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�યૂ�કા�તની �પા ભાગી ગઈ એ વાત વીજવેગે નાર�વગ�મા ંફર� વળ�. 
‘અલી, તે સાભં� ુ ંક" પેલા �યૂ�કા�તની �પા કોઈ કા$ળયા સાથે ભાગી ગઈ !’ વધામણી ખાતા ંએક" ક)ુ.ં  
‘બ� ુ,ં કા$ળયા સાથે +ુ ંકામ ભાગી ગઈ ? આપણો કોઈ દ"શી ન મ�યો ?  છેવટ" કોઈ ધો$ળયા સાથે 1ઈૂએ 

ભાગી જ2ુ’ં4 ુ ંને ?’ સારાનરસાની તારવણી કરતા ંબી5 બોલી. 
ઘરેઘરે, 7ૉસર� અને 9ડપાટ�મે�ટ ;ટોર’મા,ં કથામા ંઅને જમવા એકઠા મળેલ િમ>વગ�મા ં�પા ચચા�નો િવષય 

બની ગઈ ! 
�પાનો જ�મ અમે9રકામા ં થયો હતો. ઘરમા ં ભારતીય અને ઘરની બહાર અમે9રકાના સ;ંકાર એવી 

રહ"ણીકરણીમા ંએનો ઉછેર થયો હતો. 
કૉલેજના છેCલા વષ�મા ંએ હતી.      
એના  વુાન હDયામા ં અરમાનોની Eૂંપળો Fટવી શ� થઈ ગઈ હતી. એ Eૂંપળોને ઘરની બહારના 

વાતાવરણમાથંી ઉGમા મળતી હતી, તો વળ� ઘરના વાતાવરણમા ંએ Eૂંપળો કરમાઈ જતી હતી. 
કૉલેજમા ંએ રોબટ�ના સપંક�મા ં  આવી. સપંક�થી સાિIJય વJ ુ.ં સાિIJયથી બનેંના ંતન અને મન ન5ક 

આKયા.ં 
રોબટ� એક ગર�બ ઘરમા ં નાના ગામમા ં ઉછયL હતો. એ સાતેક વષ�નો હતો, Mયાર" એના ં મNમી-પOપા 

Pટાછેડા લઈ Pટા ં પડQા ંહતા.ં રોબટ�ના ઉRચતર અSયાસ માટ"  એની મNમી શહ"રમા ંનોકર� ખોળ�ને ;થાયી 

થઈ હતી. આિથTક સકંડામણના કારણે  ક" પછ� મNમી-પOપાના Pટાછેડાના આઘાતના કારણે રોબટ�મા ંકોઈ 

UકારVુ ંKયસન ઘર કર� ગ ુ ંનો’4 ુ.ં 
કૉલેજથી ઘરે આવતા ં �પાને એક 9દવસ Wબૂ જ મોXુ ંથ ુ.ં ઘરમા ંપગ 1કૂતાનંી સાથે જ એની મNમીએ 

એનો ઉધડો લઈ નાYયો ! લોકો પાસેથી એના Zગેની સાભંળેલી વાતોની બનેં વRચે રકઝક થઈ. �યૂ�કા�ત 

વRચે સમ\વવા ગયા તો વીફર"લી ધમ�પMની એમના પર બગડતા ંબોલી, ’તમે વRચે ના બોલો ! તમને 

આમા ંખબર ન પડ" !’ ]જુરાતી ચાર ચોપડ� ભણલેી નાર આ^ અમે9રકાની મા;ટર 9ડ7ીવાળાને કહ" છે, 
‘તમને આમા ંખબર ન પડ" !’ બળતામા ંઘી શા માટ" નાખ2ુ ંએમ િવચાર�ને �યૂ�કા�ત પાછા પડ� ગયા ! 



દ�કર� અને મા વRચે શ_દ ુ̀  Wબૂજ વધી ગ ુ.ં બનેંના ં 9દલોમા ં aણૃા અને િતર;કારની જવાળાઓ એ 

9દવસે ફર� વળ�. 
�પા એની �મમા ં ચાલી ગઈ અને બારણા ં બધં કર�ને એ 9દવસે Wબૂ રડ� ! હD ુ ં હળ2ુ ં થતા ં એVુ ં મન 

પખંીઘરમાથંી ઊડ� જવા થનગની ઊઠeુ.ં 
તે 9દવસથી �પાને જCદ� પરણાવી દ"વાના UયMનો ઘરમા ંશ� થઈ ગયા. છોકરાઓના ફોટાઓ જોવા ખાતર 

એ જોતી અને એને આપવામા ંઆવતા છોકરાઓના ફોનની ચબરખીઓ એ ફાડ� નાખતી. પ9રણામે માદ�કર� 

વRચે 9દનUિત9દન િવવાદો વધતા જ ગયા ! 
એક 9દવસ કૉલેજથી ઘરે આવવાને બદલે એ રોબટ�ની �મ પર ગઈ અને રોબટ�ને બધી વાતથી વાક"ફ કયL. 
રોબટ�Vુ ં9દલ gવી ઊઠeુ ંઅને એણે �પાને સદાને માટ" અપનાવી લીધી. 
�પાએ મેઈલ7ામથી માબાપને વાક"ફ કયાh. 
‘મેઈલ7ામ’ વાચંતા ંજ �યૂ�કા�ત તો હતાશ થઈને સોફામા ંજ ફસક� પડQા ! 
�પાની  મNમીની દશા તો કાપો તો લોહ� ન નીકળે એવી થઈ ગઈ હતી ! 
�પા સદાને માટ" ઘર છોડ�ને રોબટ� સાથે ચાલી ગઈ હતી !!! 
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