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��લૂ બસમાથંી ઊતર� િવધી ઘર�  આવી. #ાઇવ-વેમા ંમોમની કાર િનહાળ� એ 'શુ થઈ ગઈઃ મોમ 

ઈસ એટ હોમ! વેલ!! એણે કોલ બેલ-ુ ંબટન દબા/0ુ.ં 
-ટ1ગ....... ટ2ગ........ ટ1ગ....... ટ2ગ........ 

દરવાજો બધં જ ર3ો!! 
એણે ફર� બટન દબા/0ુ.ં 
-ટ1ગ....... ટ2ગ........ ટ1ગ....... ટ2ગ........ 

મોમે દરવાજો ન ખો5યો. 7કુ બેગના આગળના નાના પાઊચમાથંી ઘરની ચાવી કાઢ� એણે 

બાર;ુ ંખો50ુ.ં ભાર� 7કુ બૅગ >લિવ?ગ @મના સોફા પર નાAં0ુ.ં 
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!” 

એણે માટ�થી 7મૂ પાડ�.  
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!” 

સામેથી કોઈ DE0Fુર ન આ/યો. 
- /હ�ર ઈસ શી ?! િવધીએ િવચા0ુG. આમ તો િવધી ઘર� આવે Eયાર� એની મોમ નેહા ઘર� ન હોય. 

પણ આH મોમ /હ�લી ઘર�  આવી છે એમ િવચાર� એ રાJ રાJ થઈ ગઈ હતી.  
“મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ!!!” 

ચાર બેડ @મના આખા ઘરમા ંિવધી ફર� વળ�. હવે એના �વરમા ંથોડ� >ચ?તા પણ ભળ�.  
- મે બી શી ઇસ ઓન ડ�ક!!!  

મોમને બેક યાડKમા ં ડ�ક પર ઇઝી ચેરમા ં બેસી કોફ� પીતા ં પીતા ં વાચંવાની ટ�વ હતી. એણે 

Mકચનની બાર�માથંી બેક યાડKમા ંનજર કર�. બેક યાડK- ડ�ક ખાલી ખમ!! 

- ઓ...હ!!!! 
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િવધી Nુચંવાઇ. એક O ૂઝંારો થઈ આ/યો એના બાળ માનસમા.ં ફર� એણે ઘરમા ંએક Pટો માયQ. 
Rાર�ક મોમ હાઇડ થઈ જતી.એ નાની હતી Eયાર� Sલોઝેટમા ંસતંાય જતી. મોમ-ડ�ડના ંબેડ @મમા ંવો5ક 

ઇન Sલોઝેટ હT ુ:ં કદાચ!! 

દબાતે પગલે દાદર ચઢ� એ ઉપર ગઈ. મા�ટર બેડ @મનો દરવાજો ધીર�થી ખો5યો. Vદર જઈ 

Sલોઝેટનો દરવાજો ખોલી મોW �થી બોલી. 
“ગોટ 0 ુ!!!” 

- પણ Sલોઝેટમા ંકોઈ ન હT ુ.ં 
હવે િવધીને રડવા-ુ ંમન થઈ આ/0ુ.ં  
- મોમની કાર #ાઇવ-વેમા ંછે અને એ ઘર�  નથી!! ક�મ? 

એણે છે5લી વાર 7મૂ પાડ�, “મો.....ઓ....ઓ...ઓ.....મ…?!  /હ�ર આર 0?ુ” 

>લિવ?ગ @મમાથંી #ાઇવ-વેમા ંનજર કર� એણે મોમની કાર ફર� જોઇ.  

- યસ! ઈટ ઈસ હર કાર! હર લેSસસ!! 

ર�MZજર�ટર પર કોઈ મૅસેજ હશે એમ િવચાર� એ Mકચનમા ં ગઈ. પણ Eયા ં કોઈ મૅસેજ ન હતો. 
ર�MZજર�ટર ખોલી હાઇસી [0સૂ-ુ ંપાઉચ લઈ �\ો પાઉચમા ંનાખંી એણે એક ] ૂટં પીધો. ઠંડા [0સૂથી થોડ� 
રાહત થઈ પણ O ૂઝંવણ ઓછ� ન થઈ. છે5લા ંથોડાકં વખતથી મોમ વર�ડ હોય એમ લાગTુ ંહT ુ.ં ડ�ડ - 

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!! એવર�ટાઇમ 

અવેલેબલ હતી!! લવલી હતી !! 
[0સૂ પીતા પીતા એ િવચારતી હતી.  
- /હ�ર c5ુડ શી? ? 

- લેdસ કોલ હર!! 7કુ બૅગમાથંી એણે એનો સેલ ફોન કાઢeો. સવાર� મોમે મોકલાવેલ ટ�S�ટ 

મૅસેજ એણે ફર�થી વા_ંયો. 
“આઇ લવ 0!ુ! આઇ એમ Dાઉડ fુ બી એ મધર ઑફ લવલી ડોટર લાઇક 0!ુ! બેટા, નાઉ ડ�ઇઝ 

આર કિમ?ગ ધેટ 0 ુc5ુડ ટ�ઇક ક�ર ઑફ યોર સે5ફ એસ 0 ુઆર hો`ગ અપ!! ધ લાઇફ ઇસ iલ ઑફ 

સરDાઇઝીસ!! એ�ડ ધીસ ઇસ ધ ચામK ઑફ અવર લાઇ/સ!! એવર� ડ� ઇન અવર લાઇ/સ ઇસ અ �0 ુડ�!! 
વી c5ુડ વે5કjડ ઇચ એ�ડ એવર� ડ� વીથ લવ, લાkટર એ�ડ હ�પીનેસ!! આઇ લવ 0!ુ! ફોર એવર!! એ�ડ 

એવર!!” 
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નેહા િવધીને િવક ડ�ઇઝમા ંરોજ ટ�S�ટ મૅસેજ કરતી. સવાર� સાત - સવા સાતના ગાળામા.ં.. િવધી 
��લૂ બસમા ં બેસતી ને મોમનો મૅસેજ આ/યો જ સમજવો. રોજ રોજ મૅસેજમા ંમોમ નવી નવી વાતો 
કહ�તી. Rાર�ક જોSસ, Rાર�ક પોએ\�, Rાર�ક કોઈક તEવ >ચ?તન !! 

ટ�S�ટ મૅસેજનો અDિતમ ઉપયોગ કરતી નેહા એની બેટ� િવધીને સ�ંકાર આપવાનો.... Jવનના 
િવિવધ પાસાઓ સમlવવાનો!! પણ આજનો મૅસેજ વાચંી િવધી િવચારતી થઈ ગઈ. મોમે લA0ુ ંહT ુ:ં 0 ુ

c5ુડ ટ�ઇક ક�ર ઑફ યોર સે5ફ!! 

- /હાય ? ! એ ટ�S�ટ મૅસેજ ફર� વાર વાચંી ગઈ. એને કોઈ સમજ ન પડ�. રોજ આવતા ંમૅસેજ 

કરતા ંઆજનો મૅસેજ અલગ હતો... અલગ લાગતો હતો!!! 
m�પડ ડાયલ-ુ ંબે નબંર-ુ ંબટન દબાવી એણે મોમને ફોન કયQ.  
- ધ નબંર 0 ુહ�વ ડાય5ડ ઇસ નોટ ઇન સિવnસ.... oલીસ, ચેક ધ નબંર એ�ડ ડાયલ અગેઇન !! 

સામેથી નેહાના મીઠા-ંમpરુા અવાજની અપેqા રાખી હતી િવધીએ. એને બદલે કjo0ટુરાઇrડ 

csુક મૅસેજ સાભંળવા મtયો!! 
-/હોટ!! િવધીના આuયKનો પાર ન ર3ો.  
ડ�ડને ડાયલ કરતી Eયાર� મોટ� ભાગે મેઇલ બોq મળતો ને મૅસેજ Oકૂવો પડતો. પણ મોમ? મોમ 

તો દર�ક વખતે મળે જ! >બઝી હોય તો કહ�તી: દ��ુ, aુ ંપાચં િમિનટમા ંતને ફોન કvંુ w ંને બે િમિનટમા ંતો 
એનો ફોન આવી જ જતો. પણ આH?!  

એણે ફર� m�પડ ડાયલ માટ�- ુ ંબટન દબા/0ુ.ં એ જ લાગણીિવહ�ન મૅસેજ!! 

