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શ્રી મધરુાય સપંાદિત "મમતા" માસસકના NRI અંકમા ંપ્રસસધ્ધ થયેલી વાતાા. 

        “ઍસ્કોર્ા  ” 

    વાતાા#૪૫ 

સમથનુ સાત નબંરના રે્બલ પાછળ અિબ વાળીને ઊભો હતો; પણ એની નજરતો ખણૂા પરના બાર 
નબંરના રે્બલ પર હતી. સમથનુની આ નવી નવી નોકરી હતી.  

H1 સવઝા પર આવેલા સમથનુને સ્પોન્સર કરનાર કંપની બધં થઈ ગઈ. સમથનુ કમ્પ્યરુ્ર એન્ન્જનીયર હતો. 
બે વર્ાની બેકારી પછી સશકાગોથી ન્ય ૂયોકા આવ્યો હતો. માડંમાડં મેનહટ્ટન્ની એક મોર્ી હોરે્લમા ંબસુ્સરની જોબ 
મળી હતી. એનુ ંકામ રે્બલ સેર્ કરવાનુ,ં ગ્રાહકો મારે્ ખરુસી ખસેડી બેસાડવાનુ,ં પાણી બ્રેડ જેવી પ્રારંભભક વાનગી 
પીરસવાનુ ં તેમજ ખાલી થયેલી દડશો  સાફ કરવા લઈ જવાનુ ં હત ુ.ં કોઈવાર તે હોરે્લના િરવાજા બહાર ઊભો 
રહતેો. કાર, રે્ક્ષી કે ભલમોભઝનના ડોર ખોલી ગ્રાહકોનુ ંસ્વાગત કરતો. 

આજે ખરેખરતો અગીયારથી વીસ નબંરના રે્બલ્સ સમથનેુ જ સભંાળવાના હતા પણ તેણ ેરસતને કોઈ  વધૃ્ધ 

અમેદરકન સાથે આવીન ેબાર નબંરના રે્બલ પર બેસતા જોઈ એર્લે એણ ેર્ોનીને કહ્ુ ં‘્લીઝ આજે હુ ંતારા રે્બલ 
સભંાળીશ, ત ુ ંમારા સભંાળ.’ પહલેાતો એના માનવામા ંન આવ્યુ ંપણ કાન નીચે બોચી  પરના મોર્ા લાલ તલે ખાત્રી 
કરાવી િીધી કે તે રસત જ છે. કેર્લા લાબંા સમયે તેને જોઈ હતી! 

એ ઈચ્છતો ન હતો કે રસત એને આવી હલકી નોકરી કરતો જોય. એક સમયે રસત એની કોલેજકાળની ખાસ 
સમત્ર હતી.. સમથનુ મધ્યમ વગાનો પણ તેજસ્વી સવદ્યાથી હતો. સ્કોલશીપ મળેવીને ભણતો હતો. ઉપરાતં એ સારો 
ગાયક પણ હતો.  મ્પયભુઝકલ ગ્રપુ ઝકંાર ચલાવતો હતો. નાની મોર્ી પાર્ીઓમા ંદફલ્મી સગંીતની ધમૂ મચાવતો. આ 
કમાણી તેને તેના અભ્યાસમા ંખબુ મિિરૂપ થઈ રહતેી.  

કોલેજમા ં તે 'મમુદકમ' કહવેાતો. ‘મમુદકમ’ નામ પણ રસત એજ આ્યુ ં હત ુ.ં  એ જ્યારે ગાતો ત્યારે,  

મકેુશ,મહમિ રફી,  દકશોરકુમાર અને મન્નાડ ે સમથનુના ગળામા ંઆવીને બેસી જતા. એર્લે જ એ ચારે ગાયકોના 
નામના  પ્રથમ અક્ષરના સયંોજન સ્વરૂપ ે'મમુદકમ' તરીકે ઓળખાતો હતો. 
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રસતને ડાન્સનો પણ શોખ હતો. કોલેજમા ંજ્યારે સમથનુ ગાતો ત્યારે એ સ્રે્જ પર ચઢી જતી અને ગીતને 
અનરુૂપ ડને્સ કરવા લાગી જતી. છોકરાઓ સીર્ી અન ેછોકરીઓ તાળીઓથી તેન ેવધાવી લેતી. ધીમે ધીમ ેરસત, 
સમથનુના પ્રોગ્રામોનુ ંઅસવભાજ્ય અંગ બની ગઈ. રસત ઝકંાર ગ્રપુમા ંજોડાઈ ગઈ.  

