ુ ં ડૉટર,
ડૉટર ુ ં દદ – ડૉ.
ડૉ

દ પ પંડા

[આજના સમયમાં તબીબી સારવાર ન સમય તેવી અનેક ટ

ટં ૂ ઓથી ભર% લી છે . ક%ટલાક ક%સોમાં તો

*ય+ત,ું ઑપર% શન થઈ ય તે પછ તેને ખબર પડ% છે ક% ઑપર% શનની તો જ1ર જ નહોતી !! આમ આદમી
સાથે એ5ું થાય તે તો ઠ ક; પરં 7 ુ 8ુદ ડૉકટર પર એ વીતે 9યાર% :ું થ7 ું હશે ? કંઈક એવી જ વાત આપણા
<ુ િસ> સા?હ9યકાર ડૉ.

દ પભાઈ પંડાના @વા,ુભવની છે . સંદ%શ અખબારમાં તેમની ‘પાનખરની વસંત’

વાચકોની લોકિ ય કૉલમ રહ છે . તેમની મે?ડકલ Bીલર ‘િવષ-અE ૃત’ નવલકથા ધારાવાહ 1પે HચIલેખામાં
કાિશત થઈને હવે Jુ@તક @વ1પે ઉપલLધ થઈ છે . તાMતરમાં તેમ,ું ‘તાઓ, ઝેન અને કૉOફQુિસયસ’ નામ,ું
Jુ@તક પણ લોકચાહના પામી રRું છે . તો... માણીએ તેમના Sવનની આ સ9યઘટના.... તેમના જ શLદોમાં.
ર ડUુજરાતીને આ Jુ+@તકા મોકલવા માટ% ડૉ.

દ પભાઈનો (વડોદરા) 8 ૂબ 8 ૂબ આભાર. આપ તેમનો આ

સરનામે pandya47@hotmail.com અથવા આ નંબર પર +91 9376216246 પર સંપકY કર શકો છો. – તંIી.]
ુ ં એટલે ડૉ.

દ પ પંડા, એમ.ડ . કOસ[ટOટ ?ફHઝિશયન અને ?કડની-

િન\ણાત. 1970માં એમ.ડ . થઈને

]ે ટસ ચા^ુ કર . પછ ?કડનીના

રોગોમાં રસ પડો. એના વ`ુ અaયાસ માટ% bગલેOડ ગયો. પાછા
આવીને એના િન\ણાત તર ક%

]ૅ ટસ કર . હરો દદ ઓ માર

હૉ+@પટલમાં દાખલ થયા. ઘણા ગંભીર હતા. હૉ+@પટલમાં E ૃ9dુ પણ
થયાં. કોઈ ગંભીર દદ નાં સગાં મળવા આવે 9યાર% કુ ં ક% Hચfતા કરવા
M5ું નથી… અથવા કંઈ થઈ શક% તેમ નથી. સગાંઓ તો માર વાતને
ghવાi માની બહાર ય. ુ ં માjું બીkુ ં કામ કjું. દદ ઓ અને એનાં
ં ો હોવા છતાં,
સગાંઓ સાથે Iીસ વષથ
Y ી વ`ુ સમય િનકટના સંબધ
એમને સૌથી વ`ુ સમજવાનો દાવો કરવા છતાં ુ ં mયાર% દદ બOયો
9યાર% બધા જ સંદભn બદલાઈ ગયા. મારા સાથી તબીબ મને કહ% ક% Hચfતા કરવા M5ું નથી 9યાર% મને ખર% ખર
Hચfતા થતી હતી. માર પ9ની અને મારાં બાળકોના ચહ%રા પર ભય, Hચfતાઓની લાગણીઓ મo જોઈ 9યાર% મને
થdું ક% તબીબોની વાતથી કદાચ J ૂjું સાં9વન નહp મળ7 ું હોય ! તબીબોની વાતથી Hચfતા qૂ ર થતી નથી, એ
વાત, એ qુ:ખ-વેદના તો દદ એ સહન કરવાની છે . એ E ૂક વેદના સગાંઓએ Sરવવાની છે . દદ ક% કોઈ
*ય+ત મને કહ% છે , ુ ં ડૉટરને બતાવવા નથી જતો કારણ ક% એ એક ચsર M5ું છે . એક વ7ળ
Y ુ છે . એમાંથી
બહાર આવ5ું Eુtક%લ છે . 9યાર% મને એ વાતમાં અિતશયો+ત લાગતી પણ આ અ,ુભવ મને થયો 9યાર% …. ?
ે રની બીમાર થઈ હતી. એ,ું િનદાન પણ
માર uમર લગભગ 56 વષન
Y ી. મને છે [લાં છ વષથ
Y ી Lલડ શ
ે ર માપવા,ું યંI બગડ ગdુ.ં ?રપૅર થઈને પાvં આ*dુ.ં મo મારા
અક@માત1પે થdું હ7.ું હૉ+@પટલમાં Lલડ શ
ે ર લઈને ચૅક કરો. માjું Lલડ શ
ે ર હંમશ
ે ા નૉમલ
મદદનીશ તબીબને કRુ,ં ‘માjું Lલડ શ
Y રહ% છે .” મદદનીશ
તબીબે કRું : ‘સર, તમાjું ડાયા@ટોHલક એટલે ક% નીચે, ું દબાણ wxું છે . એ 108 િમ.િમ. છે . સામાOય ર તે
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લોહ દબાણ 120 થી 140 અને નીચે, ું 80 થી 90 રહ% તો એ નૉમલ
Y કહ%વાય. M 120/80 એમ લખાય. માર પ9ની
ગીતાએ કRું ક% થોડા સમયથી મારો @વભાવ સાવ ચી?ડયો થઈ ગયો હતો. સાંજના ુ ં થાક જતો હતો. મને થdું
ે ર તો સામાOય બીમાર છે . qુિનયાના 7-8 ટકા લોકોને હોય છે . અEુક પાયાની લોહ ની
ક% ઠ ક છે . Lલડ શ
તપાસ કરાવી, સોનોyાફ કર અને દવા ચા^ુ કર . આ ઉપરાંત મને બીS એક બીમાર છે – જોક% એને
બીમાર ન કહ%વાય. મારા લોહ માં dુ?રક ઍિસડ,ું
વ`ુ

માણ વધાર% છે . એમ માનવામાં આવે છે ક% dુ?રક ઍિસડ,ું

માણ પૈસાદાર અને <ુખી *ય+તમાં વ`ુ હોય છે . આ5ું અમારા તબીબી-Jુ@તકમાં પણ લખે^ ું છે . આને

પ?રણામે માર% ઝાયલો?રક નામની દવા લેવી પડ% છે . વ|ચે થોડો અિનયિમત ર}ો એટલે બે વખત ?કડનીમાં
નાની પથર થઈ અને નીકળ ગઈ. બે વખત ‘ગાઉટ’ – એક તનો વા થયો. 9યાર પછ ુ ં વ`ુ કાળS
રાખતો થયો અને હવે એ નૉમલ
Y રહ% છે .

ે રની એક ગોળ , ઝાયલો?રકથી Sવન *યવ+@થત હ7.ું 1994ના kૂનમાં માર
બ`ું બરાબર ચાલ7 ું હ7.ું Lલડ શ
દ કર વૈશાલીને મળવા અમે?રકા ગયો. ચાર મ?હના ર}ો અને
નાના ભાઈ

~[લ મનથી પાછો આ*યો. અમે?રકામાં મારા

કાશની સારવાર પણ કરાવી. એની બંને ખમાં ડાયાHબટ સને લીધે લોહ મી ગdું હ7.ું ગમે

9યાર% ધાપો આવે એવી શiતા હતી. આ8ું ુુંબ Hચfતામાં હ7.ું મo ?હfમત રાખી. અમે અમે?રકા ગયા.
Od ૂયોકYમાં Mફરસન હૉ+@પટલમાં ડૉ. @ટ%નલી ચાંગ પાસે ઑપર% શન કરા*dુ.ં ઑપર% શન સફળ રRુ.ં ખો બચી
ગઈ. દ]\ટ રહ . અમે પાછા આ*યા. ુુંબ એક Hચfતામાંથી Eુત થdું પણ બીS Hચfતા દરવામાંથી ડો?કયાં જ
કરતી હતી.
ે રમાં ગરબડ થવા માંડ . ુ ં િનયિમત ચૅક કરાવતો હતો. નીચે, ું લોહ દબાણ – ડાયો@ટોHલક
મારા Lલડ શ

