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નેહાને ફરવા-જોવા માટ+ અમે-રકા જ/ુ ંમ1ૂંર હ3 ુ,ંકારણક+ તેના માતા-િપતા અને મોટ�બહ+ન 

7યા ંપહ9ચી ગયા હતા.પરં3 ુકાયમ માટ+  7યા ંજ/ુ,ં7યા ંભણ/ુ,ં7યા ંજ રહ+/ુ ંતેને કોઈ સજંોગોમા ંમ1ૂંર 

ન હ3 ુ.ંએક વાર માબાપને-તેમજ મોટ� બહ+નને મળવા તે 7યા ંગઈ અને �વતAં િમBજની બાર-

તેર વષDની નેહાને 7યાની જ �Eુલમા ં દાખલ કર� દઈ, 7યાજં GHંુૂ ફ+િમલી સાથે જ રહ+ તેમ તેના 

માતા-િપતાએ નJ� કKુL.તેને ભારત ગમ3ુ,ં7યાની પોતાની �Eુલ ગમતી,પોતાનો  M+Nડ-સOદુાય 

ગમતો અને સPુથી િવશેષ તો તેને પોતાની આઝાદ� ગમતી.દાદા-દાદ�ના �નેહમા ં તેને માતા-

િપતાનો �નેહ મળ� જતો અને એક ખાસ બહ+નપણીમા ંતેને મોટ� બહ+નનો ભાવ જોવા મળતો.હવે તે 

અિનTછાએ અમે-રકામા ં રહ+વા-ભણવા લાગી.તેનામા ં પ-રV�થિત Wમાણે પોતાને અને પોતાની 

Bતને એજ�ટ કર� લે/ુ ં સહજ હ3 ુ.ંનેહામા ં તેની ઉમરના Wમાણમા ં સમજ ખા�સી એવી વધાર+ 

હતી.તે એક વાર �Eુલમા ંદાખલ થઇ ગઈ એટલે -દલથી સાHંુ ભણી પોતાની [લાસમા ંટ�ચસDની 

અને [લા�મેટોની િWયપાA થઇ ગઈ.સPુ સાથે તેની મૈAી એવી તો થઇ ગઈ ક+ વાત ન Gછૂો.તે 

�Eુલથી પાછ� આવતી તો Aણ-સાડાAણ જ વા]યા હોય.મોટ�બહ+ન તો કોલેજ ગઈ હોય અને માતા-

િપતા જોબ પર.તેણે પોતાનો સમય પસાર કરવા,થો^ુક કમાઈ લેવા ઘરની પાસેની જ લોN`�મા ં

પાટDટાઈમ જોબ શોધી કાઢbો.તેcુ ં કામ સરળ હ3 ુ.ંd લોN`�મા ં કપડા દ+વા આવે તેને રસીદ 

બનાવીને આપવી અને આવેલા કપડા એક મોટ� eલાf�ટક બેગમા ંભર� gદરના ભાગમા ંતેના પર 

રસીદ નhબર લખી Oકૂ� આવવાcુ ંરહ+3 ુ.ંd પોતાના તiયાર થયેલા કપડા લેવા આવે તેને eલાf�ટક 

બેગમા ંતેના કપડા આપવાના હોય.બપોર+ jાહકો ન-હવત જ આવે-Bય એટલે Okુય7વે તેcુ ંકામ 

7યા ંબેસી lયાન રાખવાcુ ંજ રહ+3 ુ.ંતેનો બોસ સારો હતો અને કલાકના સાત ડોલરના -હસાબે દર 

અઠવા-ડયે પગાર nકૂવતો અને ઉપરથી હસીને કહ+તો "તાHંુ  હોમવકD પણ 3 ુ ંઅહ� લાવીને કર� 

શક+ છે."આમ તેન ે હોમવકD પણ  થ3 ુ ંઅને ઠ�ક ઠ�ક એવી આવક પણ થતી.રBના -દવસે તે થોડા 

વp ુકલાક પણ 7યા ંકામ કર� લેતી. 
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વષDના gતે તેની પાસે ઠ�ક ઠ�ક બચત ભેગી થઇ જતી અને એટલે જ લાqં ુવેક+શન પડ+ 

7યાર+ તે rદ કર�ને ઇfNડયા તો અnકૂ જતી જ જતી.7યા ંતે પોતાની બહ+ન dવી બહ+નપણીને  7યા ં

