
નટવર મહ�તા http://natvermehta.com/  

1 

 

 

����� ���	
 ��
 �…. 

 

��хк� ���� ����� 
 

 
 

'ઇ�સ મી....હની...!!' એક �ૂસ�ંુ .. '�લીઝ, િપક અપ.....!! �લીઇઇઇઇઝ....!!’�ડો િનઃ"ાસ.. 'અહ# બ%ુ ં

જ સળગી ર)ુ ંછે....!!  આગ....આગ.... ફાયર...!! ઓહ ગોડ !! ઓહ ભગવાન ....!!કદાચ, આપણે હવે કદ4 

મળ4 નથી શકવાના...ગોડ નોઝ...!!! �લીઇઇઇઝ, ટ�ઇક ક�ર ઓફ યોર સે7ફ !! એ8ડ  સોની.... આઇ લવ 9.ૂ.... 

9.ૂ........!!' 

આ છે7લા ંશ:દો હતા મોનાના... ; િમ<હરના વોઇઝ મેઈલમા ંસેવ થયા. િમ<હર બોડ>ની મી<ટ?ગમા ં

હતો.. એની ચે@બરમા ંએનો સેલફોન ઓફ હતો..બધં હતો.. બયૅર ફામા>C9<ુટક7સમા ં િમ<હર બાયો મે<ડિસન 

<ડપાટ>મે8ટનો ડાયર�Dટર હતો.. 

'આઇ એમ સોર4 Eુ સે મે@બસ> !!' બૅયરના સી. ઇ. ઓ. િમCટર એ<રક હ�8ડરસને �ડો "ાસ લઇ ક)ુ.ં., 

'વી હ�વ Eુ Cટોપ ધ મી<ટ?ગ.. !" છે7લા ંબ ેકલાકથી મી<ટ?ગ ચાલી રહ4 હતી ને હGૂ બીH બ ેકલાક ચાલ ેએમ 

હતી...ફIચુર CJ�ટK ઓફ <રસચ> ઇન બાયો મે<ડસન પર આ બL ુ જ અગMયની મી<ટ?ગ હતી..કંપનીની 

Kવાદોર4 સમાન <રસચ>ની મી<ટ?ગ અને આમ અધવNચે એ બધં કરવાની વાતથી બોડ>ના સL ુસOયો સાPય> 

ડો. એ<રક તરફ જોવા લાQયા.. 

'વી આર અ8ડર અટ�ક!!' �ડો "ાસ લઇ એ બો7યા, 'વી આર Rડર અટ�ક! અમે<રકા પર Lમુલો થયો 

છે. આઇ એમ સોર4 Eુ સે બટ વ7ડ> J�ડ સSટર ઇઝ Rડર અટ�ક!! એ8ડ બોથ ધી ટાવરસ> આર કોલે�Cડ !!!' 

'Tહો.....ઓ...ઓ.....ઓ.....ટ  ??'  િમ<હર પોતાની Uરુશી પરથી ઊછળ4ને ઉભો થઇ ગયો.. 

'ય.....સ......!!' 

દોડતો એ પોતાની ચે@બરમા ંગયો ને સેલ ફોનનો વોઇઝ મેઇલ સાભંXયો.. 

'આ.....આ......ઇ.....ઇ.......લવ 9!ૂ!'   છે7લા ંશ:દો હતા મોનાના... 

એક Y8ૂયવકાશ છવાઈ ગયો િમ<હરના મગજમા.ં.. 

'મો ઓ ઓ ઓ ના આ આ આ!!! મો........................ના આ આ આ!!'  એનાથી Zચસ પડાઈ ગઇ.. 

'મોના...  આ ....!'  એ [સુક� [સૂક� રડ4 પડ\ો. મોના, એની પMની વ7ડ> J�ઇડ સSટરમા ંઆવેલ મે<રલ  

Zલ?ચમા ંZચફ એકા]ટ8ટ^ ુકામ કરતી હતી. 
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'ઓ...હ ગોડ.....! ઓ...હ ગોડ ...!!'  િમ<હર સાથે જ કામ કરતો મેક એની પાછળ જ દોડતો એની 

ઓ<ફસમા ંઆTયો હતો . એણે આ_ંદ કરતા-ં તરફડતા ં િમ<હરને પોતાની બાથમા ંલઇ લીધો. એની aખો 

પણ ભીની થઇ ગઇ હતી..'�લી ઇઇઇઇ સ, ક8Jોલ યોરસે7ફ િમ<હર...!!!' 

િમ<હરની ચે@બર હવે ઘણા બધા સાથી કમ>ચાર4ઓથી ભરાઈ ગઇ...સLનુા ચહ�રા પર રોષ 

હતો....આ_ોશ હતો... _ોધ હતો.... !! 

એટલામંા ંજ િમ<હરનો સેલ-ફોન રણeો.. 

�સૂ�ંુ રોક4...af ૂખાળ4 [જુતા ંહાથે એણે ghલપ ફોન ખો7યો:  'હ.....7લો....!!!' 

'ડ� એ એ  એ  એ    ડ.......!!' સામેના છેડ� એની jkુી સોની હતી...એ પણ રડતી જ હતી. બlે બાપ-

દ4કર4 મૌન રહ4 Hણે હHરો શ:દો કહ4 રnા હતા એક બીHને..!! 

'ડ�.....ડ !!' સોની રડતા ંરડતા ંમાડં બોલી, 'આઇ ટો7Dડ Eુ હર!! મS મોમ સાથે વાત કર4..એણે તમને 

પણ કોલ કર�લ પણ 9 ૂવેર બીઝી ઇન ધ મી<ટ?ગ... મોમને પણ ખબર હતી ક� તમાર� <રસચ>  બોડ>ની મી<ટ?ગ 

છે...' 

'ઓ....હ.....!!' 

'Lુ ંઆoુ ં p!ં આઇ એએએમ કિમ?ગ...Eુ યોર ઓ<ફસ.....!' સોની ર�ગસ> 9િૂનવિસqટ4 ખાતે મે<ડકલ 

સાયસંનો અOયાસ કરતી હતી... 

'વોટ Yડુ આઇ �?ૂ'  પેપર <ટC9થુી નાક સાફ કરતા ંસL ુતરફ જોઇ િમ<હર� jછૂr ુ.ં સL ુHણી seૂા 

હતા ક� આ tuનો જવાબ આપવો અિત vwુક�લ હતો.. લગભગ અશe હતો હાલના સજંોગોમા.ં. 

- હવે Yુ ં?? 

89યૂોક>  જતા ંબધા ંજ રCતા બધં થઇ ગયા હતા.. આUુ ંઅમે<રકા Cત:ધ બની ગ9ુ ં! આખી xુિનયા 

ડઘાઈ ગઇ ..અમે<રકા^ુ ં સLથુી ગૌરવવyં ુ વ7ડ> J�ડ સે8ટર પળભરમા ં %ળૂનો ઢગલો થઇ ગ9ુ!ં!  {ાઉ8ડ 

ઝીરો…ઓ.....ઓ...ઓ!!! 

'આઇ વ|ટ Eુ ગો ધેર!! માર4 મોનાને કંઇ જ નથી થ9ુ!ં કંઇ જ નથી થવા^ુ,ં શી મCટ બી ઓક�!! શી 

િવલ બી ઓક�!!' રડતા ંરડતા ંિમ<હર બોલતો હતો, 'શી Yડુ બી ઓક�....સમબડ4 ટ�લ મી L ુ<ડડ ધીઝ?  Tહાઇ ધે 

<ડડ ધીઝ ? Tહાઇ... Tહાઇ.... Tહાઇ...??' 

કોઈ પાસે eા ંકંઇ પણ જવાબ હતો 

'આઇ એમ <રયલી વેર4 સોર4, િમCટર િમ<હર....િવ ઓલ આર વેર4 સોર4.'  ડો . એ<રક� િમ<હરની પીઠ 

પર ધીર� ધીર� હાથ પસવારતા પસવારતા D)ુ,ં 'આઇ ઇિમ<ડયેટલી Jાયડ Eુ કો8ટ�Dટ હોટ લાઇન... બટ ધે 

ઓલ આર ઓવરલોડ�ડ..!!! આઇ એમ ઓ7સો Jા~ગ Eુ ક|ટ�Dટ મેયર ઓફ 89યૂોક> .. બટ હ4 ઇઝ નાવ વેર4 

બીઝી.. !' ડો. એ<રક� િમ<હરને સાMંવના આપતા ક)ુ.ં 

વ7ડ> J�ડ સSટરના સાઉથ :લોકના ; માળે િવમાન ઝ#કા9ુ ંહ� ુ ંતેના બરાબર ઉપરના માળે જ મોના 

કામ કરતી હતી. 
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મોના.... !મોના...!! મોના........!!!મોના......!!!! 

િમ<હરની નજર સામે �તુકાળની fુવંાળ4 યાદ|  �તૂકાળના tસગંોની મ%રુ4 હારમાળા બાયોCકોપની 

માફક પસાર થવા લાગી. 

આજથી છTવીસ-સ�ાવીસ વરસ પહ�લા ં િમ<હર મોનાને v@ુબઇ ખાતે મXયો હતો. મોના આવી હતી 

એના મા-બાપ સાથે ભારત દશ>ન માટ�. અને પછ4 એમણે મોનાના લQન માટ� િવચાર કય� હતો..એ મોનાને 

અને મોના એને પસદં પડ\ા હતા.. બlે એક કોમન િમkની લQનની પાટ�મા ંભગેા થયા.. િમ<હર સીધો 

સાદો, Cવ��નલ aખો વાળો, થોડો ખોવાયેલો ખોવાયેલો 9વૂાન હતો!!  �યાર� મોના પોZલwડ, પણ ઉછળતી 

�દૂતી વહ�તી નદ4 ;વી તરવરતી 9વૂતી હતી. ; સેવેલા Cવ�નોને સાકાર કરવાની �મતા ધરાવતી હતી. 

મોનાને િમ<હરની સાદાઇ પસદં પડ4 ગઇ. અમે<રકાના દ�શી 9વૂાનોમા ંખાસ જોવા મળતી ઉછાછંળા oિૃ� 

િમ<હરમા ંજરાય ન હતી. એ સીધો સાદો હતો.સરળ હતો. આ જ સરળતા પસદં આવી ગઇ મોનાને!! િમ<હરને 

બાય-ટ�કનોલોKમા ંખાસ રસ હતો. બો@બે 9િૂનવિસqટ4નો એ Cકોલર હતો. એણ ેKને<ટક એ8Kિનયરમા ંઘણી 

જ િસ��ઓ મેળવી હતી. ક�સર, પા<ક�નસસં, એઇ�સ ;વા અસા�ય રોગોનો સામનો કરવો હોય તો Kને<ટક 

એ8Kિનય<ર?ગ ;વા ંિવ�ાન વગર કોઈ આરો નથી; ઓવારો નથી એoુ ંિમ<હર માનતો હતો.. ઘણો જ િવચાર 

કયા> બાદ એ મોના સાથે લQન માટ� તૈયાર થયો હતો. એ^ુ ં કોઈ સ�-ુTહા�ુ ં અમે<રકામા ં 8હો� ુ.ં અહ# 

અમે<રકા આTયા બાદ મોનાએ એને અપનાવી લીધો. ધીર� ધીર� એનો ડર મોનાએ xૂર કય�.. એનામા ં

આMમિવ"ાસની �યોત જગાવી. િમ<હર માટ� મોના હરદમ લOય રહ�તી. કારણક�, મોના fશુીલ, સCંકાર4 હતી. 

િનદ�ભ હતી...સાલસ હતી.. ભલ ેએ અહ# અમે<રકામા ંજ8મી હતી, ઉછર4 હતી પણ એના ંસCંકારો ભારતીય 

હતા !દ�શી હતા.! મોનાએ િમ<હરને ઘડ\ો.. �ાયિવ?ગ િશખT9ુ.ં કાર લઇ આપી.. Hણ ેએ કાદવનો િનરાકાર 

િપ?ડ હતો તેમાથંી એક નયનર@ય vિુતq બ8યો. એને વ% ુ અOયાસ માટ� મોનાએ tોMસ<હત કય�. એને 

અમે<રકાની િવ�યાત 9િૂનવિસq<ટમા ંએડિમશન અપાT9ુ.ં એની ફ4 માટ� મોના બ-ેબે જોબ કરતી. એ બાયો-

ટ�કનોલોKમા ંપી એચડ4 થયો. િમ<હર માટ� મોના tેરણાvિુતq હતી. tેમની દ�વી હતી! 

- ઓ....હ... મોના....!! મોના...!! � ુ ંeા ંછે..?? 

- અર�!! � ુ ંતો મારા હ�યામા ંછે!! માર4 રગ રગમા ંછે !! મારા ઉરના હર ધબકારમા ંછે !! 

સોની દોડતી િમ<હરની ચે@બરમા ંધસી આવી. રડતી-કકળતી.. બાપ-<દકર4 બlે એક બીHને ભેટ4ને 

રડવા લાQયા. �સૂક�!! �સૂક� !! સમય Hણે સહમી ગયો. કાળ વીકરાળ બની ગયો. ચે@બરમાથંી એક પછ4 

એક કમા>ચાર4ઓ ધીર� ધીર� સરક4 ગયા..બlેને એકાતં આપવા. 

શોકની એક ઘરે4 કાZલમા છવાઈ ગઇ હતી સLનુા ચહ�રા પર. 

થોડા સમય પછ4 માડં પોતાના �દન પર કા� ૂમેળવતા સોની બોલી, 'ડ�ડ, આઇ વો8ટ Eુ ગો Eુ 89 ૂ

યોક> ! આ.....ઇ ....!’એ ફર4 રડ4 પડ4. 

સોનીની જમણી હથેળ4 પોતાના બlે પHંમા ંtેમથી થપથપાવતા િમ<હર ભીના અવા; શાતં Cવર� 

બો7યો, 'Mયા ંજઇને Yુ ંમળશે આપણને. ?? તાર4 મોમ ?? ઓહ ગોડ...!!' 
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થોડો સમય મૌન મૌન બlે એક બીHને સાMંવના આપતા રnા. હવે Yુ ંકરoુ ંએ િવશે બlે અHણ 

હતા.. v ૂઝંાયેલ હતા. 

હળવેકથી િમ<હરનો આિસCટ�8ટ મૅક પાણીની બે બોટલો લઇને ચે@બરમા ંઆTયો.. બlેએ એમાથંી 

એક બે � ૂટં પાણી પી%ુ.ં 

'િમCટર િમ<હર, હાઉ ક�ન આઇ હ�7પ 9.ૂ..??' મૅક� િમ<હર તરફ jછુrુ.ં. 

Y8ૂયમા ંતાકતો હોય તેમ િમ<હર મૅક તરફ િનહાળ4 રnો.એની aખોમા ંરતાશ છવાય ગઇ હતી.. 

પણ afઓૂ fકુાય ગયા હતા..af ૂ̂ ુ ંCથાન એક ઘરે4 હતાશાએ લઇ લી%ુ.ં. અસીમ િનરાશાએ લઇ લી%ુ.ં. 

Hણ ેિમ<હર પળભરમા ંજ બદલાય ગયો!! એ^ુ ંઅકળ મૌન સLનેુ અકળાવ�ુ ંહ�.ુ.  'લે�સ ગો Eુ યોર હોમ!! 

આઇ િવલ �ાઇવ!! Zગવ યોર કાર ક4ઝ.. !સમબડ4 િવલ �ોપ યોર કાસ> !' 

મૅક સમજતો હતો. બlે માટ� આવી િવચZલત માનિસક પ<ર�Cથિતમા ં�ાઇવ કરo ુઅઘ�ંુ હ�ુ.ં બlે 

મૅક સાથે સહમત થયા.. ઘર� આTયા. આખે આUુ ંઘર ખાવા આવ�ુ ંહોય એમ લાQ9ુ!ં Hણે jછૂ� ુ ંહ� ુ ંeા ંછે 

મોના?? માર4 મોના.......??? 

�ડો "ાસ લઇ િમ<હર� ટ4વી ચા� ુક9ુ�. દર�ક ચેનલ પર વ7ડ> J�ડ સSટરના જ સમાચારો આવતા હતા. 

લા.....ઇ......વ.....! િમ<હરની લાગણીઓ Hણે સાવ થીK  ગઇ !! એ કંઇ િવચાર4 શકતો ન હતો..બાઘો બાઘો 

થઇ ગયો હતો..સોનીએ હોટ લાઇનના ફોન નબંરો ન|ધી લઇ એ નબંરો ડાયલ કરવા માડં\ા. થોડા ંસમય 

પછ4 લાઇન મળ4 એટલ ેએણે ભાર� હ�યે મોનાની મા<હતી ન|ધાવી.. 

