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�ુયા�ત સદા…  

 

લેખકઃ નટવર મહ�તા 

‘પિથક, ડ�ડ બો�ુ ં�.ં સમય મળે "#લસ ફોન કર%!’ 

બોડ� િમ'(ટ'ગમાથંી પિથક +યાર� એની ઓ(ફસમા ંઆ/યો 0યાર� એના આઈ ફોન પર વોઈસમઈેલમા ંમૅસજે હતો. પિથક 45 ૂ

જસ7 ખાત ેબેયર ફામા�85(ુટક9સમા ં(રસચ� સાય;4ટ8ટ હતો. 

પિથક� ક<#5ટૂરના મોિનટરના ઘ(ડયાળ પર નજર કર>. દ�શમા ંસાજંના સાત સવા સાત થયા હશ ેએમ િવચાર> એણ ેફોન 

કરવાAુ ંનB> ક5ુC. એના માતા િપતા છે9લા બ ેઅઠવા(ડયાથી દ�શ ગયા હતાઃ પિથક માટ� છોકર> શોધવા. 

થોડ> વાર (ર'ગ વાHયા બાદ િમતાનો ઉ0સાહ> અવાજ સભંળાયો, ‘Kારની તારા ફોનની રાહ જોતી હતી.’ િમતા, પિથકની 

માતાના અવાજમા ંઅધીરાઈ હતી, ‘Kા ંહતો?’ 

‘મો...મ!  જોબ પર �.ં L ુ ંય Mુ?ં! િમ(ટ'ગમા ંહતો!’ 

‘તયૈાર> કર. અ(હ' આવવાની. મ8ત છોકર> શોધી છે મO તારા માટ�... આપણી એકદમ Pણમા ં જ છે. વલસાડ પેલા 

રમશેભાઈ છે ન?ે મોટા બPરમા?ં એની છોકર>!’ 

પિથક એની મોમન ેક9પી રQો હતો. એકના એક દ>કરાન ેપરણાવવાનો ઉમળકો ફોનમાથંી પણ Pણ ેછલક છલક છલકાય 

રQો હતો, 

‘......’ પિથક મૌન. Mુ ંકહ�? 

‘ક�મ Sપુ થઈ ગયો.?’ 

‘M ુકTુ ંમોમ?’ 

‘તાર� કંઈ જ કહ�વાAુ ંનથી! કરવાAુ ંછે U(ુક'ગ વહ�લી તક�. સમ+યો ?’ 

‘બટ મોમ, એન ેજોયા મVયા વગર.’ પિથક W ૂકં ગળ> બો9યો. 

‘ત ેL ુ ંઆવ ેતો જોઈ મળે ન?ે!’ 

‘ઓ.ક�. મોમ! L ુ ંડ�ડન ેઆપ. આઈ િવલ ટૉ9ક Yુ (હમ !’ 

‘ઓ ક�.. બટ Zલસન.’ િમતાએ ફોન આપતા પહ�લા ંક[ુ,ં ‘Lુ ંઆનાકાની ન કરતો. 5 ૂહ�વ Yુ કમ નાઉ!’ 

‘હલો બટેા.’ સામ ેઇ4]વદન,ે પિથકના િપતાએ ફોન લીધો. 
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‘ડ�..ડ… હાઊ આર 5?ૂ’ 

‘આઈ એમ ફાઈન સન.’ ઇ4]વદન ેહસીન ેક[ુ,ં ‘અહ_ આ/યા પછ> વજન વધી ગ5ુ ંછે બ ેિવકમા!ં તાર> મોમે ક[ુ ંએમ િશલા 

અમન ેગમી ગઈ છે. તન ેપણ ગમશ.ે એમએસસી છે. ક�મ8ે`> સાથ.ે અ(હ' વાપી ખાત ેનોકર> કર� છે કોઈ લબેમા.ં એના ફ�િમલીન ેપણ 

આપણ ેPણીએ છ>એ. 5 ૂિવલ 8યોર લાઈક હર !’ 

‘ડ�ડ.એનો ફોટો?' 

‘એ Tુ ંતન ેઈમઇેલ કaંુ �.ં અ(હ' ઘર� ઇ4ટરનટે નથી એટલ ેસાયબર કાફbમા ંજઈન ેથોડ> વારમા ંમઇેલ કaંુ �.ં 5 ૂિવલ ગેટ 

ઈટ Yુડ�.’  સહ�જ cાસ લઈન ેએ બો9યા, ‘ઇફ 5 ૂક�ન ગેટ નકે8ટ િવક U(ુક'ગ તો સાaંુ. અ(હ' ગરબા પણ છે નવરાતમા ંતન ેમP ય 

આવશ.ે ક�ટલા વખતથી L ુ ંપણ કQા કહ� છે ન ેક� દ�શમા ંનવરાિd પર જeુ ંછે. તો આ ચા4સ છે ! ધીસ ઇસ એ fડુ ઓપોY્�5િુનટ>.’ 

‘ઓ ક�! લટે મી ચકે માય 8ક�ડhઅુલ એ4ડ લટે મી સી હર િપiચર.’ jડો cાસ લઈ પિથક� ક[ુ,ં ‘ઇફ આઈ િવલ નોટ લાઈક 

હર િપiચર. આઈ િવલ નોટ કમ !’ 

‘સવાલ જ નથી... નોટ અ iવkેન! L ુ ંPણ ેછે તાર> મોમન!ે સો ગળણ ેગાળ>ન ેએ પાણી પીએ!’ 

‘/હોટ ઇસ ધટે?!’ 

હસતા હસતા ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘ એમા ંતન ેસમજ ન પડ�.! ઇન શોટ�  શી ઇસ ફાઇન. fડુ �(ુક'ગ…અન ેઅમે તારા માટ� કંઈ 

%વી તવેી છોકર> થોડ> શોધવાના?!’ 

‘ધlેસ m!’ સહ�જ િવચાર>ને પિથક� ક[ુ,ં ‘ડ�ડ.! આઈ એમ એટ વક� ! સો આઈ હ�વ Yુ ગો નાઉ...!’ 

‘ઓ ક�. બટ "#લસ, િથ'ક /હ�ન 5 ૂગેટ િપiચર. ન ેસા%ં ફોન કર%. 5 ૂનો યોર મોમ!’ 

‘યા ! ડ�ડ.,8યોર. સા%ં Tુ ંતમન ે(ર'ગ કર>શ.! હ�વ ફન. અન ે"#લસ ટ�ઇક ક�ર! બTુ ઓઈલી ન ખાતા. 5 ૂનો 5 ૂઆર ઓન 

બોડ�ર લાઈન ઓફ કૉલો;8ટરોલ! સો.’ 

‘આઇ નો.. આઈ િવલ.. 5 ૂઓલસો ટ�ઈક ક�ર.. અન ેસાaંુ ખા%. તને તો રસોઈ બનાવતા આવડ� એટલ ેઆઇ હ�વ નો વર>.. 

અન ેલચંમા ંતો L ુઅન ેતાaંુ સલેડ ભ�ુ!ં’ 

‘ઓક�.. ..બાય. ડ�ડ, એ4ડ ઈમઇેલ િમ હર િપiચર !’ 

‘હા.. ફોન nકુ>ન ેતરત Pj �.ં 5 ૂનો અહ_ નટે બTુ 8લો હોય છે! તો બાય. િવ િવલ ટોક લટેર..!’ 

…અન ેપિથક� ફોન (ડસકનiેટ કયo. 

એના િપતા દ�શમા ંબરોડા બOકમા ંહતા. વોલ4ટર> (રટાયય�મOટ લઈ અહ_ 5એૂસ આવવાAુ ંથ5ુ.ં પિથકના કાકા મોહનભાઈએ 

િપ(ટશન ફાઈલ કર> હતી. +યાર� 5એૂસ આ/યા 0યાર� પિથક તરે વરસનો હતો. આઠમા ધોરણમા ંહતો. બTુ િવચાર કયo હતો અહ_ 
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આવવા પહ�લા ંઇ4]વદન.ે દ�શમા ંઆરામની નોકર> હતી. પોતાAુ ંઘર હL ુ.ં હાઉિસ'ગ લૉન પણ ભરપાઈ થઈ ગયલે એટલ ેએ પણ 

િનરાતં હતી. પિથક એમનો એકનો એક દ>કરો હતો. એના ભિવpયનો િવચાર કર>ન ેજ 5એૂસ આવવાAુ ંનB> થ5ુ ંહL ુ.ં શaુઆતમા ં

ખાસી તકલીફ પડ> હતી. એમ તો પિથકની મોમ િમતાને તો હqૂ ય દ�શ વાર� વાર� યાદ આ/યા કરતો. દ�શમા ંઆખો (દવસની 

કામવાર> હતી. બપોર� ખાઈન ેrવુાની સવલત હતી. તાP તાP શાકભાs હતા. અન ેએક િનરાતં હતી. બTુ મહ�નત કર> હતી બtએે! 

ઇ4]વદન ેશuઆતમા ંકોઈ જોબ મળ> ન હતી. કાકાએ બ ેિવક સાથ ેબરાબર રાvયા હતા. પછ>થી એમની વત�w ૂકંમા ંફ�ર પડxો હતો. 

ખાસો ફ�ર ! કાક>એ ર�(yજર�ટરન ેલૉક મારવાAુ ં શu ક5ુC હL ુ!ં બTુ અડeુ ંઅડeુ ં લાH5ુ ં હL ુ.ં સાવ અPzયા દ�શમા.ં સાવ અPzયા 

{દ�શમા ંPણીતા લોક અજનબી બની ગયા હતા. એક વાર તો ઇ4]વદન ેદ�શ પાછા જવાAુ ંજ નB> કર> દ>|ુ ંહL ુ.ં પરંL,ુ પિથકના 

ભિવpયનો િવચાર આવતા એમણે મન મBમ ક5ુC હL ુ.ં થોડ> તપાસ બાદ એક કામ મV5ુ ંહL ુ,ં કહોન ેક� પિથકના કાકાએ શો}5ુ ંહL ુ:ં 

મોટ�લમા ંaુમ બનાવવાAુ.ં 

‘5 ૂસી! મોટાભાઈ,’ પિથકના કાકા મોહનભાઈએ એના િપતાન ેસમPવતા ક[ુ,ં ‘અહ_ આ કામ જ એક એeુ ંછે ક� એમા ંબTુ 

તકલીફ નથી. તમાaંુ બી કોમ અહ_ કામ ન આવ.ે મોરઓવર, તમાaંુ �"Hલશ પણ જરા ગડબડ>5ુ.ં એટલ ેબOકમા ંપણ કામ મળeુ ંઇસ 

નોટ ઇસી. આ તો ઊિમ�લાના ડ�ડની ઓળખાણ છે તો 5 ૂ ગેટ ધ વક� . બાક> આ મોટ�લના કામમા ંપણ લૉટ ઓફ કો�<પ(ટશન છે. 

આપણા દ�શીઓ તો સાવ મફતમા,ં ટોટલી y> કામ કરવા પણ ર�ડ> હોય છે.’ કાક> ઊિમ�લાના િપતાની પણ 45 ૂજસ7 ખાત ેબે મૉટલ 

હતી. 

‘જોન ેભાઈ !’ િનસાસો નાખંી ઇ4]વદન ેક[ ુહL ુ,ં ‘તO અમન ેબોલા/યા, ફાઈલ કર> એ જ મોટો ઉપકાર તારો. ન ેઆમ જોવા 

જઈએ તો અમાર� અહ_ આવવા %eુ ંય નહL ુ.ં પણ પછ> તO બTુ આ�હ કયo અન ેઆ પિથકના ફ�ચુરનો િવચાર કર> અમ ેઅહ_ ટપક> 

પડxા. Kા ંrધુી તારા માથ ેબોજ બનીન ેરહ>એ? હ�.! L ુ ંજ કહ�!’ િમતા તરફ એક નજર કર> ક[ુ,ં ‘કહ� અમાર� Kાર� 0યા ંમોટ�લ પર 

જવાAુ ંછે?’ 

‘ઓક�. િવક એ4ડમા ંમન ેફાવશ.ે તમ ેતમાર> બગે ર�ડ> રાખશો. અલ7 મોિન�ગ અરાઉ4ડ સવેન નીકળ> જઈMુ.ં અ(હ'થી હ4��ડ 

માઈલ છે તો ટાઇમસર પહ�ચી જઈએ. મO મોટ�લના ઑનરન ેવાત કર> છે. તમ ેઅન ેભાભી ક�ન 8ટાટ� yોમ સ4ડ�. 0યા ંતમન ેરહ�વા 

માટ� જHયા પણ મળશ.ે એટલ ેર�4ટની પણ નો વર>.’ 

…અન ેપછ> પિથકના કાકા એમન ેમોટ�લ પર ઉતાર> ગયા હતા. 

% િમતાએ કદ> ઘરમા ંકચરો વાVયો ન હતો, રસોઈ બનાવવા િસવાય કંઈ જ કામ ક5ુC ન હL ુ ંએન ેમોટ�લના uમ બનાવવા 

પડતા, વ�ેમુ કરeુ ં પડL ુ,ં બડે બનાવવા પડતા. અર� બાથuમ-સડંાસ સાફ કરતા એને ઊલટ> થઈ જતી. પણ બt ે પિત-પ0ની 
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એકબીPના સહારા બ4યા. �ુઃખના (દવસો ટકતા નથી ઝાઝા. (દવસો આવશ ેrખુના સાP.એમ િવચાર> એમણ ેમોટ�લમા ંછ સાત 

વરસ કાઢ> નાvંયા. 

પિથક ભણવામા ંહ�િશયાર હતો. જો ક� એ fજુરાતી મા}યમમા ંભણલે એટલ ેશuઆતમા ંખાસી તકલીફ પડ> હતી. 

‘જો બ.ે..ટા,’ પિથકના િપતા એન ેસમPવતા, ‘આપણ ેઅહ_ આ/યા ખાસ તારા માટ�. L ુ ં�બૂ ભણી ગણીન ેમોટો માણસ બને 

તો આપwુ ંઅહ_ આ/5ુ ંલખે ેલાગે. બાક> તો L ુ ંપણ Pણ ેછે ક� આપણન ેદ�શમા ંKા ંકોઈ {ો�લમે હતો? હ�. Mુ ંકહ� છે L ુ ં?!’ ઇ4]વદન ે

િમતા તરફ જોઈ �છૂ�ુ.ં 

‘તમ ે(ફકર ન કરો. પ�ેુ ંMુ ંકહ� છે ��ેsમા…ં  �ૂ નોટ વર>!’ �ખોમા ંZભનાશ �પાવતા અન ેહોઠ પર હા8ય લાવતા િમતાએ 

ક[ુ,ં ‘મારો પિથક તો જો જોન?ે એકદમ ભણીન ેમો�ો માણસ બનશ.ે અન ેપછ> આપણ ેઆ મોટ�લ-ફોટ�લના uમ બનાવવા ન પડશ.ે 

આપણ ેજ એક મો�ી મોટ�લ લઈ લMેુ ં!’ 

પિથક એના માતા િપતાની મહ�નતનો સા�ી હતો. થાક>ન ેલોથ-પોથ થઈ જતી મોમન ેજોઈન ેએAુ ં�દય ]વી જL ુ.ં 

-કમ વોટ મે ! એણે નB> કર> લી|ુ.ં બસ ભણeુ ંછે. અન ેમાતા-િપતાAુ ંઋણ ઉતારeુ ંછે. ગમ ેએમ કર>ન.ે 

એ ભzયો. બરાબર ભzયો. 8કોલરિશપ પણ મળ>. સમય મVયો 0યાર� એણે પણ કામ ક5ુC: મiેડોન9ડમા.ં. બગ�ર(ક'ગમા ં ! 

હાઈ8�ૂલની લાય�(ેરમા.ં! �8વિમ'ગ િશvયો અન ે�8વિમ'ગ �લુમા ંલાઈફ ગાડ� તર>ક� પણ કામ ક5ુC. 

પિથક� એAુ ંમઇેલબો� ચકે ક5ુC. ડ�ડની ઈમઈેલ આવી ગઈ હતી. ઍટ�ચમ4ેટમા ંચાર ફોટાઓ હતા. ડબલ "iલક કર> એણ ે

ફોટાઓ જોવાની શuઆત કર>. પહ�લી નજર� જોતા તો ખાસ અસર ન થઈ. એણ ેફર> જોવાની શuઆત કર>. કંઇક િવચાર કર> વારા 

ફરતી એણ ેચાર� ફોટા િ{4ટ કયા�. નટેવક� પર જોડાયલે કલર િ{4ટર પરથી એ ચાર� ય ફોટા લઈ આ/યો. 

ફોટા પર નજર કરતા એને ક�ટલાયં િવચારો આવી ગયા. છોકર>ની �ખમા ંકંઈક P�ુ હL ુ.ં ક�થઈ રંગની આવી જ �ખો 

એણ ેપહ�લા ંKાકં જોઈ હતી. 

-એમી? 

-યસ! એમીની �ખો આવી જ હતી. 

-હતી? 

-ના!! અર� છે. એમી Kા ંહqૂ �તુકાળ બની છે. આવી જ �ખોવાળ> એમી. 

Your eyes are such eyes which open all lie 

like a brown open sky in which I want to fly. 

-એમીની એ બ ેક�થઈ �ખોએ એન ેકિવ બનાવી દ>ધો હતો. 

-એમી. પિથક સાથ ેહાઈ8�ૂલમા ંભણતી હતી. %ના {0ય ેપિથકન ેઆકષ�ણ થ5ુ ંહL ુ.ં {થમ �aુુષસહજ આકષ�ણ.! 
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એમી ઘર� પણ આવતી.  હોમ વક�  કરવા. બt ેસાથ ેબસેીન ેભણતા. અ�યાસ કરતા. મોટ� ભાગે Zલિવ'ગ uમમા.ં એક (દવસ 

ઘર� કોઈ ન હL ુ.ં ડ�ડ અન ેમોમ 8વાિમનારાયણ મ(ંદર� ગયા હતા. અચાનક એમી ઊભી થઈ હતી અન ેપિથકના હોઠ સાથ ેએના 

nલુાયમ હોઠ ચાપંી દ>ધા હતા.! 

-પિથક� અ0યાર� પણ હોઠો પર એની sભ ફ�રવી. 

એમીએ એન ેfુગંળાવી દ>ધો હતો. એ રોક> ન શKો હતો એમીન!ે 

માડં એણ ેએમીન ેઅલગ કર> ક[ુ,ં ‘નો એમી. નો!’ 

‘/હાઈ!’ એમીએ એને ફર> Sુબંન કરવાની કોિશષ કર>, ‘/હાઈ નોટ?’ 

