
 

�શુીની �શુી ડો. લ�લત પર�ખ  

1 

 

�શુીની �શુી… 

ડૉ. લ�લત પર�ખ 

 

 

જ�મી �યારથી તેના માતા-િપતાને તે�ુ ં �પ જોઈ,તે�ુ ં તેજ જોઈ,તેની સહજ #ુદંરતા-

નમણાશ જોઈ & �શુી થઇ હતી તેના આધાર* માતા મમતાએ અને િપતા કા�તે તે�ુ ંનામ નામ 

પણ �શુી પાડ� દ�ધે.ુ.ં&મ&મ �શુી મોટ� થતી ગઈ તેમ તેમ તે�ુ ંપડખ ેફર2ુ,ંખસ2ુ,ં3ટૂણીયા 

ભરવા,બ ેપહ*લી દ�8ડુ� આવતા સહજ 9:મત વરસાવતી તેની ;સ< =ખુા>ૃિત,ડ@-ુડ@ ુચાલતી 

તેની મનમોહક ચાલ,મBરુ-મBરુ તેના પહ*લા-પહ*લા શCદ મDમી વી. તેની ;�યેક િવકાસ-

યાEા તેમની �શુીમા ંસતત વધારો જ વધારો કરતી  રહ*લી..તેમણે હર�-ફર�ને આ એકની એક 

જ તો વષG પછ�ની ;િતIા  પJાત આ '�શુી' ;ાKત થયેલી. 

�શુીના જ�મ પછ� તો તેઓ બધી ર�તે �શુી જ �શુીનો અ�ભુવ કરતા  રMા.િપતા 

કા�તને NનુીવસOટ�મા ં ;મોશન મળતા ;ોફ*સરિશપ-હ*ડિશપ-ચરેમેનિશપ-ડ�નિશપ 

વી.Qમશ:;ાKત થતી રહ�.તે તો તેમની સતત વધતી રહ*તી �શુીમા ં િવશેષ ભરતી જ જોવા 

મળ�.માતા મમતા બ�ેકમા ંકલાકSથી  સીધી મેનેજર #ધુી #ધુીની ;ગિત કરતી રહ� તેનો  તો 

તેને �શુીનો ખTનો મUયો હોય તેવો અને તેટલો આનદં થયો.તેમણે બVુ પહ*લા લઇ રાખલે 

Kલોટ પર બWક-લોન વી.ના ં આધાર* એક #ુદંર નાનકડ� બગંલી પણ બાધંી,&�ુ ં નામ પણ 

'�શુી'જ રાXNુ.ંઘરમા ં દાદા-દાદ�ની �શુીનો તો પાર ન રહ*તો કારણક* તેમની :=િૃતમા ં આ  

#ZુEુી તો  સો- સો વષG પછ� જ�મેલી,તેથી તેમને તો તે�ુ ં [યાન  રાખવામા,ંતેન ે

રમાડવામા,ંતેને જમાડવામા,ંતેને બાબાગાડ�મા ં ફરવા લઇ જવામા,ંતેને પહ*લો 

એકડો શીખવવામા ં -સઘળ� '�શુી' સાથે સકંળાયેલી ;2િૃ\મા ં�શુી જ �શુીનો અ�ભુવ થતો 

રહ*તો.દાદા-દાદ� િન2\ૃ િશIક-િશ�Iકા હોવાથી �શુીને :>ુલમા ંદાખલ કરતા પહ*લાજ અIર-

]ાન,^ક- ]ાન ;ાKત થઇ ગયે.ુ.ં:>ુલમા ંદાખલ થઇ તો તેના #ુદંર મરોડદાર અIરો-^કો 

જોઈ _લાસ ટ�ચર, _લાસના બાળકો અને િ;�સીપાલ પણ છ` થઇ ગયા.તે હરહમેશ પહ*લો-
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બીજો ર*�ક રાખી >ુદક* અને a:ુક* આગળ ને આગળ વધતી જતી રહ�ને મેbcક #ધુી પહdચી 

ગઈ.મેc�કની બોડS પર�Iામા ંતે ડોિમિનયન -ફ:ટS આવી તે તો' �શુી' ની �શુીનો,ક* તેના માતા-

