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આમ લગભગ હર સાલ, દર�ક દ�શ-િવદ�શની �રૂમા,ં પોતે જોઈન કર�લી �રૂમા,ં આ#યાને જોઈ-મળ
 

અનીશ 'શુ તો થતો જ થતો; પણ સાથે તેન ેનવાઈ પણ લાગતી ક� આમ ફર
 ફર
  મળતા રહ�, ુ ંતે  ક�વળ 

મા- અક.માત જ છે ક� પછ
 જોગા0જુોગ છે ક� પછ
 આ#યા0ુ ં વેલ 1લા#ડ 1લાિન2ગ છે?  તેને  આ#યાને 

જોઈ- મળ
 આનદં થતો,તેની કંપનીમા ંતે એક 4કારની િ5લનો અ0ભુવ કરતો અને તેથી પણ વ6 ુતો તેન ે

દર�ક 7લુાકાતમા ંવધતી જતી  આ9મીયતાનો એહસાસ થતો.તેનો 4ૌઢ છતાયં દ�ખાવડો,નમણો  ચહ�રો તેની 

=ખોમા ંજ ન>હ,તેના >દલમા ંપણ વસી જતો.તેની ?.મત વેરતી =ખો,તેની મ6રુ-મ@ુંલ વાણી અને તેથી 

એ વ6 ુતો તેની સે#સ ઓફ Bમુર પર તે આફર
ન થઇ જતો.દર વષE તે લડંનથી લડંનની વરસાદ
-ઠંડ
ગાર 

Gવી, વેધરથી કંટાળ
--ાસી, ચાર મ>હના માટ� ભારત આવી જતો અને એક બJ ુજ Kણીતી લોકિ4ય �રૂ 

કLપનીની દ�શ-િવદ�શની �રૂો જોઈન કર
 તેમ જ સગા વહાલાઓ  અને િમ-ો- �બરાદરોને િવ�ઝટ કર
 

પોતાનો સમય સાર
 ર
તે આનદંNવૂOક પસાર કરતો રહ�તો. ભારતમા ંઅને તે ય Pજુરાતમા ંઅને તેમા ંય 

અમદાવાદમા ં તો તે એમ સમજતો ક� પોતાની બેQ
 Rલ >રચાS થઇ રહ
 છે. લડંન0ુ ં એરપોટO ઓ>ફસર 

તર
ક�0 ુ ંમળTુ ંમાતબર પે#શન તેન,ે Uટથી અને VWા હાથે પૈસા વાપરવાનો, ભરNરૂ મોકો આપતો રહ�તો.એક 

પાઉ#ડના સો મળે 9યાર� મનોમન તે ખચO બાબત �બલZુલ �બ#ધાસ રહ�તો -બે>ફકર રહ�તો. 

  મ[ઘામા ંમ[ઘી િવદ�શી �રૂો તે રમતવાતમા ંજોઈન કર
 લેતો અને તે જ 4માણે ભારતની ભીતરની 

પણ ઉ]રથી દ�^ણ _ધુીની અને NવૂOથી પિ`મ _ધુીની �રૂો જોઈન કર
 'શુ 'શુ રaા કરતો.તેણે એકાએક 

જોbુ ંક� તેની જોઈન કર�લી બધી જ �રૂોમા ંઆ#યા બરાબર તેની સાથે જ સાથે હોય અને તેન ેતેનો સાથ-

સગંાથ ગમવા લાcયો.આમેય તે હરહમેશ બધી જ �રૂો એ#જોય તો કરતો જ રહ�તો; પણ હવે તે0ુ ંઆ#યાની 

કંપનીમા ંઆ એ#જોયમે#ટ િવશેષ િવશેષ 4કારના િ5લનો િ5�લ2ગ અ0ભુવ કરાવવા લાગી ગbુ ંહT ુ.ં 

પર.પર પ>રચય,મૈ-ી,એક 4કાર0ુ ંપોતાપdુ ં તો વધTુ ં જ વધTુ ં જઈ  રBુ ં હT ુ;ં પણ સાથે સાથે  તે જ 

અ0પુાતમા ં આનદંનો eવો#ટમ પણ વfયે જ વfયે જઈ રaો હતો. આ#યા િવષે આ હક
કત Kણી તેન ે

4સgતા થઇ ક� તે િન,]ૃ 4ોફ�સર છે અને તેના પે#શન ઉપરાતં .વગO.થ પિત0ુ ંપણ પચાસ ટકા પે#શન 

પામતી રહ
 લહ�રથી દ�શ-િવદ�શની �રૂો જોઈન કર
 મોજ કર
 રહ
 છે. સતંાનમા ંએક N-ુ પરiયા પછ
 @ુદો 

રહ� છે,G બાબત તેને કોઈ િશકાયત-ફ>રયાદ નામ મા-ની નહોતી, ક�મ ક� તે પોતાની .વત-ંતા માણે અને 

પોતે પોતાની .વત-ંતા માણ ેતે જ બે.ટ ઓ1શન છે,તે જ jેkઠ lયવ.થા છે, તેમ તે mૃઢપણ ેમાનતી. 

