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આર્ાા થાકી હર્ી. નવરાત્રી ગઈ. હવે ર્ો  
રિવાળીર્ે ગઈ. 

આખી નવરાત્રી િરમ્ર્ાન િરેક રાતે્ર ચાર 
ચાર ગરબાઓની ઉજવણીની જગ્ર્ાએ જઈ આવી 
હર્ી. સ્કુલોના જીમનેશશર્મમા ંઅને પાટી હોલમા ં 

જેમને એ શોધર્ી હર્ી ર્ેમનો ક્ાએં 

પત્તો લાગ્ર્ો ન હર્ો. આજે િેવ 
રિવાળીના રિવસે માત્ર એક જ્ઞાર્ી 
સમાજના ગરબાનો છેલ્લો કાર્ાક્રમ 
માર્ાના હોલમા ંર્ોજાર્ો હર્ો. અહીં 
આજે ર્ેનો એ બિમાશોને શોધવાનો 
છેલ્લો પ્રર્ાસ હર્ો. એણે માર્ાજીના 
િશાન કર્ાા. હોલના એક ખણૂા પર 
ઉંચા ટેબલ પર ચડી આર્ાા શવરડર્ો 
ઉર્ારર્ી હર્ી. 

શુ ંખરેખર એ શવરડર્ો ઉર્ારર્ી હર્ી? 

ના, ખરેખરર્ો એ શવરડર્ો કેમેરાનો ઉપર્ોગ 
બાઈનોક્યલુર ર્રીકે જ કરર્ી હર્ી. તર્ા ંભેગા 
મળેલાના એકે એક ચહરેા પર ફોકસ ઝુમ થર્ા હર્ા. 
જેને શોધર્ી હર્ી ર્ેઓ ન હર્ા. હર્ાશ  આર્ાા થાકી. 

રે્ણે શવરડર્ો પસામા ંમકુ્ો. માર્ાજીની આરર્ી થઈ 
ગઈ હર્ી. વધૃ્ધો આજુબાજુ જગ્ર્ા કરી બેસી ગર્ા. 
ડીજે એ ભાગંડા અન ેરફલ્મી હોટ બીટ્સની રમજટ 
શરૂ કરી.  

ગરે્ વરે્ષ ર્ો આર્ાાએ પણ મન મકુીને 
ભાગંડા કર્ાા હર્ા. આ વર્ષે ર્ેને 
રે્મા ંરસ જ ન્હોર્ો. એની આખી 
જીંિગી જ બિલાઈ ગઈ હર્ી. 
એ ફરી એકવાર માર્ાજીને પગે 
લાગી હોલની બહાર નીકળી. 
પણ ર્ ેજ વખર્ે આર્ાાએ બીજા 
બારણેથી ચાર જુવાનીઆઓને 
સાથે િાખલ થર્ા જોર્ા. 

હા, આર્ાા ર્ઓેન ેજ 
શોધર્ી હર્ી. આખરે માર્ાજીએ જ એમને મેળવી 
આપ્ર્ા. ફરીવાર એણે મનોમન પ્રાથાના કરી. બધં 
મટુ્ઠીમા ંકંઈક બબડી. અન ેર્ણેે પસામાથંી કંઈક 
કાઢ્ુ.ં પેલા ચાર પાસ ેપહોંચી. 
“હાર્! અમર! હાવ આર ય ુમાર્ લવર બોર્? સીન 
ય ુઆફ્ટર લોન્ગ ટાઈમ! લટે્સ હવે ફન ટુ નાઈટ.” 

“હાર્! અમર! હાવ આર 

ય ુમાર્ લવર બોર્? સીન 

ય ુઆફ્ટર લોન્ગ ટાઈમ! 

