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નવસાર ગણદ વી રોડ પર આવેલ નવાગામના પાદર ડૉટર અિવનાશ અને ડૉ અવિન#ુ ં
‘મમતા ફ%ટ&'લ%ટ સે(ટર’ રોજની *મ આ*ય ,- ૃિ/થી ધમધમ2 ુ હ2.ુ ં ડૉટર અિવનાશ અને અવિન
સાથે જ ભણતા અને ત'બબીશા5#ુ ં ભણતા ભણતા બ6ેએ ,ેમશા5ના પાઠો ય પાકા કર લીધા હતા.
અિવનાશ 5ીરોગના િન9ણાત-ગાયનેકોલો:;ટ તો અવિન હતી ર %ડઓલો:;ટ. થોડા સમય
નવસારની િવિવધ હો=;પટલમાં બ6ેએ સેવાઓ આપી. >યારબાદ પોતા#ુ ં જ ફ%ટ&'લ%ટ સે(ટર ;થાપવા#ુ ં
િવચા@ુ.A અવિનએ શહરથી બહાર ુદરતી વાતાવરણમાં સાવ જ અનોખા ,કારના ક(Bની દરખા;ત
Cુક >યાર અિવનાશને થોડ શંકા થયેલ ક પેશ(ટ >યાં આવશે ક કમ? પણ એને અવિનમાં િવDાસ હતો.
નવસાર ગણદ વી રોડ પર, નવસારથી લગભગ પંદર ક %કલોિમટર દશ એકરની િવશાળ જFયા પર
આ* એમ#ુ ં ‘મમતા ફ%ટ&'લ%ટ સે(ટર’ દ શ#ુ ં અગ>ય#ુ ં 5ીરોગ િનવારણ#ુ ં અને સંતાન િવહોણા 5ીGુHષો માટ # ુ ં આિશવાJ દ આપનાKું એક યાLાધામ બની MુN ુ ં હ2.ુ ં અ>યાOુિનક સારવાર માટ સવP
પQધિત અને સાધનોથી સRજ એવા આ સે(ટરની કટલીય ખાિસયતો હતી. ડૉ. અિવનાશના માગJદશJન
હઠળ ઈ=(વTો, ટ ;ટટU ૂબ બેબી વગેરના સંશોધન માટ અ>યાOુિનક લૅબ હતી તો ડૉ. અવિનના ઈમેજXગ
સે(ટરમાં સામા(ય એYર થી માંડને આOુિનક અZTાસાઉ(ડ, સીટ ;ક ન અને દર ક ,કારના
એમઆરઆઈની \ુિવધાઓ હતી.
,]ુષણથી ]ુર એવા આ સંુલમાં રોડની એક તરફ અિવનાશ-અવિનનો બંગલો હતો તો સામે
સે(ટરના િવશાળ Cુ^ય મકાનમાં બ6ેના િવભાગો સામસામે હતા અને ફરતે વ2ળ
J ુ ાકારમાં પ_ચીસ
*ટલા Kુમો એકબી`થી અલગ હતા અને દર ક Hમને ફરતે નાનકડો બગીચો એ Kુમોને શોભાવતો. બધા
Hમમાં રોશની અને ગરમ પાણી માટ સૌર ઊ`Jનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. આખા ય િવ;તારમાં
િવિવધ ના'ળયેર, આસોપાલવ, cબા, ચીુ વગેર - ૃYોની વનરા: પર પંખીઓ કલબલાટ કરતા
રહતા તો Kુમમાં નવ`ત િશdુઓના મીઠા Hદનના eુજ
ં નો થતા રહતા.
‘તો…દકરા..માહ!’ ડૉ. અિવનાશે કસ પેપરમાં નજર કર એમની સામે બેઠલ બાિવસેક
વરસની છોકર તરફ િનહાળ સહજ હસીને કgુ,ં ‘એવ%રથXગ ઈસ ઓક!’ >યારબાદ એની સાથે આવેલ
5ીને કgુ,ં ‘%ફકર-'ચhતાની કોઈ જHર નથી. iુ ં થોડા િવટાિમન અને એક બે ગોળઓ લખી આGુ ં jં. એ
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બરાબર લે*. થોkું %હમોFલો'બન ઓjં છે . પાલક, 'બટ,ગાજર વગેરનો સેલાડ ખા*. ને lુશ રહ*. આ
ફાઈલમાં હવે પછની તાર દર ક Tટમે(ટની િવગત છે . તાર એક મ%હના પછ ફર ચેકઅપ માટ
આવવા#ુ ં છે >યાર અZTાસાઉ(ડ કરdુ!ં તાર ડmુ ડઈટ સnટ oબર ૨૩ની આસપાસની રહશે.’ ડો
અિવનાશે કઈસ ફાઈલમાં એમની નrધ ટપકાવવામાં Qયાન પરોs@ુ ં ને એ ચમtા. સામે બેઠલ માહ
એ#ુ ં Hદન રોકવા sયથJ ,ય>ન કર રહ હતી. અને એમાં સફળ ન થતા એનો kૂમો એક મંદ kૂસકાંમાં
પરાવિતuત થયો. એઓ eચ
ં ૂ વાયા.
બરાબર એ જ સમયે અવિનએ ડૉ. અિવનાશના Hમમાં ,વેશ કયv. જો કોઈ અવરોધ ન હોય તો
સવાર દશ વાFયે બ6ે સાથે ના;તો કરતા. અવિનએ ડૉ. અિવનાશની %રવોZવિવhગ ચેરની બાwુમાં Cુકલ
બી: ચેર હળવેકથી ખસેડ ;થાન લીOુ ં અને ઈ(ટરકૉમ#ુ ં %રિસવર ઉપાડ કgુ,ં ‘\ુિમબેન, ચા-ના;તો
લાવજો. બે %ડશ વધાર લાવશો.’
ૃ નયની cખોમાંથી પડતા
અવિન પર નજર પડતા જ માહ નીMુ ં જોઈ ગઈ. પર(2,ુ એની Cગ
બે મોતીને એ ન જ રોક શક. અવિનએ અિવનાશ તરફ ,xાથJ નજર જો@ુ.ં તો અિવનાશના ચહરા પર
પણ ન@ુA આyયJ નીતર2 ુ ં હ2.ુ ં
‘ક…એ…એમ રડ છે બેટા?’ અિવનાશે માહ તરફ લાગણીથી િનહાળ GુછUુ,ં ‘કgુન
ં ે ડરવાની
કોઈ જHર નથી!’
ઑટોમે%ટક બંધ થઈ જતા બારણે ટકોરા માર સિવ{ગ Tોલી પર ચા-ના;તો લઈને \ુિમબેને
,વેશ કયv. બ6ે પેશ(ટને મળતો જ ના;તો સવાર કરતા. અવિનએ \ુિમબેનને ચાના મગ અને
ના;તાની %ડશો ગોઠવવામાં મદદ કર. આ* ના;તામાં ઉપમા હતો. એની એક %ડશ માહને આપતા ડૉ
અિવનાશ બોZયા, ‘પહલાં પહલાં હોય ડર લાગે…! પણ ડરવાથી dુ ં થાય? હં…!ચાલ જો, અમારા
મહારા* આ* ઉપમા કવો બનાsયો છે એ ચાખી જો..! અર …!! એમણે તો ઉપમામાં કાwુ પણ નાં^યા
લાગે છે …!’ ચમચી વડ %ડશમાંથી ઉપમા oહrમાં Cુકાતા અિવનાશે માહ સાથે આવેલ 5ીને કgુ,ં ‘ લો,
બહન તમે પણ…’
‘દાકતર સાહબ…’ માહ સાથે આવેલ 5ીએ એના c\ુ ં પર કા|ુ રાખી કgુ,ં ‘સાહબ, માહ માર
એકની એક દકર છે …!’ સહજ અટક }ડો Dાસ લઈને એ બોલી, ‘એને બાળક નથી જોઈ2.ુ ં અમને
ુ ં એનો પગ ુંડાળામાં પડલ છે .’ માહ તો હવે ~ ૂસક ~ ૂસક રડવા જ લાગી હતી!
બાળક નથી જોઈ2…!
‘તો…?’ અિવનાશે ધીમા અવા* કgુ,ં ‘એમાં iુ ં dુ ં મદદ કર શું?’
‘સાહબ, તમે એનો ભાર ઓછો કર દો…!’ પાલવ વડ cખો સાફ કરતા માહની મા બોલી!
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‘wુઓ બહન..! આ માHં સે(ટર કંઈ ગભJપાત ક(B નથી! અ%હh સંતાન િવહોણા લોકો માબાપ
બનીને `ય છે .’
‘અમને ખબર છે . પણ અમને તમારા િસવાય બી` ડૉટર પર િવDાસ નથી. તમાર દકર
*વી છે માહ…!’
ડૉ. અિવનાશની નજર એમના ડ;ક પર Cુકલ મ પર પડ. એમાં એક તસવીર હતી. એમની
દકરની…sહાલસોયી મેઘાની…! ખળખળ વહતા ઝરણાં *-ુ ં હસતી મેઘાની…! પંખીની *મ ફર..ર..ર
કરતી ઊડ ગઈ હતી એ tાંક ]ુર ]ુર ને રહ ગઈ હતી એની યાદોના સંભારણાના Hપે…Gુરાઈ ગઈ
હતી હવે તો બસ એક તસવીર બની * મમાં..:વન `ણે િવતી રgું હ2 ુ ં એ કદ ફર આવશે એ
sહમમાં…!!
>યાર સે(ટરના મકાન તૈયાર થઇ ગ@ુ ં હ2 ુ ં અને નવા નવા જ રહવા આવેલ. મેઘા બiુ જ
ઉ>સા%હત હતી. હાયર સેક(ડરમાં હતી મેઘા. િવાુંજમાં એ ભણતી. સે(ટરમાં એકથી દશમાં તો આવશે
એવી એને ખાતર હતી.
‘પ..nપા..’ મેઘા હંમેશ કહતી, ‘માર તમાર બ6ેની *મ ડૉટર નથી બન-ુ.ં iુ ં તો ઍ;Tોનટ
બનીશ. નાસાએ મારો એસે પણ િસલેટ કર લ છે ને એ જ નાસા મને ;પેશ શટલમાં લઈ જશે!! iુ ં તો
ઊડ ને જઈશ અવકાશમાં…!’ નાસાએ મોકલાવેલ સ%ટ&ફકટ એના Hમની દવાલ પર મQયમાં એણે
ટાંગેલ.
એ %દવસે અિવનાશને હો=;પટલમાં કોઈ ઈમરજ(સી હતી તો અવિન એની એપોઇ(ટમે(ટ\ ્
ક(સલ કર શક એમ (હોતી! ાઇવર સોમાભાઈ આsયો (હોતો. મેઘાએ ;ૂલે જવા#ુ ં હ2.ુ ં
‘પ..nપા…’ મેઘાએ ફોન કયv, ‘સોમાકાકા માંદા છે . નથી આવવાના. iુ ં ;ૂલે ;ૂટ લઈ `?’
‘હા…’ અિવનાશે એકાYર જવાબ આપી ફોન કાપી નાં^યો. બસ…! આ જ છે Zલી વાત થઈ
હતી મેઘા સાથે. 'બકા નદમાંથી ર તી લઈ જતી કાળCુખી Tક મેઘાને અડફટ લઈ લીધી હતી.
અિવનાશ અને અવિનને યાર `ણ થઈ >યાર બ6ેના પર `ણે ]ુઃખનો પહાડ 2ટુ ો…! વરસો લાગી
ગયા હતા એ આઘાતને પચાવતા. ;પેશ શટલ િવના જ મેઘા અવકાશમાં પહrચી ગઈ હતી અને એક
d ૂ(યવકાશ છવાય ગયો હતો અિવનાશના :વનમાં…! એક ખાલીપો પાંગર રો હતો અવિનના બાગ
બાગ થઈ રહલા :વનમાં…! બ6ેએ પોતા#ુ ં સવJ Qયાન એમના આરોFયધામમાં પરોs@ુ.ં તબીબી
ઉોગ તરક િવકસાવેલ એ ક(B હવે એક સેવાસદન બની ગ@ુ ં હ2.ુ ં tાર ક તો એક પણ પૈસો લીધા
િવના બ6ે પોતાની સેવા આપતા. આહવા,વઘઈ, વાંસદા, ધરમGુર *વા આ%દવાસી િવ;તારોમાં એમણે
આરોFય કoપ કરવા માંડા. મેઘા એમને eુKુવાર છોડ ગઈ હતી અને દર eુHવાર એમના ક(B પર
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જH%રયાત હોય એવા દદઓની સાવ મફત સેવા સારવાર કરવામાં આવતી. મેઘાની મOુર યાદમાં.
મેઘા એમનાથી tાર અલગ થઈ જ tાં હતી?
અિવનાશે મેઘાની તસવીર પરથી માંડ નજર હઠાવી માહ તરફ ,ેમથી િનહા@ુ:ં મેઘા માહ
*વડ જ હોત…! રડ રડને માહની cખોમાં eુલાલ `ય ગયો હતો. એના મંદ મંદ kૂસકાં `ણે
અટકવા#ુ ં નામ લેતા (હોતા. હળવેકથી અવિન ઊભી થઈ. Hમમાં Cુકલ ર %જર ટરમાંથી િમનરલ
વૉટરની બોટલ કાઢ Fલાસમાં પાણી ભર એણે માહને આn@ુ.ં એક ટં ૂ માં માહ Fલાસ ખાલી કર ગઈ.
થોડા સમય માટ એક ખામોશી છવાય ગઈ એ Hમમાં. >યાં જ આૂંજમાં સંતાયેલ કોયલે મીઠો ટiકૂ ો
કયvઃ ૂ…ઊ…ઊ…ઊ…
‘દાતર સાહબ…!nલી..ઈ…સ…!! માર માહને…’ માહની માએ િવનવણી કરતા કgુ.ં
‘માહ…!’ અ>યાર \ુધી મૌન રહલ અવિનએ માહ તરફ જોઈ કgુ,ં ‘શા માટ તાર આ બાળક
ુ ં મ` ત કર અને એમાં આવનારા બાળકનો શો દોષ?!’
નથી જોઈ2?!
