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‘	જ�સી’એ ભારતન ેઅલિવદા કયા� બાદ પણ તેણ ે �હમાલયમા ંિવતાવલેા �દવસોની યાદ "�ુતકમા ંરાખલેા 

�%િૃતના 'ગુધંી "*ુપ +વી જ તનેા માટ, તા� રહ- હતી. સમય/ુ ં "�ુતક ખોલતા ં આ 1લુાબની 

પાખંડ-ઓમા ંરહ,લી યાદગીર-ની મહ4ક ફર-થી તને ેલઇ 8ય છે �%િૃતવનમા.ં.. 

આવી જ એક પાખંડ-માથંી પમરાતી :શુ< ૂમન ેલઇ ગઇ, રજૌર-ના મારા સ@ેટર હ,ડ@વાટ�રની એક ચોક- - 

‘બડા Cચનાર’ પર. અહDથી Eૃ*ણગગંા નદ- - + પા�ક�તાનમા ંનીલમ નદ- કહ,વાય છે - ક,વળ સો ગજ Gૂર 

હતી અન ેનદ-ના વહ,ણ વHચથેી પસાર થતી અGૃIય એવી JEુશર,ખા (LOC). નદ-કાઠં, આવલેી અમાર- 

ચોક-ની ઓNઝવPશન પો�ટથી પા�ક�તાનના કબ8ના ંકાIમીરના મીર"રુ 	જQલાના ંગામ નજર, આવ.ે  

એકવાર સામા કાઠંાના એક ગામમા ં અનકે પRેોમ@ૅસ બTીઓનો ઝગમગાટ જોવામા ંઆUયો. સાથ ે સાથ ે

લાઉડ�પીકરમાથંી મીર"રુ- -પોથવાર- બોલીના ંગીતો સભંળાવા લાWયા.ં આખી રાત મહ,�ફલ ચાલી. બી8 

�દવસ ેઅમાર- ચોક-ની ન�કના સરપચંન ેઅમ ેબોલાUયો અને સીમાપારના ગામમા ંXુ ંથY ુ ંહY ુ,ં ત ે"છૂZ ુ.ં 

Ôઅર, સાહ,બ, એ ગામના રહ,વાસી મCલક સાહ,બ + ક,ટલાકં વષ]થી િવલાયતમા ંરહ, છે, ત ેર8 પર આUયા 

છે. તમેણ ેઆ^ુબા^ુના બધા ગામવાસીઓન ેદાવત માટ, બોલાUયા હતા.Õ 

Ôએમ ક, ? શાની દાવત હતી ?Õ 

ÔમCલક સાહ,બ ેકોટલી શહ,ર પાસનેા તાતાપાની ગામમા ંબી� શાદ- કર-. પોત ેતો ^ૂના િવચારના છે, પણ 

પ_ની :બૂ'રૂત જોઇએ ! અન ે ^ુઓ તો, એવી બૈર- એમન ેમળ- પણ ગઇ ! એનાથી વીસ વષ� નાની ! 

પરદ,શ જવા માટ, લોકો કંઇ પણ કર- શક, ! Xુ ંજમાનો આUયો છે !Õ કહ- તણે ેઆકાશ ભણી બbે હાથ cચા 

કયા� અન ેજતો રdો. 

રજૌર-મા ંક,ટલાક મ�હના ગાeયા બાદ માર- બદલી થઈ. નવી જWયા અને નવો દાવ, નવા અ/ભુવ અન ે

હાડ ગાળ- નાખ ેએવી gિૂમમા ંઅનતં કાળ +વા ંબ ેવષ� રdો. _યાર પછ- સમય તેજ ગિતથી વહ,વા લાWયો 

અન ે ‘	જ�સી’ તમેા ંતણાતો ગયો. ફોજમાથંી િનhિૃT લઇન ેત ેલડંન ગયો, iયા ંતનેા ં િjયજનો છેQલા ંચાર 

વષ�થી તનેી રાહ જોઇ રdા ંહતા.ં  

* * * 

લડંન ગયા બાદ 	જ�સીન ે �થાિનક સોિશયલ સિવkસીઝમા ંનોકર- મળ-. કામ પર હાજર થયો, _યાર, મન ે

આપવામા ંઆવલેા case-loadમા ંદસ પા�ક�તાની પ�રવાર હતા.ં lુ ંક,સની ફાઇલો જોઇ રdો હતો, _યા ંજ 



અમાર- ટ-મના ંમનૅજેર એCલઝાબથે વબે માર- પાસ ેઆUયા ંઅન ેકmુ,ં ÔNaren, may I have a word with 

you ?Õ lુ ંતમેની ઓ�ફસમા ંગયો. 

