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‘વનવ ૃત્ત થયાં પછી’

(એ વિષય પરન ં વિવશષ્ટ સર્જનાત્મક સાહહત્ય)
સંપાદન : વિજય શાહ

****************
‘નિવ ૃત્ત થયા પછી’

અવલોકિો–સહિયારા લેખો ર્થા વાર્ાાસગ્ર
ું િિી અન ુંક્રમણણકા
*********

વિભાગ – ૧ : અિલોકનો–અભભપ્રાયો
રોહહત કાપહિયા
ફાલ્ગની પરીખ
રશ્મમ જાગીરદાર
પ્રિીણા કિહકયા
સ્િાવત શાહ.
વિભાગ – ૨ વનવ ૃવત્ત વિષયક લેખો
પ્રકરણ – ૧ : સ્િાવત શાહ.
પ્રકરણ – ૨ : કેદારવસિંહ જાિેજા
પ્રકરણ – ૩ : રાજલ શાહ
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પ્રકરણ – ૪ : જીતેન્દ્ર પાઢ
પ્રકરણ – ૫ : વિજય શાહ
પ્રકરણ – ૬ : ઉમાકાન્દ્ત વિ. મહેતા
પ્રકરણ – ૭ : તરલતા મહેતા
પ્રકરણ – ૮ : રે ખા શક્લ
પ્રકરણ – ૯ : હેમા પટેલ
પ્રકરણ – ૧૦ : પી કે દાિિા-વિજય શાહ
*************

વિભાગ – ૩ “વનવ ૃત્ત થયાં પછી...”
(વિજય શાહનો િાતાાસગ્ર
ં હ)

૧ : Feeling old is optional
૨ : અમે બે
૩ : કદી ન ઢં કડં આિે ઘરિાઘર.

૪ : થોિીક ‘સ્પેસ’ આપતાં શીખીએ

૫ : સમજણન ં ઊંજણ –
૬ : કરણા બા૭ : એક રમત રમીએ, સહને આપણે ગમીએ
૮ : છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશં
૯ : જ્ઞાન–િવસયત૧૦ : એકમેકની દરકાર –
૧૧ : પ્રિાસ અને પયાટને જવ ં
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૧૨ : તંદરસ્તી સાચિિી.

૧૩ : હકારાત્મક િલણો - રમેશ તન્ના
*******************

નિવ ૃનત્ત આચારસુંહિર્ા (ટુંકાણમાું)
૬૦ વર્ા પછી છાર્ી ઉપર પથ્થર રાખી જીવર્ાું શીખી જાવ..ઓછું બોલો..
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વધ ચાલો. સામેથી કોઈિે નશખામણ િ આપો...હદલિાું જખમ બધા પાસે ઉઘાડાું િા
કરો.. કારણ, બધાિા ઘરમાું મલમપટ્ટી િથી િોર્ી પણ િમક ર્ો િોય જ છે ... સકો
રોટલો પણ પ્રેમથી આરોગો...કરોડૉ. માણસોિે એ પણ િથી મળર્ો...કરકસરથી

જીવો..ચીિી કિેવર્ છે , કરકસર માણસિે બિાદર બિાવે છે ...રજિીશજી કિે છે ર્ેમ,
એકલા જીવર્ાું શીખો – િવે જોડી ક્યારે પણ ખુંહડર્ થાય. વાુંચિિો શોખ અચક રાખો
જ...પસ્ર્ક એ બીજો જીવિસાથી છે , જે અંર્ સમય સધી સાથ આપશે...પોણિહટવ

બિો...સ્વામી સચ્ચચિાિુંદજીએ સાચ ું જ કહ્ ું છે કે, ‘નવનધિા લેખ એટલે મન ુંષ્યિો
સ્વભાવ...’આવ ું બધ ું લખવ ું કે વાુંચવ ું સિેલ ું છે પણ જીવિમાું ઉર્ારવ કહિિ છે .
િોટ્સએપ સંદેશ - કૌવશક શાહ

viii

આભાર
‘સ્ટોરી નમરર’િા
ણબભ રાઉર્

દે વેિ જયસ્વાલ
િીર્ા કોટે ચા
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વિભાગ – ૧ પાંચ અિલોકનો–અભભપ્રાયો
વિજય શાહ
પ્રવીણા કડહકયા
સરય ૂ પરીખ
ર્રલર્ા મિેર્ા
રોહિર્ કાપહડયા

(૧)
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નિવ ૃત્તકરત
થયા પછી
િેતલક્ષી પસ્ર્ક ર્ેિા િામ પ્રમાણે િેત નસદ્ધ
ું િોય છે .

“નિવ ૃનત્તિી પ્રવ ૃનત્ત”, ”નિવ ૃનત્તન ું નવજ્ઞાિ”, “અંનર્મ આરાધિાિી પળે ” ર્થા “મિ કેળવો ર્ો

સખ” અિે “વસવાટ નવદે શે” જેવાું સુંખ્યાબુંધ પસ્ર્કો આપયાું પછી એ જ િેતલક્ષી શ્રેણીમાું
આ એક વધ સહિયારું સર્જિ !

નિવ ૃત્ત થવ ું એ એક પહરવર્ાિ છે .
ર્ેિે બુંિે રીર્ે જોઈ શકાય : િકારાત્મક અિે િકારાત્મક રીર્ે.
એક જ ઘટિા - ઘરે બેસવ ું ર્ેિે િકારાત્મક રીર્ે જોઈએ ર્ો ઘર અિે સહિયર સાથે

બાકીિી જજિંદગી જીવવા ર્ક મળી છે . િકારાત્મક રીર્ે જોઈએ ર્ો ‘મારા માથે પડયા’.

આટલી ઘટિાિે જદાજદા લેખકો જદાજદા દૃષ્ષ્ટકોણથી મલવે છે . ચાલો મળીએ ર્ેમિે
અિે પછી વાુંચીએ ર્ેમિા લેખોિે.
– નવજય શાિ
**************

(૨)
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નિવ ૃત્ત થયા પછી
"નિવ ૃત્ત થયા પછી" ઘણી બધી ચરી પાળવાિી.
અરે , આ ર્ો જજિંદગી છે મરજીમાું આવે ર્ેમ

જીવવાિી. બાળપણમાું માર્ા અિે નપર્ાિી આજ્ઞા માિવાિી, શાળાએ જઈએ ત્યારે

નશક્ષકોિે સાુંભળી ર્ેમિા કહ્યા પ્રમાણે અન ુંસરવાન ું. પરણ્યા એટલે પયારી પત્િીિી ગલામી

કરવાિી – િિીં ર્ો, ‘હ ું મારે નપયર જઈશ’િી લખી ધમકી આપે ર્ે સાુંભળવાિી. બાળકો

મોટાું થાય એટલે ર્ેમિી મરજી મજબ...કારણ "આપણે ઘરડાું થઈ ગયાું". આ ગણણર્ મારી
સમજમાું િથી આવત ું.

નિવ ૃત્ત થયા; ર્મે ર્મારા મિિા માણલક. જવાિીમાું કમાયા િર્ા, િવે નવમાિમાું ફરો કે

ફાઈવ સ્ટાર િોટલમાું રિો ર્મિે કોણ રોકિાર છે ? િા, િસીબ િોય અિે પનર્પત્િી બન્ને િો

ર્ો સ્વગા ઢુંકડું છે . કેટલ ું સરસ લાગ્ ું ?! નિવ ૃત્ત થયાિો આ ર્ો સહથી મોટો લાભ છે .
નિવ ૃત્ત થયા પછી શ ું ? એ પ્રશ્ન દરે કિે સર્ાવે છે . ત ુંડેત ુંડે મનર્ર્ ણભન્ના. દરે ક વ્યક્તર્િા
અણભપ્રાય અલગ િશે. અંર્ે ર્ો સહન ું ધ્યેય એક જ છે ! નિવ ૃત્ત થયા પછી, "િાશકારો". બસ
કોઈિી ગલામી િિીં. સમયિી પાબુંધી પણ િિીં.
"જીવિમાું શાુંનર્".
"કોઈિે િડવ ું િિીં".

"પનર્ પત્િીિી અિે પત્િી પનર્િી સાથે આિુંદમય જીવિ ગજારે ". (જો િસીબદાર િોય
અિે બન્ને ડૉસા ડૉસી સાથે િોય ર્ો!)
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ૃત્ત વે
થયા
શેર્ રિેલા જીવિન ું સરવૈ્ કાઢી ર્ાળો નિવ
મેળ
". પછી

"જો એકલા િોય ર્ો જાર્ સાથે સુંનધ કરી જીવિિે સફળ બિાવે". (સાથીિી યાદ સર્ાવે
એમાું બે મર્ િથી !)

સ્વામી સચ્ચચદાિુંદ, ઓશો કે મોરાહરબાપ કિે ર્ેમાુંથી આપણિે યોગય લાગે ર્ે ગ્રિણ
કરવાન ું. બાકી જીવિિી ઢળર્ી સુંધ્યાએ આપણા વાળ િથી ધપમાું ધોળા કયાા કે વગર

મિેિર્ે મફર્િી ટાલ પાડી. આપણી મરજી પ્રમાણે જીવવાન ું. પ્રભભજિમાું મિા આવર્ી

િોય ર્ો ર્ેમાું મસ્ર્ રિેવાન ું. સર્કાયા કરવાું ગમર્ાું િોય ર્ો ર્ેમાું પ્રવ ૃત્ત રિેવાન ું. "પસુંદ
અપિી અપિી; ખયાલ અપિા અપિા".

બાળકોિે ર્ેમિી સ્વર્ુંત્રર્ા આપી, આપણો મારગ જદો ચાર્રી લેવાિો. જો ર્ેમિે આપણી

જરૂર િોય ર્ો અડધી રાર્ે પણ ર્ૈયારી બર્ાવવાિી. મિમાું મિ
ું ાઈિે ર્ેમિી ગલામી િિીં
કરવાિી.

દરે ક લેખકિાું મુંર્વ્યો વાુંચયાું. ર્ેમિી પરે શાિી જોઈ દુઃખિો અિેસાસ થયો. ખેલહદલ
લોકો સત્ય લખે છે . બાકી બધા સત્યન ું મિોરું પિેરી ફરે છે . શાિે માટે ? સત્ય બોલજો,
અંર્રમાુંથી, “કાઢ્ાું એટલાું કાઢવાું છે ખરાું ?”

મિે િથી લાગત ું કોઈિી મરજી િોય ! સાથીિી ગેરિાજરી સાલે, જરૂર, ર્ેમાું બે મર્ િથી.

ત્યારે પેલ ું બ્રહ્મવાક્ય ડૉ.હક્ ું કરે , "એકલા આવ્યા – એકલા જવાિા"; સગાું કે વિાલાું બધાું
સ્મશાિેથી પાછા વળવાિાું.
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હકિંત નિવ ૃત્ત જીવિમાું એવી પ્રવ ૃનત્ત પણ દે ખાઈ આવે છે કે જે જીવિિે સફળ કરવામાું
સિાયરૂપ થાય. દરે ક વ્યક્તર્િે એક ત્રાજવે િ ર્ોળાય. દરે કિી પ્રવ ૃનત્તમય જજિંદગીિી
વ્યાખ્યા અલગ િોઈ શકે.

આપણે સહએ સાુંભળ્ ું છે ૧,૮૪,૦૦૦ જન્મ પછી આ માિવદે િ પ્રાપર્ થાય છે . િવે આ
જન્મ એળે જવા દે વાિો ? શ ું કામ ? આંબો વાવિાર ક્યારે ય એમ િથી નવચારર્ો કે 'હ ું આ
કેરી ક્યાું ખાવાિો છું ?' વ ૃક્ષ દરે કિે છાુંયડૉ. આપે છે . જરાય વેરોઆંર્રો િથી કરત ું.

કેટલાયિાું કાળજાું િારે છે . કેટલાું અગણણર્ પક્ષીઓ ર્ેિા પર માળો બાુંધી પોર્ાિાું
બાળબચચાું ઉછે રે છે .

નિવ ૃનત્ત વેળાએ આપણે અઢળક ધિ કમાયા િોઈએ ર્ો બાળકોિે આપયા પછી િૉક્સ્પટલ,

શાળા કે અિાથાશ્રમ બુંધાવવ ું એ ખોટો નવચાર ર્ો િિીં જ ગણાય. મર્લબ કે સારી રીર્ે ર્ે
ધિિો ઉપયોગ કરવો. નવદ્યા પાછળ નવનિમય કરવો. ર્ે પિેલાું એક મુંત્રન ું રટણ કરવ ું :

"પિેલ ું સખ ર્ે જાર્ે િયાા." સ્વાસ્થ્ય પાછળ ધ્યાિ આપવ.ું ઘડપણમાું િ જોઈર્ી આપત્તી
આવે ર્ો ર્ેિો સામિો કેવી રીર્ે કરવો ર્ે માટે સજ્જ રિેવ.ું જો જવાિીમાું બાળકોિે સારા
સુંસ્કાર આપી ઉછે યાાં િશે ર્ો ર્ેમિો સાથ અિે સિકાર મળશે ર્ેમાું બે મર્ િથી. ઘરડે
ઘડપણ ર્ો પનર્ અિે પત્િીિે એકબીજાિી આદર્ પડી જાય. ર્ેિી મજા િસીબદાર માણે.

છર્ાુંય પોર્ાિી આગવી પ્રનર્ભા રાખી િળકે એ ‘સખી–જોડા’િી લોકો ઈષ્યાા પણ
કરે . એકલ દોકલ િોય ર્ે અફસોસ કરવાિે બદલે પોર્ાિા જીવિિી કેડી કુંડારે .

આમ નવનવધ રીર્ે લેખકોએ પોર્ાિા નવચાર દશાાવી સારું માગાદશાિ આપ્ ું છે . નવજયભાઈ
િમેશાું સ ુંદર સુંકલિ પરું પાડી, જીવિમાું િકારાત્મક વલણ અપિાવવામાું માિે છે . બાકી
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જન્્યા ત્યારથી એક જ હદશામાું સહિી સર્ર્ ગનર્ રિી છે . આ સમય દર્યાિ ર્ેિો
સદપયોગ કરવો આપણા િાથમાું છે .આપણી અન ુંકળર્ાએ કોઈિી આંર્રડી િારવી, કોઈિે
માટે જાર્ ઘસવી, કોઈિા આશીવાાદ લેવા, કોઈિે સિાય કરવી. કટુંબમાું સ્િેિ પ્રસારવો,

ઈષ્યાાિે નર્લાુંજલી આપવી, ચારે બાજ જીવિ જીવ્યાિી સાથાકર્ા લાગે એવ ું વાર્ાવરણ
િોય ર્ે કોિે િ ગમે ? બાકી રે ર્ીમાું પગલ ું ટકે એટલી આ જીવિિી કિાિી છે . બધા કાુંઈ
પજ્ય ગાુંધીજી, સ્વામી નવવેકાિુંદ, લોકમાન્ય નર્લક કે મીરાું થવા સજાાયા િથી!
– પ્રવીણા કડહકયા
***************

(૩) “નિવ ૃત્ત થયા પછી” પસ્ર્કિા લેખકોિે અણભિુંદિ. નવજયભાઈએ સુંકલિ સારું ક્ાં છે .
મારું કાવ્ય, "મૌિિો ગજા
ું રવ" મક્ ું ર્ે માટે આિુંદ સાથે આભાર. બસ, નિજાિુંદ માટે
લખર્ાું રિીએ.

– સર્ પરીખ
(૪)
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'નિવ ૃત્ત થયા પછી' ઘડાએલી નવનવધ કલમે લખાએલ ું એક એવ ું પસ્ર્ક છે જે
જીવિિી ઢળર્ી વયિો મીિો આવકારો કરે છે . 'િે ઉમદા મન ુંષ્યો, ર્મે પોણી જજિંદગી

સમયિા નિયમ પ્રમાણે િોકરી-વ્યવસાય કયાાં, િવે નિવ ૃનત્તએ - એક વળાુંક આગળ –
ઘડીક ઊંડૉ. શ્વાસ લઈ કઈ મિગમર્ી કરવી છે ર્ે માટે નવચારો ર્ો આ પસ્ર્ક િાથલાકડી
સમાિ છે .'

પરમસમીપે ર્રફિી હદશાિે સુંધ્યાિા ગલાબી પ્રકાશથી િળિળત ું કરે છે . નિરું જિ ભગર્
કિે છે ર્ેમ સૌંદયા, કલા, માિવર્ાથી ભરપર આ પ ૃથ્વી પરન ું આપણ ું જીવિ ધન્ય
કરવાિો અવસર એટલે નિ-(નિષ્કામ)વ ૃનત્ત. એવાું કમો કરવાિી ર્ક, જેમાું સ્વિે અિે
સમાજિે કલ્યાણકારી આિુંદ મળે .
“ધરા અિો ધન્ય, િ સ્વગા ્િોવ,ું

સદભાગય શ ું િ િોય મન ુંષ્ય િોવ?ું ”
આ પસ્ર્ક રું ગબેરુંગી સવાનસર્ ફૂલોિો બકે છે . વાચકોિે આ પ્રેમભરી સોગાર્ અપાણ કરર્ાું
આિુંદ થાય છે .

જય ગર્જર ણગરા !
– ર્રલર્ા મિેર્ા

*************
(૫)
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કશળ િશો. 'નિવ ૃત્ત થયા પછી' સળુંગ વાુંચવાિી ખબ મજા આવી. નિવ ૃનત્ત પછીિા

જીવિિી એક િલક આંખો સામે ઉપક્સ્થર્ થઈ ગઈ. કોઈ નસિેમા જોર્ાું િોઈએ એવો
અિેસાસ થયો. આપિી મિેિર્િે સલામ. રજઆર્ લગભગ ક્ષનર્રહિર્ છે . ધન્યવાદ !
– રોહિર્ કાપહડયા

*************
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વિભાગ – ૨ “વનવ ૃત્ત થયાં પછી......”
સહહયારા સર્જનનાં લેખકો : પ્રકરણના ક્રમ પ્રમાણે

રોહહત કાપહિયા

કેદારનસિંિ જાડેજા

ર્રલર્ા મિેર્ા

ફાલ્ગની પરીખ

રાજલ કૌનશક

રે ખા શતલ

રશ્મમ જાગીરદાર

જીર્ેન્ર પાઢ

િેમા પટે લ
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પ્રિીણા કિહકયા

નવજય શાિ

પી.કે.દાવડા

સ્િાવત શાહ

ઉમાકાુંર્ મિેર્ા

રમેશ ર્ન્ના

નિવ ૃત્ત થયા પછી

વનવ ૃત્ત થયા પછી ( ૧) રોહહત કાપિીયા

ર્ારો સાર્ જિમિો સાથ
પલુંગમાું સર્ાું સર્ાું જસવુંર્લાલ નવચારી રહ્યા િર્ા કે િાશ! આખરે આજે નિવ ૃત્ત થયો.

બાવીસ વર્ે ચાલ કરે લી િોકરી આજે પાુંસિ વર્ે છોડી. ર્ેંર્ાલીસ વર્ાથી એકધારી મિેિર્
કરી. ઈમાિદારીથી જીવ્યો િોવા છર્ાુંય આનથિક ક્સ્થનર્ સદ્ધર છે . પણ આ વર્ો યુંત્રિી જેમ
જીવિ જીવ્યો. રોજ સવારે અનિચછાએ છ વાગયે ઊિીિે િવ વાગયે કામે જર્ાું રિેવાન ું િે
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સાુંજે આિ વાગયે પાછા આવવાન ું. િવે કાલથી ર્ો મારી મરજી િશે ત્યાું સધી સઈ રિીશ.
શાુંનર્થી િાસ્ર્ો કરીશ. છાપ ું વાુંચીશ. લાડલી પૌત્રી ચામી સાથે ખબ રમીશ. મિે ગમત ું

વાયોણલિવાદિ ફરી ચાલ કરી દઈશ. મારો વાુંચિિો શોખ પરો કરીશ. નમત્રોિે કિીશ કે
બોલો, િવે િવી શી પ્રવ ૃનત્ત કરવી છે ? શાુંનર્થી ટીવી જોઈશ. િાટક અિે નસિેમા જોવાું

જઈશ. િાલ સ્વાસ્થ્ય સારું છે ર્ો એ સ્વસ્થર્ાિે ટકાવવા નિયનમર્ યોગ અિે કસરર્ કરીશ.
જજિંદગીિાું િવે પછીિાું વર્ોિે જીવુંર્ર્ાથી ભરી દઈશ. એમિા નવચારોિી વણથુંભી વણિાર
એમિી પત્િી સશીલાિા બોલાવવાથી અટકી.

રૂમમાું આવર્ાું જ સશીલાએ કહ્,ું “સાુંભળો છો, કાલથી ર્મે નિવ ૃત્ત થવાિાું છો. િવે

કાલથીર્મારે ર્મારી મરજી મજબ જજિંદગી જીવવાિી છે . આટલાું વર્ો બહ મિેિર્ કરી, િવે
પરર્ો આરામ કરવાિો છે . ર્મારે ર્મારાું અધરાું સ્વપિાુંઓ પરાું કરવાિાું છે . લાવો,
માથામાું ર્ેલ ઘસી દઉં એટલે શાુંનર્થી ઊંઘ આવી જાય.” અિે આટલ ું કિી હદલથી

ર્ેલમાણલશ કરી એમિે સવાડર્ાું ચાદર સરખી કરીિે કહ્,ું “લ્યો, િવે શાુંનર્થી સઈ જાવ.
કાલે સવારે છ વાગયે િિીં ઉિાડ.ું ર્મર્મારે મિ પડે ત્યાું સધી સર્ાું રિેજો.” અિે સશીલા
સઈ ગઈ, પણ જસવુંર્લાલિી ઊંઘ ઊડી ગઈ.

જસવુંર્લાલ નવચારવા લાગયા કે કેટલી પ્રેમાળ પત્િી મળી છે . પરણીિે આવ્યાું પછી મ્મીપપપાિી હદલથી સેવા કરી. લગિિાું ર્ેર વર્ા બાદ દીપકિો જન્મ થયો. એિે પણ એટલા જ
લાડકોડથી ઊછે યો. મારું પણ િુંમેશાું એટલ ું જ ધ્યાિ રાખ્્ ું. દીપકિા લગિ પછી પજા વહ

ઘરમાું આવી ર્ો એિી પણ એટલી જ કાળજી રાખી. દીકરો-વહ બુંિે િોકરી કરર્ાું િર્ાું એટલે
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એ બુંિેિાું હટહફિથી માુંડીિે દરે ક ચીજનનિવ
ું એૃત્તધ્યાિ
રાખર્ી. વહ આવ્યા પછી એન ું કામ

ઘટવાિે બદલે વધી ગ્ ું િત ું. આટલ ું ઓછું િોય ર્ેમ ચામીિી જવાબદારી પણ એણે િોંશે

િોંશે ઉપાડી લીધી િર્ી. સવારિા પાુંચ વાગયાથી રાર્િાું દસ સધી એ સર્ર્ કામ કરે છે િે

ર્ોએ સદા િસર્ી જ રિે છે . રનવવાર, ર્િેવાર અિે માુંદગીમાું મિે ર્ો રજા મળે છે પણ એિે

ર્ો ક્યારે ય રજા િથી મળર્ી. ક્યારે ય આરામ િથી મળર્ો. ઊલટાન ું જ્યારે અમિે રજા િોય
ત્યારે ર્ો એિે વધ કામ પિોંચે છે . ર્ો શ ું એિે ક્યારે ય નિવ ૃનત્ત િિીં ? એિે પણ પોર્ાિાું

અરમાિ િશે, સ્વપિાુંઓ િશે. ર્ો શ ું મારી ફરજ એ અરમાિો િે સ્વપિાુંઓ પરાું કરવાિી

િથી ? પરણ્યા પછી કાશ્મીર ગયાું િર્ાું ત્યારે મારાું કિેવાથી કેટલ ું મીઠું િે મધરું ગીર્ ગા્ ું

િત ું. એિા સ્વરમાું કોયલિી મીિાશ િર્ી પણ પછી ર્ો એ સ્વર જ જાણે રૂુંધાઈ ગયો. િા, િા,
આ બરાબર િ કિેવાય. િે પછી મિમાું કુંઈક િક્કી કરીિે એ સઈ ગયા.

બીજા હદવસે સવારે પાુંચ પિેલાું ઊિીિે, િાિીધોઈિે ર્ૈયાર થઈ ગયા. ચા બિાવી

સશીલાિા પલુંગ પાસે આવીિે ર્ેિા માથામાું પ્રેમથી િાથ ફેરવર્ાું ર્ેિે ઉિાડીિે કહ્,ું

“સશી, લે આ ચા પી લે. ર્ેં ગઈકાલે મિે કહ્ ું િત ું િે કે િવે મારે મારી મરજીથી જીવવાન ું છે

ર્ો મારી મરજી છે કે આજથી હ ું ર્િે ર્ારા દરે ક કાયામાું મદદ કરીશ. આપણે બુંિે સાથે પ્રવ ૃત્ત
રિીિે પણ નિવ ૃનત્તિો આિુંદ માણીશ.ું આપણે સાથે સાથે આપણાું સ્વપિાુંઓ પરાું

કરીશ.ું ર્ારા સરિે હ ું સાિ આપીિે ફરીથી ગજ
ું ર્ા કરીશ. િવે ર્ારે મિમાું િે મિમાું

ગણગણાટ કરર્ાું િથી ગાવાન ું, પણ હદલ ખોલીિે ગાવાન ું છે . એય, પિેલી વાર ચા બિાવી
છે . ચાખીિે કિે, કેવી બિી છે ?”

સશીલાિી આંખમાુંથી ટપકર્ાું આંસઓ ચામાું ભળર્ાું ગયાું િે ચા મીિી બિર્ી ગઈ.

દાુંપત્યજીવિિી સવાસથી ઘર મિેકી ઊિ્.ું જસવુંર્લાલિો િાથ િાથમાું લઈ એિે
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ૃત્ત લો
થયાબધો
પછી પ્રેમ કરો છો. ર્મારી િર વાર્ મિે
પુંપાળર્ાું સશીલાએ કહ્,ું “આ ઉંમરે પણનિવ
કેટ

નશરોમાન્ય છે . િવે મારી મરજી અિે ર્મારી મરજી િિીં પણ બધ ું જ આપણી મરજીથી

કરવાન ું. અત્યાર સધી આપણે આપણી ફરજ પરી કરવા જીવિ નવર્ાવ્્ ું. દીપક, પજા અિે
ચામી માટે શક્ય િોય ર્ે બધ ું જ ક્ાં અિે િજ પણ કરશ.ું .િજ આપણા બુંિેન ું સ્વાસ્થય સારું
છે ર્ો િવે ઘરિી સાથે થોડીક સામાજજક પ્રવ ૃનત્ત પણ કરશ.ું ર્મારા સિકારથી મળે લા

સમયિો આપણે સદપયોગ કરીશ.ું થોડક
ું બીજા માટે જીવીશ.ું આજકાલ બધાુંિે ઘડપણ

અકારું લાગે છે , વ ૃદ્ધાવસ્થાિો ડર લાગે છે . આપણે એ ડરિે લોકોમાુંથી દર કરવાિો પ્રયત્િ
કરશ.ું આપણા જ સગાું, સ્િેિી, પહરણચર્ો અિે જ્ઞાનર્માું જે જે ઘરમાું વ ૃદ્ધો છે ર્ેમિે ફોિ
દ્વારા, પત્ર દ્વારા કે જરૂર પડે ર્ો પ્રત્યક્ષ મલાકાર્ દ્વારા પ્રેરણાત્મક વાર્ોથી આશાવાદી

બિાવશ.ું વ ૃદ્ધત્વિે અકારું િિીં પણ પયારું બિી રિે ર્ેવા નવચારોથી મઢી લેવામાું મદદરૂપ
થઈશ.ું શક્ય િશે ર્ો સમયાુંર્રે બધાુંિે ભેગાું કરીિે સારા નવચારોિી આપ-લે કરીશ.ું ચામી
પણ િવે લગભગ પાુંચ કલાક શાળામાું નવર્ાવે છે , ર્ો એ સમય દર્યાિ થોડીક

મોકળાશિો અન ુંભવ કરર્ાું સારા વાુંચિ અિે સારા શ્રવણ દ્વારા જીવિિે જીવુંર્ર્ાથી ભરી
દઈશ.ું પગિી ધીમી િેસ મારી હિિંચકે ઝૂલર્ાું આપણે વીર્ેલા સમયિે યાદ કરર્ાું

અલકમલકિી વાર્ો કરીશ.ું ઘરિી જ બાલ્કિીમાું િાન ું એવ ું ઉપવિ રચીશ.ું િે િા ! કદાચ
બીમાર થઈશ ું ર્ો એકમેકિા સિારે એ બીમારીિે દર ભગાડીશ.ું આપણે વેદિાિે વિાલ

કરીશ,ું પીડાિે પોર્ીકી ગણીશ ું અિે દખ-દદા િે દઆઓિી અસર ગણીશ.ું મોર્ આવશે ર્ો
એિો પણ બહ જ સિજર્ાથી સ્વીકાર કરીશ.ું બુંિેિે સાથે ઈશ્વર બોલાવી લે ર્ે ર્ો અનર્

ઉત્તમ પણ કદાચ એવ ું િ થાય ર્ો પણ જેન ું આ્ષ્ય લાુંબ િશે ર્ે યાદોિા સિારે અથાસભર
જીવિ જીવશે.” આટલ ું કિેર્ાું ર્ો સશીલાિી આંખ ફરી આંસથી છલકાઈ ગઈ.

પ્રેમાળ િાથે સશીલાિી આંખિાું આંસ લછર્ાું જસવુંર્લાલે કહ્,ું “ગાુંડી, જીવિ જીવવાિા
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સમએ મોર્િી વાર્ો કેમ કરે છે ? ર્િે એક ફહરયાદ મારા માટે કાયમ િર્ી િે કે હ ું ઈશ્વરમાું
માન ું છું ર્ો મુંહદરે કેમ િથી જર્ો ? પજા કેમ િથી કરર્ો ? ર્ો ચાલ, ઊિ અિે જલ્દીથી

ર્ૈયાર થઈ જા. રસોઈ ચાલ કરર્ાું પિેલાું આપણે સાથે મુંહદરે જઈ આવીએ. આજે ર્ારા
ઈશ્વર પાસે શ ું માગવાિો છું ખબર છે ? ર્ારો સાર્ જિમિો સાથ માુંગવાિો છું.” િે

સશીલાએ િસીિે કહ્,ું “બસ, સાર્ જ જિમિો સાથ, ભવોભવિો િિીં ?” બિાર િવામાું
સરીલ ું ગીર્ ગજી
ું રહ્ ું િત ું.....

‘િમ તમ ્ગ્ગસે એ ગીર્ નમલિ કે, ગાર્ે રિે િૈં, ગાર્ે રિેંગેં....’
– રોહિર્ કાપહડયા
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વનવ ૃત્ત થયા પછી
(૨) ફાલ્ગની પરીખ

.

“અિોખો રનવવાર”
સશીિી આંખથી ટપકર્ાું એ આંસ જશવુંર્લાલિે એવા લાગયાું – જાણે કે છીપમાું મોર્ી

છપાએલ િોય! પ્રેમથી િાથમાું િીલર્ાું બોલ્યા, સશી, આ શ?ું ! ર્િે મારા િાથિી બિાવેલ
ચિા િા ભાવી?”

“અરે િા, એવ ું િથી - આ ચિામાું ર્મારા િાથિો સ્િેિ ભળી ગયો િોવાથી મધથી પણ વધ
મધકર બિી છે ! પરું ત ર્મે કેમ આજે?”
“સશી, આજથી િક્કી ક્ાં છે , ર્િે દરરોજ મારા િાથિી બિાવેલ ચિા પીવડાવીશ –”
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“અિે મિે ર્મે ર્મારા સ્િેિિા બુંધાણી બિાવી
દે શો કેમ?” એમિા મધર પ્રેમભયાા િાસ્યથી

એ રૂમિી દીવાલો અિે એ ખશન ુંમા રનવવારિી સવાર મિેકી ઊિી!

એટલામાું એમિી બલબલિો ચિેકર્ો અવાજ આવ્યો – “ગડ મોનિિગ દાદ – ગડ મોનિિગ
‘મા’! “ઓિ મારી કોહકલકુંિી, એમ કિી જશવુંર્લાલે પ્રેમથી ચામીિે ઊંચકી લીધી અિે

વિાલભ્ાં ચ ુંબિ ર્ેિા કપાળે ક્.ાં સશી આ સ્િેિભરી પ્રેમિી ર્સ્વીરિે આંખોમાું સમાવર્ી

રિી – મિમાું નવચારર્ી રિી – જજદું ગીિી ભાગાદોડીમાું િ જાિે આવી કેટલીય પ્રેમભરી ક્ષણો
ચકી ગયાું છીએ. થેંક્ય જજદું ગી – મિે આજે એક િવી સ્મરણીય સવાર આપવા માટે !!

દનિયાિી િજરમાું ભલે એ નિવ ૃત્ત થયા પરું ત જજદું ગીિા આ િવા ગણણર્માું પ્રથમ હદવસે
એ જજદું ગીિો દાખલો સચોટ થયો! મિે િત ું નિવ ૃનત્ત એ જજદું ગીિા ઘણા બધા પ્રકરણમાુંન ું
એક છે . નિવ ૃનત્તિી પળ જાણે કે પ્રવ ૃનત્તિી પાિખરિો અન ુંભવ કરાવે છે . પરું ત ર્ેમણે આ
સિજર્ાથી સ્વીકારી લીધી છે . દરે કિા માટે એકધારું કામ કરીિે એ ખદ પણ જજદું ગીિી

ખશીઓથી અણલપર્ જ રહ્યા છે િે! િવે એમ લાગે છે – સાચી જજદું ગીિી શરૂઆર્ થઈ છે .
દાદા-પૌત્રીિે રમર્ાું નિિાળી સશી પલુંગ પરથી ઊર્રર્ાું, પોર્ાિા છૂટા વાળિે િાથ વડે
અંબોડા ટાઈપ બાુંધવા લાગયાું ત્યાું જશવુંર્લાલ ર્ેમિી િજીક આવ્યા – પ્રેમથી િાથિે

રોકર્ાું બોલ્યા, એિે ખલ્લા રિેવા દે - એ ર્ારા વ્યહકત્વિે ખબ સ ુંદરર્ા બક્ષે છે ! એમ કિી
અંબોડૉ.

ખોલી દે ર્ાું િાગણ જેવા વાળ સશીિી પીિ પર લિેરાઈ ગયા. બુંિિ
ે ી આંખોમાું પ્રેમિી
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જયોનર્ િગમગી ઊિી – સિેજ િસર્ાું એમિી વાર્ માિીિે દૈ નિક કાયો પર્ાવવા પગ

ઉપાડયો ત્યાું એમન ું ફરમાિ આવ્્ ું, “નપ્રએ, આજે ર્ારે સુંપણા રનવવારિી રજા ભોગવવાિી
છે . આજે મોનિિગ બ્રેકફાસ્ટ ર્ારા પ્રાણનપ્રએ પનર્દે વ બિાવશે!”

“અરે વાિ દાદ – આજે ર્મે બ્રેકફાસ્ટ બિાવશો?” ચામી ખશ થર્ાું ચિેકી ઊિી. “યસ માય
નપ્રન્સેસ! ડ ્ િેલ્પ મી?” “યસ દાદ,,,,! લેટસ ગો – ” દાદાપૌત્રી હકચિ ર્રફ ગયાું, સશી
આશ્ચયાથી જોર્ી રિી. ખરે ખર આજિો રનવવાર એિા માટે અનવસ્મરણીય િર્ો!!

હકચિમાું િાિથી આવી ર્ો ગયા, પરું ત બિાવવ ું શ?ું ખદિે કોઈ વસ્ત બિાવર્ાું િિોર્ી

આવડર્ી. કદી હકચિમાું આવ્યા િિોર્ા એટલે દરે ક વસ્ત કયાું મકાય છે એ પણ ખબર િ

િર્ી. ર્ેમિી મ ુંિવણ ચામીએ દર કરી. “દાદ આપણે આજે બ્રેકફાસ્ટમાું,,, િમમમમ,,,, બ્રેડબટર-જામ, ‘મા’િાું ફેવહરટ બટાકાપૌવાું બિાવીશ,ું કરે તટ?”

અરે , સશીિે એ ફેવહરટ છે એિી મિે અત્યાર સધી ખ્યાલ જ િા આવ્યો. સાચે હ ું મારી

જીવિસુંણગિીિી પસુંદ–િાપસુંદિે ભલી ગયો િર્ો. એણે કદીએ માટે ફહરયાદ િથી કરી.
“બેટા-ર્િે ખબર છે , ર્ારી દાદી એ બધ ું કયાું મકે છે ?”
“દાદ એ મારી દાદી િથી; મારાું ‘મા’ છે !! િે િા મિે ખબર છે ” – ગવાથી ચામી બોલી ત્યારે
ર્ેમિે લાગ્ ું, મારા કરર્ાું મારી પૌત્રીએ વધ ખ્યાલ રાખ્યો છે મારી સુંણગિીિો – મિોમિ

ભગવાિિો આભાર વ્યતર્ કયો કે ર્ેં મિે નિવ ૃત્ત કરી મારી ખશીઓિી પળો છૂટી ગઈ િર્ી
એ માટે સમય આપી મારા પર ઉપકાર કયો છે !
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સશી દાદાપૌત્રીિે રસોડામાું કામ કરર્ાું નિિાળી િસી રિી િર્ી. ચામી ઉંમરમાું િાિી િોવા
છર્ાું બધ્ધ્ધથી ખબ કશાગ્ર િર્ી. િ જાિે આજે એમિા મિમાું શ ું ભર્ ભરા્ ું છે ? સવારથી

કુંઈક જદો વ્યવિાર કરી રહ્યા છે . દીપક–પજા ઊિી ગયાું િર્ાું, મ્મીિે ડાઈનિિંગ ટે બલ પર
એકલી િસર્ાું આશ્ચયા થત ું િત ું, અિે હકચિમાુંથી આ શેિો અવાજ આવી રહ્યો છે , ચામી
હકચિમા શ ું કરી રિી છે એ જોવા ત્યાું િજર કરી. જે જો્ ું એિા પર નવશ્વાસ િા આવ્યો.
“પપપા, ર્મે રસોડામાું આ શ ું કરી રહ્યા છો?”
“ગડ મોનિિગ એવરી બડી – બ્રેકફાસ્ટ રે ડી છે - જલદીથી ટે બલ પર આવી જાઓ ચાલો”,
સ્ટાઈલથી બોલી, ચિા, બિાવેલ િાસ્ર્ો ટે બલ પર મકાયાું.

દીપકપજાન ું આશ્ચયા સમાપર્ થત ું િ િત ું. બધાું ત્યાું ગોિવાયાું, જશવુંર્લાલે બધાુંિે સશીિી
સ્ટાઈલથી િાસ્ર્ો સવા કયો. પ્રેમથી સશીિી પલેટમાુંથી એક ચમચી બટાકાપૌવાિી ભરી

ર્ેિા મખ સમીપ લાવર્ાું બોલ્યા, “નપ્રએ, ચાખીિે કિે કેવાું બન્યાું છે ?” સશીએ પ્રેમથી ર્ેમિો
િાથ પકડી કહ્,ું “ર્મે બિાવ્યા છે િે! મારા માટે એ સવાશ્રેષ્િ જ છે !” એમ કિી, સ્િેિ
િીર્રર્ી આંખે એિે મખમાું મક્યાું.
“અરે દીપક, પજા, ર્મે પણ ટે સ્ટ કરી કિો કેવા બન્યા છે ?” એ બુંિે મ્મીપપપાિા પ્રેમિી
અન ુંભનર્િે નિિાળી મિોમિ એકબીજા માટે આવો પ્રેમ કદી દશાાવી શકયાું િથી એિો
એિસાસ થર્ાું, બુંિેિી િજર એકબીજા સાથે ટકરાઈ.

