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ફેબ્રઆુરી ૭, ૨૦૧૭ને દિવસે, મારી કેટરેક્ટ-મોતિયાની સર્જરી પછી ઘરે આવી, મારા રુમમાાં આરામ કરી રહી હિી. તયાાં િો 
બાજુમાાં પડેલા આઇપેડમાાં િેશી-રેદડયો પર એડવટાાઈઝ સાાંભળી, “રીલાયેબલ અને બેકગ્રાઉન્ડ ચેક કરેલા ઇન્ન્ડયન બેબીસીટસા માટે 
અમારી વેબસાઈટ, “ઓલિેશી.કોમ”ની મલુાકાિ લઈ રજિસ્ટર કરો.” અને, મને યાિ આવી ગયા, ફઈબા! સાથે, અમેદરકન બેબીસીટસાના 
ભાવ ન પરવડવાથી, દફલાડેન્ફફયામાાં લેટ સેવેન્ટીઝમાાં, ઈન્ન્ડયાથી બેબીસીટસા લાવવાની, અનેક તમત્રોની િકલીફો યાિ આવી ગઈ. આજે 
પણ, ફઈબાની યાિ સાથે, મારા હોઠ અને મન બેઉ મરકી પડ્ાાં! 

 એ સમય હિો ૧૯૮૧-૮૨નો. સમર વેકેશન હતુાં. મારા બાળકો અને તવન ુઈન્ન્ડયા ગયા હિાાં. મારી રજા માંજૂર થઈ નહોિી, 
આથી હુાં નહોિી િઈ શકી. મને યાિ છે તયાાં સધુી, ૧૯૮૧ કે ૧૯૮૨ના જૂન મદહનાના છેફલા અઠવાદડયાના શકુ્રવારની વાિ છે. િે 
દિવસે, હુાં, મારી શીફ્ટ પરૂી થિાાં, સાડા ત્રણે ઘરે પહોંચી ગઈ. હજુ િો િરવાિો બાંધ કયો, તયાાં િ બેલ વાગી. િરવાજા પર, અમારા તમત્ર 
અને અમારાથી પાાંચ િ ઘર દૂર રહનેારા, ફોર ઓલ પે્રક્ટીકલ પપાઝીસ અમારા પડોશી, િતમયિ પટેલ ઊભા હિાાં. મેં આવકાર આપિાાં 
કહ્ુાં, “આવો-આવો” ને, અમે બેઠાાં. િતમયિભાઈ બોફયાાં, “સોરી, ફોન કયાા તવના િ આવી ગયો. છાયાએ કહ્ુાં, પસાનલી િ વાિ કરી 
આવ. નીલ અને કમલ બેઉ સિૂા છે આથી છાયા નથી આવી શકી.” પછી, અટકીને કહ,ે “િયશ્રી, મારા સાસનુી િબબયિ ખરાબ છે િો 
ઈમરિન્સીમાાં કાલે ઈન્ન્ડયા િવાનુાં છે. છાયાની િબબયિ એની દડલીવરી પછી સારી નથી રહિેી. નીલ અને કમલ, ચાર મદહનાના િ છે. 
મારા એક દૂરના ફઈબાને તવઝીટર તવઝા પર, બેબી સીટીંગ માટે, અમે ઈન્ન્ડયાથી બોલાવ્યા છે. કાલે, શનીવારે, બપોરના બાર વાગે 
િેઓ લેન્ડ થશે. પહલેીવાર આવે છે અને ઈંગ્લીશ નથી આવડતુાં. શુાં તુાં લઈ આવીશ એરપોટા પરથી અને બે અઠવાદડયા, િારા ઘરે 
રાખીશ?” એ સમયે અમે તમત્રો હળીમળીને, એક કુટુાંબની જેમ િ રહિેાાં હિાાં. “ઓફ કોસા, િમે મને ફોટો અને તવગિ આપો. િતમયિભાઈ 
ફઈબાનો ફોટો ને તવગિો આપીને, ખબૂ આભાર માનીને, ગયા. હુાં ફ્લાઈટના ટાઈમીંગ, ટોલ ફ્રી નાંબર પર ચેક કરીને, ટાઈમસર, ૧૫ 
તમતનટ પહલેાાં િ એરપોટા પર પહોંચી ગઈ. મને ફઈબાની બચિંિા થિી હિી. ફ્લાઈટનાાં બધાાં મસુાફરો ધીરેધીરે બહાર નીકળી રહ્યા હિાાં. 