ે ર
શ

વધાર% રહ%7 ું હ7.ું મo દવાઓનો ડોઝ વધાયn. કોઈ અસર નહp. પછ બીS દવા ઉમેર . થોડો ફ%ર પડો. પણ
ે ર
હkુ િનયંIણમાં ન હ7.ું ડોઝ વ`ુ વધાયn. આખર% એ િનયંIણમાં આ*dુ.ં અનેક દવાઓ લu 9યાર% Lલડ શ
કંોલમાં રહ%. છતાં પણ કોઈ વખત નીચે, ું 100 <ુધી પહચી ય. ગીતાને Hચfતા થાય. ુ ં એને Hચfતા ન
કરવા,ું કુ ં પણ મનોમન મને પણ Hચfતા થતી હતી. શર રમાં કોઈક મોટ ગરબડ છે એની આ બધી જ
િનશાનીઓ હતી.
ન?ડયાદની E ૂળSભાઈ dુરોલૉS-?કડની હો+@પટલ સાથે એ mયારથી શ1 થઈ 9યારથી ુ ં માનદ ?કડનીિન\ણાત તર ક% સંકળાયેલો vં. 9યાંના તબીબ ડૉ. મોહન રાJુરકર – મારા સાથી. અમે ચચાY કર . મo કRું ક%
?કડનીમાં કોઈ ગરબડ હોય તો એની તપાસ કરાવીએ. મને કહ% : ‘સર, ?કડનીની ઍOજયોyાફ કર ને જોઈ
લઈએ.’ હવે ુ ં દદ બની ગયો હતો. મo કRું : ‘એ તો મને ખબર છે . પણ આપણે એવી તપાસ કર એ Mથી
શર રમાં ચેપ લાગે નહp.’ આ તો ઈનેવHે ઝન

ે ીન એટલે શર રમાં
ોસીજર કહ%વાય. તબીબી ભાષામાં ઈનેવઝ

ે ર વાટ% કંઈ નાખવામાં આવે ક% શર રમાં કોઈ પણ વ@7ુ દાખલ કર ને તપાસ કરવામાં આવે,
ઈOMકશન ક% ક%થટ
ે ીન એટલે શર રને સાધન અડક% પણ શર રની દર કંઈ
mયાર% નોન-ઈનેવઝ

વેશે નહp. ઍસ-ર% , સોનોyાફ

નૉનઈનવેHઝવ કહ%વાય. mયાર% ઈOMકશન, આઈ.વી.પી. ઍOજયોyાફ વગેર% ઈનેવHે ઝવ કહ%વાય. ુ ં હવે એક
દદ ની ભાષામાં વાત કરવા માંડો હતો. અમે બંને હસી પડા. ડૉ. રાJુરકર અને મo પછ નs કdુ ક%
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‘DOPPLER STUDY’ કરવો. ડૉપલર મશીન, સોનોyાફ મશીન M5ું આવે છે . Mનાથી એ મશીનનો

ોબ mયાં

E ૂક એ 9યાંથી એ લોહ ની નળ નો રતJુરવઠો ક%ટલો ય છે તે ખબર પડ%. આનાં પ?રણામો જોક% 100 ટકા
િવસનીય નથી પણ લગભગ 75થી 80 ટકા ક%સમાં ખબર પડ% છે . વડોદરા પાછા આવીને ડૉ. અ7 ુલ પટ%લ –
ર% ?ડયોલોજ@ટને મયો. એની પાસે Lલૅક ઍOડ *હાઈટ ડૉપલર હ7.ું મo કRું : ‘અ7 ુલ, માર ?કડનીની નળ નો
ડોપલર-અaયાસ કરવાનો છે .’ એ કહ%, ‘ દ પભાઈ, આમાં મ નહp આવે. આને માટ% તો કલર ડોપલર
જોઈએ.’
‘7 ું તપાસ તો કર.’
એ ઊભો થયો. અમે 1મમાં ગયા. એણે તપાસ શ1 કર . પંદર િમિનટ પછ મને કહ% : ‘ દ પભાઈ મને કંઈ
ખબર પડતી નથી. કલર ડોપલર જ જોઈએ.’
ં ઈમાં છે . તો 9યાં કોણ સારો ર% ?ડયોલોજ@ટ છે ?’ મo J ૂછુ.ં
‘કલર ડોપલર Eુબ
‘ દ પભાઈ, માર હૉ+@પટલમાં કલર ડોપલર આવે છે . ુ ં એની %િનfગ માટ% અમે?રકા u vં. એકાદ મ?હનામાં
તો આવી જશે. 9યાં <ુધી રાહ જોવામાં વાંધો નથી.’
ે ર કંોલમાં છે .’
મને થdું : ‘ચાલો, એક મ?હના માટ% ટો. અ9યાર% તો Lલડ શ
માjું 1?ટન કામ ચાલ7 ું હ7.ું ણો પસાર થતી હતી. સમય વહ%તો ગયો. એક મ?હનો, બે મ?હના J ૂરા થયા. ડૉ.
અ7 ુલ અમે?રકાથી પાછો આવી ગયો હતો. એક ?દવસ મને કહ% : ‘ દ પભાઈ, ડોપલર આવી ગdું છે . અ9યાર%
અમે બ`ું ગોઠવીએ છ એ. એના એOજિનયર પણ છે . આM આપણે અaયાસ કર એ.’
સાંM ુ ં હૉ+@પટલમાં ગયો. ગીતાને ખબર આપી નહp. મને Hચfતા હતી, આ એક અaયાસ હતો અને એના પરથી
?કડનીની ઍOજયોyાફ કરવી ક% નહp, એ નs કરવા,ું હ7.ું ુ ં શાંિતથી < ૂઈ ર}ો. અ7 ુલ થોડ થોડ વાર% મને
બ`ું કહ%તો હતો. એને આ તપાસ માટ% લગભગ એક કલાકનો સમય લીધો. પછ મને કહ% : ‘ દ પભાઈ, તમારો
એઓરટ ક એટલે Eુય િશરાનો

વાહ નોમલ
Y છે . જમણી ?કડનીની લોહ ની નળ પણ સામાOય છે . પણ ડાબી

બાkુ ગરબડ છે . એ નળ સાંકડ થઈ છે . લગભગ 60 ટકા Mટલી સાંકડ છે .’
હસતા મોઢ% એનો આભાર માનીને ુ ં બહાર નીકયો.
અ7 ુલે J ૂછું : ‘હવે :ું કર5ું છે ?’
ં ઈ જઈને આ ?રપોટY કOફમY કર શ.’
મo કRું : ‘હવે ુ ં Eુબ
‘ભલે’ અ7 ુલે કRુ.ં
એને અને મને ખબર હતી ક% મશીન ન5ું છે . એની %િનfગ નવી છે . કદાચ  ૂલને અવકાશ હોય અને ુ ં તો
વડોદરાનો

યાત તબીબ, એને પણ કોઈ ચાOસ લેવો ન હતો. મને મનમાં ને મનમાં થ7 ું હ7 ું ક% આ ?રપોટY

ં ઈ તપાસ માટ%
ખોટો નીકળશે. ઘેર આવીને બે ?દવસ પછ એક સાંM ગીતા અને મનીષને વાત કર ક% Eુબ
જવા,ું છે . ગીતા પહ%લાં Uુ@સે થઈ ગઈ. મને કહ% : ‘તપાસ કરવા માટ% ગયો 9યાર% મને ક%મ ન લઈ ગયો ?’ મo
ગ[લાંત[લાં કરવા માંડાં. પણ એક પ9નીનો Uુ@સો…. મo હસીને વાત કરવા માંડ ક% આ તો કંઈ નથી. એક
ં ઈ તપાસ કરાવીએ. ગીતા કહ% : ‘ુ ં આવીશ.’ મo
તપાસ કરવાની છે . આ મશીન બરાબર કદાચ ન હોય તો Eુબ
હસીને કRું : ‘હવે તો તને લીધા વગર iાંય જવાનો નથી.’
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મારા િમI ડૉ. અશોક ?પલાની – બોબે હો+@પટલના ?કડની િવભાગના વડા છે . મo એમને ફોન કયn અને બધી
ં ઈમાં કલર ડોપલર સાર ર તે iાં થાય છે અને સારો ર% ?ડયોલોજ@ટ કોણ છે ?’
િવગતો કહ અને J ૂછુ,ં Eુબ
ં ઈ આવી ઓ. અહp અમાર હો+@પટલમાં સરસ ર% ?ડયોલૉજ@ટ છે . લંડન %ઈOડ છે . તમે
મને કહ% : ‘તમે Eુબ
ં ઈ ગયાં. ડૉ. અશોક ?પલાણીએ બૉબે
આવીને મને મળજો. ુ ં બ`ુ6 ગોઠવી રાખીશ.’ ગીતા અને ુ ં Eુબ
હૉ+@પટલમાં વાત કર હતી. સવારના 11 વાયે ુ ં ડૉટરની 1મમાં ગયો. ગીતા સાથે આવી. ડૉટર% મશીન શ1
કર ને તપાસ કરવા માંડ . લગભગ 25-30 િમિનટ તપાસ કર ને પછ કહ%, ‘ડૉ. પંડા, તમાર ?કડનીની નળ ઓ
ે રની તકલીફ વધી છે એ,ું કારણ ?કડની નથી. તમે બપોર% ?રપોટY લઈ
બધી જ નૉમલ
Y છે . તમને M Lલડ શ
જજો અને તે વખતે અમારા Eુય ડૉટર પણ તમને ફર થી તપાસી લેશ.ે ’
ગીતા અને મને અને માર સાથે આવેલ િમI અભયને શાંિત થઈ. મનમાં એક હાશકારો અ,ુભ*યો. મo કRું :
ે ર તો
‘ચાલો, હવે આ નોમલ
Y ?કડની-નળ ઓ છે . એની ઉજવણી કર એ.’ આટ^ું કયાY પછ પણ માjું Lલડ શ
એ5ું જ રહ%વા,ું હ7.ું ગોળ ઓ,ું

માણ એટ^ું જ રહ%વા,ું હ7,ું પરં 7 ુ એક ઈનેવHે ઝવ

ોિસજરમાંથી બચી

ગયાનો આનંદ હતો. અમે Iણેય જણાં ઑબેરોય હોટલમાં ભોજન લેવા ગયાં અને પેટ ભર ને ખા`ુ.ં બપોર%
ફર થી બૉબે હૉ+@પટલમાં ગયાં. બી Eુય ર% ?ડયોલૉજ@ટ% ફર થી દસ િમિનટ તપાસ કર અને કRું :
‘સવારનો ?રપોટY બરાબર છે અને તમાર ?કડનીની લોહ નળ ઓ નોમલ
Y છે .’ મo એમનો આભાર માOયો અને
Hબલની ઑફર કર . તેઓ કહ% : ‘તમે Uુજરાતના ?કડનીના
છે .