“વાિ, પાપા, એકદમ ફસ્ટા કલાસ બન્યાું છે , કોઈ કિે િિીં ર્મે આજે પિેલી વખર્ બિાવ્યાું
છે !” ટે બલ પર રનવવારિી સવાર મસ્ર્ી િે પ્રેમભરી બિી રિી. સશી પરવારી શાકભાજી
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લેવા માકે ટ જવા ર્ૈયાર થઈ બિાર િીકળી
– થયા
સામેપછીજશવુંર્લાલ ગાડી લઈ ર્ૈયાર િર્ા.

“અરે ર્મે કયાું ચાલ્યા?’
“ર્ારી સાથે આવ ું છું સશી.”
“મારી સાથે કેમ?”
“આજે સવારે કહ્ ું િત ું, આજથી ર્ારા દરે ક કામમાું હ ું – ર્ો બસ િવેથી એ સાથે મળીિે જ

કરીશ.ું ”

શાક લઈિે ઘરે આવર્ાું જશવુંર્લાલે ફરમાિ ક્,ાં “આજે ઘરિી ગૃહિણીઓ આરામ કરશે,
ઘરિા આ બે પરર્ો રસોઈ કરશે.” ર્ેમન ું ફરમાિ સાુંભળી દીપક બોલ્યો – “પાપા, આર ્
ઓલરાઈટ? રસોઈ અિે ર્ે આપણે?! પાપા, એ કામ મ્મી અિે પજાન ું છે આપણ ું િિીં સોરી હ ું એ િિીં કરું !”

“દીપક, કેમ ર્મે િિીં કરો? પાપાએ કહ્ ું છે , ર્મારે કરવાન ું જ છે સમજયા?” પજાએ િક્કથી
કિેર્ાું દીપક મિોમિ ર્ેિા પર ધ ુંધવાયો. સશી, પજા, ચામીિે મજા આવર્ી િર્ી.
બુંિેિે હકચિમાું વસ્તઓ સાથે માથાકટ કરર્ાું નિિાળી સશી એમિી મદદમાું પિોંચી. સશી,
ર્િે િા કહ્ ું છે િે? ર્ારે આજે આરામ કરવાિો છે ; કેમ અંદર આવ્યાું?”
“હ ું ર્મારી મદદમાું...”
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“યસ મોમ, પલીિ ર્મે કરો, મિે આ બધનિવ
ું િથી
ફાવત ું –” એમ બોલી દીપકે હકચિિી બિાર

જવાિી ર્ૈયારી કરી, ત્યાું પજા આવર્ાું બોલી,

“દીપક, ડાણલિંગ, િો ચીહટિંગ – આજે ર્ો ર્મારે પણ...” િસર્ાુંિસર્ાું પજા બોલી.
“યસ પજા બેટા, એ દીપકિા બચચા, કામચોર, કામથી ભાગ િિીં; ચાલ મદદ કર મારી
ભાજીપાુંઉ બિાવવામાું.”
“વાઉ,,, દાદ, ભાજીપાુંઉ – ” ચામી એકદમ કદીિે દાદિા ગળે વળગી પડી. અચાિક આ

થવાથી જશવુંર્લાલ પોર્ાન ું બેલેન્સ જાળવી િા શકયા, ર્ેમિો િાથ પલેટફોમા પરિી થાળી
પર પડયો. એ સાથે જ એ થાળી ઊછળી અિે એમાું છોલીિે રાખેલા વટાણા હકચિમાું વેરાઈ
ગયા. “ઓિોિો – ચામી બેટા, આ શ ું ક્?ાં ” સશી િડપથી ર્ેિે વીણવા િીચા િ્યાું,

જશવુંર્લાલ પણ એ જ ક્ષણે િીચા િમર્ાું બુંિેિાું માથાું એકબીજા સાથે ભટકાયાું. “અરે !”
બોલર્ાું હકચિમાું િાસ્યન ું મોજ ુંફરી વળ્ ું.

“જો્ ું પાપા, જેન ું કામ જે િોય એ કરે ર્ે જ સારું છે બધાું માટે . જઓ....” હકચિમાું નવખેરાઈિે
પડેલા વટાણા ર્રફ આંગળી કરર્ાું સિેજ ણચડાર્ાું ર્ે બોલ્યો.
“આજે ખાવાન ું આપણે જ બિાવવાન ું છે માટે ખોટાું બિાિાું બુંધ કરી િેલ્પ કર મિે.”
દીપકિે કામ કરર્ો નિિાળી, પજાિે ખબ મજા આવર્ી િર્ી. મિોમિ થોડૉ. અપરાધભાવ
પણ અન ુંભવર્ી િર્ી. દીપક–પપપાજીિે કામ કરર્ાું નિિાળી ખ્યાલ આવ્યો, ખદ રોજ

ઑહફસિા કામિે કારણે ઘરમાું કદી મ્મીિે ઘરકામમાું મદદ િથી કરી. મ્મીએ કદી એ
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માટે િા નવરોધી સર ઉચચારી ઘરિા વાર્ાવરણિે
કદી િઘડાથી દનર્ર્ િથી ક્.ાં કાયમ

ર્ેમિા માટે બધ ું ર્ૈયાર રાખર્ાું િર્ાું. અરે ખદિી દીકરી ચામીિી જવાબદારી ર્ેમણે ઉિાવી

લીધી િર્ી. ચામી આજે ૫ વર્ાિી થઈ ગઈ છે એ ખ્યાલ જ િા આવ્યો. આજે પજાિે મ્મીિી
એ મિાિર્ાિો ખ્યાલ આવ્યો, ર્ેન ું મસ્ર્ક આપોઆપ ર્ેમિે વુંદિ કરવા ઝૂકી ગ્ ું.

સમજા્ ું કે ઑહફસિા કામ કરર્ાું પણ મશ્કેલ કામ ઘરિાું છે ! ઑહફસમાું કામિો એક ટારગેટ
િોય છે , જયારે ઘરિા કામમાું એવી કોઈ ગજા
ું ઈશ િથી િોર્ી. રનવવારિી રજા ત્યાું િોય છે ,
ઘરમાું રનવવારે દરે કિી પસુંદગી સાચવવા જર્ાું કામ વધી જાય છે એ પજાિે આજે

સમજા્ ું. મિમાું પપપાજીિો આભાર માન્યો – થેંક્ય પપપાજી! આજે ર્મે સાચા અથામાું મિે

નિવ ૃનત્તિો અથા સમજાવ્યો છે ! નિવ ૃનત્તિો અથા એ િથી કે ર્મે બધાું કામથી નિવ ૃત્ત થઈ જાઓ.
ર્ેિો સાચો અથા એ છે કે ર્મે ર્મારા સાથીિી પ્રવ ૃનત્તશીલર્ાિા સમયિે પોર્ાિો સાથ
આપો!

ફાઈિલી ભાજીપાુંઉ બિીિે ર્ૈયાર થઈ ગઈ. ટે બલ પર પિેલી વખર્ જમવાિા સમએ બધાું
સાથે િર્ાું. િિીં ર્ો દરે ક રનવવારે બધાુંિો જમવાિો સમય અલગ અલગ જ િર્ો. દરે કિા
ચિેરા પર પ્રસન્નર્ા િર્ી. દીપક ગસ્સે િર્ો, હકચિિા કામિે કારણે આજે ર્ેિો રનવવાર

બરબાદ થયો િર્ો. બધાિી ખશી જોઈ સમજા્ ું – જજદું ગીિી િાિીિાિી ખશીિે શોધવા
િથી જવી પડર્ી – બસ આપણે ર્ેિે મેળવવાિી િોય છે !

અચાિક ર્ેણે એિાઉન્સમેન્ટ ક્,ાં “આજે સાુંજે આપણે બધા નપકનિક પર જઈશ,ું અિે હડિર
િોટલમાું કરીશ.ું ” “વાઉ,,, ડેડી નપકનિક!” ચામીિા ચિેરા પર ખશી િળકી ઊિી, ર્ેિી ખશી

નિિાળી દીપકિે સમજા્ ું – ખશીિે આવર્ાું રોકી શકે એવા કોઈ દરવાજા બન્યા િથી, ર્ેિે
લાગણીિા અિે પ્રેમિા શબ્દો વડે ભીંજાવવાું પડે છે !
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સાુંજે શિેરથી દર કદરર્િા સાનન્નધ્યમાું બધાું નપકનિક માટે ગયાું. ચામી પોર્ાિે રમવા માટે
નવશાળ ખલ્લી, ઘાસથી ભરે લી જગયા જોઈિે ર્ે પર્ુંણગયાિી માફક આ બાજથી બીજી બાજ
દોડર્ી િર્ી. દીપક–પજા બુંિે િાથમાું િાથ પરોવી ચાલર્ાું િર્ાું – શબ્દો અબોલ િર્ા,
િૈયાિાું સ્પુંદિો સ્પશા વડે મક વિેર્ાું િર્ાું!
સશીિા ખોળામાું માથ ું મકી જશવુંર્લાલ સર્ા િર્ા. ડબર્ા સરજિી લાણલમા સશીિા

ગાલિે રતમડા બિાવર્ા િર્ા! ર્ેિા ભીિા ભીિા અધરો પર પ્રીર્િી મસ્કાિ િર્ી. ર્ેિી

આંગળીઓ નપ્રયર્મિા વાળમાું ફરર્ી િર્ી. એ બુંિે એ પ્રેમિા અસ્ખણલર્ પ્રવાિમાું વિેર્ા
જર્ાું િર્ાું! એટલામાું ચામી દોડર્ી ત્યાું આવી, દાદિે આ રીર્ે સર્ેલા જોર્ા બોલી, “દાદ
ઊિો! આ મારી જગયા છે , ર્મે કેમ ત્યાું સર્ા છો?”

“અરે મારી બલબલ, ત ું પણ આવી જા.” એમ કિી ર્ેિે પોર્ાિી બાજમાું સવડાવી દીધી!
સશી બુંિેિે પ્રેમભરી આંખે નિિાળર્ી રિી. ર્ેમિે િિોર્ી ખબર, નિવ ૃનત્ત પછીિી જજદું ગી
આટલી સ ુંદર પ્રેમભરી બિી રિેશે!!
– ફાલ્ગિી પરીખ
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વનવ ૃત્ત થયાપછી-(૩) રશ્મમ જાગીરદાર

“જજયા અપિે ખાનર્ર, ર્ો ક્યા જજયા?”
“પ્રેમિે ર્ારા વણાવવા શબ્દો િથી જડર્ા,
સ્પશા પામીિે ર્ારો, સ્પુંદિો િથી વળર્ાું,
આયખ ું આખ ું ગથ
ું ાઈ ગ્ ું ત્યાગિી સરામાું,
રે , લાગણીિાું હફ
ું ાળાું સરિામાું િથી મળર્ાું.”
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કાવ્યિી આ પુંક્તર્ઓ અચાિક જ સશીિા મિમાું સ્ફૂરી. અિે ર્ે સાથે જ ર્ેિે કૈં ક યાદ

આવ્્ ું. પણ આ પળિી ખશીિે ર્ે ગમાવવા િિોર્ી માુંગર્ી. એટલે મિિે પાછું વળી લીધ ું
અિે પોર્ાિા ખોળામાું પોઢેલાું બે અિમોલ રર્િિે સશી અનિમેર્ િજરે ર્ાકી રિી.

નપકનિકમાું આખો હદવસ મિા ર્ો ખબ આવી ર્ેિી સાથે થાક પણ ખાસ્સો લાગયો િર્ો, ર્ેિો
અિેસાસ ર્ો ઘરે પિોચયાું પછી જ થયો. જમવાન ું બિાર પર્ાવી દીધેલ ું િત ું, એટલે મોડા ઘરે
પિોંચયાું ત્યારે સૌિે પથારી જ દે ખાર્ી િર્ી. પડર્ાું ભેગાું જ બધાું ઊંઘી ગયાું.

સવારે જશવુંર્લાલિી આંખ ખલી, ત્યારે ર્ેમણે જો્ ું કે સશી પથારીમાું બેસીિે કુંઈક

વાુંચર્ી િર્ી. ર્ેિે ખલેલ પિોંચાડયા વગર ર્ે પત્િી સામે જોઈ રહ્યા. થોડીક જ વારમાું
સશીન ું ધ્યાિ ખેંચા્ ું, એટલે ર્ેમણે પછ્,ું “શ ું વાુંચે છે ?”

“આ જઓિે, મારી ઊંઘ પિેલથ
ે ી ઓછી, એટલે રાત્રે જ્યારે જાગી જાઉં, ત્યારે કુંઈ િે કુંઈ

લખવા બેસી જર્ી. છે લ્લા કેટલાક વખર્થી ચામી િાિી ર્ેિી સુંભાળ, પજા-દીપકિી અિે
ર્મારી જૉબ, એ બધી દોડધામમાું હ ું એ વાર્ જ ભલી ગએલી.”

“લાવ મિે જોવા દે .” કિીિે ર્ેમણે ડાયરી લીધી.અિે મોટે થી વાુંચવા લાગયા.
“ખોવાએલી છું હ ું પણ શોધ ું ર્િે,
રૂપાળી છું હ,ું પણ ત ું ગમ ું મિે.
વાિ, સશી, સરસ. અિે ડાયરીમાું ર્ેં આટલ ું બધ ું લખ્્ ું છે ? મિે કોઈ હદવસ બર્ાવ્્ ું પણ

િહિ?” “ર્મારી પાસે િવે સમય છે નિવ ૃનત્ત પછી, પિેલાું ક્યાું િર્ો?” પ્રશ્નિો જવાબ પ્રશ્નથી જ
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મળયો. પછી કિે, “િમણાું બધા વોટ્સેપ અિે ફેસબક પર આવ ું લખે છે ર્ો મારું લખેલ ું મકું

ર્ો?” જશવુંર્લાલે સશીિી વાર્િે વધાવી લીધી, અિે ધીમે ધીમે વોટ્સેપ અિે ફેસબક પર
મકર્ાું શીખવાડી પણ દીધ ું.
રસિો નવર્ય િર્ો, એટલે સશીએ લખવાન ું પરજોશમાું શરૂ ક્,ાં એટલ ું જ િહિ પોર્ાિાું

સકા લમાુંથી, લખવાિો શોખ ધરાવર્ી સૌ બિેિો સાથે અિવાહડએ એક વાર મળીિે, દરે કિી
કૃનર્ઓ વાુંચીિે એકબીજાિી ક્ષનર્ દર કરર્ાું અિે વધ સારું લખવા પ્રયત્િ કરર્ાું. ર્ેમિી
આવી સભાિે ર્ેઓએ “જ્ઞાિ ગોષ્ષ્િ” િામ આપ્ ું.

જશવુંર્લાલ અિે સશી એક વાર કોઈિાું લગિમાું પોર્ાિે ગામ ગયાું. ત્યાું બે હદવસ

રિેવાન ું થ્ ું ર્ે દર્યાિ ર્ેમિા ધ્યાિમાું આવ્્ ું કે, િાિા ગામમાું માત્ર પ્રાયમરી શાળા જ
િર્ી. એટલે મોટા ભાગિી છોકરીઓ, એટલ ું જ ભણીિે ઘરે બેસી જર્ી. ર્ેમિે બિાર ગામ

ભણવા મોકલવા કોઈ ર્ૈયાર િિોત ું. વળી પોર્ાિા છોકરાઓિે બિારગામ ભણવા મોકલર્ા
અિે ખચો કરર્ાું પણ છોકરીઓ પાછળ એવો ખચો કરવાન ું ટાળર્ા. ર્ેમિે દીકરીઓિી

સલામર્ીિી ણચિંર્ા પણ રિેર્ી. જશવુંર્લાલે ર્ેઓિે ઉપાય સચવ્યો. ર્ેમણે કહ્,ું “જઓ,
શિેરમાું મારો એક ફ્લેટ ખાલી પડયો છે . ર્ેમાું ગામિી દીકરીઓ રિીિે ભણશે. ર્ેમિી

સલામર્ીિી ણચિંર્ા િા કરશો. જે સાવ ગરીબ છે અિે આગળ ભણવા માુંગે ર્ેમિી ફીિી

વ્યવસ્થા માટે પણ હ ું પ્રયત્િ કરીશ. િવે હ ું નિવ ૃત્ત થયો છું, એટલે મારી પાસે સમય છે અિે

મારે ર્ેિો સદપયોગ કરીિે આ ગામન ું મારા પર જે ઋણ છે , ર્ે વાળવાિો એક િાિો પ્રયત્િ
કરવો છે . વળી આપણે સૌએ – બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ અણભયાિમાું પણ, આપણો ફાળો
આપવો જોઈએ.”
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ગામિા લોકોિે જશવુંર્લાલિી વાર્ો ઘીથી લસલસર્ા શીરાિી જેમ ગળે ઊર્રી ગઈ. અિે
શરૂ થ્ ું - બેટી પઢાઓ – અણભયાિ. છે વાડાિાું િાિાું ગામોમાું જ્યાું શાળાઓ િિીંવર્ િર્ી
ર્ેિી ણચિંર્ા િવે જશવુંર્લાલિે થવા લાગી. ર્ેમણે પોર્ાિા કેટલાક નિવ ૃત્ત નમત્રોિી

સિાયર્ા લઈિે, એવાું ગામોમાું અિવાહડએ એક વાર જઈિે ગામિાું બાળકો અિે વ ૃદ્ધોિે
અક્ષરજ્ઞાિ આપવા માુંડ્.ું અિે ર્ે કામ ઉપાડી લે ર્ેવા જવાનિયાઓ ર્ૈયાર કયાા.

નિવ ૃનત્ત પિેલાું ૯થી ૮િી જૉબ કરીિે પણ, થાકી જર્ા જશવુંર્લાલમાું એક િવ ું જ જોમ
પ્રગટ્ ું િોય ર્ેમ, ર્ે આખો આખો હદવસ વ્યસ્ર્ રિેર્ા. રાત્રે પણ મોડા સધી કુંઈક િે કુંઈક
કામ રિેત ું. ર્ેમિા ફોિિી હરિંગ સર્ર્ વાગર્ી રિેર્ી. આ બધાુંિી વચચે, પોર્ાિી વ્િાલી,
ચામીિે લેવા–મકવા જવાન ું, કે ર્ેિી સાથે રમવાન ું પણ ચકર્ા િહિ. દીપક અિે પજા

પોર્ાિાું માર્ાનપર્ાિી કામગીરીથી પ્રભાનવર્ િર્ાું. નિવ ૃનત્તમાું ર્ેમિા દ્વારા થર્ી પ્રવ ૃનત્તિે

લીધે માબાપ પ્રત્યે ર્ેમન ું માિ અિેક ગણ ું વધી ગ્ ું. નપર્ા ર્ો પિેલાું પણ જૉબમાું વ્યસ્ર્
િર્ા, પણ માર્ા સશીબિેિ ર્ો િુંમેશાું ઘરિા કામમાું અિે ઘરિા સભ્યોિી સરભરામાું જ

ડબેલાું રિેર્ાું. ર્ેમિો સાહિત્યશોખ, જ્ઞાિ અિે આવડર્ જોઈિે બુંિે ખબ રાજી થર્ાું. પજા
પણ સાુંજે આવીિે ઘરન ું કામ પર્ાવવામાું સાસિે મદદ કરર્ી. ઘણીવાર ર્ો કિેર્ી કે,

“મ્મીજી ર્મારે લખવ ું િોય ર્ો જાવ ઘરન ું કામ ર્ો હ ું પર્ાવી દઈશ, પિેલાું મિે આવાું

કામિો ખબ કુંટાળો આવર્ો; િવે એવ ું િથી,” ર્ો વળી, ર્ે લખવાિા કામમાું વ્યસ્ર્ િોય

ત્યારે ચામી કિેર્ી, “બધાું શાુંનર્ રાખો દાદીિે લખવાન ું છે .”

પોર્ાિે આવ ું ઈ્પોટા ન્સ મળે છે , ર્ે વાર્થી સશીિે ખબ િરખ થર્ો. અિે વધ જોમથી ર્ે

લખર્ી. િવે ર્ો ર્ે લગભગ બધી જ સ્પધાાઓમાું પોર્ાિી કૃનર્ઓ મોકલર્ી અિે ઈિામો પણ
મેળવર્ી. ઈિામિી રાનશન ું ર્ો કુંઈ ખાસ મિત્ત્વ િિોત ું, છર્ાું િાિામાું િાન ું ઈિામ ર્ેિે
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માર્ા સરસ્વર્ીિા આશીવાાદ સ્વરૂપ લાગત ું અિે ર્ેિે ખશીઓથી ભરી દે ત ું અિે વધ િે વધ
લખવા માટે પ્રેરણા પરી પડત ું. ખાસ વાર્ એ પણ રિેર્ી કે, આજ સધી પનર્, પત્ર કે

પત્રવધિી કમાણી ર્ેિા િાથમાું આવર્ી. જ્યારે ઈિામિી રકમ ર્ેિી પોર્ાિી કમાણી! એિો
આિુંદ અદભર્ રિેર્ો.

સર્ર્ પ્રવ ૃનત્તમય રિેવાથી આળસ, કુંટાળો અિે થાક જેવાું દર્ણો આપોઆપ શરીરથી દર

રિેર્ાું િોય છે . આ અન ુંભવથી ર્ેઓિે એક જ્ઞાિ એ પણ લાધ્્ ું કે, કાુંટાળો એ નિષ્ષ્કય
રિેિારિો સાથી િોય છે . ગામડેથી ભણવા આવર્ી છોકરીઓિે પણ ર્ેઓ એ વાર્

સમજાવર્ાું. આ રીર્ે ભણીિે ર્ૈયાર થર્ી દીકરીઓ જ્યારે જૉબ કરર્ી કે, પછી યોગય પાત્ર
સાથે લગિ કરીિે સખી થર્ી, ત્યારે સૌથી વધ આિુંદ આ દું પર્ીિે થર્ો. કામ કામિે

શીખવાડે એ ન્યાએ ર્ેમિે િવી પ્રવ ૃનત્તઓ મળર્ી જ ગઈ. િવે એ દું પર્ીએ એક બીજ ુંકામ
પણ ઉપાડ્.ું પસ્ર્ક પરબમાુંથી ‘જ્ઞાિ ગોષ્ષ્િ’િી બિેિોિે જરૂરી પસ્ર્કો આપીિે ર્ેમિી
લેખિપ્રવ ૃનત્તિે પ્રદીપર્ કરર્ાું. ર્ો વળી ઘરડાઘરમાું જઈિે ત્યાિા વ ૃદ્ધોિે પસ્ર્કો
પિોચાડર્ાું અિે સરક્યલેટ થર્ાું રિે ર્ેિી ર્કેદારી રાખર્ાું.

“જેણે દાુંર્ આપયા છે ર્ે ચાવણ ું પણ આપે જ ” એ કિેવર્િે આ દું પર્ી સિેજ જદી રીર્ે

જોત ું. “નિવ ૃનત્ત મળી છે , ર્ો પ્રવ ૃનત્ત પણ મળશે જ.” અિે થત ું પણ એવ ું જ. ફરીથી એક િવી
પ્રવ ૃનત્ત ર્ેમિે મળી ગઈ. બુંિે જણાું સવારે સાડા પાુંચ વાગે લાહફિંગ તલબમાું જવા લાગયાું.
તલબિા ગરજી ખરે ખર જ્ઞાિી િર્ા. ર્ેઓ સવારમાું આંખ, િાક, મોં, ગરદિ, ખભા, િાથ,

પેટ, ઘટું ણ, પગ, એમ ર્મામ અંગોિી કસરર્ કરાવર્ા. એિા લીધે વધ સ્ફૂનર્િ લાગર્ી. આ

ઉપરાુંર્ મધપ્રમેિ અિે વટીગો જેવા રોગમાું રાિર્ આપર્ી કસરર્ પણ િર્ી. આ પ્રવ ૃનત્ત શરૂ
કરવાથી શારીહરક ર્ુંદરસ્ર્ી પણ સરસ થવા લાગી. આવી બધી પ્રવ ૃનત્તમાું રમમાણ રિેિાર
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આ અિોખ ું દું પર્ી િવે ર્ુંદરસ્ર્ી અિે મિ-દરસ્ર્ીિા પાિો બીજાિે શીખવાડી શકે ર્ેવ ું
કાબેલ બન્્ ું.
એક વ્યક્તર્ જ્યારે પોર્ાિે માટે બધ ું જ કરી છૂટે છર્ાું જેટલી ખશી િા મળે , ર્ેટલી ખશી

એક દોરાભાર કાયા બીજાિે માટે કરે ર્ો પણ મળી જાય. એ વાર્થી વાકેફ કોઈ કનવએ જ

આ ગીર્ રચ્ ું િશે.-

“લે લે દદા પરાયા, કર દે દર ગમકા સાયા,
ર્ેરી ખશી, તજકો નમલ િી જાએગી.”
સશીિે આ ગીર્ ખબ ગમત ું િત ું. ર્ે રસોઈ કરર્ી વખર્ે િુંમશ
ે ાું આ ગીર્ ગાર્ી. ર્ે હદવસે

પણ સાુંજે રસોડામાું ર્ે આ ગીર્ ગાર્ી િર્ી ત્યાું ઇંધ્ગલશ મીહડયમમાું ભણેલી પત્રવધ, પજા
આવી. (પિેલાું ર્ો ર્ે રસોડામાું ભાગયે જ આવર્ી) ર્ેણે પછ્,ું “મ્મીજી, આ ર્મારું ગમત ું

ગીર્ છે િહિ? એિો અથા શ ું થાય છે ?” “બેટા આ ગીર્િી ર્ો દરે ક લાઈિ ઘણ ું બધ ું કિી જાય
છે . ર્ે કિે છે , ર્મે જ્યારે કોઈન ું દુઃખ ઓછું કરવા સ્િેજ પણ પ્રયત્િ કરો, ર્ેિા દુઃખમાું

હદલાસો આપો કે ભાગીદાર બિો ર્ે વખર્ે, સામેિી વ્યક્તર્િે જેટલો આિુંદ થાય, ર્ેિાથી
અિેકગણો આિુંદ ર્મિે પોર્ાિે થાય. અિે ઊંડાણથી સમજાવ ું ર્ો બીજાિે માટે કુંઈ

કરવાથી મિિે જ ખશી િથી મળર્ી પરા જિેિમાું ખશી અિે શકિિો અિેસાસ થાય છે .

એટલે મારી ર્ો ર્મિે સલાિ છે કે, ર્મે જ્યારે નિવ ૃત્ત થાવ ત્યારે બીજાિે માટે જીવજો. જજયા
અપિે ખાનર્ર ર્ો ક્યા જજયા? હકયા અપિે ખાનર્ર ર્ો ક્યા હકયા? ખરું કે િહિ?”
– રક્શ્મ જાગીરદાર
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વનવ ૃત્ત થયા પછી-(૪) પ્રિીણા કડ્ હકયા

“પ્રવ ૃવત્તમાં વનવ ૃવત્ત અને વનવ ૃવત્તમાં પ્રવ ૃવત્ત”
“પ્રવ ૃનત્તમાું નિવ ૃનત્ત અિે નિવ ૃનત્તમાું પ્રવ ૃનત્ત” જેિે આ વાક્યિો મમા સમજાય ર્ેન ું જીવિ

સદાબિાર બિી જાય. આ જીવિ એક કલાકારિી કૃનર્ સમાિ દીસે. એક જમાિો િર્ો જ્યારે
૨૪ કલાકિો હદવસ મિે િાિો લાગર્ો િર્ો, છર્ાું પણ સમય િથી, એ ફહરયાદ િ િર્ી.

આજે નિવ ૃનત્તકાળમાું ખબ સ ુંદર પ્રવ ૃનત્તઓ પામીિે જીવિ વેંઢારવ ું પડે ર્ેવ ું િથી લાગત ું.
સીધી સાદી વાર્ છે . ઘર એ ઘરમાું રિેિારન ું ‘પ્રર્ીક’ બિી જાય છે . ૨૧મી સદીમાું જ્યાું

પનર્ અિે પત્િી બન્ને ઘર ચલાવવામાું સરખો ફાળો આપર્ાું િોય છે ત્યાું નિવ ૃત્ત થયા પછી શ ું
એ પ્રશ્ન ખબ સિજ લાગે. બન્નેિે થાય િાશ, િવે કાલથી િોકરી પર જવાિી ણચિંર્ા િિીં !

જવાિીમાું કશળર્ાપવાક સુંસાર ચલાવ્યો િોય. બાળકો િેકાણે પડી ગયાું િોય. બેંકમાું બન્ને

જણાિે જીવે ત્યાું સધી ચાલે એટલા પૈસા િોય. અમેહરકામાું ર્ો વળી સોશ્યલ નસક્યહરટી મળે .
પેન્શિવાળાિે પેન્શિ મળે . થોડીઘણી આવક પૈસાન ું રોકાણ પરું પાડે. પછી નિવ ૃનત્ત ખરે ખર
આરામ, શાુંનર્ અિે સુંર્ોર્ લાવે.
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ઘણાિે એમ થાય કે પત્િીિે ક્યારે નિવ ૃનત્ત મળશે? ર્મે ર્ેિે શેમાુંથી નિવ ૃત્ત કરવા માગો છે ?
ર્મારી ચા બિાવવામાુંથી? અરે , એ ર્ો ર્મે ભર જવાિીમાું પણ એિે માટે બિાવી

નપવડાવર્ા િર્ા. ભલી ગયા, શનિવાર અિે રનવવાર બેડ ટી નપવડાવી ર્ેિે ખશ રાખર્ા. એ
પ્રેમ પત્િી કઈ રીર્ે વીસરી જાય? િવે, ર્મે ટેબલ પર બધ ું ગોિવો ત્યાું ર્ો ગરમા ગરમ ચા
અિે બટાટાપૌંઆં ખાવા પામો. માણી જઓ લિેજર્ આવશે. સવારે મોડા ઊિો કે વિેલાું, શ ું
ણચિંર્ા? િા, પણ થોડી નિયનમર્ર્ા સારી.

રસોઈમાું નિવ ૃનત્ત આપવી િોય ર્ો મદદ કરવા લાગો. સગવડ િોય ર્ો મિારાજ લાવી

આપો. એવા પણ નિવ ૃત્ત લોકો જોયા છે , પનર્ તલબમાું પાિાું રમર્ો િોય અિે પત્િી ભજિ
કરર્ી િોય. એમિે માટે એક સ ુંદર ઉદાિરણ આપવાન ું મિ થઈ જાય છે .

એક પત્િીિે અલિાઈમરિી બીમારી િર્ી. પનર્િે પણ ઓળખર્ી િિીં. િવે પનર્એ ર્ેિે

િનસિંગ િોમમાું મકી. રોજ ર્ેિી સાથે સવારિી ચા પીવા પિોંચી જાય. એક હદવસ જરા મોડું
થ્ ું. ર્ેિા નમત્રએ કહ્,ું ‘શ ું ગાુંડાિી જેમ દોડે છે . ર્ારી પત્િીિે ક્યાું ખબર પડે છે ?’
પળિો પણ નવલુંબ કયાા વગર જવાબ આપયો, ‘પણ મિે ર્ો ખબર પડે છે િે, ર્ેિે સવારિી
ચા વગર ફાવત ું િથી.’ આ કિેવાય પનર્ અિે પત્િીિો પ્રેમ અિે નિવ ૃત્ત જીવિિી મિેક.
બાળકોિો પ્રેમ પામવો, ર્ેમિાું બાળકોિે સમય આવ્યે સાચવવાું, ર્ેમિી સાથે પોર્ાન ું

બાળપણ પાછું આવ્્ ું િોય ર્ેવો આિુંદ લટવો. ખેર, આ બધ ું ર્ો પ્રવ ૃનત્ત કરર્ાું કટુંબ ર્રફિી
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આસક્તર્ છે . સાચ ું પછો ર્ો િવે અન ુંકળ સમય છે બાકી રિેલા જીવિિો સદપયોગ

કરવાિો. જોકે એ ર્ો જવાિી દર્યાિ થોડૉ.ઘણો કયો િશે યા ર્ે ર્રફ વળાુંક િશે ર્ો
જીવિિે સફળ બિાવી શકાશે. કિેવાય છે િે, ‘કવામાું િોય ર્ો િવાડામાું આવે.’

જો બાળપણમાું માર્ાનપર્ા પાસેથી એ સુંસ્કાર પા્યાું િોઈએ ર્ો નિવ ૃનત્તિા સમયમાું ખબ

પ્રવ ૃનત્ત કરી શકાય, સમાજિે ઉપયોગી થવાય. આત્માિા કલ્યાણ માટે પ્રયાસ થાય. પોર્ાન ું
િિીં, બિી શકે ર્ો બીજાન ું ભલ ું કરવાન ું મિ થાય. આપણી પાસે સગવડ િોય ર્ો ખાલી
કટુંબન ું જ િિીં જરૂહરયાર્મુંદોિો નવચાર આવે.

મારા એક નમત્ર છે . ર્ેમિા બાળકો ખબ સખી છે . પનર્ અિે પત્િી પોર્ાિા િોકરોિાું,

ડ્રાઈવરિાું અિે રસોયાિાું બાળકો માટે િી સુંપણા જવાબદારી લઈ ર્ેમિે લાયક બિાવ્યાું.

ડ્રાઈવરિો દીકરો ર્ો એટલો િોનશયાર િીકળયો, અમેહરકા પિોંચી ગયો. િોકરિો દીકરો બૅંક

મૅિેજર થયો. ર્ેમિે માણસો રાખર્ાું આવડત ું િત ું. આમ િવે બન્ને ખબ સરસ જજિંદગી જીવે છે .
ર્ેમણે ‘ગીર્ા’ પચાવી જાણી િર્ી. જવાિીમાું ર્ે બાળકો િાિાું િર્ાું. મોટાું થયાું ત્યાું સધીમાું

નિવ ૃનત્તિો સમય આવી ગયો. પોર્ાિાું બાળકોિે યોગય ભણર્ર મળવાથી માર્ા અિે નપર્ાિે
સુંપણા આિાદી મળી.

િરવાફરવાિા ર્ેમિા શોખ પરા કરે છે . જીવિમાું નશસ્ર્િે ખબ મિત્ત્વ આપી સુંયમભરી
જજિંદગી જીવી બન્ને જણાું સર્જિિારિો આભાર માિે છે . આવો લિાવો દરે કિે મળર્ો િથી એ
િકીકર્ સ્વીકારવી રિી. નિવ ૃનત્ત દર્યાિ જીવિન ું સરવૈ્ ું કાઢવાિો સમય પ્રાપર્ થાય છે .

શાુંનર્થી બેસીિે નવચારવાિો સમય મળે છે કે જીવિ જીવ્યા ત્યાું ઊણપ કેવી રીર્ે રિી ગઈ.
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જો ર્ે સધારવાિી સવણા ર્ક મળે ર્ો ર્ેિનિવ
ે િડપી
લેવી. જવાિી દીવાિી િોય છે ર્ેમાું બે મર્

િથી. કોઈિી સાથે અજગત ું વર્ાિ થ્ ું િોય કે અન્યાય કરી બેિાું િોઈએ ર્ો ર્ેિે

સલિાવવાિો ઉપાય શોધી શકીએ છીએ. આ કાળ દર્યાિ ભલ કબલ કરી માફી માગવી
એ આપણી ઉદારર્ા દશાાવે છે .

આ વાળ ધપમાું ધોળા િથી થયા િોર્ા. ભલે િે મિેંદી યા રું ગ લગાવી ર્ેિો રું ગ છપાવીએ
પણ અન ુંભવન ું જે અમ ૃર્ લાધ્્ ું છે ર્ેિો સદપયોગ કરી શકાય. એમાું કોઈ િાિમ િથી કે
િીચા જોવાપણ ું િથી. એ ર્ો સ ુંદર રીર્ે જીવિ જીવી ર્ેમાુંથી ભણેલા પાિન ું આચરણ છે .

ગવા લેવા જેવી વાર્ છે . ગવાિી વાર્ કરર્ાું એક વસ્ત યાદ આવી ગઈ, ‘અિું’િે અભેરાઈ

પર ચડાવવાિો આ સાચો સમય છે . અણભમાિ શેિા માટે અિે શેન ું કરવાન ું ? આજે છીએ,

કાલે િિીં િોઈએ. સહ સાથે પ્રેમપવાક વર્ાિ કરવ.ું વાણી અિે વર્ાિમાું સમિર્ા જાળવવી.
આ બધ ું ગિિ છે . નવચાર માગી લે ર્ેવી વાર્ો છે . અભ્યાસ જરૂરી છે . જેિે માટે િવે પરર્ો
સમય છે .

‘જે ગમે જગર્ગર દે વ જગદીશિે ર્ે ર્ણો ખરખરો ફોક કરવો.
આપણો ણચિંર્વ્યો અથા કુંઈ િવ સરે ઊગરે એક ઉદ્વેગ ધરવો”
જે પહરક્સ્થનર્માું િોઈએ ર્ેમાુંથી સ ુંદર કેડી કુંડારી રાિ બિાવવો. બેમાુંથી એક પણ થયા
િોઈએ ર્ો અફસોસ કરવાિે બદલે પહરક્સ્થનર્િી સાથે સુંનધ કરી લેવી. ચોયાાસી લાખ

અવર્ાર પછી માિવ દે િ મળે છે , ર્ેિે વ્યથા િ જવા દે વાય. ગીર્ાિે ગર માિી જીવિ
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જીવવાિી ચાવી મેળવવી. આ પ ૃથ્વી પર સહ મસાફર છે . ક્યારે બેગ અિે ણબસ્ર્રો બાુંધીિે
ઊપડવ ું પડશે ર્ેિી કોઈિે ખબર િથી. સત્કમોિી બેગ અિે સદભાવિાિો ણબસ્ર્રો ર્ૈયાર
કરવો પડશે. એક હદવસ ચાલ્યા વગર ચાલી જવ ું પડશે. કશ ું સાથે લઈ જવાન ું િથી.
આ એટલા માટે ખાસ લખ્્ ું છે કે નિવ ૃનત્તિા સમય દર્યાિ થોડી આસક્તર્ િળવી થાય.