મોનાના મ@મી - પ�પા ~<ડયા ગયા હતા. એમનો ફોન આTયો. એઓ અહ# આવવા નીકળ4 ગયા 

હતા. િમ<હરના મોટા ભાઇના પણ ~<ડયાથી બ ેવાર ફોન આવી ગયા..એઓ પણ આવવાની કોિશષ કર4 રnા 

હતા.. સાજંના સાત - સાડા સાત થયા. નKકના િમkો સગા-Tહાલા િમ<હરના ઘર� આTયા. સોનીનો બોય ��8ડ 

<_સ પણ આવી ગયો. સL ુસહમી ગયા હતા.. આ અમાનવીયતાની પરાકા�ટા હતી.. માનવ જ દાનવ બ8યો 

હતો અને હHરો િનદ�ષ �જ?દગી aતકવાદની આગમા ંહોમાઈ ગઇ હતી..!! Hત Hતની અફવાઓ ફ�લાઇ 

હતી..ટ4વી ચેનલોએ પણ સL ુમનોરંજન tો{ામો, Hહ�રાતો બધં કર4 દ4ધી હતી..hDત વ7ડ> J�ડ સSટર અને 

પSટાગોન પરના Lમુલાના જ સમાચાર આવતા હતા. આUુ ંઅમે<રકા શોકમQન થઇ ગ9ુ ંહ� ુ.ં.Cવય ંશોકની 

ઘરે4 કાZલમા છવાઇ ગઇ હતી આખા અમે<રકામા.ં. આખી xુિનયામા.ં.. 

ટાકો-બેલમાથંી <_સ બધા માટ� ખાવા^ુ ં લઇ આTયો. <_સ સોની સાથે જ રટગસ>મા ં જ મે<ડકલ 

સાયસં^ુ ંભણતો હતો. એકદમ સાલસ, હળવો અને રvKૂ હતો..કોઈએ કંઇ ખાસ ખા%ુ ંન<હ.. અને ખવાય 

પણ કઇ ર4તે આવા સજંોગોમા ં

'સોની..!!' <_સ અને સોની સોનીના �મમા ંમXયા..<_સને ભેટ4ને સોની ફર4થી Uબૂ રડ4.. એણે એક 

વાર 89યૂોક> જoુ ંહ� ુ.ં. 

'આઇ વો8ટ Eુ ગો �લી....ઇઇઇઝ !!' રડતા ંરડતા ંએ બોલતી હતી, '�લીઝ, ટ�ઇક મી ધેર....!!' <_સે એને 

રડવા દ4ધી..એની પીઠ પસરાવતા પસવારતા એણ ેએને સાMંવના આપતા ક)ુ,ં 'વી િવલ ગો... !!આઇ િવલ 
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કમ િવથ 9 ૂ Eુમોરો...<ડયર!!' પછ4 એની હ�પચી પકડ4 એનો ચહ�રો �ચો કર4 ક)ુ,ં 'બટ �લીઝ, કંJોલ 

યોરસે7ફ !! વી Yડુ િથ?ક એબાઉટ ડ�ડ.. છે7લા ં ચાર કલાકથી એઓ એક પણ શ:દ નથી બો7યા..રડ\ા 

નથી... ઇવન હ4 <ડડ નોટ g:લ8ક....!!' 

'હ4 ઇઝ શોDડ !!' 

'આઇ નો બટ!!'  <_સ શ:દો ગોઠવતો હોય એમ બો7યો.. 'હ4 Yડુ એDસtેસ હ4ઝ <ફZલ?Qસ... ઇટ ઇઝ 

વેર4 ઇ@પોટ>8ટ!!' 
*     *     *     *     *     *     * 

બી; <દવસે <_સે બધી તપાસ કર4.  ઘ� ુજ vwુક�લ હ� ુ ં89યૂોક> જવા^ુ.ં હડસન પરના Z�જ, ટનલો 

સL ુપર િસ <ુરટ4 વધાર4 દ�વામા ંઆવી હતી. ખાનગી વાહનો પર tિતબધં vકૂાયો હતો.  માસ Jાિંસટ 

સિવqસ બL ુજ ઓછ4 હતી. લોઅર મેનહટન િવCતાર આખે આખો પોZલસના ક:Hમા ંહતો. સોનીએ ફDત એક 

વાર વ7ડ> J�ડ સSટર ખાતે જoુ ંહ� ુ.ં િમ<હર મૌન થઇ ગયો હતો. એની તો Hણ ેિવચારશ�Dત જ Hણે �ંુ<ઠત 

થઇ ગઇ હતી!! મોના ; કંપનીમા ંકામ કરતી હતી એમાથંી વહ�લી સવાર� ફોન આTયો. એઓએ 89યૂોક>મા ં

કંJોલ 9િૂનટ ઉ�ુ ંક9ુ� હ� ુ.ં હોટ લાઇન Cથાપી હતી: એમના આહત થયેલ, અસર પામેલ કમ>ચાર4ઓ માટ�. 

એમનો <_સે સપંક>  કય�. એમણે તરત જ TયTCથા કર4..પરિમટ મેળવી અને Zલમો મોકલાવી. <_સ અને સોની 

આવી પહ|Nયા {ાઉ8ડ ઝીરોની નજદ4ક.. 

એકસો દસ માળ^ ુગૌરવવ�ુ ંવ7ડ> J�ડ સSટર કાટમાળના �ુગંરમા ંફ�રવાઈ ગ9ુ ંહ�ુ!ં eાકં eાકંથી 

%મુાડા નીકળતા હતા. eાકં હGુ ય આગ લપકારા મારતી હતી! ફાયર ¡Kનો એકધા� ંપાણી છાટંતા હતા.. 

આખા ય િવCતારમા ંઆતકંવાદની એક અગ@ય xુગ�ધ છવાઇ ગઇ હતી. આખા અમે<રકામાથંી સેવાધાર4 

9વૂક 9વૂતીઓ પાવડા, તગારા, ટ@:લર વગેર� લઇ ઉમટ4 પડ\ા હતા. એઓના ટોળાને  Tયવ�Cથત કરવામા ં

આવી રnા હતા.. કાટમાળના આ મહાકાય પવ>તને ઉલેચવા માટ� હાલે મિશનર4 ન વાપરવાનો િનણ>ય 

લેવાયો હતો ક� ;થી કાટમાળ નીચે કોઈ દબા9ુ ંહોય તો એઓને બચાવી શકાય.. એટલે સાથી હાથ બઢાના 

સાથી ર�........... ની jકુાર ઊઠ4 હતી અને એનો જબરો tિતસાદ મXયો હતો!! 
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સોની અવાક થઇ ગઇ.. કાટમાળના ઢગલામા ં હHરો �જ?દગી ધરબાઇ ગઇ હતી અને એમા ંએની 

tેમાળ મોમ હતી.. મોના હતી..!! મોમનો લાવ¢યમય   મ%રુો ચહ�રો તર4 આTયો મન દપ>ણ પર!! 

કાટમાળથી ખાસે xૂર એઓને ઉભા ંરાખવામા ંઆTયા.. એ મોનાનો ફોટો સાથે લઇ આવી હતી. સાથે સાથે 

મોનાએ ઘરના ગાડ>નમા ં tેમથી ઉછાર�લ �લુાબના છોડ પરથી �લુાબના  દશ-પદંર j�ુપો પણ એ લઇ 

આવી હતી. સોનીએ {ાઉ8ડ ઝીરોની ;ટ�ુ ં જઇ શકાય એટ�ુ ં નજદ4ક જઇ વોક-વે -£ટપાથની ફરસ 

પોતાની હથેળ4થી શe હોય એટલી સાફ કર4 મોનાનો ફોટો veુો. બાGુમા ં�લુાબના j�ુપો tેમથી veુા. 

નીચે નમીને ; કંઇ %ળૂ-રાખ હાથમા ંઆવી એની ચપટ4 ભર4  એણે પોતાના કપાળે આદરjવૂ>ક લગાડ4 

અને શાતં Zચ�ે aખો બધં કર4 બ ેહાથ જોડ4 એ ઊભી રહ4.. <_સ પણ એને અ^સુય�.. થોડ4 શાતં પળો 

એમ જ ધીમેથી પસાર થઇ. પવનની એક હળવી લહ�ર આવી એના વાળની લટને સહ�લાવી ગઇ!! Hણ ે

મોના ન આવી હોય !! મોમે એના વાળમા ંહાથ ન ફ�રTયો હોય!! હળવો મલકાટ ફર4 આTયો એના @લાન 

vખુ પર!! aખમા ંભીનાશ તર4 આવી.... 

- મો ઓ ઓ ઓ ઓ મ  !!! સોનીના @હ|માથંી Cવગત શ:દો સર4 ગયા... 

સોનીએ હળવેકથી  aખો ખોલી. જો9ુ ંતો એની સાથે સાથે લગભગ પચાસ-સાઠં ¤ી-j�ુુષો બે હાથ 

જોડ4ને તો ક�ટલાકં નતમCતક  એની આસપાસ ઉભા હતા....!! "તે-wયામ, ઘ]વણા>, રંગીન !! એક અદ�તુ 

¥wય રચા9ુ ંહ� ુ ંએ !! એઓની કોઈ �ાિત 8હોતી..!! ન તો એઓ <હ8xુ હતા !! ન v�ુCલમ!! ન ઇશાઇ !!બસ, 

માનવો હતા એ સL ુ!! 

સોનીની aખો ભરાઈ આવી.. ના, એ સાવ એકલી 8હોતી..!! 

સાઠં�ક વરસની એક ગોર4 tોઢા ધીમે પગલે એની પાસે આવી. એના �લુાબી ચહ�રા પર એક 

અ^કંુપા હતી.. અજપંો હતો.. આ_ોશ હતો... છતા,ં એક ભTય શાતા પણ હતી..! એણ ેસોનીને tેમથી બાથમા ં
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લઇ લીધી.. સોનીને પરમ શાિંતનો અ^ભુવ થયો... kણેક િમિનટ ચા79ુ ં હશે એ આZલ?ગન..;ણ ેસોનીને 

િનમ>ળ tેમના tવાહમા ંવહ�ડાવી !!! 

'થS .ુ..9.ૂ.. 9.ૂ..!!'  સોનીએ tો¦ાનો હાથ પોતાના હાથમા ંલઇ ક)ુ,ં 'માય.. મો..ઓ.. મ !!' 

tોઢા એ એના પસ>માથંી એક તસવીર કાઢ4. એ એક 9વૂાનનો ફોટો હતો.. હસતો થનગનતો 9વૂાન 

!! ફાયર ફાયટરના 9િૂનફોમ>મા ં!!! 

'માય સન કાલ�સ...' ધીમા Cવર� o�ૃધા બોલી.. 

'ઓ...હ.....  !!' 

'હ4 વોઝ ઓ8લી �વે§8ટફાઇવ !!' o�ૃધા શાતં Cવર� બોલતી હતી, 'હ4 વોઝ વેર4 એનર�;ટ4ક.  ફની, £લ 

ઓફ )મુાનીટ4.. !! લાCટ મ8થ હ4 જોઇ8ડ એસ એ ફાયર ફાયટર એટ ¨કુZલન ફાયર Cટ�શન!! ¡�જન 

ટ�ન....!!' ફોટામા ં કાલ�સને એક મ%�ંુુ sુબંન કરતા ં એ બોલી. એની રાખોડ4 aખોમાથંી ન9ુ� માવતર 

નીતર�ુ ંહ�ુ.ં. ધીર�થી એણ ેબીK તસવીર સોનીને આપી.. 'કાલ�સ વાઇફ ;ઇન .... !!એ8ડ  <હસ સન કાલ�સ 

Gુિનયર..!!' 

એ તસવીર નીહાળ4 �વાટંા ઊભા થઇ ગયા સોનીના !!! 

તસવીર કોઈ હો�Cપટલમા ંલેવાઇ હતી... કાલ�સ અને ;ઇનની વNચે તરતનો જ8મેલ £લ �લુાબી 

કાલ�સ Gુિનયર હતો.. બlે મા-બાપના ચહ�રા પર હાCય હ� ુ.ં નવા નવા મા-બાપ બનવાનો અવણ>નીય 

આનદં હતો !!! 

'ઓ ઓ ઓ હ.....!!'  સોનીથી ભાર�ખમ િનઃ"ાસ નખંાઈ ગયો.. 'આઇ એમ વેર4 વેર4 સોર4..!' એણે 

o�ૃધાના બlે હાથો ફર4 પોતાના હાથમા ંલઇ લાગાણીથી દબાTયા... 

'Tહા...આ ...આ...ઇઇઇ  ?' o�ૃધાએ સોનીની નજર સાથે નજર મેળવતા ં ક)ુ,ં 'Tહાઇ વી હ�વ Eુ બી 

સોર4...?' સોનીના હાથમાથંી તસવીર લઇ પોતાના પસ>મા ંvકુ4. સયતં પણ સહ�જ �ચા અવા; એ બોલી.., 

'માય સન સે<_ફાઇડ હ4ઝ લાઇફ Eુ સેવ ધ િપપલ!! આઇ એમ વેર4 tાઉડ ઓફ <હમ...!' એની પારદિશqય 

રાખોડ4 aખોમા ંતર4 આવેલ Zભનાશ એણ ે� ૂછં4,  'આઇ િવલ નોટ _ાઇ... !' એ લગભગ રડ4 પડ4... પણ 

પછ4 �રંુત પોતાના �દન પર કા� ૂમેળવતા ંએ બોલી... 'આઇ ક�ન નોટ _ાઇ !! આઇ હ�વ Eુ ટ�ઇક ક�ર ઓફ 

<હસ ફ�િમZલ....;ઇન ..., કાલ�સ Gુિનયર !! લાઇફ ક�ન નોટ બી એ8ડ લાઇક ધીઝ!! વી Yડુ િથ?ક ઓફ 

ફIચુર!! વી ક�ન tે......!! tે Eુ ઓલમાઇટ4 ગોડ!!!  Kસસ!! અ7લાહ!! હર� રામા- હર� <_uા..!!! tે ફોર પીસ!! 

પીસ ઓફ માઇ8ડ!! પીસ ઓફ ધેર સૉઉલ.  L ુઆર Cલીિપ?ગ <હયર વીથ લોટf ્ઓફ હો�સ.....! લોટf ્ઓફ 

લવ !!' એણે કાટમાળના �ુગંર તરફ ફર4 aખો બધ કર4, છાતી, બlે ખભાએ અને aખોની વNચે કપાળમા ં

મ�યમા ંપોતાનો જમણો હાથ લગાડ4 _ોસની સ�ંા કર4 ક)ુ,ં 'આ મે એ એ એ એ ન !!' 

એના થીK ગયેલ afઓૂ Hણે વરસાદમા ંફ�રવાયા હોય એમ ધીમો ધીમો ઝરમર વરસાદ પડવા 

લાQયો! સાથે લાવેલ છkી <_સે o�ૃધાના માથા પર ધર4.. 

'થSDસ સન...!' 
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પોZલસે સLનેુ Mયાથંી નીકળવાની િવનતંી કર4... ટ4વી <રપોટ>ર-ક�મેરામેનના ટોળાથંી બચતા kણે ય 

બહાર રોડ પર આTયા.. Mયાથંી દસમા :લોક પર સLનુી કાર પાક>  કર�લ હોય Mયા ંએઓ આTયા.મૌન મૌન !! 

મૌન પણ Hણે પડઘા� ુ ંહ� ુ!ં! 

પા<ક«ગ લોટમા ંસોની-<_સની Zલમો પહ�લી આવી એટલે સોનીએ o�ૃધાને આZલ?ગન આ�9ુ.ં. o�ૃધાએ 

સોનીના જમણા ગાલ પર હળoુ ંsુબંન ક9ુ�: 'ગોડ :લેસ 9!ૂ!' 

'થે8ક 9 ૂ મે....મ!!!' સોનીએ ફર4 o�ૃધાને ભેટ4 પડતા ં fધુાર4ને ભાવવશ D)ુ,ં 'થે8ક ય, 

મો.....ઓ.....મ!!' 

લીમોના �ાઇવર� ન¬તાjવુ>ક કારનો પાછળનો જમણો ડોર ખો7યો..સોની અને <_સ ધીર�થી કારમા ં

ગોઠવાયા.ં કાર નીકળ4 એમના ઘર� આવવા જસ સીટ4  તરફ. 

સોનીએ <_સના િવશાળ ખભા પર પોતા^ુ ંમા®ુ ં¯કાT9ુ ંઅને aખો બધં કર4. એ Hણતી હતી ક� 

એની મોમ હવે ફર4 કદ4 આવવાની 8હોતી... ! કદાચ, મોમના અવશેષો પણ મળવાના 8હોતા...!! પણ એણ ે

એકવાર {ાઉ8ડ ઝીરો પર આવoુ ંહ� ુ ં!! અહ# આવવાથી એક અકળ િવ°ાિંત મળ4 એના બેચેન <દલને....!! 

