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                                             સરૂન ું સગપણ 

                                 

         

પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્ાાઓ – ૪ 

April 22, 2012        

 shastripravinkant@yahoo.com 

 001-732-804-8045 

 

 હ ું ૧૦:૨૩ની ટે્રઈન પકડવા ૩૪મી સ્ટ્ટ્રીટ સબવૅ પર ધસર્ો હર્ો. અચાનક મારા 

જાણીર્ા સરૂો કાને પડયા. ટેવાયલા કાને મગજને ઈશારો કયો. મગજે પગને આજ્ઞા આપી. 

પગ થુંભી ગયા. ગગટાર પર એ.આર.રહમેાનના બોમ્બે ડ્રીમના નુંબર ગ ુંજર્ા હર્ા.પાછું વળીને 

જોય ું ર્ો પાુંત્રીશેક વર્ાનો મ્ય ગીસીયન ગગટાર પર ખબૂ સરસ રીર્ે સરૂો વહાવર્ો હર્ો. ‘રશ 

અવર’ની દોડધામમાું પણ કેટલાક  રસસકો બે ત્રણ સમસનટ થોભર્ા. કોઈક ડોલર બે ડોલર કે 
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થોડ ું પરચ રણ ખ લ્લા રાખેલા રસસકો ગગટાર બોક્ષમા નાુંખી ટે્રઈન પકડવા રોજીંદી દોડમા 

આગળ વધર્ાું. 

 હ ું થોભ્યો. બ-ેત્રણ સમસનટ નહીં પણ પરૂી વીશ સમસનટ એને સાુંભળર્ો રહ્યો. એન ું સ ુંગીર્ 

બીજા કરર્ાું કુંઈક સવસશષ્ટ હત  ું. ઘડીકમા અમેરરકન જાી ર્ો બે ત્રણ સમસનટમા એરેગબયન 

ત્ટટય ન અને ત્ટયાુંથી ભારર્ીય જોનપ રી. વૈસિક સુંગીર્નો સરળ પ્રવાહ વહરે્ો હર્ો. મારી 

મીરટિંગનો સમય પણ ભલૂાઈ ગયો. મારા હાથમા કે ગળામાું સુંગીર્ ન્હોત  ું.  મેં કોઈ જાર્ન ું 

સ ુંગીર્ સશક્ષણ લીધ ું ન્હોત  ું પણ મારા કણાને સરૂ અને ર્ાલ સાથે ક દરર્ી લગાવ છે.  હ ું 

સાુંભળર્ો રહ્યો. વાદકને જોર્ો રહ્યો.  

 એકસ્ટ્ટ્રા વાઈડ બેલ બોટમ જીન…. ઓમ ્અને DAV એમબ્રોઈડરી વાળી સફેદ ક સર્િ… 

ગળામાું વ ડન બીડ્સની માળા… જમણા હાથમા બાુંધેલો લાલ રૂમાલ… ઈંરડયન ન હર્ો છર્ાું 

એવો ભાસ ઉભો થર્ો હર્ો. 

 સમયન ું ભાન થય ું. ઈચ્છા અને ક ત  હલ હોવા છર્ાું વઘ  રોકાઈ ન શક્યો. મારે મીરટિંગ 

એટેન્ડ કરવાની હર્ી. અનાયાસે વૉલટેમાુંથી દસ ડોલર નીકળ્યા અને એના બોક્સમા સયાા. 

કલાકારે સ્સ્ટ્મર્ સાથ,ે આંખો વડે થેન્ય  કહ્ ું. મેં એને ‘થુંબ્સ અપ’ ની સાઈન આપી અન ે

સવદાય લીધી. 

 દશેક રદવસ પછી ફરીથી મારે ૩૪મી સ્ટ્ટ્રીટથી એજ ટે્રઈન લવેાની હર્ી. મારી સ્ટ્મસૃર્ 

સરવળી. આજે હ ું એક કલાક વહલેો નીકળ્યો. એજ DAV...એજ કણાસપ્રય ગગટાર...સબવ ૅ

સ્ટ્ટેશનમા ક્ન્ટ્રી મ્ય ગીક ગ ુંજત  ું હત  ું. અમારી આંખો મળી. પરસ્ટ્પર પરરચયની પ્રર્ીસર્ થઈ. 