‘આ જગે બધ ું મારું છે અિે કશ ું મારું િથી’ આ ર્દ્દિ નવરોધાભાસ લાગે ર્ેવી વાર્ છે પણ
એમાું સિાર્િ સત્ય છપાએલ ું છે . ‘ભજ ગોનવિંદમ ્ ભજ ગોનવિંદમ’્ થોડું ભજિ કરવામાું,
સર્જિિારિી કૃપા સ્વીકારવામાું પાપ િિીં લાગે.
– પ્રવીણા કડહકયા
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થાક્યો
પણ

આજે અવનિશ ખબ થાકી ગયો િર્ો. િજ ર્ો ગયા અિવાહડએ ૭૦મી વર્ાગાુંિ ઊજવી

િર્ી, માત્ર કટુંબિાું બાળકો સાથે. દીકરા અિે દીકરી કટુંબ સહિર્ બિારગામથી આવ્યાું

િર્ાું. િાિી નશખા અમેહરકાથી આવી િર્ી. િવે ર્ો પોર્ાન ું કટુંબ ગણે ર્ો પણ ૨૦ જણાું થઈ
જર્ાું િર્ાું. પોર્ાિા ર્ેમજ અન ુંિાું માર્ા અિે નપર્ા િયાર્ િ િર્ાું.
‘અન ું, િવે થાક લાગે છે .'
'ર્ો પછી નિવ ૃત્ત થઈ જા િે'.
'ર્િે િથી લાગત ું, નિવ ૃત્ત થયા પછી હ ું શ ું કરીશ'?
'થાય ર્ો ખબર પડે િે'?
'ચાલ નવચાર, આવર્ીકાલથી મારે ઑહફસ જવાન ું િથી.'
'અવનિશ, ત ું જાણે છે અિે જએ છે પાુંચ વર્ાથી મેં નિવ ૃનત્ત લીધી, એક પણ હદવસ ર્િે
ફહરયાદ િથી કરી'.

અટ્ટાિાસ્ય કરર્ાું બોલ્યો, 'એ ર્ો ત ું સ્ત્રી છે િે એટલે.'
'યાદ રાખજે આ વાક્ય ફરીથી બોલ્યો છે ર્ો.'
'કેમ એમાું વાુંધો શ ું છે ?'
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'અવિીશ, મારા મોઢેથી બોલાવ િિીં, ભનિવ
લીૃત્ત ગયો,
નિવ ૃનત્ત લીધી ત્યારે મારો પગાર ર્ારા

કરર્ાું વધારે િર્ો ?'

'એ હ ું કેવી રીર્ે ભલ.ું ..પણ ર્િે કાયા મળી રિે, િવરા બેસવ ું ર્ારા સ્વભાવમાું િથી. એટલે
મેં કહ્.ું '

“ધારવાન ું રિેવા દે . ત ું નિવ ૃત્ત થા, પછી ર્િે હ ું મદદ કરીશ – કેવી રીર્ે 'નિવ ૃનત્તમાું પ્રવ ૃનત્ત'
થઈ શકે”.

‘અન ું, ર્ારા પર મિે સુંપણા નવશ્વાસ અિે પ્રેમ છે . ચાલ યાર, ર્ારું કહ્ ું માિી જાુંઉ, જોજે
પછી છટકવા િિીં દું ઉ.'

'અરે છટકે ર્ે બીજા, આ િાથ એવો િાલ્યો છે િે, જ્યારે પેલો યમરાજા લેવા આવશે ત્યારે
જ છૂટશે.'

અવનિશે આવર્ા મહિિાથી નિવ ૃત્ત થવાિી િોહટસ િોકરી પર આપી દીધી. સહથી વધારે
બાળકો ખશ થયાું. ર્ેમિે િત ું પપપા િવે આરામ કરો. મ્મી સાથે જલસા કરો. પાછળિી

જજિંદગીમાું ર્મારું મિગમત ું કરો. મ્મી જઓ કેટલી ખશ છે ! ર્ેિા મખ પર પ્રસરે લી શાુંનર્
સહિે સ્પશે છે .

અન ુંએ અવનિશિે આશ્ચયાચહકર્ કરી દીધો. ર્ેિી જાણ બિાર લગિ પછી િૈનિર્ાલ ગયાું

િર્ાું, એ સ્થળ, િોટલ અિે બધ ું િક્કી કરી લીધ ું. િાિો દીકરો દર રહ્યે પણ મ્મીિે બધી

રીર્ે સિાય કરર્ો. આ ર્ો છે ક્પ્ટરિી કમાલ. બસ બધ ું ઑિ લાઈિ. ર્ે સમએ ભલે બધે
હડલક્ષ ટ્રે િમાું ગયાું િર્ાું. િવે બધે પલેિ અિે ડ્રાઈવર વાળી ગાડી. અરે , આ કાુંઈ િાિીસિી
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વાર્ િર્ી ? ર્ેમિાું વિાલાું મ્મી અિે પપપા નિવ ૃનત્તિી પળ સાથે માણવાિાું િર્ાું.

ઑહફસમાું પણ છે લ્લ ું અિવાહડ્ ું ફેરવેલ પાટી ચાલી. છે લ્લે હદવસે ર્ો અન ુંિે પણ આમુંત્રણ
િત ું. અવનિશિા કામિી પ્રશુંસાથી ર્ેિા િૈએ ખબ શાુંનર્ થઈ. અવનિશ ર્ેિી વફાદારી અિે
કામ પ્રત્યેિી લગિ માટે પ્રનસદ્ધ િર્ો. સહથી વધ ર્ો ર્ેણે કદી પૈસાિો લોભ કરી લાુંચ
લીધી િ િર્ી. ર્ેથી ર્ો અન ું પનર્િી સાથેિા જીવિ પર મસ્ર્ાક િર્ી.

બન્ને પનર્ અિે પત્િીએ પ્રેમથી પોર્ાિો માળો નર્િકા નર્િકા કરીિે વસાવ્યો િર્ો. ત્રણે

બાળકોિે સુંસ્કાર ર્ેમજ નશક્ષણ આપયાું િર્ાું. આજે ર્ેમિો પહરવાર પણ સ ુંદર રીર્ે નવકસી
રહ્યો છે . િૈનિર્ાલથી પાછાું આવ્યાું. સવારિા પિોરમાું બન્ને જણાું સાથે ગરમ િાસ્ર્ો અિે

ચાિી મિા માણી રહ્યાું િર્ાું. રસોઈ કરવા માટે િીરાબા િર્ાું. જ્યારે અવનિશિે કાુંઈ અન ુંિા
િાથન ું ખાવ ું િોય ત્યારે ર્ે પ્રેમથી બિાવર્ી.

અન ુંએ ર્ો સવારિા િલકો િાસ્ર્ો કયો અિે કસરર્ કરવા િીકળી પડી. અવનિશે નવચા્,ાં
આજે પેટમાું દબાવીિે ખાધ ું છે , કાલથી ઓછું ખાઈિે હ ું પણ જઈશ. અન ુંએ કિેવ ું પણ િ
પડ્ ું અિે અવનિશે મિોમિ િક્કી કરી લીધ ું. નિવ ૃત્ત જીવિમાું સાચી હદશામાું પગલ ું

કોઈિી મદદ વગર અવનિશે ઉિાવ્્ ું. અન ુંએ જાણી જોઈિે ચપકીદી સેવી િર્ી. ર્ેિે જોવ ું
િત ું કે અવનિશ પોર્ે 'જાગે' છે કે િિીં. છાપ ું વાુંચીિે િિાવા જવાિો નવચાર આવ્યો. ત્યાું
છાપામાું આવેલી એક જાિેરખબરે અવનિશન ું ધ્યાિ ખેંચ્ ું.

અરે , આ ર્ો મારો કૉલેજિો નમત્ર છે . ર્ેણે શેિી જાિેરખબર આપી છે ? જો્ ું ર્ો ર્ે ડૉતટર

િર્ો અિે પોર્ાિાું માર્ા ર્ેમજ નપર્ા પાછળ સરસ મજાન ું િનસિંગિોમ ખોલ્્ ું િત ું. અવનિશે
ફોિ ઉિાવ્યો અિે િુંબર ઘમાવ્યો.
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'િા, શ્રીકાુંર્, કેમ છે ત ું?'
'અરે યાર, ર્િે મળવ ું છે . મેં િવે નિવ ૃનત્ત લઈ લીધી છે .'
'અરે ર્ો રાિ કોિી જએ છે ? ત ું આ સરિામે આવી જા, હ ું ર્ારી રાિ જોઈશ. આપણે બપોરે
સાથે જમીશ.ું '

અન ું ઘરે આવે ર્ે પિેલાું ર્ો િાિીધોઈ, ર્ૈયાર થઈિે અવનિશ ગાડી લઈિે િીકળી પડયો.
ભલે ઉંમર ૭૦િી થઈ િર્ી પણ પૌષ્ષ્ટક આિાર અિે નશસ્ર્પવાકન ું જીવિ આજકાલ

વ્યક્તર્િે ઘરડા દે ખાડત ું િથી. િોકરી પર કામ અિે સર્ર્ ણચિંર્ા થકવી િાખે. આજે

લગભગ મહિિો થઈ ગયો િર્ો. નિવ ૃનત્તમાું કુંટાળાએ અવનિશિી જજિંદગીમાું કદમ માુંડયાું િ
િર્ાું.
અન ું ઘરે આવી. િીરાબાિે પછ્ ું, 'ખબર િિીં કાુંઈ પણ કહ્યા વગર ભાઈ ગયા છે . જમવાિા
પણ િથી.'

અન ુંિે થ્ ું ફોિ કરીિે િથી જાણવ ું. ઘરે આવીિે અવનિશ ર્ેિે બધી વાર્ કરશે ર્ેિી સો
ટકા ખાત્રી િર્ી.

શ્રીકાુંર્ે પોર્ાિી આખી વાર્ માુંડીિે શરૂ કરી. ર્ેિા માર્ા અિે નપર્ાિી યાદમાું ખબ સ ુંદર
પગલ ું ભ્ાં િત ું. ધીરે ધીરે નવસ્ર્ાર કરવો િર્ો. નપર્ાિા બે નમત્રોિે પડર્ી મશ્કેલીિે કારણે

આવો સ ુંદર નવચાર આવ્યો િર્ો. પાછલી ઉંમરે બેમાુંથી એક થાય પછી જીવિ દષ્કર બિી
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જાય છે . બાળકો િોય ર્ો પણ ર્ેમિે માથેનિવબોજો
ું વડીલોિે પસુંદ િથી. પરર્ા પૈસા

િોય ર્ો શા માટે શાુંનર્પણા જીવિ િ ગજારે !

"મરવાિે વાુંકે જીવિ િ જીવાય." મ ૃત્્ અનિવાયા છે . ક્યારે આવશે ર્ેિાથી સહ અજાણ છે .
અવનિશે સિયોગ આપવાન ું નવચા્.ાં શ્રીકાુંર્ ડૉતટરી સેવા આપર્ો િર્ો. આ ર્ેિી

નિવ ૃનત્તિા સમયન ું કાયા િત ું. અવનિશે ત્યાુંિા હિસાબહકર્ાબ સુંભાળવાન ું માથે લીધ ું. શ્રીકાુંર્
પાસે કારકિ િર્ો. પણ ર્ે લોચા મારર્ો. કાયમ ર્ેિે પગાર ઓછો પડે છે ર્ેિી ફહરયાદ

રિેર્ી. અવનિશે પોર્ાિી સેવા આપવાન ું સિર્ા સ્વીકા્.ાં એ બિાિે સમાજ ઉપયોગી કાયા
કરી શકવાિો સુંર્ોર્ થાય ર્ે િફામાું.

શ્રીકાુંર્િે કહ્,ું સેવાિો મોલ િ િોય. જવાિીમાું મિેિર્ કરી પૈસા કમાયો છું. હ ું અિે અન ું
િવે પૈસાિાું ભખ્યાું િથી. ત ું જે પણ આપશે ર્ે સુંસ્થામાું જ વાપરજે. દર મહિિે અમક

વ્યક્તર્ કે જે પૈસા આપી િ શકે ર્ેવી િોય ર્ેમિે દવા ર્ેમજ ફળફળાદી આપી ખશ રાખજે.
આમ અિવાહડયાિા ચાર હદવસન ું િક્કી કરીિે આવ્યો. ઘરે આવીિે અન ુંિે બધી વાર્ કરી.
'નપ્રએ, ર્ારું સાુંભળી વખર્સર નિવ ૃનત્ત લીધી ર્ો જો, કામ પણ કેવ ું સરસ મળી ગ્ ું ! ચાર
હદવસ ત્યાું જર્ાું પિેલાું કસરર્ કરી આવવાિી. આ કાયામાું જડર્ા િથી; મારી મરજી
પ્રમાણે જવાન ું, આવવાન ું અિે પ્રવ ૃનત્તમય જીવિ ગજારવાન ું.'

'દર શક્રવારે આપણે સાથે જે પણ કરવ ું િોય ર્ે કરવાન ું. મારી વાુંચવાિી બરી આદર્થી ત ું
ક્યાું અજાણ છે ? ર્ારી ણખદમર્ કરી ર્િે પણ ખશ કરીશ. ત ું જોજે ર્ો ખરી, ર્ારો અવનિશ
છૂપો રૂસ્ર્મ છે .'

47

નિવ ૃત્ત થયા પછી

‘પેલી નશખા અમેહરકા બોલાવે છે . ત્યાું પણ જઈ આવીશ.ું અન ું, ર્િે પેલો કયો શોખ છે , જરા
યાદ કરાવ ર્ો?'

'બસ ભલી ગયો િે, નસિેમા જોવાિો અિે િાટક ર્ો કાયમ પિેલી િરોળમાું બેસીિે. સાુંભળ્ ું
છે , પેલ ું િવ ું િાટક 'વારસ' ખબ સ ુંદર છે .'

'ર્ો રાિ કોિી જએ છે , આ રનવવારે ભારર્ીય નવદ્યા ભવિમાું ચાર વાગયાિો શો છે .'
'ર્િે પેલી ગલાબી રું ગિી સાડી ગમે છે િે, ર્ે પિેરીશ.'
‘આ ર્ો િજ પાશેરામાું પિેલી પણી છે . યાદ રાખજે, મારું ગમત ું હ ું કરીશ, ર્ારું ગમત ું ત ું અિે
આપણિે બન્નેિે ગમત ું કોઈ પણ રકિક વગર સાથે કરીશ.ું ’

'જો, આપણે ૪૫ વર્ા સાથે ગાળયાું. િવે ૪૫ િિીં િીકળે . જે બાકી છે ર્ેિે મજેથી માણીશ ું !
– પ્રવીણા કડહકયા
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વનવ ૃત્ત થયા પછી-(૪) પ્રિીણા કડ્ હકયા

નિવ ૃત્ત થયા પછી – સુંપણા નિવ ૃનત્ત..
“બસ િવે બહ ઢસરડા કયાા. ક્યારે નિવ ૃત્ત થઈશ ?” સશીલાબિેિિા શબ્દો સાુંભળર્ા
જશવુંર્ભાઈ િસી પડયા. “શાળામાું ભણાવવાન ું છોડી દે એટલે નિવ ૃત્ત. ર્િે ક્યાું કોઈ

રોકવાન ું છે ?” જશવુંર્ભાઈિા શબ્દ પર સશીલાબિેિ નવચારી બોલ્યાું, “િા, વાર્ ર્ો ર્મારી
સાચી છે . મિે શાળામાુંથી કોઈ દબાણ િથી. પણ િવે એક વરસ ર્ો છે બાકી નિવ ૃનત્તમાું.
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િોકરીમાુંથી ઑહફનશયલ નિવ ૃનત્ત લેવામાુંનિવ
જ ૃત્તમાિ
રિે.”

“બસ ર્ો ર્ેં િક્કી કરી લીધ ું છે ર્ો બોલીશ િહિ.” જશવુંર્ભાઈ જરાક ણચડાઈિે બોલ્યા.
દીકરો–વહ રોજ આમ સશીલાબિેિ અિે જશવુંર્ભાઈિો વાર્ાાલાપ સાુંભળર્ાું અિે
એકબીજાુંિી સામે માનમિક િાસ્ય કરર્ાું.

પજા સાસિે બમ મારી કિેર્ી, “મ્મી, ચાલો િાસ્ર્ો િુંડૉ. થાય છે , વળી સ્કલન ું મોડું થશે.”
સુંવાદો રોજિા ચાલ્યા કરર્ાું. બધાું પોર્ાિા રોજજિંદા જીવિમાું વ્યસ્ર્. પજા દીકરીિે સ્કલે

મોકલી રૂહટિ કામ પર્ાવી ફ્રી થઈ જર્ી. સશીલાબિેિ ર્ો શાળા છૂટે પછી સાુંજિા સાડાપાુંચ
વાગે ઘરે આવર્ાું. દીકરો દીપક અિે જશવુંર્ભાઈ બુંિેિે ઑહફસ પર્ાવી ઘરે આવર્ાું

સાડાસાર્ વાગી જર્ાું એટલે પજા લગભગ આખો હદવસ પોર્ાિી રીર્ે પસાર કરી શકર્ી.
જેમજેમ વર્ા પરું થવા આવ્્ ું ર્ેમર્ેમ પજાિે ટૅન્શિ થવા લાગ્ ું. એક રાર્ે દીપકિે કિે,

“દીપક, હ ું મ્મી સાથે ઘરમાું આખો હદવસ કેવી રીર્ે રિીશ? એમિો નિવ ૃત્ત થવાિો હદવસ
િજીક આવે છે અિે મિે થાય છે કે િાય રામ, િવે મ્મી આખો સમય ઘરે રિેશ?ે મારી
પ્રવ ૃનત્તન ું શ?ું ”

રાર્િા પાણી લેવા ઊિેલાું સશીલાબિેિિા કાિે પજાિા શબ્દ પડે છે . આખી રાર્ પાસાું

ફરર્ાું નવર્ાવીિે સશીલાબિેિ સવાર ક્યારે પડે ર્ેિી રાિ જોર્ાું જાગર્ાું પડયાું રહ્યાું. પરોઢ

થર્ાું મિમાું એક િબકારો થાય છે અિે નિવ ૃનત્તમાું પ્રવ ૃત્ત થવાિો અિે પોર્ાિાું સ્વપિ પરાું
કરવાિો નિણાય મજબર્ થઈ ગયો. સવારે સશીલાબિેિિો રોજ કરર્ાું પણ વધારે ખીલેલો

ચિેરો જોઈ જશવુંર્ભાઈ ટકોર કરર્ાું બોલ્યા, “ રાર્િા કોઈ િવ ું સ ુંદર સ્વપિ જો્ ું લાગે છે .
ત ું િા કિે ર્ો પણ ર્ારું મોં ચાડી ખાય છે .”
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“િા રે , કુંઈ ખાસ વાર્ િથી. બસ આમ જ. પજા બેટા, આજે મિે આવર્ાું થોડું મોડું થશે.
રસ્ર્ામાું થોડક
ું કામ છે ર્ો ર્ે પર્ાવીિે આવીશ.”

શાળામાું બેત્રણ નશક્ષક નિવ ૃત્ત થર્ા િર્ા. ખાસ ફૅરવેલ પાટી રાખેલ િર્ી ર્ે હદવસે.

સશીલાબિેિિે સપહરવાર જવાન ું િત ું. રાર્િા જમવાિા ટેબલ પર સશીલાબિેિિી

નિવ ૃનત્તપલાિિી વાર્ ચાલી. “ફન્તશિ બહ સરસ રહ્.ું ચાલો કાલથી ર્ારે શાુંનર્.” પજા અિે
દીપકે એકબીજાું સામ ું જો્ ું ત્યાું સશીલાબિેિ બોલ્યાું, “ િા િોકરીિી પળોજણ િહિ. પણ
પજા બેટા, હ ું રોજ સવારે દસ વાગે શાળાએ જવા િીકળર્ી િર્ી ર્ેિી જગયાએ સાડાદસ

વાગે હ ું આંગણવાડી જઈશ. સવારે જવાિી ઉર્ાવળ િહિ િોય એટલે મિારાજિે રસોઈન ું

બધ ું સમજાવી દઈશ. ત ું સવારમાું છટ્ટી. હ ું સાડાદસ વાગે જમીિે જઈશ એટલે ત ું પાછળન ું
સુંભાળી લેજે. સાુંજે પાછી મિારાજિા આવવાિા સમય સધીમાું આવી જઈશ. એટલે ર્ારે
ણચિંર્ા િહિ.”

“કેમ િવ ું શ ું કામ કરવાિી છું?” જશવુંર્ભાઈિા પ્રશ્ન સામે સશીલાબિેિિો જવાબ મગજમાું

ર્ો ર્ૈયાર િર્ો ર્ે બોલ્યાું, “હ ું શાળામાુંથી નિવ ૃત્ત થઈ છું. જીવિમાુંથી િહિ! મારે નિવ ૃત્ત થવા
પિેલાું ઘણી પ્રવ ૃનત્ત કરવાિી છે . મારે આંગણવાડીમાું સેવા આપવી છે . મારાું જે સ્વપિ
બાળપણમાું અધરાું રહ્યાું ર્ે પણ પરાું કરવાું છે .”

સશીલાબિેિ સવારે સાડાદસ વાગે િીકળર્ાું જેથી અણગયાર વાગે આંગણવાડીમાું જઈ કામ
શરૂ કરી શકે. આંગણવાડીમાું પરવારી બપોરે ત્રણ વાગે પિોંચે િહરિી િવેલીએ અિે લાગી
જાય િહરસેવામાું. પિેલા જ હદવસે િવેલીમાું પિોંચર્ાું પ્રભિે કહ્,ું

51

ૃત્ત થયા
નિવ
“હે
પ્રભપછી
,

વનરાકારને આકાર આપિો છે મારે ,
ઓમકારમાં લય પરિો છે મારે ,
ધબકારમાં પ્રાણ પરિો છે મારે ,
હંમેશને માટે શૃગ
ં ાર કરિો છે મારે ,
બસ, એ જ કોવશષ કરિી છે મારે .”
અત્યાર સધી ઘર–િોકરી વચચે ચગડૉ.ળે ચઢી િર્ી. મિે મારા જીવિિો કોઈ આકાર

લાગર્ો િિોર્ો. િવે બસ ઓમકારમાું લય પરી જીવિિે કુંઈ સાથાક કરવ ું છે .” બાળપણમાું
દાદી પાસે િવેલી સુંગીર્ સુંભાળર્ાું ત્યારથી ખબ શોખ લાગેલો પણ અડધી ઉંમર ભણવામાું
અિે અડધી ભણાવવામાું પસાર થઈ ગઈ. િવે મોકો મળયો િવેલીસુંગીર્ શીખવાિો. ત્રણ

વાગયાથી ચાર વાગયા સધી ફૂલ સેવા કરર્ાું. ભગવાિિા જાર્ભાર્િા િાર બિાવર્ાું અિે
પોર્ાિી કલા ત્યાું આવર્ી બીજી સેવાથી બિેિોિે શીખવર્ાું. સાડા ચાર વાગે મિારાજિા
આવવાિા સમએ ર્ો પાછા ઘરે પિોંચી જર્ાું. પજા સાથે બેસી ચા પીવાિી, િવેલી અિે

આંગણવાડીિી વાર્ો કરર્ાું. પાછા સાુંજિા િવેલીસુંગીર્ શીખવા જર્ાું અિે આરર્ી પર્ાવી

ઘર ભણી. િવેલી િજીક િોવાથી ચાલીિે જવામાું શરીરસખ પણ જળવાત ું. દીપકિે એમ િત ું
કે િવ ું િવ ું છે એટલે મ્મીિે બધ ું ગમશે. પરું ત આ કુંઈ લાુંબ ું િા ચાલે.

“પજા, ત ું બહ ખશ િા થઈશ. આ ર્ો િવ ું િવ ું બધ ું ગમે. પછી ર્ો મ્મી ઘરે જ. ત ું ર્ારા
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પ્રોગ્રામ અત્યારથી સમજી નવચારીિે કરજે.” “િા દીપક, એવ ું િથી. મ્મી ર્ો એમિી

પ્રવ ૃનત્તથી ખબ ખશ છે . અમે બુંિે સાુંજે સાથે ચા પીવા બેસીએ છીએ ર્ો મસ્ર્ અલકમલકિી
વાર્ો કરીએ છીએ. મારે રસોડાિો અિે મિારાજિો સમય સાચવવાિો ભાર પણ િથી
રહ્યો.”

રનવવારિી રજાિા હદવસે જશવુંર્ભાઈએ ટકોર કરર્ાું કહ્,ું “ સશીલા, ક્યાું સધી આમ
દોડાદોડ કરીશ? નિવ ૃનત્તમાું િવે ર્ો જરા શરીરિે આરામ આપ.”

“આ શ ું બોલ્યા? મારે અત્યારથી નિવ ૃત્ત િથી થવ.ું પ્રવ ૃનત્ત વગરન ું જીવિ કુંઈ જીવિ

કિેવાય? જ્યારે મન ુંષ્યિી બધી પ્રવ ૃનત્ત બુંધ થાય ત્યારે ર્ે નિવ ૃત્ત અિે નિશ્ચેર્િ કિેવાય.
મારે િજી ઘણ ું કરવાન ું છે અિે શીખવાન ું છે . નિવ ૃત્ત જીવિ એટલે સાુંસાહરક ઉપાનધમાુંથી

મારે એકાુંર્વાસ િજી િથી ભોગવવો. મિે આ સાુંસાહરક કાયો ઉપાનધરૂપ િથી લાગર્ાું. િજી
નિવ ૃનત્તિે વાર છે .”

જશવુંર્ભાઈ, દીપક અિે પજા સશીલાબિેિિી વાર્ સાુંભળી ખશ થયાું. આજીવિ પ્રવ ૃનત્ત
દરે કે કરર્ાું રિેવ ું જોઈએ. નિવ ૃનત્ત એટલે ખાલી કામધુંધામાુંથી ફારે ગ થવ ું એ િહિ, ખરા

અથાિી નિવ ૃનત્ત ર્ો ત્યારે લીધી કિેવાય જ્યારે પાપથી મક્તર્ મેળવી એકાુંર્ વાસ લઈએ.

જશવુંર્ભાઈએ વ્યવસાયમાુંથી નિવ ૃનત્ત લઈ સશીલાબિેિિે મદદ કરાવવાિો નિણાય લીધો
અિે એ નિણાયિે અન ુંરૂપ જીવિ જીવવા લાગયા. પણ જ્યારે સશીલાબિેિ નિવ ૃનત્ત લઈ
પોર્ાિી પ્રવ ૃનત્તમાું લાગયાું ત્યારે ઘરિાું સૌિે જરા આશ્ચયા થ્ ું.

જે પજા સાસિા ઘરમાું આખા હદવસિી િાજરીિા ડરથી ગભરાઈ ગએલી ર્ે પણ િવે િળવી
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બિી ગઈ. સશીલાબિેિ એક સાસ ર્રીકે પજાિી મિોક્સ્થનર્ સમજી શકર્ાું િર્ાું. એન ું મખ્ય
કારણ આપણો સમાજ. સાસવહિો આંર્રો ઘણાું બિેિોએ જ પ્રસ્થાનપર્ કયો છે .

સશીલાબિેિ માટે નિવ ૃનત્તિી વ્યાખ્યા કુંઈક જદી િર્ી, જે પજાિે આસપાસમાું જોવા િિોર્ી
મળર્ી. આથી ગભરાએલી રિેર્ી. પણ જ્યારે સશીલાબિેિિી નિવ ૃનત્ત પછીિી પ્રવ ૃનત્ત

પજાએ જોઈ અિે અન ુંભવી ત્યારે ર્ેિે ખ્યાલ આવ્યો કે નિવ ૃનત્ત પછીિી પ્રવ ૃનત્ત કેવી િોઈ શકે.
સશીલાબિેિે ત્યારે જશવુંર્ભાઈિે સમજાવ્્ ું કે, “રોજજિંદા વ્યિસાયમાંથી વનવ ૃત્ત થઈ ઘરનાં
સભ્યોને મદદરૂપ થઈ કટં બ અને સમાજને ખરા અથામાં ઉપયોગી થાિ તો તે વનવ ૃવત્ત સાથાક
થાય અને નિી પ્રવ ૃવત્તમાં જોિાિાનો આનંદ લઈ શકાય. આ સ્થળ શરીરને કયારે ક વનવ ૃત્ત

કરી શકાય છે પણ સક્ષ્મ શરીરન ં શ?ં મનષ્ં યમાં સાચી સમજણ આિે ત્યારે તે સક્ષ્મ શરીરથી
વનવ ૃત્ત થઈ શકે છે . આજે હં ઘરનાં બધાં સભ્યોની હાજરીમાં એક ફૉમા ભરિાની છં. તે છે

દે હદાનન ં ફૉમા. હં જ્યારે સંપણા વનવ ૃત્ત થઈ જાઉં ત્યારે મારા દે હન ં મેહિકલ કૉલેજમાં દાન
કરી દે શો. હં ત્યારે મારી સંપણા વનવ ૃવત્ત અનભ
ં િીશ. અસ્ત. – સ્વાનર્ શાિ.
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વનવ ૃત્ત થયા પછી (૬) કેદારવસિંહ જાિેજા

સેિાવનવ ૃત્ત હો ગયા, ક્ ં ? હફઝુલ િક્ત ગંિાય,
કર પરમાથા, જનસેિા, નેકી જીિન હો સહાય..
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માિવજીવિ ઈશ્વરિી એક અમલ્ય દે ણ છે . આ માિવજીવિિા ત્રણ પડાવ છે , જે ઈશ્વરે

બિાવ્યા છે . બાળવય, ્વાિી અિે પછી બઢાપો. જ્ઞાિીજિોએ આ ત્રણે અવસ્થામાું કેમ
વર્ાવ,ું શ ું કરવ,ું શ ું િ કરવ ું ર્ે બધ ું ખબ નવચાર કરીિે િક્કી ક્ાં છે . પણ મારે આજે ત્રીજી
અવસ્થા નિવ ૃનત્ત બાદ પ્રવ ૃનત્ત નવર્ે વાર્ કરવી છે . કારણ કે આ અવસ્થા પછી જ માણસે
અિેક જાર્િા ફેરફાર પોર્ાિા જીવિમાું કરવાિા િોય છે .

ઈશ્વરિા ક્રમિે સ્વીકારવાિો િોય છે . એ િસીિે સ્વીકારો કે વ્યનથર્ થઈિે ર્ે ર્મારા ઉપર છે .
જો સમજી નવચારીિે આ માિવજીવિિા ત્રીજા પડાવિે પસાર કરવામાું આવે ર્ો જીવિ

સફળ અિે અન્યો માટે િમિારૂપ ઉદાિરણ રૂપ બિી જાય છે . આ ત્રીજા પડાવમાું ગમે ર્ેવી
િોકરી, ધુંધો કે અન્ય સ્થળે કામગીરી બજાવીિે કટુંબ માટે અથોપાર્જિ ક્ાં િોય ર્ે

જગયાએથી, ર્ેમાુંથી ફરજજયાર્ કે સ્વેચછાએ નિવ ૃનત્ત લેવી પડે છે અથવા ર્ો શરીર પ્રવ ૃનત્તિો
ત્યાગ કરાવે છે . િવે શ?ું

વરસો સધી પડેલી ઘરે ડ બાદ િવરાશ કેવી રીર્ે પસાર કરવી ર્ે પ્રશ્ન બધા જ લોકોિે

ઊિર્ો િોય છે . સર્ર્ મિ
ું વર્ો િોય છે . જેઓિે માિવસુંપકા િી આદર્ િ િોય કે કોઈ શોખ
િ િોય ર્ેઓિી િાલર્ દયિીય બિી જાય છે , પરું ત સમજદાર માણસે આ પહરક્સ્થનર્િી
ર્ૈયારી અગાઉથી, ત્રીજો ર્બક્કો આવે ર્ે પિેલાું જ કરી રાખવી જોઈએ. આ એક એવો
સમય છે , જ્યાું આપણે આખી જજિંદગી કરે લાું કાયોિો નિચોડ મળે છે . શાસ્ત્રો પ્રમાણે આ

સમએ શરીર સાચવીિે મળે લા એકાુંર્ અિે એકલર્ામાું જિકલ્યાણિાું કામો-પ્રભ ભક્તર્માું
નવર્ાવવો જોઈએ. પણ બધા લોકો આવ ું કરી શકર્ા િથી. મિ અિે સ્વભાવ એક સરખાું

િથી િોર્ાું, સુંસ્કારો સાથે ઘડાએલ ું મિ ક્યારે ક ર્ેિે નિિંદા, ટીકા, િાિક િગડા કે જગર્ િી

ખોટી પુંચાર્માું વેડફી િાખે છે , પણ ર્ે ખોટું છે . બધ ં ભલીને માનિીએ આિા સમએ ફાજલ
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સમય વિતાિિા માટે મનગમતો માગા શોધી લેિામાં િહાપણ છે . કોઈ એિી રોજજિંદી પ્રવ ૃવત્ત
અપનાિિી જોઈએ જેથી આપણ ં જીિન હદવ્ય બની રહે અને સાથોસાથ બીજાને પણ
માગાદશાન મળે .
આવ ું કાયા કરવા માટે દરે ક જગયાએ ધિદોલર્િી જરૂર િથી પડર્ી. સુંકલ્પ અિે મજબર્

મિોબળ કાફી છે . માત્ર દૃઢ સેવાભાવ કે જીવિભરિા અન ુંભવોિે વાગોળીિે એમાુંથી કોઈ
કાયા શોધી શકાય છે . અિેક સુંસ્થાઓ સેવાભાવી કામ કરિારાઓ માટે આતર િોય છે .

અન ુંભવ અિે સમજથી બીજાિે ઉપયોગી બિવા, હફ
ું અિે વિાલ આપવા ર્મિે આમુંત્રણ

આપર્ી ઊભી િોય છે . ર્મારે ર્મારા સ્વભાવ મજબ કામ શોધવાન ું છે , ઘરિાું કામોમાું િાથ
અિે સાથ આપીિે ગૃિકામોમાું િાિાું બાળકો સાથે ગ્મર્ભરી વાર્ો સાથે ર્ેિે સુંસ્કારી

બિવા શીખવવાન ું છે , અિે જો ર્મારાું સુંર્ાિ બિારગામ કે પરદે શ િોય ર્ો પત્િી સાથે
વીર્ાવેલી સખદ યાદોિે માણવાિો આ સમય છે ,

દુઃખ બધાિે િોય છે . ર્ેિા બળાપા કાઢવાથી કુંઈ િહિ વળે . દરે કિા જીવિનિવ ૃનત્ત પસાર
કરવાિા રસ્ર્ાઓ જદા જદા િોય છે . નવકાસ પામેલાું સ્થળોમાું િવરાશ માટે ઘણી બધી

વ્યવસ્થા િોય છે , પણ િાિકડા ગામમાું કામકાજ માટે અવકાશ ઓછો રિેવાિો. ર્ેથી ત્યાું
મુંહદર, દે વદશાિ, ચોરો, પાદર, ખેર્ર, શાળા, ગૌશાળા કે પોર્ાિા રસ મજબ ભજિકીર્ાિ

અિે ગામિા સમાચારોન ું સ્વભાવગર્ અથા વગરન ું નવશ્લેર્ણ, જેિે સારી ભાર્ામાું ચોવટ
કિેવાય - ર્ે કરવા નસવાય બીજો રસ્ર્ો િથી િોર્ો.

િવી પેઢી અિે જિી પેઢી વચચેિો સુંઘર્ા સિાર્િ કાળથી ચાલ્યો આવર્ો સુંગ્રામ કિેવાય.
ર્ેથી માિવે વધ ણચિંર્ા કરવા કરર્ાું ર્ેિે અપિાવી સમાધાિકારક પગલાું લેવાું જોઈએ
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અિે ઘરમાું સન્માિ મળે િ મળે છર્ાું પોર્ાન
ું કામ મૌિધારી બિી કરવાિો માગા – ર્મારી

નિવ ૃનત્તિો ઉદે શ બીજાઓિે પણ શાુંનર્ આપશે. જેઓ પાસે વારસાગર્ ધુંધો છે , ર્ેઓિી વાર્
અલગ છે , પણ સનવિસ પછી િવરાશ, હરટાયરમેન્ટ કેવી રીર્ે ગજારવી ર્ે એક મિા પ્રશ્ન
ગણાય છે . બધ ું જ િોવા છર્ાું માિવી કદી સુંર્ોર્ી િોર્ો િથી ર્ેથી ર્ેિે િવા િવા

અભરખાઓ આવા ફાજલ સમયમાું જાગે અિે ર્ેથી દુઃખોિે સામે ચાલીિે ર્ે બોલાવે છે . આ
સમયમાું માિવે પોર્ાિી શક્તર્ઓ રચિાત્મક કામોમાું વાપરવાિી જરૂર છે , ર્ેિાથી મિ

ખશ રિેશે અિે શરીર કામઢું રિેર્ાું ર્ણબયર્ સાચવશે. આ ર્બક્કો બહ જ સાચવીિે પસાર
કરવાિો િોય છે . આજે નવજ્ઞાિિી શોધોએ જગર્િે િાન ું બિાવી દીધ ું છે અિે ર્ેથી સમય

પસાર કરવાિાું સાધિો વધ્યાું છે ર્ેિો ભરપર ઉપયોગ જેઓ કરવાન ું શીખે ર્ે કદી િવરો િ
પડે.

સેવાનિવ ૃનત્ત એ ર્ો િોકહરયાર્ વગા માટે વપરાર્ો શબ્દ િોય, જેમાું દરે ક કુંપિીિા નિયમ
મજબ અમક ઉંમર વટાવ્યા પછી ફરજજયાર્ નિવ ૃત્ત થવ ું પડત ું િોય છે . બાકી બધા

વ્યવસાયવાળા નિવ ૃનત્ત િથી લેર્ા. જ્યાું સધી શરીર સાથ આપે ત્યાું સધી કાયા કરર્ાું જ રિે
છે . િમણાુંિો જ દાખલો આપ ું ર્ો સ્વ. શ્રી ર્ારક મિેર્ા િાસ્યિા અવ્વલ િુંબરિા બેર્ાજ

બાદશાિ, જેમણે આપણિે અિેક પ્રકારિા લેખો લખીિે િાસ્ય સાથે અિેક રીર્ે મિોરું જિ
અિે સમજણ આપી. મોરબી શિેરમાું એક આંખિા ડૉતટર છે શ્રી કાર્હરયા, આમ ર્ો ર્ેઓ
ક્યારિા નિવ ૃત્ત થઈ ચક્યા છે , છર્ાું આજે પણ ર્ેઓ સરકારી દવાખાિામાું માિદ સેવા

આપીિે અિેક લોકોિી આંખોિે રોશિી આપે છે અિે એવો નવશ્વાસ લોકોમાું જગાડી ચક્યા છે
કે આંખોિો ગમે ર્ેવો રોગ િોય કાર્હરયા સાિેબિો િાથ અડર્ાું જ િીક થઈ જાય છે . આ એક
ભરોસો છે . અન્ના િજારે , આ ઉંમરે પણ સેવાકાયામાું સર્ર્ જોડાએલા છે . આવા ર્ો અિેક

દાખલા છે . િા, નવશ્વિા મિાિ જાદગર કે. લાલિે કોઈ ભલી શકે? આપણા મિાત્મા ગાુંધીજી
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ક્યાું નિવ ૃત્ત થયા િર્ા?! જગર્માું મોટી શોધો પણ મોટી ઉંમરિા માણસોએ કરે લી છે એ
વાર્ જગજાિેર છે . િવરાશિા સમયિે વાપરવો એ પણ એક ખબી ગણાય. ઈશ્વર દરે ક
માિવીિે યથાયોગય કાયા કરવાિી અિે બીજાિે ઉપયોગી થઈ શકે ર્ેવાું કમો કરવાિી
શક્તર્ આપે એ જ અપેક્ષા.
– કેદારનસિંિજી મે. જાડેજા
ગાુંધીધામ -કચછ
kedarsinhjim@gmail.com
Courtsey : Jitemdra Padh
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ૃત્ત થયા પછી
વનવ ૃત્ત થયાનિવ
પછી
(૭) રાજલ શાહ

“જીવિ ચલિે કા િામ, ચલર્ે રિો સબિ-ઓ-શામ..”
નિવ ૃનત્તિો સમય પાસે આવી રહ્યો િર્ો. જે માિ–મરર્બો આજ સધી જોયાું અન ુંભવ્યાું િર્ાું
એ ભર્કાળ બિી, યાદોિી પોટલીમાું બુંધાઈિે મિિા એક ખણે જ રિી જવાિાું િર્ાું. આજ
સધી ઑહફસમાું મિત્ત્વન ું પદ િત ું એ અત્યુંર્ કશળર્ાપવાક સુંભાળ્ ું િત ું. સાચે જ પરે પરા

મિથી આ કાયાવાિી સુંભાળી િર્ી. કેટલો સમય આપયો િર્ો આ કારહકદી પાછળ ! સમયિો
સરવાળો મકો ર્ો ઘર કરર્ાું ઑહફસિા િામન ું પલ્લ ું િમત ું િત ું.
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અખબારી આલમમાું ગજ
ું ત ું િામ િત ું. દૈ નિક પનર્િમાું પત્રકાર ર્રીકેિી િામિા ર્ો િર્ી જ.