હવે પછ4ની �જ?દગી Kવવાનો રાહ દશા>વી ગઇ હતી એ અHણી tોઢા !! 
*     *     *     *     *     *     * 

ભાર�ખમ <દવસો પસાર થવા લાQયા. સગા-Tહાલા-િમkો સL ુ પોત-પોતાના કામે લાગી ગયા. 

િમ<હરના ભાઇને વીઝા ન મXયા.  મોનાના મા-બાપ લગભગ એક મ<હનો િમ<હરના ઘર� રnા. કરવી પડ� 

તેવી િવિધ, સારણ-તારણ વગેર� મોનાની આMમાની શાિંત માટ� કરવામા ંઆવી. સLનેુ ખબર તો હતી જ ક� 

હવે મોના ફર4 કદ4 આવવાની 8હોતી.. કોઈ ખોટ4 અZભલાષા રાખવી પણ Tયથ> હતી. િમ<હર� Hણ ેપોતાની 

Hતને સકંોર4 દ4ધી!! એફ. બી. આઇના માણસો આવીને મોનાની કાસંક4, Eથૂ �શ વગેર�ના નvનૂા લઇ 

ગયા.. સોની^ુ ં:લડ સે@પલ લઇ ગયા. ડ4 એન એ મેZચ?ગ માટ� !! 

સોની ડોમ> કરતી હતી. રટગસ>ના ક�@પસ પર જ રહ�તી હતી. એ જ એના અOયાસ માટ� ઉપયોગી 

હ� ુ.ં એનો અOયાસ ઘણો જ અઘરો હતો.. એ આવતી, વીક-¡ડમા ં ને  ફર4 પાછ4 એ પહ|ચી જતી 89 ુ

¨8ુસવીક. એણે એની Hતને પરોવી દ4ધી હતી અOયાસમા,ં મોમ^ુ ં સપ^ુ ં સાકાર કરવા^ ુ હ� ુ:ં એણે. 

પોતાની હો�Cપટલ ખોલવાની હતી. પોતા^ ુ ફ<ટ�Zલટ4 સે8ટર ખોલવા^ુ ં હ� ુ!ં! મોના ફ<ટ�Zલટ4 સે8ટર!!   એ 

ગાયનેકોલોKCટ^ુ ંભણતી હતી. ઓ:CJ�<ટસયન^ુ ંભણતી હતી.. ! 

િમ<હર� પણ ધીર� ધીર� પોતાની Hતને Kવનની ઘટમાળમા ં ફર4 જોતરવાની કોિષશ કરવા માડં4. 

�યાર� એ જોબ પર જતો Mયાર� એ^ુ ંમન થો�ુ ંરોકાયેલ રહ�� ુ ંપણ �યાર� એ ઘર� આવતો Mયાર� ગમગીન થઇ 

જતો..આકર4 એકલતા અ^ભુવતો..એ^ુ ં Kવન સાવ બદલાઈ s ૂુ ં હ� ુ ં !! પળે પળ એનો �યાલ 

રાખનાર4.... �યાલ કરનાર4 મોના હવે એને નર4 એકલતાના એક દં<ડયા મહ�લમા ંjરુ4ને Cવગ± િસધાવી ગઇ 

હતી. એના Rગનો એક અગMયનો <હCસો એ �મુાવી seુો હતો... મોનાની યાદ અસn બની જતી... 

એકલતા અસn બની જતી.. યાદોના વનમા ંએ ભટDતો અને એમાથંી બહાર નીકળવાનો રCતો ખોજતો!! ને 
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એ ખોજતા  ખોજતા એ  Uદુ ખોવાઇ જતો... Hણે એ પોતાને જ ઓળખતો ન હતો.. �યાર� �યાર� એ 

અર4સામા ંપોતાને જોતો Mયાર� એને એoુ ંલાગ� ુક� એ^ુ ં જ tિતZબ?બ તાક4 તાક4ને એને જોયા કર� છે!! Hણ ે

jછૂ� ુ ંન હોયઃ કોણ છે � ુ ં??? 

કોઈ પીડા થતી ન હતી એને.. એક <દવસ સવાર� દાઢ4 કરતા ંકરતા ં:લેડ વાગી ગઇ.. ચીરો પડ4 

ગયો ગાલ પર..!. લાલ ચટક લોહ4 વહ�વા લાQ9ુ ંએમાથંી!! એ જોતો જ રnો એ વહ�તા પોતાના લોહ4ને...!! 

ટપ... ટપ... ટપ... લોહ4 ટપક� ુ ંર)ુ ંબેિસનમા ં !! ચાર-પાચં િમિનટ પછ4 Hણે એને એDદમ ભાન આT9ુ ં

હોય એમ એણે એના પર  ઠં� ૂપાણી છાટંr ુ.ં. ક�Zબનેટમાથંી બે8ડ�જ કાઢ4 લગાવી.!! 

- લાવ, આ; તાર4 દાઢ4 Lુ ંબનાવી દ] !! આમ પણ �ુ ંદાઢ4 કરતા ંકરતા ંHણે ઘાસ કાપતો હોય 

તેમ લોન-મૉવર ;oુ ંજ ચલાવે છે.. અને બાય ગોડ, તાર4 દાઢ4 જગંલી ઘાસ કરતા ંપણ કંઇ Hય એવી 

નથી!! ક�ટલી ખરબચડ4 છે એ?? 

એક રિવવાર� મોનાએ Kદ કર4ને એની દાઢ4 બનાવી આપી હતી... Mયાર� એ જરા પણ ઘાયલ 8હોતો 

થયો....બાક4 એકાદ કાપો તો પડ\ો જ સમજવો... પછ4 તો મોના એના માટ� ઇલે§DJકલ ર�ઝર લઇ આવી 

હતી... �ાઉન^ ુએ ર�ઝર પણ છે7લા ંક�ટલાકં સમયથી બગડ4 ગ9ુ ં હ� ુ.ં. ને િમ<હર એના ટપકતા ંલોહ4ને 

જોઇ રnો..!! 

- મોના.....મોના.... મોના......!!  પણ મોના eાયં 8હોતી!!! 

કહ�વાય છે ક� સમય બધા ંઝ�મોનો મલમ છે ! પણ િમ<હરનો તો સમય જ થભંી ગયો હતો પછ4 તો 

ઝખમો શીદને �ઝાય? 

નાઇન વન વન!! 

tથમ વરસી આવી..!! 

{ાઉ8ડ ઝીરો પર એક એિનવસ>ર4 સેZલ�ેશન રાખવામા ંઆT9ુ ંહ� ુ!ં vતૃકોને °�ધાજંZલ આપવા!! 

િમ<હરને-સોનીને પણ આમkંણ આT9ુ.ં.. પણ એ ન ગયો... સોનીએ તો ન²4 ક9ુ� જ હ� ુ ંક� {ાઉ8ડ ઝીરો 

પર બની શક� Mયા ંfધુી �જ?દગીમા ંeાર�ય એક કદમ ન vકૂoુ.ં 

િમ<હર અZલ�ત બનતો જતો હતો!! 

પોતાનાથી.. સમાજથી.. સોનીથી.... મોનાથી.... સવ>થી !!  કોઈ વાતમા ં એને રસ પડતો 8હોતો.. 

કલાકો fધુી મટ�ંુ માયા> િવના એ દ4વાલોને તાકતો રહ�તો !!  એક કોશેટામા ં jરુાઇ ગયો હતો િમ<હર!! 

કોશેટા^ુ ંએ કવચ વ% ુને વ% ુમજ�તુ થ�ુ ંજ�ુ ંહ� ુ.ં.. f³ુ�ુત થઇ રnો હતો િમ<હર!! સોનીને પણ એના 

ડ�ડની Zચ?�ા થતી હતી.. એoુ ં8હો� ુ ંક� િમ<હર� tયMનો 8હોતા કયા> પાછા નોમ>લ થવા માટ�... પણ એ એના 

મન પર નો કા� ૂ�મુાવી seૂો હતો....! eાર�ક tાથ>ના, eાર�ક મે<ડટ�શન, તો eાર�ક સગંીત સાભંળવામા ં

એ પોતાની Hતને રોકવાની કોિશષ કરતો.. 

- �મુ યે ક�સે Gુદા હો ગયે.....હર તરફ હર જગહ હો ગયે..... !! 



નટવર મહ�તા http://natvermehta.com/  

10 

 

જગKતિસ?ગની ગઝલ � ૂજંતી Mયાર� એ ફર4 વ% ુગમગીન થઇ જતો.. એકલો એકલો રડ4 પડતો... 

!! રાતભર પડખા ંફ�રવતો રહ�તો.. !!  બે .. બ ે .. એ�@બયન ગળતો પણ િન?¥ાને ને એના નયનોને જોજનો 

xૂર^ુ ંRતર રહ�� ુ.ં. �ઘની ગોળ4ની પણ કોઈ અસર ન થતી...!! 

એણે એની Hતને પોતાના કામમા ંજોતર4 દ4ધી. એના સીધા માગ>દશ>ન હ�ઠળ મહા ભયકંર અસા�ય 

રોગ એઇ�સના િનયkંણ અને ઉપાય પર કામગીર4 ચાલતી હતી. Kનોટાઇપીક એ§8ટર�Jોવાઇરલ પર Mથા 

<રવસ> Jા�8C_�ટ�ઝ પર jરૂજોશમા ંસશંોધન ચાલ�ુ ં હ� ુ ં ! એચઆઇવીના વાયરલ <ડએનએને અલગ કર4 

એમા ં@9ટુ�શનથી એ§8ટબો<ડઝ બનાવવાની શeતા હતી. fપુર ઇ@9નુ માઇ_ો _ોમોસોમ પર પણ સશંોધન 

ચાલ�ુ ંહ�ુ.ં ઇ@9નુોKનીિસટ4 પર પણ અખતરાઓના સારા પ<રણામો મળ4 રnા હતા.  જો એ સફળ થાય 

તો એઇ�સ અસા�ય રોગ રહ�વાનો 8હોતો.. એ દાનવને નાથવાના બધા ં જ હિથયારો સHવી બેઠો હતો 

િમ<હર !! પણ એ પોતાની Hતથી હાર4 રnો હતો.. એને આ ક�ાએ લાવનાર4 એને ઘડનાર4.. એની 

tેરણાvિૂતq જ એને છેહ દઇ ગઇ હતી...... 

�ુ ં નથી રહ4 આજ vજુ સાથ સનમ, 

હવે આ Kવવાને eા ંકોઈ કારણ છે. 

 

સળગતી યાદ| ને ખોખલા ખયાલો, 

બધાનો ઉક�લ બસ હવે તો મરણ છે. 

િમ<હરને મર4 જવા^ુ ંમન થ�ુ ંહ� ુ.ં. આ Kવન આક�ંુ; અકા�ંુ લાગ�ુ ંહ� ુ!ં!  આMમહMયાના િવચારો 

એના મનના ´વાળાvખુીમા ંઊકળતા લાવાની માફક ઊકળતા... ઊછળતા હતા...ખદબદતા હતા... �યાર� 

પણ એ �ઘી જતો Mયાર� ઝબક4ને Hગી જતો...ઘરની દ4વાલો એના પર ધસી પડતી હોય એoુ ં સપ^ુ ં

આવ�ુ ં ...કાશ, એ સNચાઇ હોય. !!પણ ના, એ તો સપ^ુ ં જ હ� ુ!ં! સપ^ુ ં જ સપ^ુ ં રહ�� ુ ં હોય છે!!  એ 

પથાર4મા ંપડખા ંફ�રવતો રહ�તો...<દગતંમા ંજોતો રહ�તો એ....!! 

સોનીને પણ Zચ?તા થતી હતી એના ડ�ડની.. એનો અOયાસ પણ તન તોડ અને મન જોડ મહ�નત 

માગંી લતેો હતો... સમય મXયે એ દોડ4 આવતી િમ<હર પાસે.. Mયાર� િમ<હરને થો�ુ ંસા� ંલાગ�ુ.ં. પણ પછ4 

આવી પડતી નર4 એકલતા વ% ુઆકર4 લાગતી.. અકાર4 લાગતી!! 

સમયને રોeો રોકાતો નથી.. 

હવે તો િમ<હરને સરસ રસોઇ બનાવતા આવડ4 ગઇ. છતા ં પણ મોટ� ભાગ ે એ ક@પનીના  

કાફ�ટ�<રયામા ં જ ખાય લેતો.. સહકમ>ચાર4ઓ એને એઓના ઘર� બોલાવતા પણ એ એઓને Mયા ં જવા^ુ ં

ટાળતો.... એ સમજતો હતો ક� આoુ ંઅZલ�ત રહ4ને આUુ ંKવન Kવી નથી શકાવા^ુ ંપણ ...... 

એક રાિkએ માડં માડ એ fતૂો.. fવુા માટ�  tયMનો કરવા પડતા.. �ઘની દવાની આડ અસરને 

કારણે <દવસે પોતા^ુ ં�યાન ક�§8¥ત કર4 શકતો ન હોય એમ એને લાગ�ુ.ં. એક વાર પોતાના ખોટા િનણ>યને 

કારણે એને અફસોસ પણ થયો.. મોનાને આમ યાદ કયા> રાખવાથી કંઇ એ પાછ4 આવવાની ન હતી... સાથી 
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કમ>ચાર4ઓએ એને ફર4 કોઈ ¤ી સાથે સબધં બાધંવા માટ� આડકતર4 ર4તે - સીધી ર4તે fચૂનો પણ કયા> 

Mયાર� એણે @લાન હસીને એ વાત ટાળ4 દ4ધી !!! એ મધરાતે એ ઝબક4ને Hગી ગયો...  ઘરમા ંHણે કોઈ 

ચાલ�ુ ંહોય એવો ભાસ થયો...!! એને પરસેવો વળ4 આTયો...!! આoુ ંકદ4 ય ન હ�ુ ંથ9ુ.ં..!! Hત Hતના 

િવચારો આવી ગયા એને!!! ધીર�થી ઉઠ4ને ચાર બેડ �મમા ં આખા ઘરમા ં એ એક aટો માર4 આTયો.. 

ર�<�જર�ટરમાથંી પાણી લઇ પાણી પી%ુ.ં. Zલિવ?ગ �મમા ંઆવી સાઇડ Cટ�<ડગ લે@પની લાઇટ સળગાવી એણ ે

<રDલાયનર પર જ લબંાT9ુ.ં. એણે ;મ બને તેમ જ7દ4 કોઈ સાઇ<_યા<ટCટને મળવા^ ુન²4 ક9ુ�!! 

િન?¥ા તો વેરણ થઇ ગઇ હતી આ;... 

- મોનાને નથી યાદ કરવી....હ....વે...!! 

- શા માટ� યાદ કરવી જોઇએ.... હ......વે ?! 

પોતાની Hત સાથે એ વાત કરવા લાQયો.. 

- શા માટ� છોડ4 ગઇ મને � ુ ંઆમ તડપતો એકલો છોડ4ને...?? 

એણે દ4વાલ પર લટDતી મોનાની તસવીર તરફ એક નજર કર4!! 

તસવીરમા ંમોના Zલયોનાદ�ની મોનાZલસાની માફક જ મરDતી હતી... મારક�ુ.ં..!! 

િમ<હર eાયં fધુી એકધા�ંુ જોતો રnો એ તસવીર તરફ! એના પર fખુડનો હાર પહ�રાવેલ હતો !!! 

તાર4 તસવીરને હાર ચઢ4 ગયો.... 

�જ?દગી માર4નો ભાર વધી ગયો.... 

એ ઊભો થયો <રDલાયનર પરથી.. ગરાજમા ં જઇ Cટ�પ CEલૂ લઇ આTયો.. દ4વાલ પરથી એણ ે

મોનાની તસવીર ધીર�થી ઉતાર4. એના પર ચઢાવેલ fખુડના હારમાથંી ચાર વરસ પછ4 હGુ ય fવુાસ 

આવતી હતી.!! 

- આવી જ fવુાસ મોનાના ક�શમાથંી આવતી!! 

હળવેકથી એણે તસવીરની મોનાના ગાલ પર હાથ ફ�રTયો.. તસવીર ચહ�રાની નKક લાવી એના 

હોઠો પર મ%�ુુ sુબંન ક9ુ> !! થોડ4 વાર fધુી એ તસવીરને બે હાથોમા ંપકડ4  તાક4 રnો..એ^ ુપોતા^ુ ં

tિતZબ?બ પણ તસવીરના કાચમા ંપડ�ુ ંહ� ુ!ં! Hણ ેએ અને મોના એક થઇ ગયા ફર4 આ;!!! પછ4 કંઇક 

િવચાર4 બઝેમે8ટમા ં જઇ એ તસવીર  એક Dલોઝેટમા ં vકૂ4 આTયો..Dલોઝેટ બરાબર બધં કર4 એ ઉપર 

આTયો... દ4વાલ તરફ એક નજર કર4.... દ4વાલ ખાલી ખાલી લાગતી હતી...! 

