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ઇ પે ટર અનંત ક બેકરે પલંગના સાઇડ ટેબલ પર મૂકેલ એલામ પર એક નજર કરી. રે ડયમના લીલા ચમકતા
રંગના કાંટાઓ બે વા યાનો સમય દશાવી ર ા હતા. પ ની િશવાંગીના ધીમા નસકોરા અને એલામની ટીક ટીક
બી

ણે એક

સાથે સુર મેળવી ર ા હતા. િશયાળાની મીઠી ઠંડી નશીલી િનશાના પડખે સમાય હતી પણ ઈ. અનંત માટે તો

િનશાની મધુરી િન ા વેરણ બની હતી અને આંખોમાં ઉ ગરાનું આંજણ અં ઈ ગયું હતું. એમ. એસસી. થયા બાદ આઈ.
પી. એસની પરી ા પાસ કરી એઓ મુંબઈ પોલીસમાં આજથી બાર વરસ પહેલાં જોડાયા હતા. આ બાર વરસોમાં એમણે
ઘણા િવિવધ રસ દ કેસ ઉકે યા હતા. અરે!! એમના નામે

ણ એનકાઉ ટર પણ બોલતા હતા. પણ યારે એઓ

એટીએસમાં ફરજ બ વતા હતા. પુ ી નેહાના જ મ બાદ િશવાંગીના અ યા હને કારણે એમણે એટીએસમાંથી
ાઈમ ાંચમાં ા ફર મેળવી હતી અને હવે અંધેરી -ઓિશિવરા િવ તારમાં એમની ધાક બોલતી હતી. એમના પો ટ ગ
બાદ આ િવ તારમાં ાઇમ રેટમાં ઘણો જ ઘટાડો થયો હતો. થાિનક ભાઈલોગ એમનાથી ડરતા. તો છૂ ટક ટપોરીઓએ
એમનો કાયિવ તાર બદલી નાં યો.
આમ તો એઓ

યારે ઘરે આવતા યારે નોકરીની ચતાઓ પોલીસ ટેશને જ છોડી આવતા. નોકરીના

શ આતના વરસોમાં એ અઘ ં હતું. પણ સમય જતા એઓ સમ

ગયા કે એમણે એવી નોકરી વીકારી છે કે જે માં

કાયમી નોકરી પર હોય એવું લા યા કરે. િશવાંગી સાથે લ ન થયા બાદ એમને યાલ આ યો કે
બદલવી પડશે. એઓ

વન

વવાની રીત

વનમાં સંતુલન શી યા િશવાંગી પાસે. પણ આ સંતુલન હમણાં હમણાં ખોરવાય ગયું હતું….ફ ત

એક કેસને કારણે…અજય ખ ના ખૂનકેસને કારણે…!!
અજય ખ ના ‘ખ ના ગૃપ ઑફ ડ ીસ’ના સવસવા હતા. ખ ના ગૃપનો છે લા દશબાર વરસોમાં હરણફાળ
િવકાસ થયો હતો. અજય ખ ના મૂળ તો લખનૌના હતા. એમની શ આત થઈ હતી ભવડીથી એમની ખ ના વી વગ
પાવર લુ સની હારામાળાથી…! ધીરે ધીરે એમણે ટે ટાઈલથી શ આત કરી અ ય ઉ ોગમાં ઝંપલા યું અને આજે તો
મુંબઈ અને પરા િવ તારમાં ખ ના ક

શન, ખ ના ડાયમંડસ્, ખ ના સુપર બીગ બઝાર…વગેરે વગેરે ધંધાઓ

ધમધમતા હતા. આવા ખ ના સા ા યના વામી એવા અજય ખ નાના કોઈએ બેરહમીથી રામ રમાડી દીધા હતા.
‘ સપે ટર અનંત…’ કિમ નર રતેષ દેશમુખના શ દો ઈ. અનંતના મનમાં ગું યા રાખતા હતા, ‘અજય ખ ના
કેસ હવે તમને સ પવામાં આવી ર ો છે . યુ સી. ઈટ ઈસ અ વેરી હાઈ ોફાઈલ કેસ. કેસમાં ઘણા ગૂંચવાડા ઉભા થયા.
અને આઈ એમ નોટ હેપી િવથ િવજય! અજય ખ નાની બોડી આઈ મીન કેલેટનને ગટરમાંથી મ યાને ય એક મિહનો
પુરો થવા આવવાનો. ને હોટ વી હેવ…!! યુ નેઈ સ…એસ અ સ પે ટ…!! ધે સ ઈટ…!! િવ આર લાઈક ઓન ધ ડેડ
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ડ…!! હોમ િમિન ીમાંથી પણ

ેસર વધી ર ું છે …અને ય ટરડે આઈ ટો ડ ટુ સીએમ…!! િહ વ ટ સમ

રઝ ટ…!!’
સબ

પે ટર િવજય વાઘમારે પહેલાં અજય ખ ના કેસનું ઈ વે ટીગેશન કરતા હતા. ખ ના ખૂન કેસ બહુ

ગૂંચવાય ગયો હતો; ચૂંથાઈ ગયો હતો. અને એક પોલીસ અિધકારીના હાથમાંથી બી ના હાથમાં તબદીલ થવાથી એમાં
ગૂંચ વધી હતી. ખ નાકેસની શ આત થઈ હતી એક કડનૅપ કેસ તરીકે…!! અપહરણ થયું હતું અજય ખ નાનું આજથી
દોઢેક વરસ પહેલાં. દશમી જુ ન ૨૦૦૭ના રોજ એક ફોન આ યો. િવકી ખ નાએ એ ફોન રિસવ કય . િવકાસ ઉફ િવકી
ખ ના અજય ખ નાનો નાનો ભાઈ…ફોન પર સીધો સાદો સંદેશો: અજય ખ ના અમારા કબ માં છે . જો
છોડાવવા હો તો દશ ખોખા એટલે દશ કરોડ િપયા તૈયાર રાખો. પોલીસને
સમ

વતા

ણ કરી તો અજય ખ નાકો ટપકા દગે…!

યા…??
હવે…!? િવકાસ ખ ના ીસેક વરસનો ટડો યુવાન. અજયનો એકનો એક નાનો ભાઈ. એ ડરી ગયો.
-ભાઈસાબ કો કસીભી તરહ સે બચાના ચાહીએ!!
અજયને િવકી ભાઈસાબ કહેતો. એણે એક નાદાની એ કરી કે એણે કોઈને ય ભાઈસાબના અપહરણની વાત ન

કરી. અરે! એની યારી ભાભી ગ રમા ખ નાને પણ જરા

ણ ન થવા દીધી. ભાઈસાબ કસી કામસે દ હી

ને વાલે

થે.. િમિન ીસે કામ િનકલવાના હૈ એમ કહી ભાભીને પણ અ ણ રા યા.
પૈસાનો તો કોઈ સવાલ હોતો. ચારેક કલાકમાં તો પૈસાની યવ થા કયા બાદ એ બી
માં યો. પોલીસને

ફોનની રાહ જોવા

ણ કરી ભાઈસાબની જદગી એ ખતરામાં મૂકવા માંગતો હોતો. થોડા સમય પહેલાં જ કોલકાતામાં

પણ િબઝનેસ ટાય ન િનમલ ચેટર નું પણ આમ જ કડનૅપ થયેલું. એના સગા હાલાઓએ પોલીસની મદદ લીધેલ ને
િનમલની લાશના રે વેના પાટા પરથી ટૂકડે ટૂ ડા મળેલ. ના, પૈસા કરતા ભાઈસાબની
િવ વાસ હોતો. પોલીસને

ન હાલી. પોલીસ પર િવકીને

ણ કરી ભાઈસાબના મોતને એ નોત ં મુકવા માંગતો હોતો. અરે!! ગયા મિહને જ

ખટાઉશેઠની પણ કોઈએ ગેમ બ વી દીધેલ. ચાલતી ગાડીએ જ વ ધી નાંખેલ…!! મુંબઈ પોલીસને યા કયા?? કુછભી
ન હ…!! આ ભાઈલોગ યારે શું કરે કહેવાય નિહ…!!
-રોકડા તૈયાર હૈ…?! રા ે એક વાગે ફરી ઘરની લડલાઈન રણકી. ૂજતા અવાજે િવકીએ વાત કરી. ભાઈસાબ
સાથે એક વાર વાત કરવા માટે િવનવણી પણ કરી. પણ સામેથી બે કોથળામાં રોકડા ભરી તૈયાર રાખવાનો આદેશ મ યો.
પોટ માટે દશ િમિનટમાં જણાવવામાં આવશે. બી

કોઈ વાત ન થઈ ને ફોન તરત કટ થઈ ગયો. િવકીએ પૈસા બેગમાંથી

કોથળામાં ભયા. ને એ કોથળાઓ એની લડરોવરમાં મૂકી આ યો. એક પળ પણ એ ખોવા માંગતો હોતો.
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- મુકેશ િમલ…!! આઠમી િમનીટે ફરી ફોન આ યો, મુકેશ િમલ…કોલાબા..!! રાતકો ઢાઈ બજે …!! કસીકો
સાથ મત લાના…!! કસીકોભી નિહ…સમજે યા..!? િમલકે ક પાઉ ડ કે અંદર એક કમરા હૈ. રાઇટ સાઈડમ…!!
ઉસકા દરવા

નીલે રંગ કા તૂટા હુ આ હૈ..! ઉસમ દોનો કોથલે છોડ કે પતલી ગલીસે િનકલ

નિહ…! અજય ખ ના સુબહ આ

યગે…!! સમ

નેકા…!! મુડકે દેખના ભી

યા…?? જરાભી ગલતી કી તો તુમેરે ભૈયાકી ગેમ બ

ડાલગે…!!

