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લગભગ ઘર� ઘર�, નાના મોટા ભાઈ બહ�નો સાથે રમતી પોતાની  સહ�લીઓન ે

જોઈ પાચં-છ વષ$ની અનાિમકાને મનોમન એમ થયા કર* ુક� ભગવાન મને પણ એકાદ 

ભાઈ-બહ�ન આપે તો ક�/ ુ ંસા0ંુ? તે 1ાર�ક ભોળા ભાવે 3છૂતી પણ ખર
 પોતાની  

વહાલી બાને ક� બધાન ેઘરે ભાઈ -બહ�ન હોય છે તો માર� 6યા ંક�મ ન7હ? જવાબમા ંઆ 

38ૂ કરતા કરતા સાભંળ
 ગયલેા િપતા તરત જ કહ
 દ�તા "આ બ:ુ ં ;<નુા હાથમા ં

છે." આ સાભંળ
 ત ેભગવાનને ;ાથ$ના પણ કરતી રહ�તી ક� "ભગવાન મને પણ એક 

ભાઈ ક� બહ�ન આપોન?ે" 

િપતા તો ઘરની સામનેા જ પોતાની મા�લક
ના મ7ંદરમા ં38ૂર
 હતા અને ઘર� 

ઘર� સ6ય નારાયણની કથા કરવા ક� =ાવણ મ7હનામા ંભાગવત કથા>ુ ંપારાયણ કર
 

કમાણી કરવામા ં ?ય@ત રહ�તા.આ મ7ંદર તેમને વારસામા ં મળેAુ ં િપતા તરફથી.વાર 

તહ�વાર� અને ખાસ કર
ને દશેરા -7દવાળ
મા ંતો ધોધમાર વરસાદની Dમ 3Eુકળ 3Eુકળ 

આવક થતી રહ�તી.  

  માતા ઘરકામમા ં Fૂબલેી રહ�તી.રાત ે મ7ંદરમા ં આરતી કર
,ભગવાનના પોઢાડ
 

િપતા ઘર� આવી, જમી કર
,મ7ંદરના ;ાગંણમા ં ચાલવા જતા અને આવીને વહાલી 

દ
કર
ને વાતા$ કહ�તા કહ�તા Hવૂડાવી દ�તા.અનાિમકાન ે Iઘ પણ તરત આવી 

જતી.માતાિપતાને તે ભગવાન જ માનતી.પણ એક રાત ેતનેી એકએક Iઘ ઊડ
 ગઈ 

અન ે તણે ે મ7ંદરના સહાયક 38ૂર
 38ૂલાલનો ધીમો અવાજ સાભંKયો,માતાનો 

પણ ધીરો ધીરો " ના ના" નો અવાજ સાભંKયો અને િપતાનો "L ૂગંી મર.આટલી  બધી 

સપંિMનો અન ેમ7ંદરનો કોઈ વારસ તો જોશ ેક� ન7હ? દ
કર
 તો પારક
 થાપણ કહ�વાય.  
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પોતાના સગા દ
કરા વગર આ અઢળક ભગેી કર�લી અપાર અપાર સપંિM અન ે

વારસામા ંમળેલ આ ધન વરસાવતા  મ7ંદરનો વારસો કોણ સભંાળશ?ે" 

