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-ઉમાકા�ત મહ
તા  

“खामोश चहेरे पर हजार� पहरे होते है 

   हंसती आख� म� भी ज�म गहरे होते है” 

                               - गुलझार. 

�રૂજ તો રોજ સવાર
 ઉગ ેછે અને સા�ં આથમે છે. તે તેનો િન�ય  મ છે.માલતીના #વનમા ંપણ 

આવા ક
ટલાય  �યૂ'દય અને સયા)*ત થયા હતા. પણ આજનો �યૂ'દય જ ક+ િવિશ-ટ હતો.ના .. 

ના ...તે ઉ.યો હતો તો /વૂ)મા ંજ અને તે પણ િનયત સમયે જ છતા ંઆ� તે માલતીના #વનમા ં

એક સોનેર1 2દવસ લા3યો હતો. તેની અમે2રકન ક4પની તરફથી તેની 6ા�સફરનો ઑડર તેના 

હાથમા ં હતો. એક અઠવા2ડયામા ં જવાબ આપવાનો હતો અને જો તે ઑફર *વીકાર
 તો એક 

મ2હનામા ં તેણે અમે2રકા પહ;ચી નવી પો*ટનો ચા= *વીકાર1 લેવાનો હતો.બગા�ુ ં ખાતા ં પતા�ુ ં

મ;ઢામા ંઆવી ગયા �વો ઘાટ હતો. 

                                                         ૦-૦-૦ 

મયકં એC�જિનયર હતો.માલતી સોDટવેર એC�જિનયર હતી. મયકંને અમે2રકા જવાની ઘણી ઈFછા 

હતી, અને તે ઘણો 6ાય કરતો હતો પણ પGો ખાતો નહોતો.એચ વન વીઝા માટ
 તેના Iય�નોતો 

ચાJ ુ જ હતા.માલતીને  અનાયાસે મળેલી આ તક ઝડપી લેવા તેણે આLહ કય'.લMમી ચાNંલો 

કરવા આવી છે તો હવે મ;Oુ ંધોવા ના જતી.Q ુ ંR Sુ ંપાછળ આT ુજ U.ં 

                                                       ૦-૦-૦ 

માલતીના િપતા માલતીને ફVત ૧૦ વષ)ની Yમર
 લલીતાને સ;પી.*વગZ િસધા3યા 

હતા.લલીતા બેન એક *[લૂ િશ\]કા હતા.એકલે હાથે અનેક ^_ુક
લીઓ વેઠ1 માલતીને તેમણ ે

ઉછેર1 અને ભણાવી હતી.માલતીએ  માતા લલીતાના #વનની લીલી�કૂ1 bધકાર અને ઉRસ 

જોયા હતા.. વા*તિવકતા  અને કNપનાની રમત #વનભર સતત ચાNયા કરતી. આ રમતનો 

રોમાચં તેણ ેજોયો હતો cુઃખ અને ^_ુક
લીનો તેમને ડર નહોતો  પર�Q ુ� ડર  માયાવી �fૃ-ટ 

પેદા કરQુ ં તે gાર
ક થથરાવી દ
Q ુ ંએવે વખતે  આસમાની �લુતાની �વી ભદે1 �fૃ-ટ સR)તી 

�યાર
 એક માh  Ii ુસમરણનો આશરો અનાયાસે થઈ જતો.  
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મ4મી ઑફ1સમાથંી 6ા�સફરનો ઑડ)ર આ3યો છે. જો *વીકાj ંતો અ2હkથી અમે2રકા જTુ ંપડશે. તને 

અ2હk એકલી  ^કુ1ને જવાનો મારો િવચાર નથી. *ટાફના બધા જ સlયોએ  મને અ\ભનદંન પાઠ3યા 

છે.�ઓને પરદ
શ જવાની ઈFછા છે તેઓને આથી ઈષા) થાય છે. mયાર
 પરદ
શ જવાની  માર1 

બીલ[ુલ મર# નથી �યાર
 ' ન માગ ેદોડQ ુ ંઆવે  છે ' મયકંને અમે2રકા જવાnુ ંબS ુઘJેુ ં  છે. તે  મને 

કહ
 છે ક
 આવી તક  #વનમા ંવારંવાર  નથી આવતી. 