વેસ્ટ્ટના સરૂોએ ઈસ્ટ્ટ ર્રફ વહવેા માડ્ ું.અને એ ટ્રાન્સફોરમેશન 'રઘ પર્ી રાઘવ' ની ધનૂ પર 

અટય ું. વાદકની નજર ગોળાકાર ઓરડયન્સ પર ફરી ફરીને મારા પરજ સ્ટ્થગગર્ થર્ી. મન ે

લાગત  ું કે DAV મારે માટેજ ખાસ સરૂોન ું સર્જન કરર્ો હર્ો. 
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વહરે્ી સરૂગુંગુંગાના પ્રવાહ વચ્ચે અમારી આંખોએ પ્રસુંસા અને આભારના ભાવની 

અગભવ્યસ્ક્ર્ કરી લીધી.  પણ મને સમયની મયાાદા હર્ી. નાના સ્ટ્ટ લ પર સીડીની થપ્પી હર્ી. 

‘WEST TO EAST’. કાડાબોડા પર લખય ું હત  ું,  Only $5. મેં બે સીડી લઈ બોક્સમાું વીશ ડોલર 

મ ુંક્યા. દેવની આંખોએ આભાર વ્યક્ર્ કયો. મેં સમયસર ટે્રઈન પકડી. 

 

 ત્ટયાર પછી એનો મેળાપ ન થયો. હ ું અન્ય બસકર (સ્ટ્ટ્રીટ આરટિસ્ટ્ટ) ને ર્ક મળર્ા 

માણર્ો રહ્યો. 

 હ ું એક જાણીર્ી કોસ્ટ્મેરટક કોપોરેશનમા ઈન્ટરનેશનલ માકેરટિંગમા કન્સલ્ટીંગ ડાઈરેકટર 

છું. ડોમેસ્ટ્ટીક અને ઈન્ટરનેશનલ ટ્રાવલેીંગ અને સમરટિંગો એજ માર ું જીવન છે. આંર્રરાસ્ટ્સ્ટ્ટ્રય 

સુંસ્ટ્કૃસર્, ભોજન અન ે સુંગીર્ મારે માટે અજાણ્યા નથી. સુંગીર્ પ્રત્ટયે ખાસ લગાવ છે. 

શાત્રીયર્ાની સીૂ નથી પણ માણી શક ું છું. ર્ક મળર્ા ઓપરેા, કોન્સટા , ઈસ્ટ્ન્ડયન ક્લાસસકલ 

અને રફલ્મ સુંગીર્ના પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરી લઊં છું. રોડ સાઈડ બસ્ટ્કરના જાી,રૉક, કન્ટ્રી અન ે

લાઈટ ક્લાસસકલ સાુંભળર્ા મારા પગ થુંભી જાય છે. 

. 

 .....હ ું ફ્ાુંસમા હર્ો. અચાનક એક રદવસ પેરરસના લ વ્ર અને ગ્લાસ સપરાસમડ વચ્ચે અને 

રડ’ લા કોન્કોડાની સામેના એક નાના કાફૅ કોનાર પાસેથી પસાર થર્ો હર્ો. કાન પર અમેરરકન 

જાી અને ઈજીપસશયન સરૂોન ું સ ુંયોજન સુંભળાય ું. સ્ટ્મસૃર્ સરવળી. આવ ું સર્જનર્ો માત્ર DAV 

જ કરી શકે. અંદર ડોરકય ું કય ું ર્ો ખરેખર DAV જ હર્ો. સુંગીર્ માણર્ા જ વાનીયાના ટોળા 

વચ્ચે ધનૂ મચાવર્ો હર્ો. હ ું ત્ટયાું ગોઠવાયો. એની આશ્ચયાચરકર્ આંખોએ મારી હાજરીની નોંધ 

લીધી.  હ ું ત્ટયાું લગભગ એક કલાક રોકાયો. ગગટાર અસવરર્પણ ેમઘ ર ર્રુંગો ફેલાવ્યા કરર્ી 

હર્ી. મારે વાર્ો કરવી હર્ી પણ ર્ેના વાદનમા સવક્ષેપ કરવો યોગ્ય ન લાગ્ય ું. જારમાું થોડા 

ય રોની રટપ્સ મ કી અને ટેબલ પર પડેલી બે સીડી ખરીદી મેં સવદાય લીધી.  
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 થોડા સમય પછી મારે લુંડન જવાન ું થય ું. સપકાડલી અંડરગ્રાઉન્ડ પર દેવ સુંભળાયો. 

