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આમ �ુઓ તો કોઈ કરતા કોઈ જ ઓળખાણ ન�હ. પણ બા�ુ બા�ુમા ં એર ઇ$ડ�યાના 

િવમાનમા ંસયંોગે સીટો મળેલી હોવાથી બેઉ વ.ચે શ1મા ંઔપચા�રક વાતચીત થઇ."તમને એઇલ 

સીટ જોઈતી હોય તો મને િવ$ડો સીટ પાસે બેસવામા ં કોઈ વાધંો નથી.''પોતાના ચ5મા 6છૂતા ં

6છૂતા ંનર9શે :ી દા�<=ય બતાવતા ક>ુ.ં"થ?ક @.ુ.....મને િવ$ડો સીટની અકારણ એલરA છે.ખાલી 

BCુલા આકાશ સામે અને નકામા નકામા આમ તેમ ભટકતા વાદળાઓ જોવા કરતા મને  આવતા-

જતા આગળ પાછળ બેઠ9લા,પાસેના અને નજર પહGચે �યા ં Hધુી દ9ખાતા આપણા Iવા 

લાગતા,પોતાના Iવા લાગતા દ9શીઓને જોવામા ં  વધાર9 Bશુી થાય.આપJુ ંનામ Kણી શLંુ?માMંુ 

નામ નયના."પોતાની િવ$ડો સીટ પરથી ઊભા થતા નયના બોલી."     

"મને આકાશ અને વાદળા જોતા- જોતા મારા Oતૂકાળમા ંઉPયન કરવામા ંઆનદં આવે. Qુ ં

કિવતાઓ કરતો, વાતાRઓ લખતો, નાટકો ભજવતો, ગીતો ગાતો અને ખાઈ-પી, લહ9રથી મોજ-મ�તી 

કરતો. પ�ની બQુ જ Sેમાળ હતી અને બાળકો ભણી  

ગણી અમે�રકા, ઓ�T9�લયા, ક9નેડામા ં કમાવાધમાવા પહGચી ગયા અને ભલે આખી Uુિનયાના 

�ફલોસોફરો ને ઉપદ9શકો કહ9તા સમKવતા રહ9તા હોય ક9 વતRમાનમા ંરહો તો જ Hખુી થશો; પણ 

મને તો Oતૂકાળમા ં જ Hખુનો સWXુ ઉછળતો લહ9રાતો  

દ9ખાય  છે.ભિવYય પણ એZુ ંજ Hખુદ, Sસ[, આનદંમય બનાવવા ભારત પાછો ફર� ર\ો ]-ંકાયમ 

માટ9, હરહમેશ માટ9."નર9શ વાચાળ હતો અને નયનાની ^ખોમા,ંતેના ચહ9રા પર,તેની વાતોમા ં

ભારતSેમ જોઈ તે વધાર9 વાચાળ થઇ ગયો. 

"તમે Sેમાળ પ�ની માટ9 -'હતી'એમ ક>ુ ં એટલે હવે તે નથી?" નાર�Hલુભ સહજ 

સહાJOુિૂતથી નયના નર9શને આ _છૂ`ા વગર રહ� ન શક�. 

  ''હા,'હતી'ક>ુ ંએ સાaુ ં છે.તેની સાથેનો 'ગોCડન જ@�ુબલી'  ઉજવી �યા ંHધુીનો સાથ,  એ 

મારો �વણR Oતૂકાળ. Qુ ંbુ ંકામ, શા માટ9 મારો એ  �વ�ણcમ Oતૂકાળ,  Oલૂી વતRમાનની ગતRમા ંપડdો 
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રQુ?ંભિવYયમા ં Qુ ં તો આશાવાદ� ].ં અ�યાર9 તો ૮૦નો થયો ] ં અને એ મgરુા 

