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માનસ મહ�તાએ ડાબી જમણી તરફ નજર કર� કાળ��વુ�ક લેઈન બદલી. !ટ એઈટ� હાઈવે પર 

રોજ કરતા %&ુવાર� વધાર� (ા)ફક હોય એની લૅ,સસ એણે -ીસ માઈલની મદં ગિતએ ચલાવવી 

પડતી હતી. કારની ઓ)ડયો િસ2ટમ પર જગ�િસ�ગ અને લતા�ના સ4ં,ુત 2વરમા ં ગવાયેલ 

ગઝલ 6ુ�ં રહ� હતીઃ હર તરફ હર જગહ બે8મુાર આદમી…8બુહસે શામ તક બોજ ધોતા ;ુઆ 

અપની હ� લાશકા <દુ મ=ર આદમી… 

-વાહ..!! માનસ >લાન હ2યોઃ ક�ટ?ુ ંસચ છેઃ અપની હ� લાશકા <દુ મ=ર આદમી… 

- આ બોજની ખોજ <દુ તB તો નથી કર�ને?? 

હર વખત થતો સવાલ એના મને એને �છૂEો. એક વાર સાયકલ પર કૉલેજ જવાનો ય ક�ટલો 

આનદં હતો. જલાલપોરથી નવસાર� બી. પી. બા)રયા સાયGસ કૉલેજમા ં જતા જતા ર2તો Hા ં

કપાઈ જતો એ =ણ પણ ન થતી. અને આI? આ -ીસ માઈલ કાપતા કાપતા કારમા ંબેસીને ય 

હાફં� જવાય છે! 

િવચારોમા ં ને િવચારોમા ં ઘર Hાર� આવી ગ4ુ ંએ =ણ ન થઈ. કારમા ં બેઠા બેઠા જ )રમોટથી 

ગરાજનો ડોર ખોલી કાર ગરાજમા ંપાક� કર� ગરાજમાથંી જ એ ઘરમા ંગયો. ચાર બેડ!મના ંએના 

િવશાળ હાઉસે એને ખામોશીથી આવકાયN. 

-ધરતીનો છેડો ઘર…! પણ ઘરનો છેડો Hા ં છે?? એનાથી એક નજર Oલિવ�ગ !મની )દવાલ પર 

લટકતી મPનુી ત2વીર પર નખંાઈ ગઈ. મP ુએની પQની. હવે ત2વીર બનીને )દવાલને સ=વી 
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રહ� હતી. ખાલી ખાલી મકાનને ઘર બનાવી રહ� હતી. -ણ વરસના 2નેહલને અને માનસને 

એકલતાના એક દં)ડયા મહ�લમા ંક�દ કર� મPએુ RSનેુ Tયારા થવાUુ ંV2વકા4ુW હX ુ.ં 

તાર� જો વસYુ ંજ હX ુ ંઆમ તસવીરમા,ં 

%ુ ંકામ આવી હતી X ુ ંમાર� તકદ�રમા?ં 

- ઓહ! એક ભારખમ િનઃસાસો નખંાઈ ગયો માનસથી. ખોમોશી હર કમરામા ંપઘડાતી હતી. એટલે 

િનઃસાસાનો પડઘો વધાર� મોટો લા[યો. 

2લાઈ)ડ�ગ [લાસ ડોર ખસેડ� એ બેક યાડ�મા ંડ�ક પર આ\યો. બેક યાડ�મા ંતપ2યા કર� રહ�લ ઑકના 

^ચા Y ૃ̀ ે એને આવકાયN. એના િવશાળ થડ પર માનસે હાથ ફ�ર\યોઃ તાર� અને માર� હાલત એક 

સરખી છે યાર! એ હ2યો. ઑકના એ Y ૃ̀ ે ભગવા પહ�રવા માડંaા હતા. એક ક�સર� પણ� ખ4ુW અને 

માનસના પગ પાસે પડbુ ં=ણ એ Y ૃ̀ િમ-ે એને જવાબ આTયો. એ પણ� એણે ^ચcુ.ં અનાયાસ 

એને એણે એના નાક� અડાડbુ.ં =ણે એમાથંી કોઈ 8ગુધં ન આવવાની હોય..!! વરસોથી એને 

તલાશ હતી એક 8વુાસની…! ક� Iને એ વરસો પહ�લા ંHાકં છોડ� આ\યો હતો… પણ એ માદક 

8વુાસની તલાશે એનો પીછો છોડaો નહતો. મોગરાની એ મહ�ક!! 2નેહાના dુઘંરાળા કાળા ક�શમા,ં 

રમતો ભમતો, લહ�રાતો, મહ�કતો મોગરાનો એ ગજરો…! એની મનમોહક મહ�ક…! અને એના Iવી 

જ મનમો)હની 2નેહા.. સહ�જ eયામલ, શિમfલી, નાgુક, નમણી 2નેહા….!! 

-2નેહા…2નેહા…2નેહા….! 

-હવે 2નેહાને આ ર�તે યાદ કરવાથી ક%ુ ંથવાUુ ંન હX ુ.ં પણ નhફટ મન એમ માને તો ને?? 

-ભગવાને આ મન બનાવી મહાન કાય� ક4ુW હX ુ!ં બસ કમબiત એનો દરવાજો બનાવવાUુ ંજ એ 

વીસર� ગયો હતો. વાહ ર� RS.ુ. વાહ.. ક�વી છે તાર� માયા…!! 

બેક યાડ�મા ંપથરાયેલ લીલાછમ ઘાસ પર એ <jૂલા પગે એ ટહ�લવા લા[યો. kુમળા ભીના ઘાસની 

kૂંપળનો 2પશ� એને ગમતો. આમ જ એ 2નેહા સાથે હાથમા ંહાથ પરોવી <jૂલા પગે નવસાર� kૃિષ 
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કૉલેજ કm>પસના બાગમા ંવહ�લી સવાર� સવાર� એ ટહ�લતો…! nગળ�ના ટ�રવે ટ�રવે એ ર�શમી 2પશ� 

હgુ ય સળવળ� રoો હતો. 2નેહાની 2pિૃત માનસનો પીછો છોડતી નહોતી ક� પછ� એ એનો પીછો 

છોડવા માગંતો નહતો. 

પાનખરની શ!આતને કારને ખર� પડ�લ થોડા રંગબેરંગી પણN પવનને કારણે આમથી તેમ ઊડતા 

હતા. વાતાવરણમા ં<શુUમુા ઠંડ� હતી. rૂર પિsમાકાશે 8યૂ�નારાયણ tબૂક� મારવાની તૈયાર� કર� 

રoા હતા. આકાશમા ંક�સરવણN રંગ છલકાય રoો હતો. 

- હવે આકાશને �વન સાથે થોડો લગાવ થવા લા[યો હતો. લાખ લાખ અભાવની વvચે આ 

લગાવને કારણે �વવાUુ ંમન થX ુ ંહX ુ.ં બાક� તો !ખ હવાઓકા �ધરકા હw …ઉધરક� હમ હw…!!  

ઊડતા પણN િનહાળ� એકલો એકલો એ ખડખડાટ હસી પડaો. 

- 4એુસ આ\યા બાદ શ!આતના ક�ટલાયં વરસો 8ધુી એ �વતો જ Hા ંહતો? બસ xાસ લેવાની 

અને છોડવાની એક RિતO`Tત )&યા જ કરતો હતો ને? અને આટ આટલા વરસો બાદ આ �વન 

Hા ંરાસ આ\4ુ ંહX ુ ંહgુ ય એ ને? એક પVં,ત એને યાદ આવી ગઈ, 

yંHા કzંુ { ં;ુ ંરોજ થોડો થોડો Rાણ માર� લાશમા;ં 

ખભે નાખંી રોજ નીકળ� પtુ ં{ ં<દુ માર� તલાશમા.ં 

-Hાર� �ણુ� થશે આ તલાશ? 

માનસે બે--ણ વાર ગરદન હલાવી, આવતા િવચારો =ણે ખખેંર� નાખંવા માગંતો ન હોય! 

