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��મતા અ��મતા… 

ડૉ. લ�લત પર�ખ 

 

 

��મતા મેડ�કલ ર�સીડ�સી કરતા કરતા પોતાના સહા�યાયી ડો�ટર સજંય સાથે #ેમમા ંપડ� 

ગઈ અને તે સજંય પણ સામેથી પોતાના હ'યાની વાત ��મતા તરફથી #�તાવ *પે આવતા 

આનદંિવભોર થઇ ગયો. 

એ બ2ે પાસ-પાસેના ર�સીડ�ટ �વોટસ4મા ંરહ�તા હતા અને એને�થેઓલો6મા ંજ સાથે સાથે 

7�ઈન8ગ લઇ ર9ા હતા.સજંયે પોતાના એલાઉ�સની રકમમાથંી બચેલી રકમથી એક બ<ુ મ>ઘી ન@હ 

,બ<ુ સ�તી ન@હ એવી એક ડાયમડં ર8ગ ખર�દ� #ેમAવૂ4ક વષ4ના #થમ �નોફોલ સાથે જ તેન ે

�નોમા ંભ8Dતી-ભ8Dતી ��થિતમા ંEહાલથી #પોઝ કર� તેને અને પોતાને હષ4,આનદં ને #સ2તાના 

સાગરમા ંલહ�રાવી દઈ 6વનની ધ�યતાનો Hડો,અનેરો,અનોખો તેમ જ અIત અJભુવ કયK.હવે 

બે વષ4ની જ 7�ઈન8ગ બાક� હતી અને તે પછ� પરણી લેવાનો બેઉએ િનMય કયK.��મતાની 

Nૂરના સગા માસી-માસાએ  સર#ાઈઝ ફ�કશન ગોઠવી ��મતાJુ ં િવિધવત ક�યાદાન કર� તેJુ ંસજંય 

સાથે લQન સપં2 કરાવી દ�Rુ.ંસજંય-��મતાના માતા-િપતા પોત-પોતાની સાધારણ ��થિતના કારણે 

તેમ જ િન6 જવાબદાર�ઓના કારણે અમે@રકા આવી શક� તેમ ન હોવાથી આમ ક�યાદાન સ@હત 

લQન#સગં સાદાઈથી મS�દરમા ં ઉજવાઈ ગયો.તે પછ� તો બેઉને એક જ હો�પીટલના 

એને�થીઓલો6  િવભાગમા ં પહ�લા એક વષ4ની નોકર� મળ� અને તે પછ� પાટ4નરશીપ મળ� 

ગઈ.એક સરસ મઝાJુ ંટાઉન હાઉસ  ખર�દ�  લઇ બેઉ લQન6વનનો ભરAરૂ આનદં માણવા 

લાQયા.સાથે સાથે જ  જોબમા ંજતા,એક જ  કારમા ંભેગા- ભેગા જતા અને રોજ સાUં ઝડપથી થોVુ ં

રાધંી કર� મોલમા ં હરવાફરવા નીકળ� પડતા.શિન-રિવ Wોસર� વી.ની ખર�દ�મા ંતેમજ ઘરની સાફ-

સફાઈમા ંXા નીકળ� જતા તે દ�ખાY ુ ંય ન@હ.લ>ગ િવક��ડ મળ� Dય તો ન જોયેલા કોઈ �થળો 

જોવા નીકળ� પડતા. 
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��મતાને મનમા ંએક હ>સ વષKથી હતી.તે સદાય એZુ ં �વ[ન જોતી રહ�તી,એવી ક\પના 

કરતી રહ�તી ક� તે હ�મોક પર ]તૂી હોય અને તેનો પિત તેને #ેમથી ^લાવતો હોય,વચમા ંવચમા ં

તેને @કસ પણ કરતો હોય,તેના પર _ક�ને તેને ભેટતો પણ હોય.સજંયને પોતાના મનની વાત કહ� 

તો તરત જ સજંયે હ�મોક ખર�દ� ટાઉન હાઉસના નાનકડા યાડ4 ના એક મોટા ઝાડ પર તે હ�મોક 

બાધંી ��મતાને ^લાવવાJુ ંશ`ુ કર� દ�Rુ.ં 

Nુભા4Qયે,#થમ Wાસે મ�aકા Uવો હાલ થયો અને �બચાર� ��મતા Uના પર _લો બા�ંયો 

હતો તે ઝાડ Yટૂ� જતા તેની નીચે એવી ખરાબ ર�તે દબાઈ ગઈ ક� તેના બેઉ   હાથ અને  પગ પણ 

 સાથળ ]ધુી કપાઈ ગયા.તાbકા�લક તેને  એcdeલેુ�સમા ં તેમની જ હો�પીટલમા ં દાખલ કરાવી 

દ�ધી.ટ��ટ,એ�સર�,એમ.આર.આઈ,સારવાર- ઈલાજ થેરપી  ઇbયા@દ બRુ ંજ કરવા છતાય તે કાયમ 

માટ� અપગં થઇ ગઈ -બેઉ પગ વગરની,અને બેઉ હાથ વગરની સાવ fુંઠ� થઇ ગઈ.હવે તો તેમની 

મદદ માટ� ��મતાના મમી-પ[પાને આવZુ ં જ પડgુ.ંએક બી6 Ahુી હતી તેના લQન પણ થોડા 

સમય પહ�લા થઇ ગયા હતા.િનZjૃ િશaક-િશ�aકા માતા-િપતા, પોતાને મળેલા  #ોિવડ�ટ-ફંડની 

રકમથી @ટ@કટો ખર�દ� Ahુી ��મતાને ઘેર આવી પહ>kયા.આટલા ભયકંર Nુખદ સમાચાર વkચે એક 

સારા સમાચાર પણ હતા અને તે એ ક� ��મતાને સારા @દવસો હતા.તે બાળકને ક�વી ર�તે જ�મ 

આપશે,ક�વી ર�તે તેને �તનપાન કરાવી શકશે તે તો �બચારા માતા-િપતા ક\પી શક� તેZુ ં ય ન 

હY ુ.ંમાતા માયા અને િપતા #ીતમ રાત@દવસ ��મતાની �ચlતા કરવામા ં જ,ઘરના કામકાજમા ં

જ,આવનાર બાળકનો િવચાર કરવામા ં જ પોતાનો NુખભયK,વેદનાe�ુત,Eયથામય સમય પરાણે 

પરાણે પસાર કરતા રહ�તા હતા. 