િવકીએ બરાબર એમ જ કયુ. ચુપચાપ. વરસોથી બંધ પડેલ અવાવ મુકેશ િમલના સુમસામ વેરાન ક પાઉ ડમાં
તૂટેલ લીલા રંગના દરવા
રાત એ

વાળા ઓરડામાં િપયાથી ઠાંસોઠાંસ ભરેલ બે કોથળાઓ એ ધબકતે દયે મૂકી આ યો. આખી

ગતો ર ો. સવાર થઈ…!! બપોર પડી…!! સાંજ થવા આવી…!! ને ભાઈસાબનો કોઈ પ ો હોતો…!! સેલ

પર રગ કરી તો આઉટ ઑફ એ રયા…!! હવે…એ ગૂંચવાયો…!! મૂંઝાયો…!! ભાભી ગ રમા ને વાત કરી. ભાભીએ તો
તરત હૈયાફાટ દન જ શ કરી દીધું!! વધુ રાહ જોવી કે કેમ એની પણ િવચારણા થઈ. િમ ો સાથે એણે િમ ટગ કરી.
ભાઈસાબને એ કંઈ થવા દેવા માંગતો હોતો. છે વટે પોલીસને

ણ કરવાનું ન કી થયું.

િવકીએ ઉપરની સવ વાતો પોલીસને કરી.
યારે અંધેરી મુ ય પોિલસથાણાના પોલીસ ઓ ફસર હતા હેમંત આમટે.
ઇ પે ટર આમટેએ પહેલાં તો િવકીને જ બરાબર ખખડા યો. એણે પોલીસને જ પહેલાં જણાવવું જોઈતું હતું.
પોલીસ પાસે જ થમ આવવું જોઈતું હતું. રાતોરાત પોલીસ સ ય થઈ. મુકેશ િમલ પર તુરંત ડોગ કોવડ્ મોકલવામાં
આવી. પણ દશમીએ જુ ને પડેલ સીઝનના પહેલા ધોધમાર વરસાદે સવ િનશાનીઓ…ગંધ વગેરે દૂર કરી દીધેલ…!! કૅનલ
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ટીમ િન ફળ ગઈ. મુકેશિમલની આજુ બાજુ ફે રયાઓ, ટે ીવાળા- ર ાવાળા સવને રાઉ ડઅપ કરવામાં આ યા. એમની
કાળ પુવકની ઊલટતપાસ લેવામાં આવી. એક ટે ીવાળાએ રા ે િવકીની લડરોવર જોયેલ એ જણા યું પણ બી

કોઈ

ચહલ પહલ એના યાનમાં આવી હોતી અને તોફાની વરસાદી રાતને કારણે ઘરાકી મંદી હોય એ ઘરે જતો રહેલ. આમ
પણ મુકેશિમલની આસપાસ રા ે નીરવ શાંિતનું સા ા ય હોય છે . અલબ , એક વાર

યારે એ િમલ ધમધમતી હતી

યારની વાત અલગ હતી. કોલાબા િવ તારના છૂ ટક ટપોરીઓની સામૂિહક ધરપકડો કરવામાં આવી. પણ એઓએ કોઈ
માિહતી ન આપી.
એ દવસે અજય ખ નાની ઘરે આવેલ ફોનની
પિ લક ફોનબુથ પરથી થયા હતા.

ટ આઉટ મેળવવામાં આવી. એમાંથી

ણવા મ યું કે બે ફોન

ણે ફોનના લોકેશન અલગ. એક નવી મુંબઈમાં આવેલ મૉલમાં ગોઠવેલ પિ લક

કોનથી. બીજો શાંતાકૃઝ એરપોટના બૂથ પરથી. ીજો અને છે લો ફોન કે જે માં મુકેશિમલનું પોટ બતાવેલ એ થોડો
શંકા પદ હતો. એમાં ટરનેશલ ફોન થયાનું જણાતું હતું પણ લોકેશન મળતું હોતું. મોટેભાગે ફોન કાડનો ઉપયોગ થયાની
શંકા થતી હતી. અને ફોનનું ઉ ગમ થાન ન કી કરવું મુ કેલ હતું! ભારતીય સંચાર િનગમની વધુ મદદ લેવામાં આવી પણ
એમાં કંઈ પ માિહતી મળતી હોતી. ફોનની હકીકત પરથી એવો િન કષ નીકળતો હતો કે થાિનક ગગની સાથે સાથે
આંતરરાિ ય કને શનો જોડાયેલ હોય શકે. બે દવસ પછી અજયની સફેદ એ ટીમ બોરીવલી નેશનલ પાકના પા કગ
લોટમાંથી મળી આવી. એની પણ બરાબર તપાસ કરવામાં આવી. પરંતુ એમાંથી કોઈ પણ દશાસૂચક પ રણામ ન મ યું!
કારમાં એમની, િવકીની કે એમના ાયવરની જ ફગરિ ટસ્ મળી. કોઈ અ ણી િનશાની કે ફગરિ ટસ્ ન મળી. એ
દવસે એઓ પોતે જ ાઈવ કરેલ. ાયવર તો ગ રમા ખ ના સાથે આખો દવસ રોકાયેલ હતો.
એ અઠવા ડયાના અજયના દરેક ો ામ, િમ ટગસ્, એપો ટમટની િવગતો એક કરવામાં આવી. અજય ખ ના
બહુ સ ય રહેતા હતા. એમની એક એક િમિનટનો િહસાબ મ યો. એ ઘરે આવવા નીક યા યારે જ એમનું અપહરણ
કરવામાં આ યું હોય એમ લાગતું હતું. પણ યાં થયું હોય એની

ણ થઈ શ તી હોતી. એ દવસે અજય િભવંડી ખાતે

એમની ખ ના પાવર લુ સની મુલાકાતે ગયા હતા. આખો દવસ યાં રોકાયા હતા. કંઈ યુિનયનનો મામલો હતો. યાં
એમની સાતસો લુ સ કાયરત હતી અને બે હ રથી વધુ કામદારો એમની ખ નાગૃપ ઓફ બેિઝક ટે ટાઈલમાં કાયરત
હતા.
દવસો પસાર થતા હતા.
અજય ખ નાનો કોઈ સુરાગ મળતો હોતો. પૈસા આપવા છતાં પણ એ આમ ગુમ થયા એ વધુ આ ચયજનક
અને અણધાયુ હતું. થોડા દવસ ટીવી ચેનલ અને સમાચારપ ોને કાગારોળ મચાવી. પોલીસને માથે માછલા ધોવામાં કંઈ
બાકી ન રા યું. પોલીસ પણ

ણે અંધારાંમાં તીર ચલાવી રહી હોય એમ લાગતું હતું! અગાઉ કોઈએ પણ અજય ખ ના

પાસે ોટે ન મની કે ખંડણીની ઉઘરાણી કરી હોતી. જો કરી હોય તો ખ નાબંધુઓએ એ છુ પાવી પણ હોય. કારણ કે,
આવી વાતો કોઈ પોલીસને સામા ય રીતે જણાવતું નથી. જ ર એવું કંઈક થયું હોવું જોઈએ કે અજય ખ નાને ખતમ કરી
દેવા િસવાય કડનેપર પાસે કોઈ ઉપાય ન હોય. કદાચ, એઓ કડનેપરને ઓળખી ગયા હોય તો પણ કડનેપરે કાંટો કાઢી
નાં યો હોય. અજય ખ ના પચાસેક વરસના હ ટાક ટા તંદુર ત યિ ત હતા. એમનું અપહરણ કરવામાં આવે તો એઓ
4
http://natvermehta.wordpress.com/

