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અમદાવાદનો મેહદં� નવાઝજગં બહા�ુર સમારંભ  હૃ આ# ક%ક િવશેષ રંગીન લાગી ર*ો 

હતો.+હ,રાત અને ર-./,શન 0માણે સાર� સ2ંયામા ં 0ૌઢો- 0ૌઢાઓ,89ૃો-89ૃાઓ,િવ:રુો -

િવધવાઓ,<યકતાઓ અને પરણવા�ુ ં =કૂ� ગયેલ ?ી-@Aુુષો સ--ધ-,Bવુાન દ,ખાવાનો, દ,ખી 

શકાય તેવો 0યાસ કર�ને સમયસર પહCચવાની ઉતાવળ ચહ,રા અને ચાલમા ં0દિશGત કરતા હCશે 

હCશે આવી ર*ા હતા.?ીઓ પોતાના વાળ કાળા  ભમર કર�ને,સરસ મઝા�ુ ંફ,િશયલ કરાવીને,ક%ક 

િવશેષ ચમકદમક સાથે,0સJ વદને,આકષKક વ?પLરધાન સLહત પધાર� રહ� હતી.તેમના ચMમા 

N,Oલેસ અથવા સોનેર� N,મવાળા હોવાથી તેમને એક નવો ઓપ આપી ર*ા હતા.મેચQગ સેRડલ-

ચSપલનો  પટાકપટાક અવાજ હોલમા ં ૂ-ં ર*ો હતો.@Aુુષો પણ લેટ,.ટ મCઘા ચાસમા ંચડાવી,�ટૂ-

Vટૂ-ટાઈ સાથે ક, છેYલામા ં છેYલી ફ,શનના ZુતાK-પાય+મા અને કોYહા@રુ� ચSપલ સાથે થોડા 

વરણાગી બનીને આવી ર*ા હતા.-વનના બાક� વષ[ કોઈ સાથીદારના સાથમા,ંકોઈની 0ેમભર� 

\ ૂફંમા ંગાળવાની ઇ^છા સાથે "આશા ભયાK તે અમે આિવયા'ની ભાવના લઈને ?ી-@Aુુષો આજની 

'લવ ઇન Lરલેશનિશપ' _ગેના +હ,ર થયેલ .નેહસમેંલન માટ, આનદંો<સાહ સાથે હોલમા ં0વેશી 

ર*ા હતા.હોલની બા`ુની લોબીમા ંઅને તે ઉપરાતં પણ aયા ંજbયા હતી <યા ંબcબે સાથે બેસી 

વાતચીત કર� શક,,એકબી+નો _ગત પLરચય મેળવી શક, તેમ dરુસી-ટ,બલ ગોઠવાયેલા 

હતા.fયવ.થાપકોએ સવK0થમ સ\ુને પોત-પોતાનો પLરચય આપવાનો અવસર આSયો,'લવ ઇન 

Lરલેશનિશપ' #ને 'મૈhી કરાર'પણ કહ� શકાય તેની આવMયકતા અને અિનવાયKતા િવષે પણ 

શiઆતમા ં બે શcદો કહ� તેની સફળતા સબંધંી છેYલા થોડાક વષ[ના અ�ભુવની પણ વાત 

જણાવી સ\ુને dશુdશુ કર� દ�ધા. 

      અમેLરકાથી 0ેમાળ પ<ની 0ેમલતાને પjાઘાતમા ં મુાવીને 0શાતં   ૂગંળાવી kકૂતી,k ૂઝંાવી 

kકૂતી,ગભરાવી kકૂતી એકલતાથી કંટાળ�ને  બcબે @hુો-@hુવ:ઓુની પરવાનગી લઇ  "પરાધીન 

સપને\ુ �ખુ નાહ�"નો અ�ભુવ અમેLરકામા ં જ છોડ� .વતhં લાઈફ .ટાઈલ અપનાવવા અહ� 
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ભારત-અમદાવાદ આfયો હતો.તેને વLરmઠ નાગLરક તર�ક, ઘણા બધા લાભ અમેLરકામા ંમળ� ર*ા 

હતા;પણ તોય .વતhંતાની nલુનામા ંતેમને પાછલો દાયકો ભારતમાજં રહ,વા ખoચી ર*ો હતો. 

