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પ્રકયણ 1

ુ લાયની યાત્રે 16/17 લષની ફે આંખ શેરી લખત અભદાલાદનાં યે લ્લે સ્ટે ળનને
જૂન ભહશનાના શેરાં શક્ર
જઈ યશી શતી. નીયજાની આંખભાં વનાઓ શતા. તે વનાઓને  ૂયા કયલા તે નીકી ડી શતી વેંકડ
હકરભીટય દૂ યના, કદી ના જમેરા પ્રદે ળને ભલા.
તેની વાથે શતી ફીજી ફે આંખ. એટરી જ ઉભયની. વ્મભાની આંખ. નીયજાની ખાવ દસ્ત વ્મભા.
આ ચાય આંખએ શેરી લાય યે લ્લે સ્ટે ળન જય. ંુ યે લ્લે પાટક ાવે ઊબેરી પ્ાની કાયની ફાયીભાંથી અનેક
ુ ાપયી
લખત લશી જતી, દડી જતી ટ્રે નને જઈ છે . ણ ક્યાયે મ ન ત સ્ટેળન જય ંુ શત ંુ કે ન ત ટ્રે નભાં મવ
કયી શતી.
ુ ાપયી કયી છે ત્માયે ત્માયે કાય કે પ્રેનભાં જ કયી છે
જ્માયે જ્માયે મવ
. ફવ, આજ કાયણે નીયજાએ જીદ કડી
શતી કે તે ટ્રે નભાં જ જળે અને તે ણ ખ ૂફ દૂ ય દૂ ય જતી ટ્રે નભાં, રાંફાભાં રાંફા અંતયની ટ્રેનભાં. વ્મભાએ
નીયજાની જીદને ટે ક આપ્મ શત એટરે જ તેઓ અત્માયે યે લ્લે સ્ટે ળન ય શતા
.
યે લ્લે સ્ટે ળનને જઈને તેની આંખભાં કોતકુ અને વલસ્ભમના બાલ આલી લસ્મા. હપલ્ભભાં ટ્રેનના અનેક દ્રશ્મ
જમા છે . ણ અશીં સ્લમભ સ્ટે ળન ય શલાન અશેવાવ અનેય શત
. યભાંચકાયી શત.
ુ લાયની યાત્રે નલ લાગ્મે અભદાલાદ યે લ્લે સ્ટે ળન યના પ્રેટપભષ નંફય3 ય ગાડી નંફય 15635,
શક્ર
ઓખાથી ગોશાટી જતી દ્વાયકા એક્વપ્રેવ થડી જ ક્ષણભાં આલી શોંચળે, એલી ઉદઘણાથી ફંનેના ભનભાં
ઉત્વાશની રશેય દડી ગઈ.
ટ્રેન આલળે. કલ્નાની લાસ્તવલક માત્રા ળફૃ થળે. એક ડકાય બયી, અજાણી, અવનવિત યાશ ય પ્રમાણ
ુ શતી. ણ, ફંનેના
થળે. યસ્તાભાં અનેક વંબાલનાઓ આલી ભળે. આલા વલચાયથી ફંને ખળ
ભાતાવતાઓના ચશેયાઓ ય વ્મગ્રતા અને ગચિંતાઓ ઊગી નીકી શતી.
ુ રીધય શ્માભના શઠે થી લાગતી
ટ્રેનની વવટી લાગી. તે ફંનેને આ અલાજ જયામ કકષળ ન રાગ્મ, ઊરટંુ મય
ફંવયીન ભધયુ ધ્લવન રાગ્મ. યાવ યભલા ભાટે ગીઓને ઉશ્કેયત અલાજ.
ટ્રેન પ્રેટપભષ ય દાખર થઈ, ધીભી ડતી ગઈ, યકાઈ ગઈ. વાભે જ કચ નંફય S/8 આલી ઊબ.
નીયજાએ પયીથી હટહકટ તાવીને તાની વીટ નંફયનીખાત્રી કયી રીધી.
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“ભને ાકું માદ છે, એવ/8 ભાં 23 અને 24 આણી ફથષ છે . વાઈડની ઉય અને નીચેની ફથષ.” વ્મભા
ઉત્વાશબેય ફરી ગઈ.
“તને કેભ ખફય કે તે ફથષ વાઈડની જ છે?“ નીયજાએ વલાર કમો.
“ ૂળં ુ શભલકષ કયીને આલી છં. બરે માત્રા ન કયી શમ, ણ જાણી ફધ ંુ યાખય ંુ છે.”
“કણે કહ્ં ુ તને આ ફધ?”
ંુ
“શજુ ત આ ળફૃઆત છે, નીયજા. ટ્રે નભાં  ૂયા 58 કરાક આણે માત્રા કયીશંુ ત્માયે ગોશાટી શોંચીશ.”ંુ
“શા માય.  ૂયા 58 કરાક ટ્રે નભાં ! કેલી ભજા ડળે?”
ફંને ચડી ગઈ ટ્રે નભાં. વાભાનને વીટ નીચે ગઠલી દીધ.
વાભાનભાં વ્શીર રાગેરી એક નાની ફેગ અને ીઠ ય રટકાલી ળકામ તેલી એકએક ફેગ. ખાવ ફીજુ ં
કાંઇ જ નશીં. તેઓએ ક્યાંક લાંચે ં ુ કે ‘less luggage, more comfort‘
વાભાન ગઠલાઈ ગમ. વીટ ય ફેઠક રેલઈ
ા ગઈ. લડીરની અવંખમ સ ૂચનાઓ ણ અાતી ગઈ.
ે ાંથી કઈએ બાગ્મેજ તેભાંની એકાદ ણ વાંબી શળે. છે લ્રા દવ હદલવથી આલી સ ૂચનાઓ વતત
ફંનભ
અાતી યશી શતી. શલે ત એ ફધી માદ ણ યશી ગઈ શતી, અને એ ણ એ જ ક્રભભાં.
25 વભવનટન શલ્ટ ક્યાયે  ૂય થઈ ગમ તેની ખફય ના યશી
. વવગ્નરે ી યંગ છડી રીરા યંગને ધાયણ
કયી રીધ. ટ્રે નની વવટી લાગી, ભાતા-વતાના હ્રદમભાં એ ચીવ ફનીને ખચ
ૂં ી ગઈ, ત ફંને હકળયીઓના
ભનભાં, લશેતા ઝયણાંના રમફદ્ધ અલાજની જેભ વંગીત યે રાલલા રાગી.
એક જ ઘટના કેલા જુદા જુદા અને વલયધાબાવી બાલને જગાડી ગઈ. તેભાં ઘટનાન શંુ લાંક? તે ત
વનયેક્ષ ફનીને ઘટી ગઈ. તેને શંુ ખફય કે તેના ઘટલાથી કના હદરભાં શંુ થળે?
ટ્રેન ગવતભાન થઈ. ચારલા રાગી. ગવત લધતી ગઈ. યસ્ય શાથ શરાલી વલદામ આી દીધી. કઈએ
શવીને ત કઈએ બાયી ભને. ટ્રે ન આંખની વીભા ફશાય નીકી ગઈ, વ્મભા અને નીયજા ણ.
