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તીનને અમદાવાદમાં નોકરી મળી એનો સૌથી 
વધારે આનંદ એના કાકાને થયો.

“બેટા જતીન,” એમણે એક સાંજે જમયા પછી કહ્યં, 
“તને નોકરી મળી એનો મને સૌથી વધારે આનંદ છે.”

“કાકા,” જતીને કહ્યં, “ તમારા સસવાય માર્યં દ્યસનયામાં 
બીજ્યં છે પણ કોણ? નાનપણમાં માતા-સપતાના અવસાન 
પછી તમે મને ઉછેયયો, ભણાવયોગણાવયો ને એના પ્રતાપે 
જ હ્યં આજે સટેટ બેનકમાં આવી સરસ નોકરી પામયો છું 
ને એ પણ અમદાવાદમાં ! તમે ન હોત તો તો હ્યં કયાં 
હોત ને શ્યં કરતો હોત એની કલપના પણ મારાથી થઈ 
શકતી નથી.’’

“ એવ્યં ન બોલ બેટા,’’ એના કાકા પ્રતાપભાઈ બોલયા, 
“ ત્યં આટલો આગળ આવયો એન્યં કારણ એ છે કે ત્યં 
અતયંત બ્યધ્ધશાળી છે. એ બ્યધ્ધના લીધે જ તને આ 
નોકરી પણ મળી છે. હ્યં તો માત્ર સનસમત્ત છું ને તારી 
કાકીના અવસાન પછી ત્યં મારો સહારો બની રહો હતો. 
ઘરમાં આપણે બે જ રહા, હવે ત્યં અમદાવાદ જઈશ 
ને હ્યં એકલો પડી જઈશ !’’ પ્રતાતભાઈની આંખોમાં 
ઝળઝસળયાં ડોકાણાં. “ કાકા,’’ જતીને કહ્યં, “તમે મને 
એવો નગ્યણો માનો છો? હ્યં કાંઈ એકલો રહેવાનો નથી. 
એંસી વરસની ઉંમરે તમને એકલા મૂકીને હ્યં નહીં જાઉં. 
હા, થોડા સદવસ તયાં મકાન ભાડે રાખવામાં ને સામાન 
ખરીદવામાં જાય એટલા સદવસ જ તમારે એકલા રહેવ્યં 
પડશે, પછી હ્યં ને તમે અમદાવાદમાં સાથે જ રહીશ્યં.’’

“ ભલે બેટા,’’ પ્રતાપભાઈ બોલયા, “ પણ, જો આપણે 
અમદાવાદ જ રહેવાન્યં હોય તો પછી ત્યં મકાન થોડા 
સમય માટે જ ભાડે લેજે, આપણે અહીંન્યં મકાન વેચી 
નાખીશ્યં, થોડી ઘણી જમીન છે એ પણ કાઢી નાખીશ્યં ને 
અમદાવાદમાં સરસ ફલેટ લઈ લઈશ્યં.’’

“ તમારી જેવી મરજી કાકા,” જતીને કહ્યં, “મારે 
પરમસદવસે હાજર થવાન્યં છે એટલે હ્યં કાલે સાંજના 
અમદાવાદ જવા નીકળી જઈશ. રાતે્ર એક સમત્રને તયાં 
રોકાઈશ ને પરમ સદવસે બેનકમાં હાજર થઈને મકાન 
શોધવામાં લાગી જઈશ. મકાન રાખીને તરત જ ઘરવખરી 
પણ વસાવી લઈશ ને પછી તમને લેવા આવીશ. 
બધ્યં પાંચેક સદવસમાં જ થઈ જશે.’’ ‘‘ભલે બેટા,” 
પ્રતાપભાઈએ જતીનના ખભા પર હાથ મૂકીને કહ્યં, “ 
આજે તારી કાકી હોત તો કેટલી રાજી થાત !” બનનેની 
આંખો દીવાલ પર લટકતી સરલાબહેનની તસવીર પર 
ફરી વળી ને ભીંજાઈ ગઈ ! બીજા સદવસે સાંજના તો 
જતીન બરવાળાથી અમદાવાદ જતી બસમાં બેસી ગયો ને 
ગોતા સવસતારમાં રહેતા એના એક સમત્રના ઘેર પહોંચી 
પણ ગયો. બીજા સદવસે એ ગોતાની સટેટ બેનકમાં હાજર 
થઈ ગયો. સાંજે બેનકમાંથી છૂટ્ા પછી એના સમત્રને 
લઈને એ ગોતામાં બે બેડરૂમનો ફલેટ ભાડે શોધવા ફયયો 
ને એમને તળાવ પાસે કદંબ હાઈટસમાં એક ફલેટ ગમયો 
પણ ખરો. બીજા ફલેટ જોવાની કડાકૂટ કયાયા સવના એમણે 
એ જ વખતે ફલેટ ભાડે રાખીને એડવાનસ પણ આપી 
દીધા. એ પછી બીજા સદવસે સાંજના બનને સમત્રો ગોતાની 
નજીક વંદે માતરમની બજારમાં ગયા ને તયાંથી પલંગ, 
ગાદલાં ને વાસણો સસહતની તમામ ઘરવખરી ખરીદીને 
પાછા આવયા. એ રાતે્ર બનનેએ મળીને સામાન ગોઠવી 
દીધો ને બીજા સદવસે સવારે એના સમત્રની પતનીએ કંસાર 
બનાવીને રસોડાન્યં ઉદઘાટન પણ કરી નાખય્યં !

