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અમવનાશ વોમશિંગટન ડી.િી ની ૨૨િી સ્ટ્રીટ પરના ૧૧૭૭ નબંરના હાઈરાઈઝ કોન્ડો પાિ ે
આંટા ંિારર્ા સહુામિનીની રાહ જોર્ા હર્ા.  

સહુામિની એચ.વન. મવિા પર અિેરરકા આવી હર્ી. પજંાબી હોવા છર્ા ંમુબંઈિા ંઉછરેલી 
એટલે ગજુરાર્ી પણ બોલર્ી હર્ી. જ્યારે એણે જાણ્ુ ંકે એના બૉિ અમવનાશ ઈન્ન્ડયન છે ત્યારે 
એણે આત્િીયર્ાથી પોર્ાની ઘણી વાર્ો કરી હર્ી. કૂડી પજંાબણના ગલુાબી ગાલિા ંખજંન પાડત ુ ં
સ્સ્ટ્િર્ અને હિર્ી આંખોનો િરવાળો, ભલભલા પાિે ધા્ુું કાિ કરાવી શકર્ો.  

એણે જ લાડથી અમવનાશ િરને એપાટાિૅન્ટ શોધી આપવાનુ ં કહ્ુ ં હત ુ.ં અમવનાશે 
મિલ્વરસ્ટ્પ્રીંગિા ંપોર્ાના ઘરથી બે બ્લોગ દૂર એપાર્ટાિેન્ટ શોધી આપ્યો હર્ો. િવાર િાજં બાવન 
નબંરની બિિા ંિાથ ેજ જર્ા. ઓરફિિા ંિાથે જ કાિ કરર્ા. અમવનાશ િરે કડૂી પજંાબણને આઠ 
િરહનાિા ંબે વાર પગાર વધારો કરાવી આપ્યો હર્ો.  

અમવનાશ સહુામિની િારકણી આંખોિા ં અને ચસુ્ટ્ર્ યૌવનની દેહલર્ાના વળાકંોિા ં કઈક 
શોધર્ા હર્ા, જે પોર્ાની પત્ની કેર્કીિા ંસકુાઈ ગ્ુ ંહત ુ.ં  

હજુ ગય ેવર્ષે જ દીકરી જિાઈએ મિલ્વર વૅરડિંગ ઍન્નીવિારીની િરપ્રાઈઝ પાટી આપી હર્ી. 
આિ ર્ો અમવનાશના કેર્કી િાથનેા પ્રેિ લગ્ન જ હર્ા. લગ્ન પહલેા અને દીકરીના જન્િ સધૂી ર્ો 
કેર્કી પણ એક અપ્િરા જેવી હર્ી પણ હવે એ પચ્ચીિ વર્ષા પહલેાની રોિૅન્ન્ટક કેર્કી રહી ન 
હર્ી. હાઈસ્ટ્કુલિા ંછોકરા ંભણાવી, થાકીને ઘરિા ંઆવર્ી ગરૃહણી હર્ી. ઘરિા ંવધારે થાકર્ી.  સ્ટ્કુલ 
િાટે પ્રોજેક્ટ ર્યૈાર કરર્ી. અને...ઊંઘી જર્ી. જો અધાજાગરૃ્ હોય ર્ો ફરજ પરૂત ુ ંદેહ દાન કરીન ે
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મનશ્ચેર્ન પડી રહરે્ી. હા, બધા અંર્ઃસ્રાવ સકુાઈ ગયા હર્ા. એજ િિયિા ં સહુામિનીએ 
અમવનાશની ઓરફિિા ંઅને ર્ેના આંર્રિનિા ંપ્રવેશ કયો. 

વોમશિંગટન ડી.િી.િા ંઅને ર્ેિા ંપણ એચ સ્ટ્રીટ પર પારકિંગની મશુ્કેલી. કારને બદલે બાવન 
નબંરની બિ એ જ યોગ્ય મવકલ્પ હર્ો. રોજ બિિા ં બન્ને િાથે જર્ા. િાથે બિેર્ા. િોટેભાગે 
સહુામિની અમવનાશ િરના ખભા પર િાથુ ંઢાળી ઊંઘ કાઢી લેર્ી. લચં િિયે અમવનાશ િર એન ે
બહાર લઈ જર્ા.  કેર્કીએ ર્ૈયાર કરેલો લચં બોક્ષ એિનો એિ પાછો આવર્ો. ઓરફિનુ ંકાિ 
વધ્ુ ં હત ુ.ં ઘણી વાર ઈરાદા પવૂાક બિ ચકૂી જવાર્ી. છેલ્લી બિિા ંઆવર્ા રાર્ પડી જર્ી. 
કેર્કી બેડ પર સ્ટ્કુલના કાગળોના પથારા વચ્ચે હાથિા ંપેસ્ન્િલ િાથે ઊંઘર્ી રહરે્ી.  

