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                                                  ૧ 

                                                       
ગજુિાત દર્સણ                                , જુન ૨૦૧૨    ગટ થ           
                                             ,                            
                         “       ”                                        
                                                                          
        “      ”                                                               
              “      ”           . 
                           ]                             .   ર્રિવાિ   
          છે                          ર્ટેલ,                         , યવુાન 

         પતુ્ર      , ટીનેજિ ર્ૌત્ર      અને                  પતૂ્રવધ ુમાયા. 
જીંદારદલ      ર્ટેલને એની ર્ત્નીએ                કહ્ુું હત ુું 'આર્ણે આખુું જજવતિ 
પે્રમથી જીવ્યા એજ ઘણુું છે. મને તો                                                 
      બોલતા નથી આવડત ુું ર્ણ ‘માિા મયાસ ર્છી તમ તમાિે લોકોની ર્િવા કયાસ વગિ 
આનુંદથી જીવજો.' 
                                                                             
         . 
  મોજીલા ર્ટેલને ર્ાડોર્ણ િોઝી ર્ાથે ર્ાિી મૈત્રી છે....રદવરે્ રદવરે્ વવઘિુ      ર્ટેલ 
િોમાન્ટટક અને મોડનસ થતા જાય છે. ભણેલી ર્ણ જૂનવાણી પતૂ્રવધનેુ ર્ર્િાના વવચાિો અને 
વતસન અકળાવે છે. તો વાુંચો અને માણો                                      
               . 
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રકચનમાુંથી માયા બમુ ર્ાડીને કહતેી હતી.   
‘અિે! હાુંભળો છો?   અ   િે બાર્ા ઘિમાું નથી એટલે ક   દઉં છું, આવતા વીકમાું ફાધર્સ ડ ે

છે. માિા ર્પ્ર્ા મમ્મીને આર્ણે ઘિે જ બોલાવી લઈશુું. એ બહાને બાર્ા હો ઘિમાું જ િેહ.ે તમને 
તો કઈ જ હમજાતુું નથી. ચોિે ને ચૌટે બાર્ાના જાત જાતના ગણુગાન ગવાય છે ને આર્ણી 
ઈજ્જતના ચચિંથિા ઊડે છે. યાદ છે ન?ે ગયા ફાધર્સ ડે વખતે વર્વનયિ ર્ીટીજનની વર્કનીકમાું 
આર્ણી બાજુવાળી િૉઝીને લઈ ગયા હતા. ત્યાું લેકમાું બને્ન છબછબીયા કિવા ર્ડયા હતા. 
શાુંતાબેન તો બાર્ાને માટે એવી એવી વાતો કિતા'તા કે માિે તો શિમથી ઉંચુું ર્ણ જોવાયુું નરહ. 
હદ થઈ ગઈ. બધા વર્નીયિ ડોહાઓ ભજનની અંતાક્ષિી િમતા'તા ને બાર્ાએ િૉઝી ર્ાથે લાઈન 
ડેટર્ીંગ શરૂ કિી દીધુું'તુું. એની હાથે બધા ડોહા હો જાણે નાના ર્ોરિઆઓ છૂકછૂક ગાડી િમતા 
હોય એમ િૉઝીની આગળ ર્ાછળ નાચવા લાગેલા ચબચાિા ર્ેલા ટ્રાવેલ એજટટ િુંમણકાકા એકલા 
મુંજીિા લઈને બેર્ી િહલેા.’  
‘તમે જિા બાર્ાને ધાકમાું િાખતા શીખો, નહીં તો બાર્ા હાઉ વુંઠી જવાના.  ગમે તેના લફિામાું 
ર્ડશે આર્ણે તો ઈન્ટડયાના વાિર્ામાુંથી ટહાઈ નાુંખવાનો વખત આવ્હ.ે માિા હાહુ જજવતા હોત 
તો આવુુંતો ન થાત!’ 
 

‘માયા, માિાથી આર્ણા ટપડુાને કે'વાય ર્ણ બાર્ા ર્ાથે માથાકુટ ના થાય હુ ું કઈ ર્ણ 
કે’વા જાઉં તો તિત જ 'કે ‘કે દીકિા જમાનો બદલાઈ ગયો. આતો રિવર્સલ છે. માય ર્ન, 

પિુબમાુંથી ર્ર્ચચમમાું આયા શુું કામ? દેશ તેવા વેશ કિવાનુું બધા નથી કે'તા?’  ‘માયા! તાિે જે 
કુંઈ કેવુું હોય તે હુ ું ઘિમાું નઈ હોઉં ત્યાિે બે ડક કઈ દેવુું.’  

‘તમાિે ર્ાિા િહવે ુું છે અને મને ભ ૂુંડી કિવી છે.   આમ ર્ાણીમાું બેર્ી જાવ તો બાર્ા ક્યાિે 
સધુિશે?  કાલે બાર્ા ઘિમાું ન હોય ત્યાિે ઈન્ટડયા ફોન કિી ને નાના કાકાને ર્મજાવી દેજો કે 
બાર્ાની ઉમ્મિને કાિણે બદુ્ધિ બગડતી જાય છે. વ  લ િાખીને ધીમે ધીમે બાર્ાના નામનુું તમાિા 
નામે ટ્રાટર્ફિ કિતા જાય. આતો ર્ારુું છે કે એના એર્.એર્.આઈનો ચેક ર્ીધો આર્ણા ખાતામાું  
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જમા થાય છે નહીં તો તે ર્ણ બધુું ઉડાવી ખાય. હવે તો બાર્ા એટલા નફ્ફટ થઈ ગયા છે કે 
મને આટલા આર્ તેટલા આર્, હુું િૉઝી ર્ાથે લુંચમાું જવાનો છું. વર્નીયોિ કેિનુું મફતનુું ખાવાનુું 
નથી ગમતુું. એક દા'ડો કે'તાતા કે હુ ું િૉઝીની બેન માથાસ જાય છે એ ર્ન ર્ાઈન વર્ટીઝન ગ્રરુ્માું 
જવાનો છું. દેશી કેટરોમાું મજા નથી આવતી.’ 
‘બા જીવતા હોત તો માિે આવા દાડા જોવા ન ર્ડત. બા હતા ત્યાિે ઘિમાું જ કછોટો વાળીને દુંડ 
બેઠક કિતા’તા. હવે િૉઝીની ર્ાથે હલે્થ ક્લબમાું જવાની વાત કિે છે. તમને તો કુંઈ ભાન જ 
નથી. ત્યાું બધી છોકિીઓ કેવા ટૂુંકા ર્ાટલનૂ રે્'િીવન કર્િત કિવા આવે છે. એને ચોખ્ખી ના કહી 
દેજો. મને શુું ખબિ કે માિા નર્ીબે આવા ર્ર્િા ચોડાયલા હશે. આર્ણા ર્ુંસ્કાિનુું દેવાળુ કાઢવા 
બેઠા છે. બાર્ાનુું જોઈને એના જેવા ચાળા  કિવાનુું તમે ન   ખતા. માિી મમ્મી તો િોજ ફોન 
ર્િ કે છે કે જમાઈને ર્ાચવજે. કે'વાય છે કે બાર્ જેવા બેટા.’  

‘માિે તો ચડૂી ચાુંલ્લા ર્ાથે જવુું છે ર્ણ માિા મયાસ ર્છી બાર્ાની જેમ ગુુંલાટ માિવા જશોને તો 
ડાકણ થઈને આવીશ. તમને નઈ ઠિવા દઉ. ‘ 

‘જો તેં િડવા માુંડ્ુું પ્લીઝ હુું જીવતો છું. ડોટટ ક્રાય. આઈ લવ ય ુમાયા.’ 
‘તમને ખબિ છે?  એક દા'ડો બાર્ા  ટપડૂાને પછૂતા’તા કે  ઈફ આઈ મેિી અગેઈન, વીલ 

ય ુબી માય બેસ્ટમેન?્  જ્યાિે બા ર્ાથે મુંરદિે જતા ત્યાિેતો   ર્ગથીયા ચડતી ઉતિતી વખતે 
કેટલી ર્ભ્યતાથી એમનો હાથ ર્કડી ને એમને ચડાવતા ઉતાિતા. હવે િૉઝીની કમ્મિમાું હાથ 
નાુંખતા થઈ ગયા છે. હદ થઈ ગઈન?ે’ 

‘આ વખતે એમને ફાધર્સ ડે ર્િ ફજેતીનો ફાળકો કિવા ગયા વિર્ની જેમ િૉઝી ર્ાથે ઈન્ટડયન 
ર્ીકવનકમાું નથી જવા દેવા, ર્મ્જ્યાને!’ 
(ડોિ બેલ) 

‘ચાલ હવે ત ુું તારુું મોઢુું બુંધ કિ. બાર્ા બહાિથી આવે છે.’ 
‘બાર્ા ક્યાું ફિી આવ્યા?’ 

‘અિે દીકિા, વાત જ જવા દેને, ભેજાનુું દરહિં થઈ ગયુું. િૉઝીની બેન માથાસ એના કુતિાને 
લાવી હતી. તે કહ ેર્ટેલ લૅટ્ર્ ગો ફોિ ડૉગવૉક. માિાથી ના ન ર્ડાઈ. જાતે દોડતી જાય અન ે
કુતિાને અને મને દોડાવતી જાય. થકવી માયો. ટાુંરટયાની કઢી થઈ ગઈ. ખબૂ ર્ગ દુુઃખે છે.  હવે 
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તાિાથી તો થાકેલા બાર્ના ર્ગ ન દબાવાય. તાિી મહામાયા તતડાવ.ે માિે ટપડૂાને દશ ડોલિ 
આર્ીને લાઈટ ફૂટ મર્ાજ કિાવવો ર્ડશે.’  

‘માયા...માયા દીકિી..આ મરહનાની એર્.એર્.આઈ ખલાર્ થઈ ગઈ છે. દશ તો ટપડૂાને 
આર્ીશ. કાલે બીંગોમાું જવાનો છું.’ 

‘બાર્ા હવે જિા ધિમાું બેર્ીને ભગવાનનુું જિા ધ્યાન ધિમનુું વાુંચોને!  ર્ૈર્ા જોયતા હોય 
ત્યાિે દીકિી અને બેટી .  નરહ તો મહામાયા. આ મરહનાનુું એલાઉટર્ આઠ રદવર્માું પરુૂ કયુું.  
માિા બાર્ કાકા તમાિી ઉમ્મિના જ છે ઘિમાું શાુંતીથી બેર્ીને ધિમ ધ્યાનનુું વાુંચે છે.’ 

‘  કિા, તાિી િેરડયો વાઈફની સ્વીચ ઓફ થશે તો આર્ો આર્ શાુંતી થઈ જશે. એનો કાકો 
તો િામાયણમાું ર્ુંતાડેલુું પ્લેબોય હાથમાુંથી છોડતો નથી.’ 
‘માિે તો ઘિડા થયા ર્છી એ જ કિવાનુું છેને?  અત્યાિે ભોગવાય તેટલુું ભોગવી લઈએ.’ 

અંદિથી માયા વહુની કોમેટટ. 
‘બાર્ા હજુ બાવીર્ના જ છે.’ 
‘મહામાયા બાવીર્નુું તન નથી ર્ણ બાવીર્નુું દીલ છે.. તાિી ર્ાસ ુકહી ગઈ હતી તે યાદ 

છેને? તમાિી ર્ાથે હુ ું ખબૂજ સખુથી જીવી છું. માિા ગયા ર્છી તમને જેમાું સખુ લાગે તે િીતે 
જીવજો.’ 

‘બોલ દીકિા બીજી શુું વાત છે?’ 

‘બાર્ા આવતા વીકમાું ફાધર્સ ડે છે. માયાના ર્પ્ર્ા મમ્મી આર્ણા ઘિે જ આવવાના છે.’ 
‘ઓકે, ઓકે ર્મજી ગયો. એમની ર્ાથે માિી કેમેસ્ટ્રી કે જટમાક્ષિ મળતા નથી. હુ ું આખો 

રદવર્ બહાિ ચાલ્યો જઈશ.’ 
‘ના, ના બાર્ા. તમે હુંમેશાું ઉંધુું જ ર્મજો છો. એવુું નથી. તમાિે ઘિે જ િહવેાનુું છે. તમને 

ગયે વર્ષે ઝભ્ભો આપ્યોતો તે ટહોતો ગમ્યો. આ વખતે તમને નવો આઈ-ફોન અર્ાવીશ. 
ચાલશેન?ે’ 

‘ના બેટા. ખોટા ખચાસ કિવાની જરૂિ નથી. એ ર્મજવાનુું જિા અઘરુું ર્ડે. ટેણકો હિખી 
િીતે હમજાવતો નથી. જે છે તે ચાલશે.’ 
‘એક બીજી વાત, તને યાદ છે? મેં માયા ર્ાર્ે       ડોલિ ર્ીઝા માટે માુંગેલા ને એની ર્ારે્ ન 
હતા એટલે તેં મને તાિો વવઝા કાડસ આર્ેલો.’ 
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‘હા, હા બાર્ા      હુ ું ભલૂી જ ગયેલો.’ 
‘એ તાિો કાડસ ર્ાછો લઈ લે. એમાુંથી મેં ફાધર્સ ડે ની ચગફ્ટ જાતે લઈ લીધી છે. હવે બીજી 

લાવતો નરહ.’ 

‘બાર્ા તમે શુું લાવ્યા?’ 

‘હુુંમ્મ્મ,્’ 

‘માથાસ અને એનો બોય ફે્રટડ દશ રદવર્ની ક્રુઝમાું જવાના છે. િૉઝી કહ ેકે ર્ટેલ લેટ્ર્ ગો 
ટુ ઘેધિ. ચાિ જણા એક સ્ટેટરૂમમાું હોઈશુું તો ઈ  વવલ બી વેિી ચીર્. એટલે મેં ર્ણ ફાધર્સ ડેની 
ચગફટ તિીકે તાિા કાડસમાુંથી માિી ટ્રીર્ બકુ કિાવી દીધી છે. થેટય ુબેટા. થેટય ુમાયા દીકિી.’ 

“હએેઅએએએ.....” 

‘બાર્ા તો ખિેખિા વુંઠયા. હ ેર્ુંતબાર્ાઓ, માિા બાર્ાનો િોઝીર્ુંગ છોડાઓ...’ 
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     ૩ 

              ? 

 આવ્યો...’ 
‘તમને આવવાનુું અને મને બાઝવાનુું નથી કહ્.ુ  ર્ાુંભળવાનુું કહ્ુું છે. આવીને બ્હાજી ર્ડયા 

છે! જિા મયાસદાનુું ધ્યાન િાખો. આર્ણો ટેણકો હવે મોટો થાય છે. કેવુું ખિાબ લાગે! તમે તમાિા 
બાર્ાની જેમ લાજ શિમ છોડો તે મને ગમતુું નથી. આર્ણે આર્ણા ર્ુંસ્કાિ જાળવવાના છે. 
ર્મજ્યા?’ 

માયાએ વવનોદના ઉત્ર્ાહ ર્િ બ્રેક માિવા વનષ્ફળ કોવશર્ષ કિી. 
‘તુું તો આટલા વિર્થી અમેરિકામાું છે તોય સધુિવાની નહી. મયાસદા ને ર્ુંસ્કાિ જાય 

ચલૂામાું. હની, ચાલ, એજ નામ ર્િ હો જાય એક ફે્રટચ કીર્.’ 
‘જાવ જાવ હવે. છોડો મન.ે બાર્ા તો વુંઠયા, હવે દીકિો ર્ણ વુંઠવા માુંડયો. જીભે જીભ 

ચાટવાની..છી..છી...મને એવી ગુંદી કીર્ની વાત જ નો કિતા. આર્ણાથી બૌ બૌ તો ગાલ ર્િ 
બકી થાય.’ 

‘ચાલ કીર્ની વાત છોડ. આજે આર્ણે બીચ ર્િ જઈએ. ટેણકો એની ફે્રટડ  ર્ાથે ગેઈમમાું 
અને મવુીમાું જવાનો છે. બર્ ય ુએટડ મી. ને યાદ છે, ર્હલેી વાિ તો ત ુું ર્ાડી ર્હિેીને માથામાું ફૂલ 
નાુંખીને જાણે બોમ્બેની ચોર્ાટી ર્િ ફિવા આવી હોય એમ આવેલી..  ર્ાુંભળ, બીચ ર્િ ર્ુંજાબી 
રે્'િી ને નથી આવવાનુું. લાસ્ટ ટાઈમ ત ુું બીચ ર્િ ર્ુંઝાબી રે્'િીને આવેલી અને બધા બીકીની 
બ્યટુીઓ જોવાને બદલે તુું વવચચત્ર પ્રાણી. હોય એમ તને જ જોયા કિતાું હતાું.    એટ્ચલસ્ટ આજે હોટ 
રે્ટટ ર્હિેજે.’ 

‘હુું તો કોલૅજ જતી હતી ત્યાિેયે ર્ાડી રે્'િીને જતી હતી. અને ધ્યાન િાખીને ભણતી'તી. 
તમાિી જેમ ય ુએટડ મી ટહોતી શીખી. મને તો શીખવેલુું કે ય ુએટડ આઈ કહવેાય.’ 

‘ચાલ છોડ વેરદયા વેડા. બીચ ર્િ જવુું છે કે કેમ તે વાત કિ.’ 
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‘મને ખબિ છે. તમે   બીચ ર્િ કાળા ચશ્મા લગાવી ને કેમ જવા કુદાકુદ કિો છો. ર્ણ કશે 
જવાનુું નથી. યાદ નથી કે આજે બાર્ા ક્રુઝમાુંથી આવવાના છે?  ગમે ત્યાિે આવી િહશેે. હવે છોડો 
મને.’ 

ચબચાિો વવનોદ માયાને બાથમાું લઈને હોઠ ર્િ ચુુંબન કિવાની તૈયાિીમાું જ હતો અને 
પતુ્ર ટોની ઉફે ટેણકો નાચતો કૂદતો આવી ર્ડયો. 

‘ઓહ! આઈ એમ ર્ોિી. તમાિા િોમાટર્ ર્ેર્ટર્માું ખોટા ટાઈમે માિી એટટ્રી થઈ. કીર્ 
ગોઈંગ. ડડૅ તમાિા વૉલેટમાુંથી ર્ચાર્ ર્ચાર્ની બે લઈ જાુંઉં છું. માિી ફે્રટડ ર્ાથે મવુી જોવા 
જવાનો છું.  તમ તમાિે જે કિતા હોય તે કયાસ કિો. વોિ ને બદલે લવ ઈઝ બેટિ.’ 

‘અલ્યા ર્ો ડોલિ મવુી જોવાના થતા હશે?  દર્ ડોલિ જ લેજે’ 

‘આ માિી નવી ડેટ છે. િેપ્યટેુશનનો ર્વાલ છે. ડેડ તમને ન ર્મજાય. હુંરડે તો ર્ીનટ 
કે'વાય.’ 

‘કેટર્લ યોિ ડેટ. ય ુઆિ ઓટલી ટ્વેલ.’ 
‘ર્ણ ડેડી, માિી ફે્રટડ રફફ્ટીન યિની છે, વેિી મેચ્યોિ. રફફ્ટી ડોલિ તો જોઈએ જ જોઈએ.’ 
‘અિે ભગવાન, માિા   બાર્ાને ગલસફે્રટડ ર્ાથે ક્રુઝમાું જવુું છે દીકિાને ડેટમાું જવુું છે માિો 

દીકિો અને બાર્ા બન્ને મને બાવો બનાવવા વનકળ્યા છે.’ 
‘ઓકે રફન્ફ્ટ તો જોઈશે.’ 
‘નો રફન્ફ્ટ. ઓન્ટલ ટ્વેન્ટટ.  માિા બાર્-  કિા મને બિબાદ કિવા બેઠા છે.’ 
આ મુંત્રણા અને ર્ોદાબાજી ચાલતી હતી ત્યાું લથડતા ર્ગે વવઠ્ઠલબાર્ા ગણગણ કિતા 

ઘિમાું પ્રવેશ્યા. “બિબાદીયોં કી અજબ દાસ્તાું હૈ ર્મનમ ભી િોયે...”    .રિક્લાઈનિ ર્િ ઢગલો 
થઈને બેર્ી ર્ડયા. 

‘ડેડ, યોિ ફાધિ ઈર્ રહયિ.’ 
‘એઈ ટેણકા હુ ું તાિો કોઈ ર્ગો નથી?   બદમાર્,  હુું દર્ રદવર્ ક્રુઝમાું ગયો એટલાુંમાું આખી 

દુવનયા બદલાઈ ગઈ. માિી ઓળખાણ ર્ણ બદલાઈ ગઈ?  ભલૂી ગયો કે હુ ું તાિો ગ્રાટડ બાર્ો છું. 
જા તાિા બાર્ને કે' કે ટેક્ષીવાળાને રૈ્ર્ા આર્ી આવ…ે.. ‘ 

‘અલ્યા ..હજુ ત ુું બાઘાની જેમ ઉભો િહ્યો છે? ….ક્યાું છે તાિો બાર્ જલ્દી ટેક્ષીવાળાને રૈ્ર્ા 
આર્ી આવ. મીટિ ચડે છે.’ 
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‘ગ્રાટડર્ા….તમાિા ર્ન અન ડોટિ ઈન લૉ બન્ને રકચનમાું છે. હમણાું રકચનમાું જવાય એવુું 
નથી. મયાસદાભુંગ જેવુું થાય એમ છે.’ 

‘વવનોદે રકચનમાુંથી દોડતા આવી કહ્ુું, બાર્ા, જે શ્રીરક્રશ્ન. આ ટેણકાને કોની ર્ામે કેમ બોલવુું 
તેનુું ભાન નથી. હુ ું ટેક્ષીનુું ભાડુું ચકુવી આવુું છું.’ 

રકચનમાુંથી માયા વહુએ બમુ ર્ાડી   “ક્રુઝમાું મજા આવીને?  બાર્ા ચા ર્ીશો?" 

‘ના, દીકિી હવે કોઈ ચા કે ચાહમાું ઈટટિેસ્ટ નથી.’ 
‘લો! ક્રુઝમાુંથી બાર્ા ધમસ ર્રિવતસન કિી આવ્યા. માિા ભાગ્ય ઉઘડી ગયા. મને િૅરડયામાુંથી દીકિી 
બનાવી દીધી.’  

‘બાર્ા,તમાિી ક્રુઝ ટ્રીર્ કેવી િહી..... િોઝી ર્ણ આવી ગઈને? ક્રુઝમાું તો મજા આવી હશે. દરિયા 
ર્િની સ્વચ્છ હવાથી મન પ્રફુન્લ્લત થઈ જાય……. ‘ 

માયા વહુને બાર્ાનો કોઈ પ્રવતભાવ મળ્યો નહીં 
‘બાર્ા કેમ બોલતા નથી?...... બાર્ા ખબૂ થાકી ગયા? ‘  

‘મૉમ...બાર્ા િોઝી ર્ાથે ગયા હતા.  ફિવા હિવામાું અને લવની મજા માણવામાું યે થાક તો  
લાગે જ.... બાર્ાની ઉમ્મિ થઈ.’ 

રકચનમાુંથી માયાએ બિાડો ર્ાડયો. ‘નફ્ફટ લવાિા બુંધ કિ. કોણ જાણે ક્યાુંથી આવુું બધુું 
શીખી લાવે છે. તાિી ઉમ્મિની હતી ત્યાિે મને તાિા જેવુું ભાન ટહોત ુું.' 

વવનોદથી બોલ્યા વગિ િહવેાયુું નહીં 'હજુએ ક્યાું ભાન છે?' ર્ણ માયાએ ર્ાુંભળ્યુું નહીં  

માું દીકિાની વાત ર્િ બાર્ા ધ્યાન આપ્યા વગિ ગાતા િહ્યા 
“કોઈ ર્ાગિ રદલકો બહલાતા નહીં,  બે ખદૂીમેં રદલ કિાિ આતા નહીં કોઈ ર્ાગિ .... “ 

‘ગ્રાટડર્ા..વેક અર્……. ગ્રાટડર્ા નો રહિંદી  ર્ોંગ..’ 
‘ટેલ મી,   તમે  આર્ણી નેબિ િોઝી ર્ાથે ગયેલા અને ટેક્ષીમાું એકલા કેમ આવ્યા?   

ર્ટેલ બાર્ા ગણગણતા જ િહ્યા. 
‘ડેડ તમાિા ફાધિને લવ રડપે્રશન હોય એવુું મને લાગે છે. દાદીના ડેથ ર્છી ર્ણ આવુું જ 

મુંબચલિંગ કિતા'તા. આઈ નૉ.હુ ું ર્ણ બે વાિ માિી ફે્રટડ ર્ાથે ન્સ્પ્લટ થયો ત્યાિે માિી હાલત ર્ણ 
એવી જ હતી. ગ્રાટડર્ા તમે િોઝી ર્ાથે ન્સ્પ્લટ થયા? ‘ 

વવનોદ ટેણકા ર્િ ઘિૂક્યો…’અલ્યા હજુ તો ત ુું બાિ વિહનો થયો ને લફ    કિવા માુંડયા. 
અમે તો કોલેજમાું ગયા ર્છીએ જેમતેમ છોકિીઓની કુંર્ની શોધતા થયેલા.’ 
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રકચનમાુંથી માયાએ બળાર્ાનો વનશ્વાર્ નાુંખ્યો. ‘ માિા માુંબારે્ ર્ારુું કળૂ જોયા વગિ જ 
એકલા ર્ૈર્ા જોઈને તમાિા લફ  બાજ ફેવમલીમાું નાુંખી છે. કોઈ જાતના ર્ુંસ્કાિ જ નથી.’ 

‘ના બહુિાની ના. તને તો ખબિ છે,  તાિી ર્ાસ ુ વતી હતી ત્યાું સધુી મે કોઈ બૈિાનો 
વવચાિ ર્ણ ટહોતો કયો. આતો એ કહી ગઈ હતી કે "તમ તમાિે આનુંદથી જીવજો” એટલે િોઝી 
ર્ાથે દોસ્તી કિી હતી. મને એમ કે ચબચાિી એકલી છે એટલે .... જવા દે એ વાત...હવે તે ક્યાું 
એકલી છે. 

‘ગ્રાટડ ર્ા શુું થયુું. વ્હોટ હરે્ટડ? 

‘અિે જવા દે એ વાત……. આંસ ુભિી હૈ યે જીવનકી િાહ ે....’ 
‘અગેઈન?... પ્લીઝ નો રહટદી ર્ોંગ.  ગ્રાટડર્ા...મને રહટદીમાું ર્મજ ર્ડતી નથી. આઈ થીંક, 

તમને લવ વાયિર્ થયો લાગે છે. પ્લીઝ મને ચોખ્ખી વાત કિો. તમે ર્ોફા ર્િ તમાિી આઈ 
ક્લોઝ કિીને રે્ડ ર્ોંગથી તમારુું ડીર્ રડપે્રશન રડક્લેિ કિતા હો એવુું મારુું ડાયગ્નોર્ીર્ છે.. ‘ 

‘ગ્રાટડ ર્ા આઈ એમ યોિ બેસ્ટ બડી. ટેલ મી…. િોઝીએ માિી દાદી થવાની ના ર્ાડી?’ 

‘તમને બધાને કેમ ર્મજ નથી ર્ડતી...એ માિી દોસ્ત જ હતી. માિે એની ર્ાથે કુંઈ લેવા 
દેવા નથી.’  બાર્ાએ કુંટાળીને બિાડો ર્ાડયો. 

‘હાર્...િોઝી ટળી..માિી માનતા ફળી. િવવર્ભામાું જાઉં ત્યાિે બધા બૈિાઓ મને પછૂતા કે 
તાિા ર્ર્િા ગોિકીને ર્ણવાના છે?   માિી મમ્મી કેતીતી કે ર્ાડોર્ણ ર્ાસ ુથાય તે રે્'લા બધુું તાિા 
નામ ર્િ કિાવી લેજે?  િોઝીની બાધા ટળી. બાર્ાને તો ર્માજની ર્ડી નથી ર્માજમાું મોં તો 
અમાિે બતાવવાનુું છેને!’ 

બાર્ા મતૃ ર્ત્નીના ફોટા ર્ામે ટગિ ટગિ જોતા િહ્યા. ર્છી હળવેથી કહ્ુું, માયા ‘આજે 
મુંરદિેથી બીજો સખુડનો હાિ લઈ આવજે. તાિી ર્ાસનુા ફોટા ર્િનો હાિ ખબૂ ધળૂ વાળો થઈ ગયો 
છે.’ 

બાર્ાએ ફિી લલકાિવા માુંડ્ુું 
કહ્યા વગિ જતી િહી, ખબિ ર્ણ ના ર્ડી 
હતી સુુંદિ કેમ, જતી િહી, ખબિના ર્ડી 
કેવી મજાની દોસ્તી, રદન િાત ર્ાથે િહ્યા 
િોઝી ત ુજતી િહી, ખબિ ર્ણ ના ર્ડી. 
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‘બાર્ા તમે હવે ફેર્-બકુ ર્િથી કવવતા તફડાવતા થઈ ગયા. આ તો વવશ્વદીર્ બાિડની 
િચના છે એમાું િોઝીનો કચિો કેમ ઘરુ્ાડી દીધો? એમણે તો િોઝી નહીં જીંદગી શબ્દ વાર્યો છે.’ 

‘હા ર્ુંરડતાણી માયા વહુ, કવવએતો એવુું જ લખેલુું ર્ણ મેં માિે માટે સધુાિી લીધ.ુ તાિી 
ર્ાસ ુગઈ ર્છી તો માિી ફે્રટડ િોઝી જ માિી જીંદગી હતીને?  દુવનયાના દીવા વવશ્વદીરે્ ર્ાચુું જ 
ગાય ુછે. તાિી ર્ાસ ુગઈ, માિી દોસ્ત િોઝી ગઈ, માિી   દગી ગઈ. કર્િા કાળનો ર્હાિો ગયો.’ 

‘  દગી ત ુું  જતી િહી, ખબિ ર્ણ ના ર્ડી.’ 
‘મૉમ તાિો િૅરડયો જિા બુંધ કિ. મૉમ ત ુું વચ્ચે ઈટટિરફયિ થવાનુું બુંધ કિ.   માિે થૉડી 

ગ્રાટડર્ા ર્ાથે પ્રાઈવેટ, ર્ર્સનલ વાત કિવી છે.  હવે કટફમસ થઈ ગયુું કે કે ગ્રાટડર્ાને લવ રડપે્રશન 
જ છે. જો હુ ું વાત નહીં કરુું તો કોઈ થેિાવર્સ્ટ ર્ાર્ે િોઝીનુું વળગણ છોડાવવા લઈ જવા ર્ડશે.’ 

‘દાદા આ ઘિમાું હુ ું જ તમાિો વ્હાલો, લાડકો, અને ઈટટેલીજટટ દોસ્ત છું. આંખ બુંધ કિીને 
રદલ ખોલીને વાત કિો. તમાિો ર્ન અને ડોટિ ઈન લૉ તમને નહીં ર્મજે. ધે હવે વવલેજ કલ્ચિ.’  

અને ખિેખિ બાર્ાએ આંખ બુંધ કિી… વાચા જાગતૃ થઈ. વાણી પ્રવાહ વહતેો થયો. .... 
‘હુું, િોઝી, માથાસ અને તેનો બૉયફે્રટડ શીર્માું દાખલ થયા. ઘણાું બધા ફોટા ર્ડાવ્યા. નાના 

બાિી વગિના રૂમમાું દાખલ થયા.  ર્ૈર્ા બચાવવા અમે ચાિ જણા એક જ રૂમ બકુ કિાવેલો. ત્રણ 
જણાએ કર્ડા બદલ્યા. હુ ું તો રૂમની બહાિ ચાલ્યો ગયો. આર્ણાથી બેશિમ થોડા થવાય?’  

‘ર્ાુંજના રડનિ માટે ડાઈવનિંગ હોલમાું ગયા. અમાિા ચાિનુું એક ટેબલ હત ુું. એર્ેટાઈઝિ 
ર્વસ થત ુું હત ુું. ર્િર્ વેજી સરૂ્ હતો. ત્યાું સરૂ્માું માખી ર્ડે કે કબાબમાું હડ્ડી ર્ડે તેમ િોઝીનો એક્ષ 
ટર્કી ર્ડયો. બને્ન એકબીજાને જોઈને જાણે ગાુંડા ગાુંડા થઈ ગયા. જાણે નવા લવરિયા હોય તેમ 
એકબીજાને વળગી વળગીને બકી કિતા જાય ને એક બીજાની ખબિ અંતિ પછૂતા જાય. ર્ાળેલા 
કુતિાની ર્ણ ખબિ પછેુ. આર્ણામાુંતો એક વાિ છૂટા થાય ર્છી એનુું મોં જોવાનો ર્ુંબુંધ િાખતા 
નથી ને આ બન્ને તો મોં ચાટતા થઈ ગયા. માયાની વાત ર્ાચી છે. આર્ણી ર્ુંસ્કૃવત જ શે્રષ્ટ છે.’ 

રકચનમાુંથી કોમેટટ છૂટી. ‘હવે ડોહામાું અક્કલ આવી.’ 
‘મોમ ર્ાઈલટર્ પ્લીઝ….હી ઈઝ ઓર્વનિંગ હીઝ હાટસ .   અહીં ર્ાઈકો-ર્ેર્ટર્ ચાલે છે.’ 
‘હાું તો ર્છી…. ગ્રાટડર્ા, ર્છી શુું થયુું?’ 

‘ડાયવનિંગ હોલમાુંથી એનો એક્ર્ િોઝીને    ન કુઝીનમાું લઈ ગયો. માથાસ એના બૉયફે્રટડ 
ર્ાથે મસ્ત હતી. મેં જેમ તેમ એકલા એકલા  વેજી ડચૂા માિી રે્ટ પજૂા કિી.  રડનિ ર્છી માથાસ 
એના બોયફે્રટડ ર્ાથે શો જોવા ગમુ થઈ ગઈ. હુ ું એકલો રૂમમાું આડો ર્ડયો. િોઝી આવીન ેએની 
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બેગ લઈને એના એક્ષના સ્યટૂમાું ચાલી ગઈ. બેવફાઈની ર્ણ કાુંઈ હદ હોવી જોઈએને? મને કહતેી 
ગઈ કે,  માિા એક્ષનો સ્યટૂ અર્િ ડેક ર્િ છે. ર્િર્ બાલ્કની છે. ત્રણ રદવર્ સધૂી એ દેખાઈ નહીં. 
માિે એકલાએ લોટજની ચેિ ર્િ િાત ગાળવી ર્ડી. રૂમમાું િોઝીની બેન માથાસ અને એનો બોયફે્રટડ 
હોય. એ લોકો બેશિમ હોય ર્ણ આર્ણે તો શિમ નડે જને?’ 

‘હાર્,  સ્વામીનાિાયણ ભગવાનની એટલી કૃર્ા કે બાર્ાનુું કમ્પ્લીટ રિવર્સલ નથી થયુું.’’ 
‘મૉમ પ્લીઝ તારૂું મોં બુંધ કિ. અહીં ર્ાઈકોથેિેર્ી ચાલે છે. એમને એમની વાત કિવા દે, 

પ્લીઝ નો કોમેટટ.’ 
‘હાું તો દાદા તમે ચાલ ુિાખો. િોઝી તમને છેલ્લા રદવર્ સધૂી મળી જ નહીં?’ 

‘ના મળી હતી ને! સ્સ્વવમિંગ પલૂમાું. હુ ું ર્ડયો તો ત્યાું એ બને્ન આવ્યા.  એ બને્ન ર્ણ પલૂમાું 
ર્ડયા. િોઝી તો હુંમેશાું સ્કટસવાળુું વનર્ીર્ સ્સ્વવમિંગ સ્યટૂ જ ર્હિેતી હતી. એના એક્ષ ર્ાથે ર્ાણીમાું 
ર્ડી ત્યાિે ટુ ર્ીર્માું હતી. જિાયે શિમ નહીં. માિી ર્ાથે એના એક્ષની ઓળખાણ કિાવી."ધીર્ 
ઈઝ્ માય ગે્રટ એટડ બેસ્ટ ફે્રટડ મી. ર્ટેલ."  

‘ર્ાલો તો મને આંખ માિી ને કહ ે કે ર્ટેલ ટેઈક ગડુ કેિ ઓફ માઈ હની." હુ ું પલૂમાું ન 
હોત તો એક ખાર્ડુું માિત.’ 

‘મેં જેમ તેમ ખાિો દરિયો જોતા જોતા રદવર્ો પિૂા કયાસ. બધા જ ર્ટેલો કાુંઈ કવવ નથી 
હોતા. મને તો માિા રદલીર્ નુું ગીત આવડે તે ગાયા કયુું.  “કોઈ ર્ાગિ રદલકો બહલાતા નરહ....’ 

‘ગ્રાુંટડર્ા ...ગ્રાટડર્ા...નો રહટદી ર્ોંગ. જુસ્ટ જ્યરુ્ી ટોક.’ 
‘દીકિા હવે જીવનમાું કોઈ જ્યરુ્ નથી. કોઈ િર્ નથી. કોઈ દોસ્ત નથી. કોઈ ફે્રટડ નથી.કૉઈ 

ગલસફે્રટડ નથી.’  

‘બેટી માયા, આ ર્ુંર્ાિ છોડી સ્વાવમનાિાયણમાું રે્વક બની જવુું છે આજે મને મુંરદિે લઈ 
જજે.’ 

‘બાર્ા મેં તો તમે સધુિી જાવ તે માટે બાધા માની હતી. જે થયુું તે ર્ારુું જ થયુું.આર્ણે 
બધા ર્ાથે જ મુંરદિે જઈશુું.’ 

‘મૉમ ત ુું બઉ ઈટટિરફયિ થાય છે. લેટ અર્ ટોક. િોઝીની વાત કિો. એનુું શુું થયુું. એ ક્યાું 
ગઈ.’ 

‘એતો ગઈ એના એક્ષની ર્ાથે. મને કહતેી ગઈ કે ર્ટેલ માિી લોનમાું ર્ાણી ર્ાજો.’  

‘ગ્રાટડર્ા ફિગેટ એબાઉટ િોઝી, ઈફ વન ગોઝ થ્રી વીલ કમ. આ માિા અનભુવની વાત છે. 
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માયાએ રકચનમાુંથી બિાડો ર્ાડયો "અલ્યા બાર્ાને ત ુું આવા ર્ુંસ્કાિ આરે્ છે?"  

‘બાર્ા  જલ્દી જલ્દી શોટસ  ર્ાટલનૂ બદલીને ધોતીયુું ઝભ્ભો ચડાવી દો. આર્ણે મુંરદિે 
જઈએ.’ 

ચબચાિા ર્ટેલ બાર્ા.... 
ફિી ર્ાછું નવુું રિવર્સલ?   

બાર્ા ગણગણતા હતા.  

‘જાયે તો જાયે કુંહા ું, ન ર્મજે ગા, કોન યહાું દિદ ભિી .....’ 
અને બાર્ાનો ર્ેલ ફોન િણક્યો.  
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                  ૪. 
 

 બાર્ા ફોન રિર્ીવ કિવા  . ગયા ત્યાું જ ટેણકાએ એમને  અટકાવ્યા.  

"ગ્રાટડર્ા...પ્લીઝ ડોટટ ટેઈક ફોન..બાર્ા, વવટડોમાુંથી જૂઓ. તમાિી એક્ષ ફે્રટડ ર્ાછી આવી 
ગઈ.  મને લાગે છે કે આ રિિંગ વાગી એટલે એ તમને જ ફોન કિતી હશે.  ગ્રાટડર્ા, ઈમોશનલ 
થવાની જરૂિ નથી. બી ટફ. ઈગ્નોિ હિ. . જો તમને અમેરિકન ગલસ ફે્રટડ જોઈતી હોય તો, માિી 
ફે્રટડની વવડો અને રડવાવર્િ મધિો અવેલેબલ છે. ગ્રાટડર્ા હુ ું તમને ફ્રીમાું દોસ્તી કિાવી આર્ીશ.”  

“અિે હાુંભળો છો! આ તમાિો દીકિો તમાિા ર્િમ પજુ્ય વર્તાશ્રીને બગાડવા બેઠો છે. 
તમાિો દીકિો વાુંદિાને દારુ ર્ાય છે.” 

“ગ્રાટડર્ા ડોટટ લીર્ન ટુ મૉમ.”   

“મૉમ હુું તાિા ફાધિ ઈન લૉને ફ્રી ઍડવાઈર્ આપુું છું.  ર્હલેા બે્રક અર્નુું રડપે્રશન બહુ 
વર્રિયર્ હોય છે. જો એને એક્ષર્ટસ એડવાઈઝ ન મળે તો કેર્ વર્રિયર્ થઈ જાય. ગ્રાટડર્ા જ્યાિે 
ટે્રઝડી ટયનુમાું આઈઝ ક્લોઝ કિીને ઈન્ટડયન ર્ોંગ ર્ીંગ કિવા માુંડશે ત્યાિે માનવુું કે ખેલ 
ખત્તમ.” 

“ગ્રાટડર્ા બિાબિ ચલર્ન કિો. હુ ું મેથ્ર્ અને ર્ાયટર્માું થ્રી ગે્રડ એહડે છું ય ુઆિ લકી કે 
તમને એક સરુ્િ ર્ાઈઝ બે્રઈનનો સ્માટસ  અને હટેડર્મ ગ્રાટડર્ન મળ્યો છે. લવની બાબતમાું 
આર્ણી એક્ષર્ટી છે. ટ્વેલનો છું ર્ણ આર્ણુું બે્રઈન ટ્વેન્ટટનુું છે.  એઈટીનના બોય્ર્ અને ગલસ 
આર્ણી ર્લાહ લેવા આવે છે. ય ુશડૂ પ્રાઊડ ઓફ મી. બધ્ધી ગલ્ર્સ બ્રેક અર્ ર્છી બીજા બોય 
ર્ાર્ે જાય. ર્ણ ર્હલેાના બોયની એને  ખિી તલર્ લાગે. ર્છી ર્ાછી ર્હલેા બોયની ર્ારે્ જાય. 
િોઝી ર્ણ તમાિી ર્ાર્ે દોડતી આવશે. તમાિે એટલુું જ પ્રીટેટડ કિવાનુું કે બર્ ય ુડોટટ કેિ ફોિ 
હિ. એને જસ્ટ એટલુું જ કહવેાનુું કે સ્ટેલા ર્ાથે ડેટ ર્િ જવાનુું છે.” 

“અિે દોઢડાહ્યા. કકલાટ બુંધ કિ. નાક ર્િ છી ગુંધાતી નથી ને મને થેિાર્ી આર્વા બેઠો 
છે.    મને ફોન લેવા દે. અત્યાિે તાિે કાઉર્ચલિંગ કિવુું હોય તો તાિી માના ભેજાનુું કિ.”  

“ચબચાિી િોઝી ક્યાિની રિિંગ માિે છે ને! ગમે તેમ ર્ણ આર્ણી નેબિ છે. ર્હલેી ર્ગી 
ર્ડોર્ણ. તાિી ગામરડયણ મૉમ ને ર્મજાવ કે બાઈબલમાું ર્ણ છે કે લવ ધાઈ નૅબિ.... ર્ી ઈઝ 
માઈ બેસ્ટ ફે્રટડ. લેટ મી ટોક.” 
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“હલ્લો...” 

...................... 

“આઈ વમર્ ય ુટુ....” 

..... 

“ઓહ, આઈ એમ ર્ોિી ડાચલિંગ આઈ ફગોટ્ આઈ વીલ બી િાઈટ ધેિ...” 

“અિે, બાર્ા એકદમ ક્યાું દોડયા?” 

“િોઝીના ઘિની ચાવી તો માિા જેકૅટમાું િહી ગઈ. આ ટેણકાએ મને િોકી િાખ્યો! ચબચાિી 
કેટલો વખત િાહ જોઈને ઉભી િહી! ચબચાિી    િોઝી એના એક્ષ હર્બટડને બાય કહવેા ઉભી િહલેી 
અને મને લાગ્યુું કે એ એના એક્ષ ર્ાથે જવાની છે.   હુું એને મુુંકીને એકલો ટેક્ષીમાું દોડી આવ્યો. 
આઈ ફીલ ર્ોિી ફોિ પઅુિ ગલસ…” 

“અિે! હાુંભળો છો?” 

“ના નથી ર્ાુંભવુું. મારુું આખુું ફેવમલી રડર્ફુંકશનલ ફેવમલી થઈ ગયુું છે.   અબ મેં ક્યા કરુું 
ક્યા કરુું મેિે યે દીલ બતા. મેિે યે દીલ બતા મેિે બાર્ બેટે ઔિ બીબીકો ક્યા ર્મજાઉં.”   વવનોદ 
ગણગણ્યો. 

“મૉમ, હવે તાિા હર્બટડને ર્ણ રડપે્રશન થઈ ગયુું એમણે ર્ણ મુંબચલિંગ કિવા માુંડ્ુું. 
આઈ એમ ગોઈંગ. માિે માિી ડટૅ મીર્ નથી કિવી. નહીં તો મને ર્ણ રડપે્રશન આવી જશે.”  

“જો ઈટટે્રર્ હોય તો વવટડોમાુંથી બે હરે્ી બડ્સર્ જુઓ. તાિા ફાધિ ઈન લૉ અને િોઝી કેવા 
હગ કિીને ઉભા છે. વેિી હરે્ી ઓલ્ડ કર્લ.” 

“હાઈમાું…. આ ડોહા હુ ું કિવા બેઠા છે?   માિાથી તો જોવાત ુું હો નથી ભિી ર્ોળમાું બાઝીને 
બકી કિે છે..તમેતો હાુંભળતા જ નથીન?ે   કુંઉં છું બાર્ાને જિા ધાકમાું િાખતા શીખો.  નહીં તો 
આર્ણુું નામ બોળશે.” 

“ન જોવાત ુું હોય તો ન જોવાનુું. આ ર્ોળ નથી આ અમેરિકાની ર્ાકસવ્ય ુ ન્સ્ટ્રટ છે. હની 
બાર્ાની મયાસદા આર્ણે તો ર્ાચવવી જોઈએ. બાિીની બહાિ ર્ડદો ખરે્ડીને જોયા કિવાનુું બહ ુ
ર્ારુું ના કહવેાય.”   

“હવે બહુ ડાહ્યા ના થાવ. છોકિાુંઓ અને ડોર્ાઓ ર્િ તો નજિ િાખવી જ ર્ડે! મેં કશેક 
વાુંચ્યુું હત ુું કે  રટનેજિો અને વર્વનયિોના હાિમોટર્ વવચચત્ર િીતે જ કામ કિે છે. ધ્યાન િાખવુું ર્ડે. 
કાળજી ન િાખીયે તો બદનામ થવાનો વાિો આવે. તમને તો કાુંઈ ભાન જ નથી ર્ડત ુું!” 
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“ર્ણ હની, અત્યાિે તો બાર્ા અને ટેણકાની ગેિહાજિીમાું માિા હાિમોટર્ વાુંકા ચકૂા થવા 
માુંડયા છે. હની, માયા આઈ લવ યુું. હુ ું તો બ્યરુટને ર્િણ્યો છ બે્રઈ ની ચચિંતા ટહોતી કિી. ય ુઆિ 
બ્યટુીફુલ આઈ લવ ય.ુ” 

“અિે બાર્ા, છોડો મને. આઘા ખર્ો. સથુાિનુું ચચત્ત બાવળીયે. ઉમ્મિ થઈ. કાલ ઉઠીન ે
આર્ણો ટેણકો તેિનો થશે. મને તો બાર્ાની ચચિંતા થાય છે. આ જૂઓ, િોઝીની બેગ લઈને એના 
ઘિમાું ગયા. હવે ર્ાછા ક્યાિે ઘિની બહાિ નીકળશે! હ ે ભગવાન, માિા બાર્ાને ર્દબનુ્ધ્ધ 
આલજો. જો િોઝીનુું વળગણ છૂટે તો સ્વાવમનાિાયણ બાર્ાનુું ર્ામૈયુું કિીશ. હનમુાનજીને એક 
ચલટિ તેલ ચડાવીશ.  વીિપિુમાું ર્ાુંચ બામણ જમાડીશ.” 

“જો માયા હવે જમાનો બદલાયો છે. ર્િખે ર્િખી ઉમ્મિના વડીલો એકબીજાને ર્ાિી િીત ે
ર્મજી શકે છે. માનવર્ક જરૂરિયાતો ર્મજી એકબીજાના પિૂક બની શકે છે. ર્જાવતય મૈત્રીને બદલે 
વવજાવતય મૈત્રી વધાિે ર્મભાવી અને તુંદુિસ્ત હોય છે. બાર્ા િોઝીની કુંર્નીમાું વધાિે સખુી છે 
એવુું તને નથી લાગત ુું? ધે આિ જ્સ્ટ ગડુ ફે્રટડસ.્” 

હેં..હેં..હેં..એ..એ. માયાએ માટો ભેંકડો તાણ્યો. 
““મને આ જ બીક હતી...હેંએ..હેંએ..હેંએ.” 

“બાર્ાની વરકલાત કિીને હુ ું મિી જાઉં ત્યાિે મે હૌ બાર્ા જેવા જ ધુંધા કિવાનો િસ્તો 
ન્ક્લયિ કિવા માુંડયો છે.” 

“અિે! માયા, ત ુું ર્મધૃ્ધ તનયા, જજવતી જાગતી માિી ર્ામે બેઠી છે. ઉઠી જવાના કોઈ 
એંધાણ નથી. માિી બ્યરુટફુલવાઈફને એમ કાુંઈ ર્હલેાઈથી મિવા દેવાનો છું?” 

“હેંએ...હેંએ...હેંએ..મને તમે રિબાવી રિબાવીને માિવાના છો?” 

“હની, જો એક વાત કરુું. મને એક જોર્ષીએ કહ્ુું છે કે  તાિા ર્હલેા હુ ું જવાનો છું બર્ હવે તો 
શાુંતીને?   મેં મોટો ઈટસ્યિુટર્ ર્ણ લઈ લીધો છે. તને કોઈ જાતની ચચિંતા નહીં.” 

“હેંએ...હેંએ..હેંએ...તમે તો આિામથી ર્ેટીમાું ર્ોઢી જશો. હમણાું જ માિા વર્યિથી કેટલી 
બધી ર્િર્ રડઝાઈનિ ર્ાડીઓ આવી છે. હજુ તો ઘડી એ નથી ઉકેલી અને માિે ર્ફેદ ર્ાડલો 
ર્હિેીને િોઝી ર્ાસનુો ઘર્િડો કિવાનો એમન?ે ર્િણ્યાને હજુ તો તેિ વિહ થયાને માિી આ દશા? 

માિી ર્ાસ ુજીવતી હોત તો આવા રદવર્ો જોવા ન ર્ડતે.” 

માયાનુું કલ્ર્ાુંત ચાલત ુું હત ુું ત્યાું બાર્ા એક મોટા બોક્ષ ર્ાથે ઘિમાું દાખલ થયા. 
“કેમ માયાવતી, તમે કેમ ઠુુંઠડો મકૂ્યો. હુ ું તો હજુ હાજિ છું.”  
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“બાર્ા કેમ એકદમ જલ્દી આવી ગયા. િોઝીએ કાઢી મકુ્યાને? ચાલો ટાડા ર્ાણીએ ખર્ 
ગઈ. માયાને આનુંદ થયો.” 

“બાર્ા, તમે ક્યાિે તમાિી લીલા ર્મેટવાના. માયાને તમાિી અને િોઝીની ફે્રટડશીર્ 
ર્મજાતી  નથી અને ર્હન થતી તેનો વલોર્ાત છે. બાર્ા આ મોટા બોક્ષમાું શુું ઉર્ાડી લાવ્યા. 
િોઝીના ઘિનુું ગાિબેજ તો નથીને?  વવનોદે હળવાર્થી ર્વાલ ફેંક્યો.”  

“દીકિા,  આતો િોઝીએ તમાિા બધા માટે જે ચગફ્ટ વર્ાવેલી તે લઈ આવ્યો છું. જો તાિે 
માટે, ટેણકાને માટે, માયા માટે ર્િર્ ટી-શટસ છે. ટેણકાને માટે કેર્ અને જેકેટ છે. અને માયા દીકિી 
તાિે માટે જ્વેલિી શોર્માુંથી ઈયરિિંગ ર્ણ લીધા છે.” 

“બાર્ા આ બધી ચગફ્ટ તમે લીધી કે તમાિી ખાર્ ફે્રટડે અમાિે માટે લીધી?   માયાએ 
ઈયરિિંગ કાન ર્ારે્ લટકાવી આયનામાું જોતા પછૂયુું.” 

“હા મહામાયા આ બધુું િોઝીએ જ તમાિે માટે ખિીદ્ુું છે. વાત એમ છે કે એના એક્ષ 
હસ્બટડની લોટિી લાગેલી. એણે િોઝી માટે ઘણી ચગફટ લીધી. િોઝી ર્ોતાને માટે જે લેવાની હતી 
તે એના એકે્ષ અર્ાવ્યુું. એટલે િોઝીએ બજેટ કિેલા રૈ્ર્ામાુંથી આર્ણે માટે ચગફ્ટ લીધી.  વેિી 
વર્મ્ર્લ. શી લવ્ઝ અર્.  વી આિ લકી ટુ હવે નાઈર્ નેબિ લાઈક િોઝી.” 

“બાર્ા તમાિે માટે શુું ચગફ્ટ લાવી?” 

“મને એ કદાચ ર્િપ્રાઈઝ આર્શે. માિે માટે તો એ કશુું લાવી હોય એવુું લાગત ુું નથી.” 

“બાર્ા, હુું માનતી હતી એવી િોઝી ખિાબ નથી લાગતી. ઘિમાું ર્ામર્ામ ેબેર્ીને વાતો 
કિવામાું વાુંધો નહીં ર્ણ ઘિની બહાિ એની ર્ાથે લોકો જૂએ એમ ફિવા હિવાનુું હોં કે બાર્ા. 
એમાું મારુ ખિાબ દેખાય. આર્ણી આબરૂ જાય અને એની અર્િ આર્ણા ટોની ર્િ ર્ડે. િોઝીબેન 
આમ તો ર્ાિા સ્વભાવના લાગે છે.” 

“માયા દીકિી તાિે એને થોડી મદદ કિવાની છે. કિશે ન?ે” 

“ બાર્ા, આંગળી આર્ીને ર્હોંચ ુર્કડે એવી વાત નો કિતાું હોં. તમે ધાિો તેવી ગમાિ નથી, 
હોં…..” 

“ના એવુું કશુું નથી. રે્લા કબાટમાુંથી તાિી ર્ાસનુી લાલ ર્ાડી છે ને તે જિા કાઢી આર્ને! 
િોઝીને આર્ણી ર્ાથે સ્વાવમનાિાયણ ટેમ્ર્લમાું આવવુું છે. અને એની ર્ાર્ે ર્ાડી નથી. તને કુંઈ 
વાુંધો નથીને? “ 
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“હાયમાું! તમાિી ર્ાથે એને હો લઈ જવાની? તેય ર્ાછી સ્વાવમનાિાયણમાું? બચાિા ર્ુંતોન ે
ભ્રષ્ટ કિવા? ર્ાર્ લાગશે ર્ાર્!” 

“ના બા, એ ર્ાડી તો ન જ આપુું! માિી ર્ાસનુી યાદગીિી છે. તમને યાદ છે એ છેંતાળીર્ 
હજાિ રૂવર્યાની હતી. તમે તો તિત તૈયાિ થઈ ગયેલા. આતો મેં બાિગેઇન કિીને ર્ાડી 
બેતાળીર્માું ર્ડાવેલી. ચબચાિા બાએ તો એક જ વાિ ર્હિેેલી ને મેં હો ત્રણ ચાિ વાિ જ ર્હિેેલી. 
એક વાિ માિી વર્ત્રાઈ ભાભી એની બહનેને માટે લઈ ગયેલી. “ 

“માયા, િોઝી જ્યાિે એ ર્ાડી ર્હિેશે ત્યાિે મને હુંમેશા તાિી ર્ાસ ુજ યાદ આવશે. આર્ણી 
ર્ાથે િોઝી મુંરદિ આવશે. આવતી કાલે અમે ઈન્ટડયા ડ ે ર્િેડમાું જઈશુું. મેં એન ે જયરહિંદ, 

ભાિતમાતાકી જય અને મેિા ભાિત મહાન બોલતા વશખવી દીધુું છે. હવે બેટી તાિે એને થોડુું 
ગજુિાતી, રહટદી શીખવવાનુું છે. શીખવશેને દીકિી?” 

“હેંએ, હેંએ, હેંએ, હેંએ...માિા ભાગ્ય ફૂટયા...” 

“અિે ક્યાું ગયા? અિે હાુંભળો છો? કઉં છું, હાભળો છો? આ શ્વેતાુંબિી આર્ણને રદગુંબિ 
બાનાવવા બેઠી છે. આ બાર્ાને કોઈ વાિો. એક ટી શટસ અને બે લટકણીયામા દેશમાુંનો આર્ણો 
આખ્ખો વાિર્ો ગળી જવા આવવાની છે.”  

“આજે ર્ાડીથી શરૂઆત કિી છે, ર્છી બાના ઘિેંણા માુંગશે. ર્હિેીને સ્વાવમનાિાયણમાું 
જઈને એકબીજાને હાિ ર્હિેાવશે, ર્ુંતોના આવશર્ષ લેશે ર્ુંતો શતાય ુ ભવ અને શત પતુ્રોના 
આશીવાસદ આર્શે આર્ણે ગલીએ ગલીએ ભીખ માુંગવી ર્ડશે.”  

“ક્યાું છો? ઓહ માિી ર્ાછળ ઉભા છો?  હુું અહીં ભડકે બળુું છું અને બાર્ દીકિાને હર્વુું આવે 
છે. હુ ું જાણે શાસ્ત્રીના સ્થળુ હાસ્યની વાિતા કિતી હોઉં.”  

“બાર્ા, આ કાનના લટકણીયા એને ર્ાછા આર્ી દેજો હુ ું બાની ર્ાડી નથી જ આર્વાની. ને 
ચોખ્ખીને ચટ વાત ક'ઈ દઉં છું તમાિે જ્યાું જવુું હોય ત્યાું જજો ર્ણ હુું જે જે મુંરદિે જાઉં છું ત્યાું 
માિે એનો ટાુંટીયો ના જોઈએ.”  

“ક્ષમ્યતામ ્ માયેશ્વિી. અમે સ્વાવમનાિાયણમાું નહીં જઈએ બર્! હુું એને બીજી ર્ાડી 
અર્ાવીશ. એ તો ર્સ્તી ર્ાડીમાું ર્ણ બ્યરુટફુલ લાગશે. અમે ટયયુોકસની ર્િેડમાું જઈશુું 
જટમાષ્ટમીને રદવરે્ હિેરક્રશ્ન મુંરદિમાું જઈશુું. આટલી મુંજુિી મળશેને?” 

“એને ર્ાડી ર્હિેાવશે કોણ, માિો બાર્?” 
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“ના માયા. જ્યાું સધૂી વવનોદનો બાર્ બેઠો છે ત્યાું સધૂી તાિા બારે્ તસ્દી લેવાની શુું જરૂિ 
છે?   આ બુંદા િોઝીની ર્ેવામાું હાજિ છે.” 

“જુઓ બાર્ા હુ ું બૌ ર્ીરિયર્ છું હોં બાર્ા. એક કામ કિોને, બળેવ ર્ણ આ મરહનામાું જ 
છેને?  િોઝીબેનને િાખડી બાુંધવા બોલાવજોને હુ ું એને ર્ાડીને બદલે ર્ાડી કલિના લાલ લાલ તીખા 
મિચાની તીખી તમતમતી મર્ાલેદાિ િર્ોઈ ખવડાવીશ.્” 
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રિવર્સલ ૫ 

 

‘અિે! હાુંભળો છો? બમુ ર્ાડી ર્ાડીને થાકી. બે’િા થઈ ગયા?’ 

ચબચાિો વવનોદ ધીમેથી બબડયો.  

‘બે'િો હોત તો બાર્ાના દોસ્ત શાસ્ત્રીકાકા જેવો સખુી હોત.’ 
‘તમે શુું બોલ્યા એ મેં ર્ાુંભળ્યુું છે હોં! કાકી કે'તાતા કે કાકા તો મતલબી બે'િા છે.  તમે માિી ર્ાથ ે
એવા નાટકવેડા ના કિતાું હોં! ફોનની આટલી આટલી િીંગ વાગે છે તોયે ઉર્ાડતા નથી. બાર્ાન ે
માટે િોટલા, તમાિે માટે ભાખિી, તમાિા દીકિા માટે ચીઝ ર્િોઠા….. માિા હાથ નવિા નથી. જલ્દી 
ફોન ઉર્ાડો. સ્ર્ીકિ ચાલ ુકિી ફોન અહીં મકુી જાવ. આમ બાઘાની જેમ માિી ર્ામ ુના જોયા કિો. 
તમાિી નજિ ક્યાું કાયાું ઠિે છે તે મને ખબિ છે. ફોન લાવો, ફોન.’ 

'હલો કાુંતામાર્ી કેમ છો? ઘણા વખતે મને યાદ કિી!' 
‘અિે! માયા. હમણાું તો ર્મય જ નથી મળતો. હવે તો અમાિા ડે કેિ રે્ટટિમાું જાત જાતની 

પ્રવવૃત્ત વધાિી દીધી છે મને દબાણ કિીને ર્રિવતસન ક્લબની પે્રવર્ડટટ બનાવી છે. હવે બધા 
ડોર્લાઓ, ર્ોિી બધા વર્વનયર્સ એક રે્ટટિમાુંથી બીજા રે્ટટિમા કુદાકુદ કિતા થઈ ગયા છે. માિે 
છોડી ગયેલાઓને ર્ાછા લાવવા છે. જોને તાિા ર્પ્ર્ા ર્હલેા અમાિી ર્ાથે હતા. એમની ર્ાથે બધી 
લેરડઝને મજા આવતી હતી. એણે અમારુું રે્ટટિ છોડી દીધુું, એની ર્ાથે ર્ાુંચ લેડીઝ ર્ણ કોઈ 
બીજા ર્ેટટિમાું ચાલી ગઈ. કહ ેકે વવઠ્ઠલજી વગિ મજા જ નથી આવતી. મને બધાને ર્ાછા ખેંચી 
લાવવાનુું કહ્ુું છે. હુ ું જિા તાિા ર્પ્ર્ા ર્ાથે ટોક કિી શકુું. તાિા ર્પ્ર્ાતો માઈ ખાર્ ફે્રટડ હતા.' 

‘કાુંતામાર્ી, એ માિા ર્પ્ર્ા નથી હોં! એ તો માિા ફાધિ ઇન લૉ છે. માિા ર્પ્ર્ા તો કોઈ 
લેરડઝ ર્ાથે દોસ્તી િાખતા જ નથી. બહુ જ ર્ીધા હોં. માિી મમ્મીનો ડોળો ફિે એટલે માિા 
ર્પ્ર્ાતો ગમે તેવી રૂર્સુુંદિી હોય, આંખો બુંધ જ કિી દે. માિા ફાધિ ઈન લૉની વાત કિતા હોય 
તો એ તો  માિા નૅબિને ત્યા ગયા છે.’ 

‘ર્ણ તાિી બાજુમાું તો કોઈ અમેરિકન વવડો િહ ેછેને?’ 

ના માર્ી એ વવડો નથી. એણે એના વિને ફાિગતી આર્ી છે ર્ણ એના વિ ર્ાથે બધો 
વ્હવેાિ ચાલ ુ િાખ્યો છે.  અંદિખાને બધો; ર્મજી ગયાને! બધ્ધો જ વ્યવહાિ ચાલ ુ િાખેલો છે.  

બાર્ાની ર્ાથે તો ખાલી ફે્રટડશીર્ છે હોં.  બાર્ા માટે ખોટુું ધાિશો નહીં.   અમારુું ફેવમલી તમે માનો 
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એવુું નથી હોં. અમાિા ફેવમલી ર્ાથે ર્ાક્કી ફે્રટડશીર્ છે. અમાિા માટે કાયમ ચગફ્ટ હો લાવે છે હોં. 
ખોટુું ન બોલાય. માયાએ બાર્ાના રડફેટર્ માટે અચકાતા અચકાતા સ્ટેટમેટટ આપ્યુું.’ 

‘એક વાત કહુું?   કોઈને કહતેી નહીં આતો રે્લી િમા છેને! તેણે મને ખાનગીમાું કહલે ુું તે 
વાત કરુું. ર્ાચુું જૂઠુું તો ભગવાન જ જાણે. આ અષ્ટમી ર્િ િાતે તાિા બાર્ા!...’ 

‘માર્ી…. એ માિા બાર્ા નહીં. વવનોદના બાર્ા...’ 
‘એતો બધુું એકજ કહવેાય.. ર્ર્િાને ર્ણ ન છૂટકે બાર્ કહવેા ર્ડે. અહીંની અમેરિકન વહ ુ

હોય તો માત્ર વવઠ્ઠલ કહ ેકે વમસ્ટિ ર્ટેલ કહ.ે આર્ણે તો આર્ણી ર્ુંસ્કૃવત જાળવે જ છૂટ્કો. જો હુ ું 
આડી વાત ર્િ ચડી ગઈ. હુ ું કેતી'તી...ના હોં િમા કેતી’તી કે તાિા બાર્ા હિે રક્રશ્ન મુંરદિમા કોઈ 
ગોિકીને લઈને ગયેલા. ગોિકીએ લાલ ર્ાડી ર્હિેેલી. બાર્ાની ર્ાથે  ગોિકીએ રક્રશ્નની ધનૂ 
મચાવી. હડે િામા હડે રક્રશ્ના હડે િામા હડે રક્રશ્ના બર્ ર્છી િામાને રક્રશ્ના કેટર્લ કિીને એણે બે હાથ 
ઉંચા કિીને ચૈતટય ભગવાનની જેમ નાચવા માુંડ્ુું. બાર્ાએ તો જીન ર્હિેેલો. એણે ર્ણ બે હાથ 
ઉંચા કિીને નાચવા માુંડ્ુું. ર્ણ એ તો બને્ન હાથની આંગળીઓ ઉંચી કિીને ભાુંગડાની સ્ટાઈલમાું 
ડેટર્ કિતા હતા. હડે િામા હડે િામા કિતા કિતા ગોિકી તાિા બાર્ાને ર્ોિી વવનોદના બાર્ાને 
વળગી ર્ડેલી. ર્ાચુું ખોટુું તો િામ જાણે ર્ણ િમા કેતી'તી કે ગોિકીએ તાિા બાર્ા, ર્ોિી વવનોદના 
બાર્ાને રકર્ હો કિેલી. કોઈએ એવુું ર્ાભ્ળ્યુું છે કે કોઈ ગોર્ીએ િામને કીર્ કિેલી?  છોકિાુંઓ તો 
ના ર્મજે ર્ણ ડોર્લાઓએ તો ર્મજવુું જોઈએને!! મુંરદિમાું દશસન કિવા જવાનુું હોય. હડે િામ 
ભલ્લે બલ્લે કિવા જવાનુું ના હોય.’ 

‘માર્ી, તમે હો મુંરદિે ગયેલા?’ 

‘ના બેન, અમે તો માિે ઘેિ તીન ર્ત્તીનો પ્રોગ્રામ િાખેલો. મુંરદિની તો ધક્કામકુ્કીમાું આર્ણુું 
કામ નહી. િમા ર્ણ અમાિી ર્ાથે જ હતી.’ 

‘તો કાુંતામાર્ી, િમામાર્ીને કેવી િીતે ખબિ ર્ડી કે એ વવનોદના બાર્ા જ હતા? કદાચ કોઈ 
બીજુ ું ર્ણ હોય! 
એને તો ર્ેલા જમનાબેન ખિાને! તેણે વાત કિેલી. જમનાબેનને વાિતહવેાિે મુંરદિે મુંરદિે 
ભટકવાની ટેવ છેને, એટલે બધી જ ખબિ ર્ડે.’ 

‘અમાિા, આઈ મીન વવનોદના બાર્ા જમનાજાડી કહીને બોલાવે છે તેની વાત કિો છો?’ 

‘હેંએ... ખિેખિ તાિા, આઈ મીન વવનોદના બાર્ા જમનાબેનને,  જમના જાડી કહ ેછે? ચાલ 
માિો ફોન નકામો નથી ગયો. તાિી ર્ાર્ે મજાની વાત જાણવા મળી. જમનાજાડીજ ન?ે’ 



રિવર્સલ 

 

23 

 

‘ના બા. કોઈને કહશેો નહીં કે માયાએ કહ્ુું છે. કદાચ બીજા જમનાબેન ર્ણ હોય.’  
‘ના, ના એજ...એ જ જમનાબેન. હુંમેશા તાિા, ર્ોિી વવનોદના બાર્ાને એ શોધતી િહ ેછે ને 

તાિા, ર્ોિી વવનોદના બાર્ા મો ર્ુંતાડતા ફિે છે. જુવાન હતી ત્યાિે હમેામાચલનીનો વ્હમે િાખીને 
ફિતી'તી. માુંગા ર્ણ આવતા'તાું ર્ણ  નખિા કિવામાું ને કિવામાું હર્બુંડ વગિની િહી ગઈ. હવે 
માયાવતી, ર્ોિી, આઈ મીન ત ુું નહીં હોં, રે્લી ર્ોચલરટશીયન માયાવતી જેવી દેખાય છે. ખોટુું ના 
લગાડતી. તુું કા ુંઈ છેક માયાવતી જેવી નથી લાગતી. જમની બાર્ા ર્ાછળ ર્ડી છે. બાર્ાને જિા 
ધ્યાન િાખવાનુું ર્મજાવી દેજે. ‘ 

‘કાુંતામાર્ી,  બીજો ફોન આવે છે.’ 
‘અિે, અિે બાર્ાને કહજેે કે યટુ કાુંતાને ફોન કિે. વવઠ્ઠ્લજીએ જ મારુું નામ યટૂકાુંતા િાખ્યુું 

છે. કોઈ કોઈવાિ કાુંતાની બાદબાકી કિીને એકલી યટૂી જ કહ.ે એને અમાિા ર્ેટટિમાું ર્ાછા 
લાવવાના છે.’ 

માયાએ ફોન ઓફ કિી દીધો. 
'યટુ, માઈ ફૂટ. કાુંતડુી.... મને હો માયાવતી કે'વા બેઠી છે....ચાુંપ્લી,' 

 

‘અિે, હાુંભળો છો? કઉં છું હાુંભળો છોઓઓઓ?’……. માયાએ જોિદાિ ગર્જના કિી. 
‘કેમ બમુાબમુ કિે છે. જ્યાિથી ઘિમાું ઓરફર્ કિી છે ત્યાિથી જિાએ કામ થત ુું નથી. 

હાુંભળો છો...હા ુંભળો છો...હા ુંભળો છો.    આના કિતાું તો ર્ાછો ઓરફર્ ચબન્લ્ડિંગમાું મવુ થઈ જાઉં તો 
શાુંતીથી કામતો થઈ શકે.’  

‘મને ખબિ છે કે તમાિે કેમ ઓરફર્ ચબન્લ્ડિંગમાું ર્ાછા જવુું છે. ત્યાું જશો એટલે ર્ાછી ર્ેલી 
મોવનકા રે્કે્રટિીને િાખશો. બાર્ તેવા બેટા.’ 

‘ચાલ હવે માિી અને બાર્ાની પ્રશસ્સ્ત કયાસ વગિ જલ્દી કહી દે કે શુું કામ છે?’ 

‘કામ કુંઈ નથી.  તમ તમાિે તમારુું કામ સખુ્ખેથી કિો. અને કોઈ બી લેરડઝનો ફોન આવ ે
તો લેતા નહીં. હવે માિાથી તમાિા બાર્ાના ર્િાક્રમોની ગાથા નથી ર્હન થતી. તમાિે શુું?  

આબરૂતો માિી જાય છેન!ે લોકો તાિા બાર્ા, તાિા બાર્ા કિીને વાત કિે છે. લો આ ફોન ર્ણ 
અરહિંથી મકુી દો.’ 

ર્ાછી િીગ વાગી. 
‘અિે! ક્યાું ચાલ્યા! ફોન લેશો નહીં ર્ણ જિા જૂઓ તો ખિા. કોનો ફોન છે!’ 
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‘એક બ્યરુટફુલ લેડીનો છે.’ 
‘વળી ર્ાછી કઈ નવિી નીકળી ર્ડી. હુ ું રકચનમાુંથી ર્િવાિતી જ  નથી ને માિા વર્વાય 

બધી જ નવિીઓ ને જલશા છે.. કોણ છે નવિી?  અિે, ભલા માણર્ કોણ છે, કોનો ફોન છે એટલુું તો 
કે'તા જાવ. ચાલવા માુંડ્ુું છે તે!’ 

‘છે એક નવિી કામ ધુંધા વગિની લેડી.’ 
‘ર્ણ કોણ?’ 

‘બીજુ ું કોણ, માિા ર્િમ પજૂ્ય ર્ર્િાજીના મહાબદુ્ધિશાળી ધમસર્ત્ની નવિા ર્ાસજુી…. તાિી 
મમ્મી.’ 

