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હ�રાબહ�ન �ટલા િવ�ાન હતા એટલાજ સમ$ુ હતા,�ટલા 	હમતવાળા હતા એટલા જ 

ધીરજવાળા હતા,�ટલા (યવ)*થત હતા એટલા જ શાિંતવાળા હતા..વનમા ં �ટ/ુ ં ખુ જો0ુ ં

એટ/ુ ંજ અ2યાર� 3ુખ જોઈ-અ6ભુવી ર8ા હતા. પોતે જયાર� પરણીને આવેલા 2યાર� પોતે જ સામે 

ચડ�ને =ોફ�સર િવરલને પી.એચ.ડ� કરતા કરતા તેમની સાથે પરણવાનો =*તાવ ર$ૂ કરવાની 

તેમની 	હમતની તો *વય ંિવરલે પણ =શસંા કર�લી.િવરલ 	ફલોસોફ�ના િવ�ાન =ોફ�સર હતા. @ચા, 

દ�ખાવે તેજ*વી ને =ભાવશાળ�,વાણી અને વBC2ૃવતા તો એવી Eણે ક� સર*વતી Fખેુ વસી ન હોય. 

તેઓ એકાએક િવHરુ થઇ જતા તેમના એક માJ KJુને જોવા-સાચવવા-જમાડવા તેમને  ઘેર 

 આવતા જતા તે િવરલના KJુ =ેમ જોઇને =સM તેમ જ Nબૂ  

=ભાિવત થઇ ગયેલી. KJુને સાવક� માતાની છાયામા ંઉછરRુ ં ન પડ� તેમતે તેઓ ફર� પરણવા 

તSયાર જ ન હતા.પરંC ુ તેમને વચન આપીને ક� પોતે જ તેમના KJુની, સગી માતાથી પણ િવશેષ 

પોતીકો =ેમ, આપી તેને સાચવશે, તેમને સાચવશે  

અને પોતે તેમના KJુની દ�ખર�ખ માટ� પી.એચ.ડ�ની ડ�Uી મVયા પછ� પણ કોઈ કોલેજમા ં ક� 

0નુીવસWટ�મા ંજોબ ન	હ એટલે ન	હ જ *વીકાર�. 

િવરલને પણ હ�રા ગમતી હતી, તેનો =ેમાળ *વભાવ તેમને બXુ જ પસદં હતો. તેમનો મા ં

વગરનો થઇ ગયેલો દ�કરો પણ હ�રા સાથે જોતજોતામા ંએવો ભળ� ગયેલો ક� િવરલે  હ�રાને પ2ની 

તર�ક� ,પોતાના KJુ િવશાલની માતા તર�ક� Nશુી Nશુી અપનાવી લીધી.લોકો વાતો કરવા લાYયા 

ક� Z[ુુ થઈને િશ\યા સાથે પરણRુ ં કોઈ શોભનીય બાબત તો  

ન જ કહ�વાય.િશ\યા માટ� પણ Z[ુુ સાથે લYન કર� લેRુ ંકાઈં બXુ યોYય ન કહ�વાય.પણ લોકો � 

કહ�Rુ ંહC ુ ંએ કહ�તા ર8ા અને હ�રા િવશાલની માતા બની ગઈ,િવરલની પ2ની બની ગઈ. િવરલના 

અ]S(સાયી લાઈફ- *ટાઈલથી તે =સM અને =ભાિવત થઇ.તેને પણ વાચંવા લખવાનો બXુ શોખ 

હતો.તેને વતા̂લેખનમા ંરસ હતો,ફાવટ હતી અને તે � વાતા̂ઓ લખતી તે =કાિશત થતી,=શસંાને 

પાJ ગણાતી અને પા	રતોિષક પણ =ા_ત કરતી રહ�તી.બધી જ ભારતીય ભાષાઓની વાતા̂ઓની 

=િત*પ`ા̂મા ંતેને aે\ઠ વાતા̂6ુ ંઇનામ મળતા તે તો Nશુ  થઇ જ,િવરલ પણ Nશુ Nશુ થયો.તેને 
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પોતાના ર�સચ̂ પેપરો માટ� દ�શ-િવદ�શ જવા6ુ ં થC ુ ં તો િવશાલને અને હ�રાને પણ જો *cુલની 

રEઓનો મેળ પડ� તો સાથે લઇ જતો. 

તેને વાચંવાનો પણ એટલો શોખ હતો ક� નવા નવા પોતાના િવષયના મdઘા મહાFલૂા 

K*ુતકો તે ખર�દ� જ જતો.હ�રા માટ� અને િવશાળ  �ટલો =ેમ હતો એટલો જ K*ુતકો માટ� તેને =ેમ 

હતો.લોન લઈને બાધેંલા નાકડા બગંલામા ં એક eમ તો તેને K*ુતકો માટ� જ બા]ંયો હોય તેમ તે 

ઘર-લાયfેર� �વો બની ગયો હતો.િવgભરના  =િસ` 	ફલોસોફરોના K*ુતકો વાસવી,વાચંી તેમના 

પર પોતાના વBત(યો તSયાર કર� દ�શ-િવદ�શના જન̂લોમા ં =કાિશત કરતો રહ� તે દ�શમા ં જ 

ન	હ,િવgના મોટા મોટા દ�શોમા ંhયાતનામ થઇ ગયો હતો. 

