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�ણૂામા ં પડ�લા વોકરની સામે �નુ�નુ બેસી એક ટસે ક�તન જોતો જ ર"ો.હ$ ગઈ કાલ 

�ધુી તો પોતે છ છ દાયકાની +ેમાળ $વનસ
ંગની કંચનને વોકર પકડ મોટા ઘરના /યવ01થત 

ફન4ચર ને ફરતી, ગણીને બરાબર દસ ચકરડા મારતી,સાથે સાથે ચાલી વાતો કરતી  કરતી 

હસતીબોલતી  જોઈ શક�લો.અને આ8 તેની 9ખોને કંચન વગર:ુ ં 1ક�લીટન 8;ુ ં જડવત 

િનજ4વ વોકર જોવા:ુ?ં તેની સામે વોકર સાથે સકંળાયેલી સઘળ 1�િૃતઓ તરવરવા 

લાગી,સળવળવા લાગી.કંચનને 1?ોક આ/યા પછ હો01પટલથી રહ�બમા ં - થેરપી સેટરમા ં લા/યા 

બાદ જયાર� તે કંચનને /હલચેરમા ંસવાર-સાજં કસરતો કરવા લઇ જતો Bયાર� બીC અનેક અનેક 

થેરપી લઇ રહ�લા લોકોને વોકર પકડને ચાલતા જોઈ કંચન દયામDુ ંમો કર ક�તનને Eછૂતી:"મને 

Hાર� વોકર આપશે?'' ક�તન તેને પો
ઝટવ -હકારાBમક અ
ભગમKૃLMટ આપતા હસતા મોઢ� 

કહ�તો:"બસ,બે-ચાર Oદવસમા ંજ".પણ બે ચાર અઠવાOડયા �ધુી પણ જયાર� તેને વોકર-યોQય ન 

સમ$ થેરપીસRટરવાળાઓએ /હલચેરમા ંજ  લઇ જઈ ઊઠવા- બેસવાની,ઊભા રહ�વાની,બે બાર 

વTચે બાર પકડને ચાલતા શીખવાની અને એવી એવી કસરતોનો  અUયાસ જ Oદવસોના Oદવસો 

�ધુી ચાV ુરાWયો."બે- ચાર Oદવસમા ંજ"એવા પિત ક�તનના શXદો પરનો કંચનનો િવYાસ ઊડ 

ગયો. 

બેચાર Oદવસોને બદલે બેચાર અઠવાOડયા થઇ ગયા એટલે રડતા અવા8 એ બોલી :"મને 

ખોટા ખોટા આYાસનો આપી �રૂખ ના બનાવો.આ લોકો મને વોકર નOહ જ આપે./હલચેરમા ંજ 

ઘર� મોકલશે ને  Zજ[દગીભર \ુ ં /હલચેરમા ં તમારા  ભરોસે પરાધીન બની ફરતી રહશ,$વતી 

રહશ."હ� ભગવાન,આના કરતા મને ઉપાડ લીધી હોત તો ન રહ�ત બાસં ન રહ�ત  બાસંર-\ુ ંઅને 

તમે બેઉ ^ટ Cત."  

  "બસ,/હાલી,થોડ ધીરજ રાખ.એ;ુ ંઅ_ભુ અ_ભુ ના બોલ.તને વોકર મળશે એટલે મળશે 

જ.વોકરથી ચાલતી શીખીને જ વોકર સાથે લટકંતી ચાલે આરામથી ચાલતી 

ચાલતી ઘર� આવવાની./હલચેરને  તો બાય બાય " . 
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   અને ખર�ખર બરાબર છ અઠવાOડયા પછ પગમા ંEરૂતી શ0`ત આવી ગયાની ખાતર થયા 

બાદ  થેરાિપ1ટ અિધકારએ કંચનના હાથમા ં વોકર આપી ધીર� ધીર� ચાલવાની +ે`ટસ શa 

કરાવી.કંચનની 9ખોમા ંહષાcd ુઆવી ગયા-માનો નવા પગ આવી ગયા હોય,નવી Zજ[દગી મળ 

ગઈ હોય.8ની છ છ અઠવાOડયાથી અધીરાઈ Eવૂcક કાગડોળે +તીeા કરતી હતી તે વોકર મળતા 

Cણે સ$ંવની fટૂ મળ ગઈ હોય એવી �શુ �શુ થઇ ગઈ.બે Oદવસમા ં તો વોકરના સહાર� 

આરામથી સહજ રતે ચાલતી થઇ ગઈ .બીC બે અઠવાOડયામા ં તો તેને થેરપી સેgટરમાથંી 

Oડ1ચાh પણ મળ ગયો./હલચેર પણ જaર પડi ેકામ આવશે, વપરાઈ શકશે એ;ુ ંથેરપી સેgટરના 

અિધકારની �ચૂનાને 
બલjુલ અવગણી  કંચન પિત ક�તન સાથે વોકર ફોkડ કર કારમા ંબેસી ઘર� 

પણ આવી ગઈ.વોકર સાથે સાત ફ�રા ફર હોય તેવી અને તેટલી લોયkટ સાથે તે વોકરને પિત 

ક�તનની 8મ જ ચાહતી થઇ ગઈ.  

