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બપોરનો �ણનો સમય છે. 

�ધર�નીે  હવામા ંભજે  છે. બાફ છે. પરસવાથીે  શર�ર ભી$ુ ંથયા રાખે અને પરસવો� ે  

શર�ર પર ચ(ટ� રહ� એવો માહોલ છે. �ધર�ે  ઈ+ટમા ંઆવલે ફા-ટન હડ�  બારમા ંએક /ચો, 

ગોરો, દાઢ�વાળો શ2સ 3વશે ે છે. એના જમણા હાથમા ંએક ઓવરનાઇટ બગે  છે. બારમા ં

3વ6યાે  બાદ પણ એ પોતાના ડાક7  ગોગ8સ ઉતારતો નથી. નવીે  :8; ુ <જ=સ પર >લાબીુ  શોટ7  

?+લવ ટ�શટ7  પહરલ� �  એ @ય?Aત રહ+યમય લાગે છે. બારનો B2યુ  હૉલ સાવ ખાલી છે. હૉલમા ં

ઉડતી નજર કર� એ Dણૂા$ુ ં�િતમ ટબલ�  પસદં કર� બસે ે છે. એરકGHડશનના ધીમા ઘરઘરાટ 

િસવાય હૉલમા ંસJણં ુ 7 શાિત$ં ુ ંસાKાLય છે. સાવ MNOતુ ુ  અવ+થામા ંહૉલ ઢPરાઈુ  ગયો છે. એક 

વઈટરે  એની પાસે ધીમથીે  Qય છે. Rબયરનો ઓડર7  અપાઈ છે. હૉલમા ંફર� એક નજર દોડાવી 

એ પોતાના કાડાં  ઘSડયાળ તરફ નજર કર� છે. એની િવવશતા પરથી Qણ થાય છે ક� એ કોઈની 

આTરતાથીુ  રાહ જોઈ રUો છે. વઈટરે  સVકૂાઈથી  Wલાસમા ં Rબયર ભર� ‘Xજોય સર’ કહ� 

પાછો સરક� Qય છે. Wલાસ તરફ એક નજર કર� પલોે  શ2સ Rબયરનો Yટંુ Zસેુ છે. Rબયરની 

કડવી ઠડકં  પણ એની િવવશતા \રુ  કરવા અસમથ7 છે. ફર� એ પોતાના ઘSડયાળ પર એક 

ઉડતી નજર કર� છે. અને ફર� Rબયરનો Wલાસ મ(એ માડં� છે. 

લગભગ દશકે  િમિનટ પછ� બીજો ;વાનુ  3વશે ે છે. એની ચાલમા ંએક નSફકરાઈ છે. એ 

સીધો પલાે  શ2સ પાસે Qય છે. ધીમથીે  કઈં  ગણગણી Dરશીુ  ખચી]  િવ^ાસથી ટ_ાર બસે ે છે. 

‘Rબયર…??’ 

‘યસ Oલીસ!!’ 

વઈટરે  આવી બીજો Wલાસ ભર� Qય છે. 3થમ આવનાર શ2સ ટબલ�  પર બગે  Bક�ુ  

બગે  ખોલે છે. �દરથી થોડા ંફોટાઓં કાઢ� છે અને બીQ કાગRળયા ંપલાે  શ2સને આપે છે. બગે  

પાછ� ફરસ પર Bક�ુ , Wલાસ હટાવી, ટબલ�  પર `Wયા કર� એ એક નકશો પાથર� છે. નકશા પર 

aગળ� Bક�ુ  કઈં  સમQવે છે. +થળ બતાવે છે. બગે  ખોલી બગે  બતાવે છે. બગે  bિપયાની 

નોટોની ઠોકડ�થી છલોછલ ભરલ�  છે. મહાcમા ગાધીં  છાપ હQર હQરની નોટો બગમાથીે ં  ડોSક;ુ ં

કર� રહ� છે. 
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3થમ આવનાર શ2સ ઉભો થાય છે. ખાસ 3િતSdયા બતા@યા િવના એ ઝડપથી 

હોટલની બહાર નીકળે છે. Rબયરનો Wલાસ Jરોુ  કર� થોડા ંસમય પછ� બીજો ;વાનુ  પણ ઉભો 

થાય છે. વઈટરને ે Rબલ Zકવીુ , ટ�પ આપી, હાથમા ંબગે  લઈ વઈટરે  તરફ હસીને એ બારની 

બહાર નીકળે છે. એ ;વાનુ  એક ધધાદાર�ં  કાિતલ છે. પૈસા લઈ કોઈની <જ=દગી gકાવીું  

નાખંવાનો @યવસાય છે એનો. hમા ંએ કટલાય� ં  સફળતાના સોપાનો એ સર કર� Ziોુ  છે. અન ે

આh એણે આ બીjુ ંએસાઇનમટ]  મળ@;ે ુ.ં કોઈની <જ=દગીની હ+તરખાનો�  �ત એના હ+તે 

આણવાનો ઠકો�  લીધો આh એણે…મોતનો સોદાગર છે એ!! 
*** *** *** *** *** 

Mરજુ  શાહ� પોતાની કાર હ(ડા િસટ� Mરજુ  મહલના પોચમા7  ંહળવકથીે  ઊભી રાખી. Mરજુ  

શાહ ચાલીસકે  વરસના /ચા ગોરા આકષક7  @ય?Aતcવ ધરાવતા Jmષુ ુ  હતા. Mરતુ  શહરમા�  ં

એમની પઢ�ે  Mરજુ  ડાયમnસં  ના નામે ચાલી રહ� હતી. hમા ંપાચં હQરથી ય વo ુકાSરગરો, 

હ�રાના િનpણાતો કામ કરતા હતા. છ8લાે  ંપદરકં �  વરસમા ંMરજુ  ડાયમnંસ >જરાતનીુ  અ@વલ 

નબરનીં  હ�રાની પઢ�ે  બની ગઈ હતી. અને દશની�  અqગrય હ�રાની એAસપોટ7  - ઇsપોટ7  

કપનીઓમાનીં ં  એક હતી.  એનો સવ7 યશ ફAત Mરજુ  શાહને મળે એ +વાભાિવક હT ુ.ં એમની 

કોઠાMઝુ, સાહિસક અને શાતં +વભાવને કારણે Mરજુ  ડાયમnસનોં  િસતારો સાતયે આસમાનમા ં

ચમકતો હતો. હાલમા ંaતરરાGptય હ�રા બQરમા ંકાિતલ મદ�$ં ુ ંઠuું મોjુ ંફર� વv;ુ ંહT ુ.ં પણ 

બQરમા ંવાયકા એવી હતી ક� Mરજુ  શાહને મદ�નીં  ઠડ�ં  કદ� ઠરાવી ન શક�. 
*** *** *** *** *** 

હSરભાઈ ઝવર�ે . 

Mરજુ  શાહના સાળા, સપનાના મોટાભાઈ Mરજુ  ડાયમnસમાં  ંએક અગcયની @ય?Aત 

હતા. એમની ચકોર નજરમાથીં  એક એક હ�રો પસાર થતો. એમની તજે  નજર હ�રાની રફ 

િનહાળ� પારખી જતી ક� એમાથીં  કવો�  પાણીદાર હ�રો ઝળકશે !! Mરજનીુ  સાથે સપનાના લWન 

બાદ ચારક�  વરસ બાદ હSરભાઈ Mરજુ  ડાયમnસમાં  ંજોડાયા હતા. કટલાક� ં  ખોટા ંિનણયોન7 ે કારણે 

અને aધળા સાહસન ેલઈને હSરભાઈએ એમની હ�રાની દલાલીમા ંટોપી ફરવી�  હતી. ધધામાં  ં

ઉલાRળ;ુ ંક;ુw હT ુ.ં લોકોની લાખોની ઉઘરાણી$ુ ંZકવxુ ુ ંસરળ +વભાવના નાના બનવીે  Mરજુ  

શાહ� એક� બોલે કર� દ�oુ ંહT ુ.ં હSરભાઈ sહ(મા ંતરxુ ંલઈ Mરજનુ ે શરણે આ@યા. Mરhુ  એમન ે

આશરો આOયો હતો. પણ એણે બyુ જ સાહ<જકતાથી હSરભાઈને Mરજુ  ડાયમnસનાં  અગcયના 

આિથzક @યવહારથી \રુ  રા2યા હતા. હSરભાઈને દર મSહને એમનો પગાર મળ� જતો. હSરભાઈને 

ફSરયાદ કરવાની કોઈ તક ન મળતી. પગાર િસવાય બહન�  સપના તરફથી પણ હSરભાઈને 

અવારનવાર આિથzક સહાય મળ� રહતી� . હSરભાઈથી એક �તર Qળવી રાખવામા ંMરજુ  શાહ 



 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                                                                           મોતનો સોદાગર 

 

3 

સફળ રUા હતા. એક અ\6યૃ , અભ|ે  મજPતુ Qળ હSરભાઈની આસપાસ ફલાયલ� ે  રહતી� . 

