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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીત્રો પોતાની પસન્દગીના લખે પર ક્લીક 
કરતાાં જ, તે લેખનુાં પાનુાં ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક 
લેખમાાં જ ે તે ‘લખેના શીષથક’ની નીચે જમણી બાજુએ 
લખવામાાં આવલે ‘અનુક્રમણીકા’ શબ્દ પર ક્લીક કરતાાં 
જ, અનકુ્રમણીકાનુાં આ પાનુાં ખુલશે. આ સુવીધાનો લાભ 
લેવા વાચકમીત્રોને વીનન્તી છ.ે 

 

I ‘અભીવ્યક્તી’માાં અભીવ્યક્ત થતી મનની વીભીન્ન વાતો  
● પ્રાવેશીક ● ડૉ. મુકુલ ચોકસી ● 06 

1 તમે એ નોંધયુાં કે અનસુયાબહેન રજાના દીવસે તમારે ઘરે 

તમને મળવા આવી ચડ્યા ● 09 

2 હુાં  મારા બૉસ મી. જોન્સનની હત્યા કરવાનો છુાં...? ● 28 
3 ડીલીવરી પછીનુાં ગાાંડપણ ● 48 

4 મીરાાંબહેનને દર નવરાત્રીમાાં ખરેખર ‘માતા’ આવતાાં? ● 67 
5 હવે હુાં ‘મારીયા શારાપોવા’ને બદલ ે ‘રોજર ફેડરર’નો 

મુકાબલો કરીશ ● 86 
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6 બહુમાળી મકાન શાને લીધે આગની જ્વાળાઓમાાં લપેટાઈ ગયુાં? 

● 106 
7 અસ્થમા અઘરી વસ્તુ છ,ે મન એથીય વધુ અઘરુાં  છ ે● 124 
8 તમને યાદ છ ે મી. જાવેદ, ઈ.સ. 1991માાં તમારી ઉમ્મર 

કેટલી હતી? ● 143 

9 દોસ્ત! જીવનનુાં મૃત્ય ુ સાથેનુાં આ પણ એક યુદ્ધ જ છ ે        

● 162 

10 દોસ્ત! જીવનનુાં મૃત્યુ સાથેનુાં આ પણ એક યુદ્ધ જ છ ે● 185 

11 તોફાની, જીદ્દી બાળકો શૈક્ષણીક સજ્જતા કેળવી શકે? ● 207 

12 મને... રાત્રે પથારીમાાં પશેાબ થઈ જાય છ.ે.. ● 226 

II અમારાાં પ્રકાશનો ● 247 

III અન્તીમ મુખપષૃ્ઠ ● 253 
 

● 
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I 

‘અભીવ્યક્તી’માાં અભીવ્યક્ત થતી  
મનની વીભીન્ન વાતો 

અનુક્રમણીકા 

નીષ્ઠાવાન અન ેજાગૃત વાચકોથી સજ્જ 
‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ ઉપર, લેખમાળા તથા 
‘ઈ.બુક્સ’ પેશ કરીને વીવીધ વીષયોની 
છણાવટનુાં સુાંદર કામ ગોવીન્દભાઈ મારુ 
ઘણાાં વષોથી કરી રહ્યા છ.ે આ કાયથમાાં 
મનોસ્થીતી વીષે લખાયેલા મારા લખેોની 
લેખમાળા તથા મારી દ્વીતીય ઈ.બુક 
‘વીચારોના વહેણમાાં’ દ્વારા સહભાગી 
થવાનો મને આનન્દ છ.ે માનવમનની 
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સમસ્યાઓનો આછો પાતળો પરીચય 
કરાવતા લખેોને વાચકોનો સારો પ્રતીસાદ 
મળ્યો છ;ે એ વાતની અહીં સહષથ નોંધ લઉં 
છુાં. જુજ વ્યક્તીઓનાાં જીવનને બદલવામાાં 
આમાાંનો કોઈ લેખ નીમીત્ત બનશે તો એન ે
મારી ધન્યતા ગણીશ. 

તન સીમીત છ,ે મન અસીમીત છ.ે 
અસીમને રજુ કરવાનુાં મારુાં  ગજુ નથી. તેમ 
છતાાં; કેટલીક ક્ષણોને, વાતોન,ે માહીતીઓન ે
એકત્રીત કરી આપ સમક્ષ મકુી છ.ે કદાચ 
કોઈ ક્ષતી રહી જતી હોય તો ક્ષમ્ય લખેશો. 
ઝડપભેર બદલાતાાં વીશ્વમાાં ગુાંચવાઈ જતાાં 
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ચીત્તતન્ત્રોને સમજવામાાં ક્યાાંક કોઈક વાત 
કામ લાગી જાય એવી અપેક્ષા સહ, 

આપનો…… 
મુકુલ ચોકસી 

406, વેસ્ટનથ બીઝનેસ પાકથ 

સાંજીવની હૉસ્પીટની ઉપર 
યુનીવસીટી રોડ, ચાર રસ્તા 
એસ. ડી. જનૈ સ્કુલ સામે  

વેસુ – સુરત  
પીનકોડ : 395007 

સેલફોન : 97277 47756  
સેલફોન : 97277 47759 

ઈ.મેલ : mukulchoksi@gmail.com 
 

● 
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1 

તમે એ નોંધયુાં કે અનસુયાબહેન રજાના દીવસે  
તમારે ઘરે તમને મળવા આવી ચડ્યા 

અનુક્રમણીકા 

 
 
 
 
 

 

‘શુાં કહે છ ે મારા દદી? બહુ તકલીફમાાં 
છ?ે’ મેં ખુબ જ સ્વાભાવીક રીતે પુછ્ુાં અને   

ડૉ. નૌતમ ચોંક્યા. 
‘તમારા દદી? શુાં એ તમારી દવા પણ લે 

છ?ે મને તો એમણે એવી કોઈ વાત ન કરી!’ 

ખુબ ફરીયાદ કરતા, ધયાન ખેંચતા, 

દયાની માગણી કરતા, વારાંવાર માાંદગીની 

વાતો કરતા, પોતાના દુખો ઉપર જ ધયાન 

કેન્રીત કરતા દદીઓ. 
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‘જી, ના તેઓ મારી ટરીટમેન્ટ નથી લેતા. ઈન 
ફેક્ટ, હુાં  તો તેમને ઓળખતોય નથી, આ તો 
તેમને જોઈને મને એવુાં લાગયુાં કે તેમને 
સાઈકીઆટરીક ઈલનેસ હશે.’ આટલુાં કહીને હુાં  
અટક્યો અને મારા યુવાન ફીઝીશીયનમીત્ર     
ડૉ. નૌતમ વધારે ચોંક્યા. 

રવીવારની એક રીલેક્સ્ડ સવારે અમે ડૉ. 
નૌતમના ડરોઈંગરુમમાાં બેઠા બેઠા ચાહ–નાસ્તો 
કરતા હતા ત્યારે આ પ્રસાંગ બન્યો. ડોરબેલ 
વાગયો અને બારણાં ઉઘડતાની સાથે જ એક 
પાાંત્રીસેકની આસપાસની સ્ત્રી રુમમાાં દાખલ થઈ. 
તેણીએ ડૉ. નૌતમ પાસે જઈ વાત કરવાની શરુ 
કરી. દસેક મીનીટ બાદ તેણે વીદાય લીધી અને 
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ડૉ. નૌતમ પાછા મારી સાથે જોડાયા ત્યારે 
અમારી વચ્ચે આ વાતચીત થઈ. 

‘પણ તમે કઈ રીતે કહી શકો કે એને 
સાઈકીઆટરીક ઈલનેસ છ?ે તમે અમારી વાતોય 
નથી સાાંભળી. સાઈકીઆટરીમાાં તો સાાંભળુ્યાં છ ેકે 
લાાંબા લાાંબા ઈન્ટરવ્યુ લેવા પડતા હોય છ.ે દદીને 
જોતાવેંત જ કરવામાાં આવતા નીદાન (સ્પોટ 
ડાયાગ્નોસીસ)ની પદ્ધતી તમારી બ્રાન્ચમાાં થોડી 
ચાલે?’ ડૉ. નૌતમ થોડા મુાંઝાયેલા જણાતા હતા. 

‘સાચી વાત છ.ે અમારે દદીઓ સાથે કલાકો 
સુધી વાતચીત કરવી પડતી હોય છ;ે પણ 
ક્યારેક દદીને જોતાવેંત તેની બીમારી અાંગે 
ધારણા બાાંધી શકાતી હોય છ;ે જ ે ખોટી પણ 
પડી શકે.’ મેં કહ્યુાં. તરત જ ડૉ. ગૌતમ બોલી 
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ઉઠ્યા, ‘આ આવ્યા તે અનસુયાબહેન હતાાં. તેમાાં 
તમે શુાં જોયુાં? જો વાાંધો ન હોય તો મને કહો.’ 

‘ઘણાં બધુાં ડૉ. નૌતમ,’ મેં કહેવાનુાં શરુ કયુું. 
‘સૌ પ્રથમ તો એ કે જ ેતમે તરત જ નોંધયુાં હશે. 
અનસુયાબહેન ખુબ જ વ્યગ્ર, ચીંતાતુર, 
દ્વીધાગ્રસ્ત અને વ્યાકુળ જણાતાાં હતાાં. તેમનો 
અવાજ જરુર કરતા વધારે ઝડપી અને મોટો 
હતો. તેમના કપાળ ઉપર કરચલીઓ પડી જતી 
હતી. તેઓ મુઠ્ઠીઓ વાળીને અને આાંખો ઝીણી 
કરીને વાત કરતાાં હતાાં.’ 

‘પણ એટલા ઉપરથી એવુાં થોડુાં કહી શકાય 
કે તેમને માનસીક બીમારી છ?ે’ ડૉ. ગૌતમે 
સોંસરો સવાલ કયો. ‘ઑફકોસથ નહીં,’ મેં કહ્યુાં, 
અને ઉમેયુું, ‘ઘણી બધી ગમ્ભીર શારીરીક 
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બીમારીઓમાાં દદીઓ ત્રસ્ત, ગભરાયેલા, 
અસ્તવ્યસ્ત અને ચીંતીત જણાતા હોય છ.ે એ 
વ્યવસ્થા ક્ષણીક પણ હોઈ શકે. એનો અથથ એવો 
તો ન જ કરાય કે તેઓ માનસીક વ્યાધીના 
રોગીઓ છ.ે’ 

‘તો પછી અનસુયાબહેન અાંગે તમને એવો 
વીચાર કેમ આવ્યો?’ ડૉ. ગૌતમના મનનુાં 
સમાધાન નહોતુાં થયુાં. 

‘એ જ તો કહી રહ્યો છુાં, ડૉ. નૌતમ! તમે એ 
નોંધયુાં કે અનસુયાબહેન રજાના દીવસે, 
એપોઈંટમેન્ટ લીધા વગર, તમને મળવા આવ્યાાં? 
જ ેકાંઈ થોડા ઘણા શબ્દો મારે કાને પડ્યા તેના 
ઉપરથી હુાં અનુમાન કરુાં  છુાં કે તેઓ તમને 
એક્સ–રે રીપોટથ બતાવવા આવ્યાાં હતાાં; પરન્તુ 
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તમારી વચ્ચે અગાઉ વાત થયા મુજબ એ 
રીપોટથસ તો તેમણે તમને સોમવારે બતાવવાના 
હતા! બીજુ ાં તમે એ માકથ કયુું હશે કે તેઓ તેમની 
બીમારી કરતાાં તેમના પતીની રીતભાત, 
હીલચાલ અને ટવે–કુટવેો વીશે વધારે વાત કરતાાં 
હતાાં. અને હુાં  માનુાં છુાં કે તમારી વચ્ચે એવા કોઈ 
વ્યક્તીગત સમ્બન્ધો નથી જમેાાં પતીના વતથન 
અાંગે ફરીયાદ કરવી વાજબી હોય! વળી, તમે 
એમને, એમના લગ્નજીવન અાંગે આ તબક્ક ેકાંઈ 
પણ પુછ્ુાં હોય એ શક્ય નથી. 

અને તમે જોયુાં! કે આટલી બધી ફરીયાદો, 
તકલીફો, પરેશાનીઓ વણથવતી વખતે પણ તેઓ 
કેટલાાં નાટકીય થઈ જતાાં હતાાં? તેમની 
આાંખમાાંથી આાંસુઓ દડી પડ્યાાં તે વખતે તમે 
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અડીને જરાક સાાંત્વન આપયુાં કે તરત તેઓ 
ખડખડાટ હસતાાં પણ થઈ ગયાાં! 

બીજુ ાં અગત્યનુાં નીરીક્ષણ એ છ ે કે એમની 
આ ટુાંકી મુલાકાત દરમીયાન એમને કારણ ે
તમારા વતથનમાાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યો. તમારી 
ચેમ્બરમાાં તમે જ ે ‘ઈમ્પસથનલ’ વતથન કરો છો 
તેનાથી જુદી રીતે અહીં તમે વ્યક્તીગત રીતે 
પ્રતીભાવ આપતા; રીફ્લેક્ટીવ, રીએક્શનરી રીતે 
વતથતા જોવા મળ્યા. અને ખાસ તો એ કે તમે 
કોઈ ચોક્કસ રીતે, ચોક્કસ કારણસર નહોતા 
વતથતા તેના કારણમાાં અનસુયાબહેનના રોગનુાં 
નીદાન નહોતુાં થઈ શકતુાં, તે જ નહીં, બલકે 
તેમનુાં અણધારી રીતે બદલાતુાં વતથન પણ એટલુાં 
જ જવાબદાર હતુાં. 
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આ બધાાં છતાાં સૌથી મહત્ત્વની વાત મને એ 
લાગી કે અનસુયાબહેનના હાથમાાં સારી એવી 
મોટી, જાડી એક ફાઈલ હતી. જમેાાં ઘણા બધા 
એક્સ–રે, રીપોટથસ, કાડીયોગ્રામ, પ્રીસ્ક્રીપશન 
હશે.’ 

‘એટલે? એના ઉપરથી શુાં કહી શકાય? હુાં  
સમજ્યો નહીં, તમે શુાં કહેવા માાંગો છો તે!’ ડૉ. 
નૌતમે મને અટકાવીને પુછ્ુાં.    

‘એ જ તો સૌથી મોટો મુદ્દો છ’ે મેં કહેવાનુાં 
ચાલુ રાખયુાં : ‘વષો પહેલાાં બ્રીક્વેટ નામના 
સાઈકીઆટરીસ્ટ ે એક માનસીક રોગનુાં વણથન 
કરેલુાં. એ રોગમાાં દદી વારાંવાર ડૉક્ટરો બદલ્યા 
કરતો હોય છ.ે જુદી જુદી લેબોરેટરીઓમાાં 
લોહી, પેશાબની તપાસ કરાવતો રહેતો હોય છ.ે 
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એનુાં કારણ એ હોય છ ે કે કોઈ ડૉક્ટર તેની 
બીમારીનાં સાચુાં નીદાન નથી કરી શકતો હોતો. 
આથી કાંટાળીને હારેલો, થાકેલો દદી નવા ડોક્ટર 
પાસે જતો હોય છ.ે તેના આાંતરડા, જઠર, પેટ 
વગેરે તમામ અવયવોની તપાસ નળીઓ નાખીને 
(ગેસ્ટરોસ્કોપી, કોલોનોસ્કોપી, લેપ્રોસ્કોપી) થઈ 
ગઈ હોય છ.ે એ બધા રીપોટથસ નોમથલ આવવાથી 
છલે્લે ડૉક્ટરો કહી દેતા હોય છ,ે ‘ચીંતા ન કરો, 
તમને કાંઈ નથી.’ 

પણ છતાાં પોતાની પીડાઓ, વેદનાઓ 
ઓછી ન થતી હોવાથી દદી પાસે એક જ ઉપાય 
બાકી રહેતો હોય છ.ે નવા ડૉક્ટરને બતાવવાનો. 
એલોપથી નાકામીયાબ છ?ે તો આયુવેદ, 
નેચરોપથી, હોમીયોપથી કે છલે્લે સ્વમુત્ર, 
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એક્યુપ્રેશર કે ચુમ્બકીય સારવાર કરાવવાનો. 
આમ સરવાળે એક જ વસ્તુ થાય છ.ે દદથ એનુાં 
એ જ રહે છ ે અને ઈલાજો બદલાયા કરે છ.ે 
પરીણામે દદી પાસે જ ે પ્રીસ્ક્રીપશન્સ, રીપોટથસ 
સાચવવાની ફાઈલ હોય છ ેતે મોટી ને મોટી થયા 
કરે છ.ે એમાાં નવી નવી દવાઓ, તપાસો, 
ડૉક્ટરોની યાદીઓ ઉમેરાતા જાય છ.ે આને 
કહેવાય છ ે : “ફેટ ફાઈલ સીન્ડરોમ” બ્રીક્વેટ ે
વણથવેલા રોગનુાં જ આ બીજુ ાં નામ છ.ે’ હુાં  જરાક 
અટક્યો. 

‘તો શુાં અનસુયાબહેનને “ફેટ ફાઈલ 
સીન્ડરોમ” છ?ે પણ એના લક્ષણો શુાં? એનુાં 
નીદાન કઈ રીતે કરવુાં?’ ડૉ. નૌતમે તરત જ 
પુછ્ુાં.   
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‘ગયે વષથ માનસીક રોગોના નીદાન અાંગેના 
સ્પષ્ટ મુદ્દાઓ જણાવતાાં સત્તાવાર અમેરીકન 
પુસ્તક ડી.એસ.એમ. (ડાયાગ્નોસ્ટીક ઍન્ડ 
સ્ટટેીસ્ટીકલ મેન્યુઅલ ફોર મેન્ટલ 
ડીસઑડથરસ)ની ત્રીજી રીવાઈઝ્ડ આવૃત્તી પ્રગટ 
થઈ છ.ે જમેાાં દશાથવ્યા પ્રમાણે આ રોગનુાં 
સવથસ્વીકૃત નામ ‘સોમેટાઈઝેશન ડીસઑડથર’ છ.ે 
જ ેદદી આ યાદીમાાં જણાવેલાાં 27 લક્ષણોમાાંથી 
ઓછામાાં ઓછા 13 લક્ષણ ધરાવતુાં હોય તેમાાં જ 
આ રોગનુાં ચોક્કસ નીદાન કરી શકાય છ.ે 
‘સોમેટાઈઝેશન ડીસઑડથર’ના દદીઓને જુદાાં 
જુદાાં અવયવોને લગતી અનેક શારીરીક 
ફરીયાદો હોય છ.ે જવેી કે પેટમાાં દુખાવો, હાથ–
પગ, ગળા, માથામાાં દુખાવો, ગભરામણ, 
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શ્વાસોચ્વાસમાાં તકલીફ, ઝાડા–ઉલટી, 
કબજીયાત, આાંખો બળવી, ખાલી ચડવી, 
યાદશક્તી ઓછી થઈ જવી, ગળવામાાં–
અવાજમાાં તકલીફ, છાતીમાાં–પીઠમાાં દુખાવો, 
જાતીય આનન્દમાાં– માસીકસ્ત્રાવમાાં વધારો, 
ઓછપ અથવા પીડા અનુભવવી વગેરે વગેરે. 

અને આ તમામ તકલીફો હોવા છતાાં, 
દદીની શારીરીક અને લેબોરેટરી તપાસ દ્વારા 
દદીને કોઈ ચોક્કસ શારીરીક રોગ હોવાનુાં નક્કી 
કરી શકાતુાં નથી. વળી, આવા દદીઓના 
જીવનમાાં દારુનુાં સેવન, ડરગ એડીક્શન, 
લગ્નજીવનમાાં તીરાડ, કૌટમુ્બીક ઉથલપાથલો, 
બાળજીવનમાાં કરવામાાં આવેલુાં જાતીય શોષણ, 
હીંસાત્મક શીક્ષાઓ, પતી કે માતા–પીતા દ્વારા 
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અત્યાચાર, આત્મહત્યાના પ્રયત્નો, છુટાછડેા 
વગેરે પ્રકારના બનાવોનુાં પ્રમાણ ઘણાં જ વધારે 
હોય છ.ે પચ્ચીસેક વષથની ઉમ્મરે શરુ થતો આ 
રોગ વષો સુધી ચાલે છ.ે તેમાાં ક્યારેક વધઘટ 
થાય છ;ે પરન્તુ મોટભેાગે દદી સમ્પુણથપણે સારો 
ભાગયે જ થાય છ.ે દદીની એકધારી ફરીયાદોથી 
તેના સગાવહાલાાંઓ ઉબાઈ જાય છ ેઅને દદીને 
તરછોડ ે છ.ે દદી કાંટાળીને થાકી જાય છ ે અને 
ડૉક્ટરો પોતે કોઈ પણ પ્રકારની રાહત પુરી પાડી 
શકવાની સ્થીતીમાાં ન હોવાને પરીણામે લાચારી, 
નીરાશા અનુભવતા થઈ જાય છ.ે 

કેટલાક ડૉક્ટરો આવા દદીઓને ‘અસ્પષ્ટ 
લક્ષણોવાળા’ ગણીને તેમની અવગણના કરે છ.ે 
તો વળી કેટલાક ડૉક્ટરો, દદીને સારા ન કરી 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        22 

 

શકવા બદલ પોતે જવાબદારી સ્વીકારી શકવાની 
ક્ષમતા ન ધરાવતા હોવાથી દદીઓના રોગને 
માટ ે તેમને જ દટાવે છ.ે તો કેટલાક ડૉક્ટરો 
દદીઓને ટોનીક, વીટામીન્સ, સ્લીપીંગ પીલ્સ, 
કહેવાતી શક્તીવધથક દવાઓ વગેરે અનેક 
પ્રયોગાત્મક ધોરણે આપી જુએ છ.ે ક્યારેક સાથે 
થતા ‘એન્કઝાઈટી’ અને ‘ડીપ્રેશન’માાં દવાઓથી 
થોડીક રાહત જરુર થાય છ;ે પરન્તુ 
‘સોમેટાઈઝેશન ડીસઑડથર’ની પોતાની કોઈ દવા 
નથી હોતી.’ 

‘તમે કદાચ સાચુાં કહો છો.’ ડૉ. નૌતમે 
થોડીક ખામોશી પછી મૌન તોડ્યુાં, 
‘અનસુયાબહેનને તેર શુાં તે્રવીસ ફરીયાદો છ!ે 
આ તેમનાાં ત્રીજા લગ્ન છ.ે તેઓના માતાપીતા 
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નાની ઉમ્મરે જ ગુજરી ગયાાં હતાાં. અને તેઓને 
ત્રણ વાર પેટના ઑપરેશન કરાવવા પડ્યા છ.ે 
તેઓના અત્યાર સુધીના તમામ રીપોટથસ નોમથલ 
છ ેઅને તેઓને કોઈ દવા અસર નથી કરતી. તમે 
કહ્યુાં તે પ્રમાણે તેમને કદાચ ‘સોમેટાઈઝેશન 
ડીસઑડથર’ જ હશે; પરન્તુ તમારા કહેવા પ્રમાણે 
જો આ રોગની કોઈ દવા જ ન હોય તો 
સાઈકીઆટરીસ્ટની સલાહ લેવાની અથવા દદીની 
સારવાર માટનેા પ્રયત્નો કરવાની કોઈ જરુર 
ખરી? 

‘કેમ નહીં?’ મારે ખરી વાત તો હવે 
કરવાની હતી. ‘આપણે આ રોગ અાંગે જ ે
જાણીએ, સમજીએ છીએ ત ે દદીને તેમની 
ભાષામાાં સમજાવવુાં જરુરી છ.ે તો જ તેઓ 
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તપાસો અને દવાઓની માયાજાળથી બચી શકે 
છ.ે તેઓને જ ે આધાર, હુાંફ, કાળજીની જરુર 
હોય છ ેતેને માટ ેડૉક્ટરો બદલ્યા કરવાની જરુર 
નથી હોતી. આથી ઉલટુાં સાઈકીઆટરીસ્ટ જો તેને 
સમજવાની અને સમજાવવાની કાળજી તથા 
તૈયારી દશાથવે, તો દદી સાથે સ્થપાયેલો સમ્બન્ધ 
જ દદીને એટલી સલામતી પુરી પાડ ેછ,ે કે જથેી 
દદીને પોતાના દદોની જુદે જુદ ે સ્થળે રજુઆત 
કરતા ફરવાની, મદદ માાંગતા રહેવાની તથા 
પીડાતા રહેવાની જરુર જ નથી પડતી. દદીને 
સમજાવવામાાં આવે કે કયા સાઈકોલોજીકલ 
કારણોસર તેને પોતાની પીડાને ‘હાઈલાઈટ’ 
કરવાની તથા એના પ્રત્ય ે સૌનુાં ધયાન કેન્રીત 
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કરવાની જરુર પડ ેછ,ે તો તેના વતથનમાાં ખાસ્સો 
એવો ફરક પડતો જોઈ શકાતો હોય છ.ે’ 

હુાં  અટક્યો કે તરત ડૉ. નૌતમ બોલી ઉઠ્યા, 
‘તો મારા, આઈ મીન તમારા આ દદીને હવે તમે 
ક્યારે જોવા માાંગો છો તે કહેશો?’  

‘સોમેટાઈઝેશન ડીસઑડથર’ 
શરીર અને મન વચ્ચેની ભેદરેખા આપણે 

ધારીએ છીએ એટલી સ્પષ્ટ નથી હોતી. તેઓ 
બને્ન એકબીજાથી તદ્દન જુદા છ ે એ વાત 
(માઈન્ડ–બોડી ડ્યુઆલીઝમ) હકીકત કરતાાં 
આપણી સમજને સરળ બનાવવા માટનેી 
વીભાવના માત્ર હોય એવી શક્યતા વધુ છ.ે અને 
એટલે જ આ ભેદરેખાને ભુાંસતા બનાવો વારાંવાર 
બનતા જોવા મળે છ.ે 
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મારા ડીઝટશેનનો વીષય હતો : ‘મેડીકલ 
ઓ.પી.ડી.માાં સાઈકીઆટરીક બીમારીનુાં પ્રમાણ, 
500 પેશન્ટોનો અભ્યાસ’ તેમાાં એવુાં જણાયુાં હતુાં 
કે મેડીસીન ડીપાટથમેન્ટમાાં સારવાર માટ ે જતાાં 
વીસ ટકાથીય વધારે દદીઓને માનસીક બીમારી 
હતી. એનો અથથ એ કે એ દદીઓને બીમારી 
માનસીક હતી; પણ તેના લક્ષણો શારીરીક હતાાં 
જનેે લીધે તેઓ મેડીકલ ડીપાટથમેન્ટમાાં સારવાર 
લેવા ગયા. 

માનસીક ચીંતાઓ, અવ્યક્ત મુાંઝવણો, 
અજાગ્રત સાંઘષો જ્યારે શારીરીક લક્ષણો ધારણ 
કરીને બહાર આવે (જવેા કે જુદા જુદા 
અવયવોમાાં દુખાવો, પીડા) ત્યારે તેને 
‘સોમેટાઈઝેશન’ કહેવાય છ.ે જ ે રોગોમાાં 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        27 

 

માનસીક રોગ શારીરીક ચીહ્નોરુપે પ્રગટ ે તેવા 
રોગોને ‘સોમેટોફોમથ ડીસઑડથર’ કહેવાય છ.ે   

આ ‘સોમેટોફોમથ ડીસઑડથર’ પાછા ઘણા 
પ્રકારના હોય છ.ે ‘સોમેટાઈઝેશન ડીસઑડથર’ 
તેમાાંનો એક છ.ે બીજો એક પ્રકાર 
‘હાઈપોન્ડરીઆસીસ’ તરીકે ઓળખાય છ ે જમેાાં 
પોતાને કોઈ મોટો રોગ તો નથી થઈ ગયો ને! 
એવો ભય લાગવા માાંડ ેછ.ે બીજા પ્રકારોના નામ 
‘કન્વઝથન ડીસઑડથર’ તથા ‘બોડી ડીસમોફીક 
ડીસઑડથર’ છ.ે 

 
● 
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2 

હુાં  મારા બૉસ મી. જોન્સનની  
હત્યા કરવાનો છુાં...? 

અનુક્રમણીકા 

 

 
 
 

 

ફ્લોરીડાના શાાંત વીસ્તારમાાં સાઈકીઆટરીની 
પ્રેકટીસ કરી રહેલા યુવાન ડૉક્ટર જકેબની 
કન્સલટીંગ ચેમ્બરમાાં માંગળવારે સાાંજ ે એક 
વીચીત્ર બનાવ બન્યો. અન્ધારુાં  થવા આવ્યુાં હતુાં 
અને ડૉક્ટર જકેબ ઉઠવાની તૈયારીમાાં હતા. 
એવામાાં એક સશક્ત દેખાતો યુવાન કૅબીનમાાં 

યુવાન ‘સેમ’ના ચહેરા ઉપરથી નક્કી 
થઈ શકે, કે આ માણસ કોઈનુાં ખુન કરી 
બેસશે? 
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દાખલ થઈ ગયો. એણે એનુાં નામ ‘સેમ’ કહ્યુાં. 
તેણે ડૉક્ટર જકેબને વીનન્તી કરી કે તેઓ તેની 
વાત સાાંભળે અને તેને મદદ કરે. 

ડૉક્ટર જકેબ સાંવેદનશીલ, ગભરાટીયા 
અને જરા ઉતાવળીયા સ્વભાવના હતા. આ 
સમયે પેશન્ટ જોવાની તેમની સહેજયે ઈચ્છા 
નહોતી; છતાાં તેમણે સેમને બેસાડ્યો અને તેની 
તકલીફ જાણવવા કહ્યુાં. સેમ ખુબ જ અસ્તવ્યસ્ત 
અને ગભરાયેલો જણાતો હતો. તેની આાંખો 
ચકળવકળ થતી હતી. ઉતાવળમાાં તેણે વાત 
કરવાની શરુઆત કરી, ‘જુઓ ડૉક્ટર! હુાં ખુબ 
જ વ્યથીત, પીડીત માણસ છુાં. હુાં  બધાથી 
ત્યજાયેલો છુાં. કોઈ મને પોતાનુાં નથી ગણતુાં. 
મારી જીન્દગી વ્યથથ, નીરથથક વહી ગઈ છ.ે હુાં  
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જીવનનાાં તમામ ક્ષેત્રોમાાં સરેઆમ નીષ્ફળ 
નીવડ્યો છુાં. લોકોએ મને છતેયો છ,ે હેરાન કયો 
છ,ે પીડ્યો છ.ે મને બહુ બીક લાગે છ.ે હુાં  
સપનામાાં ચોંકી ઉઠુાં છુાં. ભયથી થરથરી ઉઠુાં છુાં. 
કોઈ આવી જશે તો? મને કોઈ ઘેરી લેશે તો? 
મારુાં  શરીર પાણી પાણી થઈ જાય છ.ે નસો 
ફાટફાટ થઈ ઉઠ ેછ.ે ક્યાાંય કોઈ આઘાર નથી. 
ક્યાાંય આશરો નથી.’ 

આટલુાં બોલીને સેમ શ્વાસ લેવા ક્ષણેક 
રોકાયો. ડૉ. જકેબ તેની તાંગ ભૃકુટીઓનુાં, તેની 
ધ્રુજલેી વાણીનુાં, તેની ભીડાયેલી મુઠ્ઠીઓનુાં અન ે
તેના ચહેરાઓની ઉશ્કેરાયેલી રેખાઓનુાં 
નીરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા. તેઓ મનોમન 
વીચારતા હતા કે આ યુવાનને કયો રોગ હશે? 
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તે પોતાને નીરાધાર, લાચાર, એકલવાયો સમજ ે
છ ે અને હાથના આાંગળા એકમેકમાાં પરોવી 
નીસાસા નાખે છ.ે શુાં તેને ‘એજીટટેડે ડીપ્રેશન’ 
હશે? કે પછી આ ચહેરાની તાંગ રેખાઓ ધ્રુજારી, 
અને ચોંકી ઉઠવાની વાતને ‘એન્કઝાઈટી’ 
સમજવી? 

પણ ડૉ. જકેબ આગળ કશુાંય વીચારે કે 
પૃચ્છા કરે તે પહેલાાં જ તેમની સામે બેઠલેા 
યુવાન દદી સેમની વાક્ધારા આગળ વધી. ‘તમે 
મારી વાત માનતા નથી ડૉક્ટર સાહેબ; પણ હુાં 
સાચો છુાં. હુાં  ખુબ ત્રસ્ત અને પરેશાન છુાં. જ ે
દીવસથી મારી જોબ ગઈ છ ે તે દીવસથી મારી 
યાતનાઓનો પાર નથી. અને હા! મારી જોબ 
ગઈ નથી, છીનવાઈ ગઈ છ.ે હુાં  નીદોષ હતો. 
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મારી સાથેના ક્લાકોએ ગોટાળા કયાથ હતા. મને 
કોઈ જ વાતની ખબર નહોતી. તેઓ પૈસા ખાઈ 
ગયા અને મારુાં  નામ દઈ દેવામાાં આવ્યુાં. મારો 
બૉસ પણ આ સાઝીશમાાં સામેલ હતો. મી. 
જોન્સન. એનુાં તો હુાં  ગળુાં દાબી દઈશ. ડૉક્ટર! 
જો મારા પત્ની, બાળકોને કાંઈ પણ થયુાં છ ેતો હુાં  
મી. જોન્સનનુાં ખુન કરી નાખીશ. હુાં  તેને નહીં 
જીવવા દઈશ. હુાં તેને ખરાબમાાં ખરાબ રીતે 
મારીશ. ડૉક્ટર! તેને કોઈ નહીં બચાવી શકે!’ 

આટલુાં બોલતામાાં તો સેમને ગળે ડમુો 
ભરાઈ આવ્યો. તેની આાંખો લાલ થઈ આવી અને 
શ્વાસ ઝડપભેર ચાલવા માાંડ્યો. તે ટબેલ પર 
મુઠ્ઠી પછાડીને ઉભો થવા ગયો કે તરત જ     
ડૉ. જકેબે તેનો હાથ પકડી લીધો; પછી 
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હળવેકથી તેને બેસાડ્યો, પાણી પીવડાવ્યુાં અને 
સાાંત્વન આપતા કહ્યુાં, “તમે જરા સ્વસ્થ થાવ   
મી. સેમ! આપણે તમારા પ્રશ્નને સમજવા 
ઉકેલવા બધા જ પ્રયત્નો કરીશુાં; પણ એમાાં 
તમારો સમ્પુણથ સાથ, સહકાર જોઈશે. તમે આમ 
બેકાબુ બનીને આવેશમય રીતે વતો તે ન ચાલે. 
મને તમારા કુટમુ્બ વીશે જરા વીસ્તૃત માહીતી 
પુરી પાડશો, પલીઝ?” 

ડૉ. જકેબે સેમના ઉશ્કેરાટને શાાંત પાડવા 
આવુાં કહ્યુાં તો ખરુાં ; પણ તેમના મનમાાં જુદાાં જ 
સમીકરણો આકાર લઈ રહ્યાાં હતાાં. ‘સેમ માને છ ે
કે બધા તેને હેરાન કરે છ.ે તેને લાગે છ ેકે તેની 
સામે કોઈએ મોટી સાઝીશ કરી છ.ે તે વીચારે છ ે
કે તેની સાથેના માણસોએ પૈસા ખાઈને સેમને 
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ફસાવી દીધો છ.ે તે એવુાંય માને છ ેકે તેના બૉસ 
પણ તેની સામેના કાવતરામાાં સામેલ હતા. આ 
બધુાં શુાં બતાવે છ?ે શુાં સેમનુાં થીન્કીંગ ‘પેરેનોઈડ’ 
પ્રકારનુાં તો નથી ને? જો આવુાં ખરેખર ન બન્યુાં 
હોય તો સેમના આવા ‘પસીક્યુટરી’ વીચારો 
સુચવે છ ે કે તેને ‘પેરોનોઈડ ડીસઑડથર’ કે 
‘સ્કીઝોફ્રેનીયા’ પણ થયો હોઈ શકે. તકલીફ એ 
છ ેકે આ વાતમાાં રહેલાાં સત્ય/અસત્યની ખાતરી 
કરવા સેમનુાં કોઈ કુટમુ્બીજન અહીં હાજર 
નથી.’ 

પરન્તુ ડૉક્ટરની વીચારધારા આગળ વધે તે 
પહેલાાં જ એક અવાજ થયો અને ડૉક્ટર ચોંક્યા. 
એ સેમના ડસુકાાંનો અવાજ હતો. જી, હા! તે 
ગળગળો થઈને રડવા માાંડ્યો હતો. ‘મેં ભુલ કરી 
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છ ેડૉક્ટર! મારો જ વાાંક હતો. મારે તેમની પર 
વીશ્વાસ જ નહોતો મુકવો જોઈતો. કાંઈ નહીં. 
તેમને મારવાથીય શુાં ફરક પડવાનો છ?ે સૉરી 
ડૉક્ટર! હુાં  જરા ગુસ્સામાાં બોલી ગયો. મને માફ 
કરી દેજો.’ 

