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પ્રકરણ-૧
બબિંદુ એકીટશે બારીમાાંથી બહાર જોઈ રહી હતી અને નયનાબહેન એકીટશે બબિંદુને
જોઈ રહ્યા હતા. નયનાબહેનની વ્યગ્રતા અને બ િંતા બાંને એમના

હેરા પર સ્પષ્ટ જોઈ

શકાતાાં હતાાં. એમણે ધીમે રહીને બબિંદુના ખભે હાથ મ ૂક્યો, અને કહ્ુ,ાં ‘બેટા, તુાં ક્યાાં સુધી
આમ બારી પાસે ઊભી રહીશ? એકવાર વ્યોમની સામે તો જો! બબ ારો બે વાર આવીને
જોઈ ગયો કે મૉમ આવી દશામાાં ક્યારની ઊભી રહી છે અને પછી એણે જ મને તારી પાસે
મોકલાવી છે . તુાં સમજતી કેમ નથી બેટા, કે મહેશના જવાને બે વર્ષથી વધુ સમય થયો.
તને નથી લાગતુાં કે તારે વાસ્તવવકતા સ્વીકારી લેવી જોઈએ? તારા પાંદર વર્ષના યુવાન
દીકરા સામે જો! એણે પણ વપતા ગુમાવ્યા છે , પણ તારા કરતા વધુ સમજદાર એ સાબબત
થઈ રહ્યો છે . એની આ ઉંમરમાાં એના માટે આ સ્વીકારવુ ાં કઈ સહેલી વાત નથી. અને
મહેશની લાશ ક્યાાંયથી નથી મળી કે નથી તેની ભાળ કોઈ જગ્યાએથી મળી, તેથી શુાં એના
જીવવત હોવાનો પુરાવો મળી જાય છે ? જો એ ખરે ખર જીવવત જ હોય તો બે વર્ષ ઉપર
થવા આવ્યા, પણ તમને લોકોને આ દશામાાં જોઈને શુાં એ પાછો ના આવી શકે કે કોઈ
સાંદેશ ના મોકલાવી શકે?’
બબિંદુ એની સામે ફરીને, એને તાકી રહી. ધીરે થી બોલી, ‘પણ મમ્મી! હુ ાં શુાં કરાંુ તે તુાં
કહે. એક બ ઠ્ઠી પણ એણે નથી મ ૂકી તો એનુ ાં અસ્સ્તત્વ જ નથી એમ કેવી રીતે માની લઉં? હુ ાં
ભરપ ૂર પ્રયત્ન કરાંુ છાં, પણ સાાંજ પડે ને યાદોથી ઘેરાઈ જાઉં છાં. મારા કે એમના વમત્રો સાથે
પણ હુ ાં કેટલી વાતો શૅર કરાંુ ? એકલતા મને કોરી ખાય છે , રાત પડે ને એના વગરની સ ૂની
પથારી મારી ઊંઘ છીનવી લે છે . હા, હુ ાં માનુ ાં છાં કે અમારી વચ્ ે નાના-મોટા ખટરાગ
ાલ્યા કરતા હતા, પણ એનો મતલબ એ નથી કે આમ અમને મ ૂકીને ગાયબ થઈ જવુ.ાં
ઘર છોડી જતાાં રહેવ.ુ ાં પોબલસે પણ તો સાફ કહી દીધુ ાં કે, આ કકડનેવપિંગનો કેસ નથી. કારણ
કે એવી કોઈ કડી જ નથી. અને મુબઈ
ાં
જેવા શહેરમાાં સીધી-સાદી નોકરી ને ઘર, ન કોઈ
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સાથે વાદ-વવવાદ કે દુશ્મની; તો પછી શુાં કામ કોઈ એને કકડનેપ કરે ?’ એ અટકીને બારી
બહાર બિવતજે તાકી રહી, ફરી બોલી;
‘કોઈ પણ કમી બાકી ક્યાાં રહેવા દીધી છે આપણે એને શોધવામાાં, એટ લીસ્ટ એ જીવે
છે કે નકહ એ પણ તો ખબર પડે. આમ, પળ-પળ રીબાવુ ાં કેટલુાં અઘરાંુ હોય છે .’ બોલતાાં
બબિંદુના

હેરા પરના વવર્ાદ સાથે બારી બહારનો અંધકાર પણ રૂમમાાં છવાયો.

એટલામાાં જ આકદ આવ્યો. મહેશનો લાંગોકટયા ફ્રૅન્ડ આકદત્ય, પણ બધા એને આકદ
કહીને જ બોલાવતા.
‘નમસ્તે આંટી, કેમ બાંને જણા અંધારામાાં ઊભા છો? આજે લાઇટ સાથે કકટ્ટા છે કે કેમ?’
‘અરે ના, આકદ! આવ, તુાં જ અજવાળાં ફેલાવી દે ને આવ્યો છે તો! લાઇટ

ાલુ કરી દે .

એ તો અમે વાતમાાં મશગ ૂલ હતાાં તો કાંઈ ખબર જ નહોતી રહી.’ નયનાબહેને થોડો
હસવાનો પ્રયત્ન કરતાાં કહ્ુ.ાં
‘આંટી, મેં ગઈ કાલથી બબિંદુને કહ્ુાં હતુાં કે થોડુાં શૉવપિંગ કરવુ ાં છે . મારા નવા કક ન
માટે. એક તો મને કાંઈ સ ૂઝ પડે નકહ કે એકલ માણસને કેટલી અને કઈ વસ્તુની જરૂર પડે.
તમને તો ખબર છે કે ફૅવમલીના બધા જ લોકો મોટા ભાઈ પાસે અમેકરકા જતા રહ્યા છે અને
હુ ાં રહ્યો અલગારી જીવ, પણ જીવવા માટે ખાવુ ાં તો પડેન!ે તો બાંદા હાજર છે , જો તમે હવે
રજા આપો તો અમે જઈએ?’
બબિંદુએ ન જવા માટે મોડુાં થયાનુ ાં કારણ ધયુું અને થોડી આનાકાની કરી, પણ મા અને
આકદ સામે વધુ ટકી ન શકી. એ થોડી જ વારમાાં તૈયાર થઈને આવી. જતાાં-જતાાં એણે
વ્યોમને પ ૂછ્ુ ાં કે, એને કશુાં માંગાવવુ ાં છે ? પણ વ્યોમે ‘ના’ પાડી તેથી બાંને નીકળ્યા. કાર
હજી થોડે દૂ ર જ પહોં ી હતી ત્યાાં આકદના મોબાઇલની કરિંગ વાગી. એણે કૉલ કરસીવ કયો,
‘હાય સ્વીટહાટષ ! કેમ છે ?’થી શરૂ કરીને આડી-ટેઢી અને ગાાંડાઘેલા જેવી ઘણી વાતો કયાષ
પછી એણે ફોન મ ૂક્યો. અને બબિંદુ સામે જોઈને સ્માઇલ આપયુ.ાં એ તેને વનલેપ ભાવે તાકી
4

રહી. આકદ ઇચ્છતો હતો કે એ તેને કાંઈ પ ૂછે , પણ એના બદલે બબિંદુએ રસ્તા પર જોવાનુ ાં
વધુ પસાંદ કયુ!ું
આકદની જરૂકરયાત અને પસાંદ જાણીને એને બધી શૉવપિંગ કરાવી દીધી. પછી વ્યોમે
‘ના’ પાડી હતી છતાાં એના માટે પાસ્તા લીધા, કારણ કે એને ખબર હતી કે પાસ્તા એના
ફેવકરટ છે તેથી એને ગમશે. રસ્તામાાં આવતી વખતે આકદ એને જાતભાતની વાતો કરીને
હસાવવાની કોવશશ કરતો રહ્યો. અને એ ક્યારે ક હળવુ ાં સ્માઇલ આપી દે તી. રસ્તે જ આકદએ
નક્કી કયુું કે પહેલાાં એના ઘરે સામાન ઉતારી દે શે અને પછી બબિંદુને એના ઘરે ડ્રૉપ કરી
જશે.
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પ્રકરણ-૨
રહી-રહીને બબિંદુને વવ ાર આવતો કે અમીના ગુજરી જવા પછી આકદએ કોઈ બીજી
ગલષફ્રૅન્ડ શોધી કાઢી લાગે છે જેને એ સ્વીટહાટષ કહેતો હતો. કારણ કે એ આકદના બેકફકરા
અને થોડા મોજીલા સ્વભાવથી વાકેફ હતી, કૉલેજના સમયથી. આકદની વાઇફ અમીનુ ાં આઠ
મકહના પહેલાાં જ અકસ્માતમાાં મોત થયુ ાં હતુાં અને હજી તો એમની દીકરી કકઆરા અબગયાર
જ વર્ષની જ હતી. થોડા સમયમાાં તો આકદએ પોતાની જાતને સાંભાળી લીધી હતી. અને
એના બબઝનેસમાાં જાતને ખપ
ાં ૂ ાવી દીધી હતી. મહેશના ગયા પછી આકદ અને એનુ ાં કુટુાંબ
રાત-કદવસ એની પડખે રહ્ુાં હતુ.ાં ધીમે-ધીમે બધા માટે જજિંદગી સામાન્ય થતી ગઈ. લોકો
આગળ વધતા ગયા, પણ એ જયાાંની ત્યાાં ઊભી રહી ગઈ. પણ, સમય કાંઈ બબિંદુ માટે થોડો
અટકી જાય તેમ હતો? અમી અને આકદએ એને આ કપરા અને આઘાતજનક સાંજોગોમાાંથી
બહાર કાઢવાની ખ ૂબ જ કોવશશ કરી જોઈ. અને હજી તો આ આઘાતમાાંથી બહાર નીકળાય
એ પહેલાાં તો અમીનુ ાં મ ૃત્યુ એને બીજો આઘાત આપી ગયુ.ાં ફરી લોકો સમયના

ક્રની સાથે

ાલતાાં ગયાાં અને હજી પણ એની સાાંજ, પહેલાાંની જેમ બારી પાસે આથમતા સ ૂરજને
જોવામાાં નીકળી જતી!
અ ાનક એક હળવો ઝાટકો લાગ્યો. ‘મેડમ,ક્યાાં ખોવાઈ ગયાાં? ઘર આવી ગયુ,ાં ઊતરવુ ાં
નથી?’ આકદના અવાજે એને જાણે ઢાંઢોળી અને એ અતીતમાાંથી પાછી ફરી. હળવુ ાં સ્માઇલ
આપી, ‘ગુડનાઇટ’ કહીને બહાર નીકળી. બે ડગલાાં

ાલીને કોણ જાણે કેમ પણ એને પાછા

વળીને જોવાનુ ાં મન થયુ.ાં અને એણે જોયુ ાં પણ ખરાંુ ! તો આકદ હજુ ત્યાાં જ હતો. એને જોતાાં
જોઈને એણે હળવી સ્માઇલ આપીને કાર વાળી લીધી. ઘરમાાં જઈને એણે વ્યોમ માટે
લાવેલ પાસ્તા કાઢી આપયા. એ ખુશ થયો અને બોલ્યો, ‘મૉમ, મને હતુાં જ કે તુાં આવુ ાં કાંઈ
લાવીશ જ. થેંક્સ!’
બે કદવસ એમ જ પસાર થયા. ત્રીજા કદવસે સવારે આકદનો ફોન આવ્યો કે, આજે
સાાંજે ડીનર પર બધા જઈશુ.ાં એણે ‘ના’ પાડી પણ આકદ એમ માને એવો ક્યાાં હતો. એણે તો
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જીદ પકડી કે, ગમે તે થાય ડીનર સાથે કરવુ ાં જ છે ! એણે ફરી થોડા રોર્ અને ખીજ સાથે
‘ના’ કહી. પણ તે ન માન્યો. કાંટાળીને નછૂટકે એણે ‘હા’ પાડી. એની ‘હા’ સાથે જ
ખુશખુશાલ આકદએ કોઈ યુવાનની અદાથી ‘યસ! થેંક ય ૂ’ કહીને ફોન મ ૂકી દીધો.
કલાક રહીને વ્યોમ એના ટ્ ૂશન જવા માટે રે ડી થઈને બહાર આવ્યો અને જતાાં-જતાાં
કહેવા લાગ્યો, ‘મોમ, આજે તો આકદ અંકલ પાટી આપવાના છે તો તુાં સાાંજે જલદી આવી
રહેજે. મેં અને બાએ તો અંકલને વવશ પણ કરી દીધુ ાં છે .’
‘કેમ? શા માટે?’ બબિંદુએ પ ૂછ્ુ.ાં
‘અરે ! તુાં ભ ૂલી ગઈ? આજે એમનો બથષ-ડે છે .’
‘ઓહ! સોરી બેટા, હુ ાં તો સા ે ભ ૂલી જ ગઈ હતી. સારાંુ તે યાદ અપાવ્યુ ાં તો.’ બબિંદુએ કહ્ુાં
અને વ્યોમ ‘બાય’ કહીને નીકળ્યો. એને પોતાના ભ ૂલકણા સ્વભાવ પર ખીજ

ઢી, થોડુાં

ખરાબ પણ લાગ્યુ ાં કે આજના કદવસે એની સાથે સવારમાાં જ કેવી થોડા ગુસ્સા ભરે લા
અવાજે વાત કરી. ઉપરથી બથષ-ડેની શુભચ્
ે છાઓ પણ ન આપી તે જુદુાં. એણે થોડા સાંકો
સાથે આકદને મોબાઇલ જોડયો અને જેવો એણે કૉલ કરસીવ કયો તરત જ બબિંદુના કાંઈ કહેવા
પહેલાાં જ ‘થેંક ય ૂ’ કહી દીધુ.ાં
‘સોરી આકદ! હેપપી બથષ-ડે! હુ ાં ખરે ખર સવારે ભ ૂલી જ ગઈ હતી. એ તો સારાંુ થયુ ાં કે
વ્યોમે યાદ અપાવ્યુ.ાં ’ બબિંદુએ કહ્ુ.ાં
એ હસ્યો, ‘મને ખબર જ હતી કે હવે જો તારો ફોન આવશે તો મને વવશ કરવા જ
આવશે. એટલે મેં તને પહેલાાં જ થેંક્સ કહી દીધુ.ાં અને હવે તો સાાંજે સારા મ ૂડમાાં
આવીશને?’ એણે થોડા મજાકકયા અંદાજમાાં પ ૂછી લીધુ.ાં
‘હા,