એમાથીં  હSરભાઈથી છટક� શકાય એમ HહોT ુ.ં પોતાના ખોટા ં િનણયોન7 ે કારણે હSરભાઈએ 

Mરજનાુ  ઓિશયાળા થ}ુ ંપડ~ુ ંએ એમન ેજરાય પસદં HહોT ુ.ં એઓ પોતાના નસીબને દોષ દતા�  

હતા. જો એમનો પોતાનો કારોબાર હોત તો Mરજુ  ડાયમnસં  કરતા ંય એનો @યાપાર વધાર� હોત 

એમ એઓ માનતા હતા. છ8લાે  ંથોડાકં  સમયથી Mરજુ  એમ$ુ ંઅપમાન કરતો હતો. iારક�  

ટોણા મારતો. iારક�  >+સુ ે પણ થઈ જતો. હSરભાઈ માટ� એ બyુ અપમાનજનક હT ુ.ં 

આઘાતજનક હT ુ.ં હSરભાઈ �દર �દર સહમી રહતા� . વળ� હSરભાઈની J�ીુ  માધવી 

ઉમરલાયક થઈ ગઈ હતી. લWન લાયક થઈ ગઈ હતી. પણ સમાજમા ંહSરભાઈની કોઈ શાન 

Hહોતી. એમની કોઈ આન Hહોતી. સમાજમા ંએ બનવીનાે  એક પાલT ુકમચાર�7  તર�ક� ઓળખાતા 

હતા. આ કારણે ય માધવીનો હાથ પકડવા કોઈ તૈયાર થTુ ં HહોT ુ.ં હSરભાઈએ પોતાની 

ખોવાયલે  શાન પાછ� મળવવીે  હતી. એમણે પોતાનો ધધોં  શb કરવો હતો. Mરજથીુ  અલગ થઈ 

પોતા$ુ ંકહ� શકાય એ}ુ ંકઈકં  શb કર}ુ ંહT ુ.ં ગમે તમે  કર�ને Mરજનાુ  સકQમાથીં ં  છટક}ુ ંહT ુ.ં 

પણ કઈ ર�ત?ે! એમની પાસે ન તો નગદ નારાયણ હતા. ન તો ઈ`જત હતી. પાસે પૈસો હોય તો 

કોઈ પણ Jhૂ. કોઈ પણ Jછેુ. એમના માટ� કોઈ પણ માગ� પૈસા પદાે  કરવા અcયતં આવ6યક 

હતા. Mરજુ  ડામnસમાં  ંજ ધાપ મારવી હતી. અને પછ� એ જ પૈસે Mરજનુ ે બતાવી દ}� ુ ંહT ુ.ં 

Mરજથીુ  અલગ થઈ જ}ુ ં હT ુ.ં પણ કઈ ર�ત?ે એક વાર Mરજુ  આથમે તો બીQનો 3કાશ 

પથરાઈ શક�. 
*** *** *** *** *** 

સપના શાહ. 

Mરજુ  શાહની પcની. 

પોતાને સવ7 Mખોનાુ  મહાસાગર વ�ચે આવલે નાનકડા ંટાJ ુપર એકલી અgલીુ  પડ� 

ગયલે  મહMસ� ુ  કર� રહ� હતી. Mરજુ  સાથનાે  લWન પછ�ના તરતના Mખનાુ  Sદવસો 3વાસી 

પખીઓનીં  માફક \રુ  દશ�  ઉડ� ગયા હતા. હવે રહ� ગઈ હઈ હતી એક નર� એકલતા!! વસમી 

િવવશતા!! એક J�ુ હતો અસીમ. h એને Dબુ જ Oયારો હતો. પરTં  ુMરુh અસીમને નવસાર� 

ખાતે આવલે તપોવન સ+કારધામમાં  ંBક�ુ  દ�ધો હતો. એટલે અસીમ cયા ંજ રહતો� . ભણતો. �Aત 

વકશનમાે �  ં જ Mરતુ  આવતો. ધીમે ધીમે એ Qણે એનાથી \રુ  થઈ રUો હતો. તપોવનમા ં

અસીમને Bકવાનોુ  િનણય7  પણ Mરજનોુ  જ હતો. Mરજુ  જ બધા િનણયો7  લતોે . સપનાએ તો ફAત 

એનો અમલ કરવાનો રહતો� . સપનાને હવે લાગTુ ંહT ુ ંક� Mરજનાુ  �વનમા ંએ$ુ ં +થાન પગ 

VછRણયાું  h}ુ ં અને hટVુ ં હT ુ.ં હા, સપના પાસે બધા ં જ ભૌિતક Mખોુ  
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હતા…ઘરણા� …સાડ�ઓ…ગાડ�…નોકરોની ફોજ…dSડટ�  કાડ7…!! એના �તરમા ંઊછર� રહલા�  

�જપાને શાતા આપવા એ શોિપ=ગ કરતી…કારમા ં અSહ=તSહ= ફરતી રહતી� . એકલતાન ે

ઓગાળવા Sક_ી પા_�ઓ યોજતી…Sક_ી પાટ�ઓમા ંજતી. Mરજનુ ે એના Sહરાના Rબઝનસમાથીે ં  

સપના માટ� સમય ન હતો. સપના પોતાના આવા �વનથી ઉબાઈ ગઈ હતી. Mરજુ  iારક�  

સપના સાથે Dબુ વાત કરતો. મી�ી મી�ી. cયાર� સપનાને નવાઈ લાગતી. પણ મોટ� ભાગે Mરજુ  

એને અવગણતો હોય એમ જ લાગTુ.ં સપાનાને એવી પણ આછ� આછ� Qણ થઈ હતી ક� 

Mરજનાુ  �વનમા ંબી� કોઈ ;વતીુ -છોકર� 3વશીે  હતી!! સપનાને એ}ુ ંલાગTુ ંહT ુ ંક� એન ે

Sડ3શને  આવી જશે. એ હાર� જશે..તનથી અને મનથી..! ના, એ હારવા માગતીં  Hહોતી. આ 

કારણે એણે હ8થ�  Aલબમા ં જવા$ુ ં શb ક;ુw. તનમનથી તાQ થવા એણે ‘શઈપે  અપ હ8થ�  

Aલબ’ની મsબરશીપે  મળવીે . cયા ંએની ઓળખાણ થઈ બબV ુ>Oતાુ  સાથે !! બબV ુયોગા 

ઈHસtAટર હતો. યોગા અને મSડટશનમાે �  ંએની િનJણતાુ  હતી. બબV ુબyુ જ gકું  સમયમા ં

સપનાના �વનમા ંછવાય ગયો. એના Mકાુ  Mકાુ  �વનમા ં ફર� બહાર બની છવાય ગયો. 

