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                                                  પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્ાા # ૮ 

   કાાંણો કળશ અને વવવિની વક્રરેખા 
                વે લને્ટાઈન ડનેી આગલી બર્ફિલી રાતે્ર, ન્ય ુજર્સીના પાકાવે નોર્ા પર બબિંદુની કાર બેફામ દોડર્ી હર્ી. 

ટ્રાર્ફક ન્હોર્ો. રોડ સ્લીપરી હર્ા. બબિંદુનુાં મન એનાર્ીયે વિારે સ્લીપરી હત ુાં. કારની ઝડપ કરર્ાાં, ર્સરી ગયેલા 
ભરૂ્કાળમાાંની વવચારિારા વધ ુવેગીલી હર્ી. બબિંદુવન કાર ‘ફોરવડા’ અને વવચારો ‘બેકવડા’ િર્સર્ા હર્ા. બર્સ જાણ ે
બધુાં ગઈ કાલેજ બન્યુાં હોય રે્વુાંજ ર્ેન ેસ્પષ્ટ દેખાત ુાં હત ુાં.  અત્યારે રે્ િવલ અને રેખાને મળીને પાછી ફરર્ી હર્ી. 
   િવલ ેકેટલી ર્સરળર્ાર્ી બબિંદુ ર્સાર્ે લગ્નની હા પાડી દીિી હર્ી. લોકોને ર્ો ખરુાં,  રે્ને પણ નવાઈ લાગી 
હર્ી. ક્ાાં િવલ અને ક્ાાં બબિંદુ. જાણે િોળા-ઉજળા હાંર્સ અને કાળી-કાગડીની જોડી.  િવલ કૉલેજ ગ્રેજ્યએુટ અને 

બબિંદુ  હાઈસ્કુલ ગ્રેજ્યએુટ.  િવલ અમદાવાદની બેન્કમાાં કામ કરર્ા એકાઉંટન્ટ અને બબિંદુ હૉબૉકનના ર્ડપાટામેન્ટલ 
સ્ટોરમાાં કામ કરર્ી કિવશયર.  

મહેંદી, શણગાર અને શરણાઈના માંગળ સરૂો ર્સારે્ લગ્ન લેવાયા. ર્રરે્સપ્શન પાટીમાાં બિા ખબુજ નાચ્યા. 
િવલની વમત્ર રેખાએ ર્ો કમાલ કરી. એણે િવલેની ર્સારે્ જે ડને્ર્સ કયો, ર્ેવો ર્ો બબિંદુને આવડર્ો જ ન્હોર્ો.  

રેખાએ જ ર્ો 'ર્સાંસ્કારી ગરૃ્હણી' ર્સાબબર્ ર્શે કહીને િવલ ને બબિંદુ ર્સારે્ લગ્ન માટે રૈ્યાર કયો હર્ોને! 
બબિંદુના બાપ,ુ હૉબોકનની ફિકટરીમાાં, નાઈટ વશફ્ટમાાં નોકરી કરર્ા હર્ા. ભાઈ ભાભી ન્યયુોકામાાં ઑર્ફરે્સ જર્ા.. 

નાના ઍપાટામેન્ટમાાં રે્ઓ ચાર પરુુષાર્ીઓ, ર્સાંર્ોષ અને શાાંર્ીર્ી જીવન જીવર્ા હર્ા. િવલન ેવવઝા મળર્ા ર્ેઓ 
પાાંચ ર્યા. બેન્કમાાં રે્મણે ર્સાંયકુ્ર્ ખાત ુાં ખોલાવયુાં. બબિંદુની બચર્ અને પગાર એમાાંજ જમા ર્ર્ો.   

રેખાના ફોન આવર્ા. એ પહલેા બબિંદુ ર્સાર્ ેવાર્ કરર્ી. પછી િવલ વાર્ કરર્ો....કલાકો સિુી. 
બબિંદુની ગેરહાજરીમાાં િવલ રેખાને ફોન કરર્ો....કલાકો સિુી.  
મોટાભાઈએ ફોનનુાં મોટુાં બબલ જોઈને િવલને હળવો ઠપકો આપ્યો.  
િવલ વવફયો. ભાઈનુાં અપમાન કયુું. ર્સાર્સર્રયાના માનવર્સક ત્રાર્સના બહાના હઠેળ હૉબોકન છોડ્ુાં.  એન ે

ઍટલાાંર્ટક ર્સીટીની બેન્કમા જોબ મળી. એણ ેએપાટામૅન્ટ માાંડયો. 
બબિંદુ પણ િવલ ર્સારે્ જવા રૈ્યાર ર્ઈ પણ િવલે કહ્ુાં, "હમણાાં ત ુાં અહીં રહી નોકરી કર. ત ુાં પૈર્સા ભગેા કર. 