********
ુ આંખ હયગચત થઈ
થડીલાયભાં ફંને ટ્રે નભાં વેટર થઈ ગઇ. ટ્રે નના ડબ્ફાની અંદયની એક એક લસ્તથી
ુ ા ભાટેની તૈમાયી કયી રીધી. રાઇટ ફંધ થલા રાગી. કહયડયની ઝીણી રાઇટ
ગઈ. વાથી માત્રીઓએ સલ
અને ફાથફૃભ ાવેની રાઇટ વવલામ તભાભ ફંધ થઈ ગઈ.
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ફધા જ સ ૂઈ ગમા. ણ આછા અજલાાભાં ફંને જાગતી યશી. વના બયે રી આંખ, વનાના યસ્તા ય
જાગતી જાગતી માત્રા કયલા રાગી. જે આંખભાં વના બયે રા શમ, ત્માં વનિંદ્રા ક્યાંથી શમ?
ફંનેએ ફાયી ફશાય જલા ભાંડલ. ુ ખલ્ુ રી ફાયીભાંથી લશેતી ટ્રે નભાં લન આલલા રાગ્મ. ગભલા રાગ્મ.
ફશાય ઘણંુ ફધ ંુ ઝડથી લશી જલા રાગ્ય.ંુ
ુ ી ચાંદનીભાં લશી જતાં આકાયને જમા કય.ું ુ
આઠભન ચંદ્રભા તાની ચાંદની ાથયી ફેઠ શત. ક્યાંમ સધ
ભોન, ફવ ભોન યશીને જ !
ફશાયન ંુ અદભ ૂત લાતાલયણ તેઓને આકી યહ્ં ુ શત. ંુ જૂન ભહશનાની ગયભીભાં, ચાંદની યાત્રે, ટ્રે નની
ફાયીભાંથી લશેત ઠં ડ લન ળયીયને સ્ળષત શત. મોલન તયપ આગ લધલા ભથત ંુ ળયીય અજાણી
ુ લલા રાગ્ય.ંુ
રાગણીને અનબ
લનન ભોન સ્ળષ ! ગભલા રાગ્ય.ંુ ભોન ફનીને ભાણલા રાગ્મા લનના ભોન સ્ળષને. કઈ કાંઇ જ
ફરલા નશતા ભાંગતા. ાંણને ઝુકાલલાની ણ ઈચ્છા ન શતી.
લાની રટને લન ગાર ય રશેયાલત યહ્ય. ણ તેઓને તેની યલા ન શતી. ફશાય થયામેરી
ચાંદનીભાં વયકતી જતી ધયતી અને આકૃવતઓને જતાં યહ્યા, ભાણતા યહ્યા.
ુ ી આભ જ જમા કય.ું ુ ગાડીએ બ્રેક ભાયી. તાદાત્્મ બંગ થમ, દ્રશ્મ બંગ ણ. ફંનેએ એકફીજા
ક્યાંમ સધ
ુ ૂવત ઉવી આલી.
વાભે નજય વભરાલી અને શવી ડી. ચશેયાઓ ય આનંદની અનભ
ફાયી ફશાય નજય કયી. નહડમાદ સ્ટે ળન ય ટ્રેન આલી ગઈ શતી. જીંદગીની શેરી ટ્રે ન માત્રાન ંુ શે ં ુ
ુ દ ઘટનાન આનંદ છલાઈ ગમ, ફશાય વ્માેરી ચાંદનીની જેભ.
સ્ટે ળન. એક સખ
ફશાય ચાંદની એભ જ થયામેરી શતી. તે ણ ઊબી યશી ગઈ, ટ્રે નની જેભ. નીચે ઉતયી ચાંદનીભાં
નશાલાન ંુ ભન થઈ ગય.ંુ ત્માં ત ટ્રેન ચારલા રાગી. ચાંદની ણ.
“વ્મભા, આ ટ્રે નન ડબ્ફ ઉયથી ખલ્ુ ર શમ ત કેવ ંુ વયવ
?”
“કેભ?” વ્મભાની નજય પ્રશ્નાથષ રઈને આલી.
“આ ફાયીભાંથી ત કેટરી જઈ ળકામ, આ ચાંદનીને?”
“ભતરફ?”
“આણે ત આખે આખી ચાંદનીને ભાણલી છે, ણ આ ફાયી ખ ૂફ જ નાની છે . અને તેની ફશાય જેટરી
દે ખામ છે, એટરી જ ચાંદની ભાણી ળકામ છે . ણ જ ડબ્ફ ઉયથી ખલ્ુ ર શત, ત ખલ્ુ રા ડબ્ફાની કઈ
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વીટ ય ફેવીને ખલ્ુ રા આકાળને જઈ ળકાત. ચાયે તયપ પેરામેરી ચાંદનીને જઈ ળકાત, ી ળકાત, ભાણી
ળકાત”
“અત્માયે ત દઢ ફે ફૂટની ફાયીભાંથી દે ખાતી ચાંદનીને ભાણલી ડે છે, એક નાના ટુકડાભાં. એભ જ ને?”
ુ કેભ નાના નાના ટુકડાઓભાંજ શમ છે? ખ ૂફ જ થડ
“શા વ્મભા, એભ જ. આ ફધી સદ
ંુ ય લાત કે લસ્તઓ
અશેવાવ થામ અને ગામફ. આવ ંુ કેભ છે, શેં વ્મભા?”
“નાના નાના ટુકડાઓભાં જ શમ છે, થડા વભમ ભાટે જ શમ છે, આ સદ
ંુ યતા. અને શા, એટરે જ ત તે
સદ
ંુ ય છે. વલળે છે, કીભતી છે .” વ્મભા જીલનની હપરસ ૂપી વ્મકત કયલા રાગી.
“એ ફધી જ્ઞાનની લાતભાં ભને યવ નથી.“
“ત નીયજાને ળેભાં યવ છે?”
“ભને ત યવ છે, આ ટ્રે નના એક એલા ડબ્ફાભાં જેને ઉય છત ન શમ. ઉયથી વાલ ખલ્ુ ર, ઘઘ
ંુ ટ વલનાની
સ્ત્રી જેલ શમ. ટ્રે ન વાથે તે ણ લશે. યાત્રે ઠં ડી શલાભાં ખલ્ુ રા આકાળને જઈ ળકામ, ચાંદની શમ, ત
ચાંદનીને અને ચાંદની ન શમ ત અંધકાયના વામ્રાજ્મને. ઢતી વંધ્માને, ફયના તતા સ ૂયજને,
ુ લી
સ ૂમાષસ્તની રારીભાને, લશેરી વલાયે ઊગતા સ ૂયજને, આકાળભાં દડતા લાદને જઈ ળકામ, અનબ
ળકામ. લયવતા લયવાદભાં રી ળકામ, twilight ને ભાણી ળકામ. આંખના કેભેયાથી ભન અને શદમના

કેનલાવ ય ઉતાયી ળકામ.... અને એ ફધમ
ંુ  ૂયે ળુ ,ં ુ ક્યાંમ કઈ કટ નશીં.  ૂણષ ફૃે, વં ૂણષ ફૃે.” એક શ્વાવે
ફરીને નીયજા જયા અટકી,” લશેતી ટ્રે નના ખલ્ુ રા ડબ્ફાભાં ત ંુ ઊબી શમ, તપાની લન તાયા તનને
સ્ળીને લશેત શમ, તાયી આંખ ય, તાયા ગાર ય તાયી રટને યભાડત શમ, શાથભાં કઈ ભજાન ંુ સ્ુ તક
શમ, કઈ ભધયુ વંગીત લાગત ંુ શમ....”
