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�દલ�શુ માર
 પહ�લી ��ુડ�ટ.�ુ ં �ોફ�સર તો બ�યો તનેા પછ
 છેક પાચં વષ) ; 

પણ આ પાચં વષ,ની હસતી- બોલતી  �દલ�શુ.ુ ં ટ/શુન મારા પોતાના શોખ  અને 

આ1હના  કારણ ે મારા િશ3ક િપતા4ીએ મન ેઅપાવ6ેુ,ં પારસી પ�રવારને આ એક મા7 

લાડક
 87ુીને માર
 સ9ર   ઉમર� અ3ર;ાન -<ક ;ાન કરાવવામા ંઅને સાથે 'પોપટ 

કમાઈન ે આ?યો છે' અન ે એવી એવી વાતા,ઓ કહ�વા- સભંળાવવામા ં માCંુ �દલ પણ 

માર
 ��ુડ�ટ �દલ�શુની Dમ જ �શુ �શુ રહ�વા લાFGુ.ં  તેના િપતાને એર�ટ�ડ વોટસ,ની 

'�દલ�શુ કોHડ �I�Jસ'ના નામની ફ�Jટર
 હતી અને મને દર રોજ એક િવમટો �IKક  

િનયિમત પીવા મળLુ ંતે મારા �દલન ેસિવશષે �શુ �શુ કયા, કરL ુ.ંએ �દવસોમા ંટ/શુન 

ફ
 મારા િપતા4ીને પણ દસ- પદંર Mિપયા જ મળતી, એટલ ે મન ે મ�હનાના <ત ે

�દલ�શુના િપતાએ પાચં Mિપયાની નવી નNોર કડક નોટ ફ
 પેટ� આપી Oયાર� મને માર
 

પહ�લી કમાણીનો નશો -આનદં-સતંોષ ભર8રૂ થયો..એ જ અરસામા ંમQ એક વાતા, પણ 

'સિવતા'મા ં લખલેી Dના 8રુ�કાર Mિપયે પણ મને એટલાજ Mિપયાનો મનીઓડ,ર 

આવલે,Dની પહ�લા લખેનની પહ�લી  પહ�લી કમાણીની �શુીની યાદ આD પણ મન ે�શુ 

�શુ કર
 Rકૂ� છે. 

�દલ�શુના િપતા પોતાની દ
કર
ના રોજ ભણતા રહ�વાના M�ટનમા ં કોઈ Sેક 

પસદં ન ચાહતા હોવાથી, મને રિવવાર� પણ તેને ભણાવવા માટ� એ જ સમયે હાજર 

થવા માટ�ના આ1હ
 હતા.પહ�લા રિવવાર� �ુ ંરિવવારની રT પાળ
ને ન ગયો તો મન ે

બીT �દવસ ે લJેચર મારતા કVુ:ં"તમે �YિZયન છેઓ ?ચચ, Tઓ છેઓ ? �હK[ુ  થઈન ે

સ�ડ� હોલીડ� સાના મનાવો છેઓ? વક, ઈઝ વિશ]પ ! તમાર� સ�ડ� પણ આવવા.ુ ંઅન ે

તેના �ુ ંમહ
ને બે Mિપયા વઢારાના ડ�વસ." 
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પછ
 તો �ુ ંતહ�વારના �દવસોએ પણ �દલ�શુને િનયિમત ભણાવવા જતો..મારા 

બથ,ડ�ના �દવસ ેપણ ગયો તો �દલ�શુના મ`મા -પaપાએ �શુ �શુ થઇ મને �ગcટમા ં

8dૂય ગાધંી બા8નૂી ઓટોબાયો1ફ
 આપી,D વષf  gધુી માર
 યાદગાર ભેટ રહ
 અન ેD 

�ુ ંવારંવાર વાચંતો પણ રhો.Oયાર� �ુ ંખાદ
ધાર
 હતો એટલ ેજ કદાચ તમેણ ેમન ેગાધંી 

બા8નૂી ચોપડ
 આપી હશે.ગાધંીiના અ3ર સારા નહોતા D બદલ તેમને અફસોસ રhા 

કરતો ત ેવાત કહ
 કહ
 �ુ ં �દલ�શુન ેgુદંર,સરસ,gડુોળ અ3ર� લખવા શીખવતો. તેના 

માટ� ડબલ લાઈનવાળ
,ચાર લાઈનવાળ
,gલુખેન માટ�ની નોટjકુોમા ં તેન ે �બૂ �બૂ 

�ેkJટસ કરાવતો.તેના gુદંર અ3રોથી તનેા મ`મા-પaપાના �દલ પણ  મારા અન ે

�દલ�શુની Dમ જ �શુ �શુ થઇ જતા.ધીમે ધીમે માર
 ફ
 પદંર Mિપયા થઇ ગઈ. 