મારા માનસસક ટે્રક પર સુંલગ્ન થર્ા એજ સરૂો.  પણ આજે દેવ એકલો ન હર્ો. સાથે વીશ 

બાવીશ વર્ાની છોકરી હર્ી. ર્ે સરસ અવાજમા ડોલી પાટોનન ું  'રહયર ય  કમ અગેઈન'  ગીર્ 

ગાર્ી હર્ી અને હળવેથી ટેમ્બરીન પર રરધમ આપર્ી હર્ી. આ વખર્ે ડેવે હાથના ઈશારાથી 

આવકાર આપ્યો. મેં બે આઈટમ સાુંભળી.  

સમયની મયાાદા, એ મારી સૌથી મોટી કમનસીબી હર્ી. કલાક પછી રહથરો પરથી મેરડ્રડની 

ફ્લાઈટ પકડવાની હર્ી. એની આઈટમ પરૂી થર્ાું ગજવામાું છૂટા પડેલા ત્રીશ પાુંત્રીશ ય રો 

એના બોક્ષમા ઠાલવ્યા. ડેવે છોકરીને ઈશારો કયો. છોકરીએ બે હાથ જોડી વુંદન કરર્ાું ધીમે 

અવાજે કહ્ ું "આપનો ઘણો આભાર" અન ેગાવાન ું શરૂ કય ું. મારાથી પછૂાઈ ગય ું,  “Are you 

Gujarati?” એણે સ્સ્ટ્મર્ સાથે આંખો વડે હા કહી. ચાલ  ગીર્ે ટેબલ પરથી ત્રણ જ દી જ દી સીડી 

મને આપી. મેં એના હાથમાું મારા લોંગ આઈલેન્ડના ઘરન ું એડ્રેસ કાડા આપ્ય ું. 

 

      -000- 

 સમય વહરે્ો ગયો. એ વાર્ને ત્રણ વર્ા વીર્ી ગયા. ડેવ ભ લાઈ ગયો. મારા લગ્ન થઈ 

ગયા. મેં કુંપનીમાું સ્ટ્થાયી પોસ્ટ્ટ લઈ લીધી. જીવન સ્ટ્થાયી, શાુંર્ અને સરળ હત  ું. આનુંદ હર્ો. 

મારી પત્ટની સ લભા ચાર મરહના પછી માતતૃ્ટવ પ્રાપ્ર્ કરવાની હર્ી.  

 અમે એક શનીવારે બપોરે સેન્ટ્રલ પાકા પર પહોંચ્યા. હોસા બગીમાું રાઈડ લીધી. 

લગભગ પોણ ું ચક્કર ફયાા ને ‘ડેવ’ સાથે લુંડનમાું ગાર્ી  હર્ી એ  છોકરી નજરે પડી. એ ગાર્ી 

હર્ી. પણ સાથે ‘ડેવ’ ન્હોર્ો. મારા ખયાલ મ જબ એના હાથમાુંની ગગટાર ‘ડેવ’ ની જ હર્ી. 

બગી થોભાવી અમે નીચે ઉર્રી પડયા. સ લભાને બેંચ પર બસેાડી.  હ ું ટોળામાુંથી માગા કરી 

છોકરીની સામે પલાુંઠી વાળીને બેસી ગયો. આજે સમયની મયાાદા ન્હોર્ી. જાણીર્ા સોંગથી 
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ઓરડયન્સ મ ગ્ધ હત  ું. બે આઈટમ પછી વૉકલ બુંધ થય ું. માત્ર ગગટાર ગ ુંજર્ી રહી. લેરટન 

લાઈટ ક્લાસસકલ પરથી ભારર્ીય ભરૈવી પર અટકી. સુંગીર્ બુંધ થય ું. એણ ેસવખરાર્ા ટોળાને 

ફ્લાઈંગ કીસથી બાય કહ્ ું. 