 Ôતમ ે િમ�ટર ‘�’ની ફાઇલ જોઇ ? િમ�ટર Ô�Õના ઘરમા ંઅક�માત આગ લાગી છે. િમિસસ Ô�Õની હાલત 

ગભંીર છે એવો મન ે હમણા ં પોલીસનો ફોન મeયો. િમ�ટર Ô�Õ Jo�ે નથી 8ણતા. આ સકંટકાલીન 

હ�તpપે (Crisis Intervention)નો ક,સ છે. સૉર-, કામના પહ,લા �દવસ ેતમન ેdeep endમા ંધક,rુ ંs.ં _યા ં

જઇન ેતમ ેિમ�ટર Ô�ન ેબન ેએટલી મદદ કરશો. કોઇ તકલીફ જણાય તો મને ફોન કરજો. તમાર- સહાયતા 

માટ, lુ ં�t�ટ-નન ેમોકલીશ.Õ �t�ટ-ન અ/ભુવી સોિશયલ વક�ર હતી. 

ત ે �દવસ ે સવારના જ મu િમ�ટર Ô�Õની ફાઇલ ઉતાવળમા ં જોઇ હતી. તમેની જv�રયાતોની આકારણી 

(Assessment) કરવા તમેન ેમળવા જવાનો િવચાર કરતો જ હતો. wૂંકમા ંકહ-એ તો; તમેની xમર ૭૫, 

આ:ુ ંનામ Ôિમ�ટર અહ,મદ�Õ. પ�રવારમા ંપ_ની અન ે૧૬ વષ�નો "}ુ. અમાર- ટ-મ @લાક~ Ôઅહ,મદ�Õના 

‘�’ન ેઅટક સમ�ન ેફાઇલ પર નામ લ��ુ ંહY ુ,ં “િમ�ટર Ô�’”. મન ેલાW�ુ ંક, કાકા 1જુરાતના હશ,ે કામ 

થો�ુ ંઆસાન થશ ે!  

િમ�ટર Ô�Õ કાઉ��સલના મકાનમા ં પ�રવાર સાથ ે રહ,તા હતા. _યા ં જઇન ે જો�ુ ં તો તમેના ઘરની બહાર 

પોલીસની રોવર કાર અન ેફાયર C�ગડેનો બબંો હતો. �કૉટલ�ેડ યાડ�નો એક સા��ટ અન ેએક કૉ��ટ,બલ 

મકાનની બહાર ઊભા હતા.  

“િમ�ટર Ô�Õના ઘરમા ંઆગ લાગી હતી. િમિસસ Ô�Õ ઘરમા ંએકલા ંહતા.ં ઘરમાથંી �મુાડાના ગોટા નીકળતા 

જોઇ તમેના ંપાડોશીએ ફાયર C�ગડે બોલાવી હતી. અમાર- કાય�વાહ- %જુબ ફાયર C�ગડે અન ેપોલીસ સાથે 

મળ-ન ેકામ કરતા હોઇએ છ-એ, તથેી અમન ેપણ આની 'ચૂના મળ- હતી. અફસોસ છે ક, િમિસસ Ô�Õ/ુ ં

હૉ��પટલ પહ�ચતા ંપહ,લા ંજ અવસાન થ�ુ ંહY ુ.ં તમેના પિત મ��જદમા ંહતા.  