‘િર, િને લાગે છે કે જો એકાદ એપાટાિેન્ટ ડીિીિાજં િળી જાય ર્ો રોજની દોડાદોડી િટી 
જાય. િને એકલીને ર્ો ન પોિાય. કોઈક પાટાનર િળે ર્ો શેર કરી શકાય. ર્િે પણ કેટલા થાકી 
જાવ છો! જો વીક ડઈેઝિા ંર્િે િારી િાથે રહી શકો ર્ો આપણે બન્નેને ફાયદો થાય. િર! િારા 
પાટાનર બનશો? વીકએન્ડિા ંમિલ્વર સ્ટ્પ્રીગ ચાલ્યા જવાનુ.ં આિર્ો ઘરે સવૂા િાટેજ જઈએ છીએ 
ન?ે’ 

વાળની લટને કરાગંલુીથી રિાડર્ી સહુામિનીએ લચં િિયે સચૂન ક્ુું. એના સચૂચર્ 
પ્રશ્નિા ંઅમવનાશે ઇચ્છીર્ આંિતં્રણ ભાળ્ુ.ં 

અમવનાશના દેહિા ંનવી ચેર્નાનો િચંાર થયો. પગથી િાથા સધૂીના રક્ર્ભ્રિણિા ંઉષ્િા 
વહરે્ી થઈ. 

‘ઍક્િેલન્ટ આઈરડયા સિુી, ર્ારી વાર્ િને ગિી. ર્ારે રેન્ટ શરે કરવાની જરૂર નથી. હુ ંજ 
આપી દઈશ. િારો એપાટાિેન્ટ શોધી કાઢીશુ.ં’ 

 

એક વીક પછી... 
‘િર! એક ખશુ ખબર છે. એક િરિ વન બૅડરૂિનો એપાટાિેન્ટ િળી ગયો છે. રેન્ટ થોડુ ં

વધારે છે પણ ર્િારે એકલાએ એ ભાર ઉપાડવાની જરૂર નથી. હુ ંપણ શેર કરીશ જ. અત્યારે એક 
િાિનુ ં રેન્ટ અને દોઢ િાિની રડપોઝીટ િળીન ેિાર્ હજાર પાચંિો જેટલા થશે. િર, ર્ાત્કાચલક 
વ્યવસ્ટ્થા થઈ શકશ?ે ‘ 

‘હા, હા, સિુી ચચિંર્ા નહીં. લે આ ચેક.’ 
અમવનાશે ચેક લખી આપ્યો.  

‘ર્િારા નાિ પર જ એપાટાિેન્ટનુ ંએક વર્ષાનુ ંલીઝ કરીશ.ુ વાધંો નહીંન?ે’ 



‘કશો વાધંો નહીં.’ 
‘િર, આના પર િાઇન કરી આપો. હુ ંઅત્યારે જ િેનેજરને આપી આવીશ. િર, િાજંે િાર્ 

વાગ્યે આપણે આપણા એપાટાિેન્ટ પર જ િળીશુ ંઓકે!’ 
િહી થઈ ગઈ. ઓરફિિા ં સહુામિનીએ અમવનાશના ગાલ પર એક ચુબંનનો બચુકારો 

બોલાવી લીધો હોઠની લાલી અમવનાશના ગાલે પ્રિરી. ગાલ લછૂયા ર્ો વધારે લાલ થયા.  

‘સિુી, હવે ત ુ ંિને િર કહવેાનુ ંબધં કર.’ 
‘ઓકે િર! ઓરફિિા ંર્ો િર જ. ઘરે ર્િન ેપિદં પડે ર્.ે’ 
અને પર્ગંી્ુ ંલીઝ પેપર લઈને ઉડી ગ્ુ.ં 
અમવનાશે નોટ્પડૅ પર લખવા િાડં્ ુ.ં 
કેર્કી, 
વર્ષો પહલેા આપણી વચ્ચે સ્ટ્નેહ પાગંયો અને આપણા પરરણયિા ં પરરણમ્યો. દીકરીનો 

જન્િ થયો ત્યારે સ્ટ્નેહ િબંધં એની િવોચ્ચ ઉંચાઈએ હર્ો. દીકરીનો ઉછેર અને એના ઘડર્રે, 

ર્ારી સ્ટ્કુલની નોકરીએ ર્ને િારી પાિેથી ઝટંવી લીધી. દરેક િબંધંની એક િિય િયાાદા હોય 
છે. 