“ને ફવ ટ્રે ન ચારતી યશેતી શમ...” અને ફંને ખડખડાટ શવી ડયા. સ ૂઈ ગમેરી ટ્રેનભાં તળુણીઓન ંુ શાસ્મ
આંટ ભાયીને ખલ્ુ રી ફાયી ફશાય નીકી ગય.ંુ લાતાલયણભાં બી ગય.ંુ
ુ ાપયને એ શાસ્મ કકષળ રાગ્ય.ંુ તેનાથી ના યશેલાય.ંુ તેણે જયા કડક અને ળુક્ષ
17 નંફયની ફથષ ય સ ૂતેરા મવ
બાાભાં કહ્,ં ુ ”મહદ આ વના નશીં ચાશતે શ ત આકી ભયજી, ય દુવયોંક વને દ. ટ્રે નકી ડીવીપ્પ્રનક
વભઝ. ઔય ચ ૂચા યશ.” કશીને તે પયી વનિંદ્રાધીન થઈ ગમ.
ફંને ચ ૂ થઈ ગઈ. ણ એ ત થડી લાય ભાટે જ. પયી શવી ડી, ણ આ લખતે કઈને ણ ખફય ના ડે
ુ કુ ત ૂશર, વલસ્ભમ અને તાજગી તયલયતા
તેભ. એકફીજા વાભે જઇને શવી. ચાયે મ આંખભાં આનંદ, કોતક,
શતા. તેભાં ક્યાંમ નીંદયન અલવય ન શત.
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પયી કઈ પ્રૅટપૉભષ દે ખાય. ંુ ઓશ, આ ત લડદયા. વભમ ચકાવી રીધ. યાવત્રના 11.15 થમા શતા. પન લડે
ઘેય લાત કયી રીધી અને ફધ ંુ કુ ળ છે, તેલ વંદેળ આી દીધ. નીયજાએ નોંધ્ય ંુ કે ભ્ભી નભષર શતા,
ણ પ્ા શજુ ણ થડા નાયાજ રાગ્મા.
નીયજાને રાગ્ય ંુ કે તેણે પ્ાની લાત ભાની રેલી જઈતી શતી. જીદ ન કયી શત ત ચારત. વ્મભાને ણ
અંદયથી કશક
ંુ ખચ
ૂં લા રાગ્ય. ંુ
ણ... શલે ત વપય ળફૃ કયી દીધી છે. શલે કાંઇ યત ના જલામ... શલે ત ભંઝીર ભેલીને જ અટકવ ંુ છે.
ફંનેના ભનભાં કશક
ંુ ચારલા રાગ્ય.ંુ ટ્રે ન ણ લડદયા છડીને ચારલા રાગી. ફંનેની આંખભાં પયી નલા
બાલ આલી ગમા. ભોન થઈ ગમા. સ ૂઈ જલાની તૈમાયી કયલા રાગ્મા.
ભનભાં વલચાય ચારતા યહ્યા. ટ્રે ન ણ ચારતી યશી, યાત આખી. વલચાય અને ટ્રેનની હદળા એક જ શતી.
ભંઝીર તયપ.
ટ્રેનભાં માત્રા ળફૃ કયતાં શેરાં કેટકેટરી ઘટનાઓ ફની ગઈ ? કેટરામ વંઘો જીતલા ડયા?
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પ્રકયણ 2

વલાયના 5.46 વભવનટ. આ વભમ ફતાલી યશી શતી દીેનના જભણા શાથ ય ફંધામેરી ઘહડમા. ફયફય
એક વભવનટ ભડ શત તે. વલાયે 5.45 ય ફેડફૃભભાંથી ફશાય નીકી જવ ંુ તે તેન યજન ક્રભ શત.
આજે એક વભવનટ રેઇટ શલાને કાયણે તે ઉતાલે ફેડફૃભન દયલાજ ખરીને ફશાય આવ્મ
. ડ્રૉઇંગ ફૃભની
રાઇટ ચા ુ શતી. વલાયના ડ્રૉઇંગ ફૃભની રાઇટ શભેળા ફંધ જ યશેત.ી તેને આિમષ થય.ંુ
આખા ઓયડાને તાની નજયભાં વભાલલા તેણે એક વલશંગ દ્રષ્ટટ કયી. નીયજા ફૃભભાં શેરેથી જ શાજય
શતી. ફંનેની દ્રષ્ટટ એક ફીજા ય ડી. ફંને ભાટે આ ક્ષણ ચોંકલાની શતી. ફંને ચોંકી ગમા. ફંને ન ધાયે  ં ુ
જઈ યહ્યા શતા.
નીયજા જાણતી શતી કે તેના પ્ા યજ આ વભમે જ ભવનિંગ લક ભાટે નીકે છે. ગઈ કારે યાત્રે જ
નીયજાએ નક્કી કયી રીધ ંુ શત ંુ કે તે તેના પ્ા જડે ભવનિં
ગ લકભાં જળે. એથી જ ત તે ડ્રૉઇંગ ફૃભભાં
આલી પ્ાની યાશ જતી શતી. ણ પ્ાને જઈને તે વલસ્ભમ ાભી.
કાયણ? ફવ એટ ં ુ જ, કે દીેનના કડાં કઈ ણ દ્રષ્ટટએ ભવનિંગ લકને અનફૃુ  ન શતા
. સ ૂટ, ટાઈ અને
ભફાઇર વાથે તે ક્રફ શાઉવના ગાડષ નભાં ભવનિંગ લક ભાટે જલાનીકી યહ્ય શત. નીયજાની કલ્ના
લાદભાંના ાણીની જેભ ફાટ ફની ઊડી ગઈ. તેણે પ્ા વાભે પ્રશ્નાથષ નજયે જય.ંુ
ુ યની પ્રશ્નાથષ મદ્રુ ા નજય ન આલી.
દીેન શજુ ણ નીયજાને આિમષથી જઈ યહ્ય શત. તેને નીયજાના મખ
નીયજાને વભજાઈ ગય ંુ કે દીેને તેના ભોન પ્રશ્નને વાંબળ્મ નથી.
“પ્ા, તભે ત ભવનિંગ લકભાં જઈ યહ્યા છ ને?” નીયજાએ  ૂછી રીધ.ંુ
દીેનની તંદ્રા ત ૂટી,“મવ, હું ભવનિંગ લકભાં જ જઇ યહ્ય છ.”
