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 પ્રવીણ શાસ્ત્રી 
 shastripravinkant@yahoo.com. 

  

   વાર્ાા # ૧૬ 

                                                               

                                  રિવર્ાલ 

‘બાપા, હપેી ફાધર્ા ડે.’ 

‘થેન્ક્ય ુબેટા. ત ુું યે બાપ છેને! ર્ને યે હપેી ફાધર્ા ડે.’ 

‘બાપા, ર્માિે માટે આ ગિફ્ટ છે.’ 

‘થેન્ક્ય ુબેટા, શુું છે એર્ો કહ.ે’ 

‘બાપા, આ ઝભ્ભો છે.’ 

‘અલ્યા આર્ો ર્ાિો પાુંચ વિર્ પહલેાનો ઝભ્ભો છે.’ 

‘હા બાપા, પણ માયાને હુું ઝભ્ભો પહરુેું ર્ે નથી િમતુું. ઝભ્ભામાું હુ ું ર્ેને ઘિડો દેશી 

લાગુું છું. આ ર્મને શોભશે. મેં ર્ો માત્ર બે વાિજ પહયેો છે. એક વાિ મુંરદિે િયો 

હર્ો ત્યાિે અને એકવાિ કાનજી કાકાના ફયનુિલમાું િયો હર્ો ત્યાિે.’ 

‘અલ્યા, ર્ાિા ઉર્િેલા અને વહુને ન િમર્ા કપડા મને પધિાવે છે? ર્ને શિમ નથી 

લાિર્ી?’ 
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‘બાપા હુું હાઈસ્કુલમાું હર્ો ત્યાિે ર્માિા ઉર્િેલા શટાજ પહિેર્ો હર્ોને! મનેયે ઘણી 

શિમ લાિર્ી હર્ી.’ 

‘ર્ારુ ર્ારુ. હુું ર્ાિા ર્ુંર્ોષ ખાર્િ એક વાિ પહિેીન,ે માિા ફયનુિલ વખર્ે ર્ાિાથી 

પહિેી શકાય ર્ે માટે ર્ાચવી િાખીશ.’ 

‘બાપા, આવા ફાધર્ા ડે ના શભુ રદવર્ે આવુું ન બોલાય. હજુ ર્ો ર્માિે બહુ જીવવાનુું 

છે. ર્માિા વિિ,  કે ર્માિી SSI  ની  આવક,  ડે કેિના ફાયદાઓ અને ફૂડ સ્ટેમ્પ 

વિિ અમે ર્ો બિબાદ થઈ જઈશુું. ના બાપા ના, ર્માિે ર્ો ખબુ જીવવાનુું છે.’ 

‘થેન્ક્ય ુબેટા. ર્ાિી શભુેચ્છાઓ હવ ેમને બિાબિ ર્મજાય છે.   જે કાુંઈ ર્િકાિી મેવા 

મળશે ર્ે વહ-ુરદકિાની ર્ેવામાું ધિાવર્ો િહીશ. ગચિંર્ા નહીં. આપણે ક્ાું ઈન્ક્કમટેક્ષ કે 

વેલફેિવાળાને ઈન્ન્ક્ડયાની ર્ાચી મમલ્કર્ કે બેંક એકાઉન્ક્ટ જણાવ્યા છે.’ 

‘બાપા! ય ુઆિ ગે્રઇટ.’ 

‘હવે મસ્કા છોડ. બોલ, આજનો  ર્માિો ક્ાું જવાનો પ્રોગ્રરામ છે?’ 

‘બાપા, ર્મે જલ્દી જલ્દી ર્ૈયાિ થઈ જાવ. લાસ્ટ ઈમનિંિ ડે કેિ વાળાની મપકનીક પિ 

ર્મને ઉર્ાિી આવીશ.’  

‘કેમ બેટા! ત ુું નથી આવવાનો?’ 

‘ના.’ 

‘કેમ?’ 

‘માિેર્ો હજુ ઘણી ઇમનિંિ િમવાની બાકી છે. ડોર્ાઓ ર્ાથે માયાને ફાવત ુું નથી. 

અમાિે બહાિ જવાનુું છે.’ 

