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સાં કામ પરથી આવી ાઈવ વેમાં કાર પાક કર બહાર નીકળ માનસીએ કારું રમોટ
દબાુ.ં હળવા ‘બીપ’ના અવાજ સાથે કાર લોક થઈ. ઘરનો દરવાજો ખોલી એ એના ઘરમાં
દાખલ થઈ. હવે થાક લાગતો હતો. કામનો... (જ)દગીનો... એકલતાનો...થાક...!!
કચેઈન હો,ડર પર ચાવી લટકાવતા દવાલ પર લટકતી આકાશની તસવીર પર એનાથી
અનાયાસ જ એક નજર નંખાય ગઈ.
0ુ ં કામ આયો 1ુ ં આમ માર તકદરમાં?
ક2મ હવે 3ુરાઈ ગયો આમ આ તસવીરમાં??
એનાથી એક ભાર2 ખમ િનસાસો નંખાય ગયો...તસવીરમાં હસતો આકાશ તે કંઈ બોલે...!?
કોફ મશીન ચા7ુ કર કચનની બારમાંથી એણે બેક યાડમાં એક નજર કર. બેક યાડમાં
તપ કર રહ2લ મૅપલ : ૃ<ોના પણ= હવે રં ગબેરંગી બની ર>ા હતા. : ૃ<ોએ ભગવા પહ2રવાની
શ?આત કર દધી હતી!! ઓBટોબર મહનો શ? થઈ ગયો હતો અને પાનખરની શ?આત થઈ ગઈ
હતી.
ુ પણ ક2ટલી રં ગીન હોય છે ...! પાનખર પછ આવે વસંત...!
-આ ઋ1ઓ
-એના Eવનમાં ય છવાઈ હતી એક વાર વસંત અને હવે તો બસ રહ ગઈ છે પાનખર
આમ અનંત..!!
કોફનો મોટો કપ ભર બેકયાડમાં ડ2ક પર ગોઠવેલ હGચકા પર બેસી કપ બરાબર પકડ
માનસીએ હGચકાને એક હળવો હડસેલો આHયો અને હGચકો હળવે હળવે Iલવા લાJયો. 0ુKવારનો
L ૂરજ પણ 3ુરા દવસની દડમજલ પછ થાકને પિNમાકાશે ધીર2 ધીર2 ઢળ ર>ો હતો. હવામાં
ઠંડક હતી. કડવી કોફનો એક Pટં ૂ પીવાથી માનસીના શરરમાં સહ2જ તાજગી આવી.
-Qાં Lુધી Eવવી પડશે આવી (જ)દગી!?
પવનની એક લહ2ર આવતા ક2સર રં ગના થોડા પણ= ખયા અને એને હવામાં તરતા તરતા
જમીન પર પડતા માનસી િનહાળ રહ. આ જ પણ=ની માફક એ પણ ઊડને આવી હતી અહ) Sુ
જસT... વાયરો એવો વાયો હતો ક2 છે ક નવસારથી સીધી Sુ જસT Lુધી ઉડાવી લાયો હતો એને.
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નવસાર...નવ7ું નવસાર...એુ ં વતન…એુ ં જSમVથળ...!! નાથી એ કદ ય િવW ૂટ
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 બારયા સાયSસ કોલેજના માઈKોબાયોલોEના [ોફ2સર ડો.
ઉપા\યાય એસ. વાય. બીએસસીના Bલાસને શાંત પાડવાની કોિશષ કર ર>ા હતા, ‘Hલીસ
^લસન...!! _ુઓ... આવતા સોમવાર2 આપણે ખેતીવાડ કોલેજના Hલાંટ પેથોલોE ડપાટમ`ટની
િવ^ઝટ લેવાના છએ...!’
‘ખેતીવાડ કોલેજ...?? બજરં ગ કોલેજ... !? ક2મ સર...!?’
‘_ુઓ...’ [ો. ઉપા\યાયને વાત વાતમાં _ુઓ બોલાવાની આદત હતી, ‘bયાં Hલાંટ
પેથોલોE ડપાટમ`ટને દ,હ તરફથી ઈલેBcોન માઈKોVકોપ ભેટ મળે લ છે . એ જોવા માટ2 અને
એના

િવિવધ ઉપયોગો સમજવા માટ2 મ` bયાંના [ોફ2સર જોશીની ખાસ મં_ુર લીધી છે . એવા

માઈKોVકોપ આખા dુજરાતમાં માX બે-Xણ જ છે . અને _ુઓ તમારા [ેfBટક,સ માટ2 આપણે 
માઈKોVકોપ વાપર ર>ા છે એના કરતા આ માઈKોVકોપ બે-Xણ જનર2 શન આગળ છે .’
એસ.વાયમાં જ ભણતી માનસીને પણ ખેતીવાડ કોલેજ જોવાની ઘણા સમયથી ઈgછા
હતી. નવસારમાં જ ખેતીવાડ કોલેજ હતી. એની ખાસ બસ શહ2રમાંથી પસાર થતી એ જોતી.
એના િમX વ1ળ
 ુ માં સhુ એને બજરં ગ કોલેજ કહ2તા કારણ ક2 , એમાં છોકરઓને [વેશ
Sહોતો...એકલા છોકરાઓ જ ભણતા હતા..!! ઘર2 આવી એણે એના પHપા મનહરભાઈને વાત કર.
મનહરભાઈ

Vટ2 ટ બ`કમાં ઓફસર હતા. એમણે જ આiહ કરને માનસીને સાયSસ કોલેજમાં

એડિમશન લેવડાુ ં હ1.ુ ં
‘દદ મારાથી અવાય...?’ નાનો ભાઈ રસ3ુવક વાતો સાંભળતો હતો એ એકદમ બોલી
પડjો.
ું
‘મિનષ..., આ તો અમને કોલેજમાંથી લઈ જવાના છે . 1...??
તને ક2વી રતે લઈ જવાય..?!
અમે બધા સીટ બસમાં જવાના છએ...! 1 ુ ં પHપા સાથે જ...!! પHપા તને લઈ જશે...!!’
માનસીએ મનહરભાઈ તરફ જોતાં કkુ.ં નવમીમા ભણતો મિનષ એની ટ2 વ lુજબ રસાયને ઘરની
બહાર નીકળ ગયો અને મનહરભાઈએ કkુ,ં ‘એને એ જ કોલેજમાં 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 બંધાય રહ2લ
ખેતીવાડ કોલેજના મકાને પહZgયા. િવશાળ જJયામાં 3ુરજોશમાં બાંધકામ ચાલી રkું હ1.ુ ં થોડ
3ુછપરછ બાદ એમને પેથોલોE ડપાટમ`ટની જJયા મળ. એ િવભાગમાં બાંધકામ 3ુણ થઈ ગયેલ
હ1.ુ ં નવી નYોર એરકfSડશSડ

Hલાંટ પેથોલોEની Vવgછ લેબોર2 ટરમાં દાખલ થતા જ સhુ

અચં^બત થઈ ગયા. oણે કોઈ pતરરાfqcય...કોઈ બીo જ દ2 શની લેબમાં પહZચી ગયા હોય એ:ું
સhુએ અુભુ!ં !
‘વેલકમ..!! આ લેબમાં આપ સhુ ું Vવાગત છે .’ એક rચા દ2 ખાવડા ુવક2 સhન
ુ ે
આવકારતા કkુ,ં ‘મા?ં નામ છે અમર...અમર ઓઝા...!! ડો. જોશીસાહ2બ કોલેજના કામ sગે આણંદ
ગયા છે . પરં 1,ુ એમણે ઈલેBcોન માઈKોVકોપ માટ2 આપની િવ^ઝટ sગે મને વાત કર2 લ છે . hુ ં અહ)
ડોBટર2 ટુ,ં આઈ મીન પી એચડની Vટડ કtું uં અને દ,હ જઈ મ` ઈલેBcોન માઈKોVકોપની
c2 ઈિન)ગ લીધેલ છે ...!!’
એક ખેચાણ હ1 ુ અમર ઓઝાની જબાનમાં...એક અEબ આકષણ હ1 ુ ં એના મોહક
યvBતbવમાં....! એક સંમોહન હ1 ુ ં એની કwથઈ રં ગની ગહ2ર pખોમાં. માનસી તો બસ જોતી જ
રહ ગઈ અમરને...!! આ હતી અમર સાથેની માનસીની પહ2લી lુલાકાત....!! અમર2 0ું
સમoુ.ં ..0ુ ં કkુ.ં ..માઈKોVકોપ િવશે એ માનસીને કંઈ જ યાદ ન રkુ.ં ... એ તો બસ જોતી જ
ુ કરતી રહ માનસી...એને
રહ...અમરને!! એની દર2 ક અદાઓને...! એના યvBતbવને મહ2Lસ

તો

ફBત યાદ રહ ગયો અમર..!!
ખેતીવાડ કોલેજ પરથી ઘર2 આવતા એની સખી અવિન એની ટ2 વ lુજબ oતoતની વાતો
કરતી રહ. એસવાયના એ Bલાસમાં બે જ છોકરઓ હતી...માનસી અને અવિન...! બxે વgચે સાર
િનકટતા હતી. પરં 1 ુ અવિન શી વાતો કર રહ છે એમાં માનસીું કોઈ જ \યાન ન હ1ુ.ં ઘર2 આવી
એ એના ?મમાં 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 આHુ ં હ1 ુ ં એ લખી નાંખવાના ઈરાદા સાથે નોટ ખોલીને એ બેઠ...! પણ Qાંથી
શ?આત કરવી કંઈ સમજ પડતી Sહોતી. Wુ,લી નોટના સફ2દ પાનાઓ તરફ એ થોડ <ણ તાકતી
રહ....પેન ઉપાડ થોડ વાર બાદ એણે એક શyદ લzયો...અમર...! અમર ઓઝા...! બસ, અમરું
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 ઉતરને
ું
oણે એ પાનાઓને સEવ કર રkું હ1!!
અમર...અમર...અમર...
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આખી રાત તડપતી રહ માનસી...! pખો િમ)ચાય ને અમરનો ?પાળો ચહ2રો દ2 ખાય...! એ
િવચારતી રહ...! મનોમન અમર સાથે વાતો કરતી રહ. rઘમાંથી ય ઝબકને એ બે-Xણ વાર
oગી ગઈ! oણે કોઈ એના વાળમાં હાથ પસવાર રkું ન હોય....એના ર2 શમી વાળો સાથે કોઈ
ૃ ુ હોઠો પર ધીર2 ધીર2 pગળ
રમત રમી રkું હોય એ:ુ ં લાJુ ં એને...! એના પરવાળા વા l|
ું
ફ2રવી રkું હોય એ:ુ ં મહ2L ૂસ કુ} માનસીએ...!! પણ ના કોઈ Sહો1...!!
હસીને એણે તકયામાં mહZ
uપાવી દ{ુ.ં ..! ~ૂટક ~ૂટક rઘ આવેલ હોવા છતાં સવાર2 ઉઠ bયાર2 એણે અદmય તાજગી
અુભવી. એક એવી તાજગી ક2  એણે કદ ય અુભવી નહોતી...! [ેમની તાજગી...!! નોટ ખોલી
એણે લzુ:ં ને એક વાર મયા પછ ક2મ વાર2 વાર2 આયા 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 પયાય Sહોતો...! એને એ પણ િવચાર2 ય Sહોતા આવતા ક2 અમર કોણ છે ...? Qાંનો છે ...?
એકલો હશે ક2 પછ એ પણ કોઈ સાથે Hયાર કરતો હશે...?એને અપનાવશે ક2 નહ...!? પરં 1,ુ એને
sદર sદર ખાતર હતી ક2 અમર એના માટ2 જ સoયો છે ...! ફBત માનસી માટ2 ...!!
‘મ....mમી...’ ગીતાબેનને ગળે લાડથી વળગતા માનસી બોલી, ‘hુ ં ,ુના લઈ o આ
કોલે...!? માર2 બપોર2 એBVcા [ેfBટક,સ છે ...ને સાં કદાચ મોું પણ થઈ oય...!’ આમ તો
ઘર2 થી એ Qાર2 ક ચાલતી ક2 Qાર2 ક સાયકલ પર કોલેજ જતી. એના પHપા મનહરભાઈ એના માટ2
ન:ુ ં મૉપેડ ,ુના લાયા હતા. પરં 1 ુ એ બhુ ઓuં ચલાવતી.
‘આ...!? આ તો તાર2 [ેfBટક,સ નથી !!’ ગીતાબેનને માનસીુ ં ટાઈમ ટ2 બલ બરાબર
યાદ હ1.ુ ં
‘કkું ને..!?’ કં ૂ ગળને માનસી બોલી... ‘એBVcા [ેfBટક,સ છે ...!’ પછ એણે િવચાુ:}
Hયારમાં માણસ ક2ટલી આસાનીથી _ૂું બોલતા શીખી oય છે !!

