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રિવ-પ�લવી બેઉ, કામદ�વ અને રિતને ઝાખંા પડ
 દ� એવા 

�ુદંર,સોહામણા  $પાળા,દ�ખાવડા,અન ે એકદમ આકષ(ક. પહ�લી જ નજર�, નજરમા ં વસી 

*ય એવા સરસ મઝાના, લાબંા -,ચા-ં.ભાવશાળ
.મે1ડકલ કોલેજમા ં દાખલ થયા 

3યારથી તમેની જોડ
 *ણીતી થઇ ગઈ હતી..એ જોડ
 તો 'રબને બના દ
  જોડ
' 7વી જ 

અ8ત અન ેઅનોખી હતી.પાછા બેઉ ન:ક ન:ક રહ� એટલે ક�ટલીયે વાર <ટડ
 પણ 

સાથે કર�,કોલેજ પણ લગભગ સાથે જ સાથ ેબસમા ં*ય.સફ�દ બા<કા 7વા એ.ન સાથ,ે 

એવા જ ધોળા-ગોરા આ બેઉ મે1ડકલ <?ુડ@ંસને જોઈ સA ુકોઈ .ભાિવત થઇ એક નજર� 

જોતા રહ
 *ય.બA ુમેહનત કર
,Bરૂ�Bરૂ
 તયૈાર
 કર
,મે1ડકલ એEF�Eસ પર
Gા, પાસ કર
 

બેઉ, .થમ દસમા ં<થાન મળેવી, પોતાના જ શહ�રની મે1ડકલ કોલેજમા ં.વેશ .ાHત કર
 

પોતાના માબાપને .સIતા અન ેધEયતાનો અદક�રો અJભુવ કરાવી પોત ેપણ Kશુ Kશુ 

હતા.  

સાધારણ મLયમ વગ(મા ંજEમલેા આ બેઉ  પાસે જ પાસ ેરહ�તા હોવાથી અને એક 

જ <Mુલમા ંભણતા રહ�લા હોવાથી, બચપનથી જ એકબી*ના :ગર
 દો<તારો હતા.બઉે 

હસNખુા,આનદં
 અન ે<વભાવે મળતાવડા હોવાથી મે1ડકલ કોલેજમા ંપોHOલુર પણ બA ુ

જ થઇ ગયા.ઘર�થી જ તૈયાર
 કર
ને આવવાની આદતના કારણ ે.ોફ�સરો પણ તમેન ે

રોલ- મોડલ કહ�વા લાગી ગયા હતા.કોલેજ તરફથી િશમલા-મ�રૂ
ની ?રૂ આયોQજત થઇ 

3યાર�,એ ?રૂ  ખચા(ળ જણાતા એ બેઉ તમેા ંજોડાયા જ ન1હ.બધાન ેબA ુનવાઈ લાગી,કોઈ 

કોઈને Rુખ પણ થOુ ંક� આ બેઉની  જોલી જોડ
ની કંપનીનો આનદં ન1હ મળે.એ બેઉ પણ 

મનોમન તો ઉSTUન ઉSTUન રહ�વા લાUયા ક� આ જમાનો પસૈાનો છે.પૈસા નથી તો કોઈ 

કરતા કોઈ આનદં જ નથી.કોલેજJુ ં િમિન-વેક�શન હોવાથી તેઓ પોષાય એવા માઉEટ 
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આWનુા અન ે Xબા:ના દશ(નના અ�ભયાન ે નીકળ
 પડYા.સાથે તેમના માબાપ પણ 

જોડાઈ ગયા.પોતાના સમZુ અને ઓછા ખચા(ળ બાળકો માટ� તમેન ેગૌરવ અને ગવ(નો 

અJભુવ થઇ ર\ો હતો.Xબા:ના દશ(ન પહ�લા કર
ને, બધા માઉEટ આW ુ ગયા ન ે

3યાનંી  હોટલ 'N]ુ^કલ-આસાન'મા ં _ણ 1દવસ રોકાઈ ઠંડકની મઝા માણવા લાUયા.એક 

વાર બેઉ એકલા જ નખી તળાવમા ંબો1ટaગ કરવા ગયા તો 3યા ંકોઈ bજુરાતી િપકચરJુ ં

c1ૂટaગ કરવા આવલે એકટર -એdF�સને એકલા બો1ટaગ કરતા જોઈ અન ે તેમJુ ં બી: 

બોટમાથંી c1ૂટaગ થeુ ં જોઈ, તેઓ તળાવના કાઠં� જ ભીડ વfચે એ Rૃ^ય જોતા 

ર\ા.c1ૂટaગ Bhંુૂ થતા જ ડાયર�dટર અન ે યોગાJયુોગ સાથ ે આવેલા .ોડiસુર� તમેન ે

બેઉને જોયા તો બનંનેી જોરદાર ,ચાઈ અને સરસ મઝાની  પસ(ના�લટ
 જોઈ તમેની 

પાસે આવી બેઉને Bછૂ
 જોOુ ં:"તમને રસ હોય તો અમાર
 આવતી 1ફ�મમા ંતમને બેઉન ે

અમે રોલ આપી શક
એ.પણ તે પહ�લા તમારો ઓ1ડશન ટ�<ટ વી.કરવો પડ�.તમારા નામ 

સરનામા  આપો અન ેcુ ં કરો છો હાલ તમ ેએ જણાવો.આ રlુ ંઅમાhંુ કાડ(.ફોન કર
ન ે

 એપોઇEટમEેટ લઈને વડોદરા મળવા આવી જજો."  