‘લાવો લાવો. બાર્ દીકિાને વાણીવવવેકનુું ભાન જ નથી ને! ડોહાનુું તો  રિવર્સલ થઈ ગયુું 
છે.  ઘિડે ઘડર્ણ ગુુંલાટ માિીને  મોડનસ થવુું છે. નવો જમાનો માણવો છે. અિે! બાર્ાનુુંતો ફિી ગયુું 
છે ફિી! હવે તમે હો ફાટવા માુંડયા છો. માિી મમ્મી વડીલ કહવેાય એટલો તો ખ્યાલ િાખો. લાવો 
ફોન આર્ો અને તમ તમાિે કામે લાગો. ચબચાિી ક્યાિની ફોન કિતી હશે ને તમે તો િીંગ ર્ામ ુ
જોયા કિો છો. િીંગ જોવા માટે નહીં ર્ણ ર્ાુંભળવા માટે હોય છે. લાવો, લાવો. જલ્દી ફોન આર્ો.’ 

‘લો માયાદેવી, વનિાુંતે ત્રણ ચાિ કલાક માતશુ્રી ર્ાથે ર્ત્ર્ુંગ કિો. માિે એટલો ર્મય તો 
શાુંતી. સ્સ્ર્કિ ઓન છે.’ 

‘હાય મમ્મી. જય સ્વાવમનાિાયણ.’ 
‘જય સ્વાવમનાિાયણ બેટી. વવનોદના બાર્ા ઘિમાું છે?’ 

‘ ના ઘિમાું નથી. એમનુું કા ુંઈ કામ હત ુું?’ 

‘ના આ તો તને થોડી ર્લાહ આર્વાની છે.  વાત એમ છે કે તાિા મુુંબઈવાળા 
ગોિધનમામા ખિાન,ે તેની દીકિી ધાત્રી ઈન્ટડયા ડે ર્િેડમાું ગયેલી તેણે ખાર્ ઉતાિેલો વવરડયો 
મોકલેલો. ખાર્ તો એટલા માટે કે ધાત્રી િાવઘકા ર્ાથે કોલેજમાું ર્ાથે ભણેલી.આ વર્ષે િાવધકા 
ર્િેડની ગ્રાટડ માશસલ હતી,   એ તો તને ખબિ છેને?’  

‘મમ્મી કોણ િાવધકા? ત ુું જ્યાિે જ્યાિે વાત કિે ત્યાિે હુ ું ર્હલેા તો ગુુંચવાઈ જાઉં છું.’  

‘િાવધકા, ન ઓળખી?   હમ ર્ાચની બહિેી અને બગડેલી આંખવાળી િાવધકા.’ 
‘ઓહ મમ્મી એમ કહનેે કે રે્લી વવદ્યા. ઓળખી. ર્ેલી ગુંદી રફલમવાળી ને? મને તો બધાની 

ર્ાથે બેર્ીને જોવાની હો શિમ લાગે. એમણે તો બાર્ા અને ટેણકા ર્ાથે બેર્ીને ચાિ ર્ાુંચ વાિ 
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ગુંદી રફલમ જોઈ હશે. એક વખત આખ્ખી જોયા ર્છી  કેટલીયે વાિ ફાસ્ટ ફોિવડસ અને રિવાઈટડ 
કિતા કુંઈ ન જોવા જેવુું જ જોયા કિતા હતા.’ 

‘હાું તો ધાત્રીની શુું વાત કિતી હતી?   ધાત્રી વવદ્યાને મળેલી?’  

‘ધાત્રી એને મળવા ગયેલી ર્ણ એ િાવધકાએ તો ધાત્રીને ઓળખેલી જ નહીં. એટલે એણ ે
ગસુ્રે્ થઈને બીજા બધા ફ્લૉટના વવરડયો લીધેલા. એણે મને કહલે ુું કે આમાું એક ફ્લોટ ખબૂ ફની 
અને મજાનો છે.’  

એ ફ્લોટ આગળ વવનોદના વાર્ા ઘરૂ્ી ગયેલા.’  
‘ગજુિાતના ફ્લૉટ્ની આગળ વવનોદના બાર્ા વવઠ્ઠલજી ચાલતા હતા.  એમણે બદુ્ધિ વગિના 

ઈન્ટડયન જૉકિ જેવા કર્ડા ર્હયેાસ હતા. બાર્ાએ ધોવતયુું,ટી શટસ , ટાઈ અને માથે નિેટર મોદી મત 
માુંગવા જાય ત્યાિે ર્હિેે તેવી ર્ાધડી બાુંધી હતી. છેક કાટૂસન જેવા લાગતા હતા.   તેની એક બાજુ 
તાિી ર્ાડોર્ણ ખાદીની ર્ફેદ ર્ાડી ર્હિેીને હાથમાું ગજુિાતના નકશા વાળો ઝુંડો લઈને ચાલતી 
હતી. બીજી બાજુ બનતા સધૂી ર્ાડોર્ણની કોઈ ર્ગી બીચ ર્િ િખડતી હોય એમ ગોગલ્ર્ અને 
ચબકીનીમાું અમેરિકન ફ્લેગ લઈને ચાલતી હતી. ર્ટેલ રે્લી બને્નની કમ્મિ ર્િ હાથ લરે્ટાવીને 
ઉછળતા કદૂતા સ્લોગન બોલાવતા હતા.  

અમેરિકન ગજુ્જુ ફે્રટડ...ફે્રટડ.’ ….‘મહાગજુિાત ચઝિંદાબાદ.’ …..‘ર્ી.એમ ્ નિેટર મોદી હમાિે 
ભગવાન હૈ.‘ 

‘આ માત્ર ર્ાુંચ વમવનટ માટે જ ચાલ્યુું. કોઈ કોંગે્રર્ીએ ફરિયાદ કિી કે ર્િેડના વનયમ 
પ્રમાણે કોઈ ર્ોચલરટકલ ર્ાટીના સ્લોગન એલાઉ ન હતા. સ્વયુંરે્વકોએ ર્ટેલને ટાુંગાટોળી કિીને 
ર્િેડમાુંથી બહાિ કાઢયા. આ વવરડયો માત્ર ર્ાુંચ જ વમવનટનો છે ર્ણ તાિા બાર્ાની ઈજ્જતના 
કાુંકિા કિી નાુંખ્યા છે. વવનોદના બાર્ાને કાિણે અમાિે ર્ણ નીચુું જોવુું ર્ડે છે.’ 

‘ધાત્રી તો ચબચાિી બાર્ાને ન ઓળખે ર્ણ મામા તો ઓળખેને?   એણે તો મને એવો ઠર્કો 
આપ્યો કે આખી િાત ઉંઘ નથી આવી. કહ ેકે તેં આર્ણી દીકિીને આવા ર્ુંસ્કાિ વગિના બાર્ના 
ધિમાું નાુંખી છે?  હુું તને વવરડયોની કોર્ી મોકલી આર્ીશ. વવઠ્ઠલજીને ટાુંગાટોળી કિીને લઈ જતા 
હતા તે તાિા બધા ર્ાર્િીયાને ર્ણ બનાવજે.’ 

‘મમ્મી હવે દાજ્યા ર્િ ડામ દઈને ઉર્િ મીઠુું મિચુું ના ભભિાવ. આર્ણે હુિત વાલા એ 
લોકો નરડયાદ વાળા. એ લોકો જરૂિ કિતા વધાિે ડાહ્યા. આર્ણે જરૂિ કિતાું વધાિે મિુખ. 
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વવનોદના નાનાકાકા ભિતભાઈ તો કેટલા ર્ીધા ર્ીધા માણર્. વવનોદ હો બૌ કહ્યાગિો. ર્ણ બાર્ા 
જ વુંઠી ગયા. િડી ર્ડતા માયા એ ઠૂુંઠવો મકુ્યો. હેં..એ..એ...એ’ 

‘જો માયા દીકિી એમ િડવાનુું નહીં.’ 
‘તો ર્છી કોઈ િસ્તો બતાવ. મને માિા ટોનીની ચચિંતા થાય છે. બાર્જીની વશક્ષાર્ત્રી ડોહાએ 

લોટરીમાું નાુંખી છે.   કુંઈક િસ્તો બતાવને!’ 
'હવે બાર્ાને સધુાિવાને ત ુું અમેરિકન થઈ જા.' 
“અત્યાિે ત ુું સ્સ્ર્કિ ફોન ર્િ છેને?’ 

‘હા મમ્મી.’ 
‘ર્હલેા ત ુું સ્સ્ર્કિ બુંધ કિને માિી વાત ર્ાુંભળ.’ 
‘ઓકે મમ્મી.’ 
........ 

‘બિાબિ...હા ું હા ું મમ્મી ત ુું ખબૂ સ્માટસ  છે હોં...બિાબિ...હાું, હાું બિાબિ એજ લાગના છે.’ 
   ************************* 
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           ૬ 
 

 ‘એઈ ટેણકા જા,   જિા જો તો માયાએ ચ્હા મકુી કે નહીં?’ 

 

‘ગ્રાટડર્ા તમને યાદ નથી કે વીક ર્હલેા હુ ું થટીનનો થઈ ગયો છું. હવે માિી ટીનેજિ 
ગેંગમાું ઓરફવર્યલ એટટ્રી થઈ ગઈ છે. આઈ રડઝવસ ર્મ રિસ્ર્ેકટ. હવેથી ટેણકાને બદલે ટોની 
કહશેો તો જ એટર્િ મળશે. ઓકે  ધીર્ ટાઈમ આઈ ફિગીવ ય.ુ.  તમે મને કયો  ક્વેશ્ચન  પછૂયો 
હતો? ‘ 

‘ઓકે માિા બાર્!    આજે િવવવાિ છે. આઠ વાગ્યા ર્ણ ચ્હા નથી મળી. જિા તાિી મૉમન ે
પછૂી  જોન ેર્વાિની ચ્હા ક્યાિે મળશે.’ 

‘ગ્રાટડર્ા તમે ર્ાછી ભલૂ કિી. વચ્ચે તમે એક મોસ્ટ ઈમ્ર્ોિટટટ્ વડસ ભલૂી ગયા. તમાિે 
કહવે ુું જોઈએ કે 'ન્પ્લઝ જિા મૉમને પછૂી જો.'   જ્યાિે નાના ર્ાથે વાત કિતા હો તો રિસ્રે્ક્ટથી 
વાત કિવી જોઈએ. માિી નાની કહતેી હતી કે ઈન્ટડયન ટી.વી પ્રોગ્રામમાું તમાિો અવમતાભ 
બચ્ચન ર્ણ નાના છોકિાઓને આર્-આર્ કહીને રિસ્ર્ેક્ટ આર્ે છે. અંગે્રજી તો આવડે છેને? આઈ, 

વી…. ધાવ, ય…ુ હી-ર્ી-ઇટ, ધે… તો બધા દેશીઓને આવડે. માિી થડસ ગે્રડની રટચિે ર્ણ કોઈ દા'ડો  

મને ધાવ એવુું નથી કહ્ુું. બધા ય ુકહ ેછે. નાના મોટા બધા જ્યાિે માિી ર્ાથે વાત કિે છે રિસ્રે્ક્ટથી 
"ય"ુ કહ ેછે. આર્ણા દેશીઓ ડોટટ નો વ્હોટીઝ ધ મેનર્સ.   નાનાઓ મોટા ર્ાર્ે જ શીખે છે. રે્ ટેન 
ટાઈમ 'ટોની ન્પ્લઝ' 'ટોની ન્પ્લઝ' 'ટોની ન્પ્લઝ' 

‘ટેણકાઆઆ.... બેટા ટેણકા..... ન્પ્લઝ,  ર્ેલા કોિનિ ર્િથી માિો સઝૂ મને આર્તો!   ર્વાિે 
આઠ ર્હલેા ચા વગિના બાર્ા ર્ાથે કેમ વાત થાય તે હવે હુ ું તને.શીખવુું છું…’.   

ટેણકાએ, લાલ આંખવાળા બાર્ા ર્ાર્ે ખાર્ડાજ્ઞાન લેવાને બદલે, એના ડડૅી-મમ્મીના 
બેડરૂમમાું આશ્રય લેવાનુું વધાિે ઉચચત માટટયુું. 

બાર્ાએ મોટી ત્રાડ નાુંખી. ચ્હઆ... 
અંદિથી માયાનો મધિુો જવાબ મળ્યો. 
"હવે માિે આધવુનક અમૅરિકન મરહલા થવુું છે. તમાિી ર્ાથે િહવે ુું હોય તો થવુું જ ર્ડેને! 

બાર્ા તમાિા રિવર્સલની ર્ાથે ર્ાથે માિામાું ર્ણ ર્રિવતસન લાવવુું ર્ડશેને!  બાર્ા ગઈ કાલે જ 
માિી મમ્મી ર્ાથે વાત થઈ. તમાિા અમેરિકન નવા વવચાિોના વખાણ કિતી હતી. મને ર્ણ દેશ 
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તેવા વેર્ષ કિીને અમેરિકન જીવન ર્ધ્ધતી અર્નાવવા દબાણ કિતી હતી. તમાિી ર્ાર્ે થોડુું થોડુું 
શીખવાનુું કહતેી હતી. બાકીનુું મોટાભાગનુું તો માિી મમ્મી જ શીખવી દેશે.   આજથી જ મમ્મીએ 
આરે્લુું, ર્હલેુું લેશન સ્ટાટસ  કરુું છું.  હવે મેં મારુું ઈન્ટડયન વહુમાુંથી અમેરિકન ડોટિ ઈન લોમાું 
ર્રિવતસન કિી નાુંખ્યુું છે. બાર્ા, અમેરિકન ઘિોમાું દિેક વ્યસ્ક્ત ર્ોતાની કૉરફ અને બ્રેકફાસ્ટ જાત ે
જ ર્ોતાની િીતે તૈયાિ કિી લે છે.  આર્ણે ર્ણ આજથી િોજ એવુું જ કિવાનુું છે. િોજ મન ે
ર્ીિીયલ જોઈને સતૂા મોડુું થાય એટલે ચા મકુવા ઉઠવાનુું બહુ જ અઘરુું ર્ડે છે. આજથી દિેકે 
ર્ોતર્ોતાની ચા-કૉરફ જાતે બનાવી લેવાની. મેં તમાિા પ્રીટર્ને ર્ણ ગઈ કાલે િાત્રે જણાવી દીધુું 
છે.    તમને ચા બનાવતા  ન આવડતી હોય તો એ તમને શીખવશે.’ 

 

‘અિે હાુંભળો છો?   આજનો રદવર્ તમાિા, ર્ોિી આર્ણા બાર્ાન,ે ચા બનાવતા શીખવોને! 
ન્પ્લઈઈઈઝ્.’ 

‘ના દીકિા ત ુું ર્ણ  વનિાુંતે  સઈૂ િહ.ે તાિે ઉઠવાની જરૂિ નથી.  તાિો બાર્ ભલભલા શેફ 
ર્ણ િર્ોઈ કેમ કિવી તે શીખવે એવો છે.. 

બાર્ા ગાતા ગણગણતા રિક્લાઈનિ ર્િથી ઉભા થયા. 
 
 

“રિવર્સલ એટડ ર્રિવતસનમેં વવઠ્ઠલ તેિી ચ્હા ગઈ ચાહત ગયી, 
ચબગડી હુઈ ઉલ્લમુમ્મી,  દેશીબેટીકો નીક્કમી ર્લ્લાહ દે ગયી.” 

 

‘જાત મહનેત જજટદાબાદ, અર્ના હાથ વવઠલદાર્”. 

બાર્ા રકચનમાું ગયા. વાર્ણોએ ર્ોતાના જુદા જુદા રિધમથી બાર્ાન ે ર્હકાિ આર્વા 
માુંડયો કાચના બે વાર્ણોએ સ્વેચ્છાએ આત્મહત્યા કિી લીધી.... વાર્ણોની ધમાધમીની વચ્ચે 
બાર્ાનો ધાુંટો ર્ુંભળાતો હતો. 

બાર્ાએ રકચનમાું જરૂિી વસ્તઓુની શોધખોળ શરૂ કિી.    
‘માયા....ચ્હા ક્યાું છે?’ 

‘બાર્ા,ગોળ નાની બિણીમાું’  માયાનો બેડરૂમમાુંથી મધિુો પ્રત્યતુ્તિ. 

‘અહીંતો જાત જાતની બિણીઓ ર્ડી છે.   કેવા કલિની બિણી છે?   તાિા વર્તાશ્રીના 
કલિની કાળી કે તાિા માતશુ્રી જેવી ઉજળી?’  
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‘બાપ,ુ બધી બિણી ર્િ ગજુિાતીમાું લખ્યુું છે.   િોઝીદેવીની ર્ોબતમાું ગજુિાતીતો ભલૂ્યા 
નથીન?ે’ 

‘નાું હોં! હવે તો  િોઝીને ગજુિાતી હુ ું જ  વશખવુું છું.  એને ગજુિાતી અને રહટદી શીખવામાું િર્ 
છે. એને િોઝી, વવઠ્ઠલ અને ર્ટેલ લખતા ર્ણ આવડી ગયુું છે. ર્ી ઈઝ વેિી સ્માટસ .  કોને ખબિ 
ક્યાિે કામ લાગે.’ 

‘મને ચા જડી હોં.  તાિા ર્પ્ર્ાના મરાર્ી કલિની બિણીમાું હતી. ’ 
‘માયાઆ ..ખાુંડ ક્યાું ર્ુંતાડી છે?’ 

‘બાર્ા,ર્ુંતાડી નથી, એના ર્િ ર્ણ ખાુંડ લખેલુું છે. ઉમ્મિ થઈ. ચશ્મા છે ર્ણ િોઝી 
આગળ ઈમ્પે્રશન ર્ાડવા ર્હિેતા નથી. જુવાન દેખાવુું છેને! ગોળ મોટા ડબ્બામાું છે; ર્ણ તમાિે 
ખાુંડ નાુંખવાની નથી.  સ્સ્વટ એટડ લોના ર્રડકા નાના બોક્ષમાું છે તે લેજો. તમાિે માટે ફેટ ફ્રી વમલ્ક 
રફ્રઝમાું છે. રફ્રઝ સ્ટોવની ર્ામેના ખણૂામાું છે. સ્ટોવ અને તમે રકચનમાું છો. બાર્ા! હવે બીજુ ું કઈ 
પછૂવુું છે?  જો  ચ્હામાું વઘાિ કિવો હોય તો લાલ મિચા લાલ બૉટલમાું છે. વઘાિ માટેનુું તેલ 
નાની ગ્લાર્ બોટલમાું છે. ઓચલવ ઓઈલનુું નાનુું કેન ઉર્િના કેચબનેટમાું છે. તેલનો મોટો ડબ્બો 
નીચેના કેચબનેટમાું છે.. ’ 

‘ચ્હામાું વઘાિ?   એક્ર્ેલટટ આઈરડયા.  વેિી નાઈર્...વેિી નાઈર્. મહામાયા થેટય ુ વેિી 
મચ…્ એક્ષેલટટ આઈરડયા. ચણાનો લોટ ક્યાું છે?’ 

‘કેમ ચણાના લોટનુું શુું કામ છે?’ 

‘મેં ગગુલમાું વાુંચ્યુું છે કે ચણાદાળ ડાયાબેટીક માટે ગણુકાિી છે. એનો ગ્યાર્ીવમક ફેક્ટિ 
ખબૂ લો છે. ચણાનો લોટ ચ્હામાું નાુંખવાથી ચ્હા ર્ૌન્સ્ટક અને ટેસ્ટી બને છે . ચામાું થોડા ઓવનયન 
ર્ણ નાુંખવા છે. ઓવનયન તો કસ્તિુી કહવેાય. ઈન્ટડયાના દેશીઓ ભલે કકલાટ કિે. આર્ણે તો 
ટેસ્ટથી ખાવા મળે છે. લીલા મિચા ર્ણ ચામાું નખાય. માયા, હવે ત ુું ર્ણ વનિાુંતે બેડમાું ર્ડીને 
આસ્થા ચેનલ ર્િથી વહતેી જ્ઞાન ગુંગામાું સ્નાન કિીને ર્વવત્ર થયા કિ.   બાકીનુું બધુું  હુું શોધી 
લઈશ. હવે ત ુું વનિાુંતે આિામ કિ.’ 

વવઠ્ઠલબાર્ાએ ગાતા ગણગણતા, વાર્ણો અફાળતા, રકચનભવૂમ ર્િ િાુંધણ ર્ુંગ્રામ શરૂ કયો. 
દેહદાનમાું આવેલા શબની નવો વવદ્યાથી ર્ર્જિી કિે તેમ બાર્ાએ રકચન કેચબનેટ, ર્ેટટ્રી, ફ્રીઝને 
ર્ીંખવા માડ્ુું. 
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ર્ટેલબાર્ાએ બટાકાની સ્લાઈર્ કિી, કાુંદા ર્માયાસ. ચણાના લોટનુું મર્ાલેદાિ ખીરુ 
બનાવ્ય.ુ તેલની ર્ેંણીમાું ગાતા ગાતા બટાકાના ભજીયા બનાવ્યા. 

“ઓ વવઠ્ઠલ ભજીયા તળે,  મોટુું છે મજુ નામ. બહુિાનીકો કીજીયે સબુહ સબુહ ર્િનામ. 
‘નાવ ગિમ ભજીયા બી િેડી, માઈ મોવનિંગ ચાય બી િેડી. િોઝીને ર્ોટેટો ઓવનયન ર્કોિા 

ખાવા હતા. આજે માિા હાથના હોમ મૅઈડ ર્કોડા ખવડાવીશ.’ 
 

િોઝીને ફોન  કયો. 'માય ફે્રટડ,   આઈ એમ કવમિંગ વવથ ઈન્ટડયન બે્રકફાસ્ટ'. 

બાર્ાએ નવુું ટેવનર્ શોટસ  અને ર્ોલો ટી શટસ  ચડાવ્યુું. ટ્રેંમાું, ચાયના રડર્, અને તેમાું ગોળ 
ભજીયા ગોઠવ્યા ઉર્િ કેચર્ના ચાુંલ્લા કયાસ.ચાુંલાની ઉર્િ કોથમીિના બબ્બે ર્ાન મકૂ્યા 
ચાયના કેચબનેટમાુંથી વગિ વર્િાયલી માયાના વર્યિથી આવેલી તદ્દન નવી  શોભામાું 
મકુી િાખેલી સ્ટિચલિંગ વર્લ્વિની  રકટલીમાું ચા ભિી. ટેણકા માટેની લાવેલી ખાિી ર્ડવાળી 
જીિા ચબન્સ્કટ ર્િર્ િીતે ટે્રમાું ગોઠવી.  

માયા વહુ રકચનમાું આવી. ર્હોળા મોંએ અવાચક થઈને બાર્ાને જોતી િહી. 
બાર્ાએ એક હાથમાું હોટલ બોયની અદાથી ર્વવિંગ ટે્ર લીધી. બીજા હાથ ર્િ નેર્રકન 
નાુંખ્યો.  

‘અિે બાર્ા આ શુું કિો છો?’ 

બાર્ાએ ર્ાુંભળ્યુું જ નહીં. બાર્ા ઊંડા ખિજ સિૂમાું ગણગણતા હતા "ર્ીયા 
વમલનકો જાના, હાુંહા ુંહા ું, ર્ીયા વમલનકો જાના" 

બાર્ાએ િોઝીના ઘિ તિફ પ્રયાણ કયુસ.  

‘અિે અિે અિે..બા…ર્ા... આઆ’ 

માયાના શબ્દો ખેંચાઈને વર્ઝાની લુંબાઈલી ચીઝ જેવા ર્ાતળા થઈ ગયા. 
‘અિે હાુંભળો છો?   જલ્દી બેડરૂમની બહાિ આવો.  આ બાર્ા િોઝીની ભસ્ક્તનો થાળ, 

પ્રર્ાદ લઈને ઉર્ડયા.  

અિે જિા ર્ાછળની બાિીમાુંથી  બહાિતો જુઓ. હુ ું બમુો ર્ાડુું છું તે ર્ાુંભળતા નથી ને 
બહાિ નજિ નાુંખવાની હો દિકાિ નથી. અિે જિા જુઓ તો ખિા. બાર્ા રૂમ ર્વવિર્ કિતા 
ઘિમાું ગયા. હવે બેક ડોિમાુંથી ડેક ર્િ આવ્યા. ડેક ર્િ બે્રકફાસ્ટ ટેબલ રે્ટ કયુું. િોઝી 
બેગલ, ડોનટ, જ્યરુ્ લઈ આવી. િોઝીએ બાર્ાના િોલ ર્િ બટિ હો લગાવ્યુું. ર્ેલી 
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બોટલમાું વાઈન જેવુું લાગે છે. હવે  બાર્ા અને િોઝી ડેક ર્િના ટેબલ ર્િ બે્રકફાસ્ટ લેવા 
બેઠા.  અિે બાિીમાુંથી જુઓ તો ખિા. રે્લી તો જગમાું કોઈ લાલ જ્યરુ્ લઈ આવી. જિા 
જુઓતો ખિા દારુ છે કે જ્યરુ્ છે. જગમાું    ઈ લાલ છે. અિે માિા સ્વાવમનાિાયણ બાર્ા, 
માિા બાર્ાને ર્દબધુ્ધી આલજો. હવાિનાર્ો'િમાું દારુ બારુ નઈ ર્ીએ. ને રે્લુું શુું છે તે 
દેખાત ુું નથી. કેક છે કે ર્ાઈ છે? તમને કેટલી વાિ કહ્ુું કે એક હાિામાુંન ુ બાઈનોયલુિ 
લાવી આર્ો. હાુંભળતા જ નથીને. બાર્ા ર્િ નજિ તો િાખવી ર્ડેને?   જૂઓ જૂઓ  આ 
િોઝીએ ભજીયુું મોંમાું લીધુું. દાુંતે તોડેલુું એઠુું અડધ ુબાર્ાના   મોઢામાું  ર્ણ મયુુું. અિે માિા 
ભગવાન! આ ગોિકી કોણ જાણે કઈ ટયાત જાતની ઓહ!ે  બાર્ા ને વટલાવ્યા.’ 

બમુો ર્ાડતી માયાએ ર્ાછળ જોયુું તો વવનોદ અને ટેણકો તેની ર્ાછળ બહાિ 
જવાની તૈયાિી કિીને ઊભા હતા.  

ર્ાછળ ઉભા ઉભા હસ્યા કિો છો. ગળુું ફાડીને બમુો ર્ાડુું છું તોયે જવાબ નથી 
આલતા. 

હની, બાર્ા અને િોઝીની ગેઈમની િવનિંગ કોમેટટ્રી ર્ાુંભળતા હતા. 
‘ આ િવવવાિે  ર્વાિ ર્વાિમાું  બની ઠનીને કયા ચચસમાું જવાની તૈયાિી કિો છો? 

બાર્ દીકિા તૈયાિ થઈને ક્યાું ચાલ્યા?’ 

‘ચચસમાું નથી જતા.  હની હુ ું અને ટોની ઈટટિ નેશનલ રે્ન કેક માું જઈએ છીએ. 
તાિી મમ્મીએ કહ્ુું હત ુુંને કે અમેરિકામાું બધાએ ખાવા ર્ીવાની વ્યવસ્થા ર્ોતે કિવાની હોય 
છે. આઈ લાઈક ઈટ. તાિે આવવુું છે? ’ 

‘અિે. હાુંભળો છો?    હુું  રે્ન કેક ઘિે બનાવીશ ત્યાુંની વેઈટે્રર્નો ભિોશો નહીં. જ્યાિે 
જ્યાિે ચાટર્ મળે ત્યાિે તમે આઈ હોર્માું, કઈ હોર્થી દોડો છો તે હુ ું  બિાબિ જાણુું છું હોં.’  

બે વિહ ર્ે'લા આઈ હોર્માું ગયેલા ત્યાિે ત્યાું રે્લી મોના વેઈટે્રર્ ર્િ દયા આવી 
ગઈ. ચબચાિી એકાઉન્ટટિંગમા ગે્રજ્યએુટ થઈ છે ને ચબચાિીને જોબ નથી. ચબચાિી 
વેઈટે્રઈર્નુું કામ કિે છે. એ તો ર્ારૂ છે કે થોડા વીકમાું જ એ ચબચાિીને વૉવશિંગટનમાું જોબ 
મળી ગઈ નહીં તો તમે તો એ  ચબચાિી ને ચબચાિા ન્ક્લટટનની મોવનકા જ     દેત. 
સ્વામીનાિાયણ બાર્ાની કૃર્ા કે મને ર્ારુું રૂર્ અને ર્ાિો દેખાવ આપ્યો છે. નહીંતિ આ 
ફેવમલીમાું માિી શી દશા થતે!   હુું કુંઈ રહલેિી જેવી નફ્ફટ થોડી છું? માિે તો લોકોને મોં 
બતાવવાનુું ર્ણ અઘરુું લાગે.  માિી ઈજ્જતનુું શુું?’ 
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‘કેમ કુંઈ બોલતા નથી? ‘ 

‘ઓ ભગવાન હુું એકલી જ બોલ બોલ કિતી હતી?  બાર્ા િોઝી ર્ાથે અને બાર્ 
દીકિો મને મકુીને બા'િ ઝાર્ટવા ઉર્ડી ગયા!  બધાને ઘિનુું ખાવાનુું તો ભાવત ુું જ નથી. 
બધી જ બાબતમાું બહાિના ચટકા સઝૂે છે. એ તો ચબચાિી માિા કિતા રૂર્ાળી છે ચબચાિી 
હજુ વર્િંગલ છે. બર્ એ ચબચાિીને ઓરફર્માું લઈ આવ્યા. બહાિાના ચટાકાના જ ભભડા 
થાય છે. બહાિનુું ખાવાથી એઈડ થાય, કેટર્િ થાય કેટલા બધા ખાનગી િોગ થાય તે 
જાણવા છતાું ર્ાિકે ભાણે જ મોટો લાડવો જોવાની ટેવ ર્ડી ગઈ છે. ઘિના માણર્ની તો 
કોઈને ચચિંતા જ નથી. હવે માિે જ માિે માટે કુંઈ બનાવવુું ર્ડશે.’ 

માયા એ રકચનમાું ર્ગ મકૂ્યો,  અને  મોટો ભેંકડો તાણ્યો. ‘ઓ માિી માું, ડોહાએ તો 
રકચનમાું ગુંદવાડ કિી મકૂ્યો.’  

ચબચાિી માયાએ િડતા, બબડતા ર્ોતાને માટે બે્રકફાસ્ટ તૈયાિ કિવાને બદલે 
રકચનનો ગુંદવાડ ર્ાફ કિવા માુંડયો. મમ્મીએ મને ઊંધે િસ્તે ચડાવી. અમાિા ઘિના 
નાટકના ર્ાત્રોમાું એનુું રદગ્દશસન ફ્લોર્ થઈ ગયુું. બાર્ા સધુાિની યોજના રકચનના 
ગુંદવાડની જેમ ગટિમા ચાલી ગઈ. અત્યાિે બધા લે'િથી બે્રકફાસ્ટ કિે છે ને માિે આ 
ઉઠવેઠ. હ ેભગવાન આવતા અવતાિમાું જિા મારુું ધ્યાન િાખજો બાર્ા. બાર્ા અને એના 
દીકિાને હવે િેશનાચલસ્ટ ધિમમાું જવુું છે. બાર્ દીકિાને વાુંકુુંચકુૂું આ જનમમાું ભોગવી લેવુું 
છે. આવતા જનમમાું માનતા જ નથીને! ર્ણ હુું તો માનુું છું હો! ભલે આના આ જ બાર્ 
દીકિા આવતે જટમે ચો'ડાય ર્ણ જિા ધાવમિક બનાવીને સધુાિીને માિે માથે માિજો. ’ 

એક કલાક ર્છી બાર્ાએ હર્તા હર્તા ઘિમાું પ્રવશે કયો. બહુિાની હુ ું આવી ગયો 
છું. 

‘લો આજે ર્ાછું  બહુિાની?’ 

‘કેમ તને ન ગમ્યુું?   રે્લી એશને ચબગ બી બહુિાની જ કહ ેછેને?   કેન આઈ હલે્ર્ ય ુ
ઈન રકચન?  

‘બાર્ા, આજે કેમ વ્હાલ વિર્ી ર્ડ્ુું?  ર્ાડોર્ણે મને ર્ટાવવાનો શો ર્ાઠ ભણાવ્યો 
છે?’ 

‘જો િોઝીએ તાિે માટે વધેલા ભજીયા, ડોનટ, હોમ મેડ કુકી બધુું મોકલ્યુું છે.’ 
અને વવનોદે  ર્ણ ટેણકા ર્ાથે પ્રવેશ કયો.  
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'મૉમ વી હવે ર્મ રે્ન કેઈક ફોિ ય.ુ' 
‘અને હની તાિે માટે દર્ રે્કેટ સગુિ અને ર્ુંદિ રે્ક હાફ એટડ હાફવાળી કેરે્ચચનો 

કૉરફ લાવ્યો છું.’    

‘આ શુું કિવા બેઠા છો?  આજે કોઈ બીજી મોના નૈ મળી તે મને હગ કિવા આવ્યા 
છો!  બાર્ા અને ટેણકો અહીં ઉભા છે એટલી શિમતો િાખો! બઉ પ્રેમ ઉભિાતો હોય તો 
બાર્ાએ કિેલો ગુંદવાડ ર્ાફ કિવામાું મદદ કિો.’  

માયાએ છણકો કિતાું  બાર્ાએ લાવેલા બે ભજીયા મોંમાું મકુ્યા…. અને ર્ાછા 
બે...અને ર્ાછા બે... અને ર્ાછા બીજા બે ભખૂ્યા ર્ેટમાું ઉતિી ગયા. 

‘બાર્ા, તમે ભજીયા બનાવવાનુું ક્યાુંથી વશખ્યા?’ 

‘વવનોદનો જનમ થયો તેની આગલી િાતે તાિી ર્ાસનેુ ભજીયા ખાવાનુું મન થયુું.   

બર્, એ કહતેી ગઈ તેમ હુ ું કિતો ગયો. અડધી િાતે એને મેં ગિમ ગિમ ભજીયા ખવડાવ્યા 
અને મર્ાલેદાિ ચ્હા બનાવીને ર્ાઈ. અને અને વવનોદની બાને તિત હોસ્સ્ર્ટલ જવુું ર્ડ્ુું. 
વવનોદનો જટમ થયો.’ 

‘અિે હાુંભળો છો?  બાર્ા આજે િોઝીને ચ્હા અને ભજીયા ખવડાવી આવ્યા છે.  કદાચ 
િોઝીને હોસ્સ્ર્ટલ લઈ જવી ર્ડશે.  માિા ભગવાન આ ડોહા હુ ું કિવા બેઠા છે.    હવે માિે 
માિા નાના રદયિીયાના ડાયર્િ બદલવા ર્ડશે. માિી મમ્મીની ર્લાહ ન માની હોત અન ે
વહલેી ર્વાિે ચા ર્ાઈ દીધી હોત તો આવા પ્રોબ્લેમ તો ન થાત.’  

‘માયા, ચાલ આ કૉરફ ર્ી લે ર્છી હુ ું તને ન્ક્લનીંગમાું હલે્ર્ કિીશ. ઓકે!  આઈ લવ 
ય.ુ’ 

‘તમે ર્ાચ્ચુું કહો છો?   આ બાર્ા અહીં ઉભા છે એટલે નથી કહતેી ર્ણ મને હો 
તમાિા ર્િ કોઈ વાિ હવાિે હવાિે વ્હાલ આવી જાય છે હોં. ....’ 

‘ગ્રાટડર્ા લેટ્ર્ ગો ઇન ચલવવિંગ રૂમ....’ હવ ેઅહીં આિ િેટેડ રામા શરુ થશે. ઈટ્ર્ 

નોટ ફોિ અર્. 
 
      ************* 
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અિે! હાુંભળો છો?...... આખો રદવર્ ઓરફર્માું ભિાઈને, ફાઈલોમાું જ માથુું ઘાલીને બેર્ી િહો 
છો. ફેવમલી ર્ાથે વધાિે ર્મય મળે એટલા માટે તો ઘિના બૅઝ્મેટટમાું ઓરફર્ કિી છે. જિા માિી 
ર્ાથે તો બેર્ીને વાતો કિો. જિા ઉર્િ આવો. બાર્ા કુંઈ નવી વાત લાવ્યા છે. જિા જલ્દી ઉર્િ 
આવો.  અિે! ર્ાુંભળ્યુું કે?   બળ્યુું કેટલી બમુો ર્ાડુું છું; …… અિે! હાુંભળો છોઓ? 

આ આવ્યો.  જ્યાિે ઓરફર્ ચબન્લ્ડિંગમાું માિી ઓરફર્ હતી ત્યાિે ર્ારુું હત ુું. કામ ર્ાિી િીત ે
થત ુું હત ુું. મદદમાું મીઠ્ઠી મધિુી રે્કે્રટિી મોના હતી. બ્લોટડ એટડ બ્યરુટફુલ રિરે્પ્ર્વનસ્ટ ચલર્ા ર્ણ 
હતી. બધુું કામ ફટાફટ થત ુું હત ુું.  તને એમ કે ર્ોચલરટશીયનનોની જેમ હુું  ર્ણ બધી છોકિીઓ ર્ાથ ે
લફડા કિવા જ છોકિીને હાયિ કરુું છું. જેન ેધુંધો કિવો હોય, તેઓ કામ કિાવવા માટે છોકિીઓ 
િાખે છે. નોકિી કિતી છોકિીઓને ર્ોતાના બોયફે્રટડ કે ફેવમલી હોય છે. ર્ણ તને તો માિા ર્િ 
વવશ્વાર્ જ  નથી એટલે ઘિમાું જ ઓરફર્ કિાવી  ને મને બેઝમ્રેટટમાું ગોંધી દીધો. કહતેી હતી કે હુ ું 
ઓરફર્ કામમાું મદદ કિીશ,  બાિડોલી કોલેજમાુંથી હુ ું ર્ણ બી.એ. થયેલી છું.   શરૂઆતમાું બે ત્રણ 
રદવર્ મદદ કિવા આવીને માિા કામમાું છબિડા વાળી ગઈ.  હજાિ વખત મમ્મીજીના ફોન આવે. 
કામ છોડીને એકતા કપિુની  ર્ીિીયલ જોવા ઉર્ડી જાય.  વવટડોમાુંથી કટેન ખરે્રડને િોઝી આમ કિે 
છે અને તેમ કિે છે તે જોયા કિવુું છે. જેમ તેમ કિીને એકલો કામ કિતો હોઉં ત્યાિે થોડી થોડી વાિે 
બર્ હાુંભળો છો...હા ુંભળો છો. મને બે રે્કે્રટિી હાયિ કિવા દે, ર્છી બર્ તાિી ર્ાથે બેર્ી િહીશ.   

 હવ,ે તમારુું લેક્ચિ બુંધ કિો!  મને ખબિ છે, તમાિે તો ગમે તે બહાને  લપકુડીઓને ઘિમાું 
ઘાલવી છે. અને ર્છી  હની,  સ્વીટી,  રડયિ,  બૅબ કહીને તેમની આજુબાજુ િાર્ િમ્યા કિવા છે. 
ચબચાિીઓએ લુંચમાું લઈ જવી છે.  ચબચાિીઓને  ક્લાયટટ ર્ાથે વમટીંગમાું લઈ જવી છે અન ે
ચબચાિી ર્ાર્ે કાિ નથી; જિા   ઘિે મકુવા જવુું છે.  હુું ભલે ગામડાની છું ર્ણ  મને બધી ર્મજ ર્ડે 
છે હોં.   તમે તમાિા બાર્ાના જ દીકિા છો ને! ...બાર્ા તો બા ગયા ર્છી િવાડે ચડયા.   તમાિે માટે 

હુું જીવતી છું અને  તમાિે તો….. માિી નજિ ર્ામે મોવનકા ર્ાથે.... 
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લે આ, આવી ગયો.  હવે ત ુું તારુું ભાર્ષણ બુંધ કિ.  બોલ મને પ્રેમની વાત ર્ાુંભળવા જ 
બોલાવ્યોન?ે   ગીવમી વન રકર્.   હની તાિા જેવી રૂર્સુુંદિી ઘિમાું  હોય ર્છી માિે બીજે ફાુંફા ું શા 
માટે માિવા.  

ડાચલિંગ આઈ લવ યુું. મેં ફોટામાું તાિી બ્યરુટફુલ બૉડી જોઈને વગિ ઈટટવ્યુસએ તને ર્ર્ુંદ 
કિી હતી.  ફોટામાું  તારુું બાિડોલી બે્રઈન નહોત ુું જોયુું.   આહા! ય ુઆિ ધ મોસ્ટ બ્યરુટફુલ ગલસ ઈન 
થે હોલ્લ વલ્ડસ. 

બર્ બર્ હવે આધા ખશો!   જિા  બોલાઉં એટલે બાઝવા જ આવો છો.  બાર્ા રકચનમાું જ 
છે,    બાર્ાની થોડી શિમ, મયાસદા િાખતા શીખો.   આવીને ચોંટી ર્ડવાની જ ટેવ ર્ડી છે!  ચાલો 
ચા ર્ીતા ર્ીતા બાર્ાની વાત ર્ાુંભળીયે. માિેયે તમને કઈ કહવે ુું છે ર્ણ તમને તો માિી વાત 
ર્ાુંભળવાની ફુિર્દજ ક્યાું છે? 

 આવ બેટા વવનોદ. માયાની વાત ર્ાચી છે.  તાિે કામમાું થોડો બ્રેક લેવાની જરૂિ છે. બે ત્રણ 
છોકિી હાયિ કિી લે. વધાિે ક્લાયટટ મળી િહશેે. દેખાવડી છોકિીઓને કામને માટે નહીં ર્ણ 
વવટડો રેર્ીંગ તિીકે ઓરફર્માું િાખો તો એ ર્ણ માકેરટિંગનુું કામ કિે.  ચબચાિી માયાને માટે ર્ણ 
તાિે થોડો કાઢવો જોઈએ. ત ુું પિૂત ુું કમાય છે. આખો રદવર્ ભોંયિા જેવા બેઝમેટટ ઓફીર્માું ર્ડી 
િહવેાનો અથસ નથી.  ઈન્ટડયામાું ર્ણ આર્ણી ર્ાર્ે પિુત ુું છે.  હવે હુ ું ખોટી મેરડકેઈડ અને એર્.આઈ 
ર્ણ નથી લેવાનો. માયા દીકિીની ચચકણાશ,  કિકર્િની ર્િહદ ઓળુંગીને કુંજુર્ાઈના એરિયામાું 
ઘરૂ્ી ગઈ છે. અત્યાિે તમે યવુાનીમાું ન ભોગવશો તો ક્યાિે ભગવશો?    અને હવે માિે કેટકા વર્ષસ 
જીવવાનુું?   અડર્ઠતો થયા. બહુ બહુ તો ત્રીર્ ર્ાુંત્રીર્ વર્ષસ જ જીવવાનુું છે ને?   બર્ આનુંદથી 
જીવો અને મોજ કિો. 

બાર્ા તમે લુંચ લીધા ર્છી િોઝીને ત્યાું ગયા હતા. હમણાું જ આવ્યા. િોઝીને ત્યાું શુું 
ઢીંચીને આવ્યા છો. દીકિાને ર્ાિી ર્ાિી ર્લાહ આર્ો છો.  કહો છો કે થોડી છોકિીઓ ને ઘિમાું 
ઘાલી દે. તમે તો દારુ ર્ીધો ર્ણ વાુંદિને હો દારુ ર્ીવડાવીને નીર્િણી આર્ો છો! મદદ જોઈતી 
હોય તો ઈટટવ્યુસ લઈને  હુ ું હાયિ કિીશ, ર્મ્જ્યા. કોઈ જુવાન છોકિીને હાયિ કિે તો ર્ટેલ દીકિો 
કુદવા માુંડે અને ડોર્ીને હાયિ કિીએ બાર્ા એને રડસ્કો શીખવવા જાય. હુ ું તો કોઈ ડોર્ાને જ ર્ાટસ  
ટાઈમ હાયિ કરુું! માયાને દીકિી બનાવી દીધી. િોઝીની ર્ાથે કુંઈ ર્ૈર્ા ઉડાવવાનો પ્લાન કયો 
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લાગે છે. બાર્ા મફતના મેરડકેડ ને ર્ાુંચ કલાકનુું ડે કેિનુું મફતનુું ખાવાનુું છોડી દેવાનુું કાણે 
ર્મજાવ્યુું?  

મેરડકેઈડ લીધા ર્હલેા ૭ લાખ ડોલિ મેં તાિા ખાતામાું જમા કિાવી દીધા હતા તે ભલ ે
તાિી ર્ારે્ િહ ેર્ણ જે િેગ્યલુિ ચેક આવે છે તે હવે માિી ર્ારે્ જ િાખીશ. વધાિે જોઈશે તો 
તમાિી ર્ાર્ ેમાુંગી લઈશ બિાબિ છેને?   આર્ણે ગાુંધીજીના દેશમાુંથી આવીએ છીએ. પ્રમાચણક 
િીતે જીવવુું જોઈએ. જ્યાિે જરૂિ વગિનુું ર્િકાિ ર્ારે્ લઈએ ત્યાિે જરૂિવાળાઓનુું ખચૂવી લઈએ 
છીએ. છે તે ર્મજીને વાર્િીશુું તો ભોગવ્યાનો આનુંદ મળશે અને બીજાને િોજી િોટી મળી િહશેે. 

બાર્ા, તમાિી સરુફયાણી વાતોમાું ર્ત્ય છે, ર્ણ કુંઈ અવ્યવહારુું છે. તમાિી વાતો ર્િ કેફ 
ઉતિે ર્છી    બે ત્રણ કલાક ર્છી વવચાિ કિીશુું. માયા કહ ે છે તેમ કદાચ તમે િોઝીને ત્યાું થોડુું 
ઢીંચીને આવ્યા છો એની અર્િ ઉતિવા દો. .ક્યાું તો ર્ેલા શાસ્ત્રીકાકાના ચક્કિમાું ફર્ાયા લાગો છો.  
એમનામાું કાયદાનો લાભ કેમ ઉઠાવવો તેની જિા ર્ણ આવડત નથી એટલે બધાને ર્તા થવાની 
સરુફયાણી ર્લાહ આપ્યા કિે છે. આ તો ર્ારુું છે કે માયાના ર્પ્ર્ાએ તમાિા બેનીરફટ માટે િસ્તા 
કાઢી આપ્યા. િોઝી ર્ાથેનો ર્ત્ર્ુંગ બહુ ર્ાિો નથીં હોં બાર્ા. ઠીક છે,  હલ્લો હાયનો ર્ુંબુંધ િાખો, 
ર્ણ આખો રદવર્ કોઈને કોઈ બહાને એને ત્યાું ભિાયા કિો  તે બહુ ર્ારુું  તો ન જ  કહવેાય. 

ના બેટા ઢીચ્યુું નથી ર્ણ િોઝી ર્ાથે ર્ત્ય-અર્ત્યની ઑનેસ્ટી-રડર્ઑનેસ્ટીની ઘણી વાતો 
કિી છે.  એને તો એની બહને માથાસ જુવાન છે અને કામધુંધા વગિ બેનીરફટ લીધે િાખે છે તે ર્ણ 
નથી ગમતુું. એની બહને માથાસ ર્ણ ઘણા ગેિલાભ ઉઠાવે છે.  

ર્ણ આજે તો  માિે તમને  બીજી વાત કિવી છે.  

અમે જ્યાિે ઓનેસ્ટી રડર્ઓનેસ્ટીની ચચાસ કિતા હતા ત્યાિે મને વવચાિ આવ્યો કે આર્ણે 
ઘણાું લાુંબા ર્મયથી ર્ત્યનાિાયણની કથા નથી કિાવી. તાિી બા જીવતી હતી ત્યાિે તો એની બથસ 
ડે ર્િ દિ વરે્ષ આર્ણે કથા કિાવતા હતા. આવતા વીકમાું માયાની બથસડે છે. આ વખતે બહાિ 
હૉટલમાું જવાને બદલે આર્ણે ઘિમાું જ કથા કિાવીને બથસડે રે્લીબે્રટ કિીએ તો? 

ના બાર્ા કથા િાખીએ તો ઘિે જ બધુું કિવુું ર્ડે અને ર્ાટીની મજ ન આવે. 
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આજે મને બાર્ાની વાત ખબૂ જ ગમી. બાર્ા, ભલે માિી બથસડે હોટૅલમાું ન થાય. બર્ 
ઘિમાું જ કથા કિીશુું. આર્ણા બધા ર્ગાવ્હાલાઓને ર્ણ ઘિે જ બોલાવીશુું. આર્ણુું મોટ્ટ ું ઘિ માિા 
ઘણાું વર્યિીયાઓએ એ જોયુું નથી કથા થશે. માિી મમ્મી ર્ણ જાણશે કે બાર્ા છેક નાસ્સ્તક નથી.  

ભાવનામાર્ીને ર્ણ આવશે. ખબૂ ર્િર્ ભજન ગાય છે. 

ઓહ માય ગોડ! ર્ાટીમાું ભજન બજનનુું શુું. કામ?   બાર્ા તમે માયા ર્િ કેમ આજે આટલા 
બધા વિર્ી ગયા?   આવી તો કુંઈ ર્ાટી થતી હશે?    ઓહ ભલા ભગવાન! આજે તમે કોઈ જુદી 
બ્રાટડની બ્રાટડી ઠર્કાવી છે.       બા ગઈ ર્છી કોઈ રદવર્ આવુું બોલ્યા નથી.   ઘિમાું તે બથસડે 
ર્ાટી થતી હશ?ે  

માિે માિા થોડા ક્લાયટટ્ર્ને ર્ણ બોલાવવા છે.   કથા કિીએ તો રરટક્ ન િખાય.  રડજેન ે
ન બોલાવાય. બાર્ા કથા-બથાનુું તતૂ ક્યાું ઉભુું કિો છો! માિા મગજમાુંતો હુ ું માિી એકની એક 
બ્યરુટફુલ વાઈફ માયા માટે ભવ્ય ર્ાટીનુું આયોજન કિવાનો હતો. બાની બથસડેની વાત જુદી હતી. 

હાુંભળો છો,   બાર્ાની ર્ામે માિે માટે આવુું ન બોલાય. મને શિમ લાગે. 

જો વવનોદ, કથા ર્તી જાય ર્છી આર્ણા બેઝમેટટમાું  બાિ છે જ. ત્યાું તાિા ફે્રટડર્ અને 
ક્લ્યટટર્ને જે ર્વસ કવુું હોય તે કિજે ને? 

હુું િોઝીને ર્ણ ઈટવાઈટ કિવાનો છું. મજા આવશે. 

બાપ્ર્આ, ના બા આવુું ના કિતા. લોકો આટલી આટલી તો વાતો કિે છે હવે આર્ણી 
ઈજ્જતની વધાિે ધજા ફિકાવવી છે? માિા મામા તો માિી મમ્મીને કાયમ મહેંણાું ટોણાું માિે છે 
કે....જાવ વધાિે નથી બોલતી તમે ઈન્ટડયા ડે ર્િેડમાું કેવુું વવચચત્ર કયુું હત ુું. 

તાિો મામો જૂઠ્ઠો,   તાિા મામાની દીકિી ર્ણ જુઠ્ઠી. કોઈ માિા જેવાન ેજોયો હશે. હા, અમે 
ર્િેડમાું ગયા હતા. ફ્લોટમાું નહીં. સ્ટોલ ર્િ ખાધુું નથી. િોઝી એના ડાયેટમાું બહુ સ્ટ્રીક્ટ છે. માત્ર 
િેસ્ટોિાટટમાું ઈડલી ર્ુંભાિ જ ખાધા હતા.  તાિા મામા એક નુંબિના લબાડ છે. 
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બાર્ા, બાર્ા તમે એકદમ એક્ર્ાઈટ થાવ નહીં. આર્ણે જાણીયે છીએ કે માયાના મામા 
ખબૂજ ર્ુંકુચચત માનર્ના છે. નાની વાતને ટ્વવસ્ટ કિીને જુદી જ વાત કિવાને ર્ુંકાયલા છે. અન ે
એટલે જ િોઝીને બોલાવીને નવી વાત કિવાનુું બહાનુું ન આર્વુું જોઈએ. 

ના. તમે બન્ને બિાબિ ર્ાુંભળી લો િોઝી આર્ણી નેબિ છે. ભલી છે. તમાિે માટે ર્ણ ર્ાિી 
લાગણી િાખે છે.   એટડ મોસ્ટ ઈમ્ર્ોિટટટ્ થીંગ ઈઝ....ર્ી ઈઝ માઈ બેસ્ટ રફમેલ ફે્રટડ. ર્ી વીલ 
કમ. ધેટ્ર્ ફાઈનલ.  તાિા અમેરિકન ક્લાયટટ ર્ણ આવશે જ. તેની ર્ાથે ર્હલેાઈથી ભળી જશે. 
એને આર્ણા કલ્ચિ-ર્ુંસ્કૃવતમાું િર્ છે. બધુું જાણવાની ઈચ્છા છે એટલે જ તો મેં ર્ત્યનાિાયણની 
કથાનો પ્લાન કયો છે. 

બાર્ા, હુું છેક ગમાિ નથી હોં.   રફમેઈલ ફે્રટડને બદલે બધા લોકો તો તેને તમાિી ગલસ ફે્રટડ 
તિીકે જ ઓળખે છેને?  એને આર્ણી ર્ુંસ્કૃવતમાું કેમ એકદમ િર્ ર્ડવા માુંડયો? એને કે'જો કે 
અમાિી ર્ુંસ્કૃવતમાું બૈિાઓ માુંથ ુું ઓઢીને લાજ કાઢીને બહાિ નીકળે છે. બેકયાડસમાું સ્સ્વમીંગ પલુમાું  
અડધા કર્ડા ર્'ેિીને એમાું કુદાકુદ નથી કિતા.  

લો, હાુંભળો છોને! બાર્ા તમાિી િોઝીબાને આર્ણી ર્ુંસ્કૃવત શીખવવા માટે જ કથા 
કિાવવાના છે. માિી બથસડે નુું તો બહાનુું છે બહાનુું. એમ કિોને બાર્ા માિે અને એમને બદલે તમે 
અને િોઝી જ ર્ાટલે બેર્ીને કથા કિાવજોને! એને બહુ પનુ લાગશે. 

ઍક્ર્લટટ આઈરડયા માયા. આર્ણે એવુું જ કિીશુું. ભગવાનની પજૂા તો કોઈની ર્ાથે ર્ણ 
ર્ાથે થાય.  િોઝીને ર્ણ ગમશે. હુ ું એને બધુું ર્મજાવી દઈશ. આખ્ખી સ્ટોિી તો કહવેાનો જ છું ર્ણ 
મહાિાજ ર્મર્સયામી કહ ે ત્યાિે "ઐમીન" કહીને હાથમ્માું જે હોય તે ગોડને આર્ી દેવાનુું.  ભલ ે
ર્ાટી ર્ણ કિીશુું અને િોઝી ર્ાથે બેર્ીને કથા ર્ણ કિીશુું બર્. થેટય ુમાયા. 

તમે બેઠા બેઠા બાર્ાની વાત ર્ાુંભળ્યા કિો છો તે જિા બાર્ાને વાળોને! બાર્ા તો ર્ાવ 
વુંઠયા.  માિા મમ્મી ર્પ્ર્ા શુું કહશેે?   મામા શુું કહશેે?  માિી ફજેતી કિવા બેઠા છો. ભલે બાર્ા એન ે
બોલાવજો ર્ણ તમે એનાથી આઘા િહજેો. અને એને કહજેો કે જાત ઉઘાડી ન િહ ેએવા કર્ડા 
રે્'િીને આવે. માિા ર્પ્ર્ાને આવી લેરડઝો ગમતી નથી.... 
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મેં કહ્ુું તેમાું બાર્ દીકિા દાુંત કેમ કાઢો છો. માિા મમ્મી ર્પ્ર્ાના ર્ુંસ્કાિ તમાિા જેવા 
નથી હોં....હા,હા. હસ્યા કિો. 

બેટી માયા તાિી બથસડે આર્ણે ર્િર્ િીતે ઉજવીશુું.  ડોટટ વિી. મેં આર્ણા ટેણકાને તો 
વાત કિી જ દીધી છે. અમે બને્ન ર્િર્ પ્લાવનિંગ ર્ણ શરૂ કિી દીધુું છે. ય ુજસ્ટ એટજોય.  વવનોદ,  

તુું, માયાને માટે એને ગમતી રડઝાઈનિ ર્ાડી કઈ આવ. માિી બ્યરુટફુલ ડોટિ-ઈન-લ સરુ્િ 
બ્યરુટફુલ લાગવી જોઈએ. 

ર્ાુંભળો છોને બાર્ાએ શુું કહ્ુું?     આર્ણે ક્યાિે ર્ાડી લેવા જવુું છે? 

માયા, બેટી તાિી બાની ર્ેલી લાલ ર્ાડી જિા કાઢી આર્જે ને. દિ કથા વખતે વવનોદની 
બા એ જ ર્ાડી ર્હિેતા હતા. તે રદવરે્ િોઝી એ લાલ ર્ાડી ર્હિેશે. 

બાર્ા, તમે તો આંગળી આર્ીને ર્હોંચુું ર્કડવાની વાત કિો છો. માિે નવી ર્ાડી નથી 
જોઈતી. હુ ું જ એ લાલ ર્ાડી ર્હિેીને કથામાું બેર્ીશ. તમે વાિા ફિતી એક એક ર્ત્ત ુખોલીને મને 
િમાડતા અને િડાવતા  જાવ છો.  હુું ગામડાની છું ર્ણ ગમાિ નથી હોં. માિી મમ્મી કહ ેતે ર્ાચુું જ 
છે. તમને બાર્ દીકિાને તો કુંઈ ર્ડી નથી,  માિેતો ઘિની ઈજ્જત આબરુ ર્ાચવવાની છે. ગામન ે
ર્હલેા ખબિ ર્ડ,ે ઘિનાને ર્ાછળથી ખબિ ર્ડે. જ્યાું ધમૂાડો હોય ત્યાું આગ હોય જ. કુંઈ હોય તો 
જ લોકો તમાિી આટલી બધી વાતો કિે. બાર્ા, માિી મમ્મી કાયમ કે'છે કે દાળમાું કઈ કાળુું છે. 

માિી વેવણ જુઠી ન ર્ડે એટલા માટે ર્ણ માિે દાળને કાળી બનાવવી ર્ડશે. ભલે ત ુું એને 
લાલ ર્ાડી ન આર્તી. આ વખતે કથા અને મસ્ત ર્ાટી થશે. 

બાર્ા પ્લીઝ અમાિે શિમાવુું ર્ડે એવુું તો તમે નહીં કિોને? બાર્ા, માિી મમ્મીનો ફોન હતો 
માિી મુંગળા માર્ી ઈન્ટડયાથી છ માર્ માટે ફિવા આવવાના છે. હુ ું તો એની બહનેર્ણી છું ર્ણ 
ખિેખિતો મુંગળામાર્ી તાિા ર્ાર્િાના ગામના જ છે અને તાિા બાર્ાના ખાર્ ઓળખીતા છે. 
એની ર્ાથે ઓળખાણ ર્ણ તાિા લગ્નમાું જ થયેલી. મેં તો અમાિે ત્યાું િહવેા કહ્ુું ર્ણ મુંગળામાર્ી 
કહતેા હતા કે હુ ું તો વીઠુને ત્યાું જ થોડો ર્મય િહવેાની છું. મમ્મીએ કહ્ુું છે કે તારુું ઘિ મોટુું છે 
એટલે એ તાિે ત્યાું જ િહશેે.  
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કોણ?...કોણ મુંગળા?...મુંગળી ર્ાર્જટટ?... મુંગળી મોવનટિ?  આર્ણે ઘેિ?...બેટા વવનોદ જાતો, 
દોડ..મને જલ્દી થ્ ુંડુ ર્ાણી આર્...ફ્રીઝમાુંથી આઈર્ લાવીને માિા માથા ર્િ મકુ. 

બાર્ા એકદમ શુું થયુું?     કુંઈ નહીં બેટા.   મુંગળીના આગમનની વાત ર્ાુંભળીને જિા વાિ 
ચકિી ખાઈ ગયો. એ આર્ણે ત્યાું આવે તે બહુ ઠીકના કહવેાય.  માિા ગામની મટી ને હવે તો 
તાિી મમ્મીની ખાર્ બહનેર્ણી અને વ્હાલી મોટીબહને બની ગઈ છે.  તુું તો એની દીકિી જેવી 
કહવેાય. ર્િણેલી દીકિીને ત્યાું છ મરહના ધામા થોડા નુંખાય?    તાિી મમ્મીને ત્યાું જ િહવે ુું 
જોઈએન?ે       આર્ણી ર્ુંસ્કૃવતમાું તો દીકિીના ઘિનુું ર્ાણી ર્ણ ન ર્ીવાય?    એ મુંગળી આર્ણે 
ત્યાું િહશેે? 

આર્ણુું ઘિ મોટુું એટલે ભલે છ મરહના આર્ણી ર્ાથે િહતેા. મેં તો મમ્મીને હા ર્ાડી દીધી 
છે.   ર્ણ બાર્ા, તમને કેમ ર્િરે્વો છૂટયો?  

એ તો માયા ત ુું એને જ પછૂજે.  ર્ણ એ અહીં િહશેે તેટલા રદવર્ હુું િોઝીના બેઝમેટટમાું 
િહવેા ચાલ્યો જઈશ. 

બાર્ાઆઆઆ.... 
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     ૮ 

                        

‘અિે હાુંભળો છો?    ક્યાું ગયા? ‘   

‘બાર્ાઆ…… તમે એમને જોયા છે?’    

‘અિે! બાર્ા એ ક્યાું દેખાય છે!’  

‘માિી બથસ ડે છે ને કોઈને કુંઈ ર્ડી જ નથી. ર્વાિથી આગળથી ર્ાછળ 'ને ઉર્િથી નીચ ે
દોડાદોડી કિીને ર્ાટી ર્હલેા જ થાકી ગઈ. અિે! ટોની ત ુું યે ક્યાું નાર્ી ગયો?    હમણાું બધા 
આવવા માડશે. અિે બધા ક્યાું ગયા? હાુંભળો છો?’ 

‘માયા હુ ું તાિી ર્ાછળ જ ઉભો છું. ડોટટ ગેટ હાઈર્િ હની. આજે તો ત ુું કિીનાકપિુ ખાન 
વમવર્ર્ ર્ટૌડી નુંબિ ટુ જેવી લાગે છે. બર્ િોજ આવી બની ઠનીને િહતેી હોય તો?   આહા ક્યા 
બાત હૈ.   ક્યા બ્યરુટ હૈ. અિે મેિી કરિના… મેિી જાન.  બેડરૂમમેં ચલેંગ?ે’ 

‘કૌંઉ છું. જિા આઘા ખર્ો.   છેડછાડ કિીને માિો મે'ક અર્ ના બગાડતા. ર્ાિા રદવર્ોએ 
ર્હલેા ભગવાનનુું વવચાિવુું જોઈએ. ભગવાનને થેટય ુકે'તા શીખો કે માિા જેવી બ્યરુટફુલ વાઈફ 
મળી છે! બાર્ા ક્યાું ગયા?   અને ટેણકો?’ 

‘પ્લીઝ કામ ડાઉન. ટોની મુંગલામાર્ીને લેવા એિર્ોટસ  ર્િ ગયો છે.’ 
‘હાય હાય તમે એને કાિ આર્ી?  હજુ તો તેિ વિર્નો થયો. ર્ોલીર્ ર્કડશે. એક્ર્ીડટટ 

કિશે. કોઈને છૂદી માિશે! જેલમાું જશે. અિે ભગવાન, એ ર્ાજોર્મો આવશે તો વીિપિુમાું ર્ાુંચ 
બામણ જમાડીશ. તમાિામાું  ર્ણ તમાિા બાર્ાની જેમ જિા ર્ણ બદુ્ધિ નથી.’ 

‘માયા, માયા, માયા… જિા માિી વાત તો ર્ાુંભળ. ટોની એની અઢાિ વર્ષસની ર્ાકા રાઈવવિંગ 

લાયર્ટર્વાળી ગલસફે્રટડ ર્ાથે ગયો છે. એ ર્લામત છે. 
‘શુું ધળૂ ર્લામત છે?    અઢાિની છોકિી ર્ાથ?ે    આજની છોકિીઓ?    અિે ભલા ભગવાન, બે 

બાર્ ને બે દીકિાઓમાું જિા તો અક્કલ આર્વી'તી. મુંગળામાર્ી આર્ણા ટોનીને નથી ઓળખતા, 
ટોની મુંગળામાર્ીને નથી ઓળખતો.    એિર્ોટસ  ર્િ એકબીજાને એકબીજાને શોધ્યા કિશે.’ 

‘તુું ચચિંતા ન કિ. બાર્ાએ ટોનીની ગલસફે્રટડને બિાબિ ઓળખ આર્ી છે. હાલત ુું ચાલત ુું 
બીયિ રમ દેખાય તેની આગળ ચલમોચઝન વાળા િાખે છે તેવી ર્ાઈન લઈને ઉભો િહજેે  ર્ો ટકા 
એ જ તાિી મધિની મુંગળીમાર્ી.’ 
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‘જુઓ તમને છેલ્લીવાિ કઈ દ'ઉં છું,  બાર્ાની જેમ માિા ર્ીયિીયા માટે ગમે તેમ બોલવાનુું 
નથી હોં….. મુંગળામાર્ી કહવેાનુું.  એ માિી મમ્મી કિતાયે મોટા છે.  ભલે બેન ર્ગ્ગી બહનેો નથી 
ર્ણ ર્ાક્કી બેન ર્ણીઓ તો છેજ ને!  માર્ી કહવેાનુું કે માર્ીબા કહવેાનુું. ભલુમાુંયે મુંગળી ના   

બોલતા.   મુંગળામાર્ીની હાજિીમાું  ટોની એની અઢાિની જોગમાયાના હોઠ ચાટવા ન બેરે્ તો 
ર્ારુું. બાર્ દીકિાઓને બધી કુટેવો કોના વાિર્ામાું મળી તે જ ર્મજાતુું નથી. . તમે યે જિા આઘા 
ખર્ો. હમણાું જ લીર્ન્સ્ટક લગાવી છે.’ 
 ‘જુઓ, તમને ખાનગીમાું કહી દઉં છું. માિી મમ્મીએ કહ્ુું છે કે મુંગળામાર્ી જ આર્ણા 
બાર્ાને િોઝીની દોસ્તીમાુંથી છોડાવશે. એ જાત જાતની ર્ુંસ્થામાું પ્રમખુ હતા અને મિજાદી 
સ્વામીનાિાયણવાળા છે. એમણે ઘણાુંને ખોટી લતમાુંથી છોડાવી ધિમની કુંઠી ર્ે'િાવી છે. બાર્ાને 
ર્ણ િોઝીની લતમાુંથી છોડાવીને ર્ીધે િસ્તે લાવશે. ‘  

‘બાર્ાને કહતેા નહીં કે આ માિી મમ્મીનો પ્લાન છે. આર્ણે બધી વાતમાું મુંગળામાર્ીન ે
ર્ર્ોટસ  કિવાનો છે. ર્મજ્યાને! એ ર્િણ્યા નથી અને એને સ્ત્રી-પરુુર્ષો જાહિેમાું એકબીજાને વળગ્યા 
કિે તે ર્ર્ુંદ નથી. સ્વામીનાિાયણ વાળા છે. તમે ર્ણ  બાર્ાની હાજિીમાું શિમ વગિ આ ઉમ્મિે 
મને વળગ્યા કિો છો, ર્ણ જિા મુંગળામાર્ીની હાજિીમાું મને વળગીને બકી કિવા ન આવતા. 
એમને નઈ ગમે.   તમને તો કશુું ભાન જ નથી. શાસ્ત્રમાું જે િાતે્ર કિવાનુું લખ્યુું હોય તે દા"ડાના 
અજવાળે કિવા ફાુંફા માયાસ કિો છો. બાર્ાએ બેશિમ થવાનુું લાઈર્ટર્ આપ્યુું છે. મેં કહ્ુુંને જિા 
હખણા િહોને!    પ્લીઝ, માિો મે'કર્ બગડશે.’ 

‘ઓહ માય ગોડ. મુંગળામાર્ી એટલે હગીંગ-કીર્ીંગનુું િેશવનિંગ?   હજુ તો આર્ણે જુવાન 
છીએ. બાર્ા સધુિશે કે નહીં ર્ણ તાિી માર્ી મને ગહૃસ્થાશ્રમ પિૂો થાય તે ર્હલેા જ  ર્ટયાર્ી 
બાવો બનાવીને જ િહશેે. 

‘અિે જુઓ, ર્ાછળ મોટી ટ્રક આવી છે… જુઓને શુું થાય છે.’ 
‘એ તો બેકયાડસમાું મોટો ટેટટ નાુંખવા આવ્યા છે. બાર્ાએ િોઝી ર્ાથે બધુું પ્લાવનિંગ કયુું છે. 

ઘિમાું નહીં ર્ણ બેકયાડસમાું ર્ાટી પ્રોગ્રામ છે.’ 
‘અને ભગવાનની કથા?’ 

‘બધુું બહાિ ટેટટમાું.’ 
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‘કથા માટે કોને બોલાવ્યા છે. બાર્ાના દોસ્ત રે્લા શાસ્ત્રીને તો નથી કહ્ુું ને? એ તો 
ર્ાધવુાણીયા ને લીલાવતી કલાવતીની વાતને બદલે ર્ત્ય એટલે શુું,  વવજ્ઞાન-બ્રહ્ાુંડ અન ે
અણરુ્િમાણનુી વાત કિવા લાગી જાય. એને તો નથી કહ્ુું ને?’ 

‘ના ભઈ ના. એ તો મેં જ વ્યવસ્થા કિી છે. બામણને કહ્ુું છે કે અડધો કલાકમાું કથા 
ર્તાવી દેવાની. એ જ બધો ર્ોતાના ઘિેથી જ રિર્ાઈકલ્ડ પજુાર્ો લઈ આવશે. આર્ણે કશી જ 
માથાકટૂ નહીં. બર્ એની ફીઝ આર્ી દેવાની. આર્ણે પજૂામાું બેર્ીને માત્ર પજૂાના ફોટા જ 
ર્ડાવવાના.’ 

‘અિે માિા મમ્મી-ર્પ્ર્ા હજુ આવ્યા નથી. માિી મમ્મી જ હુંમેશા પ્રર્ાદનો શીિો બનાવે છે. 
ર્િર્ બનાવે છે.’ 

‘અિે! .. તાિી,... ર્ોિી,  આર્ણી  મમ્મીએ કશુું જ કિવાનુું નથી. પ્રર્ાદ માટે ર્ણ  કેટિર્સને જ 
ઓડસિ આર્ી દીધો છે.’ 

‘અિે! ભલા માણર્,   કથાનો પ્રર્ાદ તો ઘિે જ બનાવવો ર્ડે. બહાિનો ન ચાલે.’ 
‘ચાલ…ે.. તાિી મમ્મીએ જ કહ્ુું હત ુું…. ચાલ…ે. મમ્મીએ જ કહ્ુું હત ુું કે હુ ું કાઈ  દીકિીને ત્યાું 

િાુંધવા નથી આવવાની. દીકિીની બથસડે ર્ાટીમાું મહાલવા આવવાની છું.’ 
‘…ને ભાવનાબેનના ભજનનુું શુું?’   

‘બાર્ાએ કહી દીધુું છે કે ભાવની બાવનીને માઈક આર્વાનુું નથી.    રડજે જ ટાઈમે ટાઈમે 
ભજન અને ભાુંગિા મકુ્યા કિશે.’ 

‘અિે! આવી તે કથા થતી હશે?’  

‘જો માયા, મને લીલાવતી કલાવતીની કથામાું ઈટટિેસ્ટ નથી. મને માિી બ્યરુટફુલ 
માયાવતીમા જ ઈટટિેસ્ટ છે. ઠીક છે. ર્ાુંચ વમવનટ ભગવાનનુું નામ લઈશુું. આિતી કિીશુું. ઘણો 
બધો પ્રર્ાદ ખાઈશુું. મન ેકથામાું એક જ વાત ખબૂ ગમે. તે પ્રર્ાદનો ઘી-મેવાથી લચર્ચતો શીિો.    
બર્ આર્ણી કથા પિૂી.’ 

‘બાર્ાએ જ કેટિીંગ વાળાની વ્યવસ્થા કિી છે. પ્રર્ાદ ર્છી લુંચ, ર્છી વર્કવનક સ્ટાઈલનુું 
ફુંકશન પ્લે અને િોઝીના સ્સ્વવમિંગ પલુમાું સ્સ્વવમિંગ અને બેડવમિંગટન, બાબેય,ુ   વોલીબોલ ગેઈમ, 

ર્છી ઈવવનિંગ બથસડે ર્ાટી, ડેટર્ અને રડનિ. તાિે માટે મોટા ભાગનુું પ્લાવનિંગ બાર્ા એ િોઝી ર્ાથે 
મળીને કયુું છે. બાર્ા એ કહ્ુું તેમ મેં કયુું છે. ‘ 

'બાબેય?ુ માિી બથસડે કથામાું બાબેય?ુ મમ્મીના ર્ત્ર્ુંગીઓ માટે બાબેય?ુ' 
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'હની આ વર્કવનકનો પ્લાન આર્ણા ટેણકાનો છે. માિો નથી. બાર્ાનો નથી. િોઝીનો નથી. ' 
‘આ ઘિમાું તણૈ મિદો આર્ના ર્ુંસ્કાિનુું બાિમુું કિવા બેઠા છો. મમ્મી ર્પ્ર્ાને આની જાણ 

થશે તો કેટલુું દુુઃખ થશે?’ 

