
 

 

 

અશ્રભુીની આંખો  

 
જબ કુછ ન બન સકે, તો તમાશા બના દિયા... 
ક્યારેક - કેટલાક પરુુષો જે માગ્ુું તે મળવુું જ જોઈએ એવા હઠાગ્રહ - દુરાગ્રહ સાથે ્દુ્ધમાું 
ઊતરવાનુું નક્કી કરી લે છે. સામ-િામ-િુંડ-ભેિના તમામ હાથવગા ઉપાયો અજમાવવામાું એમને 
કોઈ વાુંધો નથી આવતો  
બ્લ ુબકુ - કાજલ ઓઝા - વૈદ્ય 
"િરવાજો ખોલ. અનનકેત જોરજોરથી બુંધ િરવાજા પર મકુ્કા મારી રહ્યો હતો. બુંધ િરવાજાની 
પેલી તરફ મૈત્રી થરથર ધ્રજૂતી હતી, થોડી ગસુ્સામાું અને થોડી ડરેલી, "ખોલ િરવાજો, નહીં તો હુું 
તોડી નાખીશ. અનનકેતે ફરી જોરથી બમૂ પાડી, "ખોલ... િાુંત કચકચાવતો, મઠુ્ઠીઓ ભીંસતો 
અનનકેત ઉશ્કેરાટમાું મોટા અવાજે બમૂો પાડતો હતો. 
મૈત્રીના ઘરની બહાર લોકોનુું નાનુુંસરખુું ટોળું ભેગુું થઈ ગઈ હત ુું. રાતના સાડા બાર વાગે કોઈ 
આવી રીતે બમૂો પાડ,ે િરવાજા ઠોકે, બેલ મારે અને છતાુંય િરવાજો ન ખલેૂ તો એ તમાશો જોવા 
માટે ટોળું શુું કામ ભેગુું ન થાય ? મૈત્રીનાું માતાનપતા બેચેન હતાું. બુંને માટે આ અયંયુંત શરમજનક 
પદરસ્સ્થનત હતી. મૈત્રી પોતે પણ આ પદરસ્સ્થનતથી ખબૂ શરમ અનભુવી રહી હતી. આમ જોવા જાવ 
તો હવે િરવાજો ખોલાય એવી પણ સ્સ્થનત નહોતી રહી, કારણ કે અનનકેતનો નમજાજ જોતાું એ હાથ 
ઉપાડી બેસે કે બહુ મોટુું નકુ્સાન કરી બેસે એવો ભય મૈત્રી અને એનાું માતાનપતા બુંનેને ઘેરી વળ્યો 
હતો. 
અનનકેત અને મૈત્રી બે વષષથી ગાઢ નમત્રો હતાું. એક જ ક્લાસમાું સ્કલૂ ઑફ આદકિટેક્ચરમાું ભણતાું 
હતાું. મૈત્રી એકિમ ફોકસ્ડ અને મહનેત ુછોકરી હતી. એનાું માતાનપતાનુું એકમાત્ર સુંતાન. મૈત્રી 
પાસે એક ઉજ્વળ ભનવષ્ય અને બ્રાઇટ કદરયર હતી. અનનકેત લોકલ રાજકારણીનો િીકરો હતો. 
એના બબલ્ડર નપતા પાસે ખબૂ પૈસા હતા. બે વષષની નમત્રતા પછી અનનકેતે જ્યારેેે મૈત્રીને ‘પ્રપોઝ’ 
ક્ુું યંયારે મૈત્રીએ એને સમજાવવાનો પ્રયયંન કયો... અનનકેતે જજિંિગીમાું ક્યારેય ‘ના’ નહોતી 
સાુંભળી. નમત્રો અને માતાનપતા પાસે મૈત્રી નવશે ડુંફાશ મારી ચકેૂલા અનનકેત માટે આ ‘ના’ તમાચા 
કરતાું ઓછી નહોતી. એણે મૈત્રીને પે્રશર કરવાનુું શરૂ ક્ુું. ફૂલ, બગટ્સ અને કાર્ડષસ, ફોન, 
એસએમએસ, વોટ્સએપ, ફેસબકુ... લગભગ ‘સ્ટોકર’ની જેમ મૈત્રી જ્યાું જાય ને જે કરે એ બધે જ 



 

 

અનનકેત પહોંચી જતો. મોલમાું, રેસ્ટોરાુંમાું, નસનેમા નથયેટરમાું, અરે ! મૈત્રી પોતાના નમત્રને યંયાું 
લગનમાું ગઈ હતી યંયાું પણ અનનકેત વગર આમુંત્રણે પહોંચી ગયો... 
મૈત્રી અને એનાું માતાનપતાએ અનનકેતને સમજાવવાનો પ્રયયંન કયો. એ ન માન્યો એટલે એનાું 
માતાનપતા સાથે પણ વાત કરી, પણ કોઈ જાણે કશુું સમજવા જ તૈયાર ન હોય તેમ પદરસ્સ્થનત વધ ુ
ને વધ ુગ ૂુંચવાતી જતી હતી. મૈત્રીનાું માતાનપતાએ આખરે પોલીસ ફદરયાિ કરી.એના પદરણામ 
સ્વરૂપે આજે અનનકેત અહીં હાજર થયો હતો. મૈત્રીના ઘરના િરવાજા પર બેલ વગાડી વગાડીને 
થાક્યા પછી અયંયારે એ મકુ્કા મારી રહ્યો હતો, બમૂો પાડી રહ્યો હતો ને રડી રહ્યો હતો. 
પે્રમ થઈ જાય એમાું કશુું જ ખોટુું નથી. કોઈ એક વ્યસ્ક્ત આપણને પોતાના કરતાું પણ વધારે 
ગમવા માુંડે એ બહુ સ્વાભાનવક બાબત છે, પરુંત ુઆપણને પે્રમ થાય માટે સામેની વ્યસ્ક્તને થવો 
જ જોઈએ એ આગ્રહ જરા વધારે પડતો છે. આપણે યંયાું પતુ્રસુંતાનને વધ ુપડતાું લાડ કરીને 
ઉછેરવામાું આવે છે. સુંપન્ન કુટુુંબોમાું િીકરાને મોટે ભાગે કોઈ વસ્તનુી ના પાડવામાું આવતી નથી. 
લગભગ તમામ ઇચ્છાઓ પરૂી કરવામાું આવે છે... આવી પદરસ્સ્થનતમાું એ િીકરો જ્યારે ્વુાન 
થઈને કોઈ છોકરીને ચાહ ેયંયારે એને માટે એ છોકરી પણ પોતાની એક ઇચ્છા અથવા પોતાને 
ગમેલી કોઈ વસ્ત ુબની જતી હશે ? આજના સમયમાું ેીઓ જુિી રીતે નવચારે છે. િીકરીઓ જુિી 
રીતે ઊછરે છે. આજથી પાુંચ-િસ વષષ પહલેાું સુંભ્ાુંત પદરવાર, સારા પૈસા કે સામાજજક પ્રનતષ્ઠા બહુ 
મહયંયંવના હતા. િેખાવડો અને સારા ઘરનો છોકરો હોય તો માતાનપતા પણ પોતાની િીકરીને થોડો 
ફોસષ કરીને લગન કરી લેવા સમજાવતાું. એ સમયે છોકરીઓ પાસે કારદકિીનો નવચાર બહુ સ્પષ્ટ 
નહોતો. બિલાતા સમય સાથે છોકરી પોતાની કારદકિી નવશે નવચારે છે. એની સામે જજિંિગી હવે 
જરા જુિી રીતે ખલેૂ છે. એક સારુું  ભણેલી, કમાતી છોકરી એમ માને છે કે ‘ના’ પાડવાનો અનધકાર 
એને પણ છે જ. 
સામે કેટલાય પદરવારના એવા િીકરાઓ, જે પોતાની જાતને શે્રષ્ઠ પે્રમી કે મરૂનતયો માને છે એને 
માટે આ ‘ના’ એમના અહુંકાર પર સીધો પ્રહાર છે. કેટલાક પરુુષો આ પ્રહાર ખમી જાય છે અને 
પોતે એક સમયે ચાહલેી ેી નવશે ઊતરતી કે હલકી કક્ષાની વાતો કરીને આવા પરુુષો પોતાના 
ઘવાયેલા અહુંકાર પર મલમ લગાડી લે છે, પરુંત ુક્યારેક - કેટલાક પરુુષો માટે આવો મલમ શક્ય 
નથી હોતો. એ તો જે માગ્ુું તે મળવુું જ જોઈએ એવા હઠાગ્રહ - દુરાગ્રહ સાથે ્દુ્ધમાું ઊતરવાનુું 
નક્કી કરી લે છે. સામ-િામ-િુંડ-ભેિના તમામ હાથવગા ઉપાયો અજમાવવામાું એમને કોઈ વાુંધો 
નથી આવતો. ફૂલો, ભેટ આપીને ખશુ કરવાનો પ્રયયંન, ઘ ૂુંટબણયે પડીને પે્રમની ભીખ માગવાનો 
પ્રયયંન, પોતાનો પે્રમ ‘સાચો’ છે એવી પ્રતીનત કરાવવાના તમામ પ્રયયંનો પરૂા થાય યંયાર પછી એક 
નવો પ્રયયંન શરૂ થાય છે. બળજબરી, ધાકધમકી અને િાિાગીરીનો પ્રયયંન... જે સીધી રીતે ના 



 

 

સમજે એને ડરાવી-ધમકાવી, િબાવીને પણ પોતાના વશમાું કરવાની આ વનૃિ પોતાના નપ્રયજનને 
નકુ્સાન કરવા સધુી પહોંચી જાય છે. 
ચાહવુું શબ્િ બહુ રસપ્રિ છે. ચાહવુું એટલે માગવુું, ઝુંખવુું, ઇચ્છવુું, મેળવવાની ઇચ્છા હોવી. આપણે 
કોઈને ચાહીએ - ચાહ હોય, ઝુંખના હોય એનો અથષ એવો નથી કે આપણે એને પામીએ જ. ‘આઇ 
લવ ્’ુ કહવેાનો અનધકાર આપણને સૌને છે, પણ સાથે પછુાયેલા પ્રશ્ર્ન, "રુ્ ્ ુલવ મી ?ના 
જવાબમાું િરેક જણને ‘હા’ જ સાુંભળવા મળે એવુું ન ય બને ! જ્યારે એવુું ન બને યંયારે આપણે 
જેને ચાહ્યા છે, જેને પે્રમ કયો છે એનુું સખુ વાુંચ્છીને, એની છબબને મનોમન સખુિ સ્મનૃત તરીકે 
સાચવીને બાકીની જજિંિગી કેમ ન જીવી શકાય ? અયંયાર સધુી એવુું જોવા મળતુું હત ુું કે પે્રમની 
પ્રપોઝલ અથવા પ્રણય નનવેિન કયાષ પછી ેી-પરુુષ હવે લગન કરીને જીવનભર સાથે રહશેે એવુું 
લગભગ નક્કી થઈ જતુું હત ુું. હવે સમય બિલાયો છે. માતાનપતાએ રજા આપ્યા પછી પણ, 
એન્ગેજમેન્ટ થયા પછી પણ ક્યારેક લગન સધુી એ સુંબુંધ નથી પહોંચતો યંયારે છોકરીના બીજી વાર 
જ્યાું નવવાહ થાય યંયાું પત્રો લખવા - પહોંચી જવા સધુીની કક્ષાએ કેટલાક પરુુષો જઈ શક્તા હોય 
છે. એવુું કરવાથી એ વ્યસ્ક્ત મળી જશે અથવા એ આપણી થઈ જશે એવુું નથી, પણ જે મને નથી 
મળ્્ુું અથવા જેણે મને દરજેક્ટ કયો છે એ જજિંિગીમાું ક્યાુંય ઠરીઠામ ન થાય, સખુી ન થાય એવી 
મનોવનૃિ કિાચ આવા વતષન પાછળ કામ કરતી હશે... 
પે્રમ બહુ અદ્ભુત વસ્ત ુછે. પે્રમ થાય યંયારે જગત સુુંિર બની જાય છે, બની જવુું જોઈએ. હૃિયમાું 
ઊભરાતા અકથ્ય સખુની સાથે એ સખુ સૌને વહેંચવાનો નવચાર આવવો જોઈએ. ચાહી શકવાની 
એબબબલટી - આવડત અથવા ક્ષમતા િરેક પાસે નથી હોતી. દિલ ખોલીને - દિલ ફાડીને પે્રમ કરવો, 
માથા પરથી પાણી વહી જાય એ રીતે ર્બૂી જવુું િરેક માટે શક્ય નથી હોત ુું. આપણે જો એમાુંના 
એક હોઈએ, જે સાચા અથષમાું પરૂા હૃિયથી પે્રમ કરી શકે છે તો એવી ક્ષમતા કે તક આપવા બિલ 
ઈશ્ર્વરનો આભાર માનવો જોઈએ ! જેને એક વખત, એક ક્ષણ માટે પણ સાચા હૃિયથી ચાહ્યા હોય 
એવી વ્યસ્ક્તના સન્માનને કે સલામતીને હાનન કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય? આપણે જ્યારે બીજી 
વ્યસ્ક્તનો તમાશો કરવા જઈએ છીએ યંયારે, એને બિનામ કરવા જઈએ છીએ કે એને નકુ્સાન 
પહોંચાડવા જઈએ છીએ યંયારે આપણે પણ એ જ પદરસ્સ્થનતમાું મકુાઈએ છીએ એ વાત કિાચ 
આપણા યાન બહાર રહી જાય છે. 
જેને આપણે ચાહ્યા છે એને ફોલો કરવાથી, ફેસબકુ પર એને નવશે ગમે તેમ લખવાથી કે ઇન્ટરનેટ 
પર એના ફોટા કે નવગતો અપલોડ કરવાથી થોડાક લોકોને એના નવશે ખબર પડશે એ સાચુું, પણ 
લોકો એના નવશે ન્યાય તોળવા બેસતા પહલેાું આ જેણે ક્ુું છે એને તો ગનેુગાર માની જ લેશે... 
તમાશો હુંમેશાું સન્માનને હાનન પહોંચાડે છે. ગે્રસફુલી પદરસ્સ્થનતનો સ્વીકાર કરવો એમાું કોઈ નાનપ 



 

 

કે સ્વમાનને હાનન પહોંચાડનારી બાબત નથી. જેમ આપણે કોઈ વ્યસ્ક્તને ના પાડી શકીએ એવી જ 
રીતે કોઈ વ્યસ્ક્ત આપણને પણ ના પાડી શકે એટલુું િરેક માણસે સમજવુું જ પડે. કોઈકે આપણા 
પે્રમનો અસ્વીકાર કયો એથી એને બિનામ કરવાનો કે એનો તમાશો બનાવવાની વનૃિ આપણને 
પણ ‘જૉકર’ પરુવાર કરે છે. ટોળે વળેલા માણસો ફક્ત એક જ જણને જોતા નથી. એ બુંનેને જુએ 
છે. બિનામી બેઉંની થાય છે. 
જેની પાછળ આપણે જાતનો તમાશો કરીએ છીએ એ આપણને ન ચાહ ેતો ભલે, કિાચ કોઈક 
આપણી જેમ જ આપણને ચાહત ુું હોય એને પણ આપણે આ તમાશો ઊભો કરીને આપણાથી દૂર 
કરીએ છીએ એવુું નથી લાગત ુું? 

 
વતનની માટીની સગુુંધ અહીં પહોંચાડતા રહો 
નસકે્રટ ડાયરી - બબનરહવેાસી ભારતીય 
પચ્ચીસ વષષ પહલેા હુું અમેદરકા આવ્યો યંયારે મારા માટે ઇડિન્ડયા અને અમેદરકા બને્ન સરખા જ 
હતા. ફરક ફક્ત એટલો હતો કે ઇડિન્ડયામાું મને મારુું  કોઇ ફયચુર નહોત ુું િેખાત ુું. એની સામે અમેદરકા 
સોનેરી સપનાનો િેશ લાગતો હતો. ઇડિન્ડયામાું મેં નોકરી ધુંધા માટે ઘણા પ્રયાસો કયાષ હતા, પણ 
કુંઇ ન વળ્્ુું, છેવટે એક ફે્રન્ડની મિિથી અમેદરકા આવી ગયો. એ સમયે અમેદરકામાું ઘસૂવાનુું બહુ 
અઘરુું  નહોત ુું. મારી પાસે પ્રોપર નવઝા અને ડોક્યમેુન્ટ્સ પણ નહોતા. 
અમેદરકામાું આવીને મોટા ભાગના ઇડિન્ડયનો એક જ કામ કરે છે: વકષ , વકષ વકષ . મેં પણ ડોન્કીની 
જેમ કામ ક્ુું. કામ તો ઇડિન્ડયન તરીકે જ કરવાનુું હત ુું, પણ કમાણી ડૉલરમાું થતી હતી. ડૉલર 
સાથે એટલો પે્રમ થઇ ગયો કે એક પણ કલાક વેસ્ટ કરવાનુું મન નહોત ુું થત ુું. વીક એન્ડમાું પણ હુું 
કરતો હતો. બે વષષમાું તો મેં ઘણા પૈસા ભેગા કરી લીધા. પછી મને ઇડિન્ડયામાું મારા ફેનમલીને 
મળવાનુું મન થ્ુું, પણ મારી પાસે પ્રોપર ડોક્યમેુન્ટ્સ નહોતા એટલે ઇડિન્ડયા જતાું ડર લાગતો 
હતો. ખરેખર તો મારા ફેનમલીવાળાને મારા લગન કરાવવાની ઉયંસકુતા હતી. એમણે ઇડિન્ડયામાું 
મારા માટે કેટલીય છોકરીઓ જોઇ રાખી હતી. મારા મોટા ભાઇ તો કહતેા હતા કે તારા માટે 
છોકરીઓની લાઇન લાગી છે. 
એ સમયે મારે જીવનનુું એક કોમ્પ્પ્રોમાઇસ કરવુું પડ્ુું. મારા ફે્રન્્સે મને એવી સલાહ આપી કે જો ત ુું 
અમેદરકાની કોઇ છોકરી સાથે લગન કરી લે તો તને ગ્રીન કાડષ મળી જશે અને પછી અમેદરકામાું 
રહવેાનુું તારુું  એકિમ લીગલ થઇ જશે. તારા માથાું પર કોઇ ટેન્શન જ નહીં રહ.ે મેં બહુ જ નવચારો 
કયાષ. આમ પણ અમેદરકામાું ઘર ખરીિીને સુંસાર માુંડવાનુું એટલુું આસાન નહોત ુું. મેં અમેદરકાના 



 

 

એક રીચ ઇડિન્ડયન ફેનમલીની ડોટર મીની સાથે લગન કરી લીધાું. મીની આજે મારી વાઇફ છે, મારા 
બે બચલ્રનની મમ્પ્મી છે અને વી આર દરયલ્લી હપે્પી. 
લગન પછી હુું મીનીના ફેનમલી બબઝનેસમાું જોડાઇ ગયો. સ્રગલનો સમય પરૂો થઇ ગયો. 
અમેદરકાના એવરેજ નમડલ ક્લાસ ફેનમલી કરતાું પણ વધ ુસખુ સગવડો અમારી પાસે આવી ગઇ. 
લગન પછી હુું ઇડિન્ડયા ગયો, મારા ભાઇ, ભાભી, બહને, પપ્પા બધાને મળ્યો. પહલેી વાર તો હુું 
બધા માટે ઘણી બધી બગફ્ટટ્સ લઇ ગયો હતો. અમે ઇડિન્ડયામાું બહુ ફયાષ. બહુ મજા કરી અને સૌને 
મજા કરાવી. મની મેક્સ બબગ દડફરન્સ ઇન લાઇફ. 
યંયાર પછી તો અનેક વાર ઇડિન્ડયા ગયો. ફેનમલી મેમ્પ્બરોને પૈસા આપ્યા. યંયાું ઘર લીધુું. બીજુ ું પણ 
થોરુ્ું ઘણુું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્ુું. આમ છતાું ઇડિન્ડયા સાથેના મારા દરલેશન્સ લવ-હટેના રહ્યા છે. 
બેબઝકલી આઇ લવ ઇડિન્ડયા, બટ યંયાુંના લોકોની મેડિન્ટબલટી આઇ ડોન્ટ લાઇક. એ લોકોને ચાન્સ 
મળે કે તરત પૈસા જ માુંગવા માુંડે છે. ધે વોન્ટ એવરીનથિંગ ફ્રી. કોઇને આપણે કામ સોંપીએ તો એ 
ક્યારે કરશે, કેવુું કરશે એનુું કુંઇ નક્કી જ નહીં. નો પ્રોફેશનાબલઝમ એટ ઓલ. વાતો મોટી મોટી 
કરશે, પણ દરયાબલટીમાું ઝીરો. આખો દિવસ નવરા ફરતા હોય તો પણ નક્કી કરેલા ટાઇમે ક્યારેય 
પહોંચે જ નહીં. આઇ જસ્ટ હટે ઓલ ધીઝ. 
આમ છતાું ઇડિન્ડયા ઇઝ માય ક્ધરી. આઇ લવ ઇડિન્ડયાની દક્રકેટ ટીમ દુનનયામાું ગમે તે ખણૂામાું 
રમતી હોય તો એ જોવાનુું મને મન થાય. ઇડિન્ડયાનુું ન્્ઝુ પેપર હાથમાું આવી જાય તો એને 
દડટેલમાું વાુંચી લેવાનુું મને ગમે. એન્ડ બોલીવડૂ મવૂીઝ? માય ગોડ. અમારુું  આખુું ફેનમલી બોલીવડૂ 
પાછળ કે્રઝી છે. શાહરુખ ખાન, દરનતક રોશન કે અજય િેવગણની દફલ્મ અહીં દરલીઝ થાય યંયારે 
અમારો એન્ટાયર ફેનમલીનો પ્રોગ્રામ નક્કી થઇ જાય. ક્યારેક તો આખા ફે્રન્ડ સકષલનો જોઇન્ટ 
પ્રોગ્રામ બની જાય. 
મારા સન અને ડોટરને પણ બોલીવડૂની દફલ્મો પસુંિ છે. જોકે એમની પાસે ઇડિન્ડયા નવશેની બીજી 
ઇન્ફોમેશન નથી. એમને ગજુરાતી બોલતા આવડે છે, પણ વાુંચતા નથી આવડતુું. એક-બે વાર 
એમને હુું ઇડિન્ડયા લઇ ગયો હતો, પણ એમને યંયાું નથી ગમતુું. મને એમની બચિંતા થાય છે. શુું એ 
લોકો પરૂા અમેદરકન બની જશે? મારી ઉંમરના અહીંના ઇડિન્ડયનોની આ કોમન વરી છે. અમે ફે્રન્્સ 
લોકો મળીએ યંયારે આ નવશે જ ચચાષ કરીએ છીએ. ખરેખર તો અમે સૌ ઇડિન્ડયન કલ્ચર, ઇડિન્ડયન 
આઇડેન્ટીટી અને ઇડિન્ડયન વોમ્પ્થષ નમસ કરીએ છીએ. બહુ જ નમસ કરીએ છીએ.  
નરેન્ર મોિીએ અહીં આવીને અમારા બેનનદફટ્સ માટેની કેટલીક જાહરેાતો કરી. અમને સારુું  લાગ્ુું, 
પણ એક સમસ્યાનો કોઇ ઉકેલ નથી. આટલી સુંપનિ કમાયા હોવા છતાું અમને સૌને અહીં બહુ જ 
એકલવા્ુું લાગે છે, લોન્લીનેસ લાગે છે. આ સમસ્યાનુું શુું કરવુું? અહીં અમે બધા ફેનમલી મેમ્પ્બરો 



 

 

સાથે હોઇએ છીએ તો પણ એકલવા્ુું લાગે છે. નવાઇની વાત એ છે કે ઇડિન્ડયાથી કોઇ અહીં આવે 
અને અમે જ્યારે એને મળીએ યંયારે અચાનક લોન્લીનેસ દૂર થઇ જાય છે. વી ફીલ સો હપે્પી, 
ઇમોશનલ એન્ડ ફૂલફીલ્ડ. 
મેદડસન સ્કવેર ગાડષનમાું અમે વીસ હજાર એનઆરઆઇ એકઠાું થયા યંયારે સૌને લાગ્ુું કે અમે 
નરેન્ર મોિીને સાુંભળવા માટે એકઠાું થયા છીએ. રોંગ. નરેન્ર મોિી કરતાું પણ મોટા મોદટવેટરો 
અહીં પડયા છે. એમના થેરપી કોસષ અમે અફોડષ કરીએ શકીએ એમ છીએ. પણ નરેન્ર મોિીની વાત 
અલગ છે. એ ઇડિન્ડયાના છે, કરીશ્માવાળા નેતા છે અને અમે લોન્લી છીએ. અમે અમારી એકલતા 
દૂર કરવા માટે મેદડસન સ્કવેરમાું એકઠા થયા હતા. અને ખરેખર એ દિવસે અમને બહુ મજા આવી. 
નરેન્ર મોિી શુું બોલી રહ્યા હતા એ મહયંયંવનુું નહોત ુું. અમારે એમના એક એક શબ્િને સેબલબે્રટ 
કરવાનો હતો, એન્જોય કરવાનો હતો, તાળીઓ પાડવાની હતી, બચબચયારી કરવાની હતી. વ્હોટ 
એન ઓકેઝન. વ્હોટ એ ફીબલિંગ. અમે બહુ જ એન્જોય ક્ુું. 
બટ એલાસ. પાટી ઇઝ ઓવર. ચારે તરફ સનૂકાર છે. નરેન્ર મોિી ઇડિન્ડયા પાછા જતા રહ્યા છે. 
અમે અહીં રહી ગયા, અમારી એકલતા સાથે. હવે ફરી ઇંતજાર છે, કોઇ ભારતીયના આગમનનો. 
(નનબખલ મહતેાએ કરેલી કલ્પના) 

 
આજની સમસ્યાઓને સનુવધાઓમાું બિલાવી શકાય 
એક ગરીબ ખેરુ્તે નગરના શાહુકાર પાસેથી મોટી રકમ વ્યાજ પર લીધેલી હતી. 
એકદિવસ શાહુકારે ખેરુ્તને બોલાવીને કહ્ય,ુ " મને મારી રકમની જરૂર છે માટે બધી જ રકમ વ્યાજ 
સદહત એક અઠવાડીયામાું આપી િેજે અને નહીતર તારી જમીન મને લખી આપજે." ખેરુ્ત મુુંઝાયો 
આટલી રકમની વ્યવસ્થા કરવી શક્ય જ ન હતી.જીવનનો એકમાત્ર આધાર એવી જમીન હાથમાુંથી 
જતી રહશેે એ નવચારમાત્રથી ખેરુ્ત ધ્રજુતો હતો. 
 

એક અઠવાડી્ ુપરુુ થ્ ુઅને ખેરુ્ત રકમ ન આપી શક્યો એટલે શાહુકારે ગામના પુંચને ભેગ ુક્ુષ 
અને બધી વાત કરી. પુંચે કહ્ય ુકે ખેરુ્ત રકમ નથી આપી શક્યો માટે એમણે એમની જમીન 
શાહુકારને આપી િેવી જોઇએ. આ વાતબચત ચાલતી હતી યંયાું પેલા ખેરુ્તની ્વુાન દિકરી આવી. 
અયંયુંત સ્વરુપવાન છોકરી જોઇને આ શાકુકારને બીજો નવચાર આવ્યો. 
 

શાહુકારે ગામલોકોને કહ્ય,ુ " હુું આ ગામનો જ છુ એટલે મને આ ખેરુ્તની બચિંતા થાય છે. હુું એની 
જમીન છીનવવા નથી માુંગતો. હુું એમને એક તક આપવા માુંગુું છુું. મારી આ થેલીમાું બે પથ્થર 



 

 

નાુંખીશ અને પછી એની દિકરી આ બે પથ્થરમાુંથી એક ઉપાડશે. જો તે ધોળો પથ્થર ઉપાડે તો 
એનુું તમામ િેવ ુમાફ પણ જો એ કાળો પથ્થર ઉપાડે તો એણે એમની છોકરી મારી સાથે 
પરણાવવાની રહશેે." 
 

ખેરુ્તે તો ત ુુંરત જ ના પાડી િીધી પણ દિકરીએ બાપને કુંઇક મિિ થઇ શકે એવી આશાએ આ 

શરત સ્સ્વકારી.બઢુા શાહુકારે નીચે પડેલા સફેિ અને કાળા રુંગના પથ્થરોમાુંથી બે પથ્થર ઉપાડીને 
પોતાની થેલીમાું નાુંખ્યા. પેલી છોકરીની નતક્ષ્ણ નજર એ પામી ગઇ કે શાહુકારે બુંને કાળા પથ્થર 
જ થેલીમાું નાુંખ્યા છે. એક ક્ષણ છોકરીને નવચાર આવ્યો કે બાપના માટે મારુ નસીબ સમજીને આ 
બુંને કાળા પથ્થરમાુંથી એક ઉપાડી લઉં અને આ શાહુકાર સાથે ચાલી જાઉં. પણ બીજી જ ક્ષણે એને 
કુંઇક જુિો નવચાર આવ્યો અને એના ચહરેા પર રોનક આવી ગઇ. 
 

એણે થેલીમાું હાથ નાુંખીને એક પથ્થર ઉપાડયો અને જેવો હાથ બહાર કાઢયો કે હાથમાુંથી પથ્થર 
નીચે પડી ગયો.જમીન પર તો અનેક કાળા અને ધોળા પથ્થર પડેલા હતા. છોકરીના હાથમાુંથી 
નીચે પડેલો પથ્થર કાળો હતો કે ધોળો તે નક્કી કરી શકાય તેમ ન હત.ુ છોકરીએ કહ્ય,ુ " હવે એક 
કામ કરો આ થેલીમાું રહલેો બીજો પથ્થર બહાર કાઢો જો તે ધોળો હોય તો મેં ઉપાડેલો પથ્થર 
કાળો હતો અને જો એ કાળો હોય તો મેં ઉપાડેલો પથ્થર ધોળો હતો." થેલીમાુંથી તો કાળો પથ્થર 
જ નનકળ્યો અને શરત પ્રમાણે ખેરુ્તનુું િેવ ુમાફ થઇ ગ્.ુ 
 

નમત્રો, પદરસ્સ્થનત ગમે તેવી નવકટ હોવા છતા હકારાયંમક્તા સાથે જો થોડો નવચાર કરવામાું આવે તો 
સમસ્યાઓને સનુવધાઓમાું બિલાવી શકાય! 

 
માણસ હોવાનુું ગૌરવ સયંય ઘટના: 
 ‘પગ સરખો રાખો, નમસ્ટર!’ હુું ચાલ ુબસે ઝબકીને જાગી ગયો. ઊંઘમાું શરીર નશનથલ થઈ જાય 
એટલે એનો નવસ્તાર વધી જાય એ સ્વાભાનવક છે. મેં મારો જમણો પગ પાછો ખેંચી લીધો. પણ 
તોય મગજ પર બે-ત્રણ હથોડા તો વાગયા જ ! એક તો એ કે મારી સામે બેઠેલ ્વુાન ભણેલ 
ગણેલ લાગતો હતો, પણ એના બોલવાની ઢબ એવી હતી કે એના વાક્યમાું ચાર શબ્િોની જગયાએ 
ચાર ખુંજર વાગે ! એની બાજુમાું એની પયંની બેઠી હતી, મેં એની તરફ જો્ુું. એ સ્ત્રી નહોતી, 
સાક્ષાત સૌંિયષનો ઢગલો હતી. પયંની જ્યારે આટલી બધી સુુંિર હોય યંયારે પનત એનો પનત નથી 
રહતેો, પણ ચોકીિાર બની જાય છે. ઊંઘમાું મારો પગ સહજે લાુંબો થયો હશે એની ના નથી, પણ 



 

 

અમારી યંવચાના સીમાડા હજુ એકમેકને સ્પશ્યાષ નહોતા, યંયાું તો ચોકીિારે એક સામટા ચાર-ચાર 
ખુંજર બહાર કાઢયા. 
મનમાું તો હુું પણ તપી ગયો હતો, પણ બચક્કાર બસમાું જનમત મારી નવરુદ્ધમાું જ પડશે એ હુું 
જાણતો હતો. હુું ચપૂ બેસી રહ્યો. હવે ઊંઘનુું પાલવે તેમ નહોત ુું. હવે જો મારો પગ ખોટી દિશામાું 
લુંબાય, તો અસ્સ્થભુંગનો ડર હતો. ખલુ્લી આંખે કરવુું શુું ? મેં એ જ ુંગલી પ્રાણી તરફ જોયા ક્ુું. એ 
પણ મારી સામે તાકી રહ્યો હતો. હુું ‘ટાડા’ નો આરોપી હોઉં અને એ પોલીસવાળો હોય એમ એની 
પાસે મારા પર નજર રાખવાનો જાણે એક જ મદુ્દાનો કાયષક્રમ હોય એવુું લાગત ુું હત ુું ! મેં પેલા 
સાડીમાું લપેટાયેલા મોગરાના ફૂલોના ઢગલા તરફ ત્રાટક ક્ુું. બારીકાઈથી જોતાું લાગ્ુું કે ચહરેા 
પર દફક્કાશ હતી. મારી નજર એને વાગી હશે એટલે એણે આંખો બુંધ કરી િીધી. અચાનક એના 
ચહરેા પર વેિનાનો ભાવ આવ્યો. થોડી જ ક્ષણોમાું એ ભાવ ઓસરી પણ ગયો. એની લુંબોતરી ડોક 
એક આંચકા સાથે નમી પડી, પછી એ ટટ્ટાર બેસી ગઈ. 
મને થ્ુું કે કાું તો બીમાર હશે, કાું રાતનો ઉજાગરો હશે ! હુું તો નજરકેિમાું હતો, પણ એનો અથષ 
એવો તો નહોતો જ કે મારાથી મારા ચોદકયાત જોડ ેવાત પણ ન થઈ શકે. ‘કેમ છે, તમારાું ‘વાઈફ’ 
ની તબબયત સારી નથી કે શુું ?’ જાણે સવાલ પછૂીને પણ મેં એની વાઈફની છેડતી કરી નાુંખી હોય 
એમ એ આખો આગ-આગ થઈ ગયો. હસબન્ટ મટીને હુતાશણી બની ગયો. ‘ઈટ ઈઝ નન ઓફ 
યોર બબઝનેસ !’ કોઈપણ સમજુ માણસનુું અપમાન કરવા માટે આટલા શબ્િો પરૂતાું હોય છે. મારે 
એ અંગે્રજીમાું ભણેલા ગેંડાને કેમ સમજાવવુું કે હુું એક ગાયનેકોલોજીસ્ટ છુું અને સ્ત્રી િરિીઓ એ 
મારો એક માત્ર વ્યવસાય છે. ધુંધો નહીં પણ ધમષ છે ! હવે મેં મારામાું રહલેા તબીબને સુંકોરી 
લીધો. ્વુાન નવધવા પોતાની ઈચ્છાઓ સમેટી લે તે રીતે મેં મારામાું જીવતાું ગાયનેકોલોજીસ્ટને 
કેિ કરી લીધો, પણ મનની ભીતર ચાલી રહલેા નવચારોની આસપાસ થોડી દકલ્લેબુંધી થાય છે ? 
અમારી તબીબી આલમમાું એક શબ્િ પ્રચબલત છે – ‘સ્પોટ ડાયગનોનસસ.’ િરિીને કશુું જ પછૂવાની 
મનાઈ. એની શારીદરક તપાસ કરવાની નહીં, લોહી-પેશાબ-ઝાડો કે એવી કશી જ ચકાસણીનો 
આધાર લેવાનો નહીં. માત્ર િરિીના ચહરેા પર, એના બોલવા-ચાલવા પર કે ઊભા રહવેાની કે 
બેસવાની ઢબ તરફ એક તીર જેવી નજર રોપીને યંવદરત નનિાન કરી િેવાનુું ! કોઈ પણ જાતની 
ઈંટો કે નસમેન્ટ, રેતી, ચનૂાની સહાય નવના માત્ર ચીકણી માટીનો મહલે બનાવવાનો, એ તટૂી જાય 
એનો વાુંધો નહીં પણ એમાુંથી તમારા કદડયાકામની સઝૂ પ્રગટે ! પછી એ કાચા કામને બીજી 
તબીબી પદ્ધનતની સહાયથી પાછુું બનાવી શકાય, પણ ખરી મજા તો પેલા ઝટપટ નનિાનની જ ! 
મેં કાચુું બાુંધકામ શરૂ ક્ુું. નવા નવાું પરણેલા લાગે છે. પેટમાું દુ:ખાવો ઊપડયો હોય એવુું લાગે 
છે. ચહરેા પરની દફક્કાશ ચાડી ફૂુંકી રહી છે. ગલુાબી ગાલ ધીમે ધીમે પીળા કેરણ જેવા થતા જાય 



 

 

છે, છેલ્લા અરધા કલાકમાું બે વાર એ લથડી ચકૂી છે અને….! બસ, એક અંકોડો ખટૂતો હતો ! એના 
છેલ્લા માનસક સ્ત્રાવની તારીખ જો જાણવા મળે તો મારુું  માટીકામ પરુૂું  ! પણ એ સવાલ પછૂવો 
એટલે પેલી માુંડ માુંડ બઝૂાવા આવેલી હોળીમાું પેરોલ છાુંટવુું. એની અંનતમ માનસક તારીખ પછૂવી 
એટલે મારી જજિંિગીની અંનતમ ક્ષણ નવષે પછૂવુું ! અચાનક તેને ઊબકા જેવુું થ્ુું. પેલો ગેંડો થોડો 
ગભરાયો, એને બારી પાસે ખસેડી. હવે એ બબલકુલ મારી સામે હતી. મારી પરનો ચોકીપહરેો વધ ુ
સખત થયો. એના પનતનુું ચાલત તો એ અમારા બેની વચ્ચે ચીનની િીવાલ ઊભી કરાવત ! મને 
થ્ુું કે એના શ્વાસની ગનત તો ગણી જોઉં ? મેં એના છાતીના ફૂલવા અને શમવા તરફ ધ્યાન 
કેડિન્રત ક્ુું. એકપણ ગણતરી ચકૂી ન જવાય એટલે મેં આંખનો પલકારો મારવાનુું પણ બુંધ કરી 
િીધુું. અયંયારે નવચાર કરતાું મને લાગે છે કે હુું એ વખતે બહુ સજ્જન તો નહીં જ લાગી રહ્યો હોઉં ! 
એના પનત માટે મારુું  આ બેશરમ ત્રાટક છેલ્લા ઘા સમાન હત ુું ! એણે થેલીમાુંથી શાલ કાઢીને 
પયંનીને લપેટી િીધી. એની આંખોમાું હવે દહિંસક ભાવો હતાું. 
મારી બાજુમાું બેઠેલા માજીએ પછૂ્ુું, ‘િીકરા, વહુની િવા કેમ કરાવતો નથી ?’ પેલાની આંખમાું 
ભાવ બિલાયા. એ થોડો નરમ પડયો, ‘માજી, એની િવા કરાવવા જ લઈ જાઉં છુું. અચાનક રાતથી 
એની તબબયત બગડી છે. બાજુના શહરેમાું નવા ડોકટર આવ્યા છે, સાુંભળ્્ુું છે કે એમના હાથમાું 
ઈલમ છે, જશ રેખા છે, મડિાને બેઠા કરે છે, એના ભરોસે તો નીકળ્યો છુું….’ પણ એટલામાું એની 
પયંની ઢળી પડી, સીધી મારા ખોળામાું. મેં બે હાથે એને પકડીને એની બેઠકમાું ગોઠવી. એના 
પનતએ મારો હાથ ઝટકાવી નાખ્યો, ‘માઈન્ડ યોર બબઝનેસ, નમસ્ટર !’ હુું ઊભો થઈ ગયો. મારાથી 
કુંઈ બોલી બેસાશે એનો મને ડર હતો. એની પયંની મરી રહી હતી અને આ શુંકાશીલ માણસ મને 
આવારા, મજન ૂમાની રહ્યો હતો. 
બસ એક ધીમા આંચકા સાથે ઊભી રહી. મારુું  ઊતરવાનુું સ્થળ આવી ગ્ુું હત ુું. નાનકરુ્ું તાલકુા 
મથક હત ુું. અહીંની સાવષજનનક હોસ્સ્પટલમાું હુું સેવા આપી રહ્યો હતો. અઠવાદડયે એકવાર મળતી 
રજા અમિાવાિમાું મારા પદરવાર સાથે માણીને પાછો હવે જોતરાવા માટે આવી પહોંચ્યો હતો. મને 
લેવા િવાખાનાની જીપ લઈને રાઈવર ક્યારનોય આવી ઊભો હતો. હુું આગલી બેઠકમાું ગોઠવાયો. 
લગભગ બેહોશ થઈ ગયેલી પયંનીને લઈને પેલો બસમાુંથી ઊતયો. રીક્ષા આટલી વહલેી સવારે 
મળે એમ ન હતી. જે હોસ્સ્પટલમાું એને જવાનુું હત ુું એનુું જ નામ લખેલી જીપ જોઈને એના જીવમાું 
જીવ આવ્યો. રાઈવરને કરગરીને બેસાડવા માટે એ મથી રહ્યો. રાઈવરે મારી સામે જો્ુું. મેં 
ઈશારાથી જ સુંમનત આપી. પેલો મને જોઈને ચમક્યો તો ખરો. પણ એને થ્ુું હશે કે હુું પણ એની 
માફક રાઈવરની મહરેબાનીથી જ જીપમાું ચડી બેઠો હોઈશ ! એની પયંનીના લાુંબા શ્વાસોશ્વાસનો 
અવાજ આવી રહ્યો હતો. એણે રાઈવરને પછૂ્ુું, ‘ડૉકટર સાહબે આજે હાજર તો હશે ને ? ક્યાુંક 



 

 

બહારગામ તો નદહ ગયા હોય ને ?’ રાઈવરને બોલતો અટકાવવા મેં સામે પછૂ્ુું, ‘તમારી પયંનીને 
કુંઈ મદહના-બહીના જેવુું તો નથી ને ?’ આવી લાચારીભરી પદરસ્સ્થનતમાું પણ એની જીભ પર 
કડવાશ આવ્યા વગર ન રહી શકી, ‘હા, છે. એને મદહનાની ઉપર િસ દિવસ થયા છે. પણ તમે 
ચપૂ મરશો ? ઈઝ ઈટ ઓફ એની નસસ્ગનદફકન્સ ટુ ્ ુ?’ જીપ િવાખાનાનાું િરવાજામાું િાખલ થઈ. 
મેં વૉડષબોયને ઈશારો કયો. સીસ્ટરની સામે જોઈને બરફ જેવા ઠુંડા ધ્રજૂાવી મકેૂ તેવા સ્વરે હકૂમ 
કયો, ‘નસસ્ટર, આ બાઈને સીધી થીયેટરમાું લો. હીમાસીલ ચાલ ુકરો. બ્લ્ડ મળે તેમ નથી. એની 
નળીમાુંનો ગભષ ફાટી ગયો છે. હુું એક ક્ષણમાું પહોંચુું છુું. ઓપરેશનની તૈયારી કરો. એકટોપીક 
પે્રગે્રન્સી ઈઝ માય સ્પોટ ડાયગનોનસસ ! અને હા, સુંમનતપત્રકમાું એના પનતની સહી લેવાનુું ન 
ભલૂશો. એને કહજેો કે ડૉક્ટર ઈઝ માઈન્ડીંગ હીઝ ટુ બબઝનેસ !’ 
બે કલાક પછી હુું ઑપરેશન પતાવીને બહાર નીકળ્યો યંયારે મારા પગ આગળ એક ખ ૂુંખાર મિષ  
ઢગલો બનીને રડી રહ્યો હતો. મેં પગ પાછો ખેંચી લીધો. બે હાથે એને પકડીને ઊભો કયો. આપણા 
મનમાું બીજુ ું કશુું જ ન મળે ! માત્ર આપણી િાનત એટલી જ કે કોઈ આપણને શેતાન ધારી લે તો 
ચલાવી લઈએ, પણ જો માણસમાુંથી ભગવાન બનાવવાની કોનશશ કરે તો એ કેમ ચલાવી લેવાય 
? સાલુું, ‘માણસ’ હોવાનુું પણ કુંઈક ગૌરવ જેવુું હોય કે નહીં ? – લેખક:અજ્ઞાત  

 
 
સપનાઓને સાથષક કરવાનો શે્રષ્ઠ સમય ્વુાની જ છે: 
બે ભાઇઓ ઓદફસથી થાક્યા પાક્યા ઘેર આવ્યા. ઘરે આવ્યા યંયારે તેને ખબર પડી કે આજે લીફટ 
બુંધ છે અને એ કોઇપણ સુંજોગોમાું ચાલ ુથઇ શકે તેમ નથી. એમનો ફ્ટલેટ 80માું માળ પર આવેલો 
હતો પણ હવે પગનથયા ચઢવા નસવાય બીજો કોઇ નવકલ્પ નહોતો. એટલે વાતો કરતા કરતા 20 
માળ ચઢી ગયા. 20માું માળે પહોંચ્યા પછી નવચા્ુષ કે આપણા ખભા પર આ થેલાઓ લઇને ચઢીએ 
છીએ પણ આ થેલાઓ તો કાલે પાછા લઇ જ જવાના છે તો એ અદહિંયા જ છોડી િઇએ.20માું માળ 
પર થેલા છોડીને એ આગળ વધ્યા ભાર હળવો થવાથી હવે એ સરળતાથી આગળ વધી રહ્યા હતા. 
40માું માળ પર પહોંચ્યા પછી થોડો થાક લાગયો અને કુંટાળ્યા પણ હતા એટલે વાતો કરતા કરતા 
બુંને ઝગડવા લાગયા. એક બીજાપર િોષોના ટોપલા ઢોળતા જાય અને િાિરા ચઢતા જાય.60માું 
માળ પર પહોંચ્યા પછી સમજા્ ુકે હવે ક્યાું વધ ુચઢવાનુું બાકી છે તો પછી શા માટે ખોટા 
ઝગડીએ છીએ હવે તો બસ ખાલી 20 િાિરા જ ચઢવાના બાકી છે. બુંને ઝગડવાનુું બુંધ કરીને 
આગળ વધ્યા અને 80માું માળ પર આવી પહોંચ્યા અને હાશકારો થયો. મોટાભાઇએ નાનાને કહ્ય,ુ 



 

 

“ઘર પર તો કોઇ છે જ નહી ચાલ ઘરની ચાવી લાવ.” નાનાએ કપાળ પર હાથ િઇને કહ્ય ુ, “ 
અરે , ચાવી તો 20માું માળ પર રાખેલા થેલામાું જ રહી ગઇ.”જીવનમાું પણ કુંઇક આવ ુજ બને છે 
પ્રથમ 20 વષષ સધુી આપણે માતા-નપતાની અપેક્ષાઓનો બોજો લઇને જ ચાલીએ છીએ. 20 વષષ 
બાિ અપેક્ષાનો બોજો હળવો થતા જ મકુત બનીને જીવીએ કોઇ રોકનાર નહી કોઇ ટોકનાર નહી. 
40 વષષ પછી સમજાય કે મારે જે કુંઇ કરવ ુહત ુએ તો થ્ ુજ નથી એટલે અસુંતોષની આગ 
જીવનને િઝાડે , ઝગડાઓ શરુ થાય. આમ કરતા કરતા 60 વષષ પરુા થાય પછી નવચારીએ કે હવે 
ક્યાું ઝાઝુ ખેંચવાનુું છે ખોટી માથાકુટ શુું કરવી. જ્યારે 80 વષે પહોંચીએ યંયારે સમજાય કે મારા 
20માું વષે જોયેલા સપનાઓ તો સાથષક થયા જ નહી. બસ આમ જ જીવન પરુુ થઇ ગ્.ુ્વુાનીમાું 
જોયેલા સપનાઓને સાથષક કરવાનો શે્રષ્ઠ સમય ્વુાની જ છે. 80 વષે જે જોઇત ુું હોઇ એ 
મેળવવાની શરુઆત 20માું વષષથી જ કરી િેવી.આપ નો દિવસ સખુમય રહ ે
 

આજીવન પગાર-િાન-પ્રફુલ શાહ 
કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ને આધનુનક કણષ કહીએ કે સવાયા કણષ? કોઈ માણસ આટલો નન:સ્પહૃ કઈ રીતે હોઈ 
શકે? 
‘બેસ્ટ લાઈબે્રદરયન ઑફ ઈડિન્ડયા’, ‘વન ઑફ ધ ટોપ ટેન લાઈબે્રદરયન્સ ઑફ ધ વલ્ડષ ’, ‘વન ઑફ 
ધ નોબલેસ્ટ ઑફ ધ વલ્ડષ ’, ‘વન ઑફ ધ આઉટસ્ટેડિન્ડિંગ પીપલ ઑફ ધ ટ્વેન્ટીએથ સેન્ચ્્રુી’ અને 
‘મેન ઑફ ધ નમલેનનયમ’. 
આ બધાું િેશ-દુનનયાનાું માન-ઈલકાબ અને એવોડષ પણ અનેકગણુું ઉમિા કામ છે કલ્યાણસુુંિરમ્પ્નુું. 
આ પી. કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ની કામગીરી એવી કે નવશ્ર્વભરમાું ક્યાુંય એનો જોટો ન મળે. આપણી વચ્ચે, 
આપણી આસપાસ, આપણા સમાજમાું અને આપણા િેશમાું આવો વીરલો રહ ેછે, એની ઘણાને જાણ 
નથી. સ્વાથષ િેખાિેખી અને લોભથી ભરપરૂ સમયમાું આવા વ્યસ્ક્તયંવની હયાતી જ માની ન શકાય 
છતાું કલ્યાણસુુંિરમડ જેવો હાડમાુંસનો માણસ આપણી વચ્ચે છે એ ગવષની અને ગૌરવની બીના છે. 
સપુરસ્ટાર રજનીકાુંત એટલો બધો પ્રભાનવત થઈ ગયો કે તેમણે કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ને નપતા તરીકે િિક 
લઈને પોતાનુું ગૌરવ વધા્ુું.  
કલ્યાણસુુંિરમ્પ્નો પદરચય મેળવવા અગાઉ તેમણે કરેલી ‘ન ભતૂો-ન ભનવષ્યનત’ કામગીરી જોઈએ. 
આ માણસે જીવનભર પોતાનો એક-એક મદહનાનો પગાર િાનમાું આપતો રહ્યો. વારસામાું મળેલી 
પૈતકૃ સુંપનિ સામાક કલ્યાણ માટે અપષણ કરી િીધી. નનવનૃિના બધા લાભ (પેન્શન, ગે્રજ્્ઈુટી) 
વગેરેની સો ટકા રકમ િાનમાું આપી િીધી. પગાર અને પેન્શનનુું એદરયસષ તો કહ ેડોનેશનમાું ગ્ુું. 
એકિમ સાિગીસભર અને ઉિાહરણીય જીવન નવતાવતા કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ની આ િાન-નસદ્ધદ્ધની વાત 



 

 

બહાર આવતા આખી દુનનયા સાનુંિાશ્ર્ચયષમાું ગરકાવ થઈ ગઈ. અમેદરકાની એક સુંસ્થાએ 
કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ને માન-સન્માન સાથે આપ્યા રૂનપયા ૩૦ કરોડ ‘પોતાના જીવનની સખુિ પળ’ તરીકે 
આ પરેૂપરૂી રકમ તેમણે સહજપણે િાનમાું આપી િીધી! આખી જજિંિગીની પરેૂપરૂી આવક િાનમાું 
આપી િેનારી નવશ્ર્વની પહલેી અને એક માત્ર વ્યસ્ક્ત છે કલ્યાણસુુંિરમડ. 
આ વાચીને ઘણાુેં ુંને સહજભાવે સવાલ થાય કે તો આ માણસ પોતાનુું ગજુરાન ચલાવતો કેવી 
રીતે હશે? પોતાની થોડીઘણી જરૂદરયાતો પરૂી કરવા આ માણસ નાની-નાની નોકરી કરી લે. 
લાઈબે્રદરયનની મોભાિાર નોકરીમાુંથી નનવનૃિ મેળવ્યા બાિ તેઓ બે ટુંકના ભોજન માટે હોટેલમાું 
વેઈટરની નોકરી કરતા અને એમાુંથી મળતો નજીવો પગાર પણ આપી િે િાનમાું. ક્યારેક લોન્રીમાું 
કામ કરી લે, કોઈ કામમાું નાનમ કેવી? જે માણસની નસનસમાું િાન, સેવા અને કલ્યાણની 
ભાવના વહતેી હોય એનુું ઘડતર કેવી રીતે થ્ુું હશે? ઉછેરમાું એવુું શુું મળ્્ુું કે આવી લગની લાગી 
ગઈ.  
તાનમલનારુ્ના નતરુનેલવેલી જજલ્લાના નાુંગનુારી તાલકુાના મેલકાવેલુંગલુમ ગામમાું ૧૯પ૩ના 
ઓગષ્ટમાું કલ્યાણસુુંિરમ્પ્નો જન્મ. ગામ શુું ત્રીસેક ઘરનો સમહૂ કહો. ન રસ્તો, ન લાઈટ, ન બસ, 
ન સ્કલૂ. માચીસ મળે એવી સમ ખાવા પરૂતી એકાિ હાટડી પણ નહીં. એક વષષના થયા યંયાું 
નપતાજીએ લાઈફમાુંથી અંનતમ એક્ક્ઝટ મારી િીધી. પણ માતાની હાજરી પે્રરણારૂપ બની. િસ 
વષષની વષષની ઉંમર સધુી કેરોસીનના િીવા કે મીણબિીના પ્રકાશમાું ભણતર.  
સ્કલૂ પરૂી કયાષ બાિ તનમળ ભાષાને મખુ્ય નવષય લઈને બી.એ. કરવાની ઈચ્છા હતી, પરુંત ુસેંટ 
ઝેનવયસષ કોલેજમાું તનમળ માટે એકમાત્ર નવદ્યાથી હોવાથી મેનેજમેન્ટે અન્ય કોઈ પણ નવષય લેવા 
સમજાવ્યો, પરુંત ુટસના મસ થાય એ બીજા. આ ્વુાનની મક્કમતાથી ખશુ થઈને કોલેજના 
સ્થાપક કુરુમતુ્ત ુયંયાગરાજ ચેટ્ટટ્ટયારે એક નવદ્યાથી માટે કોસષ ચાલ ુરખાવ્યો. આ સાથે 
કલ્યાણસુુંિરમ્પ્નો બધો શૈક્ષબણક ખચષ ચેટ્ટટ્ટયારે જ ઉપાડી લીધો, જે ઉપકાર િાનવીર આજ સધુી 
ભલૂ્યા નથી. પછી મરાસ ્નુનવનસિટીમાું લાઈબે્રરી સાયન્સનો અભ્યાસ કરતી વખતે જીવનમાું નવો 
વળાુંક આવ્યો. ભારત-ચીન ્દુ્ધ શરૂ થતા વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહરુેએ રેદડયો પર અપીલ કરી 
કે દડફેન્સ ફુંડમાું ફાળો આપો. આ સાુંભળીને કલ્યાણ સુુંિરમડ તાયંકાબલક મખુ્ય પ્રધાન કામરાજ પાસે 
પહોંચી ગયા અને પોતાની સોનાની ચેન આપી િીધી. આવુું િાન કરનાર એકમાત્ર નવદ્યાથીનુું પછી 
કામરાજે સન્માન સધુ્ધાું ક્ુું. પછી ‘આનુંિ નવકટન’ નામના અખબારના તુંત્રી બાલા સબુ્રમણ્યમે 
સુંભળાવી િીધુું કે ત ુું પોતે કમાઈને િાન કરે એ દિવસે હુું તારા નવશે લખીશ. કલ્યાણસુુંિરમડ બોલ્યા 
કુંઈ નહીં, પણ આ પડકાર એવો ઝીલી લીધો કે ન પછૂો વાત. 



