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િન��ૃ િશ�ક િનરંજનભાઈ "�ુ�મનને ય ન આવે આવી બીમાર
 "એમ મનોમન કહ'તા   

કહ'તા, ડો(ટર*+ુની રોજ રોજની, રાત ,દવસની, એકધાર
 કાળ1ભર
 સેવા લઇ લઇને  થાક
 ગયા 

હતા.સાથે જ સાથે પોતાને મહા ભા5યશાળ
 પણ સમ1-અ9ભુવી ર:ા હતા ક' જયાર' બી; +ણ 

ડો(ટર દ
કરાઓ િવદ'શભેગા થઇ ગયેલા,=યાર' આ ડૉ.ચેતન  માનવસેવા કરવા,દ'શસેવા કરવા, 

િવદ'શગમનની સહજ ?ગુમ તકને છોડ
ને પણ, (દાચ પોતાની આવી એકાએક આવી ઊભેલી 

ભયકંર બીમાર
મા ંસેવાચાકર
 કરવા જ,  અહB દ'શમા ંરોકાઈ ગયો હશે, એમ તેમ9ુ ંCતમDન કહ
 

રEુ ંહF ુ.ં 

ચાર ચાર *+ુો Gકૂ
, જોતજોતામા ંગેલિપIગ Jલડ ક'Kસરથી Lિસત પી,ડત પ=ની રંજનબાના, 

MવગN જતા પહ'લાના, Cિતમ સદં'શ Oવા આખર
  શJદોને બરાબર યાદ રાખી રાખી, તેમણે હવે 

અનેકગણા મPઘા થઇ ગયેલ તેના પીયરથી આવેલ સોના-હ
રાના ઘર'ણા વેચી વેચીને  ય ચાર' ય 

દ
કરાઓને ડો(ટર બનાRયા,તેનો તેમને ભર*રૂ સતંોષ ર:ા કયT..પોતે તો  UજIદગીભર પFં1ુગીર
 

કર
 કર
ને  અને ઘરમા ંજ ટVશુન (લાસો ચલાવી ચલાવીને ય  ચાર' ય દ
કરાઓને ડો(ટર તો 

બનાRયા જ બનાRયા.બીજો સતંોષ તેમને એ બાબતનો હતો ક' પ=નીએ ક:ા છતાયં અને એકની 

એક બહ'ના ક' Wાિતના આLહ છતાયં તેમણે બી; લ5ન ન કયાD તે ન જ કયાD.દ
કરાઓને ઓરમાન 

માની ભેટ તેઓ કોઈ સજંોગોમા ં દ'વા નહોતા માગંતા.એ એકની એક િવધવા બહ'ને બાળકોને 

સાચવવાની - સભંાળવાની સ*ંણૂD જવાબદાર
 ?પેુર' પાર પાડ
.પોતે પણ ઘર' જ ટVશુન (લાસ 

ચલાવતા રહ'તા હોવાથી દ
કરાઓને પોતા9ુ ં XેમભYુZ સાિ[\ય-સામી]ય પણ સતત આપતા જ 

ર:ા.જ^ર પડ_ ેતેમને સાફ કરવા9ુ ંઅને નવડાવવા -જમાડવા9ુ ંકાયD પણ માની Oમ કર
 લેતા. 

       એ +ણે ય અમે,રકાભેગા થઇ ગયેલા દ
કરાઓ, =યાનેં =યા ંજ સાથે ભણેલી અને સાથે જોબ 

કરતી અમે,રકન િસ,ટઝન છોકર
ઓને પરણી જઈ, કાયમ માટ' =યા ં જ સેટલ પણ થઇ ગયા. 

િસbાતંવાદ
 િપતાએ તેમની પાસે cાર' ય એક ડોલર ?bુા મા5ંયો-મગંાRયો ન,હ અને એ લોકોએ 

સાચો ખોટો િવવેક પણ કયT ન,હ.આ નાનકો ડો(ટર દ
કરો ચેતન અને તેની ભલી- ભોળ
 ડો(ટર 
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પ=ની ચેતના જ તેમના માટ' dવણની કાવડ સમા બની ગયા હતા.પરંF ુપાછલી ઉમર' ,ફfલુા 