લેટ્સ હવે ફન ટુ નાઈટ.”  
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પેલો યવુાન કાઈં જવાબ આપે રે્ પહલેા 
આર્ાાના હાથમાનંી રરવોલ્વરે  પોઈન્ટ બ્લેન્ક રેન્જથી 
થોડી જ સેક્નન્ડોમા ંવારાફરર્ી ચાર લાશનુ ંબલીિાન 
માર્ાજી ને અપાણ કરી િીઘુ.ં જર્ અંબ ેમાર્કી જર્ 
કહીને એક બલુેટ એણ ેપોર્ાના લમણામંા ધબેરી 
િીધી.  પાચં લાશમાથંી વહરે્ા લોહીના રેલા ગરબા 
હોલની મધ્ર્મા ંમકેુલા માર્ાજીઓના ફોટાઓ ર્રફ 
ધીમે ધીમે સરર્ા હર્ા.  

િોડાિોડ, નાસભાગ. બમુાબમુ…બમુો પડર્ી 
હર્ી.. ‘ટેરરરસ્ટ સ્યસુાઈડ એટેક’  

લોકો જીવ બચાવવા મરણીર્ો 
પ્રર્ાસ કરર્ા હર્ા. બધા જ 
રઘવાર્ા થઈને હૉલની બહાર 
જવા ધક્કામકુ્કી કરર્ા હર્ા. માત્ર 
ત્રણ શમશનટમા ંજ મરંિર; રેસક્ય ુ
સ્ક્નવોર્ડ ા, એમ્બ્યલુન્સ, ફાર્રબ્રિગેડ 
આમી હબે્રલકોપ્ટસા અન ેસ્પેશશર્લ 
આમાર માશાલોથી અને કમાન્ડોથી 
ઘરેાઈ ગયુ.ં સૌને મરંિરના 
શવશાળ પારકિંગ લોટમા ંઉભા રખાર્ા. મરંિરના 
હોલમા ંજરૂરી કાર્ાવાહીઓ અને ર્પાસ ચાલર્ી 
હર્ી. મરંિર અને ગરબા ર્ોજનાર જ્ઞાર્ી સમાજના 
આગેવાનોની પછૂર્ાજ થઈ. એ પાચંે મરૃ્ માનવીને 
કોઈપણ ઓળખતુ ંન હત ુ.ં. એફબીઆઈએ આર્ાાની 
લાશ પાસે પડલેી પસા કબજે કરી. 

આ બનાવ રાતે્ર બાર પાતં્રીસે બન્ર્ો અને 
બાર શપસ્ર્ાળીસે સમગ્ર શવશ્વમા ંસમાચાર ફેલાઈ 
ગર્ા. 'સ્યસુાઈડ ટેરેરરસ્ટ એટૅક બાઈ ઈન્ન્ડર્ન 
વમુન, ઈન રહન્દુ ટેમ્પલ.' 

 મધ્ર્ રાત્રીએ એક અને પાચં શમશનટે, 
સવાર પડ ેરે્ પહલેાર્ો કોલજે ડોમાની કેટલીક 

રૂમોના ડોર બલે એફડ.બી.આઈના સ્પેશશર્લડ 
ઓરફસરોની આંગળીથી િબાર્ા. 

આર્ાાની  કેટલીક શમત્રોને પછુપરછ માટે 
બોલાવાઈ હર્ી. હોમલેન્ડ શસક્યરુરટી ઓરફસના એક 
કોન્ફરન્સ રૂમમા ંિસ ઓરફસરો, ત્રણ ટ્રાન્સલેટરો, 
અને ચાર કોલેજ છોકરીઓ હર્ી. 

ઓરફસર ડશેનર્લે શરૂ કયુું.  