િન8pૃ 0ોફ,સર તર�ક, સાAંુ એ8ુ ં -લગભગ ચાલીસ હ+ર�ુ ં પેRશન મળ� રqુ ં હn ુ,ંપોતાનો 

hણ બેડiમનો .વતhં rલેટ સારા એવા સેટ,લાઈટ એર�યામા ંહતો અને વીમાના,sે^Bટુ�ના મળેલ 

iિપયા વી,�ુ ંfયાજ પણ આવી રqુ ંહn ુ ંએટલે વધતી મCઘવાર� તેને નડ, તેમ ન હતી.પોતે િસpેર 

તો વટાવી =કૂયો  હતો ;પણ કોઈ  બમાર� ન હોવાથી અને કોઈ કરતા કોઈ પણ દવા લેવાની જiર 

જ ન રહ,તી હોવાથી, તેમ જ િનયિમત -વનશૈલી અપનાવી સાદ�  કસરતો કરતા રહ,તા હોવાથી 

તે હ- બે દાયકા -વવાનો હકારા<મક અભગમ સહ# ધરાવતો હતો.તેને આજની આયોtજત 

સભામા ંબેRકની િન8pૃ પાસંઠ વષKની સપના પસદં આવી ગઈ.તેના ચહ,રા પર,તેની ચાલમા ં,તેના 

અવાજમા ંહ- એક 0કારની તાજગી જોવા મળ� રહ� હતી.તેની સાથે બેસી આમને- સામને વાતો 

કરતા પLરચય વuયો,આકષKણ વuBુ ંઅને તેની એક જ શરત ક, તેની @hુીના લbનની જવાબદાર� 

સLહયાર� રહ,શે.આ @hુી બ\ુ મોટ� ઉમર, જRમેલી હોવાથી તે�ુ ંભણતર મોvુ ં@Aંુૂ થBુ ંહn ુ ંઅને હવે 

નસK તર�ક, એક ખાનગી નિસwગ હોમમા ંનોકર� પણ કર� રહ� હતી.સપને પોતાના `ુગાર�,દાiડ�યા 

અને મારપીટ કરતા પિતને બ\ુ પહ,લાજ xyા-છેડા આપી દ�ધેલા.ભાડાના ઘરમા ંરહ,તી હતી કારણક, 

લોન લઇ બાધેંલ મકાન તો પિતએ `ુગાર-ર,સમા ંબ\ુ પહ,લા જ વેચાવી માBુz હn ુ.ં 

0શાતં તેની સાથે'લવ ઇન Lરલેશનિશપ'બાધંવા ત{યાર થઇ ગયો અને સપના પણ સાર� 

એવી બેઠ� આવક ધરાવતા 0શાતં સાથે -વન જોડવા રા- થઇ ગઈ,કારણક, તેણે પળભરમા ંતેની 

નસK @hુી 0ેરણાના ંલbન તેના 0ેમી 0તીક સાથે તાબડતોબ કરવાની ત<પરતા દશાKવી.સપના અને 

0ેરણા ભાડા�ુ ંઘર ખાલી કર� 0શાતંના rલેટમા ંરહ,વા આવી ગયા.લbન પણ 0શાતેં હCસથી સાર� 

ર�તે કરાfયા અને 0ેરણાની સાથે સપનાને પણ ઘ|ુ ંબ:ુ ંઅપાfBુ.ંનવો 0ેમ,નવો સબંધં,નવો સાથ-

સથવારો-નવી \ ૂફં.તે dશુ dશુ હતો.�ખુ�ુ ંસપ�ુ ંસપના -વનમા ંઆવવાથી સાકાર થn ુ ંદ,ખાવા 

લાbBુ.ંપણ # #8ુ ં દ,ખાય છે તે તે8ુ ં જ હરહમેશ રહ,n ુ ં નથી તે ભાbયની વ}તા એકાએક તેના 