  

 હા માJ ુ  !તેમની વાત તો સાચી જ છે. સિવpસમા ં આવતા Iમોશનનો જો અ*વીકાર કરો તો 

બોસની નજરમાથંી તમે ઉતર1 જશો. તેઓ તેnુ ંઅથ) ઘટન એTુ ંકરશે ક
 તમે જવાબદાર1થી છટકવા 

માગંો છો. એટJુ ંજ નહ1 પણ આ જ.યાએ ચીટક1 રહ
વા પાછળ કોઈ qપો *વાથ) છે.  

  

હા મ4મી મારા બોસ દ1નદયાળnુ ંપણ આTુ ંજ માનTુ ં છે.તે તો કહ
 છે ક
 �યાનંી આrિુનક સગવડો, 

રહ
ણીકરણી, છોકરાઓના એmsકુ
શન, ઓફ1સના કામકાજ વગેર
થી લાઈફ �ધુર1 જશે. મ4મી આ 

બrુ ંખj ંપણ તને અને મયકંને ^કુ1ને જતા ંમારો #વ નથી ચાલતો.જો ક
 મયકંnુ ંતો દ1નદયાળ 

સાહ
બ કહ
 છે ક
 �યાનંા બોસ રંગનાથન બS ુભલા માણસ છે.તે મયકંને કોઈક ઠ
કાણે ગોઠવી દ
શે.  

  

 અર
 ! ગાડં1 અમે2રકામા ંઆપણા �Tુ ંનથી  �યા ંતો 'એક Oઢૂો હRર મીલ'ે �યા ંનોકર1 વr ુઅને 

માણસો ઓછા છે. નોકર1ની /-ુકળ તકો છે. �ને કામ કરTુ ંહોય તેને કામ મળ1 રહ
 છે. �યા ંકામnુ ં

મહ�વ છે, માણસnુ ંનથી. 

માJ ુમાર1 \ચkતા Q ુ ંછોડ. Sુ ંતો *વતhં ર1તે રહ
વા ટ
વાયેલી U.ં સા� માદં
 આપણા સગાવંહાલા ંઅને 

પડોશીઓ તો છે ને.વળ1 હવે માર
 gા ંકાઢtા ંએટલા ંવષ)  કાઢવાના છે ? 

                                                             ૦-૦-૦-૦-૦ 

આખર
 હા... ના .. હા .... ના .........કરતા ં Iમોશનનો *વીકાર કર1 દ1ધો.ક4પની તરફથી પેપસ) 

આવી ગયા.અને મ2હનામા ંતો માલતી અમે2રકા પહ;ચી ગઈ.ક4પનીના ગે*ટ હાઉસમા ં  કામચલાઉ 

3યવ*થા થઈ ગઈ.ઓફ1સnુ ં jટ1ન કાય) ચાJ ુથsુ.ંમી રંગનાથન માલતીના ઇf�ડઆની ઓફ1સના 

કામકાજથી પ2ર\ચત તો હતા જ અ2હk તેમને I�ય] પ2રચય થયો. અઠવા2ડયામા ં તો આખી 

ઓફ1સનો ભાર ઉપાડ1 લીધો.*ટાફમા ંRvિૃત અને ચમક જોઈ રંગનાથને ઔપચાર1ક ર1તે /છૂxુ ં 
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 માલતી, હાઉ આર s ુ? આર s ુઓલ સેટ?  

.ઇફ s ુનીડ એનીથyગ zુ લટે મી નો.  

 સર, આઈ એમ ફાઈન,થ{ક s,ુ બટ ઈફ s ુક
ન હ
Nપ મી |ુ ફાઈ�ડ મી એન એપાટ)મે�ટ ? 

 યા, *યોર, 3હાય નોટ , આર s ુસyગલ ઓર મેર1ડ ?  

 મેર1ડ.  

3હોટ યોર હસબ�ડ zુ+ગ ? 

 સર, હ1 ઈઝ  એ�#નીઅર ઈન  ઈ�ડ1આ.  

