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ભી�ભુાઈએ પદંર પદંર વષ� �ધુી રાહ જોવડાવી જોવડાવી જ!મેલા ��ુને નામ તો 

$વુરાજ આ&$ુ;ંપણ તેનો ઉછેર પણ $વુરાજની *મ જ કર� પ,ની સતંોકને અપાર સતંોષ 

અને આનદં આપતા રહ� પોતાને પણ �શુીના નશામા ંમ0ત 1વન 1વવાનો ઉ,સાહ અને 

ઉમગં આ&યો.નાનપણમા ંતો ભયકંર ગર�બી જોયેલી *ની યાદ પણ તેમને 5ુખી 5ુખી કર� 

6કૂતી. 

પોતે પણ માબાપનો એક નો એક અને તે ય તેમને મોટ� ઉમર9 :ા&ત થયેલ ��ુ 

હતો.પણ ગર�બીના કારણે તેમ જ બાળક િનિવ>?ન ર�તે �ખુેથી મોટો થાય તે માટ9 એ @ુના 

જમાનામા ં * :થા હતી તે :માણે  તેને' �ભખાર�' રાખેલો અને તેAુ ં નામ પણ ભીખલો 

પાડ9Bુ.ં 

બીCના આપેલાઅપાવેલા વDો જ તેને પહ9રાવતા. સામેથી કહ� કહ�ને ક9 "અમે તો 

અમારા ખોટનાભીખલાને �ભખાર� રાFયો છે.બને તો તેને નGુ ં ઝભBુ,ંખમીસ ક9 એGુ ં કIક 

આપતા રહ9જો.ગર�બ માબાપના સગાઓ પણ હોય તો એવા પહKચતા થોડા જ હોય ક9 

િનતનવા કપડા આપી અપાવી શક9?ભી�ભુાઇને આ* ય યાદ છે ક9 પોતે કાણા ંકાણા ંવાળા 

ખમીસ પહ9ર� વગર ચN�એ પાચં વષ�ની ઉમર9 Oબા1 બાબર� કપાવવા ગયેલા.અને વગર  

ચN�એ એટલા માટ9 ક9 નાનકો સમ1 વગર PટPકટ9  ટ�.ટ�.તેને મફત 6સુાફર� કરવા દ9. 

0Rુલમા ંદાખલ કય� તો કોઈના ઉતર9લા $િુનફોમ� પહ9ર�પહ9ર� ને બીCઓની ભણેલી 

ફાટ9લીSટૂ9લી ચોપડ�ઓ લઈને 0Rુલે જવાAુ ંથSુ.ંપાટ� પણ Sટૂ9Tટ9 નહ� એટલે પતરાની  

પાટ� લઈને 0Rુલે જGુ ં પડS ુ.ં ઉનાળાની રCઓમા ં ગરમીના કારણે ઉઘાડ9 શર�ર9  કાલા 

ફોલવા પડતા.રિવવારની રCએ પણ કાલા તો ફોલવા જ પડતા. 

િપતા ફ9Pરયાનો ધધંો કરતા અને માતા દળણા દળ�ને,બીCઓના પાપડ-ખાખરા કર� 

કર� સાઠંXડા Yલૂે ચડાવી બ ે  ટંકની રસોઈનો મેળ કરતી.વરસમા ં એકાદ વાર મેળામા ં
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જવાAુ ંથS ુ ંતો ,યા ંય િપતા ફ9Pરયાનો વપેાર કર� લેતા, માતા આભલાના ચાZા વી.વચેતી 

રહ9તી અને પોતે તો બાઘાની *મ ચકડોળ વી. જોતો રહ9તો. 

 પરંS ુ તેના 1વનનો ચકડોળ એક નવા ચકરાવ ે ચડ[ો અને તેણે બાર વષ�ની 

ઉમર9જ ઘર9 ઘર9 ફર� લોટર� વચેવાનો ધધંો શ\ુ કય�.કિમશન મળSુ,ંકોઈને ઇનામ મળ� 

Cય તો તેના પણ થોડા ટકા વધારાAુ ંકિમશન મળSુ ંઅને આમ તે માબાપને સહાય]પ 

થવા લાગી ગયો.એવામા ંએક વાર એક PટPકટ બ^ુ :ય,નો કયા� છતાય છેક �ધુી વચેાયા 

વગર રહ� ગઈ તો તેણે પારાવાર 5ુખ થ$ુ ંક9 નસીબ ક9વા Tટ9લા ક9 સીધો એક ]િપયાનો 

ખોટનો ધધંો થયો.પણ બી* Pદવસે પPરણામ આ_$ુ ં તો તેની ન વચેાયેલી લોટર�ની 

ટ�ક�ટને જબ\ંુ મો`ંુ �રૂા દસ હCર ]િપયાAુ ં ઇનામ મa$ુ.ંએ દસ હCર તો એ @ુના 

જમાનામા ંલાખો ]િપયા બરાબર હતા.એ દસ હCર ]િપયાથી તો તે સબ બદંરના ંવપેાર�ની 

*મ Cત Cતના ને ભાતભાતના ધધંા કરતો રહ� કમાતો જ ગયો  બસ કમાતો જ 

ગયો.દળદર ફ�ટ� ગ$ુ.ંિપતાને ફ9Pરયાના ધધંામાથંી કાપડની 5ુકાન કર� કાપડ�યા બનાવી 

દ�ધા.માતાને ગામ આખાAુ ં વતૈ\ંુ કરવામાથંી 6cુXત અપાવી.પદંર-સોળ વષ�નો થયો ન 

થયો ક9 કમાતા-ધમાતા ભી�ભુાઈ માટ9 -હા,હવ ેતેને કોઈ ભીખલો નહોS ુ ંકહ9S ુ,ંસ^ુ ભી�ભુાઈ 

