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દ��ણ �જુરાતના ંકાઠંા િવભાગમા ંઅર��બયન સ"#ુ ન$ક આવેલ દાતંી ગામમા ંરોજની (મ આ( 

પણ સમયસર વીજળ* �મુ થઈ -યાર� કોળ*વાડમા ંરહ�તા શાતંાબેન ેદ*વો સળગાવતા િનસાસો નાખંી ક/ુ,ં 

‘આ( સપરમા ં 2દવસે પણ લાઈટ ગઈ. "આૂ આ લોકો 5ાર� બદલાશે?!’ હા, આ( સપરમો 2દવસ હતો. 

આ( કાળ* ચઉદશ હતી અને કાલે તો ;કાશ<ુ ંપવ= 2દવાળ*.  

મહો>લામા ંબાળકો તો ક�ટલાકં વય?ક પણ ફટાકડા ફોડ* રAા હતા એના ધડાકાનો અવાજ 5ાર�ક 

5ાર�ક વાતાવરણમા ંચમકારા સાથે �ુજંતો હતો. શાતંાબેન માટ� આ વરસની 2દવાળ* ખાસ હતી. એમના 

પિત ઈDરભાઈ ક�નેડાથી ચાર વરસ બાદ 2દવાળ* િનિમE ેખાસ આFયા હતા. ફGત બે અઠવા2ડયા માટ� અને 

લાભપાચંમે તો એ ફર* ઊડ* જવાના હતા. ઈDરભાઈના ક�નેડા ગયા બાદ એમના IુJંુબના 2દવસો થોડા 

Kધુયા= હતા. બાક* તો એ જ ચારો કાપવાનો, Lધણા કરવા જવા<ુ,ં લોકોના ખેતર� નMદવા જવા<ુ,ં જો ક� એ 

કામ તો હNુ પણ એઓ કરતા જ હતા. પરંP,ુ -યાર� હાથ પર પૈસો દ�ખાતો નહM -યાર� હવે થોડ* રાહત 

લાગતી. પરંP,ુ એમને ઈDરભાઈની ખોટ બR ુસાલતી. ઈDરભાઈ કહ�તા હતા ક� હવે એઓ -યા ંજઈને એમને 

અને $ગાને (મ બને એમ જ>દ* ક�નેડા બોલાવી લેશ.ે $ગો-$Tનેશ એમનો એકનો એક દ*કરો હતો. બીએ 

થયેલ પણ ખાસ કામ ન મળતા એણ ેટન=ર-ફ*ટર<ુ ં િશખવાની શUઆત કર* હતી. અને એનો આશય પણ 

એક જ હતો ક� ગમે એમ કર* પરદ�શ જVુ.ં કાઠંા િવભાગના ં IુJંુબમાથંી એકાદ FયWGત 5ા ંટન=ર, ફ*ટર ક� 

વે>ડર હોય અને આરબ દ�શોમા ં કામ કરતો હોય એ સામાXય હP ુ.ં પરંP,ુ ઈDરભાઈ પાસે એવી કોઈ 

આવડત ન હતી તો ય એઓ ક�નેડા પહYચી ગયા હતા. અને ચાર વરસ બાદ દ�શ આFયા. આ( એ 

શાતંાબેન અને એમના એકના એક દ*કરા $Tનેશને ક�નેડા લઈ જવા માટ�ના કાગ�ળયા કરવા બપોરના 

Kરુત ગયા હતા અને ( એજXટ� એમને ક�નેડા મોકલાFયા હતા એને જ કામગીર* સYપવી હતી (થી બZુ ં

સ"Kુતુ[ંુ પાર પડ�. શાતંાબને એમની જ રાહ જોઈ રAા હતાઃ હવે તો આવી જ રહ�વા જોઈએ. એમણ ેખાસ 

\ૂધપાક, ]રુ*, વડા બનાFયા હતા ( ઈDરભાઈને ^બૂ જ ભાવતા હતા.  

ઈDરભાઈ એક સામાXય ખે_તૂ હતા. પદંર વMઘા ખારપાટની જમીન, "aુય ખેતી ડાગંરની- 

ચોખાની. ચોમાસામા ં પાક સારો રહ�તો, ઊનાb ડાગંરની ખેતીમા ં નહ�રવાળા બR ુ cાસ આપતા. dયાર� 
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જોઈએ -યાર� જ પાણી ન આવે. હાથ તગં રહ�તો. cણ ભeસ બeકની લૉનથી લીધેલ એ<ુ ં\ૂધ ડ�ર*મા ંભરતા 

એ આવકથી થોડ* રાહત રહ�તી. ઈDરભાઈ પહ�લેથી જ મહ�નP.ુ પણ ખારપાટની જમીન પર મહ�નત ઉગતી 

ન હતી. દાતંીની ન$ક જ gભરાટનો દ2રયા 2કનારો હતો અને ગાયકવાડ ?ટ�ટના સમયથી જ -યા ં

િવહારધામ હP ુ.ં -યા ંલોકો વેક�શન કરવા આવતા. રહ�વા આવતા. િવહારધામમા ં�જુરાત Jરૂ*ઝમની ર�?ટોરા ં

‘તોરણ’મા ં વેઈટર<ુ ં કામ કરતા હતા. અને આ કામ એમને ખર�ખર ઉપયોગી થઈ પડiુ ં ક�મક� એ કામને 

કારણે જ એઓ ક�નેડા જઈ શ5ા. એક ઉનાળામા ંએઓ -યા ંકામ કરતા હતા -યાર� હબીબ હા$ને કોઈ સાથે 

ફોન પર વાત કરતા સાભંjk ુક� હબીબ નામનો એક ઘરાક કોઈને ક�નેડા સેટ કરવાની વાત કર* રAો હતો. 

અને ઈDરભાઈના કાન સતેજ થયા. હબીબ હા$ dયાર� ર�?ટોરાનંી બહાર આFયો -યાર� ઈDરભાઈએ એને 

]છુ* જ લીZુ,ં ‘તમે એજXટ<ુ ંકામ કરો છો?’ 

‘હા…’ હસીને હા$ બો>યો, ‘ક�મ…?’ 

‘માર� કામ હP ુ.ં ફોર�ન જવા માટ�. કંઈ થાય તો…!’ 

‘આ મારો કાડ= છે.’ પોતાની કારનો દરવાજો ખોલતા હબીબ હા$એ ઈDરભાઈને �બઝનેસ કાડ= 

આપતા ક/ુ,ં ‘મને મળ(, જો થાય તો તા[ંુ પણ કામ કર* દઈશ.’ 

-દ�શ પરદ�શ nાવે>સઃ ઈDરભાઈએ કાડ= પર વાoંk,ુ દ�શ અને \ુિનયાભરના ;વાસ, િવસા, પાસપોટ= 

માટ� મળો. Kરુત નાન]રુા<ુ ંસરના"ુ ંહP ુ.ં ફોન નબંર અને ઈમેઇલ એq�સ હતા. સાચવીને એ �બઝનેસ કાડ= 

એમણે શટ=ના ઉપરના ગજવામા ં"5ુો.  

‘ઇD2રયા…’ ગ>લા પર બેઠ�લ મેનેજર� હસીને ક/ુ,ં ‘જો (, આવા એજXટથી ચેતતો રહ�(. પૈસા ય 

જશે અને P ુ ંઅહM નો અહM જ રહ* જશે અને તારો rચૂ લાગી જશે.’ 

‘સાવ સાsુ ંક*Zુ ંતમે,’ ઈDરભાઈએ હસવાનો ;ય-ન કરતા ક/ુ,ં ‘સો ગળણ ેગાળ*ને જ Rુ ંપાણી 

પીઈશ tનીભાઈ.’ 

‘તો સા[ંુ…!’ 

એક અઠવા2ડયા પછ* ઈDરભાઈ મોટરસાયકલ પર Kરુત ગયા. એમની પાસે ખખડધજ રાજ\ૂત 

મોટરસાયકલ હતી. સરનામા પરથી ‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સ’ શોધતા વાર ન લાગી. એક બRમુાળ* મકાનના 

પહ�લા ંમાળે ‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સ’ની િવશાળ એરકuXડશXડ ઓ2ફસ હતી. 2રસેvશિન?ટ� એમને બેસવા<ુ ંક/ુ.ં 

થોડા સમય બાદ wદર કાચની દ*વાલ પાછળ બનાવાયેલ ઓ2ફસમા ંએમને જવા<ુ ંકહ�વાkુ.ં એમને થોડો 
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ડર લાગતો હતો, સકંોચ થતો હતોઃ સાથે કોઈને લાFયો હોત તો સા[ંુ. એમ િવચાર* એઓ wદર દાખલ 

થયા. સામે જ મોટા ટ�બલ પાછળ ^રુશી પર સફ�દ શટ= પેXટમા ંહબીબ હા$ બેઠ�લ હતો.  

-કાયમ સફ�દ જ કપડા ંપહ�રતો હોય એમ લાગ!ે ઈDરભાઈએ િવચાkુx.  

‘આવો...’ હબીબે આવકારતા ક/ુ,ં ‘yુ ંમદદ કર* શIંુ?’ 

ઈDરભાઈએ શટ=ના ઉપરના ગજવામાથંી �બઝનેસ કાડ= આપતા ક/ુ,ં ‘Rુ ં મjયો હતો તમને… 

gભરાટ.. યાદ છે?!’ 

‘હ…ં’ િવચારતો હોય એમ હબીબ ેક/ુ.ં  

એટલામા ંજ એક છોકર* ચાનો કપ લઈને આવી અને ઈDરભાઈને આvયો.  

‘પી$એ…’ હબીબે ઈDરભાઈને િવનિંત કર*, ‘મને યાદ નથી આવP.ુ ઐસા હ{ ક* બRતૂ લોગોસે 

િમલના-Nૂલના રહ�તા હ{…! સોર*. પણ યાદ નથી આવP.ુ’ હબીબ ેઈDરભાઈએ આપેલ એનો �બઝનેસ કાડ= 

હાથમા ંફ�રવતા ફ�રવતા ક/ુ.ં  

‘તમે gભરાટ આFયા હતા. એક અઠવા2ડયા પહ�લા.ં Rુ ં -યા ં તોરણ હોટલમા ં વેઈટર<ુ ં કામ ક[ંુ!’ 

ઈDરભાઈએ યાદ અપાવવાની કોિશષ કરતા ક/ુ,ં ‘મe તમને ક/ુ ં હP ુ.ં ફૉર�ન જવા માટ�. અને તમે કાડ= 

આપી ક/ુ ંહP ુ ંક�, મને મળ(. એટલે Rુ ંઅહM આFયો }…ં!’ 

‘ઓ….ક�…!’ ચહ�રા પર હા?ય લાવી હબીબ ેક/ુ,ં ‘તો વાત એમ છે. બોલો 5ા ંજVુ ંછે?’ 

‘……………’ ઈDરભાઈ મૌન, yુ ંજવાબ આપે? 

‘કોઈ 2રલે2ટFસ, સ�-ુવહા�ુ ંછે ફોર�નમા?ં’ હબીબ ે]છૂ�ુ.ં 

‘ના…!’ � ૂકં ગળ* ઈDરભાઈએ ક/ુ,ં ‘ક�મ એના િવના ન જવાય?’ 

‘જવાય ને…!’ હસીને હબીબે ક/ુ,ં ‘એના માટ� જ તો અમે બેઠા ંછ*એ!’ 

‘…તો મા[ંુ કંઈક કરોને…vલીઝ…!’ 

‘કંઈ આવડત છે?’ 
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‘… એ તો કામ પર આધાર રાખે…!’ સહ�જ અટક*ને ઈDરભાઈએ ક/ુ,ં ‘Rુ ંગમે એ કામ કરવા તૈયાર 

}!ં’ 

‘સરસ…’ ક�vkટૂરના મોિનટર પર નજર કરતા હબીબે ક/ુ,ં ‘તમા[ંુ તકદ*ર જોર કર� છે. એક પાટ� 

છે ક�નેડા, મોટ* પાટ�. એને ચાર પાચં માણસો જોઈએ છે. ખાસ તો ઘરકામ, મોટ�લમા ંકામ કર* શક� એવા. 

પથાર* બનાવે, સાફ-સફાઈ કર�, પરsરૂણ કામકાજ બધા જ ;કાર<ુ ંકર� એવા. cણ જણ તો તૈયાર છે. બ ે

િવકમા ંતો એ ઉપડ* જશે…!’ 

‘મા[ંુ કંઈ થાય ક� નહM -યા…ં?!’ 