‘એમર્ો માિી ર્ાથેયે ક્ાું ફાવે છે. પણ બેટા ર્માિો ક્ાું જવાનો પ્રોગ્રામ છે?’ 
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‘બાપા! ર્મને કેટલીવાિ ર્મજાવ્યુું કે અમે બહાિ જવાના હોઈએ ત્યાિે અમને 

પછુવુું નહીં. માયાને અપશકુન થાય છે.’  

‘બેટા, પહલેા ર્ો ત ુું મને પછૂી પછૂીને બહાિ જર્ો. પછી કહીને બહાિ જર્ો. પછી 

કહ્યા વિિ જર્ો પણ હુું પછુર્ો ર્િખી વાર્ કિર્ો અને હવે પછુું ર્ો ર્ાિી વહુને 

અપશકુન થાય છે.’ 

‘બાપા ર્મે બધી વાર્માું પછુ પછુ કિો ર્ે માયાને નોઝીવેડા લાિે છે. અમાિી 

પ્રાયવર્ી િહરે્ી નથી.’ ‘બાપા હવે ર્ો હુું મોટો થયો.’ 

‘એમ ર્ો ત ુું જેટલો મોટો થયો ર્ેટલોજ હુું પણ મોટો થયોજન?ે’ 

‘ના બાપા ના. ર્મે મોટા નથી થયા ર્મે ડોર્ા થયા છો. મોટામાું અને ડોર્ામાું બહુ 

ફેિ છે. બાપા…. બહુજ ફેિ છે.’ 

‘બાપા, ર્મ ેજ્યાિે ર્વાલો પછુો છો ત્યાિે માયાને ર્માિા નોઝીવેડા લાિે છે.’ 

‘હા દીકિા કાન પકડવા જેવી વાર્ છે. ર્ાિી વાર્ ર્ો ર્ાચી છે.  હવે ર્ો આપણા 

ર્બુંધમાું પણ ર્મળુિો ફેિ છે. પહલેાું ત ુું માિી ર્ાથે િહરે્ો હર્ો. હવે હુું ર્ાિી ર્ાથે 

િહુું છું’ 

‘પહલેા હુું ર્ને ર્લાહ આપર્ો. હવે ત ુું મને ર્લાહ આપે છે. પહલેા હુું ર્ાિો બાપ 

હર્ો,  હવે ત ુું માિો બાપ છે. હપેી ફાધર્ા ડે માિા બાપ, હપેી ફાઘર્ા ડે.’ 

‘ના.. ના બાપા આવુું બોલીને મને શિમાવો નહીં. ર્મે જ માિા બાપ છો. હુું ર્મને 

માિો વાિર્ો નથી આપવાનો. ર્મે માિો વાિર્ો નથી લેવાના. હુું ર્માિો વાિર્ો 

લેવાનો છું.’ 

‘હા બેટા, હવે ઠેકાણે આવ્યો. ઈન્ન્ક્ડયામાું જમીન જાયદાદ છે ચાિ બેન્ક્કમાું મોટી 

એફ.ડી છે. કાકા ર્ાથે ભાિીદાિીમાું ફેકટિી છે, એ બધુું ર્નેજ મળશેન?ે  
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‘ર્ો હવે કહ ેકે મને મપકમનક પિ ઉર્ાિી ર્મ ેબધા ક્ાું જવાના છો?’ 

‘બાપા ફિી એકની એક વાર્?’ 

‘એટલામાું દીકિાના દીકિાની એન્ક્રી થઈ.’ 

‘દાદાજી એક ડોલિ આપોર્ો હુું ક્ાું જવાના છીએ ર્ે મર્કે્રટ કહુું.’ 

‘નાનકા, ત ુુંયે ર્ાિા બાપ જેવો િઠીયો મનકળ્યો! લે આ ડોલિ. બોલ ક્ાું જવાના 

છો?’ 

‘મમ્મીના ડેડીને એટલ ેમાિા નાનાને ક્રૂઝ રડનિમાું લઈ જવાના છીએ.’ 

‘નાનકા, ર્ાિા ડેડી-મમ્મી ર્ાિા નાનાને શુું ગિફ્ટ આપવાના છે?’ 

