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�યાર� બ� ુ આદશ��ુ ં �તૂ ં બની ગયો હતો.ભણવા ગણવામા ં તો િશ+ક�,ુ હોવાથી તે 

હ/િશયાર િવ0ાથ1 તો હતો જ.પરં3 ુસાથે સાથે નાનપણથી ઈતર સાહ�યના પઠન-પાઠનમા ંપણ 

તેને �8ુકળ રસ હતો.હ:દ�-મરાઠ�-બગંલા સાહ�યના અ�વુાદો વાચંવામા ંતેમજ પોતાની <જુરાતી 

ભાષાના સાહ�યને તો ઘોળ�ને પીવામા ંતેને જબરો રસ હતો.?@ેA સાહ�ય પણ એટલાજ ઉ�સાહ 

અને Eેમથી વાચંી તે પોતાની સાહ�યવાચનની Fખૂ મન ભર�ને સતંોષતો.તે નાની ઉમરમા ંલખતો 

પણ થઇ ગયો હતો.તે કિવતા પણ કરતો અને વાતા�ઓ-એકાકં�ઓ પણ લખતો.સાથે સાથે Aવન- 

ચર,ો વાચંવા,Eવાસ વણ�નો Iારા EવાસJખુ માણKુ,ં ગાધંી સાહ�ય ઘોળ�ને પી જKુ,ં ઇ�યાદ પણ 

તેને અિત િEય હ3 ુ.ંતે ખાદ�-Eેમી થઇ ગયો હતો.રMટ�યો પણ ચલાવતો.કાતેંNુ ં Jતૂર 

ખાદ�ભડંારમા ંઆપી તે ખાદ�  ખર�દતો અને હરહમેશ ઝભા -પાયPમા, શટ�- પે:ટ JQુા ખાદ�ના જ 

પહ�રતો.સRંકાર તેની વાણી અને વત�નમા ં છલકતા દ�ખાતા.માતા-િપતાનો એકનો એક �,ુ હતો 

તોય ખોટા લાડમા ંઆવી કોઈ કરતા કોઈ ખોટો  શોખ ક� નામ�ુ ંય Tયસન તેણે પોતાનામા ંઆવવા 

નહો3 ુ ંદ�Uુ.ં 

એક વાર સમાજના - શાળાના Rવણ� જયતંી મહો�સવ િનિમV ે રિવશકંર મહારાજ WXુય 

અિતિથ તર�ક� પધાયા� તો  સYુ કોઈને તેઓ EિતZાઓ લેવડાવતા હતા.�યાર� જ બ�એુ ખાદ� જ 

પહ�રવાની, ચા છોડ� દ�વાની અને ચલ
ચ,ો ન જોવાની એમ ,ણ EિતZાઓ લઇ લીધેલી અને 

તેમ�ુ ંપાલન તે અ+રશ:કરતો રહ�તો.તે જો માતા-િપતાનો એક નો એક �,ુ ન હોત તો તેમની ક� 

િવનોબા ભાવેની ક� પછ� મહા�મા ગાધંીAની કોઈ ને કોઇ  ચળવળમા ં જોડાઈ પોતા�ુ ં Aવન 

સમપ�ણ  કર� બઠો હોત એટNુ ં બUુ ં તેનામા ં આદશ��ુ ં Fતૂ સવાર થયેNુ ં હ3 ુ.ં 

      િપતાની આવક ઓછ� હોવાથી સા\ંુ Aવન તેણે સહજમા ં અપનાવી લીધેNુ.ંતેના ચ]પલ 

પણ ખાદ� ભડંારના જ સRતા અને અહ^સક રહ�તા.તે _ કાઈં લખતો તેનો �રુRકાર મળતા 

તેની  `શુી થતી.aુલ કbક તો ભેગા થઇ જતા.ત\ુપરાતં ઇ:ટરમીડયટમા ંઆTયો એટલે િપતાને કહ� 
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એકાદ ટcશુન પણ મેળવી લીUુ ં_ તેના અિત આનદંનો િવષય હતો.તે આદશ� િશ+ક ક� Eોફ�સર 