તે રાતે્ર સેમના ગયા પછી ડૉક્ટર જકેબ 
મોડ ે સુધી તેમની ચેમ્બરમાાં બેસી રહ્યા. 
સીગારેટનુાં એક આખુાં પેક ખલાસ થયુાં ત્યાાં સુધી 
તેમણે વીચાયાથ કયુું. મહત્ત્વની વાત એ હતી કે 
તેમના વીચારો તેમની ટરીટમેન્ટ અાંગેના નહોતા. 
તેમને પ્રશ્ન એ મુાંઝવતો હતો કે સેમ જો ખરેખર 
તેના બોલ્યા પ્રમાણેનુાં વતથન કરી બેસે તો? કોઈક 
આવેશાત્મક ક્ષણે તે સાચે જ બેકાબુ બની જઈને 
પોતાના બૉસનુાં ગળુાં દાબી દે અથવા ખુન કરી 
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બેસે તો? આવી શક્યતા કેટલી? જો એકાદ 
ટકોય શક્યતા હોય તો પોલીસને, કોટથને કે પછી 
મી. જોન્સનને આ જણાવવાની પોતાની 
જવાબદારી ખરી કે નહીં? ધારો કે પોતે કોઈને 
ન જણાવે અને સેમ ખરેખર હીંસા આચરી બેસે, 
તો તેના થેરાપીસ્ટ તરીકે પોતે કસુરવાર ઠરે 
ખરા? 

ડૉ. જકેબને તરત કેલીફોનીયામાાં 1976માાં 
બનેલો, આખા યુનાઈટડે સ્ટઈેટ્સમાાં સનસનાટી 
મચાવી દેનાર ‘તારાસોફ’ કેસનો કીસ્સો યાદ 
આવી ગયો. ‘તારાસોફ’ નામની એક વીદ્યાથીની 
હતી. ‘પોદાર’ નામના એક દદીએ એક દીવસે 
તેના સાઈકીઆટરીસ્ટને કહ્યુાં કે પોતે તારાસોફનુાં 
ખુન કરવા માાંગે છ.ે તેના આ વીધાનથી ચોંકી 
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ઉઠલેા તેના મનોચીકીત્સકે પોલીસને આ અાંગે 
જાણ કરી. પોલીસે મી. પોદાર સાથે વાતચીત 
કરી; પણ પોદારનો પોલીસ રેકડથ ચોખખો હતો 
અને તે ખુન કરી શકે એવો ન જણાતા પોલીસે 
કોઈ પગલાાં ન લીધાાં. આ દરમીયાન પોદાર રજા 
પર ઉતરી ગયો ને બીજ ે ફરવા ચાલ્યો ગયો. 
ધીમે ધીમે આખી વાત ભુલાઈ જવા આવી. 

પણ બન્યુાં એવુાં કે ત્રણ મહીનાની રજા પછી 
પોદાર પાછો ફયો અને પાછાાં ફરતાાં તરત જ 
તેણે કુ. તારાસોફની હત્યા કરી નાખી.           
કુ. તારાસોફ ખુબ જ પ્રતીભાશાળી અને 
લોકપ્રીય હોવાથી કેલીફોનીયા યુનીવસીટીમાાં અને 
શીક્ષણ જગતમાાં હાહાકાર મચી ગયો; પણ 
એથીય વધુ ચકચાર તો કાયદાના, પોલીસના, 
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ન્યાયના, તબીબોના અને મનોચીકીત્સકોના 
જગતમાાં જાગી. કુ. તારાસોફની હત્યાના બ ે
દીવસમાાં જ એટલુાં શોધી કઢાયાં કે તેના હત્યારા 
વીદ્યાથી   મી. પોદારને કુ. તારાસોફ પ્રત્યે કોઈ 
જ વેર, ઈષાથ કે લગાવ નહોતાાં. તેઓ બને્ન 
એકમેકને ક્યારેય મળ્યાાં સુદ્ધાાં નહોતાાં. વળી, 
પોદારે હત્યા પછી કે પહેલા કોઈ જ ઉઠાાંતરી, 
ચોરી, બળાત્કાર કે લુાંટફાટ કયાથ નહોતાાં. આ 
માહીતીથી મામલો ગુાંચવાઈ ગયો. 

પણ સૌને મોટો આાંચકો તો ત્યારે લાગયો 
જ્યારે ત્રીજ ે દીવસે ત્યાાંના લોકલ પોલીસ 
રેકડથમાાંથી એવુાં મળી આવ્યુાં કે મી. પોદારે ત્રણ 
મહીના પહેલાાં પણ કુ. તારાસોફની હત્યા 
કરવાનો વીચાર વ્યક્ત કરેલો. તે વખતે        
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મી. પોદાર ડૉ. ગોલ્ડીંગ નામના સાઈકીઆટરીસ્ટ 
પાસે માનસીક રોગ માટનેી સારવાર લઈ રહ્યો 
હતો. ડૉ. ગોલ્ડીંગે આ સમ્ભવીત હત્યા 
અટકાવવા પોલીસને દરમીયાનગીરી કરવા 
સુચવેલુાં; પણ પોલીસ નીષ્ક્રીય રહી અને હત્યા 
થઈને જ રહી. આ માહીતીના આધારે          
કુ. તારાસોફના સ્વજનોએ કેલીફોનીયાની વડી 
અદાલતમાાં અપીલ કરી અને એક 
સનસનાટીભયાથ કેસની શરુઆત થઈ. 

1976ના અાંતમાાં આ કેસ પુરો થયો ત્યારે 
કેલીફોનીયાની સવોચ્ચ અદાલતે આપેલા 
અભુતપુવથ ચુકાદામાાં નીચે મુજબના બે 
ધારાધોરણો પણ નક્કી થયા. ‘તારાસોફ–1’ 
નામના હોલ્ડીંગમાાં જણાવાયુાં કે દદી સાથેના 
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કહેવાતા ‘ખાસ’ સમ્બન્ધોને કારણે તેના 
થેરાસપીસ્ટની એવી ફરજ થઈ પડ ે છ ે કે તેના 
દદીના સમ્ભવીત ‘વીક્ટીમ’ (ભોગ બનનાર)ને 
ચેતવણી આપવી. ‘તારાસોફ–2’ નામના 
હોલ્ડીંગમાાં જણાવ્યુાં કે આવા શક્ય ‘વીક્ટીમ’ને 
રક્ષણ આપવા માટનેાાં પગલા લેવાની પણ 
થેરાપીસ્ટની ફરજ છ.ે 

બીજ ેદીવસે ડૉ. જકેોબે બાકીના બધાાં કામો 
પડતા મુકી મી. જોન્સનુાં સરનામુાં શોધવામાાં 
સમય વીતાવ્યો. સેમના બૉસ અને પ્રાઈવેટ 
ફાઈનાન્સસથ લીમીટડેના માલીકે મી. જોન્સનનો 
સમ્પકથ કરતા તેમને ખાસો એવો સમય લાગયો. 
તેમ છતાાંય ડૉ. જકેબને પોલીસને વચ્ચે લાવવાને 
બદલે સીધુાં મી. જોન્સનને જ ચેતવણી આપવાનુાં 
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મુનાસીબ લાગયુાં. પોતાનો કોઈ દદી (સેમ) કોઈ 
ત્રીજી વ્યક્તીની હત્યા કરી ન બેસે તે માટ ે તે 
અન્ય વ્યક્તી (સેમના બૉસ, મી. જોન્સન)ને પોતે 
ચેતવવા પડ ે એવો તેમના અનુભવક્ષેત્રનો આ 
પહેલો જ પ્રસાંગ હતો. 

અને તે જ દીવસથી તેઓ ઉપર આવી 
પડનારી મુશ્કેલીઓના શ્રી ગણેશ થયા.          
મી. જોન્સને પોલીસ પ્રોટકે્શન માટ ેકરેલી અરજી 
ઉપર સહીસીક્કા કરવા તેમણે જવુાં પડ્યુાં અને 
પોતાનુાં નીવેદન આપવુાં પડ્યુાં. એટલુાં જ નહીં, 
સાત દીવસ પછી તેમણે સેમને ‘ફોલોઅપ’ માટ ે
બોલાવેલો; તો તે દીવસે સેમને બદલે સેમના 
વકીલની લેખીતમાાં નોટીસ આવી પહોંચી.       
ડૉ. જકેબ વધુ મુાંઝવણમાાં મુકાઈ ગયા. 
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સેમના વકીલે મોકલેલ નોટીસમાાં ડૉ. જકેબ 
ઉપર એવો આક્ષેપ કરવામાાં આવ્યો હતો કે 
તેઓ તેમના દદી તથા તેના રોગ અાંગેની ગુપ્તતા 
(કોન્ફીડને્શીયાલીટી) જાળવવામાાં નીષ્ફળ 
નીવડ્યા હતા. દરેક દદીને એવો હક હોય છ ેકે 
તેના નામ, સરનામા અને તેના રોગ અાંગેની 
તમામ માહીતીઓ ડૉક્ટર પુરતી જ સીમીત રહે. 
માત્ર દદી છુટ આપે તેવા સ્વજનોને જ ડૉક્ટર 
જણાવી શકે. સારવારના ભાગરુપે કોઈ ડૉક્ટરની 
સલાહ લેવા માટ ેડૉક્ટર ગુપ્તતાનો નીયમ તોડી 
શકે; પણ એ સીવાય બીજી કોઈ પણ વ્યક્તીને 
જો દદીના રોગ કે સારવાર અાંગે જણાવવુાં હોય 
તો પહેલાાં દદીની માંજુરી મેળવવી પડ,ે નહીં તો 
‘બ્રીચ ઑફ કોન્ફીડને્શીયાલીટી’ થયો કહેવાય. 
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ડૉ. જકેબનો આખો દીવસ ખુબ 
અસ્વસ્થતાપુવથક વીત્યો. છવેટ ે સાાંજ ે તેમણે 
શહેરના સૌથી સીનીયર સાઈકીઆટરીસ્ટનો 
સમ્પકથ કયો અન ેતેમની પાસેથી જ ેજાણવા મળુ્યાં 
તેનો સાર કાંઈક આવો હતો. 

સાઈકીઆટરીના પ્રોફેશનમાાં આવી ક્ષણો 
ઘણી વાર આવે છ ે કે જમેાાં આપણે શુાં કરવુાં તે 
અાંગેના કોઈ સ્પષ્ટ નીતીનીયમો નથી હોતાાં. 
સાઈકીઆટરીસ્ટ ેતેના દદીએ કરેલી વાત ઉપરથી 
નક્કી કરવાનુાં હોય છ ેકે તે આવી હીંસા ખરેખર 
આચરે એવી શક્યતા કેટલી છ!ે ત્યારબાદ 
પોતાના સ્ટટેના કાયદા પ્રમાણે નીણથય લેવાનો 
હોય છ.ે જ ે સ્ટટેમાાં ‘કયા સાંજોગોમાાં 
કોન્ફીડને્શીયાલીટી બ્રીચ કરી શકાય’ એ અાંગેની 
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ચોક્કસ ભેદરેખાઓ અસ્તીત્વમાાં ન હોય ત્યાાં 
ઓરેગોન, કોલોરોડો કે મેસેચ્યુસેટસના કાયદાને 
આધારે વતથવાનુાં હોય છ;ે પણ મુશ્કેલી તો એ 
વાતની છ ેકે કાયદો જ ેભાષામાાં જવાબ માગે છ ે
(દા.ત.; આ વ્યક્તી ખુન કરશે કે નહીં!) તે 
ભાષામાાં જવાબ આપવો શક્ય નથી હોતો. કેમ 
કે આપણો વીષય ‘ક્લીનીકલ’ છ,ે જમેાાં ‘હા’ કે 
‘ના’ કરતાાં ‘શક્ય છ ેકે’ની ભાષા જ વધુ પ્રસ્તુત 
નીવડ ેછ.ે 

ફોરેન્સીક સાઈકીઆટરી 
પોતાનુાં વીલ બનાવતો માણસ, તે બનાવી 

શકે એટલી સાઉન્ડ મનોસ્થીતી ધરાવે છ ે કે 
નહીં? ખુન કરનાર માણસને પોતે સમજી 
વીચારીને ખુન કયુું છ ે કે પોતાના પાગલપણાને 
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કારણે? આવા અનેક પ્રશ્નો જ ેશાખાએ વીચારવા 
પડ ેછ ેતેનુાં નામ છ ે‘ફોરેન્સીક સાઈકીઆટરી’. 

કાયદાની ભાષામાાં મનને જુદી રીતે 
સમજવામાાં આવે છ.ે માણસ ક્યાાં તો ડાહ્યો 
(સેઈન) હોય અથવા ગાાંડો (ઈન્સેઈન). જો સેઈન 
માણસ ખુન કરે તો તે સજાને પાત્ર ઠરે. અને 
ગાાંડો માણસ એવુાં કરે તો તે ખુન માટ ેતેને સજા 
ન કરી શકાય; પણ માનસીક રોગોનુાં શાસ્ત્ર મન 
જટેલુાં જ સાંકુલ અને કોમ્પલેક્ષ છ.ે 

માણસોને એવા એવા રોગો થાય છ ેકે જનેે 
કારણે ‘ક્રીમીનલ લાયેબીલીટી’ની વ્યાખયાઓને 
વારાંવાર સુધારવી પડ ે છ.ે ‘પેરાનોઈડ 
ડીસઑડથર’ નામના એક રોગમાાં વ્યક્તી એવી 
ખોટી માન્યતા બાાંધી બેસે છ ે કે ફલાણો માણસ 
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તેનો દુશ્મન છ ેઅને તેને હેરાન કરે છ.ે હવે જો 
આ ‘પેરોનાઈડ ડીસઑડથર’નો દદી પેલા 
ફલાણા માણસનુાં ખુન કરી બેસે તો તેને સેઈન 
ગણવો કે ઈન્સઈેન? કેમ કે બાકીના બીજા 

બધા જ માણસો, સમાજ વગેરે સાથેનો તેનો 
વ્યવહાર તદ્દન સાદો અને નોમથલ હોય છ.ે 

એ જ રીતે ખુનો કરનારા, મારામારી, 
લુાંટફાટ કરનારા સારા એવા ગુનેગારો 
માનસરોગશાસ્ત્રીની ભાષામાાં ‘એન્ટીસોશીયલ 
પસથનાલીટી ડીસઑડથર’ નામના રોગના રોગી 
હોય છ.ે અને મનોરોગી ગણાતા હોવા છતાાંય 
તેમની અસામાજીક પ્રવૃત્તીઓ માટ ે તેમને 

જવાબદાર ગણવા જ પડતા હોય છ.ે 
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પ્રસ્તુત પ્રસાંગમાાં સાઈકીઆટરીસ્ટોને આવા 
‘મેડીકોલીગલ’ પ્રશ્નો ઉપસ્થીત થવાથી કેવી 
તકલીફો પડતી હોય છ ેતેનુાં નીરુપણ છ.ે 

 
● 
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3 

ડીલીવરી પછીનુાં ગાાંડપણ 
અનુક્રમણીકા 

 

 
 
 
 

 
વેફસથ, બીસ્કીટ વગેરે ખરીદતાાં મને સહેજ 

વાર લાગી. હુાં  ટરનેમાાં પ્રવેશી અમારા 
કમ્પાટથમેન્ટમાાં દાખલ થઈ; ત્યારે મારા પતી એક 
યુવાન સ્ત્રી–પુરુષ સાથે વાત કરતાાં હતાાં. 
વોટરબેગ ભરવા હુાં  તરત ફરી નીચે ઉતરી અને 
ખુબ જ પ્રયત્નપુવથક વીચારવા લાગી કે, આ 

ગભથમાાં વીકસતા બાળક પ્રત્યેનો 
પરીપકવ હકારાત્મક અભીગમ, સુવાવડ 
પછી થતા ‘પોસ્ટ પાટથમ સાઈકોસીસ’ 
રોગને દુર રાખવામાાં સહાયભુત થાય છ.ે 
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દમ્પતીને મેં ક્યાાંક જોયુાં છ;ે પરન્તુ બહુ વીચારવા 
છતાાં યાદ ન આવ્યુાં. ‘હશે’ એમ વીચારી હુાં  ફરી 
મારી જગયાએ પાછી ફરી. જવેી હુાં  મારી બેઠક 
પર બેસવા ગઈ કે તરત પેલો પુરુષ મારી સામે 
હસ્યો મુક્ત અવાજ ે બોલ્યો, ‘કેમ છો ભાભી? 
નેપાળ ફરી આવ્યા? 

‘નેપાળ?’ હુાં ચોંકી! નેપાળ તો હુાં  ત્રણ વષથ 
પહેલા ગયેલી! આ વ્યક્તી મને આટલી નજીકથી 
ઓળખે છ.ે મને યાદ કેમ નથી આવતુાં કે તેઓ 
કોણ છ?ે 

‘મઝા આવી હતી નેપાળમાાં! તમે કેમ છો?’ 
મેં આશરે જવાબ આપયો અને તરત પેલી સ્ત્રી 
બોલી, ‘અત્યારે તો મઝામાાં છીએ; પણ ફરી 
તમારા સાઈકીઆટરીસ્ટ મીસ્ટરને મળવાનો સમય 
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આવી જાય તો નવાઈ નહીં! ઈનફેક્ટ અમે એમને 
ફરી કન્સલ્ટ કરવાનુાં વીચારતા જ હતા.’ અને 
તરત જ મને બધુાં યાદ આવી ગયુાં. ધુાંધળો 
ફ્લેશબેક. સાડાત્રણ વષથ પહેલાાંનુાં કલકત્તા. 
હુગલીની પેલે પારના છવેાડ ે મારા પતીની એક 
નાનકડી માનસીક રોગોની સારવાર માટનેી 
હૉસ્પીટલ. બાજુમાાં જ નાનકડા બે રુમના ઘરમાાં 
અમારો નવોસવો વસવાટ. મારા પતી ડૉક્ટર 
અને હુાં  તેમની આસીસ્ટન્ટ, નસથ, સવથન્ટ, 
વોડથબોય વગેરે તમામ. હૉસ્પીટલમાાં દાખલ 
થયેલા દદીઓ તથા તેમના સગાવહાલાઓ સાથે 
હુાં  ખુબ હળીમળી જતી તેઓમાાં, તેમની 
સમસ્યામાાં, તેમની જીન્દગીઓમાાં મને અપાર રસ 
પડતો. મારા પતી મને કહેતા, ‘તુાં મને અને 
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દદીઓને જોડતી કડી બની ગઈ છ!ે તુાં દદીઓન ે
જ ેસાાંનીધય, હુાંફ તથા નીકટતા પુરા પાડ ેછ ેતે 
પણ તેમની સારવારનો જ એક ભાગ છ.ે’ 

એક હળવા ધક્કા સાથે ટરને ઉપડી અને મારુાં  
ભુતકાળ સાથેનુાં અનુસાંધાન તુટ્ુાં. મેં સામે બેઠલેા 
યુગલ સામે ટીકીટીકીને જોયુાં. તેઓ મારા પતી 
સાથે હજુય વાતમાાં ગુાંથાયેલાાં હતા... અને હુાં  ફરી 
સાડા ત્રણ વષથ પહેલાનાાં સમયદ્વીપમાાં સરી પડી. 

સુનાંદાને મોડી રાત્રે લાવવામાાં આવી હતી. 
ડૉક્ટર જાગે તે પહેલા મેં બારણાં ખોલ્યુાં હતુાં. 
અને સામેનુાં રશ્ય જોઈને પહેલા તો હુાં  હેબતાઈ 
જ ગઈ હતી. ચાર સશક્ત પુરુષોએ એક નાજુક 
સ્ત્રીને જમેતેમ બાવડથેી ઝાલી હતી. તે સ્ત્રી ચીસો 
પાડતી હતી અને જોરશોરથી હાથ હલાવતી 
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હતી. ઘડીકમાાં તે રડતી તો ઘડીકમાાં ગાળાગાળી 
કરતી. હુાં  કાંઈ કહેવા જાઉં તે પહેલા તો તે મારી 
ઉપર થુાંકી અને બારણાને લાત મારી. ડૉક્ટરે 
તરત જ તેમને હૉસ્પીટલમાાં જવા સુચના આપી. 

તે દીવસથી શરુ થયેલી તેની દદથયાત્રા એક 
મહીનો ચાલી. હેલોપેરીડોલ અને પ્રોમીથાઝીનના 
ઈંજકેશનો આપતાાં આપતાાં થાકી જવાતુાં. સુનાંદા 
બોલવાનુાં શરુ કરે કે તેને અટકાવવુાં અઘરુાં  થઈ 
પડતુાં. ક્યારેક તે ઉમાંગમાાં, ઉત્સાહમાાં આવીને 
ગીતો ગાવા માાંડતી, તો ક્યારેક ધ્રુસકે ધ્રુસકે 
રડતી. 

કરુણતા તો એ હતી કે તેના ગાાંડપણની 
ખરાબ અસર તેના પતી ઉપરાાંત તેના તાજાાં 
જન્મેલાાં બાળક ઉપર પણ પડતી. સુનાંદાનુાં ત્રણ 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        53 

 

અઠવાડીયાનુાં બાળક ઘોડીયામાાં એકલુાં માના પ્રેમ 
વગર તરફડતુાં. સુનાંદા તે બાળક પ્રત્યે તદ્દન 
બેપરવાહ હતી. હૉસ્પીટલમાાં અઠવાડીયામાાં તેના 
ધાાંધલ–ધમાલ બાંધ થયા પછી પણ તેને બાળકને 
ધવડાવવાનુાં યાદ ન આવતુાં. એ બાળકની બધી 
કાળજી તેના પીતા શ્રીધરે રાખવી પડતી. શ્રીધર 
બીચારો સુનાંદાને સાચવે કે તેના બાળકને? મને 
એથી વધુ નવાઈ તો ત્યારે લાગી જ્યારે સુનાંદા 
ધીમે ધીમે સાજી થઈ રહી હતી; ત્યારે એકવાર 
તેણે બાળકને હાથમાાંથી અદ્ધર હવામાાં છોડી 
દીધુાં. એ તો સારુાં  થયુાં કે ડૉક્ટર બાજુમાાં જ હતા 
અને તેમણે સમયસુચકતા વાપરી તરત બાળકને 
પકડી લીધુાં. નહીંતર આવુાં કુમળુાં નવજાત શીશુાં 
પથ્થર પર પટકાતે અને ન જાણે શુાં થઈ જતે! 
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પછી જ્યારે તેના આવા બેજવાબદાર વતથન 
અાંગે મે સુનાંદાન ે ખખડાવી ત્યારે તે ફરી બગડી. 
તેના લવારા ફરી ચાલુ થઈ ગયા, ‘કોનુાં બાળક? 
આ બાળક ક્યાાં મારુાં  છ?ે આ તો મારી શોક્યનુાં 
છ.ે મારી કુખ તો ખાલી છ.ે’ સુનાંદા ખડખડાટ 
હસતી અને હસતાાં હસતાાં બોલતી, ‘હુાં પરણી જ 
નથી તો બાળક ક્યાાંથી આવે? હુાં તો કુાંવારી છુાં! 
પણ ક્યારેક હસતી હસતી તે અચાનક ચુપ થઈ 
જતી અને થોડી વાર જાણે વીચારશીલ હોય એવી 
દશામાાં બેસી રહી, અચાનક ત્રાડ પાડી બોલી 
ઉઠતી, ‘તમ ેલોકો ચોર છો! મારા બાળકને તમે જ 
ઉઠાવી ગયા છો! તમે એને મારી નાખયુાં છ ે અન ે
બીજા કોઈનુાં બાળક અહીં નાખી ગયા છો!’ તો 
ક્યારેક તેનો આ એકાકી વાતાથલાપ ઉન્માદની 
અવસ્થા વટાવી જતો. 
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  પછીના થોડા દીવસ સારા ગયા. આથી 
ડૉક્ટરે અને શ્રીધરે વાતચીત કરીને નક્કી કયુું કે 
બાળકને ફરી હૉસ્પીટલમાાં લાવવુાં. અને સુનાંદાની 
બહેન બાળકને અમારે ત્યાાં મુકી ગઈ. એવામાાં 
એક રાતે્ર સુનાંદાને શુાં સુઝ્યુાં કે ભરઉંઘમાાં પોઢલેા 
શ્રીધરની બાજુમાાં સુતેલા તેના બાળકને લઈને 
હૉસ્પીટલની બહાર ચાલવા માાંડી. અચાનક 
બારણાં ખુલવાના થયેલા અવાજથી શ્રીધર જાગી 
ગયા ને સુનાંદાને પુછુ્ાં કે ક્યાાં જાય છ?ે તો કહે, 
‘આ બાળકને મારી નાખવા. મને કાનમાાં અવાજ 
સાંભળાય છ.ે તેઓ કહે છ ેકે આને મારી નાખ.’ 

બીજ ેદીવસે આ વાત જાણ્યા પછી મારાથી 
ન રહેવાયુાં. આમ હુાં મારા પતી ડૉક્ટર કરતાાં 
વધુ ઉદાર, સહનશીલ અને સાંયમી હતી; પણ 
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આ વખતે મારો પીત્તો ગયો. મેં વીચાયુું. સુનાંદા 
સમજ ે છ ે શુાં? બાળકને મારી નાખવાની વાત 
સાાંભળીને મારુાં  હૃદય થડકો ચુકી ગયુાં. મેં 
ડૉક્ટરનેય તતડાવી નાખયા, ‘આ બાળકને અહીં 
લાવવાની શુાં જરુર હતી? એની મા ગાાંડી છ ે
અને આટઆટલી દવા, ઈંજકે્શન, ઈ.સી.ટી. 
પછીય સુધરતી નથી. સુનાંદાની બહેન પાસે 
બાળક ઉછરે તેમાાં તમને શો વાાંધો છ?ે’ 

ડૉક્ટરે તે રાતે્ર પહેલી વાર મને આખી વાત 
માાંડીને સમજાવી. કોઈ એક દદી વીષે આટલી 
બધી ઝીણવટપુવથક વાત કરવાનો કદાચ અમારા 
જીવનનો એ પહેલો પ્રસાંગ હતો. 

‘જો નેહા! સુનાંદાને જ ે રોગ થયો છ ે તેને 
‘પોસ્ટ પાટથમ સાઈકોસીસ’ કહેવાય છ.ે અથાથત્ 
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ડીલીવરી પછીનુાં ગાાંડપણ. આ રોગમાાં કોઈક જ 
વાર એવુાં બને છ ેકે દવાઓની અસર થતાાં વાર 
લાગે. બાકી મોટા ભાગના દદીઓ સમ્પુણથ સાજા 
થઈ જતાાં હોય છ.ે બાળકની અવગણના કરવી, 
તેને માટ ેવધારે પડતા ચીંતાતુર અથવા શાંકાશીલ 
થઈ જવુાં વગેરે આ રોગના લક્ષણો છ.ે એક તરફ 
દદીની સાઈકોટીક અવસ્થાને કારણે તેને 
વાસ્તવીકતાનુાં ભાન નથી હોતુાં. અને બીજી તરફ 
તેને વીચીત્ર હુકમો કરતા અવાજો સાંભળાય છ.ે 
આથી દદી ત ે પ્રમાણે વતથન કરી બેસે છ.ે 
બાળકને મારી નાખવાની ચેષ્ટા સુનાંદાએ આ જ 
કારણે કરી હતી. તેની ઉપર ગુસ્સો કરવાથી 
દદીના સારા થવાની પ્રક્રીયા ઝડપી નથી બની 
જતી. તે માટ ેધીરજ રાખવી પડતી હોય છ.ે 
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વળી, આવા કીસ્સામાાં બાળકને તેની 
બીમાર માતાથી અલગ કરવુાં કે નહીં તે નક્કી 
કરવુાં મુશ્કેલ હોય છ.ે એક તરફ બાળક 
ઉપરનુાં જોખમ અને બીજી તરફ તેને માતાના 
સ્પશથ, સાંસગથ, પે્રમ અને ધાવણ મળી શકે 
તેવી શક્યતા હોય છ.ે આપણે શરુઆતમાાં 
બાળકને સુનાંદાની બહેન પાસે જ મોકલી 
આપયુાં હતુાં ને? પણ સુનાંદામાાં સુધારો દેખાતા 
તેને પાછુાં બોલાવી માંગાવ્યુાં હતુાં.’ 

‘પણ તમે બાળકને સુનાંદાના ધાવણની તો 
મનાઈ કરેલી! તમે કહો છો કે બાળકને એ 
ઉપયોગી નીવડ.ે તો પછી ના કેમ પાડી? મેં 
અકળાઈને પુછ્ુાં. 
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તરત તેમણે કહ્યુાં, ‘સુનાંદાને આપણે 
‘લીથીયમ’ નામની દવા આપીએ છીએ. આ 
પદાથથ માતાના દુધ મારફતે બાળકના શરીરમાાં 
પહોંચે તો તેને નુકસાન કરી શકે તેમ હોવાથી મેં 
ના પાડલેી.’ 

અને એમ કરતાાં કરતાાં છવેટ ે પુરા ચાર 
અઠવાડીયા બાદ સુનાંદા પુરેપુરી સાજી થયેલી. 
દરમીયાનમાાં ડૉક્ટરે મને આ બીમારી વીષે ઘણી 
માહીતી આપેલી. ‘પોસ્ટ પાટથમ સાઈકોસીસ’ 
નામનો રોગ સુવાવડ પછી ત્રીજા દીવસથી 
માાંડીને ત્રીસ દીવસ સુધીના ગાળામાાં શરુ થતો 
હોય છ.ે જ ે વ્યક્તીને ભુતકાળમાાં ‘મેનીયા’ કે 
‘ડીપ્રેશન’ જવેી અવારનવાર થતી બીમારીના 
હુમલાઓ આવ્યા કરતા હોય તેઓને ડીલીવરી 
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પછીના સમયમાાં આવો હુમલો આવી શકે છ.ે 
ક્યારેક આટલુાં તીવ્ર ગાાંડપણ આવવાને બદલે 
તેના થોડાાં ઘણાાં ચીહ્નો જ દેખાય એવુાં પણ 
બને. આ બીમારીની શરુઆતમાાં ચીંતા, 

અનીરા, બેધયાનપણાાં જવેી તકલીફો થાય છ.ે 
આ બીમારી કરતાાંય ખુબ વધારે પ્રમાણમાાં 
જોવા મળતી બીજી આવી જ એક બીમારી છ ે
જનેે ‘પોસ્ટ પાટથમ બ્લ્યુઝ’ કહેવામાાં આવે છ.ે 
જમેાાં થોડી નીરાશા, કાંટાળો, ઉત્સાહનો 
અભાવ, કશામાાં મન ન લાગવુાં, જવેા લક્ષણો 
ટુાંકા ગાળા માટ ે આવે છ.ે ડીલીવરી પછી 
શરીરમાાં થતા અત:સ્ત્રાવો (હોરમોન્સ)ના 

ફેરફારને કારણે આ બીમારી થતી હોય છ.ે 
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પરન્તુ એવુાં પણ મનાય છ ે કે જો સ્ત્રી 
પોતાના માતૃત્વ અાંગે પરીપકવ સભાન અને 
સ્વસ્થ ન હોય, તો તે પણ આ રોગ થવામાાં ભાગ 
ભજવે છ.ે પોતાના બાળપણમાાં માતાની સાથે 
થયેલા માનસીક સાંઘષો બહાર આવતા માતા 
બનેલી સ્ત્રીઓ, પોતે બાળપણમાાં પોતાની માતા 
પ્રત્યે જવેા ભાવો, વલણો, સાંવેદનો ધરાવતી હતી 
તેવા જ ભાવો પોતાના નવજાત બાળક પ્રત્ય ે
ધરાવતી થઈ જાય છ ે અને પરીણામે શીશુને 
સ્વીકારવાને બદલે અસ્વીકૃતી અને અવગણના 
કરતી થઈ જાય છ.ે’ 

અચાનક ટરને અટકી અને મારી વીચારધારા 
તુટી. મારી આાંખો દુરના અનન્ત ભુતકાળમાાંથી 
પાછી ફરી અને સામે બેઠલેી તન્દુરસ્ત, સુાંદર 
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સુનાંદાના ચહેરા ઉપર સ્થીર થઈ. ત્રણ વષથ 
પહેલાની અસ્તવ્યસ્ત વસ્ત્રો પહેરેલી, 
વીખરાયેલા વાળવાળી, અસ્પષ્ટ ભાષા બોલતી, 
સમજી ન શકાય એવુાં વતથન કરતી સુનાંદા આ 

જ છ ે એમ હુાં  માની ન શકી. મેં તેની સામે 
ભાવપુણથ સ્મીત કયુું. તરત જ તે બોલી, ‘ક્યાાં 
ખોવાઈ ગયા હતા નેહાભાભી? અમે તો તમને 
બહુ યાદ કરીએ છીએ. તમે કરતા હતાાં કે 
નહીં? 

હુાં  શરમાઈ ગઈ. સાંકોચની મારી હુાં  આટલુાં 
જ બોલી શકી, ‘તુાં તો નખશીખ બદલાઈ ગઈ 
છ!ે શુાં નામ છ ેતારા બાબાનુાં? અને હા! હવે તો 
મારા ડૉક્ટર પતીને છોડ! ફરી એમને શુાં કામ 
કન્સલ્ટ કરવા છ?ે 
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સુનાંદા નીખાલસપણે, મુક્ત રીતે હસી પડી. 
પછી શરમાતી શરમાતી ધીમા અવાજ ે બોલી, 
‘ફરી દહાડા રહ્યા છ.ે ત્રીજો મહીનો ચાલે છ.ે 
અમને બહુ બીક લાગે છ ે કે ફરી સુવાવડ પછી 
આવુાં થયુાં તો? હવે તો તમેય કલકત્તા છોડી દીધુાં 
છ!ે પછી ફરી મને કોણ સાચવશે? જો ડૉક્ટરની 
સલાહ હોય તો એબોશથન કરાવી નાખવુાં છ.ે 

તરત જ બાજુમાાં બેઠલેા ડૉક્ટર બોલ્યા, 
‘તમને જીવનમાાં આવુાં એક જ વાર થયુાં છ.ે બીજી 
સુવાવડ પછી ફરી આવુાં થવાની શક્યતા નકારી 
ન શકાય; પણ તેનાથી ગભરાઈને એબોશથન 
કરાવી નાખવાની સલાહ હુાં  નથી આપતો. 
સ્વસ્થતાપુવથક પસાર કરેલો ગભાથધાનનો સમય, 
વ્યવસ્થીત સામાજીક/કૌટમુ્બીક જીવન, સમજ–
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પુવથક વતથનારા સ્વજનો અને ડૉક્ટરની સલાહ 
પ્રમાણેની સારવાર મળી રહે તો આ રોગ 
અસાધય નથી. અને કાંઈ થાય તો અમે છીએ જ.’ 
મારા શરીરમાાં થાક હતો. સામે બેઠલેા શ્રીધરની 
આાંખમાાં અવાચકતા અને બીજી આાંખમાાં 
આભારવશતા ઝબકતા હતા. 

‘પોસ્ટ પાટથમ સાઈકોસીસ’ 
સ્ત્રીના જીવનમાાં ઘણા એવા તબક્કાઓ 

આવતા હોય છ ે જ્યારે તેના શરીરમાાં થતાાં 
શારીરીક ફેરફારોને લીધે સ્ત્રીના મનોજગતમાાં 
ઉથલપાથલ મચી જતી હોય છ.ે પહેલો તબક્કો 
તારુણ્યમાાં પ્રવેશ વેળાનો હોય છ.ે જ્યારે બાળકી, 
બેબી મટીને તરુણી બની જતી હોય છ.ે આ 
‘પયુબટી’ના સમયગાળામાાં ઘણી છોકરીઓ 
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મનોમન શરમ, સાંકોચ તથા કહી ન શકાય એવી 
મનોસ્થીતીમાાં મુકાઈ જતી હોય છ.ે 

આવો જ એક ગાળો ઘણી સ્ત્રીઓના 
જીવનમાાં પ્રત્યેક ‘માસીકધમથ’ (મેન્સ્ટઅુલ 
સાઈકલ)ના આગલા દીવસોમાાં આવતો હોય છ.ે 
જમેાાં જાતજાતની માનસીક, શારીરીક તકલીફો 
થતી હોય છ ેઅને જનેે ‘પ્રી મેન્સ્ટઅુલ ટને્શન’ 
કહેવામાાં આવે છ.ે 

બીજો એક તબકકો, સ્ત્રી જ્યારે માસીક 
રજોસ્રાવ ગુમાવવાની ઉમ્મરે પહોંચી ગઈ હોય 
ત્યારે આવતો હોય છ.ે જનેે ‘પોસ્ટ મેનોપોઝલ 
સીન્ડરોમ’ કહેવાય છ.ે એમાાં પણ તરહતરહની 
શારીરીક, માનસીક, સમસ્યાઓ ઉભી થતી 

હોય છ.ે 
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વળી, પ્રેગનન્સી દરમીયાન, ગભાથશય કઢાવી 
નાખયા પછી, એબોશથન થઈ ગયા પછી, 
કુટમુ્બનીયોજન માટનેુાં ટ્ુબ લાઈગેશનનુાં 
ઑપરેશન કરાવ્યા પછી, ગભથપાત કરાવ્યા પછી 
વગેરે સમયગાળાઓમાાં પણ સ્ત્રીઓ અનેક 
મુશ્કેલ સાઈકોલૉજીકલ પરીસ્થીતીનો સામનો 
કરી રહી હોય છ.ે 

તેવો જ એક સમયગાળો છ.ે પ્રસુતી 
પછીનો, જમેાાં થતાાં અનેક પ્રકારના માનસીક 
રોગોમાાંનો એક રોગ છ ે ‘પોસ્ટ પાટથમ 
સાઈકોસીસ’.  