‘દાદા, આ ઈન્ક્ફિમેશન માટે બીજા બે ડોલિ આપવા પડશે.’ 

‘ના ર્ો,  બેટા માિે નથી જાણવુું.  તુું જાણે છે કે માિી S.S.I ની િકમ ર્ાિા ડેડીના 

એકાઉન્ક્ટમાુંજ રડપોઝીટ થાય છે. ર્ાિી માું મને મરહને મને માત્ર પચાર્ ડોલિ નુું જ 

એલાઉન્ક્ર્  આપે છે. હવ ે હમણાું હુ ું કડકો છું મને બે ડોલિ ના પોર્ાય. શુું જમાનો 

આવ્યો છે! દીકિાઓ ડોર્ાઓને લ ૂુંટવા બેઠા છે.’ 
 

‘દાદા જાણવા જેવુું છે. ર્માિા ભેજામાું બ્લલ્ડ ર્યુાલેશન હાઈસ્પીડમાું ફિવા લાિશે.’ 

'ઓન્ક્લી ટુ ડોલર્ા ફોિ ઈન્ક્ટિેસ્ટીંિ ઈન્ક્ફોિમશેન.' 

‘ના મને ન પોષાય.’ 

‘ચાલો રફફ્ટી પર્ેન્ક્ટ ઓફ્.’ 

‘નો. એકવાિ કહ્ુુંને!   ના માિે જાણવુું જ નથીને. આઈ ડોન્ક્ટ કેિ.’ 

‘દાદા, બધાજ દેશી ડોર્લાઓ ર્માિા જેવા ટફ મનિોમશયટેિ હોય છે?’  
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‘ર્મે કેમર્નોમાું અને મુંરદિોમાું કેટલા બધા પૈર્ા વેડફો છો એ મમ્મી ક્ાું નથી 

જાણર્ી. મને ર્માિા ઉપિ દયા આવે છે. ચાલો આટલી વાિ ફ્રી, મફર્. ર્દ્દન 

મફર્. માિા ર્િફથી ફાધર્ા ડે ની કોમ્્લીમેન્ક્ટિી ગિફ્ટ.’ 
 

‘ર્ો, ર્ાિી ર્ાર્જન્ક્ટ મમ્મી આવે ર્ે પહલેા જલ્દી ભર્. ‘ 

‘ર્ાિા નાનાને ર્ાિા ડેડી મમ્મી કઈ ગિફ્ટ આપવાના છે?’ 

‘ડેડીઈઈઈ……. નાનાનેએએએએ લ…ે..પ…ટોપ આપવાના છે.’ 

‘હેં…. એએએએ……….’ 

બાપને ઉર્િેલો ઝ્ભભ્ભો અને પાુંચ ડોલિની મપકમનક.  અને ર્ર્િાને  લેપટોપ અને 

ક્રુઝ રડનિ. 

‘થેન્ક્ય ુબેટા હપેી ફધર્ા ડે.   શુું જમાનો આવ્યો છે?...... ભિવાને મને દીકિી આપી 

આપી હોર્ ર્ો ર્ે માિી યે કાળજી લેર્ને.’ 

‘બાપા! હવે જલ્દી આ ઝભ્ભો ચડાવીને ર્યૈાિ થઈ જાવ. ર્મને મપકનીક પિ 

પહોંચાડી દઉ એટલે િુંિા ન્ક્હાયા.’ 

‘દીકિા, મન ેપહોંચાડવાની હજુ  ઘણી વાિ છે. જ્યાિે મને પહોંચાડે ત્યાિે માિી િાખ 

િુંિામાું નાુંખીને પછી છબછબીયા કિીને નાહી નાુંખજે. મેં ર્ો અસ્ર્લના ઘી દૂધ 

ખાધાું છે. ર્ાિી જેમ  માિજારિન અને નોન ફેટ દૂઘ નથી પીધુું. હવેર્ો મજા કિવાની 

ઉમ્મિ છે. પહલેા મને ચેક ર્ો કિવા દે. માિી ર્ાથે ત્યાું કઈ કઈ  

ડો ર્ીઓ મપકનીકમાું આવવાની છે! નાનકા ર્ાિો ર્ેલ ફોન લાય.’ 