“ણ, આભ ઓહપવ સ ૂટભાં?”
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“કેભ? હું ત દયયજ આ યીતે જ જાઉં છ.”
ુ , ટ્રે ક ેંટ અને ટી ળટષ શેયી ર. આ કડાં જલ્દીથી ફદરી ર. હું
“નશીં. આભ નશીં ચારે. સ્ટૌષ વ શઝ
તભાયી અશીં જ યાશ જાઉં છ.“
“ભતરફ? ત ંુ ભાયી વાથે ભવનિંગ લકભાં આલી યશી છે?”
“સ્મય. ડેપીનીટરી.” આ ળબ્દ દીેનને પયી આિમષ આી ગમા.
નીયજા.
રગબગ 16/17 લષની. દીેનની એક ભાત્ર વંતાન. જૂવનમય કરેજભાં બણતી. ફધાના આગ્રશની વલફૃધ્ધ
તેણે વામન્વને ફદરે આટૌષ વના વલમ બણલાન ંુ વંદ કયું ુ શત. ંુ બણલાભાં ખ ૂફ જ આગ યશેતી નીયજા,
એક ફાફતે ખ ૂફ જ ાછ શતી- વલાયે ઉઠલાભાં ! આલી આસ ુ છકયી આજે વલાય વલાયભાં જ,
ુ ય કઈ થાક કે કં ટાાને ફદરે નલી જ
દીેનથી ણ લશેરી ઊઠીને ભવનિંગ લક ભાટે તૈમાય શતી. મખ
તાજગી શતી.
વલાયે 9/10 લાગ્મે ણ યાણે ઉઠતી અને થાકેરી રાગતી નીયજા લશેરી યઢે તૈમાય થઈને  ૂયા જળભાં
શમ, તે લાત દીેન ભાટે અણધાયી જ નશીં ણ આિમષ ૂણષ ણ શતી.
દીેન આજ શેરેથી જ એક વભવનટ ભડ શત અને ઉયથી નીયજા વા
થેના વંલાદને કાયણે  ૂયી વાડા છ
વભવનટ લધ ુ ભડ ડી ગમ શત. ભડા ડવ ંુ એ તેન સ્લબાલ નથી. ઊરટ,ંુ ભડા ડતાં રક ભાટે તેને
નપયત શતી. અને આજે તે તે જ ભડ ડી યહ્ય શત, નીયજા ને કાયણે.
ભનભાં અણગભ ઊગી ગમ. ણ નીયજાના ચશેયાના પ્રેભા, ણ આદે ળાત્ભક બાલને ાયખીને તે તયત
જ તાના ફેડફૃભભાં ગમ.
ુ થઈ. નીયજાની લાત દીેન બાગ્મે જ ટાત. આજે ણ ન ટાી ળક્ય. ત્રણ જ વભવનટભાં તે
નીયજા ખળ
ટ્રેક સ ૂટ, ટી ળટષ અને સ્ટૌષ વ શ ૂઝ ભાં તૈમાય થઈ ગમ. કાયની ચાલી રઈ તે ઝડથી ઘય ફશાય નીકી
ગમ. નીયજા ણ. નીયજાએ દીેનના શાથભાંથી કાયની ચાલી રઈ ગખસ્વાભાં મ ૂકી દીધી. ફાઈકની ચાલી
દીેનને આી.
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દીેન ભાટે આ ણ નલી લાત શતી. ભવનિંગ લકભાં ફાઇક ય જલાન?ંુ આટરાં લોથી ક્યાયે મ તે ક્રફ
શાઉવભાં કાય વવલામ ગમ નથી. ળફૃઆતભાં નાની કાય લાયત અને વભમ જતાં કાયની વાઇઝ લધતી
ગઈ. ણ... ફાઇક ત ક્યાયે મ નશીં.
છે લ્રે તેણે ક્યાયે ફાઇક ચરાવ્ય ંુ શળે? કશંુ જ માદ ન આવ્ય.ંુ નીયજા ય તે ગસ્ુ વે થલા જત શત ત્માં ત
ુ ી શાથ કડી દયી ગઈ. આભંત્રણ આી દીધ,ંુ ફાઇક ચરાલલાન.ંુ
નીયજા તેને ફાઇક સધ
ફાઇક ય ફા-દીકયીની વલાયી ક્રફ શાઉવ તયપ યલાના થઈગઈ. રગબગ 20 વભવનટની ફાઇક યાઇડ
દય્માન ફંનેભાથી કઈ ણ કશંુ જ ન ફલ્ય.ંુ
ફંને ભોન શતા. વલાયની તાજગીભાં લશેતી શલાની રશેયના સ્ળષને ફંને ભાણી યહ્યા શતા.
નલયાવત્ર શભણાં જ  ૂયી થઈ શતી. આવ ભહશનાની વલાયભાં વળમાાના ધીભા ગયલની આશટ વંબાતી
ુ
શતી. ઋતઓન
વંક્રાવત કા જેવ ુ રાગત ંુ શત.ંુ દૂ ય ગક્ષવતજભાં ણ અંધકાય અને ઉજાવના વંક્રાંવત કા જેવ ુ
આકાળ ચંચ શત,ંુ નીયજા જેવ ંુ જ.
ુ ાફી, ત ક્યાંક કાા યંગથી
સ ૂમષ તેના આગભનની એંધાણી આી યહ્ય શત. આકાળ ક્યાંક ગાઢ ગર
યંગામે ં ુ શત.ંુ ક્યાંક ગફરકુ ર શ ૂધ્ધ લાદી યંગ થયામેર શત. ગક્ષવતજ ય યઢના આછા અજલાાન ંુ
વામ્રાજ્મ શત .ંુ
નીયજા ણ એક નલા અજલાવ તયપ કદભ ભાંડી યશી શતી
. ફાણ અને મગ્ુ ધાલસ્થાને શંપાલી મોલન
ુ ધ
ધવભવત ંુ ટકયા ભાયત ંુ શત. ંુ નવ ંુ વલશ્વ તેને રબાલી યહ્ં ુ શત.ંુ લાતાલયણની સગ
ં તેને આકષતી શતી.
તેના ભનભાં અનેક વલાર થતાં. તેના જલાફ ભેલલા પ્રમાવ કયતી. અનેક વલકલ્ તાવતી. તેને
ુ ય યશેત.ા કેટરીક લાત વભજાતી. કેટરીક ન વભજાતી.
કેટરાક જલાફ ભતા. કેટરાક પ્રશ્ન અનત્ત
વભજણની કાચી વીભાઓ ત ૂટી જતી. નલી વીભાઓ જન્ભતી.
જે વભજાત ંુ તે જાણી આનંદ થત. નલા આિમો, નલા વલસ્ભમ તેને ગભતા. તેના ચશેયા ય કોતકુ
યભવતમા સ્થાન જભાલી લાયભાં અદ્રશ્મ થઈ જત.ંુ જાણે કઈ શાથ કડી, શાથ તાી આી જત.ંુ
નવભાં નવ ંુ રશી લશેલા રાગત.ંુ ક્યાયયે ક રાગત ંુ કે તે તાની જાતને ઓખેછે, ત ક્યાયે ક તેને તાન
જ ચશેય અજનફી રાગત.