એટલે

નાણાંનો

સવાલ

આવતો

રાિIની %નમાં બેસીને વડોદરા આ*યાં. મને હ7 ું ક% એક
ફકત વ`ુ

યાત ડોટર છો, ડૉટર ?પલાણીએ વાત કર
જ

નથી.’

અમે

બહાર

આ*યાં.

કરણ J ૂjું થdુ.ં હવે આગળ કંઈ કરવા,ું ન હ7.ું

માણમાં દવાઓ લેવાની હતી. એ િસવાય બીજો ર@તો ન હતો. વડોદરા આવીને ડૉ. અ7 ુલને વાત

કર . એને પણ આનંદ થયો. કહ%, ‘ દ પભાઈ, એ લેટ અને ?રપોટY મને આપજો.’ મo કRુ,ં ‘સાjું.’ ન?ડયાદ ડૉ.
ં મને પણ તમાર પર ઍOજયોyાફ કરતાં થોડ
મોહનભાઈને વાત કર . એણે પણ કRું : ‘ચાલો, સાjું થdુ.’
બીક લાગતી હતી.’
કરણ J ૂjું થdું હ7 ું ક% બીkુ ં કરણ શ1 થdું હ7 ું ? ડૉ. અ7 ુલને મારા ?રપોટY આયા. બે ?દવસ પછ એનો
ં ઈમાં એ ડૉટરોએ તમાર
ફોન આ*યો, ‘ દ પભાઈ, તમારા ?રપોટY જોયા અને ?રપોટY સાથે ુ ં સહમત નથી. Eુબ
ડાબી બાkુની ?કડનીની નળ જોઈ જ નથી. એ લોકોએ બીkુ ં કંઈ જોઈને નૉમલ
Y ?રપોટY આયો છે .’
મo કRું : ‘એ ક%વી ર તે બને ? તેઓ તો આ િવષયના અ,ુભવી છે .’
અ7 ુલ કહ% : ‘એ ખબર નથી પણ ુ ં માર વાતમાં ચોsસ vં.’
મને થdું ફર થી એક ચsર શ1 થdુ.ં માંડ માંડ માર તને અને ગીતાને સમાધાન થdું હ7.ું જfદગી ફર થી
જવાતી હતી 9યાં ફર થી એક નવો ભય ! અ7ુલ કહ% : ‘માર% ફર થી તમાર પર ડોપલર-અaયાસ કરવો છે .
તમે ફર થી હૉ+@પટલમાં આવો. આમાં કંઈ Uુમાવવા,ું નથી. મને સંતોષ થશે.’ ુ ં તૈયાર થયો. એક ?દવસ સાંM
ુ ં હૉ+@પટલમાં ગયો. ગીતા અમદાવાદ હતી. અ7 ુલે ફર થી મને તપા@યો. લગભગ એક કલાક. તપાસ
દરિમયાન ુ ં wઘી પણ ગયો. કદાચ મને તાવ હતો. એક કલાક પછ અ7 ુલ કહ% : ‘મારા િનણય
Y માં ુ ં સાચો vં.
તમાર ડાબી બાkુની ?કડનીની નળ સાંકડ જ છે .’
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મo કRું : ‘સાjું.’
અમે બહાર નીકયા. અ7 ુલે J ૂછું : ‘હવે ?’
મo કRું : ‘ુ ં િવચાર શ ક% ઍOજયોyાફ કરાવવી ક% નહp એ પછ થી નs કર શ.’ અમે ટા પડા.
તે ?દવસથી મને તાવ શ1 થયો. શ1આતમાં મેલ?ે રયા હશે એમ માનીને કલોરો+વનનાં bMશન લીધાં. તાવ
ઊતયn નહp. પછ ઍ]Oટબાયો?ટક શ1 કર . તાવ એવો જ. મારા એક પેથોલૉજ@ટ િમI મળવા આ*યા. મને
કહ% : ‘આમ ન ચાલે. Lલડટ%@ટ કરાવીએ. ટાઈફોઈડ પણ હોય.’
મo હસીને કRું : ‘ભલે. અને ઉમેd ુ ક% ?એટ નીન પણ કરજો. ?એટ નીન-?કડનીની કાયશ
Y +ત,ું માપ છે . એ,ું
સામાOય

માણ વ`ુમાં વ`ુ 1.2 થી 1.5 િમ.yા. પરસેOટ હોય છે . એ

નથી, બુ ચોsસ

માણમાં ખોરાક, દવાઓથી ફ%રફાર થતો

માણ હોય છે . સાંM ડો. મરચOટનો ફોન આ*યો, ‘ દ પ, બી ?રપોટY તો બરાબર છે .

?એટ નીન વધાર% છે , એ 1.7 છે .’ મારા પેટમાં ફાળ પડ . આ

માણ 0.1થી વધે તોપણ એ ખરાબ િનશાની

ે ર હ7.ું એ Lલડ શ
ે ર% એની આડઅસર આખર%
ગણાય. મને િવચારો આવવા માંડા. આટલાં વષnથી Lલડ શ
કર , માર ?કડનીને ,ુકશાન પહ|dું જ. હવે ? માર સામે, ું ભિવ\ય ક%5 ું હ7 ું ? બીં બે-Iણ-પાંચ વષY – આવી
ર તે ?કડનીને ,ુકશાન થવા માંડ% પછ એ

?યા બંધ થતી નથી. yેSમાં Mને ‘ડાઉન હ લ’ કહ% છે એ5ું હોય

છે . એ વધ7 ું જ ય છે . માર સામે ગમે 9યાર% ડાયાHલિસસ, ?કડની ાOસલાOટનાં દtયો આવવા માંડાં. ુ ં
?કડનીનો ડૉટર અને ુદરતની મક ક% મને ?કડનીની જ બીમાર . મને થdું ક% હવે 9વ?રત િનણય
Y લેવા પડશે.
?કડની ઍOજયોyાફ માટ% હવે રાહ ન જોવાય. તરત ન?ડયાદ ફોન કર ને કRુ,ં ‘મોહન, ુ ં Uુjુવાર% ?કડની
ઍOજયોyાફ માટ% આ5ું vં. તૈયાર કર રાખશો.’
મોહન કહ% : ‘કોઈ વાંધો નહp સર, તમે આવી ઓ.’
ુધવાર% ન?ડયાદની E ૂળSભાઈ હો+@પટલમાં મારો જ ઓ.પી.ડ નો ?દવસ હતો. મo દદ ઓ તપા@યા અને મારા
ર% િસડOટ અને બી ડોટરોને કRું : ‘આવતી કાલે ુ ં દદ તર ક% આ5ું vં.’ બધાના ચહ%રા પર એક
Hચfતા

