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અંબીકાનાં જીવનમાં ધરતીકંપ લાવનારા બે પાત્રો હતા..રાધીકા તેમની ૩૯ વષર્ની પ ૂત્રી અને
જમાઈ ક્રીશ.
ક્રીશ આમ તો વકીલ છે અને િત્રભુવન પટે લ પાસે મોટો દ લો તેમના ઇ વે મેંટ
એકાઉં માં છે તેવો તેને ખયાલ હતો. રાધીકા સાથે

યારે ડેટીંગ શરુ કયુર્ યારે તે પરણીત

હતો..પણ િત્રભુવન પટે લના દ લાની વાતે તેને આક ય ..જુની પ ની સાથે ખટરાગ તો હતો અને
તેને

ટા છે ડા આપે તોજ રાધીકા સાથેના છાનગપતીયા લગ્ન કરે તો કાયદાકીય હક્કમાં પિરણમે.
િત્રભુવને રાધીકાને સારુ ઘર શોધીને લગ્ન કરવા કહેતા..પણ આ ક્રીશનુ ં લગ્ન ભાંગીને

બીજવરને પરણે તે ગમતુ તો નહીં જ. તેથી અંબીકાને કહેતા રહેતા..આ છોકરીને સમજાવ આ ક્રીશ
તો ગોિરયો છે અને તે લોકો લગ્નને જીવન મરણ નો સંગાથ નથી માનતા.. આ

તેની જુલીયેટને

છોડે છે તો કાલે તને છોડી દે તા વાર નહીં લાગે. અંબીકા કહે તમે સમજાવોને રાધાને તે તમારી
પણ છોડી છે ને…
અને એક િદવસ લાગણીનાં આવેશમાં તેમણે રાધીકાને ક .ું .” બેટા ત ુ સાંભળતી નથી પણ
કોઇક્નુ ઘર ભાંગીને આપણુ ં ઘર ના બંધાય.”
રાધીકા કહે ” બાપા! તમને ખબર ના પડે અને ટક ટક ના કરોને..ક્રીશ ને સેરા સાથે ફાવત ુ
નથી તેથી તો તે

ટો થાય છે .”

િત્રભોવન કહે ” કાલે ઉઠીને તારી સાથે નહીં ફાવે એટલે તને પણ
રાધીકા કહે ” અરે મને એવુ લાગશે તો હુ ં તેને

ટાછે ડા આપશે યારે ?”

ટાછે ડા આપીશ તે તો મને શુ ં આપે? પ પા

આ અમેિરકા છે ..”
િત્રભોવન કહે ” સં કાર તો એમ કહે છે કૂળ, યોગ્યતા અને ભણતર સરખુ હોય તો જીવન
નભે…તારા ક્રીશ સાથેના લગ્ન ને જોઇએ તો બધુ જ ઉતરત ુ છે . તને સરસ મુરતીયો મળી શકે તેમ
છે ..પણ શું જોઇ ગઇ છે એ ક્રીશમાં કે તેની રાહ જોવામાં ૩૫ની થઈ ગઈ.”
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અંબીકા તે ચચાર્ દર યાન સોફા ઉપર બેઠી બેઠી ભીંડા સમારતી હતી. તેને રાધીકાની
વાતોમા તેનો ભ ૂતકાળ દે ખાતો..િત્રભુવન સાથેના લગ્ન એ એક સમયની તેની જીદ હતી. જો કે
વાંધો હોવાના કોઇ મોટા કારણો તો નહોતા પણ તેને િત્રભુવન સાથે લગ્ન એટલા માટે કરવુ હત ુ કે
તેને મુબ
ં ઈથી દુર જવુ હત.ુ .અને અમેિરકા તો ખા સુ દુર હત ુ…િવમાનમાં બેસીને આવતી હતી યારે
બાપા અંબીકાને કહેતા બેટા પારકા દે શમાં ખ્યાલ રાખ …કોણ જાણે કેમ તેનાથી ડુસકુ નંખાઇ ગયુ
ુ “મ મી! પાછા પોચકા મુકવા માંડયા?”
અને રાધીકા અંબીકાને રડતા જોઇ રાિધકાએ કડપભેર ક …
“રાધીકા તે તારી મા છે જરા િવનય અને િવવેક રાખ.. આ શુ ં બધાને એક જ લાક્ડીએ હાંકે
છે ?”
“તમે તો વ ચે બોલશો જ નહીં…”
” શું કરી લઈશ ? હુ ં પણ તારો બાપ

ુ ે તેને ધમકાવવાની નહી…”
..તને ક ન

” શું કરી લઈશ? મ મી ચાલ તો ઉભી થા… મારી સાથે તારે આવવાનુ છે .”
િત્રભુવન પટે લ સમ

તે પહેલા અંબીકા અને રાધીકા ઘર બહાર નીકળી ગયા.

સાંજ પડી ગઈ
રાત પડી તોય અંબીકા ના આવી ઍટલે િત્રભુવને ફોન કય

યારે ટુંકો ને ટચ રાધીકાનો

જવાબ હતો..” મ મી મારી સાથે રહેવાની છે . ફોન કરી કરી તેને હેરાન ના કરશો.”
” અંબીકાને આપ!”
ુ ે? તે તમારે યા નથી આવવાની”
”ક ન
ત્રી

િદવસે મેલમાં ક્રીશની નોટીસ હતી અમેિરકન

ટાછે ડાની…સંપિતના ભાગલાની.

િત્રભુવ ે તો પહેલા આ મજાક લાગી…પણ તેમના વકીલ િમત્ર શાંિત શાહે ક .ુ .આ કોટર્ રાહે
સંપિતના ભાગલાની નોિટસ છે યારે િત્રભુવન ખીજવાઈને કહે છે -
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“એણે તો કામ જ ક્યા કયુછ
ર્ ે ?

છે તે બધી મારી આપ કમાઈ છે .”

શાંિત શાહ કહે “છતા પણ તે કો યુનીટી પ્રોપટ

છે …ભાગલા તો પડશે અને

વકીલોના ઘર ભરાશે. ”
“તો તમે કહો શું કરીયે?”
“અહીના કાયદા પ્રમાણે અડધો ભાગ આપીને

ટા થાવ…”

શાંિત શાહે નૉિટસ નો જવાબ આપી સુચીત ભાગલા સુલેહથી કરી

ટા થૈ જવાની વાત

દોહરાવી યારે અંબીકાને થયુ કે હવે આ વાત કાબુ બહાર જાય છે યારે રાધીકાએ ફરીથી એ
ઝેિરલો ંફાડો મારીને ક .ુ .”ત ુ શુ ં કામ ગભરાય છે . બાપાને એક જ ઝાટકે સીધા કરી દીધાને?”
ક્રીશ તે રાત્રે આવીને બો યો- “તારા બાપા તો મીલીયોનર છે તેવ ુ ત ુ કહેતી હતીને? આ
શાંતી શાહ તો ત્રણ લાખની મ ૂડી બતાવે છે .”
રાધીકા કહે “મારો બાપ ગણતરીમાં પાક્કો ગીલીંડર છે …”
ક્રીશ કહે “ જો પૈસા

પા યા હશે તો કોટર્ માં હુ ં ઓકાવીશ… પણ બેબી હી ઇઝ િબગ ફ્રોડ..”

રાધીકા કહે” સારાએ તારી માંગણી કબુલી લીધી એટલે આ ટ્રાયલ ડેટે તને

ટા છે ડા મલી

જશેને?”
ક્રીશ “ યપ બેબી..”
અંબીકા આ ખેલ જોઈ રહી..તેને થયુ રાધીકા લગ્ન માટે ઉતાવળી થૈ રહી છે .. જોકે છે લા
પાંચ વષર્ થી સાથે જ રહેતી તેથી લગ્ન એતો ખાલી સટ ફીકેટ
૭૨ વષેર્ નવુ નાટક ભ વાત ુ હત ુ અને

ટલુ જ મહ વ ધરાવત ુ હત ુ. ખૈર

ની સાથે આખી િજંદગી કોઇ જાતના ખચકાટ િવના કાઢી

તેની સાથે હવે કોટ ચઢવાનુ હત ુ…તેન ુ હૈય ુ ફફડત ુ હત ુ પણ રાધીકાની સાથે રહેવાનુ હત ુ તેથી તે
ગાડી

િદશામાં જાય તે િદશાને જોઇ રહી હતી,
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િત્રભુવને મકાન આપી દઈ દે શ પાછા ફરી જવાની વાત લખી હતી.અને

મ ૂડી હતી તે

મકાનમાં જમા થયેલી કેશ વે યુના વરુપે જ હતી.મીલીયન ડોલરના હાઉસની સામે ૮ લાખનુ ં
ુ શાંિત શાહે લગ્ભગ રક્મો સંતાડી દીધી હતી…ક્રીશનુ ં શેતાની મગજ આ બધુ શોધવા
બેંક દે વ ુ હત…
સમય માંગતુ હત ુ અને શાંિત શાહે િવના િવરોધ

ટા છે ડા િ વકારીને લગભગ તેને િનઃશ

કરી

નાખ્યો હતો.
*****

વન તો

ગા મહ

થર થયેલી ં ક-(2)-િવજય શાહ

શાંિત શાહની કોટર્ માં રજુઆતો એવી હતીકે જજ રોબટર્ લાદીમીરને સમજતા વાર ન લાગી
કે િત્રભોવન અત્રે ફસાયેલ છે અને ક્રીસ અંબીકાના કેસમાં કશુ કરી શકે તેમ નથી. તેથી તારીખો
માંગતા ક્રીસને ઉડાવી દઈને તેજ િદવસે ચુકાદો આપી દીધો-જો તેમને ૫૦ વષર્ પછી જુદા રહેવ ુ
હોય તો રહી શકે છે . અંબીકા જવાબદારી સાથે મકાન રાખી શકે છે અને બાકી બધી મ ૂડી સાથે
િત્રભોવન ભારત જઇ શકે છે .
િત્રભોવને એક વાર અંિબકાને સમજાવવા પ્રય ન કય કે “છોકર મત ના કર..ઘરે થી હુ ં તો
બહાર નીકળી જઇશ પણ તુ રાધીકાની રસોયણ અને કામવાળી બની ના જતી…”
રાધીકાના કડપ સાથે બંને

ટા પડયા યારે િત્રભોવન બો યો ” ભગવાન તને સહાય

કરે ..મારે તો ભલુ થયુ ં ભાંગી ઝંઝાળ”
અંબીકા કોચવાતી તો હતી પણ કુદરત ભાન ભુલાવેની

મ રાિધકા સાથે ચાલી નીકળી.

તેના મનમાં જજ રોબટર્ નાં શ દો ઘુમતા હતા..” I have never seen Indian couple taking a
divorce at the time of death..I am sure there is no diffrances to consile..”
કારમાં ક્રીસ શાંત ુ શાહની દલીલો કેટલી વાિહયાત હતી.. અને જજ

ારા લેવાયેલા વિરત

િનણર્ય સામે બહુ જ વાંધો હતો. રાધીકાએ ક્રીસને ચુપ તો કરી દીધો પણ તે પણ અંદરથી
છંછેડાયેલી હતી. િત્રભોવન પટેલ ઉંમરનો અને સં કારને નામે તરી ગયો..અને એણે ધારે લી એવી
કોઇ જ વાત ના બની.
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અંિબકા બોલી કે ક્રીસ બી કુલ સારી રજુઆત ના કરી શક્યો..શાંત ુ શાહે સં કાર અને ઉમરને
હાથો બનાવી બાજી ફેરવી કાઢી.
ક્રીસ કહે ઇ વે ટીગેશન ની તક આ યા િવના જજ લાદીમીર પ્રાઇમા ફેસી ચુકાદો આપી
ગયા. મારે આગળ

એમની સંતાડેલી દોલત શોધવી છે . રાધીકા કહે મારો બાપ ખુબ જ

ગણતરીબાજ અને ચાલાક છે . હવે ઘર વાપર

ને હ તો ભર ..અંબીકાને ભાગે આવેલા ઘરે ણાથી

હુ ં તો રાજી..નહી નહીને ૨૦૦ તોલા તો હશેજ….
અંબીકા કહે આ તો અમેિરકન ડાયમંડ છે ..બહુ બહુ તો સાચુ તો કેટલું હશે તે તો સોની ને
યાં જઈને કસર કઢાવશુ તો ખબર પડશે હુ ં માnatI નથી બધુ સાચુ હોય… સાચુ તો મુબ
ં ાઇમાં હશે
લોકરોમાં…
તે ભાયખલાનો એપાટ્ર્ મેંટ કેટલાનો હશે? ક્રીસે અંબીકા પાસે વાત કઢાવવા પ્રય ન કય .
અરે તેમા તો તેના ભાઇની બે િદકરીઓ રહે છે ..

કાકાને રાખવાના છે . નાનો એપાટ્ર્ મેંટ છે હશે

૫૦ લાખનો..
ડોલર વે યુ એક લાખ ઉપર થોડુ કહેવાય…
ક્રીસનો અંદરનો ઉ સાહ શમતો જતો હાતો કેમકે તેણે ધારે લ ુ તેમા કશુ દે ખાતુ નહ તુ. તેને
હત ું કે િત્રભોવન પાસે બે એક મીલીયન તો સરળતા થી હશે… તેને બદલે હાથમાં હજી તો અઢી
લાખ જ આ યા છે .
******
શાંત ુ શાહ સાથે પાછા જતા િત્રભોવનની આંખમાં આંસુ હતા.. અંબીકા ભોળી છે ..

યારે પૈસા

ખોતરનારા સૌને ખબર પડશે કે ડોસી તો જવાબદારી છે ખજાનો નહીં યારે તેના માઠા હાલ થશે.
શાંત ુ શાહ કહેતા કે ભારત છ મહીના જઈ આવો ગમે તો ઠીક..નહીતર સાન હોઝે જીંદાબાદ.
નાળીયેરીઓથી ઢંગાયેલ બીચ અને તેના પવન સાથે વહેતી પાણીની ધારોને..િત્રભોવન
સરતી જતી ગાડીમાં જોઈ ર ા. આમ તો આખી િજંદગીમાં ઘર થી દુકાન અને દુકાન થી ઘર
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કયુ.ર્ .બહુ પેદા કયુર્ અને છે લા પાંચ વષર્થી િનવ ૃિ

લીધી. રાધીકાએ જબરો ઉધામો શરુ કય અને

ક્રીસને પરણવા અંબીકાને સમજાવ કરતી.
યારે િત્રભુવને તેને ચોખ્ખુ ક ું કે કોઇનુ ં ઘર ભાંગીને ના પરણાય યારે તો તેને મરચા
લાગી ગયા અને કહે..તમે ના માનો તો તમને તમારા ઘરમાં થી બહાર ના કાઢુ તો મને કહેજો.
િત્રભુવન ને તે વખતે પહેલી વાર થયુ ં કે રાધા િદકરી નથી પર ભવની વેરી છે
વેર લેવા આવી છે . તે વખતે તો કહી દીધુ ં કે જા થાય તે કરી લે પણ હુ ં બાપ

આ ભવે

ં કડવુ ઓસડ તો

માબાપ જ પાય. કોઇના િનઃસાસા ઉપર આપણુ ં કદી સારુ ના થાય તેથી તને ના પાડુ

ં વળી શુ ં

પટેલની નાતમાં છોકરા મરી ગયાછે તે ત ુ આક્રીસનુ ં ઘર ભાંગી તેનેજ પરણવા માંગે છે ?
બોલા ચાલી તો બહુ થઈ..અંબીકા વાળે તોય િત્રભોવન ના વ યો કે ના વળી રાધીકા.
ગાડીએ

યારે મનોહરની મોટે લ પર ટનર્ લીધો યારે િત્રભોવને િનઃસાશો નાખ્યો..હા બેટા તેં

મને ઘરમાંથી યે કાઢયો અને

ટા છે ડા પણ અપા યા.. તારી માને લઇ તો ગઈ છે પણ હવે

સાચવ …
મનહર મોટે લ પર નહોતો. ક પના હતી…”બાપુજી આવો.. “કહેતા તે પગે લાગી.
શાંત ુ શાહની હાજરીમાંજ િત્રભુવન બો યો…”હુ ં મારી ઇંડીયાની ટીકીટ થાય યાં સુધી રહીશ
અને એક રુમ વાપરીશ અને મારી સોસીયલ સેક્યોરીટીના ૮૦૦ ડોલર આપીશ.”
ક પના કહે ” અરે બાપુજી ! આ શું બો યા.. આ ઘર તો તમારંુ છે ..તમારે કશું આપવાનુ જ
ના હોય!”
િત્રભુવન કહે ” હા પણ મનહર રાધાથી દબાયેલોને તેથી આ શાંત ુ શાહની હાજરીમાં ફોડ કરી
લીધો…હુ ં જમીશ અને મારા પૌત્ર સાથે રહીશ એટલે એના બેબી સીટીંગ થી બધુ સરભર થઈ જશે”
ક પના સસરાનુ ં દદર્ અને ચોકસાઇને જોઇ રહી અને ધીમે થી બોલી “એ તમારા િદકરાને
કહેજો. મને તો આ બધુ થયુ તેની બહુ શરમ આવે છે .”
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” ભાઇ હવે કબરમાં પગ છે યાં મારે પૈસા લૈ જવાના નથી તેથી હયાતીમાં જ બધુ ચોખ્ખુ
હોય તો

ે ઠ!”
ુ ાઇ એ િવદાય લીધી…િત્રભુવને તેની જતી ગાડીને જોઇ એક
” િત્રભુવન હુ ં હવે જઉં!” શાંતભ

હા કારો મુક્યો.. આ શંત ુ એ મને બચા યો.. આ પાછલી ઉંમરે કોટર્ કચેરી મને રાધા અને તેના ક્રીશે
બતાવી દીધી..અને એક આંતરડી કક યાનાં પ્રિતક

વન તો

ગા મહ

વો ફડફડતો િનઃસાશો નાખ્યો.

થર થયેલી ં ક-(3)-િવજય શાહ

અંબીકાને ઘરે મુકીને રાધા અને ક્રીસ ગયા.
અંબીકાને ખુબ ખુબ રડવુ હત.ુ .પણ આંસુ અને ડુમો રણમાં

મ પાણી બા પીભવન થઇ

જાય તેમ ક્યાંક ખોવાઇ ગયા હતા. ઘર તો એજ હત ુ પણ ઘરમાં િત્રભુવન નહોતો. આંતરીક મન
તો બળવો કારત ુ હત ુ…રાધીકા કહે તેમ કરવાનુ? કેમ? દય કહેત ું અંબીકા ત ુ શાન અને ભાન બંને
ગુમાવી બેઠી છે . સાઠે બુ ધી નાઠીનો જીવતું ઉદાહરણ બની બેઠી છે . સમુદ્ર ે સમાયેલી ગંગા પાછી
ગંગોત્રી તરફ વળી….
યાં ટેલીફોન ની ઘંટડી વાગી..ડલાસથી જગદીશ હતો. હલો કહેતાજ અંબીકા શોક્માં છે તે
સમજતા જગદીશને વાર ન લાગી..શુ ં થયુ કોટર્ માં પુછવાની જરુર ન લાગી અને બીજી સાઈડ શાંત
થઈ ગઈ હુ ં કલાકેક પછી ફોન કરંુ

ં તેમ કહેતા કહેતા….

િત્રભુવન સાથેનો લાંબો સહવાસ એને યાદ આવતો હતો…છે લ કેટલાક સમયથી તેની
ટક્ટક્થી થાકી ગઈ હતી..પણ તે કંઈ આ ચ ૂટા છે ડાનુ ં કારણ નહ તુ. રાધીકા અને ક્રીસનો અફસોસ
આ

જોયા પછી આ

તેને લાગ્યુ કે હુ ં તો ફક્ત શતરં જનુ એક યાદુ માત્ર

.ં .ખરે ખર બાજી તો

રાધા ારા ક્રીસ અને િત્રભુવન ારા શાંત ુ શાહ રમે છે અને મઝે થી ફી નાં નામે બંને વકીલો અમારા
પૈસાનુ ં ભાણુ જમે છે .
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થોડોક સમય અસંજમસમાં કાઢી નહાવાનુ ં પાણી કાઢી બાથ ટબમાં એણે તેના દે હને
લંબા યો. ઝકુચી બાથનાં વાંકા ચુકા
ં થતા પ્રવાહો તેના શરીરને થોડો સમય તો સુખ આપતા અને
માથા ઉપરથી પડતો વરસાદ

વો

વારો હલકાઇ થી તેના મિ ત કને આરામ આપત ુ. તેને

રાધાના શ દો યાદ આ યા મને ૨૦૦ તોલા સોનામાં ચાલશે…તે પહેલાતો ત ધ થઇ ગઈ..હવે
તેને ધીમે ધીમે સમજાય છે રાધાએ મને સુખ અપાવા નહીં પણ મારો દ લો મારી હયાતીમાં
મેળવવા ક્રીસ સાથે મળીને આ રમત કરી છે . તેના શરીરમાં થી એક ભયનુ ં લખ્લખુ પસાર થઈ
ગયુ.ં
આ રાધા

યાં સુધી મનોહરને કે િત્રભુવન ને દબડાવતી યારે તેને કદી અજુગતુ ન લાગતુ

પણ હવે તે ગમે યારે તેન ુ ં ધાયુર્ં નહીં થાય અને મને દબડાવશે તો? એ બ પણ થી િજ ી અને મેં
વળી તેના અ ને પોષેલો..કે મારે માટે તો ત ુ જ મારી સવેર્ સવાર્ ..તો લો હવે આવી ગઈને ત ું તેના
વશમાં? ભય હવે લખ લખાને બદલે એક ધારે તેના મનને ભરખવા માંડયો…
યાં ટે લીફોન ની ઘંટડી વાગી..ડલાસથી જગદીશ હતો. અંબીકાએ હલો ક ું અને અરવીંદ
બો યો..મોિટબેન િચંતા ના કર હુ ં આ
અને

યોતીશ સોલંકી

જ ટીકીટ કઢાવું

ં અને મારી સાથે પેલો મંદીરનો પ ૂજારી

સાન હોઝેમાં રહે છે તેને પણ વાત કરી છે તે મને લેવા આવશે.

“હા તુ આવ અને ટીકીટ કઢાવતી વખતે મારા ટ્રાવેલ માઈ સ વાપર .. હત
ુ ં ો મોટી તેથી
તારાથી લેવાય અને પાછો તુ મારા જ કામે આવે છે ..મારંુ માને તો તારુ એપાટ્ર્ મેંટ કાઢીને જ અહી
આવ ..હવે િત્રભુવન તો નથી એટલે મને તારી જરુરતો પડવાની જ છે .”
” ના બેન હુ ં હમણાતો યાં આવીને તારી છોડીનાં ખેલ જોઇશ..તે હા કહેશે તો િવચારીશ. હા,
સોલંકી કહેતો હત કે તારા ઘરમાં આસુરી શિક્તઓનો વાસ છે તેથી તે માતાનુ ં અનુ ઠાન કરવાનુ ં
કહેતો હતો.”
“ભલે ત ુ આવતો ખરો પછી જોઇશુ”ં
*****
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મનહર ખાવાના ટે બલ ઉપર બાપા સાથે બેઠો હતો. બાપા તેને હારે લા યો ધા કરતા નવા
યુ ધના સેના પિત લાગતા. બાપાને દુધીના મુિઠયા બહુ ભાવે તેથી ક પનાએ મુિઠયા અને રસ
રોટલી

અને

શાક

બના યુ

હત.ુ

ખાવાની

બહુ

ઇ છા

નહ તી

છતાય

બેઠા.

“બાપા! કંઇ િવચારશો નહીં ..મને ભણાવીને તમે તૈયાર કય છે .. હવે તમને સાચવવાનો વારો
અમારો.”
િત્રભુવનને સારંુ તો લાગ્યુ પણ તેને ખબર કે આ ચાવી રાધા આવીને એક ઝાટકે ઉતારી નાખશે
તેથી બહુ ઝા
ડમરંુ

બો યા િવના ફક્ત એક ટહક
ુ ો કય ..અંબીકાને જાળવ ..આ ધોિળયાની લતે રાધા
વગાડે

છે

પણ

એને

જાળવવાની

નથી..

નાનકો બહુ ધમાલ કરતો હતો એટલે તેન ુ ં લેશન પતાવીને ક પના પુછવા આવી દાદા નમન ને
તમારી સાથે સુઇ જવું છે આપી જઉ?
આ

રહેવા દે ક પના. મને ઉંઘ આવે છે હુ ં શાંિત થી સુઇ

શ..આ કોટર્ અને કચેરીઓનો

ભારે ત્રાસ..◌્શ ત ુ હોય નહી અને આ ચુકાદો આવે નહીં. મારે હજી હજાર પગથીયા ચાલવાનુ ં છે તે
દુધ

ચાલીને

પીને

હુ ં

સુઇ

શ.

ક પનાએ િવવેક કય ..”ભલે બાપુજી હુ ં બાને ફોન કરીને તે ની ખબર પુછી લઉ?”
“તારી મરજી..મારે તો પેલા નિસર્ંહ મેતા

વુ ં છે ભલુ થયુ ભાંગી ઝંઝાળ.”

“છતાય મનહરે તો ખબર કાઢી..બા કહેતા હતા ડલાસ થી જગદીશમામા આવવાના છે .
” આ પારકાની વાતે જીવતર ના ચાલે..કેટલી સમજાવી તો ય રાધાની આંગળી પકડીને
ચાલી ગઈ”
“બાપા! રાધાબેન ક્યાં પારકા છે ? તેમની તો પેટની જણેલી િદકરી છે ને?”
” હા પણ તે હવે ક્રીસનુ ં ક ુ વધુ માને છે ને હજી તો લગ્ન પણ નથી થયા.. આ ચાલીસ
વષર્ સુધી બેસી ર ા અને બધા પટે લીયા વીણાઇ ગયા પછી આ બીજવર લેવાનો મારા તો
મગ માં જ નથી ઉતરતુ..”
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ક પના બાપાનો વલોપાત સાંભળતી હતી યાં કોઇક મુસાફર આવેલો જોઇને તે કાઊંટર
ઉપર પાછી પહ ચી. આમ તો ૪૪ રુમની મોટે લ શરુ કરવા પૈસાની જોગવાઇઓ રાધીકાએ કરે લી
તેથી મ હર તેમને સાંભળે પણ તેમના પૈસા તો પહેલે વષેર્ જ પરત કરી દીધેલા..આ કટરીના
વખતે
મોટે લ ભરાયેલી રહેતી તે વખત બે પાંદડે થૈ ગયેલા સદભાગી હવે તો નકરો તેટલો વકરો માં
હતા.
મોટે માં િત્રભુવનતો બહુ રાજી નહી પણ રાધીકાના સાથને લીધે લેવાઇ ગઇ અને આ
સારી એવી ચાલે છે . મ ૂળતો એર પોટર્ પાસે તેથી ચાલે.તેનો નમન પાંચ વષર્નો અને મનન ૮
વષર્નો..બંને સાથે િત્રભુવ ે ફાવે ઘણું પણ ભણવાનુ ં અને પીયાનો ક્લાસ અને સોકર ક્લાસ ને
કરાટે ક્લાસમાં લેવા અને મુકવા જવામાં ક પના નો િદવસ નીકળી જતો.
*****
બી

િદવસે જગદીશને લઈને પ્રતાપ સોલંકી અંબીકાને યાં પહ યો.

અંબીકાબેને

પ્રતાપને

જોઇને

વંદન

કયાર્..અને

એક

લાંબો લોક

બોલીને

દીઘાર્ ય ુ ભવઃનાં આિશષ આ યા.
અંબીકાએ જગદીશને ક .ુ . હાથ પગ ધોઇને તમે કીચનમાં આવો ખાવાનુ ં તૈયાર છે . સાથે
જમી લઈએ.
ું કે “મી ટી યોગ
માથા પરની ચોટલી ફરકાવતો પ્રતાપ બો યો… જગદીશ મેં ક ુ હતને
છે …તે આ.”
જગદીશે હ તા હ તા ક ું “આ

તો પહેલો િદવસ છે અને મોટીબેનને યાં કોઇ પણ જાય

યારે ખાવાનુ ં તો હોય જને…”
મોટા ઓવલ ડાઈનીંગ ટેબલ ઉપર અંબીકાએ જમવાનુ ં ગોઠ યુ.ં કેરીનો રસ અને રોટલી
સાથે શાક દાળ અને કચુબર
ં
હતા. પ્રતાપે અંબીકાનો ભિક્તભાવ જોવા મંિદર ઉપર નજર નાખી.
નાનુ મંદીર અને િશવ પાવર્તી, રાધા િક્ર ન અને રામ સીતાનાં િચત્રો હતા.
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“સોલંકી એટલે તમે બ્રા ણ તો નહીં?” અંબીકાએ પુછ ું
“ના. ખોડીયાર માના અમે ભક્તો..અને ગામમાં માતાજીનુ ં

થાનક

વષ થી અમે

સાચવીયે.”
“જગદીશે ક ુ હત ુ ફોન ઉપર.. અમે માતાજીને પણ માનીયે”
“જગદીશના મોટા બેન એટલે તમે મારા પણ મોટાબેન. એક વાત મને કહેવાનુ ં ન થાય છે
કે તમે શનીની વક્ર દશા થી પીડાઓ છો અને તેનો

ે ઠ ઉપાય માતાનુ ં હુ ં અનુ ઠાન તમારા ઘરમાં

એક લાખ જપ કરીને કરી આપીશ.”
“ભલે ભાઈ

કરવુ ં પડે તે કર .. િત્રભુવન તો બહુ માને નહીં તેથી અમે મંદીરે જઇએ અને

તેજ બસ.”
“તમારી પાસે જ માક્ષર છે ? જો હોય તો મને આપો હુ ં પાકુ િનવારણ તે જોઈને કહી શકીશ.”
પ્રતાપે અંબીકાને ધમર્નાં અને

યોતીશનાં ફીત ૂર બતાવવાનો પોટલો ખો યો.

તમે શાંિતથી જમોતો ખરા એ બધું કરીશુ.ં હવે જગદીશ અહીં છે તેથી મને થોડી શાંિત છે .
જમણ વાર પ યો મુખવા ની સાથે અંબીકા પટારામાં પડેલા તેના જ માક્ષર લઇને આવી. તે
જોતા જોતા પ્રતાપની કપાળે િચંતાઓની કરચલી પડતી જોઇ અંબીકા બોલી કેમ

યોતીશ મહારાજ

આટલો બધો ભાર કેમ પડયો?
થોડીવાર મૌન ધારીને પ્રતાપે બોલવાનુ ં શરુ કયુ…
ર્ તમારંુ આયુ ય તો સારુ છે ૮૮થી ૯૦ તો
ખરાજ..પણ વૈધ નો યોગ ૮૨ પછી શરુ થશે.. બાકી તો તમને સુખ દુઃખની ધારાઓ સાથે સાથે
શની મહારાજ આપે છે . અ યારે એકાદ સારો પ્રસંગ જોવા મળશે પણ અ ય કોઇ પ્રકારે અ વ થતા
નથી…
અંબીકાએ માથુ ધુણા યુ.. “હવે િત્રભુવન નથી એટલે એવુ લાગ્યા કરે છે બધુ મારે માથે
છે .જોકે રાધા છે મનહર છે પણ …”
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“બસ આજ શનીની વક્ર દશા..શની મહારાજ આપને અજપ
ં રખાવે. અને આ પિરિ થિત
ગ્રહોના આધારે જોઉં તો તમારો ભારે સમય હજી બે વરસ છે . જો કે વીધી િવધાન કરી તેની અસર
ઘટાડીશુ.ં ”
જગદીશ કહે” પ્રતાપ મોટીબેનને ડરાવ નહીં

કરવાનુ હોય તે કરવા માંડ.”

“ભલે ચાલો મોટીબેન રજા લઉં. રિવવારે સવારથી ૩ િદવસનુ ં અનુ ઠાન કરીશુ”ં
” આ રાધીકાને નહીં ગમે અને બોલશે..બા ત ુ પણ નવા તુક્ક કયાર્ કરે છે ..પણ હવે એક
ક્રીયા કાંિડ ત્રણ િદવસ આપણા વતી િક્રયાઓ કરે તેથી મને સારુ લાગે છે ..બાકીતો બધુ ઠીક. “
જગદીશે માથુ હલા યુ…પછી બો યો..”બેન! પૈસાનો ફોડ પહેલા પાડી લેજો..હુ ં તો તે
ગામમાં હતો યારે જાણતો.. હવે અમેિરકાનાં વેશ જુદા હોય અને શરમમાં પડવુ ં ના હોય તો ચેતતા
રહેવ ુ સારંુ .”

વનતો

ગા માંહ

થર થયેલી ં ક (4)

િવણાબેન કડક યા

ુ
ઘર એનુ ં એ આસપાસની વ તઓ
હેમખેમ! કશુ ં જ અજા યુ ં ન હત.ું િદવાલ પરની
ત વીરો અંિબકાની સામુ ં જોઈ મલકી રહી હતી કે રડી રહી હતી? અરે િત્રભુવનના જોડા પણ યાંથી
ખ યા ન હતા. જાણે હમણા આવશે અને એક મનપસંદ િ મત અંિબકા તરફ પ્રેમથી રે લાવશે. જો
સારા મુડમા હોયતો હાથના ઈશારા વડે ચુબ
ં ન પણ તેના તરફ પાઠવે. ધીર ગંિભર જીવનની આ
તો મઝા છે . બોલવું ઓ .ં આંખના ઈશારા અને હાથની હલનચલન બધુ ં જ સમજાવી જાય. ભલે
એમ લાગે કે પિત પ ની યાર વક્ત નથી કરતા, િકંત ુ તેમની વાણી નહી વતર્ન જ સઘ ં િવિદત
કરે .
અંિબકા સોફા પર લાંબી થઈને િવચારી રહી હતી. આ ઉંમરે મારી શુ ં હાલત થઈ.
િત્રભુવન સાથે ગુજારે લા િદવસોની યાદમા ખોવાઈ ગઈ. પંદર વષર્ પહેલા આ ઘર જાતે ઉભા રહીને
ુ અંિબકાની પસંદગીની હતી. ઘરથી તો તે સંપ ૂણર્ પણે પિરિચત
બંધા યુ ં હત.ું ઘરની બધીજ વ તઓ
હતી. પણ તેમા ક્યાંય િત્રભુવનનો જાણીતો ચહેરો ન જણાયો.
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જગદીશ, વહાલો ભાઈ વહારે ધાયો હતો તેથી તે નિચંત હતી. રાિધકાના ક ામા
આવીને આવુ ં અણધાયુર્ં પગલું ભયુર્ં તો ખરંુ . અંિબકા પાછી થોડી આમ ભોળી ખરી િત્રભુવન ઢાલની
મ તેન ુ ં રક્ષણ કરતો. પુત્રીના પાગલ પ્રેમમા ફસાઈ અંિબકા “ન ઘરની ન ઘાટની” એવી હાલતમા
ફસાઈ ગઈ.
સોલંકીએ આવીને ‘રાહુ અને કેત’ુ સાતમા ઘરમા છે કહી શાંિત પાઠ કરવાની સલાહ
આપી. આજકાલ બ્રા ણ તેમાંય વળી અમેિરકામા ખ ૂબ તેજીમા છે . ડોલર પડાવવામા પાવરધા.
ભલેને કાંઇ શા નુ ં ભાન ન હોય. અરે શુ ં વાત કરંુ સં કૃતનુ ં ઉ ચારણ પણ શરમજનક કરતા હોય
છે .
અંિબકા િવચારી રહી, ખરે ખર િત્રભુવનથી
લેટીને આ િવચારોમા મ ત છે .

ટાછે ડા મેળવી તે જ ઘરના સોફા પર

િત્રભુવન સાથે જીંદગી ગુજારી હતી તે હવે તેના વગર કેમ જશે.

રાિધકાના મોહમા તે આ શુ ં કરી બેઠી? વહાલો ભાઈ જગિદશ આ યો. સોલંકીએ શાિતપાઠ કરાવી
‘રાહુ કેત ુ’ ને ઠેકાણે કયાર્ . પણ આ મનનુ ં શુ ં ? હવે ખ ૂબ મોડું થઈ ગયુ ં હત.ું
અંબીકા ગાડીમાં થતી વાતોથી હેબતાઇ તો ગઇ જ હતી. મને િત્રભુવનથી
ક્રીસ અને રાધીકા મારામાં નહીં પણ મને મળતી િમ કતમાં રાજી હતા.

ટા પાડવામાં

રાિધકાનો જીવ અંિબકાના

૨૦૦ તોલા સોનાને પચાવી પાડવામા હતો. િક્રસતો એટલો ધુઆપુ
ં
આ
ં
હતો કે જરાપણ સમતોલ
બુિ ધથી િવચારી શકતો નહી. પણ હવે શુ ં ઈલાજ હતો.’ જબ િચિડયા ચુગ ગઈ ખેત’. હા મોટું મસ
રાજમહેલ

વુ ં મકાન મ યુ ં પણ તેનો હ તો ભરવો અને તેની દે ખેરેખ પાછળ

ખચર્ આવતો હતો

તે તેના ગજાબહારનો હતો.
અને ઉપરથી અંિબકાનુ ં યાન રાખવાનુ.ં રાિધકાના તેવર મિહનામાં જ બદલાઈ ગયા
હતા. મ મી ,મ મી કરતી હતી. કાનભંભેરી ઉ કેરતી હતી અને હવે બટકા ભરતી.
. અંિબકા િવચારે આ ઉમરે આવી હાલત ? જવાબદાર પણ કોને ઠેરવે ?
અંિબકા

મ

મ િવચાર કરતી ગઈ તેમ તેમ તેને િત્રભુવનની યાદ વધુ આવતી.

જાતને કહે હ િત્રભુવન હુ ં તો પાગલ હતી તમે મને કેમ જવા દીધી? શુ ં તમે મને નથી
ઓળખતા? િત્રભુવન મેં તમને ‘ મનહર અને રાિધકા બે બાળક આ યા હતા,’
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િત્રભુવને જવાબ આ યો ‘ તને મારામા િવ ાસ હતો?’
અંિબકા”હા, મેં િવ ાસ ગુમા યો હતો. કારણ િદકરીના પ્રેમમા હુ ં અંધ બની ગઈ હતી.
િત્રભુવન, રાિધકાનુ ં િદલ મારા પર નહી મારા ૨૦૦ તોલા સોના પર છે . સોનાના ભાવ તો
આ

આસમાનને આંબી ગયા છે . હાય રે , મા નો આંધળો પ્રેમ બાળકની વાથીર્ મનોવ ૃિ ને ન

ઓળખી શક્યો. રાિધકાએ હવે પોતાનુ ં અસલી વ પ દે ખાડ .ું હા. માને તે પ્રેમ કરતી હતી પણ
પૈસા અને તેના પ્રેમી કરતા ઓછો. િપતા િવરુ ધ ભંભેરવામા તે કામયાબ િનવડી.
હવે વારે વારે તેને દાંિતયા કરતી અને વઢતી. દાંિતયા કરવા તે અમેરીકામા રહેલી
પ્રજામા ઓછા હોય પણ

યારે પોતાનો વાથર્ ન સધાય યારે તમે ભલેને ચાંદ પર ર ા હો.

