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અંજની, સ્વીટ સિક્િટીન પાટીની આમતં્રણ પસત્રકા હાથમા ંલઈને પપંાળર્ી 
હર્ી. આમતં્રણ  પસત્રકા ઉપર લાલ રંગના ગાઉનમા ંશોભર્ી, ગાલમા ંખજંનવાળી 
મોહક સ્સ્મર્ રેલાવર્ી,  એક ટીનેજર લીના   બ્રાઉનનો  ફોટો હર્ો. એના ગાલ પરના  
ખજંન પણ એની મોટી દીકરી મીના જેવા જ હર્ા.. િાન્ટા એના થી સમિીિ 
એલલઝાબેથ બ્રાઉનનો કાડ ા હર્ો. જોગાન  ંજોગ આ બથાડ ,ે  મધિા ડ ે ને દદવિેજ 
આવર્ી હર્ી. ર્ેની દીકરી લીનાની િોળમી વર્ાગાઠંની ઊજવણીમા ંહાજર રહવેા 
માટે સમસ્ટર એન્ડ  સમિીિ પટેલને પદરવાર િાથે આવવાન  ંખાિ આગ્રહ પવૂાકન  ં
આમતં્રણ હત  .ં  

ર્ેની દીકરી?... ર્ેની એટલ ે કોની? એલલઝાબેથની દીકરી?  

અંજનીની આંખમાથંી અશ્ર ની ધાર ગાલ પર વહવેા માડં ી. કાડ ા ભીનો થાય ર્ે 
પહલેા ગાલ પરના  અશ્ર  લછૂાઈ ગયા. એલલઝાબેથ એક િમયે ર્ેની િહકાયાકર્ાા 
હર્ી. એની સિનીયર હર્ી. ફેસમલી િાથે બથાડ ેપાટીમા ંજવાની અંજનીની ખાિ ઈચ્છા 
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હર્ી પણ પસર્ પરેશે હાથ ઉંચા કરી દીધા કે એને રજા મળી શકે એમ નથી. મોટી 
દીકરી મીના ર્ો ફ્લોદરડ ામા ંએના પસર્ િાથે રહરે્ી હર્ી. ઘરમા ંબીજી બે દીકરી 
હર્ી. બન્ને કોલેજમા ંભણર્ી  હર્ી. િોમવારથી બન્નેની ટેસ્ટ હર્ી એટલે બન્ને દીકરીઓ 
પણ િાથે આવી શકે એમ ન હર્ી. િાસ જી લલલર્ાબાની મજં રીની મહોર લાગી નહીં. 
એમણે ર્ો િભંળાવી દીઘ  ંહત   ં "આપણે ત્રણ દીકરીઓની સિક્િટીન બથાડ ે ક્ા ં
ઉજવી હર્ી કે િાન્ટા એના સઘૂી લાબંી થવા ર્ૈયાર થઈ ગઈ છે. જયા ંજયા ં
છોકરીઓની બથાડ ે આવે તયા ંતયા ંભેટના ખોખા લઈને દોડ વાની ટેવ પડ ી ગઈ છે. 
ખચાાનો સવચાર કરર્ા ક્ારે શીખશ?ે" 

ખચો? …..  િાન્ટા એના સ ધી જવાનો ખચો? …..હા, ખરેખર ખચાાનો પશ્ન ર્ો 
હર્ોજ. પસર્ પરેશ હર્ો ર્ો એન્ન્જનીયર, પણ લ-ેઓફ ની પરમ્પરામા ંઅટવાયલો 
હર્ો. છેલ્લા જોડ ાયલાને, પહલેા જ છૂટા થવાન  ંઆવે એ ન્યાયે પરેશ ેઘણી નોકરી 
વચ્ચે ઘણી બેકારી પણ ભોગવી હર્ી.  હમણાજં નવી જોબ મળી હર્ી. એને રજા ન 
મળે એ પણ િમજી શકાય એવી વાર્ હર્ી. ર્ાજેર્રમા ંજ દીકરી મીનાના લગ્નનો 
ગજા બહારનો ખચો કયો હર્ો. બે દીકરીઓના કોલૅજના ખચાા  ર્ો ખરાજ.. િાસ જીની 
વાર્ િાચી પણ હૈયાને વીંધી નાખનારી હર્ી. એ ર્ો િાર ં હત   ંકે અંજનીની  
પ્રોફેશનલ  જોબ િારી હર્ી અને ટકી રહી હર્ી. 