બનવા માગંતો હતો.ટcશુન તો હક�કતમા ંએક પારસી સાત વષ�ની બાળક��ુ ં જ હ3 ુ ં અને તેણે 

બU ુ જ ભણાવવા માટ� મળનાર� માતબર રકમ aુલ પાચં જ eિપયા હતી.પણ એનો તેને વાધંો  ન 

હતો ટ�પે ટ�પે સરોવર ભરાય અને કરકસર મોટો ભાઈ છે એ વાત તે નાનપણથી શીખેલો-

સમ_લો-અપનાવી �કુ�લો.ર�ડયો Rટ�શન પર પણ ઓડ�શન માટ� ગયો અને  એકા:ક�ઓમા ંભાગ 

લેવાના દર Eો@ામમા ં દસ eિપયા પણ કમાવા મળતા તેનો આપકમાઈનો આનદં િવશેષ વધી 

ગયો.વU ુવાતા�ઓ લખવાથી �રુRકારની રકમો પણ વધતી ગઈ તેથી તે `શુ હતો.ર�ડયો પર પણ 

તે એકાકં�ઓ લખીને મોકલતો અને તે Rવીaૃત થઇ ભજવાતી તો તેના પણ પgચીસ eિપયા મળતા 

થયા.આમ સર�રાશ તે પચાસ અને સોની વgચે કbક કમાઈ જ લેતો. 

પોતાના ભણતરનો,પોશાકનો,�Rુતકો-નોટ�કુોનો,પેન-પેh:સલનો ખચ� તે પોતે જ કાઢ�  

લેતો.કોલેજ તો ચાલીને જ જતો એટલે બસના ખચ�ની પણ કરકસર થઇ જતી.વળતા બાને 

મદદeપ થવા શાક - ભાA,jટ વી.પણ ચાલીને જ ખર�દતો આવતો.તેનો એક kજગર� િમ,અને 

સાથીદાર પણ તેની ભેગોજ તેના _વોજ હતો એટલે એકથી ભલા બે નો તાલ હતો.બેઉ 

આદશ�,
બનખચા�ળ ને સાદગીના સાકાર Rવeપજ હતા.બ�નેુ તો ભાઈબહ�ન કોઈજ નહ એટલે 

િમ,ને ઘેર જ વU ુરહ�તો,ભણતો ને રમતો તો lાર�ક જમી પણ લેતો.એ િમ,�ુ ંનામ પણ _ હોય 

તે ;પણ ઘરમા ંતેમ જ િમ,ોમા ંતે પાપાના નામે જ િવશેષ Pણીતો હતો.બ�-ુપાપાની જોડ�ને સY ુ

કોઈ ઓળખતા,Pણતા અને તેમની દોRતીની તેમ જ તેમની સાર� ટ�વોના વખાણ પણ `બૂ `બૂ 

કરતા રહ�તા.પાપાના િપતાmીએ જ નવી પહ�લી <જુરાતી શાળા Rથાપી �યાર� પહ�લા હ�ડ-માRતર 

તર�ક� બ�નુા િપતાmીને બોલાવેલા અને કાયમ માટ� બીP પાચં સાથીદાર િશ+કોને પણ  સાથે જ 

નીમીને સારા nભુ WYુુતo શાળા ની Rથાપના કર�લી-કરાવેલી.એ શાળા�ુ ં નામ પણ 'આદશ� 

શાળા'રાખેNુ ંઅને િશ+કોને <pુુA  અને હ�ડ-માRતરને મોટા <pુુA  કહ�વા-કહ�વડાવીને નવી આદશ� 

Eથા EશRત કર�લી.િવ0ાથ1ઓ-િવ0િથqિનઓમા તો ઠ�ક; આ તો આખા શહ�રના <જુરાતી સમાજમા ં

સYુ િશ+કો <pુુAના નામે જ અને હ�ડમાRતર મોટા <pુુAને નામે જ Pણીતા તેમ જ લોકિEય થઇ 

ગયા. 