િને લાગે છે કે આપણો િિય પરૂો થયો છે. હવે હુ ંઅહીં વોમશિંગટનિા ંજ રહવેાનો છ.ં 
ર્ારી ઈચ્છા અને શરર્ પ્રિાણે આપણે છૂટા થઈ જઈશુ.ં 

અમવનાશ. 
પત્ર એક કવરિા ં મકૂ્યો. િારે એનો રડર્ો ચહરેો જોવો નથી.  ઓરફિ જવા નીકળર્ા 

પહલેા આવર્ી કાલે િવારે કેર્કીના ડેસ્ટ્ક પર મકૂી દઈશ. જીવનના નવીન ર્બક્કાિા ંપ્રવેશવાનો 
અવિર હર્ો. આવર્ી કાલે બાહોંિા ઠંડી ગજુરાર્ણને બદલે ઉકળર્ી ઉછળર્ી કડૂી પજંાબણ હશે. 
કદાચ દીકરી જિાઈન ેન ગિે પણ ર્ેઓ પણ ટેવાઈ જશે. ધે આર ઍડલ્ટ. ધે બોના ઈન અિેરરકા. 
ધે વીલ અન્ડરસ્ટ્ટેન્ડ. 

ગજવાિાનંા એન્વલપે પર આંગળી ફેરવર્ા અમવનાશ વોમશિંગટન ડી.િીની ૨૨િી સ્ટ્રીટ 
પરના ૧૧૭૭ હાઈરાઈઝ કોન્ડો પાિે આંટા િારર્ા સહુામિનીની રાહ જોર્ા હર્ા. 

િાર્ને બદલે િાડા િાર્ થવા આવ્યા. અકળાર્ા હર્ા. 
એકાએક િોટી બાઈક એની પાિે અટકી. એક ઉંચો િશક્ર્ ્વુાન અને એક ્વુર્ી હલે્િટે 

ઉર્ારર્ા ર્નેી નજીક આવ્યા. ર્ે સહુામિની હર્ી. 
નજીક આવી.  



‘િોરી િર, ર્િારે રાહ જોવી પડી. આ નીલને લીધે જ િોડુ ં થ્ુ.ં ઓહ! ર્િને વાર્ 
કરવાની ર્ો ભલૂાઈ જ જર્ી હર્ી. આ છે િારો બોયફે્રન્ડ નીલ કપરુ. જાણે શારહદ કપરુનો જોરડયો 
ભાઈ! ખરંુન!ે ન્્યુોકાથી લાસ્ટ્ટ વીકિા ંજ આવ્યો. અહીં એને ટીવી કૉરરિપૉન્ડન્ટ ની જોબ િળી છે. 
એણે જ આપણે બધાને િાટે એપાટાિેન્ટ શોધી કાઢયો. એ પણ આપણો એપાટાિેન્ટ શેર કરશે. હવ ે
ર્િારે આખ ુ રેન્ટ આપવાની જરૂર નથી. જો ર્િને વાધંો ન હોય ર્ો બેડરૂિિા ં અિે રહીશુ.ં 
ચલમવિંગ રૂિિા ંઆપન ેફાવશે ને? આ ફમનિશ્ડ એપાટાિેન્ટિા ંબીગ વૉલ હઈડાબૅડ છે. વીક ઍન્ડિા ં
આન્ટીને બોલાવીશુ.ં ત્યારે બેડરૂિ ર્િે વાપરજો.’ 

‘િર, આપના સચૂન મજુબ હવેથી હુ ંઆપને અંકલ કહીશ.  હુ ંર્િને હવેથી અંકલ કહુ ંર્ો 
ગિશે ન!ે ર્િે જ કહરે્ા હર્ાને કે િને િર કહવેાનુ ંબધં કર.’  