-વનને પર,શાન કરવા લાગી.0શાતં અશાતં થવા લાbયો.મCઘવાર�ના નામે ભાvુ ંdબૂ જ વધાર� 

દ,તા 0તીક પોતાની પ<ની અને માતા સાથે તેના rલેટમા ંજ રહ,વા આવી ગયો.તેની માતા .વભાવે 

ઈષાK~ અને અદ,ખી  હતી એટલે ઘરમા ં શાિંતનો ભગં થવા લાbયો.એવામા ં એકાએક તેને 

હાટKઅટ,ક  આવતા અડધી રાતે એOcBલેુRસમા ં તેને સ\ુથી સાર� હો.પીટલમા ં દાખલ કર� દ,વામા ં

આfયો.ટોટલ પેક,જ પાચં લાખ�ુ ં હn ુ.ંતેનો ય તેને વાધંી ન હતો.પણ # ર�તે સપનાએ પેપરો 

ત{યાર કરાવી rલેટ પોતાના નામે કરાવી પોતાની ભિવmયની સલામતીની આગમચેતી દ,ખાડવા�ુ ં
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શAુ કBુz અને મેર,જ કર� ભિવmયમા ંપિત 0શાતં�ુ ંઅ:ુz પેRશન તેના k<ૃB ુપછ� પોતાને મળે તેની 

બેવડ, દોર, પા�� કાયમી fયવ.થા કરતી જોઈ 0શાતં હતાશ-િનરાશ થઇ ગયો."મારા -વતે -વ 

મને મરતો ધાર� પોતા�ુ ં ભિવmય સા`ુ કરવાની ઉતાવળ દ,ખાડતી સપના તેને ચાલાક જ 

નાહ�,ચા� ુઅને �ુ̂ ચી લાગી.પોતે પોતાના rલેટમા ંજ પારકા દ�કર�-જમાઈ અને વેવાણના ંઅને 

.વાથ� બનતી જતી કહ,વાતી પ<નીના વતKનથી hાસી ગયો.તેને સમ- ગBુ ંક, સપ�ુ ંસપ�ુ ંજ હોય 

છે.0ેમની nટૂ,લી દોર� ફર� કોઈ સાથે જોડાય,સધંાય તો ય ગાઠં તો રહ, જ.એ ગાઠં �ટ,,nટૂ, <યાર, જ 

પતગં ને .વતhંતા@વૂKક dYુલા આકાશમા ંઉડવાની   મોજ આવે.તેને તરત બેઉ @hુો-@hુવ:ઓુને 

કઠોર સ<યની,હક�કતની +ણ કર� અને તરત અમેLરકા આવી જવાની ત<પરતા બતાવી.મૈhી કરાર 

તોડ� તે ફર� સાચી .વતhંતા માણવા અધીર થઇ ગયો.સપના અને તેની વેવાણ અને દ�કર�-

જમાઈને #મતેમ ફલેટમાથંી ભાડાના ઘરમા ં મોકલી તે આવેલ મોટા @hુ સાથે પાછો અમેLરકા 

જવા ચાલી પડ�ો.Sલેનમા ંસફર કરતા કરતા તે મનમા ંિવચરવા લાbયો ક, પોતે 'ઊલમાથંી =લૂમા ં

પડ� ગયેલો' અને '�ટ કાઢતા બકAંુ પે�ુ'ંનો સફLરQગ નો અ�ભુવ મેળવી સમ- ગયો ક, 

0િતZળૂતામા ં અ�Zુળૂતા શોધવી તે જ �ખુની સાચી શોધ છે,સાચી સમજ છે.મનમા ં તે 

ગણગણવા લાbયો:"�ુખક,   Lદન અબ બીતો ર, ભ{યા �ખુક,  Lદન અબ આયો ર,!".�ખુ�ુ ં સપ�ુ ં

�લૂી,છોડ� તે ફર� પાછો સાચા �ખુ તરફ જઈ  ર*ો  છે  તે તેને સમ+ઈ ગBુ.ં 

દ�કરા-વ\ુ જ પાછલી ઉમરમા ંસાચો આધાર છે,ટ,કો છે તે સ<ય સમજતા જ 0શાતં�ુ ં �ખુ�ુ ં

સપ�ુ ંપોતમેળે ઊડ� ગBુ.ં 
 