ર્ેિી સાથે એક આખી પનર્િન ું સુંપાદિ કશળર્ાથી સુંભાળ્ ું િત ું. નિયનમર્ રીર્ે વુંચાર્ી અિે
બિોળો પ્રચાર ધરાવર્ી રનવવારિી પનર્િમાું સમીક્ષક ર્રીકેિી કટાર સફળર્ા અિે

સુંનિષ્િાથી સુંભાળી િર્ી. કોઈિા દબાણ કે પ્રભાવમાું આવ્યા વગર, કોઈિીય શેિશરમમાું
આવ્યા વગર લખાર્ી સમીક્ષાન ું કલારનસકોમાું અદકેરું મલ્ય િત ું.

ગજરાર્િી ્વા પેઢીિે આગળ લાવવા, ્વા પેઢી પોર્ાિી કલાિે લોકભોગય બિાવી શકે
એવ ું પલૅટફૉમા આપ્ ું િત ું. ઑહફસમાું સૌથી વધ માિ જળવાત ું િત ું. અિે િવે સમય િર્ો
ઑહફસિી જવાબદારીમાુંથી મતર્ થઈિે પ્રસન્નર્ાપવાક પ્રસ્થાિિો…

જે ક્ષણિી રાિ જોવાર્ી િર્ી એ ક્ષણ પણ આવીિે ઊભી રિી. આજે ઑહફસમાું ર્ો આખો

હદવસ સૌિી વચચે ભારે દબદબાથી પસાર થઈ ગયો. િમ-ઉમ્ર કાયાકરોિી ઉષ્મા, િાિેરાન ું
સન્માિ, સગુંનધર્ બકેથી મિ પ્રસન્ન થઈ ગ્ ું. આ સમય ક્યારે ક ર્ો આવવાિો જ િર્ો
એિીય ખબર ર્ો િર્ી જ િે?

િવે? ૨૫ વર્ાિી વયથી શરૂ કરે લી આ યાત્રા ૬૫ સધી ર્ો એક એવા દબદબાભયાા મકામે
પિોંચી િર્ી જ્યાું અઢળક સન્માિ િત ું. આમ પણ પોર્ે એવ ું જ માિર્ા િર્ા િે કે જ્યાું સધી
ર્ાલીઓિા ગડગડાટ િોય ત્યાું સધી જ સ્ટે જ. આ ર્ાલીઓિા ગડગડાટ વચચે જ એધ્તિટ

લઈ લીધી િોય ર્ો પ્રેક્ષકોિા મિ પરિી આભા એમ જ અકબુંધ જળવાએલી રિે. આજે એવી
આભા અિે એવા જ પ્રભાવિી સાથે ઑહફસિાું પગનથયાું ઊર્યાા ત્યાું ડ્રાઈવર કાર લઈિે

ઊભો િર્ો. કારમાું ગોિવાર્ાું પિેલાું મિ ભરીિે એક વાર ઑહફસ જોઈ લીધી અિે નિવ ૃનત્ત

ર્રફ પ્રયાણ ક્.ાં કાર ઘરિી પૉચામાું દાખલ થઈ. પગનથયાું ચઢર્ાું જ આશ્ચયા અિે ખશીથી
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હૃદય ભરાઈ ગ્ ું. પગનથયાું ચઢર્ાું લાલ જાજમ પાથરે લી િર્ી અિે લાલ જાજમિી એક
બાજ ગલાબિાું ફૂલોથી ‘વેલ-કમ િોમ’ લખેલ ું િત ું.

પહરવારિી સાથે અંગર્ નમત્રોએ જે આવકાર આપયો એિાથી ઑહફસથી ઘર સધી

પિોંચવાિા રસ્ર્ે મિમાું ઊિેલા નવચારો નવખરાઈ ગયા. સરસ મિાિા હડિર પછી સૌ
હદવાિખાિામાું આરામથી બેિાું… આ હદવાિખાિાન ું િામ પણ પોર્ે જ આપ્ ું િત ું.

સૌ નવખરાયાું અિે ફરી એક વાર પેલા નવચારોએ મિ પર કબજો જમાવવા માુંડયો. આજ

સધી જે શાિથી જીવિિી સફર ર્ય કરી િર્ી એિાથી જરા અલગ સફર િવે શરૂ થર્ી િર્ી
અિે એ સફરિી ર્ૈયારી મિોમિ કરીિે નિિંરાર્વા જીવે િીંદરિા ખોળે માથ ું મકી દીધ ું.

આજ સધી ઑહફસ જવાિા સમય સાચવર્ા િર્ા. સમયિા કેટલા પાબુંધ િર્ા એ ર્ો ઘરમાું
અિે ઑહફસમાું સૌિે ખબર િર્ી. ઘહડયાળિા ટકોરે કામ ચાલત ું. એક ક્ષણ પણ મોડું

પરવડત ું િિોત ું. ક્યાુંય પણ જવાન ું િોય ત્યાું પાુંચ નમનિટ અગાઉ પિોંચી જવાિી ચોકસાઈ
જાળવી રાખી િર્ી એવી જ ચોકસાઈિો આગ્રિ મળવા આવિાર માટે પણ રિેર્ો. કદાચ
કાલથી આ સમયિા ઢાુંચામાું જ હદવસ પસાર કરવો પડશે એવ ુંય િિોત ું પરું ત સમયિે

જાળવીએ, સમય આપણિે જાળવી લે છે એ િકીકર્ ર્ો કેમેય નવસારી શકાય એવી િિોર્ી.
એટલે બીજા હદવસે ઊિીિે પણ રોજજિંદાું કામો પણ એવી જ રીર્ે આટોપયાું. કારણ કે એમ

કરવાથી પરર્ો સમય મળી રિેર્ો અિે એ સમયમાું ફુરસદિી પળોન ું નિનશ્ચર્ આયોજિ થઈ
શકત ું.

દનિયા અિે ટૅકિોલૉજી ઘણી બદલાઈ ચકી િર્ી. એિી સાથે ર્ાલમેલ મેળવવાિો િર્ો.
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આજ સધી અિેકિે એમિા જ્ઞાિિો લાભ આપયો િર્ો અિે િજ પણ જ્ઞાિિી ગુંગા વિેર્ી જ
રિેવાિી િર્ી પરું ત િવે અદ્યર્િ ટૅકિોલૉજીિે અપિાવીિે શ્રીગણેશ કરવાિા િર્ા. આજ
સધી ગર બિીિે રહ્યા િર્ા; આજથી નશષ્ય બિી રહ્યા. સુંર્ાિો પાસે ક્પ્ટરિી કક્કો-

બારાખડી શીખવાિી શરૂ કરી. ઈ-મેઈલથી માુંડીિે પાવર પૉઈન્ટ પ્રેિન્ટે શિ પણ એટલા જ
રસથી શીખી લીધ ું. ગજરાર્ી ટાઈપ કરવાિી આવડર્ પણ કેળવી લીધી અિે લો, િવે શરૂ
થઈ નિવ ૃનત્ત પછીિી પ્રવ ૃનત્ત.

ફુરસદિી પળોમાું પહરવાર સાથે બેિા િોઈએ ત્યારે એવી કેટલીય રસપ્રદ વાર્ો થર્ી જે

વાગોળર્ાું ત્યારે સુંર્ાિો પણ કિેર્ાું કે જીવિભર જે અન ુંભવો થયા એિાું સુંસ્મરણો લખો.
પણ ત્યારે કામ આડે ક્યાું સમય િર્ો ? અદ્યર્િ ટૅકિોલૉજીથી િવે એ શક્ય બન્્ ું. ફેસબક

પર આવાું કેટલાુંય સ્મરણો મકવા માુંડયાું. અમદાવાદથી માુંડીિે અમેહરકા સધી આ રસપ્રદ
વાર્ોિા વાચક વધર્ા ગયા. ઘણી વાર ફેસબક પણ આશીવાાદ બિી રિે છે . વર્ો સધી

મળયા િા િોય એવા નમત્રોથી માુંડીિે એમણે આપેલા પલૅટફૉમાિી પગથી પરથી સફળર્ા
સધી પિોંચયા િોય એવા અિેકિો ભેટો થર્ો ગયો.

મિાિી દનિયા નવકસર્ી ગઈ. પીએચ.ડી કરવા માગર્ા નવદ્યાથીઓ ઘેર માગાદશાિ લેવા
આવર્ા ત્યારે આજ સધીિો અન ુંભવ લેખે લાગયો એવી પ્રર્ીનર્થી નિવ ૃનત્તિો આિુંદ

બેવડાર્ો ગયો. ઑહફસમાુંથી નિવ ૃનત્ત લઈ લીધી િર્ી પરું ત અિીંથી શરૂ કરે લી સાુંસ્કૃનર્ક

સ્પધાાિી પ્રવ ૃનત્ત ર્ો ચાલ જ િર્ી એટલે એમાું જ્યારે જ્યારે માગાદશાિિી જરૂર િોય ત્યારે

એમિી સલાિ લેવા આવિારિે પરે પરો સિકાર આપર્ા. સ્પધાાિી શરૂઆર્થી એિા અંનર્મ
ચરણ સધી એમિી િાજરી પણ રિેર્ી.
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અિે િા! આ બધી મિગમર્ી પ્રવ ૃનત્તઓ કરવાિી સાથે પહરવારિી સાથે પણ પરર્ો સમય

મળી રિેર્ો. પહરવારથી દર ર્ો ક્યારે ય િર્ા જ િિીં પણ િવે જાણે એ િજદીકી વધ સ્િેિમય
બિી. પત્િી-પત્ર-પત્રીઓ અિે િવે એમિો પણ બિોળો થર્ો પહરવાર…..મિાિા હદવસો
િર્ા, ર્ો આિુંદથી થર્ી પ્રવ ૃનત્તિે લીધે ર્ાજગી પણ એટલી જ જળવાઈ રિેર્ી.

દનિયા જાણે મઠ્ઠીમાું સમાઈ ગઈ િર્ી અિે આ મઠ્ઠીમાું સમાએલી દનિયા મીિીય એટલી જ

િર્ી. કોણ કિે છે નિવ ૃનત્ત એટલે િવરાશ…અરે એ ર્ો એક િવો મુંત્ર લઈિે ઊગેલી િવી
આશ…
“જીવિ ચલિે કા િામ,
ચલર્ે રિો સબિ-ઓ-શામ..”
– રાજલ શાિ http://www.rajul54.wordpress.com
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વનવ ૃત્ત થયા પછી ( ૮) જીતેન્દ્ર પાઢ

માત ૃભાર્ા : જર્િ અિે લેખિ – નિવ ૃનત્તિી પ્રવ ૃનત્ત
—————————————————–
લખર્ો રિીશ િે મળર્ો રિીશ,
જીવિમાું સૌિે ગમર્ો રિીશ;

શી ર્ાકાર્ છે મોર્િી દોસ્ર્ો,

મયો ર્ોએ અક્ષરદે િે જીવર્ો રિીશ. (સ્વ રણચર્)
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આજ જીવિિા િવાપરોઢમાું હૃદયિી વાર્ વિેર્ી કરી પ્રસન્નર્ા પામવી છે . એક શાયરે

સરસ વાર્ કરી છે : મોર્િી ર્ાકાર્ શી, મારી શકે ? જજિંદગી, ર્ારો સિારો જોઈએ / જેટલ ું

ઊંચે જવ ું િો માિવે એટલા ઉન્નર્ નવચારો જોઈએ……,ઉમાશુંકર જોશીિી એક કનવર્ાિી

પુંક્તર્ છે , “માણ્્ ું ર્ેન ું સ્મરણ કરવ ું એય છે એક લ્િાણ.ું આ સ્મરણિી ભેટ આપણિે મળી છે .
જે મોંઘેરું લ્િાણ ું અિે ર્ે માત્ર માિવી િે જ મળ્ ું છે . કેવી અદભર્ ઈશ્વરીય ભેટ ! વિેર્ા
સમયિી સાથે ઓણચિંત ું મોર્ અનિચછાએ, વણિોર્રે લ,ું જીવિિા દરવાજે ટકોરા મારશે

અિે ર્ેિે િસર્ા ્િોંએ વધાવવાન ું છે . અંર્ વેળાએ ઈશ્વરિો પાડ માિી આભારવશર્ા સાથે
દરે કે ઋણમતર્ થવાન ું છે . આ સ ૃષ્ષ્ટચક્ર સિાર્િ ચાલે છે , િે ચાલત ું રિેવાન ું ! ર્મારી

ગેરિાજરી જગર્િે વર્ાાય ર્ેવ ું એકાદું યાદગાર કામ કરીિે જીવિ સાથાક કયાાિો અિેસાસ
મકી જવાય ર્ેમ કરવાન ું છે .

“જીવિ જો મારું પોર્ાન ું િા િોય, ઈશ્વ િી ભેટ િોય, ત્યાું મારું મમત્વ શ ું કામન ું ?”
જીવિ માટે પરમકૃપાળુિો સર્ર્ આભાર માિવો રહ્યો. કેમ, ખરું િે? આમ થાય ર્ો, આિુંદ
થશે, શભેચછાિી વર્ાાં અિે ઈષ્ટદે વિી કૃપાથી મેં 14 િવે. 2016િા રોજ 74 વરસ પરાું કરી
અમ ૃર્વર્ા 75માું પ્રવેશ કરે લો છે . મારા હિર્ણચિંર્કો, વડીલો, નમત્રોિી શભેચછાઓ અિે

આશીવાાદિી વર્ાાિો પ્રર્ાપ ગણ ું છું. મારી શાળા અિે કૉલેજ દર્યાિ વાચિલેખિિો

શોખ નવસ્ર્રર્ાું મેં અગાઉથી મરર્ાું સધી લેખિવાુંચિ પ્રવ ૃનત્ત અિે માત ૃભાર્ા સુંવધાિ માટે
સુંકલ્પ કરે લો, મારા પ્રાધ્યાપકો શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, િગીિદાસ પારે ખ, િહરવલ્લભ ભાયાણી,
અિુંર્રાય રાવલ, કનવ ઉમાશુંકર જોશી વગેરે મોટી ઉંમરિા િર્ા અિે સાહિજત્યક ક્ષેત્રે

િામવુંર્ િર્ા. મારા આ બધા પ્રેરણાસ્રોર્ બન્યા. આ એવી પ્રવ ૃનત્તઓમાુંિી એક છે જેમાું ર્મે
નિવ ૃત્ત િોવા છર્ાું પ્રવ ૃત્ત રિી ર્મારું યોગદાિ આપી શકો.
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િા, ભારર્માું િર્ો ત્યારે સમાજસેવાિી પ્રવ ૃનત્ત ખરી. અિીં આવ્યા બાદ શ્રી સરે શ જાિી,
જગલહકશોરકાકા, પવી મલકાણ, સ્વ. પ્રવીણ પટે લ ‘શશી’, નવજય શાિ, દે નવકા ધ્રવ,

પ્રવીણાબિેિ કડહકયા, સ્વ. આર્ાદાદા, અશોક દાસ, ડૉ. કિક રાવલ, સ્વ. હકશોર રાવલ,
સ્વ. આહદલ મન્સરી, મધ રાય, શાયરા ણબક્સ્મલ મન્સરી વગેરે અિેકિા સુંપકા માું
જોડાયો. આ યાદી ખબ લાુંબી બિે ર્ેમ છે . ર્ેઓિી સાથેિી વાર્ોથી સમજ અિે
પ્રેરણા મળર્ાું મારા સુંકલ્પિે બળ મળ્ ું....

જેઓિે સાહિત્ય સાથે િાર્ો છે ર્ેઓિે ખબર િશે કે કે.કા.શાસ્ત્રી102 વર્ા સધી બધી રીર્ે
કામકાજમાું નિયનમર્ િર્ા. 115 વર્ાિી ઉંમરે લ્્ડૉ.નવકોએ પોર્ાિો ર્ે

સમયિો ઇનર્િાસ લખેલો, પલેટો 80 વર્ે લખર્ાું લખર્ાું મરણ પામેલો. આ ર્ો થોડાું
ઉદાિરણો છે . નવકલાુંગોિાું નવકમોથી ક્યાું આપણે અજાણ છીએ ?! મદ્દો એ છે કે કામ

કરિાર અિે સુંકલ્પ નસદ્ધ કરિારાઓિે ઉંમર િડર્ી િથી. ઉંમર ગમે ર્ે િોય પણ પોર્ાિા
નિયનમર્ કામ સાથે જાગ્રર્ રિી કાયારર્ થઈ સુંર્ોર્ પામે ર્ે ઉચચ સ્થાિ

અિે પ્રનર્ષ્િા આપમેળે પામે છે . પ્રવ ૃનત્તિે મિગમર્ી બિાવો, ગમર્ીલી પ્રવ ૃનત્ત ર્ો બધા કરે
પણ રઢર્ા સાથે ર્મારી ઉંમરિે ધ્યાિમાું રાખી, શરીરિો ખ્યાલ કરી, સમજપવાકિી
ર્મારી કામગીરી ર્ાિગી સાથે સ્વસ્થર્ા આપશે. લોન્ગ ફેલોન ું એક વાક્ય છે –

“આિુંદ, નમર્ાચાર અિે આરામ, એકદમ ડૉતટરિે મકાિમાું દાખલ થર્ાું અટકાવે છે .”
હ ું ર્ેમાું ઉમેરીશ કે નિવ ૃનત્ત કે ઘડપણ, વયસ્ક વએ પસુંદગીપવાક કોઈ પણ પ્રવ ૃનત્ત

નિખાલસર્ા, ઉમુંગ સાથે ચાલ રાખે ર્ેિે ઈશ્વર સાચવે છે અિે મ ૃત્્ વેળાએ પ્રસન્નર્ા ર્ેિો
સાથીરિે છે . કિે છે િે, “ઉ્મીદો પે જીર્ા િૈ જમાિા”.....યાદ રાખો –
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“અપિા જમાિા આપ બિર્ે િે, અિલ-એ હદલ
િમ વો િહિ હક જજિકો જમાિા બિા ગયા.”
ર્મારે જ ર્મારા કામ સાથે જગર્િે કુંઈ આપવાન ું છે , યાદોિા ઉપવિમાું નશયાળાિી
િુંડી, ખીલર્ી વસુંર્ કે િરર્ાું પાિિી ખરર્ી પાિખર કે વર્ાામાું જયારે કલ્પિાિી
આંગળીએ જગર્િી સફર કરવા મસાફર બિી ચાલ્યો ત્યારે ચારે હદશાએ હિિંમર્િી
હફ
ું આપી, ખદ માગે આવીિે કહ્,ું દોસ્ર્ ગભરાર્ો િિીં અમે
ર્ારી સાથે રજકણ બિીએ આગળ રિીશ.ું મુંણિલન ું

લક્ષ્ય ડગવા િા દે ર્ો. ધૈયાનિષ્િ પરર્ાથીઓિે ખદ ઈશ્વર સાથ આપે, કારણ કે જ્યાું
નવશ્વાસ છે ત્યાું સધી શ્વાસ છે . િર્ાશ થયા ર્ો બસ મયાા.

જીવિન ું પ્રાકટ્ ર્ો ઉપકારિા ઉદય સાથે આિુંદથી સત્કાર સાથે થાય છે . ત્યારે
િાિામાું િાિા માણસિે હ ું કઈ રીર્ે વીસરી શકું ? જેઓ મારી સાથે સુંપકા માું

જોડાઈિે મિે પોર્ાિાથી બિર્ી ર્મામ મિોબર્ સોંપી છે , િે વ્િાલપિી એ સદા
ગજ
ું ર્ી રાખેલી વાુંસળીિે હ ું કેમ ભલ ું ? જે કુંઈ અઘહટર્ બન્્ ું ર્ે ર્ો મારા નિજી

સ્વભાવગર્ અિુંકાર અિે મારી અપેક્ષાઓિા લીધે મળે લી ભેટ છે , ર્ેમાું મારા પ્રત્યે
પ્રેમ, સિાન ુંભનર્-લાગણી દશાાવિારાિો શો વાુંક ? હ ું ર્ો આશાવાદી જીવડૉ. છું,

ર્ેથી મિે િકારાત્મક, નિરાશાવાદી કે બીજાિા વાુંક કાઢી, ટીકા, નિિંદા કરવી ગમર્ી
િથી, િા ફાવ્્ મૌિ અિે ઈશપ્રાથાિા ર્ે મારો નિયમ. આવજો. ફરી કોક વાર
લખર્ો રિીશ અિે સુંકલ્પમયી િુંમશ
ે ાું રિીશ.

મિે િવરાશિી પળોમાું મા સરસ્વર્ીિા સાનન્નધ્ય સાથે કલમ, કાગળ, કલ્પિા અિે
મારા સાહિજત્યક નમત્રોિો સિેવાસ આપ, જેથી હ ું માત ૃભાર્ાન ું ઋણ અદા કરી શકું.
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આ લેખ લખી રહ્યો િર્ો ત્યારે મારે વાુંચવામાું એક હકસ્સો આવ્યો. અનર્ જિા અિે
જાણીર્ા અખબાર મ ુંબઈ સમાચારિા એક સુંવાદદાર્ાએ ર્ાજેર્રમાું વયોવ ૃદ્ધ

લક્ષ્મીબિેિ દે હઢયા કે જેઓ 110 વર્ાિી ઉંમરે પિોંચિાર છે , ર્ેઓિી સારી ર્ણબયર્
અિે હિલચાલ માટે પત્રકારે પછે લા જવાબમાું કિેલ ું કે આ બધાન ું રાિ ર્મારે

શરીરિે બહ લાડ કરવા િિીં, ઓછું ખાવ ું અિે મિેિર્ કરવી. અથાાર્ કામ કરિારિે
ઉંમરિો કોઈ બાધ િથી. બીજાું એક વ ૃદ્ધ મહિલા જે 1898માું જન્મેલાું અિે 117 વર્ે

મ ૃત્્ પામેલાું ર્ે નમસાઓ ઓકાસાએ પોર્ાિા દીઘાકાલીિ જજિંદગીન ું રાજ બર્ાવર્ાું
કિેલ,ું હ ું 8થી 10 કલાકિી ઊંઘ લેર્ી અિે મિપસુંદ ભોજિ લેર્ી, મિપસુંદ કામ

કરર્ી. આ બધાું ઉદાિરણો મિે સર્ર્ કામ કરર્ાું રિેવાિા, મારા છે લ્લા શ્વાસ સધી
લેખિ કરવાિા વ્રર્િે આશાવાદી વાર્ાવરણ આપીિે મિે જાગ્રર્ કરે છે . પ્રવ ૃનત્ત
એટલે જ ર્ાજગી, ચૈર્ન્યિો થિગિાટ……બહ જ ઓછા જીવોિે લેખિ માટે
સરસ્વર્ીિા આશીવાાદ મળે લા િોય છે . લેખિ, કલમ અિે કલ્પિોિો
સથવારો મારી અંનર્મયાત્રાિા સાચા રાિબર છે .
– જીર્ેન્ર પાઢ

(નસએટલ /વોનશિંગટિ /અમેહરકા)
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વનવ ૃત્ત થયા પછી.(૯).વિજય શાહ

“પત્િી સાથે િવેસરથી સુંસાર માુંડવાિો”
જશવુંર્લાલ નિવ ૃત્ત ર્ો થઈ ગયા..પણ પિેલો પ્રશ્ન એ જ િર્ો કે સવારે ૮ વાગયે ચચાગેટિી

ટ્રે િ પકડીિે સાડાિવે િાજર થવાન ુંથી માુંડીિે સાુંજે બોરીવલીિી સાડાછિી શટલ પકડીિે

મલાડ પાછું આવવાિા પરા ૧૧ કલાક ઘરમાું કાઢવાિા િર્ા. ટ્રે િમાું બોરીવલીથી આવર્ી
ભજિમુંડળી સાથે સમય પસાર થઈ જર્ો િર્ો. અિે ઑહફસ પછી પાછાું વળર્ી વખર્ે ર્ે જ
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િવે આ અણગયાર કલાક કશ ું કયાા નસવાય કેમ પસાર કરવા ર્ે જહટલ પ્રશ્ન ર્ો િર્ો જ..પાુંચ

છ મિીિા ર્ો છાપ ું, ફોિ, ફેસબક અિે રામાટામા કયાા પછી ખરે ખર િવે કુંટાળો આવર્ો િર્ો.
સશીલા પ્રેમાળ િર્ી પણ રસોડામાું અિે ઘરમાું ૧૧ કલાક મિે સિિ િિોર્ી કરી

શકર્ી..ખાવાન ું બન્યા પછી ટીકા કરવી સિેલ છે પણ ‘જાર્ે બિાવો ર્ો ખબર પડે’વાળી

ચૅલેન્જ પરી કરવા િિીં િિીં િે ત્રણ વખર્ વઘાર બાળયો. એક વખર્ બટાકા કાચા રાખ્યા
અિે ર્ેિે ટેકો કરવાિે બદલે ર્ેન ું કામ વધારી આપયા પછી ત્યાુંથીય દે શવટો મળયો. ર્મે
ટીવી સામે જ સારા; રસોડામાું િિીં.

ઘરમાું િર્ી ર્ેટલી ચોપડીઓ વાુંચી િાખી. પણ ગોિત ું િિીં. ર્ેથી એક હદવસ ર્ો ચચાગેટ
ઑહફસે પણ આંટો માયો…અડધા પગારે પણ કામ કરીશ કિીિે કકલી આવ્યો..િવે ઉંમર
થઈ, ભગવાિન ું િામ લો. કિીિે લોભામણી મારી અડધા પગારિી લાલચ પણ બૉસે
ઠકરાવી દીધી.

એક હદવસ ર્ો સશીલાએ કહ્,ું “રામલાિે છોડી દઈએ? િવે ર્મે આખો હદવસ ઘરે જ િો છો

િે ર્ોવાસણો અિે કપડાું ર્મે કરી િાખશો ર્ો બચર્ પણ થશે અિે ર્મિે પણ આખો દિાડૉ.
ઘરે બેિાુંબેિ રહ ું છું એવ ું િિીં થાય. અિે જશવુંર્લાલન ું ફટક્ય ું, “િેં? મિે રામલો કહ્યો?”
“િા રે મારા ભરથાર, મેં મિે કામવાળી કિી...ઘરન ું કામ કરે ર્ેથી કામવાળા કિેવાય
સમજ્યા!…અમેહરકામાું મારા બિેવી ર્ો બધ ું જ કામ કરે …”
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સશીલાિો ગગલી બૉલ નવકેટ લઈ ગયો. જશવુંર્લાલ નવચારર્ા ર્ો થઈ ગયા, અમેહરકામાું
ર્ો મશીિો બધ ું કામ કરે , જ્યારે અિીં ર્ો બધ ું જાર્ે જ કરવાન ું….નવવેકશક્તર્ કામ કરવા

માુંડી. પ્રેમાળ, ગભર અિે સમજ પત્િીિે કેમ િવે પનર્ અકારો લાગે છે . મિે ઘરમાું બેિેલો
જોઈિે ર્ેિે કેમ એમ લાગે છે કે હ ું સમય બગાડું છું…?

ર્ેિા મિિા ઓરર્ા િવે પરા થઈ ગયા છે ...પનર્િી િાજરીિી િુંખિા પનર્િી ગેરિાજરીમાું
સર્ર્ રિેર્ી પણ િવે છ મહિિા થયા...જ્યાું િે ત્યાું ર્ેિા મિિો માણીગર િવે િેબે ચઢે છે .

બહ થ્ ું ભાઈ! આટલા સર્ર્ સાથે રિો છો િે ર્ો ર્મારી ખબીઓ સાથે ખામીઓ પણ જણાય
છે …પિેલાું ર્મે આવ ું િિોર્ા કરર્ાું…પાણી માગ ું ર્ો દધ દે ર્ા.. િવે ર્ો માથામાું વાગે ર્ેવી
િા પાડૉ. છો. આમેય ર્મે ર્ો બજારમાું જ શોભો. કામ કરર્ાું ર્ો િથી પણ પછી પછીિે
મગજ કાણ ું કરી િાખો છો..‘ઑહફસિા ર્મારા બૉસ કરર્ાું પણ ર્મે ર્ો બહ જ ભારે ...’
બોલર્ી અિે ક્યારે ક ભારે કુંટાળીિે કિેર્ી.

જશવુંર્લાલ નવચારર્ા િર્ા, સશીલા શ ું મારી ઈર્ાા કરે છે ? ર્ેિાથી બે વર્ે મોટો છું, વળી ર્ે
ઈચછે ર્ે રીર્ે મારી જાર્િે કેવી રીર્ે ઢાળુું? મિે ફરી ઊથલો માયો…ચાલીસ ચાલીસ

વર્ોથી એકધારી રીર્ે ર્ારા મિિે માિ આપીિે ર્ે જીવી છે ર્ો િવેિાું કેટલાુંક વર્ા ર્ેિી
રીર્ે મિે જીવાડવા ઈચછે ર્ો ર્ેમ જીવવામાું કુંઈ િાિા બાપિા થોડા થઈ જશો?

એટલે? વાસણો કરવાિાું? શાકભાજી લેવા જવાન ું? એ બધ ું કામ મિે િા ફાવે િું? પરર્ ઈગો
મોટો ફેણ ફેલાવીિે ઊભો થઈ ગયો. ધ ુંઆપ ુંઆ થઈિે ઘરિી બિાર િીકળી ગયા. બિાર

િુંડી િવામાું થોડીક વાર આંટાફેરા કયાા અિે આડા મિે ફરીથી ઊથલો સવળી બાજએ માયો :
જજિંદગીિાું ચાલીસ વર્ા સાથે રહ્યાું...િવે ક્યારે ક છાપ ું વુંચાઈ રહ્યા પછી કશ ું કામ િ િોય ર્ો
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ર્ેિી બાજમાું ઊભા રિીિે ખરે ટા કાઢીશ ર્ો કુંઈ ખાટુંમોળુું િિીં થઈ જાય.
ઘરે પાછા પિોંચયા પછી વાસણો ર્ો એમ િે એમ પડયાું િર્ાું પણ સશીલાિા િાથમાું મોટી
બૅંડએઈડ િર્ી.

“આ શ ું થ્ ું? સશી?” જશવુંર્લાલે બિે ર્ેટલી િરમાશથી કહ્.ું
“આ ગઈકાલે ગોળ ભાુંગર્ાું દસ્ર્ો છટક્યો અિે િાથમાું લોિી િીકળ્ ું િત ું.”
“મિે કહ્ ું પણ િિીં ?”
“શ ું કહ?ું હરટાયર થયા પછી ર્મે બદલાઈ જ ગયા છો.”
“િા, પણ પિેલાું કરર્ાું ગેરસમજો વધારે થાય છે .”
“ર્મિે થર્ી િશે.. હ ું ર્ો જેવી છું ર્ેવી જ છું...મારે કુંઈ ર્મારી પાસે કુંઈ કામ િથી કરાવવ ું

પણ ક્યારે ક સાજેમાુંદે આશા થઈ જાય ત્યારે કુંઈક બોલાઈ જાય...કરો ર્ો િીક...અિે િા કરો
ર્ો મારે ર્ો કરવાન ું જ છે િે?”
થોડાક મૌિ પછી ર્ે ફરી બોલી, “જઓ, જરા ખલીિે મારી સાથે પણ બોલો..પહરક્સ્થનર્
બદલાય છે , આવકો બુંનધયાર થર્ી જાય છે ત્યારે ખચાા ઘટાડવાિા મારા પ્રયત્િોિે
કરકસરિા સ્વરૂપે જઓ..કુંજસાઈ ર્રીકે િિીં.”
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“િવે ત ું જરા આઘી જા, હ ું વાસણો કરું છું.” જશવુંર્લાલે પાણીિો િળ મોટો કરર્ાું સશીલાિે
િળવે રિીિે દર કરી.

“જો ર્િે એમ લાગત ું િશે, હ ું કૉ્પ્ટર ઉપર સમય બગાડું છું, પણ આ જો નિવ ૃનત્તવએ િાણાું
કેમ બચાવવાું ર્ે સમજાવર્ા સેનમિાર માટે આપણાું બેિાું િામ રજજસ્ટર કયાાં અિે નવલ
બિાવવાિા કાયદાિો અભ્યાસ કયો.
“નવલ? એ શા માટે?”
“આપણે ત્યાું પણ અમેહરકાિા ધારાધોરણ મજબ પહરવર્ાિો આવે છે , ર્ેથી અમેહરકિ

કાયદાઓ વાુંચર્ો િર્ો...ત્યાું ર્ો એવો કાયદો છે કે અકસ્માર્માું કે કોઈ કારણસર પનર્પત્િી
ખલાસ થઈ જાય ર્ો બધી નમલકર્ ર્ેમિા વારસદારિે િા મળે પણ કાયદાકીય રીર્ે ર્ે
નમલકર્ ત્યાુંિી સરકારિે મળે . પછી વારસદારોએ દાવો કરવો પડે.
“ એ જબરું ? સરકાર વારસદાર બિે?”
“િા. એટલે ત્યાું નવલ અથવા કાયદે સરિા કાગળ દરે કે કરવા પડે.”
“નવલમાું પનર્પત્િી પોર્ાિી નમલકર્ લખે અિે ર્ે નમલકર્ ર્ેમિા મ ૃત્્ પછી કોિે કેવી રીર્ે
અિે કેટલી મળશે ર્ે લેણખર્ કરે અિે ર્ેિે રજજસ્ટર કરાવે.”
“આપણે ર્ો અિીં સારું ; વારસદારિે ર્રર્ મળે .”
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“છર્ાું લેણખર્ રાખ્્ ું િોય ર્ો સારું . આપણે
જેપછી
લેણખર્ િોય ર્ેિે કાચ ું નવલ કિે છે જે વકીલ

પાસે જઈિે કાયદાકીય ભાર્ામાું મિારાય અિે ર્ે નવલ ઉપર સિીનસક્કા કરીિે પાકું બિાવવ ું
જોઈએ.”

સશીલા વાર્ સાુંભળર્ી િર્ી અિે કુંઈક બોલવા જર્ી િર્ી ત્યાું જશવુંર્લાલે ર્ેિે રોકીિે
કહ્,ું
“પિેલાું જરા સાુંભળ. અમેહરકામાું નવલિે બદલે ણલનવિંગ ટ્રસ્ટ બિાવવાિી પદ્ધનર્ છે જેમાું
સમય પ્રમાણે ફેરબદલી કરવી શક્ય છે . અિે ર્ેિે વારું વાર કોટા માું જઈિે રજજસ્ટર
કરાવવાન ું િોત ું િથી.”

“િવે મબ
ું ઈમાું આપણે શ ું કરવાન ું ર્ે િક્કી કરો એટલે કાગળપત્તર કરી િાખીએ.”
“ગગલ પરથી નવલન ું ડમી હ ું ડાઉિલોડ કરી િાખ ું છું. ર્ે ભરીિે િોટરી કરાવી લઈએ એટલે
કામ પત્્ ું.”

“ર્ો કરો કુંકિાું…” સશીલાબિેિે મલકર્ાું કહ્…
ું
ગગલ ઉપર ડમી નવલ શોધર્ાું એક સરસ વાક્ય િાથે ચઢી ગ્ ું –
“નિવ ૃત્ત ર્ો ફતર્ કમાવામાુંથી થવાન ું. નિવ ૃનત્તમાું ગમત ું જ કામ કરવાન ું, કોઈ પણ બુંધિ

નવિા… જિા નમત્રોિે મળવાન ું, પત્િી સાથે િવેસરથી સુંસાર માુંડવાિો અિે જે આવડત ું
િોય ર્ે બધ ું સૌિે શીખવાડવાન ું…”
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સશીલાિે ર્ે વાક્ય કહ્ ું ર્ો ર્ે પણ ઝૂમી ઊિી…અિે ગાવા લાગી.. ‘આજ હફર જીિેકી ર્મન્ના
િૈ…’ જશવુંર્લાલ સશીલાિે જોઈ રહ્યા..પરણીિે આવેલી ર્ેવી જ સરળ અિે ભોળી ર્ેમિી
િાિકડી બકડી જાણે ૪૦ વર્ા પછી પાછી મળી…
– નવજય શાિ
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વનવ ૃત્ત થયા પછી નિવ
(૧૦)
!-ઉમાકાન્દ્ત વિ.મહેતા

અધરાં અરમાન !
આ કવિએ સાચ ં જ કહ્ ં છે કે,

જીિન નીકળત ં જાય છે ,
આંખ ખોલીને આળસ મરિિામાં....પજા-પાઠ ને નાહિા-ધોિામાં..
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હદિસભરની ભચિંતા કરિામાં – ચા ઠં િી થઈ જાય છે ..
…. જીિન નીકળત ં જાય છે .

ઑહફસની ઉલ્ઝનોમાં… પેનન્દ્િિંગ પિેલ કામોમાં….
તારાંમારાંની હોિમાં… રૂવપયા કમાિિાની દોિમાં…
સાચ-ં ખોટં કરિામાં… હટહફન ભરે લ રહી જાય છે …
…. જીિન નીકળત ં જાય છે .

મેળવ્્ ં એ ભલી જઈ..ન મળ્ ં એની બળતરા થાય છે …
હાય-િોયની બળતરામાં સંધ્યા થઈ જાય છે …
ઊગેલો સરજ પણ અસ્ત થઈ જાય છે .
….. જીિન નીકળત ં જાય છે .

તારા-ચંર ખલ્લા આકાશમાં…ઠં િૉ. પિન લહેરાય છે તો પણ..
હદલમાં કોઈના કયાં ઠં િક થાય છે ..? અધરાં સપનાંઓ સાથે આંખ બંધ થાય છે ….
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…. જીિન
નીકળત ં જાય છે .