કહ9વા લાગી ગયેલા-સારા સારા ઘરોથી માગંા આવવા મડં� પડ[ા અને Oતે સતંોક નામની 

એક �ુદંર �શુીલ ક!યા સાથે તેના લdન પણ થયા.અને લdન પણ સાર� ર�તે બે!ડ વાC 

વગડાવીને અને નાતને જમાડ�ને સ^ુની વાહ વાહ કમાઈને કયા�.સતંોકના પગલે તો  લeમી  

ચાર-ચાર પગે દોડ�ને, ચાર ચાર હાથ ેતેને  લeમીવાન,ધનવાન,પૈસાદાર બનાવતી જ ગઈ. 

તેણે પોતાના નાનકડા ગામમાથંી સીfુ ંમાયાનગર� ગણાતી 6ુબંઈ તરફ :0થાન ક$ુg. 

માતા-િપતા અને પ,ની ને પણ ,યા ંજhદ� જ તેડાવી પોતાના વપેારધધંાનો િવકાસ 

કય�.વfનેુ વf ુઆવી રહ9લ પૈસાએ અને ખોટ� સોબતે તેને  @ુગાર,ર9સ અને શરાબના છદં9 

ચડાવી દ�ધો.લdનને વષ� થઇ ગયા;પણ સતંોકને સારા Pદવસો ન આ_યા તે ન જ 

આ_યા.છેક પદંર સોળ વષi પૌ� િવનીતAુ ંમોkું જોઈ �ખુ-સતંોષથી માતા-િપતા એક પછ� 

એક ધામમા ંગયા.ભી�ભુાઈ શઠે9 તેમની પાછળ દાન,ધમા�દો ઇ,યાPદ �lુકળ કર� પોતાનો 

��ુ ધમ� બC_યાનો આનદં અAભુ_યો.પૌ� િવનીતને તો જ!mયો ,યારથી ઢગલા  બાબા�ટૂો 

અને અવનવા લેટ90ટ રમકડાઓ વoચે જ લાડથી,ઠાઠથી,મોજથી મોટો થતો ગયો.હ1 તો 
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�ણ વષ�નો ય ન થયો અને તેને 6ુબંઈની સ^ુથી મKઘી અને મોટ� નસ�ર�મા ં ડોનેશનથી 

દાખલ કરાવી દ�ધો.તે પછ� તો ભી�ભુાઈના મનમા ંપોતે * ન કર� શpા ક9 પામી શpા 

તે બfુ ંજ ��ુ િવનીત ને સહજ સહજમા ંમળે,અનાયાસ મળે તેવો જ :બધં કરવામા ંતેઓ 

મનથી ધનથી રત રહ9તા.*મ*મ િવનીત મોટ� Xલાસોમા ંઆવતો ગયો તેમ તેમ તેને માટ9 

સવ� qlેઠ ટrટુરો  ઘરે  ભણાવવા આવતા થઇ ગયા. 

વકે9શનમા ં c0વિમsગ,m$�ુઝક વી.માટ9 પણ સારામા ં સાર� _યવ0થા કર9-કરાવ.ેપ,ની 

અને ��ુ સાથ ે દ9શ-િવદ9શના ં :વાસે પણ અYકૂ Cય,Cય અને Cય.ફરવાથી Cણકાર� 

વધે,વf ુકમાવાની ધગશ વધે અને મનમા ંભિવlય ઉtજવળતમ બનાવવાની તમuા Cગે 

એમ તેમAુ ં માનGુ ં હS ુ.ંતેમના મનમા ં સ^ુથી વf ુ કમાણી ડોકટરોને જ હોય એવી 5ૃઢ 

મા!યતા ઘર કર� બેઠ� હતી.િવનીતના ડોXટર બનાવી,મો`ંુ જબ\ંુ નિસwગ હોમ ખોલી આપી  

સફળ ડોXટર બનાવવો તે તેમAુ ંસ^ુથી મો`ંુ અને એક મા� સપAુ ંહS ુ.ં 

પ,ની સતંોકને પણ તે કહ9તા રહ9તા ક9 ડોXટર fમૂ  

કમાય અને ધન સાથ ેયશ-ક�િત> પણ કમાય.બારમી Xલાસમા ંતો બધાજ િવષયોના ટrટુરો 

રાખી  તેને સારામા ંસારા ગીનાક મળે તે માટ9 તેઓ ભર�રૂ :ય,ન કરતા રxા.પરંS ુતો ય 

એક બે માક� માટ9 તેને મહારાlyમા ંpાયં મેડ�કલમા ંસીટ ન મળ� તે ન જ મળ�.પણ તેથી 

તેઓ િનરાશ ક9 હતો,સાહ થાય એવા થોડા હતા?મનીપાલમા ંમો`ંુમસ ડોનેશન આપી તેને 

મેડ�કલમા ંદાખલ કર�ને જ રxા. 

