
દાનવીરદાનવીરદાનવીરદાનવીર 

                                                     - ઉમાકા
ત મહ�તા    

નગીનદાસ શઠે અન ેસફળતા એકબી�ના ંપયા�ય�પ બની ગયા ંહતા.ં  યા ંનગીનદાસ શઠે હોય "યા ંસફળતા હોય અન ે

 યા ંસફળતા હોય "યા ંનગીનદાસ શઠે હોય. સફળતા નગીનદાસ શઠેની પાછળ પડ% હતી ક� નગીનદાસ શઠે સફળતાની 

પાછળ પડ&ા હતા તનેી કોઈન ેખબર નહોતી. ) ) ઉ*ોગ-ધધંામા ંતમેણ ેપદાપ�ણ ક.ુ0 હોય, "યા ંતમેન ેપગલ ેસફળતા 

આવી જ હોય. )મ ના5ુ ં બાળક વડ%લની 6ગળ% પકડ% ચાલતા ં શીખ ે તમે કોઈપણ માદંો ઉ*ોગ નગીનદાસ શેઠ 

હાથમા ંલ ેએટલ ેસફળતા તમેની 6ગળ% પકડ�, અન ેમાદંો ઉ*ોગ નગીનદાસ શેઠની 6ગળ% પકડ% ઊભો થઈ દોડવા 

લાગ.ે    
            

નગીનદાસ શઠે એક ધધંામા ં પલાઠં%વાળ% બસેી રહ� તવેા નહોતા. અર� !તમેન ેબસેી રહ�= ુ ં હોય તો પણ લોકો તેમન ે

બસેવા દ� તમે નહોતા. માદંગી>?ત નાના ઉ*ોગપિતઓ તમેનો હાથ પકડવા અન ેતમેના ભાગીદાર બનવા માટ� તમના 

"યા ં લાઈન લગાવતા. આ5ુ ં કારણ તમેની કોઠાBઝૂ, સમજ અન ેઈમાનદાર% હતા.ં સૌન ે FGધા અન ે િવHાસ હતા ં ક� 

નગીનદાસ શઠે િનIફળ જવાના નથી. તમેના ધધંામા5ં ુ ંરોકાણ સોનાની સો ટચની લગડ% સમાન JKુ છે અન ેત ેરોકાણ 

ભિવIયમા ંબવેLુ ંથઈન ેપાM ંમળશ.ે   
 

 નગીનદાસ શઠે ભગવાનભીNુ હતા, એટલ ે ક� ભગવાનથી ડરનારા હતા. તમેના ઉ*ોગો પણ ભગવાનના નામ ઉપર 

આધાOરત હતા; )વા ક� 'ચQRુુ�જ ઈ
ડ?S%ઝ', 'ગોપાલ TૃIણ ફાયના
સ', કનૈયા કોWX.ટુસ�', 'જશોદા Yવલેસ�', 'નદંOકશોર 

ફામ�સી' વગરે� વગરે�.  અર�, ઉ*ોગધધંાના ંનામ માZ જ નOહ, ધધંાના [ળૂ મા\લક �ણ ેક� કતા�હતા� ભગવાન જ હોય એમ 

સમજતા અન ેશઠે તો ભગવાનના સેવક તર%ક� જ તનેો વહ%વટ કરતા!     
         

નગીનદાસ શઠે એક સફળ ઉ*ોગપિત જ નOહ, પણ એક સખાવતી સ]જન હતા. આગ, અક?માત, અિત= ૃ̂Iટ ક� 

અના= ૃ̂Iટ, ધરતીકંપ, વાવાઝોLુ,ં ચ_વાત વગરે� Tુદરતી હોનારતો હોય ક� માનવ આધાOરત ક� માનવસ`aત બૉWબ 

cલા?ટથી ઉદભવતા ંસકંટો હોય;   આવા દર�ક  સમય ેતઓે વગરમાગ ેસહાય કરતા. આ ઉપરાતં સામા`જક સવેાઓ )વી 

