
 ‘મીશન હોપ’ 
  –સંજય થોરાત 
 

‘કાલે આવવંુ છ?ે ‘મીશન હોપ’ વૃ ા મની મુલાકાતે?’ ઓગ ટના થમ 
શનીવારે બપોરે જ પી ટનુો ફોન આ યો. 

‘પણ કાલે તો ‘ ે ડશીપ ડ’ે છ!ે તારા કોઈ લાન નથી? તારે તો કેટલા બધા 
મી ો છ!ે’ દીપે ક ુ.ં 

‘હા છ ેને, મી ો પણ છ ેઅને લાન પણ છ.ે આપણે તો સવારે જવાનંુ છ ેઅને 
સાંજ ેમી ો સાથે..!’ 

‘સા ં ’  

દીપ પણ જવા તૈયાર જ હતો. આમ પણ, ઘણા દીવસથી ‘વૃ ા મ’ વાની 
ઈ છા હતી જ અને આ તો ‘ ે ડશીપ ડ’ેના દીવસે જ જવાનો મોકો મળતો’તો. જવંુ જ 

ઈએ. એણે મનોમન ન ી કયુ. 
રવીવાર છતાં સવારે વહેલો ઉઠી, તૈયાર થઈને એ પી ટનુા ઘરે પહ ચી ગયો. 

પી ટ ુઅને દીપ બાઈક પર સવાર થઈને નીકળી પ ા. ર તમા ંપી ટએુ મીઠાઈની દુકાને 
બાઈક રોકી. તેણે ચેવડો, વેફર, ચોકલેટ, મીઠાઈ, બી કીટ, યુસ વગેરે સામાન પૅક 
કરા યો. 

‘મારે કેટલા આપવાના છ?ે’ દીપ ેવીવેક દાખ યો. એણે મા  ‘આ થેલી ઉપાડી 
લે,’ કહીને બાઈક ઉપાડી. થોડી વારમા ંતેઓ વૃ ા મ પહ ચી ગયા. અંદર પહ ચતા ંજ 
બધા વડીલો પી ટનેુ ઈને ખુશ થઈ ગયા. 

‘હાય હીરો!... આવ બેટા... ઓય હે ડસમ...’ એવી બુમો શ  થઈ ગઈ. બધા જ 
વડીલો એમની ઉ મર ભુલીને પી ટનેુ બોલાવતા હતા અને પી ટ ુ પણ હસતા ં હસતાં, 



શૅક હે ડ કરતાં કરતાં બધાને જવાબ આપતો હતો. પોતાના હાથમાં રહેલા થેલામાંનો 
બધો સામાન એણે ઓફીસમા ંજમા કરાવી દીધો અને મા  મીઠાઈનંુ એક બૉ સ લઈને 
તે ખુણામા ં આવેલા મમા ં વે યો. એ મમાં હીલ ચેર પર એક વૃ ા ં બેઠાં હતા.ં 
ઉ મર હશે પંચોતેરેકની; પણ ચહેરા પર વી ાનંુ તેજ ચમકતંુ હતંુ. આંખોમાં અલગ 
જ ચમક હતી! 

‘ઓ ડોશીમા, કેમ છો?’ પી ટએુ એમને તા ંજ ખુશીથી બુમ પાડી. 
‘નાલાયક, યા ં હતો અ યાર સુધી? તારી ગલ ે ડને ભુલી ગયો કે શુ?ં’ 

ડોશીમાએ રણકતા અવાજ ેજવાબ આ યો અને હાથ ફેલા યા. પી ટ ુપણ હસતાં હસતાં 
એમને ભેટી પ ો. 

પી ટએુ યાં રહીને જ એના મી  દીપની ઓળખાણ આપી. ડોશીમાએ એને હાથ 
ા. દીપ નીચ ેનમીને પગ ેલાગવા ગયો અને એમણ ેના–ના કરતાં હીલચેર પાછી 

ખચી લીધી. 
‘આ મારી ગલ– ે ડ છ.ે થોડી ઉ મરલાયક છ;ે પણ છ ે બહુ તોફાની. અમે 

એકબી ની કાયમ મ કરી જ કરીએ છીએ. આ મરી જશે પછી એની બધી ોપટ  
મારા નામે થવાની છ;ે એટલે હંુ એને સહન કરી લ  છુ,ં’ એમ કહેતા ંપી ટ ુખડખડાટ 
હસી પ ો. 

‘કશું મળવાનંુ નથી તને. મારા મરવાની રાહ ઈને બેઠો છ,ે નાલાયક! એને 
ખબર છ ેકે મને ડાયાબીટીઝ છ;ે તો પણ મીઠાઈ લઈને આવે છ ેઅને બળજબરીથી મને 
ખવડાવે છ.ે મારી ોપટ  તારા નામે નહ ; તારા પૌ ને નામે કરવાની છુ.ં’ ડોશીમાએ 
પણ એટલો જ કડક જવાબ હસીને આ યો. 