ચાલો સૌ હદલથી જીિી લઈએ...
…. જીિન નીકળત ં જાય છે …
મનષ્ં યન ં જીિતર આશાના તંતએ રચાએલ છે . મનષ્ં ય આશા અને અરમાનો લઈને જન્દ્મે છે

અને અધરાં મકી મ ૃત્્ને શરણે જાય છે . આશા િગરન ં જીિન એ જીિન નથી. અને એ

આશાએ તો માણસ જજિંદગી જીિી જાય છે . જીિનમાં કોનાં અરમાન પરાં થયાં છે તે આપણાં
થાય ! આમ છતાં પણ –

“આભમાં કે દહરયામાં તો એક પણ કેિી નથી,
અથા એનો એ નથી કે કોઈએ સફર ખેિી નથી.”
– રાજેશ વ્યાસ ‘વમસ્કીન’

તો ચાલો આપણે પણ ઝુકાિી જીિી લઈએ. હાલની જીિનવ્યિસ્થા પ્રમાણે હિે જીિનમાં

ફ્કક્ત ત્રણ જ અધ્યાય છે . કારણ કે ૧૦૦ િષા સધી હિે કોઈ જીિત ં નથી. ૧થી ૩૦ અભ્યાસ,
૩૧થી ૬૦ સાંસાહરક જીિન (વ્યિસાય, નોકરીધંધો િગેરે) ૬૧ ૯૦ િષા વનવ ૃવત્ત. આમ
જીિનના બે અધ્યાય પરા કયાા. ત્રીજાની શરૂઆત કરી.
બોલો શ્રી વનવ ૃવત્ત પરાણે દ્વિતીયો અધ્યાય સંપણા.
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ભારતમાં વનવ ૃવત્ત િયમયાાદા ૬૦ િષાની છે . આથી નોકહરયાત િગામાં ૫૫ િષાથી જ
નોકહરયાત માણસ મઝ
ં િણ અને ગભરાટ અનભ
ં િિા માંિે છે . છોકરાંઓ તેમના

અભ્યાસના છે લ્લા િષાની તૈયારીમાં પિયા હોય છે . દીકરીઓ ઉંમરલાયક થઈ હોિાથી

તેમને ઠેકાણે પાિિાની હોય છે . લીધેલી લોનના બાકી હપ્તા પરા કરિાના હોય છે . િગેરે
બધ ં પ્લાવનિંગ હિે આટોપિાન ં હોિાથી માણસ રઘિાયો થઈ જાય છે .
આપણે તો બંદા હર-ફન-મૌલા. આપણે તો આિી કોઈ ભચિંતા જ રાખી નથી. શા માટે
રાખિી?

“અજગર કરે ના ચાકરી, પંખી ન કરે કામ,
દાસ કબીરા કહ ગએ, જૈસી જીનકી ચાકરી િૈસા ઉનકો દે ત.”
અને આખરે આપણે મંભઝલે આિી પહોંચ્યા. ઑહફસસ્ટાફ તરફથી ‘ગ્રાન્દ્િ હફનાલે’ યોજાઈ,
સવિિસ દરમ્યાન િારં િાર ધમકીભયાા શબ્દોથી નિાજેશ કરનાર ‘બૉસ સાહેબ’ની િાણીમાં
સકી સરસ્િતી બેકાંઠે િહેિા લાગી. શબ્દકોશનાં પાનાં ઉથલાિી ઉથલાિી જેટલા શબ્દો
જિયા તેટલાથી મારાં ગણગાન ગાયાં. મને તંદરસ્ત અને વનરોગી આ્ષ્યની બભિસ

શભેચ્છારૂપે પાઠિી. સાહેબ તેમના ચાર ‘બૉિીગાિા ’ (ચમચાઓ) સાથે મારો હિાલો મારા
મકામે મારા અધાાંભગનીને સોંપી વિદાય થયા.

વનવ ૃવત્તનાં પેન્દ્શન, ગ્રેજ્્ઈટી, મેહિકલ બેવનહફટ િગેરે સિા લાભો મેળિી લાલો ઘેર

લોટયો હતો તેથી ઘેર પણ સારં સ્િાગત થ્.ં ગૃહલક્ષ્મી ( હોમ વમવનસ્ટર)નો િટહકમ જાહેર
80

નિવ ૃત્ત થયા પછી

થયો. ‘આખી જજિંદગી તેમણે નોકરી કરી આપણી સેિા કરી છે , હિે આપણે તેમની સેિા
કરિાની છે . હિે કોઈએ તેમને હિસ્ટબા કરિા નહહ, તેઓને સિારે િહેલા ઉઠાિિા

નહહ, તેમના ચ્હાપાણી, નાસ્તો, પેપર િગેરે તેમના રૂમમાં સમયસર પહોંચાિવ ં િગેરે.
હાશ ! હિે આરામની જજિંદગી જીિી લઈશ અને મોજમજા કરીશ. હિે સાલી કોઈની કટકટ

તો નહહ. હિે બૉસની ખીટપીટ નહહ. આ ફાઈલ લાિો અને પેલી ફાઈલ લાિો, આ બરોબર
નથી. આ ટે ન્દ્િર અધરં કેમ છે ? ઑહફસમાં રોકાઈ ફાઈલ પરી કરજો. હમણાં ઑહફસમાં

કામ િધ છે માટે રજા કૅન્દ્સલ. હાશ ! છૂટયા હિે આ લફરામાંથી. હિે ‘આઈ એમ ધી હકિંગ
ઑફ ઓલ આઈ સિે.’ હિે મારં પોતાન ં સામ્રાજ્ય છે . મને કોઈ કહેનાર નથી, મને કોઈ
ટોકનાર નથી.

હાશ ! આવથિક સંકિામણને લીધે અધરાં રહેલાં કાયો હિે પરાં થશે. ભાિાના મકાનને બદલે
નિો ફ્કલૅટ નદી પાર સોસાયટીમાં લઈશ.ં લગ્ન પછી હવનમન માટે કામમીર જિાનો અધરો
પ્લાન હિે પરો થશે. આમ સ્િપ્નોના મહેલન ં ચણતર શરૂ કરી દીધ.ં પ્લાન તો મનમાં

તૈયાર જ હતા, આમાં ક્યાં કોઈની પરવમશન લેિાની હતી તે રાહ જોિા બેસી રહેવ ં પિે?

વનવ ૃવત્તની પહેલી ઈવનિંગની શરૂઆત તો સારી થઈ. એક અઠિાહિ્ ં તો સારી રીતે પસાર
થ્.ં બૅટ્સમૅન સેટ થાય એટલે કૅપ્ટન બૉભલિંગમાં ફેરફાર કરે તે સ્િાભાવિક છે . બીજે

અઠિાહિએ બૉભલિંગમાં ફેરફાર. કામિાળી બાઈએ બાઉન્દ્સર ફેંક્યો, “બહેન, સાહેબ મોિા ઊઠે
છે , તેથી તેમના રૂમમાં કચરોપોત ં કરતાં મને મોડં થાય છે અને બીજા ઘરિાળાં મને ઠપકો
આપે છે . સાહેબને િહેલા ઊઠિા કહો, અગર તો તે રૂમનો કચરોપોતાં તમે કરી લો.”

પહેલા બૉલરથી તો માંિમાંિ બચી ગયા. બીજો બૉલર, િી. રામા (ડં ગરપહરયા રામા)
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તરફથી આવ્યો. તે તો િેસ્ટ ઈનન્દ્િઝનો કાભળયો ફાસ્ટ બૉલર હતો. બૉભલિંગમાં સામે તે

આિતાં જ આપણા તો ટાંહટયા ધ્રજિા લાગ્યા. “બહેન, પાણી િહેલ ં જત ં રહે છે , તેથી કપિાં
ધોતાંધોતાં પાણી જત ં રહે છે માટે કપિાં િહેલાં કરજો.”

રાજકારણની બે પાટી, કૉંગ્રેસ અને ભાજપની િચ્ચે લાલભાઈઓની કૉમ્્વનસ્ટ પાટી જેિી

સંસારની બે લૉબી પવત અને પત્ની િચ્ચે આ ત્રીજી લૉબી બહ જોરદાર અને અસરકારક છે .
તે બંન્ને લૉબીન ં નાક દબાિી તેન ં કામ પાર પાિી શકે છે . આ બે ગોલંદાજોની કાવતલ

ગોલંદાજી સામે મારે તો શ ં પણ ભલભલી શહેરની શેઠાણીઓને ટકી રહેવ ં અશક્ય છે .

પત્નીઓને, ઘરિાળા હરસાય તો ચાલે, પણ કામિાળા હરસાય તે ન પોસાય. બંદાની દાંિી
ડલ. હાર સ્િીકાયાા વસિાય છૂટકો જ નહોતો. બંદા ધોએલા મળા

જેિા, પેિેભલયનમાં પાછા ફયાા. ઘર હોય તો ઘરિખરી પણ ઘરમાં હોય. તાંબાવપત્તળનો

જમાનો ગયો. હિે તો સ્ટે નલેસ સ્ટીલ, નોનનસ્ટક અને ગ્લાસ ક્રૉકરીનો જમાનો આવ્યો. તે
પણ ખખિે તો ખરાં જ અને અિાજ કરે . અને અિાજ ન કરે તો તટે ફૂટે .

કાયદાકાનન અને ગૃહવ્યિસ્થા એ હોમવમવનસ્ટરન ં ખાત.ં હોમવમવનસ્ટર (ગૃહલક્ષ્મી ) વનવ ૃત્ત
િએ હરટાયર થયાં. કોટા માં કોઈ જજ વનવ ૃત્ત થાય અને કેસોનો ભરાિો થયો હોય ત્યારે

સરકાર તપાસપંચ નીમે છે . આ અિાજને શાંત કરિા અને તટફૂટ અટકાિિાના પંચના

અધ્યિ તરીકે ઘરના સભ્યોએ મારી વનમણક કરી. એક િિીલ તરીકે અને વનવ ૃવત્તની પ્રવ ૃવત્ત
તરીકે મેં તે સહષા સ્િીકારી.

ગૃહ ક્લેશના નાનામોટા કેસની રજઆત મારી સમિ થિા લાગી. મોટા અને નાનાને એક

એક દીકરો, નામે રાહલ અને કેતલ. ઘરમાં તેમની શ્સ્થવત રાહ અને કેતની. બન્ને િચ્ચે ૧૮૦
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અંશન ં અંતર. હહન્દ્દસ્તાન–પાહકસ્તાન માફક
નાનીનાની બાબતમાં તેમના ઝઘિા અહવનિશ

ચાલ જ હોય. તેમના કેસો તેમને સામ, દામ, દં િ અને કેટલીક િાર ભેદથી પટાિી

આસાનીથી ઉકેલ્યા. આ કાયાની જહટલતા ધીમેધીમે સામે આિિા લાગી. કોઈ પણ કેસનો

વનણાય બન્ને પિોને માન્દ્ય તો ભાગ્યે જ હોય. એકને માન્દ્ય લાગે જ્યારે બીજાને અન્દ્યાયકતાા
જ લાગે .

અજ ાને ત્રાજિાનાં બે પલ્લાંમાં પગ રાખી મત્સ્યિેધ કયો હતો તેવ ં આપણાં પરાણો કહે છે ,
પણ આ વિદ્યા મને હસ્તગત ન હોિાથી ‘જજસકે તિમેં લડ્ડુ, ઉસકે તિમેં હમ’ એમ જેની બાજ
મજબત તેની તરફેણ કરી ન્દ્યાય તોળિા માંિયો. તેમાં પણ સફળતા તો દર જ રહી. આખરે

બે ભબલાિી અને િાંદરાની બાળિાતાા યાદ આિી. રોટલાનો ટકિૉ. જે પલ્લામાં નમે તેમાંથી
બટકં ભરી િાનર ખાઈ લેતો. આમ કરતાં આખો રોટલો િાનર ખાઈ ગયો અને બે
ભબલાિીઓ લિતી રહી ગઈ. તેમ બન્ને પિો સમજી જતા અને સમાધાનનો સર

નીકળતો. રામાયણ, મહાભારત કે પછી વિશ્વ્દ્ધના દાખલા જોઈશ ં તો જણાશે કે તે સામાન્દ્ય
તદ્દન નજીિા પ્રશ્નોમાંથી જ ઉદ્દભિેલા છે . સંસારમાં પણ િાયિોસા તથા વિભક્ત કટં બના
પ્રસંગો પાછળ પણ આ કારણો જ મહદ અંશે જિાબદાર જણાયાં છે .
એક સિારે ઘરમાં બૉમ્બવિસ્ફોટ થયો. િૉ.શી મંહદરે અને હં શાકભાજી લેિા એમ બન્ને

નીકળયાં હતાં. પાછાં ફરતાં શેરીમાં ઘર પાસે વિશાળ મેદની જોઈ વિચારમાં પિયાં. પોલીસને
જોઈ તોફાની ટોળં િેરવિખેર થઈ જાય તેમ લોકો આઘાપાછા થઈ ગયા. અમે ગૃહપ્રિેશ

કયો. દાદાદાદા, શ ં લાવ્યા કરી રાહકેત શાકભાજીની થેલી ફં ફોસિા માંિયા. બીજી બાજ બે

કેસરિણી – સમરસેવિકાઓ, રણચંહિકાઓ - દે રાણીજેઠાણી િાગ્્દ્ધ કરતાં કોટા રૂમમાં હાજર.
િાદી-પ્રવતિાદીની એક જ અપીલ, કાં તે નહહ કાં હં નહહ આ ઘરમાં. સમસ્યા તો વિકટ હતી,
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સમાધાનની કોઈ શક્યતા ન હોિાથી મારે આખરે વિભક્ત કટં બનો ફેંસલો કરિો પિયો.
પ્રોવિિન્દ્ટના પૈસામાંથી નાનાને તેનો ભાગ આપી છૂટો કયો.

“જજિંદગીને જીિિાની હફલસફી સમજી લીધી,
જે ખશી આિી જીિનમાં, આખરી સમજી લીધી. – મરીઝ

આમ વનવ ૃવત્તનાં અરમાન અધરાં રહ્ાં !બોલો શ્રી વનવ ૃવત્ત પરાણે ત ૃવતયોધ્યાય સંપણા.
અચ્્ત્તમ્ કેશિમ્ રામ નારાયણમ…
્ ….
– ઉમાકાન્દ્ત વિ.મહેતા
e- mail: – mehtaumakant@yahoo.com
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વનવ ૃત્ત થયા પછી
(૧૧) તરલતા મહેતા

“વનવ ૃવત્ત એટલે વનરાંતે મનગમત ં કરિાન”ં
વનયત સમયના બંધનમાં કામ કરવ ં તેને નોકરી કહીએ તો તેમાંથી મશ્ક્ત મળી ત્યારે તો સૌ
પ્રથમ અમે પવત-પત્નીએ સેભલબ્રેશન કરતાં િાઈનના ગ્લાસને ટકરાિી ‘ચીઅસા’ ક્.ાં
દર આકાશે સાંજની લાલાશ અમારા રે િ િાઈનના ગ્લાસને િધ લાલ કરતી હતી.
હીંચકો ઝુલાિતા પવતશ્રીએ કહ્ ં :

‘જજિંદગીના રસને પીિામાં કરો જલ્દી મરીઝ,
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એક તો ઓછી મહદરા
છે ને ગળત ં જામ છે . ’

જીિનનાં ઘણાં બધાં િેત્રોમાં અમે અમારા સમયને ફાળવ્યો છે , એટલે એક કામમાંથી

વનવ ૃવત્ત પછી બીજ ં શરૂ કરીએ ત્યારે િચ્ચેનો સમય અમારા માટે સેભલબ્રેશનનો.

ક્યાંક ટર પર ઊપિી જઈએ – કોઈ સગાવ્હાલાને ત્યાં જિાની િાત નહહ. બન્ને મોજીલાં, ધની
અને સર્જનાત્મક મિિાળાં. કેિિા મોટા કલાકાર તે તો અમારં મન જાણે પણ ઘરમાં

પસ્તકોના ઢગલા અને પેઈનન્દ્ટિંગના રં ગો ઠેર ઠેર. મને લખિાન ં ઘેલ ં અને એમને ભચત્રો
દોરિાન.ં અમારે મન કામમાંથી વનવ ૃવત્ત એટલે વનરાંતે મનગમત ં કરિાન.ં

વનવ ૃવત્ત એટલે એવ ં િૅકેશન કે જે શરીર અને મનને રૂહટનના થાકમાંથી છટકારો આપી

તરોતાજા કરે . શોખની, મનપસંદ પ્રવ ૃવત્ત િારા ઊજાાને જગાિિાની. િય અને થાક ત્યારે જ
જણાય જયારે એકધારાપણ ં હોય. બાકી ગમતા કાયાનો ક્યારે ય થાક લાગતો નથી.

કબીર કહે છે તેવ ં મને પણ લાગે છે કે, બાળપણ ખેલમાં, જિાની પ્રેમમાં અને બઢાપા
રોગમાં િીતી જાય તો પથ્િી પરના સૌંદયાને મનભરીને ક્યારે માણીશ?ં

સમયના અભાિે ધરબાઈ ગએલા શોખને પરા કરિાનો સમય વનવ ૃવત્તનો, સમાન રભચ અને
શોખિાળા વમત્રોની મંિળી જામે તો રસનાં ઝ ર ણાં િહેિા લાગે . અમારી મંિળીમાં એક

્ગલે વનવ ૃવત્ત પછી નિી હદશામાં ઉડ્ડાન શરૂ કરી. પવતને વસતાર શીખિાની તમન્ના. ખબ

ખંતથી તેમણે વસતાર શીખિાન ં શરૂ ક્,ાં પાંચેક િષા પછી તેમણે વસતારિાદનનો જાહેરમાં

પ્રોગ્રામ આપી વમત્રોને આનંદ સાથે વિસ્મય આપ્્.ં પછી તેમણે ફ્રી પ્રોગ્રામ આપી આનંદની

લ્હાણી કરી સમાજસેિા કરી. વશખામણ કે બોધ આપિા ધમાગરઓ છે , આનંદમય, કલાત્મક
જીિન પોતે – વ ૃિો સહજ રીતેજેમ છાયા આપે તેમ – સમાજને હકારત્મક બળ આપે છે .
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અમારા વસતારિાદક વમત્રની અધાાંગનીને ભાતભાતની િાનગી બનાિિાનો શોખ. તેમણે

ગજરાતી િાનગીની અંગ્રેજીમાં ભચત્ર સાથે બક તૈયાર કરી, જે નિી પેઢી માટે અવત ઉપયોગી
નીિિી. મારી દૃનષ્ટએ એમણે એક શોખથી બે હેત સર કયાા (એક કાંકરે બે પંખી ) વનવ ૃવત્તનો
સદપયોગ અને નિી પેઢીને ગજરાતી િાનગીની ભેટ.

તમારં નાનમ
ં ોટં કોઈ પણ સર્જનાત્મક કામ કે એિી કોઈ પ્રવ ૃવત્ત સ્િને અને સમાજને

આંનદની લ્હાણી કરે છે . આપણા ગ્રાંિ હકડ્સને સર્જનાત્મક હદશાએ િાળિા માટે તમે પોતે જ
એના રોલમોિેલ બનશો. આઈન્દ્સ્ટાઈન સાયનન્દ્ટસ્ટ હતો પણ અત:સ્ુરણામાં માનતો હતો.
હક્રએહટવિટી જીિનનાં બધાં જ િેત્રોમાં નિી શોધો અને નવ ં સર્જન કરે છે .

રાષ્રવપતા ગાંધીજીને કોઈએ વનવ ૃવત્ત લેિાન ં કહ્.ં ગાંધીજીનો જિાબ હતો, સતત હદયમાંથી
ઊગત ં કાયા કરવ ં એ જ સાચી વનવ ૃવત્ત. સત્યના પ્રયોગ કરનાર મહાત્મા એટલે જીિનના
મહાન કલાકાર.

તમને માટીનાં િાસણો બનાિિાનો કે એના પર ભચત્રકામ કરિાનો શોખ હોય તો ભબન્દ્દાસ

કરો, કલાનો ઉપયોગ શ ં એમ પછનાર જીિનના અને જગતના સૌંદયાને પામી શકતો નથી.
કોઈ ઉનાળાની બપોરે ટહકતી કોયલને જઈ કોઈ પછે , કે ફૂલને જઈ પછે કે કેમ સગંધ

ફેલાિે છે ?! કલા પ્રત્યેનાં ભાિના કે પ્રેમ આપણને ‘સત્યમ, વશિમ, સદ
ં રમના પંથે લઈ
જાય છે .

હૉશ્સ્પટલમાં કોઈ બાળકને િાતાા કે બાળગીત સંભળાિો, નવસિંગહોમમાં કોઈ િિીલને ભજન
કે ગીત સંભળાિો કે વસવનયર સેન્દ્ટરમાં યોગા શીખો કે શીખિાિૉ. – એિી અસંખ્ય વનદોષ

પ્રવ ૃવત્ત આપણા જીિનને મહેકથી ભરી દે છે . તમારી પ્રસન્ન, મહેકતી હાજરી આ દવનયાના
બગીચામાં બહેનમન છે .
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સહેજ જદી રીતે ચા બનાિી, બટાકાપૌઆંનિવબનાિી
કટં બીજનોને તમારી કળાનો પહરચય

આપિો તેન ં નામ જ વનવ ૃવત્તની મઝા. પછી હરટાયરમેન્દ્ટને મળે મીઠો આિકારો. ‘દાદા, ્

આર બેસ્ટ’, ‘પપ્પા, તમે વનવ ૃત્ત થયા તો અમને મઝા પિી’, ને બેટરહાફ તો પવતન ં નવ ં રૂપ
જોઈ ફરી પ્રેમમાં પિી જાય ! નારી હોિાના દાિે હં જરૂર કહી શકં કે વનવ ૃવત્ત નારી માટે પનઃ
જિાની છે . પત્નીના, માતાના રોલ ઉપરાંત ઑહફસરનાં, પ્રોફેસરનાં કે બહારનાં કાયોમાં

ભબઝી રહેલી મારા જેિી સ્ત્રી માટે વનવ ૃવત્ત મનપસંદ પ્રવ ૃવત્તનો લ્હાિો છે . અરે , ગાિાનો શોખ
છે , હામોવનયમ લઈને સા-રે -ગ-મના સરથી ઘરને ગજિી દો, કે મસ્ત ગાયનોની ટેપ મકી
શાક સમારો, િાયરીનાં પાનાં ભરી દો. બી બોલ્િ, બી હેપી. ઘણાં િષો પછી મને ફેસબક

પરથી જની સખી મળી. તેના પવતના અિસાનથી ખબ એકલતામાં ડબી ગઈ હતી. એના જ
શબ્દોમાં કહં તો, ‘મારં જીિન ડં ગળી જેવ’ં એટલે કે એક પછી એક અનેક પિૉ.માં બંધ. ના
કોઈને મળિાન ં કે ના કોઈ ફં ક્શનમાં જિાન.ં છે િટે સ્માટા ફોનથી ફેસબકના કનેક્શનમાં
આિી, પોનસ્ટિંગ શરૂ ક્,ાં જાતે મૌભલક લખિાની હહિંમત આિી. એને ગમતી ધાવમિક,

સાહહજત્યક કં પની મળી અને શોકના સાગરને તરી પ્રુલ્લ્લત જીિન તરફ િળી. નવ ં શીખિા
માટે ક્યારે ય વિલંબ કરિો નહહ, ગમે તે ઉંમરે , ગમે તે સ્થળે , ગમે તેની પાસેથી આધવનક
ટૅક્નોલૉજી શીખિાથી પ્રભ રાજી થશે. કારણ કે તે આપણામાં િસેલો છે .

ગજરાતીના જાણીતા કવિ વનરં જન ભગત નેવ ં િષાની ઉંમરે કહે છે , ‘આમ તો મનષ્ં યના
ભાગ્યમાં જીિનમાં િણેક આનંદ મળે , િણેક યૌિન મળે , િણેક પ્રેમ મળે . પછી તો

વ ૃદ્ધાિસ્થામાં પીિાિાન ં ને ઝૂરિાન.ં પણ જે મનષ્ં યને કલા, કવિતામાં રસ છે તેન ં સદભાગ્ય
કેટલ ં બધ ં છે :
‘સૌંદયા જ્યાં વનતનિીન જોવ,ં જ્યાં કાવ્યમાં પ્રેમ ન મ ૃત્્્ક્ત,
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ને વશલ્પમાં યૌિન કાલમક્ત, ધરા હો ધન્દ્ય, ન સ્િગા જવ;ં
સદભાગ્ય શ ં ન હોય મનષ્ં ય હોવ ં ?’
વનવ ૃવત્ત પછી ધમા–ધ્યાનની સાથે કદરતમાં ‘હં તો બસ ફરિા આવ્યો છં’ કહી શરીરની

કસરત કરિી અને મનને બહેલાિિા લાહફિંગ ક્લબમાં જોિાવ ં કે પછી બેઠકમાં જઈ સાહહત્ય,
સંગીતને માણવ ં ને ગજરાતી ભાષામાં િાત કરિી કે બટકોને કક્કો શીખિાિી માતભાષન ં
ઋણ અદા કરવ.ં વ ૃવત્ત એટલે હકારાત્મક ઈચ્છા, અભભલાષા, જે જીિનના અંત સધી

પ્રાણીમાત્રની જજજીવિષાન ં આધારભત બળ છે . આપણે વનસ્િાથા, વનદોષ, પ્રવ ૃવત્તના માગે
િણથાક્યા પ્રયાણ કરીએ તેિી પ્રાથાના અને શભેચ્છા સાથે અલ્પવિરામ કરં .
– તરલતા મહેતા

વનવ ૃત્ત થયા પછી… (૧૨) રે ખા શક્લ
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“સપન ું સારું આવ્્ ું લાગે છે .”
નિવ ૃત્ત થયા પછી સહક્રયર્ા િે ક્ષમર્ા વધે ર્ો ર્ો ખબ ખબ સારું , અિે આળસ િે બીમારી

વધે ર્ો ખાટલો પકડાઈ જાય. ્વાિીમાું જગર્ બદલવાિી ઈચછા થઈ િોય પણ જો નિવ ૄનત્ત
િા સમયે પહરપતવ થએલી સમજ િે કશળર્ા કામ કરાવવાિી િશે ર્ો ્વા વગાિા સિકાર

થી જરૂર જગર્માું કુંઈક ર્ો થશે જ. જસવુંર્લાલિે બાળપણમાું િા મળ્ ું ર્ેથી િિીં પણ આ
સમયિો સદઉપયોગ જો કરાય ર્ો ? કુંઈક િવ ું નશખાય ર્ો ? નવચાર આવર્ાુંવર્
ેં જ ર્ેમણે

ક્્નિહટ કૉલેજમાું આટા તલાનસસ ચાલ કરી દીધા. સશીએ પોર્ાિો એક બહટક સ્ટોર ખોલ્યો,
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કે જેમાું જૈનમિિી મદદથી કસ્ટમ મેઈડ આઉટહફટ્સ ર્ૈયાર થાય છે , િે ઉપરથી માગયા ભાવ
િા પૈસા પણ મળી જાય છે . આ બન્નેિાું લગિ પણ ઍરેં જ્ડ મૅરેજ જ િર્ાું. એકબીજાિે માુંડ

માુંડ જોયાું િે ર્ાત્કાણલક લગિ લેવાયાું. િા, એ વાર્ સાચી કે બમણી સ્પેસ રાખવા છર્ાું બન્ને

ખબ િજીક િર્ાું…!! આઈમીિ બન્ને ઉપર આંગળી િા ણચિંધાય ર્ેવા એમિા નવચારો િે આચ
રણિા લીધે બન્ને ર્ો ખશ િર્ાું જ િે ઘરમાું પણ બધા િેપપી િર્ા. દાદી-િાિી, મામા–

ફોઈમાુંથી કોઈ િે કોઈ હરટાયડા થવાિી ઉંમર પિેલાું ઉપર નસધાવી ગએલાું. બુંન્નેિા
પથદશાકો કુંઈક ણચહ્નો જણાવી ગયા. િા, આમ જ દનિયામાુંથી જીવિસુંધ્યા ટાણે થોડક
ું

શાણપણ આવે જ છે . જવાનિયાઓ િેલ્થ કોક્ન્શયસ બન્યા છે … િે સ્ત્રીઓએ અગ્રેસર રિી
િેત ૄત્વ જાળવી કરી દે ખાડ્ ું છે . પ્રવ ૄનત્તમાું રચયાપચયા નિવ ૄનત્ત મળે એથી નવશેર્ શ ું છે ..!!
કૄ ષ્ણકાુંર્ે દસ દસ વરસ ક્્નિહટમાું સવીસ કરીિે ફૂડ પેન્ટ્રીમાું આગલી િરોળમાું

સ્થાિ મેળવ્્ ું છે . િબળા મિ િે હૃદયિા શ્રદ્ધાિાું સમિ ઓટલે..ર્ે આનથિકર્ામાું સધ્ધરર્ા

પ્રાપર્ થર્ાું જ આગેકચ કરી છે . શોભિાએ િજ છોત્તેર વરસે પણ પોર્ાન ું શરીર સાચવી રા

ખ્્ ું છે …!! દરે કિી પ્રાયોહરટીિ ભલે રિી હડફરું ટ પણ પ્રવ ૃનત્તમાું ખશ છે . ઈશ્વર કરાવે આપણી
પાસે ર્ેિાું કામો…રાજીપો રાખી ખશી ખશી કરીએ. આરામ કમાિે નિકલા હ ું આરામ છોડ

કર.. ત મેરા સાથ બસ મજે દે દે . કિીં હકસી આંગિમેં રોશિી, િુંસી, ખશી ઔર સકિ
આપસ મેં ગપપે લડાર્ી િોર્ી… !

બસ િમણાું વાુંચિ છૂટી ગ્ છે અિે પોસાય એવ ું એ િથી રહ્…
ું ..ઘરિી લાઈબ્રેરી એક

વાર ર્ારી ભાભીએ કોથળો ભયો…ઓિ મારા જીવથીએ જ્યાદા વ્િાલાું િર્ાું ર્ે પસ્ર્કો એ

જ સમયે સ્કલિી લાઈબ્રેરીમાું મોકલી આપયાું….. િવે િવા જિમમાું િવાું વસાવીશ અિે

વાુંચીશ…. કઈ કઈ રીર્ે શ ું ન ું શ ું છૂટી જાય છે જીવિમાું! ક્યારે ક યાદ કરો ર્ો લાગે ખદથી

ખદ છૂટી જાય િે ખદિે પણ િા ખ્યાલ રિે િે કઈ રીર્ે મિ મિાવી લેવાન ું કે ‘ગજારે જે નશરે
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ર્ારે જગર્િો િાથ ર્ે સિેજે...િે ગણ્્ ું જેનિવપયાર
અનર્ પયારું ગણી લેજે…’

અરે પણ કઈ રીર્ે..?? આવી આંસ લછવાિી ર્ક િે

િાથમાું પાલવિો છે ડૉ. રિી જાય..િે આખેઆખા વ્યક્તર્ જ ગાયબ થઈ જાય… ભર
જવાિીમાું.

કૅન્સરમાું હકમો પર્ાવીિે ઊભેલી છોકરીિે કોઈએ જઈિે કીધ ું િિીં િોય કે ્ આર બ્્હટફૂલ !
! િે, નપ્રટી વમિ ! િા, િુંહદિી પણ મારી એક િોિિાર નવદ્યાથીિી જ િર્ી… કૅન્સરમતર્
િર્ી િવે… હ ું નશક્ષક છું, મારા દરે કે દરે ક નવદ્યાથીિે િામથી જાણ ું છું …

આજે ફરી વાર હરદ્ધદ્ધિે માર્ાનપર્ાિી સિી કરી લાવવા કીધ ું છે ..િે સિી િે પૈસા

લીધા નવિા પાછી ફરી છે …સમજાત ું િથી આ છોકરીિે, બધાિી ફી િે પ્રવાસિા પૈસા
આવી ગયા…અરે હરદ્ધદ્ધ આજે પણ ! પપપા

બિાર ગામ િોય ર્ો મ્મીિી સિી ચાલશે… “અરે પણ મિે મ્મી િથી સાિેબ..

.”શ ું હ ું મારા નવધ્યાથીિે રીયલી જાણ ું છું ! સ્કલેથી ઘરે જવાન ું મોડું િા થાય ર્ો આજે
હરક્ષા લઈ લઉં છું. બોલાવ ું ર્ે પિેલાું એક હરક્ષાવાળો સામેથી બોલે છે ,
ચાલો સાિેબ ! િે હ ું અડધે પિોચ ું ર્ે પિેલાું બોલ્યો,

“ર્મે મિે િા ઓળખ્યો િે?” હ ું ધ્રવ માણેક !! આપિો ચહિર્ો …ભલી ગયા મિે?”
“અરે પણ ધ્રવ, આમ હરક્ષા કેમ ચલાવે છે ત ું..?”

“શ ું કરું સાિેબ કૉલેજ માુંડમાુંડ પર્ાવી પણ ર્ે પિેલાું મા બીમારીમાું િે નપર્ાજી

એક્તસડન્ટમાું દે વલોક પા્યાું. િે લાગવગ વગર કે લાુંચ વગર જૉબ ક્યાું મળે છે !

આ ર્ો મારી બિેિ િે હ ું ટ્શિ કરી કરીિે બચાવેલ ર્ેમાુંથી આ હરક્ષા લઈ લીધી છે …

મહિિો પરો પડી જાય છે . ઉછીિા નવિા…લ્યો આપન ું ઘર પણ આવી ગ્.…” હ ું પૈસા
કાઢર્ો િર્ો ત્યારે ર્ે બોલ્યો,
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“મિે િા શરમાવશો સાિેબ, ફરી ક્યારે ક આવજો મારી હરક્ષામાું …!”

એક પણ પૈસો લીધા વગરચાલ્યો ગયો િે હ ું અવાચક જોર્ો રહ્યો..આખા વગામાું ર્ાળીઓિા
ગજ
ું થી વધાવર્ા નવદ્યાથીઓ મારા ક્યાું ક્યાું િે કઈ દશામાું િશે……?

્નિફોમામાું આવર્ાું સઘળાું ભલકાું ક્યાું ખોવાઈ ગયાું !! વગાખડું માું બેિો છું. ખાલી ઓરડૉ. મ
િે

ચપચાપ કિે છે … આજે મિ ભરીિે મળી લેવ ું છે ? આજે મિે અંકર પણ યાદ આવ્યો. ર્ે
ખબ િોનશયાર િર્ો. સાયન્સમાું િક્કર સાિેબ કેિર્ા કે આ છોકરો ર્ો એવા એવા સવાલો પછે
છે કે ર્ેિા જવાબ મારે ખોળીિે આપવા પડે છે . ર્ે જરૂર સાયષ્ન્ટસ્ટ બિશે. દરે કિા સુંજોગો

િે કેટલ ું આગળ વધવાિી ધગશ છે ર્ે પર જ બધ ું નિભાર છે ..કેમ કે ઈચછા કે મિ વગર
માળવે િા જવાય. િે આવ ું કુંઈક લખા્ ું કે ભડભડ

ઈચછા બળે િે દાગ એિા જીવિભર દુઃખે.

િે મળયા પછી રે ર્માું મળયા મિે રર્િ જાણે.
લો કરો ર્મર્મારે ચમત્કારિી વાર્ !!
અંકર…

આમ અચાિક મળે િૈએ અંકર થઈ ભળે
મુંદ પવિ િી પળે અડકી અડકીિે છળે
ઢેંફા માુંિી રજકણે સગુંધ થઈ િે બળે —-રે ખા શતલ
પ્રશ્નો પછી પછીિે કરવાિી રિે છે ગભા થી ભગભા િી યાત્રા. આજે અંકર ‘િાસા’ માું કામ કરે

છે અિે ખશ છે ર્ેવા સમાચાર મળયા િે આિુંદ થયો ચાલો જીન્દગી ર્ો એક યાત્રા છે કોણ
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પછી ઉપરવાળો જજાણે છે . બારીિી બારે ડા
ક્યારે િે કયા કારણે ક્યાું મળે છે િે છૂટા પડીએ
છીએ

ળીએ ડાળીએ ઝુ્મર થઈિે ઉગયા ટીંપા વરસાદિા િે હ ું ખોવાઈ ગયો પ્રકૃનર્િા સૌંદયામાું.

વાિ, ત ું મિાિ િે અંદર બિાર ત ું જ !! હ ું સ્ર્બ્ધ િજરે ફૂલો િે ર્ાુંકી રહ્યો િર્ો. ધીમે ધીમે વા
દળાુંઓ નવખરાર્ાું જોઈ રહ્યોિે ત્યાું ર્ો ઉઘાડ િીકળયો િે આવ્યો સરજ આભમાું …િમસ્કાર

કરર્ાું આ વર્ે ભલકાુંઓ તલાસ માું કેવા િશે ર્ેિા નવચારે ચડયો. આજે સ્કલિો પેિલો હદવસ
બધા ્નિફોમા માું… આંખોમાું ઉત્સકર્ા, ડર િે ખશી લઈિે પ્રવેશસે િે હ ું ર્ેમિોનશક્ષક િિીં

એક બાળક બિી િે જોઈશ..બધ ું મારા અનર્ર્ સાથે જ ર્ો છે સુંકળાએલ ું ર્ે વાગોળીશ. ઉદાિ
રણો આપર્ા થાકીશ િિીં િે પ્રેમથી સૌમાું ભળીશ. ત્યારે દરવાજામાુંથી એક ઢીંગલી પ્રવેશી

…પાછળ પાછળ બીજી !! એમિી આંખોચમકર્ી િર્ી. નિદોર્ર્ા િે કતહલર્ા બુંિમ
ે ાું છલકા
ર્ી િર્ી. આવી િે આગલી બેંચ પર બેસર્ા જ મીઠ િસી..હ ું જાણે કેમ પણ ખીલી ઉિયો..!! િ

મસ્ર્ે કરર્ાું હદયા િે હરયા મિે ટકર ટકર જોઈ રહ્યા. િે િવી સ્કલબેગ માુંથી િવી િોટબકકા

ઢી િે વાળ ખસેડીિે બેિી. ત્યાું માઈક પર નપ્રક્ન્સપલે જાિેરાર્ કરી કે સ્કલ બુંધ થાય છે િે સૌ
બાળકો પોર્પોર્ાિા ઘરે જાય. દરે ક િા માર્ા-નપર્ા િે જલ્દી ફોિ કરીિે જણાવો….

