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  વાર્ાા # ૧૮ 

     સલાહ  

રેડિયો  ટૉક્ શો 

                                               

‘હલ્લો, કોલર નબંર ચોવીસ. સલાહ રેડિયો પર હ  ંિોકટર સ્નેહલ આપન  ંસ્વાગર્ કર ં છ.ં’ 

‘આપની સમસ્યા?’ 

‘િોક્ટર સાહબે, હ  ંખબૂ મ ઝવણમા ંછ.ં મારી ઉંમર છત્રીસ વર્ાની છે. છેલ્લા પાચં વર્ાથી હ  ંમારી ગલાફે્રન્િ 

સાથે રહ  ંછ.ં અમને ત્રણ વર્ાનો એક બાબો પણ છે. આવર્ા મડહને અમે લગ્ન કરવાન  ંનક્કી કર્ ું છે. અમારે   

હનીમનૂ માટે હવાઈ જવ  ંછે. આટલે સ ધીર્ો ઠીક પણ મારી ગલાફેન્િને અમારા બાબલાને પણ સાથે લઈ જવો છે. 

બાબાને સાચવવા માટે મારા થનાર સાસ ને પણ લઈ જવાનો આગ્રહ રાખે છે. સાસ જીને મારા સસરાજી પર વવશ્વાસ 

નથી. એટલે એમને પણ લઈ જવા પિ ેએમ છે. મારી ફે્રન્િ એટલે કે ભાવી પત્નીન  ંઆ ત્રીજ  ંહવનમનૂ અને માર ં બીજ  ં

હવનમનૂ હશે. અમારે ફેવમલી સાથે જવ  ંકે માિંી વાળવ ?ં’ 

િો.સ્નેહલ માનસશાસ્ત્રના પ્રોફેસર હર્ા. દર રવીવારે બે કલાક કૌટ ંબબક સમસ્યાઓ માટેના રેડિયો ટૉક શો 

પર સલાહ અને માગાદશાન આપર્ા. આ પ્રોગ્રામની કો-હૉસ્ટ, પ્રોિય સર અને કોલ સ્રીનર પ્રવર્ક્ષા, િોકટરની ભરૂ્પવૂા 

વવદ્યાથીની અને વમત્ર હર્ી. આ પ્રોગ્રામમા ંપચ્ચીસ કોલરોના જવાબ અપાર્ા જર્ા. સામાન્ય રીરે્ સ્નેહલ પ્રશ્નોન  

ર્લસ્પસી પથૃ્થકકરણ કરર્ા ંઅને સરં્ોર્જનક સલાહ આપર્ા. રમ જી સમસ્યાનો ઉકેલ પણ રમ જી રહરે્ો. પણ આજે 

સ્નેહલ ખ બજ વ્યગ્ર હર્ા. એણે ઠંિો વનરસ જવાબ આપ્યો.  
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‘ખ શીથી જાવ અને સાથે પાિોશણને પણ લઈ જાવ.’ 

અન્યને સલાહ આપનાર ઘણીવાર પોર્ાના દ ુઃખો અને પોર્ાની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકર્ા નથી. 

િોક્ટર સ્નેહલની આજની પડરસ્સ્થવર્ કંઈક એવીજ હર્ી. ર્ેઓ પોર્ે આજે માનવસકરીરે્ ખ બજ અસ્વસ્થ હર્ા. 

પ્રવર્ક્ષાને િોકટરની બચિંર્ા હર્ી. પ્રવર્ક્ષાને આજના પ્રોગ્રામના રૅડટિંગની બચિંર્ા હર્ી. સ્નેહલન  ંમાથ  ંફાટફાટ થત  ંહત  .ં 

દ ખાવો અસહ્ય થર્ો જર્ો હર્ો. પ્રવર્ક્ષાને ખબર હર્ી કે કેટલીકવાર બીજાને સારવાર આપનાર સાઇકાયડિસ્ટ િોકટર 

પોર્ે માનવસક રોગના ભોગ બની આત્મહત્યા કરર્ા હોય છે. 

હવે માત્ર એકજ કોલ લઈન ેકાયારમની સમાપ્પ્ર્ કરવાની હર્ી.   

છેલ્લા કોલ પહલેા, આવેલા બઘા કોલની સમીક્ષા કરવામા ંઆવર્ી. સ્નેહલની હાલર્ જોર્ા ંઆજે પ્રવર્ક્ષાએ 

સમાપનનો દોર પોર્ાના હાથમા ંલઈ લીધો. 

