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                                           " શશલ્પા " 

શશલ્પા બે હાથમાાં બે શૉશપિંગ બેગ સાથે હાઈરાઈઝ કોન્ડોના હૉલવૅમાાં દાખલ થઈ. જોય ાંર્ો એક 
ઈન્ન્ડયન ય વક રે્ને માટે એલલવૅટર રોકીને રે્ની રાહ જોર્ો ઉભો હર્ો. 

એલલવૅટરમાાં દાખલ થર્ાાં શશલ્પાએ કહ્ ાં  'થેન્્સ. સેવન્થ ફ્લોર, પ્લીઝ.' 
 'હ ાં પણ તયાાંજ જાઊં છાં. આપન ાં નામ શશલ્પાબેન જ ને!' 
'ર્મે કેવી રીરે્ જાણય ાં?’  શશલ્પાને નવાઈ લાગી.  
'હૉલવૅના ટૅનન્ટ લલન્્ટિંગમાાં માત્ર એક જ ગ જરાર્ી નામ, શશલ્પા દેસાઈ છે. માની લીધ ાં કે ર્મે જ છો. 

હ ાં આપનો નવો પાડોશી ત  ષાર શત્રવેદી. ૭૨૦ મેં ગઈ કાલથી જ રેન્ટ કયો છે.' 
સેવન્થ ફ્લોર આવર્ા વાર્ો અટકી. ‘લેટ મી હલે્પ ય ’ કહરે્ા ત  ષારે શશલ્પાની હાથમાાંની બેગ લઈને 

૭૨૧ના બારણાાં પાસે મ કી દીધી. 
હવે શશલ્પાને ખ્યાલ આવ્યો કે પાડોશણ એલલઝાબેથ, નશસિગહોમમાાં ગઈ પછી એક મહહનાથી બાજ નો 

એપાટામેન્ટ ખાલીજ હર્ો. 
બીજી સવારે,  શશનવારે,  ત ષારે કોઈ અમેહરકન ય વશર્ સાથે શશલ્પાને ટેશનસ આઉટહિટમાાં, રેકેટ સાથે 

બહાર જર્ા જોઈ. ત  ષાર પહરચય કેળવવા અધીરો થઈ રહ્યો હર્ો. રે્ જ બપોરે એનો ડોરબેલ વાગ્યો. ત  ષારે 

બારણ ાં ઉઘાડ્ ાં.  શશલ્પા હર્ી.   
'ત ષાર!   હજ  બધો સામાન અનપૅક ન કયો હોય અને કોઈ વ્ત  ની જરૂર હોયર્ો મને જણાવજે. ડોન્ટ 

હઝેીટેટ્. વી આર નાવ નઇૅબર. અને જો સમય હોય ર્ો ત્રણ વાગ્યે સાથે કૉિી લઈશ ાં. માઈ વેલ્કમ ટ્રીટ. 

ત ષારને એ જ જોયત  ાં હત  ાં.  '્યોર, હ ાં આવીશ.્' 
'ધેન સી ય  લેટર'  કહી બારણાાંમાથી જ શશલ્પાએ શવદાય લીધી. 
ત ષાર શશલ્પાને જોર્ો જ રહ્યો. ગૌર વણા. પાર્ળો અને સપ્રમાણ બાાંધો. આંજી નાખત ાં વ્યક્્ર્તવ. 

હડઝાઇનર વ્હાઈટ જીન્સ…. અને ખાસ ર્ો બ્લેક ટી-શટામાાંથી ઉભરાર્ા ઉત્ ાંગ ઉરોજ. પોર્ે હર્ો છવ્વીસનો. 
શશલ્પા હશ,ે ત્રીસ બત્રીસની…. સીધી જ વાર્…. શશલ્પા બ્યહૂટફૂલ અને સે્સી હર્ી.  
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એ મનોમન,  ભણેલી પણ સાધારણ દેખાવની, સીધી સાદી 'મણીબેન' જેવી પોર્ાની પત્તન સરોજ અને 
શશલ્પાની સરખામણી કરર્ો રહ્યો. …ત્રણ વાગવાની રાહ જોર્ો રહ્યો. 

