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અમદાવાદના �ૂર દશ�ન ક���થી  !"તુ થનાર 'વડલાનો ઈ�ટર&'ુ'ં જોવા-સાભંળવાની સ-ુ 

કોઈને સાર� એવી ઉ12કુતા હતી . અગાઉથી ફર� ફર� જણાવવામા ંઆવે8ુ ં હ" ુ ં ક� "પ:રવારના 

માનેલા વડલા ;વા, <સી  વષ�ના વયો?Aૃ િવBભુાઈના પ:રવાર- ેમનો, આ ઈ�ટર&' ુપોતામા ં

અCતૂDવૂ� િસA થાય તેવો છે માટ� તે તો અવFય જોશો.જ જોશો ."  રસ ધરાવનાર લોકો, ઘર� ઘર� 

આ ઇ�ટર&' ુ જોવા ગોઠવાઈ ગયા. બરાબર ઘોિષત સમયે ઈ�ટર&' ુશL થયો .'ભાMં'ુ ં તો ય 

ભLચ'નો સાOાત આભાસ કરાવે એ?ુ,ં અ1યતં  ભાવશાળ� &યPQત1વ  ધરાવનાર િવBભુાઈ 

જBભુાઈ ગાધંીને, ટ�. વી.પર જોતા જ સ-ુ કોઈ તેમને આ ઉમર� પણ ટRાર ઊભેલા જોઈ, છT થઇ 

ગયા .તેમના ચહ�રા પર એક :દ&ય તેજ દ�અખાઈ રUુ ંહ" ુ.ં 
 

 વQતાએ તેમBુ ં!વાગત કરતા કUુ:ં"આવો િવBભુાઈ,પધારો.આપBુ ં!વાગત છે. "   

િવBભુાઈએ હાથ જોડ� "આભાર "કહ� પોતાBુ ંઆસન Wહણ ક'ુX. 
 

 "આપને, પ:રવારના, લગભગ આપની આ' ુ સાથે તાલ-મેલ મેળવતા હોય એવા, <સી 

<સી પ:રજનો, 'િવસામો આપનાર વડલો' કહ� છે,  તો  આટલા મોટા પ:રવારને, આપ 

પોતાની ેમભર�  છYછાયામા ંસાચવતા રZા છો એ તો  આ 'ગુની અસભંવ ;વી હક�કત છે. તો 

આપ જણાવશો ક� આBુ ંBુ ંરહ!ય [ુ ંછે?" 

  

અને તેજોમયી વાણીમા ંસP!મત વદને િવBભુાઈ બો\યા:''આ તો તેમBુ ં  સૌજ�ય છે ક� મને 

'િવસામો આપનાર વડલો' કહ� છે. મ̂ તો માર� સાચી ફરજ- માY બ_વી છે . પ:રવાર- ેમ જ મને 

માતા-િપતાથી વારસામા ંમળેલ સ-ુથી મોટ�, મ`ઘી, મહાaલૂી સપંિb મળ� છે .તેઓ મને ભણાવીતો  

ન શdા;પણ મને  કોઠા2ઝૂBુ ંભારોભાર fાન ગળgથૂીમા ંજ આh'ુ ંતેમ કહ� શકાય." 

   

"એટલે આપ કૉલેજ તો ગયા જ ન:હ હો. "   
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"કોલેજBુ ંDછૂો છો ? ......અર� -ુ ંતો ,હાય !iલૂ 2ધુી પણ નહોતો પહ`ચી શdો . બીમાર 

માતાની સેવા કરવી જLર� હોવાથી મ̂ િમડલમાથંી જ ભણવાBુ ં છોડ� ઘર� બેઠા બેઠા  નાનો મોટો 

વેપાર શL   કર� દ�ધો હતો. મારા  ભાઈઓ  !iુલે જતા  અને -ુ ંબાની સેવા કરતો કરતો,  ઘરની 

રવેશમા,ં િપતા jારા બાkુના શહ�રથી લાવેલ, ફ��સી સામWીઓBુ ં વેચાણ કરતો રહ�તો . બીમાર� 

પાછળ િપતાlીને થોડ� ખેતી-વાડ�ની જમીન પણ  વેચી દ�વી પડ�લી. પહ�લા માતાBુ ં અને પછ� 

થોડા સમયે િપતાlીBુ ંપણ અવસાન થતા ભાઈ-ભાભી અને તેમના બાળકોની જવાબદાર� મારા 

પર આવી ગયેલી .મારા પણ લMન નાની ઉમરમા ં જ થઇ ગયેલ હોવાથી પ1ની અને પાચં 

બાળકોની સાર-સભંાળ માર� જ લેવી પડતી હતી. એક ભાઈએ અમારા ગામ સાવર iંુડલાથી 

ભાવનગર પહ`ચી, 1યા ં પોતાBુ ં વેપાર-ધધંાBુ ં કામકાજ શL કર� દ�mુ,ં ;ના માટ� મ̂ મારા ભાગે 