 

 

સાદહયંય અને ઈનતહાસમાું એમ.એ.નો અભ્યાસ પરૂો કયાષ બાિ કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ને તતુીકોરીનની 
કુમારકરુપા આટડષસ કોલેજમાું નોકરી મળી, જ્યાું ૩૫ વષષ નવતાવ્યાું. પહલેા પગારથી શરૂઆત કરી 
પરૂી રકમ િાનમાું આપવાની. ગરીબોનાું બાળકો અને અનાથોની સેવા માટે િાન આપવાનુું શક્ય 
બને માટે ક્યારેય ન પરણવાની મનમાું ગાુંઠ વાળી લીધી. ગરીબ હોવાની લાગણી અનભુવવા માટે 
ફૂટપાથ પર અને પ્લેટફોમષ પર સઈૂ રહ.ે એક વાર તો એમના કેટલાક નવદ્યાથી િોડતા આવીને 
એમને કહ:ે સર, અસલ તમારા જેવા માણસને અમે પ્લેટફોમષ પર ઊંઘતા જોયો. 
૧૯૯૮માું નનવનૃિ બાિ કલ્યાણસુુંિરમડ પોતાની સેવાનુું ફલક વધારવાનુું નવચા્ુું. આમાુંથી જન્મ 
લીધો ‘પાલમ’ નામની સુંસ્થાએ. આ સુંગઠન િાતા અને લાભાથી વચ્ચેનો સેત ુછે. આ માણસ 
પોતાના મદુૃ અવાજમાું મિિ માટે અપીલ કરે યંયારે સચ્ચાઈનો રણકો અનભુવાય અને કોઈને એમ 
ન લાગે કે આ પાછો ફાળો ઉઘરાવનારો ક્યાું આવ્યો? આ સુંસ્થા માત્ર નાણાકીય મિિ ન માગે, 
નશક્ષણથી લઈને સારવારની મિિ, વદૃ્ધોને સહાય અને માુંિા-અપુંગને સાથ. બધાની મિિ 
મેળવાય. એટલે વાનષિક સભ્યપિ માત્ર એક રૂનપયો. મહારાષ્ર-ગજુરાતમાું ભકૂુંપ હોય કે 
તાનમલનારુ્-ઓદરસ્સા-આંધ્રમાું વાવાઝોડા હોય, કાયમ ‘પાલમ’ મિિે પહોંચે જ. લાઈબે્રરી 
સાયન્સના આ ગોલ્ડમેડાબલસ્ટને બાળકો માટેની ્નુનવનસિટી શરૂ કરવી છે અને િેશભરમાું દડજજટલ 
લાઈબે્રરીનુું નેટવકષ શરૂ કરવુું છે.  
જીવતેજીવ જીવનભર િાન કરીને સુંતોષ ન થયો હોય એમ મરણ બાિ શરીર-િાન કરનારા 
કલ્યાણ સુુંિરમડ કહ ેછે: પથૃ્વી પરથી જતી વખતે આપણે સાથે લઈ શુું જવાના છીએ?  
કલ્યાણસુુંિરમ્પ્ની વાતો 
●આપણે કોઈને કોઈ રીતે સમાજને કુંઈ આપીએ નહીં યંયાું સધુી (સમાજથી) ટકી ન શકાય. હુું 
દૃઢપણે માનુું છુું કે એકાિ માણસ પણ સામાજજક કાયષમાું યોગિાન આપશે, તો થોરુ્ું ઘણુું પદરવતષન 
આવશે જ. 
●િરેકે પોતાના પસુંિગીના કે્ષત્રમાું કુંઈક નસદ્ધદ્ધ મેળવવી જ જોઈએ. 
●મારે કૉલેજમાું સાિગી અને ગાુંધીજીના નવચારો નવશે બોલવાનુું હત ુું, પરુંત ુમેં તો મોંઘા કપડા 
પહયેાષ હતા. એ જ ઘડીએ મેં કાયમ ખાિી પહરેવાની મનોમન ગાુંઠ વાળી લીધી. 
●મારે ઘરેથી ૧૦ દક.મી. ચાલીને સ્કલેૂ આવવુું અને જવુું પડત ુું હત ુું, જે ખબૂ એકાકી-કુંટાળાજનક 
અનભુવ હતો. આથી અવરજવરમાું મજા આવે એટલે મેં વધ ુબાળકોને શાળાએ જવાનુું સમજાવવા 
માુંડ્ુું. 

 



 

 

જીવનમાું સખુી થવા ઈચ્છાઓ અલ્પ પ્રમાણમાું રાખવી જોઈએ: 
એક ્વુકે તેની પે્રનમકા સાથે ખબૂ જ ભવ્ય રીતે લગન કયાષ. ઘણા બધા સગાું તથા નમત્રો તેમના 
લગન માણવા આવ્યા હતા. વર અને કન્યા તેમના લગન પોશાકમાું ખબૂ જ સુુંિર લાગતાું હતા. 
િરેક જણ તેમણે જોઈને કહી શકત ુું હત ુું કે તેમનો પે્રમ સાચો છે. 
થોડાક મદહનાઓ બાિ, પયંની એના પનત સમક્ષ એક પ્રસ્તાવ લઈને આવી - 
"મેં થોડાક સમય પહલેા એક મેગેબઝનમાું વાચ્્ુું કે આપણે લગનજીવન કેવી રીતે મજબતૂ કરી 
શકીએ." 
પયંનીએ કહ્યુું, " આપણે બુંને એક બીજા પ્રયંયેની અણગમતી ટેવોની યાિી બનાવીશુું, યંયારબાિ 
આપણે સાથે મળીને એ કુટેવોને સધુારવાનો પ્રયાસ કરીશુું જેથી આપણુું લગન જીવન વધ ુસારી 
રીતે જીવી શકીએ." 
પનતએ વાત માની અને બુંને જણા ઘરના અલગ અલગ રૂમમાું જઇ યાિી બનાવવા લાગયા. તેઓ 
બાકીનો પરૂો દિવસ તેના પર નવચાર કરીને કાગળમાું લખવા લાગયા. 
બીજી સવારે બુંને નાસ્તો કરતી વખતે નક્કી ક્ુું કે હવે આપણે બુંનની યાિી જોઈએ. પયંનીએ કહ્યુું 
કે પહલેા તેણીએ બનાવેલી યાિી વાુંચશે. ખરેખરમાું તેણીએ બનાવેલ યાિી પરૂા ત્રણ પાનાઓથી 
ભરાઈ ગઈ હતી. 
જેવુું તેણે યાિી વાુંચવાનુું શરૂ ક્ુું કે તેનુું ધ્યાન ગ્ુું કે તેના પનતની આંખમાુંથી આંસ ુનીકળતા 
હતા. એટલે તેણે પછૂ્ુું કે "શુું થ્ુું". એમાું એના પનતએ જવાબ આપ્યો કે "કઈ નથી થ્ુું, તુું 
વાુંચવાનુું ચાલ ુરાખ " એટલે પયંનીએ પનતના કહ્યા મજુબ વાુંચવાનુું આગળ વધારી ત્રણેય પાનાું 
વાુંચી નાખ્યા અને યાિી ટેબલ પર મકૂી િીધી. 
"હવે તમે તમારી બનાવેલી યાિી વાુંચો અને પછી આપણે એના પર ચચાષ કરીશુું”, પયંનીએ ખશુ 
થઈને કહ્ુું. 
પનતએ એકિમ શાુંત થઈને કહ્યુું, " મારી યાિીમાું કશુું જ નથી. મને લાગે છે કે ત ુું જેવી છે તેવી જ 
મારા માટે પરફેક્ટ છે. મને મારા માટે કરીને તારી કોઈ ટેવ બિલાવી નથી. ત ુું ખબૂ જ પે્રમાળ અને 
સુુંિર છો તો શા માટે હુું તને મારા ખાતર બિલુું ?" 
પયંની તેના પનતની પ્રમાબણકતાથી ખબૂ જ લાગણીશીલ થઈ ગઈ અને પનતના તેના પ્રયંયેના ખબૂ 
જ ઊંડા પે્રમ તથા તેનુું સ્વીકારવાની ભાવના જોઈ ખબૂ જ રડવા લાગી. 
યાિ રાખો નમત્રો : 
કોઈ જ પરફેક્ટ નથી હોત ુું પણ આપણે તેમને જે રીતે જોવા માગીએ છીએ એ રીતેની પરફેક્ટનેસ 
તેમનામાું શોધવી પડે છે. નમત્રો, આપણને જેટલુું મળ્્ુું છે તેમાું સુંતોષ માની લેવો જોઈએ. આપણે 



 

 

જેટલી આશાઓ વધારે રાખીશુું એટલા જ આપણે વધારે દુ:ખી થઈશુું. માટે જીવનમાું સખુી થવા 
ઈચ્છાઓ અલ્પ પ્રમાણમાું રાખવી જોઈએ. 
 

અધરૂપ ....... 
ભારતના એક અંતદરયાળ આદિવાસી ગામડાની કથા છે. એક સ્ત્રી હરરોજ સવારે પાણી ભરવા ખભે 
કાવડ ઉઠાવી ઘરથી તળાવ સધુી જતી. ખભે મકેૂલી કાવડના છેડે બે મટકાું લટકતાું. બેમાુંથી એક 
માટલુું સારુું  હત ુું પણ બીજામાું કાણાું પડી ગયેલાું. તળાવથી ઘર સધુીના લાુંબા માગે પાછા ફરતા 
સધુીમાું પાક્કા માટલામાું તો બધુું પાણી જળવાઈ રહતે ુું પણ બીજા ફૂટેલા માટલામાુંથી ઘણુુંખરુું  
પાણી વહી જવા પામત ુું. બનવાજોગ છે કે ગરીબીને કારણે કાબણ્ુું માટલુું બિલી નાખવા જેવી 
સ્સ્થનત કિાચ એ સ્ત્રીની નહીં હોય.લગાતાર બે વષષ સધુી આ જ રીતે ચાલત ુું રહ્યુું. આકરી મહનેત 
છતાું, પાણીનુું એક પરુુું  માટલુું અને બીજુ ું માુંડ અરધુું રહી જત ુું માટલુું – આમ રોજ િોઢ માટલુું 
પાણી લઈને એ સ્ત્રી ઘરે પાછી ફરતી. વખત જતાું સારા માટલાના મનમાું અબભમાન આવી ગ્ુું ! 
તે પોતાનામાું પરેૂપરુુું પાણી અકબુંધ જાળવી શક્ત ુું હત ુું, જયારે તેની સામે કાબણ્ુું માટલુું ભારે શરમ 
અને હતાશામાું ર્બૂી ગ્ુું. તેનુું અરધોઅરધ પાણી ફોકટ વહી જત ુું હત ુું. એક સારા માટલા તરીકેની 
ફરજ બજાવવામાું તે નનષ્ફળ નીવડ્ુું હત ુું અને એ વાતનો તેને ભારે અફસોસ હતો.બે વષષ બાિ, 
પોતાની અધરૂપો અને નાકામયાબીથી પરેશાન થઈ ગયેલ આ કાબણયા માટલાએ એક વાર પેલી 
સ્ત્રીને કહ્યુું, ‘મને માફ કરો, મને મારી જાત માટે શરમ લાગે છે. હુું શુું કરુું  ? મારામાું રહલે અનેક 
નછરોને કારણે ઘરે પહોંચતા સધુીમાું મારામાનુું મોટા ભાગનુું પાણી વહી જાય છે અને તારી બધી 
મહનેત નકામી જાય છે. પેલી સ્ત્રીએ હળવુું સ્સ્મત આપતાું કહ્યુું, ‘કિાચ તારુું  ધ્યાન ગયેલુું લાગત ુું 
નથી કે ત ુું જે દિશા પર છે યંયાું આખાય રસ્તા પર રુંગબેરુંગી ફૂલો ઊગી નીકળ્યાું છે. જયારે બીજી 
બાજુ જો, યંયાું કશુું જ નથી ! મને પહલેેથી જ તારી અધરૂપની જાણ હતી અને એટલે જ તારી 
દિશાએ પડતા આખાય માગષ પર મેં ફૂલોનાું બીજ વાવી િીધેલાું. ઘરે પાછા ફરતી વખતે આ ફૂલોને 
પાણી કોણ પાત ુું હત ુું ! ત ુું જ, તારે કારણે જ તેમને પોષણ મળતુું હત ુું ! છેલ્લાું બે વષષથી મારા 
પ્રભનુી પજૂાઅચષના કરવા તેમજ ઘરને સજાવવા આ જ ફૂલો ચ ૂુંટીને હુું લઈ જઉં છુું.હાલમાું ત ુું જેવુું 
છે તેવુું જો ન હોત તો મારા ઠાકરોજીને હુું કઈ રીતે શરણાગત ? મારા ઘરનુું સશુોભન કઈ રીતે 
કરત ? ધ્યાનથી સાુંભળ, આપણા િરેકમાું કોઈ ને કોઈ પ્રકારની અધરૂપ રહલેી છે. પરુંત ુજીવનને 
રસપ્રિ અને ફળિાયી બનાવવામાું આ જ આપણી અધરૂપો અને કચાશો મોટો ભાગ ભજવે છે. આ 
હકીકત આપણે જાણતા નથી અને શરમના માયાષ રોકકળ કરીએ છીએ. આપણે પ્રયંયેકને તે જે છે 
એ જ સ્વરૂપમાું સ્વીકારવા જોઈએ. તેનામાું કઈ નવષેશતા કે સારાપણુું છે તે ખોળી કાઢી તેનો લાભ 



 

 

ઉઠાવતાું શીખવુું જોઈએ.’આ સુુંિર મજાની રૂપકથાનો સાર આટલો જ છે : ‘જગતનાું તમામ વહાલાું 
કાબણયાું માટલાુંઓ ! જીવનમાું આશાવાિી બનો અને તમારા માગષમાું ખીલેલાું ફૂલોની સુુંગધને 
માણો !’જ્ઞાનીમાું જ્ઞાની ગણાતો માણસ પણ બધી જ બાબતોમાું પણૂષ નથી હોતો, પછી સામાન્ય 
માણસોનુું તો શુું ગજુ ું ? કોઈ શરીરે નવકલાુંગ હોય તો કોઈ ભણવામાું નબળો હોય; કોઈ સ્વભાવે 
ઉગ્ર હોય તો કોઈ મનથી ઢીલો હોય; કોઈ રમતગમતમાું આગળ હોય તો કોઈ કળામાું કૌશલ્ય 
ધરાવતો હોય; કોઈક ટેકનનકલી ધારિાર હોય તો કોઈ કલ્પનાશીલ હોય ! કિાચ કોઈક અપવાિ 
નીકળે, બાકી સામાન્યત : િરેક વ્યસ્ક્ત િરેક બાબતમાું નનષ્ણાત હોય એ લગભગ કયાુંય જોવા 
નથી મળતુું. બીજુ ું, એક વ્યસ્ક્ત એક બાબતમાું નનષ્ણાત હોય એટલે તે સુંપણૂષ જ હોય તેવુું પણ 
નથી. કોઈ ને કોઈ ભલૂ તો તે એમ છતાુંય કરી જ બેસતો હોય છે. એટલે જ કહવેાય છે કે ‘માણસ 
માત્ર અધરૂા.’ યુંત્ર ભલૂ ન કરે પણ માણસ તો ભલૂ કરે. કારણ માણસ પાસે મન છે જે યુંત્ર પાસે 
નથી. મન અનેકાનેક નવચારો સુંઘરીને બેઠુું છે. આ નવચારો કસમયે આવી પડીને માણસને ઊંધે 
રસ્તે ભટકાવી શકે છે. જયારે યુંત્ર પાસે માણસે નનધાષદરત કરી આપેલ કાયષ નસવાય કશુું નથી. વળી 
યુંત્ર પાસે નવચાર નહીં હોવાથી ભટકી જવાનો કે ભલૂ કરી બેસવાનો પણ સવાલ જ નથી ! 
મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા  
ધરતી ઉપર આપણી સૌ પ્રથમ સીટને સેટ કરનાર મધસષ ડે હમણાું જ ગયો. લોકોને માની વાત 
બાબતે બહુ સેડિન્ટમેન્ટલ થઈ જતા જોયા યંયારે મને થ્ુું આનુંિના ખજાના જેવી માની વાતોમાુંથી 
આ ફન કેમ બાયપાસ થઈ ગ્ ુહશે! 
મા એ શબ્િ નથી તીથષ છે. મા એ નજરે ભાળેલો ઈશ્વર છે. કરુણાનો િદરયો અને મમતાનુું ઝાડ છે. 
અમારા ગોંડલમાું તો એક જણાએ દરક્ષા વાુંહ ેલખાવ્્ુું કે, 'મા તારા આશીવાષિ!' મેં પછૂ્ુું, તો 
દરક્ષાવાળાએ માતભૃસ્ક્તને બિલે રોન કાઢી કે સાહબે, માનાું ઘરેણાું વેચીને જ દરક્ષા લીધી છે. આ 
લે લે! 
મા કોઈ વ્યસ્ક્ત નથી, પરુંત ુપ્રકૃનત છે. મા પોતે તટૂી જાય છે પણ એનાું સુંતાનોને તટૂવા િેતી 
નથી. રાતે અબગયાર વાગયે િીકરો ઘરે આવ્યો ન હોય એટલે મા જાગતી જ હોય કે મારા ગગાએ 
કાુંઈ ખાધુું નહીં હોય. એન્ડ વેલ, બાપા પણ જાગતા હોય પણ લાકડી હાથવગી કરી, કે આવે તો બે 
ફટકારુું . રાતે િીકરો ઘરે આવે એટલે મા મોઢુું જોવે અને બાપ મોઢુંેુ સ ૂુંઘે કાું તો મોબાઇલ ચેક કરે 
કે ક્યાુંક આ તીન પિી ના કે રમના કે 'રમી'ના રવાડે નથી ચડી ગયોને. 
તમે 'મા' બોલશો એટલે મોઢુું ખલૂી જશે અને 'બાપ' બોલશો તો મોઢુું બુંધ થઈ જાશે, કારણ કે બાપ 
િીકરાને ખભો આપે છે જ્યારે મા િીકરાને ખોળો આપે છે. બાપ િીકરાને ગાિી આપે છે અને મા 
િીકરાને ગોિ આપે છે, પણ એટલુું યાિ રાખજો, દુનનયાની કોઈ પણ ગાિી ઉપર હુમલો થાય ગોિ 



 

 

ઉપર હુમલો ન થાય, કારણ માએ એમાું મમતાનો પાલવ ઢાુંક્યો હોય છે. માનો પાલવ ઝેડ પ્લસ 
નસક્યદુરટી કરતાું વધ ુસલામત અને સરુબક્ષત હોય છે. એટલા માટે જ તો માના લગભગ બેહણાું 
રુ્ુંગરા માથે હોય છે. િા.ત. ચોટીલા, પાવાગઢ, અંબાજી, વૈષ્ણોિેવી વગેરે, જ્યારે બાપજુી લગભગ 
પલાુંઠી વાળીને અંડરગ્રાઉન્ડ બેઠા હોય છે. િા.ત. ગપુ્તેશ્વર મહાિેવ,પાતાળેશ્વર મહાિેવ વગેરે. 
કારણ બાપાને ભરોસો જ હોય છે કે છોકરો સાવ સલવાશે યંયારે જ એની પાુંહ ેઆવશે. આમે'ય તમે 
ચકાસો તો નાની-નાની તકલીફો વખતે આપણાું મોંમાુંથી 'ઓય મા' શબ્િ નીકળી જાય છે, પણ ફોર 
ડિવ્હલ ગાડી રાઇવ કરતાું કરતાું સામે અચાનક રક ઊતરે અને મોત ભાળી જાય યંયારે 'ઓય બાપ 
રે' શબ્િ જ નીકળે હોં! 
માના પાત્રને સમાજે અને સાદહયંય જગતે સિાય નવહ્વળ, લાચાર અને રડતી જ ચીતરી છે. જેનાથી 
હુું પસષનલી થોડો અસહમત છુું, કારણ કે મારી મા મારા માટે બેસ્ટ ફે્રન્ડ, દફલોસોફર અને ગાઇડ છે. 
 
 
મારામાું જે કાુંઈ થોરુ્ું ઘણુું સેન્સ ઓફ હ્યમુર છે એ મારી જનેતાની બબક્ષસ છે. માના કેરેક્ટરને 
આપણે ખબૂ ગુંભીર બનાવી િીધુું છે. મા થોડી હળવી ફૂલ પણ હોઈ શકે. આટલુું નસદ્ધ કરવા જ 
મારી વાત આ લેખ દ્વારા શેર કરી રહ્યો છુું. 
મારી મમ્પ્મી સરોજબહને મારા સેટાયરનો પે્રરણાસ્ત્રોત છે. હુું ડાયરાના કાયષક્રમમાું જાતો હોઉં યંયારે 
હળવી ફૂલ સલાહ કાયમ આપે કે, "બેટા, તારે બહુ તટૂી ન મરવુું, આયોજકોએ પહલેી વાર ડાયરો 
કયો હોય, આપણે તો રોજનુું થ્્ુું!" વળી ક્યારેક પ્રોગ્રામમાુંથી થાકીને હજી તો ઘરમાું પગ મકુૂું યંયાું 
મારી મમ્પ્મી એના આગવા નમજાજમાું એના હાથે બનાવેલા ગીતની કડી ગાઈને મને પછેૂ કે, "ખુંભે 
કાળી શાલ, લાુંબો ઝભ્ભો, માથે ટાલ, બેટા બોલો, કહાું ગયે થે?" માના ટેરવામાું સુંતોનોનો 
ભવોભવનો થાક ઉતારવાની તાકાત હોય છે. 
ઘણી વાર કોઈ અજાણ્યા મહમેાન કે ચાહકનમત્ર ઘરે આવીને િરવાજામાું ડોકુું કાઢીને પછેૂ કે, 
"સાુંઈરામ િવે છે?" એટલે ફબળયામાું ગઈઢા ગવુારમાુંથી જુવાન ગવુારને છૂટી પાડતી મારી મમ્પ્મી 
હસતાું હસતાું કહ ેકે, "સાુંઈરામ નથી પણ ઈ ઘર સાથે નથી લઈ ગયો તમે અંિર તો આવો!" પેલો 
ચાહક પદરવાર ઘરમાું એન્ટર થાય એટલે મમ્પ્મી પછેૂ તમે કોણ? ચટ્ટાપટ્ટાવાળા બરમડૂા અને લાલ-
પીળાું ટી-શટષમાું સજ્જ કોઈ ગિ.ઇ.ેૈેું. ફેનમલી વળી મમ્પ્મીને સામો જવાબ વાળે કે, "અમે 
સાુંઈરામના ફેન છીએ." આ સાુંભળી મમ્પ્મી ફબળયામાું જ એને સેટાયરથી પોંખી લ્યે કે, "હા, ઈ તો 
બધુું સાચુું, પણ ટેબલ ફેન છો કે સીબલિંગ ફેન? પધારો!" વળી વધ ુપડતા ચોખલા મહમેાન ચા કે 
ઠુંરુ્ું પીવાની ના પાડે તો મમ્પ્મી વીટો પાવર વાપરીને રસોડામાું િહીં દે્ય કે વવબેટા, ચા બને યંયાું 



 

 

સધુીમાું ઠુંરુ્ું લાવજો." આમ, હુું ઘરમાું ન હોઉં તો મારી ખામી પરૂી દે્ય આવી લાઇટવેઇટમાું પણ હોઈ 
શકે. જોકે, આપણને સૌને નનરાધાર અને દુુઃખી માની વાતાષઓની જ ટેવ પડી છે એટલે કિાચ 
આવી સિાય હસતી હસાવતી માતશૃસ્ક્તઓની કથા કોઈએ લખી પણ નથી કે કિાચ આપણે 
સ્વીકારી પણ નથી. 
ધોમ વરસાિમાું છોકરો પલળીને ઘરમાું આવે એટલે પપ્પા બખજાય કે ભાન નોતી પડતી? બહને 
કહ ેકે ભાઈ છત્રી લઈને જવાય, ભાઈ કહ ેકે છાપરાું હઠેે ઊભા રહી જવાય, પણ મા તો એના 
બાળકને ગોિીમાું લઈને એટલુું જ કહ ેકે હટ્ટ, નફ્ટફટ વરસાિે મારા િીકરાને ભીંજવી નાખ્યો! આનુું 
નામ મા! મારી મા મારા માટે માતા નથી નનમાષતા છે અને તમારા માટે? ને હા, આવતા ભવે જો 
આ મા ન મળવાની હોય તો આપણે અવતાર જ નથી જોતો બોસ!!! – સાુંઈરામ    

 
ભગવાનમાું આસ્થા રાખનારને ભગવાન નનરાશ નથી કરતો   
એક ડૉક્ટર એક વખત એમના ઘરથી ખબૂ દૂર આવેલા એક શહરેમાું જઈ રહ્યા હતા. એમનુું નામ 
હત ુું ડૉક્ટર એહમિ. એ એક મેદડકલ કૉંફરુંસમાું હાજરી આપવા માટે જઈ રહ્યા હતા. આ એક એવી 
કૉંફરુંસહતી જેના માટે ડૉ. એહમિ ખબૂ જ ઉયંસકુ હતા. એમણે રોગોની સારવાર અંગે કરેલી એક 
ખબૂ જ અગયંયની શોધ માટે એમને એમાું એવોડષ મળવાનો હતો.છેલ્લા ઘણાું વરસોથી એમણે 
દિવસરાત જોયા વગર સુંશોધનનુું કામ ક્ુું હત ુું. એ બધી મહનેત આખરે ફળી હતી અને એના 
ફળસ્વરૂપે તેઓ એ એવોડષના હકિાર બન્યા હતા. ડોક્ટરને મનોમન ભારે રોમાુંચ થઈ રહ્યો હતો. 
ક્યારે એ શહરેમાું પહોંચી જવાય એની તાલાવેલી એમના ચહરેા પર સ્પષ્ટ વાુંચી શકાતી હતી. 
પ્લેનમાું બેસી ગયા પછી પણ એ વારુંવાર પોતાની ઘદડયાળ સામે જોઈ લેતા હતા. થોડી થોડીવારે 
એમનુું મન કૉંફરુંસના નવચારોમાુંજ લાગી જત ુું હત ુું. ‘બસ ! હવે ફક્તબે જ કલાક ! અને પછી યંયાું!’ 
એવો નવચાર પણ એમના મનમાું ઝબકી જતો હતો.પરુંત ુએ જ વખતે અચાનક જ નવમાનના 
પાઇલટે જાહરેાત કરી કે નવમાનના એંજજનમાું ગુંભીર તકલીફ ઊભી થવાના કારણે એમણે નજીકના 
કોઈપણ એરપૉટષ  પર તાયંકાબલક ઉતરાણ કરવુું પડશે ! ડૉક્ટરના મનમાું ફાળ પડી. 
સમયસરકૉંફરુંસમાું નહીં પહોંચી શકાય એવી બચિંતા પણ એમને થઈ આવી. પરુંત ુઆવા આકસ્સ્મક 
સુંજોગોમાું નવમાને ઉતરાણ કરવુું જ પડે એમ હત ુું. ડૉ. એહમિ મનમાું ને મનમાું મ ૂુંઝાવા લાગયા. 
જેવુું નવમાને નજીકના એક નાના એરપૉટષ  પર ઉતરાણ ક્ુું કે તરત જ ડૉક્ટર િોડતાું હલે્પડેસ્ક પર 
પહોંચ્યા.યંયાું મિિ માટે ઊભેલી સ્ત્રીને પોતાની પદરસ્સ્થનત સમજાવી. જેટલુું બને તેટલુું ઝડપથી 
પોતાને કૉંફરુંસમાું પહોંચવુું પડે તેવુું છે એ પણ કહ્યુું. પોતાને યંયાું પહોંચવા માટેની સૌથી પહલેી 



 

 

ફ્ટલાઈટમાું બદુકિંગ કરી આપવાની એમણે નવનુંતી કરી. એકાિ બે કલાકમાું જ કોઈ ફ્ટલાઈટ હોય તો 
વધારે સારુુંએવુું ભાર િઈને જણાવ્્ુું. ‘માફ કરજો સર !’ પેલી સ્ત્રીએ કહ્યુું,‘તમારે જ્યાું પહોંચવાનુું છે 
એ શહરે તરફ જવા માટે આવતા િસ કલાક સધુી અહીંથી બીજી કોઈ પણ ફ્ટલાઈટ નથી. પરુંત ુ
તમને વાુંધો ન હોય તો હુું એક સચૂન કરુું . એરપોટષની બહારથી જ કાર ભાડે મળે છે. જો તમારી 
પાસે રાઇનવિંગ લાઇસુંસ હોય તો આરામથી ચારેક કલાકમાું તમે યંયાું પહોંચી શકો છો. 
ટેક્સી કરતા એ ઘણુું સસ્ત ુું પણ પડશે અને મારા માનવા પ્રમાણે તમારા માટે એ એક ખબૂ સારો 
નવકલ્પ છે !’ડોક્ટર એહમિને એ સચૂન ખબૂ ઉપયોગી લાગ્ુું.  
એમના માટે આમેય હવે બહુ નવકલ્પ બચ્યા જ નહોતા. એમણે એક કાર ભાડ ેકરી લીધી. આમ તો 
લૉંગ રાઇવનો એમને ખબૂ કુંટાળો આવતો પરુંત ુએ દિવસે એમ કયાષ નવના છૂટકો પણ નહોતો. 
એમના મનમાું ફરીથી એક વખત કૉન્ફરુંસના નવચારો શરૂ થઈ ગયા. થોડીક ક્ષણો માટે િબાઈ 
ગયેલો એ રોમાુંચ ફરીથી જાગતૃ થઈ ગયો. લાુંબા અંતરના રાઇનવિંગ માટેનો કુંટાળો ખુંખેરીને 
ડૉક્ટરે કાર મારી મકૂી. પરુંત ુએ દિવસે કુિરત પણ જાણે કે ડૉક્ટરની નવરુદ્ધમાું બરાબરનો જ ુંગ 
માુંડીને બેઠી હોય એવુું લાગત ુું હત ુું.ડૉક્ટરે હજુ તો માુંડ સોએક દકલોનમટર જ કાપ્યા હશે યંયાું 
જવાતાવરણમાું ભયુંકર પલટો આવવાનુું શરૂ થઈ ગ્ુું. થોડીવારમાું જ અનરાધાર વરસાિ વરસ્વા 
માુંડયો. એ વરસાિમાું વચ્ચે વચ્ચે બરફના કરા પણ પડતાહતા. ડૉક્ટરને કાર ચલાવવામાું મશુ્કેલી 
પડવા માુંડી. આગળ રસ્તો જોવામાું પણ તકલીફ પડતી હતી. આગળના કાચમાું જામતુું પોતાના જ 
ઉચ્છવાસની વરાળનુું પડ એ મશુ્કેલીમાું ઓર વધારો કરત ુું હત ુું. વરસાિ ઓછો થવાને બિલે િરેક 
ક્ષણે વધારે ને વધારે રૌર સ્વરૂપ પકડતો જતો હતો. આટલો બધો ભયુંકર વરસાિ, ધ ૂુંધળો રસ્તો 
અને અજાણ્યો પ્રિેશ ! એ બધાને કારણે ડૉક્ટર એહમિ રસ્તો ભલૂી ગયા. એક જગયાએ 
જ્યાું વળવાનુું હત ુું એ ટનષનુું સાઇન બોડષ એમને િેખા્ુું જ નહીં ! વળવાને બિલે એ આગળ નીકળી 
ગયા.બીજા ત્રણેક કલાક રાઇવ કયાષ પછી વરસાિ તો ઓછો થયો પરુંત ુડૉક્ટરને શુંકા ગઈ કે પોતે 
રસ્તો ભલૂી ગયા છે. પરુંત ુહવે એ રસ્તે પાછા ફરતાું પહલેા થોડા આરામની તેમજ પેટમાું કુંઈક 
નાખવાની જરૂદરયાત પણ ઊભી થઈ ગઈહતી. એ રસ્તો એવો નનર્જન હતો કેરસ્તાની બાજુમાું કોઈ 
ધાબા કે રેસ્ટોરુંટ પણ િેખાતાું નહોતા. કોઈ ગામ જો િેખાય જાય તો એના કોઈ રહવેાસીનુું 
માગષિશષન મેળવી શકાય એ આશાએ ડૉક્ટર કાર ચલાવ્યે જતા હતા. ઘણા વખત સધુી કોઈ ગામ 
િેખા્ુું નહીં.હવે એમને બરાબરનો થાક લાગયો હતો.  
હવે તો કૉંફરુંસના નવચારો પણ બુંધ થઈ ગયા હતા અને યંયાું પહોંચવાની એમની ઉયંસકુતા પણ 
મરી પરવારી હતી. બસ, હવે તો એકાિ ગામ િેખાઈ જાય તો ઊભા રહી જવુું એ એક જ નવચાર 
એમને આવતો હતો. અચાનક રસ્તાની બાજુમાું આવેલા એક જર્જદરત મકાન પર એમનુું ધ્યાન 



 

 

પડ્ુું. દૂર ગામ પણ િેખાત ુું હત ુું. પરુંત ુડૉક્ટરએટલા થાક્યા હતા કે એ ઘર નજરે પડતાું જ 
એમનાથી બે્રક લાગી ગઈ. કારમાુંથી ઊતરીને એમણે એ ઘરનો િરવાજો ખખડાવ્યો. એક વદૃ્ધ સ્ત્રીએ 
િરવાજો ખોલ્યો. િરવાજો અધકૂડો રાખીને એણે આ માણસ કોણ છે, ક્યાુંથી આવે છે, શુું કામથી 
આવે છે, એવુું બધુું પછૂ્ુું.ડૉક્ટર એહમિે પોતે રસ્તો ભલૂી ગયા છે એ કહ્યુું. ઘણા કલાકના 
રાઇનવિંગથી પોતે ખબૂ જ થાક્યા છે એ પણ જણાવ્્ુું. ઘરમાું જો ટેલીફોન હોય તો પોતે ઉપયોગ 
કરવા માુંગે છે એવુું પણ કહ્યુું. પોતાના ઘરમાું ટેલીફોન નથી તેમજ છેલ્લા 24 કલાકથી લાઇટ પણ 
નથી એવુું જણાવીને એ સ્ત્રીએ ઘરનો િરવાજો ખોલી નાખ્યો. પછી કહ્યુું, ‘જો ભાઈ ! તમારે ઉતાવળ 
ન હોય તો તમે ઘડીક અંિર આવી શકો છો અને વાુંધો ન હોય તો મારે યંયાું થોરુ્ુંક ખાઈને પછી 
આગળ વધજો ! તમારો ચહરેો જોતાું તમે ખબૂ જ થાક્યા હો એવુું લાગે છે !’ડૉક્ટર એહમિે બે ક્ષણ 
નવચાર કયો. થાક અને ભખૂ તો લાગયાું જ હતાું. ઉપરાુંત એ અજાણ્યા પ્રિેશમાું રસ્તો શોધવામાું 
અને મળૂ રસ્તે ફરીથી ચડવામાું કેટલો સમય લાગે એ પણ નક્કી નહોત ુું. એમણે એ વદૃ્ધ 
સ્ત્રીનોપ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો. હાથ-મોં ધોઈને ડૉક્ટર ડાઇનનિંગ ટબલ પર નાસ્તાને ન્યાય આપવા 
બેઠા. આટલા થાક પછી ગરમ નાસ્તો અને ચા મળવાથી એમને ઘણુું સારુુંલાગત ુું 
હત ુું.‘ભાઈ ! તમને વાુંધો ન હોય તો હુું પ્રાથષના કરી લઉં ? મારી પ્રાથષનાનો સમય થઈ ગયો છે !’ 
પેલી સ્ત્રીએ કહ્યુું. ડૉક્ટરે હકારમાું માથુું હલાવ્્ુું. ચાની ચસૂકી લેતાું લેતાું મીણબિીનાઝાુંખા 
અજવાળામાું ડૉક્ટરે જો્ુું કે પેલી સ્ત્રી એક ઘોદડયાની બાજુમાું બેસીને પ્રાથષના કરી રહી હતી. 
નવાઈની વાત એ હતી કે એકવાર પ્રાથષના પરૂી થાય પછી એ સ્ત્રી ઊભી થવાને બિલે ફરીથી 
પ્રાથષના શરૂ કરી િેતી હતી. વચ્ચે વચ્ચે એ ઘોદડયા સામે જોઈ લેતી હતી અને ક્યારેક તો પોતાનાું 
આંસ ુપણ લછૂી લેતી હતી.ડૉક્ટરને થ્ુું કે નક્કી આ સ્ત્રી કાુંઈક તકલીફમાું છે. એનાું આંસ ુકહી રહ્યાું 
હતાું કે તકલીફ સાિી નહીં પણ ગુંભીર છે. કિાચ એને કોઈ મિિની જરૂર હોય અને પોતે ક્યાુંય 
મિિરૂપ થઈ શકેતેમ હોય તો પોતે એ માટે તૈયાર છે એવુું જણાવવા એણે કહ્યુું, ‘બહને ! જો તમને 
વાુંધો ન હોય અને મારા જેવા અજાણ્યાને કહી શકતા હો તો હુું તમારા દુ:ખ નવશે સાુંભળવા અને 
બને તો મિિરૂપ થવા તૈયાર છુું. હુું જોઈ રહ્યો છુું કે તમે કાુંઈક મોટી તકલીફમાું લાગો છો.’પેલી 
સ્ત્રીએ થોડીવાર ડૉક્ટર સામે જો્ુું. પછી કહ્યુું, ‘ભાઈ ! ઉપરવાળો મારી ઘણી પ્રાથષનાઓ 
સાુંભળે છે, પરુંત ુખબર નહીં આ વખતે મારી પ્રાથષનામાું એવી તે કઈ ખામી રહી ગઈ છે કે બસ, 
એક પ્રાથષનાનો નથી તો એ જવાબ આપતો કે નથી કાુંઈ રસ્તો બતાવતો. કિાચ મારી શ્રદ્ધામાું 
કાુંઈક ખોટ હશે, નહીંતર સાવ આવુુંતો ન જ બને !’ એટલુું કહતેાું એની આંખોમાું આંસ ુભરાઈ 
આવ્યાું. ‘બહને !’ ડૉ. એહમિે કહ્યુું, ‘તમને જો વાુંધો ન હોય તો મને કહશેો કે એવી કઈ વાત છે જે 
તમને વારુંવાર રડાવી િે છે ? એવુું તો શુું છે જેતમને એક પ્રાથષના પછી તરત જ બીજી પ્રાથષના 



 

 

કરાવડાવે છે ? શુું હુું તમને કોઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકુું ખરો ?’ થોડી વાર એ સ્ત્રી ડૉ. એહમિ 
સામે જોઈ રહી. 
ડૉક્ટરના અવાજમાું રહલેી સાચી સહાનભુનૂત એને સ્પશી ગઈ હતી.એણે વાત શરૂ કરી, ‘ભાઈ ! આ 
ઘોદડયામાું સતૂો છે એ મારો પૌત્ર છે. એનાું મા-બાપ થોડા સમયપહલેાું કાર અકસ્માતમાું 
મયૃં્પુામ્પ્યાું છે. આ બાળકને એક એવા પ્રકારનુું કેન્સર છે કે આજુબાજુનાું શહરેોના કોઈપણ ડૉક્ટર 
એની સારવાર કરી શકે તેમનથી.નજીકના એક મોટા શહરેના ડૉક્ટરે કહ્યુું છે કે આ રોગની સારવાર 
અહીંયા શક્ય જ નથી, પરુંત ુઅહીંથી ખબૂ જ દૂર િેશના િબક્ષણ ભાગમાું એક ડૉક્ટર એવા છે જે આ 
કેંસરની સફળતાપવૂષક સારવાર કરી શકે છે. પરુંત ુભાઈ ! હુું એકલી, ઘરડી સ્ત્રી આટલા નાના માુંિા 
બાળકને લઈને એમને શોધવા એટલે દૂર કઈ રીતે જાઉં ? એટલે હુું રોજ ઉપરવાળાને પ્રાથષના કરુું  
છુું કે મને કોઈક રસ્તો બતાવે. પરુંત ુખબર નહીં મારી પ્રાથષનાનો એ ક્યારે જવાબ આપશે ?’ ફરી 
એકવાર એ સ્ત્રીની આંખો છલકાઈ ગઈ.‘તમને એ ડૉક્ટરનુું નામ, સરનામ ુકે બાળકના કેન્સરનો 
પ્રકાર એવુું કાુંઈ ખબર છે ?’ ડૉક્ટરે પછૂ્ુું. ‘હા ભાઈ! િીકરાની ફાઈલમાું એ ડૉક્ટરનુું નામ તેમજ 
બીજી બધી નવગત લખી છે. ઊભા રહો, હુું તમને એ જોઈને કહુું.’ એ સ્ત્રીએ બાજુના ટેબલ પર 
પડેલી એના પૌત્રની ફાઇલ લઈને ખોલી. ‘શુું નામ છે એ ડૉક્ટરનુું ?’ ડૉક્ટરે પછૂ્ુું. ‘ડૉક્ટર એહમિ! 
એ ફલાણા શહરેમાું રહ ેછે !’ પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો. ડૉક્ટરની બુંને આંખોમાુંથી આંસનુી ધાર 
વહી નીકળી. એણે રડતાું રડતાું જ કહ્યુું, ‘બહને ! ખરેખર ઉપરવાળો ખબૂ મહાન છે. એણે નવમાનમાું 
ખોટકો ઊભો કયો, વાવાઝોરુ્ું મોકલ્્ુું, અનરાધાર વરસાિ વરસાવ્યો, મને રસ્તો પણ ભલુાવી 
િીધો.આ બધુું એણે એટલા માટે ક્ુું કે એ તમારી પ્રાથષનાનો જવાબ જરા જુિી રીતે આપવા 
માુંગતો હતો. એ તમને ડૉક્ટર એહમિ સધુી પહોંચાડવા રાજી નહોતો, કારણ કે તમને કેટલી 
તકલીફ પડી શકે એ વાત એ બરાબર જાણતો હતો. એટલે જુઓ ! એ ડૉક્ટર એહમિને જ તમારી 
પાસે લઈ આવ્યો. બહને ! હુું જ છુું એ ડોક્ટર એહમિ !’ પેલી સ્ત્રી રડતાું રડતાું બોલી, ‘હ ેભગવાન ! 
ત ુું ખરેખર મહાન અને ખબૂ જ િયાળ છે ! પ્રાથષનાનો જવાબ આપવાની તારી રીત ખરેખર નનરાળી 
છે ! ડૉક્ટર એહમિ પણ આંખમાું આંસ ુસાથે એ જ શબ્િ મનમાું બોલતા હતા. લેખક: અજ્ઞાત  

 
િોરી પર ચાલતાું સુંતલુન જાળવવા મથતો પરુુષ! 
ઝરૂખો - સ્ક્ધનર આચાયષ 



 

 

પરુુષની ભનૂમકા પેલા િોરડા પર ચાલતા, હાથમાું ડુંગોરો લઈ સુંતલૂન સાધતા બાળક જેવી હોય 
છે. ઘણાું આ ખેલ કરી શકે છે, અનેક તો ઊંધે કાુંધ પટકાય છે. તેને માતાની અકોણાઈ નવશે જાણ 
હોય છે અને પયંનીની આડોડાઈ અંગે પણ ખબર હોય છે 
  
બૈરીઘેલો. ઘરઘરમાું સાુંભળવા મળતો શબ્િ. પનત જ્યારે પયંનીને પે્રમ કરે છે કે પયંનીનાું નવચારોને 
માન આપે છે, પનતનાું ઘરનાું બાકીનાું સભ્યો વારુંવાર આ શબ્િનો ઈસ્તેમાલ કરે છે. િીકરાની મા 
કહ ેછે: ‘નવ મદહના પેટમાું રાખ્યો. ગલદૂડયામાુંથી સાુંઢ જેવો, પચ્ચીસ-સિાવીસ વષષનો કયો અને 
છપ્પરપગી (વહુ!) છ મદહનામાું ખાઈ ગઈ!’ મા-બાપ તરફ ઢળવુું કે પયંનીને પે્રમ કરવો? પરુુષ 
માટેનો આ પ્રાણપ્રશ્ર્ન છે, ખાસ કરીને - ભારતમાું જ્યાું સુ્ં કુ્ત પદરવારવ્યવસ્થા હજુ આઉટડેટેડ 
નથી થઈ. 
 
બચિંતકો કહ ેછે, ‘્વુતી મહાન બબલિાન આપે છે... વીસ-બાવીસ વષષ સધુી જે ઘરને પોતાનુું ગણ્્ુું 
હોય તેને અલનવિા કરીને એક નવા પદરવારને અપનાવવો, એક એવા ્ગુલને મમ્પ્મી-પપ્પા 
માનવાના જેને ગઈ કાલ સધુી એ જાણતી પણ નહોતી...’ સાચી વાત છે. આસાન નથી. સ્ત્રીનાું 
ગણુગાન ગવાવા જ જોઈએ, પરુંત ુસવાલ એ છે કે, પયંની અને માતા-નપતા વચ્ચે સોપારી બની 
જતા પરુુષની સ્સ્થનત નવશે કોઈએ નવચા્ુું છે શુું? 
 
પરુુષ જો પયંની તરફ ઢળે તો તેના પર ‘બૈરીઘેલો’નુું ડિસ્ટકર ચોંટાડી િેવામાું આવે છે અને મા તરફ 
ઝૂકે તો એ ‘માવદડયો’ ગણાય જાય છે. દુનનયાની નજરે એ ક્યારેય ન્્રુલ હોતો નથી. અંતરથી કે 
અંિરથી કિાચ એ તટસ્થ હોય તો પણ લોકો તેની તટસ્થતા સ્વીકારવા જલિી તૈયાર થતા નથી. 
 
પે્રમ, લાગણી, હતે અને માયા... આ બધા બહુ સુુંિર નશખર છે, પણ તેની ઊંચાઈ સમજણથી વધ ુ
નથી. ‘અન્ડરસ્ટેડિન્ડિંગ’ એ સહજીવનનુું સવોચ્ચ નશખર છે. સબસે ઊંચી સમજણસગાઈ. સમજણ 
એટલે માત્ર બે પાત્રો વચ્ચેની અન્ડરસ્ટેડિન્ડિંગ નદહ, બલકે આખા પદરવાર વચ્ચેની અન્ડરસ્ટેડિન્ડિંગ. 
એકમેકની સારી બાબતોને વધાવવાની તૈયારી અને એકમેકની મામલૂી મયાષિાઓને કે ક્ષલુ્લક 
ઉધારપાસાને અવગણવાની ઉિારતા. જ્યાું પાત્રો વચ્ચે સમજનાું આવા સેત ૂરચાતા નથી, વાસણો 
યંયાું નનયંય ખખડતા રહ ેછે. 
 



 

 

પદરવારમાું પે્રમભાવ જાળવવો હોય તો પરુુષે બેલેન્સ કરવુું પડે છે. મા તો સૌની સોનાની હોય છે. 
પણ એ જ મા જ્યારે વહનુી સાસ ુબને છે યંયારે બહુ ઝાઝા દકસ્સામાું એ જૂની દફલ્મની લબલતા 
પવાર જેવી બની જતી હોય છે. િીકરી માટે એ સાક્ષાત િેવીસ્વરૂપ હોય છે પણ વહુ માટે ક્યારેક 
મુંથરા બની જાય છે. 
 
િરેક સાસ ુકહ ેછે: ‘હુું તો મારી વહુને િીકરીની જેમ રાખુું છુું!’ એકસોમાુંથી નવ્વાણુું સાસનુો આ 
તદકયાકલામ હોય છે: ‘િીકરી અને વહુ... મારે મન બેઉ સરખી!’ ખરેખર એવુું હોત ુું નથી. 
વાસ્તનવક્તા અલગ હોય છે. િીકરી અને વહુ માટેના ત્રાજવા - કાટલા હુંમેશાું અલગ હોય છે. 
બાવીસ વરસની િીકરી જો મોડી ઊઠે તો કહવેાય છે: ‘બબચારી બહુ થાકી ગઈ હશે!’ પણ બાવીસ 
વષષની વહુને ક્યારેક ઊઠવામાું મોરુ્ું થઈ જાય તો કહવેાય છે: ‘અમારા બહનેબા તો વહુ બનીને 
નદહ, શેઠાણી થઈને સાસરે આવ્યા છે!’ 
 
તમામ ફ્ટન્ડાઝ બિલાઈ જતા હોય છે: િીકરીને રસોઈમાું ઝાઝી ગતાગમ ન હોય તો કહવેાય છે કે, 
‘એણે હુંમેશાું ભણવામાું જ ધ્યાન આપ્્ુું છે!’ વહુની રસોઈ ક્યારેક નબળી કે દફક્કી હોય તો કહવેામાું 
આવે છે કે, ‘માએ કુંઈ શીખવ્યા વગર જ વળાવી િીધી છે!’ િીકરીને બહારનુું ખાવાની ઈચ્છા થાય 
તો કહ ેછે, ‘એને બહારનુું ખાવાનો શોખ છે!’ પણ વહુને આવી ઈચ્છા થાય યંયારે કહવેાય છે કે, 
‘એની તો રગરગમાું આળસ છે... ઘરનાું રોટલા ભાવતા જ નથી!’ િીકરી બહાર ફરવા જાય યંયારે 
‘ફે્રશ થવા’ જતી હોય છે, વહુને ફરવા જવુું હોય તો કહવેાય છે ‘ઘરમાું પગ ટકતો જ નથી!’ િીકરી 
ઘરમાું હોય અને કામવાળીનુું કામ બુંધાવ્્ુું હોય તો માયાળું માતા કહ ેછે: ‘િીકરીએ સાસરે જઈને 
તો કામ જ કરવાનુું છે, પોતાના ઘેર છે યંયાું લગી તો જલ્સા કરવા િો!’ પણ જ્યારે વહુ કોઈ 
કામવાળી રાખે તો ઉદ્ગાર નીકળે છે: ‘અમારો િીકરો તો મહારાણી લાવ્યો છે’ અથવા ‘એ તો છે જ 
હરામ હાડકાની’. 
 
