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                           મૌન                            
નામ હત  ું મનોજભાઈ જોષી પણ ગામિોક ર્ેમને જ દા જ દા નામ ેઓળખર્ા. ગામના 

વડિિો માટે ર્ે મુંડદરવાળા મળૂશુંકર મહારાજનો છોકરો મુંગો હર્ો. ગામની કેટિીક સ્ત્રીઓ 
મૌન મહારાજ ર્રીકે સુંબોધર્ી. મોટાભાગના એને મનોજભાઈ જ કહરે્ા. 
    નાન ું ગામ. ગામને છેિે નાન ું ર્ળાવ. ર્ળાવ પાળે મળૂશુંકર મહારાજના પવૂાજોએ 
સ્થાપેલ ું પ ુંચદેવર્ાન ું મ ુંડદર. મુંડદરને અિીન ેમહારાજની મઢિૂી. 
    પાુંચેક વષા પહિેા મનોજભાઈ અમેડરકાથી પાછા ફર્ાા હર્ા. બાપ-દાદાના મુંડદરનો 
જજણોદ્ધાર કરાવ્ર્ો. મઢિૂીન ું સમારકામ કરાવી સાદાઈથી પજનન સાડરકા સાથે રહરે્ા હર્ા. 
મનોજભાઈ વહિેી સવારે ઊઠીને મુંડદરમાું પજૂા-પાઠ કરર્ા. પજૂા પછી કૉફી પીર્ા. કૉફી 
અને ન્ય ઝ પેપર પ રા કરી સવારે આઠ થી સાુંજે છ વાગ્ર્ા સ ધી મૌન પાળર્ા. મૌન 
દરમ્ર્ાન મૅડિટેશન અને આનમચચિંર્ન કરર્ા. સાુંજે છ વાગ્ર્ા પછી થોિા ગામિોકો મુંડદરે 
આવર્ા. થોિી આધ્ર્ાજનમક વાર્ો થર્ી. થોિા ભજનો ગવાર્ા. આરર્ી બાદ હાજર 
ભલર્જનો સાથે ભોજન િેર્ા. સૌને માટે રોજન ું સાદ ું ભોજન. ચખચિી અને છાસ, રોટિા અનૅ 
ભાજીન ું શાક, ફળનો પ્રસાદ. ભોજન પછી ગામના ખબર-અંર્ર. કોઈની માુંદગીની વાર્ો 
હોર્ર્ો બીજી સવારે મનોજભાઈના મૌન દરમ્ર્ાન સાડરકાબને દરદીની ખબર કાઢવા 
પહોંચી જર્ા. િૉકટર અને દવાની વ્ર્વસ્થા કરી દેર્ા. કોઈને નર્ાું ડદકરીનો જન્મ થર્ો હોર્ 
ર્ો ઝાુંઝરી-ઝભિા પહોંચાિી દેર્ા. આ હત  ું બન્નેન ું દૈનનક જીવન. 
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        એક ડદવસ સાડરકાબહનેે સ ધાકરભાઈને કહ્ ું. "મારે ર્મારી મદદની જરૂર છે."  
સ ધાકરભાઈ નર્ાુંની શાળાના આચાર્ા હર્ા. "જો હ ું મદદરૂપ થવાને ર્ોગ્ર્ હોઊંર્ો મારી 
જાર્ને ભાગ્ર્શાળી સમજીશ. કહો શી સેવા કરી શક ું?" 

  "મારી ઈચ્છા છે કે આઠ વષા થી વીસ વષાની છોકરીઓને માસાિઆટા અને સેલ્ફ-ડિફેન્સની 
ટે્રઈનનિંગ મળે." "આજના સમર્માું છોકરીઓ માટે આવશ્ર્ક છે." સ્ક િ કોસાની બહારન ું 
હોવાથી જે વધારાનો ખચો થાર્ ર્ેની વ્ર્વસ્થા હ ું કરી આપીશ." 