 સતંોષી  <pુુA�ુ ં નામ હ3 ુ ં આનદં અને તેમની પ�ની�ુ ં નામ હ3 ુ ં  રમા.પહ�લા એ સYુ 

ઇ:દોર રહ�તા હતા અને વેક�શનમા ં �યા ં આવ-Pવ પણ કરતા રહ�તા એટલે એક પોતાની જ 

Zાિતના પરવાર સાથે સારો ઘરોબો હતો.એ પરવારના વડ�લ દાદાએ ઘર કરતા વર જોવો તેમા ં
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ડહાપણ   છે, સમA પોતાની મોટ� પૌ,ી aુWદુ માટ� આનદં- રમાના �,ુ બ�નેુ પસદં કર� 

સગાઈનો ERતાવ મોકsયો.માતા-િપતાએ બ�નેુ �છૂcુ ંતો તેણે કtુ ં"માર� જોયેલી Pણીતી છોકર� 

છે એટલે મને પસદં છે".તો ય એક વાર જોઈ આવવા માટ� માતા-િપતાએ આ@હ કયv. 

સામેવાળાઓ પણ આ@હ�વૂ�ક બ�ભુાઈને બોલાવી રwા હતા.છેવટ� બ�ભુાઈ �યા ંગયા.�યા ં

તેને સાર� ર�તે રસીવ કરવામા ંઆTયો.ઘરમાજં નીચે એક ઘર-ઓફ�સ _Kુ ંહ3 ુ ં �યા ંતેના રહ�વા-

Jવૂાની સાર� TયવRથા પણ કર� રાખી હતી.મધરાતે તેની x�ઈન પહ/ચતી હતી એટલે તે તો 

પહ/ચતા જ Jઈૂ ગયો.તેને Jતૂા પહ�લા સ:માન�વૂ�ક Eેમથી ક�સરyુ ં \ૂધ આપવામા ંઆTyુ.ંસવાર� 

વહ�લો ઊઠ� તે પોતાની આદત Eમાણે યોગાસનો કર�,{શ-પાણી કર� �યા ંજ ઓફ�સના બાથeમમા ં

નાહ� -ધોઈ ત|યાર થઇ ગયો- પોતાના ખાદ�ના  ઝભા-પાયPમા પહ�ર�ને.�યા ં તો ચા-
બ}Rકટ 

લઈને aુWદુ આવી.બે-,ણ વષ� પહ�લા બ�એુ તેને જોઈ હતી.હવે તે મોટ� લાગતી હતી.દ�ખાવડ� 

અને Jુદંર પણ લાગતી હતી.બે ચોટલાવા ં તે�ુ ંમા~ુ,ંગોળમટોળ સhRમત Wખુારિવ̂દ,તેજRવી �ખો 

અને ચા-
બRક�ટની x� સાથે મલપતી ચાલતી આવતી aુWદુ તેના મનમા ંવસી ગઈ. ધાયા� કરતાય 

તે વU ુ ગમી Pય તેવી સોહામણી લાગી રહ� હતી.બે કપ ચા લઈને તે આવી હતી.બ�ભુાઈ 

શરમાતા શરમાતા બોsયા:"Yુ ં તો ચા પીતો જ નથી.રિવશકંર મહારાજ પાસે મ� ચા ન પીવાની 

બાધા લીધી છે."aુWદુને આ િવ
ચ, લા�yુ.ં તે રWAૂ Rવર� બોલી;"તો nુ ં \ૂધ પીઓ છો?'' 