‘થાય તો ખU ંલે2કન ખચ� કરવો પડ� એના માટ� પહ�લા.ં -યા ંગયા પછ* એ વKલૂ થઈ tય.’ 

‘કરવા તૈયાર }…ંપણ -યા ં ખર�ખર જવાVુ ં જોઈએ. અને રહ�વાVુ ં જોઈએ…કોઈ ગરબડ ન થવી 

જોઈએ…!’ 

‘આવડ* મોટ* ઑ2ફસ લઈને બેઠો } ંRુ ંપદંર વરસથી. ક�ટલાયને ઠ�કાણે પાડ�ા. આપ�ુ ંબZુ ંજ 

લીગલ… બાકાયદા… નહMતર તાળા ન લાગી tય?’ હસીને હબીબે ક/ુ,ં ‘ન થPુ ંહોય તો મોઢા ંપર જ ન 

પાડ* દ�વાની. ચાદં કોઈને પણ થાળ*મા ંન બતાવવાનો આપણો ઉKલૂ… ! ( કંઈ હોય એ બZુ ંચોa^ુ.ં 

સાફ..!’ 

‘ક�ટલો ખરચ થાય?’ 

‘આ તો હમણા ંક�નેડાની લાઈન ^લૂી છે. કોણ tણ ે5ાર� એ બધં થઈ tય અમે2રકાની (મ! એ 

પણ ક�નેડાના અ"કુ ભાગ, ચો�સ ?ટ�ટમા ંજ એXn* છે. dયા ંએમને માણસોની જUર છે. વ?તી ઓછ* એ 

િવભાગમા,ં અને -યા ંઠંડ* સખત…!’ 

‘તમે ક/ુ ંનહM. ખરચ ક�ટલો થાય?’ 

‘-યા ંતમને ઉતાર* દ�વાના હોય તો ઓછો થાય, પણ આ તો કામની ખાતર*. જોબ vલેસમેXટ સાથે. 

એટલે પદંર પેટ* તો થાય…!’ 

‘પદંર…?’ 
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‘પદંર લાખ…! એમા ંબZુ ંજ આવી tય. પાસપોટ=… "ુબંઈથી વીનીપેગની એર 2ટ2કટ…! અર�…! 

તમને -યાથંી તમારા રહ�વાના ઠ�કાણે જવા<ુ ં પણ આવી tય. -યા ં ઉતરો એટલે આપણો માણસ તમને 

2રસીવ કરવા તૈયાર હોય…!’ 

‘પદંર તો…’ િનરાશ થતા ઈDરભાઈએ ક/ુ,ં ‘માર* �લિમટની બહાર…’ સહ�જ િવચાર*ને ક/ુ,ં ‘કંઈ 

વાજબી…’ 

‘ઓ…ક�…!’ સવાલ કરતા હબીબ ે]છૂ�ુ,ં ‘તમાર* �લિમટ મને કહો…! તો…’ 

‘પદંર તો બR ુવધાર�…!’ ઈDરભાઈએ લગભગ ઊભા થવાની તૈયાર* કરતા ક/ુ.ં 

‘અર�…!’ હસીને હબીબ ે ક/ુ,ં ‘તમે એમ જ ઊભા થઈ tઓ એ ન ચાલ,ે yુ ં ક/ુ ં નામ તમા[ંુ? 

Nૂઓને મe તો નામ પણ નથી ]છૂ�ુ.ં’ 

‘ઈDર…’ 

‘વાહ…! ઈDર એટલે અ>લાહ…! ઈDર અ>લાહ તેરો નામ સબકો સXમિત દ� ભગવાન! ’ ઈશારાથી 

બેસી જવા<ુ ંકહ�તા હબીબ બો>યો, ‘Nૂઓ ઈDરભાઈ, આપના માટ� દશમા ંકામ કર* આપીશ! એક પણ પૈસો 

એનાથંી વધાર� નહM ક� ઓછો નહM. અડધા પહ�લા.ં અડધા ક�નેડાના પેપર અને 2ટ2કટ તમારા હાથમા ંઆવે 

-યાર�. ખાતર*<ુ ંકામ. કોઈને પણ મારા િવશે ]છૂ* Nુઓ. Rુ ંતમને એq�સ આ]ુ.ં જો કોઈ ‘દ�શ પરદ�શ’ િવશે 

એલફ�લ બોલ ેતો દશને બદલે પદંર માર� તમને આપવાના…! કામ ગેર�Xટ*<ુ.ં અને તમે તકદ*ર વાલા છો ક� 

માર* પાસે ઓપિન�ગ છે. લાઈન �Gલયર છે. બાક* આ( વીસ-પoચીસ આપીને જવા વાળા પડ�ા છે!’  

‘િવચાર*ને જણાVુ…ં?’ 

‘બેશક…!’ હસીને હબીબે ક/ુ,ં ‘એમ તો િવચારવા (Vુ ં કંઈ નથી! આવો ચાXસ ન મળે. પણ મને 

ઉEર જ>દ* જોઈએ. એકાદ અઠવા2ડયામા.ં કારણ ક�, ક�નેડાવાળ* પાટ�ને ઉતાવળ છે. અને ક�નેડા સરકાર<ુ ં

પણ કંઈ કહ�વાય નહM. 5ાર� ઈિમ�ેશનના કાયદા બદલાય tય અને 5ાર� લાઇન બધં થઈ tય એ<ુ ંકંઈ 

જ કહ�વાય નહM. ( કંઈ છે એ આ( છે, હમણા ંછે. કલક* બાત કોન tને?’ 

‘પણ માર� ફ�િમલી સાથે…’ 

‘અર�! એ કહ�વા<ુ ંતો Rુ ં�લૂી જ ગયો… ઈDરભાઈ,’ અચાનક કંઈ યાદ આવતા હબીબ ેક/ુ,ં ‘તમાર� 

-યા ંગયા પછ* પીઆઈ કાડ= મલી ગયા પછ* ફ�મીલીને પણ બોલાવી શકાશે. બસ તમે -યા ંક�V ુ ંકામ કરો 

એના પર આધાર. cણ વરસનો કોXn�Gટ કરવાનો રહ�શે. એટલે cણ વરસ તો કામ પા�ુ!’ 
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‘Rુ ંફર* મbં તમને ફ�િમલી સાથે વાત કર*ને…’ ખચંકાતા ખચંકાતા ]છૂ�ુ,ં ‘કોઈ લોચો તો નથીને?! 

ન પડ� ને?!’ 

‘કસમ ^દુાની…હા$ }!ં બે વાર હજ કર* છે. ^દુાના કસમ ખાઈને કRુ ંક� કંઈ લોચો નથી.’ ગળા 

પર જમણા હાથની �ગળ*ઓ લગાવી હબીબે કસમ ખાધી.  

ઘર� આFયા બાદ ઈDરભાઈએ ઘ�ુ ં િવચાkુx. એક અવઢવ થયા રાખતી હતી. પેપરમા ંએવા ઘણા 

2ક?સા વાoંયા હતા (મા ંપરદ�શ જવાની ઘલેછામા ંક�ટલાક� પૈસા �મુાFયા હતા. એમની પાસે ખાસ આવડત 

ન હતી. ગામમા ંઘરે ઘરેથી કોઈને કોઈ ફોર�ન, મ?કત, અr-ુધાબી, \ુબઈ, વગેર� ગયા હતા. $Tનેશ પણ 

બહાર જવા માટ�ની વાત કર* રAો હતો.  

-દશ લાખ બR ુમોટ* રકમ હતી.  

-પણ એક વાર ક�નેડા ગયા બાદ એ એકાદ વરસમા ંતો કમાઈ લેવાય. આ તો પા} ંકામ સાથે.  

-દશ લાખ કાઢવા 5ાથંી? ઈDરભાઈ �ુચંવાય ગયા.  

-જમીન…! જમીન કાઢ* નાં̂ ુ?ં  

-મકન પટ�લને જોઈતી જ છે. એ 5ારનો માગં માગં કયા= કર� છે. આમ પણ મહ�નત કર*ને મર* 

જઈએ -યાર� માડં ભાત પાક�. એમના ખેત પડોશી મકન પટ�લનો દ*કરો \ુબઈ ગયો હતો. -યા ંએણે ખાસી 

કમાણી કર* હતી. અને મકન પટ�લ ે દ*કરાની કમાણી જમીનમા ં રોકવા માડં* હતી. ખાસી જમીન એમણ ે

ખર*દ* લીધી હતી. દાતંી ગામમા ંમકનની જમીન સૌથી વધાર� હતી. અને એની પાસે n�Gટર પણ હP ુ.ં  

-જોઈએ! એ મકિનયાને જ દાણો દાબી જોg. ઈDરભાઈએ િવચાkુx. 

શાતંાબેનને ઈDરભાઈએ ક�નેડા wગે વાત કર*. 

‘( કંઈ કરો એ સમ$ િવચાર*ને કરજો…’ શાતંાબેન તો એVુ ંજ માનતા હતાઃ ‘ઈDર’ કર� એ ખ[ંુ! 

મકનભાઈને મળ* ઈDરભાઈએ જમીનની વાત કર*. મકનભાઈ તો તૈયાર જ હતા. સોદો જ>દ* પાર 

પડ�ો. અને હાથ પર પૈસા આવી જતા ઈDરભાઈએ Kરુત જઈ હબીબ હા$ને મળ* ક�નેડા જવા માટ� 

આગળ કાય=વાહ* કરવાની મNૂંર* આપી દ*ધી. ગામલોકોએ એમને ચેતFયા. પરંP,ુ ઈDરભાઈએ યા હોમ 

કર* ઝપંલાવી જ દ*Zઃુ ( થવા<ુ ંહોય એ થાય!   
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હબીબ હા$ પહYચેલ હતો. એણે એના ચ�ો ગિતમાન કયા=. ઈDરભાઈને ક�ને2ડયન કૉX?kલુટ 

જરનલ તરફથી ]છુાનારા સવાલો માટ� તૈયાર કરતા ક/ુ,ં ‘આમ તો બZુ ંજ �Gલયર છે. પણ તમારા પર 

પણ ઘણો આધાર રાખશે dયાર� તમને ક�ને2ડયન ઍ�બેસી પર બોલાવશે. (ટ�ુ ં ]છેુ એનો જ જવાબ 

આપજો. સવાલ જવાબ આમા ંતૈયાર જ છે. તમને -યા ંઇXટિપટર મળશે. એટલે લૅXગવેજનો તો વાધંો ન 

આવવો જોઈએ. બસ તમે કોuXફડસ રાખજો. ડરતા નહM. અ>લાતાલા પરવર2દગાર ભ�ુ ંજ કરશે.’  

-અને અ>લાતાલાએ ખર�ખર ભ�ુ ં જ કkુx. ઈDરભાઈને વીસા મળ* ગયા ક�નેડાના.ં ઈDરભાઈ-

શાતંાબેનની ^શુીનો પાર ન હતો. $Tનેશ તો માની જ ન શકતો હતો ક� એના પvપા ક�નેડા જઈ રAા હતા. 

હવે એ પણ થોડા વરસમા ં જઈ શકશે. ક�નેડામા ં શUઆતમા ં તકલીફ પડ* ઈDરભાઈને! અt�યો દ�શ, 

w�ે$ ભાષા, કડકડતી ઠંડ*. પણ એક �યેય સાથે આFયા હતા ઈDરભાઈ ક�નેડા. ગમે એ થાય ટક* જVુ ં

અને એટ�ુ ંજ નહM પણ દ�શથી IુJંુબને પણ ક�નેડા બોલાવી લેVુ.ં ઈDરભાઈને હબીબ મારફત (ણ ે?પોXસર 

કર�લ એ ઇ?માઇલભાઈનો બહોળો વેપાર હતો ક�નેડામાઃ ગેસ ?ટ�શન(પેnોલ પ�પ), મોટ�લ, �ોસર* ?ટોર, 

ર�?ટોરા!ં એમને માણસની, મહ�નP ુમાણસોની ખાસ જUર હતી. અને મહ�નત કરવામા ંતો ઈDરભાઈ પાછળ 

પડ� એમ ન હતા. થોડા વરસમા ં તો એઓ ઇ?માઇલભાઈના ખાસ માણસ બની ગયા. એમને એક Uમ 

રસોડાનો એપાટ=મેXટ એની મોટ�લમા ંરહ�વા આપી દ*ધો. Uમ બનાવવાથી માડં*ને બાથUમ સાફ કરવા (વા 

ક� ?નો પડ� તો વોકવેમાથંી રાત-મધરાતે ?નો સાફ કરવાના કામ કરવામા ં પણ ઈDરભાઈને નાનમ ન 

લાગતી. નકાર તો એમની $Fહા પર હતો જ નહM. ચાલશે, ફાવશે અને ભાવશે…એમણે અપનાવી લીZુ ં

હP ુ.ં  

-યસ મેન. હા, ઇ?માઇલભાઈએ ઈDરભાઈ<ુ ંનામ પાડiુ ંહP ુ.ં એઓ ^શુ હતા. ઈDરભાઈ તરફથી. 