પોર્ાનો પગાર પણ િારો હર્ો. ઘર પણ એના પગારેજ ચાલત   ંહત  .ં પણ 
િાસ જી િાથે એનો ઉલ્લેખ ર્ો થાય જ કેમ!  િાસ જી ભડ કો થાય. સવર્ય ગમે ર્ે હોય 
પણ  હમંેશા દ ખદ્ ચચાાન   ંિમાપન "બધી દીકરીઓ જણીને ર્ેં ર્ો અમારા વશંન  ં
નખ્ખોદ વાળી દીધ .ં છે."  વાક્થી પ ર  થત  .ં  

ગયા રસવવારે પણ આવી જ વાર્ થઈ હર્ી.  ‘ર્ેં જો કોઈ છોકરો જણ્યો હોર્ 
ર્ો દેવ  ંકરીને પણ એની દરેક બથા ડ ે ઉજવર્ે. ગમે ર્ેટલી છોકરીઓ હોય ર્ો શ  ં
થય ! એ ર્ો િાપના ભારા. ખચાાના ખાડ ા. એ ર્ો પારકી થાપણ. ર્ારે બદલે મારો 
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પરેશ ક મ દને પરણ્યો હોર્ ર્ો પાચં છોકરાનો બાપ હોર્. બા ર્ો મારી લાગણી ન 
િમજે  પણ પરેશ ર્ો બધ  ંજાણર્ો હર્ો;  એણે કેમ િહકાર ન આપ્યો?   

R.S.V.P. નો કાલે ર્ો જવાબ વાળવો પડ શે. ભણેલા ગણેલા છે. વર્ોથી બા 
પણ અમેદરકામા ંછે ર્ો યે, આ મનોદશા?  વશંને માટે પતૂ્રની જરૂર?  ગયા રસવવારે 
સનણાય લેવાઈ ગયા પછી રોજ રાત્રે જયારે પરેશ ઊંઘર્ો હોય તયારે અંજની 
ઈસ્ન્વટેશન કાડ ા લઈન ેરડ ર્ી હર્ી. 

અંજની માઈક્રોબાયોલોજીમા ંગે્રજય એટ હર્ી. પસર્ એન્ન્જનીયર હર્ો. વર્ો 
પહલેા કોઈ આવી જ વાર્મા,ં એકવાર એનાથી બોલાઈ ગય  ં હત  ;ં   “બા, દીકરીઓ 
પેદા કરવા હ  ંનહીં પણ ર્મારો દીકરો જવાબદાર છે”……અને પરેશના હાથની એક 
થપ્પડ  પડ ી ચ કી હર્ી.  

પરેશ િાથે અંજનીના પ્રેમલગ્ન હર્ા. બાની િમ્મર્ી વગરના લગ્ન હર્ા. 
પરેશ દેખાવડ ો હર્ો. અંજની જરા ઘઉંવણી હર્ી. પણ બન્ને િાયન્િ કૉલેજમા ંહર્ા 
તયારથી જ પ્રેમના બીજ વવાઈ ચકૂ્ા હર્ા. બન્ને ગે્રજય એશન પછી સિસવલ મેરેજ કરી 
સવધવા બાને પગે લાગ્યા હર્ા.ં બાએ કમન ેઅંજનીને અપનાવી હર્ી. અંજની બાને 
પૌત્ર આપી ન શકી. એક પછી એક ત્રણ દીકરીઓ જન્મી. એમ ર્ો પોર્ાને પણ 
પ ત્રની ઈચ્છા ક્ા ંન હર્ી! પણ દીકરીઓ પ્રતયેન  ંવ્હાલ રસર્ભાર પણ ઓછ ંન હત  .ં  
પણ વારંવાર બાની વેધક વાણી િાભંળીન ેવર્ો પહલેા એક વાર એનાથી પરેશનો 
અહમં ઘવાય એવ  ં બોલાઈ  ગય  ંહત  .ં અને પ્રેમ લગ્નના પસર્ પરેશે પહલેી વાર 
ર્ેના પર હાથ ઉપાડ યો હર્ો. એક મદહનાના અબોલા પછી પરેશે માફી માગંી હર્ી. 

