
‘‘�દનકર! જરા આ ગેર�જની ફશર્ ફરીથી �’’ અજયે સમ�વ્યું. ‘‘એ હજુય ભીની છ�. કયાંક વધાર� ભીની છ�. ખૂણામાં તો પાણીનું ખાબોિચયું ભરાયું છ�. એ શું સૂચવે છ�?’’ ‘‘મને તો કાંઇ સમ�તું નથી.’’ ‘‘ત્યાર� તું અને મીરાંદ�વી બંને સાંભળો. સતીશભાઇએ પોતાના �ત્યુ પછી બધાંને ગૂંચવવા માટ� અને બની શક� તો પોતાના પતનના કારણ�પ મીરાંદ�વીને સંડોવવા માટ� આત્મહત્યાની આ અજબ રીતે શોધી કાઢી હતી. એમણે બરફની મોટી પાટ પર ચડીને ગાિળયો પોતાના ગળામાં પહ�રીને લાત મારીને એ પાટ હડસેલી મૂક� હતી!’’

રહસ્યકથા 
‘અશકય 

આત્મહત્યા’નો 
ઉક�લ

આજકાલ અખબારો વાંચતા તમને એવું નથી 
લાગતું ક� સમાજમાં એક�દરે અપરાધ યાને 
�ાઇમનું �માણ આત્યંિતક બનતું જાય છ�? 
મજાની વાત તો એ છ� ક� ધમર્, ધમર્ગુરુઓ, 
ધમર્સ્થાનો, ધમર્-પૂતળાંનો મિહમા વધવાની 
સાથે જ આ �સ્થિત વધતી જાય છ�. અપરાધ 
િચ�કળા જેવી સૌન્દયર્ની સૃ�ષ્ટ સુધી પણ 

�સયાર્ની વાત કરે છ� આ વાતાર્...

િલફોન એક જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ 
ક�પની એટલે વીમા ક�પનીની 
ઓ�ફસેથી આવ્યો હતો 
અને ક�પનીએ વીમાના એક 

દાવા સંબંધે તપાસ કરવા ધાયુ� હતું. વીમા 
ક�પનીઓને જયારે કોઇ 
દાવાની સચ્ચાઇ િવશે શંકા 
પડ� ત્યારે એક યા બીજા 
ગુનાશોધક તં�ને દાવાની 
ખરાઇ કરવાનું સોંપવામાં 
આવે છ�. સામાન્ય રીતે આમાં 
પોલીસને તકલીફ આપવામાં 
નથી આવતી. ખોટા દાવા 
ઉપરાંત કશોક ગુનો પણ 
થયેલો જણાય તો પોલીસનો 
આ�ય લેવાય. આ �કસ્સામાં 
એવું હજુ ન જણાતા વીમા 
ક�પનીએ �ાઇવેટ �ડટ�ક્ ટીવ 
અજય વમાર્ને ક�સ સોંપ્યો 
હતો. આ િસલિસલામાં 
અજય િચ�કાર વીરભ� 
જેિસંઘાણીના સ્ટ�ડીઓ પર 
જવા નીકળ્યો. રસ્તામાંથી 
દોસ્ત િદનકર દેસાઇનેય 
સાદા ��સમાં સાથે લઇ લીધો.

જેિસંઘાણીનો આટ� 
સ્ટ�ડીઓ િચ�કળા અને 
ફોટો�ાફી બંનેનું કામ 
કરતો નવો સ્ટ�ડીઓ હતો. 
નવરંગપુરાના છ�વાડાના એક 
િવસ્તારમાં એક મોટા પ્લોટ 
વચ્ચે આવેલા બંગલામાં 
એ કાયર્રત હતો. અજય 
અને િદનકરની ગાડી આ 
સ્ટ��ડયોને ઝાંપે જઇને ઊભી 
રહી ક� તરત સ્ટ�ડીઓના 
બારણામાંથી એક મધ્ય વયસ્ક આદમી ઝાંપા 
સુધી સામો આવ્યો. એના િદદાર અને આ 
મકાનના િદદાર જોતાં જ અજયને જણાઇ 
આવ્યું ક� અહીં બધું ‘મોડનર્’ છ�. મકાનની 
ભીંતો ભડકાઉ રંગે રંગેલી હતી અને વીરભ�ે 
પોતે થાગડથીગડ ફ�શનના પહોળી મોરીના 
પાટલૂન પર ચટાપટાવાળ�� ટી-શટ� પહેરી 
રાખ્યું હતું. વાળ સુગરીના 
માળા જેવા અને કોરા હતા. 
એના ચહેરાના નાક-નકશા 
પરથી છ�લબટાઉ લાગ્યા.

એણે આગળના ઝાંપા 
સુધી આવીને અજય તથા િદનકર સાથે 
હસ્તધૂનન કરતા કહંુ્ય, ‘‘સાહેબ! હંુ 
માનું છ�� ક� આપ જ �ડટ�ક્ ટીવ અજય 
વમાર્ છો અને આપને અમારા કલેમની 
ખરાઇ કરવા વીમા ક�પનીએ મોકલ્યા છ�. 
બરાબર?’’

