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શહરેમાાં હાહાકાર મચી ગયો. મેડિકલ કોલૅજની એનેટોમમકલ લબેના બેકયાિામા ત્રણ મોટા બોક્ષ 
પિલેા હર્ા. બોક્ષની બહાર લોડહયાળ કુચિાથી  લખાયલુાં હત ુાં "મૅડિકલ વેસ્ટ" વહલેી સવારે સેમનટેશન 
કામદારે ગાંધાર્ા બોક્ષ જોયા. એણે એના સપુ્રવાઈઝરને ફોન કયો. સપુવાાઈઝરે આવીને જોયુાં. ફોનકોલની 
હારમાળા સર્જાઈ. મપ્રન્ન્સપાલ, પોલલસ, ન્યઝુ મમડિયાથી મેડિકલ કોલેજનુાં પ્રાાંગણ સવારે સાિા પાાંચ વાગ્યે 
ધમધમી ઉઠ્ુાં. 

બોક્ષમાાં મોટી પ્લાસ્સ્ટક બેગોના પોટલાાં હર્ા. એ પોટલામાાં માનવ શરીરના અવયવો હર્ા. બોક્ષની 
વધેલી જગ્યામાાં દુગંધ મારર્ો કચરો ભરેલો હર્ો. વર્ામાન પત્રો પ્રમસધ્ધ કરે રે્ પહલેા રેડિયો, ટીવી અન ે
નેટવકામાાં મનદાય અને કામર્લ હત્યાના અધાસત્ય અને અનમુાન્ન્સક સમાચારો વહરે્ા થયા.  

એ કોના શરીરના ભાગો હર્ા?  કોણ હર્ા એ મનદોષ માનવો જેને પાશવી વરૂઓએ ફાિી ખાધા હોય! 
બેગમાાંથી ત્રણ માથાાં નીક્ળ્યા. ઓળખ કરવાનુાં મશુ્કેલ ન હત ુાં. માત્ર વીસ મમમનટમાાં જ માડહર્ી વહરે્ી થઈ. 
મરૃ્કો કોણ હર્ા એ વાર્ બહાર આવી.  ત્રણે યવુકો એ જ મેડિકલ કોલેજના ત્રીર્જ વષાના મવદ્યાથીઓ હર્ા. 
એક માથુાં હત ુાં રાજ્યકક્ષાના પ્રધાન રાજેન્ર મર્વારીના પતુ્ર મકુુન્દ મર્વારીનુાં. બીજુ ાં હત ુાં ઈન્કમટેક્ષ કમમશ્નર 
શરદ કુાંબલેના પતુ્ર મનોજ કુાંબલેનુાં અને ત્રીજુ ાં માથુાં દાનાચાંદ ઝવેરીના પતુ્ર નયન ઝવેરીનુાં હત ુાં. 

ધનવાન અને વગદાર માાંબાપના સાંર્ાનો હર્ા. અભ્યાસમાાં ર્ેજસ્વી નહીં છર્ાાં કોઈક ન સમર્જય 
એવી રીરે્ પાસ થર્ા અન ે મેડિકલના ત્રીર્જ વષા સધૂી પહોંચેલા મવદ્યાથીઓ હર્ા. શુાં પૈસા માટે અરેરાટી 
જન્માવે એવી હત્યા થઈ હર્ી? કોલેજના એનેટોમી ડિપાટામેન્ટ માટે આ કાંઈ સ્વૈમછક દેહદાન ન હત ુાં. શ્રીમાંર્ 
માાંબાપના  વછેરાઓ વધેરાઈ ગયા હર્ા. મમડિયા માટે ટીઆરપી વધારવાનો ખર્જનો ખલૂ્યો હર્ો. અનેક 
એજન્સીઓ સાંશોધનમાાં લાગી ગઈ હર્ી. વધ ુમાડહર્ી બહાર આવી. પોસ્ટ મોટામ કયાા મસવાય પણ સમર્જય 
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એવી વાર્ હર્ી. બધા અંગો વ્યવસ્થીર્ રીરે્ લાકિા કાપવાની સર્ક્ુાલર સૉ થી કપાયલા હર્ા. આંખોમાાં 
ઢગલા બાંધ મરચાની ભકૂી હર્ી.  ઠાંિ ેકલેજે, મનદાયર્ાથી કરાયલી હત્યા હર્ી.  

