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મે�ડકલના પાચં  પાચં વષ� �ધુીનો પાગંરતો રહ�લો �ેમ, બનંે પ!ોના વડ
લોની 

"વી#ૃિત બાદ િવિધવત �પોઝલ,સગાઇ અન ે થોડા િવલબં િવલબં બાદ ,ત ે લ-નમા ં

પ�રણ/યો.  

 લ-નની િવિધ દર/યાન  અન ે �રસે1શનની  3શુ3શુાલ  સગંીતમય   

!ણોમા ંિવનીતાએ  એક અિનવ5ચનીય,અ6ત અને અનેર
 -  િવરલ એવી અ78ુિૂત 

મનોમન માણેલી .તન કરતા મનની �સ:તાથી િવનીતા  પાગલ પાગલ થવા લાગી 

ગયલેી. છે<લા પાચં છ વષ� �ધુીના  સાચા  સમિપ=ત �ેમી અન ેહવે િવિધવત બનલે  

પિત   િવરલ ે તેને >વનની અ6ત ધ?યતાનો અ7ભુવ કરાAયો.. 

િવરલે તનેે હનીBનૂ પર લઇ જવા માટ�  ધરતીના "વગ5 સમાન કાEમીર7ુ ં

1લનેથી  જવા7ુ ં અન ે Fયા ંહનીBનૂ- કપલ માટ�ની સHથુી મIઘી અને મશHરૂ હોટલ 

''જ:ત'7ુ ં K�ુકLગ કરાવી, તેની 3શુી હ> અનકે અનેક ગણી વધાર
 દ
ધી. 
   

િવનીતા માટ� આ હનીBનૂ ખાસમ ખાસ હતો-"પેEયલ  હતો.કોઈએ Oાર�ય ન 

અ7ભુAયો હોય તેવો "પેEયલ  હનીBનૂ હતો. િવનીતા કોઈ જ?મPત 

ખામીના  કારણે  હ> �ધુી Qી-સહજ માિસક ધમ5નો અ7ભુવ જ નહોતી કર
 શક
.ડોRટર 

હોવાથી આ માટ�ના બધા જ બનતા ટ�"ટો અને ઈલાજો કરાવી જોયા પછ
 એ િનરાશ -

હતાશ થઇ ગઈ હતી,પોતાના �ેમી િવરલને તેણે આ સાચી હક
કતથી વાક�ફ પણ કર�લો 

જ. તમે છતા ંય િવરલ ેતેન ે�મેે �મે,ેહIસે હIસે,  ઉમગંભેર તેના જ?મ�દવસે જ સવાર- 

સવારમા ંપીળા Vલુાબોના VWુછા સાથ ેતનેે 'હ�પી બથ5ડ� 'કહ
, બી> જ !ણ ેનાટક
ય 

ર
તે નીચે X ૂટં�ણય ે બેસી  તેને �પોઝ કરતા હ
રાની વYટ
  પહ�રાવેલી, એ તનેા 
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>વનનો સHથુી �ખુદ યાદગાર  �સગં હોય તેમ તનેે એ અFયાર� હનીBનૂ પર હવાઈ 

સફર કરતા કરતા પણ !ણ ે !ણ ે બધં Zખ ેજોયા કરતી હતી. 

હનીBનૂ- ડ�["ટનેશન ''જ:ત' હોટલ પહIચી, ચેક ઇન કર
 પોતાના "વગ5 સમાન 

�ુદંર �શુો�ભત "\ટુમા ં �વેશતી વખતે તનેા આનદંની કોઈ અવિધ  ન રહ
. 