કારની

સર પણ તેઓને ખબર હતી ક% આ જ1ર હ7.ું એ એક દદ માટ% Mટ^ું જ1ર હ7 ું એટ^ું જ તેમના

સાથી-તબીબ માટ% પણ.
બીM ?દવસે અમે ઊપડાં. માર માતા, ભાઈ

કાશ, ગીતા અને મારો JુI મનીષ અને િમIો ડૉ. દ પક દ% સાઈ

અને ડૉ. દ પક પંચાલ. બી બે’ક િમIો પણ હતા. સૌરભ કડ?કયા પણ હતા. મારા માટ% 1મ તૈયાર હતો. ુ ં
તો વી.આઈ.પી. દદ હતો. હો+@પટલ શ1 થઈ 1978માં અને 9યારથી જ ુ ં હૉ+@પટલમાં જોડાયેલો હતો. આ
માર હૉ+@પટલ હતી. આખી હૉ+@પટલમાં ખબર પડ ગઈ. ધીમે ધીમે ઘણા મળવા આ*યા. બી સંકોચથી ન
આ*યા. એડિમિન@%ટર િમ.ભા@કરન મળવા આ*યા. ડૉ. મહ%શ દ% સાઈ આ*યા અને સાથે ડો. મોહન રાJુરકર
હતા. મહ%શભાઈ સાથે વાતો કર . વાતવાતમાં વાત નીકળ . મo કRુ,ં ‘mયાર% ઍOજયોyાફ ની વાત આવી 9યાર%
ં ઈ કરાવો ક% પછ લંડન-અમે?રકા. બધે મારા તબીબ
મારા ઘણા િમIોએ મને કRું ક% ઍOજયોyાફ તમે Eુબ
િમIો છે અને 9યાં જઈને આ કર શકત. પણ મo કRું ક% આ હૉ+@પટલમાં ુ ં કામ કjું vં અને ુ ં પોતે જ આ
ં ઈ u તો પછ મારા અને બી દદ ને અહp આવવા,ું ક%મ કર ને કહ શું ?’
તપાસ માટ% Eુબ
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સવારના 11 વાયે *હ લ ચૅરમાં બેસાડ ને ઑપર% શન િથયેટરમાં મને લઈ જવામાં આ*યો. મનીષ માર સાથે
હતો. ગીતાને ના પાડ . ટ%બલ પર < ૂતો. જfદગીમાં પહ%લી વખત મારા શર ર પર કોઈ ?યા થવાની હતી.
છપન વષન
Y ી uમરમાં ઈOMકશન લીધા છે પણ કોઈ ઑપર% શન ક% મોટ બીમાર આવી ન હતી. આ થમ
બનાવ હતો. ડો. િમી, એને@થે?ટ@ટ% મને J ૂછું ક% ઘેન,ું ઈOMકશન આJું ? મo J ૂછું : ‘જ1ર છે ? બધાંને આપો
છો ?’ મને કહ% : ‘ના, પણ આ તો તમને વ`ુ qુ:ખ ન થાય.’
મo કRું : ‘જ1ર નથી.’
ડોકટર રાજJુરકર આ*યા. મને કહ% : ‘સર, બ`ું બરાબર છે ને ?’
મo J ૂછું : ‘7 ું બરાબર છે ને ?’
‘ઓહ, યસ.’ જવાબ મયો.
એણે શ1આત કર . મo મનમાં ને મનમાં માર JુIી M અમે?રકા છે , તેને યાદ કર . એને આ કોઈ વાતની ખબર
ન હતી. મનીષ, ગીતા અને માર માતાને યાદ કર . ડૉ. મોહને

થમ માર જમણી સાથળની પાસે ?ફમો?રલ

નામની રતવા?હનીઓ છે તેની પાસે ચામડ બહ%ર કરવા,ું ઈOMકશન આdુ.ં પછ બીS એક સોય નાખી. એ
સોય નસમાં જ છે ક% નહp એ જોdુ.ં અને Eુtક%લીઓ શ1 થઈ. સામાOય ર તે ડૉ. મોહન આ કાયY સેકંડોમાં કરતો.
પંદરવીસ િમિનટમાં ઍOજયોyાફ ક% અધાY કલાકમાં ઍOજયોલા@ટ કર ને બહાર નીકળતો. આ વખતે, અ9યાર%
લોહ ની માર નળ જ પકડાતી ન હતી. બે-Iણ-પાંચ-છ – મોહન દર વખતે મને કહ% ‘સોર સર.’
ુ ં ક,ુ ં ‘કંઈ વાંધો નહp. મને કોઈ તકલીફ નથી.’ પણ મને ખબર હતી. દર% ક વખતે ઈOMકશન ચામડ ની નીચે
ય અને સોય પાછ આવતી 9યાર% સખત qુ:ખાવો થતો હતો. કોક વાર qુ:ખનો wહકારો લેવાઈ જતો. મોહન
કહ% : ‘સોર .’ અને ુ ં કુ ં : ‘ડોOટ વર .’
મને એક જ ભય હતો. જો આ વખતે એOજયો નહp થાય તો ફર થી કરાવવાની મારામાં ?હfમત કદાચ નહp
આવે અને મોહન કદાચ તૈયાર નહp થાય. મનીષે પણ પાછળથી કRું : ‘પપા, મને પણ બીક લાગતી હતી ક%
કલ કયાંક છોડ ન દ% .’ અમાર Iણેની Hચfતા એકસાથે qૂ ર થઈ. ?ફમો?રલ-િશરા-આટYર માં સોય ગઈ હતી.
ે ર નાખવા માંડાં. પહ%લાં ડાબી
પછ થી બ`ું સરળ થdુ.ં મોહન િન\ણાત ર તે એક પછ એક નળ -કથટ
?કડનીની લોહ ની નળ જોઈ. એમાં દવા નાંખી. ટ .વીના પડદા પર બ`ું દ% ખા7 ું હ7.ું એ નળ સાચે જ 60 ટકા
ં ઈના િન\ણાત ડોટરો ખોટા હતા. મોહને કRું : ‘હવે આપણે
Mટલી સાંકડ હતી. ડો. અ7 ુલ સાચો હતો અને Eુબ
બ^ ૂન ઍOજયોલા]@ટ કર એ.’
મo કRું : ‘બરાબર છે .’
ે રને નાખવામાં આ*dુ.ં નળ નો M ભાગ સાંકડો હતો 9યાં એ બ^ ૂનને લઈ જવાdું અને હવા
બી એક કથટ
ભરવાની તૈયાર કર . મોહન મને કહ% : ‘સર, હવે ુ ં હવા ભjું vં અને દોઢ િમિનટ એ બ^ ૂનમાં ભર રાખીશ.
તમને સખત qુ:ખાવો થશે પણ બીજો ર@તો નથી.’
‘ઓ.ક%.’
અને મશીન મારફતે અEુક દબાણે હવા પંપ થઈ. માર ડાબી ?કડનીમાં qુખાવો ઊપડો. ડાબી ?કડનીનો લોહ Jુરવઠો બંધ થઈ ગયો હતો. એના ાનતં7 ુઓ Hચ[લાઈ ઊઠા. મગજને િવનંતી કર ક% કંઈક કરો. અમે મર

www.readgujarati.com

Page 6

ર}ા છ એ. દયરોગનો મ
ુ લો આવે 9યાર% Mવો qુખાવો થાય એવો જ qુખાવો અહp થાય. ફકY ફત જયાનો
હોય છે . મગM ?કડનીના ાનતં7 ુઓની િવનંતી @વીકાર નહp. દદY ચા^ુ રRુ.ં દોઢ િમિનટ <ુધી મo સહન કdુ.
ટકો ન હતો. દોઢ િમિનટ પછ હવા પાછ ખoચી લેવાઈ. લોહ નો Jુરવઠો ચા^ુ થયો. ?કડની શાંત થઈ અને ુ ં
પણ. મોહન કહ%, દસ િમિનટ પછ આ જ
રાખીને કRું : ‘નો
ફર થી એ જ

?યા ફર થી કરવાની છે . મને થdુ,ં મર ગયા. પણ હસ7 ું મોુ ં

ોLલેમ.’

?યા-qુખાવો. દોઢ િમિનટ <ુધી – પછ રાહત. આવો qુખાવો મo કોઈ વખત સહન કયn ન હતો.

qુ:ખ :ું છે એની મને ખબર જ ન હતી. માર આખી જfદગી નદ ની Mમ સરળતાથી વહ%તી હતી અને એક
ં ુુંબ હલી ગdું હ7.ું થોડાક મ?હનાઓ પહ%લાં જ મારા નાના ભાઈને હાટYએટ%ક
અવરોધ આ*યો. અમાjું આ8ુય
આ*યો હતો. એની પણ દયની એOજયોyાફ અને એOજયોલા@ટ કરાવી હતી. એને ડાયાHબટ સ છે . એ બધા
આઘાતમાંથી માંડ માંડ અમાjું ુુંબ બહાર આવ7 ું હ7 ું 9યાં જ મારો