એમના કામકાજથી.  

‘હલો…’ ઈDરભાઈના ફોન આવતા ક�નેડાથી, ‘શાતંા…!’ 

‘હલો…!’ શાતંાબેન વાત ન કર* શકતા, ગદગ2દત થઈ જતા, ‘ક�મ છો તમે? ઠંડ*થી સાચવજો!’ 

‘અર�! ફ*કર ન કર P ુમાર*. અને ઠંડ* તો બહાર હોય, ઘરમા,ં એપાટ=મેXટમા ંન હોય. અને કામ પર 

પણ ન હોય!’ 

‘તે તમે કામ yુ ંકરો?’ 

‘કામ એટલે કામ…!’ હસીને ઈDરભાઈ કહ�તા, ‘કંઈ પણ કામ…ઇ?માઇલભાઈ, મારા શેઠ, મારા 

બૉસ, મારા મા�લક ( કહ� એ બધા જ કામ ક[ંુ. એ ^શુ તો આપણ ે^શુ.. અને એમની પાસે કામની ખોટ 

નથી. થોડા સમયમા ંતો તમને બોલાવી લઈશ. એઓ બR ુભલા માણસ છે. ^દુાના બદંા. છે "સુલમાન.. 
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પણ આપણને yુ?ં આપણ ેતો આપ�ુ ંકામ ભ�ુ ંઅને પૈસા િનયિમત આપી દ�. દર y�ુવાર� ચેક જમા થઈ 

tય પગારનો.’ 

‘જમવા<ુ…ં?’ શાતંાબેન �ચ�EાPરુ અવા( ]છૂતા, ‘ખાવા<ુ ંyુ ંકરો છો?’ 

‘અર�…! ખાવાની 5ા ંફ*કર કર� છે? તને ખબર તો છે ને ક� મને રાધંતા આવડ�. તો પછ* ફ*કર 

શાની?’ 

‘જો Rુ ંથોડા થોડા 2દવસે પૈસા મોકલાવીશ. સીધા તમને ન મોકલાવી શકાય તો પેલા ‘દ�શ પરદ�શ’ 

વાળા હબીબભાઈના માણસો આવીને આપી જશે!’ ઈDરભાઈએ સમtવતા ક/ુ,ં ‘એને કંઈક હવાલો ક� એVુ ં

કહ�. પણ ઇ?માઇલભાઈ કહ� ક� એમા ંજ સા[ંુ. એમા ંડૉલરના ]રુા પૈસા એટલે ક� Uિપયા મળશે.’ 

…. એમ જ િનયિમત પૈસા આવતા રAા, અને હવે ઈDરભાઈ પણ આવી ગયા ને લાભપાચંમે તો 

પાછા જતા રહ�વાના ંહતા.  

‘જો… ને… $ગા…!’ શાતંાબેન ેઘ2ડયાળમા ંનજર કરતા ક/ુ,ં ‘નવ વાગી જવાના ને તારા પvપા<ુ ં

કંઈ ઠ�કા�ુ ંનથી!’ શાતંાબેનન અવાજમા ં �ચ�તા હતી, ‘આપણા કાગ�ળયા આપવા એ Kરુત ગયા છે તાર* 

મોટરસાયકલ હોXડા પર! મોબાઇલનો પણ જવાબ આપતા નથી! gચકતા નથી! P ુ ંસાથે ગયો હોત તો yુ ં

થાત? બળ* તાર* મેચ…!’ 

‘એ આવશે… આવી જશે. કદાચ બેસી ગયા હોય બેઠક જમાવીને પેલા હબીબ સાથે. એના માટ� 

બોટલ પણ લઈ ગયા છેને �લેક લેબલની તો…!’ $Tનેશે હસીને ક/ુ,ં ‘મe કાલે જવા ક/ુ ંતો આ( જ ઉપડ* 

ગયા. માર� આ( gભરાટ ઈલેવન સાથે સેમીફાયનલ મેચ હતી. મe પoચોતેર રન બનાવી gભરાટ ઈલેવનને 

Jુના=મeટમાથંી હટાવી દ*ધી!’ $Tનેશ માટ� 2�ક�ટ tણ ેબીજો ધરમ હતો.  

‘તો ય તાર� જVુ ંજોઈPુ ંહP ુ ંસાથે. એક મેચ ન રમતે તો…!’ પણ એમની વાત કાને ધયા= િવના 

$Tનેશ બહાર જઈ ફટાકડા ફોડવા લાTયો. આ વરસે તો ગયા વરસ કરતા વધાર� ફટાકડા અને ખાસ તો 

Kતુળ* બYબ લાFયો હતો. એના ધડાકાઓથી કોળ*વાડ �જુવા લાTkુ.ં  

$Tનેશના મોબાઈલ પરથી શાતંાબેન ે ફર* ઈDરભાઈને ફોન કય�. પણ રMગ વાગતી રહ*. અને 

થોડા સમય પછ* મોબાઈલ ફોન કંપનીનો મેસેજ દર વખતની (મ સાભંળવા મjયોઃ તમે ડાયલ કર નબંર 

કોઈ ઉપાડP ુ ંનથી, Iૃપયા થોડા સમય પછ* ડાયલ કરવા િવનિંત છે…! 

શાતંાબેનની �ચ�તામા ંવધારો થઈ રAો હતો.  
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‘$…ગા…!’ ઘરની બહાર ફળ*યામા ંઆવી શાતંાબેન ેrમૂ પાડવા માડં*, ‘$ગા…! $…..ગા….!’ 

આNૂબાNૂ નજર કર* એમણે એક છોકરાને ક/ુ,ં ‘જોને $Tનેશને શોધી કાઢ…! $….ગા…!’ 

‘yુ ંછે…!?’ પાચંેક િમિનટ પછ* $Tનેશ આFયો, ‘આFયો પvપાનો ફોન…?’ 

‘નથી આFયો…!’ શાતંાબેને િનસાસો નાખંી ક/ુ,ં ‘એVુ ંહોય તો તારા પvપા ફોન કર*ને કહ� ક� એને 

મો_ુ ંથવા<ુ ંછે. ઉપાડતા જ નથી મોબાઇલ!’ 

‘પેલા હબીબને ફોન કર…’ ફોન હાથમા ંલઈ એણ ેક/ુ,ં ‘એનો નબંર આપ.’ 

‘એની ઑ2ફસનો નબંર છે. એના પર પણ મe ફોન કય�. કોઈ ઉપાડP ુનથી.’ 

‘એ તો અ-યાર� બધં જ હોય ને?!’ ચીઢાયને $Tનેશ બો>યો, ‘સેલ ફોન નબંર આપ..’ 

‘એ તો તારા પvપાના ફોનમા ંજ છે…!’ લગભગ રડ* પડતા શાતંાબેન ેક/ુ,ં ‘પvપા ફોન લઈ ગયેલ 

એમા.ં’ 

‘ઓ…હ…’ એની ટ�વ "જુબ $Tનેશથી ગાળ દ�વાય ગઈ! હવે એને પણ �ચ�તા થવા લાગી હતી. 

એની મોટરસાયકલ લઈને જ પvપા ગયા હતા. એટલે એણે કોઈની મદદ લેવી પડ�. એ જ>દ*થી મહો>લામા ં

બહાર આFયો. પડોશમા ંજ $P ુરહ�તો હતો. એની સાથે $Tનેશને બR ુબનPુ ંન હP ુ.ં પણ આજની વાત 

અલગ હતી. એણ ે$Pનેુ વાત કર* એની પાસે મોટરસાયકલ હતી. એને વાત કરતા એ તૈયાર થયો એની 

મોટરસાયકલ લઈને. 

‘અમે પvપાને શોધવા જઈએ છ*એ!’ $Tનેશ ેચપંલ ચઢાવતા ક/ુ,ં ‘લાવ એકવાર મને રMગ કર* 

જોવા દ�, કદાચ નેટવક=મા ંખામી હોય તો લાગી પણ tય…!’ 

$Tનેશ ે;ય-ન કર* જોયો. પણ સામેથી કોઈએ ન ઉપાડ�ો, ‘અમે મરોલી ચાર ર?તા Kધુી જઈ 

આવીએ. કદાચ, હોXડા બગડ* ગkુ ંહોય. કદાચ…’ $Tનેશને આગળ િવચારતા �tુર* થતી હતી.  

શાતંાબેન તો રડવા (વા થઈ ગયા. ઘ2ડયાળમા ંદશ વાગી ગયા હતા.  

$P-ુ$Tનેશ ેમોટરસાયકલ માર* "કૂ*. આકાશમા ંથોડા થોડા સમયે ચમકારા થયા રાખતા હતા. 

ફટાકડાના! રોક�ટના…!  

મરોલી ચાર ર?તા Kધુી કોઈ િનશાની ન મળ*. કોઈ અક?માતની. જો એVુ ંકંઈ થkુ ંહોય તો…! 
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મરોલી ચાર ર?તા પર બ�ે થોડો સમય રોકાયા. -યા ં લાર*વાળાને પણ ]છૂ* જોkુ.ં કંઈ જોkુ ં

હોય…કંઈ સાભંjkુ ં હોય…પણ એ બધા 2દવાળ*ની રtના િમtજમા ં હોવાથી ઘર� જવાની ઊતાવળમા ં ક� 

પારક* પચંાતમા ંન પડવાની માનવસહજ ખાિસયતને કારણે કોઈએ બરાબર જવાબ ન આvયા.  

‘પોલીસમા ંજઈએ તો…?!’ $Tનેશ ે$Pનેુ Kચુન કkુx.  

$Pનુી ઇoછા ન હતી, ‘એમને એમ પોલીસમા.ં..?’  

$Tનેશ સમ$ ગયો. $Pએુ ઢMoયો હતો. એના �હYમાથંી દ�શી દાUની વાસ આવતી હતી. એટલે 

?વાભાિવક એ પોલીસમા ંજવાનો ઇXકાર જ કરવાનો.  

‘ચાલ $Tનેશ…!’ $Pએુ એની મોટરસાયકલને ક*ક માર*, ‘ઘર� જઈએ. ઈDરભાઈ ઘર� આવી પણ 

ગયા હોય…!’ 

$Tનેશને સમજ પડતી ન હતીઃ yુ ંકરVુ?ં ન �ટક� એ $Pનુી પાછળ બેઠો. અને $Pએુ દાતંી તરફ 

મોટરસાયકલ ]રુપાટ હાકંવા માડં*.  

હNુ ઈDરભાઈ આFયા ન હતા. શાતંાબેન ેરડતા હતા. બાર વાગી ગયા હતા. કંઈક એVુ ંઅNુગPુ ં

બની ગkુ ંહP ુ ંક� ( ન બનVુ ંજોઈએ. થોડા મહો>લાના માણસો, પડોશી પણ એકc થઈ ગયા હતા. અને 

ધીમા સાદ� tતtતની વાતો કરતા હતા.  

-એકલા જVુ ંન જોઈએ. 

-પીZુ ંહશે. 

-કોઈ ઠોક*ને ચાલી ગkુ ંહોય. 

-હ�>મેટ તો પહ�રવી જોઈએ. 

-ર?તા ક�ટલા ખરાબ. ખાડાઓ ક�ટલા ંછે? 

-સપરમા ં2દવસે તો ઘરે ર�’V ુ ંજોઈએ. 

-જમાનો બR ુજ ખરાબ છે. 

લગભગ રાતે અઢ* વાગ ેએમના બારણ ેપોલીસ $પ આવીને ઊભી રહ*. બહાર જ �સુ]સુ વાતો 

કર* એમણ ે $Tનેશને બહાર બોલાFયો. એની હ*રો હોXડા મોટરસાયકલના ં નબંરની ખાતર* કર* ક/ુ,ં 
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‘ઍWGસડXટ થયો છે. સચીનના વળાકં પર!’ પોલીસે મોટરસાયકલના નબંર પરથી એમ<ુ ંસરના"ુ ંશો�kુ ં

હP ુ ંઅને ખબર કરવા આFયા હતા.  