લWનના આટ આટલા વરસોમા ંMરજુ  h એને ન આપી શiો હતો તે બબVએુ થોડા ંકલાકોમા ં

આપી દ�oુ.ં બબVનાુ  +પશમા�થી7  સપનાના શર�રમા ં િસતાર રણક� ઉઠતી. મન ઝ�તં ૃ  થઈ 

જTુ.ં સપના Qણે બબVનેુ શરણે આવી ગઈ. બબVએુ સપનાની ઠર� ગયલે  વાસનાને 

સળગાવી દ�ધી. Pઝાવાુ  લાગલે  આગને હવા આપી દ�ધી. સપના કઈં  બબVનાુ  �વનમા ં

આવલે પહલી�  �ી Hહોતી. પરTં ,ુ પહલી�  સyથીુ  વo ુઅમીર �ી જbર હતી ક� h એના પર 

Hયોછાવર થઈ ગઈ હતી. બબV ુ સવ7 કામકલાઓમા ં પાવરધો હતો. એ કારણે એકલવાયી 

ધિનક ;વતીુ , �ીઓ એની ફરતે િવ=ટળાતી રહતી� . બબV ુમોટ� ભાગે મોટર સાયકલ પર ફરતો 

રહતો� . પણ હવે એ કારના 2વાબ જોતો થઈ ગયો હતો. કારણ ક�, સપનાએ એને કાર લઈ 

આપવા$ુ ં3ોિમસ ક;ુw હT ુ ં ! સપનાને બબV ુiારક�  તડપાવતો, તરસાવતો, ટટળાવતો cયાર� 

સપના રડ� પડતી. બબV ુ>Oતાુ  હવે સપના શાહના �વન$ુ ંઅિવભાLય �ગ બની ગયો હતો. 

બબV ુિવના એ એના �વનની ક8પના કર� શકતી Hહોતી. બબV ુસાથે <જ=દગીભર કાયમ માટ� 

રહવા�  એ કઈં  પણ કરવા તૈયાર હતી. કઈં  પણ!! અને બબV ુપણ સપના માટ� કઈં  પણ કરવા 

તcપર હતો. કઈં  પણ!! 
*** *** *** *** *** 

મોSહની. 

મોSહની, બસ નામ જ JરTુ ુ ંછે એના વણન7  માટ�! 
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મોSહની આOટ�. Mરજુ  શાહના �વનમા ં3વશલે ે  બી� �ી. પાચકં ે  વરસ પહલા�  ં િમસ 

Bબઈનીું  +પધા7 વખતે Mરજુ  શાહ એક િનણાયક7  હતા. અને cયાર� જ મોSહનીની નશીલી નજરોમા ં

Mરજુ  શાહ વસી ગયા હતા. મોSહની cયાર� િમસ Bબઈનીું  +પધામા7  ં રનસ7 અપ બની હતી. 

મોSહનીએ ધીર� ધીર�  Mરજુ  શાહ સાથે Dબુ �શળતાJુ વુક7  સબધં  વધાયા7 હતા. એની Mદરતાું  

અને માદકતના મોહપાશમા ંMરજુ  શાહ જકાડાય ગયા હતા. Mરજનુ ે અવારનવાર ધધાથં � Bબઈું  

આવવા$ુ ંથTુ.ં ઓબરોયે  tાઇડHટના દશમા ંમાળે આવલે +;ટમાુ  ંએઓ ઉતરતા cયાર� મોSહની 

cયા ંહાજર થઈ જતી. સપના h આપવા અસમથ7 હતી એ આપવામા ંમોSહની સમથ7 હતી. િનJણુ 

હતી. એની માદક બાહ(મા ંMરજનુ ે શાતા મળતી. રાહત મળતી. Mરજુ  સાથે મોSહની �ણ વાર 

એHટવપ7 અને બે વાર ?+વ�ઝરલડ]  પણ જઈ આવી હતી. Mરજુ  શાહ એ}ુ ંમાનતા હતા ક� 

મોSહની સાથનાે  પોતાના Mવાળાું  સબધોં  >Oતુ  રાખવામા ંએઓ સફળ થયા છે. પણ છકે  એ}ુ ં

HહોT ુ.ં આગ હોય તો oમાડોુ  તો થાય જ ! આગ કદાચ �પાવી શકાય છે. oમાડોુ  આસાનીથી 

�પાવી શકાતો નથી. મોSહની બyુ કાબલે  હતી. Mરજુ  પાસથીે  ઘણા નાણા, જરઝવરાતે , હ�રા 

અને અHય મદદ મળવીે  Zક�ુ  હતી. મોSહનીને એમ લાગી ર�ુ ંહT ુ ંક� Mરજુ  શાહ હવે ખાલી થઈ 

રUા હતા. ખાલી થઈ ગયા હતા. આમ પણ મોSહની એક Jbષનાુ  િપ=જરામા ંJરાયુ  એ}ુ ંપખીં  

HહોT ુ ં !! મોSહનીના તનમનના પતRગયાઓએં  ફડફડાટ કરવા માડ�ોં  હતો. મોSહની સાથનીે  

�ગત પળોની ઉ�જનાભર�ે  ઊજવણી દરsયાન એક વાર Mરજુ  શાહ બોલી ગયા હતા ક�, સવાર� 

ઉગતો Mરજુ  hમ સાhં આથમી Qય છે તમે  આ Mરજુ  પણ આથમી જવાનો છે. બબીે , ડાયમnસં  

આર નોટ ઓલવઝે  ફોર એવર!! cયાર� મોSહની ચ(ક� ગઈ હતી. Mરજુ  જો આથમી Qય તો?!  

Mરજુ  શાહ િવના એ$ુ ં�ુ ંથશે?! Mરજનાુ  પૈસા િવના એ કવી�  ર�ત ેઅને કઈ ર�તે �વશે ?! 

Mરજનુ ે Vટાઈું  એટલો Vટ�ું  લવોે   જbર� હતો. h એણે બyુ સાર� ર�ત ેશb કર� દ�oુ ંહT ુ!ં! R�િતh 

આથમવવા આવલે Mરજુ  uબેૂ તે પહલા�  ંhટલો 3કાશ સઘરાયં  એટલો સઘરવોં  જ રUો. uબતાૂ  

Mરજનીુ  રાહ ન જોવાય. Mરજુ  જો uબેૂ તો છવાય �ધકાર!! મળવાયે  એટલી મળવીે  લો રોશની 

એની ને પછ� uબાડ�ૂ  દો Mરજનુ ે…!! 
*** *** *** *** *** 

MરતMરતMરતMરતુુુુ  શહરનાશહરનાશહરનાશહરના�� ��  મશyરમશyરમશyરમશyરુુુુ હ�રાહ�રાહ�રાહ�રા ઉ|ોગપિતઉ|ોગપિતઉ|ોગપિતઉ|ોગપિત MરજMરજMરજMરજુુુુ  શાશાશાશાહનીહનીહનીહની કરપીણકરપીણકરપીણકરપીણ હcયાહcયાહcયાહcયા. 

શહરના� …રાLયના…દશના�  સવ7 સમાચારપ�ોના 3થમ પાના પર હડલાઈન�  હતી. 

Mરતુ  શહરમા� ,ં રાLયમા ંહાહાકાર મચી ગયો હતો. સમાચારનો gકસારું  આ Bજબુ  હતોઃ >જરાતુ  

હ�રા ઉ|ોગના રાQ ગણાતા Mરજુ  શાહ પોતાની િસ8વર હ(ડા સીટ� કારમા ં િનcયdમ Bજબુ  

બપોર� દોઢ વાWયે પોતાની ઓSફસથીે  ઘર� જઈ રUા હતા cયાર� ઉધના દરવાQના tાSફક સકલ7  
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પાસે એમના પર પો�ટ :લક]  રજથી�  �ણ ગોળ�ઓ છોડવામા ંઆવી હતી. એઓ તcકાળ મરણને 

શરણ થયા હતા. મોટર સાયકલ સવાર બે yમલાખોરુ  Dનૂી yમલોુ  કર� પલાયન થવામા ંસફળ 

રUા હતા. Mરતુ  શહરમા�  ં દહશત$� ુ ં વાતાવરણ ફલાઈ�  ગ;ુ ં હT ુ.ં શહરના�  Qંબાઝ પોRલસ 

કિમ�ર �ી �લદ�પુ  નાયર� ઝડપથી yમલાખોરનુ ે પકડ� પાડવાની બાહધાર�ં �  આપી હતી. 
*** *** *** *** *** 

>જરાતુ  પોRલસના બહા\રુ , હ(િશયાર ઈHસપAટરે  અનતં મહતાન� ે Mરજુ  શાહ Dનૂ 

કસની�  તપાસ સ(પવામા ંઆવી. Mરતુ  એરપોટ7 , ર8વ� ે +ટશન� , બસ ડ�પો, હાઈવે દરક�  જWયાએ 

Tરતુ ં  વોચ ગોઠવી દવામા�  ંઆવી. શહરમા�  ં રડ�  એલટ7  Qહર�  કરાયો. કોઈ કાબલે ધધાદાર�ં  

Dનૂી$ુ ંઆ કામ હT ુ ંએ +વય ં+પpટ હT ુ.ં થોડા ંસમય પહલા�  ંઆ જ ર�તે Bબઈું  ખાતે ટAસટાઈલ�  

ટાઈ�ન �ી ખટાઉની હcયા થયલે . એ જ મૉડસ ઓપરડ�થી�  Mરુજની હcયા કરવામા ંઆવી હતી. 