બરાબર ત્રણને ટકોરે, ત ષાર શશલ્પાના લલવીંગ રૂમમાાં ગોઠવાઈ ગયો. કૉિીને ન્યાય આપર્ા ત  ષારે 
પોર્ાનો પહરચય આપવાન ાં શરૂ કય ું. 

હ ાં સ  રર્નો. મારા શપર્ા હાઈ્ક લમાાં શપ્રન્સીપાલ હર્ા. હમણાાં જ હરટાયડા થયા. મેં િ્ટા  ્લાસમાાં 
બી.કોમ કય ું પછી બોમ્બે દલાલ ્ટ્રીટમાાં સરસ જોબ મળી ગઈ. પછીર્ો અહીં 'વોલ ્ટ્રીટ'ની િમામા કોન્ટ્રા્ટ 
મળ્યો. એચ-વન શવઝા પર બે વષા પહલેા ન્ય યોકા આવ્યો. પાંચાણ ાં હજારથી ્ટાટા  કરેલ ાં. આજે એકસોપચ્ચીસ 
પર પહોંચ્યો છાં. કાંપનીએ ગ્રીનકાડા માટે પ્રોશમસ આપ્ય ાં છે. મારી વાઈિ સરોજ ચાર-પાાંચ મહહનામા, હદવાળી 
સ ધીમાાં અહીં આવશે. એટલ ેર્ો આ એપાટામૅન્ટ રાખી લીધો.' 

ત ષારે વગર પછૂયે પોર્ાનો બોન્્ટિંગ-બાયોડેટા આપી દીધો.    'અરે! આર્ો હ ાંજ બોલ્યા કર ાં છાં. ર્મારી 
વાર્ કરોન!ે ર્મે ક્ાાંના ?' 

શશલ્પા મનમાાં હસી.  
આપણા દેશીઓનો આ ટીપીકલ સવાલ. "ર્મે ક્ાાંના?"    આ સવાલ દ્વારા અલ્પ સમયમાાં, અપહરલચર્ 

વ્યક્્ર્ની સાર્ પેનીના ઈશર્હાસની આપલે થઈ જાય. નોકરી ધાંધા, ક ટ ાંબ-કબીલા, માલ-શમલ્કર્ અને આવકની 
માહહર્ીની લેવડ-દેવડ થઈ જાય. 

'હ ાં ર્ો અહીં  જ જન્મી છાં. બાળપણ કાંટકીમા પસાર થય ાં. કૉલેજકાળ પેક્ન્સલવેન્યામા અને પ્રોિેશનલ 
જીવન અહીં ન્ય જસીમા.'  શશલ્પાએ જવાબ વાળ્યો. 

 'અને િેશમલી?'  ત ષારથી પછૂયા વગર રહવેાય ાં નહીં 
 

‘િાધર ડી્ટ્રી્ટ ઍટની હર્ા.  હાલ ફ્લોહરડામાાં હરટાયડા લાઈિ માણે છે. મોટાભાઈ અને ભાભી બન્ને 
અહીં ન્ય  જસીમાાં ડૉ્ટર છે. ભત્રીજો એલ.એ. માાં મૅહડકલના લા્ટ યરમાાં ભણે છે. હ ાં અહીં હલે્થ ઈન્્ય રન્સ 
કાંપનીમાાં સીનીયર ડાયરેકટર છાં. બીજ ાં કા ાંઈ?‘ 

 

ત ષારને બીજી ઘણી જીજ્ઞાસા હર્ી પણ શશલ્પાના 'બીજ ાં કા ાંઈ' ના વેધક ટોનથી દબાવી દેવી પડી. 
ત ષાર વાર્ સાાંભળર્ાાં સાાંભળર્ાાં રૂમમાાં નજર િેરવર્ો હર્ો. લીવીંગરૂમ નાના આધશૂનક િરશનચરથી 