}દર આવી ર�)~જર�ટરમાથંી Oબયરના થોડા ંક�ન એણે લીધા ંઅને 2ટોર�જમાથંી બી= થોડા ક�ન લાવી 

)~જરમા ંઠંડા કરવા pHૂા.  ક�ન લઈ એ ફર� ડ�ક પર આવી એ હ�ચકા પર ગોઠવાયો. સાઈડ ડ�2ક 

પર  ક�ન pકૂ� હ�ચકાને એક ઠ�સ માર� OબયરUુ ંએક ક�ન ખોલી એક d ૂટં ગળા નીચે ઉતાયN. કડવા 

Oબયરની ઠંડક ગળેથી ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતી મહ�8સૂ કર�. 
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હ�ચકો ધીર� ધીર� �લતો રoો. મનના હ�ચકાને પણ =ણે હ�ચ લાગી, માનસ પહ�ચી ગયો બી. પી. 

બા)રયાની એ ક�મે�2(ની લૅબમા.ં ડ�મોG2(�ટર પડંaાસર ગેસ કોમેટો�ાફ� િવશે કંઈક સમ=વી રoા 

હતા. gૂદ� gૂદ� વેવલેGથ િવશે એઓ સમજ આપી રoા હતા. આI એઓ લૅબમા ં

2Rે,ટોફોટોમીટરનો ઉપયોગ કરવાના હતા. માનસની લૅબ પાટ�નર હતી 2નેહા પર�ખ I �યાનમ[ન 

થઈ પડંaાસરને સાભંળ� રહ� હતી અને માનસ એવા ંજ એક �યાનથી 2નેહાને એકધા! ંજોઈ રoો 

હતો. અચાનક 2નેહાની નજર માનસ પર પડતા માનસની ચોર� પકડાઈ ગઈ. 

ક�મે2(� ભણતા ભણતા, Rયોગ કરતા કરતા બ�ેના �દયની વેવલેGથ મળ� ગઈ હતી. બ�ે 

એકબી=ને પસદં કરતા થઈ ગયા હતા. કૉલેજ જવાની વધાર� મ= આવવા લાગી હતી. 

અ�યાસમા ંપણ રસ પડવા લા[યો હતો. ધીર� ધીર� બે 4વુાન હwયા નજદ�ક આવવા લા[યા હતા. 

Hાર�ક દાડં�ના રમOણય દ)રયા )કનાર� tબૂતા 8રૂજની શાખે તો Hાર�ક ધીર ગOંભર વહ�તી �ણૂા�ના 

જળની સા`ીએ ભવોભવ એક થવાના વણલiયા કરાર થઈ ગયા. વસંત ટૉ)કઝમા ં હાથમા ં હાથ 

પરોવી Rેમકથા જોતા જોતા એ બે 4વુાન હwયા ભિવ�યના 8હુાના સપના ંસ=વતા. બ�ે સમgુ 

હતા. એમના Rેમમા ંપિવ-તા હતી, પાવકતા હતી. Hાયં િવકાર ન હતો. )દલ મ�યા હતા બ�ેનો. 

મનમેળાપ થઈ ગયો હતો. બ�ે એ પણ =ણતા હતા ક� અ�યાસ એમUુ ંpiુય લ�ય હX ુ.ં  અને 

વધાર� સારા માક� મેળવવા બ�ે વvચે એક તrુંર2ત 2પધા� પણ થતી. 

2નેહાના િપતા એક સહકાર� બBકમા ંgુિનયર ,લક� હતા. 2નેહા એમની એકની એક �-ુી હતી. �યાર� 

માનસ એના મોટાભાઈ સાથે રહ�તો હતો. મોટાભાઈ નામાના ચોપડા લખતા હતા. ક�ટલાય 

વેપાર�ઓને Qયા ંએઓ ચોપડા લખવા જતા. માનસ માટ� એના મોટાભાઈ જ સવ�2વ હતા. એ પાચં 

વરસનો હતો Qયાર� એક અક2માતમા ંિપતાને 6મુાવી બેઠો હતો. મોટાભાઈએ એને સતંાનની માફક 

ઉછેયN હતો. બ�ે વvચે ઉ>મરમા ંપણ લગભગ આઠ વરસનો તફાવત હતો. એના ભાભીએ પણ 

એને અસીમ Rેમ આTયો હતો. મોટાભાઈ એને કહ�તા, ‘જો માનસ, ;ુ ંતો ભણી ન શHો. પણ તાર� 

બરાબર ભણવાUુ ં છે. Iટ?ુ ંભણાય એટ?ુ.ં બા��ુની ઈvછા હતી ક� ;ુ ંપણ ભ�ુ ંપણ સજંોગોએ 

મને ભણવા ન દ�ધો. બા, બા��ુ આમ અચાનક આપણને છોડ� જતા રહ�શે એવી આપણને Hા ં

=ણ હતી? RS ુ એમના આQમાને શાિંત આપે. પણ સાચી શાિંત તો Qયાર� જ મળશે �યાર� X ુ ં

ભણીગણી બરાબર કમાતો ધમાતો થાય. અને kુ�ંુબUુ ં નામ રોશન કર�. ભલે માર� બે પેઢ�ના 
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ચોપડાઓ વધાર� લખવા પડ�, ભલે તાર� ભાભીએ થોડા )ટ)ફન વધાર� બનાવવા પડ� પણ તા! ં

ભિવ�ય 8ધુરYુ ંજોઈએ. તાzંુ ભાિવ 8ધુર� તો અમાર� મહ�નત પણ લેખે લાગશે. અને અમાર� ઘરડ� 

ઘડપણ તારો ટ�કો રહ�શે. તારા ભ-ી=, ભ-ી�ને પણ સાzંુ રહ�શે. બસ, Xુ ંએક વાર �ે�4એુટ થઈ 

=. બને તો એમએસસી પણ કરI. ખ! ંક;ુ ં{ ંને ;ુ?ં’ ભાભી તરફ નજર કર� એમણે �છુ�ુ,ં ‘ %ુ ંકહ� 

છે X ુ?ં’ 

‘;ુ ં%ુ ંકહ�વાની? માર� Hા ંના છે….?? માનસને ભણીગણીને ઠ�કાણે પાડવાનો છે. માર� દ�રાણી પણ 

લાવવાની છે ને? 

માનસને 2નેહાની યાદ આવી જતી. એને થX ુ ં ક� ભાઈ-ભાભીને વાત કર� દ� 2નેહાની. પણ એ 

િવચરતો એકવાર નોકર� મળ� =ય! થોડા પૈસા જમા થાય. એટલે ભાઈ-ભાભીને વાત કર�શ. 

ભાઈ-ભાભી Hા ંના પાડવાના છે? 

માનસ-2નેહા બીએસસી થઈ ગયા. માનસને અXલુ ક�િમકjસમા ંવલસાડ ન�ક અXલુ ખાતે નોકર� 

મળ� ગઈ. તો 2નેહાએ બી એડUુ ંઆગળ ભણવાUુ ંન�� ક4ુW. હવે એમની pલુાકાતો ઓછ� થતી. 

રોજ મળવાUુ ંન થX ુ.ં પણ એમ થવાથી એમના Tયારમા ંપ)રપ,વતા આવી. Hાર�ક બ�ે ગાડ�મા ં

સાથે થઈ જતા. 2નેહા Oબલીમોરા બીએડ કોલેજમા ં અ�યાસ કરતી એથી Hાર�ક સાથે Rવાસ 

કરવાનો લહાવો લેતા.આI લોકલમાથંી નવસાર� ખાતે બ�ે સાથે જ ઉતયા�. મોગરાના બે ગજરા 

માનસે ખર��ા. એક 2નેહાને આTયો અને એક એણે ભાભી માટ� રાiયો. 2નેહાને સીટ� બસ 2ટ�Gડ 

8ધુી સાથ આપી સાયકલ 2ટ�Gડ પરથી માનસે પોતાની સાયકલ લીધી. સાયકલને પેડલ મારતા 

મારતા માનસ િવચારતો હતોઃ આI તો ભાભીને આ ગજરો આપી <શુ કર� દઈશ અને Qયારબાદ 

મોકો જોઈને 2નેહાની વાત કર� જ દઈશ. હવે તો નોકર�મા ંપણ એ કાયમી થઈ ગયો હતો. તો 

2નેહા પણ થોડા જ સમયમા ંિશO`કા બની જનાર હતી. નોકર� કરતી દ�રાણી ભાભીને ગમશે? 

