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ડૉ.કેર્ન જોષી કેનેડી હારે્ટ સેંર્ટરના નામાાંકકર્ કાકડિઆક સર્જન હર્ા. સર્જરીમાાંથી પરવારી લોન્જના 
સોફાપર આડા પડી સીલલિંગને ર્ાાંકર્ા નવચારમગ્ન હર્ા. ડૉક્ર્ટર નમત્ર દેશમખેુ ર્ેના દૂરના સબાંઘી રામારાવ 
પાકર્ટલનો કૅસ સાંભાળવાની નવનાંનર્ કરી હર્ી. રામારાવ પાકર્ટલને ઈંકડઆમાાં બે વખર્ બાયપાસ સર્જરી થઈ 
ચકૂી હર્ી. હવે નમટ્રલ વાલ્વ લીક થર્ો હર્ો. ડૉ.કેર્ન મારે્ટ આ કાંઈ મોર્ટી વાર્ નહોર્ી. ઈનસ્યરુન્સ 
વગરના ચેકરર્ટી પેશન્ર્ટનો કેસ હર્ો. એ પણ પ્રોબલેમ નહોર્ો. પણ........ 

.......પણ આ પેશન્ર્ટ!....એજ ચહરેો....એજ ભરાવદાર મુાંછો...કપાળની ડાબી બાજુનુાં કાળાં લાખુાં...અને 
એજ નામ. આર. પાકર્ટલ. 

કેર્ન બાવીશ વષા પહલેાના ભરૂ્કાળમાાં સરી ગયા. મેકડકલ કોલેજમાાં ભણર્ા હર્ા ત્યારે રે્ટલલગ્રામ 
મળ્યોકે 'નપર્ાજી ગાંલભર છે. જલ્દી આવો'. પહરેેલે કપડે જે પ્લેન મળ્યુાં રે્માાં કેર્ન મુાંબઈ પહોંચ્યો. થોડા 
વધેલા વાળ-દાઢી, એક-બે કાણાાંવળાં જીન અને ર્ટીશર્ટા પહરેેલો કેર્ન ઝડપથી ઈનમગે્રશન પર્ાવી કસ્ર્ટમની 
લાઈનમાાં ઊભો રહ્યો. કસ્ર્ટમ ઓકફસરે બેગ ર્પાસી. કેર્ન સામે જોયુાં. ચહરેા પર લચિંર્ા અને ઉર્ાવળની 
વ્યથા વર્ાાર્ી હર્ી. ઓકફસરે બીજા ઓકફસરને અને પોલલસને બોલાવી કહ્ુાં "પેસેન્જરકો રામારાવ પાકર્ટલ 
સાહબકે પાસ લે જાઓ. કફઝીકલ ચેકકિંગ જરુરી હૈ."  



કેર્નને પાકર્ટલ સાહબેની ઓકફસમાાં લઈ જવાયો. બારણુાં બાંધ થયુાં. ખરુશી પર ભરાવદાર મુાંછ, 

કરડી નજર અને કપાળ પર મોર્ટા કાળા લાખા વાળો પાકર્ટલ સાહબે બેઠો હર્ો. ઓકફસમાાં બીજા ત્રણ 
પોલલસો ઊભા હર્ા. "એઇ, લડકે, કૌનસા ડ્રગ લાયે હો."  

કેર્ને જવાબ આપ્યો " સાહબ, મૈ સ્ટુડન્ર્ટ હુ ાં. મેરે પાસ કોઈ ડ્રગ નકહ હૈ." 

"એમ્પપ્ર્ટી યોર ઓલ પોકેટ્સ." સાહબે ગર્જયાા. 
કેર્ને બધા ગજવા ખાલી કરી, પાસપોર્ટા , કર્ટકીર્ટ, વૉલેર્ટ નવગેરે કાઢી સાહબેના રે્ટબલ પર મુાંક્યા. 

પાકર્ટલે ડ્રોઅરમાાંથી એક નાની પડીકી કાઢી રે્ટબલ પર મકુી. "દેખ લડકે, ઇસકા મર્લબ સમજર્ે હો! હમારે 
પાસ નવટ્નેસ હૈ કક યે હરેોઈન તમુ્પહારે પોકેટ્સમેંસે મીલા હૈ. હમ તમુ્પહ ેએરેસ્ર્ટ ભી કર શક્ર્ે હૈ. તમુ હમેં 
પાાંચસો ડોલર દે દો ઔર ખશુીસે ઘર જાઓ."  