ાસ લઈ એ બોલી, ‘મmમી

Hલી....ઈ...સ...! પHપા મારા માટ2 જ તો ,ુના લાયા છે ને...!?’
‘સા…tું...!! બાપા... લઈ જ...! આ તારા પHપાને ક2ટલી ય ના પાડ હતી...તો ય ન
માSયા...સાચવીને ચલાવ...! આજકાલ cાફક વધી ગયો છે .’
‘થ` ુ મ...mમી...!’
‘રઝવમાં તો નથીને...!? પેcોલ જોઈ લે...! અને આ લે...’ પચાસ ?િપયા આપતા
ગીતાબેને કkુ,ં ‘ન હોય ક2 ઓuં હોય તો 3ુરાવી લે...રVતામાં તકલીફ ન પડ2...!’
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પછ તો એ ,ુના અશાબાગથી સી{ું ઉપડું હ1 ું બી પી બારયા સાયંસ 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 િવચાુ} જ Sહો1.ું
-આ રતે આમ સાવ અચાનક અહ) આવીને એણે કોઈ તો  ૂલ તો નથી કર નાંખીને...??
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 આયો અને એ સીધી લેબમાં દાખલ થઈ જ ગઈ. એની પાછળ
ઑટમૅટક બંધ થતો દરવાજો બંધ થઈ ગયો...!
‘ત...મે...!?’ લેબમાં લાVક વગેર2 Jલાસવેર સાફ કરતો લેબબોય એને િનહાળ ચમQો,
‘કોુ ં કામ છે બેન...!?’
ં
‘અમર...અમર ઓઝાુ....!’
એ ઝડપથી બોલી ગઈ… ‘છે ...??’
‘અમરભાઈ તો આ નથી આવવાના...! કાલે રાXે મોડ2 Lુધી કામ કર2 લ...અને એમની
ફાયનલ એBઝામ આવે છે એટલે કહ ગયા છે ક2 વાંચવાુ છે ...!! તમે કોણ...!?’
‘.....તો એ આ નહ) 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:ું
ું એક વાર...! હતાશ થઈ એ લેબની બહાર નીકળ ગઈ. એની pખ સહ2જ ભીની થઈ
જ?ર હ1...!
ગઈ.
ું ક2ટલી આશાઓ
-0ુ ં કામ આ અમર ન આયો...!? આ તો એણે આવ:ુ ં જ જોઈ1ું હ1...!
સાથે, અરમાનો સાથે એ અહ) આવી હતી...! ક2મ ન આયો આ...!? ના, માર2 મળ:ુ ં જ છે એક
વાર એને.. પછ ભલે ને...... એ આગળ િવચાર ન શક... એને મળવા પહ2લાં શા માટ2 આગળ
િવચાર:ુ ં જોઈએ...!?
સહ2જ િવચાર કરને એ ફર લેબમાં ગઈ, ‘Qાં મળશે એ...!? માર2 એમુ ં ખાસ કામ છે ...!’
‘અમરભાઈ તો હોVટ2 લ પર હોવા જોઈએ...! પણ એમુ ં કંઈ કહ2વાય નહ...!’
‘હોVટ2 લ અહ) ક2mપસ પર જ છે ....?’
‘ના...! એ તો દરEવાડ...! આશાનગર નવસાર...!’
‘દરEવાડ ?? આશાનગર...?? bયાં તો લJન થાય bયાં... !!’ માનસીને આNય થુ.ં
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‘અહ) હોVટ2 લુ ં મકાન બંધાય રkું છે એટલે બધા પીE િવnાથTઓ bયાં જ રહ2વાની યVથા
કર છે ! bયાં કંઈ છાXાલય છે . એમાં ?મ નંબર ન…વ….’ કંઈ યાદ કરને એ લેબબોય
બો,યો…‘હા...નવ નંબર અમરભાઈનો ?મ છે ...!’
-0ુ ં કર:ુ.ં ..?? લેબની બહાર નીકળ માનસી િવચારવા લાગી. એણે ઘડયાળમાં જોુ.ં દશ
વાગવાની તૈયાર હતી.
-કોઈ અoયાની હોVટ2 લ પર એમ જવાય...??
-અમર Qાં અoયો છે …?? એણે ,ુનાની કક માર. એક જ કક2 Vટાટ થઈ જતા ,ુનાને
એકથી વ{ુ કક મારવી પડ.
-આ અમરને નહ મળાય તો કદ ય ન મળાય...!
-અને _ુઓ તો ખરા એ તો સાવ નજદક જ રહ2 છે .
,ુના oણે આપોઆપ જ અમરની હોVટ2 લ તરફ એને લઈ ગુ.ં માનસીને લાJુ ં ક2, એનો
એના મન પર કોઈ કાુ ર>ો Sહોતો...શા માટ2 ?? શા માટ2 ..??
દરE છાXાલયના એ કmપાડમાં એણે ,ુનાને પાક કુ.} એ મકાનમાં એ સમયે કોઈ ખાસ
ચહલ પહલ Sહોતી કારણ ક2 મોટાભાગના િવnાથTઓ કોલે ગયા હતા. છાXાલયના એ િવશાળ
મકાનમાં માનસી દાખલ થઈ. કોઈએ એને રોક નહ! મકાનમાં બે હારમાં કતારબંધ ઓરડાઓ
હતા. ઘણી વખત આ મકાનની પાસેથી એ પસાર થઈ હતી પણ કદય sદર જવાનો [સંગ બSયો
Sહોતો. બંધ ?મના દરવાo પર ?મ નંબરો લzયા હતા એ એણે વાંચવા માંડjા....૫...૬...૭...૮....
અને ૯...! મકાનના Wુણાના નવ નંબરની ?મ સામે આવીને એ ઉભી રહ ગઈ. sદરથી બંધ હતો
એ ?મ...! ધીમા અવા sદર વાગતા શરણાઈ ક2 એવા કોઈ વાં(જXનો મંદ અવાજ બહાર આવી
ર>ો હતો.
-તો એ sદર જ છે ...! િવચાર માનસીએ દરવા હળવેથી બે-Xણ ટકોરા માયા...!
‘Wુ,લો જ છે ...!!આવી oઓ...!!’ sદરથી અમરનો સંમોહક અવાજ આયો...
માનસીએ હળવેકથી દરવાજો ખો,યો...
બારણા તરફ પીઠ રાખીને ટ2 બલની સામે Wુરશી પર બેઠ2લો અમર એ જ સમયે બારણા
તરફ ફય= અને માનસીને િનહાળ સહ2જ ચમQો, ‘ત...મે...!?’
માનસી હ_ુ દરવાoમાં જ અસંમજસ ઉભી હતી.
ઝડપથી ઉભા થઈ અમર2 શટ પહ2ર એના Vનાુબ\ધ શરરને ઢાં.ુ ..
માનસીુ ં દલ ધડક ધડક થ1 ુ ં હ1.ુ ં સામે જ અમર ઉભો હતો. પરં 1,ુ એને િનહાળ એ oણે
સાવ 0 ૂSયમનVક થઈ ગઈ...!!
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‘હા...!!’rડો

ાસ છાતીમાં ભર એ બોલી, ‘hુ.ં ...’ પણ એને oણે ક2 શyદો મળતા નહોતા.

