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   રા)વ અને ર�મા બેઉ નાનપણથી એકબી6ને જોતા,મળતા અને ચાહતા હતા.મેડ�કલમા ં

સાથે ભણતા ભણતા બ�ે 	ેમમા ં પડ� ભણતર-ર=સીડ>સી સમા?ત કર� બેઉ પ@ોની રા)Aશુીથી 

પરCયા પણ ખરા.બેઉની 	ેDટ�સ પણ તેમણે એક નFહ મોGંુ,નFહ ના�ુ ંએHુ ંનિસJગ હોમ ખોલી શLુ 

કર� દ�ધી.ઘરમા,ંનિસJગ હોમમા ં બેઉ 	સ� 	સ� રહ=તા.	OPૃુપાથી એક વષSમાજં તેમને TUુ 

જ>�યો.પરંV ુ તેમના  WુભાSXયે તે Y ૂગંોબહ=રો છે તે થોડો મોટો થતાજ બેઉ ડોDટર હોવાથી તેમને 

સમયસર સમ6ઈ આ^_ુ,ં જણાઈ આ^_ુ.ંસભંવ એવા અને એટલા બધાજ ઈલાજ કરાવી 

જોયા;પરંV ુઆ તો જ>મ6ત ખોડ હતી.ઘેર બહ=રા-Y ૂગંાની શાળાના =̀નરને બોલાવી તેન ે મો-માગંી 

ફ� આપી,સભંવ એટલો અને બની શક= તેટલો =̀ન કરવાની કોિશશ કર� જોઈ.પણ bતે 

સમ6_ુ,ંજણા_ુ ંક= �યા ંY ૂગંા-બહ=રની cPુલમા ંજ  તેને સાચો,Tરૂો,કાયમી -અલબd કામચલાઉ લાભ 

થઇ શક=. 

તે બાળક�ુ ંનામ પાડfુ ંહV ુ ં 'રામ'.રામને જોવા-મળવા તેઓ દર રિવવાર= પોતાના માતા-

િપતા સાથે જતા.તેઓને પણ Wુખ અને વેદનાનો અસh અ�ભુવ થતો ક= પોતાના એકના એક 

TUુને �યા ંઆવો બહ=રો અને Y ૂગંો TUુ જ>�યો.રામ મોટો થતો ગયો અને પોતાના iવાજ બાળકોની 

સાથે રહ�ને સ�મોહોક =̀નjગ થી લાભાk>વત થઇ સાઈન લે>ગવેજ થી કામ ચલાવતા શીખી 

ગયો.માબાપ અને દાદા-દઈને જોઈ પોતાની સકં=ત ભાષામા ં તે પોતાનો હષS,આનદં અને ઉ�સાહ-

ઉમગં 	ગટ કરતો રહ=તો.ડોDટર દંપિત રા)વ-ર�ના સાચા-ખોટા વહ=મમા ંઆવી બીlુ ંબાળક પણ 

આHુ ંજ જ>મી શક= તેમ માની Tનુ:માતા-િપતા બનવાનો 	ય�ન જ છોડ� બેઠા. 

રામ તો મોટો થતો ગયો,તેના 	માણમા ંતેની ર�તે સારો એવો હnિશયાર પણ થઇ ગયો.તે 

સમજદાર,શાણો, opુqમાન અને ચબરાક થતો ગયો.દસ-બાર વષSનો થયો એટલે તેને ઘેર લાવી 

ઘરના 	ેમભયાS વાતાવરણ મા ં તેનો ઉછેર થવા લાXયો.�ચUમય વાતાS Tcુતકો rારા તેને દાદા-
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દાદ� રામાયણ,મહાભારત વી.ની વાતાSઓ સમ6વતા.તેની opુq અને સામા>ય સમજદાર� વધતા જ 

ગયા.એક વાર તેના વયોHqૃ દાદા-દાદ� તેનો બથS-ડ= હોવાથી તેના માટ= કsક તેની પસગંીની ભેટ 

લેવા તેમ જ બથS- ડ= ક=ક સાજં માટ= લાવી રાખવા તેને સાથે લઇ બtુ Wૂર નFહ એવા પોતાનાજ 

એર�યાની બ6રમા ંનીકળ� પડuા.WુભાSXયે vધી ખોટ� Fદશાથી આવતી એક ઓટો ર�@ાએ દાદા-

દાદ�ને જબર� ટwર માર� ગબડાવી દ�ધા અને ઓટ= તો ડર�ને ર�@ા દોડાવી ભાગી જ ગયો.રામ 

ગભરાઈ ગયો,Y ૂઝંાઈ ગયો,ડર� ગયો.તે હર-હમેશ પોતાની સાથે એક નાની ડાયર� રાખતો iમા ં

તે�ુ ં તેના માતા-િપતા�ુ ં નામ-સરનાYુ-ંફોન-ન�બર,નિસJગ હોમ ન�બર વી.લખાવડાવી સાચવીને 

રાખતો.તે દોડ�ને એક 6ણીતી ગીજરતી Wુકાનદારની Wુકાને દોડ�ને ગયો અને સકં=તની ભાષામા ં

પોતાના માતા-િપતાને નિસJગ- હોમમા ં  ફોન કરવા િવનતંી કર�.તે ભાઈએ Vરંુત તેમ ક_ુy.નિસJગ 

હોમ પાસે જ હોવાથી તેઓ તાબડતોડ આવી ગયા.તે દર�યાન તે Wુકાનદાર= બોલાવેલી એ�z_લેુ>સ 

પણ આવી ગઈ.હોkcપટલ લઇ જઈ  તેમને બચાવવાની Tરૂતી કોિશશ કર� જોઈ;પણ તેઓ બેઉ 

બદનસીબે બ{યા નહ�.  