-/હાય ?! િવધીને રડવા-ુ ંમન થઈ આ/0ુ ં 
-હવે ?! /હોટ નાઉ ?! Mટ�0 ૂબોqમાથંી Mટ�0 ૂલઈ Pખમા ંતર� આવેલ ભીનાશ x ૂછં�. નાક સાફ 

ક0ુG.  
“મોમ !!” ધીમેથી એ બોલી, “ આઈ લવ 0 ુમોમ !!” દ�વાલ પર લટકતી ફ�િમલી તસવીર પર 

એક નજર નાખંી એ બોલી. હતાશ થઈને એ સોફા પર બેસી પડ�. કંઈક અyુગTુ ંબની ગ0ુ-ંબની ર3ાની 
એને આશકંા થઈ. એણે એના ડ�ડ આકાશને ફોન કયQ. એ lણતી હતી ક� મોટ� ભાગે તો ડ�ડનો મેઇલ બોq 

જ મળશે.  

“યસ, િવધી!” એના આuયK વ_ચે બીJ ર1ગ વાગતા ંજ આકાશે જવાબ આoયો. 
“ડ�.....એ.....ડ.....?!” 

“યસ.......!!” 

“/હ�ર ઇસ મોમ?” 
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“શી મ�ટ બી એટ વકK!!” 

“નો..!! હર લેSસસ ઇસ Mહયર!! આઇ કૉ5ડ હર સેલ એ�ડ ઈટ ઈસ MડસકનેSટડ!! આઇ મીન 

નોટ ઈન સિવnસ!” 

“/હોટ?!” આકાશ ચમRો. 
“યસ ડ�ડ, મોમનો સેલ મ{ બે વાર ડાયલ કયQ!!” રડ� પડતા ંએ બોલી. 
“ઓ..ઓ... હ!!!” આકાશે િન:|ાસ નાAંયો. 
“નાઉ /હોટ ??” િવધીએ }છૂ~ુ ં
“.................!!!” આકાશ મૌન... આકાશ પાસે Rા ંકોઈ જવાબ હતો િવધીના D�નો?! 

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

બરાબર એજ સમયે �Sલkટનથી લગભગ પચાસ માઇલ �ૂર >�જવોટર ખાતે નેહાએ બે 

બેડvુમના કો�ડોિમિનયમનો ડોર ખોલી >લવ1ગ @મમા ં ગોઠવેલ સોફા પર પડTુ ં નાAં0ુ.ં અસAંય 

િવચારો-ુ ંવાવાઝો�ુ ંએના િવખેરાયેલ મનમા ં�ંકાઈ ર�ુ ંહT ુ.ં.. એને િવચ>લત બનાવી ર�ુ ંહT ુ.ં 
એની lણ બહાર જ નેહાની Pખમા ંP�નુી સરવાણી �ટ�. 

જ1દગીમા ંએવા ંપણ Oકુામ આવશે...... 

સઘંર�લ P� ુજ પીવા કામ આવશે...... 

થોડા સમય પહ�લા ંવાચેંલ ગઝલનો શેર એને યાદ આ/યો. સઘંર� રાખેલ P�નુો બધં Tટૂ� ગયો 
હતો.  

- ક�ટ ક�ટલા ંજનમો લેવા પડશે આ એક નાનકડ� જ1દગીમા?ં 

નેહાના મને એને D� }છૂeો. 
કહ�વાય છે ક� �ી એક જ1દગીમા ંબે વાર જ�મે છે. એક વાર [યાર� આ �ુિનયામા ંઆવે છે Eયાર� 

અને બીJ વાર પોતાના પિતના ઘર� Dવેશે Eયાર�.  
- પણ [યાર� પિત-ુ ંઘર છોડ� Eયાર�? 

- Eયાર� cુ ંથાય છે?  

- �ીજો જ�મ? 

- ક� પછ�...........!!! 
�ડો |ાસ લઈ એ સોફા પરથી ઊભી થઈ. બાથ@મમા ંજઈ ઠંડા ઠંડા પાણીથી એણે jહ2 ધો0ુ.ં 
કો�ડોિમિનયમમા ંહyુ નવા નવા રંગની ગધં ગઈ ન હતી. સ{\લ એર- કંMડશિન?ગ િસ�ટમમાથંી 

ઠંડ� હવા આવી રહ� હતી.  
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- cુ ંએણે H પગxુ ંભ0ુG તે યો�ય હT ુ ં?!! 

- cુ ંઆ એનો �ીજો જ�મ છે?!! 

lત lતના િવચારો-ુ ં��ં 0�ુ એના ંમનમા ંચાલી ર�ુ ંહT ુ.ં.. પિતના ઘરનો �બર ઓળંગી દ�ધો 
હતો... હવે પાછા વળવાનો તો કોઈ સવાલ જ �હોતો.  

ફર�થી એ સોફા પર બેસી પડ�. Pખો બધં કર� એણે �ડા �ડા |ાસ લેવા માડં�ા. 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 ફ�ર/યો લાગણીથી!!  
એના ગભKમા ં આકાર લઈ રહ�લ Jવે હળવો સળવળાટ કયQ... એ-ુ ં રોમ રોમ }લુMકત થઈ 

ઊઠ�ુ.ં.. lણે હાજર� }રુાવી 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 એના ંચહ�રા પર એક �રુમયી �રુખી છવાઈ ગઈ!! એક 

મદં હા�ય!! Rા ં�ધુી પોતાના પેટ પર હળવે હળવે હાથ ફ�રવતી એ બેસી રહ�. 
- જ1દગી એની ક�વી ક�વી કસોટ� લઈ રહ� છે ?? 

નેહાએ સોફા પર જ લબંાવી Pખો બધં કર�.  
મન-દપKણમા ંજ1દગીના લેખા ં-જોખા ંથઈ ર3ા હતા. ક�વા ંOકુામ પર પહ2ચી ગઈ હતી જ1દગી? 

બધં Pખો આગળ જ1દગી lણે Dવાસ કર� હતી અને સાqી બની પસાર થતી પોતાની જ1દગીને એ 

જોઇ રહ�... 
*** *** *** *** *** 

“જો બહ�ન,” નેહાના નરોFમમામા આH નેહાના ઘર� આ/યા હતા નેહાના લ�નની વાત લઈને, 

“છોકરો અમેMરકન િસટ�ઝન છે. વરસોથી અમેMરકા છે. બરાબર સેટ થઈ ગયેલ છે. સમાજમા ંlણીT ુ ં
�ુfંુબ છે. આપણી નેહાની �મર પણ વધી રહ� છે!!” 

“પણ ........!!” નેહાની બા જરા ખચંકાઇને, અટક�ને બો5યા, “છોકરો િવpરુ છે એ વાત આપણે 

�યાનમા ંન લઈએ, માની લઈએ ક� એની પહ�લી પEની કાર એmSસડટંમા ંNજુર� ગઈ એમા ંએનો કોઈ વાકં 

નથી.તમાર� વાત પણ સાવ સાચી ક� નેહા પણ અ�ાવીસનો તો થઈ ગઈ છે. પણ છોકરાને પહ�લી 
પEનીથી એક છોકર� છે....!! બે ક� અઢ� વરસની!! સાચી વાતને?” જરા |ાસ લઈને એ બો5યા,ં“મને તો એ 

બરાબર નથી લાગTુ.ં....મને તો........!!” 



6 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                      �ીજો જ�મ? 