‘આ...વો...! માનસી દ2 સાઈ...!!’ એની એકદમ નજદક આવી અમર2 એનો જમણો હાથ
પકડ એને દોર અને હળવેકથી Wુરશી પર બેસાડ.
માનસીએ ?મમાં એક નજર દોડાવી. Qાંક સળગી રહ2લ Lુખડની અગરબીથી ?મ મહ2કતો
હતો. દવાલ પર ભગવાન ીૃqણની કલાbમક છબી લટક રહ હતી. સાફLુથરા એ ?મમાં
વેરિવખેર 3ુVતકો પડjા હતા. અમર એને એકધાર નજર2 િનહાળ ર>ો હતો...!
‘સોર...!’
‘કંઈ પણ ન કહો...!’ સાવ ધીર2 થી અમર બો,યો...‘કંઈ જ નહ...! બસ, આજ આપણા
મૌનને બોલવા દો...! એ મૌનને સાંભળવા દો...!!’ માનસીના હાથના બે પંoઓ [ીિતથી પકડ
Wુરસીની સાવ પાસે ફરસ પર અમર બેસી પડjો...! બxે વgચે એક તારામૈXક રચાુ.ં ..! સાચે જ
ં ર>ો
કહ2વાય છે ક2 મૌન એ Hયારની પરભાષા છે . ક2સેટ પર ^બvVમલાખાં સાહ2બનો માલકોશ dુE
ુ કુ} ક2 ધરતી પર Vવગ છે તો બસ અહ) જ છે . અહ) જ છે .
હતો..! બxે ુવાન હયાઓએ મહ2Lસ
અહ) જ છે ....!!
એટલામાં ક2સેટ 3ુર થઈ. ઓટો Vટોપ થ1 ુ ં ક2સેટ Hલેયર ‘ખટાક’ના અવાજ સાથે બંધ થુ ં
અને Vવગમાંથી એ બે હયા ફર ધરતી પર આયા.
ં
હળવેકથી માનસીએ એનો હાથ છોડાયો. હવે શરમના શેરડાએ માનસીના Lુદર
ચહ2રાને
રBતવણ= કર દધો...! ીસહજ લoથી એના l ૃગનયની નયનો ઢયા. જમણા પગના sdુઠાથી
એ ફરસ કોતરવા લાગી.
‘મને ખાતર હતી ક2 તમો જ?રથી આવશો...!’ ફરસ પરથી ઉભા થઈ અમર પલંગ પર
બેઠો, ‘તમને મળવાની મને પણ એટલી ઉbLુકતા હતી ક2 આ સવાર2 hુ ં તમને મળવા તમાર
સાયSસ કોલેજ પર પણ ગયો હતો!! પરં 1 ુ તમે મને Sહોતા આયા. અને મને તમારા ઘરું
ું
સરનાlુ ં ખબર Sહો1...!!’
‘સા...gચે જ...!?’ માનસીને ય નવાઈ લાગી...! પણ તમને મારા નામની ક2વી રતે ખબર
પડ...!?’
હસી પડતા અમર બો,યો...‘પોતાની જનરલ પર કોઈ અSયું નામ થોું લખવાું છે
માનસી...!? એ દવસે આપ યાર2 આયા હતા bયાર2 આપની જનરલના 3ુઠં ા પર આપના
મરોડદાર અ<રોએ આપુ ં લખેલ નામ અbયાર2 પણ hુ ં જોઈ ર>ો uં...!’ અમર યાર2 હસતો હોય
bયાર2 oણે મ{ુર ઘંટડઓ રણકતી હોય એમ લાJુ ં માનસીને...!!
‘પણ તમે એ કહો ક2 તમે ક2વી રતે આ નાચીઝની ંપડ આઈ મીન ?મ ખોળ કાઢ...!?’
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ું
‘આ 0ુ ં આપ...આપ ને તમે...તમે... લગાવી ર>ો છે ...!’ માનસી સીધી 1કારા
પર આવી
ગઈ, ‘oણે ક2 કોઈ રાo-મહારાo અને રજવાડાની ૃિXમ જબાનમાં વાત કરતા હોય એ:ુ ં અતું
અતું લાગે છે ...!! સમયો...!?’
અને આમ એક અનંત [ે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 શાંત વહ2તી 3ુણાને સથવાર2 ...દાંડના દરયામાં ુબતા ક2સર L ૂયના સંગાથે...એક
હoર એકરમાં ફ2લાયેલ િવશાળ ૃિષ ક2mપસમાં ઊછે રવામાં આવેલ ૃિXમ વનના િવિવધ : ૃ<ોની
ં
સા<ીએ...નવ નંબરના એ ?મમાં વાગતી શરણાઈ, સં1રુ અને બંસરની { ૂનો અને Lુગિધત
અગરબીઓની Lુવાસની હાજરમાં બે ુવાન હયાંઓ મળતા ર>ા. એમના મંગળ Hયારમાં
પિવXતા હતી. પાવનતા હતી. સgચાઈ હતી...! બxે એકબીoને ઓળખતા ર>ા. અમર એના
માતિપતાુ ં એકુ ં એક સંતાન હતો. એના િપતા ભાગવ ઓઝા dુજરાત રાય વન િવભાગમાં
સરકાર અિધકાર હતા અને હાલે આહવા ર જના આિસVટંટ કિમર ઓફ ફોર2 Vટ હતા. લાંચ
ં
? તથી ખદબદતા જગલ
ખાતામાં એમની છાપ એક સંિનqઠ કડક કડપવાળા ઈમાનદાર
કમચારની હતી. મા રોમા dૃહણી હતા. અમરુ ં મોટા ભાગુ ં બાળપણ dુજરાતના િવિવધ
ં
જગલોમાં
પસાર થુ ં હ1.ુ ં : ૃ<ો [bયે અમરને અEબ લગાવ હતો. dુજરાતના કોઈપણ : ૃ< િવશે
એ કલાકો Lુધી બોલી શકતો! એ : ૃ<ોને એક પગે તપ કરતા ઋિષlુિન કહ2તો. એના ?મના બારણે
એણે એક LુX ટ)ગાડું હ1:ુ ં : ૃ<l ્ શરણl ્ ગgછાિમ
ગgછાિમ..!!
..!! એ કહ2તો ક2 આ બારણાને બનાવવા માટ2
ક2ટલાય : ૃ<ોના W ૂન કરવામાં આયા હશે....?? એ કહ2તો ક2 એ : ૃ<ો સાથે વાતો કર શકતો!!
છાXાલયના [ાંગણમાં ઊછે રવામાં આવેલ આસોપાલવના : ૃ<ના થડને ધyબો માર એ 3ુછતો,
‘ક2મ છે દોVત, આ વરસાદની હ2લીમાં નહાવાની મo પડને...!? મને પણ પડ...!!’ : ૃ<ો માટ2 ના
Vનેહને કારણે જ એ^iક,ચરમાં અયાસ કરવાુ ં એણે નY કુ} હ1.ુ ં : ૃ<ો પણ માંદા પડ2!! એને
પણ રોગ થાય એ હકકત હતી એટલે જ એણે વનVપિત રોગશા વો અઘરો િવષય પસંદ કય=
હતો. ક2 થી : ૃ<દ2 વતાની સેવા-સારવાર કર શકાય...!!
ભગવાન ીૃqણ [bયે એને અમાપ લાગણી હતી. એ એના ભગવાન નહ પણ સખા હતા.
Lુદામા વો સખાભાવ હતો એને માધવ સાથે! ીમ|્ ભગવ ીતા એને કંઠVથ નહ, મનVથ હતી!!
(જવન [bયે એનો અ^ભગમ હંમેશ હકારાbમક ર>ો હતો. એક પો^ઝટવ એનજTનો અુભવ થતો
માનસીને યાર2 એ અમરની સાથે હોય. એની યાદશvBત અગાઢ હતી. મોટ2ભાગે એક વાર વાંચીને
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એને કંઈ પણ યાદ રહ જ1ુ.ં વાંચવાની એની અલગ રત હતી! વાંચનને એ મનન કહ2તો. એ
કહ2તો pખથી નહ મનથી વાંચો...ચોYસ યાદ રહ જશે!! રમત-ગમતનો પણ એને એટલો જ
શોખ. Kક2ટથી માંડને ^ગ,લી-દં ડા Lુધીનો. ગેર સોબસ અને ગાવVકર એના માનીતા ખેલાડ.
અર2 !! એક વાર તો એણે કોલેજમાં ^ગ,લી-દં ડા અને સાત ઠકરની Vપધા યોE હતી...અને સhુ
િવnાથTઓને એ એમના બચપણમાં દોર ગયો હતો. શતરં જનો અgછો ખેલાડ. એને હરાવવો
lુ¡ક2લ. માનસીને શતરં જ એણે જ શીખવી હતી. માનસી સાથે રમતા રમતા એકાદ એવી ચાલ એ
oણી જોઈને ચાલતો ક2 માનસી Eતી oય અને માનસીના એ િવજયાનંદને માણીને એ એના
Eવનની એ પળોને ધSય બનાવતો.
ું
માનસી માટ2 એની પાસે હંમેશ Qાર2 ક સર[ાઈઝ રહ21...!!
એ યાદ કરને માનસીના ચહ2રા પર અbયાર2 પણ હળ:ું હાVય ફર વુ.ં અમર2 એને કkું
હ1:ુ ં આ Xણેક વાગે એકVcા ટ¢ુટોરયલના બહાને ?મ પર આવ. બહાના પણ એ જ બતાવતો!
બરાબર Xણ વાગે એ અમરના ?મ પર આવી ગઈ.
‘બોલ 0ુ ં છે ...?!’ અમરુ ં નાક મચડતા માનસી બોલી.
‘છોડ...માર બલા, 1ટુ  જશે...આમે ય લાં ુ જ છે અને 1 ું ખ`ચી ખ`ચી ને વધાર2 લાં ુ કર
નાંખશે!’ નાક છોડાવતા એ બો,યો, ‘બેસ અહ)…!!’ બળ કર એણે માનસીને ટ2 બલ સામે Wુરશી
પર બેસાડ દધી. ટ2 બલ એકદમ સાફ Lુથ?ં હ1.ું રોજની મ એના પર આ અમરના 3ુVતકો
પણ Sહોતા. પાણીનો Jલાસ ભર ટ2 બલ પર માનસીની જમણી તરફ lુQો અમર2 . ટ2 બલું ખાું
ખોલી એમાંથી એક £લVક2પ નોટુક અને Xણ કાગળો કાઢ એણે માનસી સમ< ધયા.
ુ ં સો માક ું
માનસી ખર2 ખર ચZક ગઈ. એ માઈKોબાયોલોE વનની પર<ાું [પX હ1!!
અમરના Lુઘડ હVતા<ર2 લખાયેલ [પX !!
‘આ 0ુ ં છે ...!?’
‘એકVcા ટ¢ુટોરયલ...!’ એલામમાં કાંટાઓ બરાબર Xણ વાJયાનો સમય બતાવે એમ
ગોઠવી એ બો,યો, ‘યોર ટાઈમ Vટાટ નાઉ...!’
માનસી થોડો સમય આનાકાની કરતી રહ. પરં 1 ુ છે વટ2 અમર2 એને મનાવી જ લીધી, ‘1 ું
અયાસમાં પાછળ પડ2 એ મને ક2મ ગમે...!? માર2 તને સેSટરમાં ફVટ જોવી છે . Hલીસ...! નો
^ચટGગ…તને :ુ ં આવડ2 તે:,ુ ં ટ7ું આવડ2 તે: ુ ં લખ... !!’ એમ કહ અમર એુ ં 3ુVતક લઈ
વાંચવા બેસી ગયો. અને માનસીએ પર<ા આપી. એ પેપર અમર2 તપાVયા અને એના જવાબ
પરથી માનસી માટ2 એણે એક અયાસKમ નY કય=...! \યાન દઈને એ માનસીને દર2 ક િવષયો
અઠવાડયામાં બે દવસ ભણાવતો...! Qાં 0ું ુલ થાય છે એ સમoવતો…એને ક2વી રતે ટાળ
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ં
શકાય એ બતાવતો. અને એું Lુદર
પરણામ પણ આુ.ં એસ.વાયમાં માનસીના એQાંસી ટકા
આયા અને ફાયનલ યરમાં એ પંgયાસી ટકા સાથે સ`ટરમાં [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 સંતાયેલ અમરને માનસી આ અહ)
ુ કરતી રહ.
Sુ જસT ખાતે પણ મહ2Lસ
એ ફBત અયાસમાં જ િન3ુણ Sહોતો. દોઢસો દં ડ અને બસો બેઠક એ એક વખતે કર
શકતો. પાંચેક માઈલ દોડ:ુ ં એને માટ2 રમત વાત હતી. Qાર2 ક તો એ છાXાલયથી કોલેજ દોડતો
જતો. અઘરામાં અઘરા યોગાસનો એ આસાનીથી કર શકતો. એના એકવડા મજુત શરર પર
Qાંય ચરબીનો sશ Sહોતો. યાર2 માનસીને એ યોગાસનો િશખવતી વખતે Vપશતો bયાર2 Qાર2 ય
માનસીને એના Vપશમાં દાહકતા ન લાગતી. એક ઉqમા અુભવતી માનસી.
-ક2ટલો zયાલ રાખતો હતો એ મારો...!?
ું
-Qાં છે અમર 1...??
ફBત એક વાર માર2 તને મળ:ુ ં છે ...!! તારા મજુત િ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?ં કુ} હ1!!
એન.એસ.એસ અSવયે સેવા કાય=ના બહાને અમર2 એને છાXાલય પર બોલાવી હતી. એ
યાર2 છાXાલય પર પહZચી bયાર2 એક ર<ામાં અમર એની જ રાહ જોઈ ર>ો હતો, ‘બhુ મોું કર
નાંzુ..!! ચાલ, બેસી o...!!’
માનસી એને કદ કોઈ સામો સવાલ ન 3ુછતી. એની આ¤ા ચઢાવી એ ર<ામાં બેસી ગઈ.
પછ એ ર<ા પહZચી હતી શાક માક¥ ટ...!! bયાંથી અમર2 એક કરં ડયો સફરજન અને એક કરં ડયો
સંતરા ખરnા...!!
‘આટલા બધા...!?’ માનસીને નવાઈ લાગી..
‘અર2 ...!! જોને, આ તો ઓછા પડશે..!!’
‘પણ...’
ું
‘કોઈ સવાલ નહ...’ હસીને અમર2 કkુ,ં ‘સેવા માટ2 આવી છે ને 1...!?
સેવામાં સવાલ
નહ)...! 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 માનસીને
જનરલ વોડ તરફ દોર ગયો. bયાં સારવાર લેતા દર2 ક દદ§ને એણે એક સફરજન ક2 એક સંતtુ
આપવાની શ?આત કર...! વળ ક2ટલાક દદ§ને તો એ નામથી પણ ઓળખતો હતો…!! એમની
ખબર 3ુછતો અમર કોઈ ફરVતા સમ ભાસતો હતો... તો કોઈકને સાથે લાવેલ ચH3ુ વડ2 સફરજન
સમાર ¨ુકડા કર [ેમથી ખવડાવતો ક2 કોઈને કપાળે [ેમથી હાથ પસવાર હાલ 3ુછતો અમર
કોઈ દ2 વ|ૂ ત વો લાગતો હતો. ી વોડમાં એણે માનસી પાસે ફળ વહચાયા...એ વહચતા
માનસીને  અુ ૂિત થઈ એ સાવ અક,પિનય હતી...! અિવVમરણીય હતી...
િસિવલ હોvVપટલેથી છાXાલયે આવતા માનસી સાવ ©ુપ થઈ ગઈ હતી.
‘ક2મ બોલતી બંધ થઈ ગઈ...!?’
‘1 ુ ં કોણ છે અમર...?! તારા એવા ક2ટલા ?પ છે ...ક2 નાથી hુ ં હ_ુ ય અoણ uં...!?’
અહોભાવની લાગણીથી માનસી અમરને જોઈ રહ.
‘hુ ં કોઈ નથી...વો uં, તેવો તારો uં!!’ પછ એ હસીને એ ગાવા લાJયો, ‘વો તેવો પણ
hુ ં તારો, હાથ પકડ માનસી મારો...!!’
‘આના પૈસા Qાંથી આયા તાર પાસે...??’
‘ક2મ? 0ુ ં લાગે છે તને ?? મ` Qાંક હાથ માય= છે ...!?’
‘ના...! પણ માર2 એ oણ:ુ ન જોઈએ...?? તાર દર2 ક વાત માર2 oણવી ન જોઈએ...??’
‘અવ¡ય...દ2 વી... ’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
મહને દોઢ હoર ?િપયા આવે.. માર ફL,્ હોVટ2 લ, મેસના પૈસા તો મારા પHપા જ મને આપે! મ`
એમને કkું ક2 મને Vકોલરિશપના પૈસા મળે છે તો ફોર2 Vટ કિમર ઓઝા સાહ2બ કહ2 એ પૈસા તો
તારા... તાર2 મ વાપરવા હોય એમ વાપરવાના...બસ, ખોટ2 માગ« ન વાપરતો... અને આ માગ«
વાપ?ં uં hુ.ં આ તો કંઈ નથી!! એ તો રાXે 1 ું ન આવી શક2 એટલે હોvVપટલે બોલાવી બાક આ
રાXે વીસ yલેSક2ટ પણ વહચવાના છે ...! |ુિધયા તળાવને સામે પાર આવેલ પેલા ^ભ¬ુકdૃહમાં! જો
ને, ઠંડ ક2વી વધી રહ છે !?’
માનસી માઈKોબાયોલોE સાથે બીએસસી થઈ ગઈ...નવસાર સ`ટરમાં એનો [થમ Kમ
આયો હતો. માનસીને Wુશીની સાથે સાથે રં જ પણ થઈ ર>ો હતો...! હવે કોલેજ જવાુ ં બંધ થઈ
ું
ું
ગુ ં હ1...એટલે
અમરને મળવાુ ં પણ સાવ ઓuં થઈ ગું હ1...અમર
સાથેના સંબધ એ એના
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માતિપતાથી uપાવવામાં અbયાર Lુધી સફળ રહ હતી. એક માX સાહ2લી અવિનને એ સબંધની
oણ હતી. એને થ1 ુ ં ક2 પHપાને કહ દ અમર િવશે...પણ એ એના પHપાનો Vવભાવ oણતી
હતી...એ કદ ય આ સબંધને મં_ુર ન રાખે...! પHપાને તો કદાચ મનાવી પણ શકાય પણ
મmમી...!! ના બાબા ના...! મmમી તો Qાં માર નાંખે Qાં મર oય...!
-તો હવે??
ં ારો થવા લાJયો હતો...! અમર સાથેના સંબધોનો કોઈ છે ડો મળતો Sહોતો...!
માનસીને lુઝ
અવિન સાથે િપBચર જોવા જવાની uં ુ ં બહાું બતાવી એ અમરના ?મ પર આવી હતી.
અમર2 એનો હાથ પકડ લીધો... [ેમથી હળ:ું આ^લ)ગન આપતા કkુ.ં .. ‘સનમ, તને
મળવાુ ં જો કોઈ મને બહાુ ં મળે તો oણે (જ)દગીની આ બાEમાં hુકમું પાુ 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 આવવાુ ં થુ ં મહોતરમા...!!’
‘અ...મ...ર...!’ ભીનો અવાજ કરતા માનસી બોલી, ‘મને અહ)થી કહG |ુર લઈ o...!’
‘માનસી...!!’ અમર પણ ગંભીર થઈ ગયો, ‘1 ુ ં તાર2 ઘર2 વાત કર...તારા પHપાને-મmમીને
સમoવ...એક વાર એઓ હા પાડ2 તો hુ ં આવીને એમને મળશ...! તારા હાથની, તારા સાથની
માંગણી કરશ...!’ અમરના માતા-િપતાને તો કોઈ વાંધો જ Sહોતો.
‘પણ અમર...!!’
‘સhુ સારાવાના થશે...! ધીરજ રાખ...!! ^લસન, બે dુડ Sુસ છે ...!! એક તો માર િથિસસ
સબમીટ થઈ ગઈ છે ....અ....ને...’ કં ૂ ગળ એ અટક ગયો...એ oણતો હતો ક2 એ સમાચાર
સાંભળને માનસી વ{ુ યi થઈ જશે...
‘બોલને...’
‘ફોર2 Vટ

રસચ

ઈSVટટ¢ુટ

દ2 હરા|ુનથી

મારો

ઈSટુ

કોલ

આયો

છે ...રસચ

સાયfSટVટનો...!!’
માનસીએ એક rડો

ાસ લીધો...! હળવેકથી 3ુછ¢ુ,ં ‘Qાર2 છે ... ઈSટુ. ...!?’

‘એક મહના પછ...!!’
‘1 ુ ં જ?ર િસલેBટ થઈ જશે...મને ખાતર છે ...!!’
‘જોઈએ, 0ુ ં થાય છે ...!!’
‘1 ુ ં મને દહ2રા|ુન લઈ જ...!! લઈ જઈશને...!? લગભગ રડ પડતા માનસી બોલી.
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ં
‘માનસી....માનસી...માનસી...’ અમર2 માનસીના Lુવાળ
ક2શરાિશ સાથે રમત કરતા કkુ,ં
‘એમાં કોઈ શક છે ...!? જો, હવે સમય થઈ ગયો છે સાંજ પણ પડ ગઈ છે 1 ુ ં o..ઘર2 ..!! હ)મત
રાખ. અને સાંભળ, ઓઝાસાહ2બને ઘણા વખતથી નથી મયો એટલે આવતી કાલે સવારની બસમાં
આહવા જવાનો uં.’ એ એના િપતાને ઓઝાસાહ2બ જ કહ2તો અને માતાને બાસાહ2બ, ‘પંદર2 ક દવસ
તો રહ2: ુ ં પડશે. બાસાહ2બ તો મને આવવા જ નથી દ2 વાના...અને એ તો તને જોવા માટ2 પણ Wુબ
જ આ1રુ છે ...! પણ હાલે તો 1ુ ં ઘર2 o..!’
‘1 ુ ં પણ મને કાઢ lુકવા માંગે છે ...!?’ માનસી અમરની વ{ુ નજદક ખસી…‘o નથી
જવાની...!!’
થોડો સમય અમર સાથે િવતાવી માનસી કમને એનાથી uટ પડ ઘર2 આવી...! ઘરની
બહાર સફ2દ એmબેસેડર ઉભેલ હતી.
ં વતકાકા આયા લાગે...! માનસીએ કારને ઓળખતી હતી. dુણ
ં વતરાય નાયક
-તો dુણ
ગડત રહ2તા હતા. માનસીના િપતા મનહરભાઈના ખાસ િમX. બhુ પહZચેલ માણસ હતા એ!
નવસાર તા7ુકા પંચાયતના [lુખ હતા. દ,હ Lુધી એમની પહZચ હતી. એમનો ાયવર સોમો
બહાર ઓટલા પર બેસી બીડ પી ર>ો હતો...
‘સોમાકાકા, હવે તો બીડ છોડ દો. ફ2ફસા ખવાય જશે...’ ઘર2 કmપાડમાં ,ુના પાક કરતા
એણે હસીને ાયવરને કkું અને એ ઘરમાં દાખલ થઈ.
‘ક2મ છો...dુણવંતકાકા...!? માર શેરડ લાયા...!?’ માનસીએ dુણવંતરાય તરફ જોઈ
હકથી 3ુછ¢ુ.ં ..! પછથી એની નજર સોફા પર બેઠ2લ એક અoયા ુવક પર પડતા એ સહ2જ
ખંચકાય ગઈ...!
‘અર2 માનસી!! આખી ભાર લાયો uં...!’ એમની બહોળ ખેતીવાડ હતી, ‘…અને ટોપલો
ભરને ચીુ પણ...! બેસ, અહ).’ એમણે સોફા પર એમની બા_ુમાં ઠપકારતા કkુ.ં .. ‘તો...હવે પાટ§
Qાર2 આપે છે ...!? નવસાર સ`ટરમાં ફVટ આવી છે ને માર દકર....!! તમાર2 મને કહ2: ું હ1 ું ને
પેપરમાં તારા ફોટા સાથે આપણે સમાચાર ચમકાવતે...! હ_ુ પણ કંઈ વહ નથી ગુ.ં મના, 1 ું
મને એના ફોટાઓ આપી દ2 . આ તો આપણા અનાિવલ સમાજુ ં ગૌરવ કહ2વાય ગૌરવ ..!’
મનહરભાઈ તરફ જોતા એમણે કkુ.ં
માનસી એમની બા_ુમાં બેસ:ું જ પડુ.ં ..પેલો ુવક એને જ તાક ર>ો હતો એટલે
માનસીને થોડ બેચેની થતી હતી, ‘ના કાકા, મને એ બ{ુ ં ન ગમે...!!’ માનસીએ કkુ,ં ‘અને એમાં
મ` શી ધાડ માર ક2 પેપરમાં આવે...!?’
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‘ક2મ નહ...!? અને પેપરમાં આવે તો જ પછ તારા માટ2 સારા સારા છોકરાની વાત
આવેને...!?’ હસીને dુણવંતરાય બો,યા...bયારબાદ અચાનક યાદ આું હોય એમ કkુ,ં ‘અ…ર2 જો
ને, તને ઓળખાણ કરાવવાની તો ુલી જ ગયો...! આ છે આકાશ..!! મારા ભાઈનો છોકરો...મારો
એકનો એક ભિXજો...પે7 ું 0ુ ં કહ2 નેફ®ુ...બરાબરને..!? એ Sુ જસTથી આયો છે અહ) ફરવા
માટ2 ....!’
‘હા...ય...!’ આકાશે એની સાથે શેક-હડ કરવા હાથ લંબાયો એટલે Vવાભાિવક માનસી એ
હVત{ુનન કર:ુ ં જ પડુ.ં
‘અ...ર2 ...! ગીતાભાભી, આમ જ બેસીને વાતોના વડા ખાવાના છે ક2 પછ...?’ dુણવંતરાયે
ગીતાબેન તરફ ફર કkુ.ં ..‘આ અમારા આકાશને તમારા હાથના વડા તો ચખાડો...!!’
પછ

તો

oતની

વાતો

થઈ...!