● 
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4 

મીરાાંબહેનને દર નવરાત્રીમાાં  
ખરેખર ‘માતા’ આવતાાં? 

અનુક્રમણીકા 

 

 
● 

 
 

 

આસો મહીનાની આછી આછી ઠાંડીનો 
સમય હતો. નવરાત્રીની રઢીયાળી રાત્રીઓનો 
ઉત્સવ હતો. વડોદરાના અલકાપુરીના ચોકમાાં 
વીશાળ શામીયાણા મધયે રવીન નાયક અને તેનુાં 
ગાયકવૃાંદ પાાંચમી રાત્રીના ગરબાની તૈયારીમાાં 
વ્યસ્ત હતા. હજારો યુવક–યુવતીઓ ચણીયા–

દર નવરાત્રીમાાં ગરબે ઘુમતા 
મીરાાંબહેનને ‘માતા’ આવતાાં જ ે તેમને 
થતાાં ‘ડીસોસીએશન’ લક્ષણ હતુાં. 
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ચોળી, કફની–સુરવાલમાાં સજ્જ થઈ હાથમાાં 
દાાંડીયા ઝાલીને ઉત્સાહથી આમતેમ ઘુમતાાં હતાાં. 
બરાબર સાડાદસે શામીયાણા નીચેથી પહેલાાં 
ગરબાના સુર છડેાયા : ‘સખી, ચલો ધોધમાર 
મહેકના મલકમાાં... પછી નીંદ નહીં આવે 
પલકમાાં...’ અને આખો સમુહ હષોલ્લાસના 
વીલમ્બીત લયથી તાલબદ્ધ રીતે ઝુમતો થઈ 
ગયો. 

ખુબ વીશાળ એવા આ ચોગાનને અડીન ે
આવેલ દામુભાઈના બાંગલાની અગાશીમાાં ત્રણ 
જણા વાતોમાાં પરોવાયા હતા. એક હતા 
બળવાંતભાઈ પટલે – સુરતના કતારગામની એક 
સોસાયટીના પ્રમુખ, બીજા તેમના પડોશી 
રમણીકભાઈ કે જઓે તેમના પત્ની મીરાાંબહેન 
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સાથે વડોદરા આવ્યા હતા. અને ત્રીજા 
‘સત્યશોધક સભા’ સુરતના રૅશનાલીસ્ટ 
સુનીલભાઈ હતા. 

મેદાનમાાં રાંગીન વસ્ત્રોની આવનજાવન થતી 
રહી, ગરબાઓ બદલાતા રહ્યા અને અગાશીમાાં 
અલક–મલકની વાતો ચાલતી રહી; પરન્તુ 
રમણીકભાઈનુાં મન વાતોમાાં સહેજ ે પરોવાતુાં 
નહોતુાં. તેમના પત્ની મીરાાંબહેન ચોગાનમાાં ગરબે 

ઘુમી રહ્યાાં હતા અને એ જ રમણીકભાઈની 
ચીંતાનો વીષય હતો. બળવાંતભાઈ પણ થોડી 
થોડી વારે ઉભા થઈ અને ગરબે ઘુમતા સમુહ 

તરફ જોઈ લેતા. તેમના ચહેરા ઉપર પણ 
કોઈક અસ્પષ્ટ મુાંઝવણ, સ્પષ્ટપણે જોઈ 
શકાતી હતી. 
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બરાબર ત્રણ વાગે ‘તારા ગણવાથી રાત પુરી 
ન થાય’ એ શબ્દોવાળો છલે્લો ગરબો પુરો થયો 
અને સહુ વીખરાવા લાગયા. બળવાંતભાઈ અન ે
રમણીકભાઈ પહેલી જ વાર આઘાત અન ે
આશ્ચયથથી દીગમુઢ થઈ ગયા હતા. અને આ તરફ 
બાંગલાના માલીક દામુભાઈ તથા ‘સત્યશોધક 
સભા’વાળા સુનીલભાઈ આછુાં આછુાં મલકાઈ રહ્યા 
હતા. અન્તે તઓેનો પ્રયોગ સફળ નીવડ્યો હતો. 

આખી વાત આમ હતી. ‘સત્યશોધક સભા’, 
સુરતને ઘણાાં વખત પહેલાાં એવી માહીતી મળી 
હતી કે કતારગામની એક મહીલાને દર 
નવરાત્રીમાાં રોજ રાત્રે અચુક ‘માતા’ આવતાાં 
હતાાં. આ મીરાાંબહેન તથા ‘માતા’ના દશથને દર 
વષે સેંકડો માણસો જતા હતા. 
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સુનીલભાઈએ ‘સત્યશોધક સભા’ તરફથી 
આ વષે આ બનાવ અાંગે સાંશોધન કરવાનુાં નકકી 
કયુું હતુાં. તેમણે નવરાત્રીના એક મહીના 
અગાઉથી જ કતારગામના ઘણા રહીશોને 
મળીને આ બનાવ અાંગે જાતજાતની અનેક 
માહીતીઓ મેળવી લીધી હતી. તેમને આશ્ચયથ થતુાં 
હતુાં કે મધયમ વગથના ઘણાખરા ભણેલાગણેલા 
માણસો પણ ‘માતા’ આવવાવાળી વાતને સમથથન 
આપતા હતા. 

સુનીલભાઈ નવરાત્રીના અઠવાડીયા પુવ ે
રમણીકભાઈ–મીરાાંબહેનના પાડોશી તથા 
સોસાયટીના પ્રમુખ શ્રી. બળવાંતભાઈને મળી 
આવ્યા. સદ્ભાગયે બળવાંતભાઈ ધામીક 
વૃત્તીવાળા નહોતા; પણ છતાાંય ‘માતા આવવા’ 
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એ વાત ખોટી છ ે એવુાં માનવા તેઓ તૈયાર 
નહોતા. ઘણી સમજાવટ પછી તેઓ 
સુનીલભાઈના સાંશોધન માટનેા પ્રયોગમાાં સહકાર 
આપવા તૈયાર થયા; તેમણે જ મીરાાંબહેનના પતી 
રમણીકભાઈને પણ તૈયાર કયાથ. સુનીલભાઈએ 
મનમાાં નીશ્ચય કયો હતો કે તેઓ મીરાાંબહેનમાાં 
‘માતા’ આવતાાં અટકાવશે અને એ રીતે ‘માતા’નુાં 
અસ્તીત્વ નથી એવુાં સાબીત કરી બતાવશે. 

એટલામાાં તો સામેના ચોગાનમાાંથી 
મીરાાંબહેન, સુશીલાબહેન વગેરે સહુ આવી 
લાગયાાં. થાક અને આનન્દના મીશ્રણવાળા ભાવે 
સહુ વડોદરા અને સુરતના ગરબાની ખુબીઓની 
ચચાથમાાં પરોવાયા. બીજ ે દીવસે સવારે સહુ 
મહેમાનોએ દામુભાઈની વીદાય લીધી અને સુરત 
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જવા પ્રયાણ કયુું. ટરનેમાાં જવેા મીરાાંબહેન તથા 
બીજી બહેનો અલગ પડ્યા કે તરત જ 
રમણીકભાઈએ પોતાને જ ેપ્રશ્નો મુાંઝવતા હતા 
તેની વાત કરવાની શરુઆત કરી. 

‘મારા તો માન્યામાાં જ નથી આવતુાં. છલે્લાાં 
પાાંચ વષોમાાં આવુાં પહેલી વાર બન્યુાં છ ે કે 
નવરાત્રીની રાત્રે ગરબે ઘુમતાાં ઘુમતાાં મીરાાંને 
‘માતા’ ન આવ્યા. મારી મીરાાં પર માતાનો 
પ્રકોપ તો ન ઉતરી આવે ને? મને તો ચીંતા 
થવા લાગી છ.ે’ સુનીલભાઈએ આ તક ઝડપી 
લીધી અને કહ્યુાં, ‘જુઓ, રમણીકભાઈ! મેં 
તમને ખાતરી આપી હતી ને કે વડોદરામાાં 

મીરાાંબહેનને ‘માતા’ ન આવવા દઉં!’ ‘હા.’ 
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‘હવે તમારા કહ્યા મુજબ ‘માતા’ જો 
સવથશક્તીમાન હોતે તો ગમે તે સ્થળે, ગમે તે 
કાળે પણ મીરાાંભાભીના શરીરમાાં પ્રવેશ કરી 
શકવા જોઈએ કે નહીં?’ 

‘હાસ્તો.’ રમણીકભાઈ બીજુ ાં તો શુાં 
બોલે? ‘તો પછી એવુાં કેમ ન થયુાં?’ 

‘હુાં  પણ એ જ તો વીચારુાં  છુાં! સેંકડો લોકો 
છલે્લાાં પાાંચ વષથથી મીરાાંને ‘માતા’ સ્વરુપે જુએ 
છ.ે અરે ‘માતા’ આવ્યાાં હોય ત્યારે તો મીરાાં 
સળગતા કોલસા ઉપર પગ મુકીને ચાલી જાય; 
છતાાં ગઈકાલે એને કેમ ‘માતા’ ન આવ્યાાં?’ 

‘એ હુાં તમને સમજાવુાં’ કહીને 

સુનીલભાઈએ કહેવાનુાં શરુ કયુું : 
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‘પહેલુાં તો એ કે મેં તમારા પત્નીના નોમથલ 
વતથનનો, તેમને ‘માતા’ આવે ત્યારની તેમની 
અવસ્થાનો તથા તમારી આસપાસનાાં ઘણા 
લોકોની માન્યતાઓ વગેરેનો, મહીનામાાં ખુબ 
ઝીણવટથી અભ્યાસ કયો છ.ે એ માટ ે મને 
‘સત્યશોધક સભા’ સાથે સાંકળાયેલા એક 
મનોચીકીત્સકની પણ ખુબ મદદ મળી છ.ે આ 
અભ્યાસ ઉપરથી અમે એવા તારણ ઉપર 
પહોંચ્યા છીએ, જ ેજાણીને તમને કદાચ આઘાત 
લાગશે. તમારા પત્ની વારાંવાર એક વીશીષ્ટ 
પ્રકારની માનસીક પરીસ્થીતીનો ભોગ બને છ.ે 
જનેે વૈજ્ઞાનીક ભાષામાાં ‘ડીસોસીએટીવ’ 
મનોસ્થીતી કહેવાય છ.ે આને એક પ્રકારનો 
માનસીક રોગ પણ ગણી શકાય.’ 
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જ્યારે પાાંચ વષથ પહેલાાં મીરાાંબહેનને આવી 
‘ડીસોસીએટીવ’ મનોસ્થીતીનો પહેલો હુમલો 
આવ્યો ત્યારે નવરાત્રીનો સમય હતો. આથી 
સૌએ માની લીધુાં કે તેમને ‘માતા’ આવ્યા છ;ે 
પણ ‘માતા આવવા’ એ તો મનોસ્થીતી અાંગેનુાં 
એક સામાજીક અથથઘટન જ થયુાં. આફ્રીકાની 
અમુક આદીજાતીઓ આવી મનોસ્થીતીનુાં 
અથથઘટન તદ્દન જુદી રીતે કરે છ.ે ત્યાાં આવુાં 
કરનાર સ્ત્રીના શરીરમાાં ડાકણ પ્રવેશેલી ગણીન ે
તેને ઢોરમાર મારવામાાં આવે છ.ે 

‘પણ તો પછી દર નવરાત્રીમાાં જ રોજ રાત્રે 
નીયમીતપણે મીરાાંને આવુાં કેમ થતુાં હતુાં?’ 
રમણીકભાઈએ અધીરાઈપુવથક વચ્ચેથી જ પુછ્ુાં. 
‘એનાાં પણ કારણો છ.ે’ સુનીલભાઈએ કહેવાનુાં 
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ચાલુાં રાખયુાં. ‘આ ડીસોસીએટીવ મનોસ્થીતીની 
વીશીષ્ટતા એ છ ે કે તેના ઉપર સામાજીક 
માન્યતાઓ, રીત–રીવાજો, વ્યક્તીગત 
અપેક્ષાઓ તથા સાાંસ્કૃતીક પરીબળોનો 

અત્યન્ત વ્યાપક પ્રભાવ હોય છ.ે મીરાાંબહેનના 
કીસ્સામાાં એવુાં બન્યુાં કે પહેલી વારના તેમના 
ધુણવા, ચીસો પાડવા, ભાન ભુલી જવા વગરેે 
પ્રકારના વીશીષ્ટ વતથન પછી લોકોએ તેમન ે
પુજવાનુાં શરુ કયુું. તેમની આજુબાજુના તમામ 
લોકો તેમની પાસે આવા વતથનની અપેક્ષા 
રાખવા માાંડ્યા અને એને લીધે જ નવરાત્રીની 
પ્રત્યેક રાત્રે મીરાાંબહેનનુાં વતથન અચાનક 

બદલાઈ જતુાં.’ 
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‘તો શુાં મારી પત્ની લોકોને ખુશ કરવા ઢોંગ 
કરતી હતી એમ આપનુાં કહેવુાં છ?ે’ રમણીકભાઈ 
અકળાઈને પુછ્ુાં. 

‘ના. એવુાં હરગીજ નથી. તેઓ જો ઢોંગ 
કરતા હોતે તો વડોદરામાાં પણ કરી શક્યા હોત. 
વાસ્તવમાાં આ રોગ માણસની ઈચ્છાથી નથી 
થતો; પરન્તુ તે થવામાાં અજાગ્રત મનની 
અપેક્ષાઓ જરુર ભાગ ભજવે છ.ે અમને ખાતરી 
હતી કે તેમનો આ રોગ તમારી સોસાયટીના 
ધામીક વાતાવરણને કારણે જ પાાંગયો છ.ે આથી 
અમે વીચાયુું કે જો તેમને ‘માતા’ આવતા બન્ધ 
કરાવવા હોય તો તેમને એવા વાતાવરણમાાં લઈ 
જવા જોઈએ કે જ્યાાં ધામીક પરીવેશ ન હોય, 
લોકો તેમની પાસે ‘માતા’ આવે એવા વતથનની 
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અપેક્ષા ન રાખતા હોય. અને ધારો કે એવુાં થાય 
તો તેની પુજા ન કરતા હોય. આ બધુાં વડોદરામાાં 
શક્ય હતુાં. આથી અમે આ સફળ પ્રયોગ કયો 
અને તમને પણ બતાવી શક્યા.’ 

રમણીકભાઈ અને બળવાંતભાઈ 
સુનીલભાઈની વાત સમજવા પ્રયત્ન કરતા હતા. 
અને સુનીલભાઈ આગળ વધયા. ‘તમને વીશ્વાસ 
ન પડતો હોય તો હુાં  હજુય વધુ પુરાવા આપી 
પુરવાર કરી શકુાં એમ છુાં. મારા એક મીત્ર      
મી. ઠાકર હીપનોટીસ્ટ છ.ે તેઓ જ્યારે વ્યક્તીન ે
ખુબ ઉંડ ે સુધી હીપનોટાઈઝ કરે છ ે ત્યારે તે 
વ્યક્તી ઉકળતા પાણીમાાં હાથ સુદ્ધાાં બોળી દેતી 
હોય છ.ે તે વ્યક્તીને કોઈ ‘માતા’ આવ્યા નથી 
હોતા. 
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‘અમે મીરાાંબહેનના સ્વભાવનુાં પણ 
વીશે્લષણ કયુું છ.ે માત્ર નવરાત્રીમાાં જ નહીં; 
પણ જ્યારે જ્યારે તમારા ઘરમાાં મોટા 
ઝગડાઓ થયા છ ે ત્યારે ત્યારે તેમને આવા 

હુમલાઓ આવ્યા છ.ે ધુણવુાં, ચીસાચીસ કરવી, 
ઉંઘમાાં હોઈએ એ રીતે ચાલવુાં, હાથ–પગ 
હલાવવા, અસ્પષ્ટ શબ્દો બોલવા વગેરે પ્રકારનુાં 
વતથન આવી ‘ડીસોસીએટીવ’ અવસ્થામાાં થતુાં 
હોય છ.ે ગયે વષે તેઓ એક વાર અભાનપણે 
ઘરેથી ચાલ્યાાં ગયાાં હતાાં અને ત્રણેક દીવસ 
પછી અજાણ્યા સ્થળેથી મળી આવ્યાાં હતાાં, તે 
પણ તેમને આવતા આવાાં જ ‘ડીસોસીએટીવ’ 

પ્રકારના હુમલાનો ભાગ છ.ે 
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‘વળી તમને ખબર છ ેકે મીરાાંબહેન તેમની 
ઉમ્મરના પ્રમાણમાાં વધુ પડતો મેકઅપ કરે છ.ે 
તેમના કેશકલાપ, વેશભુષા તથા આભુષણોના 
શોખો અને અજાણ્યા પુરુષો સાથે વધુ પડતી 
આત્મીયતા દાખવવાની ટવે પરથી સ્પષ્ટ છ ે કે 
તેઓ હમ્મેશાાં લોકોના આકષથણનુાં કેન્ર બનવા 
તત્પર રહેતાાં હોય છ.ે તેમના આ પ્રકારના 
વ્યક્તીત્વને ‘હીસ્ટરીઓનીક વ્યક્તીત્વ’ કહેવાય 
છ.ે આવી ‘ડીસોસીએટીવ’ મનોસ્થીતી 
જન્માવવામાાં આવા વ્યક્તીત્વનો પણ ફાળો 
રહેલો હોય છ.ે’ 

રમણીકભાઈ ચીંતાતુર વદને આ બધુાં 
સાાંભળતા હતા. તેમ છતાાંયે તેમનાથી પુછ્ા 
વગર રહેવાયુાં નહીં. ‘તો શુાં સેંકડો લોકો મીરાાં 
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અને ‘માતા’ ઉપર અમથી જ આટલી બધી શ્રદ્ધા 
રાખતા હશે?’ 

‘શ્રદ્ધા નહીં... એને અન્ધશ્રદ્ધા કહો.’ 
સુનીલભાઈનો અવાજ પ્રભાવશાળી હતો, ‘કેમ કે 
એ ‘માતા’ તમારા દીકરાને માાંદગીમાાંથી મરતો 
બચાવી શક્યાાં નથી અને અકસ્માતમાાં તમારા 
પીતા ગુજરી ગયા એનેય ઉગારી શક્યાાં નથી. 
આ બન્ને બનાવ નવરાત્રી દરમીયાન જ બનેલા 
એ તેમને યાદ હશે જ. જો એ ‘માતા’ એ રાત્રે 
તમારા પત્નીના શરીરમાાં પ્રવેશી સવથનુાં કલ્યાણ 
કરી શકતા હોય તો એ જ દીવસોમાાં બનેલા આ 
બે કરુણ પ્રસાંગોએ તેઓ ક્યાાં હતાાં? 

‘બળવાંતભાઈ! આ ‘ડીસોસીએટી’ 
મનોસ્થીતી તો અત્યન્ત સાંકુલ વસ્તુ છ.ે ઘણી 
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વાર તો તે એલ.એસ.ડી. જવેી દવા અથવા 
અમુક પ્રકારની ખેંચને કારણે પણ ઉત્પન્ન થતી 
હોય છ.ે તમે નહીં માનશો પણ આ રોગના એક 
દદીએઆવી અભાનાવસ્થામાાં બીજા એક નીદોષ 
માણસનુાં ખુન કરી નાાંખેલુાં અને ફરી તેની 
મનોસ્થીતી સાધારણ થઈ ગઈ ત્યારે તેને કશુાં જ 
યાદ નહીં. આવો જ બીજો એક દદી હીલ સ્ટશેન 
પર ફરવા ગયો ને બીજ ેદીવસે ખીણમાાંથી તેની 
લાશ મળી. તે અકસ્માત હતો કે આત્મહત્યા તે 
પણ જાણી ન શકાયુાં.’ ત્યાર પછી તો ટરનેમાાં ઘણી 
ઘણી વાતો થઈ. સુરત આવ્યુાં ત્યારે 
સુનીલભાઈએ છલે્લુાં વાક્ય કહ્યુાં, ‘તમને હજુય 
ખાતરી ન થતી હોય તો મીરાાંબહેનને હવે પછી 
જ્યારે કહેવાતા ‘માતા’ આવે ત્યારે અમારી પાસે 
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લઈ આવજો. અમે તેમનો ઉપચાર કરવા તૈયાર 
છીએ.’ 

‘હીસ્ટીરીકલ ડીસોસીએશન’ 
મીરાાંબહેનને જ ે થયુાં હતુાં તેને 

‘ડીસોસીએશન’ કહેવાય છ.ે રાતે્ર ઉંઘમાાં ચાલવુાં, 
તન્રાવસ્થામાાં હોવુાં, સમાધીમાાં લીન થવુાં વગેરે 

સ્થીતીમાાં આવા ‘ડીસોસીએશન’નો અનુભવ 
થઈ શકતો હોય છ.ે જમેાાં આપણાં જાગૃત મન 
જાણે કોઈ બીજાની ઈચ્છાથી કાયથ કરી રહ્યુાં 

હોય એવુાં લાગે. અને એટલે જ લોકો 
મીરાાંબહેન જવેા ‘હીસ્ટીરીકલ ડીસોસીએટીવ’ 
અવસ્થાવાળા દદીઓને જુએ છ ે ત્યારે એમ 
માની લે છ ેકે આ બધુાં તો ‘માતાજી’ જ તેમની 
પાસે કરાવતા હશે. 
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‘માતા’ આવવાની ઘટનાઓ બહુ સામાન્ય 
છ.ે ઘણી સ્ત્રીઓ ચીસો પાડતી, ધુણતી, ગરબે 
ઘુમતી, ગાતી જોવા મળે છ.ે ધામીક 
વાતાવરણોમાાં અને ઓછુાં ભણેલી સ્ત્રીઓમાાં આવુાં 
વધારે જોવા મળે છ.ે 

આવા બનાવોનુાં મહત્ત્વ એ હોય છ ેકે તેમને 
સામાજીક, સાાંસ્કૃતીક માન્યતા મળેલી હોય છ.ે 
(સોશીયોકલ્ચરલ સેન્કશન). લોકો પણ તે દદીની 
માન્યતાઓ જવેી જ માન્યતાઓ ધરાવતા હોય 
છ.ે અને એટલા માટ ેજ આવા રોગોને દુર કરવા 
વ્યક્તીની સારવાર કરવાને બદલે સામાજીક 
રુઢીગત માન્યતાઓ બદલવી જરુરી હોય છ.ે 

 
● 
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5 

હવે હુાં  ‘મારીયા શારાપોવા’ને બદલ ે
‘રોજર ફેડરર’નો મુકાબલો કરીશ 

અનુક્રમણીકા 
 

 

● 
 

 

 

 

એકવીસ વષથની ઉમ્મરે તો લોકો અરીસા 
સામે ઉભા રહેતા હોય છ.ે પોતાના શરીરના 
મેઝમેન્ટ્સ લેતા હોય છ ે અને ઉઘાડી આાંખ 
રાખીને સપનાાંઓ જોતા હોય છ.ે એકવીસ વષથની 
ઉમ્મર કાંઈ આત્મકથા લખવાની ઉમ્મર નથી; 

સેક્સ રીએસાઈમેન્ટ સજ થરી 
(એસ.આર.એસ.) કરાવ્યા બાદ સ્ત્રીમાાંથી 
પુરુષ બનેલ દદી જનેે ‘જને્ડર 
આઈડને્ટીટી ડીસ ઑડથર’ હતો. 
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પરન્તુ મારી વાત અલગ છ.ે હુાં  ‘એન્જલ 
પાવલોક’ છુાં. હાંગેરીની વન ઓફ ધ મોસ્ટ 
સેલીબ્રેટડે ટનેીસ સ્ટાસથ. ‘વજીથનીયા સ્લીમ્સ’ 
1987માાં હુાં  ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી. 
‘ઓસ્ટરલેીયન ઓપન’ તથા ‘ફ્રેંચ ઓપન’ 
1988માાં સેમી ફાઈનલ સુધી અને 1989ની 
‘વીમ્બલ્ડન ફીમેલ સીંગલ્સ’માાં ક્વાટથર સેમી 
ફાઈનલ સુધી. બુડાપેસ્ટના 16થી માાંડીને 26 વષથ 
સુધીના બધા જ જુવાનીયાઓ મારા આજીવન 
પ્રેમમાાં હતા. આખુાં હાંગેરી જાણતુાં હતુાં કે હુાં  
આવતી કાલની ‘બીલીજીન કીંગ’ છુાં. ‘માટીના’ 
છુાં. ‘સ્ટફેી ગ્રાફ’ છુાં અને ‘ક્રીસ લોઈડ’ છુાં; પણ 
આજ?ે આજ ે હુાં શુાં છુાં? કેવી છુાં? કોણ છુાં? 
એની કોઈને નથી ખબર. એ કોઈ નથી જાણતુાં. 
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1969મી વાત છ.ે ઉતરતી પાનખરમાાં મારી 
માતા ક્રીસ્ટીના ફરી એક વાર ગભથવતી બની. છ, 
છ છોરીઓની એ માતા ફરી એકવાર આશા 
રાખીને બેઠી હતી. છ બહેનો માટ ે એને એક 
ભાઈ જોઈતો હતો. કદાચ એ છલે્લી વારની 
આશા હતી. જ ે ફરી એક વાર ઠગારી નીવડી. 
એની કુખે હુાં  જન્મી. સાતમી છોકરી. છ 
બહેનોની વધુ એક નાનકડી બહેન નામે ‘એન્જલ 
પાવલોક’. મારા પીતા દેવળમાાં અધયાપન માટ ે
જતા. તેઓ પાદરી જવેા જ હતા. તેમને મન સવથ 
મનુષ્યો સમાન હતા. આથી તેમણે હસતા હસતા 
અને બાકીના સૌએ ખીન્ન વદને મારા આગમનને 
સ્વીકારી લીધુાં હતુાં. અને એટલે જ પીતાએ જ્યારે 
મારુાં  નામ ‘એન્જલેા’ રાખયુાં ત્યારે મારી માતાએ 
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ખુબ વીચાયાથ પછી કહેલુાં : “આનુાં નામ 
‘એન્જલેા’ નથી રાખવાનુાં; આ તો મારો દીકરો 
છ!ે કેવો સરસ દેવદુત જવેો છ!ે એને તો 
છોકરાનુાં નામ જ શોભે! હુાં  એને ‘એન્જલ’ 
કહેવાની છુાં અને બધા પણ એમ જ કહેશે.” 

મને યાદ આવે છ ેસ્કુલમાાં પાાંચમાાં ધોરણમાાં 
હતા ત્યારનો એક પ્રસાંગ. મારી બહેન સીન્ડરલેા 
મારાથી બે વષથ મોટી હતી. દેખાવમાાં પરી જવેી 
સુાંદર; પણ સ્વભાવમાાંય એવી જ પોચી. તેને 
સ્કુલ છુટ્ા પછી દુર ટકેરી પરના પાઈનનાાં 
વૃક્ષોમાાં ફરવા જવાની ટવે. એક છોકરો રોજ 
તેની પાછળ આવે. આથી સીન્ડરલેાએ ગભરાઈને 
ફરવા જવાનુાં બન્ધ કરી દીધુાં. મને આ વાતની 
ખબર પડતાાં જ બીજ ેદીવસે હુાં  તેની સાથે ગઈ 
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અને પેલા છોકરાને જવેો આવ્યો કે તરત જ બે 
તમાચા મારીને ભગાડી મુક્યો. આ વાત 
સાાંભળીને રાત્રે ડીનર પર મમ્મીએ મને ‘બ્રેવો 
શાબ્બાસ’ કહીને એકસામટી કોણ જાણે કેટલીયે 
પપપીઓ ભરી દીધી! મેં રુવાબથી કહેલુાં, ‘મમ! 
મારે પપપીઓ નથી જોઈતી, બીજુ ાં કાંઈ આપ.’ 
અને તે વીક એન્ડમાાં મમ્મીએ મારે માટ ે
સ્પેશીયલ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો. 

બુડાપેસ્ટથી દોઢસો કીલોમીટર દુર લેટીવ 
નામનુાં નાકડુાં શહેર. તેમાાં મમ્મીના એક મીત્ર 
રહે. અમે એમને ‘હેસ અાંકલ’ કહેતા. તેમનુાં 
પોતાનુાં એક રળીયામણાં ફામથ હાઉસ હતુાં. ત્યાાં 
અાંકલ અને એમના મીત્રો ગોલ્ફ રમતાાં અને 
હોસથરાઈડીંગ કરતાાં. મમ્મી મને બે દીવસ માટ ે
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ત્યાાં ફરવા લઈ ગઈ અને હોંશે હોંશે બધુાં જ 
બતાવ્યુાં. આખી સાાંજ મેં ઘોડાઓ જોયા અને 
બીજ ેદીવસે રાઈડીંગ પણ કયુું. અાંકલ હેસ પણ 
મારી હીમ્મ્ત પર ખુશ થઈ ગયા. તેમણે મમ્મીને 
કહ્યુાં; “આ તારા દીકરાને અહીં મુકી જા. એક 
વષથમાાં એને પણ ઘોડો બનાવી દઈશ.” મમ્મી 
હસી પડીઅને કહ્યુાં; “આટલા ઘોડા ઓછા છ!ે તે 
મારા દીકરાને ઘોડો બનાવવાની વાત કરો છો! 
મારે તો એને સ્વીમર બનાવવો છ.ે અને જો એને 
પાણીથી શરદી થઈ જતી હશે તો પછી... 
બોક્સર બનાવીશ.” આ સાાંભળીને હુાં  રોમાાંચીત 
થઈ ઉઠલી. મને તો એવુાં હતુાં કે, મારે પણ મારી 
બહેનોની જમે કુકીંગ, શોપીંગ કે બેબીસીટીંગ જ 
કરવાનુાં આવશે; પણ આ દીવસે મને ખાતરી થઈ 
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ગઈ કે હુાં  બધાથી કાંઈક જુદી થવા સરજાયેલી 
છુાં. ઈનફેક્ટ હુાં  બધાથી જુદી જ હતી. કેમ કે હુાં  
ક્યારેય ડોલ્સ ભેગી કરીને ઘરઘરની રમત 
નહોતી રમતી. હુાં  જીમ્નેશીયમ, સ્કેટીંગ કરતી. હુાં  
મમ્મી–ડડેી સાથે સુવા માટ ેજીદ નહોતી કરતી 
અને હુાં  ફ્રોક કે સ્કટથ બલાઉઝ નહોતી પહેરતી. હુાં  
હાફ–પેન્ટ અને ટી–શટથસ્ પહેરતી. 

1981નો ઓક્ટોબર મહીનો. સોળમી 
તારીખે મારી બારમી બથથ–ડ ે આવતી હતી. 
સૌએ એ સેલીબ્રેટ કરવાનુાં નક્કી કયુથ; પણ હુાં કાંઈ 
જુદા જ મુડમાાં હતી. મારી અન્દર કાંઈક 
ઉપરતળે થતુાં હુાં  અનુભવતી હતી. મને વણથવી ન 
શકાય એવુાં કશુાંક થવા માાંડ્યુાં હતુાં. હુાં  એ કોઈને 
કહી કે સમજાવી શકતી નહોતી. વારાંવાર મારો 
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હાથ છાતી ઉપર જઈને અટકતો હતો. ત્યાાં કશુાંક 
ઉપસેલો આકાર લઈ રહ્યુાં હતુાં અને હુાં  ઉંડ ે
ઉંડથેી ચીસ પાડી ઉઠતી... ના! ના! હુાં  એવુાં નહીં 
થવા દઉં! હરગીજ નહીં. 

બથથ–ડનેા અઠવાડીયા પહેલા અમે કોને 
કોને ઈન્વીટશેન મોકલવા તે નક્કી કરવા બેઠાાં. હુાં  
હોંશે હોંશે મારા મીત્રોના નામ લખાવતી જતી 
હતી. બધી બહેનોએ પણ પોતપોતાની 
સખીઓની યાદી આપી. આ વખતે ડડેી બધુાં 
મેનેજ કરવાના હતા. તેમણે ફાઈનલ લીસ્ટ 
જોઈને મજાકમાાં પુછ્ુાં; “એન્જલ બેટી, તારી 
યાદીમાાં તો બધા મીત્રો જ છ!ે શુાં તારે કોઈ 
સહેલી, કોઈ ગલથફ્રેન્ડ જ નથી!” હુાં  મુાંઝવણમાાં 
મુકાઈ ગઈ. સૌને એમ લાગયુાં કે હુાં  પપપાની 
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આવી કોમેન્ટને કારણે મુાંઝાતી હતી; પણ હકીકત 
જુદી હતી. હુાં  પપપાની ટકોર કરતાાં તેમણે મને 
જ ે‘બેટી’ સમ્બોધન કયુું તેને કારણે વધારે વ્યગ્ર 
થઈ ગઈ હતી. મને એકદમ ગયે વષે મૃત્ય ુ
પામેલી મારી મમ્મી યાદ આવી. તે હોતે તો મને 
‘બેટા’ કહીને જ બોલાવતે. મને પહેલી વાર 
સમજ પડી કે મને કોઈ છોકરી તરીકેનુાં 
સમ્બોધન કરે તે સહજ પણ પસન્દ નહોતુાં. 

અને બન્યુાં પણ એવુાં જ. પન્દર વષથની 
ઉમ્મરે પણ મારો પ્રભાવ જ એવો હતો કે મારુાં  
કહેલુાં બધાાં કરતાાં. હુાં  મોટાભાગનો સમય 
ગેઈમ્સના મેદાનોમાાં વીતાવતી. મહીનામાાં મારા 
ત્રણ જ દીવસો ખરાબ જતા. મેન્સીસ વખતના. 
બાકીના દીવસોમાાં હુાં  એટલી પ્રભાવશાળી રીતે 
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જીવતી કે આટલા બધા પુરુષમીત્રો હોવા છતા; 
મારી સાથે ડટેીંગ કરવાની કોઈએ હીમ્મત કરી 
નહોતી; પણ સમય જતાાં હુાં  મારા ચીત્તના 
બદલાતા આાંતરપ્રવાહોને સમજવા માાંડી હતી. 

એક દીવસ સબ–વેના શોપીંગ સેન્ટર પર 
ઉતાવળ હોવાથી ભુલમાાં હુાં  જને્ટસ ટોઈલેટમાાં 
દાખલ થઈ ગઈ. ત્યા મને જોઈને સૌ હેબતાઈ 
ગયા અને બે જણા દોડતા બહાર નીકળી ગયા. 
આ બનાવ પછી મને બે વાતની સ્પષ્ટ રીતે 
ખબર પડી. એક તો એ કે પુરુષો માટનેી પ્રાઈવેટ 
પલેસમાાં દાખલ થઈ જવાની મારી ભુલ એ 
ખરેખર ઉતાવળમાાં થયેલી ભુલ નહોતી. 
વાસ્તવમાાં હુાં  મનોમન એવુાં ઈચ્છતી હતી. અને 
બીજુ ાં એ કે મને પહેલી વાર લાગયુાં કે મારે સ્ત્રી 
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નહોતા થવુાં જોઈતુાં. હુાં  પુરુષ બનવા જ સજાથયેલી 
છુાં. મારુાં  શરીર પણ પુરુષનુાં હોવુાં જોઈએ; પણ 
આ વાત કોણ સ્વીકારે? ડડેી તો ચચથના જીવ. 
તેમને કહુાં તો ભયાનક આઘાત લાગે. મારી 
મમ્મી હયાત હોત તો તે સ્વીકારતે. હુાં  
અન્દરોઅન્દર અપાર ગુાંગળામણ અનુભવવા 
માાંડી. મને જ્યારે આમાાંથી કોઈ રસ્તો ન જડ્યો 
ત્યારે અચાનક મારી જીન્દગીમાાં એક મહત્ત્વનો 
બનાવ બન્યો. હાથમાાં રેકેટ લઈને એક દીવસ હુાં 
ટનેીસ કોટથમાાં જઈ પહોંચી. 