  મહારાP-મહારાણીની ]મ  નાહ
 ધોઈ,સરસ મઝાનો જ:ત હોટલના ડાયિનLગ 

હોલમા ં^ટ,_ૂધ-સી�રયલ અને ઓ/લેટનો aેકફા"ટ કર
 હનીBનૂ- કપલ Vલુમગ5  

જોવા-ફરવા નીકળ
 પડbા. હIસે હIસે  સરસ મઝાની તયૈાર થઇ,  નવો ક�સર
 પPંબી 

#ુરતો -પાયPમો  પહ�ર
 અને પછ
 ગોરા ગોરા,દ�ખાવડા,િપRચરના હ
રો         

]વા દ�ખાતા  િવરલને પણ આછો 8રૂો પPંબી પોષક પહ�રાવી િવનીતા મલકાતી 

મલકાતી- મલપતી ચાલે િવરલનો હાથ પકડ
 આઝાદ પછં
ની ]મ ઉડતી હોય તેમ 

દોડાદોડ,  હોટલે અરdજ કર
 આપેલી કારમા ંસજોડ� બસેી ગઈ. Vલુમગ5 પહIચી "વગ5મા ં

પહIWયા ]ટલો આનદંભય� નશો અ7ભુવતી ત ે િવરલ સાથે કાeEમર
 પોષાકમા ં fુદા 

fુદા પોઝમા ંફોટા પડાવી પોતાન ે અન ેપોતાના િવરલન ે �હરોઈન-હ
રોની ]મ જોવા-

દ�ખવા લાગી ગઈ.Vલુમગ5 બાગમાથંી બહાર નીકળતા નીકળતા એકાએક િવરલ ચgર 

ખાઈ ગબડ
 પડbો અન ે તનેે �ફhસ આવવા લાગી.ડોRટર હોવા છતા ં ય િવનીતા 

ગભરાઈ અને તરત જ તેન ે કાEમીરની હોe"પટલના ઈમરજ?સી િવભાગમા ં લઇ 

ગઈ.નસીબે ?\રુોલો>"ટ "પEેયા�લ"ટ અને ?\રુો સiન બઉે હાજર હોવાથી િવરલના 

aેઇનનો એRસ ર� લઇ તેમ જ "ક�ન ટ�"ટ કર
 તેના �ફhસ7ુ ંકારણ aેઇનમા ંદ�ખાતા એક 

jલેક "પોટને માની તેની તાFકા�લક સiર
 કર
 ટkમુર ]વો દ�ખાતો કાળો "પોટ 

કાઢવાનો સફળ �યાસ કય�.સદભા-ય ેએ ડ�ડ jલડ સલે જ હતો ] બH ુપહ�લા સાયકલ 

ક� "#ૂટર પરથી પડવાથી લોહ
 મર
 ગયાથી -ગઠંાઇ  જવાથી, તમેનો તેમ રહ
 ગયો 

હશે,] કાEમીરની ભયકંર ઠંડ
 માથામા ં �વશેવાથી, ઇરnટ�ટ થઇ તેને �ફhસના ઝાટકા 

આપવા લાગી ગયલેો.પડતી વખતે તે oધો સાથળભેર oધા માથે પડbો હોવાથી  

તેના V1ુતાગંને પણ ભયકંર ઈP થઇ ગયલેી,]ના પ�રણામ"વpપે ?\રુોલો>"ટ�  
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તેમ જ હાજર સRેસોલો>"ટ� તેને qrુુષFવ Vમુાવી sકૂ�લો Pહ�ર કય�.>વતા રtાનો 

આનદં જ અને બેઉના �ેમભયા5 સાથ- સહવાસનો જ હવે  તો એક માu સહારો -

સિધયારો હતો.ડોRટર હોવાથી સમજ અને �હમત તેમનામા ંસહજ હતા.બઉેન ેએકબીP 

માટ� �ેમ તો ભરqરૂ હતો એટલે એ �ેમ જ તેમ7ુ ં>વનપાથેય હv ુ,ંબળ હv ુ-ંસવ5"વ 

હv ુ.ં   

       ઈલાજ qરૂો થય બાદ હોટલ 'જ:ત'મા ં જયાર� પહIWયા Fયાર� એક નવી 

નવાઈનો,માની ન શકાય એવો �સગં બ?યો.પોતાના pમ પર પહIWયા તો દરવાP પાસ ે

જ કોઈ Qી નવPત બાળકન ેશાલ ઓઢાડ
 wલાવર બા"ક�ટમા ંBકૂ
 ગયલેી. Bકૂ
 જનાર� 

]મ તેમ ઉક�લાય એવા અ!રોમા ંલખેxુ ં :"યહ બેટ
 મેર� �લય ેતો મેર� દોઝખમ{  ઔર 

દોઝખ બઢાનેવાલી હોગી.આપ સ/હાલના.}�ુ~યા!"      

ડોRટર હોવાથી બેઉ �હમતભેર  એ બાળકને ઉપાડ
 લઇ તનેે ,દર લઇ ગયા અન ે

પોતાને તો હવે બાળક થવા7ુ ં નથી તો આ #ુદરતી બ�!સન ે ઈ�રની #ૃપા માની 

બાળકને પોતાનો જ માની-બનાવી,તેને સાથે જ તેડ
 જઈ �દ<લી થઇ અમદાવાદ 

પહIWયા તો વડ
લોને આ�યા5નાદમા ંગરકાવ કર
 Bકૂતા બો<યા:"આ તો અમન-ેતમન ે

ઈ�ર� આપલેી  "વગ�ય ભેટ છે." 

  "બેટ
 ધનક
  પેટ
"  એ કહ�વત એમને એમ થોડ
 જ બની છે? ઘરબેઠ� ધનની પેટ
 

મળ
 તેના થી p�ુ ં}ુ?ં"ઘરના  બધા એક "વર� બો<યા.                                       

         "અને એટલ ેજ આ 'જ:ત'મા ંમળેલી  ઢYગલી7ુ ંનામ અમે જ:ત જ  પાડ
 દ
�ુ ં

છે.આમ તો જ:ત છોકરા7ુ ંનામ કહ�વાય।પણ આપના માટ� તો છોકર
 પણ છોકરો જ 

છે.હવે આ જમાનામા ં અમાર� વ� ુ એક બાળક જ?માવવાની જpર જ ન�હ રહ�.ર�ડ
મેડ 

જ:ત મળ
 જતા અમે તો 3શુ 3શુ છ
એ." 

                 પછ
 તો નાના-મોટા બધાએ જ હIસ ે હIસે જ:તન ેરમાડવા7ુ ં શp કર
 

દ
�ુ.ંઘર જ જ:ત -"વગ5 બની ગ\ુ.ં    

(સમા1ત)   

 


