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એકનો એક દ�કરો.માબાપ�ુ ં તો એ સવ��વ.હવે તો માબાપને એક જ હ સ હતી.વહાલા 

દ�કરાને પરણાવવાની,દ�કરો  હષ� પણ એટલો ડા$ો,સમ%ુ અને આ(ા)ંકત ક* મે)ડકલ કોલેજમા ં

ભણતા ભણતા તેણે અ,યાસને જ  .ાધા0ય આ12ુ.ંમાબાપની 3રુાદ 4રૂ� કરવા તે મનથી ખતં4વૂ�ક 

ઘરમા ં તેમ જ લાય8ેર�મા ંવાચંતો જ રહ*તો.ન તેને ટ�.વી.મા ં રસ હતો,ન ):ક*ટની મેચોમા ંક* ન 

સામેથી તેના ;ુદંર, આકષ�ક,.ભાવશાળ� >ય?@તAવથી તેની આસપાસ ચકરડા મારતી દ*ખાવડ� 

મે)ડકલ @લાસમેBસમા.ંડો@ટર થતા જ તેણે પોતા�ુ ંનિસDગ હોમ'માE ૃ િપE ૃછાયા'ના નામથી ખોલી 

માબાપને Hશુ Hશુ કર� દ�ધા.હવે માબાપને દ�કરો પરણાવી Iગણે શોભે તેવી વJુ લાવવાના કોડ 

KLયા.હષ� બJુ જ સીધો,સરળ,િનખાલસ 4Mુ.તેણે કNુ:ં"તમાર� પસદંગી એ માર� પસદંગી.તમે 

પહ*લા જોઈ કર� નR� કર� મને S ક0યા બતાવશો તે  જ માર� પહ*લી અને છેTલી પસદંગી રહ*શે તે 

બાબત િનિUVત જ રહ*જો. 

આજના જમાનામા ંઆવો ડા$ો,ક$ાગરો,સમ%ુ દ�કરો હોવો તે ય માબાપ�ુ ંઅહોભાLય જ 

કહ*વાય.તેમણે જોવા�ુ ંશW ક2ુX.એકનો એક અને તે ય ડો@ટર દ�કરો એટલે માગંા તો ચાર* તરફથી 

4Zુકળ આવવા લાLયા.માબાપ પણ પાછા ડો@ટર જ અને તેય  .િસ[,Kણીતા અને લોકિ.ય.ડો@ટર 

ક0યાઓને પહ*]ુ ં .ેફર0સ આપી માબાપે ક0યાઓ  જોવા�ુ ં શW ક2ુX.હષ� િવના આવતા 

ક*વળ માM  માબાપને જ જોઈ ડો@ટર ક0યાઓને આ બાવા આદમના જમાનાની, ક0યા જોવાની 

માબાપની %ુનવાણી પરંપરાગત �ટાઈલ બJુ ગમી તો નહ� જ પણ તોય ગોTડમેડ�લ�ટ 

આકષ�ક હષ�ને પામવા કોઈ કોઈ સમ%ુ ક0યાઓ  ત^યાર પણ થઈ ગઈ.પણ માબાપ�ુ ંમન માન_ુ ં

જોઈએ ને?`તે તેમને વડોદરાની હષા�  નામની આ જ વષa  ડો@ટર થયેલી સ�ંકાર�,;શુીલ અને 

;ુદંર એવી  ડો@ટર ક0યા મનમા ં વસી ગઈ.તે પછ�ના રિવવાર* તેઓ હષ�ને લઇ કારમા ં

 હષા�ને જોવા ગયા..હષ�ને તો તે ગમી પણ ખર� અને ,પહ*લી જ પસદંગી માબાપની પસદંગી સાથે 

તાલમેલ રાખતી જોઈ Kણી તે Hશુ થયો.માબાપ તો Hશુ Hશુ થાય જ ને?ગોળધાણા ખાઈ લીધા 

અને વહ*લી તક* સગાઇ-લLન-)રસે1શન વી.�ુ ં આયોજન શW થઈ ગ2ુ.ંસગાઇ દ�કરાને ઘેર 

અમદાવાદમા ં ધામdમૂથી કરવી અને લLન વડોદરામા ં વાજતે ગાજતે કરવા તેમ નR� 
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થ2ુ.ં)રસે1શન તો અલબe અમદાવાદમા ંજ ''પરfયા એટલે ચાલો લાડ� જઈએ આપણે ઘેર ર*"ની 