‘જુઓ, યાદ કિતાું જ  ર્પ્ર્ા મમ્મી આવી ગયા... હાશ, હવે મને શાુંતી. ર્ાુંભળો, આજે માિા 
ર્પ્ર્ા મમ્મીને વાુંકા વળીને ર્ગે લાગજો. હાય કહીને હાથ ઉંચો કિી મકૂો એમાું વડીલ પ્રત્યેનો 
વવવેક ના કહવેાય.’ 

‘આવો આવો ર્પ્ર્ા-મમ્મી...(વવનોદૌવાચ)્ આજે તો માિે આર્ને લાુંબા થઈને ર્ાષ્ટાુંગ 
દુંડવત પ્રણામ કિવા જોઈએ ર્ણ માયાએ જ કહ્ુું હ ેએવુું ના કિતા નવા કર્ડા બગડશે. હાથ 
જોડીને ર્ગે લાગશે તો ચાલશે.’ 

‘જમાઈિાજ, આજે કેમ અમાિા પ્રત્યે આટલુું બધુું માન ઉભિી આવ્યુું?   બોલવાની બાબતમાું 
ધીમે ધીમે તમાિામાું ર્ણ વવઠ્ઠલજીનો સ્વભાવ ઝળકવા માુંડયો છે?’ 

‘ના મમ્મી એવુું નથી. આતો તમાિા પ્રત્યે આદિ અને આભાિની વાત છે.’ 
‘આદિ તો ર્મજ્યા ર્ણ આભાિ?’ 

‘એવુું છે ને કે તમે સુુંદિ છો એટલે જ માયા ર્ણ બ્યરુટફુલ છે. બર્ તમે તમાિી બ્યરુટફુલ 
દીકિીને જટમ આપ્યો. માિે માટે જ ર્ાળી ર્ોર્ષીને મોટી કિી. ખિેખિ એના જટમ માટે હુ ું તમાિો 
ખબૂ આભાિી છું. ‘ 

‘અિે! હાુંભળો છો?   ટોની આવી ગયો.મુંગળામાર્ી ર્ણ આવી ગયા.   હવે મને શાુંતી. 
જુઓને ટોની કમ્મિ ર્િ હાથ દઈને ઉભો છે અને રે્લી અઢાિની છોકિી ચબચાિી ર્ામન ઉતાિે છે. 
અિે મુંગળામાર્ીથી કાિમાુંથી નીકળાત ુું નથી. ચાલો જિા હલે્ર્ કિીએ. તમાિે આર્ણુું  સ્ટેશન વેગન 
મોકલવુું હત ુુંને! ટુું ડોિ સ્ર્ોટ્સર્ તે કુંઈ મોકલાતી હશે. ને આ જુઓ, કેટલો મોટો સ્કે્રચ ર્ાડયો છે?  
છોકિી એકવર્ટટટ કિી આવી લાગે છે. અિે ભગવાન માિા એકના એક ટેણકાને વાગ્યુું ન હોય તો 
ર્ારુું. ટોની, દીકિા અહીં આવ તો. તને કાુંઈ વાગ્યુું તો નથીને? બેટા ક્યાું એસ્ક્ર્ડટટ થયો હતો?’ 

‘મૉમ ધેિ વૉઝ નો ઍસ્ક્ર્ડટટ.’ 
‘આ સ્કે્રચ અને ડૅટટ?’ 

‘આ ઓલ્ડ આટટી ઈન્ટડયાથી મેટલની બેગ લાવેલા તે મકૂતા એમણે જ ડટૅટ ને સ્કે્રચ 
ર્ાડયા છે.’ 

‘ઓહ માય ગોડ! માિી સ્ર્ોટસ  બૅબી? આ ર્દીમાું ર્ણ ર્તિાની બેગ?’ 



રિવર્સલ 

 

45 

 

‘ચાલો જે થયુું તે થયુું. તમાિી જ ભલૂ કે તમે નાની ગાડી આર્ી. જુનુું સ્ટેશન વેગન આપ્યુું 
હોત તો આવો ર્ુંતાર્ ના થાત. તમાિા દીકિાને તો એની ર્ટાકડીને તમાિી સ્ર્ોટસકાિમાું લઈ 
જઈને ઈમ્પ્રેશન ર્ાડવી હતી. હવે માર્ી ને કુંઈ ર્ણ કહતેા નહીં.’ 

‘માર્ી, જૈ સ્વાવમનાિાયણ. તમને કુંઈ તકલીફ તો નથી ર્ડીને?’ 

‘િમકડા જેવી કાિ મોકલી. કોઈ ર્ાિી કાિ ઘિમાું ન હોય તો લાુંબી ટેક્ષી મોકલવી 
જોઈએન?ે ને આ છોકિાઓને મોકલ્યા, તે વીર્ીને લેવા આવતા શુું થયુું. ક્યાું છે વીર્ી?’ 

‘માર્ી કોણ વીર્ી?’ 

‘વીર્ી એટલે તાિા ર્ર્િા...શ્રીમાન વવઠ્ઠલદાર્ ર્ટેલ. ક્યાું છે વીર્ી.’ 
‘માયાની મમ્મીએ હળવેથી માયાને પછૂયુું,   તાિા બાર્ા િોઝીબાને ત્યાું તો નથી ભિાયાને?’ 

‘મમ્મી તમે ર્ણ શુું, આ માર્ી ર્ાુંભળશે તો કેવુું લાગ?ે  ર્ાડોર્ીને ત્યાું કુંઈ પ્લાન કિતા હશે. 
માિી ર્ાટીનુું.’ 

‘પ્લાન કિતા હશે એ વાત ર્ાચી. વેવાઈને હુ ું ર્ાિી િીતે ઓળખુું’ 
‘માર્ીને બધી જ ખબિ છે. મે બધી જ વાત ર્મજાવી છે. અિે જો વવઠ્ઠલજી બાજુના 

હાઉર્ના બેકયાડસમાુંથી આવી ગયા. જો ર્ાથે કોઈ ગોિકી બ્લેક ર્ાડીમાું આવે છે. અિે! માયા જો 
તો ખિી! આ તો તાિી નેબિ િોઝી જ છે. ઓહ ભગવાન આજે આ ડોહા  હુ ું ભવાડા કિવાના. જો 
માયા તાિા બાર્ાએ મુંગળામાર્ીને જોઈ ને હાથ ઉંચો કયો એ દોડતા આવ્યા.’ 

ર્ટેલ બાર્ા દોડતા આવી મુંગળા માર્ીને ભેટી ર્ડયા. ઉંચકીને ગોળ ગોળ ફેિવી એને ઉભી 
િાખી. બને્ન ગાલ ર્િ હાથ મકુીને કહ્ુું,  એમર્ી મેં તમને કેટલા વરે્ષ જોયા. વવનોદના લગ્નમાું 
જોયલા. એ વાતને ર્ણ ઘણા વર્ષો થઈ ગયા. થોડા સકુાઈ ગયા લાગો છો.’ 

માર્ીનો ચહિેો લાલ થઈ ગયો હતો. ગસુ્ર્ો કે શિમ તે તો એ જ જાણે. 
‘જૂઓ વીર્ી મને મશ્કિી ર્ર્ુંદ નથી. આ ઉમ્મિે આવી મજાક કિો તે ર્ારુું નહીં લાગે. અન ે

હુ ું સ્ર્ષ્ટ કહી દેવા માુંગુું છું કે પરુુર્ષોએ સ્ત્રી સ્ર્ર્ષસ ન કિવો જોઈએ.’ 
આ વાત ચાલતી હતી ત્યાું કાળી રડઝાઈનિ ર્ાડીમાું િોઝી આવી અને બાર્ાની બાજુમાું જ 

ઉભી િહી. બાર્ાનો એક હાથ િોઝીની કમ્મિ ર્િ વવિંટળાઈ ગયો. 
‘એમર્ી, આ અમાિી ર્ાડોર્ણ અને ખાર્ વમત્ર િોઝી છે.’   બાર્ાએ ઓળખાણ કિાવી. 
‘એટડ િોઝી, ધીર્ ઈઝ માઈ ચાઈલ્ડહુડ ફે્રટડ મુંગલા ર્ટેલ. વી ઓલ ફે્રટડ કોલ હિ જસ્ટ 

એમર્ી.’ 
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‘આઈ વીલ કોલ હિ મુંગલા.’    િોઝીએ સ્સ્મત ર્ાથે કહ્ુું 
‘મને મુંગલા નહીં ર્ણ મુંગળાબેન કહજેે. વીર્ી આ ધોળીયણને થોડો વવવેક શીખવી દેજો. 

હુ ું તમાિા કિતાું ર્ણ બે વિર્ મોટી છું. મને કોઈ ત ુુંકાિે બોલાવે તે ગમતુું નથી.’ 
‘ર્ટેલ, વ્હોટ યોિ ફે્રટડ રૅ્'ઝ્?’ 

‘ઓહ, ર્ી ર્ેઈડ િોઝી ઇઝ વેિી પ્રીટી. ર્ી લાઈક યોિ રડઝાઈનિ  ર્ાિી.’ 
‘ઓહ,  થેટય ુમુંગલા.’ 
‘અિે બાર્ા રે્લા મા'િાજ કથામાું બેર્વા બમુ ર્ાડે છે. એને ર્ચ્ચીર્ વમવનટમાું કથા 

ર્તાવીને કોઈનુું બાિમુું કિાવવા જવાનુું છે અને ત્યાિ ર્છી બેબી ર્ાવિ અને ત્યાિ ર્છી લગન 
કિાવવા જવાનુું છે. મોડુું થશે તો ર્ા કલાકમાું જ આિતી કિાવી દેશે. ચાલો જલ્દી.’ 

‘હા માયા ત ુું અને વવનોદ બેર્ી જાવ. ચાલ ુકિો હુ ું અને િોઝી ર્ણ તમાિી ર્ાછળ જ છીએ. 
લેટ્ર્ ગો.’ 

થોડી જ વાિમાું માઈકમાું "ર્ત્યનાિાયણ દેવકી જૈ" ના જય ધોર્ષ ર્ાથે કથા પિૂી થઈ અને 
પ્રર્ાદ વહેંચાયો. 

ર્ટેલ બાર્ાએ જાતે શીિો, સકૂો મેવો, વમઠાઈ અન ેફળ ભિીને મોટી રડશ મુંગળા માર્ીન ે
આર્ી. ર્ોતે નાની રડશમાું માત્ર શીિો જ લીધો. એક નાની રડશમાું શીિા અને વમઠાઈ વર્વાયનો 
બધો પ્રર્ાદ િોઝીને આપ્યો. મુંગળા માર્ી જોતા હતા. 

‘વીર્ી, કેમ તમાિી ર્ાહલેીને શીિો ન આપ્યો? ઈંડા માુંર્-મચ્છી વગિનુું ખાવાનુું ભાવત ુું 
નહીં હોય. આટલી મિકટ ર્ાર્ડી તો દેખાય છે ફેશનમાું ડાયેટ કિતી હોય એવુું લાગે છે! તમે બન્ન ે
ડાયેટ ર્િ ઊતયાસ છો?’ 

‘કુંઈક એવુું જ છે.’   ર્ટેલ બાર્ાએ ઠુંડકથી જવાબ આપ્યો. 
એટલામાું માયાની મમ્મી શીિાની પ્લેટ લઈને આવી. "મુંગળાદીદી લો આ તમાિે માટે 

લચર્ચતા ઘી વાળો શીિો લાવી છું." 

‘લાવ બેન લાવ, માિે ક્યાું વીર્ીનુું ઘિ ર્ાિકુું છે. વીર્ીના મનથી હુ ું ડાયેટ કિતી હોઈશ 
ર્મજીને ર્હલેી વખત થોડો જ પ્રર્ાદ આપ્યો હતો. બર્ પ્રર્ાદ જ છે કે બીજુ ું ર્ણ ખાવાનુું છે?’ 

‘દીદી જુઓ, ર્ેલા કોનસિ ર્િ લુંચ શરુ થઈ ગયુું છે.’  

‘ચાલ ર્ારુું, બાકી આટલા પ્રર્ાદમાું કા ુંઈ ર્ેટ ના ભિાય!’ 
‘મમ્મી, તમે એમને જોયા છે?   હમણાુંતો માિી ર્ાથે હતા. એકદમ ક્યાું ચાલ્યા ગયા?’ 
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‘એ રે્લા ખણૂામાું ફે્રટડ ર્ાથે ઉભા ઉભા રરિંક્ર્ લે છે.’ 
‘અિે માિા ભલા ભગવાન, હજુ તો પજૂા પિુી થઈ અને ઢીંચવા ર્ણ માુંડ્ુું!’ 
‘જિા ધ્યાનથી જો દીકિી, એકલી સિૂા જ નથી ર્ાથે બે સુુંદિી ર્ણ છે.’ 
‘મમ્મી એ તો એમની બે જૂની રે્કે્રટિી છે.  ઓહ માય ગોડ! એ તો મોના અને લીર્ા છે. હજુ 

બાર્ાની એક તો નીકળી નથી ને માિે માથે  બીજી બે ભિાવાની.’ 
મુંગળામાર્ીએ આશ્વાર્ન આપ્યુું 'બેટી થોડા ર્મયમાું વીર્ી ઠેકાણે આવી જશે.' ક્યાું છે 

વીર્ી? વીર્ી ર્ાછા ક્યાું છટકી ગયા?’ 

‘માર્ી મને તમાિા વીર્ીની ચચિંતા નથી. હવે મન ેવીર્ીના દીકિાની અને માિા દીકિાની 
ચચિંતા છે.’ 

અને દીકિા ટોનીની બમુ ર્ુંભળાઈ. 'મૉમ હવે લુંચ ર્છી ફ્રી ટાઈમ છે. ઈવવનિંગ બથસડે 
ર્ાટીતો ર્ાુંચ ર્છી શરૂ થશે. ત્યાું સધૂી અમ ેબધ્ધા િોઝીના સ્સ્વમીંગ પલૂમાું જઈએ છીએ. ર્ી ઈઝ 
વેિી સ્વીટ નેબિ. િોઝી હઝે ઇટવાઈટેડ ઓલ્ડ આટટી ટ.ૂ કમોન ્મૉમ.  લકૂ ડેડ ઈઝ ઓલ્ર્ો ઈન 
પલૂ વવથ મોના એટડ લીર્ા. કમોન મોમ!'  

‘મમ્મી, આભ ફાટે ત્યાું ક્યાું ક્યાું થીગડા દેવાય?   બાર્ા અને િોઝી, તમાિા જમાઈ અને એની 
બે  ર્ટાકડીઓ, ટોની અને એની ફે્રટડ પલૂમાું તદ્દન ટુુંકા કર્ડામાું એક બીજાને અડી અડીને કેવી 
વધિંગા મસ્તી કિે છે. ને મને તિતા નથી આવડતુું. જો આવડતુું હોત તો તમાિા જમાઈનો કાન 
ર્કડી પલુની બહાિ ખેંચી કાઢી કર્ડા ર્હિેાવી દેત.  મુંગળા માર્ી તમને તિતા આવડે છે?’ 

‘ના બા. ર્ાણી ર્ાથે િમત ના િમાય. એકવાિ નાની હતી ત્યાિે, ગામના તળાવમાું કર્ડા 
ધોવા ગઈતી. ર્ગ ર્િી ગયેલો. વીર્ી ત્યાું જ િમતો હતો. મને ર્ાણીમાું જોઈને હસ્યા કયુું. બે ત્રણ 
ડુબકી ખાધા ર્છી મને ર્ગ ખેંચી બહાિ કાઢી. મને તિતા આવડતુું હોય તોયે આવા ટૂુંકા કર્ડ ે
વીર્ીની ર્ામ ેતો ન જ જાઉં. વીર્ીની નજિ માિા ર્િ બગડે  તેનુું ર્ાર્ તો મને જ લાગેને? િોઝી 
અહીં આવી ત્યાિે તો ર્િર્ ર્ાડીમા આવી હતી...હવે તદ્દન...જા માિાથી બોલાત ુું યે નથી.’ 

‘જોને તદ્દન કર્ડા વગિની જ લાગે છે. બધુું જ ઉઘાડુું હોય એવુું છે; કલ્ર્ના કિવાની જરૂિ 
જ નથી. હાય માું આ વીર્ી સધુિશે   કે આ ધોળીયણની ર્ાથે મને ર્ણ બગાડશ?ે   મેં છેક આવુું 
ટહોત ુું ધાયુું.’ 

.....માયા, મમ્મી અને મુંગળા માર્ી ર્ાથે વાતો કિતી હતી ત્યાું ટોની છોકિા છોકિીન ઝુંડ  
ર્ાથે આવી ર્હોંચ્યો. એક છોકિીના હાથમાું વનર્ીર્ સ્સ્વવમિંગ સ્યટૂ હતો.  
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‘આટટી ધીર્ વીલ ફીટ ય.ુ ચેટજ ધીર્. વી કેન નોટ ફાઈટડ ફોિ બીગ એમર્ી. ર્ી ડોટટ 
નીડ વન. લેટ્ર્ ગો.’   છોકિા છોકિીઓ મુંગળા આટટીને ર્હિેેલે કર્ડે જ પલૂમાું ઘર્ડી ગયા. 
મુંગળા માર્ી બમૂો ર્ાડતા િહ્યા. ‘ઓ હુું ડબૂી જઈશ...મને બચાવો બચાવો.’ બધા હર્તા હતા. 
ર્ટેલ બાર્ાએ કહ્ુું.  અિે, એમ્ર્ી. હુ ું છું ને? મેં  તમન ેઆ જ સધૂી ડુબવા દીધા છે? 

**** 
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મુંગળા માર્ીને માટે આ આર્વત્તકાળ હતો. પરુુર્ષોને સ્ર્   ર્ણ ન કિવાના ર્ાુંપ્રદાવયક 
આદેશનો  ભુંગ કિી એઓ ર્ટેલબાર્ાને વળગી િહ્યા. ભીના વસ્ત્રોમાુંનો ઉભિાતો દેહ ર્ટેલ 
બાર્ાની ઉઘાડી છાતી ર્િ ઘર્ાતો હતો. બાર્ાએ મુંગળામાર્ીને હળવેથી દૂિ કિતાું કહ્ુું " તિતા 
ન આવડે તો ર્ણ અહીં ગભિાવા જેવુું નથી. અરહ ર્ાણી માત્ર ચાિ ફૂટ ઊંડુું જ છે. આર્ણાુંથી આમ 
જાહિેમાું વળગીને ઉભા ન િહવેાય. બર્ વનિાુંતે ર્ાણીમાું ઉભા િહીને આનુંદ કિો. 

માયાની મમ્મીએ કહ્ુું 'માયા જલ્દી કર્ડા બદલી પલૂમાું જા. જો વવનોદ ર્ેલી મોના અન ે
લીર્ાની વચ્ચે પલૂમાું ઉભો છે. મોડુું થાય તે ર્હલેા ર્ાણીમાું કદૂ.' 

'ર્ણ મમ્મી મને તિતા નથી આવડતુું, મને બીક લાગે છે.' 
‘અિે, દીકિી....પલૂમાું આટલા બધા છે તે તને ડબૂવા દેશે?   જા પલૂમાું ર્ડ નહીંતો ચલૂામાું 

ર્ડવાનો વખત આવશે. જોતી નથી અડધી નાગી છોકિીઓની વચ્ચે વવનોદ ઊભો છે. ર્હોંચ, 

જલ્દી ર્હોંચ'. 

‘ના મમ્મી, બાર્ા પલૂમાું છે....મને શિમ લાગે છે. માિે તો લાજ મયાસદા ર્ાચવવી ર્ડેને?’ 

‘તુું મયાસદાની વાત છોડ. બાર્ા મુંગળામાર્ી અને િોઝીની વચ્ચે ઉભા છે ને તાિો નાવલીયો 
બે ર્ટાકડીઓ ર્ાથે ના'વા ર્ડયો છે. તાિો દીકિો ચાિ ગોર્ીઓ વચ્ચેનો કટહૈયો  ર્ાણીમા િાર્ 
િમે છે અને ત ુું ર્ાસનુી લાલ ર્ાડી ર્હિેી રકનાિે ઉભી છે? દોડ.  મિદને ર્ાચવતા ન આવડે તો 
પલૂને બદલે કવૂામાું ર્ડવાનો વાિો આવે.  દોડ.   કર્ડા બદલ અને કદૂ ર્ાણીમાું.’  

...અને ખિેખિ માયા સ્સ્વમસ્યટુ ર્હિેીને શિમાતી શિમાતી,  પલૂની ધાિ ર્િ આવીને ઉભી 
િહી. બધાનુું ધ્યાન એના ર્િ કેટરીત થયુું. બધાએ એને તાળીઓથી વધાવી લીધી. ચબચાિી માયા 
ક્ષોભ અને બીકથી ગભિાતી હતી. બધાએ તાળી ર્ાથે 'જમ્ર્ માયા જમ્ર્', 'જમ્ર્ માયા જ્મ્ર્' શરુ 
કયુું.  

વવનોદ બે હાથ ર્હોળા કિી ઉભો િહ્યો. એકાએક માયાન ેકોઈકે ધક્કો માયો અને માયાનો 
સુુંદિ દેહ વવનોદના હાથમાું ર્માઈ ગયો. વવનોદે બધાના દેખતા માયાના હોઠર્િ કર્કસ્ત ુું ચુુંબન 
ચર્કાવી દીધુું. માયાના જીવનનો આ ર્હલેો જાહિે િોમાટર્ હતો. બાર્ા ર્રહત બધા તાળીઓ 
ર્ાડી ગાતા હતા "હરે્ી બથસ ડે ટુ ય"ુ મુંગળામાર્ી મોઢુું વકાર્ી બાર્ાને અને માયાને જોતા હતા. 
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બાર્ા શિમ વગિ મુંગળામાર્ીના બને્ન ખભા ર્િ હાથ મકૂી કાનમાું કહતેા હતા 'મુંગળી આ 
અમેરિકા છે.' 

જીવનમાું ર્હલેીવાિ જ જૂનવાણી વવચાિની માયા વવનોદના હાથોમાું સિુક્ષીત હોવાનો ભાવ 
અનભુવતી હતી. આધવુનક બાર્ા ર્િ પે્રમ ઉભિાતો હતો. હુંમેશા ર્ાડી અને ર્ુંઝાબી લધિવધિ 
વાવટા ફિકાવતી માયા િોઝીના પલુમાું જૂદાજ ભાવો ર્ાથે ખિેખિ વવનોદના હાથોમાું વહતેી હતી.  

બેકયાડસના એક ખણૂામાું બાબેયનુો ધમૂાડો. થોડા અંતિે શેકાતી મક્કાઈ ભટૂ્ઠા ર્ાર્ડીના 
લોટનો ઘાિો, ર્ોર્કોનસ, ર્ોડા, ર્િબત, બિફના ગોળા અને આઈર્રક્રમની જ્યાફત ઉડતી હતી. 
માયાના ર્પ્ર્ા કોઈ ન જૂએ તેમ ખણૂામાું ર્ુંતાઈને બાબેય ુઉડાવતા હતા. ડીજેએ બોચલવડૂને અન ે
ભાુંગિાને બાજુ ર્િ મકૂીને કેિૅચબયન અને મેસ્ક્ર્કન બીટ્ર્ ચાલ ુકયાસ હતા. દેશી આમવત્રતો એક 
ર્ણ શબ્દ ર્મજતા નહતા ર્ણ તેમના શિીિો તાલમાું ડોલતા હતા. બર્ એ ધમાકેદાિ માહોલ 
હતો. મુંગળામાર્ી ચબચાિા એક ખણૂાુંમાું ધાિ ર્કડીને ઊભા ઊભા િાહ જોતા હતા કે હવે ક્યાિે પરુુું 
થાય અને બધા પલૂમાુંથી બહાિ નીકળે. 

એની પ્રાથસના ફળી હોય એમ ડીજે એ એનાઉટર્ કયુું કે હવે બે કલાકની વવશ્રાુંતી. ઈવનીંગ 
ર્ાટી વીલ સ્ટાટસ  એટ વર્ક્ર્ ઓ' ક્લોક. 

બધાનુું ઈવવનિંગ ર્ાટી માટેનુું વસ્ત્ર ર્રિધાન શરુું થયુું. માયાને તૈયાિ કિવા માટે બે 
છોકિીઓ બ્યરુટ ર્ાલસિમાુંથી આવી હતી. આવો શણગાિ તો એના લગ્નમાું ર્ણ થયો ટહોતો. 
બધાને ફોમસલ રેર્માું આવવા આમુંત્રણ અર્ાયુું હત ુું. મુુંઝવણ ચબચાિા મુંગળામાર્ીને થતી હતી. 
એની ર્તિાની ર્ેટી ખોલવાનો ર્ણ ર્મય મળ્યો ન હતો. અિે ટેણકાએ લાવીને કર્ડાની રે્ટી ક્યાું 
મકૂી હતી તે ર્ણ ખબિ ન હતી. શુું ર્હિેવુું? માયાએ એનુું ર્ાડીઓથી ભિેલુું ક્લોઝેટ ખલુ્લુું કિી 
દીધુું ર્ણ તકલીફ હતી બ્લાઉઝની. સ્થળુ કાયા ર્િ કશુું ફીટ થાય એમ નહત ુું. મુંગળામાર્ીને શુું 
ખબિ કે અમેરિકા ર્હોંચશે તે જ રદવરે્ મોટી ર્ાટી છે. એને તો એટલી જ ખબિ કે માયાની બથસ ડ ે
વનવમત્તે કથા છે.  

પ્લેનમાું બેઠા બેઠા મનમાું વીર્ીને ઠેકાણે લાવવા કેટલુું વવચાયુું હત ુું. ર્ણ આ વીર્ીન ુ
અમેરિકા તો ધાયાસ કિતાું જૂદુું જ વનકળ્યુું. એણે તો ર્ાુંભળ્યુું હત ુું કે અમેરિકામાું તો જ્યાું જાવ ત્યાું 
ગજુિાત દેખાય અને બાર્ાના ભવ્ય મુંદીિો દેખાય. અહીં તો ગજુિાતીના ઘિમાું ર્ણ અમેરિકા રે્ધ ુ
ર્ડેલુું છે. હ ેભગવાન હુું વવઠ્ઠલીયાને સધુારુું કે નહીં ર્ણ માિે એની ર્ાથે બગડવુું નથી. અત્યાિ 
સધૂી બાર્ાની શીક્ષાર્ત્રી જાળવી છે અને આ ઉમ્મિે વટલાવુું નથી.  
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‘ર્ણ ર્હિેવુું શુું? એને મદદ કિનાિી મરહલાઓ જાત જાતની ર્લાહ આર્તી હતી. માર્ી 
એકલી બ્રા ચાલશે હવે તો ફેશન છે. કોઈકે કહ્ુું બાર્ાનુું ટીશટસ ર્હિેી લો અને ઉર્િ શાલ વવિંટાળી 
દો.’  

ઈન્ટડયામાું વાઘ જેવા મુંગળામાર્ી અમેરિકાના અજાણ્યા વાતાવિણમાું ર્હલેે રદવરે્ બકિી 
થઈ ગયા. આવતાની ર્ાથે જ વીર્ીએ એને બાઝીને ગોળ ગોળ ફેિવી, ર્ાણીમાું ભીની કિી. એના 
ર્હાિા માટે એને વળગવુું ર્ડ્ુું.  બધાની ર્ામે માનથી વાત કિી અને નાનર્ણમાું ચીઢવતો તેમ 
ખાનગીમાું મુંગળી ર્ણ કહી દીધુું… ર્ણ અત્યાિેતો બ્લાઉઝ વગિ....ઓ માિા ભગવાન માિી લાજ 
િાખજે....આ વવઠ્ઠલીયો ડોર્ો થયો તો ર્ણ સધુયો નહીં.   હજુ ર્ણ નટખટ અને નફ્ફટ છે. 

અને ભગવાને એની લાજ િાખી. મગળામાર્ીની મઝુવણ મરહલાઓ દ્વાિા ધીમે ધીમે િોઝી 
ર્ાર્ે ર્હોંચી. િોઝીએ એની મતૃ માતાનો ર્ાટી રરે્ ર્ાચવી િાખ્યો હતો. મુંગળા માર્ીને ફીટ થાય 
એમ હતો. િોઝી રેર્ ર્ાથે આવી ર્હોંચી. માય ફે્રટડ ટ્રાય ધીર્. ઈટ વીલ ફીટ ય.ુ મુંગળામાર્ીએ  

થોડી આનાકાની ર્ાથે ર્મય વતી રેર્ ર્હિેી જોયો. બિાબિ ફીટ થઈ ગયો. જીંદગીમાું ર્હલેી વાિ 
આવો ઝગાિા માિતો રરે્ ર્હયેો હતો. મગળા માર્ી સુુંદિ લાગતા હતા. એણે પિૂી ર્ાઈઝના 
આયનામાું જોયુું એ ર્ોતાને ર્ણ ઓળખી ન શક્યા.  મુંગળામાર્ી મનમાું ને મનમાું ગણગણતા હતા, 
'મને ર્મજાતુું નથી કે આ વવઠ્ઠલીયા એ એવો તે શુું જાદુ કયો કે બાજુની ગોિકી એના ફેવમલી માટે 
આટલુું બધુું કિવા તૈયાિ થાય છે. ર્ાુંભળ્યુું હત ુું કે અમેરિકાના લોકો વર્ષોથી િહતેા ર્ાડોર્ીના નામ 
ર્ણ નથી જાણતા.  નક્કી વવઠ્ઠલીયાનુું લફરુું જ છે. મુંગળામાર્ી ગાઊન ને આર્તેમ ફેિવીને જોતા 
હતા ને મોટેથી ચીર્ ર્ાડી.  

‘હાય માું. આતો માિી ઈજ્જત કાઢવા ર્ાડોર્ણે ફાટેલો રેર્  મોલ્ક્યો છે. હુ ું કા ુંઈ ચભખાિણ કે વાર્ણ 
વેચવાવાળી નથી કે આવા ફાટેલા કર્ડા લઉં. આ જમણી બાજુ ઘુુંટણથી છેક નીચે સધુી ફાટેલો છે.’ 
જે છોકિી રેર્ ર્હિેવામાું મદદ કિતી હતી તેણે કહ્ુું માજી.... 

‘એઈ, મને માજી નહીં;  માર્ી કહ.ે. હાું આ રેર્ ફાટેલો નથી તો શુું છે? જો આ લાુંબ્બો ચીિો.’ 
‘ર્ોિી માર્ી, આ તમને શોભે એવો, ઓલ્ડ ફેશન ર્ાટી રેર્ છે. એને વન સ્સ્લટ ગાઉન 

કહવેાય. હવે બધા ટુ સ્સ્લટ ગાઉન ર્હિેે છે. આ બાિીમાુંથી જૂઓ રે્લી મરુન રેર્ વાળી લેડીને 
જૂઓ. બને્ન બાજુ કમિથી જ સ્સ્લટ છેને! તમાિી ઉમ્મિ વાળા આવો જ ર્ાટી ગાઉન ર્હિેે છે. જૂઓ 
રે્લી બાજુ ર્ીગિેટ ર્ીએ છે તે બ્લેક લેડીએ તમાિા જેવો જ ગાઉન ર્હયેો છે. માત્ર કલિ જ  જૂદો 
છે. ચાલો જલ્દી તૈયાિ થઈ જાવ.. બધા ગેસ્ટ આવી ગયા છે.’  
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‘દીકિી એક કામ કિને બને.’  મુંગળામાર્ી હવે દયામણુું કિગિતા હતાું 
‘વ્હોટ?’   છોકિી કુંટાળી હતી. 
‘મને એક ર્ીન માિી આર્ને, આ તો માિી જાત ઉધાડી દેખાય છે.’  

‘નો,  એતો એમ જ હોય. િોઝી આટટીના મોંઘા રેર્માું ર્ીનના કાણાું ન ર્ડાય. ય ુલકુ ફાઈન 
લેટ્ર્ ગો. માય બોય ફે્રટડ ઇર્ વેઈરટિંગ ફોિ મી. બઉ લાુંબ ુ વેઈટ ન થાય.  કૉઈ બીજીની ર્ાથ ે
ચાલવા માુંડશે.’ 

ચબચાિા મુંગળામાર્ી સ્લીટ ભેગી કિી ર્ગ ર્ુંતાડતા ટેટટમાું આવ્યા. એણે જોયુું તો અડધા 
ઉર્િાુંત મહમેાનો તો અમેરિકન કાળીયા ધોળીયા હતાું. જેઓ ગજુિાતીઓ હતા તેઓ ર્ણ 
અંગ્રેજીમાું જ ઠોકાઠોક કિતા હતા. એમ તો એને ર્ણ થોડુું અગે્રજી તો આવડતુું હત ુું ર્ણ બોલવા 
ર્ાુંભળવાનો મહાવિો ન હતો. માયા કે માયાની મમ્મી દેખાતી ન હતી. વવનોદ અમેરિકનો ર્ાથે 
ટોળામાું હતો. કદાચ દારુ ર્ણ ર્ીતો હોય. અને મુંગળા માર્ીની આંખો વીર્ીને શોધતી હતી. 
એટલામાું ર્ાછળથી ખભાર્િ હાથ ર્ડયો. 

‘હાય એમ.ર્ી. ય ુલકુ બ્યરુટફુલ. ચાલો હુ ું તમને આર્ણા ટેબલ ર્િ લઈ જાઉં. હાથમાુંથી 
રેર્નો છેડો છોડો અને માિી બગલમાું હાથ  નાુંખી એ હાથ છાતી ર્િ મકૂો. અહીં ર્ન્નાિીઓને પરુુર્ષો 
માનપવૂસક ર્ાટીમાું એસ્કોટસ કિીને લઈ જાય છે.’  

‘અિે! વીર્ી આવુું ના થાય. શીક્ષાર્ત્રીમાું ર્િપરુુર્ષને અડવાની મનાઈ છે.’  

‘મુંગળીઈઈઈઈ. આજનો રદવર્ હુું કહુ ું છું તેમ કિ. ર્ાર્ લાગે તો કાલે પ્રાયવશ્ચત કિજે માય 
ચાલ્ડહુડ ફે્રટડ....’ 

અને શિમાતા અકળાતા ગોળ ટેબલ ર્િ મુંગળામાર્ીએ સ્થાન લીધુું. 
ટેબલ ર્િ વવઠ્ઠલબાર્ા, તેની જમણી બાજુ િોઝી િોઝીની બાજુમાું િોઝીનો એક્ષ. એક્ષની 

બાજુમાું એક્ષની નવી બ્લેક ગલસફે્રટડ, ગલસફે્રટડની બાજુમાું િોઝીની બહને માથાસ, માથાસની બાજુમાું 
એનો બોયફે્રટડ, અને ર્કસલ પરુુું કિતા મુંગળા માર્ી અને મુંગળામાર્ીની બાજુમાું ર્ટેલબાર્ા. 
બાર્ાએ મુંગળા માર્ીન ે બધાની ઓળખાણ કિાવી. બધાએ હટેડશેક માટે હાથ લુંબાવ્યો ર્ણ 
મુંગળામાર્ીએ બે હાથ જોડીને પ્રણામ કયાસ. મનમાું હત ુું જેટલુું ઓછું ર્ાર્ થાય તેટલુું ર્ારુું. 
 ર્ટેલબાર્ાએ બધાને મુંગળામાર્ીની ઓળખાણ માય ચાઈલ્ડહુડ ફે્રટડ 'મીર્ મુંગળા' તિીકે 
આર્ી. આ ઉમ્મિે આજ સધુીમાું કોઈએ આવુું કહ્ુું ન હત ુું. મોં શિમથી લાલચોળ થઈ ગયુું.  
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 એની ર્ાછળના ટેબલ ર્િ વર્નીયોિ ર્ીટીજન રે્ટટિના આમુંત્રીત ડોર્ા-ડોર્ીઓ ર્ટેલને 
ર્ુંભળાય તેમ ગરુ્પરુ્ કિતા હતા. તેમાું જમનામાર્ી (ખાનગીમાું જમના જાડી), કાુંતામાર્ી 
(ખાનગીમાું કાટતાયટૂ), િમામાર્ી (િમતીમાર્ી), લચલતામાર્ી (કાણી ર્વાિ)ની ર્ટેલ કેવા ર્ાિા 
હતા ને હવે ગોિકીમાું ભેિવાઈ ગયા ર્છી કેટલા બગડી ગયા તેની ર્મીક્ષાઓ કિતા હતા. 
કાટતામાર્ીતો કહતેા હતા કે ર્ટેલ તો માિા ખાર્ દોસ્ત હતા. આગળ  બેઠેલામાુંથી માત્ર ર્ટેલ 
અને મુંગળામાર્ી જ ગજુિાતી જાણતા હતા. ર્ટેલતો મસ્તાના મડૂમાું હતા, ર્ણ મુંગળામાર્ી 
વવઠ્ઠલીયાની યશ ગાથા ર્ાુંભળીને વવચાિતા હતા કે વાુંદિો ઘિડો થયો ર્ણ ગુુંલાુંટ માિવાનુું ન 
ભલૂ્યો. બદમાશને અંગઠુા ર્કડાવવા જોઈએ. 
જમનામાર્ીએ માયાને બોલાવી મોટેથી જ કહ્ુું 'અલી, જિા તાિી નવી ર્ાસ ુ ર્ાથે અમાિી 
ઓળખાણતો કિાવ!' 
કર્લ ડેટર્ શરૂ થયો. ર્હલેા વવનોદ અને માયાએ ડેટર્ શરૂ કયો. ર્ણ માયાને તો સ્ટેર્ આવડે 
નહીં. વવનોદને વળગીને ચબચાિી ફિતી િહી. ર્છી મધ્યમાું માયાની મમ્મી ર્પ્ર્ા, અને ર્ટેલબાર્ા 
અને િોઝીએ ડેટર્ શરૂ કયો. માયાના ર્પ્ર્ાને આલ્કોહોલની અર્િ હોય એવુું લાગ્યુું. ચબચાિા બેર્ી 
ગયા. ર્ટેલબાર્ા અને િોઝીએ તો ર્ાલર્ા શરૂ કિી દીધા. ર્ૌ તાળી ર્ાડતા િહ્યા, વધાવતા િહ્યા. 
ચબચાિી માયા શિમાતી અકળાતી વવચાિતી હતી, બાર્ા આ બધુું ક્યાિે શીખ્યા? નક્કી િોઝી જ 
વવનોદની બીજી બા બનવાની. બાર્ાની ર્ાથે શોભે છે એમાું તો ના ન ર્ડાય. 
એવામાું વવનોદના એક બ્લેક વમતે્ર મુંગળામાર્ી ર્ારે્ આવીને પછૂયુું ‘કેન આઈ હવે ઑનિ ટ ૂડેટર્ 
વવથ ય ુમેમ?’  મુંગળામાર્ી ફાટી આંખે બિાડતા હતા. નો...નો..નો..નો. વગિ વવચાયે એણે ર્ટેલને 
બમૂ ર્ાડી...’વીર્ી મને બહુું ઉંઘ આવે છે. માિે સઈૂ જવુું ર્ડશે.’ 
ર્ટેલબાર્ાએ ખબૂ જ સ્વસ્થતા અને ર્મભાવથી કહ્ુું "હુ ું ર્મજી શકુું છું, મુંગળાબેન. લાબી મરુ્ાફિી 
અને તિત આ ર્ાટીની ધમાલમાું તમને જિા ર્ણ આિામ નથી મળ્યો. જાવ કર્ડા બદલી માિા 
બેડરૂમમાું આિામ કિો. કાલે ર્વાિે વાતો કિીશુું...” 

મુંગલામાર્ી વધતા હાટસબીટને ર્કડતા હોય તેમ બિાડયા “વીર્ીઈઈઈઈઈઈઈ!! તમાિા 
બેડરૂમમાું?.......” 
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     ૧૦ 

 
 

ર્ાટીની બીજી બર્ોિ. 
**************************** 

હા ર્વાિ તો કોઈએ જોઈ જ નહતી. બધા જ થાકેલા; અચગયાિ વાગ્યા ર્છી ઊઠયા હતા. માયાના 
ર્પ્ર્ા મમ્મી િાત િોકાયા હતા અને ગેસ્ટરૂમમાું સતૂા હતા. ટેણકા ટોનીના ઓવિક્રાઉડેડ રૂમમાું 
રટનેજિ છોકિા છોકિીઓ આખી િાત ધમાલ કિીને ર્વાિે છ વાગ્યે જ ુંપ્યા હતા.  

માયા, વવનોદ, અને માયાના ર્પ્ર્ા મમ્મી બ્રેકફાસ્ટ લેતા વાતો કિતા હતા. મુંગળામાર્ી ક્યાું છે? 

ક્યાું સતૂા હશે. અને બાર્ાયે ક્યાું છે? 

માયાને એકદમ ધ્રાસ્કો ર્ડયો. મુંગળામાર્ી?    …...બાર્ા?  

હાય માું...બાર્ા અને મુંગળામાર્ી એક રૂમમાું તો ન હોય?  માર્ીની સવૂાની ગોઠવણ કિવાનુું તો 
ધ્યાન બહાિ જ િહી ગયુું હત ુું. 
વવનો ઓઓઓઓઓદ, હાુંભળો છો? બાર્ા ક્યાું છે? મુંગળામાર્ી ક્યાું છે? બાર્ા કે ચબચાિા 
મુંગળામાર્ી નીચે તમાિી ઓરફર્માું ર્ોફા ર્િ સઈૂ િહ્યા હશે. જિા નીચે જઈને જૂઓને 
પ્લીઈઈઈઈઝ. 
અિે, બિાડા ના ર્ાડ. તાિી બાજુમાું તો બેઠો છું. હાુંભળો છો, હાુંભળો છો નુું ભગૂળુું વગાડવાની ટેવ 
જ ર્ડી ગઈ છે.  
ઑરફર્માું તો મોના અને લીર્ા ઊંઘે છે.  બાર્ા ઓરફર્માું નથી એ એના બેડરૂમમાું જ સતૂા હશે. 
 

મને એમ કે તાિી બથસડે છે એટલે તુું માિે માટે જાગતી હશે...ર્ણ જવા દે એ વાત...... માિી મનની 
મનોકામનાને તથાસ્ત ુકે'નાિ બથસ ડે બૅબ તો ઊંઘતી હતી….ત ુું તો થાકીને ર્ડતાની ર્ાથે જ ઊંઘી 
ગઈ હતી.  

િાતે્ર બહ ુમોડુું થયુું હત ુું એટલે મોના અને લીર્ાને મેં િાત િોકાઈ જવા કહ્ુું હત ુું. મેં થોડો વખત 
એમની ર્ાથે કામની વાતો કિી હતી. એ બને્ન અત્યાિે નીચે ર્ોફા ર્િ જ સતૂા છે. 
ઓ માું..મને ઊંધતી મકૂીને એ બને્ન ર્ટાકડીયો ર્ાથે કયા કામશાસ્ત્રની વાત માટે ઉજાગિો કયો 
હતો? 
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મમ્મી, જોયુું આ બાર્ દીકિાના લખ્ખણ. જાણે આર્ા હિામ અને નાિી ઓ ર્ાુંઈ. મુંગળામાર્ી જો 
બાર્ાના રૂમમાું હોયતો?   બાર્ા ક્યાું સતૂા હશ?ે ર્મજાતુું નથી કોણ કોને સધુાિશે કોણ કોને 
બગાડશે!  મેં વળી ક્યાું બાર્ાને સધુાિવા મુંગળામાર્ીને બોલાવ્યા! અતો બકિી કાઢતા ઊંટ 
ભિાયુું. 
માયા, મોં બુંધ કિ. મુંગળામાર્ી આવે છે. 
મુંગળામાર્ી હાુંફળા હાુંફળા આવી ર્હોંચ્યા.  

'માયા વીર્ી ક્યાું છે?' 

'કેમ?   એના બેડરૂમમાું જ હશેને?'   તમાિી ર્ાથે બેડમાું ન હતા?  

ઊઠયા ત્યાિથી મોં ર્ીવીને બેઠેલા કુુંદનલાલની જીભ જાગતૃ થઈ. 
માયા કુંઈ બોલે તે ર્હલેા જ  માયાને બદલે એના ર્પ્ર્ાએ જવાબ ને બદલે ર્વાલ ફેંક્યો. 
'એના રૂમમાુંતો હુ ું સતૂી હતી.' 
માયાની મમ્મી એ ડોળા કાઢીને ઈશાિાથી ર્પ્ર્ાને ચરૂ્ િહવેા જણાવ્યુું. ર્ણ ર્પ્ર્ાને શિૂ ચડત ુું 
હત ુું. 
‘તો શુું થય?ુ   વવઠ્ઠલજીએ તમને એના રૂમમાું તમને સવૂાડયા એટલે એનાથી એના ર્ોતાના રૂમમાું 
ન સવૂાય?  પ્રર્ુંગ વખતે ઘિમાું ઘણાું માણર્ો હોય ત્યાિે ર્ાુંકડ-મકૂડ બધાએ સઈૂ િહવે ુું ર્ડે.’ 
માયાના ર્પ્ર્ા ર્ાહજજક િીતે વાત કિતા હતા કે કુંઈક મમાસળુ બોલતા તે માત્ર માયાના મમ્મી જ 
ર્મજી શકે. 
‘ઉજાગિા અને દોડધામમાું હુ ું એવી તો થાકી ગઈ હતી કે ર્ડતાની ર્ાથે જ ઊંઘી ગઈ હતી. મને 
કશી જ ખબિ નથી.’ 
ઓ માિા ભલા ભગવાન. માિી ર્ાકી ઊંધમાું વવઠ્ઠલીયાએ કુંઈ ગિબડ ન કિી હોય તો ર્ારુું. 
મુંગળામાર્ી ખબૂ ધીમેથી ગણગણ્યા. 
ખિેખિ તો માયાના ર્પ્ર્ા મમ્મી બને્નને, વેવાઈ ર્ટેલબાર્ાને વમુનાઈઝિ, ચીતિવામાું મજા 
આવતી હતી. માયા ચબચાિી બાર્ દીકિાને સધુાિવાની ચચિંતામાું કાયમ અકળાતી િહતેી હતી. 
 

માયાના મમ્મી કામીની બહનેે મુંગળાબેનનો ગણગણાટ ર્ાુંભળ્યો. એણે ધીિે િહીને મમિો મકૂ્યો. 
‘મુંગળાબેન માિી માયાના દિેક રૂમમાું સરુ્િ રકિંગર્ાઈઝ બેડ છે. એક બેડ ર્િ ર્હલેાઈથી ત્રણ 
જણા ર્ણ સઈૂ શકે.’  
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‘અહીં લોકો કુતિા ર્ાળે અને હર્બટડ વાઈફની વચ્ચે ડાઘીયો સઈૂ જાય. ર્ોતાના છોકિા હોય તને ે
જુદા રૂમમાું સવુડાવે. કદાચ અમાિા વેવાઈ તમાિા બેડર્િ જ તમને ખબિ ન ર્ડે એ િીતે ચબચાિા 
એક ર્ડખે સઈૂ િહ્યા હશે. અત્યાિે એ બેડરૂમમાું નથી?’ 

‘ના કામીની, બેડરૂમમાું તો કોઈ નથી. હુ ું જાગી ત્યાિે  એકલી જ હતી.’ 
મુંગળામાર્ી ર્ાુંજિામાું ઊભેલા આિોર્ીની જેમ ર્ોતાની ર્ફાઈ િજૂ કિતા હતા. 
‘અમાિા વેવાઈને ર્વાિે વહલેા ઊઠીને ચાલવા જવાની ટેવ છે. તમાિી ઊંઘ ન બગડે એ ગણત્રીએ 
તમને જગાડયા વગિ ચાલી નીકળ્યા હશે. લાઈટ ચાલ ુહતી કે બુંધ હતી?’  

‘હુું જાગી ત્યાિે તો બુંધ હતી.   એક વમવનટ. હુ ું લાઈટ ચાલ ુિાખીને જ ઊઘી ગઈ હતી તો ર્છી 
માિા રૂમની લાઈટ કોણે બુંધ કિી.   ચોક્કર્ માિા રૂમમાું કોઈ આવ્યુું હશે.’ 
‘બીજુ ું તો કોણ તમાિા ચાઈલ્ડહડૂ ફે્રટડ જ દોસ્તીની જૂની યાદો તાજી કિવા આવ્યા હશે. અમાિા 
વેવાઈની યાદશન્ક્ત્ત ઘણી ર્ાિી છે.’ 
‘માર્ી, મમ્મીની વાત ર્િ ધ્યાન આર્શો નહીં. દિેક રૂમમાું મોશન રે્ટર્િ છે. રૂમમાું કુંઈ ર્ણ 
હલન ચલન ન હોય તો આર્ોઆર્ લાઈટ બુંધ થઈ જાય.’ 
વવનોદે બાર્ાનુું િેપ્યટેુશન છે તેના કિતાું વધાિે ન બગડે એટલે તિત ખલુાર્ો કયો. કોણ ક્યાું સતૂા 
તેની ચચિંતા કિવાની શુું જરૂિ. બધા વનિાુંતે ઊંઘ્યા એ જ બર્ છે ને!  

‘લો બાર્ા આવી ગયા. એમને જ પછૂોને?   હુું નીચે ઓરફર્માું જાઉં છું. મોના અને લીર્ા જાગી હોય 
તો એમને બહાિ બ્રટચ માટે લઈ જવી ર્ડશે. એમને ગઈ કાલનુું વાર્ી વધેલુું નહીં ફાવે. 
ર્ોમવાિથી આર્ણી ઓરફર્માું કામ શરુ કિશે.’ 
‘અિે! હાભળો છો?  એમને જ્યાું ખાવુું હશે ત્યાું ખાશે. હુું જીવતી જાગતી બેઠી છું ત્યાું સધૂી તમાિે તો 
ઘિનુું જ ખાવાનુું છે. બહાિની લત ર્ાિી ન કહવેાય. જાત જાતના િોગ થાય. જોયુું ને માર્ી, આ 
બાર્ દીકિાના લખ્ખણ. હાુંભળતા નથી અને હમજતા હો નથી. બાર્ા ર્ધાયાસ અને દીકિા દોડયા.’ 
 

‘જૈય શ્રી કૃષ્ણ મુંગળાદેવી. જૈ સ્વાવમનાિાયણ. િાત્રે બિાબિ ઊંઘ આવી હતીને? તમે ગઈકાલે ખબૂ 
જ થાકી ગયા હતા. માનુુંછું કે થાક ઉતયો હશે. અને ગડુ મોવનિંગ એવ્રીવન. માયા દીકિી, તને મઝા 
આવીન?ે િોઝી અને માિા બધાજ ફે્રટ્ર્ તાિા ખબૂ જ વખાણ કિતા હતા. ય ુલકુ્ડ ગોજીયર્.  ઈટ 
વોઝ મોસ્ટ મેમોિેબલ ર્ાટી.’  

‘હુું આવ્યો ત્યાિે તમે કુંઈ મને પછૂવાની વાત કિતા હતા! માિા વેવાઈએ મને શુું પછૂવુું છે? 
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‘વવઠ્ઠલજી પછૂવાનુું તો શુું હોય ર્ણ અમને બધાને ચચિંતા થતી હતી કે બાર્ા ક્યાું સતૂા હશે?’ 

કુંચનલાલ ને બદલે કામીની બહનેે જ ર્ાિા શબ્દોમાું પ્રશ્ન પછૂયો. 
ર્ટેલબાર્ાએ જવાબ આર્વાને બદલે થોડી વાિ ર્લક ર્ાડયા વગિ મુંગળાબેન ર્િ નજિ સ્સ્થિ 
કિી.  

‘એમ્ર્ી,   વાુંકો વળી ર્ગના અંગઠુા ર્કડુું કે કાન ર્કડીને ઊઠ બેર્ કરુું?’ 

આ ર્વાલે મુંગળાબેનનો ભતૂકાળ જાગતૃ થયો. 
એક નાનુું ગામ. કરિયાણાની એક દુકાન. દુકાનની બાજુ ુંમાું એક મકાન. ગામના લોકો એને બુંગલી 
કહતેા, એ બુંગલી વવઠ્ઠલના દાદાની. એ બેઠાઘાટની બુંગલીની ર્ામે  જ બિાબિ મુંગળાના દાદાનો 
બેમાળનો મોટો બુંગલો. ગામને નાકે એક તળાવ. તળાવની ર્ાર્ે ર્ાત ધોિણ સધૂીની એક 
વનશાળ. એ વનશાળમાું મુંગળા ભણે. એક વાિ ત્રીજા ધોિણ નાર્ાર્ થઈ. અને ચોથા ધોિણમાું ર્ણ 
ચબચાિી નાર્ાર્ થયેલી. માસ્તિ તો ચબચાિા એને ર્ાર્ કિી દેવા તૈયાિ, ર્ણ દાદાજી 
વર્ધ્ધાુંતવાદી. એણે માસ્તિને ર્ામેથી ધમકી આરે્લી કે એની જાતે ર્ાર્ થાય તો જ એને ઉર્િના 
ધોિણમાું ચડાવવી. ચોથા ધોિણના ર્ાહબેે એને ક્લાર્ મોવનટિનો દિજ્જો અને ર્ત્તા આરે્લી. 
એના ક્લાર્માું જ ત્રીજા ધોિણમાુંથી ર્હલેા નુંબિે ર્ાર્ થઈને વવઠ્ઠલ આવેલો. મહાતોફાની 
બાિકર્. મુંગળા ક્લાર્ મોવનટિ. વવઠ્ઠલ કિતા ઉમ્મિમાું મોટી. માસ્તિ સ્કુલના ઓટલા ર્િ ઉભા 
ઉભા બીડી ર્ીતા હતા. મોવનટિ મુંગળા ક્લાર્ ર્ુંભાળતી હતી. વવઠ્ઠલ છાર્ાના રે્ર્િના બલનુએિો 
બનાવીને બધે ઉડાડતો હતો. એણે મુંગળા મોવનટિના માથાનુું વનશાન તાયુું. કમનશીબે તે 
મુંગળાને ખોટી જગ્યાએ વાગ્યુું. મોટા ઘિના તોફાની છોકિાઓ! બાર્ડો માસ્તિ શુું ર્જા કિે?  એણે 
મોટાર્હબેને વાત કિી. િૌર સ્વભાવના મોટાર્ાહબે કોઈની શેહ િાખે નહીં. એઓ ફુટર્ટ્ટી લઈને 
ઊભા િહ્યા. મુંગળા, આ વવઠલાને જે ર્જા કિવી હોય તે કિ. મુંગળાએ તકનો ર્ાિો ઉર્યોગ કયો. 
એણે ર્જા ફિમાવી કે અડધો કલાક એણે વાુંકા વળી ઘટુણ વાળ્યા વગિ ર્ગના અંગઠુા 
ર્કડવાના. ર્ીઠ ર્િ ફૂટર્ટ્ટી મકુવાની, ર્ડી જાય તો  બીજો ર્ા કલાક. એ ર્જા પિુી થાય ર્છી 
અવળા કાન ર્કડીને "હવે વવમાન નહીં મારુું" એમ બોલતા દર્ ઉઠ બેર્ કિવાની. ચબચાિા  વવઠ્ઠલે 
એક કલાક અંગઠુા ર્કડેલા. 
તે રદવર્થી વવઠ્ઠલે મુંગળા ર્ાથે બોલવાનુું કે ર્ામે જોવાનુું ર્ણ બુંધ કિેલુું. 
મુંગળાતો મોટા ઘિની. એને કાુંઈ તળાવ ર્િ કર્ડા ધોવા જવુું ન ર્ડે ર્ણ એ એની બહનેર્ણી 
ર્ાથે તળાવ ર્િ ગઈ. ચબચાિીનો ર્ગ લર્સ્યો. ર્ીધી ર્ાણીમાું. બચાવ બચાવની બમુ ર્ાડી. એ 
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વખતે વવઠ્ઠલ તળાવની ર્ાળે વડવાઈની ડાળે ઝલતો હતો. મુંગળા ર્ામે જોયુું, ચબચાિી ડબૂકા ખાતી 
હતી. છેવટે આિામથી ખમ્મીર્ કાઢી ર્ાણીમાું ગયો. એક ર્ગ ખેંચી બહાિ કાઢી અને ખમ્મીર્ 
લઈને ચાલતો થયો. બને્ન કુટુુંબો વચ્ચે ર્ાિા ર્ુંબુંધ હતા ર્ણ મુંગળા અને વવઠ્ઠલ એકબીજા ર્ાથે 
બોલતા ન હતા. 
મુંગળા હાઈસ્કુલમાું આવી. મુંગળાની મમ્મીએ મુંગળાની વાત વવઠ્ઠલ માટે નાુંખી. ર્ણ વવઠલાએ 
ધિાિ ના ર્ાડી દીધી. અને મુંગળાની જ દૂિની ર્ગી સકુટયા ર્ાથે લગ્ન થયેલા. સકુટયા સુુંદિ 
નમણી અને ર્ાલર્ સ્વભાવની હતી અને તેણે જ મુંગળાબેન ર્ાથેના અબોલા તોડાવીને ર્ુંબુંધ 
સધુાિેલો. મુંગળાએ વવનોદ અને માયાના લગ્ન ગોઠવવામાું મધ્યસ્થી કિેલી. 
 

આજે એજ વયસ્ક વાુંદિો વવઠ્ઠલ, મુંગળાદેવીને પછૂતો હતો, ‘એમ્ર્ી, વાુંકો વળી ર્ગના અંગઠુા ર્કડુું 
કે કાન ર્કડીને ઊઠ બેર્ કરુું?’  

મુંગળામાર્ી મનમાું વવચાિતા હતા;  હ ે ભગવાન, અમેરિકન ડોર્લાઓ આટલા નફ્ફટ હોય એ 
જાણતી હોત તો અહીં આવતે જ નહીં. હુ ું તો ભિ ઊંઘમાું હતી. કુંઈ અડર્લા ન કયાસ હોય તો ર્ારુું. 
કુંઈ ગિબડ હોય તો જ માફી માુંગેને! 
‘વીર્ી, જો ગનુો કયો હશે તો વશક્ષા તો થશે જ. માિે એ જાણવુું ર્ડશે કે તમે કયો ગનુો કયો છે 
અને એની ગુંભીિતા કેટલી છે! ર્હલેો ર્વાલ તો એ છે કે આર્શ્રી આખી િાત ક્યાું હતા?’ 

‘દેવીજી આટલા મોટા ઘિમાું માિે માટે જગ્યા જ ક્યાું હતી? ઘડીભિ તો મને થયુું હત ુું કે ભલે તમે 
માિા બેડ ર્િ હો, એક ખણૂા ર્િ થોડી જગ્યામાું સઈૂ એકાદ ઊંધ કાઢી લઈશ.’ 
‘વીર્ી તમને આવો વવચાિ કિતાું જિાયે લાજ શિમ નથી આવતી? વીર્ી, આ ઉમ્મિે ગુંદી વાત 
વવચાિી જ કેમ શકો?’ 

‘ના એમ્ર્ી, મેં ક્યાું એવી એભર વાત કિી છે. માત્ર ઊંઘવાની જ તો વાત છે. માનવીને ચોવીર્ 
કલાકમાું ચાિ કલાક તો ઊંઘવાનુું જોઈએ જ ને?’ 

‘તો શુું તમે ચાિ કલાક માિી ર્ાથે હતા?’ 

‘તમાિી ર્ાથે તો નહીં ર્ણ એક રૂમમાું તો આિામ કિી લેત. રૂમમાું એક ર્ોફો અને એક 
રિક્લાઈનિ ર્ણ છે જ ને? તેના ર્િ તો થોડા કલાક ર્હલેાઈ થી નીકળી જાત. ર્ણ ખોટુું ના 
લગાડતા મુંગળાદેવી. તમે ખબૂ જ થાકેલા હશો. વનિાુંતે એટલુું મોટેથી ઘોિતા હતાું કે એ રૂમમાું 
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માિાથી ઊંઘાય એ શક્ય જ ન હત ુું. તમે થોડા અવ્યવસ્સ્થત સતૂા હતા. મેં તમને એક વધાિાનો 
બ્લેટકેટ ઓઢાડયો. માિો નાઈટ ગાઉન લઈને રૂમની બહાિ ચાલ્યો ગયો.’ 
‘માફ કિજો મુંગળાબેન, એક મરહલા રૂમમાું એકલા હોય ત્યાિે ર્જ્જન પરુુરે્ષ એના રૂમમાું ન જવુું 
જોઈએ ર્ણ માિે માિા રૂમમાું આવવુું ર્ડ્ુું હત ુું. ર્ોિી, માય ફે્રટડ મુંગળાદેવી. જો આર્ જાગતૃ હોત 
તો વાત જૂદી જ હોત. હુ ું ડોિ નૉક કિીને, તમાિી મુંજુિી લઈને જ રૂમમાું દાખલ થાત. માિો ગનુો 
હુ ું કબલુ કરુું છું. શક્ય હોય તો માફ કિજો અગિ તમે જો વશક્ષા કિશો તે હુ ું કબલુ કિીશ. વાુંકો 
વળી ર્ગના અંગઠુા ર્કડીશ, કે મિુઘો બનીશ કે કાન ર્કડી ઊઠ બેર્ કિીશ. િોજ કર્િત કિીન ે
આ ઉમ્મિે ર્ણ આ કાયા ટનાટન િાખી છે. માનીશ કે મુંગળાદેવીએ થોડી વધાિે કર્િત કિાવી.’ 
મુંગળામાર્ીએ માનવર્ક હાર્કાિો અનભુવ્યો. 
‘વીર્ીઈઈઈ. જિા ઉમ્મિનો ખ્યાલ િાખો. છોકિાઓની હાજિીમાું શુું બોલવુું, શુું ન બોલવુું, એ હજુ 
ર્ણ વશખ્યા હોય એવુું લાગત ુું નથી.’ 
મુંગળાબેન આ ર્ુંર્ાિમાું છેલ્લા શ્વાર્ સધુી આર્ણે કાયમ કુંઈ ને કુંઈ શીખતા િહવેાનુું છે. ર્દાકાળ 
કોઈ ને કોઈ ર્લાહકાિ ગરુુ હાજિ જ હોય છે. આર્ જ્યાું સધુી અહીં િહો એ ર્મય દિમ્યાન માિા 
ગરુુ અને ગાઈડ બનશો?  હુું માનુું છું કે અમાિી માયા અને અમાિી કામીનીવવાણને ર્ણ એ વાત 
ગમશે. એક વવનુંતી કરુ? હવે સ્કુલ લાઈફના ર્ુંબોધનો વીર્ી અને એમ્ર્ીને બદલે હુ ું તમને મુંગળા 
દેવી કહીશ અને તમે મને વવઠ્ઠલ કહજેો. આ ર્ી..ર્ી વાળુું નથી ગોઠત ુું.’ 
‘વવઠ્ઠલભાઈ, ર્ાઠ ર્છી તમાિી બધી બદુ્ધિ નાઠી નથી એટલુું તો કબલુ કિવુું જોઈએ. હુ ું તમને 
વવઠ્ઠલભાઈ જ કહીશ અને તમાિે મને મુંગળાબેન કહવેાનુું.   બિાબિ છે?’ 

‘તમારુું આ પ્રમાણર્ત્ર હુું ર્ાચવી િાખીશ. મોટેભાગે બધી મરહલાઓ મને ર્મજી શકતી નથી અને 
મારુું ખોટુું મલૂ્યાુંકન કિે છે. મને માત્ર વવનોદની બા અને માિી નેબિ ફે્રટડ િોઝી જ ર્મજી શક્યા 
છે. અમાિી માયા અને એના મમ્મી વેવાણ કામીનીબેન ર્ણ હુંમેશા માિે માટે  ર્ત્યથી વેગળી 
કલ્ર્ના કિતા િહ ેછે.’ 
‘તો વેવાઈ વવઠ્ઠલજી, તમે જિા મદુ્દાની વાત જણાવોને! તમે તમાિી િાત ક્યાું ગાળી હતી?’   કામીની 
બહનેે ર્ીધો જ હુમલો કયો. 
‘બાર્ા, ર્વાિે તમને ઘિમાું તમને ન જોયા એટલે મને તો ઘણી ચચિંતા થઈ. બાર્ા, તમે ક્યાું સતૂા 
હતા?  

'માયા, તુું તો જાણે છે કે ભતૂનો વાર્ વર્ર્ળે!' 
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'એટલે...એટલ.ે.. એટલે... તમે િોઝી ને ત્યાું.. બાર્ા તમે...તમે િોઝી ર્ાથે...િોઝી ર્ાથે િાત ગાળી?’ 
હા અને ના.... 
બધા અધ્ધિ શ્વારે્ અને ફાટી આંખે હવે ર્છીની વાત ર્ાુંભળવા ર્ાુંભળવા આતિુ હતા. 
 

‘હા માયા, િોઝીના બેડરૂમની લાઈટ ચાલ ુ હતી એટલે મેં તેને ફોન કયો. એને િાતે્ર મોડે સધૂી 
વાુંચવાની ટેવ છે એટલે તે જાગતી હતી. હુ ું એને ત્યાું ગયો અને એને ત્યાું ર્ોફા ર્િ વનિાુંતની ઊંઘ 
ખેંચી કાઢી.’ 
‘ર્ણ બાર્ા આર્ણા લીવવિંગરૂમના ર્ોફા ર્િ સવૂાન ેબદલે તમે િોઝીના ર્ોફા ર્િ સવૂા કેમ ગયા?’ 

‘દીકિી આ ર્વાલ મને પછૂવાને બદલે તાિા ર્પ્ર્ાને પછૂ?’ 
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     ૧૧ 
 
 

 “હેં ર્પ્ર્ા, તમે જાણો છો, બાર્ા ઘિના ર્ોફાને બદલે િોઝીને ત્યાું કેમ ગયા'તા?” માયાને બાર્ાના 
િૉમેન્ટટક સ્વભાવની જે દહશેત હતી તે જ ર્પ્ર્ા મમ્મીની હાજિીમાું એને અકળાવતી હતી. 
કામીનીબેને ડોળા કાઢીને કુંચનલાલ ર્ામે જોયુું. કુંચનલાલ વર્વાય બધાની નજિ કામીનીબહને 
ર્િ હતી. થોડી વમનીટો ર્હલેા જે  કુંચનલાલ વવઠ્ઠલબાર્ાની અને મુંગળામાર્ીની રફલમ ઉતાિતા 
હતા એનુું મોં બીલકુલ ર્ીવાઈ ગયુું હત ુું.  

એટલામાું ટેણકો ટોની નાચતો કુદતો આવ્યો. ફ્રીઝનુું બાિણુું ખોલી ઉભો િહ્યો. વડીલો તિફ જોયા 
વગિ જ  એણે બોમ્બ બ્લાસ્ટ કયો; "મૉમ, ડુ ય ુનો, નાના નાની રડવૉર્સ લેવાના છે!” 

“ટેણકા, મિવાનો થયો છે? િાતે્ર બધા ફે્રટડ ર્ાથે કુંઈ નશો તો નથી કયોને? લવાિા કિવા માુંડયા છે. 
ગેટ આઉટ ફ્રોમ રહયિ!” 

“ઈફ્ ય ુડોટટ ચબલીવ મી, આસ્ક ગ્રાટડર્ા. આઈ ડોટટ કેિ. એની વ,ે લેટ મી નો ઈફ્ ય ુનીડ ટય ુ
ર્ાટસનિ આઈ વીલ પ્રોવાઈડ ફ્રી ર્વવિર્ ફોિ માય નાના નાની.” 

 

ર્ટેલબાર્ાએ એ બાિકર્ને ધીમે િહીને બહાિ કાઢયો. 
કુંચનલાલે નીચુું મોં િાખીને ધીમે િહીને કહ્ુું.  

“માયા દીકિી, ટોનીની વાત ર્ાચી છે.” 

અને માયાએ મોટેથી ઠૂુંઠવો મ ૂુંક્યો. ચીર્ નાુંખી... 
“અિેએએએ ઈઈઈઈ .....હા ુંભળો છો? મોના અને લીર્ાને ર્ડતી મેલીને ર્ીધા ઉર્િ આવો. માિી 
મમ્મીના ર્ુંર્ાિમાું આગ લાગી છે. પ્લીઝ હાુંભળ્યુું કે....” 

કામીનીબહને થોડા સ્વસ્થ હતા. 
“જો માયા, હજુ અમે કશુું જ નક્કી નથી કયુું. 'મે' ઓિ 'મે નોટ બી” 

“બાર્ા, માિા ર્પ્ર્ા મમ્મીને ર્મજાવોને! તમને અને ટેણકાને આ વાત કેવી િીતે ખબિ ર્ડી? 

પ્લીઝ મુંગળામાર્ી, હલે્ર્ મી.”  

“માિી લાઈફમાું તો ચાિે બાજુથી ર્ળગ્યુું છે. ટેણકો હજુ તો ર્ોળનો નથી થયો, ને ર્ત્તાવીર્નો હોય 
એવા ભવાડા કિે છે. બાર્ા બાજુવાળીની બગલમાું ભિાય છે. તમાિો જમાઈ મોનાલીર્ાની છબી 
ચચતિવામાું ર્ડયા છે” 
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વવનોદ આવ્યો. “શુું થયુું ડાચલિગ?”  

વવનોદ એની ટેવ મજુબ વળગીને કીર્ કિવા ગયો; અને માયાએ એને હડર્લે્યો. 
“ડોટટ ડાચલિંગ મી. અત્યાિે વળગવાનો ટાઈમ નથી. વળગેલાને છૂટા થવાનો ટાઈમ છે. જિા આઘા 
ખર્ો.” 

“        ?” 
“      મોનાલીર્ામાુંથી ફૂિર્દ મળે તો ખબિ ર્ડેને કે ઘિમાું શુું થાય છે!” 

“તાિે ર્ીધી વાત કિવી હોય તો કિ નહીં તો માિે મોના ર્ાથે નવા એકાઉટટ વવશે એને 
ર્મજાવવાનુું ઘણુું બાકી છે.   બાર્ા, વ્હોટ હરે્ટડ?” 

“ખાર્ અગત્યની વાત નથી લાગતી. આ તો ગઈ િાતે્ર હુ ું આર્ણા ર્ોફા ર્િ સવૂા જતો હતો ત્યાિે 
ગેસ્ટરૂમના ડોિ ર્ારે્ ટેણકાને ઉભેલો જોયો. એ કુંઈ કાન માુંડીને નાના નાનીની વાત ર્ાુંભળતો 
હતો. મેં એને ઠર્કાયો. તો બેટ્ટમજી મને કહ ેનાનાનાનીની  ડટી વાત નથી ર્ાુંભળતો. ર્ીિીયર્ 
અને ડેટજિર્ ફાઈટ છે. હુ ું ર્ોફા ર્િ આડો ર્ડવાની તૈયાિી કિતો હતો અને કામીની બહનેનો ઘાુંટો 
ર્ુંભળાયો. આર્ણે વકીલને મળીને નક્કી કિીશુું અત્યાિે તમે બહાિ ર્ોફા ર્િ જઈને સઈૂ જાવ. 
ર્વાિે ઘિે જઈને બધી વાત.”  

“મને લાગ્યુું કે કુંચનલાલ ર્ોફા ર્િ સવૂાના છે એટલે તિત જ ર્ીલો િહવેા દઈને, કુંચનલાલ 
રૂમની બહાિ આવે તે ર્હલેા હુું ઘિની બહાિ નીકળી ગયો. બર્ આ વર્વાય મને બીજી કોઈ વાતની 
ખબિ નથી.” 

“ટેણકાએ જે ર્ાુંભળ્યુું હોય તે ર્ાચુું.     , આર્ણે કોઈએ ર્ણ એમની અંગત વાતોમાું ર્ડવાની 
જરૂિ નથી. મને ર્ણ માિા અંગત જીવનમાું બીજાકોઈ નૉઝીવેડા કિે તે ર્ર્ુંદ નથી. માિી વાત 
ર્ાચી છેને, કામીની બહને?” 

“બાર્ા, હુું કોઈ નથી….. હુ ું ર્ાિકી નથી. હુ ું એમની એકની એક દીકિી છું.” 

“બોલ, મમ્મી બોલ. વ્હોટ ઈઝ ધ પ્રોબ્લેમ?” 

