ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

ઈ-આવત્તૃ િ

શ્વેતા

1

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત
“SWETA” Novel by Pravin Shastri
6,Saveria Court, H,owell NJ 07731-1460
E-Mail shastripravinkant@gmail.com
Phone: 001-732-961-6427
*
પ્રથમ આવ ૃત્તિઃ ૨૦૧૧
પ્રતિઃ ૫૦૦
ટાઇપ સેટટિંગ્સ અને મદ્રુ ણિઃ
ચિન્મય જોષી,
ુ
શ્રી રં ગ ત્પ્રન્ટસા, સરત

ઈ-આવ ૃત્ત
૨૦૧૭
મ ૂલ્યિઃ
આપ વાિક ત્મત્રોનો પ્રેમ.

શ્વેતા

2

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

અપાણ

જીવન સંચગની
હૃદયસ્વાત્મની
My
Boss

યોચગની ને
સપ્રેમ, સાદર

શ્વેતા

3

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

ુ મચણકા
અનક્ર
કોઈ પણ પ્રકરણ પર ‘ક્લિક’ કરી તયાં પહોંિી શકશો
અર્પણ.................................................................................................................................................3
અનુક્રમણણકા........................................................................................................................................4
થોડી અંગત વાત. ...............................................................................................................................6
ત્તમત્રને વધાઈ .................................................................................................................................... 10
આશીર્વ ચન ......................................................................................................................................... 12

પ્રકરણ ૧.......................................................................................................................................... 14
પ્રકરણ ૨.......................................................................................................................................... 18
પ્રકરણ ૩.......................................................................................................................................... 25
પ્રકરણ ૪.......................................................................................................................................... 33
પ્રકરણ ૫.......................................................................................................................................... 41
પ્રકરણ ૬.......................................................................................................................................... 46
પ્રકરણ ૭.......................................................................................................................................... 51
પ્રકરણ ૮.......................................................................................................................................... 56
પ્રકરણ ૯.......................................................................................................................................... 64
પ્રકરણ ૧૦........................................................................................................................................ 71
પ્રકરણ ૧૧........................................................................................................................................ 77
પ્રકરણ ૧૨........................................................................................................................................ 86

શ્વેતા

4

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત
પ્રકરણ ૧૩........................................................................................................................................ 92
પ્રકરણ ૧૪...................................................................................................................................... 101
પ્રકરણ ૧૫...................................................................................................................................... 109
પ્રકરણ ૧૬...................................................................................................................................... 117
પ્રકરણ ૧૭...................................................................................................................................... 125
પ્રકરણ ૧૮...................................................................................................................................... 133
પ્રકરણ ૧૯...................................................................................................................................... 141
પ્રકરણ ૨૦...................................................................................................................................... 150
પ્રકરણ ૨૧...................................................................................................................................... 159
પ્રકરણ ૨૨...................................................................................................................................... 169
પ્રકરણ ૨૩...................................................................................................................................... 178
પ્રકરણ ૨૪...................................................................................................................................... 185
પ્રકરણ ૨૫...................................................................................................................................... 196
પ્રકરણ ૨૬...................................................................................................................................... 206
પ્રકરણ ૨૭...................................................................................................................................... 215
પ્રકરણ ૨૮...................................................................................................................................... 225
પ્રકરણ ૨૯...................................................................................................................................... 235
અંત્તતમ પ્રકરણ ૩૦........................................................................................................................... 245
હજુ જરા બાકી છે . .............................................................................................................................. 257
શ્વે તાને શુભાશશષ ................................................................................................................................ 265

શ્વેતા

5

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

થોડી અંગત વાત.

ુ વાિકો સાથે મારી થોડી અંગત વાત.
પ્રથમ પસ્ુ તકના પ્રકાશનની વેળાએ આપ સજ્ઞ
ે ું વર્ષ.
૧૯૫૭-૫૮. કોલેજન ું પહલ
ે ી વાર્ાષ 'પાગલની પ્રેયસીઓ ' મુંબઈથી પ્રગટ થર્ા સામાયયક ‘નવયવધાન’મા પ્રગટ
પહલ
થઈ. ફોટા સાથે છપાયલી વાર્ાષ . જે મળે ર્ેને વુંચાવી. ખબ ફુલાયો. બીજી વાર્ાષ 'યવલ' વાચકોને
ખબ ગમી. ત્રીજી 'રાહર્ના રાહ'ે ને ૧૫ રૂયપયાનો પરસ્કાર પણ મળ્યો. સીલયસલો ચાલ રહ્યો. પછી

'સ્રોબેરીનો પ્રસાદ', 'દહહિંવડાના શકન', ‘સાભાર પરર્’, ‘ ભર કવર’. અત્ર ર્ત્ર પ્રગટ થર્ા રહ્યા....
વાર્ાષ ના વ્યસને ઈન્ટરસાયન્સન ું વર્ષ બગાડ્ું. વ્યસનને યર્લાું જલી આપી. માત્ર લખવાનજ
ું નહહ;
વર્ષમાન પત્રો યસવાય બીજ ું વાું ચવાન ું પણ બુંધ કર્.ું ુ
૧૯૬૮માું ભારર્ છોડી લુંડન ગયો. મનની ચળ હાથમાું પહોંચી. એક એકાું કીન ું સર્જન થયું.

‘જલીના ચક્કરમા’. ભજવાયુંયે ખરું .
૧૯૭૦મા અમેહરકા.
ડોલરના સરવાળા બાદબાકીના સમર્ોલનમા , આંખે નર્ો ગજરાર્ી વાું ચયું કે હાથે નર્ો
ગજરાર્ી લખયું… .જાણે આડત્રીસ વર્ષનો માનયસક અંધકારયગ! અડધી સદીના નામાું હકર્ યવદ્વાન
સર્જકો અને ર્ેના સર્જનથી ર્દ્દન અજાણ.
૨૦૦૯માું લગભગ યસત્તેરની ઉમ્મરે ત્નવૃત થયો. યનવ ૃયત્તની પ્રવ ૃયત્ત ર્રીકે વાું ચન માટે

'ગજરાર્ દપષણ' પસ્ર્કાલયમાું સભ્ય થયો. ર્ુંત્રીશ્રી સભાર્ભાઈ શાહનો પહરચય થયો. એમના
પ્રોત્સાહનથી લખવાન ું શરૂ કયું. એજ રીર્ે ‘યર્રું ગા ઈન ન્યજસી’ના શ્રી યનર્ીનભાઈ ગર્જરે મારા
સસપ્ર્મનને જાગૃર્ કયષ.જીવન સંચગની યોગગનીએ જરૂરી સહકાર આપ્યો. ગજરાર્ી લેખનના
લીલાછમ ઉદ્યાનમાું એક પીળું બદામી પલ્લવ પાું ગયું...નવોહદર્.. …પ્રવીણ શાસ્ત્રી.
ે ાયો. માત્ર લેખક…. જેઓ લખે ર્ે બધાજ લેખક કહેવાતા
યમત્રો અને સ્વજનોમા લેખક કહવ

હોય તો હું પણ િેખક. પાું ચ વર્ષન ું બાળક કક્કો લખે ર્ો ર્ે પણ લેખક. એજ રીર્ે હું પણ લેખક.
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માત્ર લેખક….. સાહહત્યકારોના સાહહત્યમાું લખાર્ા શબ્દો નહહ , પણ શેરીઓમાું કે ઘરના સોફા પર
બેસીને વાર્ોમાું બોલાર્ી આડું બર વગરની બોલીમા ,

કાલ્પયનક ઘટનાઓની વાર્ લખર્ો થયો.

સાહહત્ય શબ્દ મારાથી ઊંચકી ન શકાય એટલો વજનદાર છે. હું સાહહત્યકાર નથી જ. આજબાજના
જીવનના રું ગ-ર્રું ગોને મારી રીર્ે મલવીને કાલ્પયનક રૂપાું ર્હરર્ વાર્ો લખું છું .
એક સત્ય ઘટના...... ‘નવપહરગણર્ાને પત્તએ કહી દીધું હું અન્યના પ્રેમમા છું . ર્ારે માટે હું
મરેલો છું ત ું આજથીજ યવધવા છે. પણ પ્રેયમકા બીજે પરણી જતા પહરગણર્ાનો પયર્ છેવટે પત્નીને
અપનાવે છે. પત્ત્નનો પ્રેમ સમજે છે, પણ ટું ક સમયમા અકસ્માર્માું મૃત્ય પામે છે. પતની બીજ
વૈધવ્ય ભોગવે છે.’
કથાબીજ પરથી એક “શ્વેર્ા ”ન ું સર્જન થયું. એક વાર્ાષ 'અખુંડ વૈધવ્ય'નો શબ્દ દેહ ઘડાવા
માું ડયો.

પણ એકવીસમી સદીની આઘત્ુ નક કથા નાત્યકા શ્વેતાન ું ભાવી સતય ઘટનાની

ૂ ુ ં જ હત.ું િેખક તરીકે હું મ ૂળ કથાબીજને વફાદાર નહહ રહી શક્યો
કરૂણતા કરતા કં ઈક જદ
ે ી રહલ
ે ી વાર્ાષ ના વળાું કોએ નવગલકાને બદલે "ન જાણ ું હું જાનકીનાથ, પ્રભાતે શ ું થવાન ું
વહર્

છે " લઘનવલકથાન ું સ્વરૂપ પકડ્ું. આ લઘનવલને શ્રી સભાર્ભાઈ શાહ,ે હપ્ર્ાવાર પ્રકાશન
માટે 'ગજરાર્ દપષણ'માું

ુ રાત દપાણ" સવોચ્િ િોકત્પ્રયતા અને
સ્થાન આપ્ય.ું ("ગજ

સવાાત્િક વાિકો િરાવત ું અમેટરકાના ટ્રાય સ્ટેટ ઉપરાંત ત્શકાગો, જ્યોજીયા, કેિીફોનીયા
ુ રાતી ત્નિઃશલ્ુ ક સામાજજક સામત્યક
અને કેનેડા,માંથી સવાપ્રથમ પ્રત્સધ્િ થત ું એક માત્ર ગજ
છે .) આજે આપના હાથમાું એક ‘વહેતી વાતાા’, મારા પ્રથમ પસ્ુ તક સ્વરૂપે છે. આશા છે કે
વાર્ાષ ની નાયીકા શ્વેર્ા આપને યનરાશ ન જ કરે.

આ નવિની ભાષા અંગે સભાન પ ૂવાકની ક્ષમાયાિના.
ું ાઈ કે અમેટરકામાં વસતા ગજ
ુ રાતીઓ દ્વારા
આ નવિમાં, સાંપ્રત સમયમાં મબ
ુ રાતી વાતાાિાપનો ઉપયોગ થયો છે . શક્ય છે કે
બોિાતી સાહજજક અંગ્રેજી ત્મશ્રીત ગજ
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ુ રાતી કે શધ્ુ િ અંગ્રેજી ભાષાના આગ્રહશીિ ત્વદ્વાન સાટહતય સર્જકો, સમીક્ષકો
શધ્ુ િ ગજ
ુ વાિકોનો કોપ સહેવો પડે.
અને કેટિાક સજ્ઞ
જેમના પ્રેમાત્શષથી મારં ુ એક વ્યક્લત તરીકે ઘડતર થર્ ું છે એવા મારા સ્વગાસ્થ
ુ ાય?
વટડિોને સ્મરણાંજિી આપવાન ું કેમ ચક
મારા સ્વ. દાદાજી કમાકાંડાિાયા શ્રી ઘેિાભાઈ શાસ્ત્રી. આજન્મ ત્શક્ષક ત્પતાશ્રી
ુ નાનીગૌરી, કાકાશ્રી મોહનિાિ, માત ૃતલ્ય
ુ
ુ તીબેન
મગનિાિ, માતશ્રી
ભચગની ભાનમ
ુ ૂદનભાઈનો હું આજન્મ ઋણી રટહશ.
અને વટડિબંઘ ુ શ્રી મધસ
મારી િેખન પ્રવૃત્ત અને આ પસ્ુ તક પ્રકાશનમાં અનેક રીતે માગાદશાક અને સહાયક
ુ ેચ્છક સ્નેટહઓના આભારદશાન વગર મારી વાત અધર
ુ ી જ રહે.
બનનાર શભ
ુ ુ વયા પજ્
ુ યશ્રી ડૉ.હટરકૃષણ જોષી, સર્જકોના સર્જક, ગજ
ુ રાત દપાણના તંત્રીશ્રી
ગર
ુ ાષભાઈ શાહ, અને તેમના પત્ર
ુ શ્રી કલ્પેશ શાહ, ગજ
ુ રાત દપાણ પટરવારના િેખક
સભ
ત્મત્રો; િેખક, પત્રકાર અને સામાજજક કાયાકર શ્રી કૌત્શક અમીન, અનેક પાટરતોત્ષક
ત્વજેતા, િોકિાટડિા હાસ્યિેખક શ્રી હરત્નશ જાની, સાટહતયકાર શ્રી પ્રવીણ પટેિ, ડૉ.
ુ ાઈ ત્ત્રવેદી, શ્રી
નીિેશ રાણા, ડૉ. અમ ૃત હજારી, શ્રી આર.ડી. પટેિ, વટડિ ત્મત્ર શ્રી ભાનભ
જોસેફભાઈ પરમારના િેખન પ્રોતસાહન બદિ હું હંમેશા ઋણી રટહશ.
આ નવિ માટે અભ્યાસ ુ સમીક્ષક શ્રીમત્ત માિવીબેન દવે, મદ્રુ ણ વ્યવસ્થા
ુ ધ
સંભાળનાર શ્રી ચિન્મય જોષી અને ત્વતરણ સહાયક િઘબ
ં ુ શ્રી મહેશભાઈ ભટ્ટનો હું
અતયંત આભારી છં.
દરે ક અંકમાં મારી નવચિકા પ્રગટ કરીને “Contributing Writer”તરીકે સ્થાન
ુ ર નો
આપવા બદિ "Tiranga in New Jersey " ના પબ્લિશર શ્રી નીત્તનભાઈ ગર્જ
ુ ાય.
આભાર માનવાન ું પણ કેમ ભિ
શ્વેતા

8

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

જો આપ મારી આ વાત વાંિી રહ્યા હો તો હું આપનો પણ; ખ ૂબ, ખ ૂબ, ખ ૂબ આભારી
છં
અને અંતે, િગભગ અડિી સદીથી પડખે રહેનાર સ્નેહસંચગની મારી પતની
યોચગનીના આગ્રહ, પ્રેરણા, અને સાથસહકાર વગર આ પસ્ુ તક પ્રકાશન શક્ય બન્ર્ ું ન
હોત.
આપનો પ્રત્તભાવ મારી િેખન પ્રવૃત્ત માટે માગાદશાક બની રહેશે…. િખશોને? …
આભારી થઈશ.
Pravinkant M. Shastri
6 Saveria Court

Howell, NJ 07731 USA 732-804-8045

શ્વેતા

9

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

ત્મત્રને વિાઈ
કોઈપણ પસ્ુ તકને બીજાકોઈ િેખકના પ્રાસ્તાત્વકરૂપી પ્રમાણપત્રની જરૂર ખરી કે? મને નથી િાગત ં ુ
ુ ૂત્તપ ૂણા શલદો, વાિકોને તે પસ્ુ તક વાં િવા પ્રેરે! મારા આ
કે પસ્ુ તકને અંગે બીજા િેખકના સહાનભ
પ્રાસ્તાત્વકથી પ્રવીણભાઈ શાસ્ત્રીની કિમમાં કાં ઈ ફેર નથી પડવાનો કે પસ્ુ તકના વેિાણ ઉપર કાં ઈ
ે ાય છે કે ‘ક્રુત્ત પોતેજ સર્જકનો પટરિય છે’ પ્રવીણભાઈ એમ માને િે કે
અસર નથી થવાની. કહવ
પોતે નવા િેખક છે અને તેમને ત્સત્નયર િેખ્કનો ટેકો મળે; તો કોિો તેમને વાં િતા થાય.
હું એમની એ વાત સાથે સંમત થતો નથી. એ નવા િેખક નથી. એમની કિમને કોઈના સહારાની
જરૂર નથી. જો તમને મારી વાત ખોટી િાગતી હોય તો તેમે પસ્ુ તક વાં િી જોજો. પછી તમે જ
નક્કી કરજો.
ત્સતેર વષાની ઉંમરે અને અમેટરકાના પિાસ વષાના િાં બા વસવાટ પછી જે િેખક સમજપ ૂવાક
કિમ ઉપાડતા હોય અને જેમની આવી કૌવતવાળી ભાષા-શૈિી હોય તેને ભિા નવોટદત િેખક
ે ાય! હું માન ં ુ કે તેઓ પિાસ વષા અમેટરકામાં ‘કોમા’માં નહોતા. અમેટરકામાં જીવન જીવ્યા
કેમ કહવ
છે. પતની અને બાળકો સાથે અમેટરકી જીવન શૈિીમાં સમય ત્વતાવ્યો છે. એકરસ થયા છે. નોકરીિંિામાં , અમેટરકન જીવનન ં ુ ભાથં ુ ભર્ું ુ છે. આ બિી વાતો એક સારા નવિકથાકાર માટે કાિો
મસાિો છે. સાથે જરૂરી છે સાટહતયપ્રેમ. તો તે તો છે જ. આટિા વાનાં જેની પાસે હોય તે નવોટદત
શાના?
ૂ ી વાતાા ઓ િખવાના શોખીન જણાયા છે. અગાઉ મેં જણાવ્ર્ં ુ
તેમના હાઈસ્કુિ જીવનથી તેઓ ટં ક
ુ
તેમ અમેટરકામાં તેઓ કં ઈ બેભાન અવસ્થામાં નહોતા. તેમણે ઘણં ુ અનભવ્ર્
ં ુ છે, ઘણં ુ ત્નરીક્ષણ કર્ું ુ
છે, ને તે બધં ુ તેમણે અહીં પોતાની ત્વત્શષ્ટ શૈિી-િઢણથી ત્નરૂપર્ં ુ છે. આ નવિ કથા ભિે એમન ં ુ
પ્રથમ પસ્ુ તક હોય; પણ આપણને એમના િખાણમાં થી આ વાતની સાચબતી મળે છે.
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ુ રાતી કુટુમ્બનાં પાત્રો છે. શ્વેતા આપણી જ બહન
ે -દીકરી િાગે. તેનો પત્ત
એમના પાત્રો સામાન્ય ગજ
ે ો ગ્રીન કાડા વાળો ગજ
ુ રાતી ર્વ
ુ ક િાગે.
અક્ષય આમતો ભારતમાં વસે છે પણ અમેટરકામાં રહત
ુ ાનો એ દેશમાં જઈને, તયાં થી પરણીને આવેિી કોડભરી કન્યાઓને,
અમેટરકામાં કેટકેટિા ર્વ
ુ તીઓના િક્કરમાં રઝળાવી છે! પરં ત ુ સદ
ુ
ે જેવાં
અહીંની અમેટરકન ર્વ
ં ુ રિાિ અને સવણાા
બહન
ુ
શ્વેતાના સાસ-સસરા
તો કોઈ નસીબદારને જ મળે. િેખકે શ્વેતાને રણમાં મીથી વીરડી સમા સાસ-ુ
સસરા આપયાં છે. જેને કારણે તે સરળ ત્વનમ્ર ગૃહિક્ષ્મીમાં થી ઝાં સીની િક્ષ્મી બની જાય છે.
ટફલ્મવાળા કહ ે છે તેમ, વધ ુ માટે રૂપેરી પડદે જુઓ અથવા તો પસ્ુ તકનાં પાના ખોિો એમ કહી
શકું.
એમાં નવાઈની વાત તો એ છે કે એમણે પિાસ વરસ (૪૦-૪૫ કરતાં ૫૦ નો આંકડો સારો િાગે)
ે ી રહ ે છે. રસભંગ કે પ્રવાહભંગ થતો
પછી કિમ ઉપાડી છે. વાતાા ત્સદ્ધહસ્ત િેખકની જેમ વહત
નથી. વળી આ નવિકથામાં વાિકને જકડી રાખવાનો બિો જ મસાિો

છે. પ્રેમ - િગ્ન –

ચબઝનેસ – પાટી – ડ્રગસ – દગો – પોચિસ અને જેના ત્વના વાતાા માં રસ જ ન પડે એ – સેલસની
વાતો, સ્વેતાને છોડીને શ્વેત છોકરીના રોમાન્સમાં િેખકે અજમાવી છે. એ બતાવે છે કે કેખક સાઠનો
ુ રાતી સમાજને ચિતયો છે.
દાયકો છોડીને નવા ત્મિેત્નયમમાં પ્રવેશી ચ ૂક્યા છે અને વતામાન ગજ
જો કે આ નવિકથામાં િેખકે વાપરેિા ભપરૂા અંગ્રેજી શલદો થોડા ત્નવારી શકાયા હોત. નવિકથા
ુ રાતી બોિવા
વાં િીએ તો િાગે કે િેખકના પાત્રો અંગ્રેજી માધ્યમવાળી સ્કિ
ૂ માં ભણયાં હશે અને ગજ
સભાન પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. અમેટરકાની અસર જ સમજો.
પ્રવીણભાઈને આવી સદ
ં ુ ર વાતાા પીરસવા બદિ અચભનંદન. િેખક ભત્વષ્યમાં નવા નવા ત્વષયો
સાથે આપણી સમક્ષ આવે એવી અભ્યથાના. પ્રવીણભાઈ ભ ૂિતા નહીં કે તમે મોડી શરૂઆત કરી છે
અને િોકો ત્સતેર વરસનાને નવોટદત નથી ગણતા. િગે રહો પ્રવીણભાઈ.
હરત્નશ જાની
(હાસ્ય િેખક)

June 1, 2011.

4, Pleasant Drive, YARDVILLE, NJ – 08620 –USA
E-Mail:-harnish5@yahoo.com
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આશીવષચન
H R Joshi saheb on “SWETA”
ુ પુ ત સાટહતયપ્રીત્ત સર્જનાતમલતાને
નવાઈ જ િાગે, એવ ં ુ સાભળીએ તો કે ત્નવ ૃત થયા પછી સષ
સથવારે અનેક નવચિકાઓ અને નવિકથાન ં ુ નજરાણં ુ સાટહતયપ્રેમીઓને સાદર કરે.
હા, હું વાત કરવા ઈચ્છં છં ભાઈ પ્રવીણ શાસ્ત્રીની.
શાળામાં મારા ત્વદ્યાથી અને સહકમી રહી ચ ૂકેિા પ્રવીણભાઈ ત્શક્ષક-પટરવારની સંસ્કારપ્રીત્ત,
ે ાના અરમાનો સાથે જીવનપથ પર
સમાજન ં ુ ઋણ અદાકરવાની ત્નષ્ઠા અને ત્નત નવ ં ુ કરતાં રહવ
ુ ુષાથા
આગળ વિતા રહ્યા. આપબળે જ અડગ ત્નિાા ર સાથે ઈગ્િેન્ડ અને અમેટરકાની િરતી પર પર
કરતા રહ્યા. એમણે એમના જ નહીં અનેક પટરવારોને અમેટરકામાં સ્થાયી વસવાટ માટે પ્રેયાા .
સહાય કરી અને માગાદશાન પણ પ ૂરં ુ પાડ્ં.ુ આજે ત્નવ ૃત્તનો ત્નજાનંદ પ્રવીણભાઈ અનેક
પટરવારના પ્રેરણામ ૂત્તિ છે.
ત્વપરીત સંજોગો સામે ઝઝુમી એમણે પ્રત્તષ્ઠા, યશ અને સમૃદ્ધદ્ધ તો પ્રાપત કરી જ પણ સાથે સાથે
જીવનમાં શં ુ કરવ ં ુ જોઈએ, શં ુ કરી શકાય અને અંતટહિત સમૃદ્ધદ્ધને શી રીતે યોગ્ય ટદશા િીિી શકાય
ુ ાિનને પ ૂરો
એનો આદશા પણ સામાન્યતામાં રાિતા અને આંતટરક શક્લતઓને અવગણતા ર્વ
ે ામાં જરા ય અત્તશયોક્લત નથી.
પાડયો એમ કહવ
ુ
જીવનના સાત દાયકા પછી માણસની આત્થિક અને અનભવ
સમૃદ્ધદ્ધ વિી જ હોય; જો એણે સાિી
ુ
ટદશામાં પ્રયાણો કરી મબિખ પરૂુ ષાથા કયો હોય. પ્રવીણભાઈએ પોતાના અનભવ
સાગરમાં થી
પ્રાપત મોક્લતકો સમાજને સાદર કરવાન ં ુ નક્કી કર્ું ુ હોય એવ ં ુ િાગે છે.
ુ વિ છે. પ્રસંગો અને પાત્રોથી છિકાતી આ કત્ૃ ત સાદ્યં ત આસ્વાદ છે.
‘શ્વેતા’ એમની પ્રથમ િઘન
ઘટના ક્રમની ઝડપ અને વૈત્વધ્ય વાિકને કુત ૂહિ પ્રેટરત આખે છે અને એકી બઠકે સમગ્ર કૃત્તને
માચણ િેવા પ્રેરે છે.
ભાઈ પ્રવીણની કિમ આવી અનેકાનેક આસ્વાદ્ય સમાજિક્ષી કત્ૃ તઓ સમાજને ભેટ િરે એવી હાટદિ ક
ુ ેચ્છાઓ પાઠવ ં ુ છં .
શભ
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ુ ુવયા શ્રી જોષી સાહબ
ે શ્વેતા માટે પ્રાસ્તાત્વક નોંિ િખતાં જણાવે છે……
મારા ગર
પાત્રો,પ્રસંગો અને િટનાઓના મનભાવન મેળામાં મહાિતાં આનંદ તો થયો જ અને સાથે સાથે
ુ ૂત્તમાં ખોવાતો પણ ગયો.
મનમાં આકાર િેતી અનભ
ુ
સખી
સમૃદ્ધ પટરવારમાં આનંદમય ભાત્વનાં સ્વપન આંખ્માં આંજી પ્રવેશેિી નવવધ ૂના અરમાનો
પર થતો લઠારાિાત, છકેિા ને વંઠેિા પત્ત સામેઅ કલ્પય મનોબળથી ઝૂઝતી નવવધ ૂઅને
ે ી
સંસ્કારરત પટરવારન ં ુ સાં પડત ં ુ સમથાન વાિકને ત્નરાશા વચ્િે પણ આશ્વાસ્ત રાખે છે. વાત વહત
રહ ે છે, અનેક વળાં કો સાથે, ત્છન્નચભન્ન જીવન ગોઠવાત ં ુ િાગે તયાં તો નાત્યકાના મનોરથ પર
પ્રસંગિક્ર ફરી એકવાર ફરી વળે, અને વળી પાછી નાત્યકા માટે એક નવી ટદશા ઊઘડતી દેખાય.
ુ
આ સ્ખાં ત પણ નવા આશ્ચયાથી વધ ુ સખદ
બને અને વ્યક્લત, પટરવાર પટરવાર તથા સમાજને
આવરી િેતાં આયોજનો સાથે ત્વરામ િે.
ઘટના-પ્રિાન એવી આ િઘ-ુ નવિના પ્રસંગો, પાત્રો અને મનોભાવો ભાવકને વાતાા પ્રવાહમાં
સફળતાપ ૂવાક ખોવાયિો રાખે છે. સ્થળ-પસંદગી કે પ્રસંગવણાન પણ ઔચિતયસભર રહ્યાં છે.
વાં િન-રત્સકો અને જીવનના અવકાશને આનંદમય બનાવવા ઈચ્છતા સૌને આ િઘ-ુ નવિ ગમશે
એટલં ુ જ નહીં પણ એવી જ અન્ય વાતાા ઓની અપેક્ષા રાખતાં પણ કરશે.
ડૉ. હટરકષ્ૃ ણ જોષી
ત્નવ ૃત આિાયા
ુ ેશન, સરત.
ુ
વી.ટી.સી. સાવાજત્નક કોિેજ ઓફ એજ્ર્ક
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પ્રકરણ ૧
હાર્વ શેઇપનો આધુશનક પલંગ મઘમઘતાં તાજં રં ગીન ફૂલોથી શણગારે લો હતો.

બૅડની ત્રણ બાજુની દિર્ાલો આકષવક આયનાઓથી મઢેલી હતી. મોડનવ સાઉન્ડ

શસસ્ટર્મમાંથી ધીમા માિક સુરો ર્હેતા હતા. આછા ઝાંખાં પ્રકાશમાં નાની નાની
મોમબત્તીની નાજુક તેજ શશખાઓ શૃગારીક સંગીતની સાથે જણે ડોલતી હતી. ર્ેબલ પર
ચાંિીના ગ્લાસમાં બિામ શપટતા કેસર અને ગુલાબની પાંિડીર્ાળં દૂઘ દુલ્હારાજ

અક્ષયની રાહ જોતુ ં હતુ.ં માત્ર કેશરીયા દૂધ જ નદહ; સૌભાગ્યનો શણગાર સજીને લાલ
પાનેતરમાં બેઠેલી નર્ોઢા શ્વેતા, સુહાગરાતના કૌમાયવભ ંગના કલ્લ્પત ભયના અનેરા
ટપંિનો અનુભર્તી, પોતાના પશત અક્ષયની રાહ જોતી હતી……. શર્ચારતી હતી.
આ બધુ ં કેર્લી ઝડપથી બની ગયુ ં હતુ!ં શ્વેતા તો ઇકોનોશમક્સ સાથે M.B.A. કયાવ

પછી મોર્ાભાઈ સાથે એમના શેઠ, શ્રી સુિરલાલ
ં
શેઠ પાસે નોકરી મેળર્ર્ા 'સુર્ણાવ
ફાઈનાન્ન્સયલ પ્રાઈર્ેર્ લલશમર્ેડ’માં ગઈ હતી.
નદરમાન પોઈન્ર્ના પોશ એદરયામાં સુિરલાલ
ં
શેઠની ઓદફસ હતી. દિલ્હી, ચેન્નાઈ
અને અમિાર્ાિમાં પણ સુર્ણાવ ફાઈનાન્સની શાખાઓ હતી. રોજ કરોડોની ઉથલપાથલ
થતી હતી. ઓદફસ લબલ્ડીંગના બે ફ્લોર પર સહેજે િોઢસો માણસો કામ કરતા હશે. શ્વેતાને

ખાત્રી હતી કે નોકરી મળી જ જશે કારણ કે શેઠજી જ્ઞાતીના જ હતા. િલાલ ટરીર્ના
બાિશાહ કહેર્ાતા હતા. શ્વેતાના શપતાના અર્સાન પછી મોર્ાભાઈ, યોગેશભાઈ શ્રોફના
લગ્ન

એમના શમત્રની પુત્રી હેમાલી સાથે કરાર્ી આપયાં હતાં. શપતાના મ ૃત્યુ પછી

મોર્ાભાઈ તાજ જ ગ્રેજ્યુએર્ થયા હતા. કોઈ પણ અનુભર્ ન્હોતો છતાંય સારો પગાર
આપીને નોકરીએ રાખ્યા હતા. ત્યારે શ્વેતા માંડ િસ ર્ષવની હશે.
શ્વેતા નાનપણથી જ તેજટર્ી છોકરી હતી. મોર્ાભાઈ લાડકીબેનના ર્ખાણ કરતાં

થાકતા ન હતા. સગાવ્હાલાં હોય કે આડોસી પાડોસી હોય, શમત્રો હોય કે સહકાયવકતાવ હોય.

મારી બેનડી કે મારી શ્વેત ુની ગૌરર્ગાથા ગર્ાતી જ હોય. સુિરલાલ
ં
શેઠ આ બધુ ં
સાભળતા. એમણે જ શ્વેતાને ઇનગ્લીશ શમદડયમની પ્રાઈર્ેર્ ટકુલમા િાખલ કરાર્ી હતી.
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અક્ષય પણ એજ ટકુલમાં બે ર્ષવ આગળ ભણતો હતો. શેઠની આ ટકુલમા મોર્ી સખાર્ત
હતી. િર ર્ષે એમને હાથે અભ્યાસ ઉપરાંત અનેક પ્રવૃશત્તઓના ઈનામની ર્હેંચણી થતી.

શ્વેતા િર ર્ષે ઘણાં ઈનામો મેળર્તી. અક્ષયને માંડમાંડ ઉપર ચઢાર્ર્ામાં આર્તો. ચાર

ર્ાર એસ.એસ.સીમાં નાપાસ થયા પછી કોઈક રીતે પાસ તો થયો પણ આગળ ભણર્ાનુ ં
માંડી ર્ાળયુ.ં શ્વેતા ઘણી આગળ નીકળી ગઈ.
કોલેજના ઈકોનોમી ફોરમની દડબેર્ીંગ કોમ્પીર્ીશનમા શેઠ પણ એક જજ હતા.
એમના હાથે જ શ્વેતાને પહેલ ુ ં ઈનામ અપાયુ ં હતુ.ં
ભાભીના હાથના િહીંના શુકન લઈને જ ભાઈ સાથે નોકરી માર્ે શેઠને મળર્ા ગઈ
હતી. યોગેશભાઈને નોકરી મળર્ાની ખાત્રી હતી. શ્વેતાને ભરપુર આત્મશર્શ્વાસ હતો.

નોકરી તો મળશે જ પણ પગાર શુ ં માંગર્ો તેની દ્વિધા સતાર્તી હતી. આખી રાત જગીને

તૈયાર કરે લો પોર્વ ફોલલયો શેઠ સાહેબને આપયો. શેઠ સાહેબે જોયા ર્ગર જ ર્ેબલ પર મુકી
િીધો. હાઈબેક ચેર પર માથુ ં અઢેલી, આંખો બંધ કરી બેસી રહ્યા. પ ૂરી સાત આઠ શમત્તનર્
પછી આંખ ઉઘાડી. શેઠજીએ હળર્ેથી કહ્ુ;ં
"િીકરી શ્વેતા! મારે તને મારી કંપનીની એમપલોઈ જ નદહ પણ પાર્વ નર અને મારા

ઘરની ગૃહલક્ષમી બનાર્ર્ી છે . જો તમને મંજુર હોયતો િસ દિર્સ પછી સરસ મુહુતવ છે .

લગ્ન ગોઠર્ી િઈએ. અક્ષય મારો એકનો એક િીકરો છે . બધી વ્યર્ટથા હુ ં કરી િઈશ તમે
જરાયે મુઝાશો
ં
નદહ. મને રાત્રે ફોન કરજો. હુ ં અને સુર્ણાવ તમારા ફોનની રાહ જોઈશુ."
ં

સાંજે ભાઈ ભાભીએ બંધ બારણે ઘણી ર્ાતો કરી. ભાભી કહેતા હતા "ધીમે ધીમે બધુ ં

થાળે પડી જશે. લગ્ન પછી ધીમેધીમે સૌ સારાર્ાના થઈ રહેશે . બહેના રાજ કરશે રાજ!"

મોર્ાભાઈ કંઇક ખંચકાતા હતા. "આ તો િીર્ો લઈને કુર્ામાં ઉતરર્ા જેવુ ં છે મારું મન
નથી માનતુ."
ં
"પણ તમારી નોકરીનુ ં શુ?ં શેઠના આપણા પર કેર્લા ઉપકાર છે ! અક્ષય ,

કરોડપશત બાપનો એકનો એક િીકરો છે . કેર્લાએ ધશનકો અને રાજકારણીઓ આ સંબધને

માર્ે શેઠના પગથીયા ઘસે છે . શ્વેતાએ ગયા જન્મમાં કેર્લાયે પ ૂણ્ય કયાવ હશે ત્યારે એને આ
તક મળે છે ." શ્વેતાએ ભાભીને કહેતા સાંભળયા હતા.
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મોર્ાભઈએ શ્વેતાને કહ્ુ ં " બેન! અક્ષય ખાસ ભણેલો નથી. માંડ માંડ S.S.C.

થયેલો છે . બાપ કમાઈ પર તાગડશધન્ના કરનારા અમીર સંતાનોમાં ન કલ્પેલા દુગુવણો
ભરે લા હોય છે . છે લ્લા થોડા ર્ષોમાં તુ ં એને મળી પણ નથી. અરે તેં એને જોયો પણ નથી.
મારું મન નથી માનતુ.ં લચિંતા થાય છે . કેમ મેળ બેસશે?"

“મને આપણી શ્વેતાની શન્ક્ત અને સંટકાર પર પ ૂરો ભરોસો છે . કોઈ પણ

પદરન્ટથશતને પહોંચી ર્ળે એર્ી કાબેલ છે . શેઠકાકાના આપણા પર કેર્લા ઉપકાર છે .

નગુણા થઈએ તો કિાચ તમારી નોકરી પણ ગુમાર્ર્ાનો ર્ારો આર્ે. અને આપણા આઠ
ર્ષવના સૌરભનુ ં ભશર્ષ્ય શુ?”
ં ભાભીએ ર્ાટતશર્કતાનો શનિે શ કયો.
‘મોર્ાભાઈ તમને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરજો. ઘરમાં સૌનો પ્રેમ હશે તો ભણતર

આડું નદહ આર્ે.’ ભાભીએ તે રાત્રે હકારનો, ફોન પર ગ્રીન શસગ્નલ આપી િીધો.

બધુ ં ટર્પનર્ત ્ બની ગયુ.ં આજે શ્રોફમાંથી શ્વેતા શેઠ બનેલી, સ્ત્રી જીર્નની

અણમોલ ઘડીની રાહ જોતી, શરમાતી મુઝાતી
ં
અક્ષયની પ્રતીક્ષા કરતી બેઠી હતી.

બે કલાક ર્ીતી ગયા. આખરે િોઢ ર્ાગ્યે અક્ષય લથડતા પગે િારુની બોર્લ સાથે

રૂમમાં િાખલ થયો. એક પણ શબ્િ બોલ્યા ર્ગર ખ ૂણા પરના સોફાપર બેઠો. શર્લચત્ર
દુગંધ ર્ાળી શસગારે ર્ સળગાર્ી. અક્ષયના મોંમાથી

િારુની ર્ાસ અને શસગરે ર્ના

ધ ૂમ્રર્લયોથી ઘડી પહેલાનો મઘમઘતો રૂમ ગંિકી ભયો થઈ ગયો. શુ ં આ શ્વેતાની ભાશર્
જજિંિગીનો અણસાર હતો?
"શ્વેતા! આ બધા દફલ્મી ડ્રામાની હર્ે કાંઈ જરૂર નથી. ઘઘર્
ં ૂ ખોલ, કાન અને
દિમાગ ખુલ્લા રાખ. હુ ં જે કહુ ં તે ધ્યાનથી સાંભળ. તુ ં તો મારાથીયે ખુબ ભણેલી છે ને!

સાનમા સમજી જજે. હુ ં મારું તન, મન અને અંગત ધન, કેથીને આપી ચુક્યો છં. મારો કેથી
પ્રત્યેનો પ્રેમ અમર છે . મમ્મીએ સમાજને માર્ે અને પપપાએ કિાચ લગ્ન પછી હુ ં કેથીને

છોડી િઈશ એ આશાએ તારી સાથે લગ્ન કરાવ્યા છે . જો ર્ારસા હકમાંથી કાઢી મ ૂકર્ાની
ધમકી ન આપી હોત તો હુ ં તને પરણતે જ નદહ.
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તારે માર્ે અક્ષય મરી ચ ૂક્યો છે એમ માનીને જ તારે આ શેઠ ખાનિાનમાં જીર્ર્ાનુ ં
છે . અત્યારથી જ માની લે કે તુ ં શર્ધર્ા છે …. લે, હુ ં તને સરળતા કરી આપુ."
ં
અક્ષય ઉભો થયો. ઘઘર્
ં ૂ ઉઘાડી શનિવ યતાથી સેંથામાનુ ં સૌભાગ્ય શસિંદૂર અને કપાળ

પરનો કુમકુમ ચાંિલો ભસી
ં ૂ નાંખ્યો.

શ્વેતાને તમ્મર આર્તાં હતાં. ચારે બાજુના આયનામાં તેના જ અનેક પ્રશતલબિંબો
ડાકલાં ર્ગાડતાં ભ ૂતાર્ળ સમા ભાસતાં હતાં. પોતાના જ પ્રશતલબિંબો અમાનર્ીય નગ્ન

નૃત્ય કરતા ગાઈ રહ્યા હતાં. 'શ્વેતા તુ ં શર્ધર્ા છે ...શ્વેતા તુ ં શર્ધર્ા છે ..' તદ્દન આછા
પ્રકાશમા તેન ુ ં લાલ પાનેતર ર્ૈધવ્યનો કાળો સાડલો ભાસતો હતો.
‘સાંભળી લે. આ તો માત્ર શરૂઆત જ છે . હજુ મારે એક નાર્ક કરર્ાનુ ં બાકી છે .

કાલની ફ્લાઈર્માં આપણે એક ર્ીક માર્ે હનીમ ૂન માણર્ા ટર્ીટ્ઝડવ લેન્ડ જર્ાનુ ં છે . મોં
હસતુ ં રાખી, તારા ભાઈની નોકરીની સલામતી માર્ે હુ ં કહુ ં તેમ કરતી રહેજે.’
શ્વેતાને ખબર ન હતી કે સર્ારે શુ ં થર્ાનુ છે . એને સાંભળે લુ ં સ ૂત્ર યાિ આવ્યુ...
ં
"ન જણુ ં હુ ં જનકીનાથ, પ્રભાતે શુ ં થર્ાનુ ં છે "

શ્વેતાની અશનશિત જજિંિગીનો પ્રારં ભ થયો.
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પ્રકરણ ૨
ગઈ કાલની સુહાગ રાત , જજિંિગીની ભયાનક રાત બની ગઈ હતી. સર્ારે પાંચ
ર્ાગ્યે, શરીર અને મન માંિલુ ં થઈ ગયુ ં હતુ.ં હાથ પગ છટ્ટા રાખીને શનરાંતે ઘસઘસાર્
ઊંઘર્ાર્ાળી શ્વેતા, આખી રાત ટુંદર્યુ ં ર્ાળીને જગતી, રડતી પડી રહી હતી. છે ર્ર્ે તે ઉઠી.
પાનેતર અને શણગાર શરીરથી અળગો કયો. કિાચ કાયમને માર્ે.
નાઈર્ ગાઉન ચઢાવ્યો. બાથરૂમમાં જઈ હફ
ં ૂ ાળા પાણીથી કપાળ સાફ કયું. અક્ષય

હજુ સોફા પર ટય ૂર્ બ ૂર્ સાથે ઊંઘતો હતો. ઘડીભર તો એણે શર્ચાયુ,ં '
લાર્, એના શ ૂઝ કાઢું,

મારે એને કેથી પાસેથી છોડાર્ીને મારો કરર્ાનો છે .

અક્ષયના કહેર્ા પ્રમાણે સુિરલાલની
ં
પણ એજ ઈચ્છા છે ને? પ્રેમ અને ધીરજથી એને હુ ં
જીતી લઈશ.'

શ્વેતાએ ધીમે રહીને અક્ષયના સ ૂઝ કાઢયા. અક્ષય જરા ચળર્ળયો. એણે શ્વેતાનો

હાથ પકડયો. ઊંઘમા બબડતા બોલતો હતો, "ડાલીગ કેથી! ડોન્ર્ ર્રી, શ્વેત ુડીને તો
ઠેકાણે પાડી િઈશ"
શ્વેતા ચમકી ગઈ. ના શ્વેતા ના! મારે ઓગણીસમી સિીની દહરોઈન નથી બનવુ.ં
આતો એકર્ીસમી સિી છે .

એ ઈઝી ચેર પર બેસી રહી. શુ ં કરવુ ં તે સમજતુ ં ન્હોતુ.ં શ ૂન્યમનટક થઈને બેસી જ
રહી. સર્ારે સાત ર્ાગ્યા. અક્ષય જગ્યો. એણે શ્વેતા તરફ જોયુ.ં

ખંધુ હટયો.

નફ્ફર્ાઈથી કહ્ુ ં
"ગુડ મોશનિંગ હની, હાઉ ર્ોઝ યોર નાઈર્? આઈ હોપ, યુ ટલેપર્ ર્ેલ."
શ્વેતાને ઉત્તર ર્ાળર્ાનુ ં જરૂરી ન લાગ્યુ.ં તે ઉઠીને ડાઈનીંગ રૂમમાં ગઈ.
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સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન બ્રેકફાટર્ લેર્ાની તૈયારી જ કરતાં હતાં. શ્વેતાએ જયશ્રી

દિષ્ન કહી ર્ડીલોના ચરણ ટપશવ કયાવ . એનો ઉજગરા ભયો ચહેરો અને થકાર્ર્
સુર્ણાવ બેનની ધ્યાન બહાર ન્હોતા. એઓ મમાવ ળં મલક્યા.
"બેર્ી! બહુ જલિી ઊઠી ગઈ? થોડો આરામ કરર્ો હતોને!"
"રોજ ર્હેલા ઊઠર્ાની ર્ેર્ને! જગી જર્ાયુ."
ં
એર્લામાં અક્ષય પણ ડાયશનિંગ રૂમમાં આર્ી પહોંચ્યો.
"ગુડ મોશનિંગ પપપા, ગુડ મોશનિંગ મમ્મી."

"અરે ! આ શુ?ં રોજ અગીયાર ર્ાગ્યે ર્ાગ્યે ઊઠનાર સ ૂયવર્ ંશી િીકરો ર્હેલો ઊઠી
ગયો. ચાલો શ્વેતાને પગલે આ સુધારો તો થયો." સુર્ણાવ બેન હરખાયાં.
"પપપા, આજે સાંજની ફ્લાઈર્માં ટર્ીર્રલેન્ડ જર્ાનુ ં નક્કી કયું છે એક
અઠર્ાદડયાનો પ્રોગ્રામ છે . એ બહાને અમે એકબીજને ઓળખી શકીશુ,ં સમજી શકીશુ."
ં
"હા, હા. એતો ખ ૂબ આનંિની ર્ાત છે . જઓ મજ કરો." સુિરલાલને
ં
પોતાની
ગણત્રી સાચી પડતી લાગી.
"પણ પપપા, હાલ પ ૂરતુ ં મુલતર્ી રાખવુ ં પડશે." શ્વેતાએ કહ્ુ.ં
"કેમ?"
"અહીં મારો પાસપોર્વ પણ નથી અને ર્ીસા ર્ગર થોડુ ફોરે ન જઈ શકાય? અક્ષયને

જવુ ં હોયતો ભલે એકલા ફરી આર્ે. હુ ં અહીં મમ્મી પાસે રહી ઘરની પ્રણાલલકાથી ર્ાકેફ
થઈશ."
"અરે ગાંડી! સુિરલાલ
ં
શેઠની ર્હુ માર્ે કોઈ મુશ્કેલી હોય જ નહીં."
સુિરલાલે
ં
પાસે પડેલો સેલફોન ઉપાડયો.
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"જે શ્રી કૃષ્ણ યોગેશભાઈ. ગઈ કાલનો થાક ઉતયો કે નહીં? બે ચાર દિર્સ આરામ

કરજો. પણ તમારું એક કામ પડ્ુ ં છે . અક્ષય અને શ્વેતા હશનમુન માર્ે ટર્ીટ્ઝલેન્ડ જય છે .

તમારે એનો પાસપોર્વ શોધી કાઢર્ાનો છે . હુ ં આપણા એજન્ર્ બાબુલાલને તમારે ત્યાં
મોકલુ ં છં. એ પાસપોર્વ લઈને સીધો આપણી ઓદફસ પાસેની કોન્ટયુલેર્મા જઈ ર્ીસા લઈ
આર્શે."
અને ખરે ખર બપોરે બાર ર્ાગ્યા પહેલા શ્વેતાના હાથમાં ન્ટર્સ ર્ીસાના ટર્ેમ્પ
સાથેનો પાસપોર્વ આર્ી ગયો હતો.
બપોરે લંચ પછી જરા નેપ લેર્ાની ઈચ્છા હતી ત્યાં ભાભીનો ફોન આવ્યો.
"બેન! કોંગ્રેચ્યુલેશન. મને યાિ છે ત્યાં સુધીતો તેં કોઈ સોમર્ારે શશર્જી પર દૂધ

ચડાવ્યુ ં નથી પણ તને તો ર્ગર ભન્ક્તએ ફળયા છે . િીકરી આજથી જ તારી ગેરહાજરી
સાલે છે . સૌરભ પણ તારા ર્ગર ખ ૂબજ દહજરાય છે . તારા મોર્ાભાઈ તો ગઈ રાત્રે તને
યાિ કરીને ખુબજ રડયા છે . બેન! ધીમે ધીમે સાસરામાં ગમી જશે. ટર્ીટ્ઝલેન્ડ પહોંચીને
તરત ફોન કરજે. અક્ષયકુમારને મારા ર્ંિન પાઠર્જે."
ભાભી એકધારું હૈય ુ ં ખાલર્તાં હતા. શ્વેતા ર્રસતી આંખે મા સમાન ભાભીને
સાંભળી રહી હતી. ભાઈ ભાભીએ પોતાની પુત્રીની જેમ એને ઉછે રી હતી.
ભાભી! મારી લચિંતા કરશો નદહ. તમે જ મને સંટકાર આપયા છે . એ સંટકારનુ ં હુ ં હમેશ
જતન કરીશ. ભાઈને કહેજો શ્વેતા, સુખમાં મ્હાલે છે .
મા િીકરી જેર્ા ભાભી નણંિે શર્રહની ર્ેિનાના ડૂસકા સાથે ફોન મુક્યો.
એક બેગમાં બન્નેના જરૂર પ ૂરતાં કપડાં ભયાવ .
રાત્રે આંઠ ર્ાગ્યાની ન્ટર્સ એરની ફ્લાઈર્ હતી. સાત શપટતાળીસે અક્ષય અને
શ્વેતાએ ફટર્વ ક્લાસની કેલબનમાં પગ મુક્યો.
અક્ષય આજુબાજુ નજર કરી બારી પાસે બેઠેલી ટૂંકા અધવનગ્ન જેર્ા કપડામાં બેઠેલી

યુર્તી પાસે બેસી ગયો. શ્વેતા ફાંફા મારતી, બાઘાની જેમ ઉભી રહી. એર હોટર્ેસે બોદડિગ
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પાસ જોઈને અક્ષયની આગળની સીર્ પર બારી પાસેની જગ્યા પર આંગળી ચીંધીને કહ્ુ ં
"ધેટ્સ યોર સીર્."
"યુ મે બી શમટર્ેકન. ધેર્ મે બી માય સીર્. બાઈ માય હસબન્ડ “ એણે ઓર્રસાઈઝ
બ્રેટર્ર્ાળી યુર્તી તરફ શનિે શ કયો."
“નો મેમ, ધેર ઈઝ નો શમટર્ેક. ધેર્ ઈઝ યોર સીર્.”
“ર્ી આર રે ડી ટુ ર્ેઈક ઓફ. પલીઝ ર્ેઈક યોર સીર્.”
શ્વેતાને બતાર્ાયલી સીર્ પર ના છૂર્કે બેસી જવુ ં પડ્ુ..ં બેસતાં બેસતાં અક્ષય
તરફ િયામણી નજરે જોયુ ં પણ એતો પેલી યુર્તીના હાથને રમાડર્ામાં મશગ ૂલ હતો.
એ શર્ચારતી હતી. િસ દિર્સ પહેલા નોકરી શૉધતી હતી. થોડું કમાયા પછી

ચાર્વ રએકાઉન્ર્ અને લૉ કરવુ હતુ.ં છે લ્લા પાંચ દિર્સમાં ટર્પના બિલાયા હતા. તે

રાજકુમારને પરણીને ર્ૈભર્મા આળોર્ર્ાની હતી. રાજકુમારની સોડમા સમાઈ રહેર્ાની
હતી. પણ આજે? આજે તેનો રાજકુમાર કોઈ રૂપાળી ડાકણીની સોડમા ભરાયો હતો.
એનો જીર્ ડોહર્ાતો હતો. ઊબકા આર્તા હતા. એ ઊબકા માત્ર શારીદરકજ ન હતા

પણ માનશસક ઊબકા પણ હતા. પાછળની સીર્ પર શુ ં ચાલતુ ં હતુ ં તેતો એને િે ખાતુ ં ન્હોતુ
માત્ર લખલલખલાર્ અને લગલલગલાર્ જ સંભળાતો હતો જે એને ન્હોતો સાંભળર્ો.
પલેઈન અંધારામાં ર્ગર પ્રયાસે ઓર્ો પાયલોર્ મોડ પર શનશિત દિશા તરફ ઊડી
રહ્ુ હતુ.ં
શ્વેતાનુ જીર્ન અંધારામાં કોઈ અશનશિત દિશામા જઈ રહ્ુ ં હતુ.ં ટટુઅર્વ દડનર મુકી
ગઈ. ભ ૂખ મરી પરર્ારી હતી. તે ક્યારે ઊંઘી ગઈ તે એને ખબર પણ ન પડી. જ્યારે જગી
ત્યારે પલેઈન જીશનર્ા એરપૉર્વ પર લેન્ડ થતુ ં હતુ.ં
અક્ષયની પાછળ ઘસડાતી તે ર્રશમનલની બહાર નીકળી. ત્રણે લલમોઝીનમાં બેઠા.
નફ્ફર્ યુર્શત, અક્ષય અને શ્વેતાની ર્ચ્ચે ગોઠર્ાઈ. લલમો લ્યુસનવ તરફ સરતી હતી.
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"હાય, આઈ એમ કેથી. ઓન પેપર, આઈ એમ અક્ષય સેિેર્રી, બર્ એક્ચ્યુલી
આઈ એમ હીઝ લાઈફ મેનેજર એન્ડ મચ મચ મોર.
શર્કૃત રીતે હસીને કેથીએ અક્ષય સાથેના શર્શશષ્ઠ સંબંધની ઓળખાણ અને
જણકારી આપી.
શ્વેતાનુ ં જીર્ન પોતાના હાથમા હોય એ અશધકારથી બોલી

“આઈ ઓડવ ડવ

ર્ેજીર્ેદરયન ફુડ ફોર યુ. બર્ યુ ડીડન્ર્ ઈર્ એની થીંગ. તારી તલબયત તો સારી છે ને?"
શ્વેતાએ પ્રત્યુત્તર ર્ાળર્ાનુ ર્ાળયુ.ં તે આંખો બંધ કરી બેસી રહી. હા, આ એજ કેથી
હતી જેને અક્ષય સર્વટર્ અપવણની ર્ાત કરતો હતો.
"અક્ષય, તારા બાપે તારે માર્ે આ બહેરૂ ં મગુ
ં ૂ ં ડોબુ ં પસંિ કયુવ લાગે છે . જોકે તે
આપણા લાભની ર્ાતજ છે કેમ ખરુંન?ે " કેથી શનલવજ્જતાથી હસી.
લલમો પાકવ હોર્ેલ પર અર્કી. એમનો સમાન એમના ન્ટર્ર્માં ગોઠર્ાયો. એ ફાઈર્
ટર્ાર હોર્લનો માકવ ટ્ર્ાઈન ટય ૂર્, શર્શાળ અને ભવ્ય હતો. હાર્વ શેઈપ સુઝુકીના અત્યંત
આધ ૂશનક બાથરૂમ ઉપરાંત બીજો પણ બાથરૂમ હતો. ખ ૂબ મોર્ો માટર્ર બેડ. બેડ પર
ખાસપ્રકારના ર્ેલ્ર્ેર્ી ફૂલોની પાંિડીઓનુ ં લેયર હતુ.ં હનીમુન માર્ેનો સેક્સી બેડ હતો.

રે દિજરે ર્ેડ લીકર બાર અને કોઝી ફાયરપલેસ હતુ.ં ખ ૂણા પર ઈર્ાલીયન મારબલની પ ૂરા
કિની સ્ત્રી પુરૂષની શૃગાદરક
ં
નગ્ન પ્રશતમા હતી. સામેની દિર્ાલ પર સાઠ ઇંચનો ફ્લેર્

સ્ટિન ર્ીર્ી. બૉસ સાઉન્ડ શસસ્ટર્મ. એક સેપરે ર્ બેડ રૂમ હતો, કે જેનો ઉપયોગ લચલ્ડ્રન રૂમ
તરીકે પણ થઈ શકે. ટય ૂર્ને ત્રણ બાલ્કની હતી ત્યાંથી લ્યુસનવ લેઈક અને નયન રમ્ય
પર્વતોની હારમાળા િે ખાતી હતી. પણ એ રૂમ શ્વેતાને માર્ે ન હતો. શ્વેતાને ભાગે બાળકો
માર્ેનો રૂમ આવ્યો.
"અહીં નજીકમાંજ ઈસ્ન્ડયન રે ટર્ોરાંર્ 'કાંચી' છે . ચાલો ત્યાં જમી આર્ીએ.”
શ્વેતાને ભ ૂખતો લાગી હતી પણ ના કહેર્ાઈ ગઈ.
અક્ષય અને કેથી હાથમા હાથ નાખી ચાલતા થયા.
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થોડી ર્ાર પછી ડોર બેલ સંભળાયો. શ્વેતાએ બારણુ ં ખોલ્યુ.ં હોર્લના યુશનફૉમવમા

એક યુર્ક કાર્વ મા ડીસ લઈને ઉભો હતો. એણે હીંિીમા કહ્ુ ં "મેમ સાહબને આપકે લીયે

ર્ેજીર્ેદરયન થાલી ભેજી હૈ." ભ ૂખ લાગી હતી. હ્ુશમલીએશનને અર્ગણીને પેર્માં ઓરી
િીધુ.ં
એ બાલ્કનીમાં બેસીને લેઈકમાં પડતા પહાડોના પશતલબિંબ જોતી રહી.
રાત્રે અક્ષય અને કેથી રૂમમા આવ્યા.
કેથીએ પસવમાંથી એક દડટપોઝેબલ શસરીંજ કાઢી. હાથમાં જતે ઈન્જેકસન લીધુ.ં
અક્ષયે કોઈક શર્લચત્ર દુગંધર્ાળી શસગરે ર્ પીર્ા માંડી.
શ્વેતાને સમજયુ.ં તેઓ ડ્રગ લેતાં હતાં.
અને હર્ે તો અશ્લીલતાની હિ આર્ી ગઈ.
બન્નેએ એકબીજને શનર્વસ્ત્ર થર્ામા મિિ કરર્ા માંડી.
શ્વેતા િોડીને એના રૂમમાં ભરાઈ ગઈ. બાજુના રૂમમાંથી લાંબા સમય સ ૂધી લબભત્સ
અર્ાજો આર્તા રહ્યા.
થોડી ર્ાર પછી બારણે ર્કોરા પડયા. અક્ષયે બુમ પાડી કહ્ુ,ં "કાલે સર્ારે માઉન્ર્
શપલાર્સ જઈશુ.ં આર્વુ ં હોયતો છ ર્ાગ્યે તૈયાર રહેજે. એક રાત ત્યાંજ રોકાઈશુ"ં
જજિંિગીનુ ં આ નવુ ં નાર્ક હતુ.ં એમાં પોતે એક પાત્ર હતી અને પ્રેક્ષક પણ હતી.

રહટયમય નાર્કના અંતની પાત્રને પણ ખબર ન હતી. શ્વેતા ગુચર્ાતી
ં
હતી. ર્તવમાન
પદરન્ટથશતનો ટર્ીકાર કરર્ો કે પ્રશતકાર કરર્ો.

ભાગી છૂર્વુ કે આખી જજિંિગીની

દરબામણી ભોગર્ર્ી. એ િરે ક શર્કલ્પોને ર્ાટતશર્કતાના ત્રાજર્ામા તોલતી રહી. છે ર્ર્ે
શનણવય લઈ લીધો. ભગર્ાનની પ્રાથવના કરી પથારીમા લંબાવ્યુ.ં
બીજી સર્ારે શ્વેતાનો અપેલક્ષત નકાર સાંભળી અક્ષયે પાંચસો યુરો શ્વેતા તરફ

ફેંક્યા.. " જો નજીકમા ફરવુ ં હોયતો ર્ેક્ષી મળશે. કાંચીમા જઈને ખાઈ લેજે. સીધી મરશે તો
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ર્ાંધો નહીં આર્ે. મારર્ી હશે તો પણ તને ભુખે પેર્ે નહી મારું. તુ ં માને તેર્ો હુ ં શનષ્ઠુર
નથી. અમે કાલે રાત્રે પાછા આર્ીશુ."
ં
તેઓ શર્િાય થયાં.
શ્વેતા તૈયાર જ હતી. એણે ર્ેક્ષી બોલાર્ી. સીર્ી સેન્ર્રમા આર્ી. ત્યાંથી બીજી ર્ેક્ષી

પકડી. જીશનર્ા એરપૉર્વ પર આર્ી. દર્કીર્ કાઉન્ર્ર પર જઈ આજની ફ્લાઈર્મા રાન્સફર
કરાર્ી મુબાઈની
ં
દિશામાં ઉડર્ા માંડ્ુ.ં

મનોભ ૂશમપર માત્ર બે શબ્િો જ એકમેકની સાથે હાથ શમલાર્ી ફેર ફુિરડી ફરતા
હતા. દડર્ૉસવ, મુન્ક્ત, દડર્ૉસવ, મુન્ક્ત.
એરપોર્વ થી એ ર્ેક્ષીમા 'સુર્ણાવ શર્લા' પર પહોંચી. સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન
બ્રેકફાટર્ કરતાં હતાં. શ્વેતા ડાઈશનિંગરૂમમાં આર્ીને સુિરલાલના
ં
પગ પાસે ફસડાઈ પડી.
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પ્રકરણ ૩
"બેર્ી શ્વેતા! તુ ં અહીં ક્યાંથી? તુ ં ટર્ીટ્ઝરલેન્ડ નથી ગઈ?."
"પપપા, હુ ં ગઈ'તી. ત્યાંથી હમણાં જ પાછી ફરી છં."
કેમ શુ ં થયુ?ં અક્ષય ક્યાં છે ? મજમાંતો છે ને?
"પપપા, આઈ ર્ોન્ર્ દડર્ૉસવ. મારા જીર્ન સાથે ક્રુર રમત રમાઈ છે . મારી આંખે
ર્ૈભર્ના પાર્ા બાંધીને મને નરકમાં ધકેલી િીધી છે . પલીઝ મને મુક્ત કરો. હુ ં
ટર્ીટ્ઝરલેન્ડથી ચાલી નથી આર્ી પણ છાનીમાની નાસી આર્ી છં. માત્ર તમને
જણાર્ર્ા જ આર્ી છં. હુ ં મોર્ાભાઈને ત્યાં ચાલી જઈશ. ભલે એમને નોકરી ગુમાર્ર્ી પડે.
અહીં ન રહેર્ાય તો અમે ગામ ચાલ્યા જઈશુ."

"પલીઝ મારા પર િયા કરો. મને આ લગ્નમાંથી છૂર્ી કરો."
"અરે બેર્ી! આ તુ ં શુ ં બોલે છે ? આર્ બેર્ી. અહી મારી બાજુમા બેસ. આ પાણી પી
અને સરખી ર્ાત કર." સુર્ણાવ બેને માથા પર હાથ ફેરર્તા કહ્ુ.ં
ગણપત કાકા કૉફી અને ગોર્ા ર્ેબલ પર મુકી, બીજ નોકરોની જીજ્ઞાસા રોકર્ા
ડાઈશનિંગ રૂમના બારણા બંધ કરી ચાલ્યા ગયા.
બેર્ી, કૉફી પી અને માંડીને ર્ાત કર. સુિરલાલે
ં
વ્હાલથી કહ્ુ.ં
શ્વેતાએ બે ઘર્ડા
ં ૂ કૉફી પીધી.
એણે ર્ાત શરૂ કરી. સુહાગ રાતથી માંડીને અત્યાર સુધીની શબ્િે શબ્િ ર્ાત
સંભળાર્ી.
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“પપપા મમ્મી તમેજ કહો, તમે મને બેર્ી, બેર્ી કરો છો પણ તમારા જ પેર્ની િીકરી
હોય તો તમે એને આર્ા ચાદરત્ર્યહીન જમાઈ સાથે કેર્લા દિર્સ રાખશો?”
શ્વેતા કરગરતી હતી.
"હુ ં તમારા સૌના જીર્નમાંથી આશીર્ાવ િ સાથે શર્િાય ઈચ્છં છં. પલીઝ મને આ

લગ્ન બંઘનમાંથી મુક્ત કરો

સુિરલાલ
ં
જેમ જેમ સાંભળતા ગયા તેમ તેમ તેનો ચહેરો લાલ થતો ગયો. આંખમાં

અન્ગ્ન જ્ર્ાળા ભડકાતી હતી. સિાય સૌમ્ય ટર્રૂપના સુિરલાલનો
ં
િોધ જોઈને કે શ્વેતાની
આપર્ીતી સાંભળીને સુર્ણાવ બેન થરથર ધ્ર ૂજતા હતા. શેઠજીએ ડાઈશનિંગ ર્ેબલ પર
પડેલો ઠંડા પાણીનો જગ પોતાના માથાપર ઊંધો ર્ાળયો.

"હા બેર્ી, હર્ે તુ ં ખરે ખર શર્ધર્ા છે . મેં અક્ષયના નામનુ ં નાહી નાખ્યુ ં છે . હર્ેથી તુ ં

આ ઘરની ર્હુ નહી પણ અમારી િીકરી છે . પણ આજેતો તને જર્ા નહીં િઉ. તને
મનપસંિ યોગ્ય છોકરા સાથે ધામધુમથી પરણાર્ીને જ તને આ ઘરમાંથી ર્િા કરીશ.”

“બેર્ી મને માફ કર. ર્ષોથી તમારા ભાઈ બહેનના સંટકાર, તારું ઘડતર અને તારી

તેજન્ટર્તા અમારા મનમા ર્સી ગઈ હતી. મને અમારા કુપુત્રના લક્ષણોની ખબર તો હતી

જ પણ એ બધી જ મયાવ િાઓ ઓળંગી ચુક્યો છે એ ખ્યાલ ન્હોતો. મને આશા હતી કે તારા
જેર્ી પ્રશતભાશાળી છોકરી, એ ર્ંઠેલને ઠેકાણે લાર્ી અમારા સૌનુ ં જીર્ન સુધારશે. િીકરી
તારે અહીં જ રહેર્ાનુ ં છે .."
શ્વેતાએ ઉભા થઈ ર્ેબલ નેપદકનથી સુિરલાલનુ
ં
ં ભીનુ ં માથુ ં લ ૂછી નાખ્યુ.
"પપપા, હુ ં અહી જ રહીશ. જો તમારા આશીર્ાવ િ અને ઈશ્વરકૃપા હશે તો હુ ં મારા

સત્યર્ાનને કેથી રૂપી યમ પાસેથી છોડાર્ીશ. ભસાયલુ
ંૂ
ં શસિંદુર અક્ષય પાસે જ પુરાર્ીશ.

જો આજે તમો ઓદફસે જર્ાનુ ં માંડી ર્ાળો તો આપણે લંચ પછી ર્ાતો કરી કંઈક રટતો
કાઢીયે."
"િીકરી સુખિ િીઘાવ યષ્ુ ય ભોગર્".
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સુર્ણાવ બેનના મોં માથી આપોઆપ આશશષ ર્રસી પડયા .

બ્રેકફાટર્ પછી શ્વેતા

શાર્ર લઈ િેશ થઈ ગઈ. સુિરલાલે
ં
ફોનના થોડા નંબર િબાવ્યા. થોડી ર્ાતો થઈ.

સફેિ હાકોબાના કુતાવ પાયજમા પહેરી શ્વેતાએ ફરી પપપા મમ્મીના ચરણ

ટપશવ કયાવ . ઠાકોરજી આગળ િીર્ો કયો. નર્જીર્ન માર્ે, બુદ્વિ શન્ક્ત માર્ે યાચના
કરી. ઠાકોરજી પાસેની એક ખાલી ડબ્બીમાં મંગળસ ૂત્ર મુકી િીધુ.ં િે ર્ટથાનમાંથી એક

કાળો મણકો શોધી, લાલિોરામા પરોર્ી, કોઈને ન િે ખાય એ રીતે પહેરી િીધો.

જમણા હાથની એક સફેિ બંગડી પર માતાજીના કંકુનો ચાંલ્લો કયો. શર્ધર્ાના
આર્રણ નીચે સૌભાગ્ય પ્રશતક સાચર્ીને સંતાડયા. એને ખબર ન હતી કે પપપા
મમ્મી પણ પાછળથી ભીની આંખે એ જોતા હતા.
લંચ પછી બંધ બારણે ર્ાતનો િોર ચાલુ થયો.
"પપપા, આ કેથી કોણ છે ?"
"કેથી શમરાન્ડા મ ૂળ ગોર્ાની છે . બાર ડાન્સર હતી. અક્ષય એને ઊંચકી લાવ્યો.

એને પસવનલ સૅિેર્રી બનાર્ી િીધી. મન્થલી િસ હજર લે છે પણ એનો ડોળો કરોડો

પર છે . મન ફાર્ે ત્યારે આર્ે છે અને ચાલી જય છે . એણે અક્ષયને ર્શમા કરી
લીધો છે . અમારું જીર્ન બરબાિ કરી રહી છે ." સુિરલાલે
ં
શનિઃસાસો નાંખ્યો.
“આપણી ઓદફસમાં કેર્લા માણસો કામ કરે છે ?”
“બન્ને ફ્લોર મળીને લગભગ સર્ા બસો કામ કરે છે .“
“મને નોકરીએ રાખી શકો?”
“અરે આ શુ ં પ ૂછે છે ? એ તો તારી જ કંપની કહેર્ાય.”
“ના એમ નહીં. મને ઓદફસીયલી હાલ પુરતી હ્ુમન દરસોશસિસ ડાયરે ક્ર્ર
બનાર્ી શકો?”
“ઈટ્સ ડન.”
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“શશર્રાજ ફાઈનાન્સીંગ સાથે આપણા કેર્ા સંબધ છે ?”
“શશવુ તો મારો કોલેજનો

િોટત. અમે બન્ને સાથે મુબઈ
ં
આર્ેલા. સાથે શેર

બ્રોકરને ત્યાં નોકરી કરે લી. પોતપોતાનો ધંધો પણ સાથેજ શરૂ કરે લો. પણ એનુ ં શુ ં
કામ પડ્ુ?”
“મોર્ાભાઈને શશર્રાજમા નોકરી અપાર્ી શકો?”
“પણ કેમ? એ અમારી સાથે સુખી નથી?

પગાર ઓછો પડે છે ? કોઈની

કનડગત છે ?”
“ના પપપા. મોર્ાભાઈ મારા ર્દડલ છે . હુ ં એમના કરતાં ઊંચા ટથાને હોઉ તો

મને કામ કરતા સંકોચ થાય. મયાવ િા ન જળર્ાય. ર્ળી સારા કામનો દરર્ૉડવ આપીએ
તો ટર્ાફમાં કચર્ાર્ ઉભો થાય.”
“તારી ર્ાત વ્યાજબી છે . છતાંયે યોગેશ જેર્ા માણસ ને ગુમાર્ર્ાનુ ં ખર્કે છે .
ચાલ અત્યારે જ શશવુ સાથે નક્કી કરી લઉં.”
સુિરલાલે
ં
શશર્ાનંિ સાથે ફોન જોડયો.
“શશવુ,એક ખાસ કામ પડ્ુ ં છે . શ્વેતા અમારી ઓદફસમાં કામ કરર્ાની છે . પણ
એને એના મોર્ાભાઈનો ક્ષોભ નડે છે . કહેછે કે શશવુ અંકલ મોર્ાભાઈને નોકરી આપે
તો જ એ ઓદફસમાં આર્ી શકે. જગ્યા કરી શકશે? “
“અરે , બશનયે! આજ તુને બહોત ધરમકા કામ કીયા હૈ. થેન્યુ. મારે ઈક્ર્ીર્ી

ફંડ માર્ે એના જેર્ાજ માણસની જરૂર છે . તુ ં કેર્લો પગાર આપે છે ?”
“મદહને પંચાર્ન હજર આપુ ં છં.”

“સાલો મક્ખીચ ૂસ. તને મારા ટકેલસ તો ખબર છે . એને કહેજે હુ ં એને પંચોતેર

આપીશ. ર્ત્તા િર ત્રણ મદહને ઓછામાં ઓછં િસ ર્કા બોનસ. યોગેશને પગાર
ઓછો પડે તો ર્ધારી આપીશ. મારે એને ગુમાર્ર્ો નથી.”
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શ્વેતા બે ધંધાધારી શમત્રોની

આત્મીયતા

દુશનયામાની મહત્તા ન્ટપકર ફોન પર સાંભળતી રહી.

અને મોર્ાભાઈની ફાયનાન્ન્સયલ

સુિરલાલે
ં
ફોનનુ ં ન્ટપકર ચાલુ રાખી યોગેશભાઈનો નંબર જોડયો.
"કેમ છો ર્ેર્ાઈ? ઘરે અને ઓદફસમાં બઘુ બરાબર છે ને?"
"શેઠ સાહેબ હુ ં તો તમારો સેર્ક. તમારો યોગેશ. ર્ેર્ાઈ નદહ. માત્ર તમારો

યોગેશ.

"ના ભાઈ ના. સેર્ક પણ નહીં અને યોગેશ પણ નહીં; હર્ે આપણે સરખે

સરખા. હર્ેથી ભ ૂલમાંયે માત્ર યોગેશ કહેર્ાઈ જય તો માફ કરજો. તમને
યોગેશભાઈનુ ં સંબોધન કરીશ ્ હાં તો યોગેશભાઈ હુ ં એમ કહેતો હતો કે હમણાં શશવુનો
ફોન હતો. એને ઇન્ક્ર્ર્ી ફંડમાર્ે તમારી જરૂર છે . લબચારો ખ ૂબ કાલાર્ાલા કરતો
હતો. મારાથી હા ભણાઈ ગઈ છે . હર્ે મારા ર્ચનનો સર્ાલ છે . તમે જશોને?"
"શેઠ સાહેબ તમારી ઈચ્છા એ મારે માર્ે શશરોમાન્ય આજ્ઞા. હુ ં ત્યાં જઈશ."
"ર્ેરી ગુડ. થેન્યુ. ર્ન મોર ગુડ ન્યુઝ. આર્તા શર્કથી આપણી શ્વેતા સુર્ણાવ માં

મેનેજજિંગ ડાયરે કર્ર તરીકે કામ શરૂ કરશે. હમણા જ મેં એની સાથે લ્યુસનવ ફોન પર ર્ાત
કરી છે . તમને જય શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રણામ કહ્યા છે . હુ ં જરા ઉતાર્ળમાં છં. સાંજે શશર્ાનંિને
મળી આર્જો. ગુડ લક."
ફરી ર્ાર શશર્ાનંિનો નંબર જોડયો.
"શશવુ. યોગેશ સાથે નક્કી થઈ ગયુ ં છે . આજે સાંજે એ તને મળર્ા આર્શે. તેં
દરક્ર્ેટર્ કરી છે એમ કહ્ુ ં છે . બફાર્ ન કરતો. યાર અપની ઇજ્જતકા સર્ાલ હૈ."
"લબાડ, ઘંર્, જૂટ્ઠો."
"બસ બસ મારા ર્ખાણ કરર્ાના બંધ કર. સુર્ણાવ બધુ ં સાંભળે છે ."
"ઓહ આઈ એમ સોરી."
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ફોન કર્ થયો. બીજો નંબર જોડાયો.
સુર્ણાવ બેન અને શ્વેતા સુિરલાલની
ં
શીઘ્રશનણવય શન્ક્તને શનહાળતાં રહ્યાં.
"કેન આઈ ર્ોક ટુ શમટર્ર રાયમોહન પલીઝ?"
"હી ઇઝ શર્થ દહસ ક્લાયન્ર્. હુ ઇઝ ન્ટપદકિંગ પલીઝ્ ?"
"ધીસ ઇઝ સુિરલાલ
ં
શેઠ."
"સોરી સર. આઈ'લ કનેક્ર્ રાઇર્ ર્ે સર."
"થેન્કસ."
"તમારે અરજન્ર્ ડ્રાફ્ર્ તૈયાર કરર્ાનો છે . મારા હાથ નીચે એક એક્ષીયુદર્ર્ પોટર્
િીએર્ કરર્ાની છે . મેનેજીન્ગ ડયરે કર્ર કે સીઈઓ જે યોગ્ય લાગે તે."
"કોને એપોઇન્ર્ કરર્ાના છો?"
"ર્હુ ગણો કે િીકરી ગણો. અમારી શ્વેતાને. સી ઈઝ ર્ેલ ક્ર્ોલલફાઈડ. સી હેઝ

એમ.બી.એ ઇન ઈકોનોશમક્સ. અન્ડવ મેની એર્ોડવ સ."

"ઘરની જ છોકરી છે . પગાર કેર્લો રાખર્ાનો છે ?"
"મન્થલી િોઢ લાખ પલસ બોનસ અને એ ગ્રેડ ટપેન્ડીંગ એકાઉન્ર્."
"કાલે સર્ારે તમારા હાથમા આર્ી જશે. બીજી કંઈ સેર્ા?"
"મારું નવુ ં શર્લ બનાર્ર્ાનુ ં છે . મારી હયાતી બાિ મારી ટર્ોપાજીત તમામ ટથાર્ર

જગમ
ં
સંપશત્ત એક માત્ર ર્ારસિાર મારી પુત્રર્ધ ૂ શ્વેતાને મળે . શ્વેતા મારા પુત્ર અક્ષય
કરતા સુર્ણાવ ની ર્ધારે કાળજી રાખશે એની મને ગળાસુધીની ખાત્રી છે ."
“આર યુ ટયોર એબાઉર્ ધીસ સર?"
“એબ્સોલ્યુર્લી"
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"રાય અંકલ, પપપા, હુ ં એક સુચન કરી શકુ?ં " શ્વેતાએ અચકાતા અચકાતા પ ૂછ્ુ ં
"કેમ નહી! ગો એહેડ." એડર્ૉકેર્ રાયમોહને સંમશત આપી.
"મારા જેર્ી બીનઅનુભર્ી માર્ે િોઢલાખનો પગાર ઘણોજ ર્ધારે કહેર્ાય. એના
ચોથાભાગનો પણ ર્ધારે કહેર્ાય. હુ ં આર્લા બધા પગારને લાયક નથી. ટર્ાફમા મારા
કરતા ર્ધુ લાયક વ્યન્ક્તને અન્યાય થાય."

"આઈ એમ ધ બૉસ. લાયકાત અને પગાર મારે નક્કી કરર્ાનો છે ." સુિરલાલ
ં
ગજ્યાવ .
"શ્વેતા, હી ઈઝ રાઈર્. બીઝનેસમા ઘરના પૈસા આ પગારના રૂપે ઘરમાં જ રહે.

િરે ક પ્રાઈર્ેર્ લબઝનેસમા આ રીતે જ ચાલે છે . બીજુ,ં સંપશત્ત એ સત્તાનુ ં પ્રશતક છે . પગાર
પ્રમાણે હોદ્દાનુ માન જળર્ાય છે . બીજુ કાં
ં ઈ?"
"શર્લની ર્ાત હાલ પ ૂરતી મુલતર્ી રાખી ન શકાય?
"કેમ?"
"અત્યારનો શનણવય મને વ્યાજબી લાગતો નથી. હા, એકાિ રટર્ બનાર્ી તેના

રટર્ીઓને સમય સંજોગો પ્રમાણે

શનણવય લેર્ાની છૂર્ આપર્ી જોઈએ. રટર્ી તરીકે

શશવુકાકા, આપણા ચાર્વ ર એકાઉન્ર્ર, રાય અંકલ અને ર્ીર્ો પાર્ર સાથે મમ્મીની શનમણુક

કરર્ી જોઈએ. આજની પદરન્ટથશત ર્ષો પછી બિલાય એ ટર્ાભાશર્ક છે . આજની
લાગણીશીલતા અને ભશર્ષ્યની વ્યાહર્ાદરકતા જુિી જ હોર્ાની."

"ર્ેલ સેઇડ શ્વેતા. યુ આર રાઈર્. શેઠ સાહેબ, આ છોકરી તમારો ધંધો અને કુળ
દિપાર્શે."
"થેન્યુ ફોર યોર ગુડ ર્ીસીસ, મીટર્ર રાયમોહન. અમારી શ્વેતા િસ ર્ષવની હતી
ત્યારથી જ મારી નજર એના પર છે . એનામાં ત્રણે િે ર્ીઓના આશશષ ઉતયાવ છે . શન્ક્ત,

લક્ષ્મી અને સરટર્તી. કોલેજમાં હતી ત્યારે એન.સી.સી. માં કેપર્ન હતી. સાથે સાથે
હૉમગાડવ માં પણ સેર્ા આપતી હતી. જત જતની ટપોટર્વ માં કેર્લાયે ચંદ્રકો મેળવ્યા છે .
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ભણર્ામાં પણ ફટર્વ ક્લાસ ટટુડન્ર્. ઈન્ર્ર નેશનલ ઈકોનોશમક્સના એના પેપસવને
યુશનર્રસીર્ી તરફથી ફાળર્ેલો એર્ૉડવ મારા હાથેજ અપાયો હતો. તમારી ર્ાત તદ્દન
સાચી છે . મને ખાત્રી છે કે એ ગૃહલક્ષ્મી મારું કુળ ઉજળશે."
"શેઠ સાહેબ તમારા સિભાગ્ય, અને તમારી મનુષ્ય પરીક્ષા શન્ક્ત ધન્યર્ાિને
પાત્ર છે ."
રાયમોહને નમ્રતા પ ૂર્વક રજ માંગી; ઈફ યુ એલાઉ મી આઈ ગોર્ ટુ ગો નાઉ. આજે

સાંજે જ તમને તમારા ઘરના ફેક્ષ પર એપોઇન્ર્મેન્ર્ ડોયુમેન્ટ્સ મળી જશે. નમટતે
સાહેબ.
ફોન કર્ થયો.

સુિરલાલ
ં
શનિઃસાસા સાથે બબડયા " ઓળખ્યા છતાં માણસને માણસ તરીકે ઘડી
ન શક્યો. શુ ં એ લોહીના સંટકાર કે સંપકવ ના સંટકાર?"
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પ્રકરણ ૪
દડર્ૉસવનો શનિય કરીને આર્ેલી શ્વેતા ન સમજય એ રીતે શેઠ પદરર્ારનુ ં
અશર્ભાજ્ય અંગ ની ગઈ. શુ ં એ સાસુ સસરાના પ્રેમ પ્રર્ાહમા લાચારીથી તો ન્હોતી
ઘસડાતીને? શુ ં એ તેમની પ્રમાલણક શનષ્ઠા હતી? િશાવ ર્ાયલો પ્રેમ અને આજત્મયતા, િં ભ

અને માત્ર વ્યાપારી કુનેહ તો ન્હોતીને? પગમા દહરા રત્નજદડત સુર્ણવ બેડીઓ તો ન્હોતી
પડતીને? ઘેરા આશંકા કુશંકાનુ ં ઘાઢ ધુમ્મસ મગજમા ઘેરાઈ ગયુ ં હતુ.ં
“બેર્ી શ્વેતા, શુ ં શર્ચારમા પડી ગઈ?” સુર્ણાવ બેને પ ૂછ્ુ.ં
શ્વેતા જર્ાબ આપે તે પહેલા ફોનની રીંગ ર્ાગી.
“હલ્લો!.......કોણ! બેર્ા અક્ષય?”
સુિરલાલે
ં
સુર્ણાવ બેન અને શ્વેતા પ્રશત નાક પર આંગળી મુકી ચુપ રહેર્ા ઈશારો
કયો. એમણે ફરી ટપીકર ઓન કયું. ર્ાત ચાલુ થઈ.
"કેમ બેર્ા અક્ષય, મજમાં તો છે ને? તુ ં પહોંચ્યા પછી તરત ફોન કરશે એર્ી આશા

હતી. હુ ં અને તારા મમ્મી ફોનની જ રાહ જોતા હતા. આપણી શ્વેતાને ગમે છે ને! તારે માર્ે

લ્યુસનવ નવુ ં નથી પણ શ્વેતા તો પહેલી ર્ાર જ આર્ીને. એને ફોન આપ. હુ ં પણ જરા એની
સાથે ર્ાત કરી લઉ.”

“પપપા..”. ગભરાયલો અર્ાજ અચકાઈ ગયો.
“હા..હા. અક્ષય, શ્વેતાને ફોન આપને!”
સુિરલાલ
ં
જણે શશકારને ટર્ટથતાથી રમાડતા હતા.
“પપપા...”
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“પપપા, પપપા શુ ં કયાવ કરે છે ?

ભસતો કેમ નથી? “

“પપપા શ્વેતા ગુમ થઈ ગઈ છે …. હોર્ૅલ પર નથી.”
“ગુમ થઈ એર્લે?”
“ગઈ કાલે એને ઠીક નહોતુ ં લાગતુ ં એર્લે એણે માઉન્ર્ શપલાર્સ આર્ર્ાનુ ં માંડી
ર્ાળયુ.ં હુ ં એકલો જ ગયો. શ્વેતા રૂમમાં આરામ કરર્ાની હતી.”
“ખરે ખર, તુ ં એકલોજ ગયો?”
“હા પપપા. હુ ં એકલો જ ગયો.”
“તુ ં તો ત્યાં ત્રણ ર્ાર જઈ ચુક્યો છે . તારે નવુ ં શુ ં જોર્ાનુ ં હતુ.ં માંિી પરણેતરને

મુકીને જતા કંઈ શર્ચાર જ ન આવ્યો? કંઈ જર્ાબિારીનુ ં કંઈ ભાન છે કે નહીં? જેને
પોતાની પરણેતરને સાચર્ર્ાની પડી નથી તે મારો ર્ારસો શુ ં સાચર્ર્ાનો.!”
“પપપા મેં તો જર્ાનુ ં માડી ર્ાળયુ ં હતુ,ં પણ શ્વેતાએજ આગ્રહ કરી મોક્લ્યો હતો.
કહેતી હતી કે મારે આજનો દિર્સ આરામ કરર્ો છે . કાલે આપણે સાથે ફરીશુ.”
ં
“શ્વેતાને ડૉકર્ર ન્ટમથ પાસે લઈ જર્ી હતીને. આપણે સાથે ગયા હતા ત્યારે
મમ્મીને તકલીફ થઈ હતી ત્યારે ડૉકર્ર ન્ટમથે જ સારી કરી િીધી હતીને! તુ ં પણ એને
ઓળખે છે .”
“પપપા, મેં તો કહ્ુ ં હતુ ં પણ શ્વેતાએ જ ના પાડી.”
“એર્લે તુ ં એકલો જ ફરર્ા ગયો એમને?“
“ શપલાર્સથી આવ્યો ત્યારે શ્વેતા હોર્ૅલ રૂમમાથી અદૃટય થઈ ગઈ એમને?”
“મેં એને ન જોઈ એર્લે મેનેજર બ્રાઉનને પ ૂછ્ુ.ં એને કશીજ ખબર ન્હોતી. લોબી
એર્ેન્ડર્ને પ ૂછ્ુ ં ત્યારે તેણે કહ્ુ ં કે મેમ સાહેબને ર્ેક્ષીમા જતાં જોયાં હતાં.”
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“પછી તો મેં ર્ેક્ષી દડટપેચર સાથે તપાસ કરી. કહે કે સર્ારે સાત ને િસનો પાકવ
હોર્ૅલનો કોલ હતો. લેડી પેસેન્જરની સીર્ી સેંર્ર સુધીની જ રાઈડ હતી.”
“પપપા, મને તો લાગે છે કે એ નાસીજ ગઈો હોર્ી જોઈએ. રાત્રે મને કહેતી હતી કે

મારા ભાઈએ મને પૈસાના લોભમાં બળજબરીથી પરણાર્ી છે . ખરે ખરતો હુ ં બીજના
પ્રેમમાં છં.”
સુિરલાલે
ં
ઊલર્ તપાસ પુરી કરી. હર્ે કંસસ્લ્ર્િંગ શરૂ થયુ.ં
“ઓકે..ઓકે. તેં પોલીસને ખબર આપી છે .?”
“ના નથી આપી. શુ ં કરવુ ં તે સમજતુ ં નથી. પપપા કંઈ રટતો કાઢો.”
“શક્ય છે કે તેં જ એને પતાર્ી િીધી હોય. તારે યે ક્યાં પરણવુ ં હતુ.ં હુ ં તને સારી રીતે

ઓળખુ ં છં. ને!”

“એક કામ કર પોલીસ પાસે જ અને કહે કે દહલ પરથી પગ લપસી ગયો એર્લે
ખીણમાં ગબડી ગઈ.”
“અગર જઈને કન્ફેશન કર કે તેં એને દહલ પરથી ગબડાર્ી િીધી છે . આપણે ર્કીલ

રોકીશુ.ં કિાચ તુ ં શનિોષ છૂર્ી પણ જય. કમનશીબે તુ ં એકલો જ હતો એર્લે તારી પાસે
કોઈ એલલબાય પણ નથી.”
“પણ પપપા, મેં કશુ કયુવ જ નથી. પલીઝ બીલલર્ મી. આઈ ટર્ેર.”
“ઓલ રાઈર્. ઓલ રાઈર્.

ઈન ધેર્ કેઇસ, પોલીસ પાસે જર્ાની જરૂર નથી.

પોલીસ પાસે જશે તો પોલીસને પણ મારી જેમ તારા પરજ શંકા જશે. જ્યાં સ ૂધી
ઈન્ક્ર્ાયરી પ ૂરી ન થાય ત્યાં સ ૂધી તને ટર્ીટ્ઝરલેન્ડ છોડર્ા પણ ન િે . પલે કુલ. તારી
રીતે તપાસ કરતો રહે. તુ ં તારા ટકેડ્ુઅલ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખ. એન્જોય યોર સેલ્ફ.
કમ બેક ઓન યોર ર્ાઈમ. ડોન્ર્ ર્રી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ર્ેઇક ગુઉઉઉડ કેર ઓફ યુ.
કાલની કોને ખબર છે , બેર્ા! આજે થાય તેર્લો આનંિ કરી લે.”
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“પપપા તમે ખરે ખર મારા માથા પરનો ભાર હલકો કરી નાંખ્યો. થેન્ક્સ પપપા. યુ
આર ગ્રેઇર્.”
“અરે અક્ષય એક બીજી ર્ાત. આજકાલ કેથી કાંઈ ઓદફસમા િે ખાતી નથી! કંઈ
માંિી બાંિીતો નથીને? કે એ પણ તને છોડીને ચાલી ગઈ?”
પડખામા ભરાયલી કેથી ગણગણી 'ડોસલાને શુ ં ખબર કે િીકરો એની સોડમાં જ છે !'
“ના પપપા, મારો હશનમુનનો પ્રોગ્રામ હતો એર્લે એણે પણ રજ લઈ લીધી. ગોર્ા
જર્ાનુ ં કહેતી હતી. સોમર્ારે એ આર્ી રહેશે. બાય પપપા.”
ફોન બંધ થયો.
“હર્ે તમને ખબર પડીને કે તમારો કુપુત્ર કેર્લો લબાડ અને જૂઠ્ઠો છે !”
“શ્વેતા જ્યારે બાથરૂમમા હતી ત્યારે મેં લ્યુસનવ હોર્લ મેનેજર સાથે ર્ાત કરી હતી.
કેથી ગોર્ામાં નથી પણ લ્યુસનવમા અક્ષયના રૂમમાં સાથે જ છે અને સાથે જ ફરે છે .

કેથીનુ ં નામ શમસીસ શેઠ તરીકે નોંધાવ્યુ ં છે અને શ્વેતાનુ ં કેર ર્ૅકર તરીકે. મેં મેનેજરને
સ ૂચના આપી છે કે એમની શક્ય એર્લી એકદર્ર્ીર્ીના ફોર્ોગ્રાફ્સ મને ઈ મેઈલ થી
મોકલી આપે. તમે પણ તમારા નંગના પરાિમો જોઈ, જણી અને માણી શકો.”
અંિરની ર્ેિના અને વ્યથા ગાતી હતી " કુપુત્રો જયેત, ક્ર્લચિશપ કુમાતા ન
ભર્શત"
સુિરલાલના
ં
એક એક શબ્િે શનિોષ મા ના કાળજ પર ધગધગતા ડામ પડતા
હતા.
“તમે જ એને પંપાળી પંપાળીને બગાડી મુક્યો છે . મેં તો એના નામનુ ં નાહી નાખ્યુ ં
છે . મને મારી િીકરી મળી ગઈ છે . યાિ રાખજો, આ શ્વેતા જ તમને ઘડપણમાં સાચર્શે.”
સુર્ણાવ બેન મનમાં શર્ચારતા હતા 'ન જણુ ં હુ ં જનકીનાથ, પ્રભાતે શુ ં થર્ાનુ ં છે .'

કોને ખબર; કોણ કોને સાચર્શે? શેઠજીને એની સંપશત્તની પડેલી છે . િીકરાના સુખનો
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શર્ચાર નથી. મારા હાથમાં હોત તો મેં તો કેથી સાથે પરણાર્ી િીધો હોત. આજે મારા
ખોળામાં પૌત્ર રમતો હોત.
“શ્વેતા! મારે માર્ે તુ ં નર્ી નથી. પણ તારે માર્ે અમે તદ્દન નર્ા છીએ. તુ ં માત્ર મને

તારા મોર્ાભાઈના શેઠ તરીકે જ ઓળખે છે . તારે મને શપતા તરીકે, સસરા તરીકે અને એક

સફળ બીઝનેસમેન તરીકે પણ ઓળખી લેર્ો જરૂરી છે . મારા ર્ાણી ર્તવનમા ક્યાંય
ગુચર્ણ
ં
લાગે ત્યાં ટપષ્ર્તા માર્ે બેધડક પ ૂછી લેજે. અનુમાન કરર્ા જશે તો ખોર્ી પડશે.“
“બીજી ર્ાત પણ ધ્યાનથી સાંભળી લે અને સમજી લે. કંપનીની જર્ાબિારી ઘણી

મોર્ી છે . એલ્ક્ઝયુદર્ર્ પાર્ર દુગાવ બનીને જળર્ર્ો પડશે. મારા આશશષ અને સહકાર
તારી સાથે જ છે .”

