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હા, સરુભી હા, હુું માવડિયો.  
ર્ેં મોકલેલા ડિવૉર્ાના બધા પેપર્ા પર ર્ાઈન કરર્ા કરર્ા આપણા વહી ગયેલા 

જીવનનુું પોસ્ટમોટામ કરી રહ્યો છું.  
આપણા જીવનની દરેક ક્ષણ કુંઈક ને કુંઈક પડરવર્ાન લાવર્ી જ રહી છે. જ્યારે હુું 

ઈન્ડિયા લગ્ન કરવા આવ્યો ત્યારે મેં બધીજ સ્પષ્ટર્ા કરી હર્ી. આખાબોલી પણ પ્રેમાળ 
વવધવા બા અને મૅડટલી ડરટાિેિ મોટાભાઈ ની જવાબદારી મારા માથા પર છે એ ત ુું અને 
ર્ારા માુંબાપ ર્ારી રીર્ે જાણર્ા હર્ા. હુું હાઈસ્કુલ ગે્રિયએુટ અન ેત ુું િબલ ગે્રિયટુ. હુું 
ફેકટરી વકાર. હુું થોિો શ્યામ અને ત ુું  સુુંદર. બાન ેમાટેર્ો રાધાકૃષ્ણની જોિી. ર્ારા એક 
વમત્રએ ર્ો કોમેડટ પણ કરી હર્ી. ‘કાગિો દડહિંથરુું ઉપાિી ગયો.’ એની વાર્ ર્ાચી જ હર્ી. 
ધેર વોઝ નો કુંપરેેબબબલટી. છર્ાુંયે ર્ેં ર્ ેર્મય ેઘણુું કોમ્પ્પ્રોમાઈઝ કર્ુું હત ુું..  

મારા એકમાત્ર ક્વોબલડફકેશન પર આપણે મુંગળફેરા ફયાા. એ ક્વોબલડફકેશન ર્ે મારી 
“અમેડરકન ર્ીટીઝનશીપ.”    

અહીં આવ્યા પછી ર્ન ેઘણી વનરાશા ર્ાુંપિી. નાના શહરેમાું ત ુું મોટી થયેલી. ર્ારી 
કલ્પનાનુું અમેડરકા એટલે મુુંબઈ ડદલ્હીના પોર્ એડરયાનુું વૈભવી જીવન માણવાનુું સ્વગા. 
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ર્ેને બદલ ેર્ારે જીવવુું પિયુું એક જુના એપાર્ટામેડટમા જેન ેત ુું હલૅ કહરે્ી હર્ી, મુુંબઈની 
ચાલીનુું જીવન….. ગુંદા, ગરીબ અને ગનુાઓમા ર્ુંિોવાયલી કાળી પ્રજા અને વેલફેર પર 
જીવન વનભાવર્ા સ્પેવનર્ બોલર્ા લોકોની વચ્ચે રહવેાનુું અઘરુું ર્ો હત ુું જ. મારી ર્ ુંકી 
આવકની બધીજ મયાાદાઓ ર્ન ેકઠર્ી. ત ુું મન ેનહી; પણ અમેડરકાને પરણી હર્ી…. 
અમેડરકાર્ો હત ુું પણ ર્ન ેમળેલુું અમેડરકા ર્ન ેમુંજુર ન હત ુું. વનરાશા અને માનવર્ક 
હર્ાશાએ આપણા લગ્ન જીવનને ભરિામાું લેવા માુંિય.ુ 

લગ્નજીવનના પ્રર્ાદી રૂપ ભગવાને બે દીકરીઓનુું સખુ આપર્ુું. ર્ન ેર્ો દીકરાઓ 
જોઈર્ા હર્ા. ત ુું ર્ો ખબુ ભણેલી.  મારા  ક્રોમોઝોનને કારણ ે દીકરીઓના ર્ર્જન માટે પણ 

ર્ારી દૃન્ષ્ટએ હુું જ જવાબદાર  હર્ો.  ખરેખર ર્ો ર્ારે માટે અણગમર્ી દીકરીઓ ર્ો ર્ારે 
માટે શકુનીયાળ ર્ાબબર્ થઈ.  