થોિા સમર્માુંજ સ્ક િમાું ૪૦ કન્ર્ાઓ માટે કરાટે લિાસ શરૂ થઈ ગર્ા. 
બીજી એક રાર્ે સાડરકાબહનેે ગામના સરપુંચ રણછોિજી દેસાઈન ેરોક્યા."મારે 

ર્મારી મદદ જોઈએ છે."  
રણછોિજી મિક્યા. મુંડદર માટે ફુંિ-ફાળાન ું કે કુંઈ સરકારી કામકાજ હોર્ ર્ો સુંકોચ 

રાખશો નહી. ચપટી વગાિર્ાુંજ કામ થઈ જશે." 

 "ના આ એક સમાજસેવાન ું કામ છે. ગામની કન્ર્ાઓ માટે  વષામાું એકવાર સમ હ 
િગ્નન ું આર્ોજન કરવાન ું છે. વ્ર્વસ્થા ર્મારી ખચો મારો. માું-બાપને ખચો નહીં માર ું નામ 
નહીં, મારી હાજરી પણ ્નહીં." 

.....દર વષે ઢોિ ઢબ કર્ા રહ્યા.  ગામમાું શરણાઈના સરૂો ગ ુંજર્ા રહ્યા.  મુંગળ ગીર્ો 
ગવાર્ા રહ્યા. 

ગરીબ નવદ્યાથીઓની સ્ક િ-કૉિેજની ડફ આપોઆપ ભરાર્ી રહી. 
મૌન પછીની થોિીક નમનનટોમાું ઘણી સમાજ સેવા થર્ી રહી.  
સાડરકાબહને દ્વારા મનોજભાઈને નામ ેમૌનવ્રર્ી મનોજ મહારાજન ું સદાવ્ર ર્ વહતે  ું 

રહ્ ું. સાડરકાબને સાથે પણ ખ બજ મર્ાાડદર્ વાર્ થર્ી. મનોજભાઈ ધીમ ું બોિર્ા. 
સરીકાબેન નીચી નજરે સાુંભળર્ા. બોલ્ર્ા વગર ફરજ અદા કરર્ા. જીવનન ું સરોવર શાુંર્ 
હોવા છર્ાું એમના અંગર્ જીવનન ું પ્રનર્ચબિંબ કોઈને જોવા મળત ું નહીં.મુંડદર અને મઢિૂી એ 
એમનો ખીિો હર્ો. સ્વેછાએ એઓ એ ખીિાને બુંધાર્િા રહરે્ા. િોકોને એમના અંગર્ 
જીવન અંગે ઘણી જીજ્ઞાસા રહરે્ી. કોઈ પછૂી શકત  ું નહી. બધાન ેએટિી ખબર હર્ી કે 
મનોજભાઈ અમેડરકાથી કમાઈને આવ્ર્ા છે, અને ગામમાું શાુંર્ અને આધ્ર્ાજનમક જીવન 
જીવે છે. િોકોને આનથિક રીર્ે મદદ કરર્ા રહ ેછે. 

 ......એ મનોજભઈ ર્ ેમળૂશુંકર માહારાજનો છોકરો. મળૂશુંકર કમાનનષ્ઠ કમાકાુંિી 
બ્રાહ્મણ હર્ા. એમનો ડદકરો મનોજ ર્જેસ્સ્વ હોવા છર્ાું બારમા ધોરણ પછી આનથિક 



કારણસર કૉિજે જઈ ના શક્યો. જન્મજાર્ સુંસ્કાર પ્રમાણે ર્જમાનવનૃર્ન ું નશખ્ર્ો અને 
મળૂશુંકરને મદદ કરર્ો. બાપ-ડદકરો વગર માુંગ્ર્ે હાથમાું જે દચિણા મળર્ી, ર્ેમાું સુંર્ોષ 
માનર્ા. સાદ  જીવન સરળર્ાથી ચાલ્ર્ા કરત  ું. 
 મળૂશુંકરના બાળપણના ગોડઠર્ા, પરભ ભાઈ પટેિની અમેડરકામાું બે મોટી મોટેિ 
હર્ી. એલવાર ગામ આવ્ર્ા નર્ારે મળૂશુંકરને કહ્ ું... 

