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(સમાજના સ�વેદનશીલ ��ો, ગ�ભીર લેખો %ારા ચચ'વાને બદલ,ે વાતા')ુપે ર+ુ કરવાની 

‘-ુજંન’ની �ણાલીકા મને ગ1 ુગમે છે.–લેખક) 

ક�બુહ�ન માટ� આજનો દ6વસ કંઈ +ુદો જ હતો. કંઈક વીશેષ હતો. નવા પાટા ઉપર એમની 

;�દગી આ< ચડવાની હતી. અર6સા સામે ઉભા ંઉભા ંએ પોતાની >ત?ુ ંનીર6@ણ કર6 રAા ંહતા.ં 

થોડો ગભરાટ થતો હતો. થોડ6 �ુઝંવણ થતી હતી. બDુ ં -ુચંવાડા <Eુ ં લાગFુ ં હFુ.ં પર�F ુ

અ�દરખાને એક �કારની આન�દની ઉમGઓ પણ ઉછળતી હતી. 

હવે તો શીરJતો પડ6 ગયો છે ક�, સ�તાનો અમેર6કા હોય એટલ ેર6ટાયડ' થઈને માબાપો 

પણ આવે જ છે. કમળાબહ�ન અને પતી રમણભાઈ પણ એ ર6તે જ પોતાના બKે દ6કરાઓને મળવા 

અને બને એટLુ ંઅમેર6કા જોઈ લેવા આવેલા.ં અમદાવાદ?ુ ંઘર બ�ધ કર6 દ6ધેLુ.ં છ મહ6ના માટ� 

આવેલા.ં ગમી >ય અને ફાવી >ય તો પછ6 Pીનકાડ'ની વાત આગળ ચાલ.ે 

કમળાબહ�નની Qમર હશે ૫૩–૫૪ વષ' અને રમણભાઈ હશે ૫૯–૬૦ <ટલા. 

મોટો દ6કરો Xધુીર અને તેની પYની એક નાનો Jટોર ચલાવતા.ં આવક ઠ6ક ઠ6ક હતી. 

ક�બુહ�ન અને રમણભાઈના ં શ)ુઆતના ં બ ે અઠવાડ6યા ં તો સારા ં ગયા.ં રમણભાઈ Xધુીરના   

Jટોરમા ં જતા અને વJFઓુ આઘીપાછ6 ગોઠવવામા ં મદદ કરતા. એકાદ મહ6નો વીYયો હશે Yયા ં

રમણભાઈ?ુ ંમા[ુ ંબ1 ુજ \ુખવા માડં] ુ.ં 

‘‘વાધંો નહ^ પ_પા, આ બ ેટાયનેનોલ લઈ લો... સા)ંુ થઈ જશે.’’ દ6કરા Xધુીર� બ ેગોળ6ઓ 

અને પાણી આ_`ુ.ં અઠવાડ6યા Xધુી ગોળ6ઓ લીધા કર6 પણ કંઈ ફ�ર પડaો નહ^. \ુખાવો અસA  

બનતો ગયો. 

‘‘બેટા, તારા બાb;ુને કોઈ ડૉcટર પાસે લઈ >...નહ^તર નહ^ મટ�.’’ 

‘‘બા, આ અમેર6કા છે. વીમા વગર ડૉcટરો હાથ પણ ના �કુ�. ૨૦૦–૪૦૦ ડૉલર થઈ >ય. 

હમણા ંહવે એવી સગવડ પણ માર6 પાસે eા ંછે ? એ તો મટ6 જશે.” 

      બ ેદ6વસ પછ6 છેવટ� એક દ�શી ડૉcટરની ઓળખાણ કાઢ6 અને એને Yયા ંલઈ ગયા. ડૉcટર� 

રમણભાઈને તપાJયા. 

ડૉcટર� કgુ,ં“ હાઈ hલડ �ેશર છે. તાYકાલીક દવા શ)ુ કરો અને થોડા ટ�Jટ પણ કરાવી 

લો...વીલ�બ કરવા <વો નથી.” ડૉcટર� પોતાની ફ6 લીધી નહ^. ઉપરથી થોડ6 સે�પલની દવાઓ 

આપી. 