ોક્કસ જ વળી!’ ફોન મ ૂકીને એ થોડી વાર વવ ારી રહી કે એને શુાં બગફ્ટ આપે,

પણ એને કાંઈ સ ૂઝ ન પડતા વવ ારવાનુ ાં પડતુાં મ ૂકીને કામે વળગી. સાાંજે ઘરે આવતા જ
નયનાબહેન તૈયાર બેઠાાં હતાાં. તેને નવાઈ લાગી એટલે તે બોલી, ‘વાહ, મમ્મી! તુાં તો
હમણાાંથી જ રૅ ડી થઈ ગઈને કાંઈ!’
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‘અરે બેટા, બપોરે જ મારી ફ્રૅન્ડ જમાનાનો ફોન હતો. એના ઘરે ‘ગૅટ ટુ ગૅધર’ રાખયુ ાં
છે . અને તુાં તો જાણે છે કે, અમે બધી જ ફ્રૅન્્સ કેટલાાં વખતથી મળવાનુ ાં પલાન કરતાાં હતાાં.
તેથી હુ ાં ન જાઉં તો

ાલે જ નકહ. તેથી હુ ાં તો હમણાાં જ નીકળી જાઉં છાં. તુાં અને વ્યોમ જઈ

આવજો.’ નયનાબહેન બોલ્યાાં.
‘ઓકે મમ્મી! તુાં જા, તારી બહેનપણીઓ સાથે ઍન્જોય કર. અમે જઈ આવીશુ.ાં ’
એ ફ્રેશ થઈને તૈયાર થવા લાગી. એણે અરીસામાાં પોતાની જાતને ધ્યાનથી જોઈ, જાણે
વર્ો પછી પોતાની જાતને જોતી હોય એવુ ાં એને લાગ્યુ.ાં થોડા સફેદ વાળ અને

હેરા પર

આંખોની આસપાસની થોડી કર લી એનુ ાં ધ્યાન ખેં ી ગઈ. આટલા લાાંબા સમયથી
બ િંતા,વ્યગ્રતા, દુુઃખ અને તણાવના લીધે શરીર આપોઆપ જ એકવડા બાાંધાનુ ાં બની રહ્ુાં
હતુ.ાં એને મહેશ હતો ત્યારનો સમય યાદ આવી ગયો, બધા જ એની સુદરતાના
ાં
દીવાના
હતા. મહેશ પણ એમાાંનો જ એક હતોને! અને હમણાાં જુઓ તો! અનાયાસે એને થોડુાં મેકઅપ
કરવાનુ ાં મન થયુ.ાં પહેલાાં તો કદી એ લાઇટ મેકઅપ વગર બહાર નીકળતી જ નહોતી. એણે
વાળ એવી રીતે ઓળ્યા કે સફેદ વાળ થોડા ઢાંકાઈ જાય. એણે થોડી વાર એની જાતને
અરીસામાાં જોયા કરી, એને યાદ નહોતુાં કે છે લ્લે એણે ક્યારે એની જાતને આવી રીતે
અરીસામાાં જોઈ હતી. એ પોતાને જ ગમી ગઈ, એટલી સુદ
ાં ર લાગતી હતી!
‘મોમ! હુ ાં તને ક્યારનો ફોન કરાંુ છાં, તે લીધો નકહ એટલે મારે તને કહેવા માટે ઘર સુધી
આવવુ ાં પડ્ુ.ાં ’ વ્યોમે આવતાાં જ કહ્ુ.ાં
‘સોરી! હુ ાં જરા ફ્રેશ થવા ગઈ અને ફોન સાઇલન્ટ મોડ પર હતો. બોલ, શુાં થયુ?’
ાં
‘કાંઈ નકહ મૉમ, આજે મારા ઍક્સ્રા ક્લાસ છે અને મારે અટેન્ડ કરવા જ પડે એમ છે .
અને હજુ અડધા કલાકની વાર હતી એટલે મને થયુ ાં કે તને જણાવી દઉં કે આકદ અંકલની
પાટીમાાં તુાં જઈ આવજે, હુ ાં નકહ આવી શકુ.ાં ’
‘અરે , એમ કેમ
કરાંુ ?’
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ાલે? તુાં પણ નકહ આવે અને બા પણ નકહ આવે તો હુ ાં એકલી જઈને શુાં

‘બા કેમ નથી આવવાનાાં?’
‘એમને એમનાાં ફ્રેન્ડને ત્યાાં જવાનુ ાં છે તેથી.’
‘પણ મૉમ, આજે એમનો બથષ-ડે છે અને આપણે કોઈ નકહ જઈએ તો કેમ

ાલે? કેટલા

ઉત્સાહથી એમણે બોલાવ્યાાં છે . તુાં જ વવ ાર, એમને ખરાબ લાગશે. હવે આવ્યો જ છાં તો
થોડો

ા-નાસ્તો કરીને જ જાઉં જેથી તારે જમવાનુ ાં નકહ બનાવવુ ાં પડે.’ વ્યોમે કહ્ુ.ાં
નાછૂટકે એ ઊભી થઈ અને વ્યોમને

ા-નાસ્તો બનાવી આપયો. થોડી વાર રહીને એ

ગયો. ફરી એ બેઠી અને વવ ારમાાં પડી કે, આમ એકલુાં એની સાથે જવુ ાં કેવ ુ ાં લાગશે? હજુ
પણ જો બેલ ના વાગતે તો એ આમ જ વવ ારતી બેસી રહી હોત. એણે ઊભા થઈ દરવાજો
ખોલ્યો.
‘રે ડી છોકે?’ આકદએ આવતાાં જ એને પ ૂછ્ુ.ાં .
‘હા, હુ ાં તો રે ડી જ છાં.’
‘તો

ાલ, આંટી અને વ્યોમને બોલાવી લે.’

‘એ લોકો નથી આવવાનાાં.’
‘કેમ?’ આકદએ પ્રશ્ન કયો.
બબિંદુએ હકીકત જણાવી પછી એ બાંને એકલાાં નીકળ્યાાં. આકદએ પહેલેથી જ હોટલમાાં
ટેબલ બ ૂક કરાવ્યુ ાં હતુાં તેથી તેમના ટેબલ પર જઈને બેઠાાં. કદા

બાંને જણાાં કેટલીય વાર

ચ ૂપ બેસી રહ્યા હોત, પણ વેઈટર મેન ુ કાડષ આપવા આવ્યો અને બાંને એને જોવામાાં
પરોવાયા. આકદએ બબિંદુની મનપસાંદ કડશ માંગાવવા આગ્રહ રાખયો. અને બબિંદુએ આકદનો
બથષ-ડે હોવાથી એની ગમતી વસ્તુ માંગાવવાનો આગ્રહ કયો. અંતે બાંનેની એક-એક
મનપસાંદ વાનગીનો ઑડષ ર કયો. બાંને જણાાં વ્યોમ અને નયનાની વાત કરતાાં રહ્યાાં.
અને બબિંદુએ આકદને તેના ફૅવમલી વવશે અને ખાસ તો તેની દીકરી કકઆરા વવશે
પ ૂછ્ુ,ાં કારણ કે એનુ ાં ફૅવમલી જયારે અમેકરકા ગયુ ાં ત્યારે એ તેના પપપાને છોડીને જવા
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તૈયાર નહોતી. પછી આકદના ખ ૂબ સમજાવવા બાદ તે તૈયાર થઈ. તે પણ એક જ શરતે કે
આકદ પણ જલ્દીથી ત્યાાં જ આવીને એની સાથે રહેશે. ખાતાાં-ખાતાાં આ બધી વાતો તો થઈ
પણ બબિંદુને ક્યારની જે સવાલ પ ૂછવાની

ટપટી થતી હતી તે એણે દબાવી રાખી હતી.

ડીનર પત્યુ ાં એટલે તેણે આઈસ્ક્રીમનો ઓડષ ર આપયો. ત્યાાં જ અ ાનક આકદએ એનો હાથ
પકડી લીધો અને બોલ્યો, ‘બબિંદુ! શુાં તુાં મારી સાથે લગ્ન કરીશ?’
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પ્રકરણ-૩
અ ાનક અણધાયાષ આવા સવાલથી તે ડઘાઈ ગઈ. થોડીવાર તો તે કાંઈ બોલી જ ન
શકી. અવાક્ હાલતમાાં તે તેની સામે તાકી રહી.
‘બબિંદુ! તુાં જાણે છે ન!ે આ મારી બીજી પ્રપોઝલ છે .’
‘હા અને ના! હા, હુ ાં જાણુાં છાં કે આ તારી બીજી પ્રપોઝલ છે અને ‘ના’, હુ ાં એના માટે
પાડુાં છાં કે હુ ાં તારી સાથે લગ્ન નકહ કરી શકુાં.’
‘પણ કેમ? પહેલી વખત તને તારાાં લગ્ન પહેલાાં પ્રપોઝલ મ ૂકી હતી, જેને તે મહેશના
પ્રેમના લીધે ઠુકરાવી હતી અને બીજી તારા લગ્ન પછીની આ હાલતમાાં છે , જયાાં મહેશ
તારી સાથે નથી અને ક્યારે ય પાછો આવે એવી કોઈ શક્યતા દે ખાતી નથી. તુાં જાણે છે કે હુ ાં
પહેલાાંથી જ તને

ાહતો હતો, પણ તને મહેશ પસાંદ હોવાથી તે મને ‘ના’ પાડી હતી અને

ક્યારે ય આ વાત એને પણ જણાવવાની પણ ‘ના’ પાડી હતી. પછી ત્રણેયની જજિંદગીએ
અલગ જ વળાાંક લીધો અને બધાના રસ્તા અલગ થઈ ગયા. પણ, હુ ાં ક્યારે ય કદલમાાંથી
તને કાઢી શક્યો નકહ. આજે આટલાાં વર્ો પછી ફરી એક વાર જજિંદગી બાંનેને એક જ રસ્તા
પર સાથે લઈ આવી છે તો તુાં શુાં કામ સાથે

ાલવા તૈયાર નથી? અને તેં જે મારા

સ્વભાવને જોયો અને જાણ્યો છે તે પહેલાાંની વાત હતી. દરે ક વ્યસ્ક્તના જીવનમાાં

ેન્જ

આવે છે , મારામાાં પણ આવ્યો છે અને તે જોયુ ાં જ છે કે અમીના ગયા પછી પણ મેં ક્યારે ય
કોઈ સાથે કરલેશન રાખવાની કોવશશ નથી કરી.’
‘અચ્છા, એમ! તો વગર સાંબધ
ાં ે જ તારી કોઈ સ્વીટહાટષ બની ગઈ?’ ક્યારની જે
પ ૂછવાની

ટપટી બબિંદુને થતી હતી તે એણે પ ૂછી જ લીધી.

‘ઓહ! તો તે નોકટસ કરી જ લીધુ!ાં અને આ શુાં તારાંુ ‘ના’ પાડવાનુ ાં કારણ છે ?’
‘ના, મહેશ વવશે કાંઈ સમા ાર મળ્યા વગર હુ ાં કઈ રીતે તારી સાથે સાંબધ
ાં બાાંધી શકુાં?
છે લ્લે તો એ નાની વાતો પર મારી સાથે ઝગડો કરી બેસતો, પણ તોપણ, હુ ાં એના વસવાય
કોઈ બીજાનો વવ ાર કેવી રીતે કરી શકુાં? એ તો પાપ જ ગણાયને? હુ ાં એને કદલમાાંથી કાઢી
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નથી શકતી તો બીજા સાંબધ
ાં ને ન્યાય કેવી રીતે આપી શકીશ?’ ઉદાસીભયાષ સ્વરે બબિંદુ
બોલી.
વેઇટર ક્યારનો આઈસ્ક્રીમ મ ૂકી ગયો હતો એ પીગળવાનુ ાં પણ શરૂ થઈ ગયુ ાં હતુ.ાં આકદ
બોલ્યો, ‘જો, તારી આ જજિંદગી પણ આની જેમ પીગળી રહી છે , એ બેસ્વાદ બને એ પહેલાાં
એને ખાઈ લેવ ુ ાં પડે. તેમ જ જજિંદગી પણ અથષહીન અને રસ વગરની બની જાય તે પહેલાાં
જીવી લેવી જોઈએ. અને તુએવુ
ાં
ાં શુાં કામ માને છે કે તુાં કોઈને અન્યાય કરે છે ? મહેશનુ ાં શુાં
થયુ ાં એ ખબર નથી અને એ જો બધુ ાં છોડીને જતો રહ્યો છે તો એણે શુાં તારી અને વ્યોમની
સાથે કોઈ ન્યાય કયો છે ? એ પણ તો તુાં વવ ાર કે એણે જે કાંઈ કયુું તે શુાં સારાંુ કયુું છે ? ના,
તો પછી ક્યાાં સુધી આમ એકલા જીવવુ?ાં અને રહી વાત મારી સ્વીટહાટષ ની તો એ તો તારી
પણ સ્વીટહાટષ છે અને બની પણ રહેશે કેમ કે હુ ાં તે કદવસે કકઆરા સાથે વાત કરતો હતો
અને મારી દીકરી તો સા ે જ મારી સ્વીટહાટષ છે .’ આટલુાં કહી તે બબિંદુ તરફ જોઈ રહ્યો.
ફરી એને લાગ્યુ ાં કે આટલુાં કહેવાની કોઈ અસર બબિંદુ પર નકહ થાય એટલે બોલ્યો,
‘તારે વવ ારવા માટે સમય લેવો હોય તો મારી ના નથી, પણ મારી બીજી પ્રપોઝલ પર તુાં
જરૂર ધ્યાન આપે એવુ ાં હુ ાં ઇચ્છાં છાં. આનાથી આપણા બે બાળકોને પણ તો માતા-વપતા
બાંનેનો પ્રેમ મળશે.’ આટલુાં કહી તેણે બબલ ચ ૂકવ્યુ.ાં
બાંને ધીમે-ધીમે બહાર આવ્યાાં અને આકદ એને ઘરે મ ૂકી ગયો ત્યાાં સુધી આખા રસ્તે
બાંને મગાાં
ાં ૂ રહ્યાાં. અને છતાાં મૌન તો બોલતુાં જ રહ્ુ.ાં કહે છે ને કે મૌનની પણ એની પકરભાર્ા
હોય છે . એને વાાં નારા પણ હોય છે . બબિંદુ આખી રાત વવ ારતી રહી અને ક્યારે એ સ ૂઈ
ગઈ એને પોતાને પણ ખબર ન પડી. સવારે થોડુાં મોડુાં ઉઠાયુ ાં ત્યાાં સુધીમાાં તો મમ્મીએ

ા-

નાસ્તો બનાવીને એના માટે રાખી મ ૂક્યો હતો. નયનાબહેન પેપર વાાં તાાં-વાાં તાાં
છાનામાના બબિંદુના
લીધુ.ાં
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હેરાને ઉકેલવા મથી રહ્યા, પણ કાંઈ કળાતુાં નહોતુ,ાં એટલે એને પ ૂછી જ