‘શ્રોર્ાજનો, આજે અત્યાર સ ધીમા ંનવ સમસ્યાઓ આપણા દેશમાથંી આવેલા વદૃ્ધ વડિલો અંગેની હર્ી. 

વડિલો, જેમણે આપણા દેશમા ં ર્ વાની ગાળી હોય, પ ર ર્ાથા કરી સરં્ાનોનો ઉછેર કયો હોય એ માબંાપ નવા દેશમા ં

લાચારી અન ભવર્ા થઈ ગયા હોય. અહીંની વાસ્ર્વવકર્ા પચાવવાન  ંએમને માટે અઘર ં અને અસહ્ય બની જાય છે. 

જો ર્ વાન અને નાનેરા ક ંટ ંબીજનો ચોવીસ કલાકમાથંી એક કલાક જેટલો સમય પણ વડિલો સાથે ફાળવે ર્ો 

વડિલોનો માનવસક પડરર્ાપ અિધો ઓછો થઈ જશે. મોટાભાગના વડિલોને વચાસ્વ અને વહાલ ગ માવવાન  ંદ ુઃખ 

હોય છે.’ 

‘બીજા બાર કોલન  ંર્ારણ કાઢીયે ર્ો એ પરસ્પરની વણસરં્ોર્ાયલી અપેક્ષાઓને કારણે થર્ા મનદ ુઃખની 

વાર્ છે. લોહી કે લગ્નના સબધંથી આવેલા વસાહર્ીઓએ અમેડરકન જીવન અંગ ેઆવર્ા પહલેા રંગીન કલ્પનાઓ 

કરી હોય, પોર્ાના સ્પોન્સર પાસે અવાસ્ર્વવક આશાઓ રાખી હોય અને એ જ્યારે ન સરં્ોર્ાય ત્યારે પરસ્પર મોં 

જોવાના સબંધં પણ રહરે્ા નથી. ફેવમલી બઝૅ પર આવર્ા સગાવ્હાલાઓએ એ સમજવાની જરૂર છે કે આ વવસા 

'ફેવમલી ર્ વનડફકેશન હઠેળના છે'. મારી આપ સૌને વવનરં્ી છે કે 'સ્ટે ર્ નાઈટેિ.'  

‘એક કોલ રમ જી હર્ો. બાકીના કોલ ઈવમગ્રશન અંગેના હર્ા જે આપણા વવર્ય બહારની વાર્ હર્ી.’ 

‘વમત્રો આ રેડિયો કાયારમ આપના હાડદિક અને માનવસક પડરર્ાપ માટે પે્રશર ડરલીઝ વાલ્વન  ંકામ કરે છે. 

બીજાને પ્રત્યક્ષ રીરે્ ન કહવેાર્ી વાર્ ર્મે રેડિયો પર કરી શકો છો. અને એટલા માટેજ અમારા રેડિયો પર અમે 

કોલરન  ંનામ કે રહઠેાણ પ છર્ા નથી. અમે માત્ર કોલર નબંરજ આપીએ છીએ. જીવનભર આપણે સૌ, એક યા અન્ય 
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પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરીયે છીએ. કોઈ પણ માનસશાસ્ત્રી બે વમનીટના કોલમા ંઆપના દ ુઃખો દ ર નહીં કરી 

શકે એ સત્ય હડકકર્ છે. દ ુઃખ વ્યક્ર્ કરવાથી હળવ  ંજરૂર થાય છે. અને આપણે એકલા નથી. આપણા જેવા અનેક 

સમદ ુઃખી માનવો આપણી આજ બાજ  જીવી રહ્યા છે.’ 

‘ચાલો, આપણે કોલર નબંર પચ્ચીસને કઈ રીરે્ મદદરૂપ થઈ શકીયે!’ 

‘કોલર નબંર પચ્ચીસ, આપન  ંસલાહ રેડિયો પર પ્રવર્ક્ષાન  ંભાવભીન  ંસ્વાગર્ છે. આપનો પ્રશ્ન?’ 

‘ર્મારા રેડિયો પર અને મારા પડરવારમા ંમારો નબંર છેલ્લોજ છે.’  

‘મારી બાવીસ વર્ાની એકની એક દીકરી બોસ્ટન કોલેજમા ંભણ ેછે. ઘરમા ંમારા પવર્ અને વવધવા જેઠાણી 

છે. મને શકંા છે કે મારા પવર્ને મારી જેઠાણી સાથ ેઆિો સબંધં છે. બે ડદવસ પહલેા મારા પવર્એ મારા પર હાથ 

ઉપાિયો હર્ો અને હ  ંધર છોિીને મારા મમ્મી પપ્પા પાસે વશકાગો આવી રહી છ.ં મન ેકોઈ િહાપણ ભરી સલાહની 

જરૂર નથી.’ 