Vદરના @મમા ંનેહા મામા અને એની બા વ_ચે થઈ રહ�લ વાત સાભંળ� રહ� હતી. મામા થોડા 
સમયમા ંબે-�ણ વાર ઘર� આવી ગયા હતા. અને દર વખતે નેહાના લ�નની વાત કાઢ� દબાણ વધાર� 
ર3ા હતા. એમની વાત પણ સાચી હતી. છોકર�ના લ�નની સર�રાશ �મર કરતા ંનેહાની �મર પણ વધી 
રહ� હતી... વધી ગઈ હતી...નાના ભાઇ મનીષે ��જિનયર થયા પછ� એની સાથે ભણતી અમી મેનન 

સાથે Pતર�ાતીય Dેમ- લ�ન કયાK હતા. નેહાને પણ છોકરાઓ જોવા તો આ/યા હતા પણ કોઈ સાથે 

મેળ પડતો ન હતો. વળ� બાર ગામ, પદંર ગામની સીમાઓ પણ નડતી હતી. એ�ુ ં�હોT ુ ંક� એ ભણેલ 

�હોતી... એમ એસ 0િુનવિસnટ�ની એ બી. ફામK થઈ હતી... ક�Mડલા ફામાK�0Mુટકલમા ં MરસચK �ડ 

ડ�વલેપમ{ટમા ંનોકર� પણ કરતી હતી. એક-બે છોકરા એને પસદં પણ પડ�ા હતા પરંT ુએઓ-ુ ંભણતર 

નેહાની સમકq ન હT ુ ં ક� એમનો અbયાસ ઓછો હતો એટલે નેહાએ એમા ં રસ ન દાખ/યો. [યાર� 
બીlઓની માગણીઓ ભાર� હતી... પહ�રામણી... દાયજો... સો તોલા સો-ુ.ં... માvુિત ક� સ{\ૉ કાર .... 

kલૅટ.... વગેર�... વગેર�!! લ�ન નMહ lણે કોઈ મ�5ટનૅશનલ  કંપની-ુ ંટ�ક ઓવર ન કરવા-ુ ંહોય!! વળ� 
મનીષે Pતર�ાતીય લ�ન કર� નાAંયા ને નેહા માટ� માગંા આવતા ઓછા ંથઈ ગયા ને પછ� ધીર� ધીર� 
બધં જ થઈ ગયા. ને મનીષના ઘર� પણ હવે તો બાળક આવવા-ુ ંહT ુ.ં નેહાની �મર પણ વધી રહ� હતી. 
િપતા જcભુાઇની >ચ?તાનો પહાડ પણ મોટો ને મોટો થઈ ર3ો હતો. એમને પણ લાગTુ ંહT ુ ંક� નેહા-ુ ં
જલદ� ઠ�કા;ુ ં પડ� lય તો સાvંુ....મનીષ-અમીએ અલગ રહ��ુ ં હT ુ.ં અમી તો બીJ જ �ુિનયામાથંી 
આવી હતી. એટલે એને તો નેહાની હાજર� ' ૂચંતી હતી. સાપનો ભારો બની ગઈ હતી નેહા!! એના ં
પોતાના �ુfંુબ માટ�!! ભાઇ - ભાભી માટ�.... મા-બાપ માટ�!! પોતાના ન lણે ક�મ પારકા ંથઈ જતા ંહશે??? 

“મા...મા...!!” નેહાએ બેઠક ખડંમા ંDવેશતા ંક�ુ,ં “માર� મળ�ુ ંછે એક વાર છોકરાને!!” નેહાને 

પણ �ટ�ુ ંહT ુ ંઅMહ?થી. Rા ં�ધુી એની જ1દગીનો ભાર વહ� એના મા-બાપ?? 

“Nડુ...Nડુ !!!” નરોFમમામા 'શુ 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 વરસમા ં તો તમને બધાનેં Eયા ં બોલાવી દ�શે!! aુ ં આH જ નMડયાદ ફોન કર� દ� w.ં 

આકાશની મોટ� બહ�નને!! લગભગ એકાદ મMહનામા ંઆકાશ ઇ��ડયા આવવાનો છે. નેહાનો પાસપોટK  તો 
તૈયાર છે ને?” નરોFમમામા હમેંશ �ૂર-ુ ંિવચારતા હતા.. 

આકાશ આ/યો. નેહાને મtયો. ચો�ીસ - પા�ંીસનો આકાશ સહ�જ ખા>લયો હતો. નેહાને પસદં 

નાપસદં�નો સવાલ �હોતો. જો આકાશ હા પાડ� તો બેસી જ�ુ ંએ�ુ ંનેહાએ મનોમન ન�� કર� દ�pુ ંજ હT ુ.ં 
અને હા આકાશ માટ� તો વીસથી માડં�ને �ીસ વરસની �ંુવાર� છોકર�ઓની લગંાર લાગી હતી. પરTુ ં
આકાશે સૌથી પહ�લા ં નેહાને મળવા-ુ.ં નરોFમમામાની OEુસ��ગીર� પણ  એમા ં ભાગ ભજવી ગઈ. 
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મામાએ ચ�ર ક`ક એવા ચલા/યા ક� આકાશ છટક� જ ન શક�!! નેહાને આકાશે પસદં કર� દ�ધી!! ખાસ 

તો આકાશ નેહા-ુ ંભણતર lણી રાJનો ર�ડ થઈ ગયો: ધેર ઇસ લોટ� ્ઑફ �કોપ ફોર ફામાKિસ�ટ ઇન 0 ુ

એસ!! એ પોતે કૉલગેટમા ં એનાલીટ�કલ ક�િમ�ટ હતો....િસિનયર ક�િમ�ટ!! એક િવ?ટરમા ં એની પEની 
નીનાને કાર એmSસડટં થયો.... �ણ Mદવસ નીના બેહોશ રહ�.. એને બચાવવાના બધા ંજ Dયાસો /યથK 
ગયા. ને નીના D�નેુ oયાર� થઈ ગઈ. Eયાર� સાવ એકલો પડ� ગયો હતો આકાશ - એની બે-અઢ� 
વરસની }�ુી િવધી સાથે..... હલી ઊઠ�ો હતો આકાશ....!!આકાશના મા-બાપ આણદંથી દોડ� આ/યા. 
ધીર� ધીર� આકાશ જ1દગીની ઘટમાળમા ંફર�થી જોડાયો..... કોઈના જવાથી કંઈ જ1દગી થોડ� અટક� lય 

છે?! છે5લા ંથોડાકં વખતથી આકાશના મા-બાપ આકાશને દબાણ કરતા ંહતા ં ..}નુઃ લ�ન માટ�!! એમને 

પરદ�શમા ંગોઠT ુ ં�હોT ુ.ં દ�શમા ંએમની બહોળ� ખેતી હતી!! ઢોર ઢાખંર હતા..જો આકાશ-ુ ંઠ�કા;ુ ંપડ� તો 
એઓ ફર� દ�શા ભેગા ંથાય!! અ.....ને આકાશ-ુ ંગોઠવાય ગ0ુ ંનેહા સાથે!! થોડ� રlઓ લઈ આકાશ દ�શ 

આ/યો. ઝડપથી લ�ન ગોઠવાયા. કોઈ લેણ - દ�ણની તો કોઈ વાત જ �હોતી. વળ� આકાશે જ લ�નનો 
બધો ખચK ઊપાડ�ો!! નાનકડ� િવધી સૌને ગમી lય એવી oયાર� oયાર� હતી... બધા ંસાથે એ એની 
કાલી કાલી Nુ�ંલીશમા ંવાતો કરતી રહ�તી. થોડ� વાતો થઈ સમાજમા ં- નેહાના લ�ન િવશે!! પણ નેહાને 

કોઈની કંઈ પડ� �હોતી!! સમાજને jહ2એ ગળ;ુ ં કોણ બાધેં?? જ1દગી એણે પોતે પસદં કર� હતી!! 
અ.....ને.... નેહા પEનીની સાથે સાથે મા પણ બની ગઈ!!! એક વહાલી @પાળ� દ�કર�ની!! 

લ�ન પછ� એક અઠવાMડયામા ંઆકાશ પાછો અમેMરકા પહ2ચી ગયો. એ અમેMરકન િસટ�ઝન તો 
હતો જ... એણે નેહાની િપMટશન ફાઇલ કર� દ�ધી ને દોઢ વરસમા ં નેહા આવી પહ2ચી અમેMરકા!! એક 

નવી જ �ુિનયામા!ં! નેહા સમજદાર હતી...સ�ંકાર� હતી...અMહ? અમેMરકામા ં નવી જ1દગીની શ@આત 

....નવો જ�મ!!! નવો અવતાર!! નેહા તૈયાર હતી!! 
આકાશ 'શુ હતો.. પોતાને એ ભા�યશાળ� માનતો હતો - નેહાને મેળવીને!! નેહાના અમેMરકા 

આ/યા બાદ આકાશના મા-બાપ દ�શ પરત આવી ગયા. ધીર� ધીર� નેહા ટ�વાવા લાગી અમેMરકાની લાઇફ-

�ટાઇલથી!! આકાશ-ુ ંચાર બેડ@મ-ુ ંમો� ંહાઉસ હT ુ!ં! સરસ જોબ હતી!! િવધી તો નેહા સાથે એકદમ 

હળ�-ભળ� ગઈ .... મોમ....મોમ....મોમ....િવધી નેહાને છોડતી જ �હોતી...નેહા પણ િવધીને મેળવી ધ�ય 

ધ�ય થઈ ગઈ!!! 

