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ૂલ બસમાંથી ઊતર િવધી ઘર આવી. #ાઇવ-વેમાં મોમની કાર િનહાળ એ 'ુશ થઈ ગઈઃ મોમ
ઈસ એટ હોમ! વેલ!! એણે કોલ બેલ-ુ ં બટન દબા/0ુ.ં
-ટ1ગ....... ટ2ગ........ ટ1ગ....... ટ2ગ........
દરવાજો બંધ જ ર3ો!!
એણે ફર બટન દબા/0ુ.ં
-ટ1ગ....... ટ2ગ........ ટ1ગ....... ટ2ગ........
મોમે દરવાજો ન ખો5યો. 7ુક બેગના આગળના નાના પાઊચમાંથી ઘરની ચાવી કાઢ એણે
બાર;ુ ં ખો50ુ.ં ભાર 7ુક બૅગ >લિવ?ગ @મના સોફા પર નાંA0ુ.ં
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!”
એણે માટ થી 7 ૂમ પાડ.
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!”
સામેથી કોઈ DE0ુFર ન આ/યો.
- /હર ઈસ શી ?! િવધીએ િવચા0ુ.G આમ તો િવધી ઘર આવે Eયાર એની મોમ નેહા ઘર ન હોય.
પણ આH મોમ /હલી ઘર આવી છે એમ િવચાર એ રાJ રાJ થઈ ગઈ હતી.
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!”
ચાર બેડ @મના આખા ઘરમાં િવધી ફર વળ. હવે એના વરમાં થોડ >ચ?તા પણ ભળ.
- મે બી શી ઇસ ઓન ડક!!!
મોમને બેક યાડK માં ડક પર ઇઝી ચેરમાં બેસી કોફ પીતાં પીતાં વાંચવાની ટ વ હતી. એણે
Mકચનની બારમાંથી બેક યાડK માં નજર કર. બેક યાડK - ડક ખાલી ખમ!!
- ઓ...હ!!!!
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િવધી Nુચ
ં વાઇ. એક Oઝ
ં ૂ ારો થઈ આ/યો એના બાળ માનસમાં. ફર એણે ઘરમાં એક Pટો માયQ.
Rાર ક મોમ હાઇડ થઈ જતી.એ નાની હતી Eયાર Sલોઝેટમાં સંતાય જતી. મોમ-ડડનાં બેડ @મમાં વો5ક
ઇન Sલોઝેટ હT:ુ ં કદાચ!!
દબાતે પગલે દાદર ચઢ એ ઉપર ગઈ. માટર બેડ @મનો દરવાજો ધીર થી ખો5યો. Vદર જઈ
Sલોઝેટનો દરવાજો ખોલી મોWથી બોલી.
“ગોટ 0ુ !!!”
- પણ Sલોઝેટમાં કોઈ ન હT.ુ ં
હવે િવધીને રડવા-ુ ં મન થઈ આ/0ુ.ં
- મોમની કાર #ાઇવ-વેમાં છે અને એ ઘર નથી!! કમ?
એણે છે 5લી વાર 7 ૂમ પાડ, “મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ…?! /હર આર 0ુ?”
>લિવ?ગ @મમાંથી #ાઇવ-વેમાં નજર કર એણે મોમની કાર ફર જોઇ.
- યસ! ઈટ ઈસ હર કાર! હર લેSસસ!!
ર MZજર ટર પર કોઈ મૅસેજ હશે એમ િવચાર એ Mકચનમાં ગઈ. પણ Eયાં કોઈ મૅસેજ ન હતો.
ર MZજર ટર ખોલી હાઇસી [0 ૂસ-ુ ં પાઉચ લઈ \ો પાઉચમાં નાંખી એણે એક ]ટં ૂ પીધો. ઠંડા [0 ૂસથી થોડ
રાહત થઈ પણ Oઝ
ં ૂ વણ ઓછ ન થઈ. છે 5લાં થોડાંક વખતથી મોમ વરડ હોય એમ લાગT ુ ં હT.ુ ં ડડ મોમ વ_ચે કંઈક ગરબડ ચાલતી હતી. - સમિથ?ગ ર2ગ ઈસ ગો`ગ ઓન >બટવીન ધેમ!! બટ /હોટ ? ?
એ એના નાનકડા મનની બહાર-ુ ં હT.ુ ં એના માટ તો એની મોમ બaુ લbય હતી!! એવરટાઇમ
અવેલેબલ હતી!! લવલી હતી !!
[0 ૂસ પીતા પીતા એ િવચારતી હતી.
- /હર cુ5ડ શી? ?
- લેdસ કોલ હર!! 7ુક બૅગમાંથી એણે એનો સેલ ફોન કાઢeો. સવાર મોમે મોકલાવેલ ટ Sટ
મૅસેજ એણે ફરથી વાં_યો.
“આઇ લવ 0ુ!! આઇ એમ Dાઉડ fુ બી એ મધર ઑફ લવલી ડોટર લાઇક 0ુ!! બેટા, નાઉ ડઇઝ
આર કિમ?ગ ધેટ 0ુ cુ5ડ ટ ઇક કર ઑફ યોર સે5ફ એસ 0ુ આર hો`ગ અપ!! ધ લાઇફ ઇસ iલ ઑફ
સરDાઇઝીસ!! એડ ધીસ ઇસ ધ ચામK ઑફ અવર લાઇ/સ!! એવર ડ ઇન અવર લાઇ/સ ઇસ અ 0ુ ડ!!
વી cુ5ડ વે5કjડ ઇચ એડ એવર ડ વીથ લવ, લાkટર એડ હપીનેસ!! આઇ લવ 0ુ!! ફોર એવર!! એડ
એવર!!”
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નેહા િવધીને િવક ડઇઝમાં રોજ ટ Sટ મૅસેજ કરતી. સવાર સાત - સવા સાતના ગાળામાં... િવધી
ૂલ બસમાં બેસતી ને મોમનો મૅસેજ આ/યો જ સમજવો. રોજ રોજ મૅસેજમાં મોમ નવી નવી વાતો
કહતી. Rાર ક જોSસ, Rાર ક પોએ\, Rાર ક કોઈક તEવ >ચ?તન !!
ટ Sટ મૅસેજનો અDિતમ ઉપયોગ કરતી નેહા એની બેટ િવધીને સંકાર આપવાનો.... Jવનના
િવિવધ પાસાઓ સમlવવાનો!! પણ આજનો મૅસેજ વાંચી િવધી િવચારતી થઈ ગઈ. મોમે લA0ુ ં હT:ુ ં 0ુ
cુ5ડ ટ ઇક કર ઑફ યોર સે5ફ!!
- /હાય ? ! એ ટ Sટ મૅસેજ ફર વાર વાંચી ગઈ. એને કોઈ સમજ ન પડ. રોજ આવતાં મૅસેજ
કરતાં આજનો મૅસેજ અલગ હતો... અલગ લાગતો હતો!!!
mપડ ડાયલ-ુ ં બે નંબર-ુ ં બટન દબાવી એણે મોમને ફોન કયQ.
- ધ નંબર 0ુ હવ ડાય5ડ ઇસ નોટ ઇન સિવnસ.... oલીસ, ચેક ધ નંબર એડ ડાયલ અગેઇન !!
સામેથી નેહાના મીઠાં-મpુરા અવાજની અપેqા રાખી હતી િવધીએ. એને બદલે કjo0ુટરાઇrડ
cુsક મૅસેજ સાંભળવા મtયો!!
-/હોટ!! િવધીના આuયKનો પાર ન ર3ો.
ડડને ડાયલ કરતી Eયાર મોટ ભાગે મેઇલ બોq મળતો ને મૅસેજ O ૂકવો પડતો. પણ મોમ? મોમ
તો દર ક વખતે મળે જ! >બઝી હોય તો કહતી: દુ, aુ ં પાંચ િમિનટમાં તને ફોન કvું wં ને બે િમિનટમાં તો
એનો ફોન આવી જ જતો. પણ આH?!
એણે ફર mપડ ડાયલ માટ - ુ ં બટન દબા/0ુ.ં એ જ લાગણીિવહન મૅસેજ!!
