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�ેતા માબાપની એકની એક  દ�કર�.જ�મી �યાર� તો �ણે શરદ !નૂમનો ચાદં જ ઘરમા ં

ઊતય'.(ૂધ *વી ધોળ�.ગોર� ગોર�,./ુ ં મઝા2ુ ં ગોળમટોળ મટોળ મો4ું,વાકં�ડયા વાળ,5રૂ� 5રૂ� 

6ખો. લ7નના દસબાર વષ: પછ� જ�મેલી  �ેતા2ુ ં નામ પણ તે2ુ ં .પના <બાર *=ુ ં >વ.પ 

જોઇનેજ પાડ�@ુ.ં  

બેટર લેટ ધેન નેવર *વી આ મોડ� જ�મેલી દ�કર� માબાપના હCયાનો Dાણ હતી.માબાપની 

તો ઠ�ક,સગાવહાલાઓ અને પાડોશીઓની પણ અિત  લાડલી  હતી.િપતા ગણપતરાય અને માતા 

મીનાબહ�ન એક જ શાળામા ંિશIક-િશ�Iકા તર�ક� કામ કરતા.નાની હતી �યા ંKધુી ફોઈબાએ સરસ 

સાચવી.અને થોડ� મોટ� થઈ એટલે તે જ શાળાના બાળમ�ંદરમા ં દાખલ થઈ છેક બારમી Kધુી 

પહ�લો બીજો ર��ક રાખી ભણતી રહ�.પછ� એ�PનીયરQગ કોલેજમા ંDવેશ મળતા તે પાચં વષ:મા ં

 કોRSTટુર એ�Pનીયર પણ થઈ ગઈ.તેની સાથેજ બાળમ�ંદરથી અ�યાર Kધુી  ભણતો રહ�લ સમીર 

તેનો Pગર�ન િમU જ નહ�, Dેમી પણ હતો.સમીરના માબાપનો   તે પણ  એકનો એક દ�કરો 

હતો.સમીરના િપતાનો બVુ મોટો �બઝનેસ હતો,એક ફ�Wટર� પણ હતી, Xમૂ કમાણી હતી અને 

Pવવાની અ�યતં �હોજલાલીભર� લાઇફ>ટાઇલ હતી.Kુદંર ફરતા બગીચા વYચે >વતUં િવશાળ 

બગંલો,નોકરચાકર,રસોઈયો,માળ�,વોચમેન,બZબે [ાઈવર -એવો તો ઠાઠ હતો.સમીરની માતા પણ 

ઇ�ટ�ર�યર ડ�કોર�ટર હતી.િપતા2ુ ં નામ ન�લન અને માતા2ુ ં ન�લની હ\ ુ.ંતેમને બેઉને પણ �ેતા 

પહ�લેથીજ બVુ ગમતી.ગણપતરાયને અને મીનાબહ�નને પણ સમીર બVુજ ગમતો.પણ એક વાત   

 તેમના મનમા ં<દર ને <દર ખટકતી રહ�તી.કહ�= ુ ંક� ન કહ�=ુનંી ^_ધામા ંતેઓ મનોમન (ુખી (ુખી 

રહ�તા.તેમણે નાનપણથી �ેતાની પીઠ પર એક ઠ�ક ઠ�ક મોટો એવો �ેત ડાઘ જોયો હતો.જો ક� તે 

વધતો નહોતો,તેમ દવા ક� મલમથી મટતો યા ઓછો પણ નહોતો થતો.આદશ:વાદ� િશIકો હોવાથી 

સ�ય કહ� દ�= ુ ંતેમના માટ� અિત અગ�ય2ુ ંહ\ ુ.ં�ેતા પણ શરમાળ હોવાથી આ સ�ય સમીરને આજ 

Kધુી  નહોતી કહ� શક�. 
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એક વાર �ેતાને બVુ સાર� નોકર� મળતા જ માબાપે સ�યનારાયણની કથા2ુ ંઆયોજન 

કTુ.̀સમીર તો િપતાની ફ�કટર�મા ં જ જોડાઈ ગયો હતો.કથા સમાSત થયા પછ� અને િનમિંUત 

મહ�માનો ગયા પછ� છેaલે કોફ� પીતા પીતા માતા મીનાબહ�ને bબૂ Dય�ન!વૂ:ક �હમત કર� પોતેને 

