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 "મમ્મી, સરેુખામાસી! ર્મે જે કાાંઈ બાધા માની હોય ર્ે પરૂી કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે."  
બધા વવશદની સામે જોઈ રહ્યા. 
 વવશદના મમ્મી હમેાબેને કહ્ુાં, "અલ્યા ત ુાં કાંઈ ચોખ્ખી અને સમજ પડે એવી વાર્ કરને." 

વવશદ એમ.બી.બી.એસ થઈ ગયો રે્ વનવમત્તે વ્યોમેશભાઈ અને હમેાબેને સત્યનારાયણની કથા રાખી હર્ી. 
શ્રીનાથજી સોસાયટીના બધા ઘરોમાાંથી પ્રસાદ લેવા અને વવશદને અભભનાંદન આપવા આવ્યા હર્ા. રૉ-
હાઉસની સોસાયટી વૈષ્ણવ સમાજના મધ્યમવગીય આપ્ર્જનો અને વમત્રોએ ઉભી કરી હર્ી. પાડોસીઓ 
સ્વજનની જેમ એક બીજાના સખુ દુુઃખમાાં ભાગીદાર થર્ા હર્ાાં. વવશદ ડૉકટર થયો રે્નુાં સૌને ગૌરવ હત ુાં. 
શ્રીનાથજી સોસાયટીમાાં સવારથી આનાંદનો માહોલ હર્ો. સવારથી કોકકલ દોડધામ કરર્ી હર્ી. 
 પ્રસાદ અને ભોજન પછી સૌ પાડોસીઓ વવખરાયા. માત્ર બરાબર સામે રહરે્ા ભાસ્કરકાકા, સરેુખામાસી 
અને એમની કદકરી કોકકલ રહલે-ુસહલે ુઆટોપવા રોકાયા હર્ા. આમપણ ભાસ્કરભાઈ અને વ્યોમેશભાઈ જુના 
વમત્રો  હર્ા અને કોપોરેશનમા સાથે કામ કરર્ા હર્ા. બે ઘર, પણ જાણે છ વ્યક્તર્નુાં એક જ કુટુાંબ. છેવટે 
પરવારીને બેઠા ત્યારે વવશદે માનર્ા પરૂી કરવાની વાર્ છેડી. 
"વવશદ! દવાખાનાની જગ્યા મળી ગઈ?" વ્યોમેશભાઈએ પછૂ્ુાં. 
 "ના પપ્પા, જો ર્મને વાાંધો ન હોયર્ો મારે ડરવમટોલોજીમા સ્પેશ્યાલીટી પરુુાં કરીને પછી ક્તલનીક શરૂ 
કરવા વવચાર છે." 

 “હુાં ર્ો આ સ્વરકકન્નરી આપણી લર્ા માંગેશકરની વાર્ કરુાં છાં. કોકકલ માટે એક સરસ ડાહ્યો, ભણેલો, 
કહ્યાગરો કાંથ બની રહ ેએવો છોકરો મળી ગયો છે.” 
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 બધા સ્ર્બ્ધ બનીને, પહોળા મોં અને આંખો સાથે વવશદને જોઈ રહ્યા. માત્ર કોકકલ સ્વસ્થર્ાથી 
વનલેપભાવે બેસી રહી. 
બને્ન માર્ાઓએ એક સાથે પ્રશ્નોની ઝડી વરસાવી. 
'કોણ છે?..કઈ જ્ઞાવર્નો છે?..એણે કોકકલને જોઈ છે?..શુાં ભણેલો છે?...એના માાં-બાપ કોણ છે?.. એને કોઈ ખોડ-
ખાાંપણ ર્ો નથીને?... 

 વવશદ સરળ અને વનમાળ સ્વભાવનો છર્ાાંયે થોડો મશ્કરો હર્ો. પણ આવી મશ્કરી ર્ો ના જ કરે. એ 
ર્ો બધુાં જાણેજ છે. જો સાચુાં હોય ર્ો ખરેખર કોઈ છોકરો શોધ્યોજ હશે. માત્ર કોકકલ વસવાય બધાને જ 'કોણ 
છે'   જાણવાની ઉત્કાંઠા હર્ી. 
"વવશદને માટે મેં પણ એક સરસ આપણી જ્ઞાવર્ની છોકરી શોધી કાઢી છે." 