એક નહીં ત્રણ ખનૂ થયા હર્ા. 
ઈન્ટરનેટ પર વાર્ વહરે્ી થઈ. ત્રણેનુાં અપહરણ થયુાં હત ુાં. કરોિોની માાંગણી થઈ હર્ી અને િિે 

લાઈન ન સચવાર્ા ત્રણે યવુાનોને ક્રુરર્ાપવૂાક રહેંસી નાંખાયા હર્ા. 
એ સમાચારને ર્રર્ જ રડદયો અપાયો. કોઈ પણ માાં બાપને અપહરણના સમાચાર મ્યા ન હર્ા. 

ત્રણે યવુાનો હૉસ્ટેલમાાં રહરે્ા હર્ા. પૈસાની કોઈ માાંગણી થઈ ન હર્ી. પોલલસમાાં કોઈ ફડરયાદ નોંધાયલી ન 
હર્ી. 

મકુુાંદનો બાપ રાજેર મર્વારી કાાંઈ દૂધે ધોયલો સાંમનષ્ટ ભણેલો ગણલેો રાજકીય નેર્ા ન હર્ો. સફેદ 
િગલા વાળો ગુાંિો હર્ો. એના અનેક દુશ્મનો હર્ા. છર્ાાં દરેક ચ ૂાંટણીમાાં ચ ૂાંટાઈ આવર્ો હર્ો. એક સમયે 
ચાલીની લોબીમાાં સવૂા વાળો કરોિોમાાં આળોટર્ો હર્ો. 

મનોજના મપર્ા શરદ કુાંબલેને ધમનકોની સાથે ખબૂ સાથ ગાાંઠ હર્ી. નેર્ા અને અલભનેર્ાઓના 
મદદગાર હર્ા. કેટલીક અલભનેત્રીઓને થોિા સહકાર બદલ ટેક્ષમાાં મોટી રાહર્ કરી આપી હર્ી. એન ે
સહકાર ન આપનાર નેર્ા અલભનેર્ા અને અમીરોના ઘર બાંગલા આઈ ટી રૅિમાાં મછન્નભીન્ન થઈ જર્ા. એના 
પણ ઘણા દુશ્મનો હર્ા. 

નયન ઝવેરીનો બાપ દાનાચાંદ સાર્ પઢેીનો શ્રીમાંર્ હર્ો. દાન ધરમ પણ કરર્ો. મોટા મોટા લબલ 
બૉિા અને ફેશન મેગેલઝનમાાં એની ર્જહરેાર્ો આવર્ી. એના કોઈ દુશ્મનો હોય એવુાં માનવા કોઈ કારણ ન 
હત ુાં. હા, એને માટે કહવેાત ુાં કે કે મોિલૅોને એ ફોટા મવડિયા સમયે સાચા અલાંકારો પહરેાવર્ો અને સાચા વસ્ત્રો 
ઉર્ારર્ો. દાનાચાંદ એને માત્ર પરસ્પરની ધાંધાકીય લવેિ-દેવિ જ માનર્ો. 

ઈન્ટનેટ સમાચારની મોટાભાગની વાર્ો પરની કોમેન્ટસ જ એક સમાચાર બની જર્ા. 
લોકમર્ાનસુાર યવુાનોના માાંબાપ માટે ખાસ સહાનભુરૂ્ી ન હર્ી, પણ મનદોષ ભાવી િોક્ળટરોની કરપીણ 
હત્યાનુાં કારણ ર્જણવાની ઇન્રે્ર્જરી હર્ી. પોલલસ, પ્રાઈવેટ અને ગવનામેન્ટ ડિટેક્ળટીવ, સાંશોધન પત્રકારો 
પોર્પોર્ાની આગવી રીર્ે શોધખોળમાાં લાગી ગયા. 