અને પછી તો એક વણથમ્ભી સફર શરુ 
થઈ. રેકેટ વીંઝતી હોઉં ત્યારે મારો ખાલીપો 
સદન્તર દુર થઈ જતો. મારા અવ્યક્ત પૌરુષન ે
જાણે આલમ્બન મળતુાં અપાર સાંઘષથના એ 
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દીવસો હતાાં, અને સાંઘષથ જ મને ગમતો. એ 
દ્વારા હુાં  મને વ્યક્ત કરી શકતી. ગ્રાસ કોટથના 
એક છડેથેી જ્યારે હુાં  સવીસ કરતી ત્યારે લાખો 
હૈયાઓ શ્વાસ થમ્ભાવીને સ્થીર થઈ જતાાં હુાં  
હમ્મેશાાં ખુબ આક્રોશપુણથ રમત રમતી. જાણે 
પ્રકૃતી સામે હુાં  કોઈ જુની અદાવતની વસુલાત ન 
કરી રહી હોઉં! આખરે એ દીવસ આવ્યો ત્યારે 
હુાં  મારા દેશ હાંગેરીના એકેએક આમ માણસના 
હૃદયમાાં વસી ગઈ હતી; પણ માત્ર હુાં જ જાણતી 
હતી કે, હુાં  કોઈ આવી પ્રતીષ્ઠા માટ ે નહોતી 
રમતી. મારે જ ેજોઈતુાં હતુાં તે કાંઈ ઓર જ હતુાં. 
મારે મારી જાતને બદલી નાખવી હતી. મારે 
પુરુષ બનવુાં હતુાં. અને એને માટ ે હુાં  કાંઈ પણ 
કરવા તૈયાર હતી. 
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પણ ગયા વષથથી મારી મુશ્કેલીઓ વધવા 
માાંડી. એક તરફ ટનેીસમાાં હુાં  આાંતરરાષ્ટ રીય 
કક્ષાએ આગળ આવવા માાંડી; તો બીજી તરફ 
પુરુષ ન હોવાની હતાશાથી પીડાતી હુાં  અન્દરથી 
તુટવા માાંડી. તે એટલે સુધી કે એક દીવસ રુમ 
બન્ધ કરીને અરીસા સામે ઉભા રહીને મેં હજારો 
બુમ પાડી, ‘હુાં  મીસ એન્જલ નથી... ‘હુાં  મીસ્ટર 
એન્જલ છુાં. મીસ્ટર એન્જલ..’ તે ક્ષણથી હુાં મને 
પુરુષ માનવા માાંડી. 

બીજ ેજ દીવસે મે ચાર ડૉક્ટરોને કન્સલ્ટ 
કયાથ. સ્ત્રીમાાંથી પુરુષ બનવા માટ,ે જાતીય 
પરીવતથન માટ,ે જનેે ડૉક્ટરો એસ.આર.એસ. 
(સેક્સ રીએસાઈનમેન્ટ સજ થરી) કહે છ.ે જમેાાં 
સ્તન અને યોની કાઢી નાખીને કૃત્રીમ 
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પુરુષેન્રીયનુાં આરોપણ કરવામાાં આવે છ ે
(પીનાઈલ પ્રોસ્થેસીસ) તે ડૉક્ટરો માઈક્રોસજ થન, 
સાઈકીઆટરીસ્ટ, યુરોસજ થન અને સેક્સોલોજીસ્ટ 
હતા. તેઓ સૌ મને ઉતાવળ ન કરવાનુાં કહેતા 
હતા. કારણ? મારા આવા પગલાાંથી મારી 
કારકીદીને ગમ્ભીર અસર પહોંચે એમ હતુાં; 
પરન્તુ હુાં  હવે એક ક્ષણ માટ ે પણ સ્ત્રી તરીકે 
જીવવા તૈયાર નહોતી. અને મેં હીમ્મત એકઠી 
કરીને એક નીણથયાત્મક પગલુાં લીધુાં. 

ત્યાર પછીની ત્રણેક ટનુામેન્ટ હુાં  ખુબ જ 
ઉત્સાહપુવથક અને જુસ્સાભેર રમી. મારો 
આત્મવીશ્વાસ વધતો જતો હતો. ગાલો ઉપર 
રુાંવાટી આવવા માાંડી હતી અને હાથ–પગના 
સ્નાયુઓ મજબુત બનવા માાંડ્યા હતા; પણ આ 
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બહુાં લાાંબુાં નહીં ચાલ્યુાં. સીઓલ ઓલમ્પીક 
આવ્યો અને બેનજોન્સન પ્રકરણના બહુ ઘેરા 
પ્રત્યાઘાતો પડ્યા. અમારે પણ પ્રત્યેક ટનુામેન્ટ 
પહેલાાં લોહી–પેશાબની તપાસ ફરજીયાત બની 
અને એક દીવસ યુરોપના એકેએક ન્યુઝપેપસથની 
હેડલાઈન આ હતી. ‘વલ્ડથ ટનેીસ એસોસીએશન ે
કરેલા સત્તાવાર કેમીકલ એનાલીસીસ પરથી 
જણાયુાં છ ે કે ચોથો ક્રમ ધરાવતી જાણીતી 
હાંગેરીયન ટનેીસવીર અને આ વખતે વલ્ડથ 
ચેમ્પીયન તથા ગ્રાન્ડસ્લેમના ટાઈટલ માટનેી 
ઉમેદવાર મીસ એન્જલ પાવલોક નીયમીતપણ ે
એનાબોલીક સ્ટીરોઈડ હોરમોન્સનુાં સેવન કરે છ.ે 
આ માટ ેતેની સામે કોઈ પણ શીક્ષાત્મક પગલાાં 
લેવાય તે પહેલાાં જ તેણે આ વષથની તમામ 
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સ્પધાથઓમાાંથી ખસી જવાનો સ્વૈચ્છીક નીણથય 
જાહેર કયો છ.ે પત્રકારોએ પુછલેા અનેક પ્રશ્નોનો 
તેણે એક જ ઉત્તર આપયો છ ે : ‘મારે મારા 
બચાવમાાં કાંઈ નથી કહેવુાં. મેં ડરગઝનુાં સેવન જરુર 
કયુું છ;ે પણ તે ગ્રાન્ડ સ્લેમનુાં ટાઈટલ જીતવા 
માટ ે નહીં... શા માટ ે કયુું તે હુાં  મારી 
આત્મકથામાાં જણાવીશ.’ 

જ ેહુાં હવે જણાવી રહી છુાં. બે મહીના પછી 
હુાં સજ થરી કરાવીને પુરુષનુાં શરીર ધારણ કરનાર 
છુાં. ડૉક્ટરોની સમ્મતીથી હુાં  ખુશખુશાલ છુાં. 
સજ થરી પહેલાાંનો હોરમોન્સનો કોસથ મેં પુરો કયો 
છ.ે ડૉક્ટરોની એવી પણ શરત હતી કે મારે 
પુરુષ તરીકે પહેલાાં છ મહીના જીવવુાં પડશ;ે પછી 
જ સજ થરી થઈ શકશે. જ ેમેં પાળી બતાવ્યુાં છ.ે 
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તાહીટી ટાપુઓમાાં અને પયુરીટોરીકોના 
કીનારાઓ પર હુાં  પુરા છ મહીના ગાળી આવી 
છુાં. અથવા કહો કે ગાળી આવ્યો છુાં. મીસ્ટર 
ચેઝેક પાલ્મ બનીને. ત્યાાં મેં મન દઈને ટનેીસ 

પ્રેક્ટીસ કરી છ.ે હવે આવતી સીઝનમાાં હુાં  
ફરીથી મારા ચાહકો સમક્ષ હાજર થઈશ. 
ટનેીસ બોડથ અને એસોસીએશને મને રમવાની 
સમ્મતી આપી દીધી છ.ે હવે હુાં  ‘કેપ્રીયાટી’, 
‘મોનીકા’, ‘સાાંચેઝ’ કે ‘સેબીટીની’નો મુકાબલો 
નહીં કરીશ. હવે હુાં  ‘બેકર’, ‘લેન્ડલ’, ‘ચાાંગ’ 
અને ‘અગાસી’ સામે રમીશ. મને, બાય ધ વ ે
‘ટરાન્સસેક્સ્યુઆલીઝમ’ અથવા ‘જને્ડર 

આઈડને્ટીટી ડીસઓડથર’ નામનો રોગ હતો. 
‘જને્ડર આઈડને્ટીટી ડીસઓડથર’ 
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હવે તો આપણે ત્યાાંય આવા દાખલા જોવા 
મળે છ.ે છાપાઓમાાં આપણને વાર–તહેવારે 
વાાંચવા મળતુાં હોય છ,ે ‘લક્ષ્મીબહેનમાાંથી 
લક્ષ્મણભાઈ બનેલી છોકરીની રસપ્રદ મુલાકાત. 
સમાજ શુાં કહે છ?ે તેના માતાપીતા શુાં કહે છ?ે’ 
...વગેરે, વગેરે, વગેરે. 

તો આ છ ે ‘ટરાન્સસેક્સ્યુઆલીઝમ’ નામનો 
માનસીક રોગ. જમેાાં વ્યક્તી એવુાં માનતી થઈ 
જાય છ ેકે પોતાનુાં શરીર સ્ત્રીનુાં હોવા છતાાં પોતે 
પુરુષ છ ેઅથવા એથી ઉંધુાં. આવા જ બીજા એક 
‘ટરાન્સ્વેસ્ટીઝમ’ નામના મનોજાતીય રોગ કરતા 
આ રોગ ઘણો જુદો પડ ેછ.ે ‘ટરાન્સ્વેસ્ટ’ એ હોય 
છ ે કે જનેે કેવળ વીજાતીય સેક્સના વસ્ત્રો 
પહેરવાથી જાતીય આનન્દ મળે છ.ે જ્યારે મીસ 
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એન્જલ જવેી ‘ટરાન્સસેકસ્યુઅલ’ છોકરીને 
વીજાતીય સેક્સના (પુરુષના) વસ્ત્રો પહેરવાથી 
જાતીય આનન્દ નહોતો મળતો. 

‘મીસ એન્જલ’ના જીવનની જમે જ 
‘ટરાન્સસેકસ્યુઅલ’ વલણો જન્માવવા માટ ે
વ્યક્તીના ઉછરે તથા ઘડતરમાાં મહત્ત્વનો ફાળો 
રહેલ હોય છ.ે આવા જ વલણોવાળી; પરન્તુ 
પુણથપણે રોગમાાં ન પરીણમેલા વલણવાળી 
છોકરીઓને સમાજમાાં ‘ટોમબોય’ કહેવામાાં આવે 
છ.ે 

જમે પોતાની ચાલચલગતથી સન્તુષ્ટ એવી 
‘હોમસેકસ્યુઅલ’ વ્યક્તીને સમજાવીને 
‘હેટરેોસેકસ્યુઅલ’ બનાવવાની કોઈ રીત કે 
પદ્ધતી નથી, તેમ ‘ટરાન્સસેકસ્યુઅલ’ વ્યક્તીને 
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પણ સમજાવવી શક્ય નથી હોતી. આથી તેમની 
સારવાર એક જ છ.ે જો તેમનુાં મન પુરુષનુાં જ 
હોય અને શરીર સ્ત્રીનુાં હોય તો મન બદલવાને 
બદલે તેમનુાં શરીર બદલી નાખો. તેવી સ્ત્રીઓને 
સજ થરી કરીને પુરષ બનાવી દો. 

 
● 
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6 

બહુમાળી મકાન શાને લીધે 
આગની જ્વાળાઓમાાં લપેટાઈ ગયુાં? 

અનુક્રમણીકા 

 

 

● 
 

 

 

સામે આઠ માળનુાં મકાન ભડકે બળતુાં હતુાં. 
લોકોની ચીચીયારીઓથી શહેર ઉભરાઈ રહ્યુાં 
હતુાં. ફાયરબ્રીગડેનો આખો સ્ટાફ છલે્લા ચાર 
કલાકથી ભારે જહેમત ઉઠાવીને શક્ય એટલા 
માણસોના જાન બચાવવામાાં પ્રવૃત્ત હતો. સમગ્ર 

‘પાયરોમેનીયા’ના દદીઓને અગ્નીનુાં 
તીવ્ર, અદમ્ય આકષથણ હોય છ.ે તેઓ 
ભડકા, જ્યોત વગેરેને ખુબ રસપુવથક 
નીહાળતા હોય છ.ે 
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વાતાવરણ નાસભાગ, ડસુકાાં, સાયરનો, 
જ્વાળાઓ અને ધુમાડાઓમાાં લપેટાઈ ગયુાં હતુાં. 

શ્રીયુત બીહારીલાલ ગુપ્તા જવેો પીઢ, 
જમાનાનો ખાધેલ માણસ પણ બે ઘડી આધાતમાાં 
કાંઈ બોલી ન શક્યો. કેમ કે આ શહેરની છલે્લા 
પચાસ વષોમાાં લાગેલી આ સૌથી મોટી આગ 
હતી. અને કમનસીબે એ તેની જ બહુમાળી 
ઈમારતને ભરખી ગઈ હતી. શહેરભરમાાં 
પોલીસની, ખબરપત્રી–ઓની, બીલ્ડરોની, 
ઈન્સ્યોરન્સ એજન્ટોની તથા રાજકીય માણસોની 
પુછપરછ અવીરતપણે ચાલુ હતી. ફાયર–
બ્રીગેડના લાશ્કરો પાણીના મારા વચ્ચેથી, દાઝી 
ગયેલાઓને એક પછી એક એમ્બ્યુલન્સમાાં 
ગોઠવતા હતા. અને બીલ્ડીંગના માલીક 
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બીહારીલાલ ગુપ્તા બીલ્ડીંગથી દુર એકત્ર થયેલા 
ટોળાાંની મધયમાાં ઉભા ઉભા સૌ પ્રવૃત્તીઓને 
બાધાની જમે જોઈ રહ્યા હતા. 

એવામાાં બીલ્ડીંગનો ચીફ સીક્યોરીટી ગાડથ 
કુાંવરસીંહ દોડતો દોડતો આવ્યો અને ટોળાાંને 
ધકેલતો ધકેલતો મધયમાાં ઘેરાયેલા 
બીહારીલાલના કાનમાાં કાંઈક બોલ્યો અને તેઓ 
બન્ને હાાંફળાફાાંફળા, દોડતા, દુર આવેલા 
મેદાનના અન્ધકારમાાં અરશ્ય થઈ ગયા. થોડી જ 
વારમાાં તેઓ એક વેરાન રસ્તા પાસે આવીને 
અટક્યા. બીહારીલાલ મુાંઝાઈ ગયા હતા; પરન્તુ 
તેમને ગાડથ કુાંવરસીંહ ઉપર અતુટ વીશ્વાસ હતો 
અને એટલે જ તેઓ આગગ્રસ્ત ઘટનાસ્થળને 
છોડીને અહીં સુધી આવ્યા હતા. કુાંવરસીહે 
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હાાંફતા અવાજ ે કહેવાનુાં શરુ કયુું, “દેખીયે 
સાબ... હમને આજ તક આપકા નમક ખાયા 
હૈ... આપસે મૈં જુઠ નહીં બોલ સકતા... આપકો 
અગર મેરી બાત પે યકીન ન આયે તો મુઝે માર 
ડાલીયે...” તેના ગળામાાંથી અવાજ જમેતેમ 
બહાર આવતો હતો અને તેનુાં શરીર ધ્રુજતુાં હતુાં. 
બીહારીલાલની ધીરજ ખુટી જવા આવી હતી. 
તેમણે લગભગ રાડ પાડીને કહ્યુાં, “કુાંવરસીંહ! જ ે
કાંઈ છ ે તે જલદીથી બોલી નાખ! મારી પાસે 
સમય નથી.” કુાંવરસીંહે બે હાથ જોડીને, ધીમા 
અવાજ,ે અટકીને બોલવાનુાં શરુ કયુું, “સાબ! 
આપકા બેટા અજીત હૈ ના!... વો યે આગ લગને 
સે પહેલે ઈસ બીલ્ડીંગમેં આયા થા... ઉસકે 
હાથમેં પેટરોલકા ડીબ્બા થા... વો ચોથે માલે પે 
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ગયા જહાાં કપડોંકા ભરા હુવા ગોડાઉન હૈ... 
ઔર અજીત કે વહાાં જાને કે બાદ, વહીં સે આગ 
કી શરુઆત હુઈ.” 

અને બીહારીલાલને તમ્મર આવી ગયા. 
તેમણે કુાંવરસીંહનો હાથ જોરથી પકડી રાખયો. 
કુાંવરસીંહની વાત ઉપર અવીશ્વાસ કરવાનો પ્રશ્ન 
જ નહોતો; પણ તેમને એ ન સમજાયુાં કે અજીત 
આવુાં શુાં કામ કરે! તેમણે મનોમન વીચારી જોયુાં 
કે કદાચ કુાંવરસીંહની આાંખ ભુલમાાં બીજી કોઈ 
વ્યક્તીને અજીત સમજી બેઠી હોય... અથવા 
કદાચ પેટરોલના ડબ્બામાાં પેટરોલ નયે હોય... “મન ે
હમણાાં ને હમણાાં અજીત પાસે લઈ જા.” 
બીહારીલાલે કહ્યુાં. અને તેઓ બન્ને ફરી પાછા 
ઝડપથી ચાલતા, ભડકે બળતા ધુમાડીયા 
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બીલ્ડીંગ સમીપ આવી પહોંચ્યા. બીહારીલાલ 
ટોળામાાં દાખલ થયા કે તરત જ મેયર, પોલીસ 
કમીશ્નર તથા ફાયરબ્રીગેડના ચીફ ઑફીસર 
સાથે ચીંતીત સ્વરે ચચાથમાાં પરોવાયા કે કુાંવરસીંહ 
ચપળતાપુવથક બીજી દીશામાાં સરકી ગયો. તેની 
ગતીશીલતા અને સમયસુચકતા ગજબનાક હતા. 
તે ગયો અને પાાંચ જ મીનીટમાાં ત્વરાથી પાછો 
ફયો. આજુબાજુમાાં ઉભેલાઓને શાંકા ન જાય 
રીતે તેણે બીહારીલાલને ઈશારાથી પોતાની પાસે 
બોલાવ્યા અને પોતાની પાછળ પાછળ આવવા 
સુચવ્યુાં. તેઓ બન્ને એકબીજા વચ્ચે ખાસ્સુાં એવુાં 
અન્તર રાખીને ચાલતા ચાલતા, ગોળ ચકરાવો 
લેતા બીલ્ડીંગના પાછલા ભાગ તરફ પહોંચ્યા. 
એ બાજુ પણ એવુાં જ નાસભાગવાળુાં, તનાવપુણથ 
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વાતાવરણ હતુાં. સૌનુાં ધયાન બીલ્ડીંગમાાંથી 
નીકળતા દાઝેલા માણસો તરફ હતુાં. કુાંવરસીંહ 
અને બીહારીલાલ ટોળાાંની બરાબર પાછળ આવી 
લાગયા અને ત્યાાં જ અટકી ગયા. 

કુાંવરસીંહે જમણી દીશામાાં આાંગળી ચીંધી 
અને ત્યાાંનુાં રશ્ય જોઈ બીહારીલાલ સડક થઈ 
ગયા. જમણી તરફ આવેલી ઝાડીઓ વચ્ચે તેમને 
તેમનો પુત્ર અજીત ઉભેલો દેખાયો. મકાનમાાંથી 
નીકળતી જ્વાળાઓની ઝાાંયથી તેનો તામ્રવણો 
ચહેરો સ્પષ્ટપણે દેખાતો હતો. નવાઈની વાત એ 
હતી કે અજીતના ચહેરા પર આઘાતને બદલે 
કોઈક પ્રકારનો આનન્દ દેખાતો હતો. અજીત 
ભડકે બળતા મકાનને ખુબ જ તાદાત્મ્યથી અને 
રસપુવથક જોઈ રહ્યો હતો. સૌથી વધુ મહત્ત્વની 
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વાત તો એ હતી કે પેલો પેટરોલનો ડબ્બો હજુ 
સુધી તેના હાથમાાં જ ઝલાયેલો હતો. 
બીહારીલાલે કુાંવરસીંહનો હાથ જોરથી પકડી 
લીધો. જમે તેમ સ્વસ્થતા જાળવીને તેમણે  
કુાંવરસીંહને કહ્યુાં, “આ વાત માત્ર આપણા પુરતી 
જ રહેવી જોઈએ અને આજથી તારે માત્ર 
અજીતનુાં જ ધયાન રાખવાનુાં છ.ે” 

આગ પર સમ્પુણથ કાબુ આવતા બીજા ચાર 
કલાક વીતી ગયા. શહેર આખુાં અહીં ટોળેટોળાાં 
વળી ઉભરાતુાં હતુાં. રાહતકાયો જોરશોરમાાં શરુ 
થઈ ગયા હતા. ફાયરબ્રીગેડના બમ્બાઓ આવતા 
અટક્યા અને હૉસ્પીટલની વાનો, એમ્બ્યુલન્સો 
તથા ડૉક્ટરો, નસોની અવરજવર શરુ થઈ ગઈ. 
આ બધાાં સમય દરમીયાન શેઠ બીહારીલાલના 
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કુટમુ્બના એકેએક સભ્યો દોડધામમાાં વ્યસ્ત 
હતા. સીવાય એક અજીત. કોઈને ખબર નહોતી 
કે તે ક્યાાં હતો. માત્ર તેની જાસુસી કરવા 
રોકાયેલા કુાંવરસીંહને જ ખબર હતી કે અજીત 
મોડી રાત સુધી એ જ ઝાડીમાાં ઉભો ઉભો કોઈ 
તીવ્ર ખેંચાણથી રસપુવથક એ આગને જોઈ રહ્યો 
હતો. 

પછી તો ધીમે ધીમે બધુાં થાળે પડતાાં એક 
આખો મહીનો વીતી ગયો. બીહારીલાલ 
કાયદાકીય કાયથવાહીમાાં રોકાયેલા રહ્યા; પણ 
તેમનુાં મન બીજા કશામાાં ચોટતુાં નહોતુાં. તેમને 
ચીંતા એ વાતની હતી કે અજીતે કોની સાથે 
મળીને આ કાવતરુાં  કયુું હશે? તેમના ઘણાાં 
શત્રુઓ હતા; પણ આગ પછીના ગાળામાાં 
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અજીતની હીલચાલ એટલી સીધીસાદી અને 
નોમથલ હતી કે કોઈ માનવા પણ તૈયાર ન થાય કે 
એ આગ લગાડનાર અજીત હતો. અજીત આખા 
મહીના દરમીયાન એકકેય અજાણી કે શાંકાસ્પદ 
વ્યક્તીને મળ્યો નહોતો. એટલે જ બીહારીલાલના 
મનમાાં ને મનમાાં કોયડો વધુ ને વધુ ગુાંચવાતો 
જતો હતો. અન્તે થાકીને તેમણે અજીત ઉપર 
નજર રાખવાનુાં કામ એક પ્રાઈવેટ ડીટકે્ટીવ      
મી. તીવારીને સોંપી દીધુાં. 

એ વાતને માાંડ સાતેક દીવસ થયા હશે, 
એવામાાં એક બપોરે મી. તીવારી અચાનક 
બીહારીલાલને મળવા આવી લાગયા. 
બીહારીલાલને આશ્ચયથ થયુાં. સાથે આશા પણ 
જન્મી કે કદાચ તીવારી કાંઈક જાણી લાવ્યા હશે! 
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અને તેમની આશા સાચી નીવડી; પણ મી. 
તીવારીએ જ ેકાંઈ કહ્યુાં તે બીહારીલાલની સમજ 
કે કલ્પના બહારનુાં હતુાં. મી. તીવારી તેમને 
સમજાવવા પ્રયત્ન કરતા હતા. “જુઓ શેઠ! મેં 
અજીતને પહેલા ત્રણ દીવસ સુધી લાગલગાટ 
મારી નજર હેઠળ રાખયો. તે દરમીયાન મેં જોયુાં 
કે અજીત જ્યારે જ્યારે કીચનમાાં જાય છ ે ત્યારે 
તેની નજર બળતા ગેસ ઉપર જ હોય છ.ે તે 
એકલો પડ ે છ ે ત્યારે સીગારેટ સળગાવીને 
કેટલીય મીનીટો સુધી તેને તાકતો બેસી રહે છ.ે 
એક વાર મેં તેને કોઈ જ કારણ વગર ઘાસનો 
પુળો સળગાવતા જોયો. અને મને સૌથી વધુ 
આશ્ચયથ તો ત્યારે થયુાં જ્યારે તે સાાંજ ે એકલો 
એકલો સ્મશાનમાાં જઈને બળતી ભઠ્ઠીઓ સામે 
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બેસી રહેતો જોવા મળ્યો.” 
બીહારીલાલ આ બધુાં સાાંભળીને અકળાઈ 

ગયા. તેઓ બોલી ઉઠ્યા, “કાંઈ સમજાય એવી 
વાત કરો તો સારુાં , તીવારી! મેં તમને એટલા માટ ે
રાખયા છ ે કે મારા કયા શતુ્રઓ અજીતને 
ભડકાવે છ,ે તે તમારે શોધી કાઢવાનુાં છ.ે તમે 
આવી નજીવી બાબતમાાં નકામો સમય વેડફી 
રહ્યા છો.” પણ તીવારી વચ્ચેથી જ શેઠને 
અટકાવીને બોલી ઉઠ્યા, “હુાં  એ જ કહેવા માગુાં 
છુાં કે, હુાં  નજીવી વાતમાાં સમય નથી વેડફી રહ્યો. 
તમને નવાઈ લાગતી હશે; પણ મારી વાત 
ધયાનપુવથક સાાંભળો. અજીત તમારા કોઈ જ શત્રુ 
સાથે મળેલો નથી. તેને તમારી કોઈ મીલ્કતનો 
નાશ કરવામાાં કે પચાવી પાડવામાાં જરાય રસ 
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નથી. તેણે આ આગ ચાાંપવાનુાં જ ે કઈ વીચીત્ર 
પગલુાં ભયુું છ ે તે તેના એક માનસીક રોગનુાં 
પરીણામ છ.ે એ રોગનુાં નામ ‘પાયરોમેનીયા’ છ.ે 
અજીતને જોતાવેંત જ મને ખાતરી થઈ ગઈ હતી 
કે તે આવા બીલ્ડીંગ ફુાંકી દઈ શકનારા રીઢા 
ગુનેગારોમાાંનો એક નહોતો. છતાાં પણ તેના 
કેટલાક વીચીત્ર વતથનો અાંગે મેં એક 
મનોચીકીત્સકની સલાહ લીધી હતી. તેમણે 
આપેલી માહીતી ઉપરથી આગળ વધીને છલે્લા 
ચાર દીવસમાાં મેં પુષ્કળ તપાસ કરી છ.ે આ 
‘પાયરોમેનીયા’ના દદીઓને વારાંવાર કોઈ જ 
કારણ વગર આગ ચાાંપવાનો મનમાાં એક ઉભરો 
આવતો હોય છ,ે જનેે ‘ઈમ્પલ્સ’ કહેવાય છ.ે આ 
‘ઈમ્પલ્સ’ ઉપર તેઓનો કોઈ કાબુ નથી હોતો. 
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આગ ચાાંપયા પછી તેઓને સળગતી વસ્તુઓની 
જ્વાળાઓ, જ્યોત કે ભડકાઓ જોવાનુાં અદમ્ય 
આકષથણ તથા તીવ્ર ખેંચાણ હોય છ.ે એ સીવાય 
બાકી બધી રીતે તેઓ આપણા જવેા જ હોય છ;ે 
પણ આ ખેંચાણ અને ઈમ્પલ્સને લીધે નાનીમોટી 
આગો લગાડતા હોય છ ે અને તેને જોઈને 
પોતાની ઈચ્છા સન્તોષતા હોય છ.ે             
મી. બીહારીલાલ! તમારા પત્નીએ પણ કહ્યુાં છ ે
કે, અજીત પાસે વીસેક જાતના લાઈટરો પડ્યા 
છ.ે આ રોગ એટલો અસામાન્ય અને વીચીત્ર છ ે
કે તેના વીષે ભાગયે જ કોઈ કશુાં જાણતુાં હોય છ.ે 
અમુક મનોચીકીત્સકનુાં એવુાં માનવુાં છ ે કે, 
બાળપણના અનુભવો, બાળકનો ઉછરે વગેરે આ 
રોગ થવા માટ ેજવાબદાર હોય છ.ે” 
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બીહારીલાલ શાાંતીથી સાાંભળતા રહ્યા. તેમનુાં 
મગજ ખાલીખમ થઈ ગયુાં હતુાં. શુાં કરવુાં હવે આ 
અજીતનુાં? એક તરફ તેમનામાાં રહેલા પીતાનુાં 
કહેવુાં હતુાં કે અજીતને માનસીક બીમારી હોય તો 
તેની તપાસ અને સારવાર કરાવવી જોઈએ. 
જ્યારે બીજી બાજુ તેમનામાાં રહેલા એક ખાંધા, 
ખુાંખાર બીઝનેસમેનનુાં કહેવુાં હતુાં કે, અજીતે મારુાં  
કરોડો રુપીયાનુાં નુકસાન કયુું છ ે આથી તેને 
ઉંચકીને આગમાાં જ નાખી દેવો જોઈએ. આમ 
પણ, તેને આગ બહુ ગમે છ ેને?  

‘પાયરોમેનીયા’ 
આપણને કોઈ વસ્તુ કરવાની ઓચીંતી 

ઈચ્છા થાય અને આપણે આગળ–પાછળનુાં કશુાં 
વીચાયાથ વગર તેવુાં કરી નાખીએ તેન ે
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‘ઈમ્પલ્સીવ’ વતથન કહેવાય. માણસનુાં જમેજમે 
સામાજીકરણ થતુાં જાય તેમ તેમ તે પોતાના 
‘ઈમ્પલ્સ’ને કન્ટરોલ કરતા શીખતો હોય છ;ે 
પરન્તુ ક્યારેક બીમાર ચૈતસીક અવસ્થામાાં 
માણસ આ કાબુ ગુમાવી બેસે છ.ે ત્યારે સજાથતા 
રોગને ‘ઈમ્પલ્સ કન્ટરોલ ડીસઑડથર’ કહેવાય છ.ે 

‘પાયરોમેનીયા’ એટલે કે બેકાબુ બનીન ે
વીનાકારણ આગ લગાડવાની, તેને જોવાની તથા 
તેમાાંથી આનન્દ મેળવવાની વૃત્તી ઉભી કરનારો 
રોગ. આવા જ એક બીજા ‘ઈમ્પલ્સ કન્ટરોલ 
ડીસઑડથર’ ને ‘કલેપટોમેનીયા’ કહેવાય છ.ે જમેાાં 
વ્યક્તી પોતાને જરુર ન હોય એવી વસ્તુની ચોરી 
કરતી થઈ જાય છ.ે આ ચોરી તે પૈસા કે વસ્તુ 
માટ ેનહીં; પણ પોતાને તે ચોરી લેવાના આવેલા 
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આવેશપુણથ ‘ઈમ્પલ્સ’ને કારણે કરતી હોય છ.ે 
આવા જ બીજા એક વીચીત્ર પણ જોખમી 

રોગમાાં વ્યક્તીને હીંસાત્મક (વાયોલન્ટ) 
વતથણકના હુમલા આવે છ.ે ‘ઈન્ટરમીટન્ટ 
ઍક્સ્પલોઝીવ ડીસઑડથર’ અથવા તો 
‘એપીસોડીક ડીસ્કન્ટરોલ સીન્ડરોમ’ તરીકે 
ઓળખાતા આ રોગમાાં બાકીના સમય દરમીયાન 
તદ્દન સાજો અને નોમથલ જણાતો માણસ 
ઓચીંતા મારફાડના, તોફાનના, ભાાંગતોડના, 
ક્રોધાવેશના હુમલાઓ કરી બેસે છ.ે 

બીજા એક એનાથીય વીચીત્ર રોગમાાં વ્યક્તી 
પોતાના માથાના તથા દાઢી–મુછ–હાથ–પગ કે 
બગલના વાળ અકારણ તોડતી રહે છ.ે જનૈ 
સાધુઓની વાત અલગ છ.ે આ રોગના દદીઓ 
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વાળ તોડવામાાંથી આનન્દ મેળવે છ ેઅને તેમને 
વાળ તોડવાના રોકી ન શકાય એવા ‘ઈમ્પલ્સ’ 
આવે છ.ે દદીઓને છકે જ ટાલીયા બનાવી દેતા 
આ રોગને ‘ટરીકોટીલોમેનીયા’ કહેવાય છ.ે 

 

● 
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7 

અસ્થમા અઘરી વસ્તુ છ,ે  
મન એથીય વધુ અઘરુાં  છ ે

અનુક્રમણીકા 

 

● 
 

 

 

ફરી એકવાર આખુાં ઘર ચીંતાગ્રસ્ત બની 
ગયુાં. ફરી પાછી એ જ દોડધામો, એ જ તકલીફો 
અને એ જ લાચારીઓ. રુપેશને ફરી એકવાર 
દમનો મોટો હુમલો આવ્યો હતો. અને તેને ફરી 
પાછો હૉસ્પીટલમાાં દાખલ કરવો પડ્યો હતો. 

શ્વાસનળીઓના સાંકોચનથી અસ્થમા 
નામનો રોગ થાય છ;ે પરન્તુ ક્યારેક 
મનની સમસ્યાઓ પણ આ રોગને વધારે 
જટીલ બનાવવામાાં જવાબદાર હોય છ.ે 
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છલે્લા છ વષથથી આમ જ બનતુાં આવ્યુાં હતુાં. 
રુપેશ ડૉ. આદીત્ય કપુરનો એકનો એક છોકરો 
હતો. બરાબર બાર વષથની ઉમ્મરે તેને પહેલીવાર 
અસ્થમાનો હુમલો આવ્યો હતો. તે છઠ્ઠા 
ધોરણમાાં ભણતો હતો અને શીયાળાની શરુઆત 
હતી. એક રાતે્ર અચાનક તેનો શ્વાસ રુાંધાવા 
માાંડ્યો. છાતી જોરજોરથી હાાંફવા માાંડી. સાથે 
ખાાંસી આવવા માાંડી અને શરીર ઠાંડુાં પડવા 
માાંડ્યુાં. ડૉ. આદીત્ય સ્વસ્થતા જાળવીને દવાઓ 
તથા ઈંજકે્શનો આપતા હતા; પરન્તુ તેમના 
પત્ની સીમાબહેન પુત્રની આ હાલત જોઈ નહોતા 
શકતા. તેઓ ક્યારેક રુપેશને ઠાંડીમાાં બહાર 
નીકળવા માટ ેધમકાવતા તો ક્યારેક રડતા રડતા 
પોતાની જાતને દોષ દેતા હતા. છવેટ ે મધરાતે 
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રુપેશને હૉસ્પીટલમાાં દાખલ કરવો પડ્યો અને 
તેને સાજા થઈને ઘરે આવતા આઠ દીવસ લાગયા 
હતા. 

અને તે દીવસથી શરુ થયેલો દમ/હાાંફની 
આ માાંદગીનો સીલસીલો સમય જતાાં વધુ ને વધુ 
મુશ્કેલ, અસહ્ય અને ગુાંચવણભયો બનતો ગયો. 
બરાબર એક મહીના પછી રુપેશને વધારે મોટો 
દમનો હુમલો આવ્યો. અકળાવનારી વાત તો એ 
હતી કે જ ે ‘અસ્થાલીન’ અને ‘ડરેીફાઈલીન’ 
નામની દવાઓથી આગલો હુમલો સારો થયો 
હતો તે દવાઓ તો હજુ પણ નીયમીતપણે 
લેવાતી જ હતી અને છતાાં દોઢ મહીનાના 
ગાળામાાં રુપેશને બીજી વાર હૉસ્પીટલાઈઝ્ડ 
કરવો પડ્યો. 
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અને શરુ થઈ ડૉક્ટરોની, નસોની આવન–
જાવનની માયાજાળ. ગલુકોઝની બોટલોની 
ઉતરચડ. નાકમાાં ઑક્સીજનની અણગમતી 
નળીનો પડાવ. રોજ સવારે છાતી પર સ્ટથેોસ્કોપ 
મુકાય અને જાતજાતના પ્રશ્નો પુછાય : ‘સારુાં  છ ે
રુપેશ?’ ‘રાત્રે ઉંઘ આવી હતી?’ કોઈ કહે, 
‘જીભ બતાવ’ તો કોઈ કહે, ‘પેશાબ ઓછો થાય 
છ?ે જરા પ્રવાહી વધારે આપો ને?’ ડૉક્ટરોની 
અન્દર અન્દરની વાતચીતને રુપેશ સમજવા 
પ્રયત્ન કરે. ‘હીમોગલોબીન કેટલુાં છ?ે’ ‘સ્ટીરોઈડ 
ટપેર કરી જોઈએ?’ ‘કોઈ નવી એન્ટીબાયોટીક 
એડ કરી જોઈએ? 