છેફલે બે ચાર રડ્ા-ખડ્ા પેસેન્િસા પણ બહાર આવી ગયાાં, પણ ફઈબા ક્ાાંય િેખાયાાં નહીં! મારી બચિંિા વધી ગઈ. િો બહાર 
નીકળવાના િરવાજેથી હુાં ખસુાં અને ફઈબા નીકળે િો? મને થયુાં, મારે કોઈ એકાિ ફે્રન્ડને સાથે લાવવાની િરૂર હિી. એક્ઝીટનો િરવાિો 
છોડી, િપાસ કાઉન્ટર પર િવુાંયે કેવી રીિે? શુાં હુાં એમને ઓળખવાનુાં ચકૂી ગઈ ને એ બહાર નીકળી ગયા? મને સમિ ન પડી કે શુાં 
કરુાં? આમ દફકરમાાં, િરવાજા પર ઊભી હિી. તયાાં મને ગિુરાિી સાડી પહરેેલા, એકવડા બાાંધાના, બોબ્ડ હરેવાળા, સ્ટાઈલીશ સન 
ગ્લાસીસ પહરેેલા, ૫૦ની આજુબાજુની ઉમરના લાગિાાં બેન, હને્ડબેગ અને એક બીજી સટુકેસ ઊંચકીને આવિાાં િેખાયા. મેં ફોટો િોયો 
િો સામ્ય લાગ્યુાં પણ ફોટોમાાંના બેન અંબોડી વાળી, માથા પર છેડો ઓઢેલા હિાાં. એ બહાર આવ્યાાં તયારે આમ િેમ િોિાાં હિાાં. હુાં 
એમની પાસે ગઈ િો પાકેલા આંબાની સગુાંધ મારી ઘ્રાણેન્રીયમાાં િીવ્રિાથી પહોંચી ગઈ! એમનો આ ફેશનેબલ અવિાર િોઈ, મને થયુાં 
કે કઈં નહીં િોયે બેન, ભણેલા ગણેલા ગિુરાિી િો હશે િ. કિાચ બેગમાાં સાંિાડીને આંબા લાવ્યાાં હશે! મેં એમને કહ્ુાં, “હાય, આઈ એમ 
લકુીંગ ફોર મબણબેન પટેલ. યોર નેઈમ પ્લીઝ?” બેન ઊભાાં રહ્યાાં, મને ઉપરથી નીચે સધુી િોઈ અને કહ,ે “ગિુરાિી આવડિા હૈ? હમે 
મઆૂ અંગે્રજી નો આવડિા હૈ! હુાં મબણબેન પટેલ હૈ. હમકુ દૂરના ભઈલાકા છોડા િતમયાકી રાહ િોનેકા હૈ, થકાવી દિયા હોં અંિર. કેવડા 
સવાલ પછૂપછૂ કરના!” એમ કહી, મારા િવાબની રાહ િોયા તવના બેન બાજુમાાં િઈ િમીન પર બેસી ગયા ને બોફયાાં, “િતમયાકે હારુ, 
તસતે્તર રૂતપયે ડઝનકા છ આંબા લાયા થા. વો મઆૂ બોલા, બહાર નઈં જાયેગા આંબા. િો પલાાંઠો માર કર, છ આંબા ચસૂ કર આનેકુ ટે’મ 
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લગા!” મારા મનમાાંનો શક દૂર થઈ ગયો. મેં શધુ્ધ ગિુરાિીમાાં પછૂ્ુાં, ‘મબણફઈબા? િતમયિભાઈ અને છાયાબેનને ઘરે….” બેન િો 
ઊભા થઈ ગયા! આંખોમાાં આંસ ુસાથે મને ભેટી પડ્ાાં, “લે, મને ઓળખી ગઈ! વળી તુાં િો ગિુરાિી હો બોલે! મઈૂ, હુાં િો આ અમથી 
દહિંિીમાાં બોલી! લ,ે પણ, મારુાં નામ િને કેમનુાં ખબર પડી? િતમયો ની’ આયો?” અને પોિાની બેગો ભેગી કરવામાાં લાગ્યાાં. મેં એમને 
સમજાવી શકાય એટલુાં બે ચાર વાક્ોમાાં સમજાવ્યુાં કે હુાં શુાં કરવા એમને લેવા આવી હિી, મારે ઘરે બે અઠવાદડયા સધુી રહવેાનુાં હતુાં 
પણ અધવચાળે હાથ ઊંચો કરીને કહ,ે “હમજી ગઈ. િતમયો, વહુને તપયેર િઈને બેઠલો િે, એ..ને. િ…હ..થી પાંિર િા”ડામાાં આવી રે’શે, 
ને હુાં િારે તયાાં રે’વાની.” એમનુાં લગેિ વ્હીફસ વગરનુાં હતુાં, હુાં ટ્રોલી સાથે લઈને િ આવી હિી, “ફઈબા, આ ટ્રોલીમાાં સામાન મકૂી દ્યો.” 
