ુ ંક� 

એમને ચ¨ર આવી રzા છે. એમના �દલની ધડકનો વધી ગઈ…! �દલના ધબકારા કાનમા ંસભંળાવા 

લાmયા…ધક…ધક…ધક…!એરક�=ડશન વાતાવરણમા ંપણ  એમને પરસેવો વળ� ગયો. 

એમની હાલત જોઈ )કોટને fચ1તા થઈ આવી, ‘બોસ…આર + ુઓક�…?!!’ 

‘આઈ એમ ફાઇન…!’ cિુનલભાઈ એ બ�ે પeો લઈ હાફંતા હાફંતા ઝડપથી ઊભા થઈ એમના 

`ગત �મમા ંજતા રzા. હ�ુ ય એ માની શકતા નહોતા. એ બ�ે પeો નો�ટસ હતી. એક લોયરની…! 

મા�રયાના લોયરની…! મા�રયાએ સે�સ બેઈ®j્ �ડસ�nિમનેશનનો ક�સ ઠપકાયt હતો પાચં િમfલયન 

ડોલરનો એમના પર…! Oતીય Zે�રત ભેદભાવાMમક વલણ બદલ એમને કોટFમા ં ઘસડ'ા હતા…! 
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બીr નો�ટસ હતી +નુાઈટ�ડ )ટ�ટ ઈ�વલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના ઇ=સપે�ટર જનરલની કાયદાભગં 

બદલ…! ઓ..હ…! એમને લાm+ુ ંક� એમ�ુ ં©દય ધબકવા�ુ ંબધં થઈ જશે. એમણે છાતી પર જોરથી 

હાથ ભ�સી દ�ધો…! 

-આ મા�રયાએ તો ભેખડ� ભેરવી દ�ધો…! એઓ ઝડપથી િવચારવા લાmયાઃ UCુુr આ�યા Mયાર� 

એમણે મા�રયાને ડ�)ક પરથી `દરના ભાગમા ંજવા�ુ ંકહ�લ Mયાર� મા�રયાએ સહ�જ િવરોધ કર�લ, ‘વાય 

7Tુડ આઇ ગો ઈન સાઈડ…? આઈ એમ ફાઇન �હયર…!’ 

Mયાર� cિુનલભાઈએ )વભાવસહજ U)ુસાથી કહ� દ�ધેલ, ‘જ)ટ ગો ઈન સાઈડ…!’ 

Mયાર� મા�રયાની xખમાનંો આnોશ એઓ પારખી ન શક�લ! 

-હવે? એમને પોતાની Oત પર U)ુસો આ�યો…! હવે 7ુ?ં 

-પાચં િમfલયન ડોલર…! 

-આ તો ધરમ કરતા ધાડ પડ�..! U)ુસાથી એમણે એમના ડોક� લટકતી કંઠ� બળuવૂFક ખAચી તોડ� 

નાખંી. કંઠ�ના ઝીણા ઝીણા મણકા કાપ�ટ પર વેરાઈ ગયા. રોષભર� નજર� cિુનલભાઈએ �દવાલ પર 

લટકતી દાદા )વાિમની તસવીર તરફ જો+ુ.ંએ તસવીરમા ં)વાિમr મરક મરક હસી રzા હતા.  કંઈક 

િવચાર� એ તસવીર ઉતાર� બાર� ખોલી બહાર ફ�ક� દ�ધી cિુનલભાઈએ!! 

-ઓહ…! 

સાવ હતાશ થઈ એઓ પલગં પર ફસડાય પડ'ા. કંઈક િવચાર� એમણે મા�રયાને ફોન કયt…! 

થોડ� �ર1ગો બાદ મા�રયાએ ફોન ઉપાડ'ો, ‘ડો=ટ કોલ મી ઍવર Xલીઝ..! કોલ માય લૉયર…’ એટ�ુ ં

કહ� મા�રયા ફોન કાપી નાHંયો…! 