‘અમારા જમાનામાું તો અમે પરોદઢયે જાગી જતા... સવારે બધા ઊઠે એ પહલેા રોટલી નસવાયની 
બધી જ રસોઈ તૈયાર હોય!’ આવા અગબણત શ્ર્લોક સાસજુીનાું મખેુથી ઝરતા રહ ેછે. િીકરાએ આ 
બધુું જોવાનુું હોય છે. તેને ખ્યાલ હોય છે કે, મમ્પ્મી જે કહ ેછે તેમાુંથી અડધોઅડધ ગપ્પા છે. 
બાકીની ઉમિા બાબતોમાુંથી મોટાભાગની વાતોનુું અનસૂરણ આજનાું ્ગુમાું મશુ્કેલ છે. એ પણ 
તેને ખ્યાલ હોય છે. પરુુષની જ્યારે ઘેર હાજરી હોય યંયારે માતાનુું વતષન અલગ હોય છે અને એ 



 

 

કામ પર જાય એ પછી માતા એકિમ દટનપકલ સાસ ુબની જતી હોય છે - એ પણ તેનાું ધ્યાન 
બહાર હોત ુું નથી. 
 
પરુુષની ભનૂમકા પેલા િોરડા પર ચાલતા, હાથમાું ડુંગોરો લઈ સુંતલૂન સાધતા બાળક જેવી હોય 
છે. ઘણાું આ ખેલ કરી શકે છે, અનેક તો ઊંધે કાુંધ પટકાય છે. તેને માતાની અકોણાઈ નવશે જાણ 
હોય છે અને પયંનીની આડોડાઈ અંગે પણ ખબર હોય છે. મહિમ દકસ્સાઓમાું પયંનીઓનાું પણ 
બેવડા ધોરણો હોય છે. અમકૂ નારીઓ માત્ર ખોબળ્ુું સાસરે લાવે છે. આયંમા નપયરમાું જ રહી ગયો 
હોય છે. નપયરીયાઓનો ફોન કોલ આવે યંયારે બહનેબાની આંખોમાું છલકાતી ચમકની લગભગ 
િરેક પરુુષ નોંધ લેતો હોય છે. એ નવશે પરુુષ ક્યારેય ફોડ પાડીને વાત ન કરતો હોય એ અલગ 
વાત છે. પરુુષો એ ઘણુું બધુું ગળી જવાનુું હોય છે. તેણે નીલકુંઠ બનવુું પડે છે. 
 
રોજબરોજનુું ઘરકામ એ પરુુષનો નવષય નથી, પરુંત ુઘરની સ્ત્રીઓ વચ્ચે એ ઘરકામ િરનમયાન 
સજાષતી અંટસની અસર પરુુષ પર થતી રહ ેછે. વહ ુનપયર ગઈ હોય યંયારે પાછળથી માતા પોતાના 
પતુ્ર પાસે વહુના સરવૈયા કાઢે છે. રાતે્ર બેડરૂમનુું બારણુું બુંધ થાય પછી પયંની પોતાનાું પરુુષ પાસે 
દિવસભરની બેલેન્સશીટ રજૂ કરે છે. સૌના પોતપોતાનાું વઝષન હોય છે, િરેકનો દૃડિષ્ટકોણ હોય છે. 
નીરબક્ષર કરવાનુું આસાન હોત ુું નથી. એકસોમાુંથી નેવુું સ્ત્રી આડકતરી રીતે પોતાનાું પરુુષને અલગ 
ઘર વસાવવા કહતેી રહ ેછે અને નવ્વાણુું ટકા માતાઓ ઈચ્છે છે કે, પતુ્ર પોતાની સાથે રહ.ે 
 
પતુ્રને અળગો થવા િેવો નથી, વહુને અપનાવી શકાતી નથી. વહુને પનત સામે વાુંધો નથી પણ 
સાસનુાું મહણેા સહન થતા નથી. તેને પનત સાથે રહવે ુું છે પણ સાસદરયાું જોડે ફાવત ુું નથી. પરુુષને 
પયંની સાથે અણબનાવ નથી અને માતા-નપતા સામે પણ વાુંધો નથી. નણુંિ કુુંવારી હોય તો એક 
અલગ જ ઉપાનધ છે અને પરણેલી હોય તો મશુ્કેલીઓ જરા અલગ પ્રકારની હોય છે. દિયર પરણ્યો 
ન હોય યંયાું લગી વહાલો લાગે છે પણ એ નવી વહ ુલાવે યંયારે નવી મસુીબતો શરૂ થાય છે. 
અગાઉથી જ જો ઘરમાું જેઠાણી બબરાજમાન હોય તો નવી આવનાર િેરાણીની તકલીફો વળી નોખી 
હોય છે. એમાુંય જો પદરવારમાું લગનનવચ્છેિ પછી પાછી આવેલી એકાિ નણુંિ હોય તો? હ ેઈશ્ર્વર! 
સારુું  છે, તે પરુુષને વાતે વાતે રડવાની કુટેવ આપી નથી! નહીંતર િરેક ઘરમાુંથી રાતે્ર રડવાનો જ 
અવાજ આવતો હોત! 

 



 

 

િીકરી – માનવ ઇનતહાસનો આજ સધુીનો સૌથી સવોતમ શબ્િ. 
િીકરી – માનવ ઇનતહાસનો આજ સધુીનો સૌથી સવોતમ શબ્િ.લાગણી અને મમતાના પરીઘોની 
નવસ્તરીને બહાર નીકળી ગયેલી એક મમતાની સાશ્વત મનુતિ એટલે િીકરી.ગમે તેવા કઠણ કાળજાને 
બાપને રડાવી શકનાર,સાદહયંયની ભાષામાું અમલુ્ય શબ્િ એટલે િીકરી. 
આજ સધુી સાદહયંયમાું મોટા ભાગના લેખકો લખતા આવ્યા છે કે સ્ત્રીઓ પરુુષો કરતાું મહાન છે.આ 
વાકયની પાછળનુું મમષસ્થાન સ્ત્રી નથી,પણ િીકરી છે. 
એક ધનવાન નપતા પાસે તેના ્વુાન પતુ્ર,તેની સુંપનતની માુંગણી કરજો ! શુું જવાબ મળે 
છે..?!?..સાદહયંયના ઇનતહાસના ગાળશાસ્ત્રના શે્રષ્ઠતમ શબ્િો તમને સાુંભળવા મળશે. 
હવે આ જ નપતા પાસે તમે હસતા મખેુ તેની પતુ્રીની માુંગણી મકુી શકશો,અને તે પણ િીકરી 
માુંગનારની શરતે.છતાું પણ એ નપતા ગાળૉ િેવાને બિલે હસતાું મખેુ તમારુું  સ્વાગત કરશે.તમારા 
માટે મીઠાઇ અને પકવાન ધરસે.શોરૂમમાું જે રીતે નમૂાઇશ થાય તે રીતે િીકરીને તૈયાર કરીને 
આગતાસ્વાગતા કરવા મોકલશે. મારી જજિંિગીમાું મને અકળાવનારા િસ પ્રશ્નોમાનો એક પ્રશ્ર્ન એ 
છે કે- િીકરીને પરણીને સાસરે શા માટે જવુું પડે છે..એક િીકરીના નપતા તરીકે આ પ્રશ્ર્નની અસર 
કેટલી ધારિાર હોય છે એ હુું સમજી શકુું છુું.િીકરી પરણીને સાસરે જાય છે યંયારે તેને શુું શુું છોડવુું 
પડે છે..? 
મનને ગમતાું બધા કાયો,નપતાનો અને માતાનો પે્રમ,ભાઇઓ અને બહનેો તથા અન્ય કુુંટુુંબીજનોનો 
પે્રમ,નપતાની સુંપનત,પોતાનુું ગમતુું શહરે,મોહલ્લો,વગેરે વગેરે,પોતાના નમત્રો,પોતાની મનગમતી 
જગયાઓ જ્યાું તેની યાિો જોડાયેલી હોય છે…ટુુંકમાું િીકરીને ગમતી તમામ ચીજ છોડીને પારકે ઘરે 
સીધાવુું પડે છે.આ બધુું બાિ કરતાું પોતાને ગમતી બધી વ્યદકતઓને છોડીને જવુું પડે છે. 
જીવનની કઠોરમાું કઠોર પદરસ્સ્થનતનો સામનો િીકરીઓને કરવો પડે છે.પરણ્યા પછી જીવનમાું 
આવતી કઠોર પદરસ્સ્થનતનો સામનો કરવાની તૈયારી રાખવી પડે છે.લગન પહલેા િીકરી હોય છે 
અને લગન પછી એ સ્ત્રી બને છે.િીકરીમાુંથી સ્ત્રી  નવુું.નપતાની અટક છૉડીને પનતની અટક 
અપનાવવી પડે છે. 
ઘણા લેખકો પયંની નવશે અનેક લેખો લખ્યા છે.જેમાું પયંની કજીયાળી,ઝઘડાળ.શુંકાશીલ.માથા 
ભારે,કપટી અને લુંપટ જેવા નવશેષણૉથી નવાજી છે.હવે નવચાર કરો કે આ સ્ત્રી જ્યારે િીકરી હતી 
યંયારે સામાન્યતુઃ આવા નવશેષણૉ લાગુું નહોતા પડતા ! શા માટૅ !? િીકરી થઇને પેિા થવુું એ જ 
મિાષનગી છે.નહીં કે અબણયાણી મછુો રાખવાથી કે બાવડા બનાવવાથી કે બળપ્રિશષન કરવાુંથી કોઇ 
એવો પરુુષ જે નપતા,માતા,બહને-ભાઇ,સુંપનત આ બધુું છોડીને ચાલ્યો જાય ? હા ! છે,પણ તેવા 
પરુુષોની ટકાવારી એકથી ત્રણ ટકાની અંિર હોઇ શકે છે.!..જેમાું ઘરજમાઇઓ,સુંસાર 



 

 

યંયાગીઓ,બાવાઓ,ધાનમિક ઓથારતળે જીવતા પરુુષો,નપાવટ પરુુષો વગેરે આવા ભાઇડાઓની 
શે્રણીમાું આવે છે. 
િીકરી થઇને જન્મવ ુએટલે ‘સખુ આપી દુુઃખ લેવ’ુએ જન્મનસધ્ધ અનધકાર આપોઆપ લાગુું પડી 
જાય છે અને એ પણ બાલ્યાવસ્થા લાગુું પડી જાય છે. િીકરીને તેનો ભાઇ એનાથી બે પાુંચ વષષ 
નાનો છે અથવા મોટૉ હોય.ભાઇઓ બહને ઉપર િાિાગીરી હમેશા કરતા આવે છે.જોકે ઘણી જગયાએ 
ભાઇબહનેના પે્રમમાું આવા પ્રશ્રન ગૌણ બની જાય છે.ભાઇ નાનો હોય એટલે બહનેને નાનપણથી 
માતા બનવાની તાબલમ મળવા લાગે છે.કારણકે એક બહને હમેશા નાના ભાઇ માટે સવાઇ માતા 
પરુવાર થાય છે. મોટાભાગની માતાઓ િીકરીને કહ ેછે કે,’ત ુું તો મોટી છે,તારે નાના ભાઇનુું ધ્યાન 
રાખવુું જોઇએ..ત ુું તો સમજિાર છે,ભાઇ તો નાનો છે..!!’ િીકદર થઇને જન્મવુું એટલે નાનપણથી સ્ત્રી 
ઉપર િાિાગીરી કરવાનો જ્ન્મનસધ્ધ અનધકાર મળે છે.પરુુષની જજિંિગીમાું િાિાગીરી કરવાું માટે 
સ્ત્રીપાત્રો બિલતા રહ ેછે.માતા,બહને,િાિી.સહઅધ્યાયી છોકરીઓ…અને ્વુાન બનતા છોકરીઓની 
પાછળ પડવુું..પરણ્યાપછી પયંની ઉપર િાિાગીરી શરૂમ થાય છે. 
એક પરુુષને કારણે િીકરીને કેટલ ુસહન કરવુું પડે છે..?..પરુુષો કોલેજોમાું કે જાહરે સ્થળ પર 
છોકરીઓની છેડતી કરી શકે છે..ચાર પાુંચના સમહુમાું ઉભેલા પરુુષોની સામેથી િેહલાબલયંય 
ધરાવતી કોઇ છોકરી પસાર થાય યંયારે આ સમહુમાુંથી ચોક્કસપણે એક કે બે વ્યદકત તેનાું 
અંગઉપાુંગો ઉપર કોમેન્ટ કરશે જ..આજ સધુી એવુું બન્્ ુછે કે છોકરીઓએ કોલેજોમાું કે જાહરે 
સ્થળોએ છોકરાની છેડતી કરી હોય !? આ બાબતે આધનુનક ્રુોપ અને અમેદરકાના િેશો પણ 
આપણા જેટલા જ પછાત છે ! ચાર પરુુષો સાથે મળીને એક છોકરી ઉપર બળાયંકાર કરી શકે છે 
પણ આજ સધુી એવુું બન્્ ુછે કે ચારપાુંચ છોકરીઓએ સાથે મળીને એક પરુુષ ઉપર જબરિસ્તી 
કરી હોય! પરુુષો જાહરેમાું બબન્િાસ્ત ગાળો બોલી શકે છે.આજ સધુી કિી કોઇ છોકરીને જાહરેમા 
બબન્િાસ્ત ગાળૉ બોલતા જોઇ છે ખરી….! િીકરી િેખાવમાું સામાન્ય હોય કે િેખાવડી હોય તેને 
ચેહરા અને શરીર માટે ખાસ પોષાકનો આગ્રહ રાખવો પડે છે..છોકરીઓ માટે અમકુ આવરણો ખાસ 
સમાજ જોવા મળે છે.જ્યારે પરુુષ ગમેતેવો કિરૂપો,ગોબરો,ગુંધારો હોય તો પણ પોતાનો ચહરેો 
ખલુ્લ્લો રાખી શકે છે.મોટે ભાગે સમાજના નવબચત્ર નનયમો છોકરીઓ માટે જ બન્યા છે. 
પરુુષ પોતાનુું બોડી પ્રિશષન કરી શકે છે.જ્યારે છોકરીઓ રેમ્પ્પ પર ચાલે છે.અમકુ શહરેોમાું ફેશન 
શો થાય છે યંયારે સમાજના બની બેઠેલા રક્ષકો કોઇકની િીકરીને જાહરેમાું ફટકારે છે.ડાન્સબારમાું 
નોકરી કરી કુટુુંબની ભરણપોષણ કરતી િીકરીઓને જાહરેમાું ફટકારવામાું આવે છે.દહિંદુસ્તાનમાું દહિંદુ 
પરુુષોની એક નમાલી,કાયર,નીનવિય અને નપાવટ પ્રકારની શે્રણી જન્મી છે.આ પ્રકારની માનનસકતા 



 

 

મિાષનગી નથી.એક પ્રકારનુું ધાનમિક ઝનનૂ છે.જે મધ્ય્ગુીન સુંસ્કૃનતમાું અરબસ્તાની ધમાુંધ 
ખબલફાઓ,બાિશાઓ અને આજના તાલીબાની સમાજમાું ભરેલ ુછે. 
જે સમાજમાું કે સુંસ્કૃનતમાું  િીકરીઓનુું સ્થાન સામાજજક પ્રાણીથી નવશેષ નથી,એવાું સમાજમાું 
છાશવારે નાબાબલગ છોકરીઓ ઉપર બળાયંકાર,નાબાબલગ છોકરીઓના વેચાણ,િીકરીઓ ઉપર 
નપતાઓ દ્વારા બળાયંકાર જેવા જઘન્ય અપરાધો બનતા રહ ેછે.આની પાછળની એક જ નવચાર ધારા 
છે.આ નવચારધારા તાલીબાની છે. 
આપણા દહિંદુસ્તાનમાું બધા રાજકીય પક્ષો સ્ત્રી સ્વતુંત્રતાની વાતો કરે છે.જે િેશમાું સ્ત્રીઓ માટે 
સમાન લો ના હોય યંયાું સ્ત્રી સ્વતત્રતાની વાતો કરવી વાદહયાત છે..ચુંરમોહન અને ફીઝાની 
સ્ટોરીમાું બે સ્ત્રીઓની હાલત શુું થઇ છે…?શારીદરક,માનનસક,આનથિક અને કૌટુું બબક રીતે આ બુંને 
સ્ત્રીઓને ઘણુું સહન કરવુું પડે છે…કારણકે હજુ ું પણ અમકુ સમાજોમાું પરુુષોને ચાર શાિી કરવાનો 
અનધકાર છે…અને સ્ત્રીઓમાું આ બધુું સહન કરવાની શદકત ક્યારે આવે છે..? 
કારણકે આ સ્ત્રીઓ િીકરી નામની પદરક્ષામાું પાસ થાય છે એટલે આ સમજિારી અને સહનશદકત 
આવે છે. 
િીકરીઓને ઘણી બાબતોમાું સામાજજક અલગતા આપવામાું આવી છે.કિાચ એટલા માટે જ િીકરી 
માટે,’િીકરી સાપનો ભારો’,’િીકરીનો બાપ જીવતો મવુો’જેવી કહવેતો અસ્સ્તયંવમાું આવી હશે…? 
અમારા જામનગરના જે નવસ્તારમાું હુું રહુું છુું તે નવસ્તારની એક દકલોનમટરની નત્રજ્યામાું મેડીકલ 
કોલેજ,આ્ુષવેિ ્નુનવનસિટી,મદહલા કોલેજ,સાયન્સ કોલેજ જેવી નશક્ષણસુંસ્થાઓ આવેલી છે.િરરોજ 
સવારે આજુબાજુના ગામડાઓમાુંથી િીકરીઓનાું ટૉળેટૉળા ટેમ્પ્પા અને બસોમાુંથી ઉતરતા િેખાય 
છે.આ ગામડાની કાદઠયાવાડી િીકરીઓ જજન્સ અને ટૉપ જેવા આધનુનક પહરેવેશ પહરેે છે.આ 
જજન્સધારી િીકરીઓ વહલેી સવારે ઉઠીને ઘરકામ,છાણવાસીદુ,દુધ િોહવા જેવા કામો પતાવીને 
શહરેમાું અભ્યાસ અથે આવે છે. 
 મેં તો અમારા શહરેના આજુબાજુના ઘણા ગામડાઓમાું જજન્સધારી િીકરીઓને ખેતર કે વાડીમાું 
કામ કરતી જોયેલી છે. િીકરીને દકિંમત એક નપતાને ક્યારે સમજાય છે..?વાનપ્રસ્થ પરુુષો જેઓ 
નવધરુ છે,જેઓની બાયડી માથાભારે હોય,શારીદરક રીતે ઉમરની અસર થયેલી હોય….યંયારે આવા 
નપતાઓની પડખે િીકરી ઉભી રહ ેછે.આવા પરુુષોને ઢળતી ઉમરે માતાની મમતાનો અહશેાસ એક 
િીકરી થકી થાય છે. િીકરી જ્યારે રજસ્વલા બને યંયારથી તેની સાથે િીકરી જેવો નહી પણ એક 
નમત્ર જેવો વ્યવાહર કરવો જોઇએ..એ િીકરી સાથે સમાજની સારીનરસી બધી બાબતોની ખલુ્લા 
મને ચચાષ કરવી જોઇએ.મારા માનવા મજુબ રીવાબક્ષી અને ચુંરકાુંતબક્ષી જેવા બાપિીકરીના 
સુંબધો હોવ જોઇએ. 



 

 

એક િીકરીને િીકરાની જેમ ઉછેરો તો….પછી એ િીકરી સવાયો મિષ  બનીને િેખાડશે. 
રીવાબક્ષી એના નપતા ચુંરકાુંત બક્ષી નવશે શુું કહ ેછે એનાું જ શબ્િોમાું – ગોવાની હોટલમાું 
પહલેીવાર એમની સાથે બબયર પીધો છે..એમની સાથે કોલકાિાની રેસમાું પહલેીવાર ગઇ 
હતી…એટલાડિન્ટક નસટીમાું એમની સાથે કેશીનોમાું જુગાર રમી છુું..જ્યાું હુું જીતતી હતી અને ડડૅી 
હારતા હતાું, િીકરીઓએ ધુંધો કયો હોય તો કિી િેવાળૂ ના ફુુંકે..િીકરી ઓફીસમાું નસગારેટ પીતી 
નથી..િીકરી પાન ખાઇને જ્યાું યંયા પીચકારી મારીને દિવાલોને બગાડતી નથી..િીકરી ફુલસ્સ્પડે 
બાઇક ચલાવીને હાડકા તોડીને નથી આવતી..િીકરી કોઇના િીકરાને ભગાડી જતી નથી. 
સૌવથી મહયંવની વાત…વધૃ્ધાશ્રમમાું સૌવથી વધુું િીકરાઓના માબાપ જોવા મળે છે..અને આ 
સયંય સ્સ્વકારવુું જ પડે તેમ છે. સેવ ધ ગલષ ચાઇલ્ડ…િીકરીના ભણૃને બચાવો. નરેશ કે. ડૉડીયા 
 

મરણ – રમેશ સવાણી 
કેટલાય મદહનાઓ પછી વતનમાું જવાનુું થ્ુું. ઘરેથી પત્ર આવ્યો કે િાિાનો પગ ભાુંગી ગયો છે 
એટલે…. મનમાું થ્ુું : ‘સારુું  થ્ુું પગ ભાુંગયો. હવે િાિા શાુંનતથી બેસશે. માથુું ફાડી નાખે તેવો 
તડકો હોય કે કડકડતી ઠુંડી. િાિા કામ કરતા જ હોય, થાકે જ નહીં. આટલી ઉંમરે શી જરૂર હતી 
સખત કામ કરવાની ? મા િીકરાને નવડાવે તેમ િાિા રોજ ભેંસોને ધમારે. ભેંસને વાળવા ગયા 
અને પડી ગયા. પગ ભાુંગી ગયો….’  ઘરે પહોંચ્યો. 
િાિાની સારવાર કરી રહલે ડૉક્ટરને મેં પછૂ્ુું : ‘િાિાને સારુું  થઈ જશે ?’ 

ડૉક્ટર કુંઈ બોલે તે પહલેાું નપતાજીએ કહ્યુું : ‘હવે સારુું  થશે ઉપર જશે યંયારે !’ 
મને આંચકો લાગયો. નપતાજી ડૉક્ટરને લઈને બહાર ગયા યંયારે િાિાએ કહ્યુું, ‘િીકરા શુું કહુું ? કોને 
કહુું ? તારી બા ય પરૂો રોટલો ખાવા આપતી નથી. હુું ઝટ મરુું  એની જ સૌ રાહ જોઈ રહ્યા છે…..’ 

થોડા દિવસ પછી, ઑદફસમાું હુું એકલો બેઠો હતો યંયારે એક સ્નેહીએ આવીને મારા મોંમાું મીઠાઈનો 
ટુકડો મકૂી િીધો. મેં પછૂ્ુું : ‘શુું છે ? શેની ખશુી છે ?’ 

‘આજે હુું િાિા બન્યો છુું.’ 
મીઠાઈ મારે ગળે જ અટકી ગઈ. 
 

ભતૂકાળના ઉપકારો ભલૂાઈ જાય છે – ભદ્રાય ુવછરાજાની 
એક માણસે, કરુણાભાવે વાઘને પાાંજરામાાંથી છોડ્યો. જેવો તે છૂટો થયો, તેવો તે માણસને ખાવા 
દોડ્યો. માણસે કહ્ુાં : ‘મેં તારા ઉપર કરેલ ઉપકારને ત ુાં કેમ ભલેૂ છે ? ઉપકાર જેવી કોઈ ચીજ હોય 
છે.’ વાઘે આ વાતનો પ્રત્યાઘાત આપતાાં કહ્ુાં : ‘ભતૂકાળના ઉપકારો જલદી ભલૂાઈ જાય છે. 



 

 

કોઈપણને પછૂી જુઓ.’ બાંનેએ આ પ્રસાંગ ત્યાાંથી પસાર થતા કતૂરા સમક્ષ રજૂ કયો. કતૂરાએ 
અભભપ્રાય આપતાાં કહ્ુાં : ‘વાઘ સાચો છે. મેં મારી યવુાનીમાાં મારા માભલકની ઘણી સારી સેવા કરી, 
પરાંત ુહુ ાં ઘરડ્ો થયો, એટલે તેણે મને જ ાંગલમાાં ધકેલી દીધો.’ માણસે બીજો અભભપ્રાય લેવાની 
માાંગણી કરી, એટલે ત્યાાંથી પસાર થતા ઘોડ્ાને પછૂવામાાં આવયુાં. એણે પણ લગભગ કતૂરા જેવો જ 
અભભપ્રાય આપ્યો. માણસે ત્રીજા અભભપ્રાયની માાંગણી કરી. આ વખતે જોગાનજુોગ શિયાળ મળી 
આવયુાં. તેણે કહલેી વાતને માનવાની ના પાડ્ી અને માણસ અને વાઘ વચ્ચે જે બનયુાં હત ુાં, તેનુાં 
શનદિશન કરી બતાવવા જણાવયુાં. વાઘ શિયાળની મખૂશતા પર ગસુ્સે થતો થતો પાાંજરામાાં સરક્યો. 
શિયાળ કદૂ્ ુાં અને પાાંજરુાં બાંધ કરી દીધુાં. તેણે માણસને કહ્ુાં : ‘મેં તને મસુીબતમાાંથી છોડ્ાવયો છે, તુાં 
મને બદલામાાં શુાં આપિે ?’  માણસે શવચાયુું : ‘મારે િા માટે શિયાળના અહસેાનમાાં આવવુાં જોઈએ 
?’ અને શિયાળનો પીછો પકડ્ી તેને દૂર હાાંકી કાઢ્ુાં. (‘હૈયુાં-મસ્તક-હાથ’ પસુ્તકમાાંથી સાભાર.) 

 

કૃપા બસ એટલી ઈશ્વર થવા િે, હવે પરસેવાને અિર થવા િે! 
Dr. Sharad Thakar   

'ડોક્ટરસાહબે, બાબો કેટલા દિવસ કાઢશે?’ 'વધમુાું વધ ુિસ દિવસ અને આજે રાત સધુીમાું પણ 
મરી શકે છે.’ 
'સોરી, પ્રોફેસરસાહબે તમારો િીકરો બચી શકે તેમ નથી. અમને એ વાતનો અફસોસ છે કે મોડનષ 
એલોપથી મેદડનસન પાસે એવો એક પણ ઉપાય નથી જે તમારા બાળકનુું જીવન પાછુું લાવી શકે.’ 
બાળકોના નનષ્ણાત ડોક્ટરે આવુું બોલીને એક ઊંડો, પ્રમાબણક નનસાસો નાખી િીધો. 
1976નુું વષષ હત ુું. અમિાવાિની પ્રખ્યાત એમ. જી. સાયન્સ કોલેજના કેનમસ્રી નવષયના પ્રોફેસર 
એમ. જી. શાહ એમના એક વષષના િીકરાને લઈને સારવાર માટે પીદડયાદરનશયનના શરણમાું 
આવ્યા હતા. િીકરાને ખાુંસી આવતી હતી, તાવ આવતો હતો અને એની ભખૂ મરતી જતી હતી. 
ડોક્ટરે બાળકના બ્લડ ટેસ્ટ્સ કરાવ્યા. છાતીનો એક્સ-રે પડાવ્યો. નનિાન તરત ઊભરીને સામે 
આવી ગ્ુું. લોહીના દરપોટષમાું શે્વતકણોનુું પ્રમાણ ચોંકાવી મકેૂ એટલુું વધારે હત ુું. એનો મતલબ 
સ્પષ્ટ હતો : બાળકના શરીરમાું ભારે ઇન્ફેક્શન હોવુું જોઈએ. છાતીના ફોટાએ રોગનુું સરનામુું જાહરે 
કરી િીધુું : ચેપ ફેફસાુંની અંિર જ છે. 
ડોક્ટરે બાળકના નપતાને બોલાવીને સમજ આપી, 'સર, તમારા િીકરાને ન્્મૂોનનયા થયો છે, પણ 
બચિંતા ન કરશો અમારા સાયન્સ પાસે એનુું મારણ છે. હુું એડિન્ટબાયોદટક્સનાું ઇન્જેક્શન્સ શરૂ કરી િઉં 
છુું. બે-ત્રણ દિવસમાું એની અસર વરતાવી જોઈએ.’ 



 

 

અસર ન વરતાઈ. ઊલટાનુું બાળક વધ ુબીમાર હોય તેવુું લાગવા માુંડ્ુું. સ્પષ્ટ હત ુું કે ઇન્ફેક્શન 
માટે જે બેક્ટેદરયા જવાબિાર હતા તે બાળકને આપવામાું આવેલી એડિન્ટબાયોદટક િવાથી મરતા ન 
હતા. ડોક્ટરે િવા બિલાવી જોઈ. પદરસ્સ્થનત ન બિલાઈ. બાળક ક્રમશ: મરણ તરફ ખસતુું જત ુું 
હત ુું. એની ભખૂ તો શરૂઆતથી જ ઓછી થવા માુંડી હતી, પણ હવે તો તેણે પાણીનુું ટીપુું લેવાનુું 
પણ છોડી િીધુું હત ુું. દૂધ કે બીજો કોઈ નક્કર ખોરાક લેવાનો તો પ્રશ્ન જ પેિા થતો ન હતો. 
નસિેરના િાયકામાું આજના જેવી અકસીર િવાઓ હજુ શોધાઈ ન હતી. બે-ચાર છાપેલાું કાટલાું 
જેવી એડિન્ટબાયોદટક્સથી ચલાવી લેવુું પડત ુું હત ુું. એના વારુંવારના અને આડેધડ ઉપયોગના કારણે 
રોગનાું જ ુંતઓુ પણ હવે ટેવાઈ ગયાું હતાું, બેક્ટેદરયાએ હવે મરવાનુું બુંધ કરી િીધુું હત ુું. 
એક ચોક્કસ દિવસે સારવાર કરનાર ડોક્ટરે આશા છોડી િીધી. ડોક્ટર ખિુ તયંકાલીન અમિાવાિના 
મેદડકલ જગતના એક અયંયુંત આિરપાત્ર, હોનશયાર અને વદરષ્ઠ બાળરોગ નનષ્ણાત હતા. એમનો 
કન્સડિલ્ટિંગ રૂમ િોઢસો-બસો બાળકોથી પ્રનતદિન ઊભરાતો રહતેો હતો. શહરેની મોટી જનરલ 
હોસ્સ્પટલના ચાઇલ્ડ નવભાગ સાથે પણ તેઓ સુંકળાયેલા હતા. તેમણે પોતાના સમકક્ષ સાથી 
ડોક્ટરોને પણ આ બાળક અંગે કન્સલ્ટ કરી લીધા હતા, પણ આ બધી િોડધામ ફોગટ સાબબત થઈ 
રહી હતી. બાળક હવે ગલકુોઝની રીપ અને ઓસ્ક્સજનની નળીના આધારે ટકી રહ્યુું હત ુું. આખરે 
ડોક્ટરે કહી િીધુું, 'સોરી, પ્રોફેસરસાહબે તમારો િીકરો બચી શકે તેમ નથી...’ 
આ વાત સાુંભળીને પ્રો. એમ. જી. શાહને જબરિસ્ત આંચકો લાગયો. એમને સુંતાનમાું પહલેા ખોળે 
િીકરી હતી, પછી આ િીકરો હતો. એકનો એક હતો એ જ કારણથી વહાલો હતો એવુું ન હત ુું, પણ 
એમનો અને પયંનીનો અંશ હતો માટે પ્યારો હતો. માણસને બે હાથની આઠ આંગળીઓ હોય છે, 

એટલે એકાિ કપાઈ જાય તો દુ:ખ ન થાય તેવુું થોરુ્ું હોય છે? અંગ એ અંગ હોય છે, તો આ િીકરો 
એમના અસ્સ્તયંવનો એક અંશ હતો. આઘાત કેમ ન લાગે? મન ઉપર ભયુંકર સુંયમ રાખીને પ્રો. 
શાહ ેપછૂી લીધુું, 'ડોક્ટરસાહબે, તમને શુું લાગે છે? બાબો કેટલા દિવસ કાઢશે?’ 

'વધમુાું વધ ુિસ દિવસ અને ઓછામાું ઓછુું કહુું તો એ આજે રાત સધુીમાું પણ મરી શકે છે. અમે 
સમયનો પનો જણાવી શકીએ, સમયનુું ચોક્કસ બબિંદુ ન કહી શકીએ.’ 
'તો પછી િીકરાને અહીં રાખવાથી કોઈ ફાયિો નથી. અમે એને ઘરે લઈ જઈ શકીએ?’ પ્રોફેસરે 
નવચાર કરીને પછૂ્ુું. 
ડોક્ટર તો આ અઘરા કેસના અપજશથી બચવા જ માગતા હતા, તરત જ બોલી ઊઠયા, 'અફ કોસ, 

યસ. નસષ તમને બબલ જણાવી િેશે. પેમેન્ટ કરીને પછી તમે ગમે યંયારે જઈ શકો છો. આઇ ફીલ 
વેરી સોરી ફોર નધસ પઅૂર ચાઇલ્ડ’ (પઅૂર એટલે બાપરુ્ું-બબચારુું  એ અથષમાું, ગરીબના અથષમાું નહીં.) 



 

 

ડોક્ટરની તગડી ફી ચકૂવીને નપતા જીવતી લાશ જેવા પતુ્રને લઈને ઘરે આવ્યા. ડોક્ટરે તો એને 
દડસ્ચાર્જ કરી િીધો હતો, પણ પ્રોફેસરે હવે પતુ્રનો ચાર્જ સુંભાળી લીધો. એમણે નવચા્ુું, 'િીકરો હવે 
જવા જ બેઠો છે, તો શા માટે બીજી સારવારની પદ્ધનતઓ ન અજમાવી જોવી?’ તેઓ આ્વેુિના 
ગ્રુંથો લઈ આવ્યા અને એના ઝીણવટભયાષ અભ્યાસમાું ર્બૂી ગયા. એમની પાસે વધમુાું વધ ુિસ 
દિવસ હતા. આટલા ઓછા સમયમાું તો આ્વેુિની કોલેજમાું ભણેલો નવદ્યાથી પણ વાનષિ ક 
પરીક્ષાની સુંપણૂષ તૈયારી ન કરી શકે, પણ આ ક્યાું પરીક્ષા હતી? અહીં તો પતુ્ર હતો. 
ચરકસુંદહ તાનાું પષૃ્ઠો વચ્ચેથી પ્રો. એમ. જી. શાહ ેઉપચાર શોધી કાઢયો. બીમારીનુું વણષન વાુંચતા 
જાય અને િીકરાનાું બચહ્નો સાથે સરખાવતા જાય. જ્યારે બધુું બુંધબેસત ુું જણા્ુું, યંયારે નનિાન નક્કી 
ક્ુું અને સારવાર શોધી કાઢી. જાતે ઓસદડયાું તૈયાર કયાું. ઉકાળા, ક્વાથ, કાઢા આ બધાુંમાું શ્રદ્ધાનુું 
અનપુાન ઉમે્ુું સુંજીવની તૈયાર કરી િીધી. એક એક ટીપુું િીકરાના મોઢામાું પાડતા રહ્યા. 
ચમયંકાર શબ્િ વાપરવો તે મારા જેવા નવજ્ઞાનના માણસ માટે અપરાધ કહવેાય, પણ જે બન્્ુું તે 
ચમયંકારથી ઓછુું ન હત ુું. જે જળયંયાગ કરી ચકૂ્યો હતો તે િીકરો દૂધ પીવા માુંડયો. શ્વાસ થુંભાવીને 
હવે પછીની વાત સાુંભળજો, ત્રીજા દિવસે બાબાએ એક બલટર દૂધ પીધુું અમિાવાિના તે સમયના 
સૌથી વદરષ્ઠ પીદડયાદરનશયન ખોટા પડયા હતા, કનવ અિમ ટુંકારવી સાચો સાબબત થઈ રહ્યો હતો. 
બાળક જાણે કહી રહ્યુું હત ુું : 'કેવળ િવાથી રોગ અમારો નહીં મટે, સુંબુંધ પણ ઉમેરો જરી 
સારવારમાું.’ 
આ િીકરો અયંયારે પણ જીનવત છે. આડત્રીસ વષષ પરૂાું કરીને ઓગણ ચાલીસમા વષષમાું મહાલી 
રહ્યો છે. ભણીગણી, પરણીને અયંયારે અમેદરકામાું હાકલા કરી રહ્યો છે. તમને લાગશે કે આ વાતાષ 
અહીં પરૂી થાય છે. ખાધુું, પીધુું ને રાજ ક્ુું. ના, ખરી વાતાષ હવે જ શરૂ થાય છે. હવે એટલે એક 
વષષનો િીકરો જ્યારે યમરાજાના ઘરના કમાડ ઉપર ટકોરા મારીને પાછો ફયો યંયાુંથી વાતાષમાું ન 
માની શકાય તેવો અઘરો ્-ુટનષ આવે છે. 
કેનમસ્રીના પ્રોફેસર અમિાવાિની પ્રખ્યાત આ્વેુિ કોલેજમાું નવદ્યાથી તરીકે પ્રવેશ મેળવવા 
પહોંચી ગયા. પહલેાું તો સૌને લાગ્ુું કે તેઓ મજાક કરે છે, પણ પછી એમણે ના પાડી િીધી. 
કારણમાું જણાવ્્ુું, 'તમારે એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષામાું સુંસ્કૃતનો નવષય ન હતો માટે તમને પ્રવેશ ન 
મળી શકે.’ 
પ્રોફેસરે જજદ્દ પકડી તો જવાબ મળ્યો, 'તમે ખાસ પરનમશન માટે પ્રયયંન કરી જુઓ, જામનગરની 
ધન્વુંતદર આ્વેુદિક ્નુનવનસિ ટીમાુંથી મુંજૂરી લઈ આવો.’ પ્રોફેસર પહોંચ્યા જામનગર યંયાું 
માનસરના હુંસ જેવા રૂપાળા ધન્વુંતદર મુંદિરની એકેક ઓદફસ ફરી વળ્યા. મુંજૂરી ન મળી, પણ 
સલાહ અવશ્ય મળી, 'તમારે આ્વેુિની કોલેજમાું પ્રવેશ લેવો જ છે? પાક્કુું? તો એક કામ કરો, 



 

 

એસ.એસ.સી. બોડની પરીક્ષામાું બેસો. એકલા સુંસ્કતૃ નવષયની એક્ઝામ આપો. એમાું જો પાસ થઈ 
શકો તો પાછા આવજો અમારી પાસે.’ સલાહ આપનારના મનમાું ન સાુંભળી શકાય તેવાું વાક્યો 
પણ ગ ૂુંજ્યાું જ હશે. તે આ હશે, 'હાશ લપ ટળી આવા ને આવા હાલ્યા આવે છે. ત્રીસ-બત્રીસ વષષના 
ઢાુંઢા એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષામાું બેસવા નીકળી પડયા છે. એમ પાસ થવાત ુું હશે? પાક્કા ઘડે તે 
કાુંઠા ચડતા હશે?’ 

આવુું માનનારને ખબર ન હતી કે માણસ એ માણસ છે, માટલુું નથી. મુંગળિાસ જી.શાહ નામના 
એકત્રીસ વષષના 'માણસે’ હાઈ સ્કલૂમાું જઈને એક્સ્ટનષલ સ્ટુડન્ટ તરીકે પ્રવેશ મેળવી લીધો. સાયન્સ 
કોલેજમાું ભણાવતાું ભણાવતાું હાઈ સ્કલૂના નવષયનુું ભણતા રહ્યા. વષાષન્તે બોડની પરીક્ષામાું બેઠા 
અને પાસ પણ થયા. 
દરઝલ્ટ બહાર પડયા પછી કોલેજોનાું એર્ડ નમશન્સ ચાલ ુથયાું. હવે બત્રીસનો થઈ ચકેૂલો 'બાબો’ 
અખુંડાનુંિ કોલેજમાું પ્રવેશ માટે જઈ પહોંચ્યો. બે માકષશીટ્સ ટેબલ ઉપર ધરી િીધી. ક્લાકષ  ચોંકી 
ઊઠયો. એક જ બોડની એક જ એક્ઝામની બે પરીક્ષા વચ્ચે સોળ વષષનુું અંતર પથરાયેલુું પડ્ુું 
હત ુું. 
આ સોળ વષષના પટલ ઉપર ઘણુું બધુું વાુંચી શકાત ુું હત ુું : એક િીકરાની જીવલેણ બીમારી, એક 
નપતાની હાર ન માનવાની જજદ્દ, જ્ઞાનપ્રાક્પ્ત માટે ગમે તે કરી છૂટવાની તૈયારી અને પુંિર-સોળ 
વષષના નવદ્યાથીઓ વચ્ચે બેસીને બત્રીસમા વરસે પણ પરીક્ષા આપવાની 'દુનનયા જખ મારે છે’ની 
ભાવના. પ્રો. શાહ ેઆ્વેુિના અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ મેળવ્યો. ચાર વષષ પરૂાું કયાું. વૈદ્યરાજની બા-
કાયિા ઉપાનધ પ્રાપ્ત કરી. સમાુંતરે કોલેજની નોકરી ચાલ ુજ હતી. એમાુંથી નનવિૃ થયા અને 
અયંયારે આ્વેુિની પે્રડિક્ટસમાું પ્રવિૃ છે. 
હાલમાું અડસઠ વષષના થયેલા આ પ્રોફેસર-કમ-આ્વેુિાચાયષ મને એક ઉપાશ્રયમાું ભેટી ગયા. હુું 
રનવવારીય બપોરે મનુનશ્રી નનમોહસુુંિર નવજયજી મહારાજ સાથે બેઠો હતો યંયાું તેઓ આવી પહોંચ્યા. 
મનુનશ્રીએ મારી ઓળખાણ કરાવી. પ્રોફેસર કહ,ે 'તમને મળવા જ ખાસ આવ્યો છુું. તમને વાુંચ ુું છુું. 
તમને મળીને મને આનુંિ થયો.’ એમની પરૂી ઘટના સાુંભળી લીધા પછી મારે કહવે ુું પડ્ુું, 'વાહ... 
પ્રો. શાહ... વાહ...’'  
(શીષક પુંસ્ક્ત: ખલીલ ધનતેજવી) 

 
િીકરી એટલે તલુસીક્યારો.... 



 

 

એટલે કે િીકરી વહાલનો િદરયો ખરી, પણ એને એક મયાષિામાું જ રાખવાની. એ ભલે િીવડીની 
જેમ જ્યોત ફેલાવી મા-બાપનુું નામ રોશન કરે, પણ એને રહવેાનુું તો તલુસીક્યારાની જેમ જ. 
ઘરની બહાર, એક અંતરે... 
આ વાત સાથે સહમત ન થનારા અપવાિરૃપ વીરલાઓ મળી પણ આવે. છતાું ગામ, શહરે કે 
મહાનગર હોય, થોડો વેરોવુંચો તો જોવા મળે જ છે. કિાચ ઉછેરમાું નહીં તો નમલકતના ભાગલામાું 
તો ખરો જ. 
એવા તો કેટલાય દકસ્સા નજરે જોયા છે, પણ યાિગાર દકસ્સો તો હષાષ ને સબુોધભાઈનો છે. 
યાિગાર એટલા માટે કે પૈસેટકે ખાતાુંપીતાું, સખુી, સનુશબક્ષત આિશષ િુંપતી વારે તહવેારે એક વાક્ય 
તો િોહરાવ્યાું જ કરે કે, અમારે મન તો િીકરો ને િીકરી બુંને સરખાું. િુંપતીને સુંતનતમાું એક પતુ્ર 
અમીત ને િીકરી ઝુંખના. 
બધી રીતે આિશષ લાગતાું આ િુંપતીની નેગેદટવ બાજુ જ એ કે 
િીકરા-િીકરીને માત્ર સમાન લેખવાનાું, બાકી બે વચ્ચેની ભેિરેખા તો એવી જડબેસલાક કે 
અમીતનુું એડનમશન શહરેની સવષશે્રષ્ઠ અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાઇવેટ સ્કલૂમાું લીધેલુું. અમીતથી માત્ર 
સવા વષષ નાની ઝુંખનાને મકેૂલી સરકારી ગ્રાન્ટ પર નભતી એક ગલ્સષ સ્કલૂમાું. 
અમીતને ભણવામાું જો હોનશયાર કહવેો હોય તો ઝુંખના માટે તો બબ્રબલયન્ટ શબ્િ વાપરવો પડે. 
અમીત કરતાું ઝુંખના િરેકેિરેક વાતમાું એક ડગલુું ચઢી જાય અને આ જ સરખામણી કિાચ 
અમીતને કઠતી હશે. એ જે હોય તે, પણ એણે મોંઘીિાટ બોનેડગ સ્કલૂમાું જવાની રઢ પકડેલી. 
સબુોધભાઈ સુંપન્ન ખરા, પણ એવા એક્સ્રા ઓરડનેડનરી પૈસા નહીં કે મહાબળેશ્વર જેવા દહલ 
સ્ટેશનની ફાઇવસ્ટાર સ્કલૂ પોસાઈ શકે. છતાું ગમે તેમ કરીને અમીતને એ સ્કલૂમાું મકૂવો જ એવો 
નનણષય થઈ ગયો. 
અમીત જેટલાું વષષ યંયાું ભણ્યો એ જ મહાબળેશ્વર એમનુું વેકેશન ડેડિસ્ટનેશન. િર વષે મહાબળેશ્વર 
નસવાય ક્યાુંય જવાય જ નહીં. વેકેશન પડે એટલે અમીતને લેવા જવાનુું યંયારે બે-ત્રણ દિવસ રહી 
લેવાનુું ને પછી ઊઘડતી સ્કલેૂ મકૂવા જતી વખતે બે દિવસનુું રોકાણ. ઝુંખનાની ન કોઈ મરજી 
પછુાય ન સમજવાનો પ્રયયંન કરાય. 
વેકેશન પછી સ્કલૂ ખલેૂ યંયારે િરેક બાળક હોંશથી પોતે ક્યાું ફરી આવ્યા તેની વાત કરે યંયારે 
ઝુંખનાનુું મોઢુું પડી જાય. 
હષાષબહને વ્યવહારકુશળ ને ભારે સઝૂબઝૂવાળાું. એમને િીકરીના સુંતાપનો ખ્યાલ આવે, પણ 
પતુ્રમોહ સામે બધુું જો્ુું ન જો્ુું કરી િે. 



 

 

બુંને સુંતાનો ભણી રહ્યાું અને હાયર એજ્્કેુશનની વાત આવી યંયારે ફરી એ જ વાત િોહરાવાઈ. 
અમીત એમબીએ કરવા નવિેશ ગયો ને ઝુંખનાએ પોતાના જ શહરેની નામાુંદકત કોલેજમાુંથી 
ગે્રજ્્એુશન કરવુું તેમ નક્કી થ્ુું. અમીતના નવિેશ ખચાષ કોલેજ ફી અને રહવેા માટે એપાટષ મેન્ટ 
એટલા હિ બહારના હતા કે ઝુંખનાએ એમબીએ ન કરતાું પાટષટાઇમ નોકરી સાથે કોઈક દડપ્લોમા 
કોસષ થાય તો બહતેર એમ મના્ુું. 
ઝુંખનાએ યંયાું મનને મારી બેસી રહવે ુું ઉબચત સમજ્્ુું, પણ એક કડવાશ જરૃર ઘોળાઈ ગઈ. 
હષાષબહને િીકરીના સુંતાપને સમજી શકતાું હોવાથી હુંમેશાું પોતાના આ વતષનને વાજબી ઠેરવવાનો 
કોઈ પ્રયાસ બાકી રાખતાું નહીં. 
આ તમામ વાતની હુું વષોથી સાક્ષી છુું, પરુંત ુકોઈની કૌટુું બબક વાતમાું ડબકુું કેમ મકૂવુું એવુું 
વણલખ્યા ઔબચયંયને જાળવી ચપૂ જ રહતેી. 
હષાષબહને મારી પાસે ઘણી વાર પોતાના આ વતષનને જાયજ ઠેરવતાું કહતેાું કે, "ઝુંખના તો 
પરણીને સાસરવાસી થઈ જશે, પણ અમીત પાછળ ખચેલો પૈસેપૈસો ઊગી નીકળવાનો છે. હવે 
બોલો, આ વાત કોઈને કહવેાય છે?" 
મારી પાસે એનો જવાબ તો હતો, પણ આપવો નહોતો. 
પરુંત ુસમયે સબુોધભાઈ અને હષાષબહનેને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. 
નવિેશ ભણવા ગયેલો અમીત પાછો તો આવ્યો, પણ ક્યાુંય નોકરીનુું ગોઠવાય જ નહીં. ક્યાુંક 
પગાર ઓછો હોય, ક્યાુંક વકષ એન્વાયનષમેન્ટમાું 'મજા' ન હોય, ક્યાુંક કામના કલાકો ખબૂ વધારે 
લાગે, તો ક્યાુંક 'ફયચૂર' જ ન િેખાત ુું હોય! 
આ િરનમયાન ઝુંખનાએ ફેશન દડઝાઇનનિંગમાું કરેલા દડપ્લોમાને કેશ કરવાનુું શરૃ કરી િીધેલુું. 
શરૃઆત કરી હતી દડઝાઇન કરી માસ્ટર પાસે કપડાું નસવડાવી આપવાથી. એ પછી ચાલ્યો િોર 
એક્ક્ઝબબશન સેલનો. 
એમબીએ થયેલો ભાઈ ઘરે નેટ પર સફષ કરતો રહતેો ને બહને અઢાર કલાક કામ કરતી રહતેી. 
ઝુંખનાએ આ તમામ સમય િરનમયાન એક વાત બહુ બારીકાઈથી નનહાળી લીધી હતી, તે હતી 
તકને રોકડી કરવાની કળા. હવે લાગત ુું હત ુું કે ઝુંખના સોનાનાું ઈંડાું મકૂતી મરઘી બની રહી હતી, 
એટલે સબુોધભાઈ અને હષાષબહને પોતાના એમબીએ પણ બેકાર બેઠેલા િીકરા માટે છોકરી જોતાું, 
પણ ઝુંખના તો હજી નાની છે તેમ કહી વાત જ નહોતાું કરતાું. આ વાત ઝુંખનાની નજર બહાર 
નહોતી. 



