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      દર વષ� પોતાની �રૂ કંપની તરફથી �દવાળ
 વેક�શન સાથે સાકંળ
ને કા મીર-

વૈ$ણવી દ�વીની યા'ામા ં િનયિમત )પે �રૂ ગાઈડ તર
ક� જનાર પરવઝે કાઝીન,ે એક 

/ૌઢ છતા ં3વુાન લગતા કપલને કાયમ સાથે જોઈ આશાય6 થયા કર7.ુ એ આ8ય6 સાથ ે

સકંળાય9ેુ ંબી;ુ ંઆ8ય6 તો તનેે િવમાસણમા ં<કૂ
 દ�7 ુ.ંબરાબર 'લાભ પાચંમ'ના ?િતમ 

�દવસ ે રાત@ુ ં �ડનર- Aવા�દ$ટ સવેૈયા અને (અખરોટના હલવા) Gબુાનીકા હલવા 

સાથ,ેછોલા-Hરૂ
,બૈગન- ભતા6ની સIઝી,તડકા દાલ  અને કા મીર
 Hલુાવ સાથે@ુ ં Jલ 

�ડનર,  એક બસના યા'ી હોય,ક� બે બસના યા'ી હોય, એ કપલ તરફથી જ તમેના 

આKહના કારણ ે બધાને Aપે યલ AપોMસડ6 �ડનર તર
ક� સવ6 થ7 ુ ંરહ�7 ુ.ંઆ વષ� તો 'ણ 

'ણ બસના Nુલ મળ
ને સOયાસી યા'ીઓ હતા, તો ય તે કપલની એ કાયમી ઓફર તો 

કાયમ જ રહ
. 

કાઝી પોતાની Nુ7હૂલQિૃS રોક
 શTો  ન�હ.પહ�લી જ વાર ?ગત Uવો 

VયWXતગત સવાલ Hછૂ
 તેણે એકલા અ�લૂા શાતં ભાવે બેઠ�લા એ કપલને અશાતં-

 અશાતં કર
 <Tૂા.સવાલ મા' એટલો જ હતો:"માફ કરજો"તમેના નામે સબંોધન 

કરતા" િમAટર-િમસીઝ િસMહા ! ]ુ ં^ુ ં_ણી  શNંુ ક� દર વષ� બરાબર આ  'લાભ પાચંમ'ના 

�દવસ ેજ આપ `ારા આટલા બધા     

યા'ીઓન ે આQુ ંમab ુ પણ Aવા�દ$ટ �ડનર સવ6 કરવા-કરાવવા પાછળ કોઈ 

તમારા ફ�િમલીનો બથ6ડ� કારણ)પ હોય છે ક� ^ુ?ં તમારા બેઉની બથ6ડ� તમે જ મેર�જ 

એનીવસ6ર
ની તાર
ખો તો અમાર
 પાસ ે હોય જ છે, U યાદ રાખી એ તાર
ખો, યા'ા 

દરdયાન આવ ે તો, અમ ે ત ે સે�લબર�ટ કર
-કરાવીને જ રહ
એ છ
એ. તો આ 

Aપે યલ �ડનર પાછળ@ુ ંરહAય _ણી શNંુ?" 
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        જવાબમા ંતેમના બેઉના શર
રના કંપન ે અને તેમની ચાર ચાર eખોમાથંી  વહ�તી 

અfધુારાઓએ  તેન ેચમકાવી દ
ધો,< ૂઝંવી <Tૂો.તણેે હાથ જોડ
 માફ
 માગંતા કgુ:ં"મન ે

ખબર ન�હ ક� આ સવાલ તમાર
 કોઈ hુખતી નસને hુખાવી દ�શે.માફ
 ચા]ુ ંi.ં" 

 રડતા Aવર� મ�હલા બોલી:'; ભાઈ મારા, આ તો અમારા Aવગ6Aથ H'ુ ક�jટન યશવતં 

િસMહાનો આU જMમ�દવસ છે.લાભ પાચંમના �દવસે મને એ દ�વનો દ
ધલે તેજAવી 

બાળક વહ�લી સવાર� જMમલેો.બહાર ફટાકડાઓ Jટતા હતા અન ે મારા તમે જ મારા 

પિતના હkયામા ં પણ હષ6 અને આનદંની તડાફડ
 Jટવા લાગી હતી.તનેો પહ�લો બથ6ડ� 

અમ ે વૈ$ણવી દ�વી અને કા મીરની તમાર
 જ �રૂમા ં ઉજવેલો આવી જ ર
ત ે �ડનર 

AપોMસર કર
ને.તેની જ યાદમા ં અમ ે દર વષ� આ તે@ુ ં ભાવ7 ુ ં મનગમ7ુ ં �ડનર સવ6 

કર
એ-કરાવીએ છ
એ.તે મોટો થઇ તેના બાપની Uમ આમmમા ંજોડાયો અન ેU �દવસ ે

મારા પિત ર
ટાયર થયા એ જ �દવસ ેએ અમારો વહાલો વહાલો દ
કરો કા�ગnલ 3oુમા ં

hુ મનોનો પીછો કરતો શહ
દ થઇ ગયો.  