‘...................!’ પિથક કંઈ બોલી ન શKો હતો. અન ેએટલામા ંજ મોમ-ડ�ડ આવી ગયા હતા. એ થોડો છોભીલો પડ> ગયો 

હતો. એમીન ેPણ ેકોઈ ફરક ન પડxો હોય એમ નોટમા ંલખવા માડં> હતી. 

‘હાય…એમી!’ ઇ4]વદન ેસોફા પર બસેતા ક[ુ,ં ‘હાઉ ઇસ યોર 8ટડ> ગો�ગ ઓન? િવચ 5િૂનવિસ�(ટ આર 5 ૂએ#લા�ગ.?’ 

‘આઈ હ�વ4ટ (ડસાઈડ�ડ.!’ મારકwુ ંહસીન ેપિથક તરફ નજર કર> એમી બોલી, ‘ઇટસ (ડપ4ેડસ...' 

‘...ઓ…ન?’ ઇ4]વદન ે�છુ�ુ.ં 

પણ એટલા ંજ િમતાએ સાથ ેલાવલે rખુડ>નો {સાદ પિથકન ેઆ#યો. અન ેએમીન ેઆપતા ક[ુ,ં ‘5 ૂમાઈટ નોટ લાઈકમ! 

બટ 5 ૂM9ુડ `ાય {સાદ!’ પિથક તરફ નજર કર> ક[ુ,ં ‘આ ધોZળયણન ેસમPવ ક� {સાદ એટલ ેMુ?ં’ 

‘આઈ િવલ `ાય !’ એમીએ ડાબો હાથ લબંા/યો. 

િમતાએ એન ેક[ુ,ં ‘રાઈટ હ�4ડ. ડોબી !’ 

એમીએ જમણો હાથ લબંાવી હથળે>મા ં{સાદ લીધો અન ેક[ુ,ં ‘થ4ેક 5 ૂમોમ.’ 

‘મો…મ…?’ િમતાએ �ખો પહોળ> કર>, ‘હ�….ઈ! એમી!! આઈ એમ નોટ યોર મોમ! કોલ મી િમતા ઓર આ4ટ>.’ પિથક તરફ 

f8ુસાભર> નજર કર> િમતાએ ક[ુ,ં ‘એન ે કહ> દ� મન ે મોમ બનાવવાની કોિશષ ન કર�. અન ે L ુ ં પણ એનાથી �ૂર જ રહ�%. આ 

ધોZળયાનો ભરોસો ન થાય. એમા ંપણ ધોZળયણનો કદ> ય નહ_. Mુ ંસમ+યો? મોમ મોમ કર>ન ેઘરમા ં સૂવા માગેં તો એ ર8તો બધં 

છે !’ 

‘મોમ ! એeુ ંકંઈ નથી !’ 

‘તન ેએમા ંકંઈ સમજ ન પડ� પણ એના લYુડા-પYુડા વધી ગયા છે આજકાલ. બ}ધી જ સમજ પડ� છે મન.ે Tુ ંકંઈ �ધળ> 

નથી. L ુ ંતાર> સીમામા ંરહ�%. અ...ન ેએન ેએની Zલિમટમા ંરાખ%! તાર� ભણવાAુ ંછે. ભણીગણીન ેઆગળ વધવાAુ ંછે. સમ+યો? તન ે

એ ભોળવીન ેભરેવી દ�શ.ે તો અમ ેKાયંના રહ>Mુ ંનહ_.’ 
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પિથક� એના ડ�ડ તરફ નજર કર>. પણ એમણે નજર ન મળેવી. એઓ અથ� પણ એ જ થતો હતો ક�, એ મોમની વાત સાથે 

સહમત હતા. 

પિથક સમs ગયો હતો. એના મોમની – ડ�ડની વાત સાચી હતી. એમણ ેદ�શના ંએમના ંસરળ rખુી sવનAુ ંઅ(હ' આવી 

બZલદાન આ#5ુ ંહL ુ.ં %ણે કદ> પોતાની પથાર> પાથર> ન હતી એવી એની મોમે વરસો rધુી મૉટ�લમા ંબીPઓ માટ� બડે બના/યા 

હતા, બાથuમ સાફ કયા� હતા, ઢગલો લો4�>ઓ કર> હતી, ¡�લચની મોમન ેએલજ7 હતી તો પણ! ડ�ડ બ4ેકમા ંઑ(ફસર હતા. કદાચ, 

આ% તો બ4ેકમા ંમનેૅજર બની ગયા હોત. હવ ેવારો હતો પિથકનો.એના માતા િપતાન ેrખુ-ચને આપવાનો. િનરાતં આપવાનો. હાશ 

આપવાનો…! 

(દશા નB> કર> હતી પિથક�. }યયે નB> થઈ ગ5ુ ંહL ુ!ં 

અન ેપિથક એમ ફામ� થયો. હાઈ8�ૂલ બાદ કૉલજેના �રુા ભણતર દર<યાન એને 8કૉલરિશપ મળ>. 

ફોટાઓ પર ફર> નજર કર> પિથક� એના ડ�ડ ઇ4]વદનને ફોન જોડxો. થોડ> (ર'ગ વાHયા બાદ સામથેી જવાબ આ/યો, 

‘હલો?’  કદાચ એઓ jઘી ગયા હશ.ે િવચાર> પિથક� ક[ુ,ં ‘ડ�ડ. ઈlસ મી ! સોર> તમન ેjઘમાથંી જગાડxા.’ 

‘નો  {ો�લમે ! એવ(રથ_ગ ઇસ ઓક� !’ 

‘યા, ’ હસીન ેપિથક બો9યો, ‘ડ�ડ એવ(રિથ'ગ ઇસ ઓક�.’ 

‘માર> મેઈલ મલી ?! ફો..ટા…??’ 

‘યા… મલી ગયા એટલ ેજ ફોન કયo.’ 

‘સરસ…’ સહ�જ હસીને ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘.તો તાર> મોમન ેકહ> દj ન ેક� L ુ ંઆવ ેછે ?’ 

‘ડ�ડ! આઈ વો4ટ Yુ નો મોર એબાઊટ હર.’ 

‘િશલા! હર નઈેમ ઈસ િશલા!’ 

‘ક�ન આઈ હ�વ હર ફોન નબંર. સેલ નબંર. ઓર ઇફ ફ�ઈસUકૂ આઈડ> ?’ 

‘મન ેએની Pણ નથી. એની પાસે સલેફોન તો છે. આઈ ક�ન ગીવ 5.ૂ બટ આઈ િથ4ક એમની પાસ ેક<#5ટૂર નથી. 5 ૂનો. 

હqૂ અહ_ બધાની જ ઘર� ક<#5ટૂર ક� નટે હોય એeુ ંનથી. લખી દ� એનો સલે નબંર. બટ �ૂ નોટ કૉલ નાઊ. અહ_ રાત થઈ ગઈ છે!’ 

ઘ(ડયાળમા ંનજર કર> ક[ુ,ં ‘લગભગ બાર વાગવાના. તાર> મોમ તો બરાબર ઘોર� છે !’ 

પછ> પિથક� ફોન નબંર લખી દ>ધો, ‘fડુ નાઈટ ડ�ડ.’ 

‘fડુ નાઈટ.એ4ડ ઇફ 5 ૂલાઈક હર, �ૂ નોટ િથ4ક Yુ મચ! જ8ટ Uકૂ (ટ(કટ.િમટ હર પસ�નલી. એ4ડ ધને (ડસાઈડ. "#લસ!’ 

‘ઓક�. ડ�ડ!’ કહ> પિથક� ફોન (ડસકનiેટ કયo. 



 

�ુયા�ત સદા… http://natvermehta.com/  

7 

 

પિથક� એવી અધાCZગની લાવવી હતી ક� % એન ેસમ% અન ેએના કરતા એના માતા-િપતાન ેવ| ુસમ%, એમન ેમાન આપે, 

એમન ેrખુી કર�. અન ેએવી છોકર> દ�શમાથંી જ મળે એeુ ંએની મોમAુ ંમાનeુ ંહLઃુ કૌYંુZબક ભાવનાન ેમાન આપ ેએવી છોકર> તો 

દ�શમા ંજ હોય એમ મોમ વાર� વાર� કહ�તી. બાક> અહ_ની છોકર>ઓ તો લHન પહ�લા ંજ �છેૂ ઘરમા ંડ8ટZબન છે? 

-મોમની વાત પણ સાચી જ હતી. % છોકર> પોતાના સાr ુસસરાન ે ડ8ટZબન સમ% એવી છોકર>ને પરણી પિથક એના 

મોમ-ડ�ડન ે�ુઃખી કરવા માગંતો ન હતો. એના કરતા તો �ંુવારા રહ�e ુ ંસાaંુ. 

રાત ેફોન કર>શ એમ િવચાર> પિથક� એના આઈફોનના કૉ4ટ�iટ Zલ8ટમા ંિશલાનો ફોન નબંર એ4ટર કયo. 

રાત ેવાત કર>. અવાજ સારો હતો. કંઈક અલગ… હ8ક>! એ જ વ| ુબોલતો રQો. િશલાએ એમએસસી કર�લ હL ુ.ં વાપી ખાતે 

એ પણ કોઈ ફામા�85(ુટકલમા ંજ એનાZલ(ટકલ ક�િમ8ટAુ ંકામ કરતી. બધા જ ઇ48mમOટ %વાક� એચપીએલસી, sસી, વગેર� ઓપર�ટ કર> 

શકતી હતી. #લસ પોઈ4ટ. બ ેભાઈ અન ેએક બહ�ન હતા એન.ે અને એ મોટ> હતી સTુથી. 

ચાર (દવસમા ંચાર-પાચં વાર વાત થઈ પિથક અન ે િશલાની. િશલાન ેએ Pણવામા ંખાસ રસ હતો ક� લHન બાદ ક�ટલા ં

સમયમા ં5એૂસએ આવી શકાય? અન ેએ આવ ેતો એના ફ�િમલીન ેબોલાવી શકાય ક� ક�મ? અન ેક�ટલો વાર લાગે? વરસ ? બ ેવરસ? 

પિથકની મોમ તો પિથકની રાહ જોતી હતી. (દવસમા ંબ ેબ ેવાર તો એના ફોન આવી જ જતા. 

બTુ િવચાર કર>ન ેપિથક� બ ેિવકAુ ંવકે�શન મqૂંર કરા/5ુ.ં આમ પણ એ ઘણા સમયથી વકે�શન પર ગયો જ ન હતો એટલ ે

એના મેનજેરન ેકોઈ વાધંો ન હતો. 

સહાર એરપોટ� પર પ#પા લવેા આ/યા હતા. કાર લઈન.ે પિથકન ેજોઈને એ ભટે> પડxા. 

‘વલેકમ બટેા.’ બાથમાથંી અલગ કર> ક[ુ,ં ‘હાઉ વોસ ¢લાઈટ??’ 

‘ઈટ ઇસ ઓક�. આઈ ઓલમો8ટ 8લ#ેટ! જોબ પરથી સીધો આ/યો �.ં કાર એરપોટ� પર જ લ�ગ ટમ�મા ંપાક� કર> છે!’ 

‘યોર મોમ િવલ બી વરે> હ�#પી! એ  તો એરપોટ� પર આવવા માગંતી હતી તન ેલવેા. પણ મO ના પાડ>.!’ 

‘અર�....! તમ ેપણ ન આવત ેતો ચાલતે! ખોટો ઊPગરો.! �ાઈવરન ેમોકલી આ#યો હોત તો Tુ ંસીધો ઘર� આવી Pત! ' 

‘… જવા દ�… એ વાત!’ એન ેઅડધથેી અટકાવી ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘રP તો L ુ ં�રુતી લઈન ેઆ/યો છે ન?ે’ 

W ૂકં ગળ> એ બો9યો, ‘બ ેિવક!’ 

‘બ.ે.એ...એ…િવક?!’ હસતા હસતા ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘બ ેિવકમા ંMુ ંથશે? તારા લગન કરવાના છે કંઈ…!’ 

‘ડ�ડ. લટે મી સી હર !’ 

‘િશલા!’ સાથ ેલાવલે પાણીની બોટલમાથંી પાણી ગટગટાવતા ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘ઓફ કોસ�! 5 ૂહ�વ Yુ િમટ! બટ આઈ એમ 

8યોર 5 ૂિવલ લાઈક હર. િવ હ�વ Yુ રશ ફોર યોર મરે�જ! અન ેતાર> મોમ ેતો જલસો કરવો છે. તારા લHનમા!ં’ 
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સવાર પડતા ંતો એઓ નવસાર> આવી ગયા. વાતાવરણમા ંમાદક ઠંડક હતી. મોમ મીતા તો એન ેભેટ> જ પડ>. 

‘rકુાઈ ગયો?!’ 

‘મો....મ!’ હસીન ેપિથક બો9યો, ‘એeુ ંકંઈ નથી! તો પણ તારા શાક-રોટલી દાળભાતની ખોટ તો પડ>. આઈ િમસ ઈટ!’ 

‘ત ેતો પડ� જ ન!ે આ% ધરાઈન ેખા%. jિધ5ુ ંતાs પાપડ>Aુ ંઅને િશરો �રુ>! Mકુનના!ં’ 

‘અર�!! L ુ ંઘલેી ન થા. હqૂ તો બtેન ેમળવા દ�.L ુ ંતો અ0યારથી જ Mકુનની વાત કરવા લાગી!’ 

‘ત ેમળવાAુ ંજ છે ન?ે નાહ> ધોઈ જમી કર>ન ેતાર� વલસાડ જવાAુ ંછે. મO રમશેભાઈન ેફોન કર>ને કહ> દ>|ુ ં છે ક� પિથક 

આ% સા%ં િશલાન ેમળવા આવશ!ે ગાડ> તો આપણ ેહવ ેરાખી જ nકુવાના છ>એને ?’ 

‘હા! હા!! ગાડ> તો આપણે બ ેઅઠવા(ડયા માટ� રાખી જ છે ન?ે’ 

ક�મ બ ેઅઠવા(ડયા માટ� જ?!’ િમતાએ �ખો પહોળ> કર> ક[ુ,ં ‘લHન પછ> હિનnનૂ કરવા પણ જોઈશેન.ે પિથકન!ે’ 

‘મોમ! "#લસ. �ૂલ ડાઉન! આઈ નો તન ેમન ેપરણાવવાની ઉતાવળ છે. પણ મન…ે.’ 

‘તન ેએ ગમવાની જ છે. નો ડાઉટ !’ હસીન ેએણ ેક[ુ,ં ‘માર> પસદં છે! L ુ ંનાહ> ધોઈન ેy�શ થઈ P! નપૅ લવેી હોય તો લ.ે 

તારો uમ ર�ડ> છે! ચાર�ક વાગે તાર� વલસાડ જવાAુ ંછે !’ 

‘ મોમ. આજન ેઆજ!! ક�ન આઈ ગો Yુમોરો? ડ�ડ, #લીસ, મોમન ેકંઇક કહોન ે?’ 

‘............!’ ઇ4]વદન મૌન. િમતા આગળ હવે કોઈAુ ંકંઈ ચાલવાAુ ંન હL ુ!ં અને િમતા ધાર� તો હમણાનં ેહમણા ંજ પિથકન ે

પરણાવી દ� એવી હતી!! 

નાહ>-ધોઈ આરામ કર> પિથક y�શ થઈ ગયો. અન ેઆમ પણ એણ ેિવમાનમા ંખાસો આરામ કર�લ એટલ ે%ટલગેની અસર 

ખાસ હતી નહ_. 

પાચં-સવા પાચં ેએ વલસાડ પહ�£યો. �ાઈવર બે-dણ વાર જઈ આ/યો હતો. એટલ ેરમશેભાઈAુ ંઘર એ બરાબર Pણતો 

હતો. મોમ િમતાએ તો એની સાથ ેજeુ ંહL ુ.ં પણ પિથક� ના પાડ>. 

રમશેભાઈAુ ં ઘર મ}યમ વગ�Aુ ં સી|ુ ંસા�ંુ ઘર હL ુ.ં એ આવવાનો છે એટલ ેસTુ ઘર� જ હતા. રમશેભાઈની વલસાડમા ં

કાપડની �ુકાન હતી. અન ેnvુય0વ ેઆqૂબાqૂના ગામડાનંી ઘરાક> હતી. 

પિથકન ેઉpમાભયo આવકાર મVયો. રમશેભાઈન ેMુ ંવાત કરવી એ સમજ પડતી નહતી. એમના બ ેદ>કરાઓ હ(રશ,મિનષ 

અન ેએક દ>કર> �જના પણ બઠેક ખડંમા ંજ હતા. પિથક હ_ચકા પર બઠેો. 

�દરથી િશલા પાણી લઈન ેઆવી. 

‘િમનરલ વૉટર છે. Zબસલરૅ>.’ રમશેભાઈએ ક[ુ,ં ‘તમન ેવાધંો ન આવ ે!’ 
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િશલાએ પિથક સાથ ેનજર ન મેળવીઃ શરમાતી હશે! 

‘Mુ ંલશેો? ચા-કોફ>?’ િશલાની માતા હસંાએ હસીન ેક[ુ,ં ‘તમાaંુ જ ઘર છે! હવ ેતો !’ 

‘ચા ચાલશ.ે. .પણ rગુર એકદમ ઓછ>.અન ેિમ4ટ, આઈ મીન..¤દ>નો હોય તો!’ 

‘ઓક�...! છે ને!’ હસંાએ હસીન ેક[ુ,ં ‘અર� વાહ! િશલાન ેપણ ¤દ>નાવાળ> ચા બTુ પસદં છે. સઇેમ Yુ સેઇમ િસલ�ેન! હ� ને? 

િશલા, બટેા ચા બનાવ તો! ચા પાણી કર> પછ> તીથલ દ(રય ેફર> આવો પિથક�ુમાર સાથ.ે બીચ બતાવી આવ એમન ે!’ 

‘fડુ.’ પિથક� િવચા5ુ�ઃ િશલાની મોમ શાપ� છે! Mુ ંબ}ધાની જ મોમ જ આવી હોતી હશ ે? શાપ�?? એનાથી ચેતીને ચાલeુ ં

પડશ.ે બી વરે ઓફ Yુ Zબ મધર ઇન લૉ ! મનોમન એ હસી પડxો. પણ હા8ય એના હોઠ rધુી આવી જ ગ5ુ.ં એન ેબેન ;8ટલર અન ે

અન ેરોબટ� ડ િનરોAુ ંહોલીeડુ nવુી ‘મીટ ધ પરે4ટ’ યાદ આવી ગ5ુ.ં એની હાલત બને ;8ટલર %વી તો નથી થવાની?? અહ_ %કની 

જHયાએ હસંા તો નથીને?? 