પરંS ુ િપતાને મોટ9 ભાગે ઘરમા ંપણ અને બહાર થી આવે ,યાર9 Xલબોમાથંી પણ 

દા] પીધેલા આવતા જોઈ તે 5ુખી થતો. 

તે Cણતો હતો ક9 દા]Aુ ં _યસન :ાણઘાતક જ નીવડ9. કૌ`ંુ�બક �ખુનો પણ Oત 

લાવ.ેમાતાની તે િપતાની રાહ જોતી પડખા ઘસતી જોતો રહ9તો. તેને એક વાર કોલેજમા ં

:વશે લીધા બાદ જયાર9 પહ9લા વકે9શનમા ં ઘરે આવવાAુ ં થ$ુ ં તો ,યાર9 તેણ ે

મનોમન એક 5ૃઢ િનzય,એક અફર િનણ�ય,એક જબરો  િનધા�ર કય�.અને તે િપતાના બધાજ 

_યાસનો છોડાવવાનો. 

એક હોય તો સમCય.આ તો �ણ �ણ _યસનો એક સાથ ે ઘર કર� 

ગયેલા.દા],િસગર9ટ અને @ુગાર.તેણે ��ુ તર�ક9 અને તે ય ડોXટર બનવાની Pદશા પકડ9લા  
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��ુ તર�ક9  પોતાનો ��ુધમ� બCવવાનો મર�ણયો :યાસ કરવાની મનોમન :િત{ા જ 

લઇ લીધી.તેણે આવી અનશન પર જવાની અને તેથીયે વf ુ મહા6|ુક9લીએ ડોનેશનથી 

મળેલી મેPડકલ સીટ કાયમ માટ9 છોડ� જ દ9વાની પોતાની :િત{ા ઘોિષત કર� જો િપતા 

ભી�ભુાઈ પોતાના આ �ણ �વુાર� લાવનાર :ાણઘાતક _યસનો  નહ� છોડ9 તો. 

":ાણ Cય અ\ુ વચન ન Cયે''એવો પોતાનો આખર� ફ}સલો Cહ9ર કર� ઘરમા ં

બનાવલે �Cૂ]મમા ંપલાઠ�  માર� બેસી ગયો. 

ભી�ભુાઇને વારંવાર િસગર9ટ પીવાની તલબ થતી રહ�;પણ છેવટ9 તેમના મને 

આદ9શ આ&યો "ડોXટર થનાર ��ુ મારા ભલા માટ9 જ આ બfુ ંકહ9 છે  કર9 છે તે છે તો સો 

ટકા સાYુ ં જ.તેમને �ખ0સામાથંી ૫૫૫ Aુ ં િસગર9ટ  પેક9ટ  કાઢ� નાખી ગાબiજમા ં ફ}ક� 

દ�fુ.ંXલબોને અને ર9સXલબો ને Cણ  કર� દ�ધી ક9 આજથી ^ુ ં પગ પણ નથી 6કૂવાનો 

,યા.ંઅને ઘરમાથંી શોધી શોધી િવિવધ :કારની શરાબની મKઘીદાટ બોટલો પણ ગાબiજમા ં

ફ}કાવી દ�ધી અને ��ુ િવનીતને :ેમથી ભેટ�,પોતાના હાથે તેને ફળો,�ાય�ટોનો :સાદ અને 

બે ખાખરા વoચે પાપડ 6કૂ� તેનો ઉપવાસ તોડા_યો.પzાતાપના અ� ુવહાવતા ભી�ભુાઈ 

બોhયા:"આજથી આ �ણેય _યસનો છોડ� દ9વાની :િત{ા આ ભગવાનના મPંદરમા,ં:� ુની 

સા�ીએ લઇ રxો � ંઅને તે ય તારા -અમારા એકના એક ��ુના સોગન સાથ ેલઇ રxો � ં

ક9  હવ ે *મ બેટા િવનીત ત� તારો ��ુધમ� બC_યો તેમ હવ ે^ુ ંપણ મારો  િપSધૃમ� ને સાથ ે

પિતધમ� બCવવાની Cહ9રાત ક\ંુ � ં ક9 આ1વન _યસન6Xુતજ  

રહ9વાનો.’ 

��ુ િવનીત અને માતા સતંોકના ં ને�ોમાથંી પણ અ�ધુારા :વાPહત થઇ ને 

ભી�ભુાઈના ને�ોમાથંી વહ� રહ9લી અ�ધુારા જોઈ સા�ાત ભગવાનને પણ લાd$ુ ં Cણે 

િ�વણેીસગંમAુ ં5ૃ|ય ^બૂ^ ૂતા5ૃ|ય થ$ુ ંહોય. 
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