
આવી પહ ોંચશે અહી ોં ક્યારકે રામ પણ, 

શ્રદ્ધારૂપ ેઆ હાથમાોં શબરીનાોં બ ર છે. 

- શરદ ઠાકર 

(સત્ય ધટના) 

 
 

સાાંજનો સમય હતો. હ ાં  અન ેડો. ત્રિવેદી સાહેબ ગાડીમાાં બેસીને મહેસાણા તરફ 

જતા હતા. ત્રિવેદીસાહેબ એટલે અમદાવાદન ાં નાક ગણાતી ત્રવશ્વશ્રેષ્ઠ ત્રકડની 

ઇત્ર્ટટટયૂટના ટથાપક અન ેપથ પ્રદર્શક. 

 

ત્રિવેદી સાહેબ પોતાની ધૂનમાાં મગ્ન હતા. અમે ‘ઇત્ર્ડયન મેત્રડકલ 

એસોત્રસયેર્ન’ની મહેસાણા બ્રા્ચ તરફથી આયોત્રજત એક કાયશક્રમમાાં મ ખ્ય 

અત્રતત્રથઓ તરીકે જઇ રહ્યા હતા. પ્રસાંગને અન રૂપ સૂટ પહેરવા એમાાં કર્ ાંયે 

ખોટ ાં  ન હત ાં. 
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આમ પણ અમને બાંનેને સારા, સ ઘડ અને વેલટટીચ કપડાાં પહેરવાનો ર્ોખ છે. 

ત્રિવેદી સાહેબના ર્ોખન ાં કારણ હ ાં  નથી જાણતો, પણ મારા ત્રવર્ે હ ાં  ધારાં  છ ાં  કે 

કદાચ હાઇટકૂલ અન ેકોલેજકાળ દરત્રમયાન કત્રમાંતી, ફેર્નેબલ વસ્ત્રો ન પહેરી 

ર્કવાના વસવસામાાંથી મારી આ માનત્રસકતા જ્મી હર્ ેઅને સાહેબ માટે હ ાં  

એટલ ાં અવશ્ય જાણ ાં છ ાં  કે કેનેડાની ક બેરી આવકને ઠોકર મારીને જ્મભૂત્રમને જ 

કમશભૂત્રમ બનાવી દેનારા આ ઋત્રિતબીબ એક રાતી પાઇનીયે કટકી કયાશ વગર 

પોતાના પગારમાાંથી આ ર્ોખ પોિી રહ્યા છે. 

 

જમે ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓના સાદા ખાદીના કપડાાં કરતાાં નરે્ ર મોદીના મોાંઘા 

વસ્ત્રો વધાર ે‘ઊજળા’ છે એવ ાં જ કાંઇક ત્રિવેદી સાહેબના ‘અરમાની’ના સૂટ 

માટે કહી ર્કાય. 

 

કોટ-પે્ટ ત્રવર્ેની મારી કોમે્ટ સાાંભળીને ડો.ત્રિવેદી સાહેબ હટયા, ‘તમ ેધારો 

છો એવ ાં નથી. દરકે પ્રવૃત્રિને પોતાનો ‘ડર ેસ કોડ’ હોય છે. કોઇ સાધ  ગમ ેતેટલો 

મોટો મઠાત્રધપત્રત બની જાય, પણ એ સૂટ નથી પહેરી ર્કતો, એણે ભગવી 

ધોતી જ ધારણ કરવી પડે છે. એ જ પ્રમાણે આપણે પણ આપણાાં ક્સત્ર્ટાંગ 

રૂમમાાં ગાાંધીજીની જમે પોતડી ચડાવીને નથી બેસી ર્કતા. 

 

માર ેનેર્નલ અન ેઇ્ટરનેર્નલ તબીબી પત્રરિદોમાાં આપણાાં કામનો પ્રસાર 

કરવો હોય તો એન ેઅન રૂપ કપડાાં પહેરવા જ પડે. એમાાં આબોહવા અન ે

ઋત નો પણ ખ્યાલ રાખવો પડે. 