કZiેસ...રાજકારણ...પાકVતાન...શેરડના

ભાવ...મZઘવાર....અમેરકા... કછોલી...ગંગે ર મહાદ2 વ...!!
વાત બદલી dુણવંતરાય બો,યા, ‘તો... માનસી તને તો હવે રo જ રo...ચાલ, ગડત
માર સાથે...બે-ચાર અઠવાડયા રહ o...! આ આકાશને પણ કંપની રહ2શે...!! 0ુ ં કહ2 છે મના...!?’
‘મને 0ુ ં વાંધો હોય...!?’
‘ના...ના... હમણા નહ)...!’ માનસીને લાJું ક2 એ ફસાય રહ છે ...‘hુ ં હમણા નહ આ:ુ.ં ..!!’
‘તો...ઓ હમણા નહ) Qાર2 આવવાની...??હોડની પાંચમે...!?’ હસી પડતા dુણવંતરાય
બો,યા. dુણવંતરાયે oળ વ{ુ કસી.
માનસી ઉઠને sદરના ?મમાં જતી રહ. એની પાછળ પાછળ

એની મmમી પણ આવી.

એને જોઈ એ ધીમેથી બોલી, ‘મmમી, માર2 નથી જ:ું ગડત હમણા..! બસ.. નથી જ:ુ.ં ..!’
ં વતભાઈ, એને હમણા નથી આવ:ુ ં અને ગડત Qાં |ુર
બહાર આવી ગીતાબેને કkુ,ં ‘dુણ
છે ...!? એ:ુ ં હોય તો...’
‘ઓક2...ઓક2...એને કહ2 આ dુ^ણયાકાકા કંઈ એટલા નdુણા નથી ક2 તને ચકને 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 dુ^ણયાકાકા 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 થોડાં કપડા લેવા છે , કંઈ કફની Lુરવાલ એ:ું તે
અપાવીને ગડત પહZચી o. પાuં કાલે ગાંધીનગર જવાું 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 ^લફોનું [થમ
કનેBસન આવી ગુ.ં માનસીની અકળામણનો કોઈ પાર Sહોતો. અમર પણ આહવા ગયો હતો.
આખો દવસ ટવી જોવાનો પણ કંટાળો આવતો..
એક સવાર2 એ ઉઠ bયાર2 મmમી રસોડામાં બરાબર કામે લાગી હતી. કામવાળ પણ સવાર2
વહ2લી આવી ગઈ હતી. એ ઉઠ એટલે તરત એની મmમીએ કkુ,ં ‘ચાલ દકરા.. આ તાર2 મને
રસોઈમાં મદદ કરવાની છે ...!!’
‘ક2મ...!?’
‘અ...ર2 !! 1ુ ં કાલે Lુઈ ગઈ પછ તારા dુ^ણયાકાકાનો ફોન હતો...! એ અને એમના ભાઈભાભી આ જમવા આવવાના છે . તે ના થોડ પડાય...!?’
એઓ આયા..એમની સાથે dુણવંતરાય તો ખરા જ...! અને આકાશ પણ...!!
માનસીને હવે થોડો થોડો ડર લાગવા લાJયો હતો...! એને સમજ પડવા માંડ હતી ક2
આકાશ સાથે એના લJનની વાત ચાલી રહ છે અને એને કોઈ કંઈ કહ21 ું Sહો1!ું પHપાને
ં
અમેરકાુ-પરદ2
શુ ં ઘે7 ું હ1.ુ ં વાર2 વાર2 ક>ા કરતા ક2 એક વાર અમેરકા-લંડન પહZચી જવાય તો
પછ બસ જલસા જ જલસા...!!
-પHપા એને અમેરકા જવાની િનસરણી બનાવી તો નથી ર>ાને...!? એક પછ એક
સમીકરણો ઉકલી ર>ા હતા..એને ગભરાટ થઈ આયો...હવે...!?
એક સાં પHપા બ`ક પરથી ઘર2 આયા bયાર2 WુશWુશાલ હતા. ર2 વાકાકના પ`ડા લઈ
ં Eતી
આયા હતા. એક પ`ડો એમણે માનસીના mહZમા ખોVયો, ‘...માનસી...માનસી, ત` તો જગ
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
દકર તો ચલી અમેરકા...અમેરકા!!’
માનસીના પગ તળે થી તો ધરતી જ સરક ગઈ...!! પ`ડાનો Vવાદ oણે સાવ કડવો થઈ
ગયો...! ઝેર વો...!! એને કં ૂ  નાંખવું મન થઈ આુ.ં
‘માર2 નથી જ:ુ ં અમેરકા...!’ Kોધથી એ rચા અવા બોલી....!! પણ મો¯2 મો¯2થી ગીત
ગાઈ રહ2લ મનહરભાઈના કાને તો oણે એ અવાજ પહZgયો જ નહ...! એના ?મમાં જઈ માનસી
° ૂસક2 ° ૂસક2 રડ પડ.
-હવે...! ના, આમ તે કંઈ હોય...?? અ…ર2 !! મને તો કોઈ 3ુછો...!
જમવા માટ2 મmમી એને બોલાવવા આવી bયાર2 એ મmમીને ભેટને રડ પડ.
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‘અર2 ...ગાંડ, રડ2 છે શા માટ2 ...!? આતો ક2ટલા સારા સમાચાર છે !! જોને તારા પHપા તો
oણે પાગલ જ થઈ ગયા છે ...!’
-એ તો ખર2 ખર પાગલ જ છે ...! Vવગત િવચાર એ બોલી, ‘મmમી માર2 લગન નથી કરવા.
Hલીસ...!! 1 ુ ં સમજ...!!’
‘આ નહ તો કાલે લJન તો કરવા પડવાના છે ને...!! આ તો dુણવંતભાઈું ફ2િમલી.
ું
આપ±ુ એકદમ oણી1...આકાશ
એકનો એક છે . એક જ બેન છે . એ પણ પરણી ગયેલ. આકાશ
પાછો અમેરકન િસટઝન છે એટલે તને સાથે જ લઈ જવાય એવા પેપર પણ લઈને જ એ લોકો
આવેલ છે . dુ^ણયાકાકાનો માણસ તારા પાસપોટ માટ2 કાલે આવવાનો છે . ને કાગ^ળયા લઈને એ
oતે દ,હ જવાનો છે . દ,હમાં એમના કનેBસનોને લીધે પાસપોટ પણ એક-બે અઠવાડયામાં
આવી જશે એમ કહ2તા હતા.’ oળ માનસીની ફરતે િવ)ટળાઈ રહ હતી.
પહ2રામણી પહ2રાવાય ગઈ. લJનું 0ુભ lુહત જોવાઈ ગુ.ં ખરદ ચા7ુ થઈ ગઈ. મેSુ
નY થઈ ગુ.ં .. રસોઈઆ નY થઈ ગયા.....!
માનસી બે-Xણ વાર છાXાલય પર જઈ આવી. અમર આહવાથી આયો Sહોતો. એનો ફોન
નંબર શોધી એણે ફોન કરવાનો [યbન કય=. પણ લાઈન જ ન મળ...
-મmમીને કહ દ....!??
-ના...જો મmમીને કહશ 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 ખરદને બહાને એ નીકળ પડ. સીધી પહZચી અમરના ?મ પર...!!
‘અ...મ...ર...!!’ અમરને ભેટને એ રડ પડ...અમરને પહ2લાં 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 રkું નથી...વાતો કરતા રહ0ું તો આપણે
અલગ

થઈ

જઈ0ુ!ં !

ચાલ,

આ

જ

આપણે

ભાગી

જઈએ...દહ2રા|ુન...

ં
આહવા...વઘઈ...Lુ^બર...કોઈપણ જગલમાં
.. 1 ુ ં યાં કહ2 bયાં આવવા hુ ં તૈયાર uં...અbયાર2 જ...
અbયાર2 ને અbયાર2 જ..!’ ?દન પર માંડ કાુ લાવતા માનસી બોલી.
‘પણ 0ુ ં થુ ં એ તો વાત કર...!’
ં ૂ વાુ ં હ1...
ું
માનસીએ અમરને બધી વાત કર. કોકું ખર2 ખર dચ
‘માનસી...ઓ માર માનસી. hુ ં તને ખોવા નથી માંગતો..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 અમેરકા દ2 ખાવા લાJું
છે !! મારો બ^લ આપીને એમણે અમેરકા જ:ું છે . િધYાર આવે છે મને મારા પHપા પર...આઈ
હ2ઈટ હમ...!! આઈ હ2ઈટ માય મોમ..!!’
‘ના, માનસી એ:ુ ં ન થાય...! આપણા જSમદાતા છે એઓ...!! 1 ુ ં એકવાર [યાસ કર...!’
અમર2 માનસીને સમoવતા કkુ.ં માનસીના અ²ુઓ 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...!! પછના પરણામોનો િવચાર કય= છે ત`!?’
‘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...!
‘ત` જ કહ2લ ક2 તાર મmમી તો મર oય..!’ ^ચ)ા1 ુર અવા અમર બો,યો...
‘તો છો મર oય...!’ dુVસે થઈ માનસી બોલી.
‘....ને એની ^ચતાની રાખ પર 1 ુ ં તારો સંસાર સoવવા માંગે 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 બાંસ ન...’
‘બસ...માનસી બસ...!’ અમર2 એના હોઠો પર હાથ lુક દધો, ‘મરવાની વાત ન કર...!!
મોત એ કંઈ ઊક2લ નથી...sત છે ...!!’
‘...તો ઊક2લ બતાવ...!!’
‘ઉભી થા, Hલીસ...!!’ અમર2 બે હાથ પકડ માનસીને ધીર2 થી ઉભી કર. એનો જમણો હાથ
પકડ અમર2 પોતાના માથા પર lુQો... એની pખમાં પણ આછ આછ ^ભનાશ તરતી હતી,
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‘માનસી, ખા કસમ, તારા અમરની...ક2 કદ ય મરવાની વાત ન કરશ...!!’ અમરના માથા પર
હાથ lુક માનસી બોલી, ‘hુ ં કસમ ખા uં...ક2...’
‘....કદ ય આbમહbયા ન કરશ...એનો િવચાર પણ ન કરશ...!’
માનસી એ રડતા રડતા દોહરાુ, ‘....કદ ય આbમહbયા ન કરશ...એનો િવચાર પણ ન
કરશ...!’ અને અમરને જોરથી ભેટ એની િવશાળ છાતીમાં mહZ સંતાડ રડ પડ...અમર2 પણ એને
આ^લ)ગનમાં ભGસી દધી...એની pખોમાંથી પણ અ²ુધારા વહ નીકળ... Qાંય Lુધી બxે
આ^લ)ગનમાં જકડાયેલ જ ર>ા...!! બxે એ સમE ગયા હતા ક2, રVતા હવે સવ બંધ થઈ ર>ા હતા
અને અલગ એમને કરવાના [બંધ થઈ ગયા હતા...!!
-ઓ અમર...ઓ અમર!! એ કસમ જો એ દવસે ત` ન આપી હોત તો...તો..આ તાર આ
3ુoરણ માનસી આમ Eવતી જ ન હોત...ત` તો મારો Eવ બાંધી લીધેલ...!! Qાં છે 1?ુ ં છે Qાં!?
અર2 …જો, તારો Eવ તો મારા Eવમાં ભળ ગયો છે ...!! તને છોડ નથી આવી hુ.ં ..માર ભેળા
લઈને આવી uં તને...માર રગ રગમાં 1 ુ ં સમાય ગયો છે ...!! મારા અ±ુએ અ±ુમાં તારો વાસ
છે ...સહવાસ છે ...!! માનસીએ ટVુથી નાક સાફ કુ} એની pખમાંથી ધારાઓ વહ નીકળ હતી...!
અમરથી અલગ પડને માનસી ઘર2 આવી. pLુઓના સરોવરને એણે માંડ માંડ બંધ
બાં\યો હતો. ઘરમાં લJનની ધમાલ ચાલતી હતી. ધીર2 ધીર2 નજદકના સગા-હાલા આવી ર>ા
હતા. બી દવસે એણે એની મmમીને એના ઓરડામાં બોલાવી બાર±ુ ં બંધ કુ.}
‘0ુ ં છે ...!? સવાર2 સવાર2 !! આ તો સોનીને bયાં પણ જવાુ છે . નાનાલાલ ચોBસીને bયાં..’
માતાને 3ુXીના લJનનો ભાર2 ઉમળકો હતો. ગીતાબેન oણે પાંચ વરસ નાના થઈ ગયા હતા.
‘મ...mમી..! માર2 આ લJન નથી કરવા...!!’ મmમીનો હાથ પકડ tુદન પર કાુ રાખી એણે
ં
કkુ.ં .. ‘માર2 નથી પરણ:ુ…’
‘ક2...મ?? 0ુ ં વાંધો છે આકાશમાં!? ક2વો હ2Sડસમ દ2 ખાય છે !!’
‘એમ નથી...! મmમી...hુ ં કોઈને ચાhુ ં uં...!!’
oણે વીજળ પડ ગીતાબેન પર...!!
‘0ુ ં બોલી..?? ફર બોલતો...!!’ માનસીને ચાળા પાડતા એઓ બો,યા, ‘બોલી પડjા hુ ં
કોઈને ચાhુ ં uં...!!’
‘હા, મmમી hુ ં અમરને ચાhુ ં uં...’ માનસીએ હ)મત કર કહ જ દ{ુ,ં ‘મmમી, hુ ં અમરને
ખર2 ખર ચાhુ ં uં...’
‘મર ગયો તારો એ અમર-ફમર..!! ખબરદાર!

