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સા�ં કામ પરથી આવી �ાઈવ વેમા ંકાર પાક� કર� બહાર નીકળ� માનસીએ કાર�ુ ં �રમોટ 
દબા��ુ.ં હળવા ‘બીપ’ના અવાજ સાથે કાર લોક થઈ. ઘરનો દરવાજો ખોલી એ એના ઘરમા ં
દાખલ થઈ. હવે થાક લાગતો હતો. કામનો... (જ)દગીનો... એકલતાનો...થાક...!! 

�કચેઈન હો,ડર પર ચાવી લટકાવતા દ�વાલ પર લટકતી આકાશની તસવીર પર એનાથી 
અનાયાસ જ એક નજર નખંાય ગઈ.  

0ુ ંકામ  આ�યો  1 ુ ંઆમ માર� તકદ�રમા?ં 
ક2મ હવે 3રુાઈ ગયો આમ આ તસવીરમા?ં? 

એનાથી એક ભાર2ખમ િનસાસો નખંાય ગયો...તસવીરમા ંહસતો આકાશ તે કંઈ બોલે...!? 
કોફ� મશીન ચા7 ુકર� �કચનની બાર�માથંી એણે બેક યાડ�મા ંએક નજર કર�. બેક યાડ�મા ં

તપ કર� રહ2લ મૅપલ :<ૃોના પણ= હવે રંગબેરંગી બની ર>ા હતા. :<ૃોએ ભગવા પહ2રવાની 
શ?આત કર� દ�ધી હતી!! ઓBટોબર મ�હનો શ? થઈ ગયો હતો અને પાનખરની શ?આત થઈ ગઈ 
હતી.  

-આ ઋ1ઓુ પણ ક2ટલી રંગીન હોય છે...! પાનખર પછ� આવે વસતં...!  
-એના Eવનમા ંય છવાઈ હતી એક વાર વસતં અને હવે તો બસ રહ� ગઈ છે પાનખર 

આમ અનતં..!!  
કોફ�નો મોટો કપ ભર� બેકયાડ�મા ંડ2ક પર ગોઠવેલ હGચકા પર બેસી કપ બરાબર પકડ� 

માનસીએ હGચકાને એક હળવો હડસેલો આHયો અને હGચકો હળવે હળવે Iલવા લાJયો. 0Kુવારનો 
Lરૂજ પણ 3રુા �દવસની દડમજલ પછ� થાક�ને પિNમાકાશે ધીર2 ધીર2 ઢળ� ર>ો હતો. હવામા ં
ઠંડક હતી. કડવી કોફ�નો એક P ૂટં પીવાથી માનસીના શર�રમા ંસહ2જ તાજગી આવી.  

-Qા ંLધુી Eવવી પડશે આવી (જ)દગી!? 
પવનની એક લહ2ર આવતા ક2સર� રંગના થોડા પણ= ખયા� અને એને હવામા ંતરતા તરતા 

જમીન પર પડતા માનસી િનહાળ� રહ�. આ જ પણ=ની માફક એ પણ ઊડ�ને આવી હતી અ�હ) S� ુ
જસT... વાયરો એવો વાયો હતો ક2 છેક નવસાર�થી સીધી S� ુજસT Lધુી ઉડાવી લા�યો હતો એને. 
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નવસાર�...નવ7ુ ં નવસાર�...એ�ુ ં વતન…એ�ુ ં જSમVથળ...!! �નાથી એ કદ� ય િવWટૂ�  
પડ� નહોતી...પડ� શકવાની નહોતી. માનસીએ હGચકાને ફર� હડસે,યો અને Xણેક દાયકાનો ધYો  
લાJયો એના મનને પણ... એ પહZચી ગઈ નવસાર�... 

‘Bવાઈટ Hલીસ...’ બી પી બા�રયા સાયSસ કોલેજના માઈKોબાયોલોEના [ોફ2સર ડો. 
ઉપા\યાય એસ. વાય. બીએસસીના Bલાસને શાતં પાડવાની કોિશષ કર� ર>ા હતા, ‘Hલીસ 
^લસન...!!  _ુઓ... આવતા સોમવાર2 આપણે ખેતીવાડ� કોલેજના Hલાટં પેથોલોE �ડપાટ� મ̀ટની 
િવ^ઝટ લેવાના છ�એ...!’ 

‘ખેતીવાડ� કોલેજ...?? બજરંગ કોલેજ... !? ક2મ સર...!?’ 
‘_ુઓ...’ [ો. ઉપા\યાયને વાત વાતમા ં _ુઓ બોલાવાની આદત હતી, ‘bયા ં Hલાટં 

પેથોલોE �ડપાટ� મ̀ટને �દ,હ� તરફથી ઈલેBcોન માઈKોVકોપ ભેટ મળેલ છે. એ જોવા માટ2 અને 
એના  િવિવધ ઉપયોગો સમજવા માટ2 મ̀ bયાનંા [ોફ2સર જોશીની ખાસ મ_ુંર� લીધી છે. એવા 
માઈKોVકોપ આખા dજુરાતમા ંમાX બે-Xણ જ છે. અને _ુઓ તમારા [ેfBટક,સ માટ2 આપણે � 
માઈKોVકોપ વાપર� ર>ા છે એના કરતા આ માઈKોVકોપ બે-Xણ જનર2શન આગળ છે.’  

એસ.વાયમા ં જ ભણતી માનસીને પણ ખેતીવાડ� કોલેજ જોવાની ઘણા સમયથી ઈgછા 
હતી. નવસાર�મા ં જ ખેતીવાડ� કોલેજ હતી. એની ખાસ બસ શહ2રમાથંી પસાર થતી એ જોતી. 
એના િમX વ1 ુ�ળમા ં સhુ એને બજરંગ કોલેજ કહ2તા કારણ ક2, એમા ં છોકર�ઓને [વેશ 
Sહોતો...એકલા છોકરાઓ જ ભણતા હતા..!!  ઘર2 આવી એણે એના પHપા મનહરભાઈને વાત કર�. 
મનહરભાઈ  Vટ2ટ બ̀કમા ં ઓ�ફસર હતા. એમણે જ આiહ કર�ને માનસીને સાયSસ કોલેજમા ં
એડિમશન લેવડા��ુ ંહ1 ુ.ં  

‘દ�દ� મારાથી અવાય...?’ નાનો ભાઈ રસ3વુ�ક વાતો સાભંળતો હતો એ એકદમ બોલી 
પડjો. 

‘મિનષ..., આ તો અમને કોલેજમાથંી લઈ જવાના છે. 1 ુ.ં..?? તને ક2વી ર�તે લઈ જવાય..?! 
અમે બધા સીટ� બસમા ં જવાના છ�એ...! 1 ુ ં પHપા સાથે જ�...!! પHપા તને લઈ જશે...!!’ 
માનસીએ મનહરભાઈ તરફ જોતા ંકkુ.ં નવમીમા ભણતો મિનષ એની ટ2વ lજુબ �રસાયને ઘરની 
બહાર નીકળ� ગયો અને મનહરભાઈએ કkુ,ં ‘એને એ જ કોલેજમા ંએડિમશન અપાવી દઈ0ુ.ં..!!’  

‘હ_ુ તો એને એસ એસ સી પાસ તો થવા દો...’ માનસીની મmમી ગીતાબેને માનસી અને 
મનહરભાઈ તરફ િનહાળ� કkુ.ં.. 

એ સોમવાર આવી પહZgયો.  
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[ો. ઉપા\યાયની આગેવાની હ2ઠળ વીસ િવnાથTઓ એ? ચાર રVતા પર નવા બધંાય રહ2લ 
ખેતીવાડ� કોલેજના મકાને પહZgયા. િવશાળ જJયામા ં3રુજોશમા ંબાધંકામ ચાલી રkુ ંહ1 ુ.ં થોડ� 
3છુપરછ બાદ એમને પેથોલોE �ડપાટ� મ̀ટની જJયા મળ�. એ િવભાગમા ંબાધંકામ 3ણુ� થઈ ગયેલ 
હ1 ુ.ં નવી નYોર એરકfSડશSડ  Hલાટં પેથોલોEની Vવgછ લેબોર2ટર�મા ં દાખલ થતા જ સhુ 
અચં̂બત થઈ ગયા. oણે કોઈ pતરરાfqcય...કોઈ બીo જ દ2શની લેબમા ંપહZચી ગયા હોય એ:ુ ં
સhુએ અ�ભુ��ુ!ં!  

‘વેલકમ..!! આ લેબમા ં આપ સhુ� ુ ં Vવાગત છે.’ એક rચા દ2ખાવડા �વુક2 સhનેુ 
આવકારતા કkુ,ં ‘મા? ંનામ છે અમર...અમર ઓઝા...!! ડો. જોશીસાહ2બ કોલેજના કામ sગે આણદં 
ગયા છે. પરં1,ુ એમણે ઈલેBcોન માઈKોVકોપ માટ2 આપની િવ^ઝટ sગે મને વાત કર2લ છે. hુ ંઅ�હ) 
ડોBટર2ટ�ુ,ં આઈ મીન પી એચડ�ની Vટડ� કtંુ u ં અને �દ,હ� જઈ મ̀ ઈલેBcોન માઈKોVકોપની 
c2ઈિન)ગ લીધેલ છે...!!’  

એક ખેચાણ હ1 ુ અમર ઓઝાની જબાનમા.ં..એક અEબ આકષ�ણ હ1 ુ ં એના મોહક 
�યvBતbવમા.ં...! એક સમંોહન હ1 ુ ંએની કwથઈ રંગની ગહ2ર� pખોમા.ં  માનસી તો બસ જોતી જ 
રહ� ગઈ અમરને...!! આ હતી અમર સાથેની માનસીની પહ2લી lલુાકાત....!! અમર2 0ુ ં
સમo��ુ.ં..0ુ ં કkુ.ં..માઈKોVકોપ િવશે એ માનસીને કંઈ જ યાદ ન રkુ.ં... એ તો બસ જોતી જ 
રહ�...અમરને!! એની દર2ક અદાઓને...! એના �યvBતbવને મહ2Lસુ કરતી રહ� માનસી...એને  તો 
ફBત યાદ રહ� ગયો અમર..!!  

ખેતીવાડ� કોલેજ પરથી ઘર2 આવતા એની સખી અવિન એની ટ2વ lજુબ oતoતની વાતો 
કરતી રહ�. એસવાયના એ Bલાસમા ંબે જ છોકર�ઓ હતી...માનસી અને અવિન...! બxે વgચે સાર� 
િનકટતા હતી. પરં1 ુઅવિન શી વાતો કર� રહ� છે એમા ંમાનસી�ુ ંકોઈ જ \યાન ન હ1 ુ.ં ઘર2 આવી 
એ એના ?મમા ંગઈ. મનગમતી કોઈ અનોખી જ બેચેની થઈ રહ� હતી એને. ઠંડા પાણીથી mહZ 
ધોઈ એણે VવVથ થવાનો [યbન કય=. ઉપા\યાય સર2 ઈલેBcોન માઈKોVકોપ િવશે Xીસ માક�� ુ ં
એસાઈનમેSટ આH�ુ ં હ1 ુ ંએ લખી નાખંવાના ઈરાદા સાથે નોટ ખોલીને એ બેઠ�...! પણ Qાથંી 
શ?આત કરવી કંઈ સમજ પડતી Sહોતી. W,ુલી નોટના સફ2દ પાનાઓ તરફ એ થોડ� <ણ તાકતી 
રહ�....પેન ઉપાડ� થોડ� વાર બાદ એણે એક શyદ લzયો...અમર...! અમર ઓઝા...! બસ, અમર�ુ ં
નામ એ ^ચતરતી રહ�...! એની oણ બહાર ક2ટલી ય વાર એ નામ એ પાનાઓ પર લખા1 ુ ંરkુ.ં.!! 
એની મનની કોર� પાટ� પર કોતરાયેલ એ નામ સીધે સી{ુ ંનોટના િનજTવ પાનાઓ પર ઉતર�ન ે
oણે એ પાનાઓને સEવ કર� રkુ ંહ1 ુ!ં!  

અમર...અમર...અમર... 
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આખી રાત તડપતી રહ� માનસી...! pખો િમ)ચાય ને અમરનો ?પાળો ચહ2રો દ2ખાય...! એ 
િવચારતી રહ�...! મનોમન અમર સાથે વાતો કરતી રહ�. rઘમાથંી ય ઝબક�ને એ બે-Xણ વાર 
oગી ગઈ! oણે કોઈ એના વાળમા ંહાથ પસવાર� રkુ ંન હોય....એના ર2શમી વાળો સાથે કોઈ 
રમત રમી રkુ ં હોય એ:ુ ંલાJ�ુ ંએને...! એના પરવાળા �વા l|ુૃ હોઠો પર ધીર2 ધીર2 pગળ� 
ફ2રવી રkુ ંહોય એ:ુ ંમહ2Lસૂ ક�ુ} માનસીએ...!! પણ ના કોઈ Sહો1 ુ.ં..!! હસીને એણે ત�કયામા ંmહZ 
uપાવી દ�{ુ.ં..! ~ટૂક ~ટૂક rઘ આવેલ હોવા છતા ં સવાર2 ઉઠ� bયાર2 એણે અદmય તાજગી 
અ�ભુવી. એક એવી તાજગી ક2 � એણે કદ� ય અ�ભુવી નહોતી...! [ેમની તાજગી...!! નોટ ખોલી 
એણે લz�ુ:ં �ને એક વાર મ�યા પછ� ક2મ વાર2 વાર2 આ�યા કર2 એના જ િવચાર. 0ુ ંએને જ તો 
અમVતા આ લોકો નથી કહ2તાને Hયાર ? 

હા, અમર સાથે Hયાર થઈ ગયો હતો એને...[થમ |ૃfqટએ થતો Hયાર...! એવો Hયાર ક2 
�નો કોઈ પયા�ય Sહોતો...! એને એ પણ િવચાર2 ય Sહોતા આવતા ક2 અમર કોણ છે...? Qાનંો છે...? 
એકલો હશે ક2 પછ� એ પણ કોઈ સાથે Hયાર  કરતો હશે...?એને અપનાવશે ક2 ન�હ...!? પરં1,ુ એને 
sદર sદર ખાતર� હતી ક2 અમર એના માટ2 જ સo�યો છે...! ફBત માનસી માટ2...!!  

‘મ....mમી...’ ગીતાબેનને ગળે લાડથી વળગતા માનસી બોલી, ‘hુ ં ,�નુા લઈ o� આ� 
કોલે�...!? માર2 બપોર2 એBVcા [ેfBટક,સ છે...ને સા�ં કદાચ મો�ુ ં પણ થઈ oય...!’ આમ તો 
ઘર2થી એ Qાર2ક ચાલતી ક2 Qાર2ક સાયકલ પર કોલેજ જતી. એના પHપા મનહરભાઈ એના માટ2 
ન:ુ ંમૉપેડ ,�નુા લા�યા હતા. પરં1 ુએ બhુ ઓu ંચલાવતી.  

‘આ�...!? આ� તો તાર2 [ેfBટક,સ નથી !!’ ગીતાબેનને માનસી�ુ ં ટાઈમ ટ2બલ બરાબર 
યાદ હ1 ુ.ં  

‘કkુ ં ને..!?’ � ૂકં ગળ�ને માનસી બોલી... ‘એBVcા [ેfBટક,સ છે...!’ પછ� એણે િવચા�ુ}: 
Hયારમા ં માણસ ક2ટલી આસાનીથી _ૂ�ું બોલતા શીખી oય છે!! �ાસ લઈ એ બોલી, ‘મmમી 
Hલી....ઈ...સ...! પHપા મારા માટ2 જ તો ,�નુા લા�યા છે ને...!?’  

‘સા…tંુ...!! બાપા... લઈ જ�...! આ તારા પHપાને ક2ટલી ય ના પાડ� હતી...તો ય ન 
માSયા...સાચવીને ચલાવ�...! આજકાલ cા�ફક વધી ગયો છે.’  

‘થ̀� ુમ...mમી...!’  
‘�રઝવ�મા ં તો નથીને...!? પેcોલ જોઈ લે�...! અને આ લે...’ પચાસ ?િપયા આપતા 

ગીતાબેને કkુ,ં ‘ન હોય ક2 ઓu ંહોય તો 3રુાવી લે�...રVતામા ંતકલીફ ન પડ2...!’  



 

5 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                    મોસમ બદલાય છે 
 

 પછ� તો એ ,�નુા અશાબાગથી સી{ુ ંઉપડ�ુ ં હ1 ુ ંબી પી બા�રયા સાયસં કોલેજ જવાને 
બદલે એ? ચાર રVતે! એ^iક,ચર કોલેજ પર...! ગઈકાલે જ એ આવેલ એટલે એને અમરની 
લેબની જJયા બરાબર યાદ રહ� ગઈ હતી. �દલ ધક ધક ધડક1 ુ ંહ1 ુ.ં.. 

-0ુ ંકહ2શે એ અમરને...!? એ તો એણે કંઈક િવચા�ુ} જ Sહો1 ુ.ં 
-આ ર�તે આમ સાવ અચાનક અ�હ) આવીને એણે કોઈ તો �લૂ તો નથી કર� નાખંીને...?? 