-/હાય ?! િવધીને રડવા-ુ ં મન થઈ આ/0ુ ં
-હવે ?! /હોટ નાઉ ?! Mટ0 ૂ બોqમાંથી Mટ0 ૂ લઈ Pખમાં તર આવેલ ભીનાશ xછ
ં ૂ . નાક સાફ
ક0ુ.G
“મોમ !!” ધીમેથી એ બોલી, “ આઈ લવ 0ુ મોમ !!” દવાલ પર લટકતી ફિમલી તસવીર પર
એક નજર નાંખી એ બોલી. હતાશ થઈને એ સોફા પર બેસી પડ. કંઈક અyુગT ુ ં બની ગ0ુ-ં બની ર3ાની
એને આશંકા થઈ. એણે એના ડડ આકાશને ફોન કયQ. એ lણતી હતી ક મોટ ભાગે તો ડડનો મેઇલ બોq
જ મળશે.
“યસ, િવધી!” એના આuયK વ_ચે બીJ ર1ગ વાગતાં જ આકાશે જવાબ આoયો.
“ડ.....એ.....ડ.....?!”
“યસ.......!!”
“/હર ઇસ મોમ?”
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“શી મટ બી એટ વકK !!”
“નો..!! હર લેSસસ ઇસ Mહયર!! આઇ કૉ5ડ હર સેલ એડ ઈટ ઈસ MડસકનેSટડ!! આઇ મીન
નોટ ઈન સિવnસ!”
“/હોટ?!” આકાશ ચમRો.
“યસ ડડ, મોમનો સેલ મ{ બે વાર ડાયલ કયQ!!” રડ પડતાં એ બોલી.
“ઓ..ઓ... હ!!!” આકાશે િન:|ાસ નાંAયો.
“નાઉ /હોટ ??” િવધીએ } ૂછ~ું
“.................!!!” આકાશ મૌન... આકાશ પાસે Rાં કોઈ જવાબ હતો િવધીના Dનો?!
*** *** *** *** ***
બરાબર એજ સમયે Sલkટનથી લગભગ પચાસ માઇલ ૂ ર >જવોટર ખાતે નેહાએ બે
બેડvુમના કોડોિમિનયમનો ડોર ખોલી >લવ1ગ @મમાં ગોઠવેલ સોફા પર પડT ુ ં નાંA0ુ.ં અસંAય
ુ ં એને િવચ>લત બનાવી રું હT.ુ ં
િવચારો-ુ ં વાવાઝોું એના િવખેરાયેલ મનમાં ંકાઈ રું હT...
એની lણ બહાર જ નેહાની Pખમાં Pુની સરવાણી ટ.
જ1દગીમાં એવાં પણ Oુકામ આવશે......
સંઘર લ Pુ જ પીવા કામ આવશે......
થોડા સમય પહલાં વાંચેલ ગઝલનો શેર એને યાદ આ/યો. સંઘર રાખેલ Pુનો બંધ T ૂટ ગયો
હતો.
- કટ કટલાં જનમો લેવા પડશે આ એક નાનકડ જ1દગીમાં?
નેહાના મને એને D } ૂછeો.
કહવાય છે ક ી એક જ1દગીમાં બે વાર જમે છે . એક વાર [યાર આ ુિનયામાં આવે છે Eયાર
અને બીJ વાર પોતાના પિતના ઘર Dવેશે Eયાર .
- પણ [યાર પિત-ુ ં ઘર છોડ Eયાર ?
- Eયાર cુ ં થાય છે ?
- ીજો જમ?
- ક પછ...........!!!
ડો |ાસ લઈ એ સોફા પરથી ઊભી થઈ. બાથ@મમાં જઈ ઠંડા ઠંડા પાણીથી એણે jહ2 ધો0ુ.ં
કોડોિમિનયમમાં હyુ નવા નવા રં ગની ગંધ ગઈ ન હતી. સ{\લ એર- કંMડશિન?ગ િસટમમાંથી
ઠંડ હવા આવી રહ હતી.
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- cુ ં એણે H પગxું ભ0ુG તે યોય હT ુ ં ?!!
- cુ ં આ એનો ીજો જમ છે ?!!
ુ ં પિતના ઘરનો બર ઓળંગી દધો
lત lતના િવચારો-ુ ં  ં 0ુ એનાં મનમાં ચાલી રું હT...
હતો... હવે પાછા વળવાનો તો કોઈ સવાલ જ હોતો.
ફરથી એ સોફા પર બેસી પડ. Pખો બંધ કર એણે ડા ડા |ાસ લેવા માંડા. એક અવકાશ
છવાઈ ગયો હતો...સાવ એકલી પડ ગઈ હતી એ !!
- ખર ખર cુ ં એ એકલી પડ ગઈ છે ??
- એણે એના પેટ પર હળવેથી જમણો હાથ ફર/યો લાગણીથી!!
એના ગભKમાં આકાર લઈ રહલ Jવે હળવો સળવળાટ કયQ... એ-ુ ં રોમ રોમ }ુલMકત થઈ
ઊઠુ.ં .. lણે હાજર }ુરાવી ર3ો હતો એ નાનકડો Jવ!! એ-ુ ં Dથમ કંપન!!
ના, એ સાવ એકલી હોતી. એની સાથે, એની Vદર એક Jવ આકાર લઈ ર3ો હતો !! એ-ુ ં
બાળક!! એ-ુ ં પોતા-ુ ં બાળક!!! ભીની Pખે પણ એનાં ચહરા પર એક ુરમયી ુરખી છવાઈ ગઈ!! એક
મંદ હાય!! Rાં ુધી પોતાના પેટ પર હળવે હળવે હાથ ફરવતી એ બેસી રહ.
- જ1દગી એની કવી કવી કસોટ લઈ રહ છે ??
નેહાએ સોફા પર જ લંબાવી Pખો બંધ કર.
મન-દપKણમાં જ1દગીના લેખાં -જોખાં થઈ ર3ા હતા. કવાં Oુકામ પર પહ2ચી ગઈ હતી જ1દગી?
બંધ Pખો આગળ જ1દગી lણે Dવાસ કર હતી અને સાqી બની પસાર થતી પોતાની જ1દગીને એ
જોઇ રહ...
*** *** *** *** ***
“જો બહન,” નેહાના નરોFમમામા આH નેહાના ઘર આ/યા હતા નેહાના લનની વાત લઈને,
“છોકરો અમેMરકન િસટઝન છે . વરસોથી અમેMરકા છે . બરાબર સેટ થઈ ગયેલ છે . સમાજમાં lણીT ુ ં
ુfુંબ છે . આપણી નેહાની મર પણ વધી રહ છે !!”
“પણ ........!!” નેહાની બા જરા ખંચકાઇને, અટકને બો5યા, “છોકરો િવpુર છે એ વાત આપણે
યાનમાં ન લઈએ, માની લઈએ ક એની પહલી પEની કાર એmSસડંટમાં Nુજર ગઈ એમાં એનો કોઈ વાંક
નથી.તમાર વાત પણ સાવ સાચી ક નેહા પણ અાવીસનો તો થઈ ગઈ છે . પણ છોકરાને પહલી
પEનીથી એક છોકર છે ....!! બે ક અઢ વરસની!! સાચી વાતને?” જરા |ાસ લઈને એ બો5યાં,“મને તો એ
ું
બરાબર નથી લાગT.....મને
તો........!!”
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Vદરના @મમાં નેહા મામા અને એની બા વ_ચે થઈ રહલ વાત સાંભળ રહ હતી. મામા થોડા
સમયમાં બે-ણ વાર ઘર આવી ગયા હતા. અને દર વખતે નેહાના લનની વાત કાઢ દબાણ વધાર
ર3ા હતા. એમની વાત પણ સાચી હતી. છોકરના લનની સર રાશ મર કરતાં નેહાની મર પણ વધી
રહ હતી... વધી ગઈ હતી...નાના ભાઇ મનીષે જિનયર થયા પછ એની સાથે ભણતી અમી મેનન
સાથે Pતરાતીય Dેમ- લન કયાK હતા. નેહાને પણ છોકરાઓ જોવા તો આ/યા હતા પણ કોઈ સાથે
મેળ પડતો ન હતો. વળ બાર ગામ, પંદર ગામની સીમાઓ પણ નડતી હતી. એુ ં હોT ુ ં ક એ ભણેલ
હોતી... એમ એસ 0ુિનવિસnટની એ બી. ફામK થઈ હતી... કMડલા ફામાK 0ુMટકલમાં MરસચK ડ
ડવલેપમ{ટમાં નોકર પણ કરતી હતી. એક-બે છોકરા એને પસંદ પણ પડા હતા પરં T ુ એઓ-ુ ં ભણતર
નેહાની સમકq ન હT ુ ં ક એમનો અbયાસ ઓછો હતો એટલે નેહાએ એમાં રસ ન દાખ/યો. [યાર
બીlઓની માગણીઓ ભાર હતી... પહરામણી... દાયજો... સો તોલા સો-ુ.ં ... માvુિત ક સ{\ૉ કાર ....
kલૅટ.... વગેર... વગેર!! લન નMહ lણે કોઈ મ5ટનૅશનલ કંપની-ુ ં ટ ક ઓવર ન કરવા-ુ ં હોય!! વળ
મનીષે Pતરાતીય લન કર નાંAયા ને નેહા માટ માંગા આવતા ઓછાં થઈ ગયા ને પછ ધીર ધીર
બંધ જ થઈ ગયા. ને મનીષના ઘર પણ હવે તો બાળક આવવા-ુ ં હT.ુ ં નેહાની મર પણ વધી રહ હતી.