Bબઈું  ?+થત ડ� ગગ]  ક� અbણ અવળ� ગગના]  શાપ7 �ટરોનીુ  માSહતી તાcકાRલક મળવવામાે  ં

આવી. શકમદોનાં  ફોટોqા�સ મળવવામાે  ંઆ@યા. ઉધના દરવાQની આસપાસના િવ+તારના 

ફSરયાઓ� , Sર�ાવાળાઓ, \કાનદારનીુ  ઊલટતપાસ  અને ચકાસણી કરવામા ંઆવી…અને બે 

પૈક� એક ;વAનીુ  ઓળખ તો મળ� પણ ગઈ. એ હતો Mરતનોુ  જ ઈકબાલ ગોલી. આ 

કાયવાહ�મા7  ંઅઠવાSડયાનો સમય નીકળ� ગયો. સમાચાર પ�ો, H;ઝુ ચનલોએે  એમની ટવ�  

Bજબુ  કાગારોળ મચાવી દ�ધી. રાLય >હ3ધાન$ૃ ુ ંદબાણ પણ વધી ગ;ુ.ં B2યુ  3ધાન�ીએ 

પણ સીધો રસ લઈ Mરજુ  શાહ Dનૂ કસનો�  જ8દ�થી િનવડોે  લાવવા દબાણ વધા;ુw. 

એ તો સાવ +પpટ હT ુ ંક� Dનૂી ધધાદાર�ં  હતો ક� hને આ કામનો �Qમ લાવવા પૈસા 

આપવામા ંહતા. અથવા તો પછ� કોઈ મોટ� ગગ$] ુ ંકામ હT ુ ંક� hણે Mરજુ  શાહ પાસથીે  ખડણીનાં  

પૈસા માWયાં  હશે, 3ોટAસન�  મનીની માગણીં  કરવામા ંઆવી હશે અને Mરhુ  એનો યોWય 

3િતભાવ ન આપતા એ$ુ ંકામ તમામ કરવામા ંઆ@;ુ.ં સવાલ એ હતો ક� Mરજનુ ે iારય�  ધમક� 

આપવામા ંઆવી હતી ક� કમ� ?! ખડણીનીં  ઊઘરાણી કરવામા ંઆવી હતી ક� કમ� ?! Mરhુ  કદ�એ 

પોRલસમા ંએ �ગે ફSરયાદ કર� Hહોતી!!  પોRલસમા ંએનો કોઈ જ રકડ� 7 Hહોતો. એના છ8લાે  છ 

મSહનાના  મોબાઇલ ફોનની રકડની� 7  િ3=ટ આઉટ મળવવામાે  ંઆવી પણ કોઈ અQrયા નબરોં  

એમા ંHહોતા. મોટ� ભાગે એના હ�રા ઉ|ોગ વTળુ7  અને સગા ંસબધીઓનાં  નબરોં  જ રકડમા� ં7  હતા. 

તો પછ� કોણ…?? Mરજનુ ે કોની સાથે \6મનીુ  હતી?? Mરજુ  શાહ બyુ સીધા સાદા, સરળ 

ઈHશાન હતા. કોઈની સાથ ેય એમણે /ચે સાદ� વાત કર� હોય એ}ુ ંબH;ુ ંHહોT ુ.ં કોણ હT ુ ંક� h 

Mરજનુ ે uબાડ�ૂ  દવા�  માગTં ુ ંહT ુ ંકોણ એનો આવો અ+ત ચાહT ુ ંહT ુ?ં? 

કોણ…? કોણ…? કોણ…?? 
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ઈ. અનતંે Mરજનાુ  દરક�  �gબીજનોુ ુ ં , Mરજુ  ડાયમnસનાં  મોટા ભાગના કમચાર�ઓ7 , 

Mરજનીુ  ન�કના વTળનાુ7  @ય?Aતઓની માSહતી ફટાફટ એક� કર�. Mરજુ  શાહ  Dનૂકસ�  બyુ જ 

હાઈ 3ોફાઈલ કસ�  બની ગયો હતો. ચાર� તરફથી દબાણ આવી ર�ુ ંહT ુ.ં ઈ. અનતંે એક� કરલ�  

સવ7 માSહતી કsO;ટરમાુ  ંસqહં  કર� દ�ધી. 

ખરો Dનૂી કોણ? 

Dનૂ કરનાર ક� કરાવનાર? 

આ કસમા�  ંકોઈ ગગ]  સડોવાયં  હોય એ}ુ ંપણ હોય અથવા તો પછ� કોઈએ Mરજનાુ  

Dનૂનો ક(tાAટ Dનૂીને આOયો હોય…Mરજનાુ  Dનૂની Mપાર�ુ  આપી હોય… જો એમ હોય તો 

Mપાર�ુ  આપનાર છે કોણ…?? ઈ. અનતનીં  રાતની િન=�ા અને Sદવસ$ુ ંચને  ખોવાય ગ;ુ.ં Lયાર� 

Mરજનીુ  આસપાસના માણસોની માSહતી મળવવામાે  ંઆવી અને એ$ુ ં િવ6લષણે  કરવામા ં

આ@;ુ.ં cયારબાદ Rચ� વo ુઅ+પpટ બH;ુ.ં Mરજુ  શાહના ઘરમા ંજ ઘણા સાપ \ધૂ  પી રUા હતા. 

h Mરજનુ ે ડસવા તૈયાર હતા. તcપર હતા. ઈ. અનતંે ન�કના જ શકમદં ઘાતક�ઓની યાદ� 

બનાવી. 

બબV ુ>Oતાઃુ  સપનાનો �ગત િમ�. સપનાએ એની સાથનીે  િમ�તાની વાત �પાવી 

હતી. એની ઊલટતપાસ દરsયાન એ ઘણી જ સાવચતે  રહ� હતી ક� બબVનીુ  વાત, બબV ુ

સાથનાે  એના Mવાળાું  સબધોનીં  કહાણી પોRલસ Mધીુ  ન પહ(ચે. પરTં ,ુ સપના બબVનેુ iા,ં 

iાર� અને કવી�  ર�તે મળતી હતી એની સવ7 માSહતી ઈ.અનતં પાસે પહ(ચી Zક�ુ  હતી. પહ(ચતી 

હતી. usમસુ  ખાતે આવલે એક ફામહાઉસ7  ખાતે બ�ે મળતા હતા. અર�! h Sદવસે Dનુ થ;ુ ંએ જ 

સવાર� પણ બ�નીે  Bલાકાતુ  એ ફામ7 હાઉસમા ંથઈ હતી અને બ�એે  લગભગ �ણ કલાક સાથે 

િવતા@યા હતા. 

શા માટ�?? 

Oલાિન=ગ માટ�?? 