પગભર ર્ઈશુાં અને આપણુાં ઘર લઈશુાં ત્યારે ર્ને લઈ જઈશ." 
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બબિંદુ રજાને ર્દવરે્સ િવલને ત્યાાં જર્ી. ઍપાટામેન્ટની ર્સફાઈ કરર્ી. આખા વીક માટે કાંઈક ખાવાનુાં બનાવી 

ર્િઝમા મકુર્ી. િવલ જોઈતુાં શરીર સખુ માણી લેર્ો. િવલે જોઈન્ટ ઍકાઉન્ટમાાંર્ી વયવસ્સ્ર્ર્ રીર્ે બેલૅન્ર્સ પોર્ાના 
નામ પર કરવા માાંડ્ ુાં. 

લગભગ વષા પછી અચાનક બબિંદુને વર્કલ મારફરે્ ર્ડવૉર્સા નોર્ટર્સ મળી... 
કુટુાંબ પર આભ તટૂી પડ્ુાં. બિા રડર્ાાં રડર્ાાં િવલન ેમળ્યા. બાપ ુર્ો ખરેખર લાાંબા ર્ઈને પગે લાગ્યા. 

વર્સિંહ જેવા મોટાભાઈએ પણ આંખમા આંસ ુર્સારે્ એકની એક બહનેનુાં જીવન ન બગાડવા ભીખ માાંગી. 
.....પણ બધુાં વયર્ા. ર્ડવૉર્સા ફાઈનલ ર્ઈ ગયા. િવલની કુાંડળી અમેર્રકા ર્સારે્ મૅચ ર્ઈ હર્ી. બબિંદુ ર્સારે્ 

નર્હ. 
બબચારી બબિંદુને શી ખબર!  આ બધુાંર્ો મીઠડી રેખાના પ્લાન પ્રમાણજે ર્યુાં હત ુાં. ર્ણેે પોર્ાના પ્રેમી િવલને 

માટે ખબૂ કાળજીર્ી ઈરાદા પવૂાકજ, અનમૅચેબલ બબિંદુને પર્સાંદ કરી હર્ી. 
ર્ડવૉર્સા પછી બબિંદુ િવલન ેમળી. િવલ ેઠાંડા કલેજે ર્સધ્યારો આપ્યો.  
“આપણી વચ્ચે કાંઈ પણ ર્સામ્યર્ા નર્ી. મન ેર્ારાપર પ્રેમ નર્ી. પણ હુાં વનષ્ઠુર નર્ી. મને ર્ારી ખબૂ દયા 

આવે છે. વાસ્ર્વવકર્ા સ્વીકારી લ.ે કોઈ યોગ્ય પાત્ર શોિી નવો ર્સાંર્સાર શરૂ કર.”  
પછી ર્ો િવલ ેબબિંદુને બાર્માાં લઈને  ર્કર્સ પણ કરી.  
“ભલ ેઆપણે પવર્-પત્ની નર્ી પણ એક ર્સારા વમત્ર બનીશુાં. ‘વી વીલ બી ગડુ િિન્ડર્સ.’  જ્યારે મન ર્ાય 

ત્યારે મને મળવા આવી રહજેે.” 

બબિંદુનુાં મન અને હૈયુાં િવલ માટેજ િબકતુાં-ર્ડફતુાં રહતે ુ ાં. હૃદય પર્રવર્ાનની આશાએ ભાઈ ભાભીર્ી છૂપી 
રીરે્ ર્ે િવલન ેમળર્ી રહી. સ્વેચ્છાએ શરીર અને આવર્િક ર્સાંપવિ લ ૂાંટાવર્ી રહી.  ખાંિો િવલ પોર્ાની અનકુળૂર્ા 
અને ભખૂ પ્રમાણ ેબબિંદુને રમાડર્ો રહ્યો...ચરૂ્સર્ો રહ્યો…. આખરેર્ો એ પરુુષ હર્ો ને! 