િપતા જcુભાઇની >ચ?તાનો પહાડ પણ મોટો ને મોટો થઈ ર3ો હતો. એમને પણ લાગT ુ ં હT ુ ં ક નેહા-ુ ં
જલદ ઠકા;ુ ં પડ lય તો સાvું....મનીષ-અમીએ અલગ રહ ુ ં હT.ુ ં અમી તો બીJ જ ુિનયામાંથી
આવી હતી. એટલે એને તો નેહાની હાજર 'ચતી
ંૂ
હતી. સાપનો ભારો બની ગઈ હતી નેહા!! એનાં
પોતાના ુfુંબ માટ !! ભાઇ - ભાભી માટ.... મા-બાપ માટ !! પોતાના ન lણે કમ પારકાં થઈ જતાં હશે???
“મા...મા...!!” નેહાએ બેઠક ખંડમાં Dવેશતાં કુ,ં “માર મળુ ં છે એક વાર છોકરાને!!” નેહાને
પણ ટુ ં હT ુ ં અMહ?થી. Rાં ુધી એની જ1દગીનો ભાર વહ એના મા-બાપ??
“Nુડ...Nુડ !!!” નરોFમમામા 'ુશ થઈ ગયા. “જો0ુ ં ુિમ?” નેહાની બા તરફ ફર એ બો5યા,
“આપણી નેહા સમજદાર છે . અને એક વાર અમેMરકા પહ2ચી lય પછ તો જલસા જ જલસા!! અ ર !!
જોજોને ણ વરસમાં તો તમને બધાંને Eયાં બોલાવી દ શે!! aુ ં આH જ નMડયાદ ફોન કર દ wં.
આકાશની મોટ બહનને!! લગભગ એકાદ મMહનામાં આકાશ ઇડયા આવવાનો છે . નેહાનો પાસપોટK તો
તૈયાર છે ને?” નરોFમમામા હંમેશ ૂ ર-ુ ં િવચારતા હતા..
આકાશ આ/યો. નેહાને મtયો. ચોીસ - પાંીસનો આકાશ સહજ ખા>લયો હતો. નેહાને પસંદ
નાપસંદનો સવાલ હોતો. જો આકાશ હા પાડ તો બેસી જુ ં એુ ં નેહાએ મનોમન ન કર દpુ ં જ હT.ુ ં
અને હા આકાશ માટ તો વીસથી માંડને ીસ વરસની ુંવાર છોકરઓની લંગાર લાગી હતી. પરT ુ ં
આકાશે સૌથી પહલાં નેહાને મળવા-ુ.ં નરોFમમામાની OુEસગીર પણ એમાં ભાગ ભજવી ગઈ.
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મામાએ ચર ક`ક એવા ચલા/યા ક આકાશ છટક જ ન શક !! નેહાને આકાશે પસંદ કર દધી!! ખાસ
તો આકાશ નેહા-ુ ં ભણતર lણી રાJનો ર ડ થઈ ગયો: ધેર ઇસ લોટ ્ ઑફ કોપ ફોર ફામાK િસટ ઇન 0ુ
એસ!! એ પોતે કૉલગેટમાં એનાલીટકલ કિમટ હતો....િસિનયર કિમટ!! એક િવ?ટરમાં એની પEની
નીનાને કાર એmSસડંટ થયો.... ણ Mદવસ નીના બેહોશ રહ.. એને બચાવવાના બધાં જ Dયાસો /યથK
ગયા. ને નીના Dુને oયાર થઈ ગઈ. Eયાર સાવ એકલો પડ ગયો હતો આકાશ - એની બે-અઢ
વરસની }ુી િવધી સાથે..... હલી ઊઠો હતો આકાશ....!!આકાશના મા-બાપ આણંદથી દોડ આ/યા.
ધીર ધીર આકાશ જ1દગીની ઘટમાળમાં ફરથી જોડાયો..... કોઈના જવાથી કંઈ જ1દગી થોડ અટક lય
છે ?! છે 5લાં થોડાંક વખતથી આકાશના મા-બાપ આકાશને દબાણ કરતાં હતાં ..}ુનઃ લન માટ !! એમને
પરદ શમાં ગોઠT ુ ં હોT.ુ ં દ શમાં એમની બહોળ ખેતી હતી!! ઢોર ઢાંખર હતા..જો આકાશ-ુ ં ઠકા;ુ ં પડ તો
એઓ ફર દ શા ભેગાં થાય!! અ.....ને આકાશ-ુ ં ગોઠવાય ગ0ુ ં નેહા સાથે!! થોડ રlઓ લઈ આકાશ દ શ
આ/યો. ઝડપથી લન ગોઠવાયા. કોઈ લેણ - દ ણની તો કોઈ વાત જ હોતી. વળ આકાશે જ લનનો
બધો ખચK ઊપાડો!! નાનકડ િવધી સૌને ગમી lય એવી oયાર oયાર હતી... બધાં સાથે એ એની
કાલી કાલી Nું લીશમાં વાતો કરતી રહતી. થોડ વાતો થઈ સમાજમાં - નેહાના લન િવશે!! પણ નેહાને
કોઈની કંઈ પડ હોતી!! સમાજને jહ2એ ગળ;ુ ં કોણ બાંધે?? જ1દગી એણે પોતે પસંદ કર હતી!!
અ.....ને.... નેહા પEનીની સાથે સાથે મા પણ બની ગઈ!!! એક વહાલી @પાળ દકરની!!
લન પછ એક અઠવાMડયામાં આકાશ પાછો અમેMરકા પહ2ચી ગયો. એ અમેMરકન િસટઝન તો
હતો જ... એણે નેહાની િપMટશન ફાઇલ કર દધી ને દોઢ વરસમાં નેહા આવી પહ2ચી અમેMરકા!! એક
નવી જ ુિનયામાં!! નેહા સમજદાર હતી...સંકાર હતી...અMહ? અમેMરકામાં નવી જ1દગીની શ@આત
....નવો જમ!!! નવો અવતાર!! નેહા તૈયાર હતી!!
આકાશ 'ુશ હતો.. પોતાને એ ભાયશાળ માનતો હતો - નેહાને મેળવીને!! નેહાના અમેMરકા
આ/યા બાદ આકાશના મા-બાપ દ શ પરત આવી ગયા. ધીર ધીર નેહા ટ વાવા લાગી અમેMરકાની લાઇફુ ં સરસ જોબ હતી!! િવધી તો નેહા સાથે એકદમ
ટાઇલથી!! આકાશ-ુ ં ચાર બેડ@મ-ુ ં મોં હાઉસ હT!!
હળ-ભળ ગઈ .... મોમ....મોમ....મોમ....િવધી નેહાને છોડતી જ હોતી...નેહા પણ િવધીને મેળવી ધય
ધય થઈ ગઈ!!!
નેહા હ2િશયર તો હતી જ. અમેMરકા આવવા પહલાં દ શમાં એણે અમેMરકા માટની ફામાK િસટની
પરqાની માMહતી મેળવી, }ુતકો વાંચી, ર Zરં સ ભેગા કર, `ટરનેટનો ઉપયોગ કર }ુર તૈયાર લીધી
હતી. આથી પહલાં જ DયEનમાં એ જ@ર એSઝામ પાસ થઈ ગઈ... અને એ-ુ ં ટ ટ-ુ ં લાયસંસ પણ આવી
ગ0ુ.ં કાર તો એને ચલાવતા આવડ જ ગઈ હતી. હવે એ સMટફાઇડ ફામાK િસસટ બની ગઈ...
