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પ�ની �હુાનીની યાદ તો પિત સોહમને �તૂા �ગતા,ત�ંામા ંઅને સપનાઓમા,ંસતત સતત 

આવતી રહ#તી હતી.એવી જ ર
તે પ�નીની કાયમ કહ#વાયા કરતી વાત પણ સતત યાદ આ(યા 

કરતી.�હુાની કાયમ ક)ા કરતી:" જો મને ક,ક થાય અને .ુ ંઆ /ુિનયામા ંન ર.ુ ંતો માર
 પાછળ 

દાન આપવા 2વી સ3ંથા મને એક જ દ#ખાય છે અને તે છે આપણા હ4દરાબાદ શહ#રની  ' 

િનરાધાર નાર
 સહાય સ3ંથા'. �બચાર
 િવધવાઓ,બાળ ધવાઓ,�યકતાઓ,9;ૃાઓ,બળા�કારનો ભોગ 

બનેલી ક# ર#ડ લાઈટ એ?રયામાથંી બચાવેલી નાર
ઓના ઉ;ાર માટ# તેમને સાચવનાર
 અને તેમના 

Aારા Bહૃ ઉCોગDુ ં  ધમધમEુ ં ક#F� સચંા�લત કરનાર
 આ સ3ંથાને 2ટGુ ં પણ દાન અપાય તે 

યથાથH અને ઉપયોગી છે.    

"મને તમે હIસે  હIસે, Jસગંોપાત અને સમય સમય  પર 2 સોનાના અને હ
રાના 

બ.ુKLૂય ઘર#ણાઓ અપા(યા છે એ બધા આજની  અનેકગણી વધેલી  ?કNમતે વેચીસાટ
, એ Oુલ 

રકમ આ સ3ંથાને દાનમા ંઆપી દ#જો.આપણો  આ બગંલો પણ તેની વધેલી ?કNમતે વેચી દઈ કોઈ 

એક બેડ- Qમ Rલેટમા ંરહ
, તે રોકડ
 કર#લી ગ�ંવર રકમ  પણ આ જ સ3ંથામા ં  દાનમા ંઆપી 

દ#જો.તમને મળતા માતબર પેFશનમા ંતો તમે આરામથી ?ટ?ફન બધંાવી �ખેુથી-શાિંતથી જTદગી 

B�ુર
 શકશો.ઈUરની Oૃપાથી તમાર
 ત�બયત પણ હV ટનાટન છે,  ન કોઈ દવા લેવી પડ# છે ક# 

ન કોઈ કાયમનો મે?ડકલ JોWલમ પણ છે.XYુો - XYુવZઓૂ અને તેમના સતંાનો અમે?રકામા ંXરૂ
 

�હોજલાલીમા ં મોજ મ3તીથી રહ# છે.મને અને મારાથી વધાર# તો  તમને [ાર#ય �યાનંી  લાઈફ 

3ટાઈલ પસદં નથી આવી અને એટલે જ આપણે ભારતમા ંપોતાની 3વતYં  \જNદગી Vવતા ર)ા 

છ
એ.ભગવાન કર#, [ાર# ય જQર ન જ પડ#; પણ છેLલા દાયકામા ં લાચાર
થી િવવશ થઇ [ાર#ક 

 [ાયં આ^ય લેવો જ પડ#    

તો આપણા  જ શહ#રDુ ં 'શાિંત સદન  વ?ર_ટ Bહૃ' ઉ`મ છે.આપણે �યા ંએક અઠવા?ડbુ ંરહ
-

રોકાઈ તેનો  આનદંાDભુવ પણ લીધો જ છે.અને હV તો તમને છેક �Jુીમ કોટH  �ધુી લડાઈ 

 cકૂ#લા  ક#સના પેFશન- એ?રયસHની રકમ પણ લાખોમા ં મળવાની  છે તો  આપણી �ણીતી -
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જોયેલી- િવચાર#લી  આ નાર
 સ3ંથાને એ રકમ પણ દાનમા ંઆપી દ#જો.અZ ૂ વેચીને વહdચો તેDુ ં

�ખુ અપરંપાર છે.તમારા એ દાનથી મને પણ એ 3વગeય �ખુનો સાfા�કાર થવાનો જ થવાનો એ 

નg
 ચોgસ  સમજજો.અને આ દાન મારા ક# તમારા નામ સાથે જોડ
ને આપણને અમર બનાવવા 

ન જ દ#તા.આ દાનને  Bhુત દાન જ  

રાખજો. કોઈ ક િવએ  કiુ ંછે તેમ દ#નારો તો ઈUર છે.લોકોને jલૂથી  પણ kમ ન થવા  દો 

ક# તમે દાન કરો છો. કણH ભલે ન બની શક
એ પણ Bhુત દાનનો મ?હમા સમV તેDુ ં સાcુ-ં 

સાlંુ અDકુરણ તો કર
એ."  

ક#Fસરના છેLલા  3ટ#જમાથંી પસાર થઇ રહ#લી પ�નીની આ mિતમ ઈnછા અને સલાહ 

તેમના ગળે તો  �યાર# જ ઉતર
  ગયેલી અને હવે તેની સતત સાલતી ખોટ અને ગેરહાજર
મા ં

તો મનમા ં,હ4યામા,ં મગજમા ંતરંગોDુ ંતોફાન જગાવતી રહ
 હતી. 