આ બીજો એટકે પન્દર દીવસ ચાલેલો.    
ડૉ. આદીત્ય રુપેશના બગડતા અભ્યાસથી 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        128 

 

ચીંતીત રહેતા; પણ એથી વધુ ચીંતા એમને 
એમના પત્ની સીમાબહેનની થતી. રુપેશની 
ચીંતામાાં તેઓ અડધા થઈ ગયા હતા. રુપેશ 
હૉસ્પીટલમાાં હોય ત્યારે સીમાબહેન ખાવાનુાં 

બન્ધ કરી દેતા અને રડ્યા કરતા. આમ પણ 
સીમાબહેન રુપેશ પર વધુ પડતી લાગણી 
રાખતા. વધુ પડતી જ નહીં; પણ એટલી વધારે 
કે ક્યારેક તે રુપેશને ગુાંગળાવી નાખતી. 
સીમાબહેને તેમના દીકરા રુપેશને આત્મનીભથર 
બનાવવાને બદલે તેમના પોતાના ઉપર વધુ 
પડતો આધાર રાખતો કરી દીધો હતો. અને 
એની અસર રુપેશના માનસપટ પર ખુબ 

તીવ્રતાથી પડી હતી. 
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થોડા મહીના સારા ગયા પછી, ફરી 
શીયાળામાાં રુપેશને અસ્થમાનો હુમલો આવ્યો. 
રુપેશની સારવારની યાદીમાાં નવા નવા તબીબી 
સાધનો અને પ્રક્રીયાઓ ઉમેરાતા જતા હતા. 
‘ઈન્હેલર’થી નાકમાાં દવા સ્પ્રે કરવાની અને 
‘નેબ્યુલાઈઝર’થી દવાની બાષ્પવાળો શ્વાસ 
લેવાનો. એલજીથ માટનેી જુદી જુદી ટસે્ટ 
કરાવવાની અને ફેફસાની મજબુતાઈ તપાસવા 
માટનેી ‘પલ્મોનરી ફાંકશન ટસે્ટ’ કરાવવાની. હવે 
તો નખમાાં ભુરાશ (સાઈનોસીસ) છ ે કે નહીં તે 
જોતા પણ રુપેશને આવડી ગયુાં હતુાં. ‘ડકે્ઝોના,’ 
‘વેન્ટોલીન,’ ‘સોડા બાઈ કાબથ,’ ‘ગેરામાઈસીન’... 
અને એવા તો અનેક નામો તેને મોઢ ે થઈ ગયા 
હતા. ત્યાર પછીના બેત્રણ વષથ આટલા જ 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        130 

 

ખરાબ ગયા. માત્ર શીયાળાથી જ નહીં, રુપેશને 
વધુ પડતા શ્રમથી, અમુક દવાઓથી, ધુળ કે 
ધુમાડા વગેરેથી અને ક્યારેક તો માનસીક 
વ્યગ્રતાથી પણ અસ્થમા થઈ જતો. બોડથની 
પરીક્ષા પછી રુપેશને દમનો જ ેઉથલો માયો એ 
અત્યાર સુધીનો સૌથી ગમ્ભીર ઉથલો હતો. 
બરાબર ત્રણ મહીનાની દવાઓ, હૉસ્પીટલા–
ઈઝેશન તથા લોહી – પેશાબ – એક્સ-રે – 
ગળફાની તપાશ પછી પણ રુપેશને પુરેપુરો 
આરામ થયો નહોતો. હજુય તે એક આખુાં સળાંગ 
વાક્ય બોલી શકતો નહોતો કે એક દાદર ચડી 
શકતો થયો નહોતો. 

ડૉ. આદીત્ય પતુ્રની આ હાલતથી ખુબ 
વ્યથીત થઈ ગયા હતા. તેમણે મુમ્બઈના જાણીતા 
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ફેફસાના રોગના નીષ્ણાત ડૉ. ચોરસીયાની 
ઍપોઈન્ટમેન્ટ મેળવી લીધી હતી. આવતા 
અઠવાડીયે રુપેશને લઈ જવાનો હતો. રુપેશના 
કાકા જઓે પણ મુમ્બઈમાાં ડૉક્ટર હતા. તેમણે 
પણ ખુબ મહેતન કરીને ઝડપથી મુલાકાત 
ગોઠવી હતી અને જરુર પડ ેતો રુપેશને દાખલ 
કરવા સહીતની તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી 
હતી. 

રુપેશને મુમ્બઈ લઈ જવાના આગલે દીવસે 
જ બે બનાવો બન્યા. ડૉ. આદીત્યને અન ે
સીમાબહેનને નાનકડો અકસ્માત અને નજીવી 
ઈજાઓ થઈ. તેઓ મુમ્બઈ આવી શકે એમ ન 
હોવાથી એકલા રુપેશને તેના ડૉક્ટર અાંકલ 
મુમ્બઈ લઈ ગયા. બીજા એક બનાવમાાં તેઓની 
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‘પલ્મોનોલૉજીસ્ટ’ ડૉ. ચોરસીયાની મુલાકાત એક 
અઠવાડીયા માટ ે મુલતવી રહી. આમ થવાથી 
રુપેશને પહેલીવાર અઠવાડીયા માટ ે ડૉક્ટર 
અાંકલને ત્યાાં મુમ્બઈ રહેવાનુાં થયુાં. આ સાથે જ 
એક વીચીત્ર, સમજાય નહીં એવી ઘટના બની. 

મુમ્બઈમાાંના એ અઠવાડીયાના નીવાસ 
દરમીયાન સૌના આશ્ચયથ વચ્ચે રુપેશનો અસ્થમા, 
કોઈ જ નવી દવા કે ડૉક્ટરની વીઝીટ વગર 
ધીમે ધીમે સારો થવા માાંડ્યો. તે એટલી હદ સુધી 
કે મુમ્બઈ પહોંચ્યાને બરાબર સાતમે દીવસે 
રુપેશ તદ્દન સાજો, પહેલા જવેો થઈ ગયો હતો. 
કોઈના માન્યામાાં આવે એમ નહોતુાં છતાાં સાચુાં 
હતુાં. રુપેશ આખો દાદર એકી શ્વાસે ચડી જવા 
માાંડ્યો અને લાાંબા ગીતની કડી ગણગણતો થઈ 
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ગયો. ડૉક્ટર અાંકલે તો સુરત રુપેશના પીતાને 
જણાવી પણ દીધુાં કે તેઓએ મુમ્બઈ આવવાની 
જરુર નથી. અને હવે રુપેશ એકાદ મહીનો 
મુમ્બઈ કાકા પાસે જ રહેશે. 

અને એ આખો મહીનો રુપેશ માટ ે ઘણા 
વષો પછીનો સારો મહીનો હતો. તેણે સ્વીમીંગ 
સુદ્ધાાં શરુ કયુું. સૌએ માન્યુાં કે રુપેશને મુમ્બઈના 
હવા–પાણી માફક આવી ગયા છ;ે પણ તેના 
ડૉક્ટર અાંકલને સમજાતુાં નહોતુાં કે આમ 
અચાનક રુપેશ સારો કઈ રીતે થઈ ગયો? તેઓ 
આ અાંગે ઘણાં ઘણાં વીચારતા; પણ કોઈ 
સાંતોષકારક ખુલાસો મળતો નહોતો. રુપેશના 
પપપા–મમ્મી પણ ખુબ આનન્દમાાં હતાાં. તેઓ 
બને્નએ પન્દરેક દીવસ મુમ્બઈ રહેવા આવવાનુાં 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        134 

 

નક્કી; પરન્તુ તઓે મુમ્બઈ આવી પહોંચ્યાના 
થોડા જ દીવસમાાં રુપેશને અચાનક કોઈ જ 
કારણ વગર ફરી દમનો હુમલો આવ્યો. ફરી 
સહુ ચીંતાના વમળોમાાં ગરક થઈ ગયા.        
ડૉ. આદીત્યના સુરત પાછા ફરવાને દીવસે પણ 
રુપેશ સારો એવો બીમાર જ હતો; છતાાં પણ 
ડૉક્ટર અાંકલે રુપેશના મમ્મી–પપપાને ધરપત 
આપી કે રુપેશને મુમ્બઈ જ રહેવા દઈ, તેઓ 
સુરત પાછા જાય તો ચાલશે. સાંજોગવશાત્ આ 
હુમલો એટલો લાાંબો ન ચાલ્યો અને ડૉક્ટર 
દમ્પતી સુરત પાછુાં ફયુું. ત્યાર બાદના એકાદ 
અઠવાડીયામાાં રુપેશ ફરી નોમથલ થઈ ગયો. 

ત્યાર પછીની રુપેશની તબીયતમાાં રહેલો 
સુધારો જોઈ સૌ કોઈએ એવુાં નક્કી કયુું કે, રુપેશે 
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પોતાનો બાકીનો અભ્યાસ મુમ્બઈમાાં જ પુરો 
કરવો. રુપેશે પણ એ માટ ેપોતાની ઈચ્છા તથા 
તૈયારી દશાથવ્યા અને પોતાના કામમાાં પુરેપુરો 
વ્યસ્ત થઈ ગયો. સૌ કોઈ સગાાંવહાલા તથા 

મીત્રો રુપેશના સ્વાસ્થ્યથી ખુશ હતા. સીવાય 
એક ડૉક્ટર અાંકલ. 

તો વાત આમ હતી. ડૉક્ટર અાંકલ તેમના 
તબીબી અનુભવ પરથી ઘણા ઝીણા ઝીણા 
નીરીક્ષણો કરતા શીખયા હતા. તેઓ શરુઆતથી 
જ રુપેશને જ ેરીતે દમના હુમલાઓ આવ્યે જતા 
હતા તે અાંગે ઉંડાણપુવથક વીચારતા હતા અને 
તેમને કાંઈક જુદુાં જ સત્ય સમજાતુાં હતુાં. 
અલબત્ત, તેઓ એનુાં નામ નહોતા પાડી શકતા. 
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અને એટલે જ પોતાના એક પેશન્ટને 
શહેરના નામાાંકીત સાઈકીઆટરીસ્ટને રીફર કરતી 
વખત,ે ડૉક્ટર અાંકલે રુપેશ અાંગે કેટલીક વાતો 
પુછી લીધી. તેમણે સાઈકીઆટરીસ્ટને જણાવ્યુાં કે, 
મારો ભત્રીજો નાનપણથી અસ્થમાનો દદી છ.ે 
છલે્લા પાાંચેક વષથથી તે આ રોગથી ખુબ પીડાઈ 
રહ્યો છ.ે ઘણી વાર બધી દવાઓ આપવા છતાાંય 
તે કન્ટરોલમાાં નથી આવી શકતો. સાઈકીઆટરીસ્ટ ે
પુછ્ુાં, ‘શુાં તમને એમ લાગે છ ે કે આ માનસીક 
અવસ્થાને કારણે છ?ે અથવા એન્કઝાઈટી, 
હાઈપરવેન્ટીલેશન કે પછી હીસ્ટીરીયા છ?ે’ 

ડૉક્ટર અાંકલે કહ્યુાં, ‘ના, એવુાં તો નથી 
લાગતુાં; પણ મેં જ ેએક નીરીક્ષણ કયુું છ ેતે આવુાં 
છ.ે છલે્લા પાાંચ વષથમાાં રુપેશ માત્ર એક મહીનો 
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જ તેના માતા–પીતાથી અલગ રહ્યો છ ેઅને એ 
જ ગાળામાાં તે સમ્પુણથ તન્દુરસ્ત રહી શક્યો છ.ે 
તેનો દમનો અત્યન્ત લાાંબો હુમલો મુમ્બઈ 
આવ્યા બાદ આપોઆપ સારો થઈ ગયો હતો; 
પણ જવેા તેના માતાપીતા અહીં આવ્યાાં કે તરત 
દમ ફરી શરુ થઈ ગયો. અને એ જ રીતે તેઓ 
પાછાાં ગયાાં કે તરત રુપેશ સારો પણ થઈ ગયો 
હતો.’ 

સાઈકીઆટરીસ્ટ ે ધયાનથી સાાંભળ્યા બાદ 
જણાવ્યુાં, ‘તમે રુપેશને અહીં લાવી શકો, ડૉક્ટર! 
મને આ કેસમાાં રસ પડ ેછ.ે હુાં  ધારુાં  છુાં કે આપણે 
એને મદદ કરી શકીશુાં.’ 

‘પણ એને થયુાં છ ે શુાં’ ડૉક્ટર અાંકલે 
અધીરાઈથી પુછ્ુાં. 
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‘એને અસ્થમા જ છ ે ડૉક્ટર; પણ તમે 
જાણો છો કે ‘અસ્થમા’– ‘સાઈકોસોમેટીક’ રોગ 
છ.ે દદીના માતા–પીતા સાથેના સમ્બન્ધો, તેનુાં 
બાળપણ, તેનુાં અજાગ્રત મન આ બધા જ આ 
રોગ વધારવામાાં ભાગીદાર હોય છ.ે તમે જ ે
નીરીક્ષણ કયુું છ ેતે ખુબ મહત્ત્વનુાં છ.ે સાચુાં પુછો 
તો ‘અસ્થમા’ના કેટલાક બાળ–દદીઓને તેઓની 
ટરીટમેન્ટના એક ભાગરુપે તેમના માતાપીતાથી 
અલગ પાડવામાાં આવે છ.ે આ થેરાપીને 
‘પેરેન્ટકે્ટોમી’ કહેવાય છ.ે તમને ઈચ્છા હોય તો 
આપણે રુબરુ મળીએ ત્યારે વીગતે વાત કરીશુાં.’ 

ડૉક્ટર અાંકલ નવાઈ પામી ગયા. તેમને 
અચાનક યાદ આવ્યુાં કે સીમાભાભી ઉપર રુપેશ 
કેટલો નીભથર હતો! શુાં રુપેશ પરતન્ત્ર હતો 
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એટલે ફેફસાની તકલીફો અનુભવતો હતો? અને 
સ્વતન્ત્ર જીવન જીવતો ત્યારે સાજો થઈ જતો? 

પોતાના મનમાાં ઘુમરાતા અનેક પ્રશ્નો એમણે 
એક જ ઉત્તર મનમાાં ને મનમાાં આપયો – 
‘અસ્થમા અઘરી વસ્તુ છ,ે મન એથીય વધુ 
અઘરુાં  છ.ે’ 

સાઈકોસોમેટીક ડીસઓડથર 

‘એપેન્ડીક્સ’ને કાપીને શરીરથી અલગ 
કરવામાાં આવે તો એને ‘એપેન્ડીસેક્ટોમી’ 
કહેવાય છ.ે જઠરને કાપીને શરીરથી અલગ 
કરવામાાં આવે તો એને ‘ગેસ્ટરકે્ટોમી’ અને 
ગભાથશયને કાપીને કાઢી નાખવામાાં આવે તો 
‘હીસ્ટરેેક્ટોમી’ કહેવાય છ.ે 
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તે જ રીતે બાળકના જીવનમાાં તેના 
માતાપીતા (પેરન્ટ્સ)ને અલગ કરી દેવામાાં આવે 
તો તેને ‘પેરેન્ટકે્ટોમી’ કહેવાય છ.ે આ પણ એક 
પ્રકારની ટરીટમેન્ટ છ,ે થેરાપી છ.ે 

ક્યારેક શારીરીક રોગ તથા અવયવોમાાં 
થયેલ પેથોલૉજીકલ ફેરફારો વ્યક્તીની ત્રાહીત 
લાગણીઓનુાં નીદશથન કરતા હોય છ.ે આથી એ 
રોગ ‘અફેક્ટ ઈક્વીવેલન્ટ’ બની રહે છ.ે 
(અસાંતુલીત, અવ્યક્ત, પીડાજન્ય લાગણીઓનો 
પયાથય). જનેે ‘સાઈકોસોમેટીક’ કહેવાય છ ે
(સાઈક–મન, સોમા–શરીર). અને એટલે જ 
એની સારવાર પણ મનોજગતના સીદ્ધાાંતો ઉપર 
આધારીત હોય છ.ે 
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ફ્રોઈડના મતે દરેક બાળક તેના વીકાસ 
દરમીયાન ‘ઓરલ’, ‘એનલ’, ‘ફેલીક’, ‘લેટન્ટ’ 
તથા ‘જનાઈટલ’ એવા તબક્કાઓમાાંથી પસાર 
થતુાં હોય છ.ે ‘ઓરલ’ તબક્કામાાં તેને માટ ે
માતાના સ્તન અને ધાવણ તથા ‘એનલ’ 
તબક્કામાાં ‘ટોઈલેટ ટરનેીંગ’ મહત્ત્વના હોય છ.ે 
‘ઓરલ’ તબક્કામાાં હોઠ વડ ે જ જગતને 
પામનાર અને પોતાનુાં પોષણ મેળવનાર તથા 
અસ્તીત્વને ટકાવનાર બાળક જો તેની માતા સાથે 
યોગય સામીપય સીદ્ધ ન કરી શકે; અને વધુ 
પડતાાં અવલમ્બન અથવા તીરસ્કારની આપ–લે 
કરી બેસે તો તેનો ફેઝ (તબક્કો) પુરેપુરો રીઝોલ્વ 
નથી હોતો. આથી ભવીષ્યમાાં પણ તે વધુ પડતી 
‘ઓરલ એક્ટીવીટી’ (જવેી કે સીગરેટ 
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સ્મોકીંગ)નો અથવા વ્યક્તીગત સમ્બન્ધોમાાં વધુ 
પડતી ‘ડીપેન્ડન્સ’ તથા પરપરાયણતાનો ભોગ 
બને છ.ે જ ે ક્યારેક શ્વાસ (ઓરલ એક્ટીવીટી) 
સાથે સાંકળાયેલા ‘અસ્થમા’ તરીકે પ્રગટ થાય છ.ે 

 
● 
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8 

તમને યાદ છ ેમી. જાવેદ,  
ઈ.સ. 1991માાં તમારી ઉમ્મર કેટલી હતી? 

અનુક્રમણીકા 

 

9 

વારાણસીના સ્વામી રામદાસજી  
વીકૃત, દમ્ભી કે પાખાંડી હતા? 

 
 

 

ઈસવીસન 2010ના શીયાળાની વહેલી 
સવાર હતી. અલ્જીરીયાના એક શહેરની મધયમાાં 
રહેતા ઝાકીર નામના એક વૃદ્ધની આાંખમાાં 
અજમ્પો ઉભરાઈ આવ્યો હતો. ઝાકીર આખી 

1959માાં સેન્ટ લુઈને છીન્ન્ભીન્ન 
કરી નાખનાર ‘ટોનેડો’ પછી ઘણી 
વ્યક્તીઓ એ આઘાત જીરવી ન શકતા 
‘પોસ્ટ ટરોમેટીક સ્ટરટે ઑડીસડથર’નો 

ભોગ બની હતી. 
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રાત ઉંધયો નહોતો. તેનો એકનો એક પુત્ર, 25 
વષથનો યુવાન જાવેદ, અમેરીકા જઈ રહ્યો હતો. 

અને વૃદ્ધ પીતા ઝાકીરે આવી તો ઘણી બધી 
રાત્રીઓ કાઢી હતી. છલે્લા દોઢબે મહીનાથી તેની 
ઉંઘ, તેના સુખ–શાાંતી હરામ થઈ ગયા હતા. 
તેના પુત્ર જાવેદે જ્યારથી અમેરીકા જવાનુાં નક્કી 
કયુું ત્યારથી જ ઝાકીરની અકળામણ વધી ગઈ 
હતી; પરન્તુ છલે્લા કેટલાક દીવસોથી તો એમાાં 
નવી જ વસ્તુઓ ઉમેરાઈ હતી. 

ઝાકીર ઘણી બધી વાર શુન્યવત અન ે
અન્યમનસ્ક બની જવા લાગયો. દીવાલ સામે 
જોઈને તે બેસી રહેતો અને ઘણી વાર કોઈ ઢાંઢોળે 
તો પણ તેને ખયાલ રહેતો નહીં. તેની લાડકી 
કુતરી ‘જનેી’ કે જનેા વગર ઝાકીરને એક પળ 
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પણ ચાલતુાં નહીં, તે મરી ગઈ ત્યારે ઝાકીરની 
આાંખમાાં એક આાંસુનુાં બુાંદ પણ આવ્યુાં નહીં. 
ઝાકીરનુાં હસવુાં, રડવુાં, બોલવુાં, ચાલવુાં બધુાં જ 
ઓછુાં થઈ ગયુાં. અને તે એટલે સુધી કે તેના 
યુવાન પુત્ર જાવેદે જ્યારે પોતાને મળેલી અદ્ભુત 
સ્કોલરશીપની પીતાને ઉત્સાહના અતીરેકમાાં 
આવી જઈ જાણ કરી, ત્યારે ઝાકીરે તેને એટલુાં 
જ કહ્યુાં : ‘અચ્છા!’ 

ધીમે ધીમે ઝાકીરનુાં વતથન વધારે કથળવા 
લાગયુાં. તે ગમે તેવી નાની વાત પર અકળાઈ 
જવા લાગયો. વાતવાતમાાં તેને ડમુો ભરાઈ જતો 
અને ડસુકા આવી જતા. તે તેનુાં ચીત્ત એક 
જગયાએ સ્થીર નહોતો રાખી શકતો. તેણે 
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અથથસભર પ્રવૃત્તીઓ કરવાનુાં બન્ધ કરી દીધુાં 
અને દરેક વાતમાાં રસ લેવાનો ઓછો કરી દીધો. 

અને આટલુાં ઓછુાં હોય તેમ તેની 
વ્યક્તીગત, અાંગત પીડાઓ વધવા માાંડી. મોડી 
રાતે્ર ઝાકીરને જમેતેમ ઉંઘ આવતી. અને ત્યાર 
બાદ અચાનક તે ઉંઘમાાંથી ઝબકીને જાગી જતો. 
એક વાર, બે વાર, વારાંવાર અને દરેક વખતે તેને 
ભયાનક દુ:સ્વપનો આવતા. પહેલા તીણી 
સાયરનો અને ઘેરી ઘરઘરાટીવાળા અવાજો થતા; 
પછી આગઝરતા તેજલીસોટાઓ દેખાતા; પછી 
મોટા અગનગોળાઓ વછુટતા અને અન્તે 
વીસ્ફોટો, ધડાકાઓ, ધુમાડાઓથી આખુાં જગત 
હાલી ઉઠતુાં. તેની આાંખો ખુલી જતી ત્યારે તેનુાં 
શરીર પરસેવ ે રેબઝેબ થઈ ગયેલુાં જણાતુાં; 
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ધબકારા, શ્વાસ અને નાડી તેજ ઝડપે ચાલતા 
અને આાંખો સામેનુાં જગત ચક્કર ચક્કર ફરતુાં 
લાગતુાં. 

ગઈ રાત્રે તેને સૌથી વધુ ભયાવહ દુ:સ્વપન 
આવ્યુાં. ઝાકીર તેની પત્ની અન ે ચાર બાળકો 
સાથે ઘરમાાં બેઠો હતો અને અચાનક વીમાનની 
ઘરઘરાટી સમ્ભળાઈ. તેઓ સૌ ધ્રુજવા માાંડ્યા. 
ઝાકીરે ઝડપથી બારી–બારણા બન્ધ કરી દીધા 
અને તેની પત્ની તથા ધ્રુજતા, ફફડતા માસુમ 
બાળકોને પોતાની ગોદમાાં લઈ લીધા. બહાર 
વીમાનોની ચીસ વધુ તીવ્ર બનતી હતી અને 
તેઓના મુખ પર અલ્લાહનુાં રટણ ચાલતુાં હતુાં; 
પણ એવામાાં એક પ્રચાંડ ગજ થના સહીતનો 
મહાવીસ્ફોટ થયો, અને તેઓ સહુ હજારો ફુટ 
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દુર ફાંગોળાઈ ગયા. ઘર છીન્નભીન્ન, નષ્ટ થઈ 
ગયુાં હતુાં અને આસપાસના ખાંડરેમાાં નાદાન, મૃત 
શીશુઓના અવયવોના ટકુડાઓ વેરવીખેર પડલેા 
હતા. ઝાકીરે આાંખ ખોલી અને તેનુાં મોં બન્ધ 
થઈ ગયુાં. વારાંવાર એકનુાં એક દુ:સ્વપન.. 
વારાંવાર... એકનુાં એક.... તેનાથી ચીસ પડાઈ 
ગઈ.  

પરન્તુ આ અનુભવથીય વધુ બીહામણા 
અનુભવો તો તેને આજ ે સવારથી થવા માાંડ્યા. 
અત્યાર સુધી તેને દુ:સ્વપનો જ આવતા હતા. 
આજ ેસવારથી તો તેને જાગૃત અવસ્થામાાં પણ 
ચીત્રવીચીત્ર, લોહીયાળ, બીહામણા દૃશ્યો દેખાવા 
માાંડ્યા હતા. ખુલ્લી આાંખ સામે અચાનક દોડતી 
વાનોના, લોખાંડી પાંજાઓના દૃશ્યો તેને દેખાતા 
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અને તે ભયથી આાંખો મીંચી દેતો. બારીએ બેઠા 
બેઠા અચાનક તેને કારમી ચીસોના રાક્ષસી 
તોપોના પડઘાઓ સમ્ભળાતા અને તે કાનોમાાં 
આાંગળીઓ ખોસી દેતો. 

પોતાને અલ્જીરીયા છોડવાને અને અમેરીકા 
જવાને આડ ે માાંડ બેત્રણ અઠવાડીયાઓ બાકી 
હશે. તેવે વખતે જાવેદને પોતાના પીતાનુાં આવુાં 
વીચીત્ર, અકલ્પય અને દયાજનક વતથન જોઈ ડર 
લાગયો; પણ આજ ેતમામ બીક ત્યજી દઈ તેણે 
પીતાને સમજવાનો, સમજાવવાનો અને 
સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનુાં નકકી કયુું. અને એના 
જ એક ભાગરુપે તે બપોરે શહેરના જાણીતા 
સાઈકીઆટરીસ્ટની ચેમ્બર બહાર વેઈટીંગ રુમમાાં 
આાંગળીઓ મસળતો, નખ ઉખેડતો, વ્યગ્ર, 
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ચીંતાગ્રસ્ત બેઠો હતો. વારાંવાર રડી પડતા, બાઘા 
બની જતા, ગભરાઈ જતા પોતાના પીતા યાદ 
આવતા તે પણ પહેલી વાર આટલો વ્યગ્ર થઈ 
બોલી ઉઠ્યો. ‘ઓહ ડડે! આખરે, એવુાં તે શુાં થઈ 
ગયુાં છ ેતમને!’ 

સાઈકીઆટરીસ્ટ ે જાવેદ સાથે એક કલાક 
ગાળ્યો. તેમણે ઝાકીર વીશે શક્ય એટલી તમામ 
માહીતીઓ એકઠી કરી. બીજ ે દીવસે ઝાકીર 
સાથે પણ એક કલાક ગાળ્યો. પ્રશ્નો, ઉત્તરો, 
સમસ્યાઓ, ધારણાઓ, સમજ, અણસમજ, 
યાતનાઓ, પીડાઓ. સાઈકી–આટરીસ્ટ ે જાવેદને 
વીનન્તી કરી, પીતાને દર અઠવાડીયે 
નીયમીતપણે સારવાર માટ ે મોકલવાનો આગ્રહ 
કયો. અલ્જીરીયા છોડવાને આગલે અઠવાડીયે 
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જાવેદે એકલાએ સાઈકીઆટરીસ્ની મુલાકાત 
લીધી, ‘ડડેીને શુાં થયુાં છ,ે ડૉક્ટર? તેઓ ઉંઘતા 
કેમ નથી? તેઓ ચમકી કેમ જાય છ?ે અન ે
ક્યારેક ગભરાયેલા તો ક્યારેક શુષ્ક, ભાવહીન 
કેમ રહે છ?ે હુાં  અમેરીકા જઈ રહ્યો છુાં. મને 
તેમની ખુબ ચીંતા થાય છ.ે તેઓ અહીં એકલા 
પડી જશે તો તેમની સારવાર કોણ કરશે? હુાં  
સમજી નથી શકતો ડૉક્ટર કે ડડેી આવુાં શુાં કામ 
કરે છ!ે તેમને ખરેખર શુાં થયુાં છ?ે’ 

અને સાઈકીઆટરીસ્ટ ે કહેવાની શરુઆત 
કરી, ‘જુઓ, મી. જાવેદ! તમે ન પુછતે તો પણ 
તમારા ડડેી અાંગે હુાં  તમને આ બધી વાતો 
કરવાનો જ હતો. એમની સારવાર માટ ેઆ બધુાં 
જાણવુાં જરુરી છ.ે તેમને ‘પોસ્ટ ટરોમેટીક સ્ટરસે 
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ડીસઑડથર’ (પી.ટી.એસ.ડી.) નામનો એક 
માનસીક રોગ થયો છ.ે તેમને જ ે બીહામણા 
દુ:સ્વપનો આવે છ ે અને યુદ્ધના ભયાનક દૃશ્યો 
દેખાય છ ેતે આ રોગના લક્ષણો છ.ે તેઓની ઉંઘ, 
ભુખ, શક્તીમાાં જ ેફેરફારો થયા છ ેતે પણ આનુાં 
જ પરીણામ છ ેઅને તેઓ અલીપ્ત, એકાકી, મુઢ 
તથા લાગણીશીલ બની ગયા છ ેતે પણ આનુાં જ 
પરીણામ છ.ે’ 

‘પણ તેઓ આવુાં શુાં કામ કરે છ?ે આ રોગ 
તેમને શા કારણે થયો છ?ે’ જાવેદના પ્રશ્નનુાં હજુ ાં 
સમાધાન નહોતુાં થયુાં. સાઈકી–આટરીસ્ટ ે આગળ 
કહ્યુાં, ‘આ રોગ કોઈ અત્યન્ત ગમ્ભીર માનસીક 
આઘાતને કારણે થાય છ.ે અને આઘાત કોઈ 
સામાન્ય પ્રકારની સમસ્યાઓ જવેી કે સ્વજનનુાં 
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મૃત્યુાં, છુટાછડેા, નીષ્ફળતા વગેરેથી નથી લાગતો. 
જો એ આઘાત કોઈ તદ્દન અસામાન્ય એવી અને 
મનુષ્યજીવનમાાં ભાગયે જ બનતી એવી ઘટનાને 
કારણે લાગયો હોય તો જ આ રોગ થાય છ.ે જમે 
કે યુદ્ધનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ; યુદ્ધકેદીઓ સાથેનો 
અમાનુષી વ્યવહાર, રેલ, આગ, ધરતીકમ્પ જવેા 
પ્રાકૃતીક પ્રકોપોનો ભોગ બનેલા; બળાત્કાર, 
અત્યાચાર જવેા વ્યક્તીગત બબથર હુમલાઓ 
વગેરેમાાંથી બચી ગયેલા અને બહાર આવેલા 
માણસોને આ રોગ થઈ શકે છ.ે’ 

‘પરન્ત ુડડેીને તો આવો કોઈ અનુભવ નથી 
થયો! તેમને આ રોગ શુાં કામ થવો જોઈએ?’ 
જાવેદના પ્રશ્નમાાં હજુય આશ્ચયથ, અજમ્પો અને 
આક્રોશ હતા અને સાઈકીઆટરીસ્ટ વધુ મક્કમ 
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અવાજ ે આગળ વધયા, ‘તમને યાદ છ ે મી. 
જાવેદ, ઈ.સ. 1991માાં તમારી ઉમ્મર કેટલી 
હતી?’ 

‘પાાંચેક વષથ.’ જાવેદે કહ્યુાં. 
‘અને તમારા ડડેીની?’ 
‘ચાલીસ.’  
‘એ વષથ દુનીયાને માટ ેઅત્યન્ત કમનસીબ 

વષથ હતુાં. બીજા વીશ્વયુદ્ધ પછીનુાં સૌથી ભીષણ 
યુદ્ધ એ વષે દનુીયાએ નીહાળુ્યાં. સદ્દામ હુસેન 
અને જ્યોજ થ બુશ વચ્ચેનુાં યુદ્ધ, જ ે ‘ગલ્ફ વૉર’ 
તરીકે ઓળખાયુાં.’ સાઈકીઆટરીસ્ટ ે ધીમે અવાજ ે
બોલવાનુાં ચાલુાં રાખયુાં, ‘તમને ખબર છ ે મી. 
જાવેદ! કે તમારા પીતા પણ આ યુદ્ધનો ભોગ 
બન્યા હતા?’ જાવેદ તેમની તરફ દ્વીધા અને 
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અસમાંજસભયાથ વદને જોઈ રહ્યો. ‘આઈ એમ 
સોરી ટ ુ ટલે યુ, જાવેદ! તમારા પીતાએ તેમની 
બધી જ મુડી, મીલ્કત... તેમની પત્ની અને ત્રણ 
બાળકો... તેમના ઘરબાર... તેમનુાં ગામ, તેમનુાં 
આકાશ બધુાં જ એ યુદ્ધમાાં ગુમાવ્યુાં હતુાં. ફાઈટર 
પલેનોમાાંથી ઝીંકાયેલા એક જ બૉમ્બે તેમના જવેા 
અનેકાનેક નીદોષ માનવીઓને રસ્તે રઝળતા, 
નીરાધાર બનાવી મુક્યા હતા. તમારા પીતા 
બગદાદના એક સામાન્ય નાગરીક હતા અને 
ત્યારબાદ જીવ બચાવી ઈરાક છોડી ભાગી 
છુટ્ા હતા અને અલ્જીરીયામાાં આશ્રીત બન્યા 
હતા.’ 

જાવેદની આાંખમાાં ઝળઝળીયા આવી ગયા. 
શાાંત સ્વરે તેણે કહ્યુાં : ‘હુાં  જાણાં છુાં, ડૉક્ટર! મને 
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તેમના શબ નહોતા બતાવવામાાં આવ્યા; પરન્તુ 
મા અને ત્રણેય ભાઈઓની ચીસ મેં સાાંભળી 
હતી. એ ચીસ, જનેી વાત મારા પીતાએ છલે્લા 
વીસ વષોમાાં ફરી ક્યારેય મારી સમક્ષ નથી 
કાઢી. એ આઘાતે... શુાં એ આઘાતે જ આટલા 
વષો પછી ફરી ડડેીને આવી ક્ષણોમાાં પાછા 
ધકેલ્યા છ?ે શુાં એ શક્ય છ ેડૉક્ટર, કે આટલા 
વષો બાદ આવુાં બની શકે? શક્ય છ?ે’ જાવેદ 
ગળગળો થઈ ગયો. 

સાઈકીઆટરીસ્ટના સ્વરમાાં આશ્વાસન અને 
સાાંત્વન હતા. તેમણે કહ્યુાં, ‘સામાન્ય રીતે આવા 
આઘાત પછીના નજીકના ગાળામાાં જ વ્યક્તીને 
પી.ટી.એસ.ડી. થઈ શકે છ;ે પરન્તુ વષો પછી 
પણ થઈ શકે એ શક્ય છ.ે તમારા ડડેીએ એ 
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આઘાતને જીરવી તો જાણ્યો હતો; પણ એને 
સાંવેદનતન્ત્રમાાં ઓગાળી નહોતો નાખયો. 
અલ્જીરીયામાાં ખુબ જ અલાયદુાં જીવન જીવીને 
તેમણે એ આઘાતને કોઈ આગળ વ્યક્ત નહોતો 
કયો.’ 

‘પણ તોય એ આઘાતની વ્યથા આવા 
શાાંતીના સમયે શુાં કામ ફરી ઉછળી આવી?’ 
જાવેદને હજુ મુાંઝવણ હતી. 