રાત�દવસ ખટકતી વાત સમીરના માતા-િપતાને  કહ� જ દ�ધી."dુઓને,ન�લની બહ�ન અને 

ન�લનભાઈ! ઘણા વખતથી કVુ ં કVુ ં થયા કર\ ુ.ંપણ કોણ �ણે ક�મ Vુ ં આજ Kધુી કહ�જ ન 

શક�.આ* તો આ પેટfટ� વાત કર�નેજ મને શાિંત થશે.આ* gાવણ !�ૂણhમાનો પિવU �દવસ 

છે.સ�યનારાયણની કથા  પણ  થઈ છે.સ�યના અમે બેઉ િશIક હોવાથી અિત આiહ� છ�એ.અમાર� 

�ેતા આમ તો શરદ!નૂમના ચ�j *વી .પાળ� છે.અમને તેમ જ તમને પણ તે બVુ ગમે 

છે.સમીરને પણ તે પસદં છે અને �ેતાને તો સમીર પહ�લેથી જ મનપસદં છે.હવે કહ�વાની બV ુ

જ.ર� વાત એ છે ક� અમાર� �ેતાની પીઠ પર નાનપણથી એક બVુ નાનો નહ�,બVુ મોટો નહ� એવો 

સફ�દ ડાઘ છે,* કોઢ *વો લાગે.દવા,ઈલાજ ક� મલમથી  તે  ન મટlો છે ક� ન ઓછો થયો 

છે.ડોકટરો બથ:માક:  *=ુ ંકહ� છે.આ ચોખવટ કયા: પહ�લા Vુ ં �ેતાની વાત સમીર માટ� કરતા આજ 

Kધુી સકંોચ,શરમ અને m ૂઝંવણનો અ2ભુવ કરતી રહ�. આપણે �ણીએ છ�એ ક� સમીર-�ેતા 

એકબી�ને ચાહ� છે.પણ આ* *મ તેમ �હમત ભેગી કર� આ વાત baુલા �દલે કVુ ંn.ંજો તમને ક� 

સમીરને વાધંો ન હોય તો આપણે આગળ વધીએ.નહ� તો  આપણે પોતપોતાની ર�તે oયા ંયો7ય 

લાગે �યા ંઅ�યU સબંધં જોડ� શક�એ." 

સાભંળતાજ ન�લની બહ�ન નો ચહ�રો તમતમી ગયો.pોધાવેશમા ંકંિપત >વરમા ંબોaયા:" તમે 

પહ�લેથી �ણતા હોવા છતાય અમાર� સાથે �ણી જોઇને દગો કય'?તમને એમ ક� Dેમમા ંપડ�લા 

છેવટ� પરણવાના જ છે ને?છેક  અ�યાર� આટ@ુ ંમો/ુ ંમો/ુ ંઅમને જણાવો છો?અમારા એકના એક 

દ�કરાને  અને અમને તમાર�  કોઢવાળ� છોકર� કોઈ કરતા કોઈ �હસાબે ન જોઈએ.અમાrંુ >ટ�ટસ તો 

dુઓ.અમારા સમીર માટ� તો લખપિતઓ અને કરોડાધીપિતઓની તો લાઈન લાગેલી છે.પણ અમને 

એમ ક� નાનપણથી એકબી�ને ઓળખે છે,Dેમ કર� છે તો ભલે પરણીને Kખુી થતા.પણ આ તો 

કોઢવાળ� છોકર�?તોબા તોબા.સાrંુ થTુ ંતમે ફોડ પાડ� દ�ધો.નહ� તો અમાર� દ�કરો પરણાsયા પછ� 

ખબર પડતા જ તેને પાછ� મોકલવી પડત. 

પોતે રહ� ગયા હોય તેમ ન�લનભાઈ પણ જોરશોરથી બરાડ� ઊઠtા:"આ તો તમાર� 

બદમાશી કહ�વાય.આટલા વષ' અમારા દ�કરાને અને અમને <ધારામા ંરાખી Dેમની ચ\રુ ચાલ 

ચાલતા રહ� અમારા દ�કરાને ફોસલાsયો  અને અમને પણ ફસાsયા.સાrંુ છે ક� હP ગોળધાણા ંનથી 

ખાધા ક� સગાઇ નથી કર�.ચલ ન�લની,ચલ સમીર.અહ�2ુ ંતો પાણી પણ પી=ુ ંહરામ છે."કહ� તેઓ 
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pોધાવેશમા ં ઊભા થઈ ગયા.ન�લનીબહ�ન પણ છણકો કરતા ઊભા થઈ ગયા.સમીર પણ કોઢ2ુ ં