    રિવ-પ�લવી તો રા: રા: થઇ ગયા ક� આ તો સામેથી લmમી ચાદંલો કરવા 

આવી હોય એnુ ંથOુ.ંહોટલમા ંપહoચીને 1ડનર  લેતા લતેા વડ
લોને ભોળા ભાવ,ેK�ુલા 

મન ે આ બધી વાત કર
 અને કlુ ંક� "અમન ેસામથેી મળ
ન,ેતેમણ ે આવી ઓફર આપી 

છે.આ મે1ડકલ તો અમાhંુ pાર� ય Bhંુૂ થાય અને તનેા પછ
 ક�ટલાય વષq અમે સેટલ 

થઇ, તેના કરતા આવી ઓફર સામથેી મળતી હોય તો મે1ડકલ ક1રયરની ઐસી 

તૈસી.બાZુમા ંઅમન ેમોડ�લaગની ઓફર પણ સહજ- સહજમા ંમળ
 જઈ શક�.કદાચ 1હEદ
 

Nવૂીઝમા ં પણ ચાEસ મળ
 *ય.1હEદ
-bજુરાતી ટ
.વી.માટ� પણ ઓફર મળ
 

શક�.અમાર
 પસ(ના�લટ
નો આવો રોક1ડયો લાભ મળતો હોય 3યાર� લmમી ચાદંલો કરવા 

આવતી હોય 3યાર� મોsંુ ધોવા જવાનો કોઈ મતલબ ખરો?" 

બેઉના  માબાપ સમZુ હતા,દ
ઘ( Rૃ]tટ ધરાવનારા હતા,જમાનાના ખાધલે હતા. 

Zુદા Zુદા <વર� એક જ સલાહ કહો તો સલાહ,સદં�શ કહો તો સદં�શ અન ેઆદ�શ કહો તો 

આદ�શ રિવ-પ�લવીના કાનો પર ટકરાયો,b ૂજંયો અને મનના ,ડાણ �ધુી પહoચી 
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ગયો.તેમJુ ં કહ�n ુ ં ગળે ઊતર
 ગOુ ં ક� મહ�નતથી મળેલા ધાયા( Rુલ(ભ મે1ડકલ Gે_ ે

આગળ વધવાને બદલે અણધાયા( -Xધારા Gે_ે ટકરાઈન ેરોવાનો,પ<તાવાનો, :વન- 

N�ૂયો bમુાવાનો કોઈ અથ( ખરો?પૈસા જ :વનમા ં બvુ ં નથી,દોલત જ Qજaદગીમા ં

સવ(<વ નથી.અણધાયા( -Xધારા Gે_ ે પહoચીન ેતો ક�ટલાય ખોટા -અથડાઈ ભટકાઈન ે

કોઠ
મા ં મo નાખી રડતા ર\ા છે.:વન પોતાના માટ�,બી*ઓના માટ� ઉ*સ 

પાથરનાhંુ હોnુ ં જોઈએ,ઇઝી મની તો સાથે ક�ટક�ટલી WરુાઈઓJુ ં ટોwં લાવે એ તો 

વળ
 બી: ઉપાિધ.તમે ડોdટર બનીન ે જ નામ, ઈમાનદાર
Jુ ં કામકર
ન ે દામ બvુ ં જ 

ભરBરૂ કમાવાના તમેા ં તો કોઈ શકંા જ નથી.�ખુ-શાિંત છોડ
 આવા Xધારા 

Gે_પેહoચીન ે તો રોવાનો જ વારો આવ.ેઅને પૈસો તો ભીખાર
ઓ પણ આ7 કમાય 

છે,ચોરો -દાણચોરો પણ કમાય છે,નાચ-ગાન xનાર
ઓ પણ  કમાય છે,<મUલસ(  પણ 

કમાય છે.પણ તેનો સમય-કાળ  ક�ટલો? મે1ડકલના તમારા ધાયા( G_ેે તો તમે પોતે �ખુી 

થશો અને બી*ઓJુ ંતન -મન *ળવીને ધન પણ Bરૂe ુ ંઅને તે પણ :વનના  છે�લા 

yાસ �ધુી કમાતા રહ�શો.આવા અણધાયા( -Xધારા G_ેની લલચાવનાર
,ફસાવનાર
,?ૂંકા 

ગાળાની, ગળા-ફાસંા 7વી લોભાવનાર
 ઓફરોમા ંતમે તમાર
 :વન ક�ડ
મા ં  

પોત ે જ સામથેી શા માટ� કાટંા �બછાવવા માગંો છો? પૈસો કમાવા માટ� આખી Qજaદગી 

છે.ભગવાનની, અમાર
  આપલેી Qજaદગી આવી શોટ( કટની કમાણીના ફ�ર- ચzરમા ં

વેડફ
 દ�વા માટ� નથી." 

  રિવ-પ�લવીએ હાથમા ં પકડ
 રાખલેા .ોડiસુર  -ડાયર�dટરના કાડ( ફાડ
 

ના{યા.તેમન ે સમ*ઈ ગOુ ં ક� પોતાના ધાયા( G_ેે જ આગળ વધnુ ં જોઈએ,ન1હ ક� 

અણધાયા( Xધારા  Gે_,ે Xધારા Gે_ે.    

(અધ(સ3ય કથા)                                           

(સમાHત ) 

 