-હવે…! મા�રયાને સમOવવાનો કોઈ અથF નહોતો. આટ આટલા વરસથી કામ કરતી મા�રયાએ 

સાવ મ] ફ�રવી દ�~ુ!ં એક નર� 7=ૂયતા છવાઈ ગઈ cિુનલભાઈના મનમા.ં Oણે સળગતો કોયલો 

ઉપાડતા હોય એમ એમણે વારાફરતી બ�ે નો�ટસ વાચંી. )થળ, સમય, uરુાવા સાથે મા�રયાએ પોતાનો 

ક�સ મજ�તૂ કર� દ�ધો હતો. કાયદાઓ જ�ટલ હતા.  

-આમા ં bા ં ¥ીMવ�ુ ં અપમાન હ# ુ?ં! એમણે bા ં અપમાન ક+ુE હ# ુ?ં! સહ�જ િવચાર� એમણે 

�દ�નેુ પોતાના �મમા ંમોકલવા માટ� )કોટને ક<ુ.ં �દ� ુઆ! ડ�)ક પર ફરજ બOવી રzો હતો. ડરતા 

ડરતા �દ�એુ cિુનલભાઈના �મના દરવા! બે ટકોરા માયાFઃ હવે 7ુ ંહશે...?! 

‘જય )વાિમનારાયણ ભા…ઈ…! મને યાદ કયt?’ 
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‘………………….!’ °Nધ નજર� cિુનલભાઈ �દ�એુ થોડ�  ણો િનહાળતા રzા. �દ�એુ જો+ુ ંક� 

cિુનલભાઈના શટFના ઉપરના બટનો ^Tુલા હતા. કદાચ #ટૂ� ગયા હતા. �દવાલ પર લટકતી તસવીર 

ગાયબ હતી. cિુનલભાઈ હાલ-બેહાલ હતા. 

‘�દ=યા…!’ kડો િનઃyાસ નાખંી cિુનલભાઈ બોTયા, ‘આ તારા UCુુrએ તો ભેરવી દ�ધો 

મને…! બરબાદ કર� નાHંયો…!’ 

‘U…ુCુ...ઉ…ઉ…r….ઈ…ઈ…એ…??!!’ �દ�નુા આoયFનો પાર ન રzો. એની xખો પહોળ� 

થઈ ગઈ. 

‘કયા કાળ ચોઘ�ડયામા ંપધરામણી કર� હતી એમની…!’ cિુનલભાઈ U)ુસેથી બોલતા હતા, 

‘તાર� વાતમા ંPુ ંઆવી ગયો..ને..!’ એમણે ફર� એક ભાર� િનસાસો નાHંયો. 

‘પણ થ+ુ ં7ુ?ં!’ �દ�નેુ સમજ ન પડ�, ‘U…ુCુ…ઉ…rએ…?!’ 

‘તારા UCુુr અને એના ચેલકાઓ પર ¥ીનો પડછાયો ન પડવો જોઈએ…!બરાબરને…?’ 

‘હા…! એઓ બાલ �§ચાર�…!’ 

‘બાલ �§ચાર�ની તો….!’ cિુનલભાઈએ �દ�નુી વાત કાપી નાખંી એક ભ²� ગાળ દ�તા ંક<ુ,ં 

‘તારા UCુુrને કારણે મા�રયાને મA `દર જવા કહ��ુ…ં!’ 

‘હા…!બરાબર…!’ 

‘એ મા�રયાએ )+ ૂ કયt છે…મારા પર… સે�સ બેઈ®j્ �ડસ�nિમનેશનનો…! તારા UCુુrને 

લીધે એને એના ¥ીMવ�ુ ંઅપમાન થયેલ લાm+ુ ંએ )ટvિૂપડ બીચને…!’ 

‘7ુ ંવાત કરો છો ?!!’ �દ��ુ ુ ંQહ] પહો�ં થઈ ગ+ુ.ં 

‘હા…જો…’ U)ુસેથી એમણે પેલી બે નો�ટસોના કાગfળઆઓ �દ�નુા Qહ] પર ફ�bા, 

‘આ…જો…સાલીએ પાચં િમfલયન ડોલરનો )+ ૂ ઠોbો છે મારા પર…! હવે કહ� તારા `તયાFમી 

UCુુrને ક� બચાવે મને…! મને બરબાદ કર� નાHંયો તA ને તારા UCુુrએ….!’ U)ુસાથી  કાપંતા હતા 

cિુનલભાઈ, ‘લગાવ તારા એ UCુુઘટંાલને ફોન…!’ એમણે એમનો સેલ ફોન �દ� ુપર ફ�bો ! �દ�એુ 

ચપળતાથી ઝીલી લીધો, ‘લગાવ ફોન… એ…ને ને કહ� ક� બચાવે મને…!’ 