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ફામાK િસટ-ુ ં લાયસંસ આવતાંની સાથે જ જોબ માટ સામેથી ફોન આવવા માંડા: કમ વકK િવથ અસ!!
દ શમાં તો નોકર માટ કટ કટલી લાગવગ લગાવવી પડ હતી?! અMહ??! એક મMહનામાં તો જોબની ચાર
- ચાર ઑફર!! વોલ માટK , વોલhીન, રાઇટ એઇડમાંથી!!! આકાશ સાથે િવચારણા કર નેહાએ હકનસેક
હોmપટલમાં ફામાK િસટની જોબ વીકાર લીધી. સેકડ િશkટમાં!! Hથી િવધીની પણ સંભાળ લઈ શકાઈ.
નેહા બપોર સાડા ણે જોબ પર lઈ ને થોડ વારમાં આકાશ જોબ પરથી આવી lય.. એટલે િવધીએ
બેબી-િસટર પાસે, બેબી-િસટર સાથે વpુ સમય રહ ુ ં ન પડ.
નેહાની જ1દગી સળસળાટ દોડવા લાગી!! ઘર...જોબ...આકાશ...િવધી... િવક-ડઇઝ... િવક-ડ...
ુપર માકટ...ૂપન... મૉલ.... શોિપ?ગ...નવી કાર-લેSસસ...!!! હોmપટલમાં પણ નેહા સૌની માનીતી થઈ
ગઈ!! Mદલ Jતવાની કળા હતી એની પાસે!! સમય સળસળાટ દોડવા લાયો...મMહને - બે મMહને દ શ
ફોન કર મા-બાપની સાથે નેહા વાતો કર લેતી... આકાશ 'ુશ હતો...િવધી 'ુશ હતી... નેહા 'ુશ
હતી...જ1દગીમાં Rાંય કોઈ Oઝ
ં ૂ વણ ન હતી... Rાંય કોઈ કમી ન હતી!!!
- પણ Rાંક કંઈક 'ટT
ં ૂ ુ ં હT ુ ં !!
- ક પછ એ નેહાનો વહમ હતો ??
િવધી આH નેહાની સાથે ુતી હતી. કોઈ કોઈ રાે, મોટ ભાગે [યાર નેહાને રl હોય Eયાર િવધી
એના બેડ @મમાં ુવાને બદલે નેહા-આકાશની સાથે ુઇ જતી,. નેહાને વળગીને!! નેહા િવધીને અસીમ
Dેમ કરતી. ને િવધીની તો એ તારણહાર હતી!! ડડ Rાર ક મેડ થઈ જતાં!! પણ મોમ?? નેવર!! િવધીને
એક પળ પણ ન ચાલT ુ ં નેહા િવના. એ નેહાને છોડતી નMહ!! [યાર નેહા ઘર હોય Eયાર } ૂરો કબજો
િવધીનો જ!! નેહાને તો ' ૂબ મl પડતી... આનંદ મળતો... સંતોષ મળતો...િવધીનો િનઃવાથK Dેમ
મેળવી એ પાવન થઈ જતી... આકાશ કહતો ક નેહા િવધીને બaુ પેjપર કરતી હતી... લાડક કરતી
હતી!!!
િવધી નેહાને વળગીને ુતી હતી. એનો જમણો પગ નેહાના પેટ પર હતો અને જમણો હાથ છાતી
પર. રાિનો એક વાગી ગયો હતો. આH વીક-ડ હોય નેહાને રl હતી. એટલે એ આખો Mદવસ ઘર જ
હતી. ઘ-ુ ં બાsપીભવન થઈ ગ0ુ ં હT.ુ ં આકાશ પડ'ુ ં ફર ુઇ ગયો હતો. એના નસકોરાનાં ધીરા
ઘરઘરાટ િસવાય બેડ @મમાં શાંિત હતી. નેહાએ િવધીનો પગ હળવેથી પોતાના શરર પરથી હઠા/યો. ને
એના કપાળ એક હળવી ¡ ૂમી ભર..િન¢ાધીન િવધી ઘમાં ધીOુ ં ધીOુ ં મરકતી હતી. નેહાએ િવધી તરફ
નજર કર એના કપાળ પર, વાળ પર Dેમથી હાથ પસવાયQ. આકાશ તરફ એક ઊડતી નજર નાંખી નેહા
ું
છત તરફ જોવા લાગીઃ c ૂયમનક!!! કોર Pખોમાં િન¢ા-ુ ં Rાંય નામોિનશાન હોT!!
- cુ ં મા બનુ ં ખોfું છે ?!!
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એના મને છે 5લાં કટલાંક સમયથી } ૂછવા માંડલ D પાછો } ૂછeો.
- કમ, T ુ ં મા નથી િવધીની ?!!
- wં જ !! ચોસ wં જ !!
ું
- પરT.....!
એ પલંગ પરથી ઊભી થઈ ગઈ. િવધીને બરાબર ઓઢાડ એ બેડ@મની િવશાળ બાર પાસે ગઈ.
બારમાંથી આકાશમાં નજર કર. ચં¢મા વાદળો સાથે સંતાૂકડ રમતો હતો. લપાતો-wપાતો ચં¢ વpુ
@પાળો લાગતો હતો....વાદળોમાં ઊલઝાતો પવન વાદળોને yુદા yુદા આકારમાં ઢાળ ર3ો હતો. દર ક
આકારમાં નેહાને બાળકોનો આકાર દ ખાતો હતો... ગોળ-મટોળ @પાળા બાળકો.... દોડતાં બાળકો
...ગબડતાં બાળકો... રડતાં બાળકો... હસતાં બાળકો... રડતાં બાળકો... બાળકો.... બાળકો....
બાળકો....પણ Rાં છે એ-ુ ં બાળક?? પોતા-ુ ં બાળક???
- નેહાને પોતા-ુ ં બાળક જોઇT ુ ં હT.ુ ં
ું
- એના ગભાK શયમાં આકાર લેT!!
ું
- પોતાના લોહ-માંસમાંથી સlKT!!
ું
- પોતાની ૂખે જમT!!
- ને એમાં ખોfું પણ cુ ં હT ુ ં ??
એણે મા બનુ ં હT.ુ ં લનને પાંચ- છ વરસ થઈ ગયા હતા. શ@આતમાં એણે યાmમન ગોળ ગળ
હતી. H લગભગ બે વરસથી બંધ કર હતી. કોઈ ક2\ાસેoટવસ એણે ક આકાશે વાપયાK હોતા. આકાશને
તો ક2\ાસેoટવસ વાપરવાનો ભાર અણગમો હતો. પણ કંઈ વાત બનતી ન હતી!! અને દર મMહને એ
િનરાશ થઈ જતી. આકાશ સાથે એણે સહશયન વધાર દpુ..ં કોઈ તક એ હોતી છોડતી..Rાર ક Rાર ક
તો એ આ£મક બનતી!!! આકાશ ધય ધય થઈ જતો... Nુગ
ં ળાઇ જતો!! Oઝ
ં ૂ ાઈ જતો!! પણ મનોમન તનોતન એ 'ુશ થતો...!! મહોર ઊઠતો...!!અને એક }ુvુષને બીyુ ં જોઈએ પણ cુ ં પEની તરફથી??
નેહાને પણ મl આવતી એક } ૂણK }ુvુષને વશ કરતાં!!!
ુ ં ુખથી Jવન તરસaુ ુખ હT ુ ં એનાં ચરણ-કમળમાં!! કોઈ રં જ હોતો!! કોઈ બંધન હોT!!
ું
બતર હT......પણ
મન વેર-િવખેર હT ુ ં નેહા-ુ!!
ં
- કોઈ પણ ી મા બયા િવના અp ૂર છે !!
- કોઈ પણ ીની જ1દગી અસાથKક છે મા બયા િવના, પોતાના બાળકની મા બયા િવના!!
નેહાએ આકાશને કોઈ વાત ન કર પણ એણે ન ક0ુG ક બસ હવે તો એને પોતા-ુ ં બાળક
જોઈએ, જોઇ, જોઈએ, ને જોઈએજ!!!