શસન-રસવ બેનકમાં રજા હતી એટલે શ્યક્રવારે રાતે્ર જ 
એ બરવાળા પહોંચી ગયો. “ આવી ગયો ને દીકરા,’’ 
પ્રતાપભાઈએ હસીને એને આવકાયયો, “ મને ખબર જ 
હતી એટલે મેં અત્યલના ઘેરથી તાર્યં પણ ટટટફન મંગાવી 
રાખય્યં છે. ચાલ, ગરમ કરીને આપણે પહેલાં જમી લઈએ.’’

થોડી જ વારમાં બનને જમવા બેસી ગયા.
“ પપપા,” જતીન બોલયો, “ મારી નોકરી ગોતામાં છે, 

એટલે મેં ગોતામાં ફલેટ ભાડે રાખી લીધો છે ને બ્ધો જ 
સરસામાન પણ લઈ આવયો છું. હવે, આપણે અહીંથી તમે 
કહો તયારે નીકળી જઈશ્યં.’’ “ જમીને વાત કરીએ બેટા,’’ 
કહીને પ્રતાપભાઈ હાથ ધોઈને ઊભા થયા. થોડી વારમાં 
જતીન પણ જમી રહો. “ જો બેટા,” પ્રતાપભાઈએ 
બેઠકરૂમમાં સોફા પર બેસતાં કહ્યં, “માર્યં તો તારા સસવાય 
હવે કોઈ નથી ને તાર્યં પણ મારા સસવાય અતયારે કોઈ 
નથી એટલે, માર્યં જે કૈં છે એ બધ્યં જ તાર્યં છે.’’

“કેમ એવી વાતો કરો છો પપપા?’’ જતીને સંશયથી 

પૂછ્યં. “અમસતા જ,’’ પ્રતાપભાઈ મૂળ વાત પર આવયા, 
આ ઘર બે-ત્રણ પાટટીઓ જોઈ ગઈ છે. એ બધા પચીસથી 
ત્રીસ લાખ કહે છે. એક પ્રોફેસર છે, સજતેનદ્રભાઈ મ્યંધવા, 
એ ધંધ્યકા કોલેજમાં ભણાવવા જાય છે, એમણે આ 
મકાનના બત્રીસ લાખ કહા છે. બોલ, શ્યં કરીશ્યં ?’’

“ એમને જ આપી દો કાકા,” જતીને કહ્યં, “ 
પાડોશીઓને પણ એક સારો પાડોશ મળે ને ઘરમાં જે 
છે એમાંથી થોડી જરૂરી વસત્યઓ લઈને બાકીન્યં બધ્યં જ 
આપણે એમને આપી દઈએ.’’ “ મેં એમને એમ જ કહ્યં 
છે,’’ પ્રતાપભાઈ બોલયા, “ અને જમીન તો ઉમરગઢવાળા 
કાળુભાઈ છે આપણં ખેતર ખેડે છે. એમણે વીસ લાખમાં 
માગય્યં છે.’’ “ એ પણ આપી દો કાકા,’’ હવે આપણે કયાં 
અહીં આવીને રહેવ્યં છે કે જમીન ખેડવી છે? ’’ “ તો પછી 
હ્યં એ બનનેને હા પાડી દઉં છું, ” પ્રતાતપભાઈ બોલયા, 

