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આ �ુ ં કાઈં � ંતનેો �યે મારા ભગવાનન ેજ માર� આપવો ર ો. ભગવાન 

એટલ ે શા$તાકારમ ગગન સ&ૃશમ વૈ)ંુઠવાસી ભગવાન ન,હ,બ/ક� મારો વહાલો નાનો 

ભાઈ ભગવાન ! મને બરાબર યાદ છે જયાર� તે જ$મવાનો  હતો 3યાર� �ુ ંબરાબર દસ 

વષ5ની હતી.બા�ળકામાથંી ,કશોર
 બનવામા ં હતી.અણસમ:ુ અન ેઅ/લડ એવી �ુ ંહવે 

ક;ક સમ:ુ અન ે ગભંીર બનવામા ં હતી.મારા <ખુી-સપં> માતાિપતા @Aુ- ર3ન માટ� 

તલસી ર ા હતા,તડપી ર ા હતા.લાખોના કારોબારનો વારસદાર તમેન ે જોઈતો 

હતો.ર
યલ એBટ�ટનો ધીકતો ધધંો હતો.અમારો તો મોટો િવશાળ બગંલો અમારા શહ�રમા ં

અDEતીય હતો.િપતાના બાધંલેા બગંલાઓ એક થી એક ચ,ડયાતા હોવાથી તેમHુ ંનામ 

બાIભુાઈ બગંલાવાળા થઇ ગKુ ંહL ુ.ંMલેટના Nયાપક થઇ રહ�લા િવBતારોમા ંપણ તઓે 

:ુના જમાનામા ં લઇ રાખેલી સBતા ભાવની  જમીનો પર Mલેટના ભાવમા ં જ બગંલા 

બાધંી ખર
દનારાઓન ે છO અને Pસ> કયQ જતા.માતાHુ ં નામ Pસ>ાદ�વી હL ુ ં અન ે

િપતા Pસ>ા �બ/ડસ5ના નામથી Pારંભ કર�લો ર
યલ એBટ�ટનો Nયવસાય-વેપાર 

િવકસાવતા રહ�તા હતા.તેમને મ @Aુર3ન માટ� તલસાટ   હતો તેમ મને પણ એક 

નાનો ભાયલો હોય અન ે તનેે �ુ ં RલાSુ,ંરમાTુ,ંજમાTુ ં તેની બ� ુ જ હUસ હતી.  અન ે

ભગવાનની )ૃપાથી માર
 માતાને સારા ,દવસો આNયા અને તે ગાયિનક ડોVટરના 

નિસWગ હોમના ચOર કાપવા લાગી.Xાર�ક મન ેપણ બગંલામા ંનોકર ભરોસે ન છોડતા 

સાથે  લઇ જતી.સોનોYાફ
 કરાવતા એક સાથે સારા અને ખરાબ બેઉ સમાચાર \ણતા-

સાભંળતા માતા Pસ> Pસ> પણ થઇ ક� તેને @Aુ જ જ$મવાનો છે; પણ એ @Aુ 

િવકલાગં જ$મે એવી પણ @રૂતી સભંાવના છે એ સાભંળ
  &ુ:ખી, �ચ_િતત અને Nયિથત 

પણ થઇ..તેનો શાર
,રક-માનિસક િવકાસ ન,હવત જ રહ�શે તો તનેે `$માવવો ક� ન,હ 
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એવો ધમ5સકંટ વો Pa મારા માબાપ સામ ેમોટો Pa�ચb બનીને જ$cયો.એ  Pa �ચbે 

તેમના મનમા ં d ૂઝંવણ અન ેગભરાટ ન ે`$માNયો.  

