
ભેટ 
–આશા વીરે  

કોઈ વ ન સુંદરી જવેી મોહક, ચમચમાટ કરતી, નવી-ન ોર ગાડીને હાથ 

લગાડતાં હાદ કને રોમાંચ થઈ આ યો. આ ગાડી એણ ે ખરીદી લીધી છ,ે એની 

પોતાની થઈ ગઈ છ,ે એ હકીકત હોવા છતા;ં એને ગળે વાત નહોતી ઉતરતી. ફરી 

ફરીને ગાડી પર હાથ ફેરવી રહેલા આ ાહકને ઈને, તરવરીયો સે સમેન એની 

પાસે આ યો, 

 ‘સર, આ ગાડીના માલીક બનીને કેવંુ અનુભવો છો?’ 

‘અ ભુત, આ ઘડીએ હંુ શું અનુભવી ર ો છુ ંએ હંુ શ દમાં વણવી શકું એમ 

નથી.’ 

‘એની વે, ક ે યુલેશ સ, સર; પણ શંુ હંુ પુછી શકું  કે, આ ગાડી તમે કોઈન ે

ગી ટ કરવાના છો?  એવંુ હોય તો અમે અમારા તરફથી સુંદર બુકે અને કેક 

આપવા માગીએ છીએ.’ 

‘ગી ટ? હા... એટલે કે ના, એવી કંઈ જ ર નથી. ઈ સ ઓ.કે.’ 

 હાદ ક ઈલે ટીસીટી કંપનીમાં એક સામા ય લાક તરીકે નોકરી કરતો હતો. 

હવે રીટાયર થવાને આરે પહ યો યારે, એ કાર લેવાનું પોતાનું સપનંુ સાકાર કરી 

શ યો હતો. એ આનંદની સાથે સાથે, અ યારે ગાડી ચલાવતાં ચલાવતાં, એ ઘરે 

પહ યા પછીની પરી થીતી વીશે વીચારી ર ો હતો. 



 આટલાં વષ માં પોતાની પ ની હેતલને, એ કદી જ મદીન કે લ દીનની ભેટ 

નહોતો આપી શ યો.  કે, એણે યારેય માંગણી પણ નહોતી કરી. તે છતા ંએની 

ઉદાસ આંખોમા ં અપે ા ડોકીયાં કરતી દેખાતી. આજ ે ગાડી ઈને હેતલ નવાઈ 

પામીને કહેશે : 

‘કોઈને પુ ા-ગા ા વીના નવી ગાડી લઈ લીધી? શું જ ર હતી? ંદગીની 

અડધી બચત આમાં ખચ  નાખી! તમા ં  કામ તો કુટરથીય ચાલી ત.’ 

 એની વાત સાવ સાચી; પણ આ ગાડી તો એણે વષ  પહેલા,ં પોતાની તને 

આપેલું વચન પુ ં  કરવા લીધી હતી. આજ ેપણ એ દીવસ એની મૃતીમાં એવો ને 

એવો અકબંધ હતો. 

 પોતે કદાચ બારેક વષનો હતો. સાંજના સમયે શાળામાંથી આપેલું લેસન કરી 

ર ો હતો. 

પ પા પણ મીલમાંથી આવી ગયા હતા. મ મી સાંજની રસોઈની તૈયારી કરી 

રહી હતી ને અચાનક જ પસીનાથી લથબથ થઈ, બહાર આવી મ મી સોફા પર 

ફસડાઈ પડલેી. 

 ‘મને બહુ ગભરામણ થાય છ.ે સહન નથી થતંુ. જલદી કંઈક કરો...’ બહુ 

ક પુવક એ બોલી હતી. પ પા આકળ-વીકળ થઈ ગયા હતા. 

‘હાદ ક, આ તો હાટ એટકે લાગે છ.ે મ મીને તાબડતોબ હૉ પીટલ લઈ જવી 

પડશે. તંુ દોડ. સામેના બંગલામાં રહેતા ખ ા સાહેબ પાસે મોટર છ.ે એમને વીનંતી 

કર કે તારી મ મીને લઈ જવા મોટર આપ.ે’ 



 યારે તો ઘરે ઘરે ફોન પણ નહોતા ને આજની જમે સહેલાઈથી એ યુલ સ 

પણ ન મળી શકતી. બાવરો બાવરો એ પહ યો, યારે ખ ા સાહેબ ગાડીમા ંબેસવા 

જતા હતા. આંખોમાં આંસુ સાથે એણે વાત કરી. એ સાંભળીને એમણે કહેલંુ, 

 ‘વેરી સૉરી, આય એમ ગેટ ગ લેટ. મારે અગ યની મીટ ગ છ.ે’ પછી ગાડીનુ ં

બાર ં રથી પછાડતા ં ડાઈવરન ેકહેલંુ, ‘ગાડી એમ. . રોડ પર લઈ લે.’ પછી 

ધીમેથી બબડલેા, ‘ભીખારી સા ા...!’ 