િપતાની �શુીનો,ક* શાળાની �શુીનો જ નbહ,ઓળખીતા-પાળખીતા સV ુ કોઈની �શુી અને 

ગbરમાનો િવષય બની ગયેલો.શાળાએ તે�ુ ંસ�માન કNુe,સમા& તે�ુ ંસ�માન કNુe,સગવાહાઓએ 

તેની �શુાલીમા ં પાટf પર પાટf �ુ ં આયોજન કરતા રહ� '�શુી'ની તેમજ તાના માતા-

િપતા,દાદા-દાદ� સVનુી �શુીમા ંચાર ચાદં લગાવી દ�ધા એમ કહ� શકાય. 

�શુી વગર કોઈ ;સાધનના ં ઉપયોગ-;યોગ કયh પણ એટલી આકષSક લગતી ક* જોનાર 

તેને જોતો જ રહ� Tય.તેનાથી iૂર ગયા પછ� ક* jુદા પડkા પJાત પણ તેની છબી-:=િૃત 

lખોમા ંmાયં #ધુી સમાયેલી જ રહ*.તે ભોળ�,િનખાલસ અને સરળ :વભાવની હોવાથી સVનેુ 

ગમતી. 

તેના માતા-િપતાને એક ]ાિત પbરવાર* તેના માતા-િપતાને તે bદવસોમા ંસાવ ;ચ�લત 

;ણા�લકા અ�સુાર  સામેથી પોતાના ZEુ આનદં માટ* તે�ુ ંમા@ંુ ંનાXNુ ંઅને કnુ ંતમાર� દ�કર� 

અમાર* �યા ંદ�કર�થી પણ વB ુલાડ પામશે.તમાર� લoમી &વી #ZુEુી અમાર* �યા ં @હૃલoમી�ુ ં

:થાન, માનં અને સ�માન પામશે.મારા ZEેુ પણ તેને ઘણી વાર જોઈ છે અને તેને Zછૂ� જોNુ ં

તો તેને આ ;પોઝલ પસદં અને મા�ય છે.તમે તમાર� ZEુીને Zછૂ� કર�,આપસમા ંપિત-પ�ની 

પણ િવચાર�ને  અમને બને તેટલો વહ*લો જવાબ આપશો તો અમને �શુી થશે અને '�શુી' ને 

અમારા ઘરની રાણી બનાવશો તો અમને પારાવાર �શુી થશે.િપતા કા�ત અને માતા મમતા 

તો રાq પણ થયા આમ સામેથી #ખુી ;િતrsઠત ]ાિત પbરવારમાથંી આમ સામેથી �શુી માટ* 

મા@ંુ ંઆવવાથી.થોડા િવચારમા ંપણ  પડ� ગયા ક* સોળ-સ\ર વષSની '�શુી'ને આટલી નાની 

ઉમર* ક*મ પરણાવાય? 

�શુીને તો આગળ ભણી પોતા�ુ ં ભિવsય ઉuજવળ કર2ુ ં હ8 ુ.ં]ાિત- પbરવાર* તો 

;:તાવ =કૂતી વખતે જ કહ*.ુ:ં"અમાર* �યા ંપણ અમે તેને આગળ અવwય ભણાવીxુ ંજ."માતા-

િપતાને બધી ર�તે આ ;:તાવ ગમી ગયો અને જમાઈ બનનાર �ચરાગ પણ એટલો #ુદંર અને 

#શુીલ હતો ક* આવો lગણ ેશોભ ેતેવો જમાઈ આમ સામેથી સહજ મા ંમળતો હોય તો તે તો 

સામેથી લoમી ચાદંલો કરવા આવી હોય તે2ુ ંથNુ ંકહ*વાય.�શુી પણ �ચરાગને જોયા પછ� રાq 
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થઇ ગઈ.�ચરાગ તેના િપતાના વેપાર-ધધંામા ંસરસ ગોઠવાઈ ગયો હતો.તે પોતે �શુી કરતા 