Ôઅમ ેતમેન ેજણાU�ુ ંછે ક, તમેના ંપ_નીન ેહો��પટલ પહ�ચાડ�ા ંછે, પણ તઓે અમાર- વાત સમ� શકતા 

નથી અન ેન તો અમે તમેની વાત !  અમાર, તમેન ેરાબતેા %જુબના સવાલ "છૂ- અમારો �રપોટ� તયૈાર 

કરવાનો છે. તમ ેઅમાર- મદદ કર- શકશો ? િમ�ટર Ô�Õન ેહ� ખબર નથી ક, તમેના ંપ_ની/ુ ંઅવસાન થ�ુ ં

છે. આ Gુ:ખદ સમાચાર પણ તમાર,  જ તમેન ેઆપવાના છે. મન ેઆશા છે ક, તમ ેઆ %Iુક,લ પ�ર��થિત 

સભંાળ- શકશો.” સા��ટ, કmુ.ં 

પોલીસની રોવરમા ં બસેીન ે અમ ે હો��પટલ ગયા. _યા ં �રસ�ેશન હૉલના :ણૂામા ં િમ�ટર Ô�Õ બઠેા હતા. 

અમન ેજોઈન ેત ેઊભા થયા. છ ફ-ટ cચા, સફ,દ દાઢ-%છૂ, માથા પર પરંપરાગત ટોપી અન ે8ડ- �,મના ં

ચIમા ંપહ,ર,લા કાકાના ચહ,રા પર Cચ�તાની લક-ર �પ*ટ દ,ખાતી હતી. મu તમેન ેÔઅ�સલામો-અલયEુમÕ 



કહ-ન ેઉGુ�મા ંવાત શv કર- અન ેમારો પ�રચય આ�યો. તમેણ ે Ôવ અલયEુમ સલામÕ કહ-ન ેમન ેસવાલ 

"છૂ�ા, _યાર, lુ ંચકરાઇ ગયો: તઓે આઝાદ કાIમીરની કોઇ બોલીમા ંવાત કરતા હતા! કાIમીરમા ંમu નોકર- 

કર- હોવાથી lુ ં1�ુજર 8િતની ખાનાબદોશ ભરવાડ કોમના સપંક�મા ંહતો, તથેી થોડાઘણા 1�ુજર- શNદો 

8ણતો હતો. ત/ે ુ ંિમ�ણ ગામઠ- પ8ંબીમા ંકર- જોતા ંજણા�ુ ંક, તઓે માર- વાત સમ� શકતા હતા અન ે

અ/મુાનથી lુ ંપણ તેમની વાત સમજવા લાWયો હતો. jથમ તો પોલીસની કારવાઈ "રૂ- કર- અન ે_યાર 

બાદ તમેન ેGુ:ખદ સમાચાર આ�યા. �ફ વય ેપહ�ચલેા િમ�ટર Ô�Õ હચમચી ગયા. આ એવી ઘડ- હતી ક, 

iયા ંવય, �થાન, ધમ�, રા*R-યતા િવલય પા�યા;ં બચી ગયા હતા, ક,વળ બ ેમાનવ ! િમ�ટર Ô�Õ મારા ખભા 

ઉપર મા�ુ ં%કૂ-ન ેરડ- પડ�ા. lુ ંતમેની પીઠ પર હાથ ફ,રવતો રdો. પલેા પોલીસ સા��ટથી રહ,વા�ુ ંન�હ. 

તઓે જલદ-થી જઈન ેપાણીનો Wલાસ લઇ આUયા. થોડ-વાર, �વ�થ થયા બાદ ચIમા ંઉતાર-, કાચ સાફ કર-, 

�ખો rછૂ-ન ેતમેણ ેમન ેકmુ,ં Ôપટ,લ સા’બ, મારા નાના "Tુર સ�8દન ેગમ ેતમે કર- બોલાવી આપો. 