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ગભે તેભ શમ, ણ તેને આ ફધ ંુ ગભલા રાગ્ય ંુ શત.ંુ હયલતષનન લન તેના શ્વાવભાં, નવભાં, પેપવાભાં,
ુ ધ
હ્રદમભાં અને ભનના ઉંડા ખ ૂણાઓભાં બીની સગ
ં ફની પ્રવયી યહ્ય શત.
ુ લલાની તેને ભજા ડતી
કશક
ંુ નવ ંુ જાણલા, વભજલા, વળખલા અને કયલાન ંુ શય ઘડી ભન થત.ંુ આ અનબ
ુ લ કયે, વાથ આે. તેને એક દસ્તની
શતી. તે ઝંખતી શતી કે કઈ તેની આ સ્સ્થવતભાં તેની જેભ જ અનબ
જફૃયત રાગલા ભાંડી. એલ દસ્ત કે જેના વાવનિંધ્મભાં તે ખીરી ળકે, વરાભત યશી ળકે. એલ દસ્ત કે જે
તેને વભજે, વાંબે, લશાર કયે .
કદાચ દયે ક દીકયી ભાટે ફા જ તેન શેર દસ્ત શત શળે
. હદેનભાં તેને એલ જ દસ્ત દે ખાલા રાગ્મ.
એટરે જ ત આજે તેના એ અજાણ્મા આનંદભાં તેણે દીેનને ળાભેર કયલાન પ્રમાવ કમો
.
દીેન ભાટે આજની વલાય યજ કયતાં અરગ શતી. યજ કાયની ફાયીના ફંધ કાચની અંદય, ઘયથી ક્રફ
ુ ી ચારતી વલાયની માત્રાભાં, ક્યાયે મ ફશાયના લાતાલયણન લન, દીેનને સ્ળષમ ન શત. ગભે
સધ
તેટરી ગયભી, ઠં ડી કે લયવાદ શમ, ણ દીેનની એય કષ્ન્ડળંડ કાયભાંન ંુ લાતાલયણ એકવયખ ંુ જ યશેત
. ંુ
ુ લ તેના ભન, ળયીય અને હ્રદમને માદ અાલલા રાગ્મ,
આજે શલાના નલા ફૃ, યંગ અને સ્ળષન અનબ
તેના રગ્ન છીના ળફૃઆતના લોની.
જમા વાથે આભ જ વલાયના ગાડષ નભાં લક કયલા નીકી ડત, ફાઇક ય.
ગાડષ ન ! ળશેયના તભાભ ગાડષ ન તેને આજે માદ આલી ગમા. યજ યજ નલા ગાડષ નભાં ચારલા જલાન મ ૂ
આઇહડમા ત્ની જમાન. તેના આ આઇહડમાને ભાન આત શમ તેભ તે ફની જત ફાઇક ન ડ્રાઇલય.
શ્રીભતીજી ના હુકભ પ્રભાણે ડાફે-જભણે-ડાફે એભ કયતાં યજ નલા ગાડષ નભાં શોંચી જત.
ણ, છે લ્રા ઘણા વભમથી તે ગાડષ નને ફદરે ક્રફ શાઉવ ભાં જ જત, એ ણ એકર જ.
ફાઇક ય નીયજાને રઈને, અત્માયે ણ તે શોંચી ગમ ક્રફ શાઉવના ગે ટ ય.
ક્રફ શાઉવભાં કઈ ફાઇક ય નશત ંુ આલત. ંુ ફધા કાયભાં જ આલતા. ગે ટકીય કાયના નંફય યથી
ઓખી જત કે ફંધ કાચની અંદય કણ ફેઠું છે. તે તયત જ દયલાજ ખરી નાંખત.
ગેટકીયે તેને યક્ય. એક ત ફાઇક ય વલાય અને ફીજુ ં સ ૂટ બ ૂટ ને ફદરે સ્ટષ
વ ડ્રેવભાં શત તે. તેણે
દીેનને ન ઓખમ. દીેન ભાટે આ નલાઈની લાત શતી. તેની આંખભાં ગ ૂસ્વ પ્રલેળે તે શેરાં નીયજાની
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આંખના ઇળાયાએ ફાજી વંબાી રીધી. દીેનને વભજાઈ ગય ંુ કે દયલાને તેને ક્યાયે મ આ યીતે જમ જ ન
શમ, ત ક્યાંથી ઓખે?
થડી લાયે દયલાને ફંનેને અંદય જલા દીધા. નીયજા શેરી લાય ક્રફ શાઉવભાં વલાય-વલાયભાં પ્રલેળી.
એક તયપ ભટ શૉર. ફધા ત્માં બેગા ભતા. ફીજી તયપ ખલ્ુ ર, રીરછ્ભ ટ્રેક.
નીયજાએ ટ્રેક ય નજય નાંખ.ી ઘણા ફધા રક શતા. તતાના ક્રભ પ્રભાણે તેઓ ચારતા, દડતા કે
જગગિંગ કયતાં શતા.
આજે ભડુ થય ંુ શત ંુ એટ્રે નીયજાનેરઈને દીેન વીધ જ ટ્રે ક ય આલી ગમ. નીયજા અને દીેન
ઘહડમાના કાંટાની હદળાભાં ટ્રે ક ય ચારલા રાગ્મા. તે ચારતી યશી અને આવાવના લાતલયણને
વનશાતી યશી, તેને વભજલાની ચેટટા કયતી યશી.
સયુ જ ઉગલાની તૈમાયીભાં જ શત. અનેક ઘટાદાય વ ૃક્ષ આવાવ શતા જે તાના ફાહુ પેરાલીસ ૂયજને
ડકાયતા શતા- અભને લીંધીને તાયા પ્રકાળને ધયતી ય શોંચાડી ત જ ! સયુ જ યજ શાયી જત, આ
ઘેઘ ૂય વ ૃક્ષની વાભે.
ટ્રેક ય અવંખમ રક લશી યહ્યા શતા. તે ણ રક જડે તેના રમભાં રમ વભરાલી ચારલા રાગી. એક
આખ યાઉન્ડ તેણે  ૂય કયી રીધ. તેને ભજા ડી. શલે તે રકને જલા રાગી. તેને અચયજ થય.ંુ આખા
એક યાઉન્ડભાં ટ્રે ક ય તેને કઈ વાભે ના ભળ્ય. ંુ
આવ ંુ કેભ? તેને તયત જ ખમાર આલી ગમ કે ચારનાય દયે ક જણclock-wise જ ચારી યહ્ં ુ છે. ફધા એક
ુ અજુગત ંુ રાગ્ય. ંુ “પ્ા, કેભ ફધા એક જ હદળાભાં ચારી યહ્યા છે?”
જ હદળાભાં ચારી યહ્યા છે. તેને કશક
“ક્રફ શાઉવન વનમભ છે, કે ફધાએ એક જ હદળાભાં ચારવ. ંુ Cloc-kwise હદળાભાં.”