પણ મવષ્મય જનક રીરે્ માત્ર દસ ડદવસમાાં જ એ મવષયની વાર્ો અને બલુેડટનો શાાંર્ અને શીથીલ 
થઈ ગયા.  વાર્ો પર ટોપલા ઢાંકાઈ ગયા. ઝિપથી બનર્ા અનેક બનાવો ને કવર કરવા મમડિયાએ પણ 
પોર્ાની ડદશા બદલી. લોકરૂચી હાંમેશા માધ્યમોની નૌકાઓમાાં સફર કરે છે. સકુાની પવન પ્રમાણે સકુાન 
બદલે છે. સરકારી ર્ાંત્ર માંદ ગર્ીથી ર્પાસ કરતુાં અને ખબૂ ઝિપથી મળેલી માડહર્ી ફાઈલોમાાં સરકાવી 
દેત ુાં. 

સન્સનાટીવાળાં સત્ય ર્ો બહાર આવ્યુાં જ નહીં.  
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ત્રણે દેહના ટકૂિાઓમાાંથી ગપુ્ર્ાાંગો નાબદુ કરાયા હર્ા. ગપુ્ર્ાાંગો બોક્ષમાાં ન હર્ા. લોકોને એ પણ 
ખબર પિી ન હર્ી કે સાર્ ડદવસ પછી ત્રણ ેમાાંબાપના ઘરના દરવાર્જ પાસે સરસ લગફ્ટ બોક્ષમાાં કશી જ 
નોંધ વગર પતુ્રનુાં ગપુ્ર્ાાંગ મોકલાયુાં હત ુાં. નોંધની જરૂર જ ન હર્ી. 

ત્રણે કપાયલા મસ્ર્કોમાાં બબ્બ ેબલુેટ ધરબાઈ ગઈ હર્ી. ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થતુાં ગયુાં કે મરનાર 
યવુાનો મનદોષ સસલાઓ ન હર્ા.  બળાત્કારીઓ હોવા જોઈએ. કદાચ ગેંગ રૅમપસ્ટો હોવા જોઈએ. કદાચ આ 
છોકરાઓ કોઈ બળાત્કારની ઘટનામાાં સાંિોવાયલા હોય અને કોઈકે એની મશક્ષા ર્રીકે એમની હત્યા કરી 
હોય. એક નહીં  ત્રણ યવુાનો મયાા હર્ા. સામાન્ય બધુ્ધ્ધનાને પણ સમર્જય એવી વાર્.  એ કદાચ ગેંગ 
રેપનો ડકસ્સો પણ હોય. સામાન્ય હત્યામાાં ગપુ્ર્ાાંગ કાપવાનો કોઈ હતે ુનહીં હોય. બસ એ નક્કી થઈ ગયુાં કે 
આ ત્રણે યવુાનો બળાત્કારીઓ હર્ા. પણ કોના પર બળાત્કાર થયો હર્ો? એક વ્યન્ક્ળર્ ર્ો ત્રણ નો સામનો 
કરી એમને મારીને લાશના ટકૂિા કરી કોલૅજ સધૂી પહોંચાિ ેએ શક્ય ન હતુાં. કોના પર બળાત્કાર થયો હર્ો? 

 મરૃ્કોના મપર્ાઓને એમની પ્રમર્ષ્ઠાનો સવાલ હર્ો. પતુ્રો સાથે પોર્ાના કચરાનુાં પણ ર્જહરેમાાં 
પથૃ્થકરણ થાય રે્ ઈચ્છર્ા ન હર્ા.  માર્ાઓ એ વેદના બાંધ બારણે સહી લીધી. લોહીના આંસ ુપી લીધા.  
જજવીર્ હોર્ ર્ો પણ વહલેા મોિા બદનામી, વ્યથા સડહર્ દોરિ ેર્ો લટકવાનુાં જ હત ુાં. સૌએ મૌન પા્યુાં.  

મમડિયાને બીર્જ મવષયો મ્યા. વાર્ જૂની થઈ ગઈ. ઢાંકાઈ ગઈ. માત્ર જ્યોમર્ મકુરજી, સ્થામનક પત્રની  
ડરપોરટર એ કેસની પાછળ લાગી રહી.   

એ વાર્ને એક વષા વીર્ી ગયુાં.  