ટ�Jટ કરાiયાનો ખચ' ૨૫૦ ડૉલર <ટલો થઈ ગયો. jેઈન–Jક�ન કરાવવા?ુ ંતો હ; બાક6 

હFુ.ં 



    આ બાબતમા ંરાkે Xધુીરભાઈ અને એમના ંપYની વlચ ેઝગડો થઈ ગયો. પYનીનો આPહ 

હતો ક� બાબાb;ુને હવે વહ�લી તક� દ�શ ભેગા ંકર6 દ�વા ંએ જ iયવહા)ુ પગLુ ંછે. વીમા વગર આ 

ખરચા પોષાય નહ^. 

દ6કરા–વ1 ુવlચેની આ તગંદ6લીની વાસ કમળાબહ�નને આવી ગઈ. અહ^ના ંદવાદા)ુ અને 

દાcતર6 સારવાર આટલા ંખચા'ળ હશે એનો એમને mયાલ નહોતો. 

“બેટા, તારા બાb;ુને કંઈ વધાર� થાય તે પહ�લા ંઅમે અહ^થી દ�શભેગા ંથઈ જઈએ એEુ ંકર. 

અમાર� પણ તમને બો>)ુપ નથી થEુ.ં” 

નીણ'ય લેવાયો ક� આવતે મહ6ને હવે બાબાb;ુને ભારત મોકલી દ�વા.ં એ ર6ત?ુ ંર6ઝવnશન 

પણ કરાવી નાm`ુ.ં ઘરમા ંહવે શાતંી છવાઈ. 

બેkણ દ6વસ વીYયા Yયા ંઅચાનક રમણભાઈના માથાનો \ુખાવો oબુ વધી ગયો...અડધા 

કલાકમા ંએમનો જમણો હાથ +ુpો પડ6 ગયો. hલડ�ેશર વધી ગ`ુ.ં બી> અડધા કલાકમા ંડાબો 

હાથ પણ +ુpો પડ6 ગયો. ઈમq�સીમા ંલઈ ગયા... 

“લકવો...મગજમા ંલોહ6ની ગાઠં બધંાઈ ગઈ છે.” ડૉcટર� નીદાન ક`ુr. 

  પતીના આ સમાચાર સાભંળ6ને કમળાબહ�નને માથે વીજળ6 પડ6. Xધુીરભાઈ પણ ગભરાઈ 

ગયા. હવે ? આ તો સાવ જ અણધાર6 આફત આવી પડ6 ! 

વીમા વગર રમણભાઈને bરુતી સારવાર મળવી �uુક�લ થઈ ગઈ. હૉJપીટલમા ંથોડા દ6વસ 

રાખી એમને કસરત વગેર�ની v6ટમે�ટ મળવી Δ◌ેઈએ  

તેEુ ંકxુ ંશe બ�`ુ ંનહ^. 

દ6વસે દ6વસે રમણભાઈની હાલત કથળતી ગઈ. પથાર6મા ંજ ઝાડા અને પીશાબ થઈ જતા. 

Xધુીરભાઈ અને એમના ંપYની તો સવારથી જ પોતાના Jટોરમા ંચાyયા ંજતા.ં રમણભાઈની બધી જ 

સેવા કમળાબહ�નના શીર� જ આવી પડ6. કમર કસીને બDુ ંકરતા તો ખરા ંપણ હવે એમની પણ 

ઉ�મર તો થઈ હતી. રમણભાઈને એકલ ેહાથે પથાર6માથંી ઉભા કરવા, બાથ)ુમ Xધુી લઈ જવા, 

નવરાવવા, સાફXફુ રાખવા... આ બDુ ંકરવા <ટલી તાકાત એમના શર6રમા ંનહોતી. 

     નાનો દ6કરો વીસેક માઈલ \ુર રહ�તો હતો. એણ ેતો Jપzટ જણાવી દ6Dુ ંક� અમે બનેં નોકર6 

કર6એ છ6એ. અમારા ંબ ેનાના ંબાળકો છે. એટલ ેઅમે કોઈ ર6તે મદદ)ુપ થઈ શક6એ એમ નથી. 

ઉપરથી સલાહ આપી ક� દ�શમા ંચાyયા >ઓ એ જ સા)ંુ છે. અમે અમારાથી બનતો ખચ' મોકલતા 

રહ6xુ.ં “માતાપીતા?ુ ં ૠણ”; “માબાપની સેવા”; “માબાપને |લુશો નહ^”; “ભારતીય સJં}ૃતીનો 

વારસો”...આ બધા પરોપદ�શના શhદો ;�દગીની વાJતવીકતામા ંeાયં ઓગળ6 ગયા.      