ક� નાર% સરંdણ, ક
યા ક�ળવણી, [કુ-બિધર બાળકોની સ?ંથા, મ5Iુયો તથા પJઓુના ં \ચOક"સાલયો, ઘરડાઘંર વગરે�મા ં

પણ તમે5ુ ંfદાન ઓM ંન રહ�Q ુ.ં શહ�રની ક�ટલીય સ?ંથાઓના તઓે S?ટ% હતા. �હ�ર સ?ંથાઓ, gાિતના ંમડંળો, અન ે

સમાજસવેી તથા રાજક%ય સ?ંથાઓ સાથ ેએક યા બી� fકાર� સકંળાયલેા રહ�તા; પરંQ ુ દર�ક સ?ંથામા ંતઓે સO_ય Oહ?સો 

લતેા નOહ.    
 

શઠે શાણા અન ેસમhુ માણસ હતા. પોતાના વષj hૂના અ5ભુવથી સમ યા હતા ક� કોઈપણ રાજક%ય ક� સામા`જક સ?ંથા 

સાથ ેસO_ય જોડાઈ જ=ુ ંએ ડાkા માણસ5ુ ંલdણ નથી. રાજક%ય પdો ક� સામા`જક સ?ંથાઓ એટલ ેગદંવાડ, ઉકરડો, 

સlાની સાઠમાર%, આdપેો, fિત-આdપેો, ગાળ%ગલોચ વગરે�. નગીનદાસ શઠે તો ભગવાનના માણસ. 'પdાપdી "યા ં



નOહ પરમHેરÕ એ િસGધાતંમા ંમાનનારા ) કોઈ  આલQફુાલQ ુપdકાય�કતા�ઓ ક� નતેાઓ તમેની પાસ ેઆવ ેઅન ેપોતાના 

પdના ઉમદેવાર તર%ક� n ૂટંણી લડવા5ુ ંકહ�, તો તમેન ેયથાયોoય ફડંફાળો આપી રાp કર%ન ે િવનqતાથી હાથ જોડ%ન ે

કહ�તા, 'અર� ભલા  માણસ ! મારા )વા વપેાર% માણસન ેતમારા પdમા ંભરતી કરશો તો તમારા પd5ુ ંઆવી જ બનશે. rુ ં

તો સામા
ય વપેાર% માણસ M.ં   રાજક%ય 6ટ%s ૂટં% મન ેઆવડt નOહ. ભાઈસાબ, મન ેતો રાજકારણથી uૂર જ રહ�વા દ�જો.   
'  

                                   

*** 

= = =   

 

શહ�રથી થોડ� uૂર ગર%બ લોકોની વસિત. wટાછવાયા ં xપંડા ં બાધંી રહ�. yNુુષો શહ�રમા ં આવલેી િમલોમા ં અથવા 

ફ�zટર%ઓમા ંકામ ે�ય ક� નાના મોટા ંધધંાની ફ�ર% કર�.    ઘરનો yNુુષવગ� ધધંા રોજગાર અથ{ બહાર નીકળ% ગયાબાદ 

|Zીઓ ઘર5ુ ંકામ આટોપ ેઅન ેસીવણકામ,ભરત"} ૂથંણ કર� અન ે)ની પાસ ેઆવો r~ુર ન હોય ક� સાવ િનરdર હોય ત ે

શહ�રની આhુબાhુ આવલેી મGયમ વગ�ની સોસાયટ%ઓમા ં ઘરકામ કરવા નીકળ% પડ�. બપોર� આ વસિત,�પંડપ�ી 

ખાલીખમ.   અપગં ક� ઘરડા ંઅશzત �ી-yNુુષો બાળકો ક� પછ% ઘરમા ંબસેી સીવણ સચંા ઉપર બસેી િસલાઈકામ કરતી 

�ીઓ િસવાય આખી વસિત ખાલીખમ.     
          