‘દાદા, થ્રી ડોલિ ્લીઝ. ઇટ્ર્ નોટ ફ્રી ઓલ ધ ટાઈમ.’ 
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‘બેટા, કુંઉ છ. આ ર્ાિો ઝભ્ભો પાછો લઈ લે.  ર્ાિો દીકિો મને ફોન કિવા એનો 

ર્ેલ ફોન આપર્ો નથી.  એક કામ કિ મને ફાધર્ા ડે ની ગિફ્ટમાું ર્ાિો વાપિેલો, 

ઉર્િેલો,  આઈ-ફોન આપી દે અને ઉર્િેલો ઝભ્ભો પાછો લઈ લે. અટલે ર્ોદો 

પત્યો.’ 

‘લો...લો દાદા. આ માિો ર્ેલ ફોન લો. હુું ડડેી પાર્ે એનો આઈ-ફોન પડાવી લઈશ. 

મને પણ બે વિર્ના ટેણકાના િમકડા જેવો ર્ેલ ફોન લઈને સ્કુલે જર્ાું શિમ લાિે 

છે. માિો ર્ેલ ફોન જોઈને છોકિીઓ મશ્કિી કિે છે.’ 

(દાદાએ ફોન કિવા માુંડયા) 

‘હાય કપીલા!  મપકનીકમા આવવાની છેન?ે’……….. 

‘શુું કહ્ુું?’………… 

‘કમ્મિમાું દુખાવો છે?  દશ પુંદિ આઈબોપ્રોપેન ફાકી જાન!ે ઘોડા જેવી થઈ જશે. 

ર્ેન્ક્ટિમાું ર્ાિી કુંપની વિિ મજા નથી આવર્ી.  ય ુનો, ય ુઆિ ધ મોસ્ટ બ્લયરુટફુલ 

મર્મનયિ સ્સ્વટ લેરડ ઇન અવિ ર્ેન્ક્ટિ.’…. 

‘ઓકેય.. ઓકેય..ર્ો આિામ કિ...આવર્ા વીકમાું કેમર્નોમાું ર્ો આવશને?ે ‘…….. 

‘ના...ના..ના...માિે જમના જાડીની કુંપની નથી જોઈર્ી.  એ જમની ભજનમાું કામ 

લાિે. પાટી મપકમનકમા ર્ો ત ુું જ ઝામે. એને ફોન ના કિીશ. એની ર્ાથે ર્ો માિા 

ટેસ્ટનુું િે્યટેુશન બિડે. ઓકે.. ટેઈક િેસ્ટ. બાય.’ 

(િર્ોડામાુંથી પતુ્રવધનૂો અવાજ.) 

‘આ ડોર્ાએ ર્ો િે્યટેુશન જેવુું િાખયુુંજ ક્ાું છે?   બા હર્ા ત્યાું સધુીર્ો થોડા હખણાું 

િેર્ા'ર્ા. હવે ર્ો આપણી ઈજ્જર્ના ગચિંથિા ઉડાડવા માુંડયા છે. જ્યાું જાય ત્યાું 
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બૈિાના ટોળામાું જોક કહવેા બેર્ી જાય. આના કિર્ાુંર્ો બા જીવર્ા હર્ા ત્યાિે ર્ારુું 

હત ુું.’  

‘એય માિી માું….. ર્ાિો હાુંકલો જિા ધીમો િાખને! હુું ફોન પિ છું… બધાના દેખર્ાું 

ડહાપણ ડોહળે છે. બા જીવર્ી હર્ી ત્યાિે ર્ો કામ કિાવી કિાવીન ેર્ાસનુે અડધીર્ો 

માિી નાુંખી હર્ી. હવે મ ૂુંઈ ભેંર્ના મોટા ડોળા! મિર્ાું મિર્ાું ર્ાિા ચાિ 

મપયિીયાના હિલાની હામુું ર્ાિી ર્ાસએુ કહ્ુું હત ુું ર્ે યાદ છે ને!  એણેર્ો કહ્ુું હત ુું કે 

આપણે આખુું જજવર્િ પ્રેમથી જીવ્યા એજ ઘણુું છે. મને ર્ો બોલર્ા નથી આવડત ુું 

પણ આ ધોગળયા કે છે ર્ેમ માિા મયાા પછી ર્મ ર્માિે લોકોની પિવા કયાા વિિ 

આનુંદથી જીવજો. યાદ છે ને!’ 
 