Oવી ભયકંર +ાસદાયી બીમાર
નો ભોગ બની તેઓ �ુખી �ુખી થઇ ગયા."ભોગ મારા ક' મને આવી 

બીમાર
 આવી."ડો(ટર દ
કરાએ પોતાના સgન િમ+ મારફત તેમના ,ફfલુાની સgર
 તો 

કરાવી;પણ એક થી વh ુવાર ટબમા ંબેસી બેસી, પરાણે  પરાણે iદૂકા મારતા રહ'વા O�ુ ંકર
, 'િસ=ઝ 

બાથ'  માટ', તેમને હોMપીટલમા ંસgને અને તેના સાથીદાર' j'ઈિનIગ આપેલ હોવા છતાયં તેમને તે 

ન ફાવતા, દ
કરો ચેતન  તેમને ટબમા ંબેસાડ
 એ અઘર
 Xેk(ટસ કરાવતો ર:ો ને પછ
 તરlચૂની 

ફાડ Oવા ઘા પર પાટાિપIડ
 પણ કરતો ર:ો અને અનેક વાર અકMમાત થઇ જતી ગદંગીને સાફ 

કરતો ર:ો .m(લિનક ઘરની ન1ક જ હોવાથી ફોન કર
ને બોલાવે ક' તરત દોડ
ને આવી ટબમા ં

બેસાડવા9ુ,ં'િસ=ઝ બાથ'ની X,nયા *રૂ
 થાય =યા ં?ધુી હાજર રહ
 Cતે સાફ સફાઈ કર
,બેKડ'જ કર
 

પાછો "જ^ર પડ' તો ફર
 મને બોલાવજો.શરમ- સકંોચમા ંના રહ'તા"એ�ુ ંXેમભાવે કહ
ને m(લિનક 

;ય એવો દ
કરો તો dવણને ય બે કદમ પાછો પાડ
 દ'નાર કહ'વાય, એમ તેમ9ુ ંમન સતત ક:ા 

કરF.ુ*રૂા એક દોઢ મ,હના ?ધુી આ નેચરલ હ
�લIગ Xોસેસ ચાpયો અને આમ રોજના અસqંય 

ધrા ખાનાર,દોડાદોડ કરનાર આ ડો(ટર દ
કરાને તેઓ સા�ાત ભગવાન જ માનવા લા5યા 

અમે,રકાવાસી દ
કરાઓ ક'વળમા+ *છૂવાના િવવેક ખાતર ફોન કર' અને છેpલે એમ જ કહ' ક' "કોઈ 

કોઈ9ુ ં�ુખ તો cાથંી લઇ શક'?અહB આનો વધાર' સારો ઈલાજ થાય;પણ મPઘો ડાટ હોય.=યા ંસાsંુ 

છે સMતામા ં સીધ*રૂની ;+ાની Oમ પતી જશે.ચેતન  અને તેની વાઈફ =યા ં છે અને તેમની 

ઓળખાણ પણ બtુ બધી હોય એટલે જરાય વાધંો ન,હ આવે..ટ'ક ક'ર."   

િવવેકના આ મીઠા- કડવા શJદો G ૂગેં મોઢ' ગળ
 જઈ તેઓ ચેતન સામે જોઈ બોલી 

ઊઠ_ા:"F ુ ંન હોત તો માsંુ wુ ંથાત?તx O કYુZ છે- મારા માટ' -એ તો કોઈ કોઈના માટ' ન કર'.માર
 

સાફ સફાઈ પણ તx હPસે હPસે,હસતા મોઢ' કર
 છે.મને શરમ આવે છે બેટા!" 

   "બોલતા જ ન,હ બા*1ુ!તમે તો 1વનભર િવhરુ રહ'�ુ ં પસદં કર
, અમારા  ચાર'યની 

નાનપણમા ંસાફ સફાઈ કર
 છે અને અમને ભણાવી ગણાવી મોટા ડો(ટર બનાRયા છે એ zલૂી 

જઈએ તો અમે ન{ણુા જ કહ'વાઈએ ને?" 

  ડો(ટર દ
કરાના આવા Xેમાળ શJદો સાભંળ
 બાપ િનરંજનભાઈનો  �ુખાવો અને �ુખ 

બેઉ,પોતે જ �ુખી �ુખી થઇ, |મતંર થઇ ગયા.બાપના મનને ટા}ું ટા}ું લાગવા માડં~ ુ.ં   

(સ=યઘટના=મક વાતાD)                                            (સમા]ત)   
 