આ વસિતમા ંકોઈ વાદ કોમવાદ ક� gાિતવાદ નOહ. ઉ�ચ નીચ ક� આભડછેટના કોઇ ભદેભાવ નOહ. Oહ
uુ, [�ુ?લમ વ�ચ ે

ભાઈચારો અન ે ?નહે-સબંધં, Bખુમા ં ક� uુઃખમા,ં સારા-માઠા fસગં,ે વાર-તહ�વાર� સૌ એકબી�ની પડખ ેઅડ%ખમ સગા 

ભાઈની )મ ઉભા રહ�. તઓે5ુ ંએક સગપણ હQ ુ.ં ગર%બાઇ.  ગર%બાઇ તમેની જનતેા હતી. તમેની રગોમા ંગર%બાઇ5ુ ં

રzત વહ�Q ુ ંહQ ુ ંઅન ેત ેલોહ%નો પણ એક િવિશIટ રંગ ગર%બાઈનો હતો. આ ગર%બાઇએ જ તેમના સવ� ભદેભાવ મીટાવી 

દ%ધા હતા.     
                                                                        

*** 

                         

આ વસિતમા ંઅcuુલ અન ેરવp રહ�. બનં ેશહ�રની એક જ િમલમા ં નોકર% કર�. અcuુલની બીવી અમીના િસલાઈ5ુ ંકામ 

�ણ.ે તણે ેઘરમા ંસીવવાનો સચંો બ
ેકની લૉન લઈન ેવસા�યો હતો. સચંા ઉપર િસલાઈકામ કર%ન ેત ેઅcuુલન ેમદદ�પ 

થતી અન ેસાથોસાથ બ
ેકની લોનના હXતા પણ િનયિમત nકૂવતી. રવpની પ"ની રમીલા સામા
ય �ી હતી. ત ેઝાx ં

ભણી નહોતી. તમેજ કોઈ r~ુર પણ �ણતી ન હતી. ત ેશહ�રની સોસાયટ%ઓમા ંઘરકામ કરતી અન ેત ેર%તે રવpની 

આવકમા ંપોતાનો ફાળો ન�ધાવતી.     
        

વસિતની શ�આત રવpના ઘરથી શ� થાય અન ેઅcuુલના ઘર� yરૂ% થાય. અcuુલ રોજ સવાર� િમલમા ંજતી વખત ે

સાયકલ ઉપરન Oટફ%ન ભરાવી ઘટંડ% વગાડતો વગાડતો નીકળે અન ેરવpના ઘર પાસ ેઆવ.ે રવp તનેી રાહ જોતો 

તૈયાર જ હોય. અcuુલ આવ ેએટલ ેબનં ેજણા બીડ% �કંતા અન ેસાયકલન ેપડેલ મારતા િમલમા ં�ય. સા)ં િમલ wટ� "યાર� 

એ જ _મમા ંતઓે પાછા ફર�. રવpન ેરામ-રહ%મ કર% અcuુલ પોતાન ેઘરે �ય. નાહ%ધોઈ નોકર%નો થાક ઉતાર% શહ�રની 

ખબરની આપ લ ેકર�, ગામડ�થી કોઈ ખત ખબર હોય તનેી વાતચીત કર� અન ેવા� કર% ખાટલામા ંઆરામ ફરમાવ.ે     



                                                                               *** 

                 

વસિતની  વ�ચ ેએક િવશાળ લીમડા5ુ ંઝાડ. ઝાડ ફરત ેલ�પ�} ૂપંીન ેએક સરસ ચોતરો બના�યો હતો. રાZ ેલગભગ આઠ 

વાoયાની આસપાસ વા�પાણી કર% રવp ભગત હાથમા ંએકતારો લઈ ચોતર� હાજર થઈ �ય અન ેતમેના મધમીઠા 

મ�રુ રાગ ે ભજનો શ� કર�, "યા ં તો અcuુલ ત5ે ુ ં પટે%વાhુ ં (હારમોિનયમ) લઈ ચોતર� હાજર થઈ �ય. ધીમ ે ધીમ ે

વસિત5ુ ંલોક પણ આવવા માડં� અન ેપછ% શ� થાય ગીત સગંીતની મહ�Oફલ. આ મહ�Oફલમા ં કોઈ િનયમ બાધ નOહ.   