Lયાર� સપનાને એ Jછવામાુ  ંઆવલે ક�, Dનૂ થયાના સમયે એ iા ંહતી cયાર� એણે 

કહલ�  ક� એ શઈપે  અપ હ8થAલબમા�  ંસોનાબાથ લઈ રહ� હતી. પરTં ,ુ એ Sદવસે હ8થ�  Aલબ$ુ ં

સોનાબાથ$ુ ંથમ�+ટટ�  બગડ� ગયલે  હT ુ ંએટલે સોનાબાથ ;િનટુ  બધં હT ુ.ં એ વાતથી સપના 

અQણ હતી. સપનાએ બબV ુસાથનાે  આડા સબધોં  �પાવવા માટ� h 3યcનો કયા7 એ કારણે 

બબV ુપર શક વo ુજતો હતો. બબV ુ>Oતાુ  એક Oલબોયે  હતો. ક� h યોગિવ|ામા ંપાવરધો 

હતો પણ સાથોસાથ કામકલામા ંપણ 3વીણ હતો. દખાવડો�   હતો. એની આવકનો ખાસ કોઈ 

�ોત ન હોવા છતા ંએ મ+તીથી રહતો�  હતો. રાQશાહ� ભોગવતો હતો. એ બoુ ંજ બyુ શકા+પદં  
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હT ુ.ં બબV ુિવશે વo ુ/ડ� તપાસ કરતા ઈ. અનતં પણ ચ(ક� ગયા હતા. શહરની�  કહવાતી�  હાઈ 

સોસાયટ� મSહલાઓ માટ� બબV ુશૈયાસાથી હતો. એમની અTOતૃ  વાસનાને એ સતોષતોં . અને 

કદાચ cયારબાદ એમને એ :લકમઇલે ે  કરતો હોય એ}ુ ંપણ બની શક�!! છ8લાે  ંકટલાક� ં  વખતથી 

એ સપનાનો સાથી હતો. સપનાએ એને ઘણી જ આિથzક મદદ કર� હતી. સપના એન ે

ફામહાઉસમા7  ં મળતી હતી. સપનાએ સબધોં  �પા@યા હતા. કદાચ, Mરજુ  શાહને સપના-

બબVનાુ  આડા સબધોનીં  Qણ થઈ ગઈ હોય અને એનો એણે િવરોધ કરતા ં બબVએુ ક� 

સપનાએ ક� બ�એે  મળ�ને Mરજુ  શાહનો કાટોં  કાઢ� ના2યોં  હોય!! સપના એને માટ� કઈં  પણ 

કરવા તૈયાર હતી. તો બબV ુપણ સપના માટ� કઈં પણ કર� શક�. કઈં  પણ…!! અલબ�, 

બબVનીુ  ઊલટતપાસ ક� સીધસીધીે  ઈHકવાયર� ઈ. અનતંે કર� Hહોતી. અને એ કરવા માગતાં  

પણ Hહોતા. એઓ બબV ુ>Oતાનુ ે ગાફલ�  રાખવા માગતાં   હતા. અને બબV ુએટલે સાવ નRચ=ત 

હતો. એ નRચ=તતામા ંએ કઈં  �લુ કર� બસે ે એની રાહ જોવાની હતી ઈ. અનતંે…બાક�, બબV ુ

કટલી�  વાર ^ાસ લતોે  હતો એની માSહતી પણ હવે એમને મળતી હતી. 

હSરભાઈ ઝવર�ઃે  Mરજુ  શાહના મોટા સાળા. ખધાં . કાબલે. B+ત��ુ . વપાર�ે  માણસ. 

<જ=દગીમા ંહાર� ગયલે  yિશયારુ ં  @ય?Aત ક� �તવા માટ� હમશં ે  તcપર હતા. સહલાયથી�  હાર ન 

માનનાર!! હSરભાઈની ઊલટતપાસ વખતે બyુ તોળ� તોળ�ને બો8યા હતા એઓ. ધધામાં  ંથોડ� 

તકલીફ હતી. પણ એ કોન ેન હોય આજના  વૈિ^ક મદ�નાં  દોરમા?ં! Xટવપમા7  ંબે પઢ�ઓે  ઊઠ� 

ગઈ હતી. રિશયાના ઓડરો7  કHસલ�  થયા હતા. નાણા એમા ં સલવાઈ ગયા હતા. Mરજુ  

ડાયમnસનં ે એથી થોડો ફટકો પડ�ો હતો. સાઉથ આS�કામા ંહડતાળને કારણે કાચા માલની ખોટ 

પડ� હતી. SડRબયસ� પણ રફના ભાવ વધાર� દ�ધા હતા. SડRબયસ7 સાથે Mરhુ  િશ=ગડા ભર@યાે  

હતા. એમના ભાવવધારાનો એણે િવરોધ કય� હતો અને ડાયમડં એસોિસયશનને ે પણ એ ભાવ 

વધારો ન આપવા માટ� દબાણ ક;ુw હT ુ.ં ડાયમડં એસોિસયશનમાે  ંMરજુ  શાહનો શ:દ કાયદો 

ગણાતો. એટલે SડRબયસ� પણ કદાચ Mરજનીુ  ગઈમે  કર� નાખંી હોય!! આ તો હSરભાઈએ 

Mચ@;ુ ુ ં હT ુ.ં પણ હSરભાઈએ પોતાના ઈરાદાઓ િવશે બoુ ં જ �પા@;ુ ં હT ુ.ં એઓ પોતાના 

Rબઝનસે  �ગે િવચારતા હતા. �ણ વપાર�ઓે  પાસે એમણે એ માટ� નાણા ઉછ�ના લીધા હતા. 

એનો Mરhુ  ભાર� િવરોધ કય� હતો. Mરhુ  એમને કાઢ� Bકવાનીુ  ધમક� પણ આપી હતી! આ વાત 

એમણે �પાવી ક� h ઈ. અનતનં ે અHય �ોત મારફતે Qણવા મળ�. જો તક મળે તો હSરભાઈ ડસં 

દવા$� ુ ંન Zકુ� એવા સાપ હતા. એવા સપ7 ક� h �ફાડોં  માયા7 િવના જ ડસંે. એના એક ડસથીં  આવે 

<જ=દગીનો �ત!! હSરભાઈ ઝવર�ે  એવા oતૂ7 @ય?Aત હતા ક� એમની ખધાઈં  પકડવી B6કલુ �  હતી. 
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એક વાર ધધામાં  ંહારલ�  @ય?Aત!! હવે બી� વાર હારવા માગતાં  ન હતા…કોઈ પણ ર�તે �ત}ુ ં

હT ુ ંએમને…!! કોઈ પણ….!! 

મોSહનીઃ મોSહની આOટ�. Mરજુ  શાહની શૈયાસRગનીં . Mરજુ  શાહના Dનૂ થવાની રા�ે 

મોSહની Mરતુ  અવી ગઈ હતી. કમ� ? મોSહની અને Mરજનાુ  સબધોનીં  માSહતી Bબઈું  પોRલસે 

Jર�ુ  પાડ� હતી. Mરજનાુ  Dનૂ બાદ મોSહનીએ પોતાના સવ7 કાયdમો7  રદ કર� ના2યાં  હતા. ફશન�  

પરડ� , પાટ�ઓ, Qહરાતના�  �Sટ=ગુ  રદ કર� એ સીધી Mરતુ  દોડ� આવી હતી. મોSહનીની માSહતી 

મળવીે  ઈ.અનતં ચ(ક� ગયા હતા. આ કસ�  Dબુ જ >ચવણીું  વાળો બની ગયો હતો. મોSહનીના 

Bબઈું  �ડરવ8ડ7 સાથ ેપણ ગાઢ સપક�ં  Qણવા મvયા. શ_ીે  ગગના]  શરદ શ_ીે  સાથે પણ એના 

Mવાળાું  સબધોં  હતા. શરદ શ_ીે  મલિશયાથીે  એની ગગ]  ઓપરટ�  કરતો હતો. મોSહની પણ કઈં  

ઓછ� માયા Hહોતી. એના મોહપાશમાથીં  �ટવા માટ� Mરhુ  કોિશષ કર� હોય અન ે

મોSહનીએ….!! ક� પછ� શરદ શ_ીએે  એના અને Mરજુ  શાહના સબધનોં  િવરોધ હોય અને 

મલિશયાે  બઠાે  ંએણે Mરજનુ ે uબાડ�ુ  દ�ધો હોય….!! 

સપનાઃ Mરજુ  શાહની પcની. રહ+યમયી સપના. શાતં. /uુ પાણી. ઘણા રહ+યો 

પોતાનામા ંદાટ� સાવ મૌન થઈ ગઈ હતી એ. Qણે એને બyુ જ આઘાત લાWયો હોય એ}ુ ંનાટક 

કર� રહ� હતી. બે-�ણ Sદવસ તો એ હો?+પટાલમા ંપણ રહ� આવી. એને Sડ3શનનોે  ભાર� એટક�  

આ@યો હતો એ}ુ ંએના ડોAટરો કહતા�  હતા. કોઈપણ 3�નો ઉ�ર એ આપતી Hહોતી. બyુ જ 

મોટ� અRભન�ીે  હતી એ. ઊલટતપાસ દરsયાન �Hયમન+કુ  ર�તે ઈ. અનતં તરફ તાકતી રહતી� . 