 ઓ ક
 આઈ વીલ zુ ઇટ.  
  

અને બીR અઠવા2ડયામા ંતો *વતhં Dલૅટ મળ1 ગયો.મયકંને મોકલવાના પેપસ) પણ તૈયાર થઈ 

ગયા. અને મયકંnુ ંસોનેર1 *વ�ન િસ� થsુ.ંઅમે2રકા આવી તે પણ જોબ ઉપર જોડાઈ ગયો. 

                                                     ૦-૦-૦-૦-૦ 

અમે2રકન લાઈફ *ટાઈલથી બ�ેં ટ
વાઈ ગયા.સમય પસાર થતો ગયો.સમયના વહ
તા ંનીર સાથે 

Iગતીના ં સોપાનો સર કરતા ં ર�ા.ંમયકં અને માલતીએ પોતપોતાની કાય)દ]તા હાસંલ કર1 

ક4પનીમા ંપોતાnુ ં *થાન િનિ�ત કsુ� હQ ુ.ંમાલતીએ /hુ િનસગ)ને જ�મ આ�યો,અને િશ]ણ માટ
 

સાર1 *[લૂમા ંદાખલ કય'. લલીતા બહ
ન અને મયકંના માતા િપતા િનસગ)ન ે જોવા અને રમાડવા 

ઘણા ંજ ઉ��કુ હતા. પર�Q ુતેઓ તેમની Yમરને લઈને અમે2રકા આવવા માટ
 નાઇલાજ હતા mયાર
 

માલતી અને મયકં તેમની જોબનો મેળ સાધી શકતા (િસk નાઇઝ )નહોતા.સ2રતાના ં મીઠા ં જળ 

આખર
  ખારા થઈ િસkrમુા ંજ સમાય છે.! માલતીnુ ં#વન પણ આખર
 સસંાર સાગર 2કનાર
 આ3sુ.ં 

  

મયકંને ઓફ1સમા ંજ એકાએક �દયરોગનો Sમુલો આ3યો, અને �યા ંજ ઢળ1 પડ�ો. ઓફ1સના *ટાફ
 

તરતજ એ4�sલુ�સ બોલાવી હૉ*પીટલમા ં દાખલ કય'. ડૉ.એ તપાસી તેને ^તૃ Rહ
ર કય'. 

ભારતમા ંદર
કને સમાચાર પહ;ચાડ1 દ1ધા.અ2હk કોઈએ દોડ1ને આવવાની જjર નથી.b�યેf-ટ2 યા 

પતાવી તેિનસગ) સાથેભારતીય ભારત આવશે. 
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 મી રંગનાથને તથા ઓફ1સ *ટાફ
 પોતાના *વજન �વી આ�મીયતાથી બધી િવિધ પતાવી સૌએ 

તેને ભાવભર1 િવદાય આપી. 

                                                    ૦-૦-0 
 

ભારતીય પોષાકમા ંપર�Q ુઅમે2રકન *ટાઈલમા ંક*ટમ CVલઅર�સ પતાવી િનસગ)ને લઈને બહાર 

આવતા ંજ લોકો અમે2રકાના Iાણી સLંહ*થાનnુ ંઅ#બો ગર1બ Iાણી હોય તેમ તેની સામે એક1 

નજર
 જોઈ ર�ા,અને એક જણાએ તો એકાએક �ૂઠવો જ ^gૂો.આવા વાતાવરણની તેને આશકંા તો 

હતી જ અને તે bગ ેતે તૈયાર જ  હતી, mયાર
 િનસગ) માટ
  આ �rુ ંનTુ ંહQ ુ.ં તે ગભરાઈ માલતીને 

વળગી પડ�ો.માલતીની સાહ
લી નીતાએ પાસે આવી માલતીને આ�ાસનના બે શ�દો ક�ા અને 

િનસગ)ને છાનો રાખવા Iયાસ કય'.  
 

નીતા, તમારા સૌની લાગણી  Sુ ંસમ# શ[ંુ U,ંપર�Q ુઆ જ.યાએ અને આ સમયે દ
ખાડો અને 

Iદશ)ન કરવાની જjર નથી.ર1સીવ કરવા આવેલા  લોકો આ સાભંળ1 *ત�ધ થઈ તેને જોઈ ર�ા. 