જ ઉતરતી.તેના માટ+ �ગફટ પણ લઇ જતી.એ બે મ-હના તેને ભર ઉનાળામાયં -દલની ઠંડકનો 

અcભુવ કરાવતા.પોતાcુ ં શહ+ર,પોતાનો દ+શ તેને �વગDcુ ં sખુ આપતા.ફર� પાછ� તે આગળ 

ભણવા,માતા-િપતાની ઈTછાcસુાર અમે-રકા જતી,સાHંુ ભણતી,એ જ લોN`�મા ંકામ શોધી લેતી અને 

ન મળે તો પાસેની જ એક હોV�પટલમા ં પેtNતોcુ ં થોડા કલાક lયાન રાખતી અને સાdં તેમને 

તેમના બેડ પર જમવાની eલેટો પહ9ચાડ� તેમની સેવા કરવાનો આનદં માણતી ઘેર આવતી.અહ� 

તેને દર કલાકના આઠ ડોલર મળતા અને ભિવuયમા ંડો[ટર બનવાcુ ં�વeન પણ જોવા મળ3ુ.ં 

ફર� પાછ� તે ઉનાળાની લાબંી રBઓમા ં ભારત પોતાને શહ+ર પહ9ચી જ જતી.પોતાની 

બહ+નપણીને મળ�,તેની સાથે રહ�,તેની સાથે તોફાનમ�wી  કરતા કરતા હરવા-ફરવામા ંતેન ેઅપાર 

આનદંઆવતો.  આવો આનદં તે અમે-રકામા ં�વeનમા ંક+ કxપનામમા ંય પામી શક+ તેમ ન હતી.ન 

rવનમા ં વૈિવlય,ન જમવામા ં વૈિવlય ક+ ન વાતચીતમાયં કોઈ વૈિવlય.જyર Gરૂ3 ુ ં જ બોલાય-

ચલાય.અહ� તો મોજ મB અને તોફાનમ�તીનો પાર ન-હ.તી.વી.પર -zક+ટ મેચ જોવાની તો તેન ે

લહ+ર પડ� જતી.રોજ સવાર+ પર+ડ jૌN|ા ં ક+ કોઈ બાગ-બગીચામા ં વો-ક}ગમા ં જવામા ં તેન ે સવાર 

sધુરતી લાગતી.~xુલા -દલથી હસવાcુ,ંબોલબોલ  તો મન ભર�ને કરવાcુ ંઅને ધ�ગામ�તીનો તો 

પાર જ ન-હ.બધી બહ+નપણીઓ મળ�ને પીકનીકમા ં Bય 7યાર+ તો જલસા જલસા.સાdં �ાર+ક 

ભેલGરૂ�,પાવંભાr,પાણીGરૂ�,દહ�વડા,સેNડવીચ,આ�ટૂો�ટ વી.ખાવાની તો મઝા જ ઓર આવતી.એ 

જ ર�તે શિનવાર+ હcમુાન મ-ંદર,સોમવાર+ મહાદ+વના દહ+ર+,મગંળવાર+ માતાr ના ં દશDન,ે�zુવાર+  

સતંોષીમાતાના દશDને જવામા ંWસ�તા Wસ�તાનો અcભુવ થતો.રિવવાર+ �વમીનારાયણ 

 મ-ંદરના  સ7સગં ને તે પછ�ની આરતી,થાળ ને �વા-દuટ Wસાદcુ ંજમણ તો તેને અિતશય િWય 

લાગ3 ુ.ં  આ/ુ ંવૈિવlયGણૂD rવન અમે-રકામા ંતો મળે જ �ાથંી? 

  એક વાર સાdં પાણીGરૂ� ખાવા તે અને તેની બહ+નપણી Gવૂ� �બહાર� ભiયાના ~મૂચા 

પાસે ઊભા ઊભા ખાઈ ર�ા હતા 7યા ંતે સPુ jાહકોને વારાફરતી તેમના દોણામા ંઆeયે જતો હતો 

7યા ંવચમા ંએક તોફાની -કશોર �સૂી ગયો અને નેહાના વારા  વખતે પોતાના દોણામા ંલેતા હાથમા ં

પકડ�-ઉપાડ� પટ કર�ને ખાઈ ગયો.તે પછ� તેની બહ+નપણી Gવૂ�ના વાર વખતે ય તે વચમા ંહાથ 

નાખી તેને મળવાની પાનીGરૂ� પણ ખાઈ ગયો."યહ �ા હો રહ હ� ભiયા?હમાર� બાર�મ�  યહ કૌન 

ઔર �9 �સૂ રહ હ� ?"જવાબમા ં ભiયને બદલે તોફાન મ�તીના �વરમા ં તે -કશોર 
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બોxયો:"પાનીGરૂ� ખાનેમ� ઐસી �સુપૈઠ કરક+ ખાનેમે ઝ�ાદા મઝા આતા હ�."અને ફર� પાછો 