શાતંાબેન ેતો �ંૂઠવો જ "5ૂો અને રડતા રડતા એઓ બહેોશ થઈ ગયા. $Tનેશ પણ રડવા લાTયો.   

-આ yુ ંથઈ ગkુ?ં! 

ઈDરભાઈને અક?માત થયો હતો સચીનના વળાકં આગળ. આમ પણ એ વળાકં ભયજનક જ હતો. 

કોઈએ પોલીસને tણ કર*. પોલીસ પહYચી -યાર� ઘ�ુ ંમો_ુ ંથઈ ગkુ ં હP ુ.ં કોઈ વાહને ટ�ર માર* હતી 

એમની મોટર સાયકલને. એમનો દ�હ Kરુત િસિવલ હૉW?પટલમા ંહતો.  

કાળ* ચઊદશનો wધકાર ઘરેો બની વધાર� ગાઢ થઈ ગયો. સોપો પડ* ગયો દાતંી ગામમા.ં  

ગામના સરપચં, પોલીસ પટ�લ પણ ઈDરભાઈના ઘર� આવી ગયા. એમની પાસે $પ હતી. 

$Tનેશને લઈ એઓ રાતોરાત Kરુત િસિવલ હૉW?પટલ પર પહYoયા. પણ રાતે તો પો?�મૉટ=મ શ5 ન હP ુ.ં 

ઉપરાતં, ઘણા સdય=નો પણ 2દવાળ*ની રt પર હતા. માડં મોડ* સવાર� પો?�મૉટ=મ થયા બાદ 

ઈDરભાઈનો દ�હ મjયો. કાળ* ચઉદશ કાળ"ખુી બની ગઈ હતી. ઈDરભાઈને હ�મર�જ થkુ ં હP ુ.ં માથામા ં

માર વાગવાથી �ત2રક રGત�ાવથી એમ<ુ ંત-કાળ "-ૃk ુથkુ ંહP ુ.ં ઉપરાતં એમ<ુ ંજડrુ ંપણ Pટૂ* ગkુ ં

હP ુ.ં એમણે હ�>મેટ પહ�ર* ન હતી. જો હ�>મેટ પહ�ર* હોત શાયદ બચી tત. એમના લોહ*મા ંઆ>કોહોલ<ુ ં

;માણ ન હP ુ.ં જો ક� એમની પાસે મોટરસાયકલ ચલાવવા<ુ ંકાયદ�સર<ુ ંલાયસXસ ન હP ુ.ં  

શોકમTન ગામમા ં?મશાનયાcા નીકળ* હતી ઈDરભાઈની. આ^ુ ંદાતંી ગામ હ*બક� ચઢ�ુ ંહP ુ.ં  

સચીનના પોલીસ ઇન?પેGટર િવ�મિસ�હ પરમાર� ઈDરભાઈની મોટરસાયકલને ટ�ર મારનાર 

વાહનની ઘણી શોધખોળ કર* પણ કોઈ મા2હતી મળતી ન હતી. આમ તો એ ર?તો ખાસો Fય?ત રહ�. એના 

પર ઘણી આવનtવન હોય. પણ કોઈ ચ�મદ*દ  ગવાહ મળતા ન હતા. વળ* 2દવાળ*નો ઉ-સવ પણ હોય 

સR ુએની ઊજવણીમા ંપડ�ા હતા. અક?માત વખતે ઈDરભાઈનો મોબાઈલ ફોન Pટૂ* ગયો હતો. એમને 

ઉપરના ગજવામા ંફોન રાખવાની આદત હતી અને ફોન સરક*ને રોડ પર પડ* ગયો હતો. એના પરથી કોઈ 

વાહન પસાર થતા એ Pટૂ* ગયો હતો અને એ જ કારણે શાતંાબેન ે ક� $Tનેશ ે( ફોન કર�લ એના કોઈ 

;-kEુર મjયા ન હતા. 

અક?માતના cણ 2દવસ બાદ, બપોર� ઈDરભાઈના ઘર� હબીબ હા$ની સફ�દ સેXnો આવીને ઊભી 

રહ*. મહો>લામા ં હNુ ય ઘરેો માતમ હતો. Dતે કપડામા ં સ�જ હબીબ હળવેથી કારમાથંી ઊતય�, 

‘ઈDરભાઈકા…’ એ વા5 ][ંુુ કર� એ પહ�લા ંજ એક kવૂક� ઈDરભાઈના ઘર તરફ ઈશારો કય�.  
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ચપંલ બહાર ઉતાર* એ ઘરમા ંહળવેકથી દાખલ થયો. થોડા વય?ક શોકમTન બેઠા હતા ફરસ પર 

પાથર�લ શેતરં$ પર. એમણે હબીબ તરફ સહ�જ આ ય=થી નજર કર* નમ?કાર કયા=.  

‘હમકો…’ પછ* Kધુારો કર* હબીબ બો>યો, ‘મને આ( જ tણ થઈ. અખબારમા ંસમાચાર વાoંયા.’ 

િવચાર*ને એ બો>યો, ‘Rુ ં હબીબ હા$, એ 2દવસે એઓ મને જ મળવા આવેલ. એમના ફ�િમ�લના પેપર 

લઈને! ખાસી વાતો થયેલ.’  

_સૂકા પર કાr ૂરાખી $Tનેશ હબીબની બાNુમા ંબેઠો. એની �ખો તો છલકાય જ આવી. એની પીઠ 

પર હબીબે હળવે હળવે હાથ ફ�રવવા માડં�ો. કોઈએ wદરથી આવી Tલાસમા ંપાણી આvkુ ં હબીબને ( 

હબીબે $Tનેશને આvkુ.ં એમાથંી $Tનેશ ેબે ¡ ૂટં પીધા.  

‘બRતૂ rરુા Rઆુ…!’ િનDાસ નાખંી હબીબે ક/ુ,ં ‘Iુછ પતા ચલા 2કસને ક*યા? ક{સે Rઆુ?’ 

$Tનેશના હાથમાથંી Tલાસ લેતા હબીબે હળવેથી ]છૂ�ુ.ં  

‘ના…!’ ¢ડો Dાસ લઈને $Tનેશે ક/ુ,ં ‘કોઈ ટ�ર માર*ને ભાગી ગkુ ંને કોઈએ ન જોkુ.ં’ 

‘ઓ…હ…! આઈ એમ સોર*…ક{સે? ક�મ લોકો આVુ ંકરતા હશે?’ 

એક ઘરે* ખામોશી છવાય ગઈ.  

‘માર* પાસે તને આપવા માટ� કંઈક છે!’ હબીબે હળવેથી ગણગણતા ક/ુ,ં ‘બહાર આવ!’ 

‘yુ?ં!’ $Tનેશ ેધીમેથી ]છૂ�ુ ંપણ હબીબ એ પહ�લા ંઊભો થયો એટલે $Tનેશ એની પાછળ પાછળ 

દોરાયો.  

હબીબ એની કાર પાસે ઊભો હતો. $Tનેશ એની પાસે ગયો. કારનો આગળનો દરવાજો ખોલી 

હબીબે wદરથી એક પેક�ટ બહાર કાઢ�ુ,ં ‘આ તમારા માટ� છે. પચાસ હtર છે. ઈDરભાઈ કામ કરતા -યા ંમe 

ઇ?માઇલ ભાઈtનને ફોન કર* ઍWGસડXટની મા2હતી આપી હતી અહM આવવા પહ�લા ંતો એમણે તમને આ 

પૈસા આપવા ક/ુ.ં એઓ બR ુ \ુઃખી થયા છે. તાર* સાથે, તાર* મ�મી સાથે વાત કરવા ચાહ� છે…!’ 

સરવાલના ગજવામાથંી એનો આઈફોન બહાર કાઢતા ક/ુ,ં ‘Rુ ંt�ુ ં}.ં તાર* મ�મી શાતંાબેન તો વાત ન 

કર� પણ P ુ ંજો વાત કરશે તો ઇ?માઇલભાઈ સાથે તો સા[ંુ. લગાVુ ંફોન?’ 

‘Rુ?ં’ $Tનેશ સહ�જ અચકાયો, ‘Rુ ંyુ ંવાત કર*શ? મારા પvપા જ નથી રAા તો…’ 
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‘તો પણ…જરા વાત કર* લે…’ કહ* હબીબે ક�નેડા ફોન લગાFયો, ‘હ>લો..ભાઈtન?…હબીબ 

હ*યર…’ 

‘……………!’ 

‘હા…! Rુ ંઅહM જ }.ં ઈDરભાઈના છોકરા $Tનેશ સાથે. તમે કહ�લ એ પચાસ આપી દ*ધા છે. લો.. 

વાત કરો…’ કહ* એણે ફોન $Tનેશને આvયો.  

‘હલો…!’ 

‘જો બેટા! જો Rઆુ બRતુ ખરાબ Rઆુ…વેર* બેડ…! તારા પvપા અ>લાહના આદમી હતા. એક નેક 

ઈમાનદાર ઈXસાન.’ 

‘……………!’ 

‘વો તેર� બાર� મe, તાર* મોમના બારામા ંવાત કરતા. હમ હ{.. મe બેઠા Rુ.ં 2કસીભી મદદક* જUર હો 

તો હબીબને કહ�(. મારો ફોન નબંર એની પાસે લઈ લે ( અને dયાર� પણ જUર હોય ફોન કર(.’ 

‘થેXક k!ૂ’  

‘મe તારા બારામા ંહબીબને વાત કર* છે. કાયદા બદલાય ગયા છે. તારા પvપા જો હોત તો કોઈ 

વાધંો ન હતો. પણ હવે…બટ આઈ વીલ nાય…! હબીબ વાત કરશે તને. વી વીલ nાય અવર બે?ટ ફોર k!ૂ’ 

 ‘થેXક k!ૂ’  

‘તારા પvપાનો 2હસાબ પણ કરવાનો છે હNુ. મe હબીબને તમને પચાસ હtર Uિપયા આપવા ક/ુ ં

છે. એ ઈDરભાઈના જ છે. 2હસાબ કર* Rુ ંબીt મોકલાવીશ. પરવ2દગાર પર. ^દુા પર િવDાસ રાખ(. 

ભગવાન છે. કંઈ પણ કામ હોય તો મને ફોન કરતા અચકાતો નહM.’ 

‘ઓ ક�!’ $Tનેશને ઇ?માઇલભાઈ સાથે વાત કરતા સા[ંુ લાTkઃુ ક�ટલા ભલા માણસ છે!! િવચાર* 

એણે ફોન હબીબને આvયો. 

‘$ ભાઈtન… $…^દુા હાફ*ઝ.’ કહ* હબીબ ેફોન 2ડસકનેGટ કય�, ‘વીધી પતે પછ* મને મળ(. 

કંઈક િવચાર કર*yુ ંતા[ંુ થાય તો…!’ એનો �બઝનેસ કાડ= આપતા ક/ુ,ં ‘મને મળ( અને tણ કરતો રહ�(. 

કાડ=ની પાછળ ક�નેડાનો નબંર પણ લખેલ છે!’ કહ* એ કારમા ંગોઠવાયો.  
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‘ઓ ક�…!’ $Tનેશ ેકાડ= એના ગજવામા ં"કુતા ક/ુ,ં ‘તમારો ^બૂ ^બૂ આભાર. થેXક k ૂવેર* મચ.’ 

$Tનેશ ઘરમા ંઆFયો. wદર બેઠ�લ એના સગાFહાલા, કાકા, મામા વગેર� એના તરફ ;£ાથ= નજર� 

જોવા લાTયા.  

‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સના મા�લક હતા. હબીબ. એને જ મળવા અને અમારા પેપર આપવા પvપા 

ગયા હતા. એણ ક�નેડા પvપા dયા ંકામ કરતા -યા ંપણ tણ કર* દ*ધી તો -યાથંી એમણે પૈસા મોકલાFયા 

છે!’ પૈસા<ુ ંપેક�ટ એણ ેકબાટમા ં"કુતા ક/ુ.ં  

‘ક�V ુ ંપડ�…!’ $Tનેશના મોટા કાકાએ ક/ુ,ં ‘આ<ુ ંનામ તે માણસ…બાક* આ( તો આVુ ંકંઈ થાય તો 

પૈસા ગયા જ સમજો.’ સહ�જ અટક* એ બો>યા, ‘ઈDર� હોXડા પર જVુ ં જોઈPુ ં ન હP ુ.ં એક તો એ ચાર 

વરસથી એ બહાર હતો. હવે લાયસXસ પણ ન મળે. પોલીસ તો કંઈ કરવાની નથી. અને કર� તો પણ yુ?ં 

એટલે ઈDરને પાછો થોડો આવશે? મારો ઈDર…’ કહ* એમણ ે�ખોની ભીનાશ ધોિતયાથી સાફ કર* નાક 

ધોિતયામા ંજ સાફ કર* ક/ુ,ં ‘$ગા… તા[ુ થાય તો P ુ ંઊપડ* t!’ 

