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ડો. મમતા દસાઈએ વેનેિશયન લાઈડ ્ સહજ ખસેડ બારની બહાર નજર કર. પ$%રો
%ણે આકાશમાં બેસી ) પ$* ર+ો હોય એમ આકાશમાંથી પ$%યેલ ) -વો .નો સતત વરસી ર+ો
હતો. સેટ મેર હો0.પટલના ચોથા માળે થી ડો. મમતાએ પા3ક4ગ લોટમાં એક નજર કર. સફદ
ચાદર છવાય ગઈ હતી એ લોટમાં પાક8 કરલ દરક કાર પર, સડક પર…બસ સફદ9ુ ં સા;ા<ય…!!
-આ વરસે િવટર બ=ુ આકારો જવાનો…! ડો. મમતાએ િવચા>ુ:? હAુ તો %>ુઆરની
શ)આત જ થઈ ને આ .નો…!? આટલો .નો…!? પહલાં જ Bલઝાડ8 માં Dીસ વરસનો રકડ8 E ૂટ
જવાનો. મોટા ભાગના ર.તાઓ બંધ થઈ ગયા હતા. એરપોટ8 તો બંધ જ હતા. ગવન8ર કોઝા8 ઈને
.ટટ ઑફ ઇમLસી 3ડMલેર કર દધી હતી. હAુ બી% બારક કલાક ુધી આવી જ પ3ર0.થિત
રહવાની હતી.
વાઈNેટર પર O ૂકલ એનો સેલ ફોન સહજ P ૂ<યો. ડો. મમતાએ .Qન પર નજર કર.
-આઇ >ુ ઈટ…બબડ એમણે ફોનમાં કRુ,ં ‘આઈ >ુ ઈટ…!!’ સામે એને 3રSલવ કરવા
આવનાર ડો. 3રબેકા હતી, ‘હ…ડોક!! Uહોટ કન આઈ Vુ? આઈ એમ સોર 3ડયર! ધ રોડ ્ આર
MલોWડ…!’ 3રબેકા 3ફલાડXફયાથી આવતી હતી. .નોને કારણે આ- એ પણ આવી શકવાની
નહોતી.
-ઓહ ગોડ…! હવે આ- પણ ડબલ િશYટ કરવી પડશે! અ[ાવીસ વરસની ડો. મમતા સેટ
મેર હો0.પટલમાં ગાયનેક તરક સેવા બ%વતી હતી. આ હો0.પટલમાં જ એણે રિસડસી કર હતી
અને \ે<>ુએશન બાદ આિસ.ટટ ગાયનેક તરક નોકર મળતા એણે એ તક લઈ લીધી હતી.
આ- હો0.પટલમાં અય .ટાફની સં]યા પણ ઓછ હતી. ગાયનેક વૉડ8 માં પણ એક જ નસ8 આવી
હતી. એ તો સા_ું હE ુ ં ક આ- કોઈ ખાસ ઇમLસી ઊભી થઈ નહોતી. એના )મમાંથી બહાર આવી
વૉડ8 માં એણે એક aટો માયb. આ- Dણ 3ડSલવર થઈ હતી અને કોઈ કોcપSલકશન ઉભા થયા
નહોતા. Dણમાંથી એક િસeગલ મધર હતી! એના બોયfડ એને દગો દધો હતો.
1

http://natvermehta.wordpress.com/

'к  

…’