હ સીલી િવિધ સપંg કર� ' િવશાલા'મા ંજ રાખ_ુ ંતે ય નR� થઈ ગ2ુ.ંહષ� અને હષા� સાથે હયા� ફયા� 

અને 'પ)રણીતા' િપ@ચર પણ જોઈ આ>યા.હષ�ને  હષા�મા ં િવhાબાલન દ*ખાવા લાગી અને હષા�ને 

હષ�મા ંસૈફઅલી દ*ખાવા લાLયો.બેઉ રાk,બેઉના માબાપ પણ રાk રાk.   lકુન�ુ ં�વા)દZટ ઓર3ુ ં

 જમી હષ�અને તેના માબાપ  સાથે કારમા ંપાછા અમદાવાદ આવવા રવાના થયા. 

સાથે  ભાmુતી  nાઈવર પણ રાખેલો કારણક* સારા કામે જતી વખતે Mણની સoંયા 

અપlકુિનયાળ ગણાય એટલે Mણેય સાpંુ nાઈવ કરનાર હોવા છતાય ચોથી  >ય?@ત તર�ક* 

nાઈવર રામિસqહ  સાથે જ આવવા જવા�ુ ં ગોઠવે]ુ.ંહષ�ના માબાપ lકુન-અપlકુનમા ં એટ]ુ ં

બdુ ંમાનતા ક* ચોથી >ય?@ત તર�ક* કોઈ ન હોય તો એક પથરો   તો ચારની સoંયા કરવા માટ* સાથે 

રાખે જ.પરંપરાગત સ�ંકારોની એવી તો જબર� પકડ -આટલા મોટા ડોકટરો હોવા છતાય.  nાઈવર 

 રામિસqહ પણ HશુHશુાલ હતો કારણ ક* તેન ેઆગલી રાતે  હષા�ના માબાપે તેમ જ હષ�ના માબાપે 

સાર� એવી બ�sશ આપેલી.Hશુીની મ�તીમા ંતેણે રાતે એક બોટલ િવદ*શી દાW  ખર�દ� મોજ માણી 

અને બચેલી અધt બોટલ સવાર* અમદાવાદ જતા પહ*લા ફર�થી u*શ થવા મોઢ* માડં�  લીધી.સરસ 

મઝાના હાય વે પર છેક ;ધુી તેણે કાર પાણીના ર*લાની Sમ એકસરખી �પીડ* ચલાવી.પણ 

અમદાવાદની સરહદમા ંઆવતા જ તેની `દર પડ*લા દાWની અસરમા ંકહો ક* પછ� સામે વાળા xક 

- nાઈવરની yલૂથી કહો, પણ હષ�ને તેના માબાપ સાથે ભાર* જબરો કાર એ@સીડટં થયો અને ચાર* 

ય જયાર* ભાનમા ંઆ>યા Aયાર* હો�પીટલમા ં હતા.હષ�ના િપતાને હાથે u*કચર,માતાને પગે u*કચર 

અને હષ�ને આગળ બેઠ*લો હોવાથી કપાળ અને મોઢા પર Hબૂ ઈK થયેલી. 

nાઈવર રામિસqહ તો રામશરણ  જ થઈ ગયો હતો.વ ડોદરા અક�માતના સમાચાર  પહ ચતા 

જ હષા� અને તેના માબાપ આવી પહ zયા. હષા�  ડો@ટર હોવાથી અને હષ� માટ* �ચqિતત હોવાથી 

રોકાઈ ગઈ અને હષ�ની 1લા{�ટક સ|ર� કરાવી તે�ુ ં મો}ુ ં તેમ જ કપાળ ઠ�કઠાક  થતા ;ધુી 

સેવા  કરતી રોકાઈ  ગઈ.હષ�ના િપતા�ુ ં મગજ પણ અસEં�ુલત થઈ જતા તેઓ વd ુ પડE ુ ં બોલ 

બોલ અને તે અસબં[ બોલતા રહ*તા હતા."આ અપlકુિનયાળ ક0યાની પસદંગી કર�, 

ગોળધાણા ખાધા,ઓર3ુ ં ખાdુ,ંસગાઇ-લLન-)રસે1શન�ુ ં આયોજન િવચા2ુX-બdુ ં જ અપlકુનીયાળ 

ભાર* અપlકુિનયાળ.આ તો સાpંુ થ2ુ ંક* nાઈવર મર� ગયો અને દ�કરો બચી ગયો તે જ આપ~ુ ં

સદભાLય."માતા પણ પિતની વાતમા ં ભળતો ;રૂ 4રુાવતી એ જ બોTયા કરતી હતી:"આવી 

અપlકુિનયાળ છોકર� કોઈ કાળે આપણા ઘરમા ંના જોઈએ એટલે ના  જ જોઈએ. 
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હો�પીટલથી જ પોતાના મોબાઈલ ફોનથી Kણ કર� દ�ધી હષ�ના માતા-િપતાને ક* અમને 

હવે આ અક�માત પછ� હષ� સાથેનો સબંધં મ%ૂંર નથી." 