“ ને આવતા શસનવારે સવારના એમને પૈસા 
લઈને આવવાન્યં પણ કહી દઉં છું. કાળુભાઈ 
તો રોકડા લઈને આવશે, પણ સજતેનદ્રભાઈને 
મકાન માટે લોન લેવાની છે એટલે એમને 
દસેક સદવસ થશે પણ શસનવારે એમન્યં બાન્યં 
લઈ લઈશ્યં, બરાબર ?” “ તમે જેમ કરો 
તેમ કાકા,’’ જતીને હસીને કહ્યં, “ બધી સમલકત તમારી 
છે, એમાં હ્યં શ્યં ચંચ્યપાત કર્યં ?”  “બેટા,’’ પ્રતાપભાઈ 

ભીના અવાજે બોલયા, “હ્યં હવે કેટલા દાડાનો મેમાન? 
આ બધ્યં તારા માટે જ કર્યં છું. મેં તારા નામની વારસાઈ 
પણ કરી રાખી છે. ત્યં અમદાવાદમાં સારો ફલેટ લઈ લે, 
મારા છેલલા સદવસો શાંસતથી તારી સાથે પસાર થાય અને 
હા, મ્યખય વાત, તારી મમમીનાં ઘરેણાં સતજોરીમાં છે. એ 
લગભગ ત્રીસેક તોલાના છે. બજારભાવ પ્રમાણે અતયારે 
એની ટકંમત પંદરથી અઢાર લાખ થાય. એ ઘરેણાં આપણે 
અમદાવાદ લઈ જઈશ્યં. તારા લગન થાય એટલે તારી વહ્યને 
એ ઘરેણાં આપજે.’’ રડી પડ્ો જતીન. એ કશ્યં બોલી ન 
શકયો. બે સદવસ રહીને એ અમદાવાદ ગયો. પછીના 
શ્યક્રવારે રાતે્ર એ આવયો. શસનવારે કાળુભાઈ વીસ લાખ 
આપી ગયા ને ખેતરના કાગળ લઈ ગયા. સજતેનદ્રભાઈ 

મ્યંધવા પણ બે લાખ બાનાના આપીને બાકીના પૈસા દસ 
સદવસમાં આપવાન્યં કહીને ગયા. રસવવારે બપોરના જે જે 
વસત્યઓ લેવાની હતી એ પેક કરીને જતીને બહાર મૂકી ને 
સજતેનદ્રભાઈને મકાનની ચાવી સોંપી દીધી.

છેલલી વાર ઘર તરફ નજર નાખીને કાકો-ભત્રીજો 
ટેકસી કરીને અમદાવાદ આવી ગયા. એક બેડરૂમ જતીને 
કાકા માટે તૈયાર જ રાખયો હતો, એમાં એમનો સામાન 
ને કપડાં ગોઠવી દીધા. જતીનનો સમત્ર પણ આવયો હતો, 
એની પતનીએ રસોઈ બનાવી ને બધા સાથે જમયા. “ 
જતીન,” જમતાં જમતાં જ પ્રતાપભાઈ બોલયા, “મને કૈંક 
થાય છે. છાતીમાં દ્યખે છે.”

જતીન અને તેનો સમત્ર તાતકાસલક એમને નજીકની 
હોધસપટલમાં લઈ ગયા. “ સોરી,’’ ડૉકટરે એમને 
તપાસીને કહી દીધ્યં, “ તમે એમને પાછા લઈ જાવ, એ 

અવસાન પામયા છે!’’ જતીન અને એનો 
સમત્ર સતબધ બની ગયા. શબવાસહનીમાં 
કાકાના શબને ઘેર લાવીને જતીન ખૂબ 
રડ્ો. બીજી સવારે એમની અંસતમસક્રયા 
પતાવીને જતીન રૂમમાં બેઠો. એના સમત્ર 
અને એની પતનીએ થોડા સદવસ અહીં 

જ રહેવાન્યં નક્ી કય્યું હત્યં. બારમાની સવસધ પછી જતીન 
બરવાળા ગયો ને મકાન ને જમીનના બધા કામ પતાવીને 