પોતેજ ભiયાના  હાથમાથંી ઝડપથી ઝપટ� લઇ પોતાના ર3મુડા હોઠ ખોલી ધોળા ચમકતા દાતંની 

પાછળ પાણીGરૂ� Oકૂ� હસવા લા]યો.નેહા બોલી :"નો મેનસD.નો શેમ."જવાબમા ંફર� પાનીGરૂ� ગળે 

ઉતરતા તે બોxયો:"પાણીGરૂ� ખાનેમ� નો મેનસD નો શેમ.�જસક+ હાથમે આ Bય વહ� ખા લે.અબ 

3મુ લોગ ખાઓ.Oઝેુ અબ ભેલGરૂ� ખાની હ�".અને તે ભiયાના એસી�ટંટ પાસે "ચટાક+દાર ડબલ 

તીખી ભેલ  બનાઓ "કહ� છેxલી પાણીGરૂ� ગપચાવી ભેલGરૂ� તiયાર થઇ એટલે તે િસસકારા 

ખાતા ખાતા ખાવા લા]યો. 

 Gવૂ�બોલી:"નેહા, યહ અમે-રકા ન-હ હ�.યહા ં સબ ઐસેહ� ચલતા હ�".જવાબમા ં નેહા 

બોલી:'અમે-રકામે તો પાણીGરૂ� ઐસે થોડ+ હ� િમલતી હ�,Gવૂ�?NKજુસ� Bઓ તો eલેટમ� િમલતી 

હ�.લે-કન ઐસી ગડબડ કરક+ તો કોઈ ઝપટ કર ન-હ ખાતા." 

તો -કશોર બોxયો:"સોર�,નેહા-Gવૂ�.આગેસે ઐસા ન-હ કyગંા.Oઝેુ તોફાન- મ�તી પસદં હ� ઇસ 

�લયે ઐસા -કયા.ચાલો અબ હમ દો�ત હો ગયે.ઝગડ+કા Oુહં કાલા.કલ િમલ�ગે ઇસી વ[ત."કહ� તે 

��તો હસતો Aણેયના પૈસા ભiયાને ને આપી ચાલતો થયો પોતાની �Eુટરને -કક માર�ને.નેહાને 

નવાઇ લાગી,થોડ� ગમત પડ� અને  ભલે તોફાન-મ�તી કર� ગયો;પણ પૈસા nકૂવી પોતાની મેળે 

જ દંડ પણ ભરતો ગયો એટલે સાવ �Tુચો તો ન જ કહ+વાય,એમ તેને મનોમન લા]Kુ.ં 

ફર� પાછો અનેક વાર તે જ ભiયાને 7યા ં તે મળતો,ભટકાતો,ભેલGરૂ� અને પાણીGરૂ�ની 

તોફાનમ�તી ભર� ખાણીપીણી ચાલતી.પણ હવે તે વચમાથંી ઝડપી ઝાપટ મારતો ન-હ.નેહા અને 

Gવૂ�ના આjહને આદર આપી  તેમના ં પૈસા ન આપતો.પણ કહ+તો:"તમે જોઈએ તો મારા પૈસા 

આપી 1ુનો ઝગડો પતાવી શકો છો."�ાર+ક �Kસુ સેNટરમા ં મળ� જતો,�ાર+ક 'િમનરવા'ક+ 

'ચટની'હોટલમા ંભટકાઈ જતો.હવે તો તેઓ અનાયાસે િમAો dવાજ બની ગયા હતા.સાથે િપ[ચરમા ં

પણ ભેગા થઇ જતા. 

નેહાએ તેcુ ં નામ Gછૂ�ુ ં તો  કહ+ માHંુ નામ 'અમર' છે.નેહા અને અમર િમAો તો બની જ 

ગયા.પોતે દર વષ� અમે-રકાથી રBઓમા ંઆવે છે તેમ નેહાએ પોતાનો પ-રચય આeયો.આ તેcુ ં

છેx�ુ ંવષD હ3 ુ ં�Eુલcુ.ંઅમર કોલેજના પહ+લા વષDમા ંહતો.જયાર+ નેહા અમે-રકા જવા એરપોટD  ગઈ 

તો અમર તેને બાય બાય કરવા પણ ગયો."હવે આવતે વષ� જyર મળ��ુ.ં"કહ� તેને પોતાના 

િપતાcુ ંએ`+સ -ફોન-નhબર વી.વા�ં કાડD આeKુ.ંનેહાએ  પણ  પોતાનો અમે-રકાનો નhબર 

આeયો."ફોન પર તો મળતા જ રહ��ુ.ં"એમ પણ તેને ક�ુ.ંતેને અમરની મૈAી ગમી ગઈ. 