મનુ યનો અસલી વભાવ પરખાઈ જાય.
અંિબકા ના હાલ ભારે બ ૂરા થયા હતા. ફિરયાદ પણ કોને કરે ? અંિબકાનો
પક્ષ લઈ લઈને િત્રભુવનને પણ દુ મન બનાવવામા સફળતા વરી હતી. આમેય િત્રભુવન યાર
બહુ ઓછો યક્ત કરતો. પણ

યારે વરસતો યારે અંિબકા તેમા િભંજાતી. આ

તો તેની હાલત

વાઢો તોય લોહી ન િનકળે એવી હતી. િત્રભુવન સાથેના િવતાવેલા વષ સારા યા નરસા એકેય
સાં વના દે વા સફળ ન થયા.
છે લે છે લે તો બેયને એકબીજાના ચહેરા પણ જોવા પસંદ ન હતા. છતાંય
િત્રભુવન મનમા ઈ છતો કે “મારી બાયડી િદકરીના આંધળા પ્રેમમા શુ ં કરી રહી છે તેને તેન ુ ં ભાન
નથી”. િત્રભુવન મોઢું ખોલે ને પેલી તેના પર વરસી પડે. જીવનના ૫૦ વષર્ સાથે ગા યા હતા.
સુખમા અને દુખમા સરખી િહ સેદાર હતી. લાગણી કાંઇ ભ ૂલી ભ ૂલાતી નથી? અંિબકા કેમ એ
દરવાજો બંધ કરીને બેઠી હતી તે તેની સમજમા આવત ું નહી.
ઘડપણના દરવાજા ખટખટાવી અંદર પ્રવે યા પછી આ શુ ં કયુર્ં તે િવચાર કમકમાટી
ભય હતો. પણ હવે રાંડયા છી નુ ં ડહાપણ શું કામનુ?ં ભાઈ નેપણ કાંઈ મુછનો દોરો નહોતો

ટતો

તિબયત પણ નરમ ગરમ રહેતી હતી. શુ ં કરંુ મુઝાયે
ં
લી અંિબકા િત્રભુવન સાથેની રોજની
ચડભડાટથી થાકી હતી.
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એક કારણ એ પણ ખરંુ કે ઉમર થતા િત્રભુવન થોડો િચિડયો થયો હતો. તેથી
અંિબકા િદકરીમા સાં વના પામતી. િદકરીએ

ટાછે ડા મ યા પછી તરત જ પોત પ્રકા યુ.ં િચંતામા

ને િચંતામા તિબયત લથડવા માંડી . મનહર આવતો પણ અંિબકા તેની સાથે પેટ ટી વાત કરી ન
શકતી.
િત્રભુવનથી

ટા પડયે મિહનો એક થયો હશે અને તેને ખાવામાં તકલીફો શરુ થવા

માંડી પ્રવાહી લેવાય પણ થૉડો સમય થાય અને ઉબકો આવે અને ખાધેલ ુ નીકળી જાય. ઘણુ ં માથુ
ખાધા પછી રાિધકા તૈયાર થઈ અંિબકાના ચેકઅપ માટે. અંિબકા હવે તો ગાડી ચલાવવાથી ખ ૂબ
ગભરાતી. ડોકટર ઘણા વષ થી હતા એટલે અંિબકાને બરાબર તપાસી અને સલાહ આપી. કે
અ નળી રંુ ધાય છે તેથી ઇ એનટી ના ડોક્ટર પીટર કાલ ને બતાવો.ચાલુ િનશાળે રાિધકાને ના
ટકે બીજા અઠવાિડયે યાં પણ લઈ જવી પડી. જાણે મા પર ઉપકાર કરતી હોય તેમ વતર્ન
કરતી.
ગઈકાલે િનદાન આ યુ અ નળીમાં ગાંઠ છે . વાત િચંતાજનક હતી. વાભાિવક
તેનો અથર્ કે અંિબકાને ‘અ

નળીનુ ં કે સર’ હત.ું મેિડકેર બધો ખચર્ ઉપાડવા તૈયાર ન

ત.ું બીજા

લગભગ ૫૦૦૦.૦૦ ડોલર ચ ૂકવવા પડયા-. નબળી અંિબકા હવે તો રાિધકાને માથે પડી.
દાિગનામા કાંઈ દમ ન હતો. અડધુ ં સોનુ ભારત ખાતે બે કમા હત.ું અડધા દાિગના ખોટા હતા.
ૂ ાણમા કહીએ તો હવે આ તલમા તેલ ન હત.ું
ટંક
દુિનયાનો ધારો છે , માતા િપતાની િમલકત પર ડોળો રાખીને બેઠેલા બાળકો
જો સંતોષાય નહી તો દુખ િસવાય નિસબમા કાંઈ જ ન સાંપડે. રાિધકા િક્રસ પાછળ ગાંડી થઈ
હતી. િક્રસને એમ કે માલ મળશે તેને બદલે અંિબકાનો ભાર અને મોટા મસ મે શનનુ ં પેમે ટ મ યુ.ં
અંિબકાને અ નળી નુ ં કે સર અને તેન ુ ં ઓપરશન , દવાદા નો અને હોિ પટલ
નો ખચ ! રાિધકા કરે તો શું કરે . માને ચડાવી બાપથી આ ઉમરે

ટાછે ડા અપા યા હતા.

િત્રભુવન અંિહ રહી ધીરે ધીરે બધા કામ આટોપી ર ો હતો. તેને હવે િનરાંતે ભારત જવુ ં
હત.ું અંહીનુ ં સઘ

એટલું બધુ િવ તાયુર્ં હત ું કે બંધ કરી ચાલી ન િનકળાય.બીઝનેસ ભાડે આપી

િદધો હતો તેથી રોજની દોડ ધામ ઘટી ગઈ હતી.

17

અંિબકાને અ નળીનુ ં કે સર સાંભળી બધા વેરભાવ ભ ૂલી તેની પડખે ર ો. દુિનયાદારીની
શરમે કહો કે લાગણીથી ! તને પોતાને પણ ખબર ન હતી. પણ તેના

દયમા ટીસ ઉઠી. હા સાઠે

બુિ ધ નાઠી પ્રમાણે તેનો વભાવ વકરે લો હતો િકંત ુ અંિબકા જીવનમા ઘણા વષ સુધી વણાયેલી
હતી.
રાિધકા બાપ સામે માને ખોટો યાર જતાવાતી પરં ત ુ અંિબકાના વતર્નથી િત્રભુવન પામી
ગયો હતો કે મા-િદકરી વ ચે સંબધ
ં ો સુવાળા
ં
નથી. તન મન અને ધન ત્રણેય બાજુથી અંિબકા
ખુવાર થતી જતી હતી.અંિબકા આવી િબમાર હાલત મા શુ ં કરી શકશે? બધુ ં જ હવામા અ ધર,
ક્યાંય ઠરવાની શીળી છાયા જણાતી ન હતીબીજા હજાર હજાર ડોલરનાં ૫ ઇં ક્શન અને તે પણ ખુબ જ ભારે એક એક િદવસનાં
આંતરે લેવાના હતા.. પહેલા ઇ

ક્શન પછી અ નળી ખુલી.. પ્રવાહી જવું શરુ થયુ. પણ આખા

શરીરે ગજબની લાય ઉઠતી હતી..
જગદીશ બહારના ધક્કા ફેરા ખાતો અને બહેન ને સમતા રાખવા સમજાવતો. પણ દે હનાં
દં ડ તો દે હ ે જ ભોગવવા પડેને? ક પના સાં

આવતી અને અંબીકાને બહારથી લોશન

લગાવતી..પણ અંદરની જલન કંઈ બહારના લોશન થી ઓછી મટે ?
રાિધકા રોજ સાં

આવતી. અંિબકા સાથે બેસવાને બદલે રસોડે કંઇક અવનવુ કરી ક્રીસની

રાહ જોતી..િત્રભુવને આવીને અંિબકા સાથે વાત કરવાને બદલે ફોન નો આશરો લીધો હતો… તે
અંિબકાને એટલું જ કહેતો કે સૌ સારુ થઇ જશે તારા ઇં ક્શનો અસર બતાવે છે તે સારી વાત
છે .અંિબકા િવચારતી કે િત્રભુવન એમા તેં નવુ શું ક ?ું
િદવસો જતા હતા
ક્રીસ ના

ટા છે ડા થયા અને રાિધકા લગ્ન માટે ઉતાવળી થતી હતી. યારે અંિબકા બોલી

હવે ૪૦ની થઇ..િવના લગ્ને પણ પરિણત

વું જ તો ત ુ જીવે છે ..તો કોટર્ માં લગ્ન કરી લે ને?

બસ આટલી જ વાત અને રાિધકાનો િપ ો ગયો…
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“ક્રીસના

વુ ં તું ના બોલ મ મી! મારંુ તો પહેલ ું લગ્ન છે ..અ યાર સુધી આખી દુિનયાને

કરે લા વહેવારો પાછા લેવાના કે નહીં?”“પણ તે વહેવારો તો તારા બાપના કરે લા છે તેને નથી પડી
અને તું આ શુ ં કરવાનુ કહે છે !”
મ મી મારા લગ્ન તો ત ુ કરાવીશ અને વહેવારો મારે લેવાના તેથી ત ુ ના પાડે છે ને?
અંિબકાએ િનઃશાસો નાખ્યો…મને આ કસમયે મરવાનુ ં આ યુ ં છે અને આ બહેન બાને પરણ
અને પૈસા બંને નુ ં ઝનુન ચઢ ુ છે .

વન તો

ગા મહ

થર થયેલી ં ક (5)

ુ ાલ ટાટાર આ ‘ ફુ ાર ’
લ

“શતરં જની ચાલ”
જગદીશ સાથે આવેલા ઢ ગી પ્રતાપ સોલંકીને જોઇને જ પહેલે જ િદવસે રાિધકાની
ભ ૃકુ ટી ખેંચાઇ હતી. પહેલી નજરે જ તેણીને અણગમો ઉપ યો હતો તેમાં અંિબકાએ તેને નમન કયાર્
યારે જ તેણીએ સોલંકીને ખખડા યો
“મોટી ઉંમરની મારી બાને પ્રણામ કરાવતાં તમને શરમ નથી આવતી?
“અરે રાધા……”
“તમે તો મામા વ ચે બોલશો જ નહી……”રાિધકાએ જગદીશને વડચકું ભયુ.ર્ં
“િશવ,,,,િશવ….િશવ તમારા માજી મને વંદન નથી કરતાં પણ મારામાં રહેલા પુરોિહત
પણાને વંદન કરે છે આ સોલંકી તો પામર જીવ છે ”
‘હં….પામર..જીવ ને તમે? માય ટ” કહી હ મચકોડી પગ પછાડતી રાિધકા જતી રહી.
સોલંકીએ અંિબકાના જ માક્ષર જોઇ ૮૮-૯૦ વરસનુ ં આયુ ય ભાંખેલ.ું ભિવ ય જૂઠુ
ુ ી અસર ઓછી કરવા માટે
સાિબત થયું શિનની વક્ર્દ્રિ ટની અને સાતમા ઘરમાં રહેલા રાહ-ુ કેતન
શાંિત-પાઠની િવિધ અને ત્રણ િદવસના અનુ ઠાન કયાર્ બાદ પિરિ થતીમાં કશો ફકર્ ન પડયો. તેમાં
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ડૉકટર કાલ ના િનદાનથી અ નનળીના કે સર સાિબત જાહેર થતાં કે સર એટલે કે સલ જાણતાં
અંદરથી હચમચી અવ ય ગયો હતો. બીક હતી તો હવે વધુ દાન દિક્ષણા મળવાના ાર બંધ થઇ
ગયા.
રાિધકાએ ગો ડ એ ડ ડાયમંડ ટોરમાં અંિબકાના દાિગના ચેક કરા યા બાદ
હચમચી તો ગઇ હતી.તેમાં િક્રશના મહેણાં ટ ણા
“મારી મા પાસે ૨૦૦ તોલા સોનુ ં છે .”
“તે છે …જ ને…?
“આ…આ..૨૦૦ તોલા સોનુ ં હ…
ુ .,અધુર્ નકલી અને બાકીનુ ં ૧૮ કેરેટનુ?
“મને શી ખબર કે આ બધુ ં ડીંડવાણું િનકળશે…..”રાિધકાએ ક ું
“બ નેને

ટા કરવાના લાન કરતાં પહેલાં ચેક કરાવવાનુ ં તને જ રી ન લાગ્યુ?”
ં

“પણ……”
“તેમાં તારી મા ને કે સર……”
“મને શું ખબર કે તેણીને કે સર છે …..”
“બહુ મોટા ઉપાડે લઇ આવી હતી ને? હવે મેડીકલના અને ટ્રીટમે ના ખચાર્ ભોગવ”
આવી ચડભડ હવે રોજની થઇ ગઇ હતી.તેમાં જગદીશ આ યો એટલે વધુ િવફરી
હતી તેના ખચાર્ પણ ભોગવવાના માથે આ યા.
આ બાજુ સોલંકીના હાથમાં કોઇ બકરો ફસાયો ન હોવાથી તેન ુ ં સેતાની મગજ
અંિબકા એક જ િશકાર હતો.તેના પહેલાં નાખેલા પાસા તો ઉલટા પડયા હવે અ ય

ોત શોધવા તે
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પાછો જગદીશને મ યો.જગદીશ પણ નારાજ હતો પણ તેણે તેને અ ટમ પ ટમ સમજાવી ને
અંિબકાને ઘેર આ યો.
હા-પાણીની આગતા

વાગતા થયા બાદ તેણે અંિબકાના જ માક્ષર ફરીથી જોયા

માંગ્યા.પોતાના થેલામાંથી પંચાંગ કાઢી ઉલટા સીધા પાના ઉથલા યા બાદ કેટલી વાર સુધી કપાળ
પર હાથ ફેર યો,માથુ ં ખંજવા યુ ં અને િશખાની ગાંઠ છોડી ફરી બાંધી, ગળામાં પહેરેલી

દ્રાક્ષની

માળા ના મણકા ફેરવી સમય પસાર કરતા પ્રતાપ સોલંકી આંખ બંધ કરી ને ખોટે ખોટા આંગળાના
વેઢા ગણતાં હવે શુ ં કરવુ ં એ િવચારતો હતો. આગળ શુ ં કરવુ ં તેની વેતરણમાં પડી ગયો.
જ માક્ષર ફરી ફરી જોતાં આંખો બંધ કરી અ ટમ પ ટમ લોકો બોલી આંગળાના વેઢા ચાર
ુ ો મળી જતાં જ માક્ષરની ચોપડી
પાંચ વખત ગણી સારો એવો સમય પસાર કયાર્ બાદ નવો તક્ક
પર ઉંધી હથેળી પછાળી ઘટ ફોટ કય .
“ મોટીબેન તમારી કુંડળીમાં નક્ષત્ર દોષ છે .અરે ! આ વ ત ુ તો સૌથી પહેલાં મારા યાનમાં
આવવી જોઇતી હતી”
“એટલે ?”અંિબકાએ પુછ ું
“તમારો જ મ મઘા નક્ષત્રમાં થયો છે એટલે નામકરણ િવિધ પછી મઘા નક્ષત્ર શાંિત
કરાવવી જોઇતી હતી,મને નથી લાગતું કે, એ થઇ હોય એટલે હવે તેના માટે િશવ તાંડવ તોત્રના
૧૦૦૮ પઠન અને મહામ ૃ યુજયના
ં
સવા લાખ જપ કરી દશાંશ હોમ કરાવવા પડશે સાથો સાથ ૨૧
સોમવાર માત્ર અને માત્ર ફળાહાર પર કરવાની જ ર છે ,”
“અરે ! પ્રતાપ મોટીબેનની હાલત તો જુએ છે એ ક્યાં ૨૧ સોમવાર કરવાની હતી?”જગદીશે
ક ું
“ત ું સમ યો નહી….હુ ં તો શુ ં કરવાનુ ં છે તેન ુ ં િવધાન ક ં
“તો?”

”ં
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“આ સોલંકી કયાં પાછળ પડે એમ છે ? મોટીબેનની હાલત મારાથી ક્યાં અજાણી છે એટલે
તેમના વતી હુ ં કરીશ અને તેન ુ ં પુ ય તુલસીના પાંદડે મોટાબેનને અપર્ણ કરીશ.”
“હા તેના માટે જોઇતી સામગ્રીનુ ં િલ ટ તને આપુ ં તે લાવી આપ .”
“જો ભઇ તને

જોઇત ું હોય તે ત ું લઇ આવ િવિધ પુરી થયા બાદ ત ું દાન દિક્ષણા તો

લેવાનો જ છો યારે સાથોસાથ બીલના પૈસા લઇ લે .”
“ભલે

વી તારી ઇ છા. તો આ

છે ૫ તારીખ એટલે અઠવાિડયા પછી ૧૨ િદવસ પછી

મઘા નક્ષત્ર શાંિત અનુ ઠાન શ કરીએ.” કહી પોતાની તરકીબ કામયાબ ર ા પર ખુશ થઇ પ્રતાપ
ગયો.
દ લો મેળવવા િક્રશ અને રાિધકાએ પેંતરા રચીને િત્રભુવન અને અંિબકાને લાંબા
લગ્નજીવનમાં ભંગાણ પડાવી

ટા કયાર્ એ બધી ગણત્રી ખોટી પડતાં રાિધકા ધુધવાયેલી તો હતી

તેમાં સોલંકીના આ ધિતંગ જોઇને અંિબકા પર વધુ ગુ સે થવા લાગી.
“મ મી આ શા ધિતંગ માંડયા છે ?”
“તું તો પ ૂજા પાઠમાં માનતી નથી તને નહીં સમજાય.” જગદીશે ડરતાં બચાવ કય .
“મામા તમારા ધિત ગ તમને મુબારક મને સમજાવવાની જ ર નથી.”
િક્રશ સારા સાથે

ટા છે ડા લીધા બાદ પણ રાિધકાને પરણવા તૈયાર હોતો. એટલે

યારે

રાિધકા લગ્નની વાત કરતી યારે ક્રીશ ગ લા ત લા કરી ગમે તેમ વાત ઉડાવી દે તો હતો. ખરે ખર
તો લગન વગર પાંચ વરસથી સાથે રહેતી રાિધકાને તેણે શતરં જનો સેહ આપનાર વજીર સમજયો
હતો એ તો મામુલી યાદાથી િવશેષ કંઇ સાિબત હોતી થઇ.
તેણે લેટ મી િથ ક બેબી કરીને આડા અવડા ઊંઠા ભણાવીને અને પોતે ક્યારે તેણીનો િવ ાસ
તોડયો

છે ? તને

તારા

િક્રશ

ઉપર

ભરોસો

નથી? એવા

રાિધકાને મનહરની મોટે લમાં રહેવા જવાની સલાહ આપી.

સવાલોના

જાળામાં ફસાવીને
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રાિધકા મનહરની મોટેલમાં રહેવા જાય તો યાં રહેતા િત્રભુવનનો સામનો કરવો પડે અને
િત્રભુવન પાસે તો તેણીને પુછાનારા પહેલાં સવાલ: કેમ, ક્રીશે કરી દીધીને રખડતી એટલે તેણીને
અંિબકા સાથે રહેવામાં શાણપણ લાગ્યુ.ં
આ પહેલી વખત પોતાનો લાન ફેઇલ જતાં િક્રશ અંદરથી હચમચી ગયો હતો.વારે વારે તે
એક જ વાત િવચારતો હતો કે ક્યાં ગણત્રી ખોટી પડી હતી? વારં વાર બનેલી ઘટના િરવાઇ ડ
કરીને લો મોશનમાં જોતાં તેને કોઇ ખામી હાથ લાગતી હોતી. આમ કેમ થયુ ં િક્રશ? એ સવાલ
વારં વાર પોતાને પ ૂછી ર ો હતો.
પોતાના બે ક એકાઉ ટમાંથી તેણે અધીર્ રકમ પણ ગુમાવી હતી અને એપાટર્ મે ટ પર તો
કોટર્ ના હક
ુ મ અનુસાર સારાનો કબજો હતો એટલે તેણે હાલ ઘડી એિલઝબેથ સાથે રહેતા પોતાના
જુના િમત્ર ઇવાન િવલબર ફોસર્ન ુ ં બંધ પડેલ ું મકાન મ યુ ં હત.ું
આ મકાન ઇવાન ક્યારે ખાલી કરાવે તેનો ભરોસો હોતો. રાિધકા પણ તેના કશા કામની
હોતી રહી.તેણીમાં હવે પહેલાં

વી ઉ મા તેને હોતી લાગતી. હવે સમય આવી ગયો હતો કે,તે

બીજી કોઇ શોધી લે.
પોતાની યક્તા પિ ન અંિબકાને ઇ સાિનયતના નાતે મળવા આવેલ િત્રભુવને રાિધકાને યાં
જોઇ િવચારમાં પડી ગયો. પોતાના બાપ સાથે હંમેશા બાખડતી અને આંખો દે ખાડનારી રાિધકામાં
તેના બાપ સામે આવવાની િહંમત

હોતી એટલે “હુ ં હમણાં આવી હો બા…….” કહી પોતાના

બેડ મમાં જતી રહી.
અંિબકા પાસે થોડીવાર બેસી શ દોથી સાં વના આપી િત્રભુવન સીધો શાંતી શાહની ઓિફસે
ગયો.તેના પાસેથી જાણવા મ યુ ં કે ક્રીશના સારા સાથે

ટા-છે ડા થઇ ગયા હતા એટલે સારાએ

ુ
અને એપાટ્ર્ મે ટ પર
કોટર્ ના હક
ુ મ મુજબ િક્રશના એકાઉ ટની અધીર્ રકમ, િકમતી ચીજ વ તઓ
કબજો કરી ક્રીશની હકાલપ ી કરી દીધી હતી. મને લાગે છે ક્યાંનો પણ ન રહેલો ક્રીશ ક્યાંક
ગાયબ થઇ ગયો છે એટલે ના

ટકે રાિધકા મા પાસે પાછી ફરી હશે.
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મોટેલ પર આવીને િત્રભુવને જમવાની ટે બલ પર મનહર અને ક પનાને આ બાબતની
જાણ કરી.ખાસ મનહરને તાકીદ કરી. “તારે હવે રાિધકાથી દબાવાની જ ર નથી અને તને જો કશુ ં
પણ કહે તો કહે

મારી સાથે વાત કરે ”

“પણ પ પા મોટાબેન આમ મુશીબતમાં હોય તો……”
ક પના કશું આગળ બોલે તે પહેલાં જ વાત કાપતા િત્રભુવને ક :ું “મુશીબતમાં…..??? આ
મુશીબતનો અણસાર મને પહેલાથી જ હતો અને

ટલી વખત લાલબ ી ધરી તેણીને

સમજાવવાની કોિશશ કરી તે હંમેશા દાંિતયા જ કરતી હતી.”
“પણ…..”
મનહર કશુ ં કહે તે પહેલાં જ હાથ ઊંચો કરી િત્રભુવને ક :ું “મનહર, બેટા….ક પના
વહ.ુ હવે આ વાતનુ ં અહીં પ ૂણર્િવરામ કરો.”
વનતો

ગા માંહ

થર થયેલી ં ક (6) –

ુ ાલ ટાટાર આ’ ફુ ાર ’
લ

“અતીતમાં લટાર” ચે ટર-૬
અંિબકા પહેલા માળની બારી પાસે બેસીને બહાર નજર કરતી હતી. અચાનક ઉપરથી
પસાર થતા એરો લેનની ઘરઘરાટી સાંભળી તેણી અતીતમાં ઉતરી ગઇ. અમદાવાદના ઘરની
આગાસી ઉપરથી પસાર થતાં એરો લેનને જોઇને તેણીને કેમ પણ એમ લાગતું હત ું કે એક િદવસ
તેણી પણ લેનમાં બેસી આકાશમાં સફર કરશે.
અમેિરકા ભણવા ગયેલ ચંદુભાઇનો િત્રભોવન અમેિરકાની ટાફોડર્ યુિનવિસર્ટીમાં
ભ યા બાદ મે.લોઇડ એ ડ કુપર ઇ ટરનેશનલમાં િસિનયર ઇ જીિનયર તિરકે નોકરીએ લાગી ગયો
અને તેણીના અને િત્રભુવનની સગાઇના ગોળ-ધાણા તો ક્યારના ખવાઇ ગયા હતાં હવે તો િત્રભુવન
અમદાવાદ આવે એટલે ફેરા ફરવાના જ બાકી હતા.
નોકરી પાકી થયા બાદ િત્રભુવન આ યો અને લગ્ન થયા બે માસ ફરીને પાછો
ગયો.નોકરીમાં પાંચ વરસ બાદ તેણીને અમેિરકા લઇ ગયો.િત્રભુવન ભણતો હતો એ બે બેડ મનો
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ભાડાનો એપાટ્ર્ મે ટ હતો. બે વરસ પછી રાિધકાનો જ મ થયો.તેણીના જ મ બાદ િત્રભુવન
િસિનયરમાંથી પ્રોમોટ થઇને ચીફ થઇ ગયો.અંિબકાના મગજમાં વાત પાકી થઇ ગઇ કે, દીકરી
શુકનવંતી છે .િત્રભુવને સમજાવવાનો પ્રય ન બે-ચાર વાર કરી જોયો પણ એ વાદિવવાદનો ક્યારે
અંત ન આ યો.
આ ઉપરાંત કોણ જાણે કોણે તેણીના મગજમાં ઠસાવી દીધું હત ું કે, દીકરી હાલનો
દિરયો એટલે તેણી રાિધકાને બહજ
ુ લાડ લડાવતી અને તેણીના આ વધુ પડતા પ્રેમ અને લાડને
લીધે રાિધકા જી ી અને મનિ વ થતી જતી હતી.ક્યારે ક િત્રભુવન જો કશુ ં અંિબકાને કહેવાની કોિશશ
કરતો તો તેણી વ ચે પડી કહેતી
“પ પા મારી માને હેરાન કરશો નહી…….”
પોતાના પક્ષમાં કાલુ કાલુ બોલતી રાિધકા તેણીને વધુ મીઠડી લાગતી.આમ ને આમ સાત
વરસ બાદ મનહરનો જ મ થયો.નાના મનહરને લઇને પ્રેમમાં ફેરવતી રાિધકા જોઇ અંિબકા ખુશ
થતી. સમજણો થયેલો મનહર રાિધકાથી ડરતો તે કહે બેસ તો બેસી જવાનુ ં ને ઊભોથા તો ઊભો
થઇ જવાનુ ં સમજો ને કે િરમોટ રાિધકાના હાથમાં હત.ું

શ આતમાં અંિબકાને એવુ ં લાગતું કે

રાિધકાને પોતાના ભાઇની કેટલી િફકર છે પણ તેણી આમ શા માટે કરતી હતી એવુ ં

યારે

અંિબકાને સમજાયું યારે ઘણું મોડું થઇ ગયુ ં હત ું કારણ કે યાં યુ-ટનર્ જ હોતો.
િત્રભુવન રાિધકાની આ જો-હક
ુ મી માટે કશુ ં કહેતો તો મા દીકરી એક થઇ જતાં
અને િત્રભુવનની સામે મનહર લાડ કરતી માટે લટુડા-પટુડા કરતી.મુગ્ધા પ્રવેશેલી અવ થામાં
પ્રવેશેલી રાિધકા હંમેશા ગોિરયા છોકરાઓમાં ઘેરાયેલી ટોમબોય હતી.
થોડી બચત થતાં એક િદવસ િત્રભુવને પોતાનુ ં મકાન બનાવવાના મનસુબાની વાત
અંિબકાને કરી.પોતાનુ ં મકાન બનાવવા માટે યોગ્ય લોકેશન ગોતવા તેઓ કેટલા રખડયા હતાં. દર
રિવવારે સવારથી મકાન માટે લોકેશન શોધવા નીકળી પડતા અને આખરે આ જગા થોડા
ઉંચાણવાળી અને કોલાહલથી દુર મળી.
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૧૯૭૦માં બેંકો તો મકાન માટે લોન આપવા ભાઇ બાપા કરતી અને િત્રભુવન તો પાછે
એ જીનીયર..તેણે તેના જ્ઞાન અને વા તુશા ના િહસાબે આખરે આ મકાનની ડીઝાઇન બનાવી
હતી.
મકાન માટે નો

લોટ પસંદ થઇ ગયા બાદ પ્રાથિમક બધી િવિધઓ

પતાવવાની િત્રભોવને પોતાના ઓળખીતા કો ટ્રાક્ટર માકર્ મો ટે કાલ ને િડઝાઇન બનાવી બાકીની
િવિધ પતાવવાની જવાબદારી પોતાના સલા કાર શાંત ુ શાહ ને સ પી મકાન બાંધકામ શ કરતી
વખતે િત્રભોવન તો ઓિફસે જતો પણ અંિબકા સામે બીચ અ બ્રેલા નીચે ખુરશી નાખીને આરામથી
મુબ
ં ઇ સમાચાર અને ગુજરાત સમાચારના પાના ઉથલાવતી નજર રાખતી હતી.
સાં

ઓિફસથી િત્રભુવન આ યા બાદ બ ને સાથે બંધાઇ રહેલા મકાનના માળખામાં

લટાર મારતા.આમ તો બધું ધારે લ ું જ ચાલતું હત ું પણ ક્યારે ક પોતાને કશો ફેરફાર કરવવાનુ ં મન
થત ું તો િત્રભુવન સાથે મસલત કરીને નક્કી કયાર્ મુજબ કરવા પોતે િત્રભુવનને કહેતી
“ઓલા ગોિરયાને સવારના ઓિફસે જાવ તે પહેલાં સમજાવતાં જજો”
“હા…. વો મહારાણીનો હક
ુ મ”
આવુ ં બે ત્રણ અઠવાિડયે એક વખત થત ું અને આખર મકાન તૈયાર થઇ ગયુ.ં
વાહ! આ જ મારા

વ નાનો મહેલ એવુ ં અંિબકાને પોતાનુ ં વ ન સાકાર થયેલ ું જોઇ

થયુ.મહે
ં લ તો તૈયાર થઇ ગયો હવે વાત આવી સજાવટની .િત્રભુવને યાંની રહેણી કરણીના
આધારે િવકટોિરયન ટાઇલનુ ં ફિનર્ચર પસંદ કરે લ ું તો અંિબકાએ અસલ સાગના લાક્ડામાં કોતરણી
વા ં કાિઠયાવાડી ટાઇલનુ ં ફિનર્ચર પસંદ કયુ.ર્ં િત્રભુવને તો મજાક પણ કરે લી
“અંબા ડાિલર્ ગ આ અમેિરકા છે .ત ું અહીં કાિઠયાવાડ ઊભુ ં કરવા માગે છે ?”
“તમે

મ સમજો તેમ….મારે રાણી િવક્ટોિરયા નથી થવુ”ં
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બહજ
ુ ધામધુમથી પાિટર્ રાખીને ગૃહપ્રવેશ કય .મકાનનુ ં ફિનર્ચર અને સજાવટ
જોઇને

યો

ટીફને પણ હ ફાટ વખાણ કયાર્ યારે િત્રભુવનના અંતરં ગ િમત્ર ભગવાનજીભાઇના

વાઇફ ભાગેરથી સાથે અંિબકાએ ગુસપુસ કરી.
“શું કહે છે ઓ યો મારા એ નો સાહેબ?”
“એ કહે છે ફિનર્ચરની પસંદગી લાજવાબ છે ….”
પાિટર્ મોડી રાત સુધી ચાલી અને બધાને િવદાય કરી બાળકોને સુવડાવીને
અંિબકાએ નાઇટ-ગાઉનમાં બેડ મમાં પ્રવેશ કય

યારે થાકી ગયેલો િત્રભુવન ક્યારનો ઉંઘી ગયો

હતો.સવારના પા્ ં ઓિફસે પણ જવું હત ું એટલે તેને િડ ટબર્ ન કય અને પોતે તેના પડખે ભરાઇને
સુઇ ગઇ.સવારની કોફીનો કપ હોઠે લગાડતાં િત્રભુવનને પુછ ું
“શું કહેતો હતો તમારો સાહેબ…….”ભવાં ઉપર-નીચે કરી અંિબકાએ પુછેલ ું
“માન ગયે ઉ તાદ…….”કહી િત્રભુવન હ યો
રોજ સવારના આ અફાટ મેદાનમાં ચારે તરફ વાવેલા

લના ક્યારાની સંભાળમાં

સારો એવો સમય પસાર થઇ જતો. લના છોડોને પાણી પાવાનુ ં કામ રાિધકા કરતી અને વધારાના
ઘાસની કાપણી મનહરના ભાગે હતી ચોક્કસ રાિધકાના િરમોટ મુજબ જ.રોજ સવારની કોફી ઉપલા
માળની બારી પાસે ગોઠવેલી ટે બલ સામેની બે ખુરશી પર બેસીને બ ને પીતા.
છે લી તારીખે કેટલા પૈસા બાજુમાં મુકી શકાશે તેનો િહસાબ િત્રભુવન મેળવીને એ
બાજુમાં મુકેલા પૈસામાંથી એ અંિબકાને સોનાના દાિગના અપાવતો,ખપ પુરતા રાખીને

યારે રજા

પર અમદાવાદ જતાં યારે યાંના લોકરમાં એ મુકાઇ જતાં.આમ જોવા જાવ તો યાં અમદાવાદના
બે ક ઓફ બરોડાના લોકરમાં શું અને કેટલું છે તેની જાણ અને િચંતા અંિબકાએ કદી કરી જ હોતી
અને જો કરે તો કયારે અને કેટલું ટેટ બે ક ઓફ ઈિ ડયાના લોકરમાં યાંથી ટ્રા સફર થઇ ગયુ ં
હોય એ કયાંથી ખબર હોય?
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િત્રભુવને તેની ઓિફસની બાજુમાં જ આવેલી ટ ડડર્ ચાટર્ ડર્ બે કના લોકરમાં પોતાના
શે’સર્ સિટર્ફીકે સ ફીક્સ ડીપોઝી સની રસીદો તથા અંગત ડો

ુ ે ટસ રાખ્યા હતા એટલે તેના
મ

પાસે કેટલું અને શુ ં છે તેનો અંદાઝ કોઇને ન આવે.આમતો તેવ ુ ં કરવાની જ ર ન હતી પણ િક્રશ
સાથે લફડામાં પડેલી પોતાની િદકરીને તેના અંગત ડો

ુ ે ટસ ફંફોસતાં જોઇને તેણે આ પગલું
મ

ભયુર્ં હત.ું
એક િદવસ અંિબકા ભાગેરથીને મળવા ગયેલી યારે તેણી ડ્રેિસ ગ ટે બલ પાસે બેસી ને
હીરાની બુટી પહેરતી હતી.
“અલી!!!સાચા છે ? કેટલા ડોલરના છે ???”
“છે તરાઇ ગઇને ત ું પણ? અરે !!!! આ તો અમેિરકન ડાયમ ડ છે ફકત ૨૫ ડોલરના”કહી
ભાગેરથી હસી
‘ઓય મા હત
ુ ં ો સમ લી કે પચીસેક હજારના તો હશે જ…..”હોઠ પર હાથ મુકતાં અંિબકાએ
ક ું
“અહીં સાચા બહુ ઓછા પહેરાય અમેરીકન ડાયમ ડના જ વધારે પડતા પહેરાય સ તી
સુખડીને િસ ધપુરની જાત્રા.હા ગો ડ પણ મો ટલી ૧૮ કેરે નુ ં જ હોય દે શની

મ ૨૨ કેરે નુ ં

નહી……હા…હા….હા….”કહી ભાગેરથી ફરી હસી.
પછી પોતાનુ ં ઘરે ણાં નુ ં કલેક્શન અંિબકાને બતા યુ.અંિબકા
ં
જોતી ગઇ ને નવાઇ
પામતી ગઇ.સમેટીને બધુ ં લોકરમાં મુકતાં ભાગેરથીએ ક ું
“આ ગોિરયાઓનો કશો ભરોસો નહીં ક્યારે કાયદા બદલે ને જવાનો વખત આવે તો વાંધો
ન આવે.મા ં તો બધુ ં મારી સાસુએ વડોદરાની બે કમાં સાચવીને મુકેલ ું છે .”
અમદાવાદના નવરં ગ પુરામાં રહેતા એલ.આઇ,સી.એજ ટ કાંિતલાલની સલાહથી
િત્રભુવને મોટી જીવન વીમા પોલીસીઓ લીધેલી હતી અને િફકસ ડીપોઝીટમાં સારી એવી રકમો
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િત્રભુવને રોકી રાખી હતી
ડો

વાત ખુદ િત્રભુવન િસવાય કોઇને જાણ ક્યાં હતી કારણ કે આ બધા

ુ ે સ ટે ટ બે ક ઓફ ઇિ ડયાના લોકરમાં હતા.
મ
મુગ્ધા થયેલી રાતના મોડે સુધી ગોિરયાઓ સાથે રખડતી રાિધકાને વાળવા િત્રભુવને

અંિબકાને સમજાવવાની કોિશશ કરી પણ મ મી મ મી કરી તેણીની આસપાસ ફરતી અને ગળામાં
હાથ ભેરવી લાડ કરતી અંિબકાએ કોલેજ પાસ કરીને એક કૂલમાં િપ્ર સીપલની નોકરીએ લાગી
ગઇ.અંિબકા અને િત્રભુવન તેણીને પરણી જવા બહુ સમજાવી પણ આ

વછંદી છોકરીને કોઇ

મુરિતયો પસંદ જ હોતો આવતો. એક િદવસ આ બાબત મોટો ઝગડો થયો અને યારે િત્રભુવને
ક ું
“તું લગનની હા પાડતી નથી અને તારી પાછળ મારે મિનયાને ક્યાં સુધી વાંઢો રાખવો?”
િત્રભુવને ગ ના કરી.
“મારા લગનની પંચાતમાં પડયા વગર સારી છોકરી મળતી હોય તો મનહરને પરણાવોને
એમાં હુ ં ક્યાં આડી આવુ ં

?ં ”રાિધકાએ છણકો કય .