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*** *** *** *** ***
“0ુ આર એ¤સો50ુટલી નોમKલ!!!” ગાયનેકોલોJટ ડો. માMરયાએ નેહાને તપાસી કુ,ં “નિથ?ગ
ર2ગ. 0ુ મટ કmસવ....!!!” ડો. માMરયા હકનસેક હોmપટલ ખાતે જ ફMટ>લટ MડપાટK મેટના હડ હતા.
નેહાને ઓળખતા હતા, “\ાય ધોઝ ડઇઝ અરાઉડ ઓ/0ુલેશન !! વી િવલ \ ક ડાઉન ધ કર Sટ ડ ડ
\ાય ધોઝ ડઇઝ િવધાઉટ િમિસ?ગ!!”
પછ તો તબીબી શાની બધી જ િવધીઓ શ@ થઈ. બધાં જ ટ ટ !!! સમય પસાર થવા લાયો.
નેહાની બેચેની વધતી જતી હતી. સર જતો સમય નેહાને પકડવાનો DયEન કરતી હતી પણ લાગT ુ ં હT ુ ં
ક એ હાર રહ હતી!! અને એ હારવા માંગતી હોતી.
“ુલ ડાઉન... નેહા!! સમટાઇમ ઇટ ટ ઇSસ ટાઇમ.” ડો.. માMરયા નેહાને ધીરજ બંધાવતા હતા,
“આઇ હવ સીન કઈિસસ વીચ fુક યસK .... િવધાઉટ એની Mરઝન..!!! જોય યોર લાઇફ ...\ સ Z
સેSસ!!! ડ2ટ વર, MરલેSસ..!! એવMરથ1ગ વીલ બી ઓ ક!! યોર ઓલ MરપોટK સ આર વેર નોરમલ!! જટ
વી હવ fુ વેઇટ !! વેઇટ ફોર એ મોમેટ વીચ વીલ મેઇક 0ુ અ મધર!! લવલી મધર, માય Mડયર!!” ડો.
માMરયાએ નેહાના ખભા પર હાથ O ૂક હસતાં... હસતાં... કુ,ં “વી નીડ fુ ચેક યોર હબી!!”
“બટ મે.....મ, હ ઇસ ઑલર ડ ફાધર Zોમ હસ ફટK વાઈફ!!”
“ધેdસ ¥!!” |ાસ લઈ ડો. માMરયા બો5યા, “વન મોર ટ ટ વી વીલ પરફોમK!! એSટિવMટ
ઈવા50ુએશન ઑફ પમK ઇન યોર બોડ આkટર 0ુ ગેટ ઇન!! હાઉ ઇટ \ાવેલ fુ ટ~ ૂબ!!! fુ ધ ફાઇનલ
ડટનેશન!!!”
એ ટ ટ પણ થયો...
- અને પMરણામ આ/0ુ ં સાવ ચ2કાવનાvું!!!
- /હાય ?? /હાય....??
- cુ£ા;ુિવMહન......!!!
- ધેર વોઝ નો પમK !! વlનયલ k50ુડ હિવ?ગ નો પમK!! નોટ અ િસ?ગલ!! ડડ ઓર સરવાઇલ
!!ન¦થ§ગ !! c ૂય !! ના...ડા...!!!
- /હાય....?? નેહા સહમી ગઈ
- આકાશ તો િપતા છે !! િવધીનો!!!
- તો પછ?
- િવધી આકાશની છોકર નથી ક પછ .......?
- ઓહ! ઓહ!!!
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નેહા Oઝ
ં ૂ ાઈ.... Nુચ
ં વાઇ ... વલોવાય ગઈ.....
સમયને પસાર થતો કોણ અટકાવી શક ?!!!
નેહાએ મા બનવાની મનીષા આકાશને આછ આછ જણાવી હતી Eયાર આકાશે કું હT ુ ં ક , T ુ ં
મોમ તો છે જ ને િવધીની?!! જોને, િવધી તો  ૂલી પણ ગઈ છે ક, એની ખર મધર તો નીના છે !! 0ુ આર
અ hેટ મોમ, ડા>લ¨ગ!!!
નેહાએ આકાશને જરા પણ lણ થવા ન દધી ક, માતા બનવાના DયEનમાં એ કટલી આગળ
વધી હતી અને એવા Oુકામ પર પહ2ચી ગઈ હતી ક [યાંથી પાછા વળવાનો કોઈ રતો જ હોતો!!
ું
જ1દગીના એ Oુકામ-ુ ં કોઈ સરનાOુ ં હોT!!!
*** *** *** *** ***
Mડસેjબર મMહનો બેસી ગયો હતો.
સaુ 'ુશ હતા.. ફટવલ Oુડ !!! સવK જયાએ માનવ મહરામણ ઊમટeો હતો... મૉલમાં >ગરદ
ુ ં એને જોઇતી >ગkટ-ુ!!
વધી રહ હતી.... િવધીએ >લટ બનાવી એની મોમને આપી દpુ ં હT...
ં આકાશ
' ૂબ 'ુશ હતો. ણ Mદવસની એને રl હતી. બીJ બે રl O ૂક દ તાં આ'ુ ં વીક રl મળ જતી હતી... !!
ુ ં મ2ઘામાના ઉ_ચ NુણવFાના થોડા
બસ, ઘર પડ રહ થાક ઊતારવો હતો.. ' ૂબ ' ૂબ ઘુ ં હT!!
વાઇન એણે Rારના લાવી બેઝમ{ટમાં O ૂક રાAયા હતા..
એક ઠં© રાિએ િવધીને એના બેડ@મમાં ુવડાવી નેહા આકાશના પડખામાં સમાઈ....આકાશના
ગરમા ગરમ હોઠો પર એણે એના નરમ નરમ હોઠો ચાંoયા.. આકાશના |ાસમાં વાઈનની માદક ુગધ
ં
હતી...
- cુ ં કર રહ હતી એ?!
- કઈ રમત માંડ હતી નેહાએ ?!
નેહાના મને ડંખીલો D } ૂછeો... નેહા અચાનક અળગી થઈ ગઈ આકાશથી. એના |ાસો|ાસ
વધી ગયા.. ઝડપી થયા...ªદયના ધબકારા ....ધક... ધક... ધક ... કાનમાં સંભળાઈ ર3ા હતા...
- cુ ં કરુ ં .....? cુ ં કહ ુ ં આકાશને..... ??
“વોટ હપડ ડા>લ¨ગ?” આકાશે નેહાના કાંપતા હોઠો પર હળવેથી Pગળ ફરવી. પછ એના
ર શમી વાળો સાથે રમવા લાયો... મૌન મૌન નેહા પોતાના Mદલની ધડકન સાંભળતી રહ.!!!
હોઠ પરથી ફરતો ફરતો આકાશનો હાથ નેહાના શરર પર ધીર ધીર નીચે ઊતર ર3ો હતો!! એ
હાથ નેહાએ અટકાવી દધો! પકડ લીધો!! સહજ િવચાર એ હાથને એણે પોતાના પેટ પર O ૂRો ને
ધીર થી કુ,ં “આઇ એમ Dેનનટ !!!”
11
http://natvermehta.wordpress.com/

ીજો જમ?

અટક જ ગયો આકાશનો હાથ નેહાના પેટ પર જ !!!
સાવ થીJ જ ગયો!!! હાથ પણ ને આકાશ પણ !!! ચાર પાંચ િમિનટ માટ !! Eયારબાદ, હળવેકથી
આકાશે હાથ હઠા/યો. પલંગ પર એ બેઠો થયો..c ૂયમનક બેડ પર જ બેસી ર3ો.. નેહા પથરાઈ હતી
પથારમાં!! બેઠાં થઈ પીઠ પાછળથી આકાશના બ«ે ખભાઓ પર બે હાથ O ૂક આકાશને સહજ વળગીને
નેહાએ એની ગરદન પર હળુ ં ¡ુબન
ં
ક0ુ.G ... હવે એને મl આવવા લાગી!! H રતે આકાશ સહમી ગયો
ું
એ એની અપેqા Oુજબ-ુ ં જ હT!!
નેહાને હડસેલી આકાશ ઊભો થઈ ગયો સહજ ચમકને!!
“આર 0ુ નોટ હoપી?!!” નાઇટ લૅjપના મંદ મંદ ઊlસમાં પણ આકાશની Oઝ
ં ૂ વણ એના ચહરા
પર પsટ દ ખતી હતી.
“.............................” આકાશ મૌન... cુ ં કહ આકાશ?? ઊઠને એ >લવ1ગ @મમાં જતો ર3ો.