પ્લીઝ રરકેક્નસ એન્ડ બ્રલસન કેરફુલ્લી. ર્મે 
આર્ાાના શમત્રો છો. અમને એના પસામાથંી એક 

રડજીટલ વૉઈસ રેકોડાર મળયુ ંછે. 
સૌથી પહલેા એ સાભંળીને એનો 
અવાજ આર્ાાનો જ છે કે કોઈ 
બીજાનો છે એ ર્મારે અમને 
જણાવવાનુ ંછે. માટાભાગની વાર્ો 
ર્મારી ભાર્ષામા ંજ છે. આજે વોઈસ 
આઈડને્ન્ટરફકેશન પછી ર્મે જઈ 
શકશો. જો જરૂર જણાશે ર્ો વધ ુ
પછૂપરછ માટે ર્મને ફરી 
બોલાવાશે. આજની અહીંની ર્મારી 

હાજરી અને અહીંની વાર્ો બીજા કોઈના કાને નહીં 
જાર્ રે્નુ ંધ્ર્ાન રાખજો. હજુ અમારે ઘણી કડીઓ 
મેળવવાની છે. આર્ાાના અનેક શમત્રોની પણ 
પછૂપરછ થશે. આજની વાર્ ર્મારા ર્રફથી કોઈ 
પણ શમરડર્ાને પહોંચવી ન જોઈએ. 

ચારે છોકરીઓ ગભરાટથી ધ્રજુર્ી હર્ી. 
રાત્રીની ઠંડકમા ંપણ પગે પ્રસેવાના રેલા ઉર્રર્ા 
હર્ા. એક ઓરફસરે ફ્રીઝમાથંી ચાર વૉટર બૉટલ 
કાઢી છોકરીઓની સામે મકૂી. 

અહીં એક્ષપટા ટ્રાન્સલેરટિંગ ઓરફસર એનુ ં
ભાર્ષારં્ર કરર્ા જશે. ર્ો સાભંળો ર્મારી શમત્ર 
આર્ાાની વાર્. 

પેલો યવુાન કાઈં જવાબ આપે 
રે્ પહલેા આર્ાાના હાથમાનંી 
રરવોલ્વરે  પોઈન્ટ બ્લેન્ક 
રેન્જથી થોડી જ સેક્નન્ડોમા ં
વારાફરર્ી ચાર લાશનુ ં

બલીિાન માર્ાજી ને અપાણ 
કરી િીઘુ.ં 
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રેકોડાર ચાલ ુથયુ.ં   
મારંુ નામ આર્ાા શમાા. મને ખાત્રી છે કે કોઈ ને કોઈ 
રિવસે ર્મને મારા મરણોત્તર સ્ટેટમેન્ટની જરૂર 
પડવાનીજ છે. મેં જે કાઈં કરવાનો શનણાર્ લીધો છે 
ર્ેના કારણો, જગર્ને અને ખરેખરર્ો મારા 
આપ્ર્જનોને જણાવવાની મારી ફરજ સમજુ ંછ.ં 
આશા છે કે મારંુ આ રેકોરડિંગ આપની ર્પાસ માટે 
ઉપર્ોગી નીવડશ.ે  
 દુશનર્ાની દૃન્ટટએ હુ ંટૅરરરસ્ટ ગણાઈશ. મારે 
મહાદુગાા, મહાકાળીના ખપ્પર નરશપશાચોના રક્નર્થી 
છલકાવવા છે. આઈ એમ ધ ટેરરરસ્ટ ઓફ 
ટેરરરસ્ટસ. 

મારા શપર્ા ભગવર્રામ શમાા અમિાવાિના 
જાણીર્ા બ્રબલ્ડર છે. મોટા ચારભાઈઓ ની હુ ંસૌથી 
નાની અને બધાની લાડકી બહને આર્ાા. આર્ાાનો 
એક અથા પાવાશર્િેવી પણ થાર્. હુ ંલાડ અને 
સમંધૃ્ધ્ધમા ંઉછરી. મનનુ ંધાયુું કરવાની ટેવ. ખાસ 
સ્માટા નહીં ર્ોર્ે જીિ કરીને અમેરરકા ભણવા આવી. 