સાચુ ં જ હતુ.ં છે લ્લા પાંચ છ કલાકમા સુિરલાલ
ં
શેઠના જુિા જુિા પાસાઓના
િશવન થઈ ચુક્યા હતા.
"પપપા, મારે બે ર્ાત પ ૂછર્ી છે . તમને ગમશે કે નહીં તે ખબર નથી. પ ૂછી શકું?"
"સર્ાલ પ ૂછર્ા માર્ે પણ સર્ાલ પ ૂછર્ો પડે એ કેવ!"
ુ ં સુિરલાલે
ં
હસતા હસતા
ર્કોર કરી. "જ્યારે ફોમાવ લલર્ીનો અશતરે ક થાય ત્યારે બે વ્યન્ક્ત ર્ચ્ચે અંતર પડી જય અને

આત્મીયતા અદૃશ્ય થઈ જય. હૃિયને બિલે માત્ર મગજથી જ ર્ાણી વ્યર્હાર થાય.
હર્ેથી જે કાંઈ પ ૂછવુ ં કહેવ ુ ં હોય તે શનિઃસ ંકોચ મોકળા મને જણાર્ી િે વ."
ું
"તમે મને હંમેશા િીકરી કે બેર્ી કહી છે . મને ખુબ જ ગમે છે . હુ ં ખ ૂબ નાની હતી

ત્યારે જ મારા બા બાપ ૂજીએ તો શર્િાય લીધી. ભાઈ ભાભીએ માતાશપતાનુ ટથાન લીધુ.ં

એમને પણ મોર્ાભાઈ જ કહેતી રહી. હુ ં તમને પપપા મમ્મી ને બિલે બા બાપ ૂજી કહી શકુ?ં "
હાજર છ નયનોમાંથી પ્રેમાશ્રુ ર્હેતા હતા.
“િીકરી, તેં તો અમને થોડા કલાકોમા જ જીતી લીધા. બસ આ જ રીતે મારા

અક્ષયને જીતીને તારો બનાર્ી લેજે. સુર્ણાવ બેન લાગણી પુર્વક બોલ્યા. મારા કુપુત્રને
સુિરલાલ
ં
શેઠનો સુપત્ર
ુ બનાર્જે.”
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તેઓ િાઢમાં બોલ્યા કે તેમની માત ૃર્ેિના બોલી તે કળવુ ં મુશ્કેલ હતુ.ં થોડીક ક્ષણો

શનિઃશબ્િ પસાર થઈ. તેમણે ટર્ટથ થઈ હળર્ેથી ર્ાત ર્ાળી લીધી. "પચ્ચીસ ર્ષે પપપા
કહેર્ાતા ડોસાઓ પચાસ ર્ષે બાપ ૂજી કહેર્ાય એ જ વ્યાજબી છે . હુ ં તો કહુ ં છં કે બાપ ૂજીને
બિલે બાપાજી કહેશે તો મને ર્ધારે ગમશે. ર્ાળમાં કલપ કરર્ાનો ખચો અને માથાકૂર્

બંધ થશે. કેમ બાપાજી મારી ર્ાત બરાબર છે ને?" સુિરલાલ
ં
તરફ આંખ શમચકારતા
સુર્ણાવ બેને ર્કોર કરી.
"શુ ં હુ ં ખરે ખર ઘરડો લાગુ ં છં?"
"લાગતા નથી પણ છો તો ખરાજને?"
શ્વેતા ભાર્ાત્મક િાંપત્ય શનહાળતી રહી.
“શ્વેતા, બીજી કઈ ર્ાત પ ૂછર્ાની છે ?”
“બાપ ૂજી, જ્યાં સુધી અક્ષય મારા સેંથામા જતે શસિંધર
ુ નહીં પુરે ત્યાં સુધી હુ ં એના
રૂમમાં સુઈશ નહીં. મને બીજો એક નાનો રૂમ ફાળર્ી આપશો?”
સુિરલાલે
ં
તરતજ કહ્ુ,ં “બેર્ી તને જે ગમે તે રૂમ ર્ાપરજે.”
સુર્ણાવ બેનની આશા પર પાણી ફરી ર્ળયુ ં હોય એમ એમને કઠ્ુ ં પણ શેઠજીએ
તરતજ હા ભણી િીધી એર્લે ચ ૂપ રહ્યા.
“શ્વેતા, તારા લગ્ન એર્લા ઝડપથી લેર્ાઈ ગયા કે આપણા ઘરથી માદહતગાર
થર્ાનો પણ સમય મળયો નથી. પહેલા હુ ં તને જતે આખુ ં ઘર બતાર્ી િઉં. તુ ં આપણા
ડોમેસ્ટર્ક ટર્ાફને પણ મળી લે.” સુિરલાલ
ં
ઘરના નોકર ચાકરોને માન પ ૂર્વક ડોમેસ્ટર્ક
ટર્ાફ ગણતા.
“લેર્સ ગો. લેર્ મી બી યોર ગાઈડ.”
સુિરલાલે
ં
સુર્ણાવ શર્લા બતાર્ર્ા માંડી. સાથે ગણપતકાકા પણ હતા.
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બહારથી સામાન્ય િે ખાતો બંગલો અંિરથી ભવ્ય અને શર્શાળ હતો. આગળનો

મુખ્ય િરર્ાજો લોખંડનો હતો. ગેઈર્ ની નજીક ગેઈર્કીપરની કેલબન હતી. કેલબનમા ફોન
અને શસયુદરદર્ મોનીર્ર હતુ ં આગળના બન્ને ખ ૂણાપર શુશોલભત ઊંચા આસોપાલર્ના
ઝાડ હતા. બંગલાની ચારે બાજુ લાલ ઈંર્ોથી પૅશર્િંગ કરે લો ડ્રાઈર્ ર્ે હતો. રટતાની

લગોલગ પાંચ ફૂર્ ઊંચા કાંર્ાળા ગુલાબની ર્ાડ હતી. લાલ રં ગના ગુલાબની ર્ાડની
પાછળ િશ ફૂર્ ઊંચી મહેંિીની ર્ાડ હતી અને તે પણ ઈલેક્રીક ર્ાયરથી સુરલક્ષત હતી.
બંગલાની પાછળ માછલી આકારનો નાનો ફુર્ારા ર્ાળો ન્ટર્શમિંગપુલ હતો. પુલની

પાછળ પાંચ કારના ગરાજ હતા. ગરાજની ઉપર એક રૂમ, રસોડુ, સંડાસ, ચોકડી ર્ાળી
ડોમેસ્ટર્ક ટર્ાફને ફાળર્ેલી રૂમો હતી. ગરાજની બન્ને બાજુ ઊચી નાલળયેરીના વૃક્ષો ધીમે
ધીમે ડોલતાં હતા.
બંગલામાં િાખલ થતાં ઈર્ાલલયન આરસના ફોયરમા શસદ્વિ-બુદ્વિ સદહતની

ગણેશજીની કલાત્મક પ્રશતમા હતી. શસદ્વિ બુદ્વિની બાજુમા બે રાજકુંર્ર જેર્ા બાળકોની
પ્રશતમા હતી. ભાગ્યેજ જોર્ા મળતા ગણેશ પદરર્ારમા એ બાળકો લાભ અને શુભ હતા.
છતમાંથી દિટર્લનુ ં મોટું શેન્ડેલલયર હળર્ો પ્રકાશ રે લાર્તુ ં હતુ.ં
ફોયર પછી એકી સાથે પચાસ માણસો સમાઈ શકે એર્ો સેન્રલ હૉલ હતો. આ
હોલમાં જ સાિાઈથી શ્વેતાના લગ્ન લેર્ાયા હતા.
શસલીંગમાં દરસેસ લાઈર્ો ઉપરાંત સાત ઝુમ્મર પ્રકાશ પાથરતા હતા. ર્ચ્ચે
નાનકડા રં ગીન ફુર્ારાની મધ્યમા ગાયમાતા સદહત રાધાકૃષ્ણની મુશતિ હતી.
આ હોલમાં જરૂર પ્રમાણે પ્રસંગોલચત ફશનિચર ગોઠર્ાઈ જતુ.ં અક્ષયની હઠેચ્છા
પ્રમાણે લગ્ન પણ મયાવ દિત ટર્જનોની હાજરીમા આ સેન્રલ હોલમાં જ થયા હતા.
સામાન્ય દિર્સોમાં શેઠ શેઠાણીનો એક દહિંચકો અને પાંચ સોફા સેર્, ષટ્કોણ

આકારમાં ગોઠર્ાયલા રહેતા. દહિંચકે શેઠ શેઠાણી ઝૂલતા. મહેમાનો સોફા પર બેસતા. એ
એમનો ફેશમલીરૂમ હતો. હોલની એક બાજુ કોન્ફરનસ રૂમ હતો અને બીજી બાજુ ગેટર્
માર્ેનો પાર્ડર રૂમ હતો.
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હોલની પાછળના ડાઈશનિંગરૂમમા બાર્ીસ માણસો એકી સાથે જમી શકે એવુ ં

મારબલનુ ં ડાઈશનિંગ ર્ેબલ હતુ.ં ડાઈશનિંગ રૂમની ડાબીબાજુ મોટું મોડનવ દકચન અને

જમણી બાજુ પંચિે ર્તાનુ ં શુશોલભત મંદિર હતુ.ં મંદિરમા અખંડ દિર્ો અને પશર્ત્ર
ધ ૂપસળી બળતા રહેતા.
સેન્ર્લ હોલના બે અધવર્તુળ
વ િાિરથી બીજ માળે જર્ાતુ.ં િાિરની બન્ને બાજુ

બબ્બે વ્યન્ક્ત સમાઈ શકે એર્ી નાની લલફ્ર્ પણ હતી જે ર્ેરેસ સુધી પહોંચતી હતી.
મોર્ેભાગે સુર્ણાવ બેન અને ગણપતકાકાજ લલફ્ર્ ર્ાપરતા.

બીજ ફ્લોર પર બે મોર્ા માટર્ર બેડરૂમ શેઠજીના અને અક્ષયના હતા. બીજ સાત
બેડરૂમ ગામથી આર્તા મહેમાનો માર્ે હતા. જોકે એક રૂમ ગણપતકાકા ર્ાપરતા હતા.
િરે ક રૂમ એક હોર્ેલરૂમની સગર્ડ ર્ાળો હતો. િરે કમાં બે ડબલ બેડ, ર્ીર્ી, રે દિજરે ર્ર,
માઈિોર્ૅર્, કૉફી મેકર, ડેટક, ચેર, ક્લોઝેર્ અને ઓન્વ્નિંગ ર્ાળી બાલ્કની હતી.
શ્વેતાએ સુિરલાલની
ં
તદ્દન બાજુની રૂમ પસંિ કરી.
"તમો ર્ેરેસ પર જઈ આર્ો. હુ ં શ્વેતામેડમનો રૂમ તૈયાર કરર્ાની વ્યર્ટથા કરું છં."

ગણપત કાકાએ માણસો બોલાર્ી કામકાજ શરૂ કરી િીધુ.ં
સુિરલાલ
ં
અને શ્વેતા એલલર્ેર્રમાં ઊપર ગયા.

ર્ેરેસમાં બરોબર ર્ચ્ચે રં ગીન ફૂલોથી મહેકતો ગાડવ ન હતો. ગાડવ નની ચારે બાજુ

છત્રી ર્ાળા દહિંચકાઓ હતા. અહીં નર્રાત્રીના ગરબાઓ થતા. શરિ પુલણિમા અને ચંિની
પડર્ાની ઉજણીઓ થતી.
સુિરલાલે
ં
એમના બંગલાની ટૂર પ ૂરી કરતાં કહ્ુ ં હજુ કેર્લુકં બતાર્ર્ાનુ ં બાકી છે

જે મેં અક્ષયને પણ હજુ બતાવ્યુ ં નથી. માત્ર હ,ુ ં મમ્મી અને ગણપત કાકાજ જણીયે છીએ.
ફરી કોઈર્ાર બતાર્ીશ. અત્યારે તો દડનર પછી તારે ટર્ાફનો પદરચય કેળર્ર્ાનો છે .
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પ્રકરણ ૫
ટર્ાફ ભેગો કરર્ાની એક અનોખી રસમ હતી. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ઘરનો નોકર

ર્ગવ માલલકની સામે સોફા પર બેસે નહીં. પણ અહીં જરા જુદું હતુ.ં જ્યારે શેઠ તરફથી
સેન્રલ હોલમાં શમર્ીંગ બોલાર્ાય ત્યારે બઘાએ સારા કપડા પહેરીને, આર્ીને સોફાપર

બેસર્ાનુ.ં શેઠ શેઠાણી આર્ીને બઘા નાના મોર્ા નોકરોને નમટતે કહેતા. કંઈ નર્ી ર્ાત

કે સુચના અપાતી. પછી હોલમા બુફે ટર્ાઈલની ખાણીપીણી ચાલતી. નોકરો, નોકરો મર્ી
જતા અને એક ઉમિા પદરર્ારના સભ્ય બની જતા.
બરાબર નર્ ર્ાગ્યે બધા ભેગા થઈ ગયા. સુિરલાલ,
ં
સુર્ણાવ બેન અને શ્વેતા

હોલમા િાખલ થયા. બઘાએ ઉભા થઈ માલલકનુ ં અલભર્ાિન કયું. શેઠજીએ બઘાને

નમટકાર કરી બેસી જર્ા હસતે મોઢે ઈસારો કયો. પોતે ટર્ાફની ઓળખશર્શધની શરૂઆત
ગણપતકાકાથી કરી.
“ટર્ાફમા તો બધાને ગણપતકાકાની બધીજ ર્ાત ખબર છે . શ્વેતા મેડમને જણાર્ર્ા
ફરીથી કહીશ.”
“તારા શપતાજી, હુ ં અને ગણપતકાકા એકજ ગામના. હુ ં નાનો હતો ત્યારથી એને

મારી સંભાળ રાખર્ા રાખેલા. એમના હાથ નીચે હુ ં મોર્ો થયો. એની સીધી સાિી ર્ાતો
અને પ્રેમાળ પ્રમાલણક ર્તવન િારા એણે મને સંટકાર આપયા.”

“એકર્ાર મારા શપતાજી રેઈનમા ચડર્ા ગયા ત્યારે પગ લપટયો. સાથે

ગણપતકાકા હતા. એમણે શપતાજીનેતો પલેર્ફોમવ અને રેઈન ર્ચ્ચેથી ખેંચી લીધા પણ
એમનુ ં ધોશતયુ. ભેરર્ાયુ.ં એમનો એક પગ રેઈનના ફૂર્બોડવ સાથે ગસડાયો. પગ તુર્યો.
કાપી નાંખર્ો પડયો. ર્ષો સુધી ઘોડી લઈને ચાલ્યા. હુ ં નોકરી માર્ે મુબઈ
ં
આવ્યો ત્યારે

મારી સંભાળ રાખર્ા હઠ કરીને એ મારી સાથે આવ્યા. તે ર્ખતે શરૂઆતમા અમે ચાલીના
એક રૂમમા રહેતા હતા. કાકા લોબીમા સ ૂઈ રહેતા. મારા પગાર ની છ મદહનાની
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બચતમાંથી સુર્ણાવ એ એમને માર્ે લાકડાનો પગ કરાવ્યો. એ અમારા નોકર નથી પણ
એક માત્ર હયાત ર્દડલ છે .”
“કાકા આપણી શ્વેતાને આપના આશીર્ાવ િ આપો.”
શ્વેતાનુ ં હૈય ુ ં ભરાઈ આવ્યુ. એ કેર્લા ઉમિા અને ઉચ્ચ સંટકારી માણસોની ર્ચ્ચે

હતી. આ લોકોની સંગતમા રહેર્ા છતાં અક્ષય કેમ ગંધાતી ગર્રમાં પડી ગયો એ સમજતુ ં
ન હતુ.ં
શ્વેતા આપોઆપ ગણપતકાકા પાસે પહોંચી ગઈ. માથા પર ઓઢણીનો છે ડો
નાંખ્યો અને ચરણ ટપશવ કયાવ . સાચા અને લાકડાના બન્ને પગો અશ્રુબીંદુથી ભીના થયા.
પોતાને હંમેશા શેઠ કુટુંબના સેર્ક માનતા વૃિ ગણપતકાકા ભાર્શર્ભોર થઈને
રડી પડયા.
“બેર્ી સુખી રહે અને શેઠ કુટુંબની વૃદ્વિ કર.”
શ્વેતાના મનમાં ચિર્ાત જગ્યો. પણ બીજી જ પળે શુિ ભાર્નાથી અપાયલા
આશીર્ાવ િને ઈશ્વરે ચ્છા માનીને માથે ચડાવ્યા.
બઘા પ્રશત હાથ જોડી કહ્ુ ં

“આજથી હુ ં એમને ગણપતકાકા નદહ કહુ.ં

હુ ં તો

ર્દડલને િાિાજી જ કહીશ. હુ ં તો ઈચ્છં છં કે આપણે બધા જ એમને િાિાજી કહીએ.”
શેરખાને બુલ ંિ અર્ાજે કહ્ુ ં "મેડમ સાદહબાને ઠીક બાત હી બતાઈ હૈ. આજસે હમ

સબ અપને બુઝુગવકો િાિાજી કહકર હી બુલાયેંગ.ે અગર કીસીને ઓર કુછ બોલા તો ઉસે
કર્કા કરકે કૂત્તેકો ખીલા દુંગા.”
હતુ.ં

લાલાજી શેરખાનના ટર્ભાર્થી સૌ કોઈ પદરલચત હતા. આ એનુ ં પેર્ન્ર્ ર્ાક્ય

બઘા રાગ કાઢીને હસતા હસતા એક સાથે બોલ્યા " હમ સબ િાિાજી હી કહેંગે."

હાટયનુ ં મોજુ ફરી
ં
ર્ળયુ.
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"એક ઔર લબનતી લાલાજી, આપ સબકો બોલ િો કી મુઝે મેડમ કે બજય શસફવ
શ્વેતા હી કહે."
લાલાજીએ જમણો હાથ ઊચો કરી આંખ મીંચી. આ એમની શર્રોધ કરર્ાની રીત
હતી. એમણે જહેર કયું
"મેડમ યે નહીં હો શકતા. િાિાજી ઔર કાંતામૌસી કે શસર્ા હમ સબ આપકો મેડમ
હી કહેંગે. અગર કીસીને...."
બધાએ ફરીથી રાગ કાઢીને ગાયુ..."ઓર
ં
કુછ બોલા તો કર્કા કરકે કૂત્તેકો ખીલા
દુંગા."
શેઠજી એ ખડખડાર્ હસતા કહ્ુ ં “ઓકે, ધેટ્સ ફાયનલ.”
શ્વેતાએ પહેલી ર્ાર શેઠજીને ખડખડાર્ હસતા જોયા. અને તે પણ ઘરના નોકરો
સાથે.
િાિાજીએ બધાની ઓળખાણ કરાર્ર્ા માંડી.
“આ આપણા લાલાજી, શેઠ સાહેબના બોડીગાડવ અને ડ્રાઈર્ર છે . એ હંમેશા

ઓદફસમાં અને આખા બંગલામાં નજર રાખી ફરતા રહે છે .

લાલાજી પાસે

લાયસન્સર્ાળી ગન છે . અમારા સૌની સલામતીનુ ં એઓ ધ્યાન રાખે છે . શ્રીફળ જેર્ો
ટર્ભાર્ છે . ઉપરથી સખત અને અંિરથી નરમ.”
ત્યાર પછી દકશન મહારાજ તરફ આંગળી લચિંધતા કહ્ુ ં “આ આપણા દકશન

મહારાજ જત જતની રસોઈ બનાર્ર્ામા એક્કા છે . એમના હાથની સુરતી, કાદઠયાર્ાડી,

પંજબી, બંગાળી, મદ્રાસી ર્ાનગીઓ એક ર્ાર ખાધી હોય તો બીજની ર્ાનગીઓ ટર્ાિ

ર્ગરની જ લાગે. હર્ે તો એ ઈર્ાલલયન ચાઈનીસ અને મેન્ક્સકન શાકાહારી ર્ાનગીઓ
પણ બનાર્તા થઈ ગયા છે .”
પછી ર્લ્લભની ઓળખાણ કરાર્ી. “ર્લ્લભ આપણા ગામનો જ છે . જેઠા ગોરનો

િીકરો. બઘામાં નાનો. શેઠજી અને શેઠાણીબા એને બાબો જ કહે છે . એ આપણા પંચિે ર્ની
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પ ૂજ, પાઠ અને અલભષેક કરે છે . ઉંમર નાની છે પણ સરસ સંટકૃત જણે છે . રોજ બપોરે

સુર્ણાવ બાને ધાશમિક પાઠ ર્ાંચી સંભળાર્ે છે . િર અગીયારસે સત્યનારાયણની કથા કરે છે .
સરસ ભજન ગાય છે ”.
“લાલાજી, દકશન મહારાજ અને ર્લ્લભ ચોથા નંબરની રૂમમાં ભેગા રહે છે .”
“ત્રીજ રૂમમા પાંડુરં ગ અને એની પત્ની સાશર્ત્રી રહે છે . પાંડુભાઈ સબ બંિર કા
વ્યાપારી છે . ઈલેક્રીકલ શમકેનીકલ કામ હોય કે કાર દરપેર કરર્ાની હોય, શસક્યોદરર્ી

કેમેરા કે ધરના ર્ીર્ી સંભાળર્ાના હોય. બાગકામ હોય કે ન્ટર્મીંગ પ ૂલ હોય; શોધી
શોધીને હંમેશા કંઈ કયાવ જ કરતા હોય. સાશર્ત્રી ધરની સફાઈ અને ગોઠર્ણીનુ ં કામકાજ
કરે છે .”
“બીજ નંબરની રૂમમા કાંતામાસી અને શર્મળાબહેન રહે છે . એ બન્ને રસોડામા
દકશનમહારાજને મિિ કરે છે .”
“એક નંબરની રૂમમાં જગિીશ અને જ્યોશત રહે છે . બન્ને ગ્રેજ્યુએર્ થયેલા છે . બન્ને

સરસ અંગ્રેજી બોલે છે . જગિીશ શેઠજીને ઘરના ઓદફસ કામમાં મિિ કરે છે . અમે એને

હોમ શમનીટર્ર કહીયે છીએ. જ્યોશત સુર્ણાવ બાની પ્રાઈર્ેર્ સેિેર્રીની જર્ાબિારી શનભાર્ે
છે . એ ડ્રાઈર્ પણ કરે છે . સુર્ણાવ બાને જ્યાં જવુ ં હોય ત્યાં જ્યોશત જ લઈ જય છે .”
“નાકા પરનો પાંચ નંબરનો રૂમ આપણા ગેટર્ રૂમ જેર્ોજ છે . ટર્ાફ મેમ્બરના જે
કોઈ મહેમાન બહારગામથી આર્ે તેમને એ રૂમમાં ઉતારો આપર્ામાં આર્ે છે .”
“શેઠજીએ અમારા જીર્નમાં કોઈ અધુરપ રાખી નથી. અમે અમારી જતને ખ ૂબ
ભાગ્યશાળી સમજીએ છીયે.” િાિાજીએ ઓળખશર્શધનુ ં સમાપન કયું.
બધા ઉભા થયા. ર્લ્લભે બુલ ંિ અર્ાજે શાંતી મંત્ર ભણ્યો.
મંત્ર પછી કાંતામાસીએ, દકશન મહારાજે તૈયાર કરે લી પાંઊભાજી અને
ગુલાબજંબન
ુ ી ત્રણ ડીસ તૈયાર કરી શેઠજી, શેઠાનીબા અને શ્વેતાને આપી.
બધા પોતપોતાની રીતે ર્ાનગી માણર્ા લાગ્યા. સંપ ૂણવ મુક્ત ર્ાતાર્રણ હતુ.ં
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સૌને ર્ધારે મોકળાશ મળે એ હેત ુથી સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન પોતાના
બેડરૂમમા ચાલ્યા ગયા.
એમને પગલે શ્વેતા પણ પોતાના નર્ા રૂમમાં ગઈ.
પસંિ કરે લો રૂમ આિયવજનક રીતે દડનર િરમ્યાન તૈયાર થઈ ગયો હતો.
મારબલ ફ્લોરની ઉપર જુની કરપેર્ને બિલે એક ઈચ જડો સુિર
ં અફઘાન રગ

આર્ી ગયો હતો. બાલ્કની ડોર પાસે નર્ા ડ્રેઈપસ લાગી ગયા હતા. રે દિઝરે ર્રમા દૂઘ

આઈસ્ટિમ ર્ગેરે મુકાઈ
ં
ગયુ ં હતુ.ં બાલ્કનીમા નેતરની ચેર લર્કતી હતી. બાલ્કનીમા
કાચનુ ં નાનુ ં ર્ેબલ અને બે ચેર મુકાઈ ગઈ હતી. રૂમના ર્ેબલ પર તાજ રાતરાણીના

ફૂલોનો ગુલિટતો મઘમઘતો હતો. અક્ષયના રૂમમાંથી એની બે ટયુર્કેઇસ પોતાના
ક્લોઝેર્માં આર્ી ગઈ હતી. આ વ્યર્ટથા માર્ે િાિાજીએ બધાને કામે લગાર્ી િીધા હતા.

ટર્ાફમા બધાને જણાર્ી િીધુ ં હતુ ં કે નાના શેઠને એકિમ લબઝનેસ અંગે પેદરસ જર્ાનુ ં થયુ ં
અને શ્વેતા મેડમ પાસે શર્સા ન હોર્ાથી એ મુબઈ
ં
પાછા આર્ી રહ્યા. િાિાજીની િરે ક ર્ાત
સૌ શંકા ર્ગર ટર્ીકારી લેતા.
શ્વેતા શર્ચારતી હતી; એના સસરા ન પામી શકાય એર્લી ઊંચાઈએ ઊભા હતા.
બધુજ
ં સરસ હતુ.ં પણ અક્ષય?

પોતાના લગ્નજીર્ન નુ ં શુ?ં

પોતે ર્રને પરણી હતી

કે ઘરને?
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પ્રકરણ ૬
બીજી સર્ારે જ્યારે શ્વેતા શાર્ર લઈને પોતાના રૂમમાંથી બહાર નીકળી ત્યારે

સુિરલાલ
ં
શેરખાન સાથે ઓદફસ જર્ા નીકળી ચ ૂક્યા હતા. એણે ગૃહમંદિરમા જઈ િીર્ો
પ્રગર્ાવ્યો. સુર્ણાવ બેન માળા કરતા હતા. ર્લ્લભ કોઈક પાઠ કરતો હતો. શ્વેતાએ જયશ્રી
કૃષ્ણ કહી સુર્ણાવ બેનની ચરણરજ માથે ચડાર્ી.

કાંતામાસીએ આર્ીને પ ૂછ્ુ,ં "બેન, તમને બ્રેકફાટર્માં શુ ં ફાર્શે?"
"માસી, મેં હમણાજ કૉફી પીધી છે . અત્યારે કંઈ ઈચ્છા નથી. આજે ઉઠર્ામાં ખ ૂબ
મોડું પણ થયુ ં છે , હર્ેતો બાની સાથે લંચ જ લઈશ."
“જ્યારે ર્હેલા ઊઠાય ત્યારે અમારી સાથે જ બ્રેકફાટર્ લેશે તો અમને ઘણુ ં ગમશે.”
શ્વેતાને સમજયુ ં નહી કે આ સુચન, માત્ર અપેક્ષા હતી કે ર્કોર હતી.
શ્વેતા ફરી એના રૂમમા આર્ી. જોયુ ં તો પાંડુરં ગ એના રૂમમાં બે હેલ્પર સાથે દિર્ાલ

પર મોર્ો ફ્લેર્ ર્ીર્ી દફક્સ કરતો હતો. ર્ેબલ પરના ર્ીર્ીની જગ્યાએ એક ડેટક ર્ોપ અને
એક લેપ ર્ોપ કોમ્પયુર્ર આર્ી ગયુ ં હતુ.ં ક્લોઝેર્ના ટલાઈદડિંગ ડોર પર ફુલ સાઈઝ શમરર
આર્ી ગયા હતા. રે ક પર તાજ ન્યુઝ પેપર અને મેગેલઝન ગોઠર્ાઈ ગયા હતા.

"મેડમ, આ બન્ને કોમ્પયુર્રમા તમારા આઈ ડી અને પાસર્ડવ એન્ર્ર કરી િે જો. અહીં

ત્રણ ફોન છે . કાળો ફોન જનરલ ફોન છે . બાજુમાનો લાલ ફોન ઓદફસમાં શેઠ સાહેબ અને

મેનેજરોની ડાયરે ક્ર્ લાઈનનો છે . સફેિ ફોન આપણા ઘરનો ઈન્ર્રકોમ છે . બીજી કોઈ
જરૂદરયાત હોય તો મને જરૂરથી જણાર્જો."
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જરૂદરયાતનુ ં શર્ચારી શકે તે પહેલાંતો આપોઆપ બધી સગર્ડો થઈ જતી.

પાંડુરં ગના ગયા પછી શ્વેતાએ પોતાની બેગમાંથી કાઢીને ક્લોઝેર્માં પોતાનાં કપડાં
ગોઠવ્યા.
સાથે લાર્ેલ ફોર્ો ગોઠવ્યો. એમાં મોર્ાભાઈ, ભાભી સૌરભ અને પોતે હતા. એણે

ફોર્ાને બકીઓ કરી. આંખમાંથી બે ચાર અશ્ર ૃલબિંદુઓ ફોર્ા પર ર્પકી પડયા. માત્ર થોડા
દિર્સ પરનુ ં સરળ જીર્ન ન સમજય એર્ો દૂરનો ભ ૂતકાળ હોય એવુ ં ભાસતુ ં હતુ.ં એને

ઘણી બધી ર્ાતો સમજતી ન્હોતી. ધનાઢય શપતાના પ ૂત્ર અક્ષયે ઘરમાંજ, સાિાઈથી જ
લગ્ન કરર્ાની જીિ કેમ પકડી? એણેતો પોતાના લગ્નના કેર્ા કેર્ા રં ગીન ટર્પનાઓ

જોયા હતા. કેથી સાથે અક્ષય સંકળાયો ન હોત તો પણ એણે કેર્લુ ં સમાધાન કયું હતુ.ં ઓછં
ભણતર, જરૂરકરતાં ભરાઉ અને ઘઉર્ણવ શરીર. પોતાના કરતાં િોઢ ઈંચ નીચો. કશી જ
સામ્યતા નહીં. આ ર્તવમાન મને કેર્ા ભશર્ષ્યમાં િોરી જશે? શુ ં અક્ષય કેથીને છોડી મને
ટર્ીકારી શકશે? અરે અક્ષય મને ટર્ીકારે તો પણ હુ ં એને હૃિયથી ટર્ીકારી શકીશ?
એણેતો કલ્પના પુરુષ ઘડયો હતો. ર્ોલ અને હેન્ડસમ. પ્રોફેનલ અને ટમાર્વ .
રોમૅસ્ન્ર્ક, લર્ીંગ અને કાંઈન્ડ. એને બિલે મળયો’તો અક્ષય, જેનામાં ઈલ્ચ્છત એક પણ

ગુણ ન્હોતો. શુ ં ધન અને સહાયબી ને ખાતર જ જજિંિગીભર પીસાતી રહ?ુ ં સુિરલાલની
ં
પસંિગી સમાજ માન્ય છે . અક્ષયની પસંિ સમાજ માન્ય નથી. ટપષ્ર્ છે કે કેથીએ પ્રેમ
ખાતર નહીં પણ ધન ખાતર અક્ષય પર કબજો જમાવ્યો છે . શુ ં મારે પણ ધનલાલસાને
કારણે જ અક્ષયને પોતાનો કરર્ાનો છે ? મારામા અને કેથીમા ફેર શુ?ં

બુદ્વિશાળી તકવ નો સીધો સાિો ઉત્તર મેળર્ર્ા મથતી શ્વેતાને કાંતામાસીએ જગૃત

કરી. “બેન, શેઠાણીબા લંચ માર્ે તમારી રાહ જુએ છે .”
લંચ પત્યુ.ં

“શ્વેતા બેર્ી, તુ ં કોઈ ખાસ કામમાં રોકાયલી ન હોય તો અમારા રૂમમાં આપણે
બેસીયે. મારે થોડી ર્ાતો કરર્ી છે .”
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“બા, મને પ ૂછર્ાનુ ં ન હોય. હુ ં તો તમારી િીકરી છં. આજ્ઞા જ કરર્ાની હોય ચાલો

આપણે ઉપર જઈએ.”

બન્ને એલલર્ેર્રમાં ઉપર ગયા. સુર્ણાવ બેને શ્વેતાના રૂમમા જરા ડોદકયુ ં કયું. પોતાના
રૂમમાં શ્વેતા સાથે િાખલ થયા. એમણે ફોન કરી જગિીશને બોલાવ્યો.
"અરે ભઈલા, આર્લા નાના રૂમમાં તો મેડમ ગુગળાઈ
ં
મરશે. બાજુની રૂમ ર્ચ્ચે
ડબલ ડોર મુકાર્ી ન્ટલપીંગ એદરયા અને ટર્ડી એદરયા અલગ કરી નાંખો. બે દિર્સમાં
બધુ ં થઈ જવુ ં જોઈએ. અને બીજુ ંહમણાં કોઈનો પણ ફોન મને આપતો નહીં. હુ ં જરા શ્વેતા
સાથે રોકાયલી છં”.

સારું બા કહીને જગિીશ શર્િાય થયો. સુર્ણાબેને એમના રૂમના બારણા બંઘ કયાવ .
બન્ને સોફાપર બેઠા. સુર્ણાવ બેને દરમોર્ કન્રોલથી શેડ બંધ કયાવ . શસલીંગ પરની

દરસેસ લાઈર્ રૂમમાં આછો પ્રકાશ રે લાર્તી હતી. સોફા સામેની દિર્ાલ આગળ

શસલીંગમાંથી ટિીન ઉતરી આવ્યો. ઓદડયોમાંથી હળર્ા સંગીત સાથે ટલાઈડ શો શરૂ
થયો. સુર્ણાવ બેન એક બાળકને હાથમા લઈને ઘરમાં પ્રર્ેશતા હતા.
"હુ ં અક્ષયને લઈને મુબઈ
ં
આર્ી ત્યારનો ફોર્ો છે ."
એક પછી એક ટલાઈડ શર્લીન થતી ગઈ અને નર્ી ઉભરતી ગઈ. એક શપકચરમા
સુર્ણાવ બેન અને અક્ષય પર સુિરલાલ
ં
ગુલાબના ફૂલોની ર્ષાવ કરતા હતા અને િાિાજી

ચોખાની ર્ષાવ કરતા હતા. બંગલો આ ન હતો. નાની રૂમ િે ખાતી હતી. બીજ એક

શપકચરમા અક્ષય ઘોદડયામાં સ ૂતેલો હતો અને સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન દહિંચકો નાંખતા
હતા. ત્યાર પછીની એક ટલાઈડમા અક્ષયે સુર્ણાવ બેનની પાછળથી આર્ીને આંખો બંધ
કરી હતી. એક ફોર્ામાં સુિરલાલ
ં
ઘોડો બન્યા હતા અને અક્ષય તેમની પીઠ પર બેઠો હતો.

હાથમાંની નાની ચાબુક ફર્કારતો હતો. એક ફોર્ામાં સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન ચોપાર્ી
પર ભેળ ખાતા હતા અને અક્ષય એમના ખભાપર બેસીને આઈસ્ટિમ ખાતો હતો. ત્યાર

પછીની ઘણી ટલાઈડ ફાટર્ ફોરર્ડવ થઈ ગઈ. એકિમ તેના લગ્નની થૉડી ટલાઈડો શરૂ
થઈ. અક્ષયની મનાઈ છતાં શેઠજીએ જગિીશ પાસે લેર્ડાર્ી હતી. િં પશતના હટતમેળાપ
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અને મંગળફેરા ફરાતા દૃશ્યો હતા. તેમાં સુર્ણાવ બેન શ્વેતાના કાનમાં કંઈક કહેતા હતા. ત્યાં
ટલાઈડ દિઝ થઈ.
"તને કંઈ સમજય છે ?" સુર્ણાવ બેને શ્વેતાને પ ૂછ્ુ.ં
ઉત્તરની રાહ જોયા ર્ગર તેમણે આગળ ચલાવ્યુ.ં
“મેં અને બીજ ચાર જણાએ તને આશીર્ાવ િ આપયા હતા. ‘અખંડ સૌભાગ્યર્તી

ભર્.’ આ એક માના પોતાની ર્હુને અપાયલા આશીર્ાવ િ હતા. એક બાપ, લાડ જતનથી
ઉછે રેલા જીશર્ત દિકરાના નામનુ ં નાહી નાખે અને નર્ી પરણેલી ર્હુ ર્ૈધવ્યના સફેિ

કપડા પહેરી ઘરમાં શોક મનાર્તી હોય એ કઈ માથી સહન થાય? અત્યારે તો તુ ં અમારી
િીકરી બનીને રહે છે . પણ એક ર્ાર મારી જગ્યા, મા ની જગ્યા લઈ જો. તુ ં કેર્લુ ં તારા
પેર્માં સમાર્ી શકશે? હુ ં બીજુ ં કાંઈ માંગતી નથી. તારી પાસે એક માત્ર ભીખ માંગ ુ ં છં.
બેર્ી આ ર્ૈધવ્યનો લેબાસ છોડી િે .”
“મારા પર એર્લી િયા કર.”
સાસુ ર્હુ બન્ને લાંબો સમય શનિઃશબ્િ રહી આંસુ ર્હાર્તાં રહ્યા.
ફરી સુર્ણાવ બેને શરૂ કયું.
“બાપ ઘડાયલા સફળ લબઝનેસમેન છે . પુત્રને એ પોતાની જયિાિ અને

ઈન્ર્ેટર્મેન્ર્ ગણે છે . શન્ક્ત અને કાબેલલયતના એ પરીક્ષક છે . જ્યારે અક્ષય એમના
માપિં ડમાં ઉણો ઉતયો ત્યારે અચાનક એની નજર તારા પર પડી. તુ ં િશેક ર્ષવની હતી
ત્યારથી મને કહેતા મેં અક્ષય માર્ે એક ઉમિા છોકરી શોધી કાઢી છે . એ છોકરી જ એને

અને આપણને તારશે. બસ એને તારા પર મિાર કે તુજ
ં એને સાચા માગે લાર્શે. તારા
ઘડતરમાં એમનો પરોક્ષ ફાળો ઓછો નથી. જો તને તારા પર આત્મશર્શ્વાસ ન હોય તો

મને કહી િે . હુ ં બાપ ૂજીને સમજર્ી િઈશ ્ તને માનપ ૂર્વક, શુભશશષ સાથે દડર્ોસવ અપાર્ી
િઈશુ.ં પણ આ ઘરમાં ર્ૈધ્વ્યતો છોડવુ ં જ પડશે. મારાથી સહન નથી થતુ”ં
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“બા એક શર્નંતી. હુ ં લાલ રં ગ શસર્ાય બધા રં ગના કપડા પહેરીશ. જ્યારે અક્ષય

મને ટર્ીકારશે અને સેંથામાં શસિંધર
ુ પ ૂરશે ત્યારે લાલ પાનેતર પહેયાવ પછી લાલ રં ગના
ર્સ્ત્ર પહેરીશ. મારી રીત અલગ હશે. કેર્લાક શનણવયો કઠોર હશે. હુ ં અક્ષયને સાચો અક્ષય
બનાર્ીશ ્ મારા પર શ્રિા રાખી આશીર્ાવ િ આપી મારું બળ ર્ધારતા રહેજો.”

“બા, આમાંથી મને એક અક્ષયનો અને એક અમારા બન્નેનો ફોર્ો કઢાર્ી આપોને.
મારે મારા રૂમમાં ર્ેબલ પર મુકર્ો છે .“
સુર્ણાવ બેન ખુશ થઈ ગયા. એણે જગિીશને બોલાવ્યો. શ્વેતાના હાથમાં આલ્બમ
મુય.ુ ં “આમાંથી તને જે ફોર્ો ગમે તેની કોપી જગિીશ કાઢી આપશે.”
શ્વેતાએ બે ફોર્ા પસંિ કયાવ . એક એકલા અક્ષયનો અને એક લગ્ન ર્ખતે પાડેલો
સંયુક્ત.
"જગિીશભાઈ, આ બન્નેની બબ્બે કોપી કાઢીને ર્ેબલ ર્ોપ િેમ કરાર્ી શકશો?
બીજી એક એક કોપી ર્ોલેર્ સાઈઝની બનાર્ડાર્જો"
આખા ધરમા બધા એને જગિીશ જ કહેતા. પહેલીર્ાર માત્ર શ્વેતા મેડમે જ
જગિીશભાઈ કહ્ુ. જગિીશ પોરસાયો. “ટયોર મેડમ.”
“મને મેડમને બિલે બેન કહેશો તો ચાલશે.”
“નો મેડમ. લાલાજીના ર્ર્ હુકમ શર્રૂિ કોઈથી ન જર્ાય.”
ત્રણે ખડખડાર્ હસી પડયા. ર્ાતાર્રણ હળવુ ં થઈ ગયુ.ં સુર્ણાવ બેનના ચહેરા પર

એક અનેરા સંતોષની સુરખી િે ખાઈ. એમણે લાગણી પુર્વક શ્વેતાનો હાથ પોતાના હાથમા
લઈ જણે શર્નંશત કરતાં હોય એમ કહ્ુ ં “મારા એકના એક િીકરાને માત્ર ર્ોલેર્માંજ નહીં
પણ હૈયામાં પણ સાચર્જે.”
શેઠ પદરર્ારથી છૂર્ા થઈ જવુ ં કે પદરર્ારમાં સમાઈ જવુ એ શનણવયમા લોલકની

જેમ ઝોલા ખાતી શ્વેતા હજુ પણ સાસુજીની અપેક્ષા સંતોષી શકશે કે કેમ એ અંગે શંકાશીલ
હતી.
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પ્રકરણ ૭
સુર્ણાવ બેનના ચહેરા પર એક અનેરા સંતોષની સુરખી િે ખાઈ. એમણે લાગણી
પુર્વક શ્વેતાનો
હાથ પોતાના હાથમા લઈ જણે શર્નંશત કરતાં હોય એમ કહ્ુ ં મારા એકના એક
િીકરાને માત્ર ર્ોલેર્માંજ નહીં પણ હૈયામાં પણ સાચર્જે.
શેઠ પદરર્ારથી છૂર્ા થઈ જવુ ં કે પદરર્ારમાં સમાઈ જવુ એ શનણવયમા લોલકની

જેમ ઝોલા ખાતી શ્વેતા હજુ પણ સાસુજીની અપેક્ષા સંતોષી શકશે કે કેમ એ અંગે શંકાશીલ
હતી.
બરાબર આજ ર્ખતે અક્ષય ટર્ીટ્ઝરલેન્ડની રેઈનના ફટર્વ ક્લાસ પ્રાઈર્ેર્
કંપાર્વ મેન્ર્માં કેથી સાથે ઇન્ર્રલૅકન

જઈ રહ્યો હતો. ઈન્ર્રલૅકન આલ્પસના પહાડી

સૌંિયવ માર્ે શર્શ્વ શર્ખ્યાત છે . શર્ન્ર્ર અને સમર ટપોર્વ સ માર્ે આખા યુરોપમાંથી

સહેલાણીઓ ત્યાં ઉતરી આર્તા હતા. એ શર્ટતારમાં બોલલવુડની અનેક દફલ્મો ઉતરી ચ ૂકી
હતી. અક્ષય અને કેથીને ટપોર્વ સ સાથે કાંઈ ટનાન સ ૂતક ન્હોતુ.ં એઓ તો માત્ર મોજમજ
માર્ેજ જઈ રહ્યા હતા.
આછા ભ ૂરા કાચની બારીમાંથી િે ખાતી લીલીછમ ર્નરાજી ર્ાળા નયન રમ્ય

પહાડો પાછળ સરતા જતા હતા. રેઈન આગળ ર્ધતી હતી. કુિરતી સૌંિયવ રમણીય હતુ.ં

પણ અક્ષય બીજુ ં જ કુિરતી(?) સૌંિયવ માણતો હતો. પડખે ભરાયલી કેથીના બ્રા લેસ

ર્ીશર્વ માં હાથ નાંખી એના મોર્ા સખત ટતનોને રમાડતો હતો. કૃશત્રમ ઉત્તે જનાના ખોર્ા
અર્ાજો કાઢતી કેથી ખરે ખર તો શર્ચારતી હતી કે કેર્ી રીતે કરોડોની શમલકતની માલકણ
બનવુ.ં
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લબચારા અક્ષયને ખબર ન હતી કે ખરે ખર તો એ સંર્ેિના ર્ગરના શસલીકોનના
ગોળાઓ રમાડી ને ખુશ થતો હતો.
અક્ષય તો મુરખ હતો. બાપે કહ્ુ ં કે િીકરા લચિંતા કયાવ ર્ગર મજ કર. બસ જરાયે

શ્વેતાડી શર્ષે શર્ચારતો નથી પણ કેથી ખરે ખર શર્ચારતી હતી એ ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ
હશે. શુ ં આત્મહત્યા કરી હશે કે કોઈ દકડનેપ કરી ગયુ ં હશે. મારી જણ બહાર અક્ષયે પતાર્ી

િે ર્ાનો કોઈની સાથે પલાન કયો હશે? અનેક શર્ચારોમા અર્ર્ાયલી કેથી ર્ેર્ મુજબ
કૃશત્રમ સેક્સી અર્ાજ કરી અક્ષયને ઉત્તે જતી રહી. અક્ષયનો એક હાથ ર્ીશર્વ મામ અને
બીજો હાથ ટૂંકા ટકર્વ મા હતો.

કંપાર્ે મેન્ર્નુ ં ડોર નૉક થયુ.ં કેથી એ પુછ્ુ ં , "હુ ઈઝ ધેર્?"
“ઘીસ ઈઝ યોર ફોર્ોગ્રાફર જીમ. આઈ હેર્ કોમ્પલીમેન્ર્રી ડ્રીંકસ ફોર યુ, મેડમ.”
“ઈટ્સ ઓપન. કમોન ઇન.” જીમ રેમાં બ્લેક લેબલ, આઈસ બકેર્ અને ચીલ્ડ
ગ્લાસીસ સાથે કંપાર્વ મેન્ર્મા િાખલ થયો. એના ગળામાં કેમેરો કર્કતો હતો.
“મે આઈ ર્ેઈક કપલ ઓફ શપકચર પલીઝ?”
“ગો એહેડ” કેથી એ જર્ાબ આપયો. અધવ નશામાં રાચતા અક્ષયે હાથ ખસેડર્ાની
પણ િરકાર કરી નહીં.
'યોર અનફરગેર્ેબલ મેમદરઝ્ ' પ્રોગ્રામ હેઠળ પાકવ હોર્ેલ મેનેજરે એમને એક

ફોર્ોગ્રાફર આપયો હતો. એ આ બન્નેની આજુબાજુ ઘુમતો રહેતો. અનેક ફોર્ા પડતા રહ્યા.
છે લ્લે દિર્સે એમને હાડવ કર્ર ગોલ્ડન આલ્બમ મળર્ાનુ ં હતુ.ં કેથી શનિઃસ ંકોચ ફોર્ા પડાવ્યે

રાખતી હતી. કેથીનો ઉદ્દે શ જુિો હતો. જો કોઈ રીતે અક્ષય છર્કી જય તો એને બ્લેક

મેઈલ કરર્ામા આ ફોર્ાઓ ઉપયોગી થાય. શર્કૃત ફોર્ાઓનો ઉપયોગ કરી ખોર્ી
પ્રેગનન્સીનો િે ખાર્ પણ કરી શકાય. બધાની જુિી જુિી ગણત્રીઓ હતી.

શેઠજીને રોજના અનેક ફોર્ાઓ પસવનલ ઈ-મેઇલ એડ્રેસપર મળતા રહેતા હતા.
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શ્વેતા સાચી હતી અને અક્ષય કેર્લો જુટ્ઠો અને લબાડ પુરર્ાર થયો હતો. િરે ક ફોર્ા

પર ર્ાઈમ અને ડેઇર્ હતા. ફોર્ાની નીચે ટથળ પણ શપ્રન્ર્ થતુ ં હતુ.ં બધી રીતે સફળ
થયેલા સુિરલાલ
ં
શેઠ અક્ષયને ઘડર્ામાં સિં તર શનષ્ફળ શનર્ડયા હતા.

બંઘ બારણે દડનર લેર્ાતુ ં હતુ.ં આખા દિર્સની પ્રવૃશતની ર્ાતો થતી હતી. સામાન્ય
રીતે જ્યારે ડાઈશનિંગ રૂમ ના આગળ પાછળના િરર્ાજ બંધ હોય ત્યારે ગણપત કાકા જ
હાજર હોય. એ સાથે બેસીને દડનર પણ લે અને સર્વ પણ કરે . આજે ગણપતકાકા હતા, પણ
સર્વ કરર્ાની જર્ાબિારી શ્વેતા સંભાળતી હતી.
શેઠજીની નજરે નોંધ્યુ ં હતુ ં કે શ્વેતાએ આજે સફેિ ડ્રેસને બિલે આછા લીલા રં ગની
સાડી અને લીલી બંગડી પહેરી હતી. નાનકડો લીલો ચાંિલો કપાળ પર ચમકતો હતો.
શેઠજીને પદરર્તવન ગમ્યુ ં પણ ભાર્ પ્રિશવન અંકુશમા રાખ્યુ.ં

"મેં શ્વેતાને મોકળાશ રહે એર્લા માર્ે બન્ને રૂમ ર્ચ્ચે મોર્ા ડબલ ડોર મુકીને

ટલીપીંગ અને સીદર્િંગ એદરયા જુિા કરી નાખર્ા કહી િીધુ ં છે ." સુર્ણાવ બેને ર્ાત શરૂ કરી

"હા તમારી ર્ાત બરાબર જ છે . શ્વેતા કંઈ ર્ેમ્પરરી ગેટર્ નથી. આર્લી નાની

જગ્યામા લબચારી ગુગળાઈ
ં
જય. મને એમ થાય છે કે આ જગ્યા પણ સાંકડી પડેતો
આપણે આપણો રૂમ શ્વેતાને આપીશુ."
ં

"ના બાપ ૂજી, મારે માર્ે તો અત્યારનો રૂમ પણ ઘણો મોર્ો છે . ખરે ખરતો છે તેમનુ ં
તેમજ રાખીયે. કશી ભાંગફોડ કરર્ાની જરૂર નથી."
"અરે િીકરી થોડા સમય પછી તુ ં જ કહેશે કે હર્ે તો આ બંગલો પણ નાનો પડે છે .
અમે ચાલીની રૂમમાં રહેતા હતા ત્યારે સુર્ણાવ િેર્ી પણ તારી જેમજ કહેતા હતા."
"હર્ે મારી ર્ાત.”
“આજે ઓદફસમાં જહેર કરી િીધુ ં છે કે સોમર્ારથી યોગેશભાઈ શશર્રાજમાં જર્ાના
છે . આર્તી કાલે સાંજે દિષ્ના પેલસમા એમનો શર્િાય સમારં ભ રાખ્યો છે . શ્વેતા અંગે
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થોડી જુિી રજુઆત કરી છે . બધાને જણાવ્યુ ં છે કે યોગેશભાઈના શર્િાય સમારં ભમાં હાજર
રહેર્ા માર્ે શ્વેતા ટર્ીર્ઝરલેન્ડથી બે દિર્સ ર્હેલી આર્ી છે ."
"હેમાલીભાભી અને સૌરભ પણ આર્શે. શશવુ,, પાર્વતી બેન અને એમની

ગ્રાન્ડડોર્ર, રાજુની િીકરી પ્રાચી પણ આર્શે. ચાર ર્ાગ્યા પછી બધા ટ્ટ્રાન્ઝેક્શનસ,

પ્રોગ્રામ રેદડિંગ પર મ ૂકી િઈશુ.ં તમો જગિીશની સાથે આર્ી રહેજો. સાથે ગણપત કાકાને

પણ લેતા આર્જો. બરાબર ચાર ર્ાગ્યે આર્ી રહેર્ાય એ રીતે નીકળજો. પરમ દિર્સે
એર્લે કે શશનર્ારે સુર્ણાવ અને શીર્રાજની જોઈંર્ ઈન્રોડકર્રી શમદર્િંગ ઓબેરોયમાં રાખી
છે . શીર્રાજના ઓદફસસવ અને આપણી અમિાર્ાિ, દિલ્હી અને લચન્નાઈના બ્રાન્ચ
મેનેજરસ અને ફાઈનાન્ન્સયલ ર્લ્ડવ ના િસ મોર્ા માથાઓ આર્શે. શશવુ યોગેશને ઇન્રો
કરશે અને હુ ં શ્વેતાને કરીશ. સોમર્ારથી શ્વેતા એનુ ં કામ શરૂ કરશે."
"અને બીજુ,ં સુર્ણાવ ફાઈનાન્સ તરફથી આજ સુધી આપેલી સેર્ા બિલ ર્ેર્ાઈને બે
લાખનો લગફ્ર્ ચેક આપર્ાનો શર્ચાર રાખ્યો છે . કેમ બરાબરને?"
સુર્ણાવ બેને શેઠ સામુ જોયાજ કયું.
"કેમ બોલતા નથી?"
"બરાબર નથી."
"શુ ં બરાબર નથી?"
"ચેકની રકમ."
"કેમ ર્ધારે છે ?"
"ના ઓછી છે . શીવુભાઈ તમને શુ ં કહે છે , ખબર છે ને?

લચિંગશ
ુ બશનયા.

યોગેશભાઈએ નીચુ ં મો રાખીને શરમમા અને શરમમાં ર્ધારો માંગ્યો નહીં. ર્ગર માંગ્યે
તમે કઈ આપયુ ં નહીં. અરે તમને ખબર છે કે આજકાલના કોમપયુર્રર્ાળા છોકરાઓ એંસી
નેવ ુ ં હજર મદહને કમાય છે એમની લગફ્ર્ પાંચની કરો. બીજુ,ં શમદર્િંગમા ર્ેર્ાઈ ર્ેર્ાઈ ન
કરતા. ર્ેર્ાઈ કહેશો તો છોકરીના ઘરનુ ં એમને કશુ ં ખપશે નહીં. આ લગફ્ર્ નથી. આ તો
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લબઝનેસ એપ્રીશીયેશન છે . રકમ જહેર કરર્ાની જરૂર નથી. એક ર્ધારાનુ ં સ ૂચન. આ
છોકરીનો પગાર પણ ડબલ કરી િો. અમેદરકન કંપનીમાં એના લેર્લના ડાયરે કર્રને

કેર્લો પગાર મળે છે એ જણો છો? ભલે હુ ં તમારા જેર્લુ ં ભણી નથી તો યે ઈન્ર્ર પાસ તો
છં જ."

સુર્ણાવ બેન સાડીનો છે ડો સરખો કરતાં ઉંચી ગરિન રાખી બોલતા હતા.
શેઠજી મરક મરક હસતાં તેમની સામે જોતા હતા.
એમણે સલામ મારીને હસતા હસતા કહ્ુ ં " યસ બોસ ઇર્ ર્ીલ બી ડન એઝ પર
યોર ઓડવ ર."
"એની થીંગ એલ્સ, બોસ."
"હા, આર્તી કાલે હુ ં અને શ્વેતા, સર્ારે જગિીશને લઈને રૂપમ ડ્રેશસસમા શ્વેતા માર્ે

શોપીંગ કરર્ા જર્ાના છીએ. અને શ્વેતા િીકરી કાલે સર્ારે તુ ં ટર્ીર્ઝલેન્ડથી આર્ી હોય
તેમ હેમાલી ભાભીને ફોન કરી િે જે. ટર્ીસ કોનટયુલેર્ પાસે એક ટર્ીસ ટર્ોર છે . ત્યાં ટર્ીસ
ચોકલેર્, લચઝ, અને લગફ્ર્ આઈર્મ મળે છે . ત્યાંથી થોડી ર્ટતુઓ હેમાલી અને સૌરભ માર્ે
લઈ લઈશુ."
ં
આજે સર્ારથી શ્વેતા સુર્ણાવ બેનનુ ં શર્શર્ધરં ગી વ્યન્ક્તત્ર્ અનુભર્તી હતી. દડનર
પછી પહેલી ર્ાર સુર્ણાવ બેનને શેઠજી માર્ે પાન બનાર્તાં જોયા. એ શર્ચારતી હતી 'ર્ન
પસવન, મસ્લ્ર્પલ પસવનાલલર્ી
.'શુ ં આ ઘરમાં મારે પણ મસ્લ્ર્કલર પસવન બનવુ ં પડશે?
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પ્રકરણ ૮
આસમાની રું ગની, નેવી બ્લ્ય રે શમની ચળકર્ા, એમ્રોઇડરીવાળી સાડી પહેરેલી
શ્વેર્ા સાથે સવણાષબેન ચારને બદલે ત્રણ વાગ્યે ઓહફસમાું આવી પહોચયા. સવણાષ

બેનનો ઠઠારો ઓછો ન હર્ો. સુંપયત્તનો પ્રભાવ, વેશભર્ા અને ચહેરા પર છલકાર્ો હર્ો.
દાદાજી અને જગદીશ લાલાજી પાસે ગયા. સવણાષબેન સીધા શેઠની ઓહફસમાું ગયા.
શ્વેર્ાની નજર યોગેશભાઈ પર પડર્ા ર્ે દોડર્ી એની પાસે પહોંચી ગઈ. યોગેશભાઈએ
એને બાથમાું લઈ એના માથાપર આયશર્ન ું ચબ
ું ન કય.ું
"બહેની, એક જ અઠવાહડયામાું કેટલી સકાઈ ગઈ? ર્ગબયર્ ર્ો સારી છે ને?"
"મોટાભાઈ, ર્મને ર્ો કાયમ હું સકાયલી જ લાગ ું છું. પણ આ ર્ો ચસ્ર્ સાડી

પહેરવાની સ્ટાઈલની કમાલ છે . સ્લીમ લાગ ું છું ને! થેન્કસ. ખરે ખર ર્ો એક હકલો વજન

વધય ું છે . ર્મારી વાર્ કરો. આજે છે લ્લા હદવસે પણ છે લ્લી ઘડી સધી કામ કયાષ કરવાના
છો?"
“છે લ્લો હદવસ છે એટલે ર્ો કું ઈ પેનન્ડિંગ નથી રાખવ.ું કદાચ ર્ને શેઠજીએ વાર્ ન
પણ કરી હોય. આજે સવારે જ નક્કી થય.ું શેઠજી કાચા નથી. મારા બદલામા એણે
શ્રીવાસ્ર્વને અહીં ખેંચી લીધો છે . લુંડન સ્કલ ઓફ ઇકોનોયમક્સનો ગ્રેજ્યએટ છે . ફાુંકડો

અને હોયશયાર છોકરો છે . એ ર્ારા આયસસ્ટન ર્રીકે કામ કરવાનો છે . જોલી માણસ છે . એ
પણ આજે આવશે."
"ભાભી અને સૌરભ દે ખાર્ા નથી!"
"એ ચાર વાગ્યે જ આવશે. વહેલા આવે ર્ો અહીં કામ કરર્ા સ્ટાફને હડસ્ટરબન્સ
થાય. એ સીધા હિષ્ના પર જ જશે."
હવે શ્વેર્ાને ખયાલ આવ્યો કે કેટલીક નજરો એ ભાઈ બહેન પર મુંડાયલી હર્ી.
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“ચાલો ત્યારે હું બાપજી પાસે જાઉં છું.”
લગભગ ત્રણ અઠવાહડયા પહેલા આ જ ઓહફસમાું નોકરીના ઉમેદવાર ર્રીકે
શેઠજી પાસે જઈ રહી હર્ી. આજે એક માગલક ર્રીકે ર્ે ર્ેના સસરાજી પાસે જઈ રહી હર્ી.
લગભગ બાવન વર્ષની ઉમરના શેઠજીના સેિેટરી દીનાબેન ભરૂચા શ્વેર્ાને જોઈને

ઉભા થઈ ગયા અને એને માટે બારણ ું ખોલી આપ્ય.ું દીના બહેન પ્રભાવશાળી અને ઠરે લ
હડવોસી પારસીબાન ું હર્ા. શેઠજી એને યમઝ ભરૂચા કહેર્ા. બળે વને હદવસે એમની પાસે

રાખડી બુંધાવર્ા. ભાઈબીજને હદવસે સવણાષબેન સાથે એમને ત્યાું જમવા જર્ા.
મોટાભાઈએ આ વાર્ એક બળે વને હદવસે જ કહી હર્ી.
"નમસ્ર્ે આન્ટી" શ્વેર્ાથી આપોઆપ કહેવાઈ ગય.ું
શ્વેર્ા શેઠજીની ઓહફસમા દાખલ થઈ.
"આવ દીકરી આવ." સસરાજીએ આવકાર આપ્યો.
"ર્મે વહેલા આવ્યા ર્ે ઘણ ું સારું કયું. ર્ારી ઓહફસ ર્ૈયાર થઈ ગઈ છે . જરા જોઈ

લે. હજ બે હદવસ છે . ર્ારે કું ઈ સધારો વધારો કરવો હશે ર્ો સોમવાર પહેલા થઈ જશે.
ચાલો આપણે શ્વેર્ાની ઓહફસમા જઈએ."
શેઠજીની ત્રીસ બાય ત્રીસ ઓહફસની બન્ને બાજ ત્રીસ બાય વીસના બે રૂમો હર્ા.

જમણી બાજના રૂમમા અક્ષયની ઓહફસ હર્ી. ડાબી બાજ પ્રાઈવેટ કોન્ફરન્સ રૂમ હર્ો જેને
શ્વેર્ાની ઓહફસમાું કનવટષ કરવામાું આવ્યો હર્ો. શ્વેર્ાની આ ઓહફસની મધયમા ય

શેઇપન ું મોટું ડેસ્ક હત ું. ડેસ્ક પર ડાબી બાજ ચાર જદા જદા રું ગના ફોન હર્ા, જમણી બાજ

બે ડેસ્કટોપ અને એક લેપટોપ કોમ્પ્યટર હત ું. ઓહફસની ડાબી બાજની હદવાલ ટીવી
મોયનટરોથી ભરે લી હર્ી. સ્ટોક માકે ટના જદા જદા હટકરો જમણેથી ડાબી બાજ સરર્ા
રહેર્ા હર્ા. ઓહફસના બન્ને ફ્લોરપર વાયલેસ હહડન સયવિલીયન્સ યવહડયો કેમેરા
રાખવામાું આવ્યા હર્ા. હદવાલ પરના બે મોયનટરો પરથી ઓહફસના બન્ને ફ્લોરની
એકટીયવટી જાણી શકાર્ી હર્ી.
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મહેમાનો સાથે મુંત્રણા માટે રૂમમાું એક ર્રફ સામસામે બે સોફા અને વચચે એક ચેર

હર્ી. ફ્લોર પર પગની પાટલી ખપ
ું ી જાય એવી વેલ્વૅહટ કારપેટ હર્ી. હરસેસ લાઈટનીંગ
આછો પ્રકાશ પાથરર્ી હર્ી. આગળ પાછળની હદવાલ સી થ્ર યમરર વાળી હર્ી. આગળથી
ઓહફસનો ભાગ અને પાછળથી નહરમાન પોઈંટનો પ્રવૃયત્તથી ધમધમર્ો યવસ્ર્ાર જોઈ

શકાર્ો હર્ો. અંદરથી બહારન ું જોઈ સકાત ું હત ું પણ બહારથી અંદરન ું જોઈ ન શકાય એવ ું
પ્રકાશ આયોજન થયેલ ું હત ું.
એક ર્રફ મીની પેન્રી હર્ી અને નાના કાઉન્ટર પર કૉફીમેકર, ટોસ્ટર, અને

માઈિોવેવ હત ું. કાઉન્ટરની નીચે નાન ું હિઝ હત ું. શેઠની અને શ્વેર્ાની કોમન હદવાલની
વચચે એક ઈલેક્રોયનક ડોર હત. જે હરમોટ કન્રોલથી ખોલી શકાત ું હત ું. ડોર ખલર્ા પહેલા
નેવ ું સેકુંડ વોયનિંગ લાઈટ ઝબકર્ી. આખો રૂમ સાઉન્ડ પ્રફ હર્ો.
રૂમની બહાર સેિેટરીન ું ડેસ્ક હત ું. યવદાય લેર્ા યોગેશભાઈની સેિેટરી યનમા શ્વેર્ાની
સેિેટરી થવાની હર્ી. શેઠજીએ બધી યવગર્ો યવસ્ર્ારથી સમજાવી. એમણે પછ્.ું બીજી
કોઈ જરૂહરયાર્ બાકી રહી ગઈ છે ?
શ્વેર્ા લક્ઝરીની કલપના કરી શકે ર્ેના કરર્ા પણ વાસ્ર્યવકર્ા વધ સમ ૃદ્ધ હર્ી.
સવણાષબેનનો સ્વભાવ હુંમેશા કું ઇક ઉણપ શોધી કાઢવાનો હર્ો. એમણે કહ્ ું કે .”

આ રૂપાળી શ્વેર્ાની ઓહફસ છે . હદવાલ પર એકેય સારું ગચત્ર નથી. સામેની હદવાલના બન્ને
ખણા ખાલી છે . એક ખણામાું સ્ટેચય ફાઊન્ટન મકાવો અને બીજા ખણામાું સરસ પ્લાન્ટ
મકાવો.”
શેઠને બીજી ઘણી વાર્ો કરવાની હર્ી. એમણે ટું કમા પર્ાવ્ય.ું "એ પણ થઈ જશે.”
શેઠજીએ ડેસ્ક પરન હરમોટ હાથમાું લીધ.ું હદવાલ પરના મોયનટર પર એક રાજકવર

જેવો યવાન ઉપસી આવ્યો. "આ છે યનકળ શ્રીવાસ્ર્વ. આખી ઓળખાણ પછી આપીશ.

જેમ ર્ારા મોટાભાઈ આપણે ત્યાુંથી શીવરાજમા જાય છે ર્ેમ યનકળ શીવરાજમાુંથી
આપણે ત્યાું આવે છે . મેં શીવ સાથે લઢીને એને આપણે ત્યાું ખેંચી લીધો છે . લુંડનમા

ભણેલો છે . ખબ રાઈટ છે . એ ર્ારા આયસસ્ટન્ટ ર્રીકે કામ કરશે. માનીલે કે એ ઘરના
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છોકરા જેવો જ છે . પરાણે વહાલો લાગે એવો છે . યનરાુંર્ે એના યવર્ે વાર્ો કરીશ.ું અત્યારે
નજર માડી લે."
કોલેજીયન છોકરીની સ્ટાઈલ પ્રમાણે બે હોઠોં વચચેથી એક ધીમી યસસોટી નીકળી
ગઈ. સદભાગ્યે કોઈના ધયાનમાું ન આવ્ય.ું
શ્વેર્ા એ હેન્્સમ યવાનને મન ભરીને જોવા ઈચછર્ી હર્ી પણ હરમોટન ું બટન
ડબાય ું અને ઓહફસ ફ્લોર દે ખાયો.
“ આપણા બઘા એમપ્લોયી પર નજર મારી લે. વ્યક્ક્ર્ગર્ ઓળખાણ ધીમે ધીમે
થશે. દરે ક વ્યક્ક્ર્ની પર કેમેરો ઝુમ થઈ શકે છે . જો આ ર્ારા મોટાભાઈ. એના
કોમ્પ્યટરના સ્િીન પર નીફ્ટીનો ચાટષ છે . પાસેની પેક્ન્સલની અણી તટેલી છે . ર્ને ખયાલ

આવશે કે આ રીર્ે સ્ટાફની નાનામાું નાની એકહટયવટી પર નજર રાખીને આપણો ગબઝનેશ
સુંભાળી શકશે. મને મારા સ્ટાફ પર પરો યવશ્વાસ છે . આનો ઉપયોગ હું સ્પાઈંગ માટે નથી
કરર્ો. ધુંધા અંગેની માહહર્ી એમને કેગબનમા બોલાવ્યા વગર જ જાણી લઉ છું.”
“જો, ચાર ને દસ થઈ છે . બધાએ કામ સમેટવા માુંડ્ ું છે . આપણે પણ નીકળીશ”ું
"બાપજી જર્ા પહેલા જરા અક્ષયની ઓહફસ જોઈ લઉં?"
"સ્યોર"
શેઠજીએ જમણી બાજનો રૂમ હરમોટથી ખોલ્યો. એક મોટા ડેસ્કની સામસામે બે ચેર,

બે લેપટોપ, હદવાલ પર સાુંઠ ઇંચન ફ્લેટ ટીવી. એક મોટો સોફાબેડ. હડવીડી પ્લેયર
યવગેરેથી સજાવેલો રૂમ ઓફીસને બદલે હોટેલના બેડરૂમ જેવો લાગર્ો હર્ો. રૂમની દરે ક
બારીઓ હેવી ડ્રેઇપથી કવર થયેલી હર્ી.

સ્ટાફમાું એની હાજરી ગેરહાજરીની ભાગ્યેજ નોંધ લેવાર્ી. શેઠજીએ પણ લાુંબા
સમયથી એના રૂમમાું જવાન ું બુંધ કયું હત ું.
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શ્વેર્ા જ્યારે હિશ્ના પર પહોંચી ત્યારે ‘સદામા બૅન્ક્વેટ હૉલ’ લગભગ ભરાઈ ગયો

હર્ો. દીનાબેન બઘાન ું સ્વાગર્ કરર્ા હર્ા. બધાના હાથમાું પોર્પોર્ાની પસુંદગીન ું નોન
આલ્કોહૉહકક મોકટૅલ હત ું. બેકગ્રાઉન્ડમા યસર્ારના સરો રે લાર્ા હર્ા.
શેફાલીભાભી અને સૌરભ આવી પહોંચયા હર્ા. સૌરભની નજર પડર્ાું જ ર્ે શ્વેર્ાને
વળગી પડયો. ફૂફી મને ર્ારા વગર જરાયે ગમત ું નથી. ર્ારા લગન કેન્સલ કરીને પાછી
આપણે ત્યાું આવી રહે. ભાભીએ નાક પર આંગળી મક
ું ી ચપ રહેવા ઈશારો કયૉ. ભાભીએ
હગ કરર્ાું ધીમે રહીને કાનમા પછ્ ું "બહેની સખી ર્ો છે ને?"
વળગણમાુંથી છૂટા થર્ા શ્વેર્ાએ બોલ્યા વગર આંખના પલકારાથી હકારમા
જવાબ આપ્યો.
શ્વેર્ાની નજર એના આયસસ્ટન્ટ યનકળ શ્રીવાસ્ર્વ ને શોધર્ી જર્ી. સો સવાસોના
ટોળામાું એને ઓળખવો શી રીર્ે? મોટાભાઈને પછવાનો યવચાર કરર્ી હર્ી ત્યાુંજ
શીવાનુંદ એના કટું બ સાથે હૉલમાું દાખલ થ્યા. સદ
ું રલાલ અને યશવાનુંદ બન્ને પરસ્પર

ભેટયા. શ્વેર્ાએ યશવાનુંદની ઘણી વાર્ો સાુંભળી હર્ી. એના ફોટા પણ જોયા હર્ા; લગ્નમાું
અપલક ઝપલક આવીને આશીવાષદ આપીને ચાલ્યા ગયા હર્ા. પણ ક્યારે યે એમની સાથે

વાર્ કરવાનો પ્રસુંગ આવ્યો ન હર્ો. એની સાથે પાવષર્ી આન્ટી હર્ા. એની સાથે નાની
બેબીનો હાથ પકડીને
ચાલર્ો એક સોહામણો યવક હર્ો. સફેદ હડઝાઈનર ત્જન, મરૂન કલરન,ું અન બટન
ટાઈટ પોલો ટી શટષ , સપ્રમાણ અને આકર્ષક બાુંધો. ભરી હસર્ી આંખો. ગાલ પર નાન
ખુંજન અને ગચછાદાર લાઈટ રાઉનીસ વાળ.
આ યવક જ યનકળ હોવો જોઈએ.
યનકળ સીધો જ શ્વેર્ા પાસે પહોંચી ગયો. "નમસ્ર્ે શ્વેર્ાજી, આઈ એમ યોર

આયસસ્ટન્ટ યનકળ શ્રીવાસ્ર્વ. સોરી વી આર ગલટલ લેઈટ બીકોઝ ઓફ અવર લીટલ
પ્રીન્સેસ."
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“ગ્લેડ ટ મીટ ય યમસ્ટર શ્રીવાસ્ર્વજી. એન્ડ નાવ ઓન, આઈ એમ નોટ શ્વેર્ાજી.
પ્લીઝ જસ્ટ સે શ્વેર્ા.”
“ઈઝીટ યોર ઓડષ ર મેમ?”
“નો, ઈટીઝ િેન્ડલી હરક્વેસ્ટ.”
“આઈ વીલ રાઈ માય બેસ્ટ મેમ.”
“પ્લીઝ, ગલસન. નો શ્વેર્ાજી, નો મેમ, નો મૅડમ. કોલ મી જસ્ટ શ્વેર્ા.”
“ઓકે બોસ. આઈ વીલ રાઈ; બટ ઇટીઝ એન અનઇથીકલ.”
“ય આર ઈનહડહફટેબલ ; યમ. શ્રીવાસ્ર્વ.!”
“નોટ યમ.શ્રીવાસ્ર્વ. પ્લીઝ, જસ્ટ યનકળ.”
“બન્ને હસી પડયા.”
યોગેશભાઈ ત્યાું આવી પહોંચયા.
“હું ર્મારી ઇન્રોડક્શન કરાવવાનો જ હર્ો પણ ર્મેર્ો જાર્ે જ કરી લીધી. આ છે

મારી બહેન શ્વેર્ા. નાના શેઠ અક્ષયકમાર સાથે થોડા હદવસ પર જ લગ્ન થયા ર્ે ર્ો ર્મે
જાણો છો.

હયનમન પરથી આજની પાટી માટે બે હદવસ વહેલા આવવ ું પડ્.ું ર્મે બન્ને

સાથે કામ કરવાના છો. ર્મને કામ અંગે કોઈપણ મઝ
ું વણ હોય ર્ો મારા મોગબલ પર
યનિઃસક
ું ોચ ફોન કરજો. આઈ એમ અવૅલેબલ ટ્વેન્ટીફોર, થ્રીહન્ડ્રેડ યસક્ષ્ટીફાઈવ ફોર ય.”
“શ્વેર્ા, આ છે . યમ.યનકળ શ્રીવાસ્ર્વ. ઈન્ટરનેશનલ ફાઈનાન્સીંગમા એક્ષપરટીઝ

છે . યશવકાકાના સન રાજભાઈના સાળા છે . બન્ને શેઠે કળહદપકોના સાળાઓની અદલા
બદલી કરી છે .”
“હરયલ ઈવન એક્સચેઇંજ.”
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“એપૅટાઈઝરસ પરા થઈ જાય ર્ે પહેલા ર્મને બન્નેન,ે થોડા કી પરસન્સ સાથે
ઓળખાણ કરાવી દઉ .”
ત્રણે જણાએ જદા જદા ટેબલ પર ફરી હલ્લો હાય કરવા માુંડ્.ું
દરે ક રાઉન્ડ ટેબલ પર દસ દસ બેઠા હર્ા.
વીઆઈપી ટેબલ પર સદ
ું રલાલ અને સવણાષબેન, યશવાનુંદ, પાવષર્ીબેન અને

પ્રાચી, ર્ેમની બાજમાું સૌરભ, યોગેશભાઈ અને હેમાલી, અને બાજમા શ્વેર્ા અને યનકળ
બેઠા હર્ા.
એપેટાઈઝર અને હડનરની વચચે સદ
ું રલાલ યોગેશભાઈની યવદાય અને શ્વેર્ા ર્થા
યનકળની યનમણક અંગે કું ઈક બોલવાના હર્ા.
અચાનક યનકળ કોડષ લેસ માઈક સાથે જરાયે સુંકોચ વગર પોર્ાની ખરશી પર
ઊભો થઈ ગયો.
"યોર એટેન્શન પ્લીઝ...યોર એટેન્શન પ્લીઝ.
બધાની નજર યનકળ પર મુંડાઈ. રમયર્યાળ શૈલીમા એણે શરૂ કયું.
"સોમવારથી હું શ્વેર્ા મેડમનો સહાયક અને આપ સૌનો સહકાયષકર્ાષ બની રહીશ.

પજ્ય શ્રી. સદ
ું રલાલ શેઠ માટે આપ સૌની સાથે કામ કરવાની ર્ક મળી છે ર્ે બદલ હું

મારી જાર્ને ભગ્યશાળી સમજ ું છું. મને એક અફસોસ જરૂર રહેશે. ફાઈનાક્ન્સયલ ક્ષેત્રમા
જેન ું નામ માન પવષક લેવાય છે એવા વહડલબુંધ જેવા શ્રી. યોગેશભાઈ સાથે કામ કરવાની
ર્ક ન મળી. યપર્ા તલ્ય પજ્યશ્રી યશવાનુંદજીના હાથ નીચે મેં ઘણ ું યશક્ષણ અને ગાુંગભયષ

મેળવ્ય ું છે . છર્ાુંયે કોઈ કોઈવાર સ્વભાવગર્ વાુંદરવેડા કરી લઊ છું. આઈ હોપ, માઈ
બોસ મેડમ શ્વેર્ાજી વીલ ઓવરલક માઈ ડ્રોબેક."
શ્વેર્ાએ હસર્ા હસર્ા નકારમા માથ ું હલાવ્ય.ું આખા હોલમાું હાસ્યન ું મોજ ું પ્રસરી
ગય.ું
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"ઓકે..ઓકે. આઈ પ્રોયમસ. આઈ વીલ બીહેવ."

યનકળ ખરશી પરથી ઉર્રી

હોલની વચચે જઈને ઊભો રહ્યો. આ અનહરહસષ પ્રોગ્રામ હર્ો. એણે ચાલ રાખય.ું
"આપ સૌના સહકારથી આપણે શ્વેર્ાજીને દલાલ સ્રીટની નેર્ાજી બનાવી દઈશ.ું

માત્ર નેર્ાજી જ નહહ પણ સામ્રાજ્ઞી બનાવી દઈશ.ું ધીસ ઈઝ અવર ઓબ્જેકહટવ. ધીસ
ઈઝ અવર અનલ્ટમેટ ગોલ."
સૌએ યનકળને ર્ાળીઓથી વધાવી લીધો. "પ્રભને એજ પ્રાથીએ કે એ માટેની જરૂરી

બદ્ધદ્ધ અને શક્ક્ર્ આપણને મળી રહે. પજય શ્રી. યશવાનુંદ શમાષના કટું બની શભેચછાના
પ્રયર્ક ર્રીકે એમની પૌત્રી અને માય ક્સ્વટ યનસ, પ્રાચી ઇઝ ગોઈંગ ટ પ્રેઝન્ટ નાઈસ
પ્રેયર ફોર અસ. પ્લીઝ ગીવ હર બીગ હેન્ડસ ફરી એક વાર હોલ ર્ાળીઓથી ગાજી ઉઠયો.
યનકળે ભાણજી પ્રાચીને ઊચકીને ટેબલ પર ઊભી કરી દીધી.
પ્રાચીએ જની હફલ્મ ગડ્ડીની લોક્ક્પ્રય પ્રાથષના 'હમકો મનકી શક્ક્ર્ દે ના...' શરૂ કરી.
શ્વેર્ા યનકળની બેહફકરી અદાથી પ્રભાયવર્ થઈ ગઈ. હી બીકેમ સેલ્ફ એપોઈન્ટેડ

માસ્ટર ઓફ સેહરમોની. હી સ્ટોલ ધ શો. એણે રમર્ા રમર્ા પોર્ાની ગલડરશીપ ક્વોગલટી

ન ું પ્રદશષન કરી દીધ.ું આ મારો આયસસ્ટન્ટ ર્ો મારો બોસ બનવાને લાયક છે . નવા
વાર્ાવરણને પણ કેટલા આત્મયવશ્વાસથી પોર્ાન ું કરી લે છે ! હું એની સામે શોભાની

પર્ળી ર્ો ન બની જાઊને? શ ું એ મારો િેન્ડ બનશે? કદાચ િેન્ડને બદલે લવર ર્ો ન બની
જાયને? હું ર્ો એના ર્રફ ખેંચાર્ી નથીને? પોર્ાના સ્વપ્ન પરૂર્ ઢાુંચામા ર્ો નથી
ઢાળર્ીને?
મનગમર્ી કલ્પનાના લગામ વગરના ઘોડાઓ ચારે હદશામાું ડોડર્ા હર્ા. પોર્ે

પહરણીર્ સ્ત્રી હર્ી. યવધવા કે સધવા ર્ે પોર્ાના મગજમાું અસ્પષ્ટ હત ું. સદ
ું રલાલ શેઠે

ર્ેના પનલષગ્ન કરાવી સ્વહસ્ર્ે યવદાય કરવાની વાર્ કરી હર્ી. પોર્ે સવણાષબેનને આશા
આપી હર્ી કે અક્ષયને પાછો મેળવશે અને સાચવશે.
ભટકેલા બેફામ દોડર્ા માનયસક ઘોડાઓ દોડી દોડીને, થાકીને જાર્ેજ પોર્ાના
ર્બેલામાું આવી જર્ા હર્ા
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પ્રકરણ ૯
આજે રયવવારની સવાર હર્ી. ખરે ખરર્ો શ્વેર્ા મળશકું થર્ાુંજ જાગી ગઈ હર્ી. ર્ે

જાગર્ી પથારીમાું પડી રહી. ર્ેના માનસપટ પર યવર્ેલા ત્રણ અઠવાહડયાન ંું
યસિંહાવલોકન અને છે લ્લા બે હદવસના બનાવોન ું પનરાવર્ષન થત ું હત ું.

ઓહફસ સ્ટાફની પાટી કરર્ાું ગઈ કાલની ઓબૅરોયની યમહટિંગ ર્દ્દન જદી જ હર્ી. બધાએ
ફોમષલ ડ્રેસ પહેયો હર્ો. સસરાજી સદ
ું રલાલ શેઠની સચનાથી પોર્ે પણ સાડીને બદલે ગ્રે
કલરનો ગબઝનેશ ડ્રેસ પહેયો હર્ો. સવણાષબેને જાર્ે એના ગળામાું ટોપ અને જેકેટ વચચે

નેવી બ્લ સ્કાફષ ગોઠવી આપ્યો હર્ો. યનકળે ડાકષ થ્રી પીસ સ્યટ પહેયો હર્ો. શનીવારની
યમહટિંગમાું યનકળના જરાયે વાુંદરવેડા દે ખાયા નહહ. જાર્ે જાર્ે બધા સાથે હાથ મેળવર્ો
વર્ોનો પહરગચર્ હોય ર્ેમ આત્મયવશ્વાસથી વાર્ો કરર્ો રહ્યો હર્ો. થોડો વધારે પડર્ો

શાુંર્ અને ગુંભીર હર્ો. શ્વેર્ા સાથે થોડી ઔપચાહરક વાર્ો યસવાય લગભગ ઉપેક્ષા જ કરી
હર્ી. એ પણ ખટક્ ું હત ું.
કોક્ટૅઇલ અવસષ દરમ્યાન શ્વેર્ા સદ
ું રલાલ શેઠની સાથે જ ફરર્ી રહી હર્ી. નવી
નવી ઓળખાણો કરર્ી રહી હર્ી.
પ્રોફેશનલ યમહટિંગનો માહોલ હર્ો. જદી જદી કું પનીઓ, અથષર્ત્ર
ું , માકે ટ રેન્ડ,

સી.ઈ.ઓ ના કૌભાુંડો અને ર્ેમના ઍફેસષની ગોયસપો

થર્ી હર્ી. કોઈક નેર્ા-

અગભનેર્ાઓના બ્લેકમની ઈન્વેસ્ટમેન્ટની માકે ટ પર થર્ી અસરની વાર્ કરર્ા હર્ા ર્ો
કોઈ પોગલહટક્સ અને બજેટની વાર્ો કરર્ા હર્ા.
ન્યઝ અને ટીવી હરપોટષ સષ પણ કેમેરા અને માઈિોફોન સાથે આમ ર્ેમ ફરર્ા હર્ા.

બે જાણીર્ી ફાયનાન્સ ફમષની જોઈન્ટ યમહટિંગ પહેલી જ વાર થર્ી હર્ી. એક સ્પેક્લેશન
મજીગન ું પણ હત ું.
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સદ
ું રલાલે અને યશવાનુંદે છ્ટાદાર ઇંગ્ગ્લશમાું, નવા માળખાના સુંદભષમા શ્વેર્ા અને

યનકળનો પહરચય કરાવ્યો. બન્નેની ઝળહળર્ી શૈક્ષગણક યસદ્ધદ્ધઓને ગબરદાવી. બન્નેનો

ઉલ્લેખ પાણીદાર મોર્ી ર્રીકે કયો. ગેશભાઈને ર્ો વ્યાપારી જગર્ જાણત ું જ હત ું.
એમનો ઉલ્લેખ એક કીમર્ી હીરા ર્રીકે થયો.
યોગેશભાઈએ પણ બેનના મોંફાટ વખાણ કયાષ. શક્ક્ર્ અને સરસ્વર્ી શ્વેર્ામાું એ

સુંયોજીર્ છે એ યસધધ કરવા કોલેજની એન.સી.સી અને વોલેનન્ટયર હોમગાડષ ની
પ્રવૃયર્ઓનો ર્થા ટેયનસ, ક્સ્વમીંગ અને કથ્થક નૃત્યનો ઉલ્લેખ કરવાન ું ચક્યા નહહ. ર્ે

નાની હર્ી ત્યારે મોટાભાઈ ઊંચકીને ઊંચે બેસાડર્ા.ખભા પર બેસાડર્ા. ગઈકાલે પણ
એણે એવ ું જ કયું હત ું ને! બધાના માનસપટ પર ઊંચે બેસાડી હર્ી.
શ્વેર્ા અર્ીર્મા સરર્ી હર્ી. કોલેજ..., એન.સી.સી.... કેમપ્સ.... એક્ષરસાઈઝ....

પરે ડ અને મલહોત્રા....હા, મલહોત્રા....એથલેહટક મલહોત્રા...કેપ્ટન મલહોત્રા...ટોલ, ડાકષ

અને હેન્્સમ મલ્હોત્રા... કેપ્ટન મલહોત્રા...હડયસપ્લીનમાું બાુંધછોડ ન કરનાર કેપ્ટન
મલ્હોત્રા. એણે જ શ્વેર્ાને પરે ડમાું મોડી પડવા બદલ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ પર બધાની વચચે

પચચીસ પશઅપ કરાવ્યા હર્ા...પચચીસ શ,ું ર્ે સો પશઅપ કરી શકવાને શક્ક્ર્માન હર્ી.
પણ આર્ો પયનશમેન્ટ....યનષ્ઠર મલહોત્રા…..એ લેહડઝરૂમમાું કેટલ ું રડી હર્ી!
પણ એજ સાુંજે બકે લઈને અમારા ફ્લેટ પર આવ્યો હર્ો. ભાભીને હરક્વેસ્ટ કરીને

શ્વેર્ાને જહ પર લઈ ગયો હર્ો. કેટલીયવાર એણે સોરી કહ્ ું હત ું. અંગ્રેજી, હહન્દી, ગજરાર્ી,
મરાઠી અને પુંજાબીમાું નખરાળી માફી માુંગી હર્ી.

પછી ર્ો ર્ે વર્ષ દરમ્યાન અનેક સાુંજ પાકષ માું અને બપોર 'હરટ્ઝ'માું ગાળી હર્ી.
મૈત્રી જદું સ્વરૂપ પકડે ર્ે પહેલા ભાભીએ પડદો પાડી દીધો.
“મનહર, અમારી શ્વેર્ાને માટે અમદાવાદનો એક સરસ છોકરો જોવા આવવાનો છે
એટલે કાલે ર્મે બહાર જઈ નહીં શકો.” મલહોત્રા પરપ્રાુંર્નો, પરજ્ઞાયર્નો અને ખાસર્ો
રું ગમાું કાળો ધબ્બ હર્ો. ર્ેજીને ટકોરો.
બીજે હદવસે પોસ્ટમાું ટું કો સુંદેશો મળ્યો.
શ્વેતા 65

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

'હડયર શ્વેર્ા, વી વીલ બી ધ િેન્ડસ ફોર ધ લાઈફ, ઈફ ય નીડ એની હેલ્પ. આઈ
વીલ બી ઓલવેઇઝ અવેઇલેબલ ‘
એમ. એમ.
એ મનોહર મલહોત્રા આજે બોમ્બેમાું પોગલસ ઈન્સપેકટર હર્ો.
એકાએક મગજમાું એક યવચાર ઝબક્યો. સાપ મરે નહહ, લાકડી ભાુંગે નહહ અને

કેથીને અક્ષયના જીવનમાુંથી દર કરી શકાય. ર્ે બેડમાુંથી ઉભી થઈ ગઈ ઝડપથી શાવર

લઈ નીચે ડાઈયનિંગ રૂમમાું પહોંચી ગઈ. વલ્લભ પજા રૂમમાું ભગવાનને શણગાર કરર્ો
હર્ો. એ એન ું યનત્ય કમષ હત ું. શ્વેર્ાને વહેલી ઉઠેલી જોઈને હકશનમહારાજ રેકફાસ્ટ માટે
પછવા આવ્યા.
"હકશનજી ર્મે મારે માટે એક સરસ બ્લેક કૉફી બનાવો અને આજે હું બધાને માટે
નાસ્ર્ામા ઉપમા બનાઉ."
“અરે ! મેડમ ર્મે?”
"મારે જોવ ું છે કે ર્મારી પરીક્ષામાું પાસ થાુંઉ છું કે નહહ!"
શ્વેર્ાએ દાણાુંદાર રવામાુંથી લીલી ડું ગળી, થોડા લીલા વટાણા, અડદના દાણાું અને
કાજ, દ્રાક્ષ અને કોથયમરથી ભરપર ઉપમા બનાવી દીધો.
હકચનમાુંથી પરવારી કૉફીમગ લઈને ન્યઝ પેપર જોવા માુંડયા. બધા જ પેપરના
ગબઝનેસ સેક્સનમા ગઈ કાલની યમહટિંગના હેવાલ અને ફોટા હર્ા. સમાચાર વાુંચવામાું
ર્ેને ખયાલ પણ ન આવ્યો કે બા, બાપજી ટેબલ પર આવી ગયા છે .
"ગડ મોયનિગ દીકરી. આજે બહ વહેલી ઉઠી ગઈ?"
શ્વેર્ાએ ઉભા થઈ બન્નેના ચરણસ્પશષ કરર્ા જય શ્રીકૃષ્ણ કહ્.ું
હકશન મહારાજ ચહા કૉફી અને ગરમા ગરમ ઉપમા લઈ આવ્યા.
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સવણાષબેનને માટે એકલા દધમા આદ, મસાલો, લીલીચહા ફુહદનો, તળસીના પાન

અને ત્રણ ચમચી ખાુંડવાળી સ્પેયશયલ ચહા બનર્ી. શેઠજી એને શુંભ મહારાજનો ઉકાળો
કહેર્ા.
શેઠજીએ પેપર જોર્ા જોર્ા, ઉપમાની ચમચી મોંમા મકી.
“હ અં અં અં મ. વા ઉવ.”
એમણે બમ પાડી. હકશન મા'રાજ!
હકશનમહારાજ ઠપકો મળશે એમ ગભરાર્ા ગભરાર્ા આવ્યા.

“આજેર્ો ર્મે કમાલ કરી. ધીસ ઈસ ધ બેસ્ટ ઉપમા. આજન ું ઉપમા માટેન ું બોનસ
સો રૂયપયા.”
“મારા ર્રફથી દોઢસો રૂયપયા.” સવણાષબેન પાછા પડે એમ ન હર્ા.
હસર્ા હસર્ા શ્વેર્ાએ પ્રણાગલકા ચાલ રાખી. “મારા ર્રફથી બસો રૂયપયા.”
હકશન મહારાજ ધીમે રહીને બોલ્યા. “મારા ર્રફથી સાડીચારસો રૂયપયા.”
“મા'રાજ આજે છટકી ર્ો નથી ગય?ું ર્મે કોને બોનસ આપવાના છો?”
“ઉપમા બનાવનારને.”
“કોણે બનાવ્યો? કાુંર્ા માસીએ?”
“ના. શ્વેર્ા મેડમે.”
હેં..એ!
“અરે ! ત ું ઓહફસમાુંથી હકચનમાું પહોંચી ગઈ?”
શ્વેર્ાએ પ્રત્યત્તર આપ્યા વગર હકશન મહારાજને પછ્.ું “કેમ હકશનજી પરીક્ષામાું
પાસને?”
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“હવે ર્મને હકચનમાું પ્રવેશ નહહ મળે . ર્મે હકચનમા આવશો ર્ો મારી નોકરીની
સલામર્ી નહહ રહે.” બધા હસી પડયા. હદવસની શરૂઆર્ સારી થઈ.

“કાલે ર્ો આપણો અક્ષય આવી જશે. હું એરપોટષ પર હરસીવ કરવા જાઉ?”
સવણાષબેનન ું માત ૃત્વ જાગ્ય.ું
“હા, હા. કેમ નહહ?

જરૂર જાવ. જવ ું જ જોઈયે.

કેથી માટે પણ હાર-ર્ોરા લઈ

જવાન ું ભલશો નહહ.”
શ્વેર્ાએ સાુંભળ્ય ન સાભળ્ય કયું.
સવણાષબેનથી સોંસરો કટાક્ષ સહન ન થયો. ર્ે ગમ ખાઈને ચપ રહ્યા. પોર્ાના
યનત્ય કમષમા લાગી ગયા.
“બાપજી આજે ર્ો ઓહફસ બુંધ છે . જો ર્મને અનકળર્ા હોય ર્ો એકાદ કલાક
ઓહફસમા જઈ આવીયે. મારે કાલ પહેલા થોડું સમજી લેવ ું છે .”
“એ ર્ો ઘેરે પણ સમજી શકાય. છર્ાું ર્ને જરૂરી લાગે ર્ો જરૂર જઈશ.ું ” પછીર્ો
ગઈ કાલની યમહટિંગ અને ર્ેના હરપોટષ ની વાર્ો ચાલી. સવણાષબેન એના દૈ યનક
કાયષમા વ્યસ્ર્ હર્ા..
શ્વેર્ાએ એકલા પડર્ા શેઠજીને કહ્,
“બાપજી, મારા એક જના યમત્ર પોલીસ હડપાટષ મેન્ટમા છે . કેટલીક બાબર્ોમાું ર્ેઓ

આપણને મદદરૂપ થઈ શકે એમ છે . મારે એમને મળવ ું છે પણ અત્યારે કોઈ
કોન્ટેક્ટ નથી. એમનો પત્તો મેળવવો અઘરો છે . જો ર્મારી સલાહ હોય ર્ો આપણે
એની સાથે થોડી અંગર્ વાર્ો કરીયે.”
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“ત ું જે કરશે ર્ે યોગ્ય જ કરશે. શ ું નામ છે એન?ું ”
“યમ.મનોહર મલહોત્રા.”
શેઠજીએ પાસે પડેલો ફોન ઉપાડયો.
કયમશનર સાહેબ સાથે વાર્ કરી. ફોન મક્યો.
“કયમશનર સાહેબ મોગબલફોન પર કોન્ટેક્ટ કરી મલહોત્રાને જણાવશે.

મલહોત્રા આપણને અહહ ફોન કરશે. કયમશનર સાહેબ સ્ટાફના પ્રાઈવેટ ફોન નુંબર
કોઈને આપર્ા નથી.”

“દસ યમયનટમાુંજ રીંગ વાગી. શ્વેર્ાએજ ફોન ઉપાડયો. પુંદરે ક યમયનટ વાર્ો
ચાલી. શ્વેર્ા સસરાજીની હાજરી પણ ભલી ગઈ. ર્ે મક્ર્ રીર્ે કોલેજ ગલષ બની
ગઈ હર્ી. હસર્ા હસર્ા, જોક કરર્ા "ર્ને સાુંભરે રે ....મને કેમ યવસરે રે . ચાલત
રહ્.ું વાર્ વાર્મા એને ઓહફસ પર મળવા જણાવી દીધ.ું "માઈસેલ્ફ એન્ડ માય
ફેયમગલ નીડ યોર પરસનલ હેલ્પ….. થેન્ક્સ…. સીય.”
"બાપજી, આજે સવારે સાડા અગગયાર વાગ્યે મલહોત્રા આપણી ઓહફસ પર
આવી રહેશે. આપણે અગગયાર વાગ્યે પહોંચી જઈશ.ું "
"બે યવાન યમત્રો વચચે બઢ્ઢાન ું શ ું કામ? ત ું એકલી જ મળી આવ."
"ના બાપજી, ર્મારા વગર ચાલે એવ ું નથી."
"ઓકે. આજે લુંચ પણ બહાર જ લઈ લઈશ.ું હું શેરખાનને ર્ૈયાર રહેવા કહી
દઈશ."
બાપજી, લાલાજીન ું કાુંઈ કામ નથી. હું ડ્રાઈવ કરી લઈશ."
"ત ું?.. ત ું ડ્રાઈવ પણ કરે છે ?"
"હા બાપજી બે વર્ષ હોમગાડષ ઝમાું હર્ી ત્યારે ડ્રાઈયવિંગ અને હોસષબેક
રાઈહડિંગ શીખી હર્ી. જીપ લઈને આખ બોમ્બે ખદ
ું ી વળી છું."
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"આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ ય."
અગગયાર વાગ્યે શ્વેર્ા સસરાજી સાથે ઓહફસ પર પહોંચી ગઈ. એણે પોર્ાના

ડેસ્ક પર બે ફોટોગ્રાફ ગોઠવી દીધા. એક લગ્ન વખર્નો બન્નેનો અને એક એકલા
અક્ષયનો. એ ફોટાને ર્ાકર્ી રહી. મલહોત્રાની રાહ જોર્ી રહી.
***
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પ્રકરણ ૧૦
બરાબર સાડાઆગગયાર વાગ્યે ઇન્સપેકટર મલહોત્રા હાથમાું મોટું

ગગફ્ટબોક્ષ અને બકે લઈને યસયવલ ડ્રેસમા હાજર થઈ ગયા. "કોન્ગ્રેચયલેશન શ્વેર્ા.
શાદી મેં હમેં યાદભી નહહ કીયા. દોસ્ર્ દોસ્ર્ ના રહા. માન લીયા હક અબ હમ
દોસ્ર્ી કે કાબીલ નહહ રહે. હમ આપકી નજરોંસે ભાઈ બનને કે કાબીલ ભી નહહ
રહે?"
"નો નો કેપ્ટન, ઐસા નહહ હૈ. દોસ્ર્ કે સાથ બીર્ાઈ શામ કૈ સે ભલ શકર્ી
હું "
મલહોત્રા હસર્ા હસર્ા શ્વેર્ાને પજવર્ા રહ્યા. "હાું..હાું. ઐસાહી ર્ો હૈ. પહેલે
આપને હમે કેપ્ટનસે મનોહર બનાયા થા; મનોહરસે મન બનાયા થા ઔર અબ
હફરસે કેપ્ટન બના હદયા."
શ્વેર્ા અકળાઈને લગભગ રડવા જેવી થઈ ગઈ. "પ્લીઝ, કેપ્ટન, આઈ

સોરી, મેરે જીગરજાન દોસ્ર્ મન, રાય ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. સમટાઈમ્સ વી ડોન્ટ

હેવ એની કન્રોલ ઓન અવર ઓઉન લાઈફ. આઈ એમ ગોઈંગ ટ ટેલ ય એવરી
થીંગ. આઈ નીડ યોર હેલ્પ મેરે દોસ્ર્ મન ધી ટફ કેપ્ટન મલ્હોત્રા."
"શ્વેર્ા, હું ખાલી મજાક જ કરૂું છું. મારા પણ લગ્ન થઈ ગયા છે . જેવી મળી

ર્ેવી કબડીને પરણી ગયો છ. એક સરસ મજાનો લાડકો દીકરો છે . જો આ એનો
ફોટો."