માડં કઈં  બોલી હતી એ! કમ� …??  ઈ. અનતં માટ� એક પહલી�  બનીને ઉભી રહ� ગઈ હતી સપના. 

સપનાની સવ7 વતxકૂ7  ગરમાગે � દોરનાર� હતી. એ Mરજુ  શાહના સકQમાથીં ં  �ટવા માગતીં  

હતી… બબV ુસાથે એના ગાઢ સબધોં  હતા… કદાચ, Mરજનુ ે પતાવી દ�ધો હતો બ�એે  સાથે 

મળ�ને ને પોતાનો રાહ આસાન કર� દ�ધો હતો!! 
*** *** *** *** *** 

�સપAટરે  અનતં મહતા�  કોઈ િનpકષ7 પર પહ(ચી શકતા Hહોતા. સમાચારપ�ોએ માથે 

માછલા ધોવા$ુ ંજ બાક� રા2;ુ ંહT ુ.ં Mરજુ  Dનૂકસ�  સીબીઆઈને સ(પવા$ુ ંદબાણ ચાર� તરફથી 

વધી ર�ુ ંહT ુ.ં હાયર ઑથોSરટ�ને જવાબ આપતા ંનાક� દમ આવી ગયો હતો. 

કોકuુ ંખરખર�  >ચવા;ું ુ ંહT ુ.ં 

Mરજનાુ  Dનૂ માટ� Mપાર�ુ  અપાઈ હતી. �વતો Mરજુ  કોને નડતો હતો?? 

Mરજનાુ  મરવાથી કોને ફાયદો થવાનો હતો?? 
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Mરજુ  ડાયમnસનાં  એકા-ટની સવ7 માSહતી મળવીે  ઈ. અનતંે. દરક�  કsO;ટરનીુ  હાડ7 

Sડ+ક, �લોપી Sડ+ક એમણે જOત કર�. એના િવ6લષણે  માટ� સો�ટવરે  X<જિનયરો અન ે

એકા-ટHટની ખાસ પનલે  બનાવવામા ંઆવી. h પSરણામો મvયા એ વo ુચ(કાવનારા હતા. 

અનો સાર એ હતો ક�, Mરજુ  ડાયમnસં  એક મો_ો પરપોટો હતો. આકષક7  પરપોટો. ક� h ગમે 

cયાર� �ટવાનો હતો. કદાચ, �ટ� ગયો હતો. અને બે-�ણ Xt�ઓ એવી હતી ક� hનો કોઈ છડોે  

Hહોતો. Mરhુ  નાણાનો સવ7 @યવહાર ફAત પોતાના હાથમા ંરા2યો હતો. પોતાના નામે જ રા2યો 

હતો. પણ સવ7 સપિતમાં  ંકઈં  પણ એના નામ ેHહોT ુ!ં! એનો પોશ બગલોં , કારનો કાફલો, દરક�  

સપિતં  એના J�ુ અસીમના નામે હT ુ.ં અલબ�, અસીમ હાલે સગીર વયનો હતો. પરTં ,ુ એના 

માટ� એણે એક t+ટની રચના કર� હતી. t+ટમા ં t+ટ�ઓમા ંએણે ખાસ Zનદ�ુ ં  @ય?Aતઓની 

િનમxકૂ કર� હતી. એક હતા એડવોકટ�  પ+તને  પાતરાવાલા. બીQ �ન +વામી હSર3સાદ� 

અને �ીQ હતા તપોવન સ+કારધામનાં  આચાયા7 િ�મતી મહા^તાદવીે � . પ+તને  પાતરાવાલા 

કાબલે એડવોકટ�  હતા. એટન� જનલ7  હતા. h Mરજુ  શાહના Dનૂ પછ� સSdય થયા હતા. Mરજુ  

શાહને માથે કરોડો$ુ ંદ}� ુ ંહT ુ.ં h એના અકાળ મોતને કારણે હવા થઈ ગ;ુ ંહT ુ!ં! કારણક�, Mરhુ  

પોતાના નામે કઈં  જ રા2;ુ ં HહોT ુ.ં ફAત કરોડોના દવા�  િસવાય!! એને નાણા િધરનાર �ઠાુ ં  

આMઓએું  રડવાના હતા. એની શાખ બQરમા ંએવી હતી ક� એને નાણા િધરનારાઓએ  એને 

િવ^ાસે  બફામે  નાણા િધયા7 હતા!! ક� h હવે ઓગળ� ગયા હતા. હવે એના નાણા િધરનારમાથીં  

કોઈને કદાચ ખબર પડ� ગઈ હશે ક� કમ� ? જો એમ હોય તો એણે પણ નાણા મળવવાે  પણ 

Mરજનુ ે પતાવી દ�ધો હોય!  Mરજનાુ  નાણા ન સSહ…પણ Qન તો લઈ શકાયને…??  ઈ.અનતંે 

એ મોરચે પણ તપાસ ચાV ુકર�.  ોકરોની માSહતી મળવીે  એમાના  બે B2યુ  લણદારે , ભા$ ુ

ભણશાળ� અને રમશે બોsબે પર વોચ વધાર� દ�ધી. એમના સલે  ફોન અને લડ]  લાઇન ટઇપ�  

કરવાનો આદશ�  આપી દ�ધો. પોતાના નાણા મળવવાે  એઓ ગમે તે ક�ાએ જઈ શક� એવા ખધાં  

હતા બ�ે!! 

આ¡યની7  વાત એ હતી ક� સપના નામે પણ કઈં  ન હT ુ!ં!  ન સપિતં ! ન દ}� ુ!ં! સપનાને 

એક પણ પાઈ મળવાની Hહોતી. એ કારણે જ એને ભાર� આઘાત લાWયો હતો!! સપના iાયનીં  

રહ� Hહોતી. વળ� બી� અગcયની માSહતી એ મળ� ક� Mરhુ  એનો પોતાનો દશ કરોડનો િવમો 

ઉતરા@યો હતો લડનનીં  લોઇnસ લાઈફ �+;રHસુ  ખાતે. hના �ણ િ3મયમ ભરાય ગયા હતા. 

�વન િવમાની એ પોRલસીમા ંનોિમની તર�ક� એક જ નામ હT ુ ંઅસીમ$ુ!ં! એના એકના એક 

J�$ુ ુ!ં!  િવમાના મળનારા એ નાણા પણ અસીમ t+ટમા ંજમા થવાના હતા. Mરhુ  બનાવલે  

િવલ પ+તન�ે  પાસે હT ુ.ં અને એક મા� J�નુ ે િવમાના નાણા મળે એમ +પpટતા Jવકુ 7  
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જણાવલે   હT ુ.ં અસીમ Lયા ંMધુી વય+ક ન થાય cયા ંMધીુ  Mરજનાુ  �ણ િવ^ાM ુ¢+ટ�ઓ t+ટનો 

કારભાર કરનારા હતા. પ+તન�એે  લડનં  લોઈnસ �+;રસનોુ ં  સપકં 7  કર�, ફAસ� , ફોન મારફત 

Mરજનાુ  Dનૂના સમાચાર, ડથ�  સSટ£Sફકટ� , પોRલસ રકડસની� 7  સવ7 માSહતી મોકલાવી િવમાના 

નાણાના Aલઈમનીે  કાયવાહ�7  ચાV ુકર� દ�ધી. એઓ પોતાની કામગીર�મા ંબyુ જ ચાલાક હતા. 

ઝડપી હતા. પોતાના Aલાયટ$ં ુ ંSહત એમની કામગીર�નો ધમ7 હતો. લોઇnસ લાઈફ �+;રસનાુ ં  

ઓSફસર ઓન +પ6યલે  ડ~ટ�ુ  Aલાઈવ લોઈડ Dદુ લડનથીં  ભારત આવવા નીકળ� Ziાુ  હતા. 