“કેભ એલ વનમભ છે?”
“ખફય નથી, ણ ઘણા લોથી આભ જ ચારે છે.”
“ધાયકે, કઈ anti clock હદળાભાં ચારે ત શંુ થામ?“
“ભને ખફય નથી. ણ કઈએ એવ ંુ કયું ુ શમ એવ ંુ માદ ણ નથી.”
“ત ચાર આણે કયીએ.” નીયજા નટખટ ફની ગઈ.
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“શ?ંુ ”
“ઉલ્ટી હદળાભાં લહકિંગ.”
“નીયજા, ત ંુ અશીંના કઈ વનમભને તડલાની કવળળ ના...”
“ણ...”
“ત ંુ તાયે લક કય ને.” દીેન ફરત યહ્ય, ણ નીયજા આજે તાની જ ધ ૂનભાં શતી. વલાયથી જ અરગ
યંગ તેના મ ૂડભાં શત. તેણે દીેનની લાત ના વાંબી. ચારલા રાગી, ફધાથી ઉલ્ટી હદળાભાં.
એકભાત્ર તે જ ઉલ્ટી હદળાભાં ચારી યશી શતી. ફાકી ફધા તેને જઈ યહ્યા શતા. કઈક આિમષથી, કઈક
અણગભાથી, ત કઈ ગ ૂસ્વાથી !
યં ત ુ નીયજાને ક્યાં કઇની યલા શતી? તે ત ફવ ચારતી જ યશી. રકના ચશેયા યના ફદરાતા
બાલને તે જલા રાગી. શલે થડ ગણગણાટ ણ થલા રાગ્મ. ભનના ગસ્ુ વાને ળબ્દ લડે ફશાય રાલલા
પ્રમાવ થલા રાગ્મ.
અંતે વભસ્ટય ફક્ષીથી ના યશેલાય,”એમ
ંુ
છકયી. શંુ નાભ છે તાળ?ં ુ આભ ઉલ્ટી કેભ ચારે છે? તાયા આભ
ચારલાથી ફધાને તકરીપ થામ છે. અ..ય..યે, આ છકયીને અશીં અંદય કણે આલલા દીધી?” તે રગબગ
ફયાડી ઉઠયા.
વભસ્ટય ફક્ષીનાં ળબ્દએ ફધાન ંુ ધ્માન નીયજા તયપ ખેંચ્ય. ંુ ફધા સ્તબ્ધ ફની ગમા. નીયજાએ ફધા તયપ
નજય કયી. ફધાની નજય તેને જ તાકી યશી શતી. ફધાની આંખભાં શ ૂન્મતા વ્માેરી શતી.
નીયજા ફધાના આકષણન ંુ કેન્દ્ર ફની ગઈ.
વભસ્ટય બગીયથ ફક્ષી એટરે ક્રફન ંુ એક એવ ંુ વ્મસ્ક્તત્લ
, કે જેની વાભે કઈ ણ વભ્મની ફરલાની
હશ્ભત જ ન ચારે. ધાક એલી, કે રક તેના ળબ્દને વલના વલયધે સ્લીકાયી રે. તેની વાભે આંખ વભરાલલી,
એ ણ વાશવન ંુ કાભ ગણામ.
નીયજાને એ લાતની ક્યાંથી ખફય? તે ત વનદો અને ભીઠું સ્સ્ભત રઈને વભસ્ટય ફક્ષીને જઈ યશી શતી.
વભસ્ટય ફક્ષીનાં ગસ્ુ વાને જઈને તેના ચશેયા યન ંુ સ્સ્ભત યભવતમા ફની ગય. ંુ તે શવતી યશી.
ભી. ફક્ષી અકાઈ ગમા. ફક્ષીનાં વત્તાલાશી અલાજની કઈ જ અવય નીયજા ય નશતી થઈ યશી
. તે
શવતી જ યશી. વભસ્ટય ફક્ષી પયીથી ફયાડી ઉઠયા,”એમ છકયી, ક્રફના વનમભને તડનાય ત ંુ છે કણ?”
“હું ? હું નીયજા. નીયજા દીેન જળી.” એ જ યભવતમા સ્સ્ભત શઠ ય યભત ંુ યહ્. ં ુ
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વોની નજય દીેનને ળધલા રાગી. દીેન એક ખ ૂણે ઉબ યશી વભગ્ર તભાળ જઈ યહ્ય શત
. નીયજા અને
દીેનની નજય ભી. નીયજાએ ઈળાયાથી જ વભજાલી દીધ ંુ કે ફધ ંુ ફયાફય છે. દીેનને નીયજાની
આંખભાં આત્ભવલશ્વાવ દે ખામ અને ખાત્રી થઈ ગઈ કે તે વભગ્ર લાતને વંબાી ળકળે. તે ચ ૂચા ઊબ
યહ્ય.
“વય, હું જાણી ળકુ,ં કે ભેં ળ અયાધ કમો છે? તભે ળા ભાટે આટરા ગસ્ુ વે થાઓ છ?” નીયજાએ વશજ
વલાર કમો.
“આ ટ્રેક ય વો રેફ્ટ વાઇડ ચારે છે, જે અશીંન વનમભ છે. તે વનમભને તડી, ત ંુ કેભ ઉલ્ટી હદળાભાં ચારે
છે ?”
“વય, જ તભે ધ્માનથી જળ ત જણાળે, કે હું ણ ટ્રેકની રેફ્ટ વાઇડ જ છ.”
“ણ,…ત ંુ ત ...”
“જ તભે ભાયી જગ્માએ ઊબા યશેળ ત તભે ણ ટ્રે કની રેફ્ટ વાઇડ જ શળ., ટ્રાઈ કયી જુઓ.”
“ના, એવ ંુ ત નથી ....”
“ શા, એવ ંુ જ છે . ભાત્ર દ્રષ્ટટકણ ફદરી જુઓ. નજયન ત આ બેદ છે, વય.”
“એટરે?”
“આ લહકિંગ ટ્રેક છે, કે ટ્રાહપક યડ?”
“કેભ? ટ્રેક જ છે.”
“ત છી ટ્રાહપકના વનમભની જેભ રેફ્ટ વાઇડ ચારલાન જ વનમભ ફાગભાં કેભ? એ ત લાશનને રાગ ુ ડે,
યડ ય. તભે ત તેને અશીં ણ રાગ ુ કયી દીધ. અને એ ણ આ જીલતા જાગતા ભાણવ ય !”
“નીયજા, ત ંુ ફહુ ફરે છે.“ વભસ્ટય ફક્ષી ગસ્ુ વે થઈ ગમા.
“ફવ, એ વનમભ ાછન તકષ વભજાલી દ, જ તકષ વ્માજફી શળે ત હું ણ વનમભને ભાનીળ. ફર છે
ૂ ?” નીયજાએ ડકાય પેંક્ય.
ભંજય
ુ યીએ છીએ” વભસ્ટય ફક્ષીની દરીર ખ ૂટલા રાગી.