આ ઘટના પછી િત્રભુવનને લાગ્યુ ં કે, આ તલમાંથી તેલ નીકળે એમ નથી એટલે
અમરે લીના એક ઓળિખતાની ક પના સાથે મનહરના લગ્ન કરા યા. અ યાર સુધી વાંઢા ફરતા
અને એક હોટે લમાં આિસ ટં નુ ં કામ કરતાં મનહરને પોતાના પગારની જમા રકમ અને અમુક બે ક
લોન લઇને એક બંધ પડવાના આરે ઊભેલી મોટે લ રાિધકાએ અપાવી.િત્રભુવને શ આતમાં આનો
િવરો ધ કય પણ પછી ઘીના ઠામમાં ઘી પડી ર .ું મનહરની કુનેહથી મોટેલ ચાલી પડી.બે વરસમાં
બે કના અને રાિધકાના પૈસા તેણે ચુકવી આ યા હતા.
પોતાની એક સાહેલીને સહાય કરવા અને તેણીને ઇ સાફ અપાવવા માટે કોટર્ ના
દરવાજા ખખડાવવા એક વિકલની જ ર હતી અને રાિધકાની આિસ ટંટ માિરયા બ્રોસનન ની
સલાહથી તેણી પહેલી વખત િક્રશને મળી.પહેલી મુલાકાતમાં રાિધકા તેના
રોજર મુર

સ-બો ડના ઓ યા

વા ઠ સાથી અંજાઇને તેના પ્રેમમાં પડી ગઇ. યાર બાદ મુલાકાતો વધતી

ગઇ.િત્રભુવનના કાને વાત આવી યારે તેણે રાિધકાને સમજાવવા નો િન ફળ પ્રયાસ કય અંિબકાએ
રાિધકાનો પક્ષ લઇને િત્રભુવનને ક ું
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“તમે ખોટી ટક ટક ન કરો પોતાનુ ં ભલું બુ ં સમજવાની શિક્ત મારી દીકરીમાં છે ”
આ વાદ-િવવાદમાં એક િદવસ વાત વધી ગઇ અને રાિધકા િક્રસ સાથે રહેવા જતી રહી.
મનહરનો મોટેલનો િબઝનેસ સારો ચાલતો હતો.મનહર દર વરસે અમુક ટકા રકમ
િરઝવર્ રાખતો.મોટે લમાં શુ ં ખામી છે અથવા કઇ વ ત ુ જ રી છે તે જાણવા ક મર ઓિપિનયન
એ ડ સ શન બોક્ષ રાખેલ તેમાંથી પ્રેરણા લઇને દર નાતાલના િદવસોમાં મોટે લમાં જ રી ફેરફાર
કરતો.
વખત જતાં મનહર બે બાળકોનો િપતા થયો પણ રાિધકા હજુ પણ િક્રસની રખાત

વી

વાંઢી ફરતી હતી.િક્રસને સારા મુકતી ન હતી અને િક્રશ પણ સારા માંથી હુ ં મુક્ત થાઉ તો તારા
સાથે લગન ક ં ને બેબી એવી મધલાળ રાિધકાને દે ખાડીને મજા લ ૂટતો હતો.અસલમાં તો સારા
સાથે

ટાછે ડાની અરજી િક્રશે દાખલ કરી જ હોતી.ઘણા લાંબા સમય પછી રાિધકાને સારા પાસેથી

જ ખબર પડી.આખર રાિધકાએ િક્રશને છોડી જવાની ધમકી આપી એટલે હારીને સારા સાથે
ટાછે ડાની અરજી દાખલ કરાઇ.
વેલે ટાઇન-ડેના િદવસે િક્રશે રાિધકાને કોકા-કોલામાં સા ં એવુ ં િપવડાવીને ક ું “સારા
સાથે મારા

ટા-છે ડા થશે તો આ એપાટર્ મે ટ તો સારાને મળશે પછી આપણે રહીશુ ં ક્યાં

ડાિલર્ ગ?”કહી પોતાની શેતરં જની બાઝી પાથરી.પછી પહેલી ચાલ ચાલી
“તારા પ પા પાસે કેટલીક િમ કત હશે??”
“મે બી ટુ િમિલયન ડોલર પણ એ ઓ ડ-મેન બહજ
ુ ચાલાક છે સંભાળવુ ં પડશે એક િદવસ
હુ ં તેના ડો

ુ ે ટ હજી જોતી હતી અને તે જોઇ ગયો ખબર છે તેણે એ ક્યાંક ગાયબ કરી નાખ્યા
મ

મ યા જ નહી”
‘હં…….અને તારી મોમ પાસે ગો ડના દાિગના કેટલાક ગ્રામના હશે?”
“અંદાઝે ૨૦૦ તોલા તો હશે જ વધુ હશે ઓછા નહી હોય”
“એ બધા તો ૨૨ કેરે સના જ હશે ને??”
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“હા ઇિ ડયનનુ ં મન ૧૮ કેરેટમાં ન માને”
“હં……..”
“કેમ ક્યારે નહી અને આ

આટલો બધો ઇ ટ્રે સ મારી ફેિમિલમાં પડયો? ઇિ ડયન લો મુજબ

આ બધાનો હક્દાર મનહર છે ”
“યા….આઇ નો…..ગુડ-નાઇટ બેબી” કહી લાઇટ ઓફ કરી રાિધકા તો સુઇ ગઇ પણ િક્રશ
પોતાના યાદા ગોઠવવા લાગ્યો.
િત્રભુવન િરટાયર તો થઇ ગયો છે અને ગમે યારે ઇિ ડયા જતો રહેવાનો હોય તો અહીંની
પ્રોપટ વેંચીને જ જાય.િત્રભુવન અને રાિધકાને બનતું નથી એટલે જ તેણી મારી સાથે રહે
છે .દીકરીની મોહાંધ અંિબકાને રાિધકા
િહસાબે િત્રભુવન અને અંિબકાના

ટલા પગલા ભરાવે એટલા જ તેણી ભરે .જો કોઇ પણ

ટા-છે ડા થઇ જાય તો બંગલાની હકદાર અંિબકા થાય અને પછી

રાિધકા અને િત્રભુવનની િમ કત બે િમિલયન ડોલર હોય તો અધીર્ એટલે િમિલયન ડોલર અંિબકાને
મળે .આ બધુ ં જો સાંગો-પાંગ પાર પડે તો અંિબકાને શીશામાં ઉતારતા અને રાિધકાને રખડતી
કરવામાં કેટલી વાર લાગે? બ્રાવો….બ્રાવો…િક્રશ યુ આર જીિનયસ.
પણ આ દાવ તો સાવ જ ઉંધો પડયો…િક્રશ…ઉંડા િવચારમા હતો.. યાં રાધીકા એ આવીને
તેને તંદ્રામાં થી જગાડયો.. “હવે બહુ િવચાર કરવાનુ ં રહેવા દે અને સાં

શું ખાવુ ં છે તે કહે એટલે

તે બનાવવાની શરુઆત કરુ.”
“હની ચાલ આ

બહાર જઈને જમીયે અને થોડાંક હળવા થઇએ..”

ભલે કહી રાધીકા એ કીરમજી રં ગનુ ં જી સ અને તેને મેચ થતુ ગુલાબી રં ગનુ ં કુરત ુ
પહેય.ર્ ુ .અને તેની વાન બહાર કાઢી.
તેમની મનપસંદ રે ટોરા ઓલીવ ગાડર્ નમાં

ને એક ખુણે બેઠા. અહી બધા તેમને સારી રીતે

જાણે કારણ કે ક્રીસ ટીપ સારી આપતો..અને તેથી તેમનુ ખાવાનુ ં પણ તેઓના મુડ પ્રમાણે વહેલ ુ
મોડું આવત ુ. જતાની સાથે તેમનો મનપસંદ રે ડ વાઈન અને બાઈટીંગ આ યુ. બાજુના ડી કો થેક્માં
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રાધા જવા માંગતી હતી પણ ક્રીસ આ

શાંતી થી િવચારતો હતો…ઉંધા પડેલા દાવને સીધો કેવી

રીતે કરવો.
તેણે મદારી

મ પોતાના ટોપલામાં થી નાગ કાઢે અને પછી ફેણ કાઢવા સહેજ ટકોરો મારે

ુ ” યાર તારો બાપ તો પેલા ખ શ શા તુ શાહને લાવી તને પછાડી ગયો..”
તેમ રાધીકાને ક …
” હવે ત ુ કાચો પડયો છે તેમ કહેને..”
” ના સાવ એવુ તો નથી પણ રોકડને બદલે થાવર વળગાડીને જ
જ કય છે . હા કંઈક એવું િવચાર કે

અંિબકાને તો અ યાય

િમલકતો સંતાડી છે તે શોધી કાઢીએ.”

” તારા ડેડને અને તારે તો ઉભા રહે બનતુ નથી તેથી સીધી વાત કરવાનો તો અથર્ જ
નથી”
” મોમ! પણ ઇ ડીયન છે ..હવે મારા પર ભડક્યા કરે છે ..તે સમજતી જ નથી કે ડેડ તેને
પિતપણુ કરીને રં જાડતા હતા..”
” હવેનો દાવ જો તુ સમ

તો “લીવીંગ રીલેશ શીપ” નો છે ”

“એટલે?”
” બંનેને સાથે રહેવા દે અને તુ ઘરમાં રહે કે

થી મોમને

યારે ડેડ કૈ સમજાવતા હોય

તો..તને ખબર પડે.”
” એ કેવી રીતે બને? ” નાગે ફેણ કાઢીને જાણે

ંફાડો માય હોય તેમ રાધીકાએ ભવા

ુ
ચઢાવીને ક્રીસને પુછ …
ચાલાક મદારીની

મ ક્રીસે વાતને ફેરવી તોળીને ક .ુ .”ભલે યારે પડી રહે

બાપે આપેલા

દે વા સાથે…ખબર છે કે સરની સારવાર અને મકાનની જવાબદારીમાં અંિબકા બધુ પુરુ કરશે અને
તુ રહે

હાથ ઘસતી…”
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રાધીકા બે ક્ષણ જોતી રહી અને પછી બોલી..”બાપા અને બા ભેગા રહે અને તેમની સાથે હુ ં
રહુ ં તે વાતને જરા શાંિત થી સમજ. એ ઘી અને આગ સાથે રહેવા વાળી વાત છે .”
ક્રીસને પોતાનો આ દાવ ઢીલો પડતો લાગ્યો એટલે ફરી પાછે પાંચ વષર્ થી

રાધીકાની

નબળી કડી સાથે ખેલતો હતો તે મમરો મુક્યો…” તે પછી મોમ ને મેરેજ માટે પુછ ”ુ
રે ડ વાઇન નો છે લો ઘુટં પીતા પીતા રાધીકા બોલી..” હા મોમને ક ુ છે …”
ક્રીસે ક .ુ .”હા તે જરા સાચો ર તો છે . લગ્ન થઇ જાય અને ત ુ મારે

યા આવે પછી

તેઓને ભેગા કરી દઈશુ”ં
“પણ તે પહેલા ઓ ડ મેન ભારત જતો રહેશે તો?”-રાધીકાએ પોતાનો ભય રજુ કય …
ક્રીસે ક -ું “કે સર થયાની વાત થી હવે તે ક્યાંય નહી જાય…”
” પણ હની! મારે તો મોટુ વેડીંગ કરવુ છે ..ઓ ડમેન નો વહેવાર બધો લેવો છે .”
” જો તારે મોટુ વેડીંગ કરવુ છે ..મારે નહી. તો બધો ખચ મોમ પાસે કરાવ ..”
” હા હની એ જ કરશે..”
મદારી નાગને પાછો સંભાળીને ટોપલામાં મુકતો હોય તેમ હેત થી રાધીકાને પંપાળતો
ર ો.. તેને ખબર પડી ગઇ હતીકે મહીના સુધીમાં “િલિવંગ રીલેશન શીપ”માં બુઢીયાઓ હશે…અને
ટી પાડેલી અને સંતાડેલી બધી જ િમલકતો પાછી ભેગી થશે..

વનતો

ગા માંહ

થર થયેલી ં ક (7)-મનોજ મહતા

જગદીશ દાદરે થી ઉતરતા પડયો. વાગ્યુ ં તો જાણે કાંઈ નહીં પણ ડોક્ટરની ઓિફસ, યાંથી
ઇમરજ સી ડીપાટર્ મે ટ, ફોટા પાડયા, ટે ટ થયા, અને દવા દા ન ખચાર્ વ યા. જગદીશ વળી ઘેર
બેઠો, અને એણે તો

ઠાલાલ સેટેલાઇ વાળા જોડે સોદો કરીને ડીશ નેટવકર્ ન ુ ં મેગા પેક જ ખરીદી

લીધુ.ં જગદીશની પાછળ અણવરીયા

વા સોલંકીકાકા ઘરમાં પેંધા પડયા. સોલંકી કાકાના
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છાસવારના માતાજીના પાઠ, ચ ડી પાઠ, વળી મા ના નોરતા માતાજીના

થાપન અને વળી

માતાજીના ઉથાપન…િવગેરેના પણ ખચાર્ ઓ વ યા,માતાજીને આ તો જોઈએ જ અ દર આવુ ં તો
કરવું જ પડે, નહી તો મા ને વાંકું પડશે. વળી જગદીશે સોલંકી કાકાને સેટેલાઈ નો ચટકો પાડી
દીધો, તે એમાં તો ધાિમર્ક ચેનલો પર આવતા શોઝ કે ધાિમર્ક પ્રવચકોનાં પ્રવચનોનુ ં તો િવ લેષણ
થવા માંડ .ું કોણ સારો કે કોણ ખરાબની તો ગરમાગરમ ચચાર્ઓ ચાલવા લાગી.
જગદીશના આ યા બાદ ખચાર્ઓ વ યા હતા તે અંિબકા જોઇ રહી હતી. ળી,
સોલંકી કાકાના આ યા બાદ તો આ ખચાર્ ઓએ માઝા મુકી હતી. કો’કે સાચું જ ક ું હત ું ટીપે ટીપે
સરોવર ભરાય. પણ, હવે તો તેને લાગવા માંડ ું હત ું કે આમ તો ટીપે ટીપે સરોવર પણ ખાલી થઈ
જાય. રાિધકાનાં કહેવાથી િત્રભુવન

યારે અંબીકાને હો પીટલ લઇ જવાની હોય યારે ઘરે આવતો.

રાિધકાને કુલમાં રજા લેવી ન પડે તે માટે.અને જગદીશનાં ફ્રેક્ચર પછી તો અંબીકા જ સામેથી
ફોન કરીને બોલાવતી.
અંિબકા ડાઈનીંગ ટે બલ પર ના તાની લેટ લઈને બેઠી હતી. દવા લેવાનો સમય
થઈ ગયો છે એવુ ં હમણાં જ જગદીશ કહી ગયો હતો. હાથમાં ચાનો કપ અ ધર જ રહી ગયો છે , ને
પાછી અંિબકા િવચારોના ચકરાવે ચઢીગઈ. જગદીશે આયાત કરે લી વધારાની ચેનલોમાંની એક
પરથી પ્રસાિરત થઈ રહેલા એક ગીત પર એની નજર પડી. ” જીંદગી કૈ સી હૈ પહેલી હાયે…. કભી
તો હસાયે, કભી યે રુલાયે..જીંદગી….” અને અંતે રા શ ખ ાએ આકાશમાં ઉડવા માટે

ા મુકેલા

ગ્ગાઓ પર એની નજર પડી. એનાથી એક િનસાસો નંખાઈ ગયો. એને થયુ ં આ એના વૈભવના
લેલા ગ્ગાઓ જાણે હવામાં ના ઉડી ગયા હોય એવી એને અનુભ ૂિત થઇ. એને થયુ ં કે આ જ બધા
ં ોની જ ર પડી હતી.. ક
ં …. આ ંકને માટે તો મજબ ૂત ફેફસાં
ગ્ગાઓને લાવવામાં કેટલી બધી ક
જોઈએ. હવાના પિરબળો જોઈએ. એને થયુ ં … આ મારી

ં જ કેમ નબળી પડી ગઇ છે ?
ક

ાસ

લેવામાં હવે આટલી તકલીફ કેમ પડે છે ? થોડુક
ં પણ ચાલતાં હવે એને ઉભા કેમ રહેવ ુ ં પડે છે ? એને
યાદ આ યું …હા, બસ

ાસનળીની પાડોશમાં જ અ નળી આવેલી છે , અને એમાં નીકળે લી

ગાંઠ…આ એના પાડોશીને હેરાન કરે છે .
અ નળીની ગાંઠની યાદ સાથે જ એની આંખમાં આંસુ ધસી આ યાં. હજુ, ચાવાળો
હાથ તો હવામાં અ ધર જ છે , ને ટેબલ પર

કેલા એના ચહેરા પરથી ગાલ પરથી લસરતા

આંસુઓ ટે બલ પર એક પછી એક જમા થવા માંડયા. એને થયું , િત્રભુવનને એણે અ યાય કય છે ..
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થઇ ગયો છે એ હકીકત છે . હા, એટલું સારંુ છે કે એ પણ અહીં પાછો આવી ગયો છે . સારુ તો એ
પણ છે કે કો’ક સાથે પણ છે કે

ના ખભા પર માથુ ં ઢાળવુ ં હશે તો તે પણ કરી શકાશે. એને,

અચાનક આ ટે બલ પર પડેલા આંસુઓમાં મનહરની છબી દે ખાઈ. કુદરતી રીતે એની આંગળીઓ
આંસુઓના ઢગલા પર ફરવા લાગી. અને, એણે િત્રભુવનનુ ં નામ ટે બલ પર લખી નાંખ્યુ.ં
િત્રભુવન પણ હજુ બારણામાંથી પ્રવેશી જ ર ો હતો, ને એની નજર ડાઇનીંગ
ટે બલ પર બેઠેલી અંિબકા પર પડી. એ િવચારોમાં ગ્ર ત હોય તો એને યાનભંગ નહીં કરવાની
એને લાગણી થઇ આવી. એના પોતના આ યર્ વ ચે આંસુઓ

ારા ટે બલ પર પોતાનુ ં

લખાયેલ ું નામ એ જોઈ શક્યો હતો. એનુ ં દય પણ ભારે થઈ ગયુ.ં િવચારી ર ો… એને બોલાવુ ં
…બે શ દો કહુ ં અને એનુ ં દય હળવું કરંુ . પણ પછી યાદ આ યુ ં કે.. એવી નબળાઇ બતાવવાની
જ ર નથી. કરણકે એ જો એની પોતાની મન થીિત એને બતાવશે તો એનો જુદો અથર્ એ અથવા
રાધા કાઢી શકે. અને પછી અથર્નો અનથર્ થઈ જશે. આમ, એક પગલું

ઉમળકાથી એને સાં વના

આપવા આગળ વધારે લ ું એટલી જ િસફતથી એ બે પગલાં પાછળ ખસી ગયો. વળી યાદ આ યુ,ં
એ આ યો હતો એને યાદ દે વડાવવા કે આ

એનો કીમોથેરાપી માટે જવાનો િદવસ છે . એટલે

પછી, એ એની પાસે ગયો.
“અંિબકા, આપણે સાડા દસે કીમો માટે જવાનુ ં છે , તૈયાર રહે .” એકદમ એની સાડી
સંકોરી, સાડીના છે ડાથી એણે પોતાનાં આંસુ ં લ ૂછી નાંખ્યાં. અને, ટે બલ પરનુ ં એણે લખેલ ું િત્રભુવનનુ ં
નામ પણ તરત જ ભુસી
ં નાંખ્યુ,ં

થી એની નજર એની પોતની નાદાિનયત પર ના પડે! અને,

પછી એ તરત જ બોલી, ” સારંુ , મને તૈયાર થતાં વાર નહીં લાગે.” અંબીકાને લઈને િત્રભુવન ડો
મીથની હો પીટલ પહ યો. પેશટં ની માહીિત ભરી પણ

યારે પેશટં સાથે સબંધ બતાવતા તે

દ્રવી ગયો.. હવે અંબીકા એની કોણ હતી? જો કે વહેવારુ મને તે પેપરમાં “િમત્ર” લખી કામ ચલાઉ
ર તો કાઢી લીધો. તેન ુ ં મન તો કહી ર ુ હત ુ અંબીકા તેની સવર્ વ હતી…પણ આ

તે િમત્ર બનીને

રહી ગઈ.
*****
ડૉ. મીથ -ઓ કોલોિજ ટ અને ડૉ. એ ડરસન -રે ડીઓલોજી ના િનદાન મુજબ
અંિબકાને ઇસોફેગસનુ ં એડીનોકસીર્નોમાનુ ં કે સર હત.ું એમના કહેવા પ્રમાણે નવી મેડીકલ ટ્રીટમે ટ
ટ્રે ડ ના િહસાબે સ રીની પહેલા, કીમોથેરાપી + રે ડીઓથેરાપીની જ િરયાતની અગ યતા એમણે
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સમજાવી હતી. પાંચ વીકની, પ્ર યેક અઠવાિડયા દરિમયાન combination of Carboplatin અને
paclitaxel as Chemotherapy with concurrent Radiation therapyની જ ર હતી. આ થેરાિપની
પછી તો શ આત પણ થઈ ગઈ હતી. એના રીએક્ષનની પણ વાતો થઈ ગઈ હતી. સાઈડ ઈફેક્ટમાં
ુ ની અસરને લીધે નાયુઓની
alopecia (શરીર પરનાં વાળ ઉતરવાં), Neuropathy( જ્ઞાનતંતઓ
નબળાઇ વરતાય, પગે હાથે ઝંઝણી ચઢે-ખાલી ચઢી જાય), hematologic toxicity(રક્તકણોને
લગતી િવષદ અસરો પડે). અંિબકાને થત ું કે આ બે અઠવાિડયામાં જ નબળાઇ અંગે એની આ
હાલત છે તો પછી પાંચ અઠવાિડયા પછી તો એની શું હાલત હશે?
ડૉ.

મીથના Hospital- out patient clinicની Launge Chairમાં અંિબકા બેઠી

હતી-સ ૂતી હતી. છાતીપરનાં portacath ારા tumorનો નાશ કરવાની દવા intravenously પ્રવેશી
રહી હતી. એને લઈને આવેલો િત્રભુવન બહાર waiting roomની loungeમાં બેઠો બેઠો અંિબકાના
જ િવચારોમાં ખોવાયેલો હતો. નસર્ કેરન પાછી આ

પણ એની જ in charge હતી. આ ચબરાક

પણ બોલકણી દે શી છૉકરી એટલી જ ભાવુક હતી. આમ તો નામ કીરણ

ત.ું જમાનાને અનુ પ

નામ અપનાવી લેવામાં આ યું હત.ું હજુ હમણાં જ તો એ કીમો શ કરી ગઈ હતી

એના શરીરમાં

પથરાઈ રહી હતી એવુ ં અંિબકા અનુભવી રહી હતી. અને હવે કીમોની આગે જાણે એના શરીરમાં
ઘોર તાંડવ માંડ ું હત.ું
ફરી કેરન આવી, પ ૂછ ું ” All is well ?” અને એણે પછી એના પોતના િવચારો
જણા યા. એને ક ું પણ ખરંુ , ” કીમોના લીધે તો આ શરીરની આગે તો મારા શરીરમાં તાંડવ માંડ ું
છે .”
કેરને પણ જવાબ આ યો,” ખરી વાત છે . કીમોને લીધે જ આવુ ં થાય છે .” પછી
હસાવવાના ઇરાદે એણે ક ,ું ” અરે આ તો ભગવાન શંકરનુ ં ન ૃ ય છે .” મજાકમાં ઉમેય,ર્ં ુ ” જો આપણે
જાત્રા-બાત્રા કરીએને તો આ બધું શમી જત ું હોય છે .” અને પછી એ એના પોતાના જ જોક પર પોતે
જ હસવા લાગી. અને પછી ઠાવકાઈથી professional manner સાથે કહેવા લાગી,” જુઓ
અંિબકાબેન આપને આ કીમૉ

આપવામાં આવે છે એની આ આડ અસર છે . “

“ડૉક્ટરે મને આની બધી જ આડ અસરોની વાત કરી છે . અરે હવે તો વાળ પણ
ઉતરવા માંડશે, નબળાઈ વરતાશે, પગે હાથે ઝંઝણી ચઢશે, િવગેરે… પન આ તો જરા હાથ પગમાં
વધારે બળવાની અસરવતાર્ઈ એટલે જરા કહેવાઈ ગયુ.”
ં સલુકાઈથી કેરને અંિબકાનો હાથ પોતાન
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હાથમ લઈને પસવારતાં ક ,ુ ” કંઈ વાંધો નહીં.” પછી ઉમેય,ર્ં ુ ” આમ પણ, આપણી તકલીફ …કે
મુઝવણ
ં
સાચા ઠેકાણે જણાવી દે વાથી, હળવી થઈ જાય છે . (Expression is an outlet for
frustration!”)
અંિબકા બોલી ,” ખરી વાત છે .” ફરી એક વાર આગની ઝાળ શરીરમાં ફરી વળતાં
કેરને પાસે પડેલા મેગેિઝનને ઉઠાવી, એનો પંખો બનાવી અિબકાને પવન નાંખવા માંડયો. અંિબકા
બોલી,” કેરન, જો તારી આ શીવજીની જાત્રાની વાતની મજાક પર મને હસવુ ં હોત ુ આ યુ ં તેન ુ ં પણ
કારણ છે .” અને પછી ઉમેય,ર્ં ુ ” જો મને હમણાં કેટલાક વખતથી એવા જ િવચારો આવે છે …કે આટલી
મોટી મારી ઉંમર થઈ પણ મેં ક્યારે ય ચાર ધામની જાત્રા ના કરી. મને એ પણ ખબર નથી કે
મારી આ ઇ છા કદી પ ૂરી થશે … કે નહીં.”
િત્રભુવન બરણાંઆંથી અંદર આવવા પ્રવેશી જ ર ો હતો. એણે પણ આ વાત
સાંભળી, એની ઈ છા પણ સાંભળી. પગ ચાલતા રોકાઈ ગયા. એને થયુ ં કે એની બીજી પણ કેટલી
યે ઈ છાઓ હશે. કદાચ અંિબકા મને એની ઇ છાઓ ન પણ જણાવે. અને પછી એ વધુ વાતો
જાણવા મળે એ ઇરાદાથી એ બ ન
ે ી દ્રિ ટથી ઓઝલ પણ

વણની પિરિસમામાં પ્રવેશીને ઉભો

ર ો. અંિબકાનુ ં બોલવાનુ ં ચાલુ જ હત.ુ કેરને અંિબકાનો હાથ સરાહવાનુ ં પણ ચાલુ રાખ્યુ ં હત.ું
“ચાર ધામની જાત્રાની મારી ઘણા વખતથી ખ્વાહીશ હતી. અને હવે તો એ પણ
શક્ય નહીં બને.” અંિબકાના શ દોમાં ભારોભાર િનરાશા િનતરતી હતી.
કેરને ક ,ું ” ના એમ નથી, તમારા િનદાન અને ટ્રી મે ટની પ્રિક્રયાને

યાનમાં

લઈએ તો એ િબલકુલ અશક્ય નથી. Believe me! આપની જો આ ક બાઇ ડ કીમો-રે ડીઑ થેરાપી
પુરી થશે, પછી સ રીની કાયર્વાહી શરુ થશે. અને એ પ યા બાદ િરકવરી િપરીયડ શરુ થશે. એટલે
જો આપે આ ઇ છાને પુરી કરવાનુ ં િનરધાયુર્ં જ હોય તો … આપ એનો અવ ય અમલ કરશો. કો’કે
સાચુ ં જ ક ું છે . where there is a wish, there is a way. અને હુ ં તો એટલે સુધી કહુ ં

ં કે If there

is a way, you walk and you pray.”
અંિબકાની આંખોને ઘેરાતી જોઈને કેરન બોલી,” મને લાગે છે કે થોડી ઉંઘ લેશો તો
સારંુ રહેશે. થોડું પ્રભુ મરણ પણ કરી લો. થોડો આરામ પણ મળી જશે તો સારંુ રહેશે.” અને એ
cubicleની બહાર િનકળી.
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બહાર િનકળતામ
માં જ કેરનન
ની અને િત્રભ
ભુવનની નજ
જરો મળી…અ
અને અલગ થઈ.
પરં ત ુ, એ જ િનિમષમ
માત્રના સમય
ય ગાળા દરિમ
િમયાન મળે લ
લી એ નજરોોએ આકિ મક
ક વાતોની આ
આપલે
ધી. કેરને આશા
આ
રાખી કે અંિબકાની ઇ છાની િત્ર
િત્રભુવનને જા
જાણ થઈ હોય
ય અને એ એની
કરી લીધ
ઇ છાને પ ૂરી કરાવે તો સારુ. અન
ને આ બાજુ િત્રભુવન િવ
િવચારી ર ો કે કેરનને હુ ં અંિબકાની ઇ છા
પ ૂરી કરાવ
વીશ જ એવો
વો અહેસાસ થયો
થ હોય તો સારુ.
અને, િત્રભુવન આંિબકાને
આં
આરામ
આ
મળે એ હેત ુથી એ clinicની loungeમાં પાછો
આવી ગય
યો.

વન તો

ગા મહ

થર
થ થયેલ
લી ં ક (8
8) રા ુ લ શાહ

િત્રભુ
િત્ર વન અંિબ
િબકાને આરામ
મ મળે એ હેત ુથી બહાર ક્ક્લીિનકની લ જમાં આવી
વી પાછો આવ
વી તો
ગયો પણ
ણ બારણાની આડશેથી અંિબકાની
અં
કેરન સાથેની વ
વાતથી એનુ િિચ
ગયુ.ં અંિબ
િબકા

થોડુ અ વ થ તો થ
થઈ જ

ટલી શારીિરક વેદના
દ ભોગવત
તી હતી કદા ચ એટલીજ માનિસક ય
યથામાંથી એ પણ

પસાર તો થઈ ર ો હતોને ? િત્ર
ત્રભુવન બહાર
રથી

ટલી સમજણ અને
ને વ થતા બતાવવા પ્ર
પ્રય ન

ૂટ તો જતો
કરતો હત
તો એટલો જ અંદરથી ત ૂટતો
તો જ હતો ,પ
પણ કહે કોને? પિ નની આ હાલત જોોવાતી
નહોતી.
અંિબકાની
અં
ટ્રીટમે ટ ચાલુ થઈ યારથ
થી આજ સુધ
ધી એની શ
શારીિરક હાલ
લત કથળતી જતી
હતી. અ નળીની ગાંાઠે તો અંિબક
કાનુ જીવવુ જાણે
જા દુ કર ક
કરી નાખ્યુ હ
હત ુ અને આ તો હજી શ આત
હતી. આ કીમોથેરેપી પછી તો હજ
હ ુ એને સ રીમાંથી પ
પસાર થવાનુ હત.ું કીમોથ
થી શરીરમાં થતા
દાહના તાં
ત ડવને એ કેમ કરીને સહી શકતી હશે એની ક પના માત્ર
ત્ર િત્રભુવનને
ને

ુ વી મુકતી.
જા

અંિબકાનીી સહન શિક્
િક્તથી એ ક્યાં
ક્ય અજાણ હતો?
હ
નાની અમ તી પી
પીડા પણ એ
એનાથી સહન
ન થઈ
શકતી નહોતી યાં આટ
આ આટલી વેદના એ કેમ કરીને સહીી શકશે?
અંિબકાને
અં
એવ
વા દદ ભરડાામાં લીધી હતી કે

માં અ
એના જીવનની
ની સૌથી વધુ િપ્રય
અિબકાને એ

,સૌથી મહ
મ વની બાાબતથી દૂ ર મન મારી
રીને જીવવાાના િદવસોમ
માંથી પસાર
ર થવાનુ આ યુ
હત.ું અંિબ
િબકા હતી ખાવાની
ખ
શોખી
ખીન. સીધુ સાદ
સ ુ કે સહેજ પણ િફક્કુ ખાવાનુ તો એના ગળે કેમય
ે
કરીને ઉત
તરત ુ નહોત ુ . જમવાની
ની

લેટમાં અથાણા
અ
-મર
રચા કે પાપ
પડના વૈભવ વગર તો એનો
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દરબાર અધુરો કહેવાતો. તો એના બદલે અ યારે સાવ મો , તેલ મરચા વગરનુ લગભગ પ્રવાહી
વુ ખાવાનુ તો એ કેમ કરીને ખાઇ શકતી હશે? અંિબકાને ખાવાનો
એને જુદુ જુદુ બનાવવાનો પણ શોખ ઉ પન થયો હતો.

રીતનો શોખ હતો એમાંથી

યાં યારે તક મળે એ અવનવી વાનગી

બનાવતી અને િત્રભુવનને પણ ચખાડતી.જો કે િત્રભુવન તો સાદો સીધો માણસ દે શી ઇ ડીયન
શાક- ભાખરી કે િખચડી મળે તો પણ ભયો ભયો પણ રાિધકા અને મનહરને હવે એ દે શી શાકભાખરી કે િખચડીમાં રસ ર ો નહોતો . બાળકોના નામે અંિબકાને પણ જીભના વાદ પુરા થતા
એટલે એ પણ બાળકોને રાજી રાખવા હંમેશા કઈક નવુ ં યંજન બના યા કરતી. િત્રભુવન ક્યારે ક
હસતો પણ ખરો કે આ

અંબામાની લેબોરે ટરીમાં શેનો પ્રયોગ ચાલી ર ો છે અને એમની

ફામર્સીમાંથી શું બહાર પડવાનુ છે ? મનહર તો હજુ થોડો નાનો હતો પણ રાિધકા તરતજ મ મીનો
પક્ષ લઈને બોલતી મ મા ડૉ ટ વરી, ખાખરાની િખસકોલી સાકરનો વાદ શુ ં જાણે?
અને આ જ રાિધકાએ એના જીવનનો

વાદ જ કડવો કરી મુક્યો હતો. રાિધકાની યાદ

આવતા જ િત્રભુવનનુ મન ખાટું થઈ ગયુ.ં કહે છે ને કે િદકરી હાલનો દિરયો પણ આ તો ખારા
પાણીનો સાગર હતો.

મ ઉલેચો તેમ વધુ ને વધુ ખારાશ મનની આળી કરી મુકતી હતી. એ

મ

મ રાિધકાને ભુલવા પ્રય ન કરતો એમ બમણા વેગે એ એના મન પર કબજો જમાવતી જતી
હતી. પૈસાથી માંડીને લાગણીઓને પણ

રમત એણે અને િક્રશે માંડી હતી અને એને લઈને

િત્રભુવન પર અવાર-નવાર કરવામાં આવતા આક્ષેપો , અંિબકાને િત્રભુવન સામે ઉ કેરવા મુકાતા
અથર્િહન આળ એ કેમે કરીને િવસારે પાડી શકતો નહોતો.
સૌથી વધારે દુઃખ આ
સાથ આ યો.

પણ એને અંિબકા માટે થતુ.ં

પિ નએ આજ સુધી એને મને કમને

ની સાથે જીવનની ગઈ ગુજરી ભુલી લાગણીઓનુ સરવૈય ુ સરભર કરી આથમતી

જીવન સં યાની પળોએ શાંિતથી જીવન ગુજારવાના િદવસો આ યા હતા એ આ
ભુલાયેલા , ન જીવાયેલા અધુરા વ ન

વા લાગતા અને

એક ન

પળોમાંથી અ યારે એ અંિબકાઅને

પસાર થઈ ર ા હતા એ એક ક્યારે ય ઇ છ ુ ના હોય એવા દુઃ વ ન

વા ભાસતા હતા.

અરે રે! આટલી ઉંમરે અંિબકાને આ શુ ં સુ યુ? જરાક વ થતાથી જરાક સુજબુજથી પણ એણે
િવચાયુર્ં નહીં? આખી જીંદગી ગાંધારીની

મ રાિધકાના મોહમાં આંખે પાટા બાંધીને જ એ જીવી?

અને અંતે શું પામી? પારાવાર વેદના? હવે તો રાિધકા પણ એને સાથ આપતી નહોતી. કદાચ
િક્રશની આંખે એ જોતી થઈ હતી , િક્રશની અક્કલે ચાલતી થઈ હતી અને એ આંખોએ -એ અક્કલે
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અંિબકાનુ પાણી માપી લીધુ હત.ું એટલે હવે મા તર નો લાગણીનો વાથીર્ પ્રવાહ પણ સર વતીના
લુ ત થતા ઝરાની
પ્ર

મ સુકાવા લાગ્યો હતો.

એ નહોતો કે હવે રાિધકા શું કરશે ? પ્ર

એ હતો કે હવે અંિબકા આ કેવી રીતે જીરવી

શકશે?
અમેિરકા આવવાના મોહમાં અંિબકા િત્રભુવનને પરણી અને અમેિરકા આવી પણ ગઈ પણ
શ આતમાં એનો માં લો એમ સાવ બદલાઇ નહોતો ગયો. નાનપણથી ગળથ ૂથીમાં મળે લા સં કાર,
આ થા

વભાવ તો શ માં અકબંધ રહેલા. વાર-તહેવારોએ

ત- ઉપવાસ ,ઘરમાં રહીને પણ

શક્ય હોય તેટલા ધાિમર્ક આચાર -િવચાર અને સેવા-પ ૂજા અને પ્રભુ નામ મરણ એના જીવવાનુ
બળ હતા એ તો િત્રભુવનથી ક્યાં અજા યુ હત?ું ક્યારે ક ઇિ ડયા જવાનુ થાય તો કુળ દે વી એ દશર્ન
ું
એટલે જ આ
કરવાનુ કે જો શક્ય હોય તો ક્યાંક નાની મોટી જાત્રા કરવાનુ એને મન થત.અને
કેરન સાથે એને ચાર ધામની જાત્રાની વાત કરતી સાંભળીને િત્રભુવનને સહે
લાગી. આ બધુ કંઇ ઉપર છ લુ તો નહોતું જ. ભગવાન તરફની એની

નવાઇ નહોતી

ધા અપાર હતી. ખરા

િદલથી એ ભગવાનને ભજતી. આમ જોવા જાવ તો અંિબકા મનની ખોટી પણ નહોતી. સરળ
વભાવ, ભુલથી પણ કોઇનુ બુ એણે ઇ છ ુ નહોત ુ તો પછી ભગવાને એને જ શા માટે આ સજા
કરી?
હે ઇ ર ! એને આ બધુ સહન કરવાની શિક્ત આપજો. એની તમારા તરફની

ધાનુ

અખુટ બળ હોજો .િત્રભુવનથી મનોમન પ્રભુને પ્રાથર્ના થઈ ગઈ .અને સાથે સાથે એક વચન
મનથી માંગી લીધુ. એની અંિતમ ઇ છા પુરી કરવાની મને તક આપજો અને એને એટલો સમય
અને શિક્ત આપજો.
ુ ી થતી હતી..પણ તે સં કાર હતા. વળી દે શી કુટુંબોમાં આવો
કરે નને િત્રભુવન માટે સહાનુભત
જીવલેણ યાધી જુએ યારે તે દ્રવી જતી. તેને િત્રભુવન માટે યારે માન થઈ ગયુ યારે તેણે જા યુ ં
કે તેઓ તો કાયદાકીય રીતે

ટા થયેલા છે અને આ વેદના વેઠવાની િત્રભુવન ને તો જરાય જરુર

નથી. તે બધી રીતે આઝાદ હતો. અંબીકાની સાથે

યારે હોય યારે હસત ુ મોઢુ અને

યારે તેને

મળીને બહાર લ જ પર આવે યારે ચુમતી આંખો જોઈ તે મનોમન િવચારતી…Love is strange
but it has to be…
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વન તો

ગા મહ

થર થયેલી ં ક (9) ડો. ઇ દરાબેન શાહ

જગદીશને પગે ફ્રેક્ચર થયા પછી િત્રભોવન દર અઠવાિડયે અંિબકા પાસે આવતો હવે
છે લા બે સેશન બાકી હતા યાર બાદ ફરી ગાંઠનુ ં પરીક્ષણ અને િનરીક્ષણ કયાર્ બાદ સ રીની
તારીખ નક્કી કરવાની હતી. િત્રભોવન સવારથી આવી જતો લગભગ આખો િદવસ અંિબકા સાથે
પસાર કરતો, િત્રભોવનની અવર જવર વધવાથી જગદીશ, સોલંકીનુ નામ નહોતો લઇ શકતો.
એક બે વખત સોલંકીના ફોન આ યા અિગયાર સોમવાર પુરા થયા, જ મ નક્ષત્ર શાંિત જાપ
પુરા થયા મહા મ ૃ યુજય
ં
જાપ પુરા થયા વગેરે વગેરે. હવે એક વખત આવી મોટાબેનને
મહાદે વજીના ચરણામ ૃતનુ ં પાન કરાવી જાઉ. પણ યારે િત્રભોવનની હાજરી હોવાથી બેન આરામમાં
છે , અ મ પ મ સમજાવી ફોન મુકી દીધો. જગદીશ જાણતો હતો. તેના બનેવીને આ બધા ધતીંગ
િબલકુલ પસંદ ન હતા.
એને કયાં ખબર હતી કે િત્રભોવને તેઓનો બધો વાતાર્ લાપ સાંભળી લીધેલ છે ,
રાિધકા અને િક્રસની દ્રિ ટ િત્રભોવનની સંપિ

યારથી

પર પડેલ તે પડાવવાની ચાલની જાણ થયેલ

યારથી િત્રભોવને હાઇટેક્નો ઉપયોગ કરી ઘરના બધા ફોનનો વાતાર્ લાપ પોતાના બેડરુમના
ફોનમા રે કોડર્ થાય તે યવ થા કરે લ

ની જાણ તેના િસવાય બીજા કોઇને ન હતી, તે કોડવડર્ થી જ

િરટ્રા ય કરી શકાય, િત્રભોવન તેના વભાવ પ્રમાણે ગણત્રીબાજ એટલે પાણી પહેલા પાળ બાંધે જ.
આ

છે લુ સેશન હત,ુ ગયા અઠવાિડયાના સેશન બાદ અંિબકાને

તેના માનસપટ પર આ યુ દુઃખી થયો, થાય જ ને ?

પીડા થયેલ , તે દ્ર ય

નો સહવાસ ૫૦ વષર્ સુધી સેવેલ કેમ

ભુલાય!?
હજુ તેના મા યામા નો’તુ આવત ું કે અંિબકા રાિધકાની વાતમા કેમ આવી ગઇ, ભોળી
પોતાના પિતને પરમે ર માનવાવાળી ,પિત માટે જયા પાવર્તી
જાગરણ આવા કેટકેટલા

ત, કેવડાત્રીજ ,િદવાસાના

ત કરવા વાળી આટલી કાચાકાનની કે િદકરીની ચઢામણીથી

માગવાની િહંમત કરી શકે!!

િદકરીને વહાલનો દિરયો મા યો તે આ

ટાછે ડા

સમુદ્ર મંથનનુ હળહળત ુ

ઝેર બની, ઢળતી ઉંમરે અમારુ જીવતર ઝેર બના યુ.
વહેલી સવારે અંિબકાએ િત્રભોવનના પગે પડી માફી માગેલ ‘ હવે ઓપરે શનનુ ં નક્કી થશે
મેં તમારુ ક ુ મા યુ નિહ તેન ુ ફળ હુ ં ભોગવી રહી

.ં િદકરી તો ધોિળયાની માયાજાળંમા ફસાઇ
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પણ જોડે મને પણ ફસાવી ઓપરે શન પછી હુ ં કદાચ ન બચુ ં તમે મને માફ નિહ કરો તો ભગવાન
પણ માફ નિહ કરે ” આટલુ બોલતા તે

ુ કે ચઢેલ. િત્રભોવને બેઉ હાથે ઉભી કરે લ.