‘કેવ ુ ાં રહ્ુાં તમારાંુ ડીનર? મારી તો આવવાની ઘણી ઇચ્છા હતી, પણ શુાં કરાંુ ? જોને!
મારાંુ ફ્રૅન્્સને મળવાનુ ાં પણ આ જ ટાઇમ પર આવી ગયુ.ાં ’
‘હમમમ, એમ તો સારાંુ જ રહ્ુ, પણ તમે હોત તો મજા આવતે.’
સાાંભળી નયનાબહેન બોલ્યા, ‘અને મને તો પછી જ ખબર પડી કે વ્યોમ પણ તો
નહોતો આવ્યો.’
‘હા મમ્મી, એને પણ ક્લાસ હતા અને જવુ ાં પડે એમ જ હતુાં એટલે એ પણ ન આવ્યો.’
પણ પછી આગળ બબિંદુ કાંઈ વધુ બોલી નહી તેથી નયનાબહેને વાત અટકાવી દે વી પડી.
આમ જ અઠવાકડયુ ાં નીકળી ગયુ,ાં પણ એ હજુ પણ વવ ાયાષ જ કરતી હતી અને એણે
છે લ્લે આકદને ‘ના’ કહેવાનુ ાં નક્કી કરી દીધુ.ાં એને રહી-રહીને મહેશના વવ ાર આવતા હતા.
એ ખરે ખર હશે ખરો આ દુવનયામાાં? જો છે તો એ ક્યાાં જતો રહ્યો હશે કે પછી કોઈ એને લઈ
ગયુ ાં હોય એમ પણ તો બની શકે! એ થાકી ગઈ વવ ારતા કારણ કે આવુ ાં બધુ ાં તો વર્ષમાાં
કેટલીયે વાર પોલીસ સાથે અને સગા-સાંબધ
ાં ી સાથે મળીને તપાસ્યુ ાં હતુ,ાં પણ ક્યાાં કાંઈ પત્તો
ખાધો હતો.
એની નજર સામે આકદ આવી ગયો. ફરી એ અસમાંજસમાાં મુકાઈ ગઈ. એના વવશે
વવ ારતા એ ઘરે તો આવી, પણ હવે જ એનુ ાં ધ્યાન પણ ગયુ ાં કે એને આકદ વવશે વવ ારવુ ાં
અને યાદ કરવુ ાં ગમ્યુ.ાં એ અજાણતા જ આ કદશામાાં આગળ વવ ારતી જતી હતી તેમ મહેશ
ભુલાતો જતો હતો.
‘આવી ગઈ બેટા?

ા પીશેને? જો, વ્યોમ પણ હમણાાં જ આવ્યો છે ને એની પણ

બનાવુ ાં જ છાં.’
ા સાથે એને એક અલગ જ લગાવ હતો. એને ખ ૂબ ભાવતી. કૉલેજમાાં એ,મહેશ,
આકદ- બધાાં

ા પીવા સાથે જતાાં.

‘હા, મમ્મી...બનાવી દે . આજે તો મને પણ જાણે થાક લાગ્યો છે .’ થોડી વાર રહીને
ાના મગ ટેબલ પર મ ૂકતા નયનાબહેન ધીમેથી બોલ્યા.
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ા

‘બેટા, ક્યારે ક અવતશય વવ ારવાનો પણ થાક લાગતો હોય છે .’
‘ના રે મમ્મી, હુ ાં તો કાંઈ વવ ારતી જ નથી. આ તો કામનો જ થાક છે વળી!’
‘શુાં તુાં આકદએ તને કરે લી પ્રપોઝલ વવશે નથી વવ ારતી?’
બબિંદુ

ોંકી ગઈ અને

ાનો મગ એમ જ હાથમાાં પકડીને મમ્મી સામે તાકી રહી. એના

મૌનમાાં રહેલો આશ્ચયષવમવિત પ્રશ્ન નયનાબહેન કળી ગયા. એટલે જવાબ આપતાાં કહ્ુ,ાં ‘એ
તો મને અને વ્યોમને પહેલાાંથી જ ખબર છે આ વાતની. તેથી જ તો અમે બાંને બહાનુ ાં
બનાવી છટકી ગયાાં હતાાં.’
‘શુ?ાં મમ્મી,વ્યોમને પણ તે આ બધુ ાં કીધુ ાં છે ? મને તારી પાસે આવી આશા નહોતી.
વ્યોમ શુાં વવ ારશે મારા માટે?’ બબિંદુ થોડા રોર્થી બોલી.
‘મૉમ! હુ ાં તારા માટે કાંઈ જ ખરાબ નથી વવ ારતો.’ બોલતો વ્યોમ તેની પાસે ટેબલ
પર આવી બેસી ગયો. ‘આકદ અંકલ સારા છે . એમણે તો બાને વાત કરી હતી અને બાને
મને કહેવા માટે પણ કીધુ ાં હતુ.ાં હુ ાં ભલે એટલો મોટો નથી, પણ મોમ, હુ ાં બધુ ાં સમજુ છાં.
પપપા ગયા એટલે આપણે કાંઈ જજિંદગી જીવવાની છોડી થોડી દે વાની છે ? પપપાની જેટલી
પણ યાદો છે આપણી સાથે જ તો રહેશે હાંમેશાાં!’
‘હુ ાં અને બા, બાંને ઇચ્છીએ છીએ કે તુાં હવે તારા તરફ ધ્યાન આપ અને તારા માટે
જીવવાનુ ાં શરૂ કર નકહ કે પપપાની પાછળ આમ જીવતા જીવ મરવાનુ.ાં ’ વ્યોમ સમજાવટના
સ ૂરમાાં બોલ્યો.
અવાક્ થઈ ગઈ બબિંદુ એના દીકરાની વાત સાાંભળીને! સાથે નયનાએ પણ આ જ
સ ૂરમાાં ટાપશી પ ૂરી. બબિંદુ, મમ્મી અને દીકરા સામે દલીલબાજીમાાં પાછી પડતી હતી. બબિંદુની
બેય સાથેની દલીલમાાં મહેશનો છે દ ઊડી ગયો. એક બોજ સમા ભ ૂતકાળ સામે સુદ
ાં ર આજ
જીવાંત થઈ ઊઠી જાણે!
નયનાબહેને મોબાઇલ એના હાથમાાં આપતા કહ્ુાં કે, ‘તુાં જ આ ખુશખબર આકદને
આપ.’ આ બાજુ આકદ તો પહેલાાંથી જ એના ફૅવમલીને આ વવશે પ ૂછી ચ ૂક્યો હતો અને
14

તેમની પણ ‘હા’ હતી, ખાસ કરીને તેની સ્વીટહાટષ એવી કકઆરાની. સૌથી વધારે ઉત્સાહ
એને હતો એના ડૅડના મૅરેજ જોવાનો.
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પ્રકરણ-૪
અ ાનક મોબાઇલની સુરીલી કરિંગટોન વાગી, સ્ક્રીન પર બબિંદુનુ ાં નામ જોઈને એ થોડો
બે ેન થયો. અઠવાકડયાથી એણે જવાબ આપવાનુ ાં ટાળ્યુ ાં હતુાં અને હવે એણે ફોન કયો છે .
પણ કદા

એ ‘ના’ જ કહેશે તો? કરિંગ કટ થઈ ગઈ.

એણે કૉલ બૅક કયો અને બબિંદુએ તરત લીધો પણ ખરો ફોન.
‘કેમ છે આકદ?’ ‘હા,હુ ાં તો મજામાાં છાં. તુાં બોલ કેમ છે ?’
‘હુ ાં પણ ફાઇન... બસ, જો તને જવાબ જોઈતો હતોને આકદ? તેના માટે તો કૉલ કયો.’
આકદનુ ાં કદલ જોરથી ધડકવા માાંડ્ુ.ાં બબિંદુ કાંઈ જવાબ આપે તે પહેલાાં તો સૅકન્ડમાાં એના
કદમાગમાાં કાંઈ કેટલા વવ ારો આવી ગયા.
‘આકદ,તુાં મને સમજવાની કોવશશ કરજે એવી તને પહેલાાં જ વવનાંતી છે . તને ‘હા’
કહેવા માટે જ મેં ફોન હાથમાાં લીધેલો, પણ...’
‘પણ શુાં બબિંદુ? હુ ાં તને ખુશ જ રાખવાનો છાં. તારી સાથે મારે આ જજિંદગીનો રસ્તો કાપવો
છે ભલેને કોઈપણ અડ ણ આવે..’
‘અડ ણ તો છે જ આકદ,એટલે જ તો ‘હા’ પાડવા ફોન લીધા પછી તને ‘ના’ કહુ ાં છાં.’ બબિંદુ
ઝડપથી એકી શ્વાસે બોલી ગઈ.
‘તુાં શાાંવતથી વવ ાર. હુ ાં તારી સાથે લગ્ન કરી પણ લઉં અને માન કે મહેશ પાછો આવે
છે તો? તો હુ ાં કેવી સ્સ્થવતમાાં મુકાઈ જાઉં તેનો અંદાજ છે તને? સૌથી પહેલી વાત તો
કાયદાની આવે આકદ. કદા

તને ખબર હશે જ, પણ સાથે જજિંદગી જીવવાના સ્વપનમાાં આ

સચ્ ાઈ ભ ૂલી ગઈ કે, ખોવાયેલ કે ગુમ થયેલ વ્યસ્ક્તની ખબર જો સાત વર્ષ સુધી ન મળે
તો એ વ્યસ્ક્ત આપોઆપ મ ૃત જાહેર થાય. ત્યાાં સુધી એ જીવવત છે કે મ ૃત છે તે વનણષય કરી
શકાય નકહ. અને એવામાાં જો આપણાાં લગ્ન થાય તો કાયદાકીય રીતે પણ એની સાથે
કડવોસષ વગર આપણાાં લગ્ન એ ગુનો ગણાઈ જાય.’
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આકદ સ ૂન્ન થઈ ગયો. કાંઈ જ ન બોલી શક્યો. એણે ક્યારે ય આવુ ાં તો વવ ાયુું જ નહોતુ.ાં
એટલે ધીરે રહીને એ બોલ્યો,
‘એટલે તુાં એમ કહેવા માાંગે છે કે એ પાછો ન આવે કે એની કાંઈ ખબર ન પડે ત્યાાં સુધી
પેલા

ાતક પિીની જેમ આપણે રાહ જોયા કરવી? ટુ હૅલ વવથ ધીસ લૉ! આવો તો કાંઈ

કાયદો હોય?’એ બબડયો ગુસ્સામાાં પણ,હકીકત તો એ જ હતી કે કાયદો આવો જ છે અને
એનુ ાં પાલન કરવુ ાં જ રહ્ુ.ાં
‘હુ ાં તારી સાથે પછી વાત કરાંુ બબિંદુ.’ એમ કહી એણે ફોન મ ૂકી દીધો. એનુ ાં મન ભારે
થઈ ગયુ,ાં જાણે હોઠે આવેલો પયાલો ઢોળાઈ ગયો હોય એવુ ાં ફીલ થવા લાગ્યુ.ાં ક્યાાં એ પોતે
સુદ
ાં ર મજાની જજિંદગીના સ્વપન સાથે સાતમા આસમાનમાાં વવહરતો હતો અને ક્યાાં આમ
બબિંદુની એક જ કહેલી વાતથી ધરતી પર પટકાઈ પડયો!
એણે તરત સ્વસ્થતા કેળવી અને એનુ ાં કદમાગ આમાાંથી કોઈ રસ્તો કાઢવાની કદશામાાં
વવ ારવા લાગ્યુ.ાં એણે સૌથી પહેલાાં વમ.પટેલને મળવાનુ ાં નક્કી કયુ,ું જે એમના વર્ો જૂના
એડવોકેટ હતા. તરત જ એણે પટેલને ફોન કયો. સાાંજે

ાર વાગ્યાની અપોઇન્ટમેન્ટ કફકસ

કરી પછી એને થોડી શાાંવત થઈ.
એ ફટાફટ બીજા કામમાાં પરોવાયો. આજે એનુ ાં કદમાગ થોડુાં વધુ ઝડપથી દોડવા
માાંડ્ુ ાં હતુ.ાં એ જયાાં સુધી આ વાતનો નીવેડો ન લાવે ત્યાાં સુધી એને
ઑકફસમાાં પણ એનુ ાં બ ત્ત કામમાાં ઓછાં અને આ વાતમાાં વધારે હતુ.ાં
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ેન પડવાનુ ાં નહોતુ.ાં

પ્રકરણ-૫
રૂમમાાં ઊતરે લા અંધકારના રે લાએ એને લાઇટ કરવા મજબ ૂર કયો. એને સા ે જ
આજે ભ ૂખ પણ નહોતી લાગી રહી. અને વકીલની વાતો સાાંભળ્યા પછી તો એને સોફામાાંથી
ઊઠવાનુ ાં પણ મન નહોતુાં થતુ.ાં એ વનરાશ થઈ ગયો. આવુ ાં તે કાંઈ હોતુાં હશે? આપણા
ભારતમાાં આવા કાયદાઓ બનતા જ શા માટે હશે? અંગ્રેજોના એ જૂના કાયદાઓનો હજુ
પણ શુાં કામ અમલ થતો હશે? ગુસ્સામાાં એવા બેત ુકા પણ એના માટે વ્યાજબી એવા સવાલ
પણ એના મનમાાં ઊઠયા.
એણે બબિંદુને ફોન કરવાનુ ાં પણ ટાળ્યુ.ાં એને થયુ ાં ફોન કરીને કહીશ શુ?ાં એ તો પહેલાાંથી
જ ‘ના’ પાડીને બેઠી હતી. કદા

કહુ ાં તો એને થશે કે એની ઉપરવટ જઈને મેં તપાસ પણ

કરાવી કે શુાં સા ે જ અમારાાં લગ્ન શક્ય નથી? ખેર! હવે તો વકીલના કહેવા મુજબ કાંઈ
થઈ શકે એમ જ નથી તેથી આ વવ ાર જ પડતો મ ૂકવો પડે એવુ ાં છે . વવ ારમાાં ને
વવ ારમાાં એને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ તે પણ ખબર ન પડી.
સમયે રફતાર બદલી. જાણે એ પણ થાકી ગયો હોય એમ માંદ ગવતથી

ાલતો હતો.