‘આ રેડિયો દ્વારા હ  ંમારા હસબિંને અને જેઠાણીને એકજ સદેંશ આપવા માગં  ંછ ંકે જ્યા ંસ ધી મારી શોક્ય 

સમાન જેઠાણી ઘરમા ંહશે ત્યા ંસ ધી હ  ંઘરમા ંપગ મ કવાની નથી. થેન્ય  એન્િ ગ િ બાય સલાહ રેડિયો.’ ફોન કટ 

થઈ ગયો. 

વવકૃર્ ફોન કોલથી િોકટર સ્નેહલન  ંમાથં   ંિસે્ક પર ઢળી ગર્ .ં િોકટર સ્નેહલને સભંાળવા. બ ેવમનીટનો ગેપ 

પ રવા, પ્રવર્ક્ષાએ હાથવગી સીિી 'ચલ ઉિજા રે પખંી કે અબ યે દેશ હ વા બગેાના' વહરે્ી કરી. 

છેલ્લો ફોન કોલ િોકટર સ્નેહલની પત્ની આશાનો જ  હર્ો. 

માર્ા શારદાબહને ર્ો સ્નેહલને જન્મ આપીને જ દેવલોક વસધાવી ગયા હર્ા.  મોટાભાઈ પાિોશમા ંરહરે્ી 

મધ ડરકાના પે્રમમા ંહર્ા. સવા સમ્મવર્થી લગ્ન થઈ ગયા.  િોક્ટર સ્નેહલ જ્યારે માત્ર છ વર્ાના હર્ા ત્યારે 

મોટાભાઈએ પે્રમ લગ્ન કરીને વીશ વર્ાની ઉમ્મરના મધ ડરકા ભાભીને ગહૃપ્રવેશ કરાવ્યો હર્ો. જર્ા. 

કોલેજ અધ રી રાખી ભાભીએ ધર સભંાળી લીઘ .ં લગ્નને માિં એક વર્ા થર્  ંહશે ત્યા ંમોટાભાઈન  ંસ્ક ટર િક 

સાથે અથિાર્ . ભાભીન  ંવસિંધ ર ભ સંાર્ .ં બઘાએ, અરે! ખ દ સ્નેહલના વપર્ાએ પણ પ નલાગ્ન માટે મધ ડરકાને ખ બજ 

સમજાવી પણ એર્ો માત્ર બ ેજ વાર્ો કરર્ા. ‘પે્રમ લગ્નની વવધવાને પ નલાગ્ન સમ  પાપ નથી. મારા બાપ ! આપન  ં
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કોણ? મારા નાના લાિકા અને વનદોર્  ડદયરીયા સ્નેહલન  ંકોણ. માર ં વપયર પણ બાજ મા ંજ છેને! આપની નજર 

સામે જ ર્ો જન્મ છ;ં મોટી થઈ છ.ં મારે બીજો સસંાર નથી માિંવો.’ 

ભાભીએ મ્ર્ વનવસપાબલડટમા ંક્લાકાની નોકરી લઈ લીધી. વદૃ્ધ સસરાની સેવા અને દીકરા સમાન ડદયર 

'સ્નેહ 'ની સભંાળમા ંર્ વાની વહાવી દીધી. સ્નેહલને માટે રે્ ભાભી ન હર્ા. ર્ે સ્નેહલની માર્ા હર્ી. એણ ેનોકરી કરી 

સ્નેહલને ભણાવ્યો હર્ો. સ્નેહલને માટે રે્ મઘ મા ંહર્ા. 

વપર્ાના અવસાન પછી સ્નેહલને અમેડરકા આવવાની ર્ક મળી. રે્ ડદવસોમા ંઈવમગ્રેશન સરળ હત .ં મધ મા ં

પણ અમેડરકા આવી ગયા. સ્નેહલે પીએચિી કર્ ું. કોલેજમા ંપ્રોફેસર થયા. મધ માએં લાયબ્રેરી સાયન્સનો કૉસા કયો. 

સ્થાવનક લાયબ્રેરીમા ંપાટાટાઈમ જોબ કરવા માિંી. 