આર્ો વર્ો પહલેાની વાર્ હર્ી. એ દ ુઃખદ્ સ્મસૃર્ને ભલૂવા એણે કરેલી કોસશશો 
આંસ મા ંવહી ગઈ હર્ી.  આજે  અંજની રડ ર્ા ંરડ ર્ા ંઊંઘી ગઈ. હાથમાનંો કાડ ા મ ટ્ઠીમા ં
લચમળાઈ ગયો. પરેશની આંખો બધં હર્ી પણ એ જાગર્ો જ હર્ો. આખી રાર્ 
જાગર્ો રહ્યો. 
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બીજી િવારે બ્રેકફાસ્ટ વખર્ે પરેશે અંજનીન ેપછૂ્ ,ં "અંજ , ર્ેં ર્ારી 
કોન્ફરન્િની વાર્ બાને કરી કે નહીં?"   અંજની જરા સવચારમા ંર્ો પડ ી  પણ પરેશે 
બાજ મા ંબેઠેલી અંજનીના પગનો અંગ ઠો દબાવ્યો. આનો અથા એ કે બાની હાજરીમા ં
જે વાર્ો કરવાની હોય ર્ેમા ંબોલનારની વાર્ને િહકાર આપવો. 

અંજની કંઈ બોલે ર્ે પહલેાજ બાએ કહ્  ં"આ ઘરમા ંમારી ગણત્રી જ ક્ા ંછે? 
ર્ારી મહારાણીને મારી િાથે વાર્ કરવાની ફૂરિદ જ ક્ા ંછે. મેડ મ નોકરો કરે છેને! 
”  બાએ ત્રાગ  ંકરવાની શરૂઆર્ કરી પણ પરેશ ેચાલ  રાખ્ય .ં "બા અંજ ને આવર્ા 
શસનવારે લોિ એન્જેલલિમા ંએક સવક માટે કમ્પની ર્રફથી કોન્ફરન્િમા ંજવાન  ંછે." 

"હા બા એ ર્ો કહવેાન  ંભલૂીજ ગઈ હર્ી. ગઈ કાલેજ મારા બૉિે મને 
મીદટિંગમા ંકહ્  ંહત  .ં પણ હ  ંકેન્િલ કરવાની કોસશશ કરીશ. ર્મને અને પરેશને  
મ શ્કેલી પડ ેને!  વળી બીના હીનાની પણ ટેસ્ટ છે."  

"ના, ના, આવી ર્ક વારંવાર ન મળે. કદાચ પ્રમોશનનો લાભ ચકૂી જવાય. 
અમારી લચિંર્ા કરવાની જરૂર નથી. અમે ર્ો અમારી વ્યવસ્થા કરી લઈશ .ં ત   ંર્ારા 
બૉિને ના ન પાડ ર્ી" પરેશે  ફરી પગનો અંગ ઠો દબાવર્ા જણાવી દીધ .ં 

ર્ે જ િાજંે પરેશે લોિ એન્જલેિ ની ઈ-દટકીટ અંજનીના હાથમા ંમ કંી દીધી. 
બાની ગેરહાજરીમા ંધીમે રહીને હિર્ી આંખો િાથે કહી દીધ  "િાન્ટા એના ઈઝ નોટ 
ફાર ફ્રોમ લૉિેન્જેલલિ. ય  મેનેજ બાઈ યોર વે એન્ડ  એન્જોય." 