-આ અમે3રકન કXચર પણ ખ_ું છે …!! gુંવાર માતાઓની તો કોઈ જ નવાઈ નથી રહ
અ3હe. આજ ુધીમાં એવા તો કટલાય કસ એણે જોયા.!
-જો-, આ દશ9ુ ં આિથhક દવાiં તો jંકાય ગ>ુ ં છે એક 3દવસ અ3હe લાગણીઓ9ુ ં પણ
Sલલામ થઈ જશે. લાગણીઓની, માયાની, 3ફલ$kસની અ3હe કોઈ 3કeમત રહશે ન3હ. ડો. મમતાને
એના િપતા મહશભાઈના શદો યાદ આવી ગયા.
-લેlસ ટોક mુ ડડ િવચાર કાંડા ઘ3ડયાળમાં નજર કર એમણે ફોન જોડoો, ‘હાઈ ડડ…!
Uહોટ >ુ Vુpગ…?’
‘હાઈ સની…!!’ એના િપતા એને સની કહને જ બોલાવતા..મમતા એમ9ુ ં એક9ુ ં એક
સંતાન હતી. હસીને એમણે મમતાને q ૂછrુ,ં ‘ગૅસ…!!વોટ એમ આઈ Vુઈ
ં ગ?’
‘3tકગ ટ??’ મમતાએ ધા>ુ.?
‘રuગ…!!’ હસીને મહશભાઈએ કRુ,ં ‘આઈ એમ સોવSલeગ ધ .નો…! સફદ કાદવ સાફ ક)ં
vં!’ મહશભાઈ .નોને સફદ કાદવ કહતા, ‘ગો3રયાઓના દશમાં કાદવ પણ સફદ જ હોયને...!!’
‘ડડ…!! આ- માર .wઇટ ડબલ કરવી પડશે…! પેલી ડો. 3રબેકાનો ફોન આUયો હતો.’
‘ધેlસ લાઇફ…સની...અમે3રકન લાઇફ…!’ હસીને એઓ બોXયા, ‘આમ પણ આ- તને
tાઈવ કર xયાં yMલYટનથી એ3ડસન આવવામાં પણ ચાર-પાંચ કલાક તો થઈ જતે. પાક8 વે પર જ
ચાર એ0Mસડંટ થયેલ છે . ઓલમૉ.ટ બંધ છે . Eુ ં તો સવાર સવાર નીકળ ગયેલ એટલે સા_ું, બાક
હવે તો tાઈવ કર{ુ ં બ=ુ જ 3ર.ક છે . >ુ ટઈક ઈટ ઈઝી..! Nેક લે-…! 3ડડ >ુ ઈટ સમિથeગ…?’
‘આઈ િવલ…ડડ…!’ હસીને મમતા બોલી, ‘મોમ તો આ- તમારા ફવ3રટ કાંદાના ભ|જયા
ખવડાવશે તમને બરાબરને?!’
‘અફકોસ8...! >ુ ગોના િમસ ધ ભ|જયા…!’ હસીને મહશભાઈએ કRુ.ં
‘ડડ…! Vુ નોટ સોવલ mુ મચ…! ટઇક અ Nેક…!’
‘ઓ..ક ડૉMટર…! >ુ ઓXસો ટઇક ર.ટ. આઈ લવ >ુ સની…!!’
‘મી mુ…! ડડ ટઇક કર…!’ કહ મમતાએ ફોન 3ડસકનેMટ કયb. )મમાંથી બહાર આવી સેwલ
નિસ}ગ સેટર પર આવી જો>ુ ં તો નસ8 માથા8 ડ.ક પર મા~ુ ં રાખી aખો બંધ કર આરામ કર રહ
હતી. એ િનહાળ એના હોઠો મરક ગયા. માથા8 કાબેલ નસ8 હતી. એણે પણ આ- .wઇટ બી*
િશYટ કરવી પડઃ Sબચાર માથા8 !! આખા વૉડ8 માં આ- એઓ બે જ જણ હતા અને આ કોડ યલો
ઇમLસી…!
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‘માથા8…!’ મમતાએ ેમથી માથા8 ના કપાળ પર હાથ ફરUયો.
‘સો…ર…ડૉMટર…!’ જરા ઝબકને માથા8 બોલી. પચાસેક વરસની માથા8 અ9ુભવી નસ8
હતી. સવારથી એ એક જ વૉડ8 માં દોડધામ કરતી રહ હતી. ઘડાયેલ હતી. પ3ર0.થિતને સમજતી
હતી.
‘એવરિથeગ ઇસ ઓક…! >ુ 3રલેMસ…!’ માથા8 ની સામે ુરશી પર ગોઠવાતા મમતા બોલી.
‘ડોક…! િધસ Bલઝાડ8 ઈસ વેર વ.ટ8 …!’ કહને માથા8 ઊભી થઈ, ‘આઇ િવલ ટઇક અ
રાઉડ. જ.ટ ચેક અપ…! ફોરઓmુ વોઝ કcલેઇિનeગ ફોર પેઇન…! આઇ હવ Sગવન હર
ટાઈલૅનોલ.’
‘લીઝ, લેટ િમ નો એિનિથeગ રuગ.’
‘યા…’
ડો. મમતાએ કસ પેપરો9ુ ં yMલપ બોડ8 હાથમાં લઈ િવગતો જોવા માંડ. ફોરઓmુને એક
3દવસ પહલાં જ સી-સેMસન કરલ અને એને થોVું ઇનફMસન થયેલ હEુ ં ને સહજ ટcપરચર રહE ુ ં
હE.ુ ં એટબાયો3ટM ્ ચા ુ જ હતી. એ9ુ ં બાળક પણ સહજ અડરવેઇટ હE.ુ ં આમે ય .પેિનશ
િવમન કcલેઇન કરવામાં કાબેલ હોય છે ! જરાય સહનશ0Mત નથી હોતી એઓમાં!!
રાિDના સાડા નવ થવા આUયા હતા. એક પાવર નૅપ લેવાનો િવચાર આવીને સમી ગયો
ડો. મમતાના મનમાં. કોફ મશીન પાસે જઈ ડાક8 -.wuગ કોફના બે kલાસ બનાUયા. એક ટં ૂ લઈ
બીજો kલાસ માથા8 ને આયો.
‘થેMસ…!’
‘>ુ વેલકમ…’ 0.મત કર મમતાએ માથા8 ને q ૂછrુ,ં ‘તાર ડૉટર કમ છે ?’