સાદો અને સ ઘડ લાગર્ો હર્ો. હદવાલ પરની ગ્લાસ સેલ્િ પર ટ્રોિીઓ હર્ી. નીચેની સેલ્િ પર આરસની એક 
સરખી સાઈઝની રાધા-કૃષ્ણ, બ દ્ધ, જીસસ, ગાાંધીજી અને જરથ ષ્ટ્રની પ્રશર્માઓ હર્ી. એની નીચેની સેલ્િ પર 
ઈલેકટ્રોશનક  હડત્જટલ િોટોફે્રમમાાં દર પાંદર સેકાંડે િોટા બદલાયા કરર્ા હર્ા. સોિા પાછળની હદવાલ પર 
મીરાાંન  ાં રાજ્થાની આટાન ાં પૉહટ્રિટ હત  ાં. કોનારમાાં એક નાનો પ્લાન્ટ અને ટ  ટાયર બ કકૅઈસ પર ઈંગ્લીસ બ ્ સ, 

વ્યવ્થીર્ ગોઠવેલા ન્ય ઝ પેપસા અને મેગેલઝન હર્ા. 
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ત ષારને થોડીવાર પહલેા મારેલી બડાશ બાલલશ લાગી. શશલ્પાની સરખામણીમાાં ર્ે ઘણો વામણો 
હર્ો. કૉિી પછી પોર્ની રૂમ પર આવ્યો. હજ  જાણવાની ઘણી જીજ્ઞાસા હર્ી. સ ાંદર અને સિળ હોવા છર્ાાં 
'સીંગલ' કેમ છે! પછૂવ ાં હત  ાં પણ, શશલ્પાના વ્યક્્ર્તવની રેડ લાઈટ સામે આગળ વધી શક્ો નહીં. 
    ર્ે રાત્રે િરીવાર શશલ્પા અને સરોજની સરખામણી કરર્ો રહ્યો. પતની અને પડોશણના કોમ્પ્લેક્ષન, 

કલર, હિગર, હાઈટ અને ખાસર્ો ભરાઉ વક્ષ્થળોમાાં આસમાન જમીનનો ર્િાવર્ હર્ો. રે્ના શવકૃર્ 
માનસમાાં, શસિંગલ અને સ ાંદર શશલ્પાની વસ્ત્રહીન  કાલ્પશનક પ્રશર્માને મનોમન માણર્ો રહ્યો.  

બીજી સવારે રે્ શશલ્પાના એપાટા મેન્ટમાાં એક રોમૅન્ન્ટક ગઝલન ાં પ ્ ર્ક લઈને પહોંચી ગયો. 'આમાાં 
સરસ ગ જરાર્ી ગઝલો છે. મને ખાત્રી છે કે ર્મને ગમશે જ.' 

'ઓહ! થેન્કસ બટ નો થેન્કસ. મને ગ જરાર્ી લખર્ાાં વાાંચર્ા નથી આવડત ાં. ગ જરાર્ી પોએહટ્ર ર્ો કોઈ 
વાાંચી સાંભળાવે ર્ોયે સમજાર્ી નથી. સોરી, આઈ હવે નો ય ઝ ઓિ યોર બ ક.' 

'એન્ડ ત  ષાર, આઈ એમ સોરી. આઈ એમ લલટલ લેટ િોર માઈ મીહટિંગ. આઈ મ્ટ ગો નાવ'  કહરે્ા 
શશલ્પા ત  ષાર પહલેા જ બહાર નીકળી ગઈ.  છોભીલા પડેલા ત  ષારને એની પાછળ નીકળવ ાં પડ્ ાં. 