ર્ન ેલૉ  ઓડફર્માું મારા કરર્ાું ત્રણગણા પગારે જોબ મળી. આપણે ર્ૌ હરખાયા. 
મારી માએ દીકરીઓ ઉછેરવાની અન ે ઘરની બધી જ જવાબદારી ઉપાિી લીધી. ર્ારી 
ઓડફર્માું કામ કરર્ો સજુન ર્ારો ખાર્ વમત્ર બની ગયો. એણ ેર્ને મકાન લેવાની ર્લાહ 
આપી. હા એ ર્લાહ વ્યાજબી હર્ી. એના માગાદશાન હઠેળ આપણ ેર્રર્ મજાનુું ઘર ખરીદ્ુું.  
સજુનની ર્લાહથી છેક છેલ્લી ઘિીએ આપણા બે નામને બદલ ેમાત્ર ર્ારા નામેજ િીિ અન ે

ટાઈટલ થયા. ર્ેમાુંયે મારો વાુંધો ન હર્ો. આપણે ક્ાું જુદા હર્ા? 

સજુન ર્ો ર્ારો ખાર્ વમત્ર. એનુું ‘ખાર્પણુું’ મારે માટે અકળાવનારુું હત ુું. લક્ષમણરેખા 
વગરનુું ર્મારા બન્નનેુું ‘ખાર્પણુું.’  મયાાડદર્ આવક અને જવાબદારીના બોજે મારુું 
વ્યક્ક્ર્ત્વ વામણુું બની ગર્ુું હત ુું. ર્ારી સ્વચ્છુંદર્ાનો  પ્રવર્કાર કરવાની શક્ક્ર્ ગમુાવી 
ચકુ્ો હર્ો. લઘરુ્ા ગ્રુંથીને લીધ ેફડરયાદ વગર ગળર્ો રહ્યો. કટાણુું જીવન ગળર્ો રહ્યો. 
ર્ુંકુબચર્ માનર્નો જ નવાણી નથી એવો દુુઃખદ દુંભ વનભાવર્ો રહ્યો. અરે એટલે સધુી કે ર્ેં 
મને ર્ારા સજુનની ર્મક્ષ નપુુંર્ક પણ કહ્યો. સજુન નફ્ફટની જેમ હર્ર્ો રહ્યો.  

ર્ેં ર્ારી મમ્પ્મીને બોલાવી…. એક રર્ોિામાું બે સ્ત્રીઓ…. જુદો સ્વભાવ અને જુદો 
સ્વાથા. પડરણામની કલ્પના કોઈ પણ ર્ામાડય બધુ્ધધશાળી માનવી કરી શકે.  

.....અને ર્ ેડદવર્ે ર્ારી વર્ાગાુંઠ હર્ી. બાની ઈચ્છા હર્ી કે આપણે બધા ર્ાથે મુંડદરે 
જઈએ. પણ ત ુું ર્ો વહલેી ર્વારથી સજુન ર્ાથ ેઘરની બહાર નીકળી ગઈ હર્ી. રાત્રે આવી 
ત્યારે નશામાું ચકચ  ર હર્ી. બીજી ર્વારે બાએ ઠપકો આપયો ત્યારે ‘એફ’ વિાવાળી ગાળો 
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દઈન ેબાન ેઘરમાુંથી ચાલ્યા જવાનુું જણાવ્ર્ુું. ર્ેં અને ર્ારી મમ્પ્મીએ, મારી બા અને ભાઈને 
ઘરની બહાર ખેંચવાનો પ્રયાર્ કયો. મારા મોટાભાઈ ખાર્ ર્ો કુંઈ ન ર્મજ્યા, પણ એમને 
એટલો ર્ો ખ્યાલ આવ્યો કે એમને ધક્કો મારીને બહાર કઢવામાું આવ ેછે. બાન ેર્ારી મમ્પ્મી 
મારે છે.  એણ ેએક ર્માચો ર્ારી મમ્પ્મીને માયો. એજ ર્મય ેસજુન આવ્યો. એણ ેર્ક જોઈન ે
બહાદુરી બર્ાવવા માુંિી. એણ ેએનો બેલ્ટ કાઢી મારા મોટાભાઈને બેસમુાર માર માયો. 