                                            ૦-૦-૦ 

  

 ગ�ુડ /રુાણ, કથા વાતા),દાન ધમ) �ા�2 યા વગેર
મા ંપદંર 2દવસની gાયં પસાર થઈ ગયા 

કાઈં ખબર ના પડ1.રોજ રાત પડ
 ને ઘરનો વડ1લ વગ) ભેગો થાય અને પૈસા ટકાની વાતો 

મયકંનો વીમો,સો_યલ બેનીફ1ટ, ક4પની તરફથી મળવા પાh રકમ અને અ�ય ફાયદા વગેર
 �ારા 

માલતીનો ભાિવ �લાન �ુ ં છે તેની /છૂપરછ �ારા તેના ઉપર કા� ુજમાવવા Iય�નો થતા 

ર�ા.તેઓની દાનત મયકંના પૈસા ઉપર હતી  તે સમ# ગઈ. હતી. 
 

આ સજંોગોમા ંમાલતી તેની માતા લલીતા બહ
ન સાથે વાત કરવાનો મોકો જ ના મ�યો.આખર
 

તેણે તેની સા�નેુ *પ-ટ શ�દોમા ં કહ
Tુ ં પડ�ુ ં ક
 તેની જોબ ચાJ ુ છે. અને તેણે અમે2રકા 

પાછા જTુ ંપડશે અને  તે અમે2રકા જનાર હોવાથી તે લલીતા બહ
ન સાથે બે hણ 2દવસ રહ
વા માગં ે

છે. 
 

તેના સા� ુતો તેની સા^ુ ં2દ.^ઢૂ નજર
 જોઈ જ ર�ા. તેના સસરા  v*ુસામા ંતાzુgા. માલતી Q ુ ં�ુ ં

બોલ ેછે તેnુ ંકાઈં ભાનબાન છે ?   િવધવા �ીએ  વૈધ3ય પાળ1 �ણૂે બેસવાnુ ંહોય  અને Q ુ ંતાર1 

માને �યા ંઅને અમે2રકા જવાની વાત કર
 છે ? અમાર1 લાજ આબjનો ક+ િવચાર કરવાનો ક
 ન2હk ? 

લોકો અમને �ુ ંકહ
શે ? જરા િવચાર કર. 
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માલતીએ  શાતંી થી જવાબ આ�યો, બા/#ૂ ! માર1 જોબ �યા ંચાJ ુછે અને મયકંnુ ંકામકાજ  બrુ ં

આટોપTુ ં પડશે તેની બાક1 નીકળતી રકમ લેવી પડશે િનસગ)ની *[લૂ પડ
 છે.પૈસાની વાત આવી 

એટલે તેઓ જરા નરમ પડ�ા, અને સમંિત આપી. 

                                                                  ૦-૦-૦ 
  

મ4મી Sુ ં�ુ ંકj ંમને કાઈં સમજ નથી પડતી. સાસ2રયા તો મને અ2હk ગ;ધી રાખવા માગંે છે.અ2હk 

રહ
વામા ં મને કોઈ વાધંો નથી, માર1 ઓફ1સમાથંી અહy 6ા�સફર  કરાવી શ[ંુ  એમ U,ંપર�Q ુઆ 

લોકો મને અ2હk નોકર1 ન2હk કરવા દ
 અને  એકલી ઘરમા ંબેસીને �ુ ંકર1શ ? િનસગ)નો અlયાસ 

બગડશે તે �ુદો. 
 

મ4મી આ પદંર 2દવસમા ં Sુ ં તો hાસી ગઈ U.ંિનસગ)ને પણ અ2હk ગમQુ ં નથી.ચાર
કોર શોકાQરુ 

વાતાવરણ.Sુ ં�ુ ંકj ંકાઈં માર1 તો િવચાર શ�Vત જ  [ંુ2ઠત થઈ ગઈ છે. 
  