િશલા સાથ ે એ તીથલ દ(રયા (કનાર� ગયો. ટહ�લતા ટહ�લતા એ િવચારવા લાHયોઃ મોમની વાત સાચી હતી. િશલાની 

rુદંરતા, દ�ખાવ, (ફગર જોતા ં ‘ના’ પાડવાનો ખયાલ તો સહ�% ન જ આવ.ે એણે એની �ખોમા ંજોeુ ંહL ુ.ં +યાર� એના ફોટાઓ જોયા ં

હતા ં0યાર� સTુથી પહ�લા ંએન ેક�થઈ રંગની એ �ખો જ એન ેિવ'ધી ગઈ હતી- એમીની �ખો %વી ધારદાર �ખો ! 

-ઓહ!! વાળમા ંપાણી હોય અન ેખખંરેતો હોય એમ એન ેગરદન હલાવીઃ આ એમી એનો પીછો છોડતી ન હતી. 

‘તમ ેકંઈ ક[ુ?ં’ િશલાએ �છૂ�ુ.ં 

‘ના.પણ આઈ વો4ટ Yુ આ8ક અ વન iવkેન !’ સહ�જ ખચંકાઈન ેએણ ે�છુ�ુ,ં ‘�ૂ 5 ૂવરે કો4ટ�iટr ્ ?’ 

એણ ેએની �ખોમા ં�ખ પરોવવી હતી. પણ િશલા નજર ¥કાવીન ેવાત કરતી હતી. 

-/હોટ �ૂ 5 ૂિથ4ક? િશલાન ે�છુવાAુ ંમન થઈ આ/5ુ.ં પણ સહ�જ મરકતા મરકતા એ બોલી, ‘નો...ઓ.ઓ! ક�મ?’ 

‘યોર આઈઝ આર લવલી!’ 

-બસ.. ઓ4લી આઈઝ !? િશલાએ મનોમન િવચાર> સહ�જ શરમાતા ક� શરમાવાનો અZભનય કરતા ંકરતા ંક[ુ,ં ‘થ4ેક 5!ૂ’ 

પિથક� િશલા તરફ નજર કર>. િશલાએ કોટન બાધંણીનો મોરપ_છ રંગનો Sડૂ>દાર પહ�યo હતો. એણે એની કો9હા�રુ> ચપંલ 

હાથમા ંપકડ�લ હતી. ક� %થી (કનારાની rકૂ> ર�તીમા ંસરળતાથી ચાલી શકાય. એ જોઈ પિથક� પણ એના નાઈક�ના સOડલ કાઢ> હાથમા ં

પકડ> લીધા!ં પડખે ચાલતા ચાલતા પિથક� િશલાની હાઈટ પણ તપાસી લીધી. બરાબર એના ખભા rધુી આવતી હતી. િશલાAુ ંનાક 

સહ�જ લાUં ુહL ુ.ં પણ ચહ�રાની શોભા બરકરાર રાખL ુ ંહL ુ.ં 

ધીમ ેધીમ ેબt ેચાલતા હતા. દ(રયામા ંપાણી �દરથી હL ુ.ં િશલા ખાસ વાત કરતી નહતી. પિથક જ વાતો કરતો રQો. 45 ૂ

જસ7ની, ઠંડ>ની, 8નોની, ઈકોનોમીની, હાયર–ફાયર િવશ,ે જોબની અિનયિમતતાની! 
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િશલા વ£ચ ેવ£ચ ેહ…ં હ…ં હ…ં કરતી રહ�તી હતી. 

‘વોટ �ૂ 5 ૂિથ4ક?’ ર�તીમા ંચાલતા ચાલતા અચાનક પિથક� �છૂ�ુ.ં 

‘ Mુ?ં’ 

‘વોટ �ૂ 5 ૂિથ4ક એબાઊટ કિમ'ગ Yુ 5એૂસ ?’ 

‘ આઈ ડો4ટ નો !’ હસવાનો {યાસ કરતા િશલાએ ક[ુ,ં ‘મO કંઈક િવચા5ુC નથી,’ W ૂકં ગળ> Z�િતજ તરફ જોતા એણ ે�છૂ�ુ,ં 

‘ધારો ક� લHન થાય તો મન ે0યા ંઆવતા ક�ટલો સમય લાગે? ’ 

‘આઈ એમ એ િસ(ટઝન. તો હમણા ં% {માણ ેફાઈલ ચાલ ેએ nજુબ 5 ૂક�ન કમ ઈન અ યર. એકાદ વરસ તો ખaંુ!’ 

‘...ન…ેTુ ંઆeુ ંતો મારા ફ�િમલીન ેબોલાવતા ક�ટલો સમય લાગે?’ 

‘............!’  પિથક િવચારવા લાHયો સહ�જ િવચાર>ને ક[ુ,ં ‘એ તો % તે સમય ેફાઈલ ક�વી ર>તે હ�4ડલ થાય એના પર ! 

/હાઈ?’ 

‘માર> મ<મીન ેપણ 0યા ંઆવeુ ં છે. અહ_ Mુ ં છે? અન ેમારા ભાઈ-બહ�નન ેપણ.’ િશલાએ બTુ જ9દ> પાના ંઉતરવા માડંxા 

હતા. હારની બાs એણ ેરમવી ન હતી. અન ે�લાઇ4ડ ગેમ રમતા એન ેઆવડLુ ંન હL ુ.ં 

પિથક િવચારવા લાHયો:તો એણ ેનહ_ એના ફ�િમલીએ આવeુ ંછે! jડો cાસ લઈ એ બો9યો, ‘5 ૂનો ! એમ જોવા જઈએ તો 

5એૂસની હાલત બTુ સાર> નથી. ડ� બાય ડ� જોબલસૅ વધતા Pય છે એ4ડ અનએ#લોયમ4ેટ નાઈન પસ¦4ટ %ટ�ુ ં થઈ ગ5ુ ં છે. 

ઈકોનોમી ઇસ ડાઉન! અને જો ઈરાન સાથ ેવૉર થાય તો વધાર� બગડશ.ે એ8ટ�ટ માક§ટ iલશે થઈ ગ5ુ ંછે. અને ડૉલર ઈસ ડાઉન 

Yુ..!’ 

‘તમાર> જોબ તો…?’ 

એ હસીન ેબો9યો, ‘માર> જોબ તો બરાબર છે. આઈ એમ ઓક�. બટ Tુ ંજનરલ વાત કaંુ �.ં’ હસતા હસતા ક[ુ.ં 

rરૂ% દ(રયામા ં�ૂબક> માર>, ‘વી M9ુડ ગો હોમ!’ હાથમા ંપકડ> લીધલે સOડલ પિથક� પગમા ંપહ�રતા ક[ુ,ં ‘�ધાu ંપણ થઈ 

ગ5ુ ંછે.!’ 

‘8યોર !’ 

િશલાના ઘર� આ/યો 0યાર� એના પ#પા રમશેભાઈએ Zબયર મગંાવી રાvયો હતો, ‘આમ તો અહ_ આeુ ંમળેવતા તકલીફ પડ� 

!’ 

‘પણ તમારા માટ� ખાસ મગંા/યો છે એકદમ Zચલ Zબયર.તમ ેપીતા તો હશો.’ હસંાબને ેહસીન ેક[ુ.ં 
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‘5 ૂનો!’ પિથક સહ�જ ખચંકાઈન ેબો9યો. Pણે અPણે એના અવાજમા ંથોડ> u�તા આવી ગઈ, ‘એની કંઈ જuર ન હતી. અન ે

જનરલી આઈ ડો4ટ (�4ક! Tુ ંપીતો નથી.’ 

‘પણ…તમારા માટ� ખાસ..!’ 

‘સોર>! આઈ ડો4ટ (�4ક..! #લીસ!  મારા માટ� ક�ન ઓપન ન કરશો.’ હસીન ેએ બો9યો, ‘આપ પી શકો.5 ૂક�ન હ�વ ઈટ!’ 

જમીને પરવારતા નવ સાડા નવ થઈ ગયા. �ાઈવર� પણ જમી લી|ુ ંહL ુ.ં 

‘વી M9ુડ ગો! અમ ેનીકળ>Mુ!ં થ4ેક 5 ૂવરે> મચ.તમ ેમારા માટ� તકલીફ લીધી. આઈ િવલ લટે 5 ૂનો !’ 

‘નો {ો�લમે!’ હસંાએ ક[ુ,ં ‘ફર> Kાર� આવશો? િમતાબને સાથે? તમારા પ#પા સાથે?’ 

-પિથક� જવાબ આપવાAુ ંઉZચત ન લાH5ુ.ં 

આખ ેર8ત ેએ િવચારતો રQો. 

-િશલા સરસ હતી. rુદંર હતી. ભણલે પણ હતી. એમ એસસી ક�મ8ે`>. એનાZલ(ટકલ અન ેઈ48mમ4ેlસનો એન ેએ"i8પ(રય4સ 

પણ હતો. 5એૂસમા ંજોબ મળવાની પણ કોઈ nુ̈ ક�લી ન હતી! 

-પણ…! 

-કંઈક �ટૂL ુ ંહL ુ.ં કંઈક SભૂL ુ ંહL ુ.ં ©લો સાથ ેકંટકો હતા. અને કાટંાથી બચeુ ંnુ̈ ક�લ હL ુ!ં 

-િશલા Kા ંતો બTુ 8માટ� હતી Kા ં©Zલશ. બUચૂક! 

-િશલાએ મનની વાત બTુ જ9દ> કર> દ>ધી! 

-સમિથ'ગ ર�ગ! 

રાત ેપણ પિથકન ેબરાબર jઘ ન આવી. શરે>મા ં�ૂતરાઓ રાતભર ભસતા ંરQા એટલ ેપણ  એ jઘી ન શKો. વહ�લી 

સવાર� માડં માડં �ખ મળ> એટલે +યાર� એ ઊઠxો 0યાર� અZગયાર વાગી ગયા હતા. 

‘બરાબર jªયોન ેકંઈ આ%?’ એના પ#પાએ એન ેચા આપતા ક[ુ.ં 

‘ડ�...ડ! આઇ �ૂ9ડ નોટ �8લપ!’ 

‘થાય એeુ.ં ઇટ હ�પ4સ ! /હ�ન આઈ સો યોર મોમ.Tુ ંપણ બે-dણ રાત Pગતો રQો હતો!’ હસીન ેએના િપતાએ ક[ુ,ં ‘ એ4ડ 

5 ૂનો વોટ ! તાર> મોમ તાર> રાહ જોઈ જોઈન ેશોિપ'ગ કરવા નીકળ> ગઈ છે. લHનની ખર>દ> !’ 

‘ ઓહ! ડ�ડ !!’ચાની Sસૂક> મારતા �ખો ચોળ>, આળસ મરડ> પિથક� ક[ુ,ં ‘ડ�ડ, તમ ે િવચારો એeુ ંનથી. મન ેરાત ેjઘ 

એટલા માટ� ન આવી ક� « ુઆઊટ ઑલ નાઈટ �ૂતરા ભસતા હતા!! હાઊ ક�ન આઈ �8લપ?! એ4ડ મોમ નીડ Yુ 8લો ડાઉન ફોર માય 

મરે�જ!’ હસીન ેએણ ેક[ુ,ં ‘ પ.ે..�ુ ંતમ ેMુ ંકહો છો ઊતાવળે મOગો ન પાક�.!’ 
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‘ઊતાવળે �બા ન પાક� !’ હસીન ેઇ¬વદન ેક[ુ,ં ‘ઊતાવળ તો કરવી જ પડ�ને? તાર> પાસ ેરP પણ ક�ટલી છે?’ 

‘બટ! આઈ નીડ મોર ટાઇમ!’ 

‘…એ...4ડ 5 ૂહ�વ નો ટાઇમ!’ 

‘ક�મ ક�વી લાગી િશલા? ઇસ ઇટ યસ…ઓર...?’ 

‘ડ�ડ…!’ િનcાસ નાખંી jડો cાસ લઈ પિથક બો9યો, ‘આઇ 8પ4ેટ ઓ4લી Yુ.. મ ેબી ી અવસ� િવથ હર. એ4ડ હર ફ�િમલી !’ 

‘સો 5 ૂવો4ટ Yુ ગો બકે ! 5 ૂM9ુડ ! �ાઇવર આવી જ ગયો છે ગાડ> લઈન.ે 5 ૂ ક�ન ગો Yુડ�.આ¢ટર લચં ! ધે હ�વ નો 

{ો�લમે! સન,’ ઇ4]વદન ેએના ખભા પર હાથ nકુતા ક[ુ,ં ‘ઇટ ઇસ યોર લાઈફ, આઈ ક�ન અ4ડર8ટ�4ડ!’ એટલામંા ંજ સલે ફોનની (ર'ગ 

વાગી. ‘ઇટ મ8ટ બી યોર મોમ!’ હસીન ેએમણ ે¡¢લપ ફોન ખો9યો, ‘બોલ.’ 

‘પિથક ઊઠxો?’ સામ ેખર�ખર િમતા જ હતી. 

‘હા !’ 

‘.............’ 

‘લ,ે મોમ વો4ટ Yુ ટો9ક Yુ 5!ૂ’ 

‘હાઈ મોમ!’ 

‘હવ ેહાય હા્ય ન કર !’ િમતાએ સી|ુ ંજ �છૂ�ુ,ં ‘Mુ ંિવચાર છે તારો? ક�વી લાગી િશલા? યસ ઓર નો?’ 

‘મોમ ! આઈ નીડ ટાઇમ...!’ 

‘ગો.પાછો P.. આખો (દવસ િવતાવ.રાત િવતાવ.®જ'દગી આખી િવતાવવાની જ છે ! િશલાની મોમનો બ ેવાર ફોન આવી 

ગયો મારા પર ! િશલાએ પણ રP લઈ લીધી છે.!’ 

‘..............’ પિથક મૌન. 

‘/હાઈ 5 ૂiવાઈટ ?’ િમતાએ ક[ુ,ં ‘મO વલસાડ ફોન કર>ન ેકહ> જ દ>|ુ ંછે ક� L ુ ંઆ% ફર> આવશે!’ 

‘નો! મોમ.’ 

‘નો નો.’ િમતાએ જરા મોટા અવા% ક[ુ,ં ‘Lુ ંએક તો પદંર (દવસની રP લઈન ેઆ/યો અન ેઆમ આનાકાની કર� એ ન 

ચાલ!ે’ 

ફોન પર હાથ રાખી પિથક� એના િપતાને �છૂ�ુ,ં ‘ડ�ડ.વોટ ઇસ આનાકાની.?’ 

‘Yુ બી ઓર નોટ Yુ બી.’ હસીન ેએમણ ેક[ુ,ં ‘5 ૂM9ુડ િમટ હર. "#લસ.’ 

‘…ઓ ક�…. ઓ ક�.’ Zચઢાયન ેએ ફોનમા ંબો9યો.અને ફોન એના િપતાન ેઆપી દ>ધો.એના ચહ�રા પરના હાવભાવ જોતા એની 

સાથ ેવ| ુવાત ન કરવાAુ ંનB> કર> એના િપતા એના uમમાથંી બહાર નીકળ> ગયા. 



 

�ુયા�ત સદા… http://natvermehta.com/  

13 

 

બપોર� બ ેવાગે એ ફર> વલસાડ પહ�£યો. 

િશલાની ઘર� Pણ ેસTુ એની જ રાહ જોતા હતા. 

‘આવો. આવો.’ િશલાની માએ એને આવકારતા ક[ુ,ં ‘અમ ેતો સવારથી તમાર> રાહ જોતા હતા. 

‘..............!’ પિથક� મૌન રહ�વાAુ ંજ ઉZચત મા45ુ.ં 

‘િશલા...’ િશલાની માતાએ Uમુ પાડ>, ‘જો તો. પિથક�ુમાર આવી ગયા છે! L ુ ંસવારથી એમની રાહ જોતી હતીન ે! ન ેપલેી 

પ#ૅસી (yજમા ંZચલ કરવા nકૂ�લ છે એ લઈ આવ!’ 

પ#ૅસીની બોટલમા ં8`ો નાખંી િશલા એ લઈન ેબઠેક ખડંમા ંઆવી. 

‘થ4ેકr ્’ પિથક� બોટલ લતેા ક[ુ.ં 

‘તમન ેતો અહ_ ગરમી લાગતી હશ!ે આઈ મીન તાપ!’ િશલાની માતાએ �છૂ�ુ.ં 

‘ખાસ નહ_! ગમ ેએવી ગરમી છે !’ 

‘….ત ેતમાર� 45 ૂજસ7મા ંબTુ બરફ પડ� ?’ 

‘સમટાઇ<સ.’ પ#ેસીની બોટલ હાથમા ંગોળ ગોળ ફ�રવતા ફ�રવતા પિથક� ક[ુ.ં 

‘મન ેતો ઠંડ> બTુ ગમ ે! મન ેતો કોઈ જ વાધંો ન આવ ે! તાપ પડ� ન ેહ�રાન પર�શાન થઈ જવાય!’ 

િશલા �દરના ઓરડમા ંગઈ હતી. તયૈાર થવા. 

‘એના પ#પા �ુકાન ેગયા છે. તમાર> રાહ જોઇન.ે એના પ#પાન ેજરા તકલીફ પડ� ઠંડ>થી પણ એ તો ટ�વાઇ જશ ે!’ 

-અ….ર�! આમા ં‘તમાર>’ અન ે‘એના પ#પાની’ વાત Kા ંઆવી !? પિથક� િવચા5ુC. 

જ િશલા �દરથી તયૈાર થઈન ેઆવી. ®જ4સ પર (ટ શટ�મા ંએ ©ટડ> દ�ખાતી હતી. 

‘Kા ંલઈ જવાની આ% એમન?ે’ િશલાની માતાએ �છૂ�ુ.ં 

‘Kા ંજeુ ંછે તમાર�?’ િશલાએ પિથકન ે�છૂ�ુ.ં 

‘આઈ ડૉ4ટ નો ! આઈ એમ યોર ગે8ટ !’ હસીન ેપિથક� ક[ુ.ં 

‘ફર> આવો Kાકં !’ િશલાની માએ હસીન ેક[ુ.ં 

િશલાએ ઘ(ડયાળમા ંનજર કર> ક[ુ,ં ‘િસલવાસા જઈએ?’ 

‘હાઉ ફાર ?’ પિથકની ઈ£છા ન હતી �ૂર જવાની. 

‘સવા કલાક. દોઢ પણ થાય !’ 

‘લlેસ ગો Yુ Zબચ ! આઈ લાઈક Yુ વો9ક ઈન સ4ેડ !’ હસીન ેબો9યો. 
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‘ઓ...ક�!’ હસવાનો {ય0ન કરતા િશલાએ ક[ુ,ં ‘નો {ો�લેમ ! એઝ 5 ૂિવશ !’ 