નેહા હ2િશયર તો હતી જ. અમેMરકા આવવા પહ�લા ંદ�શમા ંએણે અમેMરકા માટ�ની ફામાKિસ�ટની 
પર�qાની માMહતી મેળવી, }�ુતકો વાચંી, ર�Zરંસ ભેગા કર�, `ટરનેટનો ઉપયોગ કર� }રુ� તૈયાર� લીધી 
હતી. આથી પહ�લા ંજ DયEનમા ંએ જ@ર� એSઝામ પાસ થઈ ગઈ... અને એ-ુ ં�ટ�ટ-ુ ંલાયસસં પણ આવી 
ગ0ુ.ં કાર તો એને ચલાવતા આવડ� જ ગઈ હતી. હવે એ સMટ�ફાઇડ ફામાKિસસ�ટ બની ગઈ... 



8 

http://natvermehta.wordpress.com/                                                      �ીજો જ�મ? 

ફામાKિસ�ટ-ુ ંલાયસસં આવતાનંી સાથે જ જોબ માટ� સામેથી ફોન આવવા માડં�ા: કમ વકK  િવથ અસ!! 

દ�શમા ંતો નોકર� માટ� ક�ટ ક�ટલી લાગવગ લગાવવી પડ� હતી?! અMહ??! એક મMહનામા ંતો જોબની ચાર 

- ચાર ઑફર!! વોલ માટK , વોલhીન, રાઇટ એઇડમાથંી!!! આકાશ સાથે િવચારણા કર� નેહાએ હ�કનસેક 

હોm�પટલમા ંફામાKિસ�ટની જોબ �વીકાર� લીધી. સેક�ડ િશkટમા!ં! Hથી િવધીની પણ સભંાળ લઈ શકાઈ. 

નેહા બપોર�  સાડા �ણે જોબ પર lઈ ને થોડ� વારમા ંઆકાશ જોબ પરથી આવી lય.. એટલે િવધીએ 

બેબી-િસટર પાસે, બેબી-િસટર સાથે વp ુસમય રહ��ુ ંન પડ�. 
નેહાની જ1દગી સળસળાટ દોડવા લાગી!! ઘર...જોબ...આકાશ...િવધી... િવક-ડ�ઇઝ... િવક-�ડ... 

�પુર માક ટ...�પૂન... મૉલ.... શોિપ?ગ...નવી કાર-લેSસસ...!!! હોm�પટલમા ંપણ નેહા સૌની માનીતી થઈ 

ગઈ!! Mદલ Jતવાની કળા હતી એની પાસે!! સમય સળસળાટ દોડવા લા�યો...મMહને - બે મMહને દ�શ 

ફોન કર� મા-બાપની સાથે નેહા વાતો કર� લેતી... આકાશ 'શુ હતો...િવધી 'શુ હતી... નેહા 'શુ 

હતી...જ1દગીમા ંRાયં કોઈ O ૂઝંવણ ન હતી... Rાયં કોઈ કમી ન હતી!!! 
- પણ Rાકં કંઈક ' ૂટંT ુ ંહT ુ ં!! 
- ક� પછ� એ નેહાનો વહ�મ હતો ?? 

િવધી આH નેહાની સાથે �તુી હતી. કોઈ કોઈ રા�ે, મોટ� ભાગે [યાર� નેહાને રl હોય Eયાર� િવધી 
એના બેડ @મમા ં�વુાને બદલે નેહા-આકાશની સાથે �ઇુ જતી,. નેહાને વળગીને!! નેહા િવધીને અસીમ 

Dેમ કરતી. ને િવધીની તો એ તારણહાર હતી!! ડ�ડ Rાર�ક મેડ થઈ જતા!ં! પણ મોમ?? નેવર!! િવધીને 

એક પળ પણ ન ચાલTુ ં નેહા િવના. એ નેહાને છોડતી નMહ!! [યાર� નેહા ઘર� હોય Eયાર� }રૂો કબજો 
િવધીનો જ!! નેહાને તો 'બૂ મl પડતી... આનદં મળતો... સતંોષ મળતો...િવધીનો િનઃ�વાથK Dેમ 

મેળવી એ પાવન થઈ જતી... આકાશ કહ�તો ક� નેહા િવધીને બaુ પેjપર કરતી હતી... લાડક� કરતી 
હતી!!! 

િવધી નેહાને વળગીને �તુી હતી. એનો જમણો પગ નેહાના પેટ પર હતો અને જમણો હાથ છાતી 
પર. રાિ�નો 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� �ઇુ ગયો હતો. એના નસકોરાના ં ધીરા 
ઘરઘરાટ િસવાય બેડ @મમા ંશાિંત હતી. નેહાએ િવધીનો પગ હળવેથી પોતાના શર�ર પરથી હઠા/યો. ને 

એના કપાળ એક હળવી ¡મૂી ભર�..િન¢ાધીન િવધી �ઘમા ંધીOુ ંધીOુ ંમરકતી હતી. નેહાએ િવધી તરફ 

નજર કર� એના કપાળ પર, વાળ પર Dેમથી હાથ પસવાયQ. આકાશ તરફ એક ઊડતી નજર નાખંી નેહા 
છત તરફ જોવા લાગીઃ c�ૂયમન�ક!!! કોર� Pખોમા ંિન¢ા-ુ ંRાયં નામોિનશાન �હોT ુ!ં! 

- cુ ંમા બન�ુ ંખોfંુ છે?!!  
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એના મને છે5લા ંક�ટલાકં સમયથી }છૂવા માડં�લ D� પાછો }છૂeો.  
- ક�મ, Tુ ંમા નથી િવધીની ?!! 

- w ંજ !! ચો�સ w ંજ !! 

- પરTુ.ં....! 
એ પલગં પરથી ઊભી થઈ ગઈ. િવધીને બરાબર ઓઢાડ� એ બેડ@મની િવશાળ બાર� પાસે ગઈ. 

બાર�માથંી આકાશમા ંનજર કર�. ચ¢ંમા વાદળો સાથે સતંા�કૂડ� રમતો હતો. લપાતો-wપાતો ચ¢ં વp ુ

@પાળો લાગતો હતો....વાદળોમા ંઊલઝાતો પવન વાદળોને yુદા yુદા આકારમા ંઢાળ� ર3ો હતો. દર�ક 

આકારમા ં નેહાને બાળકોનો આકાર દ�ખાતો હતો... ગોળ-મટોળ @પાળા બાળકો.... દોડતા ં બાળકો 
...ગબડતા ં બાળકો... રડતા ં બાળકો... હસતા ં બાળકો... રડતા ં બાળકો... બાળકો.... બાળકો.... 
બાળકો....પણ Rા ંછે એ-ુ ંબાળક?? પોતા-ુ ંબાળક??? 

- નેહાને પોતા-ુ ંબાળક જોઇT ુ ંહT ુ.ં  
- એના ગભાKશયમા ંઆકાર લેT ુ!ં! 
- પોતાના લોહ�-માસંમાથંી સlKT ુ!ં! 
- પોતાની �ખેૂ જ�મTુ!ં! 
- ને એમા ંખોfંુ પણ cુ ંહT ુ ં?? 

એણે મા બન�ુ ંહT ુ.ં લ�નને પાચં- છ વરસ થઈ ગયા હતા. શ@આતમા ંએણે યાm�મન ગોળ� ગળ� 
હતી. H લગભગ બે વરસથી બધં કર� હતી. કોઈ ક2\ાસે�oટવસ એણે ક� આકાશે વાપયાK �હોતા. આકાશને 

તો ક2\ાસે�oટવસ વાપરવાનો ભાર� અણગમો હતો. પણ કંઈ વાત બનતી ન હતી!! અને દર મMહને એ 

િનરાશ થઈ જતી. આકાશ સાથે એણે સહશયન વધાર� દ�pુ.ં. કોઈ તક એ �હોતી છોડતી..Rાર�ક Rાર�ક 

તો એ આ£મક બનતી!!! આકાશ ધ�ય ધ�ય થઈ જતો... Nુગંળાઇ જતો!! O ૂઝંાઈ જતો!! પણ મનોમન - 

તનોતન એ 'શુ થતો...!! મહોર� ઊઠતો...!!અને એક }vુુષને બીyુ ં જોઈએ પણ cુ ં પEની તરફથી?? 

નેહાને પણ મl આવતી એક }ણૂK }vુુષને વશ કરતા!ં!! 
સaુ �ખુ હT ુ ંએના ંચરણ-કમળમા!ં! કોઈ રંજ �હોતો!! કોઈ બધંન �હોT ુ!ં! �ખુથી Jવન તર-

બતર હT ુ.ં.....પણ મન વેર-િવખેર હT ુ ંનેહા-ુ!ં! 
- કોઈ પણ �ી મા બ�યા િવના અpરૂ� છે!!  