હષ�ના માબાપને તો Iચકો લાLયો જ ;પણ હષા�ને  તો આઘાત લાLયો.એક બીKને સો ટકા 

પસદં કર� લીધા પછ� ક*વળ માM અક�માતના કારણે આમ પોતાને અપlકુિનયાળ ગણી સબંધં જ 

કાપી નાખવાની વાત કરનાર હષ�ના માતા-િપતાને તેણે પોતાની ર�તે િવનતંી કર� જોઈ.તેના 

માબાપે પણ સમKવવા .યAન કય�ક* આજના વૈ(ાિનક 2ગુમા ં ડો@ટર થઈને આમ તમે 

અક�માતના કારણે અમાર� દ�કર� હષ�ને અપlકુનીયાળ ગણો ક* માનો તે બે એકબીKને પસદં કર� 

)દલ દઈ �કુ*લાના મન ભાગંવા S_ુ ંકહ*વાય.હષ� પણ મન માર� માબાપનો આ(ાકાર� બની ગયો 

કારણ ક* તે �ુખી માબાપને વધાર* �ુખી કરવા નહોતો માગંતો.  તે પછ� જયાર* પણ તેના માટ* 

છોકર� જોવાની વાત નીકળતી તો તે અિત ન�તા સાથે ફ@ત એટ]ુ ંજ કહ*તો "આપ બેઉ�ુ ંમન 

રાખવા મ� આપની નામ%ૂંર�ને પણ મ%ૂંર રાખી.બાક� તો મ� કહ*]ુ ંતેને તો  આS પણ Jુ ંવળગેલો જ 

�.ંમાર� પહ*લી અને છેTલી અને તે ય તમાર� મરkની પસદંગી હવે બદલી શ�ંુ તેમ નથી.પરણ_ુ ં

કાઈં જWર� નથી.માનવ સેવા તો ડો@ટર તર�ક* કર�એ તેમા ંય .ેમતAવ તો છે જ છે.મને તે .ેમથી 

પણ આનદં જ આનદં છે.બાક� હવે કોઈ બીk છોકર� ન હ� જોવાનો � ંક* ન પસદં પણ  કરવાનો 

�.ંપસદંગી એક વાર જ હોય ,એક વાર જ થાય,એક વારની જ હોય.હષ� હk આપને મ%ૂંર હોય તો 

સમજો,િવચારો ક* તેના  .ેમે જ મને બચા>યો છે,તેના  l@ુ0વ0તા સબંધેં જ Jુ ંkવતો Kગતો અને 

1લા{�ટક સ|ર�થી Sવો હતો તેવો થઈ ગયો �.ંહષા� જ આ આપના હષ�ના kવનમા ંસાચો હષ� 

લાવી શકશે તે સમજો અને આ lકુન-અપlકુન�ુ ંવહ*મી]ુ ંધિતqગ yલૂી Kઓ." 

માતા-િપતાને `તે સમK2ુ ં અને  આવા ડા$ા દ�કરાની ડાહ�  વાત તેમણે ગળે 

ઊતર�.વેવાઈ-વેવાણ અને હષા�ની )દલથી માફ� માગંી તેમને મનાવી લઇ સગાઇલLન)રસે1શન 4વૂ� 

આયોજન અ�સુાર ધામdમૂથી સપંg કર� .સgતાનો,ધ0યતાનો,�ૃત�ૃAયતાનો સ4ંણૂ� અ�ભુવ  કર� 

હષ�ની પહ*લી પસદંગીને જ તેની ઈzછા .માણેની  છેTલી પસદંગી પર પોતાના વાAસTયની મોહર 

માર� સJુને રાk કયા�.હષ�-હષા� તો હષા�િતર*કમા ંગાડંા-ઘેલા થઈ સગાઇ-લLન-)રસે1શન અને તે 

પછ��ુ ંહની3નૂ .ેમથી,આનદંથી ભર4રૂ માણી શ�ા.પસદંગી પસદંગી જ થઈને રહ�. 
 