‘બરાબર મોટાબાપા, પણ પvપા હોત તો અલગ વાત હતી, ‘પvપાને તો પીઆઈ કાડ= પણ મળ* 

ગયેલ. અને માર* અને મ�મીની ફાઈલ "કુવા, એના ંકાગ�ળયા કરવા જ તો પvપા ગયા હતા Kરુત…! હવે 

તો…!’ $Tનેશ ેમાડં એના Uદન પર કાr ુરાખતા ક/ુ,ં ‘હવે અઘU ંછે! અને કાયદા બદલાય ગયા છે.’ 

ખામોશી ફર* �ુજંવા લાગી. કોઈને સમજ પડતી ન હતી.  

આમ થોડા 2દવસો પસાર થયા. સારણ તારણની વીધી પતી ગઈ એટલે સR ુપોતપોતના ઘર� જતા 

રAા હતા. $Tનેશ ે એક વાર ક�નેડા ફોન કર* જોયો. પણ ઇ?માઇલભાઈનો સપંક= ન થયો. આમ પણ 

સમયના ફ�ર-બદલની એને ખાસ ગતાગમ ન હતી. એના ફોન નબંર કોલર આઈડ*મા ંિનહાળ* થોડા 2દવસ 

બાદ ઇ?માઇલભાઇનો જ ફોન એના પર આFયો, ‘સોર*…તારો ફોન આવેલ પણ Rુ ંવેક�શન પર હતો. Iૃઝમા.ં 

અલા?કા ગયેલ. તો આ( t આFયો અને સેલ પર તારો મીસકૉલ જોયો!’ 

‘તમે કહ�લ ફોન કર( તો…!’ $Tનેશને સમજ પડતી ન હતીઃ yુ ંવાત કરવી? 

‘હા.. સા[ંુ તe ફોન કય� તો. ઇDરભાઈનો 2હસાબ આવી ગયો છે. Rુ ં બીt લાખ Uિપયા આપવા 

હબીબને કહ*શ. P ુ ં હબીબ પાસે જઈને લઈ આવ(. એકાદ અઠવા2ડયા પછ* જ(. આ છે>લા છે. 2હસાબ 

sકૂતે. ( કંઈ હP ુ ંએમા ંમe પચાસ એડ કયા= છે. ઉમેયા= છે. મારા તરફથી. સમdયો?’ 
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‘માU ંકંઈ થાય ક� નહM?’ ખચકાતા ખચકાતા $Tનેશ ેિવનવણી કરતા ક/ુ,ં ‘vલીઝ.. કંઈક કરો મા[ંુ. 

Rુ ંબીએ પાસ થયેલ }.ં િમક�િનક<ુ ંબZુ ંજ કામકાજ કરતા આવડ� મને…’ 

‘જો બેટા થાય તો કર*yુ ંજ. મને શો વાધંો હોય? P ુ ંધીરજ રાખ(. હબીબને મળતો રહ�(. એ ( કહ� 

એ કર(.’ 

‘ઓક�…!’ 

‘તાર* મોમને મારા આદાબ, નમ?તે કહ�(…!’ 

2દવસો પછ* 2દવસો પસાર થવા લાTયા. Kરુત જઈ $Tનેશ લાખ Uિપયા લઈ આFયો. એ પણ 

ધીમે ધીમે ઓછા થવા લાTયા. $Tનેશ પાસે કોઈ કામકાજ હP ુ ંનહM. \ૂધ િસવાય બી$ કોઈ આવક હતી 

નહM. અને એ આવકમાથંી તો ચણા મમરા પણ ન આવી શક� એટલી મYઘવાર* હતી. હવે yુ ંકરVુ ંસમજ 

પડતી ન હતી. $વન આખ ેઆ^ુ ંબદલાય ગkુ ંહP ુ.ં સપના જોતો હતો ક�નેડાના એ સપના બધા વેરિવખેર 

થઈ ગયા હતા. એક આશાના ંતણખલ ેએ ટક* રAો હતો. (મ તેમ કર*ને ક�નેડા જવાય તો કંઈ થાય. પાચં 

મ2હના પછ* એ Kરુત જઈ ફર* મjયો હબીબને.  

‘તમે કંઈક કરો !’ માર* પાસે પાસપોટ= પણ છે, ‘િમક�િનક<ુ ંબZ ુજ કામકાજ આવડ� છે મને.’ 

‘Rુ ંતારા િવશે જ િવચારતો હતો. આ( જ ઇ?માઇલ ભાઈtન સાથે વાત થઈ તારા િવશે!’ 

‘એમ?’ $Tનેશને 5ાકં આશા<ુ ંકારણ દ�ખાkુ,ં ‘yુ ંવાત થઈ? કંઈ ચાXસ…!’ 

‘છે… પણ એનો આધાર -યાથંી ગવ=નમેXટ પર છે. એમને ઈDરભાઈ<ુ ં ડ�થ સ2ટ¤2ફક�ટ અને 

ઍWGસડXટ 2રપોટ=  જોઈએ. ઓ2ર$નલ. સરકારમા ંરNૂ કરવા. પછ* આગળ તા[ંુ yુ ં કરVુ ંએ િવચાર* શકાય. 

vલાિન�ગ કરાય.’ 

Kરુતથી નીકળ* એ સીધો સ�ચન પોલીસ ?ટ�શને ગયો. એ િવશે તો એ �લૂી જ ગયો હતો. આમ 

પણ પvપા પાસે લાયસXસ ન હPુ ંએટલે એમા ંકંઈ વરવા<ુ ંન હP ુ ંએમ િવચાર* એણે પોલીસ 2રપોટ=ની, 

શોધખોળની અવગણના જ કર* હતી. વળ* પોલીસ પૈસા ખાવા િવના કોઈ કામ કરવાની ન હતી. એની 

પાસે ખવડાવવાના વધારાના પૈસા ય 5ા ંહતા?! માડં પોલીસ ઇ. િવ�મિસ�હ પરમાર� એને પાચં િમિનટ 

ફાળવી. એણ ેવાત કર* અક?માતની.  

‘જો $Tનેશ…!’ િવ�મિસ�હ� ચાનો Tલાસ મYએ માડંતા ક/ુ,ં ‘મને યાદ છે. અમે બરાબરની તપાસ 

કર* છે. શોધ કર*. પણ કોઈ આગળ નથી આFkુ.ં દ�શમા ંલાખેક હ*ટ એXડ રનના ક�સો થાય છે. વળ* મને 
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યાદ છે ક� તારા પvપા પાસે તો �લગલ qાઈિવ�ગ લાયસસં પણ ન હPુ.ં એમણ હ�લમેટ પણ ન પહર�લ. 

કાયદો yુ ંકહ�? yુ ંકર�? P ુ ંજ કહ�…’ 

‘પણ સાહ�બ મને ઍWGસડXટ 2રપોટ= તો મળવો જોઈએને?’ 

‘P ુ ંઅર$ આપી દ�… ફોમ= ભર* દ� પેલા પોલીસ Gલક= પાસે.’  

‘મળ* તો જશે ને?’ �ચ�તાPરુ અવા( $Tનેશ ેક/ુ,ં ‘સાહ�બ એ મળે તો શાયદ માર� ક�નેડા જવા<ુ ં

થાય એમ છે. મારા પvપા ક�નેડાથી આવેલ. અને ઍWGસડXટ થયો તો…બZ ુ ખોરવાય ગkુ.ં હવે જો 

ઍWGસડXટ 2રપોટ=  મળે અને ક�નેડાની સરકાર કંઈક િવચાર� તો મારો પEો લાગ.ે vલીઝ. સાહ�બ.. ( કંઈ ખચ� 

થાય, ઉપરનો એ આપવો પડ� એVુ ંહોય તો કહો…!’ 

‘તાર� લાચં આપવી છે મને…?’ �?ુસે થઈ િવ�મિસ�હ� ક/ુ,ં ‘મને લાચં આપવી છે??’  

‘સાહ�બ,’ � ૂકં ગળ* એ બો>યો, ‘સોર* પણ…’ 

‘મારો સમય ન બગાડ… માર� કંઈ તારો એક જ ક�સ નથી. સમdયો? એક તો…’ આગળના શ�દ 

ગળ* જઈ િવ�મિસ�હ� એક Kરુતી સભંળાવી.  

$Tનેશ ેપોલીસ Gલક=ને અર$ આપીઃ ઍWGસડXટના પોલીસ 2રપોટ=  માટ�.  

cણ ચાર ધ�ા ખવડાFયા બાદ cણ મ2હના પછ* $Tનેશના હાથમા ંઍWGસડXટના પોલીસ 2રપોટ=  

આFયોઃ હ*ટ એXડ રન.  

ખાસો સમય પસાર થઈ ગયો હતો. લગભગ વરસ કહોને? હવે તો $Tનેશ-શાતંાબેનને પૈસાની 

ભાર� ખeચ હતી. $Tનેશે �ટક કામકાજ શU કkુx હP ુ.ં િમક�નીક<ુ.ં પણ કોઈ બાધંી આવક ન હતી. જમીન તો 

વેચી દ*ધેલ એટલે ખેતીની આવક પણ બધં થઈ ગયેલ. $Tનેશ ે પોલીસ 2રપોટ= અને ડ�થ સ2ટ¤ફ*ક�ટ 

હબીબને સYvયાને પણ પાચં મ2હના થઈ ગયા. પણ હબીબ કહ�તો હતો ક� ક�સ �ુચંવાય ગયો છે વાર તો 

લાગશે. ક�ટલો સમય જશે એની કોઈ મયા=દા ન હતી. એક િનરાશાની ગતા=મા ંગો�ુ ંખાઈ રAા હતા $Tનેશ 

અને શાતંાબેન. શાતંાબેનના રAાસAા ઘર�ણા ંપણ એક પછ* એક વેચાતા રAા. આશા<ુ ંકોઈ 2કરણ \ૂર \ૂર 

5ાયં નજર� આવPુ ંન હP ુ.ં  

****   ****   ****   **** 
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પોલીસ ઇ. િવ�મિસ�હ પરમારનો આજનો 2દવસ બR ુથકવનારો હતો. સચીન $આઈડ*સીમા ંધમાલ 

થઈ હતી. એક કારખાનામા ં મNૂરો વoચ ે દંગલ ફાટ* નીકjkુ ં હP ુ.ં એક તો ?ટાફ ઓછો હતો અને 

કારખાનાનો મા�લક Kરુતના એમપી પા2ટલનો સગો થતો હતો એટલે પા2ટલ તરફથી પણ દબાણ હP ુ.ં 

એઓ આખો 2દવસ $આઈડ*સી ખાતે રAા -યાર� પ2રW?થિત માડં કાr ૂહ�ઠળ આવી. ક�ટલીક ધરપકડ કરવી 

પડ*. મોડ* સા(ં ઘર� આવી ગરમ શાવર લઈ એઓ પરવાર* બા>કનીમા ં ઈઝી ચેર પર ગોઠવાય ચા 

પીવાની તૈયાર* કર* રAા હતા -યા ં જ એમનો સેલ ફોન વાય¦ેટ થવા લાTયો. �લેકબેર*ના ?�*ન પર 

અt�યો નબંર જોતા એ ફોન લેવો ક� ન લેવો િવચાર કર* એમણ ે�ીન બટન દબાવી ક/ુ,ં ‘હલો..પીઆઈ 

પરમાર!’ 

‘હલો…!’ સામેથી કોઈ ]Uુષે ઘરેો અવાજમા ં ક/ુ,ં ‘સોર* J ૂ 2ડ?ટબ= k ૂઓ2ફસર. આઈ નીડ સમ 

ઇXફોમ§શન… સમ કXફમ§શન!’ 

‘હલો…’ ઈ. િવ�મિસ�હ પરમાર �ુચંવાયા, ‘કોન હ{? R ૂઆર k?ૂ’ 

‘આઈ એમ પૌલ ડ*સોઝા ¨ોમ સન લાઈફ ઇXyઅુરXસ ક�નેડા.’ 