મૈત્રી અને સાહચયા વધતુ ંગયુ.ં... 
એક અજવાળી રાતે રસતના ફ્લેર્ના ધાબા પર બન્ને ચોરી ચોરી ના ગીત 'યે રાત ભીગી ભીગી યે મસ્ત 

દફઝાયે, યે ચાિં ્યારા ્યારા...'અને  ‘આજા સનમ ્ મઘરુ ચાિંનીમેં હમ તમુ મીલે તો સવરાનેમેં ભી આજાયકી 
બહાર....’ ની પ્રેકદર્સ કરતા હતા.’   

પ્રકૃસત,  શરિ રૂતનુી માિક હવા અને ફ્લેર્મા ંરસતના વડીલોની ગેરહાજરીમા ંસગંીતની સાથે સાથે રસતના 
શરીર પરના વસ્ત્રોના આવરણ ઉતરતા ગયા. એ મકુ્ત મને નાચતી રહી. મિહોશ હતી. ક્યારે કંઠગાન બધં થયુ.ં 
ક્યારે િેહ ગાન શરૂ ંથયુ.ં તન તરં્ગો વહતેા થયા. ક્યારે બે િેહ એક થઈ ગયા. સમથનુને ખબર નહતી.  સમથનુ સમજે 
સવચારે તે પહલેા તે પકૃસિના પ્રવાહમા ંફગંોળાયો હતો. સનરંકુશ વહવેા માડંયો હતો. 

બીજે દિવસે કોલેજ કાફેરે્દરયામા ંસમથનુ અને રસત બેઠા ંહતા.ં  

"રસત,  આઈ એમ સોરી! જે થયુ ં તે ન થવુ ંજોઈતુ ંહત ુ.ં આવતે વર્ે કોલજે પતે એર્લે આપણ ેલગ્ન કરી 
લઈશુ.ં આઇ લવ ય.ુ " 

" વ્હોર્?   મેરેજ?   ઓહ નો!  ડોન્ર્ બી સીલી! લવ?  વ્હોર્ લવ? વી આર જસ્ર્ ફે્રન્્સ.  આઈ એન્જોઈડ ધ 
ર્ાઈમ વીથ ય.ુ  ય ુવોઝ ધ બેસ્ર્ વન. થેન્ક્સ મમુદકમ. ઈર્ મે બી ધ ફસ્ર્ા ર્ાઈમ ફોર ય,ુ બર્ નોર્ ફોર મી. ઈર્ વોન્ર્ 
બી ધ લાસ્ર્ ર્ાઈમ ઈધર." 

રસતના ન કલ્પલેા સ્વરૂપથી સમથનુ ડઘાઈ ગયો. છેલ્લા ગાયલા, ચોરી ચોરીના ગીત પછી બન્ને રાજ 
નરગીસની જેમ જુિા પડયા. અલ્બિ સમથનુ રાજ ન હતો. રસત  નરગીસ ન હતી.  રાજ નરગીસ ના પાશ્ચાત જીવન 
સાથે સમથનુ રવીના જીવનનુ ંકોઈ સામ્પય ન હત ુ.ં સમથનુનુ ંસગંીત સવલાઈ ગયુ.ં  તેના જીવનમાથંી રસત અન ેસગંીત ે
સવિાય લીધી.  રસત  સમથનુનો ભલુાયલો ભતૂકાળ બની ગઈ હતી. એ  પ્રોગ્રામો કેન્સલ કરી છેલ્લા વર્ાના અભ્યાસની 
તૈયારીમા ંલાગી ગયો.   

એક દિવસ એને ખબર મળ્યા કે રસત પજંાબી મ્પયભુઝકલ ગ્રપુ સાથે કેનેડા ગઈ પણ ત્યાથંી ગ્રપુ સાથે પાછી 
ફરી નથી.  બર્ હ ુકેસા? 