બગેમનો એ બl ુવહાલો દ-કરો હતો.Õ 

C�ટનમા ંઅફર (Stereotyped)) એવી અ_યતં સામા�ય હક-કત છે ક, +માથંી આપણા લોકો પણ  બાકાત 

નથી. તમેના મત ે1જુરાતી માણસ Ôપટ,લÕ જ હોવો જોઇએ ! તેથી Cબન1જુરાતી ક, ભારતીય-પા�ક�તાની 

આપણા લોકોન ેÔપટ,લÕ જ ધાર,. િમ�ટર Ô�Õએ મા�ંુ નhુ ંનામાCભધાન ક�ુ� ત ેઅમારા સબંધં વHચ ેકાયમ/ુ ં

સબંોધન બની ગ�ુ.ં હો��પટલના �ટાફના સૌજ�યથી મu તમેનો ટ,Cલફોન વાપય] અન ે �tકલhડૂની મ��જદમા ં

�થપાએલ Ôઆઝાદ કાIમીર એસોિસએશનÕના અoણી સાથ ેવાત કર-. તમેન ેિવનિંત કર- ક, તઓે સ�8દન ે

પણ લઈ આવે. એકાદ કલાક પછ- સ�8દ અન ે તમેની કોમના અoણી િમ�ટર અtમ મCલક આવી 

પહ�Hયા. અtમ મCલકની વાત કરવાની છટા અન ેચહ,રા ઉપરના ભાવ જોઈન ેતરત જ જણાઈ આU�ુ ંક, 

તમેન ેભારતીય લોકો j_યે ખાસ jમે નથી. Ôતમ ેઈ�ડ-અનો અમારા માટ, કXુ ંકર- શકવાના નથી. ભલ ેતમ ે

સોિશયલ વક�ર હશો, પણ iયા ં'ધુી અમારા +વા કાIમીર-ઓ j_ય.ે....Õ 

મu તમેની વાત _યા ંજ કાપી અન ેતમેન ેકmુ,ં Ôમાર, િમ�ટર Ô�Õન ેરહ,વા માટ, કાઉ��સલના ખચP હોટલમા ં

રહ,વાનો બદંોબ�ત કરવા જhુ ંપડશ.ે બાક- ફ�નુરલ વગરે,ની Uયવ�થા કાલ ેકર-શ  કારણ ક, પો�ટ મોટ�મ 

કાલ ે થવા/ુ ં છે.Õ કાયદા jમાણ ેબઘેર (Homeless) Uય�@તન ે કામચલાઉ રહ,ઠાણ આપવાની જવાબદાર- 

કાઉ��સલની હોય છે ત ેlુ ં8ણતો હતો. 

િમ�ટર મCલક થોડા ઝખંવાણા પડ- ગયા. Ôઅર, પટ,લ સાÕબ, તમ ેતો નારાજ થઇ ગયા ! ^ુઓ, અહ,મદ�ન ે

તમેનો મોટો દ-કરો વા�દ થોડા �દવસ માટ, લઈ જશે. _યા ં'ધુીમા ંતમાર, + Uયવ�થા કરવાની હોય ત ે

કરજો, બાક- રહ- ફ�નુરલની વાત. અમાર- કોમનો મામલો હોવાથી આની અમ ેઅમાર- મ��જદ તરફથી 

Uયવ�થા કર-Xુ.ં બી� વાતો માટ, તમારા �ડપાટ�મ�ેટ તરફથી + કરhુ ં હોય ત ેકરજો અન ેયાદ રાખજો. 

તમારો એ�રયા મનેજેર મારો દો�ત છે.Õ આ કહ,વાનો મતલબ હતો ક, કામમા ંકોઇ ખામી રહ- 8ય તો ‘ઠ,ઠ 

ઉપર 'ધુી’ વાત જશ.ે વસાહતીય (Colonial) મનોhિૃTનો આ સારો ન%નૂો હતો ! 



સોિશયલ સિવkસીઝમા ં જોડાતા ં પહ,લા ં ભારત-પા�ક�તાનની કોમ માટ, ચાલતા ક,��મા ં lુ ં કૉ��િુનટ- 

ડ,વલેપમ�ેટ ઓ�ફસર હતો. આપણા લોકોન ેમદદvપ થાય તેવા સમાજ કQયાણ િવષયક કાયદાઓનો મu 

ઝીણવટથી અ�યાસ કય] હતો, +ના આધાર, મા�ંુ કામ ઝડપથી "�ંુૂ થ�ુ.ં અહ,મદ�ન ેબ ે �દવસમા ં જ 

કામચલાઉ (Temporary) �લટૅ મળ- ગયો. રાશન, ગસૅ, વીજળ- વગરે,ની બધી Uયવ�થાઓ કર- આપી. 