-ક�મ ન ગમે? અને 2નેહાને તો બPુ ં ઘરકામ પણ આવડX ુ હX ુ.ં રસોઈપાણીમા ં પણ એ િન�ણુ 

હતી.પછ� ભાભીને શો વાધંો હોય? ભાભી જ કહ�તા હતા ક� આI તો બે જણા કમાઈ તો જ દા’ડો 

વળે! અર�! ભાભી પણ Hા ંઓછ� મહ�નત કરતા હતા? સવાર� પચાસ સાઠં તો સાIં પણ -ીસ 
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પા-ંીસ તો થઈ જ જતા. ભાભીના હાથમા ંઅ��ણુા�નો વાસ હતો. િવચારોમા ં ને િવચારોમા ં ઘર 

Hાર� આવી ગ4ુ ંએ =ણ પણ ન થઈ. 

ઘર� nગણમા ંસફ�દ એ>બેસેડર કાર ઉભી હતી. માનસને નવાઈ લાગીઃ અQયાર� કોણ આ\4ુ ંહશે? એ 

પણ કાર લઈને!! ભાડ�ની કાર હતી. હળવેથી એ ઘરમા ંદાખલ થયો. 

‘આવી ગયો ?!!’ ભાઈએ એને આવકાયN, રોજ તો એ ઘર� આવે Qયાર� ભાઈ ઘર� ન આવેલ ન હોય 

અને જો આવેલ હોય તો પણ ચોપડા લખવા બેઠા હોય. 

‘માનસ,’ ભાઈએ ઘરમા ંબેઠ�લ બે Rોઢ �zુુષો સાથે ઓળખાણ કરાવતા ક�ુ,ં ‘આ છે રાgુભાઈ. તારા 

ભાભીના rૂરના મામાના એ દ�કરા થાય. એઓ અમે)રકાથી આ\યા છે. અને આ છગનભાઈને તો X ુ ં

ઓળખે જ છે ને...ધરમ�રુવાળા…!’ 

‘G4 ુ જસ�….’ ગભંીર અવાI રાgુભાઈએ 8ધુા4ુW. માનસે વારા ફરતી બ�ે સાથે હાથ મેળવી 

હ2તPનૂન ક4ુW. એને સહ�જ સકંોચ થતો હતો. વાળમા ં હાથ ફ�રવી એણે પોતાની બેચેની rૂર 

કરવાની કોિશષ કરતા ઓરડામા ગોઠવેલ બાકંડા પર એ બેઠો. એને 6ુગંળામણ થતી હતી. 

રાgુભાઈની નજર એને વ�ધી રહ� હતી તો છગનભાઈ મરક મરક મરક� રoા હતા. 

‘અમારો માનસ બીએસસી થયો છે, ક�મે�2(મા ં ફ2ટ�  ,લાસ સાથે!’ મોટાભાઈએ ગૌરવ�વુ�ક ક�ુ,ં 

‘અXલુ ક�િમકjસમા ંતરત જ નોકર� પણ મળ� ગઈ. અને હવે તો એ કાયમી પણ થઈ ગયો છે. 

‘અર� વાહ!’ છગનભાઈ હસીને બોjયા, ‘બ;ુ સાzંુ કહ�વાય!’ 

રાgુભાઈ કંઈ બોલાતા નહતા. }દરના ઓરડામાથંી ભાભી તાસકમા ં ના2તો, ચા, વગેર� લઈને 

આ\યા. એમની સાથે એક 4વુતી અને એક Rોઢ �ી પણ હાથમા ંપાણીના [લાસ, સોિસયોની બોટલ 

લઈને આ\યા. 4વુતી સહ�જ ભરાવદાર હતી એણે ઘેરવાળો �ડૂ�દાર પહ�યN હતો. એના પર નાખેંલ 

ઓઢણી વાર� વાર� સરક� જતી હતી. માનસને iયાલ આવી ગયો ક� એ 4વુતી પરદ�શી હતી. અને 

એને �ડૂ�દાર પહ�રવાની આદત નહતી. 
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‘આ મP ુછે.’ ભાભીએ ઓળખાણ કરાવતા ક�ુ,ં ‘રાgુભાઈની દ�કર�. એ પણ G4 ૂજરસીથી જ આવી 

છે.’ 

2(ો વડ� સોિસયોનો d ૂટં પીતા પીતા અટક�ને મPએુ માનસ તરફ િનહાળ� ક�ુ,ં ‘હા…ય…!!’ 

‘હા…આ….આ…ઈ…!’ સહ�જ સકંોચાઈને માનસે એનો RQ4�ુર પાઠ\યો. 

‘આઈ લાઈક સોિસયો…!’ સહ�જ હસીને બોટલ પર નામ વાચંી મP ુબોલી, ‘આઈ )�Gક ફ2ટ�  ટાઈમ. 

મP ુમાનસને જોયા કરતી હતી અને ખો�ંુ ખો�ંુ હસતી હતી. માનસને p ૂઝંવણ થતી હતી. 

થોડો સમય બેસી, થોડ� આમતેમની વાતો કર� રાgુભાઈ વગેર� ગયા. હાથપગ ધોઈ માનસ 

રસોડામા ંગયો. ભાભી રોજ કરતા આI વP ુ<શુ <શુાલ લાગતા હતા. એમણે આI કંસાર બના\યો 

હતો. 

‘ક�વી લાગી મP?ુ!’ ભાભીએ થાળ� પીરસતા �છૂ�ુ.ં 

‘સાર�…! પણ…!!’ માનસને આગળ %ુ ંકહ�Y ુ ંએ સમજ ન પડ�. 

‘…સહ�જ હબધી છે!’ ભાભીએ માનસની વાતનો દોર સાધંતા ક�ુ,ં ‘ પણ એમ તો ગમી =ય એવી 

છે. માર� દ�રાણી બનવા એકદમ પે?ુ ં%ુ ંકહ� છે એમ પરફ�,ટ…’ 

‘જો માનસ…!’ હાથ ધોઈ મોટાભાઈ પણ પાટલે ગોઠવાયા, ‘રાgુભાઈ તારા માટ� વાત લઈને 

આ\યા છે. એમની દ�કર� મP ુમાટ�. સામેથી આ\યા છે. અને આપ�ુ ં=ણીX ુ ંફ�િમલી. ઘરના Iવા.’ 

‘પણ ભાઈ, માર� બહારગામ જYુ ંનથી…’ માનસને ગળે કોOળયો અટક� ગયો, ‘માર� તો અ)હ� આપની 

સાથે રહ�Yુ ંછે…’ 
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‘અમાર� સાથે જ રહ�Yુ ંહોય તો અમે)રકા જઈને અમને Qયા ંબોલાવી લે I….!’ ભાભીએ હસીને ક�ુ,ં 

અમે પણ તાર� પાછળ પાછળ અમે)રકા આવી%ુ.ં પણ આYુ ંઘર અને આવી ફોર�ન )રટન� છોકર� 

Hા ંમળવાની?’ 

‘ભા…ભી…!’ માનસને થાળ� પરથી ઊઠ� જવાUુ ંમન થઈ આ\4ુ,ં ‘Tલી…સ…! હમણા ંમાર� લ[ન 

કરવા જ નથી.’ 

‘તો…!?’ ભાભી હસીને બોjયા, ‘ આખી �જ�દગી kંુવારા રહ�Yુ ં છે? હમણા ંન)હ� તો Hાર� ધોળ� ધ= 

ફરક� =ય પછ�…??’ 

‘જો…ભાઈ મારા…!’ મોટા ભાઈએ સમ=વતા ક�ુ,ં ‘આખી �જ�દગી કોઈ kંુવારા રહ�X ુ ં નથી, રહ� 

શકX ુ ંનથી. X ુ ંભણેલ ગણેલ છે. તને તો ખબર છે જ ક� ક�ટલી તકલીફો વેઠ� તને ભણા\યો છે. આ 

તો સામેથી લ�મી ચાદંલો કરવા આવી છે. કપાળ ધોવાની જ!ર નથી.  અને આ દ�શમા ં%ુ ંદાટ�ુ ં

છે? તાર� ભાભી પણ ક�ટલી મહ�નત કર� છે? ચોપડા લખી લખી nગળ�ઓમા ંપણ nટણ પડ� ગયા 

છે. અને હવે તો < ૂધં પણ નીકળ� આવી છે. અXલુની નોકર�મા ંતને મળે મળે ને ક�ટલા ંમળે? પદંર 

હ=ર…? બ;ુ બ;ુ તો િવસ હ=ર…!? અને એમા ં%ુ ંવળવાUુ?ં? બસ, એક વાર X ુ ંઅમે)રકા =ય. 