સાહબ, આપ ક્યા કર રહ ેહો! આપનેહી યે ડ્રગ યહાાં રખ્ખા હૈ. યે સબ ગેરકાનનુી હૈ. આપકો શમા 
નકહ આર્ી ઐસા કરરે્ હએુ?  

'શર્ટ અપ.' 
.......અને કેર્નના ગાલ પર એક જોરદાર થપ્પડ પડી.... 
બાવીશ વષા પછી પણ જાણે ગાલ ચમચમી ઉઠયો. ડૉ. કેર્ન ધ્રજુી ઉઠયા. ફરી દુુઃસ્વપ્ન વહતે ુાં 

રહ્ુાં.... 
" લકુ બોય, કહયર આઈ એમ ધ લૉ. એન્ડ ડોન્ર્ટ ટ્રાય ટુ બી સ્માર્ટા . ધીસ ઈસ ઈંકડઆ." 

"પે અસ વોર્ટ આઈ સૅઇડ એન્ડ ય ુકેન ગો ફ્રી." પાકર્ટલે ફરમાવ્યુાં. 
"બર્ટ, સર આઈ એમ ઈનોસન્ર્ટ. આઈ હવે નોર્ટ ડન એની થીંગ રોંગ. આઈ ડોન્ર્ટ હવે ધેર્ટ મચ મની  

ઈધર. પ્લીઝ, લેર્ટ મી ગો સર! માઈ ફાધર ઈઝ ડાઈંગ. પ્લીઝ લેર્ટ મી ગો. આઈ હવે ટુ કેચ ધ ટે્રઈન. 
પ્લીઝ." કેર્ન કરગરર્ો હર્ો. 

"ઓકે, લેર્ટ મી સી, હાવ મચ મની ય ુહવે."  
પાકર્ટલે જાર્ે વૉલેર્ટ ખોલ્યુાં. અંદર બસોપચાસ ડોલર હર્ા. બીજા લગભગ પાાંચસો રૂનપયા હર્ા. 

પાકર્ટલે ડોલર લીધા. રૂનપયા રહવેા દીધા.  
પોલીસને કહ્ુાં "ઇસ લડકેકો બાહર રે્ટક્ષીમેં છોડ આઓ." 

કેર્ન ટે્રઈન ચકૂ્યો. ત્રણ કલાક પછી બીજી ટે્રઈન મળી. પોર્ાને ગામ પહોંચ્યો ત્યારે, ફલળયામાાંથી 
નપર્ાની શ્મશાનયાત્રા નીકળર્ી હર્ી. 

   ...હૉસ્સ્પર્ટલ લોન્જના સોફા પર આડા પડેલા ડૉ.કેર્નથી ડસૂકુાં ભરાઈ ગયુાં. સોફા પરથી ઊભા 
થઈ ગયા.  

ઉંમરની અસર હર્ી, પણ ચહરેો બદલાયો ન હર્ો. ભલુાય એવો પણ ન હર્ો.   ... હા. આ એજ 
પાકર્ટલ હર્ો. નનષ્ઠુર, ભ્રષ્ઠાચારી, દેશદ્રોહી, સેર્ાન જેને કારણે નપર્ાની અંનર્મવેળાએ સમયસર પહોંચી 
શક્યો ન હર્ો.  

હવે પાકર્ટલની શ્મશાનયાત્રાના કદવસો નજીક આવી રહ્યા હર્ા.  



આ એજ રામારાવ પાકર્ટલ હર્ો જેનો કૅસ ડૉ. દેશ્મખુ લેવા નવનાંર્ી કરર્ા હર્ા.  
'હલૅ વીથ હીમ….. લેર્ટ હીમ સફર. ……આઈ એમ નોર્ટ રે્ટકીંગ હીસ કૅસ…. લેર્ટ હીમ ડાય, લેર્ટ હીમ 

ડાય...લેર્ટ હીમ ડાય...લેર્ટ હીમ ડાય... 
 