બીE વાર જો એુ ં નામ લી{ુ ં છે આ

ઘરમાં તો...! ભવાડા કરવા તને કોલે મોકલાવતા હતા...!?’ ગીતાબેનની pખમાંથી તણખા ઝયા
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અને જબાનમાંથી sગારા...એમણે એમના અવાજને સંયત રાખવાની કોિશષ કર હતી ક2 થી
અવાજ ઓરડાની બહાર નહ oય.
‘મ…mમી...ઈ...ઈ…’ રડ પડતા માનસી મmમીને ભેટને બોલી, ‘એક વાર એને મળ તો
જો...Hલીસ...!!’
‘અમને માર નાંખવા છે તાર2 ...!? સમાજમાં નાક કપાવ:ુ ં છે અમાtું...!? 0ુ ં સમ 1 ું
Hયારને...!? અમે તને Hયાર કય= તે ખોટો...!? ભણી-ગણી મોટ કર તે આ માટ2 ...!? ત` જો કંઈ
આું અવ´ં કુ} છે ને તો તાર આ માુ ં મર2 7 ું mહZ જોવા પણ આ ઘરમાં પગ ન lુકશ...!’
ગીતાબેન પણ રડ પડjા, ‘આ જ બાક હ1 ુ ં સાંભળવાું તારા mહZએથી...?? તારા પHપા તને
દકરો મારો, દકરો મારો કર2 અને દકરાએ તો....’ ગીતાબેનના શyદો tુદનમાં વહ ગયા.
બે હાથો વડ2 માનસીના બાવડાથી પકડ એક રોષભર નજર2 િનહાળ ગીતાબેને કkુ,ં ‘આજ
પછ તાર2 એકલા ઘરની બહાર જવાુ બંધ...સમE...!? બhુ uટ આપી રાખી છે તને તારા
પHપાએ...!! ને બીE વાર Hયાર-ફµારની વાત કાઢ છે ને તો મારાથી  ૂtું કોઈ ન હશે એ બરાબર
સમE લે...!’ ધYો માર માનસીને એની પથારમાં હડસેલી _ુVસાથી ગીતાબેન જોરથી દરવાજો
બંધ કર ?મની બહાર નીકળ ગયા.
પથારમાં ફસડાયને માનસી રડતી રહ એના ભાJયને...!
મmમીએ એના પર નજર રાખવાની બરાબર યવVથા કર દધી. કોઈને કોઈ તો સાથે હોય,
હોય ને હોય જ. લJનની સવ« તૈયારઓ થઈ ગઈ હતી. સોસાયટમાં મોટો મંડપ બંધાય ર>ો હતો.
હાથમાં મહદ lુકાય ગઈ...અને આવતી કાલથી પીઠની િવધી હતી. માનસીું હાVય િવલાય ગું
હ1.ુ ં મmમી કહ2તી: જરા હસ1 ુ ં મો¶ુ ં રાખ...!પHપા પણ કહ2તા ક2 હસ દકરા...પરં 1 ુ ક2વી રતે હસી
શક2 માનસી...??
સેવ lુhુતને

આગલે દવસે, લJનના Xણ દવસ પહ2લાં માનસીએ એની મmમીને એક

W ૂણામાં બોલાવી, ‘hુ ં અbયાર2 અમરને મળવા o uં!!’ એના અવાજની મYમતા એ મmમીને
ડરાવી દધી, ‘hુ ં કંઈ એની સાથે ભાગી નથી જવાની...!!સમE...!? જો ભાગી જ જવાની હોત તો
ક2’દની ભાગી ગઈ હોત તાર આ ફાની |ુિનયાથી |ુર એની સાથે!’ પોતાનામાં આવેલ હમંતથી
માનસીને Wુદને નવાઈ લાગતી હતી, ‘તારા પર, આ ઘર પર એનો ઉપકાર છે ...ક2 આ મંડપ આમ
સE ર>ો છે અને લJનના મંગલ ગીતો ગવાય છે નહ)તર આ મારા નામના મરિસયા ગવાઈ
ર>ા હોત...!’ માનસી હવે અટક2 એમ Sહોતી આ, ‘માર સાથે કોઈને મોકલવાની જ?ર નથી. તાર2
 બહાુ બતાવ:ુ ં હોય તે બતાવ તારા સગલાઓને...સમE...?? hુ ં બે-Xણ કલાકમાં તો પાછ
આવી જઈશ. ર<ા કરને જવાની uં અને ર<ામાં પાછ આવીશ...જ?રથી પાછ આવીશ અને ત`
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 માર આ ^ચતા સળગાવી ને છે એના પર હસતા હસતા ચઢ જઈશ..!!’ કmપાડનો દરવાજો
ખોલી માનસી સળસળાટ બહાર નીકળ ગઈ અને મmમી એને જતી જોઈ જ ર>ા...સાવ અવા્
બનીને...
એ સીધી પહZચી હતી અમરના ?મ પર.
વેક2શન હોય છાXાલય લગભગ ખાલી થઈ ગું હ1.ું અમરના ?મના બારણા દર વખતની
મ અમVતા જ બંધ હતા અને sદરથી આવતો િશવુમાર શમાના સં1 ુરનો મીઠો મીઠો અવાજ
ક2વડાની Lુવાસને વ{ુ માદક બનાવતો હતો. માનસીના મનમાં oતoત િવચારોુ ં 1 ુlુલ ુ\ધ
ચાલી રkું હ1.ુ ં એણે ©ુપકદથી બાર±ુ ખો,ુ.ં ..ઈSટુ માટ2 અમર માકિશટ વગેર2 ફાઈલ કર
ર>ો હતો. એની પીઠ બારણા તરફ હતી...! કદય sદરથી બંધ ન કરાતા એ બારણાને આ
માનસીએ ધીર2 થી બંધ કુ.} અમર એની તરફ ફય=...માનસીના

ાસોની ઝડપ વધી. એણે એની

નીલરં ગી સાડનો છે ડો એના Lુકોમળ તન ઉપરથી ઉતાય= અને ફરસ પર પડવા દધો..!!
માનસીએ એની કં©કુ ના બટનો હળવેકથી ખો,યા...!! માનસીના ભાર2

ાસ હવે લયબ· રતે એના

ઉxત ઉરોજને rચાનીચા કરતા હતા..!! નીલરં ગી સાડમાં લપેટાયેલ અધ અના: ૃ માનસી કોઈ
જળપર સમ ભાસતી હતી...!! માનસીએ pખો બંધ કર દધી હતી...!! સાગરને મળવા જતી
સરતાનો તલસલાટ એના શરરને હળવે હળવે કંપાવી ર>ો હતો. એના સહ2જ Lુકા Hયાસા અધરો
Wુલી ગયા હતા...!! અમરના હોઠ પોતાના હોઠને Vપશ« એની રાહ જોતી...અમરમાં સમાય જવાની
અદmય 1 ૃqણા સાથે pખો બંધ કરને અમરને ઇજન આપી એના માટ2 વલવલતી ઉભી હતી..
સમય oણે થંભી ગયો હતો...!!
અમર ધીમેથી એના Vથાન પરથી ઉભો થયો અને નાના નાના ડગલા ભર એ માનસી પાસે
ગયો. ફરસ પર પડ2લ સાડનો પાલવ એણે ઋ_ુતાથી માનસીના શરરની ફરતે લપેટ¹ો..એના
ં
ાસો પણ તેજ તો થયા જ હતા. માનસીના કપાળે એણે એક ©ુબન
કુ.}
હળવેકથી માનસીના કાનમાં કkુ,ં ‘માનસી…માર માુ..., oગ..હાલી..!!’ માનસીના મહદ
ં
ભર2 લ હાથોની હથેળમાં એણે ©ુબનો
કરતા કkુ,ં ‘આ મહદના પિવX રં ગમાં દાગ લગાવી માર2
તને અપિવX નથી કરવી...આપણા પાવન [ેમને વાસનાું કલંક નથી લગાવવાુ ં આપણે..!
આપણે [ેમ કય= છે ...કરતા રહ0ુ.ં ..ભવોભવ..! મનના અગાઢ િમલન સમ< તનુ ં <^ણક િમલન
સાવ ¬ુ,લક છે ....! hુ ં o±ુ uં ક2 તારો અને મારો Hયાર એ કંઈ

ઊછળતા મોo વો ઊSમાદ

નથી. એ તો એક શાંત, િનતાંત, સતત ખળ ખળ વહ2તા ઝરણા વી સgચાઈ છે . એક સનાતન
સbય છે આપણો [ેમ.’ ૂસું રોક અમર બો,યો, ‘જો, તારા મહદ ભર2 લ હાથ મારા હાથમાં આયા
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ને hુ ં ય રં ગીન બની ગયો...!’

એ મહદથી મઘમઘતી હથેળઓમાં ©ુમીઓ ભરતા ભરતા અમર

હસતા હસતા ૂસક2 ૂસક2 રડ પડjો...!! એની pખોના એ પિવX pLુઓમાં Qાંય ખારાશ Sહોતી.
અમરની ખાદની કફની બે lુºીમાં પકડ માનસી ફરસ પર ફસડાય પડ. એમ કરતાં
અમરની કફની ફાટ ગઈ...માનસીનો

આવેગ સમી ગયો...શાંત થઈ ગયો...એ હબકાંઓ ભરવા

લાગી. ઉભી થઈ એની સમ< ઉભેલ અમરને ચહ2રા પર...હોઠ પર...pખ પર...ગાલ પર...ગરદન
ં
ં
પર ©ુબનો
પર ©ુબનો
કરવા લાગી. એના નયા Vનેહની હ2લીમાં અમર તરબતર થઈ ગયો..
‘મને માફ કર દ2 ...!’ અમરને એકદમ આઘોશમાં લેતા માનસી રડ પડ. oણે એ કદયે
એને છોડવાની જ ન હોય...
‘શા માટ2 1 ુ ં માફ માંગે છે ...?? ત` Qાં કોઈ dુSહો કય= છે ?? ત` તો Hયાર કય= છે અને આ
એ Hયારની પિવXતાની, સgચાઈની કસોટ કર છે .’ અમર2 એના વાંસે [ેમથી ધીર2 ધીર2 હાથ
પસવારતા કkુ.ં
‘1 ુ ં મને ુલી 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 ુલી જઈએ
!?’ માનસીના માથા પર [ેમથી હાથ પસવારતા, એની િવખેરાયેલ ક2શરાિશને યવvVથત કરતા
અમર બો,યો, ‘ત` તો મને Eવવાનો મકસદ આHયો છે . ત` મને બhુ આHું છે . હવે એક છે ,7ું
વચન આપણે સાથે લેવાુ ં છે . [ેમના દ2 વતા lુરલીમનોહરની સા<ીએ આપણે એક બીoને વચન
આપીએ ક2 આપણે આપણા Eવનસાથીને Lુખી કર0ુ.ં ..એમાં આપણા Hયારને વgચે ન
લાવી0ુ.ં ..Eવન એ [ુની મહ2ર છે . એ આપણે શQ હોય એટલી લહ2રથી Eવી જઈ0ુ.ં ..કોઈ પણ
ફરયાદ િવના..!!’
અમર2 માનસીને પાણી આHુ,ં ‘ચાલ, લJનના ઘર2 કSયા લાંબો સમય ગેરહાજર રહ2 એ
સાtું નહ! ક2વી રતે આવી છે ? ,ુના તો નથી લાવીને...?’ ગાલ પર વહ નીકળે લ સરવાણીને
ં .
Hયારથી 7ુછ
‘અમર...અમર...અમર..! ક2વી રતે લાવે છે 1 ું આટલી VવVથતા..? Qાંથી લાવે છે 1 ું
આટલી VવVથતા..?’ અમરને ફર બાથમાં ભર લેતાં માનસી ફર ૂસકાં ભરવા લાગી.
‘hુ ં ય માણસ જ uં.’ નજર નીચી કર અમર બો,યો, ‘સનમ, hુ ં કોઈ સા{ુ ક2 સંત પણ
નથી…ને બેમોસમ આ:ુ ં એવી વસંત પણ નથી. ચાલ, મારામાનો કા3ુtુષ oગી oય એ પહ2લાં
તને ઘર2 મોકલાવી દ અને જો, આજની રાતના દહ2રા|ુન એ<[ેસમાં hુ ં પણ દહ2રા|ુન જનાર uં.’
પછ તો ર<ા કર અમર માનસીને સોસાયટના દરવાo Lુધી lુક આયો.
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છે ,લી lુલાકાત હતી આ માનસીની અમર સાથે...એને ુબતી બચાવી હતી અમર2 ...! અમર
[bયેની એની લાગણી હવે એક 3 ૂoના ?પમાં ધીર2 ધીર2 પરાવિત»ત થઈ રહ હતી. એક દ2 વતાું
Vથાપન થઈ ©ુ ું હ1 ુ ં એના મનમંદરમાં...અમર કહ2તો Eવન વતમાનમાં Eવાય છે . વતમાનની
દર2 ક પળને માણો..તો ભિવqય ઊજવળ જ હશે.
માનસીને ધારવા કરતા વહ2લી પાછ આવેલ જોઈને એની મmમીના Eવમાં Eવ આયો.
એ રાXીએ ગરબા-ડVકો દં ડયાનો કાયKમ હતો. એમાં માનસી lુકને નાચી. રાધાના Qાં ૃqણ
સાથે લJન થયેલા...!! રાસ રમતા રમતા એણે િવચાુ.} ..મીરાએ Qાં માધવને િનહાયો હતો...!! એ
તો [ેમ દવાની હતી..!! માનસી પણ [ેમ-દવાની જ હતીને...!! એર મ` તો [ેમદવાની મેરા દરદ
ંૃ પાસે જઈ એણે મીરાું આ ભજન ગાવાની િવનંતી કર...! એને સhુએ
ન oને કોઈ...!! ગાયક:દ
આકાશ [bયેના Hયારના ?પમાં સમEને વધાવી લી{ુ ં અને સhુએ એની વાહ વાહ કર. આકાશને
ડVકો દાંડયાના Vટ2 પ સમoવતી માનસીને િનહાળ ગીતાબેને ગંગે ર મહાદ2 વ જઈને દશહoર
^બ,લીપX ચઢાવવાની બાધા લીધી.
ં ે પતી ગયો. માનસીનો પાસપોટ આવી ગયો. lુબ
ં ઈના બેXણ pટા
લJન [સંગ રં ગેચગ
થયા આકાશ સાથે અમેરકન કZVુલેટ જનરલ ખાતે. લJનના 3ુરાવા, ફોટાઓ, િવડયો વગેર2 ર_ુ
કરાયા અને માનસીને િવઝા મળ ગયા અને માનસી આવી પહZચી અમેરકા. માનસીએ
વતમાનમાં Eવવાુ શીખી લી{ુ ં હ1.ુ ં શીખવા માંડુ. સાવ નવી જ |ુિનયા હતી અમેરકામાં...!
(જ)દગીને એને નવા નવા અુભવ કરાવતી હતી.