- કોઈ પણ �ીની જ1દગી અસાથKક છે મા બ�યા િવના, પોતાના બાળકની મા બ�યા િ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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*** *** *** *** *** 

“0 ુઆર એ¤સો50ટુલી નોમKલ!!!” ગાયનેકોલોJ�ટ ડો. માMરયાએ નેહાને તપાસી ક�ુ,ં “નિથ?ગ 

ર2ગ. 0 ુમ�ટ કm�સવ....!!!” ડો. માMરયા હ�કનસેક હોm�પટલ ખાતે જ ફMટ�>લટ� MડપાટK મે�ટના હ�ડ હતા. 
નેહાને ઓળખતા હતા, “\ાય ધોઝ ડ�ઇઝ અરાઉ�ડ ઓ/0લેુશન !! વી િવલ \�ક ડાઉન ધ કર�Sટ ડ� �ડ 

\ાય ધોઝ ડ�ઇઝ િવધાઉટ િમિસ?ગ!!” 

પછ� તો તબીબી શા�ની બધી જ િવધીઓ શ@ થઈ. બધા ંજ ટ��ટ !!! સમય પસાર થવા લા�યો. 
નેહાની બેચેની વધતી જતી હતી. સર� જતો સમય નેહાને પકડવાનો DયEન કરતી હતી પણ લાગTુ ંહT ુ ં
ક� એ હાર� રહ� હતી!! અને એ હારવા માગંતી �હોતી.  

“�ુલ ડાઉન... નેહા!! સમટાઇમ ઇટ ટ�ઇSસ ટાઇમ.” ડો.. માMરયા નેહાને ધીરજ બધંાવતા હતા, 
“આઇ હ�વ સીન ક�ઈિસસ વીચ fુક યસK .... િવધાઉટ એની Mરઝન..!!! �જોય યોર લાઇફ ...�\�સ Z� 
સેSસ!!! ડ2ટ વર�, MરલેSસ..!! એવMરથ1ગ વીલ બી ઓ ક�!! યોર ઓલ MરપોટKસ આર વેર� નોરમલ!! જ�ટ 

વી હ�વ fુ વેઇટ !! વેઇટ ફોર એ મોમે�ટ વીચ વીલ મેઇક 0 ુઅ મધર!! લવલી મધર, માય Mડયર!!” ડો. 
માMરયાએ નેહાના ખભા પર હાથ Oકૂ� હસતા.ં.. હસતા.ં.. ક�ુ,ં “વી નીડ fુ ચેક યોર હબી!!” 

“બટ મે.....મ, હ� ઇસ ઑલર�ડ� ફાધર Zોમ હ�સ ફ�ટK  વાઈફ!!”  

“ધેdસ ¥!!” |ાસ લઈ ડો. માMરયા બો5યા, “વન મોર ટ��ટ વી વીલ પરફોમK!! એ�SટિવMટ 

ઈવા50એુશન ઑફ �પમK ઇન યોર બોડ� આkટર 0 ુગેટ ઇન!! હાઉ ઇટ \ાવેલ fુ ટ~બૂ!!! fુ ધ ફાઇનલ 

ડ���ટનેશન!!!” 

એ ટ��ટ પણ થયો... 
- અને પMરણામ આ/0ુ ંસાવ ચ2કાવનાvંુ!!!  

- /હાય ?? /હાય....?? 

- c£ુા;િુવMહન......!!!  

- ધેર વોઝ નો �પમK !! વlનયલ k50ડુ હ�િવ?ગ નો �પમK!! નોટ અ િસ?ગલ!! ડ�ડ 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 O ૂઝંાઈ.... Nુચંવાઇ ... વલોવાય ગઈ..... 

સમયને પસાર થતો કોણ અટકાવી શક� ?!!! 

નેહાએ મા બનવાની મનીષા આકાશને આછ� આછ� જણાવી હતી Eયાર� આકાશે ક�ુ ંહT ુ ંક�, Tુ ં
મોમ તો છે જ ને િવધીની?!! જોને, િવધી તો �લૂી પણ ગઈ છે ક�, એની ખર� મધર તો નીના છે!! 0 ુઆર 

અ hેટ મોમ, ડા>લ̈ગ!!! 

નેહાએ આકાશને જરા પણ lણ થવા ન દ�ધી ક�, માતા બનવાના DયEનમા ંએ ક�ટલી આગળ 

વધી હતી અને એવા Oકુામ પર પહ2ચી ગઈ હતી ક� [યાથંી પાછા વળવાનો કોઈ ર�તો જ �હોતો!! 
જ1દગીના એ Oકુામ-ુ ંકોઈ સરનાOુ ં�હોT ુ!ં!! 

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

Mડસેjબર મMહનો બેસી ગયો હતો.  
સaુ 'શુ હતા.. ફ���ટવલ Oડુ !!! સવK જ�યાએ માનવ મહ�રામણ ઊમટeો હતો... મૉલમા ં >ગરદ� 

વધી રહ� હતી.... િવધીએ >લ�ટ બનાવી એની મોમને આપી દ�pુ ંહT ુ.ં.. એને જોઇતી >ગkટ-ુ!ં! આકાશ 

'બૂ 'શુ હતો. �ણ Mદવસની એને રl હતી. બીJ બે રl Oકૂ� દ�તા ંઆ'ુ ંવીક રl મળ� જતી હતી... !! 
બસ, ઘર� પડ� રહ� થાક ઊતારવો હતો.. 'બૂ 'બૂ �ઘ�ુ ં હT ુ!ં! મ2ઘામાના ઉ_ચ NણુવFાના થોડા 
વાઇન એણે Rારના લાવી બેઝમ{ટમા ંOકૂ� રાAયા હતા.. 

એક ઠં©� રાિ�એ િવધીને એના બેડ@મમા ં�વુડાવી નેહા આકાશના પડખામા ંસમાઈ....આકાશના 
ગરમા ગરમ હોઠો પર એણે એના નરમ નરમ હોઠો ચાoંયા.. આકાશના |ાસમા ંવાઈનની માદક �ગુધં 

હતી... 
- cુ ંકર� રહ� હતી એ?! 

- કઈ રમત માડં� હતી નેહાએ ?! 

નેહાના મને ડખંીલો D� }છૂeો... નેહા અચાનક અળગી થઈ ગઈ આકાશથી. એના |ાસો|ાસ 

વધી ગયા.. ઝડપી થયા...ªદયના ધબકારા ....ધક... ધક... ધક ... કાનમા ંસભંળાઈ ર3ા હતા... 
- cુ ંકર�ુ ં.....? cુ ંકહ��ુ ંઆકાશને..... ?? 

“વોટ હ�પ�ડ ડા>લ̈ગ?” આકાશે નેહાના કાપંતા હોઠો પર હળવેથી Pગળ� ફ�રવી. પછ� એના 
ર�શમી વાળો સાથે રમવા લા�યો... મૌન મૌન નેહા પોતાના Mદલની ધડકન સાભંળતી રહ�.!!! 

હોઠ પરથી ફરતો ફરતો આકાશનો હાથ નેહાના શર�ર પર ધીર� ધીર� નીચે ઊતર� ર3ો હતો!! એ 

હાથ નેહાએ અટકાવી દ�ધો! પકડ� લીધો!! સહ�જ િવચાર� એ હાથને એણે પોતાના પેટ પર ORૂો ને 

ધીર�થી ક�ુ,ં “આઇ એમ Dે�નન�ટ !!!” 
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અટક� જ ગયો આકાશનો હાથ નેહાના પેટ પર જ !!! 

સાવ થીJ જ ગયો!!! હાથ પણ ને આકાશ પણ !!! ચાર પાચં િમિનટ માટ�!! Eયારબાદ, હળવેકથી 
આકાશે હાથ હઠા/યો. પલગં પર એ બેઠો થયો..c�ૂયમન�ક બેડ પર જ બેસી ર3ો.. નેહા પથરાઈ હતી 
પથાર�મા!ં! બેઠા ંથઈ પીઠ પાછળથી આકાશના બ«ે ખભાઓ પર બે હાથ Oકૂ� આકાશને સહ�જ વળગીને 

નેહાએ એની ગરદન પર હળ�ુ ં¡ુબંન ક0ુG.... હવે એને મl આવવા લાગી!! H ર�તે આકાશ સહમી ગયો 
એ એની અપેqા Oજુબ-ુ ંજ હT ુ!ં! 