     ડૉ. કેર્ન વોશરૂમમાાં જઈ મોં ધોઈ ફે્રસ થયા. ફે્રસ કૉફી પીધી. ઘેર જર્ાાં પહલેા સી.સી.ય.ુમાાં પોર્ાના 
પેશન્ર્ટને જોવા રાઊન્ડ લગાવ્યો. પાકર્ટલના બૅડ ર્રફ નજર નાાંખવાની ઈચ્છા રોકી ના શક્યા. બે નસા ર્ેને 
એરે્ટન્ડ કરર્ી હર્ી. મશુ્કેલીથી શ્વાસ લેવાર્ો હર્ો. કેર્નને જોઈ નસા કાંઈ કહવેા જર્ી હર્ી. ડૉકર્ટર... 
 

     કેર્ને ર્રર્જ કહ્ુાં " કોલ હાઊસ કફઝીસીયન, આઈ હવે ટુ ગો." 

 

ધેર પહોંચી, કડનર પછી પત્ની અંજલલને બધી વાર્ કરી, મનનો ઊભરો કાઠયો.... 
"નાલાયક, દેશદ્રોહી ગુાંડાને કરબાઈ-કરબાઈને મરવા દે. એ અહીં અમેકરકા ક્યાાંથી આવી ચઢયો?  ઈલ્લીગલ 
હોયર્ો સાલાને જેલમાાં સબડીને મરવા દેવો જોઈએ." 

અંજલલ સહાનભુનૂર્ પવૂાક કેર્નને સાાંભળી રહી. ઊભરો ઠાલવવા દીધો. રે્ કોલેજમાાં પ્રોફેસર હર્ી. 
પ્રેમાળ, સમજુ અને ઠરેલ હર્ી. કેર્નના વાળમાાં આંગળા ફેરવર્ાાં કહ્ુાં " ર્ારુાં દુુઃખ અને ક્રોધ સમજી શકુાં 
છાં. અત્યારે બાવીશ વષા પહલેાનો સ્ટુડન્ર્ટ કેર્ન અપરાધી પાકર્ટલને સજા કરવા માાંગે છે. કડયર કેર્ન, હવે 
ત ુાં સ્ટુડન્ર્ટ નથી. હવે સમય થોડો બદલાયો છે. આપણે ઘણી વાર ઈંકડયા જઈ આવ્યા છીએ. એરપૉર્ટા  પર 
હવે પહલેા જેવો ત્રાસ નથી. ગઈ ગજુરી ભલુી જઈને ફરી સેવાભાવી ડૉક્ર્ટર થઈ જા. ર્ને ચાર્ટાના નામ કે 
ચહરેા સાથે કાાંઇ સાંબાંધ નથી. ત ુાં ર્ો હાંમેશાાં ઓપરેશન રે્ટબલ પડેલા શરીરનુાં માત્ર હ્રદયજ જોય છે અને 
એને ર્ારી બદુ્ધિ શસ્ક્ર્થી સમારીને ધબક્ત ુાં રાખે છે. બદલાની ભાવના મનમાાંથી કાઢી નાાંખ. ન્યાય અન્યાય 
ભગવાન પર છોડી દે. કેર્ન પ્લીઝ બી એ ડૉકર્ટર." 

 "અંજલલ, આઈ એમ હ્મુન. આઈ હવે કફલીંગ્સ. આઈ કેન નોર્ટ ફરગીવ હીમ." 

"ભલે, ર્ને યોગ્ય લાગે ર્ેમ કરજે. અત્યારે ર્ને આરામની જરૂર છે. હુાં ડોકર્ટર દેશ્મખુને ફોન કરીને 
કહીશ કે ડો. નપર્ટરસન પાસે રમારાવની સર્જરી કરાવી લો.. એ પણ સારા સર્જન છે." 

 

બીજી સવારે પકરર્ાપ થોડો શાાંર્ થયો. કેર્નનો રાબેર્ા મજુબનો કદવસ શરૂ થયો. સવારે ત્રણ 
સર્જરી સ્કેડયઅુલ થઈ હર્ી. સર્જરી પર્ાવી, કરલેક્ષ થવા નવઝીર્ટસા કૉફીશોપમાાં કૉફી મારે્ટ ગયા. 
 

ખણૂાાં પરના રે્ટબલ પર એક ઈંકડયન કપલ વાર્ો કરત ુાં હત ુાં. સ્ત્રી કહરે્ી હર્ી, " અહીં આવવા જેવુાં 
નથી. અત્યારે ચેકરકર્ટમાાં થાય છે રે્ આપણાાં માથાપર આવી પડશે. ર્ારો બાપ જેર્ટલો વહલેો મરશે ર્ેર્ટલી 
પ્રોપરર્ટી વહલેી મળશે. એરપોર્ટા  પરથી ઘણુાં ભેગુાં કયુું છે.  એની સર્જ્ ારી ન થાય ર્ે આપણા ભલામાાંજ છે." 