‘હાઊ ક�ન આઈ હ�>પ k?ૂ’ ચાની sસૂક* લેતા ઈ. િવ�મિસ�હ� સહ�જ અટક*ને ક/ુ,ં ‘સર…?’  

‘આઈ એમ કો�લ�ગ ¨ોમ ક�નેડા. ટોરXટો.’  

િવ�મિસ�હ �ુચંવાયા, ‘ઓ…ક�…’ 

‘આઈ _ ૂઈXવેu?ટગેશન ફોર Gલેઈ�સ ઓફ લાઈફ ઇXyઅુરXસ. _ ૂk ૂફોલો મી?’ 

‘ય…સ!’ હNુ ય િવ�મિસ�હની � ૂચં ઊક�લાય ન હતી, ‘ ય…સ...!’ 

‘�ડૂ…વેર* �ડૂ…સો…!’ સામેથી સહ�જ હસીને પૌલ ે ક/ુ,ં ‘આઈ નીડ યોર હ�>પ ફોર વન ]�ુલસ 

2રપોટ=  ફોર હ*ટ એXડ રન ક�ઈસ ઓફ…પટ�લ…પટ�લ…આઈDરેભાઇ…!’ 

હવે ચમકાવાનો વારો હતો ઈ. િવ�મિસ�હ પરમારનો! એમના હાથમાથંી ચાનો કપ છટકતા છટકતા 

રહ* ગયો. ચા છલકાયને એમના Iુતા= પર પડ*.  

‘ઈDરભાઈ પટ�લ?’ 

‘યેસ…યેસ… આઈDરેભાઇ R ુવોઝ બીન 2ક>ડ ઓન �વેuXટ સેકXડ ઓGટોબર ઓફ લા?ટ યર ઇન 

રોડ ઍWGસડXટ અરાઉXડ નાઈન ઈિવનગં ટાઇમ સમવેર કો>ડ સાચીન…’ 
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‘યેસ…યેસ…! સ�ચન. આઈ નો એબાઊટ ધેટ હ*ટ એXડ રન…આઈ એમ ઈનચા© ઓફ સ�ચન!’ 

‘આઈ ગોટ ઇXyઅુરXસ Gલઈેમ ફોર હ*સ ડ�થ…એXડ આઈ ગોટ 2રપોટ= ઓફ સ�ચન ]�ુલસ એXડ 

આઈ ગોટ યોર સેલ ફોન નબંર ¨ોમ યોર વેબસાઈટ!’ 

‘ઓહ…!’ હવે ઈ. િવ�મિસ�હની wદરનો પોલીસ t�તૃ થઈ ગયો. જ>દ*થી એઓ wદરના Uમમા ં

બનાવેલ એમની ઓફ*સમા ંગયા, ‘સર…મી. પૌલ, આઈ એમ એટ હોમ…હાઊસ…નોટ ઈન ઑ2ફસ.. નોટ 

ઓન પોલીસ ?ટ�શન. ગીવમી યોર કોXટ�Gટ ઇXફો. એXડ આઈ વીલ કોXટ�Gટ k ૂિવથ ઓલ ઇXફોરમેશન…!’ 

‘?યોર…’ પૌલ ે બધી મા2હતી આપી એ િવ�મિસ�હ� નYધી લીધી, ફોન નબંર, ઈમેઇલ આઈડ*, 

સરના".ુ 

‘મે આઈ નો R ૂGલેઇ�ડ ફોર ઈDરભાઈ પટ�લ એXડ ધ સમ ઓફ  ઇXyઅુરXસ. ધ એમાઉXટ ઑફ 

Gલેઈમ vલીઝ…!’ 

પૌલ ેએ મા2હતી આપી અને ઈ. િવ�મિસ�હના ªદયના ધબકારા વધી ગયાઃ ઓહ માય ગોડ…! 

-તો 5ાકં બR ુમોટો કાડં થઈ રAો છે! િવ�મિસ�હ િવચારતા લાબંો સમય Kધુી બા>કનીમા ંજ બેસી 

રAા. dયાર� એમની પ-નીએ જમવા બોલાFયા -યાર� જ એ ઘરમા ંઆFયા.  

રાત આખી એઓ િવચારતા રAા.  

સવાર� સચીન પોલીસ ?ટ�શન પર પહYચી સRથુી પહ�લા ંએમણે Gલક= પાસેથી ઈDરભાઈની હ*ટ 

એXડ રનની બધં કર* દ*ધેલ ક�ઇસ ફાઈલ મગંાવી. $Tનેશ ેપોલીસ 2રપોટ=  માટ� અર$ કર�લ એમા ંએનો 

સેલ ફોન નબંર હતો એ ડાયલ કય�, ‘$Tનેશ પટ�લ…?’ 

‘હ…ં!’ $Tનેશ મોડો Kતુો હોય હNુ પથાર*મા ંજ હતો.  

‘સચીન પી. આઈ િવ�મિસ�હ બો�ુ ં}.ં’ 

‘$ સાહ�બ…!’ $Tનેશ પથાર*માથંી એકદમ ઊભો થઈ ગયો, ‘પEો લાTયો કંઈ…?’ 

‘પEો લાગશે…પણ બZુ ંકામ પડP ુ"કૂ* (મ બને એમ જ>દ* P ુ ંમને મળ. સચીન પોલીસ ?ટ�શન 

પર.’ 

‘$ સાહ�બ…’ $Tનેશને સમજ પડતી ન હતી, ‘ક�મ… સાહ�બ?’ 
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‘P ુમળ…સવાલ ન કર…’ કરડાક*થી િવ�મિસ�હ� ક/ુ.ં 

‘ઓક�…સાહ�બ, નાહ* ધોઈને કલાકમા ંનીકbં }.ં દશ વાTયા પહ�લા ંતો આવી જઈશ.’ 

‘ધે�સ ફાઈન…’ 

દશ વાTયા પહ�લા ંતો $Tનેશ સચીન આવી ગયો, ‘બોલો સાહ�બ?’ 

‘આવ…’ ઈXસપેGટર િવ�મિસ�હ� એને આવકારતા ક/ુ,ં ‘થેXGસ ફોર કિમ�ગ ઈન શોટ= નો2ટસ!’ બેલ 

વગાડ* જમાદારને બે ?પે�યલ ચા માટ� Rકુમ કય�, ‘જો $Tનેશ. મને બધી જ મા2હતી જોઈએ. 5ાર� તારા 

પvપા ક�નેડા ગયા, ક�વી ર*તે ગયા, કોને -યા ંરAા, ક�ટલા પૈસા મોકલાFયા. �જૂર* ગયા પછ* તમને ક�ટલા 

પૈસા મjયા…એ J ૂઝેડ…’ 

‘પણ ક�મ સાહ�બ?’ $Tનેશ ગભરાયો, ‘કંઈક…’ 

‘એ તને Rુ ંપછ* કહ*શ. કંઈ પણ }પાવીશ નહM. નાની સરખી વાત પણ…’ એટલામા ંચા આવી 

ગઈ, ‘ચા તો પીએ છે ને? ના?તો-બા?તો કરવો છે?’ 

‘ના સાહ�બ…પણ…’ 

‘P ુ ં પણની પચંાત "કૂ અને શU થઈ t…’ ચાનો Tલાસ મYએ માડં* sસૂક* લીધા બાદ ઈ. 

િવ�મિસ�હ� શU કkુx, ‘ઈDરભાઈને કોણે ક�નેડા બોલાવેલ?’ 

…અને $Tનેશ ેશUઆતથી તે અક?માત અને અક?માત બાદ મળેલ લાખ Uિપયા અને હબીબને 

પોલીસ 2રપોટ= આvયા Kધુીની વાત કર*.  

‘તો એમના ડ�થ બાદ, ઍWGસડXટ બાદ તમને દોઢ લાખ Uિપયા મળેલ છે? બરાબર?’ 

‘$ સાહ�બ!’ 

‘એ કોણે આપેલ..?’ 

‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સ વાળા હબીબભાઈએ..!’ � ૂકં ગળ* $Tનેશ બો>યો, ‘પvપા દર વખતે, એટલે ક� 

dયાર� $વતા હતા -યાર� પણ એની મારફત જ પૈસા મોકલાવતા. એનો ફોન આવતો અને Rુ ંજઈને લઈ 

આવતો. 5ાર�ક મહ*ને, 5ાર�ક બે મહ*ને. પvપા ફોન કરતા અમને ક� આટલા Uિપયા મોકલાFયા છે તો 

Kરુત જઈને લઈ આવ( અને Rુ ંજતો ને લઈ આવતો.’ 
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‘તા[ંુ જવા<ુ ંyુ ંથkુ?ં’  

‘વાત ચાલ ેછે.’ $Tનેશને હNુ ય સમજ પડતી ન હતી, ‘હબીબભાઈએ ક/ુ ંછે ક� હમણા ં?લો છે.’ 

‘તાર* પાસે આ હબીબની ફોન નબંર છે? એ<ુ ંસરના"ુ?ં Kરુતમા ંએની ઑ2ફસ 5ા ંઆવેલ છે?…ને 

ક�નેડાનો ફોન નબંર પણ આપી દ�…’ પેપરમા ંનYધ કરતા કરતા ઈ. િવ�મિસ�હ� ક/ુ.ં 

એના પાક*ટમાથંી $Tનેશ ેહબીબે આપેલ ‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સ’નો �બઝનેસ કાડ= કાઢ* ઇX?પેGટરને 

આપતા ક/ુ,ં ‘પાછળ નબંર છે એ ક�નેડાનો છે. સાહ�બ, મને કંઈ કહ�શો?’ 

 ‘થોડ* રાહ જો.’ હસીને ઇXસપેGટર� ક/ુ,ં ‘બZુ ંજ કહ*શ.પણ એ પહ�લા ંતાર� કોઈને કહ�વા<ુ ંનથી ક� 

મe તને બોલાવેલ અને તાર* પાસેથી આ બધી મા2હતી લીધેલ છે. કોઈને પણ…એમા ંહબીબ પણ આવી 

tય. સમdયો?’ નજરથી સવાલ કરતા આગળ ક/ુ,ં ‘હબીબનો ફોન આવે તો ઉપાડતો નહM. કોઈ અt�યા 

નબંર પરથી ફોન આવે તારા મોબાઈલ પર તો પણ જવાબ ન આપવાનો.’ સહ�જ અટક*ને ક/ુ,ં ‘તાર� ઘર� 

લેXડ લાઈન છે?’ 

‘નથી…’ 

‘તાર* મ�મી પાસે મોબાઈલ ફોન છે…? જો હોય તો એના પર પણ કોઈ અt�યો ક� હબીબનો ફોન 

આવે તો ઉપાડવાનો નથી. સમdયો?’ 

‘મ�મી પાસે મોબાઈલ નથી!’ 

‘�ડૂ…’ હસીને ક/ુ,ં ‘તારા પર ક�નેડાથી ફોન આવે શાયદ, તો પણ જવાબ ન આપવાનો. તારો ફોન 

n�2ક�ગ પર "કૂ* દ¢ }.ં તારા પર ( ફોન આવશે એ ક� P ુ ં કોઈને પણ ફોન કરશે એ બધા ર�કડ= થશે. 

સમdયો?’ 

‘પણ સાહ�બ મe yુ ંકkુx છે?’ $Tનેશ રડવા (વો થઈ ગયો.  

‘તe કંઈ નથી કkુx. પણ માર�, અમાર� તારા ફોનને પણ ર�કડ= કરવો જUર* છે. એટલે. સમdયો?’ ¢ડો 

Dાસ લઈ ઈ. િવ�મિસ�હ� ક/ુ,ં ‘તાર� ડરવા<ુ ંનથી. થોડા 2દવસમા ંબZુ ં�Gલયર થઈ જશે -યાર� તને સમtય 

જશે. સમdયો? પણ ફર* કRુ ં}.ં P ુ ંમને આ( મjયો અને ( વાત કર* એ તાર� કોઈને પણ ન કહ�વાની. 

તાર* મ�મીને પણ નહM. તાર* ગલ= �̈Xડને પણ નહM? સમdયો? ગલ= �̈Xડ છે…?’ 

‘હતી…હવે નથી. ¦ેક અપ થઈ ગkુ…ં’ િનરાશ $Tનેશ બો>યો.  
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‘P ુ ઉપડ… મારો ફોન તારા પર આવેલ એ સેવ કર* લે(. Rુ ં dયાર� બોલાVુ ં -યાર� આવી જ(. 