)ન ે) આવડ� ત ેમન [કૂ%ન ેગાય. તમેા ંભજન હોય; ગીત, કિવતા, દોહા, ચોપાઈ, ક�વાલી તથા Oફ�મી ગીતો પણ હોય.   
          

            

રવp ભગત 'વૈIણવ જન તો તેન ેર� કહ%એÕ yNંુૂ કર� ન કર�, "યા ંતો બી� છેડ�થી  'વીજળ%ના ચમકાર� મોતીડા ંપરોવો  

પાનબાઈÕ  શ� થઈ ગ.ુ ંહોય.    
      

આ ગીતના શcદો શમે ન શમ,ે "યા ંતો કોઈ માતા, 
 

 “કાના ઓ કાના, �ા ંશો�ુ ંતન ે�હાલા ? 

 મન ેના સતાવો ઓ, જશોદાના �યા.”     

કરતી તનેા કનૈયાન ેશોધતી અન ેપોકારતી ગાઈ ઊઠ�.   
 

તો વળ% તેનો f".lુર દ�તી �ણ ેકોઈ ગોપી એકાદ �ણૂથેી ટrકુો કર�,         
 

“નદંTુમારની ના થાય વાત.    

વાત કરતા ં વીત ેરાત, 

 ખબર ના રહ� થાય પરભાત, 

 જuુરાયની પરખાય ેન �ત.” 
    
વળ% "યા ંતો રવp ભગત શ� કર�, 
 

“["ૃ. ુલોકની માટ%માથંી માનવા કર%ન ેભા�યા ંર�.”  
 

"યા ંતો કોઈ રિસક Oફ�મી pવડો બી� છેડ�થી લલકાર% ઊઠ�, 
 

“Qુ ંન Oહ
uુ બનગેા ન [સુલમાન બનગેા, ઇ
સાનક% ઓલાદ હ� ઇ
સાન બનગેા.”    
 

તો વળ% રહ%મ ચાચા પણ �ા ંપાછા પડ� તમે હતા. તઓે તમેના �લુદં Bરૂ� પોતાના કંઠ� Bફૂ%  શાયર% લલકાર% ઊઠતા:  
 

“ય ેમ�?જદ હ�, વો �તૂખાના,  

ચાહ� ય ેમાનો ચાહ� વો માનો.  



મકસદ તો હ� Oદલકો સમ�ના 

ચાહ� ય ેમાનો ચાહ� વો માનો.”    
  

આમ કર% સૌ Oહ�uુ-[?ુલીમની એકતાના }ણુ ગાતા.ં બીp બાhુથી સ�બુાઈ તમેના Bુદંર ?વરોમા,ં 
 

“મOંદર તાNંુ િવH �પા�ં Bુદંર સaનહારા ર�” તમેની મીઠ%  હલકમા ંહળવા રાગ ેગાય.    
 

છે�લ ેરવp ભગત, 
 

“કર%એ ન કોઈની Tુથલી, કર%એ ઈશની વાત ભલી, 

કર%એ ન કોઈની િન�દા ઊડ%, �શ ેરાતની િન�ા” 
 

ગાઈન ેસમાપન કર�  
 

આ સવ� ગીત, સગંીત, ભજનમા ં અcuુલ તનેા હારમોિનયમના Bરૂ મળેવી મ�રુ કંઠ સાથ ે તાલ મળેવી સવ�ન ે રસ 