આકદ છે લ્લા એક મકહનાથી લગભગ દર બીજા કદવસે એવુ ાં વવ ારતો કે એના વકીલે કરે લી
‘બલવ ઈન કરલેશનવશપ’ની વાત એ બબિંદુને કરે . જેથી કમસેકમ એ એની સાથે તો રહી શકે.
પણ એની કહિંમત જ નહોતી થતી આવી વાત કરવાની.એક કદવસ મન મક્કમ કરીને એ
જયારે એના ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે સાંજોગોવશાત્ કોઈ જ નહોતુાં અને આકદએ વાત કરવાનુ ાં
નક્કી કરી લીધુ.ાં એણે ધીમે રહીને, શાાંવતથી સમજાવવાના સ ૂરમાાં કહ્ુ.ાં
‘બબિંદુ, તને વાત કદા

અજુગતી લાગશે પણ, આજે કહેવી જ છે . તુાં મારા પ્રત્યેની

તારી લાગણીને તારી જાતથી તો ન છપાવ, પલીઝ... તે મને ‘ના’ કીધાને પણ મકહના
ઉપર થઈ ગયુ.ાં તારા વાત કયાષ પછી હુ ાં વકીલને મળ્યો હતો અને મેં બધી રીતે કાયદો
જાણી લીધો.અને હુ ાં સો ટકા એમાાં સહમત છાં કે સાત વર્ષ સુધી કાયદો આપણને લગ્ન
કરવાની માંજૂરી ન આપી શકે. અને ત્યાર પછી પણ કાન ૂની રીતે કોટષ માાં વપકટશન દાખલ
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કરીને કોટષ ના ઑડષ ર મેળવીને જ આપણે લગ્ન કરી શકીએ. પણ ત્યાાં સુધી શુાં આપણે આમ
જુદા રહીને જ જીવન વવતાવવુ?ાં ’
‘એનો એક વ લો રસ્તો મને વકીલે બતાવ્યો છે , જો તુાં શાાંવતથી વવ ારીને ‘હા’ પાડે
તો આપણે સાથે રહી શકીએ એમ છીએ.’ એણે ધીમેથી ભ ૂવમકા બાાંધતા કહ્ુ.ાં
‘શુ?ાં શુાં રસ્તો તુાં શોધી લાવ્યો આકદ જયારે કાયદો ‘ના’ પાડે છે ત્યારે ?’
‘બલવ ઈન કરલેશનવશપ’ એણે જવાબમાાં કહ્ુ.ાં
‘વ્હોટ? તુાં આવુ ાં કઈ રીતે વવ ારી શકે? તને ખબર છે આનો મતલબ શુાં થાય તે?’
બબિંદુનો અવાજ ઊં ો થયો.
‘એ જ કે હુ ાં અને તુાં લગ્ન કયાષ વગર સાથે રહી શકીએ અને કરાર કરીને જો રહીશુાં તો
કાલે ઊઠીને કાન ૂની રીતે પણ કોઈ અડ ણ ઊભી થઈ શકે એમ નથી. અને સાત વર્ષ પછી
આપણે ખરે ખર વવવધસર લગ્ન પણ કરી શકીશુ.ાં ’
બબિંદુ એને તાકી જ રહી... એને ઘડીક ગુસ્સો પણ આવ્યો અને વહાલ પણ ઊભરાયુ.ાં
આકદનો

હેરો એને ઝાાંખો દે ખાયો અને ઝળઝબળયાાં ભરે લી આંખમાાંથી મોતી ટપકી પડયાાં.

આકદ એને રીતસર ભેટી પડયો!
‘પલીઝ, તુાં આમ રડ નકહ. આ જ આનુ ાં સોલ્યુશન છે .’
‘ના, આ નથી જ અને હુ ાં આમ ન કરી શકુાં.’ એણે આકદથી અળગાાં થતાાં કહ્ુ.ાં
‘પણ, કેમ? હુ ાં તને કોઈ કાયદો તોડવા નથી કહેતો. બસ, આપણે સાથે રહેવ ુ ાં છે તેનો
ઉકેલ લાવી રહ્યો છાં.’
એ દૂ ર ખસી ને હળવેથી બેસી ગઈ... ‘ના, આકદ હુ ાં તારી સાથે બલવ ઇનમાાં ન રહી
શકુાં. હુ ાં એટલી બધી મોડનષ નથી અને મારા સાંસ્કાર પણ મને એ કરવાની ‘ના’ પાડે છે .
અને મારાંુ મન જે વાત માટે ‘ના’ કહેત ુાં હોય તે હુ ાં કરવા નથી માાંગતી. અને હવે બસ, તારે
પણ મારી વધુ રાહ જોવાની જરૂર નથી. તુાં તારી જજિંદગી જીવવાને સ્વતાંત્ર છે . તુાં યોગ્ય
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પાત્ર શોધી મૅરેજ કરી લે, પલીઝ! તુાં શુાં કામ મારી પાછળ તારો ટાઇમ વેસ્ટ કરે છે ?’ એ
ભાવુક થતાાં બોલી.
‘હુ ાં ટાઇમ વેસ્ટ નથી કરતો, ઇન્વેસ્ટ કરાંુ છાં. તારી સાથે. તારી ખુશીમાાં જ મારી ખુશી
છે . વર્ો પહેલાાંની

ાહત હવે ફરી ઘુટાઈને
ાં
ગહેરી થઈ ગઈ છે .પણ કાંઈ નહી, જેવી તારી

મરજી. હુ ાં તને કોઈ વાતે ફોસષ નકહ કરાંુ . પણ તને આમ નજર સામે આવી રીતે મરી-મરીને
જીવતાાં પણ નકહ જોઈ શકુાં!’
‘તો? શુાં કરીશ તુ?’
ાં એ ધીમુ ાં હસી પડી, વેદનાસભર; અને આકદએ એના આંસુ લ ૂછ્ાાં
અને કહ્ુાં કે, ‘બસ! હુ ાં જતો રહીશ મારી સ્વીટહાટષ પાસે, અમેકરકા.’
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પ્રકરણ-૬
કયાાંય સુધી બાંને આમ જ વાતો કરતાાં બેસી રહ્યાાં. બાંનેના મનમાાં દદષ ઘટાં ૂ ાતુાં હતુ.ાં
આકદની વેદના બબિંદુ એની આંખોમાાં સ્પષ્ટ જોઈ શકતી હતી. બાંને એકબીજાનો હાથ
પસવારી રહ્યાાં હતાાં અને... ડોરબૅલ વાગી!
બબિંદુએ એની જાતને સાંભાળી અને બારણુાં ખોલવા ઉભી થઈ. મમ્મી હતી.
‘કેમ છો, આંટી?’ આકદએ પ ૂછ્ુ.ાં
‘અરે વાહ! આજે તો આકદ તુાં ઘણા સમયે દે ખાયોને કાંઈ?’
‘હા આંટી, કામ ઘણુાં રહેત ુાં હતુાં એટલે.’ પણ નયનાબહેન સમજી ગયા કે એ કેમ નહોતો
દે ખાતો. કેમ એણે આવવાનુ ાં ઓછાં કરી દીધુ ાં હતુ.ાં
‘તમે વાતો કરો હુ ાં આવુ ાં છાં હમણાાં ફ્રેશ થઈને...’
‘અરે ના, આંટી! બસ હવે હુ ાં રજા જ લેતો હતો અને તમે આવ્યાાં. હુ ાં વવ ારતો હતો કે
ઘણાાં સમયથી મમ્મી-પપપા અને ખાસ તો કકઆરા ત્યાાં આવવા માટે જીદ કરે છે તો હવે
અમેકરકા જઈ આવુ.ાં ’
‘એટલે તુાં શુાં કાયમ માટે ત્યાાં જવા વવ ારે છે ?’ નયનાબહેને પ ૂછ્ુ.ાં
‘ના, એટલે હમણાાં તો એવુ ાં કશુાં વવ ાયુું નથી, પણ ત્યાાં જાઉં પછી એ વવશે આગળ કાંઈ
નક્કી કરીશ. તમે તો જાણો જ છો કે હુ ાં તો બબિંદુને પણ લગ્ન કરી લઈ જવા માાંગતો હતો,
પણ નસીબજોગે અને કાયદાના ભોગે એ શક્ય નથી. તેથી હવે હુ ાં એકલો જ જઈ આવુ.ાં ’
નયનાબહેને એના ખભે હાથ મ ૂક્યો. ‘બેટા, એમ તો તારી અમને અહીં ઘણી હફ
ાં ૂ રહે
છે . ભલે તુાં ઓછાં આવતો હોય, પણ એક તસલ્લી કદલને હોય છે કે તુાં સાથે છે . તને આમ
તો રોકવાનો હક નથી, પણ એટલુાં જરૂર કહીશ કે જલદી પાછો આવજે.’
‘જી, એ તો હુ ાં જવાનુ ાં નક્કી કરાંુ પછી જતાાં પહેલાાં મળવા તો જરૂર આવીશ જને! અને
સાથે ડીનર પણ તો લઈશુાં અને તમારી ફેવકરટ સેલ્ફી તો ખરી જને!’ એણે હસતાાં કહ્ુ.ાં
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નયનાબહેન પણ હસી પડયા... એમને મનમાાં આકદને ખોવાનુ ાં દુુઃખ થયુ.ાં બબિંદુ બોલી,
‘મમ્મી હવે એને જવા દે . એમ પણ ખ ૂબ મોડુાં થઈ ગયુ ાં છે . એ એને બહાર સુધી વળાવી
આવી.
‘મમ્મી, મને ખબર છે તને જાણવાની તાલાવેલી છે કે એ કેમ આવ્યો હતો.’ અને એણે
બધી વાત નયનાબહેનને કરી અને કહ્ુ,ાં ‘હવે તુાં જ કહે, હુ ાં એને કેવી રીતે ‘હા’ કહ?
ુ ાં ’
એ નયનાબહેનને ભેટીને ધ્ર ૂસકે-ધ્ર ૂસકે રડી પડી. નયનાબહેન એના માથે હાથ ફેરવતાાં
બેસી રહ્યાાં. અને બોલ્યા, ‘ભગવાન પર ભરોસો રાખ, એ જે કાંઈ કરે તે સારાંુ જ કરશે!’
અને એ ઘડી પણ આવી ગઈ જયારે આકદએ અહીંથી વવદાય લીધી. બબિંદુ અને વ્યોમ
એને મ ૂકવા ઍરપોટષ ગયાાં હતાાં. એની ફ્લાઇટના ટેકઑફ સાથે જ બબિંદુનુ ાં કદલ બેસી ગયુ.ાં
એ થોડી વનરાશ અને થોડી હતાશ જેવા વમવિત ભાવથી આકાશને તાકી રહી. રહી-રહીને
જજિંદગીને માણી લેવાની આશા પર જાણે પાણી ફરી વળ્યુ ાં એવી ભાવના મનમાાં આવી ગઈ.
વ્યોમે એના ખભે હાથ મ ૂક્યો. ‘મૉમ, આપણે જઈએ હવે?’
‘હા, બેટા,

ાલ... નીકળીએ હવે. એમ પણ મોડુાં થઈ ગયુ ાં છે . તારે પાછાં ટ્ ૂશન પણ

જવાનુ ાં છે . કહેતાાં બાંને એરપોટષ બહાર નીકળ્યાાં.આખા રસ્તે એ વવ ારતી રહી કે આ કેવા
મોડ પર એ ઊભી રહી ગઈ છે , જયાાં કોઈ સાથ દે વાવાળાં ટકી જ નથી શકતુ.ાં ના,ના... હવે
એ વધુ કાંઈ જ અને કોઈના વવશે પણ વવ ારવા નથી માાંગતી. બસ, જજિંદગીને હવે વધુ
પરીિા નથી લેવા દે વી કે નથી મારે આપવી!! હુ ાં હવે વ્યોમ અને મમ્મી સાથે આનાંદથી
રહેવા કોવશશ કરીશ અને કોઈની યાદોને મારે અંદર સુધી નથી આવવા દે વી. અને જાણે
બબિંદુએ એક યાદોના ઘરને તાળાં મારી

ાવી દૂ ર નાખી દીધી!

પણ આ તો સમયના હાથની વાત છે , નસીબની વાત છે કે એણે ક્યારે અને ક્યાાં શુાં
કરવાનુ ાં છે . એમ ક્યાાં માનવી કુદરતની તાકાતને કે વનયવતને પામી શક્યો છે !
સમય પાાંખો ફફડાવતો ઊડયો હતો તે ફરી જાણે ‘પ ૃથ્વી ગોળ છે ’ની સાબબતી આપતો
હોય તેમ બબિંદુ પાસે આવી ગયો! પાાં
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વર્ોમાાં તો બબિંદુની દુવનયા બદલાઈને વ્યોમની

કકરયર સૅટ કરવામાાં ફેરવાઈ ગઈ. આટલાાં વર્ોમાાં નયનાબહેનમાાં કોઈ બદલાવ આવ્યો
નહોતો. અને હજુ પણ એમની વસવનયર વસકટઝનની કીટી પાટીઓ જોશભેર

ાલુ જ હતી!