મને કહ્ ું "અંકલ, હ ું ગયા વીકમાુંજ લુંડનથી આવી" 

એકજ શબ્દ 'અંકલ' થી એણે  મારી સાથે આત્ટમીયર્ા સ્ટ્થાસપર્ કરી દીધી. 

 "અંકલ!  ર્માર ું કાડા ખોવાઈ ગય ું હત  ું.  ત્રણ રદવસ ૩૪ સબવૅ પર મોનીગમા ર્મારી 

રાહ જોર્ાું પરફોમા કય ું. ર્મે ન મળ્યા. આશા છોડી દીધી હર્ી. થેન્કસ ગોડ. સદભાગ્યે આજે 

ર્મે મળી ગયા." 

"ડેવ ક્યાું છે?" 

“He is no more in this world” 

"ઓહ, નો" 

 અપરરગચર્ છર્ાુંયે ન સમજી શકાય એવો આત્ટમીય હર્ો. મને આઘાર્ લાગ્યો. 

"ર્ાર ું નામ શ ું છે બેન?" 

"શૈલા" 

"હમણાું ક્યાું રહ ેછે?" 

“YMCA મા. આજ કાલમા કોઈ સસ્ટ્ર્ી મોટેલ શોધી કાઢીશ.” 

“જો વાુંધો ન હોય ર્ો આજે અમારે ત્ટયાું આવ. મારે ઘણી વાર્ો કરવી છે.” 

વગર ઓળખાણે ગ જરાર્ી હોવાને કારણે જ સ લભા એ પણ આગ્રહ કયો. 

“થેન્ય  અંકલ! હ ું આવીશ.” 
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 અમે ઘરે પહોંચ્યા. સાુંજ પડી ગઈ હર્ી. ઘણ ું જાણવાની ક ત  હલર્ાને પરાણે અંક શમા 

રાખી. અમે ફે્સ થયા. અમારા હાઉસરકપર સસવર્ામાસીએ રસોઈ ર્ૈયાર કરી રાખી હર્ી. અમે 

સૌએ રડનર પર્ાવ્ય ું. 

હાું! ર્ો હવે ડેવ સવશે સવગર્વાર વાર્ કરશ?ે 

'ડેવ'ે ર્મારી સાથે કદીયે વાર્ કરી હર્ી? "ર્મે ડેવ સાથે કુંઈ વાર્ કરી હર્ી?"  શૈલાએ 

મને પછૂય ું. 

" ના " 

"કારણ જાણો છો? ....ડેવ બોલી શકર્ો ન્હોર્ો." 

હ ું ચમક્યો. "શ ું ર્ે મ ુંગો હર્ો?"  આર્ો મારી કલ્પના બહારની વાર્ હર્ી. હવે ખયાલ આવ્યો કે 

ર્ેને મેં કદીયે ગાર્ા સાુંભળ્યો ન્હોર્ો. શૈલાએ વાર્ આગળ ચલાવી. 

"ના. ડેસવડ મ ુંગો ન હર્ો." 

 

 “ડેવ એની પત્ટની કેથી સાથે ખ બ સ ખી હર્ો. રદવસે એક વેર હાઉસમા નોકરી કરર્ો 

હર્ો. વીકમા ચાર રાત્રે ડાઈનરમા એન ું બને્ડ હત  ું. એ પ્રોફેશનલ સસિંગર હર્ો. કોન્ટ્રાકટ ઉપરાુંર્ 

ટીપ્સ પણ ઘણી મળર્ી. ર્ેને એકજ ખરાબ વ્યસન હત  ું.  ર્ે ચેઈન સ્ટ્મોકર હર્ો.” 