.....દરમ્યાન િવલ ેઇન્ન્ડયા જઈ રેખા ર્સારે્ લગ્ન કયાા.  
રેખાનો અમૅર્રકા આવવા માટેનો પ્લાન િીરજ અને કુનેહર્ી ર્સફળ ર્યો. બને્નનુાં અમૅર્રકન સ્વપનુાં ર્સાકાર 

ર્યુાં. બબિંદુની આશા પર પાણી ફળી વળ્યુાં. મળવા જવાનુાં બાંિ ર્યુાં. ર્ેણે બીજા કોઈને પ્રેમ કયો નહોર્ો. પોર્ાનુાં 
ર્સવાસ્વ રે્ના પવર્દેવને અપી ચકુી હર્ી. વનરાશ અને હર્ાશ બબિંદુ ર્ડપૅ્રશનમાાં ર્સરકવા માાંડી. નોકરી છૂટી ગઈ. 

....પે્રમાળ ભાઈ ભાભી એની ખબુ કાળજી રાખર્ાાં. વનદોષ ર્ડવૉર્સી ર્રીકેની જહરેાર્ો આપી બહનેના પનુલાગ્ન 
માટેની કોવશશ કરી, પણ ર્ ેવનષ્ફળ નીવડી. ભાઈ ભાભી અજ્ઞાર્ હર્ા; પણ ર્સમાજની આંખોએ ર્ડવૉર્સા પછીનો 
ઈવર્હાર્સ નોંધ્યો હર્ો. ર્ેમણ ેવનહાળ્યુાં હત ુાં કે બબિંદુ ર્ડવૉર્સા પછી પણ િવલને મળર્ી હર્ી.   

જો કે િવલના રેખા ર્સારે્ના લગ્ન પછી િવલને મળવા જવાની બબિંદુની ઈચ્છા પણ મરી પરવારી હર્ી. 
અને અચાનક એક ર્દવર્સ ફોન રણક્ો. 
"બબિંદુબેન!  કેમ છો?  હુાં રેખા બોલુાં છાં. બ્હને! મારે ર્મારી ક્ષમા માાંગવાની છે. મારે કારણે ર્મને દુુઃખ 

પહોંચ્યુાં હોય ર્ો ર્મારી હૃદય પવૂાક ક્ષમા માાંગ ુછાં. નાની બહનેને માફ નર્હ કરો?" 

બબિંદુ સ્ર્બ્િ બની ર્સાાંભળી રહી. એ વનરૂિર રહી.  ર્સામેર્ી વાર્ ચાલ ુરહી. 
"બહને ર્સાાંભળ્યુાં છે કે ર્મારી ર્બબયર્ બગડી છે. ર્મને જોવા-મળવા આવવાની ઘણી ઇચ્છા છે, પણ શી 

રીરે્ અવાય!”  
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“હજુર્ો આપણે યવુાન છીએ. આખી જજિંદગી ર્સામે પડી છે. સ્વાથ્યનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએને! નાની 

બહનેર્ી ર્સલાહ ર્ો ન અપાય,પણ વવનાંર્ી કરવાનો અવિકાર ર્ો ખરોન?ે  આનાંદમા રહો. ખોટો જીવ બાળી જીવનને 
વેડફશો નર્હ. લગ્ન એ ર્ો ઈશ્વ્રર ર્સજિર્ લણેાાં-દેણી છે. ર્મારે માટે મને ખબૂ માન અને પે્રમ છે." 

બબિંદુર્ી ડરૂ્સકુાં ભરાઈ ગયુાં. 
"અરે બેન! ર્મે રડશો નર્હ. મારેર્ો ર્મારી ર્સારે્ ઘણી વાર્ો કરવી છે. પણ ફોન પર નર્હ. આપણે રૂબરુમાાં 

વાર્ો કરીશુાં. જો ર્મો આવર્ા શકુ્રવારે ર્સાાંજે અમારે ત્યાાં આવો ર્ો આપણે ર્સારે્ ર્ડનર લઈશુાં. વાર્ો કરીશુાં. હૈયાનો 
ભાર હલકો કરીશુાં. અમારુાં એડ્રરે્સ ર્ો ર્મને ખબર જ છે. િવલ પણ ર્મને ખબૂ ખબૂ યાદ કરે છે. એન ેપણ ર્મને 
જોવાની ઈચ્છા છે. આવશોન?ે" 

બબિંદુએ પત્યિુર ન વાળ્યો. ફોન કટ ર્ઈ ગયો. 
રેખાનો ફોન ઝાંઝાવાર્ ન્હોર્ો. સનુામી હર્ો. રેખાનો અવાજ,  બબિંદુના મગજમાાં પડઘા પાડર્ો રહ્યો. "િવલ 

પણ ર્મને ખબૂ ખબૂ યાદ કરે છે."...."િવલ પણ ર્મને ખબૂ યાદ કરે છે."….” િવલ પણ ર્મને ખબૂ ખબૂ યાદ 
કરે છે.”... જે િવલને ભલૂવા કોવશશ કરર્ી હર્ી રે્ િવલ રે્ને યાદ કરર્ો હર્ો. 