અમરની લેબ તરફ જતા એ સતત િવચારતી હતી. 
-એને એકાએક જોઈને 0ુ ંહશે અમરના [િતભાવ...!!  
લેબની બહાર એ થોડ� વાર અટક�: o� ક2 ન o�....!? 
sદરથી oણે એક ધYો આ�યો અને એ સીધી લેબમા ંદાખલ થઈ જ ગઈ. એની પાછળ 

ઑટમૅ�ટક બધં થતો દરવાજો બધં થઈ ગયો...!  
‘ત...મે...!?’ લેબમા ં �લાVક વગેર2 Jલાસવેર સાફ કરતો લેબબોય એને િનહાળ� ચમQો, 

‘કો�ુ ંકામ છે બેન...!?’  
‘અમર...અમર ઓઝા�ુ.ં...!’ એ ઝડપથી બોલી ગઈ… ‘છે...??’ 
‘અમરભાઈ તો આ� નથી આવવાના...! કાલે રાXે મોડ2 Lધુી કામ કર2લ...અને એમની 

ફાયનલ એBઝામ આવે છે એટલે કહ� ગયા છે ક2 વાચંવા� ુછે...!! તમે કોણ...!?’  
‘.....તો એ આ� ન�હ) જ આવે...!?’ માનસીએ િનરાશ થઈને ફર� ખાતર� કર�.  
‘ના...!’  
માનસી મૌન થઈ ગઈ. 0ુ ંકર:ુ ંએને કંઈ સમજ ન પડ�. બસ, એક વાર અમરને મળ:ુ ં

જ?ર� હ1 ુ.ં..! એક વાર...! હતાશ થઈ એ લેબની બહાર નીકળ� ગઈ. એની pખ સહ2જ ભીની થઈ 
ગઈ.  

-0ુ ંકામ આ� અમર ન આ�યો...!? આ� તો એણે આવ:ુ ંજ જોઈ1 ુ ંહ1 ુ.ં..! ક2ટલી આશાઓ 
સાથે, અરમાનો સાથે એ અ�હ) આવી હતી...! ક2મ ન આ�યો આ�...!? ના, માર2 મળ:ુ ંજ છે એક 
વાર એને.. પછ� ભલે ને...... એ આગળ િવચાર� ન શક�... એને મળવા પહ2લા ંશા માટ2 આગળ 
િવચાર:ુ ંજોઈએ...!?  

સહ2જ િવચાર કર�ને એ ફર� લેબમા ંગઈ, ‘Qા ંમળશે એ...!? માર2 એમ�ુ ંખાસ કામ છે...!’  
‘અમરભાઈ તો હોVટ2લ પર હોવા જોઈએ...! પણ એમ�ુ ંકંઈ કહ2વાય ન�હ...!’ 
‘હોVટ2લ અ�હ) ક2mપસ પર જ છે....?’  
‘ના...! એ તો દરEવાડ�...! આશાનગર નવસાર�...!’  
‘દરEવાડ� ?? આશાનગર...?? bયા ંતો લJન થાય bયા.ં.. !!’ માનસીને આNય� થ�ુ.ં 
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‘અ�હ) હોVટ2લ�ુ ંમકાન બધંાય રkુ ંછે એટલે બધા પીE િવnાથTઓ bયા ંજ રહ2વાની �યVથા 
કર� છે! bયા ં કંઈ છાXાલય છે. એમા ં ?મ નબંર ન…વ….’ કંઈ યાદ કર�ને એ લેબબોય 
બો,યો…‘હા...નવ નબંર અમરભાઈનો ?મ છે...!’  

-0ુ ંકર:ુ.ં..?? લેબની બહાર નીકળ� માનસી િવચારવા લાગી. એણે ઘ�ડયાળમા ંજો�ુ.ં દશ 
વાગવાની તૈયાર� હતી.  

-કોઈ અo�યાની હોVટ2લ પર એમ જવાય...??  
-અમર Qા ંઅo�યો છે…?? એણે ,�નુાની �કક માર�. એક જ �કક2 Vટાટ�  થઈ જતા ,�નુાન ે

એકથી વ{ ુ�કક મારવી પડ�.  
-આ� અમરને ન�હ મળાય તો કદ� ય ન મળાય...!  
-અને _ુઓ તો ખરા એ તો સાવ નજદ�ક જ રહ2 છે.  
,�નુા oણે આપોઆપ જ અમરની હોVટ2લ તરફ એને લઈ ગ�ુ.ં માનસીન ેલાJ�ુ ંક2, એનો 

એના મન પર કોઈ કા� ુર>ો Sહોતો...શા માટ2?? શા માટ2..?? 
દરE છાXાલયના એ કmપા�ડમા ંએણે ,�નુાને પાક� ક�ુ}. એ મકાનમા ંએ સમયે કોઈ ખાસ 

ચહલ પહલ Sહોતી કારણ ક2 મોટાભાગના િવnાથTઓ કોલે� ગયા હતા. છાXાલયના એ િવશાળ 
મકાનમા ં માનસી દાખલ થઈ. કોઈએ એને રોક� ન�હ! મકાનમા ં બે હારમા ં કતારબધં ઓરડાઓ 
હતા. ઘણી વખત આ મકાનની પાસેથી એ પસાર થઈ હતી પણ કદ�ય sદર જવાનો [સગં બSયો 
Sહોતો. બધં ?મના દરવાo પર ?મ નબંરો લzયા હતા એ એણે વાચંવા માડંjા....૫...૬...૭...૮.... 
અને ૯...! મકાનના Wણુાના નવ નબંરની ?મ સામે આવીને એ ઉભી રહ� ગઈ. sદરથી બધં હતો 
એ ?મ...! ધીમા અવા� sદર વાગતા શરણાઈ ક2 એવા કોઈ વા(ંજXનો મદં અવાજ બહાર આવી 
ર>ો હતો.   

-તો એ sદર જ છે...! િવચાર� માનસીએ દરવા� હળવેથી બે-Xણ ટકોરા માયા�...!  
‘W,ુલો જ છે...!!આવી oઓ...!!’ sદરથી અમરનો સમંોહક અવાજ આ�યો...  
માનસીએ હળવેકથી દરવાજો ખો,યો... 
બારણા તરફ પીઠ રાખીને ટ2બલની સામે Wરુશી પર બેઠ2લો અમર એ જ સમયે બારણા 

તરફ ફય= અને માનસીને િનહાળ� સહ2જ ચમQો, ‘ત...મે...!?’  
માનસી હ_ુ દરવાoમા ંજ અસમંજસ ઉભી હતી.  
ઝડપથી ઉભા થઈ અમર2 શટ�  પહ2ર� એના Vના�બુ\ધ શર�રને ઢા�ં.ુ.. 
માનસી�ુ ં�દલ ધડક ધડક થ1 ુ ંહ1 ુ.ં સામે જ અમર ઉભો હતો. પરં1,ુ એને િનહાળ� એ oણે 

સાવ 0SૂયમનVક થઈ ગઈ...!!  
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‘હા...!!’rડો �ાસ છાતીમા ંભર� એ બોલી, ‘hુ.ં...’ પણ એને oણે ક2 શyદો મળતા નહોતા.  
‘આ...વો...! માનસી દ2સાઈ...!!’ એની એકદમ નજદ�ક આવી અમર2 એનો જમણો હાથ 

પકડ� એને દોર� અને હળવેકથી Wરુશી પર બેસાડ�.  
માનસીએ ?મમા ંએક નજર દોડાવી. Qાકં સળગી રહ2લ Lખુડની અગરબ�ીથી ?મ મહ2કતો 

હતો. દ�વાલ પર ભગવાન �ી�ૃqણની કલાbમક છબી લટક� રહ� હતી. સાફLથુરા એ ?મમા ં
વેરિવખેર 3Vુતકો પડjા હતા. અમર એને એકધાર� નજર2 િનહાળ� ર>ો હતો...!  

‘સોર�...!’  
‘કંઈ પણ ન કહો...!’ સાવ ધીર2થી અમર બો,યો...‘કંઈ જ ન�હ...! બસ, આજ આપણા 

મૌનને બોલવા દો...! એ મૌનને સાભંળવા દો...!!’ માનસીના હાથના બે પoંઓ [ીિતથી પકડ� 
Wરુસીની સાવ પાસ ેફરસ પર અમર બેસી પડjો...! બxે વgચે એક તારામૈXક રચા�ુ.ં..! સાચે જ 
કહ2વાય છે ક2 મૌન એ Hયારની પ�રભાષા છે. ક2સેટ પર ^બvVમલાખા ંસાહ2બનો માલકોશ dુEં ર>ો 
હતો..! બxે �વુાન હ�યાઓએ મહ2Lસુ ક�ુ} ક2 ધરતી પર Vવગ� છે તો બસ અ�હ) જ છે. અ�હ) જ છે. 
અ�હ) જ છે....!!  

એટલામા ંક2સેટ 3રુ� થઈ. ઓટો Vટોપ થ1 ુ ંક2સેટ Hલેયર ‘ખટાક’ના અવાજ સાથે બધં થ�ુ ં
અને Vવગ�માથંી એ બે હ�યા ફર� ધરતી પર આ�યા.  

હળવેકથી માનસીએ એનો હાથ છોડા�યો. હવે શરમના શેરડાએ માનસીના Lુદંર ચહ2રાન ે
રBતવણ= કર� દ�ધો...! �ીસહજ લ�oથી એના lગૃનયની નયનો ઢ�યા. જમણા પગના sdઠુાથી 
એ ફરસ કોતરવા લાગી.  

 ‘મને ખાતર� હતી ક2 તમો જ?રથી આવશો...!’ ફરસ પરથી ઉભા થઈ અમર પલગં પર 
બેઠો, ‘તમને મળવાની મને પણ એટલી ઉbLકુતા હતી ક2 આ� સવાર2 hુ ંતમને મળવા તમાર� 
સાયSસ કોલેજ પર પણ ગયો હતો!! પરં1 ુ તમે મને Sહોતા આ�યા. અને મને તમારા ઘર�ુ ં
સરનાlુ ંખબર Sહો1 ુ.ં..!!’  

‘સા...gચે જ...!?’ માનસીને ય નવાઈ લાગી...! પણ તમને મારા નામની ક2વી ર�તે ખબર 
પડ�...!?’  

હસી પડતા અમર બો,યો...‘પોતાની જનરલ પર કોઈ અSય�ુ ં નામ થો�ુ ં લખવા�ુ ં છે 
માનસી...!? એ �દવસે આપ �યાર2 આ�યા હતા bયાર2 આપની જનરલના 3ુઠંા પર આપના 
મરોડદાર અ<રોએ આપ�ુ ંલખેલ નામ અbયાર2 પણ hુ ંજોઈ ર>ો u.ં..!’ અમર �યાર2 હસતો હોય 
bયાર2 oણે મ{રુ ઘટંડ�ઓ રણકતી હોય એમ લાJ�ુ ંમાનસીને...!!  

‘પણ તમે એ કહો ક2 તમે ક2વી ર�તે આ નાચીઝની �પંડ� આઈ મીન ?મ ખોળ� કાઢ�...!?’ 
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‘આ 0ુ ંઆપ...આપ ને તમે...તમે... લગાવી ર>ો છે...!’ માનસી સીધી 1 ુકંારા પર આવી 
ગઈ, ‘oણે ક2 કોઈ રાo-મહારાo અન ેરજવાડાની �ૃિXમ જબાનમા ંવાત કરતા હોય એ:ુ ંઅત�ુ ં
અત�ુ ંલાગે છે...!! સમ�યો...!?’  

અને આમ એક અનતં [ેમકહાણીની શ?આત થઈ...માનસી-અમરની [ેમ કહાણી...!! 
અમર-માનસીની [ેમ કહાણી...!! 

અટક� ગયેલ હGચકાને એક વ{ ુહGચ આપી બાવન વરસની માનસી ફર� બાવીસની બની 
ગઈ.  

પછ� તો શાતં વહ2તી 3ણુા�ને સથવાર2...દાડં�ના દ�રયામા ં�ુબતા ક2સર� Lયૂ�ના સગંાથે...એક 
હoર એકરમા ંફ2લાયેલ િવશાળ �ૃિષ ક2mપસમા ંઊછેરવામા ંઆવેલ �ૃિXમ વનના િવિવધ :<ૃોની 
સા<ીએ...નવ નબંરના એ ?મમા ં વાગતી શરણાઈ, સ1ંરુ અને બસંર�ની {નૂો અને Lુગંિધત 
અગરબ�ીઓની Lવુાસની હાજર�મા ં બે �વુાન હ�યાઓં મળતા ર>ા. એમના મગંળ Hયારમા ં
પિવXતા હતી. પાવનતા હતી. સgચાઈ હતી...! બxે એકબીoને ઓળખતા ર>ા. અમર એના 
માતિપતા�ુ ંએક�ુ ં એક સતંાન હતો. એના િપતા ભાગ�વ ઓઝા dજુરાત રા�ય વન િવભાગમા ં
સરકાર� અિધકાર� હતા અને હાલે આહવા ર�જના આિસVટંટ કિમ�ર ઓફ ફોર2Vટ હતા. લાચં 
?�તથી ખદબદતા જગંલ ખાતામા ં એમની છાપ એક સિંનqઠ કડક કડપવાળા ઈમાનદાર 
કમ�ચાર�ની હતી. મા રોમા d�ૃહણી હતા. અમર�ુ ં મોટા ભાગ�ુ ં બાળપણ dજુરાતના િવિવધ 
જગંલોમા ંપસાર થ�ુ ંહ1 ુ.ં :<ૃો [bયે અમરને અEબ લગાવ હતો. dજુરાતના કોઈપણ :<ૃ િવશે 
એ કલાકો Lધુી બોલી શકતો! એ :<ૃોને એક પગે તપ કરતા ઋિષlિુન કહ2તો. એના ?મના બારણે 
એણે એક LXુ �ટ)ગાડ�ુ ંહ1 ુ:ં :<ૃl ્શરણl ્ગgછાિમ:<ૃl ્શરણl ્ગgછાિમ:<ૃl ્શરણl ્ગgછાિમ:<ૃl ્શરણl ્ગgછાિમ..!!..!!..!!..!! એ કહ2તો ક2 આ બારણાને બનાવવા માટ2 
ક2ટલાય :<ૃોના Wનૂ કરવામા ંઆ�યા હશે....?? એ કહ2તો ક2 એ :<ૃો સાથે વાતો કર� શકતો!!  
છાXાલયના [ાગંણમા ંઊછેરવામા ંઆવેલ  આસોપાલવના :<ૃના થડને ધyબો માર� એ 3છુતો, 
‘ક2મ છે દોVત, આ� વરસાદની હ2લીમા ંનહાવાની મo પડ�ને...!? મને પણ પડ�...!!’ :<ૃો માટ2ના 
Vનેહને કારણે જ એ^iક,ચરમા ંઅ�યાસ કરવા�ુ ંએણે નY� ક�ુ} હ1 ુ.ં :<ૃો પણ માદંા પડ2!!  એને 
પણ રોગ થાય એ હક�કત હતી એટલે જ એણે વનVપિત રોગશા� �વો અઘરો િવષય પસદં કય= 
હતો. ક2 �થી :<ૃદ2વતાની સેવા-સારવાર કર� શકાય...!! 

ભગવાન �ી�ૃqણ [bયે એને અમાપ લાગણી હતી. એ એના ભગવાન ન�હ પણ સખા હતા. 
Lદુામા �વો સખાભાવ હતો એને માધવ સાથે!  �ીમ|્ ભગવ ીતા એને કંઠVથ ન�હ, મનVથ હતી!!  
(જવન [bયે એનો અ^ભગમ હમેંશ હકારાbમક ર>ો હતો. એક પો^ઝ�ટવ એનજTનો  અ�ભુવ થતો 
માનસીને �યાર2 એ અમરની સાથે હોય. એની યાદશvBત અગાઢ હતી. મોટ2ભાગે એક વાર વાચંીને 
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એને કંઈ પણ યાદ રહ� જ1 ુ.ં વાચંવાની એની અલગ ર�ત હતી! વાચંનને એ મનન કહ2તો. એ 
કહ2તો pખથી ન�હ મનથી વાચંો...ચોYસ યાદ રહ� જશે!! રમત-ગમતનો પણ એને એટલો જ 
શોખ. �Kક2ટથી માડં�ને ^ગ,લી-દંડા Lધુીનો. ગેર� સોબસ� અને ગાવVકર એના માનીતા ખેલાડ�. 
અર2!! એક વાર તો એણે કોલેજમા ં ^ગ,લી-દંડા અને સાત ઠ�કર�ની Vપધા� યોE હતી...અને સhુ 
િવnાથTઓને એ એમના બચપણમા ં દોર� ગયો હતો. શતરંજનો અgછો ખેલાડ�. એને હરાવવો 
l¡ુક2લ. માનસીને શતરંજ એણે જ શીખવી હતી. માનસી સાથે રમતા રમતા એકાદ એવી ચાલ એ 
oણી જોઈને ચાલતો ક2 માનસી Eતી oય અને માનસીના એ િવજયાનદંને માણીને એ એના 
Eવનની એ પળોને ધSય બનાવતો.  

માનસી માટ2 એની પાસે હમેંશ Qાર2ક સર[ાઈઝ રહ21 ુ.ં..!! 
એ યાદ કર�ને માનસીના ચહ2રા પર અbયાર2 પણ હળ:ુ ંહાVય ફર� વ��ુ.ં અમર2 એને કkુ ં

હ1 ુ:ં આ� Xણેક વાગે એકVcા ટ¢ટુો�રયલના બહાને ?મ પર આવ�. બહાના પણ એ જ બતાવતો! 
બરાબર Xણ વાગે એ અમરના ?મ પર આવી ગઈ.  

‘બોલ 0ુ ંછે...?!’ અમર�ુ ંનાક મચડતા  માનસી બોલી.  
‘છોડ...માર� બલા, 1ટુ� જશે...આમે ય લા�ં ુજ છે અને 1 ુ ંખ̀ચી ખ̀ચી ને વધાર2 લા�ં ુકર� 

નાખંશે!’ નાક છોડાવતા એ બો,યો, ‘બેસ અ�હ)…!!’ બળ કર� એણે માનસીને ટ2બલ સામે Wરુશી 
પર બેસાડ� દ�ધી. ટ2બલ એકદમ સાફ Lથુ? ંહ1 ુ.ં રોજની �મ એના પર આ� અમરના 3Vુતકો 
પણ Sહોતા. પાણીનો Jલાસ ભર� ટ2બલ પર માનસીની જમણી તરફ lQુો અમર2. ટ2બલ�ુ ંખા�ુ ં
ખોલી એમાથંી એક £લVક2પ નોટ�કુ અને Xણ કાગળો કાઢ� એણે માનસી સમ< ધયા�.  

