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�ેવીસ  �ેવીસ વષ� �ધુી �ણે સઘંષ� કોને કહ�વાય તે "#$ુ-ંસાભં'$ુ ં ન હ( ુ ં તેને 

એકાએક ચોવીસમે વષ,થી સતત, િનરંતર,એકધારો  કદ� અન અ1ભુવલેો સઘંષ� કરવો 

પડ2ો 3યર� તેને  સઘંષ� સમ"વા લા4યો,અ1ભુવાવવા લા4યો 3યાર� શ6મા ંતો નવા અ1ભુવ 

તર�ક� તે તેને 7વીકારતો ગયો. અ3યાર  �ધુી તો એકનો એક ખોટનો દ�કરો એવો 

એ �:િતજ અિતશય લાડમા ં ઉછર�લો.તેને પાણી પી>ુ ં હોય તો ય બા  @ૂધ ગરમ કર� બા 

પાય.સાથ ે સારો એવો ગરમ ના7તો આપે.માતા-િપતા હતા તો સાધારણ C7થિતના;પણ 

એકના એકને D�ુને  ઊછેરવામા ં તેમના લાડ-Fેમ કરોડપિત માબાપને ટGર માર� તેવા 

હતા. 

7Hુલે જવા માટ� સરસ મઝાના  ફરતા ફરતા ખમીસ-ચK� ચLડયાતી કવોલીટ�ના 

હોય.એ Lદવસોમા ંહM $િુનફોમ�ની Fથા શNુ જ નહોતી થઇ. મોટા ભાગના બાળકો સા�ં ઘરે 

આવી 7Hુલના કપડા ં બદલી ઘરમા ં પહ�રવા1ુ ં પહ�રણ અને  નાડ� વાળ� ચK� પહ�ર� 

લેતા.ફાટ�લા-સધેંલા,થીગડાવાળા કપડા પણ   પહ�ર� લેતા.અર�! 7Hુલે પણ દરM પાસે 

થRગડા સમા�ંતુરા કરાવી એવ ે કપડ� 7Hુલે મોકલતા.7Hુલ લગભગ એકાદ માઈલ @ૂર 

હોવાથી 3યાર� તે ર7તા પર ન બસ ચાલતી,ન Lર:ા હાલે .બધા ચાલીને જ જતા. પણ 

�:િતજને તેના િપતાએ બાના આTહથી નાની સાયકલ અપાવી હતી.તે 7Hુલે "ય 3યાર� 

માબાપ Uશુી Uશુી તેને જતો જોઈ રહ�તા અને સા�ં તેની અને તેની સાયકલની રાહ જોઈ 

ર7તા પર આવી રાહ જોતા.તેને પહ�લા @ૂધ-ના7તો કરાવતા.ના7તામા ંમગજનો લાડવો અને 

સેવ ક� ચેવડો-તીખી કડક Dરૂ� વી.હોય જ હોય.તેને મગજનો લાVુ બWુ ભાવતો.તે પછ� 
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બાXુમા ં ભર� રાખેYુ ં Z["1ુ ં ઠંVુ પાણી પાઈ તેને  એ જ કપડ� રમવા મોકલી દ�તા.રોજ 

નીતનવા કપડા પહ�રાવી શકતા.અને તે પણ ઈ]ી ટાઈટ. 