. આખા ુુંબને માર Hચfતા સથ
ુ ી

વ`ુ થાય.
ઍOજયોલા@ટ ની

ે ર માjું 110/70 થdું M 150/90
?યા J ૂર થઈ અને નળ ઓ બધી કાઢ લેવાઈ. Lલડ શ

રહ%7 ું હ7.ું થાપા પર દસ િમિનટ જોરથી દબાણ આપીને પી મારવામાં આવી અને મને @%ચર ારા માર
ે રમાં ચોsસ
1મમાં લાવવામાં આ*યો. ડૉ. મોહને બધાને કRું ક% ઍOજયોલા@ટ બરાબર થઈ છે અને Lલડ શ
ફાયદો થશે.
ુ ં મારા બેડ પર < ૂતો, પણ Eુtક%લીઓ હS J ૂર થઈ ન હતી. બધા િમIો વાતો કરતા હતા. એકાએક મને થdું
ે ર લોહ ની
ક% ચાદર ભીની થઈ છે . મo તરત કRું : ‘મને Lલ?ડfગ થાય છે .’ થાપા પરની પી mયાંથી ક%થટ
નળ માં નાdું હ7,ું એની પર બાઝેલો રતગંઠ 8 ૂલી ગયો હતો અને લોહ ઝડપથી વહ%7 ું હ7.ું તરત જ એક
ડૉટર% એનો હાથ એ ઘાવ પર E ૂiો અને જોરથી દબાણ આdુ.ં રતાવ બંધ થયો. ડૉ. મોહન દોડતા
ે ી ભર% લી બેગ E ૂક . હવે એ બૅગ માર% બી
આ*યા. પંદર િમિનટ ફર થી દબાણ આdુ.ં પછ થી ઉપર ર% તન
ચોવીસ કલાક રાખી E ૂકવાની હતી. પગ હલાવવાનો ન હતો અને મને બીS Hચfતા સતાવતી હતી. માર%
ે ર
ચોવીસ કલાક < ૂઈ રહ%વા,ું હ7 ું અને < ૂતાં < ૂતાં પેશાબ કરવા,ું ફાવે એમ નહો7.ું મo ડૉ. રાJુરકરને ક%થટ
નાખવા,ું કRું તો એ કહ% : ‘સર, મo આટલી બધી ઍOજયોલા@ટ કર છે . કોઈ દદ ને જ1ર નથી પડ . તમને
ે ર નહp જ ના8ુ.’
ં મo કRું : ‘જોઈએ….’ પણ મનમાં ુ ં ગભરાતો હતો. એક બાkુ ^ુકોઝ સલાઈનની
તો ક%થટ
ં તે dુ?રન પોટY મંગા*dું પણ અસફળ. બુ
?પ ચા^ુ, ઍરક]Oડશન ચા^ુ, માjું < ૂઈ રહ%વા,ુ…

ય9નો કયાY

ે ર નાdું અને મને શાંિત થઈ. એ પછ ચાર-છ કલાક સારા
પણ dુ?રન બંધ. મોહને કચવાતે મને dુ?રન ક%થટ
ગયા. મને wઘ આવી. થોડ વાર% પેશાબની કોથળ માં ફર qુખાવો શ1 થયો. @પાસમ આવવા માંડા.
પેશાબ,ું એક ટ Jું ?કડની બનાવે અને Lલેડરમાં ય એટલે qુખાવો થાય. થોડ વાર સહન કdુ. ફર થી
ફ?રયાદ. ઈOMકશન આdુ.ં wઘ આવી ગઈ.
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સાંજના સાત વાયા. એકાદ જfદગી Sવી લીધી હોય એ5ું લાdુ.ં ણે ક% સમય થંભી ગયો હતો અથવા ણો
ણે ક% ghાની થઈ ગઈ હતી. આપણા હરો કલાકો એટલે ghાની એક ણ. ુ ં કદાચ બી dુગમાં બીS
જfદગી Sવી ર}ો હતો. િવચાર આવતો હતો ક% આ બ`ું મને જ થઈ રRું છે . એક @વન M5ું લાગ7 ું હ7.ું
પ?ર+@થિત પર મારો કોઈ કા ૂ ન હતો. માjું શર ર, ાનતં7 ુઓ અને મગજ મારા િનયંIણમાં ન હતાં. કંઈ પણ
થાય એટલે માર% ફ?રયાદ કરવી પડતી. મારો જમણો પગ +@થર હતો. એક લાકડાના ુકડા Mવો થઈ ગયો
હતો. wઘમાંથી યો 9યાર% એક નવી Eુસીબત આવી હતી. િસ@ટર દર આવી. મને કહ% : ‘સર, તમને બે
ે ર નાખે^ ું હ7 ું અને ુ ં wઘમાં હતો. ુ ં
કલાકથી પેશાબ થયો નથી.’ મને તો ખબર પડ% નહp. કારણ ક% ક%થટ
ચમiો. બે કલાકથી dુ?રન બંધ એટલે માર બંને ?કડની કામ કરતી બંધ થઈ હતી. એક ક]Oડશન છે Mને અમે
એટ એન (ATN) કહ એ છ એ. ટ વીની ચેનલ નહp ! એકdુટ ટ ૂબલર નેોિસસ. Mમાં ?કડની પર એકાએક
તણાવ આવી ય અને કામ કરતી બંધ થઈ ય. મારા ?ક@સામાં આ5ું બOdું હ7.ું જો આ પ?ર+@થિત વ`ુ
વખત રહ% તો ડાયાHલસીસ અને બીkુ ં એક ગંભીર ચsર શ1 થાય.
તરત ફર થી ફોન થયો. ડૉ. રાJુરકર આ*યા. અમે ચચાY કર . ડો. મોહન રાJુર% રાહ જોવા,ું કRું પણ
પછ થી તરત જ સારવાર કરવા,ું નs કdુ. લેિસસ,ું ઈOMકશન નસમાં લી`ુ.ં ^ુકોઝ સલાઈનની ?પની
ઝડપ કર અને Hચfતાઓથી આ સારવાનાં પ?રણામની રાહ જોઈ. પ?રણામ સાjું આ*dુ.ં dુ?રન શ1 થdુ.ં એક
સંકટ ટdુ.ં ણે ક% Eુtક%લીઓનો @ટૉક 8 ૂટ ગયો હોય એમ પછ કંઈ થdું નહp. રાIી સાર ગઈ. સવાર પડ .
ણે ક% એક ન5ું
< ૂય,
Y ું

ભાત હ7.ું સવારનો < ૂરજ નવી આશાઓ લઈને આવે છે . રાિIના કાળા ધકાર પછ

થમ લાલ ?કરણ એક :ુભ િનશાન હોય છે . ુદરતે પણ લાલ રં ગને :ુભ ગણીને મહ9વ આdું છે .

કદાચ એટલે જ આપણે પણ લાલ રં ગને :ુભ ગણીએ છ એ. આપ ું કંુ, ચાંદલો લાલ છે અને કાળા રં ગને
અ:ુભ ગ¡યો છે .
ે ર કાઢ લી`ુ.ં dુ?રન નોમલ
ે ર
સવારના ુ ં ¢%શ હતો. દસ વાયા. ડો. મોહને આવીને ક%થટ
Y હ7.ું માjું L[ડ શ
ઘ ું ઓvં થdું હ7.ું બીM ?દવસે 8ુશ8ુશાલ ચહ%ર% અમે બધાં પાછાં વડોદરા આ*યાં. ણે ક% એક qુ:ખદ
ે ર માટ% છ-સાત ગોળ ઓને બદલે એક જ ગોળ લેવાની હતી. Iણ
@વપન J ૂjું થdુ.ં હવે માર% ફત Lલડ શ
?દવસ પછ ડાબા હાથમાં mયાં બૉટલ ચડાવી હતી 9યાંની નસ પર સોજો આ*યો. એને Bૉબોફલેબાઈ?ટસ કહ%
છે . એ પંદર ?દવસ ર}ો. આમ, ?કડની ઍOજયોyાફ -લા@ટ પછ મારામાં બધાં જ કૉલક%શન થયાં. આ
બધાં કૉલક%શન આમ તો ભાયે જ થતાં હોય છે . પણ અમારા તબીબી ઈિતહાસમાં એક કહ%ણી છે ક% mયાર%
તમે બ`ું ણતા હો અને આવાં કૉલક%શન ન થાય એવી કાળS રાખો 9યાર% જ આવી Eુtક%લીઓ આવતી
હોય છે . એટલે અમારામાંનાં ઘણાં એ5ું કહ% છે ક% – માને છે ક% આપણે જો ડૉટર પાસે જવા,ું હોય તો તે
કહ%વા,ું નહp ક% અમે ડોટર છ એ ! છે ને એક આ£યY !!
આમ, છતાં એક વાતનો સંતોષ હતો ક% એક% કૉલક%શન ન થdુ.ં જવ[લે ઍOજયોyાફ પછ એ લોહ ની
નળ માંથી રતાવ થાય છે . આમ થાય તો મોું ઑપર% શન કર ને એ નળ પર ઑપર% શન કરવામાં આવે છે .
ે રની એક જ
એમાં સફળતા ન મળે તો ?કડની કાઢ નાખવામાં આવે છે . એમાંથી બ|યાનો સંતોષ. Lલડ શ
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ગોળ , એ માર એOજયોલા@ટ ,ું પ?રણામ. આ બધા,ું ¤ેય કોને આJું ? ડૉ. અ7 ુલ પટ%લને ? ડૉ. મોહન
રાJુરકરને ? ક% માર ?હfમતને ? બધાંને જ.
મo કરાવેલી ?કડની ઍOજયોલા@ટ ને લગભગ Iણ વષY J ૂરાં થયાં અને ?હfqુ હૉ+@પટલમાં એ ?કડની બરાબર
ચાલે છે ક% નહp એની તપાસ કરાવવા ગયો. ?કડની બરાબર હતી. રત વાહ બરાબર હતો. પણ Od ૂલઅર
ે ી તમાર ?કડનીને ઍOજયોyાફ ક% લા@ટ ની
મે?ડિસનના આ તબીબે એક ટકોર કર : ‘ડો પંડા, કદાચ પહ%લથ
જ1ર ન હતી.’ ુ ં એ તબીબ સામે જોઈ ર}ો. માjું ?એ?ટનીન સહ%જ વ¥dું હ7.ું એ,ું કારણ તાવ ક% કાંઈક
?ડહાઈ%શન (શર રમાં પાણીની ઓછપ) અથવા લૅબોર% ટર ના ?રપોટYમાં સહ%જ ફ%રફાર હોઈ શક%. પણ હવે એ
વાતનો કોઈ અથY ન હતો. ઓગ@ટ’98માં ?કડનીની તપાસ કરાવી અને ?દવાળ માં ગીત અને ુ ં મનાલી ફરવા
ગયાં. મને થdું ક% હવે ત¦ન નૉમલ
Y vં. પણ 5-6 ?દવસમાં જ માર માOયતા બદલાઈ ગઈ અને ફર થી ુ ં એવા
જ એક બી ચsરમાં પડ ગયો. આ વખત,ું ચsર વધાર% ભયંકર હ7.ું ણે ક% ુ ં માર નવલકથા,ું પાI
Sવતો હતો.
તે ?દવસે સવાર% અમાર સાથે સામેલ થઈ ગયેલ એક dુગલ – @નેહલ અને આરતી. એમનો એક દસ વષન
Y ો
ુ ાં શંકર,ું એક મં?દર જોવા ગયાં. 60 ?ક.મી. મોટર-માગY
JુI Mને અમે અમારો ક%ટન બનાવેલો અને અમે ુ^મ
પર