તેન ે કાઈ સમ8Nુ ંન7હ;પણ અધમOચી  Pખે તણેે D જોNુ ંન જોNુ ં તનેાથી ત ે

Qબૂ િવ�RSત થઇ,પલેો સહાયક 38ૂર
 તો થોડ
 વારમા ંચાUયો ગયો.પણ તનેા મનમા ં

અન ેતથેી પણ વ: ુતેના Vતમ$નમા ંએ રાતે D જોNુ ંન જોNુ ંત ેકાયમ માટ� ઘર કર
 

ગNુ.ંતે પછ
 એ સહાયક 38ૂર
 38ૂલાલન ેજોઈ,િપતાને જોઈ ,માતાને જોઈ, કાયમ ત ે

�ચW-િવ�ચW િવચારોમા ંFૂબી જતી.તેન ેએકસાથે બે જો7ડયા ભાઈઓ  પણ થયા.તમેન ેત ે

Xલાવતી, રમાડતી અન ેજમાડતી પણ ખર
- Qશુી Qશુી.  "મારા બા3નુે બેન બYબ ે

Zંુવ7રયા"  કિવતા ગાતા ગાતા તે િવચારમા ંપડ
 જતી જતી અને Dમ Dમ  મોટ
 થતી 

ગઈ અને સાથ ેતેની સમજણ વધતી ગઈ તમે તેમ  તે  િવચારમા ંપડ
 જવા લાગી ક�  ક� 

પોત,ે િપતા D શYદો વારંવાર વાપર� છે તેમ હક
કતમા ંતો 'પારક
 થાપણ'  ન7હ હોયન ે

? તેને પલેા સહાયક 38ૂર
 38ૂલાલ તરફ ન સમ[ શકાય એવો 

િતર@કારનો,નફરતનો ભાવ સતત ર\ા કરતો.તેની તરફ જોઇન ેપણ ત ેમનોમન શાપ 

આપતી,ગાળો આપતી,તે>ુ ં મોત H]ુા  ઈ^છતી. એક વાર સાક7રયા સોમવાર કરતી 

હોવાથી તે સવારના પહોરમા ંનાહ
 -ધોઈ િપતાના મ7ંદર�, ભોળાનાથ શકંર ભગવાનના 

દશ$ને પહ_ચી તો પલેો સહાયક 38ૂર
 ;દ�Rણા દર`યાન,મદં
રના પછ
ત,ે તેનો પહ_ચો 

પકડ
 તનેી સાથે અડપલા કરવા જતો જ હતો ક� તણે ે સાહસ3વૂ$ક તનેા ગાલ પર 

જોરથી તમાચો છોડ
 દ
ધો અને ઘર� ભાગી ગઈ.િપતા તો િશવમ7હ`ન @તોW ગાતા 

ગાતા અ�ભષેક કર
 ર\ા હતા.હમણા જ મ7ંદરની પછ
તે એ જ િપતાની 'પારક
 

થાપણ'દ
કર
  પર શી વીતી હોત એ તો ભોળાનાથ જ Wી[ Pખથી જોઈ શકત. 

      પરં*,ુ તેના આaયા$ઘાત તો 6યાર� થયો જયાર� માતાિપતાએ તે>ુ ં વાગદાન એ 

વરણાગી સહાયક 38ૂર
 38ૂલાલ સાથે જ કરવાની તૈયાર
 કરવા માડં
.તેના 

મનમા,ંVતમ$નમા ં cોધાdeનની,એક ;બળ બળવાની, બfં  ક� બાf એવી વૈરાdeનની 

ભ@મી<તૂ કર
 દ� એવી gવાલા ;gવ�લત થવા લાગી અન ે અનાિમકા પોતાન ે

અનાથ,િન:સહાય,િનરાધાર અ>ભુવતી ઘરની પાછલી બાiુથી સીધી @ટ�શન તરફ 
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ભાગી.મનમા ંતો આપઘાતના િવચારો જ વમળો લઇ ર\ા હતા;પણ આવેલી j�ઈનન ે

જોઈ તે ચાલતી ગાડ
મા ંચડ
 ગઈ.j�ઈનના kક kક અવાજ સાથે તનેા મનની ગાડ
 

પણ મનોવગેથી દોડતી, kપા kપા @વર� બબડ
 રહ
 હતી "..પોતે દ
કર
 ....બાપના 

શYદોમા ં ...પારક
 થાપણ ......બાપની દ
કર
 ક� પછ
 પોતે પણ હક
કતમા ંપારક
 જ 

થાપણ-સાવ પારક
 થાપણ ?"  

    પારક
 થાપણ અનાિમકાની @વતWં સફર શl થઇ."સફરક
  મ�ંઝલ તો આઝાદ
સ,ે 

પnે ઈરાદ�સ,ે7હમત ઔર સpરૂ
સે  િમલ હ
 8તી હq" એવો કોઈ યાદ આવી 

રહ�લો 7ફUમી સવંાદ તેને દોડતી ગાડ
 સાથે અ8ણી અ8ણી ગતં?ય મ�ંઝલ તરફ 

3રુઝડપ ે દોડા?ય ેજઈ  ર\ો હતો.વષr પહ�લા, Vધાર
 રાત,ે બાર
માથંી આવતા ઝાખંા 

;કાશમા,ં પોત ેD જોNુ ં ન જોNુ ં જોNુ ં હ* ુ ં તે એકાએક યાદ આવતા અન ે યાદોના 

આધાર�, જોતા જોતા ત ેસમ[ શક
 ક� પોતે પણ હક
કતમા ંતો પારક
 જ થાપણ !     

(સમાSત) 

 