“રદવર્ે રદવર્ે તાિા ર્પ્ર્ા બગડતા જાય છે. આર્ણે સ્વાવમનાિાયણ ભગવાનના ર્ત્ર્ુંગી છીએ.  
ભગવાનનુું ર્ામૈયુું કિીએ છીએ. પજૂા કિીએ છીએ. ર્પ્ર્ા ધીમે ધીમે બીયિ, બીયિ ર્િથી વાઈન 
અને હવે વવસ્કી સધૂી ર્હોંચવાની તૈયાિી ર્િ છે. ખાવાર્ીવાની મયાસદા ર્ણ નેવે મકૂી છે. ગઈ 
કાલે આર્ણે બધા પલૂ ર્ારે્ હતા અને તાિા ર્પ્ર્ા બાબેય ુઅને હોટ ડોગ ઉડાવતા હતા.” 
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“માિે આ જનમમાું તાિા બગડેલા બાર્ ર્ાથે જીંદગીના આખિી રદવર્ો ર્ર્ાિ નથી કિવા. બેટી 
માયા, તાિા ર્પ્ર્ા ર્ાથે હવે માિાથી નહીં િહવેાય.” 

“મુંગળામાર્ી આર્ણી વશક્ષાર્ત્રી શુું કહ ેછે એ જિા ર્ાછા એમને ર્મજાવોને?” 

“કુંચનભાઈ, આ હુું શુું ર્ાભળુું છું?”  

મુંગળાબેને ચોવીર્ કલાકમાું ચાલીર્ કલ્ચિલ શોક્ર્ અનભુવ્યા. 
“વશક્ષાર્ત્રી ર્ુંદિમાું સ્ર્ષ્ટ આદેશ આપ્યો છે. 'જે માુંર્ છે તે યજ્ઞનુું શેર્ષ હોય તો ર્ણ આર્ત્કાળમાું 
ર્ણ ક્યાિેય ન ખાવુું અને ત્રણ પ્રકાિની સિુા અને અચગયાિ પ્રકાિનુું મદ્ય તે દેવતાનુું નૈવૈદ્ય હોય 
તો ર્ણ ન ર્ીવ.ુ વશક્ષાર્ત્રી બાિમાું ચોખ્ખુું જ જણાવ્યુું છે કે 'દેવતા અને વર્ત ૃતેના યજ્ઞને અથે 
ર્ણ બકિાું, ર્ર્લાું, માછલાું આરદક કોઈ જીવની રહિંર્ા ન કિવી, કેમ જે અરહિંર્ા છે તે જ મોટો ધમસ 
છે એમ ર્વસ શાસ્ત્રમાું કહ્ુું છે. વવઠ્ઠલ્ભાઈ તમે શુું માનો છો?” મુંગળાબેને વીર્ીને માવમિક િીતે હતેરુ્િ 
વાતમાું ઘર્ડયા. 
“તમાિી સ્વામીનાિાયણ વશક્ષાર્ત્રીની વાત અવ્યવહારુ ર્ણ રૈ્ધ્ધાુંતીક િીતે સ્વીકાયસ છે. ર્હલેા 
ઈંડા આમ્લેટ ખાતો હતો. હવે       તે ર્ણ બુંધ કયાસ છે. “ 

કુંચનલાલથી ન િહવેાયુું, “વવઠ્ઠલજીના ચાવવાના જૂદા અને બતાવવાના જૂદા છે મુંગળાબેન, માિી 
માયા તો કહતેી હતી કે બાર્ા ઘિમાું ડાયૅટ કિે છે અને લુંચ અને રડનિ ર્છી નૉટી નેબિને ત્યાું 
જાય છે. કોને ખબિ ત્યાું શુું શુું આિોગતા હશે!” 

બાર્ા શાુંતીથી સ્સ્મતવદને બેઠા હતા. 
“હેં બાર્ા, તમે િોઝીને ત્યાું માુંર્ મચ્છીતો ખાતા નથીને? એવુું હોય તો કહી દેજો, બામણને બોલાવી 
દેહશદુ્ધિ પ્રાયવશ્ચત કિાવવી ર્ડે.” 

“ના દીકિી, મને નોનવેજ ખાવાની કોઈ ઈચ્છા જ નથી થતી. જરૂિ ર્ણ નથી. ર્ણ આખી 
દુવનયામાું જે ખોિાક ખવાતો હોય એ ખાનાિને વધક્કિતો ર્ણ નથી. અને તમાિી જાણ ખાતિ કહુું 
છું કે િોઝી ર્ણ નોનવેજ નથી ખાતી. એ જૈનોની જૈન છે. એ વીગન છે.” 

“હેં બાર્ા, િોઝી ખિેખિ વીજન છે? તો તો આર્ણા કિતાું ર્ણ ચરડયાતી વેજીટેરિયન કહવેાય!” 
માયાના િોઝી પ્રત્યેનો અહોભાવનો ર્ાિો ર્ડર્ડાટ ઉર્િ ચડી ગયો.  

“હાુંભળો છો. િોઝી જેવી િોઝી વેજીટેરિયન છે અને તમે અને તમાિો ટેણકો બહાિ જઈને બધુું જ 
ર્ેટમાું ર્ધિાવો છો. ગઈ કાલની ર્ાટીમાું બાબેય ુન િાખ્ય ુહોત તો આજે  માિા ર્પ્ર્ા મમ્મીના 
જીવનમાું ભડકા ન થાત  ને?”  
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માયાના ર્રિતાર્નુું સકુાન વવનોદ તિફ વળ્યુું. 
મુંગળામાર્ી એકદમ કટફયઝુ હતા. વીગન એટલે શુું?                     ?  એમને માટે આ 
શબ્દ નવો હતો.  
“વીગન એટલે ર્ુંપણૂસ શાકાહાિી ખોિાક. કોઈ ર્ણ પ્રાણીજ ર્દાથસ ન ખવાય. અિે! ડેિી પ્રોડક્ટ ર્ણ 
નહીં. દૂધ નહીં. દૂધની કોઈ ર્ણ બનાવટ નહીં. એણે પ્રર્ાદનો શીિો ટહોતો લીધો કાિણ કે એમાું 
ધી હત ુું. ઘી તો દૂધમાુંથી બને ને?” 

“ઓ માિી માું! આ ગોિકી તો જબિી મિજાદી નીકળી. માિે એને એક વાિ મળવુું ર્ડશે.”  

એકાએક મુંગળામાર્ીના હૃદયમાું વવઠ્ઠલભાઈની ર્ાડોર્ણ પે્રવમકા માટે પજૂ્યભાવ જનમ્યો. એણે 
કુંચનલાલને ર્લાહ આર્ી.  

“જૂઓ આ અમેરિકન ર્ત્સ્ ુંગી ર્ારે્ આર્ણે ઘણુું શીખવાનુું છે.”  

“અિે! મુંગળાબેન દોસ્તી કિશો તો એના પલૂમાું કર્ડા વગિ તમને નવડાવશે. એ કાુંઈ 
સ્વામીનાિાયણબાર્ાની ર્ત્ર્ુંગી નથી. વવઠ્ઠલબાર્ાની ર્ત્ર્ુંગી છે.” કુંચનલાલે ઊભિો ઠાલ્વ્યો.  

માયાની સ્સ્થવત સડૂી વચ્ચે ર્ોર્ાિી જેવી હતી. એને લાગ્યુું કે ર્પ્ર્ા એના ઘિની ઈજજતના ચચિંથિા 
ઉડાવતા હતા. એણે કહ્ુું, “ર્પ્ર્ા, બાર્ા માટે આવુું ન બોલાય.” 

“જો બેટા આજે ચાળીર્ વિર્થી મ ૂુંગા િહીન ેતાિી મમ્મીની આંગળીએ નચાવ્યો નાચ્યો છું. હવ ે
માિા ર્ગ થાકી ગયા છે. હુ ું ભગવાનમાું માનુું છું ર્ણ તાિી મમ્મીએ માિે માટે નક્કી કિેલા 
વનયમોના બુંધનમાું નથી િહવે ુું. ભલે માિે નિકમાું જવુું ર્ડે. મને ભાવત ુું ખાઈશ અને ગમતુું 
માણીશ. માિે ર્ણ સ્વતુંત્ર જીંદગી માણી લેવી છે. મને વગિ પછૂયે મુંદીિની ર્ેવામાું જોતિી દીધો. 
ર્ામાજજક શિમમાું માિાથી ના ર્ડાઈ નહીંને હુ ું કાયમ .ઘર્ડાતો િહ્યો. નોટ એની મોિ. વવઠ્ઠલજી 
આઈ એમ જેલર્ ઓફ ય.ુ માિે તમાિા જેવી જીંદગી જીવવી છે. નથી જીવી શકતો એટલે જ 
તમાિી ટીકા કરુું છું. આઈ એમ ર્ોિી વવઠ્ઠલજી.” 

કામીનીબેન સ્તબ્ધ થઈને કુંચનલાલનો આક્રોશ વનહાળતા હતા. એને કલ્ર્ના ન હતી કે કુંચનલાલ 
ઘિનો ર્ુંતાડી િાખેલો કચિો બધાની આગળ ઠાલવશે. 
“ર્પ્ર્ા, પ્લીઝ બુંધ કિો...પ્લીઝ સ્ટોર્ ધીર્.”  

માયાનુું કલ્ર્ાુંત ચાલ ુહત ુું. “મુંગળામાર્ી, પ્લીઝ કુંઈક કિો. માિા  તો બન્ને બાર્ા બગડયા.”  

ર્રિવતસન ર્ામેલા વવઠ્ઠલબાર્ા વેવાઈની આંતરિક વાતોમાું કુદી ર્ડે એવા નાદાન ન હતા. 
મુંગળામાર્ી બકરુું કાઢવા આવેલા, ર્ણ આ ર્ુંર્ાિ તુંબમુાું તો એક નહીં અનકે ઊંટ ભિાયલા જોયા. 
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”માયા, તને ખબિ નથી. મુંદીિમાું િ  ર્ભામાું મમ્મીથી માિી ર્ાથે ન બેર્ાય, માિે એકલા બેર્વાનુું 
અને તેજ વખતે બહાિના બાુંકડા ર્િ કે ઓરફર્માું જેટતીમામો મમ્મી ર્ાથે કલાકો સધૂી ગપ્ર્ા 
માયાસ કિે એને વશક્ષાર્ત્રીના વનયમો ન નડે. આ બધા વનયમો માિા બાર્ના ઘિના નથી. તાિા 
મોર્ાળના છે. ૨૦૧૪ અમેરિકાના નહીં, ૧૮૨૬ ઈન્ટડયાના ગામડાના છે.” 

કુંચનલાલ ઉભિો ટહોતા કાઢતા ર્ણ જાણે ન ર્ચેલા માનવર્ક ખોિાકની ઊલ્ટી કિતા હતા. 
આટલુું અધરુુું હોય એમ ટેણકાની એટટ્રી થઈ, “ઍની વન નીડ માય હલે્ર્? ફ્રી કટર્લ્ટેશન ફોિ નાના 
નાની.” 

“ગેટ લોસ્ટ”  માયાએ િડતા િડતા, મોટો બિાડો ર્ાડયો. 
“મૉમ કામ ડાઉન, આઈ ડોટટ હવે ટાઈમ ઈધિ. વી આિ ગોઈંગ ટુ િોઝીઝ પલૂ. આઈ આસ્ક્ડ હિ. 
ર્ી રૅ્ઇડ ઓકે. અને ટોનીના બેડરૂમમાુંથી છોકિા છોકિીઓનુું ટોળુું સ્સ્વમસ્યટૂમાું બહાિ નીકળ્યુું. 
“વવઠ્ઠલજી, તમે તો સ્વાવમનાિાયણમાું નથી માનતા. તમારુું શુું માનવુું છે?”  

કુંચનલાલે વવઠ્ઠલબાર્ાને ર્ોતાના ર્ક્ષમાું ખેંચવા ર્ીધો ર્શ્ન કયો. 
“નહીં નહીં નહીં.... કોણે કહ્ુું કે હુ ું નથી માનતો? હુ ું કોઈ એક ર્ુંપ્રદાયની કુંઠી ર્હિેી ફિતો નથી 
એનો અથસ એવો થોડો છે કે હુ ું આર્ણા ધમસમાું માનતો નથી? માિા અંગત વવચાિો અને ર્મજ 
પ્રમાણે ગમતુું નગમતુું સ્વીકાિતો િહ્યો છું. વવનોદની બાને જે ગમતુું તેને મારુું ગમતુું કિીને જીવ્યો 
છું. એની ર્ાથે મુંદીિે જતો હતો અને     માિી ફે્રટડ િોઝી ર્ાથે ર્ણ મુંદીિે જાઉં છું. કોઈક વાિ 
ચચસમાું ર્ણ જાઉં છું. માત્ર માયાએ પ્રવતબુંધ મકૂ્યો છે કે બધે જજો ર્ણ બાર્ાના મુંદીિે ના જતા. 
બર્ ત્યાું િોઝી ર્ાથે નથી જતો.”  

“વવઠ્ઠલજી તમે ભલે બાર્ાના મુંદીિમાું ન જતા હોય ર્ણ જાહિેમાું છૂટથી તમાિી ગલસફે્રટડ ર્ાથે 
જાહિેમાું ફિી શકો છો અને અમાિા કામીની બહને બાર્ાના મુંદીિને બાુંકડે જેટતી મામા ર્ાથે 
કલાકોની ગોષ્ઠી કિે છે. માિે ર્લાુંઠી વાળીને મુંદીિમાું ર્દાચાિના ર્ાઠ ગોખવાના છે. હુ ું કાળો છું. 
જેટતીમામો ઉજળો છે. જેટતીમામો મુંદીિનો અગ્રગણ્ય ર્તર્ુંગી છે. મોટો દાનેશ્વિી છે. લીકિ ડેલી 
ધુંધામાું ખબૂ કમાય છે. બ્યરુટફુલ કામીની બહનેનો વ્હાલો છે.” 

કામીની બહનેના લાલચોળ ચહિેા ર્િ ક્રોધની આગના જ્વાળા ભડકાતા હતા. કુંચનલાલને વબસલ 
ડાયેરિયા થયો હતો. અને અટય ર્ૌ માયાના વર્યિની કોઈ હોિિ રફલ્મ જોતા હોય એમ મોં ર્હોળા 
કિી જોઈ િહ્યા હતા..... 
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     ૧૨ 

 

'આિ ય ુસ્ટીલ રટક? દીકિીના ઘિમાું બેર્ીને લવાિા કિતા શિમ નથી આવતી? માિા ર્િ આટલો 
બધો અવવશ્વાર્?' 

'અિે માયાની માું, તાિા ર્િ તો ઘણો વવશ્વાર્ હતો. માયાના મામા ર્િ નથી. હવે મને તાિા ર્િનો 
વવશ્વાર્ ર્ણ ઘટતો જાય છે. તને વવઠ્ઠલજી અને િોઝીના િોમાટર્માું િર્ છે અને તને ખબિ નથી કે 

તાિી ર્ત્ર્ુંગી ર્હલેીઓને કામીની-જેટતીની ર્ીિીયલમાું િર્ છે.' 
માયાએ બને્ન કાનો ર્િ હાથ ડાબી દીધા. મોં ર્િનો મૅકઅર્ આંસનુા િેલાથી ધોવાતો હતો. 
વવનોદને શુું કહવે ુું તે ર્મજાતુું ન હત ુું. એ ર્ાસ-ુર્ર્િા, બાર્ા અને મુંગળામાર્ીની ર્િવા કયાસ વગિ 
માયાને આશ્વાર્ન આર્વા વળગીને બેઠો હતો. માયાને માટે ર્પ્ર્ા મમ્મીના ર્ુંર્ાિનુું આ સ્વરૂર્ 
કલ્ર્ના બહાિનુું હત ુું. 
જોકે માયાને એટલી તો ખબિ હતી કે ર્ોતાના વર્યિમાું મમ્મીનુું વચસસ્વ વધાિે હત ુું. ર્પ્ર્ા છેક 
ગમાિ નહતા ર્ણ જોઈએ તેટલુું વાક્ચાતયુસ ન હત ુું એટલે હુંમેશા લઘતુાગ્રુંથીથી જીવતા હતા.  આજે 
અચાનક જ ભાિેલા અસ્ગ્ન ર્િની િાખ ઊડી જતાું ભડકો થઈ ઊઠયો. એકાએક ર્પ્ર્ા મમ્મીની 
વશક્ષાર્ત્રી એમાું ભસ્મીભતૂ થઈ ગઈ. 
વવઠ્ઠલબાર્ાનુું મન કળવુું અઘરુું હત ુું. ખબૂ સ્વસ્થતાથી ઊભા થયા. 
 

'મુંગળાદેવી, અમાિા વેવાઈ વેવાણની ફાઈટ મને રફક્ર્ મેચ જેવી લાગે છે. તમાિે િેફિી થવુું હોય 
તો અહીં બેર્ીને એમની ગેઈમ જૂઓ. મને એમાું િર્ નથી. છોકિાુંઓ િોઝીના પલૂમાું આનુંદ માણ ે
છે. હુ ું ર્ણ ત્યાું જાઉં છું.  તમે ર્ણ માિી ર્ાથે પલૂમાું ચાલો. હુ ું તમને સ્સ્વમીંગ શીખવીશ. મજા 
આવશે. સ્સ્વમીંગ ઈઝ ધ બેસ્ટ એક્ર્િર્ાઈઝ.' 
 

જૂઓ વવઠ્ઠલભાઈ આર્ણે નથી નાદાન કે નથી જુવાન.  તમાિે હવે તમાિી ઉમ્મિ પ્રમાણે બોલતા 
વતસતા શીખવુું જોઈએ. ઘડીકમાું એમ્ર્ી, ઘડીકમાું મુંગળી, ઘડીકમાું મુંગળાબેન અને હવે મુંગળાદેવી. 
આ બધા ટચાકવેડા મન ે ર્ર્ુંદ નથી. ગઈ કાલે મને ધક્કો માિીને ર્ાણીમાું ર્ાડી હતી. મન ે
ર્ાણીની બીક છે. અને કર્ડા વગિ ર્ાણીમાું ર્ડવુું અને જાહિેમાું સ્ત્રીઓ એ સ્નાન કિવુું એ માિા 
ર્ુંસ્કાિ અને વશક્ષાર્ત્રીના આદેશ બહાિની વાત છે. કૃર્ા કિી હવેથી માિી ર્ાથે આવી વાત કિી 
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ચચડવશો નહીં. હુ ું તમને માિા ર્ોતાના ર્મજીને અહીં આવી છું. તમને ન ગમતુું હોય તો હુ ું ચાલી 
જઈશ. 
 

ર્ટેલબાર્ાએ કોઈ ર્ણ ર્ુંકોચ વગિ મુંગલામાર્ીના મોં ર્િ એનો હાથ ડાબી દીધો.  

ઓ માિી મોટીબેન! ઓ માય ફે્રટડ! તમને ર્ાિકા માનુું કે માનુું ર્ોતાના? ર્ોતાના ગણુું છું. તમાિી 
હાજિીમાું મને આર્ણુું નાનર્ણ યાદ આવે છે. ર્ોતાના સ્નેહીઓ ર્ાથે દુંભી વતસન િાખવાની આદત 
નથી. તમાિે કશે જવાનુું નથી. અહીં જ િહવેાનુું છે. માિી હાજિી ન ગમતી હોય તો ર્ાડોર્ના 
બેઝ્મેટટમાું એક ર્િર્ રૂમ ખાલી જ છે. હુ ું ત્યાું ચાલ્યો જઈશ. 
 

તમાિે જે કિવુું હોય તે કિો ર્ણ માિાથી દુિ િહો. મને સ્ર્શસ કિીને ર્ાર્માું ન નાુંખો. ગઈ કાલે 
ર્ણ બધાની હાજિીમાું તમે તમાિી ર્ાડોર્ણ ર્ટાકડીની કમ્મિમાું હાથ નાુંખીને ફિતા હતા અને 
અડી અડીને નાચતા હતા. બધી જ મરહલાઓનુું ધ્યાન તમાિા ર્િ હત ુું. બધી, ગરુ્પરુ્ કિીને જાત 
જાતની ટીકા કિતી. તમાિા કિેલા ચબચાિી માયાએ ભોગવ્યા. એક આધેડ બાઈએ તો માયાને ર્ીધુું 
જ પછૂયુું'તુું. 'આ ધોળીયણ તાિી ર્ાસ ુછે કે બાર્ાની િખાત છે?' તમે ખોટા િસ્તે આગળ વધો છો 
એવુું મારુું માનવુું છે.   મેં તો તમાિા દાદા દાદીને ઓટલા ર્િના રહિંચકે અડી અડીને ઝલતા જોયા 
છે. એ બાર્ દાદાનો વાિર્ો વવનોદમાું અને એના દીકિામાું ર્ણ ઉતયો છે. વવનોદ ત ુું જિા માયાથી 
છેટો બર્. વડીલોની આમટયા ત ુું નહીં િાખે તો તાિો દીકિો ર્ણ તાિી િાખશે નહીં. મુંગળાબહનેને 
વવઠ્ઠલીયાને સધુાિવા આવવાનો મળૂ ઉદે્દશ યાદ આવ્યો.  
 

ચાલો માિી ભલૂ થઈ ગઈ. માફ કિો. હવે તમે ડબૂતા હોય તો ર્ણ તમને બચાવવા નહીં આવુું. 
બર્...જય સ્વાવમનાિાયણ.  બોલો વાુંકોવળીને ર્ગના અંગઠુા ર્કડુું કે અવળા હાથે કાન ર્કડી 
ઊઠબેર્ કરુું? 

 

વાતની રદશા બદલાઈ  હતી અને કુંચન-કામીનીનો યધુ્ધ વવિામ આર્ો આર્ થઈ  

ગયો. 
 

ચાલો મુંગલેશ્વિી, પલૂમાું ર્લળવા ર્ધાિો. અત્યાિે ગિમી ર્ણ છે. ર્ાણીમાું મજા માણીય ે
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અિે, માિા ભગવાન કતૂિાની પ ૂુંછડી ક્યાિે ર્ીધી થશે? માિે નથી આવવુું. અડધો રદવર્ પિુો થયો 
ને માિે તો નાહીને પજૂા માળા ર્ણ બાકી છે. માયા, ઘિમાું ભગવાન બેર્ાડયા છે કે નહીં?  

 

હા માર્ી, છેને. અમાિા બાએ ર્િર્ મુંરદિ બનાવ્યુું હત ુું. હવે હુ ું ર્ણ બાની જેમ િોજ ર્વાિે પજૂા 
ર્ાઠ કરુું છું હોં. છેલ્લે તો આર્ણો ધિમ જ આર્ણી ર્ાથે આવશે. ખરુું ને માર્ી? 

 

આ બે રદવર્માું મેં માત્ર તાિામાું જ રહટદુ ર્ુંસ્કૃવતના ર્ુંસ્કાિ જોયા છે. બાર્ાની વશક્ષાર્ત્રી ર્દાચાિ 
અને સખુીજીવન માટેનો ઉત્તમ માગસ છે. વધિજ િાખજે ધીમે ધીમે બધા જ તાિે માગે ચાલશે.  અહીં 
આવ્યા ર્છી માિી ર્ેટી ખોલવાનો તો ટાઈમ જ  નથી િહ્યો. 'માયા,મને આજનો રદવર્ તાિી 
એકાદ જૂની ર્ાડી ટહાવા માટે કાઢી આર્.' 
 

ટહાવા માટે ર્ાડી? તમે ર્ાડી ર્હિેીને ટહાશો? ઈટ્ર્ વેિી વવયડસ. આ ર્ણ વશક્ષાર્ત્રીમાું છે? વવનોદથી 
રટકાત્મક પ્રશ્ન પછૂયા વગિ િહવેાયુું નહીં.  પછૂવા કહવેાનો ભાવ કટાક્ષમય હતો. 
 

મુંગળામાર્ીએ તદ્દન ર્ાહજજકતાથી જવાબ વાળ્યો. હા વવનોદ, એ ર્ણ વશક્ષાર્ત્રીનાું મરહલા માટેના 
૧૭૩ આદેશમાું સ્ર્ષ્ટ છે જ. 
સ્ત્રીઓએ વનવસસ્ત્ર થઈને સ્નાન ન કિવુું. 
 

આ વર્વાય સ્ત્રીઓ માટે બીજા કયા વનયમો જાણવા જેવા છે જિા જણાવોને? માયાની ક્યાુંક 
ભલૂથાર્ થતી હોય તો સધુાિવામાું મદદરૂર્ થઈ શકુું. વવનોદે ગુંચભિ ચહિેે ટીખળી ર્વાલ પછૂયો.  

 

મુંગળામાર્ીને આખી વશક્ષાર્ત્રી કુંઠસ્થ હતી.  

વવનોદ, દીકિા તાિો ટચાકીયો પ્રશ્ન મને ર્મજાય છે. જ્યાિે બર્ો વર્ષસ ર્હલેા વશક્ષાર્ત્રીનો આદેશ 
અર્ાયો ત્યાિે ગ્રામ્ય પ્રજાનુું જીવન જુદુું હત ુું. સ્ત્રીઓ નદીમાું, તળાવમાું કે ઘિના વાડામાું કુવાની 
ર્ાળર્િ સ્નાન કિતી હતી. આજુબાજુના પરુુર્ષોની કામકુ નજિના ભોગ ન બનવુું ર્ડે તે માટે વસ્ત્ર 
ર્ાથે સ્નાન કિવ ુએ જ સ્ત્રીઓ માટે રહતાવહ હત ુું.  

 

તમે તો શહિેમાું જટમ્યા છો, મોટા થયા છો. મોટા આલીશાન બાથરૂમમાું નગ્નતાનો ઉત્ર્વ માણી 
શકો છો ર્ણ દેશમાું હજુ ર્ણ ગામડાઓમાું ટહાવાની ર્ગવડની વાત તો બાજુ ર્િ િહી. મળમતૂ્રની 
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દેહશધુ્ધી માટે ર્ણ વ્યવસ્થા નથી. હુ ું એવા ગામડાઓમાું જાઉં છું અને એવી બહનેોને દાખલા રૂરે્ 
મેં ર્ણ એજ િીતની જીવનશૈલી અર્નાવી છે. હા, હુું કર્ડા ર્હિેીને જ સ્નાન કરુું છું. બર્ માનો તો 
મયાસદાની  ટેવ ર્ડી છે. 
 

ર્ણ માર્ી, ભવ્ય મહાલયો જેવા મુંરદિોને બદલે ર્ુંડાર્ બાથરૂમો બુંધાતા હોય તો? 

માર્ીની આંખમાુંથી જાણે લાવા નીકળવાની તૈયાિીમાું હતો. એણે આંખો બુંધ કિી. જ્વાળામખુી 
ફાટતો િહી ગયો. 
 

'વવનોદ, આ તો બની બેઠેલા સધુાિાવાદીઓનુું િોતલ ગાણુું છે. ઠેિ ઠેિ ઊભા થતા મોલ અને 
મન્લ્ટપ્લેક્ષ બાુંધનાિને કેમ નથી કહતેા કે ર્ુંડાર્ બાુંધો. કિોડો કમાતા ખાનો, કપિુો, બચ્ચનો અને 
અંબાણીના આવાર્ો નથી દેખાતા અને મુંરદિો જ દેખાય છે? 

 

વવનોદને ખ્યાલ ન હતો કે મુંગળામાર્ી આટલી કડક વાત કિશે. 
માર્ીને બોલવાની તક મળી હતી. એણે ચાલ ુિાખ્યુું... 
 
 

તુું સ્ત્રી માટેની બીજી વાત જાણવા મુંગતો હતો ખરુુંને. ગઈ કાલે મને માિી બેગ ખોલવાનો ર્મય 
જ ન મળ્યો અને માિે શિમ જનક જાુંઘ દેખાય એવા કર્ડા ર્હિેવા ર્ડયા. વશક્ષાર્ત્રીના ૧૬૧ના 
આદેશમાું બાર્ાએ સ્ર્ષ્ટ કહ્ુું છે કે "એવા વસ્ત્રો ન ર્હિેો કે જેનાથી ર્ોતાની છાતી, નાચભ અન ે
ર્ાથળ અટયને દેખાય.  
 

સ્ત્રીઓએ ર્ોતાના શિીિને યોગ્ય ઉત્તિીય અને અધોવસ્ત્રથી વ્યવસ્સ્થત િીતે ઢાુંકેલુું િાખવુું જોઈએ. 
ર્ાિદશસક વસ્ત્રો ન ર્હિેવા જોઈએ એ ર્ણ ૩૮ સકૂ્તમાું જણાવ્યુું જ છે. સ્ત્રીઓએ એવા વસ્ત્રો ન 
ર્હિેવા જોઈએ કે જેનાથી અંગ-પ્રત્યુંગન ુપ્રદશસન થાય અને ર્િપરુુર્ષની કામ વાર્ના ભડકાવે. 
 

બળાત્કાિોને માટે વસ્ત્રાભરૂ્ષણ ર્ણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. નગ્ન અધસનગ્ન નટીઓને જોઈને 
ભડકેલો કામાસ્ગ્ન ર્ુંતોર્ષવા પરુુર્ષ ગમે તે સ્ત્રી ર્ાથે દુવ્યસવહાિ કિવા પે્રિાય છે. ભલે સ્ત્રી 
સ્વાતુંત્ર્યની મોટી રફલોર્ોફીની વાતો થતી હોય ર્ણ સ્ત્રી એ સ્ત્રી છે. શિીિ િચના અલગ છે. 
પરુુર્ષની બે વમવનટની વાર્ના સ્ત્રીને જીવનભિની યાતના આર્ી જાય છે. શાિીરિક િીતે નબળી 
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સ્ત્રીઓએ તો ખાર્ સ્વિક્ષણાથે ર્ણ મયાસદાઓ સ્વીકાિવી જ જોઈએ. કામીની અને માયા સુુંદિ છે 
જ. ર્ાદા વસ્ત્રોમાું ર્ણ શોભે છે. ભલે સુુંદિ દેખાવ. આજે તો રે્ક્ર્ી દેખાવાની સ્ર્ધાસ ચાલી િહી છે.  

 

કુંચનલાલનો બળાર્ો હજુ શાુંત ર્ડયો ન હતો. એણે ર્ણ મને કમને વશક્ષાર્ત્રીનો અભ્યાર્ કયો 
હતો. એણે તક ઝડર્ી. 
 

મુંગળાબેન જિા તમાિી નાની ર્હલેી ર્ત્ર્ુંગી કામીનીને ૧૫૯ અને ૧૬૦મી વશક્ષા ર્ણ યાદ 
કિાવોન!ે ચબચાિી ભલૂી ગઈ છે. 
 
 
 

'હવે તમે ચરૂ્ મિશો?  દીકિીના ઘિમાું બેર્ીને મુંગળાદીદી ર્ામે તમાિા શાસ્ત્રજ્ઞાનનો દેખાડો 
કિવાની જરૂિ નથી.' કામીનીબેને મોટા ડોળા કાઢી કુંચનલાલ ને તતડાવ્યા. 
 

ર્ણ કુંચનલાલને શિૂ ચઢયુું હત ુું. ના મુંગળાબહને જિા ર્ાદી ભાર્ષામાું સ્ત્રીધમસ ર્મજાવોને. 
 

જો કામીની મેં તો લગ્ન નથી કયાસ ર્ણ ર્રિણીત સ્ત્રીએ ર્વતવ્રતા થઈને પે્રમપવુસક ર્ોતાનો ર્ુંર્ાિ 
ર્ાચવવો જોઈએ. વશક્ષાર્ત્રીમા લખ્યુું છે "ર્વતવ્રતા સ્ત્રી ર્ોતાના ર્વતને તેના બધા જ ગણુ-દોર્ષો 
ર્રહત સ્વીકાિે છે. તે નથી ર્વતની ફરિયાદ કિતી કે નથી તેની ટીકા-કુથલી કિતી. તે અનટયર્ણે 
ર્ોતાના ર્વતને વફાદાિ િહ ે છે. તે ર્ોતાના ર્વતને કટ ૂવચન કહતેી નથી કે દુવ્યસવહાિ કિતી 
નથી. ર્િપરુુર્ષ ગમે તેટલો સુુંદિ, યવુાન, ઘનવાન, બળવાન કે ગણુવાન કેમ ન હોય, ર્િુંત ુ
ર્વતવ્રતા સ્ત્રી ર્ોતાના ર્વત વર્વાય અટય કોઈ ર્ણ પ્રત્યે આકર્ષાસતી નથી કે ર્ોતાનુું મન જવા દેતી 
નથી. 
 

દીદી એમનુું મગજ ઈષ્યાસની ગુંદગીથી ખિડાયલુું છે. એ હુંમેશા વવઠ્ઠલજીની ર્ણ દિેક વાતે 
અદેખાઈ કિતા ફિે છે. જેટતીભાઈએ જ એમને ટ્રસ્ટી ર્વમતીમાું ગોઠવ્યા છે. અમાિા ર્વવત્ર ર્ુંબુંધન ે
ર્ણ હુંમેશા જુદુ જ સ્વરૂર્ આર્તા િહ ેછે. હી ઈઝ નેિોમાઈટડેડ જેલર્ ર્િર્ન. એ માિા ભાઈ જેવા 
જ છે. 
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હા, હા, હા. વશક્ષાર્ત્રીનો ર્ગવરડયો ધમસ ર્ાિો ચાચવો છો. જેટતીભાઈ ભાઈ જેવા છે. ભાઈ નથી. 
અને ભાઈ હોય તો ર્ણ એ ર્ત્ર્ુંગી જેટતીભાઈએ આર્વત્ત કાળ વર્વાય એકાુંતમાું ર્િસ્ત્રી, નજીકની 
સ્ત્રી માતા કે બહને હોય તો ર્ણ એની ર્ાથે ર્મય ન ગાળવો જોઈએ. કેમ મુંગળાબેન ૧૩૬મી 
વશક્ષાર્ત્રીમાું આવુું જ કહ્ુું છે ને? 

 

મુંગળાબેન અમાિા વવચાિો અને વતસનમાું ઘણો ફેિ છે. ધેિ ઈઝ ઓટલી વન લાઈફ ટુ લીવ. આઈ 
વોટટ ટુ એટજોય લાઈક વવઠ્ઠલજી. આઈ એડમાયિ વવઠ્ઠલજી. ય ુઆિ િાઈટ. આઈ એમ જેલર્. 
માયા, તને ખબિ નથી કે તાિી મમ્મી માિી ર્ાથે અર્માન જનક વાત કિે અને તાિા જેટતીમામા 
ર્ાથે મીઠ્ઠી મીઠ્ઠી વાતો કિે. હવે માિાથી તાિી ર્ાર્જટટ મા ર્ાથે જીવાય એમ નથી.  અમે રડવૉર્સ 
લઈએ એજ બને્ન માટે યોગ્ય છે. માયા, ય ુઆિ એડલ્ટ. ત ુું ર્મજી શકે છે. એક વાતમાું અમે ર્હમત 
છીએ કે વી બોથ લવ ય.ુ  કુંચનલાલનુું આખુું શિીિ ધ્રજૂત ુું હત ુું. 
 

ભલ.ે આર્ણે રડવૉર્સ લઈશુું. હવે તમાિા મગજની ગુંદકી દીકિીના ઘિમાું ઓકવાનુું બુંધ કિો. 
 

માયાએ મોટી ચીર્ નાુંખી, માર્ીઈઈઈઈઈઈ… માિી બથસડે ર્ાટી અર્શકુવનયાળ નીવડી. માિા 
ઘિમાું મોનાલીર્ા ભિાઈ, બાર્ા ખલુ્લમ ખલુ્લા િોઝી ભેગા નાચવા માુંડયા અને માિા ર્પ્ર્ા મમ્મી 
ભેગા િહવેાને બદલે છૂટાછેડા લેવા તૈયાિ થયા. દીકિો વુંઠી ચાલ્યો. માિા ઘિના ર્ુંસ્કાિનો 
ર્રિવતસન ર્ાટી જેવો રફયાસ્કો થયો. માિા ર્ાસ ુ જજવતા હોત તો બાર્ા િોઝીના ર્ડખામાું ન 
ભિાત. બાર્ાને ર્ગલે ર્પ્ર્ાને ચાલવાન ુમન ના થાત. બાર્ાનુું રિવર્સલ થઈ ગયુું. માિા ર્પ્ર્ા 
મમ્મીના લગ્ન જીવનનુું રિવર્સલ થઈ ગયુું. માર્ી તમે કુંઈક વનવેડો લાવો ઓઓઓઓ.  

 

માયા વવનોદના હાથ છોડાવી મુંગળામાર્ી ના ખભા ર્િ ઢળી ર્ડી. માયા અચેતન થઈ ગઈ.  

 

બધા બમુ ર્ાડી ઉઠયા "માયાદીકિી શુું થયુું?" 

                                               ******** 
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     ૧૩ 

 
 

માયા અચેતન થઈ ગઈ. માયાની મમ્મી ર્ાણી લેવા દોડી. વવનોદ ૯૧૧ (અમેરિકાનો 
ઈમર્જટર્ી ફોન નુંબિ) કિવા દોડયો. ર્ટેલબાર્ાએ િોઝીને ફોન કિીને સ્સ્વવમિંગપલૂમાુંથી ટોનીને 
મોકલવા કહ્ુું.  

ટોની કે ૯૧૧ હલે્ર્ આવે તે ર્હલેા તો િોઝી ર્ણ દોડતી આવી ર્હોંચી. એણે વાઈટલ 
ર્ાઈન તર્ાર્ી જોઈ. કહ્ુું 'ર્ી વવલબી ઓલિાઈટ વવધીન ફય ુવમનીટર્. ર્ી ઈઝ ઓલ િાઈટ. ગીવ 
હિ ફે્રર્ એિ.' અને તે જ વમનીટે ૯૧૧ ર્ેિામેરડક ટીમ આવી ર્હોંચી.  હવા મળતાું જ માયાએ આંખ 
ખોલી. ર્ેિામેરડક ટીમે માયાને તર્ાર્ી. સ્વામીનાિાયણ બાર્ાની  કૃર્ાથી માયા બેઠી થઈ ગઈ. 
િોઝી ર્ેિામેરડક ટીમ ચલડિ ર્ાથે વાત કિતી હતી. તે કહતેી હતી . ‘માયા મે હવેબીન ફેઈટટેડ 
ચબકોઝ ઓફ્વ એંકઝાઈટી, ફીયિ, ર્ેઈન, ઈટટેટર્ ઈમોશનલ સ્ટે્રર્ ઓિ લો બ્લડ સગુિ. એઝ આઈ 
નો હિ ર્ી ઈઝ વેિી હપે્ર્ી લેડી’.  

રે્િામેરડકે ર્ણ બધુું બિાબિ છે જાણી વવદાય લીધી.  
િોઝીતો પલૂમાું વધિંગા મસ્તી કિતાું છોકિાું છોકિી ર્િ ડેક ર્િ બેઠા બેઠા ધ્યાન િાખતી 

હતી. આજે વનર્ીર્ બીકીનીમાું હતી. ર્ટેલનો ફોન જતાું જ છોકિાઓને પલૂમાુંથી નીકળવાનો 
ઓડસિ કિીને ર્ીધી માયા ર્ાર્ે દોડી હતી. એણે ર્ીર્ીઆિની ટે્રવનિંગ અને ઈમર્જટર્ી કેિનો કોર્ષસ 
કયો હતો.  

આજે કુંચનલાલને ખબૂજ નજીકથી િોઝીને જોવાની તક મળી.  કમળની ર્ાુંખડી જેવી 
માુંખણીયા મલુાયમ આછી ગલુાબી  ત્વચા. અને ફાટ ફાટ થતો ર્વાુંગી ર્રિર્ક્વ ઉભાિ. ઉમ્મિ તો 
િામ જાણે ર્ણ માદકતા તો ત્રીર્ીની. ર્ુંતો તો ન જૂએ એમાું જ એમના ર્ુંયમની શોભા.  

વેવાઈ વવઠ્ઠલજી ક્યાું ર્ુંત હતા. અને કુંચનલાલને તો ર્િાણે વશક્ષાર્ત્રીના વશષ્ય બનાવાયા 
હતા. િોઝીને જોતાું કુંચનલાલના રૂવધિાભીષ્ણની ઉષ્મામાું થોડો વધાિો થયો તો થયો ર્ણ તિત 
આત્મજ્ઞાન ર્ણ પ્રગટયુું.  

વવઠ્ઠલજી તો ઊજળા હતા. પ્લેરટનમ ર્ર્સનાચલટી. ર્ોતે કટાયલા તામ્રવણી. વવઠ્ઠલજી હવે તો 
ર્ીંગલ કહવેાય. ર્ોતે અત્યાિે તો ડબલ જ ને? બાર્ા, સ્વભાવના મનમૌજી અને થોડા નફ્ફટ ર્ણ 
ખિા. વળી ગભસશ્રીમુંત.  
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ના, િોઝી જેવી રૂર્ાળીને ર્ામવાના અભિખામાું કોઈ ગોિકી તો હાથમાું ન આવે  અન ે
રૂર્વુંતી કામીની ર્ણ હાથમાુંથી જાય. આ ઉમ્મિે કોઈને કહવેાય ર્ણ નરહ અને શેહવાય ર્ણ નહીં.  

આ બધુું વવચાિવા છતાું ર્ણ કુંચનલાલની નજિ તો િોઝી ર્િથી હટતી ટહોતી. 
મુંગળામાર્ી કુંચનલાલને જોતા હતા. િોઝી મુંગળામાર્ીને જોતી હતી. જાગતૃ માયા બધાને 
બાઘાની જેમ બધાને જોતી હતી.  

બાર્ાની વર્ક્થ ર્ેટર્ ર્તેજ થઈ. એમણે ર્ારે્ ર્ડેલો મોટો ટૉવૅલ િોઝીના ખભા ર્િ 
નાુંખ્યો. 'રડયિ ય ુમસ્ટ બી કૉલ્ડ.'  

'થેટક્ર્ ર્ટેલ, આઈ'લ લીવ નાવ કહતેાું િોઝીએ વવદાય લીધી. 
“બેટી માયા, તને હવે કેમ છે?    આિ ય ુઓલિાઈટ? જો ત ુું એમ ઈચ્છતી હોય કે અમાિે 

રડવૉર્સ લઈને છૂટા ન થવુું તો, હુ ું જીંદગીભિ તાિી મમ્મીની ગલુામી કિીશ. એના મ્હણેાું ટોંણા ર્હન 
કિીને મારુું જીવન જીવતો િહીશ. દીકિી તાિે માટે હુ ું બધુું જ કિીશ. આઈ લવ ય.ુ”  

કુંચનલાલે જજિંદગીમાું ક્યાિે યે નાટકમાું કામ કયુું ન હત ુું ર્ણ આર્ોઆર્ ટીએનટીના તખ્તા 
ર્િ એક રવવત બાર્નુું ર્ાત્ર ભજવતા હોય એમ એણે મગજમાું આવ્યા તેવા ડાયલોગ ફટકાિવા 
માુંડયા.  

“હની, કમીની કામીની, માિી માયાની મા, ત ુું માિો ર્ાછો સ્વીકાિ કિ. માિી વ્હાલી દીકિી 
માયાને માટે...તાિી વન એટડ ઓટલી ડોટિ, માયાને માટે.”  

“આ શુું ગાુંડર્ણ માુંડ્ુું છે. છેલ્લા બે રદવર્થી લવાિે ચડયા છો. દીકિીના ઘિમાું જમાઈ, 

વેવાઈ અને મુંગલાદીદીની આગળ ર્િખી વાત કિોને? “ 

“રડવૉર્સની વાત ર્ડતી મકૂીને ર્ીધા આર્ણે ઘેિ ચાલો. હુ ું યે દીકિી ખાતિ જ જજિંદગીભિ 
ર્હન કિતી આવી છું. થોડુું વધાિે ર્હન કિી લઈશ. હવે બાકી કેટલા િહ્યા છે? તમાિે જે ખાવુું હોય 
તે ખાજો, જે ર્ીવુું હોય તે ર્ીજો, જ્યાું ફિવુું હોય ત્યાું ફિજો અને જ્યાું ચિવુું હોય ત્યાું ચિજો. હવ ે
મેટે્રર્ નીચે ચોર્ાનીયા ર્ુંતાડવાની જરૂિ નથી. જે વાુંચવુું હોય તે વાુંચજો. તમાિે જે િીતે જીવવ ુ
હોય તેમ જીવજો. બર્...દીકિીને ખાતિ ....” 

“ચાલો, અત્યાિે ઘેિ જઈએ. આજે તમાિે જે રે્વા કિાવવી હોય તે બધી જ રે્વા વશક્ષાર્ત્રી ર્ડતી 
મકૂીને કિીશ, ર્ણ હવે મોં બુંધ િાખતા શીખો. આર્ણી દીકિીને દુુઃખ થાય તેવુું નથી કિવુું.” 

કાવમની બહનેે ઉઠીને ચાલવા માુંડ્ુું. એની ર્ાછળ કુંચનલાલ ર્ણ દોડયા. ટેણકાએ બમુ 
ર્ાડી. 
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“નાના-નાની,  હજુ તો મેની મોિ યર્સ ટુ ગો. ઈફ કટર્ીલીયેશન ડઝ નોટ વકસઆઉટ આઈ 
વીલ હલે્ર્  ય ુટુ ફાઈટડ િાઈટ ર્ાટસનિ ઓફ યોિ ચોઇર્.”  

ટેણકાએ ર્ાછી હોલવાઈ ગયેલી જામગ્રી ર્ળગાવવાનો પ્રયાર્ કયો. ર્ટેલબાર્ાએ એનો 
કાન ર્કડી રૂમની બહાિ કાઢયો.  

“ગ્રાટડર્ા,  માિો કાન છોડો, જેમ તમને ટ્રુથ હટસ કિે, તેમ મને કાનમાું હટસ  થાય છે. ડુ ય ુનો કે 
આ ચાઈલ્ડ એબ્યઝુ કહવેાય?”  

 

મુંગળામાર્ી તો આ બધુું જોઈને એકદમ આભા જ થઈ ગયા. આ અમેરિકા? 

"વીર્ી, મને ર્મજાતુું નથી. અહીં આર્ણાું બધા ગજુિાતી ઘિોમાું આવુું જ ચાલે છે?" 

"આવુું એટલે કેવુું?" 

"તમાિે ત્યાું ચાલે તેવુું" 

"માિે ત્યાું? માિે ત્યાું તો ર્િર્ ચાલે છે. જૂઓ ભગવાનની દયાથી ર્ારુું ઘિ છે. અમે ત્રણ 
ર્ેઢી એક ઘિમાું આનુંદથી િહીયે છીયે. દીકિાને ર્ાિો પ્રોફેશનલ ચબઝનેશ છે. ઘિમાું ગણુવુંતી વહુ 
છે. દીકિાનો દીકિો ર્ાિા ગ્રેડ લાવીને ભણે છે. દીકિા ર્ાથે તો િહુ ું જ છું ર્ણ માિે માિા ટોની ર્ાથે 
ર્ણ જીવવુું ર્ડે તો એની જ સ્ટાઈલમાું જીવી શકુું એવી માનવર્ક તૈયાિી કિતો જાઉં છું. અમે બધા 
જ ફ્લેક્ષીબલ છીએ. હા, માયા થોડી જૂનવાણી વવચાિની છે. એ ર્ણ નવા કૌટુુંચબક જીવનની 
વાસ્તવવકતા ર્મજતી થઈ જશે.” 

“શુું કહ્ુું વીર્ી તમે? નવા જીવનની વાસ્તવવકતા? એટલે કયુું નવુું જીવન? કોનુું નવુું જીવન?” 

“અિે મુંગળાદેવી મને વીર્ીને બદલે વવઠ્ઠલ કહવેાનુું!” 

“બાર્ા, વાત બદલો નહીં. માર્ીએ પછૂયુું તેનો જવાબ આર્ો.” 

“આર્ણે િોજે િોજ બદલાતા જીવનનો અનભુવ નથી કિતા? બધા ને માટે જ નવો રદવર્ 
એટલે નવુુંજીવન. જ્યાું સધૂી આ ખોળીયામાું જીવ છે ત્યાું સધૂી દિેક શ્વારે્ નવજીવન. નવી જીંદગી 
કે  જીવનમાું આવતી  નવી વ્યસ્ક્તને અર્નાવતી િહ.ે  બર્ માયા દીકિી, દિેક નવી ક્ષણને, નવા 
વવચાિન,ે વધાવતી િહ.ે આનુંદથી સ્વીકાિતી િહ.ે” 

“અિે હાુંભળો છોઓઓઓ….?    તમાિા બાર્ાએ શુું કહ્ુું!” 

“હાુંભળો છો, હાુંભળો છો, આખ્ખો રદવર્ હાુંભળો છો. હવે તો ડાચલિંગ માત્ર તને જ ર્ાુંભળુું છું.  
હા હુ ું કોઈનુું ર્ાુંભળતો નથી. તને ર્ાુંભળુું છું ર્ણ તને હુ ું ર્મજી શકતો નથી. શુું કહ્ુું બાર્ાએ?” 
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“બાર્ાએ કહ્ુું. દિેક નવીને વધાવતી િહ.ે” 

“બાર્ાએ એવુું ક્યાું કહ્ુું? એવુું કહ્ુું જ નથી.” વવનોદ બાર્ાના િેપ્યટેુશનને ર્ાચવવા હુંમેશ 
પ્રયાર્ કિતો. 

“અિે બાર્ા જ બધાને શીખવે છે કે લાઈન બીટવીન વાુંચતા શીખો.” 

“તેં શુું લાઈન બીટવીન વાુંચ્યુું?” 

“કે'તાતા. દિેક નવીને વધાવતા શીખો. એનો અથસ એ કે માિે માિી નવી ર્ાસનેુ બા કહીને 
બાિણે ર્ોંખવા જવાનુું. વધાવવા જવાનુું.” 

“કદાચ તને માિી નવી બા માિી જૂની બા કિતા વધાિે ગમે ર્ણ ખિી! અત્યાિે મવૂી 
ભેંર્ના મોટા ડોળાની જેમ બાના ગીત ગાય છે ર્ણ બા જીવતી હતી ત્યાિે તે તને જૂનવાળી 
લાગતી હતી.”  

વવનોદે તક જોઈને ટોંણો માયો; અને બેઝ્મેટટ ઓરફર્માું ચાલ્યો ગયો. માયા એના રૂમમાું 
ચાલી ગઈ. એની આંખ ભીની હતી.  

હવે રકચનમાું માત્ર બે જણા જ હતા. વવઠ્ઠલ ર્ટેલ અને મુંગળા ર્ટેલ. 
"વવઠ્ઠલભાઈ, મને તો કાવમનીના ર્ુંર્ાિની ચચિંતા થાય છે શુું થશે?" 

"કદાચ  કશુું જ નહીં થાય. એની મેળે જ ઠેકાણે ર્ડી ર્ણ  જશે. કદાચ છૂટા ર્ડી ર્ણ જાય. 
અમાિા કુંચનલાલને ફ્રીડમની ભખૂ જાગતૃ થઈ છે. અહીં અમેરિકામાું ર્ચાર્ ર્છી જાત જાતની 
ફેટટર્ીનો િોગ લાગ ુર્ડે છે. સખુી ગણાતા ત્રીર્ ચાળીર્ વર્ષસના લગ્ન જીવન ર્છી કોઈ ર્ણ ક્લેશ 
વગિ ર્હલેાઈથી રડવૉર્સ સ્વીકાિી લે છે. નજિ ર્ામે જ દાખલો છે. વીર્ વર્ષસના લગ્નજીવન ર્છી 
િોઝી એના ર્વતથી છૂટી ર્ડી. એના હર્બુંડે રડવૉર્સ ર્છી બીજા લગ્ન કયાસ. ન ફાવ્યુું. માત્ર ચાિ 
મરહનામાું જ ર્ાછા છૂટાછેડા. તેનો યે કોઈ અફર્ોર્ નહીં.  

થોડા ર્મય ર્છી િોઝી ર્ાથે આવન જાવન િહી. િોઝીની ર્ાથેની એની મૈત્રી હાઈસ્કુલના 
ર્મયની. રડવોર્સ ર્છી ર્ણ લાગણીશીલ મૈત્રી ર્ાચવે છે.  

િોઝી ર્ાથેની માિી ફે્રટડશીર્ને એ માનપવૂસક સ્વીકાિે છે. માિા અને િોઝીના વવચાિોમાું 
ઘણી ર્ામ્યતા છે. અમને ર્ાથે ર્મય ગાળવો ગમે છે. આ તો તમે આજ સધૂી ન અનભુવેલી 
ર્ાુંર્ારિક વાસ્તવવકતાની વાત કરુું છું.  
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કુંચનલાલને ર્ણ એવુું િવર્ક જીવન માણવાની ઈચ્છા છે. તેના જ આ બધા ઉધામા છે. 
કુંચનલાલ અને કામીનીબહનેમાું કશી જ ર્ામ્યતા નથી. એઓ માત્ર બે જ વાતમાું ર્ુંમત છે. બને્ન 
માયાને ખબૂ જ પે્રમ કિે છે. અને બને્નને માિી િોઝી ર્ાથેની દોસ્તી ખટકે છે. " 

“વીર્ી, શુું કાવમની એનુું લગ્ન તોડશે? આ ઉમ્મિે? લગ્નના આટલા વર્ષો ર્છી? માિા 
માનવામાું નથી આવતુું!” 

“હા મુંગળાબેન આ અમેરિકા છે. બધી જ શક્યતાઓ છે. અત્યાિના સ્ટેરટન્સ્ટક પ્રમાણે ૫ થી 
૧૨% ર્ચાર્ વર્ષસની ઉમ્મિે ર્હોયા ર્છી રડવૉર્સ  લે છે. ર્ચ્ચીર્, ત્રીર્ કે ચાલીર્ વર્ષસ ર્હલેા લગ્ન 
થયા હોય તે વ્યસ્ક્ત વર્ષો જતાું એની એ જ નથી િહતેી. લગ્ન ર્મયની ર્ામ્યતા લગ્ન બાદ ધીમે 
ધીમે બદલાતી જાય.વાણી, વવચાિ અને વતસન બદલાઈ જાય. બર્ બાકીના વર્ષો અણગમાના 
ર્ુંતાર્ હઠેળ જજવવાને બદલે તેઓ છૂટા ર્ડી જાય અને મનગમતા ર્ાત્ર ર્ાથે િહવેા માુંડે કે લગ્ન 
કિી લે. અને હવે તમાિા એક વખતના ર્ાડોર્ી કુંચનલાલ અને કામીની બહને અમેરિકામાું છે. 
બધી જ શક્યતાઓ છે.”  

“વીર્ીઈઈઈ.” 

“આર્ણે નક્કી કયુું હત ુું એ હવે વીર્ી, એમ્ર્ી ભલૂી જવાનુું. હવે પે્રમથી વવઠ્ઠલીયો કહવેા 
માુંડો.” 

“શિમાવ! આ ઉમ્મિે આવા શબ્દો બોલાતા હશે?   હુું તો તમને એમ પછૂતી હતી કે ખિેખિ 
તમે ર્ણ િોઝી ર્ાથે લગ્ન કિવાના છો. છાતી ર્િ હાથ મકૂીને જવાબ આર્જો.” 

“મુંગળાદેવી કોની છાતી ર્િ હાથ મકૂીને જવાબ આપુું?    માિી કે તમાિી?” 

“વવઠ્ઠલીયા હવે ત ુું તેિનો નથી....તોત્તેિનો છે. ર્ુંચોતેિની ર્ત્ર્ુંગી છોકિીની છેડતી કિવા 
માુંગે છે?  વધાિે લવાિે ચડયો તો ર્ાચે જ અંગઠુા ર્કડાવીશ.”  મુંગળામાર્ીએ ગસુ્રે્ થવાને બદલે 
છણકો કિતાું હોય એવી મીઠાર્થી કહ્ુું. 

માયા બાિણા ર્ાર્ે એક હાથથી મોં બુંધ િાખી ફાટી આંખે ડોર્ા, ડોર્ીની ગોસ્ટી જોતી હતી.  
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     ૧૪ 

 

હુું તો તમને એમ પછૂતી હતી કે ખિેખિ તમે ર્ણ િોઝી ર્ાથે લગ્ન કિવાના છો. છાતી ર્િ 
હાથ મકૂીને જવાબ આર્જો.” 

“મુંગળાદેવી કોની છાતી ર્િ હાથ મકૂીને જવાબ આપુું?    માિી કે તમાિી?” 

“વવઠ્ઠલીયા હવે ત ુું તેિનો નથી....તોત્તેિનો છે. ર્ુંચોતેિની ર્ત્ર્ુંગી છોકિીની છેડતી કિવા 
માુંગે છે?  વધાિે લવાિે ચડયો તો ર્ાચે જ અંગઠુા ર્કડાવીશ.”  મુંગળામાર્ીએ ગસુ્રે્ થવાને બદલે 
છણકો કિતાું હોય એવી મીઠાર્થી કહ્ુું. 

માયા બાિણા ર્ાર્ે એક હાથથી મોં બુંધ િાખી ફાટી આંખે ડોર્ા, ડોર્ીની ગોસ્ટી જોતી હતી.  
 

“લગ્ન એક ખબૂ જ ગુંભીિ વાત છે. િોઝી ર્ાથે લગ્ન કિીને વધાિાનુું શુું સખુ ર્ામવાનો છું 
કે લગ્ન ન કિીને શુું સખુ ગમુાવવાનો છું એ ર્ણ ખબૂ વવચાિવા જેવી વાત છે. િોઝી અમાિી 
ર્ાડોર્ણ તિીકે આવી એ આકસ્સ્મક ઘટના કહવેાય. એ માિા જીવનમાું એક વમત્ર તિીકે ર્ુંકળાઈ 
ગઈ. હુ ું સકુટયાના અવર્ાન બાદ વર્નીયિ ર્ુંસ્થાઓમાું જતો હતો. જેમની ર્ાથે હર્ી-મજાકમાું 
રદવર્ો ર્ર્ાિ કિી શકુું, એવી મૈત્રી શોધતો હતો. કોઈ કુંર્ેવનયન.  ર્ણ બધા જ ત્યાું રદવેલીયા 
ડાચાના ડોર્ા ડોર્ીઓ ભેગા થયા હોય એવુું લાગ્યુું.”  

“આર્ણા ર્માજની મોટાભાગની મહીલાઓ 'વવજાતીય મૈત્રી એટલ ે લવ લફિા જ' એવી 
મનોદશામાુંથી બહાિ આવી નથી. એમનો આનુંદ એટલે ર્ાિકાની ગોર્ીર્, વનિંદા કે ર્ોતાના દુુઃખના 
િોદણાું.”  

“એજ ર્મયે માિી લાઈફમાું લાઈકેબલ નેબિ મળી ગઈ.  હવે ભગવાનની દયાથી માિા 
રદવર્ િાત ર્ાિી િીતે ર્ર્ાિ થાય છે. િોઝી ર્ાથે લગ્નની વાતો તો તમાિી કલ્ર્નાઓનો જ 
વવર્ષય કહવેાય. હજુ સધૂી મેં વવચાયુસ જ નથી. મને ખબિ નથી હુ ું શુું કિીશ. અત્યાિે માિા રદવર્ો 
આનુંદથી ર્ર્ાિ થાય છે. એ આનુંદને કોઈ ચોક્કર્ ચોખટામાું મકૂીને ફિી વાિ બુંવધયાિ નથી 
બનાવવો.” 

   न कश्चिदपि जानाति ककिं  कस्य श्वो भपिष्यति... 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhi-in.facebook.com%2FShreshthVichar%2Fposts%2F551041728271299&ei=vCk8U5b_KMXKsQTA84KICw&usg=AFQjCNEbD4XqYAx7Pp2d2rEFe3cKPAsqgA&sig2=bdzaNHqOnG-rgyDG4cNNqg


રિવર્સલ 

 

79 

 

 ન જાણ્યુું જાનકી નાથે પ્રભાતે શુું થવાનુું છે. 
“કાલે હુ ું શુું કિીશ કે મારુું શુું થશે તેની મને ખબિ નથી કે ચચિંતા  ર્ણ નથી. માિે માટે માિા 

સ્વજનો શુું વવચાિશે કે કહશેે તેની ર્ણ મને ર્િવા નથી.” 

“હુું માિી આજ આનુંદથી વવતાવવામાું માનુું છું. ચાલો,  મુંગળા બહને ધાિોકે હુ ું િોઝી ર્ાથે 
લગ્ન કરુું તો તમે  ટેણકા ર્ાથે  માિા વિઘોડામાું ડેટર્ કિશો?” 

મુંગળામાર્ીની એકાએક માનવર્ક ઉમ્મિ ઘટીને ર્ટેલબાર્ાના જેટલી જ થઈ ગઈ. એણ ે
ર્ણ ર્ુંસ્કૃતમાું એ જ વાક્ય ઠર્કાયુું. 

“न कश्चिदपि जानाति ककिं  कस्य श्वो भपिष्यति...” 

“કોને ખબિ? ર્િણો તો ડેટર્ તો થશે. કદાચ હુું ક    કે માિે બદલે િોઝી ર્ણ કિે..ના ના 
આતો જો તમે કોઈ જાતનો વિઘોડો કાઢવાના જ હોય તો ત્યાિની વાત છે.” 

માયા બને્નની માવમિક વાતો દાદિ ર્િ ઊભી ઊભી ર્ાુંભળતી હતી.  શુું ધીમે ધીમે 
મુંગળામાર્ીને ર્ણ બાર્ામાું િર્ ર્ડવા માુંડયો? બાર્ાને બગડતાું અટકાવવા માટે બોલાવેલા 
મુંગળામાર્ીની ર્ણ આ ઉમ્મિે બધુ્ધી ભ્રષ્ઠ થવા માુંડી? જો ર્ુંચોતેિની માર્ી માિી ર્ાસ ુબને તો 
કાલે ઊઠીન ેબને્ન ડોર્ા ડોર્ીની ર્ાિવાિ માિે જ માથે ર્ડેને? ના બા માિે એવી કોઈ ડોર્ીને ધિમાું 
ઘાલવી નથી.  

એ ર્ીધી બાર્ા ર્ામે આવી ને ઊભી િહી. ગળુ ફાડીને એણે બમુ ર્ાડી “અિેઍઍ, હાુંભળો 
છોઓઓઓઓ ....બાર્ાએ િોઝી ર્ાથે નાતરુ કિવાનુું નક્કી કિી લીધુું છે.”  

વવનોદ આ દેશમાું જ મોટો થયો હતો. એણે એની ઓરફર્માુંથી જ  બમુ ર્ાડી જવાબ 
આપ્યો. 

“માિી બાિડોલી બ્રેઈન મહામાયા, બાર્ા ર્ાછા ર્િણે તે આજના જમાનામાું નાતરુું ના 
કહવેાય;   એતો પનુલસગ્ન કહવેાય.” 

“બાર્ા લગ્ન કિે એ તો આનુંદની વાત છે. ભલે એનો જીવડો એમ સખુી થતો. તને ર્ણ 
નવી ર્ાડીઓ ર્હિેી મ્હાલવાનુું તો મળશે.” 

“ર્ાુંભળ્યુું મ ુંગળામાર્ી તમાિા જમાઈને. શુું જમાનો આવ્યો છે. છોકિા નફ્ફટ થઈને બાર્ા 
બાને ર્િણવવા માુંડયા છે.”  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fhi-in.facebook.com%2FShreshthVichar%2Fposts%2F551041728271299&ei=vCk8U5b_KMXKsQTA84KICw&usg=AFQjCNEbD4XqYAx7Pp2d2rEFe3cKPAsqgA&sig2=bdzaNHqOnG-rgyDG4cNNqg
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“બાર્ા હુ ું, આજ સધૂી તો  બોલતી ન હતી, ર્ણ આજે માર્ીની હાજિીમાું તમને ચોખ્ખુુંચટ 

અને ન્ક્લયિકટ કહી દઉં છું કે તમને આ ઉમ્મિે બીજા લગ્ન કિવા દેવાની નથી. ઘોડે ચઢવા નથી 
જ દેવાની. તમે તો કદૂીને ઘોડે ચઢશો અને ગામ આખુું અમાિી ઈજ્જત આબરુને ગધેડે ચઢાવશે.”  

“માિે નવી મધિ ઈન લોને માિા ઘિમાું ઘાલવી  જ નથી. માિા ઘિની ત્રણે ર્ેઢી 
રિવર્સલના નામે િહીર્હી ઈજ્જત આબરુનાું કા ુંકિા કિવા બેઠા છે. ઈન્ટડયામાું માુંબાર્ છોકિાુંઓને 
ખોટા માગે જતાું વાળે છે. અહીં અમેરિકામાું માિે ડોર્લાુંઓને લફિાું કિતાું વાળવા ર્ડે છે.”  

“માિા માુંબાર્ ેઈન્ટડયાના બાર્ાના ર્ૈર્ા જોયા. અમેરિકાના વવઝાની તક જોઈ અને  મને 
ર્િણાવી દીધી. અહીં આવીને માિા માુંબાર્ ર્ણ આ ઉમ્મિે છૂટા ર્ડવા તૈયાિ થયા છે. માર્ી આ 
બે રદવર્માું અમારુ અમેરિકા કેવુું લાગ્યુું? “ 

“લગન બગન કિવાની આડી તેડી વાત કિશો તો ર્ીધા બોમ્બેની ફ્લાઈટમાું ચઢાવી 
દઈશ. ભિતકાકાને આજે જ ફોન કિીને જણાવી દઉં છું કે તમાિા િામ જેવા ભાઈને હવે આ ઉમ્મિે 
ર્િણવાનો ચર્કો લાગ્યો છે.  એમના વિઘોડામાું કોણે નાચવુું તે ર્ણ નક્કી કિી નાુંખ્ય ુછે તમાિી 
ર્ાર્ે તો દર્ વર્ષસના વવઝા છે જ. ચલે આઓ ચાચાજી આર્ ભી બડેભૈયાકી શાદીકી બાિાતમેં. 
બાદમેં િોઝી-મડામ, ભાભીજી કે ર્ાથ ભૈયા કો  હવનમનુકે લીયે ર્હુુંચા દો અર્ને ગાુંવ વાલે તટૂા ફૂટા 
મકાનમેં.  ખુંભાત ર્ાર્ેના આર્ણા ઘિમાું મોકલી આર્જો.”  

ર્ટેલ બાર્ાએ મુંગળામાર્ીને ઠાવકાઈથી પછૂયુું, “તમેતો આમ બિોડામા જ િહો છો. ક્યાિેક 
આર્ણા ગામની મલુાકાત લો છો ખિા?” 

“હા હા ગામ જાઉં છું ને અહીં આવી તે ર્હલેા જ જઈ આવી હતી.” 

“તમે માયાને અમાિા તટૂા ફૂટા મકાનની થોડી મારહતી આર્ોને! ચબચાિી ર્ોળ વર્ષસ ર્હલેા 
માત્ર બ-ેત્રણ કલાક માટે જ ગામનુું મકાન જોયુું હત ુું.” 

“ઓહ માયા! તાિા બાર્ાએ શુું અફલાતનુ બુંગલો બુંધાવ્યો છે. એકદમ ટીર્-ટોર્ 
અમેરિકાની બધી જ ર્ગવડવાળો તમાિા અહીંના બુંગલાથીયે મોટો બુંગલો છે. ત્યાિે કહતેા હતા કે 
જો અમેરિકામાું અમને અમાિા વવનોદ અને માયા વહુ ર્ાથે નફાવે તો અમે ગામ ર્ાછા ચાલ્યા 
આવીશુું. તેં એમને અહીં ર્ાિી િીત ેિાખ્યા હશે તો જ એ ર્ાછા ગામ ન આવ્યા ને! ર્ણ સકુટયા એ 
ઘિ ભોગવવા ન ર્ામી. તાિા ભિતકાકાએ જ એ મકાનનુું નામ ‘સકુટયા સ્મતૃી’ િાખ્યુું છે.” 

 

“હેં બાર્ા! તમે ઘિ બુંધાવ્યુું તે મને ખબિ જ નહીં.” 
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“આ તો માિો નાનો જ બધુું ર્ ુંભાળે છે. એ માિો ભિત, િામભક્ત નહીં વવઠ્ઠલભક્ત છે. મેં 
માિા વવલમાું લખ્ય ુજ છે કે માિી હયાતી બાદ એ બુંગલો ભિત કે એના ર્ુંતાનોને જ મળશે.” 

“બાર્ા હવેતો તમને બીજા લગન નહીં જ કિવા દઉં. તમાિી હયાતી બાદ જેટલુું બચ્યુું છે તે 
ર્ણ તમાિી બીજી વાળીને જ મળેને? માિી મમ્મી એટલે જ કહતેી હતી કે તાિી નેબિનો ખ્યાલ 
િાખજે.” 

“ને છાના છર્ના કોટસમાું જઈને  લગન કિશો તો હુ ું તમાિા રડવોર્સ થાય ત્યાું સધૂી ભખૂ 
હડતાલ ર્િ ઊતિીશ. હાું મને કાચી ર્ોચી ના ર્મજતાું હોં.  માિા ર્પ્ર્ા-મમ્મીને ર્ણ ફાઈનલ 
વૉવનિંગ આર્ી દેવાની છું કે જો તમે રડવૉર્સ લેશો તો હુ ું તે જ રદવરે્ અસ્ગ્નસ્નાન કિી દઈશ”.  

"મુંગળામાર્ી તમે ર્ણ જિા ધ્યાન િાખતા િહજેો. અમાિા બાર્ા ભલભલીને ભાન ભલૂાવ ે
એવા છે.  અમાિા ડોહાને સધુાિવા જતાું તમે એનાથી બગડી ન જતાું. આ તો મેં દાદિ ઉતિતાું 
ર્ાુંભળ્યુું કે િોઝીના લગ્નમાું તમે કે તમાિા લગ્નમાું િોઝી નાચવાની છે." 

"ઓ માું,  હુું તો એવુું બોલી જ નથી." 

"તમે ર્ણ મને વવનોદની જેમ શબ્દોને જ ર્કડીન ેખોટી ર્ાડવા માુંગો છો. ર્ણ બાર્ાએ 
મને લાુંબા વખત વશખવેલુું કે બે લાઈન વચ્ચે ન લખેલુું વાુંચતા શીખ. હવે મને બધ્ધી ર્મજ ર્ડ ે
છે હોં." 

બાર્ાએ હર્તા હર્તા પ્રશ્ન કયો. “માયા તેં બે લાઈન વચ્ચે શુું વાુંચ્યુું.” 

“એજ કે બાર્ા તમે િોઝી ર્ાથે લગ્ન કિવા માુંગો છો અને માર્ી તમાિી ર્ાથે લગ્ન કિવા માુંગે 
છે. માર્ી માિા ર્મ, ર્ાચ્ચુું બોલજો, તમાિા મનમાું બે લાઈન વચ્ચે આ જ વાત હતી ને?"  

"તને બે લાઈન વચ્ચે જે લાગતુું હોય તે લગાડવાની ર્ુંપણૂ્સ છૂટ છે. અમેરિકામાું મને આવ્યાને 
ઝાઝો ર્મય થયો નથી. થોડા વર્ષો ર્છી તાિી ર્ાથે કાયમ િહવેાનુું થાય તો કદાચ તાિા જેવુું બે 
લાઈન વચ્ચે વવચાિતાું આવડી જાય. અત્યાિે તો ર્ુંગત દોર્ષ થયો નથી. મેં લગ્ન વવશે વવચાયુું 
નથી. અત્યાિે કુંઈ કહવેાય નહીં. ન જાણ્યુું જાનકીનાથે, પ્રભાતે શુું થવાનુું છે." 

હવે વવઠ્ઠલબાર્ાને ચચિંતા થવા માુંડી. મુંગળી દેખાય તેવી બધુ્ધ ુ ર્ત્ર્ુંગી નથી. એ માયા ર્ાથ ે
વ્યગમાું બોલે છે કે ખિેખિ ઊંડા ર્ાણીમાું િમે છે? 
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છ મરહનાના વવચઝટિ વવઝા ર્િ અમેરિકામાું આવી અને માત્ર બે રદવર્માું જ માિા ઘિમાું વર્ષો 
િહવેાના ગીતો કેમ ગાવા માુંડયા. ર્મજાતુું નથી. 

બાર્ાએ ફિી ર્ાછું ર્ુંબોધન બદલ્યુું.  

“માિી મુંગળાબહને, એક વાત પછૂું “આટલા વર્ષોમાું તમે કેમ ર્િણ્યા નહીં?   આજ સધૂી ર્િણવાનો 
વવચાિ જ ન આવ્યો?   તમે સ્વાવમનાિાયણ ર્ુંથમાું ર્ત્ર્ુંગી બટયા તે કાિણે કુુંવાિા િહવેાનો વનણસય 
કયો?” 

મુંગળામાર્ીએ આ ર્વાલ હર્ી કાઢયો. ર્ણ ચહિેા ર્િની વેદના અને આંખનાું નછૂાઈ ગયેલાું 
ઝળઝળયાું છૂર્ા ન િહ્યાું.  

એ ઝળઝળીયાના ર્ટલ હઠેળ એક ચલચચત્ર ર્જીવ થઈ ગયુું હત ુું.  

ર્ોળની ઉમ્મિનુું ઉભિાત ુું અંગ. રદવર્ે રદવર્ે નાની ર્ડતી કાુંચળીમાુંથી ડોરકયાું કિતાું ચસૂ્ત ઉિોજો 
કોઈ ર્ણ પરુુર્ષનો ર્ુંયમ તોડાવે  એવાું માદક હતાું. દાદાની ઉમ્મિના મમ્મીના બે કાકાઓ મહમેાન 
બની ને આવ્યા હતા.  