આમ કરતા કરતા ��મતાએ નવ મ@હના અને દસ @દવસ Aરૂા કયા4 અને ડોકટર� આપેલા 

@દવસે તેણે Ahુીને જ�મ આ[યો.AhુીJુ ંનામ અ��મતા રાmeુ.ંમાતા ��મતા અને Ahુી અ��મતાJુ ં

6વન U ર�તે ચાલY ુ ં હY ુ,ંઆગળ વધYુ ં જY ુ ં હY ુ ં તે તેના પિત સજંય માટ�, તેમ જ િપતા 

#ીતમલાલ અને માતા માયાવતી માટ� કહ�વાય ન@હ,સહ�વાય ન@હ,રહ�વાય ન@હ એZુ ં Nુ:સહ બની 

ગeુ ં હY ુ.ં��મતાતો Eહ�લચેરમા ં જ અ��મતાને લઇ ફરતી રહ�તી,તેને વાકં� વળ� બkચીઓ  ભરતી 

રહ�તી,oખોથી એકટક  જોઈ- જોઈ pશુ-pશુ રહ�તી.��મતાને હવે પોતાનો જોબ પણ Eહ�લચેરના 

સહાર� સહાર� જ કરવો પડતો.તેનો િવલપાવર જબરો હોવાથી તે પોતાની તકલીફ વkચે  હસી-હસી 

જોબ પણ કર� લેતી,અ��મતાને પણ જોઈ-રમાડ� લેતી અને માતા-િપતા સાથે ]ખુ-Nુખની વાતો 

પણ કર� લેતી.પિત સજંયને પણ #સ2 રાખવામા ં તેJુ ંમન #સ2 જ રહ�Y ુ.ંNુખ વkચે પણ ]ખુ 

જોવાની,pશુી માણવાની તેનામા ંસહજ-�વાભાિવક Zિૃj-#Zિૃj હોવાથી તે સદાય સYંqુટ જ રહ�તી. 
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એમ કરતા અ��મતાનો ફ�ટ4  બથ4ડ� સેલીrેટ કરવાનો @દવસ આવી ગયો.સજંયે પોતાના માતા-

િપતાને પણ ભારતથી તેડાEયા. પોતાના િમhો,ડો�ટરિમhો વી.ને સહપ@રવાર બાળકો  સ@હત 

િનમhંી અ��મતાનો બથ4ડ� સરસ ર�તે ઉજવાયો.અ��મતા પણ ��મતા અને સજંય બેઉના *પ-

�વ*પના સિંમsણ Uવી દ�ખાવડ�,*પાળ� અને આકષ4ક હતી.તેને જોઈ સ<ુ કોઈ pશુ-pશુ થયા.ફોટા 

લેવાતી વખતે તેમ જ વીડ�યો લેતી વખતે તે એZુ ંતો મીઠ� મીfું હસતી રહ�તી ક� લેનારને ય મD 

આવી Dય. 

��મતા,તેના માતા-િપતા તેમજ સજંય તથા તેના માતા-િપતા પણ રા6-રા6 થઇ અ��મતાને 

સતત  રમાડતા જ રહ�તા. સજંય ��મતાJુ ંતો પbનીZતૃા પિતની Uમ  િનરંતર સેવા-ચાકર� કરતો જ 

રહ�તો;માતા-િપતાJુ ંપણ tદયA-ૂવ4ક �યાન રાખતો અને અ��મતાને તો @દલોDનથી લાડ કરાવતો 

રહ�તો.Uમ Uમ અ��મતા મોટ� થતી ગઈ તેમ તેમ તેને િપતામા ં માતા-િપતા બેઉ દ�ખાવા 

લાQયા.દાદા-દાદ�ની પણ સેવા કરતા રહ�તા િપતા માટ� તેને ભારોભાર માન થવા લાQeુ.ંઆગળ 

જતા ��મતાએ એક Ahુને પણ જ�મ આ[યો bયાર� તો તે નાનો ભઇલો પામી રા6ની ર�ડ થઇ 

ગઈ.��મતાની અ��મતા દાદા-દાદ�,અપગં Uવી માતા,u ૂગેં મોઢ� સ< ુ કોઈJુ ં લગાતાર �યાન 

રાખનાર #ેમાળ-માયાw િપતા અને રમકડા Uવા ભાઈ UJુ ંનામ જય પડ�xુ ંતે સ<ુની સાથે,સૌની 

વkચે #ેમ,#ેમ અને #ેમનો જ એકધારો અJભુવ કરતી આનદંAવૂ4ક મોટ�,સમજણી અને #ેમના 

સ�ંકારવાળ� થતી ગઈ.માતા ��મતા માટ� તે 6વનભર @દલોDનથી U કાઈં પણ થઇ શક�,કર� શક� 

તે માટ� તૈયાર, તbપર રહ�તી, રહ�વા માગંતી ને સદાસવ4દા તે જ તેના 6વનJુ ં ક��{ રહ�શે તેમ 

માનતી. 

                                                   સમા[ત 

 