માનસી ખર2ખર ચZક� ગઈ. એ માઈKોબાયોલોE વનની પર�<ા�ુ ં[�પX હ1 ુ!ં!  સો માક�� ુ ં
અમરના Lઘુડ હVતા<ર2 લખાયેલ [�પX !!  

‘આ 0ુ ંછે...!?’  
‘એકVcા ટ¢ટુો�રયલ...!’ એલામ�મા ં કાટંાઓ બરાબર Xણ વાJયાનો સમય બતાવે એમ 

ગોઠવી એ બો,યો, ‘યોર ટાઈમ Vટાટ�  નાઉ...!’  
માનસી થોડો સમય આનાકાની કરતી રહ�. પરં1 ુછેવટ2 અમર2 એને મનાવી જ લીધી, ‘1ુ ં

અ�યાસમા ં પાછળ પડ2 એ મને ક2મ ગમે...!? માર2 તને સેSટરમા ં ફVટ�  જોવી છે. Hલીસ...! નો 
^ચટGગ…તને �:ુ ંઆવડ2 તે:ુ,ં �ટ7ુ ંઆવડ2 તે:ુ ંલખ�... !!’ એમ કહ� અમર એ�ુ ં3Vુતક લઈ 
વાચંવા બેસી ગયો. અને માનસીએ પર�<ા આપી. એ પેપર અમર2 તપાVયા અને એના જવાબ 
પરથી માનસી માટ2 એણે એક અ�યાસKમ નY� કય=...! \યાન દઈને એ માનસીને દર2ક િવષયો 
અઠવા�ડયામા ંબે �દવસ ભણાવતો...! Qા ં0ુ ં�લુ થાય છે એ સમoવતો…એને ક2વી ર�તે ટાળ� 
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શકાય એ બતાવતો. અને એ�ુ ંL ુદંર પ�રણામ પણ આ��ુ.ં એસ.વાયમા ંમાનસીના એQાસંી ટકા 
આ�યા અને ફાયનલ યરમા ંએ પgંયાસી ટકા સાથ ેસ̀ટરમા ં[થમ આવી.  

-ઓ અમર!!  1 ુ ંમાર� ક2ટલી કાળE રાખતો...!? અને જોને, તારા િવના શો હાલ થઈ ગયો 
છે મારો...!? માનસીની ભીની થયેલ pખની જવિનકા પાછળ સતંાયેલ અમરને માનસી આ� અ�હ) 
S� ુજસT ખાતે પણ મહ2Lસુ કરતી રહ�.  

એ ફBત અ�યાસમા ંજ િન3ણુ Sહોતો. દોઢસો દંડ અને બસો બેઠક એ એક� વખતે કર� 
શકતો. પાચેંક માઈલ દોડ:ુ ંએને માટ2 રમત વાત હતી. Qાર2ક તો એ છાXાલયથી કોલેજ દોડતો 
જતો. અઘરામા ંઅઘરા યોગાસનો એ આસાનીથી કર� શકતો. એના એકવડા મજ�તુ શર�ર પર 
Qાયં ચરબીનો sશ Sહોતો. �યાર2 માનસીને એ યોગાસનો િશખવતી વખતે Vપશ�તો bયાર2 Qાર2ય 
માનસીને એના Vપશ�મા ંદાહકતા ન લાગતી. એક ઉqમા અ�ભુવતી માનસી.  

-ક2ટલો zયાલ રાખતો હતો એ મારો...!?  
-Qા ંછે અમર 1 ુ.ં..?? ફBત એક વાર માર2 તને મળ:ુ ં છે...!! તારા મજ�તુ િવશાળ ખભા 

મા? ંિશર ઢાળ�, pખો મGચી તા? ંસાિન\ય માણ:ુ ંછે માર2...!! 
અમર2 આપેલ આNય= એને વાર2 વાર2 યાદ આવતા હતા.  
એક વાર તો એણે ખ? ંક�ુ} હ1 ુ!ં!  
એન.એસ.એસ અSવયે સેવા કાય=ના બહાને અમર2 એને છાXાલય પર બોલાવી હતી. એ 

�યાર2 છાXાલય પર પહZચી bયાર2 એક �ર<ામા ંઅમર એની જ રાહ જોઈ ર>ો હતો, ‘બhુ મો�ુ ંકર� 
નાzં�.ુ.!! ચાલ, બેસી o...!!’  

માનસી એન ેકદ� કોઈ સામો સવાલ ન 3છુતી. એની આ¤ા ચઢાવી એ �ર<ામા ંબેસી ગઈ. 
પછ� એ �ર<ા પહZચી હતી શાક માક¥ટ...!! bયાથંી અમર2 એક કરં�ડયો સફરજન અને એક કરં�ડયો 
સતંરા ખર�nા...!! 

‘આટલા બધા...!?’ માનસીને નવાઈ લાગી.. 
‘અર2...!! જો�ને, આ તો ઓછા પડશે..!!’ 
‘પણ...’ 
‘કોઈ સવાલ ન�હ...’ હસીને અમર2 કkુ,ં ‘સેવા માટ2 આવી છે ને 1 ુ.ં..!? સેવામા ં સવાલ 

ન�હ)...! એન.એસ.એસ એટલે રાfqcય સેવા..!! સમE...!!’ અમર2 એના માથા પર હળવેથી ટપલી 
માર�, ‘પગલી...!!’ 

અને એ �ર<ા સીધી પહZચી હતી મફતલાલ િસિવલ હોvVપટલે...!  
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‘ચાલ મેમસાબ, આ ટોપલા ઉતારવા લાગ...!!’ બxેએ ટોપલા ઉતાયા�. અમર માનસીન ે
જનરલ વોડ� તરફ દોર� ગયો. bયા ંસારવાર લેતા દર2ક દદ§ને એણે એક સફરજન ક2 એક સતંtુ 
આપવાની શ?આત કર�...! વળ� ક2ટલાક દદ§ને તો એ નામથી પણ ઓળખતો હતો…!! એમની 
ખબર 3છુતો અમર કોઈ ફ�રVતા સમ ભાસતો હતો... તો કોઈકને સાથે લાવેલ ચH3 ુવડ2 સફરજન 
સમાર� ¨ુકડા કર� [ેમથી ખવડાવતો ક2 કોઈને કપાળે [ેમથી હાથ પસવાર� હાલ 3છુતો અમર 
કોઈ દ2વ|ૂત �વો લાગતો હતો. �ી વોડ�મા ં એણે માનસી પાસે ફળ વહ�ચા�યા...એ વહ�ચતા 
માનસીને � અ��ુિૂત થઈ એ સાવ અક,પિનય હતી...! અિવVમરણીય હતી... 

િસિવલ હોvVપટલેથી છાXાલયે આવતા માનસી સાવ ©પુ થઈ ગઈ હતી.  
‘ક2મ બોલતી બધં થઈ ગઈ...!?’  
‘1ુ ં કોણ છે અમર...?! તારા એવા ક2ટલા ?પ છે...ક2 �નાથી hુ ં હ_ુ ય અoણ u.ં..!?’ 

અહોભાવની લાગણીથી માનસી અમરને જોઈ રહ�.  
‘hુ ંકોઈ નથી...�વો u,ં તેવો તારો u!ં!’ પછ� એ હસીને એ ગાવા લાJયો, ‘�વો તેવો પણ 

hુ ંતારો, હાથ પકડ માનસી મારો...!!’  
‘આના પૈસા Qાથંી આ�યા તાર� પાસે...??’ 
‘ક2મ? 0ુ ંલાગે છે તને ??  મ̀ Qાકં હાથ માય= છે...!?’ 
‘ના...! પણ માર2 એ oણ: ુન જોઈએ...?? તાર� દર2ક વાત માર2 oણવી ન જોઈએ...??’ 
‘અવ¡ય...દ2વી... ’માનસીનો જમણો હાથ પસવારતા પસવારતા એ બો,યો…‘એ સરકારના 

પૈસા છે...!’ 
‘સરકારના...!?’ 
‘હા, જો તને તો ખબર જ છે ને ક2 મને બે બે Vકોલરિશપ મળે છે…! એટલે સરકાર તરફથી 

મ�હને દોઢ હoર ?િપયા આવે.. માર� �ફL,્ હોVટ2લ, મેસના પૈસા તો મારા પHપા જ મને આપે! મ̀ 
એમને કkુ ંક2 મને Vકોલરિશપના પૈસા મળે છે તો ફોર2Vટ કિમ�ર ઓઝા સાહ2બ કહ2 એ પૈસા તો 
તારા... તાર2 �મ વાપરવા હોય એમ વાપરવાના...બસ, ખોટ2 માગ« ન વાપરતો... અને આ માગ« 
વાપ? ંu ંhુ.ં આ તો કંઈ નથી!!  એ તો રાXે 1 ુ ંન આવી શક2 એટલે હોvVપટલે બોલાવી બાક� આ� 
રાXે વીસ yલેSક2ટ પણ વહ�ચવાના છે...! |ુિધયા તળાવને સામે પાર આવેલ પેલા ^ભ¬કુdહૃમા!ં જો 
ને, ઠંડ� ક2વી વધી રહ� છે!?’  

માનસી માઈKોબાયોલોE સાથે બીએસસી થઈ ગઈ...નવસાર� સ`ટરમા ં એનો [થમ Kમ 
આ�યો હતો. માનસીને Wશુીની સાથે સાથે રંજ પણ થઈ ર>ો હતો...! હવે કોલેજ જવા�ુ ંબધં થઈ 
ગ�ુ ંહ1 ુ.ં..એટલે અમરને મળવા�ુ ંપણ સાવ ઓu ંથઈ ગ�ુ ંહ1 ુ.ં..અમર સાથેના સબંધ એ એના 
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માતિપતાથી uપાવવામા ંઅbયાર Lધુી સફળ રહ� હતી. એક માX સાહ2લી અવિનને એ સબધંની 
oણ હતી. એને થ1 ુ ં ક2 પHપાને કહ� દ� અમર િવશે...પણ એ એના પHપાનો Vવભાવ oણતી 
હતી...એ કદ� ય આ સબધંને મ_ુંર ન રાખે...! પHપાને તો કદાચ મનાવી પણ શકાય પણ 
મmમી...!! ના બાબા ના...! મmમી તો Qા ંમાર� નાખેં Qા ંમર� oય...!  

-તો હવે??  
માનસીને lુઝંારો થવા લાJયો હતો...! અમર સાથેના સબંધોનો કોઈ છેડો મળતો Sહોતો...!  
અવિન સાથે િપBચર જોવા જવાની u ં�ુ ંબહા�ુ ંબતાવી એ અમરના ?મ પર આવી હતી.  
અમર2 એનો હાથ પકડ� લીધો... [ેમથી હળ:ુ ં આ^લ)ગન આપતા કkુ.ં.. ‘સનમ, તને 

મળવા�ુ ંજો કોઈ મને બહા�ુ ંમળે તો oણે (જ)દગીની આ બાEમા ંhુકમ�ુ ંપા� ુમળે...!!’   
‘વાહ !! …તો  હવે કિવ પણ બની ગયો..!!બસ, એ જ બાક� હ1 ુ.ં..!!’    
‘ઈ¡કને હમકો િનકmમા બના �દયા વના� હમ ભી આદમી થે કામક2...!’ હસતા હસતા અમર 

બો,યો, ‘ક2મ આવવા�ુ ંથ�ુ ંમહોતરમા...!!’  
‘અ...મ...ર...!’ ભીનો અવાજ કરતા માનસી બોલી, ‘મને અ�હ)થી કહG |ુર લઈ o...!’  
‘માનસી...!!’ અમર પણ ગભંીર થઈ ગયો, ‘1ુ ંતાર2 ઘર2 વાત કર...તારા પHપાન-ેમmમીને 

સમoવ...એક વાર એઓ હા પાડ2 તો hુ ંઆવીને એમને મળ�શ...! તારા હાથની, તારા સાથની 
માગંણી કર�શ...!’ અમરના માતા-િપતાને તો કોઈ વાધંો જ Sહોતો.  

‘પણ અમર...!!’ 
‘સhુ સારાવાના થશે...! ધીરજ રાખ...!! ^લસન, બે dડુ S�સુ છે...!! એક તો માર� િથિસસ 

સબમીટ થઈ ગઈ છે....અ....ને...’ � ૂકં ગળ� એ અટક� ગયો...એ oણતો હતો ક2 એ સમાચાર 
સાભંળ�ને માનસી વ{ ુ�યi થઈ જશે... 

‘બોલને...’ 
‘ફોર2Vટ �રસચ� ઈSVટટ¢ટુ દ2હરા|ુનથી મારો ઈSટ��ુ� કોલ આ�યો છે...�રસચ� 

સાયfSટVટનો...!!’  
માનસીએ એક rડો �ાસ લીધો...! હળવેકથી 3છુ¢ુ,ં ‘Qાર2 છે... ઈSટ��ુ�....!?’  
‘એક મ�હના પછ�...!!’ 
‘1ુ ંજ?ર િસલેBટ થઈ જશે...મને ખાતર� છે...!!’ 
‘જોઈએ, 0ુ ંથાય છે...!!’  
‘1ુ ંમને દહ2રા|ુન લઈ જ�...!! લઈ જઈશને...!? લગભગ રડ� પડતા માનસી બોલી. 
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‘માનસી....માનસી...માનસી...’ અમર2 માનસીના Lુવંાળ� ક2શરાિશ સાથે રમત કરતા કkુ,ં 
‘એમા ંકોઈ શક છે...!? જો, હવે સમય થઈ ગયો છે સાજં પણ પડ� ગઈ છે 1 ુ ંo..ઘર2..!! �હ)મત 
રાખ. અને સાભંળ, ઓઝાસાહ2બને ઘણા વખતથી નથી મ�યો એટલે આવતી કાલે સવારની બસમા ં
આહવા જવાનો u.ં’ એ એના િપતાને ઓઝાસાહ2બ જ કહ2તો અને માતાને બાસાહ2બ, ‘પદંર2ક �દવસ 
તો રહ2:ુ ંપડશે. બાસાહ2બ તો મને આવવા જ નથી દ2વાના...અને એ તો તને જોવા માટ2 પણ Wબુ 
જ આ1રુ છે...! પણ હાલે તો 1 ુ ંઘર2 o..!’ 

‘1ુ ં પણ મને કાઢ� lકુવા માગેં છે...!?’ માનસી અમરની વ{ ુ નજદ�ક ખસી…‘o નથી 
જવાની...!!’  

થોડો સમય અમર સાથે િવતાવી માનસી કમને એનાથી uટ� પડ� ઘર2 આવી...! ઘરની 
બહાર સફ2દ એmબેસેડર ઉભેલ હતી. 

-તો dુણંવતકાકા આ�યા લાગે...! માનસીએ કારને ઓળખતી હતી. dુણંવતરાય નાયક 
ગડત રહ2તા હતા. માનસીના િપતા મનહરભાઈના ખાસ િમX. બhુ પહZચેલ માણસ હતા એ! 
નવસાર� તા7કુા પચંાયતના [lખુ હતા. �દ,હ� Lધુી એમની પહZચ હતી. એમનો �ાયવર સોમો 
બહાર ઓટલા પર બેસી બીડ� પી ર>ો હતો... 

‘સોમાકાકા, હવે તો બીડ� છોડ� દો. ફ2ફસા ખવાય જશે...’ ઘર2 કmપા�ડમા ં,�નુા પાક� કરતા 
એણે હસીને �ાયવરને કkુ ંઅને એ ઘરમા ંદાખલ થઈ.  

‘ક2મ છો...dણુવતંકાકા...!? માર� શેરડ� લા�યા...!?’ માનસીએ dણુવતંરાય તરફ જોઈ 
હકથી 3છુ¢ુ.ં..! પછ�થી એની નજર સોફા પર બેઠ2લ એક અo�યા �વુક પર પડતા એ સહ2જ 
ખચંકાય ગઈ...!  

‘અર2 માનસી!!  આખી ભાર� લા�યો u.ં..!’ એમની બહોળ� ખેતીવાડ� હતી, ‘…અને ટોપલો 
ભર�ને ચી�ુ પણ...! બેસ, અ�હ).’ એમણે સોફા પર એમની બા_ુમા ંઠપકારતા કkુ.ં.. ‘તો...હવે પાટ§ 
Qાર2 આપે છે...!? નવસાર� સ̀ટરમા ંફVટ�  આવી છે ને માર� દ�કર�....!! તમાર2 મને કહ2:ુ ંહ1 ુ ં ને 
પેપરમા ંતારા ફોટા સાથે આપણે સમાચાર ચમકાવતે...! હ_ુ પણ કંઈ વહ� નથી ગ�ુ.ં મના, 1 ુ ં
મને એના ફોટાઓ આપી દ2. આ તો આપણા અનાિવલ સમાજ�ુ ં ગૌરવ કહ2વાય ગૌરવ ..!’ 
મનહરભાઈ તરફ જોતા એમણે કkુ.ં  

માનસી એમની બા_ુમા ં બેસ:ુ ં જ પડ�ુ.ં..પેલો �વુક એને જ તાક� ર>ો હતો એટલે 
માનસીને થોડ� બેચેની થતી હતી, ‘ના કાકા, મને એ બ{ુ ંન ગમે...!!’ માનસીએ કkુ,ં ‘અને એમા ં
મ̀ શી ધાડ માર� ક2 પેપરમા ંઆવે...!?’ 
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‘ક2મ ન�હ...!? અને પેપરમા ં આવે તો જ પછ� તારા માટ2 સારા સારા છોકરાની વાત 
આવેને...!?’ હસીને dણુવતંરાય બો,યા...bયારબાદ અચાનક યાદ આ��ુ ંહોય એમ કkુ,ં ‘અ…ર2 જો 
ને, તને ઓળખાણ કરાવવાની તો �લુી જ ગયો...! આ છે આકાશ..!! મારા ભાઈનો છોકરો...મારો 
એકનો એક ભિXજો...પે7ુ ં 0ુ ં કહ2 નેફ®.ુ..બરાબરને..!? એ S� ુ જસTથી આ�યો છે અ�હ) ફરવા 
માટ2....!’ 