 

હવ ેતો આપણાાં દેર્માાં પણ આવા સાંમેલનો એરકત્ર્ડર્્ડ સભાગહોમાાં યોજાય 

છે. સવાલ સૂટ-બૂટનો નથી, સવાલ તમારી વૃત્રિનો અન ેપ્રવૃત્રિનો છે. સૂટ 



ચડાવેલો માણસ સાંત હોઇ ર્કે છે અન ેક્યારકે ભગવી ધોતીમાાં પણ ધમાલ હોઇ 

ર્કે!’ 

 

વાતો ચાલતી રહી, પાંથ કપાતો રહ્યો. લગભગ આઠેક વાગ્યાના સ માર ેમહેસાણા 

આવી ગય ાં. ગાડી ઊભી રહી. અમ ેનીચે ઉતયાશ. આયોજક તબીબ ત્રમિો મોટી 

સાંખ્યામાાં અમારા સત્કાર માટે ઊભેલા હતા. પત્રરચય અન ેઆવકારનો લાાંબો 

પણ આનાંદદાયક ત્રસલત્રસલો ચા્યો. 

 

પ્રર્ાંસકો સાહેબના કાયશના હતા અન ેમારી કલમનાાં પણ. પહેલાાં ઓટોગ્રાફ્સ 

માટે પડાપડી ચાલી, પછી ફોટોગ્રાફ્સ માટે. તરત જ અમને ભોજન માટે લઇ 

જવામાાં આવ્યા. 

 

સેંકડોની સાંખ્યામાાં ડોક્ટરો હાજર હતા. મહેસાણાના એક પણ ડોક્ટર એ સમય ે

ઘરમાાં નહીાં બેઠા હોય. અન ેમોટા ભાગના ડોક્ટરો જાણ ેલગ્ન પ્રસાંગમાાં આવ્યા 

હોય તેમ સજી-ધજીને સૂટ ચડાવીને પધારલેા હતા. 

 

હ ાં  ડો. ત્રિવેદી સાહેબના કાનમાાં ગણગણ્યો, ‘તમ ેભલે ને ગમ ેતે કહો, પણ હ ાં  તો 

ટપષ્ટપણે માન ાં છ ાં  કે આવા વસ્ત્રો પહેરીને આપણાાંથી છેક છેવાડાના માણસ 

સ ધી પહોાંચી ન જ ર્કીએ. દેર્નો સામા્ય માણસ આપણને જોઇને ગભરાઇ 

જ જાય. આપણે ધારીએ તો પણ એની ત્રનકટ ન જ પહોાંચી ર્કીએ.’ 

 

કાયશક્રમ ર્રૂ થઇ ચૂક્યો હતો એટલે સાહેબ કર્ો જવાબ ન દઇ ર્ક્યા. કદાચ 

એ ત્રવવાદ ટાળવા માગતા હતા, કે પછી જવાબ આપવાન ાં કામ એમણે 

ત્રવધાતાને સોાંપી દીધ ાં હત ાં?! ભગવાન જાણ!ે 



 

કાયશક્રમ સ ાંદર રહ્યો. આપણાાં હાટયકાર તારક મહેતાન ાં નાટક ભજવવામાાં 

આવ્ય ાં. વચ્ચેના ઇ્ટરવલમાાં ત્રિવેદી સાહેબના અન ેમારા વક્તવ્યો રજૂ થયા. 

રાિે એક વાગ્યે સૌ છૂટા પડ્યા. ત્રવદાયમાન પણ આવકાર જટેલ ાં જ ભાવપૂણશ 

રહ્ય ાં. અમ ેમહેસાણા છોડ્ય ાં. 

 

રાતનો સમય હતો. વાહનચાલક અત્યાર ેવધાર ેવેગમાાં ગાડી દોડાવી રહ્યો હતો. 