વાસ કયાY પછ લગભગ 6 હર ફ ટની wચાઈએ પહ|યા. 9યાંથી બીkુ ં અઢ હર ફ ટ ચઢવા,ું હ7.ું

ગીતા અને મo ઉ9સાહથી ચઢવા,ું શ1 કdુ. લગભગ અધ§ ચડાં અને મને એકાએક Jુ\કળ નબળાઈ લાગી. મo
ગીતાને કRુ,ં ‘મારાથી હવે Hબલુલ આગળ નહp ચલાય.’ ગીતાએ પહ%લાં માર વાત માની નહp. પણ મારો
ચહ%રો જોયો. ?હfમત આપી. ુ ં બે ડગલાં વ`ુ ચા[યો પણ પછ જમીન પર જ < ૂઈ ગયો. મારા દયમાં qુખાવો
ન હતો, હાથ પણ ઠંડા ન હતા. પરસેવો થયો ન હતો. પણ અચાનક 8 ૂબ જ નબળાઈ આવી ગઈ હતી. ુ ં ખ
બંધ કર ને < ૂતો હતો અને મનમાં આમ થવાનાં કારણો િવચારતો હતો. ગીતા કંઈ બોલતી તો ગમ7ું નહp. મને
ખબર હતી ક% આ હાટYએટ%ક નથી પણ :ું થdું હ7 ું એની ખબર પડ નહp.
થોડ વાર પછ ગીતા બોલી :
‘ દ પ, તારા પા?કટમાં સોરHબ%ટની એક ગોળ છે , એને Sભ નીચે E ૂક જોને.’
મo ગોળ કાઢ અને Sભ નીચે E ૂક . કોઈ ફ%ર પડો નહp. ુ ં < ૂઈ ગયો, કદાચ પંદર% ક િમિનટ < ૂઈ ર}ો હોઈશ.
મારામાં ચાલવાની શ+ત જ ન હતી. એ પહાડ પર એક નાની પગદંડ પર અમે હતાં. Eુસાફરોની અવરજવર
હતી જ નહp. મને થdું ક% હવે નીચે ક%વી ર તે જવાશે ? અહp ઘોડા ક% ડોલીની *યવ@થા જ ન હતી. એટલામાં
@નેહલ અને આરતી આ*યાં. મને < ૂતેલો જોયો. તે ઊભાં ર}ાં. મo @નેહલને કRું : ‘તમે પાછાં નીચે ઓ અને
એકાદ ખાટલા અને ચાર માણસોની *યવ@થા કરો તો મને wચક ને લઈ ય.’ @નેહલ Hચfતાજનક ચહ%રા સાથે
નીચે ગયો. આરતી, ગીતા, કટન અને ુ ં 9યાં જ ર}ાં. ુ ં ફર થી wઘી ગયો. બીજો અધnપોણો કલાક પસાર
થયો. મo િવચાdુ ક% તે જ નીચે ઊતર5ું પડશે. મને સહ%જ ઠ ક લાગ7 ું હ7.ું ુ ં ઊભો થયો અને ધીમે ધીમે
નીચે આ*યો – વ|ચે આરામ કરતો કરતો. પછ કંઈ થdું નહp અને અમે વડોદરા પાછાં આ*યાં. મારો ઈ.સી.S
નોમલ
Y હતો. મo પાvં ટ%િનસ રમવા,ું શ1 કdુ. મારા એક તબીબ સાથે ચચાY કર . તે કહ%, ‘ઈ.સી.Sથી વ`ુ કોઈ
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તપાસ કરાવવી જોઈએ. આ કદાચ સાયલOટ ઈ@ક િમયા (થોડાક સમય માટ%, દયના લોહ Jુરવઠામાં આવતી
ઓછપ, M દદYર?હત હોય છે ) હોઈ શક% અને એમાં ઈ.સી.S. સામાOય રહ%.
ડૉ. ક%d ૂર પર ખને અમદાવાદ ફોન કયn. તેમણે કRું ક% @%સ ટ%@ટ કરાવીને આવો. મને દયમાં ગરબડ લાગે
છે . @%સ ટ%@ટ કરાવી સરકતા પા પર દોડતાં દોડતાં ઈ.સી.S. લેવાનો હોય છે . છ િમિનટ પછ મને થાક
લાયો. ઈ.સી.Sમાં થોડા ફ%રફાર થયા. ટ%@ટ કદાચ પૉHઝ?ટવ હતો. મારા દયમાંની એક નળ માં રત વાહ
ઓછો જતો હતો. મારા તબીબ િમI ડૉ.કુ શાહ% કRું : ‘Hચfતા કરવા M5ું નથી. બી કોઈ દદ હોત તો ુ ં કહ%ત
ક% ક:ું કરવાની જ1ર નથી પણ તમાર% ઍOજયો કરાવી લેવી જોઈએ.’
‘Hચfતા કરવા M5ું નથી.’ એ વાi ુ ં ક%ટલીય વાર સાંભળવાનો હતો. ુ ં અમદાવાદ ગયો. તે ?દવસે સવાર% મને
ફર થી એવો જ થાક લાયો. ડૉ. ક%d ૂર પર ખ અને બી દયિન\ણાતે કRું ક% ઍOજયો તો કરાવવી જ જોઈએ.
ક%d ૂર કહ% ક% આવતી કાલે રોકાઈ ઓ, ુ ં કાલે કર આJુ.ં પણ મo ના પાડ . વડોદરા આવીને મo ?હfqુ
ં ઈ ફોન કયn અને ડૉ. મે¨dુઝ સાથે વાત કર . તેઓ Eુબ
ં ઈના અને સમy ભારતના સૌથી મોટા
હો+@પટલ, Eુબ
ે ?ફHઝિશયન છે . Uુjુવાર% Eુબ
ં ઈ આ*યો. સાંM ?હOqુમાં મયો. ડૉ. મે¨dુઝે
અ,ુભવી ઈOટરવેOશેલ કા?ડ©યક
મારો @%સ ટ%@ટનો ?રપોટY જોયો. બીkુ ં કંઈ જ J ૂછું નહp ક% મને તપા@યો નહp અને કRું ક% ઍOજયો કર ને જોઈ
લઈએ. અમાર તૈયાર હતી જ. દાખલ થવા નીચે આ*યો. હૉ+@પટલમાં જયા ન હતી. બે કલાક બેઠો. આ
પહ%લાં મo વડોદરાથી 1મ ુક કરા*યો હતો છતાં પણ માર બધી જ દલીલો બહ%રા કાને અથડાઈને માર પાસે
પાછ આવી. ડૉ. મે¨dુઝને ખબર આપી. મને ફર થી ઉપર બોલા*યો અને કહ% ક% આપણે કબાલા ?હલ
લિનકમાં આ તપાસ કર એ તો વાંધો છે ?
મo કRું : ‘તમે કરવાના હો તો પછ ગમે 9યાં કરાવવામાં વાંધો નથી.’
‘કાલે સવાર% સાત વાયે તમે કબાલા ?હલ પર પહચી જજો.’
અમે :ુવાર% સવાર% સાત વાયે હૉ+@પટલમાં દાખલ થયા. એક હમ આઠ વાયે મારા શર રના વાળ કાઢવા
આ*યો. મo એને કRું : ‘માર% ઍOજયોલા@ટ પણ કરાવવી છે .’ એ સમkુ હતો. એ કહ% ક% માર% તો ઍOજયો માટ%
જ તૈયાર કરવાની છે . મo કRુ,ં ‘7 ું હમણાં રહ%વા દ% અને કોઈ ડૉટરને બોલાવ.’ થોડા વખત પછ ડૉ. મેનન
આ*યા. મo વાત કર . તેમણે હમને એ