ડૉકર્ટર કેર્નને ર્રર્ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ નમનુો પાકર્ટલનોજ છે. આવો વારસદાર આપીને 
ભગવાને એને નશક્ષા કરી દીધી જ છે. લબચારો પાકર્ટલ... 



કૉફી પરુી કરી ડૉ.કેર્ન વોડામાાં રાઊન્ડ મારે્ટ ગયા. એક નજર ફરીવાર એ ચહરેા, એ મુાંછો અને એ 
લાખા પર ગઈ. અત્યારે એ ચહરેો દયામણો હર્ો. શ્વાસની ર્કલીફ મોં પરની વેદના પરથી સ્પષ્ર્ટ વર્ાાર્ી 
હર્ી. અંજલલના શબ્દો યાદ આવ્યા. “કેર્ન, તુાં ડૉકર્ટર કેર્ન થા. ન્યાય અન્યાય અને સજા કે બદલાનુાં 
ભગવાન પર છોડ.” 

ડૉ. કેર્ને નનસિગ સ્રે્ટશન પર જઈ પાકર્ટલનો ચાર્ટા  જોયો. એને ખબર હર્ી કે ડો. નપર્ટરસન ચેરીર્ટી કે 
વેલફેર કેઇસથી દૂરજ રહ ેછે. લીકી વાલ્વ રીપેર થઈ શકે એમ હત ુાં. રીપેર કરવામાાં ન આવે ર્ો વેદના 
સકહર્ મતૃ્ય ુનજીક છે એ સ્પષ્ર્ટ હત ુાં. એણે દેશમખુને ફોન કયો. " આઈ એમ ગોઈગ ટુ શ્કેડયઅુલ પાકર્ટલ્સ 
સર્જરી ડે આફ્ર્ટર ટુમોરો. રાતે્ર આઠ વાગ્યે મારે ઘેર આવજે. સાથે કડનર લઈશુાં અને પાકર્ટલની પ્રોનસજરની 
વાર્ કરીશુાં." 

ડૉ. દેશ્મખુ સાથે કડનર લીધા પછી બને્ન વારે્ વળગ્યા. 
"મારે પાકર્ટલના બેકગ્રાઊંડ નવષે જાણવુાં છે." 

દેશમખેુ કહ્ુાં " છેલ્લા ત્રણ વષામાાં બે એરે્ટક અને બાયપાસ..." 

"ના...ના. એ ર્ો ચાર્ટામાાં છે. ઓપન હાર્ટા  વીલ બી કરસ્કી. કરબ્સની વચ્ચેથી ઈસ્ન્સસન કરી કરપેર 
કરવા કોનશશ કરીશ. મને ખાત્રી છે કે વાાંધો નહીં આવે." 

" પણ મારેર્ો એના પસાનલ બેકગ્રાઊન્ડ નવષે જાણવુાં છે." 

   

રામારાવ મારા દૂરના કાકા થાય. બાળપણ ગરીબીમાાં પસાર થયુાં. મારા દાદાએ એમના નપર્ાને 
ઘણી વાર આનથિક મદદ કરેલી. એમના નપર્ા કોઈક ગજુરાર્ી કુટુાંબમાાં ઘરઘાર્ટી ર્રીકે કામ કરર્ા હર્ા. 
રામારાવ જેમરે્મ કરી ઈંર્ટર સધૂી ભણ્યા. એને હમેશાાં લાગત ુાં કે ધનનક ગજુરાર્ીઓ એના બાપ પાસે ખબૂ 
વૈર્રુ કરાવે છે અને પરુત ુાં વળર્ર આપર્ા નથી. બાંધાયલો પવૂાગ્રહ નશવસેનામાાં જોડાયા પછી વધ ુ
બળવત્તર બન્યો. કૉલૅજકાળ દરમ્પયાન ગજુરાર્ી દુકાનોના પાકર્ટયા ર્ોડયા, બાળ્યા. નશવસેનાના 
મોર્ટામાથાની લાગવગથી પોલલસ ઈન્સ્પેકર્ટર થયા. એરપોર્ટા  પર પોસ્ર્ટીંગ મળ્યુાં. ખબૂ કમાયા. એકનો એક 
છોકરો ખાસ ભણ્યો નહીં પણ પૈસાના જોરે ય.ુએસ. નસર્ટીજન છોકરી સાથે લગ્ન કરી અમેકરકા આવ્યો. અહીં 
બાપના બધા પૈસા ઉડાવી નાખ્યાાં. દીકરાએ ઈંકડયાની નમલ્કર્ના લોભે રામારાવને અહીં બોલાવ્યા. ઈરાદો 
બર ન આવર્ાાં ઘરમાાંથી કાઢી મકુ્યા. અત્યારે વૅરહાઉસમાાં ગાડા ર્રીકે નોકરી કરેછે. અંધેરીમાાં સારી જેવી 
નમલ્કર્ છે. ત્યાાં કોઈ સગાવ્હાલા નથી. પાછા જવુાં છે. પણ હાર્ટાનો પ્રોબ્લેમ ઉભો થયો છે." 

