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લફુ્તાન્ઝાના જમ્બો જેટમાાં ગોઠવેલી મારી સીટની નાનકડી બારીમાાંથી, જે.એફ.કે. એરપોટટને થોડીક લાપરવાહીથી 
દ્રષ્ટટમાાં મેં ભરી લીધુાં. મનમાાં એવી લાગણી થઈ કે હવે ફરી કદી આ ધરતી પર ન આવવાનુાં થાય તો કેટલુાં સારુાં! બસ, હવ ે
તો મારુાં વતન ભારત જ છે અન ેબાકીની જજિંદગી તયાાં જ પસાર કરીશુાં. ફરી કદી આ વવદેશની ધરતી પર ન આવવાનુાં થાય 
તો કેટલુાં સારુાં! હુાં મારા આતમાની પોઠ પર વવદેશી ધરતીનો બોજો સારી સારીને હવ ેથાકી ગઈ હતી. એક વણઝારાપણાની 
જજિંદગીથી વવશેષ બીજુ ાં શુાં હુાં અહીં અમેરરકામાાં જીવી રહી હતી? ન ક્ાાંય રસ્તો, ન માંઝઝલ, ન કાયમી ઘર કે ન ઘરના 
આસાર પણ….! અમેરરકામાાં અમન ેમોડટન સગવડો અન ેસજાવટ સભર હાઉસ તો મળ્ુાં પણ અમારુાં પોતીકુાં લાગે એવુાં એક 
ઘર નથી મળ્ુાં. એ પોતીકુાં ઘર જેની રદવાલો, બારી, બારણાાંઓ અને પાયામાાં જીવાંતતા ધબકતી હોય, એટલુાં જ નહીં, પણ 
એ ઘર મારા વતનની ધરતી પર હોય. આ વવચાર આવતાાં જ હુાં તો વતનની ભીની હવામાાં તરબતર થઈ ગઈ! મારુાં મન 
તો રહલોળે ચડ્ુાં! પ્લેનમાાં બેઠી બેઠી હુાં તો વવચારોના રહિંડોળે ઝૂલતી રહી.      