  પરંL ુિપતાની ,હમતન ેડોકટર�, માર
 માતાએ અને મનોમન મf પણ દાદ આપી ક� 

તેમને @રૂ�@રૂો િવgાસ હતો ક� આજના મે,ડકલ િવકાસના Kગુમા ંઆવી િવ)ૃિતનો કોઈ 

તો ઈલાજ દ�શમા ં ન,હ,તો િવદ�શમા ંXાકં તો હશ ેજ હશે.માતા Pસ>ા Pસ> થઇ ક� 

પિત આવા આશાવાદ
 હોવાથી પોતે દ
કરાHુ ંમોhંુ તો જોઈ જ શકશે.મને તો ભાઈની 

બધી જ જવાબદાર
 સભંાળ
 લવેાની ભર@રૂ હUસ હતી.બરાબર @રૂા સમય ેમારો ભાઈ 

જ$cયો અને તHે ુ ંiપ-Bવiપ જોઈ ડોVટર-નસ5 પણ ચમક
 ગયા.ત ેમાથેથી જ$cયો,માjુ ં

નમkેુ ંને નમkેુ ંજ હL ુ,ંlખો mડા ગોખલામા ંdકૂ�લી ઝીણી કોડ
ઓ વી હતી,lખમા ં

l< ૂહોવા છતાયં તનેો રડવાનો અવાજ જ ન સભંળાયો -ધnબો માયo તોય.હાથપગ 

વાકંાpકૂા અન ેખભ ેમોટ
 એવી q ૂધં.તેના માટ� drુય તો Bપાઈનલ કોડ5ની સsર
 કરવી 

જiર
 હતી, ત3કાલ તો ન જ થઇ શક�.મારા િપતાએ જ$મથી જ તનેા માટ�  દ�શ-

િવદ�શના ઉtમોtમ   ડોકટરોના ઓિપિનયન લઇ ઈલાજ  તો શi કરાવી જ દ
ધા.બ ેAણ 

વષ5નો થાય પછ
 જ તેનો ફાયનલ ઈલાજ કર
 શકાય એSુ ં હોવાથી અમે ચોવીસ 

કલાકની નસoની NયવBથા કર
 લીધી.પણ �ુ ંતો તનેા જ iમમા ં<તૂી <તૂી ભગવાનન ે

Pાથ5ના કરતી રહ�તી ક� તે સારો BવBથ થઇ \ય અને �ુ ંતનેી સાથે રમી પણ શ)ંુ.�ુ ં

માuંુ B)ુલHુ ંલેસન પણ તનેા iમમા ંજ કરતી,માર
 થાળ
 લઈન ેજમતી પણ તેની સામ ે

જ. તનેે મારા હાથે જમાડતા જમાડતા મને કોણ \ણે ક�મ તનેા માટ� જ$મોજ$મનો 

સબંધં હોય એવી જબર
 આ3મીયતાનો સતત અHભુવ  થયા કરતો.તેHુ ં નામ અમ ે

ભગવાન પાડ�kુ ંઅન ેએ અમારા સ� ુમાટ� ભગવાનનો Pસાદ હતો. 

તે d ૂગંે મોઢ� તનેી Pમેાળ,હ�તાળ,મમતાw &ૃxyટથી અમાર
  સામ ેજોતો રહ�તો.ત ે

બોલતા તો શીrયો જ ન,હ.Aી વષQ  Bપાઈન સsર
 પછ
 તેHુ ંમાjુ ંસીzુ ંથKુ,ંહાથ- 

પગમા ંચલન શ{Vત પણ આવી.તનેે મારા માટ� અન ેમને તેના માટ� એટલી બધી માયા 

ક� અમે સાથે જ એક જ iમમા ંવષo <ધુી સામ સામા બેડમા ં<તૂા.મોટ
 થઇ �ુ ંજયાર� 

મે,ડકલHુ ંભણવા dુબંઈ ગઈ 3યાર� તે મન dકૂ
ને રડ|ો અને મારા l< ૂપણ રોકાતાય 
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રોકાતા નહોતા.�ુ ં દર વેક�શનમા ંજ ન,હ,બ-ેAણ-ચાર ર\ઓનો મેળ  પડ� ક�  તરત જ 