}જૂતા }જૂતા �દ�એુ નબંર ડાયલ કયt. સામેથી �ર1ગ વાગતી રહ�. કોઈએ ફોન ન kચbો…! 

�દ�એુ Z[ાથF નજર� cિુનલભાઈ તરફ જો+ુ.ં 

‘માCંુ ડા�ુ ં7ુ ંજોઇ રzો છે?! મૅસેજ Lકુ એમને. માર� એમને મળ9ુ ંછે. તાર� પણ આવ9ુ ંપડશે. 

સા!ં…આ! સા!ં જ…!’ 

�દ�એુ ડરતા ડરતા મૅસેજ Lbૂો. 
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‘અર�…�દ=યા…!’ cિુનલભાઈને એકદમ યાદ આ�+ુ,ં ‘તને તો મા�રયા સાથે સાCંુ બને છે ને?!! 

સ..મ..Oવ…સમOવ એ રાડંને...!!’ 

‘ચો¨સ ભાઈ…!’ Pુ ંએને ફોન કર�શ… 

‘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 ંસા!ં એને મળવા જઈશ…! માર� ટ��સી લેવી પડશે.’ �દ� ુપાસે કાર નહોતી. 

‘લે…!’ cિુનલભાઈએ એને થોડા ડોલર આપતા ક<ુ,ં ‘જોઈએ તો હમણા ંજ નીકળ� O. તને તો 

એના ઘર�ુ ંએ_�સ તો Oણ હશે ને!’ 

‘ના…! પણ એ તો આપણા એQપલોઈના ડ�ટાબેઇસમા ંહશે એ )કોટ પાસેથી મેળવી લઈશ. તમે 

�ફકર ન કરો…!’ 

‘અ…ર�…!!7ુ ં �ફકર ન કરો…! આ +નુાઈટ�ડ )ટ�ટ ઈ�વલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના કાળા 

કાયદાઓ બPુ ખરાબ હોય છે. અને એઓ કોઈ�ુ ંસાભંળે ન�હ!’ 

સા!ં �દ� ુસાથે cિુનલભાઈ UCુુrને મ*યા. UCુુrએ તો હાથ kચા કર� દ�ધા. કહ� દ�~ુ ંક� કોC્ટ 

કચેર�ના મામલામા ં એઓ ન પડ�. આ તો cિુનલભાઈના િનમeંણને માન આપી એઓ મોટ�લ પર 

ગયેલ. હવે એમા ંએમનો શો દોષ? 

cિુનલભાઈની િન�ા વેરણ થઈ ગઈ. Yલડ Zેશર વધી ગ+ુ.ં બીO �દવસે એઓ એમના વક�લને 

મ*યા. મા�રયાના લૉયરની નો�ટસ અને ઈ�વલ એQXલોયમે=ટ કિમશનના કાગળો લઈને. 

cિુનલભાઈએ એમના વક�લને ક<ુ ં ક� એમણે જ મા�રયાને `દરના ભાગમા ં જવા માટ� કહ�લ અને 

મા�રયા િવરોધ કર�લ. િવચારણાઓ થઈ. ^દુ એમના વક�લે ક<ુ ં ક� ક�સ નબળો છે. છતા ં અપીલમા ં

જવા�ુ ંન¨� થ+ુ.ં એક મ�હના પછ� ક�સ ^Tૂયો. cિુનલભાઈના કમનસીબે મ�હલા =યાયાિધશ સા=�ા 

�ડ’સોઝા પાસે ક�સ ગયો. ¥ી =યાયાધીશ…! સે�સ બેઈ®j્ �ડસ�nિમનેશનનો ક�સ! ઓહ…! વળ� 

મા�રયા પાસે બે િવ�ડયો ટ�ઇપ હતી. ! એના લૉયર� કોટFમા ંર�ૂ કર� !મા ંcિુનલભાઈ મા�રયાને બે-બે 