‘મ કંઈ મ` નથી કર…!મ કોઈ મ` નથી કર…!!’ સહજ આોશથી માહ બોલી.
ુ ડ થયેલ cખો હળવેકથી બંધ કર.
દર દર કોઈ પીડા દબાવતી હોય એમ માહએ ર2મ
એ %દવસે વરસનો છે Zલો %દવસ હતો. એકLીસમી %ડસેoબર…! એમ.એસ. @ુિનવિસuટની ગZસJ
હૉ;ટ લના એના Hમમાં એ સવારથી વાંચી રહ હતી. કon@ુટર સાય(સ#ુ ં એ#ુ ં છે Zું સેિમ;ટર હ2.ુ ં
કૉલેજના છે Zલા છે Zલા છ'બલા %દવસો…! `(@ુઆર મ%હનાના પહલા અઠવા%ડયામાં જ સેિમ;ટર
એ(ડ ઍઝામ હોય %સમસ વેકશન હોવા છતાં ય એણે ઘર જવા#ુ ં ટા@ુ ં હ2 ુ ં *થી પરYાની બરાબર
તૈયાર કર શકાય! સવારથી એક ને એક િવષય#ુ ં વાંચીને હવે એને થોડો કંટાળો પણ આવવા લાFયો
હતો. એણે એના એલામJ પર નજર કર. સાંજના સાડા સાત વાFયા હતા. એણે એક આળસ ખાધી. >યાં જ
એના Hમ#ુ ં બારુ ં ખોલીને ઉ9મા ધસી આવી. ઉ9મા એની બહનપણી હતી. ઉ9મા ફાઈન આટJ સના છા
સેિમ;ટરમાં હતી. એણે ુટણ
ં
પાસેથી ફાટ  ું તંગ જ(સ પહરું હ2 ુ ં અને એના પર ચપોચપ જ(સ#ુ ં
*કટ ચઢાs@ુ ં હ2.ુ ં
‘dુ ં ,ોામ છે આજની નાઈટનો…?!’ ઉ9માએ માહના હાથમાંથી Gુ;તક ખચી લઈ એના
નટખટ નયનો નચાવતા GુછUુ.ં
‘વાંચવા#ુ…વાં
ં
ચવા#ુ…અને
ં
બસ વાંચવા#ુ…!’
ં
હસીને માહ બોલી, ‘તાર dુ ં ?! 2 ુ ં તો નવર
થઈ ગયેલ…! માર તો એક ઍઝામ બાક છે ને બેનર: સર તો બiુ ટફ છે …! તાર તો * ,ોામ
બનાવવો હોય તે 2 ુ ં બનાવી શક…! લક @ુ…!’
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‘આઈ હવ અ સર,ાઈઝ ફોર @ુ…!’ એના ખાદના બગલથેલામાંથી પસJ કાઢ એમાંથી બે
%ટકટ કાઢ હવામાં ફરફરાવતા ઉ9મા બોલી, ‘sહોટ ઈસ ધીસ…? ગેસ…!’
‘આઈ ડો(ટ નો…!’ માહએ રસ ન બતાsયો.
‘ઈસ ઈસ અ એ(T ઓફ ુ પરસ(\ ્ ફોર એ પાટ ુ નાઈટ…! એમ ને એમ તે કંઈ આજની
રાત થોડ જ િવતાવાય?! લા;ટ ડ ઓફ ધ યર…! આખી ]ુિનયા ધમાલ મચાવે તો…આપણે કંઈ
એમને એમ Hમમાં Gુરાઈ રહયે…?!ગેટ ર ડ…! હોટ લ એY,ેસમાં આ* આપણે ધમાલ મચાવવાની
છે …! લેસ પાટ ુ નાઈટ…!’
‘ના..! 2 ુ ં તાર *ટલી ધમાલ મચાવવાની હોય એટલી મચાવ અને *ટલી કમાલ કરવી હોય
એટલી કર..! મને તો એમાંથી ]ુર જ રાખ*…!’
‘બસ…એટલી જ આપણી દો;તીને? એમ ક?? એમ ક..?!’ %રસાવાનો અ'ભનય કરતા ઉ9મા
બોલી, ‘ 2 ુ ં આવશે એમ કરને તો મ *મતેમ કરને બે એ(T મેળવી. પાટ એકદમ પેક છે . Cુબ
ં ઈનો
ડ* ને પ આવવા#ુ ં છે સાથે છે કોયના િમLા..સેસી િસઝલXગ કોયના!! * કદ ન થાઈ કોઈની
િમL…! ને 2 ુ ં યા..યા..ર…!! છે ક જ આમ પાણીમાં બેસી પડ એ કંઈ ચાલે…??કમ ઓન…! માહ…!’
‘કટલાની પડ તને એ(T…!’
‘પાંચ હ`રનો એક પાસ છે …! પણ એવ%રિથhગ ઓન િમ…!ઈસ માય %Tટ…!’ હસીને ઉ9મા
બોલી, ‘…તાર તો એક કાણી પાઈ નથી આપવાની…! સમ:…!’ એણે માહ#ુ ં નાક પકડ મચકોડmુ,ં
ુ કહાં હમ કહાં…'બચમ હોગી બસ
‘લા;ટ ચા(સ ુ સે'લેટ ુગેધર િવથ (ડ\…
્ પછ તો કોન `ને 2મ
િમલો ]ુ%રયાં…!’
‘એટલા પૈસા તાર પાસે આ* આsયા tાંથી…?’ માહએ એ#ુ ં નાક છોડાવતા હસીને G ૂછUુ.ં
‘તાર બધી જ પંચાત માર મા…! આટલા સવાલ તો માર મoમી પણ ન કર …!’ સહજ
ચીઢાયને ઉ9મા બોલી, ‘તને તો ખબર છે ને મારા કટલાય લાયંસ છે . એકની ઘર એના ઈ(ટ%રયર
સાથે મેચ થાય એવાં ચાર કનવાસ મ બનાવેલ…! એ એને બiુ જ ગમી ગયા…! એની આ ઈવે(ટ
મેનેજર સાથે બેઠક એટલે એણે મને બે એ(T પાસ મેળવી આnયા…! …! હવે પાડા પંચાત બંધ કર
ને.. ચાલ, જZદ જZદ ચેઇ(જ કર…! ને જો*, પાછ M ૂડદાર ન ચઢાવતી…! િવ આર ગોગ ુ
સે'લેટ થટ ફ;ટJ નાઈટ…! નોટ એ ગરબા…!’ માહના કબાટમાંથી કાળા કલર#ુ ં :(સ કાઢ એને
મેચ થાય એ-ુ ં કાળા કલર#ુ ં જ િસZવર એoોડર કર લ ટશટJ શોધી એણે માહ પર ફNુ,ં ‘@ુ આર
ુ%કhગ ગો¡યસ ઇન ધીસ ¢લેક એ(ડ ¢લેક…!’
‘માર ઍઝામ …!’
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‘તાર ઍઝામ ગઈ ભાડમાં…!!’ ે:માં એક ગાળ બોલી ઉ9માએ માહને બળGુવJક ઉભી
કર નાંખી, ‘…અ…ને મને ખબર છે …તારા ઈ(ટરનલ એટલાં છે ક 2 ુ ં આ એક ઍઝામ ન આપે ને તો
પણ બ| ૂચક બેનર:નો બ_ચો તાHં કંઈ બગાડ નથી શકવાનો…!’
ૃ નયની નયનો પર
પછ તો માહ કાળ:GુવJક તૈયાર થઈ. સહજ લાંબા ગૌર ચહરા પરના Cગ
આકાશી આઈ શેડો, પાછળ ખચીને બાંધેલ સીધા, લી;સા વાળની પોિનટ ઇલ અને ભરાઉદાર ઓ9ઠો પર
આછા eુલાબી રં ગની 'લપ;ટકને કારણે એ#ુ ં સ£દયJ ખીલી ઊઠmું હ2.ુ ં ¤યામ રં ગના વ5ોને કારણે એની
>વચા હોય એના કરતાં વOુ Dેત-eુલાબી લાગી રહ હતી, ઊજળ લાગી રહ હતી. તૈયાર થયા બાદ
એણે ઉ9મા તરફ એક ,xાથJભર નજર કર.
‘ @ુ ુક ;ટિનhગ…!’ હસીને ઉ9મા બોલી, ‘માHં ચાલે તો તને કાચીને કાચી ખાઈ `…!’
હવામાં બાચકા ભરવાનો અ'ભનય કરતાં એ બોલી.
‘બેસ બેસ ચાંપલી…! નીકળdુ ં હવે ક પછ માર સાથે તાર અ%હh જ નાઈટ સે'લેટ કરવી
છે …?!’ હસીને માહ બોલી. એનો સેલ ફોન અને નાનકkું પસJ એણે ઉ9માને આn@ુ ં * ઉ9માએ એના
બગલથેલામાં સરકાs@ુ.ં
ઉ9માના કાયને%ટક હrડા પાછળ માહ ગોઠવાઈ. થોડા સમયમાં તો એઓ અલકાGુર ખાતે
હોટલ એY,ેસ ર િસડ(સી પર આવી પહr_યા. વાતાવરણમાં મીઠ ઠંડ હતી તો ય આ વરસે િશયાળો
એટલો આકરો નહોતો. માહ માટ આ ન-ુ ં ન-ુ ં જ હ2.ુ ં હોટલમાં એક મોટા હૉલમાં બ6ે દાખલ થયા.
%રસેnસસન કાઉ(ટર પર ઉ9માએ પાસ બતાsયા ને બગથેલો સrnયો. સો-સવાસો માણસોથી હોલ
ઉભરાય ગયો હતો. એક બાwુ wુદા wુદા ટ બલ પર િવિવધ વાનગીઓનો રસથાળ નયનરoય રતે
ગોઠવેલ હતો. તો થોડા ઘrઘા%ટયા સંગીતના સથવાર કટલાક @ુવક @ુવિતઓ ડા(સ ¥લોર પર ¦મી
રા હતા અને રોશનીના ચમકારા થઈ રા હતા. થોડ અચં'બત થઈ માહ આ બOુ ં જોઈ જ રહ.
‘હાય…!’ ચાર @ુવકો એમના તરફ આsયા, ‘હાઈ ઉ9મા…! હાય…!’
‘સો…ગગ ઈસ ઓલર ડ %હયર…!’ હસીને ઉ9મા બોલી. ઉ9માના ગાલ પર એઓએ એમના
ગાલ વારાફરતી ચાંnયા તો માહ સાથે એમણે હાથ મેળsયા. એમાંના Lણને તો માહ થોડા ઓળખતી
પણ હતી કારણ ક, એઓ પણ એમ એસમાં જ ભણતા હતા. એક તો હતો મિનષ મZહોLા * ઉ9મા સાથે
ફાઈન આ્J સ#ુ ં જ કરતો હતો, બીજો હતો ફરહાન અ^તર * માહના જ લાસમાં હતો ને Lીજો હતો
નવીન ,ભાકર…એ સાયકોલો: ફકZટમાં હતો. અ(ય @ુવકને માહ ઓળખતી નહોતી. એ માહ તરફ
તાક તાકને જોઈ રો હતો અને એ કારણે માહને થોડો સંકોચ પણ થયો.
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‘ુક, iુ ઈસ %હયર…!’ માહ તરફ ઈશારો કર ઉ9માએ નાનકડ ચીસ પાડ,
‘માહ…ઈ…ઈ…ઈ..!’
‘કમો…ઓ…ન…એવરબડ…’ માહ જરા શરમાઈ ગઈ.
નવીને ઉ9માને પીણાનો Fલાસ પકડાsયો. તો ફરહાને માહને Fલાસ આnયો ને હસીને કgુ,ં
‘લેમોને§સ છે !’
‘ચાલો, પહલાં થોડ પેટGુ` કરએ…’ માહ બફના ટ બલ પાસે ગઈ. એક %ડશ એણે માહને
આપી અને બી: %ડશ પોતાના હાથમાં લઈ ધીમેથી માહને કgુ,ં ‘ બરાબર ખા*…! અ%હhના પકોડા બiુ
ટ ;ટ હોય છે …!’ સિવ{ગ ફોકJ વડ પકોડા ઉપાડ માહની %ડશમાં Cુકતા એ બોલી, ‘વા…ઉ…'ચઝ
પકોડા! માય ફવરટ…! યોર ફવરટ…!!’
સiુએ થોkું થોkું ખાOુ.ં
ડ* સiુને ડા(સ ¥લોર પર બોલાવી રો હતોઃ ઓલ ૂલ ગલJ Gુટ\ ્ યોર હ(ડ\ ્ અપ એ(ડ સે
ઓમ…શાંિત…ઓ…ઓ…મ…!
લેસર લાઈટ\ ્ ના ઝબકારા પણ સiુને આમંLણ આપી રા હતા. ઉ9મા કમર લચકાવતા
લચકાવતા માહને ખચીને ડા(સ ¥લોર પર ખચી ગઈ. માહનો સંકોચ પણ ઓછો થઈ ગયો. સંગીતના
સથવાર એ પણ એની કમિનય કાયાને # ૃ>યના %હલોળા આપવા લાગી. હાથો હવામાં હલાવી એ પણ
નાચવા લાગીઃ ઓમ…શાંિત…ઓ…ઓ…મ…!!
સંગીતની લય બદાલતી રહ. લેમોનેડ, @ ૂસના Fલાસ ખાલી થતા રા. માહને મ` પડ રહ
હતી! `ણે એ હવામાં ઊડ રહ હતી. સાવ હળવી થઈ ગઈ હતી માહ! એના પગ `ણે ધરતી પર
ટકતા નહોતા. એના તનબદનમાં હ`રો પંત'ગયા પાંખ ફફડાવી રા હતા. એ lુદ પર બની ગઈ હતીઃ
ુ ં એની આwુબાwુ Hના ગોટા *વા સફદ વાદળો ઊડ રા
પર iુ ં મ¨….! એને ગાવા#ુ ં મન થ2 ુ ં હ2!!
હતા…! અને હાથ હલાવી એ એને ;પશ© રહ હતી. એ ફોગર મશીનની કમાલ હતી. રાત રં ગીન
બનાવવા ડ*એ ફોગર મશીનથી ડા(સ ¥લોર પર Oુoમસ ફલાવી દOુ ં હ2.ુ ં
‘@ુ ુક સો સેસી…!’ માહને ચીપકને નાચી રહલ ફરહાને માહના કાનમાં મોªથી કgુ.ં
કૉલેજની લોબીમાં *ને જોઈ માહ oહr ફરવી લેતી હતી એ ફરહાનના ખભા પર બ6ે હાથો Cુક માહ