પાચં વષh મોટો હતો;પણ એટલો ઉમર -તફાવત તે bદવસોમા ંસવSમા�ય ગણાતો.�ચરાગ કોમસS 

yેjુએટ હતો.પહ*લા ગોળધાણા ખવાય,પછ�  અખાEીજ   &વા xભુ bદને-zેsઠ =Vુતુh સગાઇ થઇ 

અને આસો #દુ બી& તો લ{ન પણ ધામ-Bમૂ સાથે થયા.નવદDપિત હની=નુ માટ* કાwમીર 

ગયા અને &ને સV ુZ|ૃવી�ુ ં:વગS કહ* છે તે ખર*ખર :વગS જ છે તેવો �શુી અને �ચરાગે ;�યI 

અ�ભુવ કયG.�યાથંી પાછા ફયાS બાદ �શુીએ કોમસS કોલજેમા ં;વેશ લીધો અને થોડ� ઘરમા ં

મદદ કર� તે િનયિમત સમયે કોલજે જવા લાગી.પિત �ચરાગ જ તેને :>ુટર પર =કૂ� પછ� 

iુકાને જતો.�શુીને ઘરમા,ંકોલજેમા,ંપિત સાથે દર રિવવાર* નાટક- િપ_ચરજોવામા ંક* હોટલોમા ં

નવી નવી વાનગીઓ ખાવામા ં મઝા આવતી.તે મનોમન એ2ુ ં અ�ભુવતી Tણ ે તે :વગOય 

#ખુમા ંજ િવહાર કરતી રહ* છે. 

પરં8,ુ આકાશ પર થી ધરતી  પર પડતા ક* :વગSમાથંી નીચ ે  ફ}કાઈ જતા mા વાર 

લાગે છે, જો નસીબને તે2ુ ંમા�ય હોય તો? હમેંશા સાચવીને :>ુટર ચલાવનાર �ચરાગ એક રાતે 

ઉઘરાણીથી iુકાને પાછાફરતા ફરતા કોઈ પીધેલ cક-  ~ાઈવરની બેપરવાહ�-લાપરવાહ�થી 

ટકરાઈને  એવો જોરથી પછડાયો ક* તેને કોઈ હો9:પટલ પહdચાડ* તે પહ*લા તો તે ધામમા ં

પહdચી ગયો.માતા-િપતાનો �ચરાગ �ઝુાઈ ગયો.�શુીની �શુી નેEોની ની અ�ધુારામા ં વહ� 

ગઈ,�શુીના માતા-િપતાની �યથા,વેદના અને iુખની કોઈ સીમા ન રહ�.હવે વીસીએ પણ ન 

પહdચેલી �શુીને qવનભર વૈધ�ય જ ભોગવવા�ુ ં રહ*શે?તે ;�  તેમની �ઘ હરામ કરવા 

લા{યો.aખૂ-તરસ ઊડ� ગયા.વેપાર-ધધંામાથંી પણ રસ ઓછો થવા લા{યો.આખા 

સમાજમા,ંસમ:ત ]ાિતમા ંTણે ક* સોપો પડ� ગયો.પરં8 ુ �ચરાગના માતા-િપતાએ �ન શોક 

પ�િત અ�સુાર દસમા ં bદવસની ની ZTૂ કરા�યા બાદ,�શુીને ગળે વળગાડ� ઈDત આપતા 

કnુ:ં"કાલ થી તાર� કોલજે ચા..ુબી.કોમ જ નbહ,એમ.કોમ પણ 8 ુ ં કર�શ અને તે પછ� ચાટSડS 

એકૌ�ટ�ટ પણ 8ુ ંબનીશ.હવે આજથી 8 ુ ંજ માર� દ�કર� અને 8 ુ ંજ મારો દ�કરો.�ચરાગને aલૂી 

હવે 8ુ ંજ તારો �ચરાગ બન અને  અમારા સVુનો પણ  �ચરાગ બનીશ,તારા માતા-િપતાનો પણ 

�ચરાગ બન.સVનુા સમTવવાથી �શુીએ કોલેજ ચા. ુકર� અને સમય સાથે પોતાની �યથા-

કથાને aલૂતી રહ� સર:વતીની સાધનામા ં Z�ંુૂ મન લગાડ� તે જોતજોતામા ં બી.કોમ થઇ 

ગઈ,એમ.કોમ થઇ ગઈ અને સી.એ.પણ થઇ ગઈ.તેના માતા-િપતાએ ગૌરવનો અ�ભુવ 
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કયG,તેના સા#-ુસસરાએ તો િવશેષ ગૌરવનો અ�ભુવ કયG.સમ:ત ]ાિત અને સમા&ં પણ 

સિવશેષ ગૌરવનો અ�ભુવ કયG. 

