
સતંોષ 

ગરીબ ઘરનો એ છોકરો. નામ એનુું સુંતોષ. ખરેખર નામ પ્રમાણે ગણુ. ઘરમાું હા ુંલ્ાું કુસ્તી 
કરે, પણ પડોશી પછેૂ કે શુું ખાધુું ? તો ઝટ જવાબ આપી દે ‘દાળ–ભાત–રોટ્ી–શાક.’ ઘરની આર્થિક 
સ્સ્થર્ત અત્યુંત કફોડી, ર્પતાજી આંખે દેખે નહહ. મા યજમાનવરૃ્િની આવકમાુંથી ઘર ચ્ાવે. 
યજમાન ન આવ્યા હોય તેવો મહહનો તો ખબૂ જ કરકસરથી ચા્ે, પણ ઘરમાું નાનો છોકરો – શુું ન 
જોઈએ ? પણ સુંતોષ જેનુું નામ ! કદી કોઈ વસ્તઓુ ખરીદવાનુું ર્વચારે જ નહહ. 
 

શાળામાું ગણવેશ. તે જમાનાની રૂર્પયા ૬/-ની એક ખાખી ચડ્ડી, જે વરસ દરમ્યાન પહરેવાની. અને 
સફેદ ખમીસ તો યજમાને આપે્ા ધોર્તયામાુંથી ર્સવડાવવાનુું. સુંતોષનાું બાળપણમાું એવો પણ 

સમય આવે્ો કે છ-છ મહહના સધુી 
ઘી ઘરમાું નહોત ુું. હદવાળીના 
તહવેારો આવે. બધાું છોકરાું સુુંદર 
નવાું નવાું કપડાું સીવડાવે, પણ 
સુંતોષનો સુંતોષ અજબ હતો. છોકરાું 
ફટાકડા ફોડે – સુંતોષ ઓટ્ે બેઠો 
જોયા કરે. છોકરાું ઘેર જાય ત્યારે 
સુંતોષ જમીન પર વેરાયે્ા 
વણફૂટે્ા ફટાકડા એકઠા કરે, ફોડે 
અને હદવાળી મનાવ્યાનો સુંતોષ 

માને. 
 

તે ભણ્યો. એસ.એસ.સી. થયો. ઘરે 
એક સાધ ુઆવ્યા. સુંતોષનો હાથ 

જોયો અને માને કહ્ુું, ‘આ છોકરો 
હવે વધ ુભણશે નહહ.’ ખલ્ાસ. 
માના તો મોર્તયા મરી ગયા. આંખો 
છ્કાઈ આવી. એકનો એક અને 

સોનાની મેખ-એ ન ભણે તો ઘરનુું દાહરદ્રય જાય કેમ ? પણ સુંતોષે મનમાું ગાુંઠવાળી – આ 
બાવાજીને જુઠ્ઠા સાબબત કરીશ. સુંતોષ EBC માફી અને જ્ઞાર્તનાું પસુ્તકો, ર્મત્રોની મદદ વગેરેથી 
ભણ્યો. ગે્રજ્યએુટ થયો. 
 

કહ ેછે ને કે ભગવાન ક્યારે ભાગ્યનુું પાુંદડુું ફેરવશે એ આપણે જાણતા નથી. બસ, સુંતોષનુું એવુું જ 
થયુું. તેની બી.એ.ની પરીક્ષાનુું પહરણામ પણ નહોત ુું આવ્યુું અને ૧૨ જૂન ૧૯૬૭ના હદવસે તે એક 
હાઈસ્કૂ્માું ર્શક્ષક બની ગયો. ર્વષયની માસ્ટરી માટે ઘેર ખબૂ મહનેત કરતો અને શાળામાું 
બાળકોનો ચહીતો બની ગયો. 
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તેની ઈચ્છા આચાયય બનવાની હતી અને એ એટ્ા માટે કે જે શાળામાું તે આચાયય બનશે તેને 
નુંદનવન બનાવશે. ભગવાને તેને આચાયય બનવાની બે તક આપી, પરુંત ુર્શક્ષકની નોકરીમાું ચાલ ુ
એવા સુંતોષે એક તક પોતાના ર્મત્ર માટે અને બીજી એક બચરવાળ પટે્ સાહબે માટે જતી કરી. 
પરુંત ુકહવેાય છે ને જેના પર રામ કૃપા કરે તેને સઘળી અનકુૂળતાઓ આવી મળે. બસ, એમ જ 
તેને તેની કમયભરૂ્મમાું જ આચાયય બનવાનુું થયુું. ર્નષ્ઠા અને ્ગનથી કામ કયુું.  
 

એવામાું આર્થિક સબળતા આવી ગઈ. ઘરમાું ખશુહા્ી આવી. સામાજજક કારણોસર માટે તેણે 

સ્વૈચ્ચ્છક ર્નવરૃ્િ ્ીધી અને અમદાવાદમાું સ્થાયી થયો. અહીં પણ એને કામ મળી ગયુું. દીકરો 
પરદેશ ગયો. દીકરી ડૉકટર બની. બીજી દીકરી પણ ખબૂજ સખુી અને સુંતોષ તેમજ તેનાું 
ધમયપત્ની પણ સખુી.  
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