દ(રયા (કનાર� લાબંો સમય rધુી બt ેચાલતા રQા. આ વખત ેપણ પિથક જ વાતો કરતો રQો. િશલાએ એના હાથમા ં

પિથકનો હાથ પકડવાનો {યાસ કયo. પણ થોડ> વાર પકડ>ન ેપિથક� ચાલાક>થી હાથ છોડાવી લીધો. િશલાન ેએ અન ેએAુ ંફ�િમલી 

ક�ટલા સમયમા ંએની પાછળ પાછળ આવ ેએ Pણવામા ંવ| ુરસ હતો અન ેપિથકન ેહવ ેબરાબર ખયાલ આવી ગયો ક� આ બાય વન 

ગેટ વન (y %eુ ંછે ! અહ_ તો એક કરતા ંય કંઇક વધાર� હL ુ ંઅન ેસોદો એ ખોટનો હતો! 

સાઇં મ(ંદરમા ંદશ�ન કર> બtે ઘર� આ/યા 0યાર� લગભગ આઠ વાગી ગયા હતા. 

‘આવી ગયા..?!’ િશલાની માતાએ ફર> આવકાયા�, ‘આ% તો રોકાઈ જશોન ે?’ 

‘નો.! માર� જeુ ંપડશ.ે રાતે મારા બ ેdણ qૂના y�4ડr ્હાઈ8�ૂલના મન ેમળવા આવવાના ંછે.’ પિથક� બહાAુ ંકાઢ�ુ,ં ‘સોર> !’ 

પિથકન ેપણ નવાઈ લાગી ક� ક�ટ�ુ ંસહ�લાયથી એ qૂ¯ંુ બોલી શKો. અન ેબહાAુ ંપણ ક�e ુ ં 0વ(રત ©ટ> નીકV5ુ ં%મ કોઈ પ�થરને 

ફોડ>ન ે�ૂંપળ ©ટ�! 

‘મન ેતો એમ ક� તમ ેરાત રહ�શો જ !’ 

‘..............’ પિથક મૌન જ રQો. 

‘જમશો તો ખરાન ે?!’ સામા4યતઃ ઓ� ંબોલતા િશલાના િપતા રમેશભાઈએ �છૂ�ુ.ં 

‘તમ ેપણ ખરા છો!’ િશલાની માતા એમન ેઉતાર> પાડતા ક[ુ,ં ‘જમીન ેતો જશ ેજ ને! એમન ેમનભાવતો �ાય°ટ િશખડં 

મગંા/યો છે !’ 

‘ધટેr ્  �ેટ !’ પિથક� હસીન ેક[ુ,ં ‘સો.લટેr ્હ�વ (ડનર! આમ પણ માર� સમયસર નીકળeુ ંપડશે અધરવાઇઝ મારા y�4ડr ્

િવલ મઈેક માય ફન..’ 

િશલાએ અન ેએની માએ થાળ> તૈયાર કર>. િશલાની મા જ વાતો કરતી હતી. 

‘…તો મરે�જ બાદ િશલાન ે0યા ંઆવતા ક�ટલો ટાઇમ લાગશે?’ 

‘ઇટ (ડપ4ેડસ.’ પિથક� ચમચીથી ±ીખડં <હ�મા ંnકુતા ક[ુ.ં 

‘…..આ તો એટલા માટ� ક� અમન ેસમજ પડ� તયૈાર>ની. અને એની પાછળ પાછળ અમાર� આવવાની !’ 

કોZળયો ચાવતા ચાવતા પિથક અચાનક ઉભો થઈ ગયો. અન ેઝડપથી વોશ બિેસનમા ંજઈ એણે કોZળયો W ૂકં> નાvંયો ! 

‘Mુ ંથ5ુ ં?!’ િશલાની માએ Zચ'તાથી �છૂ�ુ.ં 

‘કડવી બદામ !’ કોગળા કરતા કરતા પિથક� ક[ુ,ં ‘કડવી બદામ આવી ગઈ હતી �ાય°ટ ±ીખડંમા ં! એકદમ કડવી!’ 

‘ઓ…હ…! સોર>….!’ 
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‘ઇટ ઇસ ઓક�!’ પિથક� હાથ ધોઈ � ૂછંતા � ૂછંતા ક[ુ,ં ‘આઈ એમ ડન!’ 

‘હોઈ કંઈ ! હqૂ તો રાઈસ બાક> છે.’ 

‘ના. આમ પણ Tુ ંરાઈસ બTુ ખાતો નથી.’ 

પછ> તો ભાગતો હોય એમ પિથક� ઉતાવળ કર>. રાત ેઘર� આ/યો 0યાર� દશ વાગી ગયા હતા. 

‘ક�મ આવી ગયો?’ િમતાએ સી|ુ ંજ �છૂ�ુ,ં ‘L ુતો રાત રહ�વાનો હતોને ?’ 

‘કોણ ેક[ુ?ં Tુ સઈેડ.? Tુ સઈેડ ?’ હવ ેપિથકન ેf8ુસો આવતો હતો. એની મોમ પર! એના �દુ પર ! િશલા પર! લHન{થા 

પર ! આખી �ુિનયા પર ! એણ ે5એૂસથી જ આવeુ ંજોઈL ુ ંન હL ુ.ં વાય M9ુડ હ> કમ? 

િમતાએ એના પિત તરફ જો5ુ.ં એમણ ેઇશારાથી Sપુ જ રહ�વાAુ ંક[ુ.ંએઓ સમs ગયા હતા ક� કંઈક ખોYંુ થ5ુ ંહL ુ ંઅને 

પિથક અપસટે હતો. % સામા4યતઃ અપસટે થતો ન હતો. 

મોડ> રાત ેપિથકના િપતા ઈ4]વદન PHયા પાણી પીવા 0યાર� એમણ ેજો5ુ ં ક� પિથકના uમની લાઈટ ચા� ુ હતી પરંL ુ

બારણા બધં હતા. સહ�જ િવચાર> એમણ ેબારણ ેટકોરા માયા�. 

‘ડ�ડ. 5 ૂ�ૂ નોટ નીડ Yુ નોક !’ પિથક� �દરથી ક[ુ,ં ‘#લીસ કમ ઇન સાઈડ… એi£5ઈુલી આઈ એમ વઈે(ટ'ગ ફોર 5!ૂ’ 

ઇ4]વદન ધીમથેી uમમા ંદાખલ થયા. એમણ ેજો5ુ ંક� પિથકની બેગ તયૈાર હતી. એમણ ેબગે તરફ ઇશારો કર> �ખથી 

�છૂ�ુ.ં 

‘ય…ે.સ…ડ�ડ.! આઈ એમ ગો�ગ બકે Yુમોરો ! રાતની ¢લાઈટAુ ંક4ફમ� થઈ ગ5ુ ંછે. એક િવક રP બચશ ે!’ 

‘બટ. /હાઈ ?!’ ધબ દઈન ેઇ4]વદન પિથકના પડખ ેપલગં પર બસેી પડxા, ‘ડ�ડ ! ટ�લ મી.! કડવી બદામ ખાઈ શકાય ?’ 

‘કડવી બદામ?!’ ઇ4]વદનન ેનવાઈ લાગી. 

‘યસે.કડવી બદામ!’ હસી પડતા પિથક બો9યો, ‘ ડ�ડ! આઈ વો4ટ Yુ મરે> અ ગલ� િવચ ટ�ઇક ક�ર ઓફ અસ. અવર 

ફ�િમZલ.માય ફ�િમZલ. ટ�ઇક ક�ર ઓફ 5.ૂ.. મોમ! રાઈટ ? મોમ પણ એeુ ંજ િવશ કર� છે ન?ે’ 

‘અફકોસ�....!’ 

‘…સો આ...ઈ!  ડ�ડ!’ િશલા ઇસ નોટ અ સચ ટાઇપ ગલ� ! િશ ઇસ મોર અ(ફZલએટ તો હર ફ�િમZલ. 5 ૂનો. એની પાછળ 

પાછળ એAુ ં ફ�િમZલ આવે એટલ ે5 ૂનો.. વોટ િવલ હ�પન? એ4ડ આઈ �ૂ નોટ વો4ટ સચ કો"<#લક�શ4સ.{ો�લ<ેસ.! સો ડ�ડ! નાઉ.. 

.મોમન ેતમાર� સમPવી દ�વાની. આઈ નો 5 ૂક�ન �ૂ ધીસ વલે.’ 

......અન ેપિથક પાચં જ (દવસમા ંફર> પાછો 45 ૂજસ7 આવી ગયો. એ જ ર¢તાર. એ જ ઈમઇે9સ.એ જ `ા(ફક. એ જ 8નો ! 

મનોમન એ હસતો હતો પોતાના પરઃ હ>રો ઘોઘે જઈ આ/યો! પણ % િનય�ણ લીધો એ બરાબર હતો. 
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પિથકના માતા-િપતા ઇ4]વદન અન ેિમતા દ�શ રોકાય ગયા. િમતાએ તો પિથકને ગમ ેએમ કર> પરણાવવો જ હતો! 

-એક નહ_ તો બીs! છોકર>ઓની Kા ંકમી છે? અર� ચપટ> વગાડતા જ છોકર>ઓની લાઈન લગાવી દઈશ.. મારા પિથક 

માટ�!! િમતા એમ હાર માને એવી ન હતી. િમતાએ એના ચ²ો વ| ુગિતમાન કયા�. મોડ� મોડ� એન ેપણ સમP5ુ ંહL ુ,ં એના પિતએ 

સમP/5ુ ંહL ુ ંક� પિથક� % િનય�ણ લીધો એ જ યોHય હતો એમના �ુYંુબ માટ�. ગમ ેએમ પિથકને એણ ેસ8ંકાર િસ'£યા હતા. એન ેપિથક 

પર ગવ� થતો હતોઃ માય બોય! માય સન…! 

(દવસો પસાર થવા લાHયા. વસતંની શuઆત થઈ ગઈ હતી 45 ૂ જસ7 ખાત.ે e�ૃો પર નવી �ૂંપળ ©ટવા માડં> હતી. 

ધરતીએ નવો iલેવર પ(રધાન કરવા માડંxો હતો. પિથકન ેહવ ેથL ુ ંહL ુ ંક� મોમ-ડ�ડ આવી રહ� તો સાaંુ. હવ ેએન ેએકલવા5ુ ંલાગL ુ ં

હL ુ.ં જો ક� જોબ પર કામ વધી ગ5ુ ંહL ુ.ં એન ે{મોશન મળ> ગ5ુ ંહL ુ.ં હવ ેએ (રસચ� એ4ડ ઇનોવશેન (ડપાટ�મ4ેટનો હ�ડ બની ગયો 

હતો. ક�4સર સલે {િતરોધક દવા પરAુ ંસશંોધન સફળ થવાની �રુ> શKતા હતી. 

કાફ�ટ�(રયામાથંી સલૅડ લઈ પિથક એની ચ<ેબરમા ંઆ/યો. લચં અવરમા ંએ જરા (રલ�ે થતો. ક<#5ટૂર પર જગsતિસ'ગની 

ગઝલ ધીમા rરુ� nકૂ> એણ ેઈમઇે9સ જોવા માડં>. મોટ� ભાગે એના કામન ેલાગતી જ ઈમેઈલ હતી. એના જવાબ આપતા આપતા એક 

અPણી જ ઈમઇેલ હતી. કોઈ ઉpમાની! 

એણ ેએ વાચંવા માડં>. 

-તો મોમ એમ હાર માન ેએમ નથી. 

-ઉpમા! સરસ નામ. ઇમઇેલમા ં એણ ે એના ફોટાઓ, બાયોડ�ટા, ફ�ઈસUકૂ, Y્િવટરની આઈડ> સામલે કર> હતી. એના 

સલેફોનનો નબંર પણ હતો. અર�! 8કાઈપ ેઆઈડ> પણ સામલે હતો. 

-બાયોડ�ટા રસ{દ હતો. એમ એસ 5િૂનવિસ�ટ>માથંી ક<#5ટૂર સાય4સમા ંએ એમએસ થયલે હતી. અન ે સો¢ટવરેમા ં એ 

કાબલે હતી તો ઓર�કલ {ોગાિમ'ગમા ંપણ િન�ણૂ હતી. વડોદરા ખાત ેટ�કસો¢ટ ક<#5ટૂર સિવ�સમા ંએ {ો%iટ એનાZલ8ટAુ ંકામ કરતી 

હતી. jચાઈ પાચં ©ટ ચાર �ચ, વજન ૫૦ (કલો, વડોદરા ખાત ેહાફ મરે�થોન બ ેવાર દોડ> હતી અન ેએક વાર િવજયી પણ થઈ 

હતી. એનો એક ભાઈ િસિવલ એ4sિનયર હતો % પરણીન ેસટે થઈ ગયો હતો. વડોદરા ખાત ેએમAુ ંક48`iશનAુ ંકામ હL ુ ં- મકાન 

બાધંકામAુ ં ! ઘર� બ ે કાર અન ે dણ 8�ૂટર હતા. 5એૂસ આવવાAુ ં ખાસ કારણ પણ એણ ે લખી જ દ>|ુ ં હLઃુ Yુ એiસ#લોર 45 ૂ

હોરાઈઝન Yુ 5(ૂટલાઇસ હર નોલેજ ઈન {ો�ાિમ'ગ. 

-વાઊ! ઇટ ઇસ ઇ4ટર�;8ટ¶ગ. (રયલી ઇ4ટર�;8ટ¶ગ ! અન ેમોમ-ડ�ડ કંઈ એને જણાવે એ પહ�લા ંતો ઉpમાએ જ એનો સપંક� કયo 

હતો. એ એન ેગ<5ુ.ં ઈમઇેલમા ંએણ ેએના મ<મી-પ#પાનો ઉ9લખે પણ કયo હતો. 

અન ેએટલામંા ંજ એનો સલેફોન રણKો. સામ ેએના ડ�ડ જ હતા, ‘હાઈ ડ�ડ !’ 
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‘એક બાયો ડ�ટા તન ેમળશ.ે!’ 

‘આઈ ગોટ ઈટ. ડ�ડ, yોમ ઉ…ઉ…pમા.!’ 

‘અર� વાહ…!’ હસીન ેઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘છોકર> તેજ છે! �કૂ સન, ઘણી છોકર>ઓ જોઈ અમ.ે આ dણ ચાર મ(હનામા ંઅને આના 

પર માaંુ }યાન વધાર� પહ�ચ ેછે. અન ેએટલ ેજ એન ેતાaંુ ઈમઇેલ આ#5ુ.ં િશ ઈસ મો8ટ પરફ�iટ ફોર અવર ફ�િમZલ. મO પણ એની 

સાથ ે વાત કર> છે. પસ�નZલ અન ે ફોન પર. તાર> મોમને પણ એ અન ેએAુ ં ફ�િમલી ગ<5ુ.ં ઘ ેઆર વલે સટે9ડ! હર ફાધર ઈસ 

જનકરાય PZગરદાર ઇસ થરો %4ટલમને! િશ ઇસ અલોન, હર �ધર મયંક હ�િવ'ગ વરે> બીગ ક48`iશન Zબઝનેસ સો નો બાય વન 

ગેટ વન y> (હયર..’ સહ�જ હસીન ેએમણ ેક[ુ,ં ‘નો કડવી બદામ.!’ 

‘..............’ 

‘ક�મ કંઈ બોલતો નથી?’ પિથકના િપતાને Zચ'તા થઈ, ‘આર 5 ૂધરે..?’ 

‘…યા….યા. ડ�ડ!’ પિથક jડો cાસ બો9યો, ‘લટે િમ િથ'ક! ધીસ ટાઇમ આઈ હ�વ ચા4સ Yુ ગેટ ઇન ટચ િવથ હર! આઈ મીન 

ઉpમા, એ4ડ ધને આઈ િવલ (ડસાઈડ.’ 

‘નો {ો�લમે.ટ�ઈક યોર ટાઇમ!’ ગળગળા થઈ જતા ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘ટ�ઈક ક�ર.’ 

‘ડ�ડ. �ૂ નોટ વર> એ4ડ 5 ૂઓ9સો ટ�ઈક ક�ર.’ 

ફોન nકૂ> પિથક િવચારવા લાHયો. 

-મોમ ડ�ડ % કંઈ કર�, િવચાર� એ એના ભલા માટ� જ હોયન.ે! ફર>થી એ ઉpમાના ફોટાઓ જોઈ ગયો. એના /ય�iત0વમા ંકોઈ 

અજબ મો(હની હતી.! કહોને એક Sુબંક0વ હL ુ!ં ફોટાઓ વાર� વાર� જોવાAુ ંમન થL ુ ંહL ુ ંપિથકન!ે મોિનટરના ઘ(ડયાળ પર એક નજર 

કર> એણ ેઉpમાની ઈમઇેલનો જવાબ આપવાની શuઆત કર>. ઉ·ેશમા ંપહ�લા ંતો (ડયર લv5ુ.ં પણ સહ�જ િવચાર>ન ેએણ ેહાઈ ક5ુ�. 

એનો આભાર માનવાની શuઆત કર> એણ ેલv5ુ ંક�, આઈ એમ ઓ9સો �(ુક'ગ ફોરવડ� Yુ ટો9ક Yુ િવથ 5.ૂ માર> પાસ ેહાલ ેતો ખાસ 

બાયો ડ�ટા નથી. લખી એણ ેએના સલેફોનનો નબંર, �ગત ઈમઇેલ આઈડ> આપી અન ેજણા/5ુ ંક� આ% M²ુવાર છે, એ જરા Zબઝી છે. 

પણ િવકએ4ડમા ં+યાર� પણ ઉpમાન ેસમય હોય 0યાર� એ ફોન કર> શક� છે. માર> પાસ ેખાસ ફોટાઓ નથી. પણ એક બે ફોટાઓ છે એ 

મોકલાeુ ં� ં% મારા કામ પર લીધા છે. અન ેએક ફોટો તો લેબકોટ સાથ ેછે. સોર>! ધીસ વ ે5 ૂિવલ નો Tુ આઈ એમ ઈન (રયલન! 

લખી ઇમઇેલ સ4ેડ કર>. 

લચં સમય �રુો થવાની તૈયાર> હતી તો પણ એ ફ�ઈસUકૂના એના એકાઉ4ટ પર ગયો અન ેઉpમાએ મોકલાવેલ એની 

આઈડ> પર y�4ડની (રiવ8ેટ મોકલાવી લૉગ ઑફ થઈ એ કામ ેલાHયો. ક�4સરના સલે {િતરોધક દવાના (રઝ9ટ એણ ેએનાZલિસસ 

કયા�. Zગની િપગના ક�4સર સેલ તો વધતા અટક> ગયા હતા. હવ ેએ દવા ક�4સરના ખર�ખર દદ¸ઓન ેઆપવામા ંઆવી હતી એના 

પ(રણામો આશા8પદ હતા. આ આખો {ો%iટ એકદમ f#ુત અન ેફiત અnકુ જ કમ�ચાર>ઓના સાથ સહકારથી હાથ ધરવામા ંઆવલે 
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હતો. %થી {િત8પિધ�ઓના હાથમા ંફો<5ુ�લા ન પહ�ચી Pય. કામમા ંએ એવો /ય8ત થઈ ગયો ક� સાજં થઈ ગઈ એ Pણ ન થઈ. 