     દ6વસે દ6વસે,  દ6કરા અને વ1નુો માબાપ �Yયેનો �ેમ ઘટવા લા�યો. માબાપ હવે kાસ)ુપ  

બની ગયા ંહતા.ં કમળાબહ�ન તો બાથ)ુમમા ંજઈને રડ6 લેતા.ં માણસ?ુ ંમન ક�ટLુકં સહન કર6 શક� ! 

આ હાલતમા ંએમને _લેનમા ંબેસાડ6ને દ�શમા ંપણ ક�વી ર6તે લઈ જવા ! }ુદરતે આ ક�વી >ળમા ં

અમને ફસાવી દ6ધા ં! અમે તો eાયંના ંના રAા ં! 



 ચોવીસે કલાક રમણભાઈની સેવામા ંખડ� પગ ેરહ6ને કમળાબહ�ન?ુ ંશર6ર થાક6 જFુ.ં મન 

પણ Fટુ6 પડFુ.ં 

     એક દ6વસ ગભરાતા ં ગભરાતા ં કમળાબહ�ને દ6કરા Xધુીરને કgુ,ં ‘‘બેટા, તારા બાb;ુની 

તબીયત તો વધાર� ને વધાર� બગડતી >ય છે. પથાર6મા ંજ બDુ ંકર� છે. 1ુ ંએકલી થાક6 >Q �.ં 

કોઈ નસ�ગ હોમમા ંસગવડ થાય તો કર. અથવા થોડા કલાક નસ' મળે તો જો. છેવટ�, આપણ ે< 

મદં6રમા ંજઈએ છ6એ એ મદં6રવાળા આ ર6તની કટોકટ6ના સમયમા ંમદદનો હાથ નહ^ લબંાવે ?” 

    Xધુીરભાઈ બા પર ઉકળ6 ગયા. ‘‘ બા, આ અમેર6કા છે અમેર6કા. નસ�ગ હોમનો ખચ' મહ6ને બ ે

હ>રથી ઉપર આવે. માર6 પાસે એટલા પૈસા છે જ eા ં? મને તો એમ થાય છે ક� તમે લોકો અહ^ 

આiયા ંજ ન હોત તો સા)ંુ થાત.” 

“બેટા, તો હવે ગમે તેમ કર6ને અમને દ�શમા ંપહ�ચાડ6 દ�.” 

     “એમા ંપણ �uુક�લી છે. બાb;ુ લગભગ બેભાન <વા રહ� છે. બDુ ંજ પથાર6મા ં કર� છે. આ 

હાલતમા ંએમને _લેનમા ંક�વી ર6તે લઈ જવાશે ? બા, 1ુ ં�ુઝંાઈ ગયો �.ં” 

  આખા ઘરની પર6Jથીતી બગડતી જતી હતી. બધાને માથે માનસીક તનાવ, Jv�સ વધતો 

જતો હતો. 

     કમળાબહ�ન તો બધી ર6તે Fટુવા માડંયા ંહતા.ં }ુ�ંુબની લાગણી, �ેમ, આટલા ંવષ�નો સસંાર... 

આ બધામા ંતરાડો પડતી એમને દ�ખાતી હતી અને \ુખી થતા ંહતા.ં પૈસા સીવાય સJંકાર નથી ? 

     એક બપોર� કમળાબહ�ન રમણભાઈને પથાર6મા ં Jપજં–બાથ આપી રAા ં હતા.ં <મ તેમ 

રમણભાઈને પથાર6મા ંબેઠા કર�લા. અચાનક રમણભાઈના હાથ–પગ �જુવા લા�યા. નસો ખ�ચાઈ  

ને તાણ આવતી હોય એEુ ં લા�`ુ ં અને એ એકદમ જ પથાર6માથંી ઢળ6ને નીચ ે પડ6 ગયા. 

કમળાબહ�ન ફફડ6 ઉઠaા.ં રમણભાઈને Qચક6ને પાછા પથાર6મા ં�કુવા તેમણ ેબ1 ુ�યYન કયા'. પણ 

એકલ ે હાથે તેઓ એમને ઉઠાવી શeા ં નહ^. હવે xુ ં કરEુ ં ? બ1 ુ ગભરાયા.ં કોઈ રJતો દ�ખાતો 

નહોતો. Jટોર પર દ6કરાને ફોન કરવો ? એ ખી>તો ખી>તો આવશે અને એને આવતા ંક�ટલી વાર 

લાગ ેકોને ખબર ? 