એક આખ ાં અઠવાહડય ાં કોઈપણ સાંપકા વગર શાાંશર્થી પસાર થય ાં. 
ત ષારને આશા હર્ી કે આ વીકએન્ડમાાં મળવાન ાં થશે; પણ આ લૅબર ડે ન ાં લોંગ વીકએન્ડ હત  ાં. 
શ ક્રવાર સાાંજથી શશલ્પાને તયાાં ગે્ટ હર્ા. એક કપલ અને પાાંચેક વષાનો છોકરો.  
શનીવારે સવારે શશલ્પા લોબીમાાં છોકરા સાથે દોડાદોડી કરીને રમર્ી હર્ી. બાળકની હકહકયારીમાાં એ 

પણ નાચર્ી ક દર્ી સાથ પ રાવર્ી હર્ી. પ્રભાવશાળી અને શાાંર્ શશલ્પાન ાં  આ નવ ાં રમશર્યાળ ્વરૂપ હત  ાં. 
ત ષારે બહાર નીકળીને જોય ાં ર્ો ગે્ટ-કપલ ક્્મર્ સાથે છોકરાને અને શશલ્પાને રમર્ાાં જોઈ રહ્યા હર્ા. નજર 
મળર્ાાં ત  ષારે બને્નને 'ગ ડ મૉશનિંગ' કહ્ ાં. રે્ના ધ્યાનમાાં આવ્ય ાં કે આ ય વર્ી ર્ો શશલ્પાની ટૅશનસ પાટાનર હર્ી. 
    

સોમવારની સાાંજ સ ધી શશલ્પા મહમેાનો સાથે રોકાયલી હર્ી. છેક મોડી સાાંજે બાળકનો અને શશલ્પાનો 
અવાજ સાંભળાયો. બાય હિરોઝ, બાય આન્ન્ટ. એમના ગયા પછી થોડી વારમાાં ત  ષાર શશલ્પાને તયાાં પહોંચી 
ગયો.  

'ર્મે ગે્ટ સાથે લબલઝ હર્ા એટલે ર્મને મળાય ાં જ નહીં.  જો ર્મે ફ્રી હો ર્ો ને્્ટ સનડે આપણે સાથે 
હડનર લઈએ.' 
         શશલ્પા જરા શવચાર કરવા રોકાઈ. પછી કહ્ ાં. "્યોર, આઈ’લ મેઈક માયસેલ્િ અવેઇલેબલ. થેન્કસ િોર 
યોર ઇક્ન્વટેશન." 

ત ષારને 'અવેઇલેબલ' શબ્દ ગમ્યો. રશવવારની પ્રશર્ક્ષા કરવા લાગ્યો. 
શ ક્રવારે માાંકડ ાં મન હાથમાાં ન રહ્ ાં. ર્દ્દન નવ ાં શટા  કાન્ ાં…. પહયે  ું….જાર્ ેર્ેના બે બટન ર્ોડ્ાાં…. 

પાડોશમાાં પહોંચી ગયો.  
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'આઈ નીડ યોર િૅવર શશલ્પા! ર્ારી પાસે સોય-દોરો છે?  ખરી વખર્ેજ આ બટન તટૂી ગયા.' 
સાંબોધનમાાં શશલ્પાબેનમાાંથી ઈરાદા પવૂાક શશલ્પા થઈ ગય ાં. આતમીયર્ા ્થાપવાનો સભાન પ્રયાસ થયો. 

'નો પ્રોબલેમ! વેઈટ, હમણાાં િીક્ષ કરી આપ ાં.'  શશલ્પા સોય-દોરો લાવી. પહરેેલા શટા પર બટન 
લગાવવાન ાં શરૂ કય ું.  

બને્ન ખબૂ નજીક હર્ા.  
બે વષાથી દેહસ ખથી વાંલચર્ રહલેા ત  ષારે ભાન ભલૂી એક હાથ વક્ષ્થળ પર મ ક્ો અને બીજા હાથે 

ખેંચીને શશલ્પાન ેહકસ કરવાની કોશશશ કરી.  
 .....પણ રે્ના ગાલ પર શશલ્પાના સોય વાળા હાથની લોખાંડી થપ્પડ પડી ચ કી હર્ી. વાગેલી સોયથી 

અને ચમચમર્ા ર્માચાથી ડાબો ગાલ લોહીયાળ થઈ ગયો હર્ો. એક ધકે્ક ર્ે ફ્લોર પર િસકાઈ પડ્ો. 
શક્્ર્હીન થઈ ધ્ર જર્ો હર્ો.  