"મળૂજી, મારે ર્ારા મનોજને અમેડરકા િઈ જવો છે. અમે એક નાન ું મ ુંડદર બાુંધ્ય ું છે. 
પજૂારીની જરૂર છે. મનોજ આવશે ર્ો જીદગીભર િીિાલ્હરે કરશે. માત્ર ર્ારી હા જોઈએ." 

.....હષાાષ્ર  સાથે 'હા' થઈ ગઈ. બી.એ. થર્િેી સડરકા સાથે િગ્ન િેવાર્ા. પરભ કાકાની 
દોરવણી પ્રમાણે મનોજ-સડરકા બરબેન્ક-િૉસએજચિસ આવી પહોંચ્ર્ા. એક નવ ું જીવન શર  
થય ું. 
મનોજના પહાિી બ િુંદ અવાજે બોિાર્ા વેદોલર્ અને પ રાણોલર્ મુંત્રોથી ગાજત  ું મ ુંડદર, 

ભલર્ોથી ભય ું ભય ું રહતે  ું. સાડરકાના મીઠા મધ ર ભજનો અને ભગવાનના શણગાર િોકોને 
આકનષિર્ કરર્ા.  મુંડદર અને મનોજની ખ્ર્ાનર્ ફેિાર્ી રહી. પ્રનર્ષ્ઠા અને પ્રચાર વધર્ો 
ગર્ો. 
 સમર્ જર્ા અન્ર્ ભલર્ોને નર્ાું પજૂા-કથા શરૂ કરી. મુંડદરમાું મળર્ા માનસક પગાર 
કરર્ા વધ  આવક બ-ેત્રણ કથામાુંજ થઈ જર્ી. દચિણા અને આરર્ીમાું ટુંકશાળ પિર્ી. 
બહારના કામની આવકનો નાનો ડહસ્સો મુંડદરમાું આપવો પિર્ો ર્ે કઠત  ું. મનોજને હવ ે
મુંડદર બુંધનરૂપ િાગવા માુંિ્  ું. ટ્રસ્ટીઓના નનર્મો આકરા િાગવા માુંિયા. પરભ કાકાન ે
નવનુંર્ી કરી, મુંડદરમાુંથી છૂટો થર્ો. સાડરકાને આ ન ગમ્ય ું. પણ છૂટકો ન હર્ો. 

મનોજની જીંદગીનો નવો ર્બક્કો શરૂ થર્ો. 
ધમા એજ,  કમા એજ;  પણ વનૃિ બદિાઈ ગઈ. ધમા અને કમાકાુંિ મનોજને માટે 

વ્ર્ાપાર બની ગર્ા. મનોજ ટીવી અને અન્ર્ જહરેાર્ોમાું ચમકર્ો રહ્યો. અનેક કમાકાુંિના 
ઊંચા ભાવો નક્કી થર્ા. નામાુંડકર્ મનોજ મહારાજની િોભવનૃર્ વધર્ીજ ગઈ.    આર્ો 
અમેડરકા છે. િૅન્િ ઓફ ઓપોચ્ય ાનનટી. દ નનર્ા ઝૂકર્ી હૈ. ઝૂકાનવેાિા ચાડહર્ે.  
મનોજ, કથાઓમાું ઈંગ્િીસ, સુંસ્કૃર્, હીંદી લવોટેશનોનો ભરપરૂ ઉપર્ોગ કરર્ો. શાર્રી, 
ગઝિ, ભજન અને ડફલ્મીગીર્ો પણ નસફર્થી વાપરર્ો. એને માટે કથા-પજૂા, 
એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ચબઝનેસ હર્ો. આરર્ી પછી ફરર્ી થેિીઓ િૉિરથી છિકાઈ જર્ી. 
િિમીજીની કૃપા હર્ી..... 