નેહાને હડસેલી આકાશ ઊભો થઈ ગયો સહ�જ ચમક�ને!! 

“આર 0 ુનોટ હ�oપી?!!” નાઇટ લૅjપના મદં મદં ઊlસમા ંપણ આકાશની O ૂઝંવણ એના ચહ�રા 
પર �પsટ દ�ખતી હતી.  

“.............................” આકાશ મૌન... cુ ં કહ� આકાશ?? ઊઠ�ને એ >લવ1ગ @મમા ં 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 @મમા ં સોફા પર બેસી આકાશ િવચારવા 

લા�યો: હાઉ ધીસ હ�પડં?? એ-ુ ંગ¬ં �કુા0ુ,ં તરસ લાગી પણ એ બેસી જ ર3ો. 7ુ� બહ�ર માર� ગઈ 

એની!! 
- ક�વા Oકુામ પર લાવી દ�ધો એને નેહાએ ??  

- ક� પછ� એણે નેહાને.?? 

નેહા �ઘી ગઈ હતી ઘસઘસાટ !! આકાશની �ઘ ઉડાડ�ને!! 

Rાયં �ધુી આકાશ સોફા પર જ બેસી ર3ો.. િવચારમ�ન!! લાબંા સમય પછ� એ ઊભો થયો અને 

બાર� પાસે ગયો..બહાર નજર કર� તો જો0ુ:ં મોસમનો પહ�લો �નો પડવાની શ@આત થઈ હતી.. 
આકાશમાથંી lણે પ1lયેલ @ વરસી ર�ુ ંહT ુ.ં. બાગમા ંરોપેલ નાના નાના છોડવાઓની કોમળ ડાળ�ઓ 

પર �નો થીJ ર3ો હતો.. આકાશની જ1દગીની Hમ જ!!! 

હવે .. ??? . 

આકાશ ફર� બેડ @મમા ં ગયો..નેહા પર એક ઊડતી નજર નાખંી એ >લવ1ગ @મમા ં આ/યો.... 
MરSલાયનર સોફા પર જ લબંાવી એણે Pખો બધં કર�...િન¢ારાણી તો Mરસાઈ હતી અને હવે તો જ1દગી 
પણ Mરસાવા લાગી હતી... 

પછ� તો ધીર� ધીર� Vતર વધવા લા�0ુ ંઆકાશ અને નેહા વ_ચે.... 
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નેહાને થોડા ઘોડા ં આનદંની સાથે Vદર Vદર રંજ પણ થતો હતો: આકાશને આમ 

તડપાવવાનો!! સતાવવાનો!! 
- આકાશને cુ ંહ� હતો નેહા સાથે આવી રમત રમવાનો...??? 

'શુ 'શુાલ રહ�તો આકાશ ગમગીન રહ�વા લા�યો... જગJતિસ?ગની ગઝલ ગણગણતો આકાશ 

મૌન મૌન રહ�વા લા�યો..રોજ સમયસર આવી જતો આકાશ જોબ પરથી મોડો આવવા લા�યો..આવીને 

એ �/હ�ક�ની બોટલ ખોલી બેસતો... lમ પર lમ ખલી થવા લા�યા.. નેહા તો સેક�ડ િશkટમા ંકામ 

કરતી હોય કામે ગઈ હોઈ...િવધીને સમજ ન પડતી ક� ડ�ડ ક�મ આ�ુ ંકર� છે ?? ડ�ડ ક�મ મોમ સાથે વાત 

નથી કરતા.ં...?! માર� સાથે વાત નથી કરતા.ં.?!. જોક નથી કરતા.ં... ?! ડ�ડ મોમ ક�મ સાથે નથી �તૂા.ં..?! 

ડ�ડ >લવ1ગ @મમા ંક� ગે�ટ @મમા ં�ઈૂ lય છે.....!! મોમ 'શુ 'શુ રહ� છે !! 'બૂ 'બૂ હસે છે !! ખોfંુ ખોfંુ 

હસે છે !! 'બૂ ખાય છે !! ને ડ�ડ...?? સેડ સેડ !!! /હાય ? /હાય ? ? ? 

નેહાની O ૂઝંવણ વધી રહ� હતી..H ખેલ શ@ કયQ હતો આકાશે એનો Vત cુ ંઆવશે? એક O ૂઝંવણ 

Vદર Vદર કોર� રહ� હતી એને!! એક તો આવી જ1દગીને કારણે માનિસક અOુઝંણ ને Dે�ન�સીને 

કારણે...મોિન®ગ િસકનેસ... ઉબકા આવતા... ખાવા-ુ ં મન થાય ને ખાય ન શકાય!! ઊલટ�ઓ થઈ 

જતી.... કોઈ Dેમથી પીઠ પર હાથ પસવાર� પાણીનો oયાલો ધર�  એવી ઇ_છા થતી... પરંT ુ આકાશ 

પાસેથી એવી અપેqા રાખવી /યથK હતી... એણે તો સાવ અબોલા ંલઈ લીધા હતા... !! રમતા ંરમતા ં
બાળક Mરસાઈ lય ને કહ� દ� l, નથી રમતો!!! બસ, આકાશે વગર ક3ે જ કહ� દ�pુ ંહT ુ:ં l, નથી 
રમ�ુ!ં! પણ Vચઈ કર� હતી કોણે? આકાશે ક� નેહાએ?? પરંT ુઆ રમત �હોતી... જ1દગી હતી.. જ1દગી 
જ1દગી જ રહ� છે... આકાશ-નેહાએ જ1દગીને રમત બનાવી દ�ધી હતી... 

- હવે ??? 

આકાશ-ુ ં પીવા-ુ ં વધી ગ0ુ ં હT ુ.ં. અિનયિમતતા વધી રહ� હતી. દાઢ� વધી ગઈ હતી...એની 
Pખોની નીચે �ંુડાળા વp ુઘાટા થવા લા�યા...િવધી નેહાની સાથે વાતો કરતી રહ�તી... એ Rાર�ક ડ�ડ 

િવશે પણ }છુતી: મોમ, ડ�ડ ક�મ સેડ છે?? cુ ંકહ� નેહા િવધીને.?? નેહાએ િવધીને સાચવવાની હતી.. િવધી 
નેહાના Jવન-ુ ંVગ બની ગઈ હતી...ભલેને એના Vગમાથંી જ�મી �હોતી...પરંT,ુ આકાશ સાથે રહ��ુ ં
આકvંુ લાગTુ ંહT ુ ં!! આકાશ સાથે, આકાશ Hવા ંમાણસ સાથે રહ� પણ ક�મ શકાય ??!! 

“આકાશ !!” એક શિનવાર� સવાર� નેહાએ આકાશને કોફ� આપતા ં ક�ુ,ં “ત{ આજકાલ વધાર� 
પીવા માડં� ુ ંછે !!” 

“........................!!” આકાશ Rા ંકંઈ બોલતો હતો??? 
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“[યારથી માર� Dે�ન�સીની વાત ત{ lણી Eયારથી .........” અટક�ને, ¯ ૂકં ગળ� નેહા બોલી, “Tુ ં
'શુ નથી. /હાય..??” નેહાએ આકાશના jહ2એથી વાત સાભંળવી હતી... ભલે એ માટ� આકાશના jહ2મા ં
Pગળા ંનાખવા પડ�!! 

“ના...................!!” કોફ�નો ] ૂટં ભર� આકાશે નેહાથી નજર ¡કૂવી ક�ુ,ં “એ�ુ ંકંઈ નથી..!!”  

“ખર�ખર??” નેહાએ આકાશની નજર સાથે નજર મેળવવાનો DયEન કરતા ં તી°ણ સવાલ 

}છૂeો., “ખા, કસમ િવધીની!!” 

“એમા ંTુ ંિવધીને ન લાવ !!!” 

“ક�મ તાર� દ�કર� છે એટલે ??”  