મારુાં પ્લેન ઊપડ્ુાં. અમેરરકાની ધરતીન ેછેલ્લા જુહાર કરતી હોઉં એવી લાગણી થઈ. મારા પવતદેવ તો બાળકોનુાં 
સમર વેકેશન શરૂ થ્ુાં કે તરત જ નીકળીને ભારત પહોંચી ગયા હતાાં. કહવેા માટે તો હુાં એકલી જ મસુાફરી કરતી હતી પણ 
હુાં એકલી ક્ાાં હતી? મારી સાથ ેપાછો ફરી રહ્યો હતો વતનમાાં વવતાવેલા વષોનો રકલ્લોલ. હુાં સફર દરવમયાન એ જ 
વવચારતી હતી કે કોણ જાણ ેકઈ રીતે મેં આયખાનો આખો દાયકો પરદેશમાાં આમ વતનના વવરહમાાં વલખતાાં વવતાવ્યો? 
પછી, મારા અવળચાંડા મને ટકોર પણ કરી, “ભલૂી ગઈ તુાં? ૧૯૮૬માું ભારતથી અમેરરકા આવતાાં પણ આવો જ થનગનાટ 
હતો મનમાાં! તે સમયે તો એક ગલુાબી ઝચત્ર હતુાં મનમાાં કે અમેરરકા એટલે તો તકોનો ભાંડાર. અમેરરકામાાં આપવાવાળાની 
શક્તતનો રહસાબ ન માાંડી શકાય પણ લેવાવાળાઓની ઝલવમટેશનનો રહસાબ માાંડવો સહલેો પડ.ે અમેરરકામાાં જે સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્ય 
છે તેની સરખામણી ભારતના સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્ય સાથ ેકરવાનો તો સવાલ પણ ઊભો નહોતો થતો. તયારે તો એમ લાગતુાં હતુાં કે 
અમેરરકામાાં પસટનલ અને પ્રોફેશનલ ગ્રોથ માટે અમયાટરદત શક્તાઓ છે. અમેરરકામાાં સ્ત્રી સાચા અથટમાાં પરુુષ સમોવડી 
બનીને રહ ેછે. ભારતમાાં તો આપણ ેમાત્ર આપણી ત્રણ હજાર વષો જૂની સાંસ્કૃવતનુાં રડિંરડમ વગાડતાાં “યત્ર નાયાટ પજૂ્યન્તે 
રમન્ત ેતત્ર દેવતા” ની વાતોના માત્ર બણગાાં જ ફાંકીએ છીએ! એક વાર હુાં અમેરરકા પહોંચી ગઈ ને તો પાછી આવવાની જ 
નથી. અમેરરકા એ જ મારુાં વતન હશે! મારી બ ેબેગો અન ેહને્ડ બેગમાાં ભરેલા ખીચોખીચ સામાન સાથ,ે હુાં મારી રહિંમત, જોશ 
અન ેહોશ થી મારી એક નાનકડી દુવનયા અમેરરકામાાં વસાવીશ… આ મારી, મારા આતમા સાથ ેકરેલી પ્રવતજ્ઞા છે!” એ 
સમયના મનોવવશ્વ અન ેભાવ જગતને, આમ આટલા બધા વષો પછી, આજે, જ્યારે હુાં પાછી જઈ રહી છાં તયારે, યાદ 
કરાવનારા મારા એ અવળચાંડા મનને ટપારતાાં, હુાં સ્વગત, મારા મનને ટપારતાાં બોલી, “બસ, હવે! મારી જુવાનીના જોશમાાં 
કરેલી મોટી મોટી વાતો અન ેવાયદાઓને આમ મારા મોઢે મારવામાાં કોણ જાણ ેતને શુાં આનાંદ આવ ેછે?” અમ ેઅમેરરકા 
આવ્યાાં પણ શરૂઆતનો જે આકરી પરરક્સ્થવત સામ ેઝઝૂમવાનો જે જુસ્સો હતો, તે, જેમ અમ ેસેટલ થતાાં ગયાાં તેમ ઘટતો 
ગયો. અમેરરકા રહવેાની આરત વાસ્તવવકતા બનતાાં જ, એનુાં વરવાપણુાં પણ છતુાં થવા માાંડ્ ુાં હતુાં. ્એુસે નુાં જીવન એક 
ભૌવતકતાની પાછળ મકેૂલી આંધળી દોટ છે, એની સચ્ચાઈ હવ ેસમજાવા લાગી હતી. અમારા બાળકો તો બહ ુનાના હતાાં 
પણ મારા અન ેમારા પવતના મનમાાં જે અમેરરકામાાં વસવાનો થનગનાટ હતો એનુાં સ્થાન ધીમ ેધીમે ભારતમાાં પાછા 
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ફરવાની ઝાંખના લેતી ગઈ અન ેએવી ઘર કરી ગઈ કે અમ ેઅંત ેપાછા ભારત જવાનો વનણટય કરી જ લીધો. પગથી માથા 
સધુી, મારા દેશની સગુાંધ મને આવરી ચકૂી હતી. પ્લેનની સફરના આ ૧૭-૧૮ કલાકો કોઈ અકળ બેભાનીમાાં જ વીતયા હતા. 
અંત,ે મેં મારા દેશની ધરતી પર મેં પગ મકૂ્ો. એ સમયના કસ્ટમના વનયમો, તમુારશાહી કે પછી વતનની અસહ્ય ગરમી, 
કશુાં જ મને રડસકરેજ કરી શકે એવો ચાન્સ જ ન હતો. મને રરસીવ કરવા આવેલા મારા સગા સ્નેહીઓને હુાં તો દોડીને ભેટી 
પડી. મારા પગ જમીન પર ક્ાાં પડતાાં હતાાં? હુાં તો હવામાાં જ જાણ ેસરકતી હતી અને આંસભુરી આંખ ેસહનેુ મળતી રહી. 

*********        

બ ેચાર રદવસો તો એક ખમુાર અન ેઝનનૂમાાં પસાર થયા, પણ, શરાબીનો નશો ઊતરતાાં, વાસ્તવવકતાનુાં ભાન થાય 
અન ેએ સાથ ેજ થતી વેદનાના વમળોમાાં હુાં પણ ગડથોલાાં ખાવા માાંડી હતી. આ વેદનાનો બોજો એટલો ભારી થવા માાંડયો 

હતો કે થોડાાં જ રદવસોમાાં, તખ્તો જ આખો પલટાઈ ગયો…! 