ખેલ

જ ર િતકાર તો કરે જ. એમ થયું હોય અને એમાં કંઈ આડુંઅવળું થયું હોય અને એમણે

ન ખોયો હોય એવી પણ

શ યતાઓ હતી. દરેક હોિ પટલને એમના ફોટાઓ મોકલવામાં આ યા. કોઈ લાવા રસ લાશ મળી આવે તો િવકી દોડી
આવતો.
છ મિહના પસાર થઈ ગયા.
અજય ખ નાની કોઈ માિહતી ન મળી. િવકીએ ખ ના ગૃપનો કારોબાર ધીરેધીરે બરાબર સંભાળી લીધો. પણ
પોલીસની કાયવાહીથી એ ખૂબ ખફા હતો. ખ ના બંધુઓની ઘણી વગ હતી રાજકારણમાં કે પછી કોઈ અ ય કારણ હોય
પે ટર હેમંત આમટેની બદલી થઈ ગઈ સોલાપુર…!! અને અજય ખ ના કડનૅપ કેસ સ પાયો ઈ. િવજય
વાઘમારેને…!! વાઘમારે સ ય થયા. ખ ના જે રીતે કડનૅપ થયા એ પરથી િવજયને યાકુબ યેડા એ ડ કંપની પર વધુ શક
જતો હતો. યાકુબ યેડા બગકોકથી એના ઓપરેશન પાર પાડતો હતો. મોટેભાગે કડનૅપ કરી પૈસા મેળવતો. આ ઉપરાંત એ
મુંબઈના િબ ડરો, બાર માિલકો અને ઝવેરીઓ પાસે િનયિમત ખંડણીના ોટે ન મની મેળવતો. હવાલા મારફતે એના
નાણાં બગકોક અને દુબઈ પહ ચતા. હમણાં એવી માિહતી આવી હતી કે દુબઈની ડી-કંપની સાથે એને અણબનાવ થઈ
ગયો હતો. ખાસ તો ડી-કંપની જે રીતે હવે ટેરે ર ટ સાથે જોડાય હતી એ કારણે યાકુબ યેડાએ ડી-કંપની સાથે ધીમે ધીમે
સંબંધો કાપી નાંખવા માં યા હતા. યાકુબને પકડવો અઘરો હતો કારણકે એ પોતે સીધો િચ માં આવતો નિહ. એની
ટીમનો એક ખેલાડી હતો સુભાષ સુપારી. સાયન-કોલીવાડાનો સુભાષ સુપારી. ફાંદેબાજ…લુ ચો..કાિતલ…અને લોમડી
જે વો ચતુર…!! સુભાષની વગ રાજકારણમાં પણ ખરી. એના છોકરાઓને એ છ મિહના કે વરસથી વધારે અંદર થવા દેતો
નિહ. ઈ. િવજયને લાગતું હતું કે સુભાષ સુપારી ખ નાકેસમાં સંડોવાયેલ હોવો જોઈએ. એની સાથે બેઠક થવી જ રી
હતી. પણ સુભાષને એમ હાથમાં આવે એમ હોતો. એને સપડાવવો જ રી હતો.
ઈ. િવજય આ િસવાય બી

અ ય િથયરીઓ પર પણ િવચારતા હતા. અજય ખ નાના અપહરણ પાછળ ઘરના

કે ખ ના ગૃપના કોઈ પણ યિ તનો પણ હાથ હોય શકે. ખ નાની જે રીતે ગિત થઈ એ કોઈની ખૂંચતી હોય અને એણે
અપહરણ કરાવી પૈસા મેળવી એમનો કાંટો કાઢી નાં યો હોય. ખ ના ગૃપ ઘ ં મોટું હતું.
કોણ…? કોણ…?? કોણ…?!
અજય ખ ના િનઃસંતાન હતા. એમના ચા યા જવા બાદ સહુ થી વધારે ફાયદો કોને થવાનો હતો?
-એમની પ ની ગ રમાદેવીને…!
- યારબાદ િવ મને…!! િવકી ખ નાને….!!
િવકી ખ ના કુંવારો હતો. પાટ એિનમલ હતો.

યાં સુધી અજય ખ ના

વતા હતા યાં સુધી તો એ ખ ના

ગૃપમાં બહુ સ ય હોતો…!! રોજ એ ફ ત અડધો દવસ ખ ના ટાવરની એની ઑ ફસમાં આવતો યારબાદ તો એ એનો
સમય યાં તો પબ, િબયર બાર કે ડ કોમાં અથવા તો રૅવ પાટ માં જ પસાર થતો. એના આવી વૃિ થી એના યારા
એવા ભાઈસાબ એનાથી થોડા ખફા ખફા રહેતા એવું
ગયો હતો.

ણવા મળેલ. િવકી અજય ખ નાના ગુમ થયા બાદ ગંભીર બની

ણે રાતો રાત એનું પ રવતન થઈ ગયું હતું. ઈ. િવજય વાઘમારેએ અજયની પસનલ સે ેટરી િમસ પટો સાથે
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ઘણી વાતો કરી. િમસ પટો અજયની એક એક પળનું આયોજન કરતી. ઈ. િવજયે સીધે સીધું િમસ પટોને પુછેલ: અજય
અને િવકીને કેવું બનતું? કદી િવકીએ..
‘નો…િવકી ઈસ કા ડ અ લેબોય…!! બટ નો…!! િહ લ સ બોસ..!! વો અપને ભાઈસાબ કો ખુદાસેભી
યાદા ચાહતા હૈ…!!’ િમસ પટોએ ઈ. અજયની વાત તરત જ કાપી નાંખેલ. પણ િમસ પટો કંઈ પોલીસ ઓ ફસર
હોતી. ખ ના ગૃપની એક કમચારી હતી. ઈ. િવજયે િમસ પટો સાથે વધુ સમય પસાર કરવાનું ન કી કયુ. કારણ કે ખ ના
ગૃપના કોઈ કમચારીઓનું પણ આ કાર તાન હોઈ શકે. એ માટે િમસ પટો જે વો માિહતીનો ોત બીજો કોઈ હોય ન શકે.
િમસ પટો પાસે એક અ ય રસ દ માિહતી એ મળી કે ખ ના ગૃપમાં પાંચેક વરસથી યુિનયનની વૃિ શ થઈ
હતી. એ કારણે ખ ના ગૃપને તકલીફ પડી હતી. ગઈ દવાળીએ તો વીસ ટકા બોનસ માટેની યુિનયનની માંગણી સંતોષવી
પડી હતી. એ ઉપરાંત દર વરસે દરેક કમચારીઓને િનયિમત પગાર વધારાની માંગણી સાથે સાથે મે ડકલ એલાઉ સ અને
ર ઓમાં વધારાની માગણીઓ તો ઊભી જ હતી અને ગમે યારે હડતાળ તોળાઈ રહી હતી. અપહરણ થયેલ એ દવસે
અજયની િમ ટગ યુિનયન લીડર બાબુ િબહારી સાથે હતી. બાબુ િબહારી ખ ના િવ વ સમાં િસ યુ રટી ઓ ફસર તરીકે
ફરજ બ વતો હતો. બાબુની જબાનમાં
કેટલા સમયથી િભવંડી રહેતો હતો અને

દુ હતું. નેતૃ વની એક આગવી કળા હતી. મુળ ઝારખંડનો હતો. ન

ણે એ

યારથી અજયે નાના પાયે લુ સની શ આત કરી યારથી જ એ ખ ના ફેિમલી

સાથે સંકળાયેલ. જે મ જે મ ખ ના બંધુઓના ધંધાનો િવકાસ થતો ગયો એમ એમ બાબુ િબહારીનો હો ો પણ વધતો ર ો.
બાબુએ પેટમાં પેસીને પગ પહોળા કયા હતા અને ખ ના ઈ
અજય ખ નાએ એને બહુ સમ

યો હતો કે યુિનયનબા

ટીસમાં યુિનયનની થાપના કરવામાં એ સફળ થયો હતો.

બંધ કરે. પૈસાની, ઘરની લાલચ આપી હતી. ધમકી પણ આપી

હતી! પણ બાબુ એકનો બે ન થયો. એને લીડર બનવું હતું. વળી એને દ ા સાવંતનો સાથ હતો. દ ા સાવંત અિખલ
ભારતીય મજદૂર સંગઠનના સવ સવા હતા. લાખો મજદુરો એમના નામે મરવા ત પર રહેતા. દ ાએ જ બાબુ િબહારીનો
હાથ પક યો હતો. એને દોય હતો. દ ા સાવંત અિખલ ભારતીય મજદૂર સંગઠનમાં રે વે, મુંબઈ-બે ટ, ટે ી- ર ા ાવયર
એસોિશયેસન વગેરે જોડાયેલ હતા અને દ ાએ એમાં વધારે ને વધારે યુિનયનો જોડાવાની
એ દવસની બાબુ િબહારી સાથેની િમટ ગમાં દ ા

ણે એક ઝુંબેશ ઉપાડી હતી.

પણ હાજર રહેવાના હતા પણ એમને અચાનક કોલકાતા જવું પડેલ

એટલે એ હાજર રહી શ યા હોતા. િમટ ગમાં બાબુ સાથે ઘણી ચણભણ થઈ હતી. અને કોઈ િનણય લેવાયો હોતો.
આમ છતાં અજય ખ ના અને બાબુ િબહારી બ ને આજય ખ નાની ગાડીમાં જ મુંબઈ આવવા નીક યા હતા. આ વાત
િમસ પટોએ કહી યારે સપે ટર િવજય વાઘમારેને દાળમાં કંઈક કાળું દેખાયું હતું.
‘બાબુએ ર ઓ મૂકી હતી.’ િમસ પટોએ ક યુટરના મોિનટર પર નજર કરી ક ું, ‘બાબુ કો

ના થા ધનબાદ.