સાભંળતા જ ચમuો હતો.તેને �ેતા2ુ ં ભર!રૂ કોઢવાvં શર�ર અને કોઢ�@ુ ં મો4ું જ કaપનામા ં

સાIાત દ�ખાવા લા7Tુ.ંUણેય ફટાફટ Dસાદનો પ�ડયો પણ લીધા િવના ક�  સ�યનારાયણ 

ભગવાનને પગે પણ લા7યા વગર ચાલતા થઈ ગયા.�ેતા �બચાર� ગભરાટમા ં wજુવા 

લાગી.માબાપ સમીર અને તેમના માબાપની સાચી અને અસલી ઓળખાણ મળતા bશુ થયા ક� 

સ�યનો સાચો પરચો મળ� ગયો અને આપણે તેમ જ �ેતા આવા માણસાઈ વગરના સબંધંથી બચી 

ગઈ. 

ગણતર�ના �દવસોમા ં જ સમીર2ુ ં સગપણ કોઈ કરોડાધીપિતની !Uુી સીમા સાથે 

ધામXમૂથી સપંx થTુ.ંલ7ન પણ ડ�>ટ�નેશન મેર�જ તર�ક� ભપકા સાથે ગોઆમા ં રાખવામા ં

આsTુ.ં�રસેSશન પણ ફાઈવ>ટાર હોટલમા ંiાડં >ક�લ પર થTુ.ં�ેતા ક� તેના માબાપને તો કાડ: Kyુા 

નહો\ ુ ંઅપાTુ.ં અપાTુ ંહોત તો ય વષ'નો સબંધં પળ ભરમા ંતોડનાર સમીર ક� તેના માબાપને �યા ં

સગાઇ, લ7ન ક� �રસેSશનમા ં જવાનો તો સવાલ જ નહોતો.�ેતા માટ� માબાપ સારા તેજ>વી 

છોકરાની તપાસ કરતા રહ�તા હતા.પણ સ�zવા�દતાનો આiહ હોવાથી કોઈ છોકરો ક� માબાપ 

5લૂથી પણ હા પાડવા તzયાર નહોતા થતા.િનરાશાથી ઘેરાયેલા માબાપે <તે એક સહ�જ કોઢ 

વાળો  છોકરો સા�હલ પસદં કય',* સભંાિવત કોઢવાળ� �ેતાને પરણવા તzયાર હતો.કારણ ક� તેન ે

પણ કોઢ હોવાથી અને તે ય ચહ�રા પર હોવાથી કોઈ છોકર� તેને >વીકારવા તzયાર નહોતી થતી.તે 

છોકરો પણ એ�Pનીયર હતો અને અમે�રકા જવાની તzયાર� કર� ર{ો હતો,તેના મોટાભાઈએ કર�લ 

>પો�સરિશપ પર.�ેતા માટ� તો કોઈ ચોઈસ રહ� જ નહોતી. 

આમ તો સા�હલ તેજ>વી કારક�દ| વાળો,આઈ.આઈ.એમમાથંી એ�PનીયરQગ પછ� 

એમ.બી.એ.કર�લ હોવાથી તે2ુ ં ભિવ}ય અહ� ભારતમા ં ક� અમે�રકામા ં ઉ~જવળ જ રહ�વા2ુ ં

હ\ ુ.ંસા�હલ અને તેના માતા િપતા બVુ જ ભલા,સ>ંકાર� અને સમજદાર હોવાથી �ેતાના માતાિપતા  