માણે < ૂચના આપી. એ તે, ું કાયY કર ને ગયો. સામાOય ર તે તબીબ

પહ%લાં ઍOજયો કર% અને પછ એમાં કંઈ પૉHઝ?ટવ આવે એટલે ફર થી

?યા કર ને ઍOજયોલા@ટ કરવામાં

આવે. એમાં દરદ ને બે વખત આ િવિધમાંથી પસાર થ5ું પડ% છે અને ખચY પણ દસ થી પંદર હર વધી ય
છે . ખર ર તે આ તબીબોએ બધી વાત દરદ ને કહ%વી જોઈએ અને દદ ની લા@ટ ની તૈયાર હોય તો એ
ં
ં સમવવાનો
માણે કર5ું જોઈએ. પણ આ તબીબો આ5ુ-બ`ુ

ય9ન કરતા નથી. એમની પાસે સમય નથી ક%

બીkુ ં કોઈ કારણ હશે ? થોડાં નાણાં વ`ુ મેળવવા માટ% ?
નવ વાયે મને ઑપર% શન િથયેટરમાં લઈ જવામાં આ*યો. ડૉ. મે¨dુઝ આ*યા. ાથન
Y ા કર અને મને કહ% :
‘ડૉ. પંડા, તમે પણ

ાથન
Y ા કરો ક% કંઈ નીકળે નહp.’ મo +@મત કdુ. ડૉ. મે¨dુઝે િન\ણાત અદાથી સoકડોમાં જ

ે ર નાdુ.ં ન?ડયાદ Mવી Eુtક%લી પડ નહp અને એ ણોમાં ªદય <ુધી ક%થટ
ે ર
?ફમોરલ રતનળ માં ક%થટ
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પહચી ગdુ.ં પછ થી દયની Eુય નળ , ડાબી Eુય નળ માં દવા નાંખી. એ નૉરમલ હતી. ડાબી નીચે જતી
નળ પણ નૉમલ
Y હતી. પછ થી જમણી કોરોનર – રકતનળ માં દવા નાંખી. એ પણ એના E ૂળ આગળ નૉમલ
Y
હતી. દવા રતવા?હનીમાં આગળ વધતી હતી અને એ નળ ની, એક શાખા Mને પી.ડ .એ – પો@ટ ?રઅર
ડૉિમનOટ આટYર કહ% છે , 9યાં અવરોધ આ*યો. એ નળ લગભગ 80 ટકા Mટલી Lલોક હતી. ડૉ. મે¨dુઝે J ૂછું :
‘:ું કર5ું છે ?’
‘તમે િવચાર kુઓ.’ મo કRુ.ં
‘તમને થોડ વાર બહાર લઈ જઈએ અને 9યાં <ુધીમાં ુ ં િવચાર કર લu.’ મારા સાથળમાંના લોહ ની
ે ર – M દયની એક નળ પાસે હ7 ું તે સાથે મને @%ચરમાં <ુવાડ ને બહાર લાવવામાં આ*યો.
નળ માં, ું ક%થટ
ગીતા અને ડૉ. દ પક દ% સાઈ માર પાસે આ*યાં અને મને કહ% ક%, ડૉ. મે¨dુઝ કહ% છે ક% લા@ટ કરાવવી જોઈએ
પણ એ પહ%લાં રોટોLલેટરથી નળ સાફ કર ને @ટ%Oટ E ૂકવા પડશે અને એમાં Iણેક લાખ 1િપયાનો ખચY થશે.
મo ગણતર કર . ુલ ખચY ચાર% ક લાખનો થાય. એનો તો વાંધો ન હતો. પણ બહાર < ૂતાં < ૂતાં મo િવચાdુ હ7.ું
મારા દયની Iણ Eુય નળ ઓમાં કોઈ અવરોધ ન હતો. એક નાની શાખામાં હતો. છપન વષન
Y ી uમર% કોઈ
પણ નૉમલ
Y *ય+તની જો આવી ર તે ઍOજયો થાય તો એમાં એકાદ નાની નળ માં અવરોધ આવે જ. અમારા
એક Jુ@તકમાં લખે^ ું છે ક% માનવી એની લોહ ની નળ ઓ Mટલો જ 5 ૃ> છે અને આ નાની નળ માંના આ
અવરોધથી કદાચ ભિવ\યમાં દયમ
ુ લો આવે. કદાચ ન પણ આવે. નહp આવવાની શiતા વ`ુ હતી. કારણ
ક% શર ર ુદરતી ર તે એની સંભાળ રાખે છે . દયમાં નવી નાનીનાની નળ ઓ પેદા થઈને એ અવરોધને પાર
કર નાખે છે – બાયપાસ કર% છે . આ આખી

?યાને નેચરલ કોલેટરલ ડ%વલપમેOટ કહ% છે .

ગીતા અને ડૉ.દ% સાઈને કRું ક% માર% ઍOજયોલા@ટ ની જ1ર નથી. મo તેમને સમ*dું પણ તેઓ માને જ નહp.
મને કહ% ક% ડૉ. મે¨dુઝ કહ% છે ક% ભિવ\યમાં હાટYએટ%ક આવી શક% છે . માર વાત માની નહp એટલે મo બીkુ ં
બહા,ું કાઢું ક% માર પાસે પૈસા નથી. માર પાસે ચાર લાખ 1િપયા નથી. મારો મે?ડલેઈમ બે લાખનો હતો
અને મo કRું ક% માર પાસે બે લાખ 1િપયા નથી. માર વાત પણ કોણ માને ? મારા ભાઈએ કRું ક%, પૈસાની
Hચfતા નથી. ગીતા કહ% મારાં…. અને ઍOજયોલા@ટ કરા*યા િવના મારો ટકો જ ન હતો. ંઘમાં અને
ે ર સાથે કથ લૅબની બહાર < ૂતેલો દદ હોય, ડૉ. મે¨dુઝ Mવો િન\ણાત હોય એ mયાર% વાત કરતો
દયમાં કથટ
હોય 9યાર% માર વાત કોણ માને ? તણાવના એ વાતાવરણ વ|ચે પૈસાનો િવચાર સગાંઓ ક%વી ર તે કર% ? અને
એ િન\ણાત તબીબો, આ જ માનિસક નબળાઈઓનો અને વાતાવરણનો લાભ લે છે એ5ું કોઈ માને તો ુ ં
તેઓને દોષ નહp આJુ.ં
મo કRું : ‘ભલે ડૉ. મે¨dુઝને બોલાવો.’ દસેક િમિનટ પછ ડૉ. મે¨dુઝ આ*યા.
મo J ૂછું : ‘ડો મે¨dુઝ, આ ચોsસ જ1ર છે ?’
‘હા.’
‘પણ માર પાસે પૈસા નથી’ મo છે [લો