આજે ત ેજ રસત અહીં હોરે્લ રેસ્ર્ોરાન્ર્મા ંકોઈ  અમેદરકન સાથે બેઠી હતી. સમથનુને મનમા ંતો થયુ ંકે ગઈ 
ગજુરી ભલૂીને એની પાસે િોડી જાઉં. પણ  ના! ના,  મને ન ઓળખ ેતે જ સારંુ છે. બને્નનો જીવન પ્રવાહ તદ્દન જુિી 
દિશામા ંજ વહતેો હતો. ઓળખાણ તાજી કરવાનો હવ ેકંઈ અથા નથી. 

પણ એવુ ંન બન્યુ.ં  

રસતએ સમથનુને એકજ નજરમા ંઓળખી કાઢયો હતો. એક વાર જોયા પછી સમથનુ સામે બીજીવાર જોયુ ંપણ 
ન હત ુ.ં દડનર પછી એ ઘરડા અમેદરકન સાથે પાચંમા માળે આવેલા ૫૨૫ નબંરના રૂમ પર પહોંચી ગઈ હતી. એ 
ક્યારે બહાર ગઈ તે સમથનુને ખબર ન હતી.  

સશફ્ર્ પરુી થતા ંર્ોનીએ તેને એક ચીઠ્ઠી આપી. જતા ંજતા ં  સમથનુ મારે્ રસત ગજુરાતીમા ંલખેલી એક નાની 
નોટ્સ ર્ોનીને આપી ગઈ હતી.  
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"મમુદકમ, હુ ંકાલે સવારે િસ વાગ્યે તને લેવા આવીશ. તૈયાર રહજેે.  -રસત." 

ર્ોનીએ સમથનુને પછુ્ુ ંપણ ખરંુ. ‘તુ ં મેડમ 'આર' ને ઓળખ ેછે?   જાણે છે કે  મેડમ 'આર' એસ્કોર્ા સસવિસ 
ચલાવે છે. તને ખબર છે એ હાઈપ્રાઈસ, હાઈપ્રોફાઈલ હકુર છે? હાવ ડુ ય ુનૉ હર?’ 

સમથનુ પ્રશ્નનો ઉિર વાળ્યા વગર એક લાઈનની ભચઠ્ઠી સામે તાકી રહ્યો. 
રસત,  એક સમયની સમત્ર! જેની સાથ ેએક રાત્રીનો સગં માણ્યો હતો અન ેલગ્ન કરવા તૈયાર થઈ ગયો હતો 

તે રસત! જેણે લગ્નનો પ્રસ્તાવ હસી કાઢયો હતો એ રસત આજે એસ્કોર્ા? હાઈપ્રોફાઈલ હકુર? કોલ ગલા? એક્સપનેસસવ 
પ્રોસ્સ્ર્ર્્રુ્? 

સમથનુ સવચારતો હતો. રસત એને એકજ નજરમા ંઓળખી ગઈ હતી. આવતી કાલ ેલેવા, મળવા આવવાની 
હતી. ઓળખાણ તાજી કરવી કે ન કરવી?  એને મળવુ ંકે ન મળવુ?ં  

કોલેજ સમયથીજ એના પ્રત્ય ેઆકર્ાાયો હતો. એ સુિંર હતી. એની રેશમી કાયામા ંઅને માિક આંખોમા તેણ ે
હમેંશા કંઈક અનોખુ ંઆમતં્રણ જોયુ ંહત ુ.ં તે  મનોમન પ્રમે કરતો હતો. વ્યક્ત કરી શક્યો ન હતો. જ્યારે િૈદહક સબંધં 
પછી પે્રમ અને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મકૂ્યો ત્યારે રસતએ તેને હસી કાઢયો હતો. વાસ્તસવકતા સમજી ગયો હતો. રસત ઇઝ 
નોર્ મેરેજ મદર્રીયલ. છતાએં હૃિયના કોઈક ખણૂામંાથંી એને ઝખંતો હતો.  

પણ કેમ?  એની પ્રેસમકા તો હતી જ નહીં. એક સમયે સમત્ર હતી. હવે તે કોલ ગલા હતી. પદરચયના ઓઠા 
હઠેળ એની સાથે ફરીવાર િેહભોગની તો ઝખંના ન્હોતીને?  હવે તે કૉલેજમા ં સ્ટુડન ન હતો. ત ેઅમેદરકામા ંહતો. 
ના...ના...ના…..ના. 