}ણકે મ�હનામા ં કાઉ��સલ ે તમેનો %ળૂ �લટૅ �રપરૅ કર- આ�યો. અમાર- કચરે-ન ે આવી આપ_કાલીન 

હાલતમા ંઆવલેા ‘@લાય��સÕ માટ,ના ખાસ ફડંમાથંી અમ ે તમેન ે નhુ ં ગસૅ Eકૂર તથા અ�ય ઉપકરણો 

મળેવી આ�યા.ં સ�8દ સાથ ેતઓે પોતાના ઘરમા ંરહ,વા ગયા, _યાર, મu તમેનો ક,સ ‘@લોઝ’ કય]. જો ક, 

તઓે મન ેઅવારનવાર મળવા આવતા રdા. 

એક �દવસ િમ�ટર Ô�Õ માર- ઓ�ફસમા ંઆUયા. મન ેકહ,, Ôપટ,લ સા’બ, સ�8દ અઢાર વષ�નો થયો છે. તણે ે

હવ ેલWન કર- લવેા ંજોઇએ એhુ ંમા�ંુ માનhુ ં છે. વતનમા ંમારા નાના ભાઈની �દકર- સાથ ેતનેા લWનની 

વાત થઈ ગઈ છે. જો લWન થઈ 8ય તો આ ડોસાની સેવા થશ ેઅન ેસાથસેાથ ેઅમન ેસૌન ે}ણ વખત/ુ ં

ભોજન પણ િનયિમત ર-તે મળશ.ે એક િમ} તર-ક, તમારો અCભjાય મા1ુ ંs.ંÕ 

Ô^ુઓ ચાચા, સ�8દ મારો દ-કરો હોય તો lુ ંતનેા ંલWન આટલી નાની xમરમા ંન ક�ંુ. તને ેસાર- નોકર- 

મળે, ��થર-�થાવર થાય, પોતાની જવાબદાર- સમ+; _યાર, તનેા લWનનો િવચાર કરવો સારો.Õ મu કmુ.ં 

સ�8દ ત ેવખત ેતનેા કોઈ સગાની Gુકાનમા ંશૉપ આિસ�ટ�ટ/ુ ંકામ કરતો હતો. ÔસગપણÕના કારણ ેતને ે

પગાર સાવ ઓછો - કલાકના  દોઢ પાઉ�ડના �હસાબ ે- અપાતો હતો, iયાર, સરકાર- કાયદા અ/સુાર તને ે 

ઓછામા ંઓછા }ણ પાઉ�ડ મળવા જોઇએ. માર- વાત સાભંળ- કાકા થોડા િવચારમા ંપડ- ગયા. Jત ેમન ે

‘:દુા હા�ફઝÕ કહ-ન ેઘરે ગયા. _યાર બાદ છસાત મ�હના 'ધુી તમેની સાથ ેસપંક� ન રdો. 

મા�ંુ કામ એhુ ંહY ુ ંક, મન ેમળવા આવનાર @લાય�ટન ેપહ,લથેી એપોઇ�ટમ�ેટ લવેી પડ,. ફ@ત <ધુવાર, મu 

‘ઓપન હાઉસ’ +વી Uયવ�થા રાખી હતી. મન ે મળવા આવનાર Uય�@ત �રસ�ેશનમા ં બસેી નબંરવાર 

આવીન ેમન ેમળે. આવા એક <ધુવાર, આઝાદ કાIમીર એસોિસએશનના િમ�ટર મCલક મન ેમળવા આUયા. 

આ વખત ેતઓે અમારા વૉડ�માથંી કાઉ�સીલર તર-ક, � ૂટંાઇ આUયા હતા. 

Ôતમ ેઅમાર- કોમ માટ, સા�ંુ કામ કરો છો એવા મન ે �રપોટ� મeયા છે. તમારા �ડપાટ�મ�ેટની સોિશયલ 

સિવkસીઝ કિમટ-નો lુ ંમ�ેબર s.ં ખરે, પલેા અહ,મદ� તમને હ� મળે છે ક, ? તમન ેખબર છે ક, તમેની 

બીબી શા�હનબગેમ ે:દુEુશી કર- હતી ?Õ 

આ વાતની મન ેત ેસમય ેજ 8ણ થઇ હતી, પણ  ‘Client Confidentiality’ના િનયમના કારણ ેમu તનેો 

જવાબ ન આ�યો. 