એક બર્ોિે ઘિમાું કોઈ ન હત ુું બધા ગામમાું લગ્નમાું ગયા હતા. બર્ોિના એ ઘિડા ડોર્ાઓને 
ચહા ર્ીવડાવવાનુું કામ એ છોકિીનુું હત ુું. એણે ચહા બનાવી દાદાકાકાઓને નીચે આવવા બમુ 
ર્ાડી. એમણે કહ્ુું "દીકિી, અમને ઉર્િ ચહા આર્ી જા." એ ઉર્િ ગઈ...... એ ચ ૂુંથાઈ ગઈ.  
દાદાની ઉમ્મિના બે ડોર્ાઓએ એને ર્ીંખી નાુંખી. 

બે મહીના ર્છી મહીનાનુું ભાન થયુું. બા એને બિોડા લઈ ગઈ. ર્દ્મા દાયણે વનકાલ કિી દીધો.  

તે જ ર્ાુંજે એને ખબિ મળ્યા કે એ દાદાકાકાઓના ઘિમાું ધાડર્ડી હતી અને ધાડર્ાડુઓએ બને્નને 
ધારિયાથી વાઢી નાુંખ્યા હતા.  બાએ ઘણાું વિર્ો ર્છી મિતા ર્હલેા કહ્ ુહત ુું કે એના બાપએુ જ 
ધાડર્ાડુઓને ર્ાધ્યા હતા.  

ત્યાિ ર્છી તિત એને ર્િણાવી દેવાનો વનણસય કયો.  વરડલોની ર્હલેી નજિ ફળીયાના વવઠ્ઠલ ર્િ 
ર્ડી. ર્ણ વવઠલીયા, તેં તો અંગઠુા ર્કડાવ્યા બાદ એ છોકિી ર્ામે ર્ણ જોવાનુું બુંધ કિી દીધુું હત ુું. 
તેં નન્નો ભણ્યો. ર્છી મને બધા પરુુર્ષોની બીક લાગવા માુંડી. એણે  જ લગ્નની ના કહી દેવા માુંડી. 
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મેટ્રીક ર્ણ બે ટ્રાયલે ર્ાર્ કિી. પરુુર્ષો ર્ાથે ઓછામાું ઓછો ર્ર્કસ િાખવો ર્ડે એવી ર્ુંસ્થામાું 
ભળવા માુંડ્ુું. સ્વાવમનાિાયણ ર્ુંપ્રદાયે એને જોઈતો માહોલ આપ્યો. વવઠ્ઠલ જો તેં ના ન ર્ાડી હોત 
તો એ છોકિીનુું જીવન જૂદુું જ હોત.' 

ર્મજાતુું નથી ર્ુંચોતેિની ઉમ્મિ તો ર્ુંપણૂસ ર્ટયાર્ની ઉમ્મિ કહવેાય! આ ઉમ્મિે શાિીરિક તષૃ્ણા 
તો મિી ર્િવાિી છે. અત્યાિ સધૂી તો મરહલાઓની ર્ુંગતમાું જ જીવતિ પરુૂું કયુું છે તો હવે કેમ 
કોઈ વવજાવતય ર્થવાિો શોધવાની ઈચ્છા જટમે છે? માિી અંતગસત લાગણીઓનુું પથૃ્થકિણ કિી 
માિા શેર્ષજીવનને ર્ુંતોર્ષને ર્ાટે આ વવઠ્ઠલજ ચડાવી શકે એવી ભ્રમણા કેમ થવા લાગી છે? છતાુંએ 
એવી કેમ ઈચ્છા થાય છે કોઈ પરુુર્ષ મને સ્નેહથી, ગાઢ આચલગનથી કચડી નાુંખે!  

પરુુર્ષ કે મસ્તાના સ્વભાવનો વવઠ્ઠલ?  આવુુંતો મેં માિી યવુાનીમાું ર્ણ અનભુવ્યુું નથી. આ ઉમ્મિે 
તો  દિેક સ્ત્રી પરુુર્ષો, મને થતાું શાિીરિક, માનવર્ક અને ર્ામાજજક િીત ે વવચચત્ર સ્ર્ુંદનો ગમુાવી 
ચકૂ્યા હોય. હાયમાું! આ અમેરિકાની ભવૂમ કે વવઠ્ઠલાનો પ્રતાર્? બળ્યુું એનામાું એવુું તો શુું છે કે મને 
એનાથી દૂિ િહવેાની અને ર્ારે્ જવાની ર્ુંયકુ્ત લાગણી ઉદ્ભવે છે? સ્સ્વવમિંગપલૂના ર્ાણીમાું એની 
છાતી ર્ાથે દબાયલી હતી એણે નવા કુંર્નો ર્ેદા તો ન કયાસ હોય? તો વવઠ્ઠલના રૂમમાું સવૂાની 
વાતે કેમ ભયભીત થઈ ગઈ હતી!  

વતસમાનના વમળો,  અવતત અને તેની વ્યથા અત્યાિે તો અવ્યકત િહ ેએજ વ્યાજબી હત ુું.   

“આટલા વર્ષોમાું તમે કેમ ર્િણ્યા નહીં?   આજ સધૂી ર્િણવાનો વવચાિ જ ન આવ્યો?   તમે 
સ્વાવમનાિાયણ ર્ુંથમાું ર્ત્ર્ુંગી બટયા તે કાિણે કુુંવાિા િહવેાનો વનણસય કયો?”   ર્ટેલબાર્ાના 
પ્રશ્નનો  વવચાિ ચક્રવાતમાું ગુુંચવાયલા મુંગળામાર્ીએ ઉત્તિ ન આપ્યો. મુંગળામાર્ી મ ૂુંગા જ િહ્યા. 
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                   ૧૫ 

માયાની બથસ ડે ર્ાટીની ઘમાલ ર્છીનુું એક વીક ખબૂ શાુંતીથી ર્ર્ાિ થયુું. કુંચનલાલ અને 
કાવમનીબેન લડતાું ઝગડતાું ર્ણ માયાના પ્રેમને ખાતિ રડવૉર્સ ન લેવાનો ર્ધ્યાિો આર્ીન ે
ર્ોતાને ઘેિ ગયા હતા એટલે એ તિફની શાુંતી હતી. ટેણકો એના રૂમમાું ભિાઈને ક્યાુંતો ટેસ્ટ માટે 
વાુંચતો હોય કે છોકિા છોકિીના ટોળા ર્ાથે ભટકતો હોય. એણે મુંગળામાર્ીને જાતે જાતે જ 
મુંગળાદાદીમાું કહવેાનુું શરૂ કિી દીધુું હત ુું. મુંગલામાર્ીની ઉંમિ જોતાું ઓલ્ડ આટટીને બદલ ે
મુંગળાદાદી કહ ે તેજ વ્યાજબી હત ુું. માયાએ વવનોદને મોના કે લીર્ા ર્ાથે બહાિ લુંચ કે વમરટિંગ 
કોઈ ર્ણ કાિણર્િ બહાિ જવાની કડક મનાઈ ફિમાવી હતી. રદવર્માું બે ત્રણ વાિ બેઝમેટટ 
ઓરફર્માું ર્િપ્રાઈઝ ચેરકિંગ કિી આવતી હતી.   

મુંગળામાર્ી ર્ણ ધીમે ધીમે નવા વાતાવિણમાું ગોઠવાતા જતા હતા. વવઠ્ઠલબાર્ા િોજ ર્વાિે 
એના રૂમમાું જ પશૂઅર્ કિતા. વવઠ્ઠલબાર્ાના રૂમની ર્ામે જ મુંગળામાર્ીનો ગેસ્ટરૂમ હતો. એક 
રદવર્ બને્ન રૂમના બાિણા ખલુ્લા હતાું. મુંગળામાર્ી બે ધડી ર્ોતાના રૂમમાુંથી બાર્ાને કર્િત 
કિતા જોઈ િહ્યા. એજ ર્મયે માયા માળ ર્િથી નીચે ઉતિી. એણે જોયુું કે માર્ી પશૂઅર્ કિતા 
બાર્ાને એકી ટર્ે જોઈ િહ્યા છે. એણે ધડાક દઈને બાર્ાના બેડરૂમનુું બાિણુું બુંધ કયુું અને ચાલતી 
ર્કડી. મુંગળામાર્ીએ ર્ણ કુંઈક ક્ષોભ અનભુવ્યો. 

આજે િવવવાિ હતો. બાર્ા, મુંગળામાર્ી, વવનોદ, માયા અને ટોની બધા ર્ાથે બેર્ીને બ્રેકફાસ્ટ કિતા 
કિતા આખા રદવર્નો ર્ોગ્રામ ઘડતાું હતાું. મુંગળામાર્ીને મુંરદિ જવુું હત ુું. કોણ એમને મુંરદિ લઈ 
જાય એ નક્કી થઈ શકત ુું ટહોત ુું. વાતો ચાલતી હતી ત્યાું  કાવમની બહનેનો ફોન આવ્યો. માયાએ જ 
ફોન લીધો. 

માયાએ હિખથી ફોન તો લીધો ર્ણ તિતજ મોં ર્િના ભાવો બદલાવા માુંડયાું. 

‘હેં?.. ર્ણ થયુું શુું?....ના હોય!..અિે! માિા બાર્ા આ શુું થવા બેઠુું છે?  આઈ ડોટટ બીલીવ 
મમ્મી...ર્પ્ર્ા આવુું કિે એ માનવામાું આવતુું નથી. મમ્મી ત ુું રહમ્મત િાખજે. અમે બધા હમણાું ને 
હમણાું જ તાિે ત્યાું અવીએ છીએ. શુું જેટતી મામા ત્યાું છે? ઓકે..ર્ણ ત ુું ફોન કિતી િહજેે.’ 

માયાની વાત હિખથી શરૂ થઈ અને રૂદન ડુર્કાથી પિૂી થઈ. 
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‘અિે! હાુંભળો છોઓઓઓઓ.’ 

‘શુું થયુું હની? હુું તો તાિી બાજુમાું જ બેઠો છું.’ 

‘ર્પ્ર્ા ગયા.’ 

‘હેંએએએ!’ 

‘બધાના મોંમાું થી ર્હોળી આંખે શબ્દ ર્યો. "શુું થયુું? ક્યાિે થયુું? લેટ્ર્ ગો.’  

વવનોદ માયાને ર્ડખામાું લેવા જાય તે ર્હલેા તો મુંગળામાર્ી એને બાથ ભિીને વળગી ર્ડયા.  

‘દીકિી બધી ચોખ્ખી વાત કિ. રહમ્મત િાખ. દિેકનો ર્મય ભગવાને નક્કી કિેલો જ હોય છે. 
અહીંના િીતરિવાજ તો મને ખબિ નથી. ક્યાિે લઈ જવાના છે? ચાલ મને એક ર્ફેદ ર્ાડલો કાઢી 
આર્. આર્ણે જલ્દી જવુું જોઈએ. કાવમની ચબચાિી એકલી છે.’  

‘અિે! માિા ભગવાન! તમે થોડા જ ર્મયમાું  વવઠ્ઠલના અમેરિકન ઘિમાું કેટલા બધા િુંગો 
બતાવ્યા.’ 

‘માર્ી, ર્પ્ર્ા તો જીવતા છે ર્ણ મમ્મીને છોડીને ચાલ્યા ગયા.’ 

‘માયા તેં તો અમાિો શ્વાર્ ઊચો ચડાવી દીધો.’  માયાને આચલિંગન મકુ્ત કિતાું માર્ીએ કહ્ુું. 

હવે ટેવમજુબ માયાને બાઝવાનો ચાટર્ વવનોદે લીધો. "હની ડોટટ વિી. આર્ણે ર્ોલીર્ને જાણ 
કિીએ અને બેત્રણ રદવર્માું ર્ત્તો ન કાગે તો પ્રાઈવેટ રડટેન્ક્ટવ િાખીશુું.” 

‘અિે! મને છોડો. બાર્ા અને માર્ીની ર્ામે મને વળગવા આવો છો. ર્ાિા નબળા ર્મયનુું ભાન જ 
નથીન!ે બાર્ા તો તમાિા લખ્ખણથી ટેવાઈ ગયા છે ર્ણ માર્ીની મયાસદા તો જાળવો. ર્પ્ર્ા નાશી 
નથી ગયા કે ગમુ નથી થયા, ર્પ્ર્ા મમ્મીને પછૂયા કહ્યા વગિ ચીઠ્ઠી મકુીને વહલેી ર્વાિે ચાલતા 
થયા છે.’  

મુંગળામાર્ીએ ઉભા થઈને િડતી માયાને ર્ાણી આપ્યુું. ‘દીકિી માયા જિા ર્મજાય એવી વાત 
કિ. કુંચનભાઈએ ચીઠ્ઠીમાું શુું લખ્યુું છે?’ 
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‘ર્પ્ર્ાએ એમ લખ્યુું કે એણે ગઈ કાલે ર્ાુંજે જ વર્નીયિ ર્કસલની યિુોર્ની ટિૂમાું જવાનો વવચાિ 
કયો. એક જગ્યા હતી. કે્રરડટકાડસ , ર્ાર્ર્ોટસ , અને દશહજાિ કેર્ મની લઈને ઉર્ડી ગયા. લખ્યુું હત ુું 
કે એમનો ર્હલેા ર્ણ વવચાિ તો હતો જ ર્ણ મમ્મીના મુંરદિના બધા પ્રોગામ નડતા હતાું એટલે 
મમ્મીએ જવાની ના ર્ાડી હતી. બાર્ા જતા હતા તે જ વર્નીયિ ર્ેટટિના ર્પ્ર્ા ર્ણ મેમ્બિ છે. 
કહતેા હતા કે કાુંતાબેને ખબૂ આગ્રહ કયો એટલે છેલ્લી ઘડીએ તને પછૂયા વગિ રડર્ીર્ન લઈ 
લીધુું છે. કાટતાબેનની મામાની દીકિી લુંડનમાું છે. રિટનસ રટકીટનો મેળ ર્ડશે તો કાટતાબેન ર્ાથે 
ર્પ્ર્ા ર્ણ લુંડન થોડા રદવર્ િોકાઈ જશે. માયાને પ્રોવમર્ કયુું છે કે રડવૉર્સ નહીં લઈએ ર્ણ જુદી 
જીંદગી તો માણી શકીયેને?’ 

‘ચાલો, ચચિંતા કિવાની કુંઈ જરૂિ નથી. એમને આનુંદથી ફિવા દો. એ બધા જાણીતા વમત્રો ર્ાથે છે. 
એમને ર્ણ મજા આવશે.’    વવનોદે બે રફકિાઈથી ટકોિ કિી. 

‘બાર્ા, એ કાુંતાબેન એટલે તમાિી કાુંતા યટુ તો નહીં?   આર્ણી ર્ાટીમાું આવી હતી.’ 

‘દીકિી માયા, એ માિી કાુંતા યટૂ નહીં હોં. હા એ જિા વર્નીયિ રે્ટટિમાું વધ ુર્ડતી એકટીવ છે 
ખિી. મજાની યવુતી છે. ગુંદા જોક કહવેા ર્ાુંભળવામાું ક્ષોભ શિમ િાખતી નથી. એક બાજુ 
મરહલાઓનુું ટોળુું હોય અને બીજી બાજુ પરુુર્ષોનુું ટોળુું હોય તો એ બીજા ટોળામાું હોય. એણેજ 
કુંચનલાલને યિુોર્ની ટિૂમાું ઘર્ડયા હશે. મને ખાત્રી છે કે એમને જરૂિ મજા આવશે. ચાલો 
આનુંદની વાત છે. દીકિી ચચિંતા કિવાની જરૂિ નથી.’ 

‘ગ્રાટડર્ા વી ડોટટ હવે ટુ વિી, બટ હાવ એબાઉટ નાની. ર્ી સડૂ ફાઈટડ ગડુ રડવૉર્સ લોયિ.’ 

‘ચાુંર્લા ત ુું ચરૂ્ મિ. નાને મોઢે મોટી વાત કિવા બેઠો છે. ગેટ આઉટ ફ્રોમ હીયિ.’ 

‘મોમ આઈ એમ ટેલીંગ ય ુટ્રુથ. આર્ણી ર્ાટીમાું તમે બધા િેડી થતા હતા તે ટાઈમે નાના અને 
યટૂ આટટી લાુંબો ટાઈમ ખણૂા ર્િ ઉભા ઉભા વાતો કિતા હતા. ધ ેવિે વેિી ક્લોઝ. ઈટ લકૂ 
લોટગ ટાઈમ ર્ીિીયર્ એફેિ.’ 

‘હા, હા એજ કાુંતા યટુ.’ 
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‘ઓ ભગવાન, ઓ સ્વામીનાિાયણ બાર્ા, આ શુું થવા બેઠુું છે? માિા ભોળા ર્પ્ર્ાને કાુંતડુીએ 
ભોળવ્યા. ટિૂમાુંથી ર્ીધા મમ્મી ર્ારે્ આવી જાય તો વીિપિુમાું ર્ાુંચ બામણ જમાડીશ. ર્પ્ર્ાન ે
આ ઘિડી ઉમ્મિે આ શુું સ ૂુંજ્યુું? બાર્ાએ જ બધા ડોર્ા ડોર્ીના મગજમાું રિવર્સલનુું ભતૂ ભેિવ્યુું છે. 
ઘિડાઓએ ઘડર્ણ ખુંખેિી નાુંખીને જુવાન થઈને શિમ આવે એવા ચાળા કિવાનુું શીખ્વ્યુું છે. 
બાર્ા તમારુું જોઈને જ માિા  ર્ીધાર્ાદા ર્પ્ર્ામાું કળીયગુ ભિાયો છે. બાર્ા, તમે જ માિા મમ્મી 
ર્પ્ર્ાના જીવનમાું તડ ર્ાડી છે. આ િોઝીએ જ માિા ર્પ્પ્ર્ાના મગજને બગાડ્ુું છે. બાર્ા, તમ ે
મને જણાવી દો કે છાનામાના તમે કઈ દવા ખાવ છો કે બધા ડોકિાુંઓ તમાિી વાત ર્િ કદૂાકૂદ 
કિવા માુંડે છે? આજ થી િોઝલીનુું મોં જોવાનુું ર્ણ બુંધ કિો અને બાની જેમ ભગવાનનુું નામ દેતા 
શીખો. એમાું જ તમારુું અને અમાિા બધાનુું કલ્યાણ છે.‘ 

માયાનો વલોર્ાત ચાલતો હતો. ર્પ્ર્ાના દોર્ષનો ટોર્લો બાર્ા ર્િ ઠલવાયો. બાર્ા આંખ બુંધ 
કિીને સ્સ્મત ર્ાથે માયાનો ર્ુંતાર્ ર્ાુંભળ્યા કિતા હતા. 

‘ડાચલિગ, ટેક ઈટ ઈઝી. કામ ડાઉન હની.’ 

‘ડોટટ હની મી. માિી મમ્મીનુું જીવન બિબાદ થાય છે તેની તમને ર્ડી જ નથી.’ 

‘માયા...માયા...માયા. જો બાર્ા ર્ણ િોઝી ર્ાથે ક્રુઝમાું ગયા'તાને! એમનામાું કુંઈ ફેિ ર્ડયો છે. 
ર્પ્ર્ાના જવા ર્ાથે બાર્ાને શુું લાગે વળગે. અને ર્પ્ર્ાતો બાર્ા કિતાું જુવાન છે. આ તો ટેમ્ર્િિી 
વમડલાઈફ ક્રાઈર્ીર્ કહવેાય. બધાજ સ્ત્રી પરુુર્ષોમાું આવી રફલીંગ્ર્ આવે જ. ડોટટ વિી આ બધુું 
ટેમ્ર્િિી કહવેાય. બધુું જ ઠેકાણે ર્ડી જશે.’ 

મુંગળામાર્ી માયા અને વવનોદની વાતો ર્ાુંભળતાું બાઘાની જેમ ડાબી જમણી બાજુ ડોકુું ફેિવતા 
હતા. અને માયાએ િડવા માુંડ્ુું. 

‘માર્ી તમે આ જૂઓ, તમાિા જમાઈના લખ્ખણ. બાર્ તેવા બેટા. ર્ાુંભળ્યુું એ શુું કહ ેછે? કહ ેછે કે 
બધા સ્ત્રી પરુુર્ષના જીવનમાું ટેમ્ર્િિી વમડલાઈફ ક્રાઈર્ીર્ આવે જ. માર્ીઈઈઈઈ.. િીડ ઈન 
બીટવીન ધ લાઈન. તમે ર્મજ્યા... તમાિા જમાઈએ આગળથી એની લાઈન ન્ક્લયિ કિવા માુંડી. 
જો તમ ે  તમાિા મીડલાઈફના ચટાકા ચાટવા જશો તો તમાિી એટડલાઈફના ભડકા જોવા જેવા 
કિીશ. મને ઓછી ના ર્મજતા હોં. હુ ું કાઈ ન્ક્લટટનની રહલેિી નથી. રડવૉર્સ લઈને તમાિી, તમાિા 
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બાર્ાની અન ે તેના બાર્ાની બધી જાયદાદ ખ ૂુંચવી લઈશ. વમડલાઈફ, વમડલાઈફ કિીન ે બૈિીન ે
અંધાિામાું િાખીને બા'િ ડાફા માિવા જવુું છે.  કાલે જ તમાિી મોટકી અને લીસ્ર્ીને ર્ીંક સ્લીર્ 
ર્િખાવી દઉં છું. છું..જો જોને!’  

‘મૉમ. ઈફ ય ુગેટ રડવૉર્સ હુ ઈઝ ગોઈગ ટુ ગેટ માય કસ્ટડી?’   

 

‘અિે! હની ગાુંડી ન થા. આઈ લવ ય ુડાચલિગ. તાિા ર્પ્ર્ા માત્ર ફિવા ગયા તેમાું ચબચાિી મોના 
અને લીર્ાનો શુું વાુંક?’ 

‘જિા હખણાું બેર્ો... લવ ય,ુ લવ ય ુકિતાું,  હોઠ ચાટવા ર્ાર્ે આવી જાવ છો તે! માર્ીની મયાસદા 
ર્ાચવતા શીખો. તમને પે્રમ કિવાનુું સઝેૂ છે ને મને માિી મમ્મીની ચચિંતા થાય છે. ર્પ્ર્ા કાુંતડુીને 
તો ઘિમાું ન ઘાલેને? ઓ ભગવાન! આવુું કા ુંઈ ન થાય તો વીિપિુમાું ર્ાુંચને બદલે દશમાણર્ 
જમાડીશ..’ 

મુંગળામાર્ી કુંઈક ગુુંચવાયા. માયા વીિપિુમાું કેમ બ્રાહ્ણ જમાડવાની માનતા માને છે! ત્યાું તો 
જલાિામબાર્ાનુું અન્નકે્ષત્ર ર્ૌને માટે ર્દાકાળ ખલુ્લુું જ છે. ર્ણ આ ર્મયે એને વધાિે છુંછેડવી એ 
યોગ્ય નથી ર્મજી તેઓ ચરૂ્ િહ્યા. 

‘પ્લીઝ ટેણકા. ડોટટ ગેટ ટુ સ્માટસ . ઈફ ય ુઆિ ડન વીથ યોિ બે્રકફાસ્ટ ગેટ લોસ્ટ. હ ેભગવાન 
માિા દીકિામાું બાર્ દાદાના ર્ુંસ્કાિ ન ઉતિે તો ર્ારુ.’  

‘મોમ ન ઉતિે તો હાવ મેની બામણને વીિપિુમાું જમાડે?’ 

માયાના વલોર્ાત ર્િ બધા જ હસ્યા. 

‘માયા દીકિી, ખોટો બળાર્ો છોડ. બધાજ મોટા અને ર્મજુ છે. કાવમનીબેનને આર્ણે ત્યાું બોલાવ. 
કુંચનલાલ આવે ત્યાું સધૂી ભલે આર્ણે ત્યાું િહતેા. મુંગળાબેનને ર્ણ કુંર્ની િહશેે. તાિા ર્પ્ર્ાની 
ગેિહાજિીમાું એકલા િહ ેતે ર્ણ ન ર્ારુું અને જેટતીમામાની અવિજવિ વધે તે ર્ણ બહુ ર્ારુું ન 
કહવેાય. તાિા જેટતીમામાને હુ ું બહુ ર્ાિી િીતે ઓળખુું છું.’   વવઠ્ઠલબાર્ાએ તદ્દન શાુંતીથી સચૂન 
કયુું. 
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‘હાય માું, એ તો માિા ધ્યાન બહાિ જ િહી ગયુું. જેટતીમામા મમ્મીને ત્યાું કેમ તિત ર્હોંચી ગયા. 
માય ગૉડ! જેટતીમામા અને મમ્મી...મમ્મી અને જેટતીમામા...ઓહ! નો..નો...શુું એમની વચ્ચે?’ 
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     ૧૬ 

 

માયાના ર્પ્ર્ા એકાએક કાવમનીબેનને જ્ણાવ્યા વગિ ર્ીવનયિ રે્ટટિે ઓગેનાઈઝ કિેલી ટિૂમાું 
કાુંતાયટૂના આગ્રહને માન આર્ી ચાલ્યા ગયા હતા. કાવમનીબહનેને શરૂઆતમાું આઘાત લાગ્યો 
ર્ણ ર્છી આઘાત કિતાું ક્રોધ વધાિે હતો.  

માયા મમ્મીને ર્ોતાને ત્યાું લઈ આવી હતી. માયાનો ર્હલેો ર્વાલ એ હતો કે ર્પ્ર્ા ગયા ત ેજ 
રદવરે્ જેટતીમામા કેમ તિત જ મમ્મીને મળવા દોડી ગયા હતા. ર્ીધા પછુાયલા પ્રશ્નનો જવાબ 
આર્તાું કાવમનીબેનને વાિ તો લાગી ર્ણ ર્છી ર્ુંતોર્ષકાિક જવાબ મળી ગયો. 

'તાિા ર્પ્ર્ા ર્ારે્ મુંરદિની થોડી ફાઈલો હતી તે લેવા આવ્યા હતા અને ત્યાિે જ એમને તો ખબિ 
ર્ડી હતી કે તાિા ર્પ્ર્ા ટિૂમાું  ગયા છે.'  

કાવમનીબેન અને કુંચનલાલ આમતો મળૂ બાિડોલીમાું ર્ણ માયા હાઈસ્કુલમાું હતી ત્યાિે બિોડા 
વશફ્ટ થઈ ગયેલા અને ત્યાું મુંગળાબેનની ઓળખાણ થયેલી. કાવમનીબેન મુંગળાબેનને મોટી બહને 
ગણતા અને મુંગળાબેને જ માયા અને ગભસશ્રીમુંત કુટુુંબના અમેરિકન બોનસ વવનોદના લગ્નમાું 
મધ્યસ્થી કિેલી. માયાએ જ વર્રટઝન થયા ર્છી એના ર્પ્ર્ા મમ્મીને અમેરિકામાું બોલાવેલાું.  

ટુુંક ર્મયમાું જ  કુંચનલાલ અમેરિકન બેવનરફટશાત્રમાું વનષ્ણાત થઈ ગયેલા. એમણે જ 
વવઠ્ઠલબાર્ાને એનુું બધુું ફુંડ વવનોદ અને માયાના નામ ર્િ ટ્રાટર્ફિ કિાવીને ખોટા લાભો લેતા 
કિેલા, જે િોઝી ધોળીયણની ફે્રટડશીર્ ર્છી લેવાનુું બુંધ કિેલુું. દીકિીના ભાવી સખુમાું કદાચ 
િોઝલી ભાગ ર્ડાવી જાય તો?  

વવઠ્ઠલજીને ઘિડે ઘડર્ણ જુવાની ફૂટતી હતી. ર્રિવતસન અને રિવર્સલના ભભડા જાગ્યા હતા. મિણ 
ર્થાિીએ માયાની ર્ાસ ુચાિ જણાની હાજિીમાું કહી ગઈ હતી કે આર્ણે ર્ાથે જીવ્યા એ સખુથી 
જીવ્યા. હવે માિા ગયા ર્છી તમતમાિે તમને જેમાું સખુ લાગે તે િીતે  લોકોની ર્િવા કયાસ વગિ 
જીવજો. બર્ ત્યાિથી એણે વર્નીયૉિ રે્ટટિમાું જવા માુંડ્ુું. એણે ત્યાુંના ડોર્ા ડોર્લીના મગજ ર્ણ 
બગાડી નાુંખ્યાું. તેમાું વળી ર્ાડોર્ણ િોઝલી ર્ાથે દોસ્તી થઈ અને તોત્તિેના બાર્ા ત્રેવીર્ના થઈ 
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ગયા. એટલુું જ નહીં ર્ણ કુંચનલાલને ર્ણ ચાળા કિતાું કિી મકુ્યા. એટલે જ તો રહમ્મત કિીને 
છડેચોક કાુંતાયટૂ ના આગ્રહથી કહ્યા મકૂ્યા વગિ ટિૂમાું ચાલ્યા ગયા. વવઠ્ઠલ વેવાઈ ર્ણ િોઝી 
ર્ાથે ક્રુઝમાું જઈ આવેલા એટલે જ કુંચનલાલને શિૂ ચડ્ુું. ત્યાું શુું શુું થયુું હોય અને કહતેા શુું હોય 
કોન ેખબિ?  

બધા ર્ાર્નુું મળૂ બાર્ા અને એની ગલસફે્રટડ જ જવાબદાિ છે. 

કાવમનીબેન અને મુંગળામાર્ી બને્ન ગેસ્ટરૂમમાું માયાને ત્યાું ર્ાથે િહતેા હતા. મુંગલામાર્ી િોજ 
ર્વાિે વહલેા ઊઠી એમનુું વનત્યકમસ ર્તાવીને પજૂા ર્ાઠ અને માળામાું લાગી જતા હતા. બાર્ા 
ઘિમાું થોડી કર્િત કિતા.  ટીવી ર્િ ર્માચાિ જોતાું જોતાું વવનોદ ર્ાથે હળવો નાસ્તો કિતા. 
વવનોદ નીચે એની ઓરફર્માું જતો અને બાર્ા ઉર્ડતા િોઝીના બેકયાડસમાું. ક્યાુંતો પલુમાું સ્સ્વવમિંગ 
કિતા હોય કે િોઝી ર્ાથે પ્લાટટનુું વાવેતિ કિતા હોય કે ડેક ર્િ િોઝી ર્ાથે ર્ફેદ કર્ડા ર્હિેીને 
યોગા કિતા હોય. મોટેભાગે એમની પ્રવવૃત્તઓ આઉટડોિની જ િહતેી. અને તે માયાની રકચન 
તિફની બાિીમાુંથી સ્ર્ષ્ટ જોઈ શકાત ુું. 

અત્યાિે મુંગળામાર્ીના હાથમાું માળા હતી. ર્ણ માળાના ફિતા મણકા અટકી ગયા અને એ 
વવચાિોમાું ખોવાઈ ગયા. 

મુંગળામાર્ી વવચાિતા હતા કે અમેરિકામાું દિેક ગજુિાતી ઘિોમાું આવુું જ ચાલત ુું હશે કે આ વુંઠી 
ગયેલ વવઠ્ઠલના કુટુમ્બમાું જ આવુું છે? ખિેખિ તો જ્યાિે ઈન્ટડયાથી વનકળ્યા ત્યાિે વનદોર્ષભાવે 
વવચાયુું હત ુું કે ર્હલેા વવઠ્ઠલભાઈને ત્યાું ઉતિીશ અને ર્છી જો એને અનકુળૂતા હોય તો એની ર્ાથે 
અમેરિકાના સ્વાવમનાિાયણ મરદિોમાું જઈ આવીશ. ઈન્ટડયામાું તો એકલા જ ફિતા. મરહલા 
મુંડળોમાું ઘાવમિક પ્રવચનો કિતા. અહીં ફિવા માટે કોઈનો ર્ાથ ર્હકાિ જરૂિી હતો. ર્ણ આ 
વવઠ્ઠલના ઘિની તો હવા જ જૂદી હતી..  

વવઠ્ઠલને ર્ાથ આર્વા માટે પછૂાય ખરુું?  જો ર્ાથે આવે અને કોઈ જગ્યાએ એક રૂમમાું ર્ાથે સવૂાનુું 
થાય તો? ના બાર્ા ના! ર્ાર્માું ર્ડાય! અત્યાિે જ આ ઉમ્મિે છેડછાડ કિતાું અચકાતો નથી કે 
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શિમાતો નથી. હુ ું એના કિતાું તો બે વર્ષસ મોટી છું, માિી ર્ાથે બહને તિીકે માન પવૂસક વતસવાને 
બદલે દોસ્ત તિીકે જ વતે છે. એનો એક જ રૂમમાું ભિોર્ો થાય ખિો?  

નાનર્ણમાું મેં વવઠ્ઠલને અંગઠુા ર્કડવાની વશક્ષા કિી હતી તેના દ્વરે્ષમાું તેણે લગ્ન કિવાની ધિાિ 
ના ર્ાડી હતી. તે ર્મયે જો એણે હા ર્ાડી હોત તો? આજે વવઠ્ઠલ ર્ાથે  જુદી જ જજિંદગી  માણતી 
હોત! વવનોદ જેવા એક નહીં ર્ણ બેચાિ ર્ુંતાનની માતા બની હોત! િોઝીની કમ્મિમાું હાથ નાુંખીન ે
ડેટર્ કિવાને બદલે શોખીન વવઠ્ઠલ, માિી કમ્મિમાું હાથ નાુંખીને ડેટર્ કિતો હોત! 

અને મુંગળામાર્ીએ ર્ુંચોતેિની વયે ર્ણ અઘરટત માનવર્ક સ્ર્ુંદનો અનભુવ્યા. ર્ાુંપ્રદાવયક 
ર્ુંસ્કાિથી મતૃપ્રાય બનેલી શાિીરિક ચેતના આ ઉમ્મિે કેમ ર્જીવન થાય છે? આર્ણા દેશમાું 
ખિેખિતો ર્ચાર્ ર્ાુંઠની વયે ર્રિચણત મરહલાઓ ર્ણ શાિીરિક ર્ુંવેદના ગમુાવી ચકૂી હોય અને 
વાનપ્રસ્થાશ્ર્મની કૌટુુંચબક, ધાવમિક કે ર્ામાજજક પ્રવવૃત્તમાું ર્મય વવતાવતી હોય છે.  

આ ઉમ્મિે રે્ક્ર્ એક અસ્પશૃ્ય વવર્ષય થઈ જાય. ર્વત ર્ત્ની જૂદી ર્થાિીમાું સવૂા માુંડે. તો ર્છી 
મારુું મન કેમ ન ર્મજાય એવી િીતે ર્ળવળે છે?  હુું તો હવે ર્ુંટયસ્તના પ્રવેશદ્વાિ ર્િ ઊભી છું.શુું 
આ દેશની હવા છે? કે ર્છી વવઠ્ઠલે ર્જલેી વવકૃવત્ત છે? શુું વવઠ્ઠલનો ભિોર્ો કિી શકાય? એની મકુ્ત 
છેડછાડમાું માિા મન ર્િ ભિોર્ો િાખી શકાય? પલુમાું ડબૂી જવાના ભયથી જ્યાિે વવઠ્ઠલની ખલુ્લી 
છાતી ર્ાથે ચુંર્ાઈને વળગી હતી ત્યાિે ર્ાર્ થવાની લાગણી ર્ાથે ન ર્મજાય તેવી ઉત્તેજના ર્ણ 
થઈ જ હતીને!  

એને અમેરિકાના જૂદા જૂદા શહિેના મુંરદિોની યાત્રા માટે ર્ાથે આવવા પછૂી શકાય? એ હા ર્ાડ ે
તો, એની ર્ાથે હોટલમાું એક રૂમમાું િહી શકાય? અને કદાચ એક જ બેડ ર્િ સવૂુું ર્ડે તો?  

ના બાર્ા ના. માિે આ ઉમ્મિે ર્ાર્માું ર્ડવુું નથી. અમેરિકામાું ફિવા માટે એનો ર્ાથ લેવો નથી. 
એનો ભિોર્ો નહીં. એની ર્ાથે કદાચ મને માિો ભિોર્ો ર્ણ નથી. વવચાિ કિતાું ર્ણ ર્ાર્માું 
ર્ડાય. મુંગળામાર્ીનુું મનોમુંથન અટયુું. ર્ોતાની વાતના મનોમુંથન ર્છી કુંચનલાલ અને કાુંતા 
બહનેના ર્ુંબુંધના વવચાિે ચઢયા.  
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કુંચનલાલ કાુંતાજેવી વયસ્ક મરહલાના આગ્રહથી યિુોર્ ગયા તેઓ ટિૂમાું એક જ રૂમમાું અઘરટત 
વ્યવહાિ તો કિતા ન હોય અને કાવમની અને જેટતીભાઈનો શુું ર્ ુંબુંધ? એમના ર્ુંબુંધને કાિણે તો 
એ કાટતા ર્ાથે ચાલી વનકળ્યા ન હોય? 

મુંગળામાર્ી વવચાિતા હતા અને ટોની ટેણકાની બમુ ર્ુંભળાઈ 

'મૉમ ટેઈક ધી ફોન. નાનાનો ફોન છે.' 

'હલ્લો ર્પ્ર્ા તમે ક્યાું છો? ક્યાુંથી બોલો છો?     અમને તમાિી ખબૂ ચચિંતા થાય છે. '  

બાર્ દીકિીની વાત શરૂ થઈ. 

'હુું રે્રિર્થી બોલુું છું. ચચિંતા કિવાની કુંઈ જરૂિ નથી. જેલમાુંથી છૂટીને આવ્યો હોઉં લાગે છે. ખાવા 
ર્ીવાની અને ફિવાની ખબુ મજા આવે છે. ગઈ કાલે ર્ેરિર્ની નાઈટ ટિૂમાું ગયા હતાું. બધા 
ડોર્ાઓતો આ સ્રે્શીયલ નાઈટ લાઈફ ટુિમાું ટહોતા ગયા ર્ણ કાુંતાબેનને જવુું હત ુું એટલે એમને 
કુંર્ની આર્વા એમની ર્ાથે  ગયો હતો. લોર્ વેગાર્ને ર્ણ ભલુાવે એવી નાઈટ ક્લબોની 
મલુાકાત લીધી. મોલ્યઈુન િગમાું રટરકટ ન મળી એટલે ચલડોમાું ગયા હતા.  ત્યાું કા ુંતાબહનેે જિા 
વધાિે ર્ડત ુું રરિંક લીધ ુહત ુું. જેમતેમ કિતાું રૂમર્િ લઈ આવ્યો. રે્રિર્ અમારુું લાસ્ટ સ્ટોર્ છે. હવે 
અમે ર્ાુંજે ર્ાછા લુંડન જઈશુું.’  

‘કાુંતાબેનની માર્ીની દીકિી ને ત્યાું લુંડનમાું થોડા રદવર્ િોકાઈશુું. ત ુું    તા કિે એટલે ફોન કયો. 
બાકી તાિા વર્વાય આ દુવનયામાું મારુું છે ર્ણ કોણ? કાટતાબેન જેવા ર્િર્ સ્વભાવના ર્ાથીદાિ છે 
એટલે જીવન જીવવા જેવુું લાગે છે. તાિી મમ્મી અને મુંરદિમા ગુુંગળામણ થતી હતી. હવે થોડી 
મકુ્ત હવામાું શ્વાર્ લેતો હોઉં એવુું લાગે છે.’  

‘માયા, તાિા વવઠ્ઠલબાર્ાની વાત અને વવચાિ મને ર્ાિા અન ેઅર્નાવવા જેવા લાગે છે. એ જ 
બધાને શીખવે છે કે તમાિા શિીિ અને મન ર્િ ઉમ્મિનો આંકડો ન લાગવા દો. ધેિ ઈઝ વન 
લાઈફ ટુ લીવ. ડોટટ વિી. બી હપે્ર્ી. બાર્ા માિાથી મોટા છે. એમના િસ્તે ચાલવાથી  જજિંદગી 
માણી શકાય. હવે એ માિા ગરુુ છે.’ 



રિવર્સલ 

 

94 

 

કાવમનીબેન ર્ણ બીજા ફોન ર્િથી કુંચનલાલની વાત ર્ાુંભળતા હતા. કુંચનલાલે કાવમનીબેન માટે 
કુંઈ પછૂયુું ર્ણ નહીં અને કહ્ુું ર્ણ નહીં. કાવમનીબેને વાત ર્ાુંભળી. એમનો ગૌિ ચહિેો ક્રોધના 
લોહીથી લાલ લાલ થઈ ગયો. 

‘જોયુું, તાિો બાર્ હવે આ ઉમ્મિે તાિા બાર્ાના ચેલા થવા વનકળ્યા છે. જિા ર્ણ લાજ શિમ વગિ 
કુબડી કાટતાની ર્ોડમાું ભિાયા છે. દશ હજાિ ડોલિ લઈને જલર્ા કિવા ઉર્ડયા છે. આજે જ 
બેંકમાું જઈને જોઈટટ એકાઉટટમાુંથી બધા ર્ૈર્ા માિા એકાઉટટમાું ટ્રાટર્ફિ કિાવી દઉં છું. કે્રરડટ 
કાડસ ખોવાઈ ગયો છે એમ કહીને એ ર્ણ કેટર્લ કિાવી દઉં છું. ર્છી જોજે ને કે તાિો બાર્ કેવા 
જલર્ા કિે છે. આજ સધુી જાળવેલા ર્ુંસ્કાિનુું તાિા બારે્ બાિમુું કિી નાુંખ્યુું. આ બધ્ધા ર્ાર્નુું 
મળૂ,....જા નથી બોલતી. ર્ણ ત ુું  તો જાણે છે કે કોણ છે! બાસ્કેટમાુંન ુું એક ર્ડેલુું એર્લ બધા 
એર્લને બગાડે છે. તાિા બાર્ાના ર્ડેલા મગજની તાિા ર્ીધા ર્ાદા બાર્ ર્િ ર્ડી છે. હવ ે 
ટોર્લામાુંથી ર્ડેલુું ર્ફિજન કાઢવાનો ટાઈમ ર્ાકી ગયો છે. તાિો બાર્ બગડયો. તાિો વિ 
બગડવાની તૈયાિીમાું છે. તાિો છોકિો કેટલો બગડશે તેનો ખ્યાલ છે ખિો? મુંગળામાર્ી ર્ણ 
વવચાિતા હશે કે અમેરિકામાું બધાના ઘિમાું ર્ણ આવુું જ ચાલત ુું હશે?’  

‘તાિા ઘિમાુંથી જ ભ ૂુંગળા વાગે છે.  તમાિા મન ર્િથી ઘડર્ણનો ભ્રમ કાઢી નાુંખો. આર્ોઆર્ 
જુવાની અનભુવશો. બધા આર્ણા ગજુિાતી ડોર્લાઓ ર્ણ તાિા બાર્ાની જેમ ચાળા કિવા 
માુંડયા છે. બધાને બાર્ા અમેરિકન રફલોર્ોફી ર્મજાવે છે. ઘડર્ણમાુંથી જુવાનીમાું ર્રિવતસન કિો. 
રિવર્સલ...રિવર્સલ...રિવર્સલ’ 

કુંચનલાલ ટિૂમાું ગયા અને દોર્ષનો ટોર્લો વવઠ્ઠલબાર્ા ર્િ ઓઢાયો. વવઠ્ઠલબાર્ાના માથા ર્િ 
કાવમનીબેને માછલાું ધોયાું. આ િમખાણમાું મુંગળામાર્ીથી વવઠ્ઠલ ર્ટેલ ર્ાથે અમેરિકાના મુંરદિોમાું 
તો જવાય જ કેમ?્ 

‘અિે! હાુંભળો છોઓઓઓ...મોના અને લીર્ાને ર્ડતી મકુીને ર્ીધા ઉર્િ આવો. માિી મમ્મીના 
ર્ુંર્ાિમાું આગ લાગી છે. તમાિા બાર્ાએ આગ લગાડી છે. જલ્દી ઉર્િ આવોઓ...’ 
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‘શુું છે કેમ બિાડા ર્ાડ ે છે. હમણાું હુ ું માિી ક્લાયટટ બાબસિા ર્ાથે ફોન ર્િ વાત કિતો હતો. શુું 
આગ આગ કિે છે? ક્યાું આગ લાગી છે? બાર્ાએ ક્યાું આગ લગાડી? એતો િોઝી ર્ાથ ે ટેવનર્ 
ક્લબમાું ગયા છે.’    વવનોદ ર્ગ ર્છાડતો ઉર્િ આવ્યો. 

‘જિા કાન ખોલીને માિી ચોખ્ખીને ચટ વાત ર્ાુંભળીલો. કોઈ ર્ણ િીતે બાર્ાનુું રિવર્સલ કિવાનુું 
છે. વર્ષો ર્હલેા જ્યાુંથી આવ્યા ત્યાું ર્ાછા મોલલવાના છે. ર્ડેલા એર્લને ગામ ભેગા કિવાના છે.’ 

‘માયા ડાચલિંગ....’ વવનોદ એની ટેવ મજુબ માયાને વળગી ને કીર્ કિવા ગયો.... 

‘જિા આઘા ખર્ો, મમ્મી અને માર્ી ર્ામે છે તેનો ખ્યાલ તો િાખો! મેં તમને બાઝવા નથી 
બોલાવ્યા. વાત ર્ાુંભળો. ર્પ્ર્ા ર્ીધેલ કાુંતડુી કુબ્જા ર્ાથે રે્રિર્ની નાઈટ કલબમાું ગયા હતા. 
લગન ર્છી તમે મને ર્ેરિર્ની નાઈટ લાઈફ જોવા લઈ ગયા હતા. યાદ છે? કર્ડા વગિની 
નાચવાવાળીઓને જોઈને માિે આંખ બુંધ કિી દેવી ર્ડી હતી. માિા ર્પ્ર્ા કાુંતડુી ર્ાથે આવી 
ક્લબોમાું ભટકે એનુું ર્રિણામ શુું આવે તેનો ખ્યાલ આવે છે ખિો? હજુતો કાુંતા ર્ાથે લુંડનમાું 
િોકાવાના છે.’  

‘બાર્ાની ર્ોબતમાું માિા ર્પ્ર્ાએ માિી મમ્મીનો ભવ બગાડયો. કઉં છું, ર્ાુંભળો છોઓઓ.. અને 
ર્પ્ર્ા કહ ે છે કે હવે એ તમાિા બાર્ાને િસ્તે ચાલવા માુંગે છે. તમને તો આ ઘિમાું શુું થાય છે 
એનુું ભાન જ નથી બર્ મોના લીર્ાની ર્ાથે જ કામમાું વળગ્યા કિો છો.’ 

‘કોઈ ર્ણ િીતે ચાિ છ મરહના માટે બાર્ાને ઈંરડયા મોકલી આર્ો. ત્યાુંની હવાથી થોડો મગજની 
તચબયતમાું ફેિ ર્ડશે. િોઝીનો ર્ાથ છૂટશે તો વવચાિો ર્ણ બદલાશે. પ્લીઝ બાર્ાને થોડો વખત 
બહાિ મોકલી આર્ો. બાર્ાને િોઝીથી છૂટા ર્ાડવા જ ર્ડશે. વવનોદ, પ્લીઝ કુંઈ િસ્તો કાઢો.’ 

‘જો મમ્મીએ પ્લાન કિીને માર્ીને આર્ણે ત્યાું બાર્ાનુું બે્રઈન વૉશ કિવા જ બોલાવ્યા છે; 

બિાબિન?ે માર્ીને અમેરિકામાું બધા સ્વાવમનાિાયણ મુંરદિોના દશસને ર્ણ જવુું છેુઃ બિાબિ? બર્ 
બાર્ાને માર્ી ર્ાથે ફિવા મોલલી આર્ીયે. બાર્ા આખા અમેરિકાના અનભુવી છે. માર્ીને ર્ણ 
મજા આવશે. એમના ર્ુંગમાું તાિે અને મમ્મીએ બાર્ાને જે િીતે બદલવા છે તે ર્ત્ર્ુંગના િુંગે 
િુંગાશે. પ્રોબલેમ ર્ોલ્વ. ત ુું જ બાર્ાને ર્મજાવી દેજે. નાવ કેન આઈ ગો બેક ટુ વકસ?’  
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‘હેંએએએ....? બાર્ાને માર્ી ર્ાથે?’  

મુંગળામાર્ીએ  આછી કુંર્ાિી અનભુવી... 

અને વવઠ્ઠલબાર્ા ર્ફેદ ર્ોટસ  અને ટીશટસમાું આંખો ર્િ િેબોટડ ગોગલ્ર્ અને હાથમાું ટેવનર્ િેકેટ 
ર્ાથે ઘિમાું દાખલ થયા... 
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     ૧૭ 

 

માયા, માયાની મમ્મી અને મુંગળામાર્ી બાર્ાની ર્ામે ટગિ ટગિ જોયા કિતાું હતાું.  

માયા વવચાિતી હતી કે  જો મુંગળામાર્ી ઘિડે ઘડર્ણ લાલ લગામ લગાવીને બાર્ાના ઉર્િ ફીદા 
થઈ જાય તો એને ર્ણ માિી ર્ાસ ુબનવાના અભિખા જાગે. ના બા ના, માિે બાર્ાને ર્ણ થોડો 
ર્મય બહાિ કાઢવા ર્ડશે એટલુું જ નહીં ર્ણ મુંગળા માતાજીનો ર્ણ કુંઈ િસ્તો કાઢવો ર્ડશ.ે 

મુંગળામાર્ી વવચાિતા હતા,  વશક્ષાર્ત્રીના ર્ાઠોના વ્યાખ્યાનો કિીને મેં કેટલીય યવુાન વવધવા 
બેહનેોનુું જીવન નીિર્ બનાવ્યુું હત ુું. એમને પનુલસગ્નને માગે વાળવાને બદલે ભસ્ક્તમાગે વળવાની 
વશખામણો આર્ી હતી. ભાિતની ર્ુંચોતેિ વર્ષસની સ્ત્રીઓમાું અને આ અમેરિકાની ર્ુંચોતેિ વર્ષસની 
સ્ત્રીઓમાું કેટલો બધો ફિક છે.  જો જીવનમાું વવઠ્ઠલ જેવાનો ર્ાથ મળ્યો હોત તો  આયષુ્યના દશ 
વર્ષસ વધી જાય એવો માણર્ છે.  

એ સકુટયા ર્ાથે ર્ણ અનકુૂળ થઈને િહતેો હતો અને િોઝી જેવી ગોિકી ર્ાથે ર્ણ એના જેવો 
થઈને જીંદગી માણી શકે છે. મિજાદી ધમસમાું માિી જુવાની વેડફાઈ ગઈ. હવે શિીિને તો બીજી 
કોઈ ઝુંખના િહી નથી, ર્ણ એક માનવર્ક ર્ાથ ર્ણ મળે તો જીવન ર્રિવતસન થઈ જાય.  

વવઠ્ઠલને ર્ણ િોઝી મળી ર્છી જ બદલાયોને? ર્િભવની શુું ખાત્રી છે? ર્દ્કમસથી પરુુર્ષોને સ્વગસમાું 
અપ્ર્િાઓનુું સખુ પ્રાપ્ત થાય એવુું ર્ાુંભળ્યુું છે ર્ણ સ્ત્રીઓના ર્દ્કમસનો શુું પિુસ્કાિ? કશુું જ વાુંચ્ય,ુ 

જાણ્યુું નથી. મુંગળામાર્ીના માનર્ર્ટ ર્િ એમને ર્ોતાને ન ર્મજાય એવા ચચત્રો ર્જાસતા હતા 
અને વવખિાતા હતા. આજ સધૂીના ર્ાુંસ્કારિક જીવન ર્ાથે આ વવઠ્ઠલીયાના ઘિનો કોઈ તાલ મેલ 
બેર્તો ન હતો. શુું વવઠ્ઠલ ર્ાથે અમેરિકામાું હિવુું ફિવુું? 

ના....હા...ના… ના….. હા…., શુું વાુંધો છે?...  ના, ર્ાર્માું ર્ડાય….. ર્ણ માિે ક્યાું એની ર્ાથે...? આ 
ઉમ્મિે ના, ના, ના. એના મગજમાું બે મુંગળા એક મેકની ર્ાથે લડતી હતી. શાિીરિક વવુત્તઓનુું તો 
મતૃ્ય ુ થઈ ચયૂુું હત ુું. ર્ણ માનવર્ક વવૃત્તઓએ કેમ ર્ળવળાટ કિવા માુંડયો? …એણે તિવરિયા 
તોત્તેિના વવઠ્ઠલ ર્િથી નજિ ફેિવી લીધી. 
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કાવમનીબેન બાર્ાને જોઈને વવચાિતા હતા, વેવાઈ તોત્તેિના નહીં ર્ણ તેપ્પ્નના લાગે છે. માયાના 
બાર્ને ર્ણ હવે વવઠ્ઠલબાર્ાની જેમ જલ્ર્ા કિવા છે. એને ખબિ નથી કે કાગડાથી હુંર્ની ચાલ ન 
ચલાય. કાટતડુી તો ચાિ ઘેિ ભટકી ચકૂી છે. હુ ું જેટતી ર્ાથે હળુ મળુ તેમાુંય માયાના બાર્ને જલન 
છે. જેટતી માિા ગામનો અને ફળીયાનો, ચબચાિો એની વાઈફથી કુંટાળેલો એટલે માિી ર્ાથે ચાિ 
ધડી બેર્ીને હૈયુું હલકુું કિે. તો તેમાુંયે દીકિીને અમાિા ર્ુંબુંધ માટે ખોટા િુંગે િુંગે…. ઠીક છે. હવે હુ ું 
ર્ણ એને બતાવી આર્ીશ…… વગિ રડવૉર્ે રડવૉર્સ કિી બતાવીશ. 

િોઝી ર્ાથે ટેવનર્ િમીને આવેલા ર્ટેલબાર્ાને ત્રણે મરહલાઓ જોતાું જોતાું જુદા જુદા વવચાિોમાું 
ગિકાઉ થઈ ગઈ હતી. બાર્ાની અનભુવી આંખો ને લાગ્યુું કે આ વત્રમતુીઓ કુંઈક બાર્ાનુું જ 
બાબેય ુકિવાની હોય એવુું લાગે છે!   

‘મને જોઈને બધા કેમ ચરૂ્ થઈ ગયા? મને લાગે છે કે માિે માટે, કે માિી ર્ાછળ, કુંઈક િુંધાઈ િહ્ુું 
છે. જ્યાિે અમાિા કાવમની વેવાણ વવચાિતા હોય ત્યાિે ડેવવલે વવચાિવામાુંથી  બે્રક લેવો ર્ડે. 
ઈટટે્રન્સ્ટિંગ પ્લાવનિંગ હોય તો આ બુંધાને જણાવવાની કૃર્ા કિો તીન દેવીયાું!’ 

મુંગળામાર્ીને તો ડેવવલમાું ર્મજ ન ર્ડી ર્ણ કાવમનીબેને જ જવાબ આપ્યો.  

'વવઠ્ઠલજી, વાત એમ છે કે મુંગળાદીદીને અમેરિકાના મુંરદિોમાું ફિવુું છે. ‘ 

'એમને કોણ ર્ુંગાથ આર્ીને બધે ફેિવી શકે તેનો વવચાિ કિતાું હતાું. આર્ની જ િાહ જોતાું હતાું કે  
વવઠ્ઠલજી આવે એટલે એની ર્લાહ પ્રમાણ ેકામ કિીયે. વવનોદ તો હમણાું જ કહી ગયા કે બાર્ાને 
આખા અમેરિકાનો અનભુવ છે. ભલે બાર્ા માર્ી ર્ાથે યાત્રા કિી આવે. તમારુું શુું સચૂન છે?' 

‘માિો વવનોદ જ્યાું સધુી ર્ોતાની બદુ્ધિ વાર્િે ત્યાું સધુી તો એના વનણસય યોગ્ય જ હોય છે. જ્યાિે 
માયાની ર્લાહ પ્રમાણે ચાલવા જાય ત્યાિે જ ચબચાિો ગોથાું ખાઈ જાય છે. એની વાત ર્ાચી જ છે. 
મને ર્ણ મુંગલાદેવીજી ર્ાથે યાત્રા પ્રવાર્ ગમશે. ર્ણ એમાું થોડા પ્રોબ્લેમ છે. એમાું ર્ણ 
મુંગળાદેવીની કૃર્ાયકુ્ત ર્હર્ષસ ર્મ્મતી હોવી જોઈએ. વવનોદે કહ્ુું એટલે ચાલી નીકળાય એવુું થોડુું 
છે! મને તો માિી જુની દોસ્ત ર્ાથે હાથમાું હાથ નાુંખીને ફિવાની મજા જ આવશે. કેમ મુંગળાબેન 
માિી ર્ાથે ફાવશેને?’ 
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મુંગળામાર્ીનો ચહિેો લાલ ધમૂ થઈ ગયો. ર્ારે્ છછુંદિ ગળ્યુું એવો ઘાટ થયો. નવી જટમેલી 
લાગણીઓ ર્મજાતી ન હતી. વશક્ષાર્ત્રીના ર્ાના ફાટીને હવામાું ઉડતા થઈ ગયા હોય અને દોડીને 
વણીને ભેગા કિવાનો પ્રયાર્ કિતાું હોય એવુું અનભુવ્યુું. 

વવઠ્ઠલબાર્ા મુંગળામાર્ીની વ્યથા ન ર્મજે એવા અબધુ ન હતા. એણે જ હર્તાું હર્તાું કહ્ુું કે મેં 
ર્હલેા માિા પ્રોબ્લેમની વાત કિી હતી તે તમને જણાવી દઉં. િોઝીએ અમારુું નામ અમાિી કાઉટટી 
ક્લબની ટેવનર્ ટનૂાસમેટટમાું લખાવી દીધુું છે. અમે ડબલ્ર્ િમવાના છે. ટફ કોસ્મ્ર્ટીશન છે. િોજ 
ખબુ પે્રન્ક્ટશ કિવી ર્ડશે, એટલે તો માિી ઈચ્છા હોય અને મુંગાળાજીને ર્ણ મને એમનો ર્ત્ર્ુંગી 
ર્હયાત્રી થવાનો લાભ આર્વાની મિજી હોય તો ર્ણ માિાથી નીકળાય એમ નથી. ર્ોિી લેરડઝ 
આઈ કાટટ હલે્ર્ ય.ુ’  

‘બીજુ ું, આજે ચબચાિા કુંચનલાલ યિુોર્ ફિવા ગયા અને ચબચાિી કટતાયટુ વગોવાઈ ગઈ. હુ ું તો 
ડોર્લા મુંડળોમાું છર્ાયલુું કાટલુું બની ગયો છું, ર્ણ લોકો મિજાદી મુંગળાબેન માટે ગમે તેવી 
વાતો કિે એવુું શા માટે કિવુું જોઈએ?   એને બદલે માયા અન ેકાવમનીબેન જ માર્ી ર્ાથે ફિી આવ ે
તો શુું ખોટુું. તમને ત્રણે મરહલાઓને સ્વાવમનાિાયણ ભગવાન ર્િ શ્રિા છે. જાવ, આનુંદથી યાત્રા 
કિી આવો.' 

‘અિે! હાુંભળો છોઓઓઓઓ. બાર્ાએ શુું કહ્ુું?’ 

વવનોદે માયાનો હુંમેશ મજુબનો  તણાયલો   િાગડો ર્ાુંભળ્યો  ર્ણ એણે ર્ાુંભળ્યુું નર્ાુંભળ્યુું કયુું. 

'વાહ, બાર્ા વાહ. તમે તો મથિુામાું િોઝી ર્ાથે ખેલ ખેલી આવ્યા. હવે મને માર્ી ર્ાથે જાત્રાએ 
મોકલીને દીકિા  વવનોદને ર્ણ મોના ચલર્ા ર્ાથે બાઉટરીલેશ િમવાનુું પ્લેગ્રાઉટડ આર્વુું  છે 

એમન?ે હુું કાઈ કાચી નથી, હોંઓ... હુ ું ન હોઉં તો તમાિા દીકિાને જલ્ર્ા  જ થઈ જાય અને 
િોઝીમેડમનો માિા ઘિમાું ર્ગ રે્ર્ાિો થઈ જાય. ‘ 

‘મમ્મી ત ુું જ માર્ી ર્ાથે ફિી આવ. ધેસ્ટ ધ ફાઈનલ. હુ ું જો ઘિમાું ન હોઉં તો ટોની શુું કિે તેનુું 
ર્ણ કોણ ધ્યાન િાખ?ે'   માયાએ ઝર્ાટો બોલાવ્યો. 

ટોની એનુું નામ ર્ાુંભળી એના રૂમમાુંથી નીચે આવ્યો. 'મૉમ, ડીડ ય ુકોલ મી?' 
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'નો આઈ ડીડટટ. એની વે તાિા રૂમમાું મોટી છોકિી ર્ાથે શુું કિે છે?' 

‘આઈ ટોલ્ડ ય ુઈન ધ મોવનિંગ. શી ઈઝ ચગવીંગમી મેથ્ર્ ટયટુોરિયલ ફોિ ફ્રી. ર્ી ઈઝ યટુ ઈઝટટ 
ર્ી?  ડુ ય ુલાઈક હિ?’ 

‘ગેટ લોસ્ટ. બે  બાર્ અને બે દીકિાઓ મને તલવાિની ધાિ ર્િ િાખે છે.  ડોિ બુંધ કિીને મોટી 
હડેુંબા જેવી છોકિીઓ ર્ારે્ શુું શીખતો હોય તે તો એ અને એનો ભગવાન જ જાણે. કે'છે મેથ્ર્નુું 
ટયટુોરિયલ આરે્ છે.’  

‘એઇ ટેણકા…. ડોિ ઓર્ન િાખીને જે સ્ટડી કિવો હોય તે કિજે. ટેણકાના બાર્ને ચેક કિવા 
રદવર્ના દશવાિ ઓરફર્માું આંટા માિવા ર્ડે છે. બાર્ા તો િોજ િોજ નવી નવી ગેઈમ િમવા 
મડામને ત્યાું જાય છે.   આજે ટેવનર્ ને કાલે બૉચલિંગ, કોણ જાણે ર્િમ રદવર્ે કઈ િમત િમવા જશે!   
હ,ે ભગવાન! આવુું તો મેં અમેરિકાના કોઈ ઘિમાું નથી જોયુું કે જાણ્યુું.’  

‘મૉમ, પ્લીઝ, કામ ડાઉન. ય ુઆિ ઓવિ રિએન્ક્ટિંગ ફોિ નથ્થીંગ. જો  ર્ાછી અનકોસ્ટર્યર્ થઈ 
જશે તો એમ્બ્યલુટર્ ર્હલેા, તાિી રટ્રટમેટટ માટે ગ્રાટડર્ા િોઝીને જ બોલાવશે. આઈ વીલ કીર્ 
માય ડોિ ઓર્ન. આિ ય ુ હપે્ર્ી નાવ?’ 

માયાનો િઘવાટ ચાલ ુ જ હતો. બાર્ા ટેવાઈ ગયા હતા. એણે ર્ારે્ ર્ડેલુું સ્ર્ોટસર્ મેગેઝીન 
ઉથલાવવા માુંડ્ુું. 

ખિેખિ તો ર્ટેલ બાર્ા એમાુંથી ટેવનર્ સઝૂની એડ શોધતા હતા. ર્ણ એના કવિ ર્ેઈજનો ફોટો 
જોઈને માર્ી ભડક્યા. એ સ્સ્વમસ્યટૂ ઈસ્ય ુ હતો. એનાથી ન િહવેાયુું. એનાથી બોલાઈ ગયુું. 
'વવઠ્ઠલભાઈ આ ઉમ્મિે આવા ગુંદા મેગેચઝન ઘિમાું િાખો ને શિમ વગિ મરહલાઓની હાજિીમાું 
વાુંચો એ ર્ારુું કહવેાય?   તમાિા ટોનીને બગાડવામાું તમે જ જવાબદાિ છો.' 

‘મુંગળાબેન આ ગુંદુ મેગેચઝન નથી. આ િમત ગમતનુું વવશ્વવવખ્યાત મેગેચઝન છે.  અમાિો વવનોદ 
અને ટોની કાયમ વાુંચે છે.  દિેક ઘિમાું વુંચાય છે.  ડોક્ટિની ઓરફર્માું ર્ણ હોય અને હજામની 
દુકાનમાું ર્ણ હોય.’ 
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‘િમત ગમતમાું અધસનગ્ન સ્ત્રીઓના ફોટાની શુું જરૂિ?’ 

‘જુદી જુદી ચબરકનીમાું સ્ત્રીઓ સુુંદિ દેખાય એટલુું જ નહીં ર્ણ અટય ર્ૌ જાડી ર્ીર્ જેવી 
મરહલાઓને ર્ણને ર્ણ કર્િત કિીને ર્ાતળા થવાની પ્રેિણા આર્ે. અન ેસ્સ્વવમિંગ એ ર્ણ સ્ર્ોટસ  
છે. અહીં ના બીચ ર્િ બધા સ્સ્વમસ્યટૂમાું જ વૉલીબોલ ર્ણ િમે છે. હુ ું એક રદવર્ તમને બીચ ર્િ 
લઈ જઈશ.  આવશોને?’  

‘આજે આ ફોટા જોવા મેં મેગેચઝન નથી ખોલ્યુું. એમાું માિે સઝૂ લેવા છે તે શોધુું છું.’ 

‘બળ્યુું તમારુું મેગેચઝન. ખાર્ડા ર્હિેવા ર્હલેા બૈિાને કર્ડાું ર્હિેતા શીખવુું જોઈએ.’ 

‘માર્ી જવાદો એ વાત.  બાર્ા ર્ાર્ે બધી વાતનો ર્ગવરડયો જવાબ તૈયાિ જ હોય છે. બાર્ા, 
એમાું મોંધા મોંઘા ખાર્ડા હોય છે. હમણાું હમણાું તમાિા ખચાસ બહુ વધી ગયા છે. એક તો ડોઢ 
ડહાર્ણ કિીને એર્.એર્. આઈ લેવાનુું બુંધ કયુું છે અને મદામ ર્ાછળના ખચાસ ર્ણ વધી ગયા છે. 
બધુું માિા ધ્યાનમાું છે હોં.’ 

બાર્ા ર્હલેા ર્હલેા તો માયાને ર્ણર્ણતો જવાબ ફટકાિી દેતા ર્ણ હવે  એમણે નીવત બદલી 
હતી. માયાના કકળાટ ર્ામે કાન અને મગજ બુંઘ િાખવાનુું શીખી ગયા હતા. બાર્ાએ કવિ ર્ેજ 
વાળી દઈને ફિી ર્ાછા ર્ાના ઉથલાવવા માુંડયાું. 

‘આ ધિમાું કોઈ મને તો ગણકાિત ુું જ નથી.’ 

‘મમ્મી હવે ત ુું  ક્યાિે માર્ી ર્ાથે ક્યાિે નીકળવાની છે?   શુું વવચાિ છે?’  

‘જો માયા મને ખાર્ બધા મુંરદિોનો અનભુવ નથી. બે ત્રણ રદવર્માું જેટતીમામા એટલાટટા 
જવાના છે. તને તો ખબિ છે કે મોટાભાગના શહિેોમાું બાર્ાના, મુંરદિની આજુબાજુના એરિયામાું 
જેટતીમામા ની મોટેલો છે. એ અનભુવી છે.  એમની ર્ાથે જઈશુું, એમની મોટૅલમાું િહીશુું એટલે 
એનો ખચો ર્ણ બચી જશે. એ લૉર્એટજચલર્ ર્ણ જવાના છે.  ત્યાું હટરેડવમચલયનના મુંરદિનુું 
પ્લાવનિંગ છે. એ ત્યાું ર્ણ મોટૅલમાું ર્ડવાના છે. એની ર્ાથે જ હોલીવડુ જઈ આવીશુું. માર્ીન ે
લોર્વૅગાર્ ર્ણ બતાવી દઈશુું. લાવ હુ ું હમણાજ જેટતીમામા ર્ાથે જવાનુું ગોઠવી દઉં છું.’  
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અને કાવમનીબેને જેટતીભાઈ નો નુંબિ ડાયલ કયો. 

મમ્મી ત ુું અને માર્ી જેટતીમામા ર્ાથ?ે..... માયા વવચાિમાું ર્ડી ગઈ. જેટતીમામા મમ્મીના ભાઈ 
જેવા છે,  કે ફે્રટડ છે,  બોયફે્રટડ છે કે ર્છી કુંઈક...વધાિે? નાનર્ણથી  મમ્મીએ મને ર્ુંસ્કાિની જે 
વશખામણો આર્ી એના કિતાું કુંઈક જુદુું જ લાગે છે. 
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     ૧૮ 

 
 

‘મૉમ યોિ ડડૅ ઈઝ બેક ફ્રોમ યિુોર્.’ 
ટેણકાએ……. ર્ોિી, હવે ટેણકો ન કહવેાય. એનુું માથુું ફિી જાય.  

ટોનીએ વવટડોમાુંથી કુંચનલાલને ટેક્ષીમાુંથી ઉતિતાું જોઈ બમુ ર્ાડી. 
 

‘ટેણકાઆઆઆ……  રદવરે્ રદવરે્ ત ુું ફાટતો જાય છે. એમ નથી ભર્ાત ુું કે  'નાના' આવ્યા છે.  
માિા ડેડી તે તાિા કોઈ  જ ર્ગા નથી? તુું આ બધી અમેરિકન ર્ેદાશ ર્ાથે મોટો થઈને આર્ણા 
ર્ુંસ્કાિનુું શ્રાધ્ધ કિવા બેઠો છે. ગો એટડ હલે્ર્ નાના ટુ ટેઈક હીઝ લગેજ.’ 
 

‘ઓકેઈઈઈઈ…. ડોટટ ફિગેટ, આઈ એમ ઓલ્ર્ો અમેરિકન પ્રોડક્ટ મૉમ…. વ્હાઈ ય ુડીડટટ ગો ટુ 
ઈન્ટડયા ટુ પ્રોડ્રુ્ મી?    આઈ વડુ હવે બીન પ્યોિ બાિડોલીયન લાઈક યુું… મોમ.’ 
 

‘જિાએ શિમ નથી. માું બાર્ ર્ાથે કેમ વાત કિવી તેનુું ર્ણ ભાન નથી. શટ યોિ બીગ  માઉથ 
એટડ હલે્ર્ નાના.’ 
 

‘અિે, હાુંભળો છોઓઓઓઓઓ......જલ્દી ઉર્િ આવો, ર્પ્ર્ા આવી ગયા.’ 
 

વવનોદ મોના ર્ાથે એકાઉટટની ચચાસમાું હતો. માયાના હુંમેશ મજુબના લુંબાયલા િાગડા-બિાડામાું 
એણે એટલુું જ ર્ાુંભળ્યુું કે 'ર્પ્ર્ા ગયા'.  
એણે નીચેથી જ જવાબ વાળ્યો કે ‘ડાચલિંગ. ત ુું જિા ર્ણ િડતી નહીં. રહમ્મત િાખજે. બાર્ા કહતેા કે  
એમના નાનર્ણનાું જ્યાિે કોઈ અંગત ર્ગાના દેવલોકના ર્માચાિ આવે ત્યાિે તેમને ટહાવુું ર્ડત ુું.   
જો તમાિા બાિડોલીમાું આવો કોઈ રિવાજ હોય તો ર્હલેા ત ુું ટહાઈ લે. ર્છી હુ ું તો   કાલે ર્વાિે  જ 

ટહાઈ લઈશ. ટોનીએ ર્ણ ટહાવુું ર્ડશે.’ 
 

‘અિે! બાર્લા ર્િખુું ર્ાભળો અને ભાુંગડો વાટયા વગિ જલ્દી ઉર્િ ટળો. જાણી જોઈને મને 
ર્ાતાવવા, કાયમ ખોટા લવાિા કિવાની ટેવ ર્ડી  ગઈ છે. બિાબિ કાન અને ભેજુ ું ખલુ્લુું િાખીને 
ર્ાુંભળો. હુ ું કહુ ું છું માિા અને તમાિા બને્નના બાર્ા જીવતા છે મયાસ નથી. ર્પ્ર્ા યિુોર્થી આવી 
ગયા છે.’ 
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થાકેલા હાિેલા કુંચનલાલે દીકિી માયાના ઘિમાું પ્રવેશતાું જ ટહાવાની વાત ર્ાુંભળી. ‘બેટા, કોણ 
ગયુું?’ 

 

‘ર્પ્ર્ા આ તો અમાિા ધિમાું વડીલોની માન મયાસદાનુું ઊઠમણુું િોજ થાય છે તેની  ટહાવાની વાત 
તમાિા જમાઈ ર્ાથે ચાલતી હતી.’  

 

‘ર્પ્ર્ા તમે તો રે્લી કાટતા યટુ ર્ાથે એની માર્ીની દીકિીને ત્યાું િોકાવાના હતા ને?     એકદમ 
કેમ જલ્દી આવી ગયા?’ 

 

‘એ બધી વાત ર્છી. તાિી મમ્મી ક્યાું છે? અહીં છે? ઘિે ગયો તો ઘિે તાળુ. અત્યાિે  આ ર્મયે તો 
તાિી મમ્મી હુંમેશાું ઘિમાું જ ટીવી ર્ામે ચોંટેલી હોય છે. આ ર્મયે તો ભટકવા ના જાય.  અહીં છે?’ 

