
 

બાના આશીર્ાાદ                 લેખક – ફાધર ર્ાલેસ 

હ ું વર્માનમાું બેઠો. જાતજાતના લોકો અંદર જતા હતા એમની સાથે હ ું અંદર જઈને બેઠો. બારી 
પાસેની બેઠક મેં પસુંદ કરી ને એ પણ ડાબી બાજ ની. મેં ધ્યાનથી જોય ું હત  ું કે વર્માનની ડાબી 
બાજ  વર્માનમથકના મકાન સામે હતી, અને તેથી વર્માનમથકન ું ધાબ ું તયાુંથી જોઈ શકાશે. એટલા 
માટે મેં એ બાજ  પસુંદ કરી અને બારી પાસે જઈને બેઠો. તયાુંથી મેં વર્માનમથકના ધાબા તરફ 
જોય ું. એમાું એક નાજ ક વદૃ્ધ સ્ત્રી ઊભી હતી. એ મારાું બા હતાું. તયાુંથી એ મને જોઈ શકતાું નહોતાું. 
વર્માનની અંદર શ ું છે એ બહારથી દેખાત  ું નથી. જોકે અંદરથી બહાર બરાબર જોઈ શકાય. એણ ે
મને થોડીક વમવનટ પહલેાું હ ું વનસરણી ચડીને એક પળ ઊભો રહ્યો હતો ને જરા પાછળ ર્ળ્યો હતો 
તયારે જોયો હતો. હરે્ હ ું એમને અંદરથી જોતો હતો, પણ એ મને જોતાું નહોતાું, તો પણ હ ું અંદર 
બેઠો છું અને એને જોઈ રહ્યો છું એ શ્રદ્ધાથી તે વર્દાયમાું હાથ હલાર્તાું રહ્યાું ને હ ું એની તરફ જોઈ 
રહ્યો. 

વર્માનમાું ઉતાર ઓ ગોઠર્ાઈ જતા હતા. સચૂનાઓ અપાતી હતી. દૈવનકો, માવસકો ર્હેંચાતાું હતાું, 
મદૃ  સુંગીત ર્ાગત  ું હત  ું, પણ માર ું ધ્યાન એમાું નહોત  ું. માર ું આખ ું ધ્યાન વર્માનમથકના ધાબા ઉપર 
ઊભી રહલેી ને મારી તરફ જોતી ને હાથ હલાર્તી એ પ્રેમની મવૂતિમાું હત  ું. વર્માનને ઊડતાું ર્ાર 
લાગી. અંદર આવ્યા તયારથી લગભગ ર્ીસ વમવનટ લાગી. ઉતાર ઓ ગોઠર્ાય, ગણાય, કોઈ 
ર્ધારાન ું નથી એની ખાતરી થાય, એન્જજનની તપાસ થાય, વનસરણી ખેંચાય ને વર્માનનાું બારણાું 
બુંધ થાય. એ ર્ીસ વમવનટ મને ર્સમી લાગી. હ ું બાને જોતો હતો, એમનો એ ઉતસ ક ચહરેો જોતો 
હતો, વર્દાયમાું ઊંચો કરેલો એમનો હાથ જોતો હતો; પણ એનો જર્ાબ હ ું આપી ન શક્તો. મેં 
વર્માનમાું બેઠાું બેઠાું હાથ તો ઊંચો કયો, પણ તે એ જોઈ ન શકે એ વનરાશાથી એ પાછો ખેંચ્યો. 
મારો છેલ્લો પે્રમનો સુંદેશ હ ું એને પહોંચાડી ન શક ું એ કેવ ું દ ભાાગ્ય ! 

એટલામાું વર્માન ઊડર્ા તૈયાર થય ું. એન્જજનના ર દ્ર અર્ાજ સાથે એ દોડ્ ું, પરૂા જોર સાથે ને જાણે 
મરણણયો હ મલો કરીને એ લાુંબી સપાટ ર્જ્રપટ્ટી ઉપર દોડ્ ું. મને થય ું : હા, એ ભયુંકર જોર વસર્ાય 
એ અમને અહીંથી ક્ાું લઈ જઈ શકર્ાન ું હત  ું ! દદલન ું બુંધન તોડર્ા આટલ ું બધ ું જોર જોઈએ ને ! 
છેલ્લે વર્માન ઊડ્ ું. એક ચક્કર મારીને ઊંચે ચઢ્ ું. હજ  ઊંચેથી, આકાશમાુંથી વર્માનમથકન ું એ 



ધાબ ું દેખાત  ું હત  ું. મેં એ તરફ છેલ્લી ર્ખત જોય ું, પણ હ ું કશ ું જોઈ ન શક્ો. મારી આંખમાું આંસ  
ભરાયાું હતાું. 