bશુી bશુી આગળ વ�યા અને ગોળધાણા,ંસગાઇ,લ7ન,�રસેSશન બXુ ંજ સાર� ર�તે હ�સથી સપંx 

થTુ.ં �ેતા અમે�રકા જતા પિતને ભાવભીની િવદાય આપી પોતાની >પો�સરિશપની રાહ જોતી 

રહ�.બVુ જaદ�જ તેના પેપસ: આવી જતા તે પણ અમે�રકા પહ�ચી ગઈ.તેણે પણ �યા ં પહ�ચી 

એમ.બી.એ કર� લીXુ ંઅને બVુ જ સારો જોબ મળતા બેઉ �>ુટનમા ં સેટલ થઈ ગયા.સેટલ થતા 

જ ખેલ�દલ સા�હલે સVુથી પહ�@ુ ં કામ �ેતાની Sલા�>ટક સ�ર� કરાવી તેના પીઠનો ડાઘ સmળૂો 

કઢાવી કોઢ થવાની તેની કાયમી ભીિત જડmળૂથી (ૂર કર� દ�ધી.Iણભર માટ� તેને ઉડતો િવચાર 

આsયો ક� તેનો Dેમી સમીર તેમ જ તેના માતાિપતા પણ આ Sલા�>ટક  સ�ર�ના ઇલાજનો િવચાર 
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કર� શuા હોત.પણ તરતજ માણસાઈ વગરના એ લોકોનો િવચાર આsયો જ ક�મ તેના િવચારમા ં

તે સમીરની સરખામણી સા�હલ સાથે કરવા લાગી.સા�હલને તો કોઢ વધતો જ રહ�તો હતો.પણ તોય 

�ેતાને સભંાિવત કોઢની કાયમી ભીિતથી તેને mWુત કરવાની ખેલ�દલી દ�ખાડનાર સા�હલ તેની 

નજરમા ંબે વ�ત �ચો અદક�રો મહામાનવ સા�બત થઈ ગયો.તેમને  જો�ડયા !Uુીઓ  જ�મી * 

સદભા7યે કોઢની કોઈ સભંાિવત િનશાની વગર મોટ� થતી ગઈ.તેમના જ�મ સમયે �ેતાએ પોતાના 

માબાપને બોલાsયા તેમજ સા�હલે પોતાના માતાિપતાને પણ તેડાsયા.સVુ સાથે સાથે બZબે 

દ�કર�ઓ2ુ ંDેમથી લ�મી -મહાલ�મીની *મ પાલન પોષણ  કરતા ર{ા.એક વાર �ેતાના માબાપથી 

બોલી જવાTુ:ં"અમે દ�કર�ના કોડ !રૂા ન કર� શuા.જો તે વખતે કોઢના ડાઘની વાત ન કર� હોત 

તો સમીરના માતાિપતા રાP bશુીથી તેની સાથે �ેતાને પરણાવી દ�ત.બે Dેમી એક થાત અને Kખેુ 

Kખેુ Pવત." 

તરત જ �ેતાએ ક�ુ:ં"મારા કોઢ તો તમે જ નહ�, સા�હલે પણ !રૂા  કયા: છે.મારા ડાઘની 

Sલા�>ટક સ�ર� કરાવી તેણે મને ભયmWુત કર� Dસx Dસx કર� દ�ધી છે.અહ�ના Pવનમા ંસા�હલ 

સાથે Vુ ંbશુ bશુ n.ંભલે તેનો કોઢ વ�યા કર� છે;પણ તેનો મારા માટ�,આ બે દ�કર�ઓ માટ� Dેમ તો  

સmjુની લહ�રોની *મ ઉછળતો રહ� છે.કદાચ સમીરના  આરામી વૈભવી Pવનમા ંમને અહ� *વી 

આગળ વધવાની તક પણ ન મળત,કદાચ અ�ભમાની એવા તેના માબાપ મને જોબ કરવાની 

>વતUંતા પણ ન આપત.ધનવાન સમીરનો Dેમ ધનની દોડ પાછળ મારા માટ� ક� મારા સતંાનો 

માટ� એટલો ન રહ�ત *ટલો આ ભલાભોળા ભગવાન *વા મનવાન સા�હલને  શ. થી લઈને 

અ�યાર Kધુી �દલો�નથી મારા માટ� ક� માર� આ બxે દ�કર�ઓ માટ� છે.તમાર� આ દ�કર� �ેતાના 

તો બધા કોડ !રૂા થયા છે.હવે આપણી આ લ�મી-મહાલ�મીના કોડ ભગવાન !રૂા કર�." 

�ેતાદ�કર�ની આ વાત સાભંળ� Dેમાળ માતાિપતાની 6ખોમાથંી gાવણભાદરવો 

વરસવા લા7યો.બેઉ નાનીઢQગલીઓ �ખલ�ખલાટ હસી રહ� હતી. 

                                                                         સમાSત      

 

 