‘પણ ડોહા, ર્મે ર્ો હદ કિી નાુંખી. મને ર્ો ર્માિા આ લખખણ ર્માિા રદકિામાું 

ઉર્િે ર્નેી ગચિંર્ા છે.’ 

‘અિે મહામાયા! ર્ને શુું ખબિ! આર્ો રિવર્ાલ છે રિવર્ાલ. હવાડામાુંથી કૂવામાું 

જાય છે.’ 

‘માિો દીકિો કોલેજમાું હર્ો ત્યાિે કેટલીયે પટાકડીને ફેિવર્ો હર્ો.  ત્યાિે મને યે 

ગચિંર્ા થર્ી હર્ી. હવે ગચિંર્ા કિવાનો ર્માિો વાિો.’.  

‘બાપા! હવે બહુ થયુું. ્લીઝ જવા દો ને એની ર્ાથેની જીભાજોડી. ચાલો ર્ૈયાિ થઈ 

જાવ. હુું ર્મન ેપાકામાું ડ્રોપ કિી જાુંઉ. ત્યા ર્મને ઘણી કુંપની મળી િહશેે. નાનકાનો 

ફોન ર્મે િાખજો હુું એને બીજો ફોન અપાવીશ.’ 

‘વેઈટ..વેઈટ.. વેઈટ, મને આપણી નેઇબિ િોઝગલનને પછુવા દે. િોઝી આવશે ર્ો 

મને મજા આવશે. એને માિી ર્ાથે િમશે.’ 
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(બાપાએ ફિી ફોન જોડયો.) 

‘હાય િોઝી....ગડુ મોમનિંિ હની....આિ ય ુફ્રી ટુ ડે?’….... 

’ગડુ, ગડુ....વેિી ગડુ. કેન ય ુિીવ મી યોિ કમ્પની ઈન અવિ ઈન્ન્ક્ડયન મપકનીક? 

‘…. ‘ઓહ..થેન્ક્ય.ુ..થેન્ક્ય.ુ..થેન્ક્ય ુવેિી… વેિી મચ. વી મવલ હવે ફન ટુિેધિ….’ 

‘યા..યા.. ય ુમવલ એન્ક્જોય... નો...નો... નો…. ડોન્ક્ટવિી...માય ફેમમલી ઇઝ નોટ 

કમમિંિ.’ 

(િર્ોડામાુંથી મોટો અવાજ) 

‘અિે જિા હાુંભળો છો?  આપણ ેડોહાને મપકનીકમાું નથી મોકલવા. ભલે બહો 

ડોલિનો ધમુાડો. એન ેઆપણી ર્ાથેજ લઈ જઈશુું. એર્ો  આપણી ઈજ્જર્નુું બાિમુું 

કિવા બેઠા છે.’ 

‘બેટા, ર્ાિી બૈિીને કે, કે એન ુવોલ્યમુ લૉ કિે.  હજુ હુું ફોન પિ છું. એનો હાુંકલો ર્ો 

ફોન વિિ પણ બાજુમાું િોઝીને હુંભળાય એમ છે.’ 

(ડોર્ા ફોન ચાલ ુિાખ ેછે) 

‘યર્...યર્...હની. ઇફ ય ુડોન્ક્ટ લાઈક આઈ વોન્ક્ટ વેિ દેશી ઝભ્ભો…… આઈ મવલ 

વેિ   વ્હાઈટ શોટ્ાર્ એન્ક્ડ બ્લલેક્ ટી શટા….. યર્ ધ ર્ેઇમ વન. ય ુિેવ મી ઓન 

વેલેન્ક્ટાઈન ડ…ે... આઈ નો ય ુલાઈક ધેટ….. ધેિ ઈઝ એ લેઇક. વી મવલ િો ફોિ 

સ્સ્વમમિંિ…. કેન ય ુટેઇક યોિ કાિ?.... માય ર્ન ઈઝ વિેી બીઝી…. થેન્ક્ય ુસ્સ્વટી. ર્ી 

ય.ુ..’ 