# ૃ>ય કર રહ હતી અને એની આwુબાwુ નાચતા નાચતા નવીન, મિનષ અને ઉ9મા એને બહલાવી રા
હતાઃ ગો માહ…ગો માહ…! મિનષ તો માહને કમરમાંથી પકડ એને હલાવી રો હતો!! માહ પણ
હસી હસીને મોªથી ગાવા લાગીઃ આઈ એમ ¥લાગ…અપ ઈન ધ ;કાય…હાઈ હાઈ…હાઈ…અપ ઈન
ધ ;કાય…! એનો પોતાના પર કોઈ કા|ુ રો નહોતો. એની આસપાસ અસં^ય તારલાઓ ટમટમી રા
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હતા. તો એક તરફ આકાશ મેઘધ#ુષી રં ગોથી રં ગાઈ ગ@ુ ં હ2!ુ ં તો tાર ક tાર ક કડાકા મારતી િવજળ
પણ ઝબક જતી હતી. અલૌ%કક ]ુિનયામાં િવહરતી હતી માહ…!
-ટ ન…નાઈન…એઈટ…ડ*એ }ધી ગણતર ચાુ કર દધી…! વરસની છે Zલી છે Zલી પળો
ગણાય રહ હતી…!
‘આ` આ` %દલ િનચોડ…!!’
-િસસ…!!
‘રાતક મટક ફોડ….!!’
-«ી…!!
‘ઢન…ટ ણણણ… ટ ણણણ…!!’
ડા=(સ¬ગ ¥લોર પર, હોલમાં થોડક Yણો સાવ ધાHં થઈ ગ@ુ…
ં ! >યારબાદ, O ૂમધડાકા સાથે
હોલ ફર જળહળ ઊઠો. ડ* એ મોªથી |ુમ પાડઃ ‘હ…nપી…(@ ૂ…ય…ર…!’
નવા વરસની શHઆત થઈ ગઈ હતી…!
‘હ…nપી… (@ ૂ…ઉ…ય…ય…ર…!’ કહને ઉ9માએ માહને Fલાસ પકડાવી દધો. માહ એ
ગટગટાવી ગઈ.
‘આઈ…લવ…@ુ…ઊ…!! ઉ…ઉ…સ…મા…!!’ ઉ9મા પર માહ ઢળ પડ.
માહએ ધીર થી cખો ખોલવાનો ,ય>ન કયv. એની પાપણો પર મણ મણના વજિનયા લટક
ુ ક@ુA માહએ!! એણે હળવેકથી પડlુ ં
રા હોય એમ એને લાF@ુ.ં @ુગોથી }ઘી રહ હોય એ-ુ ં મહ\સ
ફ@ુ.A એના શરરમાં કળતર થઈ આs@ુ.ં એણે }હકારો ભયvઃ ઓ…હ…! બળતરા થતી cખો એણે
હળવેકથી ખોલી. એને સમજ ન પડ ક એ tાં છે ?!
–એ આ Cુલાયમ પથારમાં કમ \ુતેલ હતી?! એને ધીર ધીર ભાન આs@ુ!ં એ એકદમ ઝબક
ગઈ. એક cચકામાં એ બેઠ થઈ ગઈ. એના પર પથરાયેલ eુલાબી ચાદર સરક ગઈ…! એના દ હ પર
ુ ં એણે ડરને આwુબાwુ નજર કર. એના DાસોDાસ તેજ થયા. એના કપડા અને
એક પણ વ5 નહો2…!
cતરવ5ો સાઈડ ડ;ક પડા હતા એ ખચીને એણે ઝડપથી પહયાJ . એને ^યાલ આsયો ક હોટલના
Hમમાં હતી. ત%કયા પાસે એનો મોબાઇલ અને નાનકkું પસJ પડmું હ2 ુ ં તે લઈ એણે ધીર થી Hમનો
દરવાજો ખોZયો. બહાર Hમના નૉબ પર kુ નોટ %ડ;ટબJની સાઈન લટક રહ હતી. હોટલની લૉબી
\ુમસામ હતી. લગભગ દોડતી બે દાદર ઉતર Cુ^ય ,વેશારમાંથી માહ બહાર નીકળ. આwુબાwુ
જો@ુ.ં એક રYા થોડ ]ુર ઊભી હતી. દોડને એમાં બેસી ગઈઃ ગZસJ હૉ;ટ લ…! રYામાં બેઠા બેઠા cખો
બંધ કર માહ િવચારવાનો ,ય>ન કર રહ હતી.
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‘બહન…!’ રYાવાળાએ એને મોªથી કgુ,ં ‘હૉ;ટ લ આવી ગઈ…!’
‘ઓ…હ…!’ રYામાંથી ઊતર માહ રYાવાળાને પચાસની નોટ પકડાવી ને હૉ;ટ લ તરફ દોટ
Cુક. રYાવાળો પાછળ |ુમ પાડતો જ રહ ગયો, ‘ઓ..ઓ…!બે..એ..એ..ન તમારા… પૈસા…!’
એના Hમમાં દાખલ થતાની સાથે જ પોક Cુકને માહ રડ પડઃ ઓ…ઓ…ઓ…! એ#ુ ં સવJ;વ
ું
ુટં ાઈ ગ@ુ ં હ2…!
રડતા રડતા અ®ુભયાJ નયને બારણા પાછળ લગાવેલ આદમકદ અરસામાં
પોતાની `તને એણે િનહાળ. એના નીચલો હોઠ \ુ: ગયો હતો. એ હોઠ પર લોહનો ટિસયો ¯ટ
નીકયો હતો. જમણા ગાલ પર સફદ ર લો \ુકાઈને તડતડ રો હતો. એ ~ ૂ: રહ હતી. એના
શરરમાંથી ભયંકર ]ુગAધ આવતી હોય એ-ુ ં એને લાF@ુ.ં oહr સાવ બે;વાદ થઈ ગ@ુ ં હ2!ુ ં પોતાને એ
ુ ં 2 ુ ં છે કોણ?? એના શરરમાંથી એક
ઓળખી જ ન શક…! આયનો `ણે એને Gુછતો હતોઃ કોણ છે 2??
હળ-ુ ં લખલlુ ં પસાર થઈ ગ@ુ…
ં ! ઓ…ઓ…ઓ…! પોતાના ,િત'બhબને ભેટને એ જોર જોરથી
આંદ કરવા લાગીઃ ઓ…ઓ…ઓ…! એક ઊબકો આsયો એને…! ુવાલ લઈ કૉરડોરમાં કોમન
બાથHમ તરફ એ દોડ. શાવર ચાુ કર એ સવ5 શાવર નીચે ઊભી રહ ગઈ…! ઠંડા પાણીને કારણે
બદનમાં સળગી રહલ °વાળા શાંત થઈ જશે એ-ુ ં માનીને…! કંઈક િવચાર એણે ભીના વ5ો જZદ
જZદ કાઢ નાં^યા. એ#ુ ં બદન `ણે lુબ મે ું થઈ ગ@ુ ં હોય એમ એને લાગ2 ુ ં હ2.ુ ં બાથHમમાં સંતાડ
રાખેલ સા|ુ શોધી એણે એના શરર પર જોર જોરથી ઘસવા માંડો. એના \ુકોમળ ગો પર `ંબલી
રં ગના ચાંઠાઓ ઉપસી આsયા હતા. એ ડાઘા પર વારં વાર સા|ુ લગાવી એને િમટાવવાની કોિશષ કરવા
લાગી. એણે એના શરરને ;વ_છ કર નાંખ-ુ ં હ2.ુ ં છે ક દરથી…! ઊબકા આવતા હતા પણ ઊલટ
થતી નહોતી. એણે l ૂબ પાણી પીOુ…!
ં
oહોમાં cગળાં નાખી એણે જોર જોરથી ઊલટઓ કરવા માંડ.
ન `ણે tાં \ુધી એ નહાતી રહ. ુવાલ િવhટ ~ ૂજતી ~ ૂજતી એ બાથHમની બહાર આવી. %સમસ
વેકશન હોય હૉ;ટ લ લગભગ ખાલી હતી.
પહલી તારખની સાંજ પડ ગઈ હતી. માહને ચ±ર આવી રા હતા. ઠંડને કારણે એના દાંત
કડકડાટ બોલાવતા હતા. Hમમાં આવી એણે એનો મોબાઈલ ફોન શોQયો. એની બેટર ઊતર ગઈ હતી.
એ ચા¡ કરવા Cુtો.
હવે?
માહ ~ ૂસકા ભરતી હતી. એની cખો છલકાય જતી હતી.સાવ હતાશ થઈ કોકkું વળ એ \ુઈ
ગઈ. એ#ુ ં શરર `ણે 'ભhસાઈ રgું હ2.ુ ં માથામાં સણકા મારતા હતા. છાતીમાં પીડા થતી હતી. ફોન
થોડો ચા¡ થઈ ગયો એટલે તરત એની %રhગ વાગી. %રhગટોન પરથી એને ^યાલ આsયો ક ઘર થી ફોન
હતો.
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‘હ…Zલો…ઓ…!’ એણે ધીમેથી કgુ.ં
ુ ં સવારની ફોન કHં jં!’
‘હZલો માહ…!’ સામે એની મoમી હતી, ‘tાં હતી 2?!!
‘…………..!’ માહએ એના Kુદન પર માંડ કા| ૂ રા^યો.
‘કમ બોલતી નથી?!’ મoમીને 'ચhતા થઈ આવી.
‘મoમી…ઈ…ઈ!’ માહ એના Kુદન પર ુશ ન જ રાખી શક.
‘કમ રડ છે બેટા?! જો, હવે બે જ %દવસ રા…Lી:એ તો 2 ુ ં અ%હhયા..!’ હસીને મoમી બોલી,
‘અ…ર …! તને હnપી (@ુ યર તો કહવા#ુ ં જ ²ુલી ગઈ! હnપી (@ુ યર…દકરા…! સવારથી તારો ફોન
Tાય કરતી હતી. તારા પnપાએ પણ કટલી Tાય કર! વાંચવા#ુ ં હોય પણ તેથી કંઈ ફોન ઑફ
કરાય…?’ સહજ ઠપકો આપી કgુ,ં ‘લે…તારા પnપા સાથે વાત કર…!’ પnપાને ફોન આપતા મoમીએ
પnપાને કgુ:ં બiુ વાત ન કરતા એની પરYા છે …એ માહએ સાંભ@ુ.ં
‘હ…nપી (@ુ યર દૂ…!’ માહ એના પnપાની બiુ લાડક હતી…!
‘પnપા…આ…આ…!’ માહ રડવા લાગીઃ તમાર માહ ુટં ાઈ ગઈ…! બરબાદ થઈ ગઈ…!
પણ એ કંઈ કહ ન શક…!
‘અર …પગલી…!’ સહજ હસીને પnપા બોZયા, ‘આટલા ચાર ચાર વરસ મારા દકરાએ
%હoમતથી પસાર કયાJ ને 2 ુ ં આમ કાંઠ આવીને રડ છે …! આખો મહાસાગર તર ગઈ ને %કનાર આવીને
હામ હાર ગઈ?! ચાલ…જો, એમ રડ ન%હh…! જો રડશે તો મા³ુ ં ]ુખશે…! હ..nપી (@ુ યર…!’
-ઓ પnપા..!!તમાર માહ તો kૂબી ગઈ…! તણાય ગઈ…!
‘બiુ ન વાંચતી અને એ-ુ ં લાગે તો \ુઈ `…!’ પnપાએ સમ`વતા કgુ,ં ‘બiુ ટ (શન ન
કરતી…! સiુ સાHં જ થશે…! પેલો રાંચો આિમરખાન કહ છે એમ આલ ઈસ વેલ…!’ ગાતા ગાતા
હસીને પnપા બોZયા.
-નિથhગ ઈસ વેલ…! હવે તો એવરિથhગ ઈસ હ…લ… છે …તમાર માહ માટ…!
-હવે બસ થ@ુ.ં વાંચવા દો એને…મoમી બોલી એ માહએ સાંભ@ુ ં
‘ઓક…! માહ, તાર મoમીને જલન થાય છે તાર સાથે વધાર વાત કHં એટલે..C ૂું jં. આઈ
લવ @ુ દૂ…!’ કહને પnપાએ ફોન કાnયો.
ુ ં એ જ %(ક ઉ9માએ પણ
પલંગ પર \ુતા \ુતા માહ િવચારવા લાગીઃ જHર %(કમાં કંઈ હ2…!
પીOુ ં હ2.ુ ં તો dુ ં એની સાથે પણ…?!
એક Mુથારો
ં
થઈ આsયો માહને. પેઢામાં કંઈ વલોવા2 ુ ં હ2.ુ ં છાતી `ણે 'ભhસાતી હતી..! પોતાની
`ત પર િતર;કારનો એક ઊભરો આવી ગયો એનેઃ શા માટ એ ગઈ ઉ9મા સાથે…? શા માટ …?? *
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શરર પર એને ગૌરવ થ2 ુ ં હ2 ુ ં એના પર જ હવે િત´ િતર;કાર થઈ રો હતો. પોતા#ુ ં શરર છોડને એ
tાં `ય…? સાપ *મ કાંચળ ઉતાર એમ એણે એ#ુ ં ગેગ બદલી નાંખ-ુ ં હ2!ુ ં
બધો જ વાંક એ ઉ9માડનો જ…! એણે ;ન પર નજર કર. બેટરના બે બાર હતા. કંઈક
િવચાર એણે ઉ9માને ફોન કયv. એક બે વાર તો સામે %રhગ વાગતી રહ…ચાર પાંચ િમિનટ બાદ એનો
ફોન લાFયો, ‘ઉ9મા…!’ ધીમેથી માહ બોલી…
ં Hં બીન માહ નાચી
‘હાય…માહ…!’ ઉ9મા હસીને બોલી, ‘2 ુ ં તો યાર બiુ નાચી…! પગ ુઘ
ર …!’
સહમી ગઈ માહઃ તો આ ઉ9મા#ુ ં જ કાર;તાન…!
‘ત મને બરબાદ કર નાંખી…!’ eુ;સાથી માહ બરાડ, ‘સાલી ૂતર…!’
‘હાઉ…હાઉ…હાઉ…!’ ન¥ફટ ઉ9મા ફોનમાં ભસતી હોય એમ હસીને બોલી, ‘માહ ડા'લµગ…! મ
તો તને આબાદ કર દધી…! આઝાદ કર દધી…!! પાડ મારો..!! મણીબેનમાંથી રાતોરાત માહ
બનાવી દધી છે તને…! ધેસ ધ વે…માહવે…!!એક કાચી ુંવાર ક(યાને રાતોરાત પા± 5ી બનાવી
દધી…!’ હસીને એ બોલી.
‘સાલી વે¤યા…!’ માહનો eુ;સો સાતમે આસમાને પહrચી ગયોઃ આ ઉ9માને ઓળખવામાં એ
કટલી