'હ્અ... કરણી ર્ેવી ભરણી.'  કેર્ન મનમાાં બબડયા.' 
દેશમખેુ પછુ્ુાં " ડૉકર્ટર, ર્મે કાાંઈ કહ્ુાં?" 

"ના, કશુાં નહીં." 

ત્રીજે કદવસે ધાયાા પ્રમાણે સર્જરી થઈ ગઈ. ડૉ. કેર્ને કુશળર્ા પવૂાક વાલ્વ રીપૅર કરી દીધો. 
સરળર્ાથી શ્વાસ લેવાર્ો થયો. હાર્ટા  પાઉંકડિંગ બાંધ થયુાં. ડૉ. કેર્ન રામારાવની અંગર્ કાળજી લેર્ા હર્ા. 



સર્જરી પછી 'રી-હબૅ'ની વ્યવસ્થા પણ ચેકરર્ટીમાાં ર્ેણેજ કરી આપી હર્ી. એક્વારર્ો ડૉ.દેશમખુની સાથે 
અંજલલને લઈ રામારાવની ખબર કાઢી આવ્યા.  

દેશમખુને સમજાતુાં ન્હોત ુાં. એણે કેર્નને ઘણા કૅઇસ કરફર કયાા હર્ા. સર્જરી પછી એક ફોલોઅપથી 
આગળ વધવાનુાં જરૂરી ન હત ુાં.  

આમ કેમ?.... 

 

ડૉ. કેર્નની બદલાની ભાવનાએ જૂદુાં સ્વરૂપ લીધુાં હત ુાં. પોર્ાને ઉચ્ચ માનવ ર્રીકે રજુ કરી, 
ભરૂ્કાળની વાર્ યાદ કરાવી દેશમખુની હાજરીમાાં અપમાનનો બદલો લેવો હર્ો. 

કહવે ુાં હત ુાં 'ઈન્સ્પેકર્ટર પાકર્ટલ! ઈંકડયામાાં ર્મે સરકારી ગુાંડા, નનદોષને લ ૂાંર્ટર્ા, લ ૂાંર્ટારા હર્ા, અહીં 
અમેકરકામાાં મારી દયાથી જીવર્ા રહી લભખારી બન્યા છો. હુ ાં એજ ગજુરાર્ી, કેર્ન રામચન્દ્ર જોષી કે જેને 
ર્મે ર્માચો મારીને લ ૂાંર્ટી લીધો હર્ો.   ર્ે સમયે અન્યાય સામે લડવાના સાંજોગો ન હર્ા. શસ્ક્ર્ પણ ન 
હર્ી. હુ ાં લાચાર હર્ો. કાનનુી કારવાઈમાાં સમય બગાડ શકુાં એમ ન હત ુાં. મારા નપર્ા મરણ પથારીએ હર્ા. 
’  
 

વાર્વાર્માાં ત્રણ મકહના વીર્ી ગયા. ડૉ. કેર્નને પાકર્ટલ સાથે વાર્ કરવાની મોકળાશ ન મળી. 
 