‘િશ ઇસ ફાઇન...! હવે તો એના yMલિનકXસના લેMચર શ) થઈ ગયા, ‘શી વોટ mુ બી એ
િવSઝ3ટeગ નસ8.’
‘ધેlસ \ેઇટ…!’ એટલામાં જ ઇટરકોમની 3રeગ વાગતા મમતાએ 3રસીવર ચક કRુ,ં ‘ડો.
મમતા 3હયર…!
‘…………….’ 3રસીવર Qડલ પર O ૂક મમતાએ ડો ાસ લઈ માથા8 ને કRુ,ં ‘ગેટ રડ...!
ુ સ છે . બટ શી
િવ આર ગે3ટeગ પેશટ. ઇમLસીમાંથી કોલ હતો. કોઈ tSગ.ટ લેડ અડર ઇY અ
ઇસ ઓXસો ક3રeગ એડ મે બી 3ડલીવર એનીટાઇમ એટલે અ3હe wા.ફર કર છે . વેર ઑકવડ8
કઇસ…!’
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SલYટ ચોથા માળે આવીને અટક. દરથી હો0.પટલ બેડ બહાર સરકાવતો વોડ8 બોય બહાર
આUયો. એણે માથા8 ને q ૂછrુ,ં ‘Uહર Vુ >ુ વોટ?’
‘qુટ હર ઈન ઍMઝાિમનેશન )મ!’ માથા8 એ વોડ8 બોયને બેડ ખસેડવામાં મદદ કરતા સહજ
cહu મચકોડ કRુ,ં ‘હાઉ ડડ શી ગેટ ઇન?’
‘કોપ…! પોલીસ Nોટ હર…’
ડો. મમતા ઍMઝાિમનેશન )મમાં દાખલ થઈ. પેશટ પર નજર પડતા જ એ ચમક.
પોતાના હાવભાવ પર xવ3રત કાુ મેળવી એણે પેલી ીના ધબકારા સાંભળવા .ટથો.કૉપ એની
ચી નીચી થતી છાતી પર O ૂક ધબકારા ગણવાની શ)આત કર. ધબકારા બ=ુ અિનયિમત હતા.
Sચeતાની એક લકર મમતાના કપાળ પર ખચાય ગઈ, ‘ચેક ધ ેશર…!’ એ જરા મોટા અવાબોલી. માથા8 એ ેશર માપવા માંડુ.ં
મમતાએ ીના ઊપસેલ પેટ પર .ટથો.કૉપ O ૂક દર રહલ બાળકના ધબકારા સાંભયા.
એ સાંભળ એને થોડ રાહત થઈ.
‘Sલવ મી અલોન…!’ tkઝના ઓવરડોઝના નશા હઠળ પેલી ી ગમેતેમ લવારા કરતી
હતી. એના હાથ પગ પછાડતી હતી. એનાં cહuમાંથી લાળના રલા એના ગાલ પર રલાતા હતા…!
એનો ચહરો સાવ 3ફો પડ ગયો હતો. હોઠો ફાટ ગયા હતા અને એના પર લોહના ટિસયા jટ
નીકયા હતા.
‘કાિમની…yલસ…Sબહવ…!’ પેલી ીના ગાલ થપથપાવતા ડો. મમતાએ મોટથી કRુ,ં
‘કાિમની…! >ુ આર ઇન ધ હો0.પટલ…! >ુ આર સેઈફ…!’
‘Vુ >ુ નો હર…?!’ માથા8 ને નવાઈ લાગી.
‘યસ…! આઈ નો હર…વેર વેલ…! શી ઇસ કાિમની…! વસ અપોન અ ટાઈમ શી વોઝ
માય fડ…’ %ણે  ૂતકાળમાં િનહાળ બોલતી હોય એમ ડો. મમતા બોલી, ‘માય Mલોઝ fડ…!’
આવી િવષમ કટોકટમાં પણ વરસો પહલાની વાત ડો. મમતાને યાદ આવી ગઈ. xયાર એ
અને કાિમની હાઈ.gૂલમાં િસિનયર યરમાં હતા. ગો3રયા િમDો કાિમનીને કમીની કહ બોલાવતા
એટલે ખીજવવા મમતા પણ એને ારક કમીની કહતી! બે વચે ભાર બહનપણાં…! ને એક
3દવસ મમતા ચuક ગઈ હતી કાિમનીને િનહાળને…! એ િસગારટ પી રહ હતી. એ3ડસન
હાઈ.gૂલની નજદક એક .wટ હતી. xયાં .gૂલના સમય દરcયાન અને ારક સમય બાદ
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તોફાની,માથાફરલ િવાથઓ ભેગાં થતા એ ટોળામાં કાિમનીને િસગારટ jંકતી જોઈ મમતાને
આઘાત લાkયો હતો.
‘કાિમની… Uહોટ >ુ Vુઇન??’ મમતાએ કાિમનીને સમ%વતા કRુ,ં ‘િવ આર 3હયર fોમ
ઇડયા નોટ mુ .મોક િસગારટ…! િવ આર ઇડયન…!’
‘સો…Uહોટ રોગ ઇન .મો3કeગ…? ઈટ ઇસ 3રલે0Mસગ…! ઇટ ઇસ gુલ…!’
‘>ુ લ…!’ ુ.સે થઈ જતા મમતા બોલી, ‘ઇટ ઇસ નોટ gુલ…! કા..િમ..ની..!!કાિમની..,
લીઝ, E ુ ં સમજવાની કોિશશ કર. તાર સામે ઉવળ ભિવય છે . >ુ આર ુડ ઇન .gૂલ!’
‘આઇ નો.. !’ હસીને કાિમની બોલી, ‘બટ નોબડ લUઝ મી!’ સહજ અચકાયને એ બોલી, ‘ >ુ
નો. માય પૅરટ હઇlસ મી.. ! ધે વોટડ અ સન.. એડ આઇ બોન8- એ ગલ8!’ એની aખો સહજ
ભીની થઈ આવી, ‘મારા માટ ઘરમાં કોઈ .થાન નથી. માય ડડ.....’અટકને એણે એક P ૂસgું O ૂુ.ં
છ
ં ૂ તા કRુ,ં ‘તાર એ qુરવાર કરવા9ુ ં છે ક E ુ ં