પૈસા લઈને અમદાવાદ આવયો. “ એકસય્યઝ મી,’’ ચૌદમા 
સદવસે બેનકમાં એ બેઠો હતો ને રૂપાની ઘંટડી રણકી, “હ્યં 
તમને એક પ્રશ્ન પૂછી શકું?’’ જતીન એ સોહામણી ય્યવતી 
તરફ જોઈ જ રહો. “ પૂછો,” જતીને કહ્યં, “કસટમરને 
જવાબો આપવાન્યં તો માર્યં કામ છે, બોલો.” “ મારે 
બેનકમાં ખાત્યં ખોલાવવ્યં છે,” ચાંદીની ઘ્યઘરી ફરી રણકી, 
“તો મારે શ્યં કરવ્યં જોઈએ ?’’ તમારાં રહેઠાણનો પ્યરાવો 
જોઈએ,” જતીને કહ્યં, “ આધારકાડ્ડ, ને એક કસટમરની 
ઓળખાણ માટે સહી જોઈએ.’’ “ હ્યં તો સદલહીથી આવ્યં 
છું,’’ ય્યવતી બોલી, “ મેં તો હજી મકાન પણ ભાડે 
રાખય્યં નથી, હોટેલમાં છું.’’  “કંઈ વાંધો નહીં,” જતીન 
બોલયો, “મકાન રાખીને પછી ભાડાકરાર લઈને આવજો. 

આધારકાડ્ડ પણ લાવજો. ઓળખાણમાં કોઈ કસટમરની 
સહી જોઈશે.’’ “ પણ અહીં તો હ્યં કોઈનેય ઓળખતી 
નથી,” પેલી ય્યવતીના દંતઉદ્ાનમાં હાસયફૂલ ખીલય્યં, “ 
એક તમને અતયારે ઓળખયા!’’ જતીન પણ સામે હસયો 
ને એના તરફ ચક્્યપેગમાંથી દ્રધ્ટમધ છલકાવીને પછી 
એ ય્યવતી ગઈ. બે-ત્રણ સદવસ પછી બેનકની બાજ્યની 
હોટેલમાં જતીન ટરસેસમાં ચા પીવા બેઠો હતો તયાં એ 
ય્યવતી ફરી આવી. આ વખતે તો એ જતીનની પાસે જ 
બેસી ગઈ. જતીને એને ચાની ઓફર કરી ને સવનાસંકોચે 
એણે હા પાડી દીધી. જતીનને આ ય્યવતી ગમી. સજંદગીમાં 
પહેલી વાર કોઈ સ્યંદર ય્યવતી એની બાજ્યમાં બેઠી હતી. 
એ પછી તો એ બનનેની મ્યલાકાતો વધી, પટરચયની કૂંપળ 
પ્રેમના છોડમાં પટરણમી ને જતીને એક સદવસ સહંમત 
કરીને પૂછી લીધ્યં. “ બેલા,” જતીને પૂછ્યં, “ તેં ઘર ભાડે 
રાખય્યં ?’’ ‘‘ના,” બેલાએ જવાબ આપયો, “ મારી એક 
સખીના ઘેર રહ્યં છું પણ, હવે મારે ખાત્યં નથી ખોલાવવ્યં. 
હવે તો સજંદગીન્યં ખાત્યં ખોલાવવ્યં છે !’’ “ સજંદગીન્યં 
?’’ આશ્ચયયાથી જતીને પૂછ્યં, “ એટલે...એટલે..લગન 
?”   ‘જો તમે હા પાડો, તો’’ બેલાએ નીચ્યં જોઈને કહ્યં. 
“ મારી તો હા છે બેલા,” જતીને કહ્યં, “ પણ, તારે 
કોઈને પૂછવાન્યં હોય તો પૂછી લે.’’ “ માર્યં કોઈ નથી 
આ દ્યસનયામાં,’’ બેલા બોલી, “ મારા સનણયાયો મારે જાતે 
જ લેવાના હોય છે. ત્યં કહે તો કાલે જ આપણે  લગન 
કરી લઈએ.’’ “ ચોક્સ,” જતીને કહ્યં, “કાલે સવારના 
દસ વાગયે વંદેમાતરમ મેરેજ રજીસટ્ારની ઓટફસે આવી 
જજે, હ્યં મારા સમત્રને લઈને આવી જઈશ.” બીજા સદવસે 
સવારના દસ વાગયે જતીન એના સમત્ર અને એની પતનીને 
લઈને રજીસટ્ાર ઓટફસે ગયો તયારે બેલા હાજર જ હતી. 
અડધા કલાકમાં લગન પણ નોંધાઈ ગયા, ને બધા સરસ 
હોટેલમાં જમવા ગયા. એ રાતે્ર જતીને બેલાને એક સરસ 
આઈફોન ભેટ આપયો ને સતજોરીની ને ઘરની ચાવી પણ 
સોંપી દીધી. “ બેલા,” જતીને કહ્યં, “આ આઈફોન મારા 
પ્રેમન્યં પ્રતીક છે ને સતજોરીમાં મારી મમમીનાં ઘરેણાં છે. 
ઘરેણાં કાલે હ્યં તને પહેરાવીશ, આજે તો મારા બાહ્યપાશન્યં 
ઘરેણં પહેરી લે, ચાલ’’ આટલ્યં કહીને જતીને લાઈટની 
સવીચ બંધ કરી. સવારે છ વાગયે જતીનની આંખ ખૂલી 
તયારે બેલા બાજ્યમાં નહોતી. સતજોરી ખ્યલલી હતી અને 
ઘરન્યં બારણં પણ ખ્યલલ્યં હત્યં! જતીને તરત જ એના 
સમત્રને ફોન કરીને બોલાવી લીધો. “ શ્યં થય્યં જતીન ?” 
એના સમતે્ર આવીને તરત પૂછ્યં, “મને કેમ અતયારમાં 
બોલાવવો પડ્ો ? ભાભી કયાં છે?’’ “ ભાભી ગ્યમ થઈ 
ગઈ છે એટલે તને બોલાવવો પડ્ો’’ જતીન બોલયો. આ 
સતજોરી ખ્યલલી છે !’’  સમત્ર આશ્ચયયાથી બોલયો, “કંઈ ગ્યમ 
થય્યં છે?’’ ‘‘સાંભળ,” જતીને કહ્યં, “એ મારી મમમીનાં 
ઘરેણાં લઈ ગઈ છે.’’ ‘ ઘરેણાં ?’’ આઘાતથી સમતે્ર પૂછ્યં.