          એક રનવવારની સવારે રામારાવનો ફોન આવ્યો. 
‘નમસ્કાર ડોક્ર્ટર સાહબે. આપની દયા અને લાગણીભરી કાળજીથી હુ ાં નવુાં જીવન પામ્પયો છાં. થોડા 

કદવસોમાાં ભારર્ પાછો જાઉં છાં. જર્ાાં પહલેા દેવ જેવા ડૉકર્ટરને મળી લેવુાં છે. આજે સાાંજે આપ 
અંજલલબહને સાથે 'હોરૅ્ટલ સનુપ્રયા'માાં પધારશો ર્ો હુ ાં આપનો અત્યાંર્ આભારી થઈશ. પ્લીઝ, આવશોને?  

મારા ભત્રીજા ડૉ. દેશમખુ પણ એમની વાઈફ સાથે આવશે. સાથે કડનર લઈશુાં અને વાર્ો કરીશુાં.’ 
 

ડૉ. કેર્નને આ જ ર્ક જોઈર્ી હર્ી.  
એણે કહ્ુાં " જરૂરથી આવીશુાં પાકર્ટલ સાહબે." 

 એણે પાકર્ટલને કહવેાના ધારદાર શબ્દો મનોમન ઘ ૂાંર્ટયા. 
સાાંજે સાડાસાર્ વાગ્યે ર્જયારે કેર્ન અને અંજલલ 'સનુપ્રયા' પર પહોંચ્યા ત્યારે દેશમખુ દાંપનર્, 

રામારાવ પાકર્ટલ અને બીજી એક અજાણી વ્યસ્ક્ર્ ર્ેમની રાહ જોર્ા બેઠા હર્ા. 
 'આવો બ્હને. આવો ડૉકર્ટર સાહબે. ર્મે સમય કાઢી આવ્યા, રે્ બદલ હુાં આપનો અત્યાંર્ આભારી 

છાં.'  પાકર્ટલે ઊભા થઈ હાથ જોડી આવકાર આપર્ાાં કહ્ુાં.  
'બોલો શુાં કરીશુાં?  પહલેા વાર્ો કે પહલેા કડનર?' 

ડૉકર્ટર કેર્નને પોર્ાની વાર્ કરવાની અનધરાઈ હર્ી. રે્ણે સચુવ્યુાં, 'પહલેા થોડી વાર્ો કરી લઈએ. 
પછી નનરાાંરે્ કડનર લઈશુાં.' 

'ભલે ડૉકર્ટર સાહબે.' 
પાકર્ટલે શરૂ કયુું. 'સૌથી પહલેા ર્મને નવી ઓળખાણ કરાવી દઉં.’  



‘આ છે મી. પરાગ મહરે્ા. એઓ મારા એર્ટનનિ છે. ન્યયુોકા , લાંડન અને મુાંબઈમાાં એમની ઑકફસો છે.’  
‘મી. મહરે્ા, આ મને નવજીવન બક્ષનાર અને પેર્ટના દીકરાથીયે વધ ુકાળજી કરનાર ડૉકર્ટર કેર્ન 

જોષી છે.' 
‘ડૉકર્ટર સાહબે, મી. મહરે્ા ર્મને થોડી વાર્ સમજાવશે.’  
 'ર્ો શરૂ કરો મહરે્ા સાહબે.'  પાકર્ટલે સચૂ્વ્યુાં. કેર્ને ધીરજ રાખ્યા નસવા છૂર્ટકો ન હર્ો. 

મહરે્ાએ શરૂાં કયુું. 
    'રામારાવ પાકર્ટલ મારા ક્લાયન્ર્ટ છે. ર્મારા બન્નેની, અને ખાસ ર્ો ડૉ.કેર્નની પ્રોફેશનલ પ્રેકકર્ટસથી 
ખબૂ આગળ વધીને લીધેલી અંગર્ કાળજીથી, અત્યાંર્ પ્રભાનવર્ અને આભારી છે. એમને એક કદકરો છે 
પણ એને નપર્ા પ્રત્યે જરાપણ સદભાવ નથી. એમને અહીં બોલાવીને લાચાર સ્સ્થનર્માાં મકૂી દીધા હર્ા. 
અત્યારે રામારાવ આપ બાંને્ન ડૉકર્ટરોની સારવારથી શારીકરક અને માનનસક રીરે્ સાંપણૂાપણે સ્વસ્થ છે. પણ 
કાળ અને કુદરર્નો ભરોસો નથી. 