‘ઓ... 3ડયર .. !’ મમતાએ એના aુ ં
છોકર થઈ તો

ુ ં થ>ુ?ં અ3હe અમે3રકામાં િસક.ટ પરસટ {ુમન કામ કર છે અને એઓ મેન કરતા

વ¡ુ કમાય છે . થટ¢ પર.ટ {ુમન આર મે3કeગ મોર મની ધેન મેન ઇન >ુએસ. {ુમન આર .માટ8 ર
ું
ધેન મેન! Eુ ં જો આ{ુ ં કરશે તો પછ એ કમ ચાલે.. ? આવા fડસની fડશીપ છોડ દ E...!
એઓના *વન9ુ ં કોઈ £યેય હોEુ ં નથી! Eુ ં =ુિં શયાર છે . .માટ8 છે . લીઝ, 0Mવટ ધીસ ટાઈપ
કcપની..!’
‘બટ ધેર પૅરટ લUઝ ઘેમ!’ કાિમનીએ દલીલ કર, ‘<યાર મારા પૅરટ...’
3દવસે 3દવસે કાિમનીના મનમાં એના સગા મા-બાપ માટ િતર.કારના થોર પાંગરતા જ
ર+ા. ડોલર પાછળ દોડતા એના માબાપને દકરની લાગણીની  ૂખની સમજ ન પડ. એની મા બે
વાર સગભા8 થઈ પણ બે વખતે ¤ ૂણ પર¥ણમાં દકરની ઓળખ થતા એમણે ગભ8પાત કરાવી
દધો. કાિમની સમજતી હતી. કાિમનીએ <યાર એ %¦>ુ ં xયાર એ એના મા-બાપને િધારવા જ
લાગી. એના માબાપની qુD એષણાની તી§ ઈછાએ એકની એક qુDીને એક 3દવસ ખોઇ દધી.
કાિમનીના પપાનો ફોન આUયો મમતા પર, ‘કાિમની ાં છે ?! ગઈ કાલે એ ઘર નથી આવી! અમે
બધે તપાસ કર..કદાચ તને કંઈક %ણ હોય તો...!’
મમતા અવાg્ થઈ ગઈ. એને કંઈ %ણ નહોતી. એને દર દર થE ુ ં હE ુ ં ક એક 3દવસ
કાિમની ૃહxયાગ કરશે જ. પણ આટ ું જલદ કરશે એવી એને આશા હોતીઃ અર! હમણાં હમણાં
તો એ  ૂબ ુશ રહતી હતી! પણ એ ુશી પાછળ એક તરસ vપાઈ હતીઃ =ફ
ં ૂ ની.. ેમની.. યારની
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યાસ! મમતાએ એના િમDવEળ
8 ુ માં તપાસ કર. કાિમનીએ િમડલસેMસ કાઉટ કૉલેજમાં
ઍV્ િમશન લી¡ુ ં હE ુ ં <યાર મમતાએ રટગસ8 >ુિનવિસhટમાં! એમ તો કાિમનીએ પણ રટગસ8
>ુિનવિસhટમાં જ ભણ{ુ ં હE ુ ં પરE ુ ં એના પપાએ રટગસ8ની ફ ભરવા માટ પોતાની તૈયાર ન
બતાવી અને કાિમનીએ કાઉટ કૉલેજમાં જ{ુ ં પડુ!ં xયાર કાિમનીએ કRુ,ં ‘>ુ સી મમતા..ઈફ આઈ
વોઝ ધેર સન.. આઇ gુXડ ગેટ ઈન રટગસ8..બટ આઈ એમ નોટ સન.. આઈ એમ ધેર ડમ ડોટર..!!’
કટલાય 3દવસો ુધી કાિમનીની કોઈ ભાળ ન મળ. મમતાએ એને ઘણી ઇમેઈલ પણ કર.
કદાચ, કોઈ જવાબ આપે...! પણ એનો કોઈ 3રલાઈ ન આUયો. લગભગ દોઢક વરસ પછ સાવ
અચાનક કાિમની એક 3દવસ મળ ગઈ એને ગાડ8 ન .ટટ મોલ પર. મોલના વેશ«ાર પાસે એના
કહવાતા િમDો સાથે એ બેઠ હતી. એ સાવ બદલાય ગઈ હતી. લાલ રં ગે એણે એના કશ રં kયા
હતા. હાથો પર ઘણા બધા ¬ંદણા ¬ંદાUયા હતા. કાનમાં %ત %તના gુંડળો.. અને હાથમાં
િસગારટ..! પહલાં તો મમતા એને ઓળખી જ ન શક.
‘હાય... ! કાOુ..ઊ..ઊ..!? કાિમની...!?’મમતાએ એના આય8ના ભાવો માંડ સંતાડતા કRુ,ં
‘આઈ ડડ નોટ રMkનાઈઝ >ુ..! હાઉ >ુ Vુઇન..?’
‘ઓ.. મcOુ..ઉ..ઊ..!! મ.મ..તા..!!’કાિમની દોડને મમતાને ેમથી ભેટ પડ, ‘આ..ય..મ
ફાઇન..! હાઉ એબાઉટ >ુ? તાર .ટડ કમ છે ..?’
‘સરસ...! E ુ ં ાં ુમ થઈ ગયેલી?’
‘ઈlસ એ લોગ .ટોર...!’ િસગારટનો છે Xલો દમ માર ર.તા પર ફ®ક એના ¯ૂંઠાને પગ વડ
કચડતા એ બોલી, ‘વી િવલ સીટ ડાઉન સમ ડ..!’િસગારટના એ ¯ૂંઠાની સાથે %ણે એણે પોતાનો
ુ.સો પણ કચડoો!
મમતા એના ભાવ ૂય ચહરાને જોતી જ રહ. ારક ારક આમ જ એની ઊડતી
Oુલાકાત થઈ જતી કાિમની સાથે. કાિમનીના મા-બાપે પણ પોતાની qુDીના નામ9ુ ં નાહ નાં]>ુ ં
હE.ુ ં ારક ારક મમતાને એની યાદ આવી જતી. અને આ- એ કાિમની એની સામે હો0.પટલના
બેડ પર પડ હતી સાવ બેહાલ...! ેkનટ...! ટો0Mસકટડ..!!!
માથા8 એ મથીને કાિમનીને હો0.પટલના પેશટ માટનો ગાઉન પહરાવી દધો હતો. એને
ઓ0Mસજન આપવા9ુ ં શ) કર સેલાઈન 3tપ ચા ુ કર દધી હતી. એણે લડ સૅcપલ લેબમાં
મોકલાવેલ તો 3રપોટ8 આવી ગયો એ એણે ડો. મમતાને આયો.
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‘હ... cccમ!!’ કાિમનીનો લડ 3રપોટ8 જોતા મમતાના ભવાં તણાયા. 3હમોkલોSબન ઘ°ુ ં જ
ઓvં હE.ુ ં એણે - નશો કરલ એના શો ઘણા વધાર પડતા હતા. - ઘણા જ જોખમી હતા. ન
%ણે નશા માટ એણે