 

 

ઝુંખનાએ પોતે જ પોતાના સકષલમાુંથી છોકરો શોધી લીધો. ઝુંખનાની તલાશ જ એવા સાથી માટે 
હતી જે તેની સાથે ખભેખભા નમલાવી કામ કરી શકે. ઝુંખનાએ શોધેલો યોગેન હતો ભારે ખટપદટયો. 
સ્ટોસષમાું, બદુટકોમાું ફરી ઓડષર લાવવાથી લઈ અકાઉડિન્ટિંગ ને ટેક્સેશન બધુું સુંભાળી લેવા સક્ષમ. 
ઝુંખના-યોગેનનાું લગન પછી જાણે એક નવી જ દિશા ખલૂી. અલબિ, ઝુંખના ક્યારેક જ દિલ 
ખોલતી. એને ઊંડે ઊંડે રુંજ હતો પોતાની સાથે સતત થતાું રહલેા અન્યાયનો, પણ યોગેનને મળ્યા 
પછી સફળતાનાું પગનથયાું એટલાું ઝડપથી ચડવાની શરૃઆત થઈ કે તેમાું બધી કડવાશ નવસરાઈ 
ગઈ. 
આજે પદરસ્સ્થનત એવી છે કે ઝુંખના યોગેને ભેગાું મળીને કરેલી મહનેત એક જાણીતી બ્રાન્ડ છે. 
સબુોધભાઈ હવે થાક્યા છે. તેમના નાનકડા બબઝનેસમાું નવિેશની નામાુંદકત ્નુનનવિસટીમાુંથી 
એમબીએ થયેલા અમીતને કામ કરતાું નાનમ લાગે છે. અમીત પાસે આજની તારીખે પણ હાથમાું 
કોઈ કામ નથી. છતાું, િેશ-નવિેશના આરડનેથક અખબારો વાુંચી વાુંચીને એ િેશના અથષતુંત્રથી લઈ 
ઝુંખનાના બબઝનેસમાું એ ક્યાું શુું ચકેૂ છે ને શુું વધ ુસારુું  કરી શકે તેની દટપ્પણી કરવા નસવાય તેની 
પાસે બીજુ ું કોઈ કામ પણ નથી. 
અમીત બેશક ટેલેન્ટેડ છે. ઝુંખનાને યોગેનનો સાથ જેમ ચાર ડગલાું આગળ લઈ ગયો તેમ ભાઈ 
અમીતનો સાથ મળ્યો હોત તો નનશુંકપણે વધ ુહરણફાળ ભરી શકી હોત, પણ એવુું થ્ુું નહીં અને 
કોઈ કાળે થવાનુું પણ નથી. 
એ પાછળનુું એકમાત્ર કારણ છે ઝુંખનાના સષુપુ્ત મગજમાું અંદકત થઈ ગયેલી જુિાઈની ભાવના. 
જેમાું ન તો વાુંક ઝુંખનાનો છે ન અમીતનો. વાુંક છે હષાષબહને ને સબુોધભાઈનો, જેમણે પતુ્રમોહના 
અંધાપામાું હોનહાર િીકરીનુું હીર જ ન પારખ્્ુું. 
િીકરીને ખરેખર પારકુું ધન બનાવનાર છે કોણ? સમાજ કે પછી માતા-નપતા પોતે? િીકરીનાું મા-
બાપ કિી પોતાને આ પ્રશ્ન પછેૂ છે ખરાું? 
છેલ્લે છેલ્લે 
િીકરો મા-બાપને સ્વગષમાું લઈ જતો હશે, પણ સ્વગષને ઘરમાું લઈ આવે તે િીકરી! 
pinkidalal@gmail.com 
 

બીજાને ખશુ કરવા એ સૌથી મોટુ સખુ છે 
બે પરુુષો ગુંભીરપણે બીમાર હતા,અને બેઉને એક જ રુમમાું રાખ્યા હતાું. એક માણસને તેના 
ફેફસામાુંના પ્રવાહી કચરાના નનકાસ માટે િર બપોરે એક કલાક માટે તેમના પલુંગ માું બેઠા 
થવાની પરવાનગી આપવામાું આવી હતી. રૂમમાું ફક્ત એકજ બારી હતી અને તેની પાસે આ 



 

 

ભાઇનો પલુંગ હતો. જ્યારે બીજા માણસને હુંમેશા લાુંબા થઇને સતૂાું જ રહવે ુું પડત ુું. આ બને્ન કલાકો 
સધુી વાતો કયાષ કરતા.તેઓ તેમના પયંની, પદરવાર, ઘર, નોકરી, તેઓ વેકેશનમાું ક્યાું ક્યાું ફરવા 
જતા વગેરે નવશે વાતો કરતાું. િરરોજ બપોરે, જ્યારે પહલેો માણસ બેઠો થતો યંયારે બેઠા બેઠા 
બીજાું િિી ને બારીની બહારની દુનનયાું નુું વણષન કરતાું સમય પસાર કરતો. બપોરનો આ એક 
કલાક બીજા માણસ માટે જાણે જીવુંત બની જતો અને તેની દુનનયા હોસ્સ્પટલનાું રૂમ સધુી નસનમત 
ન રહતેા બહારનાું નવશ્વ સધુી પહોંચતી. “બારીની બહાર એક સુુંિર બગીચો અને તળાવ છે. 
તળાવમાું બતક અને હુંસ રમે છે. બીજી તરફ બાળકો કાગળની હોડી બનાવીને રમે છે. નવનવધ 
રુંગના ફુલો વચ્ચે પે્રમી ્ગુલો હાથમાું હાથ નાખીને ચાલી રહ્યા છે અને દૂર બક્ષનતજ સધુી નવશાળ 
આકાશનુું નયનરમ્પ્ય દ્શશ્ય નજરે ચડે છે”, પહલેો માણસ જ્યારે આવુું વણષન કરતો યંયારે બીજો 
માણસ પોતાની આંખો બુંધ કરીને કલ્પનામાું આ બધ ુનનહાળતો. એક ઉષ્માભરી બપોરે પહલેા 
માણસે નજીકથી પસાર થતી પરેડનુું વણષન ક્ુષ જોકે બીજા માણસને પરેડ બેન્ડનો અવાજ 
સુંભળાતો નહોતો પરુંત ુતે પોતાની કલ્પનામાું આ દ્શશ્ય જોઇ શકતો હતો. આ રીતે દિવસો અને 
મદહનાઓ પસાર થવા લાગયા. એક દિવસ સવારે,નસષ તેમના સ્નાન માટે પાણી લાવ્યા અને જો્ુું 
તો પહલેી વ્યસ્ક્ત બચર નનરામાું પોઢી ગઇ હતી પલુંગ પર ફક્ત તેનુું ફક્ત નનજીવ શરીર પડ્ુું હત ુું. 
નસષને અયંયુંત દુખ થ્ુું અને હોસ્સ્પટલ એટેન્ડન્ટ્સને બોલાવી શરીર લઇ જવા માટે કહવેામાું 
આવ્્.ુ બારી પાસેનો પલુંગ ખાલી પડયો! થોડા દિવસો પછી, બીજા વ્યસ્ક્તએ પોતાને બારી 
પાસેનાું પલુંગ પર ખસેડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. નસે પણ ખશુી ખશુી તેમને યંયાું ખસેડવાની 
વ્યવસ્થા કરી અને જતાું રહ્યા. હવે આ વ્યસ્ક્ત એ ધીમે ધીમે, થોરુ્ું કષ્ટ કરીને, બારી પાસે બેઠાું 
થવાની કોનશશ કરી. એક હાથની કોણી કોણી ટેકવી તેમણે બહારની વાસ્તનવક દુનનયાનો પ્રથમ 
િેખાવ લેવા માટે પોતાની નજર ફેરવી અને જો્ુું તો શુું? 
બારીની સામે ફક્ત એક દિવાલ હતી. તેને કઇ સમજા્ુું નહીં. તેણે નસષને પછુ્ુું પહલેો વ્યસ્ક્ત શા 
માટે બારીની બહાર અદ્ભુત વસ્તઓુનુું વણષનડ કરતો? – જ્યારે અહીં તો ખાલી દિવાલ જ છે! નસે 
કહ્યુું “પેલો માણસ અંધ હતો અને આ દિવાલ પણ જોઈ ન શકતો, તે તો ફક્ત તમને પ્રોયંસાદહત 
કરવા માગતો હતો!”  
ઉપિેશ : બીજાને ખશુ કરવા એ સૌથી મોટુ સખુ છે, પછી આપણી પદરસ્સ્થનત ગમે તે હોય! દુુઃખ 
વહેંચવાથી અડધ ુથાય છે, અને સખુ વહેંચવાથી બમણુું થાય છે. તમને સમદૃ્ધદ્ધનો અનભુવ કરવો 
હોય તો તે વસ્તઓુની ગણતરી કરો જે તમારી પાસે છે અને પૈસાથી ખરીિી નથી શકાતી!” આજ 
તો સૌગાિ છે તેથી જ તો તેને “Present” કહવેાય છે.  
 



 

 

ઓડકાર અમતૃનો 
ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા 
1987ની 31મી દડસેમ્પ્બરે વડોિરાની મેદડકલ કૉલેજને રામરામ કયાષ. M.D. પછી નસનનયર રજજસ્રાર 
તરીકેની એક વરસની કારદકિી પણ પણૂષ થઈ. ટૂુંકમાું ભણતર પરુૂું  થ્ુું હત ુું. હવે ઠોસ જજિંિગીની 
કઠણ કેડીઓ પર કિમ માુંડવાનાું હતાું. ભાવનગરની એક રસ્ટ હૉસ્સ્પટલમાું બાળરોગ નનષ્ણાત 
તરીકેની નનમણકૂ મને મળી ગઈ હતી.. હુું ભાવનગર ત્રીજી જાન્્આુરી, 1988ના રોજ પહોંચ્યો. રસ્ટ 
હૉસ્સ્પટલમાું પણૂષ સમયના બાળરોગ નનષ્ણાત તરીકે જોડાયો. પગાર અંગે મખુ્ય રસ્ટી સાથે બે-ચાર 
દિવસ પછી વાતચીત કરવાનુું નક્કી થ્ુું હત ુું. 
સાત દિવસ પછી મખુ્ય રસ્ટી સાથે નમદટિંગ થઈ. મને રૂનપયા 2,500 અને ઈન્ડોર ફીસમાુંથી અમકુ 
ટકા ઈન્સેડિન્ટવ આપવાનુું નક્કી કરા્ુું. મારો આગ્રહ મને પાુંચ હજાર રૂનપયા વિા ઈન્સેડિન્ટવ મળે 
તેવો હતો. મેં રસ્ટીશ્રીને મારો પગાર વધારવા માટે આગ્રહ કરી જોયો. પણ રસ્ટનો જ લાભ 
નવચારતા રસ્ટીશ્રી રસ્ટને જેનાથી લાભ થઈ શકે તેવા ડૉક્ટસષને વધારે પૈસા આપવા તૈયાર ન 
લાગયા. અને એ વખતે મારા હાથમાું કલાસ વન ઑદફસરની બીજી 3-4 નોકરીના નનમણકૂ પત્રો 
હતા. એટલે મને પણ આ નોકરી છોડવી પડે તો જરાય બચિંતા નહોતી. એ જ સમયગાળામાું મને 
મહુવાની એક હૉસ્સ્પટલમાું નોકરીનો પત્ર પણ મળ્યો હતો. એટલે હુું છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મહુવા 
જવાનો નવચાર કરતો હતો. 
મન વારુંવાર આ હૉસ્સ્પટલની નોકરી છોડી વધારે પૈસા મેળવવા માટે મહુવા જતા રહવેાની 
યોજના કરત ુું હત ુું. પણ નોકરી બિલવાની જફાઓનો નવચાર આવતાું જ પાછુું પડત ુું હત ુું. અને 
નોકરી બિલવી એટલે ? – બધા લબાચા ફેરવવા, ઘરની ઘણી સામગ્રી નવેસરથી વસાવવી, નવા 
વાતાવરણમાું ગોઠવાવુું, નવા પડોશીઓ સાથે સુંબુંધો બાુંધવા, નવા સુંબુંધો નવકસાવવા, નવેસરથી 
તમારા કામનુું પ્રમાણપત્ર આપવાનુું વગેરે વગેરે અનેક માથાકટૂો ઊભી થઈ જાય. આ બધી 
ઉપાનધઓ મને અકળાવતી હતી. પરુંત ુસામે ડબલ પગાર પણ િેખાતો હતો. આટલુું ભણ્યા પછી 
વધારે પૈસા મળતા હોય તો એ શા માટે છોડવા જોઈએ ? આ બધા નવચારોના જાળામાું ગ ૂુંચવાતો 
હુું લોઢાવાળા હૉસ્સ્પટલની અગાસીની રૅબલિંગ પકડીને ઊભો હતો. સાુંજના પાુંચ વાગી ગયા હતા. 
‘અરે વીજળીવાળાસાહબે ! ચાલો બહાર આંટો મારતા આવીએ.’ હૉસ્સ્પટલમાું મારી બાજુના 
કવાટષરમાું રહતેા ડૉ. મહાવીરનસિંહ જાડેજાના અવાજે મને ચમકાવી િીધો, ‘કહુું છુું, કુંઈ કામ તો બાકી 
નથી ને ? જો કોઈ િિી વેઈદટિંગમાું ન હોય તો ચાલો ગામમાું આંટો મારતા આવીએ. અને શુું ઊંડા 
નવચારમાું ખોવાયા છો ? કુંઈ નસદરયસ મેટર તો નથી ને ?’ કાન, નાક, ગળાના નનષ્ણાત સર્જન ડૉ. 
મહાવીરનસિંહ દિલના પણ એક ઉમિા વ્યસ્ક્ત છે. મળતાવડા પણ ખબૂ જ. એમની સાથે વાત કરતા 



 

 

હોઈએ તો એવુું જ લાગે કે જાણે િાયકાઓની આપણી કોઈ અનતપદરબચત વ્યસ્ક્તને મળી રહ્યા 
છીએ. એમણે અમિાવાિથી એમ.એસ. ક્ુું હત ુું. અને મેં વડોિરાથી એમ.ડી. બાકી અમારી બેચ 
એક જ. આ હૉસ્સ્પટલમાું પણ લગભગ એકસાથે જ અમે જોડાયા હતા. અમને હૉસ્સ્પટલમાું ઉપરના 
માળે રૂમ્પ્સ ફાળવવામાું આવી હતી. ડૉ. જાડેજાસાહબેના અવાજથી હુું તુંરામાુંથી બહાર આવી ગયો. 
‘ના ! ના ! કુંઈ કામ બાકી નથી. આ તો વધારે પગારની નોકરી કરવા મહુવા જતા રહવે ુું કે પછી 
અહીંયા રહીને આ જ શહરેમાું કામ કરવુું એ બે નવચારોની વચ્ચે અટવાતો હતો. ચાલો, હુું પણ 
કુંટાળ્યો છુું. ક્યાું જવુું છે ?’ મેં બહાર નીકળવાની તૈયારી બતાવતાું કહ્યુું. 
‘રૂપમ ટૉકીઝ (જે હાલ નથી) સધુી જતા આવીએ. મારે થોડીક ખરીિી પણ કરવી છે. બાકી તો નવુું 
શહરે છે તે જોવાઈ પણ જશે.’ 
‘ચાલો યંયારે ! હુું તો તૈયાર જ ઊભો છુું. મારે મારા બટૂને પૉબલશ કરાવવા છે.’ મેં એમની સાથે 
િાિરો ઊતરવાનુું શરૂ ક્ુું. 
ભાવનગર શહરેમાું રાજાશાહી વખતનુું ગુંગાિેરી નામનુું આરસનુું એક સુુંિર નાનકરુ્ું સ્થાપયંય રૂપમ 
ટૉકીઝની પાછળના ભાગે આવેલુું છે. અયંયારે તો રૂપમ ટૉકીઝની જગયાએ એક મોટુું બહુમાળી 
મકાન બની રહ્યુું છે. આ ગુંગાિેરી સ્થાપયંયની આજુબાજુનો નવસ્તાર ગુંગાજબળયા મહાિેવના નામ 
પરથી ગુંગાજબળયા તળાવ તરીકે ઓળખાય છે. તળાવની બરાબર વચ્ચેથી મખુ્ય રસ્તો પસાર 
થાય છે. એ રસ્તાની બુંને તરફ સરસ મજાની લાિીજદડત ફૂટપાથ છે. આ ફૂટપાથ પર મેં એક 
મોચીિાિાને બેઠેલા જોયા. હુું બટૂપૉબલશ કરાવવા માટે જ નીકળ્યો હતો. આ િાિાને જોતાું જ હુું 
તેમના તરફ વળ્યો. ડૉ. જાડેજાસાહબે એમની થોડીક ખરીિી પતાવવા મખુ્ય માગષ તરફ ગયા. 
મોચીિાિાની પાસે પહોંચીને હુું બે નમનનટ એમની તરફ જોઈને ઊભો રહ્યો. એમને જોતાું જ 
એમનામાું રસ પડે તેવુું અદ્દભતુ વ્યસ્ક્તયંવ લાગે. ખખડધજ શરીર, ક્યારે ઓળ્યા હશે તેનો અંિાજ 
ન લગાવી શકાય તેવા એકબીજા સાથે ચોંટી ગયેલા સફેિ વાળ, સેંકડો કરચલીઓથી લીંપાયેલો 
ચહરેો, ફૂટપાથની પાળીનો ટેકો લઈને બેઠેલુું સાતેક િાયકા જૂનુું એ શરીર વીતેલા સમયને હોકલી 
દ્વારા વારુંવાર ધમુાડો બનાવીને બહાર ફેંકી રહ્યુું હત ુું. 
‘િાિા ! બટૂને પૉબલશ કરવાનુું શુું લેશો ?’ મેં પછૂ્ુું. 
એમણે મારી સામે જો્ુું. હોકલીનો એક ઊંડો કસ લઈને આંખો ઝીણી કરી. મોઢેથી ખેંચેલા ઊંડા 
શ્વાસની સાથે જાણે કે મને પણ આખેઆખો જ આંખો દ્વારા અંિર ઉતારી િીધો ! પછી કહ્યુું, ‘આઠ 
આના ! આમ તો રૂનપયો લઉં છુું. પણ આજે આઠ આના ! નવા લાગો છો આ શે’રમાું ?’ 



 

 

‘હા િાિા ! આ શહરેમાું નવો જ છુું.’ એમની માણસ પારખી જવાની શસ્ક્તને મનોમન િાિા િેતાું મેં 
જવાબ વાળ્યો, પણ જો રોજનો ભાવ એક રૂનપયો હોય તો આ અચાનક આઠ આનાનો મતલબ શો 
? અહીંના ન હોય એ બધા પાસેથી ઓછા લો છો ?’ 
‘અરે ના સાહબે ! એવુું કાુંઈ નથી. મોટા ભાગનુું કમાવાનુું તો બહારના લોકો પાસેથી જ હોય છે. 
પણ આ તો આજે મોજમાું છુું ને એટલે !’ 
ઓિારી ! મોજમાું હોય એટલે ભાવઘટાડો ! એવી તો કેવી મોજ હશે આ િાિાની ? અરે ! કરોડપનત 
વેપારીઓ પણ ભાવ પહલેાું ડબલ કરીને પછી ખોટો ભાવઘટાડો કરવાનુું નાટક કરતા હોય છે. 
જ્યારે અહીંયાું તો તબળયાના ભાવમાું પણ અડધોઅડધ ઘટાડો કરવાની વાત હતી. મને આ િાિામાું 
ખબૂ જ રસ પડયો. વધારે તો એમની મોજ અંગે જાણવાની તાલાવેલી જાગી. 
‘પણ િાિા ! એવી તો કેવી મોજમાું છો કે આ અડધોઅડધ ભાવઘટાડો કરી નાખ્યો છે ?’ મેં બટૂ 
કાઢી એમને આપ્યા અને બાજુની પાળી પર બેસતાું પછૂ્ુું. 
‘અરે બાપા ! એની તો વાત નો કરો !’ એમની આંખોમાું મોજ અને સખુની વાિળીઓ જાણે 
િોડાિોડી કરી રહી હતી ! જાણે કોઈ અદ્દભતુ તાનમાું હોય તેમ એણે આગળ કહ્યુું : ‘આજે તો 
સવારથી 25 રૂનપયાનો ધુંધો થઈ ગયો છે. રોજ માુંડ િસ રૂનપયા જ મળે છે. આજ તો બસ મારા 
નાથે રેલમછેલ કરી િીધી છે. આ તો તમે આવ્યા, નકર હુું તો ઘરે જાવા ઊભો જ થતો હતો !’ 
લ્યો કરો વાત ! 25 રૂનપયા એટલે રેલમછેલ કહવેાય ?! ક્યાું હજારો રૂનપયા મળતા હોવા છતાું 
ઓછા પડતા હોવાનો અહસેાસ કરતો હુું અને ક્યાું 25 રૂનપયાને રેલમછેલ ગણતા મોચીિાિા ! 
જજિંિગીનુું ગબણત કુંઈ જુિી રીતથી પણ ગણી શકાય એવુું મને હવે સમજાઈ રહ્યુું હત ુું. 
‘િાિા ! તમે ભાવનગર જ રહો છો ? મારો પછૂવાનો મતલબ છે કે ભાવનગરના જ રહવેાસી છો ?’ 
મેં પછૂ્ુું. 
‘ના બાપ ુ! રહુું છુું તો બાજુના ગામડે. હુું અને મારો િીકરો સવારે ઘરેથી બાપગુાડીમાું આવીએ 
(યંયારે ભાવનગર અને મહુવા વચ્ચે નૅરોગેજ રેલવે ચાલતી. લોકો એને ‘બાપગુાડી’ તરીકે 
ઓળખતાું). ઈવડો ઈ િરબારગઢ બેંક પાસે બેસીને ધુંધો કરે અને રેલવેસ્ટેશનથી હુું અહીંયાું સધુી 
સાઈકલ લઈને આવુું અને આહીં ફૂટપાથ પર બેસુું. ભાત ુું લાવીએ એટલે પોતપોતાની મેળે નવરાશે 
ખાઈ લઈએ. સાુંજે સાતની ગાડીમાું બાપ-િીકરો પાછા જાઈં.’ આટલુું બોલીને એણે ચલમમાુંથી ઊંડો 
િમ ખેંચવાની કોનશશ કરી. હોકલી ઠરી ગઈ હતી. િાિાએ જમીન પર ઠપકારીને હોકલી ખાલી કરી. 
નખથી બળેલી તમાકુ ખોતરીને કાઢી ફરીથી ભરવાનુું શરૂ ક્ુું. 
‘િાિા ! તમે સ્ટેશન સધુી રોજ ચાલતા જાવ ?’ મેં પછૂ્ુું. 



 

 

‘ના બાપા ! હુું આ સાઈકલ પર િરબારગઢ સધુી જાુંવ. પછી િરબારગઢ બૅંકના િરવાજા પાુંહ ેઆ 
સાઈકલ મકૂી િઉં. ન્યાુંથી અમે બાપિીકરો હાલતા ટેશન વયા જાઈં.’ મારી નજર િાિાની સાઈકલ 
પર પડી. ભરચક ચોકમાું તાળું માયાષ વગર મદહનાઓ રાખી મકૂીએ તોપણ કોઈ ન લઈ જાય તેવી 
! સાવ ખખડધજ ! િાિાના પયાષય જેવી. બુંને પૈડાના પુંખા તેમજ ચેનકવર ગાયબ હતાું. બે્રક એક 
પણ નહોતી. સીટની જગયાએ સીટના આકારનુું લાકડાનુું પાદટ્ુું લગાડેલુું. અને કાટ તો એના 
અંગેઅંગનો જાણે શણગાર હતો. 
‘તમારો િીકરો કેટલા રૂનપયા કમાય ?’ અટકી પડેલ વાતનો િોર મેં ફરીથી સાુંધ્યો. 
‘રોજ મારો િીકરોય િસ રૂનપયા કમાય. િસ હુું કમાવ !’ એટલુું કહી એમણે હોકલી ફરીથી પેટાવી. 
એક ઊંડો િમ ખેંચીને એણે મારી સામે ઝીણી આંખે જોઈને પછૂ્ુું : ‘તમે તો આ શેરમાું નવા છો. 
તમે શુું કરો છો ?’ 
‘નોકરી બિલવાનો નવચાર !’ એવા શબ્િો મારા હોઠ સધુી આવી ગયા છતાું કહ્યુું કે બાળકોનો 
ડૉકટર છુું. 
‘હુું…ઉં….ઉં….!’ એવો અવાજ મોઢેથી કાઢીને એમણે મારી સામે જો્ુું. મારી વાત કહ્યા નવના જ 
જાણી ગયા હોય તેમ ધીમે ધીમે ધમુાડો છોડીને એમણે મારા બટૂને પૉબલશ કરવાનુું શરૂ રાખ્્ુું. પણ 
મારે તેમની સાથે વાતચીત શરૂ જ રાખવી હતી. એટલે મેં જ પછૂ્ુું : 
‘તો િાિા ! તમે િસ કમાવ, તમારો િીકરો િસ રૂનપયા કમાય. આ જમાનામાું વીસ રૂનપયામાું પરુૂું  
થાય ખરુું  ?’ 
‘અરે વધી પડે !’ બટૂ પર બ્રશ ફેરવતાું એમણે કહ્યુું. મને ખરેખર નવાઈ લાગતી હતી. મારાથી 
પછુાઈ ગ્ુું, ‘શુું વાત કરો છો િાિા ? તાણ ન પડે ? વીસ રૂનપયામાું તે કુંઈ પરુૂું  થત ુું હશે ? પછી 
તકલીફ ન પડે ? કુંઈક નવી ચીજવસ્ત ુવસાવવી હોય તો ?’ 
‘કઈ ?’ િાિાનો આ જવાબી પ્રશ્ન ખબૂ વેધક લાગયો. ‘અરે મારા સાહબે ! આ મારો િીકરો છે ને ? 
એના ઘરે પણ એક િીકરો છે. અમે ડોહો-ડોહી બે અને ઈ ત્રણ્ય એમ પાુંચ જણાનુું કુટુુંબ છે. પરભનુી 
િયાથી આવી સરસ લીલીવાડી છે અને ખાધેપીધે સખુી છુું. પછી કઈ ચીજની જરૂર પડે ? અને 
માણહને બીજુ ું જોયેય શુું ?’ પોતાના હયાષ-ભયાષ કુટુુંબના અનતસખુના સાગરને મનની આંખથી એ 
માણસ માણી રહ્યો હોય તેવુું લાગત ુું હત ુું. િાિાના ‘માણહને બીજુ ું જોયેય શુું ?’ એ શબ્િો મને બટૂમાું 
ભરાયેલી કાુંકરીની માફક ખ ૂુંચતા લાગયા. મારે શુું જોઈત ુું હત ુું એ પ્રશ્ન મારુું  મન મને પછૂવા લાગ્ુું 
હત ુું. વાત કરતી વખતે એની ખોવાઈ જવાની આિત મને કોઈ યોગીની યાિ અપાવતી હતી. 
  



 

 

‘લ્યો સાહબે ! આજે તમારી હાયે વાત ુું કરવાની બઉ મજા આવી. મેં નો’ત ુું કીધુું કે આજ તો મોજ 
પડી ગઈ છે ? સાચે જ મારા નાથે આજે મોજ કરાવી િીધી.’ બટૂ અરીસાની માફક ચકચદકત કરી 
િીધા પછી એણે મારા હાથમાું મકૂ્યા. 
‘િાિા ! અયંયારે જઈને પછી શુું કરશો ?’ મારાથી પછુાઈ ગ્ુું. 
‘એયને અટાણે ઘરે જઈને બાપિીકરો ચા-પાણી પીશુું. એની બાએ ચા તૈયાર જ રાખી હશે. પછી હુું 
ખાટલે બેઠો બેઠો હોકલી પીશ અને મારા િીકરાના િીકરાને રમાડીશ. અમે એક ગા (ગાય) રાખી 
છે. મારી ઘરવાળી એને િોઈ રેશે ન્યાું મારો િીકરો ગા સાટુ ચારો લઈ આવશે. િીકરાની વહુ 
રોટલા ઘડી નાખશે. પછી બધાું વાળ-પાણી કરીને ઘડીક બેહશુું. વાત ુું કરશુું. અને એય મજાના સઈૂ 
જાહુું ! હુું તો ભગવાનને રોજ બે હાથ જોડીને કહુું છુું કે બહુ સખુ આપ્્ુું મારા નાથ. હવે મારે કાુંઈ 
નથી જોત ુું. બસ આવી લીલી વાડી સાથે જ લઈ લેજે પરભ ુ!’ અમીનો ઓડકાર ખાઈ રહ્યો હોય 
તેમ આકાશ સામે જોઈ એણે છેલ્લુું વાક્ય કહ્યુું. પછી ઊભા થતાું કહ્યુું કે, ‘લ્યો હાલો ! મારો િીકરો 
વાટ જોતો હશે.’ આટલુું કહી એમણે પોતાનો સામાન ભરવા માુંડયો. 
હુું અવાક થઈ ગયો હતો. બેચાર નમનનટ શુું બોલવુું એની સમજણ નહોતી પડતી. હમણાું થોડા 
વખત પહલેાું જ વાુંચેલ એક જૈન મહારાજસાહબેની ચોપડી, જેનુું શીષષક હત ુું – દફનનશ લાઈન – 
યાિ આવી ગઈ. એમાું અમીરોને એમણે ખબૂ સુુંિર સલાહ આપેલી છે કે ધુંધામાું, પૈસાપ્રાક્પ્તમાું કે 
ઈચ્છાઓમાું એક દફનનશ લાઈન – અંનતમ રેખા જરૂરથી રાખવી. નહીંતર જજિંિગી પરૂી થઈ જશે પણ 
એ માટેની િોડ પરૂી નહીં થાય. આવી ઊંચી વાત સમજવા માટે પણ ખબૂ તૈયારી કરવી પડતી 
હોય છે. જ્યારે અહીં તો મોચીિાિા જેવો આ અભણ, અંગઠૂાછાપ માણસ એ ચોપડીને વગર વાુંચ્યે 
જ જાણે આખેઆખી પચાવી ગયો હતો ! 
મોચીિાિાએ સામાન સાઈકલ પર ખડકેલો જોઈ હુું તરત નવચારોમાુંથી બહાર આવી ગયો. મેં 
બખસ્સામાુંથી રૂનપયો કાઢીને એમના હાથમાું મકૂી િીધો. 
‘િાિા ! આજે મને પણ તમારી સાથે વાતો કરવાની ખબૂ જ મજા આવી છે. તમે એક કામ કરો. 
આખો રૂનપયો રાખી જ લો !’ ફટ િઈને આઠ આના કાઢી મારા હાથમાું મકૂતાું એણે કહ્યુું : ‘ના 
મારાસાહબે ! ના ! વધારે લઉં તો અણહકનુું કહવેાય. આઠ આના કીધા એટલે આઠ આના જ 
લેવાના. હવે રૂનપયો લઈ લઉં તો મારો રામ દુભાય !’ મને રામરામ કરી સાઈકલ િોરીને એમણે 
ચાલવા માુંડ્ુું. અમારા છેલ્લા સુંવાિો ચાલતા હતા. તે વખતે ડૉ. જાડેજાસાહબે પણ આવી ગયા 
હતા. 
  



 

 

મોચીિાિા જતા રહ્યા. એમનુું નામ પછૂવાનુું પણ રહી ગ્ુું. મારા મગજમાું તો એનુું નામ હુંમેશાું 
એક સખુી મોચી તરીકે કુંડારાઈ ગ્ુું હત ુું. એ તો ગયા પણ મારા મનમાું નવચારોનુું એક વાવાઝોરુ્ું 
ઊભુું કરતા ગયા હતા. રોજના ફક્ત 20 રૂનપયા કમાતો એ માણસ આખો દિવસ કાળા તડકામાું 
બેસીને કામ કરતો એ માણસ એમ કહતેો હતો કે…. બસ ભગવાન ! ખબૂ સખુ આપ્્ુું તેં, હવે બીજુ ું 
કુંઈ નથી જોત ુું મારા નાથ ! આનાથી વધારે એક માણહને જોઈએ પણ શુું ?…… અને એની સામે 
એક હુું હતો જે ઉનાળાનો તડકો જરાય ન સ્પશે એવી ઠુંડી ચૅમ્પ્બરમાું બેસીને હજારો રૂનપયા કમાવા 
છતાું થોડાક વધારે રૂનપયાની લાલચમાું ભાવનગર શહરે છોડીને મહુવા જવાની ભાુંજગડમાું પડયો 
હતો. મારુું  મન મને પછૂત ુું હત ુું કે કિાચ થોડાક વધારે હજારો એ પછી લાખો પણ મળશે તોય 
આવી, આ મોચીિાિા જેવી ખમુારીથી હુું કહી શકીશ ખરો કે…. બસ ભગવાન ! બહુ આપ્્ુું તેં ! હવે 
નહીં ખમાય મારા નાથ !…. મને એ અંગે મારા માટે પરૂી શુંકા હતી. મારે તો હજુ બુંગલો બનાવવો 
હતો, મોટર લેવી હતી, દુનનયા જોવી હતી, ટીવી, ફ્રીઝ, વૉનશિંગમશીન વગેરે નવધનવધ સનુવધાઓના 
માબલક બનવુું હત ુું. અરે ! એમ જ કહોને દુનનયાએ જેને સખુસાહ્યબી નામ આપ્્ુું છે તેવી િરેક વસ્ત ુ
જોઈતી હતી. પણ આજે મારી જ અંિરથી ઊંડેથી કોઈ સવાલ કરત ુું હત ુું કે ….ધારો કે કાલે આ બધુું 
જ મળી જાય તોપણ ત ુું આવો, આ િાિા જેવો સખુનો અને અમતૃનો ઓડકાર ખાઈ શકીશ 
ખરો…..? 
હુું અને ડૉ. જાડેજાસાહબે ચપૂચાપ સાુંજની ભીડને વીંધતા અમારી હૉસ્સ્પટલ તરફ પાછા જઈ રહ્યા 
હતા. મારુું  મન રૅબગિંગ કરતા કૉલેજના છોકરાઓની માફક વારુંવાર મને સવાલ કરત ુું હત ુું કે બોલ ! 
આવો અમતૃનો ઓડકાર ત ુું ખાઈ શકીશ ખરો ? અને વારુંવાર અંિરથી કોઈ જવાબ આપતુું હત ુું કે, 
‘નહીં ! કિાચ ક્યારેય નહીં.' 
 

િીકરી ............. 
૧..લગન સમયે બધાનુું બધામાું ઘ્યાન હોય છે પણ િીકરીની મનુઃસ્સ્થનતની ખબર કોઈને પડતી 
નથી. 
૨.. કુંકોત્રીમાું પોતાના નામ પછીના કૌંસમાું લખેલુું નામ કિાચ છેલ્લી જ વાર પોતાની આઈડેન્ટીટી 
બતાવી રહ્યુું છે... 
હવે નામની પાછળ બિલાત ુું નામ અને બિલાતી અટક સાથે વાતાવરણ પણ બિલાવવાનુું છે 
૩. ગઈકાલ સધુી જે િરેક ઈચ્છાઓ પરૂી કરાવીને જ જ ુંપતી હતી આજે એ ઈચ્છાઓ પર કાબ ૂ
મેળવતા નશખી ગઈ હોય છે કારણ કે િીકરી કોઈને કશુું જ કહવેા માુંગતી નથી! 



 

 

૪. િીકરી કોઈને કશુું જ કહવેા માુંગતી નથી. એટલે જ એ સાસરેથી નપયરમાું આવે છે યંયારે 
પહલેાુંઘરના પાણીયારામાુંથી જાતે ઊભી થઈને સ્ટીલના જૂના ગલાસમાું પાણી પીવે છે, હજુ પણ 
એને ઘરના કોક ખણેૂથી બાળપણ મળી આવે છે, હજુપણ એને પપ્પાની આંગળી ઝાલીને ફરવાનુું 
મન થત ુું હોય છે, સીડી પ્લેયરના મોટ્ટા અવાજમાું હીંચકા ખાવાનુું મન એને આજે પણ થાય છે. 
પણ, હવે એ િીકરીની સાથે સાથે પજયંન બની છે. 
ગઈકાલ સધુી જે િરેક ઈચ્છાઓ પરૂી કરાવીને જ જ ુંપતી હતી આજે એ ઈચ્છાઓ પર કાબ ૂ
મેળવતા નશખી ગઈ હોય છે કારણ કે િીકરી કોઈને કશુું જ કહવેા માુંગતી નથી! 
૫. સકુાઈ ગયેલા આંસનુુું માપ બલટરમાું નથી નીકળતુું......!!! 
નપતા પાસેથી નાની નાની હથેળીઓ પર હાથ મકૂીને નસીબ અજમાવવાના દિવસો ‘છૂ’ થઈ જાય 
છે! પોતાના જ ઘરમાું મહમેાન બનીને આવવાનુું જેટલુું િીકરી માટે અઘરુું  છે એટલુું જ મહમેાન 
બનીને આવતી િીકરીને પોતાની સગગી આંખોએ જોવાનુું પણ અઘરુું  છે... 
૬. િીકરો ખબૂ થાકીને ઘરે આવ્યો હશે અને ગમ્પ્મે તેટલો મોટો હશે પણ એનો બાપ એને અડધી 
રાતે્ર ઊઠાડીને કામે મોકલશે... એ જ આશયથી કે િીકરો તો કાલે ફરીથી નનરાુંતે ઊંઘી જશે પણ, 
િીકરી ઊંઘતી હશે તો નપતા એને ઉઠાડવાની દહિંમત નહીં કરે...! કિાચ આ ઊંઘ ફરી ક્યારેય ન 
આવે તો? 
િીકરો પરણાવતી વખતે બાપ હોય એના કરતાું વધારે જુવાન બની જાય છે... પણ, િીકરી 
પરણાવતી વખતે એ અચાનક જ ઘરડો લાગવા માુંડે છે... !!  
િીકરીનુું લગન એટલે નિીને પાનેતર પહરેાવવાની ક્ષણો.. 
 

જીવનના અલગ અલગ મકુામ- (પી. કે. િાવડા) 
ભારત સરકાર તરફથી નનમાયલા Immovable Property ના વેલ્્અુર તરીકે મેં Obsolescence શબ્િ 
અનેક વાર વાપયો હશે. કોઈ પણ મકાનની ઓછી કીમત આંકવા આ શબ્િ િલીલ તરીકે વાપયો 
છે. ઉમરને લીધે કાું તો મકાનની strength ઘટી ગઈ હોય, અગર જૂના જમાનાના planning વાળું 
ઘર ખરીિવા કોઈ આગળ ન આવતુું હોય યંયારે હુું આ શબ્િ વાપરતો. 
આજે મને આ શબ્િ વયોવધૃ્ધ માણસો માટે બુંધબેસતો લાગે છે. જ્યારે તમે ્વુાન હો, સ્ફૂનતિલા હો, 
ખબુ પૈસા કમાતા હો, યંયારે કુટુુંબમા, નમત્રોમા અને સમાજમા તમારૂું એક મોભાભ્ુું સ્થાન હોય છે. 
તમારા નાના બાળકોને  તમારામા role model િેખાય છે. તેમને લાગે છે કે દુનનયાના કોઈ પણ 
પ્રશ્નનો તમારી પાસે જવાબ છે. કુટુુંબના બધા જ નનણષયો તમારી સુંમનતથી લેવાય છે. 



 

 

જ્યારે તમે ૩૦-૩૫ વષષના થાવ છો, યંયારે તમારા ૧૨-૧૪ વષષના બાળકો મનોમન તમારી 
સરખામણી પોતાના નમત્રોના નપતા સાથે કરવા લાગે છે. આનુું કારણ એમની અપરીપક્વ નવચાર 
શસ્ક્ત અને નમત્રોના કુટુુંબોની વધારે સારી આનથિક પદરસ્સ્થનત સમજવાની અક્ષમતા હોઈ શકે. 
કોઈક્વાર માતા પાસે આ નવષય કાઢે છે. સમજિાર માતાનુું એ વખતે કતષવ્ય થઈ જાય છે બાળકને 
સમજ પાડે કે આપણા કરતાું એ વધારે પૈસાવાળા હોવાથી એ બાળકોને આવી મોંઘી વસ્તઓુ 
પોષાય પણ આપણને ન પોષાય. બાળક્ને ઉયંસાહ આપવા માતાએ એ પણ કહવે ુું જોઈએ કે સારી 
રીતે અભ્યાસ કરી, મોટો થઈ ખબૂ પૈસા કમાજે તો આનાથી પણ સારી વસ્તઓુ ખરીિી શકીશ. આ 
તબકે માતા જો પોતાની ફરજ સારી રીતે ન બજાવે તો બાળક નાનપણથી જ પવૂાષગ્રહથી ગ્રસ્ત 
થઈ જાય છે. 
જ્યારે તમે ૫૦ વષષના થાવ છો અને તમારા બાળકો ્વુાનીમા પ્રવેશ કરે છે યંયારે કોઈ કોઈ વાર 
બાળકો સાથે ચચાષ કે નવવાિ થાય છે. આ સમયે પણ માતાની ફરજ વધી જાય છે. બાળકો નપતા 
કરતાું માતાની વધારે નજીક હોય છે અને સામાન્ય રીતે માતા સાથે ખલુા દિલે વાત કરી શકે છે. 
માતા માટે આ કામ સહલે ુું નથી. પનતને અને બાળકોને એકી સાથે રાજી રાખવાનુું કામ ખરેખર 
અઘરૂું છે. બાળકોનો પક્ષ લે તો પનતને માઠુું લાગે છે. 
બાળકો કમાતા થાય અને એમને આનથિક સ્વતુંત્રતા મળે યંયાર બાિ પદરસ્સ્થનતમા મોટો બિલાવ 
આવે છે. 
ઘરની બાબતમા નનણષય લેવાની તમારી સિામા ભારે ઘટાડો થાય છે. કેટલાક ફેરફારો તો તમને 
તમારી પયંની દ્વારા જાણવા મળે છે, અને એ તમને સમજાવે છે કે જે થ્ુું એ જરૂરી હત ુું. કોને ખબર 
છે માતાઓ ભનવષ્યમા પોતાના બાળકોને આસરે રહવેાની અજાણતા તૈયારી કરતી હોય. 
કેટલીકવાર તમને પછૂયા વગર કુંઈ કરી, પછી તમને જણાવે એ બાબતમા તમે દુભાવ છો, પણ 
ધીરે ધીરે આિત પાડો છો. 
લગન પછી બાળકોના વતષનમા થોડો ઘણો બિલાવ આવે એ સ્વભાનવક છે. જ્યાું સધુી એ બિલાવ 
હિમા હોય યંયાું સધુી તમે બિલાતા સુંજોગોને અનકુુળ થવાની કોનશશ કરો છો. મશુ્કેલી યંયારે ઊભી 
થાય છે જ્યારે સામાજીક રીતદરવાજો પ્રમાણે તમારૂું માન સન્માન જળવાત ુું નથી. 
્વુાનોએ પોતાના વત ુષળમા પોતાની એક છાપ ઊભી કરી હોય છે અને તેને ધક્કો ન લાગે તે માટે 
તેઓ પરૂા સજાગ હોય છે. આ વતુષળની હાજરીમા તમે અજાણતા કરેલી નાની ભલૂનો જ્યારે ઘરે 
જઈ તમારી પાસેથી જવાબ માુંગવામા આવે યંયારે તમને લાગે છે કે જે કુટુુંબ માટે તમે વષોસધુી 
રાતદિવસ એક કયાષ એ કુટુુંબમા હવે તમારૂું કોઈ વજૂિ નથી. 



 

 

સારા નશીબે આપણો સમાજ હજી પણ સુંવેિનશીલ છે. તમારા કુટુુંબની બહારના સભ્યો હજી પણ 
તમારા ડહાપણ, કુટુુંબ માટે તમે કરેલી મહનેત અને તમારા સામાજીક મોભાની કિર કરે છે. આ 
એક ચીજ તમને જીંિગી જીવવાની નવી તાકાત આપે છે અને તમને Obsolescence થી થોડા દૂર 
રાખે છે. કિાચ તેઓ તમને Obsolescence નદહ પણ heritage નો અહસેાસ અપાવે છે. 
આ પદરસ્સ્થનતમા બિલાવ લાવવો હોય તો જીવનના પ્રયંયેક તબકે્ક તમને પોતાને બિલવા પડશે. 
બાળકો જેમ જેમ મોટા થાય તેમ તેમ તમારે હાથે જ એમને ઘરની સિા સોંપવી જોઈએ. જ્યાું 
જરૂરી હોય અથવા તમારી પાસેથી માગવામા આવે યંયારે જ સલાહ આપવી. બાળકો પોતાની 
કમાઈ કેવી રીતે ખચષ કરે છે તેનો હીસાબ માગવો નદહિં, તમને જો પૈસાની જરૂરત હોય તો તેમને 
જણાવવુું, તેઓ જરૂર સમજિારી િાખવશે. તેમના પનત-પયંનીના સુંબુંધોની બાબતમા હસ્તકે્ષપ કરવો 
નદહિં, અને તેમના સાસદરયા સાથેની લેનતિેનત અને સુંબુંધોમા રસ લેવો નદહિં. બાળકોની ઈચ્છા ન 
હોય તો તેમના વત ુષળમા direct સુંબુંધ સ્થાનપત કરવાનો પ્રયયંન કરવો નદહિં. આટલુું કરવાથી તમને 
માનનસક શાુંનત મળસે અને બાળકો તમને માન આપસે. 
મારા આ નવચારો કોઈ પણ સાયન્ટીકફીક સ્ટડી પર આધારીત નથી, તેમ મારા પોતાના અનભુવ 
પર પણ આધાદરત નથી. મારી ઉમરના લોકો સાથે ઘણીવાર થયેલી વાતચીત પર, અડોસ 
પડોસમા જોયેલા પ્રસુંગો પર થોડે ઘણે અંશે અધારીત છે. થોરુ્ું મારૂું Logic છે - પી. કે. િાવડા 
 

એક નનવિૃ નશક્ષક શુું કરી શકે? 
એક ભારતીય નશક્ષક અને ડચ વૈજ્ઞાનનકે દહમાલયના બાળકોની જજિંિગી બિલી નાખી 
દહમાલયમાું પાુંચ હજાર ફૂટની ઊંચાઈએ કેટલાુંક નાનાું નાનાું ગામડાુંન ુું જૂથ હત ુું. નવનાયક તરીકે 
ઓળખાતા એ નવસ્તારનાું િરેક ગામડામાું ખોબા જેવડાું નાનાું નાનાું ઝૂુંપડાું હતાું. એ ઝૂુંપડામાું 
રહતેા માણસો ભખૂમરો ભોગવતા હતા. એમના ઝૂુંપડામાું રાતે િીવો સળગાવવા માટે કેરોસીન પણ 
નહોત ુું. દહમાલયની ઠુંડીમાું એ ઝૂુંપડાવાસીઓમાુંથી ઘણા અકાળે ઠુુંઠવાઈને મરી જાય એવી 
ઘટનાઓની કોઈ નવાઈ નહોતી. 
આવી સ્સ્થનતમાું દહમાલયના એ નવસ્તારના લોકો પોતાના બાળકોને ભણાવવાની તો કલ્પના પણ 
કરી શકે એમ નહોતા. બાળકોને ક્યાુંક ભણાવવા મોકલવા હોય તો પણ નજીકમાું નજીક સ્કલૂ 
એટલી દૂર પડતી કે પાુંચ હજાર ફૂટની ઊંચાઈએથી ઊતરીને ચાલતા ચાલતા સ્કલૂ સધુી 
પહોંચવામાું જ બે દિવસ લાગી જાય! એટલે બાળકોને ભણાવવાની તો એ પહાડી લોકો કલ્પના 
પણ કરી શકે એમ નહોતા. એ પહાડી લોકોમાુંથી ભાગયે જ કોઈએ સ્કલૂ જોઈ હતી. 



 

 

૧૯૫૦માું ગરુુ ગોપાલિિ નામના એક નશક્ષક દહમાલયના એ નવસ્તારમાું પહોંચ્યા. ગરુુ ગોપાલિિે 
નશક્ષક તરીકે આખી જજિંિગી ફરજ બજાવીને નનવનૃિ લીધા પછી પણ કુંઈક પ્રવનૃિ કરવાનુું નવચાયુંેુ 
હત ુું. એમાું એમને ખબર પડી કે દહમાલયમાું ૫૦૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ નાનાું નાનાું ગામડાું છે અને 
યંયાું રહતેા અયંયુંત ગરીબ માણસોને જજિંિગીભર સ્કલૂમાું ભણવાની તક મળતી નથી અને એમાુંથી 
ઘણા ખરા તો સ્કલૂ જોઈ પણ શક્તા નથી. ગરુુ ગોપાલિિને કોઈએ એ વાત કરી એટલે તેઓ 
દહમાલયના એ નવસ્તારમાું જઈ પહોંચ્યા. 
નનવિૃ નશક્ષક ગરુુ ગોપાલિિે દહમાલયના એ ગામડાુંમાું ઝૂુંપડે ઝૂુંપડે ફરીને યંયાુંના પહાડી 
રહવેાસીઓને સમજાવ્યા કે આ નવસ્તારમાું શાળા શરૂ કરવી જોઈએ. પહલેા તો એ પહાડી માણસોએ 
તેમની વાત હસી કાઢી. દહમાલયમાું એટલી ઊંચાઈ પર સ્કલૂ શરૂ કરવાની વાત લઈ આવનારો 
માણસ એમને ગાુંડો લાગયો. પણ ગરુુ ગોપાલિિ એથી નનરાશ ન થયા. તેમણે એમને 
સમજાવવાની કોનશશ ચાલ ુરાખી. છેવટે એમાુંના કેટલાક માણસો ગરુુ ગોપાલિિને મિિ કરવા 
તૈયાર થયા. 
એ માણસોની મિિથી એક દિવસ ગરુુ ગોપાલિિે પહાડી માણસોની એક બેઠક બોલાવી. એ 
બેઠકમાું સો જેટલા પહાડી રહવેાસીઓ આવ્યા. ગરુુ ગોપાલિિે એક ઊંચા પથ્થર ઉપર ચડીને 
મોટા અવાજે એમને સુંબોધન કયુંેુ કે, ભાઈઓ, દુનનયામાુંથી ગરીબી અને અજ્ઞાન દૂર થઈ રહ્યા 
છે, પણ આપણે હજી ગરીબી અને અજ્ઞાનમાું સબડી રહ્યા છીએ. આપણે આપણા બાળકોને 
ભણવાની તક આપવી જોઈએ અને એ માટે એક શાળા બનાવવી જોઈએ. આપણા બાળકો ભણશે 
તો તેઓ આગળ વધશે અને આપણી ગરીબી દૂર થશે. 
જોકે એ ગરીબ માણસોને એ વાત સમજાતી નહોતી કે અમારા છોકરાું ભણશે તો એમાું અમારી 
ગરીબી કઈ રીતે દૂર થશે, પણ ગરુુ ગોપાલિિે એમને સરળ રીતે સમજાવ્યા કે, આપણાું બાળકો 
ભણશે તો તેઓને ખેતીમાું વધ ુપાક મેળવવાનુું જ્ઞાન પણ મળશે અને એથી આપણી જમીનોમાુંથી 
િર વષે વધ ુસારો પાક ઊતરશે. પહાડી માણસો બીજુ ું કુંઈ તો ન સમજ્યા, પણ બાળકોના 
ભણવાથી જમીનમાુંથી વધ ુપાક ઊતરી શકે એ વાત તેમને આકષી ગઈ. એ માણસોએ ગરુુ 
ગોપાલિિને મિિ કરવાની તૈયારી બતાવી. જોકે વાસ્તવમાું ગરુુ ગોપાલિિ તેમને મિિ કરી 
રહ્યા હતા! 
પહાડી નવસ્તારમાું એટલી ઊંચાઈએ સપાટ જમીન હોય નહીં એટલે સૌપ્રથમ પહાડી માણસોની 
મિિથી ગરુુ ગોપાલિિે એટલી ઊંચાઈએ સ્કલૂ માટે જમીન સપાટ કરવા માુંડી. એમણે પાુંચ 
વરસની સતત અને તનતોડ મહનેત પછી એક ચોગાન તૈયાર કયુંેુ. બીજા બે વષષ િરનમયાન 
પથ્થરો અને લાકડાની મિિથી યંયાું અઢીસો જેટલા નવદ્યાથીઓ હવા-પાણીથી બચી શકે એવી શાળા 



 

 

તૈયાર થઈ. પથ્થરની િીવાલો બનાવાઈ અને જ ુંગલ ખાતાના અનધકારીઓને સમજાવીને પાુંચ 
માઈલ દૂરથી લાકડાું કાપીને લાવવામાું આવ્યાું અને એનો ઉપયોગ બારી-બારણાું માટે કરવામાું 
આવ્યો. 
આ િરનમયાન નવનાયક નવસ્તારના પહાડી રહવેાસીઓને ગરુુ ગોપાલિિમાું શ્રદ્ધા બેઠી હતી એટલે 
તેમણે દહમાલયની તળેટીમાું થોડી થોડી કરીને િસ એકર જમીન શાળાનો ખચષ કાઢવા માટે આપી. 
ગરુુ ગોપાલિિે એ જમીનમાું આધનુનક રીતે ખેતી શરૂ કરાવી અને એ ખેર્તૂોને તેમની બીજી બધી 
જમીનમાું પણ આધનુનક રીતે ખેતી કરવા માટે સમજાવ્યા. ગરીબ પહાડીઓએ કાઢી આપેલી િસ 
એકર જમીનમાું પણ એ પહાડી માણસોની મિિથી જ પાક લેવાતો અને એના વેચાણમાુંથી મળતી 
રકમ શાળાના બાુંધકામ અને બીજા ખચષ માટે વપરાતી હતી. 
આ રીતે આઠ વષષની તનતોડ મહનેત અને દિલકશ લગન પછી દહમાલયના એ અંતદરયાળ 
નવસ્તારમાું શાળા તૈયાર થઈ. એ શાળામાું નવનાયક નવસ્તારનાું ગામડાુંનાું બાળકો તો જવા લાગયાું, 
પણ આઠ આઠ માઈલ દૂરથી પણ બાળકો એટલી ઊંચાઈએ ચડીને ભણવા જવા લાગયાું. એ 
શાળામાું બાળકોને ભણાવવા માટે કેટલાક પરોપકારી નશક્ષકો તૈયાર થયા, પણ એ શાળામાું 
સાધનોનો અભાવ હતો. ૧૯૫૮માું ડચ વૈજ્ઞાનનક ફે્રડદરક કેરબેનસયસ વેબર ભારત આવ્યા હતા. 
તેમને કોઈએ દહમાલયના નવનાયક નવસ્તારની આ અનોખી શાળા નવશે વાત કરી એટલે તેમને આ 
શાળા જોવાનુું મન થ્ુું. તેઓ ્નુાઈટેડ નેશન્સના અન્ન અને ખેતી નવભાગના સભ્ય હતા એટલે 
તેઓ નવશ્ર્વના ઘણા િેશોમાું ફરતા રહતેા હતા. તેમણે આ અનોખી શાળા જોઈ અને તેઓ પ્રભાનવત 
થઈ ગયા. 
ડચ વૈજ્ઞાનનક ફે્રડદરક વેબર જુિા જુિા િેશોની મલુાકાત િરનમયાન યંયાુંની શાળાઓમાું જતા હતા. 
તેમણે ્રુોપના ઘણા િેશોની શાળાઓમાું પ્રવચન આપતી વખતે નવનાયક નવસ્તારની શાળાનુું 
રસપ્રિ વણષન કયુંેુ અને યંયાુંના બાળકો કેવી નવષમ સ્સ્થનતમાું સાધનોના અભાવ વચ્ચે ભણી રહ્યાું 
છે એ નવશે વાત કરી. ્રુોપની શાળાઓના બાળકોને નવાઈ લાગી કે કોઈ સ્કલૂમાું પ્રયોગશાળા 
પણ ન હોય તો કઈ રીતે ભણી શકાય? ્રુોપની શાળાઓના બાળકોએ તેમને ઉયંસવો વખતે 
ઉજવણી માટે મળતી રકમમાુંથી પૈસા બચાવીને નાનીનાની રકમની મિિ નવનાયકની શાળાને 
કરવા માુંડી. ્રુોપની કેટલીક શાળાનાું બાળકોએ તો ‘નવનાયક પ્રિશષનો’ ગોઠવ્યાું અને એમાું 
પોતાની હાથ બનાવટની ચીજો વેચવા મકૂી. એ શાળાનાું બાળકોનાું માતાનપતાઓએ પોતાના 
સુંતાનોના પ્રિશષનમાુંથી એ ચીજો સારા િામે ખરીિી અને એ રીતે જમા થયેલા પાઉન્ડ બાળકોએ 
સ્કલૂના નપ્રસ્ન્સપાલ્સ દ્વારા નવનાયક શાળાને મોકલ્યા. 



