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અમેરિકામાાં જાનકી અને મોટો ભાઈ ધમેશ એપાટટમેન્ટ ભાડે િાખી  

કોલેજમાાં અભ્યાસ કિતાાં હતાાં.જાનકીનાાં લગ્ન જ્ઞાતતના જ એક સીટીઝન 

થયેલા યવુક સાથે થયાને હજુ ત્રણ જ મરહના થયા હતા એવામાાં 

ઇન્ડીયામાાં એની વ્હાલી માતા કુમદુને લોહીના ઊંચા દબાણને લીધે 

સ્ટ્રોકનો બીજો હમુલો આવ્યો છે અને બેભાન અવસ્ટ્થામાાં હોસ્ટ્પીટલમાાં 



દાખલ કિી છે એવા સમાચાિ એના તપતાએ ફોનમાાં આપ્યા .આ દુખદ 

સમાચાિ જાણીને જાનકી ખબુ જ દુખી થઇ ગઈ.એનુાં મન માતાને મળવા 

ઈન્ડીયા જવા અધીરુાં બની ગયુાં.  

સ્ટ્રોકના પ્રથમ હમુલામાાં જ કુમદુ લકવાગ્રસ્ટ્થ થઈને પથાિીવશ બની ગઈ 

હતી .આ સાંજોગોમાાં ત્રણ મરહના પહલેાાં જાનકીના ત્રણ અમેરિકામાાં િહતેા 

કાકાઓ અને બીજાાં કુટુાંબીજનોની હાજિીમાાં અમેરિકામાાં લગ્ન લેવાયાાં હતાાં 

એમાાં પતત તવિેશભાઈને એકલા અમેરિકા લગ્નમાાં આવવુાં પડ્ુાં હત ુાં.લગ્ન 

વખતે માતા હાજિ ન િહી શકવાથી તપતાને એકલાએ જ કન્યાદાન નાના 

કાકા સાથે કિવુાં પડ્ુાં હત ુાં.પત્ની ઉપિ આવી પડેલ આ અચાનકની 

આપતિથી મનથી ભાાંગી પડેલ તપતાનો ઉદાસ ચહિેો લગ્ન વખતે પણ 

દેખાઈ આવતો હતો.તપતાની આ ઉદાસી જોઈને થયેલ જાનકીના હૃદયનુાં  

દુખ કન્યા તવદાયના એ કરુણ પ્રસાંગે તપતાની સાથે સાથે ભાઈ ધમેશ અન ે

કાકાઓ સાથે એણે વહાવેલ  ચોધાિ આંસઓુમાાં દેખાઈ આવ્યુાં હત ુાં . 

જાનકી ગમ્ભીિ માાંદગીમાાં સપડાયેલ કમનશીબ કુમદુની લાડકી દીકિી 

હતી .માતા વ્હાલથી એને “જાનુાં” એમ ટ ાંકા નામથી સાંબોધતી હતી.આમ 

તો દિેક માતાને એના બધાાં જ સાંતાનો વ્હાલાાં જ હોય છે પિાંત ુ દીકિી 

પ્રત્યે તવશેષ લાગણી િહતેી હોય છે એનુાં કાિણ એ હોઈ શકે કે એક રદવસ 

દીકિીને અળગી કિીને સાસિે વળાવવાની હોય છે.ત્રણ વષટ પહલેાાં જ 



કુમદેુ પોતાનુાં હૃદય કઠણ કિીને દીકિીના ઉજળા ભતવષ્ય માટે અમેરિકા 

જવા જાનકીને તવદાય કિી હતી. 

જાનકીના લગ્ન પછી એના અમેરિકન સીટીઝન પતતએ એના ગ્રીનકાડટ 

માટે અમેરિકન ઈતમગે્રશન તવભાગમાાં અિજી કિી હતી પિાંત ુએ મળવામાાં 

વાિ થાય એમ હતી એટલે કાયદેસિ તવઝા ઉપિ તાત્કાલલક જાનકી 

માતાને મળવા જઈ શકે એમ ન હતી.આ સાંજોગોમાાં એના પતત સિેુશે નવ 

પિલણત પત્ની જાનકીની માતાને મળવાની અધીિાઈ જોઈને જાનકીની 

પડખે િહી એને પિુો સહકાિ આપી ખબુ ખટપટ કિીને ઈન્ડીયા જવા માટે 

ટ ાંક સમય માટેના સ્ટ્પેતશયલ પેિોલ તવઝા એને  મેળવી આપ્યા. 