મોટ

થાપ

ખાઈ

ગઈ?

સહજ

અટકને

એણે

GુછUુ,ં

‘બોલ!

dુ ં

નાં^@ુ

હ2 ુ ં

લેમોનેડમાં…@ુસમાં…?’
‘કમ તાર પી-ુ ં છે અ>યાર ? ઊડ-ુ ં છે }ચે..}.. }..ચે…?! કાલની *મ અપ ઈન ધ ;કાય…?’
ું
હસીને ઉ9મા બોલી, ‘એ લવ %(ક\ ્ હ2…!
લવ કૉકટ ઈલ…! ુ િમ'લામ ઓફ ટોપ ેડ ;મેક એ(ડ
ટ ન લવ ોnસ ઓફ nયોર ;પેિનશ ¥લાય..! kુ @ુ વો(ટ ઈટ…!’
‘iુ ં પોલીસમાં કonલેઇન કરશ…!’ માહએ eુ;સે થઈ કgુ.ં
‘કોની સામે…? કટલાની સામે…? dુ ં તને એ પણ `ણ છે ક ત કોની કોની સાથે મ` કર
છે …?!તને ખબર છે ત કટ કટલાને ત lુશ કર દધા છે એક રાતમાં!! કટલીય વાર ત એ(જોય ક@ુA
છે …? હ…? કોની કોની સામે ફ%રયાદ કરશે…? કટલાની સામે કonલેઈન કરશ?? બોલ…બોલ..! `,
પોલીસમાં હમણાં જ `…’
‘રાં…!!’ ફોનમાં માહ બરાડ, ‘તને iુ ં માર નાંખીશ…!’
‘રાંડ રાંડ ન કર માહ…! 2 ુ ં પણ એ જ 'બરાદરમાં આવી ગઈ છે હવે…!! આ ઉ9મા કોઈ#ુ ં
એમ#ુ ં એમ હરામ#ુ ં નથી ખાતી! સમ:?’ `ણે માહને સમ`વતી હોય ઉ9મા બોલી, ‘તાKું પસJ ચેક
કર. ે@ુએટ તો 2 ુ ં થતા થતા થશે પણ તાર પહલી કમાઈ તારા પસJમાં જમા થઈ ગઈ છે …! અને
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તને હમણાં બiુ તકલીફ થતી હોય ને તો પસJમાં બે એ=;પરન પણ Cુકલ છે અને એક વે'લયમ…!
પહલાં બે એ=;પરન ગળ લે* ને દશ િમિનટ પછ વે'લયમ…મ*ની }ઘ આવી જશે! આઈ કર ફોર
@ુ!!’ sયંગથી હસીને ઉ9મા બોલી, ‘ને બiુ પોલીસ પોલીસ ન કરતી..! માર પાસે તાર અડધા કલાક
કરતાં વધાર ની સરસ મ`ની ¶લિપhFસ છે તેમાં 2 ુ ં આઈ વો(ટ મોર…'ગવ મી મોરની મ;તીથી ચીસો
પાડ છે !! સમ:ને? ચાલ, હવે ડાહ થઈને ગોળ ગળને \ુઈ `! કાલે પરYા#ુ ં વાંચવા#ુ ં પણ છે ને?
eુડનાઈટ…!’
\ુ6 થઈ ગઈ માહ…! એ#ુ ં લોહ `ણે સાવ જ થી: ગ@ુ ં : આ તે ક- ુ ં તોફાન આs@ુ ં :વનમાં?
આગ લગાવી ગ@ુ ં હયાJ ભયાJ ઉપવનમાં…!
-ઓ ભગવાન…! માહ ફર ~ ૂસક ~ ૂસક રડવા લાગી. tાંય \ુધી એ રડતી જ રહ. રડતી જ
રહ! એને િવDાસ બેસતો ન હતો ક ઉ9મા આટલી અધમ કYાની હશે…! નીચ હશે!! છે Zલા ચાર
સેિમ;ટરથી એ એને ઓળખતી હતી. એણે એને જરાય અણસાર આવવા દધો ન હતો. હwુ ય મન
માનવા તૈયાર નહો2.ુ ં ધીર થી પલંગ પરથી એ ઊભી થઈ. પગ એક બેક ગણતા હતા. કાંપતા હાથે
એણે પસJ ખોZ@ુ.ં દરના, 'ઝપરવાળા નાના ખાનાની 'ઝપર ખોલી. એમાં એક nલા;ટકની નાનકડ
બેગમાં Lણ ગોળઓ હતી અને બરાબર ઘડ કરને Cુકલ હ`ર હ`રની નોટ…! એ શ¢દશઃ ~ ૂ:
ઊઠ…નખિશખ ~ ૂ: ઊઠ!! ધીર થી એણે નોટોની ઘડ ઊકલી…! યંLવ2 ્