 ....એક રદવસ ગાર્ી વખર્ે એને લાગ્ય ું કે જીભમા લોચા વળે છે. સોડા પીધી. ઠીક 

લાગ્ય ું. બે રદવસ બાદ ફરી એવ ુંજ થય ું. આ વખર્ે ર્ે ગાઈ ન શક્યો. ખાવામાું પણ મ શ્કેલી 

પડવા માુંડી. ડૉકટરન ેબર્ાવ્ય ું. ડૉકટરે ઓન્કોલોજીસ્ટ્ટને બર્ાવવાની સલાહ આપી. 

 .......અને ડાયગ્નોસીસ...ઓરલ કેન્સરની શરૂઆર્ હર્ી....સલાહ મળી…જીભનો થોડો 

ભાગ કાઢી નાુંખી રૅરડયેશન ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી કૅન્સર આગળ વધત ું અટકશ ે   સારા ગાયકની 
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થોડી નહીં પણ મોટા ભાગની જીભ કાઢી નાુંખવી પડી....ડેસવડ ભાુંગી પડયો...નોકરી છૂટી 

ગઈ...બેન્ડ સવખેરાઈ ગય ું...  ર્ેણ ેકેથીન ેસમજાવીને સ્ટ્વેચ્છાએ રડવોસા આપી દીધા...ઘર આપી 

દીધ ું...સ્ટ્વાદ અને સ્ટ્વર વગરની જીંદગી અથા વગરની લાગવા માુંડી...આત્ટમહત્ટયાનો સવચાર 

આવવા લાગ્યો...ર્ણેે ડૉકટર બેનરજીને રડપ્રશેનની વાર્ કરી... 

 ડૉકટર બેનરજીએ ર્નેે રહિંમર્ આપી. એને પું.રવીશુંકર, ઉ. અમજદઅલીખાન અને 

ીારકરહ શેન ની સીડીના થોડા પીસ સુંભળાવ્યા. “આ સુંગીર્કારોને સાુંભળ. એમાું શબ્દસવરહન 

માત્ર સરૂો જ છે. ડેસવડ ભલે ત  ું ગાઈ ન શકે. ગળાથી નરહ પણ ર્ારા હાથથી સુંગીર્ વહાવર્ો 

રહ.ે હાથ પગ ર્ો છે ને!  રટ્રટમેન્ટ અને થરેેપી ચાલ  રાખ. વખર્ આવ્યે પ્લાસ્ટ્સ્ટ્ટક સર્જરી કરી 

જીભન ું પણ કરીશ . ડૉકટરે એને દસ-બાર મ્ય ગીક સીડી આપી. 

  ડૉકટરે આપેલી મ્ય ગીક સીડી એણે સાુંભળી. વારુંવાર સાુંભળી. જાણે વાદ્ય સુંગીર્થી 

જીવન જીવવાન ું નવ ું ભાથ ું મળ્ય ું. નવ ું જીવન મળ્ય ું. કુંઈક પ્રરેણા જાગરૃ્ થઈ. જીવાય ર્ેટલ ું 

જીવવ ું છે. સુંગીર્ વેચવ ું નથી. સામાન્ય લોકોમા વહેંચવ  છે.  જેટલ ું ફરાય, જોવાય ર્ેટલ ું 

સ ુંગીર્ સાથે ફરવ ું છે. એ વોકગલસ્ટ્ટમાથી ગગટારીસ્ટ્ટ થયો. ન્ય યોકામા સબવૅ અને જ દા જ દા 

પાકામાું પફોમાન્સ માટે જરૂરી પરસમટ લઈન ેડેસવડ સ્ટ્ટ્રીટ આરટિસ્ટ્ટ બસ્ટ્કર(Busker) બની ગયો. 

સવિના અનેક સરૂોનો મધ ર મળેાપ કરીને ય સનવસાલ હાઈગબ્રડ મ્ય ગીસશયન થઈ ગયો. 

 ડૉકટરે પણ ગ્રીન સસગ્નલ આપ્યો. " નાવ ય  આર ઓકે. સી ય  આફટર સીક્ષ મુંથ્સ." 

એની સુંગીર્ યાત્રા શર  થઈ. એકાદ મરહનો પેરરસમાું ગાળી ર્ે લુંડન આવ્યો. સપકાડલી 

અંડરગ્રાઉંડ સ્ટ્પોટની પરસમટ લીધી.  