તરબોળ બનાવી દ�તો. હારમોિનયમ ઉપર તનેી લયબK 6ગળ%ઓ  "વરાથી સરકતી જોઈ લોકો [oુધ થઈ, Ôવાહ, 

 અcuુલ વાહ!Õ પોકાર% ઊઠતા. વસિતનો આ એક િનયિમત કાય�_મ રહ�તો. િન"ય_મ બાદ સૌ એકબી�ન ેરામ-રહ%મ કહ% 

િવદાય લતેા. આમ વસિતમા ંઆનદંfમોદ5ુ ંવાતાવરણ રહ�Q ુ ંઅન ેસૌ Bખુી હતા.ં     
      

પરંQ ુકહ�વાય છે ન ેક� એક સરખા  Bખુના Oદવસ કોઈના જતા નથી, શયતાનનો ડોળો હમંશેા sમૂતો રહ� છે. કોઈ5ુ ંBખુ 

તને ેખમાQ ુ ંનથી. શયતાનનો ડોળો sમૂતો sમૂતો આ વસિત ઉપર �?થર થયો, અન ેવસિતના Bખુના ક�
�\બ�uુ સમાન 

રવp ભગત5ુ ંઘર અડફટ� ચઢ% ગ.ુ.ં     
    

આ) ર�નો Oદવસ હોવાથી વસિતના બધા લોકો ઘરે હતા. અચાનક રવp ભગતના ઘરમા ં આગ ે દ�ખ દ%ધી. 

જોતજોતામંા ંઆગ ેઆખા ઘરન ેભરડામા ંલી�ુ.ં  લોકો ઘરની બહાર દોડ% આ�યા.ં આગન ેહોલવવા હાથમા ં) સાધન 

આ�.ુ ંત ેલઈ લોકો આગને હોલવવા લાoયા. રવp ભગતનો yZુ ઘોOડયામા ંBતૂો હતો, ત ેઆગમા ંફસાઈ ગયો. રવp 

ભગતની પ"ની રમીલા પોતાના yZુન ેબચાવવા �મૂો પાડતી બબેાકળ% થઈ દોડાદોડ કરતી હતી. આગની અગનYવાળા 

ભીષણ હતી. કોઈ તમેા ંજવાની Oહ�મત કરQ ુ ંનહોQ ુ.ં આખર� રમીલા એક કારમી ચીસ પાડ% બહોશ થઈ જમીન પર ઢળ% 

પડ%.     
       

રમીલાની કારમી ચીસ સાભંળતા ંજ અcuુલ આગમા ંTદૂ% પડ&ો અન ેથોડ% વારમા ંજ બાળકન ેલઈન ેબહાર આ�યો.   

સૌએ બાળકન ે�ચક% લી�ુ,ં પણ અcuુલ અ�લાહન ેXયારો થઈ ઢળ% પડ&ો.    
      

સૌ ચોધાર 6Bએુ રડ% પડ&ા.ં સૌના હદયમા ંઅcuુલ5ુ ંઅસk uુઃખ હQ ુ.ં uુઃખ �યzત કરવા તમેની પાસ ેશcદો ન હતા, 

તથેી ફzત અ�ધુારા મારફત ેસૌ લાગણી �યzત કરતા ંહતા.ં 6Bઓુની ભાષા \લિપ િવનાની હોય છે. િવHનો કોઈ પણ 



માનવી, ભણલેો ક� અભણ તેન ેસાર% ર%ત ેવાચંી અન ેસમp શક�  છે. અcuુલ અન ેરવp નગીનદાસ શેઠની િમલના hૂના 

અન ેઆગળ પડતા વફાદાર કામદાર હતા. શઠેન ેતમેન ેમાટ� માન હQ ુ.ં શઠે�  યાર� આ કNુણાિંતકાના સમાચાર ��યા 

"યાર� તમેન ેસખત આઘાત અન ેuુઃખ થયા.ં રવp ભગત અન ેઅમીનાબીબીન ે Oદલાસો આપવા અન ેમદદ કરવા શઠે 

દોડતા વસિતમા ંઆવી પહ��યા. રવp ભગત તો હતfભ થઈ ગયા હતા. શેઠ� આHાસન આપી ) મદદ આપી તે 

?વીકાર% J
ૂયમન?ક ચહ�ર� શઠેની સામ ેબ ેહાથ જોડ% ઊભા રહ%  ગયા.    
           