                                                        ************* 

ફામા હાઉસના પાછળની ઓસરીમાાં નાના ગોળ ટેબલની ફરરે્ નેર્રની ચાર ખરૂશી પર ત્રણ 
છોકરીઓ અને સાથ ેજ્યોમર્ મકુરજી બઠેી હર્ી.  માગી, મેઘના અને જુબેદા. માગીની આંખો બાંધ હર્ી. િોકી 
ખરૂસી પર ટેકવાયલી હર્ી. એ બોલર્ી હર્ી.  

“એ ફે્રટમનિટી મમટીંગ પછીની રાર્ હર્ી. અમે  દસ છોકરીઓ જ. મર્જક મશ્કરીમાાં એક બીર્જની બ્રેસ્ટ 
એકસઝામ શરુ કરી. બ્રેસ્ટ કેન્સરનો મવષય હર્ો. અમે બધી હૉસ્ટેલમાાં રહરે્ી મેડિકલ સ્ટુિન્ટ. નગ્ન શરીર 
અમારે માટે ઉત્તેજનાનો મવષય ન હર્ો. ગાંભીર ચચાાઓ પણ થર્ી ગઈ. પ્રભએુ મને સારી સખ્ર્ ર્ાંદુરસ્ર્ી 
બક્ષી છે. બહનેપણીની મનદોષ કોમેન્ટ અને છેિછાિ મર્જક મશ્કરી જ હર્ી. ર્ે સમયે  અમને ખબર નહર્ી કે 
મર્વારી કોઈક રીરે્ ગલ્સા હૉસ્ટેલમાાં ભરાયો હર્ો અને રૂમમાાં થર્ી અમારી વાર્ો બારણા બહાર ઉભો રહી 
સાાંભળર્ો હર્ો.  મેડિકલ સ્ટુિન્ટને એક બીર્જની રૂમમાાં જવા આવવા પર કોઈ પ્રમર્બાંધ ન્હોર્ો. છોકરા 
છોકરીઓ ઘણી વખર્ સાથે પ્રોજેક્ળટ માટે એકમેકની રૂમ પર જર્ા.” 

“કોલેજના મોટાભાગના સ્ટુિન્ટ એકબીર્જને ઓળખર્ા હોય છે. મર્વારી અર્જણ્યો ન હર્ો. બીજે 
ડદવસે એણે મને કહ્ુાં માગી   મન ેર્ારી િો. શીંદેની નોટ્સ મારી રૂમ પર આપી જશ?ે મારે ન્ક્ળવઝમાાં પણ 
ર્ારી હલે્પ જોઈએ છે.” 

“મેં કહ્ુાં સ્યોર. આ બધુાં સાહજજક હત ુાં.” 
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“હુાં મારી નોટ્સ સાથે મર્વારીની રૂમ પર ગઈ. રૂમમાાં કુાંબલે અને ઝવેરી પણ હર્ા. કુાંબલે એ 
શરૂઆર્ કરી. મર્વારી કહરે્ો હર્ો કે ય ુહવે ધી બેસ્ટ બ્રેસ્ટ ઇન અવર કોલેજ. ઝવેરી કહ ેજરા અમને ર્ો 
દશાન કરી પાવન થવા દે. હુાં વધારે સમજુ ાં રે્ પહલેા ર્ો મારા મોં પર ડચૂા મરાઈ ગયા. હુાં પીંખાર્ી રહી. 
રક્ળર્સ્રાવના ડદવસો હર્ા. પ્રમર્કાર કરવાથી વધ ુશારીડરક નકુસાન થાય એમ હતુાં. શીથીલ થઈને પિી રહી. 
પીિા ભોગવી લીધી. એ સમ્મમર્માાં ગણાઈ ગઈ.”  

“મેં કહ્ુાં મર્જ માણી લીધી હોય ર્ો પ્લીઝ મને કોઈક મારી રૂમ પર મકૂી ર્જવ. મર્વારી મને રૂમ પર 
મકૂી ગયો. જર્ાાં જર્ાાં કહ્ુાં. માગી  આઈ એમ સોરી.”  