ુ ં લી¡ુ ં હશે?! એ કારણે એના લડ ેસરમાં ભાર ફરફારો થઈ ર+ા હતા.

±દયના ધબકારા પણ સાવ અિનયિમત હતા. એટડોટનો મોટો ડોઝ સલાઈન સાથે આપવા માટ
એણે માથા8 ને કRુ.ં મમતા એ લડ 3રપોટ8 ફર જોયો. એને એક મોટ રાહત એ થઈ ક કાિમનીને
એઇ²સ નહોતો! આ વાતની એને નવાઈ પણ થઈ! અ..ર!! એસટડ ટ.ટ પણ નીલ હતો!
.ટથો.કૉપથી એ સતત કાિમનીના ધબકારા સાંભળ રહ હતી. મોિનટર પર એને %ણે િવાસ
નહોતો ક પછ એ એની સખીથી અલગ થવા માંગતી નહોતી. %ણે કાિમનીની ±દયની વાત
સીધેસીધી સાંભળવી હતી એણે એના અિનયિમત ધબકતા ±દયમાંથી...!
સલાઈન સાથે દવા લોહમાં ભળવાથી ક પછ કોઈ અય કારણ હોય પણ કાિમનીના
ધમપછાડા ઓછા થઈ ગયા. ારક aખો ખોલી એ ચકળવકળ જોતી અને થાકને પાછ aખો
બંધ કર જતી. મમતા કાિમનીના માથા પાસે પલંગ પર બેસી એના કપાળ પર .નેહથી હાથ
પસવારવા લાગી. કાિમનીની હાલત િનહાળ એની aખ ભીની થઈ ગઈ. કાિમનીએ હળવેકથી
aખો ખોલી! એક અ*બ

ૂયાવકાશ તરતો હતો એની ડ ઊતર ગયેલ aખોમાં. અગમમાં

િનહાળતા ધીરથી હોઠ ફફડાવી એ બોલી, ‘આ...આ...ઇ ડોટ વોટ mુ ડાઈ...!!’
એનો અવાજ એટલો ધીમો હતો ક શદો પકડવામાં તકલીફ પડતી હતી.
‘એવરિથeગ વીલ બી ઓક…’ મમતાએ એની હથેળ થપથપાવતા કRુ.ં
માથા8 હો0.પટલની િવekસમાં aટો મારવા ગઈ.
‘કાOુ…! કા...િમ…ની…!’ મમતાએ aખ બંધ કર ગયેલ કાિમનીના કાનમાં ધીમેથી કRુ,ં ‘=ુ ં
તાર fડ. મમતા..! Vુ >ુ 3રમેcબર..? મમતા?’
સહજ aખો ખોલી કાિમનીએ મમતા તરફ એક નજર કર. એની અધ8  ૂલી aખોનો નયb
ખાલીપો મમતાને ડરાવી ગયો. કાિમનીના હોઠો ફફડતા હતા. પણ એમાંથી અવાજ નીકળતો
નહોતો. મમતાએ ચમચી વડ એને પાણી પા>ુ.ં
‘પપા…!’ એક ડો ાસ લઈ કાિમની બોલી, ‘આઈ લવ >ુ… પ...પા…!’
ચuક ગઈ મમતાઃ આ છોકર એના પપાને કટ ું ચાહતી હતી…!! કટ ું ચાહ છે ? ઓ
ુ…!
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‘કાિમની =ુ ઈસ ફાધર ઑફ યોર ચાઈXડ?’ સહજ િવચાર મમતાએ q ૂછrુ,ં ‘તારા આ
બાળકનો િપતા કોણ છે ?’
સવાલ સાંભળ કાિમની સહજ છટપટ. એના ાસોાસ થોડા તેજ થયા.
‘લીઝ ટલ મી…! મને કહ કોણ છે તારા આ બાળકનો િપતા?’ મમતાએ ફર એને q ૂછrુ,ં
‘એ ાં રહ છે ?’
‘એ..એ9ુ ં નામ ધરમેશ પટલ છે …! ધરમ…!’ કાિમની હાંફ ગઈ, ‘3હ 3કMV્ મી આઉટ…! 3હ
ડcડ મી…!’ કાિમની aખો બંધ કર ગઈ. %ણે એની શ0Mત સાવ િનચોવાય ન ગઈ હોય..!
-તો