ના,  આખી દ4વાલ જ Hણે મોનાની તસવીર બની ગઇ હતી......!! 

બે હાથ પહોળા કર4 દ4વાલને ભેટ4 એ રડ4 પડ\ો !! 

ઘરની ભ#તો પરથી  તો કોઈ પણ તસવીર ઉતાર4 શકાય પણ <દલની દ4વાલો પર લાગેલ છબીને 

તે કોણ ઉતાર�...... ??? 

*     *     *     *     *     *     * 
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માચ> મ<હનો બેસી ગયો હતો.. આ વરસે િવ8ટર થોડો આકરો હતો. પણ હવે બહાર ઋ� ુકોઈ મદ 

મCત યૌવનાની માફક ફર4 વળ4 હતી આ અવિન પર અને એના એક Cપશ± સL ુo�ૃોને નવપ�7લત કર4 

દ4ધા હતા..j�ુપોથી લચી પડ\ા હતા એ. સL.ુ.. 

સોનીનો અOયાસ jણૂ>તાને આર� હતો.. એક વરસની થકવી નાખંનાર4 ર�િસડ8સી પણ jરુ4 થઇ ગઇ 

હતી... સતત દબાણ હ�ઠળ કઇ ર4તે કામ કરoુ,ં ક�વી ર4તે દદ�ઓને સભંાળવા વગેર� અગMયના પાસાઓ િવશે 

tMય� અ^ભુT9ુ ંએણે.. હવે તો બસ આરામ કરવો છે �Ct¶ગ �ેકમા.ં.!! એ એના �મમા ંfતૂી હતી..ધીર�થી 

િમ<હર એના �મમા ંઆTયો.. સોનીના કપાળ પર tેમથી sમૂી કર4..! એમ કરવા જતા ંસોની Hગી ગઇ..એણ ે

િમ<હરના બlે હાથ પકડ4 બળ jવુ>ક એને પલગં પર બેસાડ4 દ4ધો. એના ખોળામા ંનાની બાળક4ની માફક 

મા®ુ ંvકૂ4 દ4%ુ,ં 'આઇ લવ 9,ૂ ડ�ડ !!' 

મૌન મૌન િમ<હર એના fુવંાળા ંવાળમા ંaગળા ફ�રવવા લાQયો... 

-ક�ટલી મોટ4 થઇ ગઇ માર4 દ4કર4...?! િમ<હર� મનોમન િવચા9ુ>. 

સોની aખ મ#ચી ફર4 શાિંતથી fઇૂ ગઇ હતી..છે7લા ંદશ <દવસ સોની ઘર� આવી એટલે ઘર ઘર 

;oુ ંલાગ�ુ ંહ� ુ.ં બાક4 તો કોણ થોડ4 દ4વાલો અને એક છતને ઘર કહ�?! િમ<હર� ધીર� ધીર� પોતાની Hત પર 

કા� ૂ મેળવવા માડં\ો હતો.. સાય<_યા<ટCટની સાથે થોડા િસ<ટ?ગ પછ4 એણ ેપોતાના મનને મનાવી લી% ુ

હ� ુ.ં...મનાવી લેવાની કોિશષ કર4 હતી... છતા ં પણ મોના એના મનના ં કોઈક અH¢યા Uણૂામા ં સતંાય 

રહ�તી..તે eાર�ક અચાનક Rતઃકરણના ·ાર� આવી છ�પો માર4 ને પાછ4 સતંાય જતી !! 

આ; શિનવાર હતો.મોટ� ભાગે તો િમ<હર વીકએ8ડમા ંપણ કામ પર જતો રહ�તો પણ �યાર� સોની  

ઘર� આવતી Mયાર� એ જોબ પરથી પણ સમયસર આવી જતો અને વીક એ8ડમા ંપણ ઘર� જ રહ�તો. સોની 

પણ એના ડ�ડની લાગણી સમજતી હતી. એનો અOયાસ જ એવો હતો ક� ; ઘણો જ સમય અને મહ�નત 

માગંી લતેો. એ એના અOયાસ સાથે કોઈ બાધં છોડ કરવા માગંતી 8હોતી અને એટલે જ એના Dલાસમા-ં

એના ¸પૂમા ંદસમા ં_મે રહ4 હતી.. એને kણ તો Cકોલરિશપ મળ4 હતી. અમે<રકાની બેCટ હો�Cપટલોમાથંી 

એના પર જોબની ઓફરો આવવા માડં4 હતી. પણ એણે તો પોતા^ ુજ ફ<ટ�Zલટ4 સSટર ખોલoુ ંહ�ુ ંક� ; એની 

મોમની ખાસ અZભલષા હતી.. 

િમ<હરના ખોળામા ંમા®ુ ં રાખી સોની �ઘી ગઇ હતી એના િનદ�ષ ચહ�રામા ંઆછો આછો મોનાનો 

આભાસ થતો હતો. 

- મને હવે તારા તરફથી કંઇ પણ ન જોઇએ..!! બસ, તS મને માર4 �જ?દગીની એક અણમોલ ભેટ ધર4 

દ4ધી છે આ સોનીના �પમા!ં!  તS મને અસીમ tેમ આ�યો છે.. તS મને માર4 Hત કરતા ંપણ મને વ% ુચાહ4 

છે અને મને િવ"ાસ છે ક� � ુ ંમને આમ જ ભવોભવ ચાહતો રહ�શે !! હમેંશને માટ�...!! eાર�ક તો લાગે છે ક� Lુ ં

તારા આ �યારમા ંપાગલ ન થઇ H], મર4 ન H] તો સા�ંુ!!!  

મોના ફર4 છ�પો માર4 ગઇ િમ<હરના મનદપ>ણ પર!! 

િમ<હર @લાન હCયો ને બરાબર એ જ સમયે સોનીનો આઇ ફોને મ%રુો રણકાર કય�. 
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'Tહાય આર 9 ૂલા<ફ?ગ ડ�ડ?'  સોનીએ લાગણીથી િમ<હરને જકડતા ંjછુr ુ.ં 

'ન....િથ?...ગ..!!' પછ4 ફોન તરફ ઇશારો કર4 ક)ુ,ં 'જો, Yુ ંકહ� છે તારો <_�ણા... ?! આટ�ુ ંસરસ નામ 

છે તે^ ુ<_સ કર4 ના�ં9!ુ!' 

સોનીએ આઇ ફોન પોતાના હાથમા ંલીધો... <_સનો જ ટ�DCટ મેસેજ હતો એ વાચંી ને એણ ેફોન ડ�ડને 

આ�યો, 'હ4 વો8ટ Eુ ટ�ઇક 9 ૂફોર ડ4નર Eુડ�!!' 

'મી...ઇ...ઇ..ઇ...ઇ......?' ફોનમાનંો મૅસેજ વાચંી િમ<હર જરા �Cુસે થવાનો અZભનય કરતા ંબો7યો, 

'ઇફ હ4 ગોના આCક ફોર 9 ૂઆઇ િવલ <ડનાય!!  એ જો મને મCકા મારવા માટ� ખવડાવવા લઇ જવાનો હોય 

તો એને કહ4 દ� ; ક� માર4 ના છે...!!' 

'Tહાય ડો8ટ 9 ૂટ�લ યોરસે7ફ?' સોનીએ હસીને ક)ુ.ં પછ4 ફોન સાથે થો�ુ ંરમી ફોનમા ંમેસેજ ટાઇપ 

કર4, સે8ડ કર4 મ<હ<રના વાળ ખોળ4 નાખંતા એણે ક)ુ,ં 'મS એને પાચં વાગ ેઆવવા ક)ુ ં છે. ધેન ટોક Eુ 

<હમ...મેન Eુ મેન!!' 

'ચાલ માર4 મા!! માર� ઘણા કામ છે,  �ુ ંને તારા  આ <_સની વાતમા ંતો દસ વાગી ગયા!!' 

'ડ�ડ, મેઇક મી એ પૅન ક�ઇક...!’ 

'ઓ ક�...!!ધેન 9 ૂિવલ હ�7પ મી ઇન ગાડ>ન.. !!' 

'ઓ ક�!!' 

પછ4 તો બlે બાપ દ4કર4 ગાડ>નમા ંબરાબર કામે લાQયા. સોની હોમ ડ4પોમાથંી hલાવર#ગ �લાટંf ્

લાવેલ તે બાગમા ંરો�યા. બાગમા ંજ�ર4 સાફ સફાઇ કર4 બાગને બહારને આવકરવા લાયક બનાવી દ4ધો. 

બાગકામ લગભગ j�ુ ંથવા ંઆT9ુ ંને <_સે મિસqડ4સ �ાઇવ-વેમા ંપાક> કર4..આમ તો એ િમની �ુપર વાપરતો 

હતો પણ આ; એ એના ડ�ડની િસ7વર મિસqડ4સ લઇને આTયો હતો!! 

'કામ પM9ુ ંMયાર� આTયો.!!' સોનીએ પાઇપમાથંી એના પર પાણી છાટંતા ક).ુ 

'બી ક�ર£લ!!' એના હાથમા ંfટુ કવરોને બચાવતા એ મોટ�થી બો7યો. પછ4 િમ<હર તરફ જોઇ ક),ુ 

'હાઇ ડ�ડ !' 

'હાય <_સ!! હાઉ 9 ૂ�~ૂગ?' માટ4વાળા હાથ સાફ કર4 એણે <_સ સાથે હાથ મેળTયા.. 

સોનીએ Kભ કાઢ4 <_સને ચાળા પાળ4 ક)ુ,ં 'ડો8ટ બટર#ગ  ડ�ડ!!' 

'ઓ......ઓ.......ઓ 9 ૂશટ અપ!!' 

kણ ેબેકયાડ>માથંી થઇ ઘરમા ંગયા. <_સે સાથે લાવેલ ¹ી પીસ fટુ િમ<હરને આપતા ંક)ુ,ં 'ડ�ડ, ધીઝ 

ઇઝ ફોર 9!ૂ! �ોમ મી..!! �લીઝ, વેઅર ધીઝ ફોર Eુનાઈટ ડ4નર..!!' 

'વા...ઉ!!' િમ<હર� aખો પહોળ4 કરતા ંકºક tuાથ> નજર� સોની તરફ જો9ુ.ં.. 

અરમાનીનો મ|ઘામાનો <ડઝાયનર fટુ હતો. :લેક ક»રનો.! સાથે ટરકોઈશ કલર^ુ ં�યોર કોટન^ુ ં

શટ> પણ હ� ુ.ં 

'ઇટ ઇઝ <રયલી માવ±લસ...!!' fટુ જોઇ, શટ> જોઇ િમ<હર બો7યો. 
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'� ૂ9 ૂલાઇક ઇટ...?!' 

'અફકોસ> !!'  િમ<હર� fટુ પાછો કવરમા ંTયવ�Cથત vકૂતા ંક),ુ '9 ૂYડુ નોટ Z�?ગ ધીઝ.. એની વે..! 

થSDસ... <_સ !!' 

'9 ૂઆર વેર4 વેલક@ડ !!' 

kણ ેય સાથે બપોર^ ુહળoુ ંલચં લી%ુ ંવેKટ�બલ સે8ડિવચ ખાધી. <_સનો ડોકટર4નો અOયાસ પણ 

jરુો થઇ ગયો હતો. એ ગેCJોએ8JોલોKCટ બ8યો હતો..પેટ રોગનો િન�ણાત.!! એની tે§Dટસ પણ ધમધોકાર 

ચાલતી હતી ! 

સોની અને <_સ સોનીના �મમા ંગયા. કંઇ �સુjસુ કરતા ંકરતા.ં. 

િમ<હરની થોડ4 નવાઇ તો લાગી <_સની વત>�કૂથી.. પણ સોની <_સને વરસોથી Hણતી હતી અને 

એને સોની પર jરુો િવ"ાસ હતો. 

બરાબર પાચં વાQયે િમ<હરના �મના દરવા; સોનીને હળવેકથી ટકોરો માય�... 'ડ�...ડ..!!' 

િમ<હર� Rદરથી ક)ુ,ં 'ઇટ ઇઝ ઓપન.!! કમઓન !!' 

'ડ�ડ ગેટ ર�ડ4...!! વરરાH તો તૈયાર પણ થઇ ગયો છે..!!' સોનીએ હસતા ંહસતા ંક)ુ,ં 'હવે એને ના 

ન પાડશો.. !' 

'�ુ ંપણ બરાબર તૈયાર થઇ છે ને...?! તને એ પસદં તો છે ને... ક� પછ4...?' 

'ડ�...એ....ડ..!!' શરમાઇને સોની બોલી., 'ગેટ ર�ડ4. વી આર ગેટ#ગ લઇેટ..!' 

આછા �લુાબી રંગની �યોર િસ7કની સાડ4 અને _�પ િસ7કના :લાઉઝમા ં સોની બL ુ જ �પાળ4 

લાગતી હતી. ઘણા સમય પછ4 એણ ે સાડ4 પહ�ર4 હતી.. િમ<હર એનો ઉMસાહ જોતો જ રહ4 ગયો!! એ 

ઝડપથી તૈયાર થયો. એના આPય> વNચ ે <_સે લાવેલ fટુ-શટ>  એને બરોબર માપોમાપ આવી ગયા ંઆમ 

તો એ ઘણી વાર fટુ પહ�રતો પણ આ; Hણ ેએ પહ�લી વાર fટુ પહ�ર4 રnો હોય એવો રોમાચં થઇ રnો 

હતો એને..એણે કદ4 ય ટરકોઈશ કલર^ુ ં શટ> પહ�9ુ> 8હો� ુ.ં પણ :લેક કલરના fટુ સાથે ટરકોઈશ શટ>^ુ ં

કો�@બનેશન કંઇક અને�ંુ લાગ�ુ ંહ� ુ.ં �યાનાકષ>ક લાગ�ુ ંહ� ુ.ં. ટાઇનો નોડ બરાબર ટાઈટ કરતા ંપોતાની 

Hતને આદમ કદ અર4સામા ંિનહાળ4 એ બહાર આTયો.. 

'ઓ......!! ડ�.....ડ  !!!' સોની િમ<હરને લગભગ ભેટ4 પડતા ંબોલી.. '9 ૂ�કુ હ�8ડસમ...!!' 

'નોટ લાઇક <_સ...!!' 

'ફરગેટ <હમ હ4 ઇઝ નિથ?ગ અગેઈ8Cટ 9.ૂ.!! એમ આઇ રાઇટ ?' <_સ તરફ ફર4 સોની બોલી. <_સ 

પણ તૈયાર થઇ ગયૌ હતો. એણે પણ :લેક fટુ જ પહ�ય� હતો ને �લુાબી શટ>  બરાબર સોનીની સાડ4ના 

કલર ;oુ ંજ પહ�9ુ� હ� ુ.ં. એ પણ Uબૂ જ ભTય લાગતો હતો. એ પણ બરાબર તૈયાર થયો હતો. ઝડપથી 

ચાલી <_સે મિસq<ડઝનો પાછળનો દરવાજો  ખો7યો એટલે ઝડપથી ચાલીને સોની પહ�લા ંબેસી ગઇ થે8ક 9!ૂ! 

જરા ખચંકાયને િમ<હર પણ એની સાથે પાછળ જ બેઠો. 

'મેમસા'બ!!' ન¬તાjવુ>ક અદબથી દરવાજો બધં કર4 <_સ બો7યો, 'કહા ંસવાર4 લેનકે4 હ�.....?' 
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એના આ અZભનયથી િમ<હર મનોમન મરકતો હતો. એણે સોની તરફ િનહાળ4 aખો પહોળ4 કર4 

આPય>થી..!! 

'�ુછ ઐસી �લેિસસ.... Tહોટ ઇઝ કૉ7ડ, જગા પર લઇ લો, ફોર ખાના...!! સારા... મીન અNછા <ડનર 

િમલે!! અNછા ખાના Zખલાયા તો સા'બ �મુકો મો½ી બોZ�સ દ�ગા... !!  ૂ ંસાબ...?’ગાડંા-ઘલેા <હ8દ4ને કારણ ે

પોતાના હાCય પર માડં કા� ૂરાખતા ંસોની બોલી. 

'બો�Dસસ...??!! બો�Dસસ કો મ¾ eા ક�ગંા ??' મો½�થી હસી પડતા ં<_સ બો7યો.      'અ...ર�!! એ..એ.... 

એ ડ:� ુ�ાયવર!! એટલા ભી મા�મુ નથી �મેુર�કો...?! બો�Dશસ એટલ ેક� Zગhટ eા સમH?!' જરા �Cુસે 

થવાનો કર4 સોની બોલી. 