‘અંકલ ર્િે િારી હનીની એક ફાધરની જેિ કેર કરી છે. થને્ક્િ અંકલ.’ નીલ કપરેુ 
મવનયથી હાથ જોડર્ા કહ્ુ.ં 

‘લેટ્િ ગો અંકલ ઇન અવર એપાર્ટા સ્ટ્િેન્ટ. ઉપર જઈને વાર્ો કરીએ. હુ ં હપે્પી રુ્ ઘધેરની 
કૅઇક લાવી છ.ં સહુામિની નીલને વેલની જેિ મવિંટળાયલી હર્ી.  

અમવનાશની આજુબાજુની દુમનયા એને િધયિા ંરાખીને ગરબા કરર્ી હર્ી. 
સહુામિની! આજે ર્િે જ કૅઇક એન્જોય કરો. આપણે કાલે ઓરફિિા ંવાર્ો કરીશુ.ં જો િોડુ ં

થશે ર્ો લાસ્ટ્ટ બિ ચકૂી જવાશે.  

બિિા ં ક્યારે બઠેા, ક્યારે ઘરિા ં પ્રવેશ કયો ર્ેનુ ં અમવનાશને કશુજં ભાન ન હત ુ.ં 
ગજવાિાનં ુ ંકવર અને એિાની ર્િેણે લખેલી નૉટસટ પરિેવાવાળી મઠુ્ઠીિા ંચચિળાઈને ડચૂો થઈ 
ગઈ હર્ી.  

રકચન ટેબલ પર એને િાટે રડનર િેટ થયેલુ ંહત ુ.ં કેર્કી ઘરિા ંન હર્ી. ટેબલ પર એક 
ચચઠ્ઠી હર્ી. 

અમવનાશ, 

ટેબલ પર ર્ારંુ ભાવત ુ ંભોજન ર્ૈયાર છે. ઘણા વખર્થી ર્ારે િાટે બાસદુી બનાવવાનો 
મવચાર કરર્ી હર્ી પણ ર્ને િાથે બેિીને ખાવાની ક્યા ંફૂરિદ હર્ી?  િાથે ર્ને ભાવર્ી કોપરાની 
પૅરટિ પણ છે. પૅરટિ િાથેની ચટણી નથી બનાવી. િિય ન હર્ો.  સ્ટ્કુલિા ંિારી િાથે જોબ કરર્ા 
સધુાકર િને લેવા આવ્યા હર્ા. ત ુ ંર્ો એિને ઓળખે છે. એિની િાથે રહવેા જવાનો મનણાય ખબૂ 
જ િનોિથંન ને અંર્ ેલીધો છે. પાચં વર્ષા પહલેા એિની પત્ની ગજુરી જર્ા ંએકલા પડી ગયા 
હર્ા.   અને િત્ય હરકકર્ર્ો એ છે કે હુ ંર્ારી િાથે હોવા છર્ા ંપણ એકલી જ હર્ીને!  સ્ટ્ટાફ રૂિિા ં



એકબીજાના અંર્રની વાર્ો કરર્ા થયા. આખી સ્ટ્કુલના સ્ટ્ટાફિા ંિાત્ર અિે બે જ ઈન્ન્ડયન હર્ાન!ે 
પરસ્ટ્પરની લાગણીઓની કડીઓની િાકંળ ગુથંાઈ ગઈ. બન્નનેા એકલવાયાનો અવકાશ પરુાર્ો 
ગયો.  એ  િબંધંિા ંશરીરના વલખા ંને સ્ટ્થાન ન હત ુ.ં િાત્ર હર્ી હૈયાની હ ૂફં. િાહચયાનો િરં્ોર્ષ. 
પા િદીના આપણા સખુદટ  લગ્નજીવનની િધરુ સ્ટ્મમૃર્િા ં કટાણો સ્ટ્વાદ  ભળે ર્ે પહલેા આપણ ે
જુદા થઈએ એજ યોગ્ય છે. જીવન પ્રવાહ આપોઆપ િાગા શોધી લે છે. હુ ં જાણુ ં છ ં કે ર્ારી 
લાગણીનો પ્રવાહ સહુામિની ર્રફ વહી રહ્યો છે. અનેક શભુચે્છાઓ. 

કેર્કી. 
અમવનાશ ચેર પર ફિડાઈ પડયા. ધ્રજૂર્ા હાથે િેલ ફોન પર કેર્કીનો નબંર ડાયલ કયો. 

કેર્કીનો ફોન સ્સ્ટ્વચ્ડ ઓફ્ફ હર્ો.... 
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