 

 

્રુોપની શાળાનાું બાળકો દહમાલયના નવનાયક નવસ્તારની શાળા માટે આનથિક મિિ કરી રહ્યાું છે 
એ વાતની ખબર પડી એટલે ભારતમાુંથી ઘણા માણસો પણ મિિ કરવા આગળ આવ્યા. મુુંબઈના 
સર િોરાબજી તાતા રસ્ટે નવનાયકની એ શાળાને ૩૭૫ પાઉન્ડનુું િાન આપ્્ુું. આજથી પુંચાવન 
વષષ પહલેા દહમાલયના અંતદરયાળ નવસ્તારના પહાડી બાળકોની શાળા માટે એ ઘણી મોટી મિિ 
હતી. 
દહમાલયના એ અંતદરયાળ નવસ્તારમાું શરૂ થયેલી એ શાળાએ પહાડી બાળકોની જજિંિગી બિલી 
નાખી. નનવિૃ નશક્ષક ગરુુ ગોપાલિિે એ શાળાનુું બીજ રોપ્્ુું અને ડચ વૈજ્ઞાનનક ફે્રડદરક વેબરે એ 
શાળાને મિિ કરવા માટે જુિા જુિા િેશોની શાળાઓના નવદ્યાથીઓને પે્રરણા આપી. કોઈ માણસ 
ધારે તો કલ્પનાતીત રીતે લોકોને મિિરૂપ બની શકતો હોય છે. 
 

'લગન બે આયંમાઓનુું જ નહીં, બે પદરવારનુું પણ બુંધન છે' 

Vimla  

- એ જ્યારે જવા નીકળી, યંયારે ભાઇ-ભાભીનાું વતષન માટે મનમાું અનેક શુંકા હતી. આથી એ આખો 
દિવસ-સવારથી લઇને સાુંજ સધુી ભાભીના વતષનનુું નનરીક્ષણ કરતી હતી. 
- રૂમમાુંથી ધીમેથી હસવાનો અવાજ સુંભળાતો હતો. એ પણ સપનાુંની દુનનયામાું ખોવાઇ ગઇ. 
સવારે ભાભી ઊઠાડતી હતી, 'િીિી, ઊઠો... ચા-નાસ્તો તૈયાર છે...’ ડાઇનનિંગ ટેબલ પાસે પહોંચી તો 
મમ્પ્મી-પપ્પા અને ભાઇ એની રાહ જોતાું હતાું. 
ભાઇનાું લગન પછી આજે પહલેી વાર એ એમને મળવા જઇ રહી છે. મમ્પ્મી-પપ્પા પણ બે મદહ નાથી 
યંયાું જ છે. મનમાું અનેક આશુંકા ઘમુરાય છે. કોણ જાણે એમની યંયાું કેવી હાલત થતી હશે? પોતાના 
નમત્રો, સગાુંવહાલાુંથી દૂર યંયાું તેમનુું મન લાગતુું હશે કે નહીં... પપ્પા તો બહાર ક્યાુંક આંટો પણ 
મારી આવતાું હશે, પણ મમ્પ્મી આખો દિવસ યંયાું શુું કરતી હશે? લગનને હજી થોડો જ સમય થયો 
હોવાથી ભાઇ-ભાભી તો એકબીજામાું જ લીન હશે. આ નવચાર આવતાું અનાયાસ જ હોઠ પર સ્સ્મત 
તરી આવ્્ુું. એ દિવસો પણ કેવા મધરુ હતા. આસપાસ મસ્તીભ્ુું વાતાવરણ, રાતે મોડે સધુી 
જાગવાનુું અને સવારે મોડા ઊઠવાનુું. એ સ્મનૃત એની નજર સામે તરવરવા લાગી.  

સોમેશ મોડે સધુી સઇૂ રહતેો અને પોતે પથારીમાું પડી પડી એને જોયા કરતી. એની પાસે તો 
ઊંઘવા માટે આખો દિવસ પડયો હતો. સોમેશ નહાઇને નીકળે એટલે ડાઇનનિંગ ટેબલ પાસે પહોંચી 
જતી. નાસ્તો કરીને સોમેશ ઓદફસે જતો અને પોતે પાછી રૂમમાું ભરાઇ જતી. દિવસમાું પાુંચ-છ 
વાર સોમેશ સાથે ફોન પર વાત કરતી. એની પળેપળની ખબર રાખતી. લુંચ માટે સોમેશનો ફોન 
આવતાુંની સાથે જ એ ઝડપથી તૈયાર થઇ જતી. સોમેશ લુંચ લઇને થોડી વાર આરામ કયાષ પછી 



 

 

પાછો જતો અને એ િીનદુનનયાથી અજાણ બની કોણ જાણે શાના નવચારોમાું ખોવાઇ જતી. એ 
દિવસો િરનમયાન જ અંશ ુએના ઉિરમાું આકાર લેવા લાગયો, યંયારે તો એની ખશુીનો પાર નહોતો. 
એને થત ુું, સોમેશ આખો દિવસ, પ્રયંયેક પળ એની પાસે રહ.ે માથુું સહજે ભારે લાગે તો એ જ પાસે 
બેસીને માથે હાથ ફેરવે. તન-મનમાું થતાું પદરવતષનને સમજે, અનભુવે. 
અચાનક એના નવચારોની શ્ર ૃુંખલા આગળ વધતી અટકી ગઇ. એ સમયે સોમેશના મમ્પ્મી-પપ્પા પણ 
અમારી સાથે જ તો રહતેાું હતાું. એમની એકલતાનો તો પોતાને ક્યારેય ખ્યાલ નહોતો આવ્યો. 
મમ્પ્મી આખો દિવસ ઘરમાું અહીંતહી કુંઇ ને કુંઇ કામ કયાું કરતાું અને સાુંજ થતાું જ બુંને સોમેશ 
ઓદફસેથી આવે તેની આતરુતાથી રાહ જોતાું. એ આવે કે એની સાથે વાત કરવા ઉતાવળા બની 
જતાું. સા્જુ્ય સાધ્યા નવના અમે બુંને એકબીજાની પરેશાની અનભુવવાની તો દૂર રહી, સમજી પણ 
નહોતાું શકતાું. એટલે જ તો એ એકલી હોય યંયારે રૂમનુું બારણુું બુંધ કરીને આખો દિવસ અંિર 
ભરાઇ રહતેી. પોતાનાું મમ્પ્મી-પપ્પા, બહનેપણીઓ સાથે ફોન પર વાતો કયાું કરતી. 
મમ્પ્મીજી દિવસમાું કેટલીય વાર આવીને બારણુું ખખડાવતાું અને ખાવાપીવાનુું પછૂતાું. એને યાિ 
આવ્્ુું, એ અને સોમેશ ઘણી વાર એકબીજાને ખવડાવતાું. ઘણી વાર મમ્પ્મી-પપ્પાને આવી ગયેલાું 
જોઇ સોમેશ અચકાઇ જતો. યંયારે એને ખબૂ નવબચત્ર લાગતુું, 'આપણે બુંને પનત-પયંની છીએ. 
એકબીજાની કમર કે ગળામાું હાથ ભરાવીને ફરવામાું શરમ કે સુંકોચ શાનાું?’ પણ જો ભાઇ-ભાભી 
એનાું મમ્પ્મી-પપ્પા સામે આ રીતે 'બબહવે’ કરતાું હશે, તો એનાું મમ્પ્મી-પપ્પાને કેવુું લાગશે? આ 
નવચાર આવતાું જ એ શરમ અનભુવતી. લાજ, શરમ, સુંકોચ િરેકનાું વ્યસ્ક્તગત હોય છે.આમ 
નવચારો કરતાું કરતાું જ ક્યારે ઘર આવી ગ્ુું તેની ખબર જ ન પડી. રાતે જમી લીધા પછી બધાું 
સવૂાની તૈયારી કરવા લાગયાું. ભાઇ-ભાભીના રૂમમાુંથી ધીમા સ્વરે હસવાનો અવાજ આવતો હતો. 
એ પણ પોતાના સપનાુંની દુનનયામાું ખોવાઇ ગઇ અને ક્યારે એને ઊંઘ આવી ગઇ તેની ખબર જ 
ન રહી. 
સવારે ભાભી એને જગાડતી હતી, 'િીિી, ઊઠો... ચા-નાસ્તો તૈયાર છે...’ ડાઇનનિંગ ટેબલ પાસે પહોંચી 
તો મમ્પ્મી-પપ્પા અને ભાઇ બધાું એની રાહ જોઇ રહ્યાું હતાું. બધાુંને એકસાથે જોઇને એને ખબૂ સારુું  
લાગ્ુું. નાસ્તો કયાષ પછી મમ્પ્મીએ ભાભીને એના રૂમમાું આરામ કરવા માટે મોકલી િીધી અને મા-
િીકરી વાતો કરવા બેઠાું. લગભગ બે વાગયે ભાભીએ આવીને કહ્યુું, 'મમ્પ્મીજી, જમવાનુું તૈયાર છે.’ 
'રાજુ ક્યારે આવે છે?’ મમ્પ્મીએ પછૂ્ુું. 'એમનો ફોન આવ્યો હતો કે એમને આવતાું મોરુ્ું થશે. તમે 
બધાું જમી લો.’ ભાભીએ આગ્રહ કયો. એ નવચાર કરતી રહી. 
આખો દિવસ એ ચપૂચાપ ભાભીની દિનચયાષન ુું નનરીક્ષણ કરતી રહી. ઘરને વ્યવસ્સ્થત રાખવાના 
ગણુ જેમ કે, કપડાું સુંકેલવા, ધોબીનો દહ સાબ રાખવો, કદરયાણુું અને શાકભાજી મગાવવા, નોકરના 



 

 

કામકાજનો ખ્યાલ રાખવો વગેરે મમ્પ્મી પાસેથી સમજવાનો પ્રયયંન કરતી રહી. એમના કહવેા 
પ્રમાણે કરતી રહી અને વચ્ચે વચ્ચે પોતાના ફુંડા જેમ કે, ફ્રાઇડ સાથે રોસ્ટેડ કે સ્પ્રાઉટેડ વાનગી 
બનાવવી, સ્ટફ્ટડ પરોઠા સાથે બે્રડ-બટર, સમોસા, કચોરી, ગલુાબજાુંબ ુસાથે ક્યારેક પેસ્રી પણ 
આપતી. મમ્પ્મી-પપ્પા પણ આ નાનાું-મોટા પદરવતષનનો સાનુંિ સ્વીકાર કરતાું હતાું. રાતે ભાભીએ 
પોતાનાું રૂમમાું જતાું પહલેાું નોકરને પછૂી લીધુું. બધી પથારી બરાબર ઝાપટીને ફરીથી ચાિર 
પાથરી છે કે નહીં? રૂમમાું પાણી મકૂી િીધુું? આવી નાની નાની વાતોનુું પણ ધ્યાન રાખતી ભાભીએ 
કેટલી ઝડપથી બધુું સુંભાળી લીધુું હત ુું. એ તો જોતી જ રહી. 
એક દિવસ એણે ભાભીને કહ્યુું, 'તમે તો ખબૂ સારી રીતે ઘર સુંભાળી લીધુું છે...’ 'અરે િીિી, મને ક્યાું 
કુંઇ આવડતુું હત ુું? હુું તો મમ્પ્મી પાસેથી શીખવાની કોનશશ કરી રહી છુું.’ ભાભી સહજે સુંકોચ 
અનભુવતાું બોલી. 'દડબલવરી માટે તો તમે નપયર જશો ને?’ એણે આગળ પછૂ્ુું. 'ના, રાજુ કહ ેછે કે 
એમને યંયાું કમ્પ્ફટેબલ નહીં લાગે. વળી, મમ્પ્મીની પણ એવી જ ઇચ્છા છે. એમણે તો અયંયારથી 
તૈયારીઓ શરૂ કરી િીધી છે.’ ભાભી શરમાતાું શરમાતાું કહતેી હતી. એ નવચારવા લાગી. 'રાજુ કહ ે
છે...’, 'મમ્પ્મીની એવી જ ઇચ્છા છે...’ શુું છે આ બધુું? બધી વાત બીજાની મરજી અનસુાર. કેટલી મખૂષ 
છે. શુું એનુું પોતાનુું કોઇ સ્થાન નથી? જોકે મનમાું ક્યાુંક કુંઇક ખટક્યુું ખરુું . 
પાછી ફરવાની હતી એ દિવસે વહલેી સવારે ભાઇ-ભાભીને ઊઠેલાું જોઇ એને નવાઇ લાગી, 'ભાઇ, 

તમે આટલા વહલેાું...’ 'આ તારી ભાભી મને સવૂા િે યંયારે ને. િીિી જાય છે કહીને જબરિસ્તી 
જગાડી િીધો.’ ભાઇએ ભાભી તરફ પે્રમાળ નજર નાખતાું કહ્યુું. ધીરગુંભીર ભાઇના ચહરેા અનોખી 
ચમક હતી. 'પછી તમે જ મને ટોકતાું કે મને કેમ ઊઠાડયો નહીં?’ ભાભીનો આ જવાબ એના 
હૈયાસોંસરવો ઊતરી ગયો. એને યાિ આવ્્ુું, જ્યારે એની પોતાની નણુંિ જવાની હતી... સોમેશ 
ગાઢ ઊંઘમાું હતો. એણે રૂમના બારણાું પાસે કોઇનો પગરવ સાુંભળ્યો અને ચપૂચાપ પડી રહી. 
સોમેશ જાગયા યંયારે એમણે કુંઇક આવુું જ કહ્યુું હત ુું. આખો દિવસ એનો મડૂ ખરાબ રહ્યો. આજે એને 
પણ જો પોતાની નણુંિની માફક જવુું પડ્ુું હોત તો... આ મખૂષ જેવી લાગતી ્વુતી આગળ 
નીકળી ગઇ, જેટલી બાઘી જેવી લાગે છે એટલી નથી... એ નવચારતી હતી. 'વહુને સારા દિવસો 
જાય છે. સમયસર આવી જજે, થોડી મિિ થશે. મને તો અયંયારથી ગભરામણ થાય છે.’ મમ્પ્મીએ 
આગ્રહ કયો. એમનો ચહરેો ઉયંસાહભયો હતો. 
ઘરે પાછાું જતી વખતે એનુું મન ભારે થઇ ગ્ુું હત ુું. કોણ જાણે કેમ? એણે તો ખશુ થવુું જોઇએ. 
એની તમામ આશુંકા નનરાધાર નીવડી. બધુું બરાબર છે. મમ્પ્મી-પપ્પા, ભાઇ-ભાભી બધાું કેટલાું ખશુ 
છે તો પછી આ અસમુંજસ શાની? કિાચ િરેક વાતમાું મમ્પ્મી દ્વારા ભાભીને વધારે મહયંયંવ આપવાનુું 
કે પછી પોતાનુું નપયર જ એને પારકુું લાગવા માુંડ્ુું હત ુું કે પછી ભાઇ-ભાભી વચ્ચેનો પે્રમ... જોકે 



 

 

એમ તો સોમેશ પણ એને અનહિ પે્રમ કરે છે. તો પછી એવુું શુું છે, જે એને ખટકે છે? એ સમજી ગઇ 
કે એની પોતાની ગહૃસ્થી માત્ર સોમેશ સધુી જ મયાષદિત રહી છે. એનાથી આગળ એ નવચારી જ 
નથી શકી. એટલે સધુી કે એનાું પોતાનાું મમ્પ્મી-પપ્પા આવ્યાું યંયારે એણે એમને પણ ચોખ્ખુું કહી 
િીધુું હત ુું, 'મમ્પ્મી, સવારે છ વાગયે જ જવા માટે તૈયાર ન થઇ જતાું. કાલે સોમેશને રજા છે. અમે 
મોડે સધુી સતૂાું હોઇએ છીએ.’ આ સાુંભળીને સૌ એકબીજા સામે તાકી રહ્યાું હતાું. 
  

લગન બે આયંમાઓનુું જ નહીં, બે પદરવારનુું પણ બુંધન છે... એ વાત ભાભીએ સાબબત કરી િીધી. 
કહ ેછે કે આ નવશાળ આકાશમાું સૌનો પોતપોતાનો દહ સ્સો હોય છે. એને તો મઠુ્ઠીભર આકાશ જ 
મળી શક્યુું. જ્યારે આ નાિાન જેવી િેખાતી ભાભી હાથ ખલુ્લા રાખીને આકાશનો એક નવશાળ ભાગ 
લઇ ગઇ. 
 
મિિ કરવાની િાનત ક્યારેક માણસને પોતાને મિિરૂપ થતી હોય છે 
અમેદરકાના ધનાઢય બબઝનેસમેને એક માણસને િદરયામાું કિૂીને મરતા બચાવ્યો અને... 
સખુનો પાસવડષ - આશ ુપટેલ 
અમેદરકાના ટોચના બબઝનેસમેન ચેસ્ટરદફલ્ડને એક વાર કોઈ ઘટનાથી આઘાત લાગયો. ચેસ્ટર 
દફલ્ડનુું એ સમયમાું બહુ મોટુું નામ હત ુું. નાસીપાસ થઈ ગયેલા ચેસ્ટરદફલ્ડે આયંમહયંયા કરવાનો 
નનણષય લઈ લીધો. ચેસ્ટરદફલ્ડ િદરયામાું કિૂીને જીવન ટૂુંકાવવા માટે િદરયા દકનારે પહોંચ્યા. 
િદરયા દકનારે બીજા એક વેપારી ટહલેી રહ્યા હતા. એનુું નામ હલેબટષન હત ુું. હલેબટષન ચહરેાથી 
ચેસ્ટરદફલ્ડને નહોતા ઓળખતા પણ તેમને લાગ્ુું કે આ માણસ જીવનથી નનરાશ થયેલો છે એટલે 
તેને થોડી મિિ કરુું  તો એ જીવી જશે. 
હલેબટષ ને ચેસ્ટરદફલ્ડને આપઘાત કરતા અટકાવ્યા અને એમની સાથે પે્રમથી વાત કરી. છેવટે 
તેમણે પોતાનુું નવબઝદટિંગ કાડષ ચેસ્ટરદફલ્ડને આપ્્ુું અને કહ્યુું કે, આ કાડષ લઈને કાલે મારી ઓદફસે 
આવજે હુું તને તરત જ મળીશ અને તને જે પણ મિિ જોઈએ એ હુું આપીશ. 
ચેસ્ટરદફલ્ડને બહુું સારુું  લાગ્ુું. તેમણે આપઘાત કરવાનો નવચાર માુંડી વાળ્યો. પાછળથી એમને 
ખબર પડી કે તેમને બચાવનારો માણસ પણ બહુ મોટો બબઝનેસમેન હતો. ચેસ્ટરદફલ્ડ જોકે ક્યારેય 
હલેબટષન પાસે મિિ માગવા ગયા નહીં. તેઓ આઘાતમાુંથી બહાર આવી ગયા અને પાછો તેમણે 
પોતાનો વ્યવસાય જમાવી િીધો. ઘણો સમય વીતી ગયો. 
એ પછી એક દિવસ ચેસ્ટરદફલ્ડે હલેબટષન નવશે અખબારોના પહલેા પાને સમાચાર વાુંચ્યા. એમાું 
લખ્્ુું હત ુું કે ધુંધામાું નકુસાનને કારણે હલેબટષનની કુંપની િેવાળું ફૂુંકવાને આરે આવી ગઈ છે. 



 

 

લેણિારો હલેબટષનની પાછળ પડી ગયા છે. હજારો લોકોને છૂટા હાથે મિિ કરનારા હલેબટષનને 
આજે પોતાને મિિની જરૂર છે પણ કોઈ એની પડખે નથી. 
ચેસ્ટરદફલ્ડે પેલુું નવબઝદટિંગ કાડષ શોધ્્ુું જે િદરયાદકનારે તેમને હલેબટષ ને આપ્્ુું હત ુું. ચેસ્ટર દફલ્ડ એ 
કાડષ લઈને હલેબટષનને મળવા પહોંચી ગયા. તેમણે હલેબટષનને િદરયાદકનારાની મલુાકાતની યાિ 
આપી. હલેબટષ ને ચેસ્ટર દફલ્ડને બખન્ન હાસ્ય સાથે કહ્યુું કે, તમે મિિ માગવા મોડા આવ્યા! અયંયારે 
તો હુું જ કડકો બની ગયો છુું. સોરી. ચેસ્ટરદફલ્ડે કહ્યુું, "હુું કુંઈ લેવા નહીં આપવા આવ્યો છુું. અને 
તેમણે બ્લેન્ક ચેક સાઈન કરીને હલેબટષનને આપ્યો! ચેસ્ટરદફલ્ડે કહ્યુું, "તમારે જેટલી રકમની જરૂર 
હોય એ ભરી લો. ભીની આંખે હલેબટષ ને ૪૦ લાખ ડોલરની રકમ લખી અને ચેસસ્ટરદફલ્ડે એ ચેક 
પર સહી કરીને ચેક હલેબટષનને આપ્યો. 
ક્યારેક અજાણતા પણ કોઈને મિિ કરીએ તો ભનવષ્યમાું એનુું પનુરાવતષન પોતાની સાથે થવાની 
શક્યતા રહતેી હોય છે. 

 
તમામ સારવાર તદ્દન નવનામલૂ્યે આપતી અનેરી હોસ્સ્પટલ 
િેશમાું મોંઘવારી ફાટીને ધમુાડે ગઈ છે. વધતા ભાવો અને ઘટતી આવકના કારણે આમઆિમી 
સૌથી વધારે મેદડકલ કે્ષતે્ર પીસાય છે. કારણ કે, આ એક જરૂદરયાત એવી છે જેને આનથિક સ્સ્થનત 
ગમ્પ્મે તેટલી નબળી હોય છતાું કોઈ પણ સુંજોગોમાું અવોઈડ કરી શકાતી નથી. ગમ્પ્મે યંયાુંથી 
પૈસાનો મેળ કરીને મેદડકલ પાછળ જરૂરી ખચષ કરવો જ પડે છે. મોંઘી સારવાર ગરીબ માણસની 
કમ્પ્મર તોડી નાખે છે. ક્યારેક તો અયંયાધનુનક સારવારના અભાવે ગરીબ માનવી અકાળે કાળનો 
કોળીયો પણ બની જાય છે. ગુંભીર બીમારીના સુંજોગોમાું બાળકો અને સ્ત્રીઓની હાલત કફોડી 
બનતી હોય છે. અને એમાું પણ જો કોઈ બીમારી ગરીબ પદરવારના મોભીને ભરખી જાય તો તે 
પદરવારના બાળકનુું ભનવષ્ય અંધકારમય બની જાય છે. તમે પણ આ તમામ હકીકતોથી વાકેફ તો 
હશો જ. પરુંત ુતમને કિાચ એ વાતની ખબર નહીં હોય કે ગરીબ પદરવારોને આવી નકાષગાર 
સમાન પદરસ્સ્થનતથી બચાવવા માટે ગજુરાતમાું એક પરબ સમાન હોસ્સ્પટલ ધમધમે છે જ્યાું 
આવનારા તમામ િિીને તમામ પ્રકારની સારવાર તદ્દન નવનામલૂ્યે આપવામાું આવે છે. નાની-
મોટી નહીં પણ ગુંભીર બીમારીના મોટા મોટા ઓપરેશન પણ કોઈપણ પ્રકારની ફી લીધા નવના 
કરવામાું આવે છે. 



 

 

અમે વાત કરી રહ્યા છીએ સ્વામી નનિોષાનુંિજી માનવસેવા રસ્ટ સુંચાબલત નનિોષાનુંિજી 
માનવસેવા હોસ્સ્પટલની. આ હોસ્સ્પટલ ભાવનગર જજલ્લાના ઉમરાળા તાલકુાના ટીંબા ગામે 
અમિાવાિ-અમરેલી હાઈવેને અડીને આવેલી છે. 
સસ્તી સારવારના અભાવી દરબાતા ગરીબ પદરવારોને ધ્યાનમાું રાખીને પરમહુંસ પદરવ્રાજકાચાયષ 
સ્વામી નનિોષાનુંિ  સરસ્વતીએ એક એવી હોસ્સ્પટલ ઉભી કરવાની પે્રરણા આપી જ્યાું કોઈપણ 
જાતના ભેિભાવ નવના તમામ પ્રકારની સારવાર તદ્દન નવનામલૂ્યે આપવામાું આવે. લોકોએ આ 
વાતને સહષષ વધાવી લીધી. આ હોસ્સ્પટલના બાુંધકામ માટે મનબેુન લવજીભાઈ ભીંગરાડીયાએ 
હાઈવેને અડીને આવેલી એક લાખ ચોરસ ફૂટ જમીન િાનમાું આપી. 2006માું ખાતમહૂુતષ બાિ 
જાન્્આુરી 2011માું 60000 સ્કે.ફુટનુું બાુંધકામ પણૂષ થતા આ સુંકલૂ લોકસેવા માટે ખલુ્લ ુમકુવામાું 
આવ્્ુું. અને ગરુુિેવે હોસ્સ્પટલમાું આવનાર તમામ િિીઓને તમામ સારવાર નવનામલૂ્યે આપવાના 
નનધાષરનો પનૂરોચ્ચાર કયો. યંયારથી નન:શલુ્ક સારવારની પરુંપરાનો પ્રારુંભ થયો અને આજે રોજ 
400-500 િિીઓને રોજ સારવાર અપાય છે. 
નનિોષાનુંિ હોસ્સ્પટલમાું િિીઓને માત્ર તપાસ, સોનોગ્રાફી, એક્સ-રે, લેબોરેટરી અને તમામ 
પ્રકારની િવાઓ કોઈપણ ચાર્જ નવના અપાય છે. આ ઉપરાુંત િિીઓ તેમજ તેમના સગાુંઓને 
ઉિમ પ્રકારનુું ભોજન તથા રહવેાની સગવડ પણ આપવામાું આવે છે. આ તમામ સનુવધાઓ પણ 
સુંપણૂષ નન:શલૂ્ક અપાય છે. ભારતભરમાું આ રીતે સુંપણૂષ નવનામલૂ્યે સેવા આપતા બચદકયંસાલયો 
ભાગયે જ જોવા મળે છે. 
નનિોષાનુંિજી માનવસેવા હોસ્સ્પટલમાું સારણગાુંઠ, એપેડિન્ડક્સ, થાઈરોઈડ, ગભાષશયના ઓપરેશનો, 
સ્તન કેન્સર, આંતરડાના ઓપરેશનો તથા સરકમનસઝન સઝષરી નવનામલૂ્યે થાય છે. પ્રોફેશનલ 
હોસ્સ્પટલોમાું જે ઓપરેશનો એક લાખ રૂનપયા આપતા પણ ન થાય તેવા ઓપરેશનો અહીં એક 
પણ રૂનપયો લીધા નવના કરી આપવામાું આવે છે. 
અહીં િર મદહને સરેરાશ 75થી 80 જેટલી પ્રસતુી થાય છે. પ્રસતુી બાિ પ્રસતુાને એક દકટ અપાય 
છે. જેમાું ચોખ્ખ ુઘી-ગોળ અને લોટ તેમજ શરો કે રાબ બનાવવા માટે ગેસ અને વાસણ હોય છે.  
આ ઉપરાુંત પ્રસતુાને રજા આપતી વેળા શદુ્ધ ઘીની ઔષનધ્કુ્ત િોઢ કીલો સખુડીનુું બોક્સ 
આપવામાું આવે છે. 
નનિોષાનુંિ માનવસેવા હોસ્સ્પટલના પ્રસનુત નવભાગમાું નોમષલ દડલીવરી, નસઝેરીયનનુું ઓપરેશન, 
ગભાષશયની કોથળીનુું ઓપરેશન, માટી ખસી ગઈ હોય તેનુું ઓપરેશન (Pro-Asse Uterus), સ્ત્રી 
નસબુંધીનુું ઓપરેશન(T.L.), ગભાષશયની ગાુંઠ અને અંડપીંડની ગાુંઠ સદહતના ઓપરેશનની સનુવધા 
અને સેવા આપવામાું આવે છે. 



 

 

જાન્્આુરી-2011થી ફેબ્રઆુરી-2013 સધુીમાું એટલે કે 26 માસમાું અહીં 1,87,260 િિીઓને 
ઓ.પી.ડી. સારવાર નવનામલૂ્યે આપવામાું આવી છે. કુલ મળીને 3345 ઓપરેશનો કરવામાું આવ્યા 
છે. તેમજ અન્ય નવભાગોમાું પણ 40998 િિીઓને સારવાર આપવામાું આવી છે. 
આ તમામ સારવાર-સનુવધાઓ ઉપરાુંત િિીઓને લાવવા-લઈ જવા માટે તદ્દન રાહતિરે 
એમ્પ્બલુન્સ સેવા પરૂી પાડવામાું આવે છે. તેમજ ઉનાળાના સમયમાું હોસ્સ્પટલની આસપાસના 
નવસ્તારના લોકોના આરોગયના રક્ષણ માટે છાશકેન્ર ચલાવવામાું આવે છે. તો નશયાળામાું 
ઉકાળાકેન્ર ચલાવાય છે. 
 
આ હોસ્સ્પટલમાું ઈ.એન.ટી., ્રુોલોજીસ્ટ, દફબઝનશયન, રેડોયોલોજીસ્ટ, ચેસ્ટ દફબઝનશયન, 
પેથોલોજીસ્ટ, ઓથોપેદડક, પીડીયારીક, એનેસ્થેદટક, ઓપ્થાલ્મો, આ્વેુિીક, ઓદડયોમેરી જેવા 
નવષયના ખ્યાતનામ અને સ્પેનશયાબલસ્ટ ડોક્ટસષ સેવા આપે છે. 
નનિોષાનુંિ માનવસેવા રસ્ટ ભાવનગર જજલ્લાના ઉમરાળા તાલકુાના ટીંબા ગામે હાઈવેપર આવેલ ુ
છે. તેનો સુંપકષ  ઈ-મેઈલ આઈડી nirdosh@yahoo.com પર સાધી શકાશે. 
 
 

આપણા કરેલા કમોનો હહસાબ  
થોડ્ાક વખત પહલેાાં, એક માનતા પરુી થયા પછીથી, તે માનયા પ્રમાણે હુ ાં અમકુ 

ગરીબ ભખૂ્યા લોકોને કશુાંક ખાવાનુાં આપવા માટે ફરસાણ-શમઠાઇવાળાની દુકાનેથી 
બુાંદીના ૧-૧ લાડુ અને ગાાંઠીયાના ૫૧ પડ્ીકા બાંધાવીને સવારના પહોરમાાં સ્કુટર 

ઉપર નીકળી પડ્યો. થોડ્ાક પડ્ીકા રસ્તામાાં આવતા-જતાાં ભભખારીઓને આપતો આપતો 
રેલ્વે સ્ટેિને પહોંચ્યો, કારણ કે ત્યાાં અથવા માંહદરે જ વધારે ભભખારીઓ મળી 
રહ.ે.. 
ભજીયાાં,સીંગ ચણા વગેરેની લારીઓથી થોડ્ેક દુર, એક ઝાડ્ નીચે, એક ભભખારણ બે 

નાના છોકરાઓને લઇને બેઠી હતી. મેં તેની નજીક જઇને તેને વયક્તતદીઠ ૧-૧ એમ 

ત્રણ પડ્ીકા આપ્યા, અને હજી તો સ્કુટરની કીક મારવા જઉં તે પહલેાાં પેલી 
ભભખારણે "ઓ...સાયેબ...અરે..ઓ..િેઠ" બમુો પાડ્ીને મને રોક્યો. પાસે આવીને 

મને કહ ેકે "સાયેબ, તમયેુ તૈણ જણના તૈણ પડ્ીકા આપીયા, પન આ નાલ્લો તો હજી 

હાત મ્હૈનાનો જ થ્યો છે.. ઇ કેમનો ખૈ હખવાનો? લો આ એક પડ્ીકુાં પાછાં લૈ 

જાવ. કોક બચારા મારાથી વધારે ભખુ્યાને કામ લાગિે." 



 

 

મારી આંખોમાાં આંસ ુઆવી ગયા. (કેટલી ઇમાનદારી?) છતાાં એની પહરક્ષા કરવા 
માટે મેં પછુ્ુાં કે "જો આ પડ્ીકુાં તેં તારી પાસે રહવેા દીધુાં હોત, તો તને સાાંજે ખાવા કામ 

લાગેત. શુાં તારી પાસે સાાંજના ખાવા માટેની કોઇ વયવસ્થા છે? કે ત ુાં શુાં 
ખઇિ? છોકરાને શુાં ખવડ્ાવીિ?"...તેણે હાથ જોડ્ીને જે જવાબ આપ્યો તે સાાંભળીને 

મને તેના ચરણસ્પિશ કરવાનુાં મન થઇ ગયુાં, તેણે કીધુાં કે," િેઠ...સાાંજની કે 

કાલની ભચિંતા કરવાનુાં કામ મારાં નથી, ઉપરવાળાનુાં છે અને તે જે આપે છે 

તેટ્ુાં જ મારાં છે, (ભગવાન ઉપર કેટલી શ્રધ્ધા છે).. જો મારા નસીબમાાં 
હિે તો અહીં જ ઝાડ્ નીચે બેઠાાં- બેઠાાં પણ તમારા જેવા કોઇક ગાડ્ીવાળાને 

શનમીત્ત બનાવીને પણ અમારાં પેટ ભરિે, પણ તે માટે હુ ાં બેઇમાની તો નહીં જ 

કરાં. મારા નસીબનુાં હિે, તેટ્ુાં જ મને મળિે, નહહતર તમે આપે્ ુઆ પડ્ીકુ પણ 

કોઇ કુતરાં કે કાગડ્ો આવીને ખેંચી જિે.(કેટલો સાંતોષ) 

જો ભગવાને મને મારા કમોના હહસાબે આ ભભખારણનો દેહ આપ્યો છે તો તેમાાં જ 

મારાં ભ્ ુહિે અથવા તે જ મારાં નસીબ હિે, નહહતર હુાં અત્યારે ગાડ્ીવાળાના 
ઘરમાાં હોત....!!!" 

કેવો સરસ માશમિક જવાબ છે, પોતાની પાસે કશુાં જ નથી તો ય કાલની કે સાાંજની ભચિંતા નથી, 
અને આપણને ભગવાને એટ્ુાં બધુાં આપી દીધુાં છે કે આપણને તે સાચવવાની ભચિંતા 
છે...િેમાાં પૈસા રોકુાં તો જલ્દીથી વધે? 

૨૫ વષશ પછી પાકીને કેટલાાં થિે, તેવી ગણતરી કરીને રોકાણ કરીએ છીએ... 
૨૫-૩૦ વષશનુાં મોરગેજ, ૨૫ વષશ પછી RRSP/CPP/Insurance માાંથી કેટલા પાછા 
આવિે, તે ગણીને 

આજે ભીડ્ ભોગવીને ય કાલ માટે બચાવીએ છીએ, અને ભગવાન ઉપર શ્રધ્ધાની મોટી 
મોટી વાતો કરીએ છીએ...!!! ધનયવાદ 

खबर नह ीं है पलकी.... 
और बात करत है कलकी... 

 
મા તે મા, બીજા વગડાના વા(કેબલડોસ્કોપ) 
કેબલડોસ્કોપ – મોહમ્પ્મિ માુંકડ 



 

 

નવા વષષની શરૂઆત, જેના પે્રમની કોઈ સીમા નથી એવી માતાને યાિ કરીને કરીએ, કારણ કે 
માતા-નપતા બુંને માનવસમાજમાું મહયંયંવનુું સ્થાન ધરાવે છે, પરુંત ુમાતા તો પશ,ુ પક્ષી, જલચર, 
સ્થલચર, બધા જીવોમાું પોતાના બાળક માટે ઉયંકટ લાગણી ધરાવતી હોય છે. આ નાનકડો લેખ, 
્વુાનીના તોરમાું માતા-નપતાના ઉપકારોને ભલૂી જનારાઓને, પયંની અને બાળકોના મોહમાું રત 
બનીને માતા-નપતાની અને ખાસ તો માતાની અવગણના કરનારાઓને અને સિા કે પૈસા પાછળ 
િોડવામાું પોતાની ફરજ ચકૂી જનારાઓને સૌને તેમની ફરજનુું ભાન કરાવશે તો આ લેખ લખવાની 
મહનેત સાથષક થશે. 
માતા અને માતાનો પે્રમ અગાધ, અતાગ હોય છે. માતાના પે્રમ નવશે તમે જાણી શકો તો ‘પે્રમ’ કેવો 
હોય તે કિાચ જાણી શકો. 
એક નશકારીએ પોતાના અનભુવો લખતી વખતે એક સસલીનો િાખલો લખ્યો છે. એક સાુંજે બહાર 
ફરતી વખતે એક સસલાને એક જ જગયાએ બે-ત્રણ વાર િોડી જત ુું એણે જો્ુું. તેને લાગ્ુું કે 
ચોક્કસ યંયાું તેનાું બચ્ચાું હોવાું જોઈએ. બચ્ચાું શોધવા માટે તે બધી જગયા ફેંિી વળ્યો પણ ક્યાુંય 
એને બચ્ચાું િેખાયાું નહીં, પરુંત ુસસલાની દહલચાલ પરથી એને લાગતુું હત ુું કે તે માિા હતી. અને 
નનુઃશુંક પોતાનાું બચ્ચાું પાસે જતી હતી. આખરે તેની માન્યતા સાચી પડી. ઉપરથી ઘાનસયા 
જમીનના ટુકડા જેવો લાગતો ભાગ ખરેખર તો એક નાનો સુુંવાળો ધાબળો હતો. અને એની નીચે 
સસલીનુું માતયૃંવ વણાયેલુું હત ુું. બચ્ચાુંને ઠુંડી સામે રક્ષણ અને પરૂતી હ ૂુંફ મળી રહ ેએટલા માટે 
સસલાએ એ ધાબળો પોતાના વાળ અને કુમળા ઘાસના નમશ્રણમાુંથી બનાવ્યો હતો. 
મા બધાું સમાજમાું અને બધાું જીવોમાું સરખી જ હોય છે. તે માણસ હોય, પશ ુહોય, પુંખી હોય કે 
નાનકરુ્ું જીવજ ુંત ુહોય. બચ્ચુું થયા પછી તેનુું સુંપણૂષ લક્ષ્ય, બલકે સુંપણૂષ જીવન, તેના ઉપર કેડિન્રત 
થઈ જાય છે. બચ્ચાના ઉછેર માટે, સખુાકારી માટે, રક્ષણ માટે જ તે જાણે જીવતી હોય એમ લાગે 
છે. 
કાુંગારૂની વાત આપણે જાણીએ છીએ. પખુ્ત વયના કાુંગારૂનુું વજન લગભગ બસો રતલ અને 
ઊંચાઈ લાુંબા માણસની ઊંચાઈ જેટલાું હોય છે. પણ તેને જે બચ્ચુું જન્મે છે તે એકાિ ઈંચનુું જ 
હોય છે. માન્યામાું ન આવે એવી આ વાત છે. આવરુ્ું નાનકરુ્ું બચ્ચુું સ્વાભાનવક રીતે જ પરેૂપરુૂું  
નવકનસત હોત ુું નથી. તેના પરૂા નવકાસ માટે કુિરતે જુિી જ રચના કરી છે. માિા તેને લઈને 
પોતાના શરીર સાથે જોડાયેલી કોથળીમાું મકેૂ છે. બચ્ચુું યંયાું માિાના આંચળને વળગી રહ ેછે. ધીમે 
ધીમે તે નવકસે છે અને નવકસ્યા પછી અવારનવાર તે કોથળી છોડીને બહાર નીકળે છે, પરુંત ુજરા 
અવાજ થતાું જ તે િોડીને પાછુું માતાની કોથળીમાું સુંતાઈ જાય છે. માતા કાુંગારૂને જો ભયની ગુંધ 
આવે તો કિૂકા મારતી તરત જ તે ભાગી છૂટે છે. એ વખતે બચ્ચુું કોથળીમાુંથી પડી ન જાય એ 



 

 

માટે પોતાના ખાસ પ્રકારના સ્ના્ઓુ દ્વારા તે કોથળીને સુંકોચી રાખે છે.જો તેને લાગે કે પોતે 
સપડાઈ જશે તો પોતાનો નહીં પણ માત્ર પોતાના બચ્ચાનો નવચાર કરે છે. બચ્ચાને બચાવવા માટે 
નાસતી નાસતી તે ચાલાકીપવૂષક તે કોઈક ઝાુંખરાું કે ખડક પાછળ સુંતાઈ જાય છે અને તરત જ 
યંયાું બચ્ચાને છુપાવી િે છે. અને બીજી જ પળે પાછળ પડેલા દુશ્મનની નજરે પડે એ રીતે કિૂકા 
મારતી નાસવા માુંડે છે. તેની પાછળ પડેલ પ્રાણી કે માણસને તેની ચાલાકીનો કોઈ ખ્યાલ આવતો 
નથી અને તે કાુંગારૂની પાછળ જ િોડયા કરે છે. માિા તેને પોતાના બચ્ચાથી દૂર દૂર ખેંચી જાય 
છે. કોઈ વાર એમ કરતાું નશકારીના હાથે મયૃં્ ુપણ પામે છે, તો કોઈ વાર બચી જાય છે. બચી 
ગયા પછી તેને જ્યારે પરેૂપરૂી સલામતી લાગે છે યંયારે તે પોતાના છુપાવેલા બચ્ચા પાસે પાછી 
ફરે છે. 
મા પોતાનાું બચ્ચાુંને જે જતનથી ઉછેરે છે તેની જોડ ક્યાુંય જોવા મળતી નથી. કેટલીક વ્યસ્ક્તઓ 
સ્વભાવે જ આળસ,ુ ઊંઘરેટી અને સ્વાથી હોય છે. પણ જો કોઈ છોકરી એવા સ્વભાવની હોય તો 
માતા બનતાું જ તેના સમગ્ર અસ્સ્તયંવમાું પદરવતષન આવી જાય છે. બાળકની એક નાનકડી 
દહલચાલ પણ તેને જગાડી િે છે અને તેની આળસ અને સ્વાથષ તદ્દન અદૃશ્ય થઈ જાય છે.નાનકડી 
સફેિ માિા-ઉંિર જે જતનથી પોતાનાું બચ્ચાુંને ઉછેરે છે એ જોઈને આપણે હરેત પામી જઈએ 
છીએ. જોકે, િરેક પશપુુંખીની પોતાના બચ્ચાને ઉછેરવાની પોતાની એક ખાસ રીત હોય છે અને એ 
િરેક રીત આપણા માટે હરેતભરી હોય છે. 
મનષુ્ય માતાઓ બાળકને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફેરવવુું હોય યંયારે હાથથી કે કાુંખમાું તેને ફેરવે 
છે, પરુંત ુપ્રાણીઓને એવી સગવડ નથી. બબલાડી પોતાના બચ્ચાને મોઢાથી પકડે છે, પણ બચ્ચાને 
એથી જરા પણ ઈજા થતી નથી. રીંછડી તો પોતાના બચ્ચાને એક જગયાએથી બીજી જગયાએ લઈ 
જતી વખતે તેનુું આખુું માથુું પોતાના મોઢામાું લઈ લે છે. જોનારને તો એ િેખાવ ઘણો ઘાતકી 
લાગે છે, પણ બચ્ચાને એથી સહજે પણ તકલીફ પહોંચતી નથી. 
માતાનુું સમગ્ર અસ્સ્તયંવ જ જાણે કે તેનાું બચ્ચાુંઓ માટે હોય છે. તેનુું વણષન કે પ્રશસ્સ્ત અશક્ય છે. 
માતા જેવુું આ જગતમાું બીજુ ું કશુું જ નથી. એ એક અને અદ્ધદ્વતીય છે. 
આવી માતાના સર્જનની બાબતમાું ઈમાષ બોમ્પ્બેકે એક કાલ્પનનક કથા લખી છે. પરુાણોમાું અને 
ધમષશાસ્ત્રોમાું પરુુષ અને સ્ત્રી સર્જન નવશે, ચુંર, સયૂષ, તારાઓ, િેવો, િાનવો, નવષ અને અમતૃ અનેક 
વસ્તઓુના સર્જન નવશેની કથાઓ છે. એવી જ આ એક કથા બાઈબલની કથાઓના ઢગ ઉપર 
રચાયેલી છે. બાઈબલમાું છે કે, ઈશ્વરે સડૃિષ્ટનુું સર્જન છ દિવસમાું ક્ુું (અને સાતમા દિવસે આરામ 
કયો, એટલે યહિૂીઓ અને બિસ્તીઓ અઠવાદડયામાું એક દિવસ રજાનો રાખે છે.) ઈમાષ બોમ્પ્બેકે એ 



 

 

વાતનો આધાર લઈને માતાના સર્જન નવશે નાનકડી કથા રચી છે તેનો ભાવાનવુાિ સાભાર અહીં 
રજૂ કરુું  છુું. 
“ઈશ્વર જ્યારે માતાનુું સર્જન કરતો હતો યંયારે તે તેના છઠ્ઠા દિવસના ઓવરટાઈમનો દિવસ હતો. 
એ વખતે એક દફરસ્તાએ નજીક આવીને કહ્યુું, ભગવાન આના ઉપર તમે વધારેપડતી મહનેત કરો 
છો!” 
“આના સર્જન માટે ઘણી બધી નવનશષ્ટ જરૂદરયાતો ઊભી થઈ છે. તેં આ કામના સ્પેનસદફકેશન્સ 
જોયા છે?” ભગવાને દફરસ્તાને પછૂ્ુું. “આ વસ્ત ુલાુંબા સમય સધુી ઉપયોગમાું લઈ શકાય તેવી 
ટકાઉ હોવી જોઈએ. તેને હલનચલન કરી શકે તેવા અને દરપ્લેસ થઈ શકે તેવા એકસો એંશી 
પાટષસ હોવા જોઈએ. પાછળ વધેલ એંઠુું જૂઠુું ખાઈને પાણી પીને અડીખમ રહી શકે એવી તે 
શસ્ક્તશાળી હોવી જોઈએ. તેને ખોળો હોવો જોઈએ. જે ઊભા થતાું જ અદૃશ્ય થઈ જવો જોઈએ. 
તેની એક જ ચમૂીમાું ભાુંગેલા પગથી માુંડીને હતાશ પે્રમ સધુીની કોઈ પણ વસ્તનેુ સાુંધવાની 
અજબ તાકાત હોવી જોઈએ. અને તેને છ જોડી હાથ હોવા જોઈએ.” 
“છ જોડી હાથ?” દફરસ્તાએ ધીમેથી પોતાનુું માથુું હલાવ્્ુું, “મશુ્કેલ કહવેાય! 
“એમાું કોઈ ખાસ મશુ્કેલી નથી.” ઈશ્વરે કહ્યુું, “પણ િરેક માતાને પાછી ત્રણ જોડી આંખો પણ હોવી 
જોઈએ!” 
“શુું કહો છો?” 
“હા, એક જોડી એવી આંખો જે બુંધ િરવાજાની આરપાર જોઈ શકે, જ્યારે તે પોતાનાું બાળકોને 
પોતાને ખબર પડી ગઈ હોવા છતાું પછેૂ કે, અલ્યા, તમે બધાું અંિર શુું કરો છો? બીજી જોડી તેના 
મસ્તકના પાછળના ભાગમાું હોય, જે તેને જોવાની જરૂર ન હોય તેવુું અને છતાું જાણવાની જરૂર ન 
હોય તેવુું જોઈ શકે, અને ત્રીજી જોડી, અલબિ, આગળના ભાગમાું, જે પોતાના બાળક ઉપર કશુુંય 
બોલ્યા નવના, નજરમાત્રથી અપાર પે્રમ વરસાવી શકે!” 
“ભગવાન” ફદરસ્તાએ કહ્યુું, “હવે તમે આરામ કરો… કાલથી પાછા…” 
“આરામ હુું ન કરી શકુું” ભગવાને કહ્યુું, “હવે હુું લગભગ કામ પરુૂું  કરવા આવ્યો છુું. આ મોડલ જે 
મેં બનાવ્્ુું છે તે એવુું છે કે બીમાર પડે યંયારે પોતાની મેળે જ ફરીથી તુંદુરસ્તી મેળવી શકે. છ-સાત 
માણસના કુટુુંબને લગભગ એકાિ રતલ ખોરાકથી પેટ ભરીને જમાડી શકે. આજ્ઞા અને પે્રમ એક 
સાથે જ કરી શકે…” 
દફરસ્તાએ માતાના મોડલની આસપાસ એક ચક્કર મા્ુું, “વધારેપડતી નરમ છે!” 
“છતાું મજબતૂ છે.” ઈશ્વરે ઉિેજજત થઈ કહ્યુું, “આ માતા કેવુું કેવુું અને કેટલુું સહન કરી શકે તેમ છે 
તેની તને કલ્પના પણ નહીં આવી શકે!” 



 

 

“તે નવચારી શકશે?” 
“એટલુું જ નહીં, નવચારવા ઉપરાુંત તે તકષ પણ કરશે. સમાધાન પણ સાધી શકશે.” સર્જનહારે કહ્યુું. 
છેલ્લે દફરસ્તાએ સહજે નમીને તેની આંગળી માતાના ગાલ ઉપર ફેરવી, “અહીં લીકેજ છે, ચવૂો 
થાય છે!” તેણે કહ્યુું. 
“ના, તે આંસ ુછે.” ભગવાને કહ્યુું. 
“આંસ?ુ” 
“હા, અશ્રબુબિંદુ” 
“શા માટે?” 
“હષષ, શોક, નનરાશા, વેિના, એકલતા, સ્વમાન, કેટકેટલુું એકમાત્ર આંસથુી તે વ્યક્ત કરી શકશે.” 
“ભગવાન”, દફરસ્તાએ હાથ જોડયા, “તમે અદ્ભુત છો! તમે જજનનયસ છો!” 
ભગવાને ગુંભીર થઈને કહ્યુું, 
“પણ મેં એ અશ્રબુબિંદુ યંયાું નહોત ુું મકૂ્ય ુું!” 

 

આ મારી િીકરી બસમાું એકલી જ છે 

(એક સયંય ઘટનાને આધાદરત) 
…ભાઇ…કન્ડકટર… ભાઇ સા’બ, આ મારી િીકરી બસમાું એકલી જ છે. એનાું મામાને ઘરે જઇ રહી 
છે. તમે જરા એનુું ઘ્યાન રાખજો…ને… વાસણા આવે એટલે ઉતારી િેજો! જો ઊંઘી ગઇ હોય તો 
જગાડજો!’ પુંિર વષષ પહલેાુંની ઘટના. ઓગસ્ટનો મદહનો હતો. વરસાિના દિવસો હતા. ચરોતરના 
એક જાણીતા ગામનો સખુી અને સમદૃ્ધ પટેલ નપતા એની તેર-ચૌિ વષષની િીકરી જયશ્રીને 
અમિાવાિ આવતી એસ.ટી.ની બસમાું બેસાડતી વખતે કન્ડકટરને ભલામણ કરી રહ્યો હતો. 
છોકરીને જે સીટ ઉપર જગયા મળી, એ જ બેઠક ઉપર અમિાવાિના મકેુશભાઇ પણ બેઠા હતા અને 
ચપુચાપ આ દૃશ્ય જોઇ-સાુંભળી રહ્યા હતા. 