એની લાઇટ સાંતા ુઝ પરથી હતી. એટલે એ બોસ સાથે એમની ગાડીમાં જ મુંબઈ આ યો હતો. એ દવસે જ અજય
ખ નાનું અપહરણ થયું હતું.’
સપે ટર િવજય વાઘમારે એ વાત ન ધી લઈ અિગયારમી જુ નની ધનબાદ જતી લાઈટના પેસજરોની યાદી
મેળવી. બાબુ િબહારી જે ટ એરવેઈઝની સવારની છ પચાસની લાઇટ નંબર 9W2153 મારફત કોલકાતા ગયાનું

ણવા

મ યું.
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-તો શું બાબુ િબહારી આ ખેલનો ખેલાડી હતો? અ હ થાિનક ગગને કામ સ પી એ ધનબાદ પહ ચી ગયો
હોય??
-રે સમ મની દશમી જુ ને મુકેશ િમલમાં છોડવામાં આ યા હતા. બીજે દવસે એટલે અિગયારમીએ બાબુ િબહારી
કોલકાતા ગયો હતો. શું એની સાથે પૈસા હતા?
એણે બે બેગો ચેક-ઈન કરી હતી.
-એ બેગમાં શું હતું?
બાબુને શોધવા માટે ચ ો ગિતમાન થયા. કોલકાતા સુધી પગે ં મળતું હતું. યારબાદ બાબુ હવામાં ધુ સેર ભળે
એમ ગાયબ થઈ ગયો હતો. એ ધનબાદ એના ઘરે પહ યો જ હોતો. એના બુઢાં મા-બાપે તો બાબુને વરસોથી જોયો
હોતો.
યાંથી બી

માિહતી એ મળી કે બાબુનો ભાઈ સુબોધ િબહારી ઝારખંડ મુિ ત મોરચાનો આગળ પડતો કાયકર

હતો અને હવે ને સલાઈટ બની ગયો હતો. એના નામની ધાક બોલતી હતી ઝારખંડમાં. ઝારખંડ પોલીસને પણ એની
તપાસ હતી. ગરીબ આ દવાસીઓમાં સુબોધ િબહારી ઘણો જ િ ય હતો. એ કારણે એને પોલીસ શોધી શકતી હોતી. એ
અમીર જમીનદારોને, વેપારીઓને લૂંટી એમાંના પૈસા ગરીબોમાં વહચી દેતો. એટલે એ સુબોધ ‘સહાય’થી ઓળખાતો.
-તો શું બાબુ સુબોધને પૈસા પહ ચાડતો હતો એની ને સાલાઈટ વૃિ માટે…
-સુબોધને આ દવાસીઓનો પુરો સાથ હતો. એ કારણે જ એ પકડાતો હોતો. એની પાસે વફાદાર માણસોની
ટોળી હતી. હિથયાર હતા. ગામડામાં આવેલ જમીનદારોને એઓ લૂંટતા. એવું પણ

ણવા મ યું કે સુબોધે થોડા દવસમાં

જ આધુિનક હિથયારોનું મોટું કંસાઈનમટ મેળ યું હતું.
-એના પૈસા યાંથી આ યા?
િવકી ખ ના

યારે તક મળતી યારે પોલીસની નાકામી પર ઝેર ઓકતો રહેતો. વળી એણે એના બડે ભૈયાને

ધાંજિલ પે એક લોગ શ કય હતો. જે ના પર એણે િવજય ખ નાની

વન ઝરમરની સાથે સાથે એને લાગતા

શંકા પદ યિ તઓની છણાવટ અને પોલીસની કુથલી એ કરતો રહેતો અને એના િમ વતુળમાંથી એને િવિવધ કોમ સ
મળતી. એ કારણે અખબારોને અને ટીવી ચેનલોને પણ મસાલો મળી રહેતો હતો.
અજય ખ નાના કોઈ સગડ મળતા હોતા. બાબુ િબહારી સાવ ગુમ થઈ ગયો હતો.
િવકીએ એના ભાઈની કોઈપણ માિહતી માટે પાંચ લાખ િપયાનું ઇનામ

હેર કયુ.

બાબુ િબહારીને શોધવા માટે રેડ કૉનર નો ટસ બહાર પાડવામાં આવી હતી. આકાશ પાતાળ એક કરી નાંખવામાં
આ યા હતા. દરેક એરપોટ, રે વે ટેશનો, બસ ટેશનો પર અને પુરા ઝારખંડમાં બાબુ િબહારીના ફોટાઓ પહ ચાડવામાં
આ યા. આમ મુ ય શકમંદ હતો બાબુ િબહારી. હવે એ સાવ અ ય થઈ ગયો હતો. ઝારખંડની પોલીસનો સહકાર મળતો
હોતો. આ આખું ઓપરેશન પાર પાડવાની બાબુની ઓકાત હોતી એ વાભાિવક હતું.
-એને કોણે મદદ કરી?
-શું એના ભાઈ સુબોધ સહાય અને એની ટોળકી મુંબઈ આવી હતી આ કડનૅપ માટે?
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સુબોધ સહાયની પણ કોઈ માિહતી મળતી હોતી. એનો ફોટાઓમાં પણ ઘણી િવિવધતાઓ જોવા મળતી હતી.
વેશ પ રવતનમાં એ પાવરધો હતો. થાિનક રાજકારણીઓનું પણ એને બેકઅપ રહેતું હતું તો પોલીસને એ બ ને હાથોમાં
રમાડતો હતો.
દવસો પસાર થઈ ર ા હતા. અજય ખ ના કડનેપ કેસ ઘણો જ ગૂંચવાય ગયો હતો. ઈ. િવજય વાઘમારેની
દશા મા મને કોઠીમાંથી કાઢ જે વી થઈ ગઈ હતી. િવકી ખ નાને પણ પોલીસની કામગીરીથી ભારે અસંતોષ હતો. હોમ
ડપાટમે ટમાં એની વગ વધી હતી. શાસક પાટ ને એણે ચૂંટણી ભંડોળમાં ખા સું ડોનેશન આ યું હતું. હોમ િમિન ટરે
પણ હવે સીધો ખ ના કેસમાં સીધો રસ લેવા માં યો હતો. અને એ કારણે પોલીસની કાયવાહી પર પણ અસર થતી હતી.
િવકીએ િવજય વાઘમારેના હાથમાંથી કેસ લઈ બી

કોઈ કાયદ ઑ ફસરને સ પવા માટેનું દબાણ વધારવા માં યું હતું .

ઈ. વાઘમારેની તકલીફ વધી રહી હતી. િવજય ખ નાના દુ મનોની એક યાદી બનાવવામાં આવી. એમાં એક નામ
યાનાકષક હતું રા વ રાહે નું! રા વ અને અજય ખ ના એક વાર ક સ ટશન િબઝનેસમાં સાથે હતા. એક હાઈરાઈઝ
િબ ડગના લૅટ ના વેચાણ સમયે બ ને વ ચે મનદુઃખ થયું જે એમના િવભાજનમાં પ રણ યું અને રાહે એ ‘રાહે
ડેવલપર’ નામે અલગ કંપની શ કરી. રાહે
અને રાહે

ખ નાને કપરો સમય આપતા. કારણકે એઓ ખ નાની દરેક ચાલ સમજતા

ડેવલેપરે ખ ના ક સ ટશનના ઘણા સોદાઓ પડાવી લીધા હતા. તો ખ નાએ રા વ રાહે ને ધંધામાં

ખતમ કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. શું એ ધમકીનો અમલ થાય એ પહેલાં જ રાહે
એવું પણ

ગૃપે અજયને પતાવી દીધા…?

ણવા મ યું કે બાબુ િબહારી ગુ ત રીતે રા વ રાહે ને મળતો હતો. એમની સલાહ લેતો હતો. આ બાબુ

િબહારીએ ઘણા છે ડાઓ એવા છો યા હતા કે જે નો અંત મળતો હોતો અને હવે બાબુ િબહારી જ ગુમ થઈ ગયો હતો.
*****

*****

*****

*****

એક વહેલી સવારે પોલીસને એક ફોન આ યો.
માિહમની ખાડી પાસે ગટર કામદારો લાંબા સમયથી બંધ એક પડેલ ગટરની સાફ સફાઈ અને સમારકામ કરતા
હતા. યાં એમને એક લાશ મળી આવી. લાશ શું? કહો ને કે લગભગ હાડ પજર જ મળી આ યું. પોલીસ દોડી આવી.
ગટરની

ડાઈ આશરે સાતેક ટ હશે. એના થળ પર ફોટાઓ લેતા પોલીસ ફોટો ાફરને ઊલટી થઈ ગઈ. એક તો

અવાવ ગટર અને િબહામણી, કહોવાયેલ લાશ!! થળ પર જ પૉ ટમોટમ કરવામાં આ યું. પોલીસે િવકીને

ણ કરી. એ

દોડી આ યો. એ ઓળખી ગયો કે આ એના ભાઈસાબ અજય ખ નાની જ લાશ છે !! કારણ કે લાશના જમણા હાથની
આંગળીના હાડકાં પર એક વ ટી હતી…!! એ વ ટી હતી એના ભાઈસાબની. અજય ખ નાની…!! એ ૂસકે ૂસકે રડી
પ યો.
‘સાલોની યા હાલત કર દી મેરે ભાઈસાબકી….?! મ ઉનકો જદા ન હ છોડુંગા િજસને ભી એ કયા મ ઉસકા
િજના હરામ કર દુંગા…’
પોલીસે હાડકાં એક
લાશના તુરંત કબ

કયા. અજય ખ નાની ખોપરીમાં જમણી તરફ ઉપર એક નાનકડું કા

હતું. િવકીએ

માટે ઘણો જ આ હ કય .
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‘એમ લાશનો કબજો આપી ન શકાય!’ ઇ પે ટર િવજય વાધમારેએ એને સમ

યો. એણે યાંથી જ બે- ણ

ફોન કયા. હોમ િમિન ટર શદેનો ફોન પોલીસ કિમ નર પર આ યો. કિમ નર રતેષ દેશમુખે ઈ. િવજયને ફોન કય .
પર તુ ઈ. િવજય એક ના બે ન થયા. અને યારે જ િવકીએ ઈ. િવજયને ખ ના કેસમાંથી દૂર કરાવવાનો એણે િનણય લઈ
લીધો..
બે દવસ પછી અજયના અવશેષો ખ ના ફૅિમલીને સ પવામાં આ યા. અંગત અંગત સગા-સંબંધી અને ખાસ
િમ ોની હાજરીમાં ભારે હૈયે િવકીએ ચંદનવાડી મશાનગૃહમાં અિ નદાહ આ યો. આમ ખ ના કડનૅપ કેસ એક ખૂનકેસ
બ યો. ઈ.િવજય વાઘમારેની બદલી થવાની જ હતી એ પણ

