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]"ડાયરીના ખટૂતા પાના" 

વાતાા# ૩૭ 

 
ધૈવત લડંનથી આજે આવ ેછે. સારંગ તેન ેલેવા 

એરપોટા પર ગયો છે. ધૈવત અને સારંગ સોમવારેતો 
બોસ્ટન ગાયનેક કોન્સફરન્સમા ંજવાના 
છે. સારંગ 'સ્પમા ડોનેશન એન્ડ 
આર્ટિર્ફસસયલ ઈન્ન્સમીનેશન' પર પેપસા 
રજુ કરવાનો છે. ધૈવત લડંનમા ં
બેલ્સાઈઝ હૉન્સ્પટલમા ંગાયનેકોલોજીસ્ટ 
છે.  ધૈવત તો સીધો બોસ્ટન જ જવાનો 
હતો પણ મેં જ સારંગને કહ્ુ ંકે તારા 
ખાસ ફે્રન્ડ મલ્હારભાઈનો દીકરો છે. 
આવશ,ે બે ર્દવસ આપણી સાથે રહશેે. માડં માડં એણે 
ધૈવતને ફોન કયો. તમે માનશો! બબચારો ખબૂ જ સરળ 
છોકરો...ના...ના હવે તો મોટો ડોક્ટર; તરત જ હા કહી 
દીધી. નાનો હતો ત્યારે એક વખત અપલક ઝપલક જોયો 
હતો. આ વખતે મારે મન મકૂીને જોવો છે.  

તમે પછૂશો કેમ? 

માડંીને વાત કરંુ. કોઈને કહશેો નહીં. 
બે મર્હના પહલેાની જ વાત છે. વર્ષોથી ઍર્ટકમા ં

ઊધાઈ ખાતા જૂના મૅર્ડકલ આઉટ ડટેેડ થોથાઓનો 
સનકાલ કરવાન ુકામ સારંગ ેમને સોફ્ુ ંહત ુ.ં એ ડોક્ટર 
થયો તે સમયના ચોપડાઓ. અરે, અમારા લગ્નને પણ 
ત્રીસ થયા. હવે ભાઈને હમણા ંભાન થયુ ંકે આ બધો તો 
કચરો છે. મન ેતો આવા કામનો કંટાળો. ચાર પાચં વાર 

'પ્લીઝ હની' કહ્ુ ંએટલે મને દયા આવી. એક બે 
બોક્ષમાનંી બકુ્સ અલગ કરી તો વચ્ચેથી સૌરભની હાથે 

લખાયલી ડાયરી મળી. લગ્ન 
પહલેાની ડાયરી એટલે ઈન્ટરેસ્ટીંગ 
હોય જ. સીધા, સાદા અને મ ૂજંી 
દેખાતા મારા સારંગના કોઈ લવ 
લફરા હોય તો મજા આવી જાય. 
બોક્ષના ચોપડા પડતા મકૂીને 
ઍર્ટકમા ંજ વાચંવા માડંી. 

ઘણુ ંલખેલુ ંઅને છેકી નાખંલે ુ
હત ુ.ં કેટલાક 
પાના ફાડી 
નાખેલા હતા.  

****** 

મને એ 
તો ખબર હતી 
કે મલ્હારભાઈ 
એના ખાસ 
સમત્ર. દર 
ર્દવાળી પર 
એમનો કાડા આવતો. અમે ઈન્ન્ડયા જતા ત્યારે એ અમને 
મળવા આવતા અને મોટેભાગે સગંીતની વાતો કલાકો 
સધૂી કયાા કરતા. મારા  સસરા મલ્હારના સપતાની 

લગ્ન પહલેાની ડાયરી 
એટલ ેઈન્ટરેસ્ટીંગ હોય જ. 
સીધા, સાદા અન ેમ ૂજંી દેખાતા 
મારા સારંગના કોઈ લવ લફરા 
હોય તો મજા આવી જાય. 
બોક્ષના ચોપડા પડતા મકૂીન ે
ઍર્ટકમા ંજ વાચંવા માડંી.  

 

ડાયરીના છેલ્લા પાના પર 
છેકા છેક વાળં લખયુ ંહત ુ.ં "મલ્હાર, 

ઈટ વોઝ રોંગ વ્હોટ આઈ ડીડ. 
આઈ વડુ હવે...નો..નો. આઈ 
સડુ...ડોનેટ...નો...ગીફ્ટેડ.." 
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કંપનીમા ંક્લાકા હતા. બ ેકુટંુબ વચ્ચે આસથિક 
અસમાનતાનો ભેદ ભલૂાવતી એક મજબતુ કડી તે સગંીત 
પ્રેમ.    એમની જ કંઈક વાતો હશે. 