વી છે તેવી (જ)દગી અપનાવી લેવાનો એ

[યાસ કરતી હતી.
આકાશ સાથે એ પોતાની oતને જોતરવાનો [યbન કરતી. પણ Qાંક કંઈ Wુટ1 ું હ1.ુ ં
ં ળના પડળો એક પછ એક Wુલે એમ આકાશની િવૃિતઓ બહાર આવી રહ હતી. એને જોઈતી
ુગ
ુ
ુ
વV1ઓ
સમયસર ન મળે તો એનો dુVસો સાતમા આસમાને પહZચી જતો. દર2 ક વV1ઓ
એને
હાથમાં જોઈતી. માનસીને એ પbની નહ) પગની _ુતી સમજતો હતો. ાયિવ)ગ િશખવતી વખતે જો
કોઈ  ૂલ થઈ oય તો siેEમાં ગંદ ગંદ ગાળો દ2 તો. માનસી oણે એની દાસી હોય એમ
વતતો આકાશ માનસીના મનમાં Vથાન ક2વી રતે પામી શક2...! છતાં માનસી [યbન કરતી.
સાવ આવા Eવનની ક,પના નોÕતી કર2 એણે.
અહ) અમેરકામાં બ{ુ ં જ મો¨ું મો¨ું હ1 ુ ં પર1 ુ ં માણસોના દલ બhુ નાના હતા. અર2 !! દલ
જ Sહોતા...!! Qાં oય માનસી...!? કોને કહ2 એના |ુઃખની વાત માનસી...?? એુ ં પોતાુ ં કહ2વાય
ુ ં આકાશને Wુશ રાખવાનો હર [યbન એ કરતી... પણ કોઈ અગmય માનિસક
એ:ુ ં કોઈ જ Sહો1...!
ં શરર પર, કોમળ sગો પર
િવટંબણાથી પીડાતો આકાશ એને વધાર2 પીડા જ આપતો...એના Lુદર
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આકાશ યાર2 બચકા ભરતો અને પીડાથી એ ચીસ પાડતી તો આકાશ Wુશ થતો. માનસીના
સંગેમરમર શરર પર રBતવણા ચકામાઓ ઉપસી આવતા. એને પીડા થતી અને આકાશને
પોતાના પાશવી પૌtુષ પર ગવ થતો...! [ેમની એની યાzયા હતી: સેBસ...ઉપભોગ..સંભોગ...!!
ં
ુ ં હ1...!!
ું
 અ<ત તનને લઈને એ આવી હતી એ દરરોજ ©ુથા1
લગભગ રોજ થતા પિત ¾ારા
બળાbકારનો એ ભોગ બનતી!! એની લાગણીઓની કોઈ કમંત Sહોતી આકાશને...!! માનસીને
ઊબકા આવે એવી િવૃત કામKડાઓ કરવી પડતી. ન થાય તો ઉપરથી મણ મણની ગાળો પડતી.
ં પણ Lુકાય ગયા હતા.
રડ રડને હવે તો આLુઓ
આકાશના માતા-િપતા પણ આકાશને કંઈ જ કહ ન શકતા. સાLુ તરફથી પણ mહણા-ટોણા
જ સાંભળવા પડતા. આકાશ એની ફરયાદ 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 માનસીમાં ઊણપ જ દ2 ખાતી. લેબ ટ2 કિનિશયનની નોકરના બે-Xણ ¿ટુ
આપવા છતાં એને નોકર ન મળ bયાર2 એની મoક ઉડાવતા આકાશે કkુ,ં ‘પૈસા આપીને ટોપર
બની હતી ક2 0ુ.ં ..??નવસાર સ`ટરમાં તો ફVટ આવી હતી!! અહ) Qાં હવા નીકળ ગઈ?’
સમય પસર થતો હતો. ઘરકામ કર કરને માનસી થાક જતી. સાLુ વાંધાવચકાઓ
કાઢયા કરતી. સસરા Lુમનભાઈુ ં સાLુ આગળ આકાશ સમ< કંઈ ઉપજ1 ું Sહો1.ુ ં એઓ સમયસર
નોકરએ જતા. કોઈ કંપનીમાં એકાટંટ હતા. સમયસર આવતા. મૌન મૌન જમી લેતા. ટવી
જોઈને Lુઈ જતા. શિનરિવ રoઓમાં મોટ2 લમાં બીE નોકર કરતા. એમનો કોઈ અવાજ ઘરમાં
સંભળાતો Sહોતો. પોતના જ ઘરમાં oણે એ મહ2માન બની રહ2તા હતા.
થોડાં [યbન બાદ માનસીને સ`ટ મેર હોvVપટલમાં લેબ-ટ2 કિનિશયનની નોકર મળ ગઈ..
એને થુ ં ચાલો, હવે તો દવસો Lુધરશે...!! તો આકાશની નોકર uટ ગઈ. એને લે-ઑફ મળ
ગયો. એ કહ2તો, ‘હવે માર2 કામ કરવાની શી જ?ર છે ...?? ઘરમાં પગાર તો આવતો થઈ ગયોને...!
ને સરકાર તરફથી અનએmપલોયમ`ટ મળે છે .’ આખો દવસ એ ટવી જોયા કરતો, Lુઈ રહ2તો અને
ં
રાXે થાકને આવેલ માનસીુ ં શરર ©ુથતો.
ું
માનસીને મર જવાુ ં મન થ1...અમરને
યાદ કરને રાતોની રાતો oગતી રહ2તી. છત
તાકતી રહ2તી. દય 3ુtુષ છોડને એક કા3ુtુષને પડખે પડ2લી માનસી ધીર2 ધીર2 sદરથી મર
ું
રહ હતી. ના, એણે મર:ુ ં Sહો1...અમર2
કહ27:ું Eવન એ [ુની મહ2ર છે . એ આપણે શQ હોય
એટલી લહ2રથી Eવી જઈ0ુ.ં ..ઓ અમર, ક2વી રતે ક?ં લહ2ર...!? 1 ુ ં જ કહ2 ક2વી રતે...??
pLુઓથી તકયાના ગલેફ ^ભ)oય જતા. હવે નોકર પણ હતી અને ઘરુ ં બ{ું જ કામ માનસીએ
ું
ુ ...અર2 ..બાગકામ પણ એણે જ કર:ુ ં પડ1.ું ઘાસ કાપ:ુ ં પડ1.ું
કર:ુ ં પડ1...રસોઈ..લZ...વે
મ
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િવ)ટરમાં Vનો પણ એણે જ સાફ કરવો પડતો. પોતાની oતને એણે કામમાં જોતર દધી ણે એક
Hયાલો પાણીનો સાફ નહ કર2 લ એણે ઢગલો વાસણો સાફ કરવા પડતા.
‘ડશ–વોશરમાં તો પાણી બhુ વપરાય oય...’ એની સાLુ કહ2તી, ‘અહ) પાણીના ય પૈસા
આપવા પડ2 છે આ કંઈ નવસાર નથી, Sુ જસT છે ...નટલી છે ...!!’ એમુ ં Xણ બેડ?મું હાઉસ
હ1 ુ ં નટલી ખાતે...!! શિન-રિવ રoઓમાં એની નણંદ ટપક પડતી એને માટ2 અઠવાડયાની રસોઈ
બનાવવી પડતી. એ બ{ુ ં ખાવાુ ં િપયરથી જ લઈ જતી અને Àોજન કર દ2 તી. એની નણંદની
પોVટઓફસમાં જોબ હતી. એને સમય Sહોતો મળતો એમ એ કહ2તી. Qાંય Hયાર, સહકાર Sહોતો
અહ) અમેરકામાં. લોકોના દલ સાવ પોલા હતા...ખોખલા હતા...ઉપર ઉપરની ચમક હતી અહ)...
VવાથT મતલબી |ુિનયા હતી અહ). ડોલર પાછળ સhુ પાગલ બની દોડતા હતા. માણસાઈું
ું
નામોિનશાન Sહો1...સવ
ના Lુખોની યાzયા અલગ હતી...!! એણે નવસાર એના મmમી પHપાને
જરા oણ થવા દધી ન હતી ક2 એ દોજખમાં Eવી રહ છે . Qાર2 ક પHપાનો ફોન આવતો. એ
વાતો કરતી હસી હસીને. પHપા 3ુછતા, Ôઅમાર ફાઈલ Qાર2 કરવાની?? િસટઝન Qાર2 થવાની?Õ
એ કહ2તી, Ôજ,દ િસટઝન થઈ જઈશને ફાઈલ કરશ..!Õ
-ઓ પHપા!! તમે 0ુ ં oણો માર હાલત..!?
અને એ દવસ આવી પહZgયો યાર2 એને ખબર પડ ક2 એ મા બનાવવાની છે . એની Wુશી
નો કોઈ પાર Sહોતો.
Ôઆઈ એમ [ેJનનંટ...!!Õ એક સાં આકાશનો સારો િમoજ જોઈ એણે આકાશને કkુ.ં
છે ,લા થોડા સમયથી આકાશને દવા બનાવતી એક કંપનીમાં પેક2જGગ ડપાટમ`ટમાં નોકર
મળ હતી. િનલ«પ રહ એ બો,યો, Ôસો..!?Õ
-ક2વો માણસ છે આ...!? માનસી એ િવચાુ.} એ ©ુપ જ રહ. પણ એના તનબદનમાં oણે
હoરો બટમોગરા પાંગર ર>ા હતા. હવે એ આનંદમાં રહ2વાનો [યbન કરતી!! (જવન Eવવાુ ં
એક કારણ મળ ગુ ં હ1 ુ ં એને...!! હોvVપટલની લેબમાં એની નોકર બરાબર ચાલતી હતી અને
સાર કામગીરને કારણે એનો પગાર પણ વ\યો હતો. એ Lુપરવાઈઝર બની ગઈ હતી.
એના

હાથમાં

એના

બાળકુ ં

સોનોiાફક

^ચX

આુ.ં

લેડ

ડોBટર

Vટ2 ફનીએ

આ
કkુ,ં

ÔકZiેટસ...માનસી...! ુ હ2વ એ ુટ બેબી ગલ લાઈક ુ..!!Õ
ફ,મમાની એ ઝાંખી બાળ [િતૃતીને માનસી િનહાળ જ રહ. એક બીE માનસી આકાર
ં
લઈ રહ હતી એની sદર... એણે એક ©ુબન
કુ} સોનોiાફની એ ફ,મને...!! અને હળવેથી હાથ
ફ2રયો એના પેટ પર અને બોલી, ‘આઈ લવ ુ...માય ડોટર..!!Õ
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ડોBટર પણ હસી પડjા. કાર ચલાવી એ ઘર2 આવી. હાથમાં એ ફ,મુ મો¨ું એSવલપ
હ1.ુ ં એ એણે સાચવીને લાગણીથી પકડું હ1!ુ ં સાLુ શારદાબેન પણ કામ પરથી આવી ગયા હતા
અને ચા પી ર>ા હતા. માનસીના હાથમાં એSવલપ િનહાળ 3ુછ¢ુ,ં Ô0ુ ં છે ....?Õ
માનસીને એમના સવાલની સમજ ન પડ...!! એણે [ાથ નજર2 એમના તરફ જોુ.ં
Ôરઝ,ટ 0ુ ં છે ...!?Õ
Ôબેબી ગલ...!Õ હસીને માનસીએ કkુ.ં
સાLુએ mહZ મચકોડુ.ં માનસીને એ \યાનમાં ન આુ.ં સાં આકાશ આયો કામ પરથી.
માનસીએ લાપસી રાંધી હતી આ...એ Wુશ હતી. સાLુ ુ ં mહZ ચઢ ગુ ં 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 લંચબો< તૈયાર કર
એ ^લિવ)ગ ?મમાં આવી. સસરા Lુમનભાઈ આ ઓવરટાઈમ કરવાના હતા એટલે રાXે મોડા
આવવાના હતા.
આકાશ ટવી જોતો બેઠો હતો. એ ઉભો થયો અને sદરના એમના ?મમાંથી પે7 ું એSવલપ
લાવી માનસી પર ફ,ુ Ôગેટ રડ ઓફ ઈટ..!Õ
Ôહોટ...??Õ માનસી ચZક ગઈ. એ °ુE ઊઠ sદરથી બહાર Lુધી. વલોવાય ગઈ sદરથી
બહાર Lુધી.
Ôયસ..., આઈ ડZટ વZટ ગલ...!!Õ પછ એ બરાડjો, ÔsડરVટ ડ...?? ુ બીચ...!!Õ
Ôએપો¿ટમ`ટ લઈ લે જ,દથી...Õ સાLુએ કkુ,ં Ôમોું થાય તે પહ2લાં...!Õ
Ôબા..!! તમે પણ...?Õ માનસીને નવાઈ લાગી, Ôતમે પણ...?Õ
ઉઠને રડતી રડતી એ એના ?મમાં જઈ પથારમાં પડ રડવા લાગી. આખી રાત એ રડતી
ું
રહ. સવાર2 ઉઠવાુ ં મન પણ ન થ1ું હ1.ું એના પર ગભપાતુ ં દબાણ વધી રkું હ1...પણ
એ
હવે મYમ થઈ ગઈ હતી. બhુ સહન કુ.}
Ôવોટ ડડ ુ ડસાઈડ...!? Qાર2 િનકાલ કર2 છે ...??Õ
Ôશાનો...? આકાશ, જરા સમજ એમાં તારો પણ sશ છે .Õ
Ôવોટ sશ...!? આઈ ડZટ વZટ...ગલ...!!Õ માનસીનો કાંઠલો પકડ આકાશ જોર કર
કરાંઝjો. ધYો માર dુVસામાં એની કારમાં બેસી ગયો. માનસી ફરસ પર ફસડાય પડ હતી.. એને
પણ નોકરએ જવાું હ1.ુ ં mહZ ધોય એણે પણ એના કામ પર જવા માટ2 કાર ચા7ુ કર. આખો
દવસ કામ કર સાં યાર2 માનસી ઘર2 આવી bયાર2 વાતાવરણ તંગ હ1 ુ. oણે કંઈ ન થું હોય
એમ માનસી કામે લાગી. જમી પરવાર એ ^લિવ)ગ ?મમાં આવી. આકાશે ટવી બંધ કર એના
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તરફ િવ^ચX નજર2 જોુ ં અને બો,યો, ÔQાર2 એપો¿ટમ`ટ લે છે ક2 પછ hુ ં લ...!? મોમ, તને
Qાર2 ડ2 ઓફ છે ??Õ એની મા તરફ જોઈ એણે 3ુછ¢ુ.ં
ું
Ôનેવર...! રા<સ છે 1...!W
ૂની છે ...!! hુ ં કદ એબોશન કરાવવાની નથી...ુ બેટર
sડરVટ ડ...!!Õ
Ôહોટ ક2ન ુ ુ...??હોટ...??Õ
Ôઆઈ ક2ન ુ એનીિથ)ગ ફોર માય ડોટર...!! આઈ મીન ઈટ...!Õ Kોધને કારણે, રોષને કારણે
માનસી °ુજતી હતી, Ôઈફ ુ એSડ યોર V¨ુિપડ મોમ િવલ vVપક એબાઉટ એબોશન...ુ બોથ િવલ
બી ઈન ધ લ...!આઈ વીલ કોલ ધ પો^લસ...!! Âડ એ<Hલેઈન એવરિથ)ગ...!!Õ એ ફોન પાસે
ગઈ અને ફોનુ ં રસીવર ચુ.ં
સહમી ગયો આકાશ..! ઘીસ ખાય ગયા શારદાબેન..! pખમાં આKોશ સાથે, હયામાં
મા1 ૃbવની હ)મત સાથે હાથમાં ફોન લઈને ઉભી રહ2લ માનસી રણચંડ સમ ભાસતી હતી. એના
હાથમાં ફોન નહ પણ oણે માતાEુ ં િX0 ૂળ હ1.ું
ફોન પકડ બxે તરફ માનસી થોડ વાર જોતી રહ, Ôહોટ ુ ુ વZટ...?? ડસાઈડ...બા, 0ું
િવચારો છો...? જ:ુ ં છે લમાં ક2 પછ માર સેવાનો લાભ લેવો છે . બhુ સહન કુ} પણ ખબરદાર
માર દકરને જો હાથ અડાડjો છે તો મારાથી  ૂtું કોઈ નથી એ સમE લેજો...તમે બxે...!Õ
bયારબાદ નેહાનો જSમ થયો.માનસીના આનંદની કોઈ પરસીમા Sહોતી. નાનકડ પર
આવી હતી એના Lુકા (જવનમાં બહાર બનીને...!! એ પર આ તો ડોકટર નેહા બની ગઈ હતી.
-અર2 ...!! કાલે તો નેહા આવવાની હતી. માનસીએ