પાણી પીવડાવી બોલેલ તેં જ ઘોડાને

ટો મુકેલ. હુ લગામ ખેંચવા કહેતો તે હોત ું ગમતુ.ં

કશો વાંધો નિહ મારામા િવ ાસ રાખ હ ં ૂ આનો ર તો જરુર કાઢીશ પણ તારે હુ ં કહુ તેમ કરવાનુ
પછી તેના ખભે માથે હાથ ફેરવી તેના વભાવ પ્રમાણે હસતા હસતા પુછ ુ બોલ કરીશને? અને
અંિબકા પણ માથુ હકારે ધુણાવતા બોલેલ હવે તો હુ ં તમારા િસવાય કોઇનુ ન માનુ.ં આ
િત્રભોવનને આ વાતાર્ લાપથી િસ ધી મળી હોય તેમ લાગ્યુ…
ં
આમ િવચારતા ઘર આવી ગયુ પોતાના જ ઘરમા બેલ મારી દાખલ થવાનુ! િવધીના લેખ!
મનુ યની કેટલી

ર મજાક કરે છે ! ખેર આનો અંત નજીક જ હતો. અંિબકા તૈયાર જ બેઠેલ આ

માથા પર િવગ પહેરેલ, િત્રભોવને જ ડીપાટર્ મે મા જઇ બનાવડાવેલ, અંિબકાએ તો ના જ પાડેલ
તેનો તો જીવનમાંથી રસ જ ઉડી ગયેલ છે , પણ િત્રભોવન અને નસર્ કેરન, સારવાર અને ડોક્ટરોમાં
ધા રાખવાનુ ઇંધણ દર વખતે પુયાર્ કરે
જ ઉપદે શ આપે છે

થી જીવન જીવવાની િહંમત ટકી રહે, ધમર્ગ્રથ
ં ો પણ એ

ધાનુ,ં િવ ાસનુ ં બીજ કોઇ પણ િવપરીત પિરિ થિતનો સામનો કરવાનુ

આ મબળ આપે.
આ

ચહેરા પર લાલાશ વરતાતી હતી, ગયા વખતે િકમો બાદ રક્તો કણો ઓછા થતા

ુ કરે લ યાર બાદ count ચાર
મનહરના રક્તો કણો ટ્રા સફ સ
ક પના પણ આવી ગયેલ કે

થી ફ્રેશ શાકભાજી ફળોનાં

કા ઉપર આવી ગયેલ, મોટે લથી

યુસ િદવસમા ત્રણ વખત આપતી, આ

બધાની હાજરી હોવાથી રાિધકાની કચકચ પણ ઓછી થયેલ એટલે,માનિસક શાંિત પણ મળતી.
બેઉ ડો. િ મથની ઓિફસમા દાખલ થયા, ડો િ મથ અંિબકા ‘you look good પછી િત્રભોવન
તરફ ફરી ‘બો યા are you doing magic or what? ‘I never saw her smiling like this
before,િત્રભોવન મૌન ર ો અંિબકા તરફ જોઇ િ મત ફરકા યુ ડો. પિત પ નીની મૌન ભાષા સમજી
ગયા મલકાતા બો યા
‘ I reviewed your M.R.I & blood work ,tumor is 60 to 50 % smaller I think you do
not need any more chemo or radiation,’ are you happy ?
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બ ે એક સાથે બો યા’ થે

ુ ડો. વી આર વેરી હેપી’.

ડો. િ મથે સ રી માટે ગુડ લક શુભે છા દશાર્ વી બેઉએ આભાર યક્ત કય અને ઓિફસ
બહાર

આ યા,

સ ન ડો મે યુ

અ નળીના િન ણાત સ ન ગણાતા હતા, તેઓની એપોઇ મે ટ ડો. િ મથની

સેક્રેટરીએ લઇ રાખેલ ફાઇલ પણ યાં મોકલી આપેલ.
સામેના િબ ડીંગમા જ ઓિફસ હતી, િત્રભોવને ટે કા માટે હાથ ધય અંિબકાએ િવના સંકોચ
સહજતાથી પકડયો. બ ે એ સામસામે િ મત ફરકા યુ, ચાલતા જ પહ ચી ગયા,ફ્રંટ ડે ક પર નામ
ન ધા યુ. વેઇટીંગ રુમમા બેઠા, અંિબકાએ િત્રભોવનનો હાથ પકડી રાખેલ, િત્રભોવન પણ ક્યાં
છોડવા માંગતો હતો?! આ તો િવધાતાના લેખ કે પુવર્ જ મોના કમર્ન ુ ફળ કે આવી િદકરી મળી.
સાપનો ભારો થઇ મા બાપના જીવનમા િવષ ફેલાવી રહી છે .
અ યારે બ ેની મનોદશા સરખી હતી , ભિવ યની િચંતા વહી ગયેલ જીંદગીનુ સરવૈય,ુ
અંિબકા પટે લ સાંભળતા બ ે જાગૃત થયા, હાથ પકડીને ડો. ની ઓિફસમા પ્રવે યા,ડો.એ હાથ
લંબાવી શેકહે ડ કયાર્ સામસામા ગુ મોિનર્ંગ વીશ કરી પોતપોતાની ખુરશી પર ગોઠવાયા.
ડો બો યા’ િત્રભોવન I reviewed her file I am with Dr. smith , પછી થોડી વાર અટકી
અંિબકા તરફ જોઇ બો યા અંિબકા are you ready for surgery ,will last about two to tree
hours we will remove toumor, remove part of small bowel and join with food pipe and
ુ for few days ,till healing takes place after that you
ટમક યુ હેવ ટૂ બી રે ડી ફોર િફિડંગ ટ બ
will be able to eat as before,any ? “અંિબકાએ પુછ ુ how many days I have to be in
hospital?”Dr:’ may be two wks’,િત્રભોવનને કોઇ સવાલ હતા નિહ એણે તો ઇ ટર નેટ વેબ એમ
ડી પરથી બધુ જાણી લીધેલ. સ રીની તારીખ નક્કી થઇ બ ે આભાર દશાર્ વી ઓિફસની બહાર
આ યા,પાક ગ લો મા પહ યા
ગાડીમા બેઠા યાં સુધી અંિબકાએ િત્રભોવનનો હાથ પકડી રાખેલ, તેના ચેહરા સામે જોતા
િત્રભોવનને લાગ્યુ અંિબકા તેનો આધાર માગી રહી છે ,અને િત્રભોવને ગાડી
તેણીનો હાથ ચુમીને ફક્ત ડોક હલાવી એહસાસ આ યો હુ ં તારી સાથે જ

.ં

ટાટર્ કરતા પહેલા
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બ ે ઘેર આ યા, ક પનાએ િત્રભોવનનુ લંચ તૈયાર રાખેલ અંિબકાને માટે તુરત તાજો
બના યો વેજી સુપ અને બાજરીનુ એકદમ પાત

યુસ

ભઇડકુ બનાવેલ, િત્રભોવને અંિબકાએ ત્રણ મિહને

સાથે લંચ લીધુ,અંિબકા જમીને આરામ કરવા ગઇ, િત્રભોવન તેના વિકલ િમત્રને યા પહ યો.
આજના મનોમંથન અને અંિબકાની લાચારી
હચમચી ગયેલ નક્કી કરી નાખ્યુ આ

યક્ત કરતા હાવ ભાવ જોઇ િત્રભોવન

જ વિકલ પાસે જઈ પુનઃ લગ્ન કરાર કરી લેવો, વિકલ શાહ

રાહ જોઇ ર ા હતા ત ુરત જ આવકાયાર્ “આવો મોડુ યુ? ફોન પર તો ૧૨ ૩૦ કહેલ ૧ ૩૦ થયો,
હા ડો.ને યાં જરા વાર થઇ ,ક પનાએ લંચ તૈયાર રાખેલ એટલે ખાઇને જ આ યો’
વિકલ મજાક કરતા સારુ થયુ મારા પૈસા બ યા હા દો ત તારા લંચ ઘણા ખાધા’ હવે અંત
આવશે ‘ અરે દો ત હુ ં તો મજાક કરુ

, લે પુનઃ લગ્ન કરારના પેપસર્ તૈયાર છે , ડો.નુ સટ પણ

એ ચ છે , તુ અને ભાભી સહી કરો એટલે આવતી કાલે જજ સાહેબના સહી િસક્કા સાથે કરાર
તૈયાર.’ એમ બોલી પેપસર્ન ુ ફો ડર િત્રભોવનના હાથમા મુ

,ુ ” બાય મારે ત્રણ વાગે કોટ્ર્ મા

પહ ચવાનુ છે ” બો યા ને બ ે સાથે બહાર િનક યા. િત્રભોવન ઘેર ગયો તેને રાિધકા ઘેર આવે તે
પહેલા અંિબકાની સહી લઇ લેવી હતી. અંિબકા નો નેપ પુરો થયેલ સાસુ વહુ સોફા પર બેસી
અહેસાસ િસિરયલ માણી ર ા હતા.
િત્રભોવન અંદર દાખલ થયો , હાથમા વિકલનુ ફો ડર જોઇ, અંિબકા બોલી” પાછા રાિધકા
અને િક્રસે નવા તુક્કા કયાર્ કે શુ!ં !”
િત્રભોવને જવાબ આ યો “આ તો મારો ત ુક્કો છે વાંચ અને સિહ કર તને ગમે તેવો છે કે
નિહ?” અંિબકા બોલી “તમે કરો તે મારા િહતમા જ હોય મારે વાંચવાની પણ જરુર નથી,” તુરત જ
ફો ડર લીધુ યા

યા માકર્ કરે લ યા પોતાના નામ નીચે સહી કરી.

ક પનાને પણ િત્રભોવનને જાણ કરી ,ક પના તો ખુશ થઇ ગઇ. બોલી “પ પાજી તમે એક
દમ સારુ કામ કયુર્ “ યા તો મનહર પણ આવી ગયો, બો યો “પ પા શું સારુ કામ કયુ?ર્ “
અ યારે ચાલ મારી સાથે ર તામા વાત કરુ

’ ,બોલી િત્રભોવન મનહરની સાથે ફો ડર લઇ

બહાર નીક્ યો. ર તામા વાત કરી ,પહ યા વિકલની ઓિફસે સેક્રેટરીએ અ ટં

ફો ડર વિકલના ડે ક પર મુ

,ુ

ટીકર ચોટાંડી
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બ ે ઘેર પહ યા, આ
પહ ચવાનુ હત,ુ સાં

બધા રાત અહીં જ રોકાવાના હતા. સવારે ૬ વાગે હોિ પટલ

સહએ
ુ સાથે ડીનર લીધુ રાિધકા પણ આ

સહન
ુ ી સાથે બેઠી. મ મીને ગુડ

લક કહી પોતાની રુમમા ગઇ . િક્રસ તો રાિધકાના ડૅડીને સામે મળવા ન હોતો માગતો બાપડામા
િહમત હોઇ તો ને!! એ લે ફોન પર જ ઔપચાિરક ગુડ લક બપોરે કહી દીધેલ. અંિબકાએ દર બે
કલાકે ક્ત પ્રવાહી જ લેવાનુ હત ુ, ક પનાએ તાજા ફળોનો રસ અને દૂ ધીનો રસ તૈયાર કરી રખેલ,
અંિબકાની આંખ ઘેરાવા લાગી ક પનાએ ત ુરતજ મીક્સ બેરી એપલ ઓરે જનો
અંિબકા બેડરુમમા સુવા ગઇ

યુસ આ યો.

યાર બાદ ક પના અને મનહર પણ પોતાની રુમમા

ગયા,િત્રભોવન એકલો પડયો , કાલે િક્રસ

વો કોટ્ર્ મા પહ ચસે અને જાણશે યારે ચહેરો વગર

તમાચે લાલ થશે.અરે િક્રસ તુ શુ મને કરાર કરાવવાનો ત ુ શું જાણે અમારા િહ દુ સં કાર.
તેણે તેની ડાયરી લખી અને છે લે લખ્યું “એમ પચાસ વષર્ન ુ ં સહજીવન ના ફીટે આતો છે
પડી પટોળે ભાત એમ કંઇ ના ફીટે .” તેણે તેની ડાયરી બંધ કરી. ફોન રીટ્રાઇવ કયાર્ સોલંકી પૈસા
માંગતો હતો અને જગદીશ તેને ટાળતો હતો. માણસો કેટલા ધુતારા હોય છે અંબીકા સારી થઇ તે
તેના જાપ નો પ્રતાપ હતો અને ઓપરે શન પહેલા તેને ૧૦ હજાર ડોલર જોઇતા હતા. રાત્રી ગાઢી
થતી જતી હતી. િત્રભુવનની આંખ મળતી નહ તી..તેને અંિબકાનાં મ માં જઇને જોવુ ં હત ું કે તે
સુતી કે નહીં? તેણે તેની જાતને વારી..અને િનંદ્રા દે વીને આિધન થયો
વહેલી સવારે અંિબકા તૈયાર થઇ ગઇ. પુજાગૃહમા જઇ સવર્ દે વોને નમન કયાર્ , િત્રભોવન
પણ આવી તેની બાજુમા હાથ જોડી ઉભો ર ો. બ ે જણાએ ઇ ટ દે વતાને મૌન પ્રાથર્ના કરી.
ુ ી અ ુ
અંિબકા નીચે નમી િત્રભોવનના પગમા પડી, િત્રભોવને તુરત જ બાથમા લીધી બ ેના ચ ન
ધારા બ ેને ભીંજવી રહી.
દાદર પરથી પગરવ સંભળાતા બહાર આ યા હાથ પકડી સોફા પર બેઠા. મનહર ક પના
અંિબકા િત્રભોવન સાથે એક ગાડીમા ગયા, રાિધકા મ મીને ચુમી કરી બોલી, હુ ૧૫ િમની મા નીક
. અને ગાડી ઉપડી હોિ પટલ જવા. ચારે જણ િપ્ર ઓપ એિરયામા ગયા બધી િવધી પતી. ડો.
મે યુ એને થે યોલોજી ટ ડોક્ટર આ યા બે ઇ

ક્શન આઇ િવ ટ ુ મા નાખતા બો યા અંિબકાબેન

તમે હવે તંદ્રામા જશો વાક્ય પુરુ થતાજ અંિબકાએ બગાસુ ખાધુ આંખ બંધ કરી બ ે ડો. બધાને
મ યા, ઓ આર નસર્ સાથે અંિબકા ને લઇ ઓ આર તરફ પ્રયાણ કયુર્ િત્રભોવન થોડુ સાથે ચા યો
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નસર્ બોલી ‘Mr Tribhovan you cannot come any more kiss your wife ‘, િત્રભોવને અંિબકાને
કપાળ પર ચુમી કરી
અંિબકાએ સહેજ આંખ ખોલી િત્રભોવન સામે જોયુ િત્રભોવને આ

િ મત કયુર્ , પાછો

વ યો,ચ મા કાઢી રુમાલથી આંખના ખુણાં લુછયા. પિત પિ નનો પ્રેમ વેટીંગ રુમમા પ્રદશીર્ત ન
ુ
થાય.. અંતર તો ર ત ુ ર …
કેરન આવી તે ઓપરે શનનો અહેવાલ આપતી..ભારિતય હોવાના નાતે િત્રભુવનને ક ું આ
ઓપેરેશન હંગામી રીતે પેશટં ને એક વરસનુ ં જીવન દાન આપે છે તેથી એમની

પણ મનોકામના

હોય તે પુરી કરી દે જો…આ રોગ કદી મટતો નથી..હા એક લાખે ૫ જણ ઓપરે શન પછી પાંચેક
વષર્

જીવે

છે …િત્રભુવનની

આંખોમાં

આંસુઓનુ ં

ઉમટ .ુ .

પુર

રાધીકાને બાપાની આંખમાં આંસુ નરી બનાવટ લાગતી હતી. મનહર અને ક પના પણ બાપાની
સાથે આંસુ સારતા હતા.
ક્રીસે ફોન ઉપર બાપાના પુનઃલગ્નની મંજુરીનો ફોન કય

યારે તો તેનો ગુ સો સાતમા

આસમાને હતો…તેના લગ્ન નો ખચ હવે અંિબકા આપે તે વાતમાં કોઇ માલ નથી.. તેને હવે
ક્રીસની વાત સમજાતી હતી..તે કહેતો હતોને..કે ઓ ડમેન મોમને ફેરવી જશે

વન તો

ગા મહ

થર થયેલી ં ક (10) શૈલાબહન

ુ શા

અંિબકાને એકબાજુ ઓપરે શન થીયેટરમા લઈ જવામા આવી અને બીજી બાજુ ક્રીશ નો ફોન
રાિધકા પર આ યો. ક્રીશ તો ક્રોધથી તમતમી ગયો હતો. એને તો જાણે સમજ જ ન પડી કે
રાતોરાત આ બધુ ં શુ ં થઈ ગયુ?ં ક્રીશને ખરે ખર તો ક્યારે ય રાિધકા પર સાચો પ્રેમ ન હતો પણ એને
ખબર હતીકે રાિધકાની મા એના પ્રેમમા આંધળી છે અને િદકરી

કહે તે વાત સો ટકા સાચી એમ

જ હમેશ માનતી હતી માટે રાિધકા ની પોતાને ચાહવાની નબળાઈને હિથયાર બનાવી ક્રીશ
િત્રભુવનની બધી સંપિ

હડપવા માંગતો હતો અને પછી રાિધકાને પણ લટકતી મુકી કોઈ નવી

છે લછબીલી શોધવા માંગતો હતો.
ક્રીશની ધારણા કરતાં કંઈ કેટલીય વધારે સંપિ
જમાના ના પારખુ િત્રભુવને એ બધી સંપિ

િત્રભુવન પાસે હતી પણ હોિશયાર અને

નુ રોકાણ ભારતમા સારા શેરોમા કયુર્ં હત ું અને ખુદ

અંિબકાને પણ ખબર ન હતી કે કુલ કેટલી સંપિ

િત્રભુવન પાસે છે . િત્રભુવન જાણતો હતો કે
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અમેિરકા મા તમે ઘર ખરીદો એ ભલે દે ખાવમા ભપકાદાર હોય પણ બેંક પાસે લોન લઈને લીધુ ં
હોય એટલે પંદર થી ત્રીસ વષર્

તમે નક્કી કરો તે પ્રમાણે દર મિહને

યાજ સિહત હ તા

ભરવાના હોય, યારે ભારતમા હજી લોકો પોતાના પૈસે ઘર બંધાવતા હોય છે . િત્રભુવને પણ ખાસુ ં
મોટું મકાન ગામમા બંધાવેલ ું હત ું અને આજની તારીખમા એના લાખો

િપયા ઉપ

એમ હતા

એની કોઈને ખબર ન હતી.
મનહર સારો િદકરો હતો અને એની પિ ન પણ સારી હતી.

યારે િત્રભુવન અને અંિબકા

ટા પડયા યારે ઘર તો અંિબકા ના ભાગે ગયુ ં અને િત્રભુવન મનહર સાથે એની મોટે લમા રહેવા
આ યૉ. ક પના િત્રભુવનનુ બરાબર

યાન રાખતી અને િત્રભુવનને ભાવે એવી રસોઈ બનાવતી

પણ મનહર થોડો એની બહેનથી દબાયેલો હતો. રાિધકા મોટી અને પહેલેથી ભણવામા હોિશયાર
અને વળી કુલમા પ્રીિ સપાલ એટલે એનો કડપ મનહર પર પહેલેથી જ હતો. મનહર વભાવે
ભોળો ને મોટે લ લેવામા રાિધકાની આિથર્ક મદદ ને લીધે એ જ દી રાિધકા ની કોઈ વાત ટાળી ના
શકતો. ભલે એણે મોટેલના પૈસા થોડાક જ વખત મા પાછા વાળી દીધા હતા પણ રાિધકા નો
ઉપકાર એને હમેશ યાદ રહેતો.
એટલે જ

યારથી અંિબકાની તિબયત બગડી અને કે સરની ખબર પડી યારથી િત્રભુવન

આટલા વષ નો સહવાસ ભુલી ના શક્યો અને અંિબકાની વધુ ને વધુ કાળજી લેવા માંડયો.
ડોક્ટરોને યાં આંટાફેરા જુદા જુદા

પેિશયાિલ ટને બતાવવા જવાનુ અને મનહર કે રાિધકાને

એમના કામધંધાને લીધે ખાસ સમય ન મળે માટે િત્રભુવને ખરા િદલથી એ જવાબદારી ઉપાડી
લીધી અને ધીરે ધીરે અંિબકાને પણ પોતાની ભુલ ને મુખાર્ મી સમજાવા માંડી.
એમા પણ એક િદવસ એણે ક્રીશને પોતાના અંગત મના કબાટમાં ખાંખાંખોળા કરતો જોઈ
લીધો, યારથી એને મનમા શંકા રહેવા માંડી કે ક્રીશ દે ખાય છે એટલો સીધો નથી. એણે રાિધકા ને
ચેતવવાનો પ્રય ન કય પણ રાિધકાની આંખે પ્રેમના પાટા બંધાયેલા હતા. એને હજી પણ ક્રીશમા
િવ ાસ હતો. ખબર નિહ એ ક્રીશમા શુ ં જોઈ ગઈ હતી. ક્રીશે પોતાની અમેિરકન પિ નથી પણ
ટાછે ડા લીધા હતા તોય રાિધકાની આંખ નહોતી ખુલતી. અંિબકાને હવે પારાવાર પ તાવો થતો
હતો કે “હે ભગવાન શા માટે મે મારા પિતની વાતમાં િવ ાસ ન મ ૂક્યો”? એ હમેશ મને ચેતવતા
તોય મે રાિધકાનો પક્ષ લઈ કાયમ એમની સાથે કજીયા કયાર્ અને છે વટે આટલી ઊંમરે કોઈ િહંદુ
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ી ન ભરે એવુ ં પગલું ભયુર્ં અને પિતથી

ટાછે ડા લીધા. આ

મારી આ િબમારીમા બીજુ ં કોઈ નિહ

ને િત્રભુવન જ મારી પડખે ઊભો ર ો.
અંિબકા નો ધમર્ભી

વભાવ એની વહારે ધાયો. એને લાગવા માંડ ું કે િત્રભુવનથી

ટા

પડવાની જ સજા એ માંદગી પે ભોગવી રહી છે . મનથી એને એમ પણ થવા માંડ ું કે જો આ
િબમારી મા મોત આવે તો શા માટે હુ ં એક અભાગણ તરીકે મ ?ં ચુડી-ચાંદલાનો શણગાર સજી
સૌભાગ્યવતી પે કેમ નિહ? િત્રભુવનના વતર્નમા પણ એને એ જ પ્રેમ પાછો દે ખાવા માંડયો હતો
માટે િત્રભુવન

કહે તે કરવા એ તૈયાર હતી.

િત્રભુવને ઘણા શાણપણથી પગલું ભયુર્ં હત.ું અંિબકાની શાિરરીક અને માનિસક પીડા
એનાથી જોવાતી નહોતી, ભલે અંિબકાથી એક પગલું ખોટું ભરાઇ ગયુ ં પણ િત્રભુવન એના ધમર્ભી
વભાવને સારી રીતે જાણતો હતો,

ી એ િજવનભર સાથ આ યો હતો અને પોતાની બધી

તકલીફો મા ઝ મવાનુ બળ આ યું હત ું એને આ
દે વાય. અંિબકા પણ

આવી ગંભીર િબમારીમા એકલી કેમ છોડી

યારે પોતાની ભુલ સમજી ગઈ છે તો હુ ં એને ફરી જીવનના બધા સુખ

આપવાનો પ્રય ન શા માટે ન ક ?ં માટે જ એણે પોતાના િમત્ર અને વકીલ શાહ પાસે ફરી લગ્નનો
દ તાવેજ કરાવી અંિબકાની સહી કરાવી તરત જ કોટર્ મા મંજુરી માટે મોકલી આ યો.
િત્રભુવને એટલી િચવટથી કાગિળયા તૈયાર કરા યા કે મનહર કે ક પના કોઈને એની જાણ
ના થવા દીધી. રખેને કોઈનાથી બોલાઇ જાય અને રાિધકા ને ખાસ કરીને ક્રીશ કાંઇ િવઘ્ન નાખે.
કોટર્ મા પણ દ તાવેજ બરાબર કોટર્ બંધ થાય એની પાંચ મીિનટ પહેલાજ જજના હાથમા
પહ ચે એની કાળજી લીધી

થી ક્રીશને એની જાણ બી

િદવસે કોટર્ ખુલે યારે થાય અને યાં

સુધીમા તો ફરી િત્રભુવન અને અંિબકા ફરી પાછા કાયદે સર પિત-પિ ન બની ગયા હોય.
િત્રભુવન ઓપરે શન પહેલા અંિબકાને હૈયાધારણ આપવા માંગતો હતો કે ત ુ નિચંત થઈને
સ રી માટે જા હુ ં તારી પડખે જ ઊભો

,ં અને અંિબકા પણ એ જ િહંમતના સથવારે આશાભેર

સ રી માટે ગઈ. આ બાજુ ક્રીશ સવારે

યારે કોટર્ માં પહ યો યારે એને જાણ થઈ કે બાજી

હાથમાથી સાવ જતી રહી છે , અંિબકા ફરી કાયદે સર િત્રભુવનની પિ ન બની ગઈ છે , અને માલિમ કતમા કોઈ ભાગ મળવાની શક્યતા નથી, માટે જ આગબબુલા થઈને એણે રાિધકાને ફોન કય .
િત્રભુવનથી આવી રમતની એણે વ નમા એ આશા રાખી નહોતી, જાણે એ ઊંઘતો જ ઝડપાઈ
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ગયો. રાિધકાને ગુ સાના આવેશમા એણે કંઈ કેટલીય ખરીખોટી સંભળાવી દીધી. રાિધકા પળવાર
તો જાણે સમજી જ ના શકી કે શું થઈ ગયુ,ં પણ

યારે િદમાગમા બ ી થઈ અને હકીકત સમજમા

આવી યારે જાણે કાપો તો લોહી ના નીકળે એવી એની દશા થઈ ગઈ, અરે ! હવે તો રાિધકાની
ધામધ ૂમથી પરણવાની ઈ છા પર પણ પાણી ફરી વ યું કારણ િત્રભુવન તો પહેલેથી જ આ
લગ્નની િવ ધ હતો.
ક્ષણભર તો રાિધકા પણ અવાક બની ગઈ. એને ખબર હતી કે એના બાપા ઘણા હોિશયાર
અને અગમચેતીવાળા છે પણ ક્યારે એમણે માને વાતકરી ને ક્યારે આ બધુ ં એની પીઠ પાછળ
બની ગયુ,ં ક્યારે બાપાએ વકીલની સલાહ લીધી ને ક્યારે બધા કાગિળયા તૈયાર કરા યા એની ગંધ
પણ ના આવી. રાિધકા નીદશા તો નિહ ઘરના નિહ ઘાટના એવી થઈ ગઈ.
ક્રીશને તો
સંપિ

યારથી ખબર પડી હતી કે રાિધકા ના બાપા પાસે એ ધારતો હતો એટલી

નથી અને અંિબકા ના ૨૦૦ તોલા સોનાના દાગીના મા કાંઈ દમ નથી યારથી એ રાિધકા

સાથે પરણવાના ગ લાત લાં કરતો હતો અને હવે

યારે ખરે જ કાઈ હાથમા નથી આવવાનુ યારે

ુ ર મુરઘી ફસાવવાના િવચાર કરવા માંડયો, કારણ એ તો
રાિધકાને પડતી મુકી બીજી કોઈ માલેતજા
ફક્ત પૈસા ખાતર જ રાિધકને પ્રેમ કરવાનો દે ખાવ કરતો હતો.
ત્રણેક કલાકે ઓપરે શન થીયેટરની બહારની લાલ બ ી બુઝાઈ અને કેરને બહાર આવી ને
ખુશખબરી આપી કે ઓપરે શન સફળ થયુ ં છે અને અંિબકાને રીકવિર મમા લઈ ગયા છે . ડો. મે યુ
પણ તરત જ બહાર આ યા અને ઘરના સહન
ુ ે સારા સમાચાર આ યા. િત્રભુવનની ખુશીનો પાર ના
ર ો. એ તો જાણે જગ જીતી ગયો હોય એમ એને લાગ્યુ.ં હવે એ અંિબકાની આખરી ઈ છા પુરી
કરી શકશે એનો એને પુરો િવ ાસ બેસી ગયો.
અંિબકાને લગભગ બે અઠવાિડયા હોિ પટલમાં રહેવ ુ ં પડ ,ું પણ િત્રભુવનની સતત હાજરી
અને ક પનાની માવજતથી ધાયાર્ં કરતાં વધુ ઝડપથી અંિબકા ની તિબયત સુધરવા માંડી. ક પના
ને મનહર સવાર સાંજ આવતા અને ક પના ઘરે થી પ્રવાહી ખોરાક લઈ આવતી. દવા કરતા પણ
િત્રભુવનના સાથે અંિબકા ને જ દી હરતી ફરતી કરી દીધી, અને એમા પણ

યારે િત્રભુવને વાત

કરી કે “અંિબકા ત ું જ દી બરાબર સાજી થઈ જા તો આપણે ભારત જઈને ચારધામની જાત્રા કરી
આવીએ”
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અંિબકાને તો જાણે ખુદ િશવજી િત્રભુવનના

પમા આવી એના મનની મુરાદ પુરી કરવા

માંગતા હોય એમ લાગ્યુ.ં એને તો વ ને પણ ખ્યાલ હોતો કે િત્રભુવન એની અને કેરનની વાત
સાંભળી ગયો છે અને અંિબકાની હર ઈ છા પુરી કરવી એજ હવે એનુ લક્ષ છે . કેરને બીજી

વાત

િત્રભુવનને કરી હતી એની અંિબકાને ખબર નહોતી કે આ કે સર ના ઓપરે શન પછી પણ દદ ની
આવરદા લગભગ વરસ

ટલી જ લંબાય છે અને િત્રભુવન આ ૩૬૫ િદવસમા અંિબકાને

ટલું

સુખ અપાય એટલું આપવા માંગતો હતો.
અંિબકાએ પચાસ વરસમાં કોઈવાર કોઈ માગણી નહોતી કરી ફક્ત િદકરીના પ્રેમમાં
આંધળી બની એ િત્રભુવનની િવ ધ કોઈવાર જતી પણ આ
ગયો. રાિધકાને

એની ભુલનો અહેસાસ એને થઈ

યારથી ખબર પડી કે માબાપ પાછા એક થઈ ગયા છે

યારથી એ ખુબ

ધુધવાયે
ં
લી રહેતી હતી. એક બાજુ ક્રીશ પરણવા માટે બહાના કાઢયા કરતો હતો અને બીજી બાજુ
અંિબકા એની વાત માનતી નહોતી.
બે મિહના પછી અંિબકા બરાબર ખાતી થઈ ગઈ એટલે િત્રભુવને ભારત જવાની ટીિકટ બુક
કરાવી. િત્રભુવનને ખબર હતી કે

યારે બ ે

ટા પડયા હતા યારે અંિબકાના નાનાભાઈ જગદીશે

બેનનો સારો ખ્યાલ રાખ્યો હતો. રાિધકાને પોતાની ભાણી તરીકે જગદીશ નાનપણથી જાણતો હતો.
એના વાબથી પણ પિરચીત હતો માટે આ કપરા કાળમા પોતાની મોટીબેનનુ યાન રાખવા એ
અંિબકાની સાથે જ રહેવા માંડયો.

યારે િત્રભુવને ચારધામ જાત્રા કરવા જવાનો િવચાર કય

જગદીશને પણ સાથે લઈ જવાનુ નક્કી કયુ.ર્ં િત્રભુવનને ખબર હતી કે

યારે એ ને અંિબકા

યારે
ટા

પડયા યારે જગદીશ અંિબકાનો ખ્યાલ રાખતો હતો અને અંિબકાની આવી નાજુક તિબયતમા એક
કરતાં બે ભલા, જગદીશ હોય તો બધે દોડાદોડીમા કામ લાગે. હવે પોતે પણ કાંઈ િદવસે િદવસે
જુવાન થોડા થવાના છે અને િહમાલયના પહાડો ચઢવાના રાતવરત ધમર્શાળામા રહેવ ુ ં પડે યારે
કોઈ ઘરની યિક્ત સાથે હોય તો સારંુ પડે. િત્રભુવનને મનહર અને ક પનાનો પણ ખ્યાલ આ યો
પણ મોટેલની જવાબદારી કોને સ પવી એટલે િવચાર માંડી વા યો. રાિધક તો એવી છંછેડાયેલી
ુ સાવ
હતી કે અંિબકા રાિધકાને ભારત જવા િવશે કહેવા માંગતી હતી પણ રાિધકાની વતર્ણક
બદલાઈ ગઈ હતી.અંિબકાને વાત કરતાં પણ ડર લાગતો હતો છતાં િહંમત કરીને એણે રાિધકાને
વાત કરી ને રાિધકાનો ગુ સો સાતમા આસમાને પહ ચી ગયો. “મારા લગ્ન ધામધ ૂમથી કરાવી
આપવા તારી પાસે પૈસા નથી ને આવી તિબયતે તારે છે ક ભારત ચારધામની જાત્રા કરવા જવુ ં છે ?
પ પા એ બે મીઠી મીઠી વાતો શુ ં કરી ને ત ું ભોળવાઈ ગઈ? યાદ રાખ

ફરી હુ ં તારી મદદે નિહ
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આવુ”ં અંિબકાને હવે રાિધકાની મદદ ની જ ર પણ ન હતી,ઍનો પિત બરાબર એની પડખે ઊભો
હતો.
અંિબકા હવે પુરી જાગૃત થઈ ગઈ હતી. એણે રાિધકાના બધા પ જોઈ લીધા હતા, એનુ
વાિભમાન જાગી ઉઠ ,ું િદકરીની લાચારી સહન કરવી એના કરતાં પિત નો સાથ સાચવવો એ જ
પિ નનુ અંિતમ લક્ષ હોવુ ં જોઈએ અને હુ ં એ જ િનભાવીશ.
સોલંકીને

યારે ખબર પડી કે જગદીશ અંિબકા ને િત્રભુવન સાથે ભારત જાય છે તો એને

પણ મફતમા લહાવો લેવાનુ મન થઈ ગયુ ં પણ િત્રભુવન પાસે એની કોઇ રમત ચાલે એમ નહોતી.
ખોટું ભિવ ય ભાખીને પૈસા પડાવવાની એની ચાલ ને વાતો ફોન પર િત્રભુવને સાંભળી હતી માટે
એને અંિબકાને કહી રાખ્યુ ં હત ું કે આવા ધુતારા ની વાતો મા આવી જવાની જ ર નથી, કોઈનુ કયુર્ં
કોઈ તપ બીજાને પહ ચતું નથી જો એમ થત ું હોત તો દુિનયામા દુઃખ

વી કોઇ વ ત ુ ન હોત માટે

એવા ઠગભગતની વાતોમા આવી જવાની જ ર નથી. માટે એને જો આવવુ ં હોય તો ગાંઠના ખચેર્
આવે.અપણે કોઈ સદા ત નથી ખોલી.
અંિબકા બસ થોડા મિહનાની માનિસક અને શાિરરીક વેદના ભુલીને મનને સંયત કરીને
જાત્રાએ જવાની તૈયારી મા લાગી ગઈ.
વન તો
કરણ 11.

ગા મહ

થર થયેલી ં ક (11) જયંતીભાઇ પટલ

ધા ંુ જોમ

અંિબકાને પણ મનમાં થઈ ગયુ ં હત ું કે એની આથમતી િજંદગીમાં નવો પ્રાણ પુરાયો હતો.
ઘરનાં બધાંય એના આ ભાવને સમથર્ન આપતાં રહેતાં હતાં. એ આનંદમાં રહેવા લાગી હતી.
અલબ

અંિબકા પોતાની તિબયતથી સાવ અજાણી ન જ હતી.
અહીં અમેિરકામાં દાક્તરો આવી સારવાર કરતા પહેલાં પાંચ વરસના બાળકનેય એ

સારવાર અંગેની બધી વાત અને તેની અસરો અને આડઅસરો ઓપરે શન પહેલાં સમજાવીને પછી
જ આ સારવાર શ કરતા હોય છે એટલે અંિબકાને પોતાની સાચી િ થિત અંગે પ ૂરી ખબર હતી જ.
પણ ઓપરે શન સફળ થયુ ં હત ું એમ દાક્તરે જણા યુ ં હત ું એને મનમાં એટલે લાગવા માંડ ું હત ું કે
પોતે ભગવાનની દયાથી બચી ગઈ હતી.
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િત્રભુવન અને

બેચાર જણાંને ડોક્ટરે વાત કરી હતી એનાથી અંિબકા સાવ અજાણ હતી.

િત્રભુવન ડોક્ટરના ક ા પ્રમાણે એને આનંદમાં રાખવાના બધા પ્રય નો કરતો હતો. કેટલાક િદવસો
પહેલાં અંિબકાએ ચાર ધામની જાત્રા કરવાની વાત કરી હતી પણ એની નાદુર ત તિબયતને કારણે
િત્રભુવને એને બહાનાં બતાવી પાછી ઠેલી હતી તેય હવે આ જાત્રા િવશે ગંભીરતાથી િવચારવા
માંડયો હતો.
એ વાત સાંભળતાં અંિબકા આનંદમાં આવી ગઈ પણ રાિધકા બોલી ઊઠી: ‘મ મીને આ
ઉંમરે અને આવી તિબયતમાં એવી જાતરા બાતરા કરાવવી એટલે એમની િજંદગીને જોખમમાં મ ૂકી
દે વાની વાત છે .’
‘તને તારાં મ મીની િચંતા ક્યારથી થવા માંડી? ને હવે એની જવાબદારી મારે માથે છે
એટલે એમાં તારે િચંતા કરવાની જ ર નથી.’
‘તમે તો એમ જ કહો ને, પણ એ મારી મ મી છે એ વાત પણ એટલી જ સાચી છે .’
‘અ યાર સુધીમાં તેં તારી મ મીનુ ં

િહત કયુર્ં છે એ જોતાં હવે તારી સલાહ મને વીકારવા

વી લાગતી નથી. હુ ં ડોક્ટરની સલાહ લઈને જ આ ટ્રીપ ગોઠવી ર ો

ં એટલે હવે પછી મને

સલાહ આપવાનો પ્રય ન ન કરતી.’ િત્રભુવને એને ચોખ્ખી સંભળાવી દીધી ને મ ઢું મચકોડતી
રાિધકા બહાર નીકળી ગઈ.
છે લા બે મિહનામાં અંિબકાની િ થિતમાં ઘણો સુધારો થઈ ગયો હતો એટલે ડોક્ટરે એને
જાત્રા માટે લઈ જવાની વાતની મંજૂરી આપી. ને િત્રભુવને દે શમાં એક બે ફોન કરીને આ ટ્રીપ અંગે
જ રી માિહતી મેળવી લીધી. પછી િટકીટો માટે તપાસ કરી. વીઝા તો એમના અને અંિબકાના હજુ
પહ ચતા હતા એટલે એનો વાંધો ન હતો.
અંિબકાની તિબયતની િચંતા કરતાં મનહર અને ક પના પણ સાથે જવા તૈયાર થઈ ગયાં.
મનહરે તો પોતાની મોટે લ સંભાળવા માટે એક યુગલને શોધી પણ કાઢ .ું િત્રભુવનને એમની
લાગણી સમજાતી હતી. એણે િવચાયુર્ં કે આવી મુ કેલ સફળમાં મનહર અને ક પના
જુવાિનયાં ઘણાં મદદ પ થાય પણ સામે ઉંમરે પહ ચેલાં પોતે બે ને જગદીશ

વાં

વાંને માટે તો આ
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સફળ મુ કેલ જ છે . એટલે એમણે બેયને સાથે આવવા મંજૂરી આપી. પણ ક પના ને મનહરના
વીઝા લેવાના હતા એટલે એક મિહનો એ વીઝા મેળવવામાં ગયો.
િત્રભુવને તો બધાંની િટકીટો લઈ લેવાની પણ તૈયારી બતાવી પણ એમણે ત્રણેયે પોતાની
િટકીટો જાતે લેવાનો આગ્રહ રાખ્યો. િત્રભુવને અંિબકાની તિબયતને કારણે એમની બેયની ફ ટર્
ક્લાસની િટકીટો લીધી હતી. રાિધકાએ કહેવા પ ૂરત ું ક :ું ‘હય
ુ ં સાથે આવત પણ મને જોબ પરથી
રજા મળે તેમ નથી એટલે…’ ને કોઈને એને સાથે લઈ જવામાં રસ પણ ક્યાં હતો!
ને એક િદવસ બધાં દે શમાં જવા રવાના થયાં. એમની
લોસએ જ સ અને

લાઈટ સાનફ્રા સી કોથી

યાંથી લંડન થઈને િદ હીની હતી. િદ હીમાં િત્રભુવને હોટે લ અશોકામાં

અગાઉથી બુકીંગ કરાવી લીધુ ં હત.ું એને ખબર હતી કે એિપ્રલ મિહનો છે એટલે િદ હીમાં તો
ૂ સીિબત
બરાબરનો ધોમ ધખતો હશે પણ ચાર ધામની યાત્રા માટે તો આ સમય ઘણો અનુકળ
થાય તેમ હતો. યાં તો આ ઉનાળામાંય ઠંડીનો ચમકારો વતાર્ વાનો હતો.
એમણે હોટે લમાં પહ ચી આખો િદવસ મુસાફરીનો થાક ઉતાય .

