
વીધુર યથા 
– વીણકા ત શા ી 

એક એઈટી લસ વય ક વડીલે મને નામથી બોલા યો અને મારી સામે આવીને બેઠા. હંુ 
એમને ઓળખી ન શ યો. મારે એમને કહેવંુ પ ું ‘સોરી, સાહેબ, ઓળખાણ ન પડી. હમણા ં
હમણાં જરા ભુલી જવાય છ.ે’ 
 

‘સાહેબ, સાહેબ શું કરો છો? હંુ સુરેશ ચોકસી, તમારો સુરીયો! આપણે એપાટમે ટમા ં
બાજુબાજુમાં આટલો સમય ર ા, સાથે ખાધુંપીધું તે બધું જ પાણીમા?ં’ 
 

‘ઓહ! સુરેશભાઈ તમ?ે તમે તમારો ચકલો આટલો બધો બદલી નાં યો તે ન જ 
ઓળખાવન?ે મારે તો તમારા ચરણ પશ કરવા પડ ેએવા થઈ ગયા છો. કેટલા ંવષ મ ા!’ 
 

મારા કરતાં પણ સુરેશ ચાર વષ નાનો. સેવ ટીઝમાં અમેરીકામા ં અમારી દગી એક 
સાથે એપાટમે ટમાં શ  થઈ હતી. થોડો સમય એક જ લૅબમાં કામ પણ કયુ હતંુ. એમને બે નાના 
દીકરા અને એક દીકરી. તક મળતાં માટ અને ઉ સાહી સુરેશ, કંપની અને ટટે બદલતો 
બદલતો, આગળ વધતો જ ગયો. અમારો સ પક સદ તર જ તુટી ગયો હતો. સાંભળવા મ ું હતંુ 
કે પે સી વેનીયામાં થાયી થયો છ.ે યાર પછી મળવાનું પણ થયંુ જ ન હતંુ. અમા ં  વન વહેતંુ 
ર ું હતંુ. 

 
ઓક ટી પરની એક રે ટોરંટમાં હંુ બઠેો હતો. મારી સામે આવીને સુરેશ બેઠો. એનો દખેાવ 

જ એવો હતો કે હંુ એને ‘સુરીયો’ તો શું; પણ ‘સુરેશ’નો તંુકારો પણ ન કરી શ યો. લગભગ 
ચાળીસ વષ પછી મ એને યો. 
 

‘સરલાબહેન યાં છ?ે એને એકલાં મુકીને યાં રખડવા માં ુ,ં તમ?ે” 
‘સરલા જ મને રખડતો મુકીને ઉપર ચાલી ગઈ!’ 



‘ઓહ, આઈ એમ સો સોરી? શું થયંુ હતંુ?’ 
‘કે સર, લીવર ુમર.’ 
 
સરલાબહેન. મીઠો નેહાળ વભાવ. હંુ ટીખળ ક ં  તોયે મને મોટા તરીકે આદર આપ.ે 

હસતા ંજ રહે. બાળકો માટ ે‘ ાઉડ મધર’. પતી માટ ે‘ ેમાળ પ ની.’ 
‘કેટલો સમય થયો?’ 
‘ચાર વષ થયા.ં હંુ તો સાવ એકલો પડી ગયો છુ.ં’ 
‘નરેશ, મનીષ, ીયંકા?’ મ એમના ંસ તાનો વીશે પુ ું. 
‘નરેશ કાડ યોલૉ ટ છ,ે કેલીફોન યામાં સેટલ થયો છ.ે અમેરીકન નસને પર યો છ.ે બ ે

દીકરી છ.ે મનીષ અને ીયંકા ઈ ડીયનને જ પર યાં છ.ે મનીષનો બીઝનેસ છ.ે લોરીડામાં સેટ 
થયો છ.ે બધાં જ પોતપોતાની રીતે બહુ સુખી છ.ે ીયંકા શીકાગોમાં છ.ે સારી બ છ.ે જમાઈ 
પણ સારો છ.ે’ 