અંજનીની રડ ર્ી આંખોમા ં"થેક્િ" વચંાત   ંહત  .ં અંજની પરેશની બાહંોમા ંહર્ી. 
... શસનવારની િવારે અંજનીન  ંપ્લઈેન લૉિ એન્જલલિ ર્રફ ઉડ ી રહ્  ંહત  .ં 

અને અંજનીન  ંમન અસર્ર્મા.ં 
પરેશની એક થપ્પડ …. એક મદહનાના અબોલા…. પરેશે માગેંલી માફી…. અને 

એ િધંીની ફલ સ્ત  ર્ી...ફરી પ્રેગનન્િી. કદાચ આ વખર્ે પ ત્ર હોય ર્ો?  બિ હવે 
પછી િર્જરી. ઈનફ. પણ વીિમેં અઠવાદડ યે ખબર પડ ી કે ક દરર્ે એમની િાથે ફરી 
વાર ક્રૂર મજાક કરી હર્ી. ગભામાનં   ંબાળક પ ત્રી હર્ી. એબોશાનનો સનણાય લેવાઈ 
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ગયો. બાને વાર્ કરવાની જરૂર ન હર્ી. સમિકેરેજ થઈ ગય  ંએમજ કહવેાન  ંહત  .ં 
એણે ખાિ સમત્ર બની ગયેલી એની િાઠં વર્ાની બૉિ એલલઝાબેથને એબોશાનનો 
ઈરાદો જણાવ્યો. 

" માય ફે્રન્ડ ! પ્લીઝ ડ ોન્ટ ડ  ઈટ. ડ ોન્ટ કમીટ એની િીન. ય  આર લકી ટ  હવે 
થ્રી ગલ્િા. આઈ હવે ટ  ગ્રોન અપ બોયઝ. ધ ેઆર ફાર અવે. ઈફ આઈ હડે  ડ ોટર...."; 
એની આંખ ભીની થઈ ગઈ. 

“એબોશાનન બદલે એ દીકરી ત   ંમને આપી શકે? “ 

“હ  ંર્ેને મારી દીકરી બનાવીશ. પાળીશ. મોટી કરીશ. ભણાવીશ એ લગ્ન 
કરશે. એ જ માર ં ઘડ પણ િાચવશે. મારે નિીંગ હોમમા ંનથી મરવ .ં ર્મે જેમ 
ર્મારા દીકરા વહ  પાિે ઘડ પણમા ંઆશા રાખો ર્ે જ પ્રમાણે અમ ેદીકરી જમાઈ 
પાિે આશા રાખીએ છીએ. પ્લીઝ ડ ોન્ટ્ એબોટા . આઈ બેગ ય  માય ફે્રન્ડ . પ્લીઝ ડ ોન્ટ 
કીલ યોર ચાઈલ્ડ  બીકોઝ ઇટ્િ અ ગલા. હ  ંબધો જ ખચો આપીશ ત   ંર્ારી હલે્થની 
ખબૂ કાળજી રાખજે. બેબીને લઈને ર્રર્ દરટાયર થઈ જઈશ. એને લઈને ર્મારાથી 
દૂર ચાલી જઈશ. ર્મ ેએમજ િમજજો કે ગભાનો સનકાલ થઈ ગયો છે. િાસ ને 
િમજાવી દેજો કે મરેલ  ંબાળક જનમ્ય  ંહત  .ં” 

.....અને બરાબર િોળ વર્ા પહલેા એવ  ંજ થય  ંહત  .ં પરેશને માટે એ ભ લાયલો 
ભરૂ્કાળ હર્ો. બા માટે ક દરર્ે એક ભાર હલકો કયો હર્ો. માત્ર પોર્ે એક અપરાધ 
ભાવ િાથે જીવર્ી હર્ી. એને ખબર પણ ન હર્ી કે હાલ એલલઝાબેથ અને દીકરી 
ક્ા ંછે?  દીકરીન  ંનામ શ  ંપાડ ્  ંહશ?ે  મોટી થયા વગરની એ બાળકીના અને 
એલલઝાબેથના કલ્યાણ અને સ ખાકારી માટે રોજ ઈશ્વરને પ્રાથાના કરર્ી. એ 
બાળકીના ભાગન  ંવ્હાલ એની ત્રણે દીકરીઓને વહેંચી આપર્ી. હવે એને દીકરાની 
ઝખંના રહી ન હર્ી. ઓપરેશન કરાવી દીધ  ંહત  .ં િાસ નો રોજનો કકળાટ કોઠે પડ ી 
ગયો હર્ો.... 
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એલલઝાબેથની આમતં્રણ પસત્રકા...દીકરી લીના બ્રાઉનનો ફોટો…. બરાબર 
પરેશની જ આંખો. પરેશનોજ ઉજળો વાન. પરેશના ગાલના ખજંન....બરાબર 
અમેદરકન છોકરી..ના મારી અમેદરકન દીકરી. મા ંછનંે. જઈશ. એને જોઈશ. કોઈ ન 
જ વે ર્ે રીર્ે હરખના ચાર આસ  ંપાડ ી લઈશ. એને મળીશ પણ મા ંર્રીકે નદહ પણ 
એલલઝાબેથની ફે્રન્ડ  ર્રીકે. એના જીવનના સ ખી િરોવરને િગપણનો પથરો નાખંી 
ખળભળ ર્ો નથી કરવો.... 