હુું જ્યારે ઘરે આવ્યો ત્યારે બા ઘરના પગથીયા પર બેર્ીને મોટાભાઈના વાુંર્ા 
પરના ર્ોળ પર રિર્ા રિર્ા ડક્રમ લગાવર્ા હર્ા. મેં હડકકર્ જાણી. સજુન હજુ ઘરમાુંજ 
હર્ો. મેં બૅઝ્બોલ બટૅ લીધુું. સજુન બૅિરૂમમાું ર્ારી ર્ાથ ેજ હર્ો. ર્ારા આબલિંગનમાું હર્ો. 
મેં એક હોમરન સ્રોક એની એની ખોપરી પર માયો. એ ર્ફિી પિયો. મેં એની છાર્ી પર 
ચઢી એની ગળચી દાબી....એ જરા ર્ફિયો...એ ર્દાને માટે શાુંર્ થઈ ગયો. 

ર્ન ેર્ો યાદ હશે. મેં જ પોબલર્ને ફોન કયો હર્ો. મેં જ સ્ટેટમેડટ આપીને ગનુો 
કબલુ્યો હર્ો. ડહિંમર્થી…. માવડિયો છુંને!.... . મેં...હા. મેં માવડિયાએ મારી માન ેમાટે…. 
મારા મોટાભાઈને માટે…. ર્ારા સજુન અને અમારા દુર્જનને પરલોકમાું પહોંચાિયો હર્ો. 
એક ગયો. બચિંર્ા નહીં સરુભી આ અમેડરકા છે. ર્ન ેઅનકે સજુન મળી રહશેે. ગિુ લક. 

અહીં રહરે્ા મારા ત્રણ ત્રણ કાકાઓ કામ ન આવ્યા. મારો બાળપણનો વમત્ર પ્રણવ 
અને એની પત્ની વશવાની આવીને બા અને મોટાભાઈને એટલાડટા લઈ ગયા. મન ેએક 
પસુ્ર્ક આપર્ા ગયા.શ્રી રજનીકુમાર પુંિયાની નવલકથા 'પષુ્પદાહ'. બર્ જાણ ેઆપણીજ 
વાર્. મળે ર્ો વાુંચજે.  

આઈ પલીિેિ બગલ્ટી. મેન સ્લોટરની છ વર્ાની ર્જા થઈ. હુું ચાર વર્ામાું બહાર 
આવીશ. દરમ્પ્યાન મારી દીકરીઓને ર્ાચવીને ઉછેરજે. પ્રેમ અને ર્ારા ર્ુંસ્કાર આપજે. 
વવનુંર્ી નથી કરર્ો. ર્લાહ આપુું છું. જો એમ ન થાય ર્ો એનુું પડરણામ ર્ારુું નડહ આવે. 
આ ધમકી નથી. માત્ર ચેર્વણીજ છે. માવડિયો જરૂર છું. માન ેઅને ભાઈન ેમાટે જે કર્ુું ર્ ે
મારી દીકરીઓ માટે પણ કરી શકુું છું. હુ ું નપુુંર્ક નથી.  

બીજી એક વાર્. અમારી જેલમા ખાર્ કેદીઓને ઓન લાઈન કોલૅજ ડિગ્રી કોર્ા માટે 
પરવમશન આપ ેછે. હુું વર્લેક્ટ થયો છું.  

જેલમાુંથી છટયા પછી એક અબભયાન શરૂ કરવાનો છું. અમેડરકાના મોહમાું થર્ા 
અર્મર્ોલ લગ્નો અટકાવવા મુંડદરો અને ર્ામાજજક ર્ુંસ્થાઓમાું વાર્ાાલાપો ગોઠવવા છે. 
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અનેક જીવન ડરબાર્ા અટકશ.ે અડહ આપણો ર્માજ ખબુજ વવસ્ર્યો છે. લોકોએ દેશમા 
જઈને જીવનર્ાથી શોધવાના ધખારા છોિવા જોઈએ. લોકોને હુ ું મારો દાખલો આપીશ. ર્ારી 
અને મારી વાર્ો કરીશ. ગજુરાર્ી મનોવૈજ્ઞાવનકો જેઓ આપણી જીવન શૈલીથી પડરબચર્ છે 
એઓને મારા અબભયાનમાું જોિાવા વવનુંર્ી કરીશ. 

એક રમજુી ડદવાસ્વપન... શુું તુું એ અબભયાનમાું જોિાશ?ે..... 

                                           ************ 
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