એ Hખુભયાh સોનેર� �દવસોના બળ-સહારાના આધાર9 વીસ વષR તો આરામથી Aવી જઈશ. jસી 

કાઢતા તકલીફ ન પડ� તો વીસ કાઢવા એ તો રમતવાત છે. હા, અ�યારના વીસ મ�હના આ 

Sદ9શમા ં કાઢતા ક9ટલા વીસે સો થાય એ  જો@ુ,ં K=@ુ,ં 

અJભુl@ુ.ં"  

"ક9મ ?એZુ ં તો bુ ંથઇ ગ@ુ ંઆ છેCલા વીસ મ�હનામા?ંમને લાગે છે ક9 તમારા પ�ની વીસ 

મ�હના પહ9લા ં જ mજુર� ગયા  હશે એZુ ં માMંુ અJમુાન છે અને એટલેજ  તેમના િવરહમા ં

,િવયોગમા,ંતેમની મgરુ મgરુ યાદોમા ંવીસ મ�હના વીસ @ગુો Iવા લાnયા હશે તે Qુ ંસમA શક� 

].ં કારણ ક9,  જો માMંુ અJમુાન સ�ય હોય તો Qુ ં પણ સમUુખી ].ં  Koુ ં ] ં Aવનસાથીને 

mમુાવવાJુ ંUુખ.મારા પિત પણ છ મ�હના પહ9લાજં હાટRએટ9કથી mજુર� ગયા અને �યારથી Qુ ંમાMંુ 

પોતાJુ ં અ��ત�વ mમુાવી બેઠ� હોp એમ લાગેછે. વર િવનાJુ ં ગમે તેટ6ુ ં મોqંુ અમે�રકાJુ ં

સગવડભ@ુh  ઘર મને ખાવા ધાય છે."  

"સાચી વાત છે તમાર�.અને ખર9ખર �બલLુલ સાચો શsદ વાપયt છે તમે-'અ��ત�વ'.માર� 

પ�ની બરાબર તમારા uદાK Sમાણે વીસ મ�હના પહ9લાજં �Tોક આવતા જ mજુર� ગઈ અને 

�યારથી અ�યાર Hધુી Qુ ંમારા જ ઘરમા ંતરછોડાયા Iવી ��થિતમા ંમરવાના વાકં9 Aવતો ર\ો ].ંન 

કોઈનો  માર� સાથે  સવંાદ થાય છે,ન કોઈ માર� સાથે જમે છે,ન vાય મને કોઈ બહાર પણ લઇ 

Kય છે,ન કોઈ માર� સામે પણ �ુએ છે.પાળેલા Lૂતરા Iટ6ુ ંય માMંુ, મારા જ ઘરમા,ં કોઈ અ��ત�વ 

જ નથી.અ��ત�વના એહસાસ િવનાJુ ં Aવન તે કાઈં Aવન કહ9વાય?એટલે જ Qુ ં ભારત જવાJુ ં

નw� કર� �યા ં એક બQુ જ Hિુવધા_ણૂR Zyૃાzમમા ં રહ9વાની lયવ�થા કર� છેCલો દાયકો 

સમUુ�ખયાઓની વ.ચે વીતાવવા માmંુ ં ].ંતમારો તો દ�કરો-દ�કર� કોઈ તો �યા ં ભારતમા ં હશે 

જ.મારો તો ન કોઈ ભાઈ છે,ન બહ9ન છે ક9 ન કોઈ દ�કરો-દ�કર� �યા ં છે.સાવ એકલો અqલૂો 

અ��ત�વહ�ન બની ગયો ].ં�યા ંZyૃાzમમા ંમનને ગોઠ� Kય તો સાMંુ છે.ન�હ તો પહ9લા પણ એક-

બે વાર આપઘાત કરવાનો િવચાર આlયો,ગયો અને સાMંુ થ@ુ ંઅમલમા ંન Wકૂાયો.’ 