સમdયો?’ િવ�મિસ�હને વાર�વાર� સમdયો બોલવાની આદત હતી.  

$Tનેશના ગયા બાદ િવ�મિસ�હ� જમાદારને બોલાFયો, ‘જો Rુ ંએક ક�ઈસની તપાસમા ંબહાર જવાનો 

}.ં Kરુતમા ંજ }.ં પરંP ુકોઈનો ફોન આવે તો મારા માટ� તો મારા મોબાઇલ પર રMગ કર(. પેલા એમપી 

પાટ*લનો ફોન આવશે તો કહ�( ક� સાહ�બ આ( બીઝી છે. એનો ફોન આ( Rુ ંઉપાડવાનો નથી. સમdયો?’ 

‘$ સાહ�બ…’ 

^રુશી પરથી એ ઊભા થયા. આ( એ ઘર�થી િસિવલ q�સમા ંજ નીકjયા હતા. kિુનફોમ= પહ�ય� ન 

હતો. પછ* એકદમ યાદ આવી જતા એમણે Kરુત હ�ડ Gવાટ=રના મા2હતી િવભાગ પર ફોન જોડ�ો, 

‘ઈXસપેGટર િવ�મિસ�હ પરમાર બો�ુ ં}.ં’ 

‘જય 2હ�દ…’ 

‘જય 2હ�દ…! માર� છે>લા cણ વરસમા ંહ*ટ એXડ રનના ંપેuXડગ ક�સની ઈXફોમ§શન જોઈએ છે. Kરુત 

2ડિવઝનના બધા જ અનસૉ>વ ક�સ. પેપર કોપી.’ 

‘Rુ ંિ;Xટ આઊટ કર* તમને મોકલાવી દઈશ.’  

‘ના. Rુ ંજ UબU આવીને લઈ જઈશ. બને તો કાલે સવાર�!’ 

‘ઓક� સાહ�બ. જય 2હXદ.’ 

બહાર આવી પોતાની મોટર સાયકલ રહ�વા દઈ, ર*�ા કર* એ સીધા નાન]રુા ખાતે ‘દ�શ પરદ�શ’ 

nાવે>સની ઓ2ફસ પર આFયા. ર*�ા થોડ� \ૂર ઊભી રખાવી એને પૈસા આપી એ ચાલતા ‘દ�શ પરદ�શ’ ની 

ઓ2ફસના બRમુાળ* પાસે આFયા. એમની કડક ચાલ બદલી નાખંી થોડ* ^ ૂધં બહાર કાઢ* એ ‘દ�શ 

પરદ�શ’ની ઓ2ફસમા ંદાખલ થયા.  

‘આવો…!’ 2રસેvશિન?ટ છોકર*એ એમને આવકાયા=.  

‘માર� બહારગામ wગે…ફોર�ન wગે…’ ધીમા અવા( ઇન?પેGટર િવ�મિસ�હ� અવાજ બદલી ક/ુ.ં 

‘બેસો…!’ 2રસેvશિન?ટ� ઇXટરકૉમ પર વાત કર* ઇન?પેGટરને ક/ુ,ં ‘wદર tઓ…!’ 
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કાચનો દરવાજો ખોલી િવ�મિસ�હ wદર એરકuXડશXડ ઓ2ફસમા ંદાખલ થયા. કાચના િવશાળ ટ�બલ 

પાછળ 2રવો�>વ«ગ ^રુશીમા ં હબીબ એના કાયમના સફ�દ વ¬ોમા ં ગોઠવાયો હતો એણે આવકારતા ક/ુ,ં 

‘આવો, બોલો…!’ 

‘માર� ફોર�ન જVુ ંછે. જો જવાય તો. મને મારા એક દો?તાર� ક/ુ ંક� તમે ગોઠવી આપો છો.’ 

‘એમ…? કોણે…!’ 

‘છે એક એને તમે મોકલાવેલ લડંન. તો માર� પણ…! ગમે એમ કર*ને. આ દ�શમા ંyુ ંદાટ� ૂ ંછે?’ 

‘…તો પણ એમ કંઈ બહાર ન જવાય. એ માટ� �લડ 2રલેશન જોઈએ. -યા ંકામ હોVુ ંજોઈએ!’ 

‘ક�નેડા…’ જરા અટક*ને િવ�મિસ�હ� ક/ુ,ં ‘આજકાલ ક�નેડા તો એમને એમ પણ જવાય એVુ ંપેપરમા ં

મe 5ાકં વાચંેલ…!’ િવ�મિસ�હ ઓ2ફસ<ુ ંબરાબર અવલોકન કરતા હતા. ટ�બલ પર બે સેલ ફોન પડ�ા 

હતા. બને લેટ�?ટ આઈફોન ને લેXડ લાઈન પણ હતી એના પર સફ�દ કોડ=લેસ ફોન પણ પડ�ો હતો.  

‘એ બરાબર…ક�નેડાની લાઈન ચા� ુછે. પણ…’ 

‘…પણ બોલોને ખચા=ની 2ફકર ન કરો.’ 

ક�vkટૂરના મોિનટર પર નજર કર* હબીબ ેક/ુ,ં ‘એક ઓપિન�ગ થવાની છે. પણ હાલે એ િવશે કંઈ 

કહ�વાય એમ નથી.’ એનો કાડ= આપતા ક/ુ,ં ‘એકાદ મ2હના બાદ મને મળજો. અને બહાર સે��ટર*ને તમા[ંુ 

નામ, સરના"ુ,ં મોબાઈલ નબંર લખાવી જજો. અમે જો એ પહ�લા ંકંઈ થાય તો ફોન કર* બોલાવીyુ.ં’ 

‘આ કાડ= પર તમારો મોબાઈલ નબંર નથી!’  

‘ના..પણ લેXડ લાઈનનો તો છે ને? જો કામ આગળ વધશે તો Rુ ંમારો નબંર પણ આપીશ. અ-યાર� 

તો…!’ 

બહાર આવી ઇ. િવ�મિસ�હ� 2રસેvશિનસ?ટને એમ<ુ ં નામ, એમના વતન<ુ ં સરના"ુ,ં અને એમનો 

wગત ફોન નબંર લખાFયો.  

-તો એ કોઈને એમ મોબાઈલ નબંર નથી આપતો. પણ એમની પાસ એક નબંર તો ઓલર�ડ* હતો 

જ. એમણે $Tનેશ પાસે લીધેલ. -યાથંી સીધા એ એરટ�લની ઓ2ફસે ગયા. $Tનેશે ( નબંર આપેલ એ 

એરટ�લનો હતો. એ નબંર પરથી હબીબની બધી મા2હતી મળ*. એના પરથી એના બીt મોબાઈલની 
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મા2હતી પણ મેળવી. એ વોડાફોનનો નબંર હતો. બ�ે કંપની પાસે એમણે ઓગ?ટ થી 2ડસે�બર, ૨૦૧૩ની 

કોલ ર�કડ=ની િ;Xટ મેળવી લીધી. અને એ પહ�લાનંી િ;Xટ સ�ચન પો�લસ ?ટ�શને ફ�Gસ કરવા Rકુમ કય�.  

2દવસ આખો એ કામમા ંપસાર થઈ ગયો.  

બીt 2દવસે એમણ ેએમના ખાસ િવDાK ુસબ ઇX?પેGટર અનતં શમા=ને બોલાFયા અને હબીબના 

બ�ે ફોનના કોલ ર�કડ=સના િ;Xટ આઊટ આપતા ક/ુ,ં ‘શમા= આ બ�ે �લ?ટમાથંી ( નબંર પર મેWGસમમ 

ડાયલ થયેલ હોય એની યાદ* જોઈએ (મ બને એમ જ>દ*. અને એ દર�ક નબંરની ઇXફોમ§શન, દર�ક 

ઇXફોમ§શન સાજં Kધુીમા ંમારા ટ�બલ જોઈએ.’ હસીને ક/ુ ં, ‘મોટો િશકાર કરવાનો છે.’ 

‘કોણ છે?’  

‘છે એક લોમડ* પણ વાધ<ુ ંચામ_ુ ંપહ�ર* ફર� છે…સફ�દ વાઘ…’ 

બપોર Kધુીમા ંતો શમા= અને અXય કોX?ટ�બલ ેયાદ* બનાવી દ*ધી. એમા ંસEર નબંર એવા હતા ક� 

(ના પર વધાર� વાત થયેલ હોય.  5ા નબંર પર ક�ટલી વાર વાત થયેલ એ બZુ ંઍGસલની ?;ેડિશટ પર 

તાર*ખ ;માણ ેઉતાર* શમા= ઇ. િવ�મિસ�હની ચે�બરમા ંદાખલ થયો.  

એના પર નજર કરતા િવ�મિસ�હ� ક/ુ,ં ‘�ડૂ વેર* �ડૂ…’ 

‘આમા ંબે નબંર એના ફ�િમલીના છે. એ બ ેનબંર પર તો રોજ લગભગ પચાસથી િસEેર વાર વાત 

થયેલ છે. એક એની વાઈફનો અને બીજો એની 2દકર*નો.’ 

‘તો એ �લ?ટમાથંી 2ડ�લટ કર!’ કંઈક િવચાર*ને ક/ુ,ં ‘અને એક નવી યાદ* બનાવ. શોટ= . તાર*ખ ૧૮ 

થી  ૨૬ ઑGટોબર Kધુીની. એ દર�કની મા2હતી કાઢ. અને એમાથંી ( નબંર પર વધાર� વાત થયેલ હોય 

એના દર�ક લોક�શન સાથે,  અને તાર*ખ બાવીસ  ઑGટોબરના ³લ ર�કડ= િવથ લોક�શન. આ( ઘર� લેટ 

જવા<ુ ંથાય તો પણ. તાર* વાઈફને ફોન કર*ને કહ* દ�…!’ 

સા(ં સાત વાગે બે નબંર એવા મળ* ગયા (ની ઇ. િવ�મિસ�હને જUર હતી. અને એ<ુ ંલોક�શન 

Kરુત નવસાર* હાઈવે પર સચીનની ન$ક હP ુ ંઅને એના ´ારા પર હબીબના વોડાફોનના મોબાઈલ પર 

ચાર વાર વાત થયેલ. તો અને એક વાર ક�નેડા પણ વાત થયેલ. રાતે ૧૦.૧૦ વાગે. ક�નેડાનો નબંર ( 

$Tનેશ ેઆપેલ એ જ હતો. 

‘યેસ…યેસ…!ધીસ ઇસ ધ મેન આઈ વોXટ�ડ…’ ઉE$ેત થતા િવ�મિસ�હ� ક/ુ,ં ‘આ નબંરની ]રુ* 

Iંુડળ* જોઈએ માર�. અ-યાર� જ…!’ 
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‘યસ સર…’ 

થોડા સમય પછ* શમા= ફર* મjયો િવ�મિસ�હને, ‘સર.. આ નબંર ૯૭૧ ૮૭૨ ૬૦૫૩ દલપત 

દરબારનો છે. એના ભeસના તબેલા છે. \ૂધનો "aુય ધધંો. સમરોલીમા ંરહ� છે. એq�સ પાIુ છે…!’ 

‘દલપત દરબારને આપણા દરબારમા ંહાજર કરવાનો સમય થઈ ગયો છે!’ ઘ2ડયાળમા ંનજર કર* 

એમણે ક/ુ,ં ‘સમરોલી કોણ છે ડiટૂ* પર? હમણા…ં?’ 

‘પી આઈ 2દવાન…’ 

‘ઓક�…! એક ટ*મ તૈયાર કરો. Rુ ંકિમ£રસાહ�બને વાત કર* એમને ઇXફોમ= કર* દ¢ }!ં’ કહ* એમણ ે

કિમ£રને ફોન કર* િવગતથી વાક�ફ કયા=. -યારબાદ પી આઈ 2દવાનને પણ ફોન કર* એમના માણસોની 

ટ*મને પણ તૈયાર રહ�વા ક/ુ,ં ‘એમ તો કોઈ વાધંો આવવાનો નથી. તો ય જ?ટ સે¸ટ*. વેપન સાથે ર�ડ 

કરવાની છે. દલપત દરબાર માથાભાર� છે ખરો. પણ અtણ છે. એને એVુ ં હશે ક� પોલીસ એની Kધુી 

પહYચી શકવાની જ નથી અને માર�…આપણ ેએનો જ લાભ લેવાનો છે.’ 