હGચકાને ઠ2લો માય=. નેહા

સાઈKયાટVટ બની હતી અને એના રસચ પેપરના [ેઝSટ2 શન માટ2 એ િશકાગો ગઈ હતી
¿ટરનેશનલ Ãેઈન કોSફરSસમાં. Sુ જસTમાં એક નામી ુવાન માનસ ^ચકbસક તરક2 એની
ગણના થતી હતી.
નેહાને મોટ કરતા ક2ટલી તકલીફ પડ હતી...!?
ં
ં ધીર2 ધીર2 ઓuં
નેહાના જSમ પછ આકાશે એનામાં રસ લેવાુ,ં એના શરરને ©ુથવાુ
કર દ{ુ.ં .. પણ એને એક  ૂર આદત લાગી હતી શરાબ પીવાની. રોજ fહVકની 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 પીટશન ફાઈલ કર દધી હતી અને
એમને િવઝા મળ ગયા હતા. એઓની માનસીને રાહ હતી. પHપાની તમxા 3ુર થઈ જશે તો એક
એ દ2 : ુ ં ઉતરશે...! માનસી િવચારતી.
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એક રાXીએ નશામાં ©ુર થઈ આકાશે માનસી સાથે બળજબર કર. નેહા માનસી સાથે
Lુતેલ હતી એની ય પરવા કયા િવના નશામાં {ુત આકાશ માનસી પર 1ટુ  પડjો...! એની
પારાકાqટાની <ણોએ એ બોલતો હતો, Ôમેગી..!! આઈ લવ ુ...!મેગી આઈ...’ પછ નશા હ2ઠળ
siેEમાં ભÄા ભÄા ^બભbસ લવારા કરતો અમર િન)Åાિધન થયો...માનસીની rઘ વેરણ કરને.
ુ ં િવચાર માનસી પથારમાંથી ઉભી થઈ. અVતયVત મન સાથે
-હવે આ જ બાક રkું હ1!?
એણે એના િવખેરાયેલ વોને સરખા કયા. બે વરસની rઘતી નેહાને એને [ેમથી ઉપાડ બાથમાં
લીધી અને પથારમાં પથરાયેલ આકાશના mહZ પર િતરVકારથી કં ૂ  બીo ?મમાં જઈને એ Lુઈ
ગઈ! આકાશના (જવનમાં બીE ી [વેશી હતી. એટલે જ એ માનસીને હ2રાન કરતો Sહોતો.
આકાશ નાનકડ ઢGગલી વી નેહા સાથે ભાJયે જ વાતો કરતો. નેહા કાલી કાલી ભાષામાં એની
સાથે વાતો કરતી તો mહZ ફ2રવી લેતો ક2 અવગણતો અથવા તો નેહાને ુમ પાડને કહ2તો, ‘ટ2 ઈક
ક2ર ઓફ યોર સેmપલ..!!’
હવે આકાશ વધાર2 બહાર જ રહ2તો. શિનરિવમાં પણ ઘર2 બhુ ઓuં આવતો. સાLુ
શારદાબેન નેહાને mહ2ણા-ટોણા મારતા: તાર2 લીધે આકાશ આવો થઈ ગયો. તારામાં ખામી એટલે
બહાર રખડ2 નહ) તો 0ુ ં કર2 ...!!
બે દવસથી આકાશ ઘર2 Sહોતો આયો. એક વાર એનો ફોન આવેલ. માનસીને પડખાં
ફરતી હતી. નેહાને થોડો તાવ :ુ ં હ1 ુ ં એટલે દવા પીવડાવી Lુવડાવવાનો [યbન કર રહ હતી.
ફોનની ઘંટડ વાગી. માનસીએ ઘડયાળમાં જોુ,ં અ^ગયાર વાગી ર>ા હતા. રાત પડ આકાશનો
જ ફોન હશે એમ કર કંટાળા સાથે એણે ફોન ઉપાડjો, ‘હ...,લો..!’
‘...................’
એના હાથમાંથી ફોન પડ ગયો. એક ૂમો ઉભરાયને સમી ગયો એના દલમાં.
આકાશને એvBસડંડ થયો હતો. ટનપાઈક નોથ પર એ સાઉથમાંથી સાવ ખોટ રતે Pુસી
ગયો હતો અને એની કાર ભાર2 ખમ cક સાથે ધડાકાભેર અથડાય હતી. Vથળ પર જ આકાશ મોતને
ભેટ¹ો હતો. સાથે માગાર2ટ-મેગી પણ હતી...!! એને પણ વાJુ ં હ1.ુ ં આકાશના લોહમાં કાયદ2 સરના
આ,કોહોલ લેવલ કરતા પાંચ ગણો વધાર2 આ,કોહોલ હતો. આકાશની ફ®ુનરલ પતી. એના મોત
માટ2 પણ માનસીને જવાબદાર માનવામાં આવી. હયાફાટ ?દન કરતા શારદાબેન એને કોસતા કkુ,ં
‘મારા દકરાને ભરખી ગઈ...!!’
આકાશના ચા,યા જવાથી એક રાહત થઈ ગઈ માનસીને. હાથમાંથી બંગડઓ તો એણે
તોડ નાંખી પણ સhુની નવાઈ વgચે સરસ મoનો લાલ ુમુમનો ગોળ મટોળ ચાંદલો કરવાની
શ?આત કર એણે! અમરના નામે રોજ સવાર2 એ ુમુમ લગાવતી. સસરા તો પહ2લેથી જ બોલતા
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ન હતા. એક રાXે Lુતેલ સસરા Lુમનભાઈ સવાર2 ઉઠjા જ નહ. માનસીએ એમની દવાનો ડyબો
તપાVયો. એમની દવાની કાળE માનસી જ રાખતી હતી. yલડ [ેશર ઘટાડવાની ગોળનો
ઓવરડોઝ લઈને એમણે મોતની સોડ તાણી હતી!! એ દરmયાન જ નવસારથી એના મmમી, પHપા
અને મિનષ આવી ગયા. એમના માટ2 એણે અગાઉથી જ એપાટમ`ટ ભાડ2 રાખી લીધેલ એટલે
એમને સીધા bયાં જ ઉતયા. એમના આયેથી માનસીને ઘણી જ રાહત થઈ. સસરાના Vવગવાસથી
ઘરના મોટગેજના હHતા ભરાતા બંધ થઈ જતા ઘર ફોરBલોઝરમાં ગુ!ં સાLુ નણંદ સાથે રહ2વા
ગયા અને નેહા સાથે એના પHપાને bયાં એપાટમ`ટ પર રહ2વા ચાલી ગઈ. આ દરmયાન એણે બેXણ વાર અમરને દહ2રા|ુન વા તેવા સરનામા સાથે પXો લzયા. પણ એનો કોઈ જવાબ ન
આયો. પHપા મmમીને એમની ુલ સમoય હતી. બhુ જ રડjા હતા બxે. મનહરભાઈને તો
બ`કમાં તરત નોકર મળ ગઈ. નેહાને મmમી સાચવતી. નાનકડ નેહાને પHપાની યાદ આવતી. એ
3ુછતી, ‘મmમી, પHપા Qાં છે ?’
નેહા એની ભોળ ભોળ pખોમાં િનહાળ કહ2તી, ‘તારા પHપા તો ભગવાનને bયાં ગયા છે !’
‘ક2...મ..?’ નાનકડ નેહા પાસે સવાલની Qાં કઈ ખોટ હતી.
ં
0ુ ં કહ2 માનસી? નેહાને વહાલથી ©ુબન
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 દવાલ પર આકાશની
તસવીર ટ)ગાડ. થી નેહાને થોડ રાહત રહ2. નેહાને પHપાની ખોટ ન પડ2. માનસીએ નY કુ}
ક2, નેહાને આકાશની સgચાઈ િવશે કદય oણ ન થવા દ2 વી. દર2 ક દકર માટ2 એના િપતા એક
હરો હોય છે . એના મmમી પHપાને પણ એણે કહ દ{ુ,ં ‘કોઈએ પણ નેહા સમ< આકાશની જરાય
 ૂરાઈ ન કરવી. કદ પણ નહ.’ bયારથી આકાશની એ તસવીર ઘરના ^લિવ)ગ ?મનો એક ભાગ
હતી.
નેહા મોટ થતી ગઈ. એ એકદમ માનસી વી જ દ2 ખાતી હતી. ફBત રં ગ સહ2જ શામળો
હતો આકાશ વો...બાક માનસીની [િતૃતી હતી નેહા! ભણવામાં Wુબ જ હોિશયાર..! મહ2ન1.ુ ..!
ચ1રુ ...!! નેહાને માનસી એવી રતે ઉછે ર ક2 એ એની મા કરતા િમX વધાર2 હતી. 3ુર VવતંXતા
હતી નેહાને. પણ Qાંય કોઈ Vવgછંદતા Sહોતી એનામાં!
મmમી પHપા સાથે રહ2વાને કારણે એને સમય મળવા લાJયો. એણે કોલેજ જવા માંડુ.
ઈવિન)ગ કોલેજ. િસ)ગલ મધર અને િવડો-િવધવા હોવાથી એને સરકાર તરફથી ઘણી મદદ મળ.
એ સટÆફાઈડ પેથોલોEVટ થઈ ગઈ. એણે નોકર બદલી. લેબકોપમાં મેનેજરની નોકર મળ અને
ઘરમાં પૈસાની પણ ખાસી uટ થઈ. મmમી-પHપા બhુ દબાણ કુ} બીo લJન માટ2 . પણ માનસીએ
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એમને કkુ,ં ‘એક વાર નરકમાંથી hુ ં માંડ માંડ બહાર આવી uં. હવે તમે બીE વાર દબાણ નહ
કરતા. તમાર2 રVતે ચાલતા 0ુ ં થુ ં એ તમે જોુ ં છે ને? પHપાને આવ:ું હ1 ુ ં અમેરકા. મ`
બોલાયા. તમે આવી ગયા. પણ માર (જ)દગી હવે તમે દખલ ના કરશો.’ બીEવાર લJન કરવાનો
િવચાર પણ એ ક2વી રતે કર શક2? એ કારણે જ એણે દ2 શ જવાું ય ટાુ.ં જો દ2 શ oય તો લોકો
ખોટ િપqટ-પોષણ કર2 . બીE વાર માટ2 દબાણ કર2 ..ખોટ ખોટ પંચાત કર2 ...!! હાથે કરને એણે
દ2 શવટો હોર લીધો અને એનો કોઈ અફસોસ પણ Sહોતો થતો.
ભાઈ મિનષ સોટવેર Â(જિનયર બSયો. એને ક2^લફોિન»યા નોકર મળ ગઈ. એ પણ પર
પરણી ગયો અને એના બાળકોને સાચવવા મmમી પHપા એને bયાં રહ2વા ગયા.
માનસીએ Xણ બેડ?મુ ં હાઉસ લી{ુ ં અહ) ડોવર ખાતે. અને અbયાર2 માનસી ઘરના એના
સhુથી મનપસંદ Vથળ ડ2કના હGચક2 બેસી

એની મનગમતી [: ૃિમાં રમમાણ હતી. એ હતી

અમરની સાથે િવતાવેલ એક એક પળને ફરથી Eવવાની! અમરની કોઈ જ ભૌિતક-Vુળ 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 સંવાદો થતા...િવચારોની
આપ-લે થતી...શતરં જની બાEઓ મંડાતી રમાતી... યોગાયાસ થતો...અને Qાર2 ક રસામણામનામણા પણ થતા...અમર...અમર...અમર Qાંય અલગ ન હતો એનાથી...! કદ ય િવW ૂટો નહોતો
થયો એનાથી. વતમાનમાં Eવી રહ2લ માનસી મનોરોગીની ક<ા વટોળ અમરની સાથે માણેલ
 ૂતકાળની એક એક Lુનહર પળોને હર ઘડ વાગોળતી રહ2તી. એના સહાર2 જ એણે એની
ુવાનીના વરસો સoયા હતા. શણગાયા હતા. િવતાયા હતા. અમરને મનપસંદ રં ગોની
સાડઓનો ભંડાર હતો એની પાસે. અમરના નામે રોજ સવાર2 કપાળે કંુનો ચાંદલો થતો. એની
યાદોએ એની રાતોને રં ગીન બનાવી હતી એણે. અમર સાથે મનોમન સંવનન કુ} હ1.ુ ં માયો હતો
એને. એની 3 ૂo કર હતી. એનો ઈ¡ક ઈબાદતની ય સીમા વટાવી ગયો હતો. એના મનમંદરમાં
Vથાપેલ એ દ2 વની રોજ એ અચના કરતી. એની સાધના કરતી કરતી માનસી Qાર2 ક તો
વતમાનથી ય સાવ િવW ૂટ પડ જતી. સમાિધ અવVથામાં પહZચી જતી.
Ôમો...મ...!!Õ sધારયા 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 Bલોઝેટમાંથી પv¡મના સાલ લઈ આવી
નેહાએ હ2તથી માનસીની ફરતે િવ)ટાળ ડ2ક પરની લાઈટ સળગાવી. ડ2કના ચાર W ૂણે આવેલ ચાર
|ુિધયા ગોળાઓએ તેજ ચાંદની વો [કાશ ર2 લાયો.
ું
Ô1...??
1 ુ ં તો કાલે આવવાની હતીને...?!Õ માનસી વતમાનમાં આવી.
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Ôતને સર[ાઈઝ આપવા વહ2લી આવી ગઈ...!!Õ નેહા એના નટખટ નયનો લડાવતા કkુ.ં
માનસીને નેહાની pખોમાં ર2 શમી તોફાન નીહાુ.ં ..
Ôસર[ા...ઈ...ઝ....?!Õ
Ôયસ!! માય ડા^લÇગ મોમ...!! આઈ હ2વ અ ગેVટ િવથ મી...!!Õ