માસમર્ા નવલાઈ ગઈ િે ગભરાિટ ઘેરી વળી. નવચારોિી રખડપટ્ટી માું એકદમ બ્રેક આવી
શ ું થ્ ું સમજાય ર્ે પિેલા ર્ોધડાકો સુંભળાયો િે એક હ ું સફાળો બુંિે િે લઈિે બારીથી આ

ઘો ખણા માું સુંર્ાયો. મૌિ આંખો રડર્ી િર્ી િે પછર્ી િર્ી કે શ ું થઈ રહ્ ું છે ,

કોઈ પેરેન્ટ ગ્રાઉન્ડમાું ગભરાએલ ું ચીસો પાડત ું િત ું અિે ર્ેિા બાળક િે કોઈએ પકડી

રાખેલ ું િે ર્ેણે મોઢા પર બકાિી બાુંધેલ િે માથે િેટ પિેરેલી એિી મોટી મોટી લીંબિી
ફાડ જેવી આંખો લાલ ઘમ િર્ીિે ગસ્સામાું ર્ેિા બાળક િે િિીં લઈ જવા દે ર્ો આખી

દનિયા ખત્મ કરી િાુંખીશ ર્ેમ રાડો. પાડર્ો િર્ો. િજ સધી બાજી બગડી િથી પણ વધ કુંઈ
થાય ર્ે પિેલા બીજા એક ફાધરે ર્ેિા ઉપર આક્રમણ કરી ર્ેિે િીચે પાડયો.. ર્ેિી બુંદક
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ર્ેિાથી દર પડી િર્ી િવે બીજા ત્રણ ચાર
જ્ણાએ સાથેહમલો કરી ર્ેિે પકડી રાખ્યો

િે બાળક બચ્ ું ત્યારે િાશ કારો થયો…બે નમનિટ માું ર્ો શ ું ન ું શ ું થ્ ું િે હ ું ફાટી આંખે બારી

બિારન ું આ રશ્ય જોઈ રહ્યો…વાિ, વાિ મન ુંષ્ય ન ું સર્જિ િે ર્ેિી ખામીઓથી ભરે લી દનિયા
..!!
પેરેન્ટ્સ િાપ્રોબ્લેમ માું બાળક િો મરો થર્ો જોઈ હદલ રવી ઉિ્ ું કે ઘર િા પ્રોબ્લેમ ઘરે જ
સોલ્વ થર્ા િોય ર્ો…!! િે આમાું બીજા બધાિો શો વાુંક ? િ કરે િારાયણ કુંઈ અણબિાવ

બિી ગયો િોર્ ર્ો…? મિ િે હદલ િે કઠ્ઠણ કરી બુંિે િે ર્ેમિીબેંચ પર બેસાડી શાર્ા આપી.
.
ગેરુંટી આપી કે હ ું છું કુંઈ િિીં થાય િોં ! હ ું સમાજ િો હિસ્સો બાળકન ું કરું ઘડર્ર દે શન ું મસ્ર્ક
કરું ઉંચ પણ આવા િનથયારો િી સામે કઈ રીર્ે નિિથ્થે કરું પ્રયાસ..! સ્કલ માું િવે નસક્યોહર

ટી વધશે િે આવાકોઈ બિાવ િિીં બિે ર્ે માટે પેરેન્ટ-હટચસા મીટીંગ પણ ભરાઈિે

એમાું કિાલ શમાા આવેલા. બે શબ્દ િિીં પણ મોટું લેતચર આપર્ા બોલ્યા.. ર્મારા
બાળકોિે નમત્રોિી જરૂર િથી ર્મે ર્ેિા મા-બાપ બિી િે રિો. વ્િોટ અ ફસ્ટા ડે ઓફ
સ્કલ.. િવે આવ ું ત્યારે ધ્વજવુંદિ કરીશ ું સાથે. િે બાળકોિે બ્રેવ બિવાન ું કિીિે શમાા

રવાિા થયા ત્યારે ર્ાલીઓ ગજી
ું
ઊિી.સશી એ કીધ ું દીપક આજે એમિે સપન ું સારું
આવ્્ ું લાગે છે … !! દીપક પજા િે ચામી ણખલણખલાટ િસી રહ્યા…
ખોળીિે શોધ ું શ ું હ ું મોજમાું …
આમ ભળુું લે હ ું તજમાું
એમ ગણગણર્ા સયાિી સામે જોર્ાું જસવુંર્લાલ સફાળા જાગયા.
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– રે ખા શતલ
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જીવિન ું સત્ય છે સર્-ણચત્ત-આિુંદ.
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પનશ્વમિા દે શો ભોગભનમથી જાણીર્ા છે , જ્યારે આપણો ભારર્ દે શ એ ર્પોભનમથી
જાણીર્ો છે . જ્યાું હિન્દધમાિાું શાસ્ત્રોએ સરળ અિે ઉજ્્વળ જીવિ માટે િીનર્-

નિયમો બિાવીિે દશાાવ્યા છે . ર્ેન ું પાલિ પણ થઈ રહ્ ું છે , સદીઓથી પરું પરા
નિભાવાય છે . ભગવાિ જ ધમાવ્યવસ્થા કરી શકે, ર્ેથી ધમાિા નસદ્ધાુંર્ો એ

ભગવાિિી સીધી આજ્ઞાઓ છે . ભગવાિિી આજ્ઞા અન ુંસાર આ નસદ્ધાુંર્ોન ું સ્થાપિ
કરવાિો વેદિો ઉદ્દે શ અિે શ્રીકૃષ્ણિો સીધો આદે શ છે . વૈહદક નસદ્ધાુંર્ો ભગવાિિા
કાયદા છે , જે સમગ્ર માિવજાર્ માટે સ્વીકાયા છે .

જીવિિા ચાર સ્થુંભ છે , ધમા-અથા-કામ-મોક્ષ. આ ચાર મલ્યોિે સમજીિે જીવિ
જીવવાન ું િોય છે . મન ુંષ્યજીવિિા મખ્ય ચાર ઉદ્દે શ બર્ાવ્યા ર્ો ર્ેિી સાથે

જીવિિા ચાર ર્બક્કા બર્ાવ્યા છે . ચાર ર્બ્બકામાું કેવી રીર્ે જીવિ જીવવાન ું છે
ર્ે બર્ાવ્્ ું છે .
બ્રહ્મચયા-ગૃિસ્થ-વાિપ્રસ્થ-સુંન્યાસ.
નિવ ૃનત્ત એ િજારો વર્ા પિેલાું જાણીર્ો વાિપ્રસ્થાશ્રમ–જીવિિો એક ર્બક્કો િર્ો.

વાિપ્રસ્થ એ અનર્શય પ્રવ ૃનત્તમાુંથી નિવ ૃનત્ત લેવાિો સમય. નિવ ૃનત્તિો એવો સમય,

જ્યાું બધી જ કામિાઓ-ઈચછાઓિો ત્યાગ કરીિે સ્વિી ખોજ, આત્માિે ઓળખીિે
મોક્ષ માટે િી ર્ૈયારી. જીવિ ઈશ્વરભજિ અિે સ્મરણમાું વ્યનર્ર્ કરવાિો સમય.

બીજા જિમન ું ભાથ ું ર્ૈયાર કરવાિો સમય. આ પ્રથા સદીઓ પરાણી િર્ી.બાળકો
ઉંમરલાયક થાય એટલે ર્ેમિા ઘરિી જવાબદારી ર્ેમિે સોંપીિે વિ ર્રફ પ્રયાણ.
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અત્યારે દે શકાળ અિે ્ગ બદલાય ર્ેનિવ
મ ૃત્તર્ેથયા
િી પછી
વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ. કોઈ વિમાું
િથી જત ું. પરું ત ઘરિી અંદર રિીિે નિવ ૃનત્તિો સમય શાુંનર્થી પસાર કરી શકાય.

નિવ ૃનત્તિો સમય કેવી રીર્ે પસાર કરવો ર્ેન ું જો પલાનિિંગ કરે લ ું િોય ર્ો સિેલ ું પડે.
ખરે ખર ર્ો આ સમય જીવિિો ગોલ્ડિ નપહરયડ કિીએ ર્ો ખોટું િથી. અિીંયાું

આપણે આપણી ઈચછાઓ પ્રમાણે જીવી શકીએ, કારણ મોટી જવાબદારીઓમાુંથી
મતર્ થયાું છીએ.

જે વ્યક્તર્ રોજી-રોટી માટે િોકરી કરીિે મિેિર્ કરર્ી િોય પછી ર્ે કોઈ પણ

ક્ષેત્રમાું િોય, ર્ેિે માટે હરટાયરમેન્ટિો એટલે કે નિવ ૃનત્તિો સમય એ વાર્ બરાબર

છે . પરું ત ગૃહિણી જે ઘર સુંભાળે છે ર્ેિે નિવ ૃનત્ત ક્યારે ? ર્ેિે કોઈ નિવ ૃનત્ત િોર્ી િથી.
મરર્ાું સધી કામ કરવ ું પડે છે . બાળકી િાિી િોય ત્યારે હઢિંગલા–હઢિંગલી સાથે

ઘરઘર રમર્ી િોય, ખરે ખર ર્ો ત્યારથી જ ર્ેિી પ્રવ ૃનત્ત ચાલ થઈ જાય, ર્ે જીવે ત્યાું
સધી નિભાવવી પડે છે . અિવાહડયામાું સાર્ હદવસ કામ ! ઊિે ત્યાુંથી સઈ જાય ત્યાું
સધી બસ કામ, કામ અિે કામ ! કોઈ િૉણલડે િિીં. વાર–ર્િેવાર, ઘરમાું સારોખોટો
પ્રસુંગ િોય ત્યારે કામ ડબલ થઈ જાય. ર્િ-મિ બુંિથ
ે ી પ્રવ ૃત્ત. ઘર-પહરવારિી

સૌથી વધારે ણચિંર્ા ગૃહિણીિે થર્ી િોય છે . ઑહફસમાું કામ કરવ ું ર્ેિા કરર્ાું પણ

ઘર સુંભાળવ ું ર્ે બહ જ મોટું અિે મશ્કેલ કામ છે , જે એક ગૃહિણી કશળર્ાથી નિભાવે
છે . ગૃહિણીિી કશળર્ા જઓ, ર્ે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાું િોય, ખબ જ સ ુંદર રીર્ે ર્ેન ું કામ
ર્ે કરી જાણે છે .

આપણા દે શમાું મોટા ભાગે લોકો નિવ ૃનત્ત પછીથી જાત્રાએ જવાન ું નવચારે . આખી

જજિંદગી પૈસા કમાવા પાછળ કોઈ ટાઈમ મળયો િા િોય, દીકરા-દીકરી પરણાવીિે
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ૃત્ત થયા કરવાિો
પછી
પરવારી ગયા િોય એટલે નિવ ૃનત્ત પછીનિવજાત્રા
મોકો મળે . અિીંયાું પનશ્વમિા

દે શોમાું લોકોન ું નવચારવાન ું જદું છે . નિવ ૃત્ત થયા પછી લોકો લાઈફ ઍન્જૉય કરે છે .
ક્રૂિમાું સફર કરે , કસીિોમાું રમવા જાય, આર વી લઈ ફરવા માટે િીકળી પડે ર્ો

કોઈ ણબન્ગો રમવામાું સમય પસાર કરે . િરે ક ક્ષણ ખશીઆિુંદમાું નવર્ાવે છે કારણ,
આપણી જેમ ભનવષ્યિી જરાય ણચિંર્ા િા િોય. આપણે ર્ો આપણાું બાળકોિા

ભનવષ્યિો નવચાર કરીએ એટલે પૈસાિો ખચા કરર્ાું પિેલાું દશ વખર્ નવચાર
કરીએ છીએ. મિેિર્થી ભેગી કરે લી પ ુંજીિે કાળજીથી સાચવી રાખીએ છીએ.

મિોરું જિ માટે જે પ્રવ ૃનત્ત કરીએ ર્ે, જાત્રાએ જઈએ ર્ે, આ બધ ું ર્ો પોર્ાિા માટે
જીવ્યા છીએ પરું ત ું જ્યારે બીજા માટે જીવીએ ત્યારે જીવિ સાથાક થાય.

માિવી જન્મથી મ ૃત્્પયાંર્ દોડદોડ કરર્ો રિે છે , જીવિ પ્રવ ૃનત્તમય રિે છે . સાચી

નિવ ૃનત્ત ક્યારે મળે , જ્યારે ર્ે મ ૃત્્શૈયા પર સવે છે ત્યારે જ નિવ ૃનત્ત કિેવાય. અિે ર્ે
પણ શરીરથી નિવ ૃનત્ત. જીવાત્માિે ર્ો કોઈ નિવ ૃનત્ત િિીં. ર્ેિે જન્મોજન્મિી સફર

કરવાિી િોય છે . એટલે અત્યારે વર્ામાિમાું જે જીવિ જીવી રહ્યો ર્ેમાું જીવિિા

જદા જદા પડાવ પર ર્ે કેવી રીર્ે જીવે છે ર્ે મિત્ત્વન ું છે . ર્ેમાું પણ જ્યારે િોકરીધુંધામાુંથી મતર્ થયા પછીિો સમય કેવી રીર્ે અિે ક્યાું પસાર કરીિે જીવિ જીવવ ું
એ ખાસ અગત્યન ું કિેવાય. અમારી ર્ો ઉંમર થઈ, િવે આ ઉંમરે અમારાથી કુંઈ િા

થાય એમ રડીિે બેસી રિે ર્ો એ કામ િ કરવાિાું બિાિાું જ છે . ઈશ્વરે માિવજિમ
દીધો છે , માિવી એકબીજાિા કામમાું મદદરૂપ િા થાય ર્ો જીવર્ર એળે જાય. જે
ર્િ અિે ધિથી િબળા િોય ર્ેમિે માટે આપણે જાણીએ છીએ ઈષ્ન્ડયામાું

મોટાુંમોટાું શિેરોમાું િેરિેર પાકા બિાવેલા છે , જ્યાું ચાલવાન ું મળે , એકબીજાિે

મળીિે ગપસપ કરી શકાય અિે લાફ્ટર તલબિે લીધે મિ પણ િળવ ું થાય છે . જ્યાું
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જઓ ત્યાું બધે જ નસનિયર નસટીજિ તલબો
ચાલે છે . ત્યાું કેટલી સરસ પ્રવ ૃનત્તઓ

ચાલે છે ! ગામિા ઓટલા ઘસવા અિે ગામગપાટા મારવા એિા કરર્ાું સારું છે ,
આવી તલબોમાું કુંઈ જાણવાન ું ર્ો મળે છે .

જેમ કરોડૉ., અબજોિી સુંખ્યામાું જિમેદિી આ ધરર્ી પર ફેલાએલી છે ર્ો આજિા
સમયમાું સમય પસાર કરવા માટે િજારો જગયાઓ અિે એટલાું જ કારણો પણ છે .
નવજ્ઞાિ્ગમાું સાધિસુંપનત્તિી ખોટ િથી. કોઈ પણ કાયા કરવા માટે મોકળો માગા

મળી રિે છે . પૈસાન ું બળ િોય અિે શરીરન ું બળ િોય ર્ો બીજાિે મદદ કરી શકીએ.
બસ આપણ ું મિ અિે ર્િ સ્વસ્થ િોવાું જોઈએ. આ ઘડપણિો સમય િોવાથી

મિિે શાુંનર્ મળે અિે હદલિે આિુંદ થાય એવાું કાયોમાું સહક્રય રિીએ ર્ો કાયા

કરવાિો સુંર્ોર્ મળે છે . આખી જજિંદગી સમાજ પાસેથી જે મેળવ્્ ું િોય ર્ે પરર્

કરવાિો સમય છે , માટે નિવ ૃનત્તિા સમયમાું જો માિવસેવા, જિકલ્યાણ, નશક્ષણ
ક્ષેત્રે અથવા ર્ો વ ૃદ્ધાશ્રમ અિે અિાથાશ્રમમાું જઈિે ર્ેમિી સાથે થોડૉ. સમય
આપીિે ર્ેઓિી સાથે પ્રેમથી થોડી વાર્ો કરીિે, ધમાગ્રથ
ું વાુંચી સુંભળાવીિે,

જન્મહદિ નિનમત્તે ભેટસોગાદ અપાણ કરીિે, થોડી સેવા કરીએ ર્ો કોઈિા હદલિે

શાુંનર્ મળે . ર્ો આપણ ું જીવ્્ ું પણ સાથાક થાય. લોકો સદાવ્રર્ ખોલીિે માિવસેવા
કરર્ાું િોય છે . સેવા કરવાિા અિેક રસ્ર્ા છે . ‘ખાલી મિ એ શેર્ાિન ું ઘર’ માટે
કોઈ પણ ઉંમર િોય, િમેશાું ર્િ અિે મિ બુંિેથી પ્રવ ૃત્ત રિીએ ર્ો શરીર પણ

સ્વસ્થ રિે. એક ખબ જ સ ુંદર ગીર્ છે ર્ેમાું કનવ કરશિદાસ લિારે બહ જ સરસ
વાર્ કરી છે :

જીવિ અંજણલ થાજો,
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મારું જીવિ અંજણલ થાજો !
ભખ્યાું કાજે ભોજિ બિજો, ર્રસ્યાુંન ું જળ થાજો;

દીિદ:ણખયાુંિાું આંસ લો ’ર્ાું અંર્ર કદી િ ધરાજો !
મારું જીવિ અંજણલ થાજો !

સર્િી કાુંટાળી કેડી પર પષ્પ બિી પથરાજો,

િેર જગર્િાું જીરવી જીરવી અમ ૃર્ ઉરિાું પાજો !
મારું જીવિ અંજણલ થાજો !

જીવિિો કોઈ પણ ર્બક્કો િોય, ર્િ-મિ-ધિિી િેનસયર્ િોય એ પ્રમાણે આપણે બસ

ફળિી આશા રાખ્યા નવિા કમા કરર્ાું જવાન ું છે . સારાુંખોટાું કમાન ું ફળ ભગવાિ આપે છે .
આપણે સારાું કમા કરવાિો જ પ્રયત્િ કરીએ છીએ. બધ ું જ છોડીિે એક હદવસ જવાન ું છે ,

સાથે આવશે આપણાું કમા, ર્ો નિવ ૃનત્ત પછી પણ બસ સારાું કમા કરીિે શાુંનર્ અિે નિજાિુંદમાું
જીવીએ. આખરે જીવિન ું સત્ય છે સત-્ ણચત-્ આિુંદ !
– િેમા પટે લ
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(૧૪)
હહરકૃષ્ણ અને પ્રેમલતા મજમદ
ં ાર
પી. કે. દાવડા - નવજય શાિ

સાન્દ્ફ્રાશ્ન્દ્સસ્કોના એક િકીલ કે જેમની બીજી કારહકદીમાં ર્ેઓ ગભણતજ્ઞ થયા અને
આગળ િધીને પ્રેરણાત્મક વનવ ૃવત્તની પ્રવ ૃવત્તન ં જીિંત પ્રતીક બન્દ્યા. તેમની સાથેનો
પહરચય આકશ્સ્મક હતો પણ એ “હેરી”દાદા મારી લેખનપ્રવ ૃવત્તને એક ઊંચા સ્તરે લાિિા
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વનવમત્ત બન્દ્યા હતા. ફાંકડં અંગ્રેજી બોલે, જેમાં હજી ભારતીય અંગ્રેજીની છાંટ હોય અને
નાગરી ઉચ્ચાર અને શબ્દોની મીઠાશ ભારોભાર ભરી હોય. પણ કહેિાન ં સ્પષ્ટ અને તે
પણ મોઢામોઢ..આિા સ્પષ્ટ િક્તાઓની ધાર પ્રેમલતા બા ઢાંકે...પ્રેમલતા બા પણ
એમના સમયનાં બહ જ પ્રગવતશીલ અને વિિાન વશભિકા હતાં.
ભણતર ચાલ હત ં ને તે સમએ મન મળી ગયાં હતાં..પણ લગ્ન ભણતર પરં થયાં પછી,
સંપણા પખ્તતા પામ્યાં પછી જ કયાાં અને એ જમાનાની િાત જ્યારે દાદા કરે ત્યારે
તેમના મોં પરની ચમક અજીબ હોય..મેં તો પ્રેમલગ્ન એિા સમએ કયાાં હતાં જ્યારે
દીકરીઓને ભણિાની પણ છૂટ નહોતી. અમે બે મળતાં પણ ચચાાનો દોર ભણી લઉં
પછી પર જ અટકતો.
મ. પી કે દાિિાએ તેમની શ્રેણી “મળિા જેિા માણસો”માં મ. દાદાનો પહરચય આ રીતે
આપ્યો હતો :
િહરકૃષ્ણભાઈિો જન્મ વડૉ.દરામાું ૧૯૧૯માું થયો િર્ો. શાળાિો અભ્યાસા વડૉ.દરામાું
જ કયો. ત્યાર બાદ વડૉ.દરાિી કૉલેજમાુંથી બી.એ. કરી, કાયદાિો અભ્યાસ કરવા
અમદાવાદ ગયા અિે ૧૯૪૧માું એલ.એલ.બી.િી હડગ્રી મેળવી.
૧૯૪૧માું એક ટે તક્ષ્ટાઈલ નમલમાું િોકરી શરૂ કરી. ૧૯૪૩માું એમિે મબ
ું ઈમાું
એકાઉન્ટન્ટ જિરલિી ઑહફસમાું િોકરી મળી. િોકરી કરર્ાું કરર્ાું જ, ૧૯૪૮માું
એમણે બી. કોમ.િી હડગ્રી પણ મેળવી લીધી. એકાઉન્ટન્ટ જિરલિી ઑહફસમાું કામ
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કરર્ાું િર્ા ત્યારે ૧૯૬૦માું ર્ેમિે ભાભા ઍટોનમક સેંટરમાું મોકલવામાું આવ્યા અિે ત્યાું
કાયમી થયા. ૧૯૭૭ સધી ત્યાું કામ કરીિે નિવ ૃત્ત થયા.
નિવ ૃનત્ત બાદ આિ વર્ા સધી નવદ્યાથીઓિે ટ્શિ આપવાિાું અિે બીજાું િાિાુંમોટાું કામ
કયાાં. ૧૯૮૫માું દીકરીએ એમિે અમેહરકા ર્ેડાવ્યા. ર્ેમિા કિેવા પ્રમાણે અમેહરકા
આવવા પાછળ એમિા મિમાું કોઈ યોજિા િ િર્ી. એ માત્ર એમિા સુંજોગોિો ર્કાદો
િર્ો. એમિા શબ્દોમાું કહ ું ર્ો, “ભારર્માું મારાું નિવ ૃનત્ત બાદિાું વર્ો ઉપર મારું કોઈ
નિયુંત્રણ િ િત ું, સુંજોગોિે આનધિ સમય વ્યનર્ર્ થર્ો િર્ો.”
• ર્ેમિાું પ્રેરણાદાયક કાયો ૧૯૮૫માું ર્ેઓ અમેહરકા આવ્યા પછીિાું છે . અમેહરકામાું

આવીિે એમણે કૉ્્નિટી કૉલેજમાું કેલ્ક્યલસ અિે શેતસનપયરિો ઊંડૉ. અભ્યાસ કયો.
કેલક્યલસ નવર્યમાું ર્ો ર્ેમણે “ફેતટરાઈિેશિ” િામન ું પસ્ર્ક પણ લખ્્ ું. ત્રણ વર્ા
સધી ‘ઈષ્ન્ડયા પોસ્ટ’ િામિા છાપા માટે કૉલમ લખી.

• અમેહરકામાું મોટી ઉંમરિા ભારર્ીઓિી નવટુંબણાઓથી જેમ જેમ પહરણચર્ થર્ા ગયા
ર્ેમ ર્ેમ ર્ેિો ઉકેલ લાવવા નસનિયરોિે લગર્ા કાયદાઓ અિે નસનિયરોિે અપાર્ી
છૂટછાટિો અભ્યાસ કરર્ાું ગયા. ભારર્થી આવર્ા લોકોિી સોશ્યલ નસક્યહરટી,

ઈનમગ્રેશિ અિે અન્ય નવર્યિી ગચ
ું ો ઉકેલવાિી મદદમાું લાગી ગયા. વહડલોિી

મિ
ું વણો સમજી લઈિે એિો સમાધાિપવાક ઉકેલ લાવવામાું મદદરૂપ થવા લાગયા.

• ૨૦૦૨માું અમેહરકાિી વેલ્ફેર યોજિાિી માગાદનશિકા “ભલભલામણીિો ભોનમયો”

(Mapping of the Maze) પસ્ર્ક લખીિે નસનિયરોિે માગાદશાિ આપ્ ું. અિેક સ્થળોએ
નસનિયરોિે માગાદશાિ આપવા વ્યાખ્યાિો આપવાન ું શરૂ ક્.ાં અમેહરકાિા સેિટ
ે રોિે,
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અદાલર્ોિે, પત્રકારોિે અિે િેર્ાઓિે પત્રો અિે નપહટશન્સ લખી લોકોિે ન્યાય
અપાવવા લાગયા. બસ, લોકો ર્ેમિે દાદાિા હલામણા િામથી ઓળખર્ા થયા.

• એમણે નસનિયરોિે સલાિ આપી કે સ્વાવલુંબી બિો, પહરવારમાું મદદરૂપ બિો, જીવિ
માત્ર જીવો જ િહિ પણ એિે માણો. પોર્ે પોર્ાિી પત્રીિા બૅકયાડા માું પોર્ાિો ઓરડૉ.
બાુંધી સ્વાલુંબી જીવિ જીવીિે ઉદાિરણ પરું પાડે છે .

• ર્ેમિી સેવાિી પ્રવ ૃનત્ત માટે ર્ેમિે ઘણા ઍવૉડા મળયા છે . Santa Clara

Countyિા Human Resources Commission ર્રફથી "Toni Sykes Memorial
Award" દાદાિે મળયો છે . દાદા પોર્ે કાયમી વસવાટ માટે પરદે શથી આવેલ

વસાિર્ી છે . 2011માું ર્ેમણે‘ એનશયિ નસનિયર સવાસા એસોનસએશિ’ રચ્ ું છે .

• આજિી ર્ારીખે દાદા છે લ્લામાું છે લ્લા કાયદા અિે નિયમો નવર્ે પોર્ાિે માહિર્ગાર

રાખે છે અિે િીણવટ, સમજ અિે અનભવી કોિાસજથી લોકોિા વણઉકેલ્યા કોયડાિે
ઉકેલે છે .

• દાદાજીિી વાર્ નસનિયરોિે અિે ભનવષ્યિી પેઢીિે નવચારર્ા કરી મકે ર્ેવી મૌણલક

છે . “સ્વ” પરથી િજર િટાવી “અમારા” પર િજર કરવાિી જરૂર છે . િકારાત્મક જીવિમાું
સખી થવાિો આ ગરમુંત્ર છે .

• દાદાિી વડીલોિે સલાિ છે કે બાળકો ઉપર ર્મારા નસદ્ધાુંર્ો અિે ર્મારા અનભવો િ

થોપર્ા. શક્ય છે કે બદલાએલા સુંજોગ અિે બદલાએલા સમયમાું એ એમિે ઉપયોગી
િ પણ થાય.

દાદા કિે છે , “અિીં અમેહરકામાું હ ું મારા જીવિન ું નિયુંત્રણ કરી શકું છું, કારણ કે અિીં
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લોકો િૈસણગિક જીવિ જીવે છે . લોકો અિીં માિ અિે પ્રેમિા ભખ્યા છે અિે અન્યોિે પણ
ર્ેઓ માિ અિે પ્રેમ આપે છે . મિે મારા કાયાિા બદલામાું પૈસાિી ભખ િથી. લોકો મિે
જાણે, મારા કાયાિી િોંધ લે, મારા માટે એ જ પરત ું છે . અિીં ર્મે કુંઈ પણ િ કરો ર્ો જ
ર્મારું કાયા વણિોંધ્્ ું રિે.”
-પી. કે. દાવડા
આ ઉપરાુંર્ ર્ેમિા કાયોિા વધર્ા વ્યાપમાું ર્ેમણે એક સારું િેટવકા ઊભ ું ક્ાં છે જે
ર્ેમિે વધ કાયાદક્ષ અિે સમાજ ઉપયોગી બિાવે છે . બાદશાિ અકબર પાસે િવ રત્િો
િર્ાું ર્ેવાું જ ર્ેમિાું કહ્યાગરાું નશષ્યરત્િો છે .
એક વખર્ કોઈક નમત્રિા બિેવી ડલાસથી રીસાઈિે ઘર છોડીિે ચાલ્યા ગયાબહ ું ..
શોધખોળિે અંર્ે એ નમત્રે દાદાિે ફોિ કયો અિે નવગર્ો આપી િવસારી પાસે
જલાલપોર ગામિાું છે જેટલી માિીનર્ ર્ે ભા.ઈએ આપી ર્ે બધી િોંધી લીધા પછી
પોર્ાિી ફોિ ડાયરી ફુંફોસીિે જલાલપોર ગામિાું કેટલા માણસો ર્ેમિાું સુંપકા માું છે ર્ે
જોઈ િે ફોિ ગમાવવાિાશરૂસામાન્ય રીર્ે અમેહરક .કયાા ાામાું આટલી પળોજણ કોઈ
કરત ું િથીપણ સમાજ્િે કું ..ઈક પાછ આપવ ું છે િી ધગશિે કારણે ત્રીજા ફોિ પરથી
ખબર પડી ગઈ કે ર્ે ભાઈફીિીક્ષમાું છે અિે ર્ેમિા ટે લીફોિ િુંબર સિીર્ સરિામા
સાથે ર્ે નમત્રિે ફોિ પાછો કયો ર્ો ર્ે ભાઈદાદા િવે પનર્ ..ર્ો ઉભા જ થઈ ગયા
પત્િી િો મામલો છે સમજાાવટથી પર્ાવી આપોિેદાદા કિે ભાઈ ત ું શીકાગોમાું આ ?
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ભાઈફોિ ઉપર પ્રયત્િ કરું પણ જો હ ું મધ્યસ્થી ..ફીિીક્ષમાું અિે હ ું પાલો આલ્ટોમાું
બિીશ ર્ો મારું કહ્ ું માિવ ું પડશે
"?દાદા પલીિ પિેલા મિે કિો ર્મારી ફી કેટલી"
અિે દાદા બહ ું જ િસ્યાભા" પછી કિે ..ઈ હ ું કોઈ જ કામિી કોઈ ફી લેર્ો િથી".
બીજે છે ડે બિેિ િો અવાજ ગદ ગદ િર્ો ર્ેથી દાદા બોલ્યા "બિેિ ગચ
ું પડી િોય િે
ર્ો બધા દોરા ખેંચા ખેંચ િા કરાય પણ એક દોર પકડીિે ગચ
ું ઉકેલર્ા જશો ર્ો બધ ું
ઉકલી જશે".
એક કલાતમાું ર્ે નમત્રિો ફોિ આવી ગયો દાદા મેળ થ"ઈ".આભાર..ગયો છે
દાદા આમ ર્ો વકીલ પણ અિીંિાું લાઈસુંસ લીધેલા િિીં ર્ેથી કેસ શાુંનર્ થી સમજે
અિે ઉપાય પણ સચવે પણ સાચા ખોટાિી પરખ ર્રર્ પડે ર્ેથી ખોટા િે મિદ અંશે
કિી જ દે કે ભાઈ આ મારા વશન ું કામ િથી.
દાદા એમ માિે છે કે નિવ ૃનત્ત એ સમય છે સમાજ િે કુંઈક પાછ આપવાિોઆ પાછ .
આપવાન ું એટલે પૈસા એકલાું જ ુંાિિીંપણ ુંા ર્મારી પાસે જે ઉદ્યમ િોય કે જે જ્ઞાિ
િોય ર્ો ર્ે પણ આપી શકાયછજ્જ કા " અિે આ િેતથી જ સીિીયરોિે દરે ક બધવારે .
ર્ેમિી વાર્ો .િામિી જગયાએ ભેગા કરે અિે અલક મલકિી વાર્ો થાય "ચૌબારા
ભાલ્ચુંર રાવ .કરવાિી પધ્ધનર્ એટલી રમજી કે દરે ક વાર્માું જ્ઞાિ સાથે ગ્મર્ થાય
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પછી આવ્યો અિે કિે ર્મારા બધા ,
કરીિે એક સીિીયર છાપ ચલાવર્ોર્ે એક
હદવસ

પ્રસુંગોિી મેં મારી રીર્ે િોંધ બિાવી છે મિે ર્ે પ્રગટ કરવાિી અનપ્રે
ું મ .મનર્ આપો
ર્ો પછી દાદાિે કેટલી રોયલ્ટી ?લર્ાબા બોલ્યા એટલે આમ કરીિે ર્મે કમાવાિાિે
?આપશો
ભાલચુંરભાઈિે ર્ો આવા પ્રશ્ન િી કલ્પિા િિોર્ી એટલે થોડાુંક આઘા પાછા થયા અિે
બોલ્યા દાદા આર્ો હ ું મિે થોડાુંક િાણા મળે ર્ે માટે કરર્ો િર્ો.
બુંિે .બહ ું િસ્યાું (દાદા અિે બા )
ભાલચુંરભાઈ ખનસયાણા પડી ગયા પણ િસવ ું પર થ્ ું િે ર્ે બોલ્યાભા " ..ઈમારી
વાર્ો અિે જ્ઞાિ વિેંચવા માટે જ છે ઉલટાિો હ ું ર્ો આભાર માિીશ કે ત ું મિાે અિે
મારા જ્ઞાિ િે વેગ આપે છે જા ભા .ઈઆમ કિી ર્ેમણે એક "..કર ર્ારે જે કરવ ું િોય ર્ે
િવોહદર્ લેખતિે ખીલવાિી ર્ક આપી
ક્સ્મર્ા ચૌધરી ભારર્થી ભણવા આવેલી અિે દાદાિી પૌત્રીિી તલાસ મેટઅંગ્રેજી સાર .
દાદાિે ખબર પડીકે ર્ેિે પૈસાિી અગવડ પડે છે ર્ેથી પ્રેમલર્ાબા એ દાદા .જાણેિે કહ્ ું
નરા અિે િીજાિી ક્સ્મર્ા બિેિપણી છે ર્મે અંગ્રેજીમાું ર્ેિી પાસે ર્મારી ઓટો
બાયોગ્રાફી લખાવોિે?
આ થ્ ું બીજાુંકરણ બીજા લેખતનદાદા
ું
વાર્ો ર્ેમિી રીર્ે િીન્દી અિે અંગ્રેજીમાું બોલે .
Nobody પ્રકરણ ઉપર પ્રકરણો લખાયા અિે..અિે સ્મીર્ાર્ેિી િોંધ ર્ેિી રીર્ે લે
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.ર્ૈયાર થ્ ું જેમાું િવરત્િોિી ઓળખાણ અિે ઘણ ું બધ ું સુંગ્રિા્ ું Envies Me
્વા પેઢી સાથે કામ કરર્ાું કરર્ાું માલર્ી પટે લ સાથે દાદાિો પહરચય થયોદાદાિી .
સાથે વાર્ો દર્યાિ દાદાિે લાગ્ ું કે ડલાસમાું મારો જ્ઞાિ વારસો સાચવે ર્ેવી દમદાર
લેખીકા છે જેિી પાસે પ્રશ્ન સમજવાિી ક્ષમર્ા અિે નિરાકરણ શોધીિે ટે ક્ષાસમાું ર્ેમન ું
કામ આગળ વધારશે જે થઈ પાયાિી...શરૂ આર્Lifting The Mists માગાદશીકાિી..
દાદા આમ જ્યોર્ થી જ્યોર્ જગાવી રહ્યા િર્ા અિે ઘરિી લેખીકા પ્રેમલર્ાબા િે
અન ુંવાદ માટે ચાિક ચઢાવર્ા િર્ા.
પ્રેમલર્ાબા જોડણીિાું આગ્રિી િર્ા ર્ેથી ર્ેમન ું પિેલો વાર્ાા સુંગ્રિ “ઈટીયો”
ઉપડયો..ત્યાર પછી “રણમાું અટ્ટ િાસ્ય અિે સાઈબેરીયિ કથા સુંગ્રિ લેહડ મેતબેથ“
લખાઈ. આ સમય દર્યાિ ર્ેઓ પણ છજ્જકા ચોબારામાું ભાર્ા શીખવર્ા અિે વયસ્ક
લેખીકાઓિે દાદાિી જેમ જ પ્રોત્સાિિ આપર્ા.
આમ ર્ો હ ું ઘણા સમય થી લખર્ો ર્ો િર્ોજ અિે દાદાિાું પહરચય પિેલા એક
િવલીકા “ અમે પથ્થરિાું મોર કેમ બોલીએ” અિે િવલતથા “ ટહકા એકાુંર્િાું
ઓરડેથી” અિે કાવ્ય સુંગ્રિ “હ ું એટલે ર્મે “ અિે “ર્મે એટલે મારું નવશ્વ” પ્રનસધ્ધ થઈ
ગએલી િર્ી અિે બ્લોગ ટે કિોલોજી આવી જવાિે લીધે સર્જિ કાયા ચાલ િત ું પણ
પ્રકાશિ ક્ષેત્રે ઉદાસીિર્ા િર્ી. ત્યારે દાદાિો પારસમણી મિે સ્પશ્યો.
હ ું િાણાકીય જગર્માું મિદ અંશે નિવ ૃત્ત થએલા અિે થર્ા સીિીયર સીટીજિો સાથે
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પછી પરત ું જ્ઞાિ. અિે ૨૦૦૮િાું ગાળામાું
કામ કરર્ો િર્ો અમેહરકિ િાણાકીય નવર્યો

“ ચાલો ગજરાર્” કાયાક્રમમાું એક જ મુંચ ઉપર.એમિા વતર્વ્ય બાદ મિે મુંચ મળ્ ર્ે
પિેલા ર્ેમણે મારું પાવર પોઈંટ પ્રેિટું ેશિ જોએલ ું ર્ેથી એમિે લાગ્ ું કે ર્ેમિાું જ્ઞાિ
િો સાચો અન ુંગામી આ છે . મારા પ્રેિટું ેશિ િી દરે ક સ્ક્રીિ એક પ્રકરણ છે ર્ેથી કહ્ ું
ર્મારું િાણાકીય જ્ઞાિ અિે મારા અન ુંભવો ભેગા કરી ગજરાર્ીમાું પસ્ર્ક લખો હ ું
છપાવીશ અિે વેચીશ કે વિેંચીશ...અિે છ મિીિાિી “લખ-ું ભ ુંસ- ફરીથી લખ જેવી
કસરર્ોિે અંર્ે પ્રેમલર્ાબાએ પ્રફ રીડીંગ કરીિે પ્રનસધ્ધ ક્ાં જે મોરારી બાપએ
નવમોચિ ક્.ાં હ ું મિમાું દાદાિી જ વાર્ નવચારર્ો િર્ો જે િોય ર્ે આપવ ું આ પસ્ર્કમાું
મારું અિે દાદાન ું જ્ઞાિ વિેંચા્ િત.
પછી પણ એજ પ્રકારિી િેતલક્ષી વાર્ોન ું પરામશાિ થ્ ું અિે ર્ે પ્રકારન ું બીજ ું પસ્ર્ક
“ નિવ ૃનત્તન ું નવજ્ઞાિ” લખા્
દાદાિાું જમણા િાથ અિે ફીલ્મ પ્રોડ્સ
ું ર જયુંર્ મિેર્ા દાદા િાું જીવિ ઉપર ફીલ્મ
બિાવવાિાું િર્ા ત્યારે “આપવ ું એટલે પામવ”ું ફીલ્મ સ્ક્રીપટ ર્રીકે લખાવી ચાલ થઈ જે
અંર્ે “આપવ ું એટલે પામવ”ું િામિી િવલકથા સ્વરપે જન્મી. ત્યાર પછી બ્લોગ ઉપરન ું
ઘણ ું સાહિત્ય પસ્ર્તમાું ફેરવા્ ું જે ચાર વર્ાિાું ટુંકા ગાળામાું નવનવધ કોલમિાું સ્વરૂપે
પ્રનસધ્ધ થ્ ું. કિે છે બે નિષ્ક્રીય કેમીકલ વચચે ઉત્સેચક આવે અિે િવર્ર સુંયોજિ
થાય બસ ર્ેમજ “ નવજયભાઈ ર્મે બહ સરસ લખ્્ છે ” િાું શબ્દો ઉત્સેચક બિર્ા ર્ેઓ
પણ લઘ વાર્ાાઓ લખર્ા અિે ન્્ યોકા િાું “ગજરાર્ ટાઈ્સ”માું છપાર્ી.
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પારસમણી દાદાિે ગમર્ા પસ્ર્કિે ગજરાર્ીમાું રપાુંર્ર કરવા એક વધ દીપ પગટાવ્યો
અિે ર્ે બોસ્ટિ િાું રાજલ કૌનશક. ગેરી રૂથન ું પસ્ર્ક કે જેિો દાદા પોર્ાિા જીવિમાું
શર્ા્ બિવા અિે ર્ેમિા જેવા ઘણા શર્ા્ િાું જન્મ માટે પસ્ર્ક અન ુંવાદીર્ કરાવ્્
િહરકૄ ષ્ણ મજમદ
ું ાર દાદા આજે ૯૬ વર્ાિી ઉંમરે પણ ર્ેમિા ૮૬ વર્ીય સારથી જવાિર
શેિ સાથે પાછલી ઉંમરે પણ વેલ્ફેરિે લગર્ા દરે ક પ્રશ્નોન ું જાર્ે જઈિે કે અંગર્
માગાદશાિ આપે છે . અજાયબીિી જે વાર્ છે ર્ે દાદા અિે ર્ેમિો સારથી કાિે થી ઓછ
સાુંભળે છે છર્ા સૌિાું પ્રશ્નોન નિરાકરણ આજે પણ નવિા મલ્યેજ કરે છે . અિે વેલ્ફેરિી
ઑહફસમાું પણ અનધકાહરઓ ર્ેમિી દલીલ સમજે છે અિે શક્ય ઉણચર્ કાયા કરે છે .
પ્રેમલર્ા બા ગર્ વર્ે અદે િી થયા પણ િહરકૃષ્ણ દાદા અજે પણ એટલા જ સહક્રય છે
જેટલા અમેહરકા આવ્યા ત્યારે િર્ા. આજે પણ ર્ેમિી વાર્ોમાું જજ વ્યાસ સાિેબ અિે
ર્ેમિી સલાિો સાબર્ છે .
નિવ ૃનત્તિી વાર્ોમાું એમિી એક જ વાર્ પડઘાર્ી િોય છે .. નિવ ૃત્ત એટલે ફતર્ અથા
ઉપાર્જિમાું સબરી પણ જજિંદગી ર્ો જીવવાિી એવી રીર્ે કે જ્યારે ર્મે જાવ ત્યારે આખ
જગર્ રડે અિે આપણે િસર્ા િસર્ા જઈએ.
જ્યારે જ્ઞાિ યજ્ઞિી અગિી પ્ર્વલીર્ થઈ રિી િર્ી ત્યારે સાિ ફ્રાુંસીસ્કોમાું ત્રણ
સુંસ્થાઓ ગજરાર્ી માત ૃભાર્ાિાું સુંવધાિ માટે કટીબદ્ધ થઈ િર્ી. મિેન્રભાઈ મિેર્ા દ્વારા
“ગ્રુંથ ગોષ્ષ્િ”, સર અિે સુંગીર્ માટે જયશ્રી ભતર્ા દ્વારા “ટહકો” અિે પ્રર્ાપભાઈ પુંડયા
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દ્વારા પસ્ર્ક પરબ -જેિી એક શાખા “બેનિવ
િક”
( પ્રજ્ઞાબિેિ દાદભાવાળા) સર્જિ અિે