Ôશા�હનબગેમ બl ુ ફ,શનવાળ- હતી. િસનમેા જોવા/ુ,ં શૉપDગકરવા/ુ ંઅન ેસારા પોશાક પહ,ર-ન ેમકે-અપ 

કર-ન ેબહાર જવા/ુ ંતને ેબl ુગમYુ.ં..!Õ 

Ôિમ�ટર મCલક, આ બાબતમા ંમારાથી કXુ ંકહ- ક, સાભંળ- ન શકાય. આ િનયમ બહારની વાત છે, તથેી માફ 

કરશો.Õ 

Ôઓ.ક,., પણ અમારા કQચર િવશ ેતમાર, 8ણhુ ંજોઇએ એટલ ેઆ વાત છેડ-. અમાર- કોમના @લાય�ટ આવ ે

અન ેઅમાર- ર-તભાત 8ણો, તો આઝાદ કાIમીરના લોકોની ક�wુCબક ર-તભાત (Family Dynamics)નો  

તમન ે�યાલ આવ.ેÕ 

“િમ�ટર Ô�Õ ઘણા ધાિમkક hિૃTના હતા. પાચં વારની નમાઝ, સાદગી - તમેા ંપ_નીની આવી ફ�શનપર�તી 

તમેન ેગમતી નહોતી. રોજ ઝઘડા થતા Jત.ે...” કહ- મCલક સાહ,બ ઘ�ડયાળ સામ ેજોઈન ેઊભા થયા અન ે

અગ_યની િમ�ટ�ગમા ંજવા/ુ ંછે એમ કહ-ન ેચાQયા ગયા. 

આ વાતન ેચારપાચં મ�હના થઈ ગયા. એક �દવસ @લાય�ટન ે મળવા lુ ં બહાર નીકળતો હતો, _યા ં મu 

સ�8દન ે�રસ�ેશનમા ંજોયો.  

Ôસૉર-, એપૉઇ�ટમ�ેટ વગર તમન ેમળવા આUયો s.ં આ તમારા માટ, લાUયો s.ંÕ કહ- તણે ેમન ેચૉકલટેનો 

ડNબો આ�યો.  

તણે ેઆગળ ઉમ�ેુ�, Ôમારા ંલWન થઈ ગયા ંછે. એક તકલીફ છે. તમન ેકlુ ંક, ન�હ એવી ગડમથલમા ંs ં!Õ 

ચૉકલટેનો ડNબો મu અમાર- �રસ�ેશની�ટન ે આ�યો. અમાર- ઓ�ફસમા ં મદદ માટ, આવતી બહ,નોના ં

બાળકોન ેઆવી ‘Cગ�ટ’ વહ4ચાતી. lુ ં સ�8દન ેઇ�ટરU� ૂvમમા ંલઇ ગયો. 

Ôશાદ- %બુારક; સ�8દ, કહ, તો, Xુ ંવાત છે ?Õ 

“માર- પ_ની પરવીન હાઈ�Eલૂ 'ધુી ભણી છે. તનેી મોટ- બહ,ન પણ અહD જ લડંનમા ંછે. તનેી દ,ખાદ,ખીથી 

પરવીન પણ તનેી ફ�શન વગરે,ની નકલ કર, છે. આ�િુનક �વુિત છે ન ે! મને તો એ પસદં છે, પણ ડ�ડ-ન ે

આ ગમYુ ંનથી. એમન ેમાર- મ�મી સાથ ેપણ આ જ jૉNલમે હતો. રોજ ઝઘડા થાય છે. Xુ ંકરhુ ંત ેમન ે

સમ8Yુ ંનથી. તઓે અ_યતં Gુ:ખી છે.” 