હGચકાની સામે ફોf,ડÈગ

Wુરશી ખોલી એણે ડ2ક પર આવવાનો કાચનો Vલાઈડ)ગ દરવાજો સરકાવી કkુ,ં ÔHલીસ, કમ ઓન
ડ2ક...!! આઈ ટો,ડ ુ...માય મોમ િવલ બે ઓન ડ2ક...Âડ શી ઈસ હયર...!!Õ
એ દરવાoમાંથી એક સહ2જ rચા ુવાને [વેશ કર નીચા નમી માનસીના ચરણVપશ
કયા અને સામે ગોઠવેલ Wુરશીમાં એ ગોઠવાયો.
એ ુવાનને જોતાં જ માનસી સાવ ચZક ગઈ. માનસીને લાJું ક2 એું Éદય એકાદ-બે
ધબકારા ©ુક ગુ.ં oણે Wુલી pખે એ કોઈ શમ±ુ ં જોઈ રહ!! એજ ભાવવાહ ચેહરો...એ જ
િવખેરાયેલ ¡યામરં ગી ,ફાં... એ જ તેજોમય પહો´ં કપાળ...કwથઈ રં ગની મોહક ગહ2ર
pખો...એ જ નાનકડા ખાડા વાળ ^ચુક... હસે bયાર2 પડતા એ નાના નાના ખંજનો.. એ જ સહ2જ
લાં ુ પણ નકશીદાર નાક... િવશાળ ખભા... oણે અમર એના મનમાંથી...એના િવચારોના
વનમાંથી આવીને સીધો Wુરશી પર ગોઠવાય ગયો હતો...માનસીના

ાસો- ાસની ગિત તેજ થઈ

રહ હતી.
‘મોમ...મી...ટ ડોBટર...માનસ..!’ નેહાએ ઉbસાહથી એ ુવકની ઓળખ કરાવતા કkુ.ં
હાથની ઈશારો કર માનસીએ એને બોલતા અટકાવી અને oણે અવકાશમાં િ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 પહ2લાં તો માનસી Wુરશી પરથી યંXવ1 ્ ઉભી થઈ. એમ
કરતાં એની શાલ ખભા પરથી સરકને ડ2કની લોર પર પડ. oણે કોઈ વશીકરણ હ2ઠળ ડગલા
ભરતી હોય એમ માનસીએ નીચા નમી Wુરશી પર બેઠ2લ માનસના િવશાળ ભાલ[દ2 શ પર એક
ં
[ેમાળ ©ુબન
કુ.} ..એના મજુત બાવડાં પકડ ઉભો કર [ેમથી માનસી એને ભેટ પડ! Qાંય
Lુધી આ¡લેષમાં જકડ રાzયો એણે માનસને...માનસીની pખો વહ2તી હતી. ચહ2રા પર દય હાVય
હ1.ુ ં હબકાં ભરતી માનસી ફર હGચકા પર ધyબ દઈને બેસી પડ...!
0ુ ં થઈ રkું છે ...શા માટ2 થઈ રkું છે ...મોમ ક2 મ આમ કર2 છે ...નેહાને કંઈ સમજ પડતી
Sહોતી.
‘મો...મ...!?’ એને માનસીની ^ચ)તા થઈ આવી...માનસીની એકદમ નજદક સરક એણે
3ુછ¢ુ,ં ‘મો…મ, હાઉ ુ ુ નો હસ લાVટ નેઈમ..!? હસ ફાધર નેઈમ...!?’
30
http://natvermehta.wordpress.com/

મોસમ બદલાય છે

માનસીએ કોઈ જ જવાબ ન આHયો.. એ તો પહZચી ગઈ હતી નવસારના છાXાલયના
ુ
પેલા નવ નંબરના ?મમાં ક2 યાર2 એણે પહ2લી વાર અમરને એકલતામાં સાવ નજદકથી મહ2Lસ
ું એની છલકાતી pખોમાં એ
કય= હતો...એના Vપશને માયો હતો...એના સામીHયને અુભુ ં હ1...
^ચX તર રkું હ1.ુ ં માનસી oણે અહ) હતી જ નહ...!! એના mહZ પર હાVય હ1 ુ ં પણ pખોમાંથી
આનંદા²ુની હ2લી વરસી રહ હતી. મનો^ચકbસક નેહાને મોમની ^ચ)તા થઈ રહ હતી.  કંઈ બની
રkું હ1 ુ ં એ એની સમજ બહારું હ1.ુ ં યાર2 માનસને સંકોચ થઈ ર>ો હતો.
‘મો....મ...!!’ નેહાએ માનસીને સહ2જ ઢંઢોળ.. એણે એના pLુઓ 7ુgં છ¹ા. માનસી ફર
વતમાનમાં આવી.

હGચકા પર નેહા એના ડાબે પડખે બેઠ હતી. માનસી રડ રહ હતી. હસતા

હસતા હબકા ભર રહ હતી. માનસ પણ ઉભો થયો. અને માનસીની જમણે પડખે એ
ગોઠવાયો...!!
‘સાચા Hયારનો હંમેશ િવજય થાય છે ! ઈિતહાસ 3ુનરાવિત»ત થઈ ર>ો છે ...હVc
રપીÊસ..!’ માનસીએ નેહાનો પંજો પોતાના ખોળામાં લઈ હાથથી પસવારતા પસવારતા
કkુ.ં ...એણે માનસનો પંજો પણ બીo હાથેથી [ેમથી પકડjો અને નેહાનો હાથ એનાં હાથમાં lુક
એના પર પોતાના બxે પંo lુક એ ફર બોલી, ‘હVc રપીÊસ ઈટસે,ફ!! hુ ં નેહાની pખોમાં
ં રહ uં. તો માનસ,
[ેમની ઉqમા જોઈ રહ uં....પહ2લાં પહ2લાં Hયારના પારoત ખીલતા Lુઘી
માય સન, તારા નયનોમાં પણ એના [bયેનો [ેમ પાંગારતો િનહાળ રહ uં...મને વચન આપો ક2
તમે બxે ક2 તમે બxે કદ ય _ુદા થશો નહ...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 એુ ં 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 ડડSટ નો...!’ હસીને માનસી બોલી, ‘એું
નામ માનસ છે ક2મક2 મા?ં નામ માનસી છે ....! આઈ એમ માનસી....!!’ બxેના હાથ હ_ુ માનસીના
હાથમાં 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 અગમમાં િનહાળને જ
બોલી રહ હતી, ‘મને એ પણ ખબર છે ક2 એના ફાધરને એ ઓઝાસાહ2બ કહને 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 અટકને કં ૂ ગળતા એ બો,યો, ‘પ…ણ, મ` બાસાહ2બને ફોટામાં જ
વધાર2 જોયા છે ...!’ એની pખમાં એક ખાલીપો છવાય ગયો.
માનસીએ rડો

ાસ લઈ એના ફ2ફસાંમાં ભય= અને થોડ વાર રોક રાzયો. માનસ

ગમગીન થઈ ગયો અને પછ િવનંતી કરતો હોય એમ બો,યો, ‘hુ ં તમને બાસાહ2બ કહ શું...!?’
‘હાય નોટ...!? માય સન..!’ એને બાથમાં લઈ માનસી બોલી, ‘બટ હાય...?? એ:ુ ં તે 0ુ ં
થુ ં હ1 ુ ં ક2...’
‘hુ ં બે ક2 અઢ વરસનો હતો...!’  ૂતકાળમાં િનહાળતો હોય એમ માનસ એના ઘેરા અવા
ં
બોલી ર>ો હતો, ‘દહ2રા|ુનના જગલોમાં
ઊગેલ વરસો _ુના : ૃ<ો કોઈ અગmય રોગને કારણે મર
ર>ા હતા. સરકાર ^ચ)તામાં હતી. ઓઝાસાહ2બના માગદશન હ2ઠળ એક કિમટ બનાવી હતી એુ ં
ં
કારણ શોધવા. એના સેmપ^લ)ગ માટ2 , સરવે માટ2 |ુન વેલીના ગાઢ જગલોમાં
Xણ દવસનો ક2mપ
હતો. ઓઝાસાહ2બ બાસાહ2બને મોટ2 ભાગે સાથે જ લઈ જતા. બhુ [ેમ કરતા હતા એમને. hુ ં તો સાથે
ં
ં
હો જ! જગલમાં
રાવટઓ નાંખવામાં આવી હતી. ઓઝાસાહ2બ અને એમની ટમ sદર જગલમાં
સેmપ^લ)ગ માટ2 ગઈ હતી. અને બાસાહ2બને એ?ં આભડjો...’
‘હોટ...?’ નેહાને સમજ ન પડ..
‘Vનેક બાઈટ...!! સાપ કરડjો...ઝેર સાપ...દોડતા જઈને ઓડરલીએ ઓઝાસાહ2બને oણ
કરતા એઓ 1રુ ં ત દોડ આયા. બાસાહ2બને પીએચસી પર લઈ જવા માટ2 Eપમાં Lુવડાયા...Eપ
માર lુક હતી એમણે પણ...’માનસની pખ ભીની થઈ...અવાજ ગળગળો થઈ ગયો, ‘પ…ણ
રVતામાં જ Eપ બગડ ગઈ. અ...ને બાસાહ2બે ઓઝાસાહ2બના ખોળામાં જ...!’ માનસ ©ુપ થઈ
ગયો...
ડ2ક પર એક ગમગીની છવાય ગઈ.
‘ઓહ સો સેડ...’ નેહા ઉઠને માનસની બા_ુમાં બેસી એને દલાસો આપવા લાગી. માનસે
જ,દથી VવVથતા મેળવી લીધી, ‘bયારથી ઓઝાસાહ2બ જ મારા બાસાહ2બ છે ...!! કદ ય મને
મધરની ખોટ પડવા નથી દધી. હાલરડાં ગાઈને મને Lુવડાયો છે . વાતાઓ કર છે મને.
સંતાુકડ રmયા છે માર સાથે.’
-એ છે જ એવો!! માનસીએ િવચાુ.} ..પછ એ બોલી, ‘ઈÊસ સો કો,ડ...લેÊસ ગો
ઈનસાઈડ...’
વાતાવરણ ગમગીન થ1 ુ ં અટકાવ:ુ ં જ?ર હ1.ુ ં સhુ ઘરમાં આયા.
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નેહાએ ઓ^લવ ગાડન પર ફોન કર Ìડ ઓડર કુ.} બxે સાથે જઈને ટ2 ઈક આઉટમાંથી
ખાવાુ ં લઈ આયા. નેહા અને માનસ એક જ ડશમાંથી ખાઈ ર>ા હતા. oણે વરસોથી બxે એક
બીoને oણતા ન હોય!! ડાયિન)ગ ટ2 બલ 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 પાણી3ુર ખાઈ ર>ા હતા. ભૈયાEને ઈશારો કર અમર2 માનસીને તીખી

તમતમતી પાણી3ુર ખવડાવી દધી હતી!! માનસીએ એ િતખાશ અbયાર2 પણ અુભવી અને
પાVતા oણે એને તીખા લાJયા હોય એમ એણે પાણી પી{ુ.ં એની pખોમાં ય િતખાશની ^ભનાશ
તર આવી.
‘સો માનસ...હોટ ઈસ યોર Vક2ડુલ...!?’ માનસીએ પાણીનો Jલાસ lુક નેહાને ફોક વડ2
[ેમથી પાVતા ખવડાવી રહ2લ માનસને 3 ૂછ¢ુ.ં
‘મોમ..!’ નેહાએ માનસને બદલે જવાબ આHયો. માનસીના \યાનમાં એ પણ આુ.ં ‘એણે
Sુયોક જો:ુ ં છે . એ Ãેઈન સÍન છે . એુ ં Vટ2 ટ ઓફ ધ આટ હોય એ:ુ ં Ãેઈન સજTકલ સ`ટર છે
દ2 હરા|ુનની yુટ£લ વેલીમાં. એટલે એમાં ઉપયોગમાં આવે એવા લેટ2Vટ ગામા-નાઈફ
ઈSVËમેSટL ્ માટ2 એના મેSુફ2Bચરરની એપો¿ટમ`ટ છે ટ¢ુસડ2એ. અ...ને... આવતા Àાઈડ2એ એની
રટન લાઈટ છે કોfSટન`ટલ એરલાઈનની નેવાકથી!!’
‘નેહા, હની!!’ માનસીએ િનણય કર લીધો, ‘ુક માય ટકટ િવથ હમ...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 આNયચકત થઈ બોલી,
‘મો...મ...!! ઓ મા...ય ડયર મોમ, ુ આર iેઈટ...!! િસmપલી iેઈટ !! ુ નો વોટ!? ત` તો મારા
મનની વાત સાવ આસાન કર દધી.’ માનસીને [ેમથી ગળે વળગી નેહા બોલી, ‘hુ ં પણ અહ)ની
આ મની ઓરÂટ2 ડ મેડકલ ¿SVcથી

સાવ Xાસી ગઈ uં!! આઈ એમ ફ2ડ અપ િવથ ઓલ

ધીસ!! માનસ કહ2તો હતો ક2 bયાં ¿ડયામાં મનોરોગી માટ2 કોઈ સાર યવVથા નથી અને ^બચારા
ઘણા પાગલો Vcટ પર રખડ2 છે ક2 ઓ નાનકડ કાળEભર સારવારથી ફર નોમલ Eવન
Eવતા થઈ oય. એણે તો એવાની સારવાર-સેવા કરવા એક સંVથા પણ ફોમ કર છે .’
‘મનમં...દ...ર...!!’ માનસે હળવેથી કkુ.ં
‘હા, માર2 એ મનમંદરમાં સેવા કરવી છે ...!! મોમ, તને hુ ં વાત કરતા ડરતી હતી!! પણ
માય ડા^લÇગ મોમ, આઈ લવ ુ...!!’ નેહા માનસીને ફર હ2તથી બળ3ુવક ભેટ પડ. એના
આનંદની, એના આNયની કોઈ સીમા Sહોતી.
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‘થ`ક ુ...! બેટા, hુ ં તો કંઈ નથી યાર2 1 ુ ં અમરને મળશે bયાર2 તને સમoશે ક2 સાચો
માણસ કોને કહ2વાય...!!’
અને એ 0ુKવાર2 માનસી, નેહા અને માનસને લઈને નેવાકના ^લબટ§ ¿ટરનેશનલ એરપોટ
પરથી કોfSટન`ટલ એરલાઈનની લાઈટ સીઓ ૪૮ હવામાં તરતી થઈ bયાર2 |ુર |ુર |ુનની
વાદઓમાં મોસમ બદલાય રહ હતી.

(સમાHત)
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