     એકાએક એમને કાઈંક Xઝુ]ુ ં અને બાર�ુ ં ખોલી બહાર દોડaા.ં પડોશી?ુ ં બાર�ુ ં ખખડાi`ુ.ં 

સાઠ�ક વરસની Qમરના મીJટર  જૉ�સન બહાર આiયા. કમળાબહ�નનો ગભરાટ જોઈ એમને mયાલ 

આવી ગયો હતો ક�, કાઈંક ગભંીર બીના છે. ભાગંી–Fટુ6 �Pે;મા ંકમળાબહ�ને એમની પર6Jથીતી 

સમ>વી અને ઘરમા ંઆવવા જણાi`ુ.ં 

મી. જૉ�સને રમણભાઈને Qચક6ને પથાર6મા ંXવુાડaા. તાYકાલીક સારવાર આપી. Jપજં–બાથ 

b)ંુુ કરવામા ંમદદ કર6. એકાદ કલાક પછ6 એ ઘર� જવા બહાર નીક�યા. 

     “માય નેમ ઈઝ ચાલG.. _લીઝ, ફ6લ �6 �ુ કોલ મી ફોર એની હ�yપ.” અ>�યા માણસના ચહ�રા  

પર મૈkી?ુ ંJમીત જોઈ કમળાબહ�નને આનદંા�ય' થ`ુ.ં 

     ભારતીય ર6વાજ �માણ ે કમળાબહ�ને ચાલGને ચા–કૉફ6 ક� કંઈક લેવા કgુ.ં પણ એમણ ે

વીનયbવુ'ક ના પાડ6. કમળાબહ�નની �ખમા ંઆભારના ં�X ુઆવી ગયા.ં 



     બી> દ6વસે એક ઈલેcv6ક બેડ, પથાર6ની બા+ુમા ં�કુ6 શકાય એવી સડંાસની ખાસ oરુસી 

અને પથાર6વશ દરદ6ની સેવામા ંમદદ)ુપ થાય એવા ંસાધનો કમળાબહ�નના ઘરમા ંઆવી ગયા.ં   

     ચાલGએ ચચ'મા ંએની વાત કર6 હતી એટલ ે<મના ઘરમા ંપોતાના સ�બ�ધીની સારવાર પછ6 

બીનજ)ુર6 લાગતા ંસાધનો પડaા ંહતા ંતે બધાએ આપવા માડંaા ંહતા.ં પોતાની જ નાની ગાડ6મા ં

�કુ6 જતા હતા.. અને તે પણ સહ�<ય ઉપકારની ભાવના સીવાય ! કમળાબહ�ન આ ઉદારતાથી 

ગદગદ6ત થઈ જતા.ં રમણભાઈની સારવાર કરવામા ંહવે તેમને બ1 ુસરળતા થઈ. ચચ'માથંી દર 

અઠવાડ6એ એક–બ ેબહ�નો પણ થોડા કલાક માટ� આવતી. કમળાબહ�નને મદદ કરતી અને આ�ાસન 

આપી એમને ભાગંી પડતા ંઅટકાવતી. 

     �ીJતી સમાજની આ  ભલાઈનો કમળાબહ�નને પહ�લી વાર અ?ભુવ થઈ રAો હતો. 

‘‘ગોર6યા’’, ‘‘કાળ6યા’’ અને બી> ‘‘અમેર6કનો’’ વીશે આજ Xધુી એમના મગજમા ંબધંાયેલી ગાઠંો 

ઓગળવા માડં6. પોતાના ધમ'ના સJંકારનો નશો એમને ફોતરા ં<વો iયથ' લાગવા માડંaો. 

     કશી પણ મહ�નત ક� ખચ' વીના મળ6 આવેલી આ મદદથી Xધુીરભાઈ તો મનોમન oશુ હતા. 

મદદ eાથંી અને ક�વી ર6તે આવે છે એની એમને પડ6 નહોતી. 

      મી. જૉ�સન અવારનવાર કમળાબહ�નની ખબર કાઢતા. “કમળા” બોલતા ંફાવFુ ંનહોF ુ ંએટલ ે

“ક�”ુ કહ6ને સબંોધતા. ચાલGએ પોતાની સJંથા %ારા રમણભાઈને મેડ6કલની મદદ મળે તથા 

Pીનકાડ' મળે તે માટ� પોતાનાથી બનતા બધા �યYનો શ)ુ કર6 દ6ધા હતા. 