આ#યાને અનીશની કંપની અને અનીશને આ#યાની  કંપની ગમવા લાગી ગઈ હતી એ યથાથO તો બઉે સાર
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ર
તે Kણતા હતા, એટnુ ંજ ન>હ, માણતા પણ હતા. oાર�ક અનીશ તેના િનમ-ંણ વગર પણ તેના સરસ 

મKના સેટ�લાઈટ એ>રયામા ં ?.થત બે બેડpમ qલેટની 7લુાકાત પણ લઇ લેતો અને કહ�તો:'સર4ાઈઝ 

િવ�ઝટમા ંમને જરા મK આવે,થોડ
ક િ5લનો અ0ભુવ થાય.લડંનમા ંતો ફોન કયાO  વગર કોઈને 9યા ંoાર�ય 

જવા ય જ ન>હ,7ુબંઈમા ંપણ હવે આવો એટ
ક�ટ આવી ગયો છે. આપણા અમદાવાદમા ંબ6ુ ંચાલે !' 

"તો ય ફોન કર
ને આવો તો આગતા- .વાગતામા ંચા સાથે ના.તામા ંકોઈ િવશેષ ગરમ વાનગીની 

તૈયાર
 કર
 શકાય." આ#યા પોતાનો મત 4ગટ કર�. 

જવાબમા ંઅનીશ બોલ ે"તમને મળવાની   મઝા જ ના.તા કરતા વધાર�  મઝેદાર લાગે.તમાર
 સાથે 

 ચા પીવાનો આનદં જ મારા માટ� તો .પેuયલ આનદં બની Kય છે."   

  અને .પેuયલ આનદંની અને  લડંનની અલક મલકની વાતો કરવાની મK  માણી તે પોતાના 'સીિનયર 

િસ>ટઝન �લિવ2ગ હોમ'મા,ં મન માર
ને, પરાણે પાછો ફર�. મનમા ં િવચાર� ક� આ આ#યાએ મને જમાડ
ને 

મોકલવાનો િવવેક _vુા ન કયw. પણ પછ
 પોતે જ િવચાર� "હોઈ શક� તેને oાકં >કWી પાટxમા ં જવા0ુ ં

હોય,દ
કરા-વJનેુ 9યા ં તેમના બાળકને સાચવવા -રમાડવા જવા0ુ ં હોય.એક વાર  આ#યાએ તેને 

સરસ જમાડ
ને મોકલેલો તે તેનાથી oાર�ય yલૂાT ુ ં ન>હ.ગરમ ગરમ ભzયા,શીરો-Nરૂ
, રસાવા{ં બટ�ટા0ુ ં

શાક અને તમતમતી તીખી -મીઠ
 ચટણીનો .વાદ તો દાઢ� વળગી ગયેલો.આટnુ ંભાર� જમી, તેને કાયમી 

આદત 4માણે બપોરના નેપની તાલાવેલી લાગતા જ,  તે રK લઇ,>ર^ા કર
 પોતાના .થાને 

પહ[ચી, પોતાના એ.સી pમમા ંZુશાદં� બેડમા ં G _ઈૂ ગયેલો 9યાર� તે  .વ1નમા ં પણ પોતાને 

અિત ભાવતા જમાડ�લા ક�ળાના ભzયાનો .વાદ માણતો, ઘી-તેલના શીરા-Nરૂ
ના ઘનેમા ં સાર
 એવી વાર 

લાબંો નેપ લઇ 'શુ'શુ  થયેલો..વ1નમા ંપણ  તેને િવચાર આlયો:'માર
 કંપની તેને ગમે છે એટલે તો તે 

માર
 સાથે જ અવાય તેમ �રૂ કLપની પાસેથી પોતાના ર
ઝવEશનની તાર
ખો Kણી  લઇ એ જ તાર
ખોમા ં

પોતાની સાથે જ સાથે એ �રૂો જોઈન કર� છે, તો તેના મનમા ંમારા માટ� 4ેમ- લાગણી તો  અવuય છે  જ છે. 