આમ Mરજુ  Dનૂકસ�  ઘણો >ચૂવાયં  ગયો હતો. 
*** *** *** *** *** 

ઈકબાલ ગોલીની ઊલટતપાસ કરતા ંકોઈ સીધી માSહતી તો ન મળ�. એ Mરતનીુ  ગલી 

ગલીનો Qણકાર હતો  અને મોટરસાયકલ ચલાવવામા ં ચપળ હતો એટલે એને ફAત 

મોટરસાયકલ ચલાવવા માટ� જ રોકવામા ંઆવલે. h એણે ચોરલ�  હતી. એણે સવાર� ઉધના 

દરવાQની Bલાકાતુ  લીધી હતી અને એક-બે વાર Sરહસ7લ કરલ� . એની અને ગોળ� ચલાવનાર 

;વકનીુ  Bલાકાતુ  Dનૂ થવાના એક કલાક પહલા�  ંજ થઈ હતી. બ�ે વ�ચે કોઈ ખાસ વાત થઈ 

Hહોતી. એ Dનૂી$ુ ંનામ પણ Qણતો Hહોતો!!  �Aત ‘ભાઈQન’ તર�ક� સબોધનં  ક;ુw હT ુ!ં એન ે

આ મોટરસાયકલ ચલાવવા માટ� દશ હQર bિપયા આપવામા ંઆવલે. ઈકબાલે આપેલ વણન7  

પરથી Rચ�કાર પાસે Rચ�ો બનાવવામા ંઆ@યા. કsO;ટરુ  qાSફકસથી પણ Rચ�ો રચવામા ં

આ@યા. એ Rચ� અbણ અવળ�ના શાપMટર7 ુ  B�ાભાઈનુ ે એકદમ મળTુ ંઆવTુ ં હT ુ.ં B�ોુ  

અગાઉ પણ ઘણી Mપાર�ુ  ફોડ� Ziોુ  હતો. લોકોના અને 3િત+પધ�  ગગના]  માણસોને એણે 

+વગ7 ક� નરકના ર+તો પકડાવી દ�ધો હતો. પરTં ,ુ છ8લાે  પાચકં ે  વરસથી એ િનGpdય હતો અન ે

મલિશયાે  ક� િસ=ગાJરુ તરફ �ડરqાઉHડ થઈ ગયો હતો એ}ુ ંQણવા મv;ુ ંMરજુ  શાહની ગઇમે  

કરવા એને ખાસ બોલાવવામા ંઆ@યો હોય એમ લાગTુ ંહT ુ.ં દશમા�  ંB�ાભાઈુ  માટ� રડ�  એલટ7   

Qર� કરવામા ંઆ@યો. Bબઈું  પોRલસ અને મહારાpt પોRલસની સઘન તપાસથી B�ાનુ  ે સહાર 

એરપોટ7  પર દબોચી લવામાે  ંઆ@યો. B�ાનુ ે tાHસફર વોરટથીં  Mરતુ  લાવવામા ંઆ@યો. એની 

ધરપકડ થવાથી ઈ. અનતનાં  �વમા ં�વ આ@યો. હવે તો એને Mપાર�ુ  આપનારની માSહતી 

તો પળવારમા ંઓકાવી શકાય. B�ાુ ને થડ7 Sડqીનો ઘણો જ ડર લાગતો  હતો. B�ાએુ  Tરતુ ં  

કPલીુ  લીoુ ંક� દશ પટ�ે  એડવાHસ પમHટે ે  લઈ Mરજુ  શાહની ગઈમે  એણે જ બQવી હતી. એણે 

એ પણ જણા@; ુક� <જHસ, >લાબીુ  ટ�શટ7  અન ેડાક7  ગોગ8સ  પહરલ� �  /ચા દાઢ� વાળા શ2સ ે

એને �ધર�ે  ઈ+ટ  ખાતે આવલે ફા-ટન હડ�  બારમા ંદશ પટ�ે  કશ� , Mરતનાુ  ઉધના દરવાQના 

નકશાઓ, Mરજનાુ  ફોટાઓ, Mરજનીુ  કારનો ફોટાઓ અને કારનો નબરં , Mરજનાુ  ટાઈિમ=ગની 
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સચોટ માSહતી આપી હતી. ચો¤સ તાર�ખે ચો¤સ સમયે જ ગોળ� છોડવા Mધીનોુ  ¥લ ¦ફુ 

Oલાન B�ાભાઈનુ ે આપવામા ંઆવલે!!! 

ઈકબાલ અને B�ાનીુ  Bલાકાતુ  કરાવવામા ંઆવી. ઈકબાલે B�ાનીુ  ઓળખ પાક� કર� 

દ�ધી. B�ોુ  એમએ થયલે  ભણલે -ગણલે  પોRલ6ડ >Hહગારુ �  હતો. ફAત ઈકબાલ ગોલીને કારણે 

એ પકડાઈ ગયો હતો. થ;ુ ંએ}ુ ંક� ઈકબાલે હ§�ાબાદ તરફ છ મSહના માટ� �ડરqા-ડ થઈ 

જવા$ુ ંહT ુ.ં પણ તે પહલા�  ંજ એ પકડાઈ ગયો હતો. અને એણે વટાણા વર�ે  દ�ધા હતા અને B�ોુ  

મલિશયાે  ન જઈ શiો. 

ઈ. અનતંે અન ે એના કાબલે સહકમચાર�ઓએ7  B�ાનાુ  Sરમાડં મળ@યાે . B�ોુ  એક +માટ7  

>Hહગારુ �  હતો. આજ Mધીમાુ  ંએ ફAત બે જ વાર પકડાયો હતો અને Jરાવાનાુ  અભાવ ેછટક� 

ગયો હતો. પણ આ વખતે બચ}ુ ંB6કલુ �  લાગTુ ંહT ુ ંએને!! 

ઈ. અનતંે Mરજુ  શાહ Dનૂકસના�  શકમદોનાં  ફોટાઓ, િવSડયો વગરે � B�ાનુ ે બતા@યા. 

વારવારં  બાતા@યા ક� hથી B�ોુ  એને Mપાર�ુ  આપનારને ઓળખી શક�. Mરજુ  ડાયમnસનાં  દરક�  

કમચાર�ઓના7  ફોટાઓ પણ બતાવવામા ંઆ@યા. બબV ુ>Oતાનુ ે Qણ ન થાય એ ર�તે 3cય� 

બતાવવામા ંઆ@યો. પરTં ,ુ B�ાુ એ એને કદ� પણ ન મvયાની વાર જ દોહરાવી. હSરભાઈની 

Bલાકાતુ  પણ પરો� ર�તે કરાવવામા ંઆવી. પણ B�ોુ  પોતાની વાતને વળગી જ રUોઃ 

એમાથીં  કોઈને પણ એ મvયો Hહોતો. મોSહનીના ¨પનાુ  ફોટાઓ, િવડ�ઓ વગરે � પણ B�ાનુ ે 

બતાવવામા ંઆ@;ુ.ં પણ પSરણામ �Hયુ …!! ભા$ ુભણશાળ� અને રમશે બોsબને ે પણ એ મvયો 

Hહોતો..!! 

Mપાર�ુ  આપનાર તો અQrયો જ રUો !! 

પડદા પાછળ જ રUો…રહ+યમય જ રUો… 

ઈ. અનતનીં  Bઝવણુ  વધી. B�ાનીુ  ધરપકડ બાદ તો કસ�  ઊકલાવાન� ે બદલે વo ુ

>ચવાયું  ગયો…! 
*** *** *** *** *** 

લડનથીં   લોઈnસ લાઈફ �+;રસનાુ ં  ઓSફસર ઓન +પ6યે લ ડ~ટ�ુ  Aલાઈવ લોઈડ 

Mરતુ  આવી ગયા હતા. હોRલડ� ઈન ખાતે એ ઉતયા7 હતા. એમણે પ+તને  પાતરાવાલા સાથ ે

Bલાકાતુ  કર�. કસની�  ચચા7 કર�. પ+તન�એે  ઈ. અનતનં ે ફોન કય� અને �ણનીે  િમSટ=ગ હોRલડ� 

ઈન ખાતે યોQઈ. Aલાઈવ લોઈડ� Mરજુ  શાહ Dનૂકસની�  અતઃથી ઇિત Mધીનીુ  માSહતી મળવીે . 