ફઈબા બોફયા, “િે આ ગાડી આપણે ઘેર લઈ િવા મળે?”. મેં કહ્ુાં, “ના, ગાડીમાાં લગેિ મકૂ્ા પછી ગાડી અહીં િ મકૂી િેવાની.” પછી, 
પાકીંગ લોટમાાં અમારી કાર પાસે આવી, મેં ફઈબાની મિિથી સામાન ટ્રાંકમાાં મકૂ્ો. ફઈબાને કારમાાં બેસાડ્ા અને ડ્રાઈવરની સીટમાાં 
બેઠી. ફઈબા બોફયા, ‘આ મને બહ ુગઈમુાં. આંઈ છોડીયુાં પણ મરિ હમોણી(સમોણી) થઈ બધુાંય કરે, કોઈનીયે રોકટોક નઈં.” મેં કાર ચાલ ુ
કરી. બપોરના ત્રણ વાગ્યા હિાાં. ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટસના આવાગમન માટે, તયારે, ન્ય ૂયોકા આવવુાં પડતુાં હતુાં. મેં કહ્ુાં, “ફઈબા, 
આપણને ઘરે પહોંચવા, બે અઢી કલાક થશે. િમને ભખૂ લાગી છે? આ બટેટાાંપૌઆં લાવી છાં.” ફઈબા કહ,ે “િેં આ હારુાં કયુું છોડી. છ 
આંબા ચસૂીને િો જીભનો હવાિ િ ગયો!” અને એમણે ડબ્બો ખોલીને, બહાર િોિાાં, ખાવાનુાં ચાલ ુકયુું. મેં વાિ ચાલ ુરાખી, “એક-બે વાિ 
પછૂવી છે ફઈબા, િમે ક્ાાંથી છો? િમારી બોલીમાાં સરુિની, ભરુચની, મહસેાણાની, ચરોિરની અને શહરેી લઢણની છાાંટ છે.” કાર 
પાકીંગ લોટ છોડી ચકૂી હિી. ફઈબા, સન ગ્લાસીસ કાઢીને અમેદરકાની આ મોહનગરીને એક બાળસહિ તવસ્મયથી તનહાળિાાં હિાાં. મને 
કહ,ે “દિકરી, મારી બોલીમાાં ભેળસેળ છે, ઈ વાિ બરાબર છે. પણ બોલી િો રુદિયામાાંથી નીકળી, બીજાના રુદિયા લગણ પહોંચે ઈિ એનુાં 
કામ!” પછી કહ,ે “હુાં પાછી આંઈ ક્ારે આવવાની? મને મનભરીને િોઈ લેવા િે! અધધધ! આવડા મોટા બીફડીંગો, મોટા પલુો (બ્રીજીસ(, 
મસમોટા, અિગર જેવા રસ્િાઓ…! કોઈ બળદિય,ુ ગાય, કૂિરૂાં, પણ રસ્િે નહીં? હુાં સરગમાાં(સ્વગામાાં) આવી ચડી છાં એવુાં લાગે હોં! 
હમણાાં મને આ િોવા િે!” ફઈબા, આખા રસ્િે પછી કઈં િ ન બોફયાાં…!  

   ફઈબાને ચાર દિવસ લાગ્યાાં, જેટલેગમાાંથી બહાર આવિાાં. ફઈબા મારે તયાાં એવી રીિે સેટલ થઈ ગયા હિાાં, જાણ ેઅહીં કેટલાયે 
વર્ષોથી હોય! સાાંિના હુાં એમને મોલમાાં લઈ િિી.  એકવાર, જેફરસન વોડાના દડપાટા મેન્ટ સ્ટોરના “મેન” સેક્શનમાાંથી પસાર થિાાં હિાાં. 