િપતા Fાથિમક 7Hુલના ં હ�ડમા7તર હતા;પણ ટ$શુનની આવક હોવાથી અને કરકસર 

ક� લોભ કરવાની ક� બચાવવાની >િૃ_ મા� નLહ હોવાથી તેમનો હાથ `aો રહ�તો.રાતે સાત 

વા4યે ઘરે આવી "ય એટલે હાથ-પગ ધોઈ ભાખર�-શાક અને @ૂધ જમાડ�ને પછ� િપતા 

તેને હોમવક� કરાવતા,ન આવડ� તે શીખવતા,થોડા bલોક પણ શીખવતા અને રાતે 

ભગવાનને પગે લાગી Fc-ુ7(િુત ગાઈ તે પલગં પર �ઈૂ જતો.માબાપે તેના માટ� એક 

ગોદર�જનો પલગં ખર�દ� આપેલો.તેઓ નીચે પથાર�મા ં �ઈૂ જતા.સવાર� વહ�લા ઊઠ� 

શીખેલા bલોકો બોલતો બોલતો તે "ગતો અને ભગવાનને પગે લાગી દાતણ-મજંન  કરતો 

અને પછ� નાહ� -ધોઈ @ૂધ-ના7તો કર� થોVું ભણી-ગણી બeુ ં પાHંુ કર� સાયકલ Yછૂ� 

ચમકાવી તેના પર શોભ( ુ ં દફતર લટકાવી 7Hુલે જવા રવાના થઇ જતો.બપોર� ર�સેસમા ં

સાયકલ પર ઘરે આવી બાની ગરમ ગરમ રોટલી-શાક-દાળ-ભાત-ચટણી-અથાfુ-ંદહR -

છાશ વી.ખાઈ-પી,ભર�લો પાણીનો 4લાસ પી તરત 7Hુલે જવા નીકળ� પડતો.તે ભણવામા ં

હgિશયાર હતો અને સારા નબંર� પાસ થતો.પહ�લા �ણમા ં જ તેનો ર�[ક રહ�તો.તેને 

�ખ7સાખચh ક� એiજ[સીમાતેં રોજ એક  આનો આપવામા ંઆવતો,� તે મોટ� ભાગે બચાવતો 

જ.દર રિવવાર�  ઘરમા ં7વાLદjટ ફ�7ટ બનતી અને સા�ં કોઈ મLંદર જવા1ુ ંથ( ુ ંઅને વળતા 

એક આનામા ંમળતો ઢોસો ખાઈને �ણેય પાછા આવતા.Lદવાળ�મા ં eમૂ ફટાકડા તે ફોડ� 

શકતો,ઉ_રાયણમા ં Lદલથી ભરDરૂ પતગંો ઉડાડ� શકતો,હોળ�મા ં ખlલા Lદલે રંગે રમી 

શકતો,નવરાિ�મા ં એ શરદ D�ૂણmમાના Lદવસે પણ  તે રાસ-ગરબી મા ં ભાગ લઇ 

શકતો.તહ�વારો તે ભરDરૂ માણતો.દશરેાના મેળામા ંજ>ુ ં ક� મોnN્�મ ના મેળામા ંજ>ુ ં તેને 

બહ ગમ( ુ.ંતે  લાલ રંગની  ચટાપટાવાળ� તલવાર અવbય ખર�દતો.સાથ ેએક pરુખો પણ 

ખર�દતો.ખાવામા ંતે ર�વડ� અને ગqrક ખર�દતો. 

તેને શહ�રમા ંઆવતા નાટકો જોવા બWુ ગમતા અને મોકો મળે 3યાર� શાળામા ં તે 

નાટકોમા ં ભાગ લેતો.તેને  Lsક�ટનો પણ શોખ હતો.તેની સાર� ઓલ રાઉ[ડ રમત જોઈ 

તેને ક�tટન પણ બનાવલેો.લેખન-વક(3ૃવ Fિત7પuા�ઓમા તે હરહમેશ Mતતો.તે 
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7કાઉટમા ંપણ હતો અને એન.સી.સી.મા ં પણ હતો.એકંદર� તે1ુ ં નામ "ણી( ુ ં અને 

લોકિFય હ( ુ.ંમેLvક ની પર�:ામા ંતે પોતાની મહ�નત અને Fીભાના કારણે સમ7ત Fાતંમા ં 

સવ�Fથમ આwયો.તેને કોલેજમા ં ભણવાની 7કોલરિશપ પણ મળ� અને ગોlડ મેડલ પણ 

મ'યો. 