'્ટ્શૂપડ જકા…  
ડ  ય  નૉ, ધેટ ય  કેન ગો ટ  જેલ િોર ધીસ?.....  

આઈ એમ ગોઈંગ ટ  કોલ પોલલસ.'…. શશલ્પા િોન પાસે જર્ી હર્ી. 
ત ષાર રડર્ાાં રડર્ાાં કરગયો. 'આઈ એમ સોરી…. પ્લીઝ િરગીવ મી….. પાડાન મી પ્લીઝ. પ્લીઝ ડોન્ટ 

કોલ પોલીસ.  આઈ એમ હરયલી સોરી….. બહને મને એક વાર માિ કરો.' 
શશલ્પા થોડી વાર શર્ર્કારથી ત  ષારને જોર્ી રહી. એની આંખ અંગારા વરસાવર્ી હર્ી.  

એક...બે...પાાંચ શમનીટ શનિઃશબ્દ પસાર થઈ. શશલ્પાએ ઊંડો શ્વાસ મ ૂાંક્ો.   
રે્ણે ટી્ય બોક્ષ ત  ષાર ર્રિ  િેંકર્ાાં સત્તાવાહી અવાજથી કહ્ ાં,  'ક્્લન યોર િેઇસ. એન્ડ ડોન્ટ મ વ ફ્રોમ 

હહયર.' 
ર્ે ગજી.  “ર્ારા બ્રાહ્મણ માાં-બાપે ર્ને આ સા્ં કાર આપ્યા છે?” 

ત ષાર બોલી ન શક્ો. માાં-બાપના સા્ં કાર શબ્દે એને દઝાડ્ો.  
અિવા સાાંભળી હર્ી કે એના શપર્ાએ પણ પોર્ાના લોહીની સલગર ભત્રીજી સાથે આવ ાંજ અડપલ ાં કય ું 

હત  ાં. શશલ્પાએ અજાણર્ા જ સળગર્ો ડામ દઈ દીધો હર્ો....સ ા્ં કાર!...સ ા્ં કાર! 

 

શશલ્પા બેડરૂમમાાંથી કાંઈક લઈ આવી…. હફ્રઝમાાંથી પાણી લાવી ત  ષારને આપ્ય ાં. ….' પી લે ' 
ઠાંડ ાં પાણી એશસડ જેવ ાં ધગધગત ાં લાગ્ય ાં પણ નીચ ાં જોઈને બે ઘ ૂાંટડા પી ગયો. 

'બહને! મને માિ કરી દો. હ ાં ભાન ભલૂી ગયો હર્ો.'  
‘ર્ારી કેટલીક નફ્ફ્ટાઈ અને લોલ પ નજર મારાથી અજાણ ન્હોર્ી. અહીંના કલચરને ઓળખવામાાં ર્ેં 

થાપ ખાધી છે. ર્ને મારી અંગર્ જીંદગીમાાં પણ જરૂર કરર્ાાં વધારે રસ છે. સાાંભળ! આજે ર્ને કહીશ…. કાંઈક 
શીખશે ર્ો આજની માિી સાથાક થશે.'      
‘હ ાં  એકર્ાલીસ વષાની છાં. માાં નહીં ર્ો મોટી બહને જેવી ર્ો ખરી જ.’ 
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‘કૉલેજમાાં હર્ી તયારે ગ જરાર્ી ય વાન 'જેડી',  ત્જમી દેસાઈ સાથે પહરચય થયો. હ ાં પણ દેસાઈ અને 
ત્જમી પણ દેસાઈ. પાછળથી ખબર પડી કે પારસીઓમાાં પણ દેસાઈ અટક હોય છે. સાંબાંધ ફે્રન્ડશીપમાાંથી લવ 
અને લવમાાંથી મૅરેજમાાં પહરણમ્યો. મોટાભાઈ પણ અમેહરકન એલલઝાબેથને પરણયા છે. અમને બધાના 
આશશવાાદ મળ્યા. અમે ખ બજ સ ખી હર્ાાં. સ ખ ઝાઝાં ન ટકય ાં. મને બે્ર્ટ કૅન્સર નીકળ્ય ાં. ટોટલ બાયલેટરલ 
માસે્ટોમીમાાં બને્ન બે્ર્ટ ગ માવ્યા. જેના પર ર્ારી શવકૃર્ નજર માંડાર્ી રે્ ર્ ેમારા બ્રે્ટ નહહ પણ આ 
્પેશશયલ માસે્ટોમી બ્રા છે.”….. લે…આ જો. રમવ ાં હોય ર્ો રમી લે.’ 