‘હા...ય...!’ આકાશ ેએની સાથે શેક-હ�ડ કરવા હાથ લબંા�યો એટલે Vવાભાિવક માનસી એ 
હVત{નુન કર:ુ ંજ પડ�ુ.ં  

‘અ...ર2...! ગીતાભાભી, આમ જ બેસીને વાતોના વડા ખાવાના છે ક2 પછ�...?’ dણુવતંરાયે 
ગીતાબેન તરફ ફર� કkુ.ં..‘આ અમારા આકાશને તમારા હાથના વડા તો ચખાડો...!!’  

પછ� તો oતની વાતો થઈ...! કZiેસ...રાજકારણ...પા�કVતાન...શેરડ�ના 
ભાવ...મZઘવાર�....અમે�રકા... કછોલી...ગગેં�ર મહાદ2વ...!!  

વાત બદલી dણુવતંરાય બો,યા, ‘તો... માનસી તને તો હવે રo જ રo...ચાલ, ગડત 
માર� સાથે...બે-ચાર અઠવા�ડયા રહ� o...! આ આકાશને પણ કંપની રહ2શે...!! 0ુ ંકહ2 છે મના...!?’ 

‘મને 0ુ ંવાધંો હોય...!?’  
‘ના...ના... હમણા ન�હ)...!’  માનસીને લાJ�ુ ંક2 એ ફસાય રહ� છે...‘hુ ંહમણા ન�હ આ:ુ.ં..!!’ 
‘તો...ઓ હમણા ન�હ) Qાર2 આવવાની...??હોડ�ની પાચંમે...!?’ હસી પડતા dણુવતંરાય 

બો,યા. dણુવતંરાયે oળ વ{ ુકસી.  
માનસી ઉઠ�ને sદરના ?મમા ંજતી રહ�. એની પાછળ પાછળ  એની મmમી પણ આવી. 

એને જોઈ એ ધીમેથી બોલી, ‘મmમી, માર2 નથી જ:ુ ંગડત હમણા..! બસ.. નથી જ:ુ.ં..!’  
બહાર આવી ગીતાબેને કkુ,ં ‘dુણંવતભાઈ, એને હમણા નથી આવ:ુ ંઅને ગડત Qા ં|ુર 

છે...!? એ:ુ ંહોય તો...’ 
‘ઓક2...ઓક2...એને કહ2 આ dુ̂ણયાકાકા કંઈ એટલા નdણુા નથી ક2 તને �ચક�ને લઈ 

oય... પણ બહાર તો આવ... બેટા...!! મને વાત કર. હવે 1 ુ ં હવે આગળ 0ુ ં કરવાની છે? કંઈ 
નોકર�-બોકર� કરવાની હોય તો કહ2�..! આ dુ̂ણયાકાકા શાના માટ2 છે...એક અવાજ કર�...!’  

હસવાનો [યાસ કરતી માનસી ફર� બહાર આવી. મનહરભાઈ અને ગીતાબેને ઘણો આiહ 
કય= જમવા માટ2...!!  

‘બીE વાર આવી0ુ.ં..!! આ આકાશને થોડા ંકપડા લેવા છે, કંઈ કફની Lરુવાલ એ:ુ ં  તે 
અપાવીને ગડત પહZચી o�. પાu ંકાલે ગાધંીનગર જવા�ુ ંછે. આ રાજકારણ તો ભાઈ મારો Eવ 
લઈને રહ2શે...!!’  
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‘તે છોડ� દોને...!!’ હસીને માનસી બોલી. 
બે-Xણ �દવસો એમ જ પસાર થયા. એ દરિમયાન માનસીની ઘર2 ટ2^લફોન�ુ ં [થમ 

કનેBસન આવી ગ�ુ.ં માનસીની અકળામણનો કોઈ પાર Sહોતો. અમર પણ આહવા ગયો હતો. 
આખો �દવસ ટ�વી જોવાનો પણ કંટાળો આવતો.. 

એક સવાર2 એ ઉઠ� bયાર2 મmમી રસોડામા ંબરાબર કામે લાગી હતી. કામવાળ� પણ સવાર2 
વહ2લી આવી ગઈ હતી. એ ઉઠ� એટલે તરત એની મmમીએ કkુ,ં ‘ચાલ દ�કરા.. આ� તાર2 મને 
રસોઈમા ંમદદ કરવાની છે...!!’  

‘ક2મ...!?’  
‘અ...ર2 !! 1 ુ ંકાલે Lઈુ ગઈ પછ� તારા dુ̂ણયાકાકાનો ફોન હતો...! એ અને એમના ભાઈ-

ભાભી આ� જમવા આવવાના છે. તે ના થોડ� પડાય...!?’  
એઓ આ�યા..એમની સાથે dણુવતંરાય તો ખરા જ...! અને આકાશ પણ...!!   
માનસીને હવે થોડો થોડો ડર લાગવા લાJયો હતો...! એને સમજ પડવા માડં� હતી ક2 

આકાશ સાથે એના લJનની વાત ચાલી રહ� છે અને એને કોઈ કંઈ કહ21 ુ ં Sહો1 ુ!ં પHપાને 
અમે�રકા�ુ-ંપરદ2શ�ુ ંઘે7ુ ંહ1 ુ.ં વાર2 વાર2 ક>ા કરતા ક2 એક વાર અમે�રકા-લડંન પહZચી જવાય તો 
પછ� બસ જલસા જ જલસા...!!  

-પHપા એને અમે�રકા જવાની િનસરણી બનાવી તો નથી ર>ાને...!? એક પછ� એક 
સમીકરણો ઉકલી ર>ા હતા..એને ગભરાટ થઈ આ�યો...હવે...!? 

એક સા�ં પHપા બ̀ક પરથી ઘર2 આ�યા bયાર2 WશુWશુાલ હતા. ર2વાકાક�ના પ`ડા લઈ 
આ�યા હતા. એક પ`ડો એમણે માનસીના mહZમા ખોVયો, ‘...માનસી...માનસી, ત̀ તો જગં Eતી 
લીધો...!! આકાશને 1 ુ ંબhુ ગમી ગઈ છે...!! એઓ આવતીકાલે પહ2રામણી લઈને આવવાના છે...!!’ 
પછ� તો મનહરભાઈ નાચતા નાચતા ગાવા લાJયા, ‘ડમ ડમ �ડગા �ડગા મોસમ ^ભગા ^ભગા...મેર� 
દ�કર� તો ચલી અમે�રકા...અમે�રકા!!’ 

માનસીના પગ તળેથી તો ધરતી જ સરક� ગઈ...!! પ̀ડાનો Vવાદ oણે સાવ કડવો થઈ 
ગયો...! ઝેર �વો...!! એને � ૂકં� નાખંવ�ુ ંમન થઈ આ��ુ.ં  

‘માર2 નથી જ:ુ ંઅમે�રકા...!’ Kોધથી એ rચા અવા� બોલી....!! પણ મો¯ 2 મો¯ 2થી ગીત 
ગાઈ રહ2લ મનહરભાઈના કાને તો oણે એ અવાજ પહZgયો જ ન�હ...! એના ?મમા ંજઈ માનસી 
°સૂક2 °સૂક2 રડ� પડ�.  

-હવે...! ના, આમ તે કંઈ હોય...?? અ…ર2!!  મને તો કોઈ 3છુો...!  
જમવા માટ2 મmમી એને બોલાવવા આવી bયાર2 એ મmમીને ભેટ�ને રડ� પડ�.  
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‘અર2...ગાડં�, રડ2 છે શા માટ2...!? આતો ક2ટલા સારા સમાચાર છે!! જોને તારા પHપા તો 
oણે પાગલ જ થઈ ગયા છે...!’ 

-એ તો ખર2ખર પાગલ જ છે...! Vવગત િવચાર� એ બોલી, ‘મmમી માર2 લગન નથી કરવા. 
Hલીસ...!! 1 ુ ંસમજ...!!’ 

‘આ� ન�હ તો કાલે લJન તો કરવા પડવાના છે ને...!! આ તો dણુવતંભાઈ�ુ ં ફ2િમલી. 
આપ± ુએકદમ oણી1 ુ.ં..આકાશ એકનો એક છે. એક જ બેન છે.  એ પણ પરણી ગયેલ.  આકાશ 
પાછો અમે�રકન િસ�ટઝન છે એટલે તને સાથે જ લઈ જવાય એવા પેપર પણ લઈને જ એ લોકો 
આવેલ છે. dુ̂ણયાકાકાનો માણસ તારા પાસપોટ� માટ2 કાલે આવવાનો છે. ને કાગ^ળયા લઈને એ 
oતે �દ,હ� જવાનો છે. �દ,હ�મા ંએમના કનેBસનોને લીધે પાસપોટ�  પણ એક-બે અઠવા�ડયામા ં
આવી જશે એમ કહ2તા હતા.’ oળ માનસીની ફરતે િવ)ટળાઈ રહ� હતી.  

પહ2રામણી પહ2રાવાય ગઈ. લJન�ુ ં0ભુ lહુત� જોવાઈ ગ�ુ.ં ખર�દ� ચા7 ુથઈ ગઈ. મેS� ુ
નY� થઈ ગ�ુ.ં.. રસોઈઆ નY� થઈ ગયા.....!  

માનસી બે-Xણ વાર છાXાલય પર જઈ આવી. અમર આહવાથી આ�યો Sહોતો. એનો ફોન 
નબંર શોધી એણે ફોન કરવાનો [યbન કય=. પણ લાઈન જ ન મળ�...  

-મmમીને કહ� દ�....!??  
-ના...જો મmમીને કહ�શ તો તો મારા પર પહ2રો લાગી oય...! એક વાર અમર આવે તો 

એની સાથે સીધા દહ2રા|ુન પહZચી જવાય પછ� છોને...! માનસી િવચારતી હતી. અને અમર આવી 
ગયો. લJનની ખર�દ�ને બહાને એ નીકળ� પડ�. સીધી પહZચી અમરના ?મ પર...!!  

‘અ...મ...ર...!!’ અમરને ભેટ�ને એ રડ� પડ�...અમરને પહ2લા ંતો કંઈ સમજ ન પડ�.  
‘જો hુ ંઆવી ગયો ને...? શા માટ2 રડ2 છે ? ચાલ, પાણી પીલે....ને વાત કર..!’  
‘0ુ ંવાત ક? ંઅમર...!? હવે વાત કરવા �:ુ ંકંઈ રkુ ંનથી...વાતો કરતા રહ�0ુ ંતો આપણે 

અલગ થઈ જઈ0ુ!ં! ચાલ, આ� જ આપણે ભાગી જઈએ...દહ2રા|ુન... 
આહવા...વઘઈ...L ુ̂બર...કોઈપણ જગંલમા.ં. 1 ુ ં �યા ં કહ2 bયા ંઆવવા hુ ં તૈયાર u.ં..અbયાર2 જ... 
અbયાર2 ને અbયાર2 જ..!’ ?દન પર માડં કા� ુલાવતા માનસી બોલી.  

‘પણ 0ુ ંથ�ુ ંએ તો વાત કર...!’  
માનસીએ અમરને બધી વાત કર�. કોક�ુ ંખર2ખર d ૂચંવા�ુ ંહ1 ુ.ં.. 
‘માનસી...ઓ માર� માનસી. hુ ંતને ખોવા નથી માગંતો..1 ુ ંતો મારો Eવ છે...આbમા છે. 

તારા મmમી-પHપાને વાત કર આપણા Hયારની. સમoવ એમને.’  
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‘અ...ર2..!! 0ુ ંસમo:ુ ંએઓને...? મારા પHપાને તો અbયારથી જ અમે�રકા દ2ખાવા લાJ�ુ ં
છે!! મારો બ^લ આપીને એમણે અમે�રકા જ:ુ ં છે. િધYાર આવે છે મને મારા પHપા પર...આઈ 
હ2ઈટ હ�મ...!! આઈ હ2ઈટ માય મોમ..!!’  

‘ના, માનસી એ:ુ ંન થાય...! આપણા જSમદાતા છે એઓ...!! 1 ુ ંએકવાર [યાસ કર...!’ 
અમર2 માનસીને સમoવતા કkુ.ં માનસીના અ²ઓુ રોQા રોકાતા Sહોતા.  

‘ચાલ, ભાગી જઈએ...Hલીસ...ચાલને...બાસાહ2બ તો મને અપનાવી જ લેશે...1 ુ ં જ કહ2તો 
હતો...!! કહ2તો હતોને...!?’  

‘માનસી, માનસી 1 ુ ંસમજ...આમા બાસાહ2બનો ક2 ઓઝાસાહ2બનો સવાલ નથી. સવાલ તારા 
મmમી-પHપાનો છે.’  

‘તો...?’ 
‘ધારોક2 આપણે ભાગી જઈએ...હમણા જ...!! પછ�ના પ�રણામોનો િવચાર કય= છે ત̀!?’  
‘0ુ ંથશે...??’ 
‘તારા મmમી પHપાનો િવચાર કર...!’  
‘એમણે મારો િવચાર કય= છે કદ�...??’ 
‘એઓ 0ુ ંકરશે એ િવચાર કર...’  
‘..............’  મૌન થઈ ગઈ માનસી: મmમી તો મર� જ oય...! ક2 પછ� પાગલ થઈ 

oય...!  
‘ત̀ જ કહ2લ ક2 તાર� મmમી તો મર� oય..!’ ^ચ)�ા1રુ અવા� અમર બો,યો... 
‘તો છો મર� oય...!’ dVુસે થઈ માનસી બોલી.  
‘....ને એની ^ચતાની રાખ પર 1 ુ ં તારો સસંાર સoવવા માગેં છે...!?’ ધીમેથી અમર 

બો,યો, ‘ના, માનસી...ના.. આ રVતો નથી. આપણા મા-બાપની આhુિત આપીને આપણે આપણો 
[ણયબાગ નથી ^ખલવવો...!’  

‘...તો પછ� hુ ંમર� o�...!’ માનસી બોલી, ‘hુ ંજ મર� o� તો ન રહ2ગા બાસં ન...’ 
‘બસ...માનસી બસ...!’ અમર2 એના હોઠો પર હાથ lકુ� દ�ધો, ‘મરવાની વાત ન કર...!! 

મોત એ કંઈ ઊક2લ નથી...sત છે...!!’  
‘...તો ઊક2લ બતાવ...!!’ 
‘ઉભી થા, Hલીસ...!!’ અમર2 બે હાથ પકડ� માનસીને ધીર2થી ઉભી કર�. એનો જમણો હાથ 

પકડ� અમર2 પોતાના માથા પર lQુો... એની pખમા ં પણ આછ� આછ� ^ભનાશ તરતી હતી, 
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‘માનસી, ખા કસમ, તારા અમરની...ક2 કદ� ય મરવાની વાત ન કર�શ...!!’ અમરના માથા પર 
હાથ lકુ� માનસી બોલી, ‘hુ ંકસમ ખા� u.ં..ક2...’ 

‘....કદ� ય આbમહbયા ન કર�શ...એનો િવચાર પણ ન કર�શ...!’  
માનસી એ રડતા રડતા દોહરા��,ુ ‘....કદ� ય આbમહbયા ન કર�શ...એનો િવચાર પણ ન 

કર�શ...!’ અને અમરને જોરથી ભેટ� એની િવશાળ છાતીમા ંmહZ સતંાડ� રડ� પડ�...અમર2 પણ એને 
આ^લ)ગનમા ં ભGસી દ�ધી...એની pખોમાથંી પણ અ²ધુારા વહ� નીકળ�... Qાયં Lધુી બxે 
આ^લ)ગનમા ંજકડાયેલ જ ર>ા...!! બxે એ સમE ગયા હતા ક2, રVતા હવ ેસવ� બધં થઈ ર>ા હતા 
અને અલગ એમને કરવાના [બધં થઈ ગયા હતા...!!  

-ઓ અમર...ઓ અમર!! એ કસમ જો એ �દવસે ત̀ ન આપી હોત તો...તો..આ� તાર� આ 
3oુરણ માનસી આમ Eવતી જ ન હોત...ત̀ તો મારો Eવ બાધંી લીધેલ...!! Qા ંછે 1 ુ?ં છે Qા!ં? 
અર2…જો, તારો Eવ તો મારા Eવમા ંભળ� ગયો છે...!! તને છોડ� નથી આવી hુ.ં..માર� ભેળા 
લઈને આવી u ંતને...માર� રગ રગમા ં1 ુ ં સમાય ગયો છે...!! મારા અ±એુ અ±મુા ંતારો વાસ 
છે...સહવાસ છે...!! માનસીએ �ટV�થુી નાક સાફ ક�ુ} એની pખમાથંી ધારાઓ વહ� નીકળ� હતી...!  

અમરથી અલગ પડ�ને માનસી ઘર2 આવી. pLઓુના સરોવરને એણે માડં માડં બધં 
બા\ંયો હતો. ઘરમા ંલJનની ધમાલ ચાલતી હતી. ધીર2 ધીર2 નજદ�કના સગા-�હાલા આવી ર>ા 
હતા. બી� �દવસે એણે એની મmમીને એના ઓરડામા ંબોલાવી બાર±ુ ંબધં ક�ુ}.  