“ હા,’’ જતીને કહ્યં, “ મેં રાતે્ર એને કહ્યં હત્યં કે, 
સતજોરીમાં મારી મમમીનાં ઘરેણાં છે અને સતજોરીની ચાવી 
પણ એને આપી હતી. એક આઈફોન પણ મેં તેને આપયો 
છે.’’ “હવે ચાલ,’’ સમત્ર ઊભો થતાં બોલયો, “ પોલીસમાં 
ફટરયાદ નોંધાવીએ. અલયા, આટલાં મોંઘાં ઘરેણાં ગયાં 
ને તને સચંતા નથી થતી?’’ “ સાંભળ,’’ હસીને જતીન 
બોલયો, “મારી મમમીનાં ઘરેણાં મારી બેનકના લોકરમાં 
છે ને સતજોરીમાં મેં નકલી દાગીનાન્યં બોકસ મૂકય્યં હત્યં. 
સતજોરીમાં માત્ર પંદરસો રૂસપયા જ હતા. મેં પહેલી વખત 
એને જોઈ તયારથી મને શંકા તો હતી જ એટલે મેં એને 
આઈફોન આપયો, એમાં એક એવી એપ નાખી છે કે તે 
કયાં છે એનો પત્તો મળી જશે. હવે ચાલ પોલીસસટેશને, 
એ પોલીસસટેશનનો પી.એસ.આઈ. અમારો કસટમર છે, 
મેં તેને ગઈ કાલે બપોરે જ વાત કરી દીધી હતી એટલે  
ફોનના લોકેશનના આધારે એ એની પાસે પહોંચી જશે.’’

એ બનને પોલીસસટેશન જવા રવાના થયા તયારે 
એસ.જી. હાઈ-વે પર ટ્ાટફકનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો 
હતો!              (શીરયાકપંધકતિઃ દીપલ ઉપા્યાય )

એ કપટ તારું મને છળતું રહું,  એથી હવે 
આપણી વચ્ે રહયો વવશ્ાસ અધ્ધરતાલ છે!

ìÞß_ÉÞ ÝëìiëÀ

આ આઈફોન િારા પ્રેિનું પ્તીક છે નરે મતજોરીિાં િારી િમિીનાં ઘરેણાં છે. ઘરેણાં 
કાલરે હું તનરે રહેરાવીશ, આજરે તો િારા બાહુરાશનું ઘરેણું રહેરી લરે, ચાલ

જ