‘‘બરાબર,’’ અજયે મસ્તક હલાવ્યું.
ફૂલફટાક� કહંુ્ય, ‘‘મારું નામ વીરભ� 

જેિસંઘાણી. આમ તો હંુ િચ�કાર 
છ�� અને જગતને સૌન્દયર્ના દશર્ન 
કરાવવાનું મારું કામ છ�. રૂપના દશર્ન! 
પણ આજે મારે આપને અરૂપ ક� કદરૂપ 
બતાવવાની વેળા આવી છ�. સમજો ને 

ક� કદરૂપ શબનો ઢગલો!’’
‘‘ઓહ!’’ અજય મા� એક શબ્દ ઉચ્ચારી 

શકયો. િદનકરે તો ચૂપ રહીને નજર રાખવા ધાયુ�.
વીરભ� અજય અને િદનકરને સ્ટ��ડયોના એક 

ઓરડામાં લઇ ગયો. ત્યાં ભીંતો પર ક�ટલાંય િચ�ો 
અને ફોટો�ાફ લટકતાં હતાં. ફશર્ પર 3-4 ઘોડીઓ 
ખડી હતી. જેમના પર ઓછાવત્તાં દોરાયેલાં િચ�ો 
જોઇ શકાતાં હતાં. િચ�કળાનો સ્ટ��ડયો હતો 
એટલે આખી ફશર્ અનેક રંગોના ધાબા અને ડાઘા 

ધરાવતી હતી. ઓરડાને 
એક ખૂણે િચ�ની એક અધબળ�લી ઘોડી ખડી હતી 
અને એની નીચે ખરેખર અરૂપના અવતાર જેવી 
રાખ હતી! ઘોડી પર પણ અધબળ�લી લાકડાની 
��મ હતી, જેની વચ્ચે મેશ જોઇ શકાતી હતી. મૂળ 
િચ� કાપડ પર તેિલયા રંગે ચીતરાયેલંુ હોવાથી 
આ મેશ પેદા થઇ લાગતી હતી. િવનાશના 

આ અવશેષો સામે ઊભો રહીને 
વીરભ� બોલ્યો ‘‘જે િચ�ના પાંચ 
લાખ ઉપજયા હોત એના હવે 
પાંચ પૈસા ય ન ઊપજે!’’

િદનકરે સંમિતમાં મસ્તક 
હલાવ્યું. એ િવચારી રહ્યો: સાચી વાત. આ કચરો 
તો બળતણ માટ� પણ કોઇ ન લઇ જાય. રંગની 
ગંધ આવે! િચ�ના ભસ્માવશેષ ભણી જોતાં જોતાં 
વીરભ�ે વાત કરવા માંડી, ‘‘આ િચ� એદલજી 
ડોસાજીની ક�પની તરફથી મારી પાસે ગઇ કાલે જ 
આવેલંુ. એ લોકો �ાચીન અને અવાર્ચીન આટ� 
માસ્ટસર્ના િચ�ો-િશલ્પો વગેરેનો ધંધો કરે છ�. 
જૂનાં િચ�ો મેળવી લાવે, એમને જરા ઠીકઠાક 
કરાવે, રંગોનાં ટિચંગ કરાવે અને પછી મોંઘી 
�ક�મતે વેચે. દેશ-પરદેશમાં આજકાલ િચ�કળાનું 
જંગી બજાર ખૂલ્યંુ છ�. આ િચ�... અહીં આવેલંુ 
એ સત્તરમી સદીનું ગઢવાલી શૈલીનું િચ� છ� અને 
ઠીકઠાક કરવા માટ� જ મને મોકલવામાં આવ્યું 

હતું. ગઢવાલ તો તમે જાણો છો ને? િહમાચલ 
�દેશમાં... ગઇ કાલે મેં એના પર થોડ��ક ટિચંગ 
કયુ� હતું.’’

‘‘અને વીમો?’’ િદનકરે પૂછયું. ‘‘આજકાલ 
તો જાતજાતના વીમા ઊતરે છ�. િ�ક�ટ રમનારની 
ઇજાનો વીમો. �ત્ય કરનારના પગનો વીમો. 
એદલજી ડોસાજીવાળા પણ દરેક �ક�મતી િચ�નો 
વીમો ઉતરાવી લે છ�. આ િચ� તો એમને ઘણંુ 
�ક�મતી લાગેલંુ એટલે ગઇ કાલે જ એમણે આનો 