વવશદ ચમક્યો. 'શુાં એને ગાંધ આવી ગઈ છે?' 

 કોકકલ એના નામને સાથાક કરે એવી કોકકલકાંઠી ગાયીકા હર્ી. છેક નાનપણથી મધરુ ગીર્ો ગાર્ી 
હર્ી. પછીર્ો એણે શાસ્ત્રીય સાંગીર્નુાં વશક્ષણ લીધુાં હત ુાં. બાળમાંકદરથી કૉલેજસધુી પોર્ાના સાંગીર્થી બધાને 
મગુ્ધ કરર્ી કોકકલ બધાનુાં વપ્રયપાત્ર બની ગઈ હર્ી.  
 ટી.વી. સ્પધાામાાં સેંકડો હરીફોમાાંથી પરીક્ષકોની વાહવાહ સાથે આગળ વધર્ાાં બાર હરીફોમાાં સ્થાન 
મેળવ્્ુાં હત ુાં. 
 ... પણ પછી ર્ો રાષ્રીય સ્ર્રે ફોન વૉકટિંગ શરુાં થ્ુાં. સ ાંગીર્ની સાથે સાથે લહકેા લટકાના પફોમાન્સ 
શરુ થયા. વાકચાતયુા અને શારીકરક દેખાવના ફેતટસા ઉમેરાયા. 
 ... ભબચારી કોકકલ પાછી પડી. 
 ... કારણ કે એના શ્યામ ચહરેા પર મોટા મોટા સફેદ કોઢના ડાઘ હર્ા. સૌને સહાનભુવૂર્ હર્ી. પ્રોગ્રામ 
મૅક અપ આકટિસ્ટે વનખાર બદલવા પશુ્કળ પ્રયાસો કયાા હર્ા. ત્રણ કાયમી જજજસ ઉપરાાંર્ અન્ય મહમેાન 
કલાકારોએ પણ ખબૂ વખાણ કરી દશાકોને સાંગીર્ની ગણુવર્ાને ધ્યાનમાાં રાખીને વૉકટિંગ કરવા અપીલ કરી 
હર્ી. 
 ... અન,ે વવશદ અને મેઘનાએર્ો હદ કરી...ગામે ગામ ગજાવી મકુ્યા. જયાાં જયાાંથી શક્ય હોય ત્યાાંથી 
ઉઘરાણુાં કરી, ફાંડ ઉભુાં કરી, કોકકલાના પોસ્ટસા છપાવ્યા. સ્થાવનક કોલેજો, જુદાજુદા જ્ઞાવર્માંડળો, સોસાયટીઓમા 
પ્રચારની ધમાલ મચાવી દીધી. સોસાયટીમા ઘણાએ કોકકલને માટે બાધા માની હર્ી. 
વવશદે સરુર્મા અને મેઘનાએ બરોડામા કોકકલને વૉટ મળે એ માટે સર્ર્ પ્રચાર કયો. 
મેઘના, કોકકલની માસીની સમવયસ્ક કદકરી. બહને કરર્ાાં વમત્ર વધ ુહર્ી. દરેક વેકેશન મેઘના કોકકલની 
સાથેજ ગાળર્ી. 
 ... પણ આર્ો રાષ્ટ્ષ્રય સ્પધાા હર્ી. સમગ્ર ભારર્ના પ્રેક્ષકો સમયસર ટી.વી. પાસે બેસી જર્ાાં. એ સાર્ 
સધૂી ર્ો સફળ થઈ ગઈ. પણ હવે સરૂની સાથે સાથે સૌદયા, સ્પધાકોના નખરા, વાતચાતયુા, પસાનાભલટીની સાથે 
જ્ઞાવર્વાદ, પ્રાાંર્વાદ અને આંર્કરક ગાંદી ખટપટોએ ભાગ ભજવવાનુાં શરુાં ક્ુું... 
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 ...થોડાકજ વૉટ ઓછા પડયા. એ ફેંકાઈ ગઈ.  કોકકલ ભાાંગી પડી. સફળર્ા ન મળી રે્નુાં દુુઃખ ન્હોત ુાં. 
પણ બધા કહરે્ા કે નાંબર વનની છોકરી એના કોઢને લીધે ‘ભબચારી’ ફેંકાઈ ગઈ. સૌને આશા હર્ી કે એ કરોડ 
રૂવપયાનુાં ઈનામ મેળવશેજ. પણ સરવાળે શનૂ્ય. ટી.વી ને કારણે કોલેજનુાં એક વર્ા બગડ્ુાં. કડપે્રશનને કારણે 