“મારી રૂમ પાટાનર,  ઝૂબેદા મારી હાલર્ જોઈ છળી ઉઠી.” 

માગી  અટકી. થમ્સ અપનો ઘ ૂાંટિો ભયો.  કપાળ પર પરસેવો વળર્ો હર્ો. વષા પહલેાનો બનાવ 
અત્યારે અનભુવાર્ો હોય એમ માગી હાાંફર્ી હર્ી. 
ઝૂબેદાએ વાર્ શરૂ કરી. “માગીએ શુાં બન્યુાં હત ુાં રે્ મને કહ્ુાં.” 

“મેં સામે રહરે્ી અમારી કોમન ફે્રન્િ મેધનાને બોલાવી. મેં કહ્ુાં આપણે પોલલસને બોલાવીએ. 
મેઘનાએ બરાિો પાિયો. નો પોલલસ. વી વીલ હને્િલ બાય અવર વે. મઘેના એટલ ેર્ેર્જબનો વરસાદ. બ્લેક 
બેલ્ટ ચેન્મ્પયન. રક્ળર્ પ્યાસી દુગાા. એની મોટી બહને વનૃ્દા િૉક્ળટર. એનુાં ધ્ક્ળલમનક દસ માઈલ દૂર. લેસ્ટ ગો 
ટુ. દીદીઝ ધ્ક્ળલમનક.” 

“અમે ડરક્ષામાાં દીદીને ત્યાાં પહોંચ્યા. માળ પર રહવેાનુાં. નીચે ધ્ક્ળલમનક. દીદીએ કહ્ુાં આપણે પોલલસને 
બોલાવીએ. કાયદેસર કામ કરીયે. હુાં અહીં ના પોલલસ સબ ઈન્સપકે્ળટર મી. ભાગાવને ઓળખુાં છાં.”  

“મેઘનાએ ટેબલ પર મકુ્કી નો ઘા કયો. "હલૅ વીથ યોર લૉ એન્િ પોલલસ ઓડફસર. ફસ્ટા ટ્રીટ હર.  
ઈટ્સ અવર ક્ળલાસ ફોર ધ િ.ે બાકીનુાં હુ ાં મારી ર્જરે્ સાંભાળીશ. રમામાસીની વાર્ ભલૂી ગઈ?  જો યાદ ન 
હોય ર્ો ફરીથી યાદ કરાઉં.” 

‘વાર્ એમ હર્ી કે એકવાર માસાના ચાર મમત્રો એને ઘરે ભેગા થયા હર્ા. ખાણી પીણી પછી 
રમામાસી સાથે અટકચાળા શરુ કયાા. ગરીબની વહ ુસૌની ભાભી. વાર્ આગળ વધી શારીડરક રીરે્ નબળા 
માસા કશુાં જ કરી શક્યા નહીં. નરાધમો માસીને ચ ૂાંથીને ચાલ્યા ગયા. માસા, માસીન ેલઈન ેપોલલસ ચોકી 
પર ગયા. પેલા ચારે પોલલસ ચોકી પર નાસ્ર્ા ઉિાવર્ા હર્ા. પોલલસ,ે મને જરા જોવા દો કહીને માસીના 
અંગો પર હાથ ફેરવવા માાંિયાાં. ફડરયાદ ન લેવાઈ. માસીને 'બર્જરુ ઓરર્' ગણી કાઢી. બેજે ડદવસે માસી 
માસાએ લચઠ્ઠી લખીને આત્મહત્યા કરી લીધી. દીદી, મારે માગીને માસીના  માગે નથી ઢકેલવી.’ 

“મેઘનાની આંખોમાાંથી લાવા નીકળર્ો હર્ો. મેઘના ક્રોધી છે એ ર્ો અમે સૌ ર્જણર્ા હર્ા પણ આવુાં 
રૌર સ્વરૂપ રે્ ડદવસેજ જોયુાં.”  