સાzંુ કમાતો ધમાતો થાય તો માર� અને તાર� ભાભીની મહ�નત કંઈક ફળે. તારા સજંોગો ઊજળા 

થાય તો અમને ય બોલાવી શક�. તારા ભ-ી=-ભ-ી�Uુ ંપણ કંઈક િવચાર�…! તને મB દ�કરાથી 

અલગ ગ�યો જ નથી. ગ�યો છે??’ 

‘ના મોટાભાઈ. કદ� ય ન)હ�, પણ….’ 

‘હવે આ પણની પચંાત છોડ માનસ…!’ ભાભીએ થોડો કંસાર થાળ�મા ંપીરસતા ક�ુ,ં ‘હવે જો ના તB 

ના કહ� છે આ લ[ન માટ� તો…’ ભાભીની nખો ભીની થઈ ગઈ. 

‘પણ ભાભી…!’માનસની જબાને 2નેહાUુ ંનામ આવી ગ4ુ ંપણ પાણીના dટૂડા સાથે એ ગળ� ગયો. 

ભાભીની nખોની ભીનાશ એને આગળ વાતો કરતા અટકાવી ગઈ. 
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‘આપણા કોઈ સગા-\હાલા ંપરદ�શમા ંનથી, Xુ ંએક જશે. તો આપણા ંપણ કંઈ દા’ડા 8ધુરશે. ભાઈ 

મારા…, �Tલ..ઇ…ઇ…સ…! Xુ ંના ન પાડતો. હાથ જોડ� તને આ સબધં માટ� ક;ુ ં{.ં’ મોટાભાઈએ 

પણ ગળગળા થઈ જતા ક�ુ.ં ગાOળયો િવ�ટળાઈ રoો હતો માનસના ગળાની ફરતે…! અને 

લાગણીના ગાOળયાના તXંઓુ 8ુવંાળા હોય છે પણ સાથે સાથે મજ�તૂ પણ હોય છે. 

માનવે અQયાર� પણ એના ગળાની ફરતે હાથ િવ�ટા�યો. 

-કાશ..! Qયાર� જ એનાથી ના કહ�વાઈ હોત તો…?? કાશ…! એણે લાગણીઓના Rવાહમા ંપોતાની 

=તને વહ�વા ન દ�ધી હોત તો…? કાશ…! એણે નેહાના Tયારને �ુકરા\યો ન હોત….!!કાશ એ 

�વતો જ ન રoો હોત…તો…!! 

-કાશ…!! કાશ…!! કાશ…!! 

એક �રૂા એવા આ �વતરની થઈ =ય લાશ; 

એ પહ�લા ંઓળંગવા પડ� છે એણે ક�ટક�ટલા ંકાશ!! 

OબયરUુ ંક�ન ખોલી એક d ૂટં ગટગટાવતા માનસ >લાન હ2યોઃ આ ઉદાસી એને કિવ બનાવી દ�શે ક� 

%ુ?ં? 

-2નેહા…!! 2નેહા…!! 2નેહા…!! 2નેહા…!! 

-Hા ંહશે 2નેહા…!! …? ક�વી હશે? ;ુ ંIમ એને પળે પળ ઝ<ુ ં{ ંએમ એ ય મને યાદ કરતી હશે? 

તડપતી હશે? 

મP ુસાથે લ[નની તાર�ખ ન�� થઈ ગઈ હતી. બPુ ંબ;ુ જ ઝડપથી બની ર�ુ ં હX ુ.ં મP ુઅને 

રાgુભાઈ પાસે સમય નહતો.એઓ ફ,ત બે સTતાહ માટ� જ દ�શ આ\યા હતા. =ણે માનસના 

હાથમા ંકંઈ જ નહX ુ.ં ભાઈ ભાભી બ;ુ <શુ હતા. લ[ન બાદ -ી= જ )દવસે તો મP ુઅમે)રકા ભેગી 

થઈ જવાની હતી. 
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-2નેહા સાથે ભવોભવ સાથ િનભાવવાના કોલU ુ%ુ?ં માનસ pુઝંાઈ રoો હતો. એક તરફ દ�વXjુય 

ભાઈ દ�વી Iવા ભાભી તો બી� તરફ એની �જ�દગી હતી. અને �જ�દગીને દગો દ�વાનો હતો. 

-ઓહ…! માનસને મર� જવાUુ ંમન થX ુ ંહX ુ.ં પણ મરણ એ કોઈ ઊક�લ નહતો. 

એ મ�યો 2નેહાને. ?ણુસીkઈૂ મેદાનની પાળ પર. rૂર આકાશમા ં તારા ટમટમતા હતા. =ણે 

માનસના n8 ૂઆકાશમા ંચમક� રoા હતા…! અને થોડા n8 ુમાનસે nખોમા ંસાચવી રાiયા 

હતા. શ�દો થી� ગયા હતા…! 2નેહાની હથેળ� માનસે એના બ�ે હાથોમા ંપકડ� રાખી હતી. =ણે 

એ છોડવા જ ન માગંતો ન હોય…! 

માનસની બેચેની 2નેહા સમ� ગઈ, ‘એવી તે વાત આજ શી ખાસ છે? સનમ મારા ક�મ ઉદાસ 

ઉદાસ છે?’ 

n8 ુnખની અટાર�એ અટકાવી માનસ >લાન હ2યો. )દલ પર પ થર રાખી ભીના અવાI એણે 

મPનુી વાત કર�. અમે)રકા જવા માટ� ભાઈ-ભાભીUુ ં દબાણ, એમUુ ંઋણ એમના ઉપકાર, ભાઈ-

ભાભીની મહ�નત…માનસ એના !દન પર કા� ૂરાખી ન શHો. 

‘બસ…?’ આછો િનઃxાસ નાખંી 2નેહા બોલી, ‘આટલી અમ2તી વાત અને એનો આટલો મો¢ો 

બોજ…!’ 

‘2નેહા…આ…આ…’ માનસે tસૂkંુ ભરતા ક�ુ,ં ‘મને માફ કરI…!’ 

‘માફ� શા માટ� માગેં છે માનસ? મારા માU…ુ=U…ુતB Hા ંકોઈ 6Gુહો કયN છે? તB તો Tયાર કયN 

છે. િનઃ2વાથ� Tયાર. પિવ- Rેમ…. અને માનસ Rેમ એ pVુ,ત છે. Rેમ બિંધયાર નથી. Rેમ હિથયાર 

નથી. બધંન નથી. pVુ,ત તરફનો Rવાસ છે.’ ^ડો xાસ ભર� 2નેહા બોલી , ‘= માનસ…! ;ુ ંતને 

p,ુત કzંુ {!ં મB )દલથી Rેમથી કયN છે, મનથી ચાoો છે તને <દુાથી વP.ુ X ુ ંમારા )દલમા ંહમેંશ 

રહ�શે, ધબકશે….િવચાર તો કર, )દલ માzંુ હશે ને એમા ંધબકારા તારા હશે. p,ુત કર�ને ય ;ુ ંતને 

પાસે રાખી રહ� {.ં સદાયને માટ�…Xુ ં8ખુી થા એ જ મારો Tયાર છે, �=ૂ છે…આપણે દાગ )દલમા ં
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નથી લગા\યો છે. આપણે )દલને Tયારથી સ=\4ુ ંછે. શણગા4ુW છે. સવંા4ુW છે…બે )દલ અલગ છે 

તો એક ધબકાર છે, માનસ એUુ ંજ નામ તો Tયાર છે.’ 

‘2નેહા….!’ 