એ ઉંમરના આ પડાવને સાંપ ૂણષ રીતે માણતા હતાાં અને બબિંદુને પણ એમ જ કરવા
સમજાવતાાં રહેતાાં. હવે તો ક્યારે ક-ક્યારે ક વ્યોમની ખાસ ફ્રૅન્ડ નીકી પણ એના ઘરે આવતી,
જેને નયનાબહેન વ્યોમની ગલષફ્રૅન્ડ કહીને બોલાવતાાં અને વ્યોમ એ સાાંભળતા જ બ ડાઈ
જતો.
‘બા, એ મારી બૅસ્ટ ફ્રેન્ડ છે , ગલષફ્રૅન્ડ નકહ.’ અને બબિંદુ અને નયનાબહેન જોરથી હસી
પડતાાં.
‘વ્યોમ, તુાં નાહકનો બ ડાય છે . બાને તો આદત છે તારી સાથે મજાક કરવાની.’
‘પણ મૉમ, ક્યારે ક નીકી આ સાાંભળી જશે તો એ એવુ ાં સમજશે કે મેં જ તમને આવુ ાં કીધુ ાં
છે ! અને, મારાંુ હવે ઍન્ન્જવનયકરિંગનુ ાં આ લાસ્ટ સૅમેસ્ટર છે એટલે હમણાાં હુ ાં બધુ ાં જ ધ્યાન
ઍક્ઝામ પર આપવા માાંગ ુાં છાં, સમજી? ગલષફ્રૅન્ડના

ક્કરમાાં હમણાાં નથી પડવુ.ાં ’ કહી એ

હસ્યો અને બૅગ લઈ ઊભો થયો.
‘હા, બાબા... સમજી ગઈ. પણ તુાં ક્યાાં જાય છે ?’
‘મૉમ, જીતને ત્યાાં આજે વાાં વા જાઉં છાં અને જો લેટ થશે તો કાલે સવારે આવીશ. ત્યાાં
જ સ ૂઈ જઈશ.’
‘ઓકે બેટા, ટેક કૅર અને સા વીને જજે. ગુડ નાઇટ!’
‘ગુડ નાઈટ મૉમ, બાય.’ અને વ્યોમ ગયો.
સવારના હજુ નવ જ વાગ્યા હતા અને ડોરબૅલ વાગી. બબિંદુ અને નયનાબહેન

ા-નાસ્તો

કરીને બેઠાાં જ હતાાં. ‘મમ્મી, વ્યોમ આવી ગયો લાગે છે .’ એમ બોલતી બબિંદુ બારણુાં ખોલવા
ઊભી થઈ. જેવુ ાં બારણુાં ખોલ્યુ ાં ત્યાાં તો એ એમ જ જડવત્ ઊભી રહી ગઈ! એટલે સુધી કે
એના મોઢામાાંથી ‘આવ’ એમ પણ ન નીકળી શક્ુ.ાં આકદને આમ સામે ઊભેલો જોઈ એ
બાઘી બનીને જોતી જ રહી ગઈ!
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‘બબિંદુ, કોણ છે ?’ નયનાબહેને પ ૂછ્ુ.ાં
‘આંટી, એ તો હુ ાં છાં.’ અને બબિંદુને બારણામાાં જ ઊભેલી રહેવા દઈને એ સીધો અંદર
ધસ્યો અને નયનાબહેનને પગે લાગીને ભેટી જ પડયો.
‘ઓહ માય ગોડ! બેટા આકદ, તુ?ાં વ્હોટ અ પલેઝન્ટ સરપ્રાઇઝ? તુાં ક્યારે આવ્યો? તેં કાંઈ
જણાવ્યુ ાં પણ નકહ કે તુાં આવે છે ? એકલો છે ? કે સાથે કોઈ છે ?’
‘અરે ! અરે ! આંટી, એકસાથે આટલા સવાલો? જરા બેસ ુ ાં તો ખરો! અને જમીને જ
જવાનો છાં એટલે પહેલાાં બબિંદુ મૅડમ કાંઈ

ા-નાસ્તો કરાવે તો શાાંવતથી બધુ ાં કહ.ુ ાં ’ બબિંદુ અંદર

આવી એટલે એણે કહ્ુ.ાં
‘હા,હા, કેમ નહી? હુ ાં
ગયા.
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ા બનાવી લાવુ.ાં તમે વાતો કરો.’ કહેતા નયનાબહેન કક નમાાં

પ્રકરણ-૭
બબિંદુ આકદને તાકી જ રહી. જાણે એ પહેલાાં કરતાાં પણ વધુ સરસ લાગતો હતો અને
એકદમ ફીટ તો ખરો જ. આકદ ઊભો થયો અને એની પાસે આવીને હળવેથી એને ભેટી
પડયો. આટલાાં વર્ો પછી કોઈનો પ્રેમાળ અને ઉષ્માભયો સ્પશષ અને આબલિંગન એને મળ્યુ ાં
હતુ.ાં ક્યારે એની આંખમાાંથી હર્ાષશ્ર ુ વહેવા લાગ્યાાં, એને ખબર જ ન પડી!
એ અળગી થઈ અને બોલી, ‘આમ અ ાનક જાણ કયાષ વગર આવી ગયો? બધુ ાં
બરાબર તો છે ને? ત્યાાં ઘરે બધાાં કેમ છે ?’
આકદ પણ એને જોઈ રહ્યો! એના માથે પ્રેમથી હાથ ફેરવીને એનુ ાં કપાળ ચ ૂમી લીધુ.ાં ‘હુ ાં
મજામાાં છાં. આપણે આટલાાં વર્ોમાાં ફોનથી તો વાત કરતાાં હતાાં, પણ રૂબરૂ મળીને વાત
કરવાની મજા જ કાંઈ ઑર છે , નહીં?’
‘તુાં એકલો કેમ આવ્યો? તારી વાઇફને તો સાથે લાવવી હતીને! ઇન્ન્ડયા આવી છે કે
અમેકરકા જ મ ૂકી આવ્યો છે ? અને તમે લોકો ઊતયાું ક્યાાં છો?’
‘તુાં પણ બબિંદુ, આંટી જેવી જ છે . કેટલા સવાલો કરે છે ?’
‘તે કરાંુ જને? તુાં જલદી બોલે તો ને?’
એટલામાાં નયનાબહેન

ા-નાસ્તો લઈને આવી ગયા અને કહ્ુ,ાં ‘હવે બોલવા માાંડ

ાલ.’
‘બસ, આંટી. શુાં બોલુ?ાં ઘણા સમયથી આવવાનુ ાં પલાવનિંગ કરી જ રાખયુ ાં હતુ...
ાં બસ,
યોગ્ય સમયની રાહ જોતો હતો. અને હુ ાં એકલો જ આવ્યો છાં.’
‘કેમ, તારી પત્ની, શુાં નામ કીધેલ ુાં તે? હમમમ, ‘શીના’ બરાબરને... તે કેમ ન આવી?’
‘કારણ કે એ છે જ નકહ એટલે ક્યાાંથી આવે?’ એ હસતાાં-હસતાાં બોલ્યો.
‘એટલે? કાંઈ સમજાયુ ાં નકહ. જે હોય તે સીધુ ાં બોલને!’ નયનાબહેને કહ્ુ.ાં
‘એટલે આંટી, કે શીના-બીના કોઈ છે જ નહી. મેં મૅરેજ જ નથી કયાું.’
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‘વ્હોટ? તો પછી તુાં ત્યાાંથી ફોન પર તો કહેતો હતો કે તે મૅરેજ કરી લીધાાં છે અને તારાાં
પપપા-મમ્મી સાથે વાત થઈ એમણે પણ તો કીધેલ.ુાં હા, એ અલગ વાત છે કે તે કોઈ
કદવસ એનાથી રૂબરૂ નહોતાાં કરાવ્યાાં અમને! શુાં તમે બધાાં જુઠ્ઠ ાં બોલ્યાાં? અને કેમ?’
બબિંદુ પણ આ જ સવાલ આંખોમાાં લઈ એની સામે તાકી રહી.
‘બબિંદુ, હુ ાં જયારે પણ તારી સાથે ફોન પર વાત કરતો ત્યારે દર વખતે તુાં લગ્ન માટે
દબાણ કરતી. એથી તુાં આ જીદ છોડી દે એ માટે જ મેં તમને લોકોને ખોટુાં કહ્ુાં હતુાં અને
ઘરે પણ બધાને આવુ ાં કહેવા કીધુ ાં હતુ.’ાં
‘પણ શુાં કામ આકદ? હુ ાં તારા સારા માટે જ કહેતી હતી કે તુાં નાહક શુાં કામ મારી
પાછળ તારી જજિંદગી ખ ી નાખે? તને પણ તો જીવવાનો હક છે ને!’
‘હા છે , પણ મારે તારી સાથે જ જીવવુ ાં છે અને મારે તારી રાહ જોવી હતી! જે અહીં
રહીને શક્ય નહોતુ,ાં તેથી જ નાછૂટકે હુ ાં અમેકરકા જવા તૈયાર થયો હતો.’
બાંને મા-દીકરી એની સામે જોઈ રહ્યાાં. વગર આપયે એ જે કવમટમૅન્ટ વનભાવી રહ્યો
હતો તેના માટે બાંને જણાાં અવાક્ હતાાં. આકદએ

ાનો કપ ની ે મ ૂકતા કહ્ુ.ાં .. ‘આંટી, હુ ાં આ

જ સમયની રાહ જોતો હતો કે ક્યારે સાત વર્ષ પ ૂરાાં થાય અને હુ ાં ધમષ, સમાજ અને
કાયદાની પણ સાિીએ બબિંદુ સાથે લગ્ન કરી શકુાં. અને એટલે જ હુ ાં પાછો આવ્યો છાં કે હવે
તો તુાં કોઈ બહાનુ ાં કાઢી શકે એમ નથી.’
‘શુાં તુાં મારી સાથે લગ્ન કરીશ? મારી આ ત્રીજી પ્રપોઝલ માંજૂર કરીશ?’ મોહક સ્સ્મત
અને પ્રેમભરી અદાથી આકદ બોલ્યો.
એના આ વ્યવહાર અને એની પ્રપોઝલ સાાંભળીને એ બે હાથ વચ્ ે મોઢુ ાં છપાવી
ધ્ર ૂસકે-ધ્ર ૂસકે રડી પડી. નયનાબહેન એનો હાથ બબિંદુના વાસે પસવારી રહ્યાાં. એણે એના માથે
હાથ મ ૂકતા કહ્ુ,ાં ‘હા, આકદ બેટા, હવે તો હુ ાં પણ મારી બબિંદુની જજિંદગીને સપતરાં ગી જોવા
તત્પર છાં. તુાં કહે એ ઘડીએ એને તારી સાથે વળાવી દઈશ.’ ભાવવવભોર થઈ નયનાબહેન
બોલ્યા.
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‘આંટી, આ માટે તો હુ ાં કોટષ ની બધી જ પ્રોવસજર પહેલેથી જ કરાવી ચ ૂક્યો છાં. હુ ાં ત્યાાંથી
જ મારા વકીલના સાંપકષ માાં હતો અને જરૂરી બધા ડૉક્ુમેન્્સ રે ડી કરાવી દીધા છે .’ આકદ
ઉત્સાહથી બોલ્યો.
‘બસ, બબિંદુના મોઢેથી એકવાર માંજૂરી મળી જાય એટલે બસ.’
અને બબિંદુએ આકદના હાથમાાં એનો હાથ મ ૂકી દીધો! ખુશીઓ ભરે લા મૌનથી રૂમનુ ાં
વાતાવરણ ભારે ખમ થઈ ગયુ.ાં અને ફરી ડોરબૅલ વાગી.
‘તુાં બેસ, હવે તો વ્યોમ જ આવ્યો હશે!’ કહેતાાં નયના ઊઠી.
આકદને જોતાાં જ વ્યોમના

હેરા પર ખુશીની લહેર દોડી ગઈ. એણે બૅગ સાઈડ પર મ ૂકી.

‘વાઉ! વ્હોટ અ પલેઝન્ટ સરપ્રાઇઝ!! તમે કીધુ ાં કેમ નકહ કે તમે આવવાના છો? અને
આંટી અને કકઆરા આવ્યા છે ને સાથે?’ વ્યોમ હરખાતાાં અને આકદને ભેટી પડતાાં પ ૂછવા
લાગ્યો.
‘અરે ! બસ, તુાં પણ આ લોકોની જેમ સવાલો પ ૂછવા લાગ્યો. બેસ, બેસ, ફ્રેશ થા પછી
વાત કરાંુ .’
વ્યોમ ફ્રેશ થઈને આવ્યો એટલે એણે બધી વાત ફરી કરી. એ પણ સાાંભળીને અવાક્
થઈ ગયો. પણ પછી એને પણ ગમ્યુ ાં કે કોઈ મૉમને આ રીતે પણ

ાહે છે . એણે

હેરા પર

દે ખાવા ન દીધુ,ાં પણ મનોમન એને પપપા યાદ આવી ગયા અને મનમાાં કડવાશ ભરાઈ
ગઈ. કોઈ જ ખબર અંતર નકહ આટલાાં વર્ોમાાં! એને થયુ ાં કદા

મૉમ સાથે એમને અંગત

રીતે કાંઈ સાંબધ
ાં માાં ઓટ આવી હોઈ શકે તોપણ હુ ાં તો હતો જ ને! એક દીકરા માટે આટલી
જ લાગણી કે આજે વર્ો થઈ ગયાાં પણ પપપા જીવે છે કે... કાંઈ ખબર જ ન પડી!
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પ્રકરણ-૮
‘વ્યોમ, હુ ાં હવે બબિંદુ સાથે કાયદે સર રીતે લગ્ન કરવા માાંગ ુાં છાં. મહેશના દીકરા કરતા
પણ અત્યારે હુ ાં તને બબિંદુના દીકરા તરીકે પ ૂછાં છાં કે તને આમાાં કાંઈ વાાંધો ખરો? કારણ એ
જ કે પહેલાાં તુાં થોડો નાનો હતો. હવે તુાં મૅચ્યોર છે , તારી સમજશસ્ક્ત પહેલાાં કરતાાં વધી છે
અને તુાં સારાંુ -નરસુ ાં શુાં છે તે સમજી શકે છે . અને તને આ બાબતમાાં તારો અબભપ્રાય
આપવાનો પ ૂરે પ ૂરો હક છે .’ આકદએ વ્યોમ સાથે વાત કરતાાં પ ૂછ્ુ.ાં
‘આકદ અંકલ, તમારે આ બધુ ાં કાંઈ જ કહેવાની જરૂર નથી. હુ ાં કોઈપણ રીતે મૉમને
ખુશ જોવા માાંગ ુાં છાં. એકલતા શુાં હોય છે તે મને ત્યારે સમજાતુાં નહોતુ,ાં પણ હવે સમજાયા
પછી હુ ાં ઇચ્છાં છાં કે મૉમની એકલતાનો આ અંધકાર જલદી દૂ ર થાય. મને તમારા પર પ ૂરો
ભરોસો છે . કેમ બા, બરાબર છે ને?’
અત્યાર સુધી ચ ૂપ રહેલ નયનાબહેનની આંખો તો ક્યારનીય છલકાઈ ગઈ હતી.
એણે વ્યોમને તાળી દે તા કહ્ુ,ાં ‘હા બેટા! એકદમ બરાબર છે .’ એ ઝડપથી ઊભા થઈ ગયા.
‘મમ્મી, ક્યાાં જાય છે ?’ બબિંદુએ એને ઊભી રાખતાાં કહ્ુ.ાં
‘અરે વાહ! આટલાાં વર્ોથી જે ખુશખબર માટે હુ ાં રાહ જોતી હતી તે આવી ગઈ, હવે
મોઢુ ાં તો મીઠુાં કરાવુન
ાં !ે ’ કહી તે કક નમાાં ગયા. હજુ બે કદવસ પર જ એમણે મોહનથાળ
બનાવેલો તે થોડો બચ્યો હતો. કડશમાાં લઈ તે આગળ આવ્યા.
આકદએ એક ટુકડો મોઢામાાં મ ૂકતા કહ્ુ,ાં ‘જો તમને વાાંધો ન હોય તો હુ ાં અહીંથી જ
અમેકરકા વવકડયો કૉલ લગાવી આ ખુશખબર આપુ?ાં ’
‘અરે હા બેટા, લગાવ લગાવ, મારે પણ તો સત્તાવાર હવે વેવણ સાથે વાત કરવી
પડશેન?
ે ’ બધાાં હસી પડયાાં. વ્યોમ બોલ્યો, ‘હા અંકલ, હુ ાં પણ કકઆરા સાથે વાત કરીશ.’
આકદએ કોલ લગાવતાાં-લગાવતાાં આ લોકોને કકઆરા વવશે વાતો કરવા માાંડી કે
એ હાલ શુાં કરે છે ? એના ભવવષ્યની યોજના શુાં છે ? વગેરે વગેરે.
28