ણતા હતા અને અંદરખાતેથી એ પણ એવું ઇ છતા હતા કે

ખ નાકેસથી એમનો છુ ટકારો થાય. અને િવજય વાઘમારે પાસેથી ખ ના ખુનકેસ આ યો ઈ. અનંત ક બેકરના હાથમાં!
લાશ અજય ખ નાની છે એ સાિબત થવું જ રી હતું. અવશેષોની લંબાઈ પરથી તો મેળ ખાતો હતો. અજય
ખ નાની

ચાઈ હતી પાંચ ટ અિગયાર ચ. તો હાડકાના એ માળખાને યવિ થત ગોઠવતા પાંચ ટ નવ ચથી માંડીને

અિગયાર ચની ધારણા થઈ શકતી હતી.
‘અમારે આપના ભાઈ અજય ખ ના વાપરતા હોય એ ટુથ

શ કે કાંસકીની જ ર પડશે!!’ ઈ. અનંતે િવકીને

દલાસો આપી ક ું, ‘િવ હેવ ટુ મેચ ધ ડીએનએ ઓફ ધ ડેડ બોડી…!!
‘ઇ પે ટર સાહેબ…!!’ િવજયે ગંભીર થઈ જતાં ક ,ું ‘ઈસમે કોઈ શક નિહ હૈ કી યે ભાઈસા’બકી હી બોડી હૈ.
ભાઈસાબ જે રગ વરસોથી પહેરતા એ રગ પરથી…’
‘તો પણ અમારે ખાતરી તો કરવી જ પડે. િ લસ…!! કોઓપરેટ િવથ અસ!!’ ઈ. અનંતે િવનંતી કરતા ક .ું
િવકીના હ પર પ અણગમો તરી આ યો, ‘કેટલો સમય િવતી ગયો?! હવે તમને એ વ તુઓ કેવી રીતે
આપવી?’
‘કંઈ પણ કાંસકો…ટુથ શ…જે અજય

વાપરતા હતા. નહ તર પછી તમારા લડનું સૅ પલ…!!’

‘વો મેરે સગે ભૈયા ન હ થે…!!’ િવકીએ ઈ. અનંતને અટકાવી ક ,ું ‘હમારી મા અલગ થી…! મેરે ડેડને દુસરી
શાદી કી થી…!!’ સહેજ અટકીને એ બો યો, ‘આપ થોડા દવસ રાહ જોઈ શકશો. ભાભી

હર વાર ગયા છે . એમની

પાસે કંઈ મળી આવશે…! બાકી…’
‘પોલીસ રાહ જોશે.’ ઈ. અનંતે ઉભા થતાં ક ,ું ‘આપના ભાભી

આવે એટલે મને રગ કરજો…! યુ સી. અમે

પુરો યાસ કરી ર ા છીએ. બાબુ િબહારી જે રીતે ગુમ થઈ ગયો છે ….’
‘બાબુને રાહે એ જ ગુમ કરી દીધો હશે…સંતા યો છે . તમે રા વ રાહે ને કેમ દબોચતા નથી?! જે દવસે
ભાઈસાબની બોડી મળી હતી એ દવસે એણે મોટી પાટ આપી હતી એની તમને

ણ છે ? હી વોસ એ જો ગ માય

સ ડેથ…!’
‘મારા યાનમાં એ છે જ. અમારી નજર એના પર ચોવીસ કલાક છે . મ એની પુરી તપાસ પણ કરી છે . પણ
એની િવ ધ કોઈ એિલબી નથી મળતી.’
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‘તો પુરાવો ઊભો કરો…! કુછ ક યે…! મ તો મારા ભાઈ ખોયા છે . ભલે એ મારા સગા ભાઈ હોતા. પણ
એમણે મને કદી પરાયો ગ યો હોતો.’ આંખ ભીની કરતા િવકી બો યો, ‘

યાં સુધી બોડી મળી ન હતી યાં સુધી મને

થોડો થોડો િવ વાસ હતો..! પણ હવે…!!’
‘આઈ એમ સોરી…! પણ હવે કેસ મારા હાથમાં છે …!! આઈ િવલ ાય માય બે ટ…!!’ ઈ. અનંતે િવકીના
ખભા પર હાથ મૂકી સાં વનાના વરે ક .ું
ઈ. અનંતે બાબુને શોધવા ભ સ વધારી. રા વ રાહે

પર દેખરેખ ચાંપતી કરી. એના ફોન, સેલ ફોન, ઈમેઈલ

વગેરે પર વોચ ગોઠવી દીધી. બસ, એમણે હવે રાહ જોવાની હતી કે યારે રા વ રાહે

ભૂલ કરે!! યારે બાબુ રા વનો

સંપક કરે!!
એ િસવાય ઈ. અનંતને એક વાતની ખાસ નવાઈ લાગતી હતી કે આટલા ઓછા રે સમ મનીની માંગણી કેમ
કરવામાં આવી?!
-ફ ત દશ કરોડ?!
-ખ ના ધસ તો વધારે આપી શકે એટલાં માતબર હતા…
-અરે…! રાજકોટના સોની ભાઈઓનું કડનૅપ થયેલ એમાં પણ િસ ેર કરોડમાં માંડવાલી થયેલ એવું

ણવા

મળેલ…!
- યારે આ તો છે ક દશ ખોખા…!! જ ર થાિનક ગગનું કે નાદાન છોકરાઓનું કામ હોવાની સંભાવના વધી રહી
હતી. એઓનો કોઈ રેકડ ન હોવાને કારણે પોલીસ અંધારાંમાં ફાંફાં મારી રહી હતી.
એ દર યાન િવકીએ પોલીસ ટેશને આવીને એક હેર શ ઈ. અનંતને આ યું, ‘ આ મારા ભાઈ વાપરતા હતા.
ભાભીસાબે યાદગીરી પે સાચવેલ છે એ!! આઈ હોપ કે અમને એ પાછુ ં મળશે?’
‘યસ…! આઈ િવલ ાય માય બે ટ ટુ રટન યુ. આઈ એમ વેરી થક લ ફોર ધીસ…!’ ઈ. અનંત લાકડાના
હાથાવાળું એ શ લેતા બો યા. શ િનહાળી ઈ. અનંતને િવચાર આ યોઃ ધીસ િવલ બી વેરી ઈ પોટ ટ એિ ઝબીટ…!!
કારણ કે, એ

શ પર એક બે વાળ પણ વટાળાયેલ હતા. એ

શ અને અજય ખ નાના લાશ પરથી મળેલ થોડા વાળ

બગલુ મોકલવામાં આ યા. ડીએનએ મે પગ કરવામાં આ યું. બ ને નમૂનાઓ મળતા આ યા.
-તો એ લાશ ખરેખર અજય ખ નાની જ છે …! પોલીસ પર દબાણ વધી ર ું હતું…ઈ. અનંત ક બેકરની િન ા
વેરણ બની હતી.
પુ ી નેહાના કપાળ પર હાથ ફેરવી એની ચાદર બરાબર ઓઢાડી સહેજ નમીને ઈ. અનંતે ઘસઘસાટ િન ાધીન
િશવાંગીના કપાળે એક ચુંબન કયુ. થોડા અસમંજસ અવાજો કરી િશવાંગી પડખું ફરીને સૂઈ ગઈ. એ કારણે ઈ. અનંતના
હોઠ સહેજ ફરકી ગયા. એઓ પથારીમાંથી ઉભા થયા. બે- ણ

ડા વાસો- વાસ લીધા. રે જરેટર ખોલી પાણીની

બોટલ લઈ પાણી ગટગટા યું. વરંડામાં ગયા. રાિ ના અંધકારમાં ગોરેગાંવના વ છ આકાશના એ ટુકડામાં તારાઓ
ટમટમતા હતા. ઈ. અનંતના મન પર અજય ખ ના ખૂનકેસ પર ક જો જમાવી દીધો હતો. એઓ અંદર આ યા. ક યુટર
ચાલુ કરી ખુરશી પર ગોઠવાયા. િવકીએ શ કરેલ અજય ખ નાના લોગ પર ગયા.
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-આ પણ એક નવું ગતકડું છે !!
લોગ પર

ત

તની કોમે ટસ્ વાંચતા એઓ િવચારતા હતાઃ લોકો સાવ નવરા પડી ગયા લાગે છે !!

મોટે ભાગની કોમે ટસ્ પર પોલીસ ની કુથલી જ કરવામાં આવી હતી. લોગ પર અજય ખ નાની

વન

ઝરમરની સાથે સાથે એમના ઘણા ફોટાઓ પણ હતા; એકલા તો રાજકારણીઓ સાથે… ફ મ એ ટર-એ ેસ સાથે…!!
તો બાબુ િબહારીના પણ જુ દા જુ દા ફોટાઓ હતા અને એની શોધ કરનારને કે માિહતી આપનારને અપાનારા પાંચ લાખ
િપયાના ઇનામની

હેરાત પણ હતી.