ુ ં કોઈ દશી સાથે…પટલ સાથે એ રહતી હતી?! મમતાએ િવચા>ુ.? એણે એને કમ છોડ

દધી હશે? કદાચ, એને બાળક ન જોઈEુ ં હોય..! કોણ હશે આ ધમ³શ પટલ?? ાં શોધવો એને?!
મોિનટર પર વધઘટ થતા લડ ેસરના aકડાઓ એ જોઈ રહ. એક tપ qુર થવા
આવી એટલે એણે બી* tપ ચા ુ કર અને થોડ ઝડપ વધાર. એક વાર લડ ેસર કwોલમાં
આવે તો િસસેMસન કર શકાય. એને એકદમ યાદ આU>ુ ં ક, એ અને માથા8 એકલા જ હતા. એવા
સંજોગોમાં સLર કરવી અને એ પણ લગભગ મરવા પડલ કાિમનીની…! ઓહ…! Uહોટ

Xુ ડ આઈ

Vુ? Uહોટ કન આઈ Vુ? એને Sચeતા થઈ આવી. આવા સંજોગોની તો કXપના જ ન કર હતી કદ
એણે.
રાિDના સાડા અSગયાર વાગવા આUયા હતા. ડો. મમતાએ બી% િવભાગોને ફોન જોડવા
માંડoા. ાંક કોઈ ડૉMટર મળે તો એને બોલાવી લેવાય. કોઈ સLન મળ %ય તો હXપ માટ
બોલાવી લેવાય. એમ તો એણે ઘણી િસસેMસન સLર કર હતી. પણ xયાર કોઈને કોઈ બી* મદદ
મળ રહતી હોય, સાથે બી% ડોMટરો પણ હોય અને પેશટની હાલત પણ સાર હોય. કાિમની
પાસેથી ખસવા9ુ ં મમતા9ુ ં મન થE ુ ં નહોE.ુ ં લૉબીમાંથી કોઈ ીના અવાજો આવવા લાગતા એ
ઝડપથી લગભગ દોડને બહાર આવી. માથા8 અને ઈએમએસનો .ટાફ અય એક ીને પલંગ પર
લાવી ર+ા હતાઃ ઓહ…! આ વળ બીજો કસ…! એ પેલી ી પાસે ગઈ અને ચuક ગઈ અર…આ
તો મ¡ુ…! એ9ુ ં જ પેશટ…!
‘Uહોટ હપડ મ¡ુબેન?’ બેડને લેબર )મમાં લાવવામાં મદદ કરતા એણે q ૂછrુ,ં ‘હAુ તો
તમાર વાર છે .’ પલંગ પર O ૂકલ ફાઈલના કાગળો જોતાં ડો. મમતા બોલી, ‘ >ુ આર ડુ ઓન થટ¢
ને આ- તો હAુ બી* તારખ થઈ…!’
‘ઓ.. ડૉMટર તમે છો..?!’ પીડાથી કણસતા માંડ માંડ મ¡ુએ કRુ,ં ‘=ુ ં પડ ગઈ…!’
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‘ઓહ…! કમ કરતા?’
‘લીઝ …!’ મ¡ુએ મમતાનો હાથ પકડ કરગરતા કRુ,ં ‘લીઝ મને બચાવી લો..મારા
બાળકને કંઈ ન થ{ુ ં જોઈએ…!’ મ¡ુ રડ પડ.
‘3હeમત રાખો..! તમને મ કcલીટ ર.ટ લેવા9ુ ં કહલને?’ મમતાએ મ¡ુને સમ%વતા કRુ,ં
‘કહો મને જોમ,

ુ ં થ>ુ?’
ં

રડતા રડતા મ¡ુ બોલી, ‘=ુ ં ગાબ³જ નાંખવા બહાર ગઈ તે પગિથયાં ઊતરતા 0.લપ થઈ
ગઈ…!’
‘હવે રડો ન3હ!’ સહજ મોટા અવા- મમતા બોલી, ‘ાં ´ુઃખે છે ? કવી રતે પડoા? આઈ
િમન પીઠ પર ક પેટ પર..! આગળ ક પાછળ..?’ મમતાએ મ¡ુની નાડના ધબકારા ગણતા q ૂછrુ,ં
‘માથા8 ગેટ હXપ fોમ અધર 3ડપાટ8 મેટ..! િવ નીડ mુ ઓપરટ એએસપીએસ…એટSલ.ટ
એને0.થિસયન…’ માથા8 બહાર દોડ ગઈ.
મ¡ુના ઊપસેલ પેટ પર .ટથો.કૉપ O ૂક મમતા એના ગભ8માંના બાળકના ધબકારા
ગણવાનો