.....અને, આજે, મુાંબઈના એરપોટટ  પર ફરી મને વવદાય આપવા આવેલાાં સ્નેહીજનોનો મહરેામણ ઊભરાયો હતો. અમારી 
બેગોમાાં ઠાાંસીન ેભરેલી અનેક મલૂ્યવાન વસ્તઓુ હોવાના ભારથી નહીં પણ, એક ખાલીપાના બોજાથી, અમારી બેગો અતયાંત ભારી 
થઈ ગઈ હતી. મને માનવામાાં જ નહોત ુાં આવતુાં કે મારા પોતાના દેશમાાંથી હુાં, તટેૂલા ભરમની શરમ અને “ધેર ઈઝ નો િેકન્સી 
ફોર ય  હીયર” ના અણઝલઝખત શબ્દોન ેમારા અંતર પર કોતરાવીને પાછી અમેરરકા જઈ રહી હતી.  મારા પવત અન ેસાંતાનો તો 
અમેરરકા પાછા જવાની વાત પર મારા જેટલાાં અપસેટ નહોતાાં, તો, આ બાજુ, મારી સઘળી વમરાત જાણ ેલ ૂાંટાઈ ગઈ હોય એવુાં મને 

કેમ લાગ્યા કરતુાં હતુાં, એનુાં કારણ હુાં નક્કી નહોતી કરી શકતી. પણ, મારી આંખોમાાંથી આંસઓુ સયાટ કરતાાં હતાાં. અને મને એરપોટટ  
મકૂવા આવલેાઓના ચહરેા અશ્રઓુના વરસાદન ેકારણે ધ ૂાંધળા દેખાતા હતાાં, પણ, હથોડા જેવા, ચારેકોરથી આવતા એમના 
અવાજો સીધા જ મારા હ્રદય અન ેઆતમા પર રુઝાઈ ન શકે એવા ઘા કરી રહ્યા હતાાં. 
“અરે આટલુાં શુાં રડ ેછે?  ભારત કઈં દુવનયાના નકશામાાંથી મટી નથી જવાનુાં! દર વષે આવતી રહજેે! વોટ ઈઝ અ બીગ ડીલ? ” 

“તમે અમેરરકા જવાનો જે વનણટય લીધો છે તે ઝબલકુલ સાચો અન ેપ્રેતટીકલ છે.” 
“તેં જો્ુાં ને? તમે પાછાાં આવ્યાાં દસ વષો પછી અહીં સેટલ થવા, પણ તેં જો્ુાં ને? આ દસ વષોમાાં અહીંની તકલીફો સો 

ગણી વધી ગઈ છે.“ 
“એ તો ખોટી લાગણીમાાં ખેંચાઈન ેએમ લાગ ેકે વતન ભેગાાં થઈ જઈએ પણ આ ભખૂ્યા-નાંગા દેશમાાં તમારે રહવે ુાં જ શુાં કામ 

છે? વોટ ઈઝ રોંગ વવથ ્?ુ“ 
તો એ રીમાકટ સાથ ે‘ટેગ અલોન્ગ’ થતાાં બીજા અવાજો ધસી આવ્યાાં. એમાાં આ ‘મોસ્ટ વિિેલન્ટ’ અવાજ સીધો હ્રદય 

સોંસરવો ઊતરી ગયો. “આ શુાં દેશમાાં રહવેાની રટ લઈન ેબેઠી છે? જરાક પ્રેષ્તટકલ થા. પાછા જવાનુાં નક્કી ક્ુું એ જ 
બાળકોના ફયચુર માટે સારુ છે. ટ્રાન્સફર કરી દે તારુ ગ્રીન કાડટ અમન ેઅન ેઅમ ેતારા બદલ ેતયાાં જઈએ છે અન ેતમે રહી 