માJ ુમાર1 દશા તો ત{ જોઈ છે ને,આપણે ક
વી ^_ુક
લીમા ં 2દવસો કાઢtા છે ? આપણા સમાજમા ં 

�ીnુ ં કોઈ *થાન નથી. .[ંુવાર1 હોય �યા ં�ધુી બાપ પર�યા પછ1 ધણી અને િવધવા થાય �યાર
 

છોકરાઓનો ચોવીસે કલાક ચોક1 પહ
રો. �ીનો કોઈ સામા#ક દર�જો ન2હk. લોકોnુ ં ઓશીયા�ં 

#વન #વવાnુ.ંઘર
�ુ ં Jગુzુ ંપહ
રવાnુ ં ન2હ, કોઈની  જોડ
 બોલવાnુ ં ન2હk  ન કોઈ મોજ શોખ ક
 

આનદં Iમોદ. 
  

 માJ,ુ માj ંમાન. Q ુ ંmયા ંછે �યા ંજ સાj ંછે.�યા ંનોકર1 કર� અને  છોકરાને સાj ં ભણાવ�. હવે તો 

તારો આધાર જ આ છોકરો છે.અને માલતીએ અમે2રકા પાછા ફરવાનો પાકો િનણ)ય કય'. ર1ટન) 

ટ1ક1ટ તો હાથમા ંજ હતી.માતાની અને સાસ2રયાની રR લઈ બેક |ુ અમે2રકા.  
 

 

                                                          ૦-૦-૦ 
  

ઓફ1સnુ ં jટ1ન કામકાજ શj  થઈ ગsુ ં માલતીના મનમાથંી મયVંની યાદ iસુાતી નહોતી.બrુ ં

રાબેતા ^જુબ ગોઠવાઈ ગsુ.ંછતા ંશર1ર અને મ; ઉપર અસર  જણાતી હતી.મ; હ*Q ુ ંહQ ુ ં2દલ રડQ ુ ં

હQ ુ.ં ! 
  

  

એક 2દવસ મી.રંગરાજને માલતીને /છૂxુ ં 

માલતીઃ 3હોટ એ બેડ ઈ�સીડ�ટ.! 
 

ઑફકોસ)  સર ,ઇટ વોઝ , બટ  વી કા�ટ  હ
Nપ  ઇટ. વી  હ
વ  |ુ  ફ
ઈસ ઇટ.  લાઈફ  ઇઝ  લાઈક  ધેટ.        
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 આર s ુફ1લyગ લો�લી.? zુ s ુવો�ટ |ુ ગો |ુ યોર હોમ લ�ેડ ? ઈફ s ુવો�ટ ટ
લ મી િવધાઉટ એની 

હ
ઝીટ
શન . 

સાસ2રયા તો દહ
જની રકમ તથા અ�ય રાચરચીJુ ંદબાવી બેઠા હતા. તેઓ વારંવાર ઈf�ડયાની 

ઓફ1સ મારDતે તપાસ કરાવતા રહ
તા હતા.મયકંનો બાક1 નીકળતો પગાર,અ�ય બેનીફ1�સ,  તેના 

 બે�ક  એકાઉ��સની  રકમ વગેર
ની તપાસ કરાવતા રહ
તા હતા.અમે2રકાથી ઓફ1સ *ટાફનો કોઈ 

માણસ ભારત Rય તો તરત  તેની પાસે  જઈ માલતીની બધી  િવગત  Rણી  લવેા કોશીશ  કરતા 

રહ
તા હતા. 

 

ધીર
 ધીર
 કામમા ં મન ચ;ટQ ુ ં ગsુ.ં મયકંનો બાક1 નીકળતો પગાર,અ�ય 

બેનીફ1�સ,તેના બે�ક એકાઉ��સની સઘળ1 રકમ વગેર
 બrુ ં જ ભેvુ ં કર1 સાર1 એવી રકમ તેની 

ઈf�ડયાની ઓફ1સ �ારા મયકંના િપતાને ૧૫ -૨૦ લાખ �વી રકમ મોકલી આપી.િમNકત હાથમા ં

આવવાથી તેઓ �શુ હતા.મયકં સાથે માલતી અને િનસગ)ને પણ િવસર1  gુા હતા. તેમને માલતી 

અને િનસગ)ની \ચkતા નહોતી તેમને મયકંના પૈસાની \ચkતા હતી. 