મલ્હારભાઈની સાથે સાથે સારંગ પણ એમના 
દાદા પરં્ડત જગન્નાથજી પાસે સગંીત સશખતો એ તો એણે 
પોતેજ મને કહ્ુ ંહત ુ.ં 

******* 

તાર્રખ વગરના પાના પર લખયુ ંહત ુ…ં… 

"ગઈ કાલ ેબરોડા આટાસના સગંીત નતૃ્ય સ્પધાામા ં
મેં અને મલ્હારે કલ્પના ર્ફલ્મનુ,ં લબલત રાગમા ંગવાયલુ ં
'ત ુર્હ મેરા પે્રમ દેવતા' ગાયુ.ં અમારી પાટાનર ભૈરવીએ 
એના પર નતૃ્ય કયુું. અમ ેજ જીત્યા. ભૈરવીને મારે કંઈક 
કહવે ુ ંહત ુ ંપણ અવકાશ જ મળ્યો." 

******** 

એક બે કોરા પાના પછીના 
પાના પર હત ુ…ં…… 

"આજે અમ ેત્રણ જણાએ 
બાલ્કનીમા ંબેસી રાજકપરુનુ ં'સગંમ' 

જોયુ.ં મજા આવી. સપક્ચર પછી 
ગાડાન હોટેલના ફેસમલીરૂમમા ંખાધુ,ં 
પીધુ ંઅને સાડા ત્રણ કલાક ગપ્પા 
માયાા. છેવટે મેનેજરે આવીને અમને 
સમયનુ ંભાન કરાવ્યુ.ં મલ્હારે અમે 
ખાધુ ંતેનાથી બમણી ર્ટપ્સ આપીને મૅનેજરને ખશૂ કરી 
દીધો. મારા મનના ઉઘાડ માટે ચાન્સ જ ન મળ્યો." 

********* 

ગાયનેકોલોજીસ્ટ થયો તો પણ હજુ અવોજ 
શરમાળ છે. એની સાથે મારે જ બધી શરૂઆત કરવી 
પડલેી.  

******** 

હવે પછીનુ ંપાનુ.ં... 
‘નસીબ અને લેણાદેણીની વાત છે. હુ ંજે નહીં કહી 

શક્યો તે મલ્હારે સરળતાથી મારી હાજરીમા ંજ ભૈરવીને 
કહી દીધુ,ં 'ભૈરવી, આઈ લવ ય.ુ' અરે! મારી હાજરીમા ંજ 
એક તસતસતુ ંચુબંન... 

મેં અબભનદંન આપ્યા...મારે ઘણુ ંવાચંવાનુ ંબાકી 
હત ુ.ં એમના પ્રેમાલાપમા ંમારે હાજર રહવેાની જરૂર ન 
હતી..... 

******** 

આ એક બીજુ ંપાનુ.ં..મારા બબચારા સારંગનુ.ં.. 
‘આજે એસ.એસ.સી.નુ ંપર્રણામ આવ્યુ.ં  મારા 

૮૮% અને મલ્હારના ૬૬%. ભૈરવીના માત્ર ૫૭%. એમણે 
બન્નેએ એમના પે્રમાનદંની ર્કમત ચકુવી. એમને જરાયે 
રંજ હોય એવુ ંલાગ્યુ ંનર્હ……’ 

********* 

આ પાના પર તારીખ છે. વર્ષા નથી. 
‘આજે પરુુર્ષોત્તમકાકાએ મને અને બાપજુીને એમને 

ઘરે બોલાવ્યા. સાથે જમ્યા. કાકાએ બાપજુી સાથે સીધીજ 
વાત કરી. ‘મારે મારા મલ્હારને ડૉકટર બનાવવો હતો. 

પણ એ અમારા નશીબમા ંનથી. 
આપણે સારંગને ડૉક્ટર બનાવીશુ.ં 

બાપજુીએ એકાક્ષરી પશ્ન 
પછુયો. ‘ખચો?’ 

‘હુ ંબેઠો છનેં!’ 
સનણાય લેવાઈ ગયો. કોઈએ 

મને પછુવાની દરકાર ન 
કરી……………. 

 ********** 

બે વર્ષા પછીની તારીખનુ ંપાનુ…ં……… 

‘મુબંઈ ની મારી કોલેજ હોસ્ટેલની ઓર્ફસમા ં
મલ્હારનો ફોન આવ્યો. આવતા મર્હનાની સાતમી 
તારીખના ભૈરવી સાથે લગ્ન નક્કી થયા છે. તારંુ વેકેશન 
શરૂ થાય એટલે તરત આવી રહ.ે બધુ ંતારેજ સભંાળવાનુ ં
છે……. 

 *********** 

થોડા વર્ષા પછીનુ ંએક પાનુ.ં.... 
‘આજે સસધ્ધીસવનાયક ના દશાન કરી આવ્યો. 

આવતી કાલથી ગોરેગાવમા ંઈન્ટનાશીપ શરૂ કરવાની 
છે....’ 

મારો સીધો, સાદો, ભોળો સારંગ ઘાસમિકવસૃત્તનો 
પણ છે; હોં. 

મલ્હારના સ્પમા કાઉન્ટ ઝીરો… 
નીલ…. શનૂ્ય…. જો લો હોય તો 
ટ્રીટમેન્ટથી સધુારો થઈ શકે પણ 
એને માટે તો કુદરતની ક્રુરતા. મેં 
પછુ્ુ ં'મલ્હાર આ ર્રપોટા  સમજ્યો 

છે?   