કિાચ એ એના જુના આિશોને છોડવા તૈયાર થાય તો પણ િેશી આિશો એને છોડવા તૈયાર ન હતા. જળોની 
જેમ વળગ્યા હતા.  તે આખી રાત પડખા ંફેરવતો રહ્યો.  

સવારે ર્ાઈ સ્યરૂ્ પહરેીને હોરે્લ પર પહોંચી ગયો. નોકરી છૂર્યા પછી પહલેી વાર સ્યરૂ્ પહયેો હતો. એની 
ડયરુ્ી સાજંે ચાર વાગ્યે શરુ થતી હતી. તે નવ વાગે હોરે્લમા ંઆવી રસતની રાહ જોતો હતો. રસતએ એને સમથનુમાથંી 
ફરી મમુદકમ બનાવ્યો. રસતએ એના સસુ ુ્ ત સગંીતને જાગતૃ કયુું.   

સમથનુ સવચારતો હતો કે જો રસત હાલના માગેથી પાછી ફરે તો ફરીથી 'ઝકંાર'ને અમેદરકામા ંજીસવત કરી 
શકાય. આજના પોપ કલ્ચરના નગારા, ઘોંઘાદર્યા અને અથા દહન બરાડાઓને બિલે સજુ્ઞ શ્રોતાઓને પચાસ અને 
સાઠંના િાયકાનુ ંમધરુ સરુીલુ ંસગંીત આપી શકાય. હૉરે્લની જોબ સાથે બીજી આવક ઉભી કરી શકાય. જો રસત સાથ 
આપે તો! 

....અને રસત આવી. બ્લેક દડઝાઈનર પેન્ર્ અન ેર્ાઈર્ ર્ી-શર્ા. આંખો ડાકા ગોગલ્સથી ઢ્ંકાયલી હતી. એ રસત 
જ હતી. પણ બોમ્પબેની કોલેજની નહીં પણ ન્ય ૂયોકાની રસત હતી. 

આવતા જ તે સમથનુને વળગી પડી. 
ગઈ કાલે સમથનુ અિબ વાળીને ખણૂામાથંી  રસતને જોતો હતો.  
આજે ર્ોની અિબ વાળીન ેતે જ  ખણૂા પરથી સમથનુ અને મેડમ 'આર' ના આભલિંગનને જોતો હતો. 
‘લેટ્સ ગો મમુદકમ. બહાર રે્ક્ષી વેઈર્ થાય છે.’ 
....અને ત્રીસ સમનીર્મા ંસમથનુ અને રસત રે્ક્ષીમાથંી અપર ઈસ્ર્ સાઈડના લક્ઝરી એપાર્ામેન્ર્ ભબસ્લ્ડિંગ પાસે 

ઉતયાા. રસત સમથનુને લઈને એના ભવ્ય વૈભવી એપાર્ામેન્ર્મા ંિાખલ થઈ. 
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'મમુદકમ ત ુ ંઅમેદરકા ક્યારે આવ્યો?' 

‘મને આવ્યાને અઢી વર્ા થઈ ગયા. છ મદહના સશકાગોમા ંનોકરી કરી. કંપની બધં થઈ ગઈ. બે વર્ાથી 
બેકાર છ.ં સશકાગોથી બ ે સવક પહલેા જ ન્યયુોકા આવ્યો. હોરે્લમા ંબસબોયની નોકરી મળી. થોડા પૈસા ભેગા થાય 
એર્લે ઈસ્ન્ડયા ચાલ્યા જવુ ં છે. પણ ત ુ ંમને તારી વાત કર. સાભંળ્યુ ંહત ુ ં કે તુ ંતો કોઈ મ્પયભુઝકલ ગ્રપુ સાથે કેનેડા 
ગઈ હતીને! અહીં અમેદરકામા ંક્યાથંી?'   

સમથનેુ ર્ોની પાસ ેસાભંળેલી વાતનો ઉલ્લેખ ર્ાળ્યો પણ પછુ્ુ,ં   

'તેં લગ્ન કરી લીધા?  ગઈ કાલે તારી સાથે જે અમેદરકન હતા તે  તારા હસબન્ડ છે??' 

રસત કોઈ નાિાન છોકરાની ગાડંીઘલેી વાત સાભંળતી હોય તેમ હસતી રહી. ડોકંુ ધણુાવ્યુ ં
‘મમુદકમ, ત ુ ંહજુ પણ એવો ને એવોજ રહ્યો. ય ુસસલી િેશી બોય!  