જતા જતા રોજની ટ�વ nજુબ એણ ેઇમઇેલ ચકે કર>. અન ેએના આkય� વ£ચે ઉpમાનો {05¹ુર આવી ગયો હતો અને એણ ેજણા/5ુ ં

હL ુ ંક� એની પાસ ેઆઈ ફોન અને આઈ પડે બtે છે તો ફ�ઈસ ટાઇમ કરવાની ઇ£છા દશા�વી હતી અન ેલv5ુ ંહL ુ ંક� શિન-રિવએ ઘર� 

જ રહ�શ ેઅન ેકોઈ પણ સમય.ે.. (દવસ ેક� રાત ેએ ફ�ઇસ ટાઇમ કર> શકાશ.ે એટ યોર ક�4વન�4સ! અન ેફર>થી એણ ેએનો સલે ફોન 

નબંર આ#યો હતો અન ેજણા/5ુ ંહL ુ ંક� એ પણ આLરુ છે. વાત કરવા.વ£5ુ�લી મળવા! 

-વાહ! ધટેસ �ેઈટ…! 

રાd ેઓZલવ ગાડ�નમા ં(ડનર લઈ એ ઘર� આ/યો. ટ>વી જોતા જોતા િન']ાધીન થયો.. પણ jઘમા ંય ઉP�ના ંખયાલો કરતો 

રQો એમ એન ેલાH5ુ.ં મોડ> રાત ેjઘ આવી હતી એટલ ેસવાર� ઊઠxો 0યાર� �ખો ભાર> હતી. એણે બાથuમના ંઆદમકદ અર>સામા ં

પોતાની Pતન ેિનહાળ>. ક�ટલાયં (દવસથી sમમા ંનથી જવા5ુ ંતો હવ ેએ આજથી શu કરeુ ંપડશ.ે એણ ેએના સહ�જ આગળ નીકળ> 

આવલે પટે પર હાથ ફ�ર/યો. {ાતઃ કમ�થી પરવાર> એ (કચનમા ંઆ/યો અન ેકોફ> મિશન ચા� ુક5ુC. અન ે (yજ પર લગાવ ે ‘Yુ �ૂ 

Zલ8ટ’ પર નજર ફ�રવી.. ગાડ�િન'ગ, વ�ેમુ, લો;4�, કાર વોશ, ઓઈલ ચઇે4જ. યાદ> લાબંી હતી. એના ઉપર સTુથી પહ�લા ંલv5ુ:ં કોલ 

ઉpમા. એ લખતા લખતા એના <હ� પર હા8યની એક લહ�ર દોડ> ગઈ! 

-Mુ ંવાત કર>શ એની સાથે? Kાથંી શuઆત કર>શ? 

કોફ> મિશનમા ંબીપ બીપ થતા એન ેખયાલ આ/યો ક� કોફ> થઈ તયૈાર થઈ ગઈ છે. કોફ>નો કપ લઈ એ ડ�ક પર જવાનો 

િવચાર કરતો હતો એટલામંા ંજ એના આઈ ફોનની ર_ગ વાગી. કોણ હશે!? િવચાર> એણ ેએણ ેઆઈફોન ઉપાડxો તો ફ�ઇસટાઇમની 

(રiવ8ેટ હતી એણ ેઍસ#ેટ કર> તો ;8²ન પર ઉpમાનો ચહ�રો! 

‘હા….ઇ.!’ 

‘હા…ઇ. ! હ…9લો..’ પિથકના બીP હાથમાનંા કોફ>ના કપની ગરમ કોફ> છલકાય ગઈ અન ેએની �ગળ>ઓ દાઝી. 

‘સોર> તમન ે(ડ8ટબ� તો નથી કરતીન.ે..? ઇસ ઈટ ઓક�!’ 

‘નો નો… આઈ એમ ફાઈન! જ8ટ વૉક અપ અન ેકોફ> િપવાની તયૈાર> કરતો હતો!’ 

‘…સો 5 ૂલાઈક કોફ>. અમ(ેરકાનો?’ 

‘યા.’ 

‘આઈ (�4ક સમટાઇમ કાિપચીનો! પણ મોટ� ભાગે મન ેચા ગમ.ે ©(દના વાળ>?’ 

‘Tુ ંપણ Kાર�ક ચા બનાવી લj. પણ મોટ� ભાગે માય ફ8ટ� ચોઈસ ઇસ કોફ> .’ 

-ઉpમાની મો(હની અન ેસરળતા, સાવ સહજતા અદ�તુ છે ! પિથક� િવચા5ુC. 
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‘Mુ ંિવચારો છો?’ 

‘કંઇ નહ_!’ Pણ ે એ પકડાઇ ગયો હોય એમ થોડો સકંોચાયો, ‘…સો 5 ૂ ઓ9સો હ�વ Hલાિસસ.’ હસીન ે એ બો9યો, ‘યોર 

ફોટો�ા¢સ વરે િવધાઉટ Hલાસીસ!’ ઉpમાએ મો�ી ર�બનની કાળ> y�મ વાળા ચ¨મા પહ�યા� હતા અને એના ગોરા ચહ�રા પર એ વ| ુ

શોભતા હતા. એના માદ�વ ચહ�રાને એક કો4`ા8ટ આપતા હતા. 

‘યા…! ફોટામા ંકો4ટ�ilસ હતા. પણ ઘર� તો Tુ ંમોટ� ભાગે Hલાિસસ જ પહ�aંુ. અન ેઆઈ એમ વરે> ફાઉ4ડ ઓફ Hલાિસસ. 

પ(ટº�લુર (ડફર4ટ y�<સ! આઇ હ�વ અ કલiેસન ઑફ �ા4ડ�ડ y�<સ! �ૂ 5 ૂલાઈક માય Hલાિસસ?’ એનો અવાજ પણ તાબંાના રણકાર 

%વો હતો. ખનકતો. 

‘યા. ઇટ �કુr ્�ૂલ.’ અન ેjડો cાસ લઈન ેકહ> જ નાvં5,ુ ‘5 ૂઓલસો �કૂ �5(ુટ©લ...! વરે> �5(ુટ©લ.’ 

‘ઓહ!! થ4ેiસ.. થ4ેક 5 ૂવરે> મચ !’ હસીન ેઉpમા બોલી, ‘તો… Mુ ંMુ ંકરવાના આ%?! એકલા એકલા!?’ 

-બસ આખો (દવસ તાર> સાથ ેવાતો કરતા રહ�e ુ ંછે!! પિથકન ેિવચાર તો આવી ગયો. પણ એ મૌન જ રQો. 

‘કોઈ ગલ� y�4ડન ેબોલાવી તો નથીન?ે હોમ અલોન છે તો?’ હસીન ેઉpમાએ મPક કર>. 

‘હા…હા…હા…’ પિથક ખડખડાટ હસી પડxો. 

‘પકડાઇ ગયા ને??!!’ ઉpમા હqૂ ઢ>લ nકુતી ન હતી, ‘આઈ ગો...ટ 5.ૂ..’ 

‘5 ૂ ગોટ મી !’  હવ ે પિથક પણ અસલ િમPજમા ં આવી ગયો, ‘બોલાવી તો છે �ૂર �ૂરથી એક ગલ� y�4ડન.ે પણ એ 

આઈફોનમા ંભરાઈ બઠે> છે ! ચ�¨મશ છે.!’ 

-ઉpમા શરમાય ગઈ. 

‘હવ ેએન ેફોનમાથંી ક�મ બહાર કાઢવી એAુ ંસો¢ટવરે એની પાસ ેજ શો|ુ ં� ં! એ સો¢ટવરે એ"4જિનયર છે.!’ 

ર�(yજર�ટર પરAુ ં‘Yુ �ૂ Zલ8ટ...’  એમન ેએમ રહ> ગ5ુ.ં પછ> તો Pત Pતની વાતો થતી રહ> ગઈ. રોજ બરોજ વાતો થતી 

રહ>. ફ�ઈસUકૂ પર, 8કાઈપ ેપર..! /હોlસ અપ પર ! રાત (દવસ વાતો થતી રહ>. બt ેએકબીPના ફ�ઇસUકૂના 5ઝૂસ� નઈેમ અન ે

પાસવડ� પણ અદલાબદલી કર> દ>ધા ! સાત સમદંર �ૂર રહ>ન ેપણ બt ેPણ ેએકબીPના (દલમા ંવસી ગયા! (દવસ લાબંો લાગતો 

હતો. પિથકન!ે ન ેપણ કામ બTુ જ હL ુ.ં પણ +યાર� એ કામ પર હોય તો એ ઉpમા સાથ ેખાસ વાત ન કર> શકતો. પણ ઉpમાના 

‘ચબરા(કયા’ મસે4ેજરમા,ં /હોટr ્અપ પર અચાનક �ૂદ> પડતા, તો વળ> નવી નવી y�મના ચ¨મા પહ�ર> ફોટાઓ મોકલતી અન ેએના 

�બૂrરુત ફોટાઓ પિથકન ેબચેેન કર> દ�તા. એન ે િવવશ કર> દ�તા.. તો Kાર�ક ઉpમા એનો ચહ�રો Zચd-િવZચd કર> ફોટાઓ પાડ> 

પિથકના ચહ�રા પર હા8ય ર�લાવી દ�તી. એના કામકાજAુ ં ટ�4સન �ૂર થઈ જL ુ.ં એફડ>એ સાથ ેપd/યવહાર! ક�4સરની અન ેઅ4ય 

દવાઓના પ(રણામો! અવા નવા {ો%iટr ્ ! {ઝે4ટ�શન!િમ(ટ'Hસ! ઈમઇે9સ! ઓહ! 
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દ�શ આવવા પહ�લા ંએણે ઉpમા સાથ ેવાત કર>, ‘5 ૂનો બબે, આઈ હ�વ Yુ કમ બકે એની હાઊ ઈિમ(ડએટલી આ¢ટર વ(ેડ'ગ. 

તરત જ આવeુ ંપડશ.ે નો ટાઇમ ફોર હિનnનૂ.’ 

‘ઓ…હ…!’ ઉpમાએ બચેને થતા ક[ુ,ં ‘ /હાઈ?’ 

‘આઈ હ�વ Yુ {ઝે4ટ વરે> ઇ<પોટ�4ટ {ઝે4ટ�શ4સ ઓફ માય (રસચ� અગેઇ48ટ એફડ>આઇ!’ 

‘કોઈ બીPને મોકલન.ે’ લાડકા થતા ઉpમાન ેક[ુ.ં 

‘નોટ પોિસબલ! સોર>.’ સહ�જ િનરાશ થતા પિથક� ક[ુ,ં ‘આઈ ક�ન કમ નાઉ ઓર આ¢ટર િસiસ મ4થ.મ ેબી મોર ધને િસiસ 

મ4થ !કોઝ. 5 ૂનો.આઈ એમ એસોિસયટે િવથ વરે> »િસયલ {ો%iટ.ઈટ ઇસ માય (�મ.માય ચાઈ9ડ.!’ +યાર� પિથક n ૂઝંવણમા ંnકુાઈ 

જતો 0યાર� વાર� વાર� ‘5 ૂનો...5 ૂનો.’ બોલવા માડંતો. 

‘નો. ધને કમ નાઊ ! પછ> તો આખી ®જ'દગી આપણ ેહનીnનૂ મનાવીMુ!ં’ 

‘લવ 5 ૂ!’ પિથક� આઈપડેના ;8²ન પર દ�ખાતી ઉpમાના હોઠો પર Sુબંન ક5ુC, ‘થ4ેiસ ફોર અ4ડર8ટ�;4ડ¶ગ.’ પિથક� ગમ ેએમ 

કર> જ9દ>થી ઉpમા પાસે પહ�ચી જeુ ંહL ુ.ં એણ ેએને ખોવી ન હતી. અન ેપિથક એના સીઈઓન ેમVયો. ખાસ {સગં હોવાને કારણે 

મન કમન ેએમણ ેએની દશ (દવસની રP મqૂંર કરવા એચઆરને પરિમશન આપી. અન ેપિથક દ�શ આવી ગયો. 

આ વખત ેબ|ુ ંજ તય હL ુ!ં નB> હL ુ!ં પિથકના માતા િપતા પણ બTુ �શુ હતા. 

-િમતાએ પિથક માટ� બTુ જોરદાર rયુોHય પાd શો}5ુ ંહL ુ!ં એની થનાર વTુ ઉpમા મ(હન ેલાખ-દોઢ લાખ uિપયા તો રમતા 

રમતા બનાવતી હતી તો એન ેફટાફટ ©લકા રોટલી બનાવતા પણ આવડLુ ં હL ુ.ં ભલ ેસો¢ટવરે એ"4જિનયર હતી તો સાથ ેસાથે 

rુવંાળ> rુવંાળ> વઢેમી બનાવવામા ંપણ �ુશળ હતી. આવી છોકર> તો દ>વો લઈન ેશોધવા જઈએ તો પણ ન મળે. આ વખત ેએ કંઈ 

કાSુ ંકાપવા માગંતી ન હતી. બtેની જ4મપિdકા પણ સોળ આની મળતી આવતી હતી. અન ેજોડ> પણ જોઈ લોઃ Pણ ેરામસીતા...! 

બt ેપ� ેલHનની બધી જ તયૈાર> કર> દ>ધી હતી. Mભુ nરુત, કંકોdી, મ4ે5,ુ બ4ેડ, શહ�નાઇ, મહ�દ>, બ|ુ ંજ આયોજન થઈ 

ગ5ુ ંહL ુ!ં અર�! ખાસ nુબંઈથી તો િમતાએ લHનગીત ગાનારા બોલા/યા હતા. બધા જ રાs રાs હતા. 

nુબંઈથી આવી થોડો સમય નવસાર> રોકાઈ પિથક સીધો વડોદરા પહ�£યો. બ ેમાળનો આZલશાન બગંલો હતો પિથકના 

સસરા જનકરાયનો કાર�લીબાગ ખાત.ે +યાર� એ વડોદરા પહ�£યો 0યાર� ઉpમા શોિપ'ગમા ંગઈ હતી. %વી એન ેખબર પડ> ક� એણ ેબ|ુ ં

પડL ુ ંn�ૂ ુઅન ેએની કાર એણ ેહકંાર> પોતાના ઘર તરફ. 

‘આઈ િથ4ક ક�…મન ેતો એમ ક� તમન ેસાજં પડ> જશ ેઆવતા.’ 
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પિથક એન ેજોતો જ રQો. આજ rધુી ફ�ઈસટાઇમ ક� 8કાયપ ેદર<યાન મોિનટરના ;8²ન પર જ એણ ેઉpમાન ેિનહાળ> હતી.! 

અન ેએની ધારણા કરતા ઉpમા, મોિનટરની ઉpમા કરતા {0ય� છતી થયલે ઉpમા Pણે અલગ જ હતી. કોઈ પર> %વી ! કોઈ 

અ#સરા સમી ! 

‘..............’ પિથક અવાક. 

‘હ�ઈ…!’ ઉpમાએ પિથકન ેપોકાયo, ‘�8પક અપ.’ 

બtને ેર�શમી એકાતં આપવા ઉpમાના િપતા ઓરડામાથંી સ�કૂાઈથી સરક> ગયા હતા. 

પિથક હળવથેી ઉpમા પાસ ેઆ/યો અન ેઉpમાન ેએણ ેબાથમા ંલીધી! હગ કરવાનો તો એક િશર8તો હતોન ેઅમ(ેરકામા.ં.! 

સહ�જ ખચંકાતા ખચંકાતા ઉpમાએ પણ એના હાથ પિથકના તનને ફરત ે િવ'ટાVયા. બt ેથોડો સમય એકબીPમા ંખોવાય 

ગયા. Pણ ેસમય અટક> ગયો. ક� પછ> ટક> ગયો ? એ તો એ બtે Pણ ે! 

એટલામા ંજ ઉpમાનો ફોન પર Zગત fુsં ઊઠhઃુ Lમુ જો આયે ®જ'દગીમO બાત બન ગઈ. હા! એના આઈફોનનો 

(ર'ગટૉન હતો! 

પિથકના આઘોષમાથંી હળવકેથી અલગ થઈ એના s4સના પાછલા ગજવામાથંી ઉpમાએ આઈ ફોન કાઢ> ક[ુ,ં ‘બોલ નહેા!’ 

સામ ેએની ખાસ સખી નહેા હતી. 

‘..............!’ 

‘યા…યા….’ પિથક તરફ {મેથી જોતા ઉpમા ફોનમા ંબોલતી હતી, ‘નો.આઈ કા4ટ ! સોર>! હ> ઇસ (હયર!’ પિથક� ઉpમાનો 

ડાબો હાથ એના જમણા હાથમા ંપકડ> રાvયો હતો, ‘હ> ઇસ (હયર િવથ મી નાઉ !’ કહ> હસીન ેઉpમાએ ફોનમા ંક[ુ,ં ‘આઈ િવલ કોલ 5 ૂ

લટેર.’ પછ> પિથકના હાથમાથંી હાથ છોડાવતા ક[ુ,ં ‘નહેાડ> હતી. એની સાથ ેશોિપ'ગમા ંજવાની હતી. હવ.ે..’ 

‘ઇફ 5 ૂવો4ટ Yુ ગો. 5 ૂક�ન !’ 

‘નો...ઓ...ઓ...’ પછ> સહ�જ હસીને ક[ુ,ં ‘આર 5 ૂ8યોર?’ 

‘આ8ક યોરસ9ેફ.’ પિથક� એન ેફર> નsક ખOચવાની કોિશષ કર>. પણ ઉpમાએ સાવધ રહ> એને અલગ કયo. અન ે0યારબાદ 

તો બઠેકખડંમા ંઉpમાના િપતા, માતા અન ેભાઈ પણ આવી ગયા. ના8તો, ચા-કોફ>…પીરસાયા. 