અંધેરીમાાં પોસ એકરયામાાં એમના બે મોર્ટા બાંગલા છે જેની અત્યારની માકેર્ટ વેલ્ય ુઆશરે ર્ેંત્રીસ 
કરોડ અંકાય છે. એમની હયાર્ી બાદ એ બને્ન નમલ્કર્ ડૉકર્ટર કેર્ન રામચાંદ્ર જોષી ને મળે એવી ઈચ્છા 
વ્યકર્ કરી છે. એઓ માને છે કે ડૉ. કેર્ન લોક-કલ્યાણમાાં એનો સારો ઉપયોગ કરી શકશે. પનૂામાાં એમનો 
એક ફ્લૅર્ટ છે જેની કકિંમર્ આશરે પચ્ચીસ લાખની અંકાય છે. ર્ે એમના ભત્રીજા ડૉ. દેશમખુ અને એમની 
પત્ની રોશનીને મળે એવી ઇચ્છા વ્યકર્ કરી છે. એમની પાસે બોમ્પબેમાાં સ્થાવર નમલ્કર્ છે પણ એ નસવાય 

બીજુ ાં કા ાંઈ બેંક બેલેન્સ નથી. જે કાાંઈ હત ુાં રે્, રે્ના પતુ્ર અને પતુ્રવધએૂ યેન-કેન પ્રકારે મેળવી લીધુાં છે. 
હવે પતુ્રવધનૂી નજર બોમ્પબેની નમલ્કર્ પર છે. દીકરા વહુએ જે રીરે્ પૈસા ઉડાવ્યા છે, અને રામારાવ પ્રનર્ 
હલ્કો વ્યવહાર રાખ્યો છે રે્ ધ્યાનમાાં લઈને વીલમાાંથી દીકરાનુાં નામ કાઢી નાાંખ્યુાં છે. એમની નમલ્કર્ પર 
પતુ્રનો કોઈ અનધકાર રહરે્ો નથી. રામારાવને ઈંકડયામાાં જીવન નનવાાહ મારે્ટ પરુત ુાં પેન્શન મળે છે. એમનુાં 
આખરી વીલ મારી બોમ્પબેની ઑકફસમાાં છે.' 

'હવે આપ બન્નેને મારી અંગર્ સલાહ છે. આપ બને્ન ય.ુએસ. સીકર્ટઝન છો. અત્યારના કાયદા પ્રમાણે 
કોઈ પરદેશી ભારર્ીય નમલ્કર્ના વારસદાર ન બની શકે. જો ર્મે ઓ.સી.આઈ સકર્ટિફીકેર્ટ મેળવી લો ર્ો એ 
ટ્રાન્સ્ફર શક્ય અને સરળ બને. એ જારૂરી છે અને એને મારે્ટ ર્મારી પાસે પરુર્ો સમય છે. આ બાબર્માાં 
ર્મને જરૂરી માગાદશાન મારી ન્યયુોકાની ઑકફસમાાંથી મળી રહશેે'. 

'હવે આપને કાાંઈ કહવે ુાં હોય, પછૂવુાં હોય ર્ો પછૂી શકો છો.' 
 

પાકર્ટલનુાં માનભાંગ કરવાની ર્ક શોધર્ા ડૉ. કેર્ન સ્ર્બ્ધ અને અવાચક થઈ ગયા. ગોખી ગોખીને 
લાવેલા શબ્દો હવામાાં ઓગળી ગયા. કેર્નને મગૂા રહવેા મારે્ટનો જાણે આ જૂદી જાર્નો ર્માચો હર્ો. 

પાકર્ટલ કહરે્ા હર્ા, 'કદકરા કેર્ન, હુાં ર્જયારે ર્મને જોઉ છાં ત્યારે મને લાગે છે કે મેં ર્મને ક્યાાંક 
જોયા છે. પણ કાંઈ કળાત ુાં નથી. જે હોય ર્,ે પણ ર્મે મને નવજીવન આપ્યુાં છે.  આ મારી બધી સાંપનત્ત 
પરસેવા કે સારા માગાની નથી. અનીનર્ના કાળી કમાણી ના નાણાાં ર્ો કદકરાએ વેડફી માયાા છે. મેં 



દ્વષેભાવથી ગજુરાર્ીઓ પ્રત્યે ઘણો અન્યાય કયો છે. પાપ કયુું છે. પ્રાયસ્ષ્ચર્રૂપે ર્મારા જેવા ગજુરાર્ીને 
હાથે મારી સાંપનત્ત સદ્કાયા મારે્ટ વપરાય એવી ભાવના છે. મારા ભત્રીજાએ ર્મારા જેવા પરોપકારી 
ડૉકર્ટરનો સાંપકા કરાવ્યો રે્ બદલ એનો પણ હુાં આભારી છાં.' 