તેણે સાર
 ?કNમતે  મકાન વેચી િસ`ેર લાખ રોકડા કર
 લીધા,ઘર#ણાઓ વેચી તેના પણ Yીસ 

લાખ Qિપયા રોકડા કયાH  અને યોગાDયુોગે એ?રયસHની પણ   પnચીસ   લાખ Qિપયાની માતબર 

રકમ મળતા જ તે  સવા કરોડ QિપયાDુ ંDુ ં દાન આપવા એ ' િનરાધાર નાર
 આધાર સ3ંથા'મા ં

પહIચી ગયો. Xરૂા સવા  કરોડનો ચેક તેના કોટના �ખ3સામા ં Bhુત દાનના Qપમા ંઅપાવા માટ# 

અધીર અને ઉ��કુ થઇ ર)ો હતો.�યા ંપહIચતા જ તેની  સ3ંથાની ર#oટર સાથે Kલુાકાત થઇ તો તે 

ચIક
 ઊઠqો કારણ ક# તેને લાrbુ ં ક# તેની �હુાની જ સાfાત તેની સામે Xનુ:જFમીને Vવતી થઇ 

ગઈ હોય.  

 વોલેટમાથંી પ�ની �હુાનીનો ફોટો કાઢ
 તે ફોટાને અને એ  (યવ3થાિપકા ર#oટરને બહાવરો 

થઇ સરખાવવા લાrયો. એ ર#oટર બહ#ન પણ નવાઈ  પામતી તેની સામે એક સરખી જોતી રહ
 

ગઈ.mતે સોહમે પ�ની �હુાનીનો ફોટો બતાવી સાહસ  XવૂHક Xછૂ
 જ લીZુ:ં" આ માર
 પ�ની અને 

તમે બેઉ ક#ટલા એકસરખા લાગો છો? તમે અહT ક#ટલા વષuથી છો?" 

.ુ ં હમણા જ િવદ#શથી આવી િનરાધાર મ?હલાઓની સ3ંથા માટ#  મેનેજમેFટનો કોસH કર
ને 

અYે આવી v.ંમાર
 રામકહાણી બ.ુ જ િવ�ચY છે.નાનપણમા ં મને કોઈ ઉપાડ
 ગbુ ંહશે અને મને 

આv ંઆv ંયાદ  આવEુ ંરહ#E ુ ંક# .ુ ં�ખુી ઘરમા ંજ જFમેલી ;પણ 'મેહwબૂક
 મેહદં
'ના તવાયફોના 

મોહLલામા ંમોટ
 થઇ અને �યાથંી મને  મારા સારા નસીબે નાર
 ઉ;ાર કરનાર એક િવદ#શી સ3ંથાની 

મ?હલા સ3ંથાએ મને �યાથંી ઉગાર
 અને મારો ઉ;ાર કરવા અને મને આગળ ભણવા માટ# અમે?રકા 

લઇ જઈ મને એક તxન નવો જ  અનોખો અને અદjતુ અDભુવ કરા(યો.�યાથંી સીધી જ મને આ 

સ3ંથામા ંનીમી મને ર#oટર બનાવી દ
ધી છે.મને લાગે છે ક# આ માર
 નાની બહ#ન હોવી જોઈએ 

યા  માર
 જો?ડયા બહ#ન હોવી જોઈએ.સાથે  નથી લા(યા બહ#નને?"  
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સોહમ રડ
 પડqો અને બોLયો:"સાથે લાવી શકવાની y3થિતમા ંહોત તો .ુ ંઅહT આ સ3ંથામા ં

તમાર
 સામે આ(યો જ [ાથંી હોત? એ તો ક#Fસરમા ંJjનેુ hયાર
 થઇ ગઈ છે અને તેની યાદમા ં.ુ ં

 એક નાનકડ
 રકમDુ ં દાન આપવા આ(યો v.ં"કહ
 સોહમે Xરૂા સવા  કરોડનો ચેક કોટના 

�ખ3સામાથંી કાઢ
, એ ર#oટર બહ#નના હાથમા ંઆપતા તેDુ ંનામ Xછૂzુ.ંહસીને પોતાDુ ંનામ સાથHક 

કરતી હોય તેમ એ બોલી:"માlંુ નામ �હુાિસની છે.તમારા પ�નીDુ ંનામ {ુ ંહE ુ?ં" ઉ`રમા ંલગભગ 

િનlુ`ર 2વો થઇ mતે એ બોLયો:"તેDુ ંનામ �હુાની  ....... �બલOુલ તમાર
 જ |ુ}hલક#ટ 2વી લાગે 

છે,ન?હ?" 

પછ
 તો બ.ુ વાતો થઇ અને એ સ3ંથામા ં કોઈ એકૌFટFટની આવ�યકતા હોવાથી સોહમ 

તેમા ંજોડાઈ ગયો અને �હુાિસનીએ  સોહમના   Vવનમા ં�હુાનીના 3થાનની  fિતXિૂત�  કર
.�હુાની 

�યા ં પણ હતી �યા ં પિતના Bhુત દાનથી તેમ જ �હુાિસની સાથે જોડાઈ  ગયેલા પિત સોહમના 

આમ �હુાિસની સાથે જોડાઈ જવાથી રાVની ર#ડ થઇ ગઈ ક# નાનપણમા ં ખોવાઈ 

ગયેલી તેની બહ#ન હવે બહ#નપણી બની ગઈ,સોહમની Vવનસ�ંગની પણ બની ગઈ.                 

                                                                                                                                              

              સોહમને સમ�ઈ  ગbુ ંક# Bhુત દાનની સામે  Bhુત દાન મળ
 પણ ગbુ.ંતરત દાન અને 

તરત X�ુય !  

(અધH સ�ય કથા)                                            

(સમાhત)                   
 

 