‘)ર…ઇ….ઇ…ઈ…ઈ…`ા….આ…આ….!’ સાવ અચાનક એક )ર`ાને ઊભી રખાવી 2નેહા ઝડપથી 

એમા ંબેસીને જતી રહ�. કંઈ જ કર� ન શHો માનસ…કંઈ જ કહ� ન શHો માનસ…! 

બસ આ છેjલી pલુાકાત હતી માનસની અને 2નેહાની. 

માનસે એનો જમણો હાથ એના �દય પર pHુોઃ 2નેહાના ધબકારનો 8રુ એમાથંી rૂર તો નથી થયો 

ને? V2થર થયેલ )હ�ચકાને એણે એક ઠ�સ માર� માનસે OબયરUુ ં-ીgુ ંક�ન ખોj4ુ.ં એની nખો એની 

=ણ બહાર જ છલકાય રહ� હતી. ગાલો પર ગગંા જમના વહ� રહ� હતી. 

)દલમા ં છે દરદ અને nખોમા ં અ<ટૂ પાણી; 

ઓ <દુા ક�વી લખી તB આ �જ�દગીની કહાણી? 

ગાલને એણે પિવ- થવા દ�ધા. )દલ જો એમ હળYુ ંથX ુ ંહોય તો ભલે…! આ n8 ુય અદSતુ 

Rવાહ� છે. એ Hા ંકદ� એમને એમ વહ� છે? સઘળા rુઃખ દરદને Hાર�ક તો એ ઓગાળ�ને જ રહ� 

છે. 

ભા[યચ& ફ4ુW હX ુ.ં કઈ )દશામા ંએ તો કોણ =ણે? 

લ[ન બાદ લગભગ છ મ)હને માનસ G4યુNકના I એફ ક� એરપોટ�  પર ઊતયN. સસરા રાgુભાઈ 

એના એક િમ- સાથે એને લેવા આ\યા હતા. માનસની નજર એની પQની મPનેુ શોધતી હતી. 

રાgુભાઈ એના માતે Iકmટ લઈને આ\યા હતા. એ આપતા ક�ુ,ં ‘ઈટ ઈસ વેર� કૉjડ…! બ;ુ ઠંડ� છે. 

આ પહ�ર� લો.’ 
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માનસને �છુવાUુ ંમન થ4ઃુ મP ુન આવી?? પણ એને સકંોચ થયો. ઘર� આવી ગયા બાદ પણ મP ુ

Hાયં નજર� ન આવી. 

‘તમે આરામ કરો. માર� સબવે પર જYુ ં પડશે. આઈ હ�વ �ુ ગો…’ રાgુભાઈએ કારની ચાવી 

રમાડતા ક�ુ.ં માનસની સા8એુ એને પાણી આT4ુ.ં માનસને ઠંડ� લાગતી હતી. એણે બે d ૂટં પીધા. 

‘આવો…! }દર…!’ િવશાળ ઘરમા ં}દર જતા સા8એુ એને દોયN, ‘આ તમારો !મ છે. }દર જ 

બાથ!મ પણ છે. આરામ કરો. Sખૂ લાગી હોય તો….’ 

‘ના….ના….! િવમાનમા ંખાવાUુ ંઆપેલ. મને Sખૂ નથી.’ પોતાની બ�ે બેગ એ વારાફરતી !મમા ં

લઈ આ\યો. 

‘………..ઓ…..ક�…’ એની સા8એુ કંઈ ખાસ આ�હ ન કયN. 

‘મP ુનથી?’ આખર� માનસે �છૂ� જ નાi4ુ.ં 

'ઓ… મ…P…ુઊ…!’ સહ�જ અચકાયને સા8એુ ક�ુ,ં ‘એની ~�Gડની બથ� ડ� પાટ£ છે એમા ંગઈ છે 

એ. �ુમોરો તો આવી જશે. એUુ ંન�� જ હX ુ ંએટલે શી હ�સ �ુ ગો…! એણે જYુ ંપડbુ…ં’ 

-તો વાત આમ હતી…! 

બીI )દવસે છેક સાIં મP ુઆવી હતી. તે પહ�લા ંન તો એનો કોઈ ફોન આ\યો ન કોઈ મૅસેજ…! એ 

આવી પણ એના ચહ�રા પર મેરા િપયા ઘર આયાનો કોઈ આનદં નહતો. ઉQસાહ નહતો. સાવ કોરો 

ચહ�રો…ભાવ)હન !! મP ુમાટ� માનસ =ણે એક સાવ અ=�યો જણ હતો. એ રાતે બ�ે સાથે 8તુા. 

હતા પિત પQની. પણ પિત પQની વvચે થવા Iવો કોઈ \યવહાર ન થયો. માનસે �zુુષસહજ પહ�લ 

કર�. 

‘Oગવ મી સમ ટાઈમ…આઈ નીડ મોર ટાઈમ…!’ પડ<ુ ંફર� મP ુ8ઈૂ ગઈ. 
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-આમને આમ આખે આખી �જ�દગી આપી દ�ધી મB તો મP ુતને …!’ માનસે OબયરUુ ંક�ન ખાલી 

ક4ુW. 

)દવસે )દવસે માનસને મPનુો પ)રચય થવા લા[યો. મPનુા kુ�ંુબનો પ)રચય થવા લા[યો. મPએુ 

એના માતા િપતાના દબાણવશ એમના ઈમોશનલ અQયાચારને કારણે જ માનસ સાથે લ[ન કયા� 

હતા. આ મPએુ જ એને ક�ુ ંહX ુ.ં વળ� મPનેુ કોઈ માનિસક તકલીફ પણ હતી. Hાર�ક એ બ; ુ

ઉQસાહથી વાતો કરતી. માનસને Rેમથી નવડાવી દ�તી. તો Hાર�ક સાવ અ=ણી બની જતી. ફાટ� 

દોર� એને જોતી રહ�તી. Hાર�ક )દવસોના )દવસો 8ધુી એક શ�દ ન બોલતી. તો Hાર�ક બોલવાUુ ં

શ! કરતી તો બધં જ ન કરતી. Hાર�ક એન શર�રને 2પશ� પણ ન કરવા દ�તી તો Hાર�ક આ&મક 

બની વારંવાર શા)રર�ક 8ખુ ભોગવવા માટ� અQયા�હ� બની માનસને પર�શાન કરતી. અને માનસ 

એમ કરવામા ંઅસફળ રહ� તો માનસને >હ�ણા ંટોણા ંમાર� ઈ>પોટGટ કહ�તી… ! 

-મPનેુ માનિસક રોગ હતો. માનવને ધીર� ધીર� iયાલ આવી ગયો ક� એની પQની મP ુબાઈપૉલર 

હતી. કભી શોલા કભી શબનમ હતી. એને કાયમી દવા લેવી પડતી. અને એ દવા ન લે તો એના 

માનસUુ ં સXંલુન ખોરવાય જX.ુ એને દવા લેવાની જરા ય ગમતી ન હતી અને દવા લેવાને 

બદલે, ગોળ� િનયિમત ગળવાને બદલે એ કોઈ ન gૂએ એમ ફ¤ક� દ�તી. અ�યાસ તો એણે અડધેથી 

જ છોડ� દ�ધો હતો. મPનુા જ ભાઈ મેક તરફથી માનસને =ણવા મ�4ુ ંક� મP ુબે વાર )રહ�બમા,ં 

માનિસક રોગોપચાર માટ� રહ� આવી હતી. અને Qયાથંી પણ એ ભાગી આવી હતી. 

-ઓહ…! માનસનો પનારો એક માનિસક રોગી સાથે પડaો હતો. એના સસરાના -ણ સબવે 

સેGડિવચના 2ટોર હતા. બે ગેસ 2ટ�શનો હતા. અને  સા8 ુ સસરા બહોળા Oબઝનેસને કારણે એક 

2ટૉરથી બીI 2ટૉર િનશ)દન દોડતા રહ�તા. ઘર� લીલી છમ નોટોનાનો વરસાદ થતો હતો. પણ એ 

Oલલોતર�એ એમના સતંાનોને 8કુવી દ�ધા હતા. એઓ મP ુઅને મેકના સ2ંકારિસ�ચનમા ંથાપ ખાય 

ગયા હતા. મેક તો Hાર�ક અઠવા)ડયે બે અઠવા)ડયે એકાદ વાર ઘર� આવતો. એ Hાકં એની 

2પેિનશ ગલ� ~�Gડ આથે રહ�તો હતો. એ કૉલેજ કદ� જતો ન હતો. એ %ુ ં કરતો એ કોઈને =ણ 

નહોતી. એના િપતાના Oબઝનેસમા ંએને કોઈ રસ નહતો. 
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રાgુભાઈનો ઈરાદો તો માનસને ય એમના ંબહોળા Oબઝનેસમા ંજોતર� દ�વાનો જ હતો. પણ માનસ 

ન માGયો. એના એક Rોફ�સરના િમ- G4 ૂજસ� ખાતે ફાયઝર ફામા�24)ુટકલjસમા ંકામ કરતા હતા. 