‘હૅલ્લો સ્વીટહાટષ , કેમ છે ? ફોન કનેક્ટ થયો એટલે આકદએ વાત શરૂ કરી. બા-દાદા
કેમ છે ? તુાં હમણાાં ઘરે જ હશે એટલે મેં બધાાં સાથે વાત થાય એમ કરી ફોન જોડયો છે . જો
તો હુ ાં ક્યાાં છાં?’ આકદના અવાજમાાં છલકાતી ખુશી જ બધુ ાં કહી દે તી હતી.
‘O wow! Dad, I think this is Bindu aunt’s home. Where is she?’ સામે છે ડે
એનાથી પણ વધુ ઉત્સાહથી કકઆરા બોલતી હતી.
આકદએ બબિંદુને નજીક બોલાવી. બબિંદુ તો સ્ક્રીન પર એને જોઈ જ રહી. જાણે કાલની
જ વાત હોય એમ એ કેટલી નાની હતી અને હમણાાં જુઓ, કેટલી ક્ ૂટ! અદ્દલ અમી જેવી
લાગી રહી હતી!
‘હાય આંટી, હાઉ આર ય ૂ? સી, હુ ાં તમને કેટલાાં વર્ો પછી જોઉં છાં, પણ તમે હજી
એવાાં જ છો. ફીટ અને યાંગ.’
બબિંદુના

હેરા પર સ્માઇલ આવી ગયુ.ાં બોલવામાાં એ પાછી ડીટ્ટો આકદ જેવી જ

લાગી. ‘કકઆરા, અમે બધાાં મજામાાં છીએ. તુાં કેમ છે ? લુકકિંગ નાઈસ!’
‘થેંક ય ૂ આંટી... હુ ાં પણ મજામાાં છાં. અને અહીં બા-દાદા પણ ઓકે છે . આંટી, વ્યોમ
ક્યાાં છે ? અને બા શુાં કરે છે ?’
બધાાં ધીરે -ધીરે સ્ક્રીન સામે આવતાાં ગયાાં, વાતો થતી ગઈ. અને મુદ્દાની વાત
છે લ્લે કકઆરાએ પ ૂછી જ લીધી. એ પણ એના જ અંદાજમાાં.
‘તો આંટી, મારે વ્યોમને ભાઈ ક્યારે બનાવવાનો છે ?’ એના હાવભાવ જોઈને
બધા હસી રહ્યાાં હતાાં અને બબિંદુ થોડી શરમાઈ ગઈ!
‘અરે ! તુાં કહે તો હમણાાં જ હુ ાં તારો ભાઈ બની જાઉં.’ કહેતા વ્યોમ હસી પડયો અને
ઇન્ડાયરે કટ કહી પણ દીધુ ાં કે આના માટે ‘હા’ થઈ ગઈ છે .
‘સા ે જ ડૅડ! વ્યોમ સાચુ ાં કહે છે ?’ એના અવાજમાાં ખુશી ઝળકી ઊઠી. ‘ધેટ મીન્સ
યુ એન્ડ બબિંદુ આંટી ફાઈનલી ગોઇંગ ટુ મૅરી!! હવે મને એ કહો કે ક્યારની ડેટ કફક્સ કરો
છો? એટલે અમે ત્યાાં આવવાની કટકકટ બ ૂક કરાવીએ. ત્યાર પછી તો નયનાબહેન અને
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આકદનાાં માતા-વપતા વચ્ ે વાતો થઈ અને એક અઠવાકડયા પછીની તારીખ નક્કી થઈ.
આકદએ જરૂરી સ ૂ નાઓ આપી અને કૉલ પ ૂરો કયો.
‘મૉમ, અંકલ... બાંનેને કૉન્ગ્રેચ્યુલેશન!’ અને કહેતા વ્યોમ બબિંદુને અને આકદને
ભેટી પડયો.
‘થેંક યુ બેટા! અરે હા, બીજી અગત્યની વાત તો રહી ગઈ કે લગ્ન પછી વીઝાની
પ્રોસેસ પતે પછી આપણે સાથે જ જઈશુાં બધાાં. વ્યોમ, તારી અને આંટીની જવાબદારી પણ
હવે મારી; સોરી, અમારી છે .’
‘હા, વ્યોમ હુ ાં પણ એ જ વવ ારતી હતી કે તને અને મમ્મીને અહીં એકલા મ ૂકીને
કેવી રીતે હુ ાં જઈશ? એટલે હુ ાં આ કહેવાની જ હતી.’
‘ના મૉમ, તુાં તો જાણે જ છે ને કે આ લાસ્ટ યર છે ને ઍક્ઝામ પ ૂરી થતા જ
કેમ્પસ ઇન્ટરવ્ય ૂ થશે જ. એટલે એ અધ ૂરાંુ કેમ છોડાય? એટ લીસ્ટ ઍક્ઝામ તો આપવી જ
પડે. તમે બાંને સમજો. હુ ાં અને બા અહી જ રહીશુ.ાં તુાં બ િંતા શુાં કામ કરે છે ? હુ ાં બાનુ ાં પણ
ધ્યાન રાખીશ અને બધુ ાં એક વાર કમ્પલીટ થાય પછી હુ ાં ત્યાાં આવવાનુ ાં વવ ારીશ.’
બાંને જણાાં વવ ારમાાં પડયાાં પણ પછી એમને પણ વાત યોગ્ય લાગી. તેથી માની
ગયાાં. બીજા કદવસથી શોવપિંગની તૈયારી કરવાનુ ાં નક્કી કયુ.ું આકદ થોડુાં કામ હતુાં તે
પતાવવા બહાર નીકળ્યો. વ્યોમ એના રૂમમાાં ગયો અને નયનાબહેન અને બબિંદુ રસોઈ
બનાવવામાાં લાગ્યાાં. એકલા પડતાાં જ બબિંદુ નયનાબહેનને ભેટી પડી. એમણે એના માથે
વ્હાલથી હાથ ફેરવ્યો.
‘બેટા, કેટલાાં વર્ો પછી જાણે આટલી બધી ખુશી અ ાનક મળી છે . તુાં ખુશ છે તો છે ને
બેટા?’
‘હા, મમ્મી... ખુશ તો છાં પણ ઊંડે-ઊંડે હજુ પણ મહેશના વવ ાર આવે છે . પણ
આકદની મારા માટેની લાગણી જોતાાં હુ ાં એ વાત એની સામે બોલવા નથી માાંગતી. મારી
સાથે-સાથે એણે પણ તો રાહ જોવાનુ ાં તપ કયુું છે . બાકી હુ ાં તો એમ સમજતી હતી કે એણે
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બીજાાં લગ્ન કરી લીધાાં અને મારે આમ જ એકલપાંથ કાપવાનો છે . એના ધૈયષ સામે હુ ાં ઝૂકી
ગઈ, મમ્મી!’
‘જો બેટા, મહેશને તો હવે તુાં ભ ૂલી જાય તેમાાં જ તારી ભલાઈ છે . હુ ાં જાણુાં છાં કે
આ થોડુાં અઘરાંુ છે , પણ અશક્ય તો નથી જ. એની સ્મ ૃવતઓને ઊંડે દફનાવી દે વામાાં જ
ડહાપણ છે . આ કાંઈ નાની-સ ૂની વાત નથી કે એ તો તૈયાર હોય જ, પણ સાથે એનાાં
ઘરવાળાાં પણ આ લગ્ન માટે તૈયાર થાય.’
‘મમ્મી, હુ ાં બધુ ાં સાંભાળી શકીશ કે કેમ?’
‘હાસ્તો, કેમ નકહ? આટલાાં વર્ોથી જો તુાં અહી કેટલુાં બધુ ાં સાંભાળતી હતી, તે
પણ એકલા હાથે. તો હવે તો તમે બે છો અને બીજા બધાનો સાથ તો ખરો જને!’ જાણે
સુદ
ાં ર ભવવષ્ય સ્માઇલ બનીને હોઠ પર બેઠુાં હોય તેમ એના હોઠ મલકી ઊઠયા.
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પ્રકરણ-૯
ત્રણ- ાર કદવસ તો એમ જ શૉવપિંગ અને બીજી-બધી વ્યવસ્થાઓમાાં નીકળી
ગયા.આકદએ એના વકીલ સાથે મળીને કોટષ માાંથી ઑડષ ર લઈને બધી કાયદાકીય વવવધ પ ૂરી
કરી. જયારે એણે મહેશને મ ૃત જાહેર કરતુાં અને હવે એની બધી વમલકત બબિંદુ અને વ્યોમના
નામે થવાનુ ાં કોટષ ન ુ ાં આદે શનામુ ાં જોયુ ાં ત્યારે એને થોડીવાર માટે મહેશનો વવ ાર આવી ગયો
કે એ ક્યાાં હશે? હશે પણ ખરો કે કેમ? અને પોતે જે કરે છે તે યોગ્ય છે કે કેમ? વગેરે જેવા
વવ ારો એના કદમાગમાાં આવી ગયા. એના વકીલે એને કાંઈ પ ૂછ્ુ ાં ત્યારે એ તાંદ્રામાાંથી
બહાર આવ્યો. બધાાં વવ ારો કદમાગમાાંથી ખાંખર
ે ીને એણે ભવવષ્ય સામે મીટ માાંડી. લગ્નના
બે કદવસ બાકી હતા ને અમેકરકાથી આકદનાાં માતા-વપતા અને કકઆરા આવી પહોચ્યાાં.
એના ભાઈ-ભાભી ત્યાાં એ લોકોના સ્વાગત માટે રોકાયાાં હતાાં.
હતાાં તો એ લોકો થોડાાં જ, પણ હવે બબિંદુનુ ાં ઘર ભરે લ ુાં લાગતુાં હતુ.ાં કકઆરા તો વળી
મહેંદીની શોખીન નીકળી. એણે તો મુકાવી જ, પણ સાથે બધી લેડીઝને આની ફરજ પાડી.
એની જીદ સામે આખરે બધાાં ઝૂકી ગયાાં.
આ બધામાાં વ્યોમની કહેવાતી ગલષફ્રૅન્ડ નીકી પણ હતી અને એના મૉમ-ડૅડ પણ આ
લગ્નમાાં સામેલ થવાનાાં હતાાં.‘મૉમ, હુ ાં એક કલાકનો ક્લાસ છે તે ભરીને આવી જાઉં છાં,
કારણ કે રજા માટે સરને કહેવ ુ ાં પણ પડશે. ‘હા વ્યોમ, જલદી આવજે. કાલની તૈયારી પણ
કરવાની છે .’ કહી બબિંદુ કામમાાં પરોવાઈ.
વ્યોમ ક્લાસમાાં જવા બૅગ લઈ નીકળ્યો અને બલફ્ટનુ ાં બટન દબાવ્યુ.ાં બે-ત્રણ વાર
રાય કરી ત્યારે બલફ્ટની જગ્યાએ વૉ મૅનનો અવાજ આવ્યો.

‘વ્યોમભૈયા, આજ બલફ્ટ ખરાબ હે, દોપેર તક હો જાયેગા.’
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વૉ મૅનનો અવાજ સાાંભળતા જ એણે ફટાફટ દાદર ઊતરવા માાંડયા. પહેલાાં ફ્લોર
પર પહોંચ્યો ત્યારે કોઈ અંકલ ધીરે -ધીરે દાદર

ઢતા બોલ્યા, ‘બલફ્ટને પણ આજે જ બાંધ

થવાનુ ાં દે ખાયુ!’ાં
વ્યોમ સાાંભળીને સ્માઇલ આપીને ઊતરી ગયો. એમ પણ એ થોડો લેટ થયો હતો.
જેવી બાઈકમાાં

ાવી નાખી તેવ ુ ાં એને શુાં સ ૂઝ્ુ ાં કે તે જ સૅકન્ડે

પગવથયાાં કૂદતો, હાાંફતો ફરી દાદર

ાવી કાઢી લઈને બે-બે

ઢી ગયો! જે કામ કરવા તે ફરી ઉપર ગયો હતો તે

પતાવ્યા બાદ તે એક સાંતોર્ સાથે ફરી ક્લાસ જવા રવાના થયો.
આખરે એ ઘડી આવી પહોં ી. વહેલી સવારથી ઘરમાાં દોડધામ

ાલુ થઈ ગઈ.