     કમળાબહ�નની અથાગ મહ�નત અને શe તે બધી દવાદા)ુનો બદંોબJત થયા છતા ં

રમણભાઈની તબીયતમા ં કોઈ Xધુારો દ�ખાતો નહોતો. છેyલા બ–ેચાર દ6વસથી તો એમને 

�`મુોનીયા પણ થઈ ગયો હતો. કમળાબહ�નની સાથે ચાલG પણ રમણભાઈની સેવામા ંમદદ� રહ�તો. 

     રમણભાઈને સરકાર6 હrJપીટલમા ંદાખલ કયા'. એમ?ુ ંશર6ર બ1 ુ@ીણ થઈ ગ`ુ ંહFુ.ં કોઈ 

v6ટમે�ટને ગણકારF ુ ંનહોF ુ.ં �તે... એક રાkે એ ચાyયા ગયા. કમળાબહ�ન oબુ રડaા.ં 

થોડા દ6વસનો શોક પાળ6ને કમળાબહ�ન ભારત જવા તૈયાર થયા.ં એરપોટ' પર 

Xધુીરભાઈની સાથે ચાલG અને ચચ'ના બ–ેkણ સ�યો પણ આiયા હતા. 

“ક�,ુ ` ુવીલ બી લોનલી ઈન ઈ�ડ6યા નાઉ...” ચાલGએ કgુ.ં કમળાબહ�ને �ુગં ેમોઢ� �X ુ

Lછુ�ા.ં 

“બા, હવે તો તારા Pીનકાડ'? ુ ં એ�વુલ પણ થોડા વખતમા ં આવી જશે. પછ6 Fુ.ં..” 

Xધુીરભાઈ વાe b)ંુુ કર� તે પહ�લા ંજ એમના ંપYની બોલી ઉઠaા,ં “હા.. બા, તમને Yયા ંPીનકાડ' 

મળે એટલ ેતરત પાછા ંઆવીને અમાર6 જોડ� રહ�જો. તમને એકLુ ંએકLુ ંનહ^ લાગ.ે તમા)ંુ જ ઘર 

છે ને ?” 

     કમળાબહ�ન અમદાવાદ પહ�lયા.ં +ુ?ુ ં ઘર ખોલતા ં એમના હાથ �;ુ ગયા. રમણભાઈના 

પે�શનમા ંરોટલો તો નીકળશે; પણ માનસીક અશાતંી, એકલતા, અમેર6કામા ંવ1–ુદ6કરાઓનો થયેલો 

અ?ભુવ અને ચાલG અને એના ચચ'ના માણસોનો અ?ભુવ... આ બDુ ંએમના મનમા ંઘોળાયા કરFુ ં

હFુ.ં 



     એક સા<ં પડોશીનો દ6કરો દોડતો આiયો. કહ�, “ ક�મુાસી..ક�મુાસી, તમારો ફોન છે. 

અમેર6કાથી છે. જલદ6 ચાલો.” દ6કરા Xધુીર સાથે વાત કરવાના ઉમળકાથી કમળાબહ�ન જલદ6 

જલદ6 પડોશીને Yયા ંપહ�lયા.ં ફોન લીધો , “હલો..” 

      સામેથી એકદમ પર6ચીત અવાજ સભંળાયો. 

     “ હલો..ક�.ુ.હાવ આર ` ુ? ધીસ ઈઝ ચાલG.. ર6મે�બર ?” 

     થોડ6 @ણો Xધુી તો કમળાબહ�ન કંઈ બોલી શeા ંનહ^. આટલ ે\ુર Xધુી આ માણસ મને ફોન 

કર6ને માર6 કાળ; કર� છે ! કમળાબહ�ને ગળામા ંભરાયેલા �ુમા ઉપર કા� ુમેળવી, +ુના દ6વસોની 

Xખુ\ુ:ખની ઘણી વાતો ચાલG સાથે કર6.. અને ફોન �eુો. 

     આ ફોન ઉપરની વાતચીતથી એમના ં �ગોમા ં >ણ ે J�તG આવી ગઈ. અYયાર Xધુીની 

ઉદાસીનતા, નીરાશા અને ચ^તાઓ >ણ ેહળવી બની ગઈ ! ��yલીત મન સાથે એ પોતાને ઘર� 

ગયા.ં 

     છ–સાત મહ6ના વીYયા. અચાનક એક દ6વસ �ુબંઈથી એમના Pીનકાડ' માટ�ના ઈ�ટરi`નુો 

પk આiયો. 