   પરંV ુ રામે i અwલ વાપર� ફોન કરાવડા^યો તે તેની સમજદાર� પર તેઓ રા) 

થયા.તેનો જ>મFદવસ શોક -Fદવસ બની ગયો તે�ુ ંપણ તેને Wુખ ન થ_ુ.ંદાદા-દાદ�ના અચાનક 

અDcમાતથી YVૃ ુ ંથયા�ુ,ંતેમને |મુાવવા�ુ ંતેને અપાર Wુખ થ_ુ.ં 

આમ કરતા કરતા તેને પોતાના ં જ િમUની ફ=કટર�મા ંમિશન પર કામકાજ કરવાની =̀નjગ 

અપાવડાવી ધીર= ધીર= હnિશયાર બના^યો.તે નવ_વુક થતા }ધુીમા ંતો િમUની  ફ=કટર�મા ંફ=Dટર� 

}પુરવાઈઝરની પોઝીશન }ધુી પહnચી ગયો.સકં=ત-ભાષામા ં તે સtનેુ પોતાની }ચૂનાઓ 

આપતો,વાત સમ6વતો અને બધી Tરૂ� જવાબદાર� સભંાળ� લેતો.રા)વ-ર�ના સVં~ુટ હતા,Aશુ 

હતા,	સ� હતા.હવે રામ પરણાવવા લાયક થઇ ગયો હતો.કોઈ ભલી-ભોળ� ક>યા સાથે લાલચ 

આપી તેની સાથે રામના લXન કર� દઈ તેની )>દગી બરબાદ કરવાની રા)વ-ર�ના cવ?નમા ં

પણ ક�પના કર= તેવા ન હતા.તેમને Y ૂગંા-બહ=રા સcંથાની જ એક અનાથ પણ ડાહ� 

,સમજદાર,શાણી  _ ુ વતી  સાથે તેના લXન કરવી આ?યા.તે પોતાની સcંથામા ં રસોઈ-પાણી 

બનાવતા શીખતી રહ=લી,તેથી પરણીને જોતજોતામા ંઘરમા ંએજcટ થઇ ગઈ.તે�ુ ંનામ તે  અનાથ 

મળેલી તેથી ક= પછ� બી6 કોઈ કારણસર 'સીતા' પાડ=�ુ.ંરામ-સીતા�ુ ં સકં=ત ભાષાના આધાર= જ 

	ેમભ_ુy, }ખુી 	સ� દા�પ�ય )વન શLુ થ_ુ.ં 



દાદા-દાદ��ુ ં	સ�-દા�પ�ય… ડૉ. લ�લત પર�ખ 

http://www.lalitparikh.wordpress.com 

 

ડોDટર દંપિત મનોમન ગભરાતા હતા ક= રામ-સીતાને જયાર= પણ i પણ બાળક અવતરશે 

તે પણ સભંવત: તેના iવો જ Y ૂગંો બહ=રો જ>મી શક= તો તેમ�ુ ં Wુખ તો દસગ�ુ ંવધી જશે.ઈ�ર 

Pૃપાથી સીતાએ જોFડયા બાબલાઓને જ>મ આ?યો અને પરમ િપતા પરમે�રની અસીમ Pૃપાથી 

બેઉ ત�ન નોમSલ જ>�યા.દસ-બાર  મFહનામા ં તો દાદા-દાદ�,પ?પા-મ�મી બોલતા થઇ 

ગયા.સાભંળ� પણ સરસ 	િતભાવ આપી શકતા.દાદા-દાદ�ની Aશુીનો પાર ન રhો,તેમના 

આનદંની કોઈ સીમા ન રહ� અને 	સ�તાના સાગરમા ં તરવા-લહ=રાવા લાXયા.રામ-સીતાની 

 તેમની પોતાની )>દગી તો 6ણે ક= ધ>ય થઇ ગઈ હોય તેમ તેમને vડો  સતંોષમય,આનદંમય  

અ�ભુવ  થવા લાXયો કારણ ક= પોતાના માતા-િપતાના રા)પાને તેઓ જોઈ-6ણી શકતા હતા.બેઉ 

પૌUોના નામ લવ-Pુશ પાડ� દાદા-દાદ� હવે )વનના સાચા 	સ� દા?પ�યનો Tરૂ=Tરૂો 

 અ�ત,અનેરો અને અOતૂTવૂS અ�ભુવ કરવા લાગી ગયા. 
                                                                                   

 

(સમા?ત) 