ા-

નાસ્તો પતાવ્યા બાદ ધીમે-ધીમે બધાાં તૈયાર થવાાં લાગ્યાાં. નયનાબહેન થોડી-થોડી વારે
કામને લગતી કોઈ ને કોઈ સ ૂ ના આપયા કરતાાં હતાાં.
આકદનાાં પપપા-મમ્મી પણ તૈયાર થઈ ગયાાં હતાાં. એ લોકોએ સાથે મળીને એકવાર
લગ્નનો સામાન

ેક કરાવી લીધો. કકઆરા અને વ્યોમ પણ રે ડી હતાાં. બીજા રૂમમાાં બબિંદુને

બ્ય ૂટી પાલષરવાળા રે ડી કરતાાં હતાાં. બધુ ાં ઓકે થયુ ાં અને બબિંદુ પણ તૈયાર થઈને બહાર
આવી ગઈ. જેવી એ બહાર ડ્રોઈંગ રૂમમાાં પહોં ી, બધાાં આભાાં બનીને તેને જોતાાં જ રહી
ગયા!
‘વાઉ ! મમ્મી..’ કકઆરા તો બોલીને વ્હાલથી બબિંદુને વળગી જ પડી.
‘ય ૂ આર લુકકિંગ સૉ ગૉજિયસ, મૉમ!’ વ્યોમ પણ વહાલથી મમ્મીને ભેટી પડયો.
બબિંદુ અને નયનાબહેનની આંખો તગતગી ઊઠી.
‘અરે , અરે ! કોઈએ આંખો છલકાવવાની નથી, નકહ તો પાલષરવાળાની મહેનત માથે
પડશે ને ફરી મેકઅપ કરવો પડશે.’ આકદના બોલતાાં જ માહોલ જરા હળવો થયો અને
બધાાં હસી પડયાાં.
‘ ાલો- ાલો, જલદી બધાાં ની ે ઊતરો. પહેલા માંકદરમાાં વવવધ પતાવીને પછી કોટષ માાં
જવા નીકળવાનુ ાં છે .’ બોલતાાં બધાાં માંકદર જવા નીકળ્યાાં.
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બધાાંની કાર માંકદરે પહોં ી. મહારાજ તૈયાર જ હતા. તેમણે બધાાં સામાનની તપાસ
કરી લીધી અને ઓકે કયુ.ું
આકદ અને બબિંદુને પાટલે બેસાડી મહારાજે વવવધ સ્ટાટષ કરી. બધાાં ઉપસ્સ્થત મહેમાનો
આ અનોખાાં લગ્નની વવવધના સાિી બનીને તેને ખુશીથી માણી રહ્યાાં હતાાં. આ બધુ ાં વ્યોમ
જોતો તો હતો, પણ એનુ ાં મન બીજે ક્યાાંક હતુ.ાં
‘વ્યોમ, ક્યાાં ખોવાયો છે ?’ નીકીએ એને હલાવ્યો. ‘અરે , કશે નકહ, આ બધુ ાં જોઉ છાં
ધ્યાનથી, બસ!
પણ, એને ખબર હતી કે એનુ ાં મન ક્યાાં હતુ.એણે
ાં
ત્યાાંથી હટાવીને સામે
વવવધમાાં મન પરોવ્યુ.ાં કલાક સુધી

ાલી રહેલ

ાલેલ આ માંગલ પ્રસાંગ અને પકરણયને બધા જ

ભગવાનના આશીવાષદ સમજી રહ્યા હતા. બબિંદુ અને આકદના

હેરા પર ખુશી ઝળકી રહી

હતી તો બાંનેનાાં માતા-વપતાનુ ાં તો પ ૂછવુ ાં જ શુ?
ાં નયનાબહેનની આંખોમાાંથી વવરહ અને ખુશી
વમવિત આંસુ છલકાઈ ઊઠયાાં. ફેરા પ ૂરા કરી બાંને જણાાં વડીલોના આશીવાષદ લેવા લાગ્યા.
વ્યોમ અને કકઆરાએ બાંનેને ભેટીને શુભચ્
ે છાઓ અને પ્રેમ વરસાવ્યો.
બધાાં સાથે વાતો કરતાાં-કરતાાં પણ વ્યોમના કદમાગમાાં વવ ારોનુ ાં ઘોડાપ ૂર ઊમટી રહ્ુાં
હતુ.ાં પોતે જે કયુું તે સારાંુ કયુું કે ખોટુાં? રહી-રહીને આ સવાલ એના

હેરા પરના સ્માઇલની

સહજતા ગાયબ કરી દે તો હતો. થોડી વાર પહેલાાં જ થયેલી પપપા સાથેની વર્ો પછીની
મુલાકાતની ઘડી એ યાદ કરી રહ્યો. એ તો પ્રથમ નજરે ઓળખી પણ ક્યાાં શક્યો હતો? ભલુાં
થયુ ાં કે પાવર ન હોવાને લીધે બલફ્ટ બાંધ હતી અને પોતે દાદર ઊતરી રહ્યો હતો, નકહ તો
જો પપપા દાદર

ઢીને ઉપર ઘરે આવી જ ગયા હોત તો?

એણે કલ્પના કરી કે તો પછી આ જે હમણાાં નજર સામે જે માંગલ પ્રસાંગ

ાલી રહ્યો

છે તે બનવાનુ ાં જ અશક્ય હોત. એ મમ્મીના સ્વભાવને જાણતો હતો. જો પપપા એને આ
લગ્ન પહેલાાં જ મળી ગયા હોત તો એ ફરી પાછી બધુ ાં ભ ૂલીને અને પપપાને માફ કરીને
પહેલાાંની જજિંદગી અપનાવી લેતે. એની પોતાની ખુશીની તો એને પડી જ ક્યાાં છે ?
34

પ્રકરણ-૧૦
‘ઍક્સ્ક્ુઝ મી!’ પેલા દાદર

ઢતા અંકલને વ્યોમે પાછળથી બ ૂમ પાડી. પેલા

અંકલ ઊભા રહ્યા અને આશ્ચયષથી પાછળ જોયુ.ાં વ્યોમ પહેલાાં તો શાાંવતથી ઊભો રહ્યો અને
એકીટશે જોતો રહ્યો. પછી એમને પગે લાગીને જયારે કહ્ુાં કે, ‘પપપા, હુ ાં વ્યોમ!’ ત્યારે બે
ઘડી તો મહેશ એને જોતો જ રહી ગયો હતો! આંખોમાાં દીકરાને ન ઓળખી શકવાનો
અફસોસ ડોકાતો હતો. પણ ક્યાાંથી ઓળખે? પોતે જયારે ઘર છોડીને ગયો ત્યારે તો એ
કેટલો નાનો હતો. અને આજે આટલાાં વર્ો પછી યુવાનીના ઉંબરે ઊભેલા વ્યોમને જોયો તો
ન ઓળખવુ ાં સ્વાભાવવક હતુ!ાં છતાાં દીકરાએ તો મને ઓળખી લીધાનો આત્મસાંતોર્ પણ
હેરા પર ઝળકી ઉઠયો.
‘પપપા, તમે આટલાાં વર્ો ક્યાાં હતા અને શુાં કયુું તે હુ ાં નહીં પ ૂછાં, કારણ કે એનો હવે
મતલબ નથી.’
‘કેમ બેટા? તારી મમ્મી તો મજામાાં છે ને ? તુાં પણ તો મોટો થઈ ગયો છે હવે તો!’
‘પપપા, હવે આ બધી વાતોનો કોઈ અથષ નથી સરતો. અમે બધાાં મજામાાં છીએ અને
ખ ૂબ જ ખુશ પણ છીએ. એટ લીસ્ટ, તમે જે હાલતમાાં છોડીને ગયા હતા તેનાથી તો ખ ૂબ જ
સારી હાલતમાાં જીવીએ છીએ. અને હા, તમને અહીં રોકવાનુ ાં કારણ એટલુાં જ કે મમ્મી હવે
એની જજિંદગી જીવવા જઈ રહી છે , તમારા પડછાયાથી મુક્ત થઈને! તો જેમ આટલાાં વર્ો
તમે જે દુવનયામાાં કાઢ્ાાં ત્યાાં ફરી જતા રહો એટલી મારી વવનાંતી.’ વ્યોમ બબલકુલ સપાટ
સ્વરે અને વવનમ્રતાથી બોલ્યો.
‘એટલે તુાં કહેવા શુાં માાંગે છે ? બબિંદુ મને મળવા નથી માાંગતી?’ મહેશનો અવાજ થોડો
તાંગ થયો.
‘ના, એ લગ્ન કરી રહી છે અને તમારી યાદોના અને ફરી આવવાની આશાના
અબભશાપમાાંથી મુક્ત થઈ રહી છે .’ વ્યોમ સરળતાથી જવાબ આપી રહ્યો.
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‘શુ?
ાં હુ ાં હજુ જીવુ ાં છાં, અને એ મને મ ૂકીને બીજા લગ્ન કરી રહી છે ?એ પણ કડવોસષ
વગર?’ મહેશનો અવાજ હવે ગુસ્સા સાથે સહેજ ધ્ર ૂજયો પણ ખરો.
‘ક્યાાં હતા તમે જયારે અમને છોડીને આટલાાં વર્ો ગાયબ રહ્યાાં? ત્યારે તમને ઘર,
સમાજ, પત્ની, દીકરો કાંઈ જ યાદ ન આવ્યુ?ાં અને આમ આટલાાં વર્ો પછી અ ાનક આવી
ઢ્ા, તમારાંુ મન થયુ ાં એટલે? અને હા, તમે કાયદાની વાત ન કરો. કારણ, અમે બધુ ાં
જોઈને, સ્પષ્ટ કરીને પછી જ આ વવ ારને અમલમાાં મ ૂક્યો છે . અને, આકદ અંકલે બધી
કાયદાની ગ ાં ૂ

ઉકેલી લીધી છે .’

‘શુાં બોલ્યો તુ?ાં આકદ અંકલ? આકદત્ય? બબિંદુ એની સાથે લગ્ન કરી રહી છે ?’ મહેશનો
અવાજ તરડાઈ ગયો.
‘કૉલેજમાાં કેવો હતો તે બધાને ખબર છે , અને એવા એ આકદત્ય સાથે લગ્ન? અને
અમીનુ ાં શુ?
ાં ’
‘પપપા, આકદ અંકલ કૉલેજમાાં કેવા હતા તે તો નથી ખબર પણ, જજિંદગીમાાં તો ખ ૂબ
જ પ્રેમાળ અને જજિંદાકદલ માણસ છે . અને તમે તો જતાાં રહ્યા હતા પછી અમારા માટે એમણે
ઘણુાં કયુું છે . તમને અમારી કે મમ્મીની યાદ ક્યારે ય નહોતી આવી, પણ એમણે અમારી
ખ ૂબ સાંભાળ લીધી છે . કદા

તમારા ગયા પછી મમ્મી ત ૂટી જ ગઈ હોત જો એમણે અને

અમી આંટીએ અમને બધાાંને સાંભાળ્યાાં ન હોત. અમી આંટીનુ ાં પણ આકસ્સ્મક મ ૃત્યુ થયુ ાં પછી
એ પણ એકલાાં હતાાં. છતાાં તે સમયે પણ મમ્મીએ તમારી રાહ જોવામાાં આટલાાં વર્ો કાઢી
નાખયાાં. સૌથી મોટી વાત એમણે મમ્મી સાથે લગ્ન અને તે પણ કાયદે સર લગ્ન કરવા માટે
જે ધીરજથી રાહ જોઈ છે તેવી કદા

જ કોઈ જોઈ શકે.’

એ પપપાના હાવભાવ જોવા અટક્યો, પછી ફરી બોલ્યો, ‘એટલે મારી તમને એટલી
જ કરક્વેસ્ટ છે કે હવે જે થવા જઈ રહ્ુાં છે તેમાાં ભગવાનની પણ એટલી જ મરજી છે અને
તેથી જ આ બધુ ાં શક્ય બન્યુ ાં છે . તો મહેરબાની કરી હવે જયાાંથી આવ્યા ત્યાાં જ પાછા જતા
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રહો અને જેમ આટલાાં વર્ો તમે તમારી જજિંદગી જીવી તેમ હવે મમ્મીને એની જજિંદગી
જીવવા દો.’
મહેશ અવાક્ થઈ ગયો વ્યોમની વાતો સાાંભળીને. જજિંદગીની કકિંમતી િણો હાથમાાંથી
રે તીની જેમ સરકી ગઈ હતી. એ ઘર છોડીને ગયો હતો ત્યારે એ સન્યસ્ત જીવનમાાંથી પાછા
ન ફરવાના સાંકલ્પ સાથે જ ગયો હતો. પણ ફરી કોઈ નાજુક િણે એને આ બધાની યાદ
ફરી અહીં ખેં ી લાવી. બાકી તો અહીંના તાંગ માહોલથી અને માનવસક દ્વિધામાાં અટવાઈને
જ એ આ બધાથી દૂ ર જતો રહ્યો હતો. અને આજે વ્યોમ અને બબિંદુની યાદમાાં તડપતો એ
અહીં સુધી આવી તો ગયો, પરાં ત ુ આ અકન્લ્પત ઘટનાના લીધે એનુ ાં માનસ ફરી વવ ારે
ઢ્ુ.ાં
એ કલ્પી શક્યો કે આટલાાં વર્ોમાાં ઘણુાં બદલાઈ ગયુ ાં છે . પોતે થાંભી ગયો હતો, પણ
સમય થોડો થાંભે છે ? એણે તો અવવરત વહેવાનુ ાં હોય છે ન!ે અને આ વહેણમાાં સૌ કોઈ
એનાથી દૂ ર નીકળી ગયાાં છે , હવે ક્યાાં તેમને પકડવા?
‘પપપા, શુાં વવ ારો છો? હવે તમે જો ઉપર ઘરે જશો તો આગળ વધતી એક જજિંદગી
ફરી ત્યાાં જ થાંભી જશે.’ વ્યોમ ભાવુકતાથી બોલ્યો.
‘ના બેટા! કદા

તુાં સાચુ ાં જ કહે છે કે મારે મારા સ્થાને પાછા ફરવુ ાં જોઈએ. એક મુક્ત

આકાશ બબિંદુના ઊડવાની રાહ જોઈ રહ્ુાં છે . કદા

તુાં એ પણ સાચુ ાં કહે છે કે પહેલાાંના અને

હમણાાંના આકદમાાં ઘણો ફેર હશે. ‘બલીયસી કેવલમ્ ઈશ્વરે ચ્છા’ આખરે ઇશ્વરની ઈચ્છા
મુજબ જ બધુ ાં થાય છે ન!ે
વ્યોમ જોઈ રહ્યો, મહેશની આંખ તગતગી ઊઠી હતી. તેણે વહાલથી વ્યોમના માથે
હાથ ફેરવ્યો.
‘લે, આ મારાંુ ઍડ્રેસ અને ફોન નાંબર રાખ. ક્યારે ક તારા આ પપપાની અિમ્ય ગણાતી
ભ ૂલને માફ કરીને મળવાનુ ાં મન થાય ત્યારે આવી જજે. મને તો મારી ભ ૂલ સમજાઈ ગઈ,
પણ મોડુાં થઈ ગયુ.ાં ’ મહેશ ડૂમો બાઝેલા અવાજે બોલ્યો.
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‘થેંક ય ૂ પપપા!’ ખબર નકહ કેમ, કયા કારણસર પણ અનાયાસે જ વ્યોમથી મહેશને
ભેટી પડાયુ!ાં ફરી એના માથે હાથ ફેરવીને મહેશ વળી ગયો. વ્યોમ ક્યાાંય સુધી મહેશની
પીઠ પાછળ જોઈ રહ્યો. એટલુાં બધુ ાં અણધાયુું આ બની ગયુ ાં કે એ આનાથી આગળ કાંઈ
વવ ારી જ નહોતો શકતો.
આ બાજુ આકદની ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો. એ હજુ પણ માની નહોતો શકતો કે
ફાઈનલી એના અને બબિંદુનાાં લગ્ન થઈ ચ ૂક્યાાં છે . એણે વર્ો પહેલાાં જે ફીબલિંગ અનુભવી
હતી તે ફરી પાછી અનુભવી રહ્યો હતો.આખરે એની ધીરજ અને એના પ્રેમની જીત થઈ
અને એની વાત માનીને બબિંદુએ લગ્ન માટે ‘હા’ કહી અને કાયદે સરની મહોર પણ લાગી
ગઈ હતી.
પછીની વવવધ જલદી જ આટોપાઈ ગઈ. અને આખરે આકદ અને બબિંદુનાાં સાથે બહાર
ફરવા જવાના, એમ કહો કે હનીમ ૂન પર જવાના પલાન પર પણ બબિંદુની ‘હા’ થઈ હતી. બે
કદવસ પછી એક નાની સરખી કરપનુ ાં આયોજન એમણે કરી લીધુ ાં હતુ.ાં દાજિબલિંગનુ ાં પલાવનિંગ
કરીને ફ્લાઈટ પણ બ ૂક કરાવી લીધી.
ઘરનાાં બધાાં જ હવે નાની-મોટી તૈયારીમાાં લાગેલાાં હતાાં. એક બાજુ બબિંદુ બૅગ પૅક કરી
રહી હતી અને નયનાબહેન અને કકઆરા એને મદદ કરી રહ્યા હતા. આકદ થોડુાં બહારનુ ાં
કામ પતાવવામાાં અને મકહના પછીની USAની કટકકટ બ ૂક કરવામાાં લાગ્યો હતો. વ્યોમ
એની કૉલેજમાાં બબઝી થઈ ગયો.
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પ્રકરણ-૧૧
‘મા, અહીં મેં નાની-નાની પોબલવથન બેગ અને નવાાં લાવેલાાં મોજાાં મ ૂક્યાાં હતાાં, તે ક્યાાં
છે ?’ બબિંદુએ પ ૂછ્ુ.ાં
‘ત્યાાં ની ેના ડ્રોઅરમાાં જો, બધુ ાં ત્યાાં જ મ ૂક્ુાં છે .’ નયનાબહેને કીધુ.ાં
બબિંદુ વાાંકા વળીને ખાનુ ાં