હ�રાએ KJુના ઉiમ અjયાસ માટ� પોતાનો લગભગ મોટા ભાગનો સમય આપતા રહ� તેન ે

સફળ ડોBટર બનવા6ુ ં*વ_ન આ_0ુ.ંતે હ. મે	kકમા ંભણતો હતો 2યારથી મે	ડકલ એlk�lસ માટ�ના 

કો�ચ�ગ Bલાસોમા ં તેને મોકલવા6ુ ં શ[ુ કર� દ�ધે/ુ.ંબારમીની પર�mામા ં તે ફ*ટ̂ Bલાસમા ં ઉiીણ̂ 

થયો અને મે	ડકલ એlk�lસની પર�mામા ં તો તે સવ̂=થમ આ(યો.િવરલના આનદંની સીમા ન 

રહ�.િવશાલ6ુ ં ક	રયર બનાવવા માટ� હ�રાએ પોતા6ુ ં વાતા̂લેખન ઓn ં કર� દ�ધે/ુ.ંએક વાર 

િવશાળ મે	ડકલ કોલેજમા ંજતો થઇ ગયો એટલે બમણા ઉ2સાહથી,િવશેષ ઉમગંથી તે વાતા̂ઓ લખી 

લખી અનેકાનેક સામિયકોમા ં=િસ` કરાવતી રહ�.તેની એક વાતા̂ તો એટલી સાર� લખાઈ ક� તે6ુ ં

ભાષાlતર બધી જ ભારતીય ભાષાઓમા ં થ0ુ.ંતેના આધાર� એક  	ફoમિનમા̂તાએ aે\ઠ 	દYદશ̂ક 

અને ઉiમ અ�ભનેતા-અ�ભનેJીને તથા બીE સહાયક અ�ભનેતાઓ-અ�ભનેJીઓને પસદં કર� 

એટ/ુ ંતો સરસ,સફળ અને સવ̂િ=ય ચલ�ચJ બના(0ુ ંક� તે ચલ�ચJને એવાડ̂ મVયો અને વાતા̂ 

માટ� પણ *પેpયલ એવાડ̂ મVયો.હ�રા6ુ ંનામ થઇ ગ0ુ.ંિવશાલ  તો જોતજોતામા ંડોBટર થઇ ગયો 

અને તે પછ� તે પોતાની સાથે ભણતી એક ડોBટર 0વુતી િવqા સાથે પરણી અમે	રકા પહdચી 

ગયો.એ $ુના જમાનામા ંડોકટરો માટ� અમે	રકા જRુ ંસરળ હC ુ.ંકોઈ પાબદં� જ ન હતી.િવશાળ અને 

િવqા અમે	રકામા ંર�સીડlસી કર� 2યાજં સેટલ થઇ ગયા.તેમને જયાર� એક બાળક થ0ુ ં2યાર� િનRiૃ 

=ોફ�સર િવરલ અને હ�રા બેઉ 2યા ંથોડા સમય માટ� ગયા.પણ 2યા ંકાયમ રહ�વા �વી .વનશૈલી 

ન જોતા પાછા ભારત આવી પોતાના અ]યવસાયી અને લેખન =Rિૃiમા ં =સM =સM રહ�વા 

લાYયા.KJુ-KJુવHનુા ફોન આવતા રહ�તા,�ાર�ક તેઓ મળવા-રહ�વા બે Jણ અઠવા	ડયા માતા 

આવતા પણ ખરા.પરંC ુતેમને ભારતની લાઇફ*ટાઇલ પસદં ન આવતી અને ધીમે ધીમે બી� બી� 

વેક�શનોમા ંફરતા થઇ ગયા. 



રો�ા રોકાયા ન	હ� � ુ ડૉ. લ�લત પર�ખ  

3 

 

બHુ ં સરસ મઝા6ુ ં ચાલC ુ ં હC ુ ં એવામા ં િવરલ-હ�રાની કારણે  કોઈ દાe	ડયા kક tાઈવર� 

એવો તો ભયકંર અક*માત દ�ધો ક� તેમની કાર ક�ટલી ય Zલુાટંો ખાઈ @ધી જ પટકાઈ. tાઈવર તો 

માયા̂ ડરનો ભાગી જ ગયો. નસીબે હ�રા સાધારણ �વી  

જ ઘવાઈને બચેલી નીકળ�. પરંC,ુ િવરલ ને હાથે, પગે, માથે એટ/ુ ંબHુ ંવાગે/ુ ંક� તેમને Jણ-ચાર 