‘0ુ ંછે...!? સવાર2 સવાર2!!  આ� તો સોનીને bયા ંપણ જવા� ુછે. નાનાલાલ ચોBસીને bયા.ં.’ 
માતાને 3Xુીના લJનનો ભાર2 ઉમળકો હતો. ગીતાબેન oણે પાચં વરસ નાના થઈ ગયા હતા.  

‘મ...mમી..! માર2 આ લJન નથી કરવા...!!’ મmમીનો હાથ પકડ� tુદન પર કા� ુરાખી એણે 
કkુ.ં.. ‘માર2 નથી પરણ:ુ…ં’  

‘ક2...મ??  0ુ ંવાધંો છે આકાશમા!ં?  ક2વો હ2Sડસમ દ2ખાય છે !!’  
‘એમ નથી...! મmમી...hુ ંકોઈને ચાhુ ંu.ં..!!’  
oણે વીજળ� પડ� ગીતાબેન પર...!!  
‘0ુ ં બોલી..?? ફર� બોલતો...!!’ માનસીને ચાળા પાડતા એઓ બો,યા, ‘બોલી પડjા hુ ં

કોઈને ચાhુ ંu.ં..!!’ 
‘હા, મmમી hુ ંઅમરને ચાhુ ં u.ં..’ માનસીએ �હ)મત કર� કહ� જ દ�{ુ,ં ‘મmમી, hુ ંઅમરને 

ખર2ખર ચાhુ ંu.ં..’ 
‘મર� ગયો તારો એ અમર-ફમર..!! ખબરદાર!  બીE વાર જો એ�ુ ં નામ લી{ુ ં છે આ 

ઘરમા ંતો...! ભવાડા કરવા તને કોલે� મોકલાવતા હતા...!?’ ગીતાબેનની pખમાથંી તણખા ઝયા� 
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અને જબાનમાથંી sગારા...એમણે એમના અવાજને સયંત રાખવાની કોિશષ કર� હતી ક2 �થી 
અવાજ ઓરડાની બહાર ન�હ oય.  

‘મ…mમી...ઈ...ઈ…’ રડ� પડતા માનસી મmમીને ભેટ�ને બોલી, ‘એક વાર એને મળ� તો 
જો...Hલીસ...!!’  

‘અમને માર� નાખંવા છે તાર2...!? સમાજમા ં નાક કપાવ:ુ ં છે અમાtંુ...!? 0ુ ં સમ� 1 ુ ં
Hયારને...!? અમે તને Hયાર કય= તે ખોટો...!? ભણી-ગણી મોટ� કર� તે આ માટ2...!? ત̀ જો કંઈ 
આ�ુ ંઅવ´ં ક�ુ} છે ને તો તાર� આ મા�ુ ં મર27ુ ં mહZ જોવા પણ આ ઘરમા ં પગ ન lકુ�શ...!’ 
ગીતાબેન પણ રડ� પડjા, ‘આ જ બાક� હ1 ુ ં સાભંળવા�ુ ં તારા mહZએથી...??  તારા પHપા તને 
દ�કરો મારો, દ�કરો મારો કર2 અને દ�કરાએ તો....’ ગીતાબેનના શyદો tુદનમા ંવહ� ગયા.  

બે હાથો વડ2 માનસીના બાવડાથી પકડ� એક રોષભર� નજર2 િનહાળ� ગીતાબેને કkુ,ં ‘આજ 
પછ� તાર2 એકલા ઘરની બહાર જવા� ુ બધં...સમE...!? બhુ uટ આપી રાખી છે તને તારા 
પHપાએ...!! ને બીE વાર Hયાર-ફµારની વાત કાઢ� છે ને તો મારાથી �tંુૂ કોઈ ન હશે એ બરાબર 
સમE લે�...!’ ધYો માર� માનસીને એની પથાર�મા ંહડસેલી _ુVસાથી ગીતાબેન જોરથી દરવાજો 
બધં કર� ?મની બહાર નીકળ� ગયા.  

પથાર�મા ંફસડાયને માનસી રડતી રહ� એના ભાJયને...!  
મmમીએ એના પર નજર રાખવાની બરાબર �યવVથા કર� દ�ધી. કોઈને કોઈ તો સાથે હોય, 

હોય ને હોય જ. લJનની સવ« તૈયાર�ઓ થઈ ગઈ હતી. સોસાયટ�મા ંમોટો મડંપ બધંાય ર>ો હતો. 
હાથમા ંમહ�દ� lકુાય ગઈ...અને આવતી કાલથી પીઠ�ની િવધી હતી. માનસી�ુ ંહાVય િવલાય ગ�ુ ં
હ1 ુ.ં મmમી કહ2તી: જરા હસ1 ુ ંમો¶ું રાખ...!પHપા પણ કહ2તા ક2 હસ દ�કરા...પરં1 ુક2વી ર�તે હસી 
શક2 માનસી...?? 

સેવ lhુુત�ને  આગલે �દવસે, લJનના Xણ �દવસ પહ2લા ં માનસીએ એની મmમીને એક 
Wણૂામા ં બોલાવી, ‘hુ ં અbયાર2 અમરને મળવા o� u!ં!’ એના અવાજની મYમતા એ મmમીને 
ડરાવી દ�ધી, ‘hુ ં કંઈ એની સાથે ભાગી નથી જવાની...!!સમE...!? જો ભાગી જ જવાની હોત તો 
ક2’દ�ની ભાગી ગઈ હોત તાર� આ ફાની |ુિનયાથી |ુર એની સાથ!ે’ પોતાનામા ંઆવેલ �હમતંથી 
માનસીને Wદુને નવાઈ લાગતી હતી, ‘તારા પર, આ ઘર પર એનો ઉપકાર છે...ક2 આ મડંપ આમ 
સE ર>ો છે અને લJનના મગંલ ગીતો ગવાય છે ન�હ)તર આ� મારા નામના મરિસયા ગવાઈ 
ર>ા હોત...!’ માનસી હવે અટક2 એમ Sહોતી આ�, ‘માર� સાથે કોઈને મોકલવાની જ?ર નથી. તાર2 
� બહા� ુબતાવ:ુ ંહોય તે બતાવ� તારા સગલાઓને...સમE...?? hુ ં બે-Xણ કલાકમા ંતો પાછ� 
આવી જઈશ. �ર<ા કર�ન ેજવાની u ંઅને �ર<ામા ંપાછ� આવીશ...જ?રથી પાછ� આવીશ અને ત̀ 
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� માર� આ ^ચતા સળગાવી ને છે એના પર હસતા હસતા ચઢ� જઈશ..!!’ કmપા�ડનો દરવાજો 
ખોલી માનસી સળસળાટ બહાર નીકળ� ગઈ અને મmમી એને જતી જોઈ જ ર>ા...સાવ અવા�્ 
બનીને... 

એ સીધી પહZચી હતી અમરના ?મ પર.  
વેક2શન હોય છાXાલય લગભગ ખાલી થઈ ગ�ુ ંહ1 ુ.ં અમરના ?મના બારણા દર વખતની 

�મ અમVતા જ બધં હતા અને sદરથી આવતો િશવ�ુમાર શમા�ના સ1ંરુનો મીઠો મીઠો અવાજ 
ક2વડાની Lવુાસને વ{ ુમાદક બનાવતો હતો. માનસીના મનમા ંoતoત િવચારો�ુ ં1lુલુ �\ુધ 
ચાલી રkુ ં હ1 ુ.ં એણે ©પુક�દ�થી બાર± ુખો,�ુ.ં..ઈSટ��ુ� માટ2 અમર માક� િશટ વગેર2 ફાઈલ કર� 
ર>ો હતો. એની પીઠ બારણા તરફ હતી...! કદ�ય sદરથી બધં ન કરાતા એ બારણાને આ� 
માનસીએ ધીર2થી બધં ક�ુ}. અમર એની તરફ ફય=...માનસીના �ાસોની ઝડપ વધી. એણે એની 
નીલરંગી સાડ�નો છેડો એના Lકુોમળ તન ઉપરથી ઉતાય= અને ફરસ પર પડવા દ�ધો..!! 
માનસીએ એની કં©કુ�ના બટનો હળવેકથી ખો,યા...!! માનસીના ભાર2 �ાસ હવે લયબ· ર�તે એના 
ઉxત ઉરોજને rચાનીચા કરતા હતા..!! નીલરંગી સાડ�મા ંલપેટાયેલ અધ� અના:�ૃ માનસી  કોઈ 
જળપર� સમ ભાસતી હતી...!! માનસીએ pખો બધં કર� દ�ધી હતી...!! સાગરને મળવા જતી 
સ�રતાનો તલસલાટ એના શર�રન ેહળવે  હળવે કંપાવી ર>ો હતો. એના સહ2જ Lકુા Hયાસા અધરો 
Wલુી ગયા હતા...!! અમરના હોઠ પોતાના હોઠને Vપશ« એની રાહ જોતી...અમરમા ંસમાય જવાની 
અદmય 1qૃણા સાથે pખો બધં કર�ને અમરને ઇજન આપી એના માટ2 વલવલતી ઉભી હતી.. 
સમય oણે થભંી ગયો હતો...!! 

અમર ધીમેથી એના Vથાન પરથી ઉભો થયો અને નાના નાના ડગલા ભર� એ માનસી પાસે 
ગયો. ફરસ પર પડ2લ સાડ�નો પાલવ એણે ઋ_ુતાથી માનસીના શર�રની ફરતે લપેટ¹ો..એના 
�ાસો પણ તેજ તો થયા જ હતા. માનસીના કપાળે એણે એક ©ુબંન ક�ુ}.  

હળવેકથી માનસીના કાનમા ંકkુ,ં ‘માનસી…માર� મા�.ુ.., oગ..�હાલી..!!’ માનસીના મહ�દ� 
ભર2લ હાથોની હથેળ�મા ંએણે ©ુબંનો કરતા કkુ,ં ‘આ મહ�દ�ના પિવX રંગમા ંદાગ લગાવી માર2 
તને અપિવX નથી કરવી...આપણા પાવન [ેમને વાસના�ુ ં કલકં નથી લગાવવા�ુ ં આપણે..! 
આપણે [ેમ કય= છે...કરતા રહ�0ુ.ં..ભવોભવ..! મનના અગાઢ િમલન સમ< તન�ુ ં<^ણક િમલન 
સાવ ¬,ુલક છે....! hુ ંo± ુu ંક2 તારો અને મારો Hયાર એ કંઈ  ઊછળતા મોo �વો ઊSમાદ 
નથી. એ તો એક શાતં, િનતાતં, સતત ખળ ખળ વહ2તા ઝરણા �વી સgચાઈ છે. એક સનાતન 
સbય છે આપણો [ેમ.’ �સૂ�ંુ રોક� અમર બો,યો, ‘જો, તારા મહ�દ� ભર2લ હાથ મારા હાથમા ંઆ�યા 
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ને hુ ંય રંગીન બની ગયો...!’    એ મહ�દ�થી મઘમઘતી હથેળ�ઓમા ં©મુીઓ ભરતા ભરતા અમર 
હસતા હસતા �સૂક2 �સૂક2 રડ� પડjો...!! એની pખોના એ પિવX pLઓુમા ંQાયં ખારાશ Sહોતી.  

અમરની ખાદ�ની કફની બે lºુીમા ં પકડ� માનસી ફરસ પર ફસડાય પડ�. એમ કરતા ં
અમરની કફની ફાટ� ગઈ...માનસીનો  આવેગ સમી ગયો...શાતં થઈ ગયો...એ હ�બકાઓં ભરવા 
લાગી. ઉભી થઈ એની સમ< ઉભેલ અમરને ચહ2રા પર...હોઠ પર...pખ પર...ગાલ પર...ગરદન 
પર ©ુબંનો પર ©ુબંનો કરવા લાગી. એના નયા� Vનેહની હ2લીમા ંઅમર તરબતર થઈ ગયો.. 

‘મને માફ કર� દ2...!’ અમરને એકદમ આઘોશમા ં લેતા માનસી રડ� પડ�. oણે એ કદ�યે 
એને છોડવાની જ ન હોય... 

‘શા માટ2 1 ુ ંમાફ� માગેં છે...?? ત̀ Qા ંકોઈ dSુહો કય= છે ?? ત̀ તો Hયાર કય= છે અને આ� 
એ Hયારની પિવXતાની, સgચાઈની કસોટ� કર� છે.’ અમર2 એના વાસેં [ેમથી ધીર2 ધીર2 હાથ 
પસવારતા કkુ.ં  

‘1ુ ંમને �લુી જ...�...’ ફર� pખ ભીની થઈ ગઈ માનસીની. 
‘આપણા શા�ત Hયારની કોઈ િવસાત નથી ને તને િવસર� જ:ુ ંએ હવે મારા હાથની વાત 

નથી.’ એની સાડ� સરખી કરતા અમર બો,યો, ‘…અને આપણે શા માટ2 એક બીoને �લુી જઈએ 
!?’ માનસીના માથા પર [ેમથી હાથ પસવારતા, એની િવખેરાયેલ ક2શરાિશને �યવvVથત કરતા 
અમર બો,યો, ‘ત̀ તો મને Eવવાનો મકસદ આHયો છે. ત` મને બhુ આH�ુ ં છે. હવે એક છે,7ુ ં
વચન આપણે સાથે લેવા�ુ ંછે. [ેમના દ2વતા lરુલીમનોહરની સા<ીએ આપણે એક બીoને વચન 
આપીએ ક2 આપણે આપણા Eવનસાથીને Lખુી કર�0ુ.ં..એમા ં આપણા Hયારને વgચે ન 
લાવી0ુ.ં..Eવન એ [�નુી મહ2ર છે. એ આપણે શQ હોય એટલી લહ2રથી Eવી જઈ0ુ.ં..કોઈ પણ 
ફ�રયાદ િવના..!!’  

અમર2 માનસીને પાણી આH�ુ,ં ‘ચાલ, લJનના ઘર2 કSયા લાબંો સમય ગેરહાજર રહ2 એ 
સાtંુ ન�હ! ક2વી ર�ત ેઆવી છે? ,�નુા તો નથી લાવીને...?’ ગાલ પર વહ� નીકળેલ સરવાણીને 
Hયારથી 7ુછં�.  

‘અમર...અમર...અમર..! ક2વી ર�ત ે લાવે છે 1 ુ ં આટલી VવVથતા..? Qાથંી લાવે છે 1 ુ ં
આટલી VવVથતા..?’ અમરને ફર� બાથમા ંભર� લેતા ંમાનસી ફર� �સૂકા ંભરવા લાગી.  

‘hુ ં ય માણસ જ u.ં’ નજર નીચી કર� અમર બો,યો, ‘સનમ, hુ ં કોઈ સા{ ુ ક2 સતં પણ 
નથી…ને બેમોસમ આ:ુ ંએવી વસતં પણ નથી. ચાલ, મારામાનો કા3tુુષ oગી oય એ પહ2લા ં
તને ઘર2 મોકલાવી દ� અને જો, આજની રાતના દહ2રા|ુન એ<[ેસમા ંhુ ંપણ દહ2રા|ુન જનાર u.ં’  

પછ� તો �ર<ા કર� અમર માનસીને સોસાયટ�ના દરવાo Lધુી lકુ� આ�યો.  
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છે,લી lલુાકાત હતી આ માનસીની અમર સાથે...એને �ુબતી બચાવી હતી અમર2...! અમર 
[bયેની એની લાગણી હવે એક 3oૂના ?પમા ંધીર2 ધીર2 પરાવિત»ત થઈ રહ� હતી. એક દ2વતા�ુ ં
Vથાપન થઈ ©�ુુ ંહ1 ુ ંએના મનમ�ંદરમા.ં..અમર કહ2તો Eવન વત�માનમા ંEવાય છે. વત�માનની 
દર2ક પળને માણો..તો ભિવqય ઊ�જવળ જ હશે.  

માનસીને ધારવા કરતા વહ2લી પાછ� આવેલ જોઈને એની મmમીના Eવમા ંEવ આ�યો. 
એ રાXીએ ગરબા-�ડVકો દં�ડયાનો કાય�Kમ હતો. એમા ંમાનસી lકુ�ને નાચી. રાધાના Qા ં �ૃqણ 
સાથે લJન થયેલા...!! રાસ રમતા રમતા એણે િવચા�ુ}...મીરાએ Qા ંમાધવને િનહા�યો હતો...!! એ 
તો [ેમ �દવાની હતી..!! માનસી પણ [ેમ-�દવાની જ હતીને...!! એર� મ` તો [ેમ�દવાની મેરા દરદ 
ન oને કોઈ...!! ગાયક: ૃદં પાસે જઈ એણે મીરા�ુ ંઆ ભજન ગાવાની િવનતંી કર�...! એને સhુએ 
આકાશ [bયેના Hયારના ?પમા ંસમEને વધાવી લી{ુ ંઅને સhુએ એની વાહ વાહ કર�. આકાશન ે
�ડVકો દા�ંડયાના Vટ2પ સમoવતી માનસીને િનહાળ� ગીતાબેને ગગેં�ર મહાદ2વ જઈને દશહoર 
^બ,લીપX ચઢાવવાની બાધા લીધી.  