એનો ફોન નબંર હતો. અને એમના પર Rોફ�સર� ભલામણપ- પણ લખી આપેલ. એમને ફોન કરતા 

માનસને ફાયઝર ફામા�24)ુટકjસમા ંએનાOલટ�કલ ક�િમ2ટની નોકર� મળ� ગઈ. માનસે બ;ુ આ�હ 

કરતા સસરાએ માનસને બે !મ રસોડાUુ ં એક હાઊસ ભાડ� લઈ આT4ુ.ં અમે)રકા આ\યા બાદ 

લગભગ છ મ)હના બાદ મPનેુ લઈ એ અલગ રહ�વા ગયો. કાર �ાઇિવ�ગ િશખી માનસે એક 

નાનકડ� કાર પણ લઈ લીધી. મPનુી હાલત Hાર�ક એકદમ બગડ� જતી. અવકાશમા ંએ તાકતી 

રહ�તી. 8નુpનુ બની જતી. માનસUુ ંકોઈ જ સ6-ુ\હા?ુ ંઅહ� નહોX ુ.ં એ p ૂઝંાતો. 6ુગંળાતો. પણ %ુ ં

થાય? મPનેુ સમ=વતો. દવા લેવા માટ� દબાણ કરતો. અને િનયિમત દવા આપવાનો Rયાસ 

કરતો. એના મા-બાપને કહ�તો ક� મદદ કરો. પણ એમને એમના બહોળા Oબઝનેસને કારણે સમય 

નહતો. દવા િનયિમત લેતી Qયાર� મP ુ એકદમ સામાGય 4વુતી બની જતી. Qયાર� એ માનસને 

Rેમથી, 2નેહથી તરબતર કર� દ�તી. અર�! માનસને એ જોબ પર પણ જવા ન દ�તી. અચાનક 

આવતા ઝાપંટાઓથી માનસ Oભ�=ય જતો. 

-અને એમ કરતાજ 2નેહલનો જGમ થયો. માનસે બ;ુ કાળ� રાખી હતી ક� સતંાન જjદ� ન થાય. 

પરX ુ,ં માતા બનાવાને કારણે કદાચ મPનુી માનિસક હાલતમા ં8ધુારો થાય પણ ખરો. અને �યાર� 

2નેહલ મPનુા ગભ�મા ં િવકસી રoો હતો Qયાર� મPનુી માનિસક હાલતમા ં ન�ધપા- 8ધુારો પણ 

જોવા મ�યો હતો. 

-2નેહલ…! એનો એકનો એક �-ુ! આI તો 4એુસમા ંએક iયાતનામ હાટ�  સ�ય�ન થઈ ગયો હતો. 

2નેહલને જ કારણે જ એને �વન �વવા IYુ ં લાગX ુ ં હX ુ.ં 2નેહલ આI ઈGટરનેશનલ હાટ�  

કૉGફરGસમા ંએUુ ંપેપર RેઝGટ કરવા ડલાસ ગયો હતો. આવતી કાલે આવવાનો હતો. 2નેહલ િવક 

એGડ મોટા ભાગે એના ડ�ડ સાથે જ પસાર કરતો. 

2નેહલનો નાક નકશો માનસ Iવો જ હતો. એને મોટો કરવામા,ં ઊછેરવામા ંક�ટ ક�ટલી તકલીફ પડ� 

હતી માનસને! અર�! એક વાર તો બાથ આપતી વખતે મPએુ 2નેહલને લગભગ tૂબાડ� જ દ�ધો 

હતો. એ તો સાzંુ હX ુ ંક� )દવસે રિવવાર હતો અને માનસ ઘર� હતો. માનસ સીપીઆર =ણતો હતો 
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એટલે એ 2નેહલને બચાવી શHો હતો. ધીમે ધીમે મPએુ દવા લેવાની બધં કર� દ�ધી હતી. માનસ 

એને ધમકાવી, સમ=વી પટાવી દવા ખવડાવતો. એના સા8 ુસસરાને ફ)રયાદ કરતો. પણ એમણે 

તો બળXુ ંઘર kૃ�ણાપ�ણ ક4ુW હX ુ.ં એમણે તો હાથ ^ચા કર� દ�ધા. મPનુા રોગે જોરદાર ઊથલો 

માયN હતો. Hાર�ક તો એ આ&મક બની જતી. માનસે પણ મPનુા હાથના તમાચા ખાવા પડતા. 

અિનયિં-ત બની જતી. �2&,ઝોફ�િનક બની જતા મPનેુ )રહ�બમા ંફર� દાખલ કરવી પડ�. નાનકડા 

2નેહલને વહ�લી સવાર� ડ� ક�રમા ં pકૂ� આવતો. સાIં ઘર� આવતા લઈ આવતો. રસોઈ કરતો. 

નોકર�મા ંમાનસની Rગિત થઈ હતી. એને Rમોશન મળ� ગ4ુ ં અને એ રૉ મ)ટ)રયલ િવભાગનો 

ડાયર�,ટર બની ગયો હતો. માનસને 2નેહાની યાદ સતત સતાવતી. એને થXઃુ 2નેહાને છોડવાની જ 

એ સ= ભોગવી રoો હતો….! 

)&સમસની ર=ઓ હતી. મPનેુ મળવા ગયો હતો માનસ 2નેહલને )રહ�બ ખાતે. મP ુહવે સામાGય 

લાગતી હતી. એને ય ઘર� આવYુ ંહX ુ.ં 2નેહલ પણ હવે તો -ણ વરસનો થઈ ગયો હતો. એણે ય 

મોમ સાથે રહ�Yુ ંહX ુ.ં ડૉ,ટરને માનસ મ�યો. તહ�વારોની મોસમ હતી. જો 2નેહા બરાબર િનયિમત 

દવા લે તો ડા,ટર� એને ઘર� લઈ જવાની મgૂંર� આપી દ�ધી. અને મPએુ દવા લેવાUુ ં Rોિમસ 

આT4ુ ં2નેહલના માથા પર હાથ pકૂ�ને. 

ઘર� આવી મPનેુ બ;ુ સાzંુ લા[4ુ.ં એની ગેરહાજર�મા ં માનસે ઘર સાફ 8થુzંુ રાi4ુ ં હX ુ.ં એના 

મPએુ વખાણ પણ કયા�. સ=વેલ )&સમસ )(ની આસપાસ Oગhટ પણ ગોઠવવામા ંઆવેલ હતી. 

એમા ં 2નેહલ માટ� મોમ તરફથી ય ભેટ હતી એ જોઈને અને =ણીને મP ુરા� રા� થઈ ગઈ. 

2નેહલ તો મોમને છોડતો જ નહતો. માડં એને એના !મમા ં8વુડાવી મP ુમાનસન પડખે ભરાઈ. 

ઘણા )દવસો બાદ એ માનસને િવટળાઈને 8તુી. બ�ે ઉQકટ શા)ર)રક 8ખુ ભોગવી િન�¥ાધીન થયા. 

-)(�ગ… )(�ગ… )(�ગ… )(�ગ…. 