 ડદયર-ભોજાઈ.... અરે! ના,   ના…… મા દીકરાન  ંજીવન સ ખી હત  .ં  

મધ મા ંઈન્ન્િયા જઈ સ્નેહલને આશા સાથે પરણાવી લાવ્યા. 

આશા અમેડરકા આવી. મધ માએં આરર્ી ઉર્ારી, ઓવારણા લઈ આશાનો ગહૃપ્રવેશ કરાવ્યો.  

આશાએ પહલેી રાતે્રજ સ્નેહલને કહી દીધ  ં'આપણા સ ખ માટે વહલેી ર્કે ર્ારી ભાભીને ઈન્ન્િયા ભગેી કરી 

દેજે. હ  ંકોઈ બીજી સ્ત્રી ને મારા જીવનમા ંસ્થાન આપવા માગંર્ી નથી. પ્લીઝ, માર ં કહ્  ંકરશેને?'  

સ્નેહલની મધ રજની કટાણી થઈ ગઈ. સ્નેહલ 'જોઈશ 'ં નો એકાક્ષરી ઉત્તર આપી પિખ  ંફેરવી સઈૂ ગયો. 

સ્નેહલને સપંણૂા ખાત્રી હર્ી કે મઘ માનંો પે્રમ આશાના વવચારોમા ંપડરવર્ાન લાવશે. પણ આશાનો અબભકોણ જ દોજ 

હર્ો. એ મધ માનંી દીકરી ન બની શકી. મધ માનંો પે્રમરસ અને મમર્ા મોટા કાણંાવાળા પાત્રમા ંઠલવાર્ી રહી. 

ક દરરે્ આશાના જીવનમા ંબીજી સ્ત્રીનો પ્રવેશ કરાવ્યો. નાની વવભાનો જન્મ થયો. આશાને ર્ો પ ત્ર જોઈર્ો હર્ો. 

મધ માએં વવભાની કાળજી માટે પોર્ાની જોબ છોિી દીધી. વવભા મઘ દાદીની વહાલી દીકરી થઈ ગઈ. આશા ઇર્ષયાાના 

અસ્ગ્નમા ંબળવા માિંી.  

િોક્ટર સ્નેહલર્ો માનસશાસ્ત્રી હર્ા. આશાને એની મમ્મીના સ્વભાવનો અને વશખામણનો વારસો મળ્યો હર્ો.  
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કહવેાય છે કે "માટી જેવી ઠીકરી અને મા ંજેવી દીકરી", વિ જેવા ટેટા અને બાપ જેવા બેટા" મનોવવજ્ઞાન કહ ેછે કે 

વ્યસ્ક્ર્ની માન્યર્ાઓ અન ેસ્વભાવ પાછળ ર્ેનો ઉછેર, રે્ના ઘરન  ંઅને આસપાસન  ંવાર્ાવરણ અને સયંોગો પણ 

જવાબદાર છે.  

આશાના મમ્મીન ેલગ્નજીવનના શરૂઆર્ના ડદવસો, સરં્ ક્ર્ ક ટ ંબમા ંસાસ , નણદંો દેરાણી-જેઠાણીઓ સાથ ેગાળવા 

પિયા હર્ા. આશાએ નાનપણથીજ ક ટ ંબ ક્લેશ જોયો હર્ો. પ રૂર્ોની ગેરહાજરીમા ંમડહલાઓ વચ્ચે વાય ધ્ધ થત .ં 

રાતે્ર પવર્દેવોને રૂદન સડહર્ ફડરયાદો થર્ી. મડહનાઓ સ ધી અબોલા ન  ં મકૂ, ઠંડ  ર્ ધ્ધ ચાલ  રહતે  .ં   

મમ્મીએ આશાને ઠસાવી દીધ  ંહત   ંકે 'એક ઘરમા ંકે એક રસોિામા ંબે સ્ત્રીઓ હોય ર્ો સ ખી થવાની આશા 

છોિી જ દેવાની.'  'સ ખી થવ  ંહોય ર્ો વહલેી ર્કે ર્ારી જેઠાણીને જ દી કરી દેજે. આશાના મગજમા ં'મધ મા'ં શબ્દને 

સ્થાન ન હત  .ં 'મધ મા'ં માત્ર રંિાયલી જેઠાણી હર્ી. ઘરની કર્ાાહર્ાા હર્ી. આશાના સ ખની ભાગીદાર હર્ી. એનેજ 

કારણે પોર્ાના પેટની દીકરી પણ એની રહી ન્હોર્ી. દીકરી ઘરમા ંત્રીજી સ્ત્રી હર્ી. 

