


પ� એકઆ��મય
સબંધંનો

�ડયર સ�ંયા,

આજ આેટલા વષ� પછ� હુ�
એટ�ુંતો તન સેમજ છુુ�ક હેુ�તન જેે
પણ કઈશ એનો જવાબ �ું�બુ
�વચાર� ન આેપીશ, અન કેદાચ મારા
મત�જુબ એ ખોટ�ુહશ તેો પણ �ુંમને
�ધુાર�શ અને �મે થી વાત
સમ�વીશ..



�ુંમન ઘેણાય સમય થી �ણ છે,ે
કદાચ હુ�તન �ેણતો ન હતો એ સમયે
પણ �બ��દયા ની સાથ વેાતો થી �ુંમને
�ણતી હોઈશ, એ સમય એ �ુંમારા
�વશ �ેું�વચારતી હતી એનો અદંાજો
તો મન નેથી પણ આપણ ફેસે�કુ માં
�મ� બ�યા એ એક મારા �વન નો
અ��ૂય ભાગ હુ�મા�ુંછુ�.

સ�આત ની ફસે�કુ ની વાતો માં
હુ�તન મેોટ� બહને કહતેો અન એે
કહેવા માટ તેજે કહ�ેુંક �ેબ��દયા ની
બને થઇ ન હેુ�તાર� �મ� કમે બની સક?ુ



પણ સમય જતા �ુંમાર� વાત થી
સહમત થઇ ન હેુ�તન મેાર� �મ�
માનવાનો હક મળેવી શ�ો.

�બુ જ �શુી મળ� મન તેન �ેમ�
ના �પ મા �ંવન મા જં�યા આપી ને
અન તેારા મન મા એંક �મ� ની જ�યા
મળેવીન.ે સમય વીતતો ગયો ન આેપણે
�ારકે વાતો થતી તો �ારકે ના થતી
એમ કરતા કરતા એક બી� ને
�ણતા ગંયા.



હવ સેમય હતો મારા લ� નો,
માર મેાર� આ અનોખી અન મેારા �દલ
ની �બુ જ ન�ક રહલેી માર� �મ� ને
માર મેારા �વન ના અ��ૂય ડગલાં
ભરતા સંમય એ માર� સાથ જેોવી તી
જથેી હુ�પણ પો�સટ�વ અ�ભુ�ુંન મેને
સાચી ન સેાર� સલાહ મળ.ે એટલ મેન
મા એંક અનરેા આનદં સાથ કે�કો�ી
આપવા�ું�વચા��ુ.

સમય ન�ક હતો ન તેન નેવરાસ
હશ કે ને�હ એનો મન �ેયાલ નતો પણ
એક �વ�ાસ હતો ક �ેવન મા મંાર�



આ �મ� ન હેુ�એકવાર �બ� જ�ર
મળ�શ એ �વચાર� ન મે�તન મેળવા�ું
ન�� ક��ુન સેાજં ના ત મેળવાની હા
પાડ�, હુ�મારા લ� ની ખર�દ� �ુંથોડ�ુ
કામ પતાવી ન તેન મેળવા આ�યો.

�ું�ા�ફક મા ફંસાઈ હતી એટલે
મ�તાર� રાહ જોઈ , એ પળો મા મં�તને
ઈમ�ેન કર�, �ુંકવેી દખેાતી હોઇશ,
કવેા કપડા�પહરે�ન આેવીશ, તારો
વા�તવ મા અંવાજ કવેો હશ,ે હુ�તાર�
સાથ વેાત કર� સ�કસ ક નેઈ ન ઘે�ં



બ�ું. પછ� થોડા જ સમય મા તંારો
ફોન આ�યો ન એેની થોડ� જ �ણો માં
�ું�લકે એ��ટવા પર મન દેખેાઈ,
હલકા લીલા ર�ગ ની કતુ� ન આેખંો પર
�પ�ેસ લગાવલેા હતા, મોઢ�ુદપુ�ા થી
બાધં�ેુંહ�ું.

�ુંઆવી ન ઉેભી રહ� ન કે�ું
બહુ રાહ જોવડાવી નઈ તન ને એે
સ�દો સાથ નેાજકુ હા�ય હ�ું, પછ� તે
ક�ુંચાલ બસેી � �ા જં�ુંછ નેે
આપણ જેમવા ગયા.