''હા"_મતેમ એ બોલી શlો.aુWદુ ઉપરથી ક�સર-બદામ-િપRતાવા ં \ૂધ લઈને આવી.તે 

પીUુ.ંaુWદુને તો 
બચાર�ને ઠંડ� થઇ ગયેલી ચા જ પીવી પડ�."બીA શી શી બાધાઓ લીધી છે 

તમે?''તે �છૂ�ા વગર ન રહ� શક�."કાયમ ખાદ� જ  પહ�રવી તે બીA બાધા લાગે  છે?."જો ક� પહ�લા 

Yુ ં  કાઈં ખાદ� નહોતો પહ�રતો.ચા પણ સવાર�-બપોર� પીતો જ.અને ,ીA બાધા સીનેમાઓ ન 

જોવાની લીધી છે."બ�ભુાઈ બોsયા. 

aુWદુ� હસીને �છૂcુ:ં"િસનેમા પણ પહ�લા તો જોતા જ હશોને?છેsNુ ં કyુ ં િપ�ચર જોયેNુ?ં" 

"અનમોલ ઘડ�.''બ�ભુાઈ યાદ કર�ને બોsયા. 

"ગમેNુ?ં''aુWદુ� �છૂcુ.ં"બYુ જ"ગાયનો પણ સરસ એકથી એક ચઢયાતા હતા અને 

વાતા�,એ}�ટ�ગ પણ ગમી Pય એવા હતા."તમે જોયેNુ?ં'' "હા.અને આપણી પણ આ અનમોલ ઘડ� 

જ છે ને?" પહ�લી વાર aુWદુને નવાઈ લાગી:'મને આમ 'તમે' 'તમે' કરશો તો '3ુ'ં lાર� કહ�વા�ુ ંશpુ 

કરશો?"Yુ ંતો તમને પણ '3ુ'ં જ કહ�વા મા<ંુ ં�.ં" 
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બ�ભુાઈ W ૂઝંાઈ ગયા.બોsયા:'પર�યા પછ�.અને તે પહ�લા આપણે એકબીPને પસદં કર� 

ગોળધાણા ખાઈએ,સગાઇ કર�એ તે પછ� જ.'' 

"આ પણ બUુ ંપછ� જ?તમાર� બાધા છોડ�ને માર� સાથે  કોફ� પીવા�ુ ંપસદં કરશો?કોફ�ની 

તો બાધા નથી લીધીને?અને માર� સાથે નાટક જોવા તો આવશોને?િસનેમાની બાધા લીધી છે તો  

નાટકની તો �ટ છેને?"aુWદુ� મPક કરવા�ુ ં શpુ કyુ�.બ�ભુાઈ બોsયા:"હા,નાટક તો જોવા 

જવાય.તેની બાધા નથી લીધી." 

"તો આ_ સા_ં નાટક જોવા જઈnુ ં.નKુ ંજ છે.અને મન થાય તો િપ�ચર પણ જોવાય.માર� 

સાથે ચા ય પીવાય.હવેથી આમ પર�યા પહ�લા, પ�નીને �છૂ�ા વગર બાધા નહ લેવાની 

એવી માર� પાસે બાધા   લો.માર� �ખોમા ં�ખો ન મેળવવાની તો બાધા નથી લીધીને?" aુWદુ� 

બ�ભુાઈની  હવે હમત�વૂ�ક ફરક� ઊતારવા�ુ ંશpુ કyુ�."અને તમને Yુ ં Eેમની પહ�લી ભેટ તર�ક� 

Jટૂ-�ટૂ,શટ�-ટાઈ અપાKુ ંતો તે તો _મ Eેમથી મને Rવીકારો તેમ તેને પણ Rવીકારો ક� નહ?''  

 બ�ભુાઈનો  W ૂઝંારો વધી ગયો."Yુ ંતો તમને Rવીકારવા ત|યાર �.ંપણ તમે-સોર�,3ુ ંમને 

Rવીકાર� છે?" 

aુWદુ બોલી:'હા,પણ તમાpંુ આ બ� ુ નામ અને આKુ ંબ�ચૂક _Kુ ંવત�ન બદલો  તો જ.હA 

તો 3ુ ંમને Rપશ� કરતાય ગભરાય છે.P,તાર� ક�ા!તાર�  �gુચા  કરવી હોય તો ઉપર આવી માર� 

બનાવેલી કોફ� પી,માર� સાથે Jટૂ-�ટૂ.શટ� -ટાઈ વી.લેવા ચાલ અને સા_ં નાટક એ જ પહ�ર�ને 

આવKુ ંપડશે તો જ આપણી �gુચા અને નહ તો ક�ા,હા...."  