દોડ
 આવતી મારા ભાઈ ભગવાનને જોવા-મળવા.મારા માટ� એ માબાપ કરતા ય 

માયાw હતો.મને યાદ છે ક� એક વાર �ુ ંમોટ
 થયલેી હોવાથી અને બારમીની પર
}ાની 

તૈયાર
 કરવાની હોવાથી બી\ iમમા ં વાચંતી-<તૂી રહ�તી 3યાર� પણ એ ધીમે ધીમ ે

ઘસડાઈ ઘસડાઇને પણ ચાલતો આવી મારા બેડની પાસે નીચ ે કાપQટ પર જ <ઈૂ 

ગયલેો.સવાર� તેન ેiમમા ંન જોઈ માતા િપતા હ�રાન પર�શાન થતા ગોતા- ગોત કરવા 

લા�યા 3યાર� તમેના અવાજોથી �ુ ં \ગી ગઈ અને \ગીને જો� તો ભાઈ ભગવાન 

મારા બેડની પાસ ે જ નીચે કાપQટ પર ઘસઘસાટ <તૂલેો દ�ખાયો.બહ�નમા ં તનેે તેHુ ં

સવ5Bવ દ�ખાL ુ.ંએ d ૂગંા માયાw ભાઈમા ં મન ેમારો ભાઈ ભગવાન જ ન,હ, ભગવાનનો 

ય ભગવાન દ�ખાયા કરતો. 

  મf   પી,ડયા,�Vસ કર
 જ$મેલા બાળકોની જ$મ\ત િવકલા�ંગતા પર ર
સચ5 કરવાHુ ં

શi કર
 દ
zુ.ં માબાપને મારા લ�નની ઉતાવળ હતી;પણ મને માuંુ ર
સચ5 @uંુૂ 

કરવાની અને તેHુ ંસફળ પ,રણામ જોવાની તાલાવેલી હતી.વષoની સાધના પછ
 મન ે

સફળતાHુ ંફળ મ�Kુ.ંમારો ભાઈ �બલ)ુલ નોમ5લ થવા લા�યો એટkુ ંજ ન,હ,બોલતો -

ચાલતો પણ થવા લા�યો.મારા ર
સચ5ની Pશસંા િવg ભરમા ં થવા લાગી અને મન ે

�તરરાy�
ય એવાડ5 પણ એનાયત કરવામા ંઆNયો.મf મો�ંુ ર
સચ5 સ$ેટર પણ મારા 

શહ�રમા ંખો/Kુ ંઅન ેતેHુ ં નામકરણ પણ કKુ� 'Pસાદ ર
સચ5 સે$ટર ફોર હ�$ડ
ક��ડ $K ુ

બો$સ5'.મારો ભગવાન અને Pસાદ બેઉ મને મળ
  ગયા.પણ આ બzુ ં કરવામા ં �ુ ં

પરણવાHુ ંમોTુ ંકરતી ગઈ,કરતી જ રહ
 અને પ,રણામે ચાલીસ વષQ પણ  �ુ ં)ંુવાર
 જ 

રહ
.હવે મન ે પરણીન ે લ�ન બધંનમા ં બદં
 બનSુ ં મ:ૂંર પણ નહોL ુ.ંભાઈનો સાથ-

સગંાથ તનેે અને મને આનદં આનદંનોઅHભુવ,,qશુી જ qશુીનો એહસાસ કરાવતો 

રહ�તો, કરાવતો ર ો અને આ પણ મારા મનન,ેમારા રોમ રોમને Pસ>તા જ 

Pસ>તામા ંમ�ન -િનમ�ન રાખે છે.મારા િપતાએ મારા ર
સચ5 સfટર માટ� અને ભાઈના 

<ખુદ ભિવyય માટ� �Bટ બનાNKુ ંછે અન ેઅનેક અનેક જ$મ\ત િવકલાગંોન ેતનેો લાભ 

િન:�/ુક Bવiપે મળે છે, એ જ અમન ેમળતો �yેઠ Pસાદ છે.લ�ન કરવા કરતા મારા 
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માટ� સેવામા ંમ�ન રહ�Sુ ંએજ �વનની Pસ>તા છે,એ જ માનવ જ$મની ધ$યતા છે,એ 

જ �જ_દગીની સાચી રાહ અને મ�ંઝલ છે. સમBયા@ણૂ5 PમાદKVુત  �વન-જ\ંળ કરતા 

આમા ંજ �વનનો સાચો Pસાદ છે.  

(અધ5 સ3ય કથા )                                           

 (સમા�ત) 

 