એ��ટવા પાક�કર� ન તે દેપુ�ો દરૂ
કય�, �લુાબની પાખંડ� જવેા તારા
કોમળ ગાલ ન લે�મની ના છોડ ની
જમે સપસ�તાજ �બડાઈ �ય તવેી
તાર� �ુંદર આખંો તારા ચહેરા ની
રોનક વધાર� રહ� હતી, મન તેારા
�વભાવ નો તો ફસે�કુ ન વેો�સઅપ
ની વાતો થી અ�ભુવ થઇ ગયો હતો ને
હુ�પોતાન લેક� માનતો હતો. પણ
આજ તેારા �પ ન જેોઈન એેક ગવ�
થ�ુંહ�ુંક મેાર� �મ�આટલી �ુંદર છ.ે



આપણ સેાથ ડે�નર ક��ુન ઘેણી
વાતો કર� એ પછ� આપણ મેારા લ�
મા મં�ા. �ુંઆવીશ તન સેમય હશે
એનો મન �ેયાલ ન હતો પણ �ુંમારા
માટ સેમય કાઢ� ન આેવી �બુ જ
�ુંદર લાગી રહ� હતી, એ સમય એ હુ�
બધા મહમેાનો ના આવકાર મા �ંય�ત
હતો એટલ મેન ભર�ન વેાતો ના કર�
સ�ો. પણ એ પછ� �ુંમાર� ઘરે
આવી, મન �ેશુી હતી ક મેાર� આ
અનમોલ �મ� મારા માટ લેક� ગલ� છે
ન એેના આવવાથી મારા �વન માં



�શુીઓ આવશ.ે ત મેારા લ� મા રંા�ી
�ધુી સમયઆ�યો ન મેારા માટ હેાજર
રહ� એ �ણી ન પેણ �બુ જ �શુી
મળ�. એક �ચ�તા હતી ક �ેુંઘર પેહ�ચી
ગઈ હશ કે નેઈ ન તેન તેકલીફ તો નઈ
પડ� હોય ન વેગરે-ેવગરે.ે..

પછ� આપણ પેાછા ચટે મા જં
વાતો કરવા લા�યા, ન ઘેણા સમય
પછ� ફર�વાર �રવર��ટ પર મ�ા ,
બસેી ન ઘેણી વાતો કર�, હુ�તાર� સાથે
હો� �યાર સેાચ મેનમા એંક અલગ જ



�શુી હોય છ,ે સ�દો નથી ક એેને
વણ�વી સક,ુ એ પછ� આપણ �ે�ૃા�મ
ગયા ન �ેયા થંી સાથ આેઇસ��મ લવેા
ગયા, એ સમય હુ��બુ �શુ હતો કે
આપણ સેાથ સેમાજ માટ કે�ઇક કર�યે
છ�ય ને �ેુંપણ મારા જવેી જ છ.ે

બસ આજ ર�ત ફેર� એકવાર
ર�વવાર �ે�ૃા�મ મા તંાર� સાથે
�લુાકાત થઇ ન પેછ� આપણ �ેયાથંી
સાથ જેમવા ગયા ���ુસીપલ માક�ટ ,
પાવભા� ખાધી ન ઘેણી વાતો કર�,



મન તેારા એ કપડા�બૌ ગ�યા. નાર�ગી
કલર તારા પર �બુ જ સરસ લાગ છે.ે

આ ર�ત આેપણ �ેવન માં
મ�ા ન ચેટે મા વંાતો કર�, સ�ંયા સા�ું
ક�ઉ તો તારા થી કઈજ વાત હુ�નથી
છુપાવતો અન હે�મશેા આમ જ બધી
જ વાતો કહતેો રઈશ, મન નેથી ખબર
ક હેુ�તન �ેમે ક��છુ�ક તેારા ��યે
આટલો લગાવ છ કે આેપણી �મ�તા
એટલી ગાઢ છ કે આેપણ એેક બી�
ન ગેમીએ, પણ હા જ પેણ છ પે�વ�



છ,ે અન આે સબંધં �ુંનામ મન આે
કાજલ ઓઝા ના સ�દો માથંી જ
મ�ો, અન હેુ�મા�ુંછુ�ક આેપની વ�ચે
આ ગાઢ �મ�તા છેએ એક
'Platonic Relation' જ છ.ે આ
સ�દ નો અથ� મન નેથી ખબર પણ
કાજલ ઓઝા એ વણ�વલે સ�દો
પરથી કહુ�છુ�.

�ું�ુંઆ વાત મા મંાર� સાથે
સહમત છ?ે



તારા જવાબ ની રાહ જોઇશ..

તારો ��ય �મ�,

અ�વનાશ...
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લખેક: ઈરફાન જણુ�ે

તા. ૨ ���આુર� ૨૦૧૮
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