….બબિંદુનુાં મને આશાના ઝૂલા પર ર્હિંડોળા લેવા માાંડ્ ુાં. 
... અરે યાદ કરેજને! પહલેો અવિકાર ર્ો મારોજ ને! મેં ર્ો એને ર્સવાસ્વ અપાણ કરી દીધુાં છે... યાદ કરેજને!.. 

િવલ મને યાદ કરે છે...ઘવલ મારો છે...એને મારે માટે લાગણીર્ો છેજ. હુાં એને મળીશ. મન ેર્ે હૈયામાાં ર્સમાવી 
લેશે. ભલૂ સિુારી લેશે. હુાં પણ રે્ને માફ કરી દઈશ. મન ેર્સાર્ે રાખશે. ભલ ેરેખા અમારી ર્સારે્ રહ.ે લાગણીવાળી 
છોકરી છે. મારુાં બાળક રેખાને પણ મમ્મી કહશેે..... 

ર્ડપ્રેશ મગજમાાં, આશાની આર્ર્સબાજી ઝળકી ઉઠી. 
અને શકુ્રવારે…..  
"હુાં મારી િિન્ડને ત્યાાં જાઉં છ. મોડી આવીશ. બચિંર્ા ના કરશો" કહી એ ભાઈની કાર લઈને િવલને ત્યાાં 

ઉપડી. 
"આવો આવો બબિંદુબેન. મને ખાત્રી હર્ી કે ર્મે આવશોજ. અમ ેર્મારીજ રાહ જોર્ાાં હર્ા." રેખાએ ભેટી 

પડર્ાાં આવકાર આપ્યો. 
"આવ બબિંદુ" કહરે્ા િવલે પણ 'હગ' આપી. િવલના સ્પષા માત્રર્ી જડ ર્યેલા બબિંદુના ર્ન મનમાાં ચેર્ના 

ઝળકી.  
"આપણે ઘણા વખર્ે મળ્યા. જોન!ે કેવી હાલર્ કરી નાાંખી છે!  ર્ોડી શરીરની કાળજી રાખર્ી હોયર્ો!" િવલે 

પે્રમર્ી કહ્ુાં. બબિંદુને સ્વગા હાર્વેંર્ લાગ્યુાં. જાણે ર્ડવૉર્સા એ માત્ર ખરાબ સ્વપનુાં જ હત ુાં. હર્કકર્ ન્હોર્ી. 
"બબિંદુબેન ર્મે ઘવલ ર્સારે્ વાર્ો કરો. ર્મે બહાર ઠાંડીમાાંર્ી આવયા છો. હુાં ર્મારે માટે મર્સાલાવાળી ર્સરર્સ 

ચા બનાવી લાઉં" 

ચા ર્સારે્ ઔપચાર્રક વાર્ો ચાલર્ી રહી. મોટાભાગ ેરેખા જ વક્ર્ા હર્ી. િવલ અને બબિંદુ શ્રોર્ા હર્ાાં. 
ર્ડનર ટિબલ પર રેખાએ અન્નકટૂનો ર્ાળ ર્સજાવી દીિો. 
"ડુ ય ુનૉ!  ટુમોરો ઇઝ વૅલેન્ટાઈન ડ.ે લેટ્ર્સ રે્સબલબ્રેટ  ટુ ડ.ે"  િવલે બને્નને ર્ફલ્મી અદાર્ી પષુ્પ ગચુ્છ 

આપ્યો. 
"ર્ૅન્કર્સ" બન્ન ેએક ર્સાર્ે બોલ્યા. બબિંદુની આંખમા હષાાશ્ર ુઝળક મારર્ાાં હર્ા. 
રેખાએ વાર્નો દોર ચાલ ુરાખ્યો. 
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"બબિંદુબેન! યવુાનીનો ર્કમર્ી ર્સમય, તટેૂલુાં ર્સાાંિવાના વનષ્ફળ પ્રયાર્સોમાાં બરબાદ ન કરવો જોઈએ. નવુાં 