ના, એ ડોસો મારો હસબડં ન હતો. મારો ક્લાયરં્ હતો. કસ્ર્મર હતો. ત ુ ંસમજી શકે તે ભાર્ામા ંકહુ ંતો તે 

મારો ઘરાક હતો. સમજાય?ુ 

હસબડં? મી એન્ડ મેરેજ?  નો, આઈ એમ નોર્ મેદરડ.  જો મેરેજની જરૂર હોત તો ત ુ ંક્યા ંન્હોતો. મને ખબર 
હતી કે ત ુ ંમને પે્રમ કરતો હતો. પણ હુ ંજાણતી હતી કે હુ ંતારે લાયક ન હતી. આજેયે નથી. તારા જુનવાણી આિશો 
અને મારા કાલ્પસનક જગત વચ્ચ ેઆભ જમીનનુ ંઅંતર હત ુ.ં હુ ંભબન્િાસ્ત હતી અને અત્યાર સધૂી ભબન્િાસ્ત રહી છ.ં 
હુ ંવૈભવ ઈચ્છતી હતી અને મેં મારી રીતે વૈભવ મેળવ્યો છે અને માણ્યો પણ છે.  

કેનેડા આવવા મારે્ મેં એક પજંાબી મ્પયભુઝકલ ગ્રપુને સાડા પાચં લાખ આ્યા હતા. કેનેડાથી અમેદરકા ઘસૂી 
આવવાનો રસ્તો મળ્યો. થોડો સમય એક ક્લબમા ંવસ્ત્રો વગર ડને્સ કયો. પછી એક એસ્કોર્ા એજન્સીમા ંકામ કયુું. 
હવે એજન્સીમા ંમારી પાર્ાનરશીપ છે. મમુદકમ તને મારા પ્રોફેશનની વાતો ન સમજાય.’ 

‘ખરેખર મને કશુજં સમજાતુ ંનથી.   અને જે મને થોડુ ંથોડુ ંસમજાય છે,  તે રૂચતુ ંનથી.  માનુ ંછ ંકે ત ુ ંસખુી 
છે.’    

‘સખુી?’   

‘આ એપાર્ામેન્ર્મા નજર નાખં ચારે બાજુ સખુ છલકાય છેને?’  

હુ ંકોલેજમા ંહતી ત્યારે જે જે વૈભવ સવલાસની કલ્પના કરી હતી તે બધુ ંજ મેળવી લીધુ ંછે. એને મારે્ની 
જરૂરી દકિંમત મેં કોઈપણ જાતના અફસોસ વગર સ્વેચ્છાએ ચકુવી છે. મજુરો પોતાનો પરસેવો વેચ ે છે. બદુ્ધિજન 
માનવીઓ પોતાનુ ં કૌશલ્ય વેચે છે. તારા જેવા કલાકારો ભણવાના પૈસા મારે્ સસ્તામા ં સગંીત વેચતા હતા. 
વ્યાપારીઓ અન ેરાજકારીણીઓ પોતાનો ઈમાન વચે ે છે. મેં મારંુ શરીર વેચ્યુ ં છે. મેં જે માગા અપનાવ્યો તે કોઈ 
લાચારીથી કે કોઈની બળ જબરીથી નથી અપનાવ્યો. ભલ ેએ ખોર્ો હોય. આજે પણ એનો પસ્તાવો નથી.  ઘણુ ં
ગમુાવ્યુ ંછે, ધણુ ંમેળવ્યુ ંછે. હવે હુ ંધરાઈ ગઈ છ.ં સતં ૃ્ ત છ.ં હવે સતંોર્ છે..  

છેલ્લા છ માસથી સખુને બીજી દિશામા ંવાળવાની મનોવાછંના ઊઠતી અને પાછી ધરબાઈ જતી. તને જોયા 
પછી એ ફરી જાગતૃ થઈ છે.  

આમા ં સવતાવેલા જીવનનો પ્રશ્ચાતાપ નથી; માત્ર ફેન્ર્સી ઓફ દડફરન્ટ્ દડરેક્શન, દડફરન્ર્ લાઈફ. જો તારો 
સાથ મળે તો જીવનન ેબીજો વળાકં આપવો છે. રખે માનતો કે એમા ંકોઈ પસ્તાવો છે. . 

