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લવ, લાગણી અને લસ્ટ  

                                                       વાતાા#૫૦ 

કાળા ગાઉનમા ડાકા ગોગલ્સ ચઢાવીન,ે તાન્યા હાથમાાં એક પેકૅટ પકડીને, એક ખણૂામાાં, ભીંતને 
અંઢેલીને ઉભી હતી. આખુાં ફફયનુરલ હોમ અનેક સ્નેહીઓ  અન ે  સહકાયાકતાાઓથી ઉભરાત ુાં હત ુાં. આગલી 
હરોળમાાં તરલા તેના બાવીસ વર્ાના યવુાન પતુ્ર ઉન્મેર્ સાથે સાદી શ્વતે સાડીમાાં અશ્રભુીની આંખો સાથ ે
બેઠી હતી. ખબૂ નાનપણથી એના કપાળ પર શોભતો લાલ ચાાંદલો અદૃશ્ય થઈ ગયો હતો.. લાઈનબાંધ 
સ્નેહીઓ આવતાાં અને તરુણ બક્ષીના નનશ્ચતેન દેહને મકુ પ્રાથાના અપી, તરલા અને ઉન્મેર્ને આશ્વાસનના 
બે શ્્દો કહી, થોડો સમય રોકાઈને રોકાતા, ખણૂા પર ઉભેલી મીસ તાન્યા પર નજર નાાંખતા અન ેનશષ્ટાચાર 
પત્યા પછી ફયનુરલહૉમની બહાર જઈ ટોળાં જમાવતા.  ટોળાં જમાવી તરુુણ બક્ષીની વાતો કરતા. બહાર 
ચચાાતી વાતો તાન્યા અને તરુણના નવનશષ્ટ સબાંધો પર જઈને અટકતી. નમ.બક્ષીનુાં મતૃ્ય ુક્ાાં, કેવી રીતે થયુાં 
એની અટળકો થતી. 

તરુણ બક્ષી ‘પેરેડાઈઝ કોસ્મેટટક્સ’ના માકેટટિંગ ડાયરેકટર હતો. મીસ તાન્યા ટડમેલૉ, તરુણની બોસ 
અને કાંપનીની પ્રેનસડન્ટ હતી. તાન્યા પોતે સમધૃ્ધ નપતાની એકની એક મનમોજી  દીકરી હતી. નપતા ટરયલ 
એસ્ટેટમાાં ખબુ કમાયા હતા. દીકરી તાન્યાને પફયુામનો શોખ હતો. એ પોતે પણ મોડલે હતી. એણે પોતાની 
નાની કોસ્મેટટક કાંપની શરૂ કરી હતી.  

તરુણ બક્ષી તેજ અરસામાાં રાજકોટ નજીકના ગામમાાંથી અમેટરકા આવ્યો હતો. 
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કોઈકે મશ્કરીમાાં નવા આવેલા અને માાંડમાાંડ અંગ્રેજી બોલતા તરુણને તાન્યાની કાંપનીમાાં 
સેલ્સમેનની જોબ માટે એપ્લલકેશન કરી આપી. 

તરુણ, તાન્યાએ શરૂ કરેલી પેરેડાઈઝ કોસ્મેટટક્સની સેલ્સ ટરપે્રઝન્ટેટટવ જોબ  માટે  ઈન્ટરવ્ય ુઆપવા 
ગયો હતો.  

પરૂા સવા છ ફુટનો ફૂટડો યવુાન, ગૌર લાંબગોળ સ્સ્મત મઢેલ ચહરેો, ડાબા ગાલ પરનુાં ખાંજન, સહજે 
લીલાશ પડતી હસતી આંખો,  જમણી આંખની નીચ ેએક નાનુાં તલ જેવુાં કાળી મેશન ુટપકુાં, માથા પર કાળા 
રેશમી વાળના ગુાંચળાઓવાળો તરુણ, નોકરીની આશાએ તાન્યાની સામે ઈન્ટરવ્ય ુઆપવા બેઠો હતો. એનો 
દેખાવ એજ એની મડૂી હતી. કોલેજના બ ેજ વર્ા કયાા હતા એને તે પણ ગજુરાતી માધ્યમમાાં. નવો હતો. 
સારુાં અંગેજી પણ બોલાત ુાં ન હત ુાં. પણ તાન્યા એને જોઈને મગુ્ધ થઈ ગઈ હતી.  મનમાાં બોલાઈ ગયુાં, 'વ્હાવ, 