લJન [સગં રંગેચગેં પતી ગયો. માનસીનો પાસપોટ�  આવી ગયો. lુબંઈના બેXણ pટા 
થયા આકાશ સાથે અમે�રકન કZV�લેુટ જનરલ ખાતે. લJનના 3રુાવા, ફોટાઓ, િવ�ડયો વગેર2 ર_ુ 
કરાયા અને માનસીને િવઝા મળ� ગયા અને માનસી આવી પહZચી અમે�રકા. માનસીએ 
વત�માનમા ંEવવા� ુશીખી લી{ુ ં હ1 ુ.ં શીખવા માડં�.ુ સાવ નવી જ |ુિનયા હતી અમે�રકામા.ં..! 
(જ)દગીને એને નવા નવા અ�ભુવ કરાવતી હતી.  �વી છે તેવી (જ)દગી અપનાવી લેવાનો એ 
[યાસ કરતી હતી.  

આકાશ સાથે એ પોતાની oતને જોતરવાનો [યbન કરતી. પણ Qાકં કંઈ Wટુ1 ુ ં હ1 ુ.ં 
�ુગંળ�ના પડળો એક પછ� એક Wલેુ એમ આકાશની િવ�ૃિતઓ બહાર આવી રહ� હતી. એને જોઈતી 
વV1ઓુ સમયસર ન મળે તો એનો dVુસો સાતમા આસમાને પહZચી જતો. દર2ક વV1ઓુ એને 
હાથમા ંજોઈતી. માનસીને એ પbની ન�હ) પગની _ુતી સમજતો હતો. �ાયિવ)ગ િશખવતી વખતે જો 
કોઈ �લૂ થઈ oય તો siેEમા ં ગદં� ગદં� ગાળો દ2તો. માનસી oણે એની દાસી હોય એમ 
વત�તો આકાશ માનસીના મનમા ંVથાન ક2વી ર�તે પામી શક2...! છતા ંમાનસી [યbન કરતી.  

સાવ આવા Eવનની ક,પના નોÕતી કર2 એણે.  
અ�હ) અમે�રકામા ંબ{ુ ંજ મો¨ંુ મો¨ંુ હ1 ુ ંપર1 ુ ંમાણસોના �દલ બhુ નાના હતા. અર2!! �દલ 

જ Sહોતા...!! Qા ંoય માનસી...!? કોને કહ2 એના |ુઃખની વાત માનસી...?? એ�ુ ંપોતા�ુ ંકહ2વાય 
એ:ુ ંકોઈ જ Sહો1 ુ.ં..! આકાશને Wશુ રાખવાનો હર [યbન એ કરતી... પણ કોઈ અગmય માનિસક 
િવટંબણાથી પીડાતો આકાશ એને વધાર2 પીડા જ આપતો...એના Lુદંર શર�ર પર, કોમળ sગો પર 



 

23 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                    મોસમ બદલાય છે 
 

આકાશ �યાર2 બચકા ભરતો અને પીડાથી એ ચીસ પાડતી તો આકાશ Wશુ થતો. માનસીના 
સગેંમરમર� શર�ર પર રBતવણા� ચકામાઓ ઉપસી આવતા. એને પીડા થતી અને આકાશન ે
પોતાના પાશવી પૌtુષ પર ગવ� થતો...! [ેમની એની �યાzયા હતી: સેBસ...ઉપભોગ..સભંોગ...!! 
� અ<ત તનને લઈને એ આવી હતી એ દરરોજ ©ુથંા1 ુ ં હ1 ુ.ં..!! લગભગ રોજ થતા પિત ¾ારા 
બળાbકારનો એ ભોગ બનતી!! એની લાગણીઓની કોઈ �કમતં Sહોતી આકાશને...!! માનસીને 
ઊબકા આવે એવી િવ�ૃત કામ�Kડાઓ કરવી પડતી. ન થાય તો ઉપરથી મણ મણની ગાળો પડતી.  

રડ� રડ�ને હવે તો આLુઓં પણ Lકુાય ગયા હતા.  
આકાશના માતા-િપતા પણ આકાશને કંઈ જ કહ� ન શકતા. સાL ુતરફથી પણ mહ�ણા-ટોણા 

જ સાભંળવા પડતા. આકાશ એની ફ�રયાદ એની મા  શારદાબેન આગળ કરતો રહ2તો. કહ2તો ક2, 
તાર2 લીધે, એની માને લીધે એણે આ ગમાર સાથે લJન કયા� છે...!! એણે તો લJન જ કરવા Sહોતા. 
શારદાબેનને પણ માનસીમા ં ઊણપ જ દ2ખાતી. લેબ ટ2કિનિશયનની નોકર�ના બે-Xણ ¿ટ��ુ� 
આપવા છતા ંએને નોકર� ન મળ� bયાર2 એની મoક ઉડાવતા આકાશે કkુ,ં ‘પૈસા આપીને ટોપર 
બની હતી ક2 0ુ.ં..??નવસાર� સ`ટરમા ંતો ફVટ�  આવી હતી!! અ�હ) Qા ંહવા નીકળ� ગઈ?’ 

 સમય પસર થતો હતો. ઘરકામ કર� કર�ને માનસી થાક� જતી. સાL ુ વાધંાવચકાઓ 
કાઢયા કરતી. સસરા Lમુનભાઈ�ુ ંસાL ુઆગળ આકાશ સમ< કંઈ ઉપજ1ુ ંSહો1 ુ.ં એઓ સમયસર 
નોકર�એ જતા. કોઈ કંપનીમા ં એકા�ટંટ હતા. સમયસર આવતા. મૌન મૌન જમી લેતા. ટ�વી 
જોઈને Lઈુ જતા. શિનરિવ રoઓમા ંમોટ2લમા ંબીE નોકર� કરતા. એમનો કોઈ અવાજ ઘરમા ં
સભંળાતો Sહોતો. પોતના જ ઘરમા ંoણે એ મહ2માન બની રહ2તા હતા.  

થોડા ં[યbન બાદ માનસીને સ̀ટ મેર� હોvVપટલમા ંલેબ-ટ2કિનિશયનની નોકર� મળ� ગઈ.. 
એને થ�ુ ંચાલો, હવે તો �દવસો Lધુરશે...!! તો આકાશની નોકર� uટ� ગઈ. એને લે-ઑફ મળ� 
ગયો. એ કહ2તો, ‘હવે માર2 કામ કરવાની શી જ?ર છે...?? ઘરમા ંપગાર તો આવતો થઈ ગયોને...! 
ને સરકાર તરફથી અનએmપલોયમ`ટ મળે છે.’ આખો �દવસ એ ટ�વી જોયા કરતો, Lઈુ રહ2તો અને 
રાXે થાક�ને આવેલ માનસી�ુ ંશર�ર ©ુથંતો.  

માનસીને મર� જવા�ુ ં મન થ1 ુ.ં..અમરને યાદ કર�ને રાતોની રાતો oગતી રહ2તી. છત 
તાકતી રહ2તી. �દ�ય 3tુુષ છોડ�ને એક કા3tુુષને પડખે પડ2લી માનસી ધીર2 ધીર2 sદરથી મર� 
રહ� હતી. ના, એણે મર:ુ ં Sહો1 ુ.ં..અમર2 કહ27ુ:ં Eવન એ [�નુી મહ2ર છે. એ આપણે શQ હોય 
એટલી લહ2રથી Eવી જઈ0ુ.ં..ઓ અમર, ક2વી ર�તે ક? ં લહ2ર...!? 1 ુ ં જ કહ2 ક2વી ર�તે...?? 
pLઓુથી ત�કયાના ગલેફ ^ભ)oય જતા. હવે નોકર� પણ હતી અને ઘર�ુ ંબ{ુ ંજ કામ માનસીએ 
કર:ુ ં પડ1 ુ.ં..રસોઈ..લZ��...વે�મુ...અર2..બાગકામ પણ એણે જ કર:ુ ં પડ1 ુ.ં ઘાસ કાપ:ુ ં પડ1 ુ.ં 
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િવ)ટરમા ંVનો પણ એણે જ સાફ કરવો પડતો. પોતાની oતને એણે કામમા ંજોતર� દ�ધી �ણે એક 
Hયાલો પાણીનો સાફ ન�હ કર2લ એણે ઢગલો વાસણો સાફ કરવા પડતા.  

‘�ડશ–વોશરમા ંતો પાણી બhુ વપરાય oય...’ એની સાL ુકહ2તી, ‘અ�હ) પાણીના ય પૈસા 
આપવા પડ2 છે આ કંઈ નવસાર� નથી, S� ુજસT છે...નટલી છે...!!’ એમ�ુ ંXણ બેડ?મ�ુ ંહાઉસ 
હ1 ુ ંનટલી ખાતે...!! શિન-રિવ રoઓમા ંએની નણદં ટપક� પડતી એને માટ2 અઠવા�ડયાની રસોઈ 
બનાવવી પડતી. એ બ{ુ ંખાવા�ુ ં િપયરથી જ લઈ જતી અને Àોજન કર� દ2તી. એની નણદંની 
પોVટઓ�ફસમા ંજોબ હતી. એને સમય Sહોતો મળતો એમ એ કહ2તી. Qાયં Hયાર, સહકાર Sહોતો 
અ�હ) અમે�રકામા.ં લોકોના �દલ સાવ પોલા હતા...ખોખલા હતા...ઉપર ઉપરની ચમક હતી અ�હ)... 
VવાથT મતલબી |ુિનયા હતી અ�હ). ડોલર પાછળ સhુ પાગલ બની દોડતા હતા. માણસાઈ�ુ ં
નામોિનશાન Sહો1 ુ.ં..સવ�ના Lખુોની �યાzયા અલગ હતી...!! એણે નવસાર� એના મmમી પHપાને 
જરા oણ થવા દ�ધી ન હતી ક2 એ દોજખમા ંEવી રહ� છે. Qાર2ક પHપાનો ફોન આવતો. એ 
વાતો કરતી હસી હસીને. પHપા 3છુતા, Ôઅમાર� ફાઈલ Qાર2 કરવાની?? િસ�ટઝન Qાર2 થવાની?Õ 

એ કહ2તી, Ôજ,દ� િસ�ટઝન થઈ જઈશને ફાઈલ કર�શ..!Õ 
-ઓ પHપા!! તમે 0ુ ંoણો માર� હાલત..!? 
અને એ �દવસ આવી પહZgયો �યાર2 એને ખબર પડ� ક2 એ મા બનાવવાની છે. એની Wશુી 

નો કોઈ પાર Sહોતો.  
Ôઆઈ એમ [ેJનનટં...!!Õ એક સા�ં આકાશનો સારો િમoજ જોઈ એણે આકાશને કkુ.ં  
છે,લા થોડા સમયથી આકાશને દવા બનાવતી એક કંપનીમા ંપેક2જGગ �ડપાટ� મ̀ટમા ંનોકર� 

મળ� હતી. િનલ«પ રહ� એ બો,યો, Ôસો..!?Õ 
-ક2વો માણસ છે આ...!? માનસી એ િવચા�ુ}. એ ©પુ જ રહ�. પણ એના તનબદનમા ંoણે 

હoરો બટમોગરા પાગંર� ર>ા હતા. હવે એ આનદંમા ંરહ2વાનો [યbન કરતી!! (જવન Eવવા�ુ ં
એક કારણ મળ� ગ�ુ ં હ1 ુ ંએને...!! હોvVપટલની લેબમા ંએની નોકર� બરાબર ચાલતી હતી અને 
સાર� કામગીર�ને કારણે એનો પગાર પણ વ\યો હતો. એ Lપુરવાઈઝર બની ગઈ હતી.  આ� 
એના હાથમા ં એના બાળક�ુ ં સોનોiા�ફક ^ચX આ��ુ.ં લેડ� ડોBટર Vટ2ફનીએ કkુ,ં 
ÔકZiેટસ...માનસી...! � ુહ2વ એ �ટુ બેબી ગલ� લાઈક �.ુ.!!Õ  

�ફ,મમાની એ ઝાખંી બાળ [િત�ૃતીને માનસી િનહાળ� જ રહ�. એક બીE માનસી આકાર 
લઈ રહ� હતી એની sદર... એણે એક ©ુબંન ક�ુ} સોનોiાફ�ની એ �ફ,મને...!! અને હળવેથી હાથ 
ફ2ર�યો એના પેટ પર અને બોલી, ‘આઈ લવ �.ુ..માય ડોટર..!!Õ 
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 ડોBટર પણ હસી પડjા. કાર ચલાવી એ ઘર2 આવી. હાથમા ંએ �ફ,મ� ુમો¨ંુ એSવલપ 
હ1 ુ.ં એ એણે સાચવીને લાગણીથી પકડ�ુ ંહ1 ુ!ં સાL ુશારદાબેન પણ કામ પરથી આવી ગયા હતા 
અને ચા પી ર>ા હતા. માનસીના હાથમા ંએSવલપ િનહાળ� 3છુ¢ુ,ં Ô0ુ ંછે....?Õ 

માનસીને એમના સવાલની સમજ ન પડ�...!! એણે [�ાથ� નજર2 એમના તરફ જો�ુ.ં 
Ô�રઝ,ટ 0ુ ંછે...!?Õ  
Ôબેબી ગલ�...!Õ હસીને માનસીએ કkુ.ં  
સાLએુ mહZ મચકોડ�ુ.ં માનસીને એ \યાનમા ંન આ��ુ.ં સા�ં આકાશ આ�યો કામ પરથી. 

માનસીએ લાપસી રાધંી હતી આ�...એ Wશુ હતી. સાL�ુ ુ ંmહZ ચઢ� ગ�ુ ંહ1 ુ.ં આકાશને જમાડ� એ 
જમવા બેસી. હવે રોજ ધીર2 ધીર2 ખોરાક વધારવો પડશે. એણે રોજ કરતા બે-Xણ કો^ળયા વધાર2 
ખાધા. વાસણ સાફ કર� બીo �દવસે કામ પર લઈ જવા માટ2 ચાર જણાના લચંબો< તૈયાર કર� 
એ ^લિવ)ગ ?મમા ંઆવી. સસરા Lમુનભાઈ આ� ઓવરટાઈમ કરવાના હતા એટલે રાX ે મોડા 
આવવાના હતા.  

આકાશ ટ�વી જોતો બેઠો હતો. એ ઉભો થયો અને sદરના એમના ?મમાથંી પે7ુ ંએSવલપ 
લાવી માનસી પર ફ��,ુ Ôગેટ ર�ડ ઓફ ઈટ..!Õ 

Ô�હોટ...??Õ માનસી ચZક� ગઈ. એ °Eુ ઊઠ� sદરથી બહાર Lધુી. વલોવાય ગઈ sદરથી 
બહાર Lધુી. 

Ôયસ..., આઈ ડZટ વZટ ગલ�...!!Õ પછ� એ બરાડjો, ÔsડરVટ�ડ...?? � ુબીચ...!!Õ 
Ôએપો¿ટમ`ટ લઈ લે� જ,દ�થી...Õ સાLએુ કkુ,ં Ôમો�ુ ંથાય તે પહ2લા.ં..!Õ 
Ôબા..!! તમે પણ...?Õ માનસીને નવાઈ લાગી, Ôતમે પણ...?Õ 
ઉઠ�ને રડતી રડતી એ એના ?મમા ંજઈ પથાર�મા ંપડ� રડવા લાગી. આખી રાત એ રડતી 

રહ�. સવાર2 ઉઠવા�ુ ંમન પણ ન થ1ુ ંહ1 ુ.ં એના પર ગભ�પાત�ુ ંદબાણ વધી રkુ ંહ1 ુ.ં..પણ એ 
હવે મYમ થઈ ગઈ હતી. બhુ સહન ક�ુ}.  

Ôવોટ ડ�ડ � ુ�ડસાઈડ...!? Qાર2 િનકાલ કર2 છે...??Õ 
Ôશાનો...? આકાશ, જરા સમજ એમા ંતારો પણ sશ છે.Õ  
Ôવોટ sશ...!? આઈ ડZટ વZટ...ગલ�...!!Õ માનસીનો કાઠંલો પકડ� આકાશ જોર કર� 

કરાઝંjો. ધYો માર� dVુસામા ંએની કારમા ંબેસી ગયો. માનસી ફરસ પર ફસડાય પડ� હતી.. એને 
પણ નોકર�એ જવા�ુ ં હ1 ુ.ં mહZ ધોય એણે પણ એના કામ પર જવા માટ2 કાર ચા7 ુકર�. આખો 
�દવસ કામ કર� સા�ં �યાર2 માનસી ઘર2 આવી bયાર2 વાતાવરણ તગં હ1.ુ oણે કંઈ ન થ�ુ ંહોય 
એમ માનસી કામે લાગી. જમી પરવાર� એ ^લિવ)ગ ?મમા ંઆવી. આકાશે ટ�વી બધં કર� એના 
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તરફ િવ^ચX નજર2 જો�ુ ંઅને બો,યો, ÔQાર2 એપો¿ટમ̀ટ લે છે ક2 પછ� hુ ંલ�...!? મોમ, તને 
Qાર2 ડ2 ઓફ છે ??Õ એની મા તરફ જોઈ એણે 3છુ¢ુ.ં  

Ôનેવર...! રા<સ છે 1 ુ.ં..!Wનૂી છે...!! hુ ં કદ� એબોશ�ન કરાવવાની નથી...� ુ બેટર 
sડરVટ�ડ...!!Õ  

Ô�હોટ ક2ન � ુ�ુ...??�હોટ...??Õ 
Ôઆઈ ક2ન �ુ એનીિથ)ગ ફોર માય ડોટર...!! આઈ મીન ઈટ...!Õ Kોધને કારણે, રોષને કારણે 

માનસી °જુતી હતી, Ôઈફ � ુએSડ યોર V¨ુિપડ મોમ િવલ vVપક એબાઉટ એબોશ�ન...� ુબોથ િવલ 
બી ઈન ધ �લ...!આઈ વીલ કોલ ધ પો^લસ...!! Âડ એ<Hલેઈન એવર�િથ)ગ...!!Õ એ ફોન પાસ ે
ગઈ અને ફોન�ુ ં�રસીવર �ચ�ુ.ં  

સહમી ગયો આકાશ..! ઘીસ ખાય ગયા શારદાબેન..! pખમા ં આKોશ સાથે, હ�યામા ં
મા1bૃવની �હ)મત સાથે હાથમા ં ફોન લઈને ઉભી રહ2લ માનસી રણચડં� સમ ભાસતી હતી. એના 
હાથમા ંફોન ન�હ પણ oણે માતાE�ુ ંિX0ળૂ હ1 ુ.ં 

ફોન પકડ� બxે તરફ માનસી થોડ� વાર જોતી રહ�, Ô�હોટ �ુ � ુવZટ...?? �ડસાઈડ...બા, 0ુ ં
િવચારો છો...? જ:ુ ંછે �લમા ંક2 પછ� માર� સેવાનો લાભ લેવો છે. બhુ સહન ક�ુ} પણ ખબરદાર 
માર� દ�કર�ને જો હાથ અડાડjો છે તો મારાથી �tંુૂ કોઈ નથી એ સમE લેજો...તમે બxે...!Õ  

bયારબાદ નેહાનો જSમ થયો.માનસીના આનદંની કોઈ પ�રસીમા Sહોતી. નાનકડ� પર� 
આવી હતી એના Lકુા (જવનમા ંબહાર બનીને...!! એ પર� આ� તો ડોકટર નેહા બની ગઈ હતી.  