સુંવધાિ માટે લેખિ કાયા કરી રહ્યા િર્ા.. ત્યારે ત્રણે સુંસ્થા માટે ર્ેમિો સુંદેશો
િર્ો..”ખબ વાુંચો, નવચારો અિે પછી સર્જિ કરો.”
“ટહકો” સમયોચીર્ સુંગીર્િાું કાયાક્રમોથી ર્રબર્ર છે . “ગ્રુંથ ગોષ્ષ્િ” પસ્ર્કોિાું વાુંચિ
અિે મોટા ગજાિા લેખકોિે આમુંત્રણ આપે છે . “પસ્ર્ક પરબ અિે બેિક” ૫ સભ્યોથી
શરૂ થઈ આજે બે વર્ે ર્ે ૨૫થી વધ સર્જકો િાું સર્જિો માત ૃભાર્ાિે આપે છે .જેમાું લી્કા
બક ઍવૉડા અિે દનિયાન ું સૌથી જાડ પસ્ર્ક સજીિે ગીિીિ બક ઓફ રે કૉડા િે બારણે
ટકોરા દઈ રહ્ છે .
આ ત્રણેય સુંસ્થાિાું પગરણ માું પ્રેમલર્ાબા અિે દાદાિો સીધો કે આડકર્રો સિયોગ
રહ્યો છે .૬૫ વર્ાિી ઉંમરે િવી કારહકદી શરૂ કરિાર આ દાદા આજે ૯૬ વર્ે પણ કડે
ધડે છે . આ િવે્બર મિીિાિી પાુંચમી ર્ારીખે મ િહરકૃષ્ણ દાદાન ું અિે પ્રેમલર્ાબાન ું (
મરણોપરાુંર્) બહમાન ્ થ્. ગાડી રીસચા ઈન્સ્ટીટ્ટ ઓફ ડાયાસ્પોરા સ્ટડીિ –
રાજકોટિાું ડૉ બળવુંર્ જાિીએ ર્ેમિે લાઈફટાઈમ એચીવમેંટથી િવાજ્યા. મારે માટે
પ્રેરણા મનર્િ ઉપરાુંર્ ર્ેમિા કાયાભારિો થોડૉ.ક પણ બોજ હ ું ઉપાડી શકીશ ર્ો ર્ે મારે
માટે ગવાિી વાર્ થશે...મોટી ઉંમર, કાચા કાિ (બિેરાશ) અિે ભલી જવાિી વાર્ોથી
સજાાર્ા મિદુઃખોિે અવગણીએ ર્ો ર્ેમણે જાર્ે નિવ ૃનત્ત કેવી રીર્ે જીવાય ર્ે વાર્િે
જીવી બર્ાવી છે . અિે વારું વાર કહ્ ું છે “સમાજિે આપર્ા રિો..ર્મારી પાસે જે છે ર્ે
સઘળુું જ્ઞાિ વિેંચર્ા રિો કાિ આપર્ા રિો અિે માુંગે અિે યોગય લાગે ર્ો જ સલાિ
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આપો
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વિભાગ – ૨

“વનવ ૃત્ત થયા પછી”
િાતાાસગ્ર
ં હ

વિજય શાહ
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Feeling old is optional
– વિજય શાહ
વ ૃદ્ધાવસ્થા શરીરમાું દે ખાર્ી િોય છે પણ મિિે ર્ો કદી ઉંમર િોર્ી િથી. િા, મિ સર્ર્
િકારાત્મક અણભગમથી કેળવી શકાય છે અિે કેળવાએલ મિથી નવવેક અિે વર્ાિમાું પણ
ઉત્સાિ વર્ાાર્ો િોયછે .
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એક ઈ–મેઈલ સુંદેશામાું સમાચાર િર્ા કેનિવ
ર્મે
વ ૃદ્ધ થયા ર્ે જણાવર્ા સુંદેશાઓ સમાજમાુંથી

ક્યારે આવવા લાગે ર્ે જાણો.

૧. જ્યારે સ્કલમાં જતાં બાળકો તમને દાદા કે માજી કહે;
૨. જ્યારે અરીસો ધોળા િાળની ચાિી ખાય;
૩. દાંત પિિા માંિે;

૪. આંખો નજીકન ં જોિામાં ભલો કરે ;
૫. સ્મરણશશ્ક્ત નબળી પિે;

૬. નીંદર ઘટતી જાય, હદિસે ઝોકાં આિે અને રાત કેમેય ન કપાય;
૭. સંતાનો તમને પછે કે ના પછે , મફત સલાહકેન્દ્ર બની જાઓ.

પણ મોર્ીકાકા ર્ો મોર્ીકાકા જ. પણ આ યાદીમાુંથી કશ ું જ િા મળે ..૭૫ વર્ાિી ઉંમરે ૪૫િા
લાગે. કાયમ કાળા વાળ અિે દાુંર્ ર્ો જાણે દાડમિી કળીઓ જ જોઈ લો. અિે િસવા ર્ો
આખા ગામન ું જોઈએ. િસે અિે િસાવે.

માણેકકાકીિે ર્ો જાણે ઉંમર દે ખાવા માુંડી િર્ી. છ છોકરા િે ત્રણ છોકરીઓિો વસ્ર્ાર મોટો.
વેવાઈવરર્ અિે આખ કટુંબ ભેગ ું થાય ર્ો પરો ત્રણ ડિિિો આંકડૉ. પરો થાય..

માણેકકાકી બોલે પણ ખરાું, “િવે જરા ઉંમર પ્રમાણે વર્ો . આ ણખણખયારા કરવા ર્મિે
શોભર્ા િથી.”
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ર્ે હદવસે િાિકીએ પછ્,ું “દાદા ર્મે ર્ો જાણે અમરપટો લખાવીિે આવ્યા િોય ર્ેમ જીવો
છો િે? કિોર્ો ખરા, આ વધર્ી ઉંમરે ર્મિે મ ૃત્્િો ભય િથી લાગર્ો?”

મોર્ીકાકા િાિકીિા પ્રશ્નિે સાુંભળીિે પિેલાું ર્ો ખડખડાટ િસ્યા અિે િાિકીિો િાથ િાથમાું
લઈિે બોલ્યા, “બેટા, જન્મ અિે મ ૃત્્ એ બે વસ્ત ર્ો આપણા િાથમાું િથી. અિે જે વસ્ત
ઉપર આપણ ું કોઈ જ જોર િા િોય ર્ેિી ણચિંર્ા કરે ર્ે બધ્ધ, બેટા!”

“પણ દાદા ર્મે ર્ો એટલ ું બધ ું િસ્યા જાણે મેં કોઈ જોક િા કયો િોય.”
“બેટા, આ પ્રશ્ન ર્ેં િથી પછ્ો..દાદીિા વર્ાિે ર્િે પછવા પ્રેરી છે .. િવે દાદી ઘરડી થર્ી
જાય છે અિે હ ું જેવો છું ર્ેવો જ છું િે?”

“િા પણ દાદીિી વાર્ પણ ખોટી િથી િે?”
“જો બેટા, અમારી ઉંમરે પ્રભ અમિે બે વાર્ કિે છે . Getting old is mandatory; Feeling
old is optional. મેં બીજી વાર્, જે મારા કાબમાું છે ર્ે સ્વીકારી અિે િાિીએ સમાજ કિે છે
ર્ે વાર્ સ્વીકારી.”

“સમજ િા પડી દાદા.” િાિકીએ નવસ્મયપવાક પછ્.ું
“જા, ર્ારી દાદીિે બોલાવ અિે પછી આપણે આ વાર્િે લુંબાણથી સમજીએ.”
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મોર્ીકાકા બોલ્યા, “ર્ારી દાદી મારાથી બે વર્ે િાિી છે પણ ર્ે માિે છે કે િવે ઉંમર થઈ;
આપણે જીવ્યાું ર્ેટલ ું જીવવાિાું િથી. કેમ નિર સાચી વાર્ િે?”
“િા, ર્ે ર્ો સાચ ું જ છે િે?”
િાિકીિા િાથમાું કાગળ આપીિે કહ્,ું “અમારા બેઉિાું અવલોકિ કર, િે પછી કિેજે –
જ્યારે સ્કલમાં જતાં બાળકો તમને દાદા કે માજી કહે –
િાિકી કિે, “દાદીમાિે સૌ કિે. ર્મિે કોઈ િા કિે.”
જ્યારે અરીસો ધોળા િાળની ચાિી ખાય –

િાિકી કિે, “દાદીમાિા વાળ ચાડી ખાય. ત્યારે ર્મે ર્ો કલપ કયો છે ર્ેથી કોઈ િા કિે.”
દાંત પિિા માંિે –

િાિકી કિે, “દાદીમાિા દાુંર્ પડી ગયા છે . ર્મે ર્ો ચોકઠું કરાવીિે દાડમિી કળી જેવા દાુંર્
રાખો છો િે?”
આંખો નજીકન ં જોિામાં ભલો કરે –

િાિકી કિે, “દાદીમાથી સોય િા પરોવાય પણ ર્મે ર્ો કૉન્ટે તટ લેન્સ પિેરો એટલે ર્ે
ર્કલીફ ર્ો િા પડે િે?”
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સ્મરણશશ્ક્ત નબળી પિે –

િાિકી કિે, “દાદીમાિે ભલાઈ જાય પણ ર્મે ર્ો બ્રાહ્મી અિે યાદ રાખવાિી દવા ખાવ
એટલે ર્મિે ર્કલીફ િ પડે.”

વનિંદર ઘટતી જાય, હદિસે ઝોકાં આિે અને રાત કેમે ન કપાય –

િાિકી કિે, “દાદીિે ર્ે ર્તલીફ પડે, ઊંઘિી ગોળી લેવી પડે પણ ર્મે ર્ો આખો હદવસ પ્રવ ૃત્ત
રિો ર્ેથી ર્મિે ર્ે ર્કલીફ જ િિીં.”

સંતાનો તમને પછે કે ના પછે મફત સલાહ કેંર બની જાિ –

“દાદીિે ર્ે ર્કલીફ ઘરમાું રિે એટલે છે ; ત્યારે ર્મે ર્ો સાુંજે જ આવો એટલે..કોણ પછે ?”
મોર્ીકાકા કઈ પછે ર્ે પિેલાું કાકી બોલ્યા, “િાિકી ર્ેથી ર્ો હ ું સધવા કુંક અિે ચાુંદલા સાથે
જઈશ.. જ્યારે ર્ારા દાદા ર્ો સો વરસ કાઢવાિા છે .”

મોર્ીકાકા કિે, િા. હ ું ર્ો શર્ક જીવવાિો છું.. માિવભવ કુંઈ વારું વાર મળર્ો િથી. અિે હ ું
જો પરી જજિંદગી જીવીશ ર્ો મ ૃત્્ સમએ કોઈ અફસોસ સાથે લઈિે િિીં જઉં, વળી મ ૃત્્થી
ડરવાિી ર્ો વાર્ જ િિીં રિે કારણ કે જજિંદગી આખી માણી લીધી છે ..ત્રણ િિીં પણ પાુંચ

પેઢીિે જાણીિે જઈશ. નિરબા સિેજ કુંટાળયાું અિે િાિકી અિે દાદાિે એકલાું મકીિે ચાલ્યાું
ત્યારે િાિકી બોલી, “દાદા, ર્મારી મસ્ર્ી ર્ો ન્યારી છે .. લોકોિે ખબ િસાવો છો અિે સાથે
ર્મે પણ િસો છો.”
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“જો બેટા, હ ું એક વાર્ શીખ્યો છું, દખિા નિવ
માિોલમાું
કોઈિે અન્ય દખ સાુંભળવ ું ગમત ું િથી.

ર્ેથી દખન ું ગાણ ું ગાવ ું િિીં અિે રડવ ું જ િોય ર્ો ચાલ ફુવારામાું કે વરસાદમાું જ રડવ ું કે
કોઈ આપણ ું દખ િા જએ.”

િાિકીએ અિોભાવથી દાદાિે જોયા અિે પછ્,ું “દાદા ર્મે આટલા પ્રસન્ન રિી શકો છો અિે
નિરબા કેમ આમ જજિંદગીથી થાકી ગયાું િોય ર્ેમ જીવે છે ?”

“ર્ેં જો્ ું િિીં, હ ું જેમ જેમ ભાર ઉર્ારું છું ર્ેમ ર્ેમ ર્ે ભાર ચઢાવે છે . આપણા પૌત્રોિે ર્ેમિાું
માબાપ પણ િોય ર્ો ર્ે ણચિંર્ા કરવાિી જરૂર ખરી? ર્ેથી હ ું ર્ો બુંિે “કાલમાું” જીવર્ો જ
િથી. મારી પાસે કોઈ ચાવી િથી અિે ભર્કાળિો ભાર િથી અિે ભનવષ્યકાળિાું કોઈ

સપિાું િથી િે ર્ે એ બધા ભારિે ગળે લગાડીિે જીવે છે અિે મિે પણ ર્ે ભાર પિેરાવા મથે
છે . મિે ર્ો, ત ું િિીં માિે પણ િજી આખ ું ભારર્ જોઈ લીધા પછી આખ નવશ્વ ફરવાિી ઈચછા
છે . જ્યારે ર્ે અમારા પૌત્રોિા ભણર્ર માટે પૈસા ભેગા કરવા માુંગે છે . દીકરાદીકરીઓિે

દલ્લો મળે ર્ેમાટે નવમાિા પૈસા ભરે છે . જ્યારે હ ું મિમાું ર્ો સમજ છું, મારા એક વરસિા
પગાર કરર્ાું પણ મારા દીકરાઓિી મહિિાિી આવકો વધારે છે . ર્ેમિે અમારા પૈસાિી
જરૂર િથી ર્ો આવી વાર્ો કરીિે શા માટે િલકા થવ?ું ર્ેથી મોટી વાર્ો કરી હ ું સૌન ું મિ
બિેલાવર્ો િોઉં છું.”
“દાદા, મારા સસરા ર્ો િસીિસીિે લોટપોટ થઈ ગયા િર્ા જ્યારે ર્મે કહ્ ું િત ું િે કે ગાડાું
ભરીભરીિે કેસર મુંગાવ્્ ું છે પ્રભિી સેવા માટે.”
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“એક વાર્ સમજ િાિકી, સુંર્ાિોિે ભણ્રર્ર અિે ગણર્ર આપ્ ું છે અિે થાય ત્યાું સગવડ

અિે હફ
ું આપયાું છે ...મેં કોઈ મોટાું સ્વપિાું જોયાું િથી પણ પ્રભએ જીવિ માણવા માટે જેટલ ું

આપ્ ું છે ર્ે માણીિે સુંતષ્ટ છું..ર્ારા પપપા અિે કાકાઓએ એવ ું ઊંચ િામ કાઢ્ ું છે કે આખા

કટુંબિે માિ,ધિ અિે ધાન્યથી ભ્ાં ભ્ાં ક્ાં છે . આવી લીલી વાડી છોડીિે ચાલ્યો જઉં ર્ેવી
ભલ ર્ો હ ું િિીં જ કરું . ર્ેથી જ િસ ું છું, િસાવ ું છું અિે થાય ત્યાું િકારાત્મક વાર્ોથી એટલ ું જ

સમજાવ ું છું કે Feeling old is optional (મિથી જીવુંર્ રિો અિે લોકોિે પણ િસર્ાું રાખો.)
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અમે બે
– વિજય શાહ
િાિી બિેિ િેમએ નશકાગોથી વોટ્સએપ દ્વારા મોકલેલ અજ્ઞાર્ કનવિી કનવર્ા “અમે બે”થી
પ્રકરણ બેિી શરૂઆર્ કરું છું. નિવ ૃત્ત થયા પછી સૌથી મોટો સાથ િોય છે જીવિસાથીિો.
કનવર્ામાું આ સાથ માણર્ાું બે પ્રસન્ન જીવોિી વાર્ છે :
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દીકરી અમારી ્રોપમાં અને દીકરો અમારો ્ એસમાં,
અહીં તો બસ અમે બે જ.

જમાઈ ઑહફસમાં રાજ કરે ને િહરાણી પણ િૉલર કમાઈને લાિે
અમારી મદદે આિો એિો સતત એમનો આગ્રહ, પણ

અમે ચતરાઈથી એ આમંત્રણ ટાળીએ; કારણ કે અહીં અમે લાઈફ ઍંજૉય કરીએ છીએ.
મારી પત્ની ખબ શોખીન છે , બપોરે એ ભબઝી રહે છે .

મને કોઈ શોખ નથી એટલે બાકી રહેલ નીંદર પરી કરં છં;
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.

સાંજે અમે વસનેમા જોિા ઊપિી જઈએ, પાછાં ફરતાં બહાર જમીને જ આિીએ;
ઘરની પાછળ સયાાસ્ત થાય અને અમારી મસ્તીમજાકનો સયોદય થાય;
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એક હદિસ દીકરાનો તો બીજે હદિસે દીકરીનો ફોન આિે,

સમય જ નથી મળતો એિી ફહરયાદ કરે ; અમારં મન ભરાઈ આિે
પછી તમે પણ ઍંજૉય કરશો એિી તેમને હૈયાધારણ આપીએ;
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.

એક િાર નિી નિાઈન ં અમેહરકા ફરી પણ આવ્યાં,

સ્િચ્છ ને સદ
ં ર જગ્યાઓ જોઈને માણી સધ્ધાં આવ્યા;
અમે બેઉ દવનયા માણીએ,

કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.

નથી કોઈ જિાબદારી કે નથી કોઈ ફહરયાદ,

નથી કોઈ અિચણ, અમે સેકંિ હવનમન ઍંજૉય કરીએ છીએ;
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.

મરણની િાતો અમે કરતાં જ નથી, પાટીમા જઈએ અને વપકવનકમાં ફરીએ;
પૈસાની છે છૂટ અને સમય તેમ જ વમત્રો પણ છે ભરપર;

સંતાનોને કારણે બંધાઈ રહેિાના હદિસો ગયા એ વિચાર માત્રથી ખશ થિાય છે ;
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.

બાળકોને અમારી ઈષ્યાા ના થાય એ માટે અમારી મોજમજા એમનાથી છાની રાખીએ,
મારી આ હરકથી પત્ની હસી પિે એને સાથ આપીને હં પણ હસી લઉં;
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ.
– અજ્ઞાત
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આ કવિતાને શાંવતથી િાંચીએ તો વનવ ૃત્તનિવ
થયા
બાદનો
શરૂઆતનો એડ્જસ્ટ્મેંટ સમય સરસ

રીતે ગોઠિાઈ જાય છે . પવતપત્ની તો એના એ જ છે પણ હિે હદિસના આઠ કલાક જે

કામધંધે જતાં હતાં અને એકમેક્ની દરી હતી તે નથી રહી…સંિનન અને ઉન્દ્માદ છીછરાં
લાગે છે . ત્યારે એકમેકમાં ધ્યાનસ્થ થિાથી એક િાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અત્યાર સધી ન
જોએલી ઘણી ખબીઓ (કે ખામીઓ) દે ખાિા લાગે છે . અને પખ્ત મન ખબીઓને
પ્રસન્નતાથી િધાિે છે . અને ખામીઓને સમજાિિા લાગે છે .

રીટા અને અંશમાન એક આવ ં જોડં છે . અંશમાન ધીખતે ધંધે વનવ ૃત્ત થયો.
તેણે વિચારે લ કે હિે િધારાના મળે લા ૮ કલાક યોગ કરીશ,ં મનગમતી ચોપિીઓ િાંચશ,ં
હફલ્મો જોઈશ ં અને મનને ગમત ં બધ ં કરશ.ં પણ અંશમાન એ ભલી ગયો હતો કે રીટાની

ફરજોમાં ફેર નહોતો પિયો. તે તો હજી ઘરકામમાં ગળાડબ હતી. તેથી “ત ં હરટાયર થયો છં,
હં નહીં”માં છ મહહના ગયા.

મેહિકેર મળ્ ં તેથી િૉક્ટરોને ત્યાં આિિાજિામાં અને હફટ્નેસના પ્રોગ્રામોમાં રીટાને જોિી
અંશમાને તેને ઘરની બહાર કાઢી તો રીટા કહે, હં તો ઘરકામ કરં એટલે બધી કસરતો થઈ
જાય.

ચાલ તને રસોઈમાં મદદ કરં તો કહે, અંશમાન, તારાથી તે નહીં બને અને આપણા બેન ં

ખાિાન ં બનાિિામાં કં ઈ સમય નથી લાગતો. િળી ક્યારે ક કહે, “તારા હાથની રસોઈ નથી
ફાિતી. ત ં એમ કર, ખાલી ચા મક ને તે પણ તારી એકલાની. તે વસિાય રસોિામાં પ્રિેશ
બંધ... શ ં સમજ્યો?”
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અંશમાન તો િરસમાં વનવ ૃવત્તથી કં ટાળી ગયો.
ઘરમાં નિરો બેઠેલો તેથી જ્યાં ત્યાં રીટા સાથે

અથિાયા કરતો. અને રીટા પણ કહે, “મને તારી સાથે ખેંચખેંચ ન કર..ત ં કરે છે તે મને
ગમત ં નથી અને તને કહં છં પછી મારો જીિ બળે છે ..તારં માન મારાથી રહેત ં નથી.”
તે સાંજે અંશમાને બહ વિચાર પછી રીટાને કહ્,ં “રીટા, ત કેરીઓકીનો ઉપયોગ કર
ને..ભજનો તો ત ં સરસ ગાય છે . હં પણ તને સાથ આપીશ.”
“ભજનો? અને ત?ં !”
“હા, કેમ નહીં? ”
“ભલે. પજા સમએ સાથે ગાઈશ.ં ”

મનમાં અંશમાન બોલ્યો..એક સાથે ૮ કલાક તો ત ં આપિાની નહોતી તેથી તેં મમત છોિી
દીધી..હિે જ્યાં છીંડં પાિ્ ં છે ત્યાંથી શરૂ કરી જોઉં.

ફોન ઉપર મોટીબહેન સાથે િાત કરતાં રીટા કહે, અમારં ગાડં લાઈન પર ચઢે તે માટે તેને મેં
કેરીઓકી પર ગાિાન ં કહ્ ં છે ..પણ મોટીબહેન કેરીઓકી પર આપણાં ભજનો તેને ક્યાં
મળિાનાં?

હિે તો ્ ટયબ ઉપર બધ ં મળે છે . ભજનની એક લીટી લખીશ તો ઘણાં મળશે…
128

નિવ ૃત્ત થયા પછી

ફોન ઉપરનો જિાબ સાંભળી રીટાએ અંશમાનને બીજે હદિસે કહ્,ં “હબી, ્ ટયબ ઉપરથી
આરતી થોિીક િાર સાંભળી લેજે કે જેથી શબ્દો તને યાદ રહે.”

બીજે હદિસે સિારથી અંશમાન ્ ટયબ ઉપર હતો..િાયરી ભરાતી જતી હતી. એકલી
આરતી જ નહીં પણ ભજનો અને પ્રભસ્તવતનાં હફલ્મી ગીતો પણ ઉમેરાતાં હતાં. રીટા તો

સોલ્જર હબીના મીઠા અિાજ ઉપર મોહાઈ અને બોલી, “આટલ ં સરસ ત ં ગાય છે મને તો
ખબર જ નહીં.”

“એિીતો ઘણી બાબતો છે જ્યાં તેં મને અજમાવ્યો નથી. જાણ્યો નથી.”
“હબી પૈસા કમાઈ શકે છે તેટલ ં જાણવ ં જ પરત હત ં મારે માટે તો.”
“હની! સાંજે હં પ્રાથાનામાં પહેલ ં હફલ્મી ગીત ગાઈશ.”
“ભલે, આપણે બે જ હોઈશ ં એટલે િાંધો નહીં.”
સાંજે જ્યારે દીિાટાણ ં થ્ ં ત્યારે નાના મંહદરમાં જ્યાં રીટા એકલી બેસતી હતી ત્યાં બે
આસવનયાં મકાઈ ગયાં હતાં. બાજમાં કૉમમ્પ્્ટર અને તેમાં કેરીઓકી હતી અને અંશમાને
‘ઓ દવનયાકે રખિાલે’ન ં મ્્ભઝક તૈયાર રાખ્્ હત ં તે શરૂ ક્ાં અને રીટા જોઈ જ રહી.

અંશમાન કેટલી સહજતાથી ઉતારચઢાિ ગાતો હતો! છે લ્લો ચઢાિ તો તેનો કમાલ જ હતો..
રીટા ખબ જ પ્રસન્ન હતી.
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૪૫ િરસથી તે સાથે હતી પણ ક્યારે ય તેને જાણિા નહોતો મળયો તે હબી આજે તેને મળયો
હતો.

થોિીક સાંધ્યવિવધ પછી આરતી શરૂ થઈ ત્યારે પવત અને પત્નીના અિાજે ‘જય આદ્યાશશ્ક્ત,
મા જય જગદં બે’નો શંખધ્િવન ગજી
ં રહ્ો.

આરતી પરી થયા પછી જમતી િખતે રીટા બોલી, “અવિનાશ, ત ં આટલ સરસ ગાય છે તે તેં
ક્યારે ય મને કહ્ ં જ નહીં.”

“જો સખી! એક િસ્ત સમજ. હં ૬૬નો થયો. મને પૈસા કમાિાની જરૂર નથી તો તે જ રીતે ત ં
પણ ૬૪ની તો થઈ ને? બહ ક્ાં રસોડ અને એકધારં જીિન. ત ં પણ મારી સાથે પો’રો ખા.

ક્યાંક બહાર નીકળ અને જરા ખલીને મળ.. કેટલક
ં આપણે પૈસાની દોિમાં સાથે નથી જીવ્યાં
તે જીિીએ.”

“ત ં વનવ ૃત્ત થયો પછી મને તારી સાથે રાખિાનો તારો તલસાટ મને સમજાતો નહોતો.”
“મારી અંદર હજી તારો ્િાસાથી જીિતો છે અને હં ઈચ્છં છં કે ત ં તારામાંની એ અત ૃપ્ત
સાથીને જીિતી કર. કારણ કે અહીં આપણે બે જ હોઈએ છીએ. વનવ ૃત્ત થવ ં એટલે થોડં
આપણા માટે પણ જીિવ.ં ”
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કદી ન ઢં કડં આિે ઘરિાંઘર
– વિજય શાહ

રમણબહેનના નાના દીકરા પ્રીત્્ષની િહ પ્રીવત કહે, “બા, હિે હં આિી ગઈ છં તમે ઘર
કામમાંથી વનવ ૃત્ત થાિ તો?”

ું ગરાતા અિાજે રમણબહેન કહે, “અલી, હજી હમણાં તો નિીનિી આિી છે અને અત્યારથી
જ રાજ જોઈએ છે ?”
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“ના બા! રાજ તો તમારં જ, પણ હિે થોિૉ. પો’રો ખાિ.” પ્રીવતિહએ ટહકો કયો!” અને પછી
બોલી, મારાં જ્યોવતબાને તો મારાં ભાભીએ આટલ ં જ કહ્ ં હત ં ને મારાં જ્યોવતબા રાજી રાજી
થઈ ગયાં હતાં..ચાલો હિે ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે થિાના હદિસો

આવ્યા..તેથી મેં પણ વિચા્ાં કે બાને પણ મારા આિિાને લીધે આ ખાટલેથી પાટલે થિાન ં
સખ આપ ં !”

િરં િામાં છાપ ં િાંચતા ભપેંરભાઈ જરા મછોમાં મલક્યા અને રમણબહેનને કહે, “ભણેલી

િહની િાત સમજ જરા..તેમાં જરા મીઠાશ ઉમેરીને સ્િીકાર કે તે રાજ નહીં પણ તને સમય
આપે છે , અને કહે છે કે તમે ન જીિેલ જીિન હિે સખેથી જીિો.”
“એટલે?”
“આપી દે આ ઘરની ચાિી અને સખેથી જીિ.”
“મોટા અવમતની િહ નીવતએ તો આવ ં કશ ં કહ્ ં નહોત.ં ”
“પણ તેણે ક્ાં જ એવ ં કે આપણા ઘરની ચાિીની જરૂર જ ના પિી.. છોકરાન ં ભવિષ્ય

બનાિિાના નામે તેમન ં પોતાન ં નાનકડં આકાશ અમેહરકામાં બાંધી લીધ ં અને તે પણ
છોકરાઓને ઉછે રીને…”
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રમણબહેન વિચારમાં તો પિી ગયાં.બહ મનોમંથનને અંતે એક િાત ગમી અને તે પો’રો
ખાિાની. તેથી સાંજે જમતાં જમતાં પ્રીવતને કહ્,ં “ત ં બેજીિાતી થાય તે પછી તારં શરીર
સાચિજે અને હં મારો પૌત્ર સાચિીશ. અત્યારે તો આપણે હળીમળીને કામ કરશ ં અને

આમેય મને કામ કયાા વિના જ ંપ નથી તેથી આ ઘરનાં રીતહરિાજ તને શીખિાિી દઉં પછી
ત ં સંભાળજે આ ઘર અને હં પછી મારં કરીશ દે હન ં કલ્યાણ, દે િદશાન અને તીરથધામ.”
“ભલે બા, તમે જેમ કહો તેમ.” કહી પ્રીવતએ જીભ કચરી.
રમણબહેન ભતકાળમાં ઊતરતાં ગયાં.. તેમના સાસ લલીબાએ કદી ભરોસો મક્યો જ

નહોતો. અને ભપેન્દ્રભાઈ સદા કહેતા, સમય સમયનો ફેર છે . તેઓ તારા ઉપર ભરોસો

નહોતા મકી શકતા તેન ં કારણ ભણતર નહોત ં અને તેઓ પરં પરામાં માનતાં હતાં. પણ ત ં તો
જાણે છે તે હદિસો જદા હતા… ભણતરના ફરક સાથે બદલાતા સમયની િાતો તેમને

સંકભચત વિચારધારામાં ખેંચતી. એ ગામડં હત ં અને પહરશ્સ્થવતઓ જદી હતી. આજે તો એક
િાત માનિી જ રહી..શહેરમાં ગ્રામ્યજીિન જેવ ં તો ના જ જીિાય.
મનના વિચારોએ બીજી બાજ ઝૂલિાની શરૂઆત કરી. કાલે ઊઠીને જરૂર પિે તો ભણેલી

િહએ કામે પણ જવ ં પિે અને તેમનાં છોકરાં આપણે સાચિિાં પણ પિે. તે સમએ તેમ ના

ક્હેિાય કે લલીબાએ નહોત ં ક્ાં એટલે હં નહીં કરં . િળી િહ જો સામેથી માન આપતી હોય
તો તેને શકની નજરે ન જોિાય.
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નિા જમાનાના છોકરાઓ પીઝા અને પાસ્તા
માંગતા તે પ્રીવત સરસ બનાિતી અને ત્યારે

રમણબહેનને રસોિે છટ્ટી રહેતી. તેઓને માટે આ ભોજનોમાં ત ૃલ્પ્ત નહોતી મળતી તેથી પ્રીવત
તેમને માટે જદં અને સાદં ખાિાન ં બનાિતી. ભપેન્દ્રભાઈ તો બધ ં શોખથી ખાતા અને

રમણબહેનને પણ સમજાિતા કે નિો ટે સ્ટ િેિલપ કર. આ શ ં બેિડં ભોજન ઘરમાં

બનાિિાન?ં બરીટો એ ભાખરી અને શાક જ છે . પણ તેમાં શાક કાચ ં હોય અને ટામેટાના
સૉસ અને ચીઝની તો મઝા છે ખાિાની…

જોકે પ્રીવતને બા માટે સાદં ખાિાન ં જદં બનાિિાનો કં ટાળો નહોતો. તે ટહકતી પણ ખરી,
બાન ં ખાિાન ં બનાિતાં મને ખાસ સમય નથી લાગતો.

તે હદિસે લઝાવનયાપાટીમાં પ્રીત્્ષના વમત્રો આિિાના હતા. રમણબહેનને રસોિામાંથી

બહાર જવ ં નહોત તેથી પ્રીવત, તને સહાય કરં કરીને રસોિામાં બધ ં જોિા રહ્ાં ત્યારે પ્રીવતએ
કહ્,ં બા, લઝાવનયાં એટલે ઢોકળી જ…પણ આપણા જેિો તેમાં િણિા અને કાપિાનો કે
ઉકાળિાનો કથો નહીં. બધ તૈયાર મળે અને ઓિનમાં પકાિી દે િાન…
ં જઓ અિધી

જ કલાકમાં બધાન ં ખાિાન ં તૈયાર.. ટામેટાનો સૉસ પાનમાં પાથરતાં તેણે લઝાવનયાં

રાંધિાન ં શરૂ ક્.ાં ચીઝ, ભાજી અને બટાકાન ં પરણ બે લઝાવનયાની િચ્ચે ભરતાં ભરતાં

ટામેટાનાં સૉસ ભરપર ભરીને તેણે આખ ં પાનમાં ત્રણેક ઈંચ જેટલ ં સ્તર બનાવ્્.ં તેમાં તેને
ફક્ત દસ જ વમવનટ લાગી. પાન ઓિનમાં મક્ ં અને કહે બા, ૧૫ વમવનટમાં બધાને પેટ
ભરીને ખિાય તેટલાં લઝાવનયાં તૈયાર.
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પ્રીત્્ષના ત્રણ વમત્રો અને વમત્રપત્નીઓએ ગરમાગરમ મૅશ્ક્સકન વ્યંજન લઝાવનયાં

િખાણી િખાણીને ખાધાં ત્યારે રમણબહેનનો અિઢિ ચરમ કિાએ હતો. તેમના માટે
બનેલ ઢેબરાં ખાતાં પહેલાં તેમણે પ્રીવતને કહ્,ં

“મને લઝાવનયાં ચાખિાની ઈચ્છા થઈ છે , મને આપીશ?”
“ચોક્કસ બા.”
ભપેન્દ્રભાઈ તે િખતે પ્રસન્નિદને બોલ્યા, “એક િખત ચાખીશ તો આંગળાં ચાટીને રહી
જઈશ. એિા સરસ લઝાવનયાં બન્દ્યાં છે .”

ચીઝ, ભાજી અનેબટાકાના પરણથી અને ટોમેટો સૉસથી તરબતર લઝાવનયાં પ્લેટમાં લઈને
રમણબહેને ખાધાં ત્યારે તે સ્િાદ એમની દાઢમાં રહી ગયો.

પ્રીત્્ષ કહે બા, “આ લઝાવનયામાં શરીરને નકસાનકતાા કશ ં જ નહીં. અને ત ૃલ્પ્ત પણ પરી
આિે તેવ ં બધ ં જ છે . તમારં પેટ ભરા્?”
“હા બેટા…!”
“બા, તમને ખબર પિી કે આ પાટી શાની હતી?”
“તમે લોકો દરે ક શવનિારે કોઈક્ને ત્યાં મળો છો તેની!”
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“ના બા…તમારી પાસેથી રસોિાનો ચાર્જનિવ
લેૃત્તિથયા
ાનોપછી
છે ને તેની!”
“શ?
ં !”
“હા બા. તેને બીજો મહહનો ચાલે છે . મને કહેિાની ના કહી હતી. અને તેણે નક્કી ક્ાં હત ં કે
બાને કોઈ ભોજન ત ૃલ્પ્તકર લાગે પછી કહેિાન ં હત.ં ”

ભપેન્દ્રભાઈએ આ જાણ્્ ં ત્યારે બહ રાજી થયા અને બોલ્યા, “દાદા અને દાદી તો અમે થયાં
હતાં પણ આ િખતે સાચી ભાષામાં વનવ ૃત્ત થઈએ છીએ જ્યારે ઘરનો નાણાંનો ભાર છોકરો
અને રસોિાનો ભાર િહ ઉપાિશે.”

પ્રીત્્ષ કહે, “િિીલોને વનવ ૃત્ત થયાં પછી બે જ કામ કરિાનાં હોય છે . સારાં સંતાનોને જ્યારે
જરૂર પિે ત્યારે કાન આપિાના હોય છે . અને સંતાનોની આિિત અને કાબેભલયત ઉપર
ભરોસો મકિાનો હોય છે .”