આટલા બધા કલાકો સાથ ેરહ્યા હોવાના કારણ ેઅમારી વાતો પણ હવ ેખૂટવા 

આવી હતી. હ ાં  તો અઠાંગ જાગેડ  માણસ રહ્યો, રોજ રાતનાાં િણ વાગ્યે પથારીમાાં 

પડનારો. પણ ડો. ત્રિવેદી સાહેબને ઊાં ઘ આવી રહી હતી. 

 

‘ર્રદ, ક્યાાંક ગાડી ઊભી રખાવીર્ ાં? ડર ાઇવરને ચા પીવી હોય તો…’ સાહેબ ે

બગાસ ાં ખાતાાં કહ્ય ાં. 

 

‘ડર ાઇવરની વાત છોડો ને, સાહેબ! તમાર ેકોફી પીવી છે એમ કહો ને!’ મેં 

હસીને જવાબ આપ્યો, પછી ડર ાઇવર તરફ ફરીને સૂચના આપી, ‘ભાઇ, હાઇ-વે 

પર ક્યાાંક હોટલ દેખાય તો ગાડી ઊભી રાખજ!ે’ 

 

‘સાહેબ, હોટલો તો ઘણી આવે છે, પણ અત્યાર ેબે વાગે ખ ્લી ક્યાાંથી હોય?’ 

ડર ાઇવર મારી અણસમજ ઉપર હટયો. ગાડી દોડતી રહી. 

 

અચાનક એણે બ્રેક મારી. ગાડીને ધીમી પાડી. પાછળ જોઇને અમે સાાંભળી 

ર્કીએ તે રીતે બો્યો, ‘આગળ જરાક પ્રકાર્ જવે ાં દેખાય છે. તપાસ કરી જોઉ. 

કદાચ ચા-કોફીનો મેળ પડી જાય!’ 



 

એણ ેફરી બ્રેક મારી. ગાડી એક ઝૂાંપડી આગળ ઊભી રહી ગઇ. ના, એ ઝૂાંપડી ન 

હતી, એન ેહોટલ કે રટેટોર્ટ પણ ન કહેવાય. િણ બાજ  કાંતાનની દીવાલો 

ઊભી કરીને ચોથી ખ ્લી બાજ એ એક ભાાંગેલા-તૂટેલા લાકડાાંના ટેબલ પર 

ત્રહાંદ ટતાનનો સૌથી ગરીબ ટી-ટટોલ લઇને એક તદ્દન મ ફત્રલસ આદમી ઊભો 

હતો. 

 

એક તપેલી હતી, પાાંચ-છ ગાંદા કપ-રકાબી હતા, ચા-ખાાંડના ડબલાાં અન ેદૂધ. 

ફાનસના ઝાખાાં અજવાળામાાં એ પોતાનો અસબાબ સાંકેલવાની તૈયારીમાાં 

હતો. 

 

‘એક ત્રમત્રનટ, ભાઇ! બધ ાં સમેટી ના લેર્ો.’ મેં ગાડીમાાંથી કૂદકો મારતાાં મોટા 

અવાજ ેત્રવનાંતી કરી. 

 

એણ ેકાંટાળેલા અવાજ ેપૂછ્ ાં, ‘ઓડશર?’ 

 

‘બે કપ ચા.’ પછી ત્રિવેદી સાહેબ યાદ આવ્યા એટલે ઉમેય ું, ‘અને એક કપ 

કોફી.’ 

 

‘ફક્ત ચા મળર્.ે દૂધ એટલ ાં જ છે. ચા એક કપના દસ રૂત્રપયા લઇર્.’ એણ ે

ત માખીપૂવશક કહ્ય ાં. 

 

‘આપીર્ ાં. અન ેસાાંભળ! કોફી દૂધ વગરની જ જોઇએ. છે. સાહેબ કાયમ બ્લેક 

કોફી જ પીવે છે.’ મેં રટતો ખોળી કાઢ્યો અને ગાડીમાાં બેઠેલા સાહેબ તરફ 



જોય ાં. પેલા માણસ ેપણ ગાડી તરફ ઘ્યાનથી જોય ાં. એ સમજી ગયો કે આવડી 

મોટી કાર ખાટસી એવી મોાંઘી હોવી જોઇએ. 