-અર2...!! કાલે તો નેહા આવવાની હતી. માનસીએ  હGચકાને ઠ2લો માય=. નેહા 
સાઈ�Kયાટ�Vટ બની હતી અને એના �રસચ� પેપરના [ેઝSટ2શન માટ2 એ િશકાગો ગઈ હતી 
¿ટરનેશનલ Ãેઈન કોSફરSસમા.ં S� ુ જસTમા ં એક નામી �વુાન માનસ ^ચ�કbસક તર�ક2 એની 
ગણના થતી હતી.  

નેહાને મોટ� કરતા ક2ટલી તકલીફ પડ� હતી...!? 
નેહાના જSમ પછ� આકાશે એનામા ં રસ લેવા�ુ,ં એના શર�રને ©ુથંવા�ુ ંધીર2 ધીર2 ઓu ં

કર� દ�{ુ.ં.. પણ એને એક �રૂ� આદત લાગી હતી શરાબ પીવાની. રોજ f�હVક�ની બાટલી ખોલી 
બેસતો. oમ પર oમ ખાલી થતા...!! માનસીએ પણ એની અવગણના જ કર�...! કર2 જ ને..!? 
સમય પસાર થતો હતો. માનસીએ પHપા, મmમી, ભાઈની પીટ�શન ફાઈલ કર� દ�ધી હતી અન ે
એમને િવઝા મળ� ગયા હતા. એઓની માનસીને રાહ હતી. પHપાની તમxા 3રુ� થઈ જશે તો એક 
એ દ2:ુ ંઉતરશે...! માનસી િવચારતી. 
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એક રાXીએ નશામા ં ©રુ થઈ આકાશે માનસી સાથે બળજબર� કર�. નેહા માનસી સાથ ે
Lતેુલ હતી એની ય પરવા કયા� િવના નશામા ં {તુ આકાશ માનસી પર 1ટુ� પડjો...! એની 
પારાકાqટાની <ણોએ એ બોલતો હતો, Ôમેગી..!! આઈ લવ �.ુ..!મેગી આઈ...’ પછ� નશા હ2ઠળ 
siેEમા ંભÄા ભÄા ^બભbસ લવારા કરતો અમર િન)Åાિધન થયો...માનસીની rઘ વેરણ કર�ને.  

-હવે આ જ બાક� રkુ ંહ1 ુ!ં? િવચાર� માનસી પથાર�માથંી ઉભી થઈ. અVત�યVત મન સાથે 
એણે એના િવખેરાયેલ વ�ોને સરખા કયા�. બે વરસની rઘતી નેહાને એને [ેમથી ઉપાડ� બાથમા ં
લીધી અને પથાર�મા ંપથરાયેલ આકાશના mહZ પર િતરVકારથી � ૂકં� બીo ?મમા ંજઈને એ Lઈુ 
ગઈ! આકાશના (જવનમા ં બીE �ી [વેશી હતી. એટલે જ એ માનસીને હ2રાન કરતો Sહોતો. 
આકાશ નાનકડ� ઢGગલી �વી નેહા સાથે ભાJયે જ વાતો કરતો. નેહા કાલી કાલી ભાષામા ંએની 
સાથે વાતો કરતી તો mહZ ફ2રવી લેતો ક2 અવગણતો અથવા તો નેહાન ે�મુ પાડ�ન ેકહ2તો, ‘ટ2ઈક 
ક2ર ઓફ યોર સેmપલ..!!’  

હવે આકાશ વધાર2 બહાર જ રહ2તો. શિનરિવમા ં પણ ઘર2 બhુ ઓu ં આવતો. સાL ુ
શારદાબેન નેહાને mહ2ણા-ટોણા મારતા: તાર2 લીધે આકાશ આવો થઈ ગયો. તારામા ંખામી એટલે 
બહાર રખડ2 ન�હ) તો 0ુ ંકર2...!!  

બે �દવસથી આકાશ ઘર2 Sહોતો આ�યો. એક વાર એનો ફોન આવેલ. માનસીને પડખા ં
ફરતી હતી. નેહાને થોડો તાવ �:ુ ંહ1 ુ ંએટલે દવા પીવડાવી Lવુડાવવાનો [યbન કર� રહ� હતી. 
ફોનની ઘટંડ� વાગી. માનસીએ ઘ�ડયાળમા ંજો�ુ,ં અ^ગયાર વાગી ર>ા હતા. રાત પડ� આકાશનો 
જ ફોન હશે એમ કર� કંટાળા સાથે એણે ફોન ઉપાડjો, ‘હ...,લો..!’ 

‘...................’ 
એના હાથમાથંી ફોન પડ� ગયો. એક �મૂો ઉભરાયને સમી ગયો એના �દલમા.ં  
આકાશને એvBસડડં થયો હતો. ટન�પાઈક નોથ� પર એ સાઉથમાથંી સાવ ખોટ� ર�તે Pસુી 

ગયો હતો અને એની કાર ભાર2ખમ cક સાથે ધડાકાભેર અથડાય હતી. Vથળ પર જ આકાશ મોતને 
ભેટ¹ો હતો. સાથે માગા�ર2ટ-મેગી પણ હતી...!! એને પણ વાJ�ુ ંહ1 ુ.ં આકાશના લોહ�મા ંકાયદ2સરના 
આ,કોહોલ લેવલ કરતા પાચં ગણો વધાર2 આ,કોહોલ હતો. આકાશની ફ®નુરલ પતી. એના મોત 
માટ2 પણ માનસીને જવાબદાર માનવામા ંઆવી. હ�યાફાટ ?દન કરતા શારદાબેન એને કોસતા કkુ,ં 
‘મારા દ�કરાને ભરખી ગઈ...!!’  

આકાશના ચા,યા જવાથી એક રાહત થઈ ગઈ માનસીને. હાથમાથંી બગંડ�ઓ તો એણે 
તોડ� નાખંી પણ સhુની નવાઈ વgચે સરસ મoનો લાલ �ુમ�ુમનો ગોળ મટોળ ચાદંલો કરવાની 
શ?આત કર� એણે!  અમરના નામે રોજ સવાર2 એ �ુમ�ુમ લગાવતી. સસરા તો પહ2લેથી જ બોલતા 
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ન હતા. એક રાXે Lતેુલ સસરા Lમુનભાઈ સવાર2 ઉઠjા જ ન�હ. માનસીએ એમની દવાનો ડyબો 
તપાVયો. એમની દવાની કાળE માનસી જ રાખતી હતી. yલડ [ેશર ઘટાડવાની ગોળ�નો 
ઓવરડોઝ લઈને એમણે મોતની સોડ તાણી હતી!! એ દરmયાન જ નવસાર�થી એના મmમી, પHપા 
અને મિનષ આવી ગયા. એમના માટ2 એણે અગાઉથી જ એપાટ� મ̀ટ ભાડ2 રાખી લીધેલ એટલે 
એમને સીધા bયા ંજ ઉતયા�. એમના આ�યેથી માનસીને ઘણી જ રાહત થઈ. સસરાના Vવગ�વાસથી 
ઘરના મોટ� ગેજના હHતા ભરાતા બધં થઈ જતા ઘર ફોરBલોઝરમા ંગ�ુ!ં સાL ુનણદં સાથે રહ2વા 
ગયા અને નેહા સાથે એના પHપાને bયા ંએપાટ� મ̀ટ પર રહ2વા ચાલી ગઈ. આ દરmયાન એણે બે-
Xણ વાર અમરને દહ2રા|ુન �વા તેવા સરનામા સાથે પXો લzયા. પણ એનો કોઈ જવાબ ન 
આ�યો. પHપા મmમીને એમની �લુ સમoય હતી. બhુ જ રડjા હતા બxે. મનહરભાઈને તો 
બ̀કમા ંતરત નોકર� મળ� ગઈ. નેહાને મmમી સાચવતી. નાનકડ� નેહાન ેપHપાની યાદ આવતી. એ 
3છુતી, ‘મmમી, પHપા Qા ંછે ?’ 

નેહા એની ભોળ� ભોળ� pખોમા ંિનહાળ� કહ2તી, ‘તારા પHપા તો ભગવાનને bયા ંગયા છે !’ 
‘ક2...મ..?’ નાનકડ� નેહા પાસે સવાલની Qા ંકઈ ખોટ હતી.  
0ુ ંકહ2 માનસી? નેહાને વહાલથી ©ુબંન કર� એણે કkુ,ં ‘એ તો � માણસ સારા હોય એમની 

ભગવાનને પણ જ?ર હોય છે...!!’   
‘માર2 પHપા પાસે જ:ુ ંછે.’  નેહા રડતી...અને માનસીએ એના ઘરની દ�વાલ પર આકાશની 

તસવીર �ટ)ગાડ�. �થી નેહાને થોડ� રાહત રહ2. નેહાને પHપાની ખોટ ન પડ2.  માનસીએ નY� ક�ુ} 
ક2, નેહાને આકાશની સgચાઈ િવશે કદ�ય oણ ન થવા દ2વી. દર2ક દ�કર� માટ2 એના િપતા એક 
હ�રો હોય છે. એના મmમી પHપાને પણ એણે કહ� દ�{ુ,ં ‘કોઈએ પણ નેહા સમ< આકાશની જરાય 
�રૂાઈ ન કરવી. કદ� પણ ન�હ.’ bયારથી આકાશની એ તસવીર ઘરના ^લિવ)ગ ?મનો એક ભાગ 
હતી.  

 નેહા મોટ� થતી ગઈ. એ એકદમ માનસી �વી જ દ2ખાતી હતી. ફBત રંગ સહ2જ શામળો 
હતો આકાશ �વો...બાક� માનસીની [િત�ૃતી હતી નેહા! ભણવામા ંWબુ જ હોિશયાર..! મહ2ન1.ુ..! 
ચ1રુ...!! નેહાને માનસી એવી ર�તે ઉછેર� ક2 એ એની મા કરતા િમX વધાર2 હતી. 3રુ� VવતXંતા 
હતી નેહાને. પણ Qાયં કોઈ Vવgછદંતા Sહોતી એનામા!ં 

 મmમી પHપા સાથે રહ2વાને કારણે એને સમય મળવા લાJયો. એણે કોલેજ જવા માડં�.ુ 
ઈવિન)ગ કોલેજ. િસ)ગલ મધર અને િવડો-િવધવા હોવાથી એને સરકાર તરફથી ઘણી મદદ મળ�. 
એ સ�ટÆફાઈડ પેથોલોEVટ થઈ ગઈ. એણે નોકર� બદલી. લેબકોપ�મા ંમેનેજરની નોકર� મળ� અને 
ઘરમા ંપૈસાની પણ ખાસી uટ થઈ. મmમી-પHપા બhુ દબાણ ક�ુ} બીo લJન માટ2. પણ માનસીએ 
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એમને કkુ,ં ‘એક વાર નરકમાથંી hુ ંમાડં માડં બહાર આવી u.ં હવે તમે બીE વાર દબાણ ન�હ 
કરતા. તમાર2 રVતે ચાલતા 0ુ ં થ�ુ ં એ તમે જો�ુ ં છે ને? પHપાને આવ:ુ ં હ1 ુ ં અમે�રકા. મ ̀
બોલા�યા. તમે આવી ગયા. પણ માર� (જ)દગી હવે તમે દખલ ના કરશો.’ બીEવાર લJન કરવાનો 
િવચાર પણ એ ક2વી ર�તે કર� શક2? એ કારણે જ એણે દ2શ જવા�ુ ંય ટા��ુ.ં જો દ2શ oય તો લોકો 
ખોટ� િપqટ-પોષણ કર2. બીE વાર માટ2 દબાણ કર2..ખોટ� ખોટ� પચંાત કર2...!! હાથે કર�ને એણે 
દ2શવટો �હોર� લીધો અને એનો કોઈ અફસોસ પણ Sહોતો થતો.  

ભાઈ મિનષ સો�ટવેર Â(જિનયર બSયો. એને ક2^લફોિન»યા નોકર� મળ� ગઈ. એ પણ પર 
પરણી ગયો અને એના બાળકોને સાચવવા મmમી પHપા એને bયા ંરહ2વા ગયા.  

માનસીએ Xણ બેડ?મ�ુ ંહાઉસ લી{ુ ંઅ�હ) ડોવર ખાતે. અને અbયાર2 માનસી ઘરના એના 
સhુથી મનપસદં Vથળ ડ2કના હGચક2 બેસી  એની મનગમતી [:િૃ�મા ં રમમાણ હતી. એ હતી 
અમરની સાથે િવતાવેલ એક એક પળને ફર�થી Eવવાની! અમરની કોઈ જ ભૌિતક-V�ળુ વV1 ુક2 
ચીજ એની પાસે Sહોતી.  ન તો એનો ફોટો હતો...ન તો એના પX...ક2 ન કોઈ અSય ભેટ...!! પણ 
માનસી oણે અમર સાથે જ Eવી રહ� હતી. અમર સાથે એના  મનોમન સવંાદો થતા...િવચારોની 
આપ-લે થતી...શતરંજની બાEઓ મડંાતી રમાતી... યોગા�યાસ થતો...અને Qાર2ક �રસામણા-
મનામણા પણ થતા...અમર...અમર...અમર Qાયં અલગ ન હતો એનાથી...! કદ� ય િવWટૂો નહોતો 
થયો એનાથી. વત�માનમા ંEવી રહ2લ માનસી મનોરોગીની ક<ા વટોળ� અમરની સાથે માણેલ 
�તૂકાળની એક એક Lનુહર� પળોને હર ઘડ� વાગોળતી રહ2તી. એના સહાર2 જ એણે એની 
�વુાનીના વરસો સo�યા હતા. શણગાયા� હતા. િવતા�યા હતા. અમરને મનપસદં રંગોની 
સાડ�ઓનો ભડંાર હતો એની પાસે. અમરના નામે રોજ સવાર2 કપાળે કં�ુનો ચાદંલો થતો. એની 
યાદોએ એની રાતોને રંગીન બનાવી હતી એણે. અમર સાથે મનોમન સવંનન ક�ુ} હ1 ુ.ં મા�યો હતો 
એને. એની 3oૂ કર� હતી. એનો ઈ¡ક ઈબાદતની ય સીમા વટાવી ગયો હતો. એના મનમ�ંદરમા ં
Vથાપેલ એ દ2વની રોજ એ અચ�ના કરતી. એની સાધના કરતી કરતી માનસી Qાર2ક તો 
વત�માનથી ય સાવ િવWટૂ� પડ� જતી. સમાિધ અવVથામા ંપહZચી જતી.  

Ôમો...મ...!!Õ sધા�રયા ડ2ક પર અચાનક નેહા ધસી આવી, Ôલાઈટ તો કર...!! અને જો તો 
ક2ટલી ઠંડ� છે ને 1 ુ ંઆ…મ...!!Õ જ,દ� જ,દ� sદરથી Bલોઝેટમાથંી પv¡મના સાલ લઈ આવી 
નેહાએ હ2તથી માનસીની ફરતે િવ)ટાળ� ડ2ક પરની લાઈટ સળગાવી. ડ2કના ચાર Wણેૂ આવેલ ચાર 
|ુિધયા ગોળાઓએ  તેજ ચાદંની �વો [કાશ ર2લા�યો.  

Ô1 ુ.ં..?? 1 ુ ંતો કાલે આવવાની હતીને...?!Õ માનસી વત�માનમા ંઆવી.  
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Ôતને સર[ાઈઝ આપવા વહ2લી આવી ગઈ...!!Õ નેહા એના નટખટ નયનો લડાવતા કkુ.ં 
માનસીને નેહાની pખોમા ંર2શમી તોફાન નીહા��ુ.ં.. 

Ôસર[ા...ઈ...ઝ....?!Õ 
Ôયસ!! માય ડા^લÇગ મોમ...!! આઈ હ2વ અ ગેVટ િવથ મી...!!Õ  હGચકાની સામે ફોf,ડÈગ 

Wરુશી ખોલી એણે ડ2ક પર આવવાનો કાચનો Vલાઈ�ડ)ગ દરવાજો સરકાવી કkુ,ં ÔHલીસ, કમ ઓન 
ડ2ક...!! આઈ ટો,ડ �.ુ..માય મોમ િવલ બે ઓન ડ2ક...Âડ શી ઈસ �હયર...!!Õ  

એ દરવાoમાથંી એક સહ2જ rચા �વુાને [વેશ કર� નીચા નમી માનસીના ચરણVપશ� 
કયા� અને સામે ગોઠવેલ Wરુશીમા ંએ ગોઠવાયો.  