ભપેન્દ્રભાઈ કહે, “સાચી િાત કહી પ્રીત્્ષ! વનવ ૃવત્ત અમારે માટે પણ એક િણદે ખેલ રસ્તો

છે . જેમાં પગ મકતાં કે પ્રિેશ કરતાં ઘણા બધા ભયો અમને પણ નિે છે . જેમાંનો એક ભય છે
છૂટા પિી જિાનો..એકલા પિી જિાનો અને તેથી જ અમારં અજાગૃત મન ભયભીત રહે છે .
િળી સમાચારપત્રો આિા સમાચારોથી ભરે લ ં પિ્ ં છે . જ્યાં દીકરાઓ િહના આવ્યા પછી
ઘરિાં માબાપને ઘરિાઘરમાં મકતાં ખચકાતા નથી. પણ સાચી િાત તો એ છે કે આ

અવિશ્વાસની દીિાલને તોિિી રહી. અમારે િધતી ઉંમરે જરૂહરયાતોને ઘટાિિી રહી. અને
ધીમે ધીમે જત ં કરતાં રહી સંતાનોને માબાપ માટે ગૌરિ થાય તેવ ં જીિવ ં જ રહ્.ં .”
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રમણબહેન ગદગદ થઈને ભપેન્દ્રભાઈને સાંભળી રહ્ાં હતાં. તેમને મોટો દીકરો અવમત યાદ
આિતો હતો. તે તો અમેહરકા જઈને બેઠો હતો..તેના બાપાની આિી સત્ગી િાતો
સાંભળિા ના બેઠો.
પ્રીવત રમણબહેનના રવિત મનને શાતા આપિા બોલી, “બા, તમારે બે સંતાન એટલે

સરખામણીન ં દઃખ કે સખ મળે પણ અમારે તો તમે એક જ માબાપ. અમને અમારા સમએ

તમારી સેિા કરિાનો લહાિો મળયો છે તેટલા સમય પરત ં તો અમે તે ખોિાના નથી. િળી

જનરે શન ગૅ પ બંને પેઢીની સમજથી ટળતો જ હોય છે . તમે અમને આવશષ આપો અને અમે
તમને આદર આપીએ એટલે ‘કદી ન ઢં કડં આિે ઘરિાઘર.’
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થોિીક ‘સ્પેસ’ આપતાં શીખિાન ં
–વિજય શાહ

નિવ ૃત્ત થયાું પછી એટલ ું ર્ો જરૂર સમજા્ ું કે જે વટ િર્ો ર્ે ખરશીિો િર્ો. િવે ખરશી િથી
ર્ો વટ પણ િથી. િાણે િાથાલાલ િર્ા, િવે િાનથયો કિેર્ાું શરમાર્ા િથી. આ પહરક્સ્થનર્
સ્વાણભમાિી ગણપર્ દે સાઈિે માટે બહ અઘરી િર્ી. ત્યાું સધી કે ઘરમાું કોઈ ર્ેમિે પછત ું
િિીં કે સાિેબ, ચાિો સમય થયો છે , ચા પીશો?
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ઘહડયાળિા કાુંટે જીવિ જીવાત ું; િવે િોકરી
માટે િેબે ચઢાત ું.. િવે ર્મારે ક્યાું જવાન ું

છે ? ઘરમાું જ છો િે? અરે , આવ ું િીણપર્ભ્ાં વર્ાિ ત ૃધ્પર્ પાસેથી પણ અપેણક્ષર્ િિોત ું.
જોકે ર્ે હરટાયર િિોર્ી થઈ. ર્ેન ું રસોડું ચાલ િત ું અિે ર્ેિી જબાિ પણ મારામાું વાુંધા

શોધીશોધીિે મિે અપાર્ી ત્રણ રોટલીિા બદલામાું સારું એવ ું સુંભળાવર્ી િર્ી. ઘરમાું બેિા
છો ર્ો કદીક શાક સમારો કે કદીક વાસણો ધોઈ િાખશો ર્ો કુંઈ િાિા બાપિા િિીં થઈ

જાવ...જેવી વાર્ો કરર્ી ત ૃધ્પર્ તલેશ કરાવર્ી. જોકે દે સાઈિી સરર્ીભાર્ા ર્ો આમેય ર્ોછડી
પણ ગણપર્થી ર્ે સિિ િિોત ું થત ું. આખા જગર્માું પત્િીિો ત ુંકારો ર્ેિે િ પચર્ો. એ ગમ
ખાઈ જર્ો અિે જાર્િે ભાુંડી લેર્ો – હરટાયર થવાિી આ આડ અસર…

ગણપર્િે થત ું કે મેં નિવ ૃનત્ત જાર્ે િથી લીધી પણ સરકારિે િવે મારો પગાર પરવડર્ો િથી.
ર્ો ર્ેમાું મારો કુંઈ દોર્? ત ૃધ્પર્ પણ બબડર્ી રિેર્ી; આખો હદવસ ઘરમાું બેસી રિો છે ર્ેથી

મિે પણ જપવા
ું
િથી દે ર્ા! ગણપર્ે ર્ે હદવસે કિી જ દીધ ું, “આ શાક સમારવાિા કામ માટે
ત ું ર્લવાર ચલાવવા જેવી વાર્ િા કર. હ ું ત ું જે કામ ચીંધે છે ર્ે કામ િથી જ કરવાિો અિે

ત ું જે કામમાું ણબિી રિે છે ર્ે કામ કરવાન ું મેં ર્િે કહ્ ું િથી. ત ું જાર્ે જ કામ ઊભાું કરે છે અિે
હ ું ર્ે કરું ર્ે માટે ધમપછાડા કરે છે .”

ત ૃધ્પર્ ર્રર્ જ છણકો કરીિે ઊભી રિી, “આ અમેહરકા છે . અિીં કોઈ કામ પરર્ન ું છે અિે

કોઈ કામ સ્ત્રીન ું છે ર્ેવા ભાગલા પાડેલા િથી. જે કામ દે ખાય ર્ે દરે તિા ભાગન ું છે અિે જેિો
િાથ િવરો પડે ર્ે કરી િાખે.”
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“મિે ર્લવાર ચલાવર્ાું આવડે છે અિે સાથે
સાથે
એટલ ું જ્ઞાિ છે કે ર્લવારથી ભીંડા િા

સમારાય સમજી.. કામ સોંપવ ું િોય ર્ો એવ ું સોંપ જે મિે શોભે…”

“જો ગણપર્! ઘરન ું કામ પછી ગમે ર્ે િોય ર્ે કામ જ કિેવાય અિે દાિર્ િોય અિે પ્રેમ
િોય ર્ો ર્ે જોર્ાુંિી સાથે થઈ જાય, કુંઈ રાિ િા જોવાિી િોય કે ત ૃધ્પર્ કિે પછી કરું .”
“વાર્ન ું વર્ેસર િા કર. હ ું ર્ારી પાસેથી કે કોઈિી પાસેથી “બીચારાન ું” લેબલ િથી
ઈચછર્ો. આખી જજિંદગી મિેિર્ કરી છે ત્યારે બે પાુંદડે થઈિે આ નિવ ૃનત્ત માણ ું છું.”

ગણપર્ સામે રોર્થી થોડૉ.ક સમય ત ૃધ્પર્ જોર્ી રિી..પછી ડબડબાર્ી આંખે ર્ે બોલી,
“ર્મેય ર્મારા ઘરવાળા જેવા જડ િીકળશો એવી મિે ખબર ૪૫ વર્ે પડી.”
“ખલાસ! અંનર્મ બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટી ગ્ ું !”
ગણપર્િી ૪૫ વર્ાન ું એક પત્િીત્વન ું ર્પ, એિો પ્રેમ દાવ ઉપર લાગી ગયો. અિે આમેય
સ્ત્રીન ું રદિ ર્ો એવ ું શસ્ત્ર છે જેિાથી રાજા રામ પણ િારી ગયા િર્ા ત્યાું ગણપર્િો શ ું
કલાસ!”
ગણપર્ રસોડામાું કામ કરર્ો થઈ ગયો.
ચાિાું કપરકાબી સાફ કરર્ાું કરર્ાું કપિી દાુંડીઓ બટકાઈ ગઈ..
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કોબીન ું શાક સમારર્ાું નશરપાવ મળયો, “ર્મારા માથા જેવ ું કાપ્ ું છે .”
એકિી એક વાર્ કેટલી વખર્ સમજાવવાિી? ચપપકાુંટા અિે ચમચી મશીિમાું ઊંધાું
મકવાિાું; ચપપિી જેમ કે જેથી લેર્ાું વાગે િિીં;
સફરજિ છાલ સાથે ખાવાન ું;
હદવસમાું ચા બે જ વખર્ પીવાિી – સવારે અિે બપોરે . સાુંજે દધ લેવાન ું;
ગરણીમાુંિા ચાિા કચા ર્રર્ ટ્રે સકેિમાું િાખવાિા અિે ર્પેલીમાું પાણી ભરવાન ું કે જેથી
ધોર્ી વખર્ે ર્કલીફ િ પડે;

“મેં ર્ો ર્િે કહ્ ું િત ું કે િવે આ ઉંમરે િવા કાુંિા િા ચઢે..પણ ત ું માિી જ િિીં.”
“િા, ર્મે ઘરમાું પરોણાિી જેમ કામ કરો છો. ર્મિે નસત્તેર થયાું ર્ો હ ું કુંઈ ૪૦િી િથી.. મિે
પણ નસત્તેરમાું બે જ ઓછાું છે . જરા ધ્યાિથી કામ કરશો ર્ો બગાડ ઘટશે અિે નકસાિ િિીં
થાય.”

“જો મારી પાસે કામ કરાવવ ું િોય ર્ો ર્ારે ર્ારા જેવી જ ચોખ્ખાઈ અિે ગણવત્તાિો આગ્રિ
િા રાખ. અિે આ મિમાું જે ઊગે ર્ે કિી દે વાિી ર્ારી વાર્ ખોટી. ત ું કિીશ ર્ો હ ું બપોરિી
ચા મકવાિો ર્િે આગ્રિ િિીં કરું પણ મારી સાથે િવી વહિી રસોઈિી પરીક્ષા લેર્ી
સાસિી જેમ કડકાઈથી િા વરર્.”
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છ મહિિે રસોડામાું પ્રવેશબુંધી થઈ ગઈ.નિવ
“ખાવાન
ું બિાવર્ાું શીખર્ા િથી પણ બગાડવામાું

િુંબર એક છો.”

“ત ૃધ્પર્! સ્કલમાું સ્કાઉટમાું િર્ો ત્યારે રસોઈ શીખ્યો િર્ો પણ ર્ે કાચીપાકી રસોઈ અમે
ખાર્ા િર્ા ર્ે ખાવાિી ર્મારી ર્ાકાર્ િિીં.”

ત ૃધ્પર્ ગણપર્િા ખોંખારાિે સમજી િે િસી. અિે બોલી, “છ મહિિામાું આખા વરસન ું ર્ેલ
બાળી િાખ્્ ું અિે ઉપાવાસો કરાવ્યા ર્ે િફામાું.”

નિવ ૃનત્ત પછી આ પ્રસુંગોએ ગણપર્િે એટલ ું જ શીખવ્્ ું –
પત્િી એ ઘરિી બૉસ છે . ર્ેિે ખશ રાખવા ‘એસ બૉસ’ કિેવ ું. િોકરી જે જર્ી રિી છે ર્ેિો
ફાુંકો છોડી દઈ ‘આજ’માું મગિ રિેવ ું. આ ટૅન્શિમાું ર્ેિે બીપી આવ્્ ું.

ત ૃધ્પર્િી મોટી બિેિે ત ૃધ્પર્િે પણ િપકો આપર્ાું કહ્,ું “જીજાજી પાસેથી કામ કરાવવાિો

ર્ારો આગ્રિ જ ખોટો િર્ો. અમેહરકામાું પરણીિે આવ્યા પછી બેઉ જણ િોકરી કરે , ર્ે ર્ેં િા
કરી. અિે ર્ેમિે અમેહરકિ ખાવાથી િા કેળવ્યા ર્ે ભલન ું આ પહરણામ છે .”
“પણ મોટીબિેિ, અમારા જેવાું ઘણાું જોડાું છે જે ઘરમાું કામ કરે છે . પણ ગણપર્િે ‘દે સાઈ’
િોવાિો ફાુંકો છે . ર્ેથી િથી કરર્ો.”

“પણ સામે ત ું પણ સવાદે સાઈ છે િે? ર્ેણે કરે લાું કામો ર્ારા જેવાું ચોખ્ખાું િા થાય ર્ો
ખખડાવાય ર્ો િિીં િે.”
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“મોટીબિેિ, ર્મે ર્ટસ્થર્ાથી ન્યાય કરજો. આ ઉંમરે થોડાક ર્ો િાથપગ ચલાવવા જોઈએ

િે? કાઉચ પર બેસીિે ટીવી સમાચાર અિે સ્ટડીરૂમમાું કૉ્પ્ટર પર બેિાબેિ રિે ર્ે ચાલે?”
“ગણપર્ ર્ો સારો છે કે ર્ે વળી ગયો. પણ રસોડામાું ર્ેં એિે િરવા િા દીધો.”
“કેમ મોટીબિેિ, એમ બોલ્યાું?”
“આપણે બચપણમાું રસોઈ શીખર્ાું િર્ાું ત્યારે ખાવાન ું િિોત ું બગડત ું? પણ મ્મીએ ક્યારે ય
આપણિે રસોડામાુંથી કાઢી િિોર્ા મક્યાું. જે ભલ િોય ર્ે સમજાવર્ાું અિે ફરીથી બગાડ િ
થાય ર્ે માટે સમજાવર્ાું. ખરું િે?”

“મોટીબિેિ, મેં એ િા નવચા્.ાં . પણ બગાડથી મારો જીવ બળી જર્ો િર્ો એટલે િૈ્ ું બાળવા
કરર્ાું િાથ બાળવા સારા એમ કરીિે મેં ર્ેિે રસોડામાું મક્તર્ આપી દીધી.”

“એ ર્ો ર્ેં બીજી ભલ કરી. થોડૉ. સમય ર્ારી િાજરીમાું ર્ેિી પાસે કામ કરાવ.. કાલે ઊિીિે
ત ું િિીં િોય ર્ો દસપુંદર હદવસ એ જાર્ે રાુંધી શકે ર્ેટલ ું શીખવા દે . પણ ર્ારા વર્ાિિી
ર્ોછડાઈ કાઢી િાખજે.”
મોટીબિેિિા આ દૃષ્ષ્ટણબિંદિે સમજર્ાું ત ૃધ્પર્ બોલી, “િા મોટીબિેિ, ર્મે સાચાું છો.
લગિજીવિમાું િવોઢાિે માટે જેટલ ું સિજીવિન ું અનકલિ જરૂરી િોય ર્ેમ જ નિવ ૃત્ત થયાું
પછી બુંિે માટે સિજીવિ માટે અનકલિ જરૂરી બિે છે .”
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મોટીબિેિે વાર્ પરી કરર્ાું કહ્,ું “જો ત ૃધ્પર્, આ ઉંમરે ર્િે સમજાવવાન ું િા િોય કે પનર્
અિે પત્િીએ બુંિિ
ે ે થોડીક “સ્પેસ” આપર્ાું શીખવાન ું. વળી એમ કરી એક જ્યારે િોય
“આગ” ત્યારે બીજાએ થવાન ું “પાણી.”

145

નિવ ૃત્ત થયા પછી

સમજણન ું ઊંજણ
–નવજય શાિ

નિણખલ અિે નવભા – બુંિે નશક્ષક.
વળી નિવ ૃત્ત પણ સાથે થયાું.
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એક જ વર્ામાું નિણખલ રાત્રે ઊંઘમાું જ ચાલ્યા ગયા.
નવભા નિવ ૃત્ત સમય િજી માણે ર્ે પિેલાું ર્ો વૈધવ્યિો આકરો સમય આવી ગયો.
આસ્ટોહડયામાું રોડટચ મકાિ જેમાું િીચે ર્ેમિો ટ્શિ તલાસ અિે ઉપર પિેલે અિે બીજે
માળે િાન ું ઘર. બીજો માળ નવભા અિે નિણખલ રિે અિે િાિો સકેશ અિે ર્ેિી પત્િી

સિાનસિી રિે. વળી િાિો પૌત્ર કલમ પણ બીજા માળે રિે. મોટો કેર્િ િોકરી દર એટલે

જદો રિે. ર્ેથી ભાડે રિે અિે બે મોટાું સુંર્ાિો ર્ેથી કાયમ િાથ ભીડમાું રિે. ર્ેથી નિણખલ
કેર્િિે ર્ેિા ભાડામાું રાિર્ થાય એટલે કાયમ િજાર રૂનપયા આપર્ો.

નિણખલિા મ ૃત્્ પછી નવભા પાસે કેર્િ કાયમ સકેશિી ઈર્ાા કરર્ો અિે કિેર્ો, એિે ર્ો ભાડું
બેઠું જ બચે િે? સિા આ સાુંભળે અિે બબડે, ર્મારે કેવી શાુંનર્? બા અિે બાપાિે સિેવાિાું

િિીં િે? નવભા ટ્શિિી આવકો સાચવે પણ નિણખલિી જેમ મૅથ્સ અિે અંગ્રેજીિાું ટ્શિો
િિીં એટલે એ આવકો પાુંગળી.
વરસ પણ િિીં થ્ ું િોય િે કેર્િ ઘર વેચવા મ્મીિે સમજાવવા આવ્યો…“મ્મી, આ ઘર
િવે કાઢી િાખીએ ર્ો પરામાું બે ઘર લેવાય અિે ભાડા ભરવાિી િુંિટ જાય.”

સકેશિે વાર્ િ ગમી, પણ જે દીકરો દર રિેર્ો િોય ર્ે વધ ડાહ્યો િોય અિે ર્ે જેમ કિે ર્ેમ
અત્યાર સધી થ્ ું િોય ત્યારે મણીિગર, ઈસિપરમાું બે ફ્લેટ લેવાયા. અિે નવભાબિેિ
મહિિો

147

નિવ ૃત્ત થયા પછી

મોટાિે ત્યાું અિે મહિિો િાિાિે ત્યાું એમ બે ઘરોમાું વિેંચાર્ાું રિેર્ાું. ટ્શિતલાસ બુંધ

થયા એટલે િાથ પણ ર્ુંગ થયા. પ્રાઈવેટ સ્કલોમાું પગાર નસવાય કોઈ બીજી આવકો િિીં. બે
પાુંદડે કરે લી થોડીઘણી બચર્ો પરી થઈ અિે એક હદવસ કેર્િ બાિે િા લઈ ગયો. સકેશે
પછ્ ું ત્યારે ર્ારી ભાભીિી ર્ણબયર્ સારી િથી, કિીિે બાન ું ગાણળ્ ું કાઢી ગયો.

નવભાિે આ િા ગ્્ ું પણ િવે દીકરાઓિે પિારે પડયાું છીએ િે કિીિે થોડક
ું બબડયાું
અિે િાિીબિેિ જજજ્ઞા પાસે ડબડબ આંસ પણ પાડયાું.

ફોિ ઉપર જજજ્ઞા કિે, “મોટીબિેિ, ર્મારા ઘરિી અંગર્ વાર્ છે ર્ેથી હ ું િા બોલી પણ
મકાિન ું વિેંચણ ું જ ખોટું થ્ ું િત ું. એક કરોડ અિે બાર લાખિી ત ું ધણી અિે ર્ારું પોર્ાન ું

કોઈ ઘર જ િિીં? મિે પછે િે ર્ો હ ું ત્રણ ભાગ પાડું અિે મયાાં પછી એ ભાગિા બે ભાગ ભલે
િે બેઉ દીકરા લે.”

“પણ ર્ેમ કરવામાું ઘર િાિાું થર્ાું િર્ાું. મિે એમ કે મારું જ લોિી છે િે? ક્યાું પારકું છે . વળી
આસ્ટોહડયાિા મકાિ જેટલાું િાિાું મકાિ લેવા કરર્ાું થોડક
ું મોટું મકાિ થાય િે?”

જજજ્ઞા કિે, “પછી આવી થોડીક અગવડૉ.િે સિેર્ાું શીખી જાવ મોટીબિેિ. સિાનસિી ર્ારી
સાથે બહ રિી. િવે કેર્િ-કેયા સાથે આવર્ે મહિિે ત ું બે મહિિા રિેજે…”

“જોકે આમ ર્ો બેઉ ઘર દર ર્ો િથી પણ મારું પોર્ાન ું ઘર િોય ર્ો આ વારાિો કુંટાળો િા
આવે.”
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બાિે ર્ો કોઈિે ત્યાું ફાવત ું િથી. કિીિે કેર્િ િજીકિા ઘરડાઘરમાું મકી આવ્યો ત્યારે સૌિે
િવાઈ લાગી.

બે દીકરા વચચે મા િા સમાણી?
નવભાબિેિ ર્ો ભણેલાું િર્ાું. ર્ેમણે મિ સાુંકડું િ કરર્ાું થોડી મક્તર્ મળી કિીિે મહિિો

કાઢ્ો ર્ો ખરો પણ નિણખલ ર્ેમિાથી ભલાર્ો િિોર્ો. ર્ેમણે નવભાિે કિેલ ું િત ું કે થોડૉ.
પૈસો િાથે રાખજે. પણ નવભા કિે, મારે પૈસાન ું શ ું કામ છે ?

સકેશ અિે કેર્િ બુંિે મારું લોિી છે . ર્ેમિે િીક લાગ્ ું ર્ેમ ક્.ાં એમ કરવાથી િેર્પ્રીર્
સચવાશે િે? ર્ો ર્ેમ.

બીજે મહિિે ઘરડાઘરમાું ૭૦૦૦ ભરવાિા િર્ા ત્યારે કેર્િિે પેટમાું દખ્્ ું. સકેશે ર્ો છણકો
જ કયો, કેર્િભાઈ, ર્મે મકી આવ્યા છો િે ર્ો ર્મે જ ભરો.

જજજ્ઞાએ ર્ે િપર્ો ભયો ર્ે નવભાબિેિે જાણ્્ ું ત્યારે બુંિે છોકરાવિે ખખડાવવાિે બદલે

ર્ેમિા દાગીિાઓ વેચી દઈિે બૅંકમાું સી.ડી. કરી ર્ેિા વ્યાજમાુંથી ગોિવ્્ ું ત્યારે સકેશિે
િા ગ્્ ું. ર્ે બોલ્યો, “બા મિે પછવ ું ર્ો િત ું?”

એક હદવસ ર્ેમિે ઘરડાઘરમાું રિેવ ું આકરું લાગ્ ું. ઘરડાઘરમાું બધ ું િત ું પણ પૌત્રો માટે ર્ે
ઝૂરર્ાું િર્ાું. નિણખલ કિેર્ો િર્ો ર્ેમ સ્વમાિ સચવાત ું િત ું પણ મહિિે ૭૦૦૦િો ખચા
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ખટકર્ો િર્ો ર્ેથી ર્ેમણે બુંિે છોકરાઓિે બોલાવીિે કહ્,ું “બેટા, મિે લાગે છે કે જે પૈસા
ઘરડાઘરમાું અપાય છે ર્ેિો પિેલો અનધકાર ર્મારો છે . ર્ેથી જેમિી સાથે રિીશ ર્ેમિે

૭૦૦૦ રૂનપયા પેઇંગ ગેસ્ટ ર્રીકે હ ું રિીિે આપીશ. મિે અિે મારા િાકોરજી માટે િો એક રૂમ
જદો આપવો.”

ભણેલા માબાપ અિે અભણ માબાપ વચચેિો ર્ફાવર્ ર્રર્ દે ખાઈ ગયો.
ર્ેમણે વાર્ આગળ વધારર્ાું કહ્,ું “મારા એકલાજીવિે જોઈએ શ?ું બે ટુંકન ું ભાણ ું અિે

સાજેમાુંદે સારવાર. અિે મારા ર્રફથી એક વધ બાિેંધરી..હ ું ર્મારી વાર્ોમાું કોઈ માથ ું

મારીશ િિીં, કે મારા ભર્કાળમાું વસીશ િિીં. િા, મારે જ્યાું જવ ું િોય અિે રિેવ ું િોય ર્ે
મારી મિસફી. કોઈ વારા િિીં. બોલો કબલમુંજર?”

સિાનસિી અિે કેયાિે બુંિેિે આકડે મધ દે ખા્ ું પણ સકેશ લજાયો. “બા, ર્ેં કદી અમારી
પાસે પૈસા માગયા િથી, ર્ો આ ઉંમરે અમારાથી ર્મિે કેવી રીર્ે કિેવાય કે બા અમિે
પૈસાિી ર્ાણ પડે છે ?”

“પણ હ ું ર્િે સામેથી કહ ું છું િે કે ઘરડાઘરમાું પૈસા આપવાિે બદલે ર્મિે પૈસા દઉં ર્ે
વ્યાજબી છે િે?”
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“બા, અમિે િા સમજા્.” કેર્િે લજ્જિર્ અવાજે ખલાસો માુંગયો.
“જો દીકરા, િવે હ ું જીવવાિી કેટલ?ું બહ બહ ર્ો દસ વર્ા, પુંદર વર્ા. અિે આ બધી નમલકર્
મયાાં પછી ર્મારી થાય ર્ેિા કરર્ાું જીવર્ેજીવ મારી િયાનર્માું વપરાય ર્ો કેવ ું સારું ?”
“પણ…” કેર્િ ખમચાયો.
“જો સાુંભળ દીકરા, દાગીિા પડયા પડયા વધવાિા િિોર્ા. ર્ેન ું રૂપાુંર્ર કરી હફતસ

હડપોણિટો કરી છે અિે ર્ેિા વ્યાજમાુંથી આપણે સૌ મિા કરીશ.ું જાત્રાઓ કરીશ,ું પયાટિો

અિે નપકનિકો કરીશ ું – વળી એક વધ વાર્ સમજ. ર્મારા સૌિી સાથે રિેવામાું ઓછો સમય
મારો છે ર્ેથી ર્ે સમયિે વાપરવાિી ઉર્ાવળ મિે વધ છે . એક વધ વાર્ સાુંભળ. આ પૈસા
હ ું સિાનસિી અિે કેયાિે વાપરવા આપવાિી છું.”

સિાનસિી અિે કેયાએ આ જાણ્્ ું કે બાિે રાખિારિે મહિિે સાર્ િજાર મળવાિા છે ર્ો ર્ેઓ
રાજી રાજી થઈ ગયાું. બાિે પોર્ાિે ઘરે રાખવાિી િોડ લાગી અિે દાદીિે દીકરાઓિા
દીકરા મળર્ા થયા.

જજજ્ઞાિે મોટીબિેિ નવભાિા હદવસો ફરી ગયાન ું જાણીિે આિુંદ આિુંદ થયો.
નવભાબિેિે મોટી ઉંમરે ઘરિો મોભ કેવી રીર્ે બિાય ર્ેિો ચમત્કાર નશખવર્ાું જજજ્ઞાિે કહ્,ું

મોટી ઉંમરે છ મહિિા ઘરડાઘરમાું રહ્યાું પછી મિે એટલ ું ર્ો જરૂર સમજાઈ ગ્ ું િત ું કે દુઃખિાું
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કારણોમાું મોટા ભાગે સરખામણી જ િોય છે . આ દુઃખમાું પાછું અધરું િોય ર્ેમ “મારા પૈસા”
અિે “ર્મારા પૈસા”વાળા ભેદભાવ નવચારભેદ વધારે ત્યારે બદ્ધદ્ધજન્ય ઉપાય એક જ િર્ો.

સરખામણી દર કરી દીધી. અિે મારા પૈસા જ્યાું ખચાાર્ા િોય ત્યાું આમાું ર્ેમિા પૈસા બચર્ા
િોય ર્ેથી સમજણન ું ઊંજણ પરાઈ ગ્ ું. હ ું પણ એક વખર્ વહ િર્ી િે?”

છ મહિિાિો ઘરડાઘરિો નિવાસ મિે નવચાર કરવા માટે પરર્ો િર્ો. કેટલાક કધ્લ્પર્ ભયો

ઊભા ર્ો િર્ા જ કે કાલે ઊિીિે મોટો ખચો આવશે ર્ો? ર્ો જવાબ િર્ો, બૅંકિી એફડી છે જ
િે…! નવભાબિેિે બદ્ધદ્ધગ્ય ઉકેલ આપયો િર્ો અિે ર્ે છોકરાઓિે ગ્યો િર્ો.
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કરણા બા

- નવજય શાિ
પ્રોફેસર કરણા પાિક નિવ ૃત્ત થઈિે હદલ્િીથી વર્િ વડૉ.દરા આવ્યાું ત્યારે ર્ેમિે મોટા
કટુંબિી મડીિો પહરચય થયો. આ મડી એટલે પૈસા િિીં પણ લાુંબોપિેળો ભાઈભાુંડરાિો
વસ્ર્ાર..કોઈ ફોઈબા કિે ર્ો કોઈ માસીબા..લગિ ર્ો કયાાં િિોર્ાું એટલે આ બધો વસ્ર્ાર
મોસાળપક્ષે અિે કટુંબપક્ષે જ િર્ો અિે સૌ ઘહડયાળી પોળમાું જ રિે.
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કરણા એટલે િામ પ્રમાણે જ ગણ. પ્રોફેસનિવ
ર ર્રીકે
નિવ ૃત્ત થયાું પછી સારું એવ ું પૅન્શિ અિે

ખાર્ાું િા ખટે ર્ેટલો વારસો. વળી, ખાિાર પેટન ું જણ્્ ું ર્ો કોઈ જ િિીં…એક વખર્
પાલીર્ાણાિાું “કુંચિબિેિન ું રસોડ”ું નવશેિો લેખ વાુંચવામાું આવ્યો.

૬૦ વર્ાિાું નિુઃસુંર્ાિ બિેિિે સાર્ પેઢીન ું ધિ વારસામાું મળ્ ું ત્યારે જે પ્રશ્નો મિમાું ઊિયા
ર્ે બધા પ્રશ્નો કરણાબિેિિે પણ ઊિયા. આજે ર્ો િીક છે , િાથપગ ચાલે છે , કાલે ઊિીિે િિીં
ચાલે ત્યારે શ?ું આ બધાું સગાુંવિાલાું ર્ો ઘણાું છે પણ કુંઈક એવ ું કરર્ાું જવ ું છે કે આવર્ો

ભવ પણ સધરે . વળી ઉપાશ્રય અિે સાધિી વાણીએ એટલ ું પણ શીખવાડેલ ું કે િાથે ર્ેટલ ું
સાથે.

કુંચિબિેિ મારવાડ છોડીિે પાલીર્ાણા આવ્યાું અિે થોડા સમએ ર્ેમિે સમજા્ ું કે

સાધસાધ્વીિે ગોચરી ઓરાવવાિી (ખાવાન ું આપવાિી) ર્કલીફ છે . વળી આમેય ર્ેમન ું
ભોજિ કુંદમળ નવિાન ું અિે સાદું િોવ ું જોઈએ. ઘણી ભોજિશાળાઓ િોવા છર્ાું પાસિી

ર્કલીફ અિે વ્રર્ પ્રમાણે ભોજિ મળે કે િા મળે . ઘીમે ધીમે મિમાું નવચાર રઢ થર્ો ગયો.
અિે સાધસાધવી માટે મફર્ ભોજિશાળા ખોલી. સવારે િવ વાગયા સધી સાધ કે સાધ્વી

જણાવી જાય કે પારણ ું કરવાન ું છે કે વર્ીર્પન ું બેસણ ું કરવાન ું છે ર્ો ર્ે પ્રમાણે ગરમ ગરમ
ભોજિ ર્ૈયાર કરી ભાવથી સાધસાધ્વીિે ઓરાવે (ખાવાન ું આપે).

કરણાબિેિ પાલીર્ાણા આવી કુંચિબિેિિી સાથે વાર્ોએ વળગયાું..
“બિેિ, આ સખાવ્રર્િી ધણી સારી જગાવી છે પણ મિમાું કદી એવો નવચાર િથી આવર્ો કે
હ ું આ કામ જાર્ે કરું . એવી ભાવિા કેવી રીર્ે ર્મિે થઈ આવી?”
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“જ્ન્મિા સુંસ્કાર એવા િર્ા જ કે સપાત્રે દાિ જાર્ે જ કરવ ું જોઈએ, ર્ેથી સાદું ખાવાન ું જાર્ે
બિાવવાન ું અિે જાર્ે જ પીરસવાન ું. ર્ે વાર્િે જૈિ સમાજે સ્વીકારી અિે સાધસુંર્ોએ

અનમોદિા આપી. મોટો િૉલ અિે બેત્રણ બિેિો મદદમાું આવી અિે આ સત્કાયાિે વેગ
મળવા માુંડયો.”

“ર્મારી આ પ્રેરણાત્મક વાર્ો િાિા પાએ મારે કરવી છે . ર્ો હ ું કેવી રીર્ે શરૂ કરું ?”
સાવ સરળ વાર્ છે . કોઈિે પેટ ભરીિે ખાવાન ું આપવાન ું છે . િ કોઈ િફાિો કે ખોટિો
હિસાબ છે . જેન ું પેટ ભરાય છે ર્ે આનશર્ દે છે .
કરણાએ સખાવ્રર્િી ધણી શરૂ કરી, ધિર્ેરસિા હદવસથી. પોર્ાિા કાકા અિે માસીિા ઘરે

સાર્ નપર્રાઈ અિે ૪ માનસયાઈ ભાઈિે ત્યાું સોિાિો નસક્કો આપયો. “બધા કિે બિેિ, આજે
ર્ો ર્મારે ર્મારા ઘરે સોન ું લેવ ું જોઈએ.”

” િા. મેં લીધ ું અિે ર્મિે આપ્ ું એટલે મિે પિોંચી જ ગ્ ું.
“િા, દાિપણ્ય ર્ો ર્મિે જ મળ્ ું િે!”
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“િવે એક બીજી વાર્ સાુંભળો. ર્મારા પત્રપ
ત્રી કે પૌત્રપૌત્રી જે દસમા ધોરણમાું સારા માકે

પાસ થશે ર્ેિે ૫૦૦ રૂનપયા આપીશ, અિે બારમામાું પ્રથમ વગામાું આવશે ર્ો ૧૦૦૦ રૂનપયા
આપીશ.”

બધાું નપર્રાઈ અિે માનસયાઈ ભાઈઓબિેિો ખશ િર્ાું કારણ કે સ્કૉલરશીપ બધાિે
મળવાિી િર્ી. કરણામાસી કે કરણાફોઈિે બધાું ઓળખર્ાું િર્ાું..

ઘરમાું કામવાળી. રાુંધવાવાળી અિે બાુંધેલો રીક્ષાવાળો પડયો બોલ ઉિાવર્ા િર્ા. અિે દર

પિેલી ર્ારીખે પગાર ઉપરાુંર્ િાિીિાિી વસ્તઓ પણ નવિા માગયે મળર્ી િર્ી..ફોઈ કિે એ
બિાિે ત્રણ કટુંબો પોર્ાય છે િે? ભગવાિે મિે ઘણ ું જ આપ્ ું છે િે મારે મારી િાજરીમાું
ર્ેમિે વાપરીિે જવ ું છે .

ક્યારે ક ભાભીઓ બોલે પણ ખરી. થોડક
ું ર્મારા વ ૃદ્ધત્વ માટે પણ સાચવો. ત્યારે એક જ

િસમખ જવાબ, અરે , ઉપરવાળો ઘડપણ જોવા ર્ો દે ? આપણે ર્ો િાલર્ાું ચાલર્ાું જ જર્ાું
રિેવાિાું છીએ.

એક વખર્ે કણાિી કિાણી ર્ેમિા વાુંચવામાું આવી.
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આખી જજિંદગી સોિાન ું દાિ ક્ાં િત ું ર્ેથી સ્વગામાું અન્ન પણ સોિાન ું મળ્ ું. ત્યારથી

અન્નસદાવ્રર્ ખોલવાિો નવચાર પાકો થયો. ત્યારથી કરણાબિેિ ભખ્યાુંિે ભોજિ આપવા
કહટબદ્ધ થયાું.

એક હદવસ ર્ેમિે અિે ર્ેમિા સત્કાયાિે ણબરદાવવા સુંર્ો આવ્યા ત્યારે બે િાથે માથ ું
િમાવીિે કરણાબિેિ બોલ્યાું, “મારા ક્સ્થર મિોવિમાું ‘મેં ક્’ાં ન ું નવર્ િ િાખો. મેં ર્ો મારા
કટુંબ માટે થઈ શક્ય ું ર્ેટલ ું ક્ાં છે . એમ કરીિે મારાું માબાપે શીખવેલા કાયાિે ઉજાળ્ ું છે .
એમાું મેં સુંસ્કારનિભાવ નસવાય કોઈ નવનશષ્ટ કાયા િથી ક્.ાં િા, મારું કરે લ ું કામ ગમે ર્ો ર્ે
કામ કરી ભખ્યાુંિે ભોજિ આપો. સમાજે મિે આખી જજિંદગી આપ્ ું િત ું ર્ે પાછું વાળવાિા
સમએ પાછું વાળુું છું ર્ે કુંઈ મોટું કામ િથી”

સુંર્ો વિાલથી ખભો થાબડર્ાું બોલ્યા, કરણાબિેિ ધન્ય છે ર્મિે – કળ્ગમાું સર્્ગી
જીવિ જીવર્ાું ર્મિે અિે ર્મારા કટુંબિે ! ર્મારા જેવાું પાવક નવચારક અિે પાલક
સુંર્ાિોિે કારણે કોઈ પણ ટે કા નવિા આ પ ૃથ્વી ટકી રિી છે .

“કરણાફઈ નવશે એક વાર્ કહ?ું ” સુંર્િે નવિુંર્ી કરર્ાું ભત્રીજી મૈત્રી બોલી.
સુંર્િી અનમનર્ મળર્ાું મૈત્રી બોલી, ” કરણાફઈિે સારું લગાડવા અિે ર્ેમિે નિરાશ થર્ાું િ
જોવા જ હ ું બહ ધ્યાિથી ભણર્ી િર્ી અિે જ્યારે ૯૧% આવ્યા ત્યારે ર્ેમિા પ્રસન્ન મોં પર
િાસ્ય જોવા બહ ર્રસર્ી િર્ી. એ એક પ્રસન્નર્ાએ ઘરિાું સૌિે ખશ કયાા િર્ા. સમયસર
પ્રોત્સાિિે મિે ર્ેમિા દ્વારા અિે ર્ે ઉપરાુંર્ શાળા દ્વારા પણ બહમાિ અપાવ્્ ું.
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રનવવારે ૧૧ ડબ્બા ભરીિે િાુંડવો થવા લાગયો અિે ૧૧ ઘરે પિોંચવા લાગયો. ર્ો ક્યારે ક

થેપલાું અિે ક્યારે ક વડાું એમ દરે ક મહિિાિી પિેલી ર્ારીખે કુંઈક િવ ું બિવા લાગ્ ું અિે
પિોંચવા લાગ્ ું. વળી જો કોઈક ર્િેવાર કે જન્મર્ારીખ િોય ર્ો બીજો િાિો ડબ્બો
મીિાઈિો પણ જર્ો…

બધા ર્ેમિે વિાલથી કરણા બા કિેર્ા. કરણા બા સામે એટલા જ વિાલથી સૌિે આનશર્

આપર્ાું અિે મિોમિ કિેર્ાું, પ્રભએ મિે લખેશરી બિાવી ર્ો આ સૌ ભાુંડેરાુંઓિે મદદ કરી
શકું છું. ભગવાિ ર્ારો લાખ ઉપકાર..

ર્ેમિા િાણાિો વિીવટ કરર્ો અતલ પણ આશ્ચયાચહકર્ થર્ો અિે કિેર્ો..બા, ર્મારા પૈસા
જ્યાું રોકું ત્યાુંથી બમણા થઈિે ઊગે છે . બા, ર્મે િિીં િો ત્યારે આ સદાવ્રર્ ચાલશે િે?

મારી પાસે અણગયાર જોડી િાથ છે . ર્ેઓ આ સદાવ