જયશ્રીના નપતા રમણ પટેલ બસ ઉપડવાની થઇ યંયાું સધુી ઊભા રહ્યા. બારીમાુંથી નશખામણ 
પીરસતાું રહ્યા, ‘બેટા, ખેતરનુું કામ ન હોત, તો હુું તારી સાથે જ આવ્યો હોત. આમ તને સાવ 
એકલી તો મોકલુું જ નહીં ને! ત ુું પણ ભારે જજદ્દી નીકળી. ‘મામાના ઘરે જવુું છે… ભાઇને રાખડી 



 

 

બાુંધવી જ છે! એક મદહનાથી આ બે જ વાકયો સાુંભળીને આખા ઘરનાું કાન પાકી ગયા. નહીંતર 
આજ દિન સધુી તને કયાુંય એકલી જવા િીધી નથી.’ 

બાપની બચિંતા તો હજુયે ચાલ ુજ હતી, ‘જયશ્રી! બેટા, જાતનુું ઘ્યાન રાખજે. બારીમાુંથી હાથ બહાર 
કાઢીશ નહીં. અને આ કબળ્ગુ છે. કોઇનોય નવશ્વાસ કરતી નહીં. પરુુષથી તો ખાસ ચેતતી રે’જે. 
ચાલ ુબસમાું કોઇ કુંઇ ખાવા-પીવાનુું આપે, તો ના પાડી િેજે. વાસણા આવે એટલે કન્ડકટરને 
પછૂીને ખાતરી કરીને ઉતરી જજે. યંયાું તો તારા મામા તને લેવા માટે આવી જ ગયેલા હશે. ઘરે 
પહોંરયા પછી મને ફોન કરી િેજે કે ત ુું સહીસલામત પહોંચી ગઇ છે.’ 

બસ ચાલ ુથઇ. એના એક્ન્જનની ઘરઘરાટીમાું બાપના શબ્િો ર્બૂી ગયા. જયશ્રીની બાજુમાું બેઠેલા 
ચાલીસ વષષના મકેુશભાઇ મનોમન નવચારી રહ્યા, ‘બબચારો બાપ! શો જમાનો આવ્યો છે! િીકરી 
ભલે નાની હોય, તોયે એનાું બાપને એની કેટલી બધી દફકર હોય છે! આ બાપડી માુંડ તેર-ચૌિ 
વષષની હશે, અંગ ઉપર હજુ તો જુવાની  બેસવાને ચાર-પાુંચ વષષની વાર લાગે છે. તોયે એનાું 
બાપને િીકરી કયાુંક ચ ૂુંથાઇ ન જાય એની બચિંતા સતાવે છે. બાપની દફકર વાજબી પણ છે. 
નશકારીઓને તો નશકાર સાથે નનસબત છે, નશકારની ઉંમર સાથે એમને શી લેવા-િેવા?’ 

‘દટદકટ..! દટદકટ..!’ કરતો કન્ડકટર આખી બસમાું ફરી વળ્યો. જયશ્રીએ વાસણાની દટદકટ માગી. 
કન્ડકટરે પૈસા લીધા. દટદકટ ફાડી આપી. સાથે હૈયાધારણ પણ આપી, ‘ગભરાતી નહીં, હોં બેટા! 
વાસણા આવે એટલે હુું તને…’ અને તેમ છતાું જયશ્રી ગભરાતી રહી. બાજુમાું બેઠેલા મકેુશભાઇને 
યાિ કરાવતી રહી. િર અડધા કલાકે પછૂતી રહી, ‘વાસણા જત ુું તો નથી રહ્યુું ને, કાકા? મને તો ઘ 
આવે છે, પણ તમે ઘ્યાન રાખજો, હોં ને! મને જગાડવાનુું ભલૂી ન જતા.’ 

આમ જુઓ તો આખીય ઘટના સખુાુંત સાથે પરૂી થઇ ગઇ હોત. પણ જીવનની સફર એટલી સરળ 
નથી હોતી. પાયામાું ધરબાયેલી સૌથી મોટી ગરબડ ‘વાસણા’ નામના કારણે સજાષઇ ગઇ. 
ચરોતરમાું વાસણા નામનુું એક સાવ નાનુું ગામ છે એ વાતની ખબર કન્ડકટરને તો હતી જ, પણ 
અમિાવાિમાું રહતેા મકેુશભાઇને ન હતી. કન્ડકટર છેક છેવાડાના ભાગે બારણાની બાજુમાું આવેલી 
એની બેઠકમાું બેઠો-બેઠો દટદકટનો વકરો ગણી રહ્યો હતો, યંયાું વાસણા લખેલુું પાદટ્ુું કયારે પાછળ 
છૂટી ગ્ુું એ વાતની કોઇને ખબર ન રહી. મકેુશભાઇનુું પોતાનુું રહવેાનુું અમિાવાિના જીવરાજ 
પાકષ  નવસ્તારમાું. એટલે એ તો એક જ વાસણાને ઓળખે. અને જયારે બસ અમિાવાિના વાસણા 
આગળ આવી પહોંચી, યંયારે મકેુશભાઇએ જયશ્રીને જગાડી, ‘બેટા, વાસણા આવી ગ્ુું.’ 



 

 

જયશ્રી તો ડઘાઇ જ ગઇ. આવરુ્ું મોટુું શહરે, આટલી બધી ઝાકમઝોળ, આટલાું બધાું વાહનો અને 
માણસોની ભીડ!! બાપડી રડવા માુંડી, ‘મારે અહીં નથી તરવુું. મામાનુું વાસણા તો સાવ નાનકરુ્ું છે.’ 
બસના મસુાફરો ભેગા થઇને એને છાની રાખવા માુંડયા. કન્ડકટરે રસ્તો ચીંધાડયો, ‘બસ પોલીસ 
સ્ટેશને લઇ લઉં? છોકરીને પોલીસના હાથમાું સોંપી િઇએ. એ લોકો એને સહીસલામત રીતે એનાું 
મામાના ઘરે પહોંચાડી િેશે.’ પેસેન્જરોમાુંથી એક પણને આ ‘સહીસલામત’ વાળી વાતમાું ભરોસો ન 
પડયો. જયશ્રીએ પણ છાપામાું પોલીસ સ્ટેશનમાું બનતી દુઘટનાષઓ નવશે વાુંચેલુું હત ુું. એટલે એનો 
ભેંકડો વધારે મોટો થઇ ગયો. છેવટે મકેુશભાઇએ પછૂ્ુું, ‘બેટા, મારામાું નવશ્વાસ પડે છે? તો મારી 
સાથે ચાલ.’ 

જયશ્રીને મકેુશભાઇની આંખોમાું સજજનતા િેખાણી. એણે રડતાું-રડતાું હા પાડી િીધી. દરક્ષામાું 
મહમેાનએ લઇને મકેુશભાઇ ઘરે આવ્યા, યંયારે સાુંજનો સરૂજ એના આખરી દકરણો ફેંકીને 
અમિાવાિને ‘આવજો!’ કરી રહ્યો હતો. ફલેટમાું પહોંચીને મકેુશભાઇએ પયંનીનાું હાથમાું જયશ્રી 
સોંપી, ‘પારકી થાપણ છે. આજની રાત આપણે સાચવવાની છે. ’ 

પયંનીએ જયશ્રીને સોડમાું લીધી. બે નાના િીકરાઓ જયશ્રીને વીંટળાઇ વળ્યા. જયશ્રી માટે ગરમ-
ગરમ ભોજન પીરસાઇ ગ્ુું. પણ જયશ્રીની હાલત કફોડી હતી. એક તરફ એનાું કાનમાું નપતાની 
નશખામણ ગુુંજતી હતી, ‘પારકા માણસોનો ભરોસો કરવો નહીં. કોઇ કશુું ખાવા-પીવાનુું આપે તો લેવુું 
નહીં.’ એણે ભોજન કરવાની ના પાડી િીધી. 

‘બેટા તારી પાસે તારા ઘરનો કે મામાના ઘરનો ફોન નુંબર છે? તો હુું વાત કરી લઉં.’ મકેુશભાઇએ 
રસ્તો કાઢયો. પણ જયશ્રી એટલી હિે ગભરાઇ ગઇ હતી કે એને કશુું યાિ જ આવતુું ન હત ુું. એણે 
તો એક જ વાતની રટ લીધી, ‘મને ગમે તેમ કરીને મારા મામાને ઘરે લઇ જાવ. અયંયારેને અયંયારે 
જ.’ 

ખબૂ સમજાવી યંયારે જયશ્રીએ બે કોબળયા ખાધાું. રાતે્ર સાડા નવ વાગયે મકેુશભાઇ એને લઇને પાછા 
એસ.ટી. સ્ટેશને પહોંરયા. વાસણા જવા માટે બસ ઉપડી. રાતે્ર અબગયાર વાગે જયશ્રીનાું મામાના 
ઘરે પહોંરયા. મામાના હાથમાું ભાણી સોંપી. બધી વાત કરી. યંયાું સધુીમાું જયશ્રીનાું નપતાના ઘરે 
અને મામાના ઘરે રડારોળ જામી ચકેૂલી હતી. જયશ્રી ગમુ થવાની વાતથી ધરતીકુંપ મચી ગયો 
હતો. જયશ્રીને જીવતી-જાગતી અને અખુંડ હાલતમાું જોઇને બુંને પદરવારોમાું હાશ વળી. રાતે્ર 



 

 

વાસણાથી મકેુશભાઇ જયારે પોતાના ઘરે પાછા ફયાષ, યંયારે ઘદડયાળમાું સાડા ત્રણ વાગયા હતા. 
પયંની જાગતી સતૂી હતી, ‘એ લોકોને શાુંનત થઇ હશે નહીં? તમારો આભાર માન્યો કે નહીં?’ 

‘આપણે જે ક્ુું એ માનવતા ખાતર ક્ુું ને? કોઇ આભાર માને કે ન માને એનાથી આપણને શો 
ફરક પડવાનો?’ મકેુશભાઇના વાકયોમાું રહલેી હતાશા સચૂક હતી. પણ એમને ખબર નહોતી કે 
એમણે જે િીકરી માટે સદ્શકાયષ ક્ુું એ એક પટેલની િીકરી હતી અને ચરોતરના પટેલો આભાર 
વ્યકત કરવાની વાતે ભલે ‘જાડા’ હોય છે, પણ હોય છે જબરા. આ વાતની સાબબતી બીજા દિવસે 
મળી ગઇ. ગાડીઓમાું ભરાઇને જયશ્રીનાું મા-બાપ અને મામા-મામી સપદરવાર આવી ચડયાું. ભેટ-
સોગાિો મકેુશભાઇના િીકરાઓ માટે હતી અને આભાર મકેુશભાઇ માટે હતો. જયશ્રીના નપતા 
રમણભાઇની આંખો ભીની હતી, ‘જો તમે ન હોત તો મારા િીકરીનુું શુું થાત?’ પછી એમણે િીકરીની 
દિશામાું ફરીને આિેશ આપ્યો, ‘બેટા, તારા આ બે ભાઇઓના હાથ પર રાખડી બાુંધ! આજથી 
આપણો નવો સુંબુંધ શરૂ થાય છે.’ રાખડી, રૂનપયાની આપ-લે, ભોજન અને પછી ભાવભીની નવિાય. 
સુંબુંધના િાણાું  આયખાના ખેતરમાું વવાઇ ચકૂયા હતા, હવે પ્રતીક્ષા હતી ફસલ ઊગવાની. ફસલ 
ઊગી અને મબલખ ઊગી. વષષમાું બે વાર જયારે વેકેશન પડે યંયારે રમણ પટેલ મકેુશભાઇને 
સહકુટુુંબ એમના ઘરે રજાઓ ગાળવા તેડાવે. બિલામાું રમણભાઇને તો વષષ િરનમયાન સો વાર 
અમિાવાિનો ફેરો ખાવાનો થાય. િર વખતે ઉતરવાનુું તો મકેુશભાઇના ઘરે જ હોય. અને િર 
રક્ષાબુંધનના દિવસે જયશ્રી એકને બિલે બે ‘વાસણા’ની મલુાકાત લેવાનુું ચકેૂ નહીં. 

વષોનવતતાું ગયાું. જયશ્રીએ દકશોરાવસ્થાની વાડ કિૂીને યૌવનના બગીચામાું પગ મકૂયો. સારી તો 
હતી જ, હવે સુુંિર પણ િેખાવા માુંડી. એનાું માટે મરુનતયાની શોધ ચાલી. આખરે અમેદરકામાું 
વસતો સખુી ઘરનો ગ્રીનકાડષ હોલ્ડર જુવાન મળી ગયો. લગન લેવાયાું. 

‘આપણી જયશ્રી િીકરીનાું લગન છે. કુંઇ સઝેૂ છે?’ મકેુશભાઇના પયંનીએ પછૂ્ુું.‘એમાું નવચારવાનુું 
શુું?  જયશ્રી મને મામા કહ ેછે, મારે મામેરુું  કરવુું જ પડે ને?’ મકેુશભાઇ સાવ સાધારણ સ્સ્થનતના 
માણસ હતા, તો પણ ગજા ઉપરવટનુું મોસાળ કરવા માટે જયશ્રીનાું માુંડવે પહોંચી ગયા. લગન 
પતી ગયા, હનનમનૂ પણ પતી ગ્ુું. મરુનતયાનુું પાછા અમેદરકા જવાનુું ટાણુું નજીક આવી ગ્ુું. 
જયશ્રીની પણ યંયાું જવાની નવનધ કરવાની જ હતી. એ માટે તો અમિાવાિ આવવુું જ પડે. જયશ્રી 
એનાું વરને લઇને ‘મામા’ના ઘરે આવી. અમેદરકન મરુનતયાની નવાઇનો પાર ન હતો, ‘આપણે 
પટેલ… અને… મામા જૈન..? ’ 



 

 

જવાબમાું નવી-નવેલી દુલ્હને અતીતમાું બની ગયેલી વાસણા નામની શરતચકૂ નવશે માુંડીને વાત 
કરી. પનત બોલ્યો, ‘વાઉ! જો આવી વાત હોય તો મામાનો સૌથી મોટો ઉપકાર તો મારા માથે 
કહવેાય! પછૂ, કેવી રીતે?’ ‘કેવી રીતે?’ ‘એ રાતે જો મકેુશમામાએ તને બચાવી ન હોત, તો ત ુું 
અયંયારે કયાું હોત? મને પયંનીરૂપે તો ન જ મળી હોત ને! મારે પણ આ સુંબુંધને યાિ રાખવો 
પડશે.’ કહીને એણે રૂપાળી પયંનીને આબલિંગનમાું લીધી. પનતપયંની અમેદરકા પહોંચી ગયા. 

એ પછી એક દિવસ જયશ્રીનાું વરનો મકેુશભાઇ ઉપર ફોન આવ્યો, ‘મામા, બે દિવસ હુું તમારા ઘરે 
રહ્યો. એમાું હુું તમારી આનથિક તકલીફો અને બચિંતા નવશે ઘણુું બધુું જાણી ચકૂયો છુું. પણ હવે તમે 
મઝુાશો નહીં. તમારા બુંને િીકરાઓને કમ્પ્પ્્ટૂરનુું કે એમ.બી.એ.નુું ભણાવો. હજુ તો બુંને નાનાું છે. 
પણ જેવા એ બુંને જુવાન થાય, એવા જ હુું એમને અમેદરકા બોલાવી લઉં છુું. ના, ઉપકાર કરતો 
હોઉં એ રીતે નહીં, પણ બા-કાયિા એકની સાથે મારી સગી બહને પરણાવીને અને બીજા માટે પણ 
મારા પદરબચતોમાુંથી કોઇ યોગય કન્યા શોધીને.’ સામો છેડો ચપૂ હતો. માત્ર મકેુશભાઇનો ર્મૂો 
‘સુંભળાઇ’ રહ્યો હતો. 

જમાઇ બોલતો રહ્યો, ‘મામા, તમે રડો છો શા માટે? આમાું મેં કયાું મોટો મીર માયો છે? અરે, આ 
તો તમે વાવેલો સુંબુંધ છે, જે હવે સોળ આની ફસલ સાથે ઊગી નીકળ્યો છે.’ એ રાતે્ર મકેુશભાઇ 
એમની પયંનીને કહી રહ્યા હતા, ‘મને એ સમજાતુું નથી કે બ્રહ્ાુંડનુું સુંચાલન કરતી જે અદૃષ્ટ શદકત 
છે એના મનમાું શુું રહલે ુું હોય છે! જયશ્રી ભલૂી પડી, એ દુઘટનાષ હતી? કે સ-ુઘટના? કે પછી મેં ખરે 
સમયે નનસ્વાથષ બદુ્ધદ્ધથી મારી ફરજ સમજીને કરેલુું કૃયંય આપણને આ ચમયંકાર બતાવી રહ્યુું છે? કે 
પછી લોકો કહ ેછે એ સાચુું હશે કે ઈશ્વર સારા માણસોનુું ઘ્યાન હુંમેશાું રાખતો જ હોય છે! બાકી 
આપણે કયાું આવી કોઇ અપેક્ષા રાખી હતી?’ 

નોંધ: ઉપરની વાત મને ઇમેલમાું આશાબેન સરવૈયા/મ.ુશ્રી મ્રુભાઈ વ્યાસે મોકલી છે. તેમાું 
જણાવ્્ુું છે કે આ સયંય ઘટના છે. લેખકનુું નામ ખબર નથી એટલે લખ્્ુું નથી અને તે બિલ 
લેખકની ક્ષમા ચાહુું છુું. 

 
 

અંનતમ પડાવ અમેદરકા કે ઇડિન્ડયા? 



 

 

અમેદરકામા આખરી પડાવ શા માટે? 
ભારતીય ્વુાનો, જેમના માબાપ ભારતમા છે, તેમના મનમા સતત આ સવાલ ઊઠતો રહ ેછે કે હુું 
અમેદરકામા રહુું કે ભારત પાછો ફરૂું? મોટી ઉમરના માબાપને ભારતમા એકલા મકૂવાથી કુંઈક 
સુંવેિના, કુંઈક ગનેુગાર જેવો ભાવ ઘણાના મનમા જાગે છે. પોતાના માબાપને, જેમણે પોતાના 
િાિા-િાિીની િેખભાળ કરતા જોયા હોય, એવા લોકોને તો ખબૂ જ ક્ષોભ થાય છે. 

નનણષય લેવો બહુ મશુ્કેલ છે. અમેદરકામા સારો પગાર મળે છે, ઊંચી પિવી છે, ભ્ષ્ટાચાર વગરનુું 
વાતાવરણ છે, સ્વચ્છ વાતાવરણ છે, કોઈપણ પ્રકારના સામાજીક િબાણ નથી અને એમના બાળકો 
સારી શાળાઓમા ભણે છે. આ બધુું શા માટે છોડી િેવુું જોઈએ? 

પણ ભારતમા વધૃ્ધ માબાપની કોણ સુંભાળ રાખશે? જેનો એકાિ ભાઈ કે બહને ભારતમા હોય તેને 
થોડી ઓછી બચિંતા થાય છે, પણ જે એકલા સુંતાન છે તેમને ખબૂ બચિંતા થાય છે. આવા લોકો 
માબાપને પછેૂ છે, “તમે કહો તો પાછો આવી જાઉં”, મોટા ભાગના માબાપ કહ ેછે, “જરૂર નથી. 
અમે અહીં ઠીક છીએ. તારી પ્રગનત જોઈ અમે ખશૂ છીએ.” કોઈક જ માબાપ કહ ેછે, “હા દિકરા 
આવી જા, અહીં જે મળશે,તેમા ગજુારો કરશુું, ચાર આંખો ભેગી કરીને રહીશુું.” બને્ન દકસ્સામા 
માબાપનો પે્રમ જ નજરે ચડે છે. બાળકોને આ સમજાય યંયારે ઘણુું મોરુ્ું થઈ ગ્ુું હોય છે. 

મા અને નપતા બને્ન જીવતાું હોય યંયાું સધુી તો તેમની દહમ્પ્મત ટકી રહ ેછે, છતાું એમના મનના એક 
ખણુામા સતત બીક હોય છે કે બે માુંથી એક નદહિં હોય યંયારે શુું થશે? 

કેટલાક લોકો માબાપને કહ ેછે કે તમે લોકો ગ્રીનકાડષ લઈ અમેદરકા આવી જાવ. માબાપ જીવનના 
આ મકુામે સગાસુંબુંધી અને ઓળબખતા લોકોને છોડી નવી દુનનયામા એકડેએકથી શરૂ કરતાું 
અચકાય છે. કિાચ અમેદરકા આવી જાય તો પણ એમના માટે એ મોટા સમપષણથી કુંઈ ઓછુું નથી. 

કેટલાક લોકો નવચારે છે કે હુું વધારે પૈસા મોકલુું, નોકર ચાકરની મિિથી ચલાવી લો. નોકરો વહ-ુ
દિકરા અને પૌત્ર-પૌત્રીનુું સ્થાન લઈ શકે? પૈસાથી પે્રમ અને લાગણી ખરીિી શકાય? 

તમને જો ભારત પાછા ફરવાનુું અઘરૂું લાગત ુું હોય તો એમને આ વયે અમેદરકા આવવુું કઈ રીતે 
સહલે ુું લાગી શકે? 



 

 

નનણષય લેવુું બહુ અઘરૂું છે. આ નવષયમા સલાહ આપવાની મારી કોઈ પાત્રતા નથી. પ્રયંયેક 
વ્યસ્ક્તએ પોતાના આયંમાના અવાજ ને અનસુરીને નનણષય લેવાની જરૂર છે. હુું અને મારી પયંની, 
ભારત છોડી બાળકો સાથે રહવેા અમેદરકા આવી ગયા છીએ - પી. કે. િાવડા 

 

અનમોલ રતન છે િીકરી  
 

િીકરી નાની હોય કે મોટી હોય કે.જી. માું ભણતી હોય કે કોલેજ માું કુમાદરકા હોય કે કન્યા, િીકરી 
સિાય િીકરી જ રહ ેછે. માું-બાપ માટે બાળપણ માું બબન્િાસ િીકરી ભલે બાપ સમુું ચબ ચબ 
બોલતી હોય, માનુું મન રાખતી ન હોય ભાઈ ને ભાળ્યો મસુ્ક્ત ન હોય, બહનેો હારે બથોબથ 
આવતી હોય અને શેરી માું સીપરા ઉડાડતી હોય. પરુંત ુજયારે ્વુાન થાય યંયારે તરત જ 
ગુંભીરતા ધારણ કરી લે છે. લગન વખતે પીઠી ચોળી આમ તેમ સહલેી સાથે મહાલતી આનુંિ 
માનતી હોય. હજી જાન પરણવા આવવાને થોડી વાર છે પરુંત ુજયારે ગામ માું કે શેરી માું જાન 
આવે છે યંયારે નાના ટાબદરય આનુંિ માું આવી જઇ બમુો પડે કે એ… જાન આવી ગઈ જાન આવી 
ગઈ. આ શબ્િો જયારે પીઠી ચોળેલ કન્યાના કને પડે છે યંયારે તમામ સહલેીનો સુંગાથ આનુંિ એક 
બાજુ મેલી ને જ્યાું ગણેશ બેસાડયા છે ઘર માું ગણેશ સ્થાપન આગળ બેસી જાય છે. હવે મારે આ 
ઘર આ માુંડવો છોડવાનો સમય આવી ગયો મારા નપતાની છત્ર છાયા જેવો આ વહાલનો વડલો 
છોડી ને આજે પારકા પોતાના કરવા જવાનો સમય થઇ ગયો. જે ઘર માું રમતી હતી ઢીંગલીથી 
સમય ક્યારે પસાર થઇ ગયો ? આમ જાન પરની ને પોતાને ગામ જાય છે. િીકરી નપયરીયાના 
છેલ્લા ઝાડવા જોઈ લે છે. માું-બાપ, ભાઈ-બહને સહલેી કુટુુંબ પદરવાર મકૂી ને સાસરે જાય છે, આ 
યંયાગ છે. કોઈ સાધ ુસુંતો નો યંયાગ આની પાસે કઈ નથી. આ યંયાગ ને મારા સો સો સલામ…. 
નપયરીયાના તમામ 
સુંભારણાને પોતાના દિિય માું એક ખણૂા માું ધરબી િે છે. સાસદરય વાળા કે ગામ વાળા પછેૂ કે 
વહુ કદરયાવર માું શુું લાવ્યા ? કન્યાની લાગણીયો નો અદહયાું કોઈ જ નવચાર નથી કરત.ુ 
હકીકતમાું સાસદરયામાું આવતી િીકરી બાપ ને ઘરે થી શુું શુું લાવી એના કરતા કેટલુું બધુું મકૂી ને 
આવી છે 
માું-બાપ ઘર બાર પદરવાર ગામ આ બધુું મકૂી ને આવી છે. આ વસ્ત ુનો જયારે સમાજ નવચાર 
કરશે યંયારે જ તેના સુંસાર માુંથી સગુુંધ આવશે અને નવી વહુન ુું સાસદરયામાું આવવુું અને નવા 



 

 

બાળક નો જન્મ થવા જેવુું છે. બાળક જ્યાું સધુી મન ઉિરમાું હત ુું એને કોઈ કષ્ટ ન હત ુું. ખોરાક, 
હવા, પાણી વગેરે માું દ્વારા જ મળતુું. કોઈ અવાજ ઘોઘાટ નદહ. પણૂષ શાુંનત હતી એને મન ઉિર માું 
પરુંત ુજયારે નવ મદહના બાિ એને બહાર આવવાનુું થાય યંયારે કષ્ટ થાય છે હવે એને ખોરાક, 
હવા પાણી જાતે લેતા શીખવુું પડશે. ચાલતા બોલતા શીખવુું પડશે. બસ આવુું જ નવી આવેલી વહુ 
માટે છે જે અયંયાર સધુી નપતા ના ઘરે હતી કોઈ બચિંતા ન હતી . હવે નવા ઘર માું ચાલતા શીખવુું 
પડે છે. સાસ-ુસસરા કે પદરવાર ના સભ્યો આવો ખ્યાલ રાખતા જ હોય છે. જેમ બાળક નો ઉછેર 
જે મહનેત જે પે્રમ માુંગી લે છે તેમ ઘર માું આવેલી નવી વહુ આવો જ ઉચ્ચેર મહનેત માુંગી લે 
છે. 
િીકરી નો જન્મ થયા પચ્ચી નપતા ને ત્રીજી અશ્રભુીની આંખ મળે છે. જે એના દિલ માું હમેશા 
છુપાયેલી રહ ેછે. પ્રકૃનતએ પરુુષ ને રડવા માટે આ ત્રીજી આંખ જયારે રડે છે યંયારે િીકરીને નવિાય 
આપતો ચોધાર આંસડુે રડતો બાપ રૂડો લાગે છે. ઘર માું જુઓ તો નપતાનો ચહરેો સુંતાનો માટે એક 
આધાર, એક નવશ્વાસ, એક આિેશ બની જાય છે. જયારે િીકરી માટે નપતાના ચહરેાની રેખાઓ 
એટલે લક્ષ્મણ રેખાઓ બની જાય છે.. નપતા નો ચહરેો વાુંચવામાું િીકરી જેટલી બીજી કોઈ વ્યસ્ક્ત 
હોનશયાર નથી હોતી. િીકરી માટે નપતાનો બોલ-શબ્િ એટલે વેિ અને કુરાન છે.બાઈબલના વાક્યો 
બની જાય છે. પપ્પા શુું બોલ્યા એ સમજ્યા પહલેા જ િીકરીના હોઠમાુંથી શબ્િો સરી પડે છે. હા 
પપ્પા એ…. આવી પપ્પા આનુું નામ િીકરી. જેમને િીકરી હોય તે નપતાને દિિય નો એક ધબકારો 
પોતાને જીવવા માટે છે જયારે બીજો ધબકારો િીકરીના કાયમી સખુ માટે ઝુંખતો ધબકારો છે. િરેક 
િીકરી પોતાને નપતાની િીકરી મને છે. જયારે િીકરો માનો િીકરો માને છે. કોઈ વાર િીકરી થી 
નાનકડી ભલૂચકૂ થઇ જાય તો મમ્પ્મી પપ્પા ને ન કહતેી હોય આમ પપ્પાના હૈયાના નસિંહાસન ઉપર 
પે્રમ ને અબભષેક જીલવા જીવનભર એક િીકરી નપતાની નજરે ઉચ્ચ જીવન જીવવા ઈચ્છે છે. 
ક્યારેક પપ્પાની નજરે ઉતરતી છે એવુું બતાવવા નથી માુંગતી. તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે 
લગન થયા પછી પોતાના સુંતાનોના ઘેર હોય ૮૦ વષષની ઉમર હોય ગોરા ભરાવિાર શરીર સાથે 
ઘડપણ ની રેખાઓ હદડયા પાત ુું લેતી હોય. આવી માજીને કોઈ એકાએક પચુ્ચે કે હ ેમાજી 
ફલાણાભાઈ ની િીકરી છે ? તો તો તે ૮૦ વષષ ના માજી એટલા બધા રાજી રાજી થઇ જાય કે ના 
પછૂો વાત કોઈ પણ િીકરીને પોતાના બાપને નામે ઓળખો તો તે રાજી રાજી થઇ જાય એનુું નામ 
િીકરી. સાસદરયામાુંથી અવારનવાર નપયદરયામાું આવતી િીકરી કઈ લેવા અંતહી આવતી. પરુંત ુ
નપતાની ખબર લેવા આવે છે. પપ્પાની શારીદરક આનથિક સ્સ્થનત જોવા આવે છે. કઈ વાુંધો તો નથી 
ને ? આમ અવારનવાર આવી પપ્પાની સ્સ્થનત જોઈ ઘરના સભ્યોને સચુના પણ િેતી હોય કે 



 

 

મમ્પ્મી ત ુું પપ્પાને હવે આદુવાળી ચા આપજે કફ રહ ેછે માટે એ ભાભી તમે પપ્પા ને નહાવા માટે 
જરા માફકસર નુું પાણી ગરમ આપજે. ભૈલા ત ુું પપ્પાની ખબર રાખજે હુું તો અદહયાું નથી તારા 
નવશ્વાસે જાઉં છુું. જો જે એમની કોઈ વાતની બચિંતા ના કરાવતો આમ નપતાની વધૃ્દ્ધાવસ્થા માું 
િીકરીના અવાજમાું માતયૃંવ નો રણકો સુંભળાય છે અને ક્યારેક લાકડીના ટેકે ધીમા પગલે ચાલતા 
પપ્પાને જોવે છે યંયારે ધ્રાસકો અનભુવે છે કે પપ્પા પાસે નદહ હોઉં અને પપ્પાની તબબયત વધારે 
બગડશે તો… આમ દિવસના હાજર કામ વચ્ચે પણ િીકરી પોતાના નપયરનો પપ્પાનો નવચાર કરે 
છે. િીકરીની આંખમાું સિાય પે્રમાળ નપતાનો ચહરેો ચમકતો હોય છે બાળપણના દિવસો ના આહ. 
અમે નાના હતા પપ્પાને પહલેી તારીખે ટૂુંકો પગાર આવતો સાુંજે પ્રસાિ થતો પ્રસાિ થોડો થોડો 
હાથમાું આવતો પણ અમે ધરી જતા સાુંજે વાળું નહોતા કરતા. પપ્પાએ અમોને ક્યારેય ઓછુું નથી 
આવવા િીધુું િીકરી ને બાળપણમાું તમે જેટલી લાડ લડાવો છો તેટલા જ લાડ તમને વદૃ્ધાવસ્થામાું 
લડાવશે. િીકરી બાપ ને લાડ લડાવે છે એના ઘડપણમાું કોઈવાર પનતિેવ એમ કહ ેછે કે ચલ 
તારા પપ્પાને ફોન કરી ખબર અંતર પછૂીએ તો તો પયંની રાજી રાજી થઇ જાય છે પનત માું એને 
પરમેશ્વર િેખાય છે. છેલ્લે ઈશ્વર ને પ્રાથષના કે કોઈપણ િીકરીને એના નપતાથી એટલી બધી દુર ન 
મોકલતા કે કોઈ નશયાળાની કાનતલ ઠુંડી હોય ચોમાસાની મેઘલી રાત હોય અને પપ્પાના છેલ્લા 
શ્વાસ હોય તો િીકરી પોતાના હાથનુું ચમચી પાણી પણ ન પીવડાવી શકે. છેલ્લે નપતા પણ કહતેા 
હોય કે મારી િીકરી ને તેડાવી લો મારે એનુું મોઢુું જોવે છે છેલ્લી વખત . ખરેખર જેઓ આ પથૃ્વી 
ઉપર િીકરીના માું-બાપ છે તેઓ ઈશ્વરની વધ ુનજીક છે. આ નપતા પતુ્રીના પે્રમ ને મારા લાખ 
લાખ સલામ ! આ અનમોલ રતન છે િીકરી 
(લેખકનુું નામ મને મળેલા ઇમેલમાું મળ્્ુું નથી તે બિલ લેખકની ક્ષમા ચાહુું છુું)  

 
 

િીકરી 
લોકો િીકરીને િદરયા સાથે સરખાવે છે પણ િદરયો તો ખારો ધઘૂવાર હોય છે. અંજબલભર પાણી 
પણ એમાુંથી પી શકાત ુું નથી. તરસથી તરફદડયાું મારતા માણસને િદરયો ક્યારેય તપૃ્ત કરી 
શકતોનથી. એ માટે તો નાનકરુ્ું ઝરણુું કે ખળખળ વહતેી નિી જ શોધવી પડે. િીકરી નાની હોય 
યંયારે ખળખળ વહતેા ઝરણા જેવી હોય છે અને મોટી થાય યંયારે મહાસાગરની શોધમાું નીકળી 
પડેલી સદરતા જેવી હોય છે. નિીનાું જેમ અનેક રૂપ હોય છે તેમ િીકરીનાું પણ અનેક રૂપ આપણને 
જોવા મળતાું હોય છે. ક્યારેક એ ઉછળતી-કિૂતી કન્યા જેવી તો ક્યારેક લગનના મુંડપમાું બેઠેલી 
શરમાળ, ધીરગુંભીર નવયૌવના જેવી. નિી જેમ કાુંઠા-દકનારાના અનેક લોકોને જીવન આપે છે તેમ 



 

 

િીકરી પણ આખા પદરવારને અને આસપાસના સગાસ્નેહીને વ્હાલ અને મીઠાશથી ભરી િેતી હોય 
છે. નિી પોતાના ઉદ્ભવને છોડી સાગરની શોધમાું નીકળી પડે છે તેમ િીકરી પણ નપયરના વ્હાલને 
પાલવમાું ભરી સાસદરયાની વાડીને લીલીછમ્પ્મ રાખવા નીકળી પડતી હોય છે. 
 

િીકરી જ્યાું સધુી કુુંવારી હોય યંયાું સધુી એ િીકરીનુું સખુ આપે છે અને પરણે યંયારે િીકરા જેવા 
એકબીજા પાત્ર -(જમાઈ)ને પણ પદરવારમાું ઉમેરે છે. પરણ્યા પછી પણ મા-બાપનુું ઘ્યાન રાખતી 
અને મા-બાપની બચિંતા કરતી િીકરીઓ મેં અનેક જોઈ છે. 
 

િીકરામાું રસ હોય એમને યંયાું ભલે એક કે એકથી વઘ ુિીકરા હોય પણ જો એ ઘરમાું એક પણ 
િીકરી નથી તો એ ઘર અઘરૂૂું અને અંધાદર્ુું છે. િીકરી ઘરમાું રુંગ, રોશની અને ગીતસુંગીતને 
લાવે છે 

 
િીકરીનુું લગન એટલે નિીને પાનેતર પહરેાવવાની ક્ષણો...! 
૧..લગન સમયે બધાનુું બધામાું ઘ્યાન હોય છે પણ િીકરીની મનુઃસ્સ્થનતની ખબર 
કોઈને પડતી નથી. 
૨.. કુંકોત્રીમાું પોતાના નામ પછીના કૌંસમાું લખેલુું નામ કિાચ છેલ્લી જ વાર 
પોતાની આઈડેન્ટીટી બતાવી રહ્યુું છે... હવે નામની પાછળ બિલાત ુું નામ અને 
બિલાતી અટક સાથે વાતાવરણ પણ બિલાવવાનુું છે 
૩. ગઈકાલ સધુી જે િરેક ઈચ્છાઓ પરૂી કરાવીને જ જ ુંપતી હતી આજે એ 
ઈચ્છાઓ પર કાબ ૂમેળવતા નશખી ગઈ હોય છે કારણ કે િીકરી કોઈને કશુું જ 
કહવેા માુંગતી નથી! 
૪. િીકરી કોઈને કશુું જ કહવેા માુંગતી નથી. એટલે જ એ સાસરેથી નપયરમાું 
આવે છે યંયારે પહલેાું ઘરના પાણીયારામાુંથી જાતે ઊભી થઈને સ્ટીલના જૂના 
ગલાસમાું પાણી પીવે છે, હજુ પણ એને ઘરના કોક ખણેૂથી બાળપણ મળી આવે 
છે, હજુપણ એને પપ્પાની આંગળી ઝાલીને ફરવાનુું મન થતુું હોય છે, સીડી 
પ્લેયરના મોટ્ટા અવાજમાું હીંચકા ખાવાનુું મન એને આજે પણ થાય છે. પણ, હવે 



 

 

એ િીકરીની સાથે સાથે પજયંન બની છે. ગઈકાલ સધુી જે િરેક ઈચ્છાઓ પરૂી 
કરાવીને જ જ ુંપતી હતી આજે એ ઈચ્છાઓ પર કાબ ૂમેળવતા નશખી ગઈ હોય છે 
કારણ કે િીકરી કોઈને કશુું જ કહવેા માુંગતી નથી! 
૫. સકુાઈ ગયેલા આંસનુુું માપ બલટરમાું નથી નીકળત ુું......!!! નપતા પાસેથી નાની 
નાની હથેળીઓ પર હાથ મકૂીને નસીબ અજમાવવાના દિવસો ‘છૂ’ થઈ જાય છે! 
પોતાના જ ઘરમાું મહમેાન બનીને આવવાનુું જેટલુું િીકરી માટે અઘરુું છે એટલુું 
જ મહમેાન બનીને આવતી િીકરીને પોતાની સગગી આંખોએ જોવાનુું પણ અઘરુું 
છે... 
૬. િીકરો ખબૂ થાકીને ઘરે આવ્યો હશે અને ગમ્પ્મે તેટલો મોટો હશે પણ એનો 
બાપ એને અડધી રાતે્ર ઊઠાડીને કામે મોકલશે... એ જ આશયથી કે િીકરો તો 
કાલે ફરીથી નનરાુંતે ઊંઘી જશે પણ, િીકરી ઊંઘતી હશે તો નપતા એને ઉઠાડવાની 
દહિંમત નહીં કરે...! કિાચ આ ઊંઘ ફરી ક્યારેય ન આવે તો? િીકરો પરણાવતી 
વખતે બાપ હોય એના કરતાું વધારે જુવાન બની જાય છે... પણ, િીકરી 
પરણાવતી વખતે એ અચાનક જ ઘરડો લાગવા માુંડ ેછે... !! 
િીકરીનુું લગન એટલે નિીને પાનેતર પહરેાવવાની ક્ષણો...! 
 
 

જજિંિગી કેવી રીતે જીવશો? 

સુુંિર મજાનો એક બગીચો હતો. એમાું એક ખણેૂ બાુંકડા પર એક વદૃ્ધ માણસ બેઠો હતો. બેઠો બેઠો 
એ પોતાની વ્યથાઓને યાિ કરીને દુ:ખી થઈ રહ્યો હતો. જજિંિગીએ એને આપેલાું દુ:ખોથી એ 
અયંયુંત વ્યનથત જણાતો હતો. િીકરો અને એની વહ ુબરાબર સાચવતાું નહોતાું, અથવા તો 
સાચવતાું હતાું પણ એને એનાથી સુંતોષ નહોતો. પગના સાુંધા જકડાઈ ગયા હતા, મોનતયો પણ 
પાકવાની તૈયારીમાું હતો, તબબયત પણ નરમગરમ રહતેી હતી. આટલાું બધાું કારણો મગજમાું 
ઘમસાણ મચાવી રહ્યાું હતાું. એના કારણે સુુંિર બગીચામાું બેઠા હોવાું છતાું એ િાિાને એક પણ 
વસ્ત ુસારી નહોતી લાગતી. એમને જાણે કશામાું રસ જ નહોતો રહ્યો. 
 



 

 

એ જ સમયે એક છોકરો યંયાુંથી િોડતો નીકળ્યો. ઉંમર હશે છ વરસની આસપાસ. િાિાની 
ઉધરસનો અવાજ સાુંભળીને એ એમની તરફ આવ્યો. િાિાની તરફ હાથ લુંબાવીને જાણે પોતાને 
કોઈ ખજાનો જડી ગયો હોય એવા આનુંિ અને ભાવ સાથે એ બોલ્યો : ‘જુઓ ! જુઓ તો ખરા ! 
મને શુું મળ્્ુું છે તે !’ 
 

િાિાએ એની હથેળીમાું િડિષ્ટ કરી તો એક ચીમળાઈ ગયેલુું ગલુાબનુું ફૂલ હત ુું. એકાિ બે દિવસ 
પહલેાું ખરી પડ્ુું હશે. એની અરધોઅરધ પાુંખડીઓ ખરી ગઈ હતી. બગીચાના માળીએ બેચાર 
દિવસથી વાળ્્ુું નહીં હોય, નહીંતર એ યંયાું પડેલુું પણ ન હોત. આવુું સકુાઈ ગયેલુું ફૂલ જોઈને 
િાિાના ચહરેા પર અણગમાના ભાવો ઊપસી આવ્યા. માણસ ઉિાસ હોય યંયારે થોડોક ચીદડયો 
પણ થઈ જતો હોય છે. િાિાને પણ આ છોકરાનુું આવવુું ન ગમ્પ્્ુું. એ જલિી યંયાુંથી જતો રહ ેતેવી 
ઈચ્છા એમને થઈ આવી. એટલે કુંઈ પણ જવાબ આપ્યા નવના જરાક હસીને એમણે બીજી તરફ મોં 
ફેરવી લીધુું, જેથી પેલો છોકરો એનો અણગમો જોઈને જતો રહ.ે પણ એ તો ભારે ચીટકુ નીકળ્યો. 
જતા રહવેાને બિલે એણે તો એ જ બાુંકડા પર બેઠક જમાવી ! અને બરાબર િાિાને અડકીને જ 
બેસી ગયો. 
 

થોડી વાર એમ જ બેઠા પછી એણે પેલા ચીમળાઈ ગયેલા ફૂલને નાક પાસે લઈ જઈ જોરથી સ ૂુંઘ્્ુું. 
યંયાર બાિ બોલી ઊઠયો કે ‘અરે વાહ ! આમાુંથી તો સગુુંધ પણ કેવી સરસ આવે છે !’ પછી િાિાની 
તરફ ફરીને બોલ્યો : ‘આવુું સરસ ફૂલ તમારે જોઈએ છીએ ? એમાુંથી સગુુંધ પણ કેવી મસ્ત આવે 
છે ! જો તમારે આ ફૂલ જોઈત ુું હોય તો હુું તમને એમ ને એમ જ આપીશ હોં ! હુું બીજુ ું ફૂલ શોધી 
લઈશ. બોલો, આપી િઉં ?!’ 

 

હવે િાિાને બરાબરની ચીડ ચડી. નાનકડા બાળકને બખજાવાનુું એમને યોગય ન લાગ્ુું. એનાથી 
પીછો કેમ છોડાવવો એનો ઉપાય એ શોધતા હતા. પોતે જો એનુું ફૂલ સ્વીકારી લે તો પછી એ જતો 
રહ ેએવુું નવચારી એમણે મોઢા પર બનાવટી હાસ્ય લાવીને કહ્યુું : ‘ઠીક છે િીકરા ! આટલુું સ ુુંિર ફૂલ 
હોય અને ત ુું મને એમ જ આપતો હોય તો એ સ્વીકારવામાું મને કુંઈ જ વાુંધો નથી. લાવ યંયારે !’ 
એમ કહી ફૂલ લેવા એમણે હાથ ધયો. ખશુ થઈને પેલા બાળકે ફૂલ આપવા હાથ લાુંબો કયો. પણ 
િાિાનો લુંબાયેલો હાથ ક્યાું છે તે એ નક્કી ન કરી શક્યો. ફૂલ િાિાના હાથમાું પડવાને બિલે નીચે 
પડી ગ્ુું. એ છોકરો બુંને આંખે આંધળો હતો. 
 



 

 

િાિાએ એનો હાથ પોતાના હાથમાું લઈ લીધો. એની પાસેથી ફૂલ લીધુું. પછી પછૂ્ુું, ‘બેટા ! ત ુું રોજ 
અહીં આવે છે ? તેં કિી ફૂલને જો્ુું છે ખરુું  ?’ ‘હા િાિા ! હુું રોજ અહીં રમવા આવુું છુું. મેં તો ફૂલને 
કિી જો્ુું નથી પણ મારી મા પાસેથી એના નવશે બરાબર જાણ્્ુું છે ખરુું . પણ િાિા ! ભલે ને મેં 
એને જો્ુું ન હોય, હુું એની સગુુંધ તો બરાબર જાણુું છુું ને ! એનો રુંગ તો મને મારી મા કહ ેપણ 
એની સરસ સગુુંધ અને કણૂી પાુંખડીઓને તો હુું બરાબર ઓળખુું છુું ! ફૂલ કેવુું સરસ હોય નહીં !’ 
એટલુું કહીને એ ઊભો થયો. પછી બોલ્યો : ‘િાિા ! તમને ગમે તો એ સુુંિર ફૂલ આજથી તમારુું  હો 
કે ! તમે રોજ અહીં આવશો તો હુું તમને રોજ આવુું જ સરસ ફૂલ લાવી આપીશ હોં !’ એટલુું કહી એ 
કિૂતો કિૂતો યંયાુંથી જતો રહ્યો. 
 

િાિા તો હવે કુંઈ પણ બોલવાની સ્સ્થનતમાું જ નહોતા રહ્યા. એમની બુંને આંખોમાુંથી શ્રાવણ-
ભાિરવો વરસવાના શરૂ થઈ ગયા હતા. દુનનયાને જોવા-જાણવા તેમજ માણવાની બધી જ 
સગવડો ભગવાને આપી હોવા છતાું પોતે કેવા દુ:ખી હતા ? મનમાું કેટકેટલાું દુ:ખોનુું કૃનત્રમ જાળું 
ઊભુું કરીને પોતે જ તેમાું ગ ૂુંચવાઈ ગયા હતા ? આવા સરસ બગીચામાું બેસીને પણ કુિરતના 
સૌંિયષનો એક અંશ પણ પોતે નહોતા માણી શકતા. જ્યારે જેણે ફૂલને કે બગીચાને ક્યારેય જોયાું જ 
નથી એવો બાળક એ ચીમળાયેલા ફૂલના સૌંિયષને બરાબર માણી શકતો હતો. છતી આંખે પોતાને 
આસપાસનાું આટલાું બધાું ફૂલો પણ જરાય આનુંિ નહોતાું આપી શકતાું. ખરેખર આંધળું કોણ હત ુું 
? એ જ ક્ષણે એમને થ્ુું કે પોતાનાું દુ:ખો માટે બીજુ ું કોઈ જ જવાબિાર નથી. વાુંક કોઈ સમસ્યા કે 
દુનનયાનો નથી પણ પોતાની જાતનો જ છે. પોતાની પાસે દુનનયાને સાચી રીતે જોવાની એ િડિષ્ટ જ 
ન હતી, જે આ અંધ બાળક પાસે હતી. 
 

થોડીક વાર નવચાર કરીને એ ઊભા થઈ ગયા. પોતાની લાકડી હાથમાું ઉપાડી પણ ટેકવી નહીં ! 
એમને હજુ પોતાના પગ િગો નહીં િે તેવી ખાતરી થઈ આવી. દુનનયાને કોઈ નવા જ િડિષ્ટકોણથી 
જોવા અને માણવાની મનોમન તૈયારી કરી, ખશુખશુાલ ચહરેે અને મક્કમ પગલે એમણે ઘર તરફ 
પ્રયાણ ક્ુું ! 
 

એ જ સમયે પેલો અંધ બાળક હાથમાું બીજુ ું ફૂલ લઈને એમની બાજુમાુંથી પસાર થયો. એવા 
ઉયંસાહથી એ જઈ રહ્યો હતો કે એવુું જ લાગે કે જાણે આવા જ બીજા કોઈ ઉિાસ વદૃ્ધની જજિંિગી 
બિલવા માટે ન જઈ રહ્યો હોય ! - ડો.આઈ.કે.નવજલીવાલા 
 
 



 

 

“મા” – “િીકરી” – “વહ”ુ સુંબુંધના સેત ુ 
સુંબુંધના સેત ુ 
સમયની સાથે જીવનમાું સુંબુંધોની આવનજાવન પણ ચાલતી રહ ેછે. જીવનભર લીલાછમ્પ્મ 
રહીને, સમયની થપાટો ખાઈને પણ અડીખમ ઊભા રહી શકે એવા સુંબુંધો બહુ ઓછાું લોકોને 
મળે છે. જેને એવા સુંબુંધો મળે છે એને નસીબિાર જ કહવેાય. 
 
કોઈ સુંબુંધોમાું કિી સરવાળા થતાું રહ ેછે. કશુું ઉમેરાત ુું રહ ેછે. તો ક્યારેક સુંબુંધોમાું બાિબાકી 
પણ થતી રહ ેછે. કોઈ નામ ક્યારે કઈ પળે જીવનમાુંથી ભ ૂુંસાઈ જાય છે. એ કોણ કહી શકે ? 
 
સમયની સાથે જીવનમાું સુંબુંધોની આવનજાવન પણ ચાલતી રહ ેછે. જીવનભર લીલાછમ્પ્મ 
રહીને, સમયની થપાટો ખાઈને પણ અડીખમ ઊભા રહી શકે એવા સુંબુંધો બહુ ઓછાું લોકોને 
મળે છે. જેને એવા સુંબુંધો મળે છે એને નસીબિાર જ કહવેાય. 
 
સુંબુંધો તટૂવાના કે જોડવાના અનેક કારણો હોય છે અને િરેક માટે એ કારણો અલગ અલગ 
હોય છે. થોડી સમજિારી અને ધીરજથી જો કામ લેવામાું આવે તો ઘણાું સુંબુંધો તટૂતાું બચાવી 
શકાય છે. 
 
એમાુંયે સાસ-ુવહુનો સુંબુંધ એટલે કિાચ સૌથી વધારે વગોવાયેલો સુંબુંધ. એની નીત-નવા રૂપ 
નજર સામે આવતાું રહ ેછે. 
 
માલતીબહને બહુ ઓછાુંબોલા અને શાુંત સ્વભાવનાું હતાું. કજજયાનુું મોં કાળું એમ માનીને 
ચાલનારા. જરૂર પડયે અન્યાય પણ સહન કરી લે, પરુંત ુઝઘડો થાય એ કિી સહન ન કરી 
શકે. એમની વહુ એકતા એમનાથી સાવ જ ઊલટા સ્વભાવની. આમ તો લગન પહલેાુંથી જ તેને 
સ્વતુંત્ર રહવેાના સપનાું હતાું, પરુંત ુઆનથિક કારણોસર એ શક્ય ન બન્્ુું. જુદુું ઘર લઈને 
રહવેાથી પોતાને જ પૈસાની ખેંચ પડવાની. આવુું મોટુું ઘર લઈ શકે એવી પનતની આવક 
નહોતી. અહીં તો સસરાના પૈસા ઘરમાું આવતાું હતાું એટલે કોઈ પ્રશ્ન નહોતો આવતો. જુિાું 
રહવેા જાય તો પોતે પણ ઘર ભાડે રાખવુું પડે અને એટલો બધો ખચો પનતની આવકમાુંથી 



 

 

શક્ય નહોતો એની તેને જાણ હતી. એટલે સાસ-ુસસરાની સાથે રહવેા નસવાય બીજો કોઈ ઉપાય 
નહોતો. 
 
પણ આ અસુંતોષ બીજી ઘણી રીતે અવારનવાર તેના વતષનમાું િેખા િેતો રહતેો, પરુંત ુ
માલતીબહનેના શાુંત સ્વભાવને લીધે ખાસ વાુંધો નહોતો આવતો. ક્યારેક સાસનુા આવા સારા 
સ્વભાવના લીધે એકતાને પસ્તાવો પણ થતો અને બે-ચાર દિવસ પોતે શાુંત રહવેાના પ્રયયંનો 
પણ કરતી, પણ એ બહુ લાુંબુું ન ચાલતુું. ઘરની મોટાભાગની બધી જવાબિારી માલતીબહને 
પર જ હતી. તેમને તબબયતનો ખાસ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો. તેથી નવચારતાું કે થાય યંયાું સધુી 
કરવામાું શુું વાુંધો. આમ પણ બેઠાું બેઠાું તો તબબયત વધારે બગડે. એટલે વહુની રાહ જોયા 
નસવાય જ શક્ય તે બધાું કામ કરતાું રહતેાું. 
 