ની તિબયતની એ સૌને

િચંતા હતી એ અંિબકાને તો જાણે થાક વતાર્ તો જ ન હતો. પિતએ એની ચાર ધામની યાત્રા માટે
તૈયારી બતાવી યારથી જ એનામાં અજાયબ

િતર્ આવી ગઈ હતી. ત્રીસ કલાકની આ મુસાફરીનો

એને જરા પણ થાક લાગ્યો હોય એમ લાગતું ન હત.ું ઊલટું એ તો આગળની મુસાફરીની જાણે
તૈયારી કરી રહી હોય એમ ગરમ કપડાં, દવાઓ અને ર તામાં ખાવાની તૈયારીની વાતો કરવા
માંડી હતી.
િત્રભુવને મેનેજરને આ ટ્રીપ અંગે પ ૂછ ું તો એણે આ ત્રણ વય ક માણસોને જોઈને ક :ું
ૂ પડશે એમ તમને લાગતું
‘તમે અમેિરકાથી આવો છો એટલે તમને લેનની મુસાફરી વધુ અનુકળ
હશે પણ મારંુ માનો તો તમને અહીંની આ નાનાં નાનાં સે ટરોની લેન સિવર્સ અનુકૂળ નહીં આવે.
વળી તમે હજુ આ

જ દે શમાં આવો છો એટલે બહારનુ ં ખાવાનુ ં તમને કદાચ િબમાર પણ પાડી દે .

એના કરતાં અહીંથી એક સારી જીપ ભાડે લઈને નીકળો અને સાથે એક રસોઈ કરનાર પણ હોય તો
ૂ તા પ્રમાણે યાત્રા પણ થઈ શકશે.’
તિબયત પણ સચવાશે અને તમારી અનુકળ
‘પણ અમે પાંચ જણ, એક ડ્રાયવર અને એક રસોયો! વળી મારાં વાઈફની તિબયત એવી છે
કે એમને થાકે તો સ ૂવા માટે પણ આખી સીટ આપવી પડે.’
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‘તમે એ મારા પર છોડી દો. હુ ં હમણાં જ તપાસ કરી લઈને તમને સાં
એક ફોન જોડયો ને સ ૂચના આપી કે ગીરીધરનને શોધી સાં

જણાવુ.ં ’ કહેતાં એણે

અહીં બોલાવી લાવો. પછી િત્રભુવનને

કહે: ‘જો એ મળી જાય તો તમારે કોઈ વાતની િચંતા જ નહીં. એ ડ્રાયવર છે ને ગાઈડ પણ છે ને
રસોઈ પણ બનાવી આપે છે . વળી વભાવનો તો એવો સારો છે કે અમે

યારે એને કોઈની સાથે

મોક યો છે યારે એનાં વખાણ સાંભ યાં છે .’
‘એ મળી જાય પછી એક નવી જ જીપ.’
‘એની પોતાની નવી જ જીપ એ ટેટ છે . હજુ એક વષર્ પહેલાં જ કઢાવી છે . જો એ વરધીમાં
નહીં નીકળી ગયો હોય તો માનો કે તમારંુ કામ થઈ જ ગયુ.ં તમને એની સાથે કોઈ અગવડ નહીં
પડે એની મારી ગેરંટી. એમાં પાછળ બેંચ સીટ છે એટલે માજીની સગવડ પણ સચવાશે.’
□□
એ સાં

ગીરીધરન આ યો એટલે મેનેજરે એને િત્રભુવનની મમાં મોકલી આ યો. મનહરે

બારણું ખો યુ.ં બધાં એક જ મમાં બેસી વાતો કરી ર ાં હતાં. ગીરીધરન બહાર બુટ કાઢીને મમાં
આ યો ને ત્રણેય વડીલોને પાયે લાગીને બો યો: ‘મેરા નામ ગીરીધરન. મૈં ડ્રાયવર હ.ુ ં ’
ુ હમારી સાથ
‘મેનેજરને તુમારે બારે મેં બતાયા હૈ. હમે ચાર ધામ કી યાત્રા કરની હૈ. તમ
ચલ ગે?’
‘

ું નહીં ચલુગ
ં ા આપ
ં ા! અવ ય ચલુગ

સે માની લોગ કી સેવા કા મુ

લાભ મીલેગા

ઔર સાથમેં મૈયા ગંગા યમુનાજી કી યાત્રા કા પ ૂ ય ભી મીલેગા.’
‘અ છા, તુમારા રોજ કા ક્યા રે ઈટ હૈ?’
‘િહ હી સે વાપીસ િદ હી તક કા રોજ કા ગ્યારાહ સો િપયા મેં લુગ
ં ા. ઓર ડીઝલ ઓર ટોલ
ટે ક્સ ઓર જો ખચાર્ હોગા વો આપ કે સર હોગા.’
ુ ારે કામ કા ક્યા દામ લગેગા?’
‘ખાના પકાને કા ઓર ગાઈડ કે તમ
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‘અરે સાહબ, ઉસ કા ક્ય અલગ સે લગેગા? મેં આદમી તો એક હી હુ ં ફીર અલગ સે દામ
કૈ સે લગેં ગે?’
‘ઠીક હૈ. તો લાન બતાઓ. કલ હી શુ કરના હૈ.’
‘આપ લોગ વૈ ણવ લગતે હો તો એક બાત કરને કા િદલ ચાહતા હૈ. ગોકુલ, મથુરા પાસ મેં
હી પડતા હૈ તો પહલે દો િદન કી
‘ઐસા હી કરો. કલ

જ ભ ૂિમ કી યાત્રા કર કે હર ાર ચલે તો?’

જ ભ ૂિમ જાયેંગે. બાદમેં ચાર ધામ કી યાત્રા શુ કરગે.’ કોઈ બોલે તે

પહેલાં અંિબકાએ પોતાની ઈ છા જણાવી દીધી. પછી રોજનુ ં ખાવા બનાવવાની સામગ્રી લેવા માટે
મનહર અને ક પના એની સાથે બજારમાં ઊપડયાં. ક પનાને િદ હીનુ ં બજાર જોવાનુ ં મન હત.ું
એ લોકો આ યાં પછી બી

િદવસે કેટલા વાગ્યે નીકળવુ ં એ નક્કી કરીને ગીરીધરન ગયો.

િત્રભુવનને એક વખત તો આ વધારાની જાત્રા કરવાની ના કહેવાનુ ં મન થયુ ં પણ અંિબકાએ
ઉ સાહથી ગીરીધરનની વાત વીકારી લીધી એ જોતાં એણે એમાં િવરોધ કરવાનુ ં ઉિચત ન મા યુ.ં
□□
બી િદવસે સવારમાં ગીરીધરન આ યો. એણે બધાંને જ રી દવાઓ અને ગરમ કપડાંની
યાદ દે વડાવી દીધી તથા અંિબકા માટે બે ઓિશકાં અને ઓઢવા માટે એક રજાઈ હોટેલમાંથી માગી
લીધાં. એણે રસોઈ બનાવવા માટે ગેસની બોટલ અને ગેસનો ચુલો તો આવી યાત્રા માટે વસાવી
લીધેલાં હતાં જ. સાથે રસોઈ કરવા માટે નાં તથા જમવા માટે નાં વાસણો પણ લેતો આ યો હતો.
એણે બધાની બેગો

મમાંથી લઈ જઈને ડેકીમાં બરાબર ગોઠવી. પાણીની બોટલો તો

ગઈકાલે રે શનની સાથે એ લોકો લઈ જ આ યાં હતાં. બધાંને આરામથી ગાડીમાં બેસાડીને એણે
ગાડી ટાટર્ કરી એ સાથે એણે આજની સફરની િવગત આપવા માંડી: ‘હમ પહલે મથુરાં જયેંગે.
વહાં યમુનાજીમેં

નાન કરગે. મૈયા કો ઝારીજી ભરની હો તો એ ભી હો જાયેગા. ઉધર ચુદડી
ં

મહો સવ કા ભી ભારી મહ વ હૈ. મૈયા કો ચુદ
ં ડી મહો સવ કરના હો તો એ ભી કરગે.’
‘મુ

સબ દશર્ન ભી કરને હૈ.’
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‘મૈયા, આપ કો રાજભોગ કે દશર્ન હ ગે રાજભોગ પ્રસાદ ભી લોગે બાદ મે થોડા આરામ કર
કે શામ કો ઉ થાન કે ઔર બાદમેં આરતી કે દશર્ન હ ગે. રાત હોટલમેં આરામ કર લીજીએગા ઔર
ંૃ
ઐર ગોકુલ ધામ કર કે પરસ ચલેંગે હિર ાર કી
સુબહ મંગલા કે દશર્ન કર કે ચલેંગે વદાવન
ઔર. ઠીક હૈ મૈયા, કી કોઈ ઔર બાત હૈ આપ કે મનમેં?’
‘અભી તો ઠીક હૈ. ઔર કોઈ બાત હોગી તો ત ુ હે બોલું ગી.’ અંિબકાએ સંતોષથી ક ું ને
અંિબકાના સંતોષથી િત્રભુવન પણ મુ કુરાઈ ર ો. એને થયુ ં કે ગીરીધરન એક સારો સે સમેન હતો
ને એને મૈયામાં એક

ધા નાં દશર્ન થયાં હતાં. તો બીજી બાજુ અંિબકા િવચારતી હતી કે ગીરી

સાથે છે તો એની જાત્રા પોતાની

ધા મુજબ પ ૂરી થશે. એને ખબર હતી જ કે બાકીનાં બધાં તો

પોતાને સાથ આપવા માટે જ આ જાત્રામાં આ યાં છે . એમને કોઈને આ જાત્રામાં કશો રસ નથી.
સાડા નવ વાગે તો બધાં મથુરાં પહ ચી ગયાં હતાં. ગીરીની સુચના મુજબ અંિબકા ને
જગદીશે એકબીજાને ટે કે યમુનાજીમાં ત્રણ વખત ડુબકીઓ મારી. મનહર તથા ક પનાને અંિબકાને
ટે કો આપવા જતાં ગીરીએ રોક્યાં: ‘યમુનાજી કા યે િવ ામઘાટ પર યમુના નાન ભૈયા કે સાથ
કરને કા મહ વ હૈ. યે નાન સે દોનો મુિક્ત કે અિધકારી બનતે હૈ.’
પછી નજીકની એક ધમર્શાળામાં ક પનાની સાથે એમને કપડાં બદલવાની યવ થા કરી
આપી. પછી એમને

લેંકેટ ઓઢાડીને બાંકડા પર બેસાડતાં એણે બધાંને યમુનાજીમાં નાન કરવા

મોક યાં.
બપોરે લ નારાયણ મંિદરમાં ગભર્ ારમાં લઈ જઈ બધાંને િવિધ પ ૂવર્ક દશર્ન કરા યાં.
અંિબકાએ ભેટમાં એક હજાર િપયા મ ૂક્યા. પ ૂજારીએ ગીરીને એક કલાક પછી રાજભોગની સખડી
લઈ જવા ક ું એટલે ગીરીએ બધાંને ગમે તેવી એક સારી હોટેલમાં મો અપાવી ને ક :ું ‘આપ
સબ આરામ કીજીએ. મેં રાજભોગ કી પ્રસાદી લે કર આતા હ.ુ ં ’
બધાં હાથમ ધોઈને કપડાં બદલીને તૈયાર થયાં યાં સુધીમાં એ બે માણસોની સાથે
મોટામોટા બે થાળમાં પ્રસાદી લઈને આ યો ને મમાં ટેબલ અને ટીપોઈને આઘાં પાછાં કરીને એણે
બધાંને જમવા બોસવાની વ થા કરી લીધી ને િપરસવા માંડ .ું અંિબકાએ એની પાસે બધી વાનગી
અને બધાં શાકભાજીમાંથી થોડું થોડું િપરસા યુ.ં પ્રસાદીની દરે ક ચીજ એણે ભાવથી આરોગવા માંડી.
ગીરીએ પણ બધાંને આગ્રહ કરીને પ્રસાદી લેવરાવવા માંડી.
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‘એ સબ આપ કે લીએ હે. મેરે લીએ તો મંિદરમેં યવ થા હૈ.’ પણ સામગ્રી એટલી બધી
હતી કે એમાંથી અડધીય એ લોકો ખાઈ શક્યાં નહીં. પછી એ વાસણ પાછાં આપવા જતાં કહેતો
ગયો: ‘અબ આપ લોગ આરામ કીજીએ. મેં એક ઘંટેમેં આ જાઉંગા. તીન બ

ઉ થાન કે દશર્ન

હ ગે.’
‘ગીરી, મુ

ઝારીજી ભરની થી મગર મેરે પાસ કંતાન(ઝારી ભરતી વખતે પહેરવાની ખાસ

સાડી) નહીં હૈ.’
‘મૈયા, ઉસમે િચંતા કી કોનુ ં બાત નહીં. હમ બજાર સે કંતાન લે લેંગે. ઉ થાન કે દશર્નકે બાદ
મેં આપ કો ઝારીજી ભરને લે જાઉંગા. સબ કો આને કી જ રત નહીં હૈ. મૈયા ઔર ક પનાબહન
આયેં ગે તો ચલેગા. ક પનાબહન કો ઝારીજી ભરની હો તો હમે દો કંતાન લેને પડગે.’
ક પનામાં પણ નારી વભાવ મુજબ આિ તકતા જાગૃત થઈ ગઈ ને એણે ક :ું ‘મેં ભી
ઝારીજી ભરંુ ગી.’
‘તો ઠીક હૈ, હમ દો કંતાન લે લેંગે.’ ગીરીએ ક .ું સાંજનાં ઉ થાનનાં દશર્ન કરી બીજા બધાને
હોટેલ પર મ ૂકી ગીરી અંિબકાને અને ક પનાને ઝારીજી ભરાવવા લઈ ગયો. આવતાં યમુનાજી પર
ચદ
ં ૂ ડી મનોરથ પણ કરા યો. બધાં હોટેલ પર પાછાં આ યાં યારે અંિબકા ખુશખુશાલ હતી.
રાતે બધાએ આરામ કય . પછી પછી નક્કી કયાર્ પ્રમાણે વહેલી સવારે મંગળાનાં દશર્ન
ંૃ
જાત્રા કરાવી. યાં દશર્ન કરીને બે િદવસ રોકાઈને
કરીને ગીરીએ બધાંને ગોકુળ અને વદાવનની
પછીને િદવસે બપોરનુ ં જમવાનુ ં પતાવી બધાં હર ાર ઊપડયાં.
ચાર વાગ્યે હર ાર પહ યાં એટલે ગીરી કહે: ‘પહલે હોટે લમેં

મ લે લેતે હૈ. મૈયા થકી

હોગી. ઉન કો હોટે લ મેં આરામ કરને દગે ઔર આપમેં સે જીન કો ઈધર ઉધર ઘુમના હો તો મેં
ઘુમા લાઉંગા. ઐસે તો હમારા હેડ ક્વાટર્ ર હિર ાર હી હૈ. હમ ચાર ધામ કરતે હર દુસરે તીસરે િદન
યહાં આતે રહગે. ઈધર હર કી પીઢી ઔર યોગ વિશ ઠા મ તો હમ કલ હી ઘુમ આયેંગે. બાકી રહે
ૠિષકેશ ઔર લખમન

લા, યે કોઈ દુસરે િદન હો આયેંગે.’
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‘ક
કલ યહાં હો આને કી જલ
લદી ક્યા હૈ? ઐસે તો દો તીન બાર ઈધર આન
ના હૈ તો જબ
બ થકે
હએ
વ હો આયેંગે
ગ.’ મનહરે ક .ું
ુ નહીં હ ગે તબ વહાં
અરે સાહબ, યે યાત્રા ભી આસાન નહીં
હીં હૈ. આપ થ
થક જાયેંગે. યે તીનો કે િલયે તો ડોલ
લી કી
‘અ
યવ થા કરની પડેગી.
ગી ચાર ધામ
મ કી પ ૂરે કી પ ૂરી યાત્રા ક
કઠીન હૈ. ઈસ
સમેં તો મૈયા કે

સા

ધ
ધા કા

ુ ત વાતથી મનમાં જ મ
જોમ હી કામ
ક આતા હૈ.’ ને િત્રભુવન ગીરીની આ મૈયા તિિતની
મલકાઈ ર ો..
ચાર
ચ ધામની યાત્રા િવકટ
ટ અને થકવ
વી નાખે એવ
વી હતી એ સાંભળી સૌ અંિબકાને િિહંમત
બંધાવતાંા હતાં પણ એમને
એ
ક્યાં ખબર
ખ
હતી કે અંિબકામાં યાત્રાની

ધાથી જ

િહંમતનો સ
સંચાર

તો એ એવો તો અદભ ૂત હતો કે એને
ને આખી યાત્ર
લાગવા માંડી હતી. વળી એને
ત્રા સહજ લ
થયો હતો
ગીરી પ્ર યે એવો િવ ાસ બેસી ગયો
ગ હતો ને એને લાગવ
વા માંડ ું હત
ત ુ ં કે એ જ ય
યાત્રા સુખ પ પ ૂરી
કરાવશે.
બી
બ

િદવસે પેલાં ત્રણ જણાં
જ ની ડોલ
લી અને બેજ
જણાંની પદય
યાત્રા શ

થ
થઈ.

બેઠેલાંનય
ે થાક વત
તાર્ર્તો હતો યાં
ય ચાલવાવ
વાળાંની તો વાત જ શી કરવી! સ
સાં
લોથપોથ
થ થઈ ગયાં હતાં. ગીરીએ
એ બી

િદવ
વસે યમુનોત્ર
ત્રી જવાની વ
વાત શ

યાં ડોોલીમાં
બધાં થ
થાકીને

કર
રી કે બધાં બોલી

ઊઠયાં: ‘ન
ના કાલે નહીંીં. એક િદવસ
સ આરામ કરીીને નીકળીશુ
શુ.ં ’
‘ઐ
ઐસા કરોગે તો
ત ચાર ધામ
મ પ ૂરી કરનેમેં
મેં પંદ્રા સે ભી

ગે.’
યાદા િદન
ન લગ જાયેંગ

‘પ
પંદ્રા િદન લગે
ગે યા બીસ. હમે કોઈ જ દી નહીં હે. હ
હમેં તો આરામ સે જાત્રા કરની હૈ.’
‘ સે આપ કહે
હે. તો કલ ૠિષકે
ૠ
શ ઔર લખમન

લ
લા હો આયે? યે ઈતના મુ કીલ નહીં હૈ.’

‘ન
નહીં કલ પ ૂરા આરામ કર
રગે.’ બધાંએ એકી અવાજ
જમાં કહી દીધુ
ધુ.ં

વન તો

ગા મહ
હ

કરણ 12. ચાર
ચ ધામની યા ા

થર થયે
થ લી ં ક (12) -જ
જયંતીભાઈ પટલ
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બી

િદવસે બધાં મોડે સુધી ઘોરતાં ર ાં. ગીરી એમના જાગવાની વાટ જોતો બહાર આંટા

મારતો હતો. બધાં ચાપાણી કરીને પરવાયાર્ં એટલે ત્રણેય મોટાંને આરામ કરતાં રહેવા દઈ ગીરી
ક પનાને મનહરને હર ારનુ ં બજાર બતાવવા લઈ ગયો. ક પનાએ ગૃહસુશોભનની કેટલીક ખરીદી
કરી તો મનહરે નેપાળી ટોપી અને કેટલાંક ગરમ કપડાં ખરી ાં. એમને હર ારની આ ખુ લા
વાતાવરણની ઠંડીનો ચમકારો વતાર્ યો હતો અને ગીરીએ એમને આગળની જાત્રામાં એનાથી થોડી
વધારે ઠંડી હોવાની વાત કરી જ હતી.
બી

િદવસે યમુનોત્રીની જાત્રામાં નીકળતા પહેલાં ગીરીએ બધાંની પાસે ગરમ કપડાં અને

દવાઓની ચકાસણી કરી લેવડાવી. પોતે પણ રસોઈ માટે ની ચીજોની ચકાસણી કરી લીધી. પછી
બધાં ઊપડયાં.
ગાડી ચાલુ થઈ એની સાથે ગીરીએ યમુનોત્રી િવષે માિહતી આપવા માંડી: ‘ઐસે તો કયી
લોગ કો લેકર મૈં દુસરે હી િદન પરત આ જાતા હુ ં મગર હમ મૈયા કી તિબયત કા ખ્યાલ કર કે દો
રાત બહાર રહ કે પરસ શામ કો હિર ાર આયેંગે.’
‘તું કહતા હૈ ઐસી કઠીન મુસાફરી હોગી તો એક િદન

યાદા ભી લગ સકતા હૈ. હમેં આરામ

સે યાત્રા કરની હૈ.’ બધાંના મનની વાત િત્રભુવને કહી દીધી.
‘ સે આપ ઠીક સમ .’
બધાં બપોરના એક વાગ્યાની આસપાસ દે રાદુન પહ યાં. કોઈ હોટે લમાં મો લેવાને બદલે
પાણીની સગવડવાળી એક જાહેર જગ્યાએ ગાડી થોભાવી ગીરીએ મૈયાને પ ૂછીને એમની પસંદનુ ં
લંચ બના યુ.ં જમીને કલાકેક આરામ કરીને એણે મસુરી તરફ હંકારી મ ૂ .ું યાંથી યમુના નદીની
હિરયાળીની મઝા લેતાં બધાં હનુમાન ચ ી પહ યાં.
હનુમાન ચ ીમાં ચાપાણી પતાવી સાંજના ગીરીએ બધાંની સાથે જાનકી ચ ીની સફર શ
કરી. એ જગ્યા આમ તો હનુમાન ચ ીથી ફક્ત સોળસો ફીટ જ ઉપર હતી પણ એટલા ચઢાવમાંય
આઠ કીલો મીટર અંતર કાપવાનુ ં હત.ું ર તાની આસપાસની હિરયાળીની મઝા માણતાં િત્રભુવન
િવચારતો હતો કે કારને બદલે જો હાઈકીંગ કરીને જાનકી ચ ી સુધી જવાનુ ં હોત તો શી વલે થઈ
હોત બધાંની!
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એમના એ મનમાંનો પ્ર નો સાંભળી ગયો હોય એમ એનો જવાબ આપતો હોય તેમ
ગીરીએ ક :ું ‘ભગવાન કી દયા સે આજ કોઈ લે ડ લાઈડ નહીં હૈ વરના આપ કો થોડી તકલીફ
હોતી યહાં તક આનેમેં. ઐસે તો યહાં હર થાન પર ડોલી કી યવ થા હૈ સો ડોલી કી યવ થા તો
હો જાતી.’
‘યહાં સે આગે તો કાર નહીં ચલેગી ને!’
‘હા, યહાં સે તીનો વડીલો કે લીયે ડોલી કર લેંગે. ઓર મનહરભાઈ ઓર ક પનાબહન કો
ચલને મેં મઝા આયેગા. ક્યા ખ્યાલ હૈ? અગર આપ ચાહ તો અ

કી સવારી ભી કર સકતે હૈ.’ પણ

એ બેયે ચાલવાનુ ં પસંદ કયુ.ર્ં
યાં એક એક હોટે લમાં મો લીધી અને બધાંને આરામ કરવાનુ ં કહીને ગીરીએ જમવાનુ ં
બનાવવા માંડ .ું
જ યા પછી મોટે રાંને આરામ કરતાં મ ૂકીને ગીરી ક પના ને મનહર જાનકી ચ ીનો નઝારો
જોવા ઊપડયાં. એ બધાં છે ક નવ વાગ્યે પાછાં આ યાં. આ

કારમાં બેસીને જ િદવસ પસાર કયાર્

છતાં વાંકાચ ૂકા અને ચડતા ઊતરતા ર તાને કારણે થાકેલાં બધાંને રાતે હોટે લ બહુ સારી ન હોવા
છતાં બરાબર ઊંઘ આવી ગઈ. એ હોટે લ સામા ય હતી પણ બધાંને ખબર હતી જ કે આવા પહાડી
ઉતારા પર સારી હોટે લની આશા રાખવી નકામી હતી.
બી

િદવસે સવારના ત્રણ જણ ડોલીમાં ને બાકીનાં ત્રણ જણ હાઈકીંગ કરતાં યમુનોત્રીનાં

દશર્ને ઊપડયાં. લગભગ અિગયાર વાગ્યે બધાં યનુનોત્રી પહ યાં. ઠંડી ધાયાર્ કરતાં ઓછી હતી
પણ સાનહોઝેનાં આ રહેવાસીઓને તો તોય વધારે લાગતી હતી. યમુનોત્રીમાં ગરમ પાણીના ઝરા
અને કુંડ જોઈ બધાંને નાહીને થાક ઉતારવાની મઝા આવી ગઈ.
યાં ઉકળતા પાણીનો એક કુંડ બતાવતાં ગીરીએ ક :ું ‘યે પાની ૧૦૦ ડીગ્રી સે ભી

યાદા

ગરમ હૈ. ઉસમેં ચાવલ, બટાટા ઓર સ જી પકા કે યમુનામૈયા કો પ્રસાદ ધરાના હૈ ઓર યેહી હમ
આર ગે ગે. ઈધર છોટી છોટી ધમર્શાળા

સી કુછ હોટે લ હૈ. મેં ઉનમેં સે એક મેં આપ કો ઠહરને કા

ઈંતઝામ કર દે તા હ.ુ ં શામ કો તો હમ વાપીસ જાનકી ચ ી જા કર રાત ગુજાર ગે.’
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ગીરીએ એવી એક હોટેલમાં બધાને આરામ કરવાની

યવ થા કરી આપી અને એ

પ્રસાદ પી લંચ તૈયાર કરવા ગયો. બધાંએ હોટે લ જોઈ એમાં એમને ગમવા

વુ ં કાંઈ ન હત ું પણ

ડોલીમાં ટુંિટયુ ં વાળીને બેસવાથી થાકેલાં વડીલો અને હાઈકીંગ કરીને થાકેલાં મનહર અને
ક પનાને એ એવી પસંદ આવી ગઈ કે એમણે રાત રોકાઈને બી

િદવસે સવારે જ જાનકી ચ ી

જવાનુ ં નક્કી કરી લીધુ.ં
ગીરી પ્રસાદ તૈયાર કરીને લઈ આ યો એટલે બધાં યમુના મૈયાના મંિદરમાં દશર્ન કરવા
માટે ઊપડયાં. મંિદરનાં પગિથયાં ચડતાં િત્રભુવને અંિબકાને પાતાના ખભાને ટે કો આ યો. ગીરી
તથા મનહર ટેકો આપવા આગળ આ યા તો િત્રભુવન કહે: ‘આખી િજંદગી એણે મને સહારો આ યો
છે તો મને આ યાત્રામાં એનુ ં થોડું વળતર કરવા દો.’ અંિબકા આ સાંભળી મનમાં મલકાઈ રહી.
એને થયુ:ં દીકરીની વાદે ચડીને પોતે પિતને આ પાછલી ઉંમરે આટલું દુ:ખ આ યુ ં છે છતાં એ મને
કેટલો પ્રેમ કરે છે !
અંિબકાએ િવિધપ ૂવર્ક યમુનાજીની પ ૂજા કરી ને ભેટ મ ૂકી. બધાએ દશર્ન કરીને મંિદરના
ચોકમાં બાંકડા પર બેસીને પ્રસાદ લીધો. ગીરી કહે: ‘યમુના મૈયા સ ૂયર્ ભગવાન કી બેટી હૈ. ઐ સે
તો યમરાજ ભી સ ૂયર્ ભગવાન કે હી બેટે હૈ મગર દોનોમેં બહોત ફકર્ હૈ. એક જીવન દે તી હૈ ઐર
દુસરા જીવન લેતા હૈ.’
મંિદરનાં પગિથયાં ઉતરતાં અંિબકાએ જાતે જ િત્રભુવનના ખભાનો ટેકો લઈ લીધો એ
જોઈને પેલાં ત્રણ મલકાઈ ર ાં પણ ગીરી ઉતાવળથી આગળ આવતાં બોલી ઊઠયો: ‘અરે , બાબુજી,
મૈં મૈયા કો સહારા દે તા હ.ુ ં આપ રહને દીજીએ.’
‘તું રહને દે ઉન કી યાત્રા કે પ ૂણયમેં મેરા ભાગ હૈ તો ઉન કી તકલીફમેં ભી મેરા ભાગ હોના
ચાહીએ ને!’
‘મેં તમને દુભ યા ને તમારી આબ ય ધ ૂળધાણી કરી નાખી. માફીય કયે મ એ માગુ!ં ’ કહેતાં
અંિબકાની આંખોમાં પાણી આવી ગયાં.
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‘તારે એવુ ં બધુ ં યાદ કરવાની જ ર નથી. તારા પેટમાં પાપ ન હત ું પણ તું રાિધકાની
વાતમાં આવી ગઈ હતી. ભગવાનેય એમાં તારો વાંક નથી જોયો એટલે તો તને ગંભીર
િબમારીમાંથીય જીવતદાન દીધું ને!’ િત્રભુવને ક .ું
‘ભગવાનની દયા કે મને મ ધી માંદગીમાં સપડાવી ને પાપ ધોવા આ જાતરાય કરાવી. ને
તમે કદી મંિદરમાંય મારી સાથે ન આવનારાનેય મારી સાથે જાતરામાં જોડયા ને!’
મંિદરમાંથી નીચે આવી ગીરી એમને પાછો યમુના તીરે લઈ ગયો ને િશલાપ ૂજન કરા યુ ં ને
એ પ ૂજાનુ ં મહ ય સમજા યુ.ં બી
પહ યાં. ‘મુ

િદવસે બધાં પાછાં જાનકી ચ ી ર ાં ને પછીને િદવસે હિર ાર

લગતા હૈ કી ચાર ધામ કરને મેં આપ કો બીસ િદન લગ જાયેં ગે.’ ગીરીએ ક .ું

‘કોઈ ગમ નહીં. હમે આરામ સે યાત્રા કરની હે.’ અંિબકાએ બધાના વતી જાણે જવાબ
આ યો.
‘ઠીક હૈ. કલ પ ૂરા િદન આપ આરામ કર લો. પરસ હમ ગંગોત્રી યાત્રા કો ચલેંગે. ગંગોત્રીમેં
થોડી પહાડી ચડાઈ હૈ પર ખાસ મુ કીલ નહીં હૈ. આપ થક જાય એસી કોઈ બાત નહીં હૈ. હમ સુબહ
સાત બ

સફર શ કરગે ઔર રા તેમેં ખાને કે લીએ રુક ગે ઔર થોડા આરામ કર કે ઉ રકાશીમેં

રાત રુક ગે. દુસરે િદન સુબહ કે દસ બ

તો હમ ગંગોત્રીમેં હ ગે. ઉધર નાન, પ ૂજા ઔર દશર્ન

કરકે શામ કો પરત ઉ રકાશી આ જાયેં ગે.’
‘અગર વહાં રાત રુકના હો તો સગવડ હૈ?’
‘રુકને કે લીએ તો વહાં બહોત હોટલ હૈ.’
□□
બી િદવસે સવારના સાત વાગ્યે બધાં ગંગોત્રીની યાત્રાએ ઊપડયાં. ર તામાં તેહરી થોભી
ગીરીએ બધાંને લંચ બવાવી આ યુ.ં પછી ઓકાદ કલાક આરામ કરી બધાં ઉ રકાશી જવા નીક્યાં.
સાંજના પાંચ વાગ્યે એ ઉ રકાશી પહ યાં. યાં રાત રોકાવાનુ ં આયોજન હત ું એટલે ગીરીએ એક
સારી હોટે લમાં એમને રહેવાની યવ થા કરી આપી અને સાંજનુ ં ખાવાનુ ં બના યુ.ં
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બધાં આ પહાડી વાતાવરણથી ટે વાતાં જતાં હતાં અને આ

તો મુસાફરી પણ આસાન હતી

એટલે બધાં એવાં થાકેલાં પણ ન હતાં. ‘કલ હમલોગ સુબહ સાત બ
હ ગે. દસ બ

ગંગોત્રી કે લીએ રવાના

પહલે હમ હિશર્લ પહચ
ુ ં જાયેંગે. યહી માનો ગંગોત્રી હૈ. જહાં હમ ગંગા નાન કરગે.

અગર આપ કો ગૌમુખ દશર્ન કો જાના હૈ તો યે રા તા મુિ કલ હૈ. બહોત કમ લોગ વહાં જાતે હૈ.
આપ કે લીએ તો વહાં જાના

યાદા મુિ કલ હોગા.’

‘નહીં હમેં ગૌમુખ તક નહીં જાના હૈ.’ કોઈ બોલે એ પહેલાં િત્રભુવને ક .ું એને બીક હતી કે
ક્યાંક અંિબકા ગોમુખ જવા તૈયાર ન થઈ જાય! પણ અંિબકાએ પિતની વાત સાંભળતાં પોતાની
એમાં સંમિત દશાર્ વી.
બી

િદવસે દસ વાગ્યા પહેલાં બધાં ગંગોત્રી પહ ચી ગયાં હતાં. યાં ગીરીએ એમને નાન

કરા યું તથા ગંગોત્રી માતાના મંિદરમાં દશર્ન કરા યાં.
કાઈએ યાં રાત રોકાવાની ઈ છા યક્ત ન કરી એટલે સાંજના સાતેક વાગ્યે તો બધાં
પાછાં ઉ રકાશી આવી ગયાં હતાં. રાતે આરામ કરી બી

િદવસે બધાં હર ાર આવી ગયાં.

‘આજ આપ આરામ કીજીયે. કલ હમ કેદારનાથ ઔર બદ્રીનાથ કી યાત્રા કો ચલેંગે. સબ
મીલા કે તીન રાત બહાર રહના પડેગા. હમ રુદ્રપ્રયાગમેં રાત કો ઠહરગે. વહાં સે સુબહ કેદારનાથ
જાયેંગે. જો બારહ

યોિતલીર્ંગ પુરાણોમેં માને ગયે હૈ ઉસમેં કા એક કેદારનાથજી કા લીંગ હૈ. હમ

ઉન કે દશર્ન કર કે વાપસ રુદ્રપ્રયાગમેં આકર રાત બસેરા કરં ગે.
બી

િદવસે નક્કી કયાર્ પ્રમાણે એ લોકો કેદારનાથ યાત્રા પર ઊપડયાં. અંિબકાને તિબયત

સાથ દે તી ન હતી પણ એ બહાર જણાવા દે તી ન હતી. શરીર કઠત ું હોય તોય એ મ પર સદાય
આનંદ પ્રદિશર્ત કયાર્ કરતી હતી. બીજાં બધાંને આ જોઈ આનંદ થતો હતો પણ િત્રભુવનથી
અંિબકાની આ િ થિત અજણી ન હતી.
સાંજના પાંચેક વાગ્યે એ લોકો રુદ્રપ્રયાગ પહ યાં. યાં નાન દશર્ન વગેરે પતાવીને એક
શેડ નીચે સૌ બેઠાં તો િત્રભુવને અંિબકાને બધાંથી દૂ ર એક બાંકડા પર દોરી. એણે અંિબકાને ફરતે
ગરમ શાલ વીંટાળતાં ક :ું ‘તને આમ ખુશ જોઈ મને કેટલો આનંદ થાય છે ! તને થાક તો નથી
લાગ્યો ને! એવુ ં હોય તો આપણે આ

અહીં કેદારનાથમાં રોકાઈ જઈએ.’
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‘આજની સફરમાં થાકવા

વું શુ ં હત?ું તમને મારી તિબયતની આવી િચંતા કરતા જોતાં

મને તો થાય છે કે ક્યાંક તમે િબમાર ન પડી જાવ.’
ું
‘િબમારીમાંથી તો તું તાજી ઊઠી છે . મને શુ ં થવાનુ ં હત?’
‘મને તો ભગવાને જાણે આ જાત્રા કરાવવા માટે જ જીનતદાન દીધુ ં છે એટલે એ મારી
જાત્રા તો પ ૂરી કરાવશે જ એની મને

ધા છે . પણ આ જાત્રામાં મને તમારા પ્રેમની ને લાગણીની

હફ
ુ ં મળી છે તેનાથી તો હુ ં ધ ય થઈ ગઈ

.ં હવે તો મોત આવે તોય એને ગળે લગાવી લેતાં

મને જરાય વસવસો ન થાય.’
‘ત ું આમ મરવાની ક્યાં વાત કરવા માંડી! જાતરાથી તો પ ૂ ય મળે ને મોત આવત ું હોય
એય પા ં ઠેલાય. પચાસ કરતાંય વધારે વરસથી તું મને સાથ આપી રહી છો તે આ ઉંમરે સાથ
છોડવાની વાત કરીને મને એકલો છોડી જવાની વાત કેમ કરે છે !’
‘મોત આગળ કોઈનુય
ં ચાલે છે ! પણ તમારાં પ ૂ ય આગળ આ યાં તે મને ભગવાને
કે સરમાંથી બચાવી ને તમારે સથવાળે આ જાત્રાય કરાવી. આખો જ મારો તમે નોકરી ધંધામાં ને
હુ ં ઘર અને છોકરાંમાં પરોવાયેલાં ર ાં પણ આ જાત્રામાં મને તમારો આખા ભવનો પ્રેમ સામટો
મળી ગયો.’
‘એ તો સામે મનેય એટલો જ મ યો ને! હજુ બેચાર વરસ એ પ્રેમ આ યા કર પછી કોણ
વહેલ ું જાય કે કોણ મોડું એની િચંતા નહીં. આપણે બેય જવાની ઉંમરે પહ યાં છીએ.’
‘એવુ ં તે શુ ં બોલતા હશો! બુકીંગ તો મારંુ ક ફમર્ થઈ ગયેલ ું છે .’ કહેતાં અંિબકાની આંખમાં
આંસુ તગી ર ાં. પણ એ આંસુ મોતના ડરનાં નહીં પણ પિતપ્રેમનાં હતાં.
બી

િદવસે સવારમાં એ બદ્રીનાથ જવા નીક યાં. ર તામાં એક જગ્યાએ થોભી લંચ પતાવી

થોડો આરામ કરી સાંજના પાંચ વાગ્યે બદ્રીનાથ પહ યાં. યાં રહેવાની સારી સગવડ હતી. સાંજનાં
આરતીનાં અને બી
થયાં.