 એમના છે ા શ દો તી ણ કટારીની માફક એનાં હૈયામાં ખુંપી ગયા હતા. 

ઘરે પહ યો યારે તરફડતી મ મી પાસે લાચાર થઈન ેબેઠલેા પ પાના ચહેરા સામે 

ઈને એણે મનોમન ગાંઠ વાળી હતી –‘હંુ એક દીવસ ગાડી લઈશ પ પા, તમારે 

માટ.ે’ 

  પછી તો પ પાના મનમાં, કશું ન કરી શ યાનો વસવસો મુકીને મ મી જતી 

રહી હતી. હાદ ક વારંવાર પોતાની તને યાદ દેવડા યા કરતો હતો - ‘ગાડી લેવી 

છ,ે પ પા હયાત છ ે યાં સુધીમાં.. ગાડી લેવી છ.ે’ 

 આજ ેગાડી ભલે લેવાઈ હોય; પણ એ ણતો હતો કે ઘ ં મોડું  થઈ ગયંુ છ.ે 

હેતલની એમના યેની ગમે તેટલી લાગણી અને કાળ  છતાં; પ પા પોતાની 

ઉદાસીમાંથી બહાર નહોતા આવી શ યા. પહેલેથી જ ઓછાબોલા પ પાને, 

પેરેલીસીસનો એટકે આ યા પછી, હવે એ બીલકુલ બોલી નહોતા શકતા. ઈશારાથી 

કામ ચલાવતા અન ેપોતાના મમાંથી ભા યે જ બહાર નીકળતા. 

 પ પાને પાછલી સીટ પર બેસાડીને, પોતે પાછળ બેસતાં હેતલે પુ ુ,ં 

‘તમને ગાડી ચલાવવી ફાવશે? ે ટીસ નથી તે...’ 



 ડાઈવ ગ લાયસંસ કાઢીને બતાવતાં એણે ક ું, 

 ‘ગાડી લેવાની ઈ છા અને લાયસ સ – બ ેને મ સતત વંત રા યાં છ.ે 

ડાઈવ ગ કરવામાં જરાય વાંધો નહ  આવે. તું ચ તા કયા વગર બેસી .’ 

હેતલને હતંુ કે એ સૌથી પહેલાં મંદીર તરફ ગાડી લેશે; પણ એણ ેતો જુના 

ઘરના ર તે થઈને, ખ ા સાહેબના બંગલા સામે ગાડી ઉભી રાખી! બંગલો હવે 

સાવ ખંડેર થઈ ગયો હતો. એમાં કોઈ રહેતું હશે કે નહ , કોણ ણે? એણે પ પા 

સામે નજર કરીને પુ ુ,ં 

 ‘પ પા, આપણે યાં આ યા,ં યાલ આવે છ?ે આ આપણી જુની ચાલી ને આ 

સામે દેખાય છ ેએ પેલા ખ ા સાહેબનો બંગલો. યાદ આવે છ?ે’ 

 પણ એમની આંખોમાં ઓળખાણનો કોઈ અણસાર ન દેખાયો. જરાક નીરાશ 

થવા છતાં; હાદ કે પેન ડાઈવ નાખીન ે ટપે રેકોડર ઑન કયુ. પ પાને ખુબ ગમતુ ં

ગીત ગંુ  ઉ ુ ં: 

‘ઈતની શ તી હમે દેના દાતા, મનકા વી ાસ કમ ર હો ના; 

હમ ચલે નેક ર તે પે હમસે, ભુલ કર ભી કોઈ ભુલ હો ના.’ 

એકાએક એની નજર ગઈ તો એણે યંુ કે, પ પાની આંગળીઓ ગીત પર 

તાલ દેવાની કોશીશમા ંધીમું ધીમુ ંહલી રહી છ.ે એની આંખોમાં ખુશીનાં આંસુ આવી 

ગયા.ં એણે હેતલને ક ુ,ં 



 ‘હેતલ હવેથી રોજ હંુ ઑફીસેથી આવંુ, પછી આપણે પ પાને લઈને ફરવા 

નીકળીશંુ અને ગાડીમાં એમને મનગમતાં ગીતો સંભળાવીશું.’ પછી એ વગત 

બો યો, ‘ના ના, બહુ મોડુ ંનથી થયંુ, ગાડી લેવાનંુ લેખે લા યંુ છ.ે’ 

(‘સત પા સ હા રૉય’ની અં ે  વાતાન ેઆધારે)    

–આશા વીરે   
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