શશલપાએ બેડરૂમમાાંથી લાવેલી એક કાળી બ્રાનો ત  ષારના મોં પર ઘા કયો. 
 

ત ષારને લાગ્ય ાં કે એના પર જાણે બે િેણનો કાળો નાગ િેંકાયો છે. 
 

'હ ાં જીમીને ચાહર્ી હર્ી'  શશલ્પાએ આગળ ચલાવ્ય ાં.  'હજ  પણ ચાહ ાં છાં. જીમીની ય વાનીન ાં બલીદાન 
મને માન્ય ન હત  ાં. મોટાભાઈએ અને મેં જીમીને બીજા લગ્ન કરવા ખ બ સમજાવ્યો. એ ન સમજ્યો. આખરે 
મારે ્ય સાઈડની ધમકી આપવી પડી. મોટાભાઈની ક્્લનીકમાાં કામ કરર્ી બ્ય હટફુલ ડોલી સાથે જીમીના લગ્ન 
કરાવ્યા. ડોલી મારી શમત્ર છે. મારી ્પોટા  પાટાનર છે. સાથે જીમમાાં જઈએ છીએ. ટૅશનસ અને ગોલ્િ રમીએ 
છીએ. દર લોંગ શવકએન્ડ નાના હિરોઝ સાથે ગાળીયે છીએ.' 
 

 'અમાર ાં જીવન ર્ારા જેવા નવા દેશીઓ ન સમજી શકે.’  
‘ઈંહડયાના કેટલાક ભ ૂાંડ અમેહરકામાાં મનગમર્ી ગાંદગી શોધીને, આળોટીને, વાસના સાંર્ોષવાજ િાાંિા 

માયાા કરર્ા હોય છે…. ત  ાં પણ એમાાંનો જ નીકળ્યો. અમે ગાંદકીથી દૂર રહીને અહીંની સારપ પચાવી છે. 
ભ્રષ્ટાચારના સા્ં કારમા ઉછરેલા ર્ારા જેવા નાલાયકો સારા  ઈશમગ્રાન્ટસન ાં પણ નામ બગાડે છે.’ 

ર્ેં જે રશવવારે મને હડનરન ાં ઈન્વીટેશન આપ્ય ાં રે્ બળેવ છે!  ખબર છે?  રક્ષાબાંધનને હદવસે હ ાં ર્ને આ 
રક્ષા બાાંધવાની હર્ી… પણ હવે ત  ાં એને લાયક રહ્યો નથી." શશલ્પાએ હાથમાાંની રાખડી વૅ્ટ-બા્કેટમાાં િેંકર્ા 
કહ્ ાં. 
          "પાડોશી કે શમત્ર ર્રીકે ર્ાર ાં કલ્ચર મને અનકૂ ળ આવે એવ ાં નથી… નાઉ લીવ મી એલોન…. ્ટે અવે 
ફ્રોમ મી…. એન્ડ કીપ યોર માઊથ શટ, એબાઉટ ધીસ ઇક્ન્સડન્ટ… એન્ડ એબાઉટ મી,… િોર એવર…. પ્લીઝ 
ગો અવે ફ્રોમ માય સાઈટ." 

 

       ત ષારે શશલ્પાની ચરણરજ માથે ચનાવી. દયામણા ચહરેે,  નર્ મ્ર્કે, આંખમાાં પ્ર્ાવાના આંસ  સાથે 
વગર બોલ્યે લથડાર્ા પગે બહાર નીકળ્યો. 
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