વાર `દર જવા માટ� આદ�શ આપતા )પ�ટ દ�ખાતા હતા અને મા�રયાએ શાતં )વર� એનો િવરોધ 

ન]ધાવેલ એ પણ )વય ં)પ�ટ હ# ુ.ં આ િવ�ડયો મોટ�લમા ંજ Lકૂ�લ િસ�રુ��ટ ક³મેરા �ારા ટાઈમ અને 

તાર�ખ અને સમય સાથેની હતી એટલે ક�સ એકદમ નબળો પડ� ગયો!  આ ટ�ઈપ માર�યા પાસે ક�વી 

ર�તે આવી? cિુનલભાઈ િવચારતા રzા. \+રૂ�નો િનણFય પાચં �દવસ બાદ આવવાનો હતો. 

cિુનલભાઈની ¡મરમા ંOણે દશ વરસનો વધારો થઈ ગયો હતો. સાવ હાર� ગયા હતા એઓ. 

મા�રયાને પૈસા આપવા િસવાય gટકો નહોતો. ન�હતર મા�રયા એમને !લવાસની સO થાય એ માટ� 
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દબાણ કર�…! !લવાસ…ક�દ…! ઓહ…!! એમના વક�લે સલાહ આપી ક� હવે કોટF  બહાર ક�સનો ઊક�લ 

આવે તો કંઈ રાહત થાય બાક� જ´જ સા=�ા �ડ’સોઝા અને \+રૂ�ના આદ�શમા ંકદાચ વધાર� કડક સO 

અને પૅનTટ� આવી પડ�. \+રૂ�મા ંપણ ¥ીઓની સHંયા વધાર� હતી. 

cિુનલભાઈના વક�લ મા�રયાના લૉયરને મ*યા અને કોટF  બહાર cલેુહ-સમાધાન કરવા�ુ ંન¨� 

થ+ુ.ં મા�રયા માડં તૈયાર થઈ. પણ એણે  પાચં િમfલયન ડોલરથી એક પણ પૈસો ઘટાડવા માટ� ન�ો 

ભણી દ�ધો. cિુનલભાઈને �ડZેશનનો ભાર� ઍટ�ક આ�યો. એઓ cનુLનુ થઈ ગયા હતા. એમને કોઈ 

વાતમા ંરસ ન રzો. મા�રયાએ અને એના લૉયર� એક મ�હનાની Lદુત આપી. cિુનલભાઈના �ુpંુબીજનો 

પણ ગમે તે ર�તે મા�રયાથી પીછો છોડાવવા માગંતા હતા. દર�ક મોટ�લના cિુનલભાઈ સોલ ZોZાયટર 

હતા. Oત મહ�નત કર�ને એમણે સા�ા\ય ખjુ ં ક+ુE હ# ુ.ં એમણે બે મોટ�લ વેચવા કાઢ�…! ડાઉન 

ઈકોનોમીના કારણે ભાવ ઓછા આવતા હતા છતા ંએમણે એ વેચી નાખંી તો મા�રયાએ એક િમfલયન 

ડોલર ઓછા કયાF. 

! �દવસે મા�રયાને ચાર િમfલયન ડોલર આપવામા ં આ�યા એ �દવસે જ  fબચારા 

cિુનલભાઈને મે=ટલ �રહ�બમા ંદાખલ કરવા પડ'ા. તો બીr બા�ુ બે ભાmયશાળ� �યG�તઓએ એમના 

નવrવનનો 7ભુારંભ કયt. એ હતા �દ� ુ અને મા�રયા! �દ�નુા ં UCુુrના ‘પધરામણી’ના બેજોડ 

આયોજને રંગ રાHયો હતો. રોડપિત �દ� ુમા�રયાના પિતની સાથે સાથે કરોડપિત બની ગયો હતો.  �દ� ુ

અને મા�રયાના લmન થયા હતા અને  �દ� ુઅને મા�રયાએ  બે મોટ�લ ખર�દ� હતી ક� ! cિુનલભાઈએ 

વેચી હતી…પાણીના ભાવે!! 

(સમાXત) 

 