સહ9જ અટક�ને ક>ુ,ં ‘મને વાતાRઓ લખવાનો શોખ છે અને મને વાતાRઓ તો Aવનમા ં

મળતી જ રહ9 છે.માર� પ�ની િન�યા મારા Aવનમા ંિન�ય િન�ય નZુ ંનZુ ંSેમ અને ઉ�સાહ-ઉમગંJુ ં

જોમ ભરતી રહ9તી.મને તો પહ9લેથી જ અમે�રકાની Aવનશૈલી પસદં ન હતી.પણ તે દ�કરા-વQુ 

અને તેમના બાળકોના મોહમા ંમને સમKવી સમKવી આ સોનેર� Iલમા ંHખુ જ Hખુ પીરસતી 

રહ�,સાMંુ સાMંુ ચા સાથે ખવડાવતી રહ�,બપોર9 ગરમ ગરમ લચં પીરસતી રહ� અને માર� 
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વાતાRઓની તો સQુથી પહ9લી વાચક અને Sશસંક તે જ રહ9તી હતી.તેની વાતોમા ં SેમJુ ં પોરસ 

હાય,,તેની અમી ભર� નજરમા ં �નેહનો ~વારો હાય,તેના ��મતમા-ંહા�યમા ંSીિતની સ�રતા વહ9તી 

દ9ખાય એવી હતી માર� િન�યા."W ૂઝંાયેલા મનવાળા નયને મોકો મળતા જ મન BCુ6ુ ંકર� ના�@ુ.ં 

_રૂ� _રૂ� સહાJOુિૂત સાથે નયનાએ નયનના ને�ોમા ં ઉભરાઈ રહ9લા ^H ૂ 6છૂતા ં

ક>ુ:ં"Aવનસાથી mમુાlયા પછ� સQુની આ જ ��થિત થાય છે.અને ભગવાન બેઉને જોડ9 છે,ભેગા 

Aવાડ9 છે પણ ઉપર પોતાની પાસે તો બેઉને ક�દ સાથે નથી જ બોલાવતો.Iમ તમાર� કહાની છે 

તેવી જ માર� પણ કહાની છે.મારા પિતએ Aવન ભર સઘંષR કર� કર� ચાર ચાર દ�કરાઓને 

ભણાવી ગણાવી ડો�ટર એ$Aનીયર બનાવી આ સ�યતાના િશખર મનાતા દ9શમા ં

મોકલાlયા.પાછળ અમે પણ તેમની અને તેમના બાળકોની સેવા કરવા આવીને ર\ા.પણ અહ�  'તો 

ચલક ચલાoુ ંપેલે ઘેર ભાoુ'ં અને 'વારા પછ� વારો,મારા પછ� તારો' ની જ1ર પડ9 �યાર9 'હાયર'કર9 

અને તે પછ� 'ફાયર';બીK,�ીK ક9 ચોથા દ�કરા-વQુને �યા ંધક9લી દ9.અમે પણ �ાસી ગયેલા;પણ 

દ9શમાથંી તો બgુ ં વેચી-સાટ� અહ� આવેલા એટલે પાછા પણ ક9મ કર�ને જવાય?એક દ�કર� છે 

દ9શમા;ંપણ પટ9લ થઈને દ�કર�ને �યા ંSાણ Kય તો ય એ રહ9વા ત�યાર ન થયા.મને પણ દ�કર�ને 

�યા ં ગમે તેટલો Sેમ મળે તો ય તેના સાH-ુસસરા,દ9ર-દ9રાણી,Iઠ-Iઠાણીવાળા વસતાર� ઘરમા ં

બોજ બની રહ9Zુ ં ન જ ગમે.મ? સપંકR કર� એક િવધવાzમમા ં સેવાભાવનાથી જોડાવાનો િન�ય-

િનણRય કયt છે.Qુ ં સ�ંLૃતની િશ�<કા હતી અને મારા પિત સ�ંLૃતના િવ�ાન Sોફ9સર હતા.તેમને 