(અંદિથી અવાજ) 

‘આ િોઝલી જ્યાિથી બાજુમાું િહવેા આવી છે ત્યાિથી ર્માિા ડોહલાની ડાિળી 

ચર્કી છે. છાુંર્ઠની છે ને છ્પનની લાિે છે. દોડી દોડીને એના ઘિમાું કુંઈ ને કુંઈ 
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રફક્ર્ કિવા દોડી જાય છે. િામ જાણે બળ્યુું શુું રફક્ર્ કિર્ા હશે. યાડામાું ઉઘાડા 

શિીિે કુંઈ િોપવા દોડી જાય. ભિવાન જાણ ેઆ ઉમ્મિે શુું િોપણ કિવાનુું િહી િયુું 

હોય. મને ર્ો મવચાિર્ા યે શિમ આવે છે. ઘિમાું હાડકુુંએ ન હલાવે અને 

ઘોળીયણની ગ્રોર્િી લેવા-મકુવા લાળ પાડર્ા દોડી જાય.’  

‘કોણ જાણે ડોહામા હુું ભાળી િઈ છે ર્ે પટેલ કેન ય ુહલે્પમી કિીને બાપાને 

બોલાવર્ી જ હોય. કાયમ ટૂુંકા ને જાર્ દેખાય એવા આછા કપડા પેિીને ડકે પિ 

ફિર્ી હોય.’ 

‘હુું કહી દઉં છું ડોહાને મપકનીક પિ નથી મોકલવા. ઝભ્ભો પેિીને આપણી ર્ાથેજ 

આવશ.ે’ 

‘બાપા, ર્માિી વહુની વાર્ ર્ાચી છે. ઉમ્મિ પ્રમાણે જીવવુું જોઈએ. આપણા નાનકા 

પિ કેવા ર્ુંસ્કાિ પડે! ર્માિે અમાિી ર્ાથજે આવવાનુું છે. ર્માિા વેવાઈને પણ 

િમશે.’  

‘િહવેા દે િહવેા દે. ર્ાિા ર્ાસ ુર્ર્િાને ર્ો હુું કબાબમાું હડ્ડી જેવો લાગુું છું.   હુું ર્ો 

મપકનીકમાું જ જઈશ. ચાલ મને ર્ૈયાિ થવા દે. એવ્રીથીંિ ઈઝ ર્ટે.’ 

(અંદિથી અવાજ) 

‘અિે ર્ાુંભળો છો?  આ ર્માિા ડોર્ા ધોગળયણના ચક્કિમાું ભેિવાશે ર્ો ઈન્ન્ક્ડયાની 

પ્રોપરટિમાુંથી પણ નારહ નાખવુું પડશે. માિા પ્પાએ ઈન્ન્ક્ડયાની જાયદાદ પિ ર્ો 

મને ર્માિા ઘિમાું નાુંખી છે. માિી મમ્મીએ પણ જાિર્ા િે'વા કહ્ુું છે. મેં ર્ો ડોહાને 

હિખી અક્કલ આવે એની બાધા માની છે.’ 

‘દીકિા ર્ાિી બૈિી માિી અક્કલની વાર્ કિે છે પણ એના જ સ્ક્રુ ઢીલા છે. 

અમેરિકામાું છે. માિા કિર્ાું વધાિે ભણેલી છે પણ છેક અઢાિમી ર્દીની પટલણ જ 
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િહલેી છે. હુું ર્ો ગિટીશ પાઠમાળા મશખેલો ત્યાિે ્લટુોમનક શબ્લદ પણ ર્ાુંભળ્યો ન 

હર્ો. હવે ત ુું જ ર્ાિી ભણેલી બૈિીને ર્મજાવ કે ્લટુોમનક ફે્રન્ક્ડશીપ કોને કહવેાય.’ 

(એટલામાું િોઝી શોટા  હોટ પેન્ક્ટ અને સ્સ્લવલેર્, િાલેર્ લો કટ ટોપ, ર્ન ગ્લાર્ીર્, 

બેઝ્ભબોલ કેપ પહિેી આવી પહોચે છે.) 

‘પટેલ લટે્ર્ િો.’ 
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