 ¡દયને gાર
ક ત4મર આવે છે.�Cુ¢ધને gાર
ક ચ£ર આવે છે. 

ઘટના કદ1ક એવી પણ સR)ય છે,� લાગણીને પ¤થર બનાવે છે. 

                                                                                     દ
િવકાબહ
ન ¥વુ 

                                   

                                                            0-0-0-0-0 

સબંધંને માh એક તરફથી જ નહy, ચાર
 તરફથી  #વવાનો છે. �ખુમા ંઅને cુઃખમા ંપણ એટલી જ 

જjર હોય છે,  કોઈને કોઈના વગર  આનદં અrરુો  લાગતો  હોય તો  તેના �ખુ cુઃખ 

વખતે પણ સાથે રહ
Tુ ંએ પણ સાચો સબંધં જ  છે. �ખુ અને cુઃખમા ંપણ કોઈનો સાથ સગંાથ જjર1 

છે. 

એ જjર1 નથી ક
 બધી જ જj2રયાતો ધન દોલતથી સતંોષાય, ધનદોલત કરતા ંપણ વr ુપાવર¦લ 

હોય તો તે   છે લાગણી. ઈ�ર
 માલતીને ઘ�ુ ંબr ુઆ�sુ ંહQ ુ ંપણ તેન ેફVત લાગણી ભયા) મીઠા બ ે

શ�દોની જ અપે]ા હતી.ફVત લાગણી ભયા) બ ેમીઠાબોલની જjર હતી.  પણ તે તેના નસીબમા ં

નહોતા. 

�ની સાથે #વન #વવાના સોનેર1 *વ�ના ંજોયા ંહતા ં તે �ુદંર *વ�ન વેરાઈ ગsુ,ં મને તો ઠ1ક 

પણ મયકંની ના�ુક *^િૃત, આ િનસગ) ને પણ તરછોડતા િવચાર ના આ3યો  !વાહ ર
 દોરંગી cુિનયા 
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! માલતી િવલાપ કરતી હતી.એકલતામા ં માણસ �ુ ં કર
 ? િસનેમા નાટક, ક
 નાઈટVલબ ક
 પછ1 

2દવા*વ�ન ! 

પીડા કરતા ંએકલતા ભયકંર છે. પીડા સહન કર1 શકાય છે  mયાર
 એકલતા સહન કર1 શકાતી નથી. 

િનરાશામા ંઅને ભ.ન �દયે માનવી #વવાનો 3યથ) Iય�ન કર
 છે. પિતની ચીરવીદાય પછ1 દ1વાલ 

પર તેનો ફોટો અને �ખુડનો હાર જોઈને માલતીની છાતી \ચરાઈ જતી હતી. રોજ રાhે �તુી વખતે 

અને સવાર
 ઉઠતી વખતે નીયમીત મયકંના ફોટા સમ] Iાથ)ના કર1 િવલાપ કરતી. 

એક રાhે તેને *વ�નમા ંમયકંનો ભાસ થયો. 

મયકંઃ �ુ ંકj ં? કંઇ સમજ પડતી નથી.  તાર1 યાદગીર1 આ િનસગ)nુ ં�ુ ંથશે ?  Sુ ં એકલા હાથે ક
વી 

ર1તે ઉછેર1 શક1શ ? Sુ ં 2હkમત હાર1 ગઈ U.ંમને ક§ક ર*તો બતાવ. 
 