" એક સીધો સવાલ. શુ ં મારી સાથે લગ્નની ઈચ્છા જાગતૃ થઈ છે?" 
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લગ્ન?  પાછો ગાડંો થયો?   

 હુ ંમનોવાસંછત સખુ ભોગવવામા ંમાનુ ંછ.ં હુ ંમારા સખુની વ્યાખ્યા બિલતી રહી છ ં

લગ્ન એ પરસ્પરનુ ંબધંન છે. મારે તને બાધંવો નથી. તને બાધંવા મારે્ની તમામ લાયકાત મેં ગમુાવી 
િીધી છે. મારે બધંાવુ ંપણ નથી. હુ ંઈચ્છ ંછ ંતારી સાથે ની સમજ પવૂાકની સનખાલસ મૈત્રી. મારે એક ખભો જોઈએ 
છે....કોઈક વાર રડવુ ંપડ ેતો રડવા મારે્... અને પસ્તાવો?   

પહલેા ન હતો.... હવ ેથોડી અનભુસૂત નો સકેંત મળે છે.  ..... તને મળ્યા પછી. 
“એક વાત કહુ?ં”..  રસતએ સ્કોચનો એક પગે લીધો. કપાળ પરનો આછો પરસેવો લ ૂછંાઈ ગયો. 
‘તારે મારે્ એ કિાચ દુુઃખદ્ પણ હોય. માનુ ંછ ંકે સત્ય સહન કરવાની પદરપક્વતા તારામા ંઆવી ગઈ હોય. 

સાભંળ…’ 

 મેં એક બાળક ગમુાવ્યુ ંહત ુ.ં..બાળક... માત્ર મારંુ જ નહીં…તારંુ પણ...આપણુ ંબાળક...એબોશાન કરાવ્યુ ંહત ુ.ં.. 
તે સમય ેસ્વચ્છિંી કે સ્વતતં્ર જીવન મારે્….   બાળકનો   સનકાલ કયો હતો...તે સમયે કોઈ પણ અફસોસ વગર… આજે 
થાય છે....થોડો થોડો.. મારે મારે્ નહીં....... તને જોયા પછી તારે મારે્.. 

હુ ંતારી ગનેુગાર છ.ં હવ ેતારી સાથે લગ્ન કરી તન ેઅભડાવવા નથી માગંતી. આપણ ે સમત્ર બની રહીશુ.ં 
પાડોશી બની રહીશુ.ં બાજુનો ઍપાર્ામૅન્ર્ ખાલી જ છે. મારો જ છે.  હુ ંતને આસથિક મિિ કરતી રહીશ. તને જે યોગ્ય 
લાગે તે નોકરી કે ધધંો કરજે. મન ગમતી છોકરી સાથે લગ્ન કરી લેજે. તારા લગ્નમા ં હુ ં નાચીશ. મન મુકંીને 
નાચીશ. ઑફ કૉસા વીથ ફુલ્લી ડ્રસે. તુ ંતારી રીતનુ ંસખુી જીવન માણંજે. તુ ંગાતો રહજેે. પાડોશમાથંી દિવાલે કાન 
માડંી ને હુ ંસાભંળતી રહીશ. મેં તો ઇસ્ન્ડયાથી નીકળતા પહલેાજ દહસ્ર્રોક્ર્મી કરાવી લીધી હતી. હુ ંતારા બાળકોને 
રમાડીશ અને ઉછેરીશ. આપણ ેમાત્ર સમત્ર બની રહીશુ.ં  

બસ એક ઈચ્છા છે. એક રવીવારે  તુ ંમારી સાથે મદંિરે આવશે? પાચં સમનીર્ મારે્ તારો ખભો રડવા મારે્ 
મળશ?ે  ભૌસતક સખુ મન મકુીને માણ્યુ ંછે. હવે નવી દિશાનુ ંસખુ માણવુ ંછે.   

સમથનુ પોતાના બાળકના ઍબોશાનની વાતથી હચમચી ગયો. સમથનુને રસત સમજાતી ન હતી. એ કન્ફયઝુ 
હતો. 