     એકાદ વષ'મા ં કમળાબહ�ન Pીનકાડ'ના અધીકાર6ણી બનીને પાછા ં અમેર6કા આવી ગયા.ં 

Xધુીરભાઈ અને એમના ંપYનીને નીરાતં થઈ. હાશ...! ઘર અને બાળકો હવે સાર6 ર6તે સચવાશે. 

અને પોતે પોતાના Jટોર પર વધાર� �યાન આપી તેને વીકસાવી શકશે. 

     દસેક દ6વસ કમળાબહ�ન દ6કરાના ઘરમા ંરAા.ં 

‘‘બા, ઉપરનો )ુમ હવે કાયમને માટ� અમે તમાર� માટ� ફાળવી દઈએ છ6એ. તમને અ?}ુુળ 

આવે તેEુ ંથો�ુ ં ફરનીચર પણ લાવી દઈxુ.ં” 

“ બેટા, એEુ ંકxુ ંકરવાની જ)ુર નથી. આવતા અઠવાડ6યાથી હવે 1ુ ંબી< રહ�વા જવાની �.ં 

આ ઘરમા ંતારા બાb;ુની \ુ:ખદ યાદો બ1 ુભર�લી છે. કાલ ેમને પણ કંઈ થાય તો તમાર� માથે 

પાછ6 જવાબદાર6 આવી પડ�.” 

       “તમે eા ંજશો ?” Xધુીરભાઈના અવાજમા ંઆ�ય' અને અકળામણ રણક6 ઉઠaા ં! 

‘‘ચાલGની બા+ુમા ંએક એપાટ'મે�ટ બીyડ^ગ છે. એમા ંએણ ેમાર� માટ� એક )ુમની iયવJથા 

કર6 છે. ચચ'ના બાલમદં6રના રસોડામા ંમને કામ પણ મળ6 ગ`ુ ંછે. હવે તમે માર6 જવાબદાર6માથંી 

�ટા છો. કંઈ જ)ુર લાગશે તો 1ુ ંતમને જણાવીશ.” આ iયવJથા સાભંળતા ંજ Xધુીરભાઈ ખાJસા 

ઝખંવાણા પડ6 ગયા. એમની +ુની મા�યતાના bતુળાને કોઈએ  જોરથી તમાચો માય� હોય તેવો 

ભાવ એમના મનમા ંજન�યો. 

     બાલમદં6રની ડ�–ક�રની નોકર6થી કમળાબહ�નની નવી અને Jવતkં ;�દગી શ)ુ થઈ. 

કમળાબહ�ન દર રવીવાર� ચચ'મા ંપણ જતા.ં Yયા ંબધા એમનો �ેમથી સYકાર કરતા. જ)ુર પડa ે

મદદ કરવા પણ સૌ ખડ� પગ ેતૈયાર રહ�તા. 



     આજનો દ6વસ એ વીશેષ દ6વસ હતો. ચાલGએ કમળાબહ�ન આગળ લ�નનો �Jતાવ �eુો 

હતો. બ1 ુમનોમથંનને �તે કમળાબહ�ને “ હા ”  પાડ�લી. એ ઠ6ક ઠ6ક oશુ હતા.ં એટલ ેઅર6સા સામે 

પોતાની >તને જોઈને શરમાતા ંહતા.ં 

    કમળાબહ�ને આ વાત �યાર� Xધુીરભાઈને કર6 Yયાર� તે દાવાનળની <મ ભ|કુ6 ઉઠaા; “ તમને 

શરમ આવવી જોઈએ બા,.. આપણ ેઅમેર6કન નથી..આપણો સમાજ xુ ંકહ�શે ?” 

       “ કયા સમાજની વાત Fુ ંકર� છે, દ6કરા ?” બ1 ુજ ઠંડા અવા< કમળાબહ�ને bછુ�ુ.ં  

‘‘બેટા, તારા બાb;ુ પથાર6વશ હતા Yયાર� કયો સમાજ વહાર� ધાયો હતો ? બેટા, તારો સમાજ તાર6 

પાસે Fુ ં રાખ.. 1ુ ં તો < કરવાની � ં તે કરવાની જ �.ં” કમળાબહ�નના મ� પર તર6 આવેલી 

મ�મતા અને oમુાર6 જોઈને Xધુીરભાઈ ડઘાઈ જ ગયા ! માતાના આ Jવ)ુપનો એમને Jવ_નેય 

mયાલ નહોતો ! 