શૈલા પાણી પીવા રોકાઈ. 

મારાથી પછૂાઈ ગય ું " શૈલા! હી ક ડ નોટ સ્ટ્પીક. હાવ ડ  ય  નો ઓલ ધીસ રડટેઇલ્સ?" 
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 જીભની સર્જરી પછી એણે ડાયરી લખવાન ું શર  કય ું હત  ું. રોજ રાત્રે પ્રસુંગો અને મનની 

વાર્ એમાું નોંધર્ો હર્ો. સાથમાું ઈરેીેબલ ઈલેક્ટ્રોસનક પેડ રાખર્ો. થોડી ભાવાત્ટમક ઈશારર્ો 

અને પેડ દ્વારા અમાર ું કોમ્ય સનકેશન ચાલત  ું રહતે  ું. 

"ર્ારી ડેસવડ સાથે કઈ રીર્ે ઓળખાણ થઈ?  ર્ારો અને ડેસવડનો કેવો સુંબુંધ હર્ો? 

અંગર્ વાર્ો ન પછૂવી જોઈએ પણ ર્ને વાુંધો ન હોયર્ો ર્ારો થોડો પરરચય આપશ?ે." 

મારાથી પ છાઈ ગય ું. 

"સોરી અંકલ,  મારી  ઓળખાણ આપ્યા વગરજ ર્મારી મહમેાન બની ગઈ ખર ું ને!" શૈલાએ 

હસર્ા હસર્ા કહ્ ું. 

મળૂર્ો અમે બારડોલીના પટેલ. મારા પાપા કેન્યામા જન્મેલા. ત્રણ વર્ાની ઉમ્મરે લુંડન 

આવી ગયેલા. મારી મોમ માથાા એમની હાઈસ્ટ્ક લ સ્સ્ટ્વટ હાટા  હર્ી. હાઈસ્ટ્ક લ પછી લગ્ન કરી 

લીધા. હ ું ચાર વર્ાની હર્ી ત્ટયારે મને પાપા સાથે મ કી રડવોસા લઈ  મારી મમ્મી ગ્લાસગો 

ચાલી ગઈ. હ ું, પાપા અને દાદીમા સાથે મોટી થઈ. માનો રુંગ અને દાદીમાના ભારર્ીય 

સુંસકાર વારસામા મળ્યા. દાદીમા થોડા સમય પહલેા દેવલોક પામ્યા. મેં એ લેવલ પછી બ ે

વર્ા મ્ય ગીક એકૅડમીમાું ગાળ્યા. પાપાએ મારા શોખ સ્ટ્વભાવને હુંમેશા પુંપાળ્યો. પાપાન ું 

સપકાડલી પર ન્ય ી સ્ટ્ટેન્ડ છે. એમણે એક રદવસ ડેવ ને સાુંભળ્યો. પાપાએ મને ફોન કરી એને 

સાુંભળવા બોલાવી.  

એની સ્ટ્ટાઈલ નોન ટે્રરડશનલ હર્ી. જ દા જ દા સગીર્ના અખુંરડર્ વહરે્ા પ્રવાહને, 

ભીંર્ને અઢેલીને હ ું માણર્ી રહી. રેઈનબૉના સ્ટ્પેક્ટ્રમમા જ દા જ દા કલરન ું અસ્સ્ટ્ર્ત્ટવ હોવા છર્ાું 

ર્ેને જ દા પાડર્ી રેખા નથી હોર્ી ર્ેમ ડેવ એક સરૂમાથી ર્દ્દન સવગભન્ન સરૂમા ક્યારે સરી 

જર્ો ર્ેની ખબરજ ન્હોર્ી પડર્ી.  
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 એણે સગીર્ સમેટય  ું. હ ું દોડીને એને માટે હોટ ચોકલેટ લઈ આવી. એને નવાઈ લાગી. 

એણે ગજવામાથી પેડ કાઢી લખય ું. ‘થેન્ય . આઈ કેન નોટ સ્ટ્પીક. કેન ય  હલે્પ મી?  આઈ એમ 

લ કીંગ ફોર ઈનએક્સપેસ્ન્સવ બેડ એન્ડ બ્રકેફાસ્ટ્ટ પ્લેસ.’ 

