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��રુોસ�ન  તર�ક�  ડો�ટર �કુ�શ વોરા�ુ ંનામ , ક�વળ  ભારતમા ંજ ન#હ,બલક� &રૂા એિશયામા ં

એકદમ મોખર� હોવાથી તેમ�ુ ંનામ બ/ુ જ િવ01િસ2 થઇ ગ�ુ ં હ5 ુ.ં વષ7 પહ�લા ર�િસડ�સી  કરતા 

કરતા તેમણે અનેક સશંોધન કર�,  ર�સચ< પેપરો  પ=>લશ  કર�, આખી @ુિનયામા ં  મોAંુ નામ 

કમાયેBુ.ં તેઓ દ�શ-િવદ�શ પોતાના EેFમા ં થતી કો�ફર�સોમા ં ભાગ લેતા રહ�તા અને િસH2-

1િસH2ના િશખર� પહIચેલા હતા. સાથે જ સાથે સેવાભાવનાથી 1ે#રત થઇ, તેઓ પોતાના માતા-

િપતાના JમરણાથK આદશ< L2ૃાNમ અને  િવધવાNમ Jથાપી, તેમા ં િવના �Oૂયે,ભાષા-Pિતના ભેદ 

િવના દર�ક  જQરતમદંને, ઉSમ Tિુવધાઓ મળે તેવી UયવJથા કરતા હોવાથી, તેમને રાVWપિતનો 

'માનવ સેવા એવોડ< '   પણ  મXયો હતો . પોતે તેમનો એકનો એક દ�કરો હોવાથી તેમ જ Y સઘંષ7 

કર� તેમણે તેને ડો�ટર બનવી આગળ ને આગળ વધાર�લો તે ઋણ યાદ રાખી,અ\યાર�  પEઘાતથી 

પીડાતા  L2ૃ માતા-િપતાની ઉSમ સેવા કરવા માટ� જ તેણે લ]ન  નહોતા કયા< અને પોતાની 

ગેરહાજર�મા ંતેમ�ુ ં^યાન રાખવા માટ� એક સેવાભાવી Jમાટ<   નસ< નીમેલી Y�ુ ંનામ િનિમષા હ5 ુ ં

.ડૉ.�કુ�શની ચોતરફ ફ�લાયેલી  િસH2-1િસH2થી, ઈષા<વશ લોકો તેમ�ુ ંકોઈ લફ`ંુ િનિમષા નસ< સાથે 

છે તેમ વાતો વહાવતા. કaક તો @ૂધમાથંી પોર કાઢ� જ લોકો !.  

      િનિમષાને તો િમશનર� સJંથાએ ભણાવી-ગણાવી નસ< બનાવેલી અને  ડો�ટર વોરાના 

માતા-િપતાની સેવા કરતા તેમની તેમ જ ડો�ટર વોરા સાથે તેની એટલી આ\મીયતા થઇ ગઈ 

હતી ક� તે તેમને જ પોતાનો પ#રવાર માનવા લાગી ગઈ અને તે જ 1માણે �કુ�શ તથા તેના માતા-

િપતાએ પણ તેને પ#રજન તર�ક� Jવીકાર� લીધી -અપનાવી લીધી . �કુ�શ માટ� ઘણી ડો�ટર 

ક�યાઓ  મળ� શક� તેમ હતી,ક�ટલીક  તો પોતે  જ 1સdતા- &વૂ<ક ત\પર  હતી,ક�ટલીકના તો માબાપ 

પણ  ઉ\Tકુ હતા;પરં5 ુ દવાખાના Yવા નાનેલા બગંલામા ં પEાઘાતના કારણે Uહ�લ ચેરમા ંઅને 

વોકર પર ફરતા L2ૃ  માતા-િપતાના 1eે તેમ� ુમન પાf ંફર5 ુ ંઅને gદુ ડો�ટર �કુ�શ�ુ ંમન પણ 

પાf ં ફર5 ુ ં ક� આવનાર તેમની સેવા ક�ટલી કરવાની?  આવનાર ડો�ટર પ\ની સાT-ુસસરાની 

જવાબદાર�ને બોજ જ સમજવાની, એ તો તેઓ પણ સહ�Y સમh શકતા.  
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 છેવટ� માતા-િપતાના આiહથી,િનિમષાની 1ેમમયી સેવાભાવનાથી 1ભાિવત થઇ,તેની 