ઈ. અનંતને ચેન પડતું હોતું. એમણે અજય ખ ના કેસની ફાઈલના પાનાઓ ઉથલાવવા માં યા. ફાઈલમાં સવ
માિહતીઓ હતી. એમણે જ પેિ સલથી કરેલ ન ધ ફરી ફરી િનહાળી. છે લે ગટરમાં પાડેલ અજય ખ નાની લાશના
ફોટાઓ એઓ જોવા લા યા. પોલીસ ફોટો ાફરે પાડેલ ફોટાઓ િચતરી ચઢે એટલા િવકૃત અને િબહામણા હતા. એ
ફોટાઓ જોતા જોતા એ ચમ યા. એમનું દય જોરથી જોરથી ધબકવા લા યું. એઓ જે િનહાળી ર ા હતા એ માની
શકતા હોતા…!!
-આજ સુધી આ કેમ કોઈના યાનમાં ન આ યું…!?
લાશના ફોટા િનહાળતા એઓ િવચારવા લા યા. અજય ખ નાના

લોગ પર ગયા.

યાંના ફોટાઓ

જોયા…!!વારંવાર જોયા…!!
-ઓ…માય ગોડ….!! ઓ પા ડુરંગા…!!
-આઈ કા ટ િબલીવ ધીસ…!!
-આઈ ગોટ ઈટ…!!
એઓ સવાર પડવાની રાહ જોવા માં યા. ક યુટર બંધ કરી, ફાઈલમાં ફરી લાશ પર એક નજર કરતા એમના
ચહેરા પર એક હા ય ફરી વ યું!! એક હળવી રાહત થઈ એમને…!
-હવે એક એક કદમ સાચવી સાચવીને માંડવું પડશે!!
-ધે આર વેરી લેવર…!!
ેક સુટ પહેરી એ રોજની જે મ પાંચ માઈલ દોડી આ યા. નાના દથી પરવારી યોગા યાસ કયા બાદ એમણે
કિમ નર રતેષ દેશમુખના સેલ ફોન પર ફોન કય .
‘ગુડ મો નગ સર…!!’
‘ગુડ મો નગ અનંત…!!’
‘હુ ં આપને હેરાન તો નથી કરતોને સર…!?’
‘ના…ના…!’ હસીને એ બો યા, ‘આ તો અંજિલ સાથે વોક પર નીક યો છુ ં !! યુ નો અંજિલ સાથે ચાલતા
ચાલતા તારી જ વાત કરતો હતો. શું યૂઝ છે . એની ો ેસ…?!’
‘યસ…!! ઈટ લુ સ્ લાઈક એ િબગ ગેઈમ…!! એક ખતરનાક ખેલ...!!’
‘વૉટ…??’
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‘યસ…સર…!! આઈ િનડ યોર લ સપોટ…!! એ ડ ઈટ િવલ બી ઓ લી યુ એ ડ િમ…!! ઓ લી…!!
િ

ટલી કોિ ફડેિ શયલ…!!
‘અફકોસ…યુ િવલ ગેટ ઓલ સપોટ…!! હેર ઈસ બાબુ િબહારી…??’
‘હુ ં તમને મળું છુ ં . દશ વાગે…!! ઈફ ઈટ ઈસ ઓકે ફોર યુ…!!’
‘ હાઈ દશ વાગે…? કમ સુન…તું મારે ઘરે આવ…!! અંજિલ આજે ઉપમા બનાવવાની છે . િવ િવલ હેવ ેક

ફા ટ ટુ ગેધર…!!’
‘મારે થોડાંક અખબારોની રે સ ફાઈલ જોવી છે . બીજુ ં પણ એક ઈ વે ટીગેશન કરવાનું છે . પણ હુ ં તમને બેણ કલાકમાં મળું છુ ં …!! અંજિલ નો ઉપમા ને ટ ટાઈમ…!!’
બરાબર હોમ વક કરીને ઈ. અનંત કિમ નરને મ યા. એમની સચોટ રજૂ આતથી અને હકીકતથી કિમ નર ી તો
અચંબામાં પડી ગયા અને એક

ડો વાસ લઈ એ બો યા, ‘ધીસ વીલ બી વેરી ઈ ટરે ટ ગ…!! ગો એહેડ…!! કપ ઈન

ટચ…!! િ ફ મી..!! માય ઓલ સપોટ ઈસ િવથ યુ ટુ ફાઈ ડ આઉટ ધ થ…એ ડ ઓ લી ધ થ…!!’
*****

*****

*****

*****

ણ મિહના જે ટલો સમય પસાર થઈ ગયો… લોકો ધીરે ધીરે અજય ખ ના ખૂન કેસ ભૂલવા માં યા હતા યાં જ
‘આજતક’ના ાઇમ રપોટર મિનષ દુબેના સેલ પર ટે ટ મૅસેજ અવતય ઃ લીસ કમ ટુ ધ યૂઝ કૉ ફર સ એટ મેઇન
પોલીસ ટેશન એટ નાઈન…!!
એવો જ એક મૅસેજ ‘એનડી ટીવી’ની બરખા દ ને પણ મ યો. તો ‘ઝી યૂઝ’ના રમેશ મેનન શા માટે રહી

ય?

‘સી. એન. એન’ની સુહાિસની હૈદર પણ ખરી જ…!!એજ રીતે ‘િમડ ડે’થી માંડીને દરેક સમાચારપ ોના ખબરપ ીઓને
સંદેશો મળી ગયો. પોણા નવે તો કૉ ફર સ મમાં સવ રપૉટરો-કેમેરામેનથી છલકાય ગયો…!! સહુ ને આ ેસ કૉ ફર સ
અંગે તેઝારી હતી.
બરાબર સવા નવે કિમ નર રતેષ દેશમુખે હસતા હસતા કૉ ફર સ

મમાં

વેશ કય , ‘ગુડ મો નગ

એવરીવન…!! થે ક યુ વેરી મચ ટુ યુ ઓલ…!! યુ ઓલ આર િહયર ઈન વેરી શૉટ નો ટસ…!! બટ િબલીવ મી…!! ધીસ
િવલ બી ધ મો ટ ઈ પોટ ટ િ ફ ગ ફોર મી એ ડ યુ…! યુ િવલ ઓ સો સર ાઈઝડ્ િવથ ધ ઈનફોમશન ઓફ ધી પરફે ટ
ાઇમ…!!’
‘પરફે ટ ાઇમ…!?’
‘હા, પરફે ટ ાઇમ…! પણ તમે તો

ણો જ છો ને કે ાઇમ નેવર પેઈઝ્…’ હસીને કિમ નર બો યા, ‘આજે

આપ સહુ ને ખ ના ખૂનકેસ િવશે ઈ ફોમ કરવા બોલા યા છે . ધ િમ ી ઈસ નાવ રસો ડ…!!’
‘ખ ના ખૂનકેસ…!? અજય ખ ના…!?’
‘હુ ઈસ મડરર….!?’
‘કાિતલ કોન હૈ…!?’
‘ખૂની કોણ આહે…!?’
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‘શાંતતા… શાંતતા…!!’ જરા મોટો અવાજ કરીને હસીને કિમ નર બો યા, ‘એ જણાવવા માટે જ તો આપને
અ હ બોલા યા છે !’
એટલામાં જ પોલીસ યુિનફૉમમાં સ જ ઈ. અનંત ક બેકર ધીમેથી હૉલમાં દાખલ થયા. એમની સાથે પાછળ
હાથકડી પહેરાવેલ હ પર બુરખો ચઢાવેલ એક શ સ પણ હતો જે ને એમણે એમની બાજુ માં રાખેલ ખુરશી પર ધીમેથી
બેસા યો…!
કૉ ફર સ મમાં એક શાંિત છવાઈ ગઈ.
‘ગુડ મો નગ એવરીબડી…!!’ ઈ. અનંતે એમના

ભાવશાળી ઘેરા અવાજે ક ું.’… તો ઓનરેબલ કિમ નર

સાહેબે ક ું એમ ખ ના ખૂન કેસ િમ ટરી ઈસ રસો ડ…!! એ ડ ધ મડર વોઝ ડન બાય…!!’ કહીને એઓ અટ યા
‘………………..??’
એમણે પેલા શ સના હ પરથી બુરખો દુર કય …!!
‘િમ ટર અજય ખ ના…!? ઓ માય ગોડ…!! હી ઈસ અલાઈવ…!! વો જદા હૈ…!?’ હોલમાં સવ પ કારો
અચંિબત થઈ ગયા…! સહુ ગણગણાટ કરવા લા યા…!!
‘હા…!! અજય ખ ના

િવત છે . આપની સમ

બ છે …!!’