પાકર્ટલની આંખ સજળ હર્ી.  
 

'વકડલશ્રી, આપ જો રજા આપો ર્ો મારે કેર્ન વર્ી કાાંઇક કહવે ુાં છે.' અંજલલએ નવનાંર્ી કરી. 
હા, હા,..... બેન. બોલોને.. નનુઃસાંકોચ કહો. 
'મારા કેર્ન નામાાંકકર્ સર્જન છે પણ આનથિક વ્યવસ્થામાાં 'ઢ' છે'  અંજલલએ કેર્ન સામે હસર્ાાં હસર્ાાં 

સચૂક નજરે જોર્ાાં કહ્ુાં. મારુાં સચૂન છે કે હાલ પરૂર્ી વીલની વાર્ બાજુ પર મુાંકો. પાકર્ટલકાકા ર્મે જાર્ેજ 
બને્ન બાંગલા વેચીને મહારાષ્ટ્ર અને ગજુરાર્ની સરહદ પર એક નાની હૉસ્સ્પર્ટલ બાંધાવો કે જેમાાં આધનૂનક 
સગવડ વાળાં કાકડિયાક સેંર્ટર શરૂ કરી શકાય. એ નવસ્ર્ારના લોકોને મુાંબઈ મોંઘુાં પડે અને સરુર્-વડોદરા 
દૂર પડે. અમારુાં ગામ પણ ત્યાાંજ છે. ગામમાાં નાનુાં પણ સગવડવાળાં ઘર છે. પાકર્ટલકાકા ત્યાાંજ રહશેે. અમે 
વષામાાં ત્રણ ચાર વાર આવીએ છીએ. થોડો સમય એમની સાથે રહવેાનુાં અમને પણ ગમશે. હૉસ્સ્પર્ટલ મારે્ટ 
અમે પણ અહીંથી બનર્ો ફાળો એકત્ર કરીશુાં. હવે વષામાાં ત્રણ ચાર વારને બદલે, પાાંચ છ વાર આવીને 
હોસ્સ્પર્ટલમાાં મફર્ સેવા આપીશુાં. હોસ્સ્પર્ટલના ટ્રસ્ર્ટી ર્રીકે પાકર્ટલકાકા, ડૉ. દેશમખુ અને મહરે્ા સાહબે રહ ે
રે્ વધારે વ્યાજબી કહવેાશે. અમારે બદલે આ બધુાં પાકર્ટલકાકાની નજર સમક્ષ અને એમને હાથેજ થાય રે્ 
વધારે ઈચ્છનનય છે. કેમ ખરૂને કેર્ન! 

મને ખાત્રી છે કે દેશમખુ દાંપનર્ પણ મારી વાર્માાં સાંમર્ થશે.' 
           અંજલલની વાર્ સૌએ સહષા સ્વીકારી લીધી. 

.....અને બે વષાના ટૂાંકા સમયમાાં " શ્રી રામ હાર્ટા  ઈન્સ્ર્ટીર્ટ્રુ્ટ " નુાં ડૉ. કેર્નના હાથે ઉદઘાર્ટન થયુાં. 

.....રામારાવ પાકર્ટલ વાલલયામાાંથી વાલ્મીકકમાાં પકરવર્ાન પામ્પયા. 
 

                                                 * 
હા પસ્ર્ાવો નવપલુ ઝરણુાં સ્વગાથી ઊર્યુું છે, 

પાપી રે્માાં ડબૂકી દઈને પણુ્યશાળી બને છે.  
કલાપી 

 

 

વાચક નમત્રોને હાકદિક નવનાંર્ી. જો આપને આ વાર્ાા ગમી હોય ર્ો આપના નમત્રોને ફોરવડા કરજો. 
જો ન ગમે ર્ો મને જરૂરથી જણાવજો. આપનો પ્રનર્ભાવ માગાદશાક બની રહશેે. આ અને મારી બીજી 
વાર્ાાઓ મારે્ટ જુઓ - 

“પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્ાાઓ” 

www.pravinshastri.wordpress.com 



 