"9ખ માર ઊઘડ� Bયા ંસીતારામ દ��ુ"ંના ભજનની 8મ 9ખ �લુતા જ તેની નજર વોકર 

પર પડતી. 1વlનમા ં પણ તેને વોકર જ વહાર� દ�ખાm ુ ં તેમ તે પિતને હnશે હnશે કહ�વ 

લાગી.અમેOરકાના મોટા   હાઉસના સારા એવા મોટા oાઈવ વે પર પણ તે મે  મOહનાની વોમc 

વેધરનો લાભ લેતી પાચં રાઉgડ તો હસતા બોલતા મારવા લાગી.પિત ક�તન સાથે સાથે કંચનની 

ગિતએ વાતો કરતો,તેનો પોઝીટવ - સકારાBમક અ
ભગમ વધારતો એટલી જ હnસથી ચાલતો 

રહ�તો.   અને કોણ Cને _ુ ંય થpુ ંકંચન વોકરથી પણ કંટાળ ગઈ,qાસી ગઈ . 

"આ વોકરથી Hાર� rટશ?"એ +s તે વારંવાર Eછૂવા લાગી."આના કરતા તો મોત 

સાtંુ."એમ પણ બોલવા લાગી. 

"તમારો હાથ પકડને ના ચાલી શjંુ?"એ +s +ેમ- +1તાવ +1mતુ કરતી +ેિમકાની 

8મ Eછૂવા લાગી ગઈ. 

"મોત સાtંુ।.મોત સાtંુ "એમ ના  બોલ . તો  ઘDુ ં ઘDુ ં $વવાની .તાર સાથે તારા જ 

જgમOદવસે જgમેલી મvબુાલા વષw પહ�લા નાની ઉમર� જ xજુર ગયેલી અને m ુ ં$વતી છે.છે ને 

તાtંુ ભાQય અને માtંુ અહોભાQય?હ$ તો આપણા ંદાyપBય$વનની ડાયમડં zp
ુબલી મનાવી_ુ,ંકોઈ 

નવા રમણીય 1થળે હની�નૂ પર જ_ુ ંઅને મોજ મC કર_ુmં ુ ંસો ટકા ચાલતી થઇ જવાની. મારો 

હાથ પકડને તો Hાર�ક Hાર�ક ચાલે જ છે.અને હવે તો તમારો હાથ પકડiા િવના અને વગર  

વોકર� બસ ચાલતી થઇ  જવાની." 

કંચન �શુ �શુ થતી હસીને બોલી :'તમારા મn મા ંઘી સાકર!તમે જોજોને તમે કહો છો તેમ 

વગર  વોકર� ચાલતી થઇ જઈશ." 
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અને Bયા ં જ વોકર:ુ ં પાછVુ ં પૈ}ુ ં mટૂ ગpુ,ંવોકર:ુ ં બેલેgસ ગpુ,ંવોકર પડ~ુ ં અને કંચન 

ગબડ પડ .�ેઈન  ઇgજર   થતા તBકાલ  હો01પટલ લઇ જતા Bયા ં જ તેને �તૃ Cહ�ર કર.તેના 

રોમ રોમમાથંી ક�તનને તેના �િતમ શXદો  +િતઘોષ aપે વારંવાર સભંળાવા  લાQયા:''તમારા હાથ 

પકડiા  િવના અને વગર વોકર� 'બસ, ચાલતી થઇ  જવાની" 

    ચાલતી થઇ જવાની કહ�નાર ખર�ખર ક�તનને છોડ બસ ચાલતી થઇ જ ગઈ-કાયમ માટ� 

.અને પાછળ રહ ગpુ ંવોકર-+ાણ વગર:ુ,ંજડવત,વચમા ંકંચન વગર:ુ.ંફ�નુરલથી આવી  ક�તનને 

કંચન વગર:ુ ંવોકર જ જોવા:ુ ંહm ુ ં.તેને વોકરને તો ફોkડ કર �ણૂામા ં��ૂુ ં;પણ કંચનની છ છ 

દાયકાની સહ�ો સાહ�ો 1�િૃતઓને તો ક�તન થોડ જ ફોkડ કર શક� તેમ હતો ? 

અને �ણૂામા ંફોkડ કરને �કૂ�લ વોકરને ક�તન �નુ�નુ   થઇ  એક  ટસે બસ જોતો જ ર"ો .વગર 

વોકર� કંચન તો ચાલતી જ થઇ ગઈ. 

 

                                             સમાlત   

 