એ ગણવા લાગીઃ

એક..બે..Lણ..ચાર! ુલ દશ નોટ હતી…! મહા>મા ગાંધી છાપ…! દશ હ`ર Hિપયા…! એક પછ એક
નોટ ઉપાડ એણે ફાડવા માંડ! નોટના થાય એટલા નાના નાના ુકડા એ કરતી રહ…!
એ tાંયની ન રહ. શાવર લેવાને કારણે…શરર છે ક દરથી ;વ_છ કરવાની એની અદoય
ઈ_છાને કારણે બધા જ Gુરાવા ધોવાય ગયા. ઉ9માએ ધમક આપી હતીઃ માર પાસે તાર તાર અડધા
કલાકની ¶લિપhFસ છે ! `હરમાં, હોલમાં પણ એ સiુની સાથે સાથે નાચી રહ હતી…!
-ઓ ,²ુ…!!ત આ dુ ં ક@ુA માર સાથે…?? કમ ક@ુA માર સાથે?? dુ ં eુ(હો હતો મારો…??
માહએ રડતા રડતા અરસામાં િનહા@ુ.ં આ>મ ૃણાનો એક જોરદાર ધ±ો આsયો દરથી ને ટ બલ
પર પડલ િપ/ળનાં ¥લાવર વાઝનો એણે અરસા પર ઘા કયv…ખ…ણ…ણ…ણ… કરતો અરસો 2 ૂટ
ગયો.
-હવે આવા :વન :વવાનો શો અથJ…?
-હવે તો મરણ જ એક શરણ…!
-C>ૃ યC ્ શરણC ્ ગ_છાિમ…!
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કબાટમાંથી એણે એનો eુલાબી ]ુપªો કાઢો. ફોZડ¬ગ lુરશી િસ'લhગ પંખા નીચે ખસેડ એ
lુરશી પર ચઢ. ]ુપªાનો એક છે ડો પંખા સાથે બાંQયો. એને `ણ જ નહોતી ક એ dુ ં કર રહ હતી. બીજો
છે ડ એણે સરકણો ગાંઠ માયv.
-આ eુલાબી રં ગ તને નાનપણથી જ ગમે…! મારો પણ એ જ ફવ%રટ કલર…!2ું પેટમાં હતીને

તો મ તારા પnપાને આlું ઘર દર બહાર eુલાબી રં ગે રં ગવા કgું અને એ %દવસથી આપું ઘર
eુલાબી છે …! 2ું મારા બાગ#ું એ-ું eુલાબ છે ક *ણે માર જhદગી eુલાબી eુલાબી બનાવી દધી! હર
ભર કર દધી…! ,²ુ# ું અમોલ વરદાન છે 2ુ…!
ં
આ eુલાબી ]ુપªો મoમી જ લાવી હતી…! માહને એની મoમીની િત´ યાદ આવી ગઈ. મoમી
એના માટ દર ક ખરદ કરતી.
-મને માફ કર* મoમી…!! માહએ ]ુપªાનો સરકણો ગા'ળયો ગળામાં ભેરsયો. ને lુરશીને
પગથી એક ધ±ો માયv…! lુરશી ખસી! ]ુપªામાં ભેરવાઈને માહ Yણભર લટક અને ધડામ કરતી
ફરસ પર પડ! એને સરકણો ગાંઠ મારતા બરાબર આવડ2 ુ ં નહો2.ુ ં ફરસ પર એ લાંબો સમય પડ જ
રહ. રડતી રહ.
-જો iુ ં મર ` તો મoમી#ુ ં dુ ં થાય??
-એ તો મર જ `ય!! અર …! મને જરાક છXક આવે તો મoમીનો :વ કપાય `ય.
-ને પnપા…?!
-પnપા તો પાગલ જ થઈ `ય…!
-ના…! જhદગી એટલી સ;તી નથી! ને માર જhદગી કંઈ માર એકલાની જ નથી.
વહલી સવાર \ુધી માહ ફરસ પર જ પડ રહ. *મ તેમ બે %દવસ િવતાsયા. પરYા આપી.
ઘર આવી >યાર માહ સાવ બદલાય Mુક હતી. `ણે એનો આ>મા જ મર ગયો હતો. એક ખાલી ખોળ@ુ ં
રહ ગ@ુ ં હ2 ુ ં એ Mુથાયે
ં
લ દ હમાં! એણે એના મoમી પnપાને કંઈ જ ન કgુ.ં અને કહ પણ કયા oહrએ..?
પણ એ સંજોગો જ એવા ઊભા થયા ક એણે મoમી-પnપાને કહ- ુ ં જ પડmુ:ં એની દર એક િવષબીજ
રોપાય ગ@ુ ં હ2 ુ ં એ ભયાનક રાતે ક *ને એ ધાર તો પણ ઉગતા રોક ન શક…! એને તો પાંગર એ
પહલાં ઉખેડ-ુ ં જ રgુ!ં ! રડ રડને માહના c\ુ ં \ુકાય ગયા. આખો %દવસ હબકાં ભરતી રહતી. છાના
છાના હબકાં..! અ>યાર પણ એ હબકાં જ ભર રહ હતી \ુક \ુક cખે!
-ઘાયલ હ·યાંઓ એમ કદ ય મલકાતા નથી, \ુક નદના %કનારા કદ ય છલકાતા નથી.
ડૉ અિવનાશે એના ડ;ક પર રાખેલ પેડ પર એક પં=ત લખી. અિવનાશને કિવતા કરવાનો,
આવી પં=તઓ લખવાનો શોખ હતો..
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ઊભા થઈ ડૉ. અવિનએ માહને બાવડાં પકડ ઊભી કર એને હતથી આઘોષમાં લીધી.
અવિનની cખો ભીની થઈ ગઈ હતી. માહની પીઠ ધીમે ધીમે tાંય \ુધી અવિનએ હાથ પસવાયાJ
ૃ થી માહ નહાતી રહ. માહને એક રાહત થઈ.
કયv. ;નેહાCત
=;પકર ચાુ રાખી ઈ(ટરકૉમ પર ડૉ. અિવનાશે ફોન જોડો, ‘મહ(Bભાઈ…!’ મહ(Bભાઈ
એમના સે(ટરના જનરલ મેનેજર હતા, ‘Hમની dુ ં િસ_@ુએશન છે ? એક ;પે¤યલ Hમ મળશે?’
‘ભાઈ! પો'ઝશન એકદમ ટાઈટ છે . એક પણ ખાલી નથી! વેઈ%ટhગ 'લ;ટ પણ લાં| ુ ં છે . બાર અને
પંદરમાં તો પેશ(ટની પરિમશનથી બે બે પેશ(ટ\ ્ રા^યા છે એ તો તમે `ણો જ છો!’
અિવનાશે ઈ(ટરકોમ#ુ ં બટન ફર દબાવી બંધ કયv અને માહની મoમી તરફ િનહાળ કgુ,ં
‘આમ તો આવા કસમાં Hમની ખાસ જHર ન પડ ને પાંચેક કલાકમાં ઘર પણ જઈ શકાય. પર(2,ુ
માહનો કસ અલગ છે !’ અવિન સાથે નજર મેળવી કgુ,ં ‘શી ઈસ વેર ડ'લકઈટ એ(ડ %ડ;ટબJk્..!
આ¥ટર વોિશhગ આઈ વો(ટ ુ ઓબઝJવ હર..! શી ઈસ સફ%રhગ ોમ િસિવયર પૉ;ટTોમે%ટક ;T સ
%ડસઓડJ ર ને Hમ નથી..!’
‘છે …’ ડૉ અવિન સહજ હસીને બોલી, ‘છે Hમ…! આપણા બંગલામાં કટલા Hમો ખાલી પડા
છે …!…ને મેઘાનો Hમ તો વરસોથી ખાલી છે …!’િનઃDાસ નાંખી }ડો Dાસ લઈ મમતાએ કgુ,ં ‘શી િવલ
;ટ િવથ અસ. હર મોમ ુ…!’
‘ધેસ રાઈટ…!’ હસીને અિવનાશે પણ કgુ,ં ‘યસ..! માહ. * કંઈ થ@ુ ં તેમાં તારો કોઈ જ દોષ
નથી. %હhમત રાખ. વડોદરાના એસ.પી મારા િમL છે . \ ૂપ%ર(ટ (ડ(ટ ઑફ પોલીસ…! તાKું tાંય નામ ન
આવશે. સમ:?’ વડોદરાના એસપીના પ>નીની સારવાર અિવનાશે જ કર હતી. પોતાના ¢લેકબેર
ફોનની ફોન|ુકમાંથી એસપીનો ગત નંબર જોઈ એણે લે(ડ લાઈનના ફોન#ુ ં =;પકર ચાુ કર ડાયલ
કયv, ‘તાર કંઈ બોલવા#ુ ં નથી. ફત સાંભળવા#ુ ં છે . સમ:?’
થોડ %રhગ વાFયા બાદ એસપીએ ફોન ઉપાડો, ‘એસપી %હયર…!’ સામે એસપી ઘેરા અવા*
બોZયા.
‘હZલો સર…!’ અિવનાશે ફોનની સહજ ન:ક જઈ કgુ,ં ‘અિવનાશ બોું jં. ડૉટર અિવનાશ.’
‘ઓ…ઓ…ડૉટર!’ એસપીએ રા: થતા કgુ,ં ‘કમ છો..તમે?’
‘તમે બીઝી તો નથીને..?’ અિવનાશે GુછUુ,ં ‘તમાર સાથે થોડ વાતો કરવી હતી!’
‘અર …ડૉટર…!’ હસીને એસપી બોZયા, ‘તમારા માટ તો ટાઈમ જ ટાઈમ છે ! બોલો, શી સેવા
કરવાની છે ? એનીિથhગ ફોર @ુ!’
‘ઓફ ધ ર કડJ …!’ હસીને અિવનાશે કgુ,ં ‘આઈ વો(ટ યોર હZપ..!’
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‘આlુ ં વડોદરા પોલીસ %ડપાટJ મે(ટ કામે લગાડ દઈશ…! જ;ટ સે…!’
‘નો નેઈoસ ! નો એફઆઈઆર…!નો િમ%ડયા…!!’ ગંભીર થઈ અિવનાશે કgુ,ં ‘જો એફઆઈઆર
કરવી જ પડ તો માર નામે…!’
‘કમોન…ડૉટર..!’ સહજ અટકને બોZયા, ‘મામલો િસ%રઅસ લાગે છે ..’
‘યસ…¶લપXFસ…!’
‘¢લેક મેઈ'લhગ…?’ સામેથી એસપીએ GુછUુ.ં
અિવનાશે માહ તરફ ,xાથJ નજર જો@ુ.ં માહને નકારમાં ગરદન હલાવી.
‘હwુ \ુધી તો ન%હh! પણ મે બી ઈન ફ¸ુચર..! એ(ડ સર…નોટ ઑ(લી ¶લપXFસ સાથે Fસ પણ
ઈનવોZવ છે !’
‘ઓહ…! આઈ એમ સોર ુ %હયર ધીસ ઈન માય એ%રયા!’ એસપીએ અફસોસ sયત કયv,
‘એની ઈ(ફો..?!’
‘;યોર…! એમએસની ટોળ છે . આ જ એમએસમાં iુ ં પણ ભણેલ…સર!’ 'ખ6 થઈ અિવનાશે
કgુ,ં ‘લખો નામ. ફરહાન અ^તર, નવીન ,ભાકર, મિનષ મZહોLા, અને એક છોકર છે ઉ9મા. એમાંના
બે ફાઈન આટJ સમાં છે .’
ટ બલ પરથી પેન અને કાગળ લઈ માહએ કંઈક લખીને અિવનાશને આn@ુ.ં એ અિવનાશે વાંચી
ફોનમાં કgુ,ં ‘ઉ9માની લા;ટ નેઈમ છે ચૌહાણ અને એના ¢લેક કાયને%ટકનો નંબર છે . :* િસસ સીબી
સેવન વન ડબલ નાઈન!’ માહ તરફ થoસ અપ કર અિવનાશે ધીર થી કgુ,ં ‘eુડ જોબ!’ પછ ફોનમાં
કgુ,ં ‘સર..! આ ઉ9મા નેટવકJ ની 'લડર છે ક પછ એજ(ટ છે અને છોકરઓને ફસાવે છે . શી ઈસ
;માટJ …!’ અને સહજ અટકને કgુ,ં ‘સર..! આ િસવાય પણ બી` એક-બે GુKુષ હોય શક અને આઈ એમ
સોર ુ સે..! કદાચ, તમારા જ %ડપાટJ મે(ટ#ુ ં પણ કોઈ સંડોવાયેલ હોય શક …! આઈ ગેસ..! અથવા તો
હોટ લ 'બઝનેસના માણસો પણ..!’
‘થે(ક\ ્ ડૉટર…!’ગંભીર ઘેરા અવા* એસપીએ કgુ,ં ‘ઈટ િવલ બી ઓવર \ુન..! તમે મને
સરસ ઈ(ફોમPશન આપી છે ! ધે વીલ 'બહાઈ(ડ ધ બાર ઈન ફ¸ુ ડઈઝ…!’
‘સર…! %રમેoબર…! નો નેઈoસ ! નો એફઆઈ..આર…!નો િમ%ડયા..’
‘યસ, આઈ ,ોિમસ..!’ સહજ હસીને એસપીએ કgુ,ં ‘પોલીસ નો હાઉ ુ %ડલ િવથ સચ sહાઈટ
કોલર %િમનZસ..!’
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‘આપનો lુબ lુબ આભાર એસપી સાહબ! ટ ઈક કર..! મેડમને માર અને અવિનની યાદ..!’
કહ અિવનાશે ફોન %ડસકનેટ કયv અને માહ તરફ જોઈ કgુ,ં ‘જો*, હવે એમને જZદ સ` મળશે. @ુ
ડૉ(ટ વર. આ* અવિન મેડમ તાર સોનોાફ કરશે ને કાલે સવાર તારો ભાર ઓછો કર દઈdુ.ં ’
માહ સહજ હસી, ‘થે(ક @ુ સર..!’
‘@ુ વેલકoડ!’ અિવનાશે માહની મoમી સાથે નજર મેળવી કgુ,ં ‘આ તો શરરનો ભાર હળવો
થશે. પણ માહના મન પર * ભાર છે એ ઓછો કરવો l ૂબ જ જHર છે .’ એના લેટરપેડ પર કટલાક
નામો લખી એણે એ કાગળ માહની મoમીને આપતા કgુ,ં ‘આ કટલાંક સાઈ%યા%ટ;ટના નામો અને ફોન
નંબર છે . માહને થોkું કાઉ(સે'લhગ કરવાની જHર છે . આમાંથી કોઈ પણ એક ડૉટરની એપોઈ(ટમે(ટ
લેજો. એને કહજો ક મને ફોન કર . કાઉ(સે'લhગ ચો±સ કરાવશો.’ માહને કહતા અિવનાશે GુછUુ,ં ‘જશે
ું
ને 2?’
‘હા..!’ માહએ કgુ.ં
બી* %દવસે માહનો બોજ હળવો થયો. બOુ ં યોFય લાગતા એક %દવસ બાદ એને ડૉ. અિવનાશે
ર` આપી >યાર એક નવી માહનો Gુનઃઅવતાર થઈ રો હતો એ-ુ ં લાF@ુ ં ડૉ.અિવનાશને અને
અવિનને..!!
*****