મધ માનેં, અરે! ખ દ આશાની મમ્મીને પણ ઈચ્છા હર્ી કે આશા એક દીકરાની મા ંબને. પણ વવભાના જન્મ 

પછી સ્નેહલે વસેક્ટોમી કરાવી લીધી હર્ી. કદાચ બીજ  ંસરં્ાન પણ દીકરી હોયર્ો! ઉપરારં્ સ્નેહલન ેઉર્ષમારડહર્ 

શબવત ્શરીરના સમાગમમા ંરસ પણ ન હર્ો. 

રેડિયો પ્રોિય સર પ્રવર્ક્ષા, સ્નેહલને હૈયાની હ ફં અને દેહની ભ ખ સરં્ોર્વા હાજર હર્ી.  પણ સ્નેહલે લક્ષમણ 

રેખા ઉલ્લધંી ન હર્ી. મધ મા ંઝિપથી વદૃ્ધ થર્ા હર્ા. નાની વવભા પ ખ્ર્ થઈ ગઈ હર્ી. બોસ્ટનમા ંભણર્ી હર્ી. 

બહારથી આનદંી દેખાર્ા વપર્ાની મનોવેદના સમજર્ી હર્ી. એકવારર્ો અચકાર્ા ગળાર્ા િિેીને પ છ્  ંપણ હત   ં

'િિે, વ્હાય િોન્ચ્ર્  ડિવૉસા મોમ એન્િ મેરી પ્રવર્ક્ષા આન્ટી? મને ખબર છે કે પ્રવર્ક્ષા આન્ટી ર્મને લવ કરે છે. ર્મે 

પણ એને ઈચ્છો છો પણ મન મારીને એની લાગણી ન સમજવાનો દંભ કરો છો. ધેર ઈઝ વન લાઈફ ટ  લીવ.  ર્  

હવે રાઈટ ટ  હવે હપે્પી લાઈફ'.  

સ્નેહલે ટૂંકો જવાબ આપ્યો હર્ો. ‘મધ મા ંલવ એન્િ કેર ફોર યોર મોમ. સી વોન્ટ એપ્રવૂ ઈટ.’ 

જીવનન  ંએક કિવ  ંસત્ય છે કે જ્યારે બધાજ સ ખ હોય ત્યારે સ્વભાવન  ંદ ુઃખ નિ ેછે. આશા સવા સ ખ હોવા 

છર્ા ંસ્વભાવને કારણે સ ખની અન ભવૂર્ કરી શકર્ી ન હર્ી. પોરે્ દ ુઃખી થર્ી અને સવાને દ ુઃખી કરર્ી હર્ી. પોર્ાની 

મમ્મી વસવાય દરેક સ્ત્રી રે્ની દ શ્મન હર્ી.  આશા કોઈન ેપ્રેમ આપી શકી નહીં, કોઈનો પ્રેમ પામી શકી નહીં. પવર્ને 

પ્રેમથી નહીં પણ અશારં્ીની ધમકીથી, 'િોવમનેશન'થી વશ કરવા માગંર્ી હર્ી. માનવસક ત્રાસ હોવા છર્ા ંસ્નેહલે 

લગ્ન જીવન અને મધ માનેં સાચવ્યા હર્ા.ં 
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હવે આશાના ભાઈ, ભાભી અને મમ્મી પણ ઈન્ન્િયાથી આવી વશકાગો સ્થાયી થયા હર્ા. મમ્મી રોજ ફોન પર     

પોર્ાની પ ત્રવધ ની ફડરયાદ દીકરી આશાને કરર્ી. દીકરી એના રોદણા ંમમ્મીને રિર્ી.  

ઘરમા ંઆનદં હાસ્યનો અભાવ હર્ો. માનવસક ર્ણાવને કારણે િોક્ટર સ્નેહલને માથ  ંદ ખવાનો રોગ લાગી 

ગયો. જ્યારે માથ  ંદ ખત   ંત્યારે મધ માનંા ખોળામા ંમાથ  ંમ કર્ો. મધ મા ંહળવે હાથે માથ  ંદબાવર્ા અને બામ ઘસી 

આપર્ા. પચાસની ઉમ્મરે પહોંચેલ સ્નેહલ  નાના બાળકની જેમ, યશોદા મૈયાના ખોળામા ંમાથ  ંમ કી ઊંઘી જર્ા. 