 એ �વુાનને જોતા ંજ માનસી સાવ ચZક� ગઈ. માનસીને લાJ�ુ ં ક2 એ�ુ ંÉદય એકાદ-બે 
ધબકારા ©કુ� ગ�ુ.ં oણે Wલુી pખે એ કોઈ શમ±ુ ં જોઈ રહ�!! એજ ભાવવાહ� ચેહરો...એ જ 
િવખેરાયેલ ¡યામરંગી �,ફા.ં.. એ જ તેજોમય પહો´ં કપાળ...કwથઈ રંગની મોહક ગહ2ર� 
pખો...એ જ નાનકડા ખાડા વાળ� ^ચ�કુ... હસે bયાર2 પડતા એ નાના નાના ખજંનો.. એ જ સહ2જ 
લા�ં ુ પણ નકશીદાર નાક... િવશાળ ખભા... oણે અમર એના મનમાથંી...એના િવચારોના 
વનમાથંી આવીને સીધો Wરુશી પર ગોઠવાય ગયો હતો...માનસીના �ાસો-�ાસની ગિત તેજ થઈ 
રહ� હતી.  

‘મોમ...મી...ટ ડોBટર...માનસ..!’ નેહાએ ઉbસાહથી એ �વુકની ઓળખ કરાવતા કkુ.ં  
હાથની ઈશારો કર� માનસીએ એન ેબોલતા અટકાવી અને oણે અવકાશમા ં િનહાળ� ગેબી 

અવા� એ બોલી, ‘માનસ અમર ઓઝા...Àોમ દહ2રા|ુન...¿�ડયા...!!’  
હવે ચZક� જવાનો વારો હતો નેહાનો...માનસનો...! બxે સાવ અવાક...!! સાવ Vતyધ...!! 
એ બxે કંઈ સમ� િવચાર2 તે પહ2લા ંતો માનસી Wરુશી પરથી યXંવ1 ્ઉભી થઈ. એમ 

કરતા ંએની શાલ ખભા પરથી સરક�ને  ડ2કની �લોર પર પડ�. oણે કોઈ વશીકરણ હ2ઠળ ડગલા 
ભરતી હોય એમ માનસીએ નીચા નમી Wરુશી પર બેઠ2લ માનસના િવશાળ ભાલ[દ2શ પર એક 
[ેમાળ ©ુબંન ક�ુ}...એના મજ�તુ બાવડા ંપકડ� ઉભો કર� [ેમથી માનસી એને ભેટ� પડ�! Qાયં 
Lધુી આ¡લેષમા ંજકડ� રાzયો એણે માનસને...માનસીની pખો વહ2તી હતી. ચહ2રા પર �દ�ય હાVય 
હ1 ુ.ં હ�બકા ંભરતી માનસી ફર� હGચકા પર ધyબ દઈને બેસી પડ�...!  

0ુ ં થઈ રkુ ં છે...શા માટ2 થઈ રkુ ં છે...મોમ ક2મ આમ કર2 છે...નેહાને કંઈ સમજ પડતી 
Sહોતી.  

‘મો...મ...!?’ એને માનસીની ^ચ)તા થઈ આવી...માનસીની એકદમ નજદ�ક સરક� એણે 
3છુ¢ુ,ં ‘મો…મ, હાઉ �ુ � ુનો �હસ લાVટ નેઈમ..!? �હસ ફાધર નેઈમ...!?’ 
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માનસીએ કોઈ જ જવાબ ન આHયો.. એ તો પહZચી ગઈ હતી નવસાર�ના છાXાલયના 
પેલા નવ નબંરના ?મમા ંક2 �યાર2 એણે પહ2લી વાર અમરને એકલતામા ંસાવ નજદ�કથી મહ2Lસુ 
કય= હતો...એના Vપશ�ને મા�યો હતો...એના સામીHયને અ�ભુ��ુ ંહ1 ુ.ં.. એની છલકાતી pખોમા ંએ 
^ચX તર� રkુ ંહ1 ુ.ં માનસી oણે અ�હ) હતી જ ન�હ...!! એના mહZ પર હાVય હ1 ુ ંપણ pખોમાથંી 
આનદંા²નુી હ2લી વરસી રહ� હતી. મનો^ચ�કbસક નેહાને મોમની ^ચ)તા થઈ રહ� હતી. � કંઈ બની 
રkુ ંહ1 ુ ંએ એની સમજ બહાર�ુ ંહ1 ુ.ં �યાર2 માનસને સકંોચ થઈ ર>ો હતો.  

‘મો....મ...!!’ નેહાએ માનસીને સહ2જ ઢંઢોળ�.. એણે એના pLઓુ 7ુgંછ¹ા. માનસી ફર� 
વત�માનમા ંઆવી.  હGચકા પર નેહા એના ડાબે પડખે બેઠ� હતી. માનસી રડ� રહ� હતી. હસતા 
હસતા હ�બકા ભર� રહ� હતી. માનસ પણ ઉભો થયો. અને માનસીની જમણે પડખે એ 
ગોઠવાયો...!!  

‘સાચા Hયારનો હમેંશ િવજય થાય છે! ઈિતહાસ 3નુરાવિત»ત થઈ ર>ો છે...�હVc� 
�રપીÊસ..!’ માનસીએ નેહાનો પજંો પોતાના ખોળામા ં લઈ હાથથી પસવારતા પસવારતા 
કkુ.ં...એણે માનસનો પજંો પણ બીo હાથેથી [ેમથી પકડjો અને નેહાનો હાથ એના ંહાથમા ંlકુ� 
એના પર પોતાના બxે પoં lકુ� એ ફર� બોલી, ‘�હVc� �રપીÊસ ઈટસે,ફ!! hુ ં નેહાની pખોમા ં
[ેમની ઉqમા જોઈ રહ� u.ં...પહ2લા ંપહ2લા ં Hયારના પા�રoત ખીલતા Lુઘંી રહ� u.ં તો માનસ, 
માય સન, તારા નયનોમા ંપણ એના [bયેનો [ેમ પાગંારતો િનહાળ� રહ� u.ં..મને વચન આપો ક2 
તમે બxે ક2 તમે બxે કદ� ય _ુદા થશો ન�હ...અલગ થશો નહો!! કમ �હોટ મે...!! � ુઆર મેઈડ 
ફોર ઈચ અધર...ફોર એવર...Âડ એવર...Âડ એવર...! ગીવ મી એ [ોિમસ...!!’ માનસી ભીના 
અવા� કkુ.ં.. 

‘ઓહ...મોl.્.!!’ નેહાએ પર સહ2જ શરમાઈને માનસીના ખભા એ�ુ ંમVતક Hયારથી નમાવી 
દ�{ુ.ં..માનસે Hયારથી નેહાની હથેળ� દબાવી.  

‘મોમ...!! બટ આઈ ક2ન નોટ sડરVટ�ડ...!!’ નેહા નવાઈથી બોલી, ‘હાઉ �ુ � ુનો...’ 
‘આઈ નો મેની િથ)Jસ એબાઉટ �હમ...!! મે બી �હ ડ�ડSટ નો...!’ હસીને માનસી બોલી, ‘એ�ુ ં

નામ માનસ છે ક2મક2 મા? ંનામ માનસી છે....! આઈ એમ માનસી....!!’ બxેના હાથ હ_ુ માનસીના 
હાથમા ંજ હતા અને માનસી એને કસીને પકડjા હતા.  

‘ઓહ...! આઈ �ડડ નોટ �રયાલાઈઝ!!’ નેહાને નવાઈ લાગી.  
‘ઈટL ્એ લZગ Ë Vટોર� માય લવલી ડોટર...!’ માનસી oણે હ_ુય અગમમા ંિનહાળ�ને જ 

બોલી રહ� હતી, ‘મને એ પણ ખબર છે ક2 એના ફાધરને એ ઓઝાસાહ2બ કહ�ને બોલાવે છે...! એમ 
આઈ રાઈ¨્..!?’ માનસના ગાલ પર [ેમથી હાથ પસવારતા કkુ.ં  
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‘હા...યસ..!!’ માનસ ચમQો...!  
‘....અને મોમને...મધરને કદાચ બાસાહ2બ....!!’   
‘યL.્..યL.્.!!’ સહ2જ અટક�ને � ૂકં ગળતા એ બો,યો, ‘પ…ણ, મ̀ બાસાહ2બને ફોટામા ં જ 

વધાર2 જોયા છે...!’ એની pખમા ંએક ખાલીપો છવાય ગયો.   
માનસીએ rડો �ાસ લઈ એના ફ2ફસામંા ં ભય= અને થોડ� વાર રોક� રાzયો. માનસ 

ગમગીન થઈ ગયો અને પછ� િવનતંી કરતો હોય એમ બો,યો, ‘hુ ંતમને બાસાહ2બ કહ� શ�ંુ...!?’ 
‘�હાય નોટ...!? માય સન..!’ એને બાથમા ંલઈ માનસી બોલી, ‘બટ �હાય...?? એ:ુ ં તે 0ુ ં

થ�ુ ંહ1 ુ ંક2...’ 
‘hુ ંબે ક2 અઢ� વરસનો હતો...!’ �તૂકાળમા ંિનહાળતો હોય એમ માનસ એના ઘેરા અવા� 

બોલી ર>ો હતો, ‘દહ2રા|ુનના જગંલોમા ંઊગેલ વરસો _ુના :<ૃો કોઈ અગmય રોગને કારણે મર� 
ર>ા હતા. સરકાર ^ચ)તામા ંહતી. ઓઝાસાહ2બના માગ�દશ�ન હ2ઠળ એક કિમટ� બનાવી હતી એ�ુ ં
કારણ શોધવા. એના સેmપ^લ)ગ માટ2, સરવે માટ2 |ુન વેલીના ગાઢ જગંલોમા ંXણ �દવસનો ક2mપ 
હતો. ઓઝાસાહ2બ બાસાહ2બને મોટ2ભાગે સાથે જ લઈ જતા. બhુ [ેમ કરતા હતા એમને. hુ ંતો સાથે 
હો� જ! જગંલમા ંરાવટ�ઓ નાખંવામા ંઆવી હતી. ઓઝાસાહ2બ અને એમની ટ�મ sદર જગંલમા ં
સેmપ^લ)ગ માટ2 ગઈ હતી. અને બાસાહ2બને એ? ંઆભડjો...’ 

‘�હોટ...?’ નેહાને સમજ ન પડ�.. 
‘Vનેક બાઈટ...!! સાપ કરડjો...ઝેર� સાપ...દોડતા જઈને ઓડ�રલીએ ઓઝાસાહ2બને oણ 

કરતા એઓ 1રંુત દોડ� આ�યા. બાસાહ2બને પીએચસી પર લઈ જવા માટ2 Eપમા ંLવુડા�યા...Eપ 
માર� lકુ� હતી એમણે પણ...’માનસની pખ ભીની થઈ...અવાજ ગળગળો થઈ ગયો, ‘પ…ણ 
રVતામા ં જ Eપ બગડ� ગઈ. અ...ને બાસાહ2બે ઓઝાસાહ2બના ખોળામા ં જ...!’ માનસ ©પુ થઈ 
ગયો...  

ડ2ક પર એક ગમગીની છવાય ગઈ.  
‘ઓહ સો સેડ...’ નેહા ઉઠ�ને માનસની બા_ુમા ંબેસી એને �દલાસો આપવા લાગી. માનસે 

જ,દ�થી VવVથતા મેળવી લીધી, ‘bયારથી ઓઝાસાહ2બ જ મારા બાસાહ2બ છે...!! કદ� ય મને 
મધરની ખોટ પડવા નથી દ�ધી. હાલરડા ં ગાઈને મને Lવુડા�યો છે. વાતા�ઓ કર� છે મને. 
સતંા�ુકડ� રmયા છે માર� સાથે.’   

-એ છે જ એવો!! માનસીએ િવચા�ુ}...પછ� એ બોલી, ‘ઈÊસ સો કો,ડ...લેÊસ ગો 
ઈનસાઈડ...’  

વાતાવરણ ગમગીન થ1 ુ ંઅટકાવ:ુ ંજ?ર� હ1 ુ.ં સh ુઘરમા ંઆ�યા.  



 

33 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                                                                                                                                                                                                                                                    મોસમ બદલાય છે 
 

નેહાએ ઓ^લવ ગાડ�ન પર ફોન કર� Ìડ ઓડ�ર ક�ુ}. બxે સાથે જઈને ટ2ઈક આઉટમાથંી 
ખાવા�ુ ંલઈ આ�યા. નેહા અને માનસ એક જ �ડશમાથંી ખાઈ ર>ા હતા. oણે વરસોથી બxે એક 
બીoને oણતા ન હોય!! ડાયિન)ગ ટ2બલ પર એમની સામે બેસીને માનસી પાVતા ખાઈ રહ� હતી.  
માનસીને એ જોઈ અમરની યાદ આવી ગઈ. એક વાર |ુિધયા તળાવ પર ઉભા રહ2તા ભૈયાE 
પાસે એઓ  આમ જ પાણી3રુ� ખાઈ ર>ા હતા. ભૈયાEને ઈશારો કર� અમર2 માનસીને તીખી 
તમતમતી પાણી3રુ� ખવડાવી દ�ધી હતી!! માનસીએ એ િતખાશ અbયાર2 પણ અ�ભુવી અને 
પાVતા oણે એને તીખા લાJયા હોય એમ એણે પાણી પી{ુ.ં એની pખોમા ંય િતખાશની ^ભનાશ 
તર� આવી.  

‘સો માનસ...�હોટ ઈસ યોર Vક2ડ�લુ...!?’ માનસીએ પાણીનો Jલાસ lકુ� નેહાને ફોક� વડ2 
[ેમથી પાVતા ખવડાવી રહ2લ માનસને 3છૂ¢ુ.ં  

‘મોમ..!’ નેહાએ માનસન ેબદલે જવાબ આHયો. માનસીના \યાનમા ંએ પણ આ��ુ.ં ‘એણે 
S�યુોક� જો:ુ ં છે. એ Ãેઈન સÍન છે. એ�ુ ંVટ2ટ ઓફ ધ આટ� હોય એ:ુ ં Ãેઈન સજTકલ સ̀ટર છે 
દ2હરા|ુનની y��ુટ£લ વેલીમા.ં એટલે એમા ં ઉપયોગમા ં આવે એવા લેટ2Vટ ગામા-નાઈફ 
ઈSVËમેSટL ્ માટ2 એના મેS�ફુ2Bચરરની એપો¿ટમ`ટ છે ટ¢સુડ2એ. અ...ને... આવતા Àાઈડ2એ એની 
�રટન� �લાઈટ છે કોfSટન`ટલ એરલાઈનની નેવાક�થી!!’  

‘નેહા, હની!!’ માનસીએ િનણ�ય કર� લીધો, ‘�કુ માય �ટક�ટ િવથ હ�મ...એની હાઉ...એની 
Bલાસ..!!’ હસીને બોલી, ‘અમર2…આઈ મીન ઓઝાસાહ2બે મને બhુ સર[ાઈઝ આપી છે. હવે એનો 
સર[ાઈઝ થવાનો વારો છે. માનસ સાથે એના બાસાહ2બ પણ જશે....!!’  

‘ઓ... મા...આ...ય ગો...ઓ...ડ...!!’ નેહા મો¯ 2થી હસીને આNય�ચ�કત થઈ બોલી, 
‘મો...મ...!! ઓ મા...ય �ડયર મોમ, � ુઆર iેઈટ...!! િસmપલી iેઈટ !! � ુનો વોટ!? ત̀ તો મારા 
મનની વાત સાવ આસાન કર� દ�ધી.’ માનસીને [ેમથી ગળે વળગી નેહા બોલી, ‘hુ ંપણ અ�હ)ની 
આ મની ઓ�રÂટ2ડ મે�ડકલ ¿S�Vc�થી  સાવ Xાસી ગઈ u!ં! આઈ એમ ફ2ડ અપ િવથ ઓલ 
ધીસ!! માનસ કહ2તો હતો ક2 bયા ં¿�ડયામા ંમનોરોગી માટ2 કોઈ સાર� �યવVથા નથી અને ^બચારા 
ઘણા પાગલો Vc�ટ પર રખડ2 છે ક2 �ઓ નાનકડ� કાળEભર� સારવારથી ફર� નોમ�લ Eવન 
Eવતા થઈ oય. એણે તો એવાની સારવાર-સેવા કરવા એક સVંથા પણ ફોમ� કર� છે.’ 

‘મનમ.ં..�દ...ર...!!’ માનસે હળવેથી કkુ.ં  
‘હા, માર2 એ મનમ�ંદરમા ંસેવા કરવી છે...!! મોમ, તને hુ ંવાત કરતા ડરતી હતી!!  પણ 

માય ડા^લÇગ મોમ, આઈ લવ �.ુ..!!’ નેહા માનસીને ફર� હ2તથી બળ3વુ�ક ભેટ� પડ�. એના 
આનદંની, એના આNય�ની કોઈ સીમા Sહોતી.  
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‘થ̀ક �.ુ..! બેટા, hુ ં તો કંઈ નથી �યાર2 1 ુ ં અમરને મળશે bયાર2 તને સમoશે ક2 સાચો 
માણસ કોને કહ2વાય...!!’  

અને એ 0Kુવાર2 માનસી, નેહા અને માનસને લઈને નેવાક�ના ^લબટ§ ¿ટરનશેનલ એરપોટ�  
પરથી કોfSટન`ટલ એરલાઈનની �લાઈટ સીઓ ૪૮ હવામા ં તરતી થઈ bયાર2 |ુર |ુર |ુનની 
વાદ�ઓમા ંમોસમ બદલાય રહ� હતી.  

 

 

(સમાHત) 
 

 

 

 

 

 

 