 

એણ ેતરત જ જાહેર કરી દીધ ાં, ‘એક કપ કોફીનાાં વીસ રૂત્રપયા થર્ે.’ 

 

હ ાં  આ ચીરી નાખે તેવો ભાવ સાાંભળીને કચવાયો. (આ ઘટના લગભગ દસ-બાર 

વિશ પહેલાાંની છે.) પણ હા પાડ્યાાં ત્રસવાય બીજો રટતો ન હતો. 

 

ઐણ ેટટવનો ધમધમાટ ચાલ  કરી દીધો. મેં સાહેબને ત્રવનાંતી કરી, ‘ગાડીમાાંથી 

બહાર આવો, સાહેબ! જ ઓ, વાતાવરણ સ ાંદર છે.’ ત્રિવેદી સાહેબ આવ્યા. 

થોડીવાર પછી અમ ેખ ્લાાં આકાર્ નીચે સ મસામ સડક ઉપર ફાલત  ત્રકટલીની 

ફાઇવટટાર ચા-કોફી માણી રહ્યા હતા. 

 

મને ટીખળ સૂઝી, ‘સાહેબ, ક્યાાં કેનેડાની જાહોજલાલી! અને ક્યાાં આપણા 

દેર્ની ગરીબી! અહીાં આવીને તમ ેર્ ાં મેળવ્ય ાં? ત્યાાં રો્સ રોયસમાાં ફરતાાં હોત! 

એન ેબદલે અત્યાર ેઆ વગડામાાં ઊભા રહીને…’ 

 

‘સાહેબ, એક ત્રમત્રનટ!’ હ ાં  ચોાંક્યો. અવાજ પેલા ચા વાળાનો હતો. એ મને પૂછી 

રહ્યો હતો, ‘તમારી સાથે આ સાહેબ છે એ ત્રિવેદી સાહેબ છે? પેલા 

અમદાવાદના? ત્રકડનીવાળા?’ 

 

‘હા, તમ ેએમને ઓળખો છો?’ 

 



‘હા, ભલે હ ાં  ક્યારયે એમને મળ્યો નથી, પણ નામ તો બહ  સાાંભળ્ય ાં છે. અમારા 

ગામનાાં ઘણાાં દદીઓ એમના હાથે નવી ત્રજાંદગી પામ્યા છે. મેં ક્યાાંક વાાંચેલ ાં કે 

આ દેવ જવેા દાગતર કેનેડા છોડીને અમદાવાદમાાં…’ 

 

‘તે સાચ ાં જ વાાંચ્ય ાં છે, ભાઇ! એ લખનારો હ ાં  હતો અન ેએ દેવતા તારી સામે 

ઊભાાં છે.’ મેં માત્રહતી આપી અન ેચાનો ખાલી કપ એના ટેબલ પર મૂક્યો. 

 

પછી ત્રખટસામાાંથી પચાસની નોટ કાઢ્ી. એણે મારો હાથ ઠેલી દીધો, ‘સાહેબ, 

પૈસા ન લેવાય. અડધી રાતે મારા આાંગણે ઈશ્વર આવીને ઊભા છે ત્યાર ેહ ાં  પૈસા 

લેતો હોઇર્!’ પછી ધીમેથી મારા કાનમાાં મોાં નાખીને એણે પૂછી લીધ ાં, ‘સાહેબ, 

માર ેએમને પગે લાગવ ાં છે. લાગ ાં ને! સાહેબ ના નહીાં પાડે ને?’ 

 

ર્ો માહોલ હતો! મારી પાસ ેજો કેમેરા હોત તો મેં અચૂક ફોટો પાડી લીધો હોત! 

એક સૂટેડ-બૂટેડ ભગવાન હતા અન ેએક ફાટેલો-તૂટેલો ભક્ત હતો. મોાંઘા 

ત્રવદેર્ી કપડાાંને ચીરીને પણ એક સાંતન ાં જીવનકાયશ છેક છેવાડાના માણસ લગી 

પહોાંચત ાં હત ાં. 
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