‘તો પછી ખૂની કોણ…!!’
‘ધીસ ઈસ એ વેલ લા ડ…વેલ ફ નશડ્ ાઇમ…!! એક એવો ખતરનાક ખેલ કે જે ના ખેલાડી બહુ ચપળ અને
ચબરાક છે …પણ એમની ચતુરાઈ એમને જ ભારે પડી ગઈ.’
‘તો પછી અજય ખ નાનું અપહરણ કોણે કરેલ…!?’
‘અજય ખ નાનું અપહરણ થયેલ જ હોતું!! ઈટ વોઝ અ ામા… વેલ લેઈડ બાય એ ડ ડેઈઝ ગલી ડાયરે ટેડ
બાય ખ ના ધસ…!!’
‘ખ ના ધસ ??’
‘યસ…!! બ ને ભાઈઓ આમાં સંડોવાયેલ છે !!’
‘ઇ પે ટર અનંત આપને યારે અને કેવી રીતે
‘અજય ખ ના

ણ થઈ કે…’

િવત છે ….?? એમનું ખૂન નથી થયેલ…??’ ઈ. અનંતે એ પ કારનું વા ય પુ ં કયુ…

‘યસ…અને પેલી બોડી કોની કે જે ની સાથે અજય ખ નાના ડીએનએ પણ મળતા આ યા અને એમનો દશ
કરોડનો લાઇફ ઈ યુરંસ પણ િ લયર થઈ ગયો હતો…!?’
‘વેલ…વેલ…વેલ..!!’ કિમશ્નર ચચામાં સામેલ થતા બો યા, ‘સહુ એમ જ માનતા હતા કે અજય ખ નાનું જ
ખૂન થયેલ. પણ અમારા બાહોશ ઇ પે ટર અનંતની એક નજરે આ કેસને ઉકેલી નાં યો. હવે ઈ. અનંત આપના
સવાલોના જવાબો આપશે.’
‘આપને કઈ રીતે શક ગયો કે અજય ખ ના

િવત છે ??’ બરખાએ પૂ યું.
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‘આ કેસે મારી

ઘ ઉડાડી દીધી હતી. એક રા ે

યારે હુ ં એની ફાઈલ લઈને બેઠો હતો. એમાં ડેડબોડીના

ફોટો ા સ્ પણ હતા. આ ફોટો ા સ્ અમારા ફોટા ાફરે બોડી

યારે ગટરમાં અંદર હતી યારે લીધેલ. બોડી મુવ કરવા

પહેલાં. એવા જ ડેડ બોડીના એક ફોટા પર મારી નજર પડી. એક જ ફોટો…હા ફક્ત એક જ ફોટામાં વ ટીનો ભાગ
હતો. એ પણ અ પ …ઝાંખો…! એમાં મ એ જોયું કે ડેડ બોડીના જમણા હાથની લાંબી વચલી આંગળીના અડધા તૂટેલ
હાડકાંની ઉપર હથેલીની નજદીક વ ટી હતી. પણ

યારે િવકી ખ નાએ બનાવેલ લોગ પર મ અજય ખ નાના

ફોટો ા સ જોયા યારે દરેક ફોટાઓમાં એ મોટા હીરા વાળી ચમકતી વ ટી જમણા હાથની સહુ થી નાની આંગળીની
બાજુ ની આંગળીમાં હતી. ન હ કે મોટી આંગળીમાં…! તો પછી લાશમાં વ ટીની આંગળી એકદમ બદલાય કેમ ગઈ?!’
અજય ખ ના નીચી નજરે બેઠા હતા એમની તરફ હસીને એક નજર કરી ઈ. અનંતે વાતનો દોર આગળ વધાય , ‘મને શક
ગયો. મ પોલીસ ફોટો ાફર પાસે પેલો એક ફોટો કે જે માં વ ટીનો ભાગ અ પ દેખાતો હતો એ એ લાજ કરા યા. અને
એ પ થઈ ગયું કે લાશમાં આંગળી બદલાય ગઈ હતી. હા, લાશ સાવ કહોવાય ગયેલ અને આંગળીના ઉપરના બે
સાંધાના હાડકાં તો ખરી પણ ગયેલ. આમ છતાં આંગળીના મૂળના હાડકાં પર વ ટી રહી ગઈ હતી. ખૂની ખૂન કરવા
પહેલાં કદી લાશમાં વ ટીની પોિઝશન તો ન જ બદલે એ વાભાિવક છે . મારો શક મજબૂત થવા લા યો. મ યૂઝ પેપરના
રે સ-જુ ના અંકોમાં અજય ખ નાના ફોટાઓ પણ િનહા યા. એઓ લાય સ લબના

ૅિસડે ટ પણ હતા. એમના

ફોટાઓ આસાનીથી મળી ગયા. દરેક ફોટાઓમાં વ ટી નાની આંગળીની બાજુ ની વેડ ગ ફગર પર જ હતી. એટલે
વરસોથી માણસ એક હાથમાં વ ટી પહેરતો હોય તો એકાએક એનું થાન ન બદલે!!’
“તો પછી ડીએનએ મૅ ચગ…!! અને એ ડેડ બોડી કોની…!!’
‘હુ ં પણ ગૂંચવાયો તો હતો જ કે, ડીએનએ રપોટ ખોટો છે કે શું?! બાયોટેકનોલો

લૅબ બગલુ ને ફોન જો યો.

એમણે એમાં કોઈ જ ભૂલ થઈ શકે નિહ એમ ખાતરીપૂવક જણા યું. અમે ડેડ બોડીની એ સરેસ્ લીધેલ હતા. એમાં
કલના પણ દરેક

ગલથી એ સરે લીધેલ એટલે એ ફ મ લઈને હુ ં અજય ખ નાના ડેિ ટ ટને મ યો. એમના જડબાના

એ સરે સાથે ડેિ ટ ટ પાસેના એમના ડે ચરના એ સરેની સરખામણી કરી ડેિ ટ ટે મને ક ું કે આ લાશના જડબાના
એ સરે અજય ખ નાના એમના એ સરે સાથે મેચ નથી થતા. અજયના ઉપરના જડબામાં જમણી તરફ એક દાઢ ઓછી
હતી જે એ જ ડેિ ટ ટે ઉખેડેલ.
ખ ના સમ

યારે ડેડ બોડીના બધા દાંત સાબૂત હતા. આમ એ ન કી થઈ ગયું કે જે ને મૃત અજય

ર ા હતા એ તો કોઈ બી ની જ બોડી હતી!!’

‘કોન થા…??’
‘કોની લાશ હતી એ….!?’
‘કહુ ં છુ ં …એ પણ કહુ ં છુ ં … પણ એ પહેલાં અમારે અજય ખ નાને શોધવાના હતા. મ માનિનય
કિમ નરસાહેબને વાત કરી એમને િવ વાસમાં લીધા. એમણે મને લ સપોટ કય . કોઈને પણ જરા ગંધ ન આવવા દીધી.
તમને પણ યારે સાવ ખોટું િ ફ ગ કરતા ર ા અને અમે બાબુ િબહારીને શોધી ર ા છે ના ગીતો ગાતા ર ા. પણ યારે
અમે અજય ખ નાને માટે

ળ િબછાવતા હતા. પણ એ

ળ િબછાવતા અમારે નાકે દમ આવી ગયો. ખ ના

દરેક ફોન, ફે સ, ઈમેઈલ, સેલ ફોન પર અમારી વોચ હતી. ખાસો સમય ગયો. પણ અમને કંઈ જ

ધસના

ણવા ન મ યું! ખ ના
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ગૃપના દરેક ફોનના ટેપના ફ ડલા ના ફ ડલા અમારી પાસે છે . લગભગ દરેક ઈમેઈલ ફ ટર થતી હતી. તો ય કંઈ જ
માિહતી ન મળી. અજય ખ ના યાં છે એની કોઈ જ માિહતી ન મળી તે ન જ મળી. બ ને ભાઈઓ સંપક તો કરતા જ
હશે. પણ કઈ રીતે…!?’ પાણી પીવા ઈ. અનંત ક બેકર અટ યા એ ય રપોટરોને ક યું.
‘કઈ રીતે…!? કઈ રીતે…!?’
‘એઓ એક બી ના સંપકમાં રહેતા! દવસ દર યાન લગભગ દરેક કલાકે એમની વ ચે માિહતીની આપ-લે થતી.
િવકીને ધંધાની સૂઝ હોતી એટલે એને સલાહ-સૂચનની જ ર પડતી. અરે!! એમના ફોટાઓ િવડીયોની પણ આપ-લે
થતી.’
‘હાઉ…??’
‘એ પણ મને અચાનક

ણવા મ યું. િવકી ખ નાએ અજયને

ધાંજિલ માટે લોગ બનાવેલ એ તો આપને

સહુ ને ખબર જ છે ને આપે એને બહુ ટેજ પણ આપેલ છે . આ લોગ શું બલા છે એ
બના યો. મને

યુટરમાં ખાસ રસ નિહ. પણ આ લોગ બનાવતા મને એ

ણવા મ પણ મારો એક લોગ

ણવા મ યું કે લોગ પર ા ટ તરીકે

માિહતી સાચવી શકાય અને એ પિ લશ કરવી ન પડે. આવી રીતે િચ ો. િવડીયો..ફોટો ા સ વગેરે ટોર કરી શકાય. હવે
જો તમારા લોગનું યુઝસ નેઈમ અને પાસવડ તમે બી