બે મદહના પહલેાું હ ું ય  રોપની યાત્રા કરીને બાની પાસ ે થોડો સમય રહરે્ા ગયો હતો. એમની 
તણબયત સારી નહોતી, છેલ્લો વશયાળો સારો ગયો નહોતો. ડોક્ટરે દર્ા આપી હતી ને સાથે સાથ ે
સલાહ પણ આપી હતી. જો દૂર ભારતમાું રહતેો દીકરો આરે્ ને થોડો સમય સાથે રહ ેતો સ્થથવત 
સ ધરે : ધમા સમજીને હ ું એમની પડખે હાજર થયો. અને બાના પ ણ્ય સાવિધ્યમાું એ મુંગળ સમય 
ગાળી શક્ો. સાથે રહરે્ાન ું, સાથે બેસર્ાન ું ને સાથે ધીરેથી ફરર્ા જર્ાન ું. સાથે મુંદદરમાું જર્ાન ું ને 
પજૂામાું બેસર્ાન ું ને સાથે લાુંબી ર્ાતો, દદલની ર્ાતો, જીર્નની ર્ાતો કરર્ાની. એર્ો સતસુંગ મને 
કદી મળ્યો નહોતો ! એમાું એ ઘણી ર્ાર ભારત વર્શે પછેૂ, મારા કામ વર્શે પછેૂ, મારા વર્દ્યાથીઓ 
વર્શે પછેૂ, ને હ ું એની ઘણી ર્ાતો કર ું ને પ્રસુંગો આપ ું, ને હ ું ઓળખ ું એર્ાું ઘણાું છોકરા-છોકરીઓનો 
એને પરોક્ષ પદરચય કરાવ ું, એમના પ્રશ્નો સમજાવ ું, એમના વર્ચારો જણાવ ું. ને એ મમતાથી 
સાુંભળતાું રહ,ે એ કામ એમન ું હોય, એ છોકરાઓ એમના પોતાના દીકરાઓ હોય એ મમતાથી 
સાુંભળતાું રહ.ે 

કોઈ ર્ાર એ માર ું કોઈ ગ જરાતી પ થતક (દરેકની એક નકલ તો હ ું એને હમેશાું મોકલ ું છું.) ધીરેથી 
હાથમાું લે અને પાનાું ફેરરે્. હ ું એને મજાકમાું પછૂું, ‘શ ું બરાબર સમજણ પડે છે ?’ ને એ કહ ે: ‘એક 
અક્ષર પણ ઉકેલાતો નથી. વર્ણચત્ર ભાષા લાગે છે, પણ તાર ું લખાણ છે એ સમજણ મારે માટે 
પરૂતી છે.’ ને પે્રમથી પાનાું ઉથલાર્તાું રહ.ે પછી એન ું ભાષાુંતર કરીને એને બધ ું સમજાવ ું એર્ી 
વર્નુંતી કરે. ‘શ ું હ ું એકલી, તારી બા થઈને તારાું પ થતકોના લાભ વર્ના રહ ું ?’ એ મીઠી ફદરયાદ કરે. 
મારી કસોટી થાય. સુંકોચાઈને થોડ ું જેમ તેમ સમજાવ ું. ને તે ધજય ભારે્ એ સાુંભળે. ને મને એમ 
થાય કે હરે્ આ પ થતક બીજા ર્ાુંચે કે ન ર્ાુંચે એની પરર્ા નથી. માર ું ર્ળતર તો મને પરૂ ું મળી 
ચકૂ્ ું છે….. એ પે્રમની દર્ા ચાલી. શાુંવતથી. સરળતાથી અને એ ટૂુંકા સમય પછી જ્યારે ફરી 
ડૉક્ટર પાસે જઈને તપાસ કરાર્ી ને વનદાન માગ્ય ું તયારે ડોક્ટર પોતે માની ન શક્ો કે એ ટૂુંકા 
સમયમાું આટલો સ ધારો થયો હોય ! હસીને કહ્ ું : ‘એર્ી અકસીર દર્ા મારા દર્ાખાનામાું નથી !’ 

….ને એ સુંતોષ લઈને હ ું હરે્ પાછો ફરતો હતો. એક પ ણ્ય કામ થય ું હત  ું એની ધજયતા દદલમાું 
હતી, ને હરે્ નર્ી જર્ાબદારીથી ને નર્ી ગુંભીરતાથી જૂન ું કામ હાથ પર લઈશ ું એ વનણાય પણ 
મનમાું હતો. ર્ચ્ચે વર્દાયનો એ કારમો પ્રસુંગ ખરો. પણ બાની આજ્ઞા પણ હતી : ‘મને હરે્ સાર ું 
થય ું છે. તાર ું કામ ચાલ  રાખ. એ ય ર્ાન લોકોની તારાથી બને એટલી સેર્ા કરતો રહ.ે’ માટે એ 



ય ર્ાન લોકોને ફરીથી મળર્ા અને વશક્ષણને સુંર્ાદને લખાણો દ્વારા એમની બને તેટલી સેર્ા કરર્ા 
હ ું એ આજ્ઞા લઈને પાછો આર્તો હતો. 