પાંચ લાખ રૂિપયાનો 
વીમો ઉતરાવી લીધો હતો. હવે, આજે સવારે મેં 
ફરીથી આ િચ�ની મરામત શરૂ કરી અને ત્યારે 
જ ગજબ થયું. તમે જુઓ છો ને, સાહેબો, મને 
સતત િસગારેટ પીતા રહેવાની આદત છ�. આ 
િસગારેટ� જ દાટ વાળી દીધો.’’ આમ બોલતો 
વીરભ� આગળ ચાલ્યો. નજીકની એક બારી 
પાસે એક પાટલી પડી હતી. એ પાટલી પરથી 
કાચની એક બરણી એણે ઉપાડી. બરણીમાં પાણી 
જેવંુ �વાહી હતું અને એમાં િસગારેટનાં ઠ��ઠાં 
તરતાં હતાં. એ બરણી બતાવતા એ બોલ્યો, ‘‘હંુ 
કામમાં હો� ત્યારે િસગારેટનાં ઠ��ઠાં પાણીની આ 
બરણીમાં નાખતો જા� છ��. મને આવી આદત પડી 
ગઇ છ�. પણ આજે સવારે ઠ��ઠ�� મેં ખોટી બરણીમાં 
ફ�કયંુ.’’

આમ કહીને એણે િચ�ની ઘોડીની બીજી 
બાજુએ આડી પડ�લી કાચની બરણી તરફ ઇશારો 
કય�. ‘‘આમાં હંુ રંગો અને પીંછીઓ ધોવા માટ�નું 
ક�રોસીન ભરી રાખંુ છ��,’’ વીરભ�ે જણાવ્યું.

‘‘હં...’’ અજય આગળ સાંભળવા ઉત્સુક 
બન્યો.

‘‘જરા જુઓ અને સંૂઘો’’ બોલતા વીરભ�ે 
પાણીની બરણી મૂકીને આડી પડ�લી આ બરણી 
ઉપાડી. અજયે બરણીનું મોં સંૂઘી જોયંુ. સાચોસાચ 

ક�રોસીનની વાસ આવતી હતી. 
‘‘બસ, ધૂનમાં ને ધૂનમા મેં 
િસગારેટનું ઠ��ઠ�� ક�રોસીનની 
બરણીમાં નાખી દીધું. તરત 
જ ભડકો થયો. આ ઘોડી તમે 
જુઓ છો ને બરણીની બાજુમાં 
જ છ�. એને તરત ઝાળ લાગી 
ગઇ. પછી તો એના તેિલયા 
રંગો ભડભડ બળવા લાગ્યા.’’ 
િદનકર એકદમ બોલી ઊઠયો, 
‘‘તમે એની આગ ઠારવા 
કોિશશ ન કરી? સામે તો ઊભા 
હતા?’’

 ‘‘કરીને! જરૂર કોિશશ કરી. 
આખરે હંુ િચ�કાર છ��. આટ� 
લવર છ��’’ વીરભ�ે જણાવ્યું. 
‘‘પણ પાણીનું માટલંુ બાજુના 
પેન્�ીના રૂમમાં રહે છ�. હંુ દોડીને 
એ પાણી લાવીને આ િચ� પર 
રેડ�� તે પહેલાં તો િચ� આખું 
બળી ગયું. તમે સમજી શકશો. 
કાપડ પર તેિલયા રંગ! બસ, 
ઘોડી અડધી બચી.’’ 

‘‘અચ્છા’’, અજય બોલ્યો, 
‘‘અમે વીમા ક�પનીને અમારો 
રીપોટ� આજકાલમાં જ આપી 
દઇશંુ. નમસ્તે.’’

સ્ટ��ડયોમાં આટલી તપાસ 
કરીને અજય મંગલમૂિતર્ને સાતમે 
માળ� �ડટ�ક્ ટીવ ઓ�ફસે પાછો 
ફય�. જતાં જતાં એણે િદનકરને 

અને એના કોન્સ્ટ�બલોને થોડીક પદયા�ા સોંપી. 
બે-એક કલાક પછી, અજયે સોંપેલી તપાસનો 
રીપોટ� આપતાં િદનકરે એના પોલીસ સ્ટ�શનથી 
ફોન કય�. ‘‘અજયબાબુ, આટ� સ્ટ��ડયોના કોઇ 
પાડોશીઓ આગ િવશે જાણતા નથી. આગ હતી 
જ નાનકડી. બીજી બાજુ એદલજી ડોસાજીવાળા 
કહે છ� ક� િચ� ભલે બળી ગયું. અમને તો વીમાનાં 
નાણાં મળી જશે. પછી શંુ જોઇએ?’’ અજયે મંદ 
�સ્મત સાથે હળવે સાદે કહંુ્ય, ‘‘ભાઇ િદનકર! 
વીમાનાં નાણાં એમને નિહ મળ�.’’

‘‘ક�મ? ક�મ?’’ િદનકર પૂછી રહ્યો.
(વાચકિમ�ો! િદનકરના ��નો ઉત્તર તમે 
આપો. એદલજી ડોસાજીને વીમાનાં નાણાં 
ક�મ નિહ મળ�? સાથે જ ગત રહસ્યકથાનો 

ઉક�લ પણ જુઓ.)
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