િદવસે સવારે

નાન અને દશર્ન કરીને દસ વાગ્યે જોષીમઠ જવા રવાના
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જોષીમઠમાં રાતવાસો કરીને બી
દશર્ન કરીને લક્ષમણ

િદવસે હર ાર જતાં ર તામાં ૠિષકેશ થોભી યાં નાન-

લા જઈ આ યાં. યાંથી િત્રવેણી ઘાટ પર ગંગા નાન કરી કોયલ ઘાટ પર

આચમન કરીને સાંજનાં હર ાર પહ યાં.
એ રાતે અંિબકાને મોડી રીત સુધી પાસાં ઘસતી જોઈ િત્રભુવન પોતાની પથારીમાંથી ઊતરી
એની પાસે ગયો: ‘કેમ તમને આ

ઊંઘ નથી આવતી? કાંઈ થાય છે ?’ એણે પ ૂછ .ું

‘કાંઈ નહીં પણ આખી યાત્રી પ ૂરી થઈ એનો થાક જાણે એકસામટો લાગતો હોય એમ ઊંઘ
નથી આવતી.’
‘દુખાવાની કે ઊંઘની ગોળી આપુ?ં એનાથી ઊંઘ આવી જશે ને સવારમાં ફ્રેશ થઈ જવાશે.’
‘તમે િચંતા ન કરતા, ઊંઘ તો એમ જ આવી જશે. સવારમાં થોડાં મોડાં ઊઠાશે એટલું જ.
તમે આરામ કરો.’
અંિબકાએ ક ું એ માની લેતો હોય એમ િત્રભુવન પોતાની પથારીમાં જઈ સ ૂઈ ગયો પણ
મનમાં એને ખાતરી થઈ ગઈ કે અંિબકાનો એ થાક ન હતો. એની વ થતાની અવિધ પ ૂરી થયાની
એ િનશાની હતી. એ બહરથી ભલે એને થાક કહે પણ અંદરથી તો એ કે સર ને એની દવાઓની
અસરની વેદનાથી પીડાઈ રહી હતી. એટલે િત્રભુવને નક્કી કરી લીધુ ં કે હવે વહેલી તકે એને
અમેિરકા લઈ જવી જોઈએ.
‘કાલે આખો િદવસ આરામ કરીને પરમ િદવસે િદ હી જઈશુ ં ને યાંથી પછીને િદવસે જ
અમેિરકા જવા રવાના થઈ જઈશુ.ં હુ ં હમણાં ફોન કરીને બુકીંગ ક ફમર્ કરાવી દઉં

.ં ’ બી

િદવસે

સવારમાં ઊઠતાં જ િત્રભુવને ક .ું ને િદ હી ફોન કરીને એણે બુકીંગ ક ફમર્ કરાવી લીધુ.ં
િદ હીમાં જઈ હોટેલ તથા ગીરીનાં બીલ ચ ૂકવી દીધાં. ગીરીને એણે અંિબકાની ઇ છા મુજબ
એના થતા પૈસા ઉપરાંત હજાર િપયા બક્ષીસના પણ આ યા ને બી
મ ૂકી જવાનુ ં કામ પણ સ પી દીધુ.ં
□□

િદવસે એમને એરપોટર્ પર
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સાન હોઝે પહ ચી તરત એણે હોિ પટલમાં ફોન કરી બીજા િદવસની સવારની
એપોઈ ટમે ટ પણ લઈ લીધી.

વન તો

ુ
થર થયેલી ં ક—(13) દિવકા વ

ગા મહ

બીજા િદવસની ડોક્ટરની એપોઇ ટમે ટ તરત જ મળતાં િત્રભોવનને રાહત થઇ.િદવસ
આખો એણે અંિબકા સાથે સતત વાતોમાં ગા યો.સાં

બંને જણ બેઠા હતાં યારે અંિબકા બોલી,”આ

ચાર ધામની યાત્રાથી મનને એટલું સારંુ લાગે છે કે વાત ન પ ૂછો.એમાંયે તમે મારી સાથે આ યાં
ું
અને પ્રેમથી યાત્રા પણ કરી એ તો મેં વ ને પણ િવચાયુર્ં ન હત.સાચે
જ મારંુ તો જીવન ધ ય
ધ ય થઇ ગયુ”ં
“ સાચી વાત છે તારી

ધા ઘણુ ં મોટું કામ કરી ગઇ.મને પણ તારી સાથે સરસ

પ્રભુદશર્નનો હાવો મ યો તેથી સારંુ લાગ્યુ ં બસ,હવે આપણે બંને બાકીની જીંદગી આમ જ સાથે
સુખેથી વીતાવીશુ.”િત્રભોવને હાલથી હાથ પસવાય .
ૂ ી, મને કોઇ િચંતા નથી.એમ લાગે છે કે બસ,સવર્ વ
“સાચુ ં કહ,ુ ં હવે તો જીંદગી લાંબી કે ટંક
મળી ચ ૂ

ું છે .”કહી અંિબકા પિતની વધુ નજીક સરકી.ભાવાવેશની આ ક્ષણોમાં અંિબકા વધારે ને

વધારે બોલે જતી હતી પણ તેની આવી વાતોથી,થોડા ડર સાથે િત્રભોવને એને અટકાવી અને
આરામ કરવા જણા યુ.સ
ં ૂતા પહેલાં િત્રભોવને અંિબકાને ગરમ દૂ ધ બનાવી પીવડા યુ ં અને પોતે
પણ સાથે જ પીધુ. રાત પડી. અંિબકાને આ

જ દી ઉંઘ આવી ગઇ પણ િત્રભોવનની આંખમાં ઉંઘ

ન હતી.આખી રાત એણે પડખાં ફેર યાં કયાર્ં .થોડી થોડી વારે અંિબકાને તક્લીફ તો નથી ને એમ
ચેક કયાર્ કરતો હતો.એમને એમ કદાચ હેલી સવારે િત્રભોવન સ ૂઇ ગયો.પણ થોડીવારમાં તો એ
ઝબકીને જાગી ગયો.આ શુ ં ?અંિબકાનો બરફ

વો ઠંડો હાથ એના તરફ લંબાયેલ પડયો હતો.ક્યારે

શું બની ગયુ ં એને કશી જ ખબર ના પડી ! એ હેબતાઇ ગયો.અંિબકા ,અંિબકા કહેતો એ એને
હલાવતો ર ો.પણ અંિબકા તો ઉંઘમાં જ ઉંઘી ગઇ હતી..ડોક્ટરને જોવાની કે સારવાર કરાવવાની
એને કોઇ જ ર જણાઇ નહતી.એના

ધા

િદલને પરમ શાતા હતી.કોઇપણ જાતની પીડા વગર

એ મુિક્ત પામી હતી. આટલો બધો ધમર્ કય હતો તેથી તો સરળતાથી દે હ છોડયો. ગ્ગામાં વહેતી
ંક

વી

ટી અને આતમરાજા મુકત ગગનમાં વહી ગયા.

66

અંિબકા આ ફાની દૂ િનયાને છોડી ચાલી ગઈ અને િત્રભોવન ભાંગી પડયો.એ ફરી એકવાર
એકલો પડી ગયો..ભયાર્ ઘરમાં અંિબકા વગરની એકલતાએ એને બેચેન કરી મ ૂક્યો..ક્યારે ક એ
ભ ૂતકાળમાં સરી પડતો તો ક્યારે ક વતર્માન એને ડરાવી જતો..આટઆટલાં વષ ના દાં પ ય
જીવનના કંઇ કેટલાંયે પ્રસંગો હવે રહી રહીને એના મનઃચ ુ સમક્ષ ચલિચત્રની

મ પસાર થવા

માંડયા..
અંિબકા ભોળી અને ભાવુક હતી ! એની સાથે જીંદગીની શરુઆત કેવી રમણીય હતી. યાદ
ું
છે એણે પોતાનુ ં મકાન જાતે બંધા યુ ં હત ુ અને પસંદગી મુજબ વસા યું હત.એટલુ
ં જ નિહ એ ચાર
િદવાલોના મકાનને એણે લાગણીઓથી સજાવીને “ઘર” બના યુ ં હત.ુ યારે

યારે કંઇ નવી વ ત ુ

લઇ આવીને સજાવતી યારે સારંુ સારંુ સાંભળવા તલપાપડ થઇ જતી..પણ િત્રભોવને ઉમળકાથી
ક્યારે ય પ્રેમ પ્રગટ કય ન હતો. એને લાગણી હોવા છતાં યકત કરવાનુ ં ફાવત ુ ન હત ુ ! પણ
ક્યારે ક જો જરા અમથો ભાવ દે ખાતો તો અંિબકા કેવી તરબતર ભીંજાઇ જતી. આ

એકલતાના

ઓરડામાં, િત્રભોવનના માનસપટ પર યાદોના ઘનઘોર મેઘ ઉમટયાં હતાં. એ િવચારતો હતો કે
અંિબકાના િદલની

એ ભાવુક્તા,કોમળતા

એક ક્ષણે એવી િનબર્ળતા બની ગઇ કે

દયની

કઠોરતા કરતાં પણ વધારે ખરાબ બની બેઠી. અંિબકાની આંખે િદકરીના પ્રેમનો પ ો બંધાઇ ગયો
અને એણે જાણે કે વે છાએ િત્રભોવન તરફની લાગણીનો દરવાજો બંધ કરી દીધો..કાશ ! પોતે
એને રોકી શક્યો હોત ! પણ હવે આ બધા િવચારોનો કોઇ જ અથર્ ન હતો..ખેર! િત્રભોવને
અતીતના

આગળા

જોરથી

ભીડી

દીધા

અને

િવચારોને

વળાંક

આ યો.

પોતે કેવી કુનેહથી અંિબકાને પાછી મેળવી શક્યો હતો અને ઘણુ ં બધુ ં અિન ટ થત ું રોકી શક્યો હતો
ું
એમ િવચારી મનોમન જાતે સાં વન પણ લેવા માંડ …એ
બરાબર જાણતો હતો કે અંિબકા માત્ર
રાિધકાની ચડવણી અને છે તરામણીમાં ફસાઇ ગઇ હતી.. બાકી એ પિતને છોડે જ નિહ એ વાત
ચોક્કસ હતી.એટલે જ તો ઓપરે શન પછી ઘેર આ યા પછી બંને એકમેકના મનને કેટલું સાચવતા
હતાં ! ચારધામની યાત્રા દર યાનની ધ યતાની પળો એને પરમ સંતોષ આપતી હતી.અંિબકાની
ઇ ર પ્ર યેની

ધાએ જ એને પીડા વગરની મુિક્ત આપી એ વાત હવે એના મનને સાચી લાગવા

માંડી હતી.તો બીજી બાજુ આજનો અંિબકા વગરનો ખાલીપો એને રડાવતો અને ડરાવતો પણ
હતો.મનહર, ક પના અને જગદીશ ત્રણે જુદીજુદી રીતે િત્રભોવનને સાચવતા, ક્યાંય કશું ઓ ં ન
આવે તેની સભાન તકેદારી રાખતા.પણ િત્રભોવનના હૈયે ઊંડો અજપો
ં હતો. ઘણી યે વાર એ
એકલો એકલો છાના આંસુ સારતો..પ ની વગરનુ ં જીવન આવુ ં અને આટલું બધું કારમુ ? એ અંદર
ને અંદર ગગ
ં ૂ ળાતો હતો..

ી વગરનુ ં પુરુષ- દય પોકારત ુ હત.ું
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આશા ઉપર
િવના ના ગ

વન હ ,ંુ એ પણ મર ગઇ, દલને ફર મળ હતી એ બાંહધર ગઇ; મારા

ંુ તને

ાંય વેદના! ઘર

દલ ંુ જોઇ લી ંુ અને ઘર કર

ગઇ !!…

એકલો પડેલ િત્રભોવન િવચારોમાં ખોવાતો ર ો. કહેવાય છે કે” દીકરો વારસ છે ;તો દીકરી પારસ
છે અને દીકરો દવા છે તો દીકરી દુઆ છે ” પણ પોતાને નસીબે તો સાવ ઉલટું જ બની ર ું હત.ું
પુત્રી રાિધકાને બાપની િમલકત ન મ યાનો ધધવાટ
ંૂ
હતો.ક્રીસ હવે શું કરશે ?પોતાની
જીંદગીનુ ં શુ ં ? અનેક પ્ર ો આવીને ઉભા ર ા.. માના જવાનુ ં દુઃખ કે િપતાની એકલતાની તો એને
પડી જ ન હતી. જીવનની લપસણી ભ ૂિમકા પર પૈસાના પ્રલોભનની મેનકા પ્રવેશ પામે યારે
િવવેકનુ ં પ ાસન હાલી ઊઠે છે .રાિધકા એનો બરાબર િશકાર બની બેઠી હતી.ન ઘરની ન ઘાટની
એવી એની દશા થઇ ગઇ હતી.ક્રીસને હવે રાિધકામાં કોઇ રસ ન હતો.પૈસો જ એને મન સવર્ વ
હતો.એ તો િવચારતો હતો કે હવે ગમે તેમ કરીને બીજો ર તો શોધવો ! કોઇને કોઇ બહાને એ હવે
રાિધકા સાથે ઝઘડતો.
“તારા માબાપે તારી જ સાથે છે તરપીર્ંડી કરી. જોઇ ને ? ફરી લગ્ન કયાર્ એટલે એક

ટી

કોડી તને નિહ મળે હવે..”
‘‘એટલે કે ત ું માત્ર પૈસા માટે જ મને પ્રેમ કરતો હતો એમ ને ? મને પહેલેથી ખબર હોત
તો તને ક્યારનો છોડી દીધો હોત..મેં એ લોકોનુ ં ક ું મા યુ ં નિહ ને તારી પાસે ખેંચાતી રહી..”
રાિધકાની અંદર રહેલ ભારિતય સં કાર બોલતા હતા.પણ લુખ્ખો િક્રસ તો સામે જડબાતોડ ગરજતો.
“હજી યે શુ ં મોડું થયુ ં છે ? બારણા ખુ લાં જ છે .”
‘‘તો ત ું હવે છે લે પાટલે બેસી ગયો ને? પણ યાદ રાખ

હવે હુ ં તને તારી તરકીબોમાં

સફળ નિહ થવા દઉં.”
‘‘તો ત ું તરકીબ કર.કોઇ િદવસ િવચાયુર્ં છે ખરંુ કે અહીંના કાયદા પ્રમાણે બાપના વારસામાં
દીકરા અને દીકરી બંનેનો સરખો િહ સો હોય છે ?’’ કહી ધમપછાડા કરતો.
મ

મ િક્રસ સાથેન ુ ં અંતર વધત ુ ગયુ ં તેમ તેમ મજબ ૂર રાિધકાની આંખો ખુલતી જતી

હતી. દં ભના આવરણો હટતાં ધીરે ધીરે સ ય સમજવાની કોશીશ અનાયાસે ક્યારે ક થતી..પણ િક્રસ
તો પોતાના ર તે ઘણે દૂ ર નીકળી ચ ૂક્યો હતો. અને એમાં જ રાિધકાને ખેંચવાનો જબરદ ત પ્રય ન
કરતો ર ો. કોઇક વાર ગુ સો કરતો તો કોઇક વાર દિરયા

ટલો અઢળક પણ બનાવટી
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પ્રેમ વરસાવતો. હજી એને મનમાં હત ું કે અમેિરકી કાયદા પ્રમાણે િત્રભોવનના ગયા પછી દીકરા
અને દીકરી બંનેને ભાગ મળે અને એ રીતે રાિધકાને મળતા ભાગમાં છે વટે તો પોતાને જ ફાયદો છે
ને? તો શા માટે રાિધકાને જવા દે વી? અને સાથે સાથે બીજી માલપાત્રને ફસાવવાની એની જૂની
યોજનાઓ િવષે પણ છાનાછપના કક કક મનસુબાઓ ઘડયે જતો હતો…કોઇપણ ભોગે પૈસો એ જ
એનુ ં લ ય હત.ું
િ ધા અનુભવતી રાિધકા ક્યારે ક મક્કમ બનતી તો ક્યારે ક િક્રસની મીઠી મીઠી વાતો અને
પૈસાના પ્રલોભનોમાં અવશપણે ખેંચાતી રહી..એનુ ં ભિવ ય હવે ડગમગતી નૈયા
હત.ુ એના

વુ ં બની ગયુ ં

વ નાઓની ઇમારત કડડભ ૂસ થતી જણાતી હતી.જરા સરખો િવવેક દાખવે તો હજી

પિરિ થિત તે સુધારી શકે તેમ હતી. ખંડેરોમાંથી જીવનનુ ં સોહામણુ ં પુનિનર્માણ કરવુ ં એ તો દરે ક
પંથ ભ ૂલેલા માનવીનો પ્રથમ હક્ક છે .પરં ત ુ િક્રસના સંગની અસરમાંથી અને એના પાથરે લાં
ું
જાળામાંથી મુક્ત થવાનુ ં રાિધકાને માટે સહેલ ું ન હત.વળીવળીને
એના પગ એ ભણી જ ખેંચાતા
હતાં. હવે બંને બાજુથી ઘવાયેલી હરણીની

વન તો

ગા મહ

મ તે કોઇપણ માગર્ લેવા કિટબ ધ હતી…

થર થયેલી ં ક-(14) રા ુ લ શાહ

એક ઘન ઘાઢો જાણે ક્યારે ય ભેદી ન શકાય એવો સુનકાર િત્રભોવન ના જીવનમાં યાપી
ગયો હોય એવુ એને લાગ્યા કરત.ુ ક્યારે ક એવુ બને કે યિક્તની સતત હાજરીની ન ધ ન લેવાઇ
હોય પણ

યારે

યિક્ત પાસે ન હોય યારે એના િવના જીવનમાં એક ક્યારે ય ન ભરાય એવો

ખાિલપો સજાર્ય. િત્રભોવનને હવે રહી રહીને અંિબકાની ખોટ સાલવા લાગી.
લગભગ તો એવુ જ બનતુ કે અંિબકા કેટલાય ઉ સાહથી ઘરને સજાવવામાં લાગી હોય અને
િત્રભોવનને એની કોઇ કદર જ નહોતી. કોણ જાણે કેમ પણ અંદરથી એને અંિબકા માટે ક્યારે ક
અભાવ જાગી જતો. અંિબકાને હંમેશા િત્રભોવન તરફથી બે પ્રેમ ભયાર્ બોલ કે બે પ્રશંશાભયાર્
શ દોની અપેક્ષા રહેતી એની સામે પોતે તો એને ટાઢોબોળ પ્રિતભાવ જ આ યો હોય એવુ બનતુ.
અને આમ જ અંિબકા ધીરે ધીરે એનાથી દૂ ર થતી ગઈ. એક છત નીચે રહેવા છતાં બે અજનબીની
મ િદવસોના િદવસો પસાર થયા હોય એવુ પણ બનતુ.અને એમાંય રાિધકાના જ મ બાદ તો એ
વધુ ને વધુ દૂ ર હડસેલાતી ગઈ. કદાચ રાિધકા પ્ર યેની એની મમતા િત્રભોવનની છાની
ઉપેક્ષામાંથી ય જ મી હોય .
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પણ

ુ થી સીંચીને ઉછે રી એ આવી કેવડાના ડંખ સમી
િદકરીને મા એ મમતાના અ ત

કેમ? ઓળઘોળ થયેલી મા ની મમતાના દૂ ધ પી ને ઉછરે લી રાિધકા ઝેરીલી નાગણ

વી કેમ?

ચાલો એક સમય બાપ તરફ િતર કાર હોઇ શકે પણ મા માટે પક્ષપાતી વલણ હોવુ જોઇએને ?
હંમેશા અંિબકાનો રાિધકા તર નો ઝોક િત્રભોવનને કઠતો.અને સમજણી થયેલી રાિધકા પણ એ
અણગમો પારખતી થઈ હતી.અને એટલે તો એ બાપથી દૂ ર થતી ગઈ.પણ મા તરફ તો એનો પ્રેમ
િનમર્ળ હોવો જોઇએને? દુિનયામાં જો સવર્

ે ઠ સંબધ
ં હોય તો એ મા અને સંતાનાનો જ હોઇ શકે

અને એમાંય િદકરીમાંતો એ એની પોતાની છાયા જ નથી હોતી? પણ આ છાયા તો અંિબકાના
જીવન પર જાણે ગ્રહણ બનીને એને ગ્રસી ગઈ.
ક્રીસના ધમપછાડાથી ત્રાસેલી રાિધકા ક્યારે ક એનાથી મુક્ત થવા માંગતી તો ક્યારે ક
છંછેડાયેલી નાગણની
એનો અહંમ- એનુ

મ વળ ખાઇને પણ એને પોતાની નાગચ ૂડમાં જકડી રાખવા કટીબ ધ થતી.
ી વ ઘવાયુ હત ુ . ક્રીસ એને નહીં પણ એના પૈસામાં વધુ રસ ધરાવે છે એની

પ્રિતિતએ એને વધુને વધુ જી ી બનાવી હતી.પ્રેમના નામે ક્રીસે
એનાથી ક્યારે ક એને પોતાની જાત તરફ

રમત એની સાથે માંડી હતી

ુ ા થતી તો ક્યારે ક િત્રભોવનના લીધે એ ક્રીસને
ણ

ગુમાવી રહી છે એવી લાગણીના લીધે એ િત્રભોવન તરફ વધુને વધુ િધક્કારની લાગણીને મનોમન
ઘટં ૂ યા કરતી. અને હવે તો ક્રીસની આપેલી અક્કલ પ્રમાણે એ િવચારતી થઈ હતી એટલે ક્રીસ ન
મળે તો પણ િપતાનો વારસો પોતાને મળવો જ જોઇએ એમ માનતી થઈ હતી.
િત્રભોવન રાિધકાના આ ઉધમપછાડાથી ત્રાહીમામ થતો. એને લાગતુ કે આ કેવો કળયુગ છે
માં વારસને િપતા કરતા પણ િપતાની હયાતીમાં જ િપતાના વારસા પર પોતાનો હક જમાવવો
છે ? િદકરી માટે આજ સુધી સાંભળે લી તમામ ઉિક્તઓ રાિધકા જાણે ખોટી જ સાિબત કરવા માંગતી
હોય એવુ એનુ વતર્ન નહોતુ? શું જોઇને અંિબકાએ એને લકી માની લીધી હતી? મા-બાપ માટે બીજુ
એનાથી વધુ દુભાર્ ગ્ય શું હોઇ શકે કે પેટના જ યાએ એમને જુદા પાડયા હતા? િદકરો એક કુળને
તારે તો િદકરી દસ પિરવારને તારે . યારે અહીં તારવાની વાત તો દૂ ર આ િદકરી એના સાત
જ મની વેરી થઈને જ મો જ મની પેઢી ડુબાડવા બેઠી હતી.
મનહર આ બધુ જોયા કરતો પણ નાનપણથી રાિધકાથી ઓઝપાયેલો એ ક્યારે ય રાિધકાની
આ ખોટી માંગણી સામે એનો અવાજ સુ ધા કાઢી શકતો નહોતો. શક્ય હોય યાં સુધી એ િપતાને
સાચવવા પ્રય ન કરતો. છે લા કેટલાય સમયથી એણે મા ને સાચવવાના -મા ને સાજી કરવાના
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સંિન ઠ પ્રયાસો એને િપતાને કરતા જોયા હતા. મા પા ળ ખરા
હવે

દયથી િપતાને

રતા જોયા હતા.

સમય િપતા પાસે છે એ લો સમય એ શાંિતથી , રાજી ખુશીથી િવતાવે એવી એની ભાવના

વધુને વધુ પ્રબળ બની હતી.અને ક પના તો મનહર અને િત્રભોવનની હર ઇ છા સંતોષાય એ જ
એનો ધમર્ સમજતી હતી.

સુર માટેનો સાચુકલો સમભાવ એને આ બધી વાતોથી યથીત કરતો

અને રાિધકા પ્ર યે અણગમો ઘેરો બનતો. અને તેથી તો એ બને યાં સુધી રાિધકાના સીધા સંપકર્ માં
ન જ અવાય એટલી તકેદારી રાખતી.
જગદીશે અને મનહરે અંિબકાના છે લા સમયમાં િત્રભોવનના એના તરફના નેહભયાર્ મમતાભયાર્ વલણને જોયુ જા યુ હત ુ .જગદીશ િત્રભોવન તરફ અ યંત માન અહોભાવની નજરથી
જોતો થયો હતો.
મનહર તો રાિધકા તરફના મા ના અનુરાગને લીધે િપતા તરફના ખટરાગથી પણ ક્યાં
અજાણ હતો? છે લે તો અંિબકા

રીતે િત્રભોવન છોડીને અને વષ ના દાંપ ય જીવનને

તરછોડીને રાિધકાના પ લામાં બેસી ગઈ હતી તેનાથી તો એને પણ મા તરફ જરા અણગમો
ઉપ

થયો હતો. અને તેમ છતાં િત્રભોવને અંિબકાને માફ કરીને

પ્રેમથી એની સારવાર કરી ,

રીતે અંિબકાની અંિતમ ઇ છાની પિરપ ૂતીર્ કરી એનાથી તો એ િપતા તરફ સિવશેષ આદરભાવ
ધરાવતો થયો હતો. એને પળે પળ થયા કરત ુ કે હવે તો િપતાનો આ મા વગરનો સ ૂનકાર એણે જ
નહીં પણ રાિધકાએ પણ અ યંત

હાલ-કેવળ લાગણીથી ભરી દે વો જોઇએ

થી એ બાકીના

જીવનમાં જીવવા પ્ર યેનો રસ ગુમાવી ના દે .
અને આમે ય

મુડી-િમલકત હતી એ િત્રભોવનની પોતાની આપમેળે ઉભી કરે લી હતી

એટલે એની પર તો સંપ ૂણર્ અિધકાર એનો હતો .એ મ ૂડી ,એ એસેટનો સવાર્ં ગ ઉપયોગ પોતાની
મરજી મુજબ

રીતે કરવો હોય તો તો એ એની મુનસફી પર હત.ુ મનહર ખરા િદલથી ઇ છતો કે

રાિધકા િપતાના શાંત જીવનમાં પથરા નાખીને વમળો ના પેદા કરે .
આટલા સમયથી થાળે પડેલા મનને થોડી સુખ શાતામાં રહેવા દે . મા સાથે િવતાવેલા
છે લા સમયના સંતોષને અકબંધ રહેવા દે .
પણ રાિધકા
ભય હતો કે

નુ નામ , એ વળી કોઇ જુદી જ િફતરતમાં ફરતી હતી. એને અંદરથી હવે

રીતે બાપાએ િસફતથી મા ને પોતાના તરફ વાળી હતી એ જોતા પોતાનો કાંકરો તો
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િનકળી જ જશે. એટલે બને યાં સુધી

ટલુ શક્ય હોય એટલુ સામ દામથી પણ પોતાના હકે કરી

લેવાય તો સારુ એમ િવચારતી. ક્રીશના પગલે ચાલતી રાિધકાને એટલી તો સમજ આવી હતી કે
જો બાપા બગડયા તો બધુ જ ધમાર્દા કરી દે શે પણ એને તો નહીં આપે. એને મન તો મનહર ક પનાને ફાળે િમલકત જાય તો એ ય ધમાર્ દો જ હતો. મનહરની તો એણે ક્યાં કોઇ ગણતરી જ
આજ સુધી લીધી હતી કે હવે લેવાની હતી? બાપ-િદકરો એક થઈ ગયાની લાગણી અંદરથી એને
કોરી ખાતી. અજા યો ભય મન પર હાવી થઈ જતો. રખેને કદાચ પૈસો હાથમાં નહી આવે તો ક્રીશ
પણ હાથમાં નહી રહે એવી ઉંડી ભીતીથી ચારે બાજુ અસલામતીની િપડાતી. ક્યારે ક થતુ કે
એણે જ ખો ો હતો
પાસે કેમ કરીને

ખાડો

ઓળંગીને હવે એ આગળ જતા પોતે જ ખાડામાં ધકેલાઇ જશે.એટલે બાપા
ટલુ શક્ય હોય એટલુ કઢાવી લેવાની પેરવીમાં જ એ રચી પચી રહેતી. અને

મનહર ઉચક જીવે રાિધકાના કયા નવા પાસા ફકે એના ઉચાટમાં િદવસો કાઢતો. ક્યારે ક એ િપતા
જોડે આ અંગે વાત કરીને એમને સાવધ કરવા ઇ છતો તો વળી દૂ ધના દાઝેલા િપતા એના માટે
કંઇ ઉંધુ િવચારતા ન થાય એ ભયે એ ચ ૂપ રહેતો.

ગા મહ
િત્રભુવન

થર થયેલી ં ક (15)-િવજય શાહ

યારે ડાયરી લખતો યારે

યાન રાખતો કે તેના રુમનુ ં બારણુ ં બંધ હોય. અને

ઘરના બધા જાણતા કે જો પ પાનાં રુમનુ ં બારણુ ં બંધ હોય તો તેઓ કાં તો

યાનમાં હોય કે

અગ યનુ ં કોઇ કામ કરતા હોય..એટલે વગર લખ્યે સૌ સમજતા કે “તેમને ખલેલ ન પહ ચાડો”નુ ં
પાટીયુ લટકે છે .
આજ કાલ તે પાટીયુ વધારે દે ખાતુ તેથી જગદીશ િચંતીત હતો..ખાસ તો સવારે ચાલવા
જવાનો કાયર્ક્રમ લગભગ અટકી ગયો હતો. રાિધકા ઘરમાં જ રહેતી હતી પણ સવારે તે

યારે કુલ

જવા નીકળી જાય તે જ સમયે િત્રભોવન ડાયરી લખતો…
આ

અંિબકાની મહીનાની તીથી હતી.

ું સિહ ણુ હતી પણ ક્યારે ય તેણે
તેને ડુમો ભરાતો હતો..અંિબકા પ્ર યે તેની વતર્ણક
લાગણીઓને શ દ દે હ આ યો નહ તો. આ

ુ
અ ઓ
તેની આંખોમાં રોકાતા નહોતા..પ્રભુ પ્ર યેની

ધાને કારણે અંબીકા તો કે સર સહી ગઈ. તેણે લખવાનુ ં શરુ કયુ…
ર્

72

અંબીકા…તારા ગયા પછી આ

એક મહીનો પુરો થયો.દે શમાં

મ કહેછેને કે હજી ચેહ ઠંડી

માંડ પડી છે અને યાં તો આ તારી રાધા વીલ અને અિધકારોનાં યુગલ વગાડે છે . મને એની એકે
એક વાત તેની ન લાગતા ક્રીસની વાત વધુ લાગે છે ..

યારે ..મનહર મને જરા પણ ગ્લાન દે ખે

અને તેની આંખોમાં પણ ઝળઝળીયા આવી જાય. મા ખોયાની વાત ક પનાનાં ઉદાસ ચહેરા ઉપર
દે ખાય..

યારે રાધીકા..ઘણી વખત મને કહેવાનુ મન થઇ જાય કે

“રાધીકા તુ પણ અમારંુ સંતાન છે અને તને ઉછે રતા મને અને અંબીકાને પુરત ુ જોર પડ ુ
છે . મનહર પણ અમારુ સંતાન છે પણ તારા ઉછે ર કરતા જુદો ઉછે ર પા યો છે અને તેન ુ ં કારણ
ભારતીય સં કારો છે . તુ લાડે કોડે મોટી થઇ અને અંબીકાની રહેમ નજરને તે તારો અિધકાર માની
લીધો..

અંબીકાનુ ં વહાલ હત.ું તને પુરે પુરુ વાતં ય મ યુ.. તુ ખીલી પણ.. પર પ્રકાશીત ચંદ્રની

મ ખીલી..ક્રીશ

મ ચાહે તેમ તને ફેરવી શકે..મ ૂળ મુ ાની વાત એ છે કે તને ક્રીશ રમાડે છે અને

એ રમત અમને દઝાડે છે તે તને સમજાત ુ નથી.અને મને એજ વ ત ુ યથીત કરે છે કે એવો કેવો
પ્રેમ કે

મા અને બાપને દુ મન દે ખે?”
ડાયરી બંધ કરી.પાણી પીધુ.. થોડાક યોગાસનો કયાર્ અને

યારે બહાર નીક યો યારે

ઘડીયાળ દસ બતાવતી હતી…બેઠક રુમમાં છાપુ અને ઠંડી ચા રાહ જોતા હતા.
જગદીશ તેના રુમમાં થી આવીને કહે ..” મોટા તિબયત તો સારીને? આ

કલાક મોડા

છો….”
િત્રભુવન બો યો…”જાત સાથે તારી બેન િસવાયની જીંદગી જીવવાની ટે વ પાડું
અવાજની નરમાશ કહેતી હતી કે તેઓ આ
“ભલે કંઇ કામ હોય તો કહેજો..આ

”ં

રડયા છે .
મહીનાગાંઠ છે તેથી મંદીર હુ ં જઉં

.ં તમે આવશો?”

“ હા પણ મને તો તને ખબર છે તેમ પ્રભુને મ કો મારતા નથી આવડત ુ.”
“ મોટા એને તો કશું જ કહેવાનુ ં નથી.. તે તો બધુ જ જાણે છે પણ મોટીબેન ને ધમાર્ લબ
ં ન
ગમે છે તેથી હુ ં તો યાં જઇને મોટી બેન ને યાદ કરીશ અને તેના આ માને શાંિત મળે તે હેત ુ થી
થોડોક સમય પ્રાથર્ના કરીશ.”

73

િત્રભુવન કહે “ તારી મોટીબેન તો બધુ પામી.ચારધામ દશર્ન કયાર્ તેથી તેના જીવને તો
શાંિત છે જ..ખાલી આ રાધીકાનો ઉચાટ મારા માટે બાકી ર ોછે …એટલે હુ ં તો ભગવાન સાથે વાત
કરીશ તો મારી વાતો તો એટલી જ હશે કે અંબીકા

વુ ં ઉચાટ હીન મ ૃ યુ મને પણ મળે ”

જગદીશ થોડોક સમય ચુપ ર ો પછી બો યો.. “મોટા તમે ય ચારધામ ફયાર્ છો. િજંદગીમાં
કરવા યોગ્ય બધુ ં જ કયુર્ છે .અને હજુ કરો છો…ભલેને રાધીકા ગમે તેટલા ધમપછાડા કરે મનહર
અને ક પના તો ઘણાં જ સં કારી છે .”
યાં નમન અને મનન ને લઇને ક પના આવી. સાથે ટીફીન હત ું
“પ પાજી આ

તમને ભાવત ુ ખાવાનુ ં લાવી

.. જો ગરમા ગરમ ખાવુ હોય તો બેસી

જાવ…પાપડીનો લોટ અને સુકી ભાજીનુ ં શાક છે .”
“ ચાલ બેટા તો અમે જમીને પછી મંિદરે જઈશુ.ં .” જગદીશે િત્રભુવન સામે જોતા ક .ુ . અને
િત્રભુવનની આંખો ફરી છલકાણી…પાપડીના લોટમાં બહુ બધુ જીરુ નાખીને અંબીકા

યારે લોટ ને

થાળીમાં પીરસતી યારે િત્રભુવન ની ભુખ અવ ય ખુલતી સાથે સુકી ભાજી જો કે અંબીકાને નહ તી
ભાવતી પણ િત્રભુવન માટે તે સદા બનાવતી.
નમન દાદાજીની સાથે બેઠો અને બીજી બાજુ મનન હતો..દાદાજીની આંખ ભીની જોઇને
મનન બો યો..”દાદાજી..શું થયુ?”
અને તરત જ નમન બો યો..”દાદાજી..બા યાદ આવે છે ને?”
“હા બેટા મારે તો હવે તેના િવના જીવવાનુ…”
“ કેમ અમે બધા છીયેને?..પ પા, મ મી જગદીશ મામા અને રાધા ફોઇ”
“હા બેટા તમે બધા તો છો.. તમારી દાદીમાની ખોટ પુરવા”
જગદીશ મામા બો યા “ચાલો હવે વાતો કમ અને ખાના ખતમ કરો.. પછી મંદીરે જતા
તમને પાકર્ માં પણ લઇ જવાના છે ..ખરુને..ક પના..”
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ક પના કહે આ

તો દાદા

યાં કહે યાં જવાનુ ં છે …

હ ડા ઓડીસી બહાર કાઢી બધા મંદીર તરફ રવાના થયા…પાછળ મોટા પેકેટમાં ત્રીસેક
માણસનુ ં જમવાનુ ં ક પનાએ લીધુ હત.ુ .મંદીરમાં ભોગ ચઢાવવાની રીતે. િત્રભુવને તે જોયુ..પણ
શાંિત થી કશુ બો યા નહી તેથી ક પના બોલી બાની મહીના ગાંઠ છે તેથી થોડુક તેમને ગમતુ
કરવા મંિદર માટે ખાવાનુ ં છે ….
સાન હોઝે નાં તે સવર્ ધમર્ મંિદરમાં દાખલ થયા અને સોલંકી દે ખાયો.. જગદીશે તેને સંકેત
થી કહી દીધુ કે ક પના પાસેથી ટીફીનો કઢાવી બ્રા ણો ને જમાડી દે . િત્રભુવન ને અણગમો તો
થયો પણ અંિબકા આ બધુ કરવામાં માનતી હતી અને ક પના તે પ્રમાણે જ કરતી હતી તેથી
અણગમો યક્ત કયાર્ િસવાય મંિદર તરફ પ્રયાણ કયુ.ર્
રાિધકા હ ડા ની પાછળ પોતાની લેક્ષસ લઇ ને આવી હતી.. તે પણ િત્રભુવનની

મ આ

બધા ખચાર્ને ખોટા ગણતી હતી.. પણ મ મી આગળ આ વાતનો બહુ વાંધો નહ તી લેતી..અને હવે
તો તેના વાંધાને કોઇ ગણકારતુ પણ નહ તુ.
મંિદરમાં પંદરે ક મીનીટ પછી આરતી થવાની હતી તેથી સૌ બેઠા.. રાિધકાને જોઇ િત્રભુવન
ને ફરી અંબીકા યાદ આવી..દે ખાવે અને રં ગે તો તે અંબીકાની પ્રિતકૃિત હતી.
ક પના જઇને રાધીકા બેન સાથે બેઠી
ક્રીશે ભેરવેલ ુ ભુસુ
ં ં તેને સુખેથી બેસવા નહ તુ દે ત ુ તેથી તેણે ક પનાને પુછ .ુ .”મનહર આ
નથી આ યો?”
“આ

મોટે લનુ ં કાઉંટર એમને સંભાળવાનુ ં છે તેથી હુ ં જઇ ને છોડાવીશ યારે આવશે”

ુ ” થોડીક વાર શાંત રહી તે બોલી “તેને
“ હમણા એની સાથે વાત થઇ નથી એટલે પુછ …
પ પાએ કંઇ ક ?ુ ”
“ ના મારે કોઇ વાત થઇ નથી”
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“ એને મારો એક સંદેશો આપીશ?”
“તમે તેમના સેલફોન ઉપર જણાવી દે જોને..હુ ં પાછી ભુલી જઇશ તો તમે અકળાશો.”
“ખાસ અગ યનુ ં છે તેથી કહુ ં

”ં

ક પના એ સેલ ફોન ઉપર એક નંબર દાબીને રાધીકાનાં હાથમાં ફોન પકડાવી દીધો..જો કે
ુ ” મનહર પ પા સાથે કોઇ વાત થૈ?”
રાધીકાને અજુગતુ લાગ્યુ પણ પુછ …
મનહરઃ” કઇ વાત મોટીબેન?”
ક પના બાજુમાં હતી તે ઉભી થઈ મંિદરના બી

ખુણે જઇને બેઠી કે

થી બેન ભાઇ વાત

કરી શકે.
રાધીકાઃ “ પ પા વીલ બનાવવાના હતાને?”
મનહરઃ “ ના મને કશું ક ું નથી…અને તુ ક્યાં નથી જાણતી એમને…એમણે ધાયુર્ હોય તો જ
જણાવે.”
રાધીકાઃ હા પણ કંઈ વાત ચીત થઇ હોય તો…”
મનહરઃ” કમાલ છે મોટીબેન.. તમે તેમની સાથે ઘરમાં રહો છો..હત
ુ ં ો ૫૯ માઇલ દુર

…
ં ”

રાધીકાઃ “ હા મને ખબર છે …પણ..”
મનહરઃ “ મોટીબેન નાના મોઢે મોટી વાત લાગશે પણ.હમણા આ બધી વાતો કરીને
પ પાને ટે સ ના કરશો.. કારણ કે તેઓ્ને ઉપરાછાપરી ઘણા ઘા પડયા છે .”
રાધીકાઃ “એટલે તો ચોક્સાઇ કરવાની ને તેમની હયાતીમાં કે શાંત ુ શાહ કે જગદીશ મામા
િમ કત ગોળવે નહીં કે દાન ધમાર્ દા ના કરી દે .”
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મનહરઃ “મોટી બેન તમે

રીતે િવચારો છો તે અમેિરકન રીત છે અને પ પા ભારિતય

િવચારોથી રં ગાયેલા છે .”
રાધીકાઃ “તે બીજો ભય છે …કારણ કે ભારતીય પ ધિત પ્રમાણે પણ તેઓ મને રખડાવી શકે
છે .”
મનહરઃ “જુઓ મોટી બેન હુ ં આવુ નથી િવચારતો કારણ કે તે આપણાં પ પા છે અને તેમણે
મ મીને ખોયા છે .અ યારે તેમને રાહત આપવી જોઇએ અને તેથી હુ ં આ બધી વાતોમાં મૌન
રહીશ…”
રાધીકાઃ “ મનીયા! હવે બહુ વાયડો ના થા.અને મને શીખવાડવા ના બેસ.”
મનહરઃ “મોટી બેન મારે ઘરાક છે .. હુ ં પછી વાત કરીશ” અને ફોન કપાઇ ગયો.
પગ પછાડતી રાધીકા ક પના પાસે આવી ફોન આપતા બોલી.. “મનીયાને પણ હવે પાંખો
આવી છે …”
ક પના કહે “મોટી બેન મનન અને નમન સામે તેમને મનીયો ના કહો.. હવે તે પણ મોટા
થયા…”
રાધીકાનો ગુ સો સાતમા માળે હતો અને ક પના ની આ ટકોરે ફરી િવફરી…”એટલે?”
“એટલે તમારો મનીયો હવે ૩૮ નો થયો…અને તે

કરતા હશે તે પણ હુ ં તમને તેમનુ

અપમાન નહી કરવા દઉં.”
“બેસ બેસ હવે ચાંપલી..”
“ મોટીબેન એ અને હુ ં તમે મોટા છો તેથી માન રાખીયે છે નહીં કે તમારી દરે ક વાતોને
માનીયે છે ”
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આંખો
આં
પહોળીી કરીને તે બોલી..”
બ
એમ
મ કે? મનીય
યાને પાંખો ક્ય
ક્યાંથી આવી તે હવે સમ
મજાય
છે ?”
પણા ઘરની વાતોમાં હુ ં તો એમનુ ક ું માનુ ં
ક પનાઃ “ મોોટી બેન..આપ

ં અને તેઓ કહેશે

તેમ હુ કર
રીશ…”
માણે સઘળીી મ ૂડી
રાધીકાને ક્રીશ
શ ફરી સાચો પડતો જણ
ણાયો.. કારણ કે ભારતીય
ય પ ધિત પ્રમ
બ અને િદક
કરી ને તો ક યા દાન દે વ
વાઇ ગયુ એટ
ટલે હક્ક જતો
તો ર ો…..
નો હક્કદાર મનહર બને
ગા મહ

થર
થ થયેલી ં ક (16)-િવજ
જય શાહ

ચો છે .ઓ ડમે
મેન મને હવે ફદીયુ ં પણ નહીં પકડાવે
વે..”
“ક્રીશ! ત ુ સાચ
“ભ
ભલે તને લાગત ું કે તે તારો
ત
હક્ક રોોળવી નાખશે
શે..પણ જો ત ુ મારી રીતે
ત ચાલીશ તોો હજી
પણ કશુ ં બગડ ું નથી
થી”
“મ
મોમ હોત તોો બધુ હુ ં તાર
રંુ ક ું કરી શકી
શ હોત…ત ું િત્રભોવન પ
પટે લને હજી ઓ
ઓળખતો નથી..”
“ કેમ કહે છે ઓળખતો નથી?
ન
અરે બરોબર
બ
ઓળખ
ખું

.ં અને હવે મોમ ન
ના ગયા પછીી તને

કોઇ પણ પ્રકારે એનો દ લો મળે તેમ હુ ં માનતો નથી.”
“ તારી વાત સાચી છે અને
અ હુ ં હાજર હઉ યારે તે મનો મ અ
અને તેઓ બં
બને શાંત જ હોય..
જાણે મ ૃ યુનો ઇંતજાર ન હોય?
“પ
પણ તેં કેવી રીતે જા યુ ં કે એ તને કશ
શુ ં નહી આપે
પે?”
“ મેં ઓ ડ મેન ને હેરાન બહ
બ ુ કય છે ને તેથી.. અ
અને હુ ં એની જ
જગ્યાએ હોઉં તો હુ ં તો ધ
ધમાર્ દા
ૂ ના આપુ.”
કરી દઉ પણ
પ મારી મ ૂડી
.
જો શાંિત થી બે વાત સમ
મજ…પહેલા શોધ
શ કે ઓ ડ મેન પાસે ખરે ખર પૈસ
સોો છે કે નહીંીં અને
છે તો તે કેટલો છે .અન
ને બીજી વાત
ત તેણે વીલ બના યુ ં છે કે નહીં
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રાધીકા િક્રશની વાત સાંભળતી હતી..જો કે તેમાં રહેલો િત્રભોવન નો અંશ હવે જાગી ગયો
હતો અને સમજી રહી હતી કે ક્રીશનો આ ચહેરો ચોક્કસાઇ ભરે લોછે . તે કોઇ પણ કામ પુરુ કરતા
તેની અંદર

પાયેલ નફા નુકસાનનો અંદાજો આવે.

