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નાનપણમા ંહ�શે હ�શે ગયેલી ''મારા બા�નેુ બેન બ�બે  ંુવ"રયા''કિવતા આ% એક નવા જ સદંભ*મા ં

યાદ આવી રહ� છે .માર� બે બહ,નોના લ.ન ધામ0મૂથી ઉજવાઈ ર5ા છે અને મારા િપતાએ આજ 7ધુી 

અમને ક, એ બહ,નોને 8ણવા નથી દ�0ુ ં ક, એ બેઉમાથંી કોણ માર� સગી બહ,ન છે અને કોણ અમારા 

શહ,રના' 'અનાથ બા�લકા િવકાસ  9હૃ'માથંી આણેલી,અપનાવેલી,વગર' હો હા'  ક, સમારંભ  કય;, દ<ક લીધેલી 

બહ,ન છે.=ુ ંતો નાનો  ભાઈ >,ંપણ માર� બ ેબહ,નો વ?ચે નવ દસ મ"હનાAુ ંજ Bતર છે.બાર વષ* 7ધુી રાહ 

જોઈ મારા િપતાએ માર� માતાના 7ખુ - સમાધાન માટ, એક બાળક� દ<ક લીધી હશે અને પછ� તરત જ 

કોઈ ચમGકાર ક, ઈHર�  ૃપાના ફળની %મ અમાર, Gયા ંબીJ દ�કર� જKમી .અને પછ�ના વષ;  તો =ુ ંપણ 

જKLયો. Mણ વષ*મા ંઅમે Mણ ભાઈ બહ,નોએ ઘરને ભOુP ભOુP કર� QRૂુ ં.પછ� તો એકાએક ક,Kસર થતા માર� 

માતા Sવગ*મા ં િસધાર�. સાભંTOુ ં છે ક, મરતી વખતે  માર� માએ મારા િપતા પાસે વચન લીધેUુ ં ક, બી8 

લ.ન કર� લે %થી અમે Mણયે બાળકો સચવાઈ જઈએ. 

ક,ટલાય માગંા આVયા હશે.Wદુ માર� માસી માટ, પણ મારા નાના-નાનીએ આXહ જ ન"હ,YુરાXહ 

અને હઠાXહ પણ કર,લો .[ન િસ\ાતં અAસુાર બીJ �Mુી િવ0રુ જમાઈને આપી તેઓ �]ુય કમાવા માગંતા 

હતા .પરં^ ુમારા િપતાએ અમાર� સાથે જ રહ,તા િવધવા ફોઈબાના આXહને પણ અવગણી અમારા ઉછેરની 

જવાબદાર� પોતે સભંાળ� લીધી તેમ જ ફોઈબાને સ�પી દ�ધી.તેમનો શ_ થી જ આXહ હતો અને આજ 7ધુી 

તેમનો તેમ જ એ આXહ ર5ો છે ક, અમને ક, કોઈને પણ  `લૂથી યે   એ 8ણ  ન થવી જોઈએ ક, અમાર� એક 

બહ,ન દ<ક બહ,ન છે .એ અનાથ બા�લકા િવકાસ - 9હૃના મેનેજમેKટને પણ તેમની કડક 7ચૂના હતી ક, કોઈ 

પણ સજંોગોમા ંકોઈ કરતા કોઈને પણ લીધેલી દ<ક બા�ળકાની િવગતવાર મા"હતી ન જ મળવી જોઈએ.તો 

ય ઉડતી વાતોથી અમને આછ� પાતળ� 8ણકાર� તો થઇ જ ગયેલી ક, મારા િપતાએ એક બાળક� તો 

'અનાથ બા�લકા િવકાસ9હૃ';થી દ<ક લીધેલી જ.અમારા �bૂય  cાત:Sમરણીય  િપતાએ માર� અિત વહાલી      

આ બેઉ બહ,નોની જKમિતિતિથ  એક જ લખાવી બેઉને જો"ડયા બહ,નો તર�ક, જ 8હ,ર કર�,સા�બત કર� 

શાળામા ંદાખલ કર,લી .બઉેના નામો પણ હષા* -વષા* હોવાથી બેઉ જો"ડયા બહ,નો ન હોવા છતા ંય તેના %eુ ં

જ લાગ^ુ ંહ^ ુ ં     અને મને પણ તેનો હરખશોક નામમાMનો ન હતો .કારણ? કારણ આ બઉે બહ,નો મારા 

માટ, સવ*Sવ હતી .મને "ભાયલો ભાયલો"  કર� રમાડતી,સાચવતી, સાથે જ સાથે  રLયા કરતી,,જLયા 

કરતી,,S ુલે આવતી- જતી,,તોફાન મSતી કરતી ,તહ,વારોમા ં મોજ- મ8- મSતી કરતી ,નવરાિMમા ં રાસે 
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રLયા-  ના?યાકરતી, ,"દવાળ�મા ંફટાકડા ફોડતી ,સgંાિંતમા ંધાબે ચડ� પતગંો ઊડાડતી  અને ક,ટક,ટUુ ંય સાથે 