 ……અને સાડરકાએ પણ િિમીને જન્મ આપ્ર્ો. નામ રાખ્ય ું 'માનસી'. સમર્ 
ઝિપથી વહરે્ો ગર્ો. નાની પરી જેવી માનસી દોિર્ી થઈ, પછી ગ્રામર સ્ક િ, નમિિ સ્ક િ, 

અને હાઈસ્ક િમાું જર્ી થઈ. માું-ડદકરી મનોજની જૂદી નવચારધારા હઠેળ એક સાથે રહરે્ા. 
મનોજને માટે િોિર સવાસ્વ હર્ો. મોટેભાગે એની ર્જમાનવનૃિની પ્રવનૃિ 'નવકેન્િ'મા રહરે્ી. 
'નવક િેઈઝ'મા એને મોકળાશ રહરે્ો. એક-બે વાર ગર્ા પછી એન ેિૉસ વેગાસની રુંગીન 
રાર્ોનો ચસકો િાગ્ર્ો. 

મનોજને વગેાસ ફળય ું. એક શ ભ રાત્રીએ મહાિિમીમાર્ાએ સ્િોટ મશીન પર ફરર્ી 
િાિ િાઈટ સ્વરૂપે દશાન દીધા. િિમી-વષાાનો સાિાર્કાર થર્ો.....પાુંચ િાખ િોિર  નો 
જેકપોટ્....અધધધ... 
         સાડરકાએ કહ્ ું, "આપણી પાસે પરૂત  ું ધન છે. ચાિો આપણાું ગામ પાછા જઈએ. નર્ાું 
માનસીને સારી રીર્ે ઉછેરીશ ું. ખબૂ આનુંદથી જીવીશ ું. ર્મે ખબૂ મહનેર્ કરી. ખબૂ કમાર્ા. 
ગામ જઈ થોડ ું દાનધરમ કરીશ ું. એમાુંજ આપણ ું કલ્ર્ાણ છે." 

        પણ સાડરકાની વાર્ હવામાું ઓગળી ગઈ. મનોજે બરબેન્કમા નાની મોટેિ ખરીદી. 
કમાકાુંિની ધરખમ આવક અને વેગાસના પસૈાની મોટેિ. નાના ભાનવક ર્જમાનો પિર્ા 
મકૂાર્ા. મનોજન ું માુંથ  ું મોટ ું થઈ ગય ું.  
       મોટેિની જવાબદારી માું-ડદકરી પર છોિી દર બ ધવારે િોસ વેગાસ જવા માિ્ ું. 
સોફ્ટ ડ્રીંક, પછી સોફ્ટ-ચિકર અને અંર્ે હાિા-ચિકર, હોઠથી જઠર અને જઠરથી મગજ સધૂી 
વહવેા િાગ્ય ું. બ્રાહ્મણના અંર્ર આનમાનો અવાજ પર્નના માગેથી પાછો વાળવા કોનશશ 
કરર્ો; પણ બ ધ્ધીજન્ર્ દિીિ ર્ેને દબાવી દેર્ી. સમ દ્રમુંથનમાુંથી અમરૃ્ અને નવષની સાથે 
િિમી અને સરૂા પણ પ્રગટયા હર્ા. ઈંદ્રના દરબારના દેવો પણ સ રાપાન કરર્ા હર્ા. મને 
શો વાુંધો! સ ુંદરી વગર સરૂાનો શ ું અથા! અઢળક દ્રવ્ર્, સરૂા, વેગાસની રુંગબરેુંગી નવજળીનો 
ચળકાટ અને ધોળી ચામિીની સ ુંદરીઓન ું સ ુંર્ોજન મનોજ કરર્ો રહ્યો. 
      સાડરકા સમજર્ી અને આંસ  સારી જીવન જીવર્ી રહી. એના પર અને ડટનજેર બનિેી 
માનસી પર મોટેિની જવાબદારી આવી પિર્ી. અનનચ્છાએ િ-ેટાઈમસા ઘરાકોના ગુંદા 
પાથરણાું ધોવા પિર્ાું.     સાડરકા મનોજને નવનવણી કરર્ી. "મનોજ પાછા વળો." "આપણે 
ઈંડિર્ા ચાલ્ર્ા જઈએ. પ્રભ એ ઘણ ું આપ્ય ું છે. પ રત  ું છે. ય વાન ડદકરી પર ખોટા સુંસ્કાર ન 
પિે ર્ે જોવાની ર્મારી જવાબદારી છે." 