'K મેમસા'બ...!'  <_સ §Cટયર#ગ પાછળ ગોઠવાયો. કાર હળવેકથી �ાઇ-વે માથંી બહાર કાઢ4. કાર 

સડસડાટ દોડવા લાગી. પાછળ સોની િમ<હરનો હાથ tેમથી પકડ4ન ે બેઠ4 હતી. િમ<હરના મનમા ં સSકડો 

સવાલો સાગરમા ંઆવતા મોHંની ;મ આવીને સમી જતા ંહતા.ં 

થોડ4 વારમા ંમિસq<ડઝ એક મોટ4 મહ�લ ;વી ઇમારત આગળ આવીને ઉભી રહ4. િમ<હર� જો9ુ ંતો એ 

હોટલ શેર�ટન હતી...પાસપેની શેર�ટન!! 

 

<_સે ઉતર4ને ચાવી વેલ ૅપા<ક«ગ માટ� આપી...પોચ>માથંી એણે િમ<હર અને સોનીને દોયા>... 'કમ ધીઝ 

સાઇડ �લીઝ...!!' 

kણ ેએક મોટા બધં દરવાH આગળ ઉભા રnા.. સોની અને <_સ બlે િમ<હરની આસપાસ ઉભા 

હતા. <_સે હવેકથી દરવાજો ખો7યો અને િમ<હરને સહ�જ Rદરની તરફ જવા ક).ુ િમ<હર� Rદરના ઝાખંા 

અજવાળા વાળા મોટા ઓરડામા ં પગ veૂો..પગ vકૂતાનંી સાથે જ ઓરડો ઝળહળા ં થઇ ગયો. મો½ �થી 

સZંગત � ૂ�ં9.ુ 

ડ4; એ િમ<હરને આવકાર� ુ ંમોટ�થી @9Zૂઝક વગાડ¿ુ!ં! 
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'સ...ર....tા આ આ આ આ ઇ ઝ.....!!!હ��પી બથ> ડ� Eુ િમ<હર!!! હ��પી ગો7ડન �9Zુબલી...!!!' 

શેર�ટનના {ા8ડ બોલ �મમા ંભેગા ંથયેલ બસો માણસોના ંટોળાએં મો½ �થી jકુાર કય�.... 

િમ<હર તો હ²ો-બ²ો જ રહ4 ગયો: ઓ...ઓ...ઓ....!! તો વાત આમ છે...!! 

સL ુ એને ઘરે4 વયા> હતા.. એતો સાવ જ વીસર4 ગયો હતો ક� સોમવાર� એનો જ8મ<દન છે.. 

પચાસમો..!! સોની-<_સે એને જરાય ગધં ન આવવા દ4ધી..એ tેમથી સહ�જ આભારવશ સોનીને અને <_સને 

બlે હાથોમા ં લઇ ભેટ4 પડ\ો.. 'થSક 9.ૂ.!! 9 ૂ નોટ4 કપલ.. આઇ લાઇક ઇટ..!! આઇ એમ <રયલી 

સરtાઇઝડ!!' 

પછ4 તો એ વારા ફરતી બધાને મળવા લાQયો.. બધા એને મળવા લાQયા.. સોની-<_સે બL ુ

કાળKથી સLનેુ આમÀંયા હતા.. બૅયરનો <રસચ>નો Cટાફ, મોનાના િમkો, સોની-<_સના િમkો.. િમ<હરના 

અOયાસના સાથીઓ.. એના ડોDટ�ર�ટના ગાઇડ ડો. એડ પોવૅલ પણ આTયા હતા. વરસો બાદ એમને મળ4ને 

તો એ ભાવ િવભોર થઇ ગયો..એ હવે જરા વ% ુo�ૃધ લાગતા હતા. એમને હવે વો<ક?ગ §Cટકની જ�ર પડતી 

હતી. ડો એ<રક તો ખરા જ એની પMની સ<હત..!! અલબ� મોટાભાગે સL ુસજોડ� જ આTયા હતા. 

ડ4;એ હળવે અવા; મ%�ુુ ભારિતય સગંીત વગાડવા માડં¿ ુ ંહ�.ુ ગણવેશધાર4 બેરા-CEુઅડ>  Hત-

Hતના વેજ-નોનવેજ  એપેટાઇઝર - લઇને ફરવા માડં\ા..ઓપન બારમાથંી પીણાઓં પીવાવા માડં\ા.મોજ-

મCતીનો માહોલ છવાય ગયો. સોની-<_સ પણ સLનેુ �બ� મળ4ને આવકારતા હતા. મોનાના ગયા પછ4 

tથમવાર િમ<હર કોઈ પાટ�મા સામેલ થયો હતો.બાક4 દર <_સમસે તો એની ક@પની તરફથી બે બ ેવાર 

પાટ� ફકંશનો થતા ંપણ એ એમા ંસામેલ ન થતો.. હા, �યાર� મોના હતી Mયાર� તો એ એક વાર બેCટ ��Cડ  

કપલ^ુ ં ઇનામ પણ KMયો હતો..મોનાને કારણે !! એ બL ુ ચીવટાઇથી તૈયાર થતી અને એ^ુ ં સાડ4^ ુ

કલેDશન અને� ંહ� ુ ંસાડ4 પહ�રવાની એની fઝુ અનોખી હતી. Mયાર� એણે િમ<હરને જોધjરુ4 fટુ પહ�રTયો 

હતો..એ નવાબ સમો લાગતો હતો. હવે તો એ બ%ુ ંએક �વાબ ;oુ ંલાગ�ુ ંહ� ુ.ં 

{ા8ડ બોલ�મમા ં વNચે oડુન ડા�8સગ hલોર હતો અને એની આGુબાGુ પNચીસ રાઉ8ડ ટ�બલો 

સHવીને fુદંર ર4તે ગોઠવવામા ંઆTયા હતા. એના પર સSટર પીસમા ંj�ુપોના મોટા �Nુછ વNચે ધીમે ધીમે 

ક�8ડલ સળગી રહ4 હતી. િમ<હરને એ વાતની નવાઇ લાગતી હતી ક� આટલા બધા ંમાણસોને આ પાટ�ની 

ખબર હતી છતા ંપણ એને કોઈએ જરા ય Hણ ન થવા દ4ધી!! 

'ડ�...ડ!!!' સોની એની પાસે હળવેથી સરક4..એની સાથે એક 9વૂતી હતી. સહ�જ �ચી,પાતળ4, 

આકષ>ક, સહ�જ તા¬વણ એની કાયાને એણે ટક�ઇશ રંગની િસ7કની સાડ4 બL ુજ કાળKથી સHવી હતી.. 

'ડ�.....ડ....., િમટ િમસ માયા..!!' 

'હા...આ....ઇઇઇ!!' માયાએ હCત%નુન માટ� એનો પાતળો જમણો હાથ લબંાTયો. એના ંકાડંા ંપરની 

કાચની બગંડ4ઓએ મ%રુ રણકાર કય�. એની Cલીવલેસ :લાઉઝને કારણે એનો હાથ જરા વ% ુલાબંો લાગતો 

હતો, 'હ�...�પી બથ>ડ�!!!' 

સહ�; ખચંકાઈને, કંઇક ચમક4ને િમ<હર� માયા સાથે હાથ મેળTયો, 'હા......ય!!' 
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'ડ�ડ, િમસ માયા ઇઝ <_સ આ8ટ!'  સોનીએ ઓળખાણ કરાવતા ક)ુ.ં. 

'નાઇઝ Eુ િમટ 9.ૂ....!!' માયાએ િમ<હરનો હાથ પકડ4 જ રા�યો હતો. િમ<હરને જરા મીઠ4 vુઝંવણ 

થઇ આવી. એણે હળવેકથી એનો હાથ છોડાTયો. માયાની અફ4ણી aખોમા ંએક અKબ sુબંક4ય આકષ>ણ 

હ� ુ.ં. તમે જો એક વાર એના તરફ જોઇ રહો તો બસ જોતા ંજ રહ4 Hઓ...!! 

મેક� આવીને િમ<હરના હાથમા ંવાઇનનો Hમ પકડાવી દ4ધો..ન<હ?તર િમ<હર માયાને જ તાકતો રnો 

હોત !! િમ<હરને લાQ9ુ ંક� માયાએ પહ�ર�લી સાડ4નો કલર એણ ેeાકં જોયો છે!! 

'લે...<ડ...સ એ8ડ જ S...ટ...લ...મે.....ન......, આઇઇઇઇએએ એમ ડ4; wયાઆઆમ...!!' ડ4; wયામે એના 

ઘરેા અવા; એનાઉ8સ ક9ુ�. 'આઇ એમ Cયોર 9 ૂ ગાઇઝ હ�િવ?ગ ફન..વી હ�વ સમ Cપીચીસ.. સમ 

પફ�રમસંીસ!!! ¡ડ સમ Cપેwયલ એના]સીસ....' એનો અવાજથી આખો હોલ � ૂKં રnો હતો 'એ....8ડ ધેન ધ 

ડા8સ hલોર િવલ બી ઓપન!!' મ�યના oડુન hલોર પર wયામ ફર4 વXયો હતો... 'આઇ વો8ટ 9 ૂમેઇક એ 

બી...ઈ...ઈ...ઈ...ગ નોઇઝ િવથ મી Eુ િવશ એ વેર4 વેર4 હ�...એ...એ..એ...એ....�પી..ઈ.....ઈ....ઈ બથ>ડ� Eુ 

િમ<હર...િમCટર િમ<હર!!!' 

'હ�...એ...એ..એ...એ....�પી..ઈ.....ઈ....ઈ બથ>ડ� Eુ િમ<હર!!!' સLએુ એની સાથે મો½ �થી પોકાર કય�... 

'થSક 9 ૂ... થSક 9.ૂ.. થSક 9!ૂ! 9 ૂઓલ આર... {ેટ....fપુબ>!!!!! આઆઆઈઈઈમ Cયોર વી િવલ હ�વ 

લોટ ઓફ ફન Eુઉઉડ�...!!' એના ÁQલીશ ઉચNચારણોમા ંથોડ4 Z�<ટશ છાટં હતી, 'મે આઇ <રDવેCટ Eુ બથ>ડ� 

બોય...!! યેસ...., બો ઓ ઓ ય...િમ. િમ<હર �લીઝ, કમ Eુ ટ�ઇક �લઇેસ ઓન ડાયસ..આઇ ઓ7સો <રDવેCટ 

એવર4બડ4 Eુ ટ�ઇક યોર સી�સ �લીઝ..!'. 

સોની િમ<હરનો જમણો હાથ tેમથી પકડ4 એને Cટ�જ પર દોર4 લાવી. Mયા ં ફDત એક જ િસ?હાસન 

ગોઠવવામા ંઆવેલ હ� ુ…ંિમ<હર સહ�જ સકંોચથી એના પર ગોઠવાયો. 

'થSક 9 ૂ િમસ સોની.....!! થેકસ સ...ર....!!!' િમ<હર તથા સોની તરફ િનહાળ4 wયામે એમનો આભાર 

મા8યો, 'થSક 9 ૂઓલ વ8સ અગેઇન...!! આઇ જCટ વો8ટ Eુ <રમાઇઇઇ8ડ 9 ૂઓલ ધેટ ધ બાર ઇઝ ઓપન 

એ8ડ િવલ  બી ઓપન Ã ૂઆઉટ ધ ફ8કશન....!! સો �લીઝ હ�7પ યોરસે7ફ!!!' 

બીGુ ં માઇ_ોફોન એણે સોનીના હાથમા ં પકડાT9ુ,ં 'લ<ેડસ એ8ડ ;8ટલમેન, �લીઝ વેલકમ િમસ 

સોની...' 

'વે.....લ...!' �ડો "ાસ લઇ સોનીએ શ�આત કર4.. 'આઇ એમ વેર4 વેર4 થSક£લ Eુ 9 ૂઓલ....!! 

આઇ એમ નોટ એ �ડુ Cપીકર.. આઇ <ડડ નોટ નૉ ધેટ આઇ હ�વ Eુ ગીવ અ �Cપs.્ બટ િમ. wયામ ~િસCટ 

મી Eુ �Cપક સમ વડ>સ !!!' સોનીએ આખા હોલમા ંનજર ફ�રવી િમ<હર તરફ tેમથી એક નજર કર4.. એ બે-

kણ ડગલા ચાલી િમ<હરની નKક ગઇ. 'બટ આઇ વીલ સે સમ વડ>સ ફોર માય <ડયર ડ�....એ....એ....ડ!!' એ 

સહ�જ અટક4... 'ડ�ડ... 9 ૂઆર ધ બેCટ ડ�ડ ઇન ધ વ7ડ>...!!ઇન ધ 9િૂનવસ>... !! 9 ૂઆર સન !! ધ સન..! િવચ 

ઇઝ Zગિવ?ગ લાઇટ  Eુ ઓલ.. લાઇફ Eુ ઓઓઓલ.. !! ..ઇન અવર લSગવેજ...!! ધ િમિન?ગ ઓફ િમ<હર ઇઝ 

ધ સન...!!' હોલમા ં નજર ફ�રવી એ બોલી, '9 ૂએ8લાઇટ ધ એનજ ઇન માય લાઇફ...9 ૂ Cટ�8ડ િવથ મી 
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ઓલવેઝ...આઇ ક�ન નોટ ઇમેKન માયસે7ફ િવધાઊટ 9!ૂ! 9 ૂઆર ઓલવેઝ ઇન માય હાટ> ...આઇ ક�ર4 યોર 

હાટ> િવથ મી!!'  <_સ તરફ િનહાળ4 એ બોલી.. 'સોર4 <_સ...!!બટ ધીઝ ઇઝ ધ ફ�Dટ...!!’એ હસીને બોલી... 

<_સ એની જગા પરથી ઉભો થઇ સોની પાસે જઇ એના જમણા હાથનો પજંો પકડ4 એની પાસે ઉભો રnો. 

'આઇ ફ4લ વેર4 લક4 એ8ડ tાઉડ Eુ બી યોર ડોટર..!!વી નો અવર પાCટ ફI ુયસ> પાCડ ® ૃએ {ઇેટ સોરો !! 

યસ, આઇ એમ ઓલસો િમિસ?ગ માય લવલી મોમ એસ 9 ૂ ..!' એ સહ�જ અટક4, 'વી ક�ન નોટ ફરગેટ 

હર....!!નોબડ4 ક�ન ફરગેટ હર!! બટ નોબડ4 ક�ન પાસ ધ હોલ લાઇફ ઓન ધ મેમર4f.્....!! યાદોના સહાર� 

Kવન Kવી શકા� ુ ંનથી...!' એ િમ<હર તરફ હ�તથી િનહાળ4 બોલી.. 'યાદોના સહાર� Kવા� ુ ંKવન Kવન 

નથી...!!Kવન એ એક tવાહ છે.. આપણ ેએની સાથે વહ�વા^ુ ંહોય છે... વી હ�વ Eુ hલો િવથ ધ લાઇફ...! 9 ૂ

ટ4ચ મી હાઉ Eુ �4મ એ8ડ એચીવ ઇટ... વોટ એવર આઇ એમ, આઇ એમ બીકોઝ ઓફ 9.ૂ... !! વી Zબલીવ 

ઇન <રકાિનqશન એ8ડ આઇ tે Eુ ઓલમાઇટ4 ગોડ ધેટ 9 ૂ િવલ બી ઓલવેઝ માય ડ�ડ.....માય ZબલTડ 

ડ�ડ...!!' એની aખ ભરાઈ આવી.. 'આઇ લવ 9 ૂ ડ�ડ ફોર એવર...!' િમ<હર ઉભો થયો ને સોનીને ભેટ4 

પડ\ો....બlેને સLએુ તાળ4ઓથી વધાવી લીધા...સL ુપોતાની Uરુશી પરથી ઉભા થઇ ગયા હતા.. 

'વા આ આ આ આ ઉ!!' ડ4; wયામે સોનીના હાથમાથંી માઈ_ોફોન લઈ લેતા ંક)ુ,ં 'Tહોટ એ લવલી 

Cપીચ �ોમ એ લવલી ડોટર Eુ એ {ેઇટ ફાધર... !! ઇઝ8ટ....??!!' wયામે સLનેુ ફર4 પાછા પોતાના 

મોહપાશમા ંલેવાની શ�આત કર4, 'એ {ેઇઇઇટ... Cપીચ... !!' સોની તરફ ફર4 એ બો7યો... 'થSDસ ડોDટર 

સોની...!! ના...ઉ લે�સી, Lુ ઇઝ ર�ડ4 આhટર એન અનફગ±ટ�બલ Cપીચ......?' એણે એના હાથમાનંા નાના 

ઇ8ડ�� કાડ> પર ઉડતી નજર કર4, 'મે આઇ <રDવેCટ િમ.મેક...!' 

