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  મા� તો દ�કરાના દો	તારનો ફોન આવતા રા� રા� થઇ ગયા.લડંનથી આવેલ દો	તાર� 

ફોન પર એટ!ુ ંજ કહ�!ુ ં : " 'ુ ંલડંનથી હમણા ંજ એરપોટ)  પર ઊતય+ ,.ં મારો ભાઈ મને લેવા 

અમદાવાદ આ0યો છે એટલે અમે તરત જ વડોદરા અમાર� ઘેર જવા રવાના થઇ ર3ા છ�એ .વસતેં 

તમારા માટ� એક પેક�ટ મોક56ુ ંછે, તે અમે તમને આપી-સ8પી નીકળ� જઈ:ુ.ંઅડધા -પોણા કલાકમા ં

<યા ંપહ8ચીએ છ�એ. તમા>ંુ સરના?ુ ં તો અમાર� પાસે છે જ;પણ જ@ર પડA ેસદં�શ Cેસ રોડ પર 

પહ8ચીને, ફર� તમારા 'િશવમ ટાવર' Eધુી પહ8ચવા, પાક� િનશાનીઓ Gણવા માટ� ફોન કર�:ુ ં." 

છ મHહના પહ�લા જ ગયેલા એકના એક IJુ �બહાર�ના સમાચાર લાવનાર, તેના <યાનંા 

દો	તાર Hદલીપનો બીજો ફોન આવતા,હરખાઈને  ગાડંા ઘેલા થઇ ગયેલા મા� મગંળા બહ�ન 

બા5કનીમાથંી વહ�લી સવારની આવતી જતી HરLાઓ,ગાડ�ઓ,બસ 	ટોપ તરફ જઈ રહ�લા 

6િુનફોમ)ધાર�  છોકરાઓ-છોકર�ઓને જોતા જોતા, પોતા તરફ આવવા 

એરપોટ)થી નીકળ� ગયેલા  દ�કરાના દો	તારની કાગડોળે  રાહ જોવા લાMયા. તેમNુ ંમન પવનવેગે 

Oતૂકાળમા ં પહ8ચી, આમ જ 	Qુલે જતા નાના �બહાર�Nુ ં �ચJ જોવા લાM6ુ.ં  ક�વો ભણી ગણી, 

ડોRટરની ડ�Sી લઇ લડંનની ડ�Sી લેવા, ભણવા માટ� <યા ંગયો <યાર�, પોતે ક�વા અમદાવાદના નવા 

એરપોટ)  પર પહ�લી વાર જઈ આભા થઇ ગયેલા, તે પણ યાદ આવવા માડંT ુ.ં ડોRટર- પિત તો 

	Qટૂર- એURસડVટમા,ં પાચં વષ) પહ�લા જ ધામમા ંપહ8ચી ગયા હતા અને તેમNુ ં  	વXન સાકાર 

કરતો, �બહાર� પણ ડોRટર થઈને જ ર3ો . લડંનની એફ.આર.સી.એસ.ની ડ�Sી લેવા હ8સે  હ8સે  

ગયેલો અને જતી વખતે બોલેલો: " બા,Yુ ંજોZને,Jણ વષ)મા ંતો 'ુ ં 'પોપટ કમાઈને આ0યો છે'ની 

Zમ આવી જઈશ અને તને પણ લડંન લઇ જઈશ"  તેના  એ શ[દો તેને Gગતા-\ઘતા યાદ 

આવતા રહ�તા. 

      <યા ંતો ફર� ફોનની ઘટં� વાગી એટલે તે ]દર હોલમા ંદોડ� અને ફોન દ�કરાના દો	તાર 

Hદલીપનો જ હોવો જોઈએ એમ ધાર�, પાક� િનશાનીઓ દ�વાની, મનોમન ઝડપી તૈયાર� પણ કર� 

લીધી. પણ Hદલીપે સામેથી એટ!ુ ંજ ક`ુ ંક� "અમે ર	તામા ંચા પીને જ તમારા 'િશવમ  ટાવર' Eધુી 
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આવી પહ8aયા છ�એ .તમારો bલેટ નબંર અને કઈ િવcગ છે તે કહો .માર� ડાયર� બેગમા ંજ રહ� 

ગઈ છે". 

  ''એ  િવcગમા-ં પાચંમે માળે.bલેટ નબંર બાવન.  'ુ ંરાહ જ જોઇને બેઠ�  ,.ં ચા તો પીવી પડ� 

ને સાથે ખાખરા-ગાHંઠયા પણ ખાવા જ પડ� ભયલા . મારા દ�કરાના દો	તારને અને તેના 

ભાઈને એમ ને એમ કોરા કોરા થોડા જ જવા દ�વાય મારાથી?  ચાNુ ં પાણી તો મસાલો નાખી 

અદરખ ખમણી  ?કૂ� જ દ�eુ ંછે." 

    <યા ં તો ફોન ?fૂો ન ?fૂો ક� બે �ન અને Zક�ટ પહ�ર�લા નવ જવાનો આવી ગયા. 

�લbટનો  અવાજ સાભંળતા જ તેણે પોતાના ફલેટનો દરવાજો ખોલીને  જ રાgયો હતો ]દર આવતા 

જ એક� મા� મગંળાબહ�નને 'જય hી Qૃjણ' કહ�,ચરણ 	પશ) કરતા, પોતાના ભાઈનો પHરચય 

આXયો:"આ મારો મોટો ભાઈ મહ�શ." મહ�શે પણ 'જય hી Qૃjણ' કહ� Cણામ કયા). મગંળા બહ�ન 

પોતાના હાથમા ં તેમNુ ંસાથે લાવે!ુ ં એક મોkંુ પેક�ટ પકડ� તેની સાથે જ તેમને ચlર આવવા 

લાMયા અને કાઈં પણ સમZ તે પહ�લા તેમના પર બેઉએ જોરદાર 'ુમલો કર� તેમને પાડ� દ�ધા-

પછાડ� દ�ધા. પેક�ટ પર કલોરોફોમ) છાટં�ને જ તેઓ Xલાn	ટક બેગમા ં ?કૂ�ને આવેલા. મા�ને 

 Hકચનમાથંી ચાQ ૂલાવી તેમના પર ઊપરા ઉપર� ચાQ ૂઝoક� દઈ, મા�ને પતાવી જ દ�ધા અને 

તેમની કમરમાથંી pડો કાઢ� ફટાફટ હાથફ�રો કર�,રોકડ-ઘર�ણા,પહ�ર�લા દાગીના વી.પોતાની 

Xલાn	ટક બેગમા ં?કૂ�, Iરુ ઝડપે  bલેટની બહાર નીકળ� �લbટમા ંrસૂી, નીચે ઊતર� શાિંતથી, ઊભી 

રાખેલી કારમા ંબેસી, પોબારા ગણી ગયા.  

લડંનથી તથાકિથત લાવે!ુ ંપેક�ટ જ બનેલી એ sુઘ)ટનાNુ ં એક માJ ?કૂ સાLી હY ુ ં. 

(સમાXત) 
 

 