કોઈને આપો તો એ પણ તમારા લોગ પર જઈ શકે અને ા ટ

વાંચી શકે, બનાવી શકે, વાં યા બાદ ડલીટ કરી શકે…આમ કોઈને પણ

ણ થયા િવના,

ણ કયા િવના દુિનયાના કોઈ

પણ ખૂણે તમે સંપકમાં રહી શકો. બસ ખ નાબંધુઓ એમ જ કયુ…બ ને પાસે એ લોગનંશ યુઝસ નેઈમ અને પાસવડ
હતા અને દવસમાં કેટલીય વાર એઓ આ રીતે માિહતીની આપ-લે કરી લેતા. અલબ , આ માટે પોલીસે એમના
ોવાઈડરનો સંપક કય પણ એમણે આના-કાની કરી. અમે ોફેશનલ હેકસની મદદ લઈ એમના લોગને દવસો સુધી હેક
કય અને દરેક માિહતી મેળવી લીધી. અજય ખ નાનું નવું નામ-સરનામું મેળ યું! અજય ખ ના આજે ગુલ મુહમદના
નામે ઓળખાય છે અને એમનો મુકામ છે મો રિશયસ…!! એમણે મો રિશયસમાં હોટલ િબઝનેસમાં ઝંપલા યું છે . હુ ં
મો રિશયસ ગયો. યાંની પોલીસનો સહકાર લઈ એમની ધરપકડ કરી.’
‘તો પછી કડને પગ અને પેલી લાશ…!!’
‘ કડને પગ થયું જ હોતું. કડને પગનો ામા કરવામાં આવેલ. દશમી જુ ને એમની બાબુ િબહારી સાથે િમ ટગ
હતી અને ખ ના િવ વ સમાં બાબુ િબહારીને હડતાળ ન પડાવવા માટે એઓ મનાવી ન શ યા. જો હડતાળ પડે તો એમને
કરોડોનું નુકશાન થાય એમ હતું. વળી બાબુએ અજયને બે-ચાર શ દો ભલા-બુરા ક ા કે ગમે તે હોય. સમ વીને બાબુ
િબહારીને અજય ખ ના એમની સાથે મુંબઈ લઈ આ યા. બ નેએ મળી બાબુને પતાવી દીધો. બાબુનું શરીર-કાઠું અજય
ખ ના જે વું જ હતું. અજયની વ ટી પહેરાવી બાબુની લાશ આગળથી જોઈ રાખેલ બંધ પડેલ ગટરમાં પધરાવી દીધી.
અજય ખ નાએ પિ લક બુથનો ઉપયોગ કરી પોતાના જ અપહરણના ફોન પોતાના ભાઈ િવકીને કયા…
‘પણ આમાં એક ફોન તો ઇ ટરનેશનલ થયેલ…!!?’
‘હા, એ માટે એમણે ‘મેિજક જે ક’ નો ઉપયોગ કરેલ!! છ મિહના પહેલા અજય ખ ના યુએસએ ગયેલ. યાં એક
ઉપકરણ મળે છે . એને મેિજક જે ક કહે છે . એ એક યુએસબી પૉટ અને હાઈિ પડ ઈ ટરનેટથી મારફત ઇ ટરનેશનલ ફોન
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માટેની સ તી ડવાઇસ છે . એક વાર યુએસમાં એિ ટવેઈટ કરતા તમને યુએસએનો લો લ ફોન નંબર મળે. દુિનયામાં યાંય
પણ હાઈિ પડ ઈ ટરનેટ વાળા તમારા લૅપટોપ કે ડે કટોપના યુએસબી પૉટમાં આ મેિજક જે ક કને ટ કરો ને બીજે છે ડે
તમારા ફોનનો જે ક નાંખો તો તમે ફોન કરી શકો!! િવઓઆઈપીનો આ સહુ થી સાદો અને સરળ ઉપયોગ કરી એમણે
ટરનેશનલ ફોન થયાનો

મ ઊભો કરેલ પણ ખરેખર એ ફોન તો અંધેરીની હોટલ િલલા પરથી અજય ખ નાના

લૅપટોપ વારા મેિજક જે કથી થયેલ. અ હ પણ એમણે વધારાની સાવચેતી તો રાખેલ જ…! કેમ ખ ં ને િમ ટર
ખ ના..??’
‘…………….!’ અજય ખ ના નીચું િનહાળી ગયા.
‘એમણે એ દવસે હોટલ િલલા પરથી મેિજક જે ક મારફત યુએસએ એક ઇ ટરનેશનલ ફોન સ વસ ોવાઈડ
કરતી ફોન કાડ એજ સીને ફોન કરેલ. કારણ કે, મેિજક જે કને લીધે એમને એ ફોન લોકલ થાય અને એ એજ સી મારફતે
ઇિ ડયા એમના ઘરે ફોન કરેલ. આમ અંધેરીથી જ અંધેરી ફોન વાયા અમે રકા કરવામાં આવેલ. એટલે સંચાર િનગમ એ
ફોન લોકેટ કરી ન શકેલ. ફોન કરી રાત રોકાઈ અજય ખ ના બાબુ િબહારીના નામે જે ટ એરવેઈઝની સવારની છ
પચાસની

લાઇટ નંબર 9W2153 મારફત આિગયારમીએ કોલકાતા ગયા. કોલકાતાથી ફરી દ હી આ યા અને યાંથી

એર ઈ ડીયાની લાઇટ લઈ ખોટા પાસપોટ પર ગુલ મુહમદના નામે મો રિશયસ ગયા. યાં એમણે અગાઉથી જ સારા
એવા પૈસા મોકલી આપેલ. હજુ દરોડા પરથી વધુ માિહતી મળશે.’ ઈ. અનંત ક બેકરે એમના લેક બેરી સેલ ફોન પર
આવેલ મૅસેજ િનહાળી ક ું, ‘જે રવૉ વરથી બાબુની કતલ કરવામાં આવેલ એ બાવીસ કૅિલબરની કૉ ટ િવકી ખ ના
પાસેથી મળી આવી છે . બાય ધ વે, ગઈ કાલે આખી રાત ખ ના ધસના દરેક ઠકાના પર રેડ પાડવામાં આવેલ છે અને
એ કાયવાહી હજુ ચાલુ જ છે . િવકીની પણ ધરપકડ થઈ છે અને ગ રમાદેવી લખનૌ છે યાં એમને લેવા માટે મુંબઈ
પોલીસ પહ ચી ગઈ છે . ઘણા જ ગફલાઓ બહાર આવવાના બાકી છે .’
‘એક વાતની સમજ પાડશો…ડીએનએ….!??’
‘યસ..!! ડીએનએ ટે ટ…!!હમ્ …!! ધે આર માટ…વેરી માટ…!’ હસીને ઈ. અનંત ક બેકર બો યા,
‘આખો ખતરનાક ખેલ એવો એમણે માં યો કે એમાં યાં ય લુપ હોલ ન હોય એની પુરી કાળ
એમની ચાલને દાદ દેવી જ પડે.

રાખી હતી. અ હ પણ

યારે મ ડીએનએ માટે અજય ખ નાના ટુથ શ કે કાંસકી કે હેર શની માંગણી કરેલ

યારે િવકીએ તો િવરોધ જ કરેલ. વ ટી ભાઈસાબની જ છે . ડીએનએ ટે ટ ગની કોઈ જ ર નથી. વગેરે વગેરે…!’ હસીને
ઈ. અનંત બો યા, ‘…પછી એણે સમય માં યો. ભાભી સાહેબ હર વાર ગયા છે નું બહાનું બતાવીને. અને તમે માનશો
નિહ એ દવસે જ એણે એની ભાભી ગ રમાને હર વાર પણ મોકલી આપેલ. એઓને બે અઠવા ડયાનો સમય મળી જતા
બ ને બંધુએ િવચાયુ. લોગ પર ા ટ વારા માિહતીની, િવચારોની આપ-લે કરી. બાબુ િબહારી એમનો નોક રયાત હતો.
બાબુ િભવંડી ખાતે ખ ના િવ વ સનો િચફ િસ યુ રટી ઓ ફસર હતો. એનો યુિનફોમ હતો. એને એક લોકર પણ ફાળવેલ.
એ લોકરની િવકીએ તલાશી લીધી. નસીબ જોગે એમાંથી એને બાબુ િબહારીનું હેર

શ મળી આ યું જે ના પર હેર

ફોિલકલની સાથે સાથે એક-બે વાળ પણ હતા. લાશ બાબુની જ હતી…હેર શ બાબુનું જ હતું…!! ડીએનએ મેચ થાય
જ ને…!! ડીએનએ મેચ થતા પોિલસે ડે ચર મૅ ચગ ન કયુ. જે પાછળથી મારે કરાવવું પ યું! એમની દરેક ચાલ કાિબલે
16
http://natvermehta.wordpress.com/

ખેલ

તારીફ હતી. અરે!! અપહરણની રા ે િવકી ખરેખર એની લડરોવર લઈને રાતે અઢી વાગે વરસતા વરસાદમાં મુકેશ િમલ
પર પણ ગયો હતો અને એ લડરોવરને પેલા ટે ી ાયવરે પણ જોયેલ. મુકેશ િમલનું થળ પણ એમણે અગાઉથી ન કી
કરેલ. આમ આ એક એવો ખતરનાક ખેલ હતો કે જે ના ખેલાડીઓ અનાડી હોતા…!! બહુ ચાલાક હતા…!! ચતુર
હતા…!! પણ ાઇમ નેવર પેઈસ..!! એક નાનકડી ભૂલ…એમને ગુ હો કબૂલ કરવા માટે મજબૂર કરી ગઈ. આ ખેલમાં
િવજય તો છે લે સ યનો જ થયો…!!’ ઈ. અનંત ક બેકરે અજય ખ નાને િનહાળી ક ું, ‘શું કહો, છો િમ ટર
ખ ના…!?’
‘ રયલી વેરી ઈ ટરે ટ ગ…!!’ સહુ પ કારો, ટીવી રપોટરસે ઈ.અનંત ક બેકરને ધ યવાદ આ યા, ‘િવ આર વેરી
ાઉડ ઓફ યુ એ ડ મુંબઈ પોલીસ…!! ધે સ વાય મુંબઈ પોલીસ ઈસ વન ઓફ ધ બે ટ પોલીસ ફોસ ઓફ ધી વ ડ…!!’
(સમા ત)

(કુલ શ દોઃ ૬,૪૦૦)
૪૦૦)
સાચવો, િ ટ કરો,
કરો,
'ખેલ...' વાતા પીડીએફ ફોરમેટમાં મેળવવા માટે અ હ િ લક કરો આપના ક યુટર પર સાચવો,
િમ ોને

મોકલો...
મોકલો...
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