પડો અહીં!” આમ તો દરેક આવી કોમેન્ટ સાથ ેમારા આંસનુો પ્રવાહ ઓછો થતો ગયો હતો પણ, આ એક સટીક વાત ેમારી 
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આંખોન ેઅચાનક જ કોરી કરી નાાંખી હતી. મને હવ ેમારા દેશના લોકોની છબી સાફ દેખાવા માાંડી હતી. મેં મારા બેઉ, પાાંચ 
અન ેસાત વષોના બાળકોની બેઉ હાથે આંગળી પકડી લીધી. મારા પવતએ અન ેબાળકોએ ‘આવજો’ કહવેા હાથ ઊંચા કયાું 
અન ેમેં પીઠ ફેરવી ને કસ્ટમની વવધી પતાવવા આગળ ચાલવા માાંડ્ ુાં. મારી પાછળ “આવજો, આવજો’ ના અવાજો 
ઘસડાતાાં રહ્યાાં. હુાં ચપૂચાપ ચાલી રહી હતી, તયાાં જ મારા પાાંચ વષટના રદકરાએ મને પછૂ્ુાં, “મમ્મી, આર વી ગોઈંગ બેક 
હોમ?” અન ેમેં માત્ર ડોકુાં ધણૂાવીને હા પાડી.  
અંત,ે અમે અમેરરકા પાછા જવા પ્લેનમાાં ગોઠવાઈ ગયા. હવ ેવવમાન ઊપડવાની જ વાર હતી. મેં મારા પવતના હાથ પર 
માથુાં ટેકવ્્ુાં ને બ ેચાર આંસ ુએમની સ્લીવ ભીંજવી ગયા. વમતભાષી મારા પવત, મારા માથ ેહાથ ફેરવીને એટલુાં જ બોલ્યા, 
“ઈટ ઇઝ ઓકે.” પણ મારા અવળચાંડા મને તો ટકોર કરી જ લીધી, “લ,ે તારે તો ભારત પાછા જવુાં હતુાં, તે જઈ આવી?”    

******** 

પ્લેન હવામાાં ઊડી રહ્ુાં હતુાં અને મારુાં મન મારા દેશની ધરતી પર ગજુારેલા આ છ અઠવારડયાની બેલેન્સશીટ 
બનાવી રહ્ુાં હતુાં. આ છ અઠવારડયા દરવમયાન, મારા હમવતનીઓએ સાંબાંધના દાતરડાથી મારા અંતરમનની ચામડી 
ઊતરડી લીધી હતી. મને કોડ હતા કે વતનમાાં મારુાં ઘર બનાવવાના. મારુાં પોતાનુાં ઘર જે સગાાં સાંબાંધી અને વમત્રોની હૂાંફ, 
વવશ્વાસ, સપોટટ અન ેઅનકન્ડીશનલ પ્રેમની રદવાલો, છત અન ેબારી-બારણાાં હોય! પણ અંત ેશુાં મળ્ુાં મને? મારી નજર 
સામે એ છ અઠિાડિયાના િસુંગો કોઈ મ િીના રીલની માફક ‘અનફોલ્િ’ થિા માુંિ્ાું હતાું.  