વાઈનનો H થોડો નશો હતો તે ઊતર ગયો..ઘ ઊડ ગઈ એની...!!
- તો વાત એમ હતી!!
- બટ હાઉ?? આકાશ િવચારતો થઈ ગયો..>લવ1ગ @મમાં સોફા પર બેસી આકાશ િવચારવા
લાયો: હાઉ ધીસ હપડં ?? એ-ુ ં ગ¬ં ુકા0ુ,ં તરસ લાગી પણ એ બેસી જ ર3ો. 7ુ બહર માર ગઈ
એની!!
- કવા Oુકામ પર લાવી દધો એને નેહાએ ??
- ક પછ એણે નેહાને.??
નેહા ઘી ગઈ હતી ઘસઘસાટ !! આકાશની ઘ ઉડાડને!!
Rાંય ુધી આકાશ સોફા પર જ બેસી ર3ો.. િવચારમન!! લાંબા સમય પછ એ ઊભો થયો અને
બાર પાસે ગયો..બહાર નજર કર તો જો0ુ:ં મોસમનો પહલો નો પડવાની શ@આત થઈ હતી..
આકાશમાંથી lણે પ1lયેલ @ વરસી રું હT..ુ ં બાગમાં રોપેલ નાના નાના છોડવાઓની કોમળ ડાળઓ
પર નો થીJ ર3ો હતો.. આકાશની જ1દગીની Hમ જ!!!
હવે .. ??? .
આકાશ ફર બેડ @મમાં ગયો..નેહા પર એક ઊડતી નજર નાંખી એ >લવ1ગ @મમાં આ/યો....
MરSલાયનર સોફા પર જ લંબાવી એણે Pખો બંધ કર...િન¢ારાણી તો Mરસાઈ હતી અને હવે તો જ1દગી
પણ Mરસાવા લાગી હતી...
પછ તો ધીર ધીર Vતર વધવા લા0ુ ં આકાશ અને નેહા વ_ચે....
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નેહાને થોડા ઘોડાં આનંદની સાથે Vદર Vદર રં જ પણ થતો હતો: આકાશને આમ
તડપાવવાનો!! સતાવવાનો!!
- આકાશને cુ ં હ હતો નેહા સાથે આવી રમત રમવાનો...???
'ુશ 'ુશાલ રહતો આકાશ ગમગીન રહવા લાયો... જગJતિસ?ગની ગઝલ ગણગણતો આકાશ
મૌન મૌન રહવા લાયો..રોજ સમયસર આવી જતો આકાશ જોબ પરથી મોડો આવવા લાયો..આવીને
એ /હકની બોટલ ખોલી બેસતો... lમ પર lમ ખલી થવા લાયા.. નેહા તો સેકડ િશkટમાં કામ
કરતી હોય કામે ગઈ હોઈ...િવધીને સમજ ન પડતી ક ડડ કમ આુ ં કર છે ?? ડડ કમ મોમ સાથે વાત
નથી કરતાં....?! માર સાથે વાત નથી કરતાં..?!. જોક નથી કરતાં.... ?! ડડ મોમ કમ સાથે નથી  ૂતાં...?!
ડડ >લવ1ગ @મમાં ક ગેટ @મમાં  ૂઈ lય છે .....!! મોમ 'ુશ 'ુશ રહ છે !! ' ૂબ ' ૂબ હસે છે !! ખોfું ખોfું
હસે છે !! ' ૂબ ખાય છે !! ને ડડ...?? સેડ સેડ !!! /હાય ? /હાય ? ? ?
નેહાની Oઝ
ં ૂ વણ વધી રહ હતી..H ખેલ શ@ કયQ હતો આકાશે એનો Vત cુ ં આવશે? એક Oઝ
ં ૂ વણ
Vદર Vદર કોર રહ હતી એને!! એક તો આવી જ1દગીને કારણે માનિસક અOુઝ
ં ણ ને Dેનસીને
કારણે...મોિન®ગ િસકનેસ... ઉબકા આવતા... ખાવા-ુ ં મન થાય ને ખાય ન શકાય!! ઊલટઓ થઈ
જતી.... કોઈ Dેમથી પીઠ પર હાથ પસવાર પાણીનો oયાલો ધર એવી ઇ_છા થતી... પરં T ુ આકાશ
પાસેથી એવી અપેqા રાખવી /યથK હતી... એણે તો સાવ અબોલાં લઈ લીધા હતા... !! રમતાં રમતાં
બાળક Mરસાઈ lય ને કહ દ l, નથી રમતો!!! બસ, આકાશે વગર ક3ે જ કહ દpુ ં હT:ુ ં l, નથી
રમુ!ં ! પણ Vચઈ કર હતી કોણે? આકાશે ક નેહાએ?? પરં T ુ આ રમત હોતી... જ1દગી હતી.. જ1દગી
જ1દગી જ રહ છે ... આકાશ-નેહાએ જ1દગીને રમત બનાવી દધી હતી...
- હવે ???
આકાશ-ુ ં પીવા-ુ ં વધી ગ0ુ ં હT..ુ ં અિનયિમતતા વધી રહ હતી. દાઢ વધી ગઈ હતી...એની
Pખોની નીચે ુંડાળા વpુ ઘાટા થવા લાયા...િવધી નેહાની સાથે વાતો કરતી રહતી... એ Rાર ક ડડ
િવશે પણ }ુછતી: મોમ, ડડ કમ સેડ છે ?? cુ ં કહ નેહા િવધીને.?? નેહાએ િવધીને સાચવવાની હતી.. િવધી
નેહાના Jવન-ુ ં Vગ બની ગઈ હતી...ભલેને એના Vગમાંથી જમી હોતી...પરં T,ુ આકાશ સાથે રહ ુ ં
આકvું લાગT ુ ં હT ુ ં !! આકાશ સાથે, આકાશ Hવાં માણસ સાથે રહ પણ કમ શકાય ??!!
“આકાશ !!” એક શિનવાર સવાર નેહાએ આકાશને કોફ આપતાં કુ,ં “ત{ આજકાલ વધાર
પીવા માંડું છે !!”
“........................!!” આકાશ Rાં કંઈ બોલતો હતો???
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“[યારથી માર Dેનસીની વાત ત{ lણી Eયારથી .........” અટકને, ¯કં ૂ ગળ નેહા બોલી, “T ુ ં
'ુશ નથી. /હાય..??” નેહાએ આકાશના jહ2એથી વાત સાંભળવી હતી... ભલે એ માટ આકાશના jહ2માં
Pગળાં નાખવા પડ!!
“ના...................!!” કોફનો ]ટં ૂ ભર આકાશે નેહાથી નજર ¡ ૂકવી કુ,ં “એુ ં કંઈ નથી..!!”
“ખર ખર??” નેહાએ આકાશની નજર સાથે નજર મેળવવાનો DયEન કરતાં તી°ણ સવાલ
} ૂછeો., “ખા, કસમ િવધીની!!”
“એમાં T ુ ં િવધીને ન લાવ !!!”
“કમ તાર દકર છે એટલે ??”
“.......................................!!” મૌન રહ આકાશે નેહાના પેટ પર િવ>ચ રતે નજર કર!! H
ું
હવે સહજ ¡ુ ં દ ખાT ુ ં હT..વળ
નેહાએ પણ પેટ પર જ હાથ O ૂRા હતા..
“....ને આ તાvું બાળક નથી......!!” નેહાએ કહ દpુ.ં ....સીધે સીpુ ં જ કહ દpુ,ં “િમ. આકાશ,
આક યોરસે5ફ !!! કમ સીધે સીpુ ં મને } ૂછતો નથી ક કો-ુ ં બાળક છે મારા ઉદરમાં...?!” ડો |ાસ લઈ
એ બોલી, “િવધી તાર દકર છે તો આ માvું બાળક છે !! માvું પોતા-ુ!!
ં મ{ તો િવધીની મધર બનવાનો
} ૂરો DયEન કયQ...િમટર આકાશ, નાવ ઇટ ઇસ યોર ટનK..!! હવે તારો વારો છે મારા બાળકના ફાધર
બનવાનો..!! અને ુિનયા આખી lણે છે ક aુ ં િવધીની ટ પ મધર wં....!! સાવક મા wં !!પણ T ુ ં અને aુ ં જ
lણીએ છએ ક T ુ ં મારા બાળકનો ટ પ ફાધર છે !!”