રાd ેહળવા (ડનર બાદ ઉpમા પિથકન ેએના બગંલાના ંટbર�સ ગાડ�ન પર લઈ ગઈ. મ|મુાલતીની માદક rવુાસથી ટbર�સ 

ગાડ�ન મઘમઘતો હતો. અગાસીની વ£ચ ેગોઠવલે હ_ચકા પર બtે બઠેા.ં આકાશમાથંી અધ�વL ુ�ળાકાર ચ]ં બtAેુ ં }યાન રાખી રQો 

હતો અન ેઆછ> આછ> ચાદંની ર�લાવતો હતો. પિથક� ઉpમાન ેઘwુ ં કહ�વાAુ ં હL ુ.ં તો ઉpમાએ પણ પિથકન ેઘwુ ં કહ�વાAુ ં હL ુ.ં પણ 

શ�દની જuર જ Kા ંહતી? 
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‘આઈ એમ વરે> અપસટે! તમે લHન બાદ તરત જ ભાગી જવાની વાત કરો એ ન ચાલ.ે!’ ઉpમાએ પિથકનો હાથ પોતાના 

હાથમા ંબરાબર જકડ> રાખી ક[ુ,ં ‘એeુ ંત ેક�મ? વા…આ…ય…?’ �ખો નચાવતા ઉpમાને સવાલ કયo. 

jડો cાસ લઈ પિથક બો9યો, ‘5 ૂનો! પહ�લા ંતો L ુ ંમન ેL ુ ંL ુ ંકહ>ન ેબોલાવતી હતી +યાર� આપણ ેફ�ઈસટાઈમ કરતા ક� 

ચાટ કરતા 0યાર� ! બરાબર? અન ેઆ%?? પસ�નZલ હવ ેતમ ેતમ ેકરવા લાગી એ ન ચાલ ે! સમs?’ 

‘ઓ…ક�! બા….બા.’ 

 ‘5 ૂનો ! આઈ એમ વ(ક¼ગ ઓન વરે> ઈ<પોટ�4ટ {ો%iટ! આખો {ો%iટ મારા જ �ડરમા ં છે, ક�4સરની દવા લગભગ 

હાથવOતમા ંછે. અન ેએના િવશે મારા િસવાય અ4ય કોઈન ેખાસ Pણ નથી. ઈવન મારા સીઈઑને પણ નથી. હવ ેમાર� એના (રઝ9ટ 

અન ેએનાZલિસસ એફડ>આઈ સમ� રqૂ કરવાના છે. એફડ>આઈ એટલ ેહાઈએ8ટ ઓથો(રટ>. એક વાર એઓ ક�4વ4સ થઈ Pય તો 

પછ> કંઈ જોવાAુ ંજ નહ_. એમણ ે% તાર>ખ આપી અન ેઆપણા વ(ેડ'ગની ડ�ઈટ, પ�ેુ ંMુ ંકહ� nરુત. નsક નsક આ/યા તો Tુ ંMુ ંકaંુ? 

તન ેપણ ના તો ન પાડ> શ�ંુ. અન ેએફડ>આઈન ેપણ ! L ુ ંસમqુ છે ! સમs શક�. પણ એફડ>આઈ? અન ેTુ ંમાર> ²�(ડટ કોઈન ેબીPન ે

ન આપી દ½. "#લસ!!`ાય Yુ અ4ડર8ટ�4ડ મી. મO તન ેબ}ધી જ વાત તો કર> જ છે!’ પિથક� એના હોઠ ઉpમાના હોઠની નsક લાવી હોઠ 

પર Sુબંન કરવાની કોિશષ કર>. પણ ઉpમાએ શરમાયન ે<હો ¾કાવી દ>|ુ ંએટલ ેએણે એના કપાળ પર Sુબંન કરeુ ંપડhુ.ં 

‘Lુ ંતો આગ લગાવીન ેચા9યો જશ ે!’ સહ�જ િનરાશ થતા ઉpમાએ ક[ુ,ં ‘બટેર છે ક� અ0યાર� આગ લાગવા જ ન દઈએ. હવા 

ન દઈએ.ઇફ 5 ૂએ�ી. અન ેપછ> તો આખી ®જ'દગી છે જ ન ેઆપણી. ઇફ 5 ૂએ�ી.’ 

બt ેસમજદાર હતા. પ(રપiવ હતા. થોડો સમય અગાસીમા ં¥લા પર ¥લતા રQા. આ� ંઆ� ંઝાકળ પડવાની શuઆત 

થઈ અન ેઠંડક વધતા ઉpમા પિથકન ેપહ�લા ંમાળેના ંગે8ટ uમમા ંદોર> ગઈ. પગના પPં પર સહ�જ jચા થઈ એના ગાલ પર હળeુ ં

Sુબંન કરતા ંક[ુ,ં ‘fડુ નાઈટ ડાZલ¿ગ.! �8વટ (�મ ! જો ક� Tુ ંPw ુ� ંક� આપણન ેબtને ેjઘ તો આવવાની નથી જ…પણ…!’ એ 

હસીન ેબોલી, ‘….ન ેતન ેહqુ %ટ લગેની અસર પણ હશ.ે. તો બટેર 5 ૂM9ુડ ટ�ઈક fડુ �8લપ નહ_તર લHન વખત ેjઘરલો jઘર�લો 

લાગશે!’ 

ગમ ે એ કારણ હોય. થાક.%ટ લગે.સતંોષ.એક િનરાતં. એક ‘હાશ!’ પિથકન ે એ રાતે ઘસઘસાટ jઘ આવી ગઈ. 

એરક;4ડશનરની ધીમી ઘરઘરાટ>એ Pણ ે હાલર�ું જ ગા5ુ ં હL ુ ં પિથક માટ�. સવાર� ઊઠxો 0યાર� સાત સવા સાત થઈ ગયા હતા. 

િવશાળ ગે8ટuમના ંએટ�£ડ બાથuમમા ંજઈ એણ ેિન0યકમ� પતા/યા અન ેએ બા9કનીમા ંઆ/યો. dણ માળના િવશાળ બગંલાની ફરતે 

લીલોછમ બાગ હતો. બાગમા ંિવવધ ©લોના છોડ અન ેનાના e�ૃો આયોજનબ}ધ બાગની શોભામા ંઅZભe"ૃ}ધ કરતા હતા. એના પર 

Pત Pતના પ�ીઓ કલરવ કર> રQા હતા. Kાકં �ૂર કોયલ ટTકૂતી હતી.�ૂ…ઊ…ઊ…ઊ…! 
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બા9કનીના કઠ�રાન ેબ ેહાથ વડ� પકડ> પિથક� નીચ ેનજર કર> તો લોનના �ૂણા ંઘાસ પર ઉpમા 8 �̀Zચ'ગ કર> રહ> હતી.   ૂટંણ 

rધુી પહ�ચતા કાળા �̀ક rટુ પર અડધી બાયંના ંતગં કાળા ટ> શટ�મા ંએ બTુ મારકણી લાગતી હતી. તગં કપડાનં ે કારણે એના 

શર>રના વળાકંો એન ેવધાર� મોહક બનાવી રQા હતા. 

‘fડુ મોિન�ગ !’ પિથક પર એની નજર પડતા એણ ેપિથક તરફ એનો જમણો હાથ jચો કર> હલા/યો, ‘કમ ડાઉન ! કમ 

ઓન !’ 

પિથક નીચે આ/યો. એના ભાિવ સસરા ગાડ�નમા ંગોઠવલે ટ�બલ �રુશી પર ચાન ે 4યાય આપી રQા હતા. એમન ે ‘fડુ 

મોિન�ગ �કલ.’  કહ> પિથક ઉpમા પાસ ેગયો. ઉpમાન ેબાથમા ંલઈ ભ_સી નાખંવાAુ ંએન ેમન થLુ ંહLઃુ ઉpમા દ�ખાતી જ હતી એવી ! 

‘જ8ટ ક�ઈમ yોમ જોZગ'ગ !’ પરસવેે ર�બઝબે ઉpમાએ ક[ુ.ં 

‘Lુ ંરોજ જોZગ'ગ પર Pય છે?!’ 

‘ઓલ મો8ટ ! ચાર�ક માઈલ જોZગ'ગ રિન'ગ કો"<બનશેન !’ વાકંા વળ> સાવ સહજતાથી એણ ેએના ંપગના �fઠૂા પકડxા. 

એના તનમા ંએક લચક હતી. સીધા થતા એણ ેપિથકન ે�છૂ�ુ,ં ‘વોટ એબાઊટ 5 ૂ?’ 

‘આઈ ઓલસો ગો Yુ sમ. બટ નોટ ર�H5લુરલી. ઈટ (ડપ4ેડr ્ !’ હસીન ેક[ુ,ં ‘વક� લૉડ!’ 

‘એની વ.ે ગેટ ર�ડ>.’ ઉpમાએ હસીન ેક[ુ,ં ‘હવથેી ર�H5લુર જ% ! આઈ વો4ટ 5 ૂYુ બી ફ>ટ ! આપણ ેશોિપ'ગ પર જવાAુ ંછે. L ુ ં

આ/યો ને માર� માટ� કંઈ લા/યો પણ નથી તો. હવ ેઅહ_ તાર� મારા માટ� ગજવા ખાલી કરવા પડશ ે!’ 

‘સોર> ! આઈ એમ સોર>. (રયલી સોર>.’ પિથકન ેએકદમ vયાલ આ/યો ક� એ ખર�ખર ઉpમા માટ� 5એૂસથી કંઈ જ લા/યો ન 

હતો, ‘જો ડાZલ¿ગ! Tુ ં�દુ તારા માટ� આ/યો � ંન.ે?!’ દાદર ચઢતા ચઢતા પિથક� ઉpમાનો હાથ પકડ> લીધો. uમમા ંઆવી એને ઉpમાન ે

આઘોષમા ંલીધી, ‘…અન ેTુ ંતને મળવા એટલો ઉતાવળો થઈ ગયો હતો ક� આઈ ફરગોટ એવ(રથ_ગ!’ 

‘…નો એસ�સુીસ.! બહાનાખોર !’ જોર કર> ઉpમા પિથકથી અલગ થઈ ગઈ. ‘#લીસ ગેટ ર�ડ>. એક તો ટાઇમ ઓછો લઈને 

આ/યો છે ન ેટાઇમ બગાડ� છે !’ 

નાહ> ધોઈ પિથક તયૈાર થયો Zલવાઈઝના ડાક� �95 ુડ�િનમ પર એન ેઆસમાની રંગAુ ંટ>શટ� પહ�5ુC. અર>સામા ંજો5ઃુ ઉpમા 

સાથે, ઉpમા સામ ેએ ડ�િશ'ગ તો લાગવો જોઈએન?ે 

‘વા…ઉ…!’ �̀મા ંકોફ>, ના8તો લઈ ઉpમા uમમા ંઆવી, ‘આઈ લાઈક 8કાય �95.ૂ..! એ4ડ 5 ૂ�કૂ (કલર ! તન ેકા£ચોને કાચો 

જ ખાઈ Pj એમ મન થાય છે મન ે!’ હવામા ંબાચકા ભરતા ંઉpમાએ ક[ુ,ં ‘પણ તન ેખાવા પહ�લા ંમાર� તન ેખવડાવeુ ંપડશનેે?!’ 

બા9કનીમા ંબ ેફો;9ડ¶ગ �રુશીઓ �9ુલી કર> એની સામનેી (ટપોય પર ઉpમાએ ના8તાની �̀ nકૂ>. 

‘તો �ુરબાની આપવા પહ�લા ંબકરાન ેખવડાવવામા ંઆવ ેએ એમને?’ હસીન ે�રુશી પર ગોઠવાતા પિથક� ક[ુ.ં 
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‘ધીસ ઇસ ફોર 5.ૂ’ ઉpમાન ેનવો નBોર આઈફોન પિથકન ેઆપતા ક[ુ,ં ‘મોમ…,યોર મોમ કહ�તા હતી ક� તારો ફોન અહ_ 

બરાબર ચાલતો નથી. મO બી અનલોક ન હશ.ે તો આઈ ગોટ ફોર 5 ૂ! સો વી ક�ન (રમઈેન ઇન ટચ !’ 

‘થ4ેક5.ૂ બટ એની શી જuર હતી?’ 

‘શાની? ઈન ટચ રહ�વાની?’ ઉpમાએ �ખો પહોળ> કર> સહ�જ f8ુસાથી ક[ુ.ં 

‘…ના…ના.’ ખડખડાટ હસી પડતા પિથક બો9યો, ‘Tુ ંઅહ_ લઈ લતે નવો ફોન.’ 

‘તો ઠ>ક. વના�...’ જમણા ંહાથ વડ� પિથકન ેમારવાની ચpેટા કરતા ઉpમાએ વાત આગળ વધાર>, ‘મોમનો ફોન બ ેવાર આવી 

ગયો. તારો ફોન આઉટ ઑફ (રચ બતાવ ેએમન ેએટલ ેશી વોસ વ(રડ ! એમણે તને જ9દ> બોલા/યો છે પાછો. શોિપ'ગ બાક> છે તાaંુ! 

અન ેલHન વખત ેતારા માટ� શરેવાની લવેાની છે! તો મO એમન ેકહ> દ>|ુ ંક� મારા ઘરચોળા ંઆઈ મીન પાનતેર સાથ ેમZેચ'ગ શરેવાની 

અ(હ'થી અમ ેસાથ ેજઈન ેલઈ આવીMુ.ં તો આપણ ેશરેવાની લેવા જવાAુ ંછે. નાઉ ! બટ "#લસ, કોલ યોર મોમ ફ8ટ� . નહ_તર એમને 

થશ ેક� દ>કરો એમનો ગયો કામથી ! એમને એમ ન લાગeુ ંક� તારા ફોનની %મ L ુ ંપણ આઉટ ઓફ (રચ બન ે! શરેવાનીAુ ંશોિપ'ગ 

પતાવી 5 ૂM9ુડ ગો બકે.’ 

‘ઓ.ક� ! 5 ૂઆર રાઈટ  !’ ઉpમાની સમજણ {0ય ેપિથકને માન થ5ુ,ં ‘…ન ેથ4ેક 5 ૂવરે> મચ. ફોર ધ સેલ ફોન !’ નવા 

ફોનથી એણ ેએની મોમ િમતાન ેફોન કયo અન ેનવો નબંર આ#યો અન ેબધી િવગત જણાવી ક[ુ ંક� સાજં rધુીમા ંએ આવી જશ.ે 

શરેવાનીAુ ંઅને અ4ય શોિપ'ગ પતાવી પિથક મોડ> રાત ેનવસાર> પહ�£યો. 

(દવસો ઓછા હતા. જ9દ>થી પસાર થવાના હતા એ થયા. સZંગત સ}ંયા, મહ�દ>, (ડ8કો ,રાસ ગરબા, dણ (દવસ તો એમા ંજ 

નીકળ> ગયા. નવા ફોન પર ઉpમાના ફોન આવી જતા. એ પણ ઘણી /ય8ત હતી. તો પણ (દવસમા ંચાર પાચંવાર તો એ પિથકની 

ખબર લતેી જ ! છેવટ� એના એસએમએસ પણ આવી જતા ! 

M²ુવાર� લHન હતા. શિનવાર� થોડ> {ાસZંગક િવધી પતાવી પિથક રિવવાર� સવાર� તો ઉપડ> જવાનો હતો પાછો 45 ુજસ7. 

મગંળવાર� સવાર� એફડ>આઈ સામે {ઝે4ટ�શન કરવાAુ ંહL ુ ંએની બધી તૈયાર> એણે આ દર<યાન �રુ> કર>. 

વડોદરા ખાત ેપણ તયૈાર> �રુજોશમા ંહતી. ઉpમાએ લHનમા ં�ગત રસ લીધો હતો. હોટ�લ એ�{સે ર�િસડ4સી આખ ેઆખી 

બ ે (દવસ માટ� Uકૂ કરાવડાવી હતી એણ ેએના િપતા પાસ.ે સગાઓના ઉતારા માટ�, રહ�ઠાણ માટ� અન ેપિથકની Pન આવ ે 0યાર� 

ઉતારો આપવા. અન ેએના જ બ4ૅiવટે હોલમા ંલHનAુ ંભ/ય આયોજન.એકદમ ટચeડૂ.! 

dણ લiઝર> બસમા ંપિથકની Pન આવી પહ�ચી વડોદરા ખાત ેM²ુવારની સવાર�! 

‘વોlસ ર�ગ?? ...મોમ....?!’ પિથક� એની મોમ િમતાના ચહ�રા પર Zચ'તાAુ ંZલ'પણ જોઈ �છૂ�ુ,ં ‘5 ૂ�કુ ટ�4સ…!’ 
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‘નો.’ ચહ�રો ફ�રવી લતેા િમતાએ ક[ુ,ં ‘નિથ'ગ !’ પણ પિથક Pણી ગયોઃ કંઇક એeુ ંથ5ુ ંછે ક� મોમ અપસટે છે ! પણ કહ�તી 

નથી. 

વાત એમ હતી ક� લHનની (દવસે વહ�લી સવારથી જ ઉpમાની તZબયત બગડ> હતી. એન ેઊલટ>ઓ થતી હતી % કાUમૂા ં

આવતી જ ન હતી. દવાની અસર થતી ન હતી. એણે ફોન કર>ને એની િવગત િમતાન ેઆપી હતી પણ પિથકને કહ�વાની ના પાડ> 

હતીઃ એ અમ8તો વર> કર�...! Zચ'તા કર�. એનો nડૂ ઑફ થઈ Pય ! એ દવા લ ેછે એટલે બપોર rધુીમા ંતો ઠ>ક થઈ જશે! 

ગોરજ સમયના લHન હતા. ચાર ચાર ગોર મહારાજો માગંZલક ¨લોકો£ચાર કર> રQા હતા! આયોજન એeુ ંહL ુ ંક� એક પ(ંડત 

સ#તપદ>ના ¨લોકAુ ં ��ેsમા ં પણ ભાષાતરં કર� %થી પિથકને બરાબર સમPય. શરણાઈના મદં rરુ વાતાવરણન ે સZંગતમય 

બનાવી રQા હતા. આ�ુ ંમાયaંુ િવિવધ રંગના �pુપોથી સPવલે હL ુ.ં પિથક ગોઠવાય ગયો હતો એની િસ'હાસન %વી �રુશી પર. 

‘ ક4યા પધરાવો સાવધાન!’ 

િમતાએ નsક આવી પિથકના કાનમા ંક[ુ.ં ‘દ>કરા! ઉpમા ઇસ નોટ (ફZલ'ગ વલે. સવારથી જ એને વોિમટ થાય છે. તો 

ઝડપ કરવી પડશ.ે શી માઈટ હ�વ બડે 8ટમક વાયરસ!’ અમ(ેરકામા ંતો 8ટમક વાયરસ બTુ સામા4ય હોય છે. 

‘સો…ધlેસ વાય 5 ૂઆર વ(રડ !’ પિથક� ધીમથેી �છૂ�ુ.ં 

હકારમા ંગરદન હલાવી િમતાએ ક[ુ,ં ‘નો મોર ¨લોક ઇન �"Hલશ.સમજયો?’ 

‘નો {ો�લમે !’ 