યxન

કરવા

લાગી. મ¡ુ

હAુ

કXપાંત

કર

રહ

હતી, ‘મ¡ુબેન, લીઝ

Mવાઈટ…લીઝ…!’ મ¡ુ એકદમ µુપ થઈ ગઈ.
‘Uહર ઇસ યોર હસબડ?’ મમતાએ સાવ અચાનક q ૂછrુ.ં
‘એ તો એલ.એ ગયા છે . આજની Yલાઇટ હતી પણ .નોને કારણે કસલ થઈ.’
‘ઓહ…! તમે કટલા વાગે પડ ગયા હતા?’
‘આઠ વાગે…!! મ તરત જ નાઇન વન વનને 3રeગ કરલ પણ Sબકોઝ ઑફ
.નો…એc>ુલસ લેઇટ આવી. કમ ડૉMટર? લીઝ, મારા બાળકને બચાવી લો…! એને જો કંઈ થ>ુ ં
તો =ુ ં તો મર જ જઈશ..’ P ૂસક P ૂસક મ¡ુ રડવા લાગી.
‘તમે આમ રડો ન3હ અને ડરો ન3હ. િસઝેરયન કર{ુ ં પડશે. એવરિથeગ િવલ બી ઓક. Sબ
કર*યસ એડ કોઓપરટ િવથ મી. આ- ડૉMટર ઓછા છે . પણ તમે 3ફકર ન કરો.’
મમતા ઝડપથી િવચારવા લાગી. મ¡ુનો કસ એની પાસે જ હતો. મ¡ુની આ ચોથી
ેગનસી હતી પણ બાળક પહ ું જ હE!ુ ં અગાઉ Dણેય વાર એને િમ.ક3રજ થઈ ગ>ુ ં હE.ુ ં
ગભા8 વ.થાના ફ.ટ8 wાઇમે.ટરમાં જ કોઈ અગcય કારણોસર Dણ Dણ ગભ8પાત થઈ ગયા હતા એને.
હવે પહલી વાર જ આ ગભા8 વ.થા આટલી ટક હતી. આ ગભા8 વ.થા બાદ ફર વાર સગભા8 થવાની
અને એ ટકવાની તક ઓછ હતી.
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‘તમાર સાથે કોઈ ન આU>ુ?ં ’
‘કોણ આવે?’ આQંદ માંડ રોક મ¡ુ બોલી, ‘માર સાુમા તો ઘરડા છે . અબાઉટ સેવટ..’
‘ઓહ…!’ મમતાને થ>ુ ં ક આજનો 3દવસ એની |જeદગીમાં યાદગાર થઈ જવાનો. એણે
મ¡ુનો ગાઉન ચો કર એના પેટની xવચા પર .ટથો.કૉપ O ૂક ફર ધબકારા સાંભળવાના યxનો
કયા8 . એના aખના ભવા તણાયા. એની ¤ ૂgુ3ટ તંગ થઈ ગઈ. મ¡ુના ગભ8જલમાં મૌન પડઘાE ુ ં
ુ ં એક એક પળ હવે 3કeમતી હતી. મ¡ુની |જeદગીનો પણ હવે તો સવાલ ઊભો થઈ ર+ો હતો.
હE!!
મ¡ુનો પલંગ એણે ઝડપથી ઓપરશન િથયેટર તરફથી ધકલવા માંડoો. હyગગ લાઈટની નીચે
બરાબર ગોઠવી એણે ઓપરશનની તૈયારઓ કરવા માંડ. મ¡ુએ મોટ મોટથી ગાયDી મંDો
બોલવા માંડoા. એ ભગવાન9ુ ં નામ લેવા લાગી…! એણે aખો બંધ કર દધી.
એ જ xવરાથી મમતા ફર ઍMઝાિમનેશન )મમાં આવી અને કાિમનીનો પલંગ ધકલી એ
ઓપરશન િથયેટરમાં લઈ આવી! કાિમની તો %ણે ગાઢ િન·ાના પાલવ તળે સંતાય ગઈ હતી.
મમતાએ ઓ0Mસજનનો સલાય ચેક કર મ¡ુના બે નસકોરામાં એ સલાય ટr ૂબ ભેરવી. કાિમની
તો ઓ0Mસજન પર જ હતી. ઓપરશન કરવા માટની સવ8 તૈયાર થઈ ગઈ.
લગભગ દોડતી માથા8 ઓપરશન િથયેટરમાં આવી, ‘ુડ > ૂસ…ડૉMટર મમતા! િવ િવલ
ગેટ હXપ ઑફ ડો. ¸જલ…! 3હ ઈસ કિમeગ…!’
‘ઓહ ગોડ…!’ મમતાને રાહત થઈઃ ડો. ¸જલ ગરરો...હ ઇસ 3રયલ ¸જલ ફોર અસ
mુડ…!!
.ટરલાઇWડ ગાઉન પહર, હાથમાં kલોઝ ચઢાવી .કલપલ સાથે મમતા અને માથા8 તૈયાર
જ હતા. ડો. ¸જલ હસતા હસતા આUયા, ‘3રલેMસ એવરવન…! ધેર ઇસ નો 3ફયર Uહન ડો. ¸જલ
ઇસ 3હયર…!’ સાંઠક વરસના એ પાતળા ડૉMટર, ડાMટર કરતા દવ´ૂ ત વધાર લાગતા હતા, ‘Uહોટ
ઇસ યોર નેઈમ હની?’ મ¡ુની પાસે જઈ એની aખમાં aખ પરોવી એમણે q ૂછrુ.ં .
‘મ…મ…¡ુ…ઉ…!’
‘ઓક…મ¹ુ …! Mલોઝ યોર આઇઝ…>ુ િવલ ગેટ અ ુડ 0.લપ…3હયર >ુ ગો…!’ કહ
એમણે મ¡ુને ઇwાવીનસ ઇ-¥ન આપી કRુ,ં ‘ગો બેબી…!’ અને મમતાને ઇશારો કયb, ‘ ઓલ
યોસ8…ડૉMટર…!’
ડો. મમતાની gુશળ aગળઓ ફરવા માંડ. થોડ જ પળોમાં તો મ¡ુના પેટ પરના એ
નાનકડા ચીરામાંથી નવ%ત બાળક મમતાના હાથમાં બહાર આવી ગ>ુ.ં રMત સોસી લેવા માથા8 એ
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ઝડપથી માટ કોટન પેડ O ૂા…!! નાળ કાપી મમતાએ બાળકની પીઠ ઠપઠપાવી…! cહu વડ
gૃિDમ ાસોાસ આપવાના યાસો કયા8…બાળકને રડાવવાના..ધબકતા કરવાના સવ8 યાસ
કયા8 . હાય ર…નસીબ…! માથા8 એ મ¡ુના ઘા સીવી લેવા માટ ટાંકાઓ મારવા માંડoા…!
‘ઓ *સસ…!’ ડો. ¸જલે િનાસ નાં]યો. એ બાળકને રડE ુ ં કરવાના મમતાના યાસોને
નકર િનફળતા મળ…!
‘ કમોન…Qાય…Qાય…બેબી…Qાય…!’ મમતા મોટથી બોલી..! પરE,ુ એ નરબાળનો આxમા
એ જમે એ પહલાં જ એ9ુ ં ખોSળ>ુ ં છોડ ગયો હતો!!
‘ડૉMટર ¸જલ…! િવ હવ અનધર પેશટ…! બટ હર કડશન ઇસ વેર f%ઈલ…! િવ કન
ટઈક ચાસ..! િશ ઇસ અડર ઇYX>ુસ. 3હયર ઇસ હર લડ 3રપોટ8 …!’ મમતાએ ડો. ¸જલને
કાિમનીનો લડ 3રપોટ8 આયો. ધેર આર ચાસીસ mુ સેવ ચાઇXડ..!’
‘ઓક…કમોન…! િવ આર નોટ ગોડ બટ ગોડ ઇસ િવથ અસ…!’
ડો. ¸જલે કાિમનીને એક નાનકડો ડોઝ આયો ને મમતાને ઇશારો કયb. કાિમનીએ કોઈ
િત3Qયા ન કર. આમેય એ તો ગાઢ િન·ામાં જ હતીને?
ફર મમતાની gુશળ કરાંSુ લઓએ કરામત કર. થોડ પળોમાં એક નવ%ત િશ ુ એના
હાથમાં આવી ગ>ુ.ં કાિમનીએ ડચકા લેવા માંડoા. નાSળયો કાપી મમતાએ બાળકની પીઠ પર
નાનકડા ધબા માર એને રડાવવાના યxનો કરવા માંડoા તો ડચકા લઈ રહલ કાિમનીના બંધ
પડ રહલ ±દયને ધબકE ુ ં કરવા માટ ડો. ¸જલે પોતાના બે હાથોથી કાિમની છાતી પર ±દય
.થાને ચે.ટ કcેશન- 3ડકcેશન કરવા માંડુ…
ં ! બાળક મોટથી ‘………વા..વા…’ ક>ુ? ને
લગભગ