હમણાું માલતીબહનેની િીકરી હીનલ સાસરેથી આવી હતી. તેના ઘરમાું તેનાું સાસ ુબહુ જબરાું 
હતાું અને પનત પણ મા કહ ેએટલુું જ પાણી પીતો હતો. નાની નાની વાતમાું હીનલ ઉપર 
કચકચ ચાલ ુરહતેી. તેથી કુંટાળીને હીનલ નપયર આવી હતી. હવે એ લોકો સધુરે નહીં યંયાું 
સધુી હુું પાછી જવાની નથી. િીકરીની એ વાત સાુંભળી યંયારે તો માલતીબહને કશુું ન બોલ્યાું. 
પતુ્રીનો ગસુ્સો- આવેશ શાુંત થાય યંયાું સધુી રાહ જોવી જરૂરી હતી. 
 
બે-ચાર દિવસ પછી માલતીબહને િીકરી સાથે બેઠાું હતાું. હીનલ કહ,ે મમ્પ્મી તુુંયે ખરી છે. 
ઘરમાું વહુ તુું છે કે ભાભી એની મને તો ખબર જ નથી પડતી.  
એમાું ખબર પાડવા જેવુું શુું છે ? 
 
કેમ ભાભી સતૂાું હોય ને તુું રસોડામાું કામ કરતી હોય છે. 
 
તો એમાું કુંઈ હુું ઘસાઈ નથી જતી. શરીર પાસેથી તો જેટલુું કામ લેવાય એટલુું વધારે સારુું . 
કસરત કરવા જવાની જરૂર જ ન રહ.ે એકતાના આવ્યા પહલેાું હુું નહોતી કરતી ? તુું તો મન 
થાય યંયારે કરાવતી હતી. તુું તો એકતા જેટલુું પણ નહોતી કરાવતી. ભલૂી ગઈ ? માલતીબહને 
હસતાું હસતાું બોલ્યાું. 
 
કાશ મારાું સાસ ુપણ તારી જેમ નવચારી શકતાું હોત તો ? હીનલે કહ્યુું. 



 

 

બેટા, તારાું સાસ ુભલે તારી જેમ ન નવચારી શકે, પણ તુું તો મારી જેમ નવચારી જ શકે ને ? 
એમનો સ્વભાવ આપણે ન બિલી શકીએ, પણ આપણો સ્વભાવ તો આપણે બિલી શકીએ ને 
? બીજાને સધુારવા કરતાું જાતને સધુારીએ તો બેટા ઘણાું પ્રશ્નો ઓછાું થઈ જાય. 
 
અને બેટા એક વાત કહુું ? ગમે તેવુું તો યે હવે એ ઘર તારુું જ કહવેાય. સાથે રહતેાું બે 
વાસણો ખખડે પણ ખરાું... સ્વભાવ તો બધાના જુિાું હોવાના જ. પણ એમ નાની નાની વાતમાું 
ઘર છોડીને ભાગી ન નીકળાય બેટા. યંયાું તારો હક્ક છે અને અહીં તારી ભાભીનો. આપણા 
સમાજના આ દરવાજને આપણે અનસુરવુું જ રહ્યુું. અહીં ક્યારેક તારુું સ્વમાન નહીં સચવાય. 
ભાભી તને કશુુંક બોલી બેસશે યંયારે તને બહુ આકરુું લાગશે. બેટા, જે માએ િીકરાને વરસો 
સધુી જીવની જેમ જાળવ્યો છે એ િીકરો માનુું રાખે એને સ્વાભાનવક ગણવાનો પ્રયયંન કરીશ. 
તારી જોવાની દૃડિષ્ટ બિલીશ તો એ જ વાત તુું બીજી રીતે પણ મલૂવી શકીશ. ભાઈ મારુું રાખે 
એ મને સારુું લાગે કે નહીં ? અને એકવાર પનતનો નવશ્વાસ જીતી શકીશ, એને તારી પર શ્રદ્ધા 
આવી જશે તો એની જાતે એ બિલાશે. 
 
 પણ મમ્પ્મી, તુું તો વહુનુું કેવુું ધ્યાન રાખે છે ? 
 
બેટા, મેં પહલેાું જ કહ્યુું ને ? કે િરેકનો સ્વભાવ સરખો નથી હોતો. હુું મારા સ્વભાવ પ્રમાણે 
કરુું . વહ ુએના સ્વભાવ મજુબ, એને લીધે મારે ખરાબ બનવુું એવુું કોણે કહ્યુું ? ક્યારેક એને 
એની ભલૂ સમજાશે જ અને ન પણ સમજાય તો મારુું શરીર ચાલે છે યંયાું સધુી મને કોઈ વાુંધો 
નથી. પછી નહીં થાય યંયારે એને કયે જ છૂટકો થશે ને ? એના નસવાય બીજુ ું કોણ કરવા 
આવવાનુું ? 
અને હા, ખબરિાર છે, મારી વહુની વાત કરી છે તો હોં ? જેવી છે એવી મારી વહુ છે. 
માલતીબહનેે હસતાું હસતાું પતુ્રીને કહ્યુું. 
 
હીનલ માની વાત સાુંભળી રહી. આમ પણ હવે તેનુું મન શાુંત થ્ુું હત ુું. તેથી તે શાુંનતથી 
માની વાત નવચારી શકી. પછી તો માતા અને પતુ્રી વચ્ચે ઘણી ચચાષ થઈ. હીનલે પોતાના 
પ્રશ્નો કહ્યા અને માએ તેને પે્રમથી સમજાવીને િરેક વાતના તટસ્થ જવાબ આપ્યા. 
 



 

 

હીનલને થ્ુું કે ફક્ત સાસનુી જ ભલૂ નહોતી, પોતે પણ ભલૂ તો કરી જ હતી. માની વાત પર 
એને શ્રદ્ધા હતી. મા પોતાના ભલા માટે જ કહ ેને ? 
મમ્પ્મી, મને લાગે છે કે, તારી વાત સાચી છે. હુું પણ તારી જેમ નવચારતા શીખીશ અને કાલે જ 
મારે ઘરે પાછી જઈશ. એવા કોઈ મોટા પ્રશ્નો તો નથી જ મારા ઘરમાું. 
 
શાબાશ બેટા... હવે મારી િીકરી જેવી વાત કરી ને ? મને મારી િીકરીનુું ગૌરવ છે. એકતા 
ક્યારની મા િીકરીની વાત છુપાઈને સાુંભળતી હતી. તેને તો એમ જ હત ુું કે મા-િીકરી ભેગા 
મળીને પોતાની જ વાતો કરતાું હશે. એને બિલે એને તો સાવ જુિી જ વાતો સાુંભળવા અને 
સમજવા મળી. 
 
એકતાને સાસ ુમાટે પહલેીવાર દિલથી માન થ્ુું. પોતે આવા સારા સાસનેુ અન્યાય કરે છે. 
પોતે સારી વહુ નથી બની શકી એનો અહસેાસ થયો. સાસએુ આજ સધુી ક્યારેય પોતાને કોઈ 
વાત માટે ટોકી નથી. એ વાત સમજાઈ. સાસએુ પોતાને કિી કશુું કહ્યુું નથી અને િીકરીને પણ 
સાચી વાત કેવી સરસ રીતે સમજાવી િીધી. કાશ પોતાની મમ્પ્મીએ પણ તેને આ રીતે 
સમજાવી હોત તો ?  
 
એકતાની દૃડિષ્ટ બિલાઈ. માલતીબહનેને તો ખબર સદુ્ધાું ન પડી. 
 
બીજે દિવસે સવારે માલતીબહને રસોડામાું ગયાું યંયાું એકતા હાજર હતી. મમ્પ્મી, તમે રોજ 
સેવાપજૂા મોડી મોડી કરો છો... આજથી તમે તમારી પજૂા નનરાુંતે પહલેાું કરી લેજો. અહીં હુું છુું 
જ. 
માલતીબહને વહુની સામે જોઈ રહ્યાું. વહુના ચહરેા પર સમજણનુું સ્સ્મત ફરકી રહ્યુું હત ુું. સાસ-ુ
વહુ વચ્ચે લાગણીની લીલેરી કૂુંપળ ફૂટવાની શરૂઆત થઈ ચકૂી હતી. 
 
સુંબુંધોનો સેત ુરચાવાની નાનકડી શરૂઆત થઈ શકી હતી અને ભનવષ્યમાું ધીમે ધીમે એ સેત ુ
મજબતૂ થવાનો જ એવી આશા અસ્થાને ન જ કહવેાય ને? – અજ્ઞાત  
 
 

અસ્સ્તયંવની શોધ  



 

 

(આ વાતાષ સયંયઘટના પર આધાદરત છે) 

  

આજથી આશરે પાુંચેક વષષ પહલેાું સોમવારની સવારે મુંદિરમાું ચુંપાબેન મળ્યાું હતાું. યંયારે તેમની 
ઉંમર પાુંસઠેક વષષની હશે. મને કહ,ે ‘બહને, મેં સાુંભળ્્ુું છે કે તમને બહુ બધાની જજિંિગી વાુંચવાનો 
અનભુવ છે. મારે પણ તમને કુંઈક કહવે ુું છે.’ ચુંપાબેન આમ તો અવારનવાર મળતાું હતાું. ક્યારેક 
એમના ચહરેા પર સ્સ્મત તો ક્યારેક વેિના જોવા મળતાું અને તેથી મને પણ તેમનાું જીવનમાું 
ડોદક્ુું કરવાનો સળવળાટ જાગયો હતો. આ સામેથી મળેલી તકને હુું કેવી રીતે જવા િઉં ? મેં કહ્યુું, 
‘ચાલો, આજની બપોર તમારી સાથે….’ 

એમના ઘરે હુું પહોંચી યંયારે તેમની આંખો મારી પ્રનતક્ષામાું હતી. 
મને કહ ે: ‘બહને, હવે તો મારી આંખોનાું આંસ ુપણ સકૂાઈ ગયાું છે. હુું ખરેખર થાકી ગઈ છુું….’ મેં 
થોરુ્ું આશ્વાસન આપ્્ુું અને તેઓ ભતૂકાળમાું સરી પડયા. 
‘એક સ્ત્રી તરીકે કેટકેટલાું રૂપ મેં ધારણ કયાું છે…. િીકરી, બહને, પે્રયસી, પયંની, માતા, િાિીમા…. અને 
છતાુંય મારા અસ્સ્તયંવની શોધ હજુ ચાલ ુજ રહી છે. બહને, આ બધાની વચ્ચે હુું પોતાને સતત 
શોધતી રહી છુું. માતા પષુ્પાબેનની કખેૂ અવતરી યંયારે સમાજે મને કમને તો સ્વીકારી પરુંત ુમારી 
સરખામણી હુંમેશા મોટાભાઈ રમેશ સાથે થતી રહી. તે કુંઈ પણ કરી શકે કારણ કે તે િીકરો હતો 
અને મારે અમકુ રીતે જ રહવેાનુું કારણ કે મારે પરણીને સાસરે જવાનુું હત ુું. મારે મારી પોતાની 
ઓળખ મેળવવી હતી પરુંત ુઅહીં તો મારુું  કોઈ અસ્સ્તયંવ જ નહોત ુું ! ્વુાનીમાું પ્રવેશી યંયારે 
હૈયામાું છૂપાયેલા અસુંતોષે પારકાપણાુંના ભાવને જન્મ આપ્યો હતો. મારુું  જ ઘર મને પરા્ુું 
લાગત ુું હત ુું. મનમાું હવે પોતાનુું ઘર, પનતનાું સપનાું શરૂ થયાું હતાું. જજિંિગીની સફરમાું મલુાકાત 
થઈ રમણલાલ સાથે…. અને લાગ્ુું કે મને મારી મુંઝીલ મળી ગઈ. એ નમલન અદ્દભતુ અને 
અકલ્પ્ય હત ુું. લાગત ુું હત ુું કે મારા અસ્સ્તયંવની શોધ અહીં પરૂી થશે… મને મારી સાચી ઓળખ પ્રાપ્ત 
થશે… હુું તે વખતે સખુના સવોિમ નશખરે હતી. નસીબે સાથ આપ્યો અને હુું પે્રયસીમાુંથી પયંની 
બની. 
 

પરુંત ુએમ કહવેાય છે ને કે લગન એટલે પે્રમનુું પણૂષનવરામ ! ખરેખર એ પે્રમ હતો ? હવે તો 
અનધકારનો ભાવ શરૂ થયો હતો. સપ્તપિીનાું સાત ફેરા વખતે બુંને પકે્ષ વચનોની આપ-લે જરૂર 
થઈ હતી પરુંત ુમને ક્યાું ખબર હતી કે વેિીના મુંત્રોચ્ચાર વખતે જ્યારે ઘી હોમાય છે યંયારે જ 
બોલાયેલાું વચનોનો પણ ધમુાડો થઈ જતો હોય છે….. ખેર, હુું કુટુુંબ સાથે તો બુંધાઈ ગઈ અને 
ગહૃપ્રવેશની સાથે જ મને કુંઈકેટલાય નવા સુંબુંધોનો આવકાર મળ્યો. િરેક સ્ત્રીની જેમ મારા 
જીવનમાું પણ જવાબિારીઓની ઘટમાળ શરૂ થઈ…. કલાકો, દિવસો, મદહનાઓ પસાર થતા રહ્યા…. 



 

 

નવવધ ૂતરીકે આવેલી આ ચુંપા મારુું  ઘર, મારો વર… બધુું જ મારુું… અને મારુું  જ ધા્ુું કરીશ – 

એવા સપનાું જોવા લાગી. પરુંત ુપનત કહ ે: ‘હુું જે કહીશ તે જ થશે.. ત ુું કુંઈ કમાવા નથી જતી…’ 

સાસ-ુસસરા, જેઠ-જેઠાણી, દિયર-િેરાણી, નણુંિ-નણિોઈ અને ભત્રીજા-ભાણેજાના સુંબુંધોમાું હુું 
ફુંગોળાતી રહી… ક્યાુંક કોઈ મારુું  લાગે તો ઘડીક થોડો નવસામો લેતી અને ફરી પાછી એ જ 
ઘટમાળમાું અટવાઈ જતી. હુું નક્કી નહોતી કરી શકતી કે આમાું મારુું  સ્થાન ક્યાું છે ? મારુું  અસ્સ્તયંવ 
ક્યાું છે ?’ ચુંપાબેને સ્સ્મત સાથે પાણીનો ઘ ૂુંટડો ગળે ઊતાયો, થોરુ્ું અટક્યા અને ફરીથી પોતાના 
અતીતની વાત આગળ વધારી…. 

‘એ પછી મારા જીવનમાું નવો વળાુંક આવ્યો. રોમેરોમ નવી કૂુંપળો ફૂટી જ્યારે હુું ગભષવતી બની. 
એ કિાચ જીવનના સવોિમ દિવસો હતાું જ્યારે મારુું  આખુું કુટુુંબ મારી સાથે હત ુું. પ્રસનુતની પીડા 
સહન કરીને મેં એક સુુંિર પતુ્રને જન્મ આપ્યો. ઘરમાું બધાનો વ્યવહાર મારા માટે બિલાયો હતો 
કારણ કે હુું તેમનો વુંશવેલો વધારવા માટે સાધન બની હતી. જો કે હુું તો બધાનો દુવ્યષવહાર ભલૂી 
ગઈ હતી કારણ કે કુિરતે મને ભલૂવાની બબક્ષસ આપી હતી ! હવે ફરી એક વખત સપનાુંઓની 
વણઝાર શરૂ થઈ કે ભલે મારુું  કોઈ ન હોય, મારો િીકરો તો હુંમેશા મારો જ છે ને ! એને હુું ભણાવી-
ગણાવી સુંસ્કાર આપીને મોટો માણસ બનાવીશ યંયારે મને હાશ થશે. બસ, પછી એ દિવસની રાહ 
જોઈને તડકા-છાુંયડા, વાિળ-વુંટોળ, ખાડા-ટેકરાઓમાું હુું અથડાતી, કટૂાતી રહી અને બાકી રહલેી 
જુવાની પણ કુટુુંબને સમનપિત કરીને સમયના વહણેમાું ઘસડાતી રહી. એક આશા હતી કે હરેશ 
ભણીને સ્સ્થર થઈ જાય એટલે એક સરસ મજાની વહુ લઈ આવુું જે મને હ ૂુંફ આપે, જે મને મારા 
અસ્સ્તયંવની સુંપણૂષતાનો અહસેાસ કરાવે… મારુું  કુટુુંબ હુંમેશા મારી સાથે રહ…ે. 

પણ જીવનમાું બધુું જ સખુ કુંઈ થોરુ્ું કપાળ પર લખાયેલુું હોય છે, બહને ! િીકરો જ વહુને 
સાચવવા માને હડધતૂ કરે તો ક્યાું જવાનુું ? મા ગમતી નથી કારણ કે તે જૂના નવચારોની છે. ફાવે 
તો રહો નહીં તો જાઓ ઘરડાઘરમાું…. – કેવો અસહ્ય આઘાત હતો આ ! જાણે મારુું  સુંપણૂષ અસ્સ્તયંવ 
જ નામશેષ થઈ ગ્ુું હત ુું. મન મનાવીને પતુ્ર-પતુ્રવધ ૂસાથે રહવેાનુું હત ુું. બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. 
હા, પનત સાથે નનરાુંતની પળોમાું હૈ્ુું ખોલી લેતી. એ જ હવે તો ઘડપણનો નવસામો હતાું. 
એકબીજાને હ ૂુંફ આપીને િા’ડા કાઢવાના હતાું. એવામાું થોડા દિવસ જાત્રાએ જઈને આવ્યાું અને 
જો્ુું તો ઘરના રૂપરુંગ સાવ બિલાઈ ગયાું હતાું. દિલમાુંથી દૂર કયાષ બાિ અમને િીવાલ પરની 
તસ્વીરમાું રાખવાનુું પણ પતુ્રને ઉબચત નહોત ુું લાગ્ુું. હવે અમારે એની રીતે રહવેાનુું હત ુું. જેને મેં 
ઊઠતા, બેસતાું અને ચાલતાું શીખવ્્ુું હત ુું તે આજે મને કેવી રીતે રહવે ુું એના પાઠ શીખવતો હતો ! 
મનના કોઈક ઊંડા ખણેૂ એમ થતુું હત ુું કે શુું મારુું  કોઈ નથી ? હ ેઈશ્વર, શુું કોઈને મારી જરૂર નથી ? 

જો એમ જ હોય તો તેં મને જન્મ શુું કામ આપ્યો ? હુું જેવી છુું તેવી કોઈ શા માટે સ્વીકારવા તૈયાર 



 

 

નથી ? શુું કોઈ મને સમજી નહીં શકે ? ઘદડયાળના લોલકની જેમ હુું સતત અહીંથી યંયાું ફુંગોળાતી 
રહી છુું એ વાત કોણ સમજશે ? મારા અસ્સ્તયંવની શોધ પરૂી થશે ખરી ?’ ચુંપાબેનની જીવનકથની 
સાુંભળીને હુું ઘરે આવી. 
બીજે દિવસે ચુંપાબેનની પડોશનો છોકરો િોડતો મને બોલાવવા ઘરે આવ્યો. હુું એમના ઘરે ગઈ 
અને જો્ુું તો ચુંપાબેન પ્રભનેુ પ્યારા થઈ ગયા હતા. કિાચ ઈશ્વરે ચુંપાબેનની પ્રાથષના સાુંભળી 
લીધી હતી. ઘરમાું રોક્કળ હતી પરુંત ુતેમના ચહરેા પર બચર શાુંનત હતી. તેમના પતુ્રવધએૂ મને 
એક પત્ર આપ્યો અને કહ્યુું કે, ‘રાતે્ર અચાનક મમ્પ્મીજીની તબબયત લથડી. ઉપરાઉપરી બે એટેક 
આવ્યા અને મને આ પત્ર તમને સોંપવાનુું કહ્યુું. એ પછી થોડીવારમાું જ તેમણે આંખો મીંચી 
લીધી….’ હુું સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી. શુું બોલવુું તે સમજાતુું નહોત ુું. મેં એ પત્ર ખોલ્યો. 
તેમાું લખ્્ુું હત ુું : ‘બહને, મારી માએ મને નશખામણ આપી હતી કે ભોજનેષ ુમાતા, કાયેષ ુમુંત્રી, 
શયનેષ ુરુંભા બનીને રહજેે. હવે સાસરુું  જ તારુું  અંનતમધામ છે. જ્યાું ડોલી જાય છે યંયાુંથી અથી 
નીકળવી જોઈએ. ઘરે આવે તો તારા વર સાથે આવજે અને નપયરમાું મહમેાનની જેમ રહજેે…. – આ 
નશખામણને આંખો સામે રાખીને જીવી છુું. પણ કિાચ હવે થોડા સમયની મહમેાન છુું. આ પ્રાણ આ 
ખોબળ્ુું છોડીને ઊડી જશે… પનત જીવે છે એટલે આ સહુાગણને સજાવીને-શણગારીને અસ્ગનિાહ 
આપવા સ્મશાનમાું લઈ જશે. આ શબ બચિંતાઓના રાફડામાુંથી મકુ્ત થઈને બચતાની ભસ્મ બની 
જશે અને હાશ અનભુવશે. બહને, મેં કિાચ આપને મારી આ બધી વાતો કહીને દુુઃખી કયાષ હશે 
પરુંત ુમારી આ વાત બીજી અનેક બહનેોને સાુંયંવન આપનારી બનશે કારણ કે એક ભારતીય સ્ત્રીનુું 
જીવન તો આમ જ હોઈ શકે ને ! મારુું  જીવન જીવ્યાનો મને પરૂો સુંતોષ છે. તમામ સુંબુંધોનુું 
પાલન, પોષણ અને જતન મેં મારા તન-મન-ધનથી અને મારી તમામ લાગણીઓ સીંચીને ક્ુું છે. 
એમાું કશુુંક બરાબર ન થ્ુું હોય તો હુું અન્યને િોનષત ગણતી નથી, એ તો મારા જ કમોનુું ફળ છે. 
હુું તમામને માફ કરુું  છુું બહને, અને તમે મને પણ માફ કરી િેજો. મને લાગે છે કે મારા અસ્સ્તયંવની 
શોધ હવે અહીં પરૂી થઈ છે….’ 

ચુંપાબેનનો પત્ર વાુંચીને હુું આંસ ુરોકી ન શકી. મારુું  મન એમને નતમસ્તક પ્રણામ કરી રહ્યુું. 
તેમની જીવનકથા હૃિયને હચમચાવી ગઈ. તેમના આયંમાને ઈશ્વર પરમ શાુંનત આપે એ જ પ્રાથષના 
હુું કરતી રહી 
 
 

માનુું શ્રાદ્ધ 
 



 

 

એક મીત્ર મીઠાઈની દુકાને મળી ગયા. મને કહ:ે ‘આજે માનુું શ્રાદ્ધ છે. માને લારુ્ બહુ ભાવે 
એથી લારુ્ લેવા આવ્યો છુું.’  
 
મારા આશ્વયષનો પાર ન રહ્યો. હજી પાુંચ મીનીટ પહલેાું તો હુું એમની માને શાકમાકેટમાું મળ્યો 
હતો. હુું કાુંઈ બોલુું તે પહલેાું ખિુ એ માતાજી હાથમાું થેલી લઈને યંયાું આવી પહોંચ્યા. મે 
મીત્રના બરડે ધબ્બો લગાવતા પછુ્ુું:  
 
‘ભલા માણસ, આ શી મજાક માુંડી છે! માજી તો આ રહ્યાું તારી બાજુમાું!’ મીત્રએ માતાના બને્ન 
ખભા પર હાથ મકુ્યો અને હસીને કહ્યુું:  
     
‘િીનેશભાઈ, વાત એમ છે કે માના મયાષ બાિ ગાય - કાગડાને વાસમાું લારુ્ મકુવાને બિલે હુું 
માના ભાણામાું લારુ્ મકુી એમને જીવતાજીવત જ તપૃ્ત કરવા માગુું છુું. હુું માનુું છુું કે 
જીવતાજીવત જ માબાપને સવે વાતે સખુી કરો એ સાચ ુશ્રાદ્ધ ગણાય!’ 
     
એમણે આગળ કહ્યુું: ‘માને ડાયાબીટીશ છે. પણ એમને સોસીયો બહુ ભાવે છે. હુું એમને માટે 
સોસીયો હુંમેશા ફ્રીઝમાું રાખુું છુ. ખાજલી, સફેિ જાુંબ,ુ કેરી વગેરે એમની ભાવતી આઈટેમ છે. 
તે બધુું જ હુું એમને ખવડાવુું છુું. શ્રદ્ધાળઓ મુંિીરે જઈ અગરબિી સળગાવે છે. હુું મુંિીરે જતો 
નથી. પણ માના સવુાના ઓરડામાું કાચબાછાપ અગરબિી સળગાવી આપુું છુું. સવારે મા ગીતા 
વાુંચવા બેસે યંયારે માના ચશ્મા જાતે સાફ કરી આપુું છુું. મને લાગે છે કે ભગવાનનો ફોટો કે 
મતુી સાફ કરવા કરતા ઘરડી માના ચશ્મા સાફ કરવાથી વધ ુપણુ્ય મળે છે!’ 
     
મીત્રની વાત શ્રદ્ધાળઓને કઠે એવી છે પણ વાતમાું વજુિ છે. આપણે વદૃ્ધોના મયૃં્ ુબાિ શ્રાદ્ધ 
કરીએ છીએ. જ્ઞાતીને લારુ્ દુધપાકન ુજમણ જમાડીએ છીએ. રીવાજ ખાતર ભલે તેમ કરવુું 
પડતુું, પણ યાિ રહ ેગાય - કાગડાને ખવડાવેલ ુકિી ઉપર પહોંચત ુું નથી. અમેરીકા અને 
જાપાનમાું પણ સ્વગષ માટેની કોઈ ‘ટીફીનસેવા’ હજી શરુ થઈ નથી. માવતરને જીવતાજીવત જ 
બધાું સખુો આપીએ તે ઉિમ શ્રાદ્ધ ગણાય.' 
     
એ સયંય સમજી લેવા જેવુું છે.  
     



 

 

િીકરાઓ ગમે તેટલા શાણા, સમજુ અને પે્રમાળ હોય તો પણ ઘડપણની લાચારી, પીડા અને 
અસહાયતાનો તેમને ખ્યાલ આવી શકતો નથી. આંખે િેખાત ુું બુંધ થયા પછી જ અંધાપાની 
લાચારી સમજાય છે. એ સુંજોગોમાું વદૃ્ધોને પૈસા કરતાું પે્રમની અને ટીકા કરતાું ટેકાની વધ ુ
જરુર પડે છે. આજના તણાવ્કુ્ત જીવનમાું િીકરાઓને માથે પણ તરેહ તરેહના ટેન્શનો અને 
જવાબિારીનુું ભારણ હોય છે. તેઓ ઈચ્છવા છતાું માબાપની પરુી કાળજી લઈ શકતા નથી. 
એવા િીકરાઓને કુંઈકે માફ કરી શકાય.  
     
પરુંત ુકેટલાુંક ્વુાનો પયંની અને સુંતાનોની કાળજી લે છે તેટલી ઘરડા માબાપોની નથી લેતા. 
સમાજના મોટાભાગના વદૃ્ધો અનેક પ્રકારની અવહલેના ઝીલી (હોઠ ભીડીને) જીવે છે. એવાું 
િીકરાઓ માબાપને પાશેર ખમણ ખવડાવતાું નથી અને મયાષ બાિ હજારો રુપીયા ખચીને 
જ્ઞાતીને જમાડે છે.  
     
ભાતમાું વહુ અડધી પળી ઘી મકુી નથી આપતી, પણ સ્મશાને ચીતા પર તેના શરીરે કીલો ઘી 
ચોળવામાું આવે છે. મયાષ બાિ બ્રાહ્ણોને િાન આપવામાું આવે. તીથષસ્થળોએ જઈ શ્રાદ્ધ 
કરવામાું આવે. આ બધી અનપ્રોડક્ટીવ એક્ટીવીટી છે. જુની પેઢીના લોકોની એ જર્જરીત 
મનોિશામાું કોઈ પરીવતષન આવવાનુું નથી. પરુંત ુઆજના ્વુાનો એવા ખોખલા રીવાજને 
તીલાુંજલી આપે તે જરુરી છે. 
     
હમણા જાણીતા શાયર િેવિાસ - ‘અમીર’ની એક પસુ્તીકા હાથે ચડી ગઈ. એમાું રમેશ જોષીનુું 
એક વાક્ય વાુંચવા મળ્્ુું -  
     
‘જયારે હુું નાનો હતો અને આંખમાું આંસ ુઆવતા યંયારે મા યાિ આવતી. આજે મા યાિ આવે 
છે યંયારે આંખમાું આંસ ુઆવે છે!” સુંતો કહ ેછે, નાનપણમાું આપણે ચાલી નહોતા શકતા યંયારે 
માબાપ આપણી આંગળી ઝાલતા. હવે તેઓ ચાલી નથી શકતા યંયારે તેમનો હાથ ઝાલવો 
જોઈએ! 
     
વારુંવાર એક વાત સમજાય છે. ઘરડા માબાપને તીથષયાત્રા કરવા ન લઈ જાઓ તો ચાલશે, 
પણ તેમનો હાથ ઝાલીને આિરપવુષક સુંડાસ સધુી િોરી જશો તો અડસઠ તીથષનુું પણુ્ય મળશે. 
કહ ેછે માબાપ બે વખત રડે છે. એક િીકરી ઘર છોડે યંયારે… અને બીજુ ું િીકરા તરછોડે યંયારે.  



 

 

     
પણ માને તો જીંિગીભર રડવાનુું જ હોય છે. છોકરાું નાના હોય અને જમે, નહીં એટલે મા રડે 
અને એ છોકરાું મોટા થઈને જમાડે નહીં, યંયારે મા રડે છે!  
     
સુંજોગોની એ વીચીત્ર વીટુંબણા છે કે જે બાળકને માએ બોલતા શીખવ્્ુું હોય એ િીકરો મોટો 
થઈને માને ચપુ રહવેાનુું કહ ેછે. (જોકે વ્યવહારુતા એમાું છે કે સુંતાનો પછેુ નહીં યંયાું સધુી 
તેમને કોઈ સલાહ ના આપવી. એમ કરવુું એ ઘડપણની શોભા પણ છે અને જરુરીયાત પણ) 
     
માતપેૃ્રમ વીશે લોકકવીઓએ ઘણુું લખ્્ુું છે. કવી ધરમશીએ લખ્્ુું છે -  
     
‘પહલેાું રે માતા… પછી રે પીતા… પછી લેવુું પ્રભનુુું નામ… મારે નથી જાવુું તીરથધામ…!’ પણ 
હવે સમય અને સમાજ બને્ન બિલાયાું છે. લોકોની વાણી, વતષન અને જીવનશૈલી પર પશ્વીમની 
અસર થઈ છે. જે મા િીકરાને ગભષમાું રાખે છે તેને િીકરા ઘરમાું રાખવા માુંગતા નથી. કવી 
ગલુાબિાન કહ ેછે:  
     
‘ગરીબ માની ઝુપડીમાું કોઈિી સાુંકડ નહોતી થાતી… આજે પાુંચ પતુ્રોના પાુંચ બુંગલામાું એક 
માવડી નથી સચવાતી… તો શરમ, મરજાિ અને સુંસ્કૃતી ક્યાું ગઈ જે ગૌરવ આપણુું ગણાતી…? 
આલીશાન બુંગલામાું પોષાય આલ્સેશીયન… એક માવડી નથી પોસાતી…! 
 
એક િીકરો 
 
 
 

ધાવણની લાજ ! 
 

બા તમને કેટલી વખત કીધુું પણ તમો તો સમજતા જ નથી.મારા નમત્રની હાજરીમાું પણ ઠો..ઠો 
કયાષ કરો છો.ઉધરસ આવે તો બીજા રૂમમાું જતા શુું જોર પડે છે ? મારુું ખરાબ લાગે એ તમને 
ગમે છે. ‘મે પણ મમ્પ્મીને કેટલી વખત ટોક્યા હશે પણ એમને નશખામણની કોઈ અસર થતીજ 
નથી.’ ઉમેશ અને પવુી બને્નએ એકી સાથે મારા પર પ્રહાર શરુ કયાષ. 



 

 

 
મને કોઈ શોખ નથી થતો કે તમારા નમત્રની હાજરીમાું ઉધરસ ખાઉં. ઉધરસ મટતી નથી..ઘર 
ગથ્થ ુકેટલા ઉપાય કયાષ છતાું પણ ઉધરસ ઓછી થતી નથી.ડૉકટર પાસે મને લઈ જવા 
તમારી પાસે સમય અને પૈસા બને્ન નથી.મે તમને બધુું આપી િીધુું એ ભલુ મને આજ 
સમજાણી. 
 
દિકરો જન્મ્પ્યા બાિ છ મદહનામા ઉમેશના પપ્પા આ દુનનયા માુંથી જતા રહ્યાું ૨૪ વષષની નાની 
વયે નવધવા બની. હુું એક પ્રાથનમક સ્કુલમાું નશબક્ષકા હતી.બહુું પગાર પણ નહોતો.બીજા લગન 
કરીશ તો મારા પતુ્રને સ્ટેપ ફાધર, નપતાનો પે્રમ આપી શકશે કે કેમ? એ પ્રશ્નમાું મે નક્કી ક્ુું 
કે હુું ઉમેશની મા અને નપતા બની બને્નનો પે્રમ આપીશ.ઉમેશના સારા ભાનવ માટે મારા યંયાગની 
જરૂર છે.  
 
સનવિસ સાથો સાથ ટ્શુન કરી મારા એકના એક સુંતાન માટે ભગીરથ કાયષ સાથે અનેક 
નવટુંબણા, મશુ્કેલીઓનો સામનો કરી ઉમેશને નમકેનનકલ એન્જીનયર બનાવ્યો, તેની પસુંગીની 
છોકરી ઉમી સાથે લગન કરાવ્યા. લગનબાિ એજ પતુ્ર એકાએક બિલાઈ ગયો. શુું મે આપેલા 
સુંસ્કારો, નશક્ષણ અને સારી તાલીમ એકાએક બાસ્પીભવન કેમ થઈ ગયા! આ નવા ્ગુની 
હવામાું એવીતો શુું તાકાત છે કે મેં આપેલ પે્રમના વકૃ્ષને ઉખેડી ફુંગોળી િીધુું ?..આવા નવચારો 
અવાર નવાર મારા મનમાું આવી જતા. ..હશે…ચાલ્યા કરે…મનને મનાવી લેતી.. 
 
૫૮ વષે નનવતૃ થઈ. નનવતૃી એટલે.જજિંિગીભર કરેલા પદરશ્રમને નવશ્રામ!્વુાનીમાું વાવેલા 
બીજમાુંથી થયેલ વકૃ્ષની છાયા તળે નશતળતા! પણ મને ના તો નવશ્રામ, ના તો કોઈ નશતળતા 
મળી..વહુું ને મે િીકરી તદરકે માની પણ ઉમીએ મને કિી મા તદરકે ના સ્સ્વકારી..ના તો 
દિકરાએ મા ની ગોિની લાજ રાખી..મારી પાછલી જજિંિગી એક સહરાના રણ જેવી બની ગઈ! 
કુંટાળી ગઈ! 
 
ઉષાબેન..આ જાહરેાત જોઈ ? અમેદરકાથી એક ડૉ.કપલને બેબીનસટર અને ગજુરાતી રસોઈ કરી 
શકે તેવા બેનની જરૂરત છે. મારી બહનેપણી લિાએ કહ્યુું. ‘નકષ જેવી જજિંિગી જીવવા કરતા આ 
તક તારા માટે ઘણી સારી છે.’ ‘પણ લિા, તેના માટે પાસપોટષ પણ જોઈએ.’ ‘તેની તુું બચિંતા 
નકર.તારા બનેવી ને ઘણી લાગવગ છે. વાુંધો નહી આવે..હુું અને લિા બને્ન અમેદરકાથી 



 

 

આવેલ નમસ્ટર,અને નમનસસ વ્યાસને મળ્યા.બધુું સેટ થઈ ગ્ુું. બને્ન ડૉકટર હતાું.પાુંચ વષષનો 
બાબો હતો..લિાએ મને ઘણીંજ હલે્પ કરી.ત્રણજ મદહનામાું મારે અમેદરકા જવાનુું થ્ુું..ઉમેશને 
એકિમ આશ્રયષ થ્ુું પણ શૉક નહી.. પનત-પજયંનએ ‘હાશ’ની લાગણી અનભુવી…ચાલો લપ ગઈ! 
 
‘પારકા’ ને ‘ પોતાના’ની ખરી વ્યાખ્યા શુું ? મારે માટે પોતાના હતા એ પારકા બની ગયા અને 
જેને લોકો પારકા ગણે છે તે મારા પોતાના બની ગયા.જે ફેનમલીએ રહવેા ,ખાવા પીવા ઉપરાુંત 
મદહને પગાર અને અઠવાદડએ એક વખત રજા.આવી મજા મને આ સુંસ્કારી ફેનમલીમાું મળી. 
આજ કાલ કરતાું અમેદરકામાું ૧૨ વષષ થઈ ગયાું.’વ્યાસ’ ફેનમલીની એક મેમ્પ્બર તદરકે રહી. નહી 
કે નોકરાણી તરીકે,ઘરમાું સૌ મને ‘બા”ના નામથીજ સુંબોધે. સધુાબેન અને સતીષભાઈ મને મા 
તરીકે ગણતા એમનો પતુ્ર મનન મને િાિી તરીકે જે સન્માન આપે છે એના આનુંિ અને 
ઉલ્લાસથી મારો દુ;ખ ભયો ભતુકાળ ભલુી ગઈ છુું. હુું ૭૦ની થઈ. સધુાબેને જ્યારે નવી 
મનસિડીઝ કાર લીધી યંયારે એમની લેક્સસ મને ભેટમાું આપેલી. હુું રનવવારે મારી બેનપણી, કે 
કોઈ કાયષક્રમમાું, મવુી જોવા મારી કાર રરાઈવ કરીને જાઉં છુ.નનયનમત યોગા, કસરત,હલે્થી 
ડાયેટ અને ઘરના ડોકટરની સલાહ સચુન , જેથી હલે્થ પણ ઘણી સારી છે. કોઈ પણ શાદરદરક 
પ્રોબ્લેમ નથી. ઘરમાું મારો પોતાનો રૂમ છે. મનન ને એક સારી ્નુનવનસટીમાું એડનમશ પણ 
મળી ગ્ુું છે. આજ મારો સખુી પદરવાર છે! “બા” તમારો પત્ર ઈડિન્ડયાથી આવ્યો છે’સધુાબેને 
મને પત્ર હાથમાું આપતાું કહ્યુું. પત્ર ઉમેશનો હતો. ખોલ્યો. 
 
‘બા, 
તમો તો અમેદરકા ગયા પછી કિી અમારી સુંભાળ કે અમારા પર ધ્યાનજ નથી આપ્્ુું. ક્યાુંથી 
આપો! તમે તો અમેદરકામાું ખાઈ પી જલશા કરતા હશો. આવી સ્વગષ જેવી જજિંિગી જીવતા હોય 
યંયાું અમો તમને યાિ ક્યાુંથી આવીએ ! અમો અયંયારે બહુુંજ મશુ્કેલીમાું છીએ..ઉનમિને બે્રસ્ટ 
કેન્સર થ્ુું છે. મારી જોબ છુટી ગઈ છે.. િીકરી ટીના કોલેજમાું આવી છે.. ઘર ગીરવે મકુ્યુું 
છે.તમને િયા આવે તો થોડા પૈસાની મિિ કરજે. મોકલીશને..અમારા પર િયા આવશે ને? 
બલ.ઉમેશ 
 
હજુ ું એજ જુસ્સો..એજ ગસુ્સો..બાવળ સકુાઈ જાય પણ એમના કાુંટા તો એમના એમજ રહ ે! 
મનમાું તો થઈ ગ્ુું કે ચાલ આ પત્ર ગારબેજમાું નાુંખી િઉં. ઉમેશના પત્રમાું કોઈ પસ્તાવો કે 



 

 

કોઈ મિિ માટે નવનુંતી તો છે નહી. તો હુું શા માટે મિિ કરુ ? એને મારી કશી િયા આવી 
હતી ? પણ અંતે હ્ર્િયમાું બેઠેલી મમતા બોલી ઉઠી! ‘મા ની મમતામાું કિી પણ સુંતાનો માટે 
ઓછી થઈ નથી, થવાની નથી.કોઈ પણ પદરસ્સ્થનતમાુંએમાું કિી ઓટ આવી નથી, આવવાની 
નથી . મા માટે કિી પણ પે્રમના ધોધમાું પણૂષ નવરામ આવતુું જ નથી..તેનો પે્રમ સિેવ અનવરત 
છે..આ જગતમાું અનવરતજ રહશેે. મારામાું ઘડીભર આવેલ નેગેટીવ નવચારો.અદ્ર્શશ્ય થઈ ગયા.. 
દિકરાને પત્ર લખ્યો.. 
 
‘મારા વ્હાલા દિકરા ઉમેશ, 
તારી કપરી પદરસ્સ્થનતને લીધે મારા પર ઠાલવેલ ઉભરો વાુંચી તારા પ્રયંયે મને કોઈ દ્વશે કે 
ગસુ્સો નહી પણ લાગણી અને પે્રમ ઉિભવ્યો છે.િયા ઉિભવી છે.એક માનવતા ઊભરી આવી 
છે..તારી કપરી પદરસ્સ્થનતમાું મા પ્રયંયે જે શબ્િોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે તુું ના કરી શક્યો 
એજ તારી મજબરુી છે.એક માનવતા ખાતર મારી બચતમાુંથી હુું તને બે લાખ રુનપયાનો ચેક 
આસાથે રવાના કરુું છુ તેમાુંથી તારી બબમાર પજયંનનો ઈલાજ ,બાકીના પૈસામાુંથી ઘર-ગજુરાન 
ચલાવજે. 
 
ઈશ્વર પાસે. હુું એટલીજ પ્રાથષના કરુું છુું કે તને સિબધુ્ધી સાથે પદરસ્સ્થનત સામે સામનો કરવાની 
દહિંમત બકે્ષ. સાથો સાથ એક નમ્ર નવનુંતી જ્યારે તારી પદરસ્સ્થનત સધુરે યંયારે મારા બે લાખ, 
કોઈ દિકરાથી ઠુકરાયેલા,દુુઃખી થયેલા મા-બાપ જે વદૃ્ધાસ્થામમાું રહ ેછે તેમાું તુું આપી િેજે ,આ 
મારી નવનુંતી ધ્યાનમાું રાખી મારા ધાવણની લાજ રાખજે. 
સિા સખુી રહ ેએજ આનશષ. 
 
બલ. દિકરાથી િાઝેલી છતાું સિેવ શભુ ઈચ્છતી મા. 

 

આવો નવરલો તો ગજુરાતમાું જ પાકે 

 

એક જીિ, જેણે બિલી નાખી દુનનયા: દરમાન્ડ હોમમાું Phd થયા 
-ઉજાસની ઝુંખના હતી એટલે ઘોર અંધકારમાું િીવડા મળ્યા 
-સાધન નહીં, સાધનાની કમી 



 

 

 
ગજુરાતના છેવાડે આદિવાસી નવસ્તારમાું બચબલયાધાર નામનુું ગામ. એક દિવસ એક ્વુક આવીને 
એક ઘર શોધતો શોધતો તેના આંગણે પહોંચે છે. ઊબરો ઓળુંગી ગયા સધુી તેને કોઈ ઓળખતુું 
નથી કે, તેની આંખમાું પણ કેટલાક ચહરેાઓની આછી સ્મનૃત છે. કોઈ પાકી ખાતરી નથી. એક-બે 
મદહનાની વાત હોય તો ઠીક તેણે ૧૯-૧૯ વષષના વહાણા વાયા પછી આ પોતાના જ ઘરમાું પગ 
મકુ્યો હતો.  
 
૧૯૮૬માું ઘર છોડ્ુું યંયારે ઉમર પાુંચ વષષની હતી અને ફરી યંયાું ગયો યંયારે ૨૪ વષષનો ્વુાન 
હતો. થોડી વાત થઈ યંયાું જ તેની મા તેને ઓળખી ગયા અને કાહ્યુું, અરે આ તો આપણો ભરૂનસિંહ. 
આજે આ ભરૂનસિંહના નામની આગળ ડોક્ટર નવશેષણ લાગી ગ્ુું છે તે પીએચડી છે. સૌરાષ્ર 
્નુનવનસિટીમાું એમ.એસ.ડબલ્્.ુના લેક્ચરર છે. પરુંત,ુ તેના જીવનની કથની કોઈ વાતાષ જેવી 
રસપ્રિ અને રોમાુંચક છે. 
 
ડો.ભરુનસિંહ રાઠવા કોઇ આબલશાન બુંગલા,કે બે રૂમ-રસોડાુંના ય ઘરમાું રહીને ભણ્યા નથી તેઓ -
બાળ ગનેુગારોને રાખવાના સ્થાનને તેમણે પોતાની મરજીથી પોતાનુું બનાવ્્ુું હત ુું અને યંયાું જ 
તેમણે કારદકિી બનાવી! 
 
બે બહને અને ચાર ભાઇઓમાું ભરુનસિંહ પાુંચમા નુંબરના. ગામમાું નશબક્ષત લોકોની વસતી કરતાું 
ક્રાઇમરેટ વધારે!કાયિો જેવુું કાુંઇ નહી. પાુંચ વષષની વયે નજર સામે હયંયા થતાું જોઈ હતી. પોતાના 
બે ભાઈ પણ હયંયાના આરોપસર જેલમાું જઈ આવ્યા હતા. પદરવારમાું પણ અભ્યાસનુું મહયંયંવ 
નહોત ુું. ભરુનસિંહની ઉંમર તો પાુંચ જ વષષની પરુંત ુસમજ કિાચ વધારે વય જેટલી હતી. અમીન 
રાઠોડ નામના એક નમતે્ર કહ્ય,ુ તે સમયે કેદરયર જેવી કોઇ કલ્પના તેના મનમાું નહીં પરુંત ુભણવુું છે 
તેવી ઇચ્છા ખરી. જયાું સામાન્ય રીતે ગનેુગાર બાળકોને જ રખાય છે તેવા કારાગહૃને મરજીથી 
ભરુનસિંહ ેપોતાનુું અભ્યાસગહૃ અને વસવાટગહૃ બનાવ્્ુું. કોઇને કહ્યા વગર તે ઘરેથી નીકળી 
ગયો,અને પહોંચ્યો છોટા ઉિેપરુના દરમાન્ડ હોમમાું! યંયાું તોફાની બાળકો, ઘણીવાર ભરૂનસિંહના 
પસુ્તકો પણ ફાડી નાખે પરુંત,ુ તેનો તો નનધાષર હતો કે ભણવુું. દરમાન્ડ હોમમાું આવતા-જતા જજ 
બ્રહ્ભટ્ટ ેપોતાનાું બાળકો જયાું ભણતા યંયાું જ ભરુનસિંહને પ્રવેશ અપાવ્યો,ખચષ પણ ઉઠાવ્યો. ચોથા 
ધોરણ પછી તેને રાજકોટના દરમાન્ડ હોમમાું લવાયો અને યંયાું સનુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ પટેલે નજીકની સ્કલૂમાું 



 

 

અભ્યાસની વ્યવસ્થા કરી િીધી. ધો.૧૧ અને ૧૨માું ભરુનસિંહ ેમોહનિાસ ગાુંધી નવધાલયમાું અભ્યાસ 
કયો.જસાણી કોલેજમાુંથી બી.એ. થયા. 
 
બસ,યંયારે ફરી એક પ્રશ્નાથષ આવ્યો,દરમાન્ડ હોમમાું તો ૧૯ વષષની વય સધુી જ રહવેા મળે. 
સનુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ આનુંિ ઠાકોર હતા તેમણે કહ્યુું હવે સુંસ્થા છોડી તારે તારા ગામ જવુું પડશે. એક તરફ 
આગળ અભ્યાસ કરવાની આશાઓનો અફાટ સમરુ ઘઘૂવતો હતો, બીજી તરફ વતન તરફ જવાના 
રસ્તે જાણે રણ પથરા્ુું હત ુું અને તેમાું પ્રશ્નો અને નનરાશાઓની આંધી ઊઠી હતી.કાુંઇ નનણષય થાય 
તે પહલેાું ઠાકોરેસાહબેે જ તેને કહ્યુું મારા ઘરે જ રહી જા,બે િીકરીઓ છે ત્રીજો ત ુું! તે દિવસે 
ભરુનસિંહના મોઢેથી એક પણ શબ્િ નહોતો નીકળ્યો, તેનુું હૈ્ુું ઠાકોર સાહબેનો આભાર વ્યકત કરત ુું 
હત ુું અને તે ઉરના ઉદ્ગારનો ધબકાર તેની આંખના ભીના ખણૂા ઝીલતા હતા! 
 
ઉજાસની ઝુંખના હતી એટલે ઘોર અંધકારમાું િીવડા મળ્યા 
 
ભરુનસિંહ કહ ેછે,મારા નપતાને તો હુું વષોપહલેાું છોડીને નીકળી ગયો હતો,પરુંત ુનપતા કે નપતયૃંવ કોઇ 
િૈદહક િરજજો નથી,તે તો ?િયનો નવસ્તાર છે તે મને ઠાકોરસાહબેની સાથે રહીને સમજા્ુું. તેમણે 
મને નપતાનો પે્રમ આપ્યો,પદરવાર શુું કહવેાય તે હુું તેમના પદરવાર પાસેથી નશખ્યો.એક પણ 
રક્ષાબુંધન એવી નથી ગઇ કે તેમની પતુ્રી ગૌતમી અને ગાગીની રાખડી વગરનુું મારુું  કાુંરુ્ું કોરુું  
રાહ્યુું હોય. ભરુનસિંહ રાઠવાએ જયારે સફર શરૂ કરી યંયારે તો સામે ઘોર અંધકાર હતો, આ બધા 
એવા િીવડા હતા જેમણે અંધારાું ઉલેરયાું અને માગષ સરળ બનાવ્યો! તેમણે તો રેતીમાું વહાણ 
હુંકારવાનુું હત ુું,પરુંત ુઠાકોરસાહબે િીવાિાુંડી અને હલેસાું બન્નો બનીને જીવનમાું રહ્યાું! 
 
સાધન નહીં, સાધનાની કમી 
 
ભરૂનસિંહ કહ ેછે સારા ઈરાિાથી જીવનમાું કોઈ નનણષય કરીએ તો સારા માણસોના માઘ્યમથી ઈશ્વર 
મિિ કરે છે. મારા જીવનમાું છોટાઉિેપરુના દરમાન્ડ હોમના સનુપ્ર.થી માુંડીને ઠાકોર સાહબે સધુીના 
લોકોએ અજવાળાું પાથયાષ. સાધન કયારેય ઓછા હોતા નથી. સાધના કરવાની માણસની તૈયારી 
હોવી જોઈએ. 
 
 



 

 

િીકરી સિાય િીકરી જ રહ ેછે 
  
િીકરી નાની હોય કે મોટી હોય કે.જી. માું ભણતી હોય કે કોલેજમાું કુમાદરકા હોય કે કન્યા, 
િીકરી સિાય િીકરી જ રહ ેછે. માું-બાપ માટે બાળપણમાું બબન્િાસ િીકરી ભલે બાપ સામુું 
ચબચબ બોલતી હોય, માનુું મન રાખતી ન હોય, ભાઈને ભાળ્યો મસુ્ક્ત ન હોય,  બહનેો હારે 
બથોબથ આવતી હોય અને શેરીમાું સીપરા ઉડાડતી હોય. પરુંત ુજયારે ્વુાન થાય યંયારે તરત 
જ ગુંભીરતા ધારણ કરી લે છે.  લગન વખતે પીઠી ચોળી આમતેમ સહલેી સાથે મહાલતી 
આનુંિ માનતી હોય.  
હજી જાન પરણવા આવવાને થોડી વાર છે પરુંત ુજયારે ગામમાું કેશેરીમાું જાન આવે છે યંયારે 
નાના ટાબદરય આનુંિમાું આવી જઇ બમુો પાડે કે એ... જાન આવી ગઈ જાન આવી ગઈ. આ 
શબ્િો જયારે પીઠી ચોળેલ કન્યાના કાનેપડે છે યંયારે તમામ સહલેીનો સુંગાથ આનુંિ એક બાજુ 
મેલીને જ્યાું ગણેશ બેસાડયા છે ઘરમાું ગણેશ સ્થાપન આગળ બેસી જાય છે. હવે મારે આ ઘર 
આ માુંડવો છોડવાનો સમય આવી ગયો, મારા નપતાની છત્રછાયા જેવો આ વહાલનો વડલો 
છોડીને આજે પારકા પોતાના કરવા જવાનો સમયથઇગયો. જે ઘરમાું રમતી હતી ઢીંગલીથી 
સમય ક્યારે પસાર થઇ ગયો?  
 