મયકંઃ ઈ�ર
 ��ંભાવની રચના કર1 જ  છે. દર
ક ચીજને કોઈ ને કોઈનો સગં છે. ઈ�ર
 મn-ુયnુ ં

 સ=ન  કsુ�  અને  તેને  બ ે હાથ , બ ેપગ,  બે ¨ખો, બ ેકાન,નાક એક પણ  નસકોરા બે, �દયમા ંપણ 

બે ભાગ ક1ડની પણ બે .અર
 ! સસંારના પણ બ ેભાગ /�ુુષ અને �ી આમ તેમણ ે��ંભાવની રચના 

કર1. #વનમા ંએકલતાને *થાન જ  આ�sુ ંનથી .[ુદરતમા ંપણ �ુઓ ¦લોને પત\ંગયાની, ઝરણાને 

સ2રતાની,  સ2રતાને સાગરની ઝખંના હોય છે. તેમ /�ુુષને �ીની અને �ીને /�ુુષની પણ ઝખંના 

હોય તે *વાભાિવક છે. 
 

 

માલતીઃ મને એકલતા તો તારા વગર લાગે જ છે, � Sુ ં#રવી R�ુ ંU ંપણ િનસગ)ના. ઉછેર 

માટ
 માર
 કોઈનો સહારો જjર1 છે. 

 

 

મયકંઃ ¨ખોથી બરોબર દ
ખાQ ુ ંન હોય તો તેનો ઉપાય યો.ય ચ_મા થી કર1 શકાય, હાથપગ ભાગ ે

તો તેને પાટાપyડ1 કરાય.¨ખો ક
 હાથ પગને નકામા ગણી તેને ફ©ક1 દ
વાય ન2હk..બાગમા ંªલો તો 

 રોજ સવાર
 ઉગે છે અને સા�ં કરમાઈને ખર1 પડ
 છે.છોડને ઉખાડ1 ફ©ક1 દ
તા નથી,બાગ વેરાન-

ઉ�જડ - થઈ જતો નથી. તારા #વનમાથંી Sુ ંગયો પણ િનસગ)તો છે.તે [ુમળા છોડને  માવજત 

જjર1 છે.#વન સાથી vજુર1 Rય તો  તેની પાછળ મર1 જવાQ ુ ં નથી.#વન vRુરવા માટ
 

જરાક �ુદ1 ર1તે #વવાની આદત ક
ળવવી પડ
 છે. પાનખર પછ1 વસતં આવે જ છે.એ તો [ુદરતી 

 મ છે..અને કિવએ ક«ુ ંજ છે ને ક
    
 

"ખીલાલે ªલ કાટંોમ{,સRલ ેઅપને િવરાને; 
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તેર
 કામ આય{ગ ે �યાર
 તેર
 અરમા ંતેર
 *વ�ને " 

આપણા ં અરમાન અને સોનેર1 *વ�ના ં સાકાર કરવા કંટક  ભsુ� #વન  તાર
 #વવાnુ ં છે. 

^_ુક
લીમાથંી ર*તો કાઢવાનો છે. કોઈ સારા પાhને  શોધી સસંાર તર1 R. 

માલતીઃ આપણો સમાજ તે સહન કરશે ? 

મયકંઃ  ભલેન ેકિવ�ી નાનાલાલ  '*નેહ લ.નની િવધવા ક
 દ
હલ.ન' ની િવધવાnુ ંગા�ુ ંગાતા હોય 

આખર
 િવધવા એ િવધવા જ છે ! અને તેમાયં 2હ�cુ સમાજમા ં િવધવાઓની � હાલત થાય છે તે 

અ�યતં દયનીય હોય છે. પિતના ં^�ૃs ુપછ1નો સમય બતાવે છે ક
 �ીની તેના પ2રવારમા ં�ુ ં2કkમત 

છે  � પિતથી સતંાનોની ભ{ટ મળ1 છે તે જ સતંાનોને-પિતની વશંવેલnુ ં અ�*ત�વ  ટકાવી રાખવા, 

મથતી તે  િવધવા માતાઓ ક
વી 2ડIેશન sVુત એકલતાથી  #વે છે તે તો �ના ઘર સસંારમા ં 

મા, બહ
ન ક
 /hુી િવધવા હોય તેણે જ અnભુ3sુ ં હોય. બાક1 તો તે મહ
�સૂ કરTુ ં�બૂ ^_ુક
લ હોય 

છે. િવધવાઓ માટ
 આ સમય એવો હોય છે mયાર
 તેને સસંારના ંસ�ય  સમRઈ Rય છે ક
 કોણ 

આપ�ુ ંઅને કોણ પરાs.ુ 

માલતી તાj ં જવન તાj ં છે, સમાજnુ ંનથી. તાર
 તારા માટ
 #વવાnુ ં છે સમાજ માટ
 ન2હk.2હkમત 

રાખ.અને ઈ�રnુ ંનામ લઈ ®કાવ. 