 

‘મમ્મી અહીં જ હતી ર્ણ એ મુંગળામાર્ી ર્ાથે એટલાટટા ગઈ છે.’ 
 

‘અને બાર્ા? એ ર્ણ ર્ાથે એટલાટટા ગયા છે?’ 

 

.’ના, બાર્ા તો અહીં જ છે.   એની ગલસફે્રટડ  ર્ાથે  જાત જાતની ગેઈમમાું બીઝી િહ ેછે. આજે ર્ણ 

ગેઈમમાું  બીઝી છે. િોઝી ર્ાથે ટેવનર્ િમવા ગયા છે.’ 
 

‘માયા દીકિી,  ર્હલેા હુ ું એમની અદેખાઈ કિતો હતો. હવે મેં એમને માિા ગરુુ માટયા છે. ર્ાિી 
િીતે કેમ જીવવુું એ તો એમને જ આવડે છે. મને લાગે છે કે હવે માિે, આ ઉમ્મિમાું જીંદગીનો ખિો 
આનુંદ માણવાને બદલે મેં ભગવાવસ્ત્રધાિી ર્ુંતોની વાતો ર્ાુંભળવામાું ર્મય બગાડવો નથી.’ 
  

‘અમેરિકા આવતા ર્હલેા મને એક રીમ હત ુું કે ત્યાું જઈને િુંગીન લાઈફ મળશે.  ર્ણ તાિી 
માતશુ્રીની કૃર્ાથી મને બે જ િુંગ મળ્યા છે. માિે શે્વત સ્વ્યુંરે્વક કર્ડાું ર્હિેી ભગવા િુંગી ર્ુંતોની 
ર્ેવા કિવી. તાિી મમ્મીએ મને મુંદીિની ર્ેવામાું જોતિી દીધો.’ 
 

‘કેટલા વર્ષોથી કહતેો હતો કે ચાલ આર્ણે યિુોર્ ફિી આવીએ. દિેક વખતે તાિી મમ્મી આને ત્યાું 
ર્ામૈયુું છે ને તેને ત્યાું ભજન છે. આ વીકમાું ફલાણો મહોત્ર્વ છે અને મુંરદિમાું ઢીકણો પ્રોગ્રામ છે. 
કોઈ વખત માિી મિજીનુું તો થત ુું ટહોત ુું.’ 
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‘ઈન્ટડયામાું તો વાિ તહવેાિે કોઈકવાિ હિખથી જતો.  અહીં તો તાિી મમ્મીને મુંરદિનુું  ગાુંડુું 
વ્યર્ન વળગ્યુું છે. મને ર્વેામાું લગાવીને એ ર્ોર્ીયાલાઈઝેશનમાું જોડાઈ જાય. મુંરદિમાું એ આખા 
ગામની ર્ુંચાતમાું જ બીઝી િહ ે છે. હદ થઈ ગઈ. મને લાગે છે કે જીંદગીનો ખિો ચામસ વાઈફ 
કિતાું ગલસફે્રટડ ર્ાથે જ મળે.’ 
કુંચનલાલની કાવમનીબહને તિફની કટુતા ઓગળી ન હતી. 
 

‘ર્પ્ર્ા આજે તમે ચબલકુલ પ્યોિ ટ્રુથની વાત કિી. આઈ વન હટરેડ ર્િરૅ્ટટ એગ્રી વીથ ય;ુ ર્પ્ર્ા. 
તમાિો આ ક્વૉટ "જીંદગીનો ખિો ચામસ વાઈફ કિતાું ગલસફે્રટડ ર્ાથે જ મળે" લેવમનેટ કિાવી ને હુ ું 
નીચે માિી ઓરફર્માું મકુીશ.’ વવનોદે ઉર્િ આવતા કહ્ુું.’ 
 

‘ર્પ્ર્ા, આવી વાત ર્ાુંભળીને તમાિા જમાઈને એની મોના-લીર્ા ર્ાથે લફિા કિવાનુું સિૂ ચડશે. 
વાતનો વવર્ષય બદલો.’ 
 

‘ડાચલિંગ ડોટટ વિી હુ ું તાિા જેવી બ્યટુી છોડીને બીજે જાઉં એવો  ર્પ્ર્ાની જેમ મખુસ નથી. બ્યટુી 
માટે તો ત ુું જ, તુું જ અને ત ુું જ. બે્રઇન માટે બીજી  જગ્યાએ નજિ માુંડવી ર્ડે.’  

 

વવનોદ એને િાબેતા મજુબ વળગવા ગયો. માયા દૂિ ખર્ી ગઈ. ‘ર્પ્ર્ા અહીં ઉભા છે તેનો તો 
વવચાિ કિો. માિા ઘિના મિદોએ શિમ વશષ્ટાચાિને તો છાર્િે ચડાવી દીધા છે. િાત રદવર્નુું 
ભાન હૌ ભલૂી જાય છે. બર્, સથુાિનુું ચચત્ત બાવળીયે.’ 
 

‘ચાલો ત્યાિે રદવર્નો ધુંધો રદવરે્ મોના અને લીર્ાની ર્ાથમાું.   

િાતની વાત િાતે માયાદેવીની બાથમાું.  
‘એની વે, ર્પ્ર્ા તમે વહલેા આવી ગયા તે ર્ારુું જ કયુું. અમને તો ઘણી ચચિંતા િહતેી હતી. માયાએ 
તો બાધા ર્ણ માની હતી કે તમે ર્ાજા ર્મા તમાિા અદ્ભૂત ર્ાહર્માુંથી ર્હી ર્લામત આવો એટલે 
વીિપિુમાું ર્ાુંચ બ્રાહ્ણ જમાડીશ.’ 
 

‘પ્લીઝ વવનોદ ર્પ્ર્ા થાકીને આવ્યા છે.  હવે નીચે જાવ અને તમતમાિે મોના અને લીર્ાથી બે 
હાથનુું અંતિ િાખી, તમાિો ધુંધો ર્ુંભાળો.’ 
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‘ર્ાછી ર્ાુંચ વમવનટમાું ર્ાુંભળો છોઓઓઓઓની બાુંગ ના પકુાિતી. વનિાુંતે ફાધિ ડોટિ વાત કિો.’   
વવનોદ એના કામે લાગ્યો. 
 

‘હાું તો ર્પ્ર્ા, તમાિી ટિૂ કેવી િહી? તમાિી તબીયત તો ર્ાિી િહી હતીન?ે’ 

 

માયાએ વાત બદલવાની કોવશશ કિી ત્યાું ટોની ટેણકાએ તીિ છોડ્ુું; 'નાના, ગલસફે્રટડ ર્ાથે 
ર્ેરિર્માું બિાબિ મજા આવીને?' એ બે ર્ગ ર્હોળા કિીને ખિુર્ી ર્િ ઉંધો બેર્વા જતો હતો અને 
માયાએ કાન ર્કડીને બહાિ કાઢયો. 
 

‘ર્પ્ર્ા તમે કાુંતડુીના લફિામાું મમ્મી ર્ાથે રડવૉર્સ તો નથી લેવાનાન?ે મને િાત રદવર્ની ચચિંતા 
િહ ે છે. આઈ લવ ય ુબોથ. તમે મને ઉછેિી અને ઉચ્ચ ર્ુંસ્કાિ આપ્યા અને હવે તમે આ ઉમ્મિે 
આવુું કિો એમાું અમાિે ર્ણ શિમાવુું ર્ડે?  પ્લીઝ એ કાુંતડુીમાું એવુું તે શુું ડાટયુું છે? એના કિતાું તો 
મમ્મી કેટલી સુુંદિ છે! જ્યાું સધૂી માિા ર્ાસ ુજીવતાું હતાું ત્યાું સધૂી તો બાર્ા ર્ણ ચોખ્ખા જ હતા. 
હવે જ િોઝી ર્ાથેના ચાળા ચસ્કામાું ર્ડયા છે. ર્ણ એ તો હવે વર્િંગલ કહવેાય. તમે તો સખુી 
ર્ુંસ્કાિી ર્ુંર્ાિી છો. ર્પ્ર્ા તમે કાુંતડુી ર્ાથે એક રૂમમાું િહ્યા હતા?   એની ર્ાથે કુંઈક અજુગતુું.... ય ુ
નો, વ્હોટ આઈ મીન....તમને માિા ર્ોગુંદ છે, મને ર્ાચી વાત કહી દો. અત્યાિે આર્ણે બે જ છીએ.’ 
 

‘ના માયા અમે એક રૂમમાું િહ્યા ન હતા.   હુું તો ખિેખિ માિા બદનર્ીબે  ગોવવિંદકાકા ર્ાથ ે
ભેિવાઈ ર્ડયો હતો.  માિે ગોવવિંદકાકા ર્ાથે રૂમ શેિ કિવાનુું આવ્યુું હત ુું. એ આખી િાત મોટે 
મોટેથી ઘોિતાું અને ઉંઘમાું જાત જાતના લવાિા કિતા. ર્વાિે જિા માિી આંખ બુંધ થવા માુંડે કે 
‘જાગને જાદવા’ ના ભજન શરૂ કિી દેતા. હિેાન હિેાન થઈ ગયો.’  

‘અને કાુંતા ર્ેલી બોયકટ બીના ર્ાથે રૂમ શેિ કિતી હતી. રદવર્ે અમ ે  બધાું ર્ાથે ફિતાું હતાું 
એટલુું જ. તાિા ર્પ્ર્ાએ અત્યાિ સધુી તો લક્ષમણ િેખા નથી ઓળુંગી. ભવવષ્ય તો કોણે જાણ્યુું 
છે?...ન જાણ્યુું જાનકીનાથ પ્રભાતે શુું થવાનુું છે. બધો આધાિ તાિી મમ્મી ર્િ છે. અમકુ ઉમ્મિ 
ર્છી શિીિની સુુંદિતા કિતાું સ્વભાવની અનકુળૂતા જરૂિી બની િહ ેછે?’  

 

‘માત્ર એક જ વાિ કાુંતા ર્ાથે માિે રે્રિર્ની નાઈટ ક્લબમાું જવ ુર્ડ્ુું. તમેાું ર્ણ શો જોવા કિતાું 
એન ેર્ીવામાું િર્ ર્ડી ગયો અને જેમ તેમ કિતાું મોડી િાતે્ર એને એના રૂમમાું ઠેકાણે ર્ાડી.’ 
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‘ર્પ્ર્ા તમે તો એની ર્ાથે લુંડનમાું િહવેાના હતાને! કેમ જલ્દી ચાલ્યા આવ્યા? જો કે ર્પ્ર્ા તમે 
વહલેા આવી ગયા એ મને ગમ્યુું. ર્પ્ર્ા આર્ણે આર્ણો ર્ુંર્ાિ ર્ાચવવો જ જોઈએ. મમ્મી વગિ 
બીજા ર્ાથે ફિો હિો તે ર્ારુું ના કહવેાય. શીક્ષાર્ત્રીમાું ર્ણ એવુું જ કહ્ુું છે. તમે કાુંતડુી ર્ાથે ન 
િહ્યા એ જ ર્ારૂ કયુું’ 
 

‘એની ર્ાથે િહવેાનો કાુંઈ અથસ જ ન હતો. એની ર્ાથે િહવેા જેવુું કાઈ હત ુું જ નહીં. એના તો 
ચાવવાના અને બતાવવાના જૂદા છે. મિદોના ટોળામાું ભિાઈને જાત જાતની  ર્ેક્ર્ની વાતોના 
વડાું કિે એટલુું જ ર્ણ ખિેખિ તો કાઈ કે'વા જેવુું જ નથી.' 
‘ર્પ્ર્ા શુું પ્રોબ્લેમ છે?’ 

‘માિાથી તાિી ર્ાથે એવી વાત ના થાય.’ 
‘ના ના ર્ણ કહો તો ખિા! માયાને િર્ ર્ડયો.’ 
‘એ તો ખિેખિ લેસ્સ્બયન છે. એટલે તો કુુંવાિી છે. એની માર્ીની દીકિીનુું ર્ણ એવુું જ. એને તો 
લુંડનમા માિી ર્ાથે માિા ખચે ફિવુું હત ુું અને માર્ીની દીકિી ર્ાથે મજા કિવી હતી. અને એ કાુંઈ 
એની ર્ગ્ગીમાર્ીની દીકિી નહતી. માુંની બહનેર્ણીની  દીકિી હતી. જેમ આર્ણાું મુંગળા માર્ી છે 
તેમ.’  
 

‘એક વાિ અમે એક હોટલમાું ગયા ત્યાું ખાધ-ુર્ીધુું. બીલ ચકુવવા મેં માિો કે્રરડટકાડસ આપ્યો તો તે 
રિજેક્ટ થયો. કહ્ુું કે 'કાડસ ઈઝ કેટર્લ્ડ. નોટ વેલીડ. રે્ ઈન કેશ. અમે ત્રણે જણે ફુંફોળીને બીલના 
ર્ૈર્ા એકઠા કિી ઈજ્જત ર્ાચવી. બોલ હવે માિાથી લુંડન કેવી િીતે અને શા માટે િોકાવાય!’ 
 

‘માયાને યાદ આવ્યુું કે મમ્મી ગસુ્ર્ામાું કહતેી હતી કે હુ ું અમાિો કે્રરડટ કાડસ કેટર્લ કિાવી દઈશ તે 
ખિેખિ એણે એવુું જ કયુું હશે. ર્ણ માયા મુુંગી િહી. િખેને ર્પ્ર્ા ભડકી જાય. એણે કહ્ુું 'ગમે ત ે
કાિણ હોય તમે જલ્દી આવી ગયા એ ર્ારુું કયુું.’ 
 

‘માયા મને અમાિી ટિૂમાું એક ર્િર્ ઓળખાણ થઈ. એનુું નામ કેતકી શાહ. ખબુ ર્િર્ મજાનો 
પ્રેમાળ સ્વભાવ, મમ્મી જેટલી જ ઉમ્મિ અને ફેઈર્ કોમ્પ્લેશન તો મમ્મીને ટક્કિ માિે એવો. 
જાજિમાન ર્ન્નાિી. વેિી રડગ્નીફાઈડ વમુન. એ કેટલોક જાત અનભુવ લેવા જ આ ટિૂમાું આવ્યા 
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હતા. જ્યાિે કાુંતા બીજા ટોળામાું ગપ્ર્ા માિતી ત્યાિે કેતકી શાહ માિી ર્ારે્ આવીને બેર્તાું. લગ્ન 
ર્છી બે વર્ષસમાું જ વવધવા થયા હતાું.  એમને તાિી ઉમ્મિની તો ર્િણેલી દીકિી છે.’ 
  

‘કેતકી નાની ટ્રાવેલ એજટર્ી ચલાવે છે. એમનો બીઝનેર્ વધ્યો છે.  એને મદદની જરૂિ છે. એણે 
મને જોબ વીથ ર્ોર્ીબલ ર્ાટસનિશીર્ની ઓફિ કિી છે. એક જ પ્રોબ્લેમ છે કે એ આર્ણાથી 
દોઢર્ો માઈલ દૂિ છે. નજીક હોત તો તિતજ હા કહી દેત, ર્ણ મેં તેને કહ્ુું છે કે વવચાિીને જવાબ 
આર્ીશ. હવે માિે મુંરદિમાું મફતની મજુિી નથી કિવી. આઈ નીડ ર્મ ચેઈટજ. જોઈએ તાિી 
મમ્મી આ બાબતમાું શુું કહ ેછે?’ 

‘તાિી મમ્મી એટલાટટાથી ર્ાછી ક્યાિે આવશે?    એક બે રદવર્માું આવશે ને?’ 

‘ના ર્પ્ર્ા, એ તો એટલાટટાથી કેચલફોવનિયા અને ત્યાુંથી લૉર્ વેગાર્ ર્ણ મુંગળા માર્ીન ેફિવા 
લઈ જવાના છે. 
‘એને તો અમેરિકાના ઉત્તિ દચક્ષણ અને પવૂસ ર્વશ્ચમની રદશા    ર્ણ ભાન નથી એ શુું મ ુંગળામાર્ીને 
અમેરિકામાું ફેિવવાની?’ 

 

આ વાત ચાલતી હતી અને બીલકુલ ખોટા ર્મયે ટોની ટેણકાની એટટ્રી થઈ.  

‘નાના, નાની ર્ફેક્ટ નોલેજેબલ ગાઈડ ર્ાથે ફિવા ગયા છે. ય,ુ ડોટટ હવે ટુ વિી ફોિ નાની.’ 
‘વ્હોટ ય ુમીન? કોણ ગાઈડ છે?’ 

‘નાની અને મુંગળાદાદી મમ્મીના જેટતી અંકલ ર્ાથે બધે ફિવાના છે.’ 
 

‘વ્હોટ?...નાની બદમાશ જેટતી ર્ાથ ેમુંરદિને બહાન ેલૉર્ વેગાર્માું ફિવાની છે? ઓહ! માઈ ગોડ. 
વાહ સ્વાવમનાિાયણ ર્ેવકો. માયા, નાવ આઈ ડોટટ હવે ટુ કટર્લટ યોિ મમ્મી. આઈ મે મવુ. આઈ 
એમ ગોઈંગ ટુ ટેઈક જોબ વીથ કેતકી ટ્રાવેલ્ર્.’  

એમણે ગજવામાુંથી રે્લ ફોન કાઢયો અને કેતકીનો નુંબિ ડાયલ કયો. 
 

કુંચનલાલ વાત કિતા હતા અને ર્ટેલબાર્ાની ર્ધિામણી થઈ. 
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રિવર્સલ ૧૯ 

 

‘નાની અને મુંગળા દાદી, મમ્મીના જેટતી અંકલ ર્ાથે બધે ફિવાના છે.’  ટેણકા ઉફે ટોની ઉવાચ ્

 

‘વ્હોટ?...નાની, બદમાશ જેટતી ર્ાથે મુંરદિને બહાને લૉર્ વેગાર્માું ફિવાની છે?  

 

ઓહ! માઈ ગોડ. વાહ સ્વાવમનાિાયણ ર્ેવકો!  માયા, નાવ આઈ ડોટટ હવે ટુ કટર્લટ યોિ મમ્મી. 
આઈ મે મવુ.   આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેઈક જોબ વીથ કેતકી ટ્રાવેલ્ર્.’  

એમણે ગજવામાુંથી રે્લ ફોન કાઢયો અને કેતકીનો નુંબિ ડાયલ કયો. 
 

‘એ ઉશ્કેિાટ અને ઉત્ર્ાહથી ફોન ર્િ વાત કિતા હતા  ... 
‘કેતકી બહને તમાિે મને બધુું જ શીખવવુું ર્ડશે....’ 
........ 

‘ભલે હવે તમને કેતકી બહનેને બદલે કેતકી કહીશ.....’ 
........ 

‘ગમે તેમ ર્ણ તમે માિા બોર્ કહવેાવ, તમાિી ર્ાથે માિાથી ત ુુંતા ન થઈ શકે....’ 
‘ના હજુ માિી વાઈફ ર્ાથે વાત નથી થઈ. અમે ઘણી િીતે એકબીજા માટે ઓર્ન છીએ અને 
સ્વતુંત્ર છીએ.... કશો વાુંધો નહીં.....’  

......... 

‘ના એમનાથી તો ત્યાું મવુ થવાય એમ નથી. એમને અમાિા મુંરદિનુું ર્ાવનધ્ય છોડવાનુું નહીં ફાવે. 
જો કે હુ ું ર્ણ વર્ષોથી માનદ રે્વા આપુું છું, ર્ણ હવે જિા અથોત્ર્ાદન તિફ ર્ણ લક્ષ આર્વુું જરૂિી 
છે.....’ 
........ 

‘નો..નો..નો..ઓલ ધ ટાઈમ આઈ ડોટટ ટોક ઈન ધીર્ કાઈટડ ઓફ વડ્સર્..મુંરદિમાું જ્યાિે ર્ુંતો 
ર્ાથે વાત થાય તો આવી િીતે વાતો કિવી ર્ડ.ે..તમે, ર્ોિી કેતકી ત ુું તો હવે માિી દોસ્ત. માય 
બેસ્ટ ફે્રટડ.’ 
...... 

‘ત્યાું આવીને ર્હલેાું તો માિે એર્ાટસ મેટટ શોધવો ર્ડશે. હુ ું એકલો જ હોઈશ એટલે મને તો  સ્ટુરડયો 
એર્ાટસમેટટ ર્ણ ચાલશે…. મને શોધવામાું મદદ કિશો? 

....... 
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શુું કહ્ુું?... ના ભઈ ના...ભલે તમાિો બે બેડરૂમનો કોટડો હોય ર્ણ એમ માિાથી તમાિી ર્ાથે ન 
િહવેાય.... 
........ 

‘ભલ!ે ટેનટટ ફે્રટડ તિીકે િહીશ. િોજના ર્ચ્ચીર્ ડોલિ િેટટ ઓકે...િાતરદવર્ ર્ાથે હોઈશુું તો 
ટ્રાવેલ ચબઝનેશ જલ્દી શીખી જઈશ.’ 
‘હા,...... હુું ર્મજુ છું. આ ચબઝનેશમાું ફ્લેર્ીબલ તો બનવુું ર્ડે. ખાવા ર્ીવામાું મને બધુું જ ફાવશે. 
આજથી જ ઈટટિનેટ ર્િ બધો સ્ટડી કિવા માુંડુું છું. ઓકે બાય...લવ ય ુ  માય બૉર્....’ 
 

કુંચનલાલ િર્ પવૂસક કેતકી ર્ાથે ફોન ર્િ વાત કિતા હતા અને ર્ટેલબાર્ાની ર્ધિામણી થઈ.  
ર્ણ કુંચનલાલનુું ધ્યાન ન હત ુું. 
 

ર્ટેલ બાર્ા વવઠ્ઠલજી, શાુંતીથી એક વેવાઈ કુંચનલાલની ટય ુફે્રટડ કેતકી ર્ાથે ધુંધાની કે લફિાની 
એક ર્ક્ષીય વાત ર્ાુંભળીને ર્રિસ્સ્તવતનુું તાિણ કાઢતા હતા. ચબચાિી માયા અકળાતી હતી. જાણ ે

દશ વર્ષસની છોકિીને  તેના રે્િટટ્ર્ના રડવૉર્સના ર્માચાિ મળે અને િડવા માુંડે તેમ જ િડવા 
માુંડ્ુું.  

 

કુંચનલાલે ફોન મકૂ્યો અને ર્ટેલ બાર્ાએ ગીત ગણગણવા... 
‘એક કેતકી કુુંવાિી, હમિી સિુત રે્ મિ ગઈ..હાય હાય 

એક મીઠી કટાિી,  હમિે રદલ મેમ ઉતિ ગઈ હાય,...’ 

 

‘કુંચનજી કોઈ િુંગીન મામલા લગતા હૈ....’ 
 

‘ગરુુદેવ વવઠ્ઠલજી, આતો ટ્રાવેલ એજટર્ીની એક જોબ ઓફિ છે. એર્.એર્.આઈ અને જેટતીમામો 
મુંરદિમાું થી જે થોડો ર્ાઈડ પ્રર્ાદ અર્ાવે તેમાું જીવવાનુું ર્ોર્ાત ુું નથી. 
મોટો િાજભોગ તો ર્ાલેભાઈ જ ગળી જાય છે. એટલે કુંઈક તો કિવુું ર્ડે ને? ‘ 

 

‘વવઠ્ઠલજી તમે તો વયસ્કોના સખુી જીવનના પ્રણેતા છો. રદવાદાુંડી ર્માન છો. ર્હલેા તમાિી 
વેવાણ ર્ાથે મને ર્ણ તમાિી ટીકા વનિંદામાું િર્ હતો. હવે હુ ું તમને બિાબિ ર્મજી શક્યો છું. 
વવજાવતય મૈત્રી,  જીવન અને જીવનની ચેતના જાગતૃ િાખે છે.....’ 
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‘અિે! હાુંભળો છોઓઓઓઓઓઓઓ. આતો બને્ન ડોહાઓ વુંઠયા...તમાિા બાર્ાની ર્ાથે ર્ાથે હવ ે
માિા ર્ુંસ્કાિી ર્પ્ર્ા હૌ ર્રિવતસન-રિવર્સલને ચાળે ચઢયા. તમાિી વવજાવતય ફે્રટડ મોનાલીર્ાને 
છોડીને  જલ્દી ઉર્િ ટળોઓઓઓઓ. ર્જાવતય બાર્ાઓ ને ર્ુંભાળોઓઓઓ... ‘  માયાનુું ર્ ુંસ્કૃવત 
કલ્ર્ાુંત શરૂું થયુું. 
 

‘તમાિા અલ્ટ્રા મોડનસ બાર્ા તો િુંડાયલા છે, એટલે ગમે તેમ વાુંદિાની જેમ ગુુંલાટ માિે….. ર્ણ   

માિા ર્પ્ર્ાને માટે તો માિી મમ્મી હજુ આ દુવનયામાું હયાત છે   અને તમાિે માટે હુ ું ર્ણ અહીં 
જીવતી જાગતી જોગમાયા બેઠી છું.   હામ્ભળો છોઓઓ....જલ્દી ઉર્િ આવોઓઓ...’      માયાએ 
જોિદાિ ઠૂુંઠવો મકૂ્યો. 
 

વવનોદ ઓરફર્માુંથી દોડતો  ઉર્િ આવ્યો.   એના ખભા ર્િ હાથ મકૂી પે્રમથી કહ્.ુ...... ‘ 
કામ ડાઉન હની…. આમ બીટિ મેલન જેવી વાત ના કિ.   ડાચલિગ, હુું ના હોઉ અને જ્યાિે ત ુું 
એકલી હોય ત્યાિે, માિા બાર્ા માટે, તાિા માઈટડમાું જે હોય ત ેમોટેથી ગાઈને કે બોલી બિાડીને,  

બાથરૂમમાું જઈને ફ્લર્ કિી નાુંખજે.    તુું જ્યાિે જ્યાિે એક્ર્ાઈટ થઈ જાય ત્યાિે તને બોલવાનુું 
ભાન નથી િહતે ુું. ર્પ્ર્ા અને બાર્ા માટે આવુું ના બોલાય...એટચલસ્ટ એમની હાજિીમાું તો નરહ જ. 
ટોની ર્ણ ર્છી ગમે તેમ બોલતો થઈ જાય! છેલ્લે દોર્ષ તો  તુું માિા બાર્-દાદાના જીટર્ ર્િ જ   
ઢોળે.’ 
 

‘આઈ એમ ર્ોિી ર્પ્ર્ા; ર્ોિી બાર્ા. હવે માિાથી આ બધુું ર્હન નથી થત ુું.’  

‘બાર્ા, તમે માયાના ર્પ્ર્ાને શુું કયુું?’  

‘વવનોદ, માયા ખોટી ખોટી અકળાય છે. એ જ્યાિે તને બમુ ર્ાડે ત્યાિે દિેક વખતે કામ છોડીને 
દોડી આવ્યા કિવાની જરુિ નથી. એની હાુંભળો છોઓઓઓઓની રે્ટટટેડ  બમુ માત્ર એના 
ફેફર્ાની એક્ષર્િર્ાઈઝ માટેની હોય એટલુું એ ર્મજતો નથી?’ 

‘માયાની વાતમાું કા ુંઈ દમ નથી.’ 
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‘હુું તો ટેવનર્ પે્રન્ક્ટશ કિીને હમણાું જ આવ્યો. કુંચનલાલ ફોન ર્િ હતા. એમને કોઈ ટ્રાવેલ 
એજટર્ીમાું ર્ાિી જોબની ઓફિ મળી લાગે છે. તેમાું તો માયાદેવીના બમુ બિાડા શરૂ થઈ ગયા. 
માયાના ર્પ્ર્ા કુંચનલાલ એને ન ગમતુું કા ુંઈ ર્ણ કિે તેને માટે મને જવાબદાિ ગણાવે છે. મન ે
તો તાિા ર્પ્ર્ા કોઈ ર્ાિી નોકિી કિીને કૅરિયિ બનાવે તે ગમેં. મુંરદિમાું ભટકવુું ખાવ-ુર્ીવુું, 
જેટતીલાલ ર્ટેલના અને મુંરદિના ચોર્ડામાું હિેાફેિીની રે્વા આર્વી,  અમેરિકન બેનીરફટના છીંડા 
શોધી ગેિલાભ લેવો અને લેવડાવવો એના કિતાું નોકિી કિવી એ શુું ખોટુું છે?  મેન મસ્ટ મવુ ફોિ 
પ્રોગેર્.’ 

‘વવઠ્ઠલજી આર્ે ર્ોટકાની વાત કિી. માિે ર્ણ મારુું જીવન ર્રિવતસન કિવુું છે. િુંગીન થવુું છે. 
હવેથી તમાિી ટીકા, વનિંદા કિવાને બદલે તમાિા માગે જ ઈચ્છીત સખુ  મેળવવુું છે. ધેિ ઈઝ 
ઓટલી વન લાઈફ ટુ લીવ. વી આિ નોટ એ કેટ એટડ વી ડોટટ હવે નાઈન લાઈફ.’ 

‘બ્રાવો ર્પ્ર્ા, બ્રાવો.’   વવનોદે તાળી ર્ાડીને ર્ર્િાજી ને ચબિદાવ્યા, ને માયાના ભડકે બળતા 
કલ્ર્ાુંતમાું ઘી િેડ્ુું.  

જાણે આ કોઈ નાટક હોય તેમ બ્રાવો બ્રાવો કિવા બેઠા છો. હજુ તાળી ર્ાડવામાું ત્રણ ભાયડાઓ 
ઓછા ર્ડતા હોય તો બોલાવો તમાિા વપ્રટર્ ટેણકા  ટોનીને, એ ય કુદવા લાગશે. લગ્નજીવન એક 
ર્વવત્ર બુંધન છે. અમે સ્ત્રીઓ સખુ્ખે દુખ્ખે ર્હન કિીને ર્ણ એ બુંધન અને ર્વવત્રતા જાળવીએ 
છીએ. ર્પ્ર્ા આટલા વર્ષસ ર્છી મુંરદિને છોડીને માિા વર્યિના ર્ાિા ર્ુંસ્કાિનુું શ્રાિ કિવા બેઠા છે. 
આ બધ્ધા ર્ાર્નુું મળૂ મોડનસ બાર્ા છે બાર્ા. બાર્ા અને માિી થનાિ ર્ાસ ુ િોઝી છે િોઝી.’  
માયાનો ફફડાટ વધતો હતો. 

‘ર્પ્ર્ા, જો તમે કાુંતડુી છોડીને કેતડુીના લફિામાું ર્ડયાને તો જોવા જેવી થશે. હુ ું ર્ ુંખે લટકી જઈશ. 
માિે માિી મમ્મીનુું બગડેલુું જીવન જોવા જીવવુું જ નથી.’ 

કુંચનલાલ સ્તબ્ધ બનીને વહાલી દીકિી માયાનો ફાટતો જ્વાળામખુી જોઈ િહ્યા. વવઠ્ઠલબાર્ા 
માયાવહુના વવચાિો અને ફફડાટથી ટેવાયલા હતા.  
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એમણે હળવેથી કુંચનલાલને કહ્ુું,    ‘જોયુું અમે કેવી અગમચેતી િાખી છે!  માયાના લટકવા માટે  

અમે ઘિમાું એક ર્ણ વર્ચલિંગ ફેન િાખ્યો જ નથી.’ 

‘માયાને સ્ત્રી પરુુર્ષ વચ્ચેના કોઈ ર્ણ ર્ાહજજક ર્ુંબધને વવકૃત ર્ુંબુંધ ગણવાની ટેવ અને દૃન્ષ્ટ 
અને હતી. નાનર્ણથી જ એના કાનમાું એ િેડાયુું હત ુું. કાવમનીબહનેનો માનીતો વવર્ષય હતો સ્ત્રી 
પરુુર્ષના કલ્ર્ીત રે્ક્ર્ કે િોમાટર્ની ગોર્ીર્ કિવાનો.’  

એઓ વનલેર્ ભાવે બેર્ીન ેસ્સ્મત ર્ાથે હાથમાુંના ટેવનર્ િેકેટને િમાડી િહ્યા હતા.  

ચબચાિો વવનોદ ઝુંખવાણો ર્ડી માયાને શાત કિવા વળગવા જતો હતો તેને માયાએ સ્હજે ધક્કો 
માિી ખર્ેડયો.  

‘જાવ નીચ.ે  તમાિી બબ્બે બેઠી છે તેની ર્ાર્ે. વળ્ગો તેને...જાવ જાવ તમને છૂટ છે.’ ‘બાર્ા તમે 
ર્ણ જાવ તમાિી િોઝલી ર્ાર્ે. જે જે ગેઇમ િમવી હોય તે િમો.’ ‘દીકિો ટોની હૌ  હાવ વુંઠી ગયો 
છે. મોટી મોટી છોકિીઓ ર્ાથે બુંધ બાિણે કયા કયા લેશન લેતો હશે એ િામ જાણે. ‘ 

‘મૉમ ડીડ ય ુકોલ મી? ‘   કહતેા પ્રીમેચ્યોિ એડલ્ટ એવા ટોની એ  તોફાની સ્ટેજ ર્િ એટટ્રી માિી. 

‘ય ુશટ્અર્.’ 

'બટ,  મૉમ આઈ ડીડટટ ર્ે એની થીંગ. વ્હ્યાઈ આિ ય ુ ર્ો એટગ્રી વીથમી? વ્હાઈ આિ ય ુ ર્ો 
હાઈર્િ મૉમ?. ‘ 

‘આઈ ર્'ેડ, ય ુશટ અર્ એટડ લીર્ન, ફ્રોમ ટુમોિો નો ગલસ ઈઝ કવમિંગ ઈન ધીર્ હાઉર્….. તાિા 
બાર્ે તો ઘિમાું બે ઘાલી છે અને બાર્ા હૌ િોઝલી ને ઘિમાું ઘાલવાની તયાિીમાું જ છે.  હુું હમણાું 
મમ્મીને બોલાવીને બઘો ફેંર્લો કિી કિી નાુંખ ુું છું. એ રે્લ ફોન માટે ફાુંફા માિતી હતી ને ઘિનો 
ફોન જાગ્યો.  

ટોનીએ દોડીને ફોન લીધો....મૉમ ધીર્ ઈઝ ફોિ ય.ુ.ેણેે ફો આર્વાને બદલે સ્ર્ીકિ ર્િ મકુી 
દીધો. બધા શાુંત થઈ ગયા હતાું. વવનોદે માયાને ર્ાણી આપ્યુું અને એના ર્ડખાું ભિાયો. 
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‘હાય મમ્મી ત ુું ર્ો વર્ષસ જીવવાની છે. તને યાદ કિી અને તિત જ તાિો ફોન આવ્યો. અત્યાિે ત ુું 
ક્યાું છે?   મુંગળામાર્ી ર્ાથે ત ુું તિત ને તિત અહીં જલ્દી જલ્દી આવી િહ.ે બને તો એટલાુંટાથી 
પ્લેનમાું આવી િહ?ે’ 

‘બેટી હુ ું એટલાટટામાું નથી. હુ ું લૉર્વેગાર્થી બોલુું છું? 

'અને મુંગળામાર્ી?' 

'એમનાથી ન આવી શકાયુું. ચબચાિાું ચબમાિ ર્ડી ગયા. એ લૉર્ એટજલીર્માું જ િોકાઈ ગયા.'  

'તુું એકલી જ લૉર્વેગાર્ ર્હોંચી ગઈ?' 

'ના િે! માિાથી એકલા તો  જવાય, ર્ાથે જેટતીમામા છેને! 

'મમ્મી ત ુું...ત ુું...ત ુું જેટતીમામા ર્ાથે લૉર્વેગાર્માું એકલી?' 

'કેમ શુું વાુંધો છે?   તાિા વ્હાલા વ્હાલા ર્પ્ર્ાજીથી ર્ીઘેલ કાટતાયટૂ ર્ાથે ર્ેરિર્ની  નાઈટ 
ક્લબમાું અડધી િાતના િખડાય તો માિાથી માિા ભાઈ જેવા જેટતીમામા ર્ાથે લૉર્ વેગાર્ 
કૅવશનોમાું ન જવાય? માય રડયિ ડોટિ, તાિા ર્ર્િા વવઠ્ઠલબાર્ાએ તાિા ર્પ્ર્ાના બે્રઈનનુું રિવર્સલ 
કયુું. તાિા ર્પ્ર્ાએ મારુું ભેજુ ું ફેિવ્યુું. જો અકળાતી નહીં, હુ ું તાિા ર્પ્ર્ાની જેમ, જેટતીમામાની ર્ાથ ે
એક રૂમમાું નથી િહતેી. અમે જુદા જુદા રૂમમાું િહીયે છીએ.' 

માયાએ હાશકાિો અનભુવ્યો અને કુંચનલાલે ર્ીટી વગાડી ગાવા માુંડ્ુું;  'જૂઠ બોલે કૌવા કાટે...' 

‘જો એક ખશુ ખબિ આપુું...જેટતીમામા કેવર્નોના સ્લોટ મશીનમાું ડોલિ ર્ધિાવતા હતા અને રૈ્ર્ા 
ગમુાવતા હતાું. એમણે મને ર્ચ્ચીર્ ડોલિ િમવા માટે આપ્યા. જે જીતીયે તેમાું માિો અડધો ભાગ. 
ર્િપ્રાઈઝ...માિા ર્હલેા જ  ડોલિમાું એ મશીનનો જૅક ર્ૉટ લાગ્યો. એંર્ીહજાિ ડોલિ...એમાું માિા 
ચાલીર્ હજાિ...તાિા ર્પ્ર્ાએ કાટતાયટૂ ર્ાથે દશ બાિ હજાિનો ધમૂાડો કયો અને મેં જેટતીમામા 
ર્ાથે મુંરદિોની યાત્રા કિી તેનુું ફળ, ચાળીશ હજાિ ર્ામી. તાિા ર્પ્ર્ા આવે ત્યાિે તેને આ વાત 
કહવેાની જરૂિ નથી. જેટતીમામા ર્લાહ આરે્ તેમ િોકાણ કિીશુું. 
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'મમ્મી...મમ્મી, ર્પ્ર્ા લુંડનથી ર્ાછા આવી ગયા છે. અહીં જ છે અને તાિી બધી જ વાત સ્ર્ીકિ 
ફોન ર્િ ર્ાુંભળે છે. જે હોય તે ર્ણ પ્લીઝ, તુું જેમ બને તેમ જલ્દી અહીં આવી િહ.ે ર્પ્ર્ા 
આર્ણાથી દૂિ નોકિી કિવા ચાલ્યા જવાની વાત કિે છે. મમ્મી તાિો ર્ુંર્ાિ ર્ળગવાની તૈયાિીમાું 
છે. ર્પ્ર્ા મમ્મી છૂટા િહ ેતે મને નથી ગમતુું.'  

‘જો દીકિી હવે ત ુું નાદાન નથી. ર્પ્ર્ા આજ સધુીમા કોઈર્ણ નોકિીમાું બે મરહના કિતાું વધ ુટક્યા 
નથી. આ ભભડો ર્ણ પિૂો કિી લેવા દે. માયાના ર્પ્ર્ા, જો તમે આ વાત ર્ાુંભળતા હો તો માિી 
આ વાત ર્ણ ર્ાુંભળી લો. તમાિે જ્યાું જવુું હોય ત્યાું સખુ્ખેથી જાવ. મજા કિો. વવઠ્ઠલજીનુું રિવર્સલ 
માત્ર તમાિે માટે જ નથી માિે માટે ર્ણ છે. હવે હુ ું ર્ાછી લૉર્ એટજચલર્ જવાની છું. 
મુંગળામાર્ીની તચબયત સધુિે ર્છી જ ર્ાછા અવાશે. અને કાિ માિા નામ ર્િ છે. કાિ ના લઈ 
જતા. કાિ અને ઘિની બધી ચાવીઓ માયાને આર્ીને જ જજો. જયસ્વાવમનાિાયણ.' 

અને ફોન મકુાઈ ગયો. 
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     ૨૦” 

 ‘અિે હુ ું અહીં જ છું…. તાિી બાજુમાું જ છું.’ વવનોદે બાર્ા અને ર્પ્ર્ાની હાજિીની દિકાિ કયાસ 
વગિ માયાને ખેંચીને ર્ડખામાું લઈ લીધી.  

‘છોડો મન.ે જિા તો શિમ િાખો.   બાર્ાએ તો તમને શિમ નેવે મુુંકવાનુું લાયર્ટર્ આર્ી દીધુું છે 
ર્ણ માિા ર્પ્ર્ાની આમટયાતો િાખો. તમાિી ર્ારે્ જ આ ટેણકો છોકિીઓના ર્ડખામાું ભિાતા 
શીખ્યો છે.’ 

‘બેટી માયા, વવનોદ તને વહાલ કિતો હોય તેમાું કા ુંઈ ખોટુું કે અજુગતુું નથી. તાિી મમ્મીએ ન તો 
મને  વવનોદની જેમ પે્રમ કિવા દીધો કે ન તો એણે મને ઉમળકાથી પ્રેમ કયો. જો દામ્ર્ત્યની ભખુ 
િહી જાય તો અમાિા જેવો ર્ુંર્ાિ થઈ જાય.’  

‘વાઉવ મૉમ! ય ુગોટ ર્િવમશન ફોિ િોમાટર્. નાવ કેન આઈ હવે યોર્ ર્િવમશન ફોિ ઇન્ટટમેટ 
ફે્રટડશીર્ વવથ માય ગલસફે્રટડર્.’  ટોની ત્યાું જ હતો. એણે માયા મમ્મીના ઉશ્કેિાટમાું વધાિે ઉભિો 
લાવવા ફટાકડો ફોડયો. 

‘માય રડયિ ટેણકા, પ્લીઝ, કેન ય ુ ગેટ માય બીગ સ ૂ ફ્રોમ ધૅટ કોનસિ!’  બાર્ાએ દાુંત ર્ીર્ીન ે
ટેણકાને કહ્ુું.  ટેણકાને ભગાડવાની બાર્ાની આ રે્ટટટેડ સ્ટાઈલ હતી. 

‘ગ્રાટડર્ા જસ્ટ ટેલ મી ટુ લીવ ધીર્ રૂમ નાઈર્ એટડ રિસ્રે્કટફુલી. ય ુડોટટ હવે ટુ બીકમ ચાઈલ્ડ 
એબ્યઝુિ. આ ખબુ ડેલીકૅઇટ ર્ીચ્યએુશન છે. ડડૅ હઝ્ે ટુ કમ્ફટસ  મૉમ.’  

‘ચાલો આર્ણે ત્રણે બીજા રૂમમાું જઈને નાના નાનીની કોમપ્લીકેટેડ વર્ચ્યએુશનની, મેન ટુ મેન 
રડશ્કશન કિીયે. ડેડી મૉમને વળગીને બેઠા હોય ત્યાું  ચચલ્રનથી યે ના બેર્ાય ને એલ્ડિથી ર્ણ ના 
જોવાય. લેટ્ર્ ગો.’ 

‘ટેણકા, વધાિે ચાુંર્લાશ કયાસ વગિ, પ્લીઈઈઈઝ  ગીવમી માય સઝૂ.’ 

‘ઓકે...ઓકે...આઈ ગોટ ફાઈનલ વૉવનિંગ. આઈ એમ ચલવવિંગ.’  
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'બાર્ા, તમે જ માિા સખુી ર્ુંસ્કાિી વર્યિમાું રિવર્સલની આ આગ લગાવી છે. હવે તમે જ કુંઈ 
ઠાિવાની વાત કિો. મમ્મી જેટતીમામા ર્ાથે છે. ર્પ્ર્ા કોઇ કેતડુી ર્ાથે િહવેાના છે. તમે િોઝી 
ર્ાથે બોલ ઉછાળવાની િમતમાું ર્ડયા છો. તમાિો દીકિો બબ્બે ર્ટાકડી ર્ાથે રહર્ાબ રકતાબ 
માુંડયા કિે છે. માિો દીકિો મોટી મોટી છોકિીઓ ર્ાર્ે  ગચણતના કયા ર્વમકિણો શીખે છે તે તો 
િામ જાણ.ે આ બધુું ક્યાું જઈને અટકશે?’    માયાએ ર્ોતાનો બળાર્ો વ્યક્ત કયો. 

‘કુંચનલાલ, માયા કહ ે છે મેં તમને બગાડયા. તમે મને કેમ ગરુુ સ્થાને ગોઠવી દીધા?’ બાર્ાએ 
હળવે િહીને કુંચનલાલ ને પ્રશ્ન કયો?    બાર્ા ખિેખિ ગુંભીિ હતા. 

‘અિે વવઠ્ઠલજી, તમાિો જીવન જીવવાનો િસ્તો જ, સખુી થવાનો માગસ છે. મને ર્ત્ય ર્મજાઈ ગયુું 
છે. િોઝી ર્ાથે તમે વનુઃર્ુંકોચ મકુ્ત વ્યવહાિ કિી શકો છો. માિે ર્ણ હવે તમાિે િસ્તે જ જીવવુું છે.’ 

વવઠ્ઠલબાર્ાએ રદવાલ ર્િના સકુટયાના સખુડના હાિવાળા ફોટા ર્ામુું જોયા કયુું. ભીની આંખનાું 
ખણૂા નછૂાઈ ગયા. થોડી ક્ષણો વનુઃશબ્દ િહી. ર્છી ફોટા ર્ામે જ જોઈને બાર્ાએ કહ્ુું… 

‘કુંચનલાલ અહીં જ તમાિી ભલુ થાય છે. હુ ું વવનોદની બા, સકુટયા ર્ાથે ર્ુંપણુસ સખુ અને પે્રમથી 
જીવ્યો છું. મને ફાવે કે ન ફાવે  હુ ું એને જ િસ્તે ચાલ્યો છું. એ જ્યાું સધુી જીવી ત્યાું સધુી એના સખેુ 
જ હુ ું જીવ્યો છું. એ ખબુ જ ર્મજશાળી જીવનર્ાથી હતી. એના વવિહમાું મારુું જીવન શષુ્ક ન બને 
એ ધ્યાનમાું િાખીને જ મિતાું ર્હલેાું નવા જીવનનો િસ્તો બતાવી ગઈ.’  

‘ર્ીનીયિ ર્ેટટિમાું ર્ણ મરહલાઓ ર્ાથે દોસ્તી કિવા માુંડી હતી. એક જીવન ર્ાથી સ્ત્રીના જવાથી 
ર્જાસયલો અવકાશ અનેક સ્રીઓના ર્હવાર્થી પિુવા કોશીશ કિતો હતો. ખાર્તો ર્ીંગલ 
મરહલાઓ ર્ાથે વાતના વડામાું ર્મય ગજુાિતો હતો. મનની ઈચ્છાઓ ધિબી િાખતી દુંભી 
મરહલાઓ ર્ાથે ફાવત ુું તો ન હત ુું ર્ણ ર્મય ર્ર્ાિ થતો હતો. િોઝી ર્ાથે ફે્રટડશીર્ થઈ ગઈ. એક 
ર્ાચી વમત્ર મળી ગઈ. જો તમે મને આત્મીય ગણતા હો અને વગિ મફતના ગરુુ બનાવ્યા હોય તો 
માિે તમને માિી દૃન્ષ્ટએ ર્ાચી ર્લાહ આર્વી જોઈએ.’ 

બાર્ાએ ખિુશી કુંચનલાલની નજીક ખરે્ડી. 
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‘તમને અને કાવમની બહનેને ર્મય કિતાું મોડો; વમડલાઈફ ક્રાઈર્ીર્નો વાઈિર્ થયો છે. માિા 
નામની આડાર્ હઠેળ તમે ખોટે િસ્તે ઘર્ી િહ્યા છો. હુ ું જોઈ શકુું છું કે તમને નોકિીમાું િર્ નથી. 
કાુંતામાું િાખેલી અર્ેક્ષાઓ ન ફળી એટલે કેતકીમાું કુંઈક શોધવા નીકળ્યા હો એમ લાગે છે. તમે 
કોઈ િુંગીન સ્વર્ના માણવા જઈ િહ્યા છો. ખોટુું તમે કિશો અને અર્જશ મને મળશે.’ 

‘માિે તમને કડવુું ર્ત્ય કહવે ુું જ ર્ડશે. કુંચનલાલ તમને નવા શિીિની લાલર્ા જાગી છે. આર્ણે 

કાુંતાયટૂના અંગત જીવનમાું ઉતિવાની જરૂિ નથી. હુ ું જે જાણતો હતો તે તમને મોડુું મોડુું 
ર્મજાયુું છે.  એ માત્ર વાતોની જ વમત્ર બની શકે. કેતકી ર્ારે્ ર્ણ તમને કુંઈક મળશે કે કેમ તેની 
કોઈ ખાત્રી નથી.  ભલે મકુ્ત ર્ણે વાતો કિતી હોય તો ર્ણ, મરહલાઓ તમે માનો છો તેમ  ગમે ત ે
પરુુર્ષ માટે ર્િળતાથી વસ્ત્રો ઉતાિતી નથી. ર્છી તે ઈન્ટડયન હોય કે અમેરિકન. ઉતાિનાિીના 
ક્લાર્  જ જુદા  હોય છે. એ ક્લાર્ ર્ાથે ભર ર્માજના લોકો દૂિ જ િહ ેછે. હુું નથી માનતો કે એવી 
સ્ત્રીઓની લાલર્ા ર્ાછળ તમે તમારુું લગ્ન જીવન અને ર્ુંર્ાિ સખુની આહુવત આર્ી દો.’ 

‘આ અમેરિકામાું એજટટ શબ્દ છેતિાુંમણો છે. હવે ધુંધાની વાત. એજટટનો વ્હાવહારિક અથસ તમે 
ચબઝનેશ લાવો અને કવમશન કમાવ. એમાું મોટાભાગમાું ર્ગાિ નથી હોતો, અગિ હોય તો મામલુી 
હોય છે. જો તમાિામાું કાબેચલયત અને કોઈર્ણ વેચાણની આવડત ન હોય તો તમાિા ર્મયની 
બિબાદી જ છે. કેતકીએ તમાિા જેવાને તો કુંઈ કેટલાને એજટટો બનાવ્યા હશે.’  

‘મનમાુંથી ખોટા માગસનો વવચાિ કાઢી નાુંખો. તમાિી કુદાકુદ કાવમની બહનેને જેટતીની વધાિે નજીક 
લઈ જશ.ે તમાિા બળાર્ામાું વધાિો કિવા જ કાવમનીબહને  જેટતીનો ર્ુંર્કસ વધાિશે. મને જેટલો 
કામીનીબેન ર્િ વવશ્વાર્ છે એટલો જેટતી ર્િ નથી. તમાિી વાત અને શુંકા ર્ાચી છે. જેટતી એક 
બદમાશ તકર્ાધ ુ છે. એ ર્ોતાના સ્વાથસ માટે મુંરદિના વરહવટમાું જોડાયો છે. જમણા હાથે દાન 
કિીને ડાબા હાથે ડબલ ગજવામાું મકેુ એવો માણર્ છે. ર્ાજત્વક ર્ુંતોને ર્ણ ઊઠાું ભણાવે એવો છે. 
જાતે ચોખ્ખો િહશેે અને તમાિી ર્ારે્ એના લાભમાું ખોટુું કિાવતો િહશેે. જો તમાિે તમાિા સખુી 
ર્ુંર્ાિ માટે અને ખાર્તો તમાિી માયાને માટે તમારુું ગહૃજીવન ર્ાચવવુું હોય તો ર્ૌ ર્હલેાું બીજે 
ફાુંફા ું માિવાને બદલે કાવમની બહનેને ર્ાચવો. આ તમને કહુું છું એ આર્ણી માયાના સખુને માટે 
કહુ ું છું. માિી જીવનશૈલી તમાિે માટે યોગ્ય નથી.  આજે મેં, આજ સધુી ન કહલેી કડવી વાત કહી 
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છે. જો ખોટુું લાગે તો ક્ષમા કિજો. મેં જે કુંઈ કહ્ુું છે તે તમાિો ર્ુંર્ાિ ર્ચવાય તે માટે જ કહ્ુું છે. 
જો તમે સખુી હશો તો માયા સખુી હશે. અને માયા સખુી હશે તો અમે સખુી હોઈશુું.’ 

વવનોદ, માયા અને કુંચનલાલ વવઠ્ઠલબાર્ાના સ્ર્ષ્ટવકવ્યને સ્તબ્િ બની ને ર્ાુંભળી િહ્યા. બાર્ા 
ઘણી વખત ર્ીઘુું ર્િખાવી દેવા માટે જાણીતા હતા ર્ણ લગ્નજીવન માટે આટલા ર્િર્ વવચાિ 
ધિાવતા હશે એ કુંચનલાલે આજે જ જાણ્યુું. 

‘તો ગરુુજી હવે માિે માટે શુું આજ્ઞા છે?’  

કુંચનલાલે હળવા થવા કોશીશ કિી. ર્ણ બાર્ા ખિેખિ ગુંભીિ હતા. 

‘જો માિી વાત માનવી હોય તો અત્યાિે જ કાવમની બહનેને ફોન કિો. અને જણાવો કે માિે ઘિ 
છોડીને કશે જવુું નથી.’ 

માયાની આંખ િેલા વહાવતી હતી. ‘ર્પ્ર્ા, બાર્ાની વાત માની જાવ.  મમ્મી ર્ાથે વાત કિો. 
બાર્ા, તમને ર્મજવાની હુ ું હમેશાું ભલુ કિતી આવી છું. મને માફ કિજો. તમે માિા ર્પ્ર્ા મમ્મીને 
ર્મજાવો.’  

‘માયા, તાિો અને વવઠ્ઠલજીનો આગ્રહ હોય તો હુ ું ઘિ છોડીને બીજે ન જાઉ, ર્ણ હવે આખો ર્મય 
મુંરદિની ર્ેવામાું   માિે માિી આ  જીંદગી બિબાદ નથી કિવી. ગવમેટટ લાભો તો લેવાનુું ચાલ ુજ 
િાખીશ. માિે વવઠ્ઠલજીના જેવા આદશસવાદી નથી મનવુું. કોઈક અંડિ ધ ટેબલવાળી નોકિી શોધી 
કાઢીશ. ભલે હુ ું અરહ જ િહીશ ર્ણ તાિી માતશુ્રીને હુ ું ફોન કિવાનો નથી.’ 

કુંચનલાલ બાર્ાની ગુંભીિ વાત ર્મજ્યા તો ખિા ર્ણ ટેંગડી ઊંચી િાખતા હતા. 

‘ભલે ર્પ્ર્ા તમે મમ્મીને ફોન ન કિો તો વાુંધો નહીં ર્ણ હુું મમ્મીને ફોન કિીને કહુ ું કે તમે જવાનુું 
માડી વાળ્યુું છે.’ 

‘ના માયા, તાિે ર્ણ ફોન કિવાની જરૂિ નથી. એ આવશે ત્યાિે એની એરટટયટૂ કેવી છે એના ર્િ 
આધાિ િાખે છે. નવ્વાણુું ટકા કેતકી ટ્રાવેલમાું જોબ કિવા નહીં જાઉ ર્ણ અત્યાિે ના નથી 
કહવેાનો. એ ઓપ્શન ઓર્ન જ િાખીશ. બધો આધાિ તાિી મમ્મી ર્િ જ છે.’  
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‘માિા વેવાઈની વાત તદ્દન ર્ાચી હોવા છતાું લગ્નજીવનમાું મોટી ઉમ્મિે  કેટલાક ન કલ્ર્ેલા 
વળાુંકો આવી જાય અને ન છૂટકે ન ધાિેલુું બની જાય. તમે ભલે વવધિુ છો ર્ણ િોઝીના જીવનમાું 
ર્ણ કુંઈક બટય ુજ હશે ને કે એણે લાુંબા ર્મય ર્છી રડવોર્સ લીધા અને આટલી મોટી ઉમ્મિે 
તમાિી ગલસફે્રટડ બની. દીકિી માયા, માિા બધા બળાર્ા બહાિ કાઢી તને દુખી નથી કિવી. અન ે
વવનોદ અને વવઠ્ઠલજીની આમટયા નથી તોડવી. તાિી લાગણી અને માિા ગરુુ વેવાઈની ર્લાહ 
માનીને હાલ પિુત ુું જવાનુું માુંડી વાળીશ.’ 

જ્યાું ગુંભીિ વાતો ચાલતી હતી ત્યાું મુુંછનો દોિો ફૂટવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી એ ટેણકા 
ટોનીએ એટટ્રી માિી. 

‘નાના, બધુું ફાયનાલાઈઝ થઈ ગયુું?  માિી ઈન્ટડયન ફે્રટડ શેફાલીના રે્િટટર્ના હમણાું જ રડવૉર્સ 
થઈ ગયા છે. એના ડેડના ઘણાું લફિાું હતા. વન, ટુ, થ્રી. રડવૉર્સ. એની મમ્મી જિા તમાિા જેવા જ 
કલિની ડાકસ બ્રાઉન છે. અને વેઈટમાું આર્ણાું મુંગળાબા કિતાું જિા હવેી છે. ફેઈર્ કોમ્પ્લેશન 
ર્િર્ છે. ર્િર્ ર્િર્ ખાવાનુું બનાવે છે અને નવી નવી વાનગીઓ   વાની શોખીન છે.  એ હવ ે
અવેઇલેબલ છે. વાત ચલાવવી છે?       નાની તો બ્યરુટફુલ છે એને માટે તો લાઈન લાગશે.’ 

‘ટેણકાઆઆઆ....’ 

‘ર્મજી ગયો ગ્રાટડર્ા. થેટય ુગ્રાટડર્ા...મને તમાિા સઝૂ લાવવાનુું ના કહતેા. થેટક ગોડ દિ વખતે 
ધમકી જ આર્ી છે.  આઈ એમ લકી કે ખાર્ડા પ્રર્ાદ ખાવા મળ્યો નથી. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અટડસ્ટેટડ 
મી. આઈ જસ્ટ વોટટુ હલે્ર્ નાના.  એટડ પ્લીઝ ગ્રાટડર્ા. આઈ એમ નોટ ટેણકો એની મોિ. માય 
નેઈમ ઈઝ ટોની. ટોની એટલે એટથોની, તમને કદાચ ખબિ નહીં હોય િોમનો માકસ એટટોની 
ઈજીપ્તની મહાિાણી ન્ક્લયોર્ેટ્રા ર્ાથે ગાદીએ બેઠો હતો. હમ ભી કુછ કમ નરહ.’ 

‘હુું તો એમ પછૂવા આવ્યો હતો કે રડનિ ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઘિમાું ખાવાનુું છે કે બહાિ રડનિ 
માટે જવાનુું છે? આઈ એમ રિયલી હટગ્રી.’ 

‘અિે એ તો હુ ું ભલૂીજ ગઈ, બાર્ા તો િોઝી ર્ાથે ઝાર્ટી આવ્યા હશે ર્ણ ર્પ્ર્ા તમે તો ર્ાવ 
ભખુ્યા જ છો. ર્વાિનુું બધુું તૈયાિ જ છે. હમણાું ફટાફટ ગિમ કિી દઉં છું. બાર્ા તમારુું કેમનુું છે?’ 
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‘માયા, મેં ર્ેટડવીચ ર્ોડા લીધી હતી. ર્ણ ટેવનર્ની દોડાદોડીમાું ક્યાિની તે ર્ચી ગઈ છે. બધા 
ર્ાથે જ રડનિ લઈશુું.’ 

......અને રડનિ ટેબલ ર્િ બડાઈખોિ ટોની ટેણકા ટોનીની વાત ર્ાુંભળતાું રડનિ  શાતીથી પરુુું થય.ુ 
ફિીથી ફોન િણક્યો.... 

માયાએ નુંબિ જોયો. મમ્મીનો જ ફોન હતો. બે વમવનટ સધુી માત્ર મમ્મીના રૂદન ડરૂ્કાું જ 
ર્ુંભળાયા...માયા ફોન સ્ર્ીકિ ર્િ મકુી ચેિ ર્િ ફર્ડાઈ ર્ડી. બધા એકદમ બોલી ઊઠયા. શુું થયુું?  

વ્હોટ હરે્ટડ? 

કુંચનલાલ ર્ીધા ફોન ર્ાર્ે દોડયા.  

‘કાવમની કામ ડાઉન. િડવાનુું  બુંધ કિી શાુંત થઈ જા. ર્િખી વાત કિ. શુું થયુું? આિ ય ુ
ઓલિાઈટ?  મને ચીંતા થાય છે.’ 
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     ૨૧ 

 ‘કાવમની કામડાઉન. િડવાનુું  બુંધ કિી શાુંત થઈ જા. ર્િખી વાત કિ. શુું થયુું? આિ ય ુ
ઓલિાઈટ?  મને ચીંતા થાય છે.’ 

કાવમની બહનેે ડુર્કે ડુર્કે િડવાનુું ચાલ ુજ િાખ્યુું. બધાને અમુંગળ અશભુ શુંકા થતી હતી. સ્ર્ીકિ 
ફોન ર્િથી વવઠ્ઠલબાર્ાએ જિા મક્કમતાથી કહ્ુું, કાવમનીબહને જિા વધિજ િાખો અને સ્ર્ષ્ટ વાત 
કિો  કે એકદમ શુું થયુું. આ િીતે ફોન ર્િ િડતા િહશેો તો અમને શી િીતે ખબિ ર્ડે કે શુું થયુું. 
તમાિા કિતાું ચાિ ઘણુું દુખ થશે. તમે તો ખબૂ મનોબળવાળા છો. એવુું તો શુું થયુું કે તમે એકદમ 
ભાુંગી ર્ડયા? 

બાર્ાના મક્કમ અવાજની અર્િ થઈ. ડરૂ્કાું બુંધ થયા. નાક ર્ાફ થવાનો ર્ણ અવાજ આવ્યો. 
ર્ાણીના ધટૂડાનો અવાજ આવ્યો. વવઠ્ઠલબાર્ા, કુંચનલાલ, વવનોદ, માયા અને ટોની બધા જ 
કાવમનીબહને  આગળ કુંઈ બોલે તે ર્ાુંભળવા અવધિા થઈ ગયાહતાું. માયા િડતી હતી અને 
કુંચનલાલ ર્ણ િડવાની તૈયાિીમાું જ હતા. કાવમની બહનેનો ધીિો અવાજ ર્ુંભળાયો. 

'તમે અહીં જ ફોન ર્િ છોને?'   એનો ઉલ્લેખ કુંચનલાલ પ્રવત જ હતો. 

'હા હા,  હુ ું અહીં જ છું.' 

'હમણાું તમે ઘિ છોડીને બીજે નોકિી ના બહાને ચાલ્યા ન જતા. ભવવષ્યમાું તમને ઠીક લાગે તેમ 
કિજો. હમણાું તો, આઈ નીડ ય.ુ' 

'ભલે જો તાિી ઈચ્છા હોય તો થોડો ર્મય િોકાઈ જઈશ. ર્ણ ત ુું ઓલિાઈટ છે ને?  આર્ણી દીકિી 
માયા તાિી ખબુ જ ચચિંતા કિે છે.' 

કુંચનલાલને ર્ોતાને ર્ણ ચચિંતા તો થતી જ હતી ર્ણ એણે એની ટુંગડી ઉંચી જ િાખી. ર્ોતાની 
ચચિંતા ને મોટુું સ્વરૂર્ આપ્યા વગિ માયાની લાગણી જ દશાસવી. ર્ોતે 'કુલ' છે એ બતાવવાનો 
પ્રયાર્ કયો.  આ ર્ટેલબાર્ાના  ધ્યાન બહાિ ન હત ુું. 
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હુું અત્યાિે લૉર્ વેગાર્થી નીકળીને મુંગળાબેનને લેવા લૉર્ એટજલીર્ જાઉં છું. ત્યાુંથી મુંગળાબેન 
ને લઈને કાલે િાત્રે ર્વા આઠ વાગ્યે ત્યાું આવી ર્હોંચીશ. અમને એિર્ોટસર્િ લેવા આવી િહજેો. 
આર્ણે ર્ીધા આર્ણે ઘેિ જ જઈશુું. 

માયા ર્ાુંભળતી હતી. એ ર્ણ      થોડી સ્વસ્થ થઈ હતી. એણે ફોન ર્િ જવાબ વાળ્યો. મમ્મી, 
ર્પ્ર્ા અહીં માિે ત્યાું જ િોકાયા છે. અને હુ ું ર્ણ એર્ોટસર્િ આવીશ. તમાિે અને માર્ીએ માિે ત્યાું 
જ આવવાનુું છે. 

"ર્ારુું જેમ  તાિા ર્પ્ર્ા કહશેે તેમ કિીશુું."  ગિીબડા અવાજે કાવમની બહનેે ર્ુંપણૂસ શિણાગતી 
સ્વીકાિી લીધી. ફોન શાુંત થઈ ગયો. ર્ણ વવઠ્ઠલબાર્ા વર્વાયના બધા જ અશાુંત હતા. 

મોડી િાત સધુી કુંચનલાલ ર્ડખાું ફેિવતાું િહ્યા. વવઠ્ઠલજીની વાતો કેટલી ર્ોંર્િી હતી. 
વવધિુાવસ્થામાું વેવાઈ જે િીતે જીવે તે ર્ોતે તો ન જ જીવી શકે. જેને નાનો ગણી કાઢીય ેતે ટોની 
ટેણકો ર્ણ ચચિે એવુું ર્ત્ય ર્ુંભ વી ગયો. 

‘માિી ઈન્ટડયન ફે્રટડ શેફાલીના ર્ેિટટર્ના હમણાું જ રડવૉર્સ થઈ ગયા છે. એના ડેડના ઘણાું લફિાું 
હતા. વન, ટુ, થ્રી. રડવૉર્સ. એની મમ્મી જિા તમાિા જેવા જ કલિની ડાકસ બ્રાઉન છે. અને વેઈટમાું 
આર્ણાું મુંગળાબા કિતાું જિા હવેી છે. ફેઈર્ કોમ્પ્લેશન ર્િર્ છે. ર્િર્ ર્િર્ ખાવાનુું બનાવે છે 
અને નવી નવી વાનગીઓ ખાવાની શોખીન છે.                  . એ હવે અવેઇલેબલ છે. 
વાત ચલાવવી છે?   નાની તો બ્યરુટફુલ છે.   એને માટે તો લાઈન લાગશે.’ 

“નાની તો બ્યરુટફુલ છે એને માટે તો લાઈન લાગશે. ……..નાની તો બ્યરુટફુલ છે એને માટે તો 
લાઈન લાગશે.” 

વાત કેટલી ર્ાચી છે. લગ્ન વખતે ર્ણ ઘણાએ કોમેટટ માિી જ હતી ને? કાગડો દરહિંથરુું લઈ ગયો. 
કાવમની ર્ાથે ઘણાું વવચાિભેદ હોવાું છતાું એ હુંમેશાું પ્રેમ તો કયો જ હતો. હા એને ગોર્ીર્માું િર્ 
ર્ડતો. આજે કોને નથી ર્ડતો? આવી સુુંદિ ર્ત્ની તો કોઈ ભાગ્યશાળીને જ મળે! તો મારુું મન કેમ 
ભટકે છે?  
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ના હવે માિા મનને ખોટી રદશામાું ભટકવા નહીં દઉ. કુંચનલાલ મનોમન બોલતા િહ્યા આઈ લવ 
ય.ુ માય યટૂ ક્વીન કાવમની, આઈ લવ યુું. સ્વાવમનાિાણ બાર્ા માિી કાવમનીને ર્હી ર્લામત 
િાખજો. એને શુું થયુું હશે. એ કેમ િડતી હશે? જય સ્વાવમનાિાયણ હિી નાિાયણ, જય સ્વાવમ 
નાિાયણ હિી નાિાયણ, જય સ્વાવમનાિાયણ હિી નાિાયણનો જર્ કિતાું છેક વહલેી ર્વાિે 
કુંચનલાલની આંખ વવિંચાઈ. લગભગ લુંચ ર્મયે તેઓ ઉઠયા. 

ર્ટેલબાર્ા તો ટેવનર્ પે્રન્ક્ટશ માટે િોઝી ર્ાથે ર્વાિથી નીકળી ગયા હતા. વવનોદ નીચે ઑરફર્માું 
કામે લાગ્યો હતો. ટોની સ્કુલે ગયો હતો. કુંચનલાલ અને દીકિી માયા વ્યગ્ર હતાું. મનમાું 
કાવમનીબેન માટે ચચિંતા હતી. મમ્મીને શુું થયુું હશે? કુંચનલાલને અનેક અશભુ વવચાિો આવતા 
િહ્યા. દિેક ક્ષણે કાવમની તિફનો પે્રમ અને ચચિંતા વધતી હતી. 

....ર્ાુંજ ર્ડી...એિર્ોટસ  ર્િ કાવમનીબહને કુંચનલાલને  િીતર્િના વળગી જ ર્ડયા. ટોનીએ કોઈ 
રદવર્ નાનાનાનીને આવી િીતે જોયા ન હતાું ટોનીના રે્લફોનમાું નાનાનાનીનુું આચલિંગન કેપ્ચિ 
થઈ ગયુું. મુંગળામાર્ી ખબુ જ ગુંભીિ હતાું કાવમનીબેનના ગાલ ર્િ સકુાયલા આંસ ુિેલાઓના ડાઘ 
સ્ર્ષ્ટ દેખાતાું હતાું.  

ઘિે આવ્યાું ત્યાિે વવનોદ, વવઠ્ઠલબાર્ા અન ે િોઝી તેમની િાહ જોઈને ચચિંતામાું બેઠાું હતાું. કુંઈક 
ગુંભીિ વાત હતી. આખિે હળવેથી વવઠ્ઠલબાર્ાએ જ પછુયુું, કાવમની બહને વૅગાર્માું શુું કુંઈ 
એક્ર્ીડટટ થયો હતો? તમે તો મોટી િકમ જીત્યા હતા. એને માટે કોઈએ ધાક ધમકી આર્ી હતી? 

'ના એવુું કશુું જ ન હત ુું.' કાવમનીબહનેે જવાબ વાળ્યો. એમની નજિ ટોની અને ર્ટેલબાર્ાની 
અડોઅડ ર્ોફા ર્િ બેઠેલી િોઝી ર્િ હતી. િોઝીની હાજિી નો ખુંચકાટ હતો. િોઝી ન ર્મજે એવી 
અબધુ ન હતી. એણે કહ્ુું 'આઈ'લ લીવ. આઈ હવે ટુ કેચ'અર્ વીથ માય વકસ . વીઠુ, ર્ી ય ુટુમોિો. 
િોઝી ર્ટેલ બાર્ાના ગાલ ર્ાથે ગાલ લગાવી ચાલતી થઈ. બાર્ાએ ટોની ટેણકાને કહ્ુું 'તુું ર્ણ 
જિા બહાિ જા' 

બાર્ાને ખ્યાલ આવી ગયો કે કાવમનીબેનને કુંઈ ખાર્ વાત કિવી છે જે ર્ાિકાું અને છોકિાુંઓની 
હાજિીમાું ન કહી એવી જ હોવી જોઈએ.  
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'ગ્રાટડર્ા આઈ એમ નોટ 'નાદાન' એઝ ય ુરે્.    આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટે હીયિ.' 

ઈટ્ર્ ઓકે બેટા! ય ુકેન સ્ટે. વવઠ્ઠલજીને બદલે નાનીએ ર્િવમશન આર્ી દીધી. 

કાવમનીબેન કુંઈક શબ્દો ગોઠવતાું હોય એમ લાગ્યુું. 

ખબૂ ધીમા અવાજે વાત શરૂ કિી. 

'મેં માણર્ ઓળખવામાું થાર્ ખાધી. જેને જગતે ઓળખ્યો હતો તેને હુ ું ન ઓળખી શકી.' 

'મમ્મી ત ુું કોની વાત કિે છે?' 

'જેટતીની' 

'કોણ જેટતીમામા?' 

'એણે મામાની લાયકાત ગમુાવી દીધી છે દીકિી!' 

'શુું થયુું મમ્મી?' 

'એણે મને ર્ચ્ચીર્ ડોલિ સ્લોટ િમવા આપ્યા હતા. કહ્ુું હત ુું કે જે જીતે તેમાુંથી અડધા તાિા અને 
અડધા માિા. િમતી વખતે હુ ું કા ુંઈ એવી ગુંભીિ ર્ણ ન હતી. માિો એંર્ી હજાિનો જેક ર્ોટ લાગ્યો 
ત્યાિે એ માિા મશીન ર્િ આવી ગયો હતો. ચોવવર્ હજાિનો ટેક્ષ બાદ કિતાું છપ્ર્ન હજાિનો ચેક 
જેટતીને મળી ગયો હતો. ર્છી મેં તમને ફોન ર્ણ કયો હતો. અમે લોટજમાું બેર્ીને વાતો ર્ણ કિી 
હતી. 