******* 

છી...છી...છી...એકતો ગદંા પાના અને જાણે 
સપ્રશર્િપશન લખતો હોય એવા અક્ષરો. ડાયરી વચંાતી 
નથી અને હાથમાથંી છૂટતી નથી. વાચંવીજ છે. લો!...આ 
જરા વચંાય છે.  

‘ગઈ કાલે મલ્હાર અને ભૈરવી મુબંઈ આવ્યા. 
આખી રાત વાતો કરી.  

જગન્નનાથ દાદાને એના સગંીતવારસા માટે 
કુળર્દપક જોઈએ છે. પપ્પા પરુુર્ષોત્તમકાકાને સપંસત્તને 
સાચવનાર વાપરનાર વારસદાર જોઈએ છે. ઘણા 
ડોકટરોને બતાવ્યુ.ં જો આ બધા ર્રપોટાસની ફાઈલ.’  

મેં બધી ફાઈલ જોઈ. ભૈરવીના બધાજ ટેસ્ટ્ 
ર્રઝલ્ટસ નોમાલ હતા. મલ્હારના..... 
મલ્હારના સ્પમા કાઉન્ટ ઝીરો… નીલ…. શનૂ્ય…. જો લો 
હોય તો ટ્રીટમેન્ટથી સધુારો થઈ શકે પણ એને માટે તો 
કુદરતની ક્રુરતા. મેં પછુ્ુ ં'મલ્હાર આ ર્રપોટા સમજ્યો છે?  

બન્નેએ હકારમા ંમાથુ ંહલાવ્યુ.ં મલ્હારે મને કહ્ુ ં'મને ખબર 
છે કે હજુ ત ુ ંલાઈસન્સ પે્રકર્ટશનર નથી થયો. અમારે 
ડોકટર તરીકેની મદદ નથી જોઈતી. એક સમરસસયા સમત્ર 
તરીકે તારે મદદ કરવાની છે....હુ ંધ્રજુી ઉઠયો.’ 
 ********* 

 પાનાની પાછળ કંઇક ત્રાસં ુલખયુ ંછે....  

‘અમે આજે જ મહાબળેશ્વરની પેરેડાઈઝ હોટલમા ં
ઉતયાા છીએ. મલ્હારને અગત્યના કામ માટે પનૂા જવુ ં
પડ્ુ ંછે. મોડી સાજે કે રાતે્ર આવશે. મારી રૂમના બારણે 
ટકોરા પડ ેછે........ ‘ 

********** 

લચુ્ચાએ ત્યાર પછીના કેટલા બધા પાના ફાડી 
નાખંયા છે!  

where there's smoke, there's fire 
********** 

ડાયરીની વચ્ચેના પાનામા ંમરોડદાર, ફેસમનાઈન 
હને્ડરાઈર્ટિંગની એક નાની બચટ્ઠી હતી.?  

‘ધૈવત જગન્નનાથ દાદાનો પ્રપૌત્ર છે. પપ્પાનો 
પૌત્ર છે કોઈની લાગણીની જાળમા ંફસાઈને એના 
વહાલસોયા સપતા મલ્હારનો પ્રેમ મમુાવી બેસે એ મને 
મજુંર નથી.  દોસ્ત, તારે એમ.ડી થવા અમેર્રકા જવાનુ ંહુ ં

ગોઠવી રહી છ.ં તુ ંત્યા જ સ્થાયી થજે. ત્યા ંજ પરણીને 
સખુી થજે. 

*********** 

પછી બધાજ પાના કોરા હતા. 
મેં ડાયરી વાચંી...હુ ં સ્ત્રી છ.ં... ઉદાર મત વાળી 

પત્ની છ.ં...માતા પણ છ.ં...મેં ડાયરી વાચંી છે. વાચંી. ન 
વાચંવી જોઈએ તો પણ વાચંી. અરે! મારી જગ્યાએ તમે 
હો તો તમ ેપણ વાચંો.  

વાચં્યા પછી ખરેખરતો મારે તમને આ વાત 
કહવેી  ન જોઈએ. પણ તમ ેબબલાડીના પેટમાનંી ખીરની 
વાત તો જાણો છોન?ે  

મારે તો ડાયરીના ફાડી નખંાયલા ખટૂતા પાના 
ખોળવાના છે.  એટલે તો, મારે ધૈવતને જોવો છે. 

લ્યો..ગરાજડોર ખલુ્યુ.ં હા, ડોકટર ધૈવત આવ્યો 
છે.  

અને એક વાત કહુ.ં.. 
હુ ંમારી દીકરીને કહીશ; હવેથી દર બળેવ પર 

મલ્હાર અંકલના સન, ડૉ. ધવૈતને રાખડી મોકલજે. 
મને મારા સારંગ જેવી જ ધૈવતની માજંરી 

આંખોમા ંઅને ડાબા ગાલના ખજંનમા ંડાયરીના ખટૂતા ં
પાના મળી ગયા.   

લો, તમે પણ ધૈવતન ેજોઈ લો. 
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