ઓહ માય ગોડ. ચાનમિંગ...'  તેણે માત્ર એકજ પ્રશ્ન પછુયો હતો. કેટલા પગારની અપેક્ષા છે?  તરુણ બક્ષી આ 
દેશમાાં નવો હતો. જવાબ ન આપી શક્ો. ભાર્ાની મયાાદાને કારણે સેલ્સમેન તરીકે નોકરી મળવાની 
શક્તા નટહવત હોવા છતાાં પણ એની અપેક્ષા કરતાાં બમણા પગારથી એની નોકરી ચાલ ુથઈ ગઈ હતી.  

નોકરીએ રાખ્યા પછી  તાન્યાને ખબર પડી કે બક્ષી તો પટરણીત છે. એની કુતહુલતા તરુણના ઘર સધૂી 
પહોંચી. અને એક જુદા જ વ્યસ્ક્તત્વ ધરાવતી એની પત્ની તરલાનો પટરચય થયો. 

તરુણના પ્રભાવશાળી અને મોહક વ્યસ્ક્તત્વથી તાન્યા અંજાઈને બોસમાાંથી નમત્ર બની ગઈ હતી.   

તાન્યાએ તરુણને પોતાની રીતે કેળવવા માાંડયો. તાન્યા એને શરૂઆતમાાં પોતાની ઓટફસમાાં જ બેસાડી 
રાખતી. એની સાથ ેનવનવધ નવર્યોની વાતો કયાા કરતી. ધીમે ધીમે   તરૂણની ભાર્ા અને ઉચ્ચારો સધુરતા 
ગયા. કોઠાસઝૂથી માકેટટિંગ સમજતો થયો એટલુાંજ નહીં પણ ટૂાંક સમયમાાંજ તાન્યાને પણ સલાહ  આપી શકે 
એ કક્ષાએ પહોંચી ગયો.   

આજથી પચ્ચીસ વર્ા જ્યારે સેલ્સમેન તરીકે નાની કાંપનીમાાં જોડાયલો ત્યારે માત્ર બાર 
એમલલોયીઝ હતા. એમના મતૃ્ય ુસમયે એટલેકે આજે છસો જેટલા માણસો એ કાંપનીમાાં કામ કરતા હતા.  
એનો યશ તાન્યા તરુણ બક્ષીને આપતી હતી. 

તરલા, તરુણ બક્ષીની પત્ની, માત્ર આઠ ધોરણ સધુીજ ભણેલી હતી. બાળપણમાાંજ એનુાં વેનવશાળ 
તરુણ સાથે નક્કી થઈ ગયુાં હત ુાં. તરુણ એનો પનત હતો. પનત જ નહીં,  પરમેશ્વર હતો. તરુણ બદલાયો પણ 
તરલા એના એક સદી જૂના સાંસ્કાર અને નવચારો તરુણના અનેક પ્રયાસો છતાયે બદલાયા ન હતા. ન તો 
એની વેશભરુ્ા. પાાંચ ફુટનો ઘાટીલો, ઉજળો દેહ હાંમેશાાં સાદી સાડીથી ઢાંકાયલો રહતેો હતો. લગ્નના પહલેા 
ટદવસથી કરવા માાંડલેો કપાળ પરનો મોટો કુમકુમનો ચાાંદલો અમેટરકાના સમરનવલમાાં પણ નાનો થયા 
વગર ચહરેાને પ્રભાનવત કરતો રહ્યો હતો.. જેમ જેમ પ્રગતી થતી ગઈ તેમ તેમ તરુણને તરલાની જુની દેશી  
જીવનશૈલી અકળવતી ગઈ. રોજ સવારે વહલેી ઉઠીને સતેુલા તરુણના ચરણ સ્પર્ા કરી મીઠા પ્રભાનતયાથી 
એને જગાડતી. સાાંજે તરુણ પહલેો કોળળયો મોંમાાં મકેુ પછીજ એ જમવાનુાં શરુ કરતી. તરુણ થાકેલો હોય કે 
ન હોય પણ રાતે્ર દસ નમનીટ માટે પણ એના પગ તો દબાવતીજ.  તરલા ભોળી હતી, પ્રેમાળ હતી. એ  પણ  
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એને ખરેખર વહાલ કરતો હતો.  તરુણ તો થોડા સમયમાાંજ અમેટરકન થઈ ગયો હતો. એને આધનુનક 
બનવાનુાં દબાણ કયાા કરતો હતો. પણ તરલા બદલાતી ન હતી. 