   તે કોલેજમા ં દાખલ થયો.નાટકો ભજવતો એટYુ ં જ નLહ,Lદ4દિશxત પણ 

 કરતો.$િુનયનનો Fેસીડ[ટ પણ y ૂટંાયો.ગાધંી ચળવળમા ંપણ તે સLsય 

હતો.ખાડ�પહ�રવી એટYુ ં જ નLહ,રzટ�યો લઇ Dણૂીઓ કાતંવી તે પણ તેને ગમ( ુ.ંગાધંીM 

ઉપવાસ કર� 3યાર� તે પણ ઉપવાસ કરતો.ગાધંીવાદ� સાLહ3ય તેના {ખુપ�ો-હLરજનબeં ુ

ઇ3યાLદ w[ચ>ુ ં તેને બWુ ગમ(ુ.ંહડતાલો પાડવામા ં તેપોતાની કોલેજથી જ પહ�લ કર� બધી 

કોલેજોમા ંહડતાળ પડાવતો. 

તે1ુ ં શર�ર કોણ "ણે ક�મ �કુલકLડ$ુ ં અને પાત|ં હ( ુ.ંતેની બા વહ�લી સવાર� 

શ}પીઠ પહgચી તા" ~ડા લાવી ઇ[�ા|ં @ૂધ પિત ક� કોઈ Lહસાબે તે થોડો ભરાવદાર 

થાય.તેના િપતા કોડલીવર ઓઈલ લઇ આવી પાતા.પણ તેનો બધંો જ એવો હતો ક� ક�ળા 

ખાય,~ડા ખાય ક� કોડલીવર ઓઈલ પીએ ક� ઓવલટ�ન પીએ ઘીગોળ લગાડ� રોટલો 

ખાય,ક�  માખણ ખાય ક� બદામનો શીરો ખાય-બાધંો  તેનોએકવLડયોજ રહ�તો. 

એકના એક D�ુ માટ� માગંા તો એ Xુના જમાનામા ં ક�ટક�ટલા આવવા લાગી 

ગયેલા.છેવટ� માતા-િપતાની પસદંગી અને �:િતજ   7વીHૃિતથી  તે1ુ ં સગપણ સ�ંયા 

નામની �ુદંર ભણતી Lકશોર� સાથ ેનG� થઇ ગ$ુ.ંલ4ન માટ� �:તીજનો આTહ હતો ક� તે 

એમ.એ.પાસ કયા� બાદ જ લ4ન કરશ.ે3યા ં�ધુી સ�ંયાને શહ�ર હરવા-ફરવા તે જતો,એકાદ 

Lદવાળ�મા ં તેને પણ પોતાને શહ�ર તેડાવી.અને આમ છેવટ� એમ.એ.1ુ ંએક વષ� DNંુૂ કયા� 

પછ� લ4ન કર� જ લીધા.તે ઓલ ઇ�[ડયા ર�Lડયોમા ંનાટકોમા ંદર મLહને  ભાગ લેવા જતો 

તેના તેને દસ 6િપયા મળતા તે જ તેની આવક હતી.7કોલરશીપના વીસ 6િપયા મળતા તે 

વધારાની આવક.એમ.એ.DNંુૂ પણ ક$ુ�-ન ક$ુ� અને તેની પ3ની સ�ંયાએ શહ�રનો ર�કોડ તોડ� 

નાખી �ેlડ�ને જ[મ આtયો.બે D�ુો અને એક D�ુી.આનદં આનદં ઊભરાયો.એકના એક 

દ�કરાને 3યા ં Fcએુ  �ણ ગfુ ંકર�ને આt$ુ?ં 
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સીિમત આવકવાળા િશ:ક  િપતા માટ� તો �ણ બાળકોનો સારો ઉછેર કરવો એ કાઈં 