બીજુ ાં વર્ા બગડ્ુાં.  જેમ જેમ લોકોમાાં 'ભબચારી' બનર્ી ગઈ રે્મ રે્મ કડપે્રશન વધતુાં ગ્ુાં. 
 ... મેઘના બે સમેસ્ટર સ્કીપ કરી કોકકલ સાથે રહી. એ એની સાઇકોથેરેવપસ્ટ બની ગઈ. એના 
મગજમાાંથી 'ભબચારી' નુાં ભરૂ્ કાઢવા જુદી જુદી રીરે્ સર્ર્ પ્રયત્નો કરર્ી રહી.  કોઢ અંગેની લઘરુ્ાગ્રાંથી 
કાઢવા માટે મહાન કફલસફુોના પ્રવચનોની ટેઇપ સાંભળાવર્ી કે શરીરના સૌંદયાને બદલે સ્વભાવના સૌંદયાની 
વાર્ો કરર્ી. ત ુાં ભબચારી નથી. ર્ારામાાં અનેક શક્તર્ઓનો ભાંડાર છે. ત ુાં ફરી કોલેજ શરૂ કર. ફસ્ટા  તલાસ મેળવ. 
 વવશદ પણ ભણવા સમજાવર્ો. એણે 'લ્્કુોડમાા' અંગે સાંશોધન કરવા માાંડ્ુાં. એણે કોકકલને સમજાવ્્ુાં 
કે આ કાંઈ ગાંભીર કે ચેપી રોગ નથી.શરીરના રાંગકણો એર્ો કુદરર્ની દેણ છે. ત્વચાના પીગ્મેન્ટેશનનો આંવશક 
કે સાંપણૂા નાશ થર્ાાં સફેદ ડાઘાઓ સજાાય અને સમય જર્ાાં કદાચ વધર્ા જાય. જેનામા 'મૅલાનીન'નો સાંપણૂા 
અભાવ હોય ર્ેની ર્ો આંખ, ચામડી અને વાળ પણ ધોળા હોય. એને એલભબનીસમ કહવેાય. ર્ારામા એ નથી.  
 શક્યર્ા ઓછી હોવા છર્ાાં કોકકલને આશ્વાસન આપર્ો રહ્યો કે ભવવષ્યમાાં અલરાવયોલેટ રી-
પીગ્મેન્ટેશન સર્જરી, પાંચ ગ્રાષ્ટ્ટટન્ગથી ચહરેો કદાચ ડાઘ વગરનો બની શકે. પણ અત્યારેર્ો જીવન વહતે ુાં 
રાખવુાં જરૂરી છે. 
 છેવટે કોકકલના હૈયામાાં હામ આવી. અને સમજા્ુાં એ રોભગષ્ઠ ન હર્ી. એ અપાંગ નહર્ી. સ્વજનોનો 
અપાર પ્રેમ પ્રાપ્ર્ થયો હર્ો. શા માટે માનવસક અજ ાંપાનો ભાર વહવેો. હુ ાં અપાંગ નથી. હુ ાં લાચાર નથી. હુ ાં 
ભબચારી નથી. ટી.વી. સ્પધાાના આગળ આવેલા હરીફો પણ કાંઈ ઓછા ટૅલન્ટેડ ન્હોર્ા. શક્ય છે કે મારા 
આગળ વધવામાાં વસમ્પથી ફેતટર પણ કામ કરી ગયો હોય. સ્પધાા વવજેર્ા ગોપાલ પણ ક્યાાં રાજકુાંવર જેટલો 
રૂપાળો છે. નાના શહરેમાાંથી આવેલો ગોપાલ, સાંગીર્શાસ્ત્રી નો છોકરો, ખરેખર વવજેર્ા થવાનોજ હર્ો. 
 કડપે્રશન ખાંખેરાઈ ગ્ુાં. કોકકલે પોર્ાની મયાાદાની વાસ્ર્વવકર્ાને ખેલકદલીથી પચાવી લીધી. વવશદ 
અને મેઘનાના પ્રયત્નો અને આપ્ર્જનોની પ્રાથાનાઓ ફળી. વવશદ ર્ો લહરેીલાલા. એને કાંઈ ખ્યાલ ન હર્ો 
પણ મેઘનાએ પોર્ાના હૃદય વસિંહાસન પર વવશદને બેસાડી દીધો હર્ો. 
 કોકકલે કોલેજ પરૂી કરી. કલૅતટરની ઑકફસમાાં સારી નોકરી પણ મળી ગઈ. દરમ્યાન ર્ેણે મનોમન, 