તરુણને જુનવાણી લાગતી ભારતીય સાંસ્કૃતીની તરલાની તાનનયા પ્રસાંસક બની ગઈ હતી. તાન્યા એ 
બન્નેની વહાલપને ળબરદાવતી હતી. એમના સખુી દાાંપત્યનો આદર કરતી હતી.  

તાન્યા મશ્કરીમાાં તરલાને કહતેી 'ઈન માય નેક્સ્ટ લાઈફ આઈ વોન્ટ ટુ બી યોર હસબન્ડ.' 
'ના બા, સાત જનમ સધુી મારા તો એજ પરમાત્મા. તમારે તો મારી બેનજ થવાનુાં'. તરલા 

ભોળપણથી ગાંભીર જવાબ વાળતી. તરુણે શીખવેલુાં 'આઈ લવ ય'ુ બોલતા તરલાને શરમ લાગતી હતી. 
તાન્યાને એ બન્ને પનત પત્ની ગમતાાં હતા. તાન્યા અન ેતરુણ સમવયસ્ક હતાાં. તરુણનુાં મોહક ચુાંબકત્વ એને 
ખેંચતુાં હત ુાં પણ તરલાના કપાળ પરના મોટા ચાાંદલાની કોઈ અગમ્ય શસ્ક્ત તાન્યાને આગળ વધતા 
અટકાવતી હતી.  તરલાની ભોળી ભસ્ક્તને તાન્યા પોતાની વાસનાથી અભડાવા ન્હોતી માાંગતી. એ બક્ષી 
દાંપનતની સાચી નમત્ર બની ગઈ. 

ઉન્મેર્ના જન્મ પહલેા તાન્યાએ તરલા માટે મોટી 'બેબી શાવર' પાટીનુાં આયોજન કયુું હત ુાં. ઉન્મેર્ 
માટેનો નસારી રૂમ તાન્યાએ જાતે ટડઝાઈનર પાસે તૈયાર કરાવ્યો હતો.  

નનષ્પાપ અને ભોળી તરલા, તાન્યાને ઉદ્ધારક દેવી માનતી. એ તાન્યાને 'મેમ સાહબે' કહતેી. 
એકવાર તરલાએ ગાાંડા ઘલેા અંગ્રેજીમાાં કહ્ુાં, 'મેમ સાહબે તમારા કેટલોગમાાં તમારી સાથે એમનો 

ફોટો પણ મુાંકોને! તમે જ્યારે એમની સાથે ઉભા હો ત્યારે રાધાકૃષ્ણ જેવા સુાંદર લાગો છો. તમારી બન્નેની 
જોડી કેવી સરસ શોભે છે!  

આ નનદોર્ સચુને પેરેડાઈઝ કોસ્મેટટક્સના માકેટટિંગમાાં અદભતૂ ક્ાાંતી સજી. તરુણ-તાન્યાની જોડી; 
પ્રોડ્કક્ટ કૅટલોગ, મેગેળઝન્સ અને હાઈવે પરના ળબલબોડા પર ચમકવા માાંડી. કોસ્મેટટક્સ પ્રમોશન માટે દેશ 
નવદેશના સહપ્રવાસો વધતા ગયા. દરેક પ્રવાસ પહલેા તરલા, તરુણની જમણી આંખ નીચ ેકોઈની નજર ના 
લાગે તે માટે મેંશનુાં કાળાં ટપકુાં કરતી. આ એની સદગત સાસજુીનુાં સચુન હત ુાં. 