‘તમા ં  કેમનું છ?ે’ 
‘હંુ તો છુ ં યાંનો યાં જ છુ!ં યુ જસ  જ ારકા અને પંઢરપુર. દીકરાની સાથે જ રહંુ છુ.ં’ 
‘સુરેશભાઈ, સ તાનોનો સુખી સંસાર તો છ,ે પછી એકલા શેના? શું કાઈ ો લેમ છ?ે 

છોકરાઓ તમને રાખતા નથી?’ 
‘એવંુ તો કેમ કહેવાય? સરલા ગઈ પછી મોટાએ તો ક ું હતંુ – થોડો સમય રહેવાય એમ 

આવ . 
‘હા, ક ું હતંુ; પણ ‘થોડો સમય. 
‘હંુ થોડો સમય ર ો પણ ખરો. ઘરમાં બધા જ એમનાં કામમાં હોય. આપણે માટ ેએ કાંઈ 

નવી વાત થોડી છ ે કે કોઈએ સમ વવી પડ?ે પણ દીકરાની વનશૈલી મારાથી ત ન જુદી. 
અમેરીકન ‘નેની’ રાંધે તે ખાવાનું. ગુજરાતી ખાવાનું તો ભુલાઈ જ ગયંુ! મ તો બ હતી યારે 
બધું જ ખાધુ–ંપીધું છ.ે પણ રીટાયડ થયા પછી ઘરમાં તો દાળ–ભાત, રોટલી, શાક ખાવાની ટવે 
પડી ગયેલી. સરલા રોજ ગરમાગરમ રોટલી બનાવતી. એક પણ દીવસ ચી મુજબ ખાવા જ ન 
મળે. ડૉટર–ઈન–લો હૉ પીટલમાં નસ. બીચારી થાકીને આવે. હૉ પીટલના દદ ન ે જમે ‘હ ો, 
હાય’ કરે; તેમ જ મને પણ કરે. બસ, એટલું જ. દીકરીઓ સાથે બીઝીન ેબીઝી રહે. આપણે યુવાન 



હતાં યારે આપણી હાલત પણ એવી જ હતીને ? એની બીચારી પાસે આનાથી વધુ  આશા પણ 
શી રખાય? 

‘દીકરો ઘરે આવે. હંુ એની રાહ ઈને બેઠો હો  કે બ ેઘડી એની સાથે બેસીને વાત ક ં ; 
પણ બીચારાને સમય જ નથી. આવીને સીધો એના ડૉગ સાથે રમવા માંડ.ે એન ેમારા પહેલાં એનો 
‘ડૉગ’! એને વૉક કરવા લઈ ય, સાથે દોડ.ે બ નેે એ સરસાઈઝ તો ઈએ જ ન!ે તમે અને મ 
અમેરીકામાં નોકરી કરી છ.ે આપણે બધું જ ણીએ સમ એ છીએ; પણ હવે એ પચતંુ નથી.  

‘એકલતા સહન થતી નથી અને ટોળામાં ભળાતંુ નથી. સરલા વગર વાતંુ નથી. આપણ ે
કંઈ અમેરીકામાં નવા આવેલાં પરાવલંબી ડોસાઓ થોડા છીએ? આપણે આ દેશમાં નવા નથી. આ 
ક ચર આઘાતજનક ના લાગવંુ ઈએ; પણ પોતાના જ લોહી સાથે પરાયાપ ં લાગે એ સહન થતંુ 
નથી. બીજુ ંકોઈ પણ દુઃખ નથી; પણ પોતાપણાની ઉ માનો અભાવ સાલે છ.ે 

‘એવંુ જ મનીષને યાં. એની સાસુ એની સાથે રહે. ઘરમાં એનું જ વચ વ. હંુ પોતાને ઘેર 
નહ ; પણ દીકરાની સાસુને ઘેર અણગમતો મહેમાન હો , એવંુ જ લા યા કરે છ!ે એને યાં મને ન 
ફાવે. બાકી મનીષ યાં ના પાડ ેછ?ે બધી જ રીતે સુખ છ;ે પણ એ સુખનો મને પશ જ નથી 
થતો. 