પરં8 ુતે પછ� & કાઈં બ�Nુ ંતે સો ટકા સ�ય છે,Tણવા &2ુ ંછે,અપનાવવા &2ુ ંછે,અ�સુરવા 

&2ુ ં છે.અને તે એ ક* �ચરાગના ં  માતા-િપતાએ �શુીના માતા-િપતાની ને �શુીની સમI એક 

#ુદંર,મહાન આદશS ;:તાવ ;:8તુ કયG ક* હવે અમે જ ક�યાદાન કર� �શુીના લ{ન કરવા 

માગંીએ છ�એ.તમે & ક�યાદાન�ુ ં Z�ુય કમાઈ લીBુ ં છે અને તેને વહ*લા અમારા 

આyહથી જ�દ� જ�દ� નાની ઉમર* પરણાવી દ�ધી તે અમારા મહા- પાપના ;ાયિJત :વ�પે 

અમને આ Z�ુય કાયS કરવા દ*શો તો અમને,તમને અને �શુીને સVનેુ �શુી થશે.અમે એક ચાટSડS 

એકૌ�ટ�ટ #ુદંર,સ:ંકાર�,સરળ અને િનખાલસ :વભાવનો Nવુક શોધી રાXયો  છે.હમણા જ તે 

અને તેના #ધુારવાદ�   િવચારોવાળા  માતા િપતા આવશે અને આપણ ે બધા રાq-�શુીથી 

સવS:વી>ૃત અને સવSમા�ય લાગે તો ગોળધાણા ખાઈ લઈxુ.ંતે પછ� સગાઇ-લ{ન સાથે-સાથે જ 

સપં< કર�xુ.ં 

સાભંળનાર અને કહ*નાર સVનુા ચહ*રા પર એક bદ�ય તેજનો ચમકારો જોવા મUયો.Tણે 

ક* ઘોર ^ધકારમા ંએક નવો �ચરાગ ;ગટ�ો.થોડ� વારમા ંમાતા-િપતા સાથે િવધવા- �શુી માટ* 

દ�પક અને તેના માતા િપતા આ�યા.દ�પક તેજ:વી ચહ*રાવાળો, મનમોહક �ય9_ત�વ ધરાવતો 

#ુદંર #શુીલ નવNવુક હતો,&ને સVુએ પસદં કયG.તેને �શુીને પસદં કર�.અને તરત xભુ:ય 

શી�મ :વીકાર� બધાએ ગોળધાણા ખાધા,ગUNુ ંમો પણ કNુe,ચા-ના:તાને પણ માનં  આKNુ.ંતે 

રાતે �ચરાગના માતા-િપતા બધાને બહાર જમવા લઇ ગયા.અને તે પછ�ની વાત તો �ૂંક� અને 

ટચ છે.સા�ંુ કાયS જયાર* થાય �યાર* જ તે xભુ =VુતુS બની Tય છે તે િસ�ાતં અ�સુાર ઘbડયા 

લ{ન લવેાયા અને �શુી-દ�પક પર�યા.�ચરાગના માતા-િપતાએ હdશે-હdશે ક�યાદાન કNુe & 

અ�ત હ8 ુ,ંઅZવૂS હ8 ુ,ંઅaતૂZવૂS હ8 ુ,ંqવનના ^ધકારમય ભિવsયને દ�પકના અજવાળે 

ઉuજવળ થ8ુ ં  જોઈ ]ાિત  અને સમાજના બધાજ લોકો તો  �શુ થયા જ થયા.પણ �શુીની 

�શુી તો અપાર હતી,અસીમ હતી,અનહદ હતી. 

સમાKત 

 