ઉડ્ડયનના કલાકો કેમ પસાર થયા એન ું મને ભાન જ રહ્ ું નહીં. હૃદયની રે્દના સતત હતી, અને 
સાથે સાથે હરે્ પછી ર્ધારે ઉતસાહથી કામ કરીને એ રે્દનાને સાથાક બનાર્ર્ાનો વનશ્ચય પણ 
મનમાું લેર્ાતો હતો. ભોગ આપીએ તો એન ું ફળ જ લાર્ર્ા માટે ને ! એટલામાું વર્માનના 
કપ્તાનનો અર્ાજ આવ્યો : મ ુંબઈ નજીક આર્ી ગય ું છે. થોડીક વમવનટમાું એમાુંથી ઊતરીશ ું. હાશ ! 

દદલને થય ું કે પાછા ઘેર આવ્યા. હા, એક ઘર છોડ્ ું હત  ું, પણ બીજ ું અહીં રાહ જોઈ બેઠ ું હત  ું. ને 
છેલ્લે એ ઘર આવ્ય ું. ઉમળકાની સાથે જૂની રૂમમાું દાખલ થયો. એક જ પળમાું આખ ું ર્ાતાર્રણ 
જાણે મન ઉપર ઠસી ગય ું. જાણે બે મદહના પહલેાું નહીં, પણ આગલે દદર્સે જ હ ું નીકળ્યો હોઉં એમ 
લાગ્ય ું. ને આનુંદથી કામની તૈયારી કરર્ા બેઠો. 

ટેબલ ઉપર કાગળોનો ઢગલો હતો. હ ું એ તપાસર્ા લાગ્યો. ટપાલમાું હમણાું આરે્લો એક પત્ર 

હતો. એના ઉપર માર ું ધ્યાન ગય ું. બાનો પત્ર હતો. મને આશ્ચયા થય ું. ય રોપથી આર્તાું ટપાલને 
ચારપાુંચ દદર્સ લાગે, અને હ ું તો ગઈકાલે જ તયાુંથી નીકળ્યો હતો, પછી આ કાગળ આટલો જલદી 
અહીં કેમ પહોંચી શક્ો હશે ? ખોલીને અંદર જોય ું. કાગળ તો ચાર દદર્સ પહલેાુંનો જ હતો. હ ું હજી 
બાની પાસે હતો તયારે જ લખેલો પત્ર હતો, એમાું ખ લાસો પણ હતો : ‘ત ું મારી સામે બેઠો છે ને હ ું 
તને આ પત્ર લખી રહી છું. ચાર દદર્સ પછી ત  ું જર્ાનો છે. માટે આ કાગળ હ ું આજે ટપાલમાું 
નાખીશ જેથી ત  ું તયાું પહોંચીશ તયારે તરત જ એ તને મળે. ગમશે ને ? આ દદર્સોની શી ર્ાત કર ું 
? ભગર્ાનનો આભાર માનીએ કે આપણને ભેગાું કયાાં ને આટલા દદર્સ સ ધી સાથે રાખયાું. એનો 
પ્રસાદ છે. તારા જર્ાથી મને હરે્ કેટલ ું દ :ખ થશે એ તો ત  ુંય સમજી શકર્ાનો નથી, પણ 
ભગર્ાનના હાથમાુંથી જેમ સ ખ લીધ ું છે તેમ દ :ખ પણ હરે્ થર્ીકારીએ, મારી ણચિંતા ન કર. ત  ું એ 
લોકોની ર્ચ્ચે રૂડ ું કામ કરી રહ્યો છે એ હ ું જાણ ું છું. એ ય ર્ાનોની સારી સેર્ા કરી રહ્યો છે એ ચાલ  
રાખજે. બેટા, એ ય ર્ાનો પણ મારા દીકરાઓ છે, એમને માથે પણ મારો આશીર્ાાદ છે. એમને ખબર 
ન હોય, પણ હ ું એમને માટે રોજ ભગર્ાનને પ્રાથાના કર ું છું. અને તારા હાથે એ પવર્ત્ર કામ થાય 
એ મારા જીર્નનો મોટામાું મોટો આનુંદ છે. આ દેહનો હરે્ ભરોસો નહીં, મોહ પણ નહીં. પણ ત  ું એ 
કામ કરી રહ્યો છે એ આનુંદ સાથે હ ું હજી જીર્ીશ, અને ભગર્ાન બોલારે્ તયારે એ આનુંદ સાથે 
જઈશ. ત ું હરે્ તયાું પહોંચી ગયો હશે એટલે તરત ફરીથી કામે લાગજે. હા, એ કામ છોડીને ત  ું અહીં 
મારી સુંભાળ લેર્ા આવ્યો એ માટે મને એક ર્ાર તો તારો આભાર માનર્ા દે. ભગર્ાન તાર ું ભલ ું 
કરે, બેટા. તારા કાગળની રાહ જોઉં છું. હરે્ તો કાગળની જ રાહ જોર્ાની રહી ને ! જરૂર લખજે.’ 



એનો જર્ાબ મેં તરત લખયો, પણ બાનો એ પત્ર તો સાચર્ીને રાખયો. અને હ ું જીર્ીશ તયાું સ ધી એ 
પત્ર મારી પાસે રાખીશ. 

(રીડ ગ જરાતી .કોમ માુંથી સાભાર ) 