‘અને દીકરીને યા ંપણ કેટલો સમય રહેવાય? બસ, એકલો છુ.ં પાસે પૈસા છ.ે જ ર કરતા ં
વધારે છ.ે દીકરાઓને પણ મારા પૈસાની જ ર નથી. કહે : ડડૅી, અમારે માટ ે સાચવવા કે 
બચાવવાની જ ર નથી. મોજથી ફરો–હરો, વાપરો. એક રાંધવાવાળી બાઈ રાખી લો. સરસ 
જ યાનું ટીફીન બાંધી લો.  

‘નરેશની વાઈફ અમેરીકન છ.ે તે તો કહેતી હતી : ‘ડડૅી, યુ આર યંગ. યુ શુડ રી–મેરી.’  
પણ કોઈ એમ કહેતંુ નથી : ડડૅી, બસ, અમને તમારા વગર નથી ગમતંુ. તમે બધું છોડી અમારી 
સાથે જ રહેવા આવી ઓ. 

‘હંુ મારી તને સમ  શ યો નથી, કે હંુ શુ ંઈ છુ ં છુ.ં પૈસા છ ેએટલ ેમી ો ત તની 
સલાહ આપે છ.ે આમ કરો, તેમ કરો; પણ હંુ ક યુઝ છુ.ં દ પતીમી ો લાગણીપુવક બોલાવે છ.ે 
તેઓ મારા યે સહાનભુુતી દાખવે છ;ે પણ એ સહાનુભુતી પણ કઠ ેછ.ે એમની સહાનભુુતી જ 
મને તેમનાથી–ટોળામાંથી જુદો તારવે છ.ે યારે સુખી કુટુ બને  છુ ં યારે એક બળતરા થાય 



છ.ે હંુ એકલો છુ.ં મારી સરલા હયાત હોત, તો હંુ પણ મી ો જ ેઆનંદ કરે છ ે તે હસી–માણી 
શ યો હોત. દર એક મહીને એક વષ જટેલો ઘરડો થતો  છુ.ં 

‘લોકો મન ેસલાહ આપ ેછ.ે તમે મારા વડીલ છો; પણ આજ ે હંુ તમને સલાહ આપું છુ.ં 
અ યારની તમારી લાઈફ કેવી છ ેતે હંુ નથી ણતો; પણ  દીકરા સાથે છો, તો સુખેદુ:ખે દીકરા 
સાથે જ રહે . એક વાર છુટા થયા પછી ફરી સાથે રહેવાનું મુ કેલ બની જશ.ે ‘બ’ેમાંથી ‘એક’ 
થશો, યારે મારા જવેી મનોયાતના ના ભોગવવી પડ.ે 

‘મારે તો મારા આખરી દીવસમાં મા ં  કુટુ બ ઈએ છ.ે  હંુ પહેલાં મય  હોત તો સરલા 
તો સુખેદુ:ખે પણ, એક દીકરા સાથે ગોઠવાઈ ગઈ હોત. મારાથી નથી થવાતંુ. મહીલાના ‘વૈધ ય’ 
કરતાં પુ ષની ‘વીધુરતા’ જુદી જ હોય છ.ે શા માટ ે બધાએ સરલાને ‘સૌભા યવતી ભવ’ના 
આશીવાદ આ યા હતા? સરલા તો સૌભા યવતી જ ગઈ; પણ મને રઝળતો મુકીન.ે.’ 
 

સજળ આંખે સુરેશે ક ુ,ં ‘મારા મનના દુઃખ માટ ે હંુ જ જવાબદાર છુ.ં આવતા સ ડ ે
શીકાગો જવાનો છુ.ં થોડા દીવસ દીકરી સાથે રહીશ. પછી મોટાને યાં જઈશ. એ તો બોલાવે છ;ે 
પણ મને જ ગોઠતંુ નથી.’ 