સાઈકીઆટરીસ્ટ ેકહ્યુાં, ‘શક્ય છ ેકે વીસ વષથ 
પહેલા તેમણે જ ેગુમાવ્યુાં હતુાં અને જનેી વેદના 
મનમાાં ને મનમાાં ઢબુરી રાખી હતી, તેનુાં 
પ્રતીકાત્મક સ્વરુપ આજ ે તેઓ તમારા પરદેશ 
જવાના નીણથયમાાં અનુભવી રહ્યા હોય. તમે 
તેમના જીવનથી દુર જઈ રહ્યા છો તે ઘટનાનુાં 
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આકલન તેમના મનમાાં જુદી રીતે થયુાં હોય અને 
તેઓ એવુાં અનુભવી રહ્યા હોય કે સ્વજનોને 
ગુમાવવાની અને પોતે લાચાર બનીને જોયા 
કરવાની ઘડી તેમના જીવનમાાં ફરીથી આવી છ.ે 
ખાસ તો એ કે જ ેઅમેરીકાએ તેમના દેશને અન ે
તેમના કુટમુ્બને તારાજ કયુું તે જ અમેરીકા હવે 
તમને લઈ જઈને તમારા ડડેીને (પ્રતીકાત્મક 
રીતે) ફરી તારાજ કરી રહ્યુાં છ.ે વીસ વષથ પહેલા 
અમેરીકાએ તમારા ડડેી પાસેથી આખુાં કુટમુ્બ 
છીનવી લીધુાં. અને આવતે અઠવાડીયે તમને 
છીનવી લશેે.’ 

જાવેદ દીગમુઢ બનીને સાાંભળતો હતો. તેની 
જીન્દગીનો આ સૌથી નાજુક તબક્કો હતો. ત્યાર 
પછી તો સાઈકીઆટરીસ્ટ ેઘણી બધી વાતો કરી; 
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પણ જાવેદે સાઈકીઆટરીસ્ટ સુચન કરે એ પહેલા 
જ નક્કી કરી લીધુાં હતુાં કે ડડેીને દવાની, 
સાઈકીઆટરીસ્ટની તો જરુર પડશે જ; પણ 
કદાચ એથીય વધુ પોતાની પણ જરુર પડશે. 

પોસ્ટ ટરોમેટીક સ્ટરસે ડીસઑડથર 
એને જરુર પડી જ. માત્ર ઝાકીર જવેા 

વૃદ્ધને જ નહીં, આવી જરુર ઘણા માનસીક 
રોગના દદીઓન ે પડતી હોય છ.ે તેમાાંય આવા 
ભારે આઘાતોને કારણે થયેલી બીમારીઓ (પોસ્ટ 
ટરોમેટીક સ્ટરસે ડીસઑડથર) તથા સામાજીક 
પરીસ્થીતીઓ સાથે તાદાત્મ્ય, સામાંજસ્ય ન 
કેળવી શકાયાને કારણે થતી બીમારીઓ 
(એડજસ્ટમેન્ટ ડીસઑડથસથ)માાં તો નીકટના 
સ્વજનના આધારની જરુર ખાસ પડ ેછ.ે 
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આ ‘પી.ટી.એસ.ડી.’નુાં ખાસ લક્ષણ એ છ ેકે 
તેમાાં વ્યક્તી આઘાતની પરીસ્થીતી દુર થઈ ગયા 
પછીય તે દરમીયાનની પોતાની લાચાર, 
ગભરાયેલી, ભયપ્રેરક અવસ્થાને ફરી ફરીને 
દીવસ–રાત અનુભવતો રહે છ.ે એ જ ડર, 
આઘાત, ફફડાટ અને મુઢતા સહીત 
(‘રીએકસ્પીરીયન્સીંગ’). અને તેના બાકીના 
મનોજગતમાાં ખાલીપણાં, નીરસતા, અવકાશ, 
પ્રતીક્રીયા દશાથવવાની અશક્તી, અનુભુતીશુન્યતા, 
લાગણીવીહીનતા વગેરે વ્યાપ્ત હોય છ ે
(‘સાઈકીક નમ્બીંગ’). 

મોટ ે ભાગે આઘાતજન્ય પરીસ્થીતી દુર 
થવાના થોડા જ સમયમાાં આવા લક્ષણો દેખાવા 
માાંડ ે છ.ે વીયેતનામના નીરાશ્રીતો, કોન્સન્ટરશેન 
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કેમ્પમાાંથી પાછા ફરેલા નાગરીકો, સાઈબીરીયા 
જવેી જગયાએ ‘ઈન્વોલન્ટરી એક્ઝાઈલ’માાં 
મોકલી દેવાયેલા લોકો, યુદ્ધછાવણીઓમાાંથી 
પકડાયેલા યુદ્ધકેદીઓ... વગેરે તમામ ‘માસ 
એસોલ્ટ’ના ભોગ બનેલાઓમાાં આવી બીમારી 
થવાની સમ્ભાવના રહેલી હોય છ.ે 

 
● 
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9 

દોસ્ત! જીવનનુાં મૃત્યુ સાથેનુાં  
આ પણ એક યુદ્ધ જ છ ે

અનુક્રમણીકા 

  

 

 

 

રોશનીથી ઝગમગતો નાનકડો હૉલ 
દીલ્હીના મેયર, સીટી સ્પોટથસ કલબના પ્રેસીડન્ટ, 
ચેરમેન, અગ્રણી ધારાસભ્યો, પ્રધાનો, નેશનલ 
સ્કુલ ઑફ એરોનોટીક્સના ડીરેક્ટર, ફ્લાઈંગ 
કલબના મેનેજર તથા શહેરના અન્ય 
મહાનુભવોની હાજરીથી છલકાતો હતો; પણ 

યુદ્ધમાાં કેપટન આનન્દ સીંહા મૃત્યુ 
પામ્યા; પણ તેઓ તેમની પુત્રી માટ ેકશુાંક 
અનન્ય મુકતા ગયા. 
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એથીય મહત્ત્વની હાજરી તો ‘ગીનેસ બુક્સ ઑફ 
વલ્ડથ રેકડથઝ’ના એશીયન વીભાગના હેડની 
વતાથતી હતી. એક સોળ વષથની ભારતીય 
છોકરીને અભીનન્દનોથી નવાજશે કરવાનો 
કાયથક્રમ હતો. એ કીશોરી હતી મીસ અનોખી 
સીંહા. સ્વગથસ્થ કેપટન આનન્દ સીંહાની એકની 
એક પુત્રી. માત્ર સોળ જ વષથની વયે પલેનમાાં 
સૌથી વધુ ઝડપે આખા જગતની પ્રદક્ષીણા 
કરનાર સૌથી યુવાન વય ધરાવતી તરુણી તરીકે 
એણે વલ્ડથ રેકડથ સ્થાપી ગીનેસ બુકમાાં પોતાનુાં 
નામ કોતરાવી દીધુાં હતુાં, અને પોતાના સ્વગથસ્થ 
પીતાના તથા દેશ આખાના નામને ગૌરવ બક્ષ્યુાં 
હતુાં. એ અનોખી સીંહાને સન્માનવા આજ ે
આટલી ભીડ એકત્ર થઈ હતી. 
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અનોખીનુાં હૈયુાં ગવથથી છલકાતુાં હતુાં. 
ચારેકોરથી તેની મુક્ત કાંઠ ેપ્રશાંસા થઈ રહી હતી. 
તેણે એ મેળવ્યુાં હતુાં જ ે બહુ ઓછા લોકો બહુ 
ઓછી વાર મેળવવા ભાગયશાળી બનતા હોય છ.ે 
સ્ટજે પરથી તેણે પ્રથમ હરોળમાાં બેઠલેી તેની 
વીધવા મા રાધા સામે જોયુાં. જમેાાં તેની પોતાની 
જ ખુશીનુાં વીરાટ પ્રતીબીંબ ઝલકતુાં હતુાં. 
અનોખી નજર સામેથી એક પળમાાં પપપાના મૃત્યુ 
પછીના આઠ વષથ પસાર થઈ ગયા. તેને યાદ 
આવ્યો મમ્મીનો કઠોર ચહેરો. “અનોખી બેટી! 
તારા પપપા મૃત્યુ પામ્યા છ;ે પણ એમનામાાં જ ે
કાંઈ જીવતુાં હતુાં એ તેઓ તારામાાં મુકી ગયા છ.ે 
અને હુાં  એને ઉછરેવાની છુાં.” આઠ વષથની 
અનોખીને મમ્મીના વાક્યોમાાં ઝાઝી સમજ 
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નહોતી પડતી. એને માત્ર એટલુાં જ સમજાયુાં હતુાં 
કે પપપા ખુબ બહાદુર હતા અને એવા માણસો 
જ સૌને ગમતા હોય છ.ે પપપાના મૃત્યુથી તેને 
રડવુાં આવતુાં હતુાં; પરન્તુ મમ્મીએ તેને રડવાની 
ના પાડી હતી. તેને તરત જ રાજન અાંકલને ત્યાાં 
રહેવા મોકલી દેવામાાં આવેલી. 

અને કૅપટન રાજન અાંકલને ત્યાાંના એ 
દીવસો! અનોખીના શરીરમાાંથી એક હળવી 
ઝણઝણઝટી પસાર થઈ ગઈ. લશ્કરના મોટા 
મોટા ઉપરીઓની આવનજાવન. કોમ્પયુટરો અને 
નકશાઓની દુનીયા. ચોવીસે કલાક વાયરલેસ 
સેટ સાથે રાખીને ફરતા અાંકલ. ઝડપી 
સુચનાઓ, ઝડપી અમલ અને દીવસ–રાત 
દોડધામ. જાણે બસમાાં ચડતા હોઈએ એટલી 
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સહજતાથી વીમાનોમાાં ચડવા–ઉતરવાનુાં. રન–
વેની, ટઈેક ઑફની, લેન્ડીંગની, ફ્લાઈટોની, 
ડાઈવીંગની, પેરેશુટોની, રડારની, કન્ટરોલ ટાવરની 
દુનીયા. રાજન અાંકલની સાથે ને સાથે રહેવાનુાં, 
ફરવાનુાં, શીખવાનુાં ને જાણવાનુાં. અાંકલના બધા 
મીત્રો કહેતા, “માય ગૉડ! આ અનોખી તો 
છોકરી છ ે કે મશીન! આ ઉમ્મરે તો બાળકોને 

પેશાબ ક્યાાં કરવો તેનુાંય ભાન નથી હોતુાં. 
જ્યારે આ છોકરી તો પાયલોટનુાં, એરહૉસ્ટસેનુાં 
તમામ કામ આ ઉમ્મરે શીખવા માાંડી છ.ે ગમ ે
તેમ તોય કેપટન આનન્દની છોકરી છ ે ને! 
સમજમાાં, આવડતમાાં, દેખાવમાાં, શક્તીમાાં 
બધી વાતમાાં બાપ કરતાાં બાર ગણી આગળ 
છ.ે” 
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રાજન અાંકલ પણ અનોખીની આવડતથી 
દાંગ થઈ ગયા હતા. બાર વષથની થઈ ત્યાાં સુધીમાાં 
તો અનોખી નીયમીતપણે અાંકલ સાથે ઉડ્ડયનો 
કરતી થઈ ગઈ હતી. ખરાબ હવામાનમાાં, 
અકસ્માતોની પરીસ્થીતીમાાં, હાઈજકેના 
પ્રયાસોમાાં કે યુદ્ધના વાતાવરણમાાં તેને બીક કે 
ચીંતાને બદલે એક્સાઈટમેન્ટ અને રોમાાંચ થતા. 
અને તે ઉડ્ડયન ચાલુ રાખવાની જીદ પકડતી. 

ધીમે ધીમે તે ઑફીસરોમાાં તથા 
અધીકારીઓમાાં એટલી પ્રીય થઈ ગઈ કે ઘણા 
બધા વીમાનચાલકો તેને સાથે લઈ જતા. 
ક્યારેક તો એવા અઠવાડીયાઓ જતા કે જમેાાં 
સાતમાાંથી છ દીવસ તે આકાશમાાં ઉડતી રહી 

હોય. 
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ફરી તાળીઓ ગુાંજી ઉઠી. સ્ટજે પરથી 
મહાનુભવો અનોખીની બહાદુરીની પ્રશાંસા કરતા 
થાકતા નહોતા. તેની સીદ્ધીઓના વણથનો થઈ 
રહ્યા હતા. તેણે કઈ રીતે પવથતના ઢાળ પર તેના 
વીમાનને લેન્ડ કરાવેલુાં, કઈ રીતે તેણે આટલી 
નાની વયે જમથનીની ઍર–નેવીગેશન સ્કુલમાાં 
પ્રવેશ મેળવ્યો, પુનામાાં બે વષથની કડક તાલીમ 
એણે કઈ રીતે મેળવેલી, કઈ રીતે એણે મશીન 
બગડી જવાને કારણે સજાથયેલી ઈમજ થન્સીમાાં 
પાયલોટ ડીસોઝાને ચાલુ વીમાને મદદ કરેલી. 
પ્રેક્ટીસ દરમીયાન સજાથયેલા અકસ્માત વખતે 
કઈ રીતે તે દરીયામાાં કુદી પડલેી અને વીસ 
જણાની જીન્દગી બચાવી લીધેલી વગેરે... વગેરે... 
વગેરે... 
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પ્રેક્ષાગારની પહેલી હરોળમાાં બેઠલી 
અનોખીની માતા રાધા ગવથથી નીહાળી રહી 
હતી. તેની ઉંડી આાંખોમાાં ગજબનાક સ્વસ્થતા 
હતી. આ એ સ્વસ્થતા હતી જ ે તેણે આઠ વષથ 
પહેલાાં અનોખીના પીતાના મૃત્યુ સમયે 
હીમ્મતપુવથક દાખવી હતી. આજ સ્વસ્થતાના 
જોરે આજ ે તે અનોખીના સન્માનનુાં આ દૃશ્ય 
જોવા પામી હતી. અચાનક સ્ટજે પરથી તેનુાં નામ 
બોલાયુાં. મીસીસ રાધા સીંહાને સ્ટજે પર આવવા 
માટ ેવીનન્તી કરવામાાં આવી હતી. તે ઉભી થઈ 
અને પ્રેક્ષકોની વધામણીઓ લેતાાં લેતાાં સ્ટજે 
તરફ આગળ વધી. સ્ટજેના પગથીયાાં ચડતા 
ચડતા તો તેનુાં મન ભુતકાળની સ્મૃતીઓમાાં ગરક 
થવા માાંડ્યુાં. તેના માનસપટ પર આઠ વષથ પુવેનો 
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આખો માહોલ ફરીથી સજીવન થઈ ઉઠ્યો. એ જ 
સન્માન, એ જ આદર, એ જ પ્રશાંસા, એ જ 
વીરગાથા અને એ જ ભાવુક મીત્રોનો સ્નેહ એ 
આઠ વષથ પુવે આનન્દના મૃત્યુ સમયે પણ પામી 
હતી. 

ભારત–પાકીસ્તાન યુદ્ધ 1971. ભયાનક 
તનાવના દીવસો હતા. કેપટન આનન્દ સરહદ 
પર જ રહેતા. ફાઈટર પલેનના હુમલા અને 
બચાવના દીવસો. આક્રમણ, સાંરક્ષણની બેવડી 
જવાબદારી તેમને માથે હતી. રાધાને યાદ હતુાં કે 
એ દીવસોમાાં માત્ર પાંદરેક દહાડ ેએકાદ જ વાર 
પતી સાથે બે’ક મીનીટ ફોન પર વાત કરવા 
મળતી. એ જ રીતે એક રાત્રે ઓચીંતો ફોન 
આવ્યો હતો. તેમાાં તેના પાયલોટ પતી કૅપટન 
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આનન્દના મૃત્યુના સમાચાર હતા. રાધા એ 
આઘાતમાાં ફોન પકડીને અડધો કલાક સુધી 
ઉભી રહી હતી અને બાજુમાાં તેની આઠ વષથની 
સમજુ, ચતુર, એકની એક લાડકી પુત્રી અનોખી 
તેને ઢાંઢોળતી રહી હતી. “શુાં થયુાં મમ્મી? 
પપપાનો ફોન હતો? તુાં કેમ ચુપ થઈ ગઈ છ?ે 
પપપા ઘરે નથી આવવાના?” 

“પપપા હવે ક્યારેય નથી આવવાના, બેટા!... 
પણ તુાં ચીંતા ન કર... હુાં  તને બધુાં સમજાવીશ.” 
એમ કહીને રાધાએ અનોખીને સુવાડી દીધી 
હતી. અને બીજ ેદીવસે અાંતીમવીધીમાાં પાયલોટો 
અને જવાનોનો કાફલો ઉમટી પડ્યો. તેમના 
મૃતદેહને ધવજો અને સલામો સહીત રાષ્ટ રીય 
સન્માન આપવામાાં આવ્યુાં. રાધાને ત્યારે જ 
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ખબર પડી કે તેના પતીએ ખુબ જ જોખમી 
જગાએ સામે ચાલીને ઉડ્ડયન કરી, શહાદત 
વહોરી હતી. પવથતમાળાઓ ભેદીને ખુબ જ 
ઓછી ઉંચાઈએ વીમાન લઈ જઈ બોમ્બવષાથ 
કરવાનો પલાન હતો. સહુ કોઈ આ પલાન અાંગેની 
ધનીષ્ટ વીચારણામાાં હતા અને આગલે દીવસે 
સાાંજ ેઅચાનક કૅપટન આનન્દે સામે ચાલીને પોતે 
આ કાયથ એકલે હાથે તત્કાળ કરવા માાંગે છ ે
એવી માાંગણી કરી. ઉપરી અધીકારીઓએ 
આનન્દ અને આઘાત એક સાથે અનુભવ્યાાં. કેમ 
કે તેમને ખબર હતી કે આ વ્યુહ પાર પાડનારનુાં 
મૃત્યુ અનીવાયથ હતુાં. કૅપટન આનન્દે આ પડકાર 
ઉપાડી લીધો હતો અને દેશ માટ ેતેઓ કુટમુ્બને 
ભુલી ગયા હતા. 
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રાધાને એ તમામ દૃશ્યો યાદ આવ્યા. 
અાંતીમયાત્રામાાં કૅપટનના મૃતદેહ પર હજારો 
ફુલોનો ઢગ ખડકાતો જતો હતો. તેમને વન્દન 
અને સલામી કરનાર જવાનોની આાંખમાાં પાણી 
હતા અને ચહેરા પર ઉંડો આત્મસન્તોષ હતો. 
કોઈએ રાધાને આશ્વાસન નહોતુાં આપયુાં. કૅપટનનુાં 
મૃત્યુ વીરમૃત્યુ હતુાં અને એ દુ:ખનુાં નહીં પણ 
પ્રેરણાનુાં, મનોબળનુાં, શૌયથનુાં, દેશદાઝનુાં પ્રતીક 
બની ગયુાં હતુાં. અને એટલે જ રાધા પોતે પણ 
રડી નહોતી. તેણે નાનકડી અનોખીને આ બધુાં 
સમજાવ્યુાં, બતાવ્યુાં હતુાં. “જો બેટા! આ તારા 
પપપા! તેમના જવેુાં કરનારા બહુાં ઓછા હોય છ.ે 
તેઓ બીજાના, દેશના અને સહુના બની શક્યાાં. 
આ તમામ જવાનોના હૃદયમાાં તેઓ વધુ 
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પ્રતીષ્ઠીત રીતે, વધુ લાાંબો સમય જીવશે. તુાં પણ 
એમના જવેી થજ ેઅને કાંઈક એવુાં કરજ ેજ ેમાત્ર 
તુાં જ કરે.” 

આજ ે આઠ વષથ પછી ફરી પાછુાં રાધાને 
આટલુાં મોટુાં સન્માન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યુાં હતુાં. આ 
સન્માન એની પુત્રી અપાવી રહી હતી. રાધાને 
માઈક ઉપર બે શબ્દો બોલવાની વીનન્તી 
કરવામાાં આવી, ત્યારે તે આટલુાં જ બોલી શકી, 
“અનોખીના પીતાની આ જ અાંતીમ ઈચ્છા હતી 
જ ેતેણે પુરી કરી છ.ે તે સમયે મારુાં  નહીં; પણ 
અનોખીના પીતાના મીત્ર અને તેના પ્રેરણાસ્રોત 
એવા કૅપટન રાજનનુાં સન્માન થવુાં જોઈએ. તેમણે 
પીતા ગુમાવનાર એક છ વષથની બાળકીન ે
આટઆટલી હુાંફ આપીને, મોટી કરીને, 
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આટઆટલુાં શીખવાડીને આજ ે આટલુાં ગૌરવ 
મેળવવાની અધીકારી બનાવી છ.ે હુાં  મારા વતી, 
અનોખી વતી અને આપ સહુ કોઈ વતી કૅપટન 
રાજન સરને સ્ટજે પર આવવા વીનન્તી કરુાં  છુાં.” 
આટલુાં કહીને મીસીસ રાધાએ પ્રેક્ષકગૃહમાાં છલે્લે 
ખુણામાાં બેઠલેા કૅપટન રાજન તરફ હાથ 
લમ્બાવ્યો. “ઉપર આવો કૅપટન, તમારી લાડકી 
પુત્રી જવેી અનોખીને આશીવાથદ આપો.” 

મીસીસ રાધાના આ શબ્દોની સાથે જ 
પ્રેક્ષકોમાાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. કૅપટન માટ ેઆ 
ક્ષણ એક તીવ્ર અનુભુતીની હતી. તેઓ ત્રણેયની 
જીન્દગીના તમામ ચઢાવ–ઉતારના એકમાત્ર 
સાક્ષી હતા. અને સૌથી વધુ વેદનાપુણથ વાત તો 
એ હતી કે તેઓ કાંઈક એવુાં જાણતા હતા જ ે
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તેમને ઉંડ ેઉંડથેી વલોવી નાખતુાં હતુાં. આઠ આઠ 
વષથથી એ જાણકારીનો ભાર તેમણે એકલાએ 
ઉપાડ્યો હતો અને આમ છતાાં એ ભાર સહેજ ે
હળવો નહોતો થયો. બલકે વધી રહ્યો હતો. 
તેમણે બુમ પાડીને આખા જગતને કાંઈક 
જણાવવુાં હતુાં. આજ ેઆ આનન્દના પ્રસાંગે તેમના 
એક ટીસ ઉઠી. તેમણે અનોખીને બીરદાવ–
નારાઓને કહેવુાં હતુાં કે અનોખીની સીદ્ધી પાછળ, 
નીષ્ઠા પાછળ, શક્તી પાછળ ખરેખર કોનો હાથ 
છ!ે કોના પ્રાણ છ!ે  

તેમની નજર સામેનુાં જગત ધીમે ધીમે 
ધુાંધળુાં થયુાં અને તેઓ ફ્લેશબેકમાાં સરી પડ્યા. 
આઠ વષથ પહેલાનાાં યુદ્ધના દીવસો. લડાખ, 
છામ્બ, લેહ તમામ સરહદો સીલ કરી દેવાઈ 
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હતી. કૅપટન આનન્દ અને કૅપટન રાજન સાથે જ 
રહેતા હતા. એક દીવસ કૅપટન આનન્દ તબીયત 
ખરાબ હોવાથી રજા લઈને દીલ્હી જતા રહ્યા; 
પણ બીજ ે દીવસે ધારણા મુજબ પાછા નહીં 
ફયાથ. ત્રીજ ે દીવસે અચાનક તેમનો ટલેીગ્રામ 
આવ્યો. તેમણે રાજનને મળવા બોલાવ્યા હતા. 
યુદ્ધના દીવસોમાાં આવી વતુથણાંક બહુ વીચીત્ર 
લાગવા છતાાં રાજન તેમને મળવા ગયા. ત્યાાં 
તેમણે જ ેકાંઈ જોયુાં, જાણ્યુાં, સાાંભળુ્યાં તેનો જોટો 
જડ ેએમ નહોતુાં. 

કૅપટન આનન્દ સાદા વસ્ત્રો પહેરીન ે
ખુરશીમાાં બેઠા હતા. તેમના ચહેરા પર ગજબની 
શાાંતી જણાતી હતી. જાણે કે તુમુલ, ભીષણ યુદ્ધ 
પશ્ચાતની શાાંતી. તેમણે ધીમે અવાજ ેકહેવાનુાં શરુ 
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કયુું. ‘હુાં  થોડા જ સમયમાાં મૃત્યુ પામવાનો છુાં, 
મને ફેફસાનુાં કેન્સર છ.ે સ્મોલ સેલ વેરાઈટી 
ઑફ બ્રોન્કોજનેીક કારસીનોમા વીથ 
સેકન્ડરીઝ ઈન લીવર; પણ આ સાાંભળીને 
આમ ચોંકી ન ઉઠ દોસ્ત! મેં તને બીજા એક 
કામ માટ ેબોલાવ્યો છ.ે’ રાજન હતપ્રભ બનીને 

સાાંભળી રહ્યા. ‘તુાં જાણે છ ેકે મારી પત્ની અને 
બાળકી મારા ઉપર ખુબ નીભથર છ.ે આવા 
સમયે હુાં  તેને છોડવા નથી માાંગતો. આથી મેં 
એક પલાન તૈયાર કયો છ ે અને એ અમલમાાં 
મુકવા માટ ેમારે તારી મદદની જરુર છ.ે’ 

પલાન? રાજને ચોંકીને પુછ્ુાં, તુાં કેવી વાત 
કરી રહ્યો છ?ે આ કાંઈ યુદ્ધ છ?ે  
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હા દોસ્ત! આ પણ એક યુદ્ધ જ છ!ે 
જીવનનુાં મૃત્યુ સાથેનુાં યુદ્ધ. મનુષ્યનુાં કુદરત 
સાથેનુાં યુદ્ધ. અને આ યુદ્ધ હુાં  હારવા નથી 
માગતો નથી. હુાં  બીજા માણસો જવેો નથી. 

એટલે જ મને તારી ચીંતા થાય છ ે
આનન્દ! તુાં શુાં કરવા માાંગે છ?ે 

તરત જ આનન્દનો દૃઢ, મક્કમ જવાબ 
મળ્યો. ‘આપણે બોડથર પર ઍટકે માટ ેજ ેપલાન 
વીચાયો હતો, તે હુાં  તાત્કાલીક–’ 

રાજને તેને રોકવા છલે્લો પ્રયત્ન કરી 
જોયો, ‘તને સારી રીતે ખબર છ ે કે એ પલાન 
અમલમાાં મુકનાર દેશને માટ ેઉત્તમ કામ કરશે; 

પણ પોતે નહીં બચી શકે.’ 
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‘અને એટલે જ એ કામ હુાં તત્કાળ ક્ષણે પુરુાં  
કરવા માાંગુાં છુાં.’ આનન્દના સ્વરમાાં ઉશ્કેરાટ 
હતો. મારી જીન્દગીનો આમ પણ હવે કોઈ અથથ 
નથી, રાજન! હુાં નથી ઈચ્છતો કે મારી 
વહાલસોયી પુત્રી મને રીબાતા, રીબાતા મરતો 
જુએ. તને ખબર છ ે કે હુાં  લશ્કરમાાં કેમ 
જોડાયો? કેમ કે ઉત્તમ સૈનીક હોવુાં એ મારા 
પીતાનો આદશથ હતો અને એટલે જ એ મારો 
આદશથ બન્યો. હુાં  આ પ્રક્રીયા ચાલુ રાખવા માાંગુાં 
છુાં. મારી પુત્રીના આદશો ઉચ્ચ જ હોવા જોઈએ. 
આદશો ઘડવાની તેની ઉમ્મર છ.ે એ વખતે જો 
એ મને કરુણ, દયાજનક, લાચાર અને કેન્સરની 
પીડાથી મરતો જુએ તો જીન્દગી પાસેથી તે એવુાં 
જ પામે. એને બદલે જો એ મને બહાદુરીથી, 
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વીરતાથી મરતો જોશે તો એને મૃત્યુની ખોટી 
બીક નહીં લાગશે. હુાં  એ રીતે જીવવા–મરવા 
માાંગુાં છુાં કે અનોખી આવુાં જ જીવન જીવવા, 
આવુાં જ મરણ મરવા માટ ેતલસે. હુાં  એવી રીતે 
મરવા નથી માાંગતો જથેી મારા મરણ બાદ 
અનોખીની મા અને દુનીયા એને એમ કહે કે 
બીચારી બેટી! અને એનો બીચારો બાપ! બન્ને 
કેટલા સારા; પણ કુદરત આગળ કેટલા લાચાર! 
ના. મારે કેન્સરથી નથી મરવુાં. હુાં  એ રીતે મરીશ 
કે જથેી અનોખીને આખો દેશ વારાંવાર કહે કે, 
‘તારા પીતા જવેુાં તો કોઈ નહોતુાં. સીદ્ધી અને 
શૌયથ તો આને કહેવાય!’ જ ેસાાંભળીને અનોખી 
પોતાની જાતને માપે, તોલે, તૈયાર કરે, કસે, કઠણ 
બનાવે અને એક દીવસ એવી શૌયથગાથા રચે કે 
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દુનીયા આખી એકી અવાજ ેકહી ઉઠ,ે ‘શાબાશ 
અનોખી! તુાં તારા પીતાથીય ચાર હાથ ઉપરની 
છ.ે’ 

અચાનક તાળીઓનો ગડગડાટ થયો અને 
ધુાંધળુ ફ્લેશબેક પુરુાં  થયુાં. કૅપટન રાજનને 
ખયાલ આવ્યો કે તેઓ સ્ટજે પર માઈક સામે 
ઉભા છ.ે ગળગળા કાંઠ ે તેઓ એટલુાં જ બોલી 

શક્યા, ‘મારા આશીવાથદ છ ે અનોખી બેટીને 
અને એના અનોખા એવા સ્મરણીય પીતાને.’ 

સુપરઈગો ફોમેશન 
દેખીતી રીતે નાટકીય લાગતી આ વાતાથમાાં, 

નાની ઉમ્મરે જ વ્યક્તીના મનના એક મહત્ત્વના 
ભાગનુાં નીમાથણ કઈ રીતે થાય છ ેતેની છણાવટ 
છ.ે 
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નાનુાં બાળક પોતાના કાલાઘેલા આવેશો, 
ઈચ્છાઓ અને ‘ઈમ્પલ્સ’ પ્રમાણે વતે છ,ે જનેે 
‘ઈડ’ કહેવાય છ;ે પણ તે મોટુાં થતા સામાજીક, 
કૌટમુ્બીક જવાબદારીઓ સમજીને તેને અનુરુપ 
નેશનલ, વીચારશીલ વતથન કરતા શીખે છ.ે 
મનનો જ ે ભાગ આ કરાવડાવે છ ે તેને ‘ઈગો’ 
કહેવાય છ.ે (આપણે બોલચાલની ભાષામાાં 
‘અહમ્’ના પયાથય તરીકે જ ે ‘ઈગો’ શબ્દ 
વાપરીએ છીએ તેનાથી આ જુદો છ)ે. આ 
સીવાય પણ મનનો ત્રીજો એક ભાગ એવો હોય 
છ ે જ ે દ્વારા વ્યક્તીમાાં સાંસ્કાર, નીતીમત્તા, 
નૈતીકતા (એથીક્સ, મોરાલીટી) વગેરે આવે છ.ે 
મનના આ ભાગને ‘સુપરઈગો’ કહેવાય છ.ે 
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આ ‘સુપરઈગો’ને લીધે જ વ્યક્તી ‘ગીલ્ટ’ 
અનુભવી શકે છ ેઅને પોતાના આદશો, જીવનના 
હેતુઓ, ‘ગોલ’ ઘડી શકે છ.ે મહત્ત્વની વાત એ 
છ ેકે ‘સુપરઈગો’ વ્યક્તી પોતે જાતે નથી ઘડતી. 
નાની ઉમ્મરે મા–બાપની રીતભાત આ 
‘સુપરઈગો’ ઘડ ેછ.ે 

એનો અથથ એવો થાય કે નીદોષોની કતલ 
કરવામાાં તમને આનન્દ થાય છ ે કે દુ:ખ, તમે 
આખી જીન્દગી નોકરી કરવાથી સાંતુષ્ટ રહેવાના 
છો કે અસાંતુષ્ટ અને અનોખી સાદી ગૃહીણી 
બનશે કે ‘ગીનીસ બુક્સની રેકડથ બ્રેકર છોકરી’ 
એ બધુાં તમે અથવા અનોખી નક્કી કરો તેના 
કરતા તમારા માતાપીતાઓની વતુથણાંક, 
વીચારધારા વગેરે વધારે નક્કી કરતા હોય છ.ે 
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10 

તોફાની, જીદ્દી બાળકો  
શૈક્ષણીક સજ્જતા કેળવી શકે? 

અનુક્રમણીકા 

 

 

 

 

 

 

 

માસ્તર મણીરામજીને પહેલી વાર પોતાને 
માટ ે ગૌરવની લાગણી થઈ આવી. તેઓનો 
આનન્દ હૈયામાાં સમાતો નહોતો. આજ ે આટલા 
વષોમાાં પહેલી વાર આચાયથ કૃપાશાંકરે તેમની 
કદર કરી હતી. હરહમ્મેશ એવુાં જ બનતુાં આવ્યુાં 

હાઈપરએક્ટીવ બાળકો સતત દોડતાાં, 
ઉઠબેસ કરતાાં, પ્રવૃત્તીશીલ જોવા મળે છ.ે 
તેઓ અહીંથી ત્યાાં જાય છ,ે જોરથી બુમ 

પાડ ેછ.ે અચાનક કોઈને મારી પાડ ેછ.ે 
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હતુાં કે મણીરામજીને જ્યારે આચાયથશ્રી તેમની 
કૅબીનમાાં બોલાવતા ત્યારે અચુક મણીરામજીને 
ઠપકો જ સાાંભળવા મળતો. તેમની સામે કોઈને 
કોઈ ફરીયાદ જ લઈને આવ્યુાં હોય. 
દલીલબાજીઓ થાય, આક્ષેપો થાય, છલે્લે 
પ્રીન્સીપાલશ્રી વાત પર પુણથવીરામ મુકતા કહે, 
‘મણીરામજી! હવે પછી આવુાં ન થવુાં જોઈએ! આ 
વખતે ભલે તમે તુષારને માયો, હવે પછી મને 
આ પ્રકારની ફરીયાદ ન મળવી જોઈએ.’ અને 
નતમસ્તકે મણીરામજી આચાયથની કૅબીન છોડીને 
બહાર નીકળી જાય. 

પણ તેઓ એકલા પડ ેત્યારે ફરી તેમને એ 
જ પ્રસાંગના વીચારો આવે. તેમને થાય કે મન ે
કોઈ સમજવાના પ્રયત્નો કેમ નથી કરતુાં? 
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તુષારને મેં ફુટપટ્ટી વડ ેએક વાર માયો તે તેના 
સારા માટ ેજ ને! જો આમ ન કરતે તો તે ફરી 
વાર ખુણામાાં સાંતાઈને સીગારેટ ફુાંકતે. અને 
પેલા ચાર બદમાશ છોકરાઓને જો મેં આખો 

દીવસ અાંગુઠા પકડાવીને ઉભા ન રાપયા હોત 
તો તેઓ ચોક્કસ ફરી વાર ચોરી કરતે. એટલુાં 
જ નહીં, કદાચ વધારે ચોરી કરતે. આ બધુાં 
જાણવા, સમજવા છતાાંય પેલા રખડલે તુષારના 
બેજવાબદાર વડીલો આચાયથ સમક્ષ ફરીયાદ 
કરવા દોડી જાય ત્યારે આચાયથશ્રી મને 
સાાંભળવાને બદલે તેઓની માફી શુાં કામ 
માાંગતા હશે? મને સૌની હાજરીમાાં કડવા વેણ 

શુાં કામ કહેતા હશે? 
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અને માસ્તર મણીરામની આ મુાંઝવણ સાવ 
અસ્થાને પણ નહોતી. તેઓ એક ઉત્તમ, સાચા, 
ઉદાત્ત શીક્ષક હતા. તેઓને વીદ્યાથીઓની, તેમના 
ભવીષ્યની, મુલ્યોની, આદશોની, શીક્ષણની સૌની 
ચીંતા હતી. અને એટલા માટ ેજ તેઓ સૌથી વધુ 
કડક, આકરા, ઉગ્ર તથા ક્રોધી શીક્ષક તરીકે 
કુખયાત હતા. 

પરન્તુ આજનો દીવસ તેમના માટ ે એટલે 
આનન્દભયો બની ગયો હતો કે આજ ે બપોરે 
આચાયથશ્રીએ તેમને કૅબીનમાાં બોલાવ્યા બાદ દર 
વખતની જમે ઠપકાયાથ નહોતા. ઉલટુાં જવેા તેઓ 
કૃપાશાંકરની ચેમ્બરમાાં દાખલ થયા કે તરત 
તેઓને આવકારવામાાં આવ્યા. “આવો 
મણીરામજી! બેસો. ચાહ–કૉફી લેશો? તમારુાં  
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જરા અગત્યનુાં કામ પડ્યુાં છ.ે” આચાયથની 
વાતમાાં ગાાંભીયથ હતુાં. મણીરામજીએ અચકાતા 
અચકાતા, પ્રીન્સીપાલને ખરેખર શુાં કામ હશે 
તેનુાં અનુમાન કરતા કરતા જવાબ આપયો, 
‘બોલો સાહેબ! મારે લાયક કામ હોય તો અચુક 
જણાવો. મને આનન્દ થશે.’ 