અસવરર્ સવચારધારામા ંએ ક્ારે લૉિ એન્જીલેિ હોટેલમા ંઆવી ર્ેન  ંભાન 
પણ ન રહ્ .ં બધ  ંયતં્રવત ્થત   ંરહ્ .ં ર્ે િાજંે જ્વેલિાને તયાથંી કે્રદડ ટ કાડ ાથી એને માટે 
જ્વેલરી લીધી. આજ સ ધીમા ંપોર્ાને માટે કે પોર્ાની ત્રણ પ ત્રીઓ માટે પણ આટલી 
મોટી રકમ ખચી ન હર્ી. આર્ો ઊમળકાની ભરર્ી હર્ી. બીજી િાજંે ટેક્ષીમા અંજની 
િાન્ટા એનાના પાટી હોલમા ંપહોંચી. એણે િાડ ી બદલીને પાટી ગાઉન પહરેી દીધો. 
અમેદરકન દીકરીની પાટી હર્ી. એ જ દી પડ વા ન્હોર્ી માગંર્ી.  હોલ સમત્રોથી લચક્કાર 
હર્ો. પોર્ે લો પ્રોફાઈલ રાખવા માગંર્ી હર્ી.  એક આધડે  વયનો અમેદરકન એની 
પાિે આવ્યો. હળવે રહીને કહ્ . “આઈ એમ એડ ી બ્રાઉન, માય દકડ  સિસ્ટર લીનાિ 
બ્રધર. ય  મસ્ટ બી સમિીિ  અંજ  પટેલ. પ્લીઝ ફોલો મી. આઈ'લ ટેઈક ય  ટ  યોર 
ટૈબલ.” અંજનીને બેિાડ ીને એડ ી અદૃશ્ય થઈ ગયો. એલલઝાબેથ કે લીના દેખાર્ી ન 
હર્ી. એની આંખો દીકરીને શોધર્ી હર્ી. એકાએક દરફ્લેકટીગ ગ્લોબ ફરવા લાગ્યો. 
લેિર લાઈટ ઝબકર્ી રહી. િૌ ઉભા થઈ ગયા. લાઈવ બેન્ડ નો ડ્રમ રોલ થયો. અને 
માસ્ટર ઓફ િેદરમોનીએ લીનાની બે ભાભીઓના આગમનની જાહરેાર્ કરી. તયાર 
પછીના ડ્રમ રોલે છોત્તેર વર્ાની મૉમ એલલઝાબેથે હોલમા ંપ્રવેશ કયો. એઓ સ્ટેજ પર 
ગોઠવાયા. છેલ્લો ડ્રમ રોલ બે ભાઈઓના એસ્કૉટા  િાથે બથાડ ે ગલા લીના હોલમા ં
દાખલ થઈ. લીના...એક પરી...ભલે હજ  િોળની થઈ પણ િપંણૂા ય વર્ી લાગર્ી 
હર્ી. બ,ધા જ સ્ટેજ પર બેઠા હર્ા. અંજનીન  ટેબલ સ્ટેજથી થોડ  ંદૂર અને ખણૂા પર 
હત  .ં 
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 અંજનીની નજર લીના પરથી હટર્ી ન હર્ી. આંખો અને હોઠ પર મમર્ાળુ 
સ્સ્મર્ હત  .ં અંજનીન  ંહૈય   ંએ સ્સ્મર્ પી રહ્  ંહત  .ં વચ્ચે ઘણ  ંપ્રાિલંગક બની ગય  ંપણ 
અંજની ર્ો પલક પાડ યા વગર પોર્ાના અંશને જોર્ી જ રહી. બધાના વ્યક્ર્વ્ય પછી 
લીનાએ શર  કય ા. અલબત્ત અંગે્રજીમા-ં 