મેં કહ્ ું “લેટ્સ ગો ટ  માય પાપા. હી મે બી એબલ ટ  હલે્પ ય .” 

 મેં મારા પાપાને સમજાવી દીઘા. પાપાએ અમારા વેમ્બલીના ઘરનો દાદીમાનો ખાલી 

પડેલો રૂમ એને ફાળવી આપ્યો. ડેસવડ અમારો પાક્કો દોસ્ટ્ર્ બની ગયો. હી ઈી માય બડી. 

 અમે લુંડનના જ દા જ દા સ્ટ્પોટ પર પરફોમા કરર્ા રહ્યા. હ ું એનો અવાજ બની ગઈ. અમ ે

બે વીક વૅસનસ ગયા. પ્લાીામા ગાય ું,.. વગાડ્ ું…. અમને સવયનેાના ઓપેરા હાઉસ  સામેના 

પાકામા ખબૂ સરસ પબ્બ્લક રરસ્ટ્પોન્સ મળ્યો. ત્ટયાુંની સસમ્ફોની ઓકેસ્ટ્ટામાું અમને ઓફર થઈ 

પણ અમારે કોઈ એક જગ્યાએ સ્ટ્થાયી થવ ું ન હત  ું. 

 અમે શૈલાને સાુંભળર્ા રહ્યા. સસવર્ામાસી પણ અમારી સાથે ગોઠવાઈ ગયા હર્ા. શલૈા 

પાણી પીવા અટકી. માસીએ કહ્ ું "રદકરીન ું ગળું સ કાત  ું હશ.ે જરા થોભો! હ ું સરસ કૉફી બનાવી 

લાઉ." 

 ...કૉફી, કૅઇક અને ક કીી આવી ગયા. અમ ેએને ન્યાય આપ્યો. શૈલાની વાર્નો દોર 

ફરી શરૂ થયો. 

ડેસવડની ઈચ્છા ઈસ્ટ્ન્ડયા જવાની હર્ી. પાપાએ વ્યવસ્ટ્થા કરી આપી. અમે ઈજીપ્ર્ થઈ બોમ્બે 

પહોંચ્યા. ગૅઇટ વે અને ચોપાટી પર પરફોરમન્સ કયાા. ઘણી સનરાશા સાુંપડી. ત્ટયાુંના લોકો 

પફોરસમિંગ આરટિસ્ટ્ટ અને ગભખારીનો ર્ફાવર્ સમજર્ા ન્હોર્ા. સ્ટ્ટ્રીટ આરટિસ્ટ્ટને દયા ભીખ કે 

દાનની આશા નથી હોર્ી. એમને ર્ો એસપ્રશીએશનની ભખૂ હોય છે. એના પ રસ્ટ્કાર ર્રીકે 

મળર્ી રટપ્સ એજ બસ્ટ્કરનો સુંર્ોર્ છે.  
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 અમે ઈસ્ટ્ન્ડયાથી પાછા લુંડન આવ્યા. એને અમેરરકા પાછા વળવ ું હત  ું. પણ અચાનક 

એની ર્ગબયર્ લથડી. ખોરાક લેવાર્ો બુંધ થઈ ગયો. અમે એને હૉસ્ટ્પીટલમા દાખલ કયો. 

કેન્સર ગળામાુંથી ફેફસા અને ગલવરમા પ્રસરી ચ ય ું હત  ું. ભાવીના એંધાણ સ્ટ્પષ્ટ હર્ા. 

 ડેસવડ ેએની પડે પર છૂટા છૂટા શબ્દોએ લખય ું.... 

રિમેટ મી...બૅરી માય રરમેઇન્સ ઇન માય પેરન્ટસ ગે્રવ...ય  કીપ માય . ગગટાર..સેસવિંગ્સ 

આફ્ટર માય ફય નરલ એક્સપેન્સ એન્ડ માય રૂમ રેન્ટ, ગોી ટ  માય એક્ષવાઈફ કેથી... 

 એણે કેથી અને રફલાડલેરફયા પાસેની સીમટેરી ન ું એડ્રેસ લખય ું.  