સહ ુપહલેો પ્રોજેતટ અમારા માટે મુાંબઈમાાં ફ્લેટ શોધવાનો હતો. જગાના દલાલે તો મને સાફ સાંભળાવી દીધુાં હતુાં કે, 
“જુઓ બેન, તમને અમેરરકાવાળાન ેપૈસા હોય ને તો યે ખરચતાાં બહ ુતકલીફ પડ ેછે! ત્રણ બેડરૂમનો ફ્લેટ જુહમુાાં લેવો હોય 
ને તો કરોડની ઉપર જ થશે. અન,ે એવો ખચો કરવાની ત્રેવડ ન હોય ને તો મારુાં માનો, અમેરરકા પાછા જતા રહો. તમારો 
અન ેમારો બેઉનો સમય બરબાદ નહીં થાય.” અન,ે મને ઓઝચિંત ુાં જ અમેરરકાના જગ્યાના એજન્ટનુાં પ્રોફેશનાઝલઝમ યાદ 
આવી ગ્ુાં હતુાં અન ેમનોમન એક સરખામણી પણ થઈ ગઈ હતી. મુાંબઈમાાં જગ્યાના દલાલથી દલાલ અન ેઝબષ્લ્ડિંગ થી 
ઝબષ્લ્ડિંગ ફરીને હુાં નાસીપાસ થતી જતી હતી. મારા પવત મારી સાથે આવતા અન ેમની મેટસટની વાતો વસવાય જગાની 
પસાંદગીનો ભાર મારા પર છોડીને, તેઓ આ પ્રોસેસમાાંથી સાવ ખસી ગયા હતા. એમણે તો સાફ કહી દીધુાં હતુાં કે ‘તને જ્યાાં 
ગમશ ેતયાાં મને ફાવશ.ે’ અમ ેજગ્યા જોવા જતાાં પણ મને ક્ાાંક હવા ઉજાસના વાાંધા, ક્ાાંક લોકેશનનો પ્રોબ્લેમ તો ક્ાાંક 
ટ્રાન્સપોટેશનની તકલીફો દેખાતી હતી અન ેજો બધુાં જ બરાબર હોય તો એન.આર.આઈ. ને જોઈને આસમાને ચઢેલા 
ભાવ…! હુાં મારા ઘરની શોધમાાં ભટકતી રહી હતી. રદવસ ેરદવસે મારી રહિંમત તટૂતી જતી હતી અને જે બચી હતી એ 
તોડવામાાં સ્વજનો પણ કોઈ કસર છોડતાાં નહોતાાં. ક્ારેક મને કહવેામાાં આવતુાં, “જુઓ મોટીબેન, કાકાના અન ેઆપણા ઘર 
વચ્ચ,ે કુમારના લગ્નપ્રસાંગ ેમન ઊંચા થઈ ગયાાં હતાાં. આપણ ેતયારથી એમની સાથ ેબોલ ેવ્યવહાર નથી તો તમારે તયાાં જવુાં 
હોય તો વવચારીને જજો. એટલામાાં સમજી જાવ, બાકી તમે તો સમજદાર છો જ.” 

તો ક્ારેક કોઈ ફેવમલી વમત્રના કુટુાંબ માટે આવુાં કહવેાત ુાં, “તમને તો ખબર છે ને કે બાપાજીએ એ ઘરના એકેએક મેમ્બર માટે પૈસાથી 
માાંડીને બીજી કેટલી મદદ હાંમેશાાં જ કરી છે? જ્યારે બાપાજી આઈ.સી.્ ુમાાં હતા તો એ નગણુાઓમાાંથી કોઈ એકવાર પણ એમન ે
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જોવા નહોત ુાં આવ્્ુાં! તમે બોલો, કેટલુાં સહન કરીએ? બસ, આપણ ેતે જ રદવસથી બોલચાલ બાંધ કરી નાાંખી. જેને આપણી પડી જ ન 

હોય એની સાથ ેસાંબાંધ રાખીન ેકરવુાંય છે શુાં?’ તો વળી સામા પક્ષની દલીલો પણ Via Via સાાંભળવા મળી જતી, “તુાં તો આજ કાલની 
અમેરરકાથી આવી છે. અમારે પણ સલુેહ કરવી છે પણ એમની અકડ તો એવી છે કે પછૂો નહીં! આટલુાં અઝભમાન હોય ને તો બેસ ે

એમના ઘરે!” તો કોઈ વળી સામ ેવાળા તરફથી એવો સાંદેશો પણ પહોંચાડત ુાં, “અમન ેકોઈ વેર નથી પણ બાપાજી ઝબમાર હતા 
તયારે ખાલી દાદીમા અન ેનોકર ચાકર જ ઘરમાાં હતાાં. અમ ેબાકી બધાાં જ વેકેશન પર ત્રણ અઠવારડયા માટે મનાલી રરઝોટટમાાં ગયાાં 
હતાાં. બેઝઝકલી, એમન ેએ જ પેટમાાં દુુઃખે છે કે અમ ેહવ ેપૈસ ેટકે ઊભા થઈ ગયા છીએ. અન,ે એમની ઝબમારીના સમયે સેલ ફોન તો 
હતા જ ક્ાાં? સેલ ફોન તો આ હુંમણાું ૧૯૯૬થી, એટલે કે િરસેકથી જ તો આવ્યા છે તો અમન ેખબર પણ કેવી રીતે પડત?” 