આ ટ ાંક સમય માટેના તવઝા પ્રાપ્ત કિી જાનકી દુખી હૃદયે ઇન્ડીયામાાં 

કોઈને ખબિ આપ્યા તવના એકલી ઈન્ડીયા આવી ગઈ.અમદાવાદ એિપોટટ 

ઉપિથી િીક્ષા કિીને માતાને જલ્દી નજિે જોવા માટે એ તસધ્ધી 

હોસ્સ્ટ્પટલમાાં પહોંચી ગઈ.પલાંગમાાં બેભાન અવસ્ટ્થામાાં સતુેલ માતા જોડે 

બેસી એને ભેટી િહલે જાનકીની આંખોમાાં આંસઓુની ધાિાઓ િોકી િોકાતી 

નહોતી.પાસે ઉભેલા દુખી તપતા અને ત્યાાં હાજિ દાદા-દાદી અને નાના 

ભાઈ અનીશની આંખો પણ આંસઓુથી ભિી ગઈ હતી. 

પિદેશમાાં તવદાય કયાટ પછી લાાંબા સમય પછી લગ્ન કિીને પાછી 

આવનાિ દીકિી સાથે માતાને કેટ કેટલી વાતો કિવાની હોય.પિાંત,ુસ્ટ્રોકના 



હમુલાને લઈને અધટ કોમાની સ્સ્ટ્થતતમાાં મકુાયેલ કુમદુની વાચા લબલકુલ 

બાંધ થઇ ગઈ હતી એટલે એ વ્હાલી દીકિીની સાથે વાત કિવા માટે કે 

એને સ્ટ્પશટ કિી એની પ્રેમની લાગણી બતાવવા માટે અશક્ત અને લાચાિ 

હતી. આવી સ્સ્ટ્થતતમાાં માતાના ચહિેા ઉપિ કોઈ પણ પ્રકાિનો ભાવ ન 

જણાતાાં જાનકીને મનમાાં શ ાંકા થઇ કે માતાએ એને ઓળખી કાઢી હશે કે  

કેમ ? 

થોડી વાિ પછી જાનકી સામે એક નજિે જોઈ િહલે કુમદુની આંખમાાં આંસ ુ

દેખાયા એથી જાનકીને લાગ્યુાં કે આખિે માતાએ એને ઓળખી લાગે છે કે 

અમેરિકાથી એને મળવા દોડી આવેલી હુ ાં એની લાડકી દીકિી જાનકી 

છાં.કુમદુની ભાવ તવહીન આંખોમાાં દેખાયેલ આ આંસઓુ અને પથાિીમાાં 

સતુેલ અબોલ અને લાચાિ માતાના દુુઃખથી દુખી દીકિીની આંસભુીની 

આંખોએ મુાંગી િીતે જાણે કેટલી બધી વાતો કિી લીધી.!દીકિીની પીઠને 

પ ાંપાળી િહલે તપતા તવિેશભાઇની આંખોમાાં પણ આંસઓુ ધસી આવ્યાાં.  

માતાને હોસ્ટ્પીટલમાાંથી ઘેિ લાવ્યા પછી પણ જાનકી જેટલા રદવસ િહી 

એટલા રદવસ તપતા અને દાદા-દાદી સાથે માતાના પલાંગ પાસે જ બેસી 

એની સેવામાાં લાગી ગઈ.કુમદુને ગળામાાંથી ખોિાક ઉતિતો ન હોવાથી 

એના નાકમાાં હોજિી સધુી નાખેલી ટયબુની ફનલમાાં પ્રવાહી ખોિાક િેડીન ે

જાનકી માતાને ખવડાવતી અને દવા પીવડાવતી હતી.કુમદુની ચાકિી 



કિવા માટે ગામડેથી એક કુાંભાિ તવધવા બેન નસટ તિીકે િાખેલા એમની 

સાથે માતાની સાફસ  ફીમાાં જાનકી લાગી જતી અને દાદીને િસોઈ કામમાાં 

અને ઘિ કામમાાં પણ મદદરૂપ થતી હતી.જાનકી અમેરિકા ગઈ એ પહલેાાં 

જ દાદી અને માતાએ એને િસોઈ કળા અને ઘિના બધા જ અગત્યના   

કામકાજમાાં તૈયાિ કિીને એને મોકલી હતી ,જેથી લગ્ન પછી એના પતતના 

ઘેિ જાય ત્યાિે એને કોઈ મશુ્કેલી ન પડે.   