સમત્રો, મારા જીવનનો આ એક ઉત્તમ દદવિ છે. એક મદહના પહલેા મારી મૉમે 
મને એક ઈન્ન્ડ યન ગોડ , દક્રશ્નની બ ક વાચંવા આપી. મેં કહ્ ,ં મૉમ આપણે ર્ો 
કેથોલલક છીએ મારે દહિંદ  બ ક વાચંવાની શ  ંજરૂર છે? મૉમે માત્ર એટલ  ંજ કહ્ ;ં વાચંવ  ં
જરૂરી છે. એમા ંદક્રશ્નની બે મધરની વાર્ છે. મેં વાચંી. મોમે કહ્  ંર્ારી પણ દક્રશ્ન જેમ 
બે મધર છે.  ય  આર એડ ોપ્ટેડ્. હ  ંમધર યશોદા છ.ં ર્ારી બથાડ ે લગફ્ટમા ંહ  ંર્ને ર્ારી 
જન્મદાત્રી દેવકીમાનંા દશાન કરાવવાની છ.ં હવે ત   ંિમજ  છે, િતય જાણવ  ંઅને 
પચાવવ  ંજરૂરી છે. ઈચ્છ ંછ ંકે ત   ંમને દક્રશ્નની જેમ છોડ ીને ન જાય. મહમેાનોમાથંી  
ર્ારે  જ ર્ારી મધરન ેશોધી કાઢવાની છે. એમા ંહ  ંમદદ કરીશ નદહ.  

આ મારે માટે ચેલેન્જ છે. મારે મારા લોહીને શોધવાન  ંછે. મને ખાત્રી છે કે હ  ં
શોધી શકીશ. પણ ર્ે પહલેા મારી મોમને પ્રોમીશ કર ં છ ંકે હ  ંર્મને છોડ ીને ક્ાય 
નદહ જઈશ.  

હૉલની લાઈટ બધં થઈ ગઈ. િચા ફ્લડ  લાઈટ ગેસ્ટના ચહરેાઓ પર ઝડ પથી 
ફરર્ી રહી. બે સમસનટ... પાચં સમસનટ. િૌ સનુઃશબ્દ હર્ા. ત્રણ વખર્ ફ્લડ  લાઈટ 
અંજનીના ચહરેા પરથી પિાર થઈ. હોઠ બધં હર્ા. હૈય  ંપોકારત   ંહત  .ં "બેટી હ  ંઅહીં 
જ છ.ં"..અને પાચંમી વખર્ ફ્લડ  લાઈટ એના પરથી પિાર થઈ. લીનાએ ટેબલ 
પરનો ફ્લાવર બ કે લીધો. ધીમા સ્વસ્થ પગલે સ્ટેજ પરથી નીચે ઉર્રી. બધા ર્રફ 
નજર માડં ર્ા માડં ર્ા એક મેસ્ક્િકન ય વર્ી પાિે થોભી. ડ ોક ં હલાવ્ય .ં આગળ વધી.  
અંજની પાિે આવીને ઉભી રહી. “પ્લીઝ ડ ોન્ટ િે નો...ય   આર માય મધર. હપે્પી 
મધિા ડ ે મૉમ.”  

યિ માય ચાઈલ્ડ , ય  આર રાઇટ. આઈ એમ યોર દેવકી. 
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મા ંદીકરી વળગી પડ યા.  
“હપે્પી બથા ડ ે માય બૅબી.” 

લીના, એલલઝાબેથ અને અંજનીની વચ્ચે ઉભી હર્ી. 
હૉલની હવામા ંર્ાળીઓના ગડ ગડ ાટ િાથ ેમાત્ર ત્રણ જ વાક્ો ગ જંર્ા હર્ા. 

‘હપેી મધિા ડ ે દેવકી. હપે્પી મધિા ડ ે યશોદા અને હપે્પી બથા ડ ે લીના..... 
લીના બ્રાઉનને દેવકીન  ંનામ જાણવાની જરૂર ન્હોર્ી. 
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