ઈjછા,મરh અને Jવીkૃિત જોઈ-Pણી અને મેળવી ડો�ટર �કુ�શે નસ< િનિમષા સાથે લ]ન કર� જ 

લીધા અને રાh રાh થયેલા માબાપના lતરના આશીવા<દ મેળUયા. મોટ� ઉમર� પરણવાના 

કારણે કહો,ક� પછ� માતા-િપતાની સેવામા ંઅવરોધ ઊભો થશે એ બીક� કહો,પણ િનિમષા માતા ન જ 

બની શક�.િનિમષા તો સેવા માટ� સમિપnત જ થયેલી હતી.  સેવા-સમપ<ણની ભાવના તો તેના રોમ 

રોમમા ંસમાયેલી હતી. તેના માટ� મા5\ૃવ કરતા, સેવા જ સવ<Jવ હતી. L2ૃ માતા-િપતાનો  

Jવગ<વાસ થતા �કુ�શે-િનિમષાએ  આદશ< L2ૃાNમ અને િવધવાNમ Jથાપી સાચી સ&ંણૂ< ધ�યતાનો 

આનદં 1ાoત કય7 . હવે આટલી મોટ� કોઈ બાળક ખોળે  લેવો તે પણ ઉ�ચત ન જણાતા તેઓ દ�શ-

િવદ�શની યાFાઓ કર� gશુ-gશુ રહ�વા લા]યા. ડો�ટર �કુ�શે hવનસં̂ યા માણવા માટ� Jવેjછાથી 

િનLિૃS લઇ લીધી . િનLિૃSની 1LિૃS તર�ક� તેમણે અને િનિમષાએ  કમાયેલા ધનથી તેમ જ કરોડ 

કરોડ Qિપયાની  વીમાની પોલીસીઓ પાક� જવાથી, એક અનાથાNમ પણ ખોલી, તેમા ં અનાથ 

બાળકો સાથે સમય વીતાવી, પાછલી pજqદગીની મોજ-મJતી માણવા�ુ ં શQ ક�ુr. પરં5 ુ Tખુ ભર� 

hવનસં̂ યા માણી રહ�લી જોડ�ને, િવિધની વsતાએ, Ptયે-અPtયે uુદા કર� દ�ધા.   

નવી જ લીધેલી કારનો એકાએક અકJમાત થયો અને બેઉ હોvJપટલ ભેગા થયા.નસ< િનિમષા 

બચી ગઈ  અને �કુ�શ મરતા મરતા િનિમષાને કહ�તો ગયો ક� "પાછલી pજqદગી એકલા ગાળવી 

�xુક�લ થઇ જશે, કોઈ સાથે' �લવ ઇન #રલેશન'નો  સબંધં જોડ�, Tખેુથી pજqદગી શાિંતથી હસતી હસતી 

વીતાવY". આ વાત સમાચારપFોમા ંઅને ટ�. વી.મા ંપણ 1ચાર1સાર પામવા લાગી.મોટા લોકોની 

મોટ� Pહ�રાત થાય.હોvJપટલથી જ વાત લીક થઇ હશે.   અને નસ< િનિમષા સાથે '�લ વ ઇન 

ર�લેશન'નો  સબંધં Jથાપવા તો ભલભલા દોડ� આUયા કારણ ક� તેની પાસે અપાર ધન- સપંિS 

હતી,રહ�વા માટ� શાનદાર બગંલો હતો, પરં5 ુ 'તમાર� પાછળ /ુ ંસતી તો નથી થવાની;પણ તમારા 

પગલે ચાલી એક નવા જ 1કારની નવતર અનોખી સJંથા Jથાપીશ,Yમા ં�બચારા િવyરુો Tખેુ Tખેુ 

hવનસં̂ યા માણી  શક� અને એ બધાઓને /ુ ં માર� 1ેમભર� સેવાઓ આપી તમને યાદ કરતી 

રહ�શ:"એLુ ંિવચાર�-કહ�  તેણે પોતાના િવચારને,પોતાના Jવoનને સાકાર JવQપ આપી ' િવyરુાNમ 

Jથાપી જ દ�ધો.  

તેના મનમા ં એજ વાત રહ� ગયેલી ક� પોતાને કaક થાત તો િવyરુ થઇ જનાર ડો�ટર 

�કુ�શની શી vJથિત થઇ હોત!                                            સમાoત   

 