મેક� એક નાનકડ4 Cપીચ આપી: ક�વી ર4તે િમ<હર પોતાના કામ^ુ ંઆયોજન કર�, સLનેુ સાથે રાખી 

ઇનવો7વ કર�.. એZચવેબલ ટાગ±ટ સેટ કર4 એZચવ કર�; એ<રકની િમિમ_4 કર4 બધાને હસાવે... �યાર�.. 

�યાર�... <રસચ>મા ં િન�ફળતા મળે Mયાર� સLનુો ઉMસાહ ક�વી ર4તે વધાર�.. વગેર� વગેર� િવગતવાર કહ4 

સમાપન કરતા ંક)ુ,ં 'એસ ડો. સોની સેઇડ.. આઇ િવલ ઓ7સો લાઇક Eુ સે.... <ડયર બોસ,  <ડયર ડો. િમ<હર.. 

9 ૂઆર ધ બેCટ બોસ. એ8ડ વી વીશ 9 ૂએસ અ બોસ... ઇન ઓલ અવર લાઇTસ... !!' 

સLએુ મેકને પણ તાળ4ઓથી વધાવી લીધો..પછ4 વારો આTયો બૅયરના સીઇઓ ડો એ<રકનો... 

'<ડયર ��ડસ..., એ8ડ ધ સન...િમ. િમ<હર..!' સહ�જ હસીને એ બો7યા..., 'ધે�સ વાઇ 9 ૂ આર સો 

�ાઇટ...! આઇ ક�ન ટો7ક એબાઉટ <હમ ઓલ નાઇટ...બટ ડ4;  <રDવેCટ મી Eુ ગીવ અ શોટ> Cપીચ..!'  ડ4; 

તરફ ફર4 એ બો7યા, 'હ4 માઇટ નોટ અવેર ધેટ આઇ એમ બોસ ઓફ િમ<હર!!' જરા �Cુસે  થવાનો ખો½ો 

અZભનય કરતા ંએ બો7યા.. 'Zબગ બોસ...!' 

ડ4;એ જમણા હાથે કાનની બ ે �ટુ વારાફરતી અડતા ં માફ4 માગંવાનો અZભનય કય�.. આખા 

હોલમા ંહાCયની લહ�રખી ફર4 વળ4.. 

'ધે�સ �ડુ..!!' Hણ ે એ<રક� wયામને માફ કર4 દ4ધો.. 'વી આર વેર4 થSક£લ Eુ લવલી લેડ4 ડો 

સોની...હ�8ડસમ ડો. <_સ L ુઓરગેનાઇÄડ સચ એ �ડુ પાટ�.. એ8ડ ઇ8વાઇટ#ગ અસ...!! Tહ�ન માય લવલી 
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વાઇફ ક�ઇમ Eુ નો અબાઉટ ધીઝ એ8ડ શી આસDડ મી Tહોટ Zગhટ Yડુ વી ટ�ઇક ફોર િમ<હર એ8ડ આઇ ટો7ડ 

હર નિથ?ગ !! Zબકોઝ વી વેર §CJDટલી ટો7ડ નોટ Eુ Z�?ગ એની Zગhટ!! Zબલીવ મી શી વોસ ધ હ�પીએCટ 

oમુન ઓન ધ અથ>. એટ ધેટ ટાઇમ!!' સL ુજોરથી હસી પડ\ા, 'સો આઇ એમ <હયર ફોર 9 ૂિવધાઉટ એની 

Zગhટ િમ. િમ<હર!!' િમ<હર તરફ ફર4 એ બો7યા, 'બટ આઇ િવલ લાઇક Eુ ટ�ઇક 9િૂનક ઓપોN9ુ>િન<ટ Eુ 

એનાઉ8સ <હયર!!' એક રહCય ઉ�ુ ં કરવા જ એ અટeા, 'સો, 9 ૂ ઓલ આર ર�ડ4 ફોર એન ઇ@પોટ>8ટ 

એનાઉ8સમે8ટ......??' 

'યયય સસ!!'  ટોળાએ પોકાર કય�... 

'ઇટ ઇઝ સેઇડ ધેટ મે8સ લાઇફ બીZગ8સ એટ ફોટ�...!! L ુસેઇડ ધીઝ..?? ધે આર ર|ગ....!! �ોમ Eુડ� 

ઇટ ઇઝ કર�Dટ�ડ એસ લાઇફ બીZગ8સ એટ <ફhટ4 !! એમ આઇ રો8ગ..??" 

એમણે માઇ_ોફોન મેદની તરફ ક9ુ�.. સLએુ અવાજ કય�,  'નો ઓ ઓ ઓ ઓ!!!'    'ધે�સ રાઇટ...!! 

સો �ોમ Eુ.....ડ�, લાઇફ બીZગ8સ એટ <ફhટ4...!! મે8સ લાઇફ બીZગ8સ એટ <ફhટ4!! એ8ડ િમ<હર િવલ Cટાટ>  

હ4ઝ <ફhટ4 વન એઝ વી પી....!! વાઇઝ tેિસડ�ટ ઓફ આર એ8ડ ડ4 ઓફ બૅયર....! �ોમ નાઉ હ4 હ�સ બીન 

tમોટ�ડ �ોમ ડાયર�Dટર Eુ વીપી......!!’એ અટeા, 'કો8{ેN9લુેશન Eુ િમ<હર!!'  ડો એ<રક� િમ<હર પાસે જઇ 

એની સાથે હાથ મેળTયા, '9 ૂ<ડઝવ> ઇટ... !!' 

સLએુ તાળ4 પાડ4 એને અZભનદંન આ�યા.. 

િમ<હર તો માની જ ન શeો!  ડો. એ<રકની Hહ�રાત એવા સમયે અચાનક આવી પડ4 ક� એ માની 

જ ન શકતો હતો..ક� એ વીપી બની ગયો હતો... વાઇઝ tેિસડ�8ટ બની seુો હતો, 'થSક 9 ૂસર...!! થSક 9 ૂ

એ<રક.. ડો એ<રક..!!' 

'9 ૂ વેર4 વેલક@ડ િમ. વાઇઝ tેિસડ8ટ !! 9 ૂવધ> ઇટ..!!' ડો એ<રક� લાબંા સમય fધુી િમ<હર સાથે 

હCત%નૂન ચા� ુરાખતા ંક)ુ.ં. 'થSકસ Eુ ઓલ ફોર Zગિવ?ગ મી એ ચાસં Eુ �Cપક....' 

'ઓ ઓ ઓ ક�... ગાઇઝ...!!' ડ4; wયામનો અવાજ ફર4 � ૂ�ંયો.. 'સો ધીઝ વોઝ અ <રયલ 

સરtાઇઝ...!! ક|{ેટ... !! િમ. િમ<હર!!'  wયામે િમ<હર તરફ ફર4 ક)ુ,ં 'ના.આ….આ….ઉ વી િવલ હ�વ અ {ઇેટ 

પફ�રમ8સ ઓફ ડો લÅમી f�ુમZણયમ...!! શી ઇઝ <ફZઝિશયન એ8ડ હર પેસન ઇઝ ભારતીય નાટÆમ !! શી 

ઇઝ ઓ7સો tેિસડ�8ટ ઓફ ^jૂરુ ડા8સ એક�ડ�મી ઓફ 89 ુજસ...શી ઇઝ ��8ડ ઓફ ડો. સોની!! �લીઝ, વેલકમ 

ડો લÅમી એ8ડ હર ¸પૂ.. ધે આર પફ�િમ?ગ રાસ લીલા ઓફ રાધા-<_uા !!' 

સL ુડો લÅમી અને એમના ¸પૂ ·ારા રGુ કરવામા ંઆવેલ ભારતીય નાટÆમથી tભાિવત થઇ ગયા. 

સLએુ િમ<હરને  થોડા ંશ:દો બોલવા માટ� Uબૂ આ{હ કય�..પણ િમ<હર કંઇ પણ બોલી ન શeો.. hDત. 

સLનુો આભાર માની એની aખો ભરાઈ આવી એ^ુ ંહ�9ુ ંભરાઈ આT9ુ.ં એ કંઈ બોલી ન શeો!! 

સોનીએ ડ4; wયામ સાથે કંઇક મસલત કર4. 
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એણે સગંીતના fરૂો બદ7યા. હળoુ ં Dલાિસકલ સગંીત ર�લાવા લાQ9ુ.ં...એ સગંીતનો અવાજ એણ ે

સહ�જ મોટો કય�.. 'સો લાઇફ ZબZગ8સ એટ <ફhટ4...!!' એણે ડો એ<રક તરફ માનથી નજર કર4 ક)ુ,ં 'એ8ડ 

લેટસ વેલકમ 89 ુલાઇફ ઓફ અવર િમ<હર િવથ અ ડાસં....!! ડાસં િવથ <હસ લવલી ડોટર સોની....!!' 

સોની બે હાથ પકડ4 િમ<હરને ડા8સ hલોર પર લઇ આવી.. િમ<હરનો જમણો હાથ પોતાના જમણા 

હાથમા ંલઇ િમ<હરના ડાબા ખભા પર ડાબો હાથ vકુ4 tેમથી િમ<હર સાથે સગંીતના તાલે ધીમે ધીમે બlે 

Çમવા લાQયા..િમ<હર� tેમથી સોનીના કપાળ પર એક  sુબંન ક9ુ�, 'થSકસ <ડયર..!!' એની aખો ફર4 ભરાઈ 

આવી...સોની પોતાના િપતાને હ�તથી વળગીને એના િપ�Mૃવને પામી રહ4 હતી... સL ુબlેન ેÇમતા જોઇ 

રnા. થોડા ં સમય પછ4 એ ^Mૃયમા ં <_સ જોડાયો િમસ માયા સાથે...!! ચાર� ^Mૃયના લયે Çમતા Çમતા 

નKદ4ક આTયા Mયાર� સોની હળવેકથી <_સ પાસે સરક4 ગઇ એટલ ે Cવાભાિવક માયા િમ<હરની બાહ|મા ં

આવી ગઇ.. બ% ુએક પળમા ંસાવ સહજ અચાનક બની ગ9ુ.ં. િમ<હરને થોડો સકંોચ થયો પણ માયા હળવી 

થઇ સગંીતના તાલે એની સાથે કદમ મેળવી રહ4 હતી. માયાના માદક સાિl�યથી એના શર4રમા ંએક મ%�ંુુ 

કંપન ફર4 વX9ુ.ં.Hણ ેપા<રHત ખીલી ઉઠ\ા રોમ રોમમા ં !!  માયાની પીઠ પાછળ એનો ડાબો હાથ હતો 

અને જમણા હાથમા ંમાયાનો પાતળો જમણો હાથ ક� ; માયાએ જરા જોરથી પકડ\ો હતો..ક�ટલા ં વરસો 

પછ4..., લગભગ  પાચંેક વરસ બાદ િમ<હર કોઈ ¤ી...અિત સÈદય>વાન ¤ીની આટલી િનકટતા માણી રnો 

હતો.... માયાએ એના સહ�જ ફાચંરા ચહ�રા પરના પરવાળા ;વા ં ઓ�ઠ·ય પર હળવા �લુાબી રંગની 

ZલપCટ4ક લગાવી હતી એ કારણે એ હોય તેના કરતા ં વ% ુભરાવદાર લાગતા હતા... fરુ�ખ કપાળ પર 

બરાબર વચમા ંસHવેલ કાળા રંગની Zબ?દ4 એના ચહ�રાને ચાર ચાદં લગાવતી હતી. એના ડાબા ગાલ પર 

હડપચી નKક નાનકડો તલ એના �પની ચોક4 કરતો હતો.  એની પાતળ4 પણ fડુોળ કમનીય કાયા 

સગંીતના તાલે Çમતી હતી એથી એક લચક ઉઠતી હતી એના તનમા.ં. િમ<હર� માયાના ચહ�રા પર એક 

નજર કર4.  Hણે એની ચોર4 પકડ4 પાડ4 હોય એમ માયાએ પણ એ જ સમયે િમ<હર તરફ સહ�જ ઉપર 

િનહાળ4ને મોહક હાCય ક9ુ�.. એના આછા કÉથઇ રંગની vગૃનયની aખોમા ંઅKબ આકષ>ણ હ�ુ.ં..માયાના 

રતામણા ચહ�રા પર શરમની એક fરુખી ફર4 ને સમી ગઇ...િમ<હરના તનમનમા ંપણ અસ�ંય Cપદંનો ઉઠ4ને 

સમી જતા હતા.. આGુબાGુના ં વાતાવરણથી એ થોડ4 પળો Hણે એ સાવ અZલ�ત થઇ ગયો..માયાના 

દ�હમાથંી મોગરાની મીઠ4 મહ�ક આવી રહ4 હતી.. િમ<હરને યાદ આT9ુ ં ક� સોનીએ ઉતાવળ કરતા ં ઘર�થી 

નીકળતા પહ�લા ંએ પફIુ>મ છાટંવા^ુ ંતો સાવ વીસર4 જ ગયો હતો.. ^Mૃય કરતા ંથતા ંહલન ચલનથી એનો 

ડાબો હાથ માયાની માસંલ પણ fડુોળ પાતળ4 પીઠ પર એની લીસી Mવચાને સીધે સીધો Cપશ જતો 

હતો...િમ<હરને લાQ9ુ ંક� એ પોતાના પરનો કા� ૂખોઇ રnો છે...એક ઐ<હક j�ુુષ સહજ વાNંછના એના મનના 

કોઈ અગ@ય ખણામા ંસળવળ4 ને એનાથી એની Hણ બહાર જ માયાને પોતાની વ% ુિનકટ લાવવા માયાની 

પીઠ પાછળના ડાબા હાથથી દબાણ વધારાઇ ગ9ુ.ં માયા હવે લગભગ એને ચીપક4ને સરળતાથી તાલ 

મેળવી રહ4 હતી..હવે બીH 9ગૂલો પણ ડા8સ hલોર પર જોડાયા...માયાની સાડ4નો રંગ eાકં જોયો છે એoુ ં

િમ<હરને લાQ9ુ.ં..એ ટક�ઇશ કલરને કારણે માયાની તા¬વણ Mવચા વ% ુ ખીલી ઉઠતી હતી..એણ ે એજ 
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કલરનો આછો આઇ શેડો લગાTયો હતો ; એની અફ4ણી aખોનો નશો ઓર વધારતો હતો.. િમ<હરને 

અચાનક યાદ આT9ુ ંક� બરાબર આજ કલર એના શટ>નો પણ હતો...!! 

- ક�વો જોગા^જુોગ!! 

ના એ જોગા^જુોગ ન હતો...!! 

ટક�ઇશ કલરની િસ7કની એ અtિતમ સાડ4 સોનીએ માયાને ભેટ આપી હતી ;મ <_સે િમ<હરને fટુ-

શટ> ભેટમા ંઆપેલ એમ જ!! 

 

િમ<હર� માડં પોતાની Hત પર કા� ૂમેળવવાનો tયાસ કય�..માયાના માદક મોહપાશમાથંી એ પાછો 

વત>માનમા ંઆTયો.. થોડ4 પળોની યાદગાર સફર^ુ ંસમંોહન હGુ એના મનમા ંછવાયેલ હ� ુ.ં..એણે માયાને 

ઘણા tuો jછુવા ંહતા.ં.એ કોણ છે... eા ંરહ� છે...Yુ ંકર� છે...કોની સાથે રહ� છે... ^Mૃય કરતા ંકરતા ંએણ ે

માયાના આકષ>ક ચહ�રા પરથી નજર હટાવી આGુબાGુ નજર કર4... hલોર હવે છલકાઈ ગયો હતો.. 

સગંીતના fરુો હવે એને સભંળાઇ રnા હતા!!  થોડ� xૂર <_સના ખભા પર મા®ુ ંરાખી aખો બધં કર4 સોની 

પણ Çમી રહ4 હતી.. 

- મેઇડ ફોર ઇચ અધર...!! એમને જોઇ િમ<હર� િવચા9ુ�... 

લગભગ એજ �ણે સોનીએ aખો ખોલી <_સની નજર� નજર મેળવી િમ<હર-માયા તરફ િનહાળ4 

સહ�જ �ચા થઇ ધીમેથી <_સના કાનમા ંક)ુ,ં 'ધે આર મેઇડ ફોર ઇચ અધર...!! વોટ � ૂ9 ૂસે, ડાZલÊગ...?!' 

'ય...સ...ધે આર..!' <_સ પણ ગણગ¢યો, 'ડ�ડ �કૂ વેર4 હ��પી Eુડ�...!!આઇ વો8ટ હ4 Yડુ <રમેઇન સેઇમ 

હ��પી એવર4ડ�... ! એવર4 ટાઇમ...!! ફોર એવર... !!' સોનીના ગાલ પર sુબંન કરતા ં<_સ બો7યો... 