ત્યાિ ર્છી અમે અમાિા ર્ોતર્ોતાના રૂમમાું ગયા. હુ ું સવૂાની તૈયાિી કિતી હતી ત્યાું જેટતીએ મારુું 
બાિણુું ખખડાવ્યુું. અમ ેઘણીવાિ રૂમમાું ર્ાથે બેર્ીને વાતો કિતાું એટલે મને એમાું કાુંઈ અજુગતુું 
ર્ણ ટહોત ુું લાગ્યુું. એ આવ્યો ત્યાિે હાથમાું લીકિની બોટલ લઈને આવ્યો હતો. એણ ેમાિી ર્ાથ ે
અણધટતી છેડછાડ કિવાની કોશીશ કિી. આ ર્હલેાું મે એને કદીયે આવો જોયો કે કલપ્યો ન હતો. 
એને બે ત્રણ વાિ તો મેં િાખડી ર્ણ બાુંધી હતી. હુ ું તો ભાઈ જ માનતી હતી. મેં એને કહ્ ુજેટતી ત ુું 
તો માિો ભાઈ છે આવી નીચ વવૃત્ત તાિામાું ક્યાુંથી આવી?  
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તો કહ ે‘ભાઈબાઈની વાત ભલુી જા.’ નફ્ફટ થઈને કહતેો હતો કે ‘તાિો વિ લુંડન ર્ેરિર્માું મજા 
કિે છે,  તુું માિી ર્ાથે વેગાર્માું મજા કિ.’ મેં એને એક જોિદાિ તમાચો ઠોકી દીધો.  

મેં એને કહ્ુું ગેટ આઉટ. જો નહીં જાય તો હુ ું વર્ક્યોરિટીને બોલાવીશ. એ જતો તો િહ્યો. કહતેો ગયો 
કે ‘હવે જીતેલા ર્ૈર્ામાુંથી એક ર્ણ ર્ેનીની આશા ન િાખતી.  ચેક માિા નામનો જ છે.  છતાું એ  
જો વવચાિ બદલાય તો  કાયમની દોસ્તી,  કાયમની મોજ.   રૈ્ર્ા અને હુ ું તાિો જ છું.’  

‘બર્ મેં રિરે્પ્શન ડેસ્ક મેનેજિને લોર્ એટજેલર્ જવાની વ્યવ્સ્થા કિવા રિક્વેસ્ટ કિી. ભલા 
માણરે્  લોર્ એટજીલર્ જવાની વ્યવસ્થા કિી. ત્યાુંથી અમાિા બેનુું ઘિે આવવાનુું બરુકિંગ કિાવ્યુું 
અને તમને ફોન કયો. મુંગળાદીદીને પ્લેનમાું વાત કિી. તમે બધા જેટતી માટે વાતો કિતાું હતાું. હુ ું 
ટહોતી માનતી. હુ ું માણર્ને ઓળખવામાું કાચી ર્ડી.’ 

બધા સ્તબ્ધ બની કાવમનીબેનની વાત ર્ાુંભળતાું હતાું. એમણે ર્ારે્ બેઠેલા કુંચનલાલનો હાથ 
ર્કડી િાખ્યો હતો. આંખમાુંથી િેલા ઉતિતા હતાું. માયાએ ર્ાણી અને રટસ્યબુોક્ષ આપ્યુું.  કોઈના 
બોલવાના હોશ િહ્યા ન હતા. 

ટોની બોલ્યો… પિુી ગુંભીિતાથી બોલ્યો. 'નાની ય ુમેઇડ બીગ વમસ્ટેક. ય ુશડૂ હવે કોલ પચુલર્ ફોિ 
રે્ક્સ્ચ્યઅુલ હિેેસ્ટમેટટ. નાવ ઈટ ઈઝ ટુ લેઈટ.' 

‘ના ટોની, ર્ોચલર્ બોલાવીને છાર્ાુંમાું અને ટીવી ટયઝુમાું આવીને માિે અમાિી ઈજ્જતનો ભવાડો 
નહોતો કિવો.’ 

‘ધેટ્ર્ યોિ ઈન્ટડયન મેટટાચલટી. ઈફ ય ુ ડોટટ ટેઇક કિેજીયર્ સ્ટેપ્ર્, ધેટ ઈરડયટ વીલ ડુ ઈટ 
અગેઇન ્વીથ ર્મબડી એલ્ર્. નાની ડોટટ વિી. આઈ'લ હનેડલ જેટતી બાય માય વે.' 

'એટલ,ે એટલે ત ુું શુું ધમાલ કિવાનો છે?' માયાનો જીવ અધ્ધિ થઈ ગયો. 

'મૉમ, ય ુવૉટટ અંડિસ્ટેટડ.' 

'એઈ ટેણકા, આઈ વવલ અટડસ્ટેટડ. ટેલ મી.' ર્ટેલબાર્ાએ ગર્જના કિી. 
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'ગ્રાટડર્ા, પ્લાન એ.’  

‘ડોટટ વિી    માિા ફે્રટડને જેટતીની મોટેલ ર્િ મોકલીને એની ધોલાઈ કિાવવાની' 

‘પ્લાન બી.’  

‘એના શોટસ  ડે ટાઈમ મોટેલ કસ્ટમિની જાણ ર્ોચલર્ને કિીને એ પ્રોસ્ટીટ્ય્શન િીંગ ચલાવે છે એ 
બૅઇઝ ર્િ એિેસ્ટ કિાવવાની.’ 

‘પ્લાન ર્ી.’  

‘માિી ફે્રટડ મારિયાના ડેડી ઈટકમટેક્ષ ઓરડટ ઓરફર્માું છે. એને વાત કિીશ એટલે એની ને એના 
એકાઉટટટટની દોડાદોડી શરુ થઈ જશે.’ 

‘પ્લાન ડી.’ 

‘ટેણકાઆઆ...સ્ટોર્ ઈટ. ય ુઆિ નોટ ગોઈંગ ટુ ડુ એની થીંગ.’ ગ્રાટડર્ા ર્ટેલ બાર્ાએ એને 
અટકાવ્યો. 

‘બટ વ્હાઈ?’ 

‘ઓકે. આઈ’  એક્ર્પ્લૅઇન ય.ુ’ 

‘તાિો પ્લાન ‘એ’ કાયદા બહાિનો છે. એવા તોફન કિવા કિાવવાની હુ ું ર્િમીશન ન જ આપુું.’ 

‘પ્લાન ‘ર્ી’…. નાનાજી ર્ણ જેટતીનુું બકુરકવર્િંગનુું કામ કિતાું હતાું, કદાચ િેલો એના ર્ગતળે 
આવે અને દોર્ષનો ટોર્લો એના માથે આવે.  ય ુ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધીર્. અભી ત ુબચ્ચા અક્કલકા 
કચ્ચા.’ બાર્ાએ ગુંભીિ વાતાવિણને હળવુું કિવા પ્રયાર્ કયો. 

માયા ગુંભીિ હતી. એણે મુંગળામાર્ીને પછુયુું ‘માર્ી તમે શુું ર્લાહ આર્ો છો?’ 

મુંગલામાર્ી ટેણકાની વાતો ર્ાુંભળી કુંર્ી ઉઠયા. એનો ભતૂકાળ જાગતૃ થઈ ગયો... 
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એના ર્િ બળાત્કાિ કિનાિ બે દાદાની ઉમ્મિના ડોર્ાઓના ઘિમાું ધાડ ર્ડી હતી. ધાડર્ાડુઓએ 
બને્ન ડોર્ાઓને કાર્ી નાુંખ્યા હતાું. બાએ મિતાું ર્હલેાું કહ્ુું હત ુું કે બાપએુ જ ધાડર્ાડુઓ ર્ાથે આ 
ગોઠવણ કિી હતી. અમેરિકાનો ટેણકો ર્ણ આવુું જ વવચાિતો હતો. મોટાભાગના બળાત્કાિો 
સ્ત્રીઓએ ર્ોતાની અને ર્ોતાના ઘિની ઈજ્જત માટે મુુંગા મુુંગા ર્હન કિતાું િહવે ુું ર્ડ ેછે. નફ્ફટ 
પરુુર્ષોને ચઢી વાગે છે.  

એક બાજુ આ ર્ામે આક્રોશ દેખાય છે. બીજી બાજુ વવ લ અને િોઝી એકબીજાના ર્ડખામાું હોય છે 
અને છતાું યે  એમનો મૈત્રી ર્ુંબુંધ વાર્ના મકુ્ત હોય એવુું લાગે છે. નાનો ટેણકો છોકિીઓ ર્ાથે 
મસ્તી તોફાન કિતો હોય કે રે્ક્ર્ની વાતો કિતો હોય છતાુંયે બળાત્કાિ કે િેઇર્ અંગે જલદ 
વવચાિતો હોય. કુંચનલાલ ર્ોતે ર્ણ  કાવમની આટલી સુુંદિ હોવા છતાું બીજી સ્ત્રીઓ ર્િ લાલચ ુ
નજિ િાખતા હોય, જેટતી જેવો ર્ત્ર્ુંગી હોવાનો દાવો કિનાિ નાલાયક બહને જેવી કામીનીની 
લાજ લ ૂુંટવાની હદ સધુી જતો હોય. આ પરુુર્ષ જગત કેટલુું જરટલ છે. કશુું જ ર્મજાતુું નથી. કશુું જ 
ર્મજાતુું નથી. વવઠલ અને િોઝી; વવનોદ, માયા અને બે છોકિીઓ, ટેણકો અને એની બહનેર્ણીઓ; 

કુંચનલાલ  કાટતાયટૂ અને કેતકી અને કાવમની અને જેટતી. સ્ત્રી પરુુર્ષોના ર્ુંબુંધો જિાયે ર્મજાતાું 
નથી.  જ્યાું મને જ કુંઈ ન ર્મજાય ત્યાું હુ ું કોઈને શુું ર્લાહ આર્ી શકુું? 

‘જો બહને કાવમની, તાિા જીવનમાું હજુ કાુંઈ બગડ્ુું નથી. બાર્ાની કૃર્ાથી તારુું ચારિત્ર્ય ર્ચવાઈ 
િહ્ુું છે. દિેકે દિેક ર્ુંસ્થામાું કુંઈકનો કુંઈક કચિો હોવાનો જ. જેટતી જેવા કચિાઓને ઓળખવા 
મશુ્કેલ છે. ર્ણ ઓળખાય ર્છી એની બાદબાકી જ કિવી િહી. એવાને સધુાિવા અઘિા છે તે હુ ું 
જાણુું છું. તાિા મુંદીિમાું ર્ણ માિે બે ત્રણ ઓળખાણ થઈ છે. મુંદીિમાુંથી તો કોઈને ન કઢાય ર્ણ 
બધા વરહવટમાુંથી તેને ર્ાણીચુું અવશ્ય અર્ાવી શકીશ.’ 

‘જીવનના મતભેદો ભલૂીને પ્રેમથી જીવન જીવવાનુું ચાલ ુિાખો. છૂટા ર્ડવાનો વવચાિ જ ન કિતા. 
મને  ટલી વાત તો ર્મચાય છે કે આ આખા ર્રિવાિમાું ભલે વવચાિો જૂદા હોય ર્ણ બધાને જ 
ર્િસ્ર્િ ખબૂ જ પ્રેમ છે. મને એમ હત ુું કે વવઠ્ઠલભાઈ આડે િસ્તે ચડયા છે તેને કુંઈક સધુારુું. ર્ણ 
માિી માટયતા ખોટી ઠિી છે. માિા કિતાું ઓછી રદવા   અને વધાિે દુવનયા જોઈ અનભુવી છે. 
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િોઝી ર્ણ ર્ાિી ર્ાડોર્ણ છે. એ વર્વાય બીજુ ું તો શુું કહુ ું. ર્માજના નક્કી કિેલા ર્દાચાિ પ્રમાણે 
ર્ૌએ જીવનને ર્ુંયમીત િાખવુું એવુું હુ ું શીખી છું. એમાું જ ર્ૌનુું કલ્યાણ છે.’ 

‘ચાલો માિે હવે બીજી વાત કિવાની છે. આવતા િવવવાિે અમાિી ટેવનર્ ગેઇમ્ર્ છે. ચેરિટી ઈવાટટ 
છે. મેં આર્ણા બધા માટે રટકીટ મુંગાવી હતી તે આર્વા   િોઝી આવી હતી. કીર્ નેક્ષટ ર્નડે 
ઓર્ન. હર્તા િહો, િમતા િહો એમાું જ છે ર્ૌનુું કલ્યાણ.’ બાર્ાએ વાતને વળાુંક આપ્યો. 
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     ૨૨ 

 

વર્ષો ર્હલેાું િોઝી, ટેવનર્ની કોલેજ ચેમ્ર્ીયન હતી. ર્ણ ર્છી માત્ર અવાિ નવાિ િમતી એટલુું જ. 
અને ર્ટેલબાર્ાને રક્રકેટનો જ અનભુવ ર્ણ ટેવનર્ તો િમ્યા જ ન હતા. વર્વનયિ ક્લબની ચેરિટી 
ટેવનર્ મેચમાું જ્યાિે િોઝી ર્ાથે નામ નોંધાવ્યુું ત્યાિે માત્ર ફન માટે જ નામ નોંધાવ્યુું હત ુું. ર્ણ 
િોઝી ર્ીિીયર્ હતી. 

'વવઠુ લેટ્ર્ ગો. િન, ડોટટ ગીવ અર્, વી મસ્ટ  વીન,' 

િોઝીને માટે એ મેચ ઈગોનો ર્વાલ હતો. િોઝીએ લેિીને કોલેજમાું વમક્ર્ ડબલમાું હિાવ્યો હતો. 
એજ લેિી એન્ની ર્ાથે એની ર્ામે વર્વનયિ ક્લબમાું િમવાનો હતો. એન્ની ર્ણ ર્િર્ િમતી હતી. 
જ્યાિે િોઝીની ર્ાથે તદ્દન નવોરદત ર્ટેલબાર્ા હતા. િોઝી ટફ કોચની જેમ બાર્ાનો દમ કાઢી 
નાુંખતી હતી. બાર્ા જ્યાિે પે્રન્ક્ટશ કિીને આવતા ત્યાિે ર્િરે્વાથી સ્નાન કિીને આવ્યા હોય એમ 
લાગતુું. એક તબ્બકે્ક તો એમણે િેકેટ ર્છાડીને િોઝીને કહી દીધ.ુ 'ર્ોિી િોઝી આઈ કાટટ પ્લે. 
આઈ નેવિ પ્લેઇડ ટેવનર્ બીફોિ એટડ આઈ કેટટ લનસ નાવ. આઈ એમ ટ ૂઓલ્ડ ટુ લનસ ટય ુ
ગેઈમ.' 

'રડયિ વવઠ્ઠુ, ટ ૂઓલ્ડ ટુ લનસ વ્હોટ?'  

િોઝીએ માિકણી આંખે ઉિોજ ઉછાળતા પ્રશ્ન કયો હતો અને ટેવનર્ બોલ ર્ીધો બાર્ાના કર્ાળ ર્િ 
ઠોક્યો હતો. બર્, બાર્ા ર્ણ વર્િીયર્ થઈ ગયા હતા. બને્ન જણા ર્વાિે ચાિ કલાક એકબીજા ર્ાથે 
અને ર્ાુંજે  ટેવનર્ બોલ મશીન ર્ામે આખડતાું. એ મેચમાું કોઈ મોટુું ઈનામ કે જીવનભિની 
મહાવર્ન્ધ્ધ જેવો એવૉડસ નહોતો મળવાનો ર્ણ િોઝી અને બાર્ા ર્ીિીયર્ હતા. 

તો ટોની ર્ણ ઓછો એક્ર્ાઈટેડ ટહોતો. એણે એની ગેંગના ર્ભ્યોને (ર્ભ્યો?)  'ર્ેલ ઓલ ઓિ 
બાય ઓલ'ની દાદાગીિી ર્ાથે ટોનીએ બધા ફે્રટડર્ને એક એક રટકીટ બકુ ર્કડાવી દીધી હતી. 
ટોની િોઝીનો વ્હાલો અને લાડકો બની ગયો હતો. ટોનીએ ર્ોતાની ર્ાથે ચાિ છોકિી અને એક 
છોકિાને બોલબોય તિીકે ગોઢવી દીધા હતા.  વર્વનયિ દાદા દાદીઓ, તેમના આધેડ દીકિા 
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દીકિીઓ અને ગ્રાટડચચલ્ડનથી નાનુું ટેવનર્ સ્ટેરડયમ ઉભિાત ુું હત ુું. વવનોદની એકબાજુ મોના અને 
ચલર્ા હતી, બીજી બાજુ માયા હતી. કુંચનલાલ કાવમનીને વળગીને બેઠા હતા અને કાવમની બાજુમાું 
મુંગળામાર્ી બેઠા હતાું. મુંગળામાર્ી માટે ટેવનર્ મેચ નવી જ દુવનયા હતી. વશક્ષાર્ત્રીમાું આવા 
પ્રર્ુંગ અંગે કોઈજ ઉલ્લખે ન હતો. એને તો આવવુું જ ન હત ુું ર્ણ વવઠ્ઠલનો આગ્રહ કે ઓડસિ જે 
ગણો તે નકાિી શકાય એમ ન હતો. વળી આગલી િાતે િોઝી ર્ણ મુંગળામાર્ીના ગાલ ર્ાથે ગાલ 
લગાવી વ્હાલથી કહી ગઈ હતી  'ય ુમસ્ટ કમ.'  

કોઈ ર્ણ ર્ાડીવાળુું આવી ગેઈમમાું ન આવે એવુું ઠર્ાવી ને  ટોનીએ મુંગળાદાદીને  જીદ કિીને 
ર્ેટટ-સ્યટૂ ર્હિેવાની ફિજ ર્ાડી હતી. આટલુું પિુત ુું ન હોય તેમ તડકો ન લાગે તે માટે મોટી 
ર્ફેદ હટે ર્હિેાવી હતી. ડાકસ ગ્લાર્ીર્ ર્ાથે મુંગળામાર્ી ઓળખાય ર્ણ નહીં એવાું લાગતાું હતાું. 
ટેણકાએ (ર્ોિી-ટોનીએ) એના અનેક ફોટાઓ ર્ાડયા હતા. મુંગળામાર્ીને શિમાતા ર્ુંકોચાતાું 'ના-
ના' કિતાું ટોની ને ર્હકાિ આર્વો ર્ડયો હતો. 

મેચ શરૂ થઈ.   

ર્હલેો રે્ટ તો લેિી અને એન્ની ને ફાળે ગયો. બાર્ા-િોઝી ૨-૬માું ધોવાઈ ગયા. 

ટોનીએ બોલબોયની ફિજ એના બીજા ફે્રટડને ર્ોંફી, બેટચ ર્િ ચઢી, બીજા છોકિા છોકિી ર્ાથ ે
બમુાબમુ કિવા માુંડી. 'ગો... ગો ર્ાર્ા ગો.' િોઝીએ ટોની ર્ારે્ જઈને દાુંત ર્ીર્ીને કહ્ુું. 

'શટ અર્ એટડ ચબહવે...ધીર્ ઈર્ નોટ યોિ સ્કુલ' 

બીજો ર્ેટ ...બાર્ાએ િુંગ િાખ્યો. ૬-૫ થી ર્ેટ જજત્યા. િોઝી કુલ હતી. બાર્ાના ચહિે ર્િ જાણે 
કોઈ મારુું-મરુુંન ુું ઝનનૂ હત ુું. 

 ટાઈ બે્રકિ ત્રીજા રે્ટ ર્હલેા િોઝીએ ઓિેટજ જ્યરુ્ લીધુું અને એક ગ્લાર્ બાર્ા તિફ ધયો. 
બાર્ાએ િોઝીના હાથને હડર્ેલી કાઢયો. બર્ જીત ર્હલેાું કશુું જ નહીં.... 

િોઝીની સ્વસ્થ કુશળતા અને બાર્ાનુું ઝનનૂ...લેિી ર્ાથેનો રહર્ાબ ચકૂતે ૬-૧ની જીતથી બાર્ાએ 
હવામાું િેકેટ ઉછાળ્યુું. એ જીત્યા "િોઝીકી ઈજ્જતકા ર્વાલ થા" 
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બાર્ાએ િોઝીને ઉંચકી લીધી. િોઝીએ તેના બે હોઠ બાર્ાના હોઠ ર્િ મુુંકી દીધા.  

આ માત્ર બે ક્ષણ માટે જ.   

વવજયના આનુંદ અને ઉમળકાનુું પ્રદશસન! કોઈ કશુું જ અજુગતુું ન લાગ્યુું. જાણ ેઆ બધુું તદ્દન 
ર્ાહજજક અને ર્ામાટય!  

વવઠ્ઠલ કેટલો બધો અમેરિકન થઈ ગયો! લેિી અને એન્નીએ ર્ણ ર્ટેલબાર્ા અને િોઝીને અચભનુંદન 
આપ્યા. 

મુંગળામાર્ીનુું ર્ ુંચોતેિવર્ષસની ઉમ્મિે નવા વસ્ત્ર ર્રિધાનથી ટોનીએ કિેલુું ર્રિવતસનથી ર્ુંકોચ ર્ણ 
અનભુવ્યો અને ન ર્મજી શકાય એવો િોમાુંચ ર્ણ અનભુવ્યો. ર્ેંકડો માણર્ોની વચ્ચે જ્યાિે 
િોઝીએ જીતના ઉમળકામાું વવઠ્ઠલીયાને કીર્ કિી ત્યાિે એક વમવનટ માટે તો એમને ર્ણ થયુું કે 
વવઠ્ઠલીયાને વળગીને હુ ું ર્ણ એક બચકુું ભિી લઉં. ર્ણ ના એ માિા ર્ુંસ્કાિની વાત નથી. કદાચ 
િોઝીને બદલે હુ ું એની ર્ાથે િમતી હોત તો ર્ણ માિાથી તો આવી િીતે કીર્ ના જ થઈ હોત. 
િોઝીએ ર્ામેથી કીર્ કિી ર્ણ કોઈને માટે એ એનુું કુતહુલ જ નરહ...ર્ાચે જ વવઠ્ઠલીયાની આખી 
દુવનયા જ બદલાઈ ગઈ છે. ક્યાું ગામનો વવઠ્ઠલ, ક્યાું મુુંબઈનો વવઠ્ઠલ, ક્યાું અમેરિકામાું સકુટયાનો 
વિ વવઠ્ઠલ અને ક્યાું આજનો રદવરે્ રદવરે્ જુવાન થઈને િોઝી ર્ાથે િુંગ માણતો વવઠ્ઠલ.  

એમને થયુું કે એણે વવઠલ અને િોઝીને અચભનુંદન આર્વા તો જવુું જોઈએ ર્ણ એમણે દૂિથી 
જેટતીને બાર્ા અને િોઝી ર્ાર્ે જતો જોયો. કાવમની જેને ભાઈ માનતી હતી, જેને િાખડી બાુંધતી 
હતી અને ભાઈબીજને રદવરે્ જમવા બોલાવતી હતી તે જ જેટતીએ કાવમની ર્ાથે દુવ્યસવહાિ 
કિવાની કોશીર્ષ કિી હતી. 

મુંગળામાર્ીએ અચભનુંદન આર્વા જવાનુું માુંડી વાળ્યુું. ર્ોતાની નવી વેશભરુ્ષાનો  ર્ણ ર્ુંકોચ 
હતો. એઓ દૂિ જઈને ઉભા િહ્યા. જેટતી સ્થાવનક મુંરદિમાું અગ્રેર્િ વરહવટદાિ હતો. મુંગળામાર્ીન ે
ડિ લાગ્યો કે રે્ટટ-સ્યટૂ હટે  અને ડાકસગ્લાવર્ર્માું જોશે તો ર્ુંતો આગળ કેવી વાતો ફેલાવશે. હ ે
ભગવાન! મેં ક્યાું આવા વાઘા ચડાવ્યા! 
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જેટતીએ વવઠ્ઠલબાર્ા અને િોઝી ર્ાથે વાત કિવાની કોવશર્ષ કિી ર્ણ બને્નએ એની ર્ામ ુર્ણ ન 
જોયુું એટલે ભોંઠો ર્ડીને કાવમની અને કુંચનલાલ ર્ારે્ ગયો. એ મુંગળામાર્ી ર્ાર્ેથી જ ર્ર્ાિ 
થયો ર્ણ એણે મુંગળામાર્ીને ઓળખ્યા જ નહીં. 

એને કોઈ છોકિી વર્વનયિ ક્લબની ચેિીટી ટેવનર્મેચ માટે ર્ાુંચર્ો ડોલિ ડોનેશન લખાવી 
કોન્મ્પ્લમેટટિી રટરકટ આર્ી આવી હતી. 

'જય સ્વાવમનાિાયણ કુંચનલાલ. તમે તો યિુોર્ ફિી આવ્યા ર્છી મુંરદિમાું આવવાનુું બુંધ જ કિી 
દીઘુું! તચબયત તો ર્ાિી છેને? ર્ાુંભળ્યુું કે રે્રિર્માું ખબૂ મજા કિી આવ્યા.' જાણે કશુું જ બટયુું ન 
હોય એમ કુંચનલાલ ર્ાથે વાત કિવા માુંડી.  

કુંચનલાલ કુંઈ ર્ણ પ્રવતભાવ આરે્ તે ર્હલેા ર્ારે્ ઉભેલી માયાએ જેટતીમામાના ગાલ ર્િ એક 
જોિદાિ તમાચો ચર્કાવી દીધો. 'ગેટ લોસ્ટ નાલાયક. સ્ટે અવૅ ફ્રોમ અર્' માયાનુું ગૌિ મોં લાલ 
લોરહયાળ િણચુંડી જેવુું લાગત ુું  હત ુું. 

બહાિના લોકોને કશીજ ખબિ ન ર્ડે એ િીત,ે થોડી ક્ષણોમાું તો જેટતી અને માયા ર્રિવાિ ની 
આજુબાજુ રટનેજિ છોકિીઓનુું વત ુસળ િચાઈ ગયુું. જેટતીમામો સ્તબ્ધ થઈ બાઘાની જેમ ઊભો હતો 
અને છોકિીઓ તાળી ર્ાડી બોલતી હતી 'વન મોિ માયા, ગો માયા,  વન મોિ માયા'  જેટતી 
છોચભલો ર્ડી જેમ તેમ કિતાું છોકિીઓના  ટોળાુંમાુંથી િસ્તો કાઢી નાર્ી છૂટયો. જેટતી કાિ ર્ાર્ે 
આવ્યો....  

'શીટ્ર્'. અને એક અમેરિકન અભર ગાળ મોંમાુંથી ર્િી ર્ડી. 

એની કાિ નજીક બે લાલભિૂી ફ્લેવશિંગ લાઈટ ર્ાથે  ર્ોચલર્ કાિ જેટતીની િાહ જોતી ઊભી હતી. 
જેટતીની બ્રાટડ ટયુું બી.એમ.ડબ્લ્યનુા ચાિે ટાયિ ફ્લેટ હતાું. વવટડવશલ્ડ ર્િ સ્પ્રે ર્ેઈટટથી એની 
મોટેલનુું નામ ર્િનામુું હત ુું. ઉર્િાુંત લખ્યુું હત ુું 'જેટતીઝ રે્ક્ર્ રે્િેડાઈઝ ફોિ વર્વનયર્સ - ડે ટાઈમ 
િેઈટ ૫૦% ઓફ્ફ.'  

કોઈ ડોશીએ આવી ઓબર્ીન જાહિેાતવાળી કાિ વર્વનયિ ક્લ્બ ર્ારે્ જોતાું ર્ોચલર્ને ફોન કયો 
હતો. અને ર્ોચલર્ જેટતી ર્ટેલની જ િાહ જોતી હતી. 



રિવર્સલ 

 

134 

 

જોકે ર્ોચલર્ને ખાત્રી હતી કે આ કામ કોઈ તોફાની છોકિાઓનુું જ કાિસ્તાન છે છતાું જેટતીના આડા 
ધુંધાનુું િેપ્યટેુશન જાણતા ર્ોચલર્ ઓરફર્િે કાયદા પ્રમાણે જેટતી ર્ટેલને ઓબર્ીન જાહિેાત માટે 
કોટસમાું હાજિ િહવેાનો ર્મટર્ ર્કડાવી દીધો. એને ર્ાકો વહમે હતો કે આને માટે જવાબદાિ ટોની 
જ હોવો જોઈએ ર્ણ ટોની તો ર્ોતે આવ્યા ર્છી ટેવનર્ કોટસ  ર્િ જ દેખાયો હતો. 

એક બાજુ માયાના હાથનો તમાચો ખાઈને છોકિીઓની નજિમાું હલકો ર્ડેલો અને નવી કાિની 
બિબાદી ર્ાથે કોટસ  ર્મટર્ લઈને ધુુંવાપુુંવા થતો જેટતીમામો મદદની િાહ જોતો ર્ારકિંગ લોટમાું જ 
અટવાતો હતો ત્યાિે ર્ટેલબાર્ાનુું ફેવમલી 'ચચન્નાઈ રે્િેડાઈઝ ડાયનિ'માું ટેવનર્ વવજયનુું 
આનુંદભોજન માણતા હતાું. 

વવઠ્ઠલર્ટેલ, િોઝી, વવનોદ, માયા, ટોની, મુંગળામાર્ી, કુંચનલાલ, કાવમનીબેન, મોના અને લીર્ાએ 
ર્ુંપણૂસ શાકાહાિી મરાર્ી વાનગીઓ માુંણી. મુંગળામાર્ીએ કાુંદા-લર્ણ વગિની વાનગીઓ માણી 
જ્યાિે િોઝીએ વેઈટિને ર્મજાવીને 'વવગન'ઢોર્ા મુંગાવ્યા.રડનિને અંતે વેઈટિ થોડા બકેુ લઈ 
આવ્યો. 

ર્ટેલબાર્ાએ મોના, લીર્ા, માયા અને કાવમનીબેનને બકેુ આપ્યા. ત્યાિે જ બધાને ખ્યાલ આવ્યો કે 
આજે તો વેલેટટાઈન ડે છે. ત્યાિ ર્છી બે મોટા બકેુ આવ્યા. બાર્ાએ એક મુંગળામાર્ીને આપ્યો 
અને એક િોઝીને આપ્યો.  ર્ાથેની નૉટ્ર્માું લખ્યુું હત ુું "બી માય વેલેટટાઈન" મુંગળામાર્ીને ખાર્ 
ર્મજ ન ર્ડી. એ ઓ વવચાિતાું હતાું. શુું આ પે્રમ પ્રસ્તાવ છે? 

સ્વામીનાિાયણ ર્ુંસ્કાિમાું ઘડાયલા મુંગળામાર્ીને માટે આ બધુું નવુું અને ગુુંચવાડાવાળુું લાગત ુું 
હત ુું. છેલ્લા થોડા વર્ષસથી ઈન્ટડયામાું ર્ણ વેલેટટાઈન જેવુું કુંઈક તતૂ શરૂ થયાનુું ર્ાુંભળ્યુું હત ુું ર્ણ 
કુંઈ ર્મજાયુું ન હત ુું. એને તો એમ કે આ બધુું કોલેજના છોકિા છોકિી જ કિે ર્ણ અહીતો દેશી 
તોત્તેિ વર્ષસનો બઢુ્ઢો બધા જ બૈિાઓને વેલેટટાઈના ફૂલો આરે્ અને બબ્બે ડોર્ીઓને ‘બી માય 
વેલેટટાઈન’ કહ ેએ તે કેવી વાત! 
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     ૨૩ 

‘અિે! હાુંભળો છોઓઓઓઓ....’ 

‘ક્યાિની બમુો ર્ાડી ર્ાડીને ઘાુંટો બેર્ી ગયો છે. હવે તમાિી મોના-લીર્ા ર્ટાકડીઓની માયા 
છોડીને તમાિા દીકિાની માું, માયા ર્િ મે'િબાની               .’ 

‘શુું ખોટા ખોટા બિાડા ર્ાડયા કિે છે?  જ્યાિે પે્રમથી મે'િબાની કિવા દોડી આવુું છું તો ધક્કો માિીને 
હડરે્લી મકેુ છે. લે આવ્યો.’ 

વવનોદને વળગીને વ્હાલ કિવાની ટેવ અને માયાને શિમથી ધક્કો માિવાની ટેવ. આજે માયા ના 
ના કિતાું    વવનોદના ર્ડખામાું ભિાઈ. ‘જૂઓ, … બાર્ા, માિા મમ્મી ર્પ્ર્ા કે આર્ણો ટોની હોય 
ત્યાિે જિા મયાસદા ર્ાચવવાની. ટોની આર્ણે માટે શુું ધાિી લે. ચાલો હવે બહુ થયુું.  બર્ હવે, બહ ુ
બચકા ભિી લીધા. છોડો મને. બાર્ા તમાિી આવી લવરિયા હિકત ર્ામે આંખ વવિંચામણા કિે, 

કાિણકે એમણે ર્ણ ઘિડે ઘડર્ણ  ફાગ ખેલવા શરૂ કયાસ છે. તમને તો કાુંઈ ખબિ નથી ર્ડતી 
ર્ણ તમાિા બાર્ા ગઈ કાલે િાતે છેક બે વાગ્યે િોઝીને ત્યાુંથી આવ્યા હતા અને તમાિો દીકિો 
ટોની છેક અઢી ત્રણ વાગ્યે આવ્યો હતો. બને્ન ર્િ િાતે્ર નવ વાગ્યાનો કિફય ુમકુવાની જરૂિ છે.’  

‘માય રડયિ, માય સ્વીટ હની, માય બ્યટુીફુલ બલુબલુ, માિા બાર્ા નહીં, ર્ણ આર્ણા બાર્ા અને 
માિો દીકિો નહીં ર્ણ આર્ણો દીકિો ટોની હવે એડલ્ટ છે. ર્મજુ અને જવાબદાિ છે. બને્ન આર્ણા 
િોમાટર્ને ઉજળી તક આર્વા માટે જ ઘિ બહાિ િહતેા હશે.’ 

‘હુું જે કહવેા માુંગતી હોઉં તે ર્મજવાની તમાિામાું બદુ્ધિ જ નથી. હુંમેશા ગાડી આડા ર્ાટા ર્િ જ 
જાય છે.  ટોની, ટોનીનો બાર્ ને તેના બાર્ અને બાર્ાના બાર્ તમાિી ર્ાત ર્ેઢીના બાર્ને કોણ 
જાણે કયા ઋવર્ષમનુીએ િોમેન્ટટક જીટર્ના શોટર્ આપ્યા કે ગરુૂવશક્ષા આર્ી, તે ર્મજાતુું નથી. માત્ર 
એકજ ઈટરીયનુું ભાન. મને તો વવચાિતાુંયે શિમ આવે છે.’ 

‘એ જીવ સનૃ્ષ્ટની ર્ર્જન પ્રરક્રયાને, આલ્હાદક બનાવવાના શોટર્ આર્નાિ મહાઋવર્ષનુું નામ છે 
વાત્ર્ાયન.  માિા બાર્ દાદાના બ્લડમાું ભલૂથી ડબલ ડોઝ અર્ાઈ ગયેલો અને જેને એ ડોઝ ન 
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મળ્યો એ બધાએ                         કોઈ ને કોઈ       રદક્ષા લઈ લીધી. આઈ લવ ય ુ
સ્વીટી.                             .’ 

‘એ ગુંદામનુીનુું નામ બોલીને મને અત્યાિે કટાણે, ફર્ાવવાની વાત ના કિશો. હુ ું તો એમ કહતેી 
હતી કે આજે આર્ણે રડનિ માટે મમ્મીને ત્યાું જવાનુું છે. મુંગળામાર્ી તો ર્વાિથી ગયા છે. ટોની 
મકુી આવ્યો હતો. જિા ફોન કિીને તમાિા બાર્ાના ર્ત્ર્ુંગમાું ખલેલ ર્ાડો અને િોઝીમોમ ર્રહત 

સ્વગહૃ ેર્ધાિવા વવનુંતી કિો.  માિા ર્પ્ર્ા મમ્મીએ એમની 'વેવાણ ટુ બી' િોઝીમાુંને ર્ણ આમુંત્રણ 
આપ્યુું છે. ર્પ્ર્ા મમ્મી આર્ણી િાહ જોઈને જ બેઠા છે.....અને બિાબિ કાન ખોલીને ર્ાુંભળી લો, 
માિા ર્પ્ર્ા મમ્મી અને મુંગળામાર્ીના દેખતાું મને બાઝાબાઝ કિવા આવવુું નહીં. અત્યાિે 
ધિાઈને ઈનફ      કિી લીધી છે.  મને શિમ લાગે અને વરડલોની મયાસદા ભુંગ થાય, ર્મજ્યા? 

તમને તો ભાન નથી ર્ડત ુું ર્ણ ટોની ર્ણ જાણે અમેરિકન બાર્નો બેટો હોય એમ આર્ણે માટે 
ર્ણ  ર્ેક્ર્ી કૉમેટટ માિતો થઈ ગયો છે.’ 

‘ય ુઆિ વન હુંરેડ ર્રે્ટટ કિેક્ટ. આઈ એટડ ટોની આિ અમેરિકન. અમ ેબન્ને તો અમેરિકામાું જ 
જટમ્યા એટલે અમેરિકન કહવેાઈએ. આર્ શવમિલા શ્રીમતીજી, બાિડોલી બોનસ  ભાિતીય છો. અમ ે
તો અમેરિકન જ છીએ.’ 

‘ઘોડાના તબેલામાું ગધેડો જટમે તે ગધેડો ઘોડો ના કહવેાય. તમે ગમે તેટલી હોંવશયાિી માિો તો 
ર્ણ તમાિા ચકલાથી દેશી જ કહવેાવવાના છો. મોટા અમેરિકન થવા આવ્યા છો! ચાલો જલ્દી 
તૈયાિ થઈ જાવ.’ 

માયા વર્યિ જવાના ઉમળકામાું હતી.  

કાવમનીબેન અને કુંચનલાલે જેટતી ર્ાથેના બનાવ ર્છી મુંદીિે જવાનુું જ બુંધ કિી દીધુું હત ુું. 
કાવમનીબેન મુંરદિના િર્ોડામાું ઘણી વખત રે્વા આર્તા એ અનભુવને ધ્યાનમાું િાખીને ર્ટેલ 
બાર્ાએ ગહૃ ઉદ્યોગ તિીકે કેટરિિંગ ર્વવિર્ શરૂ કિવા સચૂન કયુું હત ુું જે તેમણે સ્વીકાિી શભુ 
શરૂઆત કિી દીધી હતી.  
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કાવમનીબેનને ભાઈ માનેલા જેટતીએ કિેલા દુવ્યસવહાિ ર્છી મુંદીિની માયા છૂટી ગઈ હતી અન ે
એકતાની ર્ીિીયલનુું વ્યર્ન આર્ોઆર્ છૂટી ગયુું હત ુું. કુંચનલાલ બે ત્રણ વર્વનયિ ર્ેટટિમાું 
લુંચનો કોટટ્રાક્ટ લઈ આવ્યા હતા. કેટરિિંગના નવજીવન ર્છી ર્હલેી જ વાિ દીકિીના ર્રિવાિને 
આમુંત્રણ આપ્યુું હત ુું. કુંચનલાલ અને કાવમનીનો બાર્ા અને િોઝી ર્ાથેના અહોભાવ વધ્યો હતો. 
જાણે િોઝી ર્ણ દીકિીના ર્રિવાિની જ હોય એમ એને ર્ણ આમુંત્રણ આપ્યુું હત ુું.  

માયા ર્જી-ધજીને તૈયાિ હતી. વવનોદે મોના અને લીર્ાને વહલેી છૂટી કિી. બને્ન ર્પ્ર્ા-મમ્મીન ે
ત્યા ર્હોંચી ગયાું. ટોની સ્કુલથી ર્ીધો જ નાના નાનીને ત્યાું ર્હોંચી ગયો હતો. ર્ાથે કોઈ 
અમેરિકન છોકિીને ર્ણ વણબોલાવી અવતવથ તિીકે લઈ આવ્યો હતો. (કાિણ એને ઈન્ટડયન ફૂડ 
અને ઈન્ટડયન છોકિા ગમતા હતા).  

બીજા કોઈને વાુંધો ન હતો. માત્ર માયાને ભવવષ્યની ચચિંતા ડિાવતી હતી. જો ર્ાસ ુઅમેરિકન હોય 
અને વહુ ર્ણ અમેરિકન હોય તો ર્ાતાની હાલત બે હમૅની સ્લાઈર્ વચ્ચે ર્ત્યનાિાયણના શીિા 
જેવી થાય. 

ટોની કિતાું ર્ણ બે ઈચ ઊંચી અમેરિકન છોકિીને માયાએ કડક ટોનમાું પછૂયુું 'વોટ્ર્ યોિ નેઈમ 
લેડી?' 

'હાય, મીર્ીર્ ર્ટેલ, આઈ એમ ગીટા.' 

અને તે જ ર્મયે બાર્ા ર્ાયજામા કફનીમાું અને િોઝી ર્િર્ ર્ાડીમાું ર્જ્જ થઈને આવી ર્હોંચ્યાું. 

એમને જોઈને માયાનુું મોં ર્હોળુું થઈ ગયુું. બાર્ાએ િોઝી ર્ાથેના ર્હવાર્ ર્છી રે્ટટ ર્હિેવાનુું જ 
િાખ્યુું હત ુું ર્ણ આજે બને્ન પિુા ગજુિાતી લાગતાું હતાું. બીજી બાજુ આ ગોિકી છોકિી એનુું નામ 
ગીટા કહતેી હતી. 

'ય ુગીતા?' 

'યર્ મેમ આઈ એમ ગીટા ર્ટેલ' 
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માયાના ર્હોળા મોંમાું કોટસ્ટીર્ીશન થયુું હોય એમ શબ્દો બહાિ ન આવ્યા. એને થયુું કે એની જાણ 
બહાિ ટોની એ આ ઊંચી અમેરિકન છોકિી ર્ાથ ેલગ્ન કિી લીધા છે. ઓહ માય ગોડ! ગોિકી  
માિા ભોળીયા દીકિા ને ફર્ાવીને ર્ટલાણી થઈ ગઈ.  

કાવમનીબેન ટે્રમાું બાર્ા અને િોઝી માટે કોક લઈને આવ્યા તે બાર્ા ના હાથમાું જાય તે ર્હલેાું 
માયા એકી ર્ાથે ગટગટાવી ગઈ. 

'હાવ કમ ય ુગીટા ર્ટેલ?  હેંએએએ.. વ્હોટ્સ્યોિ મેઇડન નૅઇમ?’   જાણે ઈન્ટડયન મધિ ઈન લો 
ખખડાવતી હોય તેમ રે્લી છોકિીને પછૂયુું. 

‘મેમ, ઈટસ્ટ્ માય ઓટલી નેઈમ. ‘ 

વવનોદે ધીિે િહીને માયાના કાનમાું કહ્ુું 'રડયિ કોઈને આવા ર્ર્સનલ ર્વાલ ના પછૂાય.'  

આર્ણે અમેરિકામાું કોઈર્ણ ગજુિાતીને મળીયે એટલે ર્ીધા ર્વાલો પછૂવા માુંડીયે, તમારુું નામ 
શુું? તમે ક્યાુંનાું? અહીં ક્યાું િહો છો? શુું કિો છો?              ? કેટલા છૈયા છોકિાું છે? તેઓ શુું 
કિે છે? 

વવનોદ ગમે તે કહ ેર્ણ આ તો કુ   બનો ર્વાલ છે! ટોની ગમે તેને મીર્ીર્ ર્ટેલ બનાવી દે તે 
થોડુું ચાલે? 

ર્ણ છોકિી સ્માટસ  હતી. એ માયાનુું મન કળી ગઈ. એણે જ કહવેા માુંડ્ુું. 

‘માય ગ્રાટડ ફાધિ ઇઝ ઈન્ટડયન. રહઝ નેઈમ ઈઝ ડો.ગોવવિંદ ર્ટેલ. માય ગ્રાટડ મધિ ઈઝ ડો. 
મેિી ર્ટેલ. માય ફાધિ ઈઝ ડો. ફે્રટક ર્ટેલ. એટડ માય મધિ ઈઝ જુલીયન ર્ટેલ.  ર્ો 
ઓન્બ્વયસ્લી આઈ એમ  ગીટા ર્ટેલ. નાવ  આઈ એમ ફે્રર્મેન ઈન બોસ્ટન યવુન. આઈ એટડ ટોની 
આિ ગડુ ફે્રટડ . આઈ કેઇમ ફ્રોમ બોસ્ટન. આઈ મેટ હીમ બાય સ્કુલ એટડ હી ઈટવાઈટમી ફોિ 
રડનિ. આઈ લવ ઈન્ટડયન ફૂડ. થેટકર્ નાના એટડ નાની. આ'ઈલ આસ્ક માય ફેવમલી ટુ ગીવ 
કેટરિિંગ ઓડસિ ફોિ ઈન્ટડયન ફૂડ ટુ નાના. 
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માયાનુું મોં અમેરિકન છોકિીની વાત ર્ાુંભળી વધાિે ર્હોળુું થયુું. વવનોદે ર્હોળા મોંમાું એક મોટુું 
બટાકુું વડુું મકુતા કહ્ુું કે  માિા કિતાું બાર્ાની અને ટોનીની ર્ર્ુંદગી વધાિે ર્ાિી છે.  

નાના નાનીને ર્ણ આ અમેરિકન ગીતા અને ગીતાની વાત ગમી ગઈ. 

ર્ૌ રડનિ ટેબલ ર્િ ગોઠવાઈ ગયા. કાવમનીબેને ખબિ હતી કે િોઝી માત્ર વેજીટેરિયન જ નહીં ર્ણ 
વૅગન ખોિાક જ લે છે. એ દૂધ ઘી જેવા પ્રાણીજ ર્દાથો ર્ણ નથી લેતી. એમણે િર્-પિૂી, ઉંધીયુું, 
સિુતી ખમણ ઢોકળા, દાળ, વેજી ચબરિયાની, ર્લાડ વવગેિે બનાવ્યુું હત ુું જેમાું દૂધ કે ઘીનો વર્િાશ 
ન હોય. ઘી ને બદલે વેજીટેબલ ઓઈલ કે વેજીટેબલ શોટસ વનિંગ જ વાર્યાસ હતા. ટેબલ ર્િ બધુું 
ર્ીિર્ાય તે ર્હલેા ટોનીએ ભાણામાું જે આવે તે ઝાર્ટવાની શરૂઆત કિી. અમેરિકન ગીતાએ એન ે
અટકાવ્યો. 

‘સ્ટોર્ ટોની. વેઈટ...’ 

બધુું વર્િર્ાઈ ગય,ુ ગીતાએ બને્ન બાજુ ર્ારે્ બેઠેલાનો હાથ ર્કડયો. િોઝીને ખ્યાલ આવી ગયો. 
તેણે કહ્ુું ‘લેટ્ર્ પ્રે ચબફોિ મીલ.’  

અને ગીતાએ શરૂ કયુું.  

‘બ્લૅશ અર્ ઓહ લોડસ એટડ ધીર્ ચગફટ, વીચ વી એબાઉટ ટુ િીર્ીવ, ફ્રોમ ધાય બાઉટટી, થ્ર ુગોડ, 

અવિ લોડસ . એઇવમન.્’ 

બધા એઇવમન કહી ર્હમત થયા. 

િોઝીએ બધાને ને ર્મજાવ્યુું કે મળૂ પ્રાથસનામાું ક્રાઈર્ છે. ર્ણ ગીતાએ બધા જ ધમસને ર્ાુંકળી 
લઈને ક્રાઈર્ને બદલે ગોડ શબ્દ વાર્યો છે.  

[Bless us Oh Lord, and these thy gifts, which we are about to receive, from thy 
bounty, through Christ, Our Lord. Amen.] 

મુંગલામાર્ીને અત્યાિ સધુીમાું થયેલા અનભુવ કિતાું આ અમેરિકન જીવન પ્રણાલીનો જૂદો જ 
અનભુવ થયો. ખાવા-ર્ીવામાું શાકાહાિી કિતાું ર્ણ ચડે એવી િોઝી અને ગજુિાતી ર્ટેલ ડોક્ટિ 



રિવર્સલ 

 

140 

 

દાદાની ર્ૌત્રીની ભોજન ર્હલેાની પ્રાથસના...વાહ અમેરિકા વાહ. બીજી બાજુ માયાની તર્ાર્ આગળ 
વધતી હતી. સ્વભાવ પ્રમાણે વવવેક ભલૂીને ગીતાને ર્ીધુું જ પછૂયુું 

‘ર્ીટર્ વ્હને આિ ય ુગલસફે્રટડ ઓફ ટોની?’ 

‘ગલસ ફે્રટડ?  ઓહ નો મમે. આઈ એમ નોટ ટોનીઝ ગલસફે્રટડ. હી ઈઝ વેિી ગડુ ફે્રટડ ઓફ અવિ 
ગ્રરુ્. વી ઓલ લવ હીમ. હી ઈઝ વેિી ફની. માય બોયફે્રટડ ઈઝ ઇન યેલ યવુનવર્ીટી ઈન મેરડકલ 
કૉલેજ.’ 

‘ડેડ, તમાિી હનીને ર્મજાવોને કે બધી ગલ્ર્સ ફે્રટડ હો તે ગલસફે્રટડ ના કહવેાય.’ 

વાતો કિતાું રડનિ પરુુ થયુું. 

થોડી આડી અવળી વાતો ર્છી કાવમનીબેને એકદમ 'િુંગ બિરે્ ભીગે ચનુિવા' શરૂ કયુું. એક 
થાળીમાું ગલુાલ અને બીજા વાડકાઓમાું જૂદા જૂદા િુંગોના ર્ાવડિ કોફીટેબલ ર્િ ગોઠવી ર્જાવી 
દીધા.  

ર્વાિે મુંગળાદીદીએ યાદ કિાવ્યુું હત ુું કે આજે ધળેૂટી છે.  

કામીની બહનેે શરૂઆત કિી મુંગળામાર્ીથી... એમના બને્ન ગાલ ર્િ મયાસરદત ગલુાલ લગાવ્યો. 
વવનોદે માયાને બિાબિ િુંગી નાુંખી. તકનો લાભ લઈ જેટલી બકીઓ થાય તે ર્ણ કિી નાુંખી. 
ગીતા અને ટોનીએ એકબીજાને િુંગ્યા. િોઝીએ ર્ણ હોળીના મ્યચુઝક ર્ાથે નાચવા માુંડ્ુું એક મઠુ્ઠો 
ભિી વમક્ષ કલિથી બાર્ાનુું માથુું ટેકવનકલિ બનાવી દીધુું. બાર્ા ર્ણ ઊઠયા અને બેત્રણ મજાના 
ઠૂમકા ર્ાથે િોઝીને િુંગવા માુંડી. બાર્ાએ િુંગમાું આવીને મુંગળામાર્ીને ર્ણ ખેંચ્યા. ર્ણ 
મુંગળામાર્ી બે વાિ હાથ ઉંચા નીચા કિી ર્ાછા ર્ોફા ર્િ બેર્ી ગયા. એમને જિા હાુંફ ચડી ગઈ. 
બધાએ ઘળેૂટીનો ઉત્ર્વ અડધો કલાક માણી લીધો. ટોની ગીતાને મકૂવા ગયો. 

ફિી ફળાહાિ અને કોફીનો િાઉટડ શરૂ થયો. 
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વાત વાતમાું વવનોદે ર્ાસજુી કાવમનીબેનને કહી દીધુું કે ‘તમે તકલીફ ના લેતા. હુ ું ક્લીનીંગ 
ર્વવિર્માું ફોન કિી દઈશ. માણર્ો આવીને બધી ર્ફાઈ કિી જશે.’ માયાને ર્ણ વવનોદે મમ્મીની 
કાળજી િાખી એ ગમ્યુું. 

બાર્ાએ વાળ ર્િથી કલિ ખુંખેિતાું કહ્ુું, 'માિે એક એનાઉટર્મેટટ કિવાનુું છે.’ 

‘ગઈ કાલે બોમ્બેથી માિા ર્ેલફોન ર્િ ભિતનો ફોન આવ્યો હતો. એણે કહ્ુું કે માયાનો આગ્રહ છે 
કે બાર્ાએ થોડો ર્મય ઈન્ટડયા જવુું જોઈએ. ભિતની ર્ણ ઇચ્છા છે, અમે લાુંબા ર્મય થી મળ્યા 
નથી એટલે માિી ર્ણ જવાની ઈચ્છા તો હતી જ. ભિતે ર્િર્ પ્લાન ગોઠવ્યો છે.’ 

‘બાર્ા મેં ભિતકાકાને એવુું નથી કહ્ુું કે માિે તમને ઈન્ટડયા કાઢી મકુવા છે. બાર્ા ખોટુું ના 
ર્મજશો હોંઓઓઓ... ર્ણ તમે ફિીઆવો તો તમને ર્ણ ચેઇટજ મળશે.’ 

‘ભિતે િોઝી ર્ાથે ર્ણ ખબૂ વાતો કિી. એટલે જ કાલે ઘિે આવતાું િાતે્ર બે વાગી ગયા. હુ ું અને 
િોઝી બને્ન ઈન્ટડયા જવાના છીએ. િોઝીને ર્ણ ઈન્ટડયામાું ફિવા જોવાની ઘણી ઈચ્છા છે.’ 

‘હેંહેં..એએએએ...બાર્ાઆઆ.. તમે અને િોઝી બન્ને ર્ાથે ઈન્ટડયા જવાના છોઓઓ?’ 

માયાના બને્ન હાથો એના ગાલ ર્િ હતા. મોં 'ર્મ ર્મ ખલૂ જા ની ખલુ્લી ગફુા જેવુું ર્હોળુું હત ુું 
અને ફાટેલી આંખો િોઝી ર્િ હતી. 
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     ૨૪ 

 

‘એઈ, જાગો છો?’ 

‘ના.’ 
                      . પ્લીઝ    ને, માિે વાત કિવી છે.’ 
‘અડધી િાત?ે મને ઊંઘ આવે છે, કાલે ર્વાિે વાત. ત ુું સઈૂ જા અને મને ર્ણ સવૂા દે.,’ 
‘તમે મને ઊંઘ આવતી હોય, ત્યાિે નથી જગાડતા?   આજે હુું ઊઠાડુું છું, ત્યાિે ઘોિવા માુંડો છો.’  

‘રિયલી!!! . . .          ?                   ? ઓકે આઈ એમ િેડી.. ’ 

‘ના બાર્ા ના. તમે માનો છો એ વાત નહીં. એ વાત તો ર્હલેા ર્તી ગઈ. હુ ું તો તમાિા બાર્ાની 
વાત કરુું છું.’ 
‘બાર્ાની વાત કાલે ર્વાિે. આતો માિે કોઈ રે્વા કિવાની હોય તો રે્વા બજાવીશ નહી તો પ્લીઝ 
મને ઊંઘવા દે.’ 
‘રે્વા મેવાની વાત નથી ર્ણ માિે બાર્ાની ઈમ્ર્ોટસ ટટ વાત પછૂવી છે.’  

 

‘એઈ...ર્ાુંભળો છોને? માિી ઊંઘ ઊડી ગઈ છે. ઊંઘ નથી આવતી.’ 
 

‘તો વન શીર્, ટુ શીર્, થ્રી શીર્ એમ       ગણવા માુંડ ઊંઘ આવી જશે. એમ ર્ણ ન આવે તો બાથ 
લઈને            સ્વામીનાિાયણ બાર્ાની માળા કિ અગિ વશક્ષાર્ત્રી ર્ાકી કિ. એમા જ 
અત્યાિે તારુ કલ્યાણ થશે                  .’ 
‘હવે હુ ું ઊઘતી હોંવ અને     મને ઊઠાડવા આવશો ત્યાિે હુ ુંયે ના ઊઠીશ.’ 
‘ઓ. કે. ’ 
‘પ્લીઝ ર્ાુંભળો છોને?’ 

‘ના.’  

‘હુું મોટેથી બમુ ર્ાડીશ હોં. ર્ાુંભળો છો?’ 

 

‘કેમ આજે એકદમ બમુ બિાડા વગિ તાિા ગળાનુું વોલ્યમુ ડાઉન થઈ ગયુું?’ 
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‘તમે તમાિી ર્ટાકડીઓ ર્ાથે ઓરફર્માું નથી. તમે માિી બાજુમાું જ સતૂા છો. કેટલીક વાતો 
બિાડા ર્ાડીને ના થાય એટલી અક્કલ તો માિામાું છે. તમાિામાું ન હોય તો ઉછીની આપુું.’ 
 

‘િહલેી ર્હલેી અક્કલ મને આર્ી દેશે તો તાિી ર્ારે્ શુું િહશેે?’ 

 

વવનોદ જાગી ગયો અને બેડરૂમની લાઈટ ચાલ ુકિી. 
 

કાવમની બેનને ત્યાું રડનિ ધળેૂટીની ઉજવણી બાદ બાર્ાએ કિેલી વાતથી માયાના બે્રઇનમાું 
ઉલ્કાર્ાત ્ર્જાસયો હતો. અડધી િાતે ર્ાર્ે સતૂેલા વવનોદને ઢુંઢોળીને ઉઠાડયો. અને વાત શરૂ કિી. 
 

‘ખિેખિ બાર્ા િોઝી ર્ાથે આખા ઈન્ટડયામાું ભટકશે?’ 

 

‘ભટકશે નહીં ર્ણ પ્રવાર્ કિશે, યાત્રા કિશે.’ 
 

‘યાત્રા કિશે ત્યાિે આર્ણી જેમ એક જ બેડમાું સશૂ?ે તમાિા બા હતા ત્યાિે તો ર્ાછલા વર્ષોમાું જૂદા 
બેડ ર્િ સતૂા હતા.’ 
 

‘કાલે ર્વાિે બાર્ાને જ પછૂી લે જેને!’ 
 

‘માિાથી આવુું ના પછૂાય.’ 
 

‘                               ?  મને તો આવો વવચાિ ર્ણ ના આવે.’ 
 

‘ર્ણ જો ...!’ 
 

‘   જો શુું? બાર્ા એડલ્ટ છે ર્મજુ છે. મોડનસ છે. િોઝી િોમેન્ટટક છે ર્ણ એક્ષર્ાયિ ડેઈટની છે. 
કશુું યે નહીં થાય ચચિંતા કિવા જેવી નથી.’ 
 

‘તમે તો કાુંઈ ર્મજતા નથી. જો ર્ાથે ને ર્ાથે હિતાું ફિતાું હોય તો લગ્ન કિી બેર્ે તો?   

ભિતકાકાને માટે તો         , બાર્ાની મિજી એટલે િામચુંર ભગવાનની મિજી.’ 
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‘ભલે કિે.’ 
 

‘આવડા મોટા એકાઉટટટટ થયા છો ર્ણ ર્ાશેિ બદુ્ધિનો છાુંટોનો છાુંટો નથી.’ 
 

‘તો અડધીયા બદુ્ધિથી મને ર્મજાવ. ર્મજી લઉં એટલે ઊંધવા મળે.’ 
 

‘મને કહો કે કાકાની અને આર્ણી મળીને આર્ણી માલ વમક્લત અને રૈ્ર્ા કેટલા? ‘ 

 

‘આર્ણી ર્ાર્ે અહીં છે તનેા ત્રણ ઘણાું.’ 
 

‘આર્ણી ર્ારે્ કેટલા છે?’ 

 

‘એક્ઝેટ તો માિે મોના ર્ારે્ બધી બકુર્ કઢાવીને ગણવુું ર્ડશે.’ 
 

‘હવેથી તમાિી મોનડુી કીસડુીને બીજાના એકાઉટટની વાત કિવી આર્ણી વાત ના બતાવવાની. 
અત્યાિે માિે આશિે જાણવુું છે.’ 
 

‘હશે     -    વમલીયન     ’ 

 

‘એનો અથસ એ કે કાકાના અને આર્ણા ર્ુંદિ વમલીયન ડોલિ ઈન્ટડયામાું છે.’ 
 

‘હશે! એનુું શુું?’ 

 
 

‘એટલે  ર્ાુંઠથી   ણીએ તો કેટલા રૂવર્યા કિોડ રૂવર્યા થાય?’ 

 

‘તુું ગણ્યા કિ...     તાિા શાહરૂખખાન કિતાું ઘણા ઘણા ઓછા.’ 
 

‘બાર્િે! તમને તો કુંઈ ર્ડી જ નથી. તમાિા બાર્ાને િોઝીડી ફર્ાવીને ર્િણે. અને ર્છી રડવોર્સ 
લઈ લે તો મફતની અડધી વમલ્કત લઈ લેને?  આર્ણે તો બિબાદ થઈ જઈએ. તમે ઊઠો. અત્યાિે 
ઈન્ટડયામાું કેટલા વાગ્યા હશે? કાકા ઓરફર્માું જ હશે. અત્યાિે ને અત્યાિે ફોન કિો. માિે કાકાને 
બધુું ર્મજાવવુું ર્ડશે.’ 
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‘જિા ર્મજો. એ વમઠડી      કાઈ         ચોર્ાટી ર્િ ર્ાણીપિૂી ખાવા નથી જતી. એતો આર્ણી 
ઈન્ટડયાની માલવમલ્કતના એસ્ટીમેટ માટે જવાની હશે.’ 
 

‘તેં અને તાિા મમ્મી ર્પ્ર્ાએ ર્ણ અમાિી માલ વમલ્કત જ જોઈ હતીને? ‘ 

 

‘મને તો તમાિી માલ વમલ્કતની જિાયે ખબિ ન હતી. મેં તો માત્ર અમેરિકા જ જોયુું હત ુું. દિેક 
માુંબાર્ દીકિીની આવથિક ર્લામતી વવચાિે જ ને? મેં જો તમાિા ફેવમલીના ર્ુંસ્કાિ જોયા હોત તો 
ર્િણતે જ નહીં. બૈિા ર્ાછળ બાર્-દાદા બધા જ મોડનસ. આર્ણા ફેવમલીની ર્ુંપ્ર્વત્ત અને ર્ુંસ્કાિ 
જાળવવાની માિી ફિજ છે. ઊઠો અને કાકાનો ફોન જોડો.’  

 

‘તને નુંબિ ખબિ છે. તાિે વાત કિવી છે તો ત ુું કિ મને ઊંઘવા દે. માિે મોના ર્ાથે કાલે 
કોટફિટર્માું જવાનુું છે.’ 
 

‘હાહા..મને ખબિ છે ...તમાિી દાનત...બઘે જ મોનડુીને ર્ાથે લઈ જવાની શુું જરૂિ છે?’ 

 

.....અને માયા એ કાકાર્ર્િા        ને ફોન જોડયો. 
‘હલ્લો કાકાઆ...હુ ું માયા...માિા પ્રણામ.’ 
 

‘કેમ દીકિી માયા..આત્યાિે? અત્યાિે તો અમેરિકામાું િાત છે. મોટાભાઈ મજામાું છેને? કોઈ પ્રોબ્લેમ 
નથીન?ે  અડધી િાતે કેમ ફોન કિવો ર્ડયો માયા બેટી?’ 

 

અને બેડરૂમના ડોિ ર્િ ટકોિા ર્ડયા. 
 

માયાએ કર્ડા ર્ુંકોિી ડોિ ઉધાડ્ુું. 
 

બાર્ાએ રૂમમાું આવતાું પછૂયુું 'માયા, કોનો ફોન છે? તાિા મમ્મી ર્પ્ર્ાન ે ત્યાું અડધી િાત્રે કોઈ 
પ્રોબલેમ તો ઊભો નથી થયોને?’ 
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‘ના બાર્ા, આતો મેં જ નાના કાકાને બોમ્બે ફોન કયો હતો. તમે ઈન્ટડયા જવાના તે બાબતમાું માિે 
નાના કાકા ર્ાથે વાત કિવી હતી. હુ ું જિા વાત કિી લઉં ર્છી તમાિે વાત કિવી હોય તો કિજો. 
માયાએ ભિતકાકા ર્ાથે વાત ચાલ ુિાખી.’ 
 

'કાકા, બાર્ા અમાિી નેબિ ર્ાથે ઈન્ટડયા ફિવા આવવાના છે તો બાર્ાનો બિાબિ ખ્યાલ િાખજો. 
બાર્ા કિતાું ર્ણ એની ફે્રટડ ખાવાર્ીવામાું ખબૂ ચ ૂુંધીખોિ છે, આતો સ્હજે જણાવવા માટે જ ફોન 
કયો હતો. આર્ણી બધી વાતો પછેૂ તો જિા ખ્યાલ િાખજો. ગમે તેમ ર્ણ ર્ાિકુું માણર્ કહવેાય. 
આમ તો ખબૂ ર્ાિી દેખાય છે ર્ણ આ દેશના લોકોની દાનત કેવી હોય  તે અત્યાિ સધૂીમાું મને 
ર્ણ ર્મજાયુું નથી. બધે ફેિવીને આર્ણા રૈ્ર્ાનો ધમૂાડો ના કિતા. એને ર્મજાવી દેવાનુું કે 
ઈન્ટડયામાું તો બહાિથી આવેલી ગોિી ચામડીવાળી ર્િ બહુ ગેટગ િૅર્ થાય છે. બાર્ા ભલે તમાિી 
ર્ાથે વધ ુિહ ેર્ણ િોઝીને વહલેી િવાના કિી દેજો.' 
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"if anyone can show just cause why this couple cannot lawfully be joined together in 
matrimony, let them speak now or forever hold their peace" 
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     ૨૯ 

  

‘અિેએએએ, હાુંભળો છોઓઓઓઓ. બાર્ાએ ઈન્ટડયાથી બધા ફોટા કોમ્પ્યટુિ ર્િ અર્લોડ કયાસ છે. 
જલ્દી ઉર્િ આવો. આ ડોહા તો ખિા જલર્ામાું ર્ડયા છે. જલ્દી ઉર્િ આવો.  તમાિી નવી બાન ે
લઈને  લગન ર્હલેા જ હનીમનૂ ર્િ ઉર્ડયા છે. આર્ણે છ મરહનામાું ખચો નથી કિતાું તેના કિતાું 
વધ ુછ રદવર્માું ધમૂાડો કિે છે.’ 

‘તને તો ખબિ છે કે િોઝીએ એની ઈન્ટડયા ટિૂનુું મોટાભાગનુું પ્લાવનિંગ એના કે્રરડટ કાડસથી જ કયુું 
છે. બીજો નાનો મોટો ખચો કદાચ બાર્ા અને ભિતકાકા કિતાું હશે. છે તે ભલે વાર્િે.’ 

‘હા હા ઉડાવો, ઉડાવો. માિા ટોનીને માટે કશુું જ િહવેાનુું નથી. જોજો ને ચબચાિા માિા ટોનીન ે
ભીખ  માુંગવાનો વાિો આવવાનો છે.’ 

‘બાર્ાનુું છે તે બાર્ા વાર્િશે, મારુું કમાયલુું આર્ણે વાર્િીશુું. ટોની જેટલુું કમાશે તેટલુું એ 
વાર્િશે. આ અમેરિકા છે. ર્ાત ર્ેઢીની ચચિંતા કિવાની જરૂિ નથી. રૈ્ર્ા વર્િાય અને ર્યુસલૅટ 
થાય તેમ દેશની આબાદી વધે.’ 

‘મેં તમને ઈકોનોવમક્ર્ના લેશન આર્વા નથી બોલાવ્યા.’ 

‘તો? તને હુ ું જે જે લેશન આર્વા માુંગુું તે તો બધા તેં વપ્રમેચ્યોિ ર્ટયસ્તના ગાબેજમાું ફેંકવા 
માડયાું.’ 

‘જૂઓ ર્ાછી એકની એક વાત?… શાસ્ત્રમાું કહલેો ગહૃસ્થાશ્રમ જેમ જેમ પિુો થવા આવ્યો છે તેમ 
તેમ તમાિો મીડલાઈફ નો ભભડો વધતો જાય છે./ 

‘ઓકે. આજે હુું બાર્ાના મુંરદિમાું જઈને ત્રણ કેર્િી ર્ાઘડી અને કેર્િી લ ૂુંગી લઈ આવીશ. એક 
બાર્ાને માટે, એક માિે માટે અને એક આર્ણાું ટોની માટે. અમે ત્રણ આ ધિમાું હોઈએ ત્યાિે તાિે 
કાવમનીજી કુંચનલાલજી કેટરિિંગવાળાને ત્યાું ચાલ્યા જવાનુું.’ 
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‘જૂઓ માિા ર્પ્ર્ા મમ્મી માટે એલફેલ બોલશોને…બોલશોને…બોલશો  એંએંએંએં…’ 

‘પ્લીઝ હની ડાચલિંગ તેં મને હાુંભળો છોઓઓઓઓ કિીને બોલાવ્યો હતો તે લઢવા િડવા 
બોલાવ્યો હતો?’ 

‘ઓકે આ બધી આડી વાત ર્િ ચડીને મળૂ વાત તો ભલૂાઈ જ ગઈ. મેં તો ફેર્ ટુ ફેર્ સ્કાઈર્ ર્િ 
બાર્ા ર્ાથે િાત્રે વાત કિી હતી તમે તો ઘોિતાું હતાું. તમાિા બાર્ા ભખૂ્યા નથી, તિસ્યા નથી. જિા 
વજન વધેલુું લાગે છે. તામાિા િોઝીબા એવા ને એવા જ છે.’ 

‘મને ઉઠાડવો હતોને! હુ ું યે બાર્ા ર્ાથે થોડી વાત કિી લેત.’ 

ના બાર્ા ના તમને ઉંઘમાુંથી ઉઠાડુું તો તમાિી ડાગળી ચસ્કે. 

‘તમે તો ઉંઘમાું જ ર્ાિા. તમે માિી ર્ાથે હો અને વનરાર્નમાું હો એના જેવુું ઉત્તમ સખુ બીજુ ું કુંઈ 
નરહ. બાર્ાનો ર્ુંઘ ગામની હોસ્ટેલના ઉદ્ઘાટન ર્છી કલ્કત્તા ર્હોંચ્યો હતો. ત્યાું િોઝીને વવવેકાનુંદે 
સ્થારે્લા બેલિુ મઠ અને મધિ ટેિેર્ાએ સ્થારે્લી ર્ુંસ્થાઓની મલુાકાત લીધી હતી. િવવટરનાથનુું 
શાુંવતવનકેતન બિુગયા અલ્હાબાદ થી ખટમુંડુ વવગેિે જોઈને રદલ્હી ર્હોંચ્યા હતા. ત્યાુંથી હિદ્વાિ 
થઈને રદલ્હી ર્ાછા આવ્યા હતા.’ 

‘ચાલો ર્િર્ બાર્ાએ તાિી દૃન્સ્ટએ જે જે ર્ાર્ કયાસ હશે તે બધા ર્ાર્નો નાશ થઈ ગયો હશે. 
બાર્ા ચોખ્ખા અને ગુંગા મેલી થઈ ગઈ હશે. તાિી થનાિી ર્ાસમુાને ભાિતીય ર્ુંસ્કૃતીનો અનભુવ 
થયો હશ.ે માિી બા ખબૂ ભસ્ક્તભાવ વાળા ભાવકુ હતાું અને િોઝીબા ખબૂ નોલેજેબલ વવદ્વાન છે. 
આર્ણે નર્ીબદાિ છીએ.’ 

‘બાર્ા ર્ાર્ોનો ડબ્બો ગુંગામાું ખાલી કિી આવ્યા એટલે ડબ્બામાું ર્ાછું ઢગલા બુંધ નવુું ભિવા 
માુંડ્ુું છે. 

કેમ તને નવુું શુું દેખાયુું?’ 
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‘આખિે મને જે વહમે હતો તે ર્ાચો જ ર્ડયો. મને એમ હત ુું કે ત્રણ પરુુર્ષો અને ત્રણ સ્ત્રીઓ છે તે 
હૉટલમાું બે રૂમ િાખશે. એકમાું ત્રણ સ્ત્રીઓ અને બીજામાું બાર્ા, ભિતકાકા અને એમના ર્ાળા િહશેે 
ર્ણ આ તો ત્રણ રૂમ િાખીને િહ્યા હતાું. રૈ્ર્ા અને કેિેક્ટિ બને્ન બગડયાું. હવે શુું! કાકા અને એમના 
ર્ાળાની વાત તો ઠીક છે ર્ણ આર્ણા બાર્ાનુું શુું? આખા ગામમાું વવઠ્ઠલ ર્ટેલના ર્રિવાિની 
ઈજ્જતની બદનામી થશે.’ 

‘અિે જો ત્રણને બદલે બે રૂમમાું જ િહ્યા હોત તો આખ્ખા અમેરિકામાું ઈજ્જતના કાુંકિા થાત. 
ટોનીથી કોઈને મોં ના બતાવાત.’ 

‘કેમ?’ 

‘અિે જિા તો બાિડોલી બે્રઈનનો યઝુ કિ? કોઈ એમ કહ ેકે માયાનુું આખુું ફેવમલી ‘ગૅ” છે તો કેવુું 
લાગ?ે આર્ણા ટોનીનુું શુું થાય? કોઈ છોકિી એની ર્ાર્ેયે ના ઉભી િહ.ે’ 

‘કોણ જાણે તમાિા ર્ડલેા ભેજામાુંથી આવા  ફાલત ુ જવાબો કેટલા જલ્દી ઉગી નીકળે છે તે જ 
ર્મજાતુું નથી.  અિે માિી હની, ર્ડેલી વસ્તઓુનુું જ ર્િર્ ફરટિલાઈઝિ બને  અને ર્ાક ર્ાિો થાય 
એવુું બાિડોલીની સ્કુલમાું ટહોતી શીખી?’ 