ક્રીશ! “મને ખબર છે મારા બાપની પાસે િમિલય સ છે . પણ તેની પાસેથી આ વાત જાણવી
તે બહુ જ કાબેલીયતનુ ં કામ છે .” તને તો તે કાયદાકીય વાતોમાં હંફાવી ગયો”
“ ના હની..તે મને હંફાવી નથી ગયો..તેણે તો મોમને ભોળવી દીધી..

આ રમતનુ ં મુખ્ય

પાત્ર હત.ું અને ત ું સાથે રહેતી હતી છતા તારંુ કશુ ના ચા યુ.ખૈર.. હવે જરા પિરિ થિત સમજ! તારા
બાપા પાસે મીલીયન છે તેવ ુ ં તુ માને છે .”
“ કેમ તને શંકા છે ?”
“હા સો ટકા માનુ

ં કે મીલીયન નહીં ઘણા મીલીયન છે પણ તને તેમાં થી કશુ મળવાનુ ં

નથી તેવ ુ ં તું માને છે ..કારણ કે તને ક્રીશ ની આવડતનો અનુભવ હજી અધુરો છે .”
“ હવે જવા દે ને મેં તને કોટર્ માં શાંત ુ શાહ સામે હારતો જોયો છે . અને તેણે

કારીગરી કરી

તે ત ું નથી કરી શક્યો.’
“ જજ લાદોિવ કીએ આ ટીમ રોલર ફેર યુ.ં પણ હવે એ વાત વધારે આગળ જશે. હુ ં
તેઓનુ ં લગ્ન કાયદાકીય નથી તેવ ુ ં પ ૂરવાર કરીને તારા ભાગમાં આવવા પાત્ર રકમો લઈ લૈશ”
“જો

એવુ ં ગાંડપણ ના કરીશ. પહેલા સમજ તેની િમલકત ભારત.. આફ્રીકા અને

અમેિરકામાં ફેલાયેલી છે .તેથી તેના “વીલ”ની રાહ જોવી રહી.”
“ આફ્રીકાની વાત તો હમણા બોલી.”
“યા ઓ ડમેનની સોનાની ખાણોમાં વારસાઇ હક્કો છે .. “ રાધીકા ક્રીશ ની ભ ૂખ ભડકાવતી
હતી…તે જાણતી હતી કે સારા સાથે તે
જાય તે માટે આવા દાણા જ રી છે .

ટો થઇ ગયો હતો અને ફરીથી બીજા કોઇ સાથે ભાગી ન
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પેલી નાગણ તેની નાગચ ૂડમાંથી િશકાર છટકી ના જાય તે માટે વધારે જોરથી તેને
લપેટાતી હતી.
ક્રીશનાં ચહેરા પર બદલાતા રં ગો તે જોતી હતી અને તે સમજી ગઈ હવે હનીનાં ભાવો
વધશે..
અને બરોબર તેમ જ થયુ.ં
ક્રીશે થોડુ નીચે નમી રાધીકાને વહાલ કયુર્ અને મગ ને તી

કરવા કે િવચારોને યોગ્ય

ર તે વાળવા લીકર કેબીનેટમાંથી રાધીકાને િપ્રય શે પેન લઇને આ યો.
*****
બી

િદવસે જગદીશ અને િત્રભોવન ચા પીતા હતા યારે રાધીકા આવી અને િત્રભોવન

પાસે બેઠી યારે જગદીશને લાગ્યુ કે આજની સવાર તોફાની છે .
પોતાનો ચાનો કપ ગાળતા ગાળતા રાધીકા બોલી “ ગુડ મોનીર્ંગ પ પા”
શક્ય તેટલી રુક્ષતા અવા માં લાવીને િત્રભોવન બો યો_”બોલ ક્રીશ હવે શુ ં નવું તોફાન
કરવાનો છે ?”
રાધીકા કહે “ પ પા મેં ગુડ મોનીર્ંગ ક ું છે ”
િત્રભુવન કહે “ મને ખબર છે તેં

યારે ગુડ મોિનર્ંગ ક ું યારે જ હુ ં સમજી ગયો હતો કે તારંુ

મગજ અને ક્રીશ ારા દુષીત થયેલ તારા મગજમાં ખાસો ફેર છે .”
“ પ પા તમને ખબર છે કે મને ક્રીશ ગમે છે અને તમને તે ગમતો નથી એ સ ય હોવા
છતા તમે મારા પ પા પણ છો તે હકીકત તો બદલાતી નથીને?”
રાધીકા બોલી “હા” થોડા મૌન બાદ તેણે પુછ ું
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“ તમે તો હવે શું િવચાયુ?ર્ ”
“કઇ બાબતનુ?”
ં
“ મ મીનાં અધુરા કામોનુ?”
ં
“ મ મીએ મને કહેલા બધા જ અધુરા કામો મેં પુરા કરી નાખ્યા છે .”
“ બધા જ?”
“હા”
“ અને ત ુ ક્રીશ સાથે રહીશ તો મારી મ ૂડી તને કે ક્રીશને આપવાનો મારો કોઇ જ ઇરાદો નથી
તે પણ તુ જાણી લે કારણ કે આ બધી મારી આપ કમાઈ છે …આમા ન તો કશું તારી માએ પેદા કયુર્
હત ું કે ના તો તે પીયરમાં થી કશું લાવી હતી.”
“ મોટા! રાધીકાએ તમને ક્યાં કશુ ં પુછ ું જ છે કે તમે આટલા બધા ખુલાસા આપો છો.”
જગદીશે વાતને હળવી કરવા ટાપસી પુરાવી.
“જગદીશ!

પારકી આંખે દે ખે તેને તો મા અને બા્પની લાગણી ક્યારે ય ન દે ખાય…વળી

આતો િશક્ષક.. આખી દુિનયાને
“ પ પા તમે મને

િશખવે તેને તો પોતે કય

યાય તે જ સાચો દે ખાય…”

કહેશો તે હુ ં અ યારે તો સાંભળી લૈશ અને તમે

યારે શાંત હશો યારે

વાત કરીશ.”
“ બેટા” એકદમ લાગણી ભરે લો અવાજ સાંભળી જગદીશ અને રાધીકા બંને ચ ક્યા..”ત ુ
સં કારીતા કદી શીખી નથી તેથી તને સં કારની વાતો કરવી નકામી છે પણ વહેવારની રીત તો
સમજીશને? કે કંઇક મેળવવુ ં હોય તો હાથની હથેલી ચ ી અને આપનારનાં હાથ નીચે જોઇએ?”
“ પ પા ક્રીશ મારા મનનો માનેલો છે અને તેની સાથે રહીને મેં કંઇ ખોટું કયુર્ છે તેમ મને
તમે સમજાવશો અને હુ ં માની લઇશ તે વાત તમે િવચારતા પણ નહીં.”
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“ હા બેટા ત ુ તો ક્રીશના નશામાં આંધળી થઇ ગઈ
બાપને પણ માની

.ં . અને વળી ત ુ એમ પણ માને કે આ

મ પટાવી જઇશ તો તે તારી પણ ભુલ છે .”

“પ પા તમારી સાથે વાત કરવાની કેમ આટલી મુ કેલ છે ?”
“ કારણ કે તારંુ દ્ર ટી િબંદુ તારંુ નહીં પણ ક્રીશનુ ં છે અને તેથી હુ ં શુ ં તને સમજાવવા માંગ ુ
ં તે ત ુ કદી સમજી નહીં શકે.”
“પ પા મ મી પણ તમને

યારે કશુ ં સમજાવવા માંગતી હતી યારે તે િનરાશ થતી હતી

કારણ કે તમે તમારંુ જ ધાયુર્ કરાવવા માંગો છો..યુ આર હીટલર..”
“ ના હુ ં હીતકર

.ં હીટલર નહીં અને હુ ં

જોઇ શકું

ં તે કદાચ ત ું જોઇ જ નથી શકતી.”

“ હોટ ઇઝ હીતકર?”
“

હીત કરે તે હીતકર. ચાલ મને એ સમજાવ કે સારા પાસેથી તે

ટો થઇને તને કે મ

પરણવા માંગે છે ? કારણ તેં ક ું છે મારા બાપા પાસે િમિલય સ ડોલર છે . ખરંુ ?”
“…”
“હવે જો બીજી કોઇ બીલીય સ વાળી આવશે તો

મ સારાને છોડી છે તેમ તે તને પણ

છોડી દે શે તેવ ુ ં કંઇ ત ું િવચારી શકે છે ?”
“ ના પ પા એવુ ં કંઇ નથી થવાનુ…”
ં
“આપણે તો ધારીયે છે . અને લગ્ન થયા પછી તેં વારસામાં મેળવેલી રકમો લઇને તને
ગુગ
ં ળાવી ને નહીં મારી નાંખે તેની શુ ં બાહધરી? હવે ત ુ મને કહીશ પ પા તમે તો બધુ બહુ જ લાંબ ુ
િવચારો છો એવું તો કંઇ થતુ હશે?”
“…”
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“ બેટા તુ એને ચાહે છે માટે તો આવું ત ુ નથી િવચારી શકતી..તેના ભ ૂતકાળ ને તો જો..
સારા સાથે લગ્ન િવ છે દ..કારણ શુ?ં પૈસા..? મારા અને તારી બાનાં લગ્ન િવ છે દ. કારણ શુ?ં
પૈસા?”
“…”
“પૈસાના આધારે લગ્નજીવન કદી ના જીવાય…લગ્ન નો તો આધાર એક મેક્નો પ્રેમ અને
િવ ાસ છે .મને તે િવ ાસ ક્રીશની તરફે કદી નથી દે ખાયો. હા વકીલ અને મીઠી વાતોનો તે
કારીગર જ ર દે ખાયો છે અને તેથી તો ત ું િદવાની થઇ ને ફરે છે .”
“ પ પા! તમે તો ફરી પાછી એની એજ વાતો પર આવી જાવ છો.”
“ જો રાધીકા ત ું પણ મારંુ સંતાન

ં અને આ િમલકત

યારે હુ ં પેદા કરતો હતો તે મારા

એકલા માટે તો નહ તો જ કરતોને? હા હુ ં એ જાણતો નહ તો કે આ લ મી..મારા ઘરમાં આટલો
ઉધમાત મચાવશે.”
અમેિરકન ની

મ મેં કદી િવચાયુર્ નથી અને તેથી તો આ

૪૯ વષેર્ પણ તું મારા ઘરમાં

છે . કેમ કે આ ભારતીય લક્ષણો છે .”
“ પ પા. મને મ મી ન હોવાનો આજ કારણે બહુ જ અફસોસ છે ..તમે

મને સમજાવવા

માંગો છો તે મ મી મને સરસ રીતે સમજાવતી અને મારી વાત તે પણ તમને બરોબર રીતે
સમજાવતી.”
“હા. એના એજ પ્રેમાળ વભાવનો તેં અને તારા ક્રીસે પેટભરીને દુરુપયોગ કય તે જાણી
ં ોમાંથી નીકળી ગઇ. એની ભુલ એણે
ગયા પછી તે પેટ ભરીને પ તાઇ અને તેથી તો કાયદાકીય ગુચ
સુધારી લીધી.”
જગદીશની આંખમાંથી વહેતા આંસુ જોઇ િત્રભુવને પાણી નો ગ્લાસ તેના તરફ ધય .
ચાનો કપ પુરો કરતા રાધા એ ક .ું . “પ પા
ડુબાડશો.”

કંઇ કરો તે કરતા પહેલા મારો હક્ક ના
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અને િત્રભોવન નુ ં ફટ

.ુ . “હક્ક? કેવો હક્ક?

ણે ફરજ િનભાવી હોય તે હક્ક ની વાત કરે તેં

તો ફરજો ડુબાડી છે ..એટલો આભાર માન તારી મ મીનો કે તેણે મને તારા ઉપર અને ક્રીસ ઉપર
માન હાનીનો અને સતામણી નો કેસ કરવા ના દીધો. મને લાગે છે મારે હવે તે કરીને ક્રીશને અને
તને

લ કરાવવી જોઇએ.આપ મતલબી ન ફટ સંતાન!..
રાધીકા ક્ષણ માટે તો મુઝાઇ
ં
ગઇ અને પોતાની જાતને કોશવા માંડી.. ક્રીશ ને પુછયા િવના

આવુ ં જાતે ડહાપણ શુ ં કામ ડહો યુ?
જગદીશ “ મોટા! શાંત થાવ” કરતો ઉભો થઇ ગયો…
રાધીકા નત મ તકે કુલ જવા નીકળી ગઇ.

જીવન તો ગ્ગા મહીં િ થર થયેલી ંક- અનીલ શાહ
સાં

યારે રાધીકા પાછી આવી યારે સાંજનાં ઘરમાં આવેલા..ટીફીન ઉપર થોડી નજર

કરી..દુધી નાં કો તા અને માની રોટલી હતી ચાઇનીઝ ભાત અને મંચરુ ીયન
જગદીશ મામા અને પ પાએ ખાધુ હોય તેવ ુ ં ના લાગ્યુ..તેથી તેના
ઝડપથી કપડા બદલી તૈયાર થઈને તે નીકળી યારે પ પાનો

વુ શાક હત.ુ
મમાં જતી રહી.

મ બંધ હતો. જગદીશ મામા

બો યા “રાધીકા ટીફીનમાં ખાવાનુ ં ઘણું બધુ છે ખાઇને બહાર જ ”
“મામા હવે ખાવા

વુ ં કંઈ ર ું જ ક્યાં છે ?”

“ કેમ એવું બોલે છે ?”
“સવારે પ પાએ કહી ના દીધુ ં કે ૪૯ વષર્થી અહીં રહે છે ..હુ ં તો મ મીની જરુરીયાત હતી
તેથી….” તેની આંખ ભરાઈ આવી..જો કે જગદીશ માટે આ દ્ર ય નવુ ં હત.ું અંબીકાને અને
િત્રભોવનને ખખડાવતી અને વાઘણ
બની ને આંસુ સારતી જોઇ

મ

ને અને તેને ખખડાવતી રાધીકા આ

ભીગી બીિ લ
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િત્રભુવન એના

મમાંથી બહાર આ યો યારે રાિધકા ઝડપથી ઉઠીને બાથ મ તરફ જતી

રહી. જમવાનાં ટેબલ પર

યારે તેઓ બેઠા યારે રાધીકા તેની લેક્ષસ ગાડીમાં ક્રીશને મળવા જતી

રહી.
િત્રભોવને પુછ ું “કેમ રાધીકા રડતી હતી?”
જગદીશ કહે “તેને મોટીબેન ની યાદ આવતી હતી”
િત્રભુવન ક્ષણ માટે તો ચ ૂપ થઇ ગયો પછી બો યો..”મારે મારો ગુ સો બતાવવો છે પણ હુ ં
કંઇ તેને રખડાવવાનો નથી..ગમે તેમ તોય તે મારંુ અને અંિબકાનુ ં સંતાન છે .”
જગદીશઃ” મોટા તમને પીગળતા જોવા માટે મોટી બેન તો તરસી ગઇ’તી… અને હવે એ
નથી યારે …”
“હા. એ નથી યારે તો તેનો તેની િદકરી માટે નો શુ ધ પ્રેમ દે ખાય છે . અને આ પણ તેની
ઇ છાઓનો એક ભાગ છે . તેન ુ ં લગ્ન એને જોવુ ં હત.ુ પણ તે માટે આ ક્રીશે કરે લ કાયદા યુ ધ જ
એનુ ં વેરી બ યુ.”
ં
જગદીશઃ “હવે મોટા મને રજા આપો…મારાથી થઈ તેટલી મોટીબેન ની અને તમારી સેવા
કરી.”
િત્રભુવનઃ “હજી તારી સેવા પુરી નથી થઈ..આ ગાંડી ભાણેજ ને પરણા યા પછી તારે જવાનુ ં
છે અને ડલાસમાં હવે તારી કોણ રાહ જુએ છે ?”
જગદીશઃ “ભલે! પણ મોટી બેન િવના અહીં પણ ગમતુ નથી…”
િત્રભુવનઃ “ જો તારી આ હાલત હોય તો મારી હાલત કેવી હશે?” બંને વય કો એક મેકની
સામે જોઇ ર ા.
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યાં મનહર આ યો..ચુપકીદી સાંધીને તે બેસી ર ો. તે જાણતો હતો કે િત્રભુવન તેના દરે ક
િવચારો અને વતર્નોમાં બહુ જ પ ટ હોય છે

થી

યારે તેમને કહેવ ુ હશે યારે જ કહેશે.

વકીલ શાંત ુ શાહને બોલાવવા મનહરને જણાવી તે અંદરનાં મમાં ગયા.અને ત્રણ ફાઇલ
સાથે લઇને આ યા યારે શાંત ુ શાહ આવી પહ યા હતા.
મનહર અને જગદીશની હાજરીમાં શાંત ુ શાહ પાસે વીલ તૈયાર કરા યુ ં તેની ચચાર્ કરતા
ક ું કે આ વીલમાં બે અઘરી શરતો છે ..જો રાધીકા ક્રીશ સાથે લગ્ન કરે તો તેના લગ્ન નો ખચ
િત્રભુવન ઉપાડશે..અંબીકાની મરજી હતી તેથી બધો વહેવાર રાધીકાને આપવો.તેના સંતાનો ને
જરુરી મામેરંુ અને બીજી જોગવાઈ કરી હતી.( મહ મ અમેિરકન સંપિતનો દસમો ભાગ)
ં
મીલકતનો ઉ રાધીકારી મનહર બને અને મનહર ના હોય
બાકી બધી થાવર અને જગમ
તો ક પનાને મળે અને ક પના પણ હયાત ન હોય યારે ટ્ર ટ કરવુ ં

મ હર અને ક પનાનાં

બાળકો ૨૫ના ના થાય યાં સુધી જાળવે અને યાર પછી તેઓ જો પટે લ ગુજરાતી ક યા લાવે તો
સરખે ભાગે વહચી લે અને જો તેમ ન થાય તો

ટ સમગ્ર ધન રાશી સાન હોઝેનાં સવર્ધમર્

મંદીરને દાન કરી દે .
જો ક્રીશ સાથે લગ્ન ના કરે અને ભારતીય પટે લ સાથે લગ્ન કરે તો મનહર અને રાધીકા
સરખા ભાગે િમલકતનાં હક્કદાર બને અને કોઇક કારણ સર રાિધકા મનહર પહેલા હયાત ન રહે
તો આ વારસાઇનો ઉ રાધી કારી મનહર બને.
શાંત ુ વકીલે કાગળો વાં યા અને પહેલોજ પ્ર

કય કે આ ડ્રા ટીંગ બ લું તો ચાલે?

મનહરને તો આ વીલ સામે વાંધો હતો…ખાસ તો તેને મળતા લાભો રાધીકાનાં ભોગે
મળતા હતા. પણ તેની મરજી ક્યાં ચાલવાની હતી?
પહેલી વાત ક્રીશન ં ૂ નામ ન મુકાય કારણ કે લગ્ન એ વૈયિક્તક પસંદગી નો િવષય છે . અને
ભારતીય પટે લ સાથે લગ્ન કરી મ ૂડી મેળવી
છે .હુ ં

સમજુ

ટા છે ડા ક્યાં નથી અપાતા? તેથી તે પોલો ઉપાય

. તે મુજબ રાધીકાને સજા કરવાની આ

કરીને કોટ ચઢાવશે અને તેની ફી વરુપે પૈસા તો કઢાવશે.

ર પ ધતી છે અને આ વીલ બાયસ છે
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મનહરે શાંત ુ વકીલની વાતમાં સંમિત સુચવતા ડોકુ હલા યુ એટલે િત્રભુવન બો યો..મનહર
તુ અહી તારો અિભપ્રાય ના આપ. હુ ં તો કહીશ આ મારી િમલક્તો છે અને હુ ં મારી હયાતીમાં વીલ
બનાવું

તેમાં મને મારો પૈસો કોને આપવો છે તે બાબતે મારો િવચાર મુખ્ય છે . મનહર ટકોર

સમજી ગયો અને મીટીંગમાંથી ઉભો થઇને ચાલવા માંડયો તેથી જગદીશ પણ તે બંને ને મોક
મેદાન આપવા ઉભો થયો.
બંને નાં ગયા પછી શાંત ુ વકીલ બો યા િત્રભુવન તારી વાત સાચી છે મનહર રાધીકા થી
ડરે છે . એથી એવુ ં કંઇક કરવુ પડશે કે

થી આ િમલકતો માટે ગાંડી થયેલ રાધા િનયંત્રણમાં રહે

અને વારસો લાંબા સમય સુધી િત્રભુવન પટે લની એ ટે માં જ રહે.
શાંત ુ પટે લે તેનો ફાઇનલ ડ્રા ટ કાઢયો અને તે ડ્રા ટ પ્રમાણે જો િત્રભુવનની હયાતી ન રહે
તો સમગ્ર એ ટે ટ ટ્ર માં જતી રહે અને ટ્ર ટીને ફક્ત યાજ જ ઉપાડવાની સ ા અપાઇ આમ
કરવાથી વારસાઈ મેળવતા વારસદારો પર મોટા ટે ક્ષનો કોરડો ન િવંઝાય. અને તે રીતે ક્રીશનો
ઉ લેખ કયાર્ વગર તેની લાલચની બાદબાકી કરી નાખી.
ત્રણ ફાઇલ સંપિતની િવગતો થી ભરે લી હતી કુલ સંપિત એક્વીસ મીિલયન થતી હતી.
પણ તે િવગતો વીલમાં દશાર્ વવાની જરુર નહ તી.પણ ટ્ર ટી

યારે તેનો હવાલો લે

યારે

આપવાની હતી.
વીલ સિહં કરી રજી ટ્રેશન માટે લીધું અને િવટનેસ તરીકે શાંત ુ પટે લે સિહં કરી અને તે
ઓફીસે જતા ર ા.તેમને જતા જગદીશે જોયા. મનહર તો તેની મોટે લ ઉપર જતો ર ો હતો
“મોટા! જાણે મોટુ કામ પતી ગયાપછી ની હાશ નો અનુભવ તમારા ચહેરા ઉપર દે ખાય છે .
“હા હવે આ દે હ
લંબાવતા ક .ું
(૦)

ટે તો તેને માટે પણ તૈયાર

.ં ” િત્રભુવને તેના દે હને આરામખુરશી પર
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આ બાજુ રાધીકા અને ક્રીસ ડીનર લેતા હતા યારે રાધાથી રહેવાયુ નહી અને બોલી-“ક્રીસ
તું ગમે તે કહેતો હોય..પણ લગ્ન હવે આપણે કરી લેવા જોઇએ…મને હવે ઘરે પડી નથી રહેવ.ું ”
“ હની હુ ં તો ક્યારે ય ના નથી કહેતો પણ તેં હોમ વકર્ કયુ?ર્ ”
“કયુ હોમવકર્ ?
“ભુલી ગઈ? ખરે ખર તારા બાપાની િમલકત કેટલી છે ?અને વીલ બના યુ ં કે
નહીં વાળી વાત”
રાધાને ઝાટકો લાગ્યો..અને મનમાં તો તે સમ સમી ગઈ પણ લાડ કરતા બોલી” એય! ત ુ
મને પરણે છે કે મારા બાપાની િમલકતને?”
ક્રીશ પેલા ચપળ ક્રીકેટનાં ખેલાડીની

મ આવતા દડાની તી તા જાણી સંભાળીને ખેલવુ ં કે

ફટકારવુ ં નક્કી કરતો રાધીકા જોઇ શક્યો..”હની પરણ ં ૂ તો હુ ં તને જ

ં પણ તારી સાથે આવતી

લાયાબીલીટી અને એસેટ તો જાણવી પડેને?
રાધીકા “ તો વાત એમ છે બેલે સ શીટ જાણવી છે ખરંુ ને?”
ક્રીશઃ “તારે લીધે સારા સાથે લઢયો અને તેને પૈસા ચુકવીશ આખી િજંદગી તે તો તને
ખબર છે ને?”
રાધીકાઃ” તે અ યા તું મને ગમતો હતો તે એક વાત પણ તને હુ ં ગમતી નહ તી?”
ક્રીશ આ ગુગલી બોલ છે તે સમજીને બો યો..” લે એ તો કંઈ બાર વષેર્ પ ૂછવાની વાત છે ?”
રાધીકા આ

કંઈ એને છોડવાનાં મતે નહ તી તેથી પુછ .ુ .”હની

મ સારા સાથે તુ પરણેલો

હતો અને મને પણ ફેરવતો હતો તેવ ુ ં તો ત ું નહીં કરે ને? એવુ ં હોય તો અ યારથી કહે ”
“ જરા લાજ! આવુ પુછતા. મેં કદી તને પુછ ુ છે કે હુ ં તારી િજંદગીમાં કેટલામો

?ં
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“ જો બાપો મારો મીલીયોનર હોય કે બીલીયોનર.. યાં સુધી છે યાં સુધી એ પૈસા મારા
કેવી રીતે કહેવાય? અને પા

તે આ કાંડ કયુર્ તેથી તે કામ બગાડી નાખ્યુ..દુધનુ ં તે દહીં થઇ

ગયુ..”
“ ત ું િચંતા ના કર એ દહીંનુ ં હુ રુપાંતર કરી િશખંડ કરીશ પણ મને ખબર તો પડવી
જોઇએને કે કેટલી ખાંડ જોઇશે?”
રાિધકા ક્રીશની આ અદા ઉપર તો મરતી હતી…ક્યારે ય હાર નહી માનવી “ક્રીશ જો હુ ં
ઓ ડમેન ની જગ્યાએ હોઉ ને તો મને ત ન કાઢી મુકુ..પણ ખેર મ ૂળ વાત પર આવીયે…લગ્ન
ક્યારે કરવા છે ?”
“ હની મ મીને ગયે ને હજી એક જ મહીનો થયો છે … આટલી ઉતાવળ સારી નહીં.”
ક્રીશ સમય માંગી ર ોછે અને તે પણ કેટલી સીફતથી તે રાધીકા જાણી ગઈ…છતા ફરીથી
એને ભીડવા બોલી..
”જો હુ ં માનતી નથી કે હવે બીગ વેડીંગ થાય તેથી રજી ટર મેરેજ તો ક્યારે ય કરી શકશુ.ં
અને હા હુ ં હવે તે ઓ

મેન સાથે નથી રહેવાની..લગ્ન થાય અને આપણે સાથે રહેતા થઇ જઇએ”

“રાધા! હો ડ ઓન…કેવી બહેકી બહેકી વાતો કરે છે ? ઉતાવળા સો બહાવરા ધીરા સો
ગંભીર”
રાધા હવે ઝેરીલી નાગણ ની

મ ફેણ ઉંચો કરીને બોલી “ ક્રીશ! તને મારા કરતા મારા

બાપાની િમલકતમાં રસ છે તો માની લે મ મીના ગયા પછી ઓ ડ મેન પાસેથી પૈસા કઢાવવાકે
વાત કઢાવવી સહેલ વાત નથી.”
“ ભલે તે તો સમજાયુ ં પણ એટલું તો જાણી શકેને કે ઓ ડમેને વીલ બના યુ ં કે નહીં?”
“હની! માન કે તેણે બના યુ અને મને કશુ ં જ ન આ યુ તે તબક્કામાં તુ મારી સાથે લગ્ન
નહીં કરે ?”
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ક્રીશ માટે આ પ્ર

બહુ અનપેક્ષીત હતો તેથી તે જરા ઝંખવાઇ ગયો..અને કહે “ હની…આ

કેવો સવાલ છે ? તને મારા ઉપર ભર સો નથી?
રાધીકા મોટે અવા

બોલી “હા. ક્રીશ” … અને ક્રીશ સિહત આજુબાજુ વાળા સૌ ત ધતા થી

રાિધકાને જોવા માંડયા
રાધીકાનાં ચહેરા પર દે ખાતો છે તરામણ નો ભાવ જોઇ ક્રીશ ને પહેલી વખત ડર લાગ્યો. એ
કંઈ બો યો તો નહીં પણ એને ઉભા થઇને ભાગી જવુ ં હત ું વાઘણનાં જડબામાં ફસાઈને જાણે તે
તરફડતો ના હોય.
પેલો જ મજાત ખલનાયક પોતાના ચહેરાનાં ભાવો પોલીસને જોયા પછી

મ બદલે તેમ

પોતાનો ભય ઢાંકતા તે બો યો-“ રાધીકા ત ું ગમે તે રીતે ઘાંટા પાડે કે મને ડરાવવા મથે પણ જો
વા તિવકતાને િ વકાયાર્ િવના હવે હુ ં ભમભુસકા મારી ના શકુ…સારાની એક જવાબદારી તો તારી
જીદને કારણે પહેરી લીધી..૫૧ વષેર્ હવે તું એમ કહે કે હુ ં ખાલી હાથે આવુ ં

ં તો તે િ વકાયર્ નથી

અને એવો હુ ં મુરખ પણ નથી.”
અચાનક લાધેલા આ કડવા સ ય થી રાધીકા તડપી ઉઠી “ તો શુ ં ત ુ મારી સાથે લગ્ન નહીં
કરે ?”
ક્રીશ કહે “ રાધીકા શી ત તો એ છે કે આપણે સમજુતી કરી હતી. જો ત ુ તારો દાવ ખોટો
ખેલે તો સજા તો મળે ને?”
રાધીકા કહે “ ક્રીશ ખોટો તો ત ુ હતો “
ક્રીશ “ હા. હુ ં હતો પણ હજી હુ ં આ ખેલમાંથી ઉઠયો નથી..અને તુ પણ કેવા માથે પડવાના
દાવો કરે છે તને શરમ નથી આવતી? તારે લીધે મેં મકાન ખોયુ- અધીર્ મ ૂડી ખોઇ અને હવે ત ુ કહે
કે હુ ં ખાલી હાથે આવીશ તે કંઇ ચાલત ુ હશે?”
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રાધીકા ક્રીશનાં આ ચહેરા થી વાકેફ થતી હતી. તેને પહેલી વખત લાગ્યુ ં િત્રભુવન સાચો
છે ..આવા લોકોની સાથે આખી જીંદગી કેવી રીતે નીકળે ? હવે તો આ ખેલમાંથી સહી સલામત
નીકળવા દાણા બહુ સમજીને નાખવા પડશે.
ક્રીશ પણ ડીનર પુરુ કરતા કરતા આજ િવચારતો હતો..કે રાધીકા હવે વીફરી છે ..આ સ ય
કેવ ું વ પ પકડશે તે હવે એની આગલી ચાલ થી સમજાશે.
બંને ડીનર પતાવી

વન તો

ટા પડયા જાણે બે અજનબી ન હોય ન બાય..ન ગુડ નાઈટ કીસ

થર થયેલી ં ક (18)- િવજય શાહ

ગા મહ

બે િદવસનાં મૌન પછી િક્રશે રાધીકાને ફોન કય ..િત્રભુવનનુ ં વીલ તેને કોટર્ માંથી મ યુ.
ઓ

મેન તો મીલીયોનર નહી મ ટી મીલીયોનર છે .
રાધીકાએ ફોન મુકી દીધો.
બે એક વખત િમ ડ કોલ ગયા.. રાધીકાનો ગુ સો ઉતરી તો ગયો હતો..પણ એ મ ટી

મીલીયન તેને કામ લાગવાનાં નહ તા તેથી તેની ટુંકી દ્ર ટીથી હવે તે પ તાતી હતી.
કુલમાં પિરક્ષાઓ માથે આવતી હતી તેથી તેણે ક્રીશ સાથે પણ વાત ન કરી. છે લે ક્રીશ
કુલમા આવીને ઉભો રહો યારે તે સાં

ડીનર પર મળવા તૈયાર થઇ.

રાતા ગુલાબનાં બ ૂકે સાથે ક્રીશ તેની રાહ જોતો હતો..તે મનથી તો આનંદીત થતી પણ
બા

દે ખાવ રીસાયાનો ચાલુ રાખતી હતી.
મ ટી મીલીયન તેના તો હતા જ નહી…પણ હાડકુ જોઈને

રીતે કુતરો લાળ પાડે તેવ ુ ં

ક્રીશ નાં પ્રયાસો થી તેને લાગતુ હત.ુ
સરસ કીંડલ લાઈટ ડીનર તેણે રાધીકા માટે ગોઠ યુ ં હત ુ.
યારે ક્રીશે હાથ પકડીને ટેબલ પર બેસાડી..

યારે તે હોટે લ માં દાખલ થઇ
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ક્રીશનાં શેતાની મગ માં શું ચાલતુ હત ુ તે જાણવા જ આ

આવી હતી.

ડીનર ઓડર્ ર કરીને પહેલ ુ જ વાક્ય ક્રીશ બો યો “હની મને માફ કર. હુ ં છે લી મીટીંગમાં
બહુ રુડ હતો.”
“ હા અને તે રુડનેસ પચાવીને આ

હુ ં પુખ્ત ભાગીદાર બની..તારી પાછળ ઘેલી થયેલ

પ્રેિમકાને મારી નાખીને મારા બાપાને લટં ૂ વા અને આપણો લાન પુરો કરવા આ

હુ ં આવી

.ં

બે ગઠીયાઓએ હાથ મીલા યો..રાધીકા એ ક .ુ . બોલ મ ટી મીલીયન એટલે કેટલા
મીલીયન…
વીલમાં અંદાજો નથી આ યો પણ અમેરીકાની પ્રોપટ નો અંદાજો ૭ મીલીયન

ટલો બેસે

છે .
“મને શું આ યુ છે .?”
“કોઇને કશુ ં આ યુ નથી..તે ના હોય યારે બધુ િત્રભુવન એ ટે ટ માં જશે તેનો ટ્ર ટી ફક્ત
યાજ નો વહીવટ કરશે… “ટ્ર ટીને બધુ લેખીત આપીને જશે

તેના મ ૃ યુ બાદ વકીલ ટ્ર ટીને

આપશે.”
“આ કેવ ુ ં વીલ?”
આ વીલ ટેક્ષમેનને દુર રાખવા સજાર્તા ભ ૂિતયુ વીલ છે આને “કંટ્રોલ ફ્રોમ ગ્રેવ” કહેવાય.
ડીનર આવી ગયુ હત ુ અને બંને ના મગજ તી તાથી ચાલતા હતા. િત્રભુવન બધી જ રીતે
િક્રશની પહ ચ બહાર છે છતા િનરથર્ક આશાઓનાં તણખા જમીનમાંથી ખેંચતા દે ખાતા હતા.
“ક્રીસ મને તો બાપાનો આચક્ર યુહ સમજાતો નથી. પણ આખા પ્રકરણ ની નબળી કડી
મનહર છે અને સબળામાં સબળી કડી બાપા કોને ટ્ર નો ટ્ર ટી નીમશે તે છે . અને યાજ ની આવક
જો ૨,૫૦,૦૦૦.૦૦ હોય તો આ તો ૪% નાં દરથી દસ મીલીયન થાય સાત નહીં”
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“હુ ં તો લઘુ મ ની વાત કરુ

આ વીલ તારી આંખની નીચે તારા ઘરમાં બ યુ ં અને તને

ખબર ના પડી.”
“ હવે એતો પ પા છે એટલા મજબુત કે એ ના ચાહે તો મારી હાજરી હોય છતા મને ખબર
ના પડવાદે .”
“…”
“કાયદાકીય રીતે શુ ં થાય તે કહેને?”
“કાયદાકીય રીતે ત ુ એમની દીકરી હોવાનાં દાવે શો કોઝ નોટીસ મોકલી શકે.”
“તે નબળો દાવો છે . મારા બાપા કહી શકે કે તે છોકરીને મેં ઘણુ ં બધુ આ યુ છે મારે હવે
તેને કશું આપવું નથી “
“…”
થોડી ક્ષણની શાંિત પછી િક્રસ બો યો “ મારી પાસે એક જોરદાર આઇડીયા છે જો ત ુ તેમા
સાથ આપે તો?’
રાધીકા આ ક્ષણ ની તો રાહ જોતી હતી..”મારા વર તરીકે કે મારા વકીલ તરીકે આ સંમતી
તુ માંગે છે .ઓ રં ગ બદલતા કાચીંડા!”
“મને તો બંને હાથમાં લાડુ છે તેથી ત ુ

રીતે કહીશ તે રીતે સંમિત માંગીશ.”