મલહોત્રાએ વોલેટમાુંથી ફોટો કાઢી શ્વેર્ાના હાથમાું મક્યો. ફોટો જોર્ાુંજ

શ્વેર્ા બરાડી "રાસ્કલ આને ત ું કબડી કહે છે ? આ મારી િેન્ડ કાક્શમરા જે કોલેજની
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મોસ્ટ બ્યહટફુલ મૉડેલ હર્ી ર્ેને ત કબડી કહે છે ? ખરે ખર ર્ો અમારા ગજરાર્ીમાું
કહેવાય ર્ેમ કાગડો દહહિંથરૂું ઉપાડી ગયો છે .” શ્વેર્ાએ પાસે પડેલા કાગળનો ડચો
કરી મલહોત્રાના મો પર માયો.
"નાઉ વી આર ઓન ધ સેઇમ રેક."
સદ
ું રલાલ એના યવહડયો મોયનટર પર બે યમત્રોને યનહાળર્ા હર્ા. એક પળ
ર્ો યવચાર આવી ગયો કે મેં શ્વેર્ાના જીવન રમર્ રમીને નાલાયક દીકરાને

મારા સ્વાથષ માટે મારા ઘરમાું બેસાડી દીધી છે . પણ એને ખાત્રી થઈ કે આ
શ્વેર્ા જ એને કેથીના પજામાુંથી છોડાવશે.
"નાવ લેટ્સ ગેટ ટ ધ ગબઝનેસ. મને કેમ યાદ કયો. હું કઈ રીર્ે મદદરૂપ
થઈ શકું ?"
બાપજી બાજની ઓહફસમા બેઠા છે . એની હાજરીમાું વાર્ કરીએ.
સદ
ું રલાલ મોયનટર બુંધ કરી સ્વસ્થ થયા.
શ્વેર્ા અને મલહોત્રા શેઠજીની કેગબનમાું દાખલ થયા.
"વેલ કમ ઈનસ્પેકટર મલહોત્રા. થેન્કસ ફોર કયમિંગ ઈન શોટષ નોહટસ."
"નમસ્ર્ે શેઠ સાહેબ. ફરમાવો. હું આપની શ ું સેવા કરી શકું ?"
"શ્વેર્ા ર્મને સારી રીર્ે કહી શકશે."
"કેપ્ટન આ એક કૌટું ગબક સમસ્યા છે . અક્ષય મારા પયર્ છે . કેથી એમની
સેિેટરી છે . એણે અક્ષયને ફસાવ્યા છે ."
શ્વેર્ાએ સહાગ રાર્ યસવાયની, ક્સ્વસ હયનમનથી માુંડીને બધીજ વાર્ કરી.

સદ
ું રલાલ મોટી ખરસીમાું અંઢેલીને આંખ વીંચી બેસી રહ્યા. ઈનસ્પેકટર મલહોત્રા
ક્સ્થરર્ાથી આંગળીઓ વચચે પેક્ન્સલ રમાડર્ા, ધયાનથી શ્વેર્ાને સાુંભળર્ા રહ્યા.
વાર્ને અંર્ે શ્વેર્ાથી રડી પડાય.ું
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"કોઈપણ ડોમેનસ્ટક સીચયએશનમાું કોઈ ગનો ન હોય ત્યાું સધી

સામાન્યરીર્ે પોગલસ ઈન્વોલ્વ થર્ી નથી. લવ રાએંગલમા પણ પડવાન ું મશકેલ
હોય છે . એક વાર્ મારા ધયાનમાું આવી છે કે ક્સ્વટ્ઝરલેન્ડમાું ર્ેઓ ડ્રગ લેર્ા

હર્ા. હવે આ કેઈસમાું ડ્રગની કડી મખય છે . જો એ બન્ને ડ્રગ લેર્ા હોય ર્ો એમની
પાસે એહડશનલ સપ્લાય પણ હોવો જ જોઈએ. અમારે કદાચ અક્ષયને પણ એરે સ્ટ
કરવો પડે. એમાું ર્મારો સહકાર જરૂરી છે ."
"ના, કેપ્ટન એ શક્ય નથી. અમારા સહકાર વગર જ, ર્મારે બધ ું

સુંભાળવાન ું છે . શેઠ કટું બન ું નામ કોઈ પણ રે કોડષ પર કે ન્યઝ યમહડયામાું આવવ ું ન

જોઈએ. અક્ષયને પણ એમાુંથી બાકાર્ રાખવો પડશે. અક્ષયને કશ ું જ ના થવ ું
જોઈએ. કેથીનો ઉલ્લેખ પણ સવણાષ ફાઈનાન્સની એમપ્લોયી ર્રીકે ન આવવો
જોઈએ. પ્લીઝ હેન્ડલ ઇન સચ અ વે, ધેટ ઇટ વોન્ટ હટષ અવર ગબઝનેસ એન્ડ
રે પ્યટેશન."
"શ્વેર્ા, ય આર મેઇકીંગ યસમ્પલ ઓપરે શન હડહફકલ્ટ ફોર અસ."
"વી જસ્ટ વોન્ટ ટ ગેટ રીડ ઓફ કેથી િોમ અવર લાઈફ. એન્ડ ધેટ ઓલસો
બાય લીગલ વે.
કેપ્ટન ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ માય લાઈફ અન્ડ હેપીનેસ."
"ઓકે આઈ વીલ ડ ધેટ વે." મલહોત્રાએ ડેસ્ક પર હાથ પછાડર્ા કહ્.ું
"આવર્ી કાલે ક્યારે આવવાના છે ?"
"સવારે પાુંચ વાગ્યાન ું એરાઈવલ છે ."
"સમય થોડો છે . બન્નેનો એકાદ ફોટો મળી જાય ર્ો હરસચષમા સમય ન
જાય."
સદ
ું રલાલે પોર્ાના લેપટોપ પર બે ગ્ક્લકમા અક્ષય કેથીનો ક્સ્વસ ફોટોગ્રાફ
ઉપસાવ્યો. યપ્રન્ટર પર કોપી કાઢી અને મલહોત્રાને આપી.
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"ઈનસ્પેકટર સાહેબ મારી એક યવનુંર્ી. આ લેપટોપના બધા ફોટાન ું એક

ગોલ્ડન આલ્બમ અક્ષય કે કેથી પાસે હશે. એ એક્ષપોઝ થાય કે એનો દરઉપયોગ
થાય, કદાચ એની કોપીઓ ફરર્ી થાય ર્ે પહેલા મારા હાથમા એ આલ્બમ આવે એ
ઈચછું છું."
"જો એ એમની પાસે હશે ર્ો ર્મારા હાથમાું આવી જશે."
"બીજી એક વાર્. મને શુંકા છે કે ર્મારા ઘરમાું પણ, અક્ષયના રૂમમા ડ્રગ

હોવાની શક્યર્ા છે . આગળ જર્ા અક્ષય શેઠ સધી પગેર નીકળે ર્ો ત્યાું પણ સચષ

વોરન્ટ બજાવવ ું પડે. જો હોય ર્ો પહેલેથી જ એનો યનકાલ કરવો હહર્ાવહ છે . આમ
પણ અક્ષયને ડ્રગ િી ર્ો કરવોજ પડશે. આજે સાુંજે પાુંચ વાગ્યે મારી આયસસ્ટન્ટ

યમસ નાયડ યસયવલ ડ્રેસમાું ડ્રગ ક્સ્નફર ડોગ સાથે આવશે. ર્ે શ્વેર્ાની કોલેજ િેન્ડ

ર્રીકે આવશે. શ્વેર્ા, ત ું એને ઘર બર્ાવવાના બહાના હેઠળ આખા ઘરમાું ફેરવજે.
જો ડ્રગ મળે ર્ો એનો અનઓહફયસયલ કબજો લઈને એને હડસ્રોય કરી દઈશ.ું
આટલો સહકાર ર્ો મળશેન?ે "
"ર્મને ન ગમે એવી બીજી વાર્. કેટલીક માહહર્ી મેળવવા માટે અમારે

અક્ષયની કડક પછપરછ કરવી પડશે. ઈન્ટરોગેશનન ું કામ સબઈન્સ્પેકટર યસિંહાને
સોંફીસ. સાચી માહહર્ી માટે થોડો ટપલા-ટપલીનો પણ ચમત્કાર બર્ાવવો પડે.

ઇન્ટરોગેશનમાું યસિંહાની ગણત્રી યનદષ ય ર્રીકે થાય છે . પણ હું એને ઈઝી રહેવા
સમજાવીશ. છર્ાુંયે એને ફહરયાદ રહે ર્ો બે ચાર એક્સ્પરીનથી રાહર્ થઈ જશે.
ગચિંર્ા કરશો નહહ."
“ગ્પ્લઝ કેપટન મારા અક્ષયને મારપીટ ના કરશો.”
સદ
ું રલાલની “મારા અક્ષય” શબ્દ સાુંભળીને આંખ ભીની થઈ. ર્ે
શ્વેર્ાના કે મલ્હોત્રાના ધયાનમાું ન આવ્ય.ું
"સારું છે કે હું બોમ્બેમાું છું અને ર્મને મદદરૂપ થઈ શક છું. આજે આઠ
મહહનાથી હદલ્હી રાન્સફર માટે કોયશર્ કરૂું છું પણ મારી હરક્વેસ્ટ કયમશ્નર સાહેબ
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સધી પહોંચર્ીજ નથી. મને લાગે છે કે પ્રભએ ર્મારા કામ માટેજ મને બોમ્બેમાું
રોકી રાખયો છે "
"ઈન્પેકટર સાહેબ મને આશા છે કે કેથી જેલમા હશે અને આપ હદલ્હીમા

હશો. કયમશ્નર સાહેબ મારા યમત્ર છે . હદલ્હીમા અમારો પાુંચ રૂમનો એક ફ્લેટ

વપરાયા વગર ધળ ખાય છે . ર્મે એ વાપરી શકો છો. સુંકોચ રાખશો નહહ."
સદ
ું રલાલે નકારી ન શકાય એવી ઓફર કરી. જો અહહન ું કામ પત્ય ું હોયર્ો આપણે
લુંચ માટે બહાર જઈશ.ું શ્વેર્ા ક્યાું જવ ું છે ?
શ્વેર્ાએ ર્રર્જ જવાબ વાળ્યો, "હરટ્ઝ માું"
મલહોત્રા ના ન પાડી શક્યા. ત્રણે યે હરટ્ઝમાું સોયસયલ્સ વાર્ો સાથે લુંચ
લીધ.ું

***
બરાબર પાુંચ વાગ્યે ટેક્ષીમાું યમસ નાયડ યસયવલ ડ્રેસમા ડ્રગક્સ્નફર ડોગને
લઈને આવી પહોંચી. એની પાછળ પાછળ પોગલસ જીપ હર્ી જે બુંગલાથી થોડે દર

ઊભી રહી. સવણાષબેન, જગદીશ અને જ્યોયર્ને લઈને બાબલનાથ ગયા હર્ા
એટલે ખાસ નાટક કરવાની જરૂર રહી નહહ. ઔપચાહરક સ્વાગર્ પછી શેઠ્જજી અને

શ્વેર્ાએ યમસ નાયડને બુંગલો બર્ાવવા માુંડયો. જેમ જેમ ફરર્ા ગયા ર્ેમ ર્ેમ
સદ
ું રલાલની ધડકન વધર્ી ગઈ. આ યમસ નાયડના ધયાન બહાર ન હત ું.
"કામ ડાઉન શેઠ સાહેબ આઈ હેવ કમ હહયર એઝ એ િેન્ડ એન્ડ વીલ ગો

એઝ યોર િેન્ડ. હરલેક્ષ સર."

અત્યાર સધી કશ ું જ વાુંધાજનક યનકળ્ય ું નહહ ર્ેનો સુંર્ોર્ હર્ો. છે લ્લે

અક્ષયના રૂમમા આવ્યા. ખણે ખણે સઘ
ું ર્ો ટોની સેલ્ફ પર મકેલા ફ્લાવર વાઝ પર
કદ્યો. મેટલન ું ફ્લાવર વાઝ નીચે પડ્.ું
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નાયડએ પસષમાથી સફેદ ગ્લોવ્ઝ કાઢી પહેયાષ અને યસલ્ક ફ્લાવર દર કરી
વાઝની અંદર જોય.ું એ ખાલી હત ું. એણે ફરી પાછા ફુલ યથાવર્ ગોઠવી દીધા.
"આઈ વીલ બી બેક"
ડોગને જીપમાું હવાલદારને સોફીને પાછી આવી. જીપ ટોનીને લઈને યવદાય
થઈ.
"શેઠ સાહેબ સદભાગ્યે વાઝમાુંથી કશ ું યનકળ્ય ું નથી પણ એની વાસ પરથી

સ્પષ્ટ છે કે આમાું જ ડ્રગ રહેત ું હોવ ું જોઈએ. મારું અંગર્ સચન છે કે રોજ હદવસમાું
બે વાર રૂમના બધા ફ્લાવરવાઝ ચેક કરો. જે કું ઈપણ નીકળે ર્ે નાના શેઠને

જણાવ્યા વગર કે ર્ેનો ઉલ્લેખ કયાષ વગર સીધ ું ટોયલેટમા ફ્લસ કરી દે જો. ભલે

એની સ્રીટ વેલ્ય લાખોની હોય. જો મોટા પ્રમાણમા નીકળે ર્ો મલહોત્રા સરને જાણ
કરજો. શક્ય છે કે નાના શેઠનો રૂમ કોઈ ગેંગ, સ્ટોરે જ સ્પોટ ર્રીકે પણ વપરાર્ો

હોય. જો એવ ું હોય ર્ો ગેંગ નાના શેઠના જીવનને પણ ખર્રો ઊભો કરી શકે. કોઈ
પણ મશકેલી લાગે ર્ો મલહોત્રા સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરજો. ચાલો ત્યારે હું રજા
લઈશ."
"બહેન ર્મે મહેમાન ર્રીકે આવ્યા ર્ો મહેમાન ર્રીકે જ જશો. હડનર લીધા
વગર ર્મારાથી ન જવાય." સદ
ું રલાલે ગળગળા થઈ યવનુંયર્ કરી.
યમસ નાયડએ આનાકાની ન કરી. હડનર વખર્ે શ્વેર્ાની એન.સી.સી., કેપ્ટન

મલહોત્રા અને હોમગાડષ સની આડીઅવળી વાર્ો થઈ. હડનર પરું થર્ાું સદ
ું રલાલ
શેઠે નાયડને એક કવર આપવા માુંડ્ ું પણ નાયડએ એને અડક્યા વગર જ યવવેક
પવષક અસ્વીકાર કરી યવદાય લીધી.
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પ્રકરણ ૧૧
હરટ્ઝમા લુંચ લઈને છૂટા પડયા પછી યસનીયર ઈનસ્પેકટર

મલહોત્રાએ ત્રણ ચાર હદશામા ચિો ગર્ીમાન કરી દીધા હર્ા. સી.આઈ.ડી
રાુંચના હડટેકહટવ પવારને અક્ષય અને કેથીની છે લ્લા વીસ વર્ષની એકહટવીટી
પ્રોફાઈલ ર્ૈયાર કરવાન ું સોંફાઈ ગય.ું મલહોત્રાન ું કાયષક્ષેત્ર કોલાબામાું હત ું. બે

વાગ્યે સ્પેયસયલ યમહટિંગમા અંધેરીના એહરયા આયસસ્ટન્ટ કયમશનર ગણાત્રા
સાથે ઓપરે શન પ્લાન નક્કી થઈ ગયો હર્ો. કેથીનો લક્ઝરીઅસ એપારટમેન્ટ

જહ ર્ારા રોડ પર હર્ો. એરપોટષ પરથી કેથી અને અક્ષય, બન્ને ત્યા જ જશે

એન ું ગણત્રી પવષકન ું અનમાન હત ું. જો અક્ષય છૂટો પડી સીધો સવણાષ યવલા
પર જાય ર્ો પ્લાન 'બી' પણ ર્ૈયાર કરાયો હર્ો.
કેથીનો બીજો એપાટષ મેન્ટ ગોવાના બાગા બીચ નજીક હર્ો. ઉત્તર ગોવા
યવભાગના પોગલસ વડાને સચષ વોરન્ટ મેળવીને સવારે નવ વાગ્યે રે ઇડ

પાડવાન ું આયોજન થય ું હત ું. મલહોત્રા બેકગ્રાઉન્ડમા હર્ા. ગણાત્રા સાહેબ,
સબઈનસ્પેકટર યસિંહા અને યમસ નાયડ આ ઓપરે શનના મખય સત્રધાર હર્ા.

સોમવારે સવારે સાડા ચારવાગ્યે પોગલસની એક જીપ એરપોટષ પર

હાજર હર્ી. એમા યસિંહા અને યમસ નાયડ હર્ા. યસયવલ ડ્રેસમા મોટર બાઈકને
અંઢેલીને મલહોત્રા અક્ષય કેથીની રાહ જોર્ા ગૅઇટની પાસે ઉભા હર્ા.
કેથીના એપાટષ મેન્ટ પાસે ઉભેલી જીપમા ગણાત્રા સાહેબ જાર્ે એક લેડી
ઓહફસર અને બે હવાલદાર જરરી વોરન્ટ સાથે હાજર હર્ા.
સવારે પાુંચ પાુંત્રીસે અક્ષય અને કેથી બહાર નીકળ્યા. યમ. મલહોત્રાએ
બન્ને જીપના ઓહફસરોને એલટષ યસગ્નલ આપ્યો. ધારણા મજબ અક્ષય અને

કેથીની ટેક્ષી જહ ર્ારા રોડના એપાટષ મેન્ટ પર જ જર્ી હર્ી. ટેક્ષીની પાછળ
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યસયવલ ડ્રેસમા મલહોત્રા બાઈક પર પીછો કરર્ા હર્ા. બાઈકની પાછળ યસિંહા
અને નાયડની જીપ હર્ી.
અક્ષય અને કેથી ચૌદમા માળે આવેલા ર્ેમના એપાટષ મેન્ટમા પહોંચયા

ત્યારે સવારે સવા છ થયા હર્ા. બન્ને ઉજાગરાથી થાકેલા હર્ા. બન્ને પહેરેલે
કપડે જ બેડમા આડા પડયા.
....અને ડોર બેલ રણક્યો.
કેથીએ કું ટાળે લા અવાજે પછ્,ું "કૌન હૈ?"
"પગલસ"
ર્ે સફાળી બેઠી થઈ અને બારણ ું ખોલ્ય.ું ગણાત્રા સાહેબ અને ઓહફસરો
એપાટષ મેન્ટમાું ધસી આવ્યા.
"આપકે પાસ વોરન્ટ હૈ ક્યા" અક્ષયે દમ ગભડાવ્યો. "જાનર્ે હો મૈં કોન
હું?"

" હાું, હાું મૈ અચછી ર્રહ સે જાનર્ા હું ત કૌન હૈ. એક સજ્જન શેઠકી
ગબગડી હવી નાલાયક ઓલાદ હૈ ત."
યસિંહાએ અક્ષયના ગાલપર એક ચમચમર્ી થપ્પડ ઠોકી દીધી.
યસિંહા એક સામાન્ય હવાલદારમાુંથી સબ ઈન્સપેકટર સધી પહોચેલા રફ
અને ટફ ઓહફસર હર્ા. એની કાયષપદ્ધયર્ કેટલીક વાર કૉડ ચકી જર્ી પણ
ધારે લા પહરણામ માટે હડપાટષ મેન્ટ આંખ આડા કાન કરત ું.
"ચપચાપ બૈઠ જા યહાું યે કશી પર.”
“એઈ લડકી, ત ભી દે ખ લે. યે મેજીસ્રેટ સાહબકી સાઈન વાલા વોરન્ટ.
ઔર ત ભી યે સોફા પર બૈઠ જા."
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કેથીને સોફા પર બેસાડી દીધી. હાથમાું વોરન્ટ પકડાવી દીધ.ું
ગણાત્રા સાહેબ ખણાપર અદબ વાળી ઊભા હર્ા. ચકોર નજર બધે

ફરર્ી હર્ી. થોડી થોડી વારે સેલફોન પર મનોહર મલ્હોત્રા સાથે વાર્ કરર્ા
હર્ા.
સચષ શરૂ થઈ. આખ ું એપાટષ મેન્ટ ખેદાન મેદાન થઈ ગય.ું
"સર વી ફાઉન્ડ ડ્રગ યસરીનઝ િોમ ઈનર પોકેટ ઓફ સ્યટકેસ." લેડી
ઓહફસરે યસિંહાને બર્ાવી.
“હલ્લો.... ઓ.. યમસ યમરે ન્ડા. આપ નવષસ હો ર્ો એક શૉટ લે લો. અબ
કોઈ ફરક નહહ પડર્ા.” યસિંહાએ હટખળ કરી.
“યમસ નાયડ, ગેટ યોર ટોની.” ગણાત્રા સાહેબે ઓડષ ર કયો. નાયડએ

હવાલદાર ર્રફ ઈશારો કયો.

ક્સ્નફર ડૉગ ટોની આવીને એની ડ્ટી પર

લાગી ગયો.
એ સઘ
ું ર્ો. ડ્રગની હાજરી જણાર્ા ભસર્ો, બચકા ભરર્ો અને નખ
મારર્ો.
હકચન કાઉન્ટર પર એક મોટો રે હડયો હર્ો. ટોનીએ કદીને રે હડયો પાડી

નાુંખયો. નાયડએ ખોલીને જોય ું ર્ો બેટરી કું પાટષ મેન્ટમા ચાર બેટરીને બદલે
બેટરી આકારની ચાર વાઈલ્સ ડ્ર્ગથી ભરે લી હર્ી.
ટોની બાથરૂમ ર્રફ ધસ્યો. કેગબનેટ પર ન્હોર માયાષ. નાયડએ કેગબનેટ

ખોલી આપ્ય.ું એમાુંથી ટોનીએ પ્લાનસ્ટકના સેનેટરી ટેમ્પોન બોક્ષને બચકું ભય.ું

ટેમ્પોન્સમા એબશોબષન્ટને બદલે કોકેઈન હત ું. ટોની આખા એપાટષ મેન્ટમા
દોડર્ો અને સઘ
ું ર્ો રહ્યો. બીજ ું ખાસ નીકળ્ય ું નહી. મળે લા માલની બજાર
હકિંમર્ કરોડની પાસે પહોંચર્ી હર્ી.
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યસિંહાને જોઈત ું આલ્બમ મળ્ય.ું "ગણાત્રા સાહેબ આ આલ્બમમાું

ક્સ્વટ્ઝરલેન્ડના સરસ યપકચસષ છે . જોવા જેવા છે . આપણા નસીબમા
ક્સ્વટ્ઝરલેન્ડ ક્યારે ! “એઇ છોકરી! આ આલ્બમ રે કોડષ નથી કરર્ો. જોવા માટે

મારી પાસે રાખી મકીશ. ત ું જ્યારે લાુંબી સેન્ટન્સની મજા માણીને, ડોસી થઈને
બહાર આવશે ત્યારે આલ્બમ પાછું આપી દઈશ."

બરછટ યસિંહા સોંસરા

ચાબખા માયે જર્ો હર્ો.
“ઓ કે લેટ્સ ગો.” એણે સમેટવા માુંડ્.ું
ગણાત્રા સાહેબે કહ્ "નોટ સો ફાસ્ટ. જો આ જગ્યાએ ડ્રગનો હોલસેલ
ગબઝનેસ ચાલર્ો હોય ર્ો એના કેશ મની પણ આ એપાટષ મેન્ટમા જ હશે."
આમાું ટોની કામ નહહ લાગે. અક્ષય અને કેથીને ભીંર્ પાસે ઉભા રાખયા.
નાયડએ કેથીને થપ્પડ મારી ને પછ્ ું "બર્ાદે પેસા કહાું છપાયા હૈ."
પણ કેથીએ મોં બુંધ રાખય.ું બેડ ઊધો થઈ ગયો. મેરેસ ગચરાઈ ગઈ.

સેઈફ શોધવા હદવાલ પરના પેઇનન્ટિંગ અને યપકચસષ નીચે પાડી દે વાયા. છે વટે

સોફાની નીચે બે બોલ્ટ કરે લા મેટલના ર્ગળયાની વચચે, હજારની નોટોના
બુંડલો નીકળ્યા.
"નાવ વન મોર થીંગ યમ.યસિંહા. લેટ્સ હેવ સમ એન્ટરટેઇનમેન્ટ. પીક
અપ એની રે ન્ડમ ડીવીડી એન્ડ પ્લે ઈટ.”
એક ડીવીડી ચાલ થઈ. હિકેટની હર્ી. હવાલદારોને રસ પડી ગયો. પણ
ગણાત્રા સાહેબે ફાસ્ટફોવષડષ કરાવી. એ ડીવીડી પોનોગ્રાહફક નીકળી. બધીજ
ડીવીડી કબજે કરાઈ.
જરૂરી ફોટા પડયા. યવહડયો લેવાયો અને સાક્ષીઓની હાજરીમાું નોંધ
લેવાઈ.
અક્ષય અને કેથીને હાથકડી પહેરાવાઈ.
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એક જીપ અક્ષયને અને યસિંહાને લઈને મહરનડ્રાઈવ પોગલસ સ્ટેશન પર
પહોંચી. યસયવલ ડ્રેસમાું મલહોત્રા બાઈક પર જીપની પાછળ જ હર્ા.
બીજી જીપમાું ગણાત્રા સાહેબ અને યમસ નાયડ કેથીને અંઘેરી પોગલસ
સ્ટેશન પર લઈ ગયા.
***

નાના રૂમમાું એક ખરસી પર અક્ષય ઘ્રજર્ો બેઠો હર્ો. યસિંહાએ યયનફોમષ શટષ

કાઢી ખીંટીએ લટકાવ્ય.ું કમ્મર પરનો બેલ્ટ કાઢી હાથમાું લીધો. સામે એક સ્ટલ
પર, એક પગ મકીને યસિંહા ઊભા હર્ા. અક્ષય થરથરર્ો હર્ો.
હહડન કેમેરા પરથી બાજની ઓહફસના મોયનટર પર ઈન્ટરોગેશન હરલે થત ું
હત ું. એહરયા ઇનચાર્જ ઓહફસર અને મલહોત્રા મોયનટર જોઈ રહ્યા હર્ા.
અક્ષયની સઘન પછપરછ શરૂ થઈ.
"ર્ારું નામ?"
સકાર્ા ગળામાુંથી ઝીણો અવાજ માુંડ નીકળ્યો.
"અક્ષય"
“અક્ખા નામ. ઔર જોરસે બોલો. મઝે સનાઈ નહહ દે ર્ા.”
"અક્ષય સદ
ું રલાલ શેઠ."
"ઊમ્મર?"
"ચોયવસ વર્ષ."
"મેહરડ કે અનમેહરડ?"
"મેહરડ."
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"ક્યારે લગ્ન થયેલા?"
"બાર હદવસ પહેલા."
“ક્સ્વત્ઝરલેન્ડ હયનમન માટે ગયા હર્ા?”
"હા"
"બદ્ર્યમઝ હા નહહ….. હા સાહેબ બોલ."
"હા સાહેબ"
"કેથી ર્ારી વાઈફ છે ?"
"ના, સાહેબ?"
"ર્ો કેથી કોણ છે ?
"મારી સેિેટરી છે , સાહેબ."
"એ ર્ો ડ્રગ હડલર છે . ત ું એનો બોસ છે ? આવા કેટલા હડલર ર્ારે માટે કામ
કરે છે ?"
“ના, ના સાહેબ, ના મારે કેથીના આ ધુંધાની કું ઈજ ખબર નથી. એ ર્ો મારી
ઓહફસ સેિેટરીજ છે ."
"ર્ો વાઈફ કોણ છે ?"
"શ્વેર્ા."
"શ્વેર્ા ક્યાું છે ?"
અક્ષય મગ
ું ો રહ્યો.
યસિંહાએ ફરી પછ્;ું " સનાઈ નહહ દે ર્ા? મને પછા, ર્ારી વાઈફ શ્વેર્ા ક્યાું
છે ?"
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અક્ષય પાસે આનો જવાબ ન્હોર્ો.
યસિંહાએ અક્ષયનો કોલર પકડી ઉંચકીને ભીંર્ સાથે અફાળ્યો. નાની ચાર

હદવાલ ધ્રજી જાય એવી ત્રાડ નાખી. "વ્હાઈ ડોન્ચય એનસર માઈ ક્વેશચન? વ્હેર
ઈઝ યોર વાઈફ?"

“સાહેબ મને ખબર નથી. એ ક્સ્વટ્ઝરલેન્ડમાું ગમ થઈ ગઈ છે . બહ શોધી
પણ પત્તો ન લાગ્યો.”
" ઑઑઑઑ ગમ થઈ! પત્તો નથી! આઈ હોપ ય હેવ્ન્ટ હકલ હર. નાવ વી
મે હેવટ ઓપન અનધર કેઈસ. બેટ્ટમજી, અબ ત જરૂર લટકેગા. રાઈટ નાવ આઈ
એમ કન્સનષ વીથ યોર નારકોહટક્સ કનેક્શન."
યસિંહાએ બાવડું પકડી એને ફરી ખરસી પર પાછો પછાડયો..
"કેથી આ ડ્રગ ક્યાુંથી લાવે છે ?"
"સાહેબ, ખરે ખર મને કઈજ ખબર નથી. ર્ે મને કોઈ કોઈવાર ડ્રગ યસગરે ટ
આપર્ી હર્ી. સાહેબ મનેર્ો બધા નામ પણ ખબર નથી. મારી ભલ થઈ ગઈ.
સાહેબ, હવે હું કદીયે ડ્રગ નહહ લઉ. આઈ પ્રોયમસ. સાહેબ મને જવા દો. હું કેથીને
પણ છોડી દઈશ." અક્ષયે બે હાથ જોડી કરગરર્ાું કહ્.ું
“જો હદકરા! હું ર્ારા બાપની ઉમ્મરનો છું. કેથીને ભલી જા. એ ર્ો ડોશી થઈને
જેલમાુંથી બહાર આવશે. ર્ારે છોડવાનો પ્રશ્નજ નથી.”
“ર્ારા કેઈસમાું 'ગગલ્ટી બાય એસોયસએશન' ના ચાન્સીસ છે . હું ર્ને પછું
ર્ેના ર્દ્દન સાચા જવાબ આપજે.” યસિંહાએ ર્ેનો રું ગ બદલ્યો. એ અક્ષયની સામે
સ્ટલ પર બેઠા.
"કેથીને ત્યાું કોણ કોણ આવે છે ?"
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"એની ગોવામાું રહેર્ી મા આવે છે . એનો કઝીન ફરનાનન્ડસ આવે છે અને
અબ્દલ્લા આવે છે . મારી હાજરીમમાું બીજા કોઈ ખાસ આવર્ા નથી."
બીજા રૂમમાું મલહોત્રા આ બધ ું સાુંભળર્ા હર્ા. યવહડયો રે કોહડિંગ થત ું હત.
"એ ફરનાનન્ડસ કોણ છે ?"
"સાહેબ, એની ચચષગેટ પાસે કોનન્ટનેન્ટલ પાલષર છે ."
"બ્યહટપાલષર કે મસાજ પાલષર?"
અક્ષય જવાબ આપર્ા મઝ
ું ાયો.
"અક્ષય, મેં પછ્ ું ર્ેનો જવાબ આપ." જરા કડક અવાજે યસિંહાએ પછ્.ું
"સાહેબ, બન્ને."
"ત ું ત્યાું જાય છે ?"
નીચ ું જોઈને ધીમેથી જવાબ આપ્યો. "જી સાહેબ."
"કેવી છોકરીઓ કામ કરે છે ?"
"બધી ફોરે ઇન છોકરીઓ કામ કરે છે . કેટલીક યવઝીટર ર્રીકે આવેલી હોય
અને પૈસા ખટી જાય એટલે ફનાષનન્ડસને ત્યાું કામ કરી લે છે ."
"ર્ને ગોરી ચામડી જ ગમે છે ; ખરું ને? કું ઈ નહહ... કું ઈ નહહ બચચા. માલદાર
બાપ છે અને જવાની છે . ત ું જલસા નહહ કરે ર્ો આ બઢ્ઢો, લખખો ઈન્પેકટર કરવાનો
છે . ર્ેં શ ું નામ કહ્?ું " કોનન્ટનેન્ટલ પાલષર, રાઈટ?
"હા, સાહેબ."
"મહહનામા કેટલીવાર જાય છે ?"
"અક્ષય મગ
ું ો રહ્યો."
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"ક'મોન, ડોન્ટબી શાય!" યસિંહા ઠું ડે કલેજે અક્ષયને રમાડર્ા હર્ા. "કેટલી
વાર?"
"સાહેબ, મહહનામા પાુંચ, છ વાર"
યસિંહાએ અક્ષયના વાળમા આંગળા ફેરવ્યા. "ય લકી બોય!"
"પેલો અબદલ્લા કોણ છે ? એનો શ ું ધુંધો છે ?"
"સાહેબ, શાુંર્ાકઝ
ૃ માું સ્ટેશન રોડ પર નાની ઈરાયનયન હોટલ છે . એ કેથીને
ત્યાુંથી દર સોમવારે પહડકાના બોક્ષ લઈ જાય છે ."
"હું..મ. ત ું ઈરાયનયન હોટલ પર જાય છે ?"
"ના સાહેબ. એકેય વખર્ ગયો નથી"
"સ્ટેશન રોડ શાુંર્ાકૃઝ બરાબર?"
"જી સાહેબ,"
"ઓકે. આઈ એમ ડન વીથ ય. હવે ર્ારે બીજા સાહેબને મળવાન ું છે . હમણાું
અહહ બેસ. કોનસ્ટેબલ આવીને ર્ને એ સાહેબ પાસે લઈ જશે."
અક્ષય ગભરાટના પરસેવાથી નવ્હાઈ ગયો હર્ો. પપ્પા મમ્મી રાહ જોર્ા
હશે. શ્વેર્ા ક્યાું ગમ થઈ ગઈ હર્ી? હવે મારું શ ું થશે? અહીંથી સીધા જેલમા જવ ું
પડશે?

આખી જીંદગીમાું ભગવાનને યાદ ન કયાષ હોય એટલી એણે આજે

ભગવાનને પ્રાથષના કરી. અનેક બાધાઓ માની લીધી.
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પ્રકરણ ૧૨

જે ર્ખતે અક્ષય-કેથીની કાયવર્ાહી ચાલતી હતી તેજ સમયે ગોર્ાના બાગા
બીચ પાસેના કેથીના એપાર્વ મેન્ર્માં પણ રૅ ડ પડી હતી. કેથીની કહેર્ાતી માં,

મસાજ પાલવર અને એટકોર્વ સર્ીસ ચલાર્તી હતી. દરર્ેઇલ ડ્રગનો ધંધો પણ

ચાલતો હતો. કેર્લીક યુરોશપયન છોકરીઓને બોલલવુડમાં કામ આપાર્ર્ાની
લાલચે ફનાવ સ્ન્ડસ પાસે મોકલર્ામાં આર્તી હતી.
મુખવ અક્ષયને શર્શર્ધતાનો ચર્કો લાગ્યો હતો. એને શ્વેતાતો શુ,ં કોઈ
ઈસ્ન્ડયન સ્ત્રીમા રસ ન હતો.
ડ્રગ, હાડવ લલકર, ગોરી ચામડી અને ગરમ હોઠનુ ં વ્યસન સહેલાઈથી છૂર્તુ ં
નથી. કેથી સેકસ અને ડ્રગને રર્ાડે ચડાર્ીને અક્ષયને આશથિક રીતે ચ ૂસતી રહેતી
હતી. એના કરોડો લઈને ડ્રગ્માં રોકીને અબજો કમાર્ા હતા. ઈન્ર્રનેશનલ ડ્રગ
ક્ર્ીન બનવુ ં હતુ.ં
શ્વેતાની ર્ાતના બે ચાર ર્ાક્યો મોર્ા ઓપરે શન ના પાયાની ઈંર્ો બની ગઈ
હતી.
આજે શ્વેતાનો ઓદફસમાં પહેલો દિર્સ હતો. ર્હેલી સર્ારનુ ં ચોઘડીયુ સારું
હતુ એ બહાને, સર્ારે નર્ને બિલે સાડા સાત ર્ાગ્યે િદહિં ખાઈને શેઠજીની સાથે

ઓદફસે પહોંચી ગઈ હતી. તે શેઠજીની ઓદફસમાંજ હતી. િર પંિર શમનીર્ે મલહોત્રા
પોતાની રીતે અક્ષય-કેથીના સમાચાર આપતા રહેતા હતા. અલબત્ત તેણે મસાજ
પાલવરની ર્ાત ન્હોતી કરી.
ઈન્ર્રોગેશન ર્ખતે મોશનર્ર પર મળતી માદહતીને આધારે અબ્દુલ્લા અને
ફનાવ સ્ન્ડસ માર્ેના જરૂરી ર્ોરન્ર્ મેળર્ી લેર્ાયા હતા.
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કશમશનર સાહેબે મલહોત્રાને ફોન કરીને ધન્યર્ાિ આપયા હતા. મલહોત્રાએ

રાન્સફરનો ઈશારો કરી જોયો. કશમશનર સાહેબ હટયા "એમ આઈ ધેર્ ટટુપીડ?

સારા ઓદફસરને હુ ં એમ જર્ા િઈશ એમ માને છે . ફગેર્ ઈર્. યોર્ પ્રમોશન પેપસવ
આર ઓન ધ ર્ે. કીપ અપ યોર ગુડ ર્કવ .એન્ડ ર્ેઈક કેરો ઓફ શેઠ ફેશમલી." ફોન કર્
થઈ ગયો હતો.
કોનટર્ેબલ, અક્ષયને શસશર્લ ડ્રેસમા બેઠેલા મલહોત્રા પાસે લઈ આવ્યો.
"આર્ો અક્ષય શેઠ, આર્ો બેસો." મલહોત્રાએ ઉભા થઈ અક્ષય સાથે હાથ

મેળર્ી આર્કાર આપયો. "આજે આ ધમાલમાં સર્ારનો બ્રેકફાટર્ પણ મીસ થયો

ખરુંને? અમારા દડપાર્વ મેન્ર્ના કામકાજ એર્ા છે કે ઘણીર્ાર અમારા પણ રાંધ્યા
ધાન રર્ડી જય છે . બાય ધ ર્ે, મારું નામ મનહર. મને તમારો શમત્રજ સમજજો."

એક હર્ાલિાર રેમા પાણીના બે ગ્લાસ, કૉફીપોર્ અને ખારા-ગળયા લબસ્ટકર્
મુકી ગયો. મલહોત્રાએ બે મગમાં કૉફી કાઢી.
"અક્ષય! દરલેક્ષ થાર્ અને બ્રેકફાટર્ કરો."
અક્ષયની ગભરામણ અને ધ્રુજરી હજુ પણ થંભી નહોતી. એણે કાંપતા બે
હાથે ફૉફીમગ પકડી એક ધર્ડો
ં ૂ ભયો.
"અક્ષય તમે કેર્લા સમયથી ડ્રગ લો છો? હુ ં તમને એક શમત્ર તરીકે પુછ ં છં.

આ લબસ્ટકર્ લો. પલેનમાંથી ઉતયાવ પછી કશુ ં જ ખાધુ ં ન હોય. ભુખે પેર્ે મગજ પણ
ન ચાલે." મલહોત્રા એ સર્ાલ સાથે ખાર્ાનો આગ્રહ કયો.
"સાહેબ, લગભગ એક ર્ષવથી."
"મને સાહેબ કહેર્ાની જરૂર નથી. કયા કયા ડ્રગ લો છો?"
"મને નામ તો ખબર નથી પણ કેથી આપતી તે શસગરે ર્ પીતો હતો અને
ટરોથી ન્ટનફ કરતો હતો."
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"શનડલ ?"
"એક ર્ાર લીધી હતી પણ મને શનડલ-ઈન્જેકશન બીક છે . નથી લેતો."
"જુઓ, તમે સંટકારી કુટુંબમાંથી આર્ો છો અને ખોર્ી સોબતમાં ખરાબ રટતે
જઈ રહ્યા છો. એક ર્ખત પોલલસ રે કડવ પર ચડયા પછી પોલલસ તમારા પર સતત
નજર રાખશે. શંકા પડશે તો ઘરની પણ સચવ થશે. જો ધરમાંથી ડ્રગ નીકળશે તો

ઘરના માલલક એર્લે કે તમારા ફાધરને પણ હાથ કડી પહેરાર્ીને લોક અપમાં
બેસાડી િે શે. ન્યુઝ શમદડયાને સરસ મસાલો મળી જશે. આ બધુ ં થશે તમારે લીધે."
"સાહેબ, મને એક મોકો આપો. હુ ં બધુ ં છોડી િઈશ."
સાહેબ નદહ, િોટત.
સુિરલાલ
ં
શેઠે અમારા દડપાર્વ મેન્ર્ના ફંડફાળામા હંમેશા ઉિાર હાથે

સખાર્ત કરી છે . તમને એક ચાન્સ મળે એર્ી કોશશશ કરીશુ.ં ગેરંર્ી નથી આપતો.

બીજી એક ટપર્તા કરી લઉ. આ તમારે માર્ે નથી. સુિરલાલ
ં
શેઠની પ્રશતષ્ઠા માર્ે

છે . જો નદહ સુધરો તો પદરણામ ઘણુ ં જ ખરાબ આર્શે. જુઓ સામે બાથરૂમ છે . ત્યાં
જઈને િેશ થઈ આર્ો. હુ ં તમને તમારી ઓદફસ પર પહોંચાડી િઈશ. બીજી એક

ર્ાત. આજે સર્ારે જે કાંઈ બન્યુ છે એ અંગેની ર્ાત કોઈને પણ કહેશો નદહ. જણે
કશુ ં બન્યુ નથી એવુ ં ર્તવન રાખજો"
"થેન્યુ સાહેબ" મલહોત્રાની ના છતાંયે શસિંહાએ ભણાર્ેલો પાઠ એને
ધ્રુજર્તો હતો.
અક્ષય બાથરૂમમાં હતો તે િરમ્યાન મલહોત્રાએ સુિરલાલ
ં
શેઠને છે લ્લો
ફોન કયો.
"શેઠ સાહેબ બધુ ં સેર્ થઈ ગયુ ં છે . બરાબર અગીયાર ર્ાગ્યે હુ ં અક્ષયને

ઓદફસ પર મુકી જઈશ. તમે અને શ્વેતા આજની ઘર્ના માર્ે સંપ ૂણવ રીતે અજણ્યા

રહેજો. કોઈપણ પ ૂછપરછ કરશો નદહ. લેટ્સ પલે કુલ. આલ્બમ તમને કાલે મળી
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જશે. એન્જોય યોર ડે ર્ીથ યોર સન." અત્યારે મનહર મલહોત્રા નદહ પણ
ઈનટપેકર્ર મલહોત્રા બોલતો હતો.
સુિરલાલ
ં
શેઠ ઘડાયલા હતા. છતા એક ર્ાર શર્ર્ેક કયો. "ઈનટપેકર્ર
સાહેબ, આપનો ઘણો આભાર. લંચ સાથે લઈશુ"ં
"સોરી.. અક્ષયને મુકીને સીધા ચચવગેર્ પહોંચર્ાનુ ં છે ."
ફોન દડસકનેક્ર્ થયો. મલહોત્રા અક્ષયને લઈને બાઈક પર નીક્ળયા. પાછળ

બેઠા બઠેલો અક્ષય મુઝાતો
ં
હતો. શ્વેતાને શુ ં થયુ ં હશે? જો મળી જય તો માફી
માંગીને એને સમજર્ી લઈશ. મારા પપપાની ઈજ્જતને આંચ આર્ર્ા નદહ િઉં.

પપપાએતો કહ્ુ ં હતુ ં કે આઈ ર્ીલ ર્ેઈક કેર ઓફ ઈર્. એમણે શુ ં કયું હશે? ન મળે તો
યોગેશભાઈને શો ખુલાસો આપર્ો? પોતાનુ ં મગજ જર્ાબ આપે તે પહેલા તો
ઓદફસ આર્ી પહોંચી.અક્ષય બાઈક પરથી ઉતયો.
'ર્ેઇક કેર' કહીને મલહોત્રાએ બાઈક મારી મુકી.
મલહોત્રાના છે લ્લા ફોન પછી શ્વેતાએ સુિરલાલના
ં
ચરણટપશવ કયાવ .

“બાપુજી હર્ે હુ ં પણ મારું કામ શરુ કરું. આશીર્ાવ િ આપો કે હુ ં મારી જર્ાબિારી
સંભાળર્ાને લાયક બની રહુ.ં ” થોડી શનકુળ સાથે પણ ચચાવ કરી લઉ.
"જ બેર્ા સફળ થા"
શ્વેતા એની ઓદફસમા ગઈ અને શનકુળને ફોન કરી પોતાની ઓદફસમાં
બોલાવ્યો.
સુિરલાલ
ં
શેઠે બન્ને હાથ બોચી પર મુકી એના પર માથુ ં ર્ેકવ્યુ.ં આંખો બંધ
કરી અક્ષયની રાહ જોર્ા લાગ્યા.
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સામાન્ય રીતે અક્ષય ભાગ્યેજ શેઠજીની ઓદફસમાં જતો. એ પોતાની

ઓદફસમાંજ જતો. આજે સીધો પપપાની ઓદફસ આગળ આર્ીને િીનાબેનને પુછ્ુ ં
"પપપા છે ?"
"હા, છે . ર્હેલી સર્ારથી તારી રાહ જુએ છે ." ઓદફસમાં બે-ત્રણ વ્યન્ક્ત જ
એર્ી હતી જે અક્ષયને તુ-તાં
ં કરી શકતી.
ડોર નોક કરીને અક્ષય પપપાની ઓદફસમાં િાખલ થયો. રૂમમાં િાખલ થતાં
પહેલા એણે યોગેશભાઈની ગેરહાજરીની નોંધ લીધી.
"પપપા, આઈ એમ દહયર."
સુિરલાલે
ં
આંખ ખોલ્યા ર્ગર જ કહ્ુ,ં "બેસ."
અક્ષય બેઠો.
"ક્યારે આવ્યો?"
"આજે સર્ારે જ આવ્યો."
"તો ઓદફસ પર આર્ર્ાની અત્યારે ફુરસિ મળી?"
"પપપા, થાકેલો હતો એર્લે થોડો આરામ કરીને આવ્યો."
"પપપા શ્વેતાના કંઈ સમાચાર? યોગેશ પણ િે ખાતો નથી."
"યોગેશ નદહ. તારા ર્દડલ છે યોગેશભાઈ કે મોર્ાભાઈ કહેતા શીખ.્ તેં
ન્ટર્ટ્ઝરલેન્ડમા શ્વેતાની તપાસ કરી હતી?"
"હા પપપા, બહુ શોધી, પણ પત્તો ન લાગ્યો."
શેઠજીએ આંખ ખોલી. પોતાનુ ં લેપર્ોપ અક્ષય તરફ ફેરવ્યુ.ં અક્ષયલીલાની
ટલાઈડ સરતી ગઈ. શેઠજીની આંખો બંધ હતી. અક્ષયને પહેલી ટલાઈડથી
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સમજઈ ગયુ ં કે તે હારી ગયો છે . એણે લેપર્ોપ બંધ કયુવ. શેઠજી ખંધુ હટયા.
"હશનમુન તો સારું માણ્યુ,ં િીકરા."

અક્ષય એની ખુરસી પર જણે જડાઈ ગયો. થોડો સમય કોઈ પણ સર્ાલ
જર્ાબ ર્ગર પસાર થઈ ગયો. છે ર્ર્ે એણે પુછ્ુ ં "પણ શ્વેતાને ક્યાં શોધર્ી?"
પપપાએ ઠંડે કલેજે દરમોર્ ન્ટર્ચથી બે રૂમ ર્ચ્ચેન ુ ં પોકેર્ ડોર ખોલ્યુ.ં "ચેક
ઇન ધ નેક્ષ્ર્ રૂમ."
કોન્ફરનસ રૂમમાં! તે ઊભો થયો. કોન્ફરન્સ રૂમને બિલે ઓદફસ થઈ ગઈ

હતી. ડેટકની મુખ્ય ચેર બાજુ શ્વેતા હતી. ડેટકની બીજી બાજુ શનકુળ હતો. શનકુળના
એક હાથમા ફ્લાર્સવ બુકે હતા. તેઓ બન્ને, ડેટક તરફ ઢળે લા હતા બન્નેનો એક એક
હાથ એકમેકના ગળા પર હતો. શનકુળ અને શ્વેતાના ગાલ ચોંર્ેલા હતા.
"યુઉઉઉ....લબઇઇઇચ"
અક્ષયે િાંત કચકચાર્ીને બરાડો પાડયો.
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પ્રકરણ ૧૩

યુ...લબઇઇઇચ કહીને મુઠ્ઠી ઉછાળતો અક્ષય બહાર નીકળી ગયો. શનકુળ

ટતબ્ધ અને અર્ાચક થઈ ગયો. બન્ને એકબીજને ઓળખતા હતા. શનકુળને
અક્ષયનુ ં ર્તવન સમજયુ ં નદહ. શ્વેતાની આંખમાથી પાણી ર્હેતા હતા.
"શ્વેતા! અક્ષયને શુ ં થયુ?ં

વ્હાઈ આર યુ િાઈંગ?" શનકુળે પુછ્ુ.ં શ્વેતાએ

જર્ાબ ન આપયો. એના ડુસકા ચાલુ હતા.

શેઠજી ઈન્ર્રકનેસ્ક્ર્િંગ ડોરમાંથી શ્વેતાની રૂમમાં િાખલ થયા.
અક્ષય સાથે આજે બનેલા બનાર્ો, શ્વેતાની અચાનક હાજરી, નર્ી

ઓદફસમા શ્વેતાનુ ં ટથાન, છે ક છે લ્લી ઘડી સુધીની શ્વેતાની ભાળ અંગે પપપાએ
રમેલી રમત, કેથી સાથે ન્ટર્ટ્ઝલેન્ડના ફોર્ા, પોતાના કરતાં ર્ધુ ભણેલા અને

હેન્ડસમ શનકુળ સાથે શ્વેતાની હાજરીને ધ્યાનમા લેતા શેઠજી માર્ે અક્ષયનુ ં
ર્તવન અપેલક્ષતજ હતુ.ં
એ શ્વેતા પાસે ગયા. લાગણી પુર્વક શ્વેતાના માથાપર હાથ ફેરર્ર્ા જતા

હતા પણ હસીને હાથ ર્ાળી લીધો. "આઈ ડોન્ર્ ર્ોન્ર્ ટુ મેશ

અપ ્ યોર

નાઈસ હેર. દરમેમ્બર. ઈન અર્ર ઓદફસ નો બડી એલાર્ ટુ િાઈ. ઘરમાં તુ ં
એક છોકરી છે . એક સ્ત્રી છે . ઓદફસમાં તુ ં એક વ્યન્ક્ત છે . એક મજબુત
જર્ાબિાર ઓદફસર છે . પરસનલ ર્ાતોમાં ઈમોશનલ થઈને ઓદફસનુ ં કામ
ના બગાડાય."
"બાપુજી, મારો પલાન તો અક્ષય આર્ે એર્લે આપણે સાથે બહાર લંચ
માર્ે જઈને મન હળવુ ં કરીશુ;ં ઓદફસના કામમાં એમને પણ રસ લેતા કરીશુ ં
પણ આતો...."
"બેર્ા સમય જતા બધુજ
ં ઠેકાણે પડી જશે. થોડી ધીરજ રાખ. અત્યારે

તો તુ ં અને શનકુળ બહાર લંચ માર્ે જઈ આર્ો. શનકુળ ઘરનોજ માણસ છે . દિલ

ખોલીને તારા મનની અને સંયોગોની ર્ાત સમજર્ી િે જે. અને બેર્ા શનકુળ! તુ ં
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જે ર્ાત સાંભળે તે તારા હૈયામાં ભંડારી રાખજે. મારા અક્ષયનુ ં દહત જળર્ાઈ
રહે તે જોજે."
શનકુળ અને શ્વેતા 'ઓસન િન્ર્ કાફે'મા બેઠા હતા. શ્વેતા એના રોલર
કોટર્ર જીર્નની આપર્ીતી કહી રહી હતી.
"એમ.બી.એ કયાવ પછી મોર્ાભાઈ સાથે શેઠજી પાસે નોકરી લેર્ા
ગઈ'તી. શેઠજીએ પોતાની પુત્રર્ધ ૂ બનાર્ી િીધી. લગ્નની પહેલી રાત્રેજ
અક્ષયે કપાળ પરનુ ં કુમકુમ અને સેંથામાનુ ં શસિંધર
ુ ભુસી નાંખ્યુ.ં િે ખાર્ ખાતર

હશનમુન માર્ે ન્ટર્ટ્ઝરલેન્ડ લઈ ગયો. પડખામા એની સેિેર્રી કેથી હતી. એના
જીર્નમા મારું અને કેથીનુ ટથાન શસિ કરર્ા માર્ે બન્ને ર્ચ્ચે લબભટત

રં ગલીલા મારી નજર સામે ખેલાતી રહી. ઉપેક્ષા અને ઉપહાસ સહન ન થતાં
એને કહ્યા ર્ગર મુબઈ
ં
આર્ી રહી. બાપુજીને બધી ર્ાત કરીને દડર્ોસવ

અપાર્ર્ા શર્નંશત કરી. બા-બાપુજીના પ્રેમ આગળ હારી ગઈ. મને ઘરમાં અને

ઓદફસમાં ઉંચુ ટથાન આપયુ.ં અક્ષયના મનથી હુ ં ગુમ થઈ હતી. એણે મને
જીર્તી તારી સાથે જોઈ ત્યારે એને આઘાત લાગ્યો હશે.”
“શનકુળ! છે લ્લા થોડા દિર્સોમાં મેં જીંિગીના અકલ્પીત રં ગો જોયા છે .
હુ ં ક્યાં છં અને ક્યાં જઈ રહી છં તેન ુ ં મને ભાન નથી. દિશાશ ૂન્ય છં. તુ ં મારો

શમત્ર બનશે? મારા ર્લોતા હૈયાને સાચર્શે? ભાઈ ભાભીની આગળ રડી એને
દુિઃખ નથી પહોંચાડવુ.ં મોર્ાભાઈની નોકરી જળર્ાય અને મારું દુિઃખદ્

લગ્નજીર્ન એમની નજરે ન ચડે એ ગણત્રીએ એમને 'શશર્રાજ'માં ગોઠવ્યા
છે ."
મલહોત્રાની સુચના અનુસાર કેથીની ધરપકડ અને પોલલસ ટર્ેશન પર
થયેલી અક્ષયની પ ૂછતાછ અંગે શ્વેતા ચ ૂપ રહી.
"શનકુળ! પહેલી નજરે જ મેં તને મારો િોટત માન્યો છે . કિાચ અક્ષય

સાથે થાગડ થીંગડર્ાળી જીંિગી તો જીર્ી જઈશ પણ મારે તો રડર્ા માર્ે એક
ખભો જોઈયે છે . આપીશ?
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શનકુળે એના બે ભાર્ભીના હાથના સપુ
્ ં ર્મા, શ્વેતાનો કમળચહેરો લઈ

લીધો. કપાળ પર એક આજત્મય ચુબન
ં
અંદકત થઈ ગયુ.ં હસતા હસતાં કહ્ુ,ં "
યસ બોસ, આઈ ર્ીલ." શ્વેતા હસી પડી.
ગંભીરતા

ઓગળી

ગઈ.

લંચ

પછી

શ્વેતાએ

ર્ારાફરતી

મુખ્ય

કમવચારીઓને ઓદફસમાં બોલાર્ી ચચાવ શર્ચારણા કરી. સુિરલાલ
ં
પ્રસન્ન હતા.
*******
પરાજીત, ધધર્ાતો
ંૂ
અક્ષય ‘સુર્ણવ શર્લા’ પર પહોંચ્યો. આજના બનાર્ોથી

અજણ સુર્ણાવ બેન સર્ારથી એની રાહ જોતા હતા. અક્ષય કશુયે
ં બોલ્યા ર્ગર

પોતાના રૂમમાં ચાલ્યો ગયો. એની પાછળ પાછળ સુર્ણાવ બેન અને ગણપતકાકા
ઉપર ગયા. અક્ષય રડમસ અર્ાજે બોલ્યો. "બધાજ મારી પાછળ પડયા છે . ચાલ્યા
જર્ અદહથી. પલીઝ ગો અર્ે. લીર્ મી એલોન. મને એકલાને શાંતીથી મરર્ા િો."
"પણ બેર્ા, શુ ં થયુ?ં ર્ાત તો કર. અત્યારે લંચ ર્ાઈમ છે . આપણે સાથે જમી

લઈએ. દિકરા તુ ં થાકેલો લાગે છે . ખાઈને આરામ કરજે."

માતાનો પ્રેમ બોલતો

હતો.
અપમાશનત અને માનભંગ થયેલો અક્ષય પપપા અને શ્વેતાને કારણભ ૂત
માનતો હતો. એ ફ્લોર પર લાંબો થઈ ગયો. બન્નેને પગે લાગીને કહ્ુ ં "મારે નથી
ખાવુ.ં પલીઝ તમે અહીંથી ચાલ્યા જર્. સાંજે ખાઈશ, બસ. હર્ે તમે જર્." અક્ષય
કારપેર્ પરજ પડી રહ્યો.
ગણપતકાકા સુર્ણાવ બેનનો હાથ પકડી બહાર લઈ ગયા.
સાંજે દડનર ર્ેબલ પર બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ગોઠર્ાઈ ગયા. અક્ષયની
રાહ જોર્ાતી હતી.
"શ્વેતા, જરા ઉપર જઈને અક્ષયને બોલાર્ી લાર્ને. લબચારો સર્ારનો ભ ૂખ્યો
છે ." સુર્ણાવ બેને કહ્ુ.ં
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"નદહ શ્વેતા, તારે નથી જર્ાનુ.ં તમે જતે જઈને બોલાર્ી લાર્ો. આપણો

રાજકુંર્ર શ્વેતા સાથે ર્ધારે ભડકશે." શેઠજીએ કોઈની પણ રાહ જોયા ર્ગર ખાર્ા
માંડ્ુ.ં
સુર્ણાવ બેન ઉપર ગયા અને તરતજ એલલર્ેર્રમાં નીચે આવ્યા. "અક્ષય તો
ફ્લોર પર પડયો છે . તાર્થી ધગધગે છે ." શેઠજીએ સાંભળયુ ં નસાંભળયુ ં કયું. શ્વેતા
ઉભી થઈ ગઈ. "ચાલો બા,"
"િાિાજી તમે પાંડુરં ગ સાથે એન્ટપરીનની બોર્લ મોકલોને."
"બેર્ા હુ ં જ લઈને આવુ ં છં"
સુિરલાલે
ં
બધાની ઉપેક્ષા કરીને જમર્ાનુ ં ચાલુ રાખ્યુ.ં
અક્ષય કારપેર્ પરજ પડયો પડયો કણસતો હતો.
"અક્ષય, બેર્ા બેઠો થા. બેડ પર સ ૂઈ જ." સુર્ણાબેને હાથ પકડી બેઠા

કરર્ાની કોશશશ કરી, અક્ષયથી ઉભા ન થર્ાયુ.ં િાિાજીએ લાલાજીને બોલાર્ર્ા
ઈન્ર્રકોમ કયો.
"બા તમે જરા ખસોતો" સુર્ણાવ બેન ખટયા.
શ્વેતાએ ધીમેથી અક્ષયને બે હાથોમાં ઊચક્યો અને બૅડપર સુર્ાડયો. લાલાજી

આર્ી પહોચ્યા હતા. આિયવ ચદકત છ આંખો માની નશકાય એવુ ં દૃષ્ય શનહાળી રહી
હતી. શ્વેતાને માર્ે અઘરું ન હતુ.ં હોમગાડવ ના રાહતકાયવ ર્ખતે અનેક ઘર્ાયલાને
ઉચકીને ટરેચર પર સ ૂર્ાડયા હતા.
"િાિાજી જરા ફોન કરી થમોશમર્ર મંગાર્ોને."
બે શમનીર્મા પાંડુરં ગ થમોશમર્ર લઈ આર્ી પહોંચ્યો.
"અક્ષય, પલીઝ ઓપન યોર માઉથ." પલીઝ શબ્િ હોર્ા છતાં શર્નંશતને બિલે
હુકમ હતો.
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એકસો પાંચ જેર્લો તાર્ હતો. શ્વેતાએ બે એન્ટપરીન આપી. અક્ષયને શ્વેતાનો
પ્રભાર્ ખ ૂચ્યો પણ નકારી ન શક્યો.
"લાલાજી, આપ ઔર પાંડુભાઈ શમલકર યે ગંિે કપડે ઉતારકર નાઈર્સ ૂર્
પહના શકતે હો?"
"હાં મેડમ સાહેબા" લાલાજી નર્ા કમાંડને મનોમન લબરિાર્તા હતા.
શ્વેતા આખી રાત ચાર ચાર કલાકે એન્ટપરીન આપતી રહી. મીઠાના પાણીના

પોતાં મુકતી રહી અને ર્ેમ્પરે ચર માપતી રહી. તાર્ થોડો ઉતરતો અને પાછો ચડતો
હતો. ર્હેલી સર્ારે સુિરલાલે
ં
ઊઠીને જોયુ ં તો શ્વેતા પોતાં મુકતી હતી.
"શ્વેતા, બેર્ી તુ ં સુતીજ નથી?"

શ્વેતાએ ઉત્તર આપર્ાને બિલે સામો પ્રશ્ન કયો. "બાપુજી આપણા ફેશમલી
ડોકર્ર કોણ છે ?"
"ડૉકર્ર જમશેિજી િારૂર્ાલા. આપણા દિનાબેનના કઝીન છે . પહેલી સારર્ાર
એનીજ હોય, પછી જરૂર પ્રમાણે કન્સલ્ર્ીંગ થાય."
"ડૉકર્રને ફોન કરર્ો જોઈએ. ર્હેલી સર્ારે આર્ે તો સારુ. આખી રાત
કણસતા હતા. હમણાંજ જરા આંખ શર્ચાંઈ છે ."
ખરે ખર તો અક્ષય જગતોજ હતો. દુિઃખમાયે આ મહામાયા શ્વેતાને સમજર્ા
કોશશશ કરતો હતો.
સુિરલાલે
ં
અક્ષયના ર્ાળમાં હાથ ફેરવ્યો.
સુિરલાલે
ં
ભાગ્યેજ અક્ષયના કોઈ ર્ાતમાં ર્ખાણ કયાવ હશે પણ એની
જરૂરી કાળજી લેર્ાનુ ં ક્યારે યે ચુક્યા ન હતા. સુિરલાલની
ં
અપેક્ષાઓ પુરી
કરર્ાનુ ં અક્ષયની બૌદ્વિક ક્ષમતા બહારનુ હતુ.ં
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અને એજ કારણે બાપ દિકરો શર્મુખ થતા ગયા. નજર સામે મોર્ી

થયેલી શ્વેતા શેઠજીના પદરમાણો ર્ર્ાર્ી ઘણી આગળ ર્ધી ગઈ હતી. અક્ષય
કડવુ ં સત્ય કમને ન્ટર્કારર્ાની કોશશશ કરતો હતો.
ડૉકર્ર જમશેિજી સર્ારે નર્ને બિલે આઠ ર્ાગ્યેજ આર્ી પહોંચ્યા.

પાંત્રીસ ર્ષવ જુની કાર અને એંસી ર્ષવના જૈફ ડૉકર્ર. આર્તાની સાથેજ પુછ્ુ ં
"માંિા બચ્ચાને કાં સન્તારે લો છે ?"
"ઉપર છે િાકતર બાર્ા" શેઠજી એમને િાકતર બાર્ા કહેતા. શ્વેતાએ
એમની બેગ લઈ લીધી.
"આ બ્યુતી કોન છે ?"
"િાકતર બાર્ા એ આપણા અક્ષયની ર્ાઈફ છે ."
"પોતડાએ લર્ મેરેજ કરી નાઈખા એમને?"
"ના બાર્ાજી, અમારા બધાની મરજીથી જ લગ્ન થયેલા છે ."
"ચાલ દડકરી, બેગ મેલીને મારી પાસે આર્."
શ્વેતાને તરત સમજયુ ં કે બાર્ાજી, ડોકર્ર થોડા અને માયાળ ર્દડલ

ર્ધારે છે . એણે ર્ાંકી ર્ળી ડૉકર્રના ચરણ ટપશવ કયાવ . બાર્ાજીએ લાંબા
કોર્ના અંિરના, બહારના ગજર્ા ફંફોળયા. અંિરના પહેરણમાંથી ડુચો થઈ
ગયેલી પાંચસો રૂશપયાની નોર્ કાઢી શ્વેતાના હાથમાં મુકી.
ડૉકર્રે ઉપર જઈ અક્ષયને તપાટયો. બે ઈન્જેકશન આપયા. "દડકરાને

સારું થઈ જશે. લચિંર્ા કરશો નઈ. હમના કંઈ ખર્રાર્ર્ાનુ ં નઈ. હુ ં લેબમાથી
ર્ેકશનશીયનને મોકલુ ં છં. તે આર્ીને ઝારા શપશાબ અને લોહીના સેમ્પલ લઈ
જશે. પછી એને ખર્રાર્જો. હુ ં રાતના દરઝલ્ર્ લઈને

દડકરાને જોર્ા પાછો

આર્ીશ"
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"િાક્તર બાર્ા, આજે બપોરે શશવુનો રાજુ આર્ર્ાનો છે . રાત્રે એને પણ
બોલાર્ીશ."
"સુિરની
ં
ર્ાત અશત સુિર
ં છે . એ પોઈરો બઉ હશુ શઆર િાકતર છે . તારા

કુકને કે'જે સાંજે મારા માતે પન રસોઈ બનાર્ે."
શ્વેતાને ડોકર્ર આજત્મય કુટુંબી લાગ્યા.

શેઠજી અને શ્વેતા ઓદફસે જર્ા શનક્ળયા ત્યારે અક્ષય ઊઘતો હતો.

રટતામા શ્વેતા શર્ચારતી હતી કે શુ ં શસિંહાએ અક્ષયની ખુબ મારઝુડ કરી હશે.
અક્ષય ભલે ર્ંઠેલ હશે, પણ છે તો પોચકો. એને ખરે ખર બીક પેસી ગઈ હોર્ી
જોઈએ.
અને આ શશવુકાકાના રાજુ શર્શે તો પોતે કશુ જણતી નથી. શનકુળને

પુછવુ ં પડશે. શમર્ીંગ માર્ે સુભ્રમણીયમ આર્ે તે પહેલા માસવલ એન્ર્રપ્રાઈઝ

નુ ં પ્રોટપેકદર્ર્ ઇર્ેલ્યુએર્ કરર્ાનુ ં છે . શનકુળે બોડ્વ સ ઓફ દડરે કર્સવની પસવનલ
પ્રોફાઈલ તૈયાર રાખી હોય તો સારુ, ડ્રાઈર્ કરતા કરતા મગજમાં શ્કેડ્ુઅલ
ગોઠર્ાતુ ં જતુ ં હતુ.ં શેઠજી કારમાં બોમ્બે શમરર ઉથલાર્તા હતા.
"ગુડ મોશનિંગ શ્વેતા" શનકુળ ફાઈલ લઈને ઓદફસમાં િાખલ થયો.
"ગુડ મોશનિંગ હેન્્સમ. હેર્ એ સીર્"
"શ્વેતા, મારસલના બધા ડાયરે કર્રની પ્રોફાઈલ તૈયાર છે . એક માત્ર
અશોક સેનગુપતાનુ બેકગ્રાઉન્ડ શંકાટપિ છે . િસ ર્ષવ પહેલા ઇનસાઈડ

રેદડિંગમા સલર્ાયલો હતો. આપણે ઇન્ર્ેટર્ કરીયે તે પહેલા ર્ધારે સચવ કરર્ી
પડશે."
"ગુડ ર્કવ શનકુળ"
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શનકુળ ઉઠર્ા જતો હતો. શ્વેતાએ કહ્ુ ં "પલીઝ, બેસ મારે થોડી ર્ાતો

કરર્ી છે " શ્વેતાએ ઉભા થઈ કૉદફપૉર્માંથી બે મગ ભયાવ . એક શનકુળને આપયો.
એક પોતે લીધો.
"શનકુળ શશવુકાકા બાપુજીના િેન્ડ છે . ઘરજેર્ો સંબધ છે . પણ એ શસર્ાય

એમના કુટુંબ શર્શે કે એમના રાજુ અને તારા બેન અંગે હુ ં કશુજ
ં જણતી નથી.

અક્ષયની તલબયત સારી નથી. રાજુભાઈ આજે અમારે ત્યાં આર્ર્ાના છે . જરા
એમના શર્શે જણી લંઉ તો ર્ાત કરર્ાની ફાર્ર્ રહે."
શનકુળ કૉદફમગ બે હાથે પકડી શસલીંગને તાકતો રહ્યો. ર્ાતને મનમા
ગોઠર્તો રહ્યો.
"જીજજીની ર્ાત કરું તે પહેલા મારી ર્ાત કરી લઉ. હુ ં અને મારી બહેન

શનરાલી...અમે બન્ને ટ્ શર્ન્સ. ગભવશ્રીમંત શર્ધર્ા માતાના સંતાન. હુ ં લંડન
ભણર્ા

ગયો.

શનરાલી

અમેદરકા

ભણર્ા

ગઈ.

જીજજી

અમેદરકામાં

ઓન્કોલોજીનુ કરતા હતા. બે ર્ચ્ચે પ્રેમ પાંગયો. શશવુબાપાએ પ્રેમથી અને

પાર્વશતબાએ થોડા કચર્ાર્ સાથે મારી બહેન શનરાલી ને પુત્રર્ધ ૂ ટર્ીકારી
લીધી. લંડનથી લગ્નમાં હુ ં પણ આવ્યો. શશવુ બાપાએ મને પાછો જર્ા ન

િીધો. શશર્રાજમાં બેસાડયો. શનરાલી પ્રેગનન્ર્ થઈ. પ્રાચીનો જન્મ થયો. માત્ર
એક મદહનાની હતી ને શનરાલી િે ર્લોક પામી. જીજજી દડપ્રેશનનો ભોગ બને

એવુ ં લાગતુ ં હતુ.ં આખો દિર્સ પ્રાચીની દિબ પાસે બેસી રહેતા. એક દિર્સ

શશવુબાપાના કુળગુરુ ટર્ામીજી આવ્યા. એમણે કહ્ુ,ં 'મારે ઉધનામા મારા
આશ્રમ પાસે કેન્સર લ્ક્લનીક શરૂ કરર્ી છે . શશર્ાનંિ, મારે તારા પૈસા અને પુત્ર
જોઈયે છે . આ શર્નંતી નથી. આજ્ઞા છે .' ઈન્કારનો સર્ાલજ ન્હો'તો."
"મારી મમ્મીતો અમે પરિે શમાં હતા ત્યારે જ ગુજરી ગઈ હતી. તે સમયે

પાર્વશતબાએ કહ્ુ ં હતુ;ં પ્રાચી અને શનકુળ માં ર્ગરના નથી. હુ ં જ તેમની માં છં.
હુ ં મારો ફ્લેર્ છોડી એ કુટુંબમા સમાઈ ગયો. જીજજીએ ઉધના પાસે કેન્સર

દરર્મેન્ર્ સેન્ર્ર શર્કસાવ્યુ. િરે ક પેશન્ર્ને થયેલા ખચવનો દહસાબ અપાય પણ
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કોઈ ઉઘરાણી નહી. શન્ક્ત પ્રમાણે જેને જે આપવુ ં હોય એ આપે. ન આપે તો
પણ ચાલે.
જીજજી િર અઠર્ાદડયે એક ર્ાર બપોરે આર્ે. પ્રાચી સાથે સમય

ગાળે . બીજે દિર્સે બપોરે એમની જીપ લઈને ચાલતી પકડે. આજે એ
આર્ર્ાના છે ."
"શનકુળ, તુ ં જજજજી સાથે આર્શે?"

ના શ્વેતા. હુ ં બહુ રોકાયલો છં. આર્તા મદહને પ્રાચીનુ ં આણગે
્ ં ત્રમ રાખ્યુ ં

છે . બધી તયારી મારે જ કરર્ાની છે . હુ ં પ્રાચીનો મામો, એનો બાપ અને એની
મા છં. આમ પણ મને જોઈને અક્ષયની તલબયત ર્ધારે બગડશે. ર્ધુ ર્ાત
કરર્ા માંગતો નહોય તેમ શનકુળ ઉઠયો. મારે છ ર્ષવ પહેલાની અશોક

સેનગુપતાની બેન્કરપસીની તપાસ કરર્ી છે . બીજુ ં કંઈ કામ હોયતો મને

બોલાર્જે. શ્વેતા શર્ચારતી હતી 'એક નાનકડી પ્રાચી શસર્ાય શનકુળના
જીર્નમાં બીજી કોઈ સ્ત્રીનુ ં પણ કોઈ ટથાન હશે? કોઈ ગલવ િેન્ડ? કોઈ પ્રેશમકા?
હી ઈઝ દરયલ ન્ટર્ર્ અને હેન્ડસમ! બર્ દરયાલલર્ી?.....
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પ્રકરણ ૧૪

સાંજ સુધીમા શ્વેતાએ અક્ષયની ખબર કાઢર્ા સુર્ણાવ બેનને ચાર ર્ખત

ફોન કયાવ . સુર્ણાવ બેને કહ્ુ ં પણ ખરું 'બેર્ા ઓદફસનુ ં કામ કરર્ાર્ાળા તો ઘણાં
છે . તુ ં ઘરે આર્ી રહે. બે ચાર કલાકની ઉંઘ કાઢી લે, નદહ તો તારી તલબયત
બગડશે.
.....શ્વેતા સાંજે ઘરે ર્હેલી પહોંચી. અક્ષય બેડપર બેઠો બેઠો ન્યુઝ પેપર
ઉથલાર્તો હતો. શ્વેતાએ એના કપાળ પર હાથ મુક્યો. તાર્ ન હતો. એ
પોતાના રૂમમા કપડા બિલર્ા જતી હતી. અક્ષયે તેનો હાથ પકડી રોકી.
"શ્વેતા, તારો રૂમ આ છે . તુ ં ગેટર્ રૂમમાં કેમ સુર્ે છે ?"
"ના આ રૂમ તમારો છે . મારો રૂમ સામે છે . એ ગેટર્રૂમ નથી. એ મારો

પસવનલ રૂમ છે ."

"શ્વેતા પલીઝ કમ બેક ટુ અર્ર રૂમ. મને માફ કરી િે . હર્ેથી હુ ં તારો છં.
માત્ર તારોજ. તને ખબર છે ? કેથીને પોલલસ પકડી ગઈ છે . પેપરમાં છે ."
"હશે. હુ કેરસ." શ્વેતાએ બેદફકરાઈથી કહ્ુ.ં એણે શર્ષય બિલ્યો. "તમે
કાંઈ ખાધુ?"
ં
"ના, ભુખ છે પણ ખર્ાતુ ં નથી. બપોરે બોનવશર્ર્ા પીધુ ં હતુ."
ં
"ઓકે, તમે બેસો. હુ ં ચેન્જ કરી લઉ. થોડો નાટતો લઈ આવુ.ં આપણે

બન્ને સાથે નાટતો કરીશુ.ં બી ગુડ બોય.્ " અક્ષય શ્વેતાને જતી જોઈ રહ્યો.

સાજે સાત ર્ાગ્યે રાજુ આર્ી પહોંચ્યો. સફેિ લેંઘો અને કેશરી ઝભ્ભો.

ગળામાં દિટર્લની માળા અને કપાળ પર શંકુ આકારનુ ં લાંબ ુ શતલક. પુરો

સાડા છ ફુર્ ઉંચો રાજુ, ડોકર્ર કરતાં પ્રભાર્શાળી સંન્યાસી ર્ધારે લાગતો

હતો. હાથમા નાની મેદડકલ બૅગ હતી. આર્તાની સાથે સુિરલાલ,
ં
સુર્ણાવ બેન
અને પાસે ઉભેલા ગણપતકાકાને ર્ાંકો ર્ળી પગે લાગ્યો. એને ઔપચાદરક
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ઓળખાણની જરૂર ન પડી. સામે ઉભેલી શ્વેતાને નમટકાર કહ્યા. એણે કહ્ુ ં
"લેટર્ ગો ટુ યોર રૂમ શ્વેતા. લેર્મી સી અક્ષય." ઘરથી જણીતો રાજુ બધાની

રાહ જોયા ર્ગર બબ્બે પગથીયા ચડતો અક્ષયની રૂમમાં પહોંચી ગયો. બધા
એની પાછળ આર્ી પહોંચ્યા.
"એઇ અક્ષય! ર્ોર્ હેપન? લગ્ન પછી જડા થર્ાય અને લાલ થર્ાય.

તુતો
ં પાતળો અને પીળો થઈ ગયો." હસતા હસતા અક્ષયને તપાટયો. "ચાલ
હર્ે આરામ કર."
બધા નીચે આવ્યા. થોડીર્ારમાં જ ડૉ.જમશેિજી આર્ી પહોંચ્યા.
આર્તાની સાથે જ કહ્ુ ં "હુ ં ર્ો ભુખઠી મરર્ા પદડયો છં. આપને પેલ્લા ખાઈ
લઈયે પછી બધ્ધી ર્ાત. સુર્રના, તારા કુકે મારા માતે શુ બનાઈવુ છે ?"

જમશેિજી જ્યારે જ્યારે સુર્ણાબેનને 'સુર્રના' કહેતા ત્યારે શેઠજી ત્રાંસી
નજરે એની સામે જોઈને હસતા. સુર્ણાવ બેન મીઠો છણકો કરતા.
"બાર્ાજી તમને ભાર્તી પુરણપોળી અને કંિપુરી બનાર્ી છે . ફાર્શેન?ે "
“બઉ સરસ, બઉ સરસ. તને મારો ર્ેટર્ બરોબ્બર ખબર છે . ર્ેરી ગુડ.

રાજુ દડકરા, આ લોકો ખર્રાર્ર્ાની તૈયારી કરે એતલામા આપને બન્ને પાંચ

શમનીર્ દરઝલ્ર્ દડસકસ કરી લઈએ.” બન્ને ફેશમલી હોલની બાજુના ફેશમલી
કોન્ફરન્સ રૂમમા ગયા. પાંચ શમનીર્ને બિલે પોણા કલાકે ર્ાતો કરી બહાર
શનકળયા. આડીઅર્ળી ર્ાતો કરતા બધાએ દડનર પતાવ્યુ.ં
શ્વેતા અક્ષયની દડશ એના રૂમમાં લઈ ગઈ. પણ અક્ષયને ઉબકા
આર્તા હતા. ખાસ ખાધુ ં નદહ.
દડનર પછી ડૉ.જમશેિજીએ કહ્ુ.ં "સુડર,
ં
ચાલ આપને જરા ર્ાત કરી
લઈએ. શ્વેર્ા, તુ ં પન ચાલ. સુર્રના તુ ં અક્ષય પાસે જઈને બેસ,"
"િાકતર બાર્ા, હુ ં મારા િીકરાની મા છં. મને કેમ બહાર કાઢો છો?"
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" ટુ મા છે એતલેજ તો તને બા'ર કાઢી છે ."
"ડૉકર્ર એમને પણ આર્ર્ા િો." રાજુએ કહ્ુ.ં
"ગણપતકાકા તમે પણ આર્ો" શેઠજીએ કહ્ુ.ં સૌ જણતા હતા કે
ગણપત કાકા નોકર હોર્ા છતાં ઘરના ર્દડલ જેવુ ં માન અને પ્રેમ પામતા.
બંધ બારણે ર્ાત શરૂ થઈ. રાજુએ જ ર્ાત માંડી.
"અનુભર્ી ર્દડલ ડોકર્રે ખુબ સરસ કામ કયું છે . સર્ારે જરૂરી સેમ્પલ
લેબમા મોકલ્યા એર્લે ઘણો સમય બચી ગયો. હર્ે દરઝલ્ટ્સ આર્ી ગયા."
રાજુએ ફરી દરઝલ્ર્ પેપસવ ઉથલાવ્યા. સૌની નજર રાજુ પર મંડાયલી હતી.
ઉંડો શ્વાસ લઈને બોલ્યો "બધાજ લલર્ર ફંકશન ર્ેટટ્સ એબનોમવલ છે .
એક્સેશસર્ હાડવ લલકર કારણભ ૂત હોઈ શકે. ઘણુ ં નુકશાન થઈ ચુય ુ ં છે . બીજી

એના કરતાં મોર્ી મુશ્કેલી છે . હી ઈઝ એચ.આઈ.ર્ી પોઝીદર્ર્. ઈમ્યુન શસટર્ીમ
શર્લ બી ટુ ર્ીક ટુ દરસપોન્સ લલર્ર રીર્મેન્ર્. કોઈ પણ પદરણામને માર્ે

કાળજુ કઠણ રાખીને રીર્મેન્ર્ આપર્ાની છે અને ઈશ્વરપ્રાથવના કરતા રહેર્ાની

છે . શનરાશાર્ાિી થર્ાની જરાયે જરૂર નથી. મારી ર્ાત પરથી એવુ ં માનર્ાની
ભ ૂલ ન કરતા કે આપણે અક્ષયને ગુમાર્ી ચ ૂક્યા છે . મેં મારા હારી ચ ૂકેલા
કેન્સરના િરિીઓને સારા થઈને આનંિથી ઘેરે જતા કયાવ છે . અક્ષયને જરૂર
છે યોગ્ય સારર્ારની. સારર્ાર કરનારને જરૂર છે અક્ષયના સહકારની. જરૂર
છે , અક્ષયના પોતાના આત્મશર્શ્વાસની. મને ખાત્રી છે કે સમય લાગશે પણ
અક્ષય સારો થઈ જ જશે.”
“હુ ં અને ડૉકર્ર બાર્ાજી આર્તી કાલે સર્ારે સાત ર્ાગ્યે 'લીલાર્તી'

પર પહોંચી જઈશુ.ં ત્યાં થોડા ર્ધુ ટપેશસયલ ર્ેટર્ કરાર્ર્ા છે . ડોકર્ર શાહ,

અમેદરકામાં એક ર્ષવ મારા રૂમ પાર્વ નર હતા. એમની સાથે પણ કંસસ્લ્ર્િંગ કરી

લઈશુ.ં શ્વેતા તુ સાત ર્ાગ્યા પહેલા લીલાર્તીના ર્ેઈદર્િંગ લોન્જમા અમારી
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રાહ જોજે. જો જરૂર લાગશે તો શરિ પુલણિમા પછી હુ ં એને ઉધના મારા
લ્ક્લશનકમા લઈ જઈશ. નો ઈફ, નો બટ્સ."

"હુ ં પણ સર્ારે હોન્ટપર્લ આર્ીશ." સુર્ણાવ બેને કહ્ુ ં
"ના કાકી. ર્ોળામા ડોકર્રોથી કામ ન થાય. માફ કરજો તમારાથી નદહ
અર્ાય. હુ ં જતાં જતાં અક્ષયને જરૂરી ર્ાતો સમજર્તો જઈશ."
"ડૉકર્ર સાહેબ તમારે શ્વેતાને કંઈ કહેવ ુ ં છે ?" રાજુએ બાર્ાજી તરફ

સુચક દૃસ્ષ્ર્એ જોયુ.ં

"જો દડકરી, હુ ં ર્ારા સસરાના બાપ જેતલો બુઢ્ઢો છં. હુ ં જે કંઉ તે

શધયાનથી સમજી લે. ટું પન્િર િારા પે'લ્લાજ પન્ની છે , એઇડ તો સમજે છે ને?
નર્ી પન્નેલીને માતે અઘરુ છે પન ‘નો મોર દફલઝકલ કોન્તેક્ર્. અન્ડરટર્ેન્ડ?

‘તારું પન બ્લડ ચેક કરવુ ં પરસે." શ્વેતા નીચુ ં જોઈને સાંભળી રહી. સુિરલાલે
ં
એક શનિઃસાસો નાંખ્યો તે માત્ર રાજુના ધ્યાનમાં આવ્યો.
સર્ારે આઠ ર્ાગ્યે શેઠ્જજીએ શનકુળને ફોન કયો. 'શનકુળ! શ્વેતા અક્ષયને
લઈને લીલાર્તી હોન્ટપર્લ પહોંચી છે . હુ ં અને શ્વેતા આજે ઓદફસ નદહ

આર્ીયે. તુ ં અને ગુપતાજી બધુ ં સંભાળી લેજો. િીના બહેનને કહેજે કે માથુર

સાથેની આપણી આજની શમર્ીંગ કેન્સલ કરે . બીજી એક ખાસ ર્ાત... અક્ષયની
માંિગીની ર્ાત ઓદફસમાં કોઈને કહેતો નદહ. ખાસતો યોગેશભાઈને પણ
હમણા ખબર નથી આપી. એ લબચારા લચિંતામા પડી જય. ખાસ જરૂર હોય તો
જ મને મારા સેલફોન પર ફોન કરજે.'
શ્વેતા જતે જ ડ્રાઈર્ કરીને ગઈ હતી. હોન્ટપર્લમાં સેલફોન ર્ાપરર્ાની
મનાઈ હતી. અત્યારે બે ર્ાગ્યા સુધી કાંઈ સમાચાર ન હતા. શેઠજી, સુર્ણાવ બેન

અને ગણપતકાકાએ સર્ારથી કશુ ં ખાધુ ં ન હતુ.ં ગૃહમંદિરમા પ ૂજ કરતા
ર્લ્લભે મહામ ૃત્યુજયના
ં
જપ શરૂ કરી િીધા હતા. શેઠજી બંગલાના મેઈન
ગેઇર્ પાસે આતુરતાથી અક્ષય-શ્વેતાની રાહ જોતા આંર્ા મારતા હતા.
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છે ક અઢી ર્ાગ્યે શ્વેતાની કાર આર્ી. ગુરખો સલામ મારીને કારનુ ં બારણુ ં
ઉઘાડે તે પહેલા તો શેઠજીએ જ અક્ષય તરફનુ ં બારણુ ં ઉઘાડ્ુ.ં
સુિરલાલે
ં
એનો હાથ પકડી લીધો. અક્ષયે ઘણાં ર્ષો પછી લચિંતાયુક્ત
શપતાનુ ં ર્હાલ માણ્યુ.ં "પપપા આજે ઓદફસે ન ગયા?"
"બેર્ા, બાપ છં ને! લચિંતા હોય ત્યારે કામમાં જીર્ ન લાગે."
"અરે પપપા! હુ ં તો ધોડા જેર્ો છં. જરા તાર્ આવ્યો તેમાંતો નકામા

િોડાિોડી કરી મુકી. રાજુભાઈએ તમને ખોર્ા ગભરાર્ી માયાવ છે . આઈ એમ
ક્ર્ાઈર્ ઓલરાઈર્. સર્ારથી અત્યાર સુધી જતજતના બીન જરૂરી ર્ેટર્
કરીને થકર્ી માયો."

"ચાલ બેર્ા આપણે બધા લંચ લઈ લઈયે. અમૅ કોઈએ ખાધુ ં નથી"
સુર્ણાવ બેને કહ્ુ.ં
"મમ્મી મને તો બે ર્ાર જ્યુસ અને િેકસવ આપયા હતા પણ લબચારી

શ્વેતાએ તો કશુ ં જ ખાધુ ં પીધુ ં નથી. પોર્વ ર હોર્ા છતાં મારી સ્વ્હલચેર ઘસડીને
િોડતી રહી. આપણે બધા જમી લઈએ, પછી બધી ર્ાત."

સુિરલાલે
ં
કેથી જતાં પોતાનો પુત્ર પાછો મળયો હોય એવુ ં અનુભવ્યુ.ં
જણે સુર્ણાવ બેનનો કુપુત્ર હર્ે સુિરલાલનો
ં
સુપત્ર
ુ થઈ ગયો હતો.
જમતાં જમતાં અક્ષય બ્લડ ર્ેટર્, એક્ષરે , અલ્રાસાઉન્ડ, એમ.આર.આઈ
શર્ગેરેની િોડધામ, ડૉ. જમશેિજીની ડને બિલે િ અને િને બિલે ડ

બોલર્ાની ર્ેર્ અને રાજુભાઈના ગંભીર ડાચાની ર્ાત બેદફકરાઈથી કરતો
રહ્યો. એ તદ્દન ટર્ટથ લાગતો હતો.
"મમ્મી તમે એક ર્ાત ભુલી ગયાને?"
"કઈ ર્ાત બેર્ા?"
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“આર્તી કાલે શરિપ ૂલણિમા છે . શ્વેતાની તો પહેલી ઉજર્ણી કહેર્ાય.”
"ના, બેર્ા ભુલીતો નથી પણ તુ ં ન્ટર્ટ્ઝરલેન્ડ હતો અને ટૂંકા સમયમાં
તૈયારી થાય એમ પણ ન હતુ ં એર્લે આ ર્ષે માંડી ર્ાળીશુ."
ં
"પપપા, આપણો ટર્ાફ મોર્ો છે બધુ ં ચાર કલાકમાં થઈ જશે. ધીસ ઈસ

ફોર અર્ર શ્વેતાઝ સેઈક ર્ષોથી ચાલતી આર્ેલી પ્રણાલલકા બંધ ના થર્ી
જોઈએ."
"વ્હાઈ નોર્. હો જય જલસા." શેઠજી આનંિમાં આર્ી ગયા.

સુર્ણાવ બેનનુ ં અક્ષય પ્રત્યેન ુ ં ર્હાલ અશ્રુલબિંદુ રૂપે ગાલપર દહરાકણીની જેમ
ચળકતુ ં હતુ.ં ગઈ કાલનો માંિો દિકરો હોન્ટપર્લમાંથી અમ ૃત સંજીર્ની પીને
આવ્યો હતો.
શ્વેતા મનોમન ગઈ કાલે “યુ લબચ્ચ” કહેનાર અને આજે “અર્ર શ્વેતા”
કહેનારને મુલર્તી હતી.
ગણપતકાકાએ લાલાજી શેરખાન, રસોઈયા દકશન મહારાજ, પુજરી

ર્લ્લભ, પાંડુરં ગ અને એની પત્ની સાશર્ત્રી, દકચન હેલ્પર કાંતામાસી અને
શર્મળાબેન, જગિીશ અને જ્યોશતને બોલાવ્યા.
શેઠજીએ એકશન પલાન સમજવ્યો.
"જગિીશ, તુ ં સુરત ફોન કરીને ઘારી, સરશસયા ખાજ, અને ફરસાણનો

ઓડવ ર આપી િે . તને તો ખબર છે કે આપણે શરિપ ૂલણિમાની રાત્રે જ ચંિની

પડર્ો પણ ઉજર્ીએ છીએ. કાલે મોડામાં મોડું બપોરે ત્રણ ર્ાગ્યા સુધીમાં
દડલીર્રી મળી જર્ી જોઈએ. તુ ં અને જ્યોશત સોડા, લબયરનો પણ ઓડવ ર આપી
િો."
“પાંડુરં ગ, ર્ેરેસ પર ફાઉન્ર્ન્સ લાઈર્ અને સાઉન્ડ શસસ્ટર્મ સેર્ કરી િે .
સાશર્ત્રી, ડેકોરે શન સેન્સ તારા જેર્ી કોઈની નથી.”
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“દકશનજી હર્ે તમારો ર્ારો. બોલો, તમે શુ ં બનાર્શો?”
“સૌથી પહેલા પ ૂજના પ્રસાિ તરીકે ચાંિનીમા ઠારે લા દૂધ પૌઆ અને

સાથે કોપરાની ગરમ ગરમ પેદર્શ. એપેર્ાઈઝરમાં જુિાજુિા ર્ેબલપર
પાર્ભાજી અને પંઝાબી આઈર્મ, ચાર્ અને પાણી પુરી, પાટર્ા અને શપત્ઝા.”

“દડનરમાં ઘારી, દૂઘપાક, ર્ગેરેતો કાયમની આઈર્ેમ જ છે . આ શસર્ાય
શ્વેતા મેડમ કંઈ સ ૂચર્ે તો તે પણ બનાર્ીશુ.”
ં
અત્યાર સુધી મુગી
ં રહેલી શ્વેતા ધીમે અર્ાજે બોલી "દકશનજી, ડૉકર્રે

અક્ષયને હાલ પુરતુ ં સોલ્ર્, ફેર્ અને ટપાઈસી ફુડ ખાર્ાની ના કહી છે . એમને

માર્ે રર્ા ઈડલી, તદ્દન ઓછા મીઠાની થૉડી ચર્ની બનાર્જો. હુ ં પણ એજ
ખાઈશ.”

“બાપુજી, બધાને માર્ે સોડા ભલે મંગાર્ો પણ લબયર કે ર્ાઈનનો
પ્રોગ્રામ કેન્સલ કરજો. અક્ષયના પેર્માં હર્ેથી કોઈપણ પ્રકારના આલ્કોહોલનુ ં
એક પણ ર્ીપુ ં જશે નદહ. એણે રોજ બે થી ત્રણ ગ્લાસ નાલળયેર-તરોપાનુ ં પાણી
પીર્ાનુ ં છે . આજે સાંજથી જ શરુ કરર્ાનુ ં છે .”

“ના શ્વેતા કાલનો દિર્સ તો હુ ં બધુજ
ં ખાઈશ. લબયર પણ લઈશ, માત્ર

કાલનો દિર્સજ.”