ગર્ે વર્ષ ેમોટા સાશમર્ાણા ંથર્ા ગરબામા ં
ગઈ હર્ી. ખબૂ મજા આવી. હુ ંરૂપાળી ર્ો ખરી જ. 
મારા મજનઓુ મને હોટ અને સેક્નસી માને. મન ેપણ 

પર્બં્રગર્ા રમાડવાનુ ંગમે.  ગરબામા ંએક હને્ડસમ 
મળી ગર્ો. એણે નામ આપ્યુ ંહત ુ ંઅમર. સરસ રાસ 
માણ્ર્ો. રાસને અંર્.ે.. 

હા રાસને અંરે્ હુ ંઅમર સાથે મોટેલમા ં
ગઈ. જે થવા ઘટે રે્ થયુ.ં આ ર્કે હુ ંકબલુ કરંુ છ ંકે 
હુ ંવજીન નહોર્ી. એક વાર મેં, એક મનભાવન શમત્ર 
સાથે સલામર્ સગં માણ્ર્ો હર્ો. એ શમત્ર ખબુ 
સજ્જન શમત્ર હર્ો. એનુ ંનામ જણાવવાની મને જરૂર 
લાગર્ી નથી.  

આ અમરની વાર્ જુિીજ હર્ી. એ સમાગમ 
પ્રોટેક્નશન વગરનો હર્ો. એણે મને કંઈક રરિંક આપ્યુ.ં 
હુ ંજાગી તર્ારે રૂમમા ંઅમર ન હર્ો. કોઈ જ ન હતુ.ં 
મારા નગ્ન િેહ પાસે એક નહીં પણ ત્રણ બ્રિફ પડી 
હર્ી. મોરુ્ ંમોરુ્ ંસમજાયુ ંકે અમર શસવાર્ બીજા 
બેત્રણ નરશપશાચોએ પણ મારો િેહ ચ ૂથં્ર્ો હર્ો.  

િોઢ મરહના પછી ખબર પડી કે હુ ંપે્રગ્નન્ટ 
છ.ં એબોશાન માટે ધ્ક્નલશનકમા ંગઈ તર્ારે ખબર પડી 
કે મારા રરપોટામા ંએચ.આઈ.વી પોઝેરટવ છે. ઓહ 
માર્ ગોડ. હુ ંઅમરને શોધર્ી રહી. 

એક રિવસ એક ડાર્નરમા મેં એને  એના 
શમત્રો સાથે વાર્ કરર્ા જોર્ો અને સાભંળર્ો. હુ ં
બરાબર એની પાછળ જ મારી બે શમત્રો સાથે બેઠી 
હર્ી. અમારા મોં શવરૂધ્ધ રિશામા ંહર્ા. અમે 
એકબીજાને જોઈ ન્હોર્ા શકર્ા. હુ ંએઓની વાર્ 
ધ્ર્ાનથી સાભંળર્ી હર્ી. ભાર્ષા ઉદુા શમશ્રીર્ રહિંિી 
હર્ી. 

'ર્ાર અન્વર! ઇસ નૌરાત્રીમેં મઝુ ેરકર્ની 
વજીન રિલવાઓગ?ે' 

‘િેખ તઝુે ઔર અખ્ર્રકોર્ો એઈડસે 
મરનાહી હૈ. મરને કે બાિર્ો જન્ન્ર્મેં તઝુે ઈક્કીસ  

વરજીન શમલનેકીર્ો ગેરન્ટી હૈ હી. મગર મેં ર્ો તમુ્હ ે
ઈસી જહામંે જીર્ ેજી, અચ્છી અચ્છી મધ્લ્લકાઓકે કે 
સાથ લપટાઉંગા. પહલ ેમેં, બાિમેં અખત્તર, ઓર 
આબ્રખરમેં ત.ૂ હમારા ટેરર, પ્ર્ારસે મરના મારના હૈ. 
િેખ ઈસ નવરાત્રીમેં અપના ગોલ કમસે કમ 
ગ્ર્ારાકા હૈ.  કારફરોંકી બેરટર્ા ંખિુ બરબાિ હોગી 
ઔર અનજાનેમેં દુસરેકોભી એઈડ બ્રચપકાએગી. ત ૂ
રહ ર્ો મેરા એઈડ બોમ્બ હૈ.’ 