વહતેા સમયની સાથે કાંપનીનો નવકાશ થતો ગયો. તરુણ તાન્યાનુાં સાહચયા વધતુાં ગયુાં. તરુણનુાં 
પૌરુર્ત્વ જાગતુાં પણ તાન્યા તેને વ્હાલથી 'લલેટોનનક ફે્રન્ડશીપ'ની મયાાદાના વતુાળમાાં ગોઠવી દેતી. 
ખરેખરતો તાન્યાએ એનાથી આકર્ાાઈનેજ એને નોકરી આપી હતી પણ તરલાને જાણ્યા સમજ્યા પછી એના 
સાંસારને ઉજાડવાથી દૂર રહતેી. એણે સમજ પવૂાક એક પારદશાક પણ મજબતૂ ટદવાલ ચણી દીધી હતી. 

તાન્યા કોઈ સાધ્વી ન હતી. તે  સમદૃ્ધ અને સુાંદર, અમેટરકન  ળબિંદાસ યવુતી હતી. માત્ર શરીર સખુ 
માટે કોઈને પે્રમ કરવાની કે લગ્નની જરૂરીયાત ન હતી. ઈચ્છાનસુાર કોઈ સશક્ત પરુુર્ સાથે દેહસખુ માણી 
લેતી. ત્યાર પછી તે પરુુર્ ભલુાયલો ભતૂકાળ બની જતો. એ ભલે તરુણ સાથેના સાંબાંધને 'લલટેોનનક 
ફે્રન્ડશીપ'નુાં નામ આપતી પણ બીજા દેહ સથેના સાંવનન સખુ સમયે, તરુણ સાથેના કાલ્પનનક સમાગમનો 
આનાંદ માણી લેતી.  તરુણ સાથે લક્ષમણ રેખા ઓળાંગાઈ ન હતી. એન ેતરલાના ભગવાનન ેઅભડાવવા ન 
હતા. 
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તરુણ પરુુર્ હતો. બન્ને ચાળીસી વટાવવાની નજીક આવી પહોંચ્યા હતા. તરુણ તાન્યાની જીવન 
શૈલી જાણતો હતો. મનમાાં નવચારતો કે 'તાન્યા બીજી અજાણી વ્યસ્ક્ત સાથ ેસહશયનની મજા માણ ેછે તો….. 
વ્હાઈ નોટ મી?' 

ઘણી વાર બન્ને સાથ ેબેઠા હોય, ળબઝનેસ અંગેની વાતો ચાલતી હોય ત્યારે તરુણની નજર તાન્યાના 
ઉન્નત ઉરોજો પરથી હટતી ન હતી. બેશરમ થઈને તાક્ા કરતો. તાન્યા એ જાણતી અને સમજતી હતી. 
થોડો સમય એને સસ્સ્મત નનહાળતી. પછી ધીમે રહીને કહતેી,  'માય ફે્રન્ડ, ઈફ ય ુઆર ડન, વી વીલ ગેટ બેક 
ટુ અવર ળબઝનેસ'.  

એને નનયાંત્રીત રાખવા કોઈકવાર એ એનુાં ટ્રમ્પ કાડા વાપરતી. સ્પષ્ટ સમજાવી દેતી કે ભલ ેઆપણ ે
નમત્ર થયા હોઈએ પણ મેં તને મારા ળબઝનેસ માટે હાયર કયો છે. તરલાના સખુદ દાાંપત્ય માટે પોતાની 
ઈચ્છાઓન ેકચડી નાાંખતી. 