ફઈબા કહ,ે “આ મઆૂ પિૂળાાંઓ એવા િે હાચકુલા(સાચકુલા), ગોરા મરિમાણહ જેવા લાગે! આમને ભેટએ િઈં હમજાય(સમજાય), મરિ 
છે કે પિૂળાં!” એક પિૂળાાંને, એમણે કોઈ પણ છોછ તવના બાથ ભરી! હુાં ફઈબા પર વારી ગઈ! મેં કહ્ુાં, “ફઈબા, સાચો ગોરો નીકળ્યો હોિ 
િો?” ફઈબાએ સરળિાથી કહ્ુાં, “િો શુાં થાિ? એને પણ આમ મનભરીને, બથમાાં લઈ બે ઘડી ઊભી હોિ! મન થયુાં ને કાળાગોરાને બથ 
ભરી લીધી, એક પપી લઈ લીધી િો શુાં થઈ ગયુાં?” ફઈબાના પહલેા વીકના, પહલેા શકુ્રવારે સાાંિના, થોડાાંક તમત્રોને મેં ડીનર બોલાવ્યાાં 
હિાાં. હુાં િોબ પરથી ચાર વાગે આવી. ફઈબા રસથી ટીવી િોિાાં બેઠાાં હિાાં. એ િમાનામાાં િેશી ટીવી િો હતુાં નહીં. બપોરના “નેચર અને 
એનીમલ”નો શો પબ્લીક ટીવી પર આવિો હિો. હુાં કપડા બિલવા, મારા રૂમમાાં િિાાં પહલેાાં બે તમતનટ ઊભી રહી, “ફઈબા, આ ટીવીમાાં 
િમને કાંટાળો આવિો નથી? ભાર્ષા સમજાય નહીં. લોકોયે અલગ. આપણે કાલે, િેશી સ્ટોરમાાં િઈને, દહિંિી મવુીની કેસેટો લઈ આવીશુાં. 
િમને વીદડયોકેસેટ કેમ િોવી એ પણ શીખવી િઈશ.” િો ફઈબા િરિ િ બોફયા, “લે, વળી, ભાર્ષાને શુાં વળગે ભિૂ? બોલી િો રુદિયાથી 
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હાંભળાય, પછી કાળા-ગોરાની હોયે કે િનાવરની હોયે! મને હાંધયુ િોવાની મિો આવે, મારી અમથી બચિંિા નો કરવી. ને હા, િેશી તસનેમા 
પણ િોવાની મિો હાં!” પાછાાં ફઈબા નેચરની ચેનલનો શો િોવામાાં નાના બાળકની જેમ િફલીન થઈ ગયાાં. 

  હુાં કપડાાં બિલીને રસોડામાાં ગઈ. ફઈબા મારી પાછળ આવીને કહ,ે “શુાં કરવાનુાં છે, લાવ, મને કીયેને, િો ચપટીમાાં કરી િઉં!” 
ફઈબાને મેં કહ્ુાં, “ફઈબા, સાાંિના િમારા માટે ખીચડી-કઢી મકૂી િઉં છાં. આજે અમે થોડાાં ફે્રન્ડસ ભેગા થવાના છીએ. અમે િો પીઝા 
ઓડાર કરીશુાં.” ફઈબા બોફયાાં, “હુાં કેમનુાં જુદુાં ખાવાની? એવી કહીંની મોટી મહારાણી કે િમ સવ ખાવ ઈ હુાં નો ખાઈ હકુાં? હુાંય પીઝા 
ખાઈશ. મારા “હમ(સમ)” િો માર માટે બખચડી ચડવ િો!” “ફઈબા, એમાાં ચીઝ અને ટામેટો સોસ હોય, િમને નહીં ભાવે.” “મટન-મચ્છી 
નહીં હોય િો હાંધયુ ખઈ લઈશ. આંઈ આવી છાં િો બધા જેમ રીયે િેમ નો રાં’ઉં િો, હુાં આપણા િેશમાાં શુાં ખોટી હિી!” ને, પછી મારી 
િોડે, મને હાથોહાથ ઘરમાાં ઊંચુાં-નીચુાં કરવામાાં લાગી ગયાાં. કામ પિી િિાાં, ફઈબા કપડાાં બિલી, સરસ ગિુરાિી સાડી પહરેી, િૈયાર 
થઈને બેઠા. મેં તપઝાનો ઓડાર ફોન પર આપી િીધો. એપીટાઈઝરમાાં, કાચા વેજીટેબલ અને સલાડની ટે્ર િૈયાર કરી અને ડ્રીંક્સ માટે 