રાધીકાનાં ખુબ જ આક્રમક વરુપને રમાડવામાં તો તે પાવરધો હતો અને આ જવાબ થી
રાિધકા ફરી થી તેની જાળમાં પ ૂરાવાની હતી તેની તેને ખબર હતી.
“જો તારી વકીલ તરીકેની પછડાટો મેં જોઇ છે તેથી તરો લાન સમ યા પહેલા હુ ં કોઇ
ુ ે મારા બાપાને લટં ૂ વા તારો ભાગીદાર બની ને આવી
જવાબ નહી આપુ અને મેં તને ક ન

.ં ”
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“ તો પહેલા ભાગ નક્કી કર..”
“ મને મળે તેના ૫ % તારા.”
“ જારે ગાંડી થઈ

?ં અડધા અડધાની વાત હોય તો બોલ!”

“તારો લાન સાંભ યા પછી વાત”
“જારે હુ ં કંઇ બાઘો નથી…
“તો હુ ં પણ બાઘી નથી જો કંઇક ર તો હશે તો હુ ં બીજા વકીલ પાસેથી કામ નહીં કરાવુ તે
તને અ ધો અડધ આપુ? પૈસા તો મારા બાપાના છે ને?”
ખાવાનુ ં આવી ગયુ હત ુ અને બે િદવસ પહેલા

મ સુનમુન બંને ખાતા હતા તેવા સ ાટા

સાથે ડીનર પુરુ થયુ.
“ રાધા તારા િવના આ કાવ ુ પાર નહી પડે તેથી ત ુ મને ૫ ટકા લઘુ મ આપીશ પહેલા
મીલીયન ના અને યાર પછી દરે ક મીલીયને ચઢતી રાશ ૫%ની મહ મ ૫૦% સુધી..”
“ ચાલ જવાદે હુ ં કોઇ બીજો વકીલ કરી લૈશ..તુ તો ભાઇ ખુબ મ ઘો છે અને પાછો હારે લો
વકીલ…”
મહ મ ૫% મને મલતી રકમના અને તે ફાઇનલ..તેમા કોટર્ અને લીગલ ફી આવી ગઈ
રાધા ટાઈટ થઇ તેથી ક્રીશે વાત બદલી.. “હની ફરી મને એક વખત તુ તારી િજંદગીમાં લૈ
લે ને અને બધુ જ તારા માટે ફ્રી”
અને હસવુ નહ તુ છતા રાધા હસી પડી..ક્રીસ પાછો યાંજ આવી ગયો હતો ૫૦% પર…
“ક્રીશ આ લાઇંડ ગેમ છે તુ કેમ માની લે છે કે હવે
ઓ

મેને િવચાયુર્ નહી હોય… “

કાવતરુ ત ુ કરવા માંગે છે તેના િવશે
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“ જો મારો લાન આ વખતે લ

ફુ છે .”

“જોવા દે શુ ં છે તારો લાન..સહેજ પણ ભર સો ના હોય તેમ રાધાએ તેન ુ ં પ ુ ફ

ુ .”
…

“ હની મારી પાસે અંબીકાએ સહીં કરે લો ટે પ પેપર છે .”
“ હત તેરી…તને સમજાય છે કે ડેથ ડેટ પછી બધા અગાઉના પેપરો નકામા થૈ જાય. આટલું
તો હુ ં લો નથી ભણી તો પણ મને ખબર છે .”
“ તુ સમજતી નથી તે પેપર કોટ્ર્ માં નથી મુકવાનુ..અપણી વીક િલંક મનહર ને બતાવવાનુ ં
છે .
“ ક્રીશ તે લી ક હવે ત ુ ધારે છે તેટલી વીક નથી.” ક પનાના અને મનહરનાં બદલાયેલા
વ પની ગંધ રાધીકાને આવી ગઇ હતી.
“ જો હની આપણા સબંધો મા એક નાનકડો બંપ આ યો અને જતો ર ો..આપણે આ
િમલકત માટે ઘણુ ં કયુછ
ર્ ે તેથી હવે

કરવાનુ ં હશે તે બધુ હુ ં કરીશ..પણ તારે મારા ક ા પ્રમાણે

ચાલવાનુ ં છે ..તો જ કંઇક અપણને મળશે.”
“ગઠીયો.. વાતો વાતોમાં તારા ૫૦ % પાકા કરે છે?”
“હજી તુ યાં જ અટકી છે ?
“જો આ વીલ તુ માને છે એકલી અમેિરકન પ્રોપટ નુ ં છે ..પણ તેના પૈસા ભારત અને
આફ્રીકામાં છે તેથી આ િમલકતો

ત ુ જુએછે તેના કરતા ઘણી વધારે છે . અને શાંત ુ શાહને અને

મારા બાપાને ત ુ સમ યો જ નથી તેથી મને તારો ભર સો નથી બેસતો સમ યો?”
“હની ભર સો તો બેસાડવો જ પડશે..હવે આટલી મોટી ઉંમરે ઘાટઘાટનાં પાણી પીધા પછી
હવે તો મને તારી આદત પડી ગઈ છે .
“ચાલ ચાલ હવે બહુ વેવલો થયા િવના લાન સમજાવ…”
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શે પૈન નો ટોસ કરીને ક્રીશે પોતાનો લાન સમજાવવા માંડયો.થોડોક અંબીકાનો અંશ હતોને
તેથી તે િક્રશની ચાલમાં આવી ગઇ. જો કે તે િવના તેનો

ટકો પણ ક્યાં હતો?

(૦)
કોટર્ નાં મેસેંજર

ારા

યારે ક્રીશનુ ં ફરફરીયુ ં જોયુ યારે િત્રભુવન શાંત હતો. શાંત ુ શાહે આ

અપેક્ષા કરે લી.
કોટર્ માં તેમને સાંભ યા િવના વીલ અમલમાં ન લાવવુ તે વાત કરી હતી .
પોતાના મમાં જઇ તેણે બારણુ બંધ કયુ.ર્ . અને ડાયરી લખવી શરુ કરી.
રાધીકા તુ મારંુ સંતાન છે તેથી બે વાત ફરી કહીશ.. ક્રીશ તારો િહતૈશી નથી.અને હુ ં તારો
બાપ

ં દુ મન નથી.
એક વાતાર્ હમણા વાંચી હતી તે લખુ

.. ક્યારે ક તો તને ખપ લાગશેજ..

એક ઝાડ ઉપર એક ફળને બહુ તરસ લાગી.. તળાવની નજીકમાં હત ુ તેથી માય ભમ
ભુસકો…પાણીમાં પડવા છતા તેની યાસ ના મટી..કારણ કે તે ફળ પાસે પાણી પીવાનુ ં કોઇ જ
સાધન જ નહ તુ. તે ઝાડપર હત ુ યાં સુધી તો મ ૂળ ની રસીઓ તેના પાણી ને તેના સુધી
પહ ચાડત ું હત.ું
હવે ઝાડ પરથી
સાથેથી સબંધ

ટુ પડયા પછી તળાવનુ ં પાણી તેની તરસ બુઝાવત ું નહ તુ અને મ ૂળ

ટી ગયો હતો..

દરે ક વ ત ુને યોગ્યતા પ્રા ત થાય તો જ તે તેને પામે. તારી જલદી જ દી પૈસા પામી
જવાની ઘેલછાને ક્રીશ ઉછાળે છે અને ત ુ પેલા જાતે કુદી પડેલા ફળ ની

મ તરસ બુઝાવવાનો

પ્રય ન કરે છે . તે તરસ યોગ્ય રીતે જઈએ તો જ બુઝાય. અને તે ર તો છે કુદરતી
થી ફળ પાકીને

ટે નહી યાં સુધી ફળે છોડ સાથેનો સબંધ જાળવવો પડે.

યાં સુધી ડાળી
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બારણે શાંત ુ શાહ આવીને ઉભા ર ા યારે જગદીશને ખબર પડી કે ક્રીયા આગળ વધી રહી
છે .પ્રિતિક્રયા થૈ રહી છે .

જીવન તો ગ્ગા મહીં િ થર થયેલી ંક (૧૯)- િવજય શાહ
મનહરને રાધીકા મળવા ગઈ યારે ક્રીસનાં લાન મુજબ અંબીકાનુ ં વીલ ક્રીસે ગોઠવીને
આ યુ હત ુ

મુજબ િત્રભુવન પટે લની િમલકત નો અધ ભાગ રાધીકાનો અને અરધો ભાગ
યારે તે ટે પ પેપર મનહરે જોયુ યારે તેનાથી બોલાઇ ગયુ કે બાપાના નવા

મનહરનો હતો.

વિસયતનામા મુજબ જો તે ક્રીસને લગ્ન કરશે તો રાધીકાને કશુ ં જ નહી મળે .

મને ગ યુ નહીં.

મારા મો પર અણગમો આવી ગયો, પણ મારા આ અણગમાને જોઇને મને તો મીટીંગમાંથી કાઢી
મુક્યો હતો અને જગદીશમામા પણ નીકળી ગયા હતા.
રાધીકાએ નવુ ં વીલ કાઢીને આ યુ અને મનહરને પણ ઉ કે ય કે કોઇને કશુ મલવાનુ નથી
બધુ ટ્ર માં જવાનુ ં છે .
મનહર કહે “ પ પાએ આ બધુ બહુ િવચારીને જ કયુર્ હશેને…અને એ ટે ટ ટે ક્ષમાં સંપતી ના
જતી

રહે

તેમ

માની

ને

આપણા

નામો

ના

આ યા

હોય

તેવ ુ

બની

શકે

છે .

રાધીકા એ ક્રીશે કહેલ ઝેરી દાવ ફક્યો…”તને ખબર છે પ પા મ ટી મીલીયોનર છે ? ૨૫૦૦૦0 તો
ખાલી યા ની આવક ગણાવતા હોય તો અહી જ એ ૭ થી ૧૦ મીલીયન ની વાત કરે છે …ભાતર્
અને આફ્રીકાની સંપિત તો હજી ગણી જ નથી…આટલા બધા પૈસા હુ ં તો ટ્ર ટમાં ના જવા દઉ.”
“ મોટીબેન માફ કરજો મને પ પા પર પુરો િવ ાસ છે

યોગ્ય હશે તે કરશે. અને આ બધી િચંતા

અ યારે કરવાને બદલે એ હયાત છે યાં સુધી હુ ં તો તેમના મન ને શાંિત થાય તેવી રીતે જીવવાનુ ં
વધુ યોગ્ય માનુ ં

.ં ”

“ મનીયા.. હવે તને ડહાપણ ની દાઢ ટી લાગે છે …પહેલા તો મોટી બેન તમે

કહો તેમ

કરીશનુ ં ગાણુ ં તુ ગાતો હતો ખબર છે ને?”
“ પ પા અને મ મી
મારી જ રછે

યારે સાથે હતા યારે મારે ભાગે કામ નહ તુ પણ હવે

યારે તેમને

યારે તેમની સાથે હુ ં ન રહુ ં તો નગુણો કહેવાઉ. અને તમે મને પ પા સામે

ઉ કેરવાનો પ્રય ન કરો યારે હુ ં ઉ કેરાઇશ તેવ ું તમે માનો તે તમારી ભ ૂલ છે . મારે મન તો તેઓ
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ભગવાન છે અને તેઓ સવર્ ગુણ સંપ
કદી બનવાનુ ં નથી.’ મનહર

છે તેથી

કંઈ તેમનો િનણર્ય હશે તેની િવ ધ હુ ં જઉ તેવ ુ

યારે આ બોલતો હતો યારે તેને ખબર હતી કે આવી વાતો મોટી

બેન ને ગમવાની નથી.પણ જો અ યારે તે ન બોલે તો મોટી બેન અને તેનો ક્રીશ કયા ખાડામાં
ઉતારી દે તેની ખબર ના પડે તેથી પ ટ ભાષામાં કહીં દીધુ ં એક ન ો સો દુઃખ ટાળે ના યાયે.
“ મનીયા…”એનો ગુ સો સાતમા માળે જવાની તૈયારી કરતો હતો..મીલીય સ દાવ પર છે
તે સમજતી હતી તેથી પોતાનો ગુ સો દબાવતા બોલી..”તને સમજણ પડે છે આ ટ્ર ટ અને ટે ક્ષ
બધી ખાલી વાતો છે .. પેલો શાંત ુ શાહ એનુ ં ઘર ભરે છે ”
“ના મોટી બેન પ પા તો એની પાસે ખાલી કાયદાકીય પેપર જ કરાવે છે બુિ ધ તો બધી
તેમની જ છે .”
નમન

યારે

બુમો

પાડતો

આ યો.

”દાદા

આ યા..

દાદા

આ યા…”

િત્રભુવને રાધીકાની લેક્ષસ પડેલી જોઇ. ઘરમાં દાખલ થયા યારે નમ અને મનન ખુશ ખુશાલ હતા
કારણ કે આ

દાદા સાથે બહાર જવાનુ ં હત.ું

રાધા તરફ નજર નાખ્યા િવના તેઓ બંને છોકરા અને ક પના ને લઇ ને નીકળી જતા હતા
યારે રાધીકાએ તેની આદત વશ પુછ ુ “ પ પા આ શુ ં નવુ ં તોફાન કયુર્ છે ?”
“તોફાન તો તુ અને તારો ક્રીસ કરે છે ” કોઇક અજ્ઞાત બળથી પ્રેરાઇને રાધીકા એ દોઢ
ડહાપણ કયુર્ અને અંબીકાનુ ં વીલ આ યુ.
એ કાગળ હાથમાં લીધા વીના િત્રભુવન બો યો..”મને અંબીકાએ આ કોરા કાગળ ઉપર સહી
કરવાની વાત કહી હતી. અને હવે તે નથી તેથી તે માત્ર કાગળ છે . મારી િમલકત મારે કોને
આપવી કે કોને ના આપવી તે બાબતે મારે તમારા બે સાથે ચચાર્ કરવી જ રી નથી.
“પ પા તમે મારો હક્ક ડુબાડી ના શકો…”
“ કાળા કામો કરતી વખતે યાદ નહ તુ આવત ુ કે હક્કો તો તેને મળે
હોય.”

ણે ફરજો બજાવી
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“હા મેં મ મીનુ ં યાન રાખ્યુ હત.ુ .” ”૨૦૦ તોલા સોનુ મળી ગયા પછી તારો બદલાયેલો
ચહેરો મને અંબીકાએ રડતા રડતા કહેલો.”
“ પ પા!”
“ગુ સાથી લાલઘુમ ચહેરો ફક્ત એટલું જ કહે છે ત ુ અને તારો ક્રીસ મારો વાળ પણ વાંકો
નથી કરી શકવાના. અને કશુ જોઇત ુ હોય ને તો હાથ નીચે કરવો પડે હાથ ઉંચો રાખીને તો ખાલી
હવામાં બાથોડીયા જ મરાય..”
અને એક વાત સમજ ક્રીશ તારે યોગ્ય નથી તે કહેવાની હવે ભાગ્યેજ મારે જરુર રહેશે..તેની
સાથે રહીને તુ જ તારા પગ પર કુહાડો મારે છે .”
“પ પા આ તમે સારુ નથી કરતા હં કે!”
“મોટા અવા

તુ ઘાંટા પાડ કે ત ુ ઉપર આકાશથી નીચે પડ તારી બેવકુફીઓની સજા

ઉપરવાળો કરે છે .”
“એટલે?”
“એટલે તારા ક્રીશ અને તને બંને ને

લમાં મોકલવાનો િનણર્ય અ યારે કોટ લઇ લીધો

હશે.”
“કયા ગુના માટે?”
“સીનીયર સીટીઝન ને હેરાન કરવા અને બળ જબરીથી કોરા કાગળ ઉપર િમલકત લખાવી
લેવાના ગુના હેઠળ”
પગ પછાડતી રાધીકા તેની લેક્ષસ તરફ ગઇ. ગાડીમાં બેસી ધમ કરતો દરવાજો પછાડી
ગાડી રીવસર્ કરતી તે િત્રભુવન ઉપર ચઢાવવા ગઈ અને મનહર પ પા પ પા કરતો િત્રભુવનને
બચાવવા દોડયો અને લેક્ષસની અડફટે ચઢી ગયો. પાક ગ ડ્રાઇવમાં સાઠ માઇલની પીડે ગાડી
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રીવસર્માં હાંકતી રાધીકા િત્રભુવન ને ઇજા પહ ચાડવા માંગતી હતી અને મનહર વચમાં આવી ગયો
અને તેને ગબડાવી ગાડી તેના માથાને કચડી અટકી.
િત્રભુવન રાધીકાની પાછળ દોડયો ગાડીમાં થી તેને બહાર કાઢે તે પહેલા તો િવફરે લી
વાઘણની

મ ગાડી પાક ગ લો માંથી કાઢી હાઇવે ઉપર તેણે ભગાડી મુકી. મીની ના છ ા ભાગમાં

રાધીકાએ મ હરને હતો નહતો કરી નાખ્યો.
૯૧૧ ઉપર ફોન કરી િત્રભુવને એ યુલ સ બોલાવી અને રાધીકાની ગાડીનો નંબર
આ યો.શાંત ુ શાહને ફોન કરી મનહરની મોટેલ ઉપર આવવા તાકીદ કરી.
એ યુલ સ આવી સાથે ત્રણ પોલીસ

પ આવી..મનહરને હો પીટલ લઇ ગયા અને

પ્રાઇમરી કેર ટેકરે િનરાશામાં માથુ હલા યુ યારે િત્રભુવન

ટે મોઢે રડી પડયો…નમન મનન અને

ક પના પણ રડતા હતા.. એ યુલ સ સાયરન વગાડતી હો પીટલ તરફ જતી હતી
ક્રી પોલીસ

ટે શન તરફ

યારે

ર ો હતો અને પોતાની લાલચ ઉપર પોતાની જાતને કોસતો

હતો..કદાચ એ પણ ૧૫ વષર્ની

લ તો મેળવશેજ…રાધીકાને તો ચેર મળવાની છે તે નક્કી

(૦)
ગાડી હાઇવે ઉપર ચલાવતા ચલાવતા તેણે ક્રીશને ફોન કય અને ક ું “હુ ં િત્રભુવનને મારવા ગઇ
હતી પણ અક માતે મનહર આવી ગયો.”
ક્રીશ બો યો..”આતો તે ક્રીમીનલ ગુનો કય .”
“પણ હવે શું કરંુ ?”
“પોલીસ

ટેશન જઇને સરં ડર થા..અને હા હુ ં હવે તને વકીલ તરીકે રીપ્રેઝ ટ કરીશ”

રાધીકા ગુ સાથી રડી પડે છે .
”ક્રીશ આ સમયે આવી વાતો કરે છે?”
“અરે ગાંડી અ યારે તારો બોયફ્રડ બનીશ તો તારી સાથે હુ ં પણ
બહાર રહીશ તો તારો કેસ તો લઢી શકીશ”

લમાં હોઇશ..કમસે કમ
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ફોન મુક્યા પછી ક્રીસને થયુ કે રાધીકાને બચાવવા જવાનુ ં કામ તેના બીજા વકીલને કર..
હમણા

ત ું

અહીંથી

ચલતી

પકડ.

જાન

સલામત

તો

સબ

સલામત..

તેણે તેનો સેલ ફોન ચાલુ ગાડીએ રોડ પર ફક્યો અને સામેથી આવતી ટ્રકે તેના ચુરે ચુરા કરી
નાખ્યા અને તેણે સા ડીયેગોનો હાઇવે પકડયો.
રાધીકા ગ્રીનબ્રીજના પોલીસ

ટે શને જાતે જઇને અક માત થયો હોવાની વાત જણાવી

હાજર થઇ. મા જ યા નાના ભાઇને મારવાનો કોઇ જ િવચાર નહ તો કે આ વાતને આટલે સુધી
ખેંચવાની કોઇ ગણતરી નહ તી..અને ગુ સાની નાનકડી િચનગારીએ મોટી હોળી પ્રગટાવી
દીધી..આંસુથી આંખો ભરાયેલી ડરે લી અને હીબકતી રાધીકાને જોઇ પોલીસ ઇ પેક્ટરે પાણી આ યુ
અને બયાન લખવાની શરુઆત કરી. ક્રીશ ફોન ઉપાડતો નહ તો
(૦)
હો પીટલ જતા પ્રાઇમરી કેર ટેકર લોહી બંધ કરી મનહરને ભાનમાં લાવવા મથતા હતા.
મનહર ના ધીમા પડતા

ાસમાં િનયમીતતા લાવવા મથતા પ્રાઇમરી કેર ટે કરનાં પ્રય નો

હો પીટલમાં જતા સુધીમાં સફળ થઇ ગયા હતા. ભાન આ યુ ં નહ તુ અને તેને તાબડ તોબ આઇ
સી યુ માં દાખલ કય .
જગદીશ મામા, િત્રભુવન અને ક પના હો પીટલમાં આ યા યારે મનહર બેહોશ છે તે
ભાનમા

આવે

તેની

રાહ

જોવાય

છે

તે

જાણી

બધાનો

ાસ

હેઠો

બેઠો.

િત્રભુવન એકી ટસે મનહરને જોતો હતો. નાનક્ડો મનન દાદા માટે અને મ મી માટે પાણી લૈને
આ યો. જગદીશે તેને મોક યો હતો
િત્રભુવન જોતો હતો મનહર તફર્ પણ તેન ુ ં મન તો અંિબકા સાથે વાતો કરત ું હત.ું ”તું કેટલું
સાચું કહેતી હતીય આ છોકરાને સં કાર આપવાના સમયે હુ ં પૈસાનાં ગંજ ખડકતો હતો..પૈસા તો
મ યા અને છોકરા ખોયા.. હવે આ પૈસાને લૈને હુ ં શુ ં કરંુ ? એકને ચેર મળશે અને બીજો આ છે લા
ાસો ગણે છે ..
આંસુઓની ધાર અટકવાનુ ં નામ લેતી નહ તી.. ક પનાની સામે તો જોવાત ું પણ
નહ તુ..વલોપાતું મન કહેત ુ હત ુ અંબીકા હવે આ બધુ ં નથી જોવાત ું કે નથી સહેવાત ુ
ત્રણ કલાકે મનહર હ શમાં આ યો..પોલીસ િનવેદનમાં તે ઘટના અક માત ગણાવી ફરી બેહોશ થઇ
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ગયો. તેન ુ ં મશીન એમ સુચવતુ હત ુ કે તેનો
હતો….કલાકેક

રહી

તેના

શરીરે

ાસ ઘટી ર ોછે …વેંટીલેટર
સન

કરવાનો

પ્રય ન

ારા

ાસ જતો

છોડી

દીધો.

ક પના મનન અને નમન ને રડતા છોડી આતમ રાજા અગમ પ્રદે શે નીકળી ચુક્યા હતા

જીવન તો ગ્ગા મહીં િ થર થયેલી ંક (૨૦) કાંતીભાઇ શાહ
ઘણા સમયથી ચાલતી રાધીકા અને ક્રીસની પનોતી આવુ ં વરવુ ં

પ પકડશે તેવ ુ ં તો

િત્રભુવનની ક પનામાં પણ નહ તુ. પણ હવે તો પ્રસંગોની ઘટમાળ ચાલુ થઇ ગઇ હતી શાંત ુ
વકીલની સલાહથી િત્રભુવને એકદમ ચુપકીદી સાંધી લીધી હતી.
ક્રીસ નાસી ગયો હતો અને તેને પોલીસ શોધતી હતી.
રાધીકાને માટે વકીલ કરવો એવુ ભારિતય બાપ ઝંખતો હતો.જગદીશ કહેતો કે છોરુ કછોરુ
થાય પણ માવતર? રહી રહી ને એજ સવાલ તેને નડતો હતો..તેન ુ ં ખુદનુ ં સંતાન આટલી હદ સુધી
ઉતરી શકે? હા કારણ કે તે તેના બાપની િમ કત ઝંખે છે અને બાપ તેને જગદીશને તેને માટે
વકીલ રોકવાનુ ં કહી િત્રભુવન તો તેના ઘરની તેની કોટડીમાં નજરકેદ થઇ ગયો.
રાિધકાને ત્રણ િદવસે બેલ મળી. ક્રીસનુ ં મૌન તો તેને સમજાઇ ગયુ હત.ું હવે બીન પૈસા
વાળી રાધીકા તેની ડીયર નહ તી..અજપ
ં મન સાથે

યારે જગદીશ મામા તેને હોટે લ વે ટનર્ ઇનમાં

મુકી ગયા યારે તે બધીજ રીતે શોષવાઈ ગઈ હતી. આવુ ં ઝન ૂન! તેને પોતાની જાત પર શરમ
આવતી હતી. લેડી પોલીસ નો ક્રીસ માટે માનિસક ત્રાસ ને તે વેઠી વેઠી ને થાકી ગઇ હતી.
િત્રભુવન ને મારવાનો પ્રય ન એ એક શક્યતા એણે િવચારી હતી.. પણ તે આટલુ વરીત
બનશે તે ક પના નહ તી. ક્રીસ પૈસા િવના તેને પરણવાનો નહ તો અને પ પા કોઇપણ રીતે
ગાંઠવાનાં નહ તા..મનહર નવાણીયો કુટાઇ ગયો..રાધીકાના

દયે બળવો પોકાય ..” ખોટી વાતો ના

કર! તુ તારા બાપને મારીને પણ આ પૈસા પામવાની નહ તી”તેન ુ ં મન વાત તો િ વકારત ુ હત ુ પણ
છતાય એક શક્યતા તે જોતી હતી અને તે પૈસા ખચીર્ને પણ મ ૃ યુને અક માત મા ઠેરવીને બચી
જાય. પણ હવે તો પ પા જ જીવતા છે તેથી..તેને મ મી ની ખોટ બહુ જ પડતી…પણ છે લે તો
મ મી પણ ક્યાં ગાંઠતી હતી?
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તેન ુ ં

દય હવે બરોબર એને ઠપકારવાની તૈયારી કરત ું હત ું “મામા કહેતા હતા કે મને

છોડાવવા પૈસા અને વકીલ તેમણે કય કે

થી લાંબો સમય

લની હવા ન ખાવી પડે. ગમે તેમ

તો ય તે તારો બાપ છે મુરખ! કેવ ું તને પરણ ઉપડ ુ છે કે નથી જોતી નાત કે જાત..બસ ક્રીસ જ
જોઇએ? અને જો તો ખરી

ટલી વખત ત ુ તારા બાપની સામે પડી અને ઉંધે માથે પછડાઈ અને

હજૂ તે જીવતો બેઠોછે અને તુ િમલકતમાં ભાગ માંગે છે . થોડીક સબ ૂરી કરી હોત તો બધુ ં તને
મળત જ ને?”
મન

દયનો ઠપકો સાંભળતું જતું હત ું અને આંખ આંસુડા વરસાવતી જતી હતી… દય હજી

તેને ઠપકારતું હત ું ફટ રે ભડં ૂ ી
જતન થી તને

ણે તને જ મ આ યો તેને મારવા નીકળી હતી? કેટલા લાડ અને

ણે મોટી કરી, કાબેલ બનાવી તેને મારીને તે િમલકત હડપી જવા બેઠી હતી? અરે

ગાંડી તેમ કયાર્ પછી ય તને િમ કત મળશે તેવ ુ ં િવચારવું તે પણ મુખર્તા છે .
રડતા રડતા તેની આંખો સાવ સુકી ભ
મ મી

થૈ પણ અંદરનાં અવાજો હજી ઝંપતા નહ તા

યારથી ફરી ગઈને યારથી તારે ફરી જવાની જ ર હતી..મનહર…તેનો નાનો ભાઇલો દીદી

દીદી કરતા તેની જીભ નહ તી સુકાતી..તેણે પણ ક ુ હત ુ ને કે પ પા

કરે તેમા િવચારવાનુ ં હોય

જ નહીં..ચઢાવી દીધોને તેને ઠેબે…પેલા નાના નમન અને મનન બાપા િવના ના થઇ ગયા…તને
અને તારા પરણની િકંમત આખી િજંદગી નાના ભુલકાઓ ભરશે..ખબર છે ? આ બધાની કુરબાની
કરી દીધા પછી પણ ક્રીસ તેને ક્યાં મ યો? તે રડતી હતી, ડૂમા સાથે િનઃસાસા અને આહો નીકળતા
હતી..મન રડત ુ હત ુ અને અંબીકાને ઝંખતુ હત.ુ
છાપામાં ઉછળતો કાદવ અને ટીવી યુઝમાં ક્રીસને ભાગેડુ બતા યો હતો,
ઢળતી સાં

તેના મનુ ં બારણુ ં ખુ યુ –ક પના ટીફીન લૈને આવી હતી. સફેદ વ ોમાં માથે

િસંદુર વીનાની ક પના તરફ એ જોઇ ના શકી…સાથે નાનકડા નમન અને મનન પણ હતા.જગદીશ
મામા તેમને લઇ ને આ યા હતા. આંસુઓ ફરીથી મોટો બંધ તોડી ધસી આ યા.
“ મામા! મામા!” કહીને પોક મુકીને તે રડી પડી!

103

“રાધીકા સાંભળ! હવે રડવાનુ ં તો આખી િજંદગી છે ..ક પના અને છોકરાઓને લઇ ને હુ ં
અહીં એટલા માટે આ યો

ં કે ઘરે પ પા સવારથી બારણુ ં બંધ કરીને બેઠા છે . તેમને બહાર કાઢવા

આખા કુટુંબે પ્રય ન કરવાનો છે .”
“ પણ મામા મારા આવવાથી તો વાત બગડશે..”
“જો બાપ છે થોડુ બોલે તો સાંભળી લે

કારણ કે માબાપની ગાળોમાં પણ વહાલ હોય છે

અને તેમના ગુ સામાં તમારી િચંતા”
વીલા મ એ રાધીકા ક પના સાથે ગાડીમાં બેઠી. અને ગાડી ઘરે પહ ચી.જગદીશ પહેલા
આગળ જઈને પિરિ થિત ચકાસી ને આ યો. િત્રભુવન હજી તેમના

મ માંથી બહાર નીક યા

નહ તા.
ટે બલ ઉપર ખાવાનુ ં કાઢી જગદીશે નમન ને ક ું જાવ દાદાજીને બોલાવો
બ ે ભુલકાઓ દાદા કરતા હતા. થોડા સમય પછી િત્રભુવને બારણું ખો યુ.તેઓની અકાળે
ઉંમર

૧૫

વષર્

વધી

ગયેલી

લાગતી

હતી.

ક પનાને સફેદ કપડામાં જોઇ તેઓ ફરી થી આકુળ યાકુળ થઇ ગયા. જગદીશની સાથે રાધીકાને
જોઇને તેમની આંખો ક્ષણ ભર

ધ રહી પણ પછી “અંબીકા” કહી ને તેમનાથી ડુસકું નંખાઇ ગયુ…

ખાવાનુ ં પીરસાયેલ ું હત ુ પણ કોઇનાં પેટમાં ભ ૂખ નહ તી.
થોડીક

ક્ષણો

એમ

વી યા

પછી

થોડું

પાણી

પી

િત્રભુવને

વાત

શરુ

કરી.

“િદકરાને ખાંધે મુકીને વળાવીને આ યા પછી કયો બાપ તેની િદકરી સાથે લઢવાના કે આથડવાનાં
મ ૂડમાં હોય…મે કેટલાંક મારા િવચારો આ ડાયરીમાં મુક્યા છે
ના છે .

ક પના જગદીશ અને રાધીકા માટે

ચોક્કસ વરુપ પકડશે પછી તમને આપતો જઇશ. મેં અને અંબીકાએ ચારધામ યાત્રા

દર યાન એવુ ં નક્કી કયુર્ હત ું કે જીવન નો છે લો સમય બદ્રી કેદારનાથમાં કાઢવો..તેની તૈયારી હુ ં
કરતો જઇશ.”
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રાધીકાથી ના રહેવાયુ અને જોરથી તેણે ઠુઠવો મુક્યો. “ના પ પા મને માફ કરો અને આવુ
કોઇ જ કદમ ના લેશો.”
ક પના “ મોટી બેન! તમે પ પાને બોલવાદો અને આમ રડશો ના.” રાધીકાનુ ં દન તો ના
થં યુ અને તે વધુ ને વધુ રડતી રહી” નાનો નમન પાણી લાવીને બો યો “ મોટી ફોઇ બા તમે કે મ
રડો છો? પ પા નથી તો હુ ં

ન
ં ે હુ ં તમારંુ કામ કરીશને?”

રડતી રાધા સામે જોઇને િત્રભુવન બો યો” જો બેટા આ સં કાર અંબીકા અને ક પનાના છે .
એ છોકરાઓ સમજણા થશે છતા તને સાચવશે જો ત ુ એમને હમણા સાચવી લઇશ તો.”
રાધીકાને ફરી પાણી પાઈ જગદીશે તેને શાંત કરી. ક પનાની આંખો પણ રડતી હતી.
િત્રભુવને તેન ુ ં મન ઠાલવવાનુ ં ચાલુ રાખ્યુ “મનહર નથી તેથી ક પનાને નાણાકીય અને
તેના બંને છોકરા ભણી ગણીને પરવારે યાર પછી િત્રભુવન ટ્ર ટ ની રકમો ૩ સરખા ભાગે વહચાશે
જો રાધીકા િક્રસને પરણશે તો તેન ુ ં લગ્ન ખચર્ અંિબકાએ ક ા મુજબ હુ ં ભોગવીશ.
ભારિતય પ્રણાલીની વાત કરવા કે સમજાવવા અહીં વાત નથી કરતો પણ એ એટલું સ ય
છે કે ભલે અંદર અંદર ગમે તેટલા મતભેદો હોય સંકટના સમયે બધા એક જ હોય છે તેથી મને
ભલે તેં કચડવા પ્રય ન કય પણ ત ું મારુ જ સંતાન છે તને

લની હવા કેમ ખવડાવાય? તેથી

વકીલ રાખ્યો અને તને બેલ અપા યો..અને તને સજાના થાય તે માટે મનહર પણ “અક માત”
બો યો..આ બાંધી મુ ી લાખની એક લાખેણી વાત ત ુ સમજ.પહેલા કુટુંબ પછી સમાજ અને તેજ
રીતે સંપથી રહેવાય ..અને તે સંપ

યારે બહારનુ ં પિરબળ પોતાના નાકડા વાથર્ થકી તોડવા

માંગે યારે સમગ્ર કુટુંબ એક થઇ ને તેનો સામનો કરે

મઆ

તારી સાથે બધા છે .

મારા ગયા પછી મળનારી િમલકત માટે તેં ક્રીસ ની વાદે ચઢી ધમાલ કરી..પણ હુ ં નહી
હોઉ પછી ડેથ ટે ક્ષમાં તે પૈસો જતો ના રહે તેથી િત્રભુવન ટ્ર નુ ં િનમાર્ ણ થયુ..ં અને ટ્ર ટી ફક્ત તે
રકમોની આવક વાપરી શકે તેટલી

ટ અપાઇ ૨૫ લાખ

ટલા ડોલરની વાિષર્ક આવકોને કારણે

ક પના ધારે તો મોટેલ વેચી દઇ શકે છે . આ ટ્ર ટ તેને જીવન જ રી આવકો આપશે.
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રાધીકા જો કોઇ યોગ્ય માણસ સાથે લગ્ન કરે તો અને તેના થકી જો તેને સંતાન થાય તો
તેને ૨૫ વષર્ સુધી મામેરા મળશે પણ હા યોગ્યતા નો આધાર નક્કી કરવાનુ ં કામ ટ્ર ટી નુ ં રહેશે.
મારા અને જગદીશના મ ૃ યુ પછી અહીનુ ં આ મકાન વેચી દઈ તે મ ૂડી ટ્ર ટમાં મુકાશે. રાિધકા તેના
લગ્ન સુધી અહી રહી શકશે.
નમન, મનન અને ક પના સાથે રાધીકા ભાઇચારાથી રહેશે તેવી અપેક્ષા છે પણ કદાચ
બનવા કાળ તે શક્ય ન બને તો સમગ્ર ટ્ર ટ અને તેનો વહીવટ ક પના હ તક રહેશે. રાધીકાએ
અંબીકાની આડશે મનહર અને ક્ પના ને કરે લા અ યાયોની આ આિથર્ક સજા હુ ં કરંુ
ધા છે કે ક પના તેના સં કારો વડે
હુ ં

ં જો કે મને

તે સમયે ઉિચત નીણર્ય લેશે જ.

ં યાં સુધી આ િમ કતનો ટ્ર ટી હુ ં

ં મારા ગયા બાદ તે જગદીશ અને ક પના

રહેશે..ક પના નાં ગયા બાદ તેમના બાળકો રહેશ.ે ”
રાધીકા સાંભળતી હતી પણ તેન ુ ં મન હવે આ ડોલરની માયા જાળમાં નહ તુ.
બાપા ારા થતી સજા કરતા ક્રીસની વાતો હવે તેને પ ટ રીતે સમજાઇ ગઈ હતી. ક્રીસ ની
પાછળ તે પડી હતી.. યારે ક્રીસને મન તો તે એક સાધન હતી મફત પૈસા પડાવવાનુ ં તે જાણકારી
તો હતી છતાય મન મરકટ એને ઝંખતુ હત ુ તેથી પેલ ુ નાનુ ં છોકરંુ

મ રમકડા માટે જીદ પકડે

તેમ જીદ પકડી રાખેલ હતી.
તેણે વ થ મનથી પોતાનો િનણર્ય જાહેર કય “ પ પા તમે
ઉંમરે તમારી સાથે મનહર બની ને હુ ં રહીશ.એજ મારંુ પ્રા

યાં જશો યાં તમારી પાછલી

ીત છે . કોટર્

સજા કશેર્ તે તો

ભોગવાઇ જશે પણ આ નબાપા છોકરાઓને બાપની ખોટ નહીં પડવા દઉ.”
િત્રભુવનની અનુભવી આંખ જોઇ રહી હતી કે રાધીકાને પ તાવો છે અને તે ભારિતય
પ્રણાલીનુ ં જ્ઞાન પા યા પછી તેને થયુ ં છે .
પછીની વાત તો સાવ ટુંકી છે ..રાધીકા અને ક પના બંને બાળકોને ઉછે રે છે અને ટ્ર ની
મ ૂડી

મ બાળકોની ઉંમર વધે તેમ વધે છે છ મહીનાનાં ટુંકા સમયની

લની સજા ભોગવીને
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પાછી ફરે લ રાધીકા હવે િત્રભોવન અને જગદીશ મામા સાથે િતથાર્ ટન ફરે છે . ડોલરમાંથી તેન ુ ં મન
ું
હવે પ ટ પણે નીકળી ગયું હત…
િત્રભુવનની ચાકરી અને નમન અને મનનની સુચારુ માવજત એજ જાણે જીંદગી બની ગઇ
હતી. અંબીકાની ધમર્ પ્રવ ૃિત પણ હવે તેને જચવા માંડી હતી. ત જપ અને સંયમથી સુશીલ જીવન
સંપ

કરી પાછલા કડવા ક્રોધનાં ઘટં ૂ ડા પીતા તે શીખી ગઇ…
રે િડયો પાછળ તેની જ વાત પુનરાવતીર્ત કરતો ગાતો હતો
िजंदगी के सफरम गज
ु ाम
ु र जाते है जो मक
वो िफर नहीं आते वो िफर नहीं आते..
સંપ ૂણર્