મેળવો અને આનાંદર્ી જીવો. ર્મારા ભાઈના પ્રયત્નોને કમનર્સીબે ર્સફળર્ા નર્ી મળી. હુાં ર્મને મદદરૂપ ર્ઈ ર્ોડુાં 
પ્રાયસ્ષ્ચર્ કરવા માાંગ ુછાં. જો ર્મારા ધ્યાનમાાં ઉર્રે ર્ો, મારા મામાનો છોકરો ર્મારો હાર્ પકડવા ર્ૈયાર છે. ઊંમર 
ર્મારા કરર્ાાં ર્ોડી વિારે છે. માત્ર બરે્ાળીર્સ. અમૅર્રકામાાં ર્ો એ યવુાન જ ગણાય. માત્ર એક પગ એસ્ક્ર્સડન્ટમાાં 
ગમુાવયો છે. લાકડાનો પગ પહરેે છે. કોઈને ખબર પણ પડર્ી નર્ી. સ્વભાવે ખબૂજ ર્સરળ અને રમજુી છે. મન ેખાત્રી 
છે કે ર્મને ગમશેજ. લગ્નનો ખચો પણ મારા ભાઈ જ ઉપાડી લશેે. અહીં આવયા પછી અનકુળૂ ન આવે ર્ો 
સ્વેચ્છાએ ર્મને છૂટા કરાવી દેવાની જવાબદારી મારી. બોલો ર્મારા મોટાભાઈન ેવાર્ કરૂાં?"   

 

"હુાં વવચાર્રશ. ર્ૅન્કર્સ ફોર િ ર્ડનર. ઈટર્સ ટુ લૅઇટ. આઈ મસ્ટ ગો નાવ." 

 

"બે ર્દવર્સમાાં મને જરૂર ર્ી જણાવજો." રેખાએ યાદ કરાવયુાં. 
 

બબિંદુ પાર્કિગ લૉટમાાંર્ી વનકળી એટલે રેખાએ િવલને 'ર્ાંબ્ર્સ અપ'ની ર્સાઈન આપી. 
 

િવલ પાર્સેર્ી વૅલેન્ટાઈન બગફ્ટ મળી હર્ી. રેખાએ લાગણીનો ર્સપા ગળે પહરેાવયો હર્ો. 
બબિંદુએ પ્રેમ અન ેસ્વાપાણ, વયર્ા આશાએ િવલના કાાંણાાં કળશમાાં ઠાલવયા હર્ાાં. 
ના, આ પ્રેમ નર્ી. ના, આ લગ્ન નર્ી. આર્ો છે ઈવમગ્રશન માટે વયાપાર.  
આ આત્મજ્ઞાનનો ર્દપક ન્હોર્ો. આર્ો અક્કલ ઠેકાણે આવી રે્ આગનો ભડકો હર્ો. 
વૅલેન્ટાઈન ઈવ?  ના! ના! આર્ો હર્ી કાળી, કાજળ ઘરેી, અમાર્સની રાર્....િ િાઈડ.ે.. 

ર્ર્ટિન્ર્…......અમાર્સની કાળી રાર્……અમાર્સ જેવી બબિંદુના જીવન અંિકારની રાર્. 

બબિંદુની આંખે અંિારા આવર્ા હર્ા.  
બહાર 'સ્નો' શરૂ ર્ઈ ગયો હર્ો. સ્નો ર્સફેદ કેમ હર્ો? કાળો હોવો જોઈએન!ે  બબિંદુના જીવન જેવો. 
બબિંદુની કાર રાઈટ લૅઇનમાાં, પાકાવૅ પર બેફામ ઝડપ ેદોડર્ી હર્ી. હૈયાની અંદર બળર્ી આગને બહારની 

ર્હમવષાા ઠારી શકર્ી ન્હોર્ી. 
 

બબિંદુએ ભગવાનને ઠપકો આપ્યો. બાપ ુઅને ભાઈ ભાભીને મનોમન વાંદન કયાા. માફી માાંગી. 
.....આંખો બાંિ કરી...ન્સ્ટયરીંગ ર્સહજે જમણી બાજુ વાળ્યુાં...હાર્ ઉઠાવી લીિો... 
એક્ર્સલરેટર ફ્લોર સિુી દબાવી દીધુાં....પાંદર ર્સૅક્ન્ડ....એક મોટો િડાકો...પાકાવૅને પ્રકાવશર્ કરર્ી ભડભડર્ી 

જ્વાળા.. જાણે બબિંદુની વવવિની અને િવલની પે્રમીકાની વક્રરેખાઓ…. બબિંદુનુાં ભ ૂાંર્સાઈ ગયેલુાં અસ્સ્ર્ત્વ...રેખાની 
વક્રર્ા... 

પોલીર્સ ર્રપોટામાાં બબિંદુની આત્મહત્યા સ્લીપરી રોડના કારણે ર્યેલા કાર ઍસ્ક્ર્સડન્ટ ર્રીકે નોંિાઈ. 
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