વહ�લી સવાર� ફૉનની )ર�ગ વાગતા માનસ એકદમ ઝબક�ને =ગી ગયો. એણે પડખે જો4ુ.ં મP ુ

નહોતીઃ =ગી પણ ગઈ…! િવચાર� nખો ચોળ� એણે ફોન ઉપાડaો, ‘હ….jલો….!!’ 
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‘…………………..!!’ માનસના હાથમાથંી કૉડલેસ ફોનUુ ં )રિસવર પડ� ગ4ુ.ં સાવ અવાચક થઈ 

ગયો માનસ. સામે છેડ� પોOલસ હતી. અમે એમણે I મા)હિત આપી એ ચ�કાવનાર� હતી. મPએુ 

માનસની કાર સાથે ઘરની ન�ક આવેલ એક લેઈકમા ં મોતની tબૂક� લગાવી હતી. �યાર� એ 

^ઘમા ંહતો Qયાર� �પૂક�દ�થી મPએુ કાર �ાઈવેમાથંી હકંાર� pકૂ� હતીઃ rુિનયાને આખર� અલિવદા 

કરવા…! 

-ઓહ…! એણે તરત જ એના સસરાને ફોન કયN અને ^ઘતા 2નેહલને કાર િસટમા ં નાખંી એ 

પોOલસે કહ�લ જ[યાએ ગયો. પોOલસે કાર ખBચી નાખંી હતી અને મPનુો દ�હ ઑટોTસી માટ� મોકલી 

આTયો હતો. મP ુદગો દઈ ગઈ. માનસને એની �વનસOંગની મP ુસાવ છેતર� ગઈ હતી….કાણી 

�વન નૌકા સાથે �રુ� �રુ� વૈતરણી તર� ગઈ હતી!! 

-શા માટ�?? શા માટ�?? મP ુક�ટ ક�ટલી સાચવી હતી મB તને? અને તB છે…ક આYુ ંક4ુW??!! માનસની 

nખો બ�ે કાઠં� છલકાય ગઈ. 

સાવ એકલો થઈ ગયો માનસ. 

િવચાર કર� માનસે ભાઈભાભીને દ�શથી બોલાવી દ�ધા. એઓ તો આવYુ ંજ હX ુ.ં એમના આવવાથી 

2નેહલની Oચ�તા સાવ ઓછ� થઈ ગઈ. માનસના લ[ન મP ુસાથે કરવા માટ� એમને દબાણ ક4ુW હX ુ.ં 

માનસને એમા ંકોઈનો દોષ જણાતો નહતો. એની �જ�દગીની કહાણી જ એમ લખાણી હતી. તો કોઈ 

%ુ ં કર� એમા?ં ભાભી ઘર સભંાળતા. ભાઈને એક ભારિતયની મૉટ�લ પર કામ મળ� ગ4ુ.ં એમના 

સતંાનોને 2kલૂમા ંઍડિમશન અપાવી દ�Pુ.ં સમય પસાર કરવા માનસે ફર� અ�યાસ કરવા માડંaો. 

ફાયઝરમા ંએની ઉ�રો�ર Rગિત થઈ અને એ રો મ)ટ)રયલ )ડપાટ� મેGટનો વાઇસ Rેિસડ�Gટ બની 

ગયો. G4 ુ જસ�ની ઠંડ� મોટાભાઈને માફક ન આવતા એમને �2ુટન ખાતે નાનકડ� મૉટ�લ લઈ 

આપી. અને એમUુ ં kુ�ંુબ એમા ં \ય2ત રહ�X ુ ંઅને બે પાદંડ� થ4ુ ં હX ુ.ં 2નેહલ ભણવામા ં ;ુિંશયાર 

હતો. 2નેહલ અ�યાસમા ંતેજ તો હતો જ અને હાટ� 2પેeયાOલ2ટ બની ગયો હતો. મોટાભાઈ-ભાભીએ 

માનસને બી= લ[ન કરવા માટ� બ;ુ સમ=\યો, દબાણ પણ ક4ુW. પણ આગ સાથે બી�વાર ખેલ 

ખેલવા તૈયાર ન હતો. એક વાર 4એુસ આ\યા બાદ ફર� કદ� એ દ�શ ગયો નહતો. એ કહ�તો ક� 
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દ�શના હવા પાણી સાથે }જળપાણી �રુા થયા. અને =ય તો પણ કયા >હ�એ એ દ�શ =ય….?? 

2નેહાને એ %ુ ંજવાબ આપે? 2નેહાની યાદ માનસને સતાવતી રહ�તી. આવતી રહ�તી. 2નેહાને એણે 

કદ� અલગ જ કર� Hા ંહતી. )દલમા ંવસાવી હતી 2નેહાને…! એકલો એકલો એ Hાર�ક 2નેહા સાથે 

વાતો કરતો રહ�તો. 2નેહાને Rેમ પ-ો લખતો. ફાડ� નાખંતો. ક�ટલાયં Rેમપ-ોના ંએણે બે મોટા 

મોટા ફોjડર બના\યા હતા. એ Rેમપ-ોમા ંશ�દ�શ�દ 2નેહ િનતરતો હતો…! પિવ- Rેમ Rજવતો 

હતો. )દ\ય Rેમ દ�દ�Tયમાન થતો હતો. એ પ-ોમા ંએની �જ�દગીની કહાણીના એક એક Rકરણો 

સચવાયા હતા. 2નેહા માટ� સાડ�ઓ, ��સ લાવીને એ ,લૉઝેટમા ંલટકાવતો. ક�ટલાયં )કમતી ઘર�ણા 

લા\યો હતો 2નેહા માટ�…! અર�…! Hાર�ક તો 2નેહા વતી <દુને Rેમપ- લખી પૉ2ટ કરતો. એકવાર 

તો 2નેહા વતી <દુને લi4ુ ંહXઃુ 

=U!ુ લોક તો રહ� જતે બસ આપણી વાત કર�ને, 

%ુ ંમ�4ુ ંસનમ? મને �જ�દગીમાથંી બાકાત કર�ને! 

nખો બધં કરતા એને 2નેહા દ�ખાતી. સપનામંા ંઆવીને સતાવતી ક� Hાર�ક સપનામંા ંએ 2નેહાને 

સતાવતો. શતરંજની બા�ઓ મડંાતી. Hાર�ક એ હારતો તો Hાર�ક 2નેહા �તતી. 

-2નેહા…2નેહા…2નેહા….!!  આ છેj?ુ ં જ ક�ન ડાOલ§ગ…! 2વગX ્  બોલી માનસે OબયરUુ ંચો©ુ ં ક�ન 

ખોj4ુ ંઅને d ૂટંડો ભયNઃ X ુ ંતો =ણે છે ને \હાલી…! ;ુ ંHા ંકદ� પી^ {?ં બસ, આ િવક એGડ છે 

તો.. જ2ટ ફોર )રલે`…! માનસને હલકો હલકો નશો થવા લા[યો હતો. હવે એ મોટ� મોટ�થી 2નેહા 

સાથે વાત કરવા લા[યો હતો, ‘આજ 8ધુી ;ુ ંHા ંમારા માટ� �વતો હતો? Xુ ંજ કહ�…ટ�લ મી… ટ�લ 

મી…ટ�લ મી…! પણ X ુ ંHા ંકંઈ કહ� જ છે? �યાર� કંઈક કહ�વાUુ ંહોય Qયાર� જ નથી કહ�તી !! બસ 

તારા આ પરવાળા Iવા હોઠ સીવી દ�…! ફોર..ગો…ડ સેઈક…!! �Tલ…સ કંઈક તો બોલ…!’ 

‘અર�…ડ�ડ ?? કોની સાથે વાત કરો છો??’ 2લાઇ)ડ�ગ ડૉર ખસેડ� 2નેહલ અચાનક ડ�ક પર આ\યો. 

Oચ�તાXરુ અવાI એ બોjયો, ‘ડ�…ડ….!! તમે તો કપડા ંપણ બરાબર નથી પહ�યા�. ઈટ ઈસ કૉjડ…’ 

જjદ�થી }દરથી શાલ લઈ આ\યો અને માનસના ખભા પર નાખંી. 
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‘Xુ…ં!? Xુ ંતો કાલે આવવાનો હતોને?’ માનસે શાલ બરાબર િવ�ટાળ�. હવે એ વત�માનમા ંઆવી 

ગયો હતો. એને પણ ઠંડ�નો અહ�સાસ થયો, ‘સો…ઓ...ઓ…ડૉક…! હાઊ વોઝ યોર ઇGટરનેશનલ 

હાટ�  કૉGફરGસ…?’ મોટ� ભાગે એ માનસ 2નેહલને ડૉક કહ�ને જ સબંોધતો…! 