“ના. જો એર્ોજ આગ્રહ હોયતો પાર્ી કેન્સલ.”
થોડીર્ારતો શ્વેતા મેડમની મક્કમતાથી સૌ ટતબ્ધ થઈ ગયા. શેઠજીને
ગમ્યુ.ં પારકી જણીજ કાન શર્િંધે.
સુર્ણાવ બેને ર્લ્લભને પુછ્ુ ં "આ ર્ષે શુ ં કરર્ાનુ ં છે ?"
ર્લ્લભને ર્ચાક સ ૂઝી. "આ ર્ષે દકશન મહારાજ અને લાલાજીએ
ઊપર્ાસ કરર્ાનો છે ."
શ્વેતા 10
7

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

લાલાજી એ મુક્કો ઉછાળતા બરાડો પાડયો "એઈ બમ્મન બચ્ચા, અગર

જ્યાિા બકર્ાસ દકયા તો...." બધાએ હસતા હસતા લાલાજીનુ ં ટર્ાન્ડડવ ર્ાક્ય
રાગ કાઢીને પુરુ કયું "કર્કા કરકે કૂત્તેકો ખીલા દુંગા"
બધાજ ખડખ્ડ હસી પડયા.

ર્લ્લભે ગંભીરતાથી કહેર્ા માંડ્ુ. "કહેર્ાય છે કે શરિપ ૂલણમાની
ચાંિની રાત્રે લક્ષ્મીમાતા આકાશ માગે ફરર્ા નીકળે છે . લોકોને પ ૂછતા રહે છે

'જગો છો કે?' જેઓ જગતા હોય તેમના પર લક્ષ્મીજીની કૃપા ઉતરે છે . હર્ે

આપણા નર્ા ગૃહલક્ષ્મી શ્વેતા મેડમ અને નાના શેઠ પાસે લક્ષ્મીપુજન
કરાર્ીશુ.ં જો સાશર્ત્રીબહેન નાનો પ ૂજમંડપ બનાર્તા હોય તો લક્ષ્મીપ ૂજન
પણ ર્ેરેસમાંજ કરીશુ.ં પુજને અંતે આપણે અને સૌ આમંત્રીતો ગૃહલક્ષ્મી પર
લાલગુલાબની પુષ્પપાંિડીની ર્ષાવ કરીશુ"ં
"િલક્ષણભારતમાં છોકરીઓ શરિપ ૂલણિમાનુ વ્રત કરે છે . શરિપ ૂલણિમા
શશર્જીના પુત્ર શ્રીકાશતિકટર્ામીનો જન્મ દિર્સ છે . વ્રત કરનારને સુિર
ં
અને

શૌયવર્ાન પશત મળે છે ." ર્લ્લભની સ ૂચક દૃસ્ષ્ર્ શર્મળા સામે હતી. શર્મળા
નીચ ં ૂ જોઈ શરમાઈ ગઈ. લાલાજી ગણગણ્યા 'લડકા હુશશયાર હૈ ઔર છપા
રૂટતમભી હૈ.'
િાિાજીએ કહ્ુ ં ચાલો બધા કામે લાગી જર્ અને નાના શેઠને આરામ
કરર્ા િો. સૌ પોતપોતાને કામે લાગ્યા.
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પ્રકરણ ૧૫
બીજી સર્ારે ઘરના નોકર ચાકરો ઉત્સાહથી પાર્ીની તૈયારીમા લાગી
ગયા હતા. શ્વેતા શેઠજીની સાથે ઑદફસ જર્ા નીકળતી હતી ત્યારે અક્ષય

આંખો ચોળતો નીચે ઉતયો. "પલીઝ શ્વેતા આજનો દિર્સ ઑદફસ જર્ાનુ ં માંડી
ર્ાળ. આપણે ર્ાતો કરીશુ.ં કાલથી હુ ં પણ તમારી સાથે ઑદફસ આર્ીશ."
શ્વેતાએ શેઠજી તરફ જોયુ.ં શેઠજીએ ડોકું હલાર્ી હકારાત્મક સંમશત
આપી.
"ઓકે.. હુ ં અદહથી જ થોડું કામ કરી લઈશ. આજે ત્રણેક ર્ાગ્યે ન્ટમથ

એન્ડ ન્ટમથને લંડન ફોન કરર્ાનો છે તે પણ ઘરે થી જ કરી લઈશ. આજે નસવ
પણ આર્ર્ાની છે .
બાપુજી, તમે જતે ડ્રાઈર્ કરતા નદહ. લાલાજીને લઈ જજો.
શ્વેતા એના રૂમમા જઈ લબ્રફકેઇસ મુકી આર્ી.

અક્ષય, તમે િેશ થઈ આર્ો. હુ ં તમારે માર્ે બોનવશર્ર્ા અને ઓછા તેલમાં
બનાર્ેલા બર્ાકાપૌર્ા બનાર્ી લાવુ ં છં. શ્વેતા દકચનમાં ગઈ.
થોડીર્ારમાં જ નાટતો આર્ી ગયો.
"શ્વેતા તારી ડીસ ક્યાં છે ? તારે નાટતો નથી કરર્ો?"
"ઑદફસે જર્ાની હતી એર્લે બા બાપુજી સાથેજ બ્રેકફાટર્ કરી લીધો

હતો. તમે લઈ લો. તમને ખબર છે ને કે આજથી તમારા ઈન્જેકસનનો કોસવ
શરુ કરર્ાનો છે ! નસવ અગીયાર ર્ાગ્યે આર્શે."

"તો લે આ દડસમાંથી પહેલા તને પ્રસાિ ધરાવુ."
ં અક્ષયે બર્ાકાપૌર્ાથી
ભરે લી ચમચી શ્વેતાના મોં પાસે ધરી. શ્વેતાએ મોં ન ઉઘાડ્ુ.ં
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"શ્વેતા, પલીઝ, ર્ેઈક ઈર્. એ મારી ખાધેલી ચમચી નથી. આઈ નો, આઈ
હેર્ એઇડ. આઈ કેર ફોર યુ. ડોન્ર્ ર્રી. યુ શર્લબી સેઇફ ર્ીથ મી."
શ્વેતાની આંખ અને હયુ ં રડી રહ્ુ.ં એણે મોઢું ઉઘાડ્ુ.ં
લંચ સુધી બન્ને જણા ર્ાતો કરતા રહ્યા. લંચ પછી અક્ષય આરામ કરર્ા

એના રૂમમાં ગયો. શ્વેતા એના રૂમમાં જઈને કોમ્પયુર્ર પર ઑદફસર્કવ કરર્ા
બેઠી. અક્ષયે આરામ કરર્ાને બિલે કંઈક લખર્ા માંડ્ુ.ં લખી રહ્યા પછી
કાગળ કર્રમાં મુકી, કર્ર ઓશશકા નીચે મુકી શનરાંતે ઊઘી ગયો.
લગભગ ચાર ર્ાગ્યે શ્વેતા બે ગ્લાસમાં તરોપાનુ ં પાણી લઈને અક્ષયના
રૂમમાં િાખલ થઈ.
"આર્ હની, મારી પાસે બેસ." અક્ષયે ખસીને બેડ પર જગ્યા કરી. શ્વેતા
બેડને બિલે પાસેની ખુરસી ખેચીને એની સામે બેઠી."
"શ્વેતા, મેં તારું અપમાન કયું, તને ખુબજ અન્યાય કયો તો પણ તુ ં મારી

કેર્લી કાળજી કરે છે ! શા માર્ે? ડગલેને પગલે તુ ં જીતતી આર્ી છે . હુ ં હારતો

આવ્યો છં. મને સમજતુ ં નથી કે આ મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ છે , િયા છે કે કોઈ
રમત છે ?"
"તમને નથી સમજતુ?...મને
ં
યે ક્યાં સમજય છે ! કુિરત જેમ િોરર્ે

તેમ િોરર્ાયા કરું છં. તમે કહ્ુ ં તે બધુયે
ં હોય. કિાચ એકેય ના હોય. માત્ર

સાંટકાદરક, સામાજીક ફરજ પણ હોઈ શકે. સાથે ચાર ફેરા ફયાવ ની ફરજ. બા
બાપુજીના પુત્ર તરફની ફરજ."
"હં.. અઅઅ." અક્ષયે ઊડો શ્વાસ મુક્યો.
બન્ને ર્ચ્ચે મૌનની પારિશવક દિર્ાલ રચાઈ ગઈ.
અચાનક શાંત રૂમમા અક્ષયે મોર્ો શર્ટફોર્ કયો.
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"શ્વેતા મારી એક ઈચ્છા પુરી કરશે? ચાર ફેરાની ફરજ"
"પ્રયત્ન કરીશ. શુ ં ઈચ્છા છે ?"
"આ સંજોગોમાં તારું સૌંિયવ ભોગર્ર્ાની મારી લાયકાત અને શન્ક્ત

નથી, પણ તારું ર્ણબોર્્ુ,…
ં શનર્વસ્ત્ર રૂપિશવનની ઈચ્છા છે ....ચાર ફેરાની
ફરજ..."
શ્વેતાએ કોઈ પ્રત્યુત્તર ન ર્ાળયો. શનલેપભાર્ે એ બેસી રહી. અક્ષયે ર્ગર

બોલ્યે ઊચે શસલીંગ તરફ જોયા કયું. શ્વેતા શર્ચારતી હતી

'ર્ેશ્યાઓના

ચામડા ચથ્યા
ંૂ
પછીએ આ અભરખો!' મેદડકલ એક્ઝામ માર્ે તો ઘણી ર્ાર ર્સ્ત્ર
ઊતાયાવ હતા. એક ર્ાર ર્ધારે . એને જોઈ લેર્ા િે એકર્ાર જે હુ ં કિીયે એને
આપર્ાની નથી.

એ ઉભી થઈ. રૂમનુ ં બારણુ ં બંધ કરી ટર્ોપર મારી. બ્લુ જીન પર

પહેરેલી કુતી ઉતારી. અક્ષય ન્ટથરતાથી જોતો રહ્યો. શ્વેતાએ ભાર્ ર્ગર બે
હાથ પાછળ કરી બ્રાની લ્ક્લપ ખોલી. બ્રા ઉતારે તે પહેલા અક્ષયે પોતાની પીઠ
ફેરર્ી લીધી.

બસ શ્વેતા બસ…. થેંક્સ…. કપડા પહેરી લે. દહયર અગેઇન, યુ ર્ન. આઈ
લોટર્.
શ્વેતાએ કપડા પહેરી લીધા. બારણુ ં ખોલી નાંખ્યુ.ં
સાજ થાર્. સમય આવ્યે કિાચ હુ ં જ તમારી પાસે આર્ીશ. આઈ ડોન્ર્

નો એબાઊર્ લર્ બર્ આઈ કેર ફોર યુ.
“કિાચ?”
“હા, કિાચ”
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"ઓકે..ઓકે..ડોન્ર્ બી ટુ સેસ્ન્ર્મેન્ર્લ… બીજી એક ઈચ્છા છે . આજે

પ ૂજમાં લગ્ન ર્ખતનુ ં લાલ પાનેતર પહેરજે...ચાર ફેરાની ફરજ."

શ્વેતા ખરે ખર હસી પડી. 'ચાર ફેરાની ફરજનો ઉપયોગ ઈમોશનલ

બ્લેકમેઇલીંગ માર્ે ખરુંને? બીજુ ં કંઈ?
"હા બસ આમજ હસતી રહે"

........................
આજે જણે શરિોત્સર્ નદહ પણ લગ્નોત્સર્ હોય એર્ો માહોલ હતો. િર

ર્ષે તો શરિપ ૂલણિમા માત્ર બે શમત્રોના કુટુંબ અને ઘરના નોકર ચાકરો મળીને

ઉજર્તા. આજે એ ઉપરાંત યોગેશભાઈનુ ં કુટુંબ, ડૉકર્ર જમશેિજી, પોલલસ
કશમશનર સાહેબ, પ્રધાનશ્રી િે શપાંડે અને બન્ને ઑદફસના કી એમ્પલોઈઝ
મળીને લગભગ શસત્તે ર જણા હાજર હતા.
અક્ષયની લાગણીને માન આપીને શ્વેતા લાલ પાનેતર પહેરીને અક્ષય

સાથે લક્ષ્મી પ ૂજન કરી રહી હતી. અને તેજ ર્ખતે યોગેશ્ભાઈ, ભાભી અને
સૌરભ આર્ી પહોચ્યા. એમનુ ં ભાર્ભીનુ ં ટર્ાગત થયુ ં

ભાભીએ હાથ િબાર્ી યોગેશભઈને કહ્ુ,ં "તમે કેર્લી લચિંતા કરતા હતા.
બહેની આ પદરર્ારમાં કેર્લી સુખી છે ! મેં ન્હોતુ ં કહ્ુ;

આપણી દિકરી

કરોડપતીના ઘરમાં રાજ કરશે રાજ્ ". યોગેશભાઈની આંખ સજળ થઈ ગઈ.

જણે આજેજ લગ્ન હોય એમ અક્ષયે શ્વેતાને કુમકુમનો ચાંિલો કરી સેંથામા
શસિંધર
ુ પુયં.ુ શ્વેતાનુ ં હૈય ુ ં ફફડી રહ્ુ ં હતુ.ં આમ કરીને, અક્ષયનો લગ્નજીર્નના
હક ભોગર્ર્ાનો બિઈરાિો તો નદહ હોયને! ર્ળી એક ર્ધુ ઈમોશનલ
બ્લેકમેઇલીંગનો પ્રયાસ તો ન હોયને!
પ ૂજ પુરી થઈ. શર્મળા મોર્ી છાબમાં ગુલાબની પાંખડીઓ લઈ આર્ી.
બધાને ખોબો ભરી ભરીને આપી. લક્ષ્મીમાતાને પુષાંજલી અપવણ કયાવ બાિ
શ્વેતા 11
2

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

સૌએ નર્િં પશત પર પુષ્પપાંિડીનો ર્સસાિ ર્રસાવ્યો. શર્મળાએ નજર

ચ ૂકર્ી એક ફુલ ર્લ્લભ પર ફેય.ુ ં પણ શ્વેતાએ ચોરી પકડી પાડી. હસતાં
હસતાં શ્વેતાએ શર્મળા તરફ આંગળી હલાર્ી.

ધીમે રહીને કહ્ુ ં "પકડાઈ

ગઈને?" શર્મળા શરમાઈને ત્યાંથી નાસી છૂર્ી.
ઘરના ડોમેસ્ટર્ક ટર્ાફને ઉત્સર્ માણર્ાની મોકળાશ રહે એ હેત ુથી આજે

સશર્િંગ માર્ે ર્ેઈર્સવ અને મૅઇડસને બહારથી બોલાવ્યા હતા. બધા નાના મોર્ા
ર્તુળ
વ ોમા મન પસંિ સાથીઓ સાથે મન પસંિ ર્ાનગીઓને ન્યાય આપતા
હતા.
પહેલો રાઉન્ડ પુરો થતાં ગરબા શરૂ થયા. પ્રધાનશ્રી િે શ્મુખ, કશમશનર
સાહેબ અને ડૉકર્ર જમશેિજી દહિંચકે ઝુલતા આડી તેડી ર્ાતો કરતા હતા,
ગરબા પછી રાસ શરૂ થયા. ર્ેરેસ આનંિથી ધમધમી ઊઠી. પાચ સાત

શમનીર્ રાસ રમ્યા પછી અક્ષય દહિંચકા પર બેસી ગયો. શ્વેતા પણ એની પાસે
બેઠી.
જઈશ.

"શ્વેતા મને થાક લાગ્યો છે . હુ ં ધીમે રહીને મારા રૂમમા જઈને સુઈ
જો શનકુળ એની ભાણેજ પ્રાચી સાથેજ રાસ રમે છે . તારા ભત્રીજ

સૌરભને પ્રાચી સાથે રમવુ ં હશે. કેર્ો દકન્નાયલો શનકુળ સામે જોયા કરે છે ! તુ ં
શનકુળ સાથે જોડાઈ જ. પ્રાચી છૂર્ી થશે તો લબચારા સૌરભને ફાયિો થશે. યુ
એન્જોય ર્ીથ શનકુળ."
ચાલો હુ ં તમને નીચે લઈ જઉં. મારે તમને િર્ા પણ આપર્ાની છે .

િર્ા લઈને ઊઘી જજો. સર્ારે છ ર્ાગ્યે બીજી િર્ા લેર્ાની છે . હુ ં તમને
ઉઠાડીને આપીશ. કાલે અલગયાર ર્ાગ્યે નસવ આર્શે. આઈ.ર્ી ચઢાર્શે."

શ્વેતાએ અક્ષયને એના રૂમમા િર્ા આપી અને સુર્ડાવ્યો. "શ્વેતા,

બાથરૂમમા, મેદડસીન કૅલબનેર્મા ટલીપીંગ શપલ્સની બોર્લ છે તે અદહ મુકી જ.
જો ઉંઘ ન આર્ે તો એકાિ લઈશ."
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શ્વેતા શપલ્સની બોર્લ મુકી ર્ેરેસ પર ગઈ. પ્રાચીને સૌરભ પાસે

મોકલીને એ શનકુળ સાથે જોડાઈ ગઈ. ગમતુ ં યૌર્ન દહલોળે ચઢ્ુ.ં રાસ, દરધમ
અને રૂશધરાલભસણ ર્ેગીલા થતાં ગયા.
લગભગ રાત્રે બે ર્ાગે આમંશત્રતોએ જર્ા માંડ્ુ.ં ત્યાંતો લાલાજીને શ ૂર

ચડ્ુ.ં એણે ભાંગડાની સીડી મુકી. બસ થઈ રહ્ુ.ં લાલાજીની આજુબાજુ એક

મોટું ર્તુળ
વ બની ગયુ. લાલાજી દહરો બની ગયા. રાત્રે ત્રણ ર્ાગ્યે જલસો પુરા
થયો.

સૌ

શર્િાય થયા. સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન,ે

શશર્ાનંિ અને

યોગેશભાઈના કુટુંબને મોડી રાત્રે ઘેર જર્ા ન િીધા. બધા રોકાઈ ગયા.

કોઈને ઊઘવુ ં ન હતુ.ં શશર્ાનંિે દર્ખળ કરી, "કિાચ લક્ષ્મી માતા મને

પ ૂછે કે જગો છો કે? હુ ં ઊઘતો રહુ ં અને આ ર્ાલણયાભાઈ લાભ ખાર્ી જય.
પાર્વશતબા બોલ્યા "આમ પણ એતો સુર્ણાવ ને મેળર્ીને ફાર્ેલાજ છે ને! સુર્ણાવ ,

આજે સાચુ ં કહેજે. તેં કોના પર લચટ્ઠીનો ડૂચો ફેંક્યો હતો?" સુર્ણાવ બેન શરમાઈ
ગયા.
સુિરલાલ
ં
અને શશર્ાનંિ કૉલેજના શમત્રો. એ બન્ને કોમસવ કૉલેજના ત્રીજ

ર્ષવમાં ભણે. પાસેની આટ્વ સ કૉલેજમા સાથે રખડર્ા જય. સુર્ણાવ બેન
કૉલેજના પહેલા ર્ષવમા. એની નજર શશર્ાનંિ પર. એણે પ્રેમ પત્ર લખ્યો.
નામ જણતા ન હતા એર્લે માત્ર 'હેન્ડસમ'નુ સંબોધન કયું હતુ.ં ડૂચો કરીને
શશર્ાનંિ પર નાંખ્યો; પણ શનશાન ચ ૂક્યા અને ર્ાગ્યો સુિરલાલને
ં
. શશર્ાનંિે

કહ્ુ ં સારું થયુ ં કે આ લર્લેર્ર સુિર
ં
પર લખ્યો. નાનપણમાંજ મારી સગાઈ

તો પાર્વશત સાથે થઈ ચુકી છે . આ મારો િેન્ડ ર્ાણીયા છે . ખ ૂબ માલિાર છે . તુ ં
ફાર્શે. સુર્ણાવ પણ બ્યુદર્ફુલ હતી. ર્ૈષ્ણર્ હતી. સુિર
ં
સાથે, સુિર
ં મેળ જમી
ગયો. રં ગેચ ંગે લગ્ન થઈ ગયા હતા.
આજે પાર્વશતબા પ ૂછતા હતા 'પ્રેમ પત્રનો ડૂચો કોના પર ફેંક્યો હતો?'

સુર્ણાવ બેન શરમાયા. યોગેશભાઈ, હેમાલી, શ્વેતા અને શનકુળ પાસેજ બેઠા હતા.

શ્વેતા ર્દડલોની આમન્યા સાચર્ર્ા ઉભી થઈ "હુ ં બધાને માર્ે કૉદફ બનાર્ી
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લાઉં." છે ર્ર્ે સુર્ણાવ બેને નરો ર્ા કુંજરો ર્ા જેર્ો ઉત્તર ર્ાળયો. "જેને ધાયલ
કરર્ા હતા તેનેજ માયો હતો." સુિરલાલે
ં
બધાના િે ખતાંજ સુર્ણાવ બેનને પાસે

ખેંચીને ગાલ પર બકી કરી. " આઈ લર્ યુ ડાલલિંગ." કૉદફ લઈને આર્તી
શ્વેતાએ સાસુ સસરાનુ ં પ્રેમાળ િાંપત્ય શનહાળયુ.ં
સુર્ણાવ બેન શર્ચારતા હતા જે થયુ ં તે સારુંજ થયુ.ં બન્ને એકજ જ્ઞાશતના

હતા. સુિરલાલ
ં
ધશનક ર્ેપારીના પુત્ર હતા. નામ પ્રમાણે 'સુિર'
ં
હતા. શોલખન
હતા. 'શેઠ' અર્ક પણ સુયોગ્ય હતી. શશર્ાનંિ વ્યાપારમા સુિરલાલને
ં
કારણેજ
હતા. શશર્ાનંિ તદ્દન સાિા હતા. ખાસ શોખીન પણ નહતા. સુિરલાલની
ં
સાથે
થોડી મજક મશ્કરી કરતા પણ સામાન્ય રીતે ગંભીર રહેતા. કોઈ કોઈ ર્ાર

દુર્ાવ સા ટર્રૂપ પણ ધારણ કરી લેતા. પાર્વશત માત્ર આઠ ધોરણ સુધીજ ભણ્યા

હતા. તદ્દન સાિા અને ગ્રામ્ય પ્રકૃશતના હતા. મલબાર દહલના સાિા બંગલામા
માત્ર ત્રણજ નોકરો હતા. બંગલાની પછર્ાડે એક ગાય અને એક ભેંસનો

તબેલો હતો. મોર્ાભાગનુ ં ઘરકામ તેઓ જતેજ કરતા. બે કુટુંબની રહેણી
કરણી ર્ચ્ચે આસમાન જમીનનુ અંતર હોર્ા છતાં હાદિિ ક આત્મીયતા હતી.
લચટ્ઠી િારા સુિરલાલ
ં
મળયા તે માર્ે હંમેશા ભગર્ાનનો પાડ માનતા હતા.
બધાએ અલી મૉશનિંગ બ્રેકફાટર્ કયો. લગભગ છ ર્ાગર્ા આવ્યા હતા.
શ્વેતાએ કહ્ુ ં અક્ષયને જગાડીને િર્ા આપર્ાનો ર્ાઈમ થયો છે . હુ ં જઈને િર્ા
આપી આવુ.ં શ્વેતા ઉપર ગઈ. અક્ષયે બારણુ ં લોક કયું હતુ.ં શ્વેતાએ બારણે

ર્કોરા માયાવ . જર્ાબ ન મળયો. કિાચ ન્ટલપીંગ શપલ્સ લઈને સુતા હશે. તેણે

ર્ધારે જોરથી બારણુ ં ઠોયુ.ં બારણ ં ૂ ન ખુલ્યુ.ં એને ખબર હતી કે અક્ષય િર્ા
લેતા કંર્ાળતો હતો. એર્લેજ તો ભાઈ સાહેબ બારણા ન ખોલર્ાની આડાઈ
કરતા હશે.

હુ ં પણ કાચી માર્ીની નથી. નીચેથી સુર્ણાવ બન
ે ે બુમ પાડી.

"શ્વેતા,એને સુર્ા િે . થોડી મોડી િર્ા લેશ"ે

ના બા સર્ારે છ ર્ાગ્યે, બપોરે બે ર્ાગ્યે અને રાત્રે િસ ર્ાગ્યે િર્ા

આપર્ાની છે . ખોર્ી િયા રાખર્ાનો અથવ નથી. શ્વેતાએ ફરી બારણુ ં
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ધમધમાવ્યુ.ં એણે રીતસરનો બરાડો પાડયો. ખોર્ા ઢોંગ કરશો તો બારણુ ં
તોડીને પણ િર્ા તો આપીશ જ. મને ખબર છે કે તમે ટટ્બનવ છો. લ્પલઝ

બારણુ ં ખોલો. છે લ્લા શબ્િોએ તો એ રડર્ા જેર્ી થઈ ગઈ. નીચે બધા
સાંભળતા હતા. શશર્ાનંિે હહ્ુ.ં "તારો છોકરો ઢોંગીજ છે . લૅર્ મી ગો."
શશર્ાનંિે ઉપર જઈને બારણાને જોરથી લાત મારી.
"અક્ષયબેર્ા, શ્વેતા ક્યારની િર્ા લઈને ઉભી છે . િર્ા લઈને પાછો સ ૂઈ
જજે."
અક્ષય હંમેશા શશવુકાકાથી ગભરાતો અને માન પણ આપતો. એ જગ્યો
હશે જ એમ માનીને બને તેર્લી નરમાશથી તેમણે કહ્ુ.ં
જરા રાહ જોઈ પણ જર્ાબ ન મળયો તે ન જ મળયો.
એક બીજી લાત અને બારણા નો નકુચો તર્યો.
ૂ
લાઈર્ કરી શ્વેતા રૂમમાં
િાખલ થઈ અને મોર્ેથી ચીસ પાડી. "બા જલિી આર્ો." શશર્ાનંિ જોઈને
આભા થઈ ગયા.
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પ્રકરણ ૧૬
એક બીજી લાત અને બારણા નો નકુચો તર્યો.
ૂ
લાઈર્ કરી શ્વેતા રૂમમાં
િાખલ થઈ અને મોર્ેથી ચીસ પાડી. "બા જલિી આર્ો." શશર્ાનંિ જોઈને
આભા થઈ ગયા.
"બા નુ કાંઈ કામ નથી. અને તુ ં પણ નીચે જ. હુ ં પણ નીચે આવુ ં છં.

જરા ધીરજ રાખતા શીખ." શશર્ાનંિે રીતસરની આજ્ઞા જ કરી. શ્વેતાનુ ં બાર્ડું

પકડી ઍલલર્ેર્રમાં ધકેલી િીધી. શ્વેતાએ કંઈક ભયાનક જોયુ ં હતુ.ં શુ ં જોયુ ં હતુ ં
તે સમજય તે પહેલા તો શશવુકાકાએ રૂમમાંથી એને કાઢી મુકી. શશર્ાનંિે ફરી

એક નજર રૂમમાં નાખી. અક્ષયનો શનિેતન િે હ બેડ પર ઊલર્ીના
ખાબોલચયામા પડયો હતો. પાસે જ્હોની ર્ૉકરની ખાલી બૉર્લ પડી હતી.
િર્ાની એક ખાલી બૉર્લ પણ હતી. આખો રૂમ દુગંધથી ભરે લો હતો. એમણે
રૂમ બંધ કરી િીધો. નીચે આવ્યા.
"શશવુ, અક્ષયે િર્ા લીધી?" સુિરલાલે
ં
પ ૂછ્ુ.ં
"ના. એને ઊલર્ી થઈ હતી. હમણાં કોઈ ઉપર જશો નદહ. ડોક્ર્ર હુ ં

જમશેિજીને ફોન કરું છં."

શશર્ાનંિે રૂમમાં ચાલતા ચાલતા ઝ્ભભ્ભામાંથી સેલફોન કાઢી ધીમા

અર્ાજે ડૉકર્ર જમશેિજીને ફોન કરર્ાને બિલે પોલલસ કશમશનર સાહેબને

ફોન કયો. "સાહેબ, અક્ષયે આત્મહત્યા કરી હોય એવુ ં લાગે છે . પલીઝ જલ્િી
આર્ો. ઘરમાં હજુ કોઈને ખબર નથી. હર્ે હુ ં જમશેિજીને ફોન કરીશ." કોઈ
પણ પ્રટતાર્ના ર્ગર સીધી ર્ાત કરી. જર્ાબ મળયો. "હુ ં જમશેિજીને લેતો
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આર્ીશ. મારા રટતામાં જ છે . તમારે ફોન કરર્ાની જરૂર નથી." ફોન કર્ થયો.
શશર્ાનંિે બીજો ફોન પોતાના િીકરા રાજુને કયો.

શનકુળને કહ્ુ ં "જગિીશની સાથે પ્રાચી અને સૌરભને ટકુલે મોકલી આપ.

ફોન કરીને બન્ને ઓદફસની જરૂરી વ્યર્ટથા કરી િે ." સુિરલાલ
ં
અડધી ઉંઘમા
હતા. સુર્ણાવ બેન શર્ચારતા હતા કે આજે શશવુભાઈ કેમ મોર્ા બોસની જેમ
ર્તી રહ્યા છે !
શશર્ાનંિની નજર ગેઇર્ પર જ હતી. કશમશનર અને ડૉકર્ર બાર્ા

આર્ી પહોંચ્યા. અત્યાર સુધી સૌ અધવજગૃત હતા. ડૉકર્ર અને પોલલસ
કશમશનર સાહેબને જોતા સૌ સફાળા ઉભા થઈ ગયા.

"લેટ્સ ગો" કહેતા બન્ને અક્ષયની રૂમમાં પહોંચી ગયા. એમની પાછળ

શેઠજી, સુર્ણાવ બેન, શશર્ાનંિ, પાર્વશતબેન, યોગેશભાઈ, હેમાલલ અને શનકુળ પણ

પહોંચી ગયા. માત્ર શ્વેતા લચત્તભ્રમ અર્ટથામા શસલીંગ પરના ઝુમ્મરને તાકતી
નીચે બેસી રહી.
શશર્ાનંિે જોયુ ં હતુ ં તેજ હર્ે બધાએ જોયુ.ં અક્ષય મોં પહોળં કરી સ ૂતેલો

હતો. બેડ પર બન્ને બાજુ ઊલર્ીની ગંિકી લિપિ થતી હતી. બેડ પર જ
ટલીપીંગ શપલ્સની ખાલી બોર્લ, ઢાંકણ ર્ગરની ખુલ્લી પડી હતી. જમણે
પડખે જ્હોની ર્ૉકરની ખાલી બોર્લ હતી.
"ઓ મારા િીકરા તને શુ ં થયુ?"
ં રાડ પાડતા સુર્ણાવ બેન અક્ષયની છાતી
પર પડયા. કશમશનર સાહેબે એને ખેંચીને એક ખુરશી પર બેસાડી િીધા.
સુર્ણાં બેન હાંફતાં હતાં.
જમશેિજીએ છાતી પર ટર્ેથેટકોપ મુય.ુ ં ગરિન પર મુય.ુ ં નાક પાસે

આંગળી ધરી. આંખની પાપણ ઉઘાડી પેન્ન્સલર્ોચવ મારી….કશમશનર સાહેબ

તરફ નકારાત્મક માંથ ુ ં હલાર્ી, પાસે પડેલી કોરી ચાિર માથાસુધી ઓઢાડી
િીધી. સુર્ણાવ બેન અને સુિરલાલનુ
ં
ં હૃિય દ્રાર્ક, કરૂણ કલ્પાંત શરૂ થઈ ગયુ.ં
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કશમશનર સાહેબને ઓશશકા નીચે એક કાગળ િે ખાયો. એમણે એ ખેંચી
લીધો. ઉભા ઉભા ર્ાંચી લીધો. કાગળ ઘડીર્ાળી ગજર્ામાં મુક્યો.
તેમણે સુિરલાલના
ં
બન્ને બાર્ડા પકડી કહ્ુ ં "બી બ્રેર્. ઈશ્વરે ચ્છા
બલીયસી"
'બધા નીચે ચાલો. આ રૂમ હાઈજીનીક નથી. હુ ં થોડા એક્ષપર્વ માણસોને
મોકલુ ં છં. તેઓ ઘર્તી વ્યર્ટથા કરશે.'
"પણ મારે મારા િીકરા પાસે જ રહેવ ુ ં

છે " સુર્ણાવ બેને ક્ષીણ અર્ાજે

શર્નંશત કરી.
"નો મેમ, એર્રીબડી મટર્ ગો ડાઉનટર્ેર."
સુિરલાલને
ં
શશર્ાનંિે સંભાળયા હતો. સુર્ણાવ બેનનો શ્વાસ ઝડપથી

ચાલતો હતો. પગમાં ઉભા રહેર્ાની શન્ક્ત ન કતી. પાર્વશતબેના

મજબુત

હાથોમાં લગભગ દર્િંગાઈ રહ્યા હતા. ચારે જણા એલલર્ેર્રમાં િાખલ થયા.

એલલર્ેર્રનુ ં ડોર બંઘ થયુ.ં "પલીઝ, બારણુ ં ખોલો... મારાથી શ્વાસ નથી
લેર્ાતો...." એલલર્ેર્ર અર્યુ.ં સુર્ણાવ બેન ફ્લોર પર ફસકાઈ ગયા. અત્યાર

સુધી લચત્તભ્રમ થયેલી શ્વેતા િાિાજી ગણપતકાકાના ખભા પર માથુ ં નાખીને
બેઠી હતી તે સુર્ણાવ બેનને જોઈને એમના તરફ િોડી. "બા શુ ં થાય છે ?"

સુર્ણાવ બેન જર્ાબ આપર્ાની ન્ટથશતમાં ન હતા. શ્વેતાએ ચીસ પાડી, "બાર્ાજી,

બા માઈર્ હેર્ એર્ૅક તરત નીચે આર્ો." એણે સી.પી.આર શરૂ કયો.
સુિરલાલ
ં
ફ્લોર પરજ ઢગલો થઈ બેસી ગયા. ભાઈ ભાભી, શનકુળ,

ડૉકર્રબાર્ા અને કશમશનર સાહેબ નીચે આર્ી ગયા. બાર્ાજીએ સુર્ણાવ બેની
પલ્સ જોર્ા માંડી.
બાર્ાજીએ હાથ પકડી રાખ્યો. શ્વેતા સી.પી.આર. આપતાં હારી ગઈ....
બાર્ાજીએ ઠંડો પડતો હાથ છોડી િીધો...
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સુર્ણાવ બેન િીકરાની પાછળ ચાલી શનકળયા.
"ઓહ, માઈ ગોડ...આ ફેશમલીનુ ં શુ ં થર્ા બેથ ુ ં છે ?"

ડોકર્ર બાર્ા

ગણગણ્યા.
થોડા કલાક પહેલા કલ્લોલતુ ં અને આનંિના દહલોળા લેત ુ ં કુટુંબ ન સમજી

શકાય એર્ા શોક સમુદ્રમા ડૂબી રહ્ુ ં હતુ.ં સૌ પોતાના હતા. કોણ કોને આશ્વાસન
આપે! ભાઈ ભાભી શ્વેતાને ર્ળગીને બેઠા હતા. શેઠજીને ગણપતકાકા અને પાર્વશતબેન
પંખો નાખતા હતા. એક મ ૃતિે હ, ર્ૈભર્ી ઓરડાના ગંિી થયેલી પથારીમાં પડયો

હતો. બીજો િે હ નીચે ફ્લોર પર પડયો હતો. િીકરાએ આત્મહત્યાથી જીર્ન સંકેલ્યુ ં
હતુ.ં આઘાતને કારણે માએ, મ ૃત િીકરાનો પીછો કયો હતો. બધા નોકર ચાકરો 'હર્ે

શુ ં કરવુ'ં ની સુચનાની રાહ જોઈને રડી રહ્યા હતા. એક માત્ર કશમશનર સાહેબ
ટર્ટથતાથી ફોન પર વ્યર્ટથા કરર્ા રોકાયલા હતા. એમણે જમશેિજી, શશર્ાનંિ

અને શનકુળને પાસે બોલાર્ી કહ્ુ,ં "સામાન્ય રીતે ટયુસાઈડના કેસમાં ઓર્ોપસી કરર્ી
જ પડે પણ અક્ષયનો એક લેર્ર અને જે એશર્ડન્સ મળયા છે એનો ઊપયોગ કરીને
કોરોનર પાસે બધુ ં ઓકે કરાર્ી લીધુ ં છે . ડૉ.જમશેિજી સુર્ણાવ બેનને માર્ે કાદડિયાક

એરે ટર્નુ ં ડેથ સદર્િદફકૅર્ આપી િે શે. હમણાં સેનેર્રી દડપાર્વ મેન્ર્ની ર્ીમ આર્શે એ
ટપેશશયલ કેશમકલ્સથી રૂમ સાફ કરી જશે. મેં શસનીયર ઈનટપેકર્ર શમ. મલહોત્રાને

અને તેની પત્નીને બોલાર્ી છે . બન્ને શ્વેતાના શમત્રો છે . ઓદફશસયલ અને પસવનલ
બાબતોમા જરૂરી મિિ કરશે. જો કોઈની ખાસ રાહ જોર્ાની ન હોયતો આજે જ સાંજ
સુધીમા અન્ગ્નિાહ કરી િે જો. હુ ં કાલે સર્ારે આર્ીશ. મારી પાસે અક્ષયનો કાગળ છે .
આર્તી કાલે લેતો આર્ીશ. શનકુળ, તુ ં ડોકર્રને એમની લ્ક્લશનક પર લઈ જ અને
ડૅથ સદર્િદફકૅર્ લેતો આર્"
મનહર મલ્હોત્રા અને એની પત્ની કાન્શ્મરા અડધા કલાકમાં આર્ી ગયા. બપોરે

બાર ર્ાગ્યે ઊધનાથી રાજુ અને તેના ગુરુજી પણ આર્ી ગયા. મલહોત્રાએ
અંશતમદિયાની વ્યર્ટથા સંભાળી લીધી. સુિરલાલની
ં
પડખે હર્ે ગણપતકાકા,
શશર્ાનંિ, અને પાર્વશતબેન હતા. યોગેશભાઈ, હેમાલલભાભી અને બહેનપણી કાન્શ્મરા,
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શ્વેતાને સંભળતા હતા. ટકુલેથી આર્ેલા સૌરભ અને પ્રાચીની કાળજી શનકુળ લેતો
હતો. મલ્હોત્રા અને રાજુએ અન્ય ભાર ઉપાડી લીધો હતો.

ખાસ સંબંધ ન હતો તોયે બાજુના બંગલામા રહેતી બોલીવુડની અલભનેત્રી

શનલીમા શેઠજી અને શ્વેતાને મળર્ા આર્ી ગઈ હતી. તેના નોકર સાથે બધાને માર્ે
ચ્હા કૉદફ અને લબટકીર્ મોકલ્યા હતા.

શ્મશાનભ ૂમી સુધી પગપાળા જ જર્ાનો સુિરલાલનો
ં
આગ્રહ હતો, પણ રાજુ

અને મલ્હોત્રાને વ્યાર્હાદરક ન લાગ્યુ.ં એમણે શબર્ાદહની અને કારમાં જ જર્ાની
વ્યર્થા કરી િીધી.
ગુરુજી મરણોક્તર ધાશમિક શર્શધઓમાં માનતા નહતા. એમના શર્ચારો ર્ૈજ્ઞાશનક

હતા, . પણ મદહલા ર્ડીલ પાર્વશતબેનની ઈચ્છાને માન આપી મૌન રહ્યા. ર્લ્લભે
ષટ્ શપિંડ શર્શધ કરાવ્યો હતો. સાંજે સુયાવ ટત પહેલા અનેક ટનેહીજનોની હાજરીમાં
સુિરલાલને
ં
હાથે પત્ની અને પુત્રને અન્ગ્નિાહ િે ર્ાયો.
ઘેર આર્ીને શ્વેતાએ સુિરલાલના
ં
ખોળે માથુ ં ઢાળી િીધુ.ં કોઈ પણ અર્ાજ

ર્ગર શ્વેતા અને સુિરલાલની
ં
આંખો અશ્રુ સદરતા ર્હાર્તા હતા. સુિરલાલ
ં
શ્વેતાના
માથાપર હાથ ફેરર્તા રહ્યા. પાર્વશતબાએ પાસે આર્ી રડતા રડતા કહ્ુ ં "િીકરી..

લાર્ તારો હાથ આપ." શ્વેતાએ યંત્રર્ત હાથ લાંબો કયો. પાર્વશતબાએ ડૂસકા લેતા
શરિપુલણિમાના ઉત્સર્ ર્ખતે પહેલીર્ાર પહેરેલી લાલ ચ ૂદડયો ઉતારર્ાની શરૂઆત
કરી. સુિરલાલે
ં
એકાએક ત્રાડ નાંખીને શ્વેતાનો હાથ ખેચી લીધો. મારી િીકરીનો હાથ
કિીયે અડર્ો નદહ રહે.
અત્યાર સુધી કઠણ કાળજુ રાખી કાયવર્ાહી સંભાળતા શશર્ાનંિ પોક મુકીને રડી

પડયા. સૌ કોઈ રડતા રહ્યા. મન મુકીને રડવુ ં જરૂરી પણ હતુ.ં છે ર્ર્ે ટર્જનોનો રૂિન
પ્રર્ાહ ધીમો પડયો. હેમાલલભાભીએ નમટકાર કરીને સુિરલાલની
ં
રજ લીધી.

"િીકરીના ઘરમા, અર્સાનશોક ના દિર્સોમા શપયેરના ર્ડીલોથી નદહ રહેર્ાય એ
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અમારા સમાજનો ધારો છે . િીર્સદિયા થઈ જય પછી આર્ીશુ ં અને શ્વેતા દિકરીને
અમારી સાથે લઈ જઈશુ."
ં
"ના ભાભી, હર્ે આ જ મારું ઘર છે . મારા બાપુજીને એકલા મુકીને હુ ં ક્યાંયે

નદહ જઉં. સદરતા અને શ્વેતા ર્હેર્ા માંડયા પછી કિીયે મ ૂળ ટથાને પાછી નદહ ફરે ."

શ્વેતા ઉભી થઈ ભાઈ ભાભીને ર્ળગી. "મારી લચિંતા ન કરશો. ઓન્લી આઈ
નીડ યોર બ્લેશશિંગ્સ એન્ડ સપૉર્વ . આઈ લર્ યુ."
ભાઈ-ભાભી સૌને નમટકાર કરી રડતે હૈયે િીકરી જેર્ી બહેનને અજ્ઞાત

ભાર્ીના અંધકારમાં છોડી શર્િાય થયા. ગુરુજી, શનકુળ અને પ્રાચી શશર્ાનંિને ત્યાં
ગયા. પાર્વશતબા, શશવુકાકા અને રાજુ રોકાઈ ગયા હતા.

બીજી સર્ારે જ્યારે કશમશનર સાહેબ એમની પત્ની સાથે આવ્યા ત્યારે

ર્લ્લભ ગરૂડપુરાણ ર્ાંચતો હતો. આજનો અધ્યાય પ ૂરો થતાં, સૌએ સેન્રલ હોલમાં
બેઠક લીધી. કાંતામાસી બધાને પાઈનેપલ જ્યુસ આપી ગયા.
કોઈપણ પ્રટતાર્ના ર્ગર સાહેબે શરૂ કયું. "શેઠજી મારે આપ સૌની ક્ષમા
માંગર્ાની છે કે કેર્લાક જરૂરી રોકાણોને કારણે શ્મશાન યાત્રામા અમે હાજર ન રહી
શક્યા. આઈ એમ સોરી શેઠજી. સોરી શ્વેતા. આપને ખ્યાલ હશે કે ટય ૂસાઈડ કરતા

પહેલા અક્ષયે પત્ર લખ્યો હતો. થોડા ર્ેરીદફકેશન માર્ે અને અમારા રૅ કડવ માર્ે જરૂરી
હોર્ાથી મારી સાથે લઈ ગયો હતો.
કોઈપણ ઘરમાં જ્યારે અક્ટમાત કે ખ ૂન, આત્મહત્યા કે શંકાટપિ મ ૃત્યુનો

બનાર્ બને ત્યારે પોલીસ દડપાર્વ મેન્ર્ની પહેલી શંકા કુટુંબની વ્યન્ક્ત અને ઘરના
નોકર ચાકર પર જ થાય. મારી શંકા આપણી શ્વેતા પર હતી"
કશમશનર સાહેબ જરા અર્ક્યા. સૌના જીર્ તાળર્ે ચોંર્ી ગયા. શ્વેતા ધ્રુજી

ઉઠી. શ્વેતા પાર્વશતબા પાસે બેઠી હતી. બીજી બાજુ કશમશનર સાહેબના પત્ની આર્ીને
બેસી ગયા.
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સાહેબે ફરી શરૂ કયું. “અક્ષયના મનમેળ ર્ગરનુ ં લગ્ન જીર્ન, એનુ ં કેથી

અને અન્ય સ્ત્રીઓ સાથેન ુ ં વ્યલભચારી જીર્ન, રોલગષ્ર્ શરીર, અક્ષયને બાિ કરતાં
કાયિે સરની કરોડોની ર્ારસિાર શ્વેતા જ હતી. મોદર્ર્ શ્વેતા તરફ આંગળી ચીંધતો

હતો. મારા ધ્યાનમાં હતુ ં કે શ્વેતા અક્ષયને એની રૂમમાં મુકર્ા ગઈ હતી. મુકીને
આવ્યા પછી ખુબ આનંિથી શનકુળ સાથે રાસ રમી હતી."
શ્વેતાને હળર્ા ન્ટમત સાથે પ ૂછ્ુ ં "કેપર્ન મારી જગ્યાએ તુ ં ઓદફસર હોય તો
શુ ં માને?"
કેપર્ન સંબોધનની સાથે જ ગૃદહણી મર્ીને શ્વેતા જણે યુશનફૉમવમાં હોય તેમ
ર્ર્ાર થઈ ગઈ.
"સર, આપે દડટર્ન્ર્ પાટર્ અને છે લ્લા બનાર્ો જોયા, પણ ર્ચ્ચેનો
અડતાળીસ કલાકનો અમારો અંગત સમય ચ ૂકી ગયા. કેથી અક્ષયના જીર્નમાંથી
નીકળી જતાં એમનામાં આર્ેલા પદરર્તવનની જરાયે નોંધ લીધી નથી. આપે મારો

આગલો પસવનલ રે કોડવ તપાટયો હોત તો આપને ખાત્રી થઈ હોત કે મેં મારા જીર્ન
પ્રત્યેના તમામ શનણવયો, સંર્ેિનશશલતાથી નથી લીધા પણ ફરજને પ્રાધાન્ય આપીને

લીધા છે . સર્ારે બારણુ ં ખોલર્ાની કોશશશ કરી ત્યારે બારણુ ં અંિરથી લોક કરે લ ુ ં
હતુ.ં બહાર નીકળી ગયા પછી અંિરથી કેર્ી રીતે આગળો મારી શકું? મેં જો

બળજબરીથી શપલ્સ આપી હોય તો અક્ષય મારા ગયા પછી લોક કરર્ાને શન્ક્તમાન

ન રહે. એમણે શપલ્સ લીધા પહેલા જ અંિરથી ડોર લોક કયું હોવુ ં જોઈએ. શપલ્સની
બોર્લ મેં બૅડ પાસે મુકી હતી એર્લે એના પર મારા દફિંગરપ્રીન્ટ્સ હોર્ાના પણ
બૉર્લની કેપ પર અક્ષયનાજ દફિંગરપ્રીન્ટ્સ હોર્ા જોઈએ. લીકર બોર્લ પર પણ
એના જ દફિંગરપ્રીન્ટ્સ હશે. શુ ં આપને અંિરના આગળા, અને

બૉર્લો પરની

દફિંગરપ્રીન્ટ્સ તપાસર્ાનો શર્ચાર ન આવ્યો? હુ ં શા માર્ે મારા પાછા મળે લા સુહાગને
બ ૂસી નાંખ?”
ું

"શાબાશ િીકરી શ્વેતા, શાબાશ. આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ." કશમશનર સાહેબે
ઉભા થઈ ને શ્વેતાના કપાળ પર િીઘવ આશશષ ચુબન
ં
આપયુ.
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"સેનેર્રી ર્ીમ સાથે સાિા ડ્રેસમાં મેં બે દડર્ેકદર્ર્ને પણ મોકલ્યા હતા. તેં

માત્ર બે શમનીર્માં જે કહ્ુ ં તે બે દડર્ેકદર્ર્ોએ છ કલાકની મહેનતે શસિ કયું છે .
કેપર્ન! યુ આર લ્ક્લન. તારા દિલ દિમાગમાં ગરમ લોહી ર્હેત ુ ં થાય એ માર્ેજ મેં

ર્ાત આ રીતે રજુ કરી હતી. આઈ નો… ઈર્ ઈઝ નોર્ ઈઝી, બર્ યુ મટર્ ઓર્રકમ
િોમ ગ્રીફ. સુિરલાલને
ં
સંભાળર્ા માર્ે તારે તરત જ ટર્ટથ થર્ાની જરૂર અને
પહેલી ફરજ છે ."
"શેઠજી આપે જે ગુમાવ્યુ ં છે તેનો આઘાત તો લાંબા સમય સુધી રહેશે.

સમય સમયનુ ં કામ કરશે. જે ગયુ ં છે તે પાછં મળર્ાનુ ં નથી. શમત્ર તરીકે આપને

ઓળખુ ં છં; મલ્હોત્રાએ શ્વેતાની લ્શ્ક્ત અને કાબેલીયાતથી મને ર્ાકેફ કયો હતો.
તમારી પાસે આ અમુલ્ય રત્ન છે . એને સાચર્શો. જીર્ન સફળ થઈ જશે."
સૌ અર્ાચક બની શ્વેતા અને એને ર્ળગીને ઉભેલા કશમશનર સાહેબને જોઈ
રહ્યા. એમણે અળગા થઈ એક ફાઈલ શ્વેતાના હાથમાં મુકી. "આમાં પોલીસ દરપોર્વ ,

કોરોનર દરપોર્વ અને ખાસતો અક્ષયના છે લ્લા પત્રની થોડી નકલો છે . સાચર્ી
રાખશો. કિાચ ભશર્ષ્યમાં ઉપયોગી શનર્ડે. મ ૂળ લેર્ર અમારા પોલીસ રે કૉડવ માર્ે
રાખ્યો છે ."
કશમશનર અને એના પત્નીએ સૌને શર્િાય ર્ંિન કયાવ . શ્વેતાએ અને રાજુએ

એમના ચરણટપશવ કયાવ . શ્વેતા તદ્દન ટર્ટથ હતી. સૌ કોઈ અક્ષયનો પત્ર ર્ાંચર્ા
અધીરા થઈ ગયા હતા. મહેમાનના ગયા પછી શ્વેતાએ ફાઈલમાંથી પત્રની નકલ
બધાને આપી. સૌ ર્ાંચર્ા લાગી ગયા.
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પ્રકરણ ૧૭
સૌ આતુરતાથી અક્ષયની છે લ્લી લચટ્ઠી ર્ાંચતા હતા...
પરમ પ ૂજ્ય પપપાજી, મારા વ્હાલા, વ્હાલા મમ્મીજી અને ર્ંિનીય ગણપતકાકા.
મારા સાિર પ્રણામ.
જેની સાથે પરટપર પ્રેમની ગુથણી
ં
ન થઈ શકી, એ શ્વેતાને કોઈ પણ સંબધનુ ં
સંબોધન કરર્ાને હુ ં લાયક નથી. માત્ર ક્ષમાનો યાચક બની રહુ ં છં.
મારા મેદડકલ ર્ેટર્ િરમ્યાન થતી ર્ાતો પરથી મને ખ્યાલ આર્ી ગયો કે

લાંબા સંઘષવને અંતે કિાચ આયુષ્યરે ખા થોડીક લંબાય, પણ આખરી પદરણામ તો

ટપષ્ર્ જ છે . સારર્ારથી લંબાયલુ ં જીર્ન યાતના મુક્ત તો નજ હોય. એક દિર્સની
યાતના ભોગર્ીને શેષ જીર્નની યાતનામાંથી મુક્ત થર્ા માર્ે મેં જીર્ન સમેર્ર્ાનો
શનણવય કયો છે .
આપ સૌને દુિઃખ થશેજ; પણ મારી મુન્ક્તની સાથે આપ સૌની મુન્ક્ત પણ ઈચ્છં

છં. કોઈને અન્યાય કરર્ાની ભાર્ના નથી પણ મારો આત્મા કહે છે કે સૌથી ર્ધુ
આઘાત મમ્મીને લાગશે. પલીઝ, તમો સૌ મારા મમ્મીને સાચર્જો. પપપા તો ખુબજ
ર્ાટતર્િશી છે . દુિઃખને પચાર્ીને રોજીંિી ઘર્માળમાં એના જીર્નને ર્હેત ુ ં રાખશે.

શ્વેતા, મેં તો તને પહેલી રાત્રેજ ર્ૈધવ્ય બક્ષી િીધુ ં હતુ.ં શુ ં આ તારું બીજીર્ારનુ ં

ર્ૈધવ્ય હશે? ના, ના, મારી દૃસ્ષ્ર્એ તુ ં શર્ધર્ા નથી. તુ ં સધર્ા પણ નથી. મેં તારું અંગ
અભડાવ્યુ ં નથી. તારા સંટકાર અને નૈશતક શનડરતાને હુ ં જણુ ં છં. તુ હજુ પદરપક્ર્

કુમારકા જ છે . આજે મારા જીર્નના અંશતમ દિર્સે થોડા કલાકો માર્ે મેં પદરલણત
હોર્ાનો કાલ્પશનક આનંિ મેળર્ી લીધો છે . શ્વેતા તુ ં મનગમતુ ં યોગ્ય પાત્ર શોધીને

જીર્નનો સાચો આનંિ, હંમેશ માણતી રહેજે. મારી હાદિિ ક શુભેચ્છા તારી સાથેજ હશે.
તુ ં મારા પપપા મમ્મીની દિકરી થઈને રહેજે.
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પપપા મમ્મી હુ ં કુપુત્ર થયો પણ તમો કમાર્તર નથી થયા. સમજણો થયો

ત્યારથી શંકાનો એક દકડો મગજને કોતરતો રહ્યો. ‘શુ ં હુ ં આપના શપિંડનો પુત્ર છં?

આપ મારા સાચા માર્તર છો? જીર્ન િરમ્યાન ન પુછી શકાયલો પ્રશ્ન આજે પુછી
રહ્યો છં જેનો ઉત્તર જણર્ા હુ ં જીશર્ત નદહ હોઉ.
હુ ં લગભગ આઠેક ર્ષવનો હોઈશ તે ર્ખતે મમ્મીના ગામની બે ડોસીઓ

આપણે ત્યાં મદહનો રહેર્ાના ઈરાિાએ આર્ી હતી. તમે બધા ર્ાતો કરતા હતા. એક

ડોસીએ મારા માથા પર હાથ ફેરર્તા કહ્ુ ં હતુ ં કે 'સુર્ણાવ એ પારકા જણ્યાને પણ
કેર્લા ર્હાલથી અને જતનથી જળવ્યો છે . જણે કાનુડો અને જશોિામૈયા.'
મને ત્યારે તો કશુજ
ં સમજયલુ ં નદહ. ગણપતકાકા તરતજ મને બહાર ખેંચી

ગયા હતા. બન્ને ડોસીઓતો લાંબો સમય રહેર્ાની હતી પણ પપપાએ તેમને તેજ રાત્રે

બસમાં બેસાડી ગામ રર્ાના કરી િીધી હતી. મમ્મી તમે આખી રાત રડતા રહ્યા હતા.
મેં જ્યારે તમને પુચ્છં કે પારકો જણ્યો એર્લે શુ,ં ત્યારે જર્ાબ આપર્ાને બિલે મને
છાતી સરખો ચાંપીને રડતાજ રહ્યા હતા.
બાર ર્ષવની ઉમ્મરે અથવ સમજતો થયો. શંકાનો દકડો ઉધઈની જેમ મગજને

કોતરતો રહ્યો. મમ્મીનો પ્રેમ અને પપપાની ધાકથી તમારી પાસે ખુલાશો ન મેળર્ી
શક્યો. પપપા તરફથી કડર્ી સલાહો મળતી ત્યારે હુ ં પારકો છં એર્લે પ્રેમ ર્ગરની
શશખામણો આપે છે એમ માનતો રહ્યો. ખરે ખરતો પપપા મને તેમની પ્રશતકૃશત તરીકે
ઘડર્ા માંગતા હતા. મારુ લચત્ત 'હુ ં કોણ છં' ની શોધમાં અર્ર્ાતુ ં હતુ.ં

પપપાની અપેક્ષાઓ સંતોષર્ામાં હુ ં શનષ્ફળ શનર્ડયો. અભ્યાસમાં પાછ્ળ પડતો

ગયો. એમની નજર તેજટર્ી શ્વેતા પર પડી. એ કાચી માર્ીના લોચાને એમણે

પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઘાર્ આપર્ા માંડયો. શ્વેતા પપપાની માનશસક ર્ારસિાર બની
ગઈ. પપપાને હાથે એક પછી એક એર્ૉડવ લેતી, ત્યારે હુ ં ઈષ્યાવ થી િયામણા ચહેરે

ટર્ેજ તરફ જોયા કરતો. તે સમયથી હુ ં પારકો થઈ ગયો હોઉં એવુ ં અનુભર્તો હતો.

શ્વેતાના વ્યન્ક્તત્ર્ સામે હુ ં ર્ામણો બની ગયો હતો. ઈષ્યાવ અને પ્રશતશોધને કારણેજ
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સાિાઈથી લગ્ન કયાવ . પહેલી રાત્રેજ શનષ્ઠુરતાથી એનુ ં સૌભાગ્ય ઝૂર્ર્ી ર્ૈધવ્ય બક્ષ્યુ ં
હતુ.ં
પપપાને જ્યારે લોહીની જરૂર પડી ત્યારે મારું લોહી મેચ ન થયુ.ં અઢાર ર્ષવની
ઉમ્મરે ન તો મારો િે ખાર્ કે ન તો મારો અર્ાજ પપપાને મળતો આર્તો હતો.
પપપા, મમ્મી એકર્ાર કહી િો કે હુ ં તમારોજ પુત્ર છં. મારો આત્મા એ
સાંભળશે. મારો આત્મા ઠરશે.
જો પુનર્જન્મ હોય તો જન્મોજન્મ હુ ં આપનો પુત્રજ થઈશ.
એજ...આ જન્મના કુપુત્ર અક્ષયના શર્િાયર્ંિન.
સુિરલાલ
ં
ઢળી પડયા. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા રહ્યા. શ્વેતાએ એમનુ ં માથુ ં પોતાના

ખોળામા લઈ લીધુ.ં ધીમે ધીમે માથામાં હાથ ફેરર્તી રહી. સૌએ એમને મોકળા મને

રડર્ા િીધા. હૈયાફાર્ રૂિન સાથે તે બબડયા "દિકરા હુ ં શુ ં જર્ાબ આપુ?ં તારી માના
અન્ટથ તારી સાથે ભળી ગયા એ જર્ાબ પુરતો નથી? મારો અંતર આત્મા જણે છે કે
બાપ તરીકેની કોઈપણ ફરજ હુ ં ચુક્યો નથી.
શશર્ાનંિ, પાર્વશતબહેન અને રાજુ, પ્રશ્નાથવ નજરે સુિરલાલને
ં
જોઈ રહ્યા હતા.

આજે શશર્ાનંિને અહેસાસ થતો હતો કે બે ર્ચ્ચેની આત્મીયતા સંપ ૂણવ ન હતી.

વ્યર્હારકુશળ અને લાગણીશીલ શમત્રે કેર્લીક અંગત ર્ાતો હૈયાના એક ખ ૂણામાં
ડાબી િીધી હતી. શુ ં અક્ષય એમનો પુત્ર ન હતો?
"ભાઈ સુિર,
ં
મારી સાથે આર્લુ ં બધુ ં અંતર?" શશર્ાનંિ ગળગળા થઈ ગયા.
"શેઠજી, મન મુકીને હૈયાનો ભાર હલકો કરો. અદહિં સૌ આપણાજ છે . શ્વેતાએ
પણ હદકકત જણર્ીજ જોઈએ." ગણપતકાકાએ કહ્ુ.ં
"શશવુ, તારા રાજુનો જન્મ તો આપણે કોલેજમાં હતા ત્યારે જ થઈ ચુક્યો હતો.

આપણે મુબઈ
ં
આવ્યા પછી પણ અમને ખોળાનો ખિનાર
ંૂ
ન મળયો. અનેક ડોકર્રોને
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બતાવ્યુ;ં િોરા ધાગા અને બાધાઓ માની પણ પદરણામ શ ૂન્ય. હુ ં તો ઈશ્વરે ચ્છામાં
માનતો હતો. સંતાપ ર્ગરની શનબંધ જીંિગી આનંિથી માણર્ામા માનતો હતો.
સુર્ણાવ બાળક ર્ગર તડફતી હતી.
એકર્ાર એના મામાનો તાર આવ્યો "સુર્ણાવ , તાબડતોબ અદહ આર્ી જ"
સુર્ણાવ એના મામાને ત્યાંજ ઉછરી હતી. મામાની સોળ ર્ષવની દિકરી પર

કોઈએ બળાત્કાર કયો હતો. દિકરી પ્રેગનન્ર્ હતી. કોઈ પણ પુરુષથી છળી મરતી
હતી. સગા બાપ અને િસ ર્ષવના પ્રેમાળ ભાઈને જોઈને ગભરાઈ જતી હતી. રાડો

પાડતી હતી. મામા એબોશવન કરાર્ર્ા ઈચ્છતા હતા. સુર્ણાવ મામાને ત્યાં ગઈ. મને
પુછયા ર્ગર એની સોળ ર્ષવની બહેન અને ગામની એક િાયણને લઈને રાજકોર્ની

પાસેના કોઈ ગામમાં પહોંચી ગઈ. ત્યાંથી મને પત્ર લખીને હદકકત જણાર્ી. 'હુ ં મારી

બહેનનુ ં બાળક આપણે માર્ે રાખર્ાની છં. િત્તક તરીકે નદહ પણ મારા પોતાના
સંતાન તરીકેજ. આપણા સૌ સબંધીઓને જણાર્ી િે જો કે અમારી પ્રાથવના ફળી છે .
સુર્ણાવ પ્રેગનન્ર્ છે .'
બસ. અમારા ઘરમાં, અક્ષય અમારું ર્હાલસોયુ ં સંતાન બની ગયો. મને મારો

ર્ારસિાર મળી ગયો. સુર્ણાવ એને બોર્લથી દૂધ શપર્ડાર્તી. લાગણીના આર્ેશમા
ન જોયલા ગાંડા કાઢતી. દૂધ શપર્ડાવ્યા પછી પોતાના ટતન પર મધ ચોપડતી.
અક્ષય લબલબ ચાર્તો. સુર્ણાવ માત ૃત્ર્નો અનેરો આનંિ માણતી. અમે સુખી હતા.
કોણ કહે, કે અક્ષય અમારું સંતાન નથી."

સુિરલાલે
ં
હાથ જોડી ઉંચા અર્ાજે કહ્ુ ં "બેર્ા અક્ષય અમેજ તારા મા-બાપ
છીએ."
સુિરલાલે
ં
બે ઘર્ડા
ંૂ
પાણી પીને આગળ ચલાવ્યુ.ં "હુ ં સાચો બાપ હતો. મારે

મારા ર્ારસિારને સફળતાના શશખર પર જોર્ો હતો. એનુ ં ઘડતર હુ ં મારી રીતે કરર્ા
માંગતો હતો. મારી અપેક્ષાઓ અમયાવ િ હતી. અક્ષય પહેલા તો હોંશશયાર હતો પણ
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એકાએક પાછળ પડતો ગયો. મને શુ ં ખબર કે િાયણ ડોસી અમારા સુખી જીર્નમાં
મોર્ી આગનો તણખો મુકી ગઈ હતી.
અક્ષયની શનષ્ફળતા અને મારી અપેક્ષાઓએ બાપ દિકરા ર્ચ્ચે તડ પાડી

િીધી. યોગેશની સુિર
ં
અને ટમાર્વ નાની બહેન પર મારું મન ઠરી ગયુ.ં એને મેં ભાર્ી
પુત્રર્ધ ૂ તરીકે ઘડર્ા માંડી.
મારી અપેક્ષાને કારણે મેં પત્ની અને પુત્ર ગુમાવ્યા. શનિોષ શ્વેતાનુ ં જીર્ન

બરબાિ કયું. બેર્ી, શ્વેતા મને માફ કરી િે . મને માફ કરી િે . હુ ં તને ગમતા છોકરા
સાથે પરણાર્ીશ. તમે મારી સાથેજ રહેજો. આ બધુ ં હર્ે તારુંજ છે .

તુ ં તો મને

છોડીને તો નહીં જયને?"
સુિરલાલે
ં
શ્વેતાના પગ પકડી લીધા.
"અરે , અરે બાપુજી આ શુ ં કરો છો?

મને પાપમાં ન નાંખો બાપુજી. હુ ં

જીિગીભર તમારી સેર્ા કરીશ."
ટર્ટથ ગણપતકાકાએ શેઠ્જજીને ઉભા કયાવ . "આપણી શ્વેતા દિકરી ક્યાંયે નદહ
જય. આપણી સાથેજ રહેશે."
છે ર્ર્ે ગણપતકાકાએ કાંતામાસીને બુમ પાડી

"કાંતા! લંચની તૈયારી કરો.

હમણાં ગીતા પાઠનો સમય થઈ જશે."
સૌએ મુગામુ
ં
ગા
ં લંચ લીધુ.ં રૂિન અર્કી ગયુ ં હતુ.ં અશ્રુ સુકાઈને ગાલપર માત્ર

લલસોર્ાજ રહ્યા હતા. કોઈને કંઈ કહેર્ાનુ ં ન હતુ.ં કોઈને કંઈ પુછર્ાનુ ં ન હતુ.ં સૌ નત
મટતકે ર્ાંચેલી, સાંભળે લી ર્ાત પોતપોતાની રીતે મુલર્તા હતા.
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રોજ સર્ારે ગરુડપુરાણ, બપોરે ગીતાપાઠ, સાંજે ગુરુજીનુ ં પ્રર્ચન અને ભજન.

દિર્સો પસાર થયા. પંિર દિર્સ પછી શશર્ાનંિ અને પાર્વશતબા પોતાના મલબાર
દહલના બંગલે ગયા.
.......................

પ ૃથ્ર્ીએ પોતાની ધરી પર ફરતા ફરતા સુયવનારાયણની ફરતે એક પદરભ્રમણ
પુરું કયું.
'સુર્ણાવ શર્લા'ના જીર્તર અને ધબકાર બિલાયા હતા. શેઠજીએ ઓદફસે જર્ાનુ ં
ઓછં કરી નાંખ્યુ ં હતુ.ં શ્વેતાએ ઓદફસના ર્દહર્ર્ને અને સુિરલાલની
ં
સેર્ાને

પ્રાધાન્ય આપી િીધુ ં હતુ.ં અક્ષયના રૂમને હોમઓદફસ અને લાયબ્રેરી બનાર્ાઈ હતી.
લાયબ્રેરીમાં પોટર્ર સાઈઝના સુખડની િેમમાં સુર્ણાવ બેન અને
લર્કતા

હતા.

સુિરલાલ
ં

વ્યાપાર

સમાચાર

ર્ાંચર્ાને

અક્ષયના ફોર્ા

બિલે

લાયબ્રેરીમાં

દફલોસોફીના પુટતકો ર્ાંચતા. ઘણીર્ાર દરક્લાઈનર પર બેઠા હોય, છાતી પર પુટતક
કે પેપર હોય અને કલાકોના કલાક સુર્ણાવ બેન અને અક્ષયના ફોર્ાને એકી નજરે
જોયા કરતા.

હંમેશા સુર્ણાવ બેનની તહેનાતમાં રહેતા જગિીશ અને જ્યોતીએ પોતાનો ટર્તંત્ર

ફ્લેર્ રાખી ત્યાં રહેર્ા ગયા હતા. જ્યોતી પ્રેગનન્ર્ હતી. જગિીશ હર્ે ઓદફસમાં
કામ કરતો હતો. શ્વેતાએ બાપુજીને સમજર્ીને બ્રાહ્મણ ર્લ્લભ અને પર્ેલ શર્મળાના
લગ્ન કરાર્ી આપયા હતા. જગિીશ અને જ્યોશતના ક્ર્ાર્સવમાં તેઓ શશફ્ર્ થયા હતા.
િાિાજીને નીચેનો નાનો કોન્સફરન્સ રૂમ ફાળર્ી અપાયો હતો. એમને માર્ે

બેર્રી ઓપરે ર્ેડ સ્વ્હલચેર આર્ી ગઈ હતી. રર્ીર્ારે નોકર ચાકરોને બપોર પછી
કામમાંથી મુન્ક્ત મળતી. શ્વેતા જતે સુિરલાલ
ં
અને િાિાજીને ભાર્તી ર્ાનગી
બનાર્ીને ખર્ડાર્તી.
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આજે આર્ોજ એક રર્ીર્ાર હતો. માત્ર સુિરલાલ,
ં
શ્વેતા અને ગણપતકાકા જ
ઘરમાં હતા. સુિરલાલે
ં
શ્વેતાને બુમ પાડી લાયબ્રેરી રૂમમાં બોલાર્ી.
"બેસ બેર્ા, આજે મારે ઘણી ર્ાતો કરર્ાની છે . આપણો લબઝનેસ કેમ ચાલે છે ?"
"બાપુજી બધુ ં સરસ રીતે સેર્ થઈ ગયુ ં છે . શનકુળ પણ ખુબજ કાબેલ છે . હસતો
રમતો કામ કયે જય છે ."
"બેર્ી જો તુ ં અને શનકુળ ઓદફસમાં ન હોર્ તો અત્યારે યથાર્ત ચાલી શકે

ખરું?"

"જો થોડુ સેર્ અપ બિલીએ તો ખુબ ઓછં ધ્યાન આપીએ તો ર્ાંધો નદહ આર્ે"
"તમારા બન્નેની ગેરહાજરીમાં યોગેશભાઈથી શશવુની અને આપણી ઓદફસ
સંભાળી શકાય ખરી?"
"આઈ એમ ટયોર હી કેન હેન્ડલ બોથ લબઝનેસ. એમને બન્ને જગ્યાનો અનુભર્
છે . પણ બાપુજી, ટપષ્ર્ ર્ાત કરોને! મને કાંઈ સમજતુ ં નથી. કંઈ પ્રોબલેમ છે ?"
સુિરલાલ
ં
જરા અર્ક્યા. એણે એની ર્ેર્ મુજબ આંખો બંધ રાખી ફરી ચાલુ
રાખ્યુ...
ં
"મેં શનવૃત થર્ાનો શનણવય લઈ લીધો છે . જો

શશવુ તૈયાર થાય તો બન્ને ફમવ

મર્જ કરી યોગેશભાઈને નર્ી કંપનીમાં પ્રેશસડન્ર્ બનાર્ીએ. આપણે સૌ બોડ્વ સ ઓફ
દડરે કર્ર તરીકે રહીને પોલલસી અને પફોમવન્સ પર કંરોલ રાખીએ. તને શુ ં લાગે છે ?"
"બાપુજી અમે બધા લાકડીનો િે ખાર્ પુરતો ર્ેકો ભલે આપતા હોઈએ પણ,

ર્ચલી આંગળી પર આખો ગોર્ધવન પર્વત તો તમે ઉંચક્યો છે . તમારા ર્ગર બધુ ં
તર્ી
ૂ પડશે અને અમે સૌ કચડાઈ જઈશુ.ં ના બાપુજી ના. તમારાથી દરર્ાયડવ ન

થર્ાય. તમે અદહ ઘરે થી અમને માગવિશવન આપયા કરજો પણ શનવૃત થર્ાની ર્ાત
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મગજમાંથી કાઢી નાખજો. મને ખબર છે કે તમે અક્ષય અને બાને ભુલી શકર્ાના
નથી પણ લાઈફ મટર્ ગો ઓન."
"બેર્ા ઈશ્વરે મને મારી કાબેલલયત કરતાં અને જરૂરીયાત કરતા ઘણુ ં ધન આપયુ ં

છે . તારી સાત પેઢી તો નદહ પણ ચાર પેઢી સુધી ચાલે એર્લુ ં તો છે જ. એમાં એક

પણ પૈસાનો ર્ધારો ન થાય તો ર્ાંધો આર્ે એમ નથી. હર્ે હર્ાશતયા મારર્ા નથી.
મને માત્ર તારી જ લચિંતા છે ."
શેઠજીએ આંખો ખોલી. શ્વેતા સામે સીધી નજર રાખીને પુછ્ુ,ં "સંકોચ રાખ્યા

ર્ગર મનની ર્ાત કરજે. તને શનકુળ ગમે છે ?"
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પ્રકરણ ૧૮
શેઠજીએ આંખો ખોલી. શ્વેતા સામે સીધી નજર રાખીને પુછ્ુ,ં "સંકોચ રાખ્યા
ર્ગર મનની ર્ાત કરજે િીકરી. “તને શનકુળ ગમે છે ?"
શ્વેતા જર્ાબ ન ર્ાળી શકી. આંખ ભીની થઈ ગઈ. સસરાના ટર્રૂપે
િે ર્તાતુલ્ય શપતા મળયા હતા.
“િીકરી, તેં મને જર્ાબ ન આપયો. મારો શર્ચાર તો રાજુ માર્ે હતો પણ

પાર્વશત ખુબ જ જુનર્ાણી છે . ન્યાત જ્યાતના ર્ાડામાંથી નીકળી શકી નથી. ખુબ

સંકુલચત અને જૂનર્ાણી માનસ છે . શશવુ એને પ્રેમથી શનભાર્ે છે . આપણા પુજરી
ર્લ્લભને પર્ેલની છોકરી શર્મળા સાથે તેં લગ્ન કરાવ્યા તે પાર્વશતને ન્હોતુ ં જ ગમ્યુ ં
ને! શનકુળની બહેન તો બ્રાહ્મણ હતી પણ પરપ્રાંશતય. તેનોએ એને તો ર્ાંધો હતો.

એર્લે હર્ે રાજુ પરણર્ાનુ ં નામ જ નથી લેતો. શનકુળને ઘણી અકળામણ થાય પણ
પોતાની ભાણેજ પ્રાચીની િે ખભાળ માર્ે તેમને ત્યાં રહ્યો છે . ખુબ સુિર
ં
ઠરે લ અને

ખુબ જ હોશશયાર છોકરો છે . એ આપણી સાથે રહેશે. મને ખાત્રી છે કે આ સંબંધથી તુ ં
સુખી જ થશે. આ તો મારા શર્ચાર છે . તારી મરજી શર્રૂધ્ધ હુ ં કંઈ નદહ કરું, તેની
ખાત્રી રાખજે. શનકૂળ અંગે તારો શુ ં અલભપ્રાય છે .?”

શ્વેતા શનકુળને નામથી ભાગ્યે જ બોલાર્તી. સમર્યટક હતી. 'હેન્્સમ" કહીને

જ બોલાર્તી પાંચ પાંડર્ોમાં સૌથી ટર્રૂપર્ાન શનકુળ જ હતોને? આ શનકુળ પણ
તેના નામને સાથવક કરતો હતો. એને ગમતો હતો.
"બાપુજી, તમારી ઈચ્છા, એ મારે માર્ે આજ્ઞા હોય. મારી સંમ્મશત હોય તો પણ

શનકુળનુ ં શુ.ં આજ સુધીમાં એણે એર્ો કોઈ પણ સંકેત આપયો નથી. પચાસ
શ્વેતા 13
3

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

માણસોની ર્ચ્ચે હસાઠીઠી કરતો, તોફાન કરતો અને મારી પણ ઠેકડી ઉડાર્તો

શનકુળ, જ્યારે મારી સાથે એકલો પડે ત્યારે એકિમ ગંભીર થઈ દુર નાસતો હોય એવુ ં
લાગે છે . એને સમજર્ો મુશ્કેલ છે ."
“બેર્ી, તારા બાપુજી પાસે બધી સમટયાનો ઉકેલ છે . આ ધંધાનુ મજીંગ થઈ
જય તો બન્નેને મારે યુરોપ અમેદરકા મોકલર્ા છે . થોડો સમય સાથે ફરો હરો. તુ ં
પાછી આર્શે ત્યારે હસતે મોં એ આર્શે એની મને ગળા સુધીની ખાત્રી છે ."
"હર્ે તુ ં એક કામ કર. નીચે જઈને સરસ ચ્હા બનાર્. તારા િાિાજીનો પણ

ચ્હાનો ર્ાઈમ થયો છે . િરમ્યાન હુ ં યોગેશભાઈને પણ ફોન કરું છં. આજનુ ં સાંજનુ ં
દડનર તાજમાં લઈશુ.ં તારા ભાઈ ભાભી અને સૌરભ પણ આર્શે. અત્યારે જે ર્ાતો

કરી તેમાં એમની મંજુરી અને અલભપ્રાય જરૂરી છે . એમની અનુકૂળતા હોય તે પ્રમાણે
દરઝર્ેશન કરાર્ી િઉં છં. હુ ં પણ નીચે આવુ ં છં. ચ્હા પછી બીજી ખાનગી અને
અગત્યની ર્ાત પણ કરર્ાની છે . લેટ્સ ગો."
સુર્ણાવ બેન અને અક્ષયના શનધન પછી પહેલીર્ાર સુિરલાલ
ં
આર્ી રીતે ર્ાત

કરતા હતા. ચ્હા પીતા પીતા એમણે ગણપતકાકાને કહ્ુ,ં "આપણે આજે તાજમાં દડનર
માર્ે જઈશુ."
ં

"ના શેઠજી મને આ ઉંમરે બધુ ં ફાર્તુ ં નથી. અને ઘર રે ઢું ના મુકાય. તમે

આનંિથી જઈ આર્ો. આર્તી ર્ખતે મારે માર્ે એકાિ પરોઠા જેવુ ં કંઈક મળે તો
લેતા આર્જો."

ચ્હા પીર્ાઈ ગઈ. "કાકા આજે હુ ં શ્વેતાને નીચે લઈ જર્ાનો છં હર્ે એણે પણ

જણવુ ં જોઈયે."

“હા ભગર્ાનને પગે લાગીને જજો. હુ ં બહાર બેઠો છં. લચિંતા ન કરશો."
સુિરલાલ
ં
પહેલા પોતાના રૂમમાં ગયા. પછી ફોયરના ક્લોઝેર્માં કઈક કયુવ.
"ચાલ શ્વેતા, આપણા મંદિરમાં." શ્વેતા શેઠજીની પાછળ ગઈ. શેઠજીએ લાંબા થઈ
શ્વેતા 13
4

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

પંચિે ર્તાને પ્રણામ કયાવ . દિર્ાલ પરથી એક ધદડયાળ ઉતાયું. ત્યાં એક દડજીર્લ કી
બોડવ હતુ.ં એમણે કેર્લાક નંબર પંચ કયાવ . શસિંહાસન ચારે ક ફુર્ જેર્લુ ં આગળ ખટયુ.ં
ર્ળી બીજ નંબરો િબાવ્યા. એ જગ્યાની ર્ાઈલ્સ ખસી અને એક પગથીયુ િે ખાયુ.ં
"જો િીકરી, પહેલા હુ ં નીચે જઉં છં. પછી તુ ં પણ નીચે આર્. શેઠજી પગથીયા પર

ઉભા રહ્યા. એલલર્ેર્ૅર પગથીયુ ં નીચે ગયુ.ં શ્વેતા શર્ટમય સાથે શેઠજીને અનુસરી.
અંિર મોટું બેઝ્ભમેન્ર્ હતુ.ં તેમાં બે કબાર્ો હતા. શેઠજીએ એક મોર્ો કબાર્ ઉઘાડયો.

શ્વેતાનુ ં મોં પહોળં થઈ ગયુ.ં એ ગોલ્ડલબ્રક કે જેને દકલોગોલ્ડ બાર કહેર્ાય તેનાથી
કબાર્ ભરે લો હતો. અધધ થઈ ગયુ.ં "શ્વેતા, આ બધુ ં તુ ં જોઈ લે. આજની દકિંમતે

લગભગ ત્રણસો કરોડનો માલ છે . બીજી બધી ર્ાત તને તાજમાં જતી ર્ખતે
સમજર્ીશ. લાલાજીને બિલે તુ ં જ ડ્રાઈર્ કરી લેજે. ચાલ િીકરી, હર્ે ઉપર જઈએ."
બન્ને ઉપર ગયા. બધુ ં પ ૂર્વર્ત થઈ ગયુ.ં
લાલાજી, ગેઇર્દકપર ગુરખાની સાથે બેસીને ર્ાત કરતા હતા. શેઠજીએ એને

બોલાર્ીને પૈસા આપયા. િાિાજી અને એના માર્ે દિષ્નામાંથી દડનર લાર્ર્ાનુ ં અને
િાિાજીનુ ં ધ્યાન રાખર્ાનુ ં કહ્ુ.ં
શેઠજી અને શ્વેતા કારમાં શનકળયા. એમણે બેઝમેન્ર્ની ર્ાતનુ ં અનુસ ંધાન શરુ
કયું.
"પહેલા આપણુ ં મકાન એક મોર્ા ટમ્ગલરનુ ં હતુ.ં એ અને એની આખી ગેંગ
એન્કાઉન્ર્રમાં સાફ

થઈ ગઈ. ગર્મેન્ર્ે મકાનનો કબજો લઈ લીધો. લાંબા સમય

સુધી એમાં કોઈ ર્સર્ાર્ ન હતો. છે ર્ર્ે એ બંગલો એક જણીતા દફલ્મ શનમાવ તાએ

લીધો. બે ત્રણ દફલ્મો ફ્લોપ જતાં એણે િે ર્ાળં કાઢ્ુ.ં હરાજીમાં મે આ બંગલો માત્ર

અટ્ઠાર્ીસ લાખમાં લઈ લીધો. લીધા પછી ત્રણ ર્ષે દરનોર્ેશન કરતાં શસલીંગમાથી
એક કર્ર પડ્ુ.ં કર્રમાં નકશો અને થોડા નંબર હતા. રોજ રાત્રે એનો ભેિ ઉકેલર્ા
મથામણ કરતો હતો. આખરે સફળતા મળી. બેઝમેન્ર્ ખુલ્યુ.ં ભાગ્ય ખુલ્યુ.ં એમાં એક

ડઝન જેર્લી ઓર્ોમેદર્ક રાઈફલ પણ હતી. મેં એ રાઈફલ્સ અત્યારના કશમશનરને

બોલાર્ી સુપ્રત કરી. કશમશનર સાહેબ જીર્નભરના શમત્ર બની ગયા. પણ, મારામાં
શ્વેતા 13
5

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

પણ માનર્ સહજ નબળાઈ હતી. અરે હજુ પણ છે . મેં સોનાની ર્ાત કોઈને કરી
નથી. માત્ર સુર્ણાવ અને ગણપતકાકાને ખબર છે . ગણપતકાકાએ સલાહ આપી કે

ભાઈ સુિર,
ં
તુ ં તો કાબેલ છે . તારી જતે જ ખુબ કમાયો અને કમાશે. આમાંની અડધી
સંપશત્ત તારા ર્ારસિારને માર્ે જળર્જે અને અડધી લોક કલ્યાણ માર્ે ર્ાપરજે. તે

દિર્સે પહેલીર્ાર એણે મને પ્રેમના તુકારાથી ર્ાત કરી. મેં અને સુર્ણાવ એ એમનુ ં
ર્ચન ટર્ીકારી લીધુ.”
ં
“તારા લગ્નના બે દિર્સ પહેલા, તારા અને અક્ષયના નામે એંસી કરોડ ન્ટર્સ

બેંકમાં રાન્સફર કયાવ છે . ‘આઈધર ઓર સરર્ાઈર્ર’ એકાઉન્ર્ છે અને એનો કૉડ

નંબર મારી પાસે છે . તારે એ કૉડ ગોખી રાખર્ો પડશે. હર્ે એની સંપુણવ માલીકી
તારી જ છે .”
“હર્ે હુ ં દરર્ાયડવ થર્ા માંગ ુ છં. નર્સારી નજીક મારા ર્ડર્ાઓની ર્ીસ એકર

જમીન છે . એના પર તરછોડાયલા વૃિો માર્ે ‘ગણપતાશ્રમ’ બાંધર્ો છે . બાજુમાં
અક્ષયના નામે િી દરહેબ સેન્ર્ર શરુ કરવુ ં છે . એ જ કોમ્પલેક્ષમાં મારે માર્ે એક નાનો
ફ્લેર્ બાંધર્ો છે . શનવૃત જીર્ન, મારે મારા ગામમાં જ ગાળવુ ં છે . સુર્ણાવ ને નામે, એક

પગ ગુમાર્નારને લાકડાનો પગ અને બન્ને પગ ગુમાર્નારને સ્વ્હલ ચેર આપર્ાનુ ં
પલાન કરું છં.”

“િાણચોરની સંપશત્ત આ રીતે ર્ાપરીશ. એમનુ ં અને આપણુ ં કલ્યાણ થશે.

સરકારને સોંફર્ાનો અથવ નથી. મોર્ાભાગના ગાયબ થઈ જય અને બાકીના
પ્રધાનોના પગારમાં જય. મને મારા શનણવય અંગે ર્સર્સો નથી. આ બધુ ં કંઈ પણ

આપણુ ં નહોય તો પણ આપણા ફાયનાન્ન્સયલ ઈન્ર્ેટર્મેન્ર્થી આપણુ ં જીર્ન સારી
રીતે ગાળી શકીશુ.”
ં
“આજે કરે લી ર્ાતોનો શર્ચાર કરજે. શંકા લાગે ત્યાં મને પુછજે. તારા શર્ચારો
જણાર્જે."
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શેઠજીની ર્ાત પુરી થઈ. તાજનો િરર્ાજો આર્ી ગયો. ર્ેલૅ એર્ેન્ડન્ર્ને
કારની ચાર્ી આપી શેઠજી અને શ્વેતા તાજમાં િાખલ થયા.
આતંકર્ાિીના હમ
ુ લાથી ઘર્ાયલી તાજ હોર્લ ફરીથી નર્શનમાવ ણ પામી હતી.

શસક્યોદરર્ી અને સુશર્ધાઓ ર્ધી હતી.

યોગેશભાઈ, ભાભી અને સૌરભ પણ આર્ી પહોંચ્યા હતા. એક પછી એક કોસવ
સર્વ થતો ગયો. સુિરલાલ
ં
પણ એક પછી એક ગણત્રી પુર્વકનુ ં પત્તુ ખોલતા ગયા.

પહેલા શનવૃશત્તની ર્ાત, પછી મજીગની ર્ાત. યોગેશભાઈને કંપનીના પ્રેશસડન્ર્શીપની

ર્ાત અને છે લ્લે શ્વેતા અને શનકુળની ર્ાત. યોગેશભાઈ ઠરે લતાથી અને ભાભી
ઉત્સાહની ઉત્તે જનાથી ર્ાત સાંભળતા રહ્યા.
"શેઠજી આપ અમારા શપતાતુલ્ય છો. તમે જે કંઈ કરશો તે અમારા કલ્યાણ
માર્ેજ કરશો. પણ બે ર્ાત ડંખે છે . એક તો આપની શનવૃશત્ત. લબઝનેસના સફળ

અગ્રણીઓ પંચ્યાસી નેવ ુ ં ર્ષવની ઉમ્મર સુધી કાયવરત રહે છે . તમારી આ ર્ય શનવૃત
થર્ાની નથી જ." યોગેશભાઈ ખુબ જ ગંભીરતા પુર્વક બોલતા હતા.
"બીજી ર્ાત, હર્ે હુ ં શશવુકાકાનો નોકર છં. 'શશર્રાજ કરતાં સુર્ણાવ ઘણી મોર્ી

છે . આપની ભાર્ના મજીંગની હોય પણ માકે ર્માં એ ર્ેઇકઓર્ર જ ગણાય. હુ ં
આપનો અંગત સંબંધી છં. સુર્ણાવ ફાઈનાન્સમાં સેર્ા આપી ચુક્યો છં. મારી ર્ફાિારી
પર પણ આંગળી લચિંધાય. ‘કોનફ્ફ્લકર્

ઓફ ઈન્રેટર્’ કહેર્ાય. મારી ફરજ છે કે

મારે આ બાબતમાં શશવુકાકા સાથે ઘણી ર્ાત કરર્ી પડશે. મારી ફરજ શશર્રાજનુ ં
દહત જોર્ાની છે . મારે કારણે આપની મજીંગની યોજના પાર ન પડે તો મને ક્ષમા
કરજો"
શેઠજી

એની

ર્ફાિારી, પ્રમાલણકતા અને વ્યર્હાર

િક્ષતાને મનોમન

લબરિાર્તા રહ્યા. યોગેશભાઈએ ચાલુ રાખ્યુ,ં
"શનકુળ યોગ્ય પાત્ર છે . જો એ સંબધ શક્ય બને તો ખુબ આનંિની ર્ાત છે .

આખરી શનણવય શ્વેતાએ અને શનકુળે લેર્ાનો છે . અત્યારે એ શશવુકાકા સાથે રહે છે .
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એતો ઉિારમતર્ાિી છે પણ પાર્વશતબા ર્લણક શ્વેતાને ધરમાં ટર્ીકારશે કે નદહ તે
કળવુ ં મુશ્કેલ છે .”
“આપ અને શ્વેતા જે કાંઈ શનણવય લેશો તે અમને શશરોમાન્ય હશે એની ખાત્રી
રાખજો."
બીજે દિર્સે સુિરલાલ
ં
અને શશર્ાનંિ ફોન પર ત્રણ કલાક ર્ાત કરતા રહ્યા.

શુિર્ારની શમર્ીંગમાં શશર્ાનંિ, પાર્વશતબા, રાજુ, શનકુળ, સુિરલાલ,
ં
શ્વેતા, યોગેશભાઈ,

બન્ને કંપનીના એકાઉન્ર્ન્ર્, એર્શનિ હાજર હતા. સુિરલાલની
ં
ર્ાત સીધી અને ટપષ્ર્

હતી. બન્ને કંપની એક થઈ જય. પ્રોપર્ી અને પ્રોદફર્ પચાસ પચાસ ર્કા ર્હેંચાય.
શશર્ાનંિ ઉભા થઈ ગયા. "સુિરના
ં
શસત્તે ર અને મારા ત્રીસ ર્કા."
"અરે શશવુ, બધુ ં એકનુ ં એક જ છે ને! આપણે જુિા છીએ? સાથે આવ્યા, સાથે
જીવ્યા, સાથે ધંધો શરૂ કયો. હર્ે ર્ત્તા ઓછાના ભાગલા કેર્ા? તુ ં મારા શમત્ર અને
ભાઈથી પણ ર્ધારે છે ."
“જો સુિર!
ં
તેં મને ધંધામા ન નાંખ્યો હોત તો બી.કોમ થયા પછી કોઈ

ઓદફસમાં કારકુની કરતો હોત. મારા ધંધાનો અડધો ભાર તો તેં ઉપાડયો છે . બાકી હુ ં
તો બામણભાઈ. આ લબઝનેસમા મારી શુ ં ગુજસ? અને ધંધો એર્લે ધંધો. તારા
સેર્ન્ર્ી અને

મારી ત્રીસ ર્કા ઈક્ર્ીર્ી અને ત્રીસ ર્કા પ્રોદફર્. સેર્ ંર્ી થર્ીની

પાર્વ નરશીપ. મારી ર્ાત મંજુર હોય તો જ દડલ કરીયે."

આખરે નર્ી કંપનીની ઓનરશીપમાં સેર્ન્ર્ી થર્ી અને પ્રોદફર્-લોસમાં શસક્ર્ી
ફોર્ીનુ ં સમાધાન થયુ.ં સુિરલાલ
ં
ચેરમેન ઓફ ધ બોડવ ઓફ દડરે કર્ર થયા. ર્દકિંગ
પ્રેશસડન્ર્ અને સીઈઓ તરીકે યોગેશભાઈ અને બે ર્ાઈસ પ્રેશસડન્ર્ તરીકે શ્વેતા અને
શનકુળની શનમણુક કરર્ામાં આર્ી. કોન્સોલલડેશનનુ ં સઘળં કામ ર્દકલો, એકાઉન્ર્ોને

સોંફર્ામાં આવ્યુ.ં બીજે અઠર્ાદડયે બન્ને કંપનીના જર્ાબિાર ઓદફસરો અને બ્રાંચ

મેનેજરોની શમર્ીંગ રાખર્ાનુ ં નક્કી થયુ.ં સુિરલાલે
ં
સુચન કયું કે આ બધી ગોઠર્ણ
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થાય તે િરમ્યાન શ્વેતા અને શનકુળને લંડન અને ન્યુયોકવ અનુભર્ માર્ે મોકલર્ા.
કોઈને શેઠજીના શનણવયને અર્ગણર્ાનો પ્રશ્નજ ન્હોતો.
ન ગમ્યુ એક માત્ર પાર્વશતબાને. શર્ધર્ા થયેલી ઘરની યુર્ાન ર્હુ એક

જુર્ાનીયા છોકરા સાથે પરિે શમાં ફરે હરે એ એમના રૂઢીચુટત મગજમાં બેસતુ ં ન
હતુ.ં અરે રાજુને અમેદરકા જેર્ા ભ્રષ્ર્ િે શમાં મોકલર્ામા પણ કેર્લો શર્રોધ કરે લો

પણ શશર્ાનંિતો એના ગોઠીયા સુિરે
ં
કહ્ુ ં એર્લે સર્ા ર્ીસ. ત્યાં ગયો અને પારકા
િે શની (સુરત જીલ્લા બહારની કોઈ પણ જગ્યા એમને માર્ે પારકો િે શ હતો.) છોકરી
ઉપાડી લાવ્યો હતો. પ્રાચીને કારણે માંડ માડ શનકુળને અપનાવ્યો હર્ે તે પણ

ર્ાલણયણ સાથે હરર્ા ફરર્ાનો. ન કરે નારાયણ, કઈ આડુંઅર્ળં થાય તો નાની
પ્રાચી પર કેર્ા સંટકાર પડે! સમસમીને બેસી રહેર્ા શસર્ાય બીજુ ં થાય પણ શુ?ં
શેઠજી તો હંમેશા પોતાનુ ં ધારે લ ુ ં જ કરતા.
શેઠજીની ગોલ્ડ બ્રીક, કેશ થર્ા માંડી અને ગામની જમીનમાં 'સુિર
ં
નગર'

બંધાર્ા માંડ્ુ.ં સુનમુન બેસી રહેતા સુિરલાલ
ં
, શનવૃશત્તની યોજનામાં રાબેતા મુજબ
કરતા ર્ધુ પ્રવૃશતશીલ થઈ ગયા. ગામથી મુબઈ
ં
અને મુબઈથી
ં
ગામ લાલાજીને

લઈને િોડતા થઈ ગયા. યોગેશભાઈને કામને માર્ે દિર્સના ચોર્ીસ કલાક ઓછા
પડતા...

....અને આર્ા સમયે એક દિર્સ એર ઈસ્ન્ડયાના ફટર્વ ક્લાસમાં શ્વેતા અને

શનકુળ લંડન જઈ રહ્યા હતા. એને ન્ટર્ટ્ઝરલેન્ડની હર્ાઈ મુસાફરી યાિ આર્ી ગઈ.

શરીરમાં થંડી કંપારી ફરી ર્ળી. પાસે બેઠેલા શનકુળનો હાથ પકડી લીધો. શનકુળ
આંખો બંધ કરી ઉંઘતો હતો. આજે પણ કંઈક અવ્યકત આશાઓ લઈને શનકુળ સાથે

પરિે શ ફરર્ા શનકળી હતી. એનુ શુ ં પદરણામ આર્શે તે અશનશિત હતુ.ં ફરી એને
યાિ આવ્યુ,ં 'ન જાણ ું હું જાનકીનાથ, પ્રભાર્ે શ ું થવાન ું છે .'