છેલ્લે લખય ું “બાઈ માય ગલટલ સીસ.” હ ું બડીમાુંથી એની બહને બની ગઈ.  એણ ેધ્ર જર્ા હાથે 

પાપાના હાથ પકડયા.  હાથની ધ્ર જારી ધીમે ધીમે બુંધ થઈ ગઈ. એના િાસ થુંભી ગયા. 

ગગટાર ના ર્ારોન ું સ ુંવદેન બુંધ થય ું. 

એનો અસ્ગ્નસુંસ્ટ્કાર થયો. એના અસ્સ્ટ્થક ુંભ, કેથીને પહોંચાડવાની રકમ અને આપને માટે 

થોડી સીડી લઈને ગયા વીકમાું અરહ આવી. મેં લુંડનથીજ સસમૅટરી મેનેજમૅન્ટ સાથે અને કેથી 

સાથે વાર્ કરી આવર્ા મુંગળવારે ‘એસશશ કુંટેઇનર’ દફનાવવાની વ્યવસ્ટ્થા કરી દીધી છે. 

મુંગળવારે સવારે સવસઘ પર્ાવીને સાુંજે લુંડન જવા નીકળીશ. અમારા સૌની આંખ સજળ હર્ી. 

સ લભાએ શૈલાના માથે હાથ ફેરવ્યો, અને એને છાર્ી સાથે ચાુંપી દીધી. અમારી વચ્ચે નામ 

વગરન ું સગપણ સ્ટ્થાપીર્ થઈ ગય ું. 

સસવર્ામાસીએ હળવથેી સચૂન કય ું " રદકરી, ર્ને કોઈ ભજન આવડત ું હોય ર્ો ગા. 

પ્રાથાનાથી મનને શાુંર્ી મળશે. 

શૈલા થોડીવાર શાુંર્ બેસી રહી. અમારા ગલવીંગ રૂમની સેલ્ફ પર રાધાકૃષ્ણની પ્રસર્મા 

હર્ી. ર્નેી સામે ર્ે ર્ાકર્ી રહી. ધીમેથી હાથમા ગગટાર લીધી. કેદારના ર્રુંગો માત્ર અમારા 
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રૂમમાુંજ નરહ પણ અમારા ર્ન-મનમાું ગ ુંજવા લાગ્યા. આદાભરી સવનુંસર્ હોય ર્મે એણ ે

ઉપાડ્ ું "દરશન દો ઘનશ્યામ નાથ..." 

...શૈલા અમારે ત્ટયાું  રોકાઈ. બીજી સવારે YMCA માુંથી એનો સામાન અમારે ત્ટયાું લઈ 

આવ્યા. 

...મુંગળવારે હ ું, સ લભા, સસવર્ામાસી અન ેશૈલા પેસ્ન્સલવેસનયા પહોંચ્યા ત્ટયારે એના હસબુંડ 

સાથે કેથી અને ફેસમલી સપ્રસ્ટ્ટ હાજર હર્ા. 

...એમની ધાસમિક સવધી પ્રમાણે ડેસવડની અસ્સ્ટ્થ એના માું-બાપની સાથે ભળી ગઈ. 

... શૈલાએ સાડા સાર્ હજાર ડોલરની રકમ કેથીના હાથમા મ કી. કેથીએ ર્ે રકમ શલૈાન ે

પાછી આપર્ાું કહ્ ું, "ધીસ ઈી ફોર અવર લવીંગ ગલટલ સસસ્ટ્ટર" 

...સગપણ વગરના સ્ટ્નેહના રદવડા અમારા સૌના હૈયામાું પ્રગટયા. 

...શૈલાએ ગગટાર હાથમા લીધી.    ર્ ેઅશ્ર માળા સાથે શબ્દસવરહન, ‘રઘ પર્ી રાઘવ રાજારામ’ ની 

ઘનૂ ડેસવડની ગગટાર પરથી રેલાવર્ી રહી. 

... સમજાય ું નરહ... ડેસવડ સાથે અમાર ું શ ું સગપણ હત  ું! 

__________________________________________________________________________________ 
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