આમ જાન પરણીને પોતાને ગામ જાય છે. િીકરી નપયરીયાના છેલ્લા ઝાડવા જોઈલે છે. માું-
બાપ, ભાઈ-બહને સહલેી કુટુુંબ પદરવાર મકૂીને સાસરે જાય છે, આ યંયાગ છે. કોઈ સાધસુુંતોનો 
યંયાગ આની પાસે કઈ નથી. આ યંયાગને મારા સોસો સલામ.... નપયરીયાના તમામ સુંભારણાને 
પોતાના  હ્ર્િયમાું એક ખણૂામાું ધરબી િે છે. સાસદરયાવાળા કે ગામવાળા પછેૂ કે વહુ 
કદરયાવરમાું શુું લાવ્યા? કન્યાની લાગણીઓનો અદહયાું કોઈ જ નવચાર નથી કરત.ુ હકીકતમાું 
સાસદરયામાું આવતી િીકરી બાપને ઘરેથી શુું શુું લાવી એના કરતા કેટલુું બધુું મકૂીને આવી છે 
 
માું-બાપ ઘરબાર પદરવાર ગામ આ બધુું મકૂીને આવી છે. આ વસ્તનુો જયારે સમાજ નવચાર 
કરશે યંયારે જ તેના સુંસારમાુંથી સગુુંધ આવશે અને નવી વહુનુું સાસદરયામાું આવવુું અને નવા 
બાળકનો જન્મ થવા જેવુું છે. બાળક જ્યાું સધુી મન ઉિરમાું હત ુું એને કોઈ કષ્ટ ન હત ુું. 
ખોરાક, હવા, પાણી વગેરે માું દ્વારાજ મળતુું. કોઈ અવાજ ઘોંઘાટ નદહ. પણૂષ શાુંનત હતી એને 
મન ઉિરમાું પરુંત ુજયારે નવ મદહનાબાિ એને બહાર આવવાનુું થાય યંયારે કષ્ટ થાય છે હવે 



 

 

એને ખોરાક, હવાપાણી જાતે લેતા શીખવુું પડશે. ચાલતા બોલતા શીખવુું પડશે. બસ આવુું જ 
નવી આવેલી વહુ માટે છે જે અયંયાર સધુી નપતાના ઘરે હતી કોઈ બચિંતા નહતી. હવે નવા 
ઘરમાું ચાલતા શીખવુું પડે છે. સાસ-ુસસરા કે પદરવારના સભ્યો આવો ખ્યાલ રાખતા જ હોય 
છે. જેમ બાળક નો ઉછેર જે મહનેત જે પે્રમ માુંગી લે છે તેમ ઘરમાું આવેલી નવી વહુ આવો 
જ ઉચ્છેર મહનેત માુંગી લે છે. િીકરીનો જન્મ થયા પછી નપતાને ત્રીજી અશ્રભુીની આંખ મળે 
છે. જે એના દિલમાું હમેશા છુપાયેલી રહ ેછે. પ્રકનૃતએ પરુુષને રડવા માટે આ ત્રીજી આંખ 
જયારે રડે છે યંયારે િીકરીને નવિાય આપ તો ચોધાર આંસ ુવડે રડતો બાપ રૂડો લાગે છે. 
ઘરમાું જુઓ તો નપતાનો ચહરેો સુંતાનો માટે એક આધાર, એકનવશ્વાસ, એક આિેશ બની જાય 
છે. જયારે િીકરી માટે નપતાના ચહરેાની રેખાઓ એટલે લક્ષ્મણ રેખાઓ બની જાય છે. નપતાનો 
ચહરેો વાુંચવામાું િીકરી જેટલી બીજી કોઈ વ્યસ્ક્ત હોનશયાર નથી હોતી. િીકરી માટે નપતાનો 
બોલ-શબ્િ એટલે વેિઅનેકુરાન છે. બાઈબલના વાક્યો બની જાય છે. પપ્પા શુું બોલ્યા એ 
સમજ્યા? 
 
 
ભગવાનનુું કામ ભગવાનને કરવા િે 

  

એક પદરવાર છે... આ પદરવારના લોકો વરચે બહુ ઓછા મતભેિ થાય છે  આ પદરવારના એક 
વડીલને કારણ પછૂ્ુું. તેણે સરસ વાત કરી. એ વડીલે કહ્યુું કે, અમારા પદરવારમાું િરેક વ્યદકતને બે 
વાત શીખવવામાું આવે છે. એક, નાના હોય તેને પે્રમ કરવો. બે, મોટા હોય તેનો આિર કરવો. 
તકલીફો યંયારે જ ઊભી થાય છે જયારે માણસ બીજાના કામમાું ચુંચપુાત કરે છે. આપણે મોટા ભાગે 
બીજાના કામ ઉપર નજર રાખીએ છીએ . આપણે બીજાનો ચોકી પહરેો કરીએ છીએ અને આપણી 
જાતને રેઢી મકૂી િઈએ છીએ.કોઈ કામ નાનુું નથી. કોઈ કામ મોટુું નથી. સમજવા જેવી વાત એક 
જ છે કે િરેક કામ મહાન છે. િરેક કામનુું મહયંયંવ છે અને િરેક કામ જરૂરી છે..  
 

એક બોલ્ટ નીકળી જાય તો આખુું મશીન તટૂી પડે. બોલ્ટ િેખાવમાું ભલે સાવ નાનો રહ્યો પણ તેનુું 
કામ બે વસ્તનેુ જોડી રાખવાનુું છે.. આપણે એ બોલ્ટની એટલે કે નાના વ્યદકતની કિર કરીએ 
છીએ? તમારી ઓદફસમાું કે દુકાનમાું જે વ્યદકત નાનાું મોટાું કામ કરે છે એ ન હોય તો શુું થાય તેનો 
તમે કોઈ દિવસ નવચાર કયોછે? ઘર હોય, નોકરી- ધુંધો હોય કે સમાજ હોય, બે વાત યાિ રાખવી 
જોઈએ. એક તો િરેકના કામનો આિર કરો અને બીજુ ું િરેકને પોતાનુું કામ કરવા િો. સાથો સાથ 



 

 

તમે એ જ કરો જે તમારે કરવાનુું છે..  
 

અમિાવાિના ભરતકુમાર ભગતે પોતાના જીવનની એક વાત સરસ રીતે લખીને ઇ- મેલથી મોકલી 
છે. આજથી ૧૪ વષષ પહલેાની વાત છે. ભરતભાઈનો પતુ્ર રાજજત બીમાર પડયો.  
 

ડોકટરે નનિાન ક્ુું કે રાજજતને મેનેન્જાઇદટસ છે. બીમારીના કારણે રાજજતની આંખો નબળી પડી 
ગઈ હતી. એવો ડર હતો કે કિાચ રાજજતની આંખો કાયમ માટે ચાલી જશે. ભરતભાઈ અને તેમનાું 
પયંની જાગનૃતબહને સતત બચિંતામાું રહતેાું હતાું. રાજજતને બતાવવા ભરતભાઈ િવાખાને ગયા. 
ખાનગી િવાખાનાના વેઇદટિંગ લોન્જમાું બેસી ભરતભાઈ પોતાનો વારો આવવાની રાહ જોતા હતા.  
એવામાું એક અપુંગ અને અણસમજુ િેખાતો બાળક િવાખાનામાું ઘસૂ્યો. તેના હાથમાું અગરબિીનાું 
પેકેટ્સ હતાું. તે બધાને પછૂવા લાગયો કે અગરબિી લેવી છે?  બાળકને જોઈને દરસેપ્શન કાઉન્ટર 
ઉપર બેઠેલા માણસે રાડ પાડી. તુું પાછો આવી ગયો? ચાલ બહાર નીકળ. તને ના પાડી છે તો પણ 
ચાલ્યો આવે છે. બહુ ખરાબ રીતે તેણે બાળકને તતડાવ્યો. ભરતભાઈએ એ બાળકને પછૂ્ુું, તને 
આટલી ખરાબ રીતે ખખડાવે છે તો પણ ત ુું શા માટે અહીં આવે છે?  અણસમજુ િેખાતા એ બાળકે 
મોટી વાત કરી િીધી. બાળકે કહ્યુું કે, હુું મારુું  કામ કરુું  છુું અને એ તેનુું કામ કરે છે. મારુું  કામ છે 
અગરબિી વેચવાનુું, એટલે હુું અગરબિી વેચુું છુું. તેનુું કામ છે મને કાઢી મકૂવાનુું એટલે એ મને 
કાઢી મકેૂ છે.. બાળકે વાત આગળ વધારી. તેણે કહ્યુું કે હુું અપુંગ છુું. ગઈકાલે મારે ઘરે જવામાું મોરુ્ું 
થ્ુું. ઘરે પહોંરયો યંયારે મારી મા રડતી હતી. મેં તેને પછૂ્ુું તો કહ્યુું કે, તારી બચિંતા થતી હતી. તને 
કુંઈ થઈ જાય તો? બાળકે તેની માને કહ્યુું કે એ કામ તારુું  નથી. ત ુું ઘરનુું ઘ્યાન રાખે છે, બધા માટે 
જમવાનુું બનાવે છે. તારા બિલે હુું જમવાનુું બનાવુું તો તને ગમે? ના ગમે ને? મારી બચિંતા કરવાનુું 
કામ ભગવાનનુું છે. ને. ભગવાનના કામમાું િખલ કરીશ તો ભગવાનને પણ નહીં ગમે!  
 

ભરતભાઈ કહ ેછે કે એ બાળક તો આટલી વાત કરીને ચાલ્યો ગયો પણ મને આખી જજિંિગી કામ 
લાગે એવો પાઠ શીખવાડી ગયો. હુું સાવ હળવો થઈ ગયો. મને નવચાર આવ્યો કે હુું િીકરાની બચિંતા 
ખોટી કરુું  છુું.. એ મારુું  કામ નથી. મારુું  કામ તો છે તેને બેસ્ટ રીટમેન્ટ અપવવાનુું, તેનુું જતન 
કરવાનુું અને તેને પોતાના િિષમાું રાહત થાય તેવા પ્રયયંન કરવાનુું. હુું મારુું  કામ કરુું  અને બીજુ ું 
કામ જેનુું છે એના ઉપર છોડી િઉ. ભગવાને તેનુું કામ ક્ુું. ભરતભાઈ અને જાગનૃતબહને કહ ેછે કે 
એ બાળકની વાત અમને જીવનનાું ડગલે અને પગલે કામ લાગી છે.  
 



 

 

કમષના નસદ્ધાુંતમાું એક વાત અદૃશ્ય રીતે પણ કહવેામાું આવી છે. કમષ કરશો એટલે ફળ તો મળવાનુું 
જ છે. સનાતન સયંય એ છે કે સારુું  કામ કરશો તો સારુું  ફળ મળશે અને ખરાબ કામ કરશો તો 
ખરાબ ફળ પણ મળવાનુું જ છે. તમારા કામને ઓળખો. તમારા કામને એન્જોય કરો. બસ એટલુું 
તપાસતા રહો કે મારે જે રોલ ભજવવાનો છે એ હુું સરખી રીતે ભજવુું છુું કે નહીં? 

 
છેલ્લો સીન ઇશ્વરે તમને જેવા બનાવ્યા હોય એ કરતાું સહજે પણ ઊતરતા ન બનવુું, એમાું જ 
તમારુું  ગૌરવ છે. 
 

એક િિયરાવક વાતાષ   
ઈન્ટરનેટ પરથી લીધેલ પ્રસુંગોના ભાવાનવુાિ પર આધારીત સુુંિર પસુ્તક ‘અંતરનો ઉજાસ’ 
(મોતીચારો ભાગ-3) માુંથી સાભાર.]  

ભણવામાું ખબૂ જ હોંનશયાર એવો અનતશ્રીમુંત ઘરનો એક નવ્વુક કૉલેજના અંનતમ વરસની 
પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. એના નપતા એ નવસ્તારના સૌથી ધનવાન અને પ્રનતડિષ્ઠત 
ઉદ્યોગપનત હતા. છોકરો પણ ભણવામાું ખબૂ તેજસ્વી હતો. 
એક દિવસ જમવાના ટેબલ પર થતી વાતચીત િરનમયાન એના નપતાએ પછૂ્ુું કે પરીક્ષાની 
તૈયારીઓ કેવી ચાલે છે ? એના જવાબમાું િીકરાએ જવાબ આપ્યો કે ખબૂ જ સરસ અને 
કિાચ ્નુનવનસિટીમાું પ્રથમ નુંબર આવી જાય તો પણ નવાઈ નહીં. બાપ આ સાુંભળીને ખબૂ 
ખશુ થયો. થોડી વાર પછી એ ્વુકે ફરી પછૂ્ુું કે, ‘નપતાજી, જો મારો પ્રથમ નુંબર આવે તો 
ફલાણા શૉરૂમમાું રાખવામાું આવેલી હોન્ડાની નવી સ્પોટષસ કાર મને ભેટમાું આપશો ખરા ?’ 
 બાપે હા પાડી. એના માટે તો આવી કારની ખરીિી એ રમતવાત હતી. પેલો ્વુક ખબૂ રાજી 
થઈ ગયો. એ કાર ખરેખર તો એના માટે રીમ કાર હતી. એનો વાુંચવાનો ઉયંસાહ અનેક ગણો 
વધી ગયો. મહનેત ુઅને હોનશયાર તો એ હતો જ. એ ઉપરાુંત એણે સાચા અથષમાું તનતોડ 
મહનેત શરૂ કરી િીધી. રોજ કૉલેજથી આવતાું જતાું એ પેલા શૉ-રૂમ પાસે ઊભો રહી હોન્ડા-
સ્પૉટષસ-કારને બે ક્ષણ જોઈ લેતો. થોડા દિવસો પછી જ આ કારના ડિસ્ટયદરિંગ પર પોતાની 
આંગળીઓ ફરતી હશે એ નવચારમાત્ર એને રોમાુંબચત કરી િેતો. એણે આ અંગે પોતાના નમત્રોને 
પણ વાત કરી રાખી હતી. ધારણા પ્રમાણે જ એની પરીક્ષા ખબૂ જ સરસ રહી. ્નુનવનસિટીમાું 
એ પ્રથમ આવ્યો છે એવી જાણ થતાું જ એણે કૉલેજ પરથી પોતાના નપતાને ફોન કરી િીધો. 
પોતાની ભેટની વાત પણ યાિ કરાવી િીધી. પછી એ ઘરે જવા નીકળ્યો. જેમ જેમ ઘર નજીક 



 

 

આવતુું ગ્ુું તેમ તેમ એના ધબકારા વધવા લાગયા. પોતાના આંગણામાું ગોઠવાયેલી સ્પૉટષસ 
કાર કેવી સરસ લાગતી હશે એની કલ્પના કરતો એ ઘરે પહોંચ્યો. કમ્પ્પાઉન્ડનો િરવાજો 
ખોલીને આંગણામાું એણે નજર નાખી, પણ પેલી કાર ક્યાુંય િેખાઈ નહીં. એ થોડોક નનરાશ 
અને ઉિાસ થઈ ગયો. કિાચ કારની દડબલવરી પછી લેવાની હશે તેમ નવચારીને એ ઘરમાું 
િાખલ થયો. નોકરે એને આવીને કહ્યુું કે શેઠ સાહબે એમના રૂમમાું એના આવવાની રાહ જુએ 
છે. િોડતો એ નપતાજીના રૂમમાું પહોંચ્યો. એના નપતાજી જાણે એના આવવાની રાહ જ જોઈ 
રહ્યા હોય તેવુું લાગ્ુું. એના આવતાું જ એમણે ઊભા થઈ એ ્વુકને ગળે વળગાડયો. અમીર 
બાપનો િીકરો હોવા છતાું બાપના પૈસે તાગડનધન્ના કરવાને બિલે દિલ િઈને ભણવાવાળા 
િીકરા માટે એમને કેટલુું બધુું ગૌરવ છે એવુું પણ કહ્યુું.. પછી સુુંિર કાગળમાું વીંટાળેલુું એક 
નાનકરુ્ું બૉક્સ એને આપીને કહ્યુું ; ‘િીકરા, આમ જ આગળ વધતો રહ ેએવા મારા આશીવાષિ 
છે. આ લે તારા માટે મારા તરફથી ઉિમ ભેટ !’ એટલુું કહી બૉક્સ િીકરાના હાથમાું આપી 
તેઓ પોતાના કામે જવા નીકળી ગયા. નપતાના ગયા પછી િીકરાએ બૉક્સ ખોલ્્ુું. જો્ુું તો 
એમાું પાકા પઠૂાુંવાળું સોનેરી અક્ષરોથી લખાયેલુું બાઈબલ હત ુું. બાઈબલ બુંને હાથમાું પકડીને 
એ થોડી વાર એની સામે જોઈ રહ્યો. એને અયંયુંત ગસુ્સો આવ્યો. બાઈબલ એમ જ ટેબલ પર 
મકૂીને એ નવચારમાું પડી ગયો. ઘરમાું અઢળક પૈસો હોવા છતાું પોતાની એક જ માગણી પરૂી 
કરવામાું બાપનો જીવ ન ચાલ્યો એ વાત એને હાડોહાડ કોરી ખાતી હતી. સ્પોટષસ કાર 
અપાવવાની હા પાડયા પછી પણ નપતાનો જીવ ન ચાલ્યો એનુું એને ખબૂ જ લાગી આવ્્ુું. એ 
પોતે પણ સ્વમાની હતો. એટલે બીજી વખત નપતા પાસે માગવાનો કે એમને યાિ અપાવવાનો 
તો સવાલ જ નહોતો પેિા થતો. ઘણો વખત નવચાર કયાષ પછી એણે કાગળ લીધો. એમાું ટકૂમાું 
એટલુું જ લખ્્ુું કે, ‘પજૂ્ય નપતાજી, સ્પૉટષસ કારને બિલે બાઈબલ આપવામાું આપનો કોઈ શભુ 
ઈરાિો જ હશે એમ માનુું છુું. પણ મારે સ્પૉટષસકાર જોઈતી હતી. હુું ઘરેથી જાઉં છુું. ક્યાું જાઉં છુું 
તે નહીં કહુું. જ્યારે તમારી સમકક્ષ પૈસાિાર બની જઈશ યંયારે જ હવે તમને મોં બતાવીશ. એ 
જ… પ્રણામ.’  બચઠ્ઠી બાઈબલના બૉક્સ પર મકૂી એ ઘરેથી નીકળી ગયો. નોકરોએ એને પાછો 
વાળવાની અને ક્યાું જઈ રહ્યો છે એ જાણવાની ખબૂ કોનશશ કરી જોઈ, પરુંત ુવ્યથષ ! કોઈને 
કુંઈ પણ કહ્યા નવના એ જતો રહ્યો.   વરસો વીતી ગયાું. ્વુકનાું નસીબ ખબૂ સારાું હતાું. 
મહનેત ુઅને હોનશયાર તો એ હતો જ એટલે એણે જે બબઝનેસ શરૂ કયો તેમાું તેને અણધારી 
સફળતા મળી અને એ અનતશ્રીમુંત બની ગયો. સુુંિર મજાનુું ઘર બનાવી એણે લગન પણ કરી 
લીધાું. વચ્ચે વચ્ચે એને પોતાના પે્રમાળ નપતા યાિ આવી જતા. પરુંત ુએ પે્રમાળ ચહરેા 



 

 

પાછળ રહલેો કુંજૂસ માણસનો ચહરેો એને તરત જ િેખાતો. માતાના મયૃં્>ુ પછી પોતે આટલા 
વરસમાું એક સ્પોટષસ-કાર જ માગી અને અઢળક પૈસો હોવા છતાું એના નપતાએ કારને બિલે 
સદુફયાણી દફલૉસૉફી ઝાડવા ફકત બાઈબલ જ આપ્્ુું, એ યાિ આવતાું જ એનુું મન કડવાશથી 
ભરાઈ જતુું.    પરુંત ુએક દિવસ વહલેી સવારથી જ ન જાણે કેમ એને એના નપતાની યાિ 
ખબૂ જ આવતી હતી. હવે તો એ ઘણા વદૃ્ધ પણ થઈ ગયા હશે. કુંઈ નહીં તો એમની સાથે 
વાત તો કરવી જ જોઈએ. વદૃ્ધ માણસોને સુંતાનોના અવાજથી પણ શાતા વળતી હોય છે. 
નપતા સાથે ફોન પર વાત કરવાની એને અનતતીવ્ર ઈચ્છા થઈ આવી. આમેય સમયની સાથે 
િરેક ગસુ્સાનુું કારણ નાનુું થતુું જાય છે અને એકાિ દિવસ એવો પણ આવે કે માણસને એમ 
થાય કે, ‘અરે ! આવા નાના અને વાદહયાત કારણ માટે આપણે આટલા બધા ગસુ્સે થયા હતા 
?!’ આવુું જ કુંઈક એ ્વુાનની સાથે બની રહ્યુું હત ુું. એણે ફોન લઈ પોતાના ઘરનો નુંબર 
ઘમુાવ્યો. સામા છેડે જ્યારે કોઈએ ફોન ઊંચક્યો યંયારે તો એના ધબકારા ખબૂ વધી ગયા હતા. 
નપતાજી સાથે પોતે કઈ રીતે વાત કરી શકશે એની અવઢવ સાથે એણે ‘હલેો !’ કહ્યુું. પણ એને 
નનરાશા સાુંપડી. સામા છેડે એના નપતાજી નહોતા પણ ઘરનો નોકર હતો.નોકરે કહ્યુું કે : ‘શેઠ 
સાહબે તો અઠવાદડયા પહલેાું અવસાન પામ્પ્યા. તમે પોતાનુું સરનામુું જણાવેલ નહીં એટલે 
તમને જાણ શી રીતે કરી શકાય ? પણ મરતાું સધુી તમને યાિ કરીને રડતા હતા. એમણે 
કહલે ુું કે તમારો ફોન ક્યારેય પણ આવે તો તમને બધો કારોબાર સુંભાળવા બોલાવી લેવા. 
એટલે તમે આવી જાવ !’ પેલા ્વુક પર તો જાણે વજ્રઘાત થયો. પોતાના નપતાને એમની 
છેલ્લી ક્ષણોમાું પણ મળી ન શકા્ુું એ વાતની વેિનાએ એના હૈયાને વલોવી નાખ્્ુું. પણ હવે 
શુું થાય ? પોતાના ઘરે પાછા જવાની ઈચ્છા સાથે એણે સહકુટુુંબ વતન તરફ પ્રયાણ ક્ુું. 
 ઘરે આવીને સીધો જ એ પોતાના નપતાના રૂમમાું ગયો. એમની છબી સામે ઊભા રહતેાું જ 
એની આંખો વરસી પડી. થોડી વાર આંખો બુંધ કરીને એ એમ જ ઊભો રહ્યો. પછી પોતાના 
રૂમમાું આવ્યો. એની બધી જ વસ્તઓુ બરાબર અને વ્યવસ્સ્થત રીતે ગોઠવાયેલી હતી. નપતાજી 
ચોખ્ખાઈ અને સઘુડતાના ખબૂ જ આગ્રહી હતા, એ બરાબર િેખાઈ આવતુું હત ુું. એવામાું એની 
નજર પોતાના ટેબલ પર પડેલ સોનેરી અક્ષરવાળા બાઈબલ પર પડી, આ એ જ બાઈબલ હત ુું 
જેના કારણે એણે ઘર છોડ્ુું હત ુું. એના મનમાુંથી નપતાજી માટેની બધી જ કડવાશ ગાયબ થઈ 
ગઈ હતી. એણે બાઈબલ હાથમાું લઈ ખોલ્્ુું. પ્રથમ પાના પર જ એના નપતાએ લખ્્ુું હત ુું: 
 ‘હ ેભગવાન ! મારા િીકરા જેવા ઉિમ 

 



 

 

 
િવા ની સાથે સાથે દિલ થી કરેલી દુવાઓ પણ કામ કરે છે " 
ડૉ.શરિભાઇ અમિાવાિ શહરેના જાણીતા સ્ત્રીરોગ નનષ્ણાુંત છે.એમના જીવનનો આ યાિગાર પ્રસુંગ 
એમના જ શબ્િોમાું: 
“આ વાતને વીસ વષષ થયા છે. મારે યંયાું િીકરાનો જન્મ થયો. સમય કરતાું એ ઘણો વહલેો આવી 
ગયેલો. જન્મ સમયે એનુું વજન માુંડ િોઢ દકલોગ્રામ. અયંયુંત નબળો બાુંધો. મારા નમત્ર ડૉકટરે 
સલાહ આપી કે, તાયંકાબલક આને નારણપરુા ખાતેની એક પ્રનસધ્ધ હૉસ્સ્પટલમાું લઇ જાવ. એને 
કાચની પેટીમાું ઘણો લાુંબો વખત રાખવો પડશે. 
આખા અમિાવાિમાું એ સમયે માુંડ બે-ત્રણ જગયાએ જ કિાચ આ સનુવધા ઉપલબ્ધ હતી. મારા 
િીકરાને િાખલ કયો. એ સમયે અન્ય નવજત બાળકો પણ યંયાું હતાું. બે-ત્રણ દિવસે એકાિ બાળક 
ઇશ્વરને પ્યારુું  થઇ જત ુું હત ુું. હુું ખબૂ જ હતાશ થઇ ગયો હતો. ડૉક્ટર પણ એમના શક્ય તમામ 
પ્રયાસો કરતા હતા. મારા િીકરાની સ્સ્થનત ઘણી જ બચિંતાજનક હતી. આ પદરસ્સ્થનતમાું મબણનગર 
ખાતેનુું મારુું  િવાખાનુું પણ ચાલ ુરાખવુું જરૂરી હત ુું. કારણ મારા િિીઓને તકબલફ પડે, તો જાય 
ક્યાું? હુું આખી રાત મારા િીકરા પાસે રહતેો અને સવારે ઘેર આવી, નાહી-પરવારી સવારના 
િિીઓને તપાસતો. બપોરે થોડોક આરામ અને સાુંજની ઓપીડી પતાવી, પાછો પહોંચી જતો િીકરા 
પાસે. 
મારા િીકરાની હાલતમાું ખાસ કોઇ સધુારો જણાતો ન હતો. આ પદરસ્સ્થનતમાું એને અન્ય જગયાએ 
લઇ જવો પણ કેવી રીતે?ડૉક્ટરે પણ ઉપરવાળા ઉપર ભરોસો રાખવાનો દિલાસો આપી િીધેલો. 
એક દિવસે સાુંજના મારી ઓપીડી પતાવી હુું િીકરાને જોવા અધીરો થઇ રહ્યો હતો, યંયાું જ મારા 
સ્ટાફ નસે કહ્યુું કે કોઇ મસુ્સ્લમ બાઇ આવી છે. મેં કહ્યુું કે, સમય પરૂો થઇ ગયો છે. કાલે આવવાનુું 
કહી િો. હુું િરવાજા બુંધ કરી બહાર નીકળી રહ્યો હતો ને એ મસુ્સ્લમ બાન ુહાથ જોડી મને કરગરી 
રહી હતી.હુું ગસુ્સે થઇ ગયો. ‘મારે બહાર જવાનુું છે. તમે કાલે આવજો.’ જવાબમાું એ રીતસરની 
મારી સામે ઝૂકી પડી. ‘સાહબે, ખાનપરુથી ચાલતાું આવ્યા છીએ.મારી હાલત જુઓ. અવતીકાલે 
પાછુું ચાલીને જ આવવુું પડશે. િયા કરો સાહબે, અલ્લાહ…. તમારા િીકરાને ખબૂ લાુંબ ુઆ્ષુ્ય 
આપશે…..’ 
હુું સડક થઇ ગયો. એનુું છેલ્લુું વાક્ય મારા હૃિયની આરપાર નીકળી ગ્ુું. પાછો વળી ગયો. એ 
બાઇને ખબૂ શાુંનતથી તપાસી, જરૂરી િવાઓ પણ આપી.’કેટલા પૈસા આપુું,સાહબે?’એના હાથ ફરી 
જોડાઇ ગયા. હુું એને જોઇ જ રહ્યો. જે બાઇ આઠ-િસ દકલોમીટર ચાલીને આવી હોય. એની પાસેથી 
શુું લઇ શકાય?મારાથી બોલાઇ ગ્ુું, ‘બહને… ત ુું મને ફરીથી દિલથી દુવા આપ….મારા માટે એ જ 



 

 

તારી ફી છે.’ એ બાઇએ જીણષ થઇ ગયેલા સાડલાથી આંખો લછૂી ખરી, પણ …. આભારવશ બનેલી 
એ આંખો કાબમૂાું ના રહી.’અલ્લાહ…. આપકે બેટેકો લમ્પ્બી ઉમ્ર િે….’ એના અંતરના આશીવાષિ 
લઇ, હુું જાણે હલકોફૂલ થઇ ગયો. અને પછી જે ચમયંકાર સજાષયો, એ આજીવન નહીં ભલૂાય. 
મારા ફોનની ઘુંટડી રણકી ઊઠી, ‘શરિભાઇ… ગડુન્્ઝૂ. ઇંગલૅંડથી મારા એક પદરબચત ડૉક્ટર 
આપણી હૉસ્સ્પટલમાું આવ્યા છે.તમારા િીકરાને એમણે તપાસી ઇંગલૅંડથી લાવેલુું એક ઇંજેશન પણ 
આપી િીધુું છે, િીકરો રડી રહ્યો છે. ડૉક્ટર નમત્રનુું કહવે ુું છે કે, એ ઘણો જ સ્વસ્થ છે. બચિંતા કરવાની 
કોઇ જરૂર નથી. તમે જલિીથી િીકરાને મળવા આવી જાવ…’ 
હુું હૉસ્સ્પટલ પહોંચ્યો, ઇંગલૅંડથી આવેલા ડૉક્ટર મને ભેટી પડયા. ને હુું હીબકે ચડી ગયો…. મારા 
િીકરાએ પણ મારી સાથે સરૂ પરુાવ્યો યંયારે બુંને ડૉક્ટરોની પણ આંખો ભીની થઇ ગઇ. 
 
કદરયાવર   
હરખ ભેર હરીશભાઈએ ઘરમાું પે્રવેશ કયો! ‘સાુંભળ્્ુું?' અવાજ સાુંભળી હરીશભાઈનાું પયંની, 
નયનાબેન, હાથમાું પાણીનો ગલાસ લઈને બહાર આવ્યા. 
"આપણી સોનલનુું માુંગુું આવ્્ુું છે, ખાધેપીધે સખુી ઘર છે. છોકરાનુું નામ દિપક છે અને બેંકમાું 
નોકરી કરે છે. સોનલ હા કહ ેએટલે સગાઇ કરી િઈએ." 
સોનલ એમની એકની એક િીકરી હતી. ઘરમાું કાયમ આનુંિનુું વાતાવરણ રહતે ુું. હા, ક્યારેક 
હરીશભાઈનાું નસગારેટ અને પાન-મસાલાનાું વ્યસનને લઈને, નયનાબેન અને સોનલ બોલતા 
પણ, હરીશભાઈ ક્યારેક ગસુ્સામાું અને ક્યારેક મજાકમાું આ વાત ને ટાળી િેતા. 
સોનલ ખબુ સમજિાર અને સુંસ્કારી હતી. એસ.એસ.સી પાસ કરીને ટ્શુન, ભરતકામ કરીને 
પપ્પાને મિિ રૂપ થવાની કોનશશ કરતી, હવે તો સોનલ ગે્રજ્્એુટ થઇ ગઈ હતી અને નોકરી 
કરતી હતી; પણ હરીશભાઈ એની આવકનો એક રૂનપયો લેતા નદહ અને કાયમ કહતેા ‘બેટા આ 
તારી પાસે રાખ તારે ભનવષ્યમાું કામ લાગશે.’ 
બુંને ઘરની સહમતીથી સોનલ અને દિપકની સગાઇ કરી િેવાઈ અને લગનનુું મહુતષ પણ 
જોવડાવી િીધુું. લગનને આડે હવે પુંિર દિવસ બાકી હતા. 
  
હરીશભાઈએ સોનલને પાસે બેસાડીને કહ્યુું, 'બેટા તારા સસરા સાથે મારી વાત થઇ, એમણે 
કદરયાવરમાું કઈ જ લેવાની નાું કહી છે, નાું રોકડ, નાું િાગીના અને નાું તો કોઈ ઘરવખરી. તો 



 

 

બેટા તારા લગન માટે મેં થોડી બચત કરી ને રાખી છે એ આ બે લાખ રૂનપયાનો ચેક હુું તને 
આપુું છુું, તારે ભનવષ્યમાું કામ લાગશે, તુું તારા એકાઉન્ટમાું જમા કરાવી િેજે.' 
‘ભલે પપ્પા,’ સોનલ ટુુંકો જવાબ આપીને પોતાના રૂમમાું જતી રહી. 
સમયને જતા ક્યાું વાર લાગે છે ? શભુ દિવસે આંગણે જાન આવી, સવેનાું હરખનો પાર નથી. 
ગોરબાપાએ ચોરીમાું લગનની નવનધ શરુ કરી ફેરા ફરવાની ઘડી આવી, કોયલનો જેમ ટહુકો 
થાય એમ સોનલનાું હૈયેથી બે શબ્િો નીકળ્યા, 
‘ઉભા રહો, ગોરબાપા, મારે તમારા બધાની હાજરીમાું મારા પપ્પાની સાથે થોડી વાત કરવી છે,’ 
“પપ્પા, તમે મને લાડકોડથી મોટી કરી, ભણાવી, ગણાવી, ખબુ પે્રમ આપ્યો એનુું ઋણ તો હુું 
ચકૂવી નદહ શકુ, પરુંત,ુ દિપક અને મારા સસરાની સહમતીથી તમે આપેલો બે લાખ રૂનપયાનો 
ચેક તમને હુું પાછો આપુું છુું, એનાથી મારા લગન માટે કરેલુું ભારણ ઉતારી િેજો અને આ ત્રણ 
લાખનો બીજો ચેક જે મેં મારા પગારમાુંથી કરેલી બચત છે, જે તમે નનવતૃ થશો યંયારે કામ 
લાગશે. હુું નથી ઈચ્છતી કે ઘડપણમાું તમારે કોઈની પાસે હાથ લુંબાવવો પડે. જો હુું તમારો 
િીકરો હોત તો આટલુું તો કરેત જ ને! 
હાજર રહલેા બધાની નજર સોનલ ઉપર હતી. “પપ્પા, હવે હુું તમારી પાસે કદરયાવરમાું જે 
માુંગુું એ આપશો? 
હરીશભાઈ, ભારે આવાજમાું, 'હા બેટા.' એટલુું જ બોલી શક્યા. 
'તો, પપ્પા, મને વચન આપો કે આજ પછી તમે નસગારેટને હાથ નદહ લગાવો, તમાકુ, પાન, 
મસાલાનુું વ્યસન આજથી છોડી િેશો. બધાની હાજરીમાું હુું કદરયાવરમાું બસ આટલુું જ માુંગ ુ
છુું.' 
િીકરીનો બાપનાું કેવી રીતે કહી શકે. લગનમાું િીકરીની નવિાય વખતે કન્યા પક્ષનાું સગાઓને 
તો રડતાું જોયા હશે પણ આજે તો જાનૈયાની આંખો પણ ભીંજાઈ ગઈ. 
દુરથી હુું સોનલનાું આ લક્ષ્મી સ્વરૂપને જોતો જ રહ્યો, ૨૦૧ રૂનપયાનુું કવર મારા બખસ્સામાુંથી 
બહાર કાઢી શક્યો નદહ. સાક્ષાત લક્ષ્મી ને હુું શુું લક્ષ્મી આપુું ! 
પણ, એક સવાલ મારા મનમાું જરૂર થયો, “ભ્રણૂહયંયા કરતા સમાજનાું સુંસ્કારી લોકોને સોનલ 
જેવી લક્ષ્મીની જરૂર નદહ હોય?” 
 
 
 

સુંખેડાની માલ ુવાસાહત 



 

 

 

 
 

નુંબર-૧ માું રહતેી ૭૪ વષીય મદહલા આ ઉમરે સ્ફુનતિથી ઝાડ ઉપર ચડીને બકરા 
માટે ચારો પણ તોડે છે. 
સુંખેડા ની માલ ુવસાહત નુંબર-૧ માું રહલેા વસાહતી ઓ મળુગધુંર ગામના 
નવસ્થાનપતો છે. અતે્ર તેઓ છેલ્લા વીસ વરસથી આવીને વસેલો છે. આ વસાહતમાું 
વજીબેન રવલાભાઈ વસાવા રહ ેછે. તેણીની ઉમુંર આમ તો મતિાર યાિીમાું ૭૪ 
વષષની િશાષવેલી છે. પણ આસપાસના રદહશો તથા સરપુંચના જણાવ્યા મજુબ ૭૪ 
વષષ કરતાું પણ ધણી વધારે ઉમુંર છે. 
 

આટલી ઉમરે પણ શરીરમાું ગજબ ની સ્ફુનતિ છે. રોજ બકરાું ચરાવવા પાુંચ દકમી 
ચાલે છે.એક વખત પગે ચાલીને ફે્રકચર થ્ુું હત ુું. યંયારે તેણીએ વાુંસની સળી ઓ 
ગોઠવીને પ્લાસ્ટર જેવુું કરીને જાતેજ ફે્રકચર મટાડ્ુું હત ુું . આ ઉમરે પણ પગમાું 
એટલીજ સ્ફુનતિ જાતે જ ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે. અને બકરા માટે પાુંિડા તોડે છે. 
જો કે પગની સમસ્યા થયા બાિ હવે ઝાડઉપર ચડવા કોઈ નાનો ટેકો લેવો પડે છે. 
આટલી ઉમુંર હોવા છતાું પણ આંખોનુું તેજ સારુ છે. પદરવારમાું ઘરે તો એકલાું જ છે. 
રોજીિાું ખોરાકમાું તેણી બકરીનુું દુધ અને રોટલા ખાય છે. આ ઉમુંરે પણ ગજબની 
સ્ફુનતિ ધરાવતાું વજીબેન વસાવા ને આખી વસાહત તથા માલ ુગામ ઓળખે છે. 
 
 

પે્રરક સયંયઘટનાઓ 



 

 

[૧] એક નાની શી ઘટના – ભગવત સથુાર 

ડાુંગરવા, તા. કડીની માધ્યનમક શાળામાું હુું, નશક્ષક હતો. આચાયે મને શે્રણી આઠથી અબગયારમાું 
તાસ ફાળવ્યા હતા. એક દિવસ એક નશક્ષકની અવેજીમાું મારે શે્રણી સાતમાું જવાનુું થ્ુું. નવદ્યાથીઓ 
માટે શાળાનો ગણવેશ-સફેિ પહરેણ અને વાિળી ચડ્ડી હતા. મેં જો્ુું તો એક નવદ્યાથી તદ્દન ફાટયાું-
તટૂયાું-સાુંધેલાું-જૂનાું કપડામાું પણ ખબૂ જ ધ્યાનથી ભણતો હતો. મેં એ દિવસે એ તાસમાું જેટલા 
પ્રશ્નો પછૂયા તેણે સહજતાથી, નનભષયપણે જવાબ આપ્યા. ચારેક દિવસ મારે એ વગષમાું જવાનુું થ્ુું. 
એક દિવસ એ નવદ્યાથી વગષમાું નજરે ન પડયો. આથી તેની બાજુમાું બેસતા નવદ્યાથીને મેં પછૂ્ુું : 
‘આ નવદ્યાથી કેમ િેખાતો નથી ?’ 

‘ગરુુજી ! આચાયષ સાહબેે વગે વગે ફરીને ગણવેશમાું જ આવવાની વાત જરા કડકાઈથી કરી છે. 
ગણવેશ વગર આવનારને શાળા છોડવી પણ પડે. તે અયંયુંત ગરીબ છે. માબાપ મજૂરી કરીને પણ 
તેને ભણાવે છે. ગણવેશ વગર તે કેવી રીતે આવે ?’ 

‘શાળા છૂટે યંયારે ત ુું મને તેને ઘેર લઈ જજે.’ મેં કહ્યુું. 
શાળાનો છેલ્લો ઘુંટ વાગયો. પેલા નવદ્યાથી સાથે પેલા નવદ્યાથીને યંયાું ગયો. તેનાું માબાપ હાજર 
હતાું. તે નનરાશવિને બેઠો હતો. મને જોતાું જ તે મારી પાસે આવ્યો. મને નમસ્કાર કયાષ. તેનાું 
માબાપને કહ્યુું : ‘બા-બાપજુી ! આ મારા ગરુુજી છે.’ તેઓ પણ ઊભા થયાું. બે હાથે મને વુંિન કયાું. 
મેં તેને કહ્યુું : ‘બેટા ! ત ુું મારી સાથે ચાલ. મારે તારુું  કામ છે.’ 
અમે બુંને તૈયાર પોશાકવાળાને યંયાું ગયા. મેં દુકાનિારને કહ્યુું, ‘ભાઈ ! આ બાળક માટે તમે ત્રણ 
જોડ સફેિ પહરેણ અને વાિળી ચડ્ડી કાઢી આપો. સારાું કાપડની આપજો.’ તેણે સારી જાતના 
કાપડનો ત્રણ જોડ પોશાક આપ્યો. મેં તેના જરૂરી પૈસા ચકૂવ્યા. તે વેપારીને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે 
એક નશક્ષક પોતાના નવદ્યાથીનુું ભાનવ ઉજ્જ્વળ કરવા પોતાની ઉિારતા િાખવે છે તો પોતે પણ શા 
માટે આ નશક્ષાના હવનમાું નાની સરખી આહુનત કાું ન િે ! તેણે પડતર ભાવે જ ગણવેશ આપ્યો. 
બીજે દિવસે તે ગણવેશમાું આવ્યો. 
શે્રણી અબગયાર સધુી તે ત્રણે વગષમાું પ્રથમ આવ્યો. બૉડષની પરીક્ષામાું પણ પ્રથમ િસમા આવ્યો. 
અનેક નશષ્યવનૃિઓ મળી. તે ડૉક્ટર થયો અને પેંડાથી મારુું  મોં ગળ્્ુું કરવા આવ્યો યંયારે સાજયંવક 
આનુંિથી તેને માથે હાથ મકૂીને આનશષ આપી : ‘બેટા ! ત ુું પણ નનરાધાર બાળકોને સારુું  ભણાવજે. 
બસ, એ જ છે મારી ગરુુિબક્ષણા !’ 
 

[૨] અનોખી સેવા – બુંસીલાલ જી. શાહ 

 



 

 

1971થી 2000ની સાલ સધુી હુું જીવન વીમા કૉપોરેશનમાું નવકાસ અનધકારી તરીકે ફરજ 
બજાવતો હતો. અમારા નવકાસ અનધકારીઓ માટે બેસવાનો અલગ રૂમ હતો. અમારી શાખામાું 
તે વખતે નવરમગામ, સાણુંિ, બાવળા, ધુંધકૂાનાું ગામોનો સમાવેશ થતો હતો. યંયાુંથી ઘણા 
માણસો પોતાના જીવનવીમાની પૉબલસી પાકે તો રકમ લેવા શાખામાું આવતા હતા. જીવન 
વીમાની પૉબલસી પાકે તો તે રકમ મેળવવા ફરજજયાત ‘રેવન્્ ૂદટદકટ’ પાટીએ લગાવવી પડતી. 
તેમાુંથી ઘણા બધાને ઘણી વાર કાયિાની ખબર ન હોય એટલે રેવન્્ ૂસ્ટેમ્પ્પ લાવ્યા ન હોય. 
એટલે રેવન્્ ૂદટદકટ મેળવવા માટે પોસ્ટ ઑદફસમાું જવુું પડે. ઘણાને પોસ્ટ ઑદફસ ક્યાું છે તેની 
માદહતી પણ ન હોય ! 
આવા અજાણ્યા લોકો અમારા રૂમમાું આવતા. રેવન્્ ૂદટદકટની વાત થતાું મ ૂુંઝાતા ને ફરી ફેરો 
પડશે તેવો નનસાસો નાખતા. પણ મારા નમત્ર શ્રી રમણીકભાઈ આવી રેવન્્ ૂદટદકટ જથ્થાબુંધ 
રાખતા ને આવી અટવાઈ ગયેલી વ્યસ્ક્તને તે આપતા અને તેમના કાયષમાું સહભાગી થતા. 
આગુંતકુના ચહરેા પર આભારની લાગણી િેખાઈ આવતી. રમણીકભાઈ તો આ રેવન્્ ૂસ્ટેમ્પ્પની 
દકિંમત પણ ન લેતા ન કહતેા : ‘આવી નાનકડી રકમ, બુંસીભાઈ લઈને શુું કરવાનુું ? આપણને 
ઈશ્વરે સારી નોકરી અને પગાર આપ્યો છે. આ દ્વારા આપણે કોઈના ખપમાું આવીએ છીએ ને ! 
આ પણ આપણી સેવા છે ને !’ ઘણી વાર સરકારી કચેરીઓમાું કે અન્ય ઠેકાણે અમલિારો 
વ્યસ્ક્તઓને ધક્કા ખવડાવે છે યંયારે શ્રી રમણીકભાઈની આ સેવા યાિ આવે છે. નાનકડી, ફક્ત 
એક રૂનપયાની દટદકટથી કેવી સરસ સેવા થાય ! આવી ‘સેવા’નો સિગણુ સૌમાું આવે તો 
રાષ્રની અડધી સમસ્યાઓ દૂર ન થાય ? 
 

[૩] માણસાઈ વસે છે – કુમિુભાઈ બક્ષી 
મુુંબઈ ખાતે મા-િીકરી જીવન-નનવાષહ કાજ દટદફનસનવિસ આપી ગજુરાન ચલાવતાું. સુંજોગાનસુાર 
સાથે જ કામ અથે નીકળેલાું મા-િીકરી નવખટૂાું પડી ગયાું. યંયાુંથી કોઈક રીતે 22 વષીય ્વુતી 
સરુત જજલ્લાના ઓલપાડ ગામે આવી ચઢી. મુુંબઈમાું માતાએ ઘણી શોધખોળ કરવા છતાું 
િીકરીનો પિો મળ્યો નદહ. પોલીસમાું ફદરયાિ પણ નોંધાવી, ખાસ્સો લાુંબો સમય વીતી ગયો. 
મા-િીકરીનુું નમલન અશક્ય બની ગ્ુું. બીજી તરફ ઓલપાડમાું અજાણ્યા પ્રિેશમાું જનસમિુાય 
વચ્ચે આવી ગયેલી િીકરીએ માનનસક સમતલુા ગમુાવી િીધી. કપડાનુું પણ ભાન નદહ, 
આમતેમ બાવરી બની ભટક્યાું કરે. ચાની લારી ચલાવતાું એક બહને-મુંજુમાસીનુું ધ્યાન એના 



 

 

પર પડ્ુું. ચા, નાસ્તો કરાવ્યાું, શરીર ચોખ્ખુું કરાવી, સારાું કપડાું પહરેવા આપ્યાું. પરુંત ુબીજા 
જ દિવસથી એ પાત્ર ફરી એવી જ રીતે, એવી અવસ્થામાું ગામમાું િેખાવા લાગ્ુું. 
િરનમયાન રમજાન માસ શરૂ થયો, સાથે દિવાળી પવષ પણ, ઈસ્માઈલ શેખ નામના ઈન્સાનને 
નવચાર આવ્યો કે પનવત્ર રમજાન માસમાું કુંઈક સારુું કામ કરીએ. એમણે આ પાગલ ્વુતીની 
સારવારનુું બીરુ્ું ઝડપ્્ુું. સરુત ખાતે આવેલ એક મેન્ટલ હૉસ્સ્પટલમાું એને િાખલ કરી. ધીમે 
ધીમે ડૉક્ટરોની સારવાર અને નેકદિલ ઈસ્માઈલભાઈની દુઆ ફળતી માલમૂ પડી. િિીની 
વતષણકૂમાું ખાસ્સો ફેરફાર વતાષયો. તેણીની માનનસક હાલત સધુરતી ગઈ, ભતૂકાળ યાિ આવ્યો. 
માતાનુું નામ, ટેબલફોન નુંબર આપ્યાું. નોંધનીય બાબત એ છે કે ઈસ્માઈલભાઈએ આ ્વુતીની 
સારવાર પાછળ િોઢ લાખ જેટલી રકમ ખચી નાખી. આ દફરસ્તા સમાન ઈન્સાને ઓલપાડ 
પોલીસની મિિથી મા-િીકરીનુું નમલન કરાવ્્ુું. 
આજના ્ગુમાું મદહલાઓની બબનસલામતી સવષત્ર વ્યાપી છે, યંયારે ઈસ્માઈલભાઈ તેમને હાથે 
થયેલ આ શભુ કામ માટે અલ્લાહનો આભાર માને છે. આ િષ્ટાુંત બતાવે છે કે સમાજમાું 
માણસાઈ હજી વસે છે. 
 

[૪] જય શ્રીકૃષ્ણની સેવા – યશવુંત કડીકર 

ઉનાળાના બળબળતી બપોરે ધળૂના ગોટેગોટા ઉડાડતી એસ.ટી. બસ કડી ગામની નજીક 
લીમડાની શીતળ છાયામાું ભારે અવાજ કરીને જાણે કે થાક ઉતારવા ઊભી હોય એમ ઊભી રહી 
ગઈ ! યંયાું જ આ બસ આવવાની રાહ જોતો જ ઊભો હોય એમ એક માણસ સ્વચ્છ ચમકતા 
પ્યાલા તથા ઠુંડા પાણીની ડોલ લઈને ઊભો હતો. તરસ અને ગરમીથી વ્યાકુળ મસુાફરો પાણી 
માગવા લાગયા. પાણી પાનાર વ્યસ્ક્ત પાણી આપતાું બધાને ‘જય શ્રીકૃષ્ણ’ કહતેો. આ 
વૈષ્ણવજન પહલેેથી જ જાણે આ પદરસ્સ્થનતથી વાકેફ હોય એ રીતે શાુંનતથી અને જેટલી ઝડપ 
શક્ય હતી એ ઝડપ અને તયંપરતાથી પાણી પાઈ રહ્યો હતો, જેથી બસમાુંન ુું કોઈ પણ મસુાફર 
પાણી પીધા નસવાય ના રહી જાય. 
હુંમેશની ટેવ મજુબ કેટલાક મસુાફરો પાણી પીધા પછી, આ પાણી પાનારને કુંઈક પૈસા આપવા 
લાગયા, પણ એણે નમ્રતાથી ‘જય શ્રીકૃષ્ણ’ કહી પૈસા લેવાની ના પાડી િીધી. આ જોઈને હુું 
નવચારમાું પડી ગયો. અસહ્ય મોંઘવારીના આ જમાનામાું થોરુ્ું કામ કરીને ઘણુું મેળવનારા પડયા 
છે. આવી સ્સ્થનતમાું મહનેતનો બિલો મળે એ પણ લેવા માટે ના પાડે એવા આ માનવીનુું 
વતષન આશ્ચયષજનક હત ુું. એટલા માટે મસુાફરો, જે ખશુ થઈને આપે છે, એ લઈ લેવા માટે મેં 



 

 

એમને સલાહ આપી. મને એ પાણી પાનારા ભાઈએ જવાબ આપ્યો, ‘સાહબે, હુું, મારી પયંની 
અને મારી િીકરી – એમ ત્રણ સભ્યો જ મારા કુટુુંબમાું છીએ. હુું તાલકુા પુંચાયતમાું પટાવાળાનુું 
કામ કરુું છુું. એનાથી અમારા ત્રણેનુું ભરણપોષણ થાય, એટલુું તો મળે જ છે. મારી પયંની 
નવરાશના સમયમાું ગોપાલ લાલજીની હવેલીમાું સેવાપજૂા કરે છે. ગોપાલ લાલજીની કૃપાથી 
અમારુું ગજુરાન સારી રીતે ચાલે છે. હવે વધારે મેળવવાનો લોભ શા માટે કરવો જોઈએ ?’ 
એના નવશે મને વધ ુજાણવાની ઉયંકુંઠા જાગી. બસમાું બેઠેલા પ્રવાસીઓને પછૂતાું, એકે કહ્યુું કે, 
નોકરીના સમયમાુંથી સમય કાઢીને, છેલ્લાું પાુંચ વરસથી કોઈ પણ જાતના વળતર નવના, ફક્ત 
આ કાયષને પ્રભસેુવા ગણીને, આ ભાઈ પાણી પાવાનુું આ કામ કરે છે. બપોરના તો તે જરૂર 
હાજર રહ ેછે. મેં એને વુંિન કરી ‘જય શ્રીકૃષ્ણ’ કહ્યા. (અખુંડ આનુંિ (ફેબ્રઆુરી-2011)માું પ્રકાનશત થતા 
સયંય ઘટનાઓ પર આધાદરત નવભાગ  ‘જોયેલુું ને જાણેલુું’માુંથી સાભાર.) 
 

 