દીપનો આ યચકીત થયેલો ચહેરો ઈને બ ે હસી પ ાં. પછી એ ડોશીમા 
બોલવા લા યા ં:  



‘મા ં  નામ માલતી. યવસાયે હંુ શી ક હતી. વી ાથ ઓને સારા નાગરીક 
બનાવવાની મારી જવાબદારી. સરકારી શાળામાંથી આચાય તરીકે નીવૃ  થઈ. ઘરમા ં
મારા પતી અને હંુ બે જણા.ં દીકરો ભણવામાં હોશીયાર એટલે અમેરીકા ગયો. 
અમેરીકાવાળાને એ એટલો ગમી ગયો કે એને રીટન ટીકીટ આપવાની ના પાડ ેછ.ે એ 
અને એનો પરીવાર યા ંએકદમ સુખી છ.ે દીકરીના ં લ  કયા. એને પણ સા ં  ઘર 
મ ુ.ં પચીસ વરસ સંસાર મા યો; પણ એની લાઈફલાઈન મારા જટેલી લાંબી નહોતી. 
પાંચ વરસ પહેલા ં ડે યુ થયો અને પાંચ દીવસમાં જ એ લાંબી સફરે નીકળી ગઈ. 
મારા પતીની ખુબ લાડકી એટલે એમને એનો આઘાત લા યો અને બે જ મહીનાના 
અંતરમાં એ પણ દીકરીને મળવા નીકળી પ ા!’  

ડોશીમાનો કંઠ ં ધાયો. એ થોડું  રોકાયા.ં પી ટએુ પાણી ધયુ અને એમણે બે ઘંુટ 
ભરી ફરી વાત શ  કરી :  

‘દીકરો મારો બહુ સારો. એણે મારે માટ ે ચોવીસ કલાક સેવા માટ ે બહેનની 
યવ થા કરી દીધી. મા ં  પે શન પરુતંુ હતંુ; છતા ંવીદેશથી પૈસા મોકલતો ર ો. મને 
મારો બંગલો અચાનક જ બહુ મોટો લાગવા માં ો. ઘંુટણમાં દુખાવો થવા લા યો. મ 
બહુ કાળ  લીધી નહ  અને પરીણામ વ પ મારે હીલચેર પર બેસવાનો વારો 
આ યો. મારી આવી અવ થાને કારણ ે કોઈ બાઈ ટકતી નહોતી. દીકરી ગઈ એટલે 
જમાઈએ પણ છડેો ફા ો! દીકરો અહ  આવે એવી શ યતા નહોતી ને મારે યા ંજવંુ 
નહોતંુ. 

‘છવેટ ે દીકરાએ જ વૃ ા મનો ર તો બતા યો અને મ પણ ખુશીથી વીકાય . 
અહ  આ યા બાદ આજુબાજુ ઘણા લોકો હતા; છતા ંમને મારી અંદરની એકલતા કોરી 
ખાતી હતી. એટલામાં તો આ પી ટનુી એ ટી થઈ. પી ટ ુ અને એના મી ો, ‘મીશન 
હોપ’ ોજ ે ટ ારા અનાથ, નીરાધાર અને વૃ ોને પોતાના મી ો–સગાં બનાવી એમને 



ેમ કરે, વાતો કરે, કાળ  લે એટલંુ તો ઠીક; પણ વૃ ોના મૃ યુ બાદ દીકરા બની 
એમના અંતીસં કાર પણ કરે. 

‘હે ભગવાન! આવા પણ લોકો હોય છ ે સમાજમાં? પછી તો મને આ યુવાનો 
ગમવા લા યા. અને એમાંય કાયમ હસતો રહેતો, એન થી ભરપુર એવો પી ટ ુજરા 
વધારે જ ગમવા લા યો. એને તો દુ:ખ એટલે શું એની જ ણે ખબર નથી! કોઈના 
પણ અતીમ સં કાર સમયે એનો ચહેરો ગંભીર હોય; પણ એની આંખમાં દ:ુખ ડોકાય 
નહ . 

‘પહેલી વાર યારે મ ો યારે મીઠાઈનો ટકુડો મારા હાથમા ંમુ યો. મ ક ું કે 
મને ડાયાબીટીઝ છ ેતો કહે, ‘હવે તમારે કેટલા ંવરસ વવંુ છ?ે બહુ થયંુ હવે, તબીયત 
અને દગીની કાળ  લેવાનંુ. ‘મરણ જલદી આવવા દે’ એવંુ બોલો છો અને પાછા ં
તબીયતની કાળ  લો છો? થોડું  ગ ું ખાવ તો એટલાં વષ ઓછાં થશે. મન મારીને 

વશો નહ . તમારા મયા પછી હંુ જ તમને મશાને પહ ચાડવાનો છુ.ં... હંુ તેની વાતો 
યાદ કરી આખો દીવસ હસતી રહી. 