      અને તેના મનમા ં આવેલ આ િવચાર� તેને Nરૂ�Nરૂો ઘરે
 લીધો.તે પછ
ની 

િસ2ગાNરુ,બ|ગકોક,મલેિશયાની �રૂમા ં જ |>ટ2ગ >હ}સ ની અનેકિવધ રાઈડોમા ં બેસી બેસી તે0ુ ં મન પણ 

મનમાની રાઈડો લેવા માડં~ ુ.ં"જો પોતે >હમત કર
ને કહ�,4પોઝ કર� તો જpર આ#યા પોતાનો 4.તાવ મ@ૂંર 

કર
 જ લે, કારણ ક� તે પણ એકલી છે અને Jુ ંપણ એકલો જ V.ંપ9ની લડંન  ખાતે કાર- અક.માતમા ંPજુર
 

ગયાને તો જોતજોતામા ં થોડા વષw Pજુર
 ગયા.દ
કર
-જમાઈ અમે>રકા પહ[ચી સરસ સેટલ થઇ ગયા 

છે.પોતાને તો અમે>રકા જરાય એટલ ેજરાય ગમTુ ંન હોવાથી પોતે તો લડંનમા ંજ રહ�, ુ ંઅને ચાર મ>હના 

ભારતમા ંહરવા ફરવા અને �રૂો લઇ મોજ માણવા0ુ ંઓ1શન પસદં કર
 લીધેnુ.ં હવે જો આ#યા માની Kય 

તો પોતે કાયમ માટ� અમદાવાદ સેટલ થઇ Kય અને  લડંન0ુ ં પે#શન અહ� ભારતમા ં સો ગણા  pિપયા 

મેળવતો રહ
 આ#યાને મોજ મઝા કરાવી શક�. કદાચ આ#યાના મનમા ંય આવા િવચારો આવતા જ હશે. 

પણ �બચાર
 �ીKત હોવાથી સકંોચ વશ,લ�Kવશ આવો 4.તાવ ન>હ 7કૂ
 શકતી હોય.લાવ આG તો 

>હમતNવૂOક મનની વાત કહ
 જ દ�." 
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અને તેણ ેરોલરકો.ટરમા ં તે શp થાય એ પહ�લા પોતાનો 4.તાવ ર@ૂ કર
 જ દ
ધો અને 9યા ંજ 

રોલર કો.ટર ફરવા માડં~ ુ.ંએક બીKનો િનકટનો .પશO,એક બીK પર પડવા Gવો અિત  

િ4ય લાગતો, .પશાO0ભુવ તેના મનમા ં અને શર
રમા ં પણ એ રાઈડ Gવી જ િ5લનો  થડકાટ ભરવા 

માડં�ો,તે0ુ ંમન 4ેમભાવથી ભરાઈ જવા લાcbુ,ંસાકાર થઇ શક� એવા .વ1નભાવથી ઊભરાવા લાcbુ.ં પણ 

રાઈડ Nરૂ
 થતા જ રાઈડમાથંી  ઊતર
  પાસેના જ એક બ|ચ પર િનરાતેં બેસી શાિંતNવૂOક આ#યા 

બોલી;"@ુઓ અનીશ,મને લાગે છે ક� આમ @ુદા @ુદા રહ
ને G મોજ મઝા આપણ ે માણીએ છ
એ તે જ 

આપણા  માટ� બે.ટ ઓ1શન છે.લcન0ુ ંબધંન તમે  અને મ| જોઈ-Kણી અને અ0ભુવી લી6ુ ં છે.'�લવ ઇન 

>રલેશન'કરતા આ '�લવ આઉટ >રલેશન'  જ આપણા માટ� બે.ટ ઓ1શન છે, તેમ મને લાગ ે છે. Jુ ં પણ 

આઝાદ >દમાગની V.ં તમે પણ લડંનમા ંરહ
 .વત-ં મગજના થઇ ગયા હશો.અલગ અલગ રહ
ને, સાથે 

સાથે, હરતા- ફરતા રહ�વામા ંG આનદંભર
 �લબટxની િ5લ માણીએ છ
એ તેજ માણતા રહ
એ.Gમ છ
એ તેમ 

જ @ુદા -ભેગા,સાથે સાથે  હર
એ ફર
એ અને _ખુે _ખુે રહ
એ, તેમા ંજ આનદં આનદં છે. સાથે રહ
�ુ ંતો 

લડ�ુ,ંઝગડ�ુ,ંઆથડ�ુ ં-  બાખડ�ુ,ં બોલા ચાલી કર
�ુ ંઅને _ખુ ે_ખુ ેરહ�વાના બદલે mુખી mુખી થઇ, Gમ 

તેમ એક બીKને એજ.ટ થવામા ંજ �જ2દગી mુખે mુખે  પરાણે પરાણે હ�રાન પર�શાન થઈને PKુર
�ુ.ંતેના 

કરતા Gમ છ
એ તેમ જ ઠ
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