માતા કુમદુની ગમ્ભીિ માાંદગીમાાં મળવા આવવા માટેના ફક્ત ૨૦ 

રદવસના જ પેિોલ તવઝા લઈને આવેલ જાનકીને રદવસો ક્યાિે પિુા થઇ 

ગયા એની ખબિ પણ ન પડી.લાાંબા સમયથી પથાિીવશ માતાને એ 

કદાચ હવે ફિી મળે કે ન પણ મળે એટલે આ બધા રદવસો એ માત્ર 

ઘિમાાં માતાના પલાંગ પાસે િહીને  એની સાિવાિમાાં જ એણે પસાિ કયાટ 

હતાાં.ઘિની બહાિ શહિેમાાં જઈને કોઈ જુના તમત્રોને ન મળી,ન કોઈની  

સાથે શહિેમાાં હિી ફિી કે નવ પરિણીત હોવાાં છતાાં અમેરિકા લઇ જવા 

માટે કોઈ પણ ચીજ વસ્ટ્તનુી ખિીદી ન કિી.  

છેવટે,જાનકીને અમેરિકા લગ્ન પછીના પોતાના ઘેિ પાછા જવાનો રદવસ  

આવી પહોંચ્યો.જાનકીને તવદાય આપવા ઘિમાાં ભેગાાં થયેલ સ્ટ્વજનો અને 

પડોશીઓથી ઘેિાયેલ જાનકી વાિાંવાિ કોમામાાં સિી જતી માતાની છેલ્લી 

તવદાય લેવા એના પલાંગ પાસે નીચા નમીને ભાિે રદલે ડુસ્ટ્કા લેતી ભેટી 



પડી.સજલ નયને ઉભાાં થઈને જાનકીએ માતાની આંખો સમક્ષ એના 

હાથની હથેળીને ઉંચી  કિી કહ્ુાં ,”મમ્મી , હુ ાં હવે જાઉં છાં, બાય “  
 

અને અચાનક જાણે કે એક ચમત્કાિ સજાટયો!જાનકીની સામે કોઈ પણ 

ભાવ વગિ ચકળવકળ નજિે જોઈ િહલે કુમદુમાાં થોડી ચેતનાનો સાંચાિ 

થતો હોય એમ જણાયુાં.સદા બેભાન અવસ્ટ્થામાાં િહતેી અને જિાયે 

હલનચલન કિવા અશક્ત કુમદુનો જમણો હાથ સળવળ્યો અને ધીમેંથી 

એના કૃશ થઇ ગયેલા હાથની હથેલી સહજે ઉંચી કિતી વખતે એના 

ગળામાાંથી બહુાં જ ઊંડેથી આવતો હોય એવો અવાજ સાંભળાયો...” 

જા...નુાં....બા....ય....” .કુમદુમાાં એકાએક થયેલા આ અણધાયાટ ફેિફાિથી 

જાનકી ,તપતા તવિેશભાઇ,દાદા-દાદી,નાનો ભાઈ અને જાનકીને તવદાય 

આપવા ઘિમાાં ભેગાાં થયેલાાં અન્ય સ્ટ્વજનોના આશ્ચયટની કોઈ સીમા ન 

િહી! 
 

માતાની છેલ્લી તવદાયનુાં દુખ ઘડીભિ ભ  લી જઈને જાનકીના ચહિેા ઉપિ 

ઘણા રદવસે સહજે મલકાટ ફિકી ગયો. દુખી રદલે સૌની તવદાય લઈને 

અમેરિકા જવા અમદાવાદ એિપોટટ માટે િવાના થઇ િહલે જાનકી હૃદયના 

ઊંડા સાંતોષને વ્યક્ત કિતી હોય બોલી ઉઠી: ”માિી અમેરિકાથી ઈન્ડીયા 

આવવાની સફિ સફળ થઇ ગઈ !” 