ૅક કરવા માાંડી. થોડુાં શોધ્યા પછી બૅગ તો મળી પણ મોજાાં

ન મળ્યાાં, ને એ ફરી નયનાને બ ૂમ પાડવા જ જતી હતી ત્યાાં જ છૂટાછવાયા બે-ત્રણ ગડી
કરે લા કાગળ દે ખાયા. એણે ખાલી કુત ૂહલથી જોયુ.ાં વ્યોમે કોઈ કાંપનીનાાં નામ અને એડ્રેસ
લખયા હતા. એણે ફરી કાગળ ગડી કરી કે વ્યોમનુ ાં કામનુ ાં હશે, ત્યાાં જ અ ાનક એની નજર
ત્રીજા કાગળના ઍડ્રેસ પર પડી. ઍડ્રેસ તો દાજિબલિંગથી આગળ કોઈ સ્થળનુ ાં હતુ.ાં કદા
ત્યાાંથી આસપાસના કોઈ સ્થળ પાસે આવેલ એક મઠનુ ાં હતુ.પહે
ાં લાાં તો એને થયુ ાં કે, અમે
જવાનાાં છે ત્યાાંન ુ ાં જોવાલાયક કોઈ સ્થળ હશે. પણ પછી થયુ ાં કે તો એ વ્યોમના
કાગળોમાાંથી કેમ નીકળ્યુ ાં અને તેણે કાંઈ કીધુ ાં પણ તો નથી. બે ઘડી એ વવ ારમાાં પડી કે
ત્યાાં વ્યોમનુ ાં કોણ ઓળખીતુાં નીકળી આવ્યુ?ાં કારણ કે અહીંનાાં ઍડ્રેસ તો સમજયાાં કે એને
કદા

કૅમ્પસ ઈન્ટરવ્ય ૂ થાય તો કામ આવે એટલે રાખયુ ાં હોય પણ દાજિબલિંગ?
‘હશે, વ્યોમ આવે એટલે પ ૂછાં.’ વવ ારી ફરી કામે લાગી.
વ્યોમ આવીને

ા-નાસ્તો કરીને બેઠો.

‘બેટા, આ તને દાજિબલિંગમાાં કોણ ઓળખે છે ?’ એણે હળવેથી પ ૂછ્ુ.ાં
વ્યોમ થોડો

ોંક્યો પણ એણે કળાવા ન દીધુ.ાં તરત બોલ્યો, ‘મને તો એમ કોઈ નથી

ઓળખતુ,ાં પણ મમ્મી, અમારો એક ફ્રૅન્ડ છે તે ત્યાાંનો છે અને અહીં ભણે છે . તેણે એક વાર
આ ઍડ્રેસ આપેલ,ુાં એનુ ાં ગામ છે ત્યાનુ.ાં ’
‘ઓહ! તો તો તુાં અમને આપી રાખજે, અને એને પણ કહી રાખજે કે એણે કાંઈ મોકલવુ ાં
હોય તો અમે જવાના છે તો એના ઘરે જઈશુ.ાં એ બહાને ત્યાનુ ાં એક ગામ જોવાશે.’
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‘તુાં પણ શુાં મમ્મી, તમે ત્યાાં ફરવા જવાના કે આવા કામ માટે જવાના? ને પાછાં કીધા
વગર એમ થોડુાં કોઈના ઘરે જવાય? તે કરતાાં પણ એ લોકોનુ ાં ફૅવમલી પણ તો અહીં જ છે ,
એ તો એ લોકો બધા ખાલી વૅકેશનમાાં ત્યાાં જાય. એટલે કોઈ વાર ફરવા આવે તો આવજે
એમ કહીને આપેલ.ુાં ’ વ્યોમ બધુ ાં ગોઠવીને પણ સહજતાથી બોલ્યો.
‘ઓકે,

ાલ તુાં છોડ એ બધુ ાં ને મને પછી પૅકકિંગમાાં થોડી હૅલ્પ કરવા લાગ.’ એમ

બોલતી એ અંદર જતી રહી.
‘હાશ! આજે તો બાલ-બાલ બ ી ગયો, નકહ તો શુાં જવાબ આપુ ાં તે જ નહોતુાં
સમજાતુ.ાં એ ફટાફટ ઊઠયો અને ઍડ્રેસનો ફોટો પાડી મોબાઇલમાાં સેવ કરી લીધો. આ લોકો
જાય પછી ફાડીને ફેંકી દે વ ુ ાં પડશે નકહ તો મમ્મીને જો કાંઈ ગાંધ આવી ગઈ કે આ પપપા
હાલ જયાાં રહે છે તેન ુ ાં ઍડ્રેસ છે તો... ત્યાર પછીની કલ્પનાને હકીકતમાાં બદલાતા વાર નકહ
લાગે.
વ્યોમ ઍરપોટષ પહોં ી ગયો હતો, મમ્મી અને આકદ અંકલને લેવા માટે. એ લોકો
ફરીને આવી રહ્યાાં હતાાં. એમના ગયા પછી વ્યોમ એ જ પ્રાથષના કરી રહ્યો હતો કે ત્યાાં
મમ્મી-પપપા ક્યાાંક ભેગાાં ન થાય. પણ, એવુ ાં કશુાં વાત પરથી લાગતુાં નહોતુ.કારણકે
ાં
કાલે
પણ મમ્મીએ ત્યાાંથી ફોન કયો ત્યારે એના અવાજ પરથી એ એકદમ ખુશખુશાલ લાગતી
હતી. ઊલટાનુ ાં એણે ખુશ થતા વાત કરી હતી કે ફરવાની મજા આવી ગઈ !
ફ્લાઈટ લૅન્ન્ડિંગનુ ાં ઍનાઉન્સમેન્ટ થઈ ચ ૂક્ુાં હતુ.ાં થોડા સમય પછી બાંને બહાર
આવ્યા. વ્યોમ બાંનેને જોઈને ખુશ થયો. એ ઉમળકાથી આકદ અને મમ્મીને ભેટ્ો. બાંને
મળતાાં જ વાતોએ વળગ્યાાં.
અને બબિંદુ, આકદ અને વ્યોમને વાતો કરતાાં જોઈ ખુશ થતી હતી. અને આકદ મનોમન
બાંને મા-દીકરાની ખુશી જોઈ ખુશ થતો હતો. આખરે એ સા ે જ બબિંદુને પ્રેમ કરતો હતો
અને તેથી જ એની લાગણીની જીત થાય અને લગ્નની દરખાસ્ત માંજૂર થાય ત્યાાં સુધી એણે
રાહ જોઈ!
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એ મનોમન બીજી વાત માટે પણ ખુશ હતો. એણે જયારે દાજિબલિંગ ફરવા જવા માટે
પસાંદ કયુું હતુાં ત્યારે એને ક્યાાં ખબર હતી કે અનાયાસે એને ખજાનો મળી જવાનો છે . કહ્ુાં
છે ને નસીબમાાં જે હોય છે તે થઈને જ રહે છે . દાજિબલિંગ પહોંચ્યાાં પછી તેના ખુશનુમા
વાતાવરણમાાં બાંને જાણે ખોવાઈ ગયાાં!
સાાંજ સુધી હોટલની રૂમમાાં રહ્યાાં પછી આકદ થોડુાં આંટો મારવા બહાર જવા તૈયાર
થયો. એણે બબિંદુને પણ તૈયાર કરી જોઈ, પણ એ તો પલાંગ છોડી ઉઠવા તૈયાર જ નહોતી.
તેથી આકદ એકલો જ નીકળી પડયો. ફરતાાં ફરતાાં અને બધુ ાં જોતાાં-જોતાાં તે થોડે દૂ ર
આવેલા બૌદ્ધ સાધુઓના મઠ ભણી

ાલવા લાગ્યો. ગજબની શાાંવત હતી મઠમાાં. કદા

હમણાાં જ પ ૂજા પતી હોય તેમ સાધુઓ બહારની તરફ આવી રહ્યા હતા. અ ાનક જ
સાધુઓના સમ ૂહમાાં રહેલાાં મહેશને આકદએ ઓળખી કાઢ્ો અને સાનાંદાશ્ચયષ જોઈ જ રહ્યો.
એકસાથે હજારો સવાલ એના મનમાાં ઊઠયા. એ લોકો નજીક આવતા જ એ અ ાનક પીઠ
ફેરવીને માંકદરમાાં રહેલી મ ૂવતિઓને જોવા લાગ્યો. બધાાં નીકળીને જતાાં રહ્યાાં પછી એણે થોડી
પ ૂછપરછ કરી જોઈ. એક વાત જાણવા મળી તે એ કે, આ સાધુ અહીં વર્ોથી રહે છે . બસ,
આકદને સમજાઈ ગયુ ાં કે હવે મહેશને મળવાનો કોઈ ફાયદો નથી. એણે એનુ ાં જીવન ગોઠવ્યુ ાં
છે તો ભલે! એને મળીને ફરીથી બધુ ાં વેરવવખેર ન કરી શકાય.
બબિંદુને તો શુ,ાં કોઈને પણ આ વાત કોઈપણ સાંજોગોમાાં ન કરી શકાય. પણ, જો અમે
અહીં છીએ ત્યાાં સુધીમાાં એ જોઈ જાય તો? ના. ના. પહેલ ુાં કામ હોટલ બદલવાનુ ાં કરવુ ાં
પડશે. કોઈ બહાનુ ાં બતાવવુ ાં પડશે. એવુ ાં વવ ારતો આકદ હોટલ ભણી

ાલવા લાગ્યો.

બીજા કદવસે સવારે બબિંદુ થોડી વહેલી ઊઠી ગઈ હતી. અને ફ્રેશ થઈ બારી પાસે જઈ
ઊભી રહી. એ તો દૂ ર દે ખાતાાં સુદ
ાં ર પવષતો અને ધીરે -ધીરે ઉદય થઈ રહેલા સ ૂયષને નીરખી
રહી. કુદરતની સુદ
ાં રતાને માણતાાં એ ક્યાાંય સુધી બારી પાસે બેસી રહી. અ ાનક એની
નજર હોટલની સામેના ભાગે આવેલાાં એક સ્ટોર પર પડી. એક જાણીતો

હેરો દે ખાયો અને

આશ્ચયષથી એનાથી બોલી પડાયુ,ાં ‘મહેશ?’ ઘડીનો વવલાંબ કયાષ વગર એ સીધી

પ
ાં લ પહેરી,

ઘસઘસાટ સ ૂતેલાાં આકદ સામે નજર નાાંખી ની ે તરફ દોડી... રખેને, એ જતો રહે તો!
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એ ગેટની બહાર નીકળવા જતી હતી અને સહસા અટકી ગઈ. દીવાલની આડશ લઈ
ઊભી રહી ગઈ. મહેશ બહાર નીકળી રહ્યો હતો, ઘેરાાં મરૂન રાં ગના વસ્ત્રોમાાં સજ્જ! સાથે
બીજા એક સાધુ હતા. એણે એમને જવા દીધા. ક્યાાંય સુધી એ એને જતાાં જોઈ રહી. મહેશ
અહીં છે ? અને એ લોકો ક્યાાં-ક્યાાં ન શોધી વળ્યા. કાશ! એણે એક વાર તો કીધુ ાં હોત કે, હુ ાં
હવે કોઈ બાંધનમાાં નથી રહેવા માાંગતો. અથવા કાંઈ તો કહીને ગયો હોત!
ધીમેથી એ પાછી વળી ગઈ. હવે એની પાછળ જવાનુ ાં એને યોગ્ય જ ન લાગ્યુ!ાં શુાં
કામ જાય? જે નસીબના ભરોસે એ છોડી ગયો હતો, આજે એ જ નસીબના ભરોસે મહેશને
એ જ ભગવામાાં છોડીને એ સમયને સરભર કરી રહી! એણે મનોમન નક્કી કરી લીધુ ાં કે,
પોતે મહેશને જોયો છે એ વાત ક્યારે ય કોઈને નકહ કરે ! આકદ ઉઠયો ત્યારે એણે ધીમેથી
કહ્ુ,ાં ‘તને એમ નથી લાગતુાં કે અહીંથી કહલ્સના વ્યુ બરાબર નથી દે ખાતા!આ એક જ
ુ ાં ’ આકદને તો એ
બારીમાાંથી એક જ સાઈડ દે ખાય છે . આપણે હોટલ બદલી નાખીએ તો કેવ?
જ જોઈતુાં હતુ.ાં એ તરત માની ગયો.
બબિંદુ મનોમન વવ ારી રહી, મહેશે ભલે મારાાં એની સાથેના જીવનનો અંત લાવી દીધો
છે , પણ ત્યાાંથી જ મારાાં નવા જીવનનો આરાં ભ થાય છે !
-------------------****------------------

42

43