Ôતારા ડ�ડ-  બ-ે}ણ મ�હના તારા મોટા ભાઈ વા�દન ેઘરે અન ે}ણકે મ�હના તારા _યા ંવારાફરતી રહ, તો 

કોઈ ફ,ર પડ, ખરો ?Õ 



Ôવા�દ મારો ભાઇ નથી. એ તો અમારા ગામના %ખુીનો દ-કરો છે. અહD આવવા માટ, ડ�ડ-એ %ખુી પાસથેી 

કરજ લી�ુ ં હY ુ;ં બદલામા ં તણે ે શરત કર- હતી ક, વા�દન ે પોતાના મોટા દ-કરા તર-ક, ન�ધાવી અહD 

બોલાવી લવેો. Jત ેથ�ુ ંપણ એhુ ંજ ! નામ િસવાય અમારો તેની સાથ ેકોઈ સબંધં નથી.Õ  

‘૭૦ના દાયકામા ંખાસ કર-ન ેપા�ક�તાની પ�રવારોમા ંઆવી અનકે બાબતો થઇ હતી.  

Ôસ�8દ, lુ ંતારા ડ�ડ- સાથ ેઆ બાબતમા ંજvર વાત કર-શ. જોઇXુ,ં કોઇ હલ નીકળે છે ક, ક,મ !Õ સ�8દ 

વીલા મોઢ, _યાથંી નીકળ- તો ગયો, પણ આ બાબતમા ંકXુ ંથશ ેતનેી તને ેખાતર- નહોતી થઇ.  

બી8 ક, }ી8 <ધુવાર, મારા ઓપન હાઉસમા ંઅહ,મદ� આUયા. મu આ િવષયમા ંવાત છેડ-. 

Ô¡ા ક�ંુ, પટ,લ સા’બ ? છોકર- બl ુ હ,રાન કર, છે. એના બનવેીનો અહD ખાનગી ટ�@સીનો Cબઝનેસ છે. 

પરવીનની બહ,ન મ�ઘી કાર ફ,રવ ેછે અન ેલાહોરથી મગંાવલેા ં�ડઝાઈનર સલવાર-કમીઝ પહ,ર, છે. માર- �l ૂ

(વl)ુન ેપણ એવા જ ઘર,ણા ંઅન ેકપડા,ં િસનમેા, vઝ-Cલપ�ટ-ક જોઇએ. મારાથી આ જોવાY ુ ંનથી. lુ ંવતન 

પાછો 8x s.ં 	જ�દગીના છેQલા �દવસ ટોપા %Yુ ુ�ઝામા ંશાિંતથી 18ુરવાનો િનણ�ય કય] છે.Õ 

ટોપા %Yુ ુ�ઝા! 

મારા મગજમા ં‘Nલીપ’ થઇ. મારા Jતમ�નની ભીતરમા ંsપાયલેી એક યાદ અચાનક બહાર આવી ગઇ.  

વષ] પહ,લા ં કાIમીરમા ંલાઇન ઓફ ક�Rોલ પર બ8વલેી ડ¢ટુ-ના �દવસ યાદ આવી ગયા. નજર સામ ે

આવી પલેી રાત, iયા ંસીમા પાર થતી શાદ-ની દાવતની રોશનાઈ મu જોઈ હતી.  

Ôચાચા8ન, તમારા ંમlુ�મ બગેમ તાતાપાની ગામના ંતો નહોતા ં?Õ 

આ£ય�ની નજર, માર- તરફ જોઇ તમેણ ેમન ે"છૂZુ,ં Ôતમન ેક,વી ર-ત ેખબર પડ- ? Xુ ંસ�8દ, તમન ેઆ 

વાત કર- હતી ?Õ 

Ôના, ચાચા8ન. આ વાત મન ેસ�8દ, નહોતી કહ-. વાત કહ,નાર હતો,  માર- બડા Cચનાર ચોક- પાસનેા 

ગામનો %ખુી 1લુામ હ¤દર - લગભગ સTર-અઢાર વષ� પહ,લા ં!Õ 

-ક,�ટન નર,�� ફણસ ે 

(ન�ધ: 	જ�સીના �વનની આ jસગંકથા અગાઉ Ôઅખડં આનદંÕમા ંjિસ¥ થઈ હતી.) 