*****

*****

*****

*****

*****

ડૉ. અિવનાશનો આજનો આખો %દવસ સે(ટરમાં બiુ ઝડપથી પસાર થઈ ગયો હતો. રાLે \ુવા
પહલાં એક િવ'ઝટ કરવાનો એનો િન>યમ હતો. એ પતાવી કફની પાય`મો ચઢાવી અિવનાશે
કon@ુટર ચાુ ક@ુ.A બગુH ખાતે ઓલ ઈ(ડયા ઓબ;Tિશયન એ(ડ ગાયનેકોલો:;ટ
એસોિસએશનના સેિમનાર માટ એ(ડવા(સk્ ઈનિવTો ટ કિનક પર એ#ુ ં પેપર એણે સબિમટ કર લ એ
=;વકારાઈ ગ@ુ ં હ2 ુ ં એના ,ેઝ(ટ શન માટ એણે ખાસો સમય િવતાsયો. અવિન આહવા ગઈ હતી.
આહવા ,ાયમર હZથ સે(ટર ખાતે એમઆરઆઈ મશીનની T ઇિનhગ આપવા. અવિનની ખોટ સાલતી
હતી. પથારમાં પડતાની સાથે જ એ }ઘી ગયો. િનBાદ વી#ુ ં એને વરદાન હ2.ુ ં
Tન… Tન… Tન… Tન… Tન…
ફોનની %રhગ વાગતા એ ઝબકને `ગી ગયો. cખો ચોળ એણે ઘ%ડયાળમાં જો@ુ.ં સાડાબાર
વાગવાની તૈયાર હતી. કોઈ ઈમરજ(સી હશે એમ િવચાર એણે ફોન ઉપાડો, ‘હ…Zલો..!’
‘`ગો મોહન nયાર …’ સામે એનો િમL મયંક હતો, ‘સોર, તાર }ઘ બગાડવા બદલ…! પણ
dુ ં થાય મને ટાઈમ ન મળે . આ* પણ ચાર જણની છાતી ચીરવાની છે . બેને પતાsયા ને ેકમાં તાર
સાથે વાત કરવા માટ ટાઇમ ચોર લીધો છે ..!’
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‘એ બધા :વતા રહશે ક પછ રામ બોલો..રામ થઈ જશે. મયંક, સો..ર, સો..ર ડૉ મેક, હવે તો
લોકોને ખોટા ખોટા ચીરવા#ુ ં બંધ કરો!’ મયંક (@ુ જસ© ખાતે કા%ડ&યાક સયJન હતો. બ6ે સાથે જ
ભણેલા. મયંક એમએસ કયાJ બાદ %હ(]ુ` હો=;પટલ, Cુબ
ં ઈ ખાતે ડૉ. ખાંડક સાથે ચાર ક વરસ ,ેટસ
કર હતી અને >યારબાદ એણે અમે%રકાનો ર;તો પકડો હતો. >યાં એણે ભાર નામના મેળવી હતી. એના
પોતાના બે બે કા%ડ&યાક સ¡ર સે(ટર હતા. એની પ>ની અચJના એમબીએ થયેલ હતી એટલે પિતની
આવડતને 'બઝનેસમાં ફરવી નાંખી હતી. મયંક ડૉ. મેક બની ગયો હતો અને એના સે(ટરનો એ સીઇઓ
હતો તો એની પ>ની અચJના ઊફ¹ આ'ચº હતી એની ડાયર ટર.
ુ ં મેક કgુ,ં ‘તને જોવા#ુ ં મન થ@ુ ં છે . પણ યાર અ%હh આ 'બઝનેસ…’
‘કમ છે ..! 2..?’
‘ધેટ\ ્ રાઈટ..!’ હસીને અિવનાશે કgુ,ં ‘ત સેવાને 'બઝનેસ બનાવી દધો તો એ-ુ ં જ થવા#ુ.ં
અ%હh આવી `.. અને સેવા કર..પૈસા ન મળે તો કંઈ ન%હh પણ શાંિત મળશે ને આશીવાJ દ મળશે. ડોલર ન
મળશે પણ ]ુઆ મળશે!’ મયંક પહલાંથી જ પૈસા પાછળ પાગલ હતો.
‘હવે તારો ઉપદ શ રાખ તાર પાસે..! મ તને ખાસ ફોન કયv છે એ કહવા ક iુ ં આ-ુ ં jં
ઈ(ડયા…!’
‘કાયમ માટ …?!’ અિવનાશે એકદમ GુછUુ.ં
‘નો..ઓ..ઓ.…એક િવક માટ !’ હસીને મેક કgુ,ં ‘યા…ર! આ એક િવક કમ કરને  થયો એ
માHં મન જ `ણે!’ પછ એણે કોઈને કgુ:ં યસ %કપ %હમ ર ડ..! અને ફર ફોનમાં એ બોZયો, ‘સાંભળ
અિવ, iુ ં એક િવક માટ આ-ુ ં jં મારા સન િનકના મેરજ માટ . આ'ચº ને િનક તો >યાં પહrચી પણ ગયા છે !
તાર પણ  થઈ જવા#ુ ં છે . ુક, મારો પેશ(ટ અ>યાર માર રાહ જોઈ રો છે . માર %ડટ ઈZસ તને
ઈમેઈલ કરવા માટ iુ ં માર સેટરને કહ દઈશ. nલીસ, ડો(ટ ફરગેટ ુ ચેક યોર મેઈZસ..! ને હવે તો
હાઈ=;પડ ઈ(ટરનેટ ચાુ થઈ ગ@ુ ં ક ન%હ?’
‘હા…પણ આ'ચºને િનક અ%હh આsયા છે ને મને…!’
‘એ પંચાત છોડ..’ એની વાત કાપતા મેક બોZયો, ‘આ'ચº પણ Lણ %દવસથી જ આવી છે . િનક
વહલો ગયો હતો. એને એક છોકર પસંદ પડ ગઈ છે ને એની સાથે એ લFન કરવા ર ડ થઈ ગયો એ
lુશીની વાત છે અને અમને પણ કોઈ ઓબ*સન નથી. અ%હh કોઈ બીએમડબZ@ુમાં ભેરવાય એના
કરતાં eુRwુ દ શી છોકર એને ગમી એટલે…!’
‘બી એમ ડબZ@ુ…તો કાર છે ને…?! કાર ને છોકર…??!’ અિવનાશને સમજ ન પડ.
‘હા…હા…હા…’ સામે મેક જોરથી હસી પડો, ‘અર .. િનક પાસે તો ઔડ છે ઔડ!! બી એમ
ડબZ@ુ એટલે ¢લેક, Cુ=;લમ ક sહાઈટ છોકર..!સમયો? એમાં ભેરવાય `ય એના કરતા આપણી
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eુRwુ dુ ં ખોટ? આ તો ફઈસ|ુક પર એ છોકરને મયો હતો. >યારબાદ, ઈ મેઈલ, ફોન અને વેબકમ
મારફત વાત લFન \ુધી પહrચી ગઈ છે . િનક લFનમાં જલસો કરવો છે . માર પણ. એકનો એક જ તો છે !
એ(ગેજમે(ટ તો એણે મારા વગર આ'ચº સાથે પતાવી પણ દધા છે . તને તો ખબર છે ને ક િનક સો¥ટવેર
એ¶(જિનયર છે …! ચાલ..! મારા પેશ(ટની છાતી મારા આિસ;ટ(ટ ખોલી નાંખી હશે એટલે Cુુ jં..પણ
ડો(ટ ફરગેટ ુ ચેક યોર મેઈલ…!’ કહને મયંક ઊફ¹ મેક ફોન કાnયો.
-ડૉટર મયંક મહતા…!
હવે ડૉટર મેક મહતા બની ગયો હતો…!!કરોડોમાં રમતો હતો. અિવનાશની }ઘ ઉડ ગઈઃ
આ મયંક ન હોત તો અિવનાશ ડૉટર બની જ ન શtો હોત. અિવનાશના િપતા પો9ટ ઑ%ફસમાં લકJ
હતા. પૈસાની હંમેશ ખચ રહતી. પહલા વરસે ફ ભરવાના પૈસા તો આપેલ. પણ પછ હો;ટ લ અને
મેસના પૈસા માટ કટલી તકલીફ પડલ…? ને મયંક એની ફ તો ભર દધેલ અને બે વરસ \ુધી હો;ટ લ
અને મેસની ફ પણ એણે જ હસતા હસતા ભર દધેલ. એના િપતા શેરબ`રમાં હતા અને કાપડનો પણ
'બઝનેસ. સારા એવા પૈસા. મયંક અને અિવનાશની દો;તી િનઃ;વાથJ દો;તી. પણ મયંક પહલેથી જ
ન± કર લ ક ડૉટર બનીને પૈસા તો બનાવવા જ રા. સેવા કરએ તો મેવા ન મળે એ-ુ ં એ ચો±સ
માનતો. એણે તો અિવનાશને પણ અમે%રકા બોલાવવા માટ ઘણા જ ,ય>ન કર લ. પણ અિવનાશ ન
મા(યો તે ન મા(યો. અિવનાશ-અવિનએ યાર ફ%ટ&'લટ સે(ટરની રચના કરવા#ુ ં ન± ક@ુA >યાર પણ
મેક જ sહાર ધાયો હતો ને?! બે(કની લોન પાસ તો થઈ ગઈ હતી. પણ યાર Cુ^ય મકાનનો ;લેબ
ભરવાનો હતો >યાર 'બZડરને પૈસા આપવાના સમયે જ બે(ક મેનેજરની બદલી થતા નવા મેનેજર
Cુ¤કલી ઊભી કર લોન માટ વાંધા-વચકા કાઢા. અવિનએ મેકને ફોન કરવા#ુ ં \ ૂચન કરતાં અિવનાશે
મેકને ફોન કર લ અને એના સેલફોન પર સંદશ Cુકલઃ આઈ નીડ યોર હZપ. દશ મીનીટમાં એનો ફોન
આવેલ, ‘બોલ…અિવ..કમ યાદ કયv?’
અચકાતા અચકાતા અિવનાશે વાત કર કgુ,ં ‘બે(ક લોન પાસ થાય એટલે…’
‘એટલે 2 ુ ં મારા પૈસા આપી દ વાનો હોય તો iુ ં હ(ગ અપ કKું jં…’ કહ એણે ફોન %ડસકનેટ જ
કર દધેલ. દશ મીનીટ પછ ફર એનો ફોન આsયો, ‘બોલ, માર શરત મંwુર છે ?’
‘મયંક…! એમ તો…’
‘તો…dુ?ં ? ઊZુના પા..!!’ મેક eુ;સે થતા બોZયો, ‘ આપણી દો;તીની આટલી જ %કhમત કર
ત? બોલ, કટલા જોઈએ છે ? માર પાસે એટલા પૈસા છે ક *નો કોઈ %હસાબ નથી. રોજની ચાર ચાર
બાય પાસ કHં jં. િવકએ(ડમાં પણ tાર ક તો કરવી પડ છે . હવે દો;ત દો;તને ન કામ આવે તો એવી