 યાર� અમીના બીબીએ ?વ?થતા fાXત કર% લીધી હતી. તણે ેyરૂ% ?વ?થતાથી  િવનq ભાવ ેશઠેન ેસલામ કર% અદબ 

સાથ ેજણા�.ુ:ં 'શઠે સાહબ ! આપની મદદ માટ� આપ સાહ�બનો ઘણો જ આભાર. મ� આપક% J_ુ}�ુર rુ,ં લOેકન મદદ ક% 

જ�રત મરે� સ ે યાદા રવp ભગતકો હ�. મ�ને તો અપના ખાિવ�દ ખોયા, લOેકન રવp ભગત કા તો સબ ખતમ હો ગયા. 

ઉસક� સર પર ન તો છXપર હ�, ન ખાને કો ઘરમ� અ~. ઉસક% બr ૂરમીલા હોશહવસ ખો બૈઠ% હ� ઔર પાગલ સી હો ગઈ 

હ�. રવp ભગત ભી Bધૂ�ધૂ ખો બઠેા હ�. ઉસક� બ�ચ ેRખૂ સ ેતડપત ેહ�. મ� તો �દુાતાલાક% રહ�મ સ ેસલામત rુ,ં મરેા 

મશીન ભી સલામત હ�, Oફર [ઝુ ેOફ_ Oકસ બાતક% ?  હા ં! મેરા ખાિવ�દ �દુા કા Xયારા હો ગયા, ઈસકા અફસોસ [)ુ જ�ર 

હ�. લOેકન શઠે સાહબ ! એક ન એક રોજ તો હમ સબકો ઈસી રા?તે પર �ના હ�. Oકસી કો પહ�લ ેOકસીકો બાદમ�. ઉસકા 

રંજ ઔર ગમ ��? મરે� ખાિવ�દન ેતો એક નકે કામ કર શહાદત લ ેલી હ� ઔર વો જ~તનશીન હો ગયા, ઉસકા [ઝુ ેગવ� 

હ�.     શઠે સાહબ ! આપ તો હમાર� અ~દાતા હ�. હમન ેઆપકા નમક ખાયા હ�. ઇસ\લએ આપક% મદદકા ઈ
કાર કરના મરે� 

\લએ નમકહરામ કહ�લાયા �એગા ઔર મ� પરવરOદગારક% }
ુહાગાર હો સકતી  rુ.ં ઇસ \લય ેઆપક% યહ મદદ [ઝુ ે

ક�લૂ હ� લOેકન ઇસકો ભી મરે% તરફસ ેઆપ રવp ભગત કો Bfુત કર� ઐસી ઇસ નાચીઝ ક% નq }�ુર%શ હ�.   ' 
         

નગીનદાસ શઠે, અમીનાબીબીની આ િન?yહૃતા, દાનવીરતા અન ે� ુાર%ન ેનત મ?તક� વધાવીન ેિવદાય થયા.     
                                             

- ઉમાઉમાઉમાઉમાકા
તકા
તકા
તકા
ત    મહ�તા મહ�તા મહ�તા મહ�તા    

* * * * * 

fકાિશતઃ મમતા માિસક  વષ�; ૨ £ક ૧  

નવWેબર  ૨૦૧૨      Oદપો"સવી £ક ૨   નવWેબર ૨૦૧૨  

લખેકઃ ઉમાકા
ત િવ.   મહ�તા.    

૨૦,મીડો ¦ાઈવ.    
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