ખાદ�ના જ હતા તે  શટ�  -પે:ટ પહ�ર� તે aુWદુ સાથે ર�ડ�મેઈડ Rટોરમા ં ગયો.aુWદુની 

વાતોથી,અને તેનાથી પણ વU ુતેના 
બ:ધાસ Eેમથી તે Eભાિવત થઈ ગયો.ર+ામા ંએ ચ/ટ�ને જ 

બેઠ� એ તેને થો�ુ ંગ�yુ,ં થો�ુ ંન ગ�yુ.ંખર�દ� તો થઇ ગઈ.સા_ં નાટકમા ંબ� ુaુWદુની ખરસી પર 

હાથ રાખતાય ડરતો હતો ક� બYુ Rપશ� થઇ જશે."સાવ બ�ચૂક જ છો.મને અડો,પકડો અને ઘર� 

જતા પહ�લા �gુચી કરો તો જ આપણા �gુચા, નહ તો ક�ા જ ક�ા!''બ�નુા કાનમા ંમો નાખી તે 

હસતા હસતા બોલી.તે W�ુધા હતી.Eેમની ]યાસી અને Fખૂી હતી.સાચો,�ડો Eદિશqત,Eેમ જ તેનો 

આદશ�  હતો.બ� ુતેને બYુ ગમી ગયો હતો.દ�ખાવે દ�આનદં _વો નમણો.આકષ�ક અને Eભાવશાળ� 

ત�ુ ંતન-મન-બદન હ3 ુ.ંતેને બ� ુબધી ર�તે અિત પસદં હતો.તેની આદશvની ઘેલછાઓથી જ તે 

ચેકાઈ હતી અને એટલે મPક મPકમા ંએ તેને બદલી નાખવા માગંતી હતી.તે પણ બ�નુી જ 

ઉમરની હતી અને ઇ:ટરમીડ�યેટમા ં ભણતી હતી.બYુ ભાઈબહ�નો અને સહ�લાઈઓ સાથે હરતી 
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ફરતી,રમતી-ગમતી તેથી Rવભાવે આનદં�,મોAલી અને 
બ:ધાસ થઇ ગઈ હતી.નાટકથી પાછા 

ફરતા પહ�લા ?ધાpંુ થતાજં તે બ�નુો હાથ પકડ� બોલી :"ચાલો,બ�ભુાઈ- બ�ચૂક"નાટક �pંુૂ 

થyુ.ંતમાર� શpુ કરKુ ંહોય તો તમાpંુ Eેમ- નાટક શe કર� શકો છો. 

બ� ુપોતાનાજ મન અને મનની આદશ� મા:યતાઓની <લુામીમાથંી એકાએક W�ુત 

થયો..તેણે aુWદુનો હાથ �મૂી લીધો અને કtુ:ં'ચલ.તારો હાથ તો કમળની ડડં� _વો પાતળો અને 

કોમળ છે." 

"વાહ,વાહ!તો 3 ુ ંકિવતા પણ કર�  છે  ને nુ?ંહવે ને,ોને,Wખુારિવ̂દને,હોઠોને - બધાને કમળ 

કમળ કહ� કમળને કરમાવતો નહ.ચલ,વળતા 'હ�વ મોર'મા ંછોલા-ભ�રૂા,સમોસા-�ટૂ�-�ટ�આઈR��મ 

ખાઈને જ જઈએ.મ� ઘર� જમવાની ના જ પાડ� રાખી છે."'હ�વ મોર'મા ં પહ/ચી પેટ-�Pૂ Eેમથી 

કર�એ.”aુWદુ બોલી. 

બ� ુને aુWદુ એક િસ̂ગલ કપલ બેસી શક� એવા નાનકડા ફ�િમલી સે�શનમા ં બેઠા.ઓડ�ર 

અપાયો,ધીર� ધીર� બUુ ંઆવ3ુ ંરtુ.ંaુWદુ� �છૂcુ:ં"તમાર� �યા ંપણ 'હ�વ મોર' તો હશે જ ને? મને તો 

તે�ુ ંખાવા�ુ ંઅને આઈR��મ બYુ જ ભાવે." 