એ અરસામા ં માCંુ, એ �દવસોમા ં સામા�ય ર
તે બનLુ ં તેમ, સગપણ નN
 થGુ ં

અન ેમાર� એક મ�હનાના �lૂલ-કોલેજના વેક�શનમા ંમાર� મારા વતન જmુ ંપડnુ,ં તો તેની 

Tણ થતા જ �શુ થઇ એ પaપાi મને કો�1ેoસ કહ�તા બોHયા:"   ટમે �સુીથી Tઓ 

પન માર
 �દલ�શુને ભનાવવા માટ� કોઈ બીT ભલા સોpT q��ડ ટ
ચરને બદલીમા ં

Rકૂ
 Tઓ. ત.ેુ ંM�ટન બગડmુ ંન�હ જોઈએ,તે.ુ ંM�ટન અટકmુ ંન�હ જોઈએ."   

દ
કર
ના ભણતર માટ�ના આવવા આ1હ
 િપતા.ુ ંમન રાખવા માટ� મQ મારા iગરTન 

િમ7ન ે િવનતંી કર
 માર
 બદલીમા ં એક મ�હનો Oયા ં તનેે ભણાવવા જવા માટ� 

સમT?યો-મના?યો અને એ માર
 દો�તીના દાવે માની ગયો.રિવવાર� પણ જવા માટ� 

માની ગયો. 

    �ુ ંઆ?યો તે પહ�લા પહ�લી તાર
ખ આવતા એ પારસી પaપાiએ મારા િમ7ન ે

ફ
ના પદંર Mિપયા આaયા તો તે મારા િમ7ે ન �વીકાયા,  અને કVુ:ં" �ુ ંતો મારા દો�તની 

બદલીમા ંઆmુ ંr ં-દો�તીના દાવે.તેની ફ
 તનેે જ આપજો." 

પારસીબાવા આવા દો�તારની 'દો�તીના દાવ'ેની વાત સાભંળ
 ચ�કત થઇ 

ગયા.પાr ં�ુ ંઆ?યો અન ેબીT �દવસથી Oયા ંજવા.ુ ંશM કGુs, એટલે મને ફ
ના પદંર 

Mિપયા દ�વા લાFયા, તો મQ કVુ:ં"મQ tા આ આખો મ�હનો ભણા?Gુ ંછે? મારા દો�તારન ેજ 

આપી દ�વા જોઈતા હતા." 
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પારસીબાવા R ૂઝંાઈ ગયા. <ત ે બોHયા:"ખરા છો ટમે બેઉ ડો�ટારો,એ બી ન�હ લે અન ે

પાછો બોલ ે�ુ ંતો દો�તીના દાવ ેભણાવવા આવતો � ુતો.તેની ફ
 તેન ેજ આપજો.હવે 

ટમે ક�ઓ છો તને ેઆપો.તેને લઈને આવો,�ુ ંટમોને બેઉને લેકચર આપસ -ફ
 તો ન�હ જ 

ડ�વસ.દો�તીના દાવે ખરા છો બેઉ -ગાધંીiની Dમ સOયા1હ કરવાવાળા." 

બીT �દવસે અમે બેઉ દો�તારો ગયા તો અમન ેબેઉન ે�દલ�શુ કોHડ �IKક િવમટો પાઈ 

અમને બઉેને એક એક કવરમા ંપદંર પદંર Mિપયા આપી જોરદાર લેકચર માGુs:" આમ 

સેY
ફાઈસ કરસો તો uખૂ ે મરશો. �ુ ં તો �શુ �શુ થઇ માર
 �દલ�શુને aયારથી 

ભણાવવા માટ� ટમોન ેબેઉન ેફ
ઝ આપી દv r.ં"ન�હ લv ...ન�હ લv"નો લવારો બધં 

કરો અન ેટમ ેબેઉ દો�તારો આવા ન ેઆવા દો�તારો wજKદગીભર રહ�જો.દો�તીથી જ �દલ 

�શુ �શુ રhા કર�.અમાર
 �દલ�શુન ેભણાવતા રhા કરો અને તને ેતમારા  

xલેિસ�Fસ આપો ક� ત ે�બૂ �બૂ ભણીગણી  મોટ
 ડોJટર બની લોકોની સરસ મઝાની 

સેવા કર�.કોઈ પણ ર
તે સવેા કરો તે જ આજનો ઢરમ -તે જ આજનો મસેેજ." 

   અન ેતમે.ુ ંલેકચર સાભંળ
 અમે બેઉ દો�તારો 7ીસ Mિપયાની માતબર રકમથી 

એ સ�તાવાર
ના �દવસોમા ંભાગીદાર
મા ં ફરL ુ ં 8�ુતકાલય શM કર
 અમારો સા�હwOયક 

?યવસાય શM કર
 બેઠા.હi પણ ડૉ. �દલ�શુને મળવા.ુ ંથાય છે Oયાર� �દલ �શુ �શુ 

થાય છે." તે પણ રRજૂમા ંકહ� છે:"મારા  િ��ક
aશનના હ��ડરાઈ�ટKગ જોઈ મારા પેશ�ટો 

અન ેફામ,સીઓવાળા �શુ �શુ રhા કર� છે.તેની Y��ડટ તો આપન ેજ છે લ�લત સર!" 

 એ સાભંળ
 માCંુ �દલ પણ �શુ થઇ ગGુ ં-માર
 પહ�લી ��ુડ�ટ �દલ�શુના કો`aલીમે�ટ 

સાભંળ
ને.     

  (સOયઘટનાOમક વાતા,)                                                               
 