શ્વેતાએ રોમેસ્ન્ર્ક મટતીની આશા રાખી હતી પણ શનકુળ થડોગાર
હતો. માત્ર
્ં

ઔપચાદરક ર્ાતો જ થતી. લંડન ટર્ોક એક્ષ્ચેઇન્જ્માંથી શી માદહતી મેળર્ર્ાની છે
તેની ર્ાતો કયાવ કરતો.
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પલેન દહથરો એરપોર્વ પર લેન્ડ થયુ.ં ત્યાંથી લલમોલઝનમા રફાલગર પાસે

આર્ેલી 'દહલ્ર્ન'માં આવ્યા. શ્વેતાને હતુ ં કે એક જ રૂમમાં રહેર્ાનુ ં થશે પણ શનકુળે

પાસે પાસેના બે ઈન્ર્ર કનેસ્ક્ર્િંગ દડલક્ષ રૂમ બુક કરાવ્યા હતા. એર્લલટર્ બે રૂમ
ર્ચ્ચે ડોર હતુ.ં શ્વેતાએ બેગ મુકી સોફા પર બેસી સામેના ર્ેબલ પર પગ લંબાવ્યા.

બે રૂમ ર્ચ્ચેન ુ ં ડોર ખુલ્લુ હતુ.ં એણે બેઠા બેઠાજ બુમ પાડી, "એય હેન્્સમ, ત્યાં
એકલો એકલો શુ ં કરે છે ?"
"મેડમ, આપણે માર્ે

કૉદફ બનાવુ ં છં" શનકુળ હાથમાં કૉદફના બે મગ લઈને

શ્વેતાના રૂમમાં િાખલ થયો. શનકુળતો પલેનમાં ખાટસુ ઊઘ્યો હતો. અત્યારે તે િેશ

હતો. કૉદફના સીપ લેતા લેતા એણે પલાન સમજર્ર્ા માંડયો. "મેડમ, આ કૉદફ પછી
શાર્ર લઈને તૈયાર થઈ જ. આપણે દડનર માર્ે બહાર જઈશુ.ં ર્ેમદરન્ડ એક સરસ

ઈસ્ન્ડયન રે ટર્ોરાન્ર્ છે ર્ેજ અને નોન્ર્ેજ મળે છે . તને ફાર્તી ર્ાનગી મળી રહેશે. હુ ં
કિાચ નોનર્ેજ લઉં તો ઈસ્ન્ડયા જઈને ચાંપલાશ ન કરતી."
શ્વેતાને લાગ્યુ ં કે શનકુળ ઉઘડતો જય છે . થાકેલી હોર્ા છતાં તૈયાર થઈ ને,
હાથમાં હાથ પકડી રે ટર્ોરાન્ર્મા ગઈ.
દડનર લેતા શનકુળે એને સમજર્ર્ા માંડ્ુ ં

"સેન્ર્પૌલ કેથેડ્રલની નજીક

પેર્નોટર્રમા લંડન ટર્ોક એક્ષચેન્જ છે . તેં શમ.ન્ટમથ સાથે ફોનપર બેત્રણ ર્ાર ર્ાત
કરી છે . એમને મળર્ાનુ ં છે . એ અહીના ઈન્ક્ર્ર્ી માકે ર્ અંગે માદહતી આપશે. આપણે
એમની પાસે AIM, EFT, ETC, CFD શર્ગેરે જણર્ાનુ ં છે .”
શ્વેતાનો ઓબજેસ્ક્ર્ર્ જુિો જ હતો. એને અત્યારે એ બધામાં રસ ન્હોતો. એણે
બગાસુ ં ખાધુ.ં બન્ને હોર્ેલ પર જઈને બૅડમાં પડયા. સ ૂતા પહેલા શ્વેતાએ પ્રભુ ટમરણ
કયું. શનકુળને કહ્ુ ં કે 'ર્ચ્ચેન ુ ં બારણુ ં ખુલ્લુ રાખજે. અજણી જગ્યાએ મને બીક લાગે.
બારણુ ં ખુલ્લુ હશે તો તારા રૂમમાં આર્ીને તને ખાઈ નદહ જઉં. લચિંતા ના કરતો. ગુડ
નાઈર્.' નીડર શ્વેતાએ લાડમાં કહ્ુ.ં
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પ્રકરણ ૧૯
ત્રણ દિર્સ ખુબ પ્રવૃશત્તશીલ રહ્યા. સર્ારે હોર્ેલમાં કોસ્ન્ર્નેન્ર્લ બ્રેકફાટર્

લઈને શ્વેતા અને શનકુળ શમ.ન્ટમથની ઓદફસ પર પહોંચી જતા. સાંજે એક્ષચેઇન્જ બંધ
થતુ ં ત્યાર પછી શનકુળ જુિી જુિી ઈસ્ન્ડયન રે ટર્ોરાન્ર્માં દડનર માર્ે લઈ જતો. તે

અહીં ચાર ર્ષવ રહ્યો હતો. ભોશમયો હતો. ર્ેક્ષીને બિલે અંડર ગ્રાઉન્ડમા શ્વેતાને

િોડાર્તો હતો. શનીર્ારે એક્ષચેઇન્જ બંધ રહેત.ુ ં એણે શ્વેતાને સાઈર્ સીઈંગ
કરાર્ર્ાનો પ્રોગ્રામ ઘડયો હતો. જણે એ જ શ્વેતાનો ગાઈડ હતો એમ ર્તવતો હતો.
આજે રર્ીર્ાર હતો.
"હેન્ડસમ, આજે ક્યાં ભર્કર્ાનુ ં છે ?"
"આજે આપણે ટર્ાશમનારાયણ મંદિરે જઈશુ ં ફાર્શેને?"
"મારી એક કોલેજ િેન્ડ અદહ ર્ેમ્બલીમાં રહે છે . આપણે આજે એને ત્યાં જઈશુ.ં
મેં ગઈકાલે રાત્રે ફોન કયો હતો. એ આપણને લેર્ા આર્શે. જઈશુને
ં ?"
'મારે થોડી નોટ્સ તૈયાર કરર્ી છે . યુ કેન હેર્ ફન ર્ીથ યોર િેન્ડ એન્ડ હર
ફેશમલી. સાંજે આઠ ર્ાગ્યા પહેલા હોર્ેલ પર આર્ી રહેજે.
"આજે તુ ં મારો હસબન્ડ હોય એમ બોશસિંગ કરે છે ને? ખરે ખર હસબન્ડ બનશે
ત્યારે બહાર જર્ાની રજ આપશે કે કેમ તેનીયે મને શંકા છે ." શ્વેતાએ તક જોઈને
તીર માયુ.ં
"ર્ો દિન કહાં કે શમયાં કે પાંર્મે જુશતયાં" શનકુળ શ્વેતાની સામે જોયા ર્ગર
બોલ્યો અને સીધો પોતાના બાથરૂમમાં ચાલ્યો ગયો.
દરસેપશન ડેટક પરથી ફોન આવ્યો. ‘શમસીસ પર્ેલ ઇઝ ર્ેઈદર્િંગ ફોર શમસીસ
શ્વેતા શેઠ ઇન ધ લોબી.’
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શ્વેતા ઝડપથી તૈયાર થઈ ગઈ. િેન્ડને લગફર્ આપર્ા માર્ે સરસ સાડી અને

એક ડ્રેસ પેક કરી િીધો. ઊશમિ પર્ેલ સાથે કારમાં એને ઘેર પહોંચી. પુરણપોળી અને
પાત્રાનુ ં લંચ લીધુ.ં એના હસબન્ડ િે ખાયા નદહ.
"એઈ ઊશમિ, જીજજીને ક્યાં સંતાડી રાખ્યા છે ? સનડે પણ જોબ પર ગયા કે
શુ?ં
"એમને કાર એકશસડન્ર્ થયો હતો. હોન્ટપર્લમાં છે . હર્ે સારું છે . બે ત્રણ
દિર્સમાં ઘરે આર્ી જશે."
"ઓહ, આઈ એમ સોરી. મેં ખોર્ા સમયે આર્ીને તને તકલીફમાં મુકી."
"તુ ં આર્ી તે મને ઘણુજ ગમ્યુ.ં તારી જોઈતી આગતા ટર્ાગતા ન કરી શકી
તેનો ર્સર્સો છે ."
"પલીઝ ડોન્ટ્ સે ધેર્. હુ ં હમણાં તો અદહિં જ રહેર્ાની છં. આપણે પાછા મળીશુ.ં

આજે મારે બ્રોકર સાથે બે ર્ાગ્યે શમર્ીંગ છે એર્લે મારે શનકળવુ ં પડશે. મને
અંડરગ્રાઉન્ડ પર ઉતારી શકશે?"
"મારે હોન્ટપર્લ જર્ાનુ ં જ છે . હુ ં તને તારી હોર્ેલ પર ડ્રોપ કરી જઈશ."

શ્વેતાએ મોડી સાજ સુધી રોકાર્ાનો પ્રોગ્રામ સમય સાચર્ીને ટૂંકાર્ી િીધો.

મનમાં શર્ચાયુ,ં સાંજે શનકુળ સાથે મંદિર જઈને પાર્ન થઈશુ.ં

શનકુળને સરપ્રાઈઝ આપર્ા હળર્ેથી ઈલેકરોશનક કી કાડવ થી બારણુ ં ખોલી

રૂમમાં િાખલ થઈ. ઈન્ર્રકનેસ્ક્ર્િંગ ડોર બંધ હતુ ં પણ લોક ન હતુ.ં ધીમે પગલે
બારણુ ં ખોલી શનકુળની રૂમમાં િાખલ થઈ.

અંિરનુ ં દૃશ્ય જોતાં જ ચીસ પાડી ઉઠી. "ઓહ માય ગોડ... ઓહ માય ગોડ....
આઈ ડોન્ર્ બીલીર્ ધીસ.... યુ શનકુળ.. યુ..."
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શનકુળ એક ઇંગ્લીસ યુર્ાનના આલલિંગનમાં હતો. બન્ને શર્વ ર્ગરના હતા.

શ્વેતાની ચીસથી ગભરાયલો શનકુળ, એ યુર્ાનથી છૂર્ો પડયો. એણે પેલા યુર્ાનને કહ્ુ ં
"પલીઝ ગો." પેલો ગોરીયો સો પાઉન્ડ લઈને હસતા હરતા ચાલતો થયો. જતાં જતાં
શ્વેતાને કહ્ુ,ં "લેડી, આઈ ર્ીલ ચાર્જ યુ ઓન્લી હાફ ર્ીથ ્ સેદર્સફેકસન ગેરન્ર્ી.
શ્વેતાએ ત્રાડ નાખી "ગૅર્ાઉર્"
એ સોફા પર ઢગલો થઈને બેસી ગઈ. શનકુળ બેડ પર ઉબડો પડી ધ્રુજતો હતો.

ડુસકા ભરી રડતો હતો. શ્વેતાને સમજતુ ં ન હતુ ં કે શનકુળ પર ગુટસો કરર્ો કે િયા
ખાર્ી. રડર્ા િે ર્ો કે સાંત્ર્ન આપવુ.ં આખરે એ હતો કોણ? નતો પશત કે નતો પ્રેમી.

પોતે જ કોઈ આધાર ર્ગર ટર્પનબીજ ર્ાવ્યા હતા. બાપુજીએ એને પોષણ આપયુ ં
હતુ.ં શનકુળના અંગત જીર્ન પર મારો શો અશધકાર! આખરે એ માત્ર ધંધાકીય

મદ્દિનીશ હતો. મારે ને એને શુ?...મારે
ં
ને એને શુ...મારે
ં
ને એને શુ...
ં ખરે ખરતો હુ ં જ
મયાવ િા ચુકી હતી. એના અંગત સમયે મારે બુમાબુમ કરર્ાને બિલે શાંશતથી બહાર

શનકળી જવુ ં જોઈતુ ં હતુ.ં મેં શા માર્ે એની પ્રાઈર્સીને ઉઘાડી પાડી. શા માર્ે એના
આનંિમાં મેં શર્ઘ્ન નાંખ્યુ?ં મારે અને એને શુ....મારે
ં
ને એને શુ….
ં
શ્વેતા સોફા પર બેસી રહી. શનકુળ રડતો રહ્યો.
પલ્લુ બીજી તરફ નમર્ા લાગ્યુ.ં શુ ં શનકુળ એનો કોઈ જ ન્હોતો? પહેલી નજરે જ

એ આંખોમા ર્સી ગયો હતો. એને એના હૃિયમાં નદહ તો એના મગજના એક

ખુણામા ટથાન આપી િીઘુ હતુ.ં ખરાબે ચડેલી જીંિગીની કેર્લીક વ્યથાઓ ર્ગર
પુછયે કહી હતી. કયા સંબધે મુશ્કેલીના સમયે એ રાત દિર્સ પડખે ઉભો રહ્યો હતો?
શુ ં એ માત્ર સહકમવચારી જ હતો? હર્ે પરિે શમાં એક બીજ ર્ગર બીજુ ં કોણ હતુ?
વ્યાર્હાદરક શાણપણે સુચન કયું, 'શ્વેતા બી ટપોટ્વ '.
તે ઉભી થઈ. દિઝમાંથી પાણીનો ગ્લાસ ભયો. બેડ પાસે આર્ીને ઊંધા સુતેલા

શનકુળને માથે હાથ ફેરવ્યો. "હેન્ડસમ લે પાણી પી. પછી જરા િેસ થઈ જ. આપણે
ટર્ાશમનારાયણ જર્ાનુ ં છે ને? પલીઝ ગેર્ અપ."
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"પલીઝ ડોન્ર્ કોલ મી હેન્ડસમ. આઈ એમ ધ અગ્લીએટર્ પરસન િોમ ઈન
એન્ડ આઉર્ સાઈર્.
શ્વેતા આઈ એમ ર્ેરી સોરી. આઈ એપોલોઝાઈસ. પલીઝ ફરગીર્ મી. ધીસ

ર્ોસ ધ ફસવર્ ર્ાઈમ ઇન માય લાઈફ. એક્ચ્યુલી યુ સેવ્ડ મી િોમ સીન." શનકુળ
ચત્તો થયા ર્ગર જ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા રડતા બોલતો હતો.
"ઇટ્સ ઓકે માય િેન્ડ. તને તારી રીતે જીર્નનો આનંિ માણર્ાનો અશધકાર
છે ."
શનકુળ પડખુ ં ફેરર્ી બેઠો થયો. શ્વેતાના હાથમાથી ગ્લાસ લઈ પાણી પીધુ.ં
"ઈટ્સ નોર્ ઓકે. મારી પાસે બેસ. મારે ર્ાત કરર્ી છે ."

શ્વેતા એના બેડ પર શનિઃસ ંકોચ પલાંઠી ર્ાળી બેસી ગઈ. શનકુળનો હાથ એના
હાથમાં લઈ લીધો. "બોલ શુ ં કહેવ ુ ં છે ."
શનકુળે એની સામે આંખ મેળવ્યા ર્ગર નીચી નજરે શરુ કયું.
"હુ ં અને મારી બહેન શનરાલી ટ્ શર્ન્સ. સૌને આનિ
્ ં હતો. એક ભાઈ અને એક

બહેન. બન્ને રૂપાળા જોદડયા. અમે મોર્ા થર્ા લાગ્યા. મને ન સમજય એર્ી કંઈક

મુઝર્ણ લાગતી. નાનો હતો ત્યારે મને શનરાલીના કપડા પહેરર્ા ગમતા. દઢિંગલીથી

રમર્ાનુ ં ગમતુ.ં પણ બધા છોકરી કહીને લચઢર્તા. હાઈટકુલમાં આવ્યો. મેં અનુભવ્યુ ં
કે મારા ગુપતાંગોનો પુરો શર્કાશ થયો નથી. છાનામાના જહેરાતો જોઈને બજરુ

િર્ાઓ લીધી પણ કોઈ ફાયિો િે ખાયો નદહ. શરીર પુરુષનુ.ં તન અને મન નારીત્ર્

અનુભર્તુ ં હતુ.ં પુરુષ તદરકે જન્મ્યો એ એક કમનસીબ અને કુિરતની ક્રુર મશ્કરી
હતી એક બાયોલોજીકલ એકશસડન્ર્ હતો. ન તો પુરુષ તરીકે જીર્ી શકતો હતો ન તો
સ્ત્રીત્ર્ માણી શકતો હતો.”
“શનરાલી ડૉકર્ર હતી. મેં એને ર્ાત કરી. એણે સાંત્ર્ન આપયુ.ં જીજજીને
કહીને રટતો કાઢીશુ.ં ધીરજ રાખર્ા સમજવ્યો. જીજજી સાથે ર્ાત થાય તે પહેલા
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મારી બહેને મને પ્રાચી સોંફીને આ દુશનયામાંથી શર્િાય લીધી. ક્ષોભને કારણે

જીજજીને ર્ાત ન કરી શક્યો. આજે કંઇક એક્ષપીરીમેન્ર્ કરર્ાની કુબુદ્વિ સુઝી. તેં
મને અકુિરતી કમવમાંથી બચાર્ી લીધો. આજે શર્વ ર્ગરના શરીર પર તુ ં જે જોય છે

તે પૌરુષ સભર ચેટર્ મસલ્સ નથી. એ અંડર ડેર્લોપડ બ્રેટર્ છે ." શનકુળે શર્વ પહેરી
િીઘુ ં
"શનકુળ! ખાત્રી રાખજે કે આજના બનાર્ની આપણા સંબંધ પર કોઈ અસર

નદહ થાય. યુ ર્ીલ બી માય િેન્ડ ફોર એર્ર." શ્વેતાએ પ્રેમથી શનકુળના ર્ાંસા પર
હાથ ફેરવ્યો.

"પહેલા તુ ં જરા શાર્ર લઈ લે. ઊશમિએ તારે માર્ે ડૉગી બેગ આપી છે . મને

ખાત્રી છે કે તેં સર્ારથી કશુ ં ખાધુ ં નદહ હોય. શાર્ર લઈને તુ ં ખાઈ લે. એર્લી
ર્ારમાં લેર્ મી શથિંક સમથીંગ."
શનકુળનો ક્ષોભ ઓછો થર્ાને બિલે ઊલર્ો ર્ધ્યો હતો. એણે શ્વેતાને કહ્ુ ં
"પલીઝ ગો ટુ યોર રૂમ. બાથ લઈને હુ ં તારા રૂમમાં આવુ ં છં"
શ્વેતા એના રૂમમાં ગઈ.
શનકુળ બાથ લઈ ને શ્વેતાના રૂમમાં આવ્યો ત્યારે તેને માર્ે ર્ેબલ પર

પુરણપોળી, પાત્રા, પુલાર્ કઢી અને બે શાકની દડસ તૈયાર હતી. એજ ર્ેબલ પર શ્વેતા
એના લેપર્ોપ પર કામ કરી રહી હતી. એ રાજુભાઈને ઈ-મેઇલ કરતી હતી.
શ્રી.રાજુભાઈ,
ર્ી આર હેર્ીંગ ફન ઇન લંડન. ખુબ નવુ ં જણર્ાનુ ં મળે છે . શનકુળતો લંડનનો

ખ ૂણેખ ૂણો જણે છે . ફેરર્ી ફેરર્ીને થકર્ી નાંખે છે . અહીં મને એક મારો કોલેજ િેન્ડ

મળયો. ખુબજ હેન્ડસમ કોલેજમાં બધી છોકરીઓ એના પર મરતી હતી….. ખાનગીમાં
કહુ ં તો,….. હુ ં પણ એમાની જ એક… એની ર્ે. એની સાથે ઘણી ર્ાતો થઈ. મેં

સામાન્ય રીતે પુછ્ુ ં કે લગ્ન ક્યારે કરર્ાનો છે ? તે રડી પડયો. એણે હૈય ુ ં ખોલીને
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ર્ાત કરી કે કુિરતે મને પુરુષના શરીરમાં સ્ત્રી રાખ્યો છે . કોઈને કહી શકતો નથી.
સહી શકતો નથી.
શનકુળે સુચવ્યુ ં જીજજીની સલાહ લઈએ. ભલે એ ઓન્કોલોજીટર્ છે પણ એને

મેદડકલના િરે ક દફલ્ડમાં સારા કનેક્શન છે . મારા શમત્રને શુ ં સલાહ કે માગવિશવન
આપી શકાય? તમારા સુચનની રાહ જોઈશ.
આપને મારા અને શનકુળના સાિર ર્ંિન. પ્રાચીને વ્હાલ.
શનકુળે એનુ ં લેઇર્ લંચ અને શ્વેતાએ એની ઈ-મેઇલ પુરી કરી.
શનકુળે હાથ નુછતા કહ્ુ ં " નાર્, આઈ એમ ઓકે. લેટ્સ ગો ટુ મંદિર."
"નો નોર્ ટુ ડે. આઈ એમ ર્ેઈદર્િંગ ફોર માય ઈ-મેઇલ."
શ્વેતા િર પંિર શમશનર્ે ઈ-મેઇલ ચેક કરતી રહી. ત્રણ કલાક પછી રાજુભાઈનો

ઈ-મેઇલ આવ્યો. એણે શનકુળને બુમ પાડી "એઈ બડી જો તારા જીજજીની મેઇલ છે .
લેટ્સ રીડ ટુ ગેધર."

બન્ને સાથે ર્ાંચર્ા માડયા.
દડયર શનકુ અને શ્વેત ુ,
પહેલા શ્વેતાને એક ર્ાત સમજર્ી િઉં. બહેન મેં તારા કરતાં થોડી ર્ધુ

દિર્ાળી જોઈ છે . શનકુની ર્ાત તેં તારા શમત્રને નામે કરી મને જગૃત કયો કયો છે .
થેન્ક્સ.
શનકુ, મારે તારી માફી માંગર્ાની છે . શનરાલીએ મને તારી ર્ાત કરી હતી. અમે

નક્કી કયું હતુ ં કે બેબી આર્ી જય પછી આપણે બધાએ અમેદરકા જવુ અને જરૂરી
દરર્મેન્ર્ કરાર્ર્ી. પણ કુિરતને એ મંજુર ન્હોતુ.ં શનરાલી પ્રાચીને મુકીને ચાલી ગઈ.

શર્ષાિમાં તારી ર્ાત શર્સરાઈ ગઈ. તેં પણ મૌન સેવ્યુ.ં હુ ં માત્ર તારીજ નહીં પણ
શનરાલી પ્રત્યેની પણ ફરજ ચુક્યો છ. શનકુ, મને માફ કરજે.
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હર્ે અગત્યની ર્ાત.....
અમેદરકામાં મારો એક શમત્ર છે . ડૉકર્ર અડર્ાણી. ઉમ્મરમાં મારા કરતાં નાનો

છે . અમે ડોમવમા બાજુ બાજુની રૂમમાં જ રહેતા હતા. અમે ઈસ્ન્ડયા ક્લબ ચલાર્તા
હતા. પાકો િોટતાર. જણે નાનો ભાઈ. એણે પલાસ્ટર્ક સર્જરીનુ ં કયુવ. ત્યાર પછી SRS

મા ટપેશશયાલલટર્ થયો. મ ૂળ અમિાર્ાિનો બાપ ર્ગરનો છોકરો માં સાથે
અમેદરકામાં સેર્લ થયો છે .
શ્વેતાની મેઇલ પછી તરત જ એનો કોન્ર્ેક્ર્ કયો. એની સાથે ર્ાતો થઈ ગઈ

છે . એની ન્યુયોકવ માં પાકવ અર્ેન્યુ પર કન્સસ્લ્ર્િંગ ઓદફસ છે . એનો ફોન નંબર 212ADAVANI

છે .

તમારો લંડનનો પ્રોગ્રામ કેનસલ કરી પહેલી ફ્લાઈર્માં ન્યુયોકવ પહોંચી જર્.
જે ફ્લાઈર્મા જર્ાના હોય તેની જણ આદિત્ય અડર્ાણીને 212-ADAVANI નંબર પણ

જણ કરજો. એ તમારા ફોનની રાહ જોશે. અમેદરકા પહોંચ્યા પછી મને ફોન કરજો.
ઓલ ધ બેટર્.
લર્ યુ.
રાજુ.
"બડી!

આર યુ રે ડી ફોર યુ.એસ.એ?" શ્વેતાએ કંઈક શસધ્ધ કયું હોય એર્ા

ઉત્સાહથી પુછ્ુ.ં
શનકુળે ચહેરાના સંકેતથી હકારાત્મક ઉત્તર આપયો. એની આંખમા ઝળઝલળયા

હતા. શનકુળના જીર્ન પદરર્તવનના મહત્ર્ શનણવયો શ્વેતા અશધકાર પુર્વક લઈ રહી
હતી. શનકુળ, હા ના કયાવ ર્ગર શ્વેતાના શનણવયોમા ઘસડાતો હતો.
ફ્લાઈર્ બુક થઈ ગઈ. શ્વેતાએ યુ.એસ.એ. ફોન જોડયો. પહેલી દરિંગેજ ફોન
ઉપાડાયો.
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"હાય, આઈ એમ શ્વેતા શેઠ િોમ લંડન. મે આઈ ટપીક ટુ ડૉકર્ર અડર્ાની
પલીઝ્ ?"
"નમટતે શ્વેતાજી, હુ ં આદિત્ય અડર્ાણી. તમારા ફોનની જ રાહ જોતો હતો."
શ્વેતાએ જરા ભોંઠભ અનુભર્ી. મુબઈમા
ં
સામાન્ય ર્ાતચીતમા ચાર ભાષાનાનુ ં

વ્યાર્હાદરક શમશ્રણ કુિરતી રીતેજ થઈ જતુ.ં ગુજરાતીમાં ઈંગ્લીસ, દહન્િી કે મરાઠી
ક્યારે ઘુસી જતુ ં તે બોલનારને પણ ખ્યાલ ન રહેતો.
ડૉકર્ર અડર્ાણીએ સરળ ગુજરાતીમાં ર્ાતની શરૂઆત કરી હતી.

“ડૉકર્ર સાહેબ આર્તી કાલેન ુ ં લબ્રદર્શ એરર્ેઝ નુ ં સર્ારે આઠ ર્ીસની
ફ્લાઈર્નુ ં બુદકિંગ મળયુ ં છે . JFK પર બપોરે બાર ર્ાગે લેન્ડ થશે.”
"ડૉકર્ર સાહેબ નહીં, માત્ર આદિત્ય. મારાથી તો એરપોર્વ પર આર્ી શકાશે

નહીં પણ મારી સેિેર્રી આર્શે. તમારી બધી વ્યર્ટથા થઈ જશે.સી યુ ટુ મોરો.
બાય"
ફોન કર્ થયો……
બીજી સર્ારે લંડનથી લબ્રદર્શ એરર્ેઝનુ પલેન પશિમના અંધકારને મહાત કરી

ન્યુયોકવ તરફ ઉડી રહ્ુ ં હતુ.ં શ્વેતા અને શનકુળ બન્નેના ભશર્ષ્ય અકળ હતા. બન્ને
અશનશિતતાની અકળામણ અનુભર્તા હતા.
શનકુળ મુઝાતો હતો...

ડૉ. અડર્ાણી શુ ં સલાહ આપશે? સર્જરીથી મને પાર્ૈયો કે દહજડો બનાર્ર્ાનુ ં

સુચન કરશે? ના, ના મારે એર્ા નથી થવુ.ં સ્ત્રીના િે ખાર્માં પુરુષનો અર્ાજ અને
બરછર્તા? હુ ં છં તે શુ ં ખોર્ો છં? આ દુશનયાએ મને એક પ્રભાર્શાળી પુરુષ તરીકે

ટર્ીકારી લીધો છે તો એ રીતેજ જીંિગી પુરી કરર્ામાં શુ ં ર્ાંધો છે . મારા સ્રૈ ણ

ટપંિનોને આર્તા જન્મ માર્ે કોઈક ખ ૂણામાં ભંડારી િઈશ. મને કોણ ટર્ીકારશે? શા
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માર્ે સંન્યટત ન લેવ?ુ ં જીજજીએ પણ આધ ૂશનક ભેખ લીધો છે ને! મારે ન્યુયોકવ નથી
જવુ.ં મારે કોઈ અડર્ાણી ને નથી મળવુ.ં પલીઝ કોઈ પલેન પાછં ર્ાળો. પલીઝ્ ..
શનકુળ કાંપતો હતો.
શ્વેતાની આશાઓનો મહેલ પત્તાનો મહેલ સાલબત થયો હતો. જે પહેલી નજરે જ

હૈયામા ર્સી ગયો હતો તે શનકુળ; શનકુળ રહ્યો ન હતો. MBA થયા પછી પ્રોફેશનલ

કેદરયર અને સુખદ્ િાંપત્ય જીર્નના સમણાઓ સેવ્યા હતા. એકાિ બે મનભાર્ન
બાળકોની કલ્પના પણ માનસપર્ પર ગોઠર્ાઈ ગઈ હતી. ધીમે ધીમે સરળ ર્હેત ુ ં
જીર્ન ઝરણુ શર્શાળ અને સુખિ સદરતામા પદરર્શતિત થાય એવુ ં ઈચ્છતી હતી. પણ
એનો જીર્ન પ્રર્ાહ તો ઊચી ભેખડો અને ખડકો પરથી નીચે પડતો અફળાતો
અક્લ્પીત દિશાઓમા ભર્ક્તો હતો.
મનહર મલ્હોત્રા ભલે શરીરે કાળો હતો પણ દિલનો ઉજળો અને મનનો સાફ
હતો. ભાભીને પરપ્રાંશતય અને પરભાશષય લાગ્યો. તન મન ર્ગર પ્રારબ્ધ અક્ષય

સાથે જોડાયુ અને ખંડાયુ.ં એમતો રાજુ પણ શુ ં ખોર્ો હતો. પણ એ તો પત્નીના
શર્રહમાં સંસારમા હોર્ા છતાં જળકમળર્ત ્ રહેતો હતો.
અને આ શનકુળ!...... મારો હેન્્સમ!...... હર્ે માય બડી!...... પછી?
શનકુળના

પલીઝ..પલીઝ...

ગણગણાર્થી શ્વેતા શર્ચારાર્ટથામાંથી બહાર

આર્ી...
"શનકુળ, તેં કંઈ કહ્ુ?"
ં
"નો"
JFK સુધી ર્ગર બોલ્યે બન્ને પોતપોતાની દુશનયામાં ખોર્ાયલા રહ્યા. કાલના

જીર્નના રં ગો કેર્ા હશે તેની બન્નેને ખબર ન હતી. હે જનકીનાથ! શુ ં તમને પણ
અમારી જેમ કાલની ખબર ન્હોતી?
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પ્રકરણ ૨૦
શ્વેતા અને શનકુળ કટર્મમાંથી બહાર શનકળયા ત્યારે એક લલમોલઝન

શોફરના હાથમાં ‘શનકુળ એન્ડ શ્વેતા શેઠ’ની કાડવ બૉડવ સાઈન હતી. પાસે એક

બ્યુદર્ફુલ યુર્તી ઉભી હતી. શ્વેતા અને શનકુળ તેમની પાસે ગયા અને
ઓળખાણ આપી.
"હાય શ્વેતા, હાય શનકુળ. આઈ એમ લલસા. ડૉ.અડર્ાનીસ ્ સેિેર્રી.

ર્ેલકમ ટુ યુએસએ."

લલમોલઝન મેનહટ્ટન તરફ જઈ રહી હતી.
લલસાએ શનકુળ તરફ નજર રાખી આજના કાયવિમની રૂપરે ખા આપર્ા
માંડી.
"આપણે પહેલા 'ન્યુયોકવ પેલેસ' હોર્ેલ પર તમારો સામાન મુકી િઈશુ.ં
ચેક-ઈનની ર્ાર છે . અત્યારે લંચ ર્ાઈમ છે . સામાન મુકીને આપણે લંચ માર્ે

'બોમ્બે પેલેસ' જઈશુ.ં ડૉ.અડર્ાની પણ લંચ માર્ે ત્યાં આર્ી રહેશે. લંચ પછી
આપણે સૌ ડોકર્રની ઑદફસે જઈશુ.ં આ તમને અનુકૂળ રહેશેને?"

શનકુળે જર્ાબ આપયો. "નો પ્રોબલેમ. ઈટ્સ ફાઈન ર્ીથ અસ"
ર્ેધર અને ઈસ્ન્ડયાની ઔપચારીક ર્ાતોમાં પચાસ અને એકાર્ન

સ્ટરર્ની ર્ચ્ચે મેદડસન એર્ેન્યુ પર આર્ેલી 'ન્યુયોકવ પેલેસ હોર્લ આર્ી ગઈ.

બસ બોય દરસેપસન પાસે સામાન લઈ ગયો. ત્યાંથી તેઓ નજીક આર્ેલી
'બોમ્બે પેલેસ' પર પહોંચ્યા.
ડૉ.અડર્ાણી લોન્જમાં તેમની રાહ જોતા હતા. તેણે શનકુળ સાથે પહેલા

હાથ મેળવ્યા અને પ્રેમથી ભેર્ી પડયા. "આઈ એમ ગ્લેડ ટુ સીયુ. નમટતે
શ્વેતાજી. મુસાફરીમાં આપને કોઈ તકલીફ તો નથી પડીને?"
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એપૅર્ાઈઝરથી માંડી દડઝર્વ સુધીની લંચની પલેર્ ઝડપથી ખાલી કરતો

અને સતત ર્ાતો કરતો આદિત્ય એક કલાકમાં તો ડૉકર્રને બિલે એક
અશતપદરલચત શમત્ર બની ગયો. ર્ચ્ચે કોઈ સર્ાલ પુછતો પણ જર્ાબની રાહ

જોયા ર્ગર હાંક્યે રાખતો. શ્વેતાને થતુ,ં બાપરે દુકાળમાંથી આવ્યો હોય એમ
ભીમની જેમ ખાય છે તો પણ કેર્ી દફર્નેસ જળર્ી છે .
શ્વેતા એને જોતી રહી. એને સાંભળતી રહી. મોર્ેભાગે એની ર્ાત,

રાજુભાઈ અને શનરાલીભાભીના પ્રેમપ્રકરણ અને તેમની સાથે ગાળે લા સમયની
જ હતી. શ્વેતાને લાગતુ ં કે ડૉ.આદિત્યને કશેક જોયો છે . પણ ખ્યાલ આર્તો ન
હતો.
ગમે તેમ પણ રશસક યુર્ાન હતો. ર્ાતમાં ક્યાયે શમસીસ અડર્ાણીનો

ઉલ્લેખ ન આવ્યો. શ્વેતાને ઘણા પ્રશ્નો પુછર્ા હતા પણ ધૈયવ રાખવુ ં ઉલચત
સમજી.
આદિત્યનુ ં વ્યન્ક્તત્ર્ આકષવક હતુ.ં એ સશક્ત અને સોહામણો હતો. શ્વેતા

પોતાને જ સમજી ન શકી. શુ ં હુ ં એર્લી બધી ડેટપરે ર્ છં કે કોઈ પણ યુર્ાનને

જોતાં તેના તરફ આપોઆપ ખેંચાઈ જર્ાય છે ? કિાચ ઉમ્મરનો તકાિો હશે.
અને આ ડોકર્ર! હલ્લો હાય શસર્ાય શ્વેતા તરફ ખાસ નજર પણ નાંખ્તો ન
હતો. ધ્યાન પણ ક્યાં આપતો હતો. એનુ ં સમગ્ર ધ્યાન તો શનકુળ તરફ હતુ.ં

શનકુળ એનો પેશન્ર્ હતો. શનકુળના બેન બનેર્ી ડોકર્રના શમત્ર હતા…. હુ ં
કોણ?
મારા બાપુજીના શર્શ્વાસને અને એની કરોડોની શમલક્તને સાચર્ાની

મારી જર્ાબિારી છે . બાપુજી ધારે તો મારે સેંકડો ક્ર્ોલલફાઈડ હેન્ડસમ
યુર્ાનોની લાઈન ઊભી કરી શકે એમ છે . માંકડા મનને ખીલે બાંધર્ાની જરૂર
છે . શ્વેતા! ડોન્ર્બી સો ચીપ. શ્વેતા! મેઇનર્ેઈન યોર દડગ્નીર્ી.
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બાપુજી પર બઘુ ં છોડી િઈશ. આર્તી કાલથી ર્ૉલ ટરીર્માં જર્ાનુ ં શરૂ
કરી િઈશ. લંડનનો પ્રોગ્રામ તો અધુરો રહ્યો. ન્યુયોકવ નો પુરો કરર્ો છે .
શ્વેતા એના શર્ચારોમાં ખોર્ાયલી હતી. લંચ પુરું થયા પછી, યંત્રર્ત ્

બધાની સાથે ચાલતાં ચાલતાં ક્યારે પાકવ એર્ેન્યુ પરની ડૉકર્રની ઓદફસ પર
ક્યારે પહોંયા તેનો પણ શ્વેતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.
ઑદફસ કંઈ મોર્ી ન હતી. એક નાનો ર્ેઈદર્િંગ રૂમ, એક ઑદફસરૂમ, એક

એક્ઝાશમનીંગ રૂમ અને એક પ્રમાણમાં બધા કરતાં મોર્ો કોન્ફરન્સ કે

કન્સલદર્િંગ રૂમ. ટર્ાફમાં, લલસા સેકેર્રી, એક દરસેપશશનટર્ અને એક નસવ.
ર્ેઈદર્િંગરૂમની એક આખી દિર્ાલ લેશમનેર્ેડ શપ્રન્ર્ થયેલા એર્ૉડવ સ થી ભરે લી
હતી. એક દિર્ાલ પર લલસા અને કેર્લાક મોડેલના ફોર્ા હતા.
ઑદફસમાં િાખલ થતાંની સાથે આદિત્ય, ડૉ.અડર્ાણી બની ગયો. લલસા

શનકુળ અને શ્વેતાને આઈસકોલ્ડ જલજીરા આપી ગઈ. શ્વેતા ગણગણી.
"અકરાંશતયાની જેમ ખાય એર્લે જલજીરા પીવુ ં જ પડેન!ે "
નસે આર્ીને કહ્ુ ં "શમ.શ્રીર્ાટતર્ પલીઝ કમ ર્ીથ મી. અનડ્રેસ એન્ડ
કર્ર યોરસેલ્ફ ર્ીથ ધીસ ગાઉન."
શનકુળે ધ્રુજતા હાથે ગાઉન લીધો અને નસવની પાછળ ગયો.

શ્વેતાએ પાસે પડેલ ુ ં ફોબ્સવ મેગેઝીન ર્ાંચર્ા માડ્ુ.ં પંિરે ક શમનીર્મા

શારીદરક તપાસ પુરી થઈ. લલસાએ શ્વેતાને કહ્ુ ં "પલીઝ, ડૉકર્ર ર્ોન્ર્સ યુ ઇન
કન્સલદર્િંગ રૂમ"
"થેક્સ" શ્વેતા લલસાની સાથે કન્સસ્લ્ર્િંગ રૂમમાં ગઈ
કન્સલદર્િંગ રૂમમા શનકુળ અને શ્વેતાની સામે ડૉ.અડર્ાણી બેઠો હતો.
એણે શરૂ કયું-
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"શનકુળ ઇઝ એક્સેલન્ર્ કેસ્ન્ડડેર્ ફોર SRS. સેક્સ દરએસાઈન્મેન્ર્ સર્જરી

(Sex Reassignment Surgary) કે ર્ેજીનોપલાસ્ટર્ (Vaginoplasty) પણ કહેર્ાય છે

એ સહેલાઈથી સફળ થઈ શકે એમ છે . આર્લા ર્ષો સુધી એમણે શા માર્ે
માનશસક દરબામણી ભોગર્ી તે જ મને સમજતુ ં નથી. શનકુળ

ઈન્ર્રસેક્સ

દડફોરશમદર્સ સાથે જન્મ્યા છે . ખરે ખર તો આ કરે ક્શન નાની ઉમ્મરમાં જ થવુ ં
જોઈતુ ં હતુ.ં હજુએ મોડું નથી થયુ.ં હુ ં તમને Care of the Patient Undergoing

SRS ની એક બુક આપીશ. એ ધ્યાનથી ર્ાંચજો. સાથે બે સીડી આપીશ. એમાં
શરીરશાત્રના અને સર્જરીના કેર્લાક ર્ાટતશર્ક લચત્રો છે . એને લબભટત ના
ગણશો. તમે શાંતીથી જોજો અને એનો અભ્યાસ કરજો. તમને બુક અને સીડી
દરફર કયાવ પછી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો એની નોંધ રાખજો. હુ ં એનો ખુલાશો

કરીશ. બધી જ સર્જરી હુ ં જ કરીશ. સર્જરી પહેલા કમ્પલીર્ દફઝીકલ કરાર્ર્ી
પડશે. સેક્સ હોમોન્સ થેરેપી લેર્ી પડશે. બ્રેટર્ ઔગ્મેનર્ેશન સર્જરી, ફેશસયલ

ફેશમનાઝેશન સર્જરી પણ લાઈન અપ કરર્ી પડશે. શનરાલીભાભી સરસ ભજન
ગાતા હતા. એમના જેર્ો સુરીલો અર્ાજ કરર્ા માર્ે જરૂર પડે તો ર્ોઇસ પીચ

એલલર્ેદર્િંગ સર્જરી પણ કરીશુ.ં મારે તમને શનકુળમાંથી શનરાલીભાભીમાં
બિલર્ા છે ....જો તમારી તૈયારી હોયતો!"
શનકુળ અને શ્વેતા ટતબ્ધતાથી એને સાંભળી રહ્યા.
"એક ર્ાતની મારે ટપષ્ર્તા કરર્ી જોઈયે. આ જીર્ન પદરર્તવનનો
સર્ાલ છે . સેક્સની સાથે ઘણુ ં ઘણુ ં બિલાશે. સામાજજક સંબંધો પણ બિલાશે.
પશિમના સમાજમાં એ અઘરું નથી

...પણ આપણો ભારતનો સમાજ...યુ નો

બેર્ર ધેન મી. આર્લા ર્ષવ પુરુષ તરીકે ગાળયા પછી સ્ત્રીત્ર્ ટર્ીકારર્ા માર્ે
કિાચ સાઈકો થેરેપીની પણ જરૂર પડે. એ તમારી પોતાની માનશસક તૈયારી
પર આધાર રાખે છે . આ સર્જરીમાં દરર્સવલની શક્યતા નદહર્ત ્ છે . તમે

લંડનથી શનકળયા પછી મેં રાજુભાઈ સાથે ફોન પર ર્ાત કરી લીધી છે .
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એમણેતો ગ્રીન શસગ્નલ આપી આશીર્ાવ િ આપી િીધા છે છતાં આખરી શનણવય
તો તમારે જ કરર્ાનો છે ."
"બીજી એક ખાસ ર્ાત. શનકુળે ત્રણથી ચાર મદહના અમારી સાથે રહેવ ુ ં
પડશે."
"હર્ે હુ ં તમને થોડા SRS ના દરઝલ્ર્ બતાર્ીશ."
લલસાએ લાઈર્ દડમ કરી. બીગ સ્ટિન પર ટલાઈડ ધીમે ધીમે સરતી
ગઈ.
ર્ંડર દિએશન ઓફ્ ડૉકર્ર અડર્ાની...
મેઇલ ટુ દફમેલ...
બીફોર એન્ડ આફર્ર...
એડર્ડવ ટુ એલલઝાબેથ, બૉબી ટુ બારબરા, ડેશર્ડ ટુ ડોથી, િેન્ક ટુ દિડા,

માકવ ટુ માદરયા...એક પછી એક ટલાઈડ્ .

અકલ્પીત પદરર્તવન.

માનર્ે

સુધારે લી કુિરતની ભુલો...અને છે લ્લી ટલાઈડ... છે લ્લી ટલાઈડમાં લબફોર

સાઈડ પર માત્ર એક િેન્ચ કર્ લબયડવ ર્ાળો લોઇસ જ હતો. આફર્રની સાઈડ
બ્લેન્ક હતી. થોડીક ક્ષણો શનિઃશબ્િ પસાર થઈ. છે ર્ર્ે શ્વેતાએ ધીમે રહીને પુછ્ુ ં
લોઈસનુ ં શુ ં થયુ?ં
ડોકર્રે લલસા સામે જોઈને ન્ટમત કયું. લલસા ઉભી થઈ. બીગ સ્ટિન

આગળ લોઈસની બાજુના બ્લેન્ક ટપેઇસ પાસે મારકણી અિામાં ઊભી રહી
ગઈ. "આઈ એમ લોઇસ ટુ લલસા."
અત્યાર સુધી સર્જરીની ર્ાતો સાંભળીને સજ્જડ થઈ ગયેલા શનકુળથી
બોલાઈ ગયુ,ં "ઓહ માય ગોડ આઈ, આઈ ડોન્ર્ લબલીર્ ઇટ્ ."
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"યસ આઈ ર્ોઝ લોઇસ. હેપીલી મેદરડ એન્ડ ફાધર ઓફ ર્ન બેબી

બૉય. લલવ્ડ ડ્ુઅલ જેન્ડર શસન્ડ્રોમ.્ મારી ર્ાઈફ લલન્ડા મારી મુઝર્ણ સમજી.

સી દરયલી લવ્ઝ મી. કોઈકે લલન્ડાને ડૉકર્ર અડર્ાણીનુ ં નામ આપયુ.ં લલન્ડા

મને અહીં લાર્ી. ટર્તંત્ર રીતે ડોકર્રની હુ ં જ પહેલી પેશન્ર્ હતી. ડૉકર્રે મારી
સર્જરી તદ્દન િીમા કરી. બીજી સર્જરીઓ પણ તદ્દન નજીર્ી ફીમાં કરાર્ી
આપી. હુ ં લૉઇસમાંથી લલસા બની ગઈ.
અત્યારે હુ ં ગારમેન્ર્ ઈન્ડટરીમા મોડેલ તરીકે કામ કરું છં. ર્ીકમાં ત્રણ

દિર્સ ડોકર્રની મિિશનશ, અને પેશન્ર્ ગાઈડ તરીકે કામ કરું છં. મારી એક્ષે

મારા એક શમત્ર સાથે લગ્ન કયાવ છે . મારા સનને ર્ીકમાં એકર્ાર મળં છં.
હાલમાં મારા એક બોયિેન્ડ સાથે રહુ ં છં. ર્ી હેર્ એ ગ્રેઇર્ સેક્સ લાઈફ.
ર્ન મોર થીગ. િર બળે ર્ પર ડૉકર્રને રાખડી બાંધ ુ ં છં અને પાંચસો
એક ડોલર ભેર્ મેળવુ ં છં. કાલનો આખો દિર્સ હુ ં તમારી સાથે ગાળીશ. આઈ

એમ યોર િેન્ડ. કોઈ પણ અંગત કે શાદરરીક પ્રશ્ન, જે તમને ડોકર્રને પુછતા
સંકોચ થાય, તે મને પુછી શકો છો."
ડોકર્રે દિર્ાલ પરની ઘદડયાળ તરફ જોતા કહ્ુ ં "મારે હજુ એક
એપોઈન્ર્મેન્ર્ બાકી છે . અત્યારે તમને લલસા તમારી હોર્ેલ પર મુકી જશે. ત્યાં
જઈ જરા િેશ થઈ જર્. થોડો આરામ કરો. હુ ં લગભગ સાત ર્ાગે તમને પીક
કરીશ આપણે 'ઉત્સર્'માં દડનર લઈશુ. તમારી રૂમનુ ં દરઝર્ેશન કાલે બપોરે

બાર ર્ાગ્યા સુધીનુ ં જ છે . કાલથી તમારે ન્યુજસીમા અમારી સાથે જ રહેર્ાનુ ં
છે . મમ્મીનો ખાસ આગ્રહ છે . ર્ધુ ર્ાત દડનર ર્ખતે કરીશુ.ં
લલસા, પલીઝ કેન આઈ હેર્ માય આફર્રનુન ર્ી? આઈ એમ ર્ેરી હંગ્રી.

લલસાએ ડોકર્ર માર્ે મોર્ા થમોસમાંથી ચ્હા કાઢી. માઈિોર્ેર્માં ગરમ કરી.
મોર્ા લબયર મગમા છલ્લોછલ ચ્હા ભરી. દિઝમાંથી ચાર પાંચ થેપલા કાઢયા
ગરમ કયાવ અને ડૉકર્રને આપયા. લલસાએ બધાને માર્ે કૉદફ, િેકસવ અને ચીઝ
કાઢી.
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શ્વેતા કોદફનો પહેલો સીપ લે તે પહેલા તો એણે પાંચ થેપલા અને પોણુ ં

મગ કૉદફને પેર્માં ઑરી િીધા હતા. શ્વેતા શર્ચારતી હતી કે આ માણસનુ ં નામ
‘આદિત્ય’ ને બિલે ‘ખાધી-િૈ ત્ય’ રાખવુ ં જોઈતુ ં હતુ.ં
કૉદફ પછી શનકુળ અને શ્વેતા, લલસાની સાથે 'ન્યુયોકવ પેલસ
ૅ ' હોર્ેલ પર

ગયા. બન્નેએ શાર્ર લીધો. શાર્ર પછી શનકુળ સોફા પર આડો પડયો. તે

શાદરરીક અને માનશસક રીતે થાકેલો હતો. શ્વેતાએ બેડ પર સુતા સુતા લલસાએ
આપેલી બુકલેર્ ર્ાંચર્ા માંડી.
સાંજે સર્ા સાત ર્ાગ્યે લોન્જમાંથી ફોન આવ્યો કે ડૉ. આદિત્ય એમની
રાહ જુએ છે .
શનકુળ અને શ્વેતા નીચે આવ્યા. આદિત્યએ એની ટુ સીર્ર ટપોટ્વ સ
ફરારી, ર્ેલે માર્ે આપી અને ર્ેક્ષી કેબમાં સૌ 'ઉત્સર્' પર દડનર માર્ે પહોંચ્યા.
ફરી પાછં લંચ સમયનુ ં જ પુનરાર્તવન. મોઢાના ત્રણ કામ. ખાવુ,ં બોલવુ ં અને

જો નાક કામ કરતુ ં બંધ થાય તો શ્વાસ લેર્ો. આદિત્ય એર્ો મનર્ હતો કે એનુ ં
મો એ ત્રણે કામ સાથે કરતુ ં હતુ.ં
શ્વેતાએ ધીમે રહીને પુછ્ુ ં "SRS નો કેર્લો ખચો થાય?"
આદિત્યના હાથ અર્કી ગયા. એણે નાઈફ, ફૉકવ નીચે મુક્યા. બન્ને કોણી

ર્ેબલ પર ગોઠર્ી અને બે હથેળીમાં એની ચીન ગોઠર્ી. એણે ર્ગર ર્ગર શ્વેતા
સામે જોયા જ કયું. શ્વેતાએ પ્રશ્ન પુછર્ા બિલ ક્ષોભ અનુભવ્યો.
"સારું થયુ ં કે તમે મને પુછ્ુ.ં મને તો એમ, કે હુ ં મારા અંગત શમત્રો માર્ે

જ કંઈ કરી રહ્યો છં. પણ હર્ે ખ્યાલ આવ્યો કે હુ ં વ્યાપારીઓ સાથે દડલ કરી
રહ્યો છં."
"ના ડૉકર્ર. પલીઝ ડોન્ર્ શમસઅંડરટર્ેન્ડ મી, આ તો અમેદરકામા આ
સર્જરી અને રીર્મેન્ર્નો શુ ં ખચો થાય. તે જણર્ાનુ કુતુહલ થયુ."
ં
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"એ તો કોણ ફી ચુકર્ર્ાનુ ં છે એના પર આધાર રાખે છે ."
"શનકુળ મારો શમત્ર છે . ધારોકે મારે એની ફી ચુકર્ર્ાની હોય તો?...."
"હુ ં માનુ ં છં કે તમે ન ચુકર્ી શકો"
"કેર્લા ડોલસવ?્ અત્યારે ચેક લખી આપુ"ં
"તમને ન પોસાય…. છતાંયે કહુ ં છં…. “
“મારી મમ્મી છે લ્લા પાંચ ર્ષવથી એને માર્ે ર્હુ શોધે છે . પણ લબચારી

મમ્મીનો મેળ બેસતો નથી. તમારે ક્યાતો એને માર્ે તમારા જેર્ી સુિર
ં
અને
એડ્ુકેર્ેડ 'ડોર્ર-ઈન-લૉ' શોધી કાઢર્ાની અગર એને કન્ર્ીન્સ કરર્ાની કે

તમારા નંગને કોઈ સારી છોકરી, એની ર્ીંર્ીમા જડર્ા તૈયાર નથી. આ ફી
તમે ચુકર્ી શકશો? આ બે માંથી એક પણ ન થઈ શકે તો તમારે ...." ર્ાક્ય
અધુરું મુકી આદિત્યે ર્ેઇર્રને બોલાવ્યો.

શ્વેતાના હાર્વ બીર્ ર્ધી ગયા. કેર્ો નફ્ફર્ અને નર્ખર્ છે . દિર્સભર
એનુ ં ધ્યાન તો શનકુળ પર હતુ.ં શુ ં એણે મારું મન ર્ાંચ્યુ ં હશે?
રૂમ પર આવ્યા ત્યારે શ્વેતા આદિત્યના શર્ચારમાં હતી. શનકુળ કોઈ
બીજી જ લચિંતામાં હતો. શારીદરક માનશસક રીતે સર્જરી જરૂરી હતી પણ એ

સ્ત્રીત્ર્ પામ્યા પછી શુ.ં પછી આ દુશનયામાં મારું કોણ. અત્યારે તો સમાજમાં
શનકુળ તરીકે, પુરુષ તરીકે મારું ટથાન છે . કંપનીમાં ઉંચો હોદ્દો છે . જીજજી મને

એની પુત્રીને સાચવુ ં છં એર્લે જ ભાર્ રાખતા હશે? મારામાં નદહ પણ મારા
મેદડકલ કેસમાં જ રસ લેતા હશે. શ્વેતાને પણ હર્ે મારામાં શા માર્ે રસ હોય.

હર્ે એની નજર આદિત્ય પર જ છે ને! સ્ત્રી બન્યા પછી પાર્વશતબા મને એના
ધરમાં સંગ્રહે પણ નહીં. ના મારે ઓપરે શન નથી જ કરવુ.ં કુિરતની ઈચ્છાએ
જન્મ્યો છ, એની ઈચ્છા પ્રમાણે જીર્ી જઈશ.
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લલસા તો એના બોયિેન્ડ સાથે રહી શકે છે . ઈસ્ન્ડયામાં કન્ર્ર્ે ડ લેડીને

બૉયિેન્ડ મળે ખરો? પુરુષ તરીકે પણ શારીદરક સુખથી ર્ંલચત છ. સ્ત્રી તરીકે
શાદરરીક ભુખ ભાંગે એવુ ં કોઈ પ્રીય પાત્ર મળશે એની પણ શી ખાત્રી છે ?

અત્યારે જ જીજજીને ફોન કરી ને કહી િઉં, કોઈ ઓપરે શન નથી કરાર્વુ.ં હર્ે

શ્વેતાને જે કરવુ ં હોય તે કરે . હુ ં ર્હેલી તકે બોમ્બે જઈને કંપનીનુ ં કામ શરુ કરી
િઈશ.

શનકુળે રાજુભાઈનો ફોન જોડયો...
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પ્રકરણ ૨૧

લલસા તો એના બોયિેન્ડ સાથે રહી શકે છે . ઈસ્ન્ડયામાં કન્ર્ર્ે ડ લેડીને

બૉયિેન્ડ મળે ખરો? પુરુષ તરીકે પણ શારીદરક સુખથી ર્ંલચત છ. સ્ત્રી તરીકે

શારીદરક ભુખ જગશે તો એ ભ ૂખ ભાંગે એવુ ં કોઈ પ્રીય પાત્ર મળશે એની પણ
શી ખાત્રી છે ? અત્યારે જ જીજજીને ફોન કરી ને કહી િઉં,

કોઈ ઓપરે શન

નથી કરાર્વુ.ં હર્ે શ્વેતાને જે કરવુ ં હોય તે કરે . હુ ં ર્હેલી તકે બોમ્બે જઈને
કંપનીનુ ં કામ શરુ કરી િઈશ.

શનકુળે રાજુભાઈનો ફોન જોડયો...
"જીજજી ગુડ્ મોશનિંગ. જય શ્રી દિષ્ણ. સોરી મેં તમને ઊંઘમાંથી તો નથી
ઊઠાડયા ને?"
અત્યારે ઉધનામાં સર્ારે છ ર્ાગ્યા હતા. રાજુભાઈ સર્ારે પાંચ ર્ાગ્યે
ઊઠી રોજ યોગા કરતા હતા.
"ના શનકુ, હમણાં જ એક્ષરસાઈઝમાંથી પરર્ાયો. બોલ શુ ં ખબર છે ?

આદિત્યની ઑદફસમાંથી તમે હૉર્ેલ પર જર્ા શનકળયા પછી તરત જ

આદિત્યનો ફોન હતો. એણે મને ગુડ ન્યુઝ આપયા. બેટર્ લક. યુ ર્ીલ બી
દડફરન્ર્. યુ ર્ીલ બી ન્યુ એન્ડ હેપી પરસન."
"બર્ જીજજી..."
"વ્હોર્....?."
શનકુળ રડી પડયો.
"શનકુ, આર યુ ઓલરાઈર્?"
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શ્વેતાના દિલ દિમાગમાં આદિત્યે ઉત્તે જનાની રં ગીન આતસબાજી ફોડર્ી

શરૂ કરી હતી. આદિત્યની ર્ાતોનુ ં મનભાર્ન અથવઘર્ન કરતી શ્વેતાને અત્યાર

સુધી ખ્યાલજ ન હતો કે શનકુળ ફોન પકડીને રડતો હતો. મોર્ા ડૂસકાએ એને
જગૃત કરી.
"શનકુળ, વ્હોર્ હેપન્ડ?.... હુ ઇઝ ઓન ધ ફોન?... બડી કેમ રડે છે ?"
શનકુળે રડતા રડતા ફોન પર કહ્ુ ં "જીજજી આઈ ડોન્ર્ ર્ૉન્ર્ ટુ ચેઈન્જ
માયસેલ્ફ. હુ ં જે છં તે જ બરાબર છં."
"આખરી શનણવયતો તારે જ લેર્ાનો છે . છતાંયે મારી કંઈક તારા પ્રત્યેની

ફરજ છે . હુ ં માનુ ં છં કે મારો થોડો અશધકાર પણ છે ...જો તુ ં એ ટર્ીકારતો હોય

તો એર્લલટર્ લેર્ મી નો ધ દરઝન. શુ ં તને સર્જરીની બીક છે ? ખચવની લચિંતા
છે ? શનકુ, મન મુકીને ર્ાત કર."
શ્વેતા શનકુળના ર્ાંસા પર હાથ ફેરર્તી હતી. શનકુળના ફોનનુ ં ર્ોલ્યુમ

એર્લુ ં મોટું હતુ ં કે રાજુભાઈનો અર્ાજ પણ પાસે ઉભેલી શ્વેતાને ટપષ્ર્
સંભળાતો હતો.

"જીજજી, શનકુળ મર્ી ગયા પછી હુ ં કોણ? ન તો સમાજ. ન તો મારું

પોતાનુ ં કુટુંબ. બહેન હતી તે પણ ગઈ. જો હુ ં શનકુળ મર્ી જઉં તો એક માત્ર

લોહીનુ ં સગપણ ધરાર્તી મારી ભાણેજ પ્રાચીને પણ ગુમાર્ી બેસ.ુ ં આપના
કુટુંબમાં પ્રેમનો જે આશરો મળયો મળયો છે તે ખોર્ા હુ ં તૈયાર નથી. નોકરી

ર્ગર, પ્રશતષ્ઠા ર્ગર, મારાથી ન જીર્ી શકાય. શારીદરક સુખ, જેની પણ ખાત્રી
નથી તેને માર્ે મારું જે છે તે ગુમાર્વુ ં નથી. મારું કોણ?.. ના જીજજી ના. આઈ
ડોન્ર્ નીડ સર્જરી."
શ્વેતા શનકુળને સાંભળીને ટતબ્ધ થઈ ગઈ. શનકુળની ર્ાત કાંઈ ખોર્ી ન

હતી. અને રૂદઢચુટત પાર્વશતબા! એ કોઈ પણ સંજોગોમા શનકુળના પદરર્તવનને
ન ટર્ીકારે .
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........પણ રાજુભાઈ આિયવજનક રીતે હટયા. એની પ્રકૃશત્ત તો શાંત અને

ધીરગંભીર. તે હટયા. તે ખડખડાર્ હટયા. "શનકુ, તુ ં હર્ે મિવ રહ્યો જ નથી. મિવ

હોત તો રડતે નહી. તુ ં તો ખરે ખર છોકરીની જેમ જ રડે છે ને? તારી બહેન પણ
નાનીનાની ર્ાતમાં આમ જ રડતી. દડયર, નાર્ યુ ડોન્ર્ હેર્ એની ચોઇસ. િોમ
ટુ ડે, આઈ હેર્ યોર ન્યુ નેઇમ.. શનદકતા. ફોર મી, યુ ર્ીલ બી માય ન્ટર્ર્ શનદક.
ધેટ્સ ફાઈનલ. અને તારું કોણ? ડોન્ર્ ર્રી. મૈં હુ ં ના..."
શુ ં આ રાજુભાઈ ર્ાત કરતા હતા?

સિાય ગંભીર અને શમતભાષી

રાજુભાઈ આર્ા ગંભીર શર્ષયને હસી કાઢે અને દફલ્મી ડાયલોગ મારે , એ
કલ્પના બહારની ર્ાત હતી. એર્લુ ં જ નહીં, પણ અશધકાર પુર્વક શનણવયાત્મક

ચુકાિો પણ આપી િીધો. જો રાજુભાઈ જ હોય તો આજની ભારતની ધરતી
પર સર્ારે , સુયવ પુર્વને બિલે પશિમમાં ઉગ્યો હશે.
"શનકુ!... સોરી શનદક!.... જરા ફોન શ્વેતાને આપતો! માનુ ં છં કે એ તારી
સાથે જ છે ."
"હાય શ્વેતા! હુ ં જ તને ફોન કરર્ાનો હતો. સારું થયુ શનદકએ ફોન કયો.

એને તુ ં સાચર્ી લેજે. એની જર્ાબિારી તને સોંફુ છં."

"બીજી એક તદ્દન સીધી ર્ાત. આદિત્ય તારા પર ગાંડો થયો છે . તને

પામીને જ જપશે
ં . સુિરકાકાની
ં
જેમ ધારે લ ુ ં કરર્ાર્ાળો છે . જો તને ન ગમતો
હોય તો અત્યારે જ મુબઈ
ં
આર્ી રહે. આઈ પસવનલી રે કમડ
્ ં હીમ. મેં તારી
નાનપણથી આજ સુધીની તમામ ર્ાત કરી છે . કશુ ં છપાવ્યુ ં નથી. એને તારા
ભુતકાળ સાથે સંબંધ નથી. એ તારી સાથેના ભશર્ષ્યના રં ગીન ટર્પના જુએ

છે . એણે માત્ર એક જ સુચન કયું છે . અત્યારે એની મમ્મીને તારી ઓળખાણ
અમારા ફેશમલી િેન્ડ તરીકે અને સુિરલાલ
ં
શેઠની િીકરી તરીકે આપશે.”

“એના મમ્મી મારા પાર્વશતબા જેર્ા સંકુલચત માનસના નથી છતાંયે

કિાચ તારા પુર્વલગ્ન જીર્નને કારણે પણ આદિત્ય હાલ પુરતુ ં કહેર્ાનુ ં માંડી
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ર્ાળતો હશે. માં િીકરો એકબીજની લાગણી દુભાર્તા નથી. તુ ં એની સાથે
સુખી જ થશે એની ખાત્રી આપુ ં છં.”
“શનકુળની કે તારી ર્ાત પપપા મમ્મીને કરર્ાનો નથી પણ આજે લંચ

પછી હુ ં સુિરકાકાને
ં
શનકુળની, તારી અને આદિત્યની ર્ાત કરીશ. સુિરકાકા
ં
જેર્ા કુશાગ્ર વ્યર્હારિક્ષ માનર્ી મેં જોયા નથી. હુ ં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે
એની સલાહ જ લઉં છં.”

“આજે મેં ઘણી ર્ાત કરી ખરુંન!ે "
“આદિત્ય તને કેર્ો લાગ્યો?”
શ્વેતાએ હસતાં હસતાં કહ્ુ ં "ર્ાતોદડયો અને ખાઉધરો".
"તારે એની લચિંતા કરર્ાની જરૂર નથી. તારે કાનમાં ઈયર પલગ

નાંખર્ાના અને દકશન મહારાજે મથુરાના ચોબાજી માર્ે રસોઈ કરર્ાની છે
એમ સમજી લેવ.ુ ં પ્રોબ્લેમ સોલ્ર્."

જે રીતે શ્વેતાએ શનકુંળ સાથેની ર્ાત સાંભળી તેજ પ્રમાણે શનકુળે પણ
શ્વેતા સાથેની ર્ાત સાંભળી.
બન્નેને એક માનશસક સધ્યારો મળી ગયો. રાજુભાઈ જેર્ા પદરપક્ર્
ટનેદહ તેમની સાથે છે .
"શ્વેતા! કૉદફ પીશુ?"
ં
"ટયોર, બડી."
શ્વેતાએ કોદફ બનાર્ી.
શનકુળ એકિમ ટર્ટથ હતો. શનકુળે જ કહ્ુ ં "શ્વેતા મારે સીડી જોર્ી છે .
ધેર મે બી સમ ગ્રાદફક દડર્ેઇલ. તુ ં મને કંપની આપશે?"
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"ચોક્કસ. આપણે એડલ્ટ્સ છીએ. અને આપણે શમત્રો છીએ. થોડા સમય
પછી આપણે બધી રીતે સમાન હોઈશુ."
બન્નેએ સાથે બેસીને સીડી જોઈ. ગુહ્યભાગોની સર્જરીની સમગ્ર શર્ગત

િશાવ ર્ાઈ હતી. શમત્રો હોર્ાનો િાર્ો કરતી શ્વેતાના મુખ પર શરમ સંકોચનુ ં
આર્રણ આર્ી ગયુ.ં ભલે એ મેદડકલ શર્ષય હતો છતાં બન્ને નતો ચચાવ કરી
શક્યા કે નતો એકબીજ સાથે આંખ મેળર્ી શક્યા.
બન્ને પડખુ ફેરર્ી પોત પોતાના બેડ પર સુઈ ગયા. શ્વેતાએ આંખ બંધ
રાખીને પુછ્ુ, "આર યુ રે ડી ફોર સર્જરી?"
"ઈટ્સ જીજજીસ ર્ીશ. ર્ીથ દહઝ સપોર્વ આઈ ર્ીલ ગો ફોર સર્જરી"
"કેન આઈ લોક ધીસ એન્સર?"
"યસ યુ કેન."
"આર યુ ટયોર?"
"યેસ"
"બેટર્ લક બડી. ગુડ નાઈર્."
ગુડ નાઈર્ શ્વેતા"
બન્ને ર્ગર બોલ્યે,ઊંઘર્ાનો ડોળ કરી એક બીજને છે તરતા રહ્યા.

શર્ચારતા રહ્યા. અજ્ઞાત ભશર્ષ્યને પામર્ા કોશશશ કરતા રહ્યા. શ્વેતાના હૈયાએ
ઠપકો આપયો. છે ર્ર્ે સઘળ ઈશ્વરે ચ્છા પર અર્લંલબત છે . શ્વેતા લચિંતા છોડીને
શનરાંતે ઊંઘી જ "ન જણે તુ,ં પ્રભાતે શુ ં થર્ાનુ ં છે ".
અને શ્વેતા પ્રભુ ટમરણ કરતાં કરતાં ર્હેલી સર્ારે ઊંઘી ગઈ.
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…........જ્યારે શ્વેતા જગી ત્યારે શનકુળ તૈયાર થઈને લલસાની રાહ જોતો
હતો.
“શનકુળ! તેં મને ઉઠાડી પણ નદહ? ક્યાં જર્ાની તૈયારી છે ?”
"લલસાનો ફોન હતો. મને બ્રેકફાટર્ કરર્ાની ના કહી છે . હમણાં એ

આર્શે. મારે એની સાથે કોઈ લ્ક્લશનકમાં દફઝીકલ અને બ્લડ ર્ેટર્ માર્ે જર્ાનુ ં
છે . તારે ડૉકર્ર સાથે બહાર જર્ાનુ ં છે . લંચ માર્ે આપણે કોઈ સાઉથ ઈસ્ન્ડયન
રે ટર્ોરાન્ર્માં ભેગા થઈશુ. લંચ પછી આ હોર્ેલમાંથી ચેકઆઉર્ થઈ ને
ડોકર્રને ત્યાં રહેર્ા જર્ાનુ ં છે ."
શનકુળે બધો પલાન શ્વેતાને જણાવ્યો.
"બડી! મને તો કોઈ કંઈ પુછતુ ં જ નથી. કોઈ કંઈ કહેત ુ ં જ નથી. તને
આ બધી કેર્ી રીતે ખબર?"
આપણી સાથે ર્ાત થઈ ત્યાર પછી મારા જર્ાબની રાહ જોયા ર્ગર

જીજજીએ ફાયનલ દડસીસન આદિત્યને ફોન કરીને જણાર્ી િીધુ.ં ડોકર્રે

લલસાને સુચનાઓ આપી. લીસાએ મને ફોન કયો હતો. હુ ં આખી રાત ઊંઘ્યો જ
ન હતો. મને ખબર છે કે ર્હેલી સર્ારે જ તારી આંખ શર્િંચાઈ. એર્લે તને
સ ૂર્ા િીધી. હર્ે હમણાં તારો બોયિેન્ડ આર્શે. જલિી તૈયાર થઈ જ."
શ્વેતાએ મીઠો છણકો કયો. "હી ઇઝ નોર્ માય બૉયફ્ર્નન્ડ."
"યુ દકદડિંગ! ઇફ હી ઈઝ નોર્; હી ર્ીલ બી."
શ્વેતા બાથરૂમમાં ભરાઈ ગઈ.
જ્યારે તે બાથરૂમમાંથી બહાર શનકળી ત્યારે એને જોઈને શનકુળ પણ છ્ક
થઈ ગયો. ઈસ્ન્ડયા છોડયા પછી પહેલીર્ાર તેણે સાડી પહેરી હતી. નાભીથી

આઠ આંગળ નીચે પહેરેલી સાડી એના નાજુક કર્ી પ્રિે શ અને શનતબના
્ં
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ર્ળાંકોને કલાત્મક રીતે પ્રિશીત કરતા હતા. ચુટત ઉરોજો પર આપોઆપ
નજર ન્ટથર થઈ જતી હતી. આછો મેકઅપ એના કુિરતી રૂપને ર્ધુ શનખાર

આપતો હતો. સદ્યટનાતા સુિરીના
ં
છટ્ટા ર્ાળ તેના માિક સૌંિયવને છ્લકાર્તા
હતા.
શ્વેતાને જોઈને જણે શનકુળના સુસપુ ત મેઇલ હોમોન્સ જગૃત થયા. એણે

રોડછાપ રોશમયોની જેમ મોંમાં બે આંગળી નાંખી શસસોર્ી મારી. "એય બ્યુદર્,…
આના હૈ ખંડાલા?"
બન્ને હસી પડયા.
ર્ાત આગળ ર્ધે તે

પહેલા દરસેપસનમાંથી દરગ ર્ાગી. બન્ને

એલલર્ૅર્રમાં નીચે આવ્યા. લલસા અને આદિત્ય લોન્જમાં રાહ જોતા હતા.
શ્વેતાને જોઈને આદિત્ય સંમોદહત થઈ ગયો.
"ર્ાઉર્" એનો એક હાથ જજનના પોકૅર્મા હતો બીજ હાથની તર્જની

ગાલ પર મુકીને એ પલક પાડયા ર્ગર શ્વેતાને તાકતો રહ્યો. "માસાલ્લા,

હમતો મર ગયે." મુઢ બનીને સૌંિયવ પીતો જ રહ્યૉ. છે ર્ર્ે લલસાએ એની આંખ
આડે ચપર્ી ર્ગાડી. "ડાક, ર્ેક અપ"
આદિત્ય છોલભલો પડી ગયો. એણે બે હાથ જોડી શર્ર્ેક ર્ાપયો. "નમટતે
શ્વેતાજી"
હર્ે શ્વેતાની શરારતનો ર્ારો હતો. "હર્ે જી..જી છોડશો?" એણે શેકહેન્ડ
માર્ે હાથ લંબાવ્યો. "ગુડ મોશનિંગ આદિત્ય" બન્નેએ અનુભવ્યુ ં કે બે હાથનુ ં
હટતધુનન ઔપચાદરક કરતાં કંઈક ર્ધુ હતુ.ં ટપશવની અનુભ ૂશત રોમાંચક હતી.
શનકુળે લલસાને કહ્ુ ં "લેટ્સ ગો." તે ધીમેથી બબડયો. 'મારે કબાબમાં

હડ્ડિ નથી થવુ'ં લલસાને ખાસ સમજ પડી નદહ. બન્ને ર્ેક્ષીમાં લ્ક્લનીક પર જર્ા
રર્ાના થયા. શ્વેતા અને આદિત્ય એકલા પડયા.
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શ્વેતાએ જ પહેલ કરી. ચાલો આપણે બ્રેકફાટર્ કરી લઈએ. શ્વેતા એક

દિર્સમાં એની નાડ જણી ગઈ હતી. અને આમ પણ શ્વેતાએ તૈયાર થર્ાની
ઉતાર્ળમાં બ્રેકફાટર્ નહોતો કયો. આદિત્ય તો ભરપેર્ નાટતો કરીને આવ્યો
હતો પણ 'કોસ્ન્ર્નેન્ર્લ દડલક્ષ'ની દડશ પુરી કરી.
પહેલા બન્ને રોકફેલર સેન્ર્રમાં ફયાવ . પછી ચાલતા ચાલતા સાઉથ પાકવ

પાસે આવ્યા. ત્યાંથી સેન્રલ પાકવ માં હોસવ બગીમાં રાઈડ લીધી. હાથમાં હાથ
લઈને સંગનો રં ગ માણ્યો. બન્નેને કઈક કહેવ ુ ં હતુ,ં કંઈક પુછવુ ં હતુ ં પણ શબ્િો
ખોર્ાઈ ગયા હતા.
શ્વેતાએ પુછ્ુ,ં "આપણે કશે ક બેસીશુ?"
ં
બન્ને એક બેન્ચ પર બેઠા.
"આદિત્ય મારે થોડી ર્ાત કરર્ી છે "
"મારે ઘણી ર્ાત સાંભળર્ી છે "
"આદિત્ય, હુ ં શર્ધર્ા,… શર્ડો છં"
"આઈ નો"
"મારા માથા પર મારા બાપુજીની ખાસ જર્ાબિારી છે "
"આઈ અંડરટર્ેન્ડ"
"આર્તી કાલથી ર્ૉલટરીર્મા થોડો અનુભર્ લઈને આર્તા ર્ીકમાં
મુબઈ
ં
ચાલ્યા જર્ાનુ ં શર્ચારું છં"
"ર્ૉલટરીર્ રેઈનીંગ તો શક્ય છે પણ આર્તા ર્ીકમાં ઈસ્ન્ડયા જર્ાનુ ં
શક્ય નથી. તમારે મારી મમ્મી માર્ે ડોર્ર-ઈન-લૉ શોધર્ાની છે ."
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એર્લામાં સેલ ફોનની રીંગ ર્ાગી. લલસા અને શનકુળ, લ્ક્લનીક પર

તેમની રાહ જોતા હતા. "મારી કાર બે બ્લૉક પર પાદકિંગ ગરાજમા છે .
ચલાશે?"
"હા ચાલી નાંખીશુ."
આદિત્યે તેની મશસિડીઝ લીધી અને બન્ને લ્ક્લનીક પર પહોંચ્યા. લ્ક્લનીક
પરથી તેમને લઈને કાર લેલક્ષિંગર્ન પર આર્ેલા 'મદ્રાસ મહાલ' પર થોભી.
આદિત્યે આ ટથળનો ટૂંકો પદરચય આપયો. ફૂડ ઇઝ ર્ેરી ર્ેટર્ી. યુ ર્ીલ
ગેર્ પંજબી, ગુજરાતી, સાઉથ ઈસ્ન્ડયન ર્ેરાયદર્ઝ અને કોસર ફુડ. સશર્િસ,
કર્વ સી અને ક્લીનલીનેસ મારા ટર્ાન્ડડવ પ્રમાણે નથી.
બધા બારી પાસેના ર્ેબલ પર બેઠા. લંચર્ાઈમ હતો અને ગીિી ખ ૂબ

હતી. ઓડવ ર આર્તાં ર્ાર લાગતી હતી. આદિત્યે પાકવ બેન્ચની ર્ાતનુ ં
અનુસ ંધાન સાધ્યુ.ં "યુ કેન નોર્ ગો ટુ ઈસ્ન્ડયા શર્ધાઊર્ ફાઈસ્ન્ડગ ડોર્ર ઇન
લૉ ફોર માય મામ."
"મામને કેર્ી ર્હુ ગમશે?" શ્વેતાએ પુછ્ુ ં
"ર્હેલી સર્ારે ઊઠીને ગરમ ઠેપલા કે ગોર્ા - જલેબીનો નાટતો કરાર્ે.
મારું દર્ફીન તૈયાર કરે .
હુ ં સાંજે ઘરે આંવુ ં ત્યારે મારા બુર્ કાઢે. રાત્રે મીઠા ગીતો ગાતા ગાતા

પગચંપી કરે . મારા બે એકર પલોર્ની લોન મોઉર્ કરે . શર્ન્ર્રમાં ટનો પલાર્

કરે અને મારા એક ડઝન છોકરાની માં બને. બસ મારી મમ્મીની આર્લી જ
અપેક્ષા છે . પાંચ પાંચ ર્ષવથી શોધ કરે છે . મારા પર નદહ પણ મારી વૃધ્ધ
માતા પર િયા કરો શ્વેતાજી."
"હઅ...તો આ તમારા માત ૃશ્રીની પસંિગી!.../. હર્ે તમારી પસંિગીનુ ં
ટર્ાન્ડરડ જણાર્શો તો આભારી થઈશ."
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"મારી પસંિગી?" આદિત્ય હટયો. બહાર સાઈડર્ૉક પર એક કાળી જડી

મદહલા જતી હતી. આદિત્યે એના પ્રત્યે આંગળી ચીધીને કહ્ુ ં "પેલી જેર્ી
બ્યુદર્ફુલ."
બધા ખડખડાર્ હસી પડયા.
પાછળ જ જૈફ સરિારજી બેઠા હતા. જુર્ાનીયાઓની ર્ાતો સાંભળતા
હતા. આતો ઈસ્ન્ડયન માહોલ હતો. સરિારજીએ કોમેન્ર્ મારી "દિલ લગા

ગધીસે તો પરી ક્યા ચીઝ હૈ. અરે પુત્તર! સામને ટર્ગવકી અપસરા હૈ ઔર તુ
કાલી ભેંસકી સોચતા હૈ? અગર મેં જર્ાન હોતા..."
"મગર સરિારજી અપસરા માનતી હી નદહ તો ક્યા કરું?"
"નાક રગડ િો, માન જયેગી."
નાક રગડર્ાનો સમય અને ટથળ ન્હોતા. પેર્ પુજનુ ં ટથળ અને સમય
હતો.
આદિત્યે પંજબી ઍપેર્ાઈઝર, ગુજરાતી ટપેશશયલ થાળી, મેન્ગો લટસી.

એક મસાલા ઢોસા, એક ઊત્તપમ અને છે લ્લે માદ્રાસી કૉદફ સાથે લંચ પુરું કયું.
બીજ બધાએ મયાવ દિત રીતે મનપસંિ ર્ાનગીઓ માણી.
લંચ પછી એની મશસિડીઝ શપ્રટર્ોન ન્યુજસી તરફ સરતી હતી.
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પ્રકરણ ૨૨

જણે મહેમાનોની રાહ જ જોતા હોય એમ આદિત્યના મમ્મીએ આર્કાર

આપયો. આર્ બેર્ી શ્વેતા. આર્ શનકુળ. "આદિએ તમને બહુ રખડાવ્યા નથી
ને?"

"ના માસી, એની સાથે ન્યુયોકવ મા ફરર્ાની મજ આર્ી." શ્વેતાએ

પ્રભાર્શાળી માતાની ચરણરજ માથે ચડાર્તા જર્ાબ આપયો. શ્વેતાને ખ્યાલ

આર્ી ગયો કે શનકુળ, શ્વેતા અને તેમના કાયવિમ અંગે ઘરમાં ર્ાત થઈ જ ગઈ

હશે. કોઈને ઔપચાદરક પદરચયની જરૂદરયાત ન ર્તાવ ઈ. ....પણ એર્લામાં
એક મીઠો મધુરો અર્ાજ સંભળાયો. "હાય શનકુળ, હાય શ્વેતા". બાર્ીસ ચોર્ીસ

ર્ષવની લાગતી એક યુર્શત, બ્લેક ર્ન પીસ ટકરર્ેડ ન્ટર્મટયુર્માં ફેશમલીરૂમમાં
િાખલ થઈ. ભીના શરીર પર મોર્ો ર્ેરી ર્ોર્ેલ શર્િંર્ાળયો હતો. આ નર્ી
વ્યન્ક્ત શનકુળ અને શ્વેતાને માર્ે કલ્પના બહારની હતી. શનકુળ અને શ્વેતાનો
'હાય' પ્રશતભાર્ સંકોચ યુક્ત હતો.
"મને લાગે છે કે ભાઈસાહેબે મારો પદરચય આપયો લાગતો નથી."
"ઓ..હ. આઈ એમ સોરી. શ્વેતા, શનકુળ,... આ છે મણીબેન મહેતા.
અમિાર્ાિથી કોઈ રૂપાળો અમેદરકન બકરો શોધર્ા આર્ી છે ."
"આન્ર્ી, આ તમારો લબાડ સુધરે એર્ા કોઓઓઈ ચાન્સ િે ખાતા નથી."
"તમે બન્ને ક્યારે સમજણા થશો? શ્વેતા આ મોના િીકરી અમિાર્ાિમાં

અમારી પોળમાં જ રહેતી હતી. ત્યાં MBBS કયાવ પછી અહીં OB/GNમાં MD પુરું

કરી હર્ે પોટર્ ડોકર્રે ર્ કરે છે . અહીં અમારી સાથે જ રહે છે . નાનપણથી જ

આદિ અને મોના તોફાન મટતી કરતાં રહ્યા છે . એકબીજને જોતાં જ ઠરે લતા
અદૃશ્ય થઈ જય છે ." આન્ર્ીએ હસતા હરતા હળર્ો બળાપો વ્યક્ત કયો.
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"આન્ર્ી હર્ે એક જ રટતો છે . ખોર્ો માલ જલિી કોઈને પધરાર્ી િે ર્ા

જેર્ો છે . કોઈ શમલીર્રી માઈન્ડની છોકરી જ એને ઠેકાણે લાર્ી શકે. બોલ શ્વેતા,

સોિો કરર્ો છે . સટતામાં પતાર્ી આપીશ.” કોઈ પણ સંકોચ ર્ગર લબન્િાટત
મોનાએ આત્મીયતા ટથાપી િીધી.
શ્વેતાને હર્ે ખ્યાલ આવ્યો કે આ હસતા રમતા કુટુંબમા પ્રોફેશનાલલઝમ
સાથે હ્ુમર પણ સહજ રીતે ર્ણાયલી છે .
લલસાને માર્ે આ નવુ ં ન હતુ.ં એણે ગંભીરતાથી કહ્ુ ં "ડાક, શનકુલ્સ

સર્જરી ઈઝ ટકેડ્ુઅલ ઓન િાયડે મોશનિંગ. આઈ'લ સી યુ ઓન િાયડે. બાય
એર્રીબડી. બાય મામ."
લલસાએ શર્િાય લીધી.
"બેર્ા આદિ! ડૉ. િે સાઈનો ફોન હતો. કહેતા હતા કે ઘણાં સમયથી તુ ં

એમને મળયો નથી. રાજુભાઈએ શનકુળની ર્ાત કરી હશે. કહેતા હતા કે એને
પણ લઈ આર્જે. બે દિર્સ પછી એલ.એ. જર્ાના છે . આર્તી કાલે શક્ય
હોયતો મળી આર્ો." આદિત્યના મમ્મીએ સંિે શો આપયો.
"હા કાલે જ જઈ આર્ીશુ.ં ત્યાર પછી બે મદહના સુધી ખુબ જ રોકાયલો

છં. મણીબેન તમે પણ અમારી સાથે આર્શોને?

કે નદહ આર્ર્ાની કૃપા

કશો?" આદિત્યે મોનાને પુછ્ુ.ં
"ભક્તને ઈચ્છીત સુખ પ્રાપત થાય એ હેત ુ થી મોનાિે ર્ી, કૃપાદૃસ્ષ્ર્થી
બફેલો આર્ર્ાનુ ં ર્ાળશે."
મોનાએ આંખ બંધ કરી આશશર્ાવ િ આપર્ાની અિાથી કહ્ુ.ં
આદિત્યે શનકુળ અને શ્વેતાનો સામાન બે જુિા જુિા રૂમમાં પહોચાડયો
અને પોતાના રૂમમાં ફોન અને કોમ્પયુર્ર પર કામે લાગી ગયો. મમ્મીએ
ડૉ.િે સાઈનો પદરચય આપયો.
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ડૉ.િે સાઈ કોલેજમાં દડન હતા. હમણાંજ પંચોતેર ર્ષવની ઊમ્મરે દરર્ાયડવ

થયા છે . શનરાલી એની ફેર્દરર્ ટટુડન્ર્ હતી. પોતે અમેદરકન ડૉ.મારથાને

પરણ્યા હતા. શનરાલી રાજુભાઈને પ્રેમ કરતી હતી. રાજુભાઈ પાર્વશતબાના

સંકુલચત માનસને કારણે અચકાતા હતા પણ ડો.િે સાઈએ ખુબ દહિંમત આપી
અને કોર્વ માં શસશર્લ મેરેજ કરાર્ી આપયા હતા. લગ્ન પછી એમણે રૂમ માંડયો

ત્યારે આદિત્ય બે ર્ષવ એમની સાથેજ રહ્યો હતો. અરે રાજુભાઈ અને શનરાલીએ
એની ફી પણ ભરી હતી. જ્યારે શનરાલીના િે ર્લોક પામ્યાના સમાચાર

સાંભળયા ત્યારે મારો આદિ બે શર્ક સુધી ખ ૂબ દડપ્રેશનમાં રહ્યો હતો. આદિત્ય
રાજુભાઈને મોર્ાભાઈ માને છે .

મમ્મી શનકુળ અને શ્વેતા સાથે ર્ાત કરતા હતા તે િરમ્યાન મોનાએ

બધા માર્ે કૉદફ બનાર્ી. બધાએ સાથે બેસી કૉદફ અને સોફ્ર્ કુકી લીધા.

આદિત્યે થેપલા અને લટસી લીધી. શનકુળ અને શ્વેતા પોત પોતાના રૂમમાં
ગયા.
આદિત્ય એક્સરસાઈઝ કરર્ા ગયો. મકાનની પાછળ પેદર્યો પર ગ્લાસ

ર્ોલનો એક મોર્ો ફોર શસઝન રૂમ હતો. એમાં એક તરફ નાનો ન્ટર્શમિંગ પુલ
હતો. એમાં પ્રર્ાહની શર્રૂધ્ધ તરી શકાતુ ં હતુ.ં પ્રર્ાહની ઝડપ, તરં ગમોજઓ

ર્ધતા ઓછા કરી શકાતા હતા. પુલમાં ઘણી જતની ર્ોર્ર એક્ષરસાઈઝ કરી
શકાતી હતી. મમ્મી પણ શનયશમત કસરત કરતા હતા. પાસે કસરતના બીજ

સાધનો પણ હતા. પુલની બાજુમાં નાનો ઇનડોર ગાડવ ન હતો. તેમાં ગાડવ ન
ફશનિચર અને સરસ દહિંચકો હતો. આદિત્ય શર્કમાં ચાર દિર્સ, એક એક કલાક
કસરત પાછળ ગાળતો.
એક કલાકની કસરત પછી બધાએ દડનર લીધુ.ં
શનકુળ આદિત્યની સાથે સર્જરી અંગેની ર્ાતો સમજતો હતો.
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શ્વેતાના રૂમમાં મોના અને શ્વેતા બેઠા બેઠા ર્ાતો કરતા હતા. પરટપર
પદરચય ગાઢો કરતા હતા.
“આદિત્યને બહેન નથી, મને કોઈ ભાઈ નથી. નાનપણથી જ અમારી

જોડી જમી ગઈ. એની પાછળ પાછળ હુ ં પણ મેદડકલ લાઈનમાં પ્રર્ેશી.
આદિત્યને પહેલેથીજ ઘણી ટકોલરશીપ મળતી. પોતાની મેદરર્ પર તે
અમેદરકા આવ્યો. રાજુભાઈનો પણ ખુબ સપોર્વ મળયો. હુ ં એના જેર્લી ટમાર્વ

તો નથી. પણ મારા ફાધરના બૉસે ત્રણ ર્ષવ પહેલા એડશમશન અપાવ્યુ ં અને
આથીક મિિ પણ કરી.”
“હુ ં અને આન્ર્ી સાથેજ અમેદરકા આર્ેલા. એમણે મને ડોમવમાં જર્ા ન

િીધી. હર્ે આ મારું જ કુટુંબ છે .”

“શ્વેતા એક ર્ાત કહેર્ી છે . મારો ભઈલો ખુબ ભોળીયો અને સાફ િીલનો

છે . એને પ્રેમ પ્રિશશત કરર્ાની આર્ડત નથી. તને પહેલે દિર્સે જોઈને જ
મોહી પડયો. પહેલા એણે મને ફોન કયો. પછી તમારા ટનેદહ અને એના શમત્ર
રાજુભાઈ સાથે ર્ાત કરી. ઘેર આર્ી આન્ર્ીને નાના છોકરાની જેમ ર્ળગીને

કહે, 'મને ર્હુ અપાર્ી િે .' આવુ ં ગાંડપણ અમે કોઈ ર્ખત જોયુ ં નથી. એના

પર લટ્ટુ થનારી ઘણી લેડી ડૉકર્રો છે . નાની ઊમ્મરમાં ઘણી સફળતા મેળર્ી
છે . અમે બન્ને મેદડકલના એર્ા ક્ષેત્રમાં છીએ કે સ્ત્રી પ્રુરુષોના નગ્ન શરીરની
અમને નર્ાઈ નથી. આદિત્યે તો બ્રહ્માની ભુલોને સુધારી માનર્ીને નર્જીર્ન
બક્ષ્યુ ં છે .”
“તારામાં શુ ં શર્શેષતા જોઈ એતો એજ જણે, પણ તને જોયા પછી મને

લાગે છે કે એની પસંિગી ઉત્તમ છે . કિાચ હુ ં તારા કરતા બે ત્રણ ર્ષવ મોર્ી

પણ હોઈશ; છતાં હાથ જોડીને શર્નંતી કરું છં કે જો મારી ભાભી બની શકર્ાની
શક્યતા ન હોયતો પલીઝ મારો ભઈલો ર્ધુ બહેકે તે પહેલા એની સાથે

ટપષ્ર્તા કરી િે જે. એ આન્ર્ીનો, બાપ ર્ગરનો એકનો એક દિકરો છે . જે
દિકરાને ગમશે તે માને ગમશે જ.”
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તોફાની લાગતી વ્હાલી બહેન, શ્વેતા પાસે યાચના કરતી હોય એમ ર્ાત
કરતી હતી.
એર્લામાં શ્વેતાનો સેલફોન રણક્યો.
"હલ્લો, બાપુજી! જયશ્રી દિષ્ણ"
"જયશ્રી દિષ્ણ બેર્ા. જગે છે ને?"
પ્રાયર્સી જળર્ાય એ હેત ુથી ધીમેથી ગુડ નાઈર્ કહી મોના ઊઠીને
એના રૂમમાં ગઈ.
"હા બાપુજી. જગુ ં છં. આજે શનકુળની સાથે ડૉ.આદિત્યના મહેમાન બન્યા
છીએ."
"મને ખબર છે . રાજુનો ફોન હતો. એણે શનકુળની સર્જરીની ર્ાત કરી. મેં

શનકુળ સાથે તારા જીર્નના ટર્પનાઓ જોયા હતા…. ખેર! ઈશ્વરે ચ્છા
બલીયસી. રાજુએ આદિત્યની ર્ાત કરી. જ્યારે રાજુની ભલામણ હોય ત્યારે

એમાં શર્ચારર્ાનુ ં હોય જ નદહ. જો તને એ ગમતો હોય તો મારા અંતિઃકરણ
પુર્વકના આશશર્ાવ િ છે . હુ ં યોગેશભાઈને પણ ર્ાત કરીશ. એક જ ર્ાત ડંખે છે .

તુ ં મને છોડીને અમેદરકા ટથાયી થાય તો મારું કોણ?.... પણ હર્ેતો તુ ં મારી
દિકરી છે . દિકરી તો પારકી થાપણ કહેર્ાય. હુ ં તને હસતે મોઢે શર્િાય કરીશ.”
હસતા મોંની ર્ાત કરતા શેઠજી લાગણીર્શ થઈ રડી પડયા.
“ બેર્ી, તને ગમતા માલણગરને કહેજે કે તારી સાથે તે પણ નર્સો
કરોડનો માલલક થશે. ધારશો તો ભારતમાંજ અમેદરકા ઊભુ ં થશે.”
શેઠજીને શુ ં ખબર કે શ્વેતા પણ ર્ગર અર્ાજે આંસુ સારતી હતી. શ્વેતાની
આત્મશ્ર્દ્િાનો દિપક બુઝાઈ ગયો હતો. જે જે વ્યન્ક્ત પર મન ઢળતુ ં તે તે

વ્યન્ક્ત એના જીર્નમાં ડોદકયુ ં કરીને સરી ગઈ હતી. એ શેઠજી સાથે ર્ધુ ર્ાત
શ્વેતા 17
3

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

કરી ન શકી. ર્ળી એ પણ સંકોચ હતો કે કોઈ અંગત ર્ાત સાંભળતુ ં હોયતો?
એણે કહ્ુ ં
‘બાપુજી આપણે ઈ-મૅઇલ અને કોમ્પુર્ર પર ર્ાતો કરીશુ.ં જયશ્રી દિશ્ન
બાપુજી. ‘
શ્વેતા બેડમાં સ ૂતી અને શર્ચાર ચકડોળે ચઢી. આદિત્યને જોઈને પહેલી
નજરે જ આકષાવ ઈ હતી. ગોરો લાલ ચટ્ટક ચહેરો. લીલાશ પડતી આંખો.
તંદુરટત ટનાયુબિ શરીર અને મનની લાગણીને બાહ્ય રં ગરોગાન કયાવ ર્ગર

સીધી વ્યક્ત કરર્ાની આર્ડત. કઈ યુર્તીને ન ગમે! પોતાની બાહોશીથી
આગળ ર્ધેલો અને સફળ થયેલો ડૉકર્ર. ર્ધુ શુ ં જોઈએ!...પણ બાપુજી? મારે

જીર્નભર એમને સાચર્ર્ા છે . ક્યાંતો આદિત્ય ઈસ્ન્ડયામાં ટથાયી થાય અગર
બાપુજી અમેદરકા આર્ે તો જ મનની મુરાિો બર આર્ે. બન્નેની શક્યતા કેર્લી?
ક્યાંકથી શસતારના મધુર ટર્રો આર્તા હતા. શર્ચાર અને સંલગતના
સ ૂરના તર્ં ગોમાં એ ક્યારે ઊંઘી ગઈ તે ખબર ન પડી.
સર્ારે જગી ત્યારે નાના િે ર્ટથાનમાં આદિત્યના મમ્મી અને મોના પ ૂજ

પ્રાથવના કરતા હતા. બન્નેના કંઠમાંથી ર્હેતા સંટકૃત શ્લોક પશર્ત્ર ર્ાતાર્રણ
ઊભુ ં કરતા હતા. પ ૂજ પુરી થતાં મોના દકચનમાં િોડી. જોત જોતામાં ગરમ
ગોર્ા તૈયાર થઈ ગયા. સાથે જલેબી પણ હતી. મમ્મીને માર્ે અંજીરર્ાળ દૂધ,
આદિત્ય માર્ે હબવલ ર્ી અને બધાને માર્ે કૉદફ તૈયાર હતી.
"સર્ારે સાત ર્ાગર્ા આવ્યા તો પણ એિી સાહેબ ઊઠયા નથી. આજે

એને ઊઠાડર્ો જ નથી. આપણે બધા બેકફાટર્ કરીને બધા ગોર્ા સંતાડી
િે ર્ાની છં." મોનાનો ફફડાર્ો ચલતો હતો.
આદિત્ય ગાઉન પહેરીને બહાર આવ્યો. "મણીબેન મહેરબાની કરીને

તમારા રે દડયાનુ ં ર્ોલ્યુમ જરા લો રાખોને. કાલથી તો સર્ારે પાંચ ર્ાગ્યે
ઊઠર્ાનુ ં જ છે . કેવ ુ ં સરસ ટર્પનુ ં જોતો હતો! બધી મજ બગાડી..” "આન્ર્ી આ
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મુરખનો સરિાર ક્યારે સમજશે. લબચારી ટર્પન સુિરી
ં
અદહ પ્રત્યક્ષ એની રાહ

જોતી ઊભી છે અને ભાઈ સાહેબ આંખર્ીંચીને હર્ામાં ફાંફાં મારે છે ."
આદિત્યના મમ્મી માત્ર ન્ટમત રે લાર્તા રહ્યા.
શ્વેતાને એ સમજતુ ં નહતુ ં કે આ બધા કેર્ી રીતે માની લે છે કે એમનો
ધારે લો સંબંધ શક્ય બનશે જ. આઈ હોપ ધીસ ઈઝ નોર્ શસટર્મેદર્ક બ્રેઈન
ર્ોશશિંગ. કંઈક ટપષ્ર્તા કરર્ીજ પડશે.
મોના બ્રેકફાટર્ કરી શપ્રન્ટર્ોનના યુશનર્સીર્ી મેદડકલ સેન્ર્ર પર જર્ા

નીકળી ગઈ. જતા જતા કહેતી ગઈ કે રાત્રે કિાચ મોદહતના રૂમ પર પણ સ ૂઈ
રહુ.ં હુ ં ફોન કરીશ.
આદિત્ય, શ્વેતા અને શનકુળ કારમાં શનકળયા. શનકુળે પુછ્ુ ં "ડૉ.િે સાઈને
મળર્ા આપણે ક્યાં જર્ાનુ ં છે ?"
"બફેલો."
"બફેલો? અપ ટર્ેર્ ન્યુયોકવ માં નાયગરા પાસે? ક્યારે પહોંચાશે? ક્યારે
પાછા અર્ાશે? શુ ં આપણે રાત ત્યાં ગાળર્ાની છે ?"