“.......................................!!” મૌન રહ� આકાશે નેહાના પેટ પર િવ>ચ� ર�તે નજર કર�!! H 

હવે સહ�જ �¡ુ ંદ�ખાT ુ ંહT ુ.ં.વળ� નેહાએ પણ પેટ પર જ હાથ ORૂા હતા..  
“....ને આ તાvંુ બાળક નથી......!!” નેહાએ કહ� દ�pુ.ં....સીધે સીpુ ંજ કહ� દ�pુ,ં “િમ. આકાશ, 

આ�ક યોરસે5ફ !!! ક�મ સીધે સીpુ ંમને }છૂતો નથી ક� કો-ુ ંબાળક છે મારા ઉદરમા.ં..?!” �ડો |ાસ લઈ 

એ બોલી, “િવધી તાર� દ�કર� છે તો આ માvંુ બાળક છે!! માvંુ પોતા-ુ!ં! મ{ તો િવધીની મધર બનવાનો 
}રૂો DયEન કયQ...િમ�ટર 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 w.ં...!! સાવક� મા w ં!!પણ Tુ ંઅને aુ ંજ 

lણીએ છ�એ ક� Tુ ંમારા બાળકનો �ટ�પ ફાધર છે!!” 

 

“……………………!!” આકાશ મૌન. 

“ઘ;ુ ંઅઘvંુ છે ને આકાશ સાવકા બાપ બનવા-ુ?ં પણ aુ ંતો હસતા ંહસતા ંબની હતી સાવક� મા 
!! �ટ�પ મધર િવધીની..!! મ{ એને સાચો oયાર કયQ છે.. માર� દ�કર� છે એ..કદાચ, તારા કરતા ંપણ વધાર� 
એ માર� નJક છે..!! એ તો Tુ ંપણ lણે જ છે... અને આકાશ, જો િવધી ન હોત તો aુ ંતને Rારની ય 

છોડ�ને જતી રહ� હોત..પણ ....!!”નેહાએ �ડો િનઃ|ાસ નાAંયો.., “એ તો િવધીનો oયાર છે Hણે મને જકડ� 
રાખી છે આ ઘરમા!ં! બાક� મારો દમ ] ૂટંાય છે તારા ઘરમા!ં! તાર� સાથે Jવતા!ં! તારા Hવા ંyુ�ા ંમાણસ 

સાથે..........!” સહ�જ £ોિધત થઈ ગઈ નેહા.. 
“એમ આઇ લાયર ??!!” 

“}છૂ તાર� lતને......!!!” આકાશની છાતી પર `ડ�q Mફ?ગર Oકૂતા ંનેહા મ�મતાથી બોલી.., 
“આ�ક યોરસે5ફ.....!! તાર� �ી જોઇતી હતી..!! તાર� વાસના સતંોષવા...તારા ઘરને સાચવવા...તાર� 
બાળક� સાચવવા...તને ખવડાવવા...તારા માટ� રાધંવા...!!!! અ....અ ર�....!!! એ માટ� માર� જ1દગી 
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બગાડવાની શી જ@ર હતી..?? ]ણૃા આવે છે મને...! માર� lત પર ક�, મ{ તાvંુ પડ'ુ ંસે/0ુ.ં..તાર� વાસના 
સતંોષી.. મારા શર�રને મ{ અભડા/0ુ!ં!!” 

“...............તો ... આ cુ ંછે તારા પેટમા.ં..?” આકાશે જરા મોટો અવાજ કર� નેહાના પેટ તરફ 

VN>ુલિનદ શ કરતા ં}છૂ~ુ.ં.. 
“ના....., આ પાપ નથી!! માર� �ખૂમા ંઆકાર લેT ુ ંબાળક માvંુ છે!! માvંુ પોતા-ુ!ં! Tુ ંમાની ર3ો 

છે એ�ુ ંકંઈ જ નથી...!!! અ.....ને, મારા પર એવો શક કર� તે પહ�લા ં}છૂ તાર� lતને....તારા આEમાને.... 

જો તારો આEમા Jવતો હોય તો હyુ....!!” N�ુસા પર માડં કા7 ુરાખતા ં નેહા મ�મતા}વુKક બોલી..., 
“આ�ક યોર સૉઉલ !! ત{ cુ ંક0ુG માર� સાથે લ�ન પહ�લા?ં?!! આઇ નો એવMરિથ?ગ!! મને બ�ધી જ ખબર 

છે.. તને તો ખબર જ છે ક�, aુ ં હોm�પટલમા ં કામ કvંુ w.ં..! મધર બનવા માટ� જ@ર� મ{ બધા ં જ ટ��ટ 

કરા/યા....ને......મને lણવા મt0ુ ંક�, તારા �પમKમા ંખામી છે... અ.....ર�!!! �પમK જ નથી....!!! એટલે મને 

તો પહ�લા ંશક થયો ક� તારામા ંકોઈ જ�મlત ખામી છે અને નીના- તાર� પહ�લી પEની તને કોઈ-ુ ંબાળક 

પધરાવી �વગ² િસધાવી ગઈ...! અને Tુ ંિવધીને તાvંુ બાળક માની ર3ો છે.... !! પરTુ,ં 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 હોm�પટલમા ંતારા ¤લડ વકK  કરાવવા િવનિંત કર� હતી?? ખાસ 

આhહ કયQ હતો...?? એમા ંએક કારણ હT ુ.ં.ધેર વોઝ અ Mરઝન..!! આઇ વ2ટ�ડ fુ મેઇક �યોર ક� િવધી 
તાર� જ છોકર� છે!! તાvંુ જ સતંાન છે...!! Eયાર� તારા ¤લડ વકK , >લિપડ Dોફાઇલ વગેર�  સાથે તારો અને 

િવધીનો ડ�એનએ મૅ>ચ?ગ ટ��ટ પણ કરા/યો હતો... !! �ડ આઇ વોઝ શોSડ !!! આઇ એમ શોSડ!!! િવધી 
તો તાર� જ છોકર� નીકળ�... !! તાર� જ દ�કર� નીકળ�!! તો પછ� Tુ ં�પમKલેસ ??? /હાય ?! /હાય ?! માર� 
તો �ઘ ઊડ� ગઈ... માvંુ Jવવા-ુ ંહરામ થઈ ગ0ુ.ં. તને તો જરા પણ lણ ન થઈ - માર� એ અસીમ 

બેચેનીની....!! માર� તો મા બન�ુ ં હT ુ.ં. મારા પોતાના બાળકની મા.....!! મ{ માvંુ ઇ�વે��ટગેશન ચાxુ ં
ક0ુG...મ{ તારા હ�5થ `�0રુ�સ એટના પાસેથી માMહતી મેળવી!!! તારા દશ વરસના મેMડકલ ર�કડK� ્

મેળ/યા....કjo0ટુરના થોડા બટનો દબાવતા ંને પાચં- પદંર ફોન કરતા ંમને એ lણવા મt0ુ ંક� H Tુ ં
wપાવતો હતો મારાથી.. !!!”  

- ઠર� જ ગયો આકાશ નેહાની વાત સાભંળ�ને!!! 

“માર� સાથે બીlં લ�ન કરવા પહ�લા ં ત{ વેઝેSટોમી કરાવી હતી...!! નસબધંી !! વ�ંયEવ-ુ ં
ઓપર�શન !! આઇ નો ડ�ઇટ ઑફ યોર સ³ર�!! આઇ નો યોર સજ´કલ સ{ટર !! ઇવન આઇ નો યોર સ³ન 

નેઇમ..!! આઇ નો એ..વ...ર�....િથ?......ગ... !!” નેહાની Pખમા ં P�ુ ં ધસી આ/યા, “શા માટ� ત{ મને 

છેતર�....?? શા માટ� ?? શા માટ� ?? aુ ંએ�ુ ંબીજ માર� ફળµપુ �ખૂમા ંવાવતી રહ� ક� H કદ� ઊગવા-ુ ંજ 
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�હોT ુ!ં! એ�ુ ંબીજ ક� Hમા ંJવ જ નથી...!!” �સૂક� �સૂક� રડ� પડ� નેહા, “aુ ંમને જ દોષી માનતી રહ� માર� 
વાઝંણી �ખૂ માટ�...!! [યાર� ત{ તો મને પEની બનાવતા ંપહ�લા ંજ વાઝંણી બનાવી દ�ધી હતી..!!. માર� 
�ખૂ ઉઝાડ� દ�ધી હતી...!! એક �ીનો મા બનવાનો જ�મિસ� અિધકાર ત{ છ�નવી લીધો!!!” માડં �સૂ�ૂં 
રોક� |ાસ લેતા ં નેહા બોલી..., “/હાય......? /હાય......? /હાય ? શા માટ�? આકાશ, શા માટ� ત{ મને 

છેતર�...? મારો શો દોષ ? Tુ ંતાર� દ�કર�, િવધીને સાવક� મા આપવા રાJ હતો. પરંT,ુ સાવકા ભાઇ-ભા�ુ ં

આપવા માગંતો �હોતો....!! આપવા માગંતો નથી....!! તારા પામર મનમા ંએવો ડર છે હતો, ને છે ક� જો 
બીlં લ�નથી બાળક થશે તો બીJ પEની એના પોતાના બાળકને ચાહવા લાગશે ને િવધીને કોરાણે Oકૂ� 
દ�શે... િવધીને ઇ�નોર કરશે..બરાબરને......?? 5યાનત છે તને... િધ�ાર છે તાર� એવી હલક� િવચાર 

સરણીને....!!! Tુ ંcુ ંસમH એક �ીEવને...? Tુ ંcુ ંlણે માTEૃવને....? માના Dેમને....?” નેહા ફર� ¶સૂક� 
¶સૂક� રડ� પડ�, “0 ુ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{ આ�ુ ંક0ુG?”  