સગંીતના fરૂો બદલાયા... એની ઝડપ વધી... એટલ ે િમ<હર-માયા હળવેકથી hલોર પરથી બહાર 

નીકXયા ને હોલમા ંગોઠવેલા ંરાઉ8ડ ટ�બલની ફરતે ગોઠવેલ Uરુશી પર બેઠા.ં 

માયા <_સની માસી થતી હતી. એની મોમની સગી બહ�ન !! 
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એ કોCમે<ટક ક�િમDલ સાય8સમા ંડોDટર�ટ થઇ હતી ને સÈદય> tસાધન બનાવતી xુિનયાની અ{ગ¢ય 

કંપની લો<રયાલના §Cકન ક�ર <ડપાટ>મSટમા ં હ�ડ ઓફ ધ <ડપાટ>મSટ હતી. kણ બેડ�મના એના 

કો8ડોિમિનયમમા ંએ એકલી જ રહ�તી હતી... એક ઇટાZલયન j�ુુષ ચાલ સાથે એના સબધંો બધંાયા હતા..; 

kણેક વરસ ચા7યા હતા અને એક <દવસે માયાએ ચાલને એના પોતાના જ બેડ�મમા ંઅ8ય ¤ી સાથે 

રંગર�Zલયા મનાવતા રંગ ે હાથ પકડ4 પાડ\ો હતો.. ને માયા િવફર4 હતી..એજ ઘડ4એ એણે ચાલને લાત 

માર4 બોDસર પહ�ર�લી હાલતમા ંજ ઘરમાથી તગેડ4 veૂો હતો !!  ; પહ�લા ંj�ુુષ પર એણ ે<દલ-ઓ-Hન 

8યોછાવર કયા> એ ચાલ કળા કર4 ગયો એથી j�ુુષો tMયે િતરCકારના થોર માયાના મનમા ંઊગી નીકXયા 

હતા. એ j�ુુષો tMયે, j�ુુષો સાથે સ�તાઇથી વત>તી.. !!! એના કામમા ંએણે એની Hતને જોતર4 દ4ધી હતી 

ને એનો બદલો પણ મXયો હતો એને..એના નામે પદંર-સોળ ;ટલી પેટં8ટો બોલતી હતી... એ§8ટ<ર8કલ 

ફ�ઇઝ <_મથી માડં4ને સન C_4ન લોશન fધુીની !!  લો<રયાલમા ં એ^ ુ નામ બોલા� ુ ં હ� ુ ં માનથી...! 

શાનથી...!! વળ4 એને કામ લેતા ંપણ સરસ આવડ�ુ ંહ� ુ.ં.. કામ કરતા ંકરતા ંકામ લેવાના �ણુને કારણે એ 

ઝડપથી હ�ડ ઓફ ધ <ડપાટ>મSટ બની હતી... એની સાથે કામ કરતા ંસાય<ંટCટો પણ એનાથી ડરતા.. વરસમા ં

kણ-ચાર વાર એ કંપનીના હ�ડ Dવાટર પે<રસની vલુાકાત લેતી.. હાલે એ સÈદય> tસાધનો બનાવવા 

િવિવધ વનCપિતના અક>ના ઉપયોગ પર <રસચ> કર4 રહ4 હતી..િપCતાલીસની આસપાસની હતી પણ માડં 

kીસ-પાkંીસની લાગતી હતી એ...!! 

ડાસં hલોર પર ^Mૃય હવે બદલા9ુ ંહ� ુ.ં.. સગંીતનો તાલ બદલયો હતો..પાPાMય સગીતના સથવાર� 

¯મી રnા હતા સL.ુ..ભોજનના ટ�બલો સHવી દ�વામા ં આTયા.. Hત Hતની આઇટમો જમવામા ં હતી.. 

ઇટાZલયન પાCતા...લઝાનીયા..Zચકન આ7��ડો.. એગ�લા8ટ પારમાઝાન... મે�Dસકન 

બર4તો...પીMઝા...ભારતીય મલાઇ કોફતા...દમ આ�.ૂ..પનીર ટ4²ા મસાલા.... વગેર� વગેર� Hત Hતની 

મનપસદં વાનગીઓ હતી જમવામા.ં. 

િમ<હરના ટ�બલ પર િમ<હરની સાથે સાથે સોની,  <_સ, માયા, ડો. એ<રક અને એમના પMની, િમ<હરના 

ડોDટર�ટ વખતના ગાઇડ ડો. એડ પોવૅલ, ડો લÅમી f�ુમZણયમ અને એના ઇજનેર પિત બેઠા ંહતા. એઓ 

એમનો ભારતીય નાટÆમ કરતી વખતે પહ�ર�લો ��સ બદલી આTયા હતા અને fુદંર કાKંવરમ સાડ4 પહ�ર4 

સાવ બદલાય ગયા હતા. દર�ક ટ�બલ કરતા ંએમ^ુ ંટ�બલ જરા મોEંુ હ� ુ.ં.. બેસવાની TયCથા માટ� પણ <_સ-

સોનીએ Uબૂ જ �યાન રા�9ુ ંહ� ુ.ં <_સના માત-િપતા Ëઝ પર ગયા હતા...�યાર� મોનાના મા-બાપ દ�શ ગયા 

હતા. 

'ના...ઉ!! <ડનર ઇઝ સવ>... ! સો �લીઝ, ગેટ સમ એનરK એ8ડ બાર ઇઝ ઓપન સો �લીઝ ગેટ સમ 

�Cપ<રટ ....!' wયામે સLનેુ ડ4નર લેવા માટ� fચૂન ક9ુ�, 'ડાસં hલોર િવલ ગેટ મોર ચામ> ¡ડ �Cપડ આhટર અ 

<ડનર...!!' wયામે સગંીતના fરુો ધીમા કયા>.. રિસયાઓએ ડાસં hલોર ધબકતો રા�યો એ દર@યાન <ડનર 

પM9ુ.ં માયા િમ<હર સાથે હસી હસીને વાતો કરતી હતી. િમ<હરને હGુ ય થોડો સકંોચ થતો હતો. સાડા 

અZગયાર-પોણા બાર� ધીમે ધીમે સL ુિવખેરાવા લાQયા. બારના ટકોર� wયામે સગંીત બધં  ક9ુ�. 
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િમ<હરને �ડુ નાઇટ કહ4 સL ુÌટા પડવા લાQયા. સLથુી છે7લ ે િમ<હર, <_સ, સોની અને માયા રહ4 

ગયા. માયા પોતાની કાર લઇને આવી હતી. એટલે  એ થોડ4 વહ�લી નીકળ4. વળતી વખતે પણ <_સે જ 

મિસq<ડઝ ચલાવી ને સોની પાછળ િમ<હર સાથે જ બેઠ4. 

'આઇ એમ વેર4 વેર4 થSક£લ Eુ 9.ૂ.. !! બોથ ઓફ 9.ૂ મને તો તમે જરાય Hણ ન થવા દ4ધી !!' 

'� ૂ9 ૂહ�વ ફન, ડ�ડ??' સોનીએ િમ<હરનો હાથ પોતાના હાથમા લઇ tેમથી પસવારતા jછુrુ.ં 

'ઓફ કોસ>...!!' 

થોડ4 વારમા ંઘર આવી ગ9ુ.ં બlેને ઉતાર4 <_સ બારોબાર પોતાના ઘર� જવા નીકળ4 ગયો. 

િમ<હરની રાિk થોડ4 ધીમી પસાર થઇ. �ઘ તો આવી પણ માયા અને મોના  વNચેની ખSચાતાણ 

એની Hણ બહાર એના મનમા ંચાલતી રહ4. મોના eાયં 8હોતી તો ય Hણે િવ" Tયાપી હતી! સવ> Cથળે 

હતી...!! �યાર� માયાએ િમ<હરના f³ુ�ુત મનનો ક:જો લઇ લીધો હતો!! 

િમ<હર માડં માડં fતૂો હતો એટલે સવાર� ઉઠવામા ંએ સોની કરતા મોડો પડ\ો. સોની તો જોZગ?ગ 

કર4ને આવી ગઇ હતી અને બેકયાડ>મા ંCJ�ચ આઉટ કર4 રહ4 હતી. કોફ4નો મગ લઇ િમ<હર ડ�ક પર આTયો, 

'�ડુ મોિનÍગ, <ડયર...!!' 

'�ડુ મોિનÍગ, ડ�ડ!!' સોનીએ િમ<હરને Tહાલ કરતા ંક)ુ,ં 'Tહોટ ઇઝ યોર Cક�ડ¿લુ Eુડ� ડ�ડ ?' 

'એટ યોર સરિવસ, <ડયર....!!' િમ<હર� સોનીના કપાળ પર tેમથી sમુી ભર4. 

'ધે�સ �ડુ!! આ; આપણ ેબીZઝ રહ�વાના છ4એ....' 

'એ વાત પછ4...' િમ<હર� કોફ4નો �ુટં પીતા ક)ુ,ં 'માર� તાર4 સાથે થોડ4 વાતો કરવી છે...!' 

'માર4 સાથે? ઇન વોટ મેટર..??' tuાથ> નજર� સોની િમ<હર તરફ જોઇ રહ4 

'એબાઉટ <_સ.....!' િમ<હર સોની તરફ જોઇ બો7યો, '9 ૂYડુ....બોથ ઓફ 9 ૂYડુ <ડસાઇડ એબાઉટ 

યોર <રલેશન...!' 

'<રલેશન...?' 

'Tહ�ન 9 ૂઆર ગો~ગ Eુ મેર4...?’ 

'ડ�....એ...એ...એ....એ....ડ!! વી િવલ...!' સોની સહ�જ હસીને બોલી, 'હ4 <ડડ નોટ ઇવન tપોઝ મી..!!' 

'વોટ � ૂ9 ૂમીન નોટ tપોઝડ 9.ૂ..?' 

'ઓ...ક�...!' �ડો "ાસ લઇ એ બોલી, 'ડ�ડ, ડો8ટ વર4 એબાઉટ મી ¡ડ હ4મ...એ કહ�તો હતો ક� એને 

કોઈ કામ છે!  મો....Î ંકામ,  સમ Zબગ એસાઇનમે8ટ!! એ એ j�ુ ંકરવા માગંે છે... tપોઝ કરવા પહ�લા.ં. 

પછ4 જ એ તૈયાર થશે..!' 

'તારા િસવાય બીGુ ં મોÎ ં કામ Y ુ હોય એને...? તારા ફ<ટ�Zલટ4 સSટર િવશે તો એ Zચ?તા નથી 

કરતોને..?!' 

'નો.....ડ�ડ....,' સહ�જ અટક4ને એ બોલી, 'બાય ધ વે....!આ; આપણે બ-ેkણ સાઇટf ્જોવા જવા^ુ ં

છે... એCટ�ટ  એજટંનો મેસેજ હતો. �Dલhટનમા ંમેઇન એવ89 ુપર એક નવી જ Zબ7ડ#ગ બની ર)ુ ંછે તે એ 
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જોવા લઇ જવાનો છે... મS ને <_સે તો એક-બે વાર જોઇ છે. તમે નથી જોઇ.. <_સને તો ગમી ગઇ છે....એ તો 

એ^ુ ંબીGુ લોક�શન Mયા ંખોલવા પણ તૈયાર થઇ ગયો છે!!' 

'ક�ટલા વાગે આપણ ેજવા^ુ ંછે....?' 

'એજ8ટના મેસેજ આવશે પણ આhટર^નૂ મે બી અબાઉટ Eુ...!' 

'હાઉ વી �~ૂગ વીથ ફાયના8સ??' િમ<હર� jછુr ુ ં

'ડ�ડ, 9 ૂડો8ટ વર4!! બ%ુ ંજ બરાબર છે. મોમના ર�@9નુર�શનના મની આવી ગયા તે કામ આવશે..' 

મોનાના અકાળ આક�Cમક અવસાનને કારણે સા�ંુ એoુ ં વળતર મળે એમ હ�ુ.ં પરં�,ુ િમ<હર� 

આઘાતવશ કોઈ રસ લીધો 8હોતો..પણ સોની અને <_સે બાK હાથમા ંલઇ લીધી હતી અને એ માટ� એમણે 

jરૂો tયMન કય�. મોના ; ક@પનીમા ં કામ કરતી હતી એઓએ પણ jરુો સાથ સહકાર અને માગ>દશ>ન 

આ�9ુ.ં એ માટ� એમણે એક એજ8સીની િનમ� ૂકં કર4 હતી. સરકારની સરં�ણની િન�કાળK સાZબત થતા ં

થતા ંરહ4 ગઇ છતા ંસા�ંુ એoુ ંવળતર મX9ુ ંહ� ુ.ં આ ઉપરાતં મોનાના લાઇફ ઇ8C9રુ8સના પણ અલગ પૈસા 

આTયા. 89યૂોક> Cટ�ટ ગવન>મSટ તરફથી પણ મળવાપાk વળતર મX9ુ.ં ડબ79ટુ4સી ઓથો<રટ4 સાથે તો હGૂ 

ય ક�સ ચાલતો હતો..આમ બ%ુ ંમળ4ને સાત થી સાડાસાત િમZલયન ડોલર આTયા હતા. પહ�લા ંતો મોનાને 

નામે ડોનેશન કર4 દ�વાનો  િવચાર આTયો પણ Mયારબાદ એ પૈસા સોનીને 'મોના ફ<ટ�લીટ4 સSટર' ખોલવામા ં

ઉપયોગી થઇ પડશે એમ િવચાર4 એ પૈસા બરાબર સાચવીને રોeા એટલે એમા ંપાછો વધારો થયો. એટલ ે

સોનીએ પોતા^ુ ંજ સSટર ખોલવા^ુ ંન²4 જ કર4 દ4%ુ.ં એ માટ� એણે સારામા ંસારા ઓબ§CJશયન ડોDટરોની 

પેનલ બનાવી હતી અને એના ¸પૂમા ંજોડાવા માટ� સારો સાથ - સહકાર મXયો. સોનીને આMમિવ"ાસ હતો 

ક� એને મોમ મોનાના આશીવા>દ એની સાથે હતા એટલ ેએના આ ભગીરથ કાય>મા ંએ જ�ર સફળ થશે. એણ ે

અને <_સે ન²4 પણ ક9ુ� હ� ુ ંક� એક વખત સSટર બરાબર શ� થઇ Hય પછ4 દર વરસે મોનાની યાદમા ં

ડોનેશન કરoુ!ં! 

બપોર� એ બlે લોક�શન જોઇ આTયા. િમ<હરને પણ જQયા પસદં પડ4 ગઇ. જQયા જોઇ એણ ેઆUુ ં

Zબ§7ડ¶ગ જ ખર4દ4 લેવાની સલાહ આપી. સોની અને <_સ પણ એoુ ંજ િવચારતા હતા. રિવવાર તો ઝડપથી 

પસાર થઇ ગયો. સોમવાર� સોની થોડ4 િવધી બાક4 હોય તે કરવા માટ� રટગસ> પર ગઇ એક વીક માટ�. એ 

ડોDટર4 તો પાસ થઇ ગઇ હતી પણ થો�ુ ંપેપર વક> અને ગાઇડસં માટ� જoુ ંજ�ુર4 હ� ુ.ં થોડ4 ઔપચા<રક 

િવધી બાક4 હતી તે પતાવવી જ�ર4 હતી. 
*     *     *     *     *     *     * 

સમયની નદ4 ને કોઈ રોક4 નથી શક�ુ.ં..વહ�o ુ ંઅને વહ�ડાવoુ ંએ કાળની t<કયા છે ; સદ4ઓથી 

િનરંતર ચાલતી આવી છે. આપણે eાર�ક એમા ં વહ�તા હોઇએ છ4એ તો eાર�ક એમા ં ઘસડાતા હોઇએ 

છ4એ... મોનાના ગયા બાદ િમ<હર વહ�વા કરતા ંeાકં વ% ુઘસડાતો હતો  સમયના tવાહમા.ં..માનવ હતો 

એ.. !! મોના એના મનના સા¬ા�યની રાણી હતી એક વાર.. એના Kવનના મોટા ભાગના િનણ>યો લીધા ં

હતા મોનાએ... સોની એના કામમા ં�બૂી ગઇ હતી.. હ�કનસેક હો�Cપટલમા ંએણે પાટ> ટાઇમ જોબ Cવીકાર4 
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હતી અને સાથે સાથે એ એના ફ<ટ�લીટ4 સSટરની Cથાપના^ુ ં કાય> પણ સફળતાથી-સરળતાથી કરતી હતી. 