....પણ એક ટદવસ  બન્નેન ે  ટડનર નમટીંગમા જવાનુાં હત ુાં. તરુણ તાન્યાને સાાંજે છ વાગ્યે પીક અપ 
કરવાનો હતો. છને બદલે તરુણ સાડા ચાર વાગ્યે પહોંચી ગયો. તાન્યા બાથ લીધા પછી શાવર લેતી હતી. 
તરુણ ખલુ્લા બાથરૂમ પાસે ઉભા રહી વસ્ત્રનવટહન તાન્યાનુાં ભીનુાં સૌંદયા નનહાળતો હતો. આખરે તો તે પરુુર્ 
હતો. પરાણે ડબાવેલો સાંયમ ભડકી ઉઠયો. સટૂ સઝૂ સાથેજ તે શાવરમાાં પ્રવેશ્યો.  તાન્યાના દેહને જકડવા 
જતો હતો.  ઓળચિંતા હમુલાથી છળી ઉઠેલી તાન્યાએ સાહજજક ધક્કો માયો. તેણ ેસમતોલન ગમુાવ્યુાં. નસિંક 
સાથે માથુાં અથડાયુાં. ફ્લોર પર ચત્તો પડયો.  ભીના ફ્લોર પરથી તેનાથી ઉઠાયુાં નહીં. એણે કહ્ુાં ' આઈ એમ 
સોરી. લલીઝ ફરગીવ મી. આઈ લવ ય.ુ એણ ેઆંખ વીંચી દીધી... ૯૧૧...એમ્યલુન્સ...હોસ્સ્પટલ....બ્રેઈન 
હમેરેજ... કોમા....સર્જરી...અન દસ ટદવસ પછી આજે ફયનુરલ હોમ....તાન્યા એક ટદવાલને અંઢેલીને ઉભી 
હતી.   

કોઈને ખબર ન હતી કે  આજે તો  તરૂણ- તરલાની વેટડિંગ એન્નીવસારી હતી અને તાન્યા અને દીકરા 
ઉન્મેર્ ે એમન ે માટે પચ્ચીસમી વેટડિંગ એનીવસારીની સપ્રાાઈઝ  પાટીન ુ આયોજન કયુું હત ુાં. એક્સીડાંટની 
સવારેજ ઈસ્ન્વટેશન  કાડાસ નપ્રન્ટ થઈને આવ્યા હતા. તાન્યાએ કાડાસના એ બાંડલને ચુાંબન કરી ઉન્મેર્ને 
આલયુાં. ઉન્મેરે્ એ બાંડલ તરલાના પગને અડાડ્ુાં. પોતાના કપાળને અડાડ્ુાં અને  મતૃ  નપતાના પગ પાસ ે
કાસ્કેટમાાં મુાંકી દીધુાં. તરલાને ખબર ન હતી એ બાંડલમાાં શુાં હત ુાં. 

તાન્યા નવચારતી હતી.... જો મેં તરુણની ઈચ્છા સાંતોર્ી હોત તો આજે તરુણ જીવતો હોત.... અરે! 
માત્ર તરુણની જ કેમ? પોતાની જ ઈચ્છાઓને બળાત્કારે કચડી ન હોત તો? … આજે તરુણ જજવાંત હોત. 
ફયનુરલ હોમને બદલ ેતરલાની સાથ ેઅને મારી સમક્ષ પાટી હોલમાાં હોત…. ભલ ેલાગણીની અળભવ્યક્તી ન 
થઈ હોય પણ સહશયનની કાલ્પનનક અનભુતૂી તો પોત ેમાણી જ હતીને! તરુણની સાથે માનનસક વ્યળભચાર 

તો સતત કરતી રહી હતી. શુાં નમત્ર સાથે સેક્સ માણી ન શકાય? તરુણ તરલાને પે્રમ કરતો હતો છતાાં 
પૌરૂર્ીય વાસનાની આગ તો મેં જ ભડકાવી હતી ન?ે એ આગને હુાં ઠારી શકી હોત. મારો દોસ્ત જીવતો હોત.   
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 બહાર ટોળે વળી વાતો કરતા અને જાણભેદુ હોવાનો ખોટો દાવો કરતા લોકો, જે વાસ્તવમાાં બન્યુાં જ 
ન હત ુાં તેના કરતાાં પણ ઘણુાં ઘણુાં બન્યુાં હત ુાં એવી વાતો કરતા હતા.  
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