શુ ંરસતનો માનસસક અહમંથી નકારાતો પશ્ચાતાપ બહાર નીકળવા છીડા શોધતો હતો? 

હવે સ્વસ્થ રહવેાની સનષ્ફળ કોશીશ કરતી રસતની આંખોમા ંસમદુ્ર છલકાતો હતો.  

‘્લીઝ ફરગીવ મી. આઈ નીડ ય ુફોર માય ન્ય ુલાઈફ.’ 
વીલ ય ુબી માઈ એસ્કોર્ા? 

આજે રસવવાર જ હતો.     

સમથનેુ જોબ પરથી ડ ેઓફ લઈ લીધો. 
તે સાજંે સમથનુ રસતનો ઍસ્કૉર્ા હતો. 
તે સાજંે સરિારજીની રે્ક્ષી સમથનુ અને રસતને લઈને મદંિર તરફ સરકતી હતી. રસતએ લાલ સાડી પહરેી 

હતી. કપાળ પર કુમકુમનો ચાિંલો હસતો હતો. રસતનુ ં  માથુ ં સમથનુના ખભા પર ઢળેલુ ંહત ુ.ં સરિારજીની રે્ક્ષીના 
સીડી ્લેયરમાથંી ગીત વહતે ુ ંહત ુ…ં.. 

એક ્યારકા નગ્મા હૈ,         મૌજોકી રવાની હૈ,  
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જજિંિગી ઔર કુછ ભી નદહ, તેરી મેરી કહાની હૈ. 
કુછ પાકર ખોના હૈ,            કુછ ખોકર પાના હૈ 

જીવનકા મતલબ હૈ,        આના ઔર જાના હૈ 

િો પલકે જીવન સ,ે         એક ઉમ્ર ગજુરતી હૈ........... 
 

………વહતેા ગીતની સાથે સમથનેુ પણ  ગાવા માડંય ુ ં
 

ત ૂધાર હૈ નદિયાકંી, મૈં તેરા દકનારા હ ૂ ં
ત ૂમેરા સહારા હૈ,   મૈ     તેરા સહારા હ ૂ ં
આંખોમ ેસમિંર હૈ, આશાઓકા પાની હૈ…….. 

જજિંિગી....... 
સવભચત્ર અન ેસમજી ન શકાય, માત્ર માણી શકાય એવી જજિંિગી... 
 

 

મારી આ વાતાા મારે્  એક ખલૂાશો 
મમતાના િીપોત્સવી અંક ન.ં૧મા,ં  પ્રગર્ થયેલી મારી આ મેિસ્વી વાતાા, સનમામ રીતે અને ખાસ તો ઋભચભગં 

ન થાય મારે્ સભંક્ષ્ત કરવામા ંઆવી હતી. મમતાના વાચકો મારે્ પે્રમ પવૂાકનો પદરશ્રમ લઈને મારી આ વાતાા 
"એસ્કોર્ા"ને   વાચંવા યોગ્ય બનાવીને સ્થાન આપવા બિલ સપંાિકશ્રી મધ ુરાયનો હુ ં અત્યતં આભારી છ.ંઅને વાક્ય ે
વાક્ય ેજોડણી ભલૂો મારો ટૅ્રડ માકા બની ગયો છે. મારા ચાર િાયકાના ગજુરાતી લખાણના સાથેના સવયોગની  એ 

ફલસ્તતુી છે. વાચકોની ક્ષમા યાચના. 
પણ  આ હતી,  સપંણૂા વાતાા એસ્કોર્ા એના મળૂ સ્વરૂપે. 

 
 

સમત્રો ન ેહાદિિક સવનતંી 
પ્રખર સાદહત્યકારો અને નવા પણ સનવડલેા વાતાાકારોની ગજુરાતી, પરપ્રાસંતય અને સવશ્વની અન્ય 

ભાર્ાઓની ઉિમ અનવુાદિત કૃસતઓ માણવા મારે્નુ,ં નવલુ ંચદં્રમભણ પ્રકાશન વાતાા માસસક, "મમતા" માણી 
જૂઓ... 

સપંકા : 
mamatacircula@gmail.com   Or  mamtamanthly@hotmail.com  

મમતા કાયાાલય ૯૭૭/૨ સેક્ર્ર ૭-સી, ગાધંીનગર ૩૮૨ ૦૦૭. 
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