સહ�લી સરળ વાત ન હતી.�:િતજ એમ.એ.ના ચેલા વષ�ની પર�:ાની ત�યાર�મા ં Vૂબેલો 

રહ�તો.પરં( ુતો ય તેણે ચાઈlડ 7પેb�લી7ટની સલાહ Fમાણે ઉપર1ુ ંએક િવશેષ Fકાર1ુ ં

મg� ુ @ૂધ સીમીલેકના ટ�નોમા ં લાવી આપવા માટ�વહ�લી સવાર� અને મોડ� સા�ં ટ�શુનો 

કરવા1ુ ંશNુ કર� દ�eુ.ંએક સીમીલેકનો ડ�બો 3યાર� છ 6િપયાનો   આવતો અને તે પણ એક 

સાથ ેથોકબધં લઇ લેવો પડતો કારણક� �ણ બાળકોને તે જ @ૂધ આપવા1ુ ંરહ�( ુ ંઅને ધીર� 

ધીર� વe ુને વe ુદ�> ુ ંપડ( ુ.ંએક બાXુ તે એમ.એ.મા ંસવ�Fથમ આવી ગોlડમેડલ Fાtત કર� 

ગૌરવ અ1ભુવી ર�ો હતો તો િનM બાXુ સઘંષ� મો�ું ખોલી ઊભો હતો.ફર� બાળક ન થાય 

તે માટ� તેણે ખચ� કર� તે Fકાર1ુ ંપોતા1ુ ંઓપર�શન કરાવી લીeુ.ંબાળકોને તો હવે ગાય1ુ ં

@ૂધ માફક આવી જતા,સીમીલેકના ખચ�થી બચી જવા$ુ.ંપણ દવા-દા6-ટોિનક વી.માટ� ખચ� 

તો ચાY ુ જ હતો.તરત નોકર� ખાલી ન હોવાથી તેણે 7Hુlતી�નો જોબ 7વીકાર� Djુકળ 

ટ�શુનો સાથ ેસઘંષ� શNુ કર� દ�ધો.પ3ની પણ એિનિમક થઇ ગઈ હોવાથી તેનો પણ જ6ર� 

ઈલાજ કરાવવો પડ� ર�ો હતો.ખચ�,ખચ� અને ખચ� જ દ�ખાયા કરતો.મgઘવાર� પણ વધતી 

જતી હતી.�ણેય બાળકોના નામ તો િવચાર�ને �ુદંર સાLહ�3યક પડ�લા-Fભાત,આકાશ અને 

ચાદંની.પણ આ �ણેય બાળકો ને સાચવતા,મોટા કરતા સા�-ુવWુને ને� પાણી 

આવતા.�ણને નવડાવવા,જમાડવા,સાફ કરવા,કપડા પહ�રાવવા,હાલરડા ં ગાઈ ગાઈ 

�વુડાવવા ,તેઓ નસીબે સાથ ે�ઈૂ ગયા હોય તો એટલી વારમા ંરસોઈ-પાણી1ુ ંકામ કર� 

લેવા1ુ ંએ બeુ ંસહ�Y ુ  ન હ( ુ.ંિપતા-D�ુતો 3$�ુોની દોડાડોદ�માજ Vૂબેલા રહ�તા,બાળકોને 

રમાડવાનો સમય રાતે જ મળે.નસીબે બાળકો Lદવસે વe ુ�તૂા અને રાતે મોડા �તૂા એટલે 

રમાડવાનો લહાવો થોડોઘણો તો મળ�જ જતો.એકધારો સઘંષ�  ચાlયાજ કરતો.છેવટ� 

$નુીવસhટ�ની નોકર� મળ� પણ પગાર કોઈ મોટો નLહ.મgઘવાર� ભ_ા સાથ ેHુલ બ7સો  ને>ુ ં

જ મળતા.િપતા-D�ુની ટ�શુન આવક �મતેમ ખાડો Dરૂો કરતી. 