તયારે મને થતુાં હતુાં કે ‘અરેરે, અહીં આવી નાની-નાની બાબતોમાાં તમે આટલો કલેશ કરી મકૂો છો તો જરા પરદેશમાાં સ્વજનો 
વસવાય તો રહી જુઓ, તયારે તમને સમજાશ ેકે સગાાં સાંબાંધીઓ વવનાની એકલતા કેટલી કારમી હોય છે? તો, ક્ારેક આવુાં 
પણ સાંભળાત ુાં, “મોટા કાકાના મરણ પછી, પોત પોતાનો ભાગ લઈ, ત્રણેય ભાઈ જુદા થઈ ગયા. કાકીના તો હાલહવાલ છે. 
કોઈ રદકરો-વહ ુએમન ેસાથ ેરાખવા તૈયાર નથી અન ેકાકી એકલા રહી શકે એવી એમની કન્ડીશન નથી, એટલુાં જ નહીં પણ 
કાકી એમનો કટકરટયો સ્વભાવ બદલવા પણ તૈયાર નથી.” તો વળી કોઈક મામા-ફોઈના ઘર માટે આવુાં પણ કહવેાત ુાં, 
“બહને જ્યારથી ઘરમાાં આ નવી વહુ આવી છે તયારથી એમના ઘરમાાં કોઈનાય જીવન ેજ ાંપ નથી! તમારા અમેરરકનોન ેપણ 
ટાાંપી જાય એટલી છટ્ટી અન ેઉછાાંછળી છે! આખો વખત પોતાની ફીટ્નેસ અન ેહલે્થી ખાવાપીવાનુાં બનાવવા વસવાય બીજુ ાં 
કઈં એને કરવુાં જ નથી! એ એના ધણીને ખવડાવે તયાાં લગી તો ઠીક પણ આખા ઘર પર હલે્થના નામ ેરોબ જમાવ ેતો તમે 
જ કહો, કેમ ચાલ?ે” તયારે મને નવાઈ લાગતી હતી કે આ લોકોન ેઆમાાં ઉછાાંછળાપણુાં ક્ાાં દેખાત ુાં હતુાં? હલે્થ માટે ધ્યાન 
રાખવામાાં શુાં ખોટુાં હતુાં એ મને નહોત ુાં સમજાતુાં!  
તો, ક્ારેક વળી કોઈક કુથલી કરતાાં એમ પણ કહતેાાં, “ખબર છે, લતાભાભીને અન ેરાજનન ેતો ખબૂ જ માઠુાં લાગ્્ુાં છે કે 
એમણે માંગાવેલી ચીજો તમએ ન લાવ્યાાં અન ેબાકી બધાને માટે એમણે મોકલેલા લીસ્ટ પ્રમાણ ેબધુાં જ લઈ આવ્યાાં!” હુાં 
સફાઈ આપવા જતી તો મને તરત જ કહવેામાાં આવતુાં, “તમેય મકૂો ને, હવ!ે આપણ ેક્ાાં અહીંનુાં તયાાં અન ેતયાાંન ુાં અહીં કરીને 
પાપ બાાંધવા છે?” અન ેહુાં વવચાયાટ કરતી હતી અન ેમનોમન કહતેી, “રરયલી?” 
એમાાંયે, લગ્ન, જનોઈ, જન્મરદવસ, વેરડિંગ એનીવરસરી કે અન્ય ધમટના નામ ેથતા પ્રસાંગોના નામે થતાાં જમણવારો વનવમત્ત ે
થતાાં સત્તાનાાં, પૈસાના, પ્રેમના, હકના, સાંબાંધોના અન ેસગવારડયા ધમટના પ્રદશટનો..! હુાં મારા સ્નેહીઓ પાસ ેભારતમાાં કાયમ 
રહવેાની વાત ઉપાડતી તો સલાહો મળતી – “જુઓ, અહીંયા પોતાનો ઝબઝનેસ સ્થાપીન ેકાયમ સ્થાયી થવાની વાત જ મકૂી 
દો! અહીંયા, વાત ેવાત ેલાાંચ વવના કામ નથી થવાનુાં અન ેતમને અમેરરકનોને આ વાત સમજાશ ેપણ નહીં! અમન ેતો 