‘નો ;ો�લેમ િવ�મિસ�હ!’ સામેથી પીઆઇ 2દવાને ક/ુ,ં ‘Rુ ંહમણા ંજ મારા બે આદમીને આપે આપેલ 

સરનામા પર મોકલી ખાતર* કર* લ¢ } ંક� દરબાર એના ઘર� છે અને અ�ગયાર વાગે વી વીલ ગેટ હ*મ.’ 

‘ધે�સ ફાઈન…’ 

અને સાડા અ�ગયાર વાગે તો દલપત દરબાર ઇ. િવ�મિસ�હની ક?ટડ*મા ંહતો. એણે ખાસ િવરોધ ન 

કય�. પણ એના વૉરXટ માટ� એ સતત આ�હ રાખતો રAો, ‘વૉરXટ વગર તમે પકડ* ન જ શકો…’ 

‘વૉરXટની તો…’ પી આઇ િવ�મિસ�હએ ફરસ પર બેઠ�લ છ ³ટ ¢ચા ગોરા "છુાળા દલપત દરબાર 

સામે ^રુશી ગોઠવી. 

‘સાહ�બ,’ દલપત ઊભા થતા બો>યો, ‘બR ુભાર� પડશે તમને. બR ુભાર�…!’ 

‘ભાર� તો તને પડવા<ુ ંછે દલપત.’ ઊભા થઈ દલપતના બ�ે ખભા પર બ�ે હાથ રાખી એને ધ�ો 

માર* ક/ુ,ં ‘તારા આકાએ તારા ફટાકડા ફોડ* નાaંયા છે દરબાર.’ 

‘મારા આકા…?’ 

‘(ના ઇશાર� P ુ ંતારા ટ��પોની ટ�ર માર* બધાને રામ ધામ પહYચાડતો હતો.’ 
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‘yુ ંવાત કરો છો?’ wદરથી ડરતા તો ય મY પર 2હ�મત બતાવતા દરબાર� ક/ુ,ં ‘મારા કોઈ આકા ક� 

કાકા નથી.’ 

એક સણસણતો તમાચો િવ�મિસ�હ� દલપત દરબારને ઝMક* દ*ધો. 

‘બોલ કાળ* ચઉદશને સ�ચન ન$ક તe ઈDરભાઈ પટ�લને ઊડાવી દ*ધેલને…??’ 

‘કોણ ઈDરભાઈ…?’ 

બીજો સણસણતો તમાચો પડ�ો દલપતના ગાલ પર, ‘સીધી વાત કર. ન2હ�તર મને �ગળ* વાકં* 

કરતા આવડ� છે. શમા= મારો દ*વો લાવો.. આ દરબારની આરતી ઊતારવાની છે. એની પછવાડ� આગ 

લગાડવાની છે. તો જ એના મYમાથંી વાત નીકળશે.’ 

શમા=એ ક?ટડ*મા ં આવી લાઠ* િવ�મિસ�હને આપી. અને તરત જ િવ�મિસ�હ� એક જોરદાર ફટકો 

દલપતની પીઠ પર માય�.  

‘ઓહ…!’ ¢હકારો ભણી �હોમા ંઆવેલ લોહ* � ૂકં* દલપતે ગાળ બોલી. 

અને િવ�મિસ�હનો �?ુસો કાr ૂબહાર જતો રAો.  

‘બોલ…બોલ…’ ફટાફટ એમની લાઠ* વરસતી રહ*.  

‘કRુ ં}…ંસાહ�બ…ખમા કરો… ખ�મા કરો…’ પીડાથી કરાજંતા દલપત દરબાર� ક/ુ.ં 

‘ચાલ ભસવા લાગ IEૂા…’ 

‘સાહ�બ…! મe જ એ કામ પતાવેલ.’ 

‘ક�વી ર*તે? ચાલ બોલ…’ દલપત સામે ફર* ^રુશી ગોઠવી િવ�મિસ�હ ગોઠવાયા, ‘જો જરા ય ખોJંુ 

બો>યો તો મારો દંડો બોલશે,’ કહ* પીઠ પર ફર* એક ફટકો માય�, ‘પહ�લેથી શU કર! સમdયો?’ 

‘હબીબ સાથે સાત વરસથી કામ ક[ંુ }!ં’ 

‘સા…ત…વરસ?’ આ ય=થી િવ�મિસ�હની �ખ પહોળ* થઈ ગઈ, ‘તો ક�ટલા ંકાડં કર�લ છે? ક�ટલાનેં 

ઊડાવેલ છે?’ એમનો �?ુસો સાતમા આસમાને પહYચી ગયો.  

‘સાતને…!’ 
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‘ઓહ…!’  

-યારબાદ તો ઉભરાતી સોડા બાટલીની (મ દલપત આખી રાત દરબારના �હYમાથંી વાત નીકળતી 

રહ*. હબીબ ઘરાક ન�* કરતો. (વા ઘરાક એવા ભાવ. એ ;માણે દલપત દરબારને પૈસા મળતા. લાખથી 

બે લાખ Uિપયા. એની પાસે ચાર ટ��પો હતા અને એક nક એનો ઉપયોગ એ અક?માત કરવામા ં કરતો. 

એકમા ંએના પર ક�સ ચાલતો હતો.  

‘તને એ ખબર છે હબીબ તને ક�મ લોકોને ઊડાવવા<ુ ંકહ�તો?’ 

‘…………..!’ દલપત મૌન. 

એક સણસણતો તમાચો પડ�ો એના ગાલ પર. 

‘હા..!’ દદ=થી કણસતા દલપત બો>યો, ‘હબીબને પૈસા મળતા હતા. ક�વી ર*તે એ મને tણ નથી. 

પણ મને પૈસા મળ* જતા અડધા પહ�લા ંઅને અડધા અક?માત પછ*. એટલે…!’ 

‘….એટલે તાર� લોકોને આમ અમ?તા જ ઊડાવી દ�વાના?’ િતર?કારની હદ આવી જતા િવ�મિસ�હ� 

લાઠ*નો એક જોરદાર ફટકો દલપતની પીઠ પર લગાFયો.  

‘સા…હ�…બ! મારો નહM. હવે એVુ ંનહM ક[ંુ…’ 

‘અર�! મા[ંુ ચાલ ેતો તા[ંુ અહM જ એનકાઉXટર કર* નાં̂ .ુ’ બીજો ફટકો લગાવી િવ�મિસ�હ ^રુશી 

પરથી ઊભા થયા, ‘પણ તારા આકા અને કાકાઓને wદર કરવાના છે…! સાલાઓ ¨ોડ…!’ 

વહ�લી સવાર� હબીબને એના ઘર�થી sપૂચાપ ઊઠાવી લવેામા ંઆFયો. ઘણા ંધમપછાડા કયા= હબીબે, 

પણ (વો એને દલપત ભેગો કરવામા ંઆFયો એની હવા નીકળ* ગઈ.  

‘દ�શ પરદ�શ nાવે>સ? તા[ંુ નામ તો હબીબને બદલ ેશેતાન હોVુ ંજોઈએ…સા…લા…’ આખી રાતનો 

ઉtગરો હતો િવ�મિસ�હને, મા�ુ ંફાટ ફાટ થPુ ંહP ુ,ં ‘ચાલ, P ુ ંએમ જ બોલવાનો છે ક� તારા આ Iતૂરાની 

માફક માર ખાઈ ખાઈને?’ એક-બે ફટકા તો ય ઇ. િવ�મિસ�હ�  લગાવી જ દ*ધા.  

‘બો માર� છે…’ પીડાથી કરાજંતા દલપતે હબીબને ક/ુ,ં ‘આખી રાત માર ખાધો છે મe!’ 

‘…હવે તારો વારો છે…’ ક?ટડ*ની કોટડ*મા ંફરસ પર બેઠ�લ હબીબની એકદમ ન$ક ^રુશી ગોઠવી 

ઈ. િવ�મિસ�હ બેઠા, ‘તાર* nાવે>સ<ુ ંનામ તો ‘દ�શ પરદ�શ’ને બદલે ‘લોક પરલોક’ હોVુ ંજોઈPુ ંહP ુ.ં ચાલ, 

બોલવા માડં…શUઆતથી…!’ 
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….અને હબીબે કહ�વા માડંi ુ.ં ક�નેડા, લડંન, kએુસ, ક�Xયા, સાઊથ આ2¨કામા ં એના સપંક= હતા. 

અહMથી એ ઘરાક ન�* કર* ખાસા એવા પૈસા લઈ પરદ�શ મોકલાવતો. -યા ંએમને કાયદ�સર કરવામા ં

આવતા. સાર* ર*તે રાખવામા ંઆવતા. એ દ�શ મોકલાવતા એ પૈસાની લેવડ-દ�વડ પણ હબીબ મારફત જ 

કરવામા ંઆવતી. એમનો િવDાસ $તી લેવાતો. એમની tણ બહાર એમના $વનના ં લાખો Uિપયાના 

વીમા ઉતારાતા. િનયિમત તગડા િ;મયમ પણ ભરાતા. cણ ચાર વરસ પછ* એમને એમના IુJંુબને મળવા 

જવા માટ� દ�શ મોકલાવાતા. અર� ! 5ાર�ક તો એની પણ 2ટક*ટ કઢાવી આપવામા ંઆવતી. અહM આવે -યાર� 

એને દલપત એમને ઊડાવી દ�તો અને અક?માતનો 2રપોટ= પરદ�શ મોકલાવી વીમાના ંપૈસા મેળવી લેવાતા. 

મોટ� ભાગ,ે વહ�લા ંમોડા વીમાના પૈસા પરદ�શમા ંમળ* જતા. પણ ઇDરભાઇના ક�ઈસમા ંવીમાની રકમ હતી 

પાચં િમ�લયન ડોલર. અને એ કારણે પૌલને શકંા ગઈ. ઉપરાતં પૈસા ઇDરભાઇના ફ�િમ�લને મળવાને બદલ ે

ઇ?માઇલને મળવાના હતા એટલ એ શકંા વZ ુ \ૃઢ થતા એમણે ઇ. િવ�મિસ�હને ફોન કર* તપાસ કરતા 

ભાડંો ³ટ¹ો. 

‘ક�ટલા ંક�ઈસમા ંપૈસા મjયા છે વીમાના…અને ક�ટલા ંUિપયા?’ 

‘…………..?’ હબીબ મૌન ;ºાથ= નજર� જોતો રAો ઇ. િવ�મિસ�હ તરફ. અને િવ�મિસ�હ� અચાનક 

એક ફટકો લગાવી દ*ધો એની પીઠ પર.  

‘સોચતા Rુ…ં! સાબ…’ 

‘જ>દ* બોલ સા….’ 

‘ચારમe િમલ…ેદો મે બાત ચલતી હ{…!’  

‘ક�ટલા મjયા છે ટૉટલ…?’ 

‘સાબ ઉસક* �ગનતી નહM ક*…’ 

‘ઓહ… તો ઉતને િમલ ે ક� �ગનતીમe ભી નહM આતે…’ �?ુસાથી િવ�મિસ�હ ફાટ ફાટ થતા હતા. 

કોટડ*માથંી બહાર નીકળવા પહ�લા ંએમણે એમણ ેએમના �લેકબેર*થી હબીબના ફોટા પાડ�ા. દલપતના 

ફોટા પાડ�ા, ‘હવે તારા પરદ�શી આકાઓનો વારો છે.’  

‘અર�! કોઈ ચા લાવો…ના?તો મગંાવો…’ Kરુતની આકાશમા ંKરૂજ ધીર� ધીર� બહાર નીકળ* રAો 

હતો. -યાર� ક�નેડામા ંઅ?ત થઈ રAો હતો. િવ�મિસ�હ� ક�નેડા સન લાઈફ ઇXyઅુરXસના ¨ોડ ઇXવે?ટ*ગેશનના 
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ઓ2ફસર પૌલ ડ*સોઝાને ફોન લગાFયો, ‘ઈટ ઇસ મડ=ર…vલીસ ટ�ઈક હ�>પ ઑફ યોર પો�લસ અને અર�?ટ 

ઇ?માઇલ. આઈ એમ સeડ*ગ િપGચસ= ઓફ હ*સ કોનમેન ઓફ ઇuXડયા. Rુ ં2ક>ડ િપપલ ઓવર હ*યર…!’ 

‘થેXGસ ઓ2ફસર…! k ુઆર ધ બે?ટ…એXડ િવ િવલ _ ૂર�?ટ…’ હસીને પૌલ ેફોન 2ડસકનેGટ કય�. 

(સમાvત) 