‘ઈટ વોઝ �ે…ઈ…ટ ડ�ડ…!’ બે <રુશી 2નેહલે હ�ચકા સામે ગોઠવી, લાઈટ સળગાવતા ડ�કની ચાર 

<ણેૂ ગોઠવેલ rૂિધયા ગોળા Rકાશમાન થયા. માનસે ખાલી કર�લ Oબયરના ક�ન એણે )રસાયકલના 

ગાબªજ ક�નમા ંનાiંયા, ‘ડ�ડ…િવ હ�વ ગે2ટ…!’ }દર જઈ એક 4વુતીને દોર� એની સાથે એ ડ�ક પર 

આ\યો. 4વુતીએ નીચે વળ�ને માનસના ચરણ2પશ� કયા� અને હળવેથી એ <રુશી પર ગોઠવાઈ. 

4વુતી પર માનસની નજર પડ�. એ ચ�ક� ગયો. એણે nખો ચોળ�…!! 

‘મીટ ડૉ,ટર માનસી ~ોમ pુબંાઈ….!’ 

‘……………….!’ માનસ આવ અવાચk્  . 

‘નમ2તે }કલ…!’ 

‘ન..ન…ન…નમ2તે…એ…’ માનસની �ભ લોચા વાલતી હતી. �દયના ધબકારા વધી ગયા 

હતા…! ધક… ધક… ધક…! ધબકારા <દુના કાનમા ં સભંળાતા હતા. એ ટ�ક� ટ�ક� ડૉ,ટર 

માનસીને જ જોઈ રoો હતો. એ જ ગોળ ચહ�રો…એ જ નાનકtુ ં નમ�ુ ં નાક…. એ જ મારકણી 

ક થઈ nખો… એ જ લાબંી «મરો…એ જ પરવાળા Iવા 6લુાબી હોઠ…! =ને 2નેહા એના 

મનોRદ�શમાથંી બહાર આવી સામે ગોઠવાઈ ગઈ હતી. સાવ બેશરમ બની માનસ માનસીને જ 

જોઈ રoો હતો. 

‘ડૉ,ટર માનસી pુબંાઈ )હGtુ= હૉV2પટલમા ં કા)ડ¬યાક સ�ય�ન છે.’ 2નેહલે ઓળખાણ આગળ 

વધારતા ક�ુ.ં 

‘……………….!’ માનસ તો �પૂ જ. એ િવચારતો હતોઃ છે તો એ જ…! 2નેહા જ…! પણ અહ� 

ક�વી ર�તે? એ અહ� Hાથંી હોય…? મારો «મ છે…! 
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‘માનસી વોGટ �ુ સી G4યુોક�… સો અમે બ�ે આI આવી ગયા….!’ 

‘વો…વો...ઓ…ટ ઇસ.. યોર મૉમ…..તાર� મ>મીUુ ંનામ %ુ…ં??’ જૂતા અવાI માનસે �છૂ� જ 

નાiં4ુ,ં ‘2નેહા તો નથીને?’ 

‘યસ…!!’ એકદમ ચમક�ને માનસી બોલી, ‘ પણ તમે ક�વી ર�તે =ણો….? હાઊ tુ 4 ુનૉ…??’ 

હ�ચકા પરથી માનસ હળવેથી ઊભો થયો. એના રોમ રોમમા ંકંપનો થઈ રoા હતા. !વેં !વેં સXંરુ 

વાગી ર�ુ ંહX ુ.ં એના ખભા પરથી શાલ સરક�ને ડ�કની ફરસ પર પડ�. નીચા નમીને <રુશી પર 

બેઠ�લ માનસીના કપાળ પર Rેમથી �ુબંન ક4ુW અને બાવડ�થી માનસીને બળ�વૂ�ક ઊભી કર� એ 

માનસીને ભેટ� પડaો. માનસીને સકંોચ થતો હતો. એને કંઈ સમજ પડતી નહતી. માનસની 

nખોમાથંી ગગંા જમના વહ�તી હતી. જૂતા કદમે એ ફર� હ�ચકા પર ધબ દઈને બેસી પડaો. 

ભીની ભીની nખે મદં મદં હસતો માનસ કંઈક અજબ લાગતો હતો. 

‘4 ુ આર માનસી…Oબ…કૉ..ઝ… માય નેઈમ ઈસ માનસ…!’ tૂસંkંુ લઈ હસીને માનસ બોjયો. 

2નેહલને કંઈ સમજ પડતી નહતી. એને Oચ�તા થઈ આવી એના ડmડની. એ માનસની બાgુમા ં

ગોઠવાયો અને ટ�24 ુપેપર આપી �છૂ�ુ,ં ‘ડ�ડ.. આર 4 ુઓક�…?’ 

‘આઈ એમ ફાઈન…ડૉક…!’ માનસે નાક સાફ કર� ક�ુ,ં ‘સોર�… આઈ એમ વેર� સોર�… બટ આઈ 

kુjડ નૉટ 2ટોપ માઇસેjફ…! હાઊ ઇસ 2નેહા…??’ એની nખોમા ં છલોછલ Rેમ છલકાય રoો 

હતો.. માનસી માટ�…2નેહા માટ�…! 

‘મોમ મ=મા ં છે. ગઈ કાલે જ ફ�ઈસ�કુ પર એની સાથે િવડ�યો ચાટ કર� હતી. હgુ માનસીને 

સકંોચ થઈ રoો હતો, ‘બ….ટ….!’ 

માનસીને અટકાવી માનસ બોjયો, ‘તાર� એ જ =ણYુ ંછે ને ક� ;ુ ંક�વી ર�તે તાર� મોમને ઓળ<ુ…ં! 

તો બેટા… )ડયર… એ એક લા…ંબી કહાણી છે. પણ મને પહ�લા ંએ કહ� ક� તારા ડ�ડ… પTપા %ુ ંકર� 

છે…?ક�મ છે…?’ 
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‘……………….!’ હવે �પુ રહ�વાનો વારો હતો માનસીનો. સહ�જ અટક�ને ધીર�થી એ બોલી, ‘ મB 

મારા પTપાને  ફોટામા ંજ જોયા છે!’ ^ડો xાસ લઈ એ બોલી, ‘;ુ ં�યાર� છ મ)હનાની હતી Qયાર� જ 

2kટૂર એV,સડGટમા ં…’ 

‘ઓહ….! આઈ એમ વેર� સોર� �ુ )હયર…’ માનસ પણ ગમગીન થઈ ગયો, ‘ તો પછ� 

2નેહાએ…??’ 

‘ના…મૉમ એકલીએ જ મને મોટ� કર�. ઊછેર�. સ;ુએ બ;ુ સમ=વી હતી. ખાસ તો નાના-નાનીએ. 

અર� દાદા-દાદ�એ પણ. બટ મોમે બી�વાર લ[ન કરવા માતે ના જ પાડ� દ�ધી!’ સહ�જ અટક�ને 

© ૂકં ગળ� માનસી બોલી, ‘મોમ મને કહ�તી રહ� છે ક� એને કોઈનો ®તે=ર છે… અને એ એની રાહ 

જોશે �જ�દગીભર…!ભવોભવ…! પણ હવે મને લાગે છે ક�…….’ 

‘…..ક� એ.. ®તે=ર હવે �રુો થઈ ગયો…!’ હસીને માનસે વાતUુ ંઅUસુધંાન કરતા ક�ુ,ં ‘ડોક, માય 

સન…! �કુ )ટ)કટ રાઈટ નાઊ…�ુ pુબંાઈ…એની એરલાઈન…એની ,લાસ…! માર� રાહ જોઈ રહ� 

છે 2નેહા…!!બ;ુ રાહ જોઈ છે એણે માર�….’ 

બીI )દવસે �યાર� G4 ુજસ�ના Uવૂાક� એરપોટ�  પરથી કૉ�GટનBટલ એરલાઈનની hલાઇટ સીઓ ૪૮ 

હવામા ંતરતી થઈ Qયાર� માનસ-2નેહાની �જ�દગીની કહાણીના નવા RકરણUુ ંપહ�?ુ ંપાUુ ંલખાઈ 

ર�ુ ંહX ુ…ં 

(સમાTત) 

  

 