 
હંુ સુરેશને કોઈ આ ાસન આપી ન શ યો. મા  એના માથા પર હાથ ફેર યા કય . એ 

જમેની સાથે આ યો હતો, તેઓ આવી પહ યા. ફી ુ ંહસીને આંખો લુંછીને એ ચાલી નીક ો. 
 

શું આ હાલત મા  સુરેશની જ છ ે કે? શું આ મા  ‘અમેરીકાના ગુજરાતી વીધુર’ની જ 
વાત છ ે કે? શું દરેક સ તાન એમના બાપને હડધતુ કરે છ?ે આ પરી થીતીમાં યા,ં કોનો અને 
કેટલો વાંક કાઢી શકાય એમ છ?ે આ કોઈ શારીરીક કે આથ ક રીતે નીઃસહાય વીધુર-વીધવાની 
વાત નથી. આધેડવયની સીમા પર પહ ચેલી દરેક ય તીએ પોતાના ભાવી વનનો ચીતાર અ યારે 
જ ક પીને માનસીક તૈયારી રાખવાની જ ર છ.ે 

એને કેમ કરીને કહંુ કે : ભાઈ, લાંબી ‘બેકલતા’ પછી યારેક ન ે યારેક તો ‘એકલતા’ 
આવે જ છ–ેપતીને કે પ નીન.ે જમે બ ે સાથે જન યાં નહોતા,ં તેમ સાથે જ જઈશું, એવંુ થોડુ ં
બનવાનું છ?ે  



માટ ેએકલતાને રવવા વીધુરે ‘ચાલશે, ફાવશ,ે ગમશે, ભાવશે’ની નીતી અપના યે જ 
છુટકો !  

– વીણકા ત શા ી 
સજકસ પક : 
PRAVINKANT M. SHASTRI 
6-SAVERIA COURT, 
HOWELL - NJ - 07731 - USA  Phone : 01-732-804-8045 
eMail : shastripravinkant@gmail.com Website : https://pravinshastri.wordpress.com/ 
 

સજકનંુ સજન : 
‘ ેતા’ અમેરીકાના સી  ગુજરાતી માસીક ‘ગુજરાત દપણ’માં ધારાવાહીક રીતે 

કાશીત થયેલી, અમરેીકાની રંગીન વનશૈલીન ે ઉ ગર કરતી, સજકની થમ નવલકથા 
‘ ેતા’ ( થમ આવૃ ી : 2011; કાશક : લખેક પોતે; ટાઈપસેટ ગ અને મુ ક : ચી મય શી, 

ી રંગ ી ટસ, સુરત. તેની ઈ.આવૃ ીનું કાશન : 2017માં થયંુ, જ ેતમે મ ફત ડાઉનલોડ 
કરી શકો છો, વાંચવા અને ગમે તો મી ોને તેની ની:શુ ક લહાણ કરવા નીચેની લ ક પરથી તે 
મળશે :  
https://pravinshastri.files.wordpress.com/2017/07/e0aab6e0ab8de0aab5e0ab87e0aa
a4e0aabe_e0aba9.pdf  
..ઉ મ.મધુ ગ ર.. 

♦●♦ 

 ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ – વષઃ ચૌદમંુ – અંકઃ 419 –February 03, 2019 
‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com 

♦●♦ 
 

mailto:shastripravinkant@gmail.com
https://pravinshastri.wordpress.com/
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
 

More than 3,60,16,000 Gujarati Language lovers have visited 
http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,19,17,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 10,58,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 12,71,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

 

@@@@@ 
 
 

 ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી  કૃતીઓ વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ 
હોય તો, તમા ં  નામ, આઈડી.. વગેરે માહીતી મોકલી મન ેલખ ..  

તમને પણ અમારી આ ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ દર પંદર દીવસે  
આવી એક મેલ સાથે પીડીએફમાં મળતી રહેશ.ે. 

–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com  અને 
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 

 

@@@@@@@@@ 
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