     લ�નમા ંહાજર રહ�વા કમળાબહ�ને Xધુીરભાઈને બ1 ુઆPહ કય�. પણ Xધુીરભાઈ ક� એમનો 

નાનો ભાઈ કોઈ હાજર રgુ ંનહ^. મોટ6 ઉ�મરની મા?ુ ંલ�ન ! એમા ંએના ંદ6કરાઓ, વ1ઓુ, Pાડં 

ચીy�ન પણ >ય ! એમના મગજમા ંઆ વાત જ ઉતરતી  નહોતી ! 

     ચાલG અને કમળાબહ�ન સાદાઈથી પરણી ગયા.ં બનેંને એકબી>ની 1ુફં મળ6 ગઈ. 

Xધુીરભાઈની બા+ુવા�ં ઘર વેચી એ બનેં જણા ંચચ'ની બા+ુમા ંરહ�વા જતા ંરAા.ં 

     દર રવીવાર� બનેં ચચ'મા ં>ય છે. Yયા ંસન–ડ� J}ુલમા ંબાળકોને સાચવે છે. < અમેર6કન 

 ીઓને શાકાહાર6 વાનગીઓમા ં રસ હોય તેમને તેઓ શીખવે છે. બી; < કોઈ �કારની સેવા 

પોતાનાથી થઈ શકતી હોય તે કર6ને સતંોષની ;�દગી ;વે છે. 

ગમે તેમ તોય હ6�\ુ ;વ એટલ ેકમળાબહ�નને કોઈ વાર મ�દ6રમા ંજઈને ભગવાનના ંદશ'ન 

કરવા?ુ ંપણ મન થઈ આવે. ચાલG એમની એ ઈlછા પણ bરુ6 કર�. એમને મ�દ6રના �ાગંણમા ં

ઉતાર6ને આસપાસના Jટોરમા ંપોતા?ુ ંના?ુમંો�ંુ કામ પતાવવા જતો રહ�તો. eાર�ક મ�દ6રના પાક¡ગ 

લૉટમા,ં \ુરના oણુ ેગાડ6 પાક' કર6, કાઈંક વાચંતો, ગાડ6મા ંજ બેસી રહ�તો. એને ખબર છે ક� એ 

મ�દ6રમા ં જશે તો Xધુીરને અને તેના ફ�મીલીને નહ^ ગમે. કમળાબહ�ન તો મદં6રમા ં -સુbસુનો 

વીષય બની જ ગયા ંછે. પણ એ તરફ �યાન નહ^ આપતા,ં ¢પુચાપ દશ'ન કર6ને એ પાછા ંફરતા.ં 

     છેyલા ંબ ેવષ'થી ચાલGએ કમળાબહ�ન સાથે ;વન જોડ]ુ ંહોવા છતા ંઆજ Xધુી એણ ેકદ6 

એમને �ીJતી બનવાની વાત X�ુધા ંકર6 નથી ! 

     \ુ:ખની વાત તો એ છે ક� ગાડ6મા ંબેઠ�લા ચાલG ઉપર મદં6રમા ંજતા આવતા ઘણા ભcતોની 

નજર પડતી. પણ કોઈ એની ગાડ6 પાસે જઈ એની સાથે વાત કરવાની પરવા કરતા નહ^. મદં6રમા ં

આવનાર કોઈ પણ iયcતીને “ અતીથી દ�વો ભવ”ના ઉમળકાથી આવકારવી જોઈએ એ ભાવના જ 

>ણ ે|લુાઈ ગઈ હતી. ભcતો તો ઠ6ક પણ મદં6રના b>ુર6એ પણ કદ6 એEુ ંનથી કgુ ંક�, "Mr. 
Johnson, please come in. Let us pray together. Have some Prasad. Feel at 

home."  

     પણ ચાલGને આ બાબતે કોઈ અફસોસ નહોતો. હ6�\ુ ધમ'ના એણ ેકર�લા અ�યાસ પરથી એ 

>ણતો હતો ક� માk પોતાના જ આYમાના કyયાણની અને પરલોકના ંXખુોની વાતો કયા' કરનારા 



આ ભcતો અને b>ુર6ઓને સમાજના ��ો?ુ ંક� સમાજમા ં\ુખી થતી કોઈ iયcતી?ુ ંજરા <ટLુયં 

મહYYવ નથી. 