મને ચક્કર આવર્ા હર્ા. બહનેપણી સાથે 
હર્ી. શુ ંકરવુ ંરે્ સમજાયુ ંનહીં. રેસ્ટરૂમમા ંજઈને 
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ઉલટી કરી. બહાર આવી તર્ારે અમર નામધારી 
અન્વર અને ર્ેના શમત્રો ગાર્બ હર્ા.  

મેં ગન વસાવી. ભણવાનુ ંબધં. નવરાત્રી 
પહલેા એ શૈર્ાનોને શોધીન ેજાર્ેજ ઠાર મારવાની 
પ્રશર્જ્ઞા લીધી. મારા જેવી  ભોળી કે મરુખ 

છોકરીઓને કાર્મને માટે સલામર્ રાખવા 
સમજાવવા માટે અંશર્મવાિી પગલાની જરૂર છે. 
કોઈ પણ સરકાર કશ ુજ કરી શકે નહીં. મારે જ 
કરવુ ંરહ્ુ.ં 

કમનસીબે આખી નવરાત્રી િરમ્ર્ાન ર્ેઓ 
મળર્ા નથી. કોણ જાણ ેકેટલીર્ો છોકરીઓ આ વર્ષે 
સાઈલન્ટ ટેરરરસ્ટોથી ચ ૂથંાઈને રોગનો ભોગ બની 
હશ.ે રોજ રે્મને શોધવા ભટકંુ છ.ં હજુ રે્મનો પત્તો 
નથી. આવાર્ો કેટલાઓ આર્કંવાિીઓ હશે અને 
રે્ઓ સેક્નસી અને મરુખ છોકરીઓનુ ં‘સ્સ્વટ ટેરર’ થી 
જીવન બગાડર્ા હશે! 

વૉઇસ રેકોડાર થોડો સમર્ શારં્ રહ્ુ.ં લાગ્યુ ં
કે રેકોરડિંગ પરુુ થઈ ગયુ.ં પણ માઈકમાથંી આવર્ા 
મ્યબુ્રઝકના બેકગ્રાઉન્ડ સાથે આર્ાાનો ર્દ્દન ધીમો 
અવાજ આવ્ર્ો.  

મા ંર્ેં મારી લાજ રાખી. આજે 
િેવરિવાળીના રિવસે મારી પ્રશર્જ્ઞા પરૂી થશે. મા ં
મને શસ્ક્નર્ આપો.  
या देवी सववभतूषे ुशक्ति रूपेण ससं्थिता।  

नमथतथय ैनमथतथय ैनमथतथय ैनमो नम: 
ર્ારે માટેનુ ંબલીિાન અરહ મિંીરમા ંઆવી 

પહોંચ્યુ ંછે.  

પપ્પા, મમ્મી, ભાઈ ભાભીઓ,  મારા કૃતર્ોથી 
દુ:ખી ન થર્ા. મેં ધમા સ્થળે ધમાની રક્ષા કરી છે.  

લાસ્ટ રરક્નવેસ્ટ ટુ માર્ ફે્રન્ડ. એન્જોર્ ર્ોર 
ફેન્સ્ટવલ બટ વોચ, થીક, એન્ડ પ્રોટેક્નટ ર્ોર સેલ્ફ. નો 
વન નાઈટ સ્ટેન્ડ વીથ અનનોન પરશન. 

પાચં ગન શોટ્સના અવાજો અને કોલાહાલ 
સાથે વૉઇસ રેકોડારે શવરામ લીધો. 

ચારે છોકરીઓ આર્ાાની વાર્ સાભંળી 
થરથર ધ્રજૂર્ી હર્ી. 

ઓરફસરે પછૂ્ુ ં'ઈઝ સી  ર્ોર ફે્રન્ડ આર્ાા?' 