તેન ે જયાર� મરણોSર પરમ વીર ચpનો એવાડ6 એનાયત થયો Oયાર� તે લેતા 

લેતા અમ ેરડ
 પડ�લા,ઢળ
 પડ�લા.અમ ેઅમાર� શહ�ર પાછા આવી એટલા િનરાશ િનરાશ, 

hુખી hુખી રહ�વા લાqયા ક� અમને થ3ુ ંહવે આQુ ંhુખીયાrંુ sવન sવતા કરતા તો મર
 

જQુ ં સાrંુ.રોજ રાત �દવસ તનેો પરમ વીર ચp એવાડ6 જોઈ જોઈ અમને તેની,તેની 

વીરતાની,તેની શહાદતની  યાદ આVયા કરતી.રાત ે સપનામા ં પણ અમન ે કા�ગnલ 3oુ 

દ�ખાયા કર�,તેનો hુ મનો પાછળ ધસેલો બhૂંકધાર
 ચહ�રો દ�ખાયા કર�.એવી ને એવી 

યાદોમા ં એક વાર આખી રાત અમન ે બેઉને tઘ જ ન આવી.અમે વહ�લી સવાર� 

એકબી_ન ેભેટ
,મનોમન િન8ય-િનધા6ર કર
,તળાવ કાઠં� પહavયા-આપઘાત કરવા.હવ ે

sવન અકાrંુ અકાrંુ, અકળામwુ ંઅકળામwુ ંલાગવા માડં7 ુ ંથઇ ગયે9ુ.ં 

પરં7,ુ xયા ંઅમે તળાવ ના કાઠં� પહaચી,Oયા ં <કૂ�લા બાકંડા પર ચડ
,પાઈપના  

ર��લyગ પર zક
 આપઘાત કરવા, Nૂદકો મારવા જઈએ, Oયા ં તો  ર��લyગ પર કોઈ બ ે

મજ{તૂ,બળવાન,કદાવર હાથ અમને બળHવૂ6ક પકડ
 બાકંડા પર ખ|ચી લાVયા.આ 

બીજો કોઈ ન�હ,તેનો િમ' જ હતો,U તેની સાથ ેHનૂાની િમ�લટર
 કોલેજમા ં}�ઈન થયા 
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બાદ eખો કમજોર હોવાથી સMૈય માટ� િસલXેટ નહોતો થઇ શક�લો અન ે ANૂલમા ં

એન.સી.સી,ક�ડ�ટનો  }�ઈનર ની ગયલેો.  તેણ ે અમને બેઉ હાથ જોડ
ને  કgુ:ં"તમ ે મારા 

પરમવીર િમ'ના માબાપ થઇ આQુ ંકાયર@ુ ંકામ કરશો તો તનેો વીર <તૃાOમા કકળ
 

ઊઠશ.ેતમે બનંે તો ર
ટાયર થયા પછ
 વગ� ચલાવતા તો હવ ે ફર
 �
 

કો�ચyગ વગ�  ચલાવો અન ે ગર
બ, જ)રતમદં છા'ોને સહાય�તૂ થાઓ.Oયા ં Oયાર� તમન ે

વગ6મા ં Aવગ6 દ�ખાશે.''વગ6મા ં જ Aવગ6 છે" એ મહાકિવની મહાન કાVય પWંXતને સાથ6ક 

કરો અને તેની યાદમા ંતે વગ�ને તનેા નામ પાછળ 'સાગર-  Aવગ6 વગ6' નામ આપો. 

  અમારા માટ� તનેી વાત,તેની સલાહ �ખુની સીડ
 બની ગઈ.અમ ેઅમારા ઘરમા ંજ એ 

શ) ક3ુ�,અમાrંુ ઘર Aવગ6 બની ગ3ુ.ં અને Oયારથી દર �દવાળ
 વેક�શનમા ંતમાર
 �રૂમા ં

વૈ$ણવીદ�વી અને કા મીર આવીએ છ
એ અન ેતનેા જMમ�દવસ ેતેને ભાવ7 ુ ંમનપસદં 

�ડનર  સાથી સહયા'ીઓને જમાડ
 Gશુ થઈએ છ
એ.તનેા જMમ ેઅમન ે Aવગ6@ુ ં �ખુ 

આપ9ેુ ંઅને તનેા પરમ વીર એવાડ6ની /ા�jતએ અમારા ઘરન ે Aવગ6 બનાવી દ
ધે9ુ ં

અન ે કા�ગnલ 3oુ દરdયાન  તેના બહાhુર
 ભયા6 બ�લદાન ે તેન ે Aવગ6 પહaચાડ�ો 

એટલ ેતેની A<િૃતમા ં ખોલલેા �
 કો�ચyગ વગ�મા ં અમને Aવગ6 અન ે Aવગ6 પહaચલેો 

અમારો સાગર હવે તો એક�એક છા'મા ંદ�ખાય છે." 

વગ6મા ં Aવગ6નો અ@ભુવ કરનાર િશ�ક માબાપની પોતાના વીર શહ
દ H'ુની 

આ અમર કથા સાબંળ
 પરવઝે કાઝીની eખોમાથંી પણ �ાવણ ભાદરવો વરસવા 

લાqયા. 
(એક અધ6સOય ઘટના આધા�રત) 