“……………………!!” આકાશ મૌન.
“ઘ;ુ ં અઘvું છે ને આકાશ સાવકા બાપ બનવા-ુ?ં પણ aુ ં તો હસતાં હસતાં બની હતી સાવક મા
!! ટ પ મધર િવધીની..!! મ{ એને સાચો oયાર કયQ છે .. માર દકર છે એ..કદાચ, તારા કરતાં પણ વધાર
એ માર નJક છે ..!! એ તો T ુ ં પણ lણે જ છે ... અને આકાશ, જો િવધી ન હોત તો aુ ં તને Rારની ય
છોડને જતી રહ હોત..પણ ....!!”નેહાએ ડો િનઃ|ાસ નાંAયો.., “એ તો િવધીનો oયાર છે Hણે મને જકડ
રાખી છે આ ઘરમાં!! બાક મારો દમ ]ટં ૂ ાય છે તારા ઘરમાં!! તાર સાથે Jવતાં!! તારા Hવાં yુાં માણસ
સાથે..........!” સહજ £ોિધત થઈ ગઈ નેહા..
“એમ આઇ લાયર ??!!”
“} ૂછ તાર lતને......!!!” આકાશની છાતી પર `ડq Mફ?ગર O ૂકતાં નેહા મમતાથી બોલી..,
“આક યોરસે5ફ.....!! તાર ી જોઇતી હતી..!! તાર વાસના સંતોષવા...તારા ઘરને સાચવવા...તાર
બાળક સાચવવા...તને ખવડાવવા...તારા માટ રાંધવા...!!!! અ....અ ર ....!!! એ માટ માર જ1દગી
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બગાડવાની શી જ@ર હતી..?? ] ૃણા આવે છે મને...! માર lત પર ક, મ{ તાvું પડ'ુ ં સે/0ુ.ં ..તાર વાસના
સંતોષી.. મારા શરરને મ{ અભડા/0ુ!ં !!”
“...............તો ... આ cુ ં છે તારા પેટમાં...?” આકાશે જરા મોટો અવાજ કર નેહાના પેટ તરફ
VNુ>લિનદશ કરતાં } ૂછ~ુ.ં ..
“ના....., આ પાપ નથી!! માર ૂખમાં આકાર લેT ુ ં બાળક માvું છે !! માvું પોતા-ુ!!
ં T ુ ં માની ર3ો
છે એુ ં કંઈ જ નથી...!!! અ.....ને, મારા પર એવો શક કર તે પહલાં } ૂછ તાર lતને....તારા આEમાને....
જો તારો આEમા Jવતો હોય તો હyુ....!!” Nુસા પર માંડ કા7ુ રાખતાં નેહા મમતા}ુવKક બોલી...,
“આક યોર સૉઉલ !! ત{ cુ ં ક0ુG માર સાથે લન પહલાં??!! આઇ નો એવMરિથ?ગ!! મને બધી જ ખબર
છે .. તને તો ખબર જ છે ક, aુ ં હોmપટલમાં કામ કvું wં...! મધર બનવા માટ જ@ર મ{ બધાં જ ટ ટ
કરા/યા....ને......મને lણવા મt0ુ ં ક, તારા પમKમાં ખામી છે ... અ.....ર !!! પમK જ નથી....!!! એટલે મને
તો પહલાં શક થયો ક તારામાં કોઈ જમlત ખામી છે અને નીના- તાર પહલી પEની તને કોઈ-ુ ં બાળક
પધરાવી વગ² િસધાવી ગઈ...! અને T ુ ં િવધીને તાvું બાળક માની ર3ો છે .... !! પરT,ુ ં માર મારો શક ૂ ર
કરવો હતો..!!” |ાસ લેવા નેહા અટક... , “હા, aુ ં બેચેન થઈ ગઈ ..!! માર મારો શક ૂ ર કરવો જ ર3ો.
તને યાદ છે ગયા વરસે મ{ તને માર જ હોmપટલમાં તારા ¤લડ વકK કરાવવા િવનંિત કર હતી?? ખાસ
ુ ં ર વોઝ અ Mરઝન..!! આઇ વ2ટ ડ fુ મેઇક યોર ક િવધી
આhહ કયQ હતો...?? એમાં એક કારણ હT..ધે
તાર જ છોકર છે !! તાvું જ સંતાન છે ...!! Eયાર તારા ¤લડ વકK , >લિપડ Dોફાઇલ વગેર સાથે તારો અને
િવધીનો ડએનએ મૅ>ચ?ગ ટ ટ પણ કરા/યો હતો... !! ડ આઇ વોઝ શોSડ !!! આઇ એમ શોSડ!!! િવધી
તો તાર જ છોકર નીકળ... !! તાર જ દકર નીકળ!! તો પછ T ુ ં પમKલેસ ??? /હાય ?! /હાય ?! માર
તો ઘ ઊડ ગઈ... માvું Jવવા-ુ ં હરામ થઈ ગ0ુ.ં . તને તો જરા પણ lણ ન થઈ - માર એ અસીમ
બેચેનીની....!! માર તો મા બનુ ં હT..ુ ં મારા પોતાના બાળકની મા.....!! મ{ માvું ઇવેટગેશન ચાxું
ક0ુ.G ..મ{ તારા હ5થ `0ુરસ એટના પાસેથી માMહતી મેળવી!!! તારા દશ વરસના મેMડકલ ર કડK  ્
મેળ/યા....કjo0ુટરના થોડા બટનો દબાવતાં ને પાંચ- પંદર ફોન કરતાં મને એ lણવા મt0ુ ં ક H T ુ ં
wપાવતો હતો મારાથી.. !!!”
- ઠર જ ગયો આકાશ નેહાની વાત સાંભળને!!!
“માર સાથે બીlં લન કરવા પહલાં ત{ વેઝેSટોમી કરાવી હતી...!! નસબંધી !! વંયEવ-ુ ં
ઓપર શન !! આઇ નો ડઇટ ઑફ યોર સ³ર!! આઇ નો યોર સજ´કલ સ{ટર !! ઇવન આઇ નો યોર સ³ન
નેઇમ..!! આઇ નો એ..વ...ર....િથ?......ગ... !!” નેહાની Pખમાં Pુ ં ધસી આ/યા, “શા માટ ત{ મને
છે તર....?? શા માટ ?? શા માટ ?? aુ ં એુ ં બીજ માર ફળµ ુપ ૂખમાં વાવતી રહ ક H કદ ઊગવા-ુ ં જ
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ુ ં એુ ં બીજ ક Hમાં Jવ જ નથી...!!” ૂસક ૂસક રડ પડ નેહા, “aુ ં મને જ દોષી માનતી રહ માર
હોT!!
વાંઝણી ૂખ માટ ...!! [યાર ત{ તો મને પEની બનાવતાં પહલાં જ વાંઝણી બનાવી દધી હતી..!!. માર
ૂખ ઉઝાડ દધી હતી...!! એક ીનો મા બનવાનો જમિસ અિધકાર ત{ છનવી લીધો!!!” માંડ ૂસૂં
રોક |ાસ લેતાં નેહા બોલી..., “/હાય......? /હાય......? /હાય ? શા માટ ? આકાશ, શા માટ ત{ મને
છે તર...? મારો શો દોષ ? T ુ ં તાર દકર, િવધીને સાવક મા આપવા રાJ હતો. પરં T,ુ સાવકા ભાઇ-ભાું
આપવા માંગતો હોતો....!! આપવા માંગતો નથી....!! તારા પામર મનમાં એવો ડર છે હતો, ને છે ક જો
બીlં લનથી બાળક થશે તો બીJ પEની એના પોતાના બાળકને ચાહવા લાગશે ને િવધીને કોરાણે O ૂક
દ શે... િવધીને ઇનોર કરશે..બરાબરને......?? 5યાનત છે તને... િધાર છે તાર એવી હલક િવચાર
સરણીને....!!! T ુ ં cુ ં સમH એક ીEવને...? T ુ ં cુ ં lણે માT ૃEવને....? માના Dેમને....?” નેહા ફર ¶ ૂસક
¶ ૂસક રડ પડ, “0ુ oલેઇડ િવથ માય મધરaુડ !!! માય Mફ>લ?સ !! માય લવ !!! અ...ર ! નામ આકાશ
રાખવાથી કંઈ મહાન નથી થઈ જવાT ુ ં !!આકાશ ...!!આ....કા....શ..!!! શા માટ ત{ આુ ં ક0ુ?G ”
રડતાં રડતાં નેહા ડાયિન?ગ ટ બલની 'ુરશી પર ફસડાય પડ.. નૅoકન હો5ડરમાંથી પેપર
નૅoકન લઈ Pખમાં આવેલ Pુ ં સાફ કયાK .., “આકાશ શા માટ?? તને cુ ં હક હતો મારા માT ૃEવને
છનવી લેવાનો..?? cુ ં Nુજ0ુG હશે મારા પર િવચાર કર. [યાર મ{ l·0ુ ં ક ત{ મને છે તર છે !! ત{
Mડફરટ Sટોમી કરાવી છે !! અર !! લન પહલાં જો ત{ મને કું હોત તો પણ aુ ં તાર સાથે જ લન
કરત...!!” 'ુરશી પરથી બેઠાં થઈ નેહાએ O ૂિતnમત
ં ત¤ધ ઊભેલ આકાશના ખભા પર બ«ે હાથો O ૂRા,
“ના.....આકાશ, ના..., ત{ તો જ1દગીની ઇમારતના પાયામાં જ અસEયની ¸ટો O ૂક....!! ના, આકાશ ના !!