ચારે બહનેપણીઓએ રડર્ા રડર્ા કહ્ુ,ં 'ર્સ 
સર.’ 
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કશવ પ્રો. ચદં્રકાન્ર્ િેસાઈના પસુ્ર્કો. 
કાવ્ર્સગં્રહોોઃ ઉન્મેર્ષ, ઉધ્વોન્મેર્ષ, ગીર્ોન્મેર્ષ, 

ગીર્ ર્મનુા, ગીર્ રયુા, ર્મારી ગલીમા,ં અમારી 
ગલીમા,ં પ્રશસદ્ધ જમાન કશવ રરલ્કેના ંકાવ્ર્ો (મળૂ 
જમાનીમાથંી અનવુાિ) નથી એક જ માનવી, 
સોનેટાજંબ્રલ, સાગરના મોર્ી. 

શનબધં સગં્રહોોઃ આંર્ધ્વાશન, જીવનર્ાત્રા 
સપંાિનોઃ અમેરરકામા ંવસર્ા ભારર્ીર્ 

કશવઓના ંકાવ્ર્ સગં્રહ With the Help of New Jersey 

State Governments Grants. 

રહન્િી,અંગ્રેજી,ગજુરાર્ી,મરાઠી)  

અંગ્રેજી પસુ્ર્કોોઃ Universal Humming and 

Other Poems, The Art of Real Living, The 
Enlightening Word of CP’s Monkeys 

 
 
 

આપણે શવિેશની ધરર્ી પર જ્ર્ારે કોઈ 
ગજુરાર્ીને મળીરે્ છીએ તર્ારે આપણો પહલેો પ્રશ્ન 
"આપ ક્ાનંા? પ્રા.ચદં્રકારં્ િેસાઈ સાહબેને કોઈકે 
આ જ પ્રશ્ન કર્ો. ઠેર ઠેરના જળપાન કરી ચકેૂલા 
વરડલ શમત્રનો  પ્રતયતુ્તર એમના આ સોનેટમા ંછે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વર્ન કયુ?ં 

(મિંાક્રાન્ર્ા) 

પછેૂ કોઈ વર્ન કયુ ંછે આપનુ ં? ઓટઠ મારા ં
હાલી ઊઠે અશર્ ર્લપર્ા, બોલવા નામ, રકિંત ુ

મારે હૈરે્  મ ૂઝંવણ થર્ી,  નામ ર્ે   કેમ િેવુ ં? 

કૈ ભશૂમને   વર્ન વિવી,     પ્રટન કેમે ઉકેલુ ં? 

 

હૈરે્ ચોંટયા હજીએ રુબ્રચરા ં   રાર્ણા ંપેટલાિી, 
ભલૂ્ર્ો છ ંના કિીર્ મધરુા ંજાંબડુા ંપચંમ્હાલી, 
બોલાવે છે   પીલ ુહજીર્  સૌરાટટ્રના ખેર્રેથી, 
ખાધા ંમીઠા ંપીચ અમરરકી, કેરીઓ મેસ્ક્નસકોની. 
 

હાલ્ર્ો, હેંડયો, ટચકુ પગલ ેચાઈલો, વોક ગેહને* 

પ્ર્ાસે મોંઢે   કઈ પરબડીના ં  પીધા ંનીર પોશ;ે 

તર્ારે મારી શવશવધ નીરની  ઓશશર્ાળી જજહ્વાન ે

નામે 'કાદુ   વર્ન ગણીને બોલવુ ં   કેમ ફાવે ? 

 

કેવી રીરે્   ઉત્તર િઉં હુ ં?    ગ ૂચં ર્ો છૂટર્ી ના. 
ઓટઠે ગુજંે ઝટપટ ઘણા ં   ગામડા ં  પથૃ્વી કેરા. 
ગેહને-Gehen-ચાલવુ ં(German word) 

સોનેટાજંલી - પ્રા. ચદં્રકાન્ર્ િેસાઈ 