ઝૂબેદા વાર્ કરર્ા અટકી.  
“યસ ઝૂબેદા ઇઝ રાઈટ.આઈ વોઝ એન્રી.” 
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મેઘનાએ વાર્ શરૂ કરી.  “દીદીએ ક્ળલીનઅપ કરીને ટ્રીટમેન્ટ આપી. માગીને બ ે ડદવસ બેિ રેસ્ટ 
આપ્યો. મેં પ્લાન ઘિી કાઢયો. માગીને સમર્જવી દીધુાં કે ર્જણે કશુાં જ બન્યુાં નથી એજ રીરે્ ક્ળલાસ ભરવાના. 
એ ત્રણ ેનાલાયકો સાથે પણ રાબેર્ા મજુબનુાં જ વર્ાન રાખવાનુાં. મે લખદુાદાનો સાંપકા સાધ્યો. લખદુાદા 
એટલે પાાંસઠ વષાના મારા માસાના કાકા. એમને પોર્ાનુાં સાંર્ાન નહીં. મારા માસાને એમણ ેજ ઉછેરેલા. 
માસા-માસીની આત્મહત્યા પછી ચાર મડહનામાાં જ માસીના બળાત્કારીઓ ગામમાાંથી વારા ફરર્ી અદૃસ્ય થઈ 
ગયેલા. લખદુાદા આ જ ફામા હાઉસની રખેવાળી કરે. આખુાં મોટુાં ઝાિ ખભા પર નાાંખીને ચાર માઈલ ચાલ ે
એવી કસરર્ી કાયા. એમની સલાહ મજુબ એ ત્રણેને આ ફામામાાં લઈ આવવાની યોજના ઘિી.”  

“માગી પ્લાન મજુબ ર્ેં શુાં કયુ ંરે્ જ્યોર્ી બહને ને કહ.ે” 

માગીએ વાર્નુાં અનસુાંધાન સાધ્યુાં.  

“મર્વારી એકલો કાફેટરીયામાાં બેઠો હર્ો. હુાં રે્ની પાસે બેસી ગઈ. એનો હાથ હાથ મારા હાથમાાં 
લીધો. માય ફે્રન્િ રે્ ડદવસે ર્ેં ખોટુાં કયુ.ં જો ર્મે ત્રણને બદલે ત ુાં એકલો જ હોર્ ર્ો મેં પરૂર્ી મર્જ માણી 
હોર્. વી આર એિલ્ટસ.્ ફનમાાં ફોસા ન હોવો જોઈએ. જો બીજી વાર ઈચ્છા હોય ર્ો મારી રૂમપાટાનર ઝૂબેદા 
અને બીજી એક ફે્રન્િને પણ કહીશ. આનાંદથી મોકળા મને ડરપ્રોિસ્ક્ળટવ એનેટોમી ર્ાજી કરી લઈશુાં. ઝવેરી 
અન ેકુાંબલેને લેર્ો આવજે. જસ્ટ સીક્ળસ ઓફ અસ. ફોન કરી જો. જો એ બન્ન ેર્ૈયાર હોય ર્ો, હો ર્જય પાટી 
ટુ નાઈટ. ર્મને ફાવે ર્ે ડરિંક્ળસ લેર્ા આવજો. અમે ત્રણ બસ સ્ટેન્િ પર ઉભા રહીશુાં. ર્ારા ફાધરની ટીંટેિ 
ગ્લાસવાળી વાન લઈ આવજે. જો આજે ર્મને ફાવે એવુાં ન હોય ર્ો બીર્જ ફે્રન્્સ ને ઈનવાઈટ કરીશુાં.” 

“અને અમારી યોજના મજુબ અમારુાં ધારેલુાં થઈ ગયુાં.” 

“અમે છ જણા વાનમાાં આ ફામાહાઉસમાાં આવ્યા. પહલેા ખાધુાં પીધુાં. સૌએ અંિરવેર મસવાયના વસ્ત્રો 
ઉર્ાયાા. ડકમર્ી લીકર પીવાયુાં. એકબીર્જના દેહ પર લીકર ઢો્યુાં. કુર્રાઓએ અમારા શરીર ચાટયા. અમે 
ચાટવા દીધા. લાઈટ ધીમ ેધીમ ે ડિમ થર્ી ગઈ. એક સાથે ત્રણ ખલૂ્લી બોટલમાાં ભરી રાખલેા પ્રવાહીથી 
અમે ત્રણેની આંખો છલકાવી દીધી. એમાાં એસીિમાાં આથેલી મરચાની પેસ્ટ હર્ી. વધ ુર્િફડિયા થાય રે્ 
પહલેા ડરવોલ્વરની  બબ્બ ેબલુેટ એમની ખોપરીમાાં જિાઈ ગઈ. જ્યોમર્ બહને ર્મારે એ ર્જણવાની જરૂર 
નથી કે કોણ ેકોન ેમાયો.” 