માર મારા બાળકને તાvું નામ નથી આપુ.ં .! અને િમટર આકાશ, ફોર યોર કાઈડ ઇફમ²શન ક આ
બાળકનો બાપ T ુ ં નથી એ તો ચોસ જ છે પરT,ુ કોણ છે એ મને પણ ખબર નથી..!!!” આકાશની Pખ
સાથે નીડરતાથી નજર મેળવી નેહા બોલી., “હા, આજના સાયસ એઇજમાં મા બનવા કોઈ }ુvુષ-ુ ં
પડ'ુ ં સેવુ ં જ@ર પણ નથી... આઇ Mડડ નોટ mલપ વીથ એનીવ-.્ .!!! ધીસ ઇસ એ Mરઝ5ટ ઑફ
આMટMફિશયલ ઇસેિમનેશન...!! ૃિમ િવયKદાન!! પમK બ{કમાંથી મ{ પમK મેળ/0ુ ં - Hનો હાઇ આઇ ¹ુ
હોય એવા હ5ધી હºડસમ Nુડ xુMક?ગ Mહુ ઇડયન ડોનર-ુ ં !! આ ણ-ચાર મMહના તને તડપાવવા
બદલ આઇ એમ સોર...!! પણ માર તારા jહ2એથી વાત સાંભળવી હતી..!!પણ T ુ ં શાનો બોલે...?? T ુ ં કવી
રતે તારા જખમ બતાવે ક H ત{ 'ુદને પહ2ચાડા છે ... ?? મને તાર દયા આવે છે આકાશ..!!!.એક
નારને ઓળખવામાં T ુ ં થાપ ખાય ગયો....નારને ઓળખવા માટ તો T ુ ં સો જમો લે તો પણ એના અમર
Dેમને, એની ભીની ભીની લાગણીઓને lણી ન શક...! માણી ન શક !! નારના નાMરEવને પામી ન
શક....અ-ુભવી ન શક....!! અને દર ક ી એક માતા છે !! ીEવ કરતાં માT ૃEવ મહાન છે ..માનો Dેમ તો
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મહાન જ છે ... માનો Dેમ તો કદ ન 7ુઝાતા Mદવાની એક [યોત Hવો છે ..એક [યોતમાંથી બીJ [યોત
સળગાવો તો પહલી [યોતનો Dકાશ રતીભાર પણ ઓછો નથી થતો.... જરાય નથી ઘટતો...માનો Dેમ
એ માનો Dેમ જ રહ છે ...! પછ એ સગી હોય ક સાવક....!! મ{ િવધીને મારા સગાં બાળક Hટલો જ Dેમ
આoયો છે . એ તો T ુ ં પણ lણે છે ..એ તો િવધીનો Dેમ જ આજ ુધી અMહ? રાખવા માટ કારણ ૂત છે ..મ{
Hટલો Dેમ િવધીને આoયો છે એટલો Dેમ તો aુ ં મારા આ આવનારા બાળકને પણ આપી શકશ ક કમ
એનો મને શક છે !!” નેહાનો અવાજ ફર ભ1lયો.. એની Pખના સરોવરો ફર છલકાયા, “એ જ રતે મને
િવ|ાસ નથી તારા પર!! અને કવી રતે ક@ં િવ|ાસ તારા પર?? T ુ ં જ મને કહ...!!” નેહાએ આકાશની
નજર સાથે નજર મેળવવાનો DયEન કયQ..પણ આકાશના NુહાMહત માનસે નજર ન મેળવી., “ના,
આકાશ, ના!! માર માvું બાળક તારા પર નથી ઠોકુ.ં . બળજબરથી મારા બાળકનો બાપ નથી બનાવવો
તને...!!” |ાસ લઈ નેહા બોલી, “માર તારા પૈસા પણ નથી જોઇતા..હા, [યારથી મને ખબર પડ તાર
સ³રની Eયારથી મ{ માર સેલેર આપણા જોઇટ એકાઉટમાં Mડપો>ઝટ નથી કરાવી..જમા નથી
કરાવી...એ તાર lણ ખાતર !! બાક બધા પૈસા તારા જ છે ... કાર તાર છે ... ઘર તાvું છે ...તારો એક પણ
પૈસો માર ન જોઇએ.!!! તારા પૈસા લઈને માર તને તક નથી આપવી મારા બાળક માટ દાવો કરવાની!!
હા, િવધીને મ{ એવી રતે ઉછે ર છે ક એ પોતાને ધીર ધીર સંભાળ લેશે.... કદાચ, તને પણ સંભાળ
લેશે... સાચવી લેશે... aુ ં િવધીને િમસ કરશ!!” ૂસક ૂસક ફર રડ પડ નેહા...માંડ માંડ Pુ ં ખાળ એ
બોલી. “એ પણ મને િમસ તો કરશે જ !!” પોતાના vુદન પર મમતાથી કા7ુ મેળવી એ બોલી. “aુ ં તને
OુSત ક@ં wં આકાશ.... !!મારા બાળકથી....!! મારા oયારથી...!! l આકાશ l, 0ુ આર Z....!!!”
- અને થોડા Mદવસો બાદ નેહાએ ઘર છોડું આકાશ-ુ..આવી
ં
પહ2ચી >જવોટરના આ બે
બેડ@મના કોડોિમિનયમમાં..જ1દગીના એક નવા જ Oુકામ પર......
જ1દગીમાં એવાં પણ Oુકામ આવશે......
કોણ lણે કોણ Rાર કામ આવશે.......
સોફા પર જ Pખ મળ ગઈ હતી નેહાની.. એ ઊભી થઈ. ના, પોતે જ પોતાના તારણહાર
બનવા-ુ ં છે ...!! પોતે જ મા બનવા-ુ ં છે !! ને પોતે જ બાપ બનવા-ુ ં છે !! ર MZજર ટરમાં રાખેલ
ગેલનમાંથી ૂ ધ કાઢ એણે ૂ ધનો લાસ ભયQ.. jહ2એ માંડો.. કº>બનેટમાંથી મ5ટવાઇટાિમસ, ફો>લક
એિસડ, કº5શયમની િપ5સ કાઢ ગળ...પોતાનાં પેટ પર જમણા હાથની હથેળ Dેમથી પસવાર એ
બોલી: ડોટ વર માય ચાઇ5ડ, યોર મધર ઇસ વેર \2ગ!!
ફોન લઈ `Mડયા ફોન લગાવી પોતાના મા-બાપ સાથે વાતો કરવાની શ@આત કર..એઓને
કોઈને કોઈ પણ ખબર હોતી ક કવાં કવાં સંજોગોમાંથી એની જ1દગી પસાર થઈ રહ હતી...એ કોઈને
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lણ કરવા માંગતી પણ હોતી!! બસ, મનને હળુ ં કરવા એણે ફોન જોડો.. લાંબી.... લાંબી વાતો કર
એ િન¢ાધીન થઈ.. એના ગભKજલમાં આકાર લઈ રહલ બાળકનો િવચાર કરતાં કરતાં.....................!!!
(સમાoત)

18
http://natvermehta.wordpress.com/

ીજો જમ?