એટલામા ંજ ઉpમાન ેલઈન ેએના મામા <હાયરામા ંઆ/યા. એની સાથ ેનજર મળેવતા જ પિથકન ેખયાલ આવી ગયો ક� એ 

ખર�ખર બીમાર છે. �ખોથી જ ઉpમાએ ‘સોર>’ ક[ુ!ં એને ઊભા થઈ ઉpમાન ેસિધયારો આપવો હતો. પણ િવચાર કર> એ બસેી જ 

રQો.અન ેગોર મહારાજ તરફ જોઈ ક[ુ,ં ‘#લીસ, ફરગેટ �"Hલશ ! �8પડ અપ.’ 

‘થ4ેક 5 ૂ!’ ફiત હોઠ ફફડાવી ઉpમાએ ક[ુ.ં એ સખત કમજોર> અAભુવતી હતી. �ખો પણ એની jડ> ઉતર> ગઈ હતી. એ 

એકદમ ફ>B> પડ> ગઈ હતી. સTુએ % ખા|ુ ંહL ુ ંએ જ એણ ેપણ ખા|ુ ંહL ુ ંપણ ન Pણ ેક�મ ઊલટ>ઓ અટકવાAુ ંનામ લતેી જ ન 

હતી. અન ેસતત ઊબકાઓ આવતા હતા. અ0યાર� પણ ઊબકાને એણ ેમાડં ખાVયો હતો. 

પિથકન ેપણ હવ ેZચ'તા થવા લાગી અન ેમહારાજો ¨લોક ગણગણતા હતા ! 

સ"#તપદ>નો છે9લો ફ�રો હતો. અન ેગમ ેએટ�ુ ંટાળે તો ય ઉpમા રોક> ન શક>. કોઈ દોડ>ન ેબક�ટ લઈ આ/5ુ ંઅન ેએમા ં

ઉpમાએ ..ઓ...ઓ...ઔ.ઔ.. ઔ... ઉક… કર> એમા ંઊલટ> કર>. એ પરસવે ેર�બઝબે થઈ ગઈ . પિથક� એન ેસિધયારો આ#યો. ઉpમા 

Áજૂતી હતી. થરથરતી હતી. 

જ9દ> જ9દ> ક4યાદાનની િવધી, સાત પઢે>ના સબંધંો બધંાયા, પિથક� ઉpમાના સOથામા ંિસ'�ૂર �રૂ> મગંળrdૂ પહ�રા/5ુ.ં 
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હવ ેહારતોરાની િવધી હતી. પિથક� ઉpમાન ેલાલ-fલુાબી fલુાબથી બનાવલે હાર પહ�રા/યો. હવ ેવારો હતો ઉpમાનો. સવ� 

તાકાત એકd કર> ઉpમા ઊભી થઈ. એની એક સખી એના પડખ ેજ હતી એણ ેએન ેહાર આ#યો. હળવા ©લ હારAુ ંપણ Pણે મણ 

મણAુ ંવજન લાગLુ ંહL ુ ંઉpમાન!ે 

પિથક બની શક� એટલો નીચો ન<યો %થી ઉpમા એન ેસરળતાથી હાર પહ�રાવી શક�.પણ હાર પહ�રાવે એ પહ�લા ંજ ઉpમાએ 

હોશ ખોયા અન ેએ પછડાઈ. પિથક તો નીચ ેનમલે હતો. એટલ ેએ પણ કંઈ કર> ન શKો. 

‘કોલ  નાઈન વન વન!’ પિથકથી એની આદત nજુબ આદ�શ અપાય ગયો. એક �ણ તો એ પણ હ�બતાય ગયો હતો, ‘કોલ 

ડોiટર !’ ઉpમા ઠંડ> પડ> ગઈ હતી. એની હથળે> બt ેહાથમા ંલઈ ઘસતા ઘસતા એ બરાડxો. બધાએ <હાયરાન ેઘરે> લી|ુ ંહL ુ.ં િમતા 

પણ ગભરાય ગઈ હતી. પિથક� બે હાથમા ંઉpમાન ેjચક> લીધી, ‘લlેસ ગો Yુ હૉ�8પટલ ના…ઊ…ઊ…!’ ઉpમાના િપતાન ેપિથક� ક[ુ ં

અન ેદોડતા બt ેZલ¢ટ તરફ ગયા. કારમા ંપાછલી સીટ પર પિથક� ઉpમાન ેસાચવીન ેrવુડાવી એના ખોળામા ંમાW ૂ ંરાખીન.ે પિથકના 

સસરાએ કાર હકંાર> nકૂ> હૉ�8પટલ તરફ. 

ઇમÂ4સીમા ંઉpમાને દાખલ કરાઈ. દાiતરો તરત જ કાય�રત થઈ ગયા. બહેોશ ક4યા સીધા લHનમાથંી એના વર સાથે 

હૉ�8પટલમા ંઆ/યા હોય એeુ ંભાHય ેજ થL ુ.ં ઉpમાનો ભાઈ પણ એમના ફ�િમલી ડોiટર લઈને આવી પહ�£યો. બીs કારમા ંિમતા અન ે

ઇ4]વદન પણ આવી પહ�£યા. સTુના ંચહ�રા પર Zચ'તાનો ઓછાયો હતો. ઉpમાની મા તો રડવા લાગી હતી. એને િમતાએ સભંાળ>. 

હqૂ પહ�ર> રાખલે સાફો પિથક� ઉતાયo. અન ે% કંઈ હાર પહ�ર�લ હતો એ કાઢ> એણ ેસાઈડ પર (ટપોય પર nKૂો. 

થોડા સમય પછ> ફ�િમલી ડોiટર અન ેહૉ�8પટલના ર�િસડ4ટ ડોiટર મનેન Zચ'તાLરુ �ુYંુબ પાસ ેઆ/યા, ‘શી ઇસ િસવયરલી 

(ડહાઇ��ટ�ડ! �લડ {સેર પણ લો થઈ ગયલે એટલે ચBર આવી ગયેલ.’ cાસ લઈન ેએ આગળ બો9યા, ‘િવ નીડ Yુ એડિમટ હર.’ 

ફ�િમલી ડોiટર� ઉpમાની મા સાથ ેકાનમા ં કંઈ વાત કર>. એમણે િમતાન ેવાત કર>. બt ે�દરના ઓરડામા ંગયા. નસ�ની 

મદદથી એમણે ઉpમાના ભાર�ખમ પાનેતર, ઘર�ણા ંઉતાયા� અને હૉ�8પટલના કપડા ંપહ�રા/યા. ઉpમા હqુ અધ� બહેોશ જ હતી. એન ે

હૉ�8પટલમા ંએક ઍ"iઝ�(ુટવ uમ ફાળવવામા ંઆ/યો અન ે 0યા ં િશ¢ટ કરવામા ંઆવી. પિથક એની પથાર> પાસ ેબઠેો. સલાઈન 

ચઢાવી દ�વામા ંઆ/5ુ ંહL ુ.ં મોિનટર પર ઉpમાના �દયના ધબકારા અન ેબીP વાઈટલr ્ઓબવ¦ઝશનન ેપિથક જોઈ જ રQો! �ખો 

બધં કર> ઉpમા Pણ ેઘસઘસાટ jઘતી હતી. 

લોકો Pત Pતની વાતો કરતા હતા. સાaંુ થ5ુ ંલHનની િવધી પતી ગઈ હતી. એ�{સે ર�િસડ4સી હોટલના હિનnનૂ 8પે̈ યલ 

85ટૂમા ંિવશાળ પલગં પર પાથર�લ �pુપો કરમાય ગયા. પિથક હળવ ેહળવ ેઉpમાનો જમણો હાથ પસવારતા પસવારતા િવચાર કર> 

રQો હતોઃ ક�મ આeુ ંથ5ુ?ં Mુ ંઉpમાએ... ? ગરદન હલાવી એ િવચાર એણે ખખંરે> નાvંયોઃ જuર ખાવામા ંજ કંઈ આવી ગ5ુ ં હશ.ે 

કદાચ, એણ ેબહાર કંઇ ખા|ુ ંહશ.ે પાણી-�રુ>. શરેડ>નો રસ. ગમ ેએ હોય…પણ આ 8ટમક વાયરસ જ હશ!ે હશ ેMુ?ં છે જ! પિથક 
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�દુની સાથ ેવાત કરતો હતો. પિથકની માતા િમતા અન ેએના િપતા વેઈ(ટ'ગ uમમા ં હમણા ંજ ગયા હતા. ઉpમાના િપતા બહાર 

લોબીમા ં�ટાફ�રા મારતા હતા. 

નસ� આવીને ઉpમાAુ ં�લડ {શેર માપી ગઈ. હવ ેએ ધીર� ધીર� નોમ�લ થઈ ર[ુ ંહL ુ.ં વહ�લી સવાર� ઉpમાએ �ખો ખોલી. એ 

સાવ (ફB> પડ> ગઈ હતી. Pણ ેવરસોથી માદં> ન હોય ! 

પિથક એની પડખ ેજ બઠેો હતો આખી રાત. ઉpમાએ �ખો ખોલી એ જોઈ પિથકના sવમા ંsવ આ/યો, ‘હાઉ 5 ુ(ફલ_ગ?’ 

‘સોર>!’ મદં 8વર� ઉpમાએ ક[ુ,ં ‘આઈ એમ (રયલી સોર>.’ 

‘ડો4ટ બી સોર> !’ પિથક� {મેથી ઉpમાના કપાળે હાથ ફ�રવતા ફ�રવતા ક[ુ,ં ‘હવ ેક�મ લાગે છે? �ૂ 5 ૂવો4ટ Yુ (�4ક સમિથ'ગ?’ 

‘સોર>. લHનની રાત તો rહુાગ રાત હોય અન ેતાર� માર> સાથ ેએ રાત માર> સાથ ેહૉ�8પટલમા ંકાઢવી પડ> !’ ઉpમાએ 

પિથકનો હાથ પકડ> રાખી ક[ુ.ં 

‘બસ L ુ ંઓક� થઈ P.!’ હસીન ેપિથક� ક[ુ,ં ‘(રલ�ે!’ 

એટલામંા ં નસ� આવી અને એણ ે ફર> �લડ {શેર મા#5ુ.ં એક ઇ4%iસન આપી ક[ુ,ં ‘તમાર� કંઈ પીeુ ં હોય તો. પાણી? 

+5સૂ??’ 

‘વોટર !’ 

પિથક� ઉpમાન ેપીઠ પાછળ ટ�કો આપી બસેાડ> પાણી પીવડા/5ુ.ં 

‘આઈ ડો4ટ નો. વાય!? મન ેજ ક�મ આeુ ંથ5ુ?ં રાતથી જ ગરબડ થતી હતી. આઈ ઇHનોડ�! સવાર�    વોિમ(ટ'ગ 8ટાટ� થ5ુ ંતો 

થ5ુ ંક� એિસડ>ટ> હશ.ે પણ વધી ગ5ુ ંડોiટરન ેફોન કર> દવા પણ લીધી. આઈ ડ>ડ નોટ વો4ટ Yુ 8ટોપ મરે�જ. સો. બટ ઇટ (ડડ નોટ 

8ટોપ!’ આટ�ુ ંબોલતા તો ઉpમા હાફં> ગઈ. એન ેફર> ઊબકો આ/યો. હમણા ંજ પીધલે પાણી પણ નીકળ> ગ5ુ.ં 

‘5 ૂટ�ઈક ર�8ટ !’ પિથક� ક[ુ,ં ‘ડો4ટ વર> Yુ મચ! એવ(રથ_ગ િવલ બી ઓક�!’ એણ ેહળવકેથી ઉpમાને પથાર> પર rવુડાવી: 

દવાની અસર થતી લાગતી નથી. ઉpમાએ �ખ મ_ચી એટલ ેપિથક બહાર આ/યો. (દવસની શuઆત થઈ ગઈ હતી. ઉpમા એક બ-ે

dણ (દવસમા ંસાs થાય એમ લાગLુ ંન હL ુ ંઅન ેબી% (દવસ ેવહ�લી સવાર� તો એની ¢લાઈટ હતી. ઓહ! 

સહ�જ િવચાર કર> એણ ેએના સીઈઓન ેફોન લગાડxો. થોડ> વાર (ર'ગ વાગતી જ રહ>. {થમ {યાસ ેસફળતા ન મળતા 

એણ ેસીઈઓના સલે ફોન પર {ય0ન કયo. અહ_ની પ(ર�8થતીની સમજ આપી. પણ સીઈઑએ ક[ુ ં ક� હ�ડiવાટ�ર જમ�નીથી પણ 

(ર{4ેઝટ�(ટ/સ આવી ગયા છે. એફડ>આઈ સાથનેી િમ(ટ'ગ ક�4સલ થાય એમ નથી. અન ેપિથકની હાજર> અિનવાય� હોય એણ ેએની 

હાઉ આવeુ ંજ પડશ!ે સહ�જ u� થતા ક[ુ ંક� એની રP એ એફડ>એની િમ(ટ'ગમા ંહાજર રહ� એ શરત ેજ સiેસન કરવામા ંઆવી હતી. 
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jડો cાસ લઈ પિથક� પોતાની Pતન ેકાUમુા ંલવેાનો {યાસ કયo. ઉpમાના uમમા ંએક �ટો માર> નસ�ન ેજuર> rચુના 

આપી એણે એના માતા-િપતા, સાr-ુસસરાને ફોન કયo. સાr-ુસસરા પણ વહ�લી સવાર� જ એમના બગંલ ેગયા હતા. ચચા� િવચારણા 

કર> પિથક� ક[ુ,ં ‘આ સમયે માર� અહ_ રહ�e ુ ં જોઈએ.ફોર માઈ વાઈફ ઓ9સો! 5 ૂ નો! બટ મO મારા બોસને ફોન કર> િસ£5એુશન 

સમPવી પણ માર> હાજર> 0યા ંમ8ટ છે એટલ ેઆઈ હ�વ Yુ ગો. સોર>! અને ઉpમા હવ ેહૉ�8પટલમા ંછે તો શી ઈસ ઇન fડુ હ�4ડ!’ 

‘તમ ેતમાર� Pઓ.’ પિથકના સસરા જનકરાય ેક[ુ,ં ‘અમ ેપણ સમsએ છ>એ તમાર> પ(ર�8થિતન.ે અન ેઅમાર> ઉpમા પણ 

Pણ ેછે. એ બTુ સમqૂ છે! 5 ૂડો4ટ વર> !’ 0યારબાદ ઇ4]વદન તરફ ફર> એમણ ેક[ુ,ં ‘વવેાઈ તમ ે(ફકર ન કરો. નોકર> પહ�લા!ં આ% 

5એૂસની િસ£5એુશન ખરાબ છે. િવ નો. તમ ેપણ અ(હ'ની Zચ'તા ન કરશો. કોઈ Mુ ંકહ� એની (ફકર ન કરતા.’ 

‘થ4ેકસ. પ#પા !’ અ0યાર rધુી તો એ એમન ે�કલ જ કહ�તો હતો, ‘આઈ વીલ `ાય કમ બકે. અન ેજઈન ેતરત જ ફાઇલ 

કર>શ તો ઉpમા િવલ બી ધરે વરે> rનૂ.’ 

લગભગ સવા વાગે ઉpમા Pગી. પિથક એની જ રાહ જોતો હતો. એ બTુ કમજોર> મહ�rસૂ કરતી હતી. પણ �લડ {શેર 

નોમ�લ થઈ ગ5ુ ંહL ુ.ં સલેાઈન (�પ ચા� ુજ હતી. �લડ (રપોટ� આવી ગયો હતો. બ|ુ ંજ નોમ�લ હL ુ.ં ક9ચર ટ�8ટAુ ં(રઝ9ટ બાક> હL ુ.ં 

‘હાય!’ પિથક� ઉpમાના કપાળ {મેથી હાથ ફ�ર/યો, ‘5 ૂહ�ડ અ વરે> fડુ �8લપ! એ જuર> છે તારા માટ�.’ 

‘વોટ ઇસ ટાઈમ??’ ઉpમાએ પથાર>માથંી ઊભા થવાનો {યાસ કરતા �છૂ�ુ,ં ‘ક�ટલા ંવાHયા..??!’ 

‘હાફ પા8ટ વન!’ 

‘ઓહ ! તો બTુ jઘી Tુ.ં સોર>! ડાZલ¿ગ.!’ 

‘સોર> સોર> ન કર.’ હસીન ેપિથક� ક[ુ,ં ‘મO તને ક[ુ ંન!ે’ W ૂકં ગળ>ન ેએ બો9યો, ‘હવ ેસોર> કહ�વાનો વારો મારો છે ! 5 ૂનો!’ 

‘...તો હવ ેL ુ ંજવાનો?!’ ઉpમાની �ખ ભીની થઈ. 

હસવાનો {યાસ કરતા પિથક� ક[ુ,ં ‘તન ેિસિવયર (ડહાઇ��શન છે સો 5 ૂઆર નોટ અલાઉડ Yુ ²ાય! નહ_તર વધાર� સમય 

અહ_ રહ�e ુ ંપડશ ે! તન ેતો ખબર જ છે માર> િસ£5એુશન. એ4ડ જઈન ેતરત તાર> િપ(ટશન ફાઇલ કર> દઈશ તો બTુ જ9દ> L ુ ં0યા ં

આવી જશ.ે સમs?’ કહ> પિથક� ઉpમાના કપાળે Sુબંન ક5ુC, ‘એક વાર L ુ ં0યા ંઆવે પછ> બ}|ુ ંજ વrલૂ કર> દઇશ. બટ નાઉ આઈ 

હ�વ Yુ Zલવ. ડાZલ¿ગ!’ વાળમા ં 8નહેથી હાથ ફ�રવી ક[ુ,ં ‘5 ૂ ટ�ઈક ક�ર !’ બTુ કોિશશ કર> હતી ક� એની �ખોન ેએ ભીની થવા ન 

દ�શ.ેપણ લાગણી પર Kા ંકોઈનો કાU ૂરહ� છે ક� પિથક રાખી શક�? 

<હ� ફ�રવી લઈ પિથક ઝડપથી ઉpમાના ંuમમાથંી બહાર નીકળ> ગયો. 
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ગાડ> નીચ ેતયૈાર જ હતી. ચાર�ક કલાકની nસુાફર> બાદ એ અન ેએના માતા-િપતા નવસાર> આવી ગયા. {વાસ દર<યાન 

પિથક� �ખો બધં કર> આરામ કરવાની કોિશષ કર>. કદાચ, એ કોઈ સાથ ેવાત કરવાના િમPજમા ંજ ન હતો. વળ> રાત આખી એ 

Pગતો પણ Qો હતો. 