ય9ન કરતાં કRુ.ં

‘મે?ડકલેઈમ ક%ટલાનો છે ?’
‘બે લાખનો’
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‘બી ક%ટલાની *યવ@થા થાય ?’
‘પચાસેક હર. પણ એ વડોદરા જઈને *યવ@થા થાય.’
‘ભલે.’ ડૉ.મે¨dુઝે કRું : ‘તમારાં બાક નાં નાણાં તો બાક રહ શકશે અને એમાં :ું થઈ શક% એ ુ ં જોu vં.’
ે ર, રોટોLલેટર અને @ટ%ઈOટના
બીS પંદર િમિનટ પછ ગીતા આવી અને કહ%, ‘ દ પ, ડૉ. મે¨dુઝ, આ કથટ
એજOટો સાથે વાત કર અને તેઓ રાહત આપવા તૈયાર છે . લગભગ એકાદ લાખ ઓછા થશે. Iણેક લાખમાં
J ૂjું થઈ જશે.’
‘પણ….’
‘ દ પ, ુ ં તાર એક પણ વાત સાંભળવાની નથી. ુ ં ડૉ.મે¨dુઝને વાત કર ને જ આવી vં.’
માર પાસે હવે કોઈ જવાબ ન હતો.
માર પ9ની ગીતાએ mયાર% કRું ક% તે ડૉ. મે¨dુઝને વાત કર ને એની તૈયાર કરવા,ું કહ ને જ આવી છે તો
ે બ
ે માં લઈ જવા
પછ માર પાસે કોઈ જવાબ ન હતો, કોઈ ર@તો જ નહોતો. તે જ વખતે વૉડY બૉય મને ક%થલ
દર આ*યા અને બી અઢ થી Iણ કલાકમાં ઍOજયોલા@ટ થઈ ગઈ. પછ થી ખબર પડ ક% લા@ટ
Eુtક%લ હતી અને મે¨dુઝને પરસેવો થઈ ગયો હતો. એ રતનળ માં સહ%જ ઘસરકો લાયો હતો. રતાવ થતો
હતો પણ મે¨dુઝના અ,ુભવી હાથને લીધે બ`ું બરાબર થઈ ગdું હ7.ું મo ફર થી મન મના*dું ક% કંઈ નહp,
રતનળ માં એક નાનો અવરોધ હતો તે પણ qૂ ર થઈ ગયો. હવે હાટYએટ%ક આવવાની શiતા ન?હવત હતી.
એક નાની રકતનળ માં @ટ%ઈOટ E ૂકવામાં આ*યા. Iણ @ટ%ઈOટ અને Iણ લાખ 1િપયાના ખચY પછ અમે
આનં?દત ચહ%ર% વડોદરા આ*યાં. ચાર% ક ?દવસ આરામ કર ને કામ શ1 કdુ…. અને એક ?દવસ ફર થી એવી જ
નબળાઈ આવી… અમે બધાં ગભરાઈ ગયાં. હવે :ું ? દય તો બરાબર હ7.ું ઍOજયોલા@ટ માં ગરબડ હશે.
બી તબીબો આ*યા. એક તબીબે બ`ું જોઈને કRું : ‘ દ પભાઈ, આ નળ માં ફત ડૉ.મે¨dુઝ જ લા@ટ કર
શક%, અમાjું ગkુ ં નહp.’
‘એટલે ?’
‘ુ ં ન કjું.’
‘કારણ ?’
‘એક તો મારા મતે જ1ર નથી અને મને અ,ુભવ નથી.’ એ તબીબે સoકડો લા@ટ વડોદરામાં કર હતી.
મારો ઈ.સી.S. નૉમYલ હતો. ફર થી મને આવી નબળાઈનાઅ ઍટ%ક પછ wઘ લાવવા માંડ . બે-Iણ કલાક
ે રની દવા
< ૂઈ u એટલે ફર થી નૉમલ
Y . કંઈ સમજણ પડતી ન હતી. એક તબીબ કહ% ક%, તમાર Lલડ સ
ે ર ઓvં
બદલીએ. દવાઓ બદલી – કોઈ અસર નહp. બી તબીબે કRુ,ં તમે ઊભા થાઓ છો 9યાર% Lલડ સ
થઈ ય છે . ફર થી દવાઓ બદલી, કોઈ અસર નહp. માર દ કર વૈશાલી અમે?રકાથી આવી. ઍરપોટY પર
લેવા ગયો તો રાિIના અHગયાર વાયે ફર થી નબળાઈનો મ
ુ લો. મને કહ%વમાં આ*dું ક%
દયની
દ કર

વાત

નથી

કહ%

:

જ.

તમને
‘પપા,

આ5ું

થાય

અમે?રકા

તો

wઘી
ચાલો,

જવા,ુ.ં
આપણે

કોઈ

Hચfતા
તપાસ

દ પભાઈ, આ
કરશો

નહp.’

કરાવીએ.’

ં ન હતો. એટલે મને
એક વાત તો નs થતી જ જતી હતી ક% આ નબળાઈ અને દયને કોઈ જ સંબધ
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એOજયોલા@ટ ની જ1ર જ ન હતી. માર વાત કોઈ તબીબે બરાબર સાંભળ જ ન હતી. @%સ ટ%@ટ સહ%જ
પૉHઝ?ટવ આ*યો ક% એક ચsર શ1 થઈ ગdું હ7.ું ણે ક% ુ ં રોલર કો@ટરમાં બેઠો હતો અને હવે તો માગY
એકમાગ« હતો.
ફર થી આરામ અને કામ. એક વખત સળંગ ચાર ?દવસ <ુધી દરરોજ આવા મ
ુ લા આ*યા. એને ખાવા સાથે
ં ન હતો. ઘણી વખત શર રમાં ખાંડ ઘટ ય તો નબળાઈ આવે છે પણ મારાં આટલાં વષnમાં
કોઈ સંબધ
કોઈને આવી નબળાઈ પછ wઘ આવે અને બે કલાક પછ નોમલ
Y થઈ ય એ5ું જોdું નથી. કદાચ બી
તબીબોએ પણ જોdું નહp હોય એટલે જ Eુtક%લીઓ હતી… બીં રત પર ણો કરા*યાં. મને થdું ક% કોઈ
વખત શર રમાં ઈO@dુHલનનો ાવ અિનયિમત ર તે – ઓછાવ¬ા

માણમાં થાય છે , Mને ‘ઈર% ?ટક િસ શન’ કહ%

છે . આમ થાય તો તો શર રમાં ખાંડ ઘટ ય અને નબળાઈ આવે એટલે એને માટ% પર ણો કરા*યાં અને
એક આ£યY ! પૅ]Oયાસ, mયાંથી ઈO@dુHલનનો ાવ થાય છે એના એક ઘટક, સી. પેટાઈડ,ું
આ*dું અને એ સાથે ઈO@dુHલન,ું

માણ વ`ુ

માણ પણ. આનાં બે જ કારણો હોઈ શક% – એક મારા પૅ]Oયાસમાં નાની

નાની િનદnષ કOસરની ગાંઠ હતી. ભલે િનદnષ (બીનાઈન) કOસર પણ કOસર તો ખjું જ ને ?
ં ઈ ગયો અને 9યાં આ
ફર થી એક ચsરમાં ફસાવા,ું હ7.ું મારા એક િમIના દયના ઑપર% શન માટ% ુ ં Eુબ
?રપોટY મયા. મo તરત જ ?હOqુમાં મારા એક િમI ડૉ. િનશીથ શાહ Mઓ એOડોાઈનોલૉજ@ટ છે તેઓનો
સંપકY કયn. આ હવે તેમનો િવષય હતો. મને કહ%, આ લૅબોર% ટર ના ?રપોટY બરાબર નથી. આપણે ફર થી તપાસ
કરાવીએ. તમે  ૂયા પેટ% કાલે સવાર% આવો. બીM ?દવસે સવાર% મને ફર થી નબળાઈ આવી. આ વખતે મને
યાલ હતો ક% કદાચ ખાંડ ઘટ ગઈ હશે એટલે મo બે ચમચી ખાંડ ખાધી. ુ ં નોમલ
Y થઈ ગયો !
માjું િનદાન થઈ ગdુ.ં મારામાં ખાંડ જ ઘટ જતી હતી. માર નબળાઈ,ું આ જ કારણ હ7.ું ક%ટ^ું સામાOય –
Mને અમે િસપલ કહ એ છ એ છતાં માર% ક%વી Eુસાફર માંથી પસાર થઈ જ5ું પડું અને હkુ iાં ત હતો ?!
ડૉ. િનશીથ માર સાથે સહમત થયા અને મને કહ% : ‘ દ પભાઈ, તમાjું િનદાન સાxું છે . આપણે તપાસ તો
કરાવીએ જ.’ ફર થી રતપર ણ… વડોદરા આવીને પાંચ કલાકનો Lલડ<ુગર ટ%@ટ કરા*યો. મારા લોહ માં
ચાર કલાક પછ ખાંડ,ું

માણ એકદમ ઘટ જ7 ું હ7.ું િનદાનને Jુ]\ટ મળ . સાત ?દવસ પછ ?રપોટY આ*યો.

પહ%લી લૅબોર% ટર નો ?રપોટY ખોટો હતો. સી. પેટાઈડ અને ઈO@dુHલન,ું

માણ વધાર% હ7 ું પણ એ સંક%તો કોઈ

િનદnષ ગાંઠના ન હતા. આખર% બે મ?હના પછ માjું િનદાન થdું ક% મને ભિવ\યમાં ડાયાHબટ સ થવાની
શiતા છે .
હવે મo માર સારવાર શ1 કર . દર ચાર કલાક% થો®ું ખાવા,ુ,ં ચાલવા,ું અને વજનને કા ૂમાં રાખવા,ુ.ં હવે ુ ં
ચાલવા u vં 9યાર% મારા ગજવામાં ખાંડ,ું પડ ું હોય છે અને બહારગામ, ન?ડયાદ u 9યાર% મોટરમાં
ના@તાનો ડLબો હોય છે . 9યાર પછ મને નબળાઈના કોઈ મ
ુ લાઓ આ*યા નથી. એક વાત નs થઈ ગઈ.
ે રની ગોળ ઓ ક% બી કોઈ સાથે કોઈ જ સંબધ
ં
મારા આ મ
ુ લાઓને દયનળ ઓમાં અવરોધ ક% Lલડ સ
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નહોતો. ભિવ\યમાં ડાયાHબટ ઝ થશે ક% નહp એની Hચfતા કયાY વગર હવે ુ ં માjું કામ કjું vં. એક બનાવને
પાછળ E ૂક દ ધો છે . ુ ં ડૉટર, મારો દદ તર ક%નો આ અ,ુભવ….
25-12-2001થી મને ડાયાHબટ સ થઈ ગયો છે . ગોળ લu vં અને કા ૂમાં છે .
[ુલ પાન : 40. (નાની સાઈઝ) ?કfમત 1. 15.

ાત@થાન : Uુજરાત Jુ@તકાલય સ.સ. મંડળ Hલ., સં@થા

વસાહત, રાવJુરા, વડોદરા. ફોન : +91 265 2422916.]
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