“અભે લોથી આ વનમભને અનવ
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ુ માષ કયવ?”ંુ તે ફાકી
“કઈ લાત લોથી ચારી આલતી શમ, તેથી શંુ તેને આંખ અને ભગજ ફંધ કયી અનવ
રક તયપ પયી,“આ વોભાંથી કઈ ફતાલી ળકળે, આલા વનમભન તકષ?” ફધી નજય નીચી ઢી ગઈ.
રકના ભોનભાં નીયજાને જલાફ ભી ગમ.
“વય, ભાપ કયજ. અશીં વો વલાયની તાજગી રેલા આલે છે. અશીં ત તેઓને મક્ુ ત શ્વાવ રેલા દ. જડ
વનમભ અને ફંધન ...” તે વભસ્ટય ફક્ષી તયપ પયી. ણ વભસ્ટય ફક્ષી લચ્ચે જ ફરી ઉઠયા,“વનમભ અને
ફંધન વલળે લાત કયલા ભાટે ત ંુ શજુ નાની છે.”
“વનમભ જ અથષ વલનાનાં શમ, ત તે ફજ ફની જામ છે. તેને તડલાભાં કઈ લાંધ નથી.” નીયજા
ખડખડાટ શવી ડી.
વભસ્ટય ફક્ષી ભાટે આ ક્ષણ અવહ્ય શતી. કઈ એક છકયી તેના ળબ્દ અને તકષ લડે તેને શયાલી દે ળે એલી
કલ્ના ણ નશતી કયી. શલે દરીર ભાટે કઈ અલકાળ જ નથી એ તેને વભજાઈ ગય.ંુ તે ભોન ફની
ગમા.
“ડગરે ને ગરે વનમભથી ફંધામેરા ભાણવને અશીં ત ખલ્ુ ર શ્વાવ રેલા દ, પ્રીઝ.” તેણે વભસ્ટય ફક્ષીને
શાથ જડી વલનંતી કયી.
વભસ્ટય ફક્ષીએ તક ઝડી રીધી. શભેંળા કડક યશેતા ચશેયા ય ખડખડાટ શાસ્મ રાલી દીધ
. ંુ
તંગ લાતાલયણ અચાનક જ કદ
ૂ યતી ફની ગય. ંુ ગક્ષવતજભાં સ ૂયજ લાદને વલિંધીને ફશાય આલી ગમ.
“થેન્ક ય ૂ, વય.” નીયજા અને દીેન ઝડબેય ઘય તયપ જલા રાગ્મા
.
ુ ીન યસ્ત પયી ભોન ! વલાયે ઘયથી ક્રફ સધ
ુ ીના યસ્તા યન ંુ ભોન ફજફૃ શત ંુ જ્માયે આ
ક્રફથી ઘય સધ
ભોનભાં ભીઠી મઝ
ૂં લણ શતી.
નીયજાના છે લ્રા દઢેક કરાકના લતષનને અને વલાયથી ફની યશેરી ઘટનાઓને વભજલાની મઝ
ૂં લણ શતી
,
દીેનને.
ત નલી નલી આલી યશેરી ાંખને વભજલાની મઝ
ૂં લણ શતી, નીયજાને.
દૂ ય કઈ ંખીએ ાંખ પપડાલી. કઈ ફૂર ય તંગગય ુ જઇ ફેઠ.ું એક શલ લન ળયીયને સ્ળી ગમ.
આ લન જયા અજાણ્મ રાગ્મ, ણ ગભલા રાગ્મ.
દીેને ફાઇકને બ્રેક ભાયી. ઘય આલી ગય.ંુ

Page 14 of 376

એક તંગગમાને ાંખ આલી – વ્રજેળ દલે “લેદ”

પ્રકયણ 3
નીયજાને સ્કર
ૂ ભાટે, ત દીેનને ઓહપવ ભાટે શજુ લાય શતી. દીેનના ભનભાં અજ ં શત કે આ વભમભાં
નીયજા લી કાંઈક નવ ંુ કયળે ત?
નીયજાએ કાંઈ જ ના કય.ું ુ વભમ ય નીયજા અને દીેન જતાં યહ્યા.
આલડા ભટા ઘયભાં જમા એકરી જ યશી ગઈ. એ ત યજન ંુ શત.ંુ ણ આજ જયા અરગ લાત શતી.
નીયજાના આજના ફદરામેરા લતષન વલળે દીેને જમાને ફધી જ લાત કયી શતી અને એટરે જ તે ગચિંતન
ભગ્ન ફની ગઈ.
લોથી ફનત ંુ આવ્ય ંુ છે, કે જ્માયે જમાયે દીેન કઈ નલી લાત જાણે કે કઈ નલા વલમ ય ગચિંતા કે
ગચિંતન કયે, ત્માયે ત્માયે તેને વભજલાની અને તેન શર ળધલાની જલાફદાયી જાણે જમાની શમ તેભ, તે
તાના ભનની લાત જમાને કશી દે ત અને કાભ ય જત યશેત.
જમા, ઘયભાં ફેઠી એકરી એકરી તે લાતન ંુ વલશ્રેણ કયે, તેના ડ ઉખાે અને ઉકેરી ણ દે !
આજે ણ તે વલચાયલા રાગી. તેન ંુ આભ વલચાયવ ંુ એ ઇવતશાવના ાઠ બણલા જેવ ુ તેને રાગ્ય. ંુ ઈવતશાવભાં
ુ  કઈ કયે, કઈ જીતે ત કઈ શાયે. ણ એ યદ્ધ
ુ  ળા ભાટે થમા, કણ જીત્ય,ંુ કણ શાય,ું ુ શંુ કાભ શાય,ું ુ કણે
યદ્ધ
કેલા કેલા કાલાદાલા કમાષ, તેની ળી અવય થઈ લગેયે લગે યે બણલાન ંુ ત ગફચાયા વલધ્માથીઓના ભાથે
ુ ના કયું ુ શમ.
આલે, કે જેણે ક્યાયે મ બાઈફંધ જડે ણ યદ્ધ
વલગચત્રતા ાછી કેલી કે ઈવતશાવભાં ય ૂદ્ધ બણાલામ અને વળખાભણ અામ કે વાયા નાગહયકએ ળાંવત
ુ ના થામ ત જ નલાઈ.
જાલલી જઈએ. વલધ્માથી કન્પરઝ
ુ થઈ ગઈ. ‘કાયસ્તાન ફા-દીકયી કયી આલે, અને તેના ય ગચિંતન અને ગચિંતા
જમા ણ આભ જ કન્પરઝ
ભાયે કયલાની?’
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ઇવતશાવ બણતા વલધ્માવથિની જેભ તે ણ ફલ ના કયી ળકી. તાના બાગે આલેર ગચિંતનભાં તેણે ભન
યવ્ય.ંુ
ગચિંતનભાં જ કમાયે વાંજ આલીને ફાયીભાં ડકાલા રાગી તે ણ ધ્માન ના યહ્.ં ુ ઢી ગમેર સયુ જ તયપ
તેની નજય ગઈ. આકાળભાં ધીભે ધીભે પ્ુ ત થત ંુ જત ંુ અજલાફૄં અને જન્ભ રેત અંધકાય તેને ગભી ગમા
.