ડોDટરોની પેનલ ન²4 કર4 એઓની સાથે ડ4લ કરવા^ ુહ�ુ.ં...Gુદ4 Gુદ4 હ�7થ ઇ8C9રુ8સ ક@પનીઓ સાથે 

વાતચીત ચા� ુ હતી: એમના tોવાઇડર તર4ક� જોડાવા માટ�...! ફ<ટ�લીટ4 સSટર માટ� અિત ઉ�મ સાધનો 

લેવાના હતા.. અMયા%િુનક સાધનો ખર4દવાના હતા...ક�ટલાકં મે89ફુ�Dચરરો સાધનો લીઝ પર આપવા તૈયાર 

હતા...તો ક�ટલાકં ફDત વેચાતા જ આપે એમ હતા...Gુદા Gુદા મે<ડકલ ટ�કિનશયનો, લેબ ટ�કિનશયનો, 

ર�<ડયોલોKCટો પણ હાયર કરવાના હતા.  સોનીની આદત હતી મોના ;વી!! ; કંઇ કરoુ ં તે Tયવ�Cથત 

કરoુ.ં.. ઉ�મ કરoુ.ં.. અને સફળતાjવૂ>ક કરoુ.ં..  

-એવી જ ટ�વ હતી િમ<હરની પણ!! એટલ ેજ એના કદમો સફળતાને sમૂતા હતા.. સાથીઓનો સાથ 

મXયો હતો... મહાભયકંર અસા�ય રોગ એઇડસને નાથવાની દવાની શોધ jણુ>તાને આર� હતી... !! 

xુિનયાભરમા ંલેવાયેલ �Dલનકલ Jાયલસના પ<રણામો Uબૂ જ tોMસાહક આTયા હતા. એઇડસના વાયરસની 

સ<_યતા એણે શોધેલ એ8ટ4વાયરલ h79ડુથી અટક4 જતી હતી ; આજ fધુીની તબીબી જગતમા ંસLથુી 

મોટ4 સફળતા હતી... સL ુUશુ હતા એની આ સફળતાથી... 

િમ<હર^ુ ંનામ મે<ડકલ <રસચ>ના નોબલ tાઇઝ માટ� બયૅર� પસદં કર4ને િમ<હરને આPય> આ�9ુ.ં. ડો. 

એ<રક� તો િમ<હરને જ tાઇઝ મળે એ માટ� લોZબ~ગ પણ અMયારથી જ  િમ<હરની Hણ બહાર ચા� ુકર4 દ4%ુ ં

હ� ુ.ં..િમ<હરના આનદંનો કોઈ પાર ન હતો.. કાશ, અMયાર� મોના હોત તો ક�ટલો આનદં થાત એને!! િમ<હર 

માટ� તો નોબલ tાઇઝ માટ� નોિમનેટ થoુ ંએ જ Hણે ઇનામ મળવા ;oુ ં હ� ુ.ં..આ વાતની કોઈને Hણ 

8હોતી... સોનીને �યાર� એણ ેવાત કર4 તો એ એના બધા ંકામ પડતા ંvકૂ4ને દોડ4 આવી.. 

'Tહોટ એ {ઇેટ 89ઝૂ ડ�ડ!!' સોની તો નાચી ઊઠ4 આનદંની માર4... '9 ૂ આર {ઇેટ ડ�ડ...આ તો 

સેZલ�ઇેટ કરoુ ંજ જોઇએ...!’ 

'ઇટ ઇઝ જCટ નોિમનેશન!!'  િમ<હર હસીને બો7યો, 'મને eા ંtાઇઝ મળ4 ગ9ુ ંછે??' 

'ડ�ડ, 9 ૂિવલ ગેટ ઇટ!!' 

એટલામા ંફોન રણeો. કોલર આઇડ4મા ંનજર કયા> િવના જ સોનીએ �ચeો, 'હ....લો ઓ ઓ!!' 
'.............!' 

'ઓહ!! વોટ અ સરtાઇઝ!!' સોનીએ aખો નચાવી િમ<હર તરફ નજર કર4 માઉથપીસ પર હાથ 

રાખી ધીમેથી િમ<હરને ક)ુ.ં.. 'મા......આ.......આ.....યા...!' પછ4 ફોનમા ંક).ુ.. '�લીઝ ટોક Eુ <હમ....!' સોનીએ 

ફોન^ ુ<રિસવર િમ<હરને આ�9ુ.ં થો�ુકં ખચંકાઈને િમ<હર� વાત શ� કર4, 'હા....આ...ય.....!' માયાનો ફોન આમ 

અચાનક આવશે એવી એને ક7પના 8હોતી.. 

'ક|{ેN9લુેશનf ્...!' માયાનો રણકાર ફોનમા ંિમ<હરને વ% ુમીઠો-મ%રુો લાQયો.. 

'ઇટ ઇઝ Eુ અરલી...િમસ માયા...!' 

'<_સે મને ક)ુ ંક� 9 ૂઆર નોિમનેટ�ડ ફોર નોબલ tાઇÐ્...! ઇટ ઇઝ tાઉડ Eુ બી ઇવન નોિમનેટ�ડ 

ફોર સચ અ Zબગ tાઇÐ્..!!' સહ�જ અટક4ને માયા બોલી, 'Tહ�ર ઇઝ ધ પાટ�... ? <_સ પણ અહ# જ બેઠો છે....' 
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'પા...આ....ટ�...??' િમ<હર� tu કય�. 

સોનીએ <રસીવર િમ<હરના હાથમાથંી લઇ લી%ુ,ં 'કમ ઓવર �લીઝ. નાઉ...!!'  િમ<હર હાથના 

ઇશારાથી ના...ના...ના... કહ�વા લાQયો...પણ સોની એમ કંઇ માને?? 

ને થોડ4 વારમા ંતો <_સ અને માયા આવી પહ|Nયા િમ<હરના ઘર�...!! 

આ પણ <_સ-સોનીની એક ચાલ જ હતી. માયા-િમ<હરને ભેગા કરવાની!! 

એઓ તક શોધતા હતા માયા િમ<હરને ફર4 ભેગા કરવા માટ� અને નોબલ tાઇઝ નોિમનેશનની 

મા<હિત મળતા ંજ બlે પોત-પોતાના અગMયના કામો છોડ4 દોડ4 આTયા હતા...<_સ માયાના ઘર� તો સોની 

પોતાના ઘર�....! ને સોનીને ખબર જ હતી ક� માયાનો ફોન આવશે..એને <_સ પર િવ"ાસ હતો...ક� એ એવી 

રGુઆત કરશે ક� માયા ઇ8કાર જ ન કર4 શક�... 

સL ુબેક યાડ>મા,ં ડ�ક પર ગયા. નેવી :79 ુડ�િનમની ક�tી અને આછા આકાશી રંગના ચીકન ભરત 

કર�લ કોટન ટોપમા ંમાયા બL ુઆકષ>ક લાગતી હતી.. છે7લા ંથોડા ં <દવસોમા ંસોનીએ િમ<હરને માયા િવશે 

ઘણી મા<હતી આપી હતી એટલે િમ<હર માયા િવશે ઘ� ુHણી seુો હતો. હવે એ માયા સાથે બરાબર 

Uલુીને વાત કર4 શકતો હતો. <_સે {ીલ ચા� ુકર4 બાબ± નુી તૈયાર4 કરવા માડં4.. સોની મ²ાઇ દોડા, 

વેKટ�બલ બગ>ર, ક��સીકમ-ર�ડ પેપર-{ીન પેપર વગેર� લઈ આવી તે એણ ે{ીલ પર સેકાવા v ુુ.ં.. 

<_સ અને સોની Uશુ હતા. એ બlે ઇશારાથી વાતો કરતા હતા. સોનીએ ઓZલવ ગાડ>ન ર�Cટોરા ંપર  

ફોન કર4 ઇટાZલયન £ડ ઓડ>ર કર4 દ4%ુ.ં િમ<હરની બથ>ડ� પાટ�ના ફોટાઓ^ુ ંઆલબમ લઈ સોની ડ�ક પર 

આવી અને માયાને એ જોવા આ�9ુ.ં..માયા રસjવુ>ક ફોટાઓ જોવા લાગી..એના અને િમ<હરના ફોટાઓ બL ુ

જ Kવતં લાગતા હતા.. આખો આલબમ બL ુજ Tયવ�Cથત સHવેલ હતો સોનીએ..અને લગભગ બ ેક� kણ 

પાના ઉથલાવતા ંeાકં િમ<હર તો eાકં માયાના ફોટાઓ હતા... Hણ ે ક� માયા છવાઇ ગઇ હતી...સોની 

માયાની નજર પારખી શકતી હતી..માયાની નજર વાચંી શકતી હતી.. માયાની અફ4ણી aખોમા ંિમ<હર tMયે 

ઉગી રહ�લ આકષ>ણની વેલ પાગંરતી એ િનહાળ4 રહ4 હતી..બસ, હવે એને એવી ર4તે ઊછેરવાની હતી ક� 

િમ<હર અને માયા એક થઇ Hય.... અઘ� ંહ� ુ ંએ પણ અશe 8હો� ુ.ં િમ<હર-એના ડ�ડ મોનાની યાદોના �ુગંર 

પરથી ઊતર� અને માયાની માયાHળ-tેમHળમા ંલપેટાઇ... 

'માયા તમે અહ# આવતા-જતા ં રહો તો ડ�ડને પણ કંપની રહ�..!! અમે બlે તો અમારા પેશટંો, 

�Dલિનક, િt§Cક�શન, ફ<ટ�લીટ4 સSટરમાથંી જ �ચા નથી આવતા..!! ઇ�f ્ઓલ હ�કટ4ક...!" 

'Cયોર...!' માયા િમ<હર તરફ િનહાળ4 બોલી, 'ઇફ યોર ડ�ડ ડો8ટ માઇ8ડ....!' 

'નો...નો…આઇ ડો8ટ માઇ8ડ...!' િમ<હર સહ�જ અચકાઇને બો7યો. 

ધીર� ધીર� િમ<હર-માયાની vલુાકાતો વધતી ગઇ.. માયા બL ુજ ધીરજવાન હતી..સમGુ હતી..એને 

િમ<હર ગમવા લાQયો હતો.. મોનાની બધી જ વાતો એણે બL ુજ રસjવુ>ક સાભંળ4...એ જોઇ શક4 હતી ક� 

િમ<હર મોનાને પોતાની Hત કરતા ં ય વ% ુચાહતો હતો... મોનાની વાતો કરતા ં કરતા ં ભીની થઇ જતી 

િમ<હરની aખોની ભીનાશમા ં માયા પણ ભ#Hઈ હતી....માયાને લાગ�ુ ં હ� ુ ં ક� િમ<હરને મોના પાસેથી 
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મેળવવો અઘરો હતો...પણ એને ય અઘરા ંજ કામો કરવાની આદત જો હતી... િમ<હર� પોતાની આસપાસ 

ચણી દ4ધેલ અxૃwય દ4વાલમા ંદરવાજો શોધવાનો હતો માયાએ!! 

સોનીના ફ<ટ�લીટ4 સSટર^ુ ંકાય> સjંણૂ> થવા આT9ુ ંહ� ુ.ં.ઓપન#ગ સેર�મનીના આમkંણ કાડ> લઇને એ 

માયાને Mયા ંઆવી હતી..<_સ આવવાનો હતો પણ એક મે<ડકલ ઇમÑ ?સી ઊભી થતા ંએ ન આવી શeો અને 

સોની એકલી જ આવી હતી.. 

'સો ફાયનલી ડ� ઇઝ હ4યર...!' સોનીએ માયાને ઇ8વીટ�શન કાડ> આપી ક)ુ.ં. 'આhટર એ લ|ગ 

વેઇટ#ગ વી આર ર�ડ4...!' 

'વા...આ...આ....ઉ..!! વોટ અ લવલી કાડ>...! વેર4 નાઇઝ લ-ેઆઉટ...!' માયાએ એ8વેલપમાથંી કાડ> 

બહાર કાઢ4 જોતા ંક)ુ.ં.. છ પાનાની નાની પિkકા હતી ;મા ં'મોના ફ<ટ�લીટ4 સSટર'ની મોટા ભાગની મા<હતી 

Uબૂીjવૂ>ક સમાવી લવેામા ંઆવી હતી. 

'થSકf!્ તમને કાડ> ગ@યો. ?આઇ<ડયા <_સનો જ છે..!' 

'વેલ ! <_સ તો <_સ જ છે... !' માયાએ <_સના વખાણ કરતા ંક)ુ.ં એ સોફા પરથી ઊભી થઇ, 'eા ંછે 

<_સ?! હશે એના કોઈ પેટના પેશ8ટ સાથે... !!બરાબરને....??' પછ4 સોની તરફ ફર4 એણે jછુrુ,ં 'વોટ િવલ 9 ૂ

લાઇક Eુ હ�વ...?' 

સોનીએ માયા તરફ નજર કર4..હળવેકથી jછુrુ,ં 'મને ; જોઇએ તે આપશો, િમસ માયા...??' 

'અફકોસ>...<ડયર...!!' 

એના િસ?ગલ સોફા પરથી સોની હળવેકથી ઉભી થઇ. માયાની નKક ગઇ. એના પગ પાસે hલોર 

પર જ બસેી ગઇ. માયા કંઈ સમ; તે પહ�લા ંમાયાના બlે હાથના પHં પોતાના બlે હાથોમા ંtેમથી પકડ4 

લઇ એ ધીમેથી બોલી, 'આઇ વો8ટ 9!ૂ! મને તો તમો જ જોઇએ....!! િવલ 9 ૂ�લીઝ મેર4 માય ફાધર...? માય 

ડ�ડ...??' યાચક નજર� એ માયા તરફ જોતી રહ4, 'િવલ 9 ૂ બી માય મોમ....?'  એનાથી માયાના પHંની 

aગળ4ઓ પર દબાણ વધારાઇ ગ9ુ.ં 

થોડ4વાર તો માયા અવાચક જ બની ગઇ. એ પણ સોની તરફ જોતી જ રહ4...સોની hલોર પર 

� ૂટંણીએ બેસી પડ4 હતી. માયાએ નમીની સોનીના બlે બાLઓુ પકડ4 હળવેકથી એને ઊભી કર4..સોની 

[જુતી હતી...કાપંતી હતી...માયાએ પોતાના પગના પHં પર ઉભા થઇ એનાથી સહ�જ �ચી  સોનીના કપાળ 

પર sમુી ભર4. સોની એની aખ બધં કર4 ગઇ હતી...માયાના vxુૃ હોઠોના કપાળ પરના નરમ Cપશ± એને 

રોમાZંચત કર4 દ4ધી... એક પળ તો એને એની મોમ મોનાની યાદ આવી ગઇ!! 

- મોમ પણ આમ જ sમૂી ભરતી કપાળે !! 

'આઇ િવલ બી વેર4 હ��પી Eુ હ�વ અ ડોટર લાઇક 9.ૂ..!! માય <ડયર...!!' માયાએ સોનીને Cનેહથી 

બાથમા ંલેતા ંક).ુ.. 

સોનીને સહ�જ અસમજંસ થઇ આવી: Yુ ંકહ�વા માગંતી હતી માયા...?! 

એણે માયાની ફરતે બlે હાથો વીટાળ4 જ રા�યા.. 
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'આઇ એમ યોર ડોટર...મોમ...!!' એ ધીમેથી ગણગણી...એની aખ ભીની થઇ ગઇ. 'બટ આઇ િવલ 

લાઇક Eુ નો યોર આ8સર!! િવલ 9 ૂમેર4.......' 

એના હોઠો પર હાથ vકૂ4 એને બોલતા ં અટકાવી સહ�જ શરમાઇને માયા બોલી, 

'યય...સ...<ડયર...યયસ....!!' 

'થSકસ, મો ઓ ઓ ઓ મ....!' એ જોરથી માયાને ભેટ4 પડ4.. એની aખોમાથંી એની Hણ બહાર જ 

°ાવણ-ભાદરવો વહ�વા લાQયો... આ afનુો Cવાદ આજ અવwય ખારો 8હોતો!! 

માયાની aખો પણ ભરાઇ તો આવી જ.. એની એ ભીનાશમા ં �ુમાશ હતી... કમળના j�ુપ પરની 

પાદંડ4ઓ પર ;મ ઓસZબ8xુ મોતીની માફક ચમક� એમ એની aખોમા ંઅટક�લ Zબ8xુઓમા ં એક ચમક 

હતી... tેમની ચમક... Cનેહની દમક હતી... 

પછ4ની વાત છે Eૂંક4!! િમ<હર માડં માડં મા8યો... સોનીએ-<_સે એને થોડો સમય આપવો પડ\ો..એને 

�યાર� ખાતર4 થઇ ક� માયા પર કોઈ દબાણ નથી અને માયાનો એ પોતાનો િનણ>ય છે Mયાર� એ રાK થયો... 

માયાએ પણ એની રાહ જોઇ ધીરજ રાખી.. અને ધીરજના ફળ તો મીઠા ંજ હોય!! િમ<હર અને માયા એક 

થયા.. િમ<હરના Kવનમા ંછવાયેલ પાનખર બહાર બનીને ફર4 મોહર4 ઉઠ4....!! 

(સમા�ત) 
 