અમલદારી અન ેતમુારશાહીમાાં કામ કેવી રીતે કઢાવવુાં એની ફાવટ આવી ગઈ છે!’ તો, કોઈ કહતે ુાં, “અરે, આ શુાં થ્ુાં છે 
તમારી બદુ્ધિને? બાળકોના ભવવટયની ઝચિંતા તો કરો! તયાાં અમેરરકામાાં આટલી બધી એડ્કેુશન અને જોબની તકો છોડીને 
આવા દેશમાાં અહીં કેમ આવવુાં છે પાછાાં? મને એટલી સમજ પડવા માાંડી હતી કે ઈચ્છાં છતાાં પણ હુાં આ સહનુી વચ્ચ,ે ફીટ 
નથી થઈ શકવાની અન ેધારો કે આ ચોકઠામાાં હુાં ગોઠવાઈ પણ જાઉં તો આ બધાાં જ મને ગોઠવાવા પણ નહીં દે! બધુાં જ 
બદલાઈ ચકૂ્ુાં હતુાં, અન ેહુાં એ દસ વરસો પહલેાાંનો સમય અન ેએ સમયનો જાદુ શોધતી રહી ગઈ હતી. હુાં મારી જાતન ે
બદલવાના પ્રયાસો કરતી તો મારી હાાંસી ઉડાવતા. “રાખો રાખો હવે! તમે થોડા દહાડાના મહમેાન છો તો મહમેાનની જેમ 
રહો. અમારી જેમ કરકસરથી ઘર અને રસોડુાં ચલાવતાાં તમને ન ફાવે!” અન,ે કરકસર કરવાની કોવશશ કરતી તો પણ 
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ઉપહાસ જ થતો, “આ તમે સહ ુઅમેરરકાવાળાના જીવ બાપા, ભારે ટૂાંકા! ગમ ેતેટલુાં કમાય પણ પૈસો હાથથી ન છૂટે!” મારા 
વતનના લોકો સાથેનો તાંત ુતટૂી ગયો હતો. આ તટેૂલા તાાંતણ ેઘરને કેમ ગથુુાં?   
 દસ વરસ પહલેાાં જ્યારે અમેરરકા જવાનુાં નક્કી ક્ુું હતુાં તયારે આ જ બધાાં અમન ેકહતેાાં હતાાં, “અહીં ભારતમાાં કોઈ 
કમાત ુાં નથી, જીવતુાં નથી, આગળ નથી આવતુાં? આપણો પોતાનો દેશ છોડીને પરદેશ કેમ જવુાં છે?” આજે એક દસકા પછી, 
જ્યારે હોંશથી અહીં સેટલ થવા પાછાાં આવ્યાાં તો કોઈ ખોટા મોઢે પણ કહી ન શક્ુાં કે, “અરે, પોતાના ઘરે પાછા 
 આવો છો, વવચાર શુાં કરો છો? અમ ેબધાાં જ બેઠાાં છીએ, આવી જાઓ, બધુાં જ થઈ રહશેે!” હા, હુાં એ વ્હાલપ અન ેપોતાપણુાં 
શોધતી શોધતી પાછી દેશમાાં આવી હતી પણ આ વાત ન હુાં કોઈનેય સમજાવી શકી કે ન અમેરરકાની ચમકધમકના 
મોવતયાની આડ ેઅહીંના મારા સ્વજનો એ જોઈ શક્ાાં! ટોટલ રડસકનેતટ ઈન કોસટ ઓફ ટાઈમ! 
 હુાં આવા વવચારોમાાં ગળાડબૂ હતી અન ેપ્લેનનાાં પૈડાાં ઊંચકાયા. ભારતની ધરતીનો સ્પશટ છૂટયો. પ્લનેમાાંથી મેં બારી 
બહાર જો્ુાં અન ેમુાંબઈના દરરયાને છેલ્લા જુહાર કરી લીધાાં અન ેમનોમન, મુાંબઈને અલવવદા કહતેાાં એક ડસૂકુાં ભરી લીધુાં. 
  

અસ્ત  ! 