     હમણા ંએટLુ ં>ણવા મ�`ુ ંછે ક� ચાલG અને કમળાબહ�ન?ુ ંદા�પYય બ1 ુજ Xખુી છે. 

>ણ ેપાનખરમા ંવસતં..!! 

ડૉ. જય�ત મહ�તા– M.D. 
સqકસ�પક': 

૫–ફ6લીપ કોટ' , £હૉ�સન સીટ6, ટ�નેસી–૩૭૪૦૬–`એુસએ – email: mehtaj@etsu.edu 

 

ક�લીફોનGયા અમેર6કામા ં૨૭ વરસથી રહ�તા ¥ી. આન�દરાવ લ^ગાયત X�ુતીzઠ6ત વાતા'કાર 

અને ભાષા�તરકાર છે. ‘-ુજંન’ નામ?ુ ં -જુરાતી %મૈાસીક �કાશીત કર6 સૌ -જુરાતી પર6વારોને 

તેઓ મફત વહ¦ચ ે છે. વીદ�શમા ં વસી -qુરગીરાનો દ6પ રોશન રાખનાર સૌ -જુરાતી�ેમીઓને 

સલામ ! 

 માચ'–એ�ીલ ૨૦૦૪ના ‘-ુજંન’મા ં�કાશીત આ વાતા' અમેર6કા Jથીત ડૉ. જય�ત મહ�તાએ 

લખી છે. સમાજના ��ોને રોચક વાતા' %ારા કલાYમક ર6તે સમાજ સામે ર+ુ કરવાનો તેમનો આ 

કસબ દાદ માગી લ ેતેવો છે. 

 દ�શમા ંક� વીદ�શમા ં ‘ઘરઘરક6 કહાની’ <વી આ વાતા' સૌને ગમશે. ક�બુહ�ને ભર�લા �તીમ 

પગલા વીશે આપણ ે સ�મત થઈએ ક� નહ^ થઈએ; ભારતમા ં પણ હવે આ જ વાJતવીકતા છે. 

E§ૃોની સમJયા વીશે સૌ અને વીશેષત: સતંાનો સભાન અને ઉદારમતવાદ6 બને તો જ પાર6વાર6ક 

શાતંી %ારા સામા;ક આરો�ય સધાશે. આ \ૃzટ6બી�\ુ ગમે તો આ વાતા' વાચંજો, વચંાવજો અને 

વીચારજો..ઉ¨મ ગજજર.. 
 

....c�Oo 9c�Oo 9c�Oo 9c�Oo 9,,,,[doXi^[doXi^[doXi^[doXi^//// , `b�5 `b�5 `b�5 `b�5 Wdô j4Wdô j4Wdô j4Wdô j4 ,    64C564C564C564C5 11 – August, 07, 2005 

....:4:4:4:4KgJrOQiKgJrOQiKgJrOQiKgJrOQi/[g4 6બ]g4CV5 :ૈ[ E#J] :ૈ[ E#J] :ૈ[ E#J] :ૈ[ E#J] - uttamgajjar@gmail.com  

  

હવે ‘સ.મ.’ સા_તાહ6ક નથી રહ6 શક6.. તે પા@ીક બની છે. 

2005થી સતત ચાલતી રહ�લી આ બ1રંુગી ‘વાચનયાkા’ હ;યે અવીરત ચાL ુજ છે. ‘સ�ડ� ઈ –

મહ�ફ6લ’ની મનગમતી }ૃતી વાચંવા ક� તેની પીડ6એફ ડાઉન લોડ કરવા 

http://gujaratilexicon.com/index.php?action=downloadSeM   ની 

અને 

http://sites.google.com/site/semahefil/    ની �લુાકાત લેવા વીન�તી... 

 <ઓને આમ ડાઉનલોડ કરEુ ંન ફાવે તેમને માટ� અમે, પચીસ–પચીસ ‘સ.મ.’ની એક, એવી 

ઝીપફાઈલો બનાવી છે..  કોઈપણ ભાવક અમને uttamgajjar@gmail.com પર લખશે તો અમે એક પછ6 એક 

તે ઝીપફાઈલો મોકલી આપીxુ.ં અને આમ, તમાર6 પાસે અવકાશે વાચંવા અને મીkોને મોકલવા ૨૨૫ 

‘સ.મ.’નો સPંહ Xલુભ બનશે. 

(●)(♦)(●) 