'સરસ.મને પણ ભાવે.અમે બે િમ,ો lાર�ક �યા ં જઈએ,lાર�ક ઇ}:ડયા કોફ� હાઉસપણ 

જઈએ અને lાર�ક 'Jખુ િનવાસ' નામની સાઉથ ઇ}:ડયન ર�Rટોરંટમા ં પણ જઈએ.આપણે પરણી 

જઈએ એટલે ઘરમા ંજ Jખુ હોય એટલે માર� તો ઘર બાધંKુ ં  છે તે�ુ ંનામ પણ 'Jખુ િનવાસ'જ 

રાખKુ ંછે.ભર _Kુ ં'Jખુ િનવાસ' બી_  lા હોય?"બ� ુવાચાળ થવા લા�યો. 

"ના. ર�, ના,આપણે તો આપણા ઘર�ુ ંનામ 'બ� ુ- બ�ચૂક િનવાસ' પાડ�nુ.ંક�K ુ ંલાગશે?'' 

બ�થુી રહ�વાyુ ંનહ.તે ભાવાવેશમા ંઆવી બોલી ઊઠ�ો:"Yુ ંબ�ચૂક ભલે હો�;ઉ�:ખલ તો નથી જ 

ને?આજના yવુકો તો પહ�લી જ Wલુાકાતમા ંબધી જ �ટ  લઇ લે એવો તો Yુ ં નથીને?" 

"તો થોડ� લઇ લો તોય nુ.ંપરણવાના જ છ�એને?એકબીPને Eેમથી ભેટ�એ,ક�,એકબીPના વાળ 

પર હાથ ફ�રવીએ ક� Rનેહની છાપ તેમ જ Eથમ િમલનની યાદ _વી �gુચી કર�એ તો  તે કાઈં 

 ઉ�:ખsતા ન કહ�વાય,બsક� આKુ ંન કર� શકનાર બ�ચૂક કહ�વાય.તાર� 'બ�-ુ બ�ચૂક' બનKુ ંછે ક� 

'બ� ુ' �gુચી-Eેમી'બનKુ ંછે?" 

aુWદુ� Eેમીલા ને,ોની ]યાર ]યાલીઓથી  Eેમ મદરા પાતા-પાતા મીઠો ઈશારો કયv.બ�થુી 

રહ�વાyુ ંનહ.તેણે aુWદુને ભેટ�ને  ચસચસાવીને  એક રસ ભyુ� Rને���ુ�ન કર� તેના <લુાબી ગાલ 

લાલ લાલ કર� નાXયા.?દર 
બલ  અને વધેલી રકમ લઈને આવતો વેઈટર શરમાઈને પાછો 
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ગયો.aુWદુ અને બ� ુબહાર નીકળતા એ વેઈટરને "ક�પ ધ ચેઈ:જ "કહ� 'હ�વ મોર"માથંી બહાર 

 આTયા.હવે પર�યા પછ� તો રોજ "હ�વ મોર "જ છેને?"એવો N]ુત-<]ુત-J�ુ]ુત ભાવ બેઉના 

મનમા ં એક સરખો જ ઉછળaદૂ કર� રwો હતો.હવે _ ર+ામા ં બેઠા તેમા ં બ�બુ�ચૂક aુWદુના 

ગળામા ંહાથ રાખી પોતે જ વU ુચ/ટ�ને બેઠો. 

   ઘર� પહ/ચી aુWદુ બોલી:"તમાpંુ નામ Yુ ંહવે બદલીને 'બaુલ' પા�ુ ં�.ંગમશે ને"  "મને તો 

તાpંુ આપેN ુ'બ�ચૂક' નામ પણ ગમી ગyુ.ંવહાલી વહાલથી _ નામે બોલાવે તે તો વહાNુ ંજ વહાNુ ં

લાગે ને?" 

                                                                                                   

સમા]ત                                          
 

 