મ	હને તો ભાન આ(0ુ.ં હાથ-પગ,*Fિૃત- વાચા બHુ ં જ ચાલી ગયે/ુ.ં (હ�લચેરમા ં જ ઘર� 

લા(યા.KJુ-KJુવH ુ તરત આવીને જોઈ કર�ને ગયા,ફર� બેJણ વાર આ(યા.પરંC ુ કાયમ માટ� 

પાછા ભારતમા ંઆવવા6ુ ંતેઓ નu� ન કર� શ�ા.અને આવી )*થિતમા ંિવરલને 2યા ંલઇ જવા6ુ ં

અસભંવ હC ુ,ંઅશ� હC ુ.ં હ�રા તેમની સેવા કરવામા ંએક =કારની ધlયતાનો અ6ભુવ કરતી.KJુ-

KJુવHએુ  કાયમી નસ̂ રાખવાની સલાહ આપી,તે માટ� જોઈએ તેથી વH ુરકમ મોકલી.પણ હ�રાએ 

રસોઇવાળ�,કાયમની કામવાળ� ઇ2યા	દનો =બધં તો કયv.પણ પિત િવરલને  fશપાણી 

કરાવવામા,ં,ટોયલેટમા ં સાફ કરવામા,ંતેમને *_lજબાથ કરાવવામા,ં તેમના કપડા 

બદલાવવામા,ંતેમને ચાપાણી પોતાના હાથે પાવામા,ંF ૂગંા જ F ૂગંા રહ�તા પિતની �ખોમા ં

=ેમભાવ,cૃતwતાનો ભાવ વી,જોઈ તેમને ના*તો કરાવવામા,ંકો�ળયે કો�ળયે જમાડવામા ં =ેમભર� 

થપક�ઓથી તેમને વૂડાવી લગભગ Eગતાની �મ જ વૂામા ંમનની @ડ� Nશુી થતી રહ�તી.Jણ 

ચાર વષ̂ ધુી હ�રા પિત-સેવા કરતી રહ�,KJુ-KJુવH ુ આવEવ કરતા ર8ા અને xતે 

િનરાશ,હતો2સાહ,મર�લા મનવાળા િવરલે  કંટાળ�ને હ�રા તરફ જોતા જોતા =ાણ 2યાYયા. હ�રા પણ 

મનથી સતત ઇyછતી હતી ક� પોતે zદૂ�ચાડંલા સાથે,મુlગલી  Eય તે કરતા પિત પહ�લા Eય 

અને ભલે વૈધ(ય ભોગવે;પણ તેના પછ� િવરલની સેવા કોઈ કરતા કોઈ જ ન કર� શક� તેનો Kરૂ� 

Kરૂો મનમા ંએહસાસ અ6ભુવતી તે િવરલના =ાણ2યાગથી મનોમન તો =સM =સM થઇ. 

KJુ િવશાળ, KJુવH ુ િવqા તેમ જ પૌJ િવKલુ પહ�લી જ  |લાઈટમા ંઆવી ગયા અને 

સXુએ સવા̂6મુતે આદશ̂વાદ� િવરલ6ુ ં દ�હદાન કર�,તેમ જ ઘરનો  તથા બધી જ ઘરવખર�નો 

ઝડપી િનકાલ કર� હ�રાબાને અમે	રકા લઇ જવાની તૈયાર� કર�.હ�રાબહ�ન પણ અહ� ક� 2યા ં

વાતા̂ઓ જ  લખી લખી,પૌJને ભારતીય સ*ંકાર આપી આપી,KJુ-KJુવHનેુ ઘરમા ંમદદeપ થઇ , 

છેoલો દાયકો 2યા ં અમે	રકામા ં વીતાવવાનો આખર� િનણ̂ય સમજKવ̂ૂક કર� લીધો.પિતના 

અક*માતમા ં અવાચક,અપગં અને  પરાધીન થયેલા જોઈ હ�રાબહ�ને 	હમત રાખી � ૂ

રોક�લા.પિત6ુ ં F2ૃ0 ુ થ0ુ ં 2યાર� ક� પછ� તેમ6ુ ં દ�હદાન આપતા પણ  � ૂતો ન જ વહા(યા,દ�શ 

છોડ� કાયમ માટ� િવદ�શ જવાનો ન ગમતો િનણ̂ય લેતાય � ૂન જ વહા(યા; પણ અ2યાર� પિત 

િવરલના  ખર�દ�લા સ}કડો સ}કડો K*ુતકો,તેમના સ}કડો સ}કડો ર�સચ̂ Uથંો,તેમનો એક K*ુતકાલય 
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�વો અFoૂય Uથંોને,0નુીવસWટ� લાયfેર�મા ં ભેટ-દાનમા ં થોકડાબધં જતા જોઈ હ�રા બહ�નની 

�ખોમાથંી � � ૂધોધની �મ વહ�વા શe થયા,થઇ તે રો�ા રોકાય ન	હ એવી તેમની હાલત જોઈ 

KJુ િવશાલ પણ રડ� પડ~ો,િવqા પણ રડ� પડ� ને મ�મી -પ_પા અને દાદ� Jણેય ને રડતા જોઈ 

નાનો ભોળો િવKલુ પણ ચોધાર �ઓુ વહાવતો રડ� પડ~ો. 

(સમા_ત) 