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દો;તી શા કામની…! 2 ુ ં cકડો બોલ…! આ'ચºને કહ દઈશ. શી િવલ મેનેજ..! યાર, બૈર એમબીએ
થયેલ છે એનો આ ફાયદો. ચાલ, માર પાસે ટાઈમ નથી. જZદ બો..લ…!’
‘પચાસ લાખ…’ સંકોચથી અિવનાશે કgુ.ં
‘બસ? ડન..! 2 ુ ં કા રાખે છે ને ક સેવા કર..! સેવા કર..! ત મને આ સેવા કરવાની તક સામેથી
આપી છે . ચે%ર%ટ 'બ'ગ(સ એટ હોમ. થે(સ યાર..!’ મેક ભા-ુક થઈ ગયો, ‘તને પૈસા મલી જશે. જરા
ઈ(કમ ટ Yવાળાને 2 ુ ં સંભાળ લે*. ન%હhતર પછ પીછે પડ ગયા ઈ(કC ્ ટ YC ્ ન થાય. આ'ચº પણ lુશ
થઈ જશે ક ચાલો, થોડા પૈસા તો ઓછા થવાના અને dુભકામમાં વપરાવાના!’
Lી* %દવસે હવાલા મારફતે પૈસા આવી ગયા હતાઃ ુ%રયરમાં બે બોY ભરને એક કરોડ
Hિપયા!! બોYમાં રોકડા Hિપયા જોઈને અિવનાશ અને અવિન હ±ા બ±ા થઈ ગયા હતાઃ ખરો છે મેક
તો…!
મયંક સાથે બiુ ઓછ વાત થતી. એને સમય નહોતો. પણ યાર તક મળે >યાર એ ચો±સ ફોન
કર ક ુંક ઈમેઇલ કર . એવો મેક આવવાનો હતો. એના દકરાના લFન માટ ! એક િવક માટ . એણે
જલસો કરવો હતો દકરાના લFનમાં. આ* મેઘા હોત તો મેઘાના લFન પણ…!! અિવનાશ મેઘાના
Hમમાં આsયો. મેઘાની આદમકદની તસવીર દવાલે લટકતી હતી. એના તરફ િનહાળ એ બોZયોઃ
આઈ િમસ @ુ મે!ુ !
બે %દવસ પછ |ુધવાર મેકની સેટરની ઈમેઈલ આવી. મેક dુવાર અમદાવાદ ઊતરવાનો
હતો. મંગળવારથી લFનની ધમાલ ચાુ થવાની હતી ને પછના શિનવાર રાLે તો ફર પાછો એ
(@ુજસ© ઉડ જવાનો હતો. આ'ચº અને િનક કોટJ યાડJ -મે%રયટમાં રોકાયા હતા અને એમણે બે માળ અને
બૅ(કવેટ હોલ ચાર %દવસ માટ |ુક કર દધા હતા. અિવનાશે ન± ક@ુA ક મેક અને આ'ચº સાથે તો
લFનમાં રહ- ુ ં જ પડશે. એણે એના આિસ;ટ(ટ ડૉટરસને બરાબર સમ`વી દOુ.ં તો અવિનએ એના
મદદનીશને જવાબદાર સrપી. બ6ે આ2રુ હતા મેકને મળવા માટ!! આ'ચºને મળવા!! િનકના લFનમાં
મહાલવા માટ ..!! dુવાર બી: મેઈલ આવી * મેકના કહવાથી એની સેટરએ જ મોકલી હતી *માં
િનકના એ(ગેજમે(ટના ફોટાઓ હતા અને એક િવડયો પણ હતો. ફોટા ડાઉનલૉડ થતા વાર લાગી એટલે
અિવનાશની આ2રુ તા વધતી ગઈ. પણ યાર એ ડાઉનલૉડ થયા >યાર ;ત¢ધ જ રહ ગયો
અિવનાશ!! સાવ અવાચ્ ! %દ§C ૂઢ !! િનક પસંદ કર લ ]ુ%હતા હતી માહ..!! િનક પસંદ કર લ ક(યા
બી: કોઈ ન%હ પણ માહ…!! ઓહ..!! હવે? ,િત'Ynત ,%યાથી અિવનાશે મોિનટરની ;વીચ તરત
બંધ કર દધી! ;ન પર ધાH છવા@ુ!ં
-હવે? આ તો એ જ માહ ક *ના પર બળા>કાર થયો હતો…!
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-*#ુ ં અિવનાશે એબોશJન કર લ…!!
-આ તે કવો સંજોગ…?!
ું
-માહનો પગ * ુંડાળામાં પડલ એ ુંડાં મોું થઈ રgું હ2…!!
અિવનાશે બાર પાસે ગયો.
એણે પોતના ઉેગને શાંત કરવા }ડા Dાસ ભરવા માંડા. રાLીના આકાશમાં તારાઓ ટમટમી રા
હતા. પણ મનના આકાશ પર તો સાવ કોHં ધાHં છવાય ગ@ુ..!
ં એ ફર કon@ુટર પાસે આsયો. અવિન
તો Gુ;તક વાંચતી વાંચતી }ઘી ગઈ હતી એના તરફ એક નજર કર એણે ફર મોિનટરની =;વચ ઑન
કર. ~ ૂજતા ¼દયે એણે દર ક ફોટાઓ િનહાયા. િવ%ડયો તો ;લો ઈ(ટરનેટને કારણે જોઈ ન શtો.
પર(2,ુ ફોટાઓમાં સiુ આનં%દત હતા. એ %દવસે જોયેલ માહ અને આજની માહ સાવ અલગ હતી.
-આ માહને ખબર હશે ક અિવનાશ લFનમાં આવનાર છે ?
-dુ ં આ લFન યોFય છે ? ધારો ક મેકને ખબર પડ ક માહ…
-તો…? અર ! આ માહની તો ¶લિપhFસ પણ ઉતાર લ પેલા લોકોએ..! એ કોઈ રતે જો મેક \ુધી
પહrચે તો…?
-¶લિપhFસ ઉતાયાJ બાદ લગભગ બે એક મ%હના પછ માહ#ુ ં એબોશJન થયેલ >યારબાદ
એસપીને ફ%રયાદ કર લ..! એ દરoયાન તો કટલાય ને એ ¶લિપhFસ પહrચી ગઈ હશે?
-યસ..!સે(ડ બટન દબાવતા સેક(ડ થાય! કટલા બધા મોબાઈલ છે આ* તો લોકો પાસે!!
-અને 'બકોઝ ઓફ Fસ, ¶લિપhFસમાં માહ તો સેસ ઍ(જોય કરતી હોય એ-ુ ં હશે. કોઈને એમ
ન લાગે ક શી હસ 'બન ર nડ…!
-એસપીને ફોન કર Gુછ જો ક એમણે dુ ં ;ટ પ લીધેલ છે ? >યારબાદ એસપીનો કોઈ કો(ટ ટ
પણ થયો નથી! અર ! માહનો પણ કોઈ કો(ટ ટ નથી થયો. અને આ* એ જ માહ આમ સાવ અચાનક
ફર સામે આવી ગઈ! મેકની વiુ બનીને…!
-અર ! આ ¶લિપhFસવાળા તો તકની રાહ જોઈને બેઠા હશે. એક વાર માહના લFન થઈ `ય તો
પછ વધાર પૈસા ઓકાવી શકાય. અ..ને મેક તો અબજોપિત છે .
-ઓહ!! dુ ં કHં? અિવનાશ#ુ ં મન ડહોળાઈ ગ@ુ.ં
-જો ગમે એમ કરને મેકને `ણ થાય ક મ જ માહ#ુ ં એબોશJન કર લ..તો..??
-તો એ કદ ય મને માફ ન કર …!!
-અર ..! કટલા ઉપકાર છે એના મારા પર..?
-dુ ં કHં!! sહોટ…!sહોટ…!sહોટ…!
-એક વાર મેકને જણાવ-ુ ં જHર તો છે જ! એ સમwુ છે . સમ: જશે.
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પથારમાં પડખા ઘસતા અિવનાશે િવચા@ુ.A એટલે તરત જ બી` મને GુછUુ:ં તારા ઉ\ુલ#ુ ં dુ?ં
તારો તબીબીધમJ કમ િવસયv? કોઈ પણ સંજોગોમાં દદ#ુ ં ભું કરવાની પણ લીધી છે ત…! એની
eુnતતાના સોગંદ લીધા છે .
અિવનાશ પથારમાંથી ઊભો થઈ ગયોઃ %હપો%ટક ઓથ! ધ ડમ %હપો%ટક ઓથ!
એને સહજ પરસેવો થઈ આsયો. સાઈડ ડ;ક પર Cુકલ વોટર બોટલમાંથી એણે પાણી પીOુ.ં
ગળે સોસ પડતો હોય એમ લાગ2 ુ ં હ2!ુ ં
એક તરફ િમLધમJ…! એક તરફ તબીબીધમJ..!! અિવનાશ ભXસાઈ રો હતો.
,થમવાર, જhદગીમાં ,થમવાર એને પોતાના ડૉટર હોવાનો અફસોસ થયો!
-કાશ, માહ એની પાસે આવી ન હોત! કાશ.. એ માહને ઓળખતો ન હોત…!
એણે અવિન તરફ એક નજર કર. એ ઘસઘસાટ }ઘી રહ હતી.
-dુ ં અવિનને `ણ કHં? એ * ર;તો બતાવશે તે ર;તે કદમ માંડ-ુ!ં
-ના, આ વાતમાં અવિનને dુ ં કામ વ_ચે લાવવી જોઈએ?
-વાત માર અને મેકની વ_ચેની છે . અિવનાશે િવચા@ુ:A મેક એક ડૉટર છે . %હપો%ટક ઓથમાં
ડૉટરો ડૉટરો વ_ચે વાત કર શકાય…! અિવનાશે પોતે જ ન± કર લીOુ:ં યસ! ફત એક વાર મેકને
કહ દ વા#ુ…!
ં
iુ ં એને સમ`વીશ…! એ ોડ માઈ(ડડ છે ..! અમે%રકા રહ છે ! એને શો વાંધો હોય?
માહનો કોઈ દોષ નથી. એ સમ: જશે. રાત આખી અિવનાશ િવચારતો રો. Cઝ
ં ૂ ાતો રો. સવાર
પંખીઓનો કલરવ પણ કકJ શ લાFયો એને!
અિવનાશે ન± કર લીOુ:ં એક વાર મેકને, મયંકને જણાવી દ વા#ુ!ં બસ, પછ… એ િવચાર
શકતો નહતો.
‘આ* કંઈ વહલો ઊઠ ગયોને?!’ અવિનએ અિવનાશને ગાડJ નમાં હXચકા પર બેસી ½લતો જોઈ