સાથે કરતી આ બઉે બહ,નો તો મારા માટ, માર� મા થી યે  િવશેષ હતી. મારા માટ,,એ બેઉ તો માર� iખો જ 

હતી.મારા િપતા માટ, તો હjયાનો હાર હતી એ બેઉ વહાલી  દ�કર�ઓ .=ુ ંપણ તેમના માટ, cાણનો cાણ હતો 

.માkંુ નામ પણ તેમણે cાણ પડ,Uુ ં.                                                                                                                  

        એટલી બધી યાદોથી મન ઊભરાઈ ઊઠ, છે ક, મન એ બ0ુ ંયાદ કર�ને ભરા^ ુ ંજ નથી,ધરા^ ુ ંજ નથી 

પણ એક યાદ એવી છે ક, `લૂી `લૂાય એવી નથી .માર� બેઉ બહ,નો મારા કરતા મોટ� હોવાથી બારમી પાસ 

કર� મે"ડકલ કોલેજમા ંcવેશ કરવા ઇ?છતી હતી;પણ આરlણના િનયમો વ?ચ ે તેમને cવેશ ન મળતા 

મારા િપતાએ બેઉને મોmંુ મસ ડોનેશન આપી મનીપાલમા ં  દાખલ કરાવી તેમની મનોકામના �રૂ� કર� 

તેમને ડોnટર બનાવી આGમિનભ*ર બનાવી દ�ધી .મારા િપતાનો ચોતરફ� વેપાર ધધંો સારો ચાલતો હોવાથી 

અમારા ઘરમા ંઅમે કોઈ "દવસ ખoચનો તો અAભુવ નામનો ય ન"હ કર,લો .પણ િપતા સાદ� Jવનશૈલી 

અને કરકસરOnુત ખચ*થી ઘર ચલાવતા એટલ ેઅમે પણ ઉડાઉ ન બનતા સમજદાર સતંાનો તર�ક, જ મોટા 

થતા રહ,લા .મને િપતાએ બી.કોમ કરાવી,ચાટ*ડ* એકાઉંKટKટની પર�lા માટ, તૈયાર કયq અને સાથે સાથે 

તેમના વેપાર ધધંામા ં પણ જોતર� દ�ધો .બહ,નોને ડોnટર બKયા પછ�,એમ.ડ� કર� લીધા બાદ  તેમના 

મનગમતા સાથી ડોકટરો સાથે લ.ન કરવાની  આઝાદ� આપી તેમના ધામ0મૂથી લ.ન કર� બેઉને 

નિસsગ  હોમ પણ અમદાવાદ-વડોદરામા ંcેમથી ભેટ આtયા .પછ� મોટ� ઉમર, પરણેલી બહ,નોના લ.ન બાદ 

 તરતમા ંજ મારા લ.ન પણ માર� સી.એ.પાસ કર,લી, સાથે એક લ�ધcિતuvટત ચાટ*ડ* એકાઉKટKટની 7�ુMુી, 

cીિત સાથે કર� વેપાર ધધંો મને સ�પી અનાથ બા�લકા િવકાસ 9હૃમા ં માડં 9હૃપિત બની પોતાની 

અQwૂય સેવાઓ આપવા લા.યા .        પોતાની અGયાર 7ધુીની બચતના પચાસ   ટકા તેમણે હ�સે  હ�સે  એ 

સSંથાને દાનમા ંઆપી દ�ધા અને અમને ભાઈ બહ,નોને પણ દર મહ�ને ઓછામા ંઓછા આવકની દસ-વીસ  

ટકા Gયા ંઆપવા માટ, cેરણા આપી. 

એ બxે બહ,નોએ તો એ અનાથ બા�લકા િવકાસ 9હૃને િવકિસત કર�,િવS^તૃ કર�,અપનાવી 

લઇ,Gયાનંી બા�લકાઓને 7િુશ�lત-cિશ�lત કર� નસq,િશ�lકાઓ અને એવા નોબલ cોફ,શનમા ં પહ�ચાડ� 

તેમને સવ* cકાર, આGમ િનભ*ર બનાવી 7ખુ-સતંોષની લહ,રખી માણી .આ માર� બેઉ બહ,નો અને મારા 

િપતાનો િવચાર કરતા જ માર� SQિૃતની કિવતા "મારા બા�નેુ બેન બ�બ ે ંુવ"રયા"ના cાસમા ં"મારા બા�નેુ 

બેન બ�બે દ�કર�ઓ " એeુ ં Sવ_પ સહ,% સહ,% આપી મનમા ં yવિનત થવા લાગે છે,એવો 9ુ8ંરવ થવા 

માડં, છે. 

(સમાtત) 

 

(સGય ઘટના પર આધા"રત) 

 

 

 