આદિત્ય હટયો. "ડોન્ર્ ર્રી માય િેન્ડ સીર્ બેક, એન્ડ દરલેક્ષ. ર્ી ર્ીલ
બી બેક બાય ફાઈર્ ઓ ક્લોક." એણે ટપીડ ર્ધારી. કાર લલિંડન એરપોર્વ પર

અર્કી. ત્યાં એને માર્ે ચાર સીર્નુ ં સીગલ એન્જીન લાઈર્ એરોપલેન તૈયાર
હતુ.ં આદિત્ય પરામસ ફ્લાઈંગ ક્લબનો પલેદર્નમ મેમ્બર હતો. પાઈલોર્
લાયસન્સ હતુ ં અને ક્લબની સાથે પલેનનો કો-ઓનર હતો.
થોડી શમશનર્ોમાં તેઓ હર્ામાં ઉડતા હતા. આદિત્ય પલેનની ર્ેકશનકલ

દડર્ેઈલ સમજર્તો હતો અને જીપીએસ િારા નીચે સરતા ટથળોની માદહતી
આપતો હતો. શ્વેતા પ્રભાશર્ત હતી. બફેલો પર લેસ્ન્ડિંગ થયુ ં ત્યારે ડૉ.માથાવ કાર
સાથે મહેમાનની રાહ જોતા હતા.
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િશ શમશનર્માં તો બધા ડૉકર્રની લાયબ્રેરીમાં હતા. ત્રણ ડોકર્રોની

ર્ાતો એમના શર્ષયની જ હતી. માથાવ ને સમજયુ ં કે શનકુળ અને શ્વેતા બોર

થતા હતા. શર્ષય બિલાયો. શનરાલી અને રાજની કોલેજની પ્રવૃશત્તઓ અને
પ્રેમ પ્રકરણની ર્ાતો રસપ્રિ રહી.
ગુજરાતી હાઉસદકપર રમાબેને, રસપુરી ઉંધીયાની સાિી પણ ટર્ાદિષ્ર્

રસોઈ બનાર્ી હતી. લંચ પછી ડોકર્રે શનકુળની સર્જરીની ર્ાત કાઢી.

"ડૉકર્ર, હુ ં જરા શ્વેતાને તમારો બોર્ાશનકલ ગાડવ બતાવુ. ચાલ શ્વેતા બહુ

સરસ જોર્ા જેર્ો ગાડવ ન છે ." આદિત્ય શ્વેતાને લગભગ ખેંચી જ ગયો. ચારે

બાજુ ઘેરાયલા વૃક્ષોની છાયામાં એક બેંચ પર શ્વેતાને બેસાડી તેની બાજુમાં
બેસી ગયો.
"શ્વેતા, મને પ્રેમ કરર્ાનો અનુભર્ નથી. શી રીતે મારી લાગણી વ્યક્ત

કરર્ી એ મારી કોઈ પણ મેદડકલ બુકમાં લખ્યુ ં નથી. મને ખાત્રી છે કે તેં પણ
વ્યાપારનો અભ્યાસ કયો છે . તુ ં પ્રેમની કશર્તાઓ શીખી નથી. તુ ં સુિર
ં
છે . મેં
સુિર
ં
હાડકા ચામડા ઘણાં જોયા છે પણ મેં તારી આંખોમાં મારે માર્ે એક

અનોખી તરસ જોઈ છે . બસ એર્ી જ તરસ મારા હૈયામાં જગી છે . એની ભાષા
ઉકેલી જો. તને ટપષ્ર્ સમજશે કે ર્ી મેઇડ ફોર ઈચ અધર. આપણે પુરા ત્રણ
દિર્સ સાથે ગાળયા નથી પણ હુ ં અનુભવુ ં છં કે આપણે સાત જનમથી સાથે
છીએ. આઈ લર્ યુ."

"આદિત્ય, કાલ્પશનક દુશનયામાંથી ર્ાટતશર્ક દુશનયામાં આર્ો. હુ ં કબુલ

કરું છં કે હુ ં તમારાથી આકષાવ ઈ છં. છતાં એ કિાચ માત્ર ભૌશતક કે િૈ દહક
આકષવણ જ હોય. અને કિાચ એ આત્મીય હોય તો પણ કેર્લુ ં વ્યાર્હાદરક છે

તે પણ શર્ચારવુ ં પડે. મારી કેર્લીક મુજર્ણ
ં
છે . કેર્લીક જર્ાબિારી છે . શરતો
છે ."
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"હુ ં મારા બાપુજી અને ભારત છોડર્ા માંગતી નથી. મારા પુનલવગ્ન થાય

તો પણ હુ ં મારી શેઠ અર્ક બિલર્ા માંગતી નથી. તમને તો ખબર છે કે શેઠ

અર્ક મારી નથી. એમારા સિગત પશતની છે . માત્ર એર્લુ ં જ નદહ પણ મારા
બાળકોની અર્ક પણ શેઠ જ રહેશે. હુ ં તમારી કે અન્યની અર્ક નહીં જ ટર્ીકારું.

મારે મારા જીર્નનુ ં ઘડતર કરનાર મારા બાપુજીનો ર્ંશ એ જ રીતે આગળ
ર્ધારર્ો છે . તમે એ પચાર્ી શકશો?

કિાચ તમે એ ટર્ીકારો પણ તમારા

મમ્મી એ સહી શકશે? એકના એક પુત્રના સંતાનો અડર્ાણી ને બિલે શેઠ

કહેર્ાય એ માનશસક રીતે સહન કરર્ાનુ ં સહેલ ુ ં નથી. આગળ ર્ધતાં પહેલાં
ખ ૂબ શર્ચારી જોજો."
આદિત્ય ટતબ્ધ બની શ્વેતાને સાંભળતો રહ્યો. મને મંજુર છે પણ મારા
મમ્મી....?

શ્વેતા 17
7

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

પ્રકરણ ૨૩
"બેર્ી બેસ આપણે થોડી ર્ાતો કરીએ. મારે કંઈક કહેવ ુ ં છે . કઈક જણવુ ં છે ."
શનકુળ અને આદિત્ય મેદડકલ સજીકલ સેન્ર્ર પર સર્ારથી ગયા હતા. આર્તી

કાલે શનકુળની સર્જરી હતી. શનકુળ આજે રાતથી જ એડશમર્ થઈ જર્ાનો હતો. મોના
પણ કોઈ દરસચવ લેબમાં ગઈ હતી. આદિત્યના મમ્મી અને શ્વેતા ઘરમાં એકલાં જ
હતાં. શ્વેતાને પણ મન મુકીને ર્ાતો કરર્ી હતી.
“પહેલાતો હુ ં મારી ર્ાત કરું. આજે તો મારી ઓળખ મામ, મમ્મી, આન્ર્ી, માસી,

બહેન કે શમઝ.અડર્ાણી તરીકે જ થાય છે . કોઈર્ાર મારું સાચુ નામ પણ ભુલાઈ
જય છે . મારું નામ સોનાલી. સોનાલી અડર્ાણી. અમે કરાચીના દહન્દુ શસિંધી.
દહદુટતાન પાદકટતાનની આઝાિી સમયે ભાગલા થયા ત્યારે મારી ઊમ્મર માત્ર બે

મદહનાની હતી. તોફાન, ખુનામકી, લર્,
ં ૂ અને આગમાં કરાચીના હજરો લોકો હોમાઈ
ગયાં. મારા માંબાપની કરપીણ હત્યા થઈ. હુ ં ઘોદડયામાં રહી ગઈ.”
“બીજે દિર્સે અમારા પાડોસી લાલાચંિ કે જેઓ સંતાઈ ગયા હતા તે અમારા
ઘરમાં તપાસ કરર્ા આવ્યા. મને ઘોદડયામાં રડતી જોઈ. મને એમને ઘેર લઈ ગયા.
દહજરત શરુ થઈ. અમે અમિાર્ાિ આવ્યા. પાલક વૃિ બાપુએ અને બાએ મને

િીકરીની જેમ ઉછે રી. મેરીક સુધી ભણાર્ી. સંગીતની પરીક્ષાઓ આપી. તે જ
અરસામાં મારા પાલક માતાશપતા િે ર્લોક પામ્યા.”
“મારા દુરના કાકા ચંદડગઢમાં રહેતા હતા. એમને ખબર પડતા એઓ મને

ચંદડગઢ લઈ ગયા. નશસિગનો કોસવ શરૂ કયો. પુરો થાય તે પહેલા બોમ્બે આર્ર્ાનુ ં
થયુ.ં બોમ્બેમાં એક ડૉકર્રને ત્યાં સેિેર્રીની નોકરી મળી. આ ઉપરાંત સંગીતે પણ
મને થોડો આશથિક સહારો આપયો. શંકર જયદકશનના ઓકે ટરામાં બેત્રણ ર્ાર

શસતારર્ાિક તરીકે પણ તક મળી, પણ ઝાઝો અર્કાશ ન હતો. મારી જીંિગી
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એકલર્ાઈ હતી. એક સારો શમત્ર મળી ગયો. એણે મને નર્ી શસતાર અને આદિત્યની
ભેર્ આપી. હુ ં અમિાર્ાિમાં ટથાયી થઈ. સંગીત શશક્ષીકા તરીકે નોકરી કરી. આદિત્ય

એના શપતાની જેમ હોંશશયાર શનર્ડયો. ટકોલરશીપ, જત મહેનત અને રાજુભાઈ જેર્ા
શમત્રની મિિથી ભણ્યો અને સફળ ડોકર્ર બન્યો.”
“આદિએ મને તારી કેર્લીક શરતોની ર્ાત કરી. હર્ે મારે તારી થોડી ર્ાત
સમજર્ી છે .”
સોનાલીબેન દિઝમાંથી બે ગ્લાસમાં પાઈનેપલ જ્યુસ લઈ આવ્યા. એક ગ્લાસ
શ્વેતાને આપતા પુછ્ુ ં "િીકરી તારા બાપુજીનો શુ ં વ્યર્સાય છે ?"
"બાપુજી રાજુભાઈના શપતાશ્રી સાથે ફાઈનાન્સ લબઝનેસમાં જોડાયલા છે ?"
"તારા ર્દડલનુ ં નામ શુ,ં બેર્ી?"
"સુિરલાલ
ં
શેઠ."
મમ્મીની આંખ અને મોં આિયાવ ઘાતથી અનાયાસે પહોળા થઈ ગયા.
આઘાતમાંથી બહાર આર્ી શ્વેતાને પુછ્ુ ં

"તેં શુ ં નામ કહ્ુ ં બેર્ી? …મને બરાબર

સમજયુ ં નદહ."
"મારા બાપુજીનુ ં નામ સુિરલાલ
ં
શેઠ."
મમ્મીએ ટર્ટથતા કેળર્ી સધન તપાસ શરુ કરી. "અને બેર્ી તારા બાનુ ં
નામ?"
"સુર્ણાવ બેન."
“એમનુ ં સરસ નામ છે . તારા બીજ કોઈ ભાઈ બહેન?”
"હા મને એક મોર્ાભાઈ છે . એમનુ ં નામ યોગેશભાઈ છે . એઓ પણ બાપુજી

સાથે જ લબઝનેસમાં છે . હુ ં પણ એમા પાર્વ નર છં. મોર્ી જર્ાબિારી છે . બા થોડા
સમય પહેલા જ િે ર્લોક પામ્યા. ભાઈ ભાભી એમના સંસારમાં સુખી છે . બાપુજી
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એકલા પડી ન જય એર્લા માર્ે જ મેં મારી કેર્લીક ઈચ્છાઓ આદિત્ય સમક્ષ વ્યક્ત
કરી છે . મને આપના આશશષ મળશે એમ હુ ં માનુ ં છં"
મમ્મીના પ્રશ્નોથી અકળાયલી શ્વેતાએ અસત્ય બોલ્યા ર્ગર પોતાની રીતે

હકીકતની રજુઆત કરી.

મમ્મી આંખ ર્ીંચીને શાંતીથી સાંભળતા રહ્યાં.
થોડા સમય માર્ે મૌન પથરાઈ ગયુ.ં શ્વેતાની નજર નીચી હતી. તેના ધ્યાનમાં

ન આવ્યુ ં કે સોનાલીમમ્મીની બંધ આંખોના ખ ૂણામાં દહરાકણી જેર્ા અશ્રુલબિંદુ ચળકતાં
હતાં. એણે શ્વેતાને પોતાની બાથમાં લઈ લીધી.
"મારા આશશષ જીર્નભર તારી સાથે જ રહેશે. બેર્ી હુ ં તારે માર્ે મારા આદિત્ય

કરતાં પણ ર્ધારે સારો છોકરો મેળર્ી આપીશ. મને લાગે છે કે આદિ પણ અમેદરકા
છોડર્ા માર્ે તૈયાર ન હોય. સુર્ણાવ બેન નથી તો હુ ં તારુ કન્યાિાન કરીશ."

વ્યાપાર જગતમાં ઘડાયલી શ્વેતાને શર્ર્ેક પ ૂર્વકનો નકાર સમજયો. આ
દડપલોમેદર્ક નેગેદર્ર્ એન્સર હતો.
સોનાલી મમ્મી અને શ્વેતાએ સાથે લંચ લીધુ.ં મમ્મી અટર્ટથ હતાં. શ્વેતાને

ગળે ડૂચા બાજતા હતાં. લંચ પછી સોનાલી એના બેઝમેન્ર્માના મ્યુલઝક રૂમમાં ગયા.
શ્વેતા એને ફાળર્ેલા બેડરૂમમાં ગઈ.
સોનાલી શર્ચારતા હતાં. બંધ રહેલા માનસ પુટતકના એક એક પ ૃષ્ઠ ધીમે
ધીમે ખુલતાં હતાં. સુસપુ ત ભુતકાળ જગૃત થતો હતો.
સોનાલી બહેન અંધેરીની એક ચાલીમાં રહેતા હતા. એના પાડોસી સુિરલાલ
ં

અને સુર્ણાવ બેન હતા. ખુબ પ્રેમાળ િં પશત હતુ.ં સુિરલાલ
ં
કિાચ સોનાલી કરતાં
નાના હશે. એકર્ાર સુર્ણાવ બેનને ખુબ તાર્ આવ્યો. સોનાલી એને પોતે નોકરી કરતા
હતા તે ડૉકર્ર જમશેિજી પાસે લઈ ગયા. યોગ્ય સમયે યોગ્ય સારર્ાર મળી.
જમશેિજી એમના ફેશમલી ડૉકર્ર થઈ ગયા. સુર્ણાવ બેનનો રોગ ગયો અને એને
શ્વેતા 18
0

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

સરસ બેનપણી મળયા. એમની સાથે સુિરલાલ
ં
પણ ટનેદહ બની ગયા. રોજ રાત્રે
સોનાલી જુિા જુિા રાગો ર્ગાડતા. સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેન શ્રોતા બનતા.

એકર્ાર શસતાર લઈ ચોથે માળે થી ઉતરતા સોનાલીનો પગ સરક્યો. શસતાર

નીચે પડી. સમારી ન શકાય એ રીતે તર્ી
ૂ ગઈ. સુર્ણાવ બેને જ સુિરલાલને
ં
કહીને
સોનાલીને નર્ી શસતાર ભેર્ આપી.
એણે સાંભળયુ ં કે સુર્ણાવ બેન શપયર ગયા છે . પછી સમાચાર મળયા કે

સુર્ણાવ બેન પ્રેગનન્ર્ છે . દડલીર્રી પછી જ મુબઈ
ં
આર્શે. સોનાલીએ ર્હેલા ઊઠી
સુિરલાલ
ં
અને ગણપતકાકા માર્ે પણ દર્ફીન કરર્ા માંડ્ુ.ં સામાન્ય રીતે

સુર્ણાવ બેનની ગેરહાજરીમાં ગણપતકાકા રસોઈ બનાર્તા. સોનાલીબેને પોતાના

માથા પર એ જર્ાબિારી લઈ લીધી. ડોકર્રની ઓદફસ અને સુિરલાલના
ં
બોસની
ઓદફસ નજીકમાં જ હતી. કોઈ કોઈર્ાર જર્ાનુ ં કે આર્ર્ાનુ ં સાથે થઈ જતુ.ં
એર્ો જ એક દિર્સ હતો. એકિમ ર્રસાિ તર્ી
ૂ પડયો. સુિરલાલ
ં
એક

દુકાનના શેડ નીચે ઊભા રહી ગયા. એમની પાસે છત્રી ન હતી. એર્લામાં સોનાલી
નાની લેદડસ છત્રી લઈને પસાર થયા. એમણે સુિરલાલને
ં
પલળતા જોયા. "ચાલો

છ્ત્રીમાં આર્ી જર્." સુિરલાલ
ં
ગયા તો ખરા પણ નાની લેદડસ છત્રી. બન્ને પુરા
પલળતા ઘેર આવ્યા. સુિરલાલ
ં
સીધા સોનાલીના રૂમમાં જ ગયા. સોનાલીના ભીના

ચુટત યૌર્ને લક્ષમણ રે ખા ઓળંગી. સોનાલીએ કોઈ પ્રશતકાર ન કયો. સોનાલીની
કુિરત સહજ શારીદરક ભુખ સંતાન ભુખમાં પદરર્તવન થઈ. બન્ને શરીર એક થતા
રહ્યા. એક નાના બીજે સોનાલીના ગભવમાં આકાર ધારણ કરર્ા માડયો. સોનાલી ખુશ
હતી.
સુિરલાલને
ં
આનંિના સમાચાર આપર્ાની હતી. એને કોઈ ફદરયાિ ન્હોતી.

સુિરલાલ
ં
પાસે કોઈ અપેક્ષા નહતી. એની બિનામી થાય એ રીતની જહેરાત

કરર્ાનો હેત ુ પણ ્ ન હતો માત્ર એને આનંિના સમાચાર જ આપર્ા હતા. પણ એજ

દિર્સે ગણપતકાકાએ કહ્ુ ં "બેન, તમે બન્ને યુર્ાન છો. ર્ધુ પડતુ ં સાશનધ્ય શેઠજીના
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સુખી સંસારમાં હોળી પ્રગર્ાર્શે. ચાલીમાં પણ ચડભડ ચાલે છે . આજથી અમારે માર્ે
હુ જ રસોઈ બનાર્ી િઈશ. બેન તુ ં જે ન જોઈ શકે તે હુ ં જોઈ રહ્યો છં."
તેજીને ર્કોરો. બીજે જ દિર્સે શનણવય લેર્ાઈ ગયો. નોકરીમાંથી રાજીનામુ ં

આપયુ.ં સુિરલાલની
ં
ગેરહાજરીમાં ગણપતકાકાને ર્ાત કરી. "કાકા મારે અચાનક

ચંદડગઢ જર્ાનુ ં થયુ છે . પાછી આર્ીશ કે કેમ તે ખબર નથી. સુિરલાલને
ં
અને

સુર્ણાવ ને મારા વ્હાલ કહેજો. બસ સોનાલી ચંદડગઢને બિલે અમિાર્ાિ આર્ી ગઈ.
આદિત્યને એકલે હાથે ઉચેયો.
જો શ્વેતા સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેનની પુત્રી હોય તો ભાઈ બહેનના લગ્ન શી
રીતે થર્ા િે ર્ાય? મોર્ો અનથવ થઈ જય…. ના એ ન થર્ા િઉં.
શ્વેતાનુ ં હૈય ુ ં ર્લોર્ાતુ ં હતુ ં . ઓશસકું તરબોળ થઈ ચુય ુ ં હતુ.ં અશ્રુ ખ ૂર્ી પડયા
હતા. ભાગ્યમાં સુખિ લગ્નયોગ નહોતો? બીજ સર્વ સુખ સાંપડયા હતા. માતા
શપતાની ખોર્ ભાઈભાભીએ પુરી હતી. શેઠજીએ શર્દ્યાિાન આપયુ ં એર્લુ ં જ નદહ પણ

કરોડોની ર્ારસિાર બનાર્ી હતી. જેની સાથે તન મન અને હૃિય એકાકાર કરી
શકાય એર્ા જીર્નસાથીની ખોર્ હતી. આદિત્યને જોતા પહેલી નજરે જ હાદિિ ક

સંર્ેિન જગ્યા હતા. આદિત્યે પણ એજ અનુભવ્યુ ં હતુ.ં મોનાએ કેર્લા ભાર્થી
આદિત્યની લાગણીની રજુઆત કરી હતી! પોતે મુકેલી શરતોમાં બાંધછોડતો થઈ
શકતે પણ એની મમ્મીએ તો સભ્ય ભાષામાં નકાર કરી િીધો.
હર્ે અદહ રહેર્ાનો પણ શુ ં અથવ!
અરે ! લગ્નની પણ શુ ં જરૂરીયાત? લગ્નર્ગર પણ લગ્ના સુખ કયાં નથી માણી

શકાતા. નજર સામે જ િાખલો છે ને? સોનાલીએ લગ્ન ર્ગર શરીરસુખ ભોગવ્યુ.ં

એકલે હાથે ગૌરર્ર્ંતુ માત ૃત્ર્ શનભાવ્યુ ં હતુ.ં આતો નર્ો જમાનો છે . મારી ટર્તંત્ર
જીંિગી તો જીર્ી શકીશ. હર્ે અદહ રહેર્ાનો અથવ નથી.
એ શર્ચારોની સામે બીજ ર્ાટતશર્ક અને વ્યાર્હાદરક શર્ચારોએ પડકાર કયો.
શ્વેતા! સોનાલી તો એકલા હતા. એને આગળ પાછળનો કોઈ પદરર્ાર ન હતો. એને
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કોઈ સામાજીક બંધન ન હતુ.ં શ્વેતા! તુ ં સોનાલી નથી. તુ ં પ્રશતસ્ષ્ઠત કુટુંબની ર્હુ

િીકરી છે . લોકોએ તને શેઠ કુટુંબની શર્ધર્ા તરીકેની ઓળખ આપી િીધી છે .
નાણાક્ષેત્રમાં તારૂં નામ બોલાય છે . વ્યાપાર જગત તારી િરે ક દહલચાલ પર નજર

રાખે છે . સમાજ લગ્ન ટર્ીકારશે. લગ્ન ર્ગરના સંબંઘ નદહ ટર્ીકારે . યાિ રાખ તુ ં
સોનાલી નથી. તુ ં શ્વેતા શેઠ છે .
બાપુજીને ફોન કરીને હદકકત જણાર્ી િઈશ. એણે ફોન જોડયો.
"બાપુજી! જયશ્રી દિશ્ન. જગો છો કે મેં ઊઘમાંથી ઊઠાડયા?"
"ના બેર્ી જગુ ં જ છં. અદહ એકલો પડી ગયો છં. ઊઘ ઓછી થઈ ગઈ છે . બોલ

ત્યાંની શુ ં નર્ાજુની છે ? શનકુળની સર્જરી થઈ ગઈ?"

"ના; આર્તી કાલે એની સર્જરી છે . હુ ં એકાિ ર્ીક ફાયડાલલર્ીમાંથી થોડી

માદહતી મેળર્ીને મુબઈ
ં
આર્ી રહીશ.્ "

"કેમ આર્લી જલ્િી? રાજુતો કહેતો હતો કે શનકુળની દરકર્રી થાય ત્યાં સુધી તુ ં
અમેદરકા જ રોકાશે. આર્શે ત્યારે ડૉકર્રને લઈને જ આર્શે."
શ્વેતા ચુપ રહી. "શ્વેતા!.... શ્વેતા!.... આર યુ ઓન લાઈન?.... બેર્ી, કેન યુ દહયર
મી?"
શ્વેતાને ટર્ટથ થતાં થોડી ર્ાર લાગી.
"હા, બાપુજી હુ ં અદહ જ છં."
"તને ડૉકર્ર તો ગંમે છે ને?"
"ન ગમર્ાનો પ્રશ્ન જ નથી."
"તુ ં એને પસંિ છે ?"
"એણે જ પ્રપોઝ કયું હતુ."
ં
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"તો તો બહુજ સરસ. આપણે ધામધુમથી લગ્ન ઉજર્ીશુ.ં આખુ ં મુબઈ
ં
સુર્ણાવ

ફાઈનાન્સની ડાયરે ક્ર્રના ભવ્ય લગ્ન જોઈને છક થઈ જશે."
"બાપુજી એ મારા નસીબમાં નથી"

"કેમ િીકરી શુ ં થયુ?....
ં
શુ ં પ્રોબલેમ છે ?..... તુ ં કેમ શનરાશાજનક ર્ાત કરે છે ?
"એની મમ્મીને આ સંબધ પસંિ નથી. હર્ે મારી ઈચ્છા પણ મરી પરર્ારી છે .

આદિત્ય બાપ ર્ગરનો અને માનો એકનો એક િીકરો છે . એ એની મમ્મીની મરજી
શર્રૂધ્ધ કાંઈ જ ન કરે ."

"િીકરી શ્વેતા એમ શનરાશ થઈને જીંિગી ન જીર્ાય. હર્ે તુ ં સુિરલાલની
ં

િીકરી છે . તને ખબર છે કે તારા બાપુજી હંમેશા અશક્યને શક્ય બનાર્ર્ાની ચેલેંજ

ઉપાડતા આવ્યા છે . જો એ ન માને તો તારે માર્ે એક એકથી ચદડયાતા સો ડૉકર્રની
લાઈન લગાર્ી િઈશ."
"શુ ં છે એ બુઢ્ઢી ડોકરીનુ ં નામ.?"
"એની મમ્મીનુ ં નામ શમઝ. સોનાલીબેન અડર્ાણી."
સુિરલાલ
ં
બૅડમાં સ ૂતા સ ૂતા ર્ાત કરતા હતા. નામ સાંભળી એકિમ બેઠા થઈ
ગયા.
"શ્વેતા! તેં શુ ં નામ કહ્ુ?ં મેં બરાબર સાંભળયુ ં નદહ."
"સોનાલી અડર્ાણી"
છં"

બેઠા થયેલા સુરલાલ
ં
ઊભા થઈ ગયા. "બેર્ી હુ ં થોડી ર્ાર પછી તને કોલ કરું
શ્વેતા બોલે કે શર્ચારે તે પહેલા ફોન કર્ થઈ ગયો.
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પ્રકરણ ૨૪
લગભગ ર્ીસ શમશનર્ પછી સેલફોન જગ્યો.
"શ્વેતા, બેર્ી ધ્યાનથી સાંભળ. મેં નૉર્ાકવ ની ફ્લાઈર્ બુક કરાર્ી છે . પરમ

દિર્સે હુ ં અમેદરકા આર્ી પહોંચીશ. આ િરમ્યાન એક કલાક પછી મારા એક િેન્ડ

માઈકલ અને એની ર્ાઈફ સુઝન, તારા ડોકર્રને ત્યાં તને લેર્ા આર્શે. માઈક

આપણો અમેદરકા ખાતેનો એજન્ર્ છે . હસબન્ડ ર્ાઈફ બન્ને આનંિી ટર્ભાર્ના છે .
નર્ા લબઝનેશ કોન્રાક્ર્ અંગે શમદર્િંગ માર્ે બે દિર્સ જવુ ં પડે એમ છે એમ ડોકર્રને

ત્યાં જણાર્ીને એમને ત્યાંથી નીકળી જજે. ર્ધારે ખુલાસો કરર્ાની જરૂર નથી. ત્યાં

ઈસલલન પાસે વુડ એર્ેન્યુ પર દહલ્ર્નમાં મેં રૂમ બુક કરાર્ર્ાનુ ં માઈને કહ્ુ ં છે . હુ ં
આવુ ં ત્યાંસ ૂધી એમની સાથે હોર્લમાં રહેજે. મારે મારી રીતે એ ડોકર્રની મમ્મીને
મળવુ ં છે . નજીકમાં જ ઈસ્ન્ડયન બજર છે . તને ફરર્ાની મજ આર્શે.”
બે દિર્સ સુઝન તને કંપની આપશે. પછી તો હુ ં આર્ી રહીશ.
શ્વેતાને એના બાપુજીના શીઘ્રશનણવય શન્ક્તનો પદરચય તો હતો જ. એને

સમજયુ ં નદહ કે એમણે એને ડોકર્રના ઘરમાંથી નીકળી જર્ાનુ ં કેમ કહ્ુ!ં એ જતે

પણ પહેલી ફ્લાઈર્થી અદહ આર્ી રહ્યા છે . એણે પુછ્ુ ં "..પણ બાપુજી તમે એકિમ
કેમ િોડાિોડી કરો છો. હુ ં જ ત્યાં આવુ ં છં."
"ના બેર્ી, મારે એ સોનાલીબેનને મળવુ ં છે . પછી આપણે સાથે ઈસ્ન્ડયા પાછા
આર્ીશુ.ં યુ ર્ૅઇક કેર. આઈ શર્લ સી યુ સુન.”
શ્વેતાએ પોતાની ર્ટતુઓ સંકેલર્ા માંડી. બેગ તૈયાર થઈ ગઈ. આદિત્યને ફોન
કયો પણ તેનો સેલફોન ન્ટર્ચ્ડ ઓફ હતો. તે નીચે બેઝમૅન્ર્માં સોનાલીબેનના રૂમમાં
ગઈ. સોનાલી બેન શસતાર પર કેિારની ધુન પર જણીતુ ં ભજન 'િરશન િો

ઘનશ્યામ' ર્ગાડતા હતા. આંખોમાંથી ગંગા જમના ર્હેતી હતી હતી. શ્વેતા એની
સામે પલાંઠી ર્ાળી બેસી ગઈ. એ સંગીતના સ ૂરોમાં ખોર્ાઈ ગઈ. શ્વેતાને માર્ે એ
હૃિયટપશી સંગીત હતુ.ં સોનાલીબેન માર્ે એ જગૃત થયેલો ભ ૂતકાળ હતો. ભ ૂતકાળ
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ભન્ટમભ ૂત ન્હોતો થયો. માત્ર િફનાર્ાયો હતો. એ િફનાર્ેલો ભ ૂતકાળ શ્વેતાએ સજીર્
કયો હતો. શસતાર િારા એ ભ ૂતકાળના સુિરલાલ
ં
સાથેના સમાગમની ટમ ૃશતઓ’ કેિાર
રૂપ ધરીને ર્હેતી હતી.

કેિારનો આલાપ અને આ ભજનની ગતના, સુિરલાલ
ં

ચાહક હતા. ર્ારં ર્ાર એકનુ ં એક ભજન સાંભળતા. સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ બેને
આપેલી ભેર્ તેની બાહોંમાં હતી. હૈયા સાથે ચંપાયલી હતી. સામે મંત્રમુગ્ધ થઈને

સુિરલાલની
ં
િીકરી શ્વેતા, સોનાલીબેનની સામે બેઠી હતી. સોનાલી, શ્વેતાના ચહેરામાં
સુર્ણાવ અને સુિરલાલને
ં
શોધર્ાનો શનષ્ફળ પ્રયાસ કરતા હતા. એમણે હળર્ેથી ર્ાદ્ય
નીચે મુય.ુ ં
'માસી!.... બાપુજીનો ફોન હતો. મારે અમારા એજન્ર્ અંકલ માઈક સાથે એક

કોન્રાક્ર્ માર્ે કિાચ આજે રાત્રે શશકાગો જર્ાનુ ં થશે. ઈમ્પોર્વ ન અને બહુ મોટું દડલ છે .
હમણાં જ થોડીર્ારમાં માઈક અંકલ આર્ી પહોંચશે. મેં આદિત્યને ફોન કયો હતો
પણ એનો ફોન ન્ટર્ચ ઓફ હતો.’
'બેર્ી! આદિત્યને કહ્યા ર્ગર તો કેમ જર્ાય? તુ ં અમારાથી અજણી વ્યન્ક્ત

સાથે જય તો અમને લચિંતા રહે. તુ ં અને શનકુળ તો રાજુભાઈએ અમને સોંફેલી
અમાનત કહેર્ાય.'
'માસી, તમારો પ્રેમ આ લચિંતા કરાર્ે છે . પણ લચિંતાનુ ં કારણ નથી. માઈક

અમારા એજર્ં છે . બાપુજી એમને ર્ષોથી ઓળખે છે . જરા પણ લચિંતા કરર્ા જેવુ ં
નથી. કિાચ બાપુજીને પણ શશકાગો આર્વુ ં પડે. ખરે ખરતો મારી ઈચ્છા શનકુળની

સર્જરી ર્ખતે હાજર રહેર્ાની હતી પણ બાપુજીનો ફોન આવ્યો એર્લે જવુ ં જ પડશે. હુ ં
ફોન કરતી રહીશ.'

શ્વેતાને ર્ધુ કહેવ ુ ં ન પડ્ુ.ં માઈક અંકલનો ફોન આવ્યો. 'ર્ી આર ફાઈર્
શમશનર્ અર્ે િોમ ડૉકર્ર આદિત્યસ રે શસડન્સ. પલીઝ ગેર્ રે ડી.
અને બેઝમેન્ર્માંથી ઉપર આર્ે તે પહેલાતો ડોરબઝર ગાજ્યુ.ં
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માઈકલે બે હાથ જોડી સોનાલીને નમટકાર કરી એની ઓળખાણ આપી. "આઈ

એમ માઈકલ, એન્ડ ધીસ ઈઝ માઈ ર્ાઈફ સુઝન. આઈ એમ િેન્ડ એન્ડ એજર્ં ઓફ

શમ. શેઠ ફોર મેની યસવ. ટુમોરો, ર્ી હેર્ ઇમ્પોરર્ન્ટ્ શમદર્િંગ ટુ એર્ેઇન ઈન શશકાગો.

ટુનાઈર્ ર્ી હેર્ શમદર્િંગ ર્ીથ અર્ર એર્ની. સુિર
ં
શેઠ સજેટર્ેડ મી ટુ પીક અપ શ્વેતા
મૅડમ. આઈ એપોલોઝાઈસ ફોર શોર્વ નૉદર્સ."
શ્વેતાએ માઈકલને પહેલી ર્ખત જ જોયા હતા પણ સરળતાથી ર્ષોથી
ઓળખતી હોય એવુ ં ર્તવન રાખ્યુ.ં
સોનાલીબેનને પણ અંિાજ આવ્યો કે સુિરલાલ
ં
હર્ે અંધેરીની ચાલીમાં રહેતા,
શેરબ્રોકરના નોકદરયાત નથી રહ્યા. મોર્ા લબઝનેશમેન બની ગયા હોર્ા જોઈએ.
કિાચ રાજુભાઈના શપતા કરતાં પણ મોર્ા. એને સોનાલી કોણ તે પણ કિાચ યાિ

નદહ હોય. આમ પણ પુરુષો આર્ી ર્ાતો યાિ રાખતા નથી. ધશનક થયા પછી
પુરુષોના જીર્નમાં કેર્લીયે સોનાલીઓ આર્તી હશે.

શ્વેતા, માઈક અને સુઝન સાથે દહલ્ર્ન પર આર્ી પહોંચી. એડજોઈશનિંગ બે રૂમ

હતા. એક રૂમ શ્વેતાને માર્ે અને એક રૂમ શેઠજીને માર્ે બુક કરાવ્યો હતો. શેઠજીના
રૂમમાં શેઠજી આર્ે ત્યાં સુધી માઈક અને સુ રોકાર્ાના હતા. માઈકે શ્વેતાને કહ્ુ.ં
તારો ફોન શેઠજી આર્ે ત્યાં સુધી ન્ટર્ચ ઓફ કરી િે . એણે શ્વેતાને બીજો ફોન આપયો.
જરૂર પડે આ ફોન ર્ાપરજે. શ્વેતાએ માઈકના કહેર્ા પ્રમાણે ફોન બંધ કયો.
બાપુજી કેમ િોડીને આર્ે છે . જેમણે આર્લી કાળજી રાખી તે કુટુંબને અંધારામાં

રાખીને ચાલ્યા આર્ર્ાનુ ં શ્વેતાને યોગ્ય ન લાગ્યુ.ં ન રૂચ્યુ.ં ખોટું જ કહેર્ાય. શુ ં
બાપુજી, આદિત્યના મમ્મીને ઓળખતા હશે?.. બે ર્ચ્ચે કોઈ જૂની અિાર્ત હશે? નામ
સાંભળયા પછી જ સોનાલીબેનનુ ં ર્તવન બિલાયુ ં હતુ.ં બાપુજીએ પણ આદિત્યને

બિલે એનાથી ચદડયાતા સો ડૉકર્રની લાઈન લગાર્ર્ાનુ ં કહ્ુ ં હતુ.ં શ્વેતાએ મન
મનાવ્યુ. હશે, ર્ચમાં માત્ર એક જ દિર્સ છે ને? બાપુજી આર્શે એર્લે ખબર પડશે.
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દહલર્નમાં સેર્ થયા પછી માઈક અને સુ સાથે કારમાં ઓક રી ટરીર્ પર

ચક્કર લગાવ્યુ.ં શ્વેતાને નાનુ ં ઈસ્ન્ડયા ગમ્યુ.ં ભારતના બજરમાં જ ફરતી હોય એવુ ં
અનુભવ્યુ.ં
'મેડમ, યુ મટર્ બી હંગ્રી. વુડ યુ લાઈક ટુ ગો સમર્ેર ફોર દડનર?'
'ટયોર. આઈ વુડ લર્ ટુ. ર્ન મોર દરક્ર્ેટર્. પલીઝ કોલ મી ઓન્લી શ્વેતા. નો
મોર મેડમ. એન્ડ ઈફ યુ ડોન્ર્ માઈન્ડ આઈ ર્ી કોલ યુ માઈકઅંકલ.. આઈ નો,

દહયર ઈન અમેદરકા શપપલ સે, અંકલમાઈક. ઈન ઈસ્ન્ડયા ર્ી સે માઈકાંકલ. ર્ોર્ યુ
શપ્રફર?
'ઓહ માય ચાઈલ્ડ! યુ આર સો ન્ટર્ર્...કોલ મી એનીથીંગ. શેઠજી ઈઝ લકી ટુ

હેર્ યુ ઈન હીઝ ફેશમલી. આઈ એમ ર્ેરી સોરી યુ લોટર્ સુર્ણાવ મેડમ એન્ડ અક્ષય
શેઠ'
‘ચાલો અંકલ હર્ે ફુડની ર્ાત કરીયે. મને ક્યાં લઈ જશો?’
‘આ ઓક રી રોડ પર ઘણી ફાટર્ફુડ રે ટર્ોરાન્ર્સ છે . હુ ં ઈસ્ન્ડયામાં ઘણુ ં રખડયો

છં. અદહ ટર્ાદિષ્ર્ ર્ાનગીઓ મળે છે પણ મારી દૃસ્ષ્ર્એ અદહ એક પણ જગ્યા એર્ી
નથી કે જેને ફાઈન ડાઈનર કહી શકાય. એનર્ાયરમેન્ર્, હાઈજીન્સ અને સશર્િસ કોઈ

તમારા ગામડાના રે લ્ર્ે ટર્ેશન પરની ચાલુ રે ટર્ોરાન્ર્ કરતા ચઢે એમ નથી. આમ
છતાં શેઠજી આર્ે છે ત્યારે ર્ેટટ્થી ખાય છે . આતો મારો અંગત અલભપ્રાય છે . અદહ

એક સરસ હોર્લ છે . રોયલ આલબર્વ પેલેસ. ફુડની ક્ર્ોલલર્ી તો તુ ં જ સમજી શકે
પણ ફાઈન કુલઝનનુ ર્ાતાર્રણ અને સશર્િસ સારી છે એમ કહી શકુ…
ં .. જવુ ં છે ?’
‘અંકલ હુ ં તો ઈસ્ન્ડયામાં જન્મી અને ત્યાં જ મોર્ી થઈ. બધી જ ર્ાતે ર્ેર્ાયલી

છં. તમને અનુકૂળ આર્ે ત્યાં જઈશુ.’ં
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‘તેમણે આલ્બર્વ પેલેસમાં દડનર લીધુ.ં દડનર પછી પોતપોતાના રૂમમાં જતાં પહેલા
દહલ્ર્નની લોન્જમાં બેસીને ર્ાતો કરતાં કરતાં શ્વેતાએ માઈક અંકલના લબઝનેશ
અનુભર્નો સારો જેર્ો લાભ લીધો. માત્ર લબઝનેશ અંગેની ર્ાત જ થઈ’
બીજે દિર્સે સર્ારે શનકુળની સર્જરી હતી. એણે આદિત્યને ફોન કરર્ાનો
શર્ચાર કયો પણ બાપુજીએ કોઈ ખાસ હેત ુથી કોઈનો પણ સંપકવ સાધર્ાની ના કહી

હતી. આખો દિર્સ એણે માઈકઅંકલ અને સુ આન્ર્ી સાથે ર્ોલ ટરીર્માં જુિા જુિા
બ્રોકરોને મળર્ામાં ગાળયો. એને ઘણુ ં શશખર્ા મળયુ.ં
બીજી સર્ારે નૉર્ાકવ એરપોર્વ પર શેઠજીનુ ં પલેન લેન્ડ થયુ ં ત્યારે એમને દરશસર્
કરર્ા શ્વેતા, માઈકલ અને સુઝન હાજર હતા. શેઠજીને જોતાં જ શ્વેતા એમને નાની
બાળકીની જેમ ર્ળગી પડી. શેઠજીના હૃિય સાથે ચંપાયલી રહી. માઈક અને સુઝન

એ ભાર્ભયાવ શમલનને સાનંિાિયવથી શનહાળતા રહ્યા. સસરા અને પુત્રર્ધ ૂની આર્ી
લાગણી અને હેત એમના સમાજમાં દુલવભ હતા.
બધા દહલ્ર્ન પર પહૉચ્યા. મેનેજરની નજર શેઠજી પર પડી. િોડીને
સીધો એમની પાસે આવ્યો.
‘હલ્લો શમ.શેઠ. આઈ દડડ નોર્ નો ધેર્ યુ આર કમીંગ ટુ ડે. આઈ ર્ોઝ
ઓન ર્ૅકેશન. લેર્ મી સી શર્ચ રૂમ યુ આર બુક્ડ ઈન. ‘
િોડતા જઈને કોમ્પયુર્રમા એમનુ ં બુદકિંગ જોયુ.ં 'ઓહ નો.' એણે થોડો ફેર કયો.

શમ.શેઠ, મેં તમને તમારા કાયમના જુશનયર ટય ૂર્માં મુક્યા છે .

મેનેજર ગેરસમજ કરે તે પહેલા જ શેઠજીએ ખુલાસો કયો. ‘મીર્ માય ડોર્ર
શ્વેતા. સી ઈઝ ઓલ્સો ર્ન ઓફ ધ દડરે કર્ર ઓફ અર્ર કોપોરે શન.’
‘સર ર્ી હેર્ ર્ન, ટુ બેડરૂમ ટયુર્. યુ ર્ીલ હેર્ કન્ર્ીનીયન્સ ફોર સીક્સ
પરસન્સ કોન્ફરન્સ ર્ેબલ. આઈ એમ ટયોર ઈર્ ર્ીલ બી મોર કન્ર્ીશનયન્ર્ ફોર યુ.’
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‘ધેટ્સ ફાઈન.’
એમની બધી બેગ લકઝરી ટયુર્માં મુકાઈ ગઈ.
‘શેઠજી હર્ે અમે રજ લઈશુ.ં અમારા બે ડોગને મારી ડોર્રને ત્યાં
બેબીશસર્ીંગમાં મુકી આવ્યા છીએ. અમારે જવુ ં પડશે. કામકાજ હોયતો મને જણાર્જો.
હુ ં હાજર થઈશ. હુ ં સમજુ છં કે આ તમારી સોશસયલ અને પરસનલ શમદર્િંગ છે .’
માઈકલ અને સુઝને શર્િાય લીધી.
શેઠજીએ દરલેક્ષીંગ બાથ લીધો. ફોન કરી રે ન્ર્લ કાર મંગાર્ી લીધી. ઓક રી
રોડ પર લંચ લઈ પાછા હોર્લ રૂમ પર આવ્યા.
‘શ્વેતા હર્ે તારા ડૉકર્ર િેન્ડને ફોન કર. પહેલા શનકુળની ખબર પુછજે. તેં

એમના ઘરે થી આવ્યા પછી એમનો કોન્ર્ેક્ર્ કયો નથી એર્લે એ જ તને જણાર્શે કે

એની માને શુ ં ર્ાંધો છે . તારે ખાસ આતુરતા બતાર્ર્ાની જરુર નથી. પછી એને
કહેજે કે બાપુજી આવ્યા છે . તમને બધાને મળર્ાની ઈચ્છા છે .’
શ્વેતાએ આદિત્યને ફોન કયો.
'હાય આદિત્ય'
'ઓહ શ્વેતા મને જણાવ્યા ર્ગર તુ ં ક્યાં ચાલી ગઈ?'
'મારે અમારા લબઝનેશ અંગે શશકાગો જવુ ં પડ્ુ હતુ.ં એક્ચ્યુઅલી આઈ રાઈડ ટુ
કોલ યુ, બર્ યોર ફોન ર્ોઝ ન્ટર્ચ્ડ ઓફ.્ '
'આદિત્ય! શનકુળને કેમ છે ? મારે એની સાથે ર્ાત કરર્ી છે .'
'શનકુળ ઈઝ ફાઈન. પણ તુ ં અત્યારે ક્યાં છે ? ઘરે કેમ ન આર્ી? મમ્મી પણ

ખુબ રાહ જુએ છે અને લચિંતા કરે છે . તુ ં અને શનકુળ મારી જર્ાબિારી છે . મને કહે કે

તુ ં ક્યાં છે ? હુ ં હમણા જ આર્ીને તને લઈ જઉં. યુ હેર્ નો આઈદડયા ર્ોર્ આઈ એમ
ગોઈંગ થ્રુ! મને તારી બધી જ કંદડશન મંજુર છે . યુ આર માઈ ફટર્વ એન્ડ લાટર્ લર્.
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'પલીઝ ર્ેલ મી વ્હેર આર યુ? હુ ં મમ્મીને તારી શરતો માર્ે સમજર્ી િઈશ, એ એના
િીકરાના સુખને માર્ે તારી બધી શરતો માન્ય રાખશે.’

''આદિત્ય!..... દડયર કામ ડાઉન…. હુ ં અદહ વુડબ્રીજ દહલર્નમાં મારા બાપુજી

સાથે છં. બાપુજી પણ શશકાગો આવ્યા હતા. ત્યાંથી આજે સર્ારે જ અમે ન્યુજસી

આવ્યા. થોડું ન્યુયોકવ માં કામ છે તે પતાર્ીને અમે બે-ત્રણ દિર્સમાં બોમ્બે પહોંચી
જઈશુ.'
‘હુ ં મમ્મીને લઈને દહલ્ર્ન પર આવુ ં છં.'
'આદિત્ય!... એક બીજી ર્ાત સમજી લે. મમ્મીને મનદુખ થાય એર્ા તારા

કોઈપણ શનણવયમાં મારા સાથની આશા ન રાખતો. મારે લીધે મમ્મીએ આપેલા ત્યાગ
અને ભોગનુ ં અર્મુલ્યાંકન થાય એવુ ં હુ ં ઈચ્છતી નથી. તમે અદહ આર્શો તે

બાપુજીને પણ ગમશે. આપણે શમત્ર તરીકે મળીશુ ં અને સંજોગો પ્રમાણે સટનેહ છૂર્ા

પડીશુ.ં ઈર્શનિંગ દડનર ઈઝ ઓન અસ. જો શક્ય હોય તો મોના અને મોદહતને પણ
લઈ આર્જે. શુ ં શનકુળ આર્ી શકશે?’
'ના, શનકુળ હમણા દરકર્રીમાં છે . ટપેશસયલ કેરમાં છે . આપણે મળીયે પછી
તમને એની પાસે લઈ જઈશ. મારે બાપુજીના ચરણ ટપશવ કરી તેમના આશશષ લેર્ા
છે . રાજુભાઈએ એમની ઘણી ર્ાતો કરી છે . મને ખાત્રી છે કે એમના આશીર્ાવ િથી
આપણી મનોકામના પ ૂણવ થશે. હુ હમણા જ મમ્મીને અને શનકુળને જણ કરું છં.
શનકુળની સાથે એના સેલ પર ર્ાત કરર્ામાં ર્ાંધો નથી. લલસા એની સાથે જ છે .’

ફોન બંધ થયો. આદિત્ય ઉત્તે જીત થઈને મોર્ેથી બોલતો હતો અને શ્વેતાના

સેલફોનનુ ર્ોલ્યુમ હાઈ હતુ.ં પાસે બેઠેલા સુિરલાલ
ં
બધી ર્ાતો સાંભળતા હતા. એ

આદિત્યની ઉત્કર્ પ્રેમની લાગણી સમજી શક્યા. એમણે શ્વેતાને કહ્ુ ં 'બેર્ી, સુખી લગ્ન
જીર્ન માર્ે તુ ં તેને ચાહે તેના કરતાં તે તને ચાહે એ ર્ધારે અગત્યનુ ં છે .’
‘બાપુજી, આદિત્યના પ્રેમને સમજી શકું છં. બાની હયાતીબાિ તમો તમારું

જીર્ન નોકર ચાકરને હર્ાલે કરો તે મને મંજુર નથી. બીજુ ં તમે મને ર્હુ કે િીકરી
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તરીકે મને શેઠની અર્ક અને ઓળખ આપી છે તે જળર્ર્ાની મારી નૈશતક ફરજ છે .
મારા ભાર્ી સંતાનોમાં ભલે શેઠ પદરર્ારનુ ં લોહી નદહ હોય પણ તેઓ સંટકાર અને

શેઠ અર્ક પેઢી િર પેઢી ચાલુ રાખે એર્લુ ં તો હુ ં જરૂર ઈચ્છં છં. એક ક્ષણે મને

બાંધછોડ કરર્ાનો શર્ચાર આવ્યો હતો. પણ તમારા આવ્યા પછી મન મક્કમ થઈ
ગયુ ં છે . આદિત્યની અર્ક પણ તેના મમ્મીની જ છે ને હર્ે મને નથી લાગતુ ં કે આ
સંબંધ શક્ય બને. આદિત્યની મમ્મીને એનો િીકરો કોઈ શર્ધર્ાને પરણે એનો ર્ાંધો
હશે.!’
‘બેર્ી, જીર્નમાં આપણુ ં ધારે લ ુ ં બધુ ં થવુ ં જ જોઈએ એ વ્યર્હારમાં બનતુ ં નથી.

હુ ં પોતે માનતો હતો કે સુિરલાલ
ં
શેઠને માર્ે કશુ ં અશ્ક્ય નથી. પણ કુિરતે મને એક

ક્ષણમાં સમજર્ી િીધુ ં કે સુિરલાલ
ં
તુ ં જે છે , તુ ં જે પામ્યો છે એ તારા ભાગ્યમાં હતુ ં
એર્લે પામ્યો છે . તારા પ્રારબ્ધે જ તને પુરુષાથવ તરફ િોયો છે . સંતાન સુખ કિાચ
મારા ભાગ્યમાં જ નહોય.’
‘અક્ષયને પોતાનો કયો. એને માર્ે મેં તારું બલલિાન લઈ લીધુ.ં સુર્ણાવ ને

ગુમાર્ી. માત્ર મારા નામનો ર્ંશર્ેલો ર્ધારર્ા તારુ બીજી ર્ારનુ ં બલલિાન નથી
લેવ.ુ ં બેર્ી! િીકરીએ તો પશત અને સાસરામાં જ એકાકાર થવુ ં પડે. હુ ં િીકરીના બાપ

તરીકે સોનાલીબેનને પગે લાગીને તારા ટર્ીકાર માર્ે ભીખ માંગીશ. તુ ં પણ બધી
શરતો છોડીને આદિત્યની સાથે જોડાઈ જ.’
‘ના બાપુજી ના. તમારે એવુ ં કશુ ં જ કરર્ાનુ ં નથી. મારા સમ છે તમને. તમારે
આદિત્યના

મમ્મીને શર્નંતી કરર્ાની જરૂર નથી. તમે રટતા પર ચાલતા સામાન્ય

માનર્ી નથી. તમે સુિરલાલ
ં
શેઠ છો. તમે તો ઘણાના ભાગ્ય ઘડયા છે . કેર્લાય માર્ે
તમે પ્રેરણા મુતી બન્યા છો.’

સુિરલાલ
ં
મનમાં શર્ચારતા હતા કે એજ સોનાલી આદિત્ય હોય તો કશુ ં જ

કરવુ ં ન પડે. એ કેમ અને ક્યાં અચાનક અદૃશ્ય થઈ ગઈ. જણર્ા માર્ેતો અમેદરકા

સુધી િોડયો છં. ગમે તે સોનાલી હોય. મારી શ્વેતાને સુખી કરર્ા જે કરવુ ં પડે તે કરી
છૂર્ીશ. એણે શર્ષય બિલ્યો.
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‘આ બધી ર્ાતમાં એક કોન્રાક્ર્ની ર્ાત કરર્ાની રહી ગઈ. સાચે જ, ર્ેટર્

પારલામાં અમેદરકન કંપની સાથે એક ફાઈર્ ટર્ાર હોર્ેલ નુ ં દડલ કયું છે . આપણા
ચાલીસ એમના સાંઠ. તુ ં શનકુળને ફોન કર. શશકાગોમાં દડલ કયું એમ જણાર્ીશુ.’ં
શ્વેતાએ શનકુળને ફોન જોડયો.
'હાય બડી. કેમ છે ?
'બહુ લાંબા સમયે મારી યાિ આર્ી. જ્યારે મને હફ
ુ ં અને માનશસક સહારાની

જરૂર હતી ત્યારે જ જણાર્ર્ાની કરર્સી યે િાખવ્યા ર્ગર ગુમ થઈ ગઈ. દુશનયાના
કોઈ પણ ખુણા પરથીયે ફોન કરી શકાત. પણ હર્ે હુ ં ક્યાં શનકુળ છં? હર્ે આ

દુશનયામાં મારું કોણ? એક સજશતય શમત્ર લલસા કાળજી રાખે છે . એ પણ કિાચ એની

જોબની ફરજ તરીકે જ હશે. આદિત્યની સામે હુ ં હતો પણ તેન ુ ં રર્ણ તો તારા નામનુ ં
જ હતુ.'ં
શ્વેતા એની આિોશ ર્ેિના સાંભળતી હતી. આંશશક સત્યતો હતુ ં જ.
‘માય િેન્ડ આઈ હેડ ટુ ગો. ઈર્ન બાપુજી કેઇમ િોમ બોમ્બે. નાર્ ર્ી આર
બેક ઇન ન્યુ જસી. આજે સાંજે બાપુજી સાથે તને મળર્ા આર્ીશુ.’ં
‘શેઠજી પણ છે ?’
‘હા.’
‘આઈ કાન્ર્ ફેઇસ હીમ.’
શેઠજીએ ફોન લીધો.
‘િીકરા કેમ છે હર્ે?’
‘સારું છે . આપ ક્યારે આવ્યા?’
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‘હુ ં તો એક હોર્ેલના દડલ માર્ે શશકાગો આવ્યો હતો. પછી થયુ ં કે શનકુળને

જોતો જઉં. શ્વેતા સાથે અદહ આર્ી ગયો છં. હુ ં સાંજે તને મળર્ા આર્ીશ ત્યારે
હોર્લના દડલની ર્ાત કરીશ.’
‘અંકલ હર્ે મારું ભશર્ષ્ય શુ?’
ં
‘િીકરા, હુ ં બેઠો છં ને! તુ ં પહેલા ઓલરાઈર્ તો થઈ જ. હુ ં આર્ીશ ત્યારે
આપણે ઘણી ર્ાતો કરીશુ ં હમણા તુ ં આરામ કર.’

બરાબર ચારને ર્કોરે આદિત્ય અને સોનાલી શેઠજીની રૂમ પર આર્ી પહોંચ્યા.
શ્વેતાએ જ ડોર ખોલ્યુ.ં સુિરલાલને
ં
તો હગ કરર્ાનો ઉમળકો થઈ આવ્યો, પણ
સોનાલીએ બે હાથ જોડી નમટકાર કયાવ .
હા એ જ સુિરલાલ
ં
હતા અને એ જ સોનાલી હતા. પણ સોનાલી તદ્દન
અજણ્યા હોય એમ ર્તવતા હતા. સુિરલાલે
ં
જ શરૂઆત કરી.
‘સોનાલીજી મને એવુ ં લાગે છે કે મેં તમને ક્યાંક જોયા છે .’
‘હા શેઠજી. મને બરાબર યાિ છે કે તમે તમારા પત્ની સાથે ડોકર્ર

જમશેિજીને ત્યાં આર્તા હતા. મેં થોડો સમય એમની સેિેર્રી તરીકે કામ કયું હતુ.ં
આ મારો િીકરો આદિત્ય છે . આદિત્યએ ર્ાંકા ર્ળી સુિરલાલના
ં
ચરણ ટપશવ કયાવ .
સોનાલીની આંખના ખ ૂણા પર બે દહરાકણી ચળકી અને નેપદકન ર્ડે ન ૂછાઈ ગઈ.
‘શેઠજી મારે આપની સાથે થોડી અંગત ર્ાતો કરર્ી છે . જો આપને ર્ાંધો ન
હોયતો શ્વેતા અને આદિત્ય જરા બહાર ફરી આર્શે.’
સુિરલાલે
ં
કહ્ુ ં મને પણ જરૂરી લાગે છે કે છોકરાંઓના ભશર્ષ્યમાર્ે ર્ડીલો
ર્ાત કરી લે એ અગત્યનુ ં છે .
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આદિત્યે શ્વેતાને કહ્ુ ં 'ચાલો શ્વેતાજી આપણે ઓક રી પર જઈ આર્ીએ. મને તો

ખુબ ભુખ લાગી છે . શ્વેતાને બિલે શ્વેતાજીનુ ં સંબોધન, શ્વેતાને ખ ૂચ્યુ.ં બન્ને બહાર
નીકળી ગયા.
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પ્રકરણ ૨૫
સુિરલાલ
ં
અને સોનાલીને ઘણી ઘણી ર્ાતો કરર્ી હતી. બન્ને ર્તવમાન ભુલીને
ભ ૂતકાળમાં ભ્રમણ કરતા હતા. શેઠજીના મગજમાં ર્ષાવ ભીનુ ં ચુટત યૌર્ન અને થોડી
રાત્રીઓનો સહર્ાસ સળર્ળતો હતો. સોનાલીના માનસપર્ પર માત ૃત્ર્ના અંકુર

ફૂર્યા તેની ટમ ૃશત જગૃત થતી હતી. સુિરલાલને
ં
આનંિના સમાચાર આપર્ાની
ર્ેળાએ જ ગણપતકાકાએ કુટુંબ અને સામાજીક ર્ાટતશર્કતાનો પાઠ ભણાર્ી િીધો
હતો. સોનાલી છે લ્લી ઘડી સુધી સુિરલાલને
ં
તેમના શપત ૃત્ર્નો પિાફસવ કરર્ો કે નદહ
તેની દ્વિધામાં હતા. ....
છે ર્ર્ે સોનાલીએ જ શરૂઆત કરી.
'શેઠજી આપની શ્વેતા ખુબ જ સુિર
ં છે . સુિરલાલની
ં
િીકરી સુિર
ં જ હોય.'
સુિરલાલ
ં
સમજી ગયા કે હજુ દડપલોમૅદર્ક ટર્ેઇજ પર જ ર્ાત થાય છે .
એમણે પણ એર્ો જ જર્ાબ આપયો. ‘તમારો આદિત્ય પણ ઓછો હેન્ડસમ નથી.
અમારી શ્વેતા લબઝનેશમાં ઘડાયલી છે અને આદિત્ય એના ક્ષેત્રમાં પારં ગત છે .’
‘એતો બાપ જેર્ા બેર્ા અને ર્ડ તેર્ા ર્ેર્ા. બરાબર તમારા પર જ પડયો
છે ને!........
સુિરલાલનુ
ં
ં મોં અને આંખ પહોળા થઈ ગયા. થોડી ક્ષણો માર્ે જણે પ ૃથ્ર્ીએ

એનુ ં પદરભ્રમણ અર્કાર્ી િીધુ.ં એકિમ ચેરમાંથી ઊભા થઈ તેઓ સોફા પર

સોનાલીની બાજુમાં બેસી ગયા. સોનાલીનો હાથ તેમના હાથમાં લઈ લીધો. તુકારાની
ં
આત્મીયતા આર્ી ગઈ.
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‘મને લાગે છે કે મારા કાન અને બુદ્વિએ કામ કરર્ાનુ ં બંધ કરી િીધુ ં છે .
સોનાલી, પલીઝ મને ફરી સંભળાર્ અને સમજર્ કે તેં શુ ં કહ્ુ.’ં
સોનાલીનો ચહેરો ટર્ટથ ન્ટમત રે લાર્તો હતો. ‘હુ ં જો એમ કહુ ં કે આદિત્યનુ ં

હૃિય, તમારું જ રક્ત એના એના શરીરમાં પદરભ્રમણ કરાર્ે છે તો તમે શુ ં સમજશો?’

‘સોનાલી...શુ ં આદિત્ય મારો િીકરો છે ?..... આર્લા ર્ષવ હુ ં મારા સંતાન ર્ગર

તડપતો રહ્યો. તેં એકલે હાથે મારા િીકરાને ઉછે યો. તુ ં એકાએક મુબઈ
ં
છોડીને ક્યાં
અને કેમ ચાલી ગઈ. બે ર્ખત લબઝનેશને બહાને ચંદડગઢ આર્ી ગયો, પણ તારો
પત્તો ન લાગ્યો.’
‘હુ ં ગણપતકાકાની સલાહ અનુસાર તમારા સુખી સંસારને સાચર્ર્ા મુબઈ
ં

છોડી અમિાર્ાિમાં ટથાયી થઈ હતી.’
‘બધી ર્ાતો પછી.’

‘શ્વેતાએ મને કહ્ુ ં હતુ ં કે એને એક મોર્ો ભાઈ પણ છે અને તમારી સાથે

લબઝનેશમાં જ છે . સુર્ણાવ ખરે ખર નશીબિાર હતી કે એના ખોળામાં એક છોકરો અને
એક છોકરી રમાડયા.’
‘પુત્ર પુત્રી બન્નેએ ધંધામાં કુશળતા મેળર્ી. શ્વેતા જો આદિત્યની બહેન ન હોત
તો શ્વેતાને અપનાર્ીને અમે ધન્ય થઈ ગયા હોત. આજ સુધીમાં મેં આદિત્યને એણે
જે જે માંગ્યુ ં તે બધુ ં જ આપયુ ં છે . ભાઈ બેન કેર્ી રીતે લગ્ન કરી શકે?’
‘સોનાલી,..મને લાગે છે કે તુ ં સત્યથી અજણ છે . સુર્ણાવ ની ગોિ પોતાના
બાળક શર્હોણી જ રહી હતી.’
‘

‘પણ સુર્ણાવ તો દડલીર્રી માર્ે શપયર ગઈ હતી.’
‘હા એ ગઈ હતી. તે એક બાળકને લઈને આર્ી હતી. તે બાળક પોતાનુ ં નદહ

પણ એના મામાની છોકરીનુ ં હતુ.ં છોકરી પર બળાત્કાર થયો હતો. નાની બહેનની
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અને મોસાળની આબરૂ સચર્ાય અને પોતાનો ખોળો ભરાય એર્લે એણે પોતાની
પ્રેગનન્સીની ર્ાત ર્હેતી મુકી હતી. ખરે ખરતો સુર્ણાવ ને બાળક થર્ાની શક્યતા જ ન

હતી. અમે એ બાળકને અપનાર્ી લીધો. એનુ નામ અક્ષય રાખ્યુ.ં અક્ષયના મગજમાં
અમારા પુત્ર હોર્ા અંગે શંકાના બી ર્ર્ાયા. અભ્યાસમાં પાછળ પડતો ગયો. મારી
અપેક્ષાઓ ર્ધતી ગઈ. એ જ અરસામાં નાનકડી, સુિર
ં
અને તેજટર્ી શ્વેતા પર મારું

મન ઠયું. મેં મનોમન શ્વેતામાં મારી પુત્રર્ધ ૂ શનહાળી. એને મેં મારી રીતે ઘડર્ા માંડી.
શ્વેતા મારી લોહીની િીકરી નથી, અક્ષય મારા લોહીનો િીકરો ન હતો.’
‘શ્વેતા અમારે ત્યાં કામ કરતા યોગેશભાઈની નાની બહેન. યોગેશભાઈ ખુબ જ

સજ્જન અને સંટકારી ર્ૈષ્ણર્. મે શ્વેતાના લગ્ન અક્ષય સાથે કરાવ્યા. અક્ષયે શ્વેતાને

અક્ષતયોની રાખીને આત્મહત્યા કરી. અક્ષયના આઘાતથી તરત જ સુર્ણાવ ન ુ ં જીર્ન
સંકેલાઈ ગયુ. શ્વેતા મારી પુત્રી નથી, એ મારી પુત્રી સમાન પુત્રર્ધ ૂ છે . આદિત્ય અને
શ્વેતા ભાઈ બહેન નથી. બાકીની ર્ાત અક્ષયનો આ પત્ર કહેશે.’
સુિરલાલે
ં
ધ્રુજતા હાથે અક્ષયે લખેલા પત્રની કોપી સોનાલીને આપી.
સોનાલીએ રડતી આંખે પત્ર ર્ાંચ્યો. હર્ે કંઈ પ ૂછર્ા જેવુ ં રહેત ુ ં ન હતુ.ં એણે

કહ્ુ,ં 'શેઠજી આપણે શ્વેતાને એની મરજી પુર્વકનુ ં સૌભાગ્ય આપીશુ.ં એ આપણી
પુત્રર્ધ ૂ જ રહેશે.'
‘હર્ે આપણા સંબંધ અંગે હુ ં થોડી ટપષ્ર્તા કરર્ા કરર્ા માંગ ુ ં છં. આપણો

પહેલી ર્ારનો િૈ દહક સંબંધ તદ્દન આકન્ટમક હતો. ત્યાર પછી જે થયુ ં તેમાં સુર્ણાવ ની
ગેરહાજરીમા તમારી ર્ાસના યુક્ત શારીદરક ભ ૂખ હતી. હુ ં પ્રશતકાર કરી શકતે પણ
મારી સંતાનની ભ ૂખ જગૃત થઈ હતી. મારા સહકાર બિલ મેં કિીયે અપરાધ

અનુભવ્યો નથી. તમારું નામ આપયા ર્ગર આદિત્યને એની ચૌિ ર્ષવની ઉમરે એના
જન્મની ર્ાત સમજર્ી િીધી હતી. એને એના સર્જક શપતા પ્રત્યે જરાપણ અનાિર
નથી; તેમ એના શપતા કોણ

એ જણર્ાનુ પણ એને જરૂરી નથી લાગ્યુ.ં એ રોજ

પ્રાથના કરે છે કે પ્રભુ મારા જન્મિાતા સુખી અને તંદુરટત રહે.’
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‘સમગ્ર સમાજ જણે છે કે શ્વેતા તમારી શર્ધર્ા પુત્રર્ધ ૂ છે અને હર્ે જણશે કે

તમે એને િીકરીની જેમ આદિત્ય અડર્ાણી નામના ડૉકર્ર સાથે પરણાર્ી છે .
સમાજની નજરે તમે શપતાતુલ્ય રહેશો. શપતા નદહ. અને બીજી ખાસર્ાત. આજે તમે

મારી પાસે બેઠા છૉ પણ હર્ેથી જહેરમાં કે ખાનગીમાં આપણી ર્ચ્ચે એક હાથનુ ં
અંતર રહેશે. લાગણીની વ્યક્તતાને અંકુશમાં રાખર્ી પડશે. આપણા પ ૂર્વ સંબંધની
જણ કોઈને પણ કરર્ાની જરૂર નથી. શુ ં તમારાથી આર્લુ ં થઈ શકશે?’
સુિરલાલ
ં
સોફા પરથી ઊભા થઈ ગયા. બે હાથ જોડી કહ્ુ.ં ‘અત્યારથી જ

તમને સોનાલીને બિલે મારી િીકરીના સાસુ અને મારા માનર્ંતા ર્ેર્ાણનુ ં ટથાન

આપુ ં છ. ઘણા લોકો જમાઈને િીકરા તરીકે જળર્ે છે . હુ ં મારા િીકરાને, િીકરા
તરીકેનો ર્ણબોલ્યો પ્રેમ આપીશ અને સમાજમાં જમાઈ તરીકેનો માન મરતબો

જળર્ીશ. તમને તકારાથી
ૂ
સંબોધન પણ નહીં કરું. તમને સમજર્ર્ા મારી પાસે
શબ્િો નથી. હુ ં શબ્િોનો નદહ પણ આંકડાનો કરોલળયો છં. એર્લુ ં કહીશ કે આજે,

પહેલા કિીયે ન અનુભર્ેલા સુખની ચરમ શસમા પર છં. છોકરાંઓને જ્યાં રહેવ ુ હોય

ત્યાં રહેશે. મારા ર્ંશર્ેલાના નામની લચિંતા નથી. આપણે અને આપણો ભગર્ાન
જણે જ છે કે અડર્ાણી નામ હેઠળ પણ સુિરનુ
ં
ં લોહી જ ફેલાશે. આપણે બધા સાથે

રહીએ તે મને ગમશે પણ એમાયે મારો દુરાગ્રહ નથી. સુિરલાલ
ં
ગળગળા થઈ
ગયા.’
સોનાલીના સેલફોને ગાયત્રીમત્રનો ર્ેિોચ્ચાર કયો.
આદિત્યનો ફોન હતો. 'મમ્મી, મોના અને મોદહત પણ આર્ી ગયા છે . તમારી

મહામંત્રણામા ખલેલ ન પડે એર્લે નીચે લોન્જમા બાંધી રાખ્યા છે . તમારી આજ્ઞા
થશે ત્યારે ઉપર આર્ીશુ.'ં
'હર્ે ચાંપલાસ કયાવ ર્ગર સીધો બધાને લઈને ઉપર આર્ી જ'
...અને આદિત્ય, શ્વેતા, મોના અને મોદહત સુિરલાલના
ં
ટય ૂર્મા આર્ી પહોંચ્યા.
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યુ શેઇપમાં ત્રણ સોફા હતા. એક સોફા પર સુિરલાલ
ં
ગંભીર ચહેરે બેઠા હતા.

સામેના સોફા પર સોનાલી એર્ી જ ગંભીર મુદ્રામાં બેઠા હતા. શ્વેતા સુિરલાલની
ં
બાજુમાં બેઠી. આદિત્ય મમ્મીની બાજુમાં ગોઠર્ાયો. મોના અને મોદહતે ર્ચ્ચેના સોફા
પર ટથાન લીધુ.ં બન્ને ર્દડલો શાંત અને મૌન હતા. ચારે જુર્ાનીયાઓ ફફડતા હૈયે
ર્દડલો કંઈક કહે એની રાહ જોતા હતા.
‘િીકરા આદિત્ય! માની સાથે ગોળગોળ ર્ાત કરર્ાનુ ં ક્યાંથી શીખ્યો? શ્વેતા શ્રી
સુિરલાલ
ં
શેઠની િીકરી છે તો અક્ષય શ્વેતાનો શુ ં સંબંધી હતો? મને જરા સમજ
પાડને બેર્ા.' ચારે જણા ટતબ્ધ થઈ ગયા. કોઈ પણ દિર્સ મમ્મીએ આદિત્ય સાથે

આર્ી રીતે ર્ાત કરી ન્હોતી. આદિ! કેર્લાક સત્યો છપાર્ર્ાનો શુ ં હેત ુ હતો? શુ ં તુ ં
એમ માનતો હતો કે શ્વેતાને એના ર્ૈધ્વ્યને કારણે હુ ં નદહ ટર્ીકારીશ?
કર્ીશ્રી નાનાલાલે ર્ષો પહેલા ગાયુ ં હતુ-ં
“િે હલગ્નની શર્ધર્ાને, પુનલવગ્ન સમી મુન્ક્ત નથી;
ટનેહલગ્નની શર્ધર્ાને, પુનલવગ્ન સમુ ં પાપ નથી.”
‘ શુ ં હુ ં એર્લી જુનર્ાણી છં? જો જુનર્ાણી હોત તો તારો જન્મ જ થયો ન હોત.

મેં તને મારી બધી જ ર્ાત કરી છે . માત્ર તારા શપતાની ઓળખ મેં તેમના સુખી
ગૃહજીર્નને સલામત રાખર્ા માર્ે જ ન્હોતી કરી. સમય આર્શે ત્યારે એ પણ
જણાર્ીશ.્ બેર્ા! મારા હાથમાંની આ ર્ીંર્ી લે. અમારી હાજરીમાં શ્વેતાને પ્રપોઝ કર.
શ્રી.સુિરલાલ
ં
શેઠ આજે માત્ર શ્વેતાના જ નદહ પણ તારા પણ શપતાતુલ્ય છે . તમે બન્ને
એમના આશીર્ાવ િ મેળર્ો.’
સુિરલાલ
ં
સોનાલીના પ્રભાર્શાળી અને જજરમાન માત ૃત્ર્ને મનોમન ર્ંિી
રહ્યા હતા. હંમેશનો ર્ાચાળ આદિત્ય બધાની હાજરીમાં પ્રપોઝ કરતી ર્ખતે
ગાંગાગગી
ં ૂ કરતો થઈ ગયો. માંડમાંડ ચાર શબ્િો બોલી શક્યો 'શર્લ યુ મેરી મી?'
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શ્વેતા જણે બાપુજીની મંજુરી માંગતી હોય તેર્ી અશ્રુભીની નજરે સુિરલાલ
ં

સામે જોયુ.ં સુિરલાલે
ં
આંખોથી આશશર્ાવ િ આપયા. એણે હળર્ેથી જર્ાબ આપયો
'સોનાલીમમ્મીની પુત્રર્ધ ૂ બનતા હ,ુ ં ગૌરર્ અનુભર્ીશ.'
શ્વેતા અને આદિત્ય સુિરલાલને
ં

અને સોનાલીને પગે લાગ્યા. શ્વેતા

સુિરલાલને
ં
ર્ળગીને મોકળે મને રડી પડી. સુિરલાલે
ં
એને ધીમેથી સોનાલી પાસે
બસાડી અને આદિત્યને ગાઢ આલલિંગન આપયુ.ં
મોના એકિમ સોફા પર ચઢી નાના છોકરીની જેમ કુિતા કુિતા તાળી પાડતી

હતી. કોન્ગ્રેચ્યુલેશન આદિત્ય. કોન્ગ્રેચ્યુલેશન શ્વેતા. મોદહતે આદિત્ય સાથે હાથ
મેળવ્યા અને શ્વેતાને નમટકાર કરી અલભનંિન આપયા. મોનાનો ઉમળકો થોડો

અંકુશમાં આવ્યો. એણે સુિરલાલની
ં
ચરણરજ માથે ચડાર્ી ર્ંિન કયાવ . શેઠજી આપે
મને ઓળખી નદહ. હુ ં મોના મહેતા.
'િીકરી મને લાગે છે કે મેં તને ક્યાંક જોઈ છે પણ મને યાિ નથી આર્તુ.'ં
'હુ ં આપના અમિાર્ાિના બ્રાન્ચ મેનેજર કુંિનલાલ મહેતાની િીકરી.'
‘ઓ..હો..હો. હર્ે યાિ આવ્યુ. આપણે ચારે ક ર્ષવ પહેલા મળે લા. તારો અભ્યાસ
કેમ ચાલે છે બેર્ી?’
'આપની કૃપાથી સરસ ચાલે છે . હજુ િોઢ ર્ષવ બાકી છે .'
મોનાએ સૌને શેઠજી સાથેનો પોતાનો પદરચય જણાવ્યો. મારા ફાધર લગભગ
ચાર ર્ષવ પહેલા જ શેઠજીની ફાઈનાન્સ કંપનીમાં જોડાયા હતા. મને MBBS કરર્ામાં
એમની બધી બચત સાફ થઈ ગઈ હતી. મને અમેદરકા આર્ર્ાની તક મળતી હતી
પણ એમાં સાંઠહજર ખ ૂર્તા હતા. ખ ૂબ ખંચકાર્ સાથે મને લઈને શેઠજી પાસે લોન

માંગર્ા ગયા. ફાધરની નર્ી નર્ી નોકરી હતી. કિાચ લોન ન પણ મળે . પણ
શેઠજીએ તો બે લાખનો ચેક લખી આપયો. મને કહ્ુ ં કે િીકરી આ લોન નથી. આ
મારી તને ટકોલરશશપ છે . ખુબ ભણજે. ર્ધારે જરૂર હોયતો મને જણાર્જે.
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શેઠજીની આશથિક સહાયને કારણે જ હુ ં આજે અમેદરકામાં અભ્યાસ કરી રહી છં.

અમિાર્ાિમા આદિત્ય અને આન્ર્ી અમારી અમારી સામે જ રહેતા હતા. આદિત્ય
મારા ભાઈ જેર્ો છે . મને ખબર ન્હોતી કે શ્વેતામેડમ આપના ફેશમલી મેમ્બર છે . ઉમર

અને આદિત્યની સાથેની શનકર્તાને કારણે મારાથી એમની સાથે તુકારાથી ર્ાત થઈ
ગઈ છે . આઈ એપોલોઝાઈસ. સોરી આઈ ર્ોઝ ઈગ્નોરન્ર્.
સુિરલાલ
ં
મલકતા હતા. મારે માર્ે તો તુ ં પણ િીકરી જેર્ી જ છે . કુંિનલાલની
િીકરી એ મારી જ િીકરી. તારી ભાભીને જ પુછ, એને શુ ં પસંિ છે .
મોનાએ શ્વેતા સામે જોયુ.ં
શ્વેતાએ કહ્ુ ં મોર્ા નણંિબાના અશધકાર પ્રમાણે મને માત્ર શ્વેતા જ કહેર્ાનુ ં

રાખજો. મારે તો તમને ર્ંિન કરર્ાના છે . ખરે ખર શ્વેતા પગે લાગર્ા માર્ે ર્ાંકી
ર્ળર્ા જતી હતી પણ મોના તેને ભેર્ી પડી.
શ્વેતા, આ માતાજીને બહુ ર્ળગર્ા જેવુ ં નથી. એને તો દુરથી જ નમટકાર સારા.

આદિત્યએ દર્ખળ કરી. મોનાએ ર્ડીલોની હાજરીની પરર્ા કયાવ ર્ગર આદિત્યનો
કાન આમળયો.

બસ હર્ે માતાજી નદહ કહુ.ં હે રૌદ્રરૂપા િે ર્ીજી કૃપા કરી મારો કાન છોડો.

મોનાએ જરા ર્ધારે અમળાર્ીને કાન છોડયો. આદિત્યએ હાથ જોડી કહ્ુ.ં 'ક્ષમ્યતામ ્
પરમેશ્વરી'. મોદહત જોઈ લેજે અને યાિ રાખજે તારી હાલત પણ આર્ી જ થર્ાની
છે . બધા હસી પડયા.
ચાલો હર્ે મનેતો કકડીને ભુખ લાગી છે . ક્યાં જઈશુ?ં રોયલ પેલેસમાં કે કોઈ
બીજી જગ્યાએ.
ત્યાર પછી શનકુળને જોર્ા જર્ાનુ ં છે . આદિત્યએ કહ્ુ.ં
તને ખાર્ા શસર્ાય બીજો કાંઈ શર્ચાર આર્ે છે ખરો? મોનાએ આદિત્યને
ર્પોયો.
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આન્ર્ી આજે બહારનો પ્રોગ્રામ બંધ. જો તમને ર્ાંધો ન હોયતો આપણે પહેલા

ઘેર જઈએ. િીર્ો કરી આ બન્નેને આપણા ભગર્ાનને પગે લગાડીયે. પછી બધા, શેઠ

સર સાથે શનકુળને મળી આર્ે. તે િરમ્યાન આપણે બન્ને ફર્ાફર્ રસોઈ બનાર્ી
િઈએ. અમારા ઘરમાં જ્યારે જ્યારે શુભ સમાચાર કે શુભ પ્રસગ
્ ં હોય ત્યારે કંસાર

રં ધાય છે . આજે આપણે કંસાર, પુરી, બર્ાકાર્ડા, િાળ, ભાત શાક અને રાયતુ બનાર્ી
િઈશુ.ં
મોના તે સારુ યાિ કરાવ્યુ. સોનાલી બોલ્યા. એમણે શેઠજી તરફ નજર નાંખી

પુછ્ુ ં આપને ફાર્શેન?ે મોનાને વ્યાર્કારીક ર્ાત પુછોને? મારાથી િીકરીને સાસરે
જમી શકાય?

શેઠજી સર, હર્ેતો અમારા નાગર બ્રાહ્મણો પણ રૂઢીચુટત નથી રહ્યા. ખાસતો

આદિત્યએ આપને ફાધર-ઈન-લૉ ને બિલે ફાધર તરીકે જ ગણ્યા છે ને? પુત્રને ત્યાં
શપતાને જમર્ામાં શુ ં બાધ હોઈ શકે?
બેર્ી તુ ં માત્ર મૅદડસીનમાંજ નદહ પણ આપણી સામાજીક બાબતોમાં પણ ખુબ
ઘડાયલી લાગે છે . મારે તને એક ર્ાત કહેર્ાની છે અને એક ર્ાત પ ૂછર્ાની છે .
આપને શુ ં કહેવ ુ ં પ ૂછવુ ં છે ?
પહેલી ર્ાત. મને શેઠજી સર કહેર્ાને બિલે માત્ર અંકલ કે કાકા જ કહેજે. નાર્
ર્ી આર ફેશમલી.
બીજુ,ં ર્ાત પરથી નામ તો જણ્યુ, પણ તમે કોઈએ મોદહતભાઈની ઓળખાણ
ન કરાર્ી.
ડૉકર્ર મોદહત મહેતા અમિાર્ાિના જ છે . એ શપદડયાદરકમાં પોટર્ ડોકર્રે ર્ કરે

છે . એમના ફાધર ડૉ.દફરોઝશા મહેતા અમિાર્ાિના જણીતા જણીતા સર્જન છે .

મમ્મી બહારબાનુ મૅદડકલ કોલેજમાં મારા પ્રોફેસર હતા. અમે ર્ેશર્શાળ કરર્ાનુ ં નક્કી
કયું છે . અમારા બન્નેના પેરન્ટ્સે આશીર્ાવ િ આપયા છે . સામાન્ય રીતે પારસીમાં બાહ્ય
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લગ્ન થતાં નથી. પણ અમારી બાબતમાં અમે નસીબિાર છીએ. અમારા કુટુંબો
સંકુલચત શર્ચાર ર્ાળા નથી. અમે અમારી જન્મગત સંટકૃશત જળર્ીને પરટપર
સાંટકારીક સમભાર્ પુર્વક જીર્ીશુ.ં અમે અન્ગ્નની સાક્ષીએ જોડાર્ાનુ ં નક્કી કયું છે .
મોદહત ઊભો થયો. 'અંકલ અમને આશશષ આપો.'

મોદહત શેઠજીને પગે

લાગ્યો.
શેઠજીએ ઊભા થઈને મોદહતને પ્રેમભયું આલલિંગન આપયુ.ં માથે હાથ ફેરર્તા

કહ્ુ ં 'બેર્ા ગોડ બ્લેસ યુ એન્ડ મોના, એન્ડ કીપ યુ બોથ હેપી એન્ડ હેલ્થધી ફોર
એર્ર.

આદિત્ય, શ્વેતા, સુિરલાલ
ં
અને સોનાલી એક કારમાં અને મોદહત અને મોના

બીજી કારમાં આદિત્યના ઘેર પહોંચ્યા. સોનાલીએ િે ર્ટથાન પાસે દિર્ો કયો.
ઘ ૂપસળી સળગાર્ી. દિઝમાંથી શમઠાઈ કાઢી પ્રસાિ ધરાવ્યો. મોનાએ ટપષ્ર્ અને

શુધ્ધ ઉચ્ચારથી ર્ેિોક્ત ભદ્રસુક્ત ભણર્ા માંડ્ુ.ં સુિરલાલ
ં
અચંબાથી મોનાને જોતા
રહ્યા. આ બ્રાહ્મણની છોકરી ડૉકર્ર થયેલી છે . બ્રાહ્મણના સંટકાર સાચર્ીને પારસીને
પરણર્ાની છે . ધન્ય છે એના માંબાપને. કુંિનલાલ આર્ી પુત્રી પામર્ા નસીબિાર
છે . સુિરલાલ
ં
મોના અને મોદહતથી ખરે ખર પ્રભાશર્ત થયા હતા.
આદિત્ય અને શ્વેતાએ લાંબા થઈ ભગર્ાનને સાષ્ર્ાંગ િં ડર્ત ્ પ્રણામ કયાવ .

સુિરલાલ
ં
અને સોનાલીને ર્ંિન કયાવ . બન્નેની આંખો સજળ હતી. દુન્યર્ી દૃસ્ષ્ર્એ
સુિરલાલ,
ં
માનેલી પુત્રી શ્વેતા અને જમાઈ આદિત્યને આશશષ આપતા હતા. અંતરથી

પોતાના પીંડના પુત્ર અને પુત્રર્ધ ૂને આશશર્ાવ િ ર્રસાર્તા હતા. સોનાલીને હૃિયમાં
કયા ટથાને બેસાડર્ી તે નક્કી કરવુ ં તેમને માર્ે મુશ્કેલ હતુ.ં
મોનાએ કહ્ુ.ં 'હર્ે તમે બધા સર્જરી સેન્ર્ર પર જઈ શનકુળને મળી આર્ો.'
'મોનાબેન...'
શ્વેતા કંઈ કહેર્ા જતી હતી પણ મોનાએ એને અધર્ચ્ચે જ અર્કાર્ી.
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'મોના બેન નદહ. માત્ર મોના. યાિ રહેશેને? માત્ર મોના… બોલ શુ ં કહેવ ુ ં છે ?
'હુ ં એમ કહેતી હતી કે ભલે થોડુ મોડુ થાય પંણ આપણે બધા સાથે જ જઈએ.

હુ ં પણ રસોઈમાં હેલ્પ કરું અને શનકુળ માર્ે પણ દડનર લઈ જઈયે. મારા ઘરમાં તમે
કામ કરો અને હુ ં બહાર ફરતી રહુ ં એ યોગ્ય ન કહેર્ાય.'

મોનાએ બન્ને હાથ કમ્મર પર મુક્યા…. 'મારું ઘર!.... શોખ છે ને?..... કાલથી

ભાભી સાહેબ, તારે કુકીંગ, લ્ક્લનીંગ, દડસીસ, લોન્ડ્રી, ગાબેજ, શોશપિંગ, બઘુ ં જ કરર્ાનુ.ં
તારી સાસુ અને નણંિ હર્ેથી દહિંચકે ઝુલશે.'

આદિત્યએ શ્વેતાના બચાર્માં ઝ્ ંપલાવ્યુ.ં શ્વેતા ગભરાતી નદહ. એક નદહ ત્રણ

હાઉસદકપર રાખીશુ ં બધા જ દહિંચકે ઝુલજો. પણ જલ્િી આજની રસોઈ તો કરો. મારા
પેર્માંતો લબલાડા બોલે છે .
બધી રસોઈ થઈ ગઈ. બધા સાથે શનકુળને મળર્ા નીકળયા.
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પ્રકરણ ૨૬

શનકુળ એની રૂમમાં સફેિ ગાઊન પહેરીને દરક્લાઈનર પર બેઠો હતો. ર્ીર્ી
જોતો હતો. લલસા બેઠી બેઠી કોટમોપોલીદર્નના પાના ઉથલાર્તી હતી. શેઠજી સાથે
બધા આર્ી પહોંચ્યા.
‘કેમ છે િીકરા? રાજુએ મને તારી સર્જરીની ર્ાત કરી હતી. કંઈ તકલીફતો
નથીને?’
શનકુળ ઊભો થયો. શેઠજી અને સોનાલીને પગે લાગ્યો. કંઈ કહેર્ા જતો હતો

પણ બોલતા પહેલા ડૂસકું મુકાઈ ગયુ.ં રીતસર રડી પડયો. શ્વેતા સંકોચ રાખ્યા ર્ગર
એને ર્ળગી પડી. માથે હાથ ફેરર્તી રહી.

'બડી, બી બ્રેર્. ર્ી હેર્ ટુ ડેર્લપ મોર કરે જ ધેન ઓદડિનરી મેન. ર્ી ઓલ

આર ર્ીથ યુ. શ્વેતાએ શનકુળના આંસુ નુછયા. અને બધાની હાજરીમાં જ એના ગાલ

પર પોતાનો ગાલ લગાર્ી ર્હાલનો બુચકારો બોલાવ્યો. લલસાએ શનકુળને પાણી
આપયુ.ં આદિત્યનુ ં પોતાનુ ં જ સજીકલ સેંર્ર હતુ.ં ફેશમલી માર્ે કોઈ દરસ્ટરકશન ન

હતુ. રૂમ મોર્ો હતો. બે સોફા અને ચાર પાંચ ચેર હતી. હૉન્ટપર્લના ટપેશશયલ રૂમ
કરતાં ય ર્ઘુ સગર્ડ હતી.

શ્વેતાએ દર્ફીન કાઢ્ુ.ં પલેર્માં શપરટયુ.ં આદિત્યએ શનકુળની પલેર્માંથી એક

બર્ાકુંર્ડું લઈ પોતાના મોમાં મુય.ુ ં મોનાએ એના હાથ પર ર્પલી મારી. 'ક્યારે
સુધરશે આ ખાઉધર.'

‘મારા પેશન્ર્ સાજત્ર્ક ખોરાક લે છે કેમ તે જોર્ાની મારી ફરજ છે . ચોકસાઈ
કરર્ા જ ચાખ્યુ હતુ.’ં
‘હર્ેતો મને તમારી ર્ેર્નો ખ્યાલ આર્ી ગયો છે . હુ ં આ બીજ બોક્ષમાં ઘણાં

બર્ાકા ર્ડા લાર્ી છં.’ એણે બધાને માર્ે પેપર પલેર્માં બર્ાકાર્ડા અને ચર્ની
કાઢયા.
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'અરે ર્ાહ ક્યા બાત હૈ. માસી હર્ે તમારા સુપત્ર
ુ ની સુધરર્ાની આશા છોડી
િે જો. પાંચ ર્ષવમાં આદિત્યને બિલે માંર્લુ ં ગબડતુ ં હશે એવુ ં લાગશે.'
'તને ક્યાં ખબર નથી કે એ કેર્લી એક્સસાવ ઈઝ કરી કેલરી બાળે છે .' માતાએ
બચાર્ કયો.
શેઠજી નાનેરાંઓની મટતી ભરી લાગણી જોઈ રહ્યા હતા.
લલસાએ યુર્ીલલર્ી રૂમમાં જઈ, બધા માર્ે કોદફ બનાર્ી.
શેઠજીએ પોતાની ખુરસી શનકુળ પાસે ખેંચી. ‘બેર્ા આપણા ફાઈનાન્ન્સયલ

લબઝનેશમાં હંમેશા તારું ટથાન રહેશે જ. તુ ં જરા પણ લચિંતા કરીશ નદહ. અમે બધા
તારી સાથે જ છીએ. ઈસ્ન્ડયામાં તારી સર્જરીની ર્ાત કોઈને ખબર નથી. રાજુએ
શીવુન,ે પાર્વશતને કે પ્રાચીને પણ કહ્ુ ં નથી. તારે માર્ે સરસ પલાન ગોઠર્ીશુ.ં
મુઝાર્ાની
ં
જરા યે જરૂર નથી.’
‘બીજી ર્ાત. પારલામાં એક ફાઈર્ ટર્ાર હોર્ેલનુ ં ડીલ કયું છે એ પણ તારે
અને શ્વેતાએ સંભાળર્ાનુ ં છે .’
'અને ત્રીજી સૌથી અગત્યની ર્ાત...' મોનાએ ર્ચ્ચે ઝંપલાવ્યુ.ં 'આ બળિને

નાથર્ા શ્વેતા તૈયાર થઈ છે . ર્દડલોએ પરશમશન ગ્રાન્ર્ કરી છે . 'શનકુળ અને લલસા
એક સાથે બોલી ઉઠયા 'કોંગ્રેચ્યુલૅશન'.
લલસાએ કહ્ુ ં 'મોના, લૅટર્ એરે ન્જ એન્ગેઇજમેન્ર્ પાર્ી ફોર્ મોટર્ દડઝશર્િંગ
કપલ.'
મોનાએ કહ્ુ ં ‘ર્ેરી ગુડ આઈદડયા. બર્ વ્હેર એન્ડ વ્હેન?’
લલસાએ કહ્ુ ં ‘જો બધાને પરમ દિર્સે શનીર્ારે ફાર્તુ ં હોયતો રાખીયે. શમ. શેઠ
અને મામને ફાર્શે?’
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બન્નેની સંમશત મળી ગઈ. હર્ે ક્યાં?

શેઠજીએ આગ્રહભયું સ ૂચન કયું.

’દહલ્ર્નમાં જ.’ કૅર્દરિંગનુ ં તમે યોગ્ય જગ્યાએ નક્કી કરજો. ગેટર્ લલટર્?
આદિત્ય અકળાયો. ‘એને માર્ે આખી રાત બાકી છે . અદહ જ બધી ર્ાતો કરીશુ ં
તો ખાઈશુ ં ક્યારે ?’
આદિત્યએ લેબકોર્ ચઢાવ્યો. જતાં પહેલા શનકીનુ ં ડ્રેશસિંગ દરમુર્ કરર્ાનુ ં છે .