 મનોજના બહરેાકાને કશ ું સ ુંભળાત  ું નહી. દેવગણ અને ર્પસ્સ્વ ઋનષમ નીઓ પણ 
અપ્સરાઓના મોહથી પર નહર્ા. હ ું ર્ો એક સામાન્ર્ માનવી! સ ુંદર િિનાઓ સાથે મન 
માુંણી િઉ ર્ેમાું પાપ શ ું છે?. મનોજ પોર્ાની જાર્ને છેર્રર્ો રહ્યો. સ શીિ સાડરકાને 
મનોજની બેવિી જીંદગી,  બેવિી વાણી અન ેનવચારથી ઉબકા આવર્ા. એ  ડદકરીને ખાર્ર 
જીવર્ી. એણે મનોજ સાથે બોિવાન  િગભગ બુંધ કરી દીધ ું. 

એક બ ધવારની સવારે એક ય વાન એને મળવા આવ્ર્ો. 
"મહારાજ, બે ડદવસ પર મારા નપર્ા દેવિોક પામ્ર્ા છે. હ ું  બ્રાહ્મણ છું. આપ શ્રાધ્ધ 

કરાવશો ર્ો હ ું આપનો આભારી થઈશ." 

"હ ું ત્રણ ડદવસન ું શ્રાધ્ધ એક ડદવસમાું પર્ાવી આપીશ. િગભગ છ થી સાર્ હજાર 
થશ.ે" 

"મહારાજ, મને શાસ્ત્રની ગર્ાગમ નથી. પણ ત્રણ ડદવસન ું કમા એક ડદવસમાું કેમ કરાર્?  

અને છ હજાર િૉિર?  હ ું ર્ો ફેકટરીમાું કામ કરર્ો સામાન્ર્ મજ ર માણસ છું. આ દચિણા 
મારા ગજા બહારની વાર્ છે. કોઈ બીજો માગા બર્ાવો. પ્િીઝ, બ્રાહ્મણ જીવ શ્રાધ્ધ વગર 
અવગર્ે ન જવો જોઈએ." રિર્ાું રિર્ાું પગે િાગીને કહ્ ું,  "મહારાજ કુંઈ દર્ા કરો." 

"આ મારો ભાવ છે. હ ું બાગેઈન કરર્ો નથી. બીજા સસ્ર્ાને શોધી કાઢો. ઘણાું મળી 
રહશેે." 

મનોજના હ્રદર્માું અન કુંપા ન જાગી ર્ે ન જ જાગી. 
હ ું કાિે આવીશ, કહીન ેમનોજે વેગાસ ર્રફ કાર દોિાવી મ ૂુંકી. સાડરકા આખો ડદવસ 

રિર્ી રહી. માથ ું ભમત  ું હત  ું. ચક્કર આવર્ા હર્ા. ના છૂટકે ડદકરી માનસીને મોટેિન ું ફ્રુંટ-
િેસ્ક સુંભાળવ ું પિ્ ું. 
         એક કાળો કસ્ટમર, નામે નવિીર્મ, અવાર-નવાર છોકરીઓને િઈને ટૂુંકા સમર્ને 
માટે આવર્ો. છ ફૂટ ચાર ઈચ ઊંચો, બસો ચાળીસ રર્િનો સાિાર્ રાિસ હર્ો. આજે ર્ે 
એકિોજ હર્ો. રૂમની ચાવી િઈ રૂમ પર ગર્ો. 
       થોિી વાર પછી ર્ેણે ફોન કર્ો, "એ બૅબ, બ્રીંગ કપિોફ બ્િેંકેટ્સ. ઈટ્સ ટ  કોલ્િ." 