                                                                 ૦-૦-૦ 

બી� 2દવસે તેણ ેતેના 
̄�ડ, ફ1લોસોફર અને ગાઈડ રંગરાજનને *વ�નની વાત કર1.તેઓ ઘણા �શૂ 

થયા.તેમણે જણા3sુ ં 

તારા પ2રચયમા ં આTુ ંકોઈ છે ? હોય તો જણાવ આપણ ેતેની સમ] I*તાવ ^કુ1એ. 

ના સર,અ2હk તો Sુ ંત°ન અRણી U,ં અમે2રકન સમાજનો મને પ2રચય નથી.આ કામ મારા વડ1લ 

તર1ક
 આપને સ;/ ુતો આપને કંઈ હરકત ન2હk હોય એમ માnુ ંU ં

ના દ1કર1. એ તો મારા અહોભા.યની વાત છે.જjર Sુ ંતપાસ કર1 જણાવીશ. 

                                        ૦-૦-૦ 

રંગરાજનની ઓફ1સમા ં �ધુીર પાડં
  તેમનો સે 
ટર1 હતો,અને તે પણ એકલો જ હતો.ઘર ભગં 

થયેલો અને એકાક1 #વ હતો.માલતી પણ એકાક1 હતી.તેમણ ે બ�ેંની િવગત Rણી..બ�ેં 3યિથત 
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હતા.બ�ેંની #વન નૈયા સસંારસાગરમા ં હાલકડોલક  થતી  હતી ખરાબ ેચઢવાની તૈયાર1મા ંહતી, 

તેને સભંાળવાની જjર હતી.એક જ  ઓફ1સમા ં  હોવાથી  અરસ 

પરસ એક બીજને મળવાnુ ંસહજ હQુ.ં અને mયા ં 

નૈને નૈન મળે mયા ંછાના 

થાયે  બનેં  2દલ દ1વાના 

તમને પારકા માnુ ંક
 માnુ ંપોતાના 

                      -------બરકત િવરાણી 

બ�ેંએ  એકબીRના મનની વાત Rણી િવચાર R�યા. રંગરાજને પણ બ�ેંને બોલાવી વાત કર1 

તેમનો અ\ભIાય Rણી લીધો,  અને  તેમણ ે બ�ેંન ે એક  થવાનો  I�સાવ  ર�ુ  કય'. 

સૌએ રા# �શુીથી સમંતી દશા)વી. રંગરાજન �શુ થયા તેમણે ક«ુ ં અમે2રકામા સેટ થયા 

છો.અમે2રકન લાઈફની હાડ)શીપથી તમે પ2ર\ચત છો.અમે2રકામા ં ર1-મેર
જ  *વભાિવક છે. કરો 

કં[ુના.   
                                       कुया�त सदा मगंलम ्      

રંગરાજન એક સ�જન વડ1લ તર1ક
 સામા#ક ઉમદા અને ગૌરવવતંા કાય)ના યશભાગી 

થયા,અને ઓફ1સમા ંLા�ડ પાટ± nુ ંઆયોજન કsુ�. 
 

                                                  સમા�ત. 

 લેખકઃઉમાકા�ત િવ. મહ
તા 

૨૦, મીડો ²ાઈવ. 

ટૉટૉવા એન � (૦૭૫૧૨) 

�s ુજસ´ s.ુએસ.એ.) 

મગંળવાર ૧૭ મે ૨૦૧૬. 

ફોનઃ  (૧) ૯૭૩ ૯૪૨ ૧૧૫૨ 

       (૨) ૯૭૩ ૩૪૧ ૯૯૭૯ 

(મો) ૯૭૩ ૬૫૨ ૦૯૮૭ 
e mail >mehtaumakant@yahoo.com< 

 

 

  

 

 

 