આવેલી થોડ� જમીન વેચીને પણ તેમને સહારો આhયો .મોટાભાઈ તર�ક� એ તો માર� ફરજ હતી 

.એક ભાઈએ 1યા ં જ ખેતી વાડ� કરતા કરતા માર� ગાધંીવાદ� ક`Wેસ તરફ� સેવાઓના કારણે 

મળેલી વીમા એજ�સીBુ ં કામકાજ પણ પોતાને હ!તક કર�, વીમા પોલીસીઓ વેચવાની  ?િૃb શL 

કર� દ�ધેલ .એક ભાઈ સાnંુ ભણતા, તેને એલ.આઈ,સી.મા ં નોકર� અપાવી. એક ભાઈને aુબંઈમા ં

ફ�Qટર� કરવા માટ� મારાથી બનતી ભરDરૂ સહાય કર� .બધા નાના ભાઈઓને સેટલ કરાવવા મ̂ 

મારા !વભાવ િવnુA મારા aુબંઈ- િનવાસી  એક oગર� િમY ની મદદ તો બ-ુ પહ�લેથી જ 

મેળવેલી .ક�િમકલના એ વેપાર� િમYે માર� ; મદદ કર� તે માટ� તો માર� ચામડ�ના ચhપલ 

બનાવીને પણ -ુ ં તેનો બદલો ન આપી શiંુ તેમ માર� કહ�? ુ ં જોઈએ. મ̂ વડોદરા આવી,  માર� 

પોતાની ફ�Qટર� શL કર� અને  મારા એક બે ભાઈઓને  અને મારા મોટા થયેલ DYુોને પણ સારા 

િવpા2 ુભાગીદારો શોધી વેપાર-ઉqોગમા ંદાખલ કયા�. -ુ ંબ-ુ ભણી નહોતો શdો, તેની Oિત-Dિૂતr 

તેમને તેમ જ મારા પૌYો-પૌYીઓને સાnંુ ઉsચ િશOણ અપાવી Dરૂ� કર�. એક DYુને તો 

એ�oનીયર બનાવી અમે:રકા પણ મોક\યો . ભાઈઓના બાળકોને પણ સેટલ કરા&યા . માર� 

આવકનો ઠ�ક ઠ�ક ભાગ -ુ ં કોઈ ને કોઈની સહાય કરવા વાપરતો રહ�તો, તેBુ ંDtુય મને આગળ 

વધાર" ુ ંગ'ુ ં. પછ� તો પૈસો પૈસાને લાવે તેમ લાખોપિત  થઇ ગયો, એક પછ� એક DYુો-DYુીઓને 

પરણા&યા.  તેમનામા ંપણ મારો જ ભલમનસાઈનો અને મદદLપ થવાનો !વભાવ સહ; સહ; જ 

આવી ગયો . અમારા પ:રવારમા ં પૈસો ઓછા મહ1વનો રZો છે, ેમ-સબંધં અને સાલસ વહ�વાર 

જ  ધાન રZો છે . મારા બે વેવાઈઓને પણ તકલીફમા ંઆવતા તેમને મોટ� મોટ� મદદ કરવામા ં

મને ક� મારા DYુોને સહ�; vચકો નહોતો લાMયો અને આ; પણ કોઈને લાખોની મદદ કરતા નામ 

માYનો નથી આવતો, તે અમારા !વભાવBુ ં સબwં પા2ુ ં છે .અમારો 'ગાધંી પ:રવાર' એટલે ' ેમ-

પ:રવાર' જ છે . અમારા પ:રવારમા ંDYુો અને જમાઇઓમા કોઈ જ ભેદભાવ નથી હોતો . સ-ુ કોઈ 
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2ખુી થાય,2ખેુ રહ� તે જ ભાવના અમારા !વભાવમા ંવણાઈ ગઈ છે. મારો  પૌY,માર� પૌYીઓ 

અમે:રકા પહ`ચી, પહ�લા અમને દાદા-દાદ�ને તેડાવી, પોતાનો અમારા માટ�નો  ેમ Dરુવાર કર� 

xdૂા છે.  પૌYો- પૌYીઓથી ભયy ભયy અમારો પ:રવાર માર� <સીમી વષ�ગાઠં ઉ1સાહભેર 

ઉજવી xdૂો છે, તે તેમના સ-ુના મારા માટ�ના સાચા  ેમનો પ:રચય આપે છે . મારાથી બન"ુ ં

તેમના સ-ુ માટ�, તેમ જ િમYો-સબંધંીઓ માટ� કરતા રહ�વામા ંમને આનદં જ આનદંની  ાzhત થઇ 

છે.  મારા સારા !વા!{યBુ ં રહ!ય પણ, આ  ેમ અને આનદં જ છે  .|યા ં પણ પ:રવાર ેમ 

છે,પર!પર સાચો સપં છે, 1યા ં જ સાxુ ંસાOાત  !વગ�  છે, એવો  અમારો અBભુવ છે .આ માર� 

અBભુવ વાણી jારા મારો સદં�શ જો કોઈ હોય તો તે એક એ જ છે, ક� વડ�લોએ  વડલો બની,  ેમની 

વડવાઈઓ  ફ�લાવી, છાયડો ફ�લાવવાનો છે,િવસામો આપવાનો છે.હર કોઈ વડલો  થઇ  શક� 

છે,િવસામો બની શક� છે,છાયંડો આપી શક� છે. " 

   આ ઈ�ટર&'ુ ંજોઈ -સાભંળ� સ-ુ કોઈ ધ�યતાનો,  સ}તાનો,આનદં જ આનદંનો અBભુવ 

કરવા લાગી ગયા . 
                                                                                   

(સમાhત) 

 