બારમાંથી કgુ,ં ‘ચા પીવા દર આવે છે ક …’
-રાતભર \ુ2 ુ જ કોણ હ2 ુ ં ;વગ2 ્ બોલી અિવનાશે કgુ,ં ‘અ%હh જ લાવ.. nલીસ..!’ અિવનાશે
કgુ,ં ‘જરા વહલા નીકળએ તો…’
ચાના બે કપ લઈ અવિન અિવનાશની બાwુમાં હXચકા પર ગોઠવાઈ, ‘કમ િમLને મળવાની
ઉતાવળ છે ?!’
અિવનાશ oલાન હ;યોઃ એ#ુ ં જો ચાલે તો મેકને મળવા જ ન `ય. લFનમાં જ ન `ય…!
‘Tા%ફક નડશે. 2 ુ ં જZદ તૈયાર થઇ `.’ જZદ જZદ ચા પી અિવનાશે કgુ,ં ‘એક િવ'ઝટ માર
આ-ુ ં >યારબાદ નીકળdુ ં અમદાવાદ જવા માટ .’
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સે(ટર પર િવ'ઝટ ગયો >યાર એણે માહની ફાઈલ શોધી, એની કોપી કર અને એ ફાઈલ એની
હો(ડા સીટ કારમાં પેસે(જર િસટની પાછળ બનાવેલ ખાનામાં Cુક! કદાચ, ફાઈલ#ુ ં કામ પડઃ મેક
સમ: તો જશેને? ક પછ એ પણ… અિવનાશ આગળ િવચાર ન શtો. ભીના વાળમાંથી પાણી
ખંખેરતો હોય એમ એણે ડોક હલાવી િવચારો ખંખેયાJ …!
થોડ વારમાં તો અિવનાશ અને અવિનને લઈને હો(ડા સીટ હાઈવે નંબર આઠ પર સરક રહ
ુ ચંદન હમ પાની…!
હતી. સીડ nલેયર પર અ#ુપ જલોટા#ુ ં ભજન eુ:
ં રgું હ2:ુ ં ,²ુ: 2મ
અિવનાશ Cુઝ
ં ાતો હતોઃ અવિનને યાર ખબર પડશે ક માહ સાથે િનકના લFન થઈ રા છે
>યાર એ dુ ં િવચારશે…?! માહને નવવO ૂ તરક એ જોશે તો એનો શો ,િતભાવ હશે..?!
‘કમ dુ ં િવચાર છે ?’ અવિન અિવનાશને બરાબર ઓળખતી હતી, ‘સવારથી જ 2 ુ ં કંઈ ખોવાયેલ
ખોવાયેલ લાગે છે !’ હસીને અવિન બોલી, ‘િમLને મળવાની તાલાવેલી ને બદલે તાણ અ#ુભવતો
હોય..ટ (શનમાં હોય એમ લાગે છે ક પછ બી: કોઈ 'ચhતા છે તને…?!’
- dુ ં આ 5ીઓ પાસે Lીwુ ં લોચન હોય છે ? રોડ પરથી સહજ નજર હટાવી અિવનાશે oલાન
હસીને અવિન તરફ નજર કર કgુ,ં ‘નિથhગ…!’
‘તો સાHં…!’ હસીને અવિન બોલી, ‘રાLે પણ 2 ુ ં સરખો \ુતો નથી. પાણીની આખી બોટલ સવાર
\ુધીમાં ખાલી કર ગયો એટલે મને %ફકર થાય છે !’
ભHચ પસાર થઈ ગ@ુ ં હ2.ુ ં અિવનાશે =;પડ સહજ ઓછ કર.
‘અિવ, dુ ં વાત છે ?’ અવિનએ સીOુ ં Gુછ જ લીOુ,ં ‘તાર રગેરગ `ુ ં jં!’
‘અવિન…’³કં ૂ ગળ અિવનાશ બોZયો, ‘માહ યાદ છે ને તને..?’
‘અફકોસJ..! dુ ં એને કોઈ ¢લેકમેઈલ…’ અવિનએ cખો પહોળ કર, ‘ક પછ તને કોઈ…’
‘ના…એ-ુ ં નથી..મને dુ ં કામ..’ અિવનાશને સમજ પડતી (હોતી ક વાત શી રતે કરવી.
‘………….!’ અિવનાશે મૌન રહ એક }ડો િનDાસ નાં^યો અને કgુ,ં ‘માહ…માહ સાથે
મેકના સન િનકના લFન થઈ રા છે …!’
‘ઓહ…!’ આyયJથી એની cખો પહોળ થઈ ગઈ.
‘હા…માહ…સાથે..*#ુ ં એબોશJન આપણે કર લ…!’
‘તો…ત dુ ં િવચા@ુ?A ’ અવિનએ GુછUુ.ં
‘2 ુ ં dુ ં કહ છે ?’ એક Tકને ઑવરટ ઈક કરવા માટ અિવનાશે એ=સલર ટર દબાs@ુ.ં
‘…………!’ અવિન મૌન મૌન િવચાર રહ.
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‘એક વાર મેકને કહ દ -.ુ ં બસ!’ હોનJ માર એ બોZયો, ‘િમLBોહ iુ ં ન જ કર શું. એ સમwુ
છે .’³કં ૂ ગળ અિવનાશ બોZયો, ‘સમ: જશે…!’
‘…………!’ અવિન મૌન.
‘આમાં આપણે ધમJસકં ટમાં Cુકાય ગયા. ખર ખર તો લFનમાં જ-ુ ં ન જોઈએ.’ પોતાની `ત
સાથે વાત કરતો હોય એમ ધીમેથી અિવનાશ બોZયો, ‘પણ મેકને…’
ં ?’ સાવ અચાનક અવિનએ કgુ,ં ‘જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે . ઘણા
‘ખીચડમાં જઈdુ…
વખતથી ‘ખીચડ’માં નથી ગયા!’ વડોદરા પાસે હાઈવેથી થોડ દર કાઠયાવાડ ર ;ટૉર¾ હતી
‘ખીચડ’ એમાં ફત ભાત ભાતની ;વા%દ9ટ ખીચડ જ મળતી. ગામઠ વાતાવરણમાં જમીન પર પાટલે
બેસીને જમો ક કાથીના ખાટલે બેસીને જમો ક પછ નાના ½પડાંમાં બેસીને જમો, બહાર ,ાંગણમાં
બાંધેલ ;વ_છ ગાયો, અને ]ુહા ગાતા ગાયકો! `ણે અ¿લ કાઠયાવાડ નાનકkું ગામkુ!ં
‘eુડ આઈ%ડયા…!’ અિવનાશે હો(ડા સીટ હાઈવે પરથી દરના ર;તે લીધી!
પેટ ભરાયને મનભાવતી િમY કઠોળની ખીચડ-કઢ બ6ેએ ખાધી.
‘મ` આવી ગઈ!’ બગા\ુ ં ખાતા અિવનાશ બોZયો, ‘મને તો ભાઈ હવે }ઘ આવે છે . આ ખીચડ
તો ભાર પડ!’ એણે એક આળસ ખાધી.
‘અિવ…!’ અવિનએ કgુ,ં ‘2 ુ ં જરા }ઘી `. રાતભર િવચારતો રો છે . `ગતો રો છે . અને
હવે તો ફોરલેઇન છે . આઇ િવલ ાઇવ. ને મને ર;તો ખબર છે . કોટJ યાડJ મે%રયટ રામદ વનગર
સેટલાઈટમાં tાં આવેલ છે તે. @ુ ટ ઈક અ નૅપ…!’ બેગમાંથી અવનીએ સાલ અને અિવનાશનો કoફટJ
લોથ કાઢ અિવનાશને આપતા કgુ.ં અિવનાશને cખ પર Cુલાયમ કપkું નાંખીને }ઘવાની આદત
હતી અને એના િવના એને }ઘ ન આવતી. અવિન હંમેશ કહતીઃ અવિન ન હોય તો ચાલે પણ આ તારા
કોકા વગર તને }ઘ ન આવે!!
ાઇવર સીટ પર અવિન ગોઠવાઈ અને કાર એરક(ડશનર સહજ તેજ ક@ુ.A ઓ%ડયો િસ;ટમ પર
મંદ અવા* િશવુમાર શમાJ ના સં2રુ ના \ુરો ર લાવા લાFયા. અિવનાશે પેસે(જર સીટ સહજ પાછળ
હડસેલી, બેક ર ;ટ એકદમ પાછળ નમાવી સીટ આરામદાયક બનાવી. સાલ ઓઢ cખો Cુલાયમ
કપડા વડ ઢાંકતા એ બોZયો, ‘ાઇવ કરÀલી…!’
‘ઓ..±ે …સર..!’ હસીને અવિન બોલી ને એણે 'ગયર બદZ@ુ,ં અને અિવનાશે િનBા#ુ ં શરુ ં
લીOુ.ં
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હાઈવે નંબર આઠના લીસા આZ;ફાટના રોડ પર પાણીના ર લાની માફક કાર ફર સરવા લાગી.
ઉેગને કારણે રાતભર `ગતો રહલ અિવનાશ નાના બાળકની *મ િનBાિધન થયો હતો. અવિનએ
એની તરફ nયારભર નજર કરઃ સાવ બ_Mુ *વો છે …!
ાઈવવેમાં કાર પાકJ કર અવિનએ અિવનાશને જગાડો, ‘અિવ…! આપણે આવી ગયા.’
આળસ મરડ અિવનાશે કgુ, ‘આવી પણ ગયા?! વાઉ…ઉ…! ખબર પણ ન પડ!’ અિવનાશે
cખો ચોળઃ અર …! આ dુ?ં એ િવચારતો રો ને કારનો દરવાજો ખોલી અવિન બહાર નીકળ.
કારમાંથી અિવનાશે ફર બહાર નજર કર. કાર એમના જ બંગલાના પોચJમાં ઊભી હતી. અવિનએ
પેસે(જર સાઇડનો દરવાજો ખોZયો અને સહજ મરકતા કgુ,ં ‘કમ ઓન… ડૉટર અિવનાશ..! આપણે
બગુH નથી જવા#ુ ં તમાHં %રસચJ પેપર ,ેઝ(ટ કરવા આજ રાતની T ઈનમાં ?!’
અિવનાશ ધીમેથી કારમાંથી બહાર નીકયો. કારનો દરવાજો પકડને સામે ઊભેલ અવિનને
બાથમાં લઈ ભા-ુક થઈ એકદમ ભેટ પડો, ‘થે(ક @ુ!! ડા'લµગ..!! ત મારો પગ ુંડાળામાં પડતો
બચાવી લીધો…! થે(ક @ુ!!’
હાથમાં હાથ પરોવી ડૉટર અિવનાશ અને અવિન યાર પોતના ઘરમાં ,વે¤યા >યાર બ6ેની
cખો સહજ ભીની હતી.
(સમાnત)
(ુલ શ¢દોઃ ૭૮૨૮)
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