કાલે સર્ારે એને દરલલઝ કરીશુ.ં મોના, મોદહત તમે પણ જરા ચેક કરી જુઓ. લલસાએ
બે નર્ા લેબ કોર્ એ બન્નેને આપયા. ત્રણે ડૉકર્રોએ ગ્લોઝ અને માટક ચઢાર્ી િીધા.
ડ્રેપ બંધ થયો. મોદહતનો એ શર્ષય ન હતો. એ માત્ર ઓબ્ઝરર્ર હતો. મોના અને

આદિત્ય મેદડકલ ર્ાતો કરતા હતા. બહાર બધાને સંભળાતુ ં હતુ ં પણ કોઈને સમજતુ ં
ન હતુ.ં સમજર્ાની જરૂર પણ ન હતી. સુિરલાલ
ં
પુત્ર આદિત્યને માર્ે ગૌરર્
અનુભર્તા હતા.
ડ્રેઇપ ખુલ્યો. 'બધુ ં ખુબ સરસ છે . હર્ે બીજી કોઈ સર્જરીની જરૂર નથી.

હામોન્સ દરર્મેન્ર્થી બરાબર થઈ જશે. રાજુભાઈએ નવુ ં નામ સ ૂચવ્યુ ં છે . આજથી જ
એનુ ં નામ શનદકતા બોલર્ાનુ ં શરૂ કરીશુ.ં
આદિત્ય, મોના, મોદહત અને લલસાએ બાય શનદકતા કહ્ુ.ં શ્વેતાએ કહ્ુ ં યુ ર્ીલબી

માય બડી ફોર એર્ર. બાય બડી. સી યુ ટુમોરો. સોનાલી અને શેઠજીએ માથે હાથ
ફેરર્ી કહ્ુ ં 'આપણે કાલે મળીશુ'ં

દડનર લેતાં લેતાં બધો પલાન ઘડાઈ ગયો. લલસાએ શનદકતાની જર્ાબિારી
લઈ લીધી. સર્ારે સોનાલી અને આદિત્યએ ગેટર્ને ફોન કે ઈ-મેઇલથી આમંત્રણ
આપર્ાનુ.ં શેઠજીએ દહલ્ર્નમાંનો બેન્ક્ર્ેર્ હોલ બુક કરાર્ર્ાનુ.ં મોનાએ અને મોદહતે
કેર્દરિંગની વ્્ર્ટથા કરર્ાનુ ં માથે લઈ લીધુ.ં
સુિરલાલે
ં
ગજર્ામાંથી સેલફોન કાઢયો.
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‘બાબુલાલ, બોમ્બે નોર્ાકવ બોમ્બેની ફટર્વ ક્લાસની ફટર્વ અર્ેલેબલ ફ્લાઈર્ની

ત્રણ દર્કીર્ બુક કરાર્ીને સર્ારે યોગેશભાઈને પહોંચતી કરો. એઓ શનીર્ારે બપોર
સુધીમાં આર્ી રહે એમ ગોઠર્ો.’
‘શેઠજી, સૌકુશળતો છે ને? એકિમ શી ઈમરજન્સી આર્ી પડી? લચિંતા થાય છે .’
‘બાબુલાલ, શુભ સમાચાર છે . આપણી શ્વેતાના ર્ેશર્શાળ નક્કી કયાવ છે .’

‘શેઠજી, યોગેશભાઈનુ ં તો થઈ જશે. એ ચાર ર્ષવ પહેલા તમારી સાથે અમેદરકા

ગયેલા એર્લે એમના િશ ર્ષવના શર્ઝા ર્ેલીડ છે . પણ એમના શમશસસ અને સનના
શર્ઝા માર્ે આશા નથી. ત્રણેક કલાકમાં અમેદરકન શર્ઝા ન મળે . ખોર્ી આશા આપતો
નથી.’
‘બાબુલાલ, પ્રયત્ન કરો. મની ર્ોક્સ.’
‘સોરી શેઠજી, ઈર્ીઝ નોર્ ગોઈંગ ટુ ર્કવ આઉર્.’
સુિરલાલે
ં
યોગેશભાઈને ફોન જોડયો.
‘જયશ્રી કૃષ્ણ યોગેશભાઈ, મેં બાબુલાલને તમારી અમેદરકાની દર્દકર્ બુક

કરર્ાનુ ં કહી િીધુ ં છે . આપણી િીકરીનુ ં ર્ેશર્શાળ એને મનગમતા યુર્ાન સાથે નક્કી
કયું છે . શનીર્ારે સાંજે પાર્ી છે . તમારા આશીર્ાવ િ ર્ગર આગળ ન ર્ધાય. હુ ં
શ્વેતાને ફોન આપુ ં છં એ તમને બધી ર્ાત કરશે.’

ફોન પર શ્વેતાએ શર્ગતર્ાર ભાઈભાભીને ર્ાત જણાર્ી. આદિત્ય, સોનાલીબેન
અને મોનાનો પદરચય કરાવ્યો.
જ્યારે બધા યોગેશભાઈ સાથે ર્ાત કરતા હતા ત્યારે આદિત્યના ફોન પર
શેઠજી એ દહલ્ર્નનો બેન્ક્ર્ેર્ હોલ બુક કરાર્ી િીધો.
શ્વેતાની યોગેશભાઈ સાથેની ર્ાત પુરી થઈ. દડનર પછી આઈસ્ટિમ અને કૉદફ

લેર્ાતી

હતી.

સુિરલાલના
ં

ફોન

સંપકવ

ચાલુ હતા. એમણે ગણપતકાકાને
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શુભસમાચાર આપી એમના આશશર્ાવ િ લીધા. પછી એણે રાજુને ફોન કયો.
સામાન્યરીતે ગંભીર રહેતો રાજુ જણે આનંિથી ઝુમી રહ્યો. ‘કાકા હુ ં પણ આવુ ં છં.
આજે ઘરનો શુભ પ્રસંગ છે . અને તે પણ મારા નાના ભાઈ જેર્ા આદિત્ય સાથે. જણે
સોનામાં સુગ ંધ ભળી. મારે તમારી સાથે ઘણી ર્ાતો કરર્ી છે . તમારી સલાહની જરૂર

છે . શનકુળ, સોરી શનકુળ નદહ, શનદકતાને જોર્ી છે . બનશે તો યોગેશભાઈ સાથે જ
આર્ીશ.’
‘બેર્ા હુ ં માઈકને જણાર્ીશ. એ તમને એરપોર્વ પર લેર્ા આર્શે.’
જમ્યા પછી મોનાએ સ ૂચન કયું માસી 'આજે સંગીતનો જલસો થઈ જય.'
સોનાલીએ આદિત્યને પ ૂછ્ુ, 'સાથ આપશે?'
‘તમે તૈયારી કરો હુ ં મારી ન્ટર્મ એક્સરસાઈઝ કરીને આર્ી પહોંચુ ં છં.’
'કાલે ર્હેલી સર્ારે મારે હોપદકન્સમાં પહોંચર્ાનુ ં છે એર્લે હુ ં રજ લઈશ.'

મોદહતે રજ લીધી. દડનર પછીની સાફસુફી મોના અને શ્વેતાએ પતાર્ી િીઘી.

આદિત્યએ ઝડપી પ્રર્ાહની શર્રૂધ્ધમાં ન્ટર્મ કરી ત્રણ કલાકની કસરતથી બળતી
કેલરી ચાળીસ શમનીર્માં બાળી બેઝમૅન્ર્માં પહોંચી ગયો. સોનાલીએ સ ૂર મળે વ્યા.

સુિરલાલ
ં
અને શ્વેતાના આિયવ ર્ચ્ચે આદિત્યયે તબલાના તાલ મેળવ્યા. સુિરલાલ
ં
અને સુર્ણાવ એ આપેલી શસતાર સોનાલીના હૈયા સાથે ર્ળગીને રાગ કેિાર ખરજનો

આલાપ ઘર્તી
ંૂ
હતી. કિાચ આ રાગ પછી જ આદિત્યનુ ં જીર્ા રોપણ થયુ ં હશે.

સુિરલાલ
ં
માતા પુત્રને જોઈ રહ્યા હતા. િીકરો સફળ ડૉકર્ર છે . સંટકારી છે . મારી
જેમ ખાર્ાનો શોખીન છે . સંગીતનો શોખીન છે .
તબલા પર થાપ પડી આદિત્યના આંગળા રમતા થયા. ગત અને િરશન િો

ઘનશ્યામ નાથ ભજનની ઘ ૂન શરુ થઈ. સુિરલાલ
ં
ન્યુજસી અમેદરકામાં ન હતા. તેઓ

મુબઈની
ં
એક ચાલીમાં હતા. આ એમનુ ં શપ્રય ભજન હતુ.ં કેિારરાગ સોનાલીનો પ્રથમ
પ્રેમ હતો.
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શ્વેતાએ કલ્પયુ ં ન હતુ ં કે આદિત્યને સંગીતનુ ં પણ જ્ઞાન છે .
મોનાએ સ ૂચવ્યુ,ં 'શ્વેતા આ ઘરમાં રહેવ ુ ં હોય તો અડધી રાત્રેય,ે ગમે કે ન ગમે
સંગીત સાંભળર્ર્ાની તૈયારી રાખર્ી પડશે.'
શેઠજીને યાિ આવ્યુ.ં એમણે કહ્ુ ં

‘શ્વેતા નાની હતી ત્યારે મેં એને ટકુલ

ફંકસનમાં ગાતી સાંભળી છે . ખુબ સરસ કંઠ છે .’

‘ઓકે...ઍ. શ્વેતા મેડમ કંઈક સંભળાર્ો.’ મોનાએ કહ્ુ.ં
‘મેં તો ઘણા ર્ષોથી ગાયુ ં નથી. હર્ે નદહ ગર્ાય.’
‘જો શ્વેતા તુ ં નદહ ગાય તો મારે ગાવુ ં પડશે. તબલાના અર્ાજમાં અને મારા
અર્ાજમાં ખાસ ફેર નથી.’ આદદ્દત્યે કહ્ુ.ં
‘બેર્ી, શરમા નદહ. હુ ં અને આદિત્ય તને સાથ આપીશુ.’ં
‘ભલે મમ્મી, હુ ં પ્રયત્ન કરીશ’....દફલ્મ ગુિીનુ ં શમયાકી મલ્હારમાં ગર્ાયલુ ં ર્ાણી

જયરામનુ ં આ ગીત છે . એણે ખુબ જ નમણાશથી ગીત ઉપાડ્ુ.ં ..બોલે રે

પશપહરા..સોનાલી અને આદિત્યએ સંગત આપી. સ ૂર, તાલ અને શબ્િનો સમન્ર્ય
થયો.
શેઠજી શસર્ાય કોઈને ખ્યાલ ન હતો કે શ્વેતા આવુ ં સરસ ગાઈ શક્તી હશે.

સોનાલી બહેને કહ્ુ ં 'દરયાઝ ર્ગર પણ આર્લુ ં સરસ ગાઈ શકે છે તો તુ ં મારી સાથે
થોડો સમય ગાળતી રહેજે. હુ ં તને શીખર્ીશ.'

‘શ્વેતા. આપણા ર્દડલો અદહ હાજર ન હોત તો મેં તને ખભા પર ઊચકી લીધી
હોત. આદિત્યએ ઉમળકો વ્યક્ત કયો.’
‘માસી, આ તમારો નમુનો બેશરમ અને નફ્ફ્ર્ થતો જય. ચાલો આપણે બધા
ઉપર જઈએ. મેના પોપર્ે જે કરવુ હોય તે કયાવ કરશે.’
સુિરલાલનો
ં
સેલ ફોન જગૃત થયો અને મોનાનુ ં માઉથ પીસ બંધ થયુ.ં
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'જેશ્રી દિશ્ન િાિાજી, હુ ં સૌરભ બોલુ ં છં.'
'બોલ બેર્ા, તુ ં અમેદરકા આર્ે છે ને?'
'ના િાિાજી મારો પાસપોર્વ જ નથી અને હોયતો પણ આ ર્ીકમાં મારી

એક્ઝામ છે . એકલા પપપા જ આર્શે. પપપા કહેતા હતા કે એની સાથે રાજુ અંકલ
પણ અમેદરકા આર્ે છે .'
'હા બેર્ા, મને ખબર છે .'
'િાિાજી મારી એક દરક્ર્ેટર્ છે .'
'બોલ બેર્ા.'

'ફોઈના એન્ગૅજમેન્ર્ ઈર્ાન્ર્ને ર્ેબ કેમથી રાલ્ન્ટમર્ કરો તો અમે બધા અહીથી
પાર્ી જોઈશુ.'ં
'એક્સલન્ર્ આઈદડયા. તારા ડેડીને ફોન આપ.'
'હલ્લો યોગેશભાઈ, િીકરાએ ખુબ સરસ સજેશન કયું છે . પાંડુરં ગને કહેજો કે

આપણા ઘરના સેન્રલ હોલમા બીગ સ્ટિન સાથે કોમ્પુર્ર સેર્ કરે . ગણપતકાકા અને
ઘરનો ટર્ાફ પણ શુભ પ્રસંગ માણી શકે. શશવુ અને પાર્વશતને પણ રાત્રે સુર્ણાવ શર્લા
પર બોલાર્ી લેજો. મળટકે લગભગ ચાર ર્ાગે પ્રોગ્રામ શરૂ થશે. પાંડુરં ગને કહેજો કે

એ રીતનુ ં સેદર્િંગ કરે કે અમે હોલ પર જર્ા શનકળીયે તે પહેલા આપણા ઘરના
પંચિે ર્તાના િશવન કરીયે અને ગણપત કાકાના આશશર્ાવ િ લઈએ. તમને અને
રાજુને લેર્ા નોર્ાકવ એરપોર્વ પર માઈકલ આર્શે. અદહનો એરાઈર્લ ર્ાઈમ શુ ં છે ?'
'શનીર્ારે સર્ારે સર્ાસાત ર્ાગ્યાની એર ઈસ્ન્ડયાની ફ્લાઈર્માં આર્ીશુ.'ં
શુિર્ારની ર્હેલી સર્ારથી જ આદિત્ય અને સુિરલાલ
ં
ફોન પર પાર્ી

ઈન્ન્ર્ર્ેશન આપર્ા લાગી ગયા. અદદ્દત્યના ટર્ાફ, ડૉકર્ર શમત્રો, સુિરલાલ
ં
શેઠના
ર્ોલ ટરીર્ના શમત્રો બેત્રણ ગુજરાતી કુટુંબો મળી લગભગ સર્ાસો ગેટર્ કન્ફમવ થઈ
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ગયા. મોદહતે બોમ્બે પેલેસ પર ર્ેજ, નોનર્ેજનો કેર્દરિંગ ઓડવ ર અને ડીજેની વ્યર્ટથા

કરી િીધી. શનકુળ ઉફે શનદકતા આદિત્યને ત્યાં આર્ી પહોચી. સોનાલી, મોના, શ્વેતા
અને શનદકતા ખરીિી માર્ે લલર્લ ઈસ્ન્ડયા ગયા. સુિરલાલને
ં
શોપીંગ માર્ે સાથે જવુ ં
જરૂરી ન લાગ્યુ.ં એઓ પાછા દહલ્ર્ન એમના ટય ૂર્માં આર્ી ગયા.
શનીર્ારે સર્ારે માઈકે યોગેશભાઈ અને રાજુને આદિત્યને ત્યાં પહોંચાડી
િીધા. સુિરલાલ
ં
પણ આદિત્યને ત્યાં આર્ી પહોંચ્યા.
'માસી, પાર્ી પહેલા જો ગણપશત પ ૂજન થાય તો ર્ધુ યોગ્ય કહેર્ાય.'
'તારી ર્ાત સાચી છે પણ િીકરી, આપણા એદરયામાં છે લ્લી ઘડીયે બ્રાહ્મણ
મળર્ા મુશ્કેલ છે '
'અરે હુ ં છં ને! મને આર્ડે છે .'
મોનાએ આદિત્ય અને શ્વેતાને સાથે બેસાડી ષોડસોપચારી ગણેશ પ ૂજન

કરાવ્યુ.ં રાજુ શર્ચાર કરતો હતો કે હુ ં પણ બ્રાહ્મણ છં. પુરુષ છં. ડોકર્ર છં. પણ મને

આ બધુ ં આર્ડતુ ં નથી. મોના પણ બ્રાહ્મણ છે , ડૉકર્ર છે . પારસીને પરણનાર છોકરી
છે પણ એણે બ્રાહ્મણના સંટકાર જળર્ી રાખ્યા છે .
પ ૂજને અંતે આદિત્ય અને શ્વેતા સૌ ર્દડલોને પગે લાગ્યા અને આશશર્ાવ િ
લીધા.
મોનાને દર્ખળ સુજ્યુ.ં 'િીકરા આદિત્ય તુ ં સામાન્ય શર્ર્ેક ચ ૂકી ગયો છે '
'બોલો માતાજી.'
'આજે હુ ં બ્રાહ્મણના ટથાને છં. મને પ્રણામ કરર્ાનુ ં ભાન રહ્ુ ં હોય એવુ ં લાગતુ ં

નથી. હુ ં દુર્ાવ સા પણ થઈ શકું છં. બીજુ ં તુ ં બ્રહ્મિલક્ષણા આપર્ા ર્ેર્ાયલો નથી પણ
હર્ે તુ ં સંસારી થયો છે . બચ્ચા થોડું થોડું શશખર્ા માંડ.'
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આદિત્યે બે હાથ ઠોકીને દૂરથી નમટકાર કયાવ . શ્વેતાએ ર્ાંકાર્ળી ભાર્ પ ૂર્વક
નણંિબાને પ્રણામ કયાવ .
યોગેશભાઈએ ગજર્ામાંથી સર્ાસો ડોલર કાઢીને મોનાના હાથમાં મુક્યા.
'આજે આ ફરજ મારી છે મોનાબેન.'
મોના પોતાના વ્યંગ બિલ જરા છોલભલી પડી ગઈ. મોર્ાભાઈ હુ ં તો મશ્કરી

કરતી હતી. મને મોનાબેન કહી શરમાર્શો નદહ. માત્ર મોના જ કહેર્ાનુ.ં એણે એ જ
િલક્ષણા શ્વેતાના હાથમાં પકડાર્ી િીધી.
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પ્રકરણ ૨૭

રર્ીર્ારે મળશ્કે સુર્ણવ શર્લામાં આનંિનો માહોલ હતો. ઘરના સેન્રલ હોલમાં

બીગ સ્ટિન પર અમેદરકાથી એન્ગેજમેન્ર્ પાર્ીનુ ં જીર્ંત પ્રસારણ થર્ાનુ ં હતુ.ં
હેમાલીભાભી, સૌરભ, ગણપતકાકા, લાલાજી શેરખાન, દકશન મહારાજ, કાંતામાસી,

ર્લ્લભ અને શર્મળા, પાંડુરં ગ અને સાશર્ત્રી, જગિીશ અને જ્યોશત બધાએ
પોતપોતાની જગ્યા લઈ લીધી હતી. પાંડુરં ગે ર્ેબ કેમેરો ભગર્ાનના ટથાન પર
ફોકસ કરી રાખ્યો હતો.
દકશન મહારાજે ચ્હા, કોદફ, ચોકલેર્ દડ્રિંકસ, ઈડલી, ચર્ણી, ફાફડા, ગોર્ા, જલેબી

અને ગાજરનો ગરમ હલ્ર્ો રાતભર જગીને તૈયાર કરી બુફે ર્ેબલ પર ગોઠર્ી િીધા
હતા.
દહિંચકા પર શશર્ાનંિ અને પાર્વશતબાની ર્ચ્ચે પ્રાચી બેઠી હતી. પાર્વશતબાનેતો

રં ડાયલી સ્ત્રીને એનો સસરો પરણાર્ે તે જ ટર્ીકાયવ નહતુ.ં એઓ માનતા કે સાતે સાત

જન્મમાં એક જ પશતનુ ં પડખુ ં સેર્ાય. પહેલા ધણીને મયાવ ને હજુ તો માંડ ર્રસ થર્ા
આવ્યુ ં અને હાથે મહેંિી મુકાર્ાની. શશર્ાનંિ, પાર્વશતના જુનર્ાણી શર્ચારોને િલીલ
ર્ગર સહી લેતા અને ધારે લ ુ ં પોતાનુ ં જ કરતા. પાર્વશતબાને તો ન્હોતુ ં આર્વુ ં પણ
પ્રાચીની હર્ સામે ન છૂર્કે આર્વુ ં પડ્ુ.ં
પાંડુરં ગ સેલ ફોન પર અમેદરકાના શર્દડયોગ્રાફર સાથે કોન્ર્ેક્ર્માં હતો. ....અને
બેકગ્રાઉન્ડમા શહનાઈના સ ૂર સાથે સ્ટિન પર આદિત્ય, શ્વેતા, સુિરલાલ,
ં
યોગેશભાઈ
અને સોનાલી હતા. બધા શેઠજીના ઘરના િે ર્ટથાનના િશવન કરતા હતા. શેઠજીએ સૌ

પ્રથમ બધાને આદિત્યની ઓળખાણ કરાર્ી. પછી એમણે સોનાલીની ઓળખાણ નામ
ર્ગર આદિત્યના મમ્મી તરીકે કરાર્ી.

શ્વેતા 21
5

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

પાંડુરં ગે મળે લી સ ૂચના મુજબ ર્ેબકેમ ગણપતકાકા પર ફોકસ કયો. સૌએ

ગણપતકાકાના આશશર્ાવ િ લીધા. ગણપતકાકા સોનાલીને ઓળખી ચ ૂક્યા હતા પણ
મૌન રહી મનમાંને મનમાં તાળો મેળર્તા રહ્યા. તો બીજી તરફ સોનાલી પણ

ગણપતકાકાને ઓળખીને મનોમન ર્ંિન કરી રહ્યા હતાં, સોનાલી શર્ચારતા હતાં
ક્યાં અંધેરીના ટર્ોકબ્રોકને ત્યાંના કામ કરતા સુિરલાલ
ં
શેઠ અને ક્યાં આજના શેઠ
અર્કને સાથવક કરતા સુિરલાલ.
ં
ત્યાર પછી કેમેરો હેમાલી અને સૌરભ પર સેર્ થયો. સોનાલી અને આદિત્ય
સાથે શર્દડયો પદરચય થયો. શશર્ાનંિ અને પાર્વશતબાના આશશષ મેળર્ાયા.
દહલ્ર્નમાંનો ર્ેબ કેમેરો હર્ે પાર્ી હોલમાં ફરતો હતો. થોડી શમશનર્ોમાં

મહેમાનોથી હોલ ભરાઈ ગયો. સુિરલાલ
ં
અને આદિત્યના મમ્મી પ્રર્ેશિાર પર

આમંશત્રતોનુ ં ટર્ાગત કરતા હતા. આદિત્ય અને શ્વેતા ટર્ેજની નીચે ઉભા રહી નાના
ગ્રુપ સાથે ર્ાતો કરતા હતા. મોના અને મોદહત મહેમાનો સાથે ર્ાતો કરર્ામા અને

આજુબાજુની વ્યર્ટથામાં વ્યટત હતા. માત્ર બે ત્રણ ભારતીય કુટુંબોને બાિ કરતા.
મોર્ેભાગે ડોક્ર્રો અને ફાઈનાન્સ પ્રોફેશનલ કુટુંબો જ હતા.
એક બુફે ર્ેબલ પર ર્ેજીર્ેદરયન એપેર્ાઈઝર ગોઠર્ાયલુ ં હતુ.ં આછા પીળા
રં ગની સાડીમાં બોમ્બે પેલેસનો ટર્ાફ મહેમાનોની રૂચી પ્રમાણે સેર્ા આપતો હતો.
બીજ લાંબા ર્ેબલ પર અમેદરકન અને પંજબી નોનર્ેજ ર્ાનગીઓ ખડકાયલી હતી.
અમેદરકન યુર્તીઓ નોનર્ેજ સર્વ કરતી હતી.
પ્રાચીએ એકિમ બુમ પાડી. “લુક, માય ડેડી ઇઝ ધેર.
બધાનુ ં ધ્યાન રાજુ પર ગયુ.ં રાજુ અને કોઈ બોયકર્ હેર ર્ાળી ઉંચી ગોરી

યુર્તી નોનર્ેજ ર્ેબલ પાસે ઉભા હતા. રાજુના હાથમાંની દડસમાં કંઈ લચકન જેવુ ં
િે ખાતુ ં હતુ.ં યુર્તીના હાથમાં ર્ાઈનનો ગ્લાસ હતો. બન્ને એક જ દડસમાંથી ખાતા
હતા અને એક જ ગ્લાસમાંથી પીતા હતા. ખરે ખરતો એકબીજને ખર્ડાર્તા
પીર્ડાર્તા હતા.
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પાર્વશતબા એ જોઈને અકળાઈ ઉઠયા. સુિરભાઈની
ં
સલાહથી શશર્ાનંિે રાજુને

અમેદરકા ભણર્ા મોકલ્યો અને િીકરો ર્ર્લાઈ જઈને કોઈ અજણી, કહેર્ાતી બ્રાહ્મણ
શનરાલીને ઉપાડી લાવ્યો. એતો ભગર્ાનને ત્યાં પહોચી ગઈ પણ પ્રાચીને બહાને
એના ભાઈને ઘરમાં ઘાલતી ગઈ.
સુિરલાલે
ં
ર્હુને પરણાર્ર્ાનો જલશો માંડયો અને િીકરો કહ્યા મુક્યા ર્ગર

અમેદરકા પહોંચ્યો. સાત જન્મમા એક જ પશતને પામર્ાને બિલે એક જ જન્મમાં સાત
પશત કરર્ાનો જમાનો આર્ી ગયો. િીકરો માંસાહારી થઈ ગયો. કોઈ ગોરીના હાથે

િારૂ પીતો થઈ ગયો. હે ભગર્ાન મારા એકના એક રાજુને સિબુદ્વિ આપો. પાર્વશતબા
મનોમન સંતાપ કરતા રહ્યા
શશર્ાનંિ રાજુને અજણી સ્ત્રી સાથે જોઈને કંઈ સંતોષ અનુભર્તા હતા.

પોતાનો યુર્ાન પુત્ર સંસાર પ્રત્યે ર્ૈરાગ્ય અનુભર્ે તે શપતા માર્ે અસહ્ય હતુ.ં

દુશનયાની કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે જો િીકરો સુખી જીર્ન ગાળી શકતો હોય, આનંિમા
રહી શકતો હોય તો એનો આત્મા આશશષ આપર્ા તૈયાર હતો. રાજુએ મુબઈ
ં
છોડી
ઉધનામાં ગુરુજી સાથે કેન્સર દરસચવ કરર્ાનુ ં પસંિ કયું તેન ુ કારણ પાર્વશતબા સાથે

એનો જીર્ ગુગળાતો
ં
હતો; અને માતાનો અનાિર પણ કરી શકતો ન હતો. શશર્ાનંિ
તો રાજુને જોઈને ખુશ હતા.

ગણપતકાકા અંધેરીની ચાલીના દિર્સોને સોનાલી અને આદિત્યને સાંકળતા

હતા. શેઠજીના યુર્ાનીના ચહેરાને આદિત્યના ચહેરા સાથે સરખાર્તા હતા.
સમયાનુસાર સોનાલીને દૂર રહેર્ાની સલાહ આપીને એમણે સુર્ણાવ નો સંસાર

સાચવ્યો હતો. આજે એ જ સોનાલી શેઠજીના જીર્નમાં પાછી પ્રર્ેશતી હતી. સાથે
એનો િીકરો હતો, ઘડાયલા ગણપતકાકાને બિલાયલા સમય અને પરીન્ટથશતને

ટર્ીકારર્ામાં કોઈ ર્ાંધો ન હતો. અંતરથી શેઠ કુટુંબનુ ં શ્રેય ઈચ્છતા હતા. અરે ! પા
સિી ઉપરનો સમય ર્ીત્યા છતાં વૃધ્ધ આંખોએ ઓળખ તાજી કરી લીધી હતી.
હેમાલીભાભી, િીકરી સમાન નણંિ શ્વેતા, ર્ૈધવ્યમાં બહાર આર્ી તેનો આનંિ
માણતા હતા.
શ્વેતા 21
7

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

લાલાજી શેરખાનનુ ં ધ્યાન ટૂકા ટ્ર્માં નોનર્ેજ શપરસતી ગોરી અને ભરાઉ

ઉરોજોર્ાળી લલનાઓ અને ખાસતો ર્ાનગીઓ પર ઠરે લ ુ ં હતુ.ં દકશન મહારાજને કહ્ુ ં
પણ ખરુ 'દકશનજી ખાના તો ઈસે કહતે હૈ. સૌ પ્રસંગને પોતપોતાની રીતે મુલર્તા
હતા માણતા હતા. સોશસયલ અર્ર પુરો થયો.
રાજુએ ટર્ેજ પર આર્ીને શ્વેતાની લગદરમાનો પદરચય આપયો. આદિત્યએ

મેળર્ેલી શસદ્વિઓને લબરિાર્ી. બન્નેને અલભનંિન અને શુભેચ્છા પાઠર્ી. મોનાએ
રમશતયાળ અને તોફાની ભાષામા બન્નેને અલભનંિન આપયા. શ્વેતાની સો પ્રેગનન્સીની
કાળજી રાખર્ાનુ ં ર્ચન આપયુ.ં ત્યાર પછી ર્ારાફરતી મોદહત, લલસા, ડો.િે સાઈ અને

ડો.મારથા, અને માઈકલએ બન્નેને લબરિાવ્યા અને શુભેચ્છાઓ પાઠર્ી.. આદિત્યએ
ફરીર્ાર પોતે ખરીિે લી ડાયમન્ડ રીંગ પહેરાર્ી. સોનાલીએ દકમતી દહરાનો હાર

પહેરાવ્યો. યોગેશભાઈએ કાન માર્ે ડાયમ્ન્ડના લર્કતા ઝૂમખા આપયા. શેઠજીએ ખ ૂબ
પહોળા દહરાના ચાર બ્રેસલેર્ આપયા. કેક કપાઈ. બોલરૂમ ટલો ડાન્સ શરૂ થયો.
ફરીર્ાર રાજુ પેલી યુર્તી સાથે ડેન્સ કરતો િે ખાયો. જ્યારે જ્યારે કેમેરો

એમના પર ફરતો ત્યારે રાજુનો ચહેરો અને યુર્તીની પીઠજ િે ખાતી. શશર્ાનંિને એ
યુર્તી કોણ હતી એની પરર્ા ન હતી. રાજુને લાંબા સમય પછી મુક્ત રીતે આનંિ
માણતો જોયો હતો. તે ખુશ હતા. પાર્વશતબા અકળાતા હતા.

ર્ેટર્નવ ડાન્સ પછી રં ગ બિલાયો. ભાંગડા શરૂ થયા. અમેદરકન મહેમાનોએ

પણ લબટ્સ માણ્યા અને ગુડ એક્ષરસાઈઝ તરીકે મન મુકીને ભાગ લીધો.

સુર્ણાવ શર્લામાં પણ લાલાજી, પાંડુરં ગ અને સાશર્ત્રી, જગદિશ અને જ્યોશત, ર્લ્લભ
અને શર્મળા, સૌરભ અને પ્રાચીએ ર્હેલી સર્ારે ભાંગડાથી ઘર ગજવ્યુ.ં
છે લ્લે સીર્ડાઉન દડનર શરૂ થયુ.ં દડનરને અંતે આભાર શર્ધીથી પાર્ીનુ ં

સમાપન થયુ.ં શશર્ાનંિના મનમા ઘોળાતો પ્રશ્ન પ્રાચીએ પ ૂછયો. 'િાિાજી, શનકુળમામા
પાર્ીમાં કેમ નથી ગયા?'
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મહેમાનોએ શર્િાય લીધી. પાર્ીહોલ ખાલી થયો. ફરીર્ાર બન્ને ર્ેબકેમ

સુિરલાલના
ં
કુટુંબ પર અને સુર્ણાવ શર્લાના ટર્જનો પર મંડાયા. બધાએ િાિાજીના
આશશષ લીધા. િાિાજીએ આંખો બંધ કરી ભગર્ાનને પાથવના કરતા હોય એમ શેઠ

કુટુંબ સંતાન, સમ ૃદ્વિ અને સંટકાર શર્ટતરતુ ં રહે એર્ા આશશષ આપયા. માત્ર સુિરલાલ
ં
અને સોનાલી એનો મમવ સમજ્યા.
‘શશર્ાનંિથી રહેર્ાયુ ં નદહ. 'સુિર!
ં
શનકુળ કેમ િે ખાયો નદહ?'
'શનકુળ લંડન રોકાઈ ગયો છે . હુ ં તને ફોન પર બધી ર્ાત સમજર્ીશ.'
પાર્વશતબાએ પુછ્ુ ં 'સુિરલાલ,
ં
મારો રાજુ કેમ િે ખાતો નથી?
'મને ખબર નથી. હમણાં તો અદહ જ હતો. કિાચ એની િેન્ડ સાથે િેન્ડને ત્યાં જ
ગયો હશે. 'બન્ને કેમેરા બંધ થયા.
ગણપતકાકાએ શશર્ાનંિ, પાર્વતી અને હેમાલીને લંચ લીધા પછી જ ઘરે
જર્ાનુ ં કહ્ુ.
પાર્વશતબાએ કહ્ુ ં 'જગદિશ મને તુ ં ઘરે મુકી જ. મારે સેર્ા પુજ બાકી છે .'
શશર્ાનંિ રોકાઈ ગયા. પાર્વશતબા મલબાર દહલ પહોંચી ગયા.
***
પાર્ી પછી શ્વેતા આદિત્ય સાથે સાસરે ગઈ. મોના મોદહત સાથે એના રૂમ પર

ગઈ. યોગેશભાઈ, શનદકતા અને રાજુ સુિરલાલની
ં
સાથે દહલ્ર્નમાં જ રોકાઈ ગયા.
બધાએ આર્તી કાલે લંચ માર્ે સોનાલીને ત્યાં મળર્ાનુ ં નક્કી કયું.
'સુિરકાકા,
ં
જો તમને ઊંઘ ન આર્તી હોય તો મારે તમને થોડી ર્ાત કરર્ી
છે . સલાહ જોઈએ છે .'
'બોલ બેર્ા રાજુ, શુ ં મુઝર્ણ
ં
છે ?'
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‘કાકા, મરતા પહેલા શનરાલીએ મને શનકુળની જશતય સમટયાની ર્ાત કરી

હતી. શનકુળને સંભાળર્ાની જર્ાબિારી મને સોંફતી ગઈ હતી. સેક્સ ચેઈન્જ પછી
બા એને ઘરમાં નદહ અપનાર્ે એની મને સો ર્કા ખાત્રી છે . પપપાના શર્ચાર

આધ ૂશનક છે પણ એણે આખી જીંિગી બાને દુિઃખ ન થાય એ માર્ે હંમેશા નમતુ ં જોખ્યુ ં
છે . શુ ં કરવુ ં તે સમજતુ ં નથી. પણ બાના રૂદઢચુટત શર્ચારોથી હુ ં અસંતુલલત થઈ થઈ
જઉં છં. બોમ્બેમાં તકો સારી હોર્ા છતાં ઉધનામાં ગુરુજી સાથે પડી રહ્યો છં.

શનકુળમાંથી શનદકતા બનેલો શનકુળ સંપ ૂણવ સ્ત્રી બની ગયો છે . આદિત્ય સાથે ઘણી
ચચાવ ઓ થઈ છે . એક માત્ર તે ગભાવ ધાન નહી કરી શકે. શનકુળને સથર્ારાની અને

હફની
જરૂર છે . હુ ં એને પજત્ન તરીકે અપનાર્ર્ા માંગ ુ છં. હુ ં એનુ ં શારીદરક સુખ કેવ ુ ં
ૂ
હશે તે કલ્પી શતો નથી પણ એનુ ં સ્રીત્ર્ ટર્ીકારર્ાની સાચી શરૂઆત મારાથી જ

થર્ી જોઈએ. પણ બા... બા એ કિી ન ટર્ીકારે . શનરાલી અને શનકુળ યુપી ના હતા.

શરૂઆતમાંતો બાપ ૂજીની સમજર્ર્થી સમાજની દૃષ્ર્ીએ અમારા લગ્ન કમને પણ
ટર્ીકારી લીધા; પણ શનરાલીથી સરખુ ં ગુજરાતી પણ બોલી શકાતુ ં નહીં એર્લે પ ૂર્વગ્રહ

ર્ધતો ગયો. શનરાલીના શનધન પછી થોડો સમય સારું ચાલ્યુ.ં શનકુળ પ્રત્યે પણ
અણગમો ર્ધતો ચાલ્યો. બાને પહેલેથી જ શનરાલી માર્ે પુર્વગ્રહ હતો. કાકા જીર્
અકળાય છે . શુ ં કરુ?’
‘સુિરલાલ
ં
આંખો બંધ કરી શર્ચારતા રહ્યા.’
‘રાજુ, તુ ં શનકુળ સાથે, સોરી! શનદકતા સાથે લગ્ન કરી શકશે. શક્ય છે કે શનરાલી
સાથેના લગ્નજીર્ન જેવુ ં િૈ દહક લગ્ન શનદકતા સાથે ના પણ હોય, પણ એક શનિોષ
જીર્ન સુધરી જશે.’
‘કાકા,,, આપ માનર્ીના શર્ચારો ર્ાંચી શકો છો. હુ ં પણ એજ શર્ચારતો હતો.

પણ એ કેર્ી રીતે શક્ય બની શકે?’

‘બેર્ા, તારા આ સુિરકાકા
ં
એ શક્ય બનાર્શે. મારા પર છોડી િે . શનરાંતે ઉંઘી

જ. તારા પપપા મને ઘણીર્ાર કહે છે બશનયા તુ ઝૂઠેકા સરતાજ હૈ. તો હર્ે થોડા
બહોત ઓર ઝૂઠ તેરે લીયે.’
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***
બીજી દિર્સે લંચ પછી બધા આનંિથી આગલા દિર્સના પ્રસંગની ર્ાતો
ર્ાગોળતા હતા.
શેઠજીએ કહ્ુ ં ‘બેર્ા મોના, આપણે જરા બેકયાડવ ગ્રીન હાઉસમા બેસીને થોડી

ર્ાતો કરીયે. ચાલ રાજુ તુ ં પણ ચાલ.’ ત્રણે ગંભીરતાથી ર્ાતો કરતા રહ્યા. રાત્રે ફોન
કરીશુ ં એવુ ં નક્કી કરી અંગત મંત્રણા પુરી કરી.
બધાને એમની ર્ાતો જણર્ાનુ ં કુતુહલ હતુ ં પણ પુછર્ાનુ ં યોગ્ય ન લાગ્યુ.ં

મોનાએ પુછ્ુ ં 'રાજુભાઈ તમે ગઈ કાલે પાર્ીમાં નોન્ર્ેજ બુફે ર્ેબલ પરથી શુ ં
લઈને ખાતા હતા?'
‘તુ ં શુ ં માને છે ?’
‘મને તો િાઈ લચકન જેવુ ં લાગતુ ં હતુ’ં
‘થેન્યુ. મારે પણ એ જ લગાડવુ ં હતુ.ં પપપા અને બાને પણ એવુ ં જ લાગ્યુ ં

હશે. મેં શર્દડયો અને ર્ેબકેમ ર્ેકશનશીયન ને પણ કહી િીધુ ં હતુ ં કે મારી દડસપર એ

રીતે જ કેમેરો ફોકસ કરે . શનદકનો ફેઇસ ન આર્ે એ પણ ધ્યાનમાં રાખર્ાની સ ૂચના
આપી હતી.’
‘કેમ એમ?’
‘બાને જરા શૉકદરટ્મેન્ર્ની જરૂર છે . એઓ એમના પુત્રના બિલાયલા લક્ષણો

જુએ એ જરૂરી લાગતુ ં હતુ,’ં

‘પણ રાજુભાઈ તમે ખરે ખર લચકન ખાતા હતા?’
‘ના તમે બધાએ આખા મરચાના ભજીયા ખાધા તે જ હુ ં ને શનદક ખાતા હતા.

અને હાથમાં ર્જીન મૉકર્ૅલ હતુ.ં અભી ભી મૈં, બમ્મનકા બેર્ા દહ હુ’ં . બધા હસી
પડયા.
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મરચાના ભજીયાનુ ં નામ સાંભળી આદિત્યની જીભ સળર્ળી. 'થોડા ર્ધેલા
હોય તો ગરમ કરોને. ચ્હા સાથે જરા મજ આર્ી જય.'
'જનાબ થોડા ર્ાસી ભજીયા છે તો ખરા પણ આપ નામિારને માર્ે નથી. એ

માત્ર રાજુભાઈ અને શનદકતા માર્ે જ છે . યટર્ર ડે આપ એક દિનકા સુલતાન થે. આજ
આપકી કોઈ ર્ેલ્યુ નહીં હૈ.' મોનાએ થંબ્સ ડાઉન નો શસગ્નલ આપીને જીભડો કાઢયો.
સોનાલીએ શ્વેતા પ્રત્યે ન્ટમત સાથે ઈશારો કયો. શ્વેતાએ દિઝમાંથી ભજીયા કાઢી

માઈિોર્ેર્માં ગરમ કયાવ . 'બસ માસી, આ ઘરમાં મારા બોલર્ાની કાંઈ ગણત્રી જ રહી
નથી. પહેલા નંબર પરથી મને છે લ્લા નંબર પર ધકેલી િીધીને! હુ ં હર્ે કાંઈ
બોલર્ાની જ નથી.' મોનાએ છણકો કયો.
આદિત્યએ આંખશમિંચીને કહ્ુ ં ‘ઓઉમ શાંશતિઃ, શાંશતિઃ, શાંશતિઃ’.
શ્વેતાએ બધાને માર્ે ચ્હા કૉદફ બનાવ્યા. યોગેશભાઈને બહેનના નર્જીર્ન
અંગે સંતોષ હતો. શ્વેતા, પોતાના પુત્ર આદિત્ય સાથે એકાકાર થતી હતી એ જોઈને

શેઠજી માનશસક સુખ અને આનંિ અનુભર્તા હતા. બધા ર્ાતો કરતા હતા. આનંિમાં
હતા અને શેઠજીનો ફોન રણક્યો. બધા શાંત થઈ ગયા.
'હલ્લો. કોણ શશવુ. અત્યારે તો ત્યાં રાત પડી છે . ઊંધ નથી આર્તી?'
'અરે સુિર
ં
જર્ા િે ને! પાર્વશત ઊંઘતી નથી અને મને ઊંઘર્ા િે તી નથી. એને

રાજુ સાથે ર્ાત કરર્ી છે પણ એનો ફોન બંધ છે . રાજુ ક્યાં છે ?'

શેઠજીએ નાક પર આંગળી મુકી બધાને ચ ૂપ રહેર્ા ઈશારો કયો.
'શશવુ, એ ગઈ રાતથી એની અમેદરકન િેન્ડને ત્યાં ગયો છે .'
પાર્વશતબાએ શશર્ાનંિ પાસેથી ફોન લઈ લીધો.
'સુિરભાઈ,
ં
રાજુ મારા બ્રાહ્મણ કુળનુ ં સત્યાનાશ કરર્ા બેઠો છે . મારા ડાહ્યા

િીકરાને કોણ ધોળીયણ ર્ળગી છે .? મહેરબાની કરીને એને જલ્િી િે શમાં મોકલી
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આપો. મેં તો કેર્લી બાધા માની છે ! એ આર્ે એર્લે એની નજર ઉતરાર્ર્ાની છે

અને પ્રાયન્ટચત કરાર્ાર્ાનુ ં છે . પ્રાચી કહેતી હતી કે પપપા લચકન ખાતા હતા અને
િારુ પીતા હતા. મારે એને તમારા અક્ષય જેર્ો નથી બનાર્ર્ો.'
સુિરલાલ
ં
જરા હચમચી ગયા. આખરે તો અક્ષયને પુત્ર તરીકે પાળયો અને
બાળયો હતો. પાર્વશત પણ પોતાની ભ ૂલ સમજ્યા. બોલતા બોલાઈ ગયુ.ં ર્ાત ર્ાળી
લીધી. સુિરભાઈ
ં
'અક્ષયતો મને પણ ર્હાલો હતો પણ આપણે એને ગુમાર્ર્ો

પડયો. રાજુ તમારું કહેલ ુ ં બધુ ં જ માને છે . કંઈક કરો. તમારા ભાઈબંધનુ ં નામ
શશર્ાનંિ છે પણ એને ત્રીજી આંખ જ નથી. બ્રહ્માજીની જેમ દુશનયાિારી પ્રત્યે આંખો

બંધ કરીને બેસી રહે છે . આ છોકરો બગડી ચાલ્યો અને મને કહે એ મોર્ો છે . ભણેલો
છે . સમજુ છે . એને એના સુખને ખાતર જે કરવુ ં હોય તે કરર્ા િે .
સુિરભાઈ!
ં
કેર્લા કોર્ી અર્તાર પછી મનુષ્ય અર્તાર મળે અને તેમાંયે ખુબ

પ ૂણ્ય કયાવ હોય તો બ્રાહ્મણનો અર્તાર મળે . એને િારુ માંસના નરકમાં ર્હાર્ી
િે ર્ાય? 'સુિરભાઈ
ં
પાર્વશતની ટર્ભાર્ગત અકળામણ સમજતા હતા અને મલકાતા
હતા.
'પાર્વશત, હર્ે એકજ રટતો છે . એને ઉધનાથી બોલાર્ી લ્યો. કોઈ સારી

બ્રાહ્મણની છોકરી સાથે પરણાર્ી િો. જુર્ાન મન ગમે ત્યારે , ગમે ત્યાં ભર્કી જય.
હર્ે પ્રાચીને સાચર્ર્ા માર્ે પણ એણે પરણીને તમારી સાથે મુબઈમાં
ં
રહેવ ુ ં જોઈએ.
હર્ે તો શનકુળ પણ નથી.'

‘હુ ં તો કહી કહીને થાકી, પણ સાંભળતોજ નથીને. અરે ! પણ શનકુળને શુ ં થયુ?'
ં
શનકુળે કોઈ અંગ્રેજ છોકરી સાથે લંડનમાં લગ્ન કરી લીધા. હર્ે એ ઈસ્ન્ડયા

આર્ર્ાનો નથી. ખરે ખર ખોર્ તો મને ગઈ. તમે યોગેશભાઈ ને લઈ લીધા અને
શનકુળ લંડન ચાલ્યો ગયો. શ્વેતા પરણીને સાસરે જશે. મારા ધંધાનુ ં શુ ં થશે? મારે
બધુ ં સમેર્ીને તમારા ગુરુજીના આશ્રમમાં ભરતી થઈ જવુ ં પડશે.’
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‘'સુિરભાઈ
ં
એમાં જ તમારું કલ્યાણ હશે. પણ કોઈ સારા માણસને શોધી કાઢીને
ધંધો ચાલુ રાખજો.'
'ચાલો હુ ં તમને રાજુની બાબતમાં મિિ કરીશ તમે મને લબઝનેશમાં મિિ

કરજો.' શેઠજીએ પ્રપોઝલ મુકી.

મને તો ઘર કામમાંથી જ ફુરસિ નથી મળતી બાકી હુ ં પણ આઠ ધોરણ સુધી
ભણેલી છં. પાર્વશતબાએ ખુબજ ભોળાભાર્ે ગંભીરતાથી કહ્ુ.ં
શશર્ાનંિે ફોન લીધો. સુિર
ં
મને મારા િીકરાના સંટકાર પર ભરોસો છે . એ જે
કાંઈ કરશે તે સમજ પ ૂર્વકનુ ં જ હશે. મને એની લચિંતા નથી. લચિંતા છે

લબચારા

શનકુળની. એ લબ્રર્ીશ છોકરી એને સાચર્ે તો સારું. મારી પ્રાચી એના ર્ગર દહજરાશે.
હુ ં શુ ં એર્લો પારકો થઈ ગયો કે લગ્નની ર્ાત પણ ન કરી!
ફોન બંધ થયો.
બધાને શેઠજીએ કરે લી ર્ાતનો સંપ ૂણ અણસાર આર્ી ગયો હતો.
શેઠજીએ શસલીંગ તરફ જોઈને હહ્ુ ં ‘હે પરમાત્મા આ અસત્ય બિલ મને માફ
કરજો.’
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પ્રકરણ ૨૮

તે રાત્રે શેઠજી અને મોનાએ મોનાના શપતા અને સુિરલાલની
ં
અમિાર્ાિ
બ્રાંચ ઓદફસના મેનેજર કુન્િનલાલ મહેતા સાથે ખુબ લાંબી ર્ાતો થઈ.
બધો તખ્તો સરસ ગોઠર્ાઈ ગયો. કાલથી જ શનદકતાની રેઈશનિંગ શરુ થઈ
જર્ાની હતી. કેર્લીક પોટર્ સજર્જકલ દરર્મેન્ર્ ત્રણ મદહના પહેલા પુરી થાય એમ ન

હતી. હારમોન થેરેપી, ર્ોઈસ રેશનિંગ ર્ગેરે બાકી હતુ.ં એ ઉપરાંત સોનાલીમાસી, શ્વેતા
અને મોના પાસે શનદકતાએ ગુજરાતી રસોઈ શીખર્ાની હતી.
મોના શનદકતાને રૂદ્રાલભષેકના થોડા ર્ેિોક્ત ષ્લોક, મદહમ્ન ટતોત્ર, ષોડસોપચારી
પ ૂજ શીખર્ર્ાની હતી. સોનાલીમાસી થોડા ભજન શીખર્ાના હતા. શનદકતાને સંપ ૂણવ,

ગુજરાતી બ્રહ્મ કન્યામાં ફેરર્ર્ાની હતી. 'રાજુભાઈ અને શનદકતાની ર્ાત પ ૂરી થાય
પછી મને પણ કંઈ બોલર્ાની તક આપશો?' આદિત્યે હાથ ઊંચો કરી પ ૂછ્ુ.ં
મોનાએ એકાક્ષરી જજ્મેન્ર્ આપી િીધુ.'ના'
ં
‘ચાંપલી, મેં તને નથી પ ૂછ્ુ.’ં
સોનાલીએ કહ્ુ ં 'તમે બન્ને ક્યારે યે સુધરર્ાના નદહ. નાનપણથી કુતરા

લબલાડાની જેમ આખી જીંિગી લડયા કરવુ ં છે ? હર્ે તો મોર્ા થયા. ર્ડીલોની
આમન્યા રાખતા શીખો’.
‘હુ ં પણ માસી એને એ જ સમજર્ર્ા માંગ ુ છ. બુદ્વિનો બળદિયો સમજતો જ

નથી. તમે જ એને છાપરે ચડાવ્યો છે .’

‘મોના હુ ં એકલા આદિત્યને નદહ પણ તને પણ હર્ે ડાહી થર્ાનુ ં કહુ ં છં. તમે

ગમે તેમ ર્ાતો કરો તે શ્વેતાને ન ગમે એર્લો તો શર્ચાર કરો!’ શ્વેતા બન્ને તરફ
જોઈને મંિ મંિ હસતી રહી.
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મોનાએ પોતાના બન્ને કાન પકડયા. 'ભાઈ સાહેબ તમારે જે પ્રટતુત કરવુ ં હોય

તે શનિઃસ ંકોચ રજુ કરો.’

‘થેય ુ મહાકાલી, મહાદુગાવ …. મમ્મી કાલે સર્ારની ફ્લાઈર્મા એલ.એ. જર્ાનુ ં
છે . પ્રીસર્જરીના ચાર કન્સલ્ર્ેશન છે . જો તમને ર્ાંધો ન હોયતો શ્વેતાને લઈ જઉં.’
શ્વેતાએ મોર્ાભાઈ બાપુજી અને સોનાલી મમ્મી તરફ પ્રશ્નાથવ નજરે જોયુ.ં શેઠજી
પ્રશ્ન સમજ્યા. ‘હા બેર્ા ખુશીથી જર્.’ મોના શરારતી નજરે આદિત્ય તરફ જોઈને
આંગળી હલાર્તી હતી.
આદિત્યે સર્ારની ફ્લાઈર્ માર્ે શ્વેતાનુ ં દરઝર્ેશન કરાર્ી િીધુ.ં
'બાપુજી, મેં શ્વેતા સાથે નક્કી કયું છે કે લગ્ન પછી અમે બોમ્બે જ ટથાયી
થઈશુ.ં મમ્મીની પણ એ જ ઈચ્છા છે . હુ ં િર મદહને એક ર્ીક માર્ે શર્ઝીર્ીંગ સર્જન
તરીકે કન્સસ્લ્ર્િંગ માર્ે અમેદરકા આર્ીશ. મારા ક્લાયન્ર્ સર્જરી માર્ે ઈસ્ન્ડયા આર્શે.
અદહના ઘણા પેશન્ર્ સર્જરી માર્ે આશથિક કારણોસર બીજ િે શમાં જય જ છે . મને

અમેદરકા, યુરોપ અને શમડલઈટર્ના ધશનક ક્લાયન્ર્ પણ મળી રહેશે. મુશ્કેલી માત્ર
રે સીડન્સ અને સર્જરી સેન્ર્ર માર્ે લોકેશન શોધર્ાનુ ં છે .'
'જો બેર્ા એ લચિંતા કરર્ાની જરૂર નથી. પારલામાં એક મોર્ી ફાઈર્ ટર્ાર

હોર્ેલનુ ં અમેદરકન કંપની સાથે ડીલ થઈ ગયુ ં છે . એના અઠ્ઠાર્ીસમાં માળે આપણે
મેદડકલ સજીકલ સેન્ર્ર બનાર્ીશુ.ં એમાં તારું સજીકલ સેન્ર્ર, રાજુનુ ં કેન્સર દરસચવ
સેન્ર્ર, અને મોના મોદહતની હૉન્ટપર્લનો સમાર્ેશ પણ કરીશુ.'ં
‘ના શેઠજીકાકા અમે તો અમિાર્ાિમાં સેર્લ થઈશુ.ં અમારા બન્નેના ફેશમલી

ત્યાં જ છે . ફાધર ઈન લૉએ બધુ ં પલાશનિંગ કરીજ રાખ્યુ ં છે . શ્વેતાએ પણ દડલીર્રી
માર્ે અમિાર્ાિ જ આર્વુ ં પડશે.’
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‘સમય આવ્યે તમેજ નક્કી કરજો. કેર્લીક બાબતોમાં સોનાલીજી અને

હેમાલીભાભીના અલભપ્રાયની અર્ગણના પણ નદહ થઈ શકે. અને જ્યાં સુધી
મુબઈના
ં
રે શસડન્સનો પ્રશ્ન છે તે પ્રશ્ન જ નથી. સુર્ણાવ શર્લા તમારું જ છે .'
‘પણ બાપુજી, ઘરજમાઈ થઈને રહેર્ાનુ ં કેર્લુ ં યોગ્ય છે ?’
શેઠજીની આંખભીની થઈ.
સોનાલી શેઠજીની મુઝર્ણ સમજી ગયા. એણે કહ્ુ ં ‘બેર્ા. તારે માત્ર જમાઈ

તરીકે નદહ પણ એના પુત્રની જેમ પણ ફરજ બજર્ર્ાની છે . તારે એની સેર્ા કરર્ા
માર્ે પણ ત્યાં રહેર્ાનુ ં છે . શેઠજીને ર્ાંધો ન હોયતો હુ ં પણ ત્યાં જ રહીશ.’
'આપણો એક આખો પદરર્ાર સાથે રહે એનાથીરૂડું શુ?'
ં શેઠજીએ ગળગળા થતાં
કહ્ુ.ં ‘શ્વેતા, આદિત્યને અને સોનાલીમમ્મીને આપણા ઘરનો ખ્યાલ નથી. તને તો છે .

મારો માટર્ર બેડરૂમ તમે ર્ાપરજો. બાજુનો તારો મોર્ોરૂમ મમ્મી ર્ાપરશે. તારી
ઓદફસને મ્યુલઝક રૂમ બનાર્ીશુ.ં એને સાઉન્ડ પ્રુફ રે કૉદડિંગ ટટુદડયો બનાર્ીશુ.ં નીચેનો
કોન્ફરન્સ રૂમ, હુ ં ગણપતકાકા સાથે ર્ાપરીશ. બરાબર છે ને?’
‘બાપુજી તમારી સગર્ડ અને ઈચ્છા પ્રમાણે કરીશુ.’ં
'આપણે લગ્ન ક્યારે રાખર્ા છે ?' સોનાલીએ પુછ્ુ ં
‘મારે કુંિનલાલ સાથે ર્ાત થઈ ગઈ છે . શનદકતાની દરર્મેન્ર્ પુરી થાય પછી

તરત જ મેળ પાડીશુ.ં ર્સંત પંચમીને હજુ ત્રણ સાડાત્રણ મદહનાની ર્ાર છે

એર્લામાંતો શનદકતા બધી રીતે તૈયાર થઈ જશે. મોનાના લગ્ન પણ સાથે જ કરર્ા

શર્ચાર છે . આમાં યોગેશભાઈ, હેમાલી અને ડૉકર્ર દફરોઝના અલભપ્રાય પણ લેર્ા
પડશે.’
‘શેઠજી, હુ ં શ્વેતાનો ભાઈ છં પણ આજે અમારા ર્દડલ તરીકે અમારા શપતાના

ટથાનેતો આપ જ છોને! તમે અને સોનાલીજી જે શનણવય કરશો તે મને અને હેમાલીને
માન્યજ હશે.’
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મોદહત, મોના, શેઠજી, સોનાલી, કુંિનલાલ અને ડૉ.દફરોઝ સાથે કોન્ફરન્સ કોલ

િારા ર્ાત થઈ ગઈ. ર્સંત પંચમીની સર્ારે ટૂંકી ર્ૈદિક શર્ધીથી મુબઈમાં
ં
જ લગ્ન

કરર્ાનુ.ં નક્કી થઈ ગયુ. રાજુ આદિત્યના કાનમાં ગણગણ્યો. 'અરે છોર્ેશમયાં! તેરા
હુઆ, અબ મેરા ક્યા?'
શનદકતાએ આ સાંભળયુ.ં તેનો ચહેરો શરમથી લાલચોળ થઈ ગયો. આદિત્યને

મૅદડકલ સક્સેસનો સંતોષ થયો. હારમોન્સ દરર્મેન્ર્ે શનકુળના સ્ત્રીત્ર્ બહાર લાર્ી તેને
શનદકતા બનાર્ી િીધી હતી. હજુ એ દરર્મેન્ર્ ચાલુ રાખર્ાની હતી.
ર્હેલી સર્ારે શ્વેતા પલેનમાં, ર્ચ્ચેનો હેન્ડરે ટર્ ઉંચો કરીને આદિત્યની સોડમાં

ભરાઈને લૉસએન્જલેસ તરફ ઉડી રહી હતી. શેઠજી, યોગેશભાઈ અને રાજુ પોતાનો
સામાન પેક કરીને નૉર્ાકવ એરપોર્વ પર જઈ રહ્યા હતા.
**********

એ ર્ાતને આજે અઢી મદહના થઈ ગયા. િરમ્યાન રાજુ ત્રણર્ાર અમેદરકા જઈ

આવ્યો. શશર્ાનંિને કુતુહલ તો થતુ ં પણ ગંભીર રાજુની ગંભીરતા ઓગળતી જોઈ

ખુશ હતા. રાજુ પ્રાચીની સાથે પ્રેમથી રમતો થઈ ગયો હતો. પાર્વશતબાના પેર્માં
તેલ રે ડાતુ.ં એને ખાત્રી થઈ ગઈ કે ર્હેલો મોડો કોઈ ધૉળી ચ ૂડેલને બ્રાહ્મણના ઘરમાં
ઘાલર્ાનો છે . એણે ન્યાતીના સગાર્હાલાઓમાં ર્ાત ર્હેતી મુકી કે િીકરાને
પરણાર્ર્ો છે .
ઘણી છોકરીઓની લાઈન લાગી પણ રાજુ બધીને દરજેક્ર્ કરતો રહ્યો.
શ્વેતા પણ બોમ્બે આર્ી ગઈ હતી. ખરે ખરતો શેઠજી, શ્વેતા, યોગેશ્ભાઈ,
હેમાલીભાભી અને રાજુએ ભવ્ય લગ્નનુ ં આયોજન કરર્ા માંડ્ુ ં હતુ.ં
આજે સુિરલાલ,
ં
શ્વેતા, ગણપતકાકા, શશર્ાનંિ, પાર્વશતબા, રાજુ અને પ્રાચી
સુિરલાલ
ં
શેઠના સેન્રલહૉલ દિર્ાનખાનામાં મહેમાનની રાહ જોતા બેઠાં હતાં.
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બધુ સુિરલાલે
ં
જ ગોઠવ્યુ હતુ.ં અમિાર્ાિની બ્રાન્ચ ઓદફસના મેનેજર શ્રી

કુંિનલાલ છોકરીને લઈને આર્ર્ાના હતા. લાલાજી શેરખાન એમને એરપૉર્વ પર
લેર્ા ગયો હતો.

બરાબર ચાર ર્ાગ્યે કાર પૉચવમાં આર્ી ઉભી રહી. શેઠજી જતે એમને લેર્ા

ગયા. કુંિનલાલ એક ઉંચી સૌંિયવર્ાન યુર્શત સાથે સુર્ણાવ શર્લામાં િાખલ થયા. એ
ટર્રૂપર્ાન સુિરી
ં
ફોયરમાં ટથાશપત ગણપશત પદરર્ારની મુશતિઓએ બે શમનીર્
પ્રણામ કરીને ઉભી રહી. પાર્વશતબા એને જોઈ જ રહ્યા.

કુંિનલાલ શેઠજીના બંગલામાં પહેલી ર્ાર આર્તા હતા. આખરે તો શેઠજી એના
બોસ હતા. એઓએ ઘણા ઉપકાર કયાવ હતા. શેઠજી એમનો હાથ પકડી પ્રેમથી ઘરમાં
લઈ આવ્યા. શશર્ાનંિ પણ એમને ઓળખતા હતા. શેઠજીએ પદરચય કરાવ્યો.

‘કુંિનલાલ, આ મારા બાળપણના જજગરજન શમત્ર શશર્ાનંિને તો તમે ઓળખો જ
છો.’
‘આ એમના ધમવપત્ની પાર્વશતબહેન છે . અત્યંત ધમવશનષ્ઠ છે . આ એમનો પુત્ર

રાજેન્દ્ર છે જેને અમે બધા રાજુ કહીએ છીએ. એઓએ અમેદરકામાંથી ઓન્કોલોજીમાં
ટપેશશયાલીર્ી મેળર્ી છે . િશ ર્ષવ પહેલા એમના પહેલા પત્ની શનરાલીબહેન આ

િીકરી પ્રાચીના જન્મ પછી િે ર્લોક પામ્યા હતા. શનરાલીબહેનના ભાઈ શનકુળભાઈ
પ્રાચીની સંભાળ રાખતા હતા. તેઓ હર્ે લગ્ન કરીને લંડનમાં ટથાયી થયા છે .

પદરર્ારને લાગે છે કે પ્રાચીને ખાતર પણ રાજુએ પુનલવગ્ન કરર્ા જરૂરી છે . પ્રાચીએ
એની શનરાલી મમ્મીને તો જોઈ જ નથી. એને પણ, પ્રેમથી મમ્મી કહી શકે એર્ી
વ્યન્ક્તની હફ
ુ ં ની જરુર છે .’

‘કુંિનભાઈ હર્ે તમે તમારી ભત્રીજીનો પદરચય કરાર્ો.’
કુંિનલાલ બોલર્ાનુ ં શરૂ કરે તે પહેલા શનદકતા ઉભી થઈ અને માથે સાડી

ઓઢી ર્દડલોને પગે લાગી. એ પ્રાચીની પાસે બેસી ગઈ. પ્રાચીનો હાથ પોતાના
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હાથમાં લઈ લીધો. પ્રાચી એની પોતાની લાગણીઓને સમજી શકે એર્લી પુખ્ત ન
હતી પણ એને પદરલચત ટપશવનો અહેસાસ થયો.
કુંિનલાલે શરૂ કયુવ. ‘અમે ર્ડનગરી નાગર બ્રાહ્મણ. અમારા કુળિે ર્તા

હાર્કેશ્વર મહાિે ર્. ઘરના સંટકાર શશર્પુજના. મારા શપતાનો ઘંધો એકાઉસ્ન્ર્િંગનો

એર્લે અર્ક મહેતા થઈ ગયેલી. મને એક ભાઈ હતા. કેિારનાથ. મારા કરતા પાંચ

ર્ષવ મોર્ા. અઢાર ર્ષવની ઉંમરે એ ઈંગ્લેન્ડમાં હાર્કેશ્વર મહાિે ર્ના મંદિરમાં પુજરી
તરીકે ચાલ્યા ગયેલા. ત્યાર પછી આ શનદકતાના જન્મ પછી એક જ ર્ાર અમિાર્ાિ

આર્ેલા. ખુબજ ધામીક જીર્. આ શનકીતાને ઉચ્ચ શશક્ષણ આપયુ ં પણ એને બ્રાહ્મણ

સંટકારમાં જુનર્ાણી રીતે જ ઉછે રી. ગયે ર્ષે એ અને મારા ભાભી કાર એન્ક્સડન્ર્માં
ઘાયલ થયા. ભાભી તો સૌભગ્ય સાથે તે ટથળે જ િે ર્લોક પામ્યા. પણ મોર્ાભાઈના
પ્રારબ્ધમાં એક અઠર્ાદડયુ ં ર્ધારે લખાયલુ ં હશે. એમણે ફોન પર શનદકતાની સોંફણ
નોંધણ મને કરી. કોઈક બ્રાહ્મણ સાથે પરણાર્ર્ાની જર્ાબિારી મને સોંફી છે લ્લો
શ્વાસ મુક્યો.’ કુંિનલાલની આંખો ભરાઈ આર્ી.

એનો અંતર આત્મા જણતો હતો કે શનદકતા શસર્ાયની બધી જ ર્ાત સાચી

હતી. એમની સાચી ભત્રીજી િે ર્ાંગીએ ગયે ર્ષે જ લંડનમાં બ્રાહ્મણ એન્જીનીયર સાથે

લગ્ન કયાવ હતા. પોતે તો જઈ ન્હોતા શક્યા પણ અમેદરકાથી મોનાએ લગ્નમાં હાજરી
આપી હતી. જમાઈના શપતા મ ૂળ પોરબંિરના હતા. જ્ઞાશત શમત્ર હતા. લંડનમા જ સેર્
થયેલા હતા.
સમગ્ર જૂઠાણાની કોદરયોગ્રાફી શેઠજીએ મોના સાથે ગોઠર્ી હતી.
સુિરલાલ
ં
લગ્ન પછી જ શશર્ાનંિને સાચી ર્ાત જણાર્ર્ાના હતા.
‘અમારી શનદકતા પણ લંડન ટકુલ ઓફ ઈકોનોશમક્સની ગ્રેજ્યુએર્ છે . આપણા

લબઝનેશ અંગે પણ સારું એવુ ં ર્ાચ્યુ ં છે .’ કુંિનલાલે શનદકતાના ર્ખાણ કરર્ા માંડયા.
એ મોર્ાભાઈ પાસે ર્ેિોક્ત મંત્રો પણ શીખી છે . તમારે એને કંઈ પણ પુછવુ ં હોય તો
પુછી શકો છો.’
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‘બેર્ી, મારે પુછર્ાનુ ં તો કશુ ં જ નથી. માત્ર કહેર્ાનુ ં જ છે . સુિરકાકાએ
ં
જ મને

આ ધંધામા પલોર્યો છે . નદહતો હુ ં તો કોઈ કારકુની કરી ખાત અને થોડી યજમાન

વૃશત્ત કરી લેત. તુ ં ભણેલી છે . હર્ેતો બે કંપનીનુ ં મજીંગ પણ પુરું થઈ જશે. તુ ં
લબઝનેશમાં મદ્દિ કરશે?‘
‘એ તો મારી ફરજ છે કે ર્દડલોની ઈચ્છાને આજ્ઞા માનીને સમજ અને શન્ક્ત

પ્રમાણે કામ કરવુ.ં આઈ ર્ીલ રાઈ માય લેર્લ બેટર્. અલ્ર્ીમેર્લી ઈર્ દડપેન્ડ ઓન
યોર સનસ ્ ર્ીશ.’
‘બેર્ી એક બીજી ર્ાત. મારી પ્રાચીને સગી માનુ ં ર્હાલ મળે એર્લી જ ઈચ્છા
છે .’ શશર્ાનંિનો અર્ાજ ગળગળો થઈ ગયો.
પાર્વશતબાએ કહ્ુ ં 'શનદકતા માત્ર પ્રાચીની

જ મા

નદહ. પણ મારા બે-ત્રણ

પૌત્રની મા પણ બની રહે એ આશા છે .’
સૌ ટતબ્ધ થઈ ગયા. તેઓ જણતા હતા કે શનદકતા ગભવર્તી થઈ શકે એમ

નથી. અત્યાર સુધી ચ ૂપ બેઠેલા રાજુએ બાજી સંભાળી લીધી.

‘મારે એક ર્ાત કહેર્ી છે . પ્રાચીના ઉછે રમાં ર્ાંધો ન આર્ે એર્લે એના જન્મ

પછી મેં ઓપરે શન કરાર્ી નાખ્યુ ં છે . હર્ે મને સંતાન થઈ શકે એમ નથી. બીજ

સંતાનની ઈચ્છા પણ નથી. કાકાશ્રી અને શનદકતાને એ મંજુર નદહ હોય તો આ
સંબંધમા આગળ ર્ધર્ાની જરૂર નથી.’ રાજુ ઊભો થઈ ગયો.
પાર્વશતબાના માથા પર પહાડ તર્ી
ૂ પડયો. શુ ં મારો ર્ંશ અદહથી જ અર્કી
જશે?. ખરે ખરતો બહારથી સારો િે ખાડો કરતા િીકરાએ ટર્ચ્્્ િ
ં ી જીર્ન જીર્ર્ા માર્ે

જ ઓપરે શન કરાર્ી નાંખ્યુ ં હશે. િીકરાએ પુછર્ાની ર્ાત તો બાજુએ પણ આજ સુધી
કહ્ુ ં પણ નદહ! બધાની હાજરીમાં પાર્વશત બા ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડયા. ‘મારે શનિોષ
શનદકતાનુ ં જીર્ન બગાડવુ ં નથી.’
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કુંિનલાલ ઘડાયલા હતા. સ્ટકપર્ ર્ગરનો ડ્રામા ચાલુ રહ્યો. એ ઊભા થયા.
‘બેર્ા શનદકતા, આપણે જઈશુ?‘
ં
‘કાકાજી જો આપના આશશર્ાવ િ હોય તો મારે એમની સાથે જ રહીને ર્દડલોની

સેર્ા કરર્ી છે . આજના સમયમા સંટકારી હોય અને પ્રેમાળ પણ હોય એર્ા ર્દડલો

મળર્ા મુશ્કેલ છે . હુ ં એને શનરાલીબહેન કે એના શનકુળમામાની ખોર્ સાલર્ા નહીં
િઉં. હુ ં પ્રાચીને મારા લોહીની િીકરી છે એમ ઉછે રીશ. થોડા ર્ષોમાં એ મોર્ી થશે.
એના બાળકો બાના ખોળામાં રમશે.‘
‘મેમ, મે આઈ કોલ યુ મમ્મી?’ પ્રાચી નાની હતી પણ છે ક નાિાન ન હતી.
‘યેસ દડયર આઈ એમ યોર મમ્મી. લ્પલઝ કોલ મી મમ્મી ઓર મામ ર્ોર્એર્ર
યુ લાઈક.’
‘ઓહ નાઈસ…… આઈ'લ કોલ યુ મામ.’
બધા મા િીકરીનો સંર્ાિ સાંભળી ભાર્શર્ભોર થઈ ગયા.
‘મામ, ડુ યુ નો ડેન્સ?’
‘યેસ, ….આઈ નો કથ્થક.’
‘દરયલી?’
‘યસ. ...’
શનકુળ નાનો હતો ત્યારે કથ્થક શશખ્યો હતો અને શનરાલી ભારત નાર્યમ શીખી
હતી.
‘મને કરી બતાર્ોને.’
‘બેર્ી કોઈ ર્ાર કરી બતાર્ીશ.’
‘નો મામ. આઈ ર્ોન્ર્ ટુ સી નાર્.’
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શનદકતાએ પાર્વશતબા સામે જોયુ.ં પાર્વશતબાએ પણ આગ્રહ કયો. ‘બે લાઈન
બતાર્ી િે ને! જીદ્દી છોકરી છે .’
શનદકતાએ રાર્ણ રલચત તાંડર્ ટતોત્રની બે લાઈનના બોલ બોલી મુદ્રા કરી

બતાર્ી. સૌએ તાળી પાડી. પ્રાચી શનદકતાને ર્ળગી પડી. પાર્વશતબાએ ઉઠીને બન્નેને
બાથમાં લઈ લીધા.

‘આપ સૌને મારે એક બીજી ટપષ્ર્તા કરર્ાની છે . મારી પોતાની િીકરી

મોનાના ર્સંતપંચમીના લગ્ન છે . શેઠજીની કૃપાથી તે અમેદરકા ગઈ. ત્યાં એક

પારસી ડૉક્ર્રના પ્રેમમાં પડી. મારી મરજી શર્રૂધ્ધના આ આંતરજતીય સંબંધ છે . હુ ં
એ લગ્નમા હાજરી પણ આપર્ાનો નથી. હુ ં એકલી શનદકતાનુ ં જ કન્યાિાન કરીશ.’
કુંિનલાલ હાથ જોડી ઊભા રહ્યા.

‘ના કાકાજી, અમે બન્ને બહેનો એક જ માંડર્ામા સાથે જ લગ્ન કરીશુ.ં અને

તમારે જ કન્યાિાન કરવુ ં પડશે. નદહતો હુ ં લગ્ન કરર્ાનુ ં માંડી ર્ાળી લંડન ચાલી
જઈશ. કાકાજી તમેતો શાસ્ત્ર ભણ્યા છો. તમે આધ ૂશનક શર્ચારના છો. મોના તો મારા
કરતાએ ર્ધુ ભણેલી છે . ર્ેિ પુરાણમા પણ આપણા કરતા ર્ધુ જણકાર છે . મને

એણે જ સમજર્ેલ ુ ં કે જેમણે અઢાર પુરાણ અને ચાર ર્ેિોનુ ં સંપાિન કયું છે એ
ભગર્ાન ર્ેિ વ્યાસજીના શપતા પરાશર બ્રાહ્મણ અને માતા માછીમારની પુત્રી
મત્ટયગંધા હતી. આપણે બ્રાહ્મણો ક્ષત્રીયો કરતાં ઊચા હોર્ા છતાં રામ અને કૃષ્ણને

પુજીએ જ છીએને. ઈન્િીરા ગાંધી બ્રાહ્મણ હતા અને એ પણ પારસીને પરણેલા જ ને!
મેં પરિે શમાં અને અદહ ભારતમાં પણ ર્ંઠેલ બ્રાહ્મણ પુત્રોને િારૂ પીતા, માંસાહાર

કરતા અને હલકી કક્ષાની છોકરીઓ સાથે નાચતા જોયા છે . એના કરતાતો મોનાએ
પસંિ કરે લો પારસી પુત્ર ખુબ જ સંટકારી છે . કાકાજી પાર્વશતબાને જ પુછી જુઓ. એ
તમારા જેર્ા જુનર્ાણી તો ન જ હોય. કેમ બા હુ ં સાચી છંન?ે ’

પાર્વશતબાની ન્ટથશત સાપે છછંિર ગળયા જેર્ી થઈ. એમને કહેવ ુ ં પડ્ુ ં

‘કુંિનભાઈ આપણે બન્ને િીકરીઓના લગ્ન સાથે જ કરીશુ ં અને બન્ને િીકરીઓના
કન્યાિાન પણ મનમોટું રાખી તમારે જ કરર્ાના.’
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...અને પુજરી ર્લ્લભે ગૃહમંદિરમા દિર્ો કયો. ર્લ્લભની સાથે કુંિનલાલ અને

શનદકતાએ ટપષ્ર્ ઉચ્ચારો સાથે પ્રભુ પ્રાથવના કરી. ર્ાતાર્રણ મંગલમય બની ગયુ.ં
કુંિનલાલે રાજુને શતલક કરી શુકનના સર્ાસો રૂશપયા અને શ્રીફળ આપયુ.ં

પાર્વશતબાએ શનદકતાને ચાંલ્લો કરી આશશર્ાવ િ આપયા. એઓ આ માર્ે તૈયાર ન હતા
પણ રાજુ તૈયાર હતો. એણે ગજર્ામાંથી હીરાની ર્ીંર્ી કાઢી શનદકતાને પહેરાર્ી.
તે સાંજે દકશનમહારાજે શુકનના કંસાર સાથે ત્રણ શમષ્ઠાન અને ચાર ફરસાણનુ ં
ભોજન કરાવ્યુ.ં શેઠજીએ અને શ્વેતાએ બધાને રાત્રે સુર્ણાવ શર્લામાં જ આગ્રહ કરીને

રોકી પાડયા. આર્તી કાલે સોનાલી, આદિત્ય, મોના અને મોદહત આર્ર્ાના હતા.

મોદહતના માતા શપતાને ફોન કરી કાલે બોમ્બે બોલાવ્યા હતા. લગ્નનુ ં ફાયનલ
આયોજન કરર્ાનુ ં હતુ.ં
બીજી સર્ારે શ્વેતા બધાને લેર્ા એરપોર્વ પર પહોંચી ગઈ. શ્વેતાનો તલસાર્
જોઈને શેઠજીએ સોનાલી અને આદિત્યને લેર્ા જર્ાનો ઉમળકો અંકુશમાં રાખ્યો.
બધા આર્ી ગયા.
ડૉમેસ્ટર્ક એરપોર્વ પર, મોનાના મમ્મી અને સાસુ સસરાને લેર્ા લાલાજી
શેરખાન ગયા હતા.
લાલાજીની કારમાંથી ત્રણ મહેમાનને બિલે પાંચ મહેમાન ઉતયાવ . સૌએ
સાનંિાિયવ અનુભવ્યુ.ં
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પ્રકરણ ૨૯

લાલાજીની કારમાંથી ડૉ.દફરોઝ, ડૉ.બહારબાનુ, મોનાના મમ્મી કુમુિગૌરી
ઉપરાંત ર્ધારાના મહેમાન ડૉ.જમશેિજી બાર્ા, તેમના બહેન અને શેઠજીના પસવનલ
સેિેર્રી િીનાબહેન પણ ઉતયાવ .
'શેઠજી ર્મે ડરે ક ર્ખર્ે પોરીયાઓના લગનમાં મને જ બોલાર્ર્ા નઠી. પન આ

ર્ખર્ે ર્ો હુ ં આર્ી જ પરીયો. માન ન માન મૈં ર્ેરા મે’માન' ડૉકર્ર બાર્ાએ શેઠજીને
મીઠો ઠપકો આપયો.

િીનાબહેને બધાને ડૉ. દફરોઝની પોતાના સગપણની નર્ી ઓળખાણ કરાર્ી.

‘ડૉ.દફરોઝ અમારા ભાણેજ થાય. એમનો િીકરો મોદહત કુિ
ં નલાલની િીકરી મોનાને

પરણર્ાનો છે . કુંિનલાલ તો આપણા ટર્ાફના માણસ કહેર્ાય પણ મોના એમની
િીકરી છે તે તો અમને પણ ખબર જ ન હતી.’

‘તો હુ ં તમને બીજ એક ગુડ ન્યુઝ આપુ.’ં શેઠજીએ ઓળખશર્ધી ચાલુ રાખી.

એ જરૂરી પણ

હતુ,ં 'કુંિનલાલની ભત્રીજી શનદકતાના લગ્ન આપણા ડૉ.રાજુ સાથે

નક્કી કયાવ છે .'
રાજુ અને શનદકતા બધા ર્ડીલોને ર્ાંકા ર્ળી પગે લાગ્યા.
'આર્ો સુડરલાલે
ં
બઉ સુડર
ં પેંડા ખાર્ા જેર્ી ર્ાર્ કીધી. ડૉકર્ર ર્ેં બીજ લગન

કરર્ાનુ ં દડસાઈડ કરીને, ર્ારી દડકરીને એની નર્ી મા આપપાનો, ર્ે બઉ સોજ્જુ
કરીયુ.’ં
‘અર્ે દડકરી શ્વેર્ા! ર્ેં તારા નર્ા ડાક્ર્ર ધનીને કાં સંતારી રાખેલો છે . એને

બા'ર કાઢ્ . ' આદિત્ય આગળ આવ્યો. એ પણ શ્વેતાની સાથે ર્દડલોને પગે લાગ્યો.
એણે ખુણામાં ઉભેલી સોનાલી તરફ આંગળી ચીંધીને કહ્ુ, ‘આ મારા મમ્મી
સોનાલીજી છે ’
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સોનાલીએ ડૉ.જમશેિજીને ત્યાં જ સેિેર્રી તરીકે નોકરી કરે લી. ડોકર્રબાર્ાએ

ચશ્મા કાઢયા. કાચ ન ૂછયા. 'આઈ ડોન્ર્ લબલીર્ ઈર્. શેઠજી આ એજ મારી દડકરી
સોનાલી છે મારે ર્ાં સેિેર્રી ઉર્ી તે જ ને?'
'હા બાર્ાજી હુ ં એ જ આપની સેિેર્રી સોનાલી છં.'
'ટું મારા િે ટક પર ચીઠ્ઠી મુકીને એકાએક કાં દડસએપીયર ઠઈ ગયેલી. ર્ને કઈ
ર્કલલફ હર્ી? ર્ારા લગ્ન કીયારે ઠીયા. આર્ો મજ્જેનો ડીકરો આપપાર્ારો ર્ારો ધની
કાં છે ?’
સોનાલીએ જર્ાબ ન આપયો. શપતા સમાન જમશેિજીને ર્ળગીને રડી પડી.
એર્લામાં યોગેશભાઈ અને હેમાલી આર્ી પહોંચ્યા. સોનાલીએ ડૉકર્ર
જમશેિજીને કોઈ ખુલાશો આપર્ો ન પડયો. ર્ાતના ર્હેણ બિલાઈ ગયા.
બધા બેસીને ર્ેદડિંગ પલાનની ચચાવ કરતા હતા. એર્લામાં બહાર ગુરખા સાથે
બેઠેલા લાલાજીનો ફોન આવ્યો. 'શેઠજી, હમારી પડૌશન શનલીમાજી, સોનાલીજીસે
શમલના ચાહતી હૈ. િરર્ાજે પર ખડી હૈ. ઉનકો અંિર ભેજુ?'

સૌ શર્ચારમાં પડી ગયા. શનલીમા બોલીવુડની જણીતી અને ઠરે લ અલભનેત્રી

છે . ર્ેરેસમાં કોઈક ર્ાર નજર મળી જય તો હાથ ઊંચો કરી હાય હલ્લો કરી લે છે .

અક્ષયના અને સુર્ણાવ બેનના મ ૃત્યુ ર્ખતે શેઠજી અને શ્વેતાને આશ્વાસન આપર્ા
આર્ેલી અને ચા, કૉફી લબસ્ટકર્ મોકલેલા. એની સાથે એર્ો ખાસ અંગત સંબંધ તો

હતો નદહ. અને આતો શેઠજી કે શ્વેતાને નદહ પણ સોનાલીજીને મળર્ા માંગતી હતી.
સોનાલીજી પણ શર્ચારતા હતા કે આ શનલીમા કોણ હશે.
શેઠજીએ કહ્ુ.ં ‘આને િો.’
શનલીમાએ અંિર આર્ી સૌને શર્ર્ેક પ ૂર્વક નમટકાર કયાવ . સોનાલીજીની ચરણ
રજ લઈને માથે ચડાર્ી. 'સોનાિીિી મને ઓળખી કે નદહ?' સોનાલીની ટમ ૃશત એકિમ

જગૃત થઈ ગઈ માત્ર એક જ વ્યન્ક્ત એને સોનાિીિી કહેતી હતી અને તે નીલી
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આહુજ. અમિાર્ાિમાં જ્યારે આદિત્ય માત્ર િોઢ ર્ષવનો હતો ત્યારે આઠ ર્ષવની
નીલીને સોનાલી સંગીત શશખર્ર્ા જતા હતા..

રૂપાળી ઢીંગલી જેર્ી નીલી કોઈકર્ાર સોનાિીિીનેત્યાં આર્તી અને આદિત્ય

અને મોનાને રમાડતી. પણ નીલીના શપતાની બિલી મુબઈ
ં
થતા સંપકવ તર્ી
ૂ ગયો
હતો. આજે સોનાલીને શેઠજીના બંગલામાં િાખલ થતા જોઈને બાળપણની ર્ીચરને
મળર્ા િોડી આર્ી.

સોનાલીએ મોર્ા થઈ ગયેલા આદિત્ય અને મોનાની ઓળખાણ કરાર્ી. લગ્ન

પ્રસંગની ર્ાતો કરી. સુિરલાલે
ં
શનલીમાને લગ્નપ્રસંગના ત્રણે દિર્સનુ ં આમંત્રણ
આપયુ.ં
શ્વેતાએ ધીમે રહીને કહ્ુ ં 'જો શનલીમાજી માગવિશવન આપે તો ત્રણે દિર્સનો
મ્યુલઝકલ પ્રોગ્રામ સરસ રીતે ગોઠર્ાઈ જય. મેં એક દફલ્મ મેગેલઝનમાં ર્ાંચ્યુ ં હતુ ં કે

શનલલમાજીએ માત્ર અલભનય જ નદહ પણ “ટર્ર મંદિર” દફલ્મમાં પોતાનો કંઠ પણ
આપયો છે .’
‘એ જર્ાબિારી મારી. ર્ષો સ ૂધી પાડોસમાં રહ્યા પણ પરિે શની જેમ જ
અત્યાર સ ૂધી એકબીજથી અળગા અને અજણ્યા રહ્યા. આજે હુ ં અનુભર્ી રહી છં કે હુ ં
તમારી પાડોસી છં. આદિત્ય અને મોનાને મેં રમાડયા છે . એઓ તો મને ના ઓળખે.

મને મારા કુટુંબનો પ્રસંગ છે એવુ ં અનુભવુ ં છં. આપણા સંબઘને વ્યાર્હાદરક બનાર્ર્ા
માર્ે મારી એક શરત છે .’
શેઠજીએ જ જર્ાબ આપયો 'જણ્યા ર્ગર પણ હુ ં કહીશ કે તમારી બધી શરતો

અમને મંજુર છે . આર્લા ર્ષે પ્રેમાળ પાડોસીની સાથે આત્મીય સંબંધ થયો એ
અમારા સિભાગ્યની ર્ાત છે . બોલો તમારી શી શરત છે ?'
‘શેઠજી આજે તમારે બધાએ સાંજનુ ં દડનર મારે ત્યાં લેર્ાનુ.ં માત્ર તમે જ નદહ

પણ િાિાજીને પણ લઈ આર્ર્ાના. તમારા ઘરના સૌ નોકર ચાકરને પણ મારું.
આમંત્રણ છે . એઓ પણ મારા પાડોસી કહેર્ાય. કહેર્ાય છે કે પહેલો સગો પાડોસી.’
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‘શરત જણ્યા ર્ગર હા તો કહી િીધી. પણ આતો તમે તમારી તકલીફ
ર્ધારર્ાની શરત કરી છે .’
‘આજે મારા ભઈલાને અને તોફાની મોનાને હુ ં પીરસીસ. અમારે ત્યાં

લક્ષમીમાસી બધી વ્યર્ટથા અડધા કલાકમાં કરી િે શે. આપણે સાંજે સાત ર્ાગ્યે
મળીશુ.ં અત્યારે મારે ડબીંગ માર્ે જર્ાનુ ં છે સાંજે પાંચ ર્ાગ્યે પાછી આર્ી જઈશ.’

શેઠજીએ લાલાજીને બોલાર્ી ટર્ાફમાં બધાને સાંજના દડનરની ર્ાત કરર્ાનુ ં

કહ્ુ.ં દકશન મહારાજને પણ કહેડાવ્યુ ં કે લક્ષમી બહેનને જે કાંઈ મિિ જોઈતી હોય તે
આપજો.

તે જ સાંજે શનલીમાને ત્યાં દડનર ર્ખતે લગ્નના આયોજનને આખરી ઓપ
અપાઈ ગયો.
અમેદરકા, ઈંગ્લેન્ડ ફોન અને ઈ-મેઇલ િારા આમંત્રણ અપાયા. ઈસ્ન્ડયામાં

કુદરયર મારફતે લગ્નની આમંત્રણ પશત્રકાઓ રર્ાના થઈ ચુકી હતી. આમંત્રણ
પશત્રકાનુ ં ગોલ્ડન લગફ્ર્ બોક્ષ હતુ.ં એમાં પહેલા કાડવ પર ત્રણ ર્રકન્યાના ફોર્ા અને

લગ્નની તાદરખ, તીથી અને ‘કુયાવ ત ્ સિા મંગલમ’્ લખેલ ુ ં હતુ.ં લેશમનેર્ેડ કાડવ ની નીચે

ગણેશ મુતી અને ગણેશ ટતર્ન હતુ.ં એની નીચે ર્ેદડિંગ બેલ આકારની મોર્ી ન્ટર્સ
ચોકલૅર્ હતી. ચોકલેર્ની નીચે શશર્ાનંિ કુટુંબના ગુરુજી તથા નર્સારીના ધમવશનષ્ઠ
પણ આધ ૂશનક શર્ચારના િટતુરજીના આશીર્વચનો હતા. એની નીચે જુિા જુિા અંગ્રેજી
અને ગુજરાતી આમંત્રણ કાડવ હતા. લગભગ ૨૦૦૦ દરસેપશન આમંત્રણો બોક્ષ હતા.

સર્ારનુ ં લગ્નનુ ં આમંત્રણ માત્ર ૫૦૦ વ્યન્ક્ત માર્ે હતુ.ં એમાયે બે દિર્સ પહેલાના
મહેંિી અને ગરબાનુ ં આમંત્રણ માત્ર ખાસ અંગત ૧૦૦ વ્યન્ક્તને જ અપાયુ ં હતુ.ં
મહેંિી અને લગ્નની ર્ચ્ચેના દિર્સે ગ્રહશાંશત અને રાત્રે લગ્નગીતો,
સોનાલીજીના શસતાર અને સંગીત અને કોદરયોગ્રાફીર્ાળા બોલીવુડ ડેન્સપાર્ીનુ
આયોજન થયુ ં હતુ.ં એમાં લગભગ ૩૦૦ જેર્લાને આમંત્રણ અપાયુ ં હતુ.ં
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મહેંિી ઉત્સર્ સુર્ણાવ શર્લાની શર્શાળ ર્ૅરેસમાં ગોઠર્ાયો હતો. ગ્રહશાંશત અને

મ્યુઝીકલ નાઈર્ 'ગ્રાન્ડ હ્યાર્'ના બેન્ક્ર્ેર્ હોલમા આયોજીત થઈ હતી. લગ્ન અને
દરશેપસન દડનર, લીલા એટર્ૅર્માં રાખર્ામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર આયોજનનો ખચો
સુિરલાલ
ં
શેઠ જ ઉપાડતા હતા. ખરે ખરતો એના એકના એક પુત્રના લગ્ન હતાને!
લગ્નોત્સર્ની શરૂઆત સુર્ણાવ શર્લામા મહેંિીથી થઈ.
ર્ેરેસ ગાડવ નમાં રં ગીન ફુર્ારાઓની સુગ ંધીત હર્ા ર્ાતાર્રણને ખુશનુમા

બનાર્તી હતી. મધ્યમાં શત્રકોણાકારમા ગોઠર્ેલી ત્રણ ખુરશી પર શ્વેતા, મોના અને
શનકીતા મહેંિી મુકાર્તા હતા. તેની બાજુમાં નાના ર્તુળ
વ મા સોનાલી, હેમાલીભાભી,

મોનાના મમ્મી કુમુિગૌરી, મોદહતના મમ્મી બહારબાનુ, િીનાબેન, અમેદરકાથી આર્ેલા
ડૉ.માથાવ અને માઈકના પત્ની સુઝન,

હમણાં જ આશસટર્ન્ર્ કશમશ્નર બનેલા

મલહોત્રાની પત્ની અને શ્વેતાની કોલેજ િેન્ડ કાન્શ્મરા તથા પાડોસી અલભનેત્રી
શનલીમાને હાથે મહેંિી મુકાતી હતી. પ્રાચીએ શનકીતા મામ પાસે જ બેસર્ાનો આગ્રહ
રાખ્યો હતો.
ટર્ાફમાં યુર્ાન શર્મળા અને જ્યોશત પણ બાકી રહ્યા ન હતા. કાંતામાસી અને

પાડોસી લક્ષમીબેને શુકનના હાથ રં ગ્યા હતા. એક માત્ર પાર્વશતબાએ મહેંિી મુકાર્ી
ન હતી. એમની માન્યતા હતી કે જેના લગ્ન થર્ાના હોય તેને જ મહેંિી મુકર્ાની
હોય. અને આમ પણ મારી ઉંમરે આવુ ં સારું ન લાગે.

આ શસર્ાયની અન્ય આમંશત્રત મદહલાઓને માર્ે ર્ેમ્પરરી મહેંિી ટર્ીકસવ તૈયાર
હતા. રૂચી પ્રમાણે લગાર્ર્ાનો આનંિ સૌ માણતાં હતાં.
શનલીમાએ લગ્નગીતોમાં ટપેશશયાલલટર્ એર્ી ચાર આદર્િટર્ને એના નાના

ઓકે ટરા સાથે બોલાર્ી હતી. સાથે બોલીવુડનુ ં ડેન્સ ગ્રુપ હતુ.ં ર્ેરેસમાં બે

શર્દડયોગ્રાફર અને ત્રણ ફોર્ોગ્રાફર ફરતા હતા. ર્ેરેસમાં લગ્ન ગીતો, ગરબા અને

નૃત્યની મહેદફલ જમી હતી. માત્ર મદહલાઓ જ હતી. ક્યારે ક મયાવ િા બહારના

શ્વેતા 23
9

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

શૃગાદરક
ં
ર્ોળ ર્પપા પણ થઈ જતા. પાર્વશતબા શશર્ શશર્ રર્તાં કેર્લો ખરાબ
જમાનો આર્ી ગયો છે તેનો સંતાપ કરતા.
બધા પુરુષો નીચે સેન્રલહોલમાં ખાણાપીણાની મોજ માંણતા હતા. ઉપરનો

ક્લોઝસદકિર્ શર્દડયો નીચે સેન્રલહોલમાં બીગ સ્ટિન પર બ્રોડકાટર્ થતો હતો. પુરુષો
માત્ર મદહલાઓના આનંિના િશવક બની રહ્યા.
જલસો રાત્રે અઢી ર્ાગ્યા સુધી ચાલ્યો.
બીજે દિર્સે સર્ારે શાંતાકૃઝ ર્ેટર્મા આર્ેલી હ્યાર્ ગ્રાન્ડના બૉલરૂમમાં

લગભગ પાંચસો ટર્જનોની હાજરીમાં ર્ેિના મત્રો સાથે ગણેશ પ ૂજન થયુ.ં દહદુ અને

પારસી રીત દરર્ાજોનુ ં કુશળતા પ ૂર્વક સંયોજન થયુ ં હતુ ં કોઈ પણ પક્ષે ચોક્કસ
પ્રણાલલકા જળર્ર્ાનો દુરાગ્રહ નહોતો તેમ કંઈ ચ ૂકી ગયાનો અફસોસ ન હતો..

શ્વેતા, શનકીતા અને મોનાએ લીલા અને દકરમજી રં ગના ઘેરર્ાળા રાજટથાની
દડઝાઈનર લહેંગા-ચોલી અને મેલચિંગ ઓઢણી પહેરી હતી. સમગ્ર ડ્રેસ પર ર્ૅલ્ર્ૅર્,

સોનેરી ઝરી અને રે શમથી ભરે લા કલાત્મક મોર હતા. એના પ્રમાણમા ત્રણે
ર્રરાજઓએ સાિા સફેિ અચકન સલર્ાર પહેયાવ હતા.