પે$શન મળ�ુ ંઅને મને પણ તેમJુ ંઅgુh અને માMંુ _Mંુૂ પે$શન મળે છે એટલે પૈસે-ટક9 તો વાધંો 

આવે તેમ નથી અમારો �લેટ તો અમે વેચીને ગયેલા એટલે Wળૂ Sોsલમ તો રહ9વાનો જ છે. બાક� 

ભાડાના ઘરમા ંએકલા રહ9વા કરતા િવધવાzમમા ં સેવા કરવા રહ9Zુ ંમને વg ુગમશે..હવે તેમJુ ં

અને માMંુ સ�ંLૃત િવધવાzમમા ં સQુને શીખવી ગીતા ઇ�યા�દJુ ં �ાન આપીશ.અ��ત�વહ�ન થયા 

પછ� િવધવા બહ9નોની સાથેના સWહૂ- અ��ત�વમા ં મારા અ��ત�વનો આનદં અJભુવ કરવાનો 

Sય�ન કર�શ." 

નયનJુ ં મન  પલળ� ગ@ુ.ંતે �હમત કર� બોCયો:"મારો તો �લેટ મ? રા�યો છે ને તેના 

ભાડામાથંી જ  Zyૃાzમમા ંરહ9વાના ચા� ભરવાનો મારો �લાન હતો.પણ જો તમે માની Kઓ તો 

મારો ભા�તૂ તો મારો િમ� છે,બQુ ભલો છે,મને સાથે તેના એટલે ક9 અસલમા ંમારા જ ઘરમા ંકાયમ 

માટ9 રાખવા પણ ત�યાર છે.તે તરત જ ખાલી કર� દ9શે. જો તમે અને Qુ ં આપણા  સહ - 

અ��ત�વમા ંરહ� નZુ ંAવન સાથે સાથે આનદં_વૂRક શ1 કર� શક�એ તો તેના IZુ ંઉ�મ કાઈં જ 

નથી.જોઈ લો િવચાર� લો,કાઈં બQુ ઉતાવળ નથી." 
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"bભુ�ય શી�મ.તમે તો મારા મનની વાત છ�નવી લીધી.આપણે અલગ અલગ નથી 

હવે,એક જ છ�એ,સાથે સાથે,સહ અ��ત�વનો �દlય આનદં માણીbુ.ંમારા દ�કર�-જમાઈ તો Bશુ Bશુ 

થઇ જશે.મને અવારનવાર કહ9તા રહ9 છે ક9 હવે તો '�લવ    ઇન ર�લેશન'ના �દવસો આlયા છે.સાથે 

સાથે રહ� છેCલો દસકો  આનદંથી માણો. સાMંુ થ@ુ ંસયંોગે આપણે સમUુ�ખયા ભેગા  થયા અને હવે 

સમH�ુખયા થઇ બાક�ની સફર _રૂ� કર� આપણી A$દગીની  નવી સફર શ1 કરવા અમદાવાદના 

એરપોટR  પર ઉતર�bુ.ંતમારો િમ� પ�રવાર પણ Bશુ થશે અને મારા દ�કર�-જમાઈ તો રાA રાA 

થઇ જશે.અમે�રકાવાળાઓ I િવચારZુ ં હોય તે િવચાર9.આપણે �વત�ં છ�એ,સાથે સાથે સહ -

અ��ત�વની અJOૂિૂતનો આનદં લેતા Hખેુ Aવીbુ.ં 

છેCલો દાયકો જ આનદંથી માણવામા ં �દlય આનદં છે.ભજનમા ંગાય છે ને ક9 "આજનો 

લહાવો લીAયે,કાલ કોણે દ�ઠ� ર9?" એર ઇ�$ડયાએ આપણને છેCલા દાયકાJુ ં મોજભ@ુh ઉPયન 

કરવાનો મહાWલૂો અવસર Sદાન કયt.થ?ક એર ઇ�$ડયા!"       

            (સમા�ત) 
 