એના લHન થઈ ગયા હતા. પણ એ હqૂ ‘�ંુવારો’ જ રહ> ગયો હતો. % કંઇ અચાનક એની સાથ ેબની ગ5ુ ંહL ુ ંએના પર એ 

િવચાર કરતો રQો અને પોતાના નસીબન.ે કમનસીબન ેકોસતો રQો. એની નોકર> પર પણ એન ેf8ુસો આવતો હતો. જો ક� આવી 

સરસ નોકર> છોડ> શકાય એ �8થિતમા ંતો એ હતો જ નહ_. 

બી% (દવસ ેએ nુબંઈ પહ�£યો. ઉpમા હqુ હૉ�8પટલમા ંજ હતી. એન ેઊલટ>ઓ તો બધં થઈ ગઈ હતી. પણ ઊબકા બધં 

થયા ન હતા. અને સલાઈન (�પ તો ચા� ુજ હતી. બચેાર (દવસ વધાર� હૉ�8પટલ રહ�e ુ ંપડશ ેએeુ ંલાગL ુ ંહL ુ.ં અન ે{વાહ> ખોરાક 

જ આપવાની ડૉiટરની સલાહ હતી. ઉpમા સાથ ેફોન પર વાતો થઈ. એ બTુ જ અપસટે હતી. પણ સજંોગો આગળ સTુ િનબ�ળ હતા. 

પિથકની 45જુસ7ની ¢લાઈટ િનયિમત હતી. એફડ>એ સાથ ેિમ(ટ'ગ આશા8પદ રહ>. થોડા rચુનો હતા. દવાની િવિવધ સાઈડ 

ઇફ�iટના વધાર� ડ�ટા કલiેસનની જuર લાગી. (રસચ� આગળ ચા� ુ રહ�વાAુ ં હL ુ.ં બ ે િવકમા ં તો િમતા અન ે ઇ4]વદન પણ આવી 

પહ�£યા. 

ઉpમા સાથ ેલગભગ રોજ ફ�ઈસ ટાઇમ થL ુ.ં ચાટ થતી. વાતો થતી. એના Zચd િવZચd ફોટાઓ આવતા રહ�તા. અર�! િમતા 

સાથ ેપણ +યાર� સમય મળે 0યાર� એ ફ�ઈસ-ટાઇમ કર> લતેી. એની પીટ>શન ફાઈલ કરવા પિથક� ઉતાવળ કર> અન ેસમય ફાળવી 

તરત ફાઈલ કર> દ>ધી. ઉpમા િવના એક અ|રૂપ લાગતી હતી ®જ'દગીમા!ં ઉpમા Pણ ેહતી સતત એની સાથ.ેતો ય જોજનો �ૂર હતી! 

(દલમા ંહતી તો ય (દલના હર ધબકારમા ંન હતી. ધડકનો અ|રૂ> હતી! ખાલી હતી! ખોખલી હતી! બસ, હવ ેએની ફાઈલ ઑપન 

થાય એની જ રાહ હતી. આગ તો બt ેતરફ લાગી હતી! 

…અન ેઉpમાન ેિવઝા મળ> ગયા. હવ ેતો ફiત (ટક>ટ લઈન ેબસેી જવાAુ ંહL ુ ંએણ.ે પિથક હવામા ંઊડવા લાHયો. એAુ ંતપ 

ફV5ુ ંહL ુ.ં િમતા પણ �શુ હતી. એની વTુ આવવાની હતી. એના પિથકની વTુ! 

પિથક� એર (ટ(કટ મોકલવાAુ ંક[ુ ંપણ ઉpમાએ જ ના પાડ>. 

એ આવ ેઅને બીP િવક� જ બહામા જવા માટ� પિથક� U(ૂક'ગ કરાવી દ>|ુ!ં હિનnનૂ માટ� જ 8તો! એના બડેuમમા ંએણ ેનવા 

(ક'ગ સાઈઝના પલગં સ(હત નવો બડેuમ સટે, નવી મમેર> ફોમ મે̀ �સ લીધી! િવકએ4ડમા ંબડે uમની (દવાલોન ેબTુ {મેથી એણ ે

આકાશી રંગથી રંગી. એના ચાદર ત(કયાના કવર વગેર� પણ આસમાની રંગના જ હતા. ઉpમાન ેઆસમાની રંગ બTુ પસદં હતોન?ે 

ઉpમા માટ� એણ ેઆસમાની રંગની લiેસસ sએસ િસ(રઝ કાર પણ Uકૂ કરાવી દ>ધી. %થી એ આવ ેએના બી% જ (દવસે એની સાથ ે

(ડZલવર> લઈ શકાય. 
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ઉpમાની 5નૂાઈટ�ડ એરલાઈનની નોન 8ટોપ ¢લાઈટ 5એૂ 49 વહ�લી સવાર� સાડા પાચં વાગે નેવાક� ઇ4ટરનશેનલ એરપોટ� 

ખાત ેઆવવાની હતી. પિથક આખી રાત બરાબર jઘી શKો ન હતો. છdપિત િશવાs એરપોટ� , સહાર nુબંઈથી િવમાનમા ંબઠેા પછ> 

ઉpમાનો એસએમએસ આવી ગયો હતોઃ ચiેડ ઇન…! ગેટ ર�ડ> ફોર અ સર{ાઇઝ! અન ેસાથ ેિવમાનની બાર> બહાર દ�ખાતા ક�ટલાકં 

�ૃpયના ફોટાઓ પણ એસએમએસ કયા� હતા. રાd ે બ ે વાર ઊઠ>ન ે આઈ ફોન પર ¢લાઈટ �̀કર Ãારા ¢લાઈટની (રયલ ટાઇમ 

િસ£5એુશન પિથક� જોઈઃ રખેન ે¢લાઈટ ડ>લ ેથાય તો ! હવ ેએક પળ પણ Pણે એક એક 5ગુ %ટલી લાગતી હતી. પહ�લા ંતો એણે 

એકલાએં જ ઉpમાને લવેા જવાAુ ંિવચા5ુC હL ુ.ં પણ એના માતા-િપતાએ પણ ખાસ આવeુ ંહL ુ ંઅને એમના અિત આ�હ આગળ એAુ ં

કંઈ ન ચા95ુ.ં િમતાનો ઉ0સાહ એના ઉરમા ંસમાતો ન હતો. 

બરાબર સવા પાચં વાગે dણે નેવાક� એરપોટ� પર પહ�ચી ગયા. પિથક� લાલ fલુાબના ¤લનો મો�ો Uકુ�-fલુદ8તો ખાસ 

બનાવડા/યો હતોઃ ઉpમાન ેઆવકારવા માટ�. િમતાએ સાચવીન ેએ Uકુ� પકડ> રાvયો હતો. ટિમ�નલ બી પર ઇ4ટરનશેનલ ¢લાઈટ 

આવતી હોય dણ ે+યાથંી પસૅ4ેજર બહાર આવ ે0યા ંએરાઈવલ લો4જમા ંપહ�£યા... 

‘પિથક !’ િમતાએ એરાઈવલના મોિનટર પર નજર નાખંતા ક[ુ,ં ‘જો તો દ>કરા.ઉpમાની ¢લાઈટAુ ં8ટ�lસ Mુ ંછે? લટૅ બટે તો 

નથીને?’ 

‘મોમ !’ પિથક� હસીન ેક[ુ,ં ‘Tુ ંઘર�થી જોઈન ેજ નીકVયો હતો. રાઈટ ટાઇમ છે !’ તો ય મોિનટર પર એણ ેનજર કર>ઃ Pણ ે

મોિનટર પર ઉpમા દ�ખાવાની ન હોય! પછ> એ <લાન હ8યોઃ આજ rધુી એણ ેઉpમાને uબu કરતા ંતો મોિનટર પર જ વધાર� જોઈ 

હતીને?! આઈપડેના. ક<#5ટૂરના. લપેટોપના. આઈફોનના મોિનટર પર!!  હવ ેથોડ> વારમા ંએ આવી પહ�ચવાની હતીઃ એની ®જ'દગી 

મોિનટર કરવા! 

પરદ�શથી આવતા {વાસીઓ +યાથંી બહાર આવતા હતા એ nvુય Ãાર પાસનેી હાર બધં �રુશીઓ પકૈ> {થમ હારની 

�રુશીમા ંિમતા બઠે>. �ખના ંઇશારાથી એણ ેએના પિત ઇ4]વદનને પણ પડખ ેબસેવા ક[ુ.ં 

આઈફોન પર ¢લાઈટ �̀કર Ãારા એલટ� મસેજે આ/યો, એAુ ંબીપ થ5ુ,ં એટલ ેએણ ે િમતાન ેક[ુ.ં ‘મોમ! હર ¢લાઈટ ઇસ 

એરાઇ/ડ!’ 

‘હા…શ!’ િમતાએ ક[ુ,ં ‘તન ેખબર છે ન ેઆપણ ેપ9ેલી વાર આવલે 0યાર� આપણી ¢લાઈટ છ કલાક લેઈટ થયલે!’ 

‘મો...મ! 0યાર� ડાયર�iટ ¢લાઈટ Kા ંહતી? આપણ ે�ુબઈ-લડંન થઈન ે% એફ ક� પર આવલે!’ પિથક હસીને બો9યો, ‘હવ ે

તો!’ 

‘Lુ ંબTુ અધીર> ન થા.’ હસીન ેઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘તાર> વTુ હવ ેઆવવામા ંજ છે!’ 

‘હાય… હા…ય!!’ એકદમ િમતાન ેયાદ આ/5ુ,ં ‘ઘર� Tુ ંકળિશયામા ંચોખા કં�ુ ભરવાAુ ંતો �લૂી જ ગઈ!’ 
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‘/હો…ટ…?’ પિથક� ચ(કત થતા ં�છૂ�ુ.ં 

‘અર�...!! એ +યાર� ઘરમા ંપહ�લી વાર પગ nકુ� 0યાર� જમણા ંપગે કળશમાથંી કં�ુ-ચોખા વરે> ઘરમા ંએના Mભુ પગલા ંકર� ! 

ઘર� પહ�£ય ે0યાર� L ુ ંએન ેકારમા ંબસેી રહ�વા જ ક�%… Tુ ંજ9દ>થી કળશ તયૈાર કર> દઈશ.’ 

‘તાર> મોમ ટ>વી પર (હ4દ> િસ(રયલ બTુ  qૂએ છે એ ખબર છે ન ેતન?ે!’ ઇ4]વદન ેમ¨કર> કર>. 

‘બસેો બસેો તમન ેએમા ંસમજ ન પડ�.’ હસીન ે િમતાએ ક[ુ,ં ‘…અને માર> અન ેમાર> વTુની વાતમા ંતમાર� બાપ-દ>કરાએ 

વ£ચ ેડબ ડબ ન કરવાAુ.ં સમ+યા?’ 

‘ઓક�!બા…બા.Pણ ેતાર> એકલાની જ વTુ આવવાની હોય!’ 

થોડ> વાર પછ> પેસ4ેજરો વારાફરતી આવવા માડંxા. િમતા ડો(ક5ુ ંકર> કર> �ૂર �દરના નાના Ãાર તરફ જોતી હતી +યાથંી 

પસે4ેજરો વારાફરતી બહાર નીકળ> રQા હતા! પિથક પણ �રુશી પરથી ઊભો થઈ ગયો. એક પછ> એક પસે4ેજર બહાર આવતા હતા. 

Kાર�ક એક સામટા ટોળામા ંતો Kાર�ક એકલ દોકલ! 

ખાસો સમય પસાર થઈ ગયો. 

‘બTુ વાર લાગી! Mુ ંથ5ુ ંહશે?’ િમતાએ પિથક અને એના પિત તરફ જોઈ ક[ુ,ં ‘કંઇ લોચા તો....??’ 

‘મો…મ…! Lુ ંપણ Mુ!ં!? ઉpમાએ ઇિમ�ેશનમા ંજeુ ંપડશ.ે શી ઇસ કિમ'ગ ફ8ટ� ટાઇમ ! િવસા એસે̀ ા ઇિમ�ેશન ઑ(ફસર ચકે 

કરશ.ે પછ> જ એનાથી બહાર અવાયને?’ 

‘હા. એ વાત સાચી.પણ તો ય બTુ વાર થઈ.’ ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘¢લાઈટ આ/યાન ેઓલમો8ટ dણ કલાક થઈ ગયા ! કદાચ 

ક<#5ટૂર ડાઉન હશ ે! આજકાલ આeુ ંબTુ જ થાય છે ! ગઈ કાલ ેપો8ટ ઑ(ફસમા ંગયલે તો 0યા ંપણ ક<#5ટૂર ડાઉન હતા. અન ેમાર� 

એમન ેએમ આવeુ ંપડ�લ !’ 

‘બV5ુ ંઆ ક<#5ટૂર !’ િનઃસાસો નાખંતા િમતા બોલી, ‘વળ> કોઈ કાZળયો ઑ(ફસર હશે તો વધાર� પચંાત કરશ.ે માર> ઉpમાને 

હ�રાન ન કર� તો સાaંુ!’ 

‘Lુ ંટ�4શન ન કર મોમ! Tુ ંકોફ> લઈ આeુ ં�.ં Kાર�ક વાર લાગે! ડ�ડ, તમ ેપણ પીશોન?ે’ 

‘હા…હા…Lુ ંલઈ આવ #લેઈન કોફ> મારા માટ�. rગુર જરા વધાર� નાખં%. 8ટારબiસની કોફ> કડક હોય છે.’ 

પિથક કોફ> લઈ આ/યો. dણ ેય કોફ> પીધી. બીP બ ેકલાક પસાર થઈ ગયા. 

હવ ેતો પિથકને પણ Zચ'તા થવા લાગી. એરાઈવલ લો4જ લગભગ ખાલી થઈ ગઈ હતી. એરાઈવલના nvુય દરવાP પાસે 

ટ�બલની પાછળ �રુશી પર બસેેલ લડે> િસ�રુ>ટ> ઓ(ફસર પાસે એ ગયો. એન ે િવનિંત કર> ક� એન ે�દર જવા દ�.પણ પલેીએ 

u�તાથી ના કહ> દ>ધી. એણ ેિવનિંત કર>. આઈફોન પર ઉpમાનો ફોટો બતાવી ક[ુ ંક� �દર જઈન ેએ ઓ(ફસર તપાસ કર� તો પણ 
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એન ેવાધંો નથી. ક[ુ,ં ‘શી ઇસ માય વાઈફ. શી સપો8ડ Yુ એરાઈવ yોમ ઇ;4ડયા ઇન ¢લાઈટ 5એૂ 49! શી ડ>ડ નોટ શો અપ.#લીસ 

મમે! �ુ9ડ 5 ૂગો ઇનસાઈડ એ4ડ ચકે ફોર મી??’ પિથક કરગયo, ‘#લી...સ! મમે.’ 

‘/હોટ ઇસ હર નઈેમ?’ પલેી ઓ(ફસર� કંટાળ>ન ે�છુ�ુ.ં 

‘ઉpમા.’ 

ઓ(ફસર� વોક>ટોક> પર કંઈક વાતો કર> પિથકન ેક[ુ,ં ‘નો વન ઇસ ઇન સાઈડ! એવર>વન yોમ ઇિમ�ેશન હ�સ બીન ડન ! 

ઓલ ઇસ "iલયર ! યોર વાઈફ માઈટ િમસ ધ ¢લાઈટ yોમ ઇ;4ડયા!’ 

-ઓહ!! પિથક એના Zચ'તાLરુ માતા િપતા પાસ ેઆ/યો. હવ ેએન ેખર�ખર Zચ'તા થવા લાગી. 

‘Lુ ંતારા સસરાન ેફોન કર !’ ઇ4]વદન ેક[ુ,ં ‘એઓ ઉpમાન ેએરપોટ�  પર nકુવા આ/યા હતાને?’ 

‘હા…હા…!લટે મી કોલ!’ કહ> એણ ેએના સસરાન ેફોન જોડxો, ‘હ9લો, પ#પા..! ઉpમા…!’ 

પિથક વાK �uુ ંકર� એ પહ�લા ંતો સામથેી જનકરાય Pગીરદાર� હસીન ેક[ુ.ં ‘...આવી ગઈને? Tુ ંતમારા જ ફોનની રાહ 

જોતો હતો!’ 

‘ના! પ#પા, એ નથી આવી. અમે અહ_ એરપોટ� પર, નવેાક� પર એની રાહ જોતા ઊભા છ>એ. બધા પેસ4ેજર જતા રQા. 

¢લાઈટ રાઈટ ટાઇમ હતી. પણ ઉpમા!’ 

‘Mુ ંવાત કરો છો!!? કંઈક �લૂ થતી હશ ેતમાર>. શી વોસ ચiેડ ઇન!’ 

‘ના. અમાર> કોઈ જ �લૂ નથી થતી. અમે Kારના અહ_ જ ઊભા છ>એ.’ પિથકના અવાજમા ંÁPૂર> હતીઃ Kા ંગઈ હશ ે

એની ઉpમા? ન ેસામથેી ફોન (ડસકનiેટ થઈ ગયો. 

િમતા તો રડવા %વી થઈ ગઈ. 

એટલામા ંજ પિથકના ફોન પર મસેજે આ/યાAુ ંબીપ બીપ થ5ુ!ં અPzયો નબંર જોઈ એણ ે િવચા5ુ�ઃ કોણ હશ ેઅ0યાર�? 

પાસકૉડ એ4ટર કર> એણ ેમસેજે વાચંવાની શuઆત કર>ઃ હાઈ. �� �� ����.�� 
�� ����� ������ �� � �� 

���� ��� �� �� ��� ��� 
������ ���� � � !��� к��#. к��# х��!! ��� &�#��� ���# ��� �� 

'�� ��(#� )* ��� �� к��#...! �� ��+ �� �� 
�,&��� � ���� � # ��# ��� (
�! ��� -,� 

���# .�� )* ����� ��! ���к к�# �� � #�/� ��� � # &�#��.�&��ш��� � # � �! 

પિથક ધબ દઈને �રુશી પર બસેી પડxો. એના �દયના ધબકારા એને એના કાનમા ં સભંળાવા લાHયાઃ 

ધક…ધક…ધક…ધક…ધક…! એ Áજૂતો હતો. કાપંતા હાથ ે%મ તમે એણ ેફોન પકડ> રાvયો હતો. એમા ંઆવલે નબંર પર એણે (ર'ગ 

કર>ઃ ધ નબંર 5 ૂહ�વ ડાય9ડ ઇસ નોટ ઇન સિવ�સ. "#લસ ચકે ધ નબંર એ4ડ ડાયલ અગેઈન! 
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પિથકના હાથમાથંી ફોન સરક>ન ેફરસ પડxો. Pણ ેસવ� શ�iતઓ હણાય ગઈ હતી પિથકમાથંી!! સાવ હતાશ થઈ �રુશીમા ં

ફસડાય પડxો પિથક ! 

(સમા#ત) 

 