રડતા ં રડતા ં નેહા ડાયિન?ગ ટ�બલની 'રુશી પર ફસડાય પડ�.. નૅ�oકન હો5ડરમાથંી પેપર 

નૅ�oકન લઈ Pખમા ં આવેલ P�ુ ં સાફ કયાK.., “આકાશ શા માટ�?? તને cુ ં હક હતો મારા માTEૃવને 

છ�નવી લેવાનો..?? cુ ં Nજુ0ુG હશે મારા પર િવચાર કર. [યાર� મ{ l·0ુ ં ક� ત{ મને છેતર� છે!! ત{ 
Mડફર�ટ�Sટોમી કરાવી છે !! અર� !! લ�ન પહ�લા ં જો ત{ મને ક�ુ ં હોત તો પણ aુ ં તાર� સાથે જ લ�ન 

કરત...!!” 'રુશી પરથી બેઠા ંથઈ નેહાએ Oિૂતnમતં �ત¤ધ ઊભેલ આકાશના ખભા પર બ«ે હાથો ORૂા, 
“ના.....આકાશ, ના..., ત{ તો જ1દગીની ઇમારતના પાયામા ંજ અસEયની ¸ટો Oકૂ�....!! ના, આકાશ ના !! 
માર� મારા બાળકને તાvંુ નામ નથી આપ�ુ.ં.! અને િમ�ટર આકાશ, ફોર યોર કાઈ�ડ ઇ�ફમ²શન ક� આ 

બાળકનો બાપ Tુ ંનથી એ તો ચો�સ જ છે પર�T,ુ કોણ છે એ મને પણ ખબર નથી..!!!” આકાશની Pખ 

સાથે નીડરતાથી નજર મેળવી નેહા બોલી., “હા, આજના સાય�સ એઇજમા ં મા બનવા કોઈ }vુુષ-ુ ં
પડ'ુ ં સેવ�ુ ં જ@ર� પણ નથી... આઇ Mડડ નોટ m�લપ વીથ એનીવ-.્.!!! ધીસ ઇસ એ Mરઝ5ટ ઑફ 

આMટ�Mફિશયલ ઇ�સેિમનેશન...!! �ૃિ�મ િવયKદાન!! �પમK બ{કમાથંી મ{ �પમK મેળ/0ુ ં - Hનો હાઇ આઇ ¹ ુ

હોય એવા હ�5ધી હº�ડસમ Nડુ xMુક?ગ Mહ��ુ ઇ��ડયન ડોનર-ુ ં !! આ �ણ-ચાર મMહના તને તડપાવવા 
બદલ આઇ એમ સોર�...!! પણ માર� તારા jહ2એથી વાત સાભંળવી હતી..!!પણ Tુ ંશાનો બોલે...?? Tુ ંક�વી 
ર�તે તારા જખમ બતાવે ક� H ત{ 'દુને પહ2ચાડ�ા છે... ?? મને તાર� દયા આવે છે આકાશ..!!!.એક 

નાર�ને ઓળખવામા ંTુ ંથાપ ખાય ગયો....નાર�ને ઓળખવા માટ� તો Tુ ંસો જ�મો લે તો પણ એના અમર 

Dેમને, એની ભીની ભીની લાગણીઓને lણી ન શક�...! માણી ન શક� !! નાર�ના નાMરEવને પામી ન 

શક�....અ-ભુવી ન શક�....!! અને દર�ક �ી એક માતા છે!! �ીEવ કરતા ંમાTEૃવ મહાન છે..માનો Dેમ તો 
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મહાન જ છે... માનો Dેમ તો કદ� ન 7ઝુાતા Mદવાની એક [યોત Hવો છે..એક [યોતમાથંી બીJ [યોત 

સળગાવો તો પહ�લી [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 સગા ંબાળક Hટલો જ Dેમ 

આoયો છે. એ તો Tુ ંપણ lણે છે..એ તો િવધીનો Dેમ જ આજ �ધુી અMહ? રાખવા માટ� કારણ�તૂ છે..મ{ 
Hટલો Dેમ િવધીને આoયો છે એટલો Dેમ તો aુ ંમારા આ આવનારા બાળકને પણ આપી શક�શ ક� ક�મ 

એનો મને શક છે!!” નેહાનો અવાજ ફર� ભ1lયો.. એની Pખના સરોવરો ફર� છલકાયા, “એ જ ર�તે મને 

િવ|ાસ નથી તારા પર!! અને ક�વી ર�તે ક@ ં િવ|ાસ તારા પર?? Tુ ંજ મને કહ�...!!” નેહાએ આકાશની 
નજર સાથે નજર મેળવવાનો DયEન કયQ..પણ આકાશના N�ુહાMહત માનસે નજર ન મેળવી., “ના, 
આકાશ, ના!! માર� માvંુ બાળક તારા પર નથી ઠોક�ુ.ં. બળજબર�થી મારા બાળકનો બાપ નથી બનાવવો 
તને...!!” |ાસ લઈ નેહા બોલી, “માર� તારા પૈસા પણ નથી જોઇતા..હા, [યારથી મને ખબર પડ� તાર� 
સ³ર�ની Eયારથી મ{ માર� સેલેર� આપણા જોઇ�ટ એકાઉ�ટમા ં Mડપો>ઝટ નથી કરાવી..જમા નથી 
કરાવી...એ તાર� lણ ખાતર !! બાક� બધા પૈસા તારા જ છે... કાર તાર� છે... ઘર તાvંુ 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 ર�તે ઉછેર� છે ક� એ પોતાને ધીર� ધીર� સભંાળ� લેશે.... કદાચ, તને પણ સભંાળ� 
લેશે... સાચવી લેશે... aુ ંિવધીને િમસ કર�શ!!” �સૂક� �સૂક� ફર� રડ� પડ� નેહા...માડં માડં P�ુ ંખાળ� એ 

બોલી. “એ પણ મને િમસ તો કરશે જ !!” પોતાના vુદન પર મ�મતાથી કા7 ુમેળવી એ બોલી. “aુ ંતને 

OSુત ક@ ંw ંઆકાશ.... !!મારા બાળકથી....!! મારા oયારથી...!! l આકાશ l, 0 ુઆર Z�....!!!”  

- અને થોડા Mદવસો બાદ નેહાએ ઘર છોડ�ુ ં આકાશ-ુ.ં.આવી પહ2ચી >�જવોટરના આ બે 

બેડ@મના કો�ડોિમિનયમમા.ં.જ1દગીના એક નવા જ Oકુામ પર...... 

જ1દગીમા ંએવા ંપણ Oકુામ 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�ટરમા ં રાખેલ 

ગેલનમાથંી �ૂધ કાઢ� એણે �ૂધનો �લાસ ભયQ.. jહ2એ માડં�ો.. કº>બનેટમાથંી મ�5ટવાઇટાિમ�સ, ફો>લક 

એિસડ, કº�5શયમની િપ5સ કાઢ� ગળ�...પોતાના ં પેટ પર જમણા હાથની હથેળ� Dેમથી પસવાર� એ 

બોલી: ડો�ટ 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� ક�વા ંક�વા ંસજંોગોમાથંી એની જ1દગી પસાર થઈ રહ� હતી...એ કોઈને 
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lણ કરવા માગંતી પણ �હોતી!! બસ, મનને હળ�ુ ંકરવા એણે ફોન જોડ�ો.. લાબંી.... લાબંી વાતો કર� 
એ િન¢ાધીન થઈ.. એના ગભKજલમા ંઆકાર લઈ રહ�લ બાળકનો િવચાર કરતા ંકરતા.ં....................!!! 

(સમાoત) 

 