બે ડદવસ પહલેા પણ આવ જં બન્ર્  ંહત  .ં આશાનો ઇર્ષયાા-લાવા મોં વાટે નીકળ્યો. એણે એન  ંછેલ્લ  ંઅને 

બબભત્સ શસ્ત્ર છોિય .ં  'રંિાયલી ભાભી સાથે વછનાળુ કરવાન  ંમળે પછી જાર્ની બૈરીન  ંશ  ંકામ?' 

સ્નેહલ ઉઠયો….. જીવનમા ંપહલેી વાર આધેિ પત્ની પર હાથ પણ ઉઠયો…. એક સણસણ્ર્ો ર્માચો 

આશાના ગાલ પર પિયો. બે દારં્ તટૂયા.  લોહીથી ચહરેો રંગાયો. આશાએ બેગ પકે કરી. ટેક્ષી કરી ઍરપોટા પર 

ગઈ. મળર્ી પહલેી ફ્લાઈટ પકિી વશકાગો વપયર પહોંચી ગઈ. 

મધ માએં રિર્ા કકળર્ા ડદયર દીકરાને હાથ જોિી વવનવંર્ કરી. ‘દીકરા અત્યારે ને અત્યારે ત   ંવશકાગો જઈને 

આપણી આશાને લઈ આવ. હ  ંઆવર્ી કાલેજ ઈન્ન્િયા ચાલી જઈશ.’ 

‘ના, મારી મા ંના....એ કકાશા સાથે હવે મારે જીવવ  ંનથી. કાલથી પ્રવર્ક્ષા આપણી સાથે રહશેે. ર્મારા 

આવશર્ મળશે ર્ો આપણ ેસૌ સ ખન  ંજીવન જીવીશ .ં દીકરી વવભા પણ આ જ ઈચ્છે છે.’ 

‘રેડિયો પરનો છેલ્લો ફોન આશાનોજ હર્ો. મધ મા ંકાયમ દીકરાનો ટોક શો સાભંળર્ા. આજે પણ સાભંળ્યો 

હર્ો. આશાએ એજ માનવસક ગદંકીન  ંરેડિયો પર પ નરાવર્ાન કર્ ું હત  .ં િૉ. સ્નેહલન  ંમાથ  ંફાટફાટ થત  ંહત  .ં શો પ રો 

થર્ા ંપ્રવર્ક્ષા સ્નેહલને માથ ેમસાજ કરીને અને પઇૅનડકલર આપીન,ે સ્ટ ડિયોમાજં ઉંઘવા દીધો. 

ચાર કલાક પછી સ્નેહલ પ્રવર્ક્ષાને લઈને પોર્ાને ઘરે આવ્યો. એણ ેઆખરી વનણાય લઈ લીધો હર્ો. ડરમૉટ 

કંિોલથી ગરાજ િોર ખોલ્ર્ .ં.. 

બધં ગરાજમા ંપિલેી બીજી કારન  ંએન્જીન ચાલ  હત  .ં 

એક્ક્ષોસ્ટ મફલર પાસે લોન ચેર પર મધ મા ંબેઠા હર્ા. 

સામે નાના સ્ટ લ પર ગગંાજળન  ંખાલી પાઉચ હત .ં 

ગીર્ાના બીજા અધ્યાયના પાના ખ લ્લા હર્ા.  
હોટ વચ્ચે ત  ળસી પત્ર હત .ં 
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છાર્ી સાથે એક જ નો ફોટો વળગેલો હર્ો. ફોટામા ંનવદંપવર્ મોટાભાઈ-મધ ડરકાની વચ્ચ,ે સાથે છ વર્ાનો 

સ્નેહલ હર્ો. 

કાબાન મોનોક્સાઈિ ડિટેક્ટર ચીસ પાિી પાિી ને થાકી ચ ય  ંહત  .ં 

મધ મા ંશ્વાસવવડહન વનદ્રામા ંપોઢી ગયા હર્ા.  

ડકચન ટેબલ પર સ્નેહલને ભાવર્ી રસોઈ રૈ્યાર હર્ી. 

એક બચઠ્ઠી હર્ી.  

“સ્નેહ  દીકરા, મારા ડરમેશનની ગ્રીન સ્સ્વચ આશા વહ  પાસે ઓન કરાવી પ્રવર્ક્ષા સાથે સ ખદ જીવન 

જીવજે.” 

પ્રવર્ક્ષા વવચારર્ી હર્ી શ  ંસ્નેહલ, મધ માનંી છેલ્લી સલાહ-આજ્ઞાન  ંપાલન કરશે? 
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