ગૃહપુજરી ર્લ્લભનુ ં આજે મોટુ માન હતુ.ં શપતાંબર અને પાઘડી પહેરી

ગ્રહશાંતી અને અન્ગ્નપ ૂજન કરાવ્યુ ં હતુ.ં સુિરલાલ
ં
િીકરાના લગ્નનો આનંિને હૈયામાં
સાચર્ીને, ભંડારીને આર્ેલા ટર્જનોને કહેતા મારી િીકરી શ્વેતાના લગ્ન છે .
મહેમાનો, શર્ધર્ા પુત્રર્ધ ૂને િીકરીની જેમ પરણાર્નાર સસરાજી સુિરલાલ
ં
શેઠની પ્રસંસા કરતાં હતાં
ગ્રહશાંતી પછી લંચ; અને સાંજે શાસ્ત્રીય સંગીતનો અને ક્લાસીકલ ડાન્સનો

પ્રોગ્રામ હતો. પ્રાચીએ સરસ રજુ કયો. પ્રાચી શનકીતાને ડેન્સ ફ્લોરપર ખેંચી ગઈ.

બન્ને મા-િીકરીએ બધાને ડોલાર્ી િીધા. સોનાલીએ મન મુકીને
ં
શસતાર ર્ાિન કરી
બઘાને ભાવુક બનાર્ી િીધા. છે લ્લે શેઠજીના પ્રીય કેિાર રાગ ર્ાળા ગુિી દફલ્મના
શ્વેતા 24
0

ે ી વાતાા
શ્વેતા – પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વહત

'હમકો મન કી શન્ક્ત િે ના' ની ગત સાથે સમાપન કયુવ. રાત્રે સીર્ડાઉન દડનર લઈ
ત્રીજ દિર્સના લગ્ન સમારં ભની તયારી માર્ે સુર્ણાવ શર્લા પર પહોંચ્યા.
૦૦૦
ત્રીજ દિર્સે લીલા દરસોર્વ એટર્ેર્ના ગ્રાઊન્ડ પર સર્ારે ર્ૈદિક લગ્ન શર્ધી શરૂ

થઈ ગઈ. આદિત્ય, શ્વેતા, રાજુ અને શનકીતાએ રજર્ાડી આઉર્ફીર્ પહેયો હતો. મોના
અને મોદહતે પાઘડી સાથેનો પારસી લગ્ન પરં પરા પ્રમાણે પહેરાતો સફેિ આઊર્ફીર્
પહેયો હતો.

મધુર મંગળ શરણાઈના સ ૂરો સાથે ત્રણ િં પતીના હટતમેળાપ થયા.

શાદવ ૂ લશર્િીદડતમાં મંગળાટર્ક ગર્ાયા. અન્ગ્નની સાક્ષીએ સપતપિીના ફેરા ફરાયા.

એક ક્ષણ માર્ે શ્વેતાને અક્ષય સાથે ફરે લા ફેરાની યાિ આર્ી ગઈ. કમકમા

આર્ી ગયા. પણ ના એ અક્ષય સાથે નદહ પણ આદિત્ય સાથે ફેરા ફરતી હતી.
નર્જીર્નનો આરં ભ હતો. ટર્યં ટર્ટથ થઈ ગઈ.

સુિરલાલ
ં
શેઠ સોનાલીની બાજુમાં જ ઊભેલા હતા. અનાયાસે લાગણીર્શ

થયેલા શેઠજીથી સોનાલીનો હાથ પકડાઈ ગયો. સોનાલીએ ધ્યાન બહાર કે

ઈરાિાપુર્વક હાથ છોડાર્ાની કોશીષ ન કરી. બધાનુ ં ધ્યાન મંગળ ફેરા ફરતા િં પતી
પર હતુ.ં શ્વેતાનુ ં ધ્યાન શેઠજીના હાથ પર ગયુ.ં શેઠજીની નજર શ્વેતા સાથે મળી.
પકડેલો હાથ છૂર્ી ગયો.
થોડી મદહલા ર્ગવની રીતો શરૂ થઈ. નર્ર્ધ ૂના કાનમાં 'અખંડ સૌભાગ્યર્તી'

ની શુભેચ્છાની શરૂઆત થતી હતી. આદિત્યે એ રીત અર્કાર્ી િીધી. અણે કહ્ુ ં
બહેનો, માતાજીઓ, અજણ પણે તમે પશત કરતાં નાની ઉંમરની નર્ર્ધ ૂઓને ર્હેલી
મરર્ાનો શ્રાપ આપી રહ્યા છો. જમાનો બિલાયો છે . કાનમાં નદહ પણ મોર્ેથી અમને

બન્નેને સુખિ િાંપત્ય સાથેના દિઘાવ યષ્ુ યના આશીર્ાવ િ આપો. જુનર્ાણી સ્ત્રીઓ, ખાસ
કરીને પાર્વશતબા, સુિરભાઈના
ં
જમાઈની ર્ાતથી ડગાઈ ગયા. પાર્વશતબાએ શશર્

શશર્ કરતા કળીયુગને િોષ િીધો. પણ યુર્શતઓએ તાળીથી નર્ો શર્ચાર ર્ધાર્ી
લીધો.
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૦૦૦
સાંજે દરસેપશન શરૂ થયુ.ં દરસેપશન ર્ેન્ર્ના મુખ્ય િાર પર બે શુશોલભત હાથીઓ

ઝૂલતા હતા. ર્ેન્ર્માં િાખલ થર્ાના લાંબા રટતા પરથી આર્તા આમંશત્રતો પર

ગુલાબની પાંખડીઓ અને ગુલાબ જળનો છંર્કાર્ થતો હતો. સુિરલાલ
ં
શેઠ અને
સોનાલીજી, શશર્ાનંિ શમાવ અને પાર્વશતજી, ડૉ દફરોઝશા મહેતા અને ડો.બહારબાનુ,

ડો.જમશેિજી િારુર્ાલા અને િીનાબહેન ભરૂચા, કુંિનલાલ અને તેમના પત્ની સૌનુ ં
ટર્ાગત કરતા હતા. અગ્રગણ્ય િે શનેતાઓ, બોલીવુડના કલાકારો, વ્યાપાર જગતના
માધાંતો, અને ડોકર્રોથી એટર્ેર્ પરનો મોર્ો શાશમયાણો ઉભરાતો હતો. મીઠું પણ
માિક સંગીત લાઈર્ ઓકે ટરા સાઉન્ડ્ શસસ્ટર્મમાં ર્હાર્તા હતા.
એકાએક શાશમયાણાની તમામ લાઈર્ ઝબ ૂકર્ા લાગી. ઓકે ટરાનો ડ્રમ રોલ

થયો અને થ્રીર્ાયર ટર્ેજ પર શશર્ાનંિ કુટુંબના ગુરુજી, નર્સારીના િટતુરજી અને
સ્વ્હલચેરમાં િાિાજી પ્રર્ેશ્યા. ગણપતિાિાની સ્વ્હલચેર લાલાજી પુશ કરતા હતા.

ફરી ડ્રમરોલ થયો. કુંિનલાલ અને કુમુિગૌરી, ડો.દફરોઝશા અને ડો.

બહારબાનુ, શશર્ાનંિ અને પાર્વશતબેન, પછી સોનાલીજી, યોગેશભાઈ, હેમાલીભાભી
અને સૌરભ બીજ નંબરના ટર્ેજ પર ગોઠર્ાયા. બધી લાઈટ્સ ફરીથી લાંબો સમય
સુધી ઝબ્ક્યા કરી. ફ્લ્ડ લાઈર્ શેઠશ્રી સુિરલાલ
ં
પર કેસ્ન્દ્રત થઈ. શેઠજીએ

આમંશત્રતોને ર્ંિન કરતા ટર્ેજ પર સૌની મધ્યમાં ટથાન લીધુ.ં ઓકે ટરાએ હી ઈઝ

જોલી ગુડ ફેલો ની ધુન જમાર્ી. બધાએ તાલળઓના અને ફુર્ટરોકના તાલથી
શાશમયાણો ગજર્ી મુક્યો.
ઓકે ટરા શાંત થઈ ગયુ.ઝબુ
ં
કતી રોશનીએ થાકીને શર્રામ લીધો.
મધ્યમાં એક ટર્ેજ ઉપસી આવ્યુ.ં પાંચ શણગારે લા ઊંર્ પર બેઠેલા સાજીંિાઓ
શહનાઈ પર મંગલ સ ૂરો છોડતા હતા.
છે ક પાછળથી એક ચાર ઘોડાની બગી િાખલ થઈ. એમાં શ્વેતા અને આદિત્ય
હતા. ધીમે ધીમે લાલ ફ્લડલાઈર્ના ર્તુળ
વ સાથે બગી ટર્ેજ તરફ સરતી હતી. એમાં
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શ્વેતા અને

આદિત્ય ઊભેલા હતા. ઊભા થયેલા સૌ તરફ હાથ હલાર્તા એને વૃિ

આમંશત્રતો પ્રત્યે નમટકાર કરતા હતા.
ડાબી બાજુ પરથી એર્ી જ બગી ભ ૂરી ફ્લડ લાઈર્મા ટર્ેજ તરફ આગળ

ર્ધતી હતી. એમાં રાજુ અને શનકીતાની ર્ચ્ચે પ્રાચી બધાને ર્ૅર્ કરતી હતી.

જમણી બાજુપરથી લીલી ફ્લડલાઈર્માં આર્તી ત્રીજી બગીમાં મોના અને
મોદહત હતા. મોના બધાને ન્ટમત સાથે ફ્લાઈંગ દકસ આપતી હતી.
ત્રણે ર્રરાજએ ગ્રે ર્લક્ષડો પહેયો હતો. નર્ પદરણીતાઓએ ર્ેટર્નવ લોંગ
ર્ેદડિંગ ગાઊન પહેયાવ હતા.
માત્ર અગાઉથી નક્કી કરે લા મયાવ દિત આમંશત્રતોએ જ ટર્ેજ પર જઈ
નર્પદરણીત િં પશત સાથે હટત ધ ૂનન કરર્ાનુ ં હતુ.ં
ગ્રીદર્િંગ્સ પુરા થયે સૌથી પહેલા ફ્લોર પર આર્ી ત્રણ િં પશતએ ટલો ડાન્સ
કયો. ત્યાર પછી ટર્ેજના સેકંડ ર્યરમાં બેઠેલા ર્દડલોએ શર્ર્ેક પુરતો ડાન્સ ્ કયો.

સુિરલાલને
ં
ડાન્સના માધ્યમ િારા હજરોની હાજરીમાં સોનલીના ટપશવસખ
ુ નો લાભ
મળયો. પાર્વશતને બિલે શશર્ાનંિે પૌત્રી પ્રાચી સાથે ડાન્સ કયો. શશર્ાનંિ બેસી ગયા.
એમની જગ્યા સૌરભે લઈ લીધી. શનલીમાએ જોયુ ં કે લાલાજી હતાશ ચહેરે ખ ૂણા પર

અિબ ર્ાળીને ઊભા હતા. 'ક્યા હુર્ા લાલાજી? ડેન્સ નદહ કરના?' ઊંડો શ્વાસ મુકતા
લાલાજીએ કહ્ુ ં 'કોઈ પાટ્વ નરભીતો ચાહીયેના!'
'આપ મેરે સાથ ડેન્સ કરોગે?' લાલાજીને માર્ે જીર્નની એ અણમોલ ઘડી હતી.
સામાન્ય લાલાજી એક પ્રશસધ્ધ અલભનેત્રી સાથે ડેન્સ કરી રહ્યા હતા. શ્વેતા મેડમની
દરશેપસન પાદર્િ જીર્ન ભરનુ ં સુખિ નજરાણુ ં આપી ગઈ. ભલે એ ડેન્સ શર્ર્ેક પ ૂરતો
પાંચ શમશનર્નો જ હતો.
અને પછીતો બધુ ં જ યુર્ાન થનગંતુ લોહી

બે કલાક નાચતુ ં રહ્ુ.ં િરે ક

ઉત્સાહને થાક તો હોય જ. બધા થાક્યા. દડનર શરું થયુ.ં
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……ભવ્ય દરશેપસન પછી ત્રણ લલમોલઝન ત્રણ િં પતીને તાજના હનીમુન ન્ટર્ર્

પર લઈ ગઈ. બીજી સાંજે કુટુંબીજનો તાજમા આર્ી પહોંચ્યા. સાથે દડનર લેર્ાયુ.ં

શ્વેતા અને આદિત્ય હનીમુન માર્ે હર્ાઈ ઊપડયા. રાજુ અને શનકીતા

ન્યુલઝલેન્ડ ગયા. મોદહત અને મોનાએ હનીમુન અમેદરકામાં પોતાના એપાર્વ મેન્ર્માં જ
ઉજર્ર્ાનુ ં નક્કી કયું હતુ.ં એક ર્ષવન ુ ં પોટર્ ગ્રેજ્યુએશન માર્ેન ુ ં દરસચવર્કવ પુરું

કરર્ાનુ ં હતુ.ં તેઓએ મુબઈ,
ં
ઉિર્ાડા, નર્સારી અને સુરતના આતસબહેરામની
મુલાકાત લઈ ચંિન કાષ્ર્ અપવણ કયાવ . ત્યાંથી ર્ડનાગરના હાટ્કેશ્વર મહાિે ર્માં
રૂદ્રાલભષેક કયો. અંબાજીમા અંબામાતા િશવન કરી બે દિર્સ માઉન્ર્ આબુ પર

હનીમુન માણ્યુ ં બે દિર્સ અમિાર્ાિમાં ર્દડલો સાથે ગાળી મોના અને મોદહત
અમેદરકા પહોંચ્યા.
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અંત્તમ પ્રકરણ ૩૦
[મારા ર્ાચક શમત્રો, શ્વેતા નર્લના અંશતમ પ્રકરણ પહેલાં..કંઈક ર્ાત.

એક નાનકડા ર્ાતાવ બીજમાંથી કોઈપણ જતના પ્રીપલાન ર્ગર શર્ટતરે લી

ર્ાતાવ સાહજજક રીતે એક લઘુનર્લ બની ગઈ. ગુજરાત િપવણના તંત્રીશ્રી સુભાષભાઈ
શાહે પ્રેમ પુર્વક ૩૦ મદહના સુધી એમના માશસકમાં પ્રગર્ કરી હતી. એમના હટતે જ
"શ્વેતા" નુ ં લોકાપવણ થયુ ં હતુ.ં

આ તકે શ્રી સુભાષભાઈ, મારા સૌ ર્ાચક શમત્રો અને અર્ારનર્ાર પ્રશતભાર્

આપી મને ઉત્સાહીત કરનાર માનનીય શમત્રોના આભાર સદહત રજુ કરંુ છં]

હનીમુન પછી સૌ પોતપોતાની પ્રવૃશતમાં વ્યટત થઈ ગયા. નર્ી સંયુક્ત

ફાઈનાન્ન્સિંગ કંપનીનુ ં નવુ ં નામકરણ થઈ ગયુ.ં “'આદિરાજ ફાયનાન્ન્સિંગ'” અગ્રગણ્ય
કંપનીઓમા ગણાતી હતી. સર્ાવ નમ
ુ તે યોગેશભાઈને સી.ઈ.ઓ.બનાર્ર્ામાં આવ્યા.
શ્વેતા અને શનકીતાને મનેજીંગ ડાયરે ક્ર્ર બનાર્ાયા. ચેરમેન ઓફ ધ બોડવ ઓફ
દડરે કર્ર સુિરલાલ
ં
શેઠ રહ્યા. શશર્ાનંિ ર્ાઈસ ચેરમેન બન્યા.બોડવ માં યોગેશભઈ,

શ્વેતા, શનકીતા, પાર્વશતબા, સોનાલીજી, રાજુ, આદિત્ય, કુંિનલાલ, ર્ષો જુના એમ્પલોયી
ગુપતાજી અને િીનાબેનની શનમણુકં કરર્ામાં આર્ી.
મેનેજમેન્ર્ અને બોડવ ઓફ દડરે ક્ર્રની પહેલી શમર્ીંગ પુરી થયા પછી

કુંિનલાલને અમિાર્ાિનુ ં પલેન પકડર્ાનુ ં હતુ ં ગુપતાજી કુંિનલાલને એરપોર્વ પર

લઈ ગયા. પાર્વશતબાને સાંજની આરતીનુ ં મોડું થતુ ં હતુ.ં િીનાબેન એને મલબાર

દહલ પર ઉતારી એને ઘેર ગયા. કોન્ફરન્સ રૂમમાં હર્ે લબઝનેશ શમર્ીંગને બિલે
ફેશમલી શમર્ીંગ થઈ ગઈ.
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‘સુિર!
ં
મને ઘણીર્ાર શનકુળ યાિ આર્ે છે . પાર્વશતને પણ પહેલાતો શનકુળ

વ્હાલો હતો પણ ધીમે ધીમે એનો ટર્ભાર્ બિલાતો ગયો. મને લાગે છે કે એર્લે જ
એ લંડન ચાલ્યો ગયો. ભલે એણે કોઈ લબ્રર્ીશ છોકરી સાથે લગ્ન કયાવ પણ મને

ખબર આપર્ાની પણ િરકાર ન રાખી. અરે રાજુના લગ્નમાં આર્તે તો મામાને
જોઈને પ્રાચી કેર્લી ખુશ થતે! હુ ં એને સમજર્ીને મુબઈમાં
ં
જ રાખતે. એને આપણા
લબઝનેશમાં પણ ગોઠર્ી શકાતે. સુિર,
ં
એ છોકરો હોશશયાર, તેજટર્ી, તંદુરટત છતાંયે

કેર્લો કમળના ફુલ જેર્ો કુમળો હતો. શનરાલીના મ ૃત્યુ પછી એણે પ્રાચીની
જર્ાબિારી લઈ લીધી. ઠરે લ શર્ચાર અને રમશતયાળ ટર્ભાર્ ને કારણે મને એના
પર કુિરતી ર્હાલ ઉપજતુ ં હતુ.ં શશર્ાનંિની આંખો ભીની અને અર્ાજ ગળગળો થઈ

ગયો. સુિર,
ં
તુ ં મને કોઈપણ રીતે એનો ફોન મેળર્ી આપ. મારે એને મુબઈ
ં
બોલાર્ર્ો છે . એ હોત તો આપણા લબઝનેશનો કેર્લો મોર્ો ભાર હલકો થઈ જત.
રાજુ બેર્ા’ તનેતો ખબર હશે જ. તુ ં ધારે તો એની ભાળ મેળર્ી શકે. આપણે એને જુિો
ફ્લેર્ લઈ આપીશુ.’
રાજુએ શપતાને આર્લા ભાર્ભીના કિીયે જોયા નહતા. શનકીતા લગભગ રડી

પડર્ાની તૈયારીમાં જ હતી. એણે પાસે બેઠેલા રાજુનો હાથ જોરથી પકડી રાખ્યો.
સત્ય જણનાર સૌની આંખ શેઠજી પર મંડાયલી હતી.

‘શશવુ, હુ ં ર્ાત કરું તે પહેલા બે ઘ ૂર્ પાણી પી લે અને જે કહુ ં તે શાંતીથી

સાંભળ.’ શશર્ાનંિને બે ઘડી અશુભ શર્ચાર આર્ી ગયો. પાણી પીને એ સુિરલાલને
ં
તાકી રહ્યા.
‘િોટત, શનકુળ, શનકુળ ન હતો.’
‘એર્લે?’
‘શનકુળ નેવ ુ ં ર્કા સ્ત્રી અને િશ ર્કા પુરુષ હતો.’
‘આઈ ડોન્ર્ બીલીર્ ઈર્. કોર્ા બકર્ાસની પણ હિ હોય છે ’
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‘હા શશવુ. એણે કોઈ અંગ્રેજ સાથે લગ્ન નથી કયાવ . એણે પુરુષમાંથી સ્ત્રી થર્ાનુ ં

ઓપરે શન કરાર્ી લીધુ ં છે . એ ઓપરે શન આપણા આદિત્યેજ કયું છે . હર્ે તે પુરુષ
નથી. તે સંપ ૂણવ સ્ત્રી છે .’
‘શુ ં એવુ ં ઓપરે શન થઈ શકે? તને જત જતની ટર્ોરી બનાર્ર્ાની કુર્ેર્ છે .

પલીઝ મારી લાગણીની મજક ના કર. શનકુળનામાં મેં કિીયે બાયલાપણુ ં જોયુ ં નથી;
મિવ ને મદહલા બનાર્ાય જ નદહ’
શનકુળ મદહલા બની ચ ૂક્યો છે . બનાર્નાર મારા જમાઈ ડો. આદિત્ય છે . અને
‘હા, આદિત્યની એમાં ટપેશશયાલીર્ી છે .’
છે ?’

‘તારા લર્ારા માનર્ા હુ ં તૈયાર નથી; જણતો હોય તો કહે હાલ શનકુળ ક્યાં
‘એણે સ્ત્રી તરીકે લગ્ન પણ કરી લીધા છે . શાદરરીક, માનશસક અને આશથિક રીતે

સુખી છે . ઈસ્ન્ડયામાં જ છે .’
‘ઈસ્ન્ડયામાં?.. ઈસ્ન્ડયામા કઈ જગ્યાએ? મને ખબર હોત તો હુ ં એને અને એના

ર્રને જમાઈ તરીકે રાજુના લગ્નમાં બોલાર્તે. અત્યારે મારે એની નરનારીના ટર્રૂપ
સાથે લેર્ાિે ર્ા નથી. એ મને વ્યન્ક્ત તરીકે ર્હાલો હતો. એ ક્યાં છે ? ‘
‘એ મુબઈમાં
ં
જ છે .’

‘તો તો આપણે કાલે જ એને ઓદફસમાં બોલાર્ીએ. બધી ર્ાતની ખરાખરી થઈ
જશે.

રાજુ તુ ં પણ શનકીતાને લઈને ઓદફસમાં આર્ી રહેજે. આપણે શનકીતાને પણ

શનકુળની ઓળખાણ કરાર્ીશુ.’ં

આદિત્ય, સોનાલી, શ્વેતા, શનકીતા અને રાજુ જણે ચંપાયલી જમગરી બળતી

બળતી બોમ્બના અંતભાવ ગ પાસે પહોંચીને બોમ્બ ફાર્ર્ાની હોય એમ સુિરલાલ
ં
અને
શશર્ાનંિને જોઈ રહ્યા હતા.
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શેઠજી દરર્ોલ્લ્ર્િંગ હાઈબેક દરક્લાઈનર પર પાછળ ઢળયા. બોચી પર બન્ને

હાથપર માથુ ં ર્ેકવ્યુ. ર્ેર્ મુજબ આંખો બંધ કરી. ‘શશવુ કાલે શા માર્ે? આજે જ કેમ
નહી?’
‘આજે જ?’
‘હા આજે જ.’
‘તો ફોન કર. અત્યારે જ જઈને એને મળીયે’
થોડી ક્ષણો શાંતી પથરાઈ ગઈ.
સુિરલાલે
ં
એજ અિામાં બંધ આંખે શનકીતા તરફ મોં ફેરર્ી કહ્ુ ં ‘બેર્ા શનકુળ,
તારા પેમાળ શપતાતુલ્ય સસરાને પ્રણામ કર.’
શનકીતા ઊભી થઈ. ખુરસી પર બેઠેલા શશર્ાનંિના પગે ર્ળગી રડર્ા લાગી.
શશર્ાનંિ એકિમ આિયાવ ઘાતથી ટતબ્ધ થઈ ગયા. એનો હાથ, પગ પકડીને બેઠેલા
શનકુળ/શનકીતાના માથા પર હતો. શનદકતાને ઉભી કરી એનુ ં મોં ધ્યાનથી જોયા કયું.

માથાથી પગ સ ૂધી એની નજર ફરતી રહી. ચહેરો ઉંચાઈ, જ્યાં નજર ના નાંખર્ી

જોઈએ ત્યાં પણ એની નજર પહોંચી ગઈ. ભરાઉ પણ સપ્રમાણ ટતન, શનરાલીમાં
એને તો શનકુળ જ િે ખાયો.

શશર્ાનંિનો ચહેરો એકિમ લાલ હતો. પરસેર્ો રે લાતો હતો. શેઠજી ઊભા

થયા. શશર્ાનંિની ખુરસી પાછળ જઈ એમના ખભા પર હાથ મુકી કહ્ુ.ં ‘િોટત મને
માફ કર.’
‘બાપુજી સંપુણવ સત્ય છે .’

‘આ શનકીતા ખરે ખર આપણો શનકુળ છે ? એને કુંિનલાલ મહેતા સાથે કાંઈ જ
સંબંધ નથી? બધા શુ ં ગોર્ાળા છે ? તને આ બઘી ખબર હતી? તમને બધાને જ આ
ખબર હતી?’
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‘બાપુજી આપના બધા જ પ્રશ્નનો ઉત્તર હા છે .’
શશર્ાનંિે ફરી પાંચ શમનીર્ સુધી એના મોં સામુ ં જોયા કયું. પછી એને ભેર્ી
પડયા. પછી એના કપાળ પર આશશષ ચુબન
ં
કયું.
‘બસ હર્ે મારે કશુ ં પુછવુ ં નથી. મારે કશુ ં જણવુ ં નથી. મારે સુિર
ં
સાથે લડવુ ં
છે .’
સુિરલાલે
ં
હાથ જોડી હસતા હસતા કહ્ુ,ં 'માફ કરો ભોળાનાથ, આ સત્ય તમારા

કૈ લાસમાં શાંતી જળર્ાય એર્લે જ ગુપત રાખ્યુ ં હતુ.ં હર્ે જણ્યા પછી તમારે પણ
ગુપતતાના સોગંિ લેર્ા પડશે.'
'ર્ોર્ ડુ યુ મીન?'

'જ્યાં સુધી પ્રાચી એકર્ીશ ર્ષવની થાય ત્યાં સુધી એને આ ર્ાતની જણ ન

થર્ી જોઈએ. સુખી સંસાર માર્ે આખી જીંિગી તમારા પાર્વશતિે ર્ીને અંધારામાં જ
રાખીશુ.'ં
'બશનયા! તેરે ભેજેમેં અભી દકતને શસિેર્ છૂપાયે રખ્ખે હૈ?'
પ્રશ્ન ઈરાિા પુર્વક અનુત્તર જ રહ્યો. આદિત્ય સાથે ચહેરાની સામ્યતા છૂપાર્ર્ા

અમેદરકાથી આવ્યા પછી સફેિ િાઢી ર્ધારર્ાનુ ં શરૂ કરી િીધુ ં હતુ.ં સુિરલાલ
ં
અને
સોનાલી એકબીજ સામે જોતા હતા જે શ્વેતાની નજર બહાર ન હતુ.ં
OOOOXXXOOOO

ર્ેટટ્પારલામાં ફાઈર્ ટર્ારહૉર્લ 'પાકવ વ્યુ' સંયુક્ત મેનેજમેન્ર્ હેઠળ ધમધમાર્

લબઝનેશ કરતી હતી. હૉર્લના અડતાળીસમાં માળ પર આદિત્ય અને રાજુએ મેદડકલ
સજીકલ સેન્ર્ર બનાવ્યુ ં હતુ.ં હોર્ેલના પાછળના ભાગે ત્રણ એલલર્ેર્ર હતા જે નોન
ટર્ોપ અડતાળીસમા માળે જ અર્કતા. સેન્ર્રનુ ં ઉિઘાર્ન ડૉ.જમશેિજી િારુર્ાલાએ
કયું હતુ અને અશતથી શર્શેષ તરીકે અમેદરકાથી ડૉ.િે સાઈ અને ડો.માથાવ આવ્યા હતા.
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બીજ ખાસ મહેમાનોમાં ડો.દફરોઝશા, ડૉ.બહારબાનુ, મહારાટરના મુખ્ય મંત્રી અને
આરોગ્યમંત્રી પણ હાજર હતા.
આદિત્ય કંટલદર્િંગ માર્ે શમડલ ઈટર્, યુરોપ અને અમેદરકા ફરતો હતો. સર્જરી

અને પોટર્ સજીકલ દરર્મેન્ર્ પારલામાં થતી. SRS સર્જરી પછીની ગાયનેક કાળજી

માર્ે અમિાર્ાિથી ડો.મોના મહેતા આર્તી. પ્રોફેશનલ ડૉકર્રો સુર્ણાવ શર્લા પર
પહોંચતા અને નાિાન છોકરાઓની જેમ તોફાન કરી લેતા.
રાજુએ પોતાની કેન્સર દરસચવ લેબ પારલામાં ખસેડી. ઊધનામાં કેન્સર

દરટ્મેન્ર્ સેન્ર્ર આશસટર્ન્ર્ ડોકર્રો િારા ચલાર્તો હતો. ર્ાર્ા હોન્ટપર્લ સાથે
એદફલીયેશન હતુ.ં
શેઠજીનુ ં ઓદફસમાં જર્ાનુ ં ઓછં થઈ ગયુ ં હતુ.ં ફોન અને ઈન્ર્રનેર્ પર ઘરે થી
ઘંધા પર નજર રાખતા. યોગેશભાઈ, શ્વેતા અને શનકીતાની મેનેજમેન્ર્ હેઠળ

'આદિરાજ' નો ઝડપી શર્કાશ થતો હતો. શેઠજી, એમના સુિરનગરમાં
ં
બંધાતા
'ગણપતાશ્રમ' પોતાનો ફ્લેર્ અને અક્ષય દરહેબ સેન્ર્રના અંગે લાલાજી સાથે

અર્ારનર્ાર િોડાિોડી કયાવ કરતા હતા. સુિરલાલની ઈચ્છા હતી કે સોનાલી એમની
સાથે આર્ે પણ એમનાથી એ ઈચ્છા વ્્ક્ત કરી શકાઈ નદહ.
આજે સુિરલાલને
ં
થોડો તાર્ હતો. શરીર દુખતુ ં હતુ.ં પાંડુરં ગ પગ િાબતો

હતો. સોનાલીના હૈયે શબ્િો આર્ી ગયા પાડુરં ગ તુ ં જ હુ ં પગ િાબીશ. ગણપતકાકા
ત્યાં જ હતા. હૈયે આર્ેલા શબ્િો હોઠ પર આર્ીને અર્કી ગયા.
આદિત્ય અને શ્વેતા રાત્રે જુના આલ્બમ જોતા હતા.
શ્વેતા કહેતી હતી, 'લુક આ શપક્ચર બરાબર તારા જેર્ો જ છે ને! એ જ હેર
ટર્ાઈલ, એ જ આંખો, એ જ નાક. એક્ઝેર્લી સેમ.'
'એમા શુ?ં મારો ફોર્ો છે એર્લે સેમ જ હોયને?'
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શ્વેતાએ એનો કાન આમળયો. જો મોના હોત તો કહેત 'હજુએ બુદ્વિનો બળિીયો

જ રહ્યો. મારાથી તો એવુ ં ના કહેર્ાય. પણ ધ્યાનથી જો. આ આપણુ ં આલ્બમ નથી.
આ બા બાપુજીનુ ં જુનુ આલ્બમ છે . જો બીજો ફોર્ો સુર્ણાવ બા સાથેનો પણ આ જ ફોર્ો
છે .'
‘હંઅઅઅ....અ. યુ આર રાઈર્...બર્ ર્ોટ્સ ધેર્ મીન્સ?’
‘આદિ! ર્ેઇક ઓફ યોર શર્વ પલીઝ.’
‘ઓહ, આઈ એમ લકી માય ટર્ીર્ી, આઈ ર્ીલ ર્ેઇક ઓફ માઈ પેન્ર્ એન્ડ
બ્રીફ ટુ.’
‘યુ નોર્ી. ડોન્ર્ બી ટુ ટમાર્વ . આઈ સેડ ઓન્લી શર્વ .’ આદિત્યે શર્વ ઉતાયું. શ્વેતા

એની પીઠ પર હાથ ફેરર્ી ધ્યાનથી જોર્ા લાગી. એ શનરાશાજનક શ્વાસ મુકી
ગણગણી ‘કંઈ નથી. શર્વ પહેરી લે.’
‘હની, શુ ં નથી? શુ ં ખોર્ાયલુ ં શોધે છે ?
‘લાલ મસો કે મોર્ો તલ.’
‘ઓહ. હતો પણ ડશમિનોલોજીટર્ પાસે કઢાર્ી નાંખ્યો હતો.’

‘આદિ, બાપુજીના ર્ાંસા પર પણ મોર્ો મસો છે . મેં એક દફલ્મ ઘરર્ાલી

બહારર્ાલી મા જોયુ ં હતુ ં કે ત્રણ જનરે શનમાં જંગ પર મોર્ો તલ હતો. આદિ, મને

શંકા છે કે બાપુજી જ તારા શપતા છે . તારા જન્મ પહેલા બાપુજી અને મમ્મી
અંધેરીમાંજ રહેતા હતા. બાપુજી અને મમ્મી, બન્નેના શપ્રય રાગ કેિાર છે . કિાચ...’
‘મને તો બાપુજી માર્ે આર્ી કલ્પના પણ ન હતી. જો એઓ જ મારા શપતા

હોયતો? મમ્મી સાથેના એમના સંબંધો? શુ ં એ મારા ખરે ખર શપતા હોઈ શકે?

સમજતુ ં નથી. એ આનંિની ર્ાત કહેર્ાય? મમ્મીએ તો એકર્ાર મને કહી િીધુ ં હતુ ં
કે આિી તુ ં મારા પાપનુ ં કે કોઈ બળાત્કારનુ ં સંતાન નથી, મારા પ્રેમનુ ં સંતાન છે .
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મારી ઈચ્છાનુ ં સંતાન છે . હુ ં કોઈ પણ પદરર્ાર ર્ગરની હતી. શુ ં ફેર પડે? મેંતો

એમને શપતા તુલ્ય ટર્ીકારી જ લીધા છે . એ પણ મને િીકરાની જેમ જ ર્હાલ કરે છે .
એ ખરે ખર મારા શપતા હોય તો હુ ં મારી જતને ભગ્યશાળી સમજીશ. અને એ શપતા ન

હોયતો પણ એમને માર્ેના માન પ્રેમમાં કશો ફેર પડર્ાનો નથી. મમ્મીએ મને કહ્ુ ં
હતુ ં કે એક સજ્જન સંગીતપ્રેમીની સાથેના મારા સંબંધથી તેમણે મને તારી ભેર્

આપી છે . મારા પર બળાત્કાર થયો નથી. કોઈ પ્રેમીએ મને િગો િીધો નથી. મારી
ઈચ્છાથી મેં તને મેળવ્યો છે . મને મા-બાપ નથી, મને ભાઈ બહેન નથી, મારા કોઈ

સગા નથી. મને તુ ં કિીયે પ ૂછતો નહીં કે તારા શપતા કોણ છે . એ શમત્ર હતા, એની
પત્ની મારી શમત્ર હતી.’
‘ આિી, ભલે તને અને મને ભલે ફેર ન પડે; પણ બાપુજી અને મમ્મીને તો

ફેર પડે જ. મને લાગે છે કે એઓ બન્ને પરટપર પ્રત્યેની અંગત લાગણી કચડીને એક
છ્ત્ર નીચે જીર્ી રહ્યા છે . મારે એમને એક કરર્ા છે ’

‘તુ ં કઈ પણ કરે તે પહેલાં સત્ય જણવુ ં જરૂરી છે . એક શનણાવ યક માગવ છે .
બાપુજીને ઠીક નથી લાગતુ.ં આર્તી કાલે સર્ારે એમને તપાસર્ાના બહાને એમના
મોંના સલાઈર્ા ટર્ેબ પર લઈ મારા અને બાપુજીના સેમ્પલ DNA કંપેદરઝન માર્ે
મોકલી આપીશ સાંજે બધુ ં કન્ફમવ થઈ જશે.’

અને ખરે ખર બીજે દિર્સે DNA ર્ેટર્ દરઝલ્ર્ે શ્વેતાનુ ં અનુમાન સાચુ ં ઠેરવ્યુ.ં
‘શ્વેતા, મનેતો કોઈપણ સમયે આર્ો શર્ચાર આવ્યો જ ન હતો. તેં ખરે ખર મને
મારા શપતાની ભેર્ આપી છે . મારે અત્યારે જ એમને પગે લાગીને બાથમાં લેર્ા છે .’
‘પલીઝ ધીરજ રાખ. બાપુજી અને મમ્મીને એમનુ ં પ ૂર્વ જીર્ન અને સંબંધ

જહેર કરર્ા નથી. અત્યારે આપણે સત્ય જણીયે છીએ તે જણતા જ નથી, એ જ
રીતે ર્તવર્ાનુ ં છે . આદિ, મને એક શર્ચાર આર્ે છે , મારે િાિાજી સાથે ર્ાત કરર્ી છે .
બસ હુ ં જે કાંઈ કરું એમાં મારે તારો સહકાર જોઈશે.’
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‘હુ ં એક પણ સર્ાલ કયાવ ર્ગર સાથ આપીશ તેં તો મને મારા સાચા શપતાની

ભેર્ આપી છે .’

‘ઓકે, હર્ે હુ ં તને એક બીજી પણ ભેર્ આપર્ાની છં. મારા EPT ર્ેટર્મા HCG

હોમોન્સ પોઝીર્ીર્ આવ્યા છે .’
‘ઓહ...દરયલી?’

શ્વેતાએ આંખો નચાર્તા ન્ટમત સાથે ડોકું હલાવ્યુ.ં આદિત્યે એને ઊંચકીને ગોળ

ગોળ ફેરર્ીને બેડ પર નાંખી. આખા શરીરે ચુબનથી
ં
નર્ડાર્ી નાંખી. બન્ને િે હ

ર્સ્ત્રશર્દહન થઈ ગયા. શ્વેતા 'નો' 'નો' કરતી આદિત્યનો પ્રેમરસ માણતી રહી. બે

િે હના ઐક્યની સંત ૃપતી પછી બન્ને બેડમાં સ ૂતા સ ૂતા ઉત્સર્ની યોજના કરી રહ્યા હતા.
પંિર દિર્સ પછી ર્સંત પંચમી આર્તી હતી.
ત્રણ િં પશતની લગ્ન જયંશત. ર્ળી એ ફેબ્રઆ
ુ રીની ચૌિમી તાદરખ પણ હતી.

ર્ેલેન્ર્ાઈન ડૅ. શેઠકુટુંબ તરફથી શશર્ાનંિ, યોગેશભાઈ, કુંિનલાલ, દફરોઝશા ફેશમલી,

પાડોસી અલભનેત્રી શનલીમા અને ડોક્ર્ર જમશેિજી તથા િીનાબહેન ને યથાયોગ્ય

આમંત્રણ અપાઈ ગયા. આદિત્ય અને શ્વેતા, રાજુ અને શનકીતા, મોદહત અને મોના
સર્ારથી સજીધજીને શર્શશષ્ર્ ઉજર્ણી માર્ે તૈયાર હતા. ત્રણે િં પશતએ સાથે બેસીને
ટૂંકમા ગણેશ પુજન કયું. ર્ડીલોને પગે લાગ્યા.

ડોક્ર્ર જમશેિજી એ ત ર્, િ ડ, ન અને ણની અિલાબિલી ભાષામા બધાને

આશીર્ાવ િ આપયા. પછી તેઓ સોનાલી પાસે પહોંચ્યા. તેને પુછ્ુ ં 'દડકરી, હુ ં ર્ારો
બાપ જેર્ો કેર્ાઉં ને?

‘હા બાર્ાજી મેં તો મારા જન્મિાતાને જોયા જ નથી. તમે જ મને મારા કપરા
દિર્સોમાં િીકરી ગણીને સહારો આપયો. આજે તો તમે જ મારા શપતા છો.’
‘ર્ો દડકરી જરા માથા પર સાલ્લો ઓઢી ડે. સોનાલીએ સમજ્યા ર્ગર સ ૂચન
માથે ચડાવ્યુ.’ં
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‘દડકરી, મેં ર્ો લગન જ ની કીઢા. ર્મે જ મારા પોઈદરયાઓ. મને આજે આ બઢા

જુર્ાનીયાને જોઈને કન્યાડાન કરર્ાનુ ં દડલ થયુ ં છે . હુ ં ર્ારો હાઠ આ સોજ્જ માનસ
સુડરલાલને
ં
આપપાનો છં. કોઈના ર્ાઢાને ગનકારર્ાનો નઠી. ગનપર્ભાઈ, ર્મને ર્ો
કંઈ ર્ાંઢો નઠીને?

સૌ ટતબ્ધ થઈ ગયા. ગણપતકાકા બાર્ાજી સામે હાથ જોડીને હષાવ શ્ર ુ ર્હાર્તા

હતા. માત્ર શ્વેતા મરક મરક હસતી હતી. સુિરલાલને
ં
ગણપતકાકાએ હાથ પકડી
પાર્લા પર બેસાડયા. જમશેિજી બાર્ાએ સોનાલીને પાર્લે બેસાડી એનો હાથ

સુિરલાલના
ં
હાથમાં મુકી િીધો. શ્વેતાએ સાસુજીની સાડીના છે ડાની ગાંઠ સસરાજીના
ખેસ સાથે ર્ાળી. મોનાએ થાળી ર્ગાડી. હાજર રહેલા સૌએ તાળીથી નર્િં પશતને
ર્ધાર્ી લીધા. સુિરલાલે
ં
હળર્ેથી સોનાલીને પુછ્ુ ં આ બધા શુ ં કરી રહ્યા છે મને
સમજતુ ં નથી. તમે તો મારા ર્ેર્ણ કહેર્ાર્, આ ટર્પન છે કે હદકકત?
‘સોનાલીએ જર્ાબ આપયો, મને યે સમજતુ ં નથી કે આવુ ં થઈ શકે? િાિાજી
આ યોગ્ય કહેર્ાય? આ તમારી લાડકી શ્વેતાનુ ં જ કારટતાન લાગે છે .’
િાિાજીએ કહ્ુ ં ‘આતો

બાર્ાજીએ એમના સમાજ અને સમજ પ્રમાણે જે કહ્ુ ં

એમાં પ્રભુની જ મરજી હશે. આપણે તો રામના રમકડાં છે . એ રમાડે તેમ રમર્ાનુ ં
છે .’
પાર્વશતબા શશર્શશર્, શશર્શશર્ કરતા રહ્યા. સુિરલાલની
ં
આતે પરણર્ાની

ઉમ્મર છે ? અને તે પણ, જતભાતની જણ ર્ગરી ર્ેર્ાણ સાથે? શશર્શશર્. જૂની
આંખે નર્ા તમાશા.
ર્લ્લભે ટૂંકી પણ શાસ્ત્રોક્ત શર્ધીથી લગ્ન કરાવ્યા. લગ્નગીતો ગર્ાયા.

સુિરલાલ
ં
અને સોનાલી ગણપતકાકાને પગે લાગ્યા. ગણપતકાકાએ સોનાલીના
માથા પર હાથ મુકતા કહ્ુ ં 'બેર્ી હૈયાની વ્યક્ત થતી િરે ક ર્ાત સમય અને સંજોગો

પર આધાર રાખે છે .' એમની નજર સુર્ણાવ બેનના લેશમનેર્ેડ ફોર્ા પર હતી. એમણે
આશીર્ાવ િ આપતા કહ્ુ.'શેઠજી સુખિ દિગાવ યષ્ુ ય ભોગર્ો.'
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'કાકા આજથી મને શેઠજી કહેર્ાને બિલે િીકરા, બેર્ા કે સુિર
ં જ કહેજો.'
'સારું બેર્ા, તમે કહેશો એમ કરીશ.'
'તમે નદહ, તુ ં કહેર્ાનુ'ં
ગંણપતકાકાથી રડી પડાયુ.ં
એક ખ ૂણા પર આદિત્ય અને શ્વેતા શુભપ્રસંગને અહોભાર્ પ ૂર્વક માણતા હતા.

આદિત્ય, સુિરલાલનુ
ં
ં સંતાન છે તેની ટપષ્ર્તા મેળર્ર્ાની કે કરર્ાની જરૂર જ ન
હતી. શ્વેતાએ ગૌરર્ અને ર્દડલોનુ ં સન્માન જળર્ાય એ રીતે આદિત્યને સુિરલાલના
ં
પુત્ર તરીકે ટથાશપત કરી િીઘો હતો. િાિાજીના પહેલા ચરણ ટપશવ સમયે તેમણે

આશશષ આપયા હતા 'બેર્ી, સુખી રહે અને શેઠ કુટુંબની વૃદ્વિ કર' શ્વેતાએ એ
આશશર્ાવ િને સાથવક કરર્ાની હતી. ટૂંકા સમયમાં જોયલા જીર્નના રં ગો અકલ્લ્પત

હતા. ખરે ખર માત્ર ભગર્ાનને જ શનયતીની ખબર હતી. શ્વેતા શર્ચારતી હતી; "ન
જણુ ં હુ ં જનકી નાથ, પ્રભાતે શુ ં થર્ાનુ ં છે ."
આદિત્ય શ્વેતાને મનોમન લબરિાર્ી રહ્યો. 'શ્વેતા, આજ સુધી મારા જીર્નમાં માત્ર

મમ્મી જ હતા. તેં મને સાચા શપતાની ભેર્ આપી છે . તેં મને મારું પોતાનુ ં કુટુંબ

આપયુ ં છે . તેં મને મારો પોતાનો સંસાર અને પોતાની દુશનયા આપી છે . થેન્યુ
ડાલલિંગ. થેન્યુ હની. બબડતાં બબડતાં શ્વેતાના બાર્ડા પકડી ચુમી લીધી.
ભાર્ાર્ેશમાં આદિત્ય બધાની હાજરી ભુલી ગયો.
મોનાના જોયુ.ં ટર્ભાર્ગત તોફાની ર્ીકા કરી. 'માસી આ તમારા નંગને શર્ર્ેક
મયાવ િાનુ ં ભાન ક્યારે આર્શે?

આર્તી દિર્ાળીમાં બાપ બનર્ાનો છે પણ હજુ

અક્કલ આર્તી નથી કે ર્ડીલોની હાજરીમા આર્ા ગાંડા ના કઢાય, શુ ં કળીયુગ
આવ્યો છે .'
આદિત્ય મોના સામે મુક્કો ઉગામી ડોળા કાઢતો હતો. “ચાંપલી”
સોનાલીએ પછ્ુ ં 'ખરે ખર?'
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‘હા માસી, મેં ગઈકાલે ચેક કરી કન્ફમવ કયું છે . દિર્ાળીમાં ડ્ુ છે . હુ ં નામ

પાડર્ા આર્ી પહોંચીશ.' બધાએ તાળીથી આનંિના સમાચાર ર્ધાર્ી લીધા. સોનાલી
અને હેમાલીભાભી શ્વેતાને ર્ળગીને તેના માથે ર્હાલભયો હાથ ફેરર્તા હતાં.
શ્વેતાએ પસવમાંથી એક મોટું કર્ર કાઢ્ુ.ં બાપુજી અને મમ્મીના હાથમાં મુય.ુ ં
'બાપુજી, આમાં મુબઈથી
ં
ઉપડતી ક્રુઝલાઈનરની બે દર્કીર્ અને બધી માદહતી
છે . શસત્તોતેર દિર્સનો પ્રર્ાસ છે . મુબઈથી
ં
ફારઈટર્, ન્યુલઝલેન્ડ, ઓટરેલીયા,

સાઊથઆદિકા, શમડલીટર્, યુરોપ અને ત્યાંથી યુએસએ ન્યુયોકવ જર્ાનુ ં છે . ત્યાં
શપ્રન્ટર્ોનમાં થોડો સમય આરામ કરીને યુ ફ્લાઈ બેક ટુ બોમ્બે… જટર્ દરલેક્ષ એન્ડ
એન્જોય….
ડોકર્ર દફરોઝશા, બહારબાનુ, મોદહત-મોના અને જમશેિ બાર્ાએ શરૂ કયું….

હી ઈઝ અ જોલી ગુડ ફેલો...સૌ એમા જોડાયા. નાચગાનથી ઉજર્ણી રં ગે ચડી.
શનલીમાએ લાલાજીને હસતા હસતા હાથ લંબાર્ી પુછ્ુ ં 'મેરે િોટત, ડેન્સ નહી કરોગે?'
શેઠ કુટુંબના બબ્બે લગ્ન લાલાજીને માર્ે યાિગાર બની ગયા.
એક ફુલોથી શણગારે લી લલમોલઝન િન્ર્ પોચવમા આર્ીને ઉભી રહી. શ્વેતા,
સુિરલાલ
ં
અને સોનાલીને લલમોલઝન તરફ િોરી ગઈ. લલમોલઝન નર્ા િં પતીને

તેમની પાકવ વ્યુ હોર્લના હનીમુન ટયુર્ પર લઈ જતી હતી. લલમોલઝનની પાછળ
જટર્ મેદરડને બિલે લખ્યુ ં હતુ ં
'ટુ ગેધર ફોર એર્ર."

|| कुर्यात सदय मंगलम ||
સમાપ્ર્
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હજ જરા બાકી છે .

આપ સૌ વાચક યમત્રોના આભાર સાથે ક્ષગણક યવરામ…….
મને વાર્ાષ બીજ આપનાર માધવી પુંડયા દવેની એક પથ્ૃ થકકણીય સમીક્ષા.

માધવી દવે
એક અંગર્ પ્રયર્ભાવ-રસાસ્વાદ
મારે માટે આ બહ મોટી વાર્ છે.
પ્રવીણ શાસ્ત્રી અને વહેર્ી વાર્ાષ....

"શ્વેર્ા"

પ્રવીણ શાસ્ત્રીનો અલ્પ પહરચય ર્ો હર્ો જ. એમની નવગલકાઓએ એને

ઘયનષ્ઠ સ્વરૂપ આપ્ય.ું એમની લઘનવલ પસ્ર્ક સ્વરૂપ પામે ર્ે પહેલા
વાુંચવાની ર્ક મળી. સાથે સાથે એમના અંગર્ જીવનના પસ્ર્કનાું

પ ૃષ્ઠો

પણ ઉઘડયાું. પ્રયર્ભાવ દશષનની લાલચ રોકી શકાઈ નહહ. બસ....લાગ્ય ું ર્ેવ ું
લખય.ું
#

મારે માટે આ બહ મોટી વાર્ છે .
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યસત્તેરમે વર્ે યનવર્
ૃ થઈને માણસ સામાન્ય રીર્ે ઘરની આરામ ખરશી હહિંચકો, બગીચાનો બાુંકડો, લાકડી કે ઘરનો ખાટલો કે કોઈક ર્ો વળી વ્હીલ

ચેર પકડે છે. પણ આર્ો અમેહરકા. અહીં અમેહરકામાું વસર્ા પ્રવીણ શાસ્ત્રીએ
યનવયૃ ત્તની પ્રવયૃ ત્ત ર્રીકે કલમ પકડી છે! આ મારે માટે બહ મોટી વાર્ છે.

હાઈસ્કલ અને કૉલેજ જીવનમાું ઈન્ટર સાયન્સના વર્ષ પછી લેખન પ્રવયૃ ત્તને
લાુંબો, ઘણો જ લાુંબો, લગભગ ૪૪-૪૫ વર્ષનો યવરામ આપ્યો. સુંસાર-

સાધનામાું વ્યસ્ર્ પ્રવીણ શાસ્ત્રીએ ગજરાર્ી સાહહત્ય સાથેનો સુંપકષ સદું ર્ર
ગમાવી દીધો. યવયવધ કારણોસર છ-સાર્ વાર ભારર્ યાત્રા થઈ પણ
સાહહત્ત્યક વાુંચનનો કે સુંપકષ નો અવકાશ ન હર્ો.

...અને અચરર્ભરી વાર્ ર્ો એ, કે એમના હૃદયમાું ગપ્ર્ પણે વહેત ું સર્જનન ું
ઝરણ ું લપ્ર્ ન થર્ા લાુંબા યવરામ પછી એક જીવન વતળ
ષ પણષ કરવા જાણે કે
નવગલકાઓ દ્વારા પ્રગટ થય.ું આ પ્રાગ્ટય દ્વારા ૭૦ વર્ષના પ્રવીણકાુંર્ શાસ્ત્રી
સાહહત્યરયસક હકશોર સાથે ફરીથી જોડાઈ ગયા અને પનર્જન્મ થયો ૭૦ વર્ષના
એક નવોહદર્ વાર્ાષલેખકનો!

લેખક પોર્ાની વાર્ કરર્ાું શરૂઆર્માું જણાવી દે છે કે "સાહહત્ય શબ્દ મારાથી
ન ઊંચકી શકાય એટલો વજનદાર છે. હું સાહહત્યકાર નથી જ."

આ કેવળ

એમન ું યનરાગભમાન જ નથી, યનખાલસર્ા પણ છે. ર્ેઓ યનજાનુંદ માટે
લખનારા લેખક છે અને એમના આ આનુંદનો છેડો 'ગજરાર્ દપષણ' અને

'યર્રું ગા ઈન ન્ય જસી' દ્વારા બહોળા વાચક વગષ સધી લુંબાઈને સહને પણ એક
વાર્ાષ માણ્યાનો આનુંદ આપવાનો એમનો નમ્ર પ્રયાસ છે. એઓ એમની
વાર્ાષને નવગલકા ગણવાને બદલે માત્ર કૌટું ગબક જીવનની વાર્ો જ કહે છે.
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એવી જ એક વાર્, વહેર્ી વાર્ાષ "શ્વેર્ા" લઘનવલનો ફલક પામીને ગજરાર્

દપષણમા હપ્ર્ાવાર પ્રગટ થવા માુંડી. આજે પસ્ર્ક સ્વરૂપે એ કયૃ ર્ આપણા
હાથમાું છે.

વાર્ાષની શરૂઆર્ ખબ જ રસપણષ છે. કોહડલી નવવધ શ્વેર્ા, પયર્ અક્ષય

સાથેના સખમય દામ્પત્યની શરૂઆર્ની પળોની મનોરમ કામના કરર્ી બેઠી

છે. પરું ત ું પ્રથમ રાયત્રથી જ એનો, સુંસાર સાથેનો સ્વપ્નભુંગનો યસલયસલો શરૂ
થાય છે. પયર્ની નફ્ફટાઈ, પરસ્ત્રી સાથેનો સુંબધ
ું , છીછરાપણ,ું વ્યસુંગ
વ્યાસુંગનો પહરચય પામીને થયેલો આઘાર્ હૈ યામાું છપાવીને એ મૌન
રહેવાન ું પસુંદ કરે છે.

પહેલી રાયત્રના કટ અનભવ પછીની સવારે એ પરું પરાગર્ ભારર્ીય સ્ત્રીની

જેમ યવચારે છે કે અક્ષયને પ્રેમ અને સેવાથી એ જીર્ી લેશે. પરન્ત એજ સવારે
જ્યારે અક્ષય એને નફ્ફટાઈથી કહે છેિઃ

"ગડ મોયનિંગ હની. હાઉ વોઝ યોર નાઈટ? હોપ ય સ્લેપ્ટ વેલ" ત્યારે પયર્ની
ક્રૂર મનોવયૃ ત્તથી પરાત્જર્ થવાને બદલે, "શ્વેર્ાને ઉત્તર વાળવાન ું જરૂરી ન

લાગ્ય.ું ર્ે ઊઠીને ડાઈનીંગ રૂમમાું ગઈ." આ બે વાક્યો મકીને લેખક શ્વેર્ાના
ચહરત્રગચત્રણની જાણે કે દીવાદાુંડી ખડી કરી દે છે. સજ્ઞ વાચકને અહીં અણસાર
મળી જાય છે કે હવેથી એ કોઈ રડર્ી-કકળર્ી લાચાર નારીને નથી જોવાનો.

આગળ બનર્ી ઘટનાઓ દરમ્યાન નાયયકા શ્વેર્ાન ું પાત્ર આત્મયવશ્વાસથી

ભરપર શક્ક્ર્શાળી મનોબળવાળી સ્ત્રી ર્રીકે યવકસત ું રહે છે એનો અણસાર
ઉપરના બે વાક્યો દ્વ્રારા કરાવી દેવો એ લેખકની યસગ્ધધ છે.
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પછીની ઘટનાઓ ખબ ઝડપથી વહેર્ી રહે છે. આ સાચે જ ઘટનાત્મક
લઘનવલ છે.

શ્વેર્ા અક્ષયન ું હનીમન પર ક્સ્વટ્ઝરલેન્ડ જવ,ું કેથીન ું પણ સામેલ થવ,ું
પરસ્ત્રી સાથે વ્યસ્ર્ અને મસ્ર્ રહેર્ા પયર્ની અવહેલના અને અપમાન

ચપચાપ સહન કરવાને બદલે ભારર્ પરર્ આવર્ા રહેવ;ું એ બઘ ું ત્વરાથી
બની જાય છે. અપમાન - અવમાનથી બળર્ી શ્વેર્ા માટે વાક્યો આવે છેિઃ “ભખ
લાગી હર્ી, હ્મીલીએશનને અવગણીને પેટમાું ઓરી લીઘ"ું

આ જ

હ્મીલીએશનથી ભાુંગી પડવાને બદલે લેખક શ્વેર્ાને નાટયાત્મક રીર્ે ભારર્
પાછી લાવે છે.

સાસ-સસરા સ્વરૂપે શ્વેર્ાને માર્ા-યપર્ા મળી રહ્યા છે એની જાણ એને ત્યારે

થાય છે કે હકીકર્ જાણ્યા પછી પોર્ાના પત્રને બદલે પત્રવધને ર્ેઓ સાથ
આપે છે.

શ્વેર્ા અહીં એક વેધક પ્રશ્ન કરે છેિઃ "ર્મે મને પત્રી માનર્ા હો ર્ો આવા
ચાહરત્ર્યહીન જમાઈ સાથે મને રહેવા દો ખરા?" અહીંથી સબુંધના સમીકરણ

બદલાઈ જાય છે. પત્રના નામન ું નાહી નાુંખી યપર્ા જણાવે છે કે ત ું હવે યવધવા
છે. યવધવાન ું પનલષગ્ન હું કરાવીશ.

શેઠ સદ
ું રલાલ અને એમની પત્ની સવણાષના પ્રસન્ન દાુંપત્યની વાર્ છે.

શ્વેર્ાના દિઃખદ વર્ષમાનને સખદ ભયવષ્યમાું પહરવયર્િર્ કરવા માટે ર્ેઓ બન્ને

દ્રઢ યનણષય કરે છે. શ્વેર્ાને એની બધી જ કશળર્ા, ભણર્રનો ઉપયોગ કરવાની
ર્ક સજ ે છે.
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શરૂઆર્માું વાર્ાષ લેખક પોર્ાની કથનીમાું કહે છે કે હું કોઈ સાહહત્યકાર નથી
પણ સોફામાું બેસીને કરાર્ી વાર્ોને આત્મીયર્ા પવષક આલેખ ું છું.

લેખક અહીં એથી પણ એક ડગલ ું આગળ વધી જાય છે. સોફામાું બેસીને

વાર્ોથી આગળ જઈને આ લઘનવલ સોફામાું બેસીને જોઈ શકાર્ી એક સોપઓપેરા બની જાય છે.

લેખકની કલમ એક કેમેરાની જેમ ફરે છે, જ્યારે ર્ેઓ બુંગલાન,ું ઓહફસન ું કે

અન્ય વાર્ાવરણન ું વણષન કરે છે. ડેકોરેશન, ડીઝાઈનન ું એવ ું ઝીણવટ ભય ું
વણષન છે કે જાણે સહ દ્ર્શશયો વાચકની આંખ સામે ઊઘડર્ાું આવે છે. ર્મે ર્મારા

મનમાું દ્ર્શશયો સાથે સમેળ સાધે ર્ેવ ું પાશ્વષ સુંગીર્ સાુંભળર્ા હો એવી અનભર્ી
અનભવો છો.
દેશ-યવદેશના યવશાળ ફલક સાથે ઘરગથ્થ અંગ્રેજીની ભરમાળ વાળી ભાર્ા
સાથે લેખકની આંખથી આપણે દૃશયો જોઈએ છીએ અને શ્વેર્ાની વાર્ાષ
સાુંભળીએ છીએ. જે વાુંચવાની વાર્ છે એ આમ વાચકના મનમાું દૃશય-શ્રાવ્ય
માધયમની સોપ-ઓપેરા બની જાય છે.

વાર્ાષ ઝડપથી આગળ વધે છે. પોલીસ ઓહફસર મલ્હોત્રાના સહકારથી
સદ
ું રલાલ અને શ્વેર્ા અક્ષયને પાુંસરો કરી કેથીથી છૂટો પાડવાની સફળ
યોજના બનાવે છે. ત્યાર બાદ અક્ષયન ું ભાુંગી પડવ,ું ડ્રગ રેકૅટ્સનો પદાષફા સ
થવો, કેથીની ધરપકડ, અક્ષયની ગબમારી, કટેવોને કારણે એઈ્સ ડેવલપ

થવો અને અંર્ે એની યછન્નયવયછન્ન ત્જિંદગી પોર્ે જ સુંકેલી લેર્ો બર્ાવવો - આ
સવષમાું ભારોભાર ડ્રામા ભરવામાું આવ્યો છે.
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ડ્રોઈંગરૂમના સોફામાું બેસીને યનહાળાર્ી લઘનવલરૂપી આ સોપ ઓપેરાને

રસપ્રદ બનાવવામાું લેખકે કોઈ કસર છોડી નથી. એમાું ર્ન-ધન લાલસા છે,
મનના ઉદ્વેગો છે, ડ્રગ અને લગ્નેર્ર સુંબધ
ું ો છે, એઈ્સ અને અત્યુંર્ આઘયનક
સેક્સ ચેઈન્જની યવગર્ો છે. આ યવશાળ આંર્રરાષ્રીય ફલક પર પ્રસાહરર્ છે.

આપણામાું એક બહોળો વાચક વગષ એવો પણ છે કે જેઓને માનવ જીવનના
આ સવષ પાસાઓમાું બેહદ રસ છે, ર્ેઓને ર્ો આ લઘનવલ ઘણી જ ગમશે
એવ ું મારૂું માનવ ું છે.

લેખક પ્રવીણ શાસ્ત્રીની છણાવટ જીવનરસથી ભરપર છે.
હવે શ?ું ...વાચકની ઉત્સક્ર્ાનો દોર ર્ેઓ પોર્ાના હાથમાું રાખી શકે છે.
નવલના અંર્ સધી પહોંચયા પહેલા વાચક પસ્ર્ક નીચે મકી શકર્ો નથી.

એક પછી એક ઝડપથી બનર્ી જર્ી ઘટનાઓ શ્વેર્ાને હ્મનમાુંથી સપરહ્મન

બનાવર્ી જાય છે જેમાું એ એક સામાન્ય ઘરની દીકરીમાુંથી સદ
ું રલાલ શેઠે
રૂપાુંર્હરર્ કરેલી મોટા ઘરની વહ, એક સફળ ગબઝનેસવમન, સુંવેદનશીલ

હૃદયની યનકળની યમત્ર અને પ્રેમોત્સક આહદત્યની પ્રેયમકા અને પત્ની બની

શકી છે. આની સાથે વાર્ાષમાું આવર્ો સ્મગરનો ખજાનો કે શેઠ સદ
ું રલાલનો
નબળી પળોમાું સોનાલી સાથે બુંધાર્ો લગ્નેર્ર સુંબધ
ું , સવણાષ અને

સોનાલીની સુંર્ાન પ્રાપ્ર્ીની ઝુંખના અને મેળવેલા પત્રો પ્રત્યેન વાત્સલ્ય,
સદ
ું રલાલના જ લોહીના પત્રન ું શ્વેર્ાના જીવનમાું આગમન યવગેરે ઘટનાઓ
લઘનવલના હાદષ ને વફાદાર રહેવા કરર્ાું સોપઓપૅ રાના ફોમે ટને વધ
વફાદાર રહેત ું હોય એમ લાગે છે.
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વાર્ાષમાું આવર્ાું પાત્રો શ્વેર્ાના પાત્રના આધાર સ્ર્ુંભ ર્રીકે ઊભરે છે.

સદ
ું રલાલ શેઠ, સવણાષબેન, યોગેશભાઈ, ભાભી, યશવકાકા, ગણપર્કાકા,
યનકળ, સોનાલીબેન અને અંર્ે આહદત્ય પણ શ્વેર્ાના પાત્રને યનખારે એ રીર્ે
આલેખાયલા છે. માત્ર શ્વેર્ા જ નહીં પણ સદ
ું રલાલ શેઠ યવયશષ્ઠ વ્યક્ક્ર્ત્વ

ધરાવે છે. પારકા જણ્યા અક્ષયને પોર્ાનો જ પત્ર ગણી સફળર્ાના યશખરે
જોવા ઈચછે છે. નાહહ નાુંખયા પછી પણ હાહદિ ક લાગણી જળવાઈ રહે છે. ઘરના
નોકરવગષને સ્ટાફ મેમ્બર અને પહરવારના સભ્યો ગણે છે ર્ો ગણપર્કાકાને

વહડલ તલ્ય માન આપે છે. વાર્ાષમાું સદ
ું રલાલ અને યશવાનુંદ, શ્વેર્ા અને

મલહોત્રા, શ્વેર્ા અને યનકળ, રાજભાઈ અને આહદત્ય, આહદત્ય અને મોનાની

મૈત્રી પણ ઉગચર્ રીર્ે આલેખાયલી છે. લેખકની કલમના કેમેરામાુંથી સૌ
પાત્રોને વેશભર્ા સહહર્ જાણે કે વાચક પામી સકે છે. હળવા પાત્રો લાલાજી

અને રાજના સાળામાુંથી સાળી બનેલ યનહકર્ાને જોઈને પાવષર્ીબાના
પ્રત્યાઘાર્ રમજની પળ પરી પાડે છે.

લેખકની સાહત્જક બોલીમાું લખાયલી આ વાર્ાષ અમેહરકામાું વસર્ા ગજરાર્ી
વાચકોને ર્ો રસપ્રદ લાગશે જ પરન્ત ભારર્માું વસર્ા વાચકોને પણ ગમશે

એવી આશા રાખ ું છું. લેખકની આંખે લુંડન જ નહહ પણ અમેહરકાના અમક
યવભાગોની સફર કરવાની પણ બહ મજા આવી. વાર્ાષના અંયર્મ ચરણોમાુંન ું
અમેહરકન જીવનન ું યવગર્ પ્રચર વણષન ઘણ ું આકર્ષક છે. સદ
ું રલાલસોનાલીન ું પનયમિલન - આહદત્યને પત્રરૂપે પામવો - પત્રી સમાન પત્રવધ
શ્વેર્ાને એ જ પદવી ફરીથી આપવી પરન્ત સુંબધ
ું ોની મયાષદા જાળવીને
રહસ્યોદ્ઘાટન ન થવા દેવ ું એ લેખકના વહેર્ા વાર્ાષરસની ટોચ છે.
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વાર્ાષમાું આધયનક યવચારસરણી ધરાવર્ા વહડલો છે જે બદલાર્ી જર્ી

સામાત્જક યવચારધારાના પ્રયર્યનયધ સમાન ઊભરી આવે છે. બાળકો
પ્રૌઢવયના વહડલોના લગ્ન કરાવે અને હનીમન પર પણ મોકલે એ પહરક્સ્થયર્

પયશ્ચમના જગર્માું સામાન્ય છે જેને ભારર્માું પણ સપેરે દાખલ થર્ી દશાષવી
છે જે જરા પણ અજગત ું નથી લાગત.ું લેખકની ભાર્ામાું સહજર્ા છે.

યવગર્પ્રાચયષ છે પરું ત એને કેમેરાના દ્રનષ્ટકોણથી જોર્ાું અપ્રસ્તર્ ન પણ
લાગે. લેખકના કહ્યા પ્રમાણે યવસ્ર્રેલી વહેર્ી વાર્ાષની ઘટનાઓ કોઈ પણ

પ્રયાસ વગર કદરર્ીરીર્ે જ સજાષર્ી રહી. લેખક અને ર્ેના પાત્રોને સ્વીકારવ ું
પડ્ ું કે "ન જાણ ું હું જાનકીનાથ, પ્રભાર્ે શ ું થવાન ું છે.
જેને

જીવનની

અયનયશ્ચર્

ઘટમાળમાું રસ

પડે

અને

વળાુંકો લેર્ી

પહરક્સ્થયર્ઓની રોમાુંચકર્ામાુંથી પસાર થવાન ું ગમે, ર્ેમજ સાુંપ્રર્ સમયના

મનષ્યોની જીવનરીયર્માું ભરપર આનુંદ આવે ર્ે સવષ વાચકગણને આ
લઘનવલ જરૂરથી ગમશે!

યસત્તેર વર્ે લેખનકાયષ શરૂ કરનાર આ યવાન લેખક પ્રવીણકાુંર્ને અને ર્ેમની
પહેલી પ્રકાયશર્ થર્ી લઘનવલ વહેર્ી વાર્ાષ – “શ્વેર્ા”; ને આવકારર્ા હર્ષ
અનભવર્ા વાચકગણોમાુંની એક હું

પણ ર્ેમન ું સ્વાગર્ કરર્ા ગૌરવ

અનભવ ું છું.
માધવી પુંડયા દવે
પસાઈક, ન્ય જસી, ય.એસ.એ. (હાલમાું; હવે ગ્ક્લફટન, ન્ય જસી.)
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શ્વે ર્ાને શભાયશર્
મારા શમત્ર અને ન્યુ જસીથી પ્રગર્ થતા “શતરં ગા” માશસકના તંત્રીશ્રી નીશતન ગુર્જરે મારી નર્લ
“શ્વેતા”. બાળ સાદહત્યના જણીતા માનીતા સર્જક અને ગુજરાત સમાચારના ઝગમગમાં “મધપ ૂડોના
લેખક સંપાિક પ ૂજ્યશ્રી હરીશ(િાિા) નાયકને પહોંચાડી. એમની સાથે મારો કોઈ જ પદરચય નહી.
મને ખબર પણ નદહ હ ે મારં ુ પુટતક એમને પહોંચ્યું છે . થોડા દિર્સ પછી એમનો હટતલલખીત પત્ર
મળયો. જે આપને માર્ે રજુ કરં ુ છં.

Unsolicited review of Shri Harish Naik (Gujarat Samachar)
ે ી ર્ાતાવ “શ્વેતા” માર્ે બાળ સાદહત્યના જણીતા માનીતા સર્જક અને ગુજરાત સમાચાર
ર્હત
ઝગમગના લેખક સંપાિક પ ૂજ્યશ્રી હરીશ(િાિા) નાયક ના પ્રેરણા િાયક શબ્િો…
***

Harish Naik
C/O Meeta Joshi
28 W.3rd Steet. Apt 1209
South Orange. NJ 07079
973-763-3687
Nov. 1st, 2011

ભાઈશ્રી,
અત્યાર સ ુધી ક્યાં છૂપાયા હતા તમે?
આર્ી સ ુિર રહટય રોમાંચ-ભરી નર્લકથા લખર્ામાં આર્લું મોડું થાય? ભલે થયુ,ં હર્ે ચાલુ જ
રાખશો. આશા રાખુ,ં બીજી નર્લ શરુ જ કરી િીધી હશે. હર્ે નોન-ટર્ોપ ચાલર્ા િો.

થોમસ હાડી મોર્ી ઉમ્મરે લેખક થયો હતો. બાર્ન ર્ષે તેની લેખન-પ્રદિયા શરૂ થઈ, પછી તો આ
જુઓ—–

Two on A Tower, Tess of the D’Urbervilles, The madding world. A Pair of t he blue eyes, Far
from the Meddling Crowd. Woodlanders. અમે કોલૅજમાં ભણેલા અને અમારા પ્રોફેસર
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એસ.આર. ભટ્ટ તો થોમસ હાડીના ર્ખાણ કરતા થાકે નદહ. કહ,ે Story must move. If story does
not move you move.
ે ો. સંપ ૂણવ નર્લકથા છે .
શમત્ર! આને લઘુ-નર્લ ના કહશ

એ – શત્રઅંકી નાર્ક, કોઈ પ્રર્ેશ ચ ૂક્યો

નથી. લચત્રપર્ની પર્કથાની જેમ ઝાર્કાથી શરૂ થઈ છે . રચના, િરેક પ્રકરણ, નર્ો ર્ળાંક, પાર્ા

બિલાય, પણ ગાડી એજ, પ્રર્ાસીઓ એજ, (જૂના) ર્ાસી થાય નદહ; નર્ા પોતપોતાની આઈડેન્ર્ીર્ી

સાથે ઉમેરાતા રહ.ે િરેકન ું સંધાણ, કોઈ એલફેલ કે અમટત ુ નદહ. ફ્લેશ-બેક તો એર્ા કે ધપપા અને
ધપપા મારીને પાછી ગતીને ર્ેગમાં લાર્ી િે!

તા. ૨૦ ઓક્ર્ોબરથી ૨૮ ઓક્ર્ોબર હ ું હોન્ટપર્લ હતો. ૨૮મીએ ૮૫ પ ૂરા કયાવ . માથું ઊંચું રાખી,

િીર્ો ચોપડી પર ખેંચી ર્ાંચર્ા માંડ્ુ.ં એક શમશનર્ના એક લેખે પાના ર્ંચાતા ગયા. િરેક પ્રકરણે
થાક ખાર્ા શ્વા લેર્ા રોકાતો અને ફરી શરૂ. ૨૨૦ શમશનર્માં ચોપડી પ ૂરી. એક્કી બેઠકે કહ ે છે તે
યથાથવ.
નર્ીનતા ભરપ ૂર છે , સાથે િરેક પ્રકરણે ર્ાતાવ ફંર્ાઈ શકે; નાશયકા જો શર્ચારર્ંત ન હોય તો ફેંકાઈ
જય. અમેદરકામાં એર્ી ફેંકાયલી-નગર્ાયલી પાશત્રકાઓ ઘણી.

ે ા મુખ્ય-પાત્રના મૃત્યુ-આપઘાત-થી તો રહટયકથા જ શરૂ થઈ શકે. અગાથા દિટર્ી તો ત્યાંથી
પહલ

જ શરૂ કરે. તમે ય કરી શકત. પણ તમારે તો અમારી ગુર્જરી ભારતીય સામાજજક કથા લખર્ી હતી.
ૂ ાણમાં જ પતાર્ી િીધું કે ર્ાતાવ ચાલી આગળ.
રહટયનો લોભ જતો કરી મૃત્યુન ું રહટય ટંક

શ્વેતાને જો આદિત્ય ન મેળર્ી આપયો હોત તો દુિઃખ થતે. કેર્લી સહનશીલ, સાહશસક, શર્ચારશીલ.

ઘોડેસર્ારી ર્ખતે મજ આર્ી ગઈ પણ તમે તેની વ્યાયાત્મક કારકીિીનો પાયો ચણી એ ઘર્નાને
ર્ાટતશર્ક બનાર્ી િીધી. નદહ તો ફેન્ર્સી બની જત.

ર્યટક પાત્રોને પણ આપે ચેતનર્ંતા બનાવ્યા છે . ના, તેમની જુર્ાની કંઈ ઓછી શતકડમ ર્ાળી ન
હતી!
શુધ્ધ ભારતીય લગ્ન સંટકારો સાથે આધુશનક રીત રસમોને જોડીને સમોસાને લચકન યા લચકનને
સમોસાનો અણસાર આપી શેડો-પલેની કરામત ગમી.
૬૦ ર્ષવ થી સંપાિક-લેખક રહ્યો છં. ધણું લખી શકુ ં. પણ મોટ્ટા અક્ષરે લખાયે લા ‘ધન્યર્ાિ‘ માં બધું સમાર્ી લેશો.
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આર્લી ટફૂશતિિાયક કથા મન્થલી મે ગેલઝનમાં ન લખાય. હર્ે થી આખી હટતપ્રત એક્કી ર્ખતે જ લખી નાંખશો. પછી
ભલે તે હપતાર્ાર છપાયા કરે .
શાસ્ત્રીને શીશ,
ર્ીણાની ઝણકે ર્ીણ,
પ્ર હેલ સામે છે ર્હેલ,
લખતા રહો, લખતા રહો, લખતા રહો.
હરીશ નાયક.

Harish Naik
C/O Meeta Joshi28 W.3rd Steet. Apt 1209
South Orange. NJ 07079
973-763-3687
Nov. 1st, 2011

હરીશ િાિાનો એક માણર્ા જેર્ો શર્ડીયો.

http://www.youtube.com/watch?v=JvlKpP2N-4k
“શ્વેર્ા”- સ્વ. શ્રી તર્ાર ભટ્ટ અને શ્રી રમેશ જાદવ.
ે ાું સદ્ગર્ શ્રી તર્ાર ભટ્ટના પ્રયર્ભાવ મકવાની લાચચ રોકી શકર્ો
શ્વેર્ા નવલકથાની પણાષ હયર્ પહલ
ે ભાઈ ભટ્ટ સાથે એમના અંયર્મ હદવસોમાું એમની ખબર કાઢવા ગયો
નથી.. હું મારા નાનાભાઈ મહશ

ે શીલાબેન ભટ્ટ
હર્ો. “શ્વેર્ા”ની વાર્ નીકળર્ાું મેં એમને એ પસ્ર્ક આપ્યું. એમણે એમની બહન

ે ા.
દ્વારા ઈ-મૅઇલથી એમનો પ્રયર્ભાવ મોકલી આપ્યો….એમની યવદાયના માત્ર પુંદર હદવસ પહલ
ે ા મારી સદગત તર્ારભાઈ ભટ્ટને હાહદિ ક અશ્રભીની શ્રદ્ધાું જલી. ભટ્ટ
શ્વેર્ાના અંયર્મ પ્રકરણ પહલ
પહરવારના આભાર સહહર્ એમનો પ્રયર્ભાવ આપને માટે રજ કરું છું .
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From: Tushar Bhatt

J-3/14, Patrakar Colony, Naranpura Ahmedabad.

Dear Pravinbhai/Maheshbhai,

It was very nice of you both to have paid a visit to my house to enquire after my health. The
following are few lines I have send regarding “Shweta”. Hope my views will be useful to
you.

“Shweta”, an action-based novel is set in India and in USA where the author lives and is
using a various mixture of Gujarati as spoken in America and English in Gujarat by NRIs.
It is a welcome effort because very few attempts have been made to document new
immerging Gujaratis as in USA. Also devoid of pompus Gujaratis, which is ornamental
and as if same special language is used in literature. It is not so. Mr. Shashtri is a Surti and
after 42 years still loves his motherland.
Pravinbhai as he is known among friends is an unassuming man. It is a good marketing
tactic. His style does not possess, literary embellishment and easy to read. It als o keeps in
pace with modern trend in world literature. He deserves a better noticed. Gujaratis in
America have a habit of using literature as social stepping stone, which evalues both
literature and writers. Pravinbhai is mercifully free from this.
શ્વેતા 26
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Tushar Bhatt
Former Editor, Times of India

અને આ છે …શ્વેર્ાના લોકાપષણ સમયે સાહહત્યકાર, પત્રકાર શ્રી રમેશભાઈ જાદવ ર્રફ થી મળેલો
શભેચછા સુંદેશ.
રમેશ જાદવ
“શ્વેર્ા”ના લોકાપષણ સમયની શભેચછા.
પ્રવીણ શાસ્ત્રી રગચર્ પ્રથમ લઘનવલ ‘શ્વેર્ા‘ અયર્ રસપણષ અને પ્રેરણારૂપ નવલ છે. ૨૧મી સદીના

સમાજલક્ષી ગણધમોને ર્ેમણે વાર્ાષ ના રસપ્રદ પ્રવાહમાું આબેહબ પ્રગટ કયાષ છે. આધયનક

જીવનના રું ગ-ર્રું ગોને મેઘધનષ્યની જેમ કથામાું વણી લઈ સપ્ર્રું ગોથી ર્ેને ઝળહગળર્ કયાષ છે.
કથાના પ્રસુંગો, ર્ેના બનેક પાત્રો અને જીવનની ઘટનાઓને, ર્ેમના મનો ભાવોને વાણીના

અસ્ખગલર્ પ્રવાહની જેમ અયર્સય વેગીલા બનાવ્યા છે અને ર્ેથી કથાનો પ્રવાહવાચકના મનને
સર્ર્ જકડેલું રાખે છે. માનવ જીવનની સાું સાહરક પરું પરાની અનભયર્ કરાવે છે.

નવલની ભાર્ા ગજરાર્ી છે, અંગ્રેજી શબ્દોથી પ્રચર છે, પણ વાચકના મનમાું ખટકે એવી નથી.
આજના વર્ષમાન જીવનની એ નક્કર વાસ્ર્યવકર્ા છે. ર્ેમના સાહહત્ત્યક લેખનના શબ્દો, ભાર્ા અને

ે ો રહ ે છે
શૈલીપણ રસાળ છે. ઔગચત્યસભર છે. ર્ેથી વાર્ાષ નો પ્રવાહ પણ રસમય બની સર્ર્ વહર્
છે.

‘શ્વેર્ા‘ના લેખક પ્રવીણભાઈએ ર્ેમના જીવનનો શ્રેષ્ઠ સમયગાળો અમેહરકામાું વીર્ાવ્યો અને

ભૌયર્કજગર્ના જ્ઞાનીપરષ બની ગયા હોય એમ નથી લાગત?ું લઘનવલમાું સાું સાહરક દૃશય-શ્રાવ્ય
ે ાસ થવાનો! ર્ેમની કલમમાું થી
વણષનોની વણજારો ઊભી થર્ી જાય ત્યારે વાચકોને ર્ેનો જરૂર અહસ

ભૌયર્ક જગર્ની સવે ચીજવસ્તઓ અને સયવધાઓની માહહર્ીપણષ અને અસરકારક યવગર્ો શબ્દે

શબ્દોમાું સર્ર્ પ્રગટ થર્ી જાય ત્યારે ર્ે વાું ચીને વાું ચકને જરૂર આશ્ચયષ થશે! વાહ, અદભર્ વણષન
છે.
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યવાન વયે વાર્ાષ લેખનના વ્યસને પ્રવીણભાઈન ું ઈન્ટર સાયન્સન ું વર્ષ બગાડ્ું હત,ું એવી ટકોર
એમણે જાર્ે કરી છે. પણ એમને એ સમયે કદાચ ખબર નહહ હોય કે ર્ેમના પ્રારબ્ધે જ ર્ેમને
ગજરાર્ી ભાર્ાના વાર્ાષ કાર કે નવલકથાકાર બનાવવા ર્ેમના જીવનને વળાું ક આપ્યો હર્ો. ર્ેથી

ભલે ૭૦ વર્ષની ઉમર સધી ર્ેઓ ગજરાર્ીભાર્ાની કલમથી વુંગચર્ રહ્યા, પણ જેવા સાું સાહરક
જીવનની કારહકદીમાું થી યનવ ૃત્ત થયા કે ર્રર્જ ર્ેમણે ગજરાર્ી ભાર્ા અને સાહહત્યમાું પ્રવ ૃત્ત થવા

ઝુંપલાવ્યું, ભલે હું યનવ ૃત્ત થયો, હું વ ૃધધજન થયો પણ ગજરાર્ી સાહહત્ય પ્રત્યેના મારા મનોભાવ

મરી પરવાયાષ નથી, એવા દૃઢયનરધાર સાથે ર્ેમણે ૭૦ વર્ષની વયે કલમ ઉપાડી અને જીવનનો
ે ો કયો.
નવો પ્રવાહ વહર્

**************
(ર્ેમની આ ટકોરે મારા જીવનના ઈન્ટર સાયન્સના વર્ષને મળેલા અણધાયાષ વળાું કની યાદને ર્ાજી

કરી છે. ૧૯૫૭માું યવશ્વના પ્રથમ ઉપગ્રહ સ્પર્યનકના ઉડાણ સાથે યવશ્વની બે મહાસત્તાઓ વચચે
અવકાશી દોડ શરૂ થઈ અને ર્ેમાું હું આકર્ાષ યો. અવકાશ યવજ્ઞાનનો ચાહક અને સાથે યવજ્ઞાન લેખક
પણ બન્યો. ર્ેથી થવ ું હત ું ડૉક્ટર પણ થયો યવજ્ઞાન સ્નાર્ક અને પછી ર્રર્ જ પત્રકારત્વમાું

ઝુંપલાવ્યું. યવજ્ઞાન મને ર્ેની પરાકાષ્ઠા રૂપે અધયત્મ ભણી દોરી ગયું. બાહ્ય જગર્ના સત્યોને બદલે
આંર્હરક જગર્ના સત્યોની ખોજ કરવા ર્થા એ અધયાત્મ પથને સાદી-સરળ ગજરાર્ી ભર્ામાું

લોકો સધી પહોંચાડવા માટે પ્રવ ૃયત્તશીલ બન્યો. એજ ર્ો પ્રભએ ઘડેલું મારું પ્રારબ્ધ છે. કશું બગડ્ું
નથી)
********************
ે ી લઘનવલ બદલ પવીણભાઈને અગભનુંદન પાઠવ ું છું અને
૭૦ વર્ષની વયે લખેલી આ પહલ
જીવનના એ નવર્ર પ્રવાહને સર્ર્ જીવુંર્ રાખી ગજરાર્ી ભાર્ા અને ગજરાર્ી પ્રજાની લોકસેવા
માટે વધ અને વધ પ્રયત્નશીલ બનર્ા જશે એવી શભકામના!
રમેશ જાદવ, ર્ુંત્રીિઃ ગજરાર્ ટાઈમ્સ.
માનનીય શ્રી રમેશભાઈ જાદવના સાહહત્ય સુંગમ દ્વારા અપાયલા એક અછડર્ા પહરચય માટે
નીચેની ગલન્ક પર ગ્ક્લક કરો

http://gujaratisahityasangam.wordpress.com/2009/02/19/ramesh-jadav-ek-achhadatoparichay/
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Philosopher writer Mr. Bharat Mehta.

SWETA is a fictional story.
Aristotle had said that fiction is greater then history, because in fiction, writer is free to show as man
ought to be and might be, where as history writer has to show man as appear in society. A man —
nature’s wonder creation, has to conceive in artist’s free mind and not in society’s no mind!!!
SWETA is a fictional character, presented in novel as a stronger and larger then life. She is not a
traditional woman, who marries to a man and got her husband from just marriage, but has to resists lot
of block, a drug addict husband, and what and what not ? She proved super woman by using her super
brain! She is not a woman, as presented in this story, who go to temple and pray, but sit silent, give
thought and consideration, and make choice and act with confidence and get all what is best to come to
her life.
What is most noticeable is about drug culture. The lust for money, lust for short way, and destruction
came on every step…all detail relevant and nicely described.
Fiction—as is said by Ayn Rand—is soul of philosophy. And, Sweta is lovely story—alive and enlightening
!
Please read it and kept it in heart !
Philosopher writer Mr. Bharat Mehta. Surat.
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શ્વેતા અંગે ફેસબુક વાચક ત્તમત્રોના થોડા પ્રેમાળ પ્રત્તતભાવો

54 Kaushik Mulsha, Mihir S Patel અને 52 અન્ય લોકો ની

હટપ્પણીઓ

Jagdish Thakur હર્ે શું ?

૨૯ દિર્સ જકડી રાખ્યા હર્ે શું થશે ને કલ્પનાઓના ક્યારે ક સાચા તો ક્યારે ક ખોર્ા ઘોડાઓ
િોડાવ્યા સાચા પંડયાનો આનંિ તો ખોર્ા પડયાનો ઉત્સર્ કયો

અંતે બધુ સારં ુ થયું એક પાર્વતીબેન ને બધા એ છે તરા ખુિ ભોળા શંભ ુ એ પણ
સરસ ર્ાતાવ ને કેર્લાક ર્ણવન તો અિભ ૂત હતા
હા લેખક અમે દરકામાં હતા છતાં મુબ
ં ઈ નું લચત્ર સરસ રજુ કયું
પહેલા ર્ાચકો પણ અમે દરકાના હોય અમે દરકાની સે ર નહી કરાર્ી બાકી ભારતના ર્ાચકોને જલસો પડશે
એકાિ બે જગ્યાએ એકરાગીતા ખ ૂર્ી લગ્ન શ્રાિ પક્ષ મા થયા તે ને કશમશ્નર દહરો હોન્ડા પર આવ્યા
બાકી ખ ૂબ સરસ રહી શરૂઆતના ર્ળાંકો ને પાછળથી શાંત પ્રર્ાહ ગમ્યો
બીજી ર્ાતાવ ફક્ત અહીં માર્ે લખો અથર્ા જૂના લખાણો અમારી ર્ચ્ચે ર્હેંચો

લાલાભાઇ પર્ેલ સ ુરત
આભાર િાિા એક રસભરી યાત્રા કરાર્ર્ા બિલ
એક શર્નંતી ફરી જલ્િી નર્ી ક્રુશત લાર્શો

Naitik Dave Thank you very much dadaji

Jagdish Manilal Rajpara
Superb Sir no words comment please you have blessed of Ma Sarswati
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Sudhir Sairam Sairam. .......
Maza Aavi.....enjoyed 30 days. ...............સમાપત.. sabda gamyo NAHI. ..... . .....|| कु र्यात सदय
मंगलम ||. last word Barabar Hata........ok....JAISAIRAM.......HAPPY JOINT
FAMILY.........Heart touching

Sanjay Ravani ર્ાહ મજ્જ આર્ી ગઈ ....
ે ે
ટર્ેતા ભાગ 2 નો ઇંતેજર રહશ

Mansukhlal Gandhi
Nice

Mitul Parmar
ત્રીસે-ત્રીસ િીર્સ ર્ાંચર્ાની મજ આર્ી
આભાર આપનો

Dilip Ek'love Memory
पीडीएफ aapsho??

Pravin S Dharaiya
Nice story.
Have 2nd story kyare chhaku karo chho?
Fb ma book read karva ni aadat jo padi gai chhe!!!
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Gohil Pravinshinh પ્રીપલાન ર્ગર જે થાય એ કુિરતી છે , જે કુિરતી માં છે તે કૃત્રીમમાં નથી ,
માર્ે જ શ્વેતા એક સારી લઘુ નર્લ કથા બની છે .

Rupa Arvind Joshi I loved waiting to read this novel. I would like to give it my name.
"Mahashweta Kadambari" Of recent age. Thanks a lot Pravinbhai. 🙏🙏 🙏 ...

Kirit Vachhani

અદ્ભૂત.

Bhupendera Kumar Yadav પાદરર્ાદરક કથા !

ખ ૂબ મજ પડી; ખાસ તો શર્કલી ને બિલે ડેઇલી એશપસોડ ને કારણે !!

Dhiraj Panchal
શું આજે ખરેખર ત્રીસ દિર્સ થયા !! ર્ાતાવ ના ઘણા પાત્રો એ જીર્ંત બની હયાવ , ફયાવ અને સમૃિ
થય. ર્ાહ, લાજર્ાબ.

Shashikant Vanikar
Wah...what a MeLoDy...bestm best. Thnx a lot. Fully enjoyed with full passion, so FULL
THANK YOU 4 FULL STORY. Thnx a lot.
And, now onwards, am missing UR PRECIOUS JOY of sweta as its imbibed with me - my daily
life.....MISS YOU : My SWETA.
Purely my opinion - the NAME, SWETSUNDAR also may suit coz u know ver well than mee.
By d way, its ur PURE choice N right.
SaLuTe....4m Direct Dil Se....2 ur BEAUTIFUL MIND n SPIRIED HARD WORK...again..hats
off.

Kaushik Purani
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Pravinkant Shastri.......Waah...Excellent....અદ્દભુત ખુબ જ મઝા આર્ી

Rajul Kaushik કુયાવ ત સિા મંગલમ. જેનો અંત સારો એન ું સૌ સારં ુ.

Anila Patel Shetane parnavata aapane navneja avi gaya ane matrutva bahu zadapathi aapi didhu.
What a miracal?.......
Game tem pan varta vachavani ane roj roj intejar karvaniye maja aavati hati.

Suresh Patel Pandavomanthi pasandagi karavani hati, Akshaya, Malhotra, Raju, Nikul ane
Aditya! Ane antma Adi! Adi thi anta! Pravinkant Shastri, shun aap to safed dadhi vadharata
nathine Kai chhupavava!

Vijay Patel સ ુખાંત....શ્વેતા...

Ranjan Gandhi 30 દિર્સ કયા પ ૂરા થઇ ગયા ને આપની લઘુનર્લ કથા પ ૂરી પણ થઇ

ગઈ.ખરેખર ખુબ ખુબ મજ આર્ી ,ઘણા સમય બાિ આર્લી મનને જકડી રાખનાર ર્ાતાવ ર્ાં ચર્ા
માં આર્ી તે બિલ ખુબ ખુબ આભાર શાસ્ત્રીજી.

Prakash Vyas Thanks Pravinbhai , Great Sweta Story Set With Lovely Characters , Emotional
Happy End, Will Wait To Read Next Story
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Hasmukh G. Chaudhary Good..

Jordar

Bansilal Dhruva Pravinkant,many congrats. I did not imagine your 'Literatury' personality. One
little social'Kathavastu' ,and very interesting, where in emotions are also beautifully described,
each character also nicely behaved. You deserved all the kudos. Awaiting one more.

Manish Desai હાસ.... હર્ે હ ંુ નેક્ષ્ર્ સનડે.. આખી ર્ારતા એક સાથે ર્ાંચી શકીસ.. સાલી કીટતોમેં
ક્યા પઢના..!! જબ શાસ્ત્રીજી લીખતે હ ે યું બેહીસાબ..

Vijay Patel હય
ું તે...આદિત્ય પ્રકરણે અર્કી જ ગયો...

આમ ન ચાલે સળં ગ ર્ાંચીશ એમ... આજે હમણાં જ પ ૂરી કરી... શનશમત્ત શ્વેતા ન...
ું
Mansukhlal Gandhi Nice

Mihir S Patel આપણું અદ્દભુત લેખન ર્ાંચ્યુ.ં આજે એક સામર્ા 3 પ્રકરણ ર્ાંચીને કથા પ ૂણવ કરેલ
છે ..

Reema Naik Pachi 2 navi varta lakhjo

Shashikant Vanikar Read N its SUPRB....hearty SALUTE.
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Satish T Parikh િાિા, અલભનંિન આપર્ા માર્ે ના શબ્િો પણ ખુર્ી પડે તેર્ી લાર્ણ્યમય શ્વેતા
ે સ ઓફ ટુ ઔર
અને સિરલાલ
ું
શેઠ્જજી એ પુરા ૨૯ દિર્સ સ ુધી જકડી રાખ્યા. હર્ે શુ? હટ્
ઇમેજીનશન.

Minal Red Ruby
ઓહ્હ, પુરી થઇ ગઇ નર્લકથા!

છે લ્લા બે ભાગ આપે બ ુલેર્ રેનની ઝડપે પુરા કરી લીધાં! બે ભાગમાં જણે ફર્ાફર્ બધું સંકેલી
લીધુ!ં

🙂 છે લ્લા ૩,૪ ભાગમાં જો કે અંિાજો આર્ી ગયેલો કે હર્ે ર્ાતાવ કઇ ગશતએ અને કેર્ો

ર્ળાંક લેશે, અને થયું પણ એવ ું જ!
જે હોય તે પણ, આ લઘુ નર્લકથા ર્ાંચર્ાની મજ આર્ી અને કમેન્ર્સ કરર્ાની પણ!
હર્ે તમે જે ર્ેર્ પાડી છે સર્ારે ઉઠતા જ તમારી ર્ાતાવ ર્ાંચર્ાની, તો હર્ે એન ું શુ!ં !

🙂

Nayana Shah Many many thanks Pravinkant bhai. You posted such a nice story Sweta. All
characters and occasions description very good from the beginning to end story excellent and in
the morning first thing to read Sweta from last 30 days and now we missed it. Hope you put
some other story after some time all the best

DrNishit H Ambalia Superb.

Sanjay Nanani Pravinbhai superb varta.. Chelle sudhi pakad jamavi rakhi.....

હવે યમત્રો આપનો વારો,આપને મારી નવલ “શ્વેર્ા” કેવી લાગી? શક્ય
એટલા આપના પ્રયર્ભાવો ઈ-બકમાું આપના આભાર સહહર્ સમાવીશ. ર્ો
લખવા માુંડો. સીધ ું મારી વૉલ પર લખવા માુંડો. પ્લીઝ નોટ ઈન
મેસેન્જર ઓર ઈન-બોક્ષ.
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