‘બસ, એ દીવસથી મારી દગી બદલાઈ ગઈ, હવે મા  ખશુ રહેવંુ. પોતાની 
ત પર જ હસવંુ, એટલંુ જ મને આવડ ેછ.ે’ 

એમની આટલી વાતો સાંભળી એ બ ે હસી પ ાં. દીપે એમની વાતમાં ટાપસી 
પુરાવતાં ક ું, ‘હા, પી ટ ુઆવો જ છ.ે મ પણ યારેય એને ગંભીર યો જ નથી.’ 
વાતને તરત જ પકડતા ંડોશીમા બો યાં, ‘અરે હા! પી ટ,ુ આજ ેતો ‘ ે ડશીપ ડ’ે છ,ે તો 
આ નીમી ે તારી આ ગલ ે ડને એક ‘ગી ટ’ આપીશ?’ 

પી ટ ુતરત જ હસતા ંહસતાં બો યો, ‘બોલો ડોશીમા, હવે આ ઉ મરે શી ઈ છા 
બાકી રહી છ?ે શું ઈએ છ ેતમારે? બોલો, તમારા ‘અંતીમ સં કાર’ હંુ જ કરવાનો 
છુ.ં હવે શું ‘ ા ’ પણ ક ં?’ 



‘ના, ા  ના કરીશ. પણ મારે માટ ે થોડું  રડીશ? આપણે મરી જઈએ અને 
આપણી પાછળ સાલંુ કોઈ રડના ં  જ ન હોય એ ક પના જ કેટલી વીચી  લાગ ેછ!ે હંુ 
તને મી  માનંુ છુ;ં પણ તોય તંુ નહ  જ રડ ેતેની મને ખાતરી છ.ે એટલે નાઈલાજ થઈ 
આજ ેતારી પાસ ે‘થોડા ંઅ ’ુ માગુ ંછુ.ં આપીશ ને? બોલ.’ 

આ અનપે ીત માગણી થતાં જ પી ટ ુહચમચી ગયો. એક ણ માટ ેએનો ચહેરો 
દુ:ખથી ગમગીન થયો. દીપ પણ હલી ગયો. 

‘સાલંુ, આ ડોશીમા તો કંઈ પણ માગી બેસ ેછ’ે કહેતાં પી ટએુ ોમીસ આપતાં 
એમનો હાથ દબા યો અને થોડો વખત ત ધ થઈ એમની આંખોમાં ઈ ર ો. અને 
પછી પોતાની છલકાયેલી આંખો લુછતો એક ‘પરા ત થયેલા યો ા’ની માફક એ મની 
બહાર નીકળી ગયો. 

‘થે યુ દો ત!’ ડોશીમાના શ દો એના કાનમાં ગું  ર ાં. 
 

–સંજય થોરાત  
ઓ ટોબર–નવે બર, 2019ના ‘અખંડ આન દ’ના અંકના ં પાન 86-87-88 

ઉપરથી, લેખકની અનુમતી અને ‘અખડં આન દ’ માસીકના સૌજ યથી સાભાર.. 
 
‘અખંડ આન દ’ના જુના અંકો મોકલવા બદલ કામરેજના ‘ડૉ. બળદેવ 

ભ ત’નો ખુબ આભાર..    ..ઉ મ.મધુ ગ ર.. 
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અમદાવાદથી ગટતા ’ટાઈ સ ઓફ ઈ ડીયા‘  ુપના ગુજરાતી દૈનીક ’નવગુજરાત  
સમય‘ની રવીવારીય પુત મા,ં ભાઈ સંજય થોરાત  ,’ Hello ે ડઝ‘ નામની કૉલમ નીયમીત 
લખે છ ે.. 

♦●♦ 
‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ – વષઃ પંદરમંુ – અંકઃ 447-March 01, 2020 
‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર – uttamgajjar@gmail.com   

♦●♦ 
Download Earlier SeMs clicking the link below: 

 
https://www.gujaratilexicon.com/gujarati-literature-ebooks/sundayemahefil/ 

   

@@@@@ 

 Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,77,07,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,57,40,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,14,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,29,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

 
 

@@@@@@@@@ 

https://www.facebook.com/sanjay.thorat.1217
mailto:uttamgajjar@gmail.com
https://www.gujaratilexicon.com/gujarati-literature-ebooks/sundayemahefil/
http://www.gujaratilexicon.com
http://www.gujaratilexicon.com
http://www.bhagwadgomandal.com
http://lokkosh.gujaratilexicon.com
http://global.gujaratilexicon.com