વભરનની એક અદભ ૂત ક્ષણ તેણે જઈ. વંક્રાંવતની ક્ષણ. ટ્લીરાઇટની ક્ષણ. તેને એ ક્ષણ સ્ળી ગઈ. તેની
ુ થઈ ગઈ.
આંખભાં ચભક આલી ગઈ. વભગ્ર ગચિંતનન તેને જલાફ જડી ગમ. ખળ
ુ ી જતી ઊબી યશી. ઘણા રાંફા વભમ ફાદ
ગક્ષવતજ ય ઢતા સ ૂયજની પેરામેરી રારીભાને તે ક્યાંમ સધ
તેણે ધયતી ય ઉતયી આલતા યાવત્રના આગભનને વનશાળ્ય ંુ શત, ંુ અરક.
ુ તડય.
ઘયની ડયફેરના અલાજે તેની નજય અને ગક્ષવતજ લચ્ચેના વેતને
તે નીયજા શતી. તેના આલતાં જ તેના શલાન અશેવાવ વભગ્ર લાતાલયણભાં પેરાઈ ગમ. દીેન ણ
આલી ગમ. જભીને વો તતાના ફૃભભાં ગઠલાઈ ગમા.
દીેનની આંખભાં યભતા વલારને જઈ જમાને વભજાઈ ગય ંુ કે તેની ઉત્કં ઠા વતવ્ર ફની છે.
જમાએ જ ળફૃઆત કયી,”દીેન, તને માદ છે? આણે ઢતી વાંજને જમા કયતાં, થડી લાયભાં ત
અજલાફૄં બાગી જત,ંુ અંધાળં ુ પેરાઈ જત ંુ !”
“શા માય, કેલી અદભ ૂત શતી, એ અવંખમ વાંજ?”
“અને એના વંકેત ણ કેલા અદભ ૂત ! ફવ, એ વંકેત ઉકેરલા ડે. અને.. એક લાય જ એ વંકેત ઉકેરાઈ
જામ, વભજાઇ જામ ત છી ભજા ડી જામ.”
દીેનને વભજાઈ ગય ંુ કે શલે જમા જે લાત કયળે તે ખ ૂફ જ ભશત્લની શળે. તેભાં ઘણા વંકેત શળે. જ્માયે
જ્માયે કઈ ગંબીય અને ભશત્લની લાત કયલાની શમ ત્માયે ત્માયે તે આભ જ વયતાથી ળફૃઆત કયે
, કઈ
ભજાન ંુ દ્રશ્મ ઊભ ંુ કયે અને તેને આધાયે ગંબીય લાત વભજાલી દે મ. જાણે શાડ યથી વશજ યીતે વયકી
જત ંુ ઝયણંુ ! કઈ ઘોંઘાટ નશીં ને તમ લશેત ંુ યશે.
દીેનને તેની આ અદા વંદ શતી. તે ગઠલાઈ ગમ જમાની ફાજુભાં, “ત ચાર, ેરા વંકેતને ઉકેરલા
રાગીએ.”
“વંધ્મા વભમે જ્માયે સયુ જ ડૂફે છે, એટરે કે તે તેન ંુ સ્થાન ફદરે છે, ત્માયે વભમ ફદરામ છે. અજલાાને
સ્થાને અંધાળં ુ આલે છે. એ એક એલી સ્સ્થવત શમ છે, જ્માં યીલતષન ગયલ ભાંડે છે.”
“શા. ફયાફય છે. ત?” દીેન લાત વભજલાની કવળળ કયલા રાગ્મ.
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“હયલતષન કઈ અચાનક કે એક જ ક્ષણભાં નથી થઈ જત. ંુ એક સ્સ્થવતથી ફીજી સ્સ્થવતભાં જતાં શેરાં અમકુ
ક્ષણ એલી આલે છે જ્માયે વલતનાળં ુ શજુ લીત્ય ંુ નથી શત ંુ અને આલનાળં ુ શજી આવ્ય ંુ નથી શત
.“ ંુ
“વંક્રાંવતની, ટ્લીરાઇટની ક્ષણની ત ંુ લાત કયે છે?”
“શા, દીેન.”
“ઓ. કે . ત?”
“16-17 લષની ઉભય એટ્રે ટ્લીરાઇટ લાી સ્સ્થવત.“
“ત ંુ નીયજાની લાત કયે છે”
“શા. તેન ંુ ફાણ વલદામ રઈ યહ્ં ુ છે, ત મોલન શજુ લેંત છે ટંુ છે. તે ના ત ફાક છે કે ના ત હયક્લ
ુ ાન.”
યલ
“ભતરફ. Teenage ! ઓશ, મવ.”
“આ વભમે તેના તન-ભનભાં, લાણી-લતષનભાં ઘણા પેયપાય થતાં શમ છે. નલા વલચાય તેને આકે છે. નવ ંુ
જભ અને જળ છરકામ છે. તેને રાગે છે કે તેનાભાં એલી ફધી જ આલડત અને ળસ્ક્ત છે, ક્ષભતા છે , જેના
લડે તે તભાભ કામષ કયી ળકે છે.” જમા શલે મ ૂ લાત ય આલી યશી શતી. તેણે દીેનની આંખભાં આંખ
ુ નક્કય, નવ ંુ કયવ ંુ શમ છે. તે ભાટે તે કઇની કં ની ઝંખે છે. નલા
યલી ઊંડ શ્વાવ રીધ,” તેને કશક
દસ્ત ફનાલલા, નલી લાત કયલી, નવ ંુ કામષ કયવ,ંુ લગે યે ફધ ંુ જ તેને કયલાની ઇચ્છા થતી શમ છે. તે
એલી વ્મસ્ક્તને ળધે છે જે તેને વભજે, વાથ આે, હદળા આે, વટષ કયે, ીઠ થાફડે અને જ્માયે થાકી
જામ, શાયી જામ ત્માયે તેના ારલભાં ભઢું દફાલીને વનયાંતે યડી ળકે.”
“એવ ંુ કણ શઇ ળકે?”
“વો પ્રથભ ત તે તાની આવાવ જ એલી વ્મસ્ક્તની ળધ કયળે. અને દયે ક દીકયી ભાટે તેન ફા જ
શેર શીય શમ છે. જેને તે ચાશે છે. તે તેન આદળષ શમ છે. અને જ્માયે તેન ફા તેની અેક્ષાઓભાં
વનટપ જામ ત્માયે જ તે ફીજા શીયની તરાળભાં કદભ ઉઠાલે છે.”
“લાશ. જમા, તાયી લાતભાં દભ છે .”
“શા, દીેન. આણી નીયજા ભાટે ણ તેન વતા એટરે કે ત, ંુ તેન શેર શીય છે, આદળષ છે .”
“ઓશ, એભ લાત છે? એટરે.. આજે વલાયે તે ભાયી વાથે જડાઈ ગઈ !”
“શા દીેન.”
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