 

તોફાન-મ�તીમા ં ડૉ. લ�લત પર�ખ 
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 અમરના િપતાનો �બxડર તર�ક+નો બPુ મોટો �બઝનેસ હતો.અમર આગળ જતા ડો[ટર બનવા 

ઈTછતો હતો.નેહાને પણ ડો[ટર જ બનવાcુ ં �વeન હ3 ુ.ંનેહાએ તો બારમી jેડ પાસ કર� સાત 

વષDમા ંડો[ટર થવાય એવો સીધો અઘરો  કોસD લીધો.અમર+ 'ડ+કન મે-ડકલ કોલેજ'મા ંડોનેશન આપી 

મે-ડકલ કોસD શHુ કય�.નેહા દર વષ� આવતી,મળતી અને ફોન પર પણ અમે-રકાથી  અવારનવાર 

વાતચીત કરતી રહ+તી.અમર પણ ફોન અnકૂ કરતો જ રહ+તો.દર વષ� મળવાcુ ંહવે તો નેહાને એક 

િવશેષ આકષDણ મ�Kુ.ંઆમ એક બા1ુ એ ડો[ટર બની ગઈ તો બીr બા1ુ તે માતા-િપતા અને 

બહ+નની સાથે અમે-રકન િસ-ટઝન પણ બની ગઈ.મોટ� બહ+ને કોheKટુર એNrનીયર�Nગનો કોસD 

Gરૂો કર� 7યાજં જોબ મેળવી લીધો અને સાથે કામ કરતા એક સરસ મઝાના તેજ�વી,દ+ખાવડા અને 

�માટD  �જુરાતી નવKવુક સાથે માતા -િપતાની મ1ૂંર�થી  લ]ન પણ કયાD.7યા ંsધુીમા ંહ�દરાબાદમા ં

અમર સ�ન બની ગયો અને અમે-રકા જવાના �વeન જોવા  લાગી ગયો.પરં3 ુ નેહાએ તેન ે

સમB�યો ક+ "ફ[ત pમૂ કમાણી ને છોડ� અમે-રકામા ંન શાિંત છે,ન sખુ છે,ન Wેમ છે,ન સાચી 

ભાવ-સપંિw છે ક+ ન �ડ� લાગણીઓ છે.ડો[ટર તર�ક+ માનવસેવા કરવી હોય તો ભારત dવો કોઈ 

બીજો દ+શ નથી.મને તો પહ+લેથી ગમે છે ભારત દ+શ અને માHંુ હ�દરાબાદ શહ+ર.આપણે હ�દરાબાદમા ં

જ માનવસેવા કરવાના ઉ�ેtયથી દવાખાcુ ં ખોલીએ તો આપ�ુ ં ડો[ટર બNKુ ં લેખે લા]Kુ ં

કહ+વાય,સફળ ગણાય." 

 સમ1ુ અમર+ તેની વાત માની લીધી અને નેહાના માતા-િપતાએ,બહ+ન-બનેવીએ હ�દરાબાદ 

આવી  નેહા-અમરના લ]ન સપં� કયાD.પછ� તો તેઓ સPુ પાછા ફયાD અને નેહા-અમર+ પોતાcુ ં

'માનવસેવા નિસ�ગ હોમ' શHુ કર� દ�pુ.ંનહ-અમર તોફાન-મ�તી કરતા કરતા d ભiયાની પાણીGરૂ� 

ખાતા ખાતા Wેમમા ં પડ�ા હતા તેની  પાણીGરૂ� ખાવા હr પણ �ાર+ક �ાર+ક Bય છે અને 

તોફાનમ�તીના એ -દવસો યાદ કર+ છે.પરં3 ુ હવે તેઓ પોતાના 'માનવ સેવા નિસ�ગ હોમ'મા ં

સેવાભાવથી જyરતમNદોની િન:�xુક સ�ર�,સેવા-ચાકર�,ઈલાજ વી.કર� પોતાcુ ં rવન 

ધNય માને છે.દ+શસેવા-માનવસેવામા ંતેમને આનદં-આનદં છે. 
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