કોઈ ન હોવાથી માનસી જાર્ે બ્િેંકેટ આપવા રૂમમાું ગઈ. 
     અચાનક રૂમન ું બારણ ું બુંધ થઈ ગય ું. 
      બારણાું પાછળથી નગ્ન, નર રાિક બહાર આવ્ર્ો, 



      ભર્ચભર્ માનસી ચીસ પાિે ર્ે પહિેા ર્ેના મોઢામાું ડચૂો મરાઈ ગર્ો. ઉપર નસલ્વર-

િક ટેઇપ િાગી ગઈ. 
     ટોપ ફાટ્ ું....બ્રા તટૂી....જીન્સ અને પૅન્ટી ખેંચાઈ ગર્ા....માનસીનો ક મળો દેહ 
ચ ુંથાર્ો....ઘવાર્ો....ગળા પર સખર્ હાથ દબાર્ો....ચચનકાર નીકળે ર્ે પહિેાું માનસી નો 
જીવ નીકળી ગર્ો. 
      જ્ર્ારે ડદકરી નપિંખાઈ રહી હર્ી નર્ારે બાપ બે િિનાઓની સોિમાું રગેિીર્ા મનાવર્ો 
હર્ો. 
બીજી સવારે મનોજ મોટેિ પર પહોંચ્ર્ો માનસીની િાશ ઓટોપ્સી માટે પહોંચી ગઈ હર્ી. 
ચબમાર અને મ છાાવર્ સાડરકા હોસ્સ્પટિમાું સારવાર િઈ રહી હર્ી. પોિીસ અને ડિટૅલટીવ 
ર્પાસમા રોકાર્િા હર્ા. પોિીસે મનોજન ું સ્ટેટમેન્ટ િીધ ું. 
     મનોજ હોસ્સ્પટિ દોિયો. પરભ કાકા સાડરકાના બેિ પાસે બઠેા હર્ા. પરભ કાકાના 
ડદકરાઓ જરૂરી દોિધામ અને વ્ર્વસ્થા કરર્ા હર્ા. કોઈએ મનોજ સાથે વાર્ પણ ન કરી. 
મનોજ રિર્ો રહ્યો. કોઈએ ડદિાસો પણ ન આપ્ર્ો. છેક સાુંજે માનસીને ભાન આવ્ય ું.  
    પરભ કાકાએ માનસીના માથા પર હાથ મ ક્યો. શબ્દોની જરૂર ન્હોર્ી. 
     "માનસી, હવે કેમ છે?" મનોજે રિર્ાું પછૂ્  ું. 
માનસીએ પિખ ૂું ફેરવી િીધ ું. આંસ  સકૂાઈ ગર્ા. િાગણીન ું ખનૂ થઈ ગય ું હત  ું.  
 

   બીજી સવારે મનોજની હાજરીમાું સાડરકાએ પરભ કાકાને કહ્ ું, "કાકા એની પાસે જરૂરી 
સહી-નસક્કા કરાવી િો. મોટેિ વેચી કાઢો. જે કુંઈ વધે ર્ે ઈડિર્ા ટ્રાન્સફર કરાવી આપો. 
અમારી બે ડટડકટ મુંગાવી આપો." 

     "હા બેટા, એજ વ્ર્ાજબી છે. મનોજને અમેડરકા ન પચ્ય ું." " નાવ ય  ટેઈક કુંટ્રોિ ઓફ 
ર્ોર િાઈફ."  
    બધી વ્ર્વસ્થા થઈ ગઈ. 

ડિટેલટીવે નવિીર્મને પલિયો. કૅસ ચાલ્ર્ો. રૅપ-મિારના ગ નાસર પૅરોિ વગરની 
િાઈફ સેન્ટન્સ થઈ. 

સાડરકા અને મનોજ વર્નમાું સ્થાર્ી થર્ા.  
બન્ને પ્રદનશિર્ થર્ા વગરન ું દ ુઃખદ જીવન જીવર્ા હર્ા.  
સાડરકાબેન િોકસેવામાું ધન વહાવર્ા રહ્યા. મનોજભાઈને બોિવાપણ ું રહ્ ુંજ ન હત  ું. 

માત્ર    સાડરકાબેનના નનણાર્ોનો ર્શ િેવાનો હર્ો. 



        સાડરકાએ મનોજને કદી િમા આપી નહી. 
        બન્ને વચ્ચેના અબોિાન ું સાુંસ્કૃનર્ક નામ હત  ું " મૌન ". 
 

વાચકનમત્રોને હાડદિક નવનુંર્ી. વાર્ાા અંગેનો આપનો પ્રનર્ભાવ ઉપરોલર્ ઈ-મેઇિ થી જણાવશોર્ો આભારી 
થઈશ. 
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