Fભાત,આકાશ અને ચાદંની એક સાથ ે tલે7Hુલમા ં જવા લા4યા,પછ� પહ�લા ધોરણ 

થી મેLvક �ધુી તેમનો ભણવા-ગણવાનો,ચોપડ�ઓ અને નોટp ૂકોનો,ફ�નો,$િુનફોમ�નો ખચ� 

બરડો તોડ� નાખે એવો જબરો રહ�તો. 
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ટ�શુનો વધતા ગયા.દઈદો,7Hુlpકુો વી.લખી લખી આવક તો ઊભી કરવી જ 

પડતી.કોઈ કોઈની આ3મકથાઓ લહ� લખી,કોઈ કોઈના િવિવધ ભાષાઓમા ંભાષણો લખી 

લખી,તેમના ર�હસ�લ કરવી કરાવી આવક વધારતા જવી પડતી.કોઈ કોઈની શાbતીDતૂh1ુ ં

આયોજન કર� તેના મહ�નતાણાથી કામની વધારવી પડતી.�ન સાe-ુ

સાધવીMઓને Lહ[દ�,�TેM શીખવી યો4ય એ>ુ ં િવ�ા િવ�ય1ુ ં કામ પણ કર� લે> ુ ં પડ( ુ ં

હ( ુ.ં�Lૂર7ટ તર�ક� શહ�ર ફ�રવવા1ુ ં કામ પણ રા"ના Lદવસે કર� લે> ુ ં પડ( ુ ં હ( ુ.ંસઘંષ� દર 

રોજ,દર કલાક,દર :ણ ,દર રાજમા ં પણ કયા�જ કરવો પડતો હતો.�ણેય બાળકો મેLvક 

પાસ થઇ એકસાથે કોલેજમા ં આવી ગયા.ખચ� બાર સાધંો ને તેર ફાટ� તેમ વધતો 

ગયો.પર�:ા1ુ ંકામ,ટ��$લુેશન1ુ ં કામ,ઇ[વીMલેશન1ુ ંકામ, મળે તે કામ કરતા રહ�તા રહ� 

તે ખચ�નો બોજો ઉપડ2ા જતો.સઘંષ� સતત,એકધારો,િનરંતર,લગાતાર ચાlયા જ 

કરતો.નસીબે �મતેમ આટલા સઘંષ�ની વ�ચે  િવશષે સઘંષ� કર� તેણે પી-એચ.ડ�.કર� 

લીeુ ં અને તેને Fોફ�સરની પો7ટ મળ� ગઈ.બાળકો તો �ણેય મેડ�કલમા ં પહgચી 

ગયા.ખચ�નો કોઈ પાર નLહ.�દરથી ઉમગં પણ વધે,ઉ3સાહ પણ વધે,Uશુી ન વધે ક� એક 

પ(ંMુના ંપૌ�ો-પૌ�ી ડો}ટર થઇ જશ.ેગમે તેટલી તકલીફ આવી તેને પી.એફ.માથંી લોન 

લઇ,એલ.આઈ.સીમાથી લોન લઇ.કોપર�ટ�વ સોસ�તીમાથી લોન લઇ,3યા ં �ધુી ક� િનઝામ  

v7ટ ફંડમાથંી લોન લઇ બાળકોને ડો}ટર તો બનાwયાજ..તેઓએ પોતાની સાથ ેજ ભણતા 

સાથીઓ સાથ ે Fેમલ4ન પણ કર� લીધા.આમ ઘરમા ંછ છ ડોકટરો ત�યાર થઇ ગયા.હવે 

તેને �ેવીસ વષ�ની ઉમર થી લઇ અ3યાર �ધુી કર�લો સઘંષ� સઘંષ� ન લા4યો-ઉ3કષ� 

લા4યો,ઉ�િત લાગી ,Fગિત લાગી,આગેHૂચ લાગી.દાદા-દાદ�ના આનદંનો પાર ન 

ર�ો.માતાના હષ�ની કોઈ સીમા ન રહ� અને િપતા �:િતજ તો �:િતજની પારના 

 અ�ત,અન[ય,અ1પુમ,અcતૂDવૂ�,અસીમ,અ��તીય   હષા�િતર�કમા ંગરકાવ થઇ જઈ "ધ[યો 

�હૃ7થા�મ:"નો પરમાનદં  અ1ભુવવા લા4યો.સઘંષ�1ુ ં �ખુદ પLરણામ જોઈ 

તે આનદંોlલાસમા ંVૂબી ગયો. 

                                                      સમાtત 

 

 