‘મેં તમને બાિડોલીની નીંદા કિવા નથી બોલાવ્યા. મેં તો બાર્ાની બેશિમીની વાત જણાવવા  
બોલાવ્યા છે. આ જૂઓ બધા નફ્ફટ ફોટાઓ.’ 

‘ઓકે…લેટ મી ર્ી!’ 

‘ઓહ, નાઈર્. આતો ર્ેલેર્ ઓન ધ ન્વ્હલ ના  છે? હુું નાનો હતો ત્યાિે ભિતકાકા ર્ાથે ટિૂમાું ગયો 
હતો. વેિી નાઈર્; સરુ્બસ. િાજ્સ્થાની લક્ઝિીઝ. જો જિા આંખ ફાડીને જોઈલે. એમાું બાર્ાનો સ્યટૂ 
બે બેડ વાળો છે. થઈ ને શાુંવત? તને જ વાુંકુ અને ખોટુું દેખાય છે. બાર્ા અને િોઝી  જૂદા બેડ ર્િ 
સતૂા હશે.’ 

  

‘ર્ણ જો બે બેડને બદલે…જાવ, માિે વધાિે વાત નથી કિવી ર્ાર્માું ર્ડાય!’ 
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‘રડયિ ટે્રઈનમાું એક રૂમમાું બે રકિંગ ર્ાઈઝ બેડ ના હોય. બીજા  ફોટા જોવાદે.’ 

  

‘આ જોધપિુ આ ઉદયપિુ ચચતોડગઢ ર્વાઈમાધોપિુ જયપિુ વાઉવ માિી નાનર્ણની યાદ તાજી 
થઈ ગઈ. બર્ આટલા જ ફોટા છે? આતો માત્ર ચાિ રદવર્ના જ છે. બીજા ત્રણ રદવર્ના ક્યાું છે? 

આ તો ર્ાત રદવર્નુું રે્કેજ હોય છે.’ 

‘તમાિે જોવા જેવા નથી. તમાિા ભડકામાું ર્ેટ્રોલનો ડબ્બો ઢોળાય ને આર્ણો ટોની તો નાદાન 
કહવેાય. એ જૂએ તે ર્ણ ર્ારુું ના કહવેાય. મેં આમાુંથી ગુંદા ફોટા કટ કિીને બીજા ફોલ્ડિમાું નાુંખ્યા 
છે. તમાિે ર્ણ હવે આ જોઈને વધાિે અભ્યાર્ કિવાની જરૂિ નથી. 

એનો અથસ કે એ ચોક્કર્ માિે જોવા લાયક જ હશે. 

‘ના, નથી બતાવવાની. બાર્ાને જિા ર્ણ વવચાિ ન આવ્યો આવા ગુંદા ફોટા મોકલતાું? એતો 
બેશિમ મગજની વવકૃવત અને ર્ાર્ના ર્ોટલાું કહવેાય.’ 

‘તુું બર્ હુંમેશાું આવી િીતે જ મારુું ટેમપ્ટેશન વધાિતી િહ ેછે. પ્લીઝ લેટમી  ર્ી ઓલ.’ 

‘નો.‘ 

‘આઇ’લ આસ્ક મોના ટુ ફાઇટડ ધ ફોલ્ડિ.’ 

‘ડોનચ્ય ુ ડેિ. બીલ ન્ક્લટટનની મોના ર્ણ અહીંથી જ શીખી હશે. તમાિે તમાિી મોનાને 
શીખવવાની જરૂિ નથી.’ માયા માયાવતી બની ગઈ. 

‘ઓહ હવે ર્મજાયુું…સ્વાવમનાિાયણ ર્ુંતોને માટેના આ ફોટા નથી. મસ્ટ બી ખજુિાહો સ્ક્લ્પ્ચિના 
ફોટા હશે. માિે નથી જોવા, બર્. ર્ુંતાડયા કિ અન ેખાનગીમાું એનો અભ્યાર્ કયાસ કિ.’ 

  

‘તમે તો બધુું જ ગોખી િાખ્યુું છે. હા એ ખજુિાહોના છે, ર્છી વાિાણર્ી અને આગ્રાના ફોટા છે.’ 
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ફોન િીગ. 

‘હલ્લો….’ 

‘હુું મમ્મી બોલુું છું. વવઠ્ઠલજીના શુું ર્માચાિ છે?’ 

‘મમ્મી,  બધા ઉત્તિભાિતની જાત્રા કિી ગઈ કાલે જ મુુંબઈ ર્હોંચી ગયા છે.’ 

‘ર્ાસમુાને ઈન્ટડયામાું ગમે છે ને?’ 

 ‘જ્યાું બાર્ા હોય ત્યાું બધા જ બૈિાઓને ગમી જાય. એકબીજા ર્ાથે િહ ે છે,  ફે્રટડ ફે્રટડ કહીને 
કમ્મિમાું હાથ નાુંખીને ર્ાથેને ર્ાથે હિેફિે છે. મમ્મી તેં તો મને કોઈ બોયફે્રટડ ર્ણ બનાવવા 
ટહોતો દીધો. તો ર્ાથે કમ્મિમાું હાથ દઈને ફિવાનો તો ર્વાલ જ ક્યાુંથી આવે? બર્ બાર્ાના 
મુંરદિમાું જવાનુું. હુ ું ર્ાદી મણીબેન હતી તો ર્ણ બ્યટુીફુલ તો હતી જ ને?  િોઝી તો ર્ાસ ુબને તે 
ર્હલેા જ બાર્ા ર્ાથે….. ‘ 

‘જો દીકિી, ખોટો વર્વર્ો ના િાખ. વવનોદ તને પે્રમ કિે છે. બર્ ત ુું એને સખુી િાખ. તાિા બાર્ાએ 
મને અને ર્પ્ર્ાન ેર્ાિા િસ્ત્તે જ દોિવ્યા છે. અમારુું બગડતુું જીવન સધુાયુું છે. એને ઉર્િથી નહીં 
અંદિથી ઓળખવા જરૂિી છે.’ 

‘મમ્મી ફાયનલી બાર્ાએ તમાિા વવચાિ ર્ણ બદલી નાુંખ્યા. મઈૂ હુ ું જ ના બદલાઈ.’ 

‘િોઝી ર્ણ કેટલી બધી બદલાઈ ગઈ. હિદ્વાિમાું બીકીની ર્હિેી ને ગુંગા સ્નાન કયુું. ગુંગા આિતી 
કિી. એને રદલ્હીમાું બાર્ાનુું અક્ષિધામ ર્ણ ખબૂ ગમ્યુું. બે રદવર્ ત્યાું ફયાસ હતા. ત્યાું કવમશ્નિની 
વાઈફ અને કાકી ર્ાથે જ આિતી ર્ભામાું ર્ાડી ર્હિેીને બેઠી હતી.’ 

‘મમ્મી એક ર્વાલ પછૂું? તેં ખજૂિાહોના મુંરદિો  જોયા છે?’ 

‘ના. આર્ણે ટિૂમાું ગયા હતા ત્યાિે તાિા ર્પ્ર્ાને તો જોવા હતા ર્ણ તે વખતે ત ુું નાની હતી 
એટલે મેં જ એમને અટકાવ્યા હતા.’ 
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‘મમ્મી, બાર્ાએ અને િોઝીએ તો એની રદવાલો ર્ાથે ઢગલાબુંધ ફોટા અને વવરડયો લીધા છે.’ 

‘હવે ત ુું નાની નથી. તાિે જે જોવુું કિવુું હોય એ કિવુું ર્ણ આવી વાત ટોની ર્ાથે કે મુંગળામાર્ી 
ર્ાથે ન કિવી. માયા એક ખાનગી વાત કરુું. કોઈને કહતેી નહીં.’ 

[ર્ાવધાનુઃ મા દીકિીની ખાનગી ગોર્ીર્] 

‘મુંગળામાર્ીને િોજ મુંરદિે જવાનુું મન થાય. હવે કેટરિિંગનો ચબઝનેશ જામતો જાય તેમ મુંદીિે 
જવાનો ટાઈમ ન મળે. અમાિાથી એક જ બ્લોગ દૂિ િહતેા શિદકાકા િોજ એમને િાઈડ આર્ે છે. 
મેં ગઈ કાલે વવટડોમાુંથી જોયુું હત ુું કે એમની કાિ અમાિા ઘિ ર્ાર્ે જ હતી અને એક કલાક સધૂી 
બને્ન કાિમાું બેર્ીને વાત કિતાું હતાું. ર્હલેા તો મુંગળામાર્ી ર્ાછલી ર્ીટ ર્િ બેર્તાું. હમણાું 
હમણાું શિદકાકા ર્ાથે આગળ બેર્તા થઈ ગયા છે. શિદકાકા એના વહુ દીકિાના ત્રાર્ અને 
ઉરે્ક્ષાને કાિણે હવે એકલા િહ ેછે. એની વાઈફ તો દર્ વર્ષસ ર્હલેા ગજુિી ગયાું હતાું. બાર્ા જેવો 
ઘાટ ન થાય તો ર્ારુું.’ 

‘લે મુંગળામાર્ી આવ્યા. એમને તાિી ર્ાથે વાત કિવી છે.’ 

‘કેમ છો માર્ી? તબીયત તો ર્ાિી છેને?’ 

‘દીકિી ર્ુંચોતેિ થયા. બાર્ાની કૃર્ાથી અત્યાિેતો તબીયત ર્ાિી છે. નીવત વનયમથી શિીિ ટકી 
િહ્ુું છે. વવઠ્ઠલજી ક્યાિે આવે છે? િોઝી ઈન્ટડયાથી કુંટાળી હશ.ે’ 

‘એમનુું આવવાનુું કુંઈ નક્કી જણાત ુું નથી. િોઝીને  તો ઈન્ટડયામાું ખબૂ ગમી ગયુું છે. બાર્ા ર્ાથ ે
હોય ર્છી પછૂવુું જ શુું? બાર્ા ર્ાથે ર્વાિે ચચસમાું ર્ટડે ર્વવિર્માું જાય છે. ર્ાુંજે  બાર્ા ર્ાથે મોજ 
મજા કિે છે. ગઈ કાલે બાબલુનાથ ગયા હતાું. જટમાષ્ટમી ર્છી કદાચ ર્ાછા આવે. હવે તો 
મહાિાસ્ટ્ર ર્િકાિ ફોિેન ટ્રાવેલર્સને માટે જટમાષ્ટમી વખતે મુંરદિોની સ્રે્વશયલ ટિૂ બર્ ઉર્ાડે છે. 
તેમાું જવાના છે. જૂહુ ર્િના ઈસ્કોન મુંરદિનુું રે્ચલબે્રશન જોવુું છે. વિલીમાું જી.એમ.ભોર્લે િોડર્િ 
જામ્બોિી મેદાનમાું દહીં હાુંડી એ ગોવવટદા જોવામાું ખાર્ િર્ છે. બર્ મજા જ મજા. િોઝીને આ 
બધુું અમેરિકામાું થોડુું જોવા મળે!’ 
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‘માયા. મને લાગે છે કે ગયા જટમે િોઝી ઈન્ટડયન હશે અને તાિા ર્ર્િા ર્ાથે કુંઈક ર્ુંબુંધ હશે.’ 

‘માર્ી, એવુું ર્ણ હોય કે િોઝી ઈટડયન હશે અને બાર્ા અમેરિકન કે અંગે્રજ ર્ણ હોય. કેટલાક 
અંગ્રેજો ઈન્ટડયન ને ર્િણીને ઈંગ્લેટડ લઈ જ ગયા હતા ને? આ વખતે બધુું ર્લટાઈ ગયુું ખિેખિ 
બાર્ાનુું રિવર્સલ જ છે ને?’ 

‘મમ્મી ર્પ્ર્ા ર્ણ બદલાઈ ગયા. માત્ર હુ ું અને તમે ના બદલાયાું ખરુુંને માર્ી.?’ 

મુંગળામાર્ીએ જવાબ ન વાળ્યો……. 

૦૦૦૦૦૦ 

‘અિે હાુંભળો છો? હમણાું ર્ાર્ે હતાું ને મમ્મીનો ફોન આવ્યો અને જિા વાતમાું ર્ડી એટલે દોડયા 
ર્ાછા મોના-લીર્ા ર્ાર્ે. તમાિી લાડલી લીર્ા લર્ર્ણી અને લીસ્ર્ી છે અને તમાિી મોના એક 
બોયફે્રટડથી ધિાય એમ નથી. એના લખ્ખણ ર્ાિા નથી. એનાથી થોડુું રડસ્ટટટ િાખ્જો. નહીં તો 
જોવા જેવી થશે.’ 

‘ડાચલિંગ, માિી પ્રોફેશનલ લાઈફની કચુુંબિ કિવામાું માનતો નથી. માિે માટે તો “ય ુઆિ વન 
એટડ ઓટલી વન” તુું જ છે. માિી બ્યરુટક્વીન, માિી હની, માિી સગુિ, માિી વ્હાલી ત ુું જ છે.’ 

‘ર્ાછા ગાુંડા થયા?’ 

‘માિા કામનો આિામ ત ુું જ છે’ 

‘કામને કામડાઉન કિતાું શીખો. કામેચ્છાને કુંટ્રોલ કિો’ 

‘હુું તો ઓરફર્ વકસની વાત કરુું છું’ 

તો હુ ું ર્ણ ઓરફર્કામની જ વાત કરુું છું ને? તમે ઉંધુું ર્મજ્યા કિો છો. માિા વવનોદજી, તમે તો 
ઘિમાું ઓરફર્ કિી છે ત્યાિથી ર્વાિે આઠથી િાતે્ર આઠ વાગ્યા સધૂી કામ કયાસ કિો છો. બર્ોિે બે 
કલાક માિી ર્ાથે આિામ કિવાનુું િાખોને?’ 
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‘વ્હોટ? હની વ્હોટ ડીડ ય ુરે્? ય ુમીન….!’ 

‘જૂઓ મોંમાું આંગળા નાુંખીને માિી ર્ારે્ ગમે તેવુું બોલાવો નહીં હોં. ઉર્િ આવો. લુંચ લઈને 
આિામ કિીશુું ર્મજ્યા.’ 

‘યાહઉૂઉઉઉઉઉઉ……’ 
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     ૩૦ 

‘અિેએએએ, હાુંભળો છોઓઓઓઓ.’ 

‘એઈઈઈઇ,, હજુ તો ર્વાિના નવ જ વાગ્યા છે, ર્ાછું ‘યાહઉૂઉઉઉઉઉઉ……?’ 

‘જાવ હવ.ે  શિમાવ હવે. ઘિમાું કોઈ નથી એટલે  જેટલી વાિ બોલાવુું એટલે તમને તો 
‘યાહઉૂઉઉઉઉઉઉ……’ ર્ુંભળાય જ છે.’   

“વન ઇઝ ફન” ર્મજીને મેં ઓર્િેશન કિાવ્યુું ન હોત તો આજે નાના મોટાું કેટલાય આજુબાજુ 

મમ્મી, મમ્મી કિતાું અટવાયાું કિતાું હોત. મમ્મી તો કહ ે છે ‘જો દીકિી, ખોટો વર્વર્ો ના િાખ. 
વવનોદ તન ે પ્રેમ કિે છે. બર્ તુું એને સખુી િાખ.’ ર્ણ માિો આ નાવલીઓ તો ખાય ખાય અન ે
ભખૂ્યો ને ભખૂ્યો. દિ મરહને જુદા જુદા શબ્દો શોધી લાવે છે. હમણાું વાત વાતમાું યાહઉૂઉઉઉઉઉઉ 

ના લવાિા ભડકે છે. આજે એની વલે કરુું છું.’ 

‘અિે, ક્યાિથી બમૂો ર્ાડુું છું. ઉર્િ આવો છોન?ે’ 

‘બાર્ાનો મેર્ેઈજ છે. ઉર્િ આવો.’  

‘હા હા આવુું છું, આ મોનાથી ઝીર્િ નથી ખલુતી, ચલર્ા ર્ણ મથે છે. માિે શુું કિવુું તે ય ર્મજાતુું 
નથી.’ 

‘ઓ માું, હુું હમણાું જ ઝાડુ લઈને નીચ ે આવીને તમને ત્રણેને ઘિ ની બહાિ કાઢુું છું. તમાિી    
આટલી કાળજી િાખુું તોયે આ….અને તે ર્ણ માિા   ધિમાું? છેવટે તો બાર્ના જ અવગણુ લઈને….. 

‘અિે! તુું આ શુું        કિે છે?’ 

‘              ઝાડુ શોધુું છું.  હુું આજે જ માિી મમ્મીને ત્યાું ચાલી જાઉં છું. નથી જીવવુું તમાિી 
ર્ાથ.ે ર્ુંખ ેલટકી જઈશ. અત્યાિેને અત્યાિે ચલસડુી મોનડુીને ઓરફર્ની બહાિ કાઢુું છું.             .  
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ર્ાછા નફ્ફટ થઈને માિી ર્ામુું હર્તા શિમ નથી     ?                          
                            ?                                           ’ 

‘તુું શુું ર્મજી? ડાચલિંગ માય હની                        !.’ 

‘                      .ખબિદાિ મને અડક્યા છો તો? ર્ાટલનૂની ઝીર્િ; મોના અને ચલર્ા 
              ? આ બધુું શુું માડ્ુું છે?’ 

‘અિે માિી વપ્રય બાિડોલી બ્રેઈન,                 . આ ર્ાટલનૂની ઝીર્િની વાત નથી. આ તો 
જૂના એકાઉટટની કોમપ્યટુિમાું ઝીર્ ફાઈલ બનાવેલી તે એકાઉટટ ફાઈલ ખલૂતી નથી તે વાત 
કિતો હતો. ઓહ માય ગોડ.                                                          
     ’ 

‘ર્ાચ ુબોલો છો? કે મને બનાવો છો? ચીરટિંગ તો નથી કિતા ને?’ 

‘હા આ કોમપ્યટુિ ની ફાઈલની વાત છે. જો તાિી અનામત…’ 

‘                                                              ખબિદાિ; જો આગળ 
એક ર્ણ શબ્દ બોલ્યા તો જોવા જેવી થશે. ભગવાન ર્ામે જોઈને કહો કે તમે મને ભોળી ગામડીયણ 

ર્મજીન ેબનાવતા તો નથી ને?                               ? 

‘તાિા ર્મ હુું…..’ 

‘હા, હા, માિા ખોટા ર્મ ખાઈને       મને જ ઉર્િ ધકેલવી છે. ર્છી બાર્ાની જેમ બબ્બેને િાખીને 
મજા ઉડાવવી છે! ખાવ તમાિા બાર્ાના ર્મ અને કહો કે તમે કોમપ્યટુિની   વાત કિતાું હતાું.’ 

‘ચાલ બાર્ા, ય ુવીન, બાર્ાના ર્મ બર્, આ કોમપ્યટુિની            જ વાત હતી. માિા ર્ેટટની 
ઝીર્િની નહીં.’ 

‘હજુયે તમે ચાલાકી   કિો છો. ર્હલેા તમે મને બાર્ા કહી. ર્છી બાર્ાના ર્મ ખાધા. એટલ ેકે માિા 
જ ર્મ ખાધા. એમ કહો કે માિા બાર્ાના ર્મ.’ 
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‘ર્ારુ ર્ારુ બાર્ા, તાિા બાર્ાના ર્મ.’ 

‘ર્ાચ ુબોલો, નહીં તો હમણાું મોનાચલર્ાને બમુ ર્ાડુું છું; એઈઈઈ  મોનકીઈઈઈ’ 

‘અિે ભઈ. માિા બાર્ાના, તેના બાર્ાના અને તેના બાર્ા              ર્મ, આ કોમપ્યટુિની જ 

વાત છે.’ 

‘ભલ ેકોમપ્યટુિની હોય ર્ણ તમાિા મનમાું તો બીજી જ ઝીર્િ હતીને?’ 

‘હા, હા, હા,  જા તાિે જે માનવુું હોય તે. હા ર્ેટટની ઝીર્િની જ વાત હતી.’ 

‘ર્િર્ ગસુ્રે્   થયાને?                                                               
        .  મને તો ખબિ જ હતી કે તમે ઝીર્ ફાઈલની જ વાત કિતા હતા. આતો જિા તમને 
ગિમ કિવા જ જોક મસ્તીની વાત.’ 

‘ઓહ્હો. મને ખિેખિ ગિમ કિવા?                                       ’ 

‘જાવ હવે.                                 ! ર્ાછો અથસનો અનથસ કિવા માુંડયો છે. ખોટી 
કુટેવ ર્ડી છે. હવ ે તમાિાું ટાણ ે કુુંટાણે બધા ચટાકા બુંધ.             , આવતી કાલે તમાિા 
વર્તાશ્રી એમની ચબલવેડ ઓલર્ર્સઝ ફે્રટડ ર્ાથે અમરિકામેં વાર્ર્ ર્ધાિ િહ ેહૈ.’ 

‘આજે ર્વાિે        શુું નાુંખ્યુું છે? ચબલકુલ કલિફુલ વમજાજમાું છે ન?ે  

‘જૂઓ, જિા દૂિ ઊભા િહીને વાત કિો. માિે ગુંભીિ વાત કિવાની છે.’ 

‘તો હુ ું ચાલ્યો માિે ઘણાું ગુંભીિ એકાઉટટના લોચા ઠેકાણે ર્ાડવાના છે. તાિાથી માિી ગુંભીિ 
વાતોમાું માથુું ન મિાય અને માિાથી તાિી ગુંભીિ વાતોમાું ડખો ના થાય. આઈ એમ વેિી બીઝી.’ 

‘એક કામ કિો. ર્હલેા માિી વાત ર્ાુંભળો. ર્છી બીજી ઓ ર્ાથે બીઝી થવા જજો. વેિી ઈટટિેન્સ્ટિંગ 
વાત છે. મુંગળા માર્ી બાર્ા ર્ાથે વાત કિવા આવવાના છે.’ 
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‘તે આવશે. એમાું ક્યાું નવાઈની વાત છે. આવશે,  બેર્શે. વાતો કિશે. ભલે કિે.’ 

‘ના. બાર્ા ર્ાથે લગ્નની વાત કિવા આવવાના છે. તમાિા બા ર્ાથ ેબાર્ાના લગ્ન થયા તે ર્હલેા 
મુંગળામાર્ી ર્ાથે થવાની વાત હતી. તો હવે માર્ી ફિી વાિ વાત નાુંખવાના છે.’  

‘વ્હોટ? આઈ રડર્એપ્રવુ. માિે મુંગળાદેવી માિી બા તિીકે ના જોઈએ. નો વૅ. આઈ ઓબ્જેક્ટ.’ 

‘અિે! જિા વાત તો ર્ાુંભળો. માિા ર્પ્ર્ાએ બે ત્રણ િીતે મુંગળા માર્ીન ેગ્રીન કાડસ મળે તે માટે 

પ્રયાર્ કિી જોયા. ર્ણ કાુંઈ ર્ત્તો લાગે એમ નથી. એક જ િસ્તો છે. જો એ અમેરિકન ર્ીટીઝન ર્ાથ ે
લગ્ન કિે તો કાયમ અમેરિકામાું િહી શકે. બાર્ા અમેરિકન ર્ીટીઝન છે. વર્િંગલ છે. બને્ન એકબીજાન ે
ઓળખે છે. ર્િર્ જોડી જામે એવી છે. મુંગળા માર્ીની ઈન્ટદિા ગાુંઘી જેવો મેક અર્ જોઈને તો બાર્ા 
ને ર્ણ લાળ ર્ડવા માુંડી હતી. જો બાર્ા ને એમની ર્ાથ ેર્ાચ્ચા લગ્ન ન કિવા હોય તો િજીસ્ટે્રશન 

કિાવવાનુું. બેટક માું જોઈટટ એકાઉટટ ખોલાવવાનુું અને માર્ીનુું મેઈચલિંગ એરેર્ આર્ણા ઘિનુું 
આર્વાનુું. બાર્ાને િોઝીમાું ર્ાથે જે ખેલ ખેલવા હોય તે ખેલવાની છૂટ. બાર્ાએ કોની ર્ાથે કેમ 
વતસવુું એ નન ઓફ અવિ ચબઝનેર્. બિાબિન?ે આતો ર્પ્ર્ાની ર્લાહ છે.’ 

‘એટલે તાિા ર્પ્ર્ા માિા બાર્ા ને બકિો બનાવવા માુંગ ેછે એમને? ખાલી ખાલી ખોટા ખોટા લગ્ન 
કિવાના અને અમેરિકામાું ઠર્ી જવાનુું. ના માિા બાર્ા એ િીતે ર્ાચા અમરેિકન છે. એ એને માટે 
તૈયાિ થાય જ નહીં. અને જો તાિા ર્પ્ર્ા એની િમતમાું બાર્ા ને ગેિકાનનુી િમતમાું ભેિવે એ ના 
થવા દઉં. જો ર્પ્ર્ાન ેઅને મમ્મીને  મુંગળામાર્ી માટે બહુ લાગત ુું હોય તો મમ્મી ભલ ેર્પ્ર્ાને રડવોર્સ 
આર્ે અને ર્પ્ર્ા ભલે માર્ીને ર્િણે. આઈ ડોટટ માઈટડ. જિા ઉંમિનો તો વવચાિ કિ; 

સ્વાવમનાિાયણમાર્ી બાર્ા કિતાું બેત્રણ વર્ષસ મોટા છે.’ 

‘     , તમે જ તો કહતેા હતા કે પ્રેમ કે લગ્નને ઉમ્મિ ર્ાથે કાઈ ર્ુંબુંધ નથી. જૂના જમાનામાું તો 
આર્ણા ર્ટેલોમાું મોટી ઉમ્મિની છોકિીઓને નાના છોકિાઓ ર્ાથે ર્િણાવી દેવાતી. કવવ કલાર્ીના 
ર્ણ આઠ વર્ષસ મોટી ઉમ્મિના િમાબા ઉફે િાજબા અને એનાથી બે વર્ષસ મોટા આનુંદીબા ઉફે કેર્િબા 
ર્ાથે લગ્ન થયેલા જ હતાું ને?’  



રિવર્સલ 

 

190 

 

 હુું કા ુંઈ બાિડોલી કે બિોડાની કૉલેજમાું તાિી જેમ કલાર્ી બલાર્ીની લાઈફ કે વાઈફની વાત શીખ્યો 
નથી. ગમે તે હોય ર્ણ મુંગળા માર્ીતો નહીં જ. એ ડોર્ી ના ચાલે.’ 

‘કેમ ના ચાલે? બાર્ા નાના હતા ત્યાિે માર્ી ર્ાથે લગ્નની વાત થયેલી જ ને. એ તો માર્ી સ્કુલમાું 
મોવનટિ હતા અન ે બાર્ાને અંગઠુા ર્કડાવ્યા હતા એટલે બાર્ાએ રિર્ાઈને ગસુ્ર્ો કિીને ના ર્ાડી 
હતી.                                       . મને તો ર્ાસમુાું તિીકે મુંગળામાર્ી ચાલશે.’  

‘જ્યાિે આર્ણો ટોની મોટી છોકિી ર્ાથ ેડેરટિંગ કિતો ત્યાિે તો તમે જ કહતેા હતા કે દીકિાને મોટી 
છોકિીઓ ર્ાર્ે શીખવાનુું મળશે. ર્છી કોણ!  મને તો બળ્યુું યાદ ર્ણ નથી િહતે ુું……ર્ેલી ટીના ટનસિ 

ર્ુંચોતિની થવાની અને એનો બોય ફે્રટડ ચાલીર્ વર્ષસનો, તમાિી ર્ેલી વાત વાતમાું કર્ડાું ઉતાિે તે 

મડૉના ર્ુંચાવનની અને એનો બોય ફે્રટડ બાવીર્નો. જો તમાિા દીકિાને માટે             
ચાલ   હોય તો તમાિા બાર્ાને કેમ ના ચાલે?’ 

‘ના ચાલે એટલે ના ચાલે.  ખાલી મને ચીડવવા ઠોકા ઠોક ના કિ. માિે ખબૂ કામ છે. હુ ું જાઉં છું.’ 

‘છોડ ગયે બાલમ મઝૂે હાય અકેલા છોડ ગયે….. અિે ર્ાુંભળો, આ તો ધિમનુું કામ છે. ચબચાિા માર્ી 
જીવનભિ એકલા િહ્યા. મોટી ઉમ્મિે કોઈ આશિો તો જોઈએ ને? ચાલો આર્ણે રડવૉર્સ લઈ લઈએ. હુું 
કોઈ યુંગ બોયને  ર્િણી જાઉં તમે માર્ીન ેર્િણી જાવ. ર્છી િોજ િોજ ર્ેલી એક ગજુિાતી નોવેલમાું 
આવે છે તેમ “દનમાું બબ્બે વાિ, જોવનાઈ કહ ેછે જવાિ, કે મનખો માણી લે જોિે! ની જેમ માર્ી 
ર્ાથ ેયાહ ુકયાસ કિજો. ઉમ્મિનો બાધ ક્યાું નડે છે! આર્ણો ટોની મોટી છોકિીઓની ર્ાથે ડેરટિંગ કિે 
તેનો તમને વાુંધો નથી. ત્યાિે તમે બધી હોલીવડૂની ડોર્ીઓ જુવાન છોકિાઓ ર્ાથેના લફિા અન ે
લગ્નની વાતો મને ર્મજાવતા હતા. બાર્ાનુું આ ઉમ્મિે િોઝીકુમાિી ર્ાથે જગ જાહિે ચક્કિ ચાલે છે 
તેમાું તમને કાુંઈ અજુગતુું નથી લાગત ુું અને ચબચાિા માર્ીને મદદ કિવા માટે બાર્ા ર્ાથે ટેમ્ર્િિી 
મેિેજ ગોઠવાય તેમાું તમાિે શા માટે ડખો કિવો. હુ ું બાર્ાના લગ્ન મુંગળા માર્ી ર્ાથે જ કિાવીશ. 

તમાિી િોઝીમૈયાની છૂટ્ટી. તમાિે ર્ાદાઈથી તમાિા બાર્ાના લગ્ન કિવા હોય તો કોટસમાું આર્ણે બ ે

વીટનેશ માટે જઈશુું. અને દેશી સ્ટાઈલે કિવા હોય તો બાર્ાનો વિઘોડો બ્રોડવે ર્િ કાઢીશુું. હુું યે 

િસ્તામાું ભાુંગડા કિીશ. એક વાિ તો બાર્ાના લગ્ન માણી લેવા છે.’ 

‘હુું જાઉં છું.’ 
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‘અિે હાુંભળો. ક્યાું આમ ગસુ્રે્ થઈને ક્યાું ચાલ્યા? મને હગ કયાસ વગિ? મને કીર્ કયાસ વગિ? 

તમાિા બાર્ાના મેિેજની વાત આવી ને તમે કેમ ર્ટયાર્ી થવા ભાગ્યા. તમે તો માિા નાથ આ 
વાત ર્છી આજે મને બાઝવા અને બકી કિવાનુું યે ભલૂ્યા?’  

‘આજે તાિામાું આટલો મોટો ચેઇટજ. બીગ ર્પ્રાસઈઝ. જોિદાિ રિવર્સલ. ર્ડન ડેટજિર્ ઇલ્લીગલ ય ુ

ટનસ. ઓહ માય ગોડ. પ્લીઝ માિા ભગવાન,                     ; મને આ બાિડોલી બ્રેઈનન ે

હટેડલ કિવાની અંડિસ્ટેન્ટડિંગ આર્ો, આજે મને આ મહામાયા ર્મજાતી નથી. કોઈ બીગ સ્કેટડલની 
ગુંધ આવે છે.’ 

‘હવે મારુું બે્રઈન બાિડોલી, બિોડા કે બોમ્બ ેબે્રઈન નથી િહ્ુું. મીસ્ટિ વવનોદ ર્ટેલ હવે એ બોસ્ટન થી 
બેવિલીરહલ સધૂી આંટા માિે છે.  સ્વામીનાિાયણ છોડી  હવે હુ ું શ ૃુંગાિ અને ત્યાુંથી ર્ેક્ર્ના ર્ાઠો 
શીખવાની છું  અને તમને બધુું નવેર્િથી નવુું શીખવવાની છું.  હુું આ બધા ભગવાનના ફોટા કાઢીને 
થોડા ખજૂિાહોના વોલ વર્ક્ચિર્ મુંગાવીને લટકાવવાની છું. તમને તો ગમશે જ એની મને ખાત્રી છે. 
હવે આસ્થા ચેનલ કેટર્લ; અને ઈન્ટડયન ર્ીિીયલને બદલ ેર્ેલા તમને ગમે તેવા વવડીયો આર્ણે 
ર્ાથ ેજ જોઈશુું. હવે તો મોદીય ેર્ણ એવુું બધુું જોવાની ઈન્ટડયામાું છૂટ આર્ી છે.  અને આર્ણે તો 
અમેરિકામાું છીયે. તમને ર્ણ આ જ જોઈએ છેને? હની તમને વાુંધો નથીને? હવે તો માિી મમ્મીએ 

ર્ણ કહ્ુું છે કે માિાથી ર્ણ ખજૂિાહોની વોલ ર્િના દેવદેવી ના દિશન  કિવા જાત્રાએ જવાય. 
ક્યાિે જવુું છે?’ 

‘અિે, ર્ણ તને આ શુું થયુું છે?’ 

‘ર્રિવતસન. ટોટલ ચેઈટજ. મૈં અબ માયા નરહ મડોના હુું. “ગલસ ગોન વાઇલ્ડ.” ગાઈશ. આઈ વીલ બી 
 સરુ્િ ડુર્િ દેશી અમેરિકન. અિે! મુંગળામાર્ીન ે ર્ણ એવા અમેરિકન બનાવી બનાવી દઈશ કે 

બાર્ા િોઝી મેડમન ેભલૂીને મુંગળામાર્ી ર્ાથે યાહઉૂઉઉઉ ગીત ગાતા થઈ જશે.’ 

‘હુું હમણાું જ 911 ડાયલ કરૂ છું. માિાથી ટોલિેટ ના થાય એવો તને કોઈ મેટટલ િોગ થયો છે. ર્ીધી 
મેટટલ કેિમાું એડવમટ કિવી ર્ડશ.ે’  
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‘કેમ, તમે વાત કિો ત ેચાલે ર્ણ અમાિાથી આવી વાત ના થાય ખરૂ ને? વમ. વવનોદ ર્ટેલ ર્ેક્ર્ી 
વાત કિે તે બિાબિ ર્ણ શ્રીમતી માયા ર્ટેલ વાત કિે તો ગાુંડી કહવેાય. અમારુું શિીિ નથી? 

અમાિા હામોટર્ નથી? અમાિી ઈચ્છાઓ નથી? અમે માત્ર ભોગ્ય જ છીએ? અમાિાથી ભોક્તા ના 
થવાય? ચાલો એકવાિ યાહ ૂથઈ જાય. તમાિી િીતે નહીં માિી િીતે.’ 

‘ઓહોહોહો. આજે બાર્ાના ર્ેક્ર્ી ર્ન બાિડોલી બ્રેઈનની વાત ર્ાુંભળીને માથે હાથ દઈને કેમ બેર્ી 
ગયા? ર્ેક્ર્ી ર્ન્ની બનુું તે ના ગમ્યુું ને? મને ખબિ જ હતી કે તમને ના જ ગમે. ચાલો હુ ું ર્ાછી 
સ્વામીનાિાયણ માયા બની જાઉં ઓકે. ર્ણ એક શિતે માિી ર્ાથે દિ િવવવાિે સ્વામીનાિાયણ 

બાર્ાના મુંદીિે આવો તો હુ ું બધુું તમાિી િીતે તમાિા ટાઈમ.ે ર્મજ્યાને!’ 

‘ર્ીિીયર્લી, મેં તો તમને ઉર્િ બોલાવ્યા હતા તે બાર્ાના મેર્ેજ માટે જ બોલાવ્યા હતા. ચલમો બકુ 
કિાવી નથી એટલે આર્ણે જ એમને લેવા એિર્ોટસ  ર્િ જવાનુું છે. કાલે મુંગળામાર્ી, ર્પ્ર્ા મમ્મી, 
અન ે ટોની ર્ણ આવવાનો છે. કાલે એક રદવર્ મોનડુી-ચલસડુીને િજા આર્ી ઓરફર્ બુંધ િાખજો. 
  ચાિીઓ તમાિી ઝીર્િ ખોલતાું થાકી ગઈ હશે!!!!!!’ 
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     ૩૨ 

 

‘એઈઈઈઈઈ જાગો છો?’ 

‘ના. ઘર્ઘર્ાટ ઘોિી િહ્યો છું.’ 

‘આમ તિત જ ઊંઘવા માુંડો તે મને ન ગમે. માિી તો ઊંઘ ઊડી જાય ને તમે તો તિત જ ઘોિવાું 
માુંડો. જિા વાત કિો ને?’ 

‘ડાચલિંગ કોઈ ર્ણ મેનની રિલેચક્ષિંગ સ્લીર્ આ િીતની આ ર્મયની હોય છે. પ્લીઝ લેટમી સ્લીર્.’ 

‘ઓકે ઊઘ્યા કિો.તમાિા કયાસ આખિે તો માિે જ ભોગવવાના ને?  કાલે હુ ું એકલી જ ડોક્ટિને ત્યાું 
જઈશ.’ 

‘વેઈટ, વેઈટ, વેઈટ. કેમ શુું થય?ુ તચબયત તો ર્ાિી છે ને?’ 

‘થાય જ ને? વમુન છું. મેનને ન થાય એવુું તો અમને ઘણુું બધુું થાય. હવે પછૂવાનો વવચાિ આવ્યો કે 

માિી તચબયત ર્ણ બગડી શકે. બગડી હોય કે ન બગડી હોય. તમ તમાિે ઊંઘ્યા કિો.  વાત કિવા 
ર્ાુંભળવાની ર્ણ ર્િવા નથી. તમને ખબિ નથી ર્ણ કોઈ માણર્ પ્રેમથી વાતો કિે તો ર્ણ અડધો 
િોગ ર્ાિો થઈ જાય. ર્ણ તમને તો બીજી કોઈ વાતમાું િર્ જ નથી; બર્ વળગવુું અને આ નવો 
શબ્દ લઈ આવ્યા છો ત ેયાહઊૂ.’ 

‘અિે ર્ણ જિા કહતેો ખિી? હડેેક છે. નાકમાું શિદી છે? કાનમાું ચર્કા માિે છે? દાુંત દૂખે છે? છાતીમાું 
દુખાવો તો નથી ને? ૯૧૧ ડાયલ કરુું? હાટસ  બનસ છે? બોલતો ખિી શુું થાય છે? ર્ેટમાું દુુઃખે છે? ર્ગ 

દુખે છે? ર્ેઈન રકલિ આપુું? હાથ દબાવુું, ર્ગ દબાવુું, માથુું દબાવુું, તુું કહ ેતો સ્વીડીર્ મર્ાજ, થાઈ 

મર્ાજ, ચાઈવનર્ મર્ાજ, જાર્ાનીર્ મર્ાજ, ઈન્ટડયન કામયોગા મર્ાજ.  તાિા દિેક િોગનો ઈલાજ 

કિી શકુું છું.’ 
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‘આજ સધૂી બહુ મર્ાજ કિાવ્યા. હવે બહુ થયુું  ર્હલેાું તો ર્ાિી મયાસદા િાખતા હતા હવે તો નાના 
મોટાની શિમ િાખ્યા વગિ મને હગ કિવાને બહાને બાઝવા આવી ર્ડો છો. ગાલ ર્િ બકીનો 
બચુકાિો બોલાવવાને બદલે હોઠ ર્િ હોઠ      બે કલાક સધૂી ચોંટી િહો છો.                
                                                                        ’ 

‘અત્યાિે આ લેક્ચિ બુંધ કિીને મને કહ ેકે તને શુું થયુું છે. તચબયતને શુું થયુું છે?’ 

‘ના. તબીયત નથી બગડી. આતો અઢી મરહના થઈ ગયા.’ 

‘એટલ?ે વ્હોટ, વ્હોટ વ્હોટ? હુું ર્ાછો ડેડી બનવાનો?’ 

‘તો શુું? આ ઉમ્મિે ર્ણ તમાિી યાહહૂહૂઉૂની કૂદાકદૂ ચાલતી િહ ેર્છી શુું થાય? બાર્ા યાત્રા કિવા 
ગયા ટોની ડોમસમાું િહવેા ગયો, મુંગળામાર્ી ર્ણ ર્પ્ર્ા મમ્મીની ર્ાથે િહવેા ગયા બર્ િોજની 
કૂદાકદૂ. ર્છી શુું થાય?’ 

‘બટ, બટ ર્ણ …..’ 

‘ર્ણ શુું?’ 

‘તેં તો ર્ર્જિી…’ 

‘આજે  કોઈ ર્ર્જિીનો ભિોર્ો િાખવા જેવો નથી.                                ’ 

‘ઓહ માય ગોડ. તેં તો       માિી ઉંઘ ઉડાડી દીધી. હવે શુું કિીશુું?’ 

‘હવે શુું? હુું તો વનિાુંતે ઊંઘીશ તમાિે જાગીને ડાયર્ર્સ બદલવાના. ટોની વખતે તો બા ર્ણ હતા. એણ ે

જ ટોનીન ેમોટો કયો. તમાિા િોઝીમમ્મી કુંઈ તમાિા નવા ર્ાહર્ન ેપ્રમોટ કિવા આવવાના નથી.’ 

‘તુું બેર્ હુ ું કોફી બનાવી લાઉં છું. તેં આજની જ નહીં માિી કાયમની ઊંઘ ઊડાડી દીધી. આઈ એમ 

ગોઈંગ ટુ સ્ય ૂડોકટિ, નર્સ, ટેસ્ક્નવશયન, હોસ્સ્ર્ટલ એવ્રી વન.’ 
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‘એ લોકે ક્યાું તમને ગેિુંટી લેટિ આપ્યો હતો? અમેરિકન લલુબુાય ન આવડતુું હોય તો ગજુિાતી 
હાલિડુું શીખવી દઉ? હવે તમાિે જ બધુું કિવાનુું છે. ર્મજ્યાને?’ 

‘પ્લીઝ, ર્ણ આ ઉમ્મિે માિાથી આ બધુું ના થાય?’ 

‘હુું તો િોજ કહતેી હતી આ ઉમ્મિે યાહહૂહૂ ૂ ના શોભ,ે ર્ણ તમને તો શિૂ ચડત ુું તુું. હવે જાગતા િહજેો.’ 

‘ઓહ માય ગોડ!’ 

‘હવે ગોડ ગોડ કિો છો તેને બદલે માિી ર્ાથે કે માિા ર્પ્ર્ા મમ્મી ર્ાથે આવીને સ્વાવમનાિાયણ 
ર્ુંતોની વાત ર્ાુંભળી ર્મજી હોત તો અત્યાિે અડધી િાતે ઓહ માય ગોડ, ઓહ માય ગોડ ના 
કિવુું ર્ડત.ે જીવનમાું ઘણી ઘણી વાતોમાું ર્ુંયમની જરૂિ છે. કોઈ ર્ણ વાતનો અવતિેક ર્ાિો નહીં 
એટલુું આ બાિડોલી બ્રેઈનને ખબિ છે ર્ણ ય.ુએર્. બ્રાટડ વવઠ્ઠલ ર્ટેલના વપ્રટર્ન ેખબિ નથી..’ 

‘તુું લેક્ચિ, ઉર્દેશ બુંધ કિ અને કહ ેકે હવે આર્ણે શુું કિવાનુું છે?’ 

,કાલ ેગોડન ેમળવા મુંરદિે જવાનુું છે.’ 

‘કેમ?’ 

‘કેમ શુું દશસન કિવા.  બધા લોકો જાય છે એમ આર્ણે ર્ણ જવાનુું.’ 

ના મને ર્મય નથી. તુું માિા વતી જઈ આવજે. પ્રર્ાદ મળતો હોય તો તે ર્ણ લઈ આવજે. 

‘નો મુંરદિ; નો યાહુ. ર્છી ડોકટિ અંકલને મળવા જવાનુું છે.’ 

‘ઓહ! તેં તો બે રદવર્થી માિી ઊંઘ હિામ કિી દીધી છે. કોઈ િાત્ર ેબાર્ાના મુંગળામાર્ી ર્ાથેની 
ખોટી વાતના ભડાકા અન ેઆજે પ્રેગનટર્ીની વાત. આઈ હોર્ આ ર્ણ તારુું એક ગપ્પુું જ હોય. અન ે
જો ર્ાચી વાત હોય તો ડોકટિ અંકલને કહીને કુંઈક િસ્તો કાઢવો ર્ડશે?’ 
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‘ના બાર્ા ના. ર્ાર્માું ર્ડાય. આર્ણે ક્યાું ર્ૈર્ાની ખોટ છે. રદવર્ ેનેની િાખીશુું. િાત્રે તો તમે છો જ. 

ચાલો તમ તમાિે મેટટલ પ્લાવનિંગ કયાસ કિો. આજે ઘણી વાત કિી. વમસ્ટિ વવનોદ ર્ટેલ, હવે મને 
ઊંઘ આવે છે. હુ ું ઊંઘી જાઉં છું. ગડુનાઈટ. થેટય.ુ’ 

‘કર્ાળ કાવમની ર્વત કુંચનલાલનુું’ 

‘શુું કહ્?ુ’ 

‘મેં કશુું કહ્ુું નથી.’ 

‘ના તમે કુંઈ મુંબચલિંગ કયુું. માિા ર્પ્ર્ા માટે કુંઈ બોલ્યા.’ 

‘તાિા બાર્નુું કર્ાળ એવુું કહવેા જતો હતો ર્ણ મેં એવુું કશુું કહ્ુું નથી.                      
                         . માિી ઊંઘ ઉડાડીને તાિે ઘોિવુું છે.’ 

‘એઈ,              .  ડોકટિ અંકલ ે તો પ્રેન્ક્ટશ બુંધ કિી છે. પ્રેગનટર્ી માટે તો બીજા 
ઓ.બી.જી.એન શોધવા ર્ડશે.’ 

‘આર્ણે ક્યાું પ્રેગનટર્ી માટે જવુું છે? મેં ક્યાું કહ્ુું કે હુું પ્રેગનટટ છું. એ તો તમે માની લીધુું. મેં તો 
જાતે જ EPT Kits થી ચેક કિી લીધુું હત ુું. આ તો કહતેી હતી કે  ગયુું, હવે વનિાુંત થઈ ગઈ.’ 

‘ય ુમીન ય ુઆિ નોટ પ્રેગનટટ,  ઇટ્ર્ મેનાર્ોઝ ટાઈમ. ઈર્ટટ ઈટ?’ 

‘ધેટ્ર્ િાઈટ વમસ્ટિ ર્ટેલ.’ 

‘તો હો જાય જલર્ા. યાહઊૂઊઉઊઉ.’ 

‘આઘા ખર્ો. છોડો મને. હવ ેઉમ્મિ થઈ. હવેથી આર્ણે અલગ બેડમાું સવૂાની શરૂઆત કિવાની છે. 
આર્ણાું બાર્ા અને બા ર્ણ જૂદા બેડમાું સતૂાું હતાું. અર્લ તો ઈન્ટડયામાું લગ્ન ર્છી ર્ણ ર્વત 

ર્ત્નીની ર્થાિી ર્ણ જૂદી થતી. 
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જા જા હવે ગપ્ર્ા ના માિ.’ 

‘ગપ્ર્ા નથી માિતી. તમાિા બા જ કહતેા હતા કે લગ્ન ર્છી ઘિમાું એટલા બધા મહમેાનો હતા કે 

ર્ાત રદવર્ ર્છી એક ઓિડામાું ર્ાથે જગ્યા મળી. બર્ આર્ણે હવે જૂદા બેડમાું સવૂાનુું.’ 

‘વ્હોટ?’ 

‘અિે વ્હોટ શુું? હવ ેર્છી આર્ણા બન્નેના બેડરૂમ ર્ણ અલગ.’ 

‘હા હા હા હા. ર્છી આર્ણાું ઘિ ર્ણ અલગ, ર્છી આર્ણા દેશ ર્ણ અલગ. હુ ું વમસ્ટિ અમેરિકામાું 
અને વમવર્ર્ માયા ર્ટેલ બાિડોલીમાું.’ 

‘હા હા હા હા. વમસ્ટિ ર્ટેલને ટોટલ  ફ્રીડમ. ઓરફર્માું બે ર્ટાકડીઓ બેર્ાડી છે કામને બહાને બીજી 
બાિ િાખશો એમ ને? ય ુઆિ રીવમિંગ વવનોદ ર્ટેલ. આ તો ખાલી વાત જ છે. જીવીશ કે મિીશ આ જ 

બેડમાું.’ 

‘જૂઓ મને તમાિા જલર્ા ર્છી તિત ઊંઘ નથી આવતી એટલે વાતો કિવા જગાડયા. ડોક્ટિ અંકલ ે

લગ્નનો મોટો જલર્ો કિવાની ના કહી છે. કાિણ કે એમના દીકિાઓનો વવિોધ છે. એમના દીકિાઓ 

આર્ણી ઉમ્મિના જ છે. આર્ણ ેબન્નેય ેજઈને એમને ર્મજાવવાના છે. હજુ આ લોકો દેશીના દેશી જ 

િહ્યા છે. ડોક્ટિ અંકલ અને મુંગલામાર્ીનો તો કોટસમાું જઈને દશ વમવનટમાું કાનનુી વવવધથી જોડાઈ 
જવાનો જ પ્લાન છે ર્ણ બાર્ા અને િોઝી અટય વર્વનયર્સને પ્રેિણા મળે એ હતે ુથી ર્ાદો ર્માિુંભ 
િાખવાનો પ્લાન કિે છે.’ 

‘હની સ્યોિ, વી સડૂ હલે્ર્ ધેમ.’ 

‘આર્ણે મુંગળામાર્ીન ેમદદ કિવામાું વાુંધો નથી. આનુંદની વાત છે. ડોશી  મિે તેનો વાુંધો નથી 
ર્ણ જમ ર્ેંધો ર્ડે તેનો વાુંધો છે.’ 

‘જિા ગજુિાતીમાું બોલ ક્યાુંતો અંગ્રેજીમાું બોલ. આઈ રડડ નોટ લનસ ચાઈનીર્. આમાું ઓલ્ડ લેડી 
અને જમની ક્યાું વાત આવી?’ 
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એકનુું જોઈને  

‘બીજા દશ ડોર્લાું તૈયાિ થઈ જાય. મને લાગે છે કે આમાું ર્ણ બાર્ાની જ ચાલ છે. બાર્ા ર્હલેાું 
મુંગળા માર્ીન ેર્િણાવશે ર્છી ર્ોતાના વિઘોડાની તૈયાિી કિશે. બાર્ાએ િોઝી ર્ાથે દોસ્તી કિી, 
વાડામાું ઝાડર્ાન િોપ્યા, ર્ાથે ક્રૂઝમાું ગયા. ર્ાથ ેર્ાણીમાું તયાસ ર્ાથ ેડેટર્ કયો, ર્ાથે ટેવનર્ િમ્યા 
ર્ાથે ઈન્ટડયા ફિી આવ્યા ર્ાથે કોણ જાણે કેટકેટલાયે ખેલ ખેલ્યા હશે એ તો િામ જાણે. ર્ણ િોઝી 
અમેરિકન કહવેાય. ગમે તેમ ર્ણ મુંગળા માર્ી જેવી ર્વવત્ર તો નઈ જ ને? રડવોર્ી છે. ય ુનો વ્હોટ 

આઈ મીન. ને મને તો ગમે તોયે રડસ્ટટર્ િાખવાનુું ગમે માિા ઘિમાું આવીને માિી બોર્ બને તે ન 

જ ગમ.ે ડોક્ટિ અંકલના છોકિાઓન ેર્ન ન જ ગમતુું હોય ર્ણ આર્ણે ર્મજાવવા જઈએ તો બાર્ા 
આર્ણી જ દલીલો આર્ણા માથે માિે. ર્મજ્યા?’ 

‘ડોક્ટિ અંકલ તો ર્ોચા માણર્ છે. છોકિાઓથી ગભિાય છે. આર્ણા બાર્ા વવઠ્ઠલ ર્ટેલ છે. બધાથી 
ઉર્િ અન ેબધાથી અલગ. બાર્ાએ માિી બાને કદીએ વાણી વવચાિ કે વતસનથી દૂખી નથી કિી. બા 
ગયા ર્છી બાર્ાએ એનુું જીવન બદલી નાુંખ્યુું છે. એને િાઈટ ટાઈમ ર્િ િાઈટ ર્િર્નની કુંર્ની મળી 
ગઈ છે. માિા વવચાિ ર્ણ બદલાઈ ગયા છે. ભગવાનની દયાથી આર્ણે બધી િીતે સખુી છીએ. 
બાર્ાન ેએની િીત ેર્ાછલા વર્ષસમાું જીવવાનો અવધકાિ છે. હુ ું ડોકટિ અંકલના દીકિાઓ જેવો નથી. 
આઈ’લ ર્ર્ોટસ  હીમ ઈફ હી વીશ ટુ મેિી િોઝી ઓિ એની બડી.’ 

‘એનો અથસ એ કે જો હુ ું ર્હલેાું મિી જાઉં તો તમે ર્ણ ઘોડે ચડો એમન?ે ભલૂી જજો. કોઈ બીજી ર્ાથ ે

યાહ ૂકિતાું હશો ત્યાિે જ ડાકણ થઈને માથે ર્ગડી મકૂીને આવીશ. તમાિા આ બેડ ર્િ રકરકયાિી 
ર્ાડીને નાચીશ ને તમાિી જે કોઈ હોય તેને કર્ડાું વગિ દોડાવીશ. તમાિી ર્ાથે વીચ થઈને 

યાહઊૂઊઊ કિીશ.’ 

‘ઓહ માઈ બ્યરુટફુલ વીચ. અત્યાિે જ મને બતાવી દે કે તુું કેવી વીચ સ્ટાઈલે યાહ ૂકિવાની છે, ચાલ 
હો જાય,ે’ 

‘જાવ હવે. છોડો મન.ે અત્યાિે હુ ું કા ુંઈ વીચ નથી, હુું ડાકણ નથી. છોડો મને. પ્લીઝ નો. નો નો, મેં ના 
કહ્ુું ને. તમને ખબિ છે? નો વમટર્ નો જ કહવેાય. નો ર્છી ર્ણ કુંઈ થાય તો તે િૅર્ જ કહવેાય! 
અત્યાિે માિો મડૂ નથી ડાહ્યા થઈને વનિાુંતે ઉંઘી જાવ. ચાલો હુ ું તમાિા માથા ર્િ હાથ ફેિવુું. આંખો 
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બુંધ કિો. ર્િર્. આમ કાયમ ર્મજી જતા હો તો! લો..તિત ઊંઘવા માુંડ્ુું ને. કેવા ર્િર્ ઉંઘી ગયા. 
હવે િોજ આમ જ સવૂડાવીશ. હુું કાઈ સ્લીવર્િંગ વર્લ થોડી છું? બે વમવનટમાું ઘોિવા હૌ માુંડ્ુું. કુંઉ છું કાલ ે
ર્વાિે ડોક્ટિ અંકલને ત્યાું જવાનુું છે. ઘોિો ત્યાિે વ્હાલા લાગો છો’.. 
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     ૩૪ 

એઈ, જાગો છો? 

હા જાગુું જ છું. શુું પ્લાન છે? 

બર્ વાતો જ કિવી છે. મુંગળામાર્ીના લગ્ન થશે અને આ ઉમ્મિે નવો ર્ુંર્ાિ માુંડશે એની તો મન ે
કલ્ર્ના જ ન હતી. આવ્યા હતા તો બાર્ાને િોઝીથી છૂટા ર્ાડવા તેને બદલે ડોક્ટિ ર્ાથે માત્ર 
થોડા રદવર્ની ઓળખાણમાું લગ્ન કિી લીધા. બાર્ાની ર્મજાવટ અને પ્લાવનિંગથી ડોકટિના દીકિા 
વહુએ ર્ણ લગ્ન ર્ાક્ષી તિીકે ર્હી કિી. અને ર્ાદો ભોજન ર્માિુંભ ર્ણ િાખ્યો. ર્ૌથી વધ ુ

ર્ુંતોર્ષની વાત તો એ લાગી કે બને્ન વહુઓ માર્ીને ર્ગે ર્ણ લાગી અને માર્ીએ હગ ર્ણ કિી. 
તમને ખબિ છે કે બને્ન એમના ફ્લેટ ર્િ ગયેલી અને એમના બેડરૂમમાું બે બેડ જૂદા હતા તેને 
ર્ાર્ેર્ાર્ે ગોઠવી એમના બેડ અને રૂમને હનીમનૂ માટે ડેકોિેટ કયો હતો. હજુ કલ્ર્ી શકતી નથી કે 
માર્ી ડોક્ટિ ર્ાથે ર્હલેી િાત્રે કઈ િીતે વત્યાસ હશે. 
હુું કહુ ું? મને ખબિ છે. 
હેં. તમને ક્યાુંથી ખબિ? કહોન?ે 

ના નથી કહવે ુું. ચાલ હુું તો ઊંઘી જાઉં. 
ના ના તમને કેવી િીતે ખબિ ર્ડી? કહોન?ે પ્લીઝ… 

ના ના કહવેા જેવુું નથી. કહીશ તો ર્છી તને ર્ણ ન કિવાના ર્ેક્ર્ી વવચાિો આવવા માુંડશ.ે 
તમને ખિેખિ ખબિ છે? કે ઠોકા ઠોક કિો છો! તમને કેવી િીતે ખબિ કે એમણે કેવી િીતે હનીમનૂ 
ઉજવ્યુું! 
ડોક્ટિે માિી ર્લાહ માુંગી હતી એટલે મેં એમને શુું શુું થાય, શુું શુું કિવુું ર્ડે, અત્યાિે કઈ દવા 
લેવાથી સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ િહ ેબધુું ર્મજાવ્યુું હત ુું. માર્ી બેડ ર્િ બેઠા હશે. ડોક્ટિ એક હાથમાું 
કોફી મગ અને બીજા હાથમાું અમેરિકન રાક્ષાર્વની બોટલ લઈને બેડરૂમમાું દાખલ થયા હશે. પછૂયુું 
હશે ડાચલિંગ આર્ શુું લેશો? ર્છી માર્ીએ એમની િોજીંદી પ્રાથસના કિી હશે. પ્રાથસના ર્છી લાઈટ 
બુંધ થઈ હશ.ે બેડની નીચે એક ર્છી ઉતિતા કર્ડાુંનો ઠગલો થયો હશે છેલ્લે આંતિવત્રો ઉતયાસ 
હશે ર્છી વનિાુંતે ઘર્ઘર્ાટ ઊંઘી ગયા હશે. તે ર્હલેાું મ ુંગળા માર્ી કઈ તાિા જેવી ના હા ના 
હાનાું નખિાું કયાસ વગિ જય સ્વામીનાિાયણ કયુું હશે એમનુું જય સ્વામીનાિાયણ એટલે આર્ણુું 
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યાહઉૂઉઉ. 
તમને આવુું ખોટુું ખોટુું ડટી વવચાિતાું જિાએ શિમ નથી લાગતી? ર્ાવ નફ્અટ છો. કિવી હોય તો 
ર્ીધી વાત કિો. મને વાત વાતમાું આર્ણા ધમસની આવી ડટી મશકિી કિો તે મને નથી ગમતુું. 
મને ર્ુંપ્રદાય ર્િ માન અને ગૌિવ છે. તમને ન ગમે તો ન જવાનુું; તમને કોઈ બોલાવત ુું નથી. 
બાર્ાને ર્ણ ઘણુું નથી ગમતુું ર્ણ તમાિી જેમ બકવાશ નથી કિતાું. તો ર્ીિીયર્લી કહુું છું કે માિો 
મડુ ના બગાડો. નહીં તો બધી િીતે ર્િવાિી જશો. 
આઈ એમ ર્ોિી હની. ચાલ ડાહ્યો થઈને ઊંઘી જાઉં?  

હુું ઊંઘવાનુું ક્યાું કહુ ું છું. હુ ું તો ભગવાન કે ધમસની મશકિી કિવાની ના કહુ ું છું. ભલે ર્ેક્ર્ની વાત 
કિો ર્ણ…. 

ફિી વવચાિ કિ. એકે એક શબ્દ તર્ાર્ી જો. મેં ક્યાુંયે ર્ેક્ર્ી વાત કિી છે. લેરડઝ બ્રેઈન પ્રમાણે 
તને જ યરુિયોવર્ટી વધાિે છે. ત ુું જ મન ફાવે તે અથસ ઘટાવે છે.  
લો આતો ચોિ કોટવાળને દુંડે. માિે તમાિી ર્ાથે વાત નથી કિવી. 
ર્ારુું ત ુું “જાગને જાદવા” ભજન ગા, અને હુું ઊંઘી જાઉં. 
અિે ભગવાન! એ િાતનુું ભજન નથી. ગજુિાતી ભણ્યા હોય તો ખબિ ર્ડેને કે આતો મોવનિંગના 
પ્રભાવતયાું કહવેાય. મને એમ કે આર્ણે જિા વાત કિી લઈએ. 
મુંગળામાર્ીના લગ્ન ર્છી માર્ીબાને વવદાય કિતાું બાર્ાએ કહ્ુું હત ુું “મુંગળી તને કે ડોક્ટિને કોઈ 
ર્ણ તકલીફ હોય તો તાિો દોસ્ત વવઠ્ઠલ દૂિ નથી. એક્કી બમેુ તાિી ર્ારે્ દોડી આવશ”ે બાર્ાની 
આંખમાું ર્હલેી વખત લાગણીના ર્ાણી જોયાું. 
હા, બાર્ા ર્ાથે માર્ીના લગ્ન ન થયા ર્ણ બન્ને એ એક બીજા માટે ગડુ રફચલિંગ, ગજુિાતીમાું શુું 
કહવેાય તે ખબિ નથીુઃ ગમુાવી ન હતી. 
એને ર્દભાવના કહવેાય. વવનોદ તમને એક વાત પછૂું? બાર્ા ર્ણ િોઝી ર્ાથે લગ્ન કિશે?  

કદાચ કિે યે ખિા? આર્ણને શુું ફેિ ર્ડે? 

ફેિ ર્ડે કે ન ર્ડ.ે ર્ણ મને તો ના ગમે. 
કેમ? શુું વાુંધો છે? 

મને નથી ગમતુું તે જ વાુંધો છે. 
ર્ણ કેમ નથી ગમતુું? 
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કાિણ નથી ર્મજાતુું. ર્ણ માિા મગજમાું ઉતિત ુું નથી. 
તને બાર્ાના વાિર્ાનો લોભ લાગ્યો છે? બાર્ાની કમાણી, બાર્ાની બચત, બાર્ાની માલવમકત એ 
બધુું બાર્ાનુું. હી એડ્કેુટમી, હુું ર્ગભિ થાઉં ત્યાું સધૂી ર્ાળ્યો ર્ોષ્યો. તાિા જેવી બ્યરુટફુલ 
બાિડોલી ….. 

ખબિદાિ આગળ બોલ્યા તો,,,આ ર્ીલોએ ર્ીલોએ ઝરે્ટી નાુંખીશ. વચ્ચેથી બાિડોલી બ્રેઈન શબ્દ 
કાઢી નાુંખી વાત આગળ ચલાવો…. 

હુું તો એમ કહતેો હતો કે તાિા જેવી બોલીવડૂ હોલીવડૂ ગોિીને ટક્કિ માિે એવી વાઈફ અર્ાવી હવે 
માિે બીજુ ું શુું જોઈએ. આર્ણી ર્ાર્ે આર્ણે જીવીયે ત્યાું સધૂી ખટેૂ નહીં એટલુું તો બચાવ્યુું છે. હજુ 
હુ ું પિૂત ુું કમાઉં છું. આર્ણો ટોની ર્ણ સ્માટસ  છે. હવે નાદાન નથી. એ એની ફાઈનાટશીયલ 
રિસ્ર્ોટર્ીચબચલટી ર્મજે છે. બાર્ાને જે થોડા ઘણાું વર્ષો તાિા સ્વામીનાતાયણ ભગવાને આપ્યા 
હોય તે મસ્ત િીતે ગાળવા દે. એમને લગ્ન કિવાું હોય તો આનુંદથી કિવા દે. આર્ણે વાુંધા વવિોધ 
કે ડખલ કિવાની જરૂિ નથી. 
ર્ણ મને નથી ગમતુું. કેમ નથી ગમતુું તે ર્મજાતુું નથી. આર્ણે તો એમને ર્ૈર્ાની જરૂિ નથી ર્ણ 
હુું મા છું. મને તો માિા દીકિાના ભવવષ્યનો વવચાિ આવે જ ને? ર્ણ િોઝી અત્યાિે તો મીઠી મીઠી 
વાતો કિે ર્ણ બાર્ા ભલે ર્ાિી તબીયતના હોય, ન કિે નાિાયણ અને ઓચચિંત ુું બાર્ાને કુંઈ થઈ 
જાય તો? બધુું િોઝીનુું જ થઈ જાય ન?ે એના ચાઈલ્ડહડૂ લવિ અને હર્બુંડ ર્ાથે રડવોર્સ ર્છી 
આર્ણા બાર્ા ર્ાથે હળી ગઈ. ર્ણ બાર્ા ન હોય તો એતો ગમે તેની ર્ાથે ફિતી થઈ જાય. એનો 
શો ભિોશો? હવે તો આર્ણી ઈન્ટડયાની ર્મધૃ્ધી ર્ણ જાણે છે. 
તુું યે ડોક્ટિ અંકલના છોકિાઓની વાઈફની જેમ જ વવચાિે છે ને? ર્ણ અમકુ ઉમ્મિ ર્છી બધાને 
ર્ુંપ્ર્વત્તનો મોહ નથી હોતો. હવે તો ઈન્ટડયામાું ર્ણ ઓલ્ડ ર્ીર્લ રહમ્મતથી પ્રેમ કિતાું અને લગ્ન 
કિતાું થઈ ગયા છે એવુું રે્ર્િમાું વાુંચ્યુું હત ુું. એક કોઈ કોંગ્રેર્ી નેતા, બનતા સધૂી કોઈ રદસ્ગ્વજય 
જેવુું નામ હત ુું, બધી રડટેલ તો યાદ નથી ર્ણ એમણે ઘિડી ઉંમિે લગ્ન કયાસ હતા. આ કર્લ 
વચ્ચેતો એઇજ રડફિટર્ ર્ણ મોટો હતો અને ડોર્ાને લવ રડર્ીર્ થઈ ગયો. ર્ણ એ બ્રેવ હતો. 
રહમ્મતથી ડોર્ાએ પ્રેમ અને લગ્નની જાહિેાત કિી દીધી. આ વખતે બાર્ા અને િોઝી ઈન્ટડયામાું જ 
હતા. બાર્ાએ ર્ણ મને ફોન ર્િ આ વાત કિી હતી. એની ર્ાથે લવ મેિજ કિનાિ કોઈ ટી.વી. 
એટકિ હતી. એણે એના વેરડિંગ લેક્ચિમાું કહલે ુું કે એને ડોર્ાની વમલ્કત ર્ાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. 
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એ રદસ્ગ્વજયને પ્રેમ કિે છે અને એની ર્ાથે જીવન જીવવા માુંગે છે. એ ટી.વી. એટકિે એના ર્વત 
ર્ાથ ેરડવોર્સ લીધા ર્છી મેિેજ કયાસ હતા. એ નેતાના દીકિાઓએ ર્ણ કશો વાુંધો લીધો નથી. 
બાર્ા વવધિુ છે. િોઝી રડવોર્ી છે. ડોક્ટિ અંકલ ર્ણ વવધિુ છે અને મુંગળા માર્ી તો તાદ્દન કુુંવાિા 
છે. માર્ીએ ર્ણ જાહિે કયુું છે કે એમને ડોક્ટિની પ્રોર્ટીમામ ઈટટિેસ્ટ નથી. મોડા મોડા ર્ણ 
એમના ર્ન અને ડોટિ ઈન લો એ એમની વાત સ્વીકાિી લીધી અને તને હવે બાર્ાની પ્રોર્િટીની 
ચચિંતા થવા લાગી? હની ડોટટ વિી. 
બાર્ા િોઝી ર્ાથે ઈંરડયામાું હતા ત્યાિે તમે બાર્ દીકિા ફોન ર્િ આવી વાતો ર્ણ કિતાું હતાું? 

હા. કેમ ના થાય? 

તમે તો બીલકુલ બધુ્ધ ુછો. 
કેમ? 

કેમ શુું? તમાિા બાર્ાએ વર્સ્ટમેરટક િીતે ર્ોતાના ઘોડે ચડવા માટે બે્રઈન વોશ કયુું હત ુું. બાર્ા 
જમાનાના ખાધેલ છે. ર્ોતાનો કેર્ મજબતુ કિવા, ડોક્ટિ અંકલને ર્ર્ોટસ  કયો. ર્હલેાું નાટક કિવા 
તમને અન ેમને ડોક્ટિના છોકાિાઓને ર્મજાવવા મોક્લ્યા ર્છી જાતે જઈને જાદુઈ લાકડી ફેિવી 
આવ્યા અને વહુિાણીઓએ તો ર્ર્િાના હવનમનૂનો બેડ ર્ણ ર્જાવ્યો. એમણે ર્ાચુું ખોટુું એમ જ 
કહ્ુું હશે કે હુ ું અને િોઝી ર્ણ ર્ણવાના છે. આવુું જ કુંઈ કહ્ુું હશે. હવ ેતમાિા માિફતે મારુું ર્ણ 
બે્રઇન વોશ કિવા માુંડ્ુું છે. ર્ણ હુું કાઈ તમાિા જેવી અક્કલ વગિની નથી. ભલે ટેવનર્ િમ્યા કિે 
ર્ણ િોઝીઅમ્માને માિી ર્ાસ ુન થવા દઉં. હા મારુું નામ માયા છે. કાલે જ બાર્ા ર્ાથે ર્ીધીને ર્ટ 
વાત કિી દેવાની છું. ર્મજ્યાન?ે તમાિે મને ર્ાથ આર્વો ર્ડશ.ે કાલે ઉઠીને માિા ર્પ્ર્ા કે 
મમ્મીન ેકુંઈ થાય તો? ઓહ! માઈ ગૉડ માિાથી તો કલ્ર્ના ર્ણ નથી થઈ શકતી કે માિી કોઈ સ્ટેર્ 
મૉમ કે સ્ટેર્ ડેડ થાય. 
તુું તો એની દીકિી જેવી છે. ત ુું જ વાત કિી લે જે. 
આમ છટકી જાવ તે ન ચાલે. બાર્ા ર્ાથે વાત કિશો ને? ચાલો અત્યાિે આર્ણે માર્ી અને 
અંકલના લગ્ન અને હવનમનૂની વાત કિીએ. હુ ું કોફી બનાવી લાઉં. તમને ઊંઘ તો નથી આવતી ને? 

આવતી હતી ર્ણ ર્મજી ગયો એટલે ઊડી ગઈ….ય ુમીન…. 

આઈ મીન કુંઈ નહીં. નથ્થીંગ, માત્ર ડીંગો. ચાલો છાના માના સઈૂ જાવ. 
સવૂાનુું કે ઊંધવાનુું? એમાું ફેિ છે ડાચલિંગ. 
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ઊંઘવામાું ને ઘોિવામાું ર્ણ ફેિ છે…માિા ર્ટેલ્જી. તમ તમાિે ઘોિવા માુંડો. હુ ું કાનમાું રૂના પમૂડા 
નાુંખી ઊંઘવા માુંડીશ…..ઘિિસિસ િસ િસ . 
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  લ                                                                               
                                                                                   
                                                                           
      ઉર્દે              .                    ર્તત    નો મહીમા   ગા            
                                  ’  

‘ર્ાચી વાત એ છે કે ધમસમાું, જીવનનાું જે ચાિ ર્ાયાના ધમો(ફિજો) ગણાવાયા છે તે  
જુઓ, એમાું મોક્ષ તો છેલ્લે આવે..’ 
 

‘ર્ાુંર્ાિીક ફિજો નીષ્ઠાપવુસક બજાવવાનો ધમસ, તે કામ ર્ાિી િીતે થઈ શકે તે માટે રૈ્ર્ા કમાવા 
અન;ે             ર્છી શાણા ઋ      ઓ  ‘કામ’ને સ્થાન આપ્યુું !! કેવી ર્ચોટ વાત.. ને 

બધામાુંથી ર્િવાિો ર્છી છેલ્લે મોક્ષ!!!’ 
 

‘કામ’ને જીવનનો એક ર્ાયો ગણ્યો છે..                                           
                                                 ખજુિાહો                    
                                 .                  ઉદાહિણો    ’ 
‘જીવન આ ચાિ ર્ાયા ર્િ ઉભેલુું છે. તેમાુંથી એક ર્ાયો જ કાર્ી નાખવાનો ? ગાુંડી વાત !’ 
‘ર્ાચી વાત એ છે કે દુંભ, ઢોંગ, દેખાડો આર્ણા ર્માજની મખુ્ય જણર્ છે જે ઓળખ બની ગઈ છે 
આર્ણી હવે તો..’ 
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* 

When I look into my heart, I see only you. If you can look into your heart and only see 
me, then we should spend the rest of our lives together. 

 