“ત્રણેના ગપુ્ર્ાાંગોની સર્જરીનુાં લેશન ર્જરે્ જ લઈ લીધુાં. બાકીનુાં કામ લખદુાદા અને એના મમત્ર 
અભેમસિંગે પર્ાવ્યુાં.”  

                  

“જરા પેલા ઝાિ નીચ ેનજર નાાંખો. લખદુાદા ખાટલા પર બેઠા મેઠા ગીર્ા વાાંચે છે.” 
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મેઘનાએ દાદાને બમુ પાિી. "દાદાજીઈઈઈ જરા અહીં આવોને આજ્યોમર્બેન ન ેથોિી વાર્ો ર્જણવી છે.” 

લખદુાદા આવ્યા. મેઘનાએ જ્યોમર્ બેનની ઓળખાણ કરાવી. આ જ્યોમર્બેન ડરપોટાર છે. આપણી વાર્ 
ર્જહરે ન કરવાની શરરે્ નવલકથા લખવા માટે વાર્ ર્જણવા માાંગે છે. નવલકથાને બહાને અમારા નામ 
ઓળખ સાથનેી વાર્ એના છાપામાાં ન લખે એવી મવનાંર્ી પણ કરવાની છે. પેલા ત્રણ કુર્રાઓની શ્મસાન 
યાત્રા બાબર્ની મવગર્ આપો ને!” 

દાદાએ સીધો સવાલ કયો. “જ્યોમર્ દીકરી ર્ારે કાંઈ છૈયા છોકરાાં છે ખરા?” 

“હા મરુબ્બી, એક પાંદર વષાની દીકરી છે. હુાં લેલખકા છાં અને ડરપોટાર ર્રીકે નોકરી કરુાં છાં.” 

“ભલ.ે આ િોસાની એક મવનાંર્ી સાાંભળી લ.ે ર્ારુાં કોઈ પણ કામ કે લખાણ આ મારી દીકરીઓને 
નકુસાન પહોંચાિનારુાં ન મનવિવુાં જોઈએ.” દાદાની વાર્માાં મવનાંર્ીનો સરૂ ન હર્ો એમાાં કઠોર આજ્ઞા હર્ી. 

દાદાએ કહ્ુાં. “વાર્ કાંઈ મોટી નથી. શરીર ટુકિા થયા.બોક્ષ ભરાયા. દીકરીઓએ ઓપરેશન કરેલા 
નાના અવયવો લગફ્ટ બોક્ષમાાં મકુાયા.  અભેમસગે કાળી વાનમાાં દીકરીઓન ેકોલેજ ભેગી કરી. મેડિકલ કચરો 
મેઘા દીકરીની સલાહ પ્રમાણે કોલેજ પાછળ ઠલવાયો. વાન મર્વારીના બાંગલાના બારણામાાં મકુાઈ ગઈ. 
અભેમસિંગ ર્જત્રા કરવા મનકળી ગયો.”  

“જો દીકરી જ્યોમર્. અમને હવે કાયદા કે સરકાર પર ભરોસો નથી. ત ુાં પણ જુવાન છે. ર્ારી દીકરી 
પણ મોટી થાય છે. હુાં ઈચ્છાં છાં કે ર્ને અમારી જરૂર ન પિ.ે પણ કોઈ એવા સાંજોગો ઉભા થાય ર્ો લખ ુ
દાદા પાસે આવી જજે.”  

જ્યોમર્એ શટામાાં  સાંર્ાિી રાખેલુાં પેનરેકોિાર લખદુાદાના ચરણોમાાં મ ૂાંકી દીઘુાં.  
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