એ

જ

¥ણે

કાિમની

સાથે

જોડાયેલ

મોિનટર

પર

એક

સીધી

રખા

ખચાય

ગઈ…Oxૃ >ુરખા…! કાિમનીની Oxૃ >ુરખા…! %ણે એ બાળકનો જમ આપવા માટ જ મોત સામે
ઝºમી રહ હતી…!
‘કાિમની…કાOુ..! >ુ ગોટ ધ સન…!’ કાિમનીના મોતથી અ%ણ એવી ડો, મમતાએ
કાિમનીના qુDને એણે કાિમનીના ચહરા સમ¥ ધયb…! કાિમની  ૂલી રહ ગયેલ aખો બંધ કરતાં
ડો. ¸જલે કRુ,ં ‘આઈ એમ સોર ડો. મમતા. શી ઇસ નો મોર…! આઇ wાઈડ…! મે ગોડ લેસ હર
સૉલ…!’
સાવ અવાg્ થઈ ગઈ મમતા…!
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થોડ જ પળોમાં Oxૃ >ુ દવતાએ અ*બ ચાલ ચાલી હતી. %ણે સાવ યંDવE ્ કોઈની
દોરવાયેલ ચાલતી હોય એમ એણે કાિમનીના qુDને મ¡ુના પડખે પલંગ પાસે O ૂો અને મ¡ુનો
ૃ qુD એણે કાિમનીના નર દહની બાAુમાં O ૂક દધો. કોઈ કંઈ બોX>ુ ં ન3હ…કોઈએ કંઈ કRું
Oત
ન3હ…! મમતાની પીઠ પસવાર એના કપાળે વાxસXયભ>ુ? એક મ¡ુ_ું µુબન
ં
કર ડો. ¸જલ
હળવેકથી ઓપરશન િથયેટરની બહાર નીકળ ગયા. માથા8એ મ¡ુને 3રકવર )મમાં ખસેડ. એને
ધીર ધીર ભાન આવી રRું હE.ુ ં એ ભાનમાં આવી. એણે સહજ કણસીને ડો. મમતા તરફ »ાથ8
નજર જો>ુ.ં મમતાએ એની ડોક હલાવી માથા8 તરફ ઇશારો કયb. aખો નમાવી હકારમાં ગરદન
હલાવી માથા8 એ દરના )મમાંથી સાફ કર નવડાવેલ કાિમનીના qુDને લઈ આવી મ¡ુને આયો,
‘યોર સન…!’
મ¡ુની aખમાં હષા8 ¼ ુ jટ½ા…એના પલંગ પાસે સાવ નજદક ઊભેલ મમતાના બે
હાથના પં%ઓ મ¡ુએ ેમથી પકડoા, સહજ દબાUયા અને ભીના અવા- કRુ,ં ‘થેક >ુ ડૉMટર…!!’
(સમાત)
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