લગ્ન ન કરવાનો વનણાય લઈ લીધો. શરુઆર્માાં અધાવવકવસર્ મગજના, ખોડખાાંપણ વાળા કે ઘણી મોટી 
ઉંમરના વવધરૂ મરુર્ીયાઓના માાંગા આવર્ા. માાં બાપના સાંર્ોર્ ખાર્ર વાર્ો પણ કરર્ી. છેવટે ર્ો પપ્પાજ 
નકાર કરી દેર્ા.  
 લગ્નની શુાં જરૂર છે! હુ ાં સ્વર્ાંત્ર રીરે્ જીવી શકુાં છાં.  સ્વજનોનો પ્રેમ મળે છે. શારીકરક સખુ?   આર્ો 
એકવીસમી સદી છે. અનકે ઉપકરણો મળે છે. જરૂર પડશે ર્ો અજમાવી લઈશ. સાંર્ાનની ભખૂ જાગશે ર્ો કોઈ 
બાળકને દત્તક લઈશ. લગ્નનુાં બાંધન અને ભબચારીના લૅબલ સાથે નથી જીવવુાં. માત્ર મમ્મીની ઈચ્છા હર્ી કે 
કોઈ સારુાં ઠેકાણુાં મળી જાય.  
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 કોકકલના મનમાાંર્ો મેઘનાનુાં વવશદ સાથે ગોઠવવાની ર્કની રાહ જોર્ી હર્ી. એણે સવારથી જ નક્કી 
કરી રાખ્્ુાં હત ુાં કે આજનો કદવસ સારો છે. આજે જ એ વાર્ કરવાની હર્ી ત્યાાંર્ો વીશદે જ ધડાકો કયો... 
 બધા વવશદને સાાંભળવા ઉત્સકુ હર્ા. "વવશદ! કોણ છે એ ્વુાન?"  હમેાબેને ફરી પછૂ્ુાં 
વવશદ અદબવાળીને હસર્ો ઉભો રહ્યો. 
"એ ર્મારા સૌની સામે જ ઉભો છે." 

 સરેુખાબેન અને ભાસ્કરભાઈ, હમેાબેન અને વ્યોમેશભાઈ, સૌની આંખ અને મોં પહોળા થઈ ગયા. 
વવશદ ગાાંડો  ર્ો નથી થયોને! સરેુખાબેને મનમા કદકરીના લગ્નનો માાંડવો બાાંધી દીધો. એમર્ો હમેાબેને પણ 
કોકકલના લગ્નમાટે બાધા માની હર્ી. કોકકલ એમને ક્યાાં વહાલી ન્હોર્ી?   પણ...પણ... મારી પતુ્રવધ?ૂ..  