િવગતો મળવીે . ચચાઓ7  કર�. પ+તન�એે  Mરજુ  શાહના િવમાના પૈસા જ8દ� મળે એ માટ� 

આqહ રા2યો. મોટ� રકમનો સવાલ હતો. Aલાઈવ કઈં  કાZુ ંકાપવા માગતાં  Hહોતા. Aલાઈવે 
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ગોળ� ચલાવનાર B�ાભાઈુ  સાથે એક વાર એકાતમાં  ં bબb મળવાની ખાસ િવનતીં  કર�. 

મ�+tઈટનીે �  મjર�ં ુ  મળે વવામા ં આવી. પોRલસ કિમ�ર �ી �લદ�પુ  નાયર� પણ એમને 

પરવાનગી આપી. સવાર� આઠ વાગે મોિન©ગ વોક લવાે  નીકvયા હોય એમ િમ. Aલાઈવ 

અઠવાગટે પોRલસ +ટશન� ે આવી પહ(�યા Lયા ંB�ાનુ ે લાવવામા ંઆવલે હતો. એકાતં માટ� 

આqહ Qળવી રાખવાને કારણે SહHદ� tાHસલટરે  મોકલવાની ઈ. અનતનીં  ખાસ ઈ�છા હોવા 

છતા ંમાડ�ં  વાળ}ુ ંપડ~ુ.ં િમ. Aલાઈવની તલાશી લવામાે  ંઆવી મટલે  SડટAટરથી�  !! Aલાઈવે 

મQક પણ કર� ક�, તમારા કદ�ન� ે yુ ંકઈં  ભગાડ� જવાનો નથી!! પણ B�ાનુ ે જો કઈં  થઈ Qય 

તો!! ઈ. અનતનીં  તો કારSકદ� તો રોળાઈ Qયને..?! 

B�ાુ  સાથ ે Aલાઈવની Bલાકાતુ  કલાક કરતા ંવo ુચાલી. B�ોુ  �q�ે  ઘણી જ સાર� 

ર�તે  સમજતો હતો. �q�માે  ંએ બરાબર વાતચીત કર� શકતો હતો. વ�ચે િમ. Aલાઈવે 

ઓરડ�માથીં   બહાર આવી બે કપ કોફ� મગાવવાનીં  િવનતીં  કર�. કોફ�ના કપ પણ એ Qતે જ 

લઈને જ �દર ગયા. કોફ� પીધા પછ� દસકે  િમિનટમા ંિમ. Aલાઈવ હસતા હસતા બહાર આ@યા. 

‘થAસ]  ઓSફસર!!’ ઈHસપAટરે  અનતં સાથે હ+તoનૂન કરતા ં Aલાઈવ બો8યા, ‘આઈ 

ગોટ ઈટ…!! યોર B�ાભાઈુ  ઇસ વર�ે  કોઓપોરટ�વ� ….!! આઇ નો yુ ઈસ Rબહાªડ ધ 

સીન…..!!’ 

‘@હો…ઓ…ઓ….ટ…?’ ઈ. અનતં ચમiાઃ આ ધોRળયો �ુ ંબક� છે??!! 

‘ઈટ વોઝ નોટ એ મડ7ર…!’ 

‘@હો…ઓ…ઓ….ટ…..!’ ઈ. અનતં >ચવાયાું , ‘@હોટ ડ�ડ ; ુસે…???’ 

‘ય….સ….!! ધરે  વોઝ એ કSડશનં  ઈન લાઈફ ઈH+;રસુ ં  પોRલિસ!!  નો મની }8ડુ  બી 

પઈડે  ઈફ િમ+ટર Mરજુ  શાહ કિમટડ�  +;સાઈડુ …..!!’ 

‘…………………………… !!’ ઈ. અનતં મૌન 

‘ઈટ ઇસ «Aલયર !! ઈટ વોઝ એ +;સાઈડુ  ઓફ િમ+ટર Mરજુ  શાહ!! એ પરફAટ�  

+;સાઈડુ …!!’ 

‘@હો…ઓ…ઓ….ટ…..!  +;સાઈડુ ?? નો….વે….!! ઈટ ઈસ અ મડર7 …..!!! «Aલયર 

કટ મડર7  �ોમ ધ પો�ટ :લક]  �Sટ=ગુ ….!!!’ 

‘નો માય Sડયર ઓSફસર…!’ Aલાઈવે એમના �Hસના પાછળના ગજવામાથીં  કટલાક� ં  

ફોટાઓ કાઢ¬ા. એ Mરજુ  શાહના ફોટાઓ હતા. એના પર એમણે કsO;ટરુ  qાSફકસથી દાઢ� 

ઉગાડ� હતી, jદ�ુ  jદ�ુ  +ટાઈલની દાઢ�. બે ફોટાઓ પર દાઢ�ની સાથે સાથે ગોગ8સ પણ 
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પહરા@યા�  હતા. એમાનો એક ફોટો  એમણે ઈ. અનતનં ે આOયો, ‘B�ાુ  સઈડે  ધીસ મને  મટે  Sહમ 

એટ ફા-ટન હડ�  બાર એHડ ગવે  કોHtાAટ !!! +માટ7  ગાય…!!!’ 

‘ઓહ….નો…!!’ ઈ. અનતં ચમiાઃ તો વાત આમ હતી. Mરજુ  શાહ� પોતે જ બનાવટ� 

દાઢ� લગાવી, ગોગ8સ પહર��  પોતા$ુ ંજ કરવા માટ� Mપાર�ુ  આપી હતી B�ાનુ ે : ઓ..હ ગોડ…!! 

એમણે જ બધી ¥લ¦ફુ માSહતી આપી, પોતાના જ Dનૂ માટ�….!! એમના િસવાય આટલી સચોટ 

માSહતી B�ાનુ ે બીjુ ંઆપી પણ કોણ શક�…..!!! 

- પણ શા માટ�…??!! 

- ફકત Mરજુ  શાહ એકલા જ Qણતા હતા ક�, Mરજુ  ડાયમnસનોં  પરપોટો �ટ� જવાનો 

છે!! દવા� ં ¥કવા$ુ ં છે!! એમની ભાર� નામોશી થનાર છે….!! બદનામી થવાની છે….!! 

બદનામી થવા કરતા ંએણે મોતને @હાVુ ંક;ુw!!! પણ એમા ંએમણે એક ચાલ ચાલી!! પોતાનો 

<જ=દગીનો મો_ી રકમનો વીમો ઉતાય�!! પણ એમા ંશરત હતી ક� આcમહcયા કર� તો વીમાના 

પૈસા ન મળે. એમણે ગહર��  ચાલ ચાલી…!! પોતાની આcમહcયાને Dનૂમા ંફરવી�  નાખવાનીં !! 

પોતા$ુ ંજ Dનૂ કરવા માટ� Mપાર�ુ  આપી!! પોતાના મોતને પણ નફાકારક બનાવવા$ુ ંસચોટ 

આયોજન ક;ુw. અસીમના નામે t+ટ બનાવી બધી જ સપિતં  એ t+ટમા ંtાHસફર કર�. િવમાના 

પૈસા પણ એ જ t+ટમા ંજમા થાય એ}ુ ંઆયોજન કર� પોતાના લાડકવાયા J�$ુ ુ ંભિવpય ન 

બગડ� એની  તકદાર��  રાખી…..!! 

- ઓ……હ……! ઈHસસપAટરે  અનતં મહતાના�  ચાલાક મગજમા ંફટાફટ સમીકરણો 

ઊકલાય�  ગયા. Mરજુ  શાહ સોદાગર હતા. એમાના જ મોતનો પણ સોદો કય� Mરજુ  શાહ�!! 

મોતનો સોદાગર!!! 

‘@હો…..ટ આર ; ુ િથ=Sક=ગ…ઓ…Sફ….સ….ર…??’  િમ. Aલાઈવે ઈHસપAટરે  અનતં 

મહતાના�  પહોળા ખભા પર બ�ે હાથો Bક�ુ  ઢઢોvયાં …. 

(સમાOત) 
 