સોડા અને પાણી મકૂ્ા. બેઝમેન્ટમાાં િઈને, પેપેરગડુઝ લઈ આવી અને ડાઈનીંગ ટેબલ ગોઠવ્યુાં. ફઈબા બોફયા, “આ િમે આંઈ આવડી 
મોટીમોટી કારુાંમાાં ફરો, આટલી મે’નતુાં કરો ડોલદરયા કમાવા હારુ ને ઉખલ ેહાથે, ઉપરવાળો િમોને િીયેય ખરો! િે છિાાંયે, આમ 
ગરીબગરુબા િેશમાાં કાગળાંમાાં ખાય, િેમ િમે બધાય આ િેખાવડા કાગળમાાં િમો! માણહ પાહ ેઉપરવાળો આંઇ કાવદડયા િીયે િો ટે’મ 
નઈં િે ને તયાાં િેશમાાં, ટે’મ નો ટે’મ, પણ કાવદડયા નઈં િે! ઈ એનો દહસાબ પાંડે િ સરભર કરે!” મેં આ લોજીક ક્ાાંય નહોત ુાં વાાંચ્યુાં કે 
સાાંભળ્યુાં! સાડા છ-સાિ સધુી બધાાં ભેગાાં થઈ ગયાાં. બધાાંના બાળકો, પાાંચથી બાર વરસની અંિરના હિાાં ને પીઝાના નામે ખશુ હિાાં. મેં 
ફઈબાની ઓળખાણ કરાવી. અમારી એક તમત્રએ કહ્ુાં, “ફઈબા, િમે િો બહ ુિ મોડાન લાગો છો. આ વાળ પણ સરસ કપાવ્યા છે. િમારુાં 
મળૂ રહવેાનુાં ક્ાાં?” ફઈબાએ આ વાિનો િવાબ મને પહલેાાં નહોિો આપ્યો. મારી વાિ ઊડાવી નાખી હિી. ફઈબા હસીને બોફયાાં, 
“ઓલી દફલમના મેગેઝીન િેખાડી, સરુિમાાં વાળ કપાવ્યા’િા.” પછી કહ,ે “છોડી, હુાં િો િન્મી સરુિમાાં, મોટી થઈ ચરોિરમાાં, લગન 
આણાંિમાાં અને ગઈ આદફ્રકા, િારા ફુઆ હારે. અમારા લગનને બે વરહમાાં, ઈ મલેદરયામાાં ગિુરી ગ્યાાં. પછી િો કામ કરવા અનેક ઠેકાણે 
ઘર-ઘર ફરી. િારા ફુઆને હુાં ભરખી ગઈ એવુાં માનીને, મારા સાસદરયાએ ને માવિરે મારી હારે છેડો ફાડી નાાંખ્યો. ઈ હાંધાયને, િારા 
ફુઆના િિાાં, હુાં હસીબોલીને મરિમાણહ િ નઈં, પણ, કોઈનીયે ભેરે બોલુાં, એનો વાાંધો હિો! િતમયો મારા તપિરાઈનો દિકરો, એટલે 
આંઈ આવી. બસ, આવડી અમથી મારી વાિાા! હેંડો, િમારો તપઝા આવ્યો કે નઈં!” પછી, તપઝા આવિાાં, ફઈબાએ ખશુીખશુી ત્રણ પીસ 
મજા લઈને ખાધાાં. ફઈબા અને તપઝા, બેઉ, એ સાાંિના “હોટ એન્ડ હીટ” રહ્યાાં! 

િતમયિભાઈને તયાાં ફઈબા એક વરસ, તવઝીટર તવઝા પર રહ્યાાં. આ સમય િરતમયાન, અમે, ઘણીવાર, ફઈબાને મળવા ખાસ 
છાયાને તયાાં િિાાં. એ િવાના હિાાં, તયારે, છાયાએ પાટી રાખી હિી. પાટીમાાં મેં પછૂ્ુાં, “ફઈબા, િમને, નીલ અને કમલ સાથે 
અમે સહ ુયાિ આવશુાં કે નહીં?” ફઈબા એમની એ િ લઢણમાાં, હસીને, બોફયાાં, “મને આ ટીવી શોમાાં િેખેલા િનાવરોયે યાિ 
રે’શે અને િમે હાંધાય યાિ રે’શો. સવાસ(શ્વાસ) ચાલ ેતયાાં લગણ નવીનવી રીિ અને નવાનવા લોકોની ભેળાાં, હસીને જીવિાાં 
રે’વાનુાં.” ---------------તયાાં િ રેદડયોની એનાઉન્સમેન્ટ મને આિમાાં લઈ આવી “આિ આપકો અપને વિનકી યાિોંસે 

િરોિાઝા કર િેિે હૈં. અબ સનુીયે, “અય મેરે પ્યારે વિન, અય મેરે બબછડે ચમન, તિુ પે દિલ કુરબાન”  બસ! 