ના...ના, એ શક્ય નથી. હમેાબેનની મનોક્સ્થવર્ સાપે છછાંદર ગળ્યા જેવી થઈ. હરખ દશાાવી સાંમર્ી આપી 
શકાય એમ નથી અને કોઈ વાાંધો કાઢી શકાય એમ નથી. વ્યોમેશભાઈ ને પણ થ્ુાં કે આવી ગાંભીર વાર્ો 
પહલેા મા બાપ સાથે ચચાવી જોઈએ. એક બે નહીં પણ પરૂી છ વમનીટ સધુી કોઈ બોલી શક્ુાં નહીં. કોકકલે 
બધાના મનોભાવો વાાંચી લીધા. 
 એકદમ ર્ે છ વર્ાની બટકબોલી કોકકલ બની ગઈ.  
 હસર્ા હસર્ા કહ્ુાં, 'આ મરુવર્યો?  અરે ભગવાન! મારા શુાં ભોગ લાગ્યા છે કે આ બાંદર છાપને પરણુાં! 
નાની હર્ી ત્યારે વવશદને એ બાંદર કહરે્ી. માથે હાથ મકુીને નાટક કરર્ી કોકકલે બધાને વવચારર્ા કરી મકુ્યા. 
આટલી ગાંભીર વાર્નો આવો ઉડાવ પ્રવર્ભાવ!  
 …પણ પછી શાાંવર્થી કહ્ુાં, "વવશદ! થેન્કસ બટ નો થેન્તસ, હુાં ખરેખર ભાગ્યશાળી છાં. છેક મારા જન્મથી 
આજસધુી મને ર્મારો વનમાળ પે્રમ મળ્યો છે. એ પે્રમને પે્રમ રહવેા દો. એ લાગણીને સહાનભુવૂર્ કે 
દયાભાવમાાં રૂપાાંર્રીર્ કરી અભડવશો નહીં. વવશદ! ર્ારે આત્મભોગ આપીને શુાં પરુવાર કરવુાં છે?  તુાં મારો 
દોસ્ર્ છે. ત ુાં એક મારો સાચો સ્વજન છે.   મેં આજ સધુીમાાં, ર્ારામાાં મારા પ્રત્યે પ્રણયનો ઉમળકો વર્ાાયલો 
જોયો નથી. ખરેખર ર્ો ર્ારા હૈયાને કોઈ બીજી જ વ્યક્તત્તની ર્રસ છે. એ વ્યતર્ કરવાને બદલે મારી દયા 
ખાઈને ર્ારુાં જીવન બગાડવાના કેશરીયા કરવા બેઠો છે? વવવશષ્ઠ માનવી પરુવાર કરવાની ઘેલછા, થોડા 
સમયમાાં જ જીવ ગુાંગળાવનારી બની જશે. આજે આપણે મોકળાશથી વમત્ર ર્રીકે સાથે હરી ફરી શકીયે છીએ;  

કાલે ડૉતટરના સમાજમાાં મને પત્ની ર્રીકે સાથે લઈ જર્ાાં શરમાશે. દાાંપત્ય જીવન વનરસ બની જશે. 
લગ્નજીવન, અણગમતુાં બાંધન બની રહશેે. હમેામાસીની અંર્રની લાગણીનો વવચાર કયો છે ખરો? અને 
લ્્કુોડરમાની વારસાગર્ ભબમારીની શક્યર્ા વાળા સાંર્ાનોનુાં શુાં. આજનુાં બભલદાન ર્ને ર્ારી ચાળીસીમાાં 
ઠરવા નહીં દે. મને દયાને દોરડે બાાંધી દુુઃખના દકરયામાાં ફાંગોળશો નહીં. પ્લીઝ, મને સમજવાની કોશીશ 
કરજો.  
 હમેાબેનની આંખોમાથી અશ્રધુારા વહરે્ી હર્ી. "આવ મારી કદકરી" કહીને બાથમાાં ખેંચી લીધી.  
પવવત્ર લાગણી અને વાસ્ર્વવકર્ાની સમજ એના સવોચ્ચ વશખર પર હર્ી. સૌની આંખો સજળ હર્ી. 
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 માસી, વવશદ માટે એક સરસ છોકરી છે.  ર્મે બધા ઓળખોજ છો. વવશદને પણ એ છોકરી ગમે છે, 

પણ જયાાં બોલવુાં જોઈએ ત્યાાં એનુાં મોં વસવાઈ જાય છે.  સાચુાં બોલજે વવશદ, ર્ને મેઘના ગમે છેને?  

 હમેાબેને પછૂ્ુાં  "વવશદ! શુાં વાર્ છે?"  

વવશદે છોકરીની જેમ શરમાર્ા ડોકુાં હલાવી હા પાડી. 
 આવર્ી કાલે સવારે મેઘના, ર્રલામાસી, માસા અને મોટાભાઈ ડૉકટર પ્રણવ, આવવાના છે. આખી 
રાર્ બાકી છે. વવચારશો અને કાલે વનણાય જણાવજો. 
 કેમ વવશદ! મેઘના વાાંદરી ચાલશેને? 

 ગાંભીરર્ા ઓગળી ગઈ. 
 બીજે કદવસે ગોળધાણા વહેંચાયા... કોકકલે બન્ને વચ્ચે ઉભા રહી ને ફોટા પડાવ્યા. એ વણબોલ્યા 
હૈયાની સ્નેહ સેત ુબની રહી. 
__________________________________________________________________________ 
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