અને પ્રીન્સીપાલ મુળ વાત પર આવ્યા. 
“જુઓ મણીરામજી! તમે ધોરણ ત્રીજાના ‘એ’ 
વગથના વગથશીક્ષક છો. તમને ખબર હશે જ કે 
તમારી બાજુવાળા ત્રીજા ધોરણના વગથ ‘બી’ના 
ક્લાસટીચર બીનાબહેન હજુ હમણાાં જ આવ્યા 
છ.ે તમને એ પણ ખબર હશે કે બીનાબહેનને 
શૈક્ષણીક અનુભવ ઓછો હોવાથી તેમને કયા 
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પ્રકારની તકલીફો પડી રહી છ ે અથવા પડી 
શકે.” પ્રીન્સીપાલ જરા અટક્યા. 

‘હા પણ તેનુાં શુાં છ?ે’ મણીરામજીના 
સ્વરમાાં અધીરાઈ હતી. 

‘વાત જાણે એમ છ ે મણીરામજી,’ 
પ્રીન્સીપાલશ્રીએ વાતનો દોર આગળ ચલાવતા 
કહ્યુાં. ‘એ બીનાબહેનના વગથમાાં એક અત્યન્ત 
તોફાની, જીદ્દી છોકરો છ ે: રોલ નાં. 42, નામ– 
રણજીત બાબુરાવ સોની. આ છોકરાને કારણે 
ઘણી વાર ધોરણ ત્રણ ‘બી’માાં લડાઈ–
ઝગડાઓ થાય છ.ે તે ઘણી વાર ક્લાસમાાંથી 
નાસી જાય છ.ે તે સૌને તાંગ કરે છ ેઅને કોઈને 

ગાાંઠતો નથી.’ 
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“પણ એમાાં મને શુાં કામ બોલાવ્યો, સાહેબ? 
હુાં કાંઈ એને માટ ે જવાબદાર નથી!” 
મણીરામજીએ અસમાંજસમાાં કહ્યુાં. 

તરત જ આચાયથશ્રીએ ઉમેયુું, “અરે, હુાં  ક્યાાં 
કહુાં છુાં કે આમાાં તમે જવાબદાર છો! ઉલટુાં હુાં  તો 
તમને વીનન્તી કરુાં  છુાં કે આ છોકરાનો તમે જ 
કોઈ ઉપાય બતાવો. બીનાબહેન તો ત્રાસી જ 
ગયા છ.ે એ છોકરો અમને કોઈને પણ ગાાંઠતો 
નથી. તમે એને તમારા ક્લાસમાાં ન લઈ શકો, 
મણીરામજી? આ સીવાય મારે કોઈ છુટકો જ 
નથી. તેના વાલીઓ એવા મોટા છ ે કે આપણે 
તેમના આ ધમાલીયા બાબા રણજીતને આપણી 
સ્કુલમાાંથી પાણીચુાં આપીએ એય શક્ય નથી.” 
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“પણ હુાં  તો એની સાથે મારી રીતરસમ 
પ્રમાણે જ વતીશ.” મણીરામજી બોલી ઉઠ્યા, 
પછી ઉમેયુું; “મેં ઘણા નઠોર અને ભટકેલ 
છોકરાઓને સીધાદોર કયાથ છ.ે સોટી વાગે તો જ 
વીદ્યા આવે છ.ે પછી એ સમયે તમે પોતે જ મારી 
પાસે દર વખતની જમે, બાબાના વડીલોની 
ફરીયાદ લઈન ે આવશો તો?” તરત જ 
આચાયથશ્રીએ તેમને રોકીને કહ્યુાં, “એવુાં ન થાય. 
હુાં  તમને ખાતરી આપુાં છુાં. તમને તમારી રીતે 

વતથવાની બધી જ છુટ આપવામાાં આવે છ.ે ઉલટુાં 
રણજીતના વડીલો તો તેના વતથનથી એટલા 

ત્રાસી ગયા છ ે કે તમન ે કોઈ પણ પ્રકારનો 
સહકાર આપવા હમ્મેશ તત્પર રહેશે.” 
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બીજ ે જ દીવસે, ત્રીજા ધોરણના ‘બી’ 
વગથમાાં ભણતા રણજીતને ત્યાાંથી ઉઠાડી વગથ ત્રણ 
‘એ’માાં માસ્તર મણીરામજીની ચાાંપતી નજર 
હેઠળ મુકવામાાં આવ્યો. અને રણજીતના 
વડીલોએ, બીનાબહેને, આચાયથશ્રીએ સૌએ હાશ 
અનુભવી. તેઓને ખાતરી હતી કે એક જ 
અઠવાડીયામાાં રણજીત ચાલુ ક્લાસે ઉભા થઈને 
બુમ પાડવાનુાં, ભાગી જવાનુાં, મોટથેી વાતો 
કરવાનુાં, બીજાનો નાસ્તો ખાઈ જવાનુાં વગેરે બન્ધ 
કરી દેશે. 

મણીરામજીએ પણ રણજીતને હેન્ડલ 
કરવાની માનસીક તૈયારીઓ કરી લીધી હતી. 
તેઓએ વીચારી રાખયુાં હતુાં કે જો માત્ર અાંગુઠા 
પકડાવવાથી, ઉભા રાખવાથી, ફુટપટ્ટી મારવાથી, 
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દોડાવવાથી કે ગોંધી રાખવાથીય જો રણજીત ન 
સુધરે તો તેમની પાસે એનાથી પણ વધારે 
જોરદાર તરકીબો છ.ે ભુખો રાખવો. શીષાથસન 
કરાવવુાં, હાથ બાાંધી દેવા, મોં ખોલવા ન દેવુાં 
વગેરે વગેરે. તેમણે મનોમન નક્કી કયુું હતુાં કે 
પન્દર જ દીવસમાાં છોકરાને ઠકેાણે પાડી દઉં. 
મા–બાપ પૈસા ખરચે છ ેતે ભણાવવા માટ.ે નહીં 
કે તોફાન–મસ્તી કે ભાાંગ–તોડ માટ.ે 
આચાયથશ્રીને પણ બતાવી આપુાં કે આજ સુધી 
તમે ભલે મણીરામજીને ઠપકારતા રહ્યા. હવે 
તમને સમજાયુાં ને કે વીચકેલ અને વાંઠલેાઓ માટ ે
મણીરામજી જ શ્રેષ્ઠ શીક્ષક છ.ે 

પરન્તુ રણજીતને તેમના ક્લાસમાાં ટરાન્સફર 
કરવામાાં આવ્યો તેના બે–ચાર દીવસમાાં જ 
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મણીરામજીને સમજાઈ ગયુાં કે, આ છોકરાને 
ઠકેાણે પાડવાનુાં કામ અઘરુાં  થઈ પડવાનુાં છ.ે 
રણજીત બીજા બધા કરતા વધારે ઉંચો, સશક્ત 
અને મજબુત બાાંધાનો છોકરો હતો. તેની 
લાક્ષણીકતા એ હતી કે તે ચોક્કસ કોઈ એક 
જગયા ઉપર ઠરીને બેસી શકતો નહોતો. તેનુાં મન 
સતત આમ તેમ ભટકતુાં રહેતુાં. મન જ શુાં કામ? 
તે પોતે પણ બેઠો હોય તો ઉભો થઈ જતો અને 
ઉભો રાખવામાાં આવે ત્યારે બેસી જતો. 

આ ઉપરાાંત પણ તેનામાાં ઘણી બધી 
વીચીત્રતાઓ તથા ખાસીયતો એવી હતી જ ે
સામા માણસને હેરાન–પરેશાન કરી મુકે. 
રણજીત નાનીનાની વાતોમાાં ગુસ્સે થઈ જતો, 
ચીડાઈ જતો અને રાડારાડ કરી મુકતો. તેને કોઈ 
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વીચાર આવે કે તરત જ તે પ્રમાણે વતથન કરતો. 
એક વાર તેણે બાજુમાાં બેઠલેા લક્ષમણનુાં દફ્તર 
ઉંચકીને બારીમાાંથી બહાર ફેંકી દીધુાં. તો બીજી 
વાર ડસ્ટર ઉંચકીને સીધુાં છલે્લી બેન્ચ ઉપર 
બેઠલેા અમીતને મારી દીધુાં. જ્યાાં સુધી તેને કોઈ 
રોકે નહીં ત્યાાં સુધી જ તે આનન્દમાાં રહેતો. તેને 
એકલા એકલા રીસેસમાાં ક્લાસની બેન્ચીઝ 
ઉપરથી દોડવા જોઈએ. જો કોઈ તેને રોકવા જાય 
તો તેનુાં આવી બને; પરન્તુ સૌથી મહત્ત્વનુાં તો એ 
કે ભણવામાાં તેનુાં ધયાન જરા પણ નહોતુાં ચોટતુાં. 
આખો ક્લાસ સાહેબની સાથે સાથે ચોપડીમાાં 
જોઈને કવીતા વાાંચતો હોય, ત્યારે રણજીત 
આમતેમ જોતો હોય. ઉભો થઈને કોઈ બીજાની 
બેન્ચ ઉપર ચાલ્યો જતો હોય અને ક્યારેક તો 
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આખા ક્લાસને ચોંકાવી નાખે એ રીતે અધવચ્ચે 
જોરથી સીસોટી વગાડી બેસતો હોય. 

અને એટલે જ પહેલા ધોરણમાાંથી બીજામાાં 
અને બીજામાાંથી ત્રીજામાાં, તેને આમ જ 
વાલીઓની વીનન્તી અને સીફારીશથી ચડાવી 
દેવામાાં આવ્યો હતો. રણજીત ચાર આખા વાક્યો 
પણ એકચીત્તે વાાંચી શકતો નહોતો. તેનુાં ધયાન 
હમ્મેશ રમતગમતમાાં, ઉછળકુદમાાં, ભગદોડમાાં 
તથા છટકવામાાં, રડારોળ કરવામાાં અને 
તોડફોડમાાં જ રહેતુાં. તે વાાંચતા વાાંચતા અચાનક 
ગીતો ગાવા માાંડ,ે પછી થોડી વારમાાં રમવા જાય 
અને તરત તે પડતુાં મુકીને પથારી પર આળોટ.ે 
વળી, એવામાાં શુાં સુઝે કે ખાવાનુાં માાંગે અને તેય 
અડધુાં મુકીને પથ્થરો ફેંકવાનુાં શરુ કરે. 
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મણીરામજીએ પ્રાથમીક શાળાના શીક્ષક 
તરીકે પોતાની 25 વષથની કારકીદીમાાં આવા 
ઘણાય છોકરા જોયા હતા; પરન્તુ રણજીત એ 
સૌને ટપી જાય તેવો હતો. ત્રીજ ેજ દીવસે તેણે 
ક્લાસમાાં ટબેલ પરથી કુદકો માયો અને 
ચમ્પલનો છુટ્ટો ઘા કરીને ટ્ુબલાઈટ તોડી 
નાખી. મણીરામજીએ આ પહેલો પ્રસાંગ હોવાથી 

‘હળવી શીક્ષા’ના ભાગરુપે રણજીતને વાાંકો 
વાળી સૌની સામે આખો પીરીયડ ઉભો રાખયો 
અને તેની પીઠ પર ત્રણ ભરેલા દફ્તરોનુાં 
વજન મુક્યુાં. અલબત્ત, પીરીયડની અધવચ્ચે 
જ મણીરામજીએ ખુણામાાં જોયુાં તો ખબર પડી 
કે રણજીત દફ્તરો લઈને ભાગી ગયો હતો. 
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ત્યાર પછીનો આખો મહીનો મણીરામજી 
માટ ે તેમના શીક્ષકજીવનનો સૌથી કપરો અને 
વસમો હતો. તેમને સમજ નહોતી પડતી કે 
રણજીતને સુધારવા કયા પ્રકારની શીક્ષા કરવી! 
સતત બોલ બોલ કરતા, હાથ હલાવતા, ઉઠબેસ 
કરતા, કોઈ પ્રકારના નીયમો ન પાળતા, ભાગી 
જતા, સૌને ત્રસ્ત કરી મુકતા આ છોકરાને કઈ 
રીતે શાાંત પાડવો, કઈ રીતે શીસ્તબદ્ધ બનાવવો 
અને કઈ રીતે ભણાવવો તેની તેમને ખબર 
નહોતી પડતી. 

એટલુાં જ નહીં, તેમણે જમે જમે શીક્ષાઓ 
વધારે કડક બનાવી તેમ તેમ રણજીત વધારે 
બેકાબુ બનતો જતો જોવા મળ્યો. પહેલા તો તેને 
શાળામાાં જ સાાંજ સુધી બેસાડી રાખવુાં શક્ય 
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હતુાં. હવે તો સતત ધાક, ધમકી, ચેતવણી, બીક 
અને મારને પગલે તેને સ્કુલમાાં લાવવો જ અઘરુાં  
બની ગયુાં હતુાં. મણીરામજીને જીવનમાાં પહેલી 
વાર વીચાર આવ્યો કે આ બાળકની ટકટક, 
હલચલ, નાસભાગ રોકવા માટ ે શીક્ષા સીવાય 
કાંઈ બીજો ઉપાય અજમાવવો જોઈએ; પણ કશુાં 
નક્કર ન સુઝતાાં તેઓ પણ રણજીતનાાં માતા–
પીતા, આચાયથ અને બીનાબહેનની જમે લાચારી 
અનુભવવા માાંડ્યા. 

એવામાાં એક પ્રસાંગ બન્યો અને આખી 
વાતને એક નવો જ, અણધાયો વળાાંક મળ્યો. 
શનીવારે શાળામાાં ડૉક્ટરો દ્વારા હેલ્થ ચેકીંગ 
રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં. મણીરામજીના ક્લાસમાાં બે 
ડૉક્ટરો વીદ્યાથીઓની શારીરીક તપાસ માટ ે
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આવ્યા હતા. તેઓ કામના બોજને કારણે 
ઝડપથી એક પછી એક વીદ્યાથોને બોલવાતા 
હતા. અને ત્વરાથી તપાસીને તેમની નોંધ 
બાળકની મેડીકલ રીપોટથબુકમાાં ટપકાવતા જતા 
હતા. મણીરામજી ક્લાસના એક ખુણામાાં 
છોકરાઓને હારબન્ધ ઉભા રાખવામાાં વ્યસ્ત 
હતા. એ વખતે અચાનક એક અવાજ આવ્યો. 
સૌએ તે તરફ જોયુાં તો ત્યાનુાં દૃશ્ય જોઈને દાંગ 
રહી ગયા. 

તોફાની બારકસ રણજીતે રમત રમતમાાં 
ડૉક્ટરની ટોચથ જમીન પર જોરથી પછાડી હતી; 
જ ેતુટીને નકામી થઈ ગઈ હતી. આશ્ચયથ તો એ 
વાતનુાં હતુાં કે ડૉક્ટર એ છોકરા સાથે 
સ્વસ્થતાથી, કાળજીપુવથક વાત કરી રહ્યા હતા. 
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મણીરામજી સમસમી ગયા. સમયના અભાવ ે
તેમણે તાત્કાલીક રણજીતને કાંઈ ન કહ્યુાં; પરન્તુ 
‘કાલે વાત’ કહીને પતાવી. અને સાાંજ ે સૌના 
ગયા પછી તેઓ ડૉક્ટરોના રીપોટથ ગોઠવતા 

હતા ત્યારે તેમની નજર રણજીતના હેલ્થકાડથ 
પર પડી. તેના રીપોટથમાાં લખાયુાં હતુાં : ‘હાઈપર 
એક્ટીવીટી? એ.ડી.ડી.? એડવાઈઝ્ડ 
સાઈકીઆટરીક કન્સલ્ટશેન એન્ડ ઈવેલ્યુએશન.’ 

મુાંઝાયેલા મણીરામે આચાયથને તથા 
રણજીતના પીતાને આ રીપોટથથી વાકેફ કયાથ. 
તેમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે મનોચીકીત્સકની સલાહ 
લેવામાાં આવી અને તે દ્વારા તેઓએ જ ે કાંઈ 

જાણ્યુાં તેનો સાર કાંઈક આવો હતો. 
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‘રણજીતને એક પ્રકારનો માનસીક રોગ 
હતો, જ ે ‘એટને્શન ડફેીસીટ ડીસઑડથર વીથ 
હાઈપરએક્ટીવીટી’ (એ.ડી.ડી.) તરીકે ઓળખાતો 
હતો. રણજીતનો જન્મ વહેલો (પ્રીમેચ્યોરલી) 
થયો હતો, તેનુાં જન્મ વખતે વજન ખુબ ઓછુાં 
હતુાં અને જન્મ પછી તેને જ ેકમળો થયો હતો તે 
ઘણો લાાંબો ચાલ્યો હતો. આ તેના રોગ માટનેુાં 
શક્ય કારણ હોઈ શકે. આ રોગમાાં 
આવેશાત્મકતા (ઈમ્પલ્સીવીટી), એકાગ્રતાનો 
અભાવ (એટને્શન ડફેીસીટ) તથા વધુ પડતા 
હલનચલન અને ચાંચળતા (હાઈપરએક્ટીવીટી) 
જોવા મળે છ ે જનેે કારણે તોફાન, ગુસ્સો, 
અકળામણ, અભ્યાસમાાં બેકાળજી વગેરે જોવા 
મળે છ.ે શીક્ષા એ આ રોગનો ઈલાજ નથી. 
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ડૉક્ટરી સારવાર, સમજપુવથકનુાં વતથન, બાળકને 
તેના વીચીત્ર વતથન માટ ેમદદ કરવાની આપણી 
તૈયારી, મા–બાપને આપવામાાં આવતી સમજણ 
વગેરેના સમન્વય દ્વારા જ આવા બાળકોને 
કેળવી શકાય છ.ે 

‘એટને્શન ડફેીસીટ ડીસઑડથર’ 
બાળકોને થતો આ રોગ ક્યારેક અાંશત: 

સારો થાય છ,ે તો ક્યારેક સક્રીય પણ રહેતો 
હોય છ.ે કમનસીબે આ રોગના ભોગ બનેલા 
સારા એવા બાળકોની બુદ્ધીમત્તા નોમથલ હોય છ,ે 
જ ેતેમના જીવનમાાં એક કરુણ પેરેડોક્સ સજ ેછ.ે 
એક તરફ તેઓ શારીરીક રીતે વધુ પડતા 
સક્રીય, આક્રમક, ઉત્તેજીત અને ચાંચળ હોય છ.ે 
જનેે લીધે તેઓ કોઈ પ્રવૃત્તી સાંયમપુવથક લાાંબા 
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ગાળા સુધી કરી શકતા નથી. તો બીજી તરફ 
તેઓના વીકાસશીલ મનને ધીરજ, સાતત્ય તથા 
સાંયમની જરુર હોય છ.ે પોતાની આવી મયાથદાથી 

તેઓ સભાન બને છ.ે અને તેને કારણે પોતાના 
જીવનમાાં આવતી ઉણપથી તેઓ નીરાશા, 
અકળામણ તથા બેચેની અનુભવે છ.ે 

‘એટને્શન ડફેીસીટ ડીસઑડથર’ સામાન્ય 

રીતે ‘હાઈપરએક્ટીવીટી’ સાથે હોય છ;ે પરન્તુ 
ક્યારેક આવા બાળકો હાઈપરએક્ટીવ નથી 
હોતા. તેમની સારવાર માટ ે વપરાતી 
‘એમ્ફેટામીન’ નામની દવા ખુબ જોખમી 
પ્રકારનુાં એડીક્શન કરતી હોવાથી સહેલાઈથી 
ઉપલબ્ધ નથી હોતી. 
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આવા બાળકોને તેમના રોગ અાંગે સમજ 
આપવી પડ ે છ.ે તેમના ઈમ્પલ્સને તેઓએ કઈ 
રીતે કાબુમાાં રાખવા તેની ટરનેીંગ આપવી પડતી 
હોય છ.ે તેમના બેધયાનપણાને કારણે તેઓ 
અભ્યાસમાાં પાછળ પડી જતા હોય છ.ે પરીચીત, 
એકધારુાં , વ્યવસ્થીત, સુરક્ષીત, સ્ટકચડથ અને 
ઑગેનાઈઝ્ડ વાતાવરણ પુરુાં  પાડવાથી આવા 
બાળકો એકાગ્રતા, જવાબદારીપણાં અને શૈક્ષણીક 
સજ્જતા કેળવી શકતા હોય છ.ે 
 

● 
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11 

‘દેખીયે! અગર જરા ભી  
દેર હો જાયેગી તો મૈં મર જાઉંગા!’ 

અનુક્રમણીકા 

 

 

 

 

 

 

અચાનક મને હદયમાાં તીવ્ર સણકો ઉપડ્યો. 
છાતીમાાં જોરથી એક ફાળ પડી. હુાં  ગભરાઈ 
ગયો. ફરી પાછો હુાં  એ જ લાચાર, ભયાવહ, 
અસહ્ય, અકલ્પય દશામાાં મુકાઈ જવાનો હતો 

તેનો મને અાંદેશો આવી ગયો. ‘ઓહ ગૉડ! આઈ 
મસ્ટ બી ક્રઝેી! નો, નો, નેવર! મારે આમ અકલા 

‘પેનીક ડીસઑડથર’માાં અચાનક 
ચીંતા, ગમરામણ, ભયના હુમલા કોઈ જ 
દેખાતા કારણ વગર આવતા હોય છ.ે  
 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        208 

 

નીકળવાની ભુલ ફરીથી નહોતી કરવી જોઈતી! 
પણ થઈ ગઈ... હવે શુાં થાય!’ હુાં  મનોમન 
બબડ્યો અને મેં ‘હનુમાન ચાલીસા’નુાં રટણ શરુ 
કયુું. 

હજુ તો માાંડ ત્રીસ સેકાંડ પસાર થઈ હશે 
અને એવામાાં છાતીમાાં ફરી એક ટીસ ઉઠી. મેં 
જોયુાં કે મારો શ્વાસ રુાંધાઈ રુાંધાઈને આવવા 
માાંડ્યો. છાતી જોરજોરથી ધડકવા માાંડી. મારા 
ધબકારા પડઘમની જમે ગાજવા લાગયા, અને 
આજુબાજુનુાં વીશ્વ ચક્કર ચક્કર ઘુમરાવા લાગયુાં. 
મોં એવુાં સુકાઈ ગયુાં કે ભગવાનનુાં નામ લેવુાં 
મુશ્કેલ થઈ પડ્યુાં. 

મેં આસપાસ નજર દોડાવી. કદાચ કોઈ 
રડ્યોખડ્યો રાહદારી પસાર થતો હોય તો મારા 
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બચવાની શક્યતા રહે. નહીંતર આ વખતે હુાં  
બચવાનો નથી. મને મનોમન થઈ આવ્યુાં કે આ 
મારા જીવનની આખરી ઘડીઓ છ.ે હુાં  ગુાંગળાઈ 
રહ્યો હતો. પગ ઢીલા પડી રહ્યા હતા. કપાળેથી, 
ચહેરા પરથી, છાતીએથી, હથેળીએથી પરસેવાના 

રેલાઓ દદડી રહ્યા હતા. આાંખે ઝાાંખપ જવેુાં 
આવવા માાંડુ્યાં હતુાં. હુાં  મનોમન મને પોતાને જ 
ભાાંડતો, વખોડતો હતો; શુાં કામ મેં ડૉક્ટરનુાં 
કહ્યુાં નહીં માન્યુાં? અત્યારે તો ભેંકાર, નીજ થન 
જગયાએ હવે મને કોણ બચાવશે? હુાં  એકલો 
નીકળ્યો જ શુાં કામ? તપને ના પાડી તો કાંઈ 

નહીં, વીવેકને પુછવુાં જોઈતુાં હતુાં. તે સાથે હોત 
તો અત્યારે મારી આ હાલત ન હોત ને? 
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હજુ તો હુાં  કાંઈ પણ આગળ વીચારુાં  તે 
પહેલાાં જ એક વીજળીવેગુાં લખલખુાં મને ધ્રુજાવતુાં 
શરીરમાાંથી પસાર થઈ ગયુાં. મારા કાાંડા ધ્રુજી 
ઉઠ્યા. ચહેરો ફીકો પડી ગયો. આાંખો ભયની 
મારી પહોળી થઈ ગઈ અને હુાં  જાણે મૃત્યુની 
આગલી ક્ષણે આવીને અટક્યો હોઉં તેમ ફાટી 
આાંખે સામે પથરાયેલા અફાટ, બીહામણા 
અવકાશમાાં તાકી રહ્યો. જીન્દગીની છલે્લી કારમી 
ચીસ તારસ્વરે પાડવા માટ ેમેં મોં ઉઘાડ્યુાં; પણ 
ગળા ઉપર જાણે કોઈએ મોટો પથરો મુકી દીધો 
હોય તેમ મારાથી શ્વાસ જ ન ખેંચાયો, અને ચીસ 
તો શુાં! એક હળવો સીસકારો પણ ન કરી શક્યો. 
મને ઓચીંતા અગાઉના પ્રસાંગો યાદ આવી ગયા. 
આવુાં ત્રીજી વાર બની રહ્યુાં હતુાં. મહીના પહેલા 
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પહેલી વાર જ્યારે હુાં  ઑફીસમાાં એક પત્ર ટાઈપ 
કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને આ જ રીતે સફોકેશન, 
ગભરામણ, ચીંતા અને મૃત્યુની બીકનો એક 
હુમલો આવેલો. મારી હાલત જોઈને બધા 
ગભરાઈ ગયા હતા. તેઓ મને તાત્કાલીક 
ડૉક્ટરને ત્યાાં લઈ ગયા હતા. ડૉક્ટરે મને 
તપાસ્યો હતો. એક્સ–રે તથા કાડીયોગ્રામ 
કઢાવ્યા હતા. તેમણે આપેલા ઈંજકેશનથી હુાં  
થોડી વારમાાં સારો પણ થઈ ગયો હતો. 

પરન્તુ ગયા અઠવાડીયે જ્યારે હુાં  બાથરુમમાાં 
હતો ત્યારે મને ફરી વાર આવો શ્વાસ રુાંધાવાનો, 
ધબકારા, પરસેવા તથા અકારણ ફફડાટ થવાનો 
હુમલો આવી ગયો. એ તો સારુાં  થયુાં કે બધા 
તરત જ દોડી આવ્યા અને મને તાત્કાલીક જ 
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ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયા. ફરી વાર મારો 
કાડીયોગ્રામ લેવાયો અને દવાઓ આપવામાાં 
આવી. અલબત્ત, આ વખતર ડૉક્ટરે મને 
જણાવ્યુાં, ‘જુઓ મી. પાંડીત! તમારુાં  પ્રેશર, હૃદય 
વગેરે બધુાં બરાબર છ.ે તમારો પ્રોબ્લેમ માનસીક 
લાગે છ.ે શુાં તમને કોઈ લડાઈ, ઝગડો કે ચીંતા 
રહે છ?ે તમે કોઈ સાઈકીઆટરીસ્ટની સલાહ લો 
તો સારુાં ’ 

અને હુાં  અકળાઈ ઉઠ્યો’તો, મને છાતીમાાં 
દુ:ખે, ગભરામણ થાય, શ્વાસ ચાલે, ચક્કર આવે 
તેમાાં મારે ગાાંડાના ડૉક્ટર પાસે જવાનુાં? મેં તમને 
સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. અલબત્ત, મનોમન મેં 
નકકી કયુું કે હવે પછી મારે ક્યારેય બહાર 
એકલાએ ન નીકળવુાં. કેમ કે ભુલેચુકેય જો હુાં  
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ક્યાાંક એકલો જાઉં અને જો મને ફરી વાર આવો 
ઍટકે આવી ચડ ેતો હુાં  શુાં કરુ? ક્યાાં જાઉં? 

પણ એ વાતને હજુ અઠવાડીયુાં પણ માાંડ 
થયુાં હશે અને હુાં  જ ેન ઈચ્છતો હતો તે જ બન્યુાં. 
રાત્રી ફીલ્મ જોવાનુાં મન થયુાં. તપને ના પાડી. 
વીવેક કચકચ કરે એ બીકે એને ન પુછુ્ાં. છવેટ ે
તીમીર સાથે ઉપડી ગયો. ફીલ્મ પત્યા પછી 
તીમીર તો એને રસ્તે ચાલ્યો ગયો. અને હુાં  
એકલો સાંધયા કૉમ્પલેક્સની પાછળના મેદાનમાાંથી 
આવતો હતો. ત્યાાં જ અચાનક મને એક કારમી, 
બીહામણી ક્ષણે પહેલા જવેો જ ચેસ્ટપેઈન, 
બ્રેથલેસનેસ, ડથે ફીયર અને ચોકીંગનો ઍટકે 
આવ્યો. પહેલી બે વખત કરતાાં વધારે તીવ્ર, 
વધારે મોટો અને વધુ લાાંબો ચાલનારો. મારુાં  
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કમભાગય તો એ હતુાં કે આખા મેદાનમાાં એકેય 
બત્તી પણ નહોતી જલતી. છુટાછવાયા બે–પાાંચ 
મકાનો હતાાં તે ખુબ દુર હતાાં. અને વધારામાાં 
મારામાાં એક ઝીણો ઉંહકારો કરવાનીય તાકાત કે 
હીમ્મ્ત નહોતા. 

શી ખબર ગભરાટમાાં ને ગભરાટમાાં 
હનુમાન ચાલીસાના કેટલા પાઠ બોલાઈ ગયા! 
શી ખબર પાાંચ મીનીટ વીતી હશે કે પાાંચ કલાક! 

પણ એવામાાં આશાનો એક ઝબકારો થયો. 
દુરથી કોઈક ચોકીદારનો પથ્થરો પર દાંડા 
પછાડવાનો અને ‘જાગતે રહો’ની બુમો પાડતો 
અવાજ મને સાંભળાયો. મને પહેલુાં તો એ 
આશ્ચયથ થયુાં કે હાશ! હજુ સુધી હુાં  મયો નથી! 
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મેં મનોમન હનુમાનનો આભાર માનીને હતી 
એટલી શક્તી એકઠી કરીને અન્ધકારમાાં એક 
જોરથી બુમ પાડી : ‘કોઈ છ ે કે! બચાવો! 
બચાવો!’ અને તરત જ દુર એક ટોચથ ઝબકી 
ઉઠી. કોઈક આકાર ઝડપભેર મારી તરફ આવી 
રહ્યો હતો. એ ચોકીદાર જ હતો, જ ેમારી સાવ 
નજીક આવી પહોંચ્યો. ‘કઉન હઈ જી! ક્યા 
તકલીફ હઈ! મેં તરત જ તેનો હાથ પકડી લીધો 
અને હાાંફતા હાાંફતા કહ્યુાં, ‘અગલે ચૌરાહે પે મેરા 
ઘર હૈ. મુઝે વહાાં તક પહુાંચા દીજીએ જી! દેખીય ે
મૈં બીમાર હુાં ! અગર દેર હો જાએગી તો મૈં 
સચમુચ મર જાઉંગા!’ મારો રઘવાટ, તરફડાટ, 
હાાંફ તથા ડર જોઈને પહેલાાં તો ચોકીદાર 
હેબતાઈ ગયો; પણ તેણે તરત જ ઝડપથી 
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નીણથય લીધો અને મને અડધી મીનીટ રોકાવા 
વીનન્તી કરી. તરત જ તે અન્ધકારમાાં ગાયબ 
થઈ ગયો અને ખુબ જ ત્વરાથી કોઈકનુાં સ્કુટર 
લઈ પાછો આવ્યો. તેણે મને બેસવામાાં મદદ 
કરી. તરત જ અમે ઘરની દીશામાાં પ્રયાણ કયુું. 
બે જ મીનીટમાાં તો અમે મારા ઘરના આાંગણામાાં 
આવી પહોંચ્યા હતા. 

ફરી એ જ સીલસીલો શરુ થયો. અડધી 
રાત્રે ડૉક્ટરને ઉઠાડવામાાં આવ્યા. દવાઓ 
માંગાવાઈ. ઈંજકે્શનો તૈયાર રાખવામાાં આવ્યા; 
પણ એવામાાં એક ચમત્કાર થયો. હજુ ડૉક્ટર 
આવે તે પહેલા જ સૌના આશ્ચયથ વચ્ચે મારો 
શ્વાસ ઝડપભેર નોમથલ થવા માાંડ્યો. ઓચીંતો જ 
મારો દુખાવો બાંધ થઈ ગયો અને હુાં  એકદમ 
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પહેલા જવેો સ્વસ્થ થઈ ગયો. મેં રુમાલ કાઢી 
પરસેવો લુછી નાાંખયો. અનાયાસ મારા ચહેરા પર 
સ્મીત આવી ગયુાં. મેં સૌને ધીરજ આપતા કહ્યુાં, 
‘સારુાં  છ.ે કાંઈ વાાંધો નહીં. ડૉક્ટરને... ન 
બોલાવશો... તો... ચાલશે.’ 

પણ એટલી વારમાાં તો ડૉક્ટર આવી લાગયા 
હતા. મેં બારણાં ખોલીને હસતે મોઢ ે તેમને 
શેકહેન્ડ કયુું તો તેમને નવાઈ લાગી. ‘સોરી 
ડૉક્ટર! આઈ જસ્ટ હેડ અ સીમીલર ટાઈપ 
ઑફ ઍટકે; બટ નાવ આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી 
ફાઈન. થેન્ક્યુ.’ મેં કહ્યુાં. અને ઉમેયુું, ‘છતાાંય જો 
આપને જરુર જણાતી હોય તો મને ઈંજકે્શન 
આપો અને કાડીયોગ્રામ લઈ લો, હુાં  તૈયાર છુાં. 
હવે મારામાાં એટલી હીમ્મત છ.ે બાકી તમને 
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નવાઈ લાગશે ડૉક્ટર; હાફ એન અવર બેક, 
આઈ વોઝ લીટરલી ડાઈંગ! ગૉડ નોઝ, હુાં  કઈ 
રીતે બચી ગયો!’ 

હુાં  રાહ જોઈ રહ્યો કે ક્યારે ડૉક્ટર તેમની 
ટવે મુજબ કાડીયોગ્રામ પાડી લે અને ગમ્ભીર મોં 
રાખી, આાંખો ઝીણી કરી મને ઈંજકે્શન મુકે; 
પણ આજ ેડૉક્ટર કાંઈક જુદા જ જણાતા હતા. 
તેઓના વદન પર સમ્પુણથ શાાંતી અને સ્વસ્થતા 
હતા. તેઓએ મને એટલુાં જ કહ્યુાં, ‘વેલ મી. 
પાંડીત! આ વખતે અને હવે પછી દરેક વખતે 
કોઈ કાડીયોગ્રામની જરુર નથી. મેં તમને 
સાઈકીઆટરીસ્ટની સલાહ લેવાનુાં સુચવ્યુાં હતુ; 
પરન્તુ તમે ના પાડી તેથી મેં જાતે જ તપાસ 
કરીને એક સાઈકીઆટરીસ્ટને તમારી બીમારી 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        219 

 

અાંગે પુછી જોયુાં છ.ે મારી ધારણા સાચી પડી છ.ે 
ફીઝીશયનોના મત મુજબ તમારા કાડીયોગ્રામ 
તદ્દન નોમથલ છ;ે અને સાઈકીઆટરીસ્ટના કહેવા 
મુજબ તમને એક પ્રકારની ચીંતાનો, 
એન્કઝાઈટીનો રોગ છ.ે અત્યારે અડધી રાત 
થવા આવી છ ે આથી આપણે કાલે એને વીશે 
વીગતે ચચાથ કરીશુાં; જો તમને હવે પછી આવા 
ઍટકેને આવતા રોકવામાાં રસ હોય તો. 
ગુડનાઈટ!’ 

બીજ ેદીવસે તેમની ચેમ્બરમાાં મારી બીમારી 
અાંગે ચચાથનો દોર સમ્ભાળતા તેમણે કહ્યુાં : 
‘એન્કઝાઈટી’ રોગના આ પ્રકારને ‘પેનીક 
ડીસઑડથર’ કહેવામાાં આવે છ.ે આ રોગ 
સમાજમાાં સારો એવો સામાન્ય છ.ે તમને ખબર 
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છ ેકે અત્યન્ત મુાંઝારો, શ્વાસોચ્છવાસમાાં અવરોધ, 
હમણાાં મરી જવાશે એવો ભય વગેરેથી માણસ 
હાાંફળોફાાંફળો થઈ જાય છ.ે અને મહત્ત્વનુાં તો એ 
છ ેકે આવા ઍટકે કોઈ પણ દેખીતા કારણ વગર 
ગમે તે સ્થળે, ગમે તે સમયે, ગમે તે સ્થીતીમાાં 
આવતા હોય છ.ે તમને તો સારુાં  છ ેમી. પાંડીત! કે 
મહીનામાાં આ ત્રીજી વાર આવુાં થયુાં. બાકી 
કેટલાક કમનસીબ દદીઓને તો અઠવાડીયે ત્રણ 
ત્રણ વાર આવી પીડામાાંથી પસાર થવુાં પડતુાં હોય 
છ.ે કેટલાકને આવા ઍટકે દસથી પન્દર મીનીટ, 
તો કેટલાકને અડધો કલાક સુધી ચાલે છ.ે’ 

ડૉક્ટર જરાક થાંભ્યા કે તરત મેં પુછી લીધુાં, 
‘પણ આ વખતે તમે આવ્યા તે પહેલાાં જ હુાં  
સારો થઈ ગયો ડૉક્ટર!’ 
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‘એ જ તો ખુબી છ ેઆ બીમારીની.’ ડૉક્ટરે 
મને સમજાવતા કહ્યુાં, ‘હકીકતમાાં ‘પેનીક’ના 
આવા ઍટકે હમ્મેશાાં એની જાતે જ સારા થઈ 
જતા હોય છ.ે પહેલાાંના ઍટકે વખતે પણ જો મેં 
તમને કોઈ ઈંજકે્શન ન આપયુાં હોત તોય તમે 
સારા થતે જ; જ ે રીતે આ વખતે થયા. અને 
એટલે જ તમે જોયુાં હશે કે આ વખતે હુાં  મારી 
બેગ લીધા વગર જ તમને જોવા આવ્યો હતો.’ 

‘પણ મને આવુાં વારાંવાર કેમ થાય છ?ે’ 
મારી અકળામણ વ્યક્ત કરી. 

તેમણે કહ્યુાં, ‘આ રોગ હવે બાયોલૉજીકલ 
ગણાય છ.ે શરીરમાાં, ખાસ કરીને મગજમાાંના 
ન્યુરોટરાન્સમીટર કેમીકલ્સના ફેરફારને કારણે તે 
થાય છ ેઅને લેબોરેટરી તપાસ દ્વારા તેનુાં નીદાન 
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પણ થઈ શકે છ.ે ‘લેક્ટટે ઈન્ફ્યુઝન ટસે્ટ’ નામની 
તપાસ દ્વારા જાણી શકાય છ ે કે દદીને ‘પેનીક 
ડીસઑડથર’ હોઈ શકે કે નહીં’ 

‘પણ એનો કોઈ ઉપાય ખરો કે નહીં? 
આવા ઍટકે આવતા બાંધ કેમ કરવા?’ મારી 
અકળામણ હજુ ઓછી નહોતી થઈ. 

‘એ ચીંતા અમારે કરવાની છ ે મી. પાંડીત! 
તમે આ પ્રીસ્ક્રીપશન પ્રમાણે દવાઓ લેવાની શરુ 
કરો. ત્રણ અઠવાડીયા પછી મને ફોન કરજો કે 
હવે તમને આવા ઍટકે આવતા સદન્તર બાંધ 
થઈ ગયા છ,ે ઓકે?’ 

પેનીક ડીસઑડથર 
જમેાાં અણધાયાથ ચીંતાના, ગભરામણના 

પરસેવાના ઍટકે આવતા હોય છ.ે અને પા–
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અડધો કલાકમાાં આપોઆપ સારા થઈ જતા 
હોય છ.ે એવા આ ચીંતારોગના બે પ્રકાર હોય 
છ;ે (1) ‘પેનીક વીથ એગોરાફોબીયા’ અને (2) 
‘પેનીક વીધાઉટ એગોરાફોબીયા’. 

પેનીકના ઍટકે ક્યારેક એટલા તીવ્ર હોય છ ે
કે તેના અનુભવમાાંથી બે–ત્રણ વાર પસાર થનાર 
વ્યક્તી બાકીના સમય દરમીયાન પોતાને આવો 
ઍટકે ફરી નહીં આવે ને! એવી ચીંતામાાં ને 
ચીંતામાાં ડબુેલી રહે છ.ે એવામાાં જો પેનીકનો 
એકાદ ઍટકે પણ દદી એકલો હોય ત્યારે આવે 
તો દદીને કાયમ માટ ે એકલા પડવાની બીક 
લાગતી હોય છ.ે આથી તે ખુલ્લી જગયાઓમાાં, 
બાંધ ટનલોમાાં તથા એવી બીજી જગયાઓએ 
જવાનુાં ટાળે છ ે જ્યાાંથી અણીને સમયે ભાગવુાં 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        224 

 

મુશ્કેલ થઈ પડ.ે આવી વૃત્તીને ‘એગોરાફોબીયા’ 
કહેવાય છ.ે 

ઘણી વાર એવુાં બને છ ે કે પેનીકના 
ઘણાખરા લક્ષણો હાટથઍટકેના લક્ષણોને મળતા 
આવતા હોવાથી દદી તથા તેના સગાવહાલાઓ 
ગભરાઈને દોડાદોડ કરી મુકે છ.ે આવા 
દદીઓને જો ડૉક્ટર દ્વારા એમ કહેવામાાં આવે કે 
તમને કાંઈ નથી, તો તેઓ વધુ ગુાંચવણમાાં મુકાઈ 
જતા હોય છ;ે કેમ કે તેમને જ ે તકલીફ થતી 
હોય છ ેતે તેઓ એકલા જ ભોગવતા હોય છ.ે 

‘ટરાઈસાઈકલીક એન્ટીડીપ્રેશન્ટ’ અમુક 
‘બેન્ઝોડાયાઝેપીન’ અથવા ‘બીટા બ્લોકર’ 
પ્રકારની દવાઓ થોડા મહીનાઓ માટ ેઆપવાથી 
પેનીકનો આ રોગ ઘણા ખરા કીસ્સાઓમાાં સારો 
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થઈ જતો જોવા મળે છ.ે આ રોગ અાંગેની 
જાણકારી એટલા માટ ે જરુરી છ ે કે મોટ ે ભાગે 
યુવાન અને મધયમ વયના સ્ત્રીપુરુષો આનાથી 
પીડાતા હોય છ.ે અને ગભરાઈને દવા વગર 
એકલા એકલા વેદના ભોગવ્યા કરતા હોય છ.ે 
 

● 
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12 

મને... રાત્રે પથારીમાાં પેશાબ થઈ જાય છ.ે.. 
અનુક્રમણીકા 

 

 

 

 

 

શાલીની ટીચર મને ખીજવાશે તો? ના... 
ના... ટીચર એવુાં ન કરે. તેઓ તો કેટલા સારા 
છ?ે મને કેટલુાં વહાલ કરે છ?ે પણ તેમને મારી 
મુશ્કેલી હુાં  કેવી રીતે સમજાવી શકીશ? અને 
મમ્મી–ડડેીને ખબર પડી જશે કે મેં ટીચરને બધુાં; 
કહી દીધુાં છ,ે તો? નવ વષથની ઉમ્મરના નાનકડા 

‘નૉકચનથલ એનયુરેસીસ’માાં પાાંચ 
વષથથી વધુ ઉમ્મરના બાળકો રાત્રે 
પથારીમાાં પેશાબ કરી દે છ.ે આ એક રોગ 
છ,ે જનેી સારવાર શક્ય હોય છ.ે  
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બીરજુના મનમાાં વીચારો ઉપરતળે થતા હતા. 
એક તરફ તેને થતુાં હતુાં કે લાવ આજ ેટીચરને 
બધુાં જ કહી દઉં, તો બીજી તરફ તેને ડડેીનો 
ભયાનક ડર લાગતો હતો. આજ ે તેને પોતાની 
મુશ્કેલીનો અને લાચારીનો દુ:ખદ અહેસાસ 
સૌથી વધારે માત્રામાાં થયો. તેની આાંખમાાંથી 
આાંસુઓ દડી પડ્યા. 

ગઈ કાલની જ વાત છ.ે ‘ન્યુ 
એક્સપીરીયન્સ’ સ્કુલના ચોથા ધોરણના 
બાળકોનો ઉત્સાહ હૃદયમાાં સમાતો નહોતો. 
સ્કુલના ગ્રાન્ડ સેલીબ્રેશન નીમીત્તે ચોથા ધોરણના 
બાળકો ત્રણ દીવસ માટ ે હરવાફરવા જવાનાાં 
હતાાં. આખા વગથના તમામ બાળકો તૈયાર હતાાં. 
તેમના વાલીઓની સમ્મતી પણ મળી ગઈ હતી. 
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સીવાય એક બીરજુ. બધાાં બાળકો આનન્દમાાં 
હતાાં. બીરજુએ તેના ક્લાસટીચર શાલીની 
મેડમને પોતાનુાં નામ ન નોંધવાની વીનન્તી કરી 
હતી. જનેાથી ચીંતીત થયેલા મેડમે આજ ેસાાંજ ે
સ્કુલ છુટ્ા પછીના સમયમાાં બીરજુને પોતાની 
ઑફીસમાાં મળવા બોલાવ્યો હતો. એ જ કારણે 
બીરજુ વધારે દ્વીધા અનુભવતો હતો. તેમના 
કુમળા મનમાાં અનેક કલ્પનાઓ, તરાંગો ઉઠી 
ઉઠીને શમી જતા હતા. 

‘કેમ બીરજુ બેટા! તુાં પીકનીકમાાં આવવાની 
ના કેમ પાડ ે છ?ે તુાં ક્લાસનો સૌથી હોશીયાર 
વીદ્યાથી છ.ે તુાં ન આવે તો કોઈને ન ગમે. તને 
તકલીફ શુાં છ?ે તારા ડડેીને ફોન કરીને તેમની 
સાથે હુાં  વાત કરુાં?’ – હજુ તો બીરજુએ 
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ટીચરની કૅબીનમાાં પગ મુક્યો ને તરત જ ટીચરે 
બોલવાનુાં શરુ કરી દીધુાં. ‘ના... ના... ટીચર... 
પલીઝ! ડડેીને ફોન ન કરશો?’ બીરજુ જોરથી 
બોલી ઉઠ્યો. તેની આાંખમાાં ભય, આજીજી તથા 
અનુકમ્પાનુાં મીશ્રણ હતુાં. શાલીની મેડમ ચતુર ને 
સમજુ હતા. તેમણે બીરજુને માથે ધીમેથી હાથ 
મુક્યો; પછી પ્રેમાળ સ્વરે પુછુ્ાં, ‘તને કોઈ 
મુશ્કેલી હોય તો મને કહે, બીરજુ! હુાં  તને મદદ 
કરીશ. તુાં સારો છોકરો છ;ે પછી શુાં કામ 
ગભરાય છ?ે 

અને બીરજુની આાંખમાાંથી અશ્રુનો ધોધ 
વહી આવ્યો. જનેાથી ભીંજાયેલા તેના ડસુકાઓ 
ટીચરને વીનવતા હતા. ‘મારાથી નહીં અવાય 
મેડમ! મને નહીં લઈ જશો!’ શાલીનીબહેને 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        230 

 

સ્વસ્થતાપુવથક બીરજુને પાણી પીવડાવ્યુાં. તેનુાં 
રુદન અટકે તેની રાહ જોઈ અને ફરી મમત્વપુણથ 
ભાવે કહ્યુાં, ‘ભલે તને આગ્રહ નહીં કરુાં  બસ! 
તારી ઈચ્છા ન હોય તો તુાં ન આવીશ; પણ મન ે
એટલુાં તો જણાવીશને કે શા માટ ે તુાં નથી 
આવતો! હુાં  કોઈને ન કહીશ બસ!’ 

બીરજુએ આટલા સમય બાદ પહેલી વાર 
મોં ઉંચુાં કરી, ટીચરની આાંખમાાં આાંખ મેળવી 
જોયુાં. ટીચરની આાંખમાાંથી છલકાતા સ્નેહ અને 
ઉષ્મા જોઈને તેનામાાં થોડી હીમ્મત આવી. તેણે 
ધીમે ધીમે દબાતા અવાજ ે કહેવાનુાં શરુ કયુું, 
‘મને પીકનીક ઉપર આવવાનુાં બહુાં મન છ ે
ટીચર... પણ મારા ડડેી મને આવવા નહીં દેશે... 
જો સવારે જઈને સાાંજ ે પાછા ફરી જવાનુાં હોતે 
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તો કદાચ તેઓ મને આવવા દેતે... પરન્તુ મને 
રાત રોકાવા નહીં દેશે... મને પોતાને પણ બીજ ે
કોઈ ઠકેાણે રાતે્ર રોકાવાની બહુ બીક લાગે છ.ે.. 
મને... ટીચર... મને... રાત્રે પથારીમાાં પેશાબ થઈ 
જાય છ.ે.. હુાં  બહુ કોશીશ કરુાં  છુાં છતાાં પણ 
અટકાવી શકતો નથી... ડડેી પણ ખીજવાય છ,ે 
ગુસ્સો કરે છ.ે.. પણ શુાં કરુાં? મારાથી આવુાં થઈ 
જ જાય છ.ે..’ બીરજુ ફરી ગળગળો થઈ ગયો. 

શાલીની બહેન બીરજુની વાત સાાંભળીને 
અવાક થઈ ગયા. તેઓ ત્રણ વષથથી બીરજુન ે
તથા તેના વાલીને ઓળખતા હતા; છતાાં આજ 
સુધી તેમને બીરજુના પ્રૉબ્લેમ વીશે કાંઈ જ 
ખબર નહોતી. બીરજુનુાં ભવીષ્ય, તેની કારકીદી 
ખુબ ઉજ્જવળ હતાાં. તેની શાલીનીબહેનને ખાતરી 
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હતી. આવો તેજસ્વી બાળક પોતાને ગમતી 
એકાદ નાનકડી પીકનીક ઉપર પણ ન જઈ શકે 
તે કેટલુાં વીચીત્ર કહેવાય! 

શાલીનીબહેન ઉંડા વીચારમાાં ડબુી ગયા. 
તેમના વ્યક્તીત્વમાાં એક વાચાળ, આકષથક, 
છટાદાર સ્ત્રી ઉપરાાંત એક જવાબદાર, ગમ્ભીર, 
વીચારશીલ શીક્ષીકા પણ હતી જ. તેમને આ 
પ્રશ્નની ગમ્ભીરતા તરત જ સમજાઈ. આવા 
ઝડપથી ઉછરતા, આગળ વધતા છોકરાને પ્રાકૃતીક 
સ્થળોની મુલાકાતો, સામુહીકજીવનની રહેણીકરણી, 
માબાપ–ઘર–શાળા–શીક્ષકો વગેરેથી મુક્ત એવી 
પળોની ઉજવણી તથા પ્રવાસની પ્રક્રીયામાાંથી 
મળતા અનભુવોની કેટલી જરુર હોય છ!ે 
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શાલીનીબહેન પોતે પોતાના એમ.એડ.ના 
ભણતર ઉપરાાંત પણ વાાંચવાના શોખને લીધે 
ઘણાં ઘણાં શીખયા હતા. તેઓને બાળકોના 
મનોજગતનો પણ ખાસ્સો એવો પરીચય હતો. 
પોતાના ઉછરે દરમીયાન નૈસગીક અનુભવો, 
સહઅસ્તીત્વની ક્ષણો, છત્રછાયાની હુાંફ તથા 
આગળ વધવા માટનેુાં પ્રોત્સાહન ન પામી શકેલા 
બાળકોના મનમાાં કાયમ માટ ે રહી જતી 
ઉણપોથી તેઓ જ્ઞાત હતા. આજ ે બીરજુની 
આાંખોમાાં પાણી, લઘુતાગ્રાંથી અને કાકલુદી જોઈને 
તેઓ ફફડી ઉઠ્યા. આ બાળક પોતાની આટલી 
શક્તીઓ હોવા છતાાં જો જીવનના સામાન્ય 
અનુભવોમાાંથી બાકાત રહી જશે તો પોતાનુાં 
આત્મગૌરવ કેવી રીતે કેળવી શકશે? અને આ 
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વીચાર સાથે જ તેઓ મનોમન એક વાતની ગાાંઠ 
વાળી દીધી, બીરજુના વાલીઓ સાથે આ પ્રશ્ન 
અાંગે ચચાથવીચારણા કરવાની. 

તેમણે જોયુાં કે જમેતેમ ચાર વાક્યો બોલી 
શકેલો બીરજુ ફરી પાછો નીચુાં જોઈને ટબેલની 
ધાર ખોતરી રહ્યો છ.ે શાલીનીબહેને તત્કાળ તો 
બીરજુને કાંઈ ન કહેવાનુાં નક્કી કયુું. તેનુાં ધયાન 
બીજ ે વાળવા તેમણે હળવા સ્વરે કહ્યુાં, ‘સારુાં  
ભાઈ, મારે તો તને લઈ જવો હતો... પણ તુાં 
તારા પપપાની જ વાત માનતો હોય તો પછી ભલે 
ન આવતો; પણ એક વાત યાદ રાખજ.ે ગઈ 
ઈન્ટનથલ પરીક્ષામાાં તારા સૌથી વધુ માકથ હતા 
તેની, નાટકમાાં ઈનામ મળુ્યાં તેની અને ટબેલ 
ટનેીસમાાં તુાં ચૅમ્પીયન બન્યો તેની તમામ પાટીઓ 
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આપવાની તારે બાકી છ.ે પીકનીક ભલે ગપચાવી 
જતો.’ આ સાાંભળી બીરજુની પાાંપણો નીચે પણ 
એક સ્મીતની લહેરખી હળવેકથી દોડતી પસાર 
થઈ ગઈ. 

બીજ ે દીવસે સાાંજ ે બીરજુના પપપા 
મનમોહનજીની એપોઈંટમેન્ટ મળી. મનમોહનજી 
મોટા બીઝનેસમેન હતા. તેમને મળવા જતી 
વખતે શાલીનીબહેન થોડા મુાંઝાયેલા હતા. અને 
તેમની ચીંતા યોગય નીવડી. મનમોહનજીએ 
બીરજુને કશે જવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. 
એટલુાં જ નહીં, તેમણે શાલીનીબહેનને આડકતરી 
રીતે ચેતવ્યા પણ ખરા કે પોતાના પુત્રની 
નબળાઈ વ્યક્ત કરતી આ વાત બહાર બીજા 
કોઈ સુધી પહોંચવી જોઈએ નહીં. શાલીનીબહેન 
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મનોમન સમસમીને બેસી રહ્યા. કેમ કે 
મનમોહનજી સાથેની આખી વાતચીત દરમીયાન 
બીરજુને સમજવાની, તેના પ્રૉબ્લેમને પ્રૉબ્લેમ 
તરીકે સ્વીકારવાની અને તેને ઉકેલવા અન્ય કોઈ 
માણસની મદદ લેવાની તો વાત જ ન આવી. 

પરન્તુ શાલીનીબહેન નીરાશ ન થયા. તેમણે 
હસતા હસતા વીદાય લીધી. બીરજુને તેમણે કોઈ 

પ્રકારનુાં સાાંત્વન ન આપયુાં; પણ તે દીવસથી 
બીરજુના અભ્યાસમાાં, તેની પ્રવતૃ્તીઓમાાં અને 
પ્રગતીમાાં તેઓ જાણ્યેઅજાણ્યે વધારે રસ લેવા 
માાંડ્યા. આખો ક્લાસ પીકનીક પર જઈ 
આવ્યો. એ ત્રણ દીવસો બીરજુએ ખુબ 
નીરાશામાાં, ખુબ ઉદાસીમાાં વીતાવ્યા. 
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બરાબર દોઢ વષથ પછીની વાત છ.ે પાાંચમાાં 
ધોરણમાાં બીરજુ પ્રથમ ક્રમે ઉત્તીણથ થયો હતો. 
તેની ખુશાલી વ્યક્ત કરવા શાલીનીબહેન 
બીરજુના પપપા મનમોહનજીની એપોઈંટમેન્ટ લે 
છ.ે તેમના બાંગલાના દીવાનખાંડમાાં એ જ 
જગયાએ બને્ન જણાની મુલાકાત થાય છ,ે જ ે
જગયાએ તો દોઢ વષથ પુવે બીરજુને પીકનીક પર 
લઈ જવો કે નહીં તે નકકી કરવા મળ્યા હતા. 
હસીખુશીના વાતાવરણમાાં અભીનન્દનોની 
આપ–લે થાય છ.ે બીરજુની ધગશના, તેની 
તૈયારીના, તેની યાદશક્તીના વખાણ થાય છ.ે 
અચાનક મનમોહનજી ‘એક્સક્યુઝ મી પલીઝ’ 
કહીને ઉભા થાય છ ે અને ડરોઈંગરુમ છોડીન ે
બાજુના હૉલમાાં જાય છ.ે બે જ મીનીટમાાં તેઓ 
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પાછા ફરે છ;ે ત્યારે તેમના હાથમાાં એક મોટુાં 
સોનેરી કવરવાળુાં પેકેટ હોય છ.ે આ ગીફ્ટ નથી 
મેડમ! બીરજુન ે ગૌરવ પ્રાપ્ત થયુાં તે આપને 
કારણે છ.ે આ અમારી ખુશીનુાં, અમારા 
આનન્દનુાં પ્રતીક છ.ે’ એમ કહીને મનમોહનજીએ 
એ પેકેટ શાલીનીબહેનના હાથમાાં મુકી દીધુાં. 
શાલીનીબહેન ચોંકી નથી ઉઠતા. તેમને યાદ હતુાં 
કે બીરજુના પપપા મોટા બીઝનેસમેન છ.ે તેમણે 
હસતાાં હસતાાં એટલુાં જ કહ્યુાં : ‘આવડી મોટી 
ખુશાલી કાંઈ આટલી નાની ચીજથી થોડી જ 
વ્યક્ત થશે, મી. મનમોહનજી? આપવુાં જ હોય 
તો કાંઈ મોટુાં, કાંઈક યાદગાર આપો!’ તરત જ 
મનમોહનજી બોલી ઉઠ્યા, ‘તમે જ બોલોને 
મેડમ! શુાં આપુાં!’ 
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શાલીનીબહેન આ જ વાક્યની રાહ જોતા 
હતા. તરત જ તેમણે તક ઝડપી લીધી. ‘તમારા 
લાડલાને આ વેકેશનમાાં પાંદર દીવસની ટરુ ઉપર 
લઈ જવાની સમ્મતી આપો.’ અને રુમમાાં સોપો 
પડી ગયો. મનમોહનજી વ્યગ્ર થઈ ઉઠ્યા. તેમન ે
નહોતી ખબર કે આવી કઢાંગી પરીસ્થીતી ઉપસ્થીત 
થશે; છતાાં તેમનામાાં પ્રસાંગ જાળવી લેવાની ક્ષમતા 

હતી. ‘જુઓ મેડમ! ખોટુાં ન લગાડશો પલીઝ! 
તમે જાણો જ છો કે બીરજુ રાતે્ર પથારીમાાં... 
ઓહ નો! એ વાત આપણી વચ્ચે થયેલી છ.ે તમે 
શુાં કામ ફરી વાર એ જ વાત કાઢો છો, મીસ 
શાલીની? નેવર. હુાં  બીરજુને તેની ટવે એ ન 
સુધારે ત્યાાં સુધી બહાર જવાની પરમીશન ન 
આપી શકુાં. કોઈ જાણે તો શુાં વીચારે?’ 
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શુાં જાણે તો?’ શાલીનીબહેને પ્રતીપ્રશ્ન કયો. 

‘એ જ કે મારો દીકરો રોજ રાતે્ર પથારીમાાં 
આ ઉમ્મરે પણ પેશાબ કરી દે છ.ે’ 

‘પણ એ એવુાં ન કરતો હોય તો?’ 
શાલીનીબહેને રઢતાપુવથક પુછ્ુાં. અન ે
મનમોહનજી અકળાઈ ઉઠ્યા. 

‘મતલબ? તમે શુાં કહેવા માાંગો છો?’ 
‘એ જ કે તમારો દીકરો હવે પથારી ભીની 

નથી કરતો. છલે્લા એક મહીનાથી. પુછી જુઓ 
એની મમ્મીને.’ મનમોહનજી ફરી ચોંક્યા. તેમને 
સમજાતુાં નહોતુાં કે ટીચર શુાં વાત કરી રહ્યા હતા! 
જ ેવાતની તેમને પોતાને ખબર નહોતી તે ટીચરે 
કઈ રીતે જાણી? 
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અને અત્યાર સધુી ચુપ બેઠલેા બીરજુના 
મમ્મીએ પહેલી વાર મોં ઉઘાડ્યુાં. ‘ટીચરની વાત 
સાચી છ.ે બીરજુ હવે તદ્દન સારો થઈ ગયો છ.ે 
ડૉ. વણકરની સારવારથી અને મેડમની મદદથી. 
આપણે તેને પ્રવાસે મોકલી શકીએ એમ છીએ. 
ગમે તેટલા લાાંબા ગાળા માટ.ે’ 

‘પણ આવુાં ક્યાાં, ક્યારે, કઈ રીતે થયુાં?    
ડૉ. વણકર કોણ છ?ે મનમોહનજીની શાંકાનુાં હજુ 
નીવારણ નહોતુાં થયુાં. 

‘તેઓ સાઈકીઆટરીસ્ટ છ.ે મેં અને મેડમે 
ભેગા મળીને તેમને કન્સલ્ટ કયાથ હતા, બીરજુની 
બીમારી માટ.ે તમારા ગુસ્સાના ડરે તમને નહોતુાં 
કહ્યુાં. ડૉક્ટરે બીરજુને ખુબ મદદ કરી છ.ે તેમના 
કહેવા પ્રમાણે બીરજુને ‘નૉકચનથલ એનયુરેસીસ’ 
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નામનો રોગ હતો. બે મહીના પહેલા બીરજુને 
દવા આપવાનુાં શરુ કયુું હતુાં. સાથે સાથે જ તેમણે 
‘બેલ એન્ડ પેડ’ નામનુાં એક યન્ત્ર વાપરતા 
શીખવાડ્યુાં હતુાં અને ‘બ્લેડર ટરઈેનીંગ’ નામની 
એક પદ્ધતી શીખવાડી હતી. આ બધાને કારણે 
બીરજુ આજ ેતદ્દન સાજો થઈ ગયો છ.ે’ 

‘પણ સાઈકીઆટરીસ્ટ પાસે તમે કેવી રીતે 
ગયા? અને બને્ન એકમેકને ક્યારે મળ્યા?’ 
મનમોહનજીએ છલે્લે અચકાતા અચકાતા પુછી 
લીધુાં. 

‘એ હુાં તમને કહુાં .’ શીલાબહેન બોલ્યા, ‘મેં 
બીરજુ તથા તેની મમ્મી સાથે સૌ પ્રથમ મીત્રતા 
કેળવી. પછી બીરજુની તકલીફો અાંગે પુસ્તકોમાાં 
વીગતવાર વાાંચ્યુાં. છવેટ ેભાભીને ખાતરી કરાવી 
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કે આ બીમારી છ,ે જ ેસારી થઈ શકે છ;ે પછી 
અમે ડૉક્ટરને મળ્યા.’ 

‘પણ તમને આટલુાં બધુાં કરવાનુાં 
મોટીવેશન–’ 

‘ક્યાાંથી મળ્યુાં એમ જ ને?’ મેડમે 
મનમોહનજીને વચ્ચેથી જ અટકાવીને કહ્યુાં, 
‘બીરજુ પાસેથી જ ઑફકોસથ! તમે ભુલી જાઓ 
છો, મી. મનમોહનજી, કે હુાં  આવુાં કરી શકુાં છુાં! 
કેમ કે હુાં  બીઝનેસમેન નથી; ટીચર છુાં’ 

નૉકચનથલ એનયરેુસીસ 
બાળકો જમે જમે મોટા થતા જાય છ ેતેમ 

તેમ તેઓ પેશાબ અકઠો કરનારી કોથળી 
(મુત્રાશય, બ્લેડર) ઉપર પોતાનો કાબુ મેળવતા 
જાય છ.ે ઘણાખરા બાળકો છ એક વષથની વય 
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સુધીમાાં સમ્પુણથ કન્ટરોલ હાાંસલ કરી લેતા હોય 
છ.ે જઓે આ નથી કરી શકતા તેવા બાળકોને 
‘ફાંકશનલ એનયુરેસીસ’ થયુાં કહેવાય છ.ે જો 
તેઓ માત્ર રાત્રે ઉંઘમાાં જ પેશાબ કરી દેતા હોય 
તો આ રોગ ઓછો તીવ્ર ગણાય છ.ે તેને 
‘નૉકચનથલ એનયુરેસીસ’ કહેવાય છ.ે જ્યારે 
દીવસે જાગતી અવસ્થામાાં પણ વસ્ત્રોમાાં પેશાબ 
કરી દેનાર બાળકને ‘ડાયનથલ એનયુરેસીસ’ હોય 
છ.ે જ ેવધારે તીવ્ર ગણાય છ.ે 

આવા રોગવાળા ઘણા બાળકો જમે જમે 
મોટા થાય છ,ે તેમ તેમ સાઈકોસોશીયલ 
કારણોને લીધે તથા ન્યુરોમસ્ક્યુલર મેચ્યુરેશનન ે
લીધે ધીમે ધીમે પેશાબની પ્રક્રીયા ઉપર કાબુ 
રાખતા શીખી જતા હોય છ.ે બાકીના બાળકોને 
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દવાઓ તથા ટરઈેનીંગની જરુર પડ ે છ.ે ક્યારેક 
દવાઓ વડ ે સારા થઈ ગયેલા બાળકો ફરીથી 
‘એનયરેુટીક’ થઈ જતાાં હોય છ.ે વળી આ રોગ 
માટ ે વપરાતી ‘ઈમીપ્રામીન’ જવેી દવાઓ પણ 
તેની આડઅસરોને કારણે સાવચેતીપુવથક આપવી 
પડતી હોય છ.ે 

ક્યારેક ઈન્ફેક્શન, ડાયાબીટીસ કે 
એપીલેપસી જવેા રોગમાાં વધારે પેશાબ થવાથી 
અથવા અન્ય કારણોસર એનયુરેસીસ જવેા 
લક્ષણો લાગે છ,ે જનેુાં તપાસ દ્વારા નીદાન કરી 
શકાય છ.ે 

સૌથી મહત્ત્વનુાં તો એ છ ે કે આનો ભોગ 
બનનાર બાળક ચીંતાતુર, ઉદાસ, જાતને 
વખોડતુાં, નીરાશ થઈ જાય છ.ે વળી, માનસીક 

http://govindmaru.com/


વીચારોના વહેણમાાં                      http://govindmaru.com                        246 

 

તાણ, કૌટમુ્બીક ઝગડાઓ, ઘરમાાં નવા બાળકનુાં 
આગમન, શાળાએ જવાની શરુઆત, બાળક 
ઉપર ધાકધમકી કે મારપીટની અજમાયશ, 
બાળકની અવગણના વગેરે પરીબળો પણ 
‘એનયરેુસીસ’ કરવામાાં જવાબદાર હોય છ.ે 
 

● 
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II 

અમારાાં પ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવુાં ચીન્તન માણવા ઈચ્છતા વાચક 
બીરાદરો માટ ે‘મણી મારુ પ્રકાશને’ ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કરવાનુાં કાયથ 
ઉપાડી લીધુાં છ.ે અમારુાં  પ્રત્યેક પ્રકાશન માત્ર સદ્વીચારોના પ્રસાર માટ ે
વાચકમીત્રોન ેની:શુલ્ક મળે છ.ે અમે 14 માચથ, 2021 સુધીમાાં નીચે 
મુજબની 43 ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કયુું છ.ે 

1 1. પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–01 (પાનાાં : 113; મુલ્ય : મફત) 

2 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
02 (પાનાાં : 108; મુલ્ય : મફત) 

3 શ્રી. મરુજી ગડાના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–03 
(પાનાાં : 127; મુલ્ય : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્તનાત્મક 37 લેખોની 
‘ઈ.બુક’ – ‘વીવેક–વલ્લભ’ (પાનાાં : 190; મુલ્ય : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્તનાત્મક લેખોમાાંથી 
206 રૅશનલમુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર કરેલ 
‘વીવેકવીજય’ ગ્રાંથની ‘ઈ.બુક’ (પાનાાં : 131; મલુ્ય : મફત) 
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6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દની 
ખોજ’ (પાનાાં : 53; મુલ્ય : મફત) 

7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–એજ’માાં 
બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ (પાનાાં : 51; મુલ્ય : મફત) 

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –04 
‘અધયાત્મના આટાપાટા’ (પાનાાં: 111; મુલ્ય :  મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્દનુાં 
આકાશ’ (પાનાાં : 116; મુલ્ય : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આત્મકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આત્મઝરમર’ (પાનાાં : 257; મુલ્ય : મફત) 

11 શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીયાની ‘ઈ.બુક’ ‘દ:ુખનીવારણના ભ્રામક 
ઉપાયો’ (પાનાાં : 26; મુલ્ય : મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–05 ‘ચાવાથક દશથન’ (પાનાાં : 96; મુલ્ય : મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 20 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’– 
‘ઈ.બુક’–06 ‘સત્યસન્દુક’ (પાનાાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ 
‘સમ્બન્ધમીમાાંસા’ (પાનાાં : 83; મુલ્ય : મફત) 
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15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્દગી કઈ 
રીતે જીવશો?’ (પાનાાં : 75; મુલ્ય : મફત) 

16 શ્રી. વલ્લભ ઈટાલીયાના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’–
‘ઈ.બુક’–07 ‘વીચારયાત્રા’ (પાનાાં : 84; મુલ્ય : મફત) 

17 શ્રી. બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’–‘ઈ.બુક’–08 
‘ભ્રમ ભાાંગયા પછી...’ (પાનાાં : 90; મુલ્ય : મફત) 

18 સુશ્રી. કામીની સાંઘવીના 11 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાાં : 
72; મુલ્ય : મફત) 

19 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –
10 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93; મુલ્ય : મફત) 

20 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
11 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–2’ (પાનાાં : 110; મફત) 

21 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
12 ‘રૅશનાલીઝમનો ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122; મફત) 

22 શ્રી. રમેશ સવાણીના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાાં : 136; મલુ્ય : મફત) 

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સાંતાનોમાાં 
સાંસ્કારસીંચન’ (પાનાાં : 95; મુલ્ય : મફત) 
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24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘મૃત્યુમીમાાંસા’ 
(પાનાાં : 34; મુલ્ય : મફત) 

25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીપસીની 
ડાયરી’ – ‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112; મફત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 101; મફત) 

27 શ્રી. ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અાંગદાન’ અાંગેના 11 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–15 ‘અાંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાાં : 
102; મુલ્ય : મફત)  

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–16 
‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 81; મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાાંત શાહની ડાયરી–સાંગ્રહનાાં 
‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાાં મોતી’ (પાનાાં : 104) 

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને પ્રા. રમણ પાઠકના 
19 વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–17 ‘આચારી 
સબ જગ મીલા’ (પાનાાં : 165; મુલ્ય : મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કાંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાાં : 
167; મુલ્ય : મફત) 
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32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–19 ‘સ્વગથ ધરતી પર છ’ે (પાનાાં : 170; મફત) 

33 શ્રી. દીનેશ પાાંચાલ ે સપુ્રસીદ્ધ અભીનેતા અને રૅશનાલીસ્ટ 
નરેન્ર મસરાણીનો લીધલે ઈન્ટરવ્યુની ‘ઈ.બુક’ ‘અભીનેતા 
નરેન્ર મસરાણી’ (પાનાાં : 89; મુલ્ય : મફત) 

34 પ્રા. સુયથકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
20 ‘આપણો માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210; મુલ્ય : મફત) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશુઈ’ અાંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–21 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે 
અવીજ્ઞાન’ (પાનાાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

36 ‘મનોચીકીત્સા’ અાંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં : 226) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંક્તીઓની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’– 23 ‘ભારેલા અગનીના તણખા’ 
(પાનાાં : 120; મુલ્ય : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અાંગે શ્રી. ઈન્દકુુમાર જાની 
સમ્પાદીત 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બકુ’ – 24 
‘રૅશનાલીઝમ : નવલાાં મુક્તીનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 262) 
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39 સુશ્રી. વષાથ પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
25 ‘આપણી વાત’ (પાનાાં : 119; મુલ્ય : મફત) 

40 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાાં : 230; મુલ્ય : મફત) 

41 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાાં : 263; મુલ્ય : મફત) 

42 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની પસુ્તીકાની ‘ઈ.બુક’ ‘હુાં ’ (પાનાાં : 49) 

43 ‘મનોચીકીત્સા’ અાંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લખેોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 26 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં : 253) 

મણી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405, સરગમ એપાટથમેન્ટ,  
નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે, વીજલપોર.  
નવસારી. પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ.મેઈલ : govindmaru@gmail.com 

 
● 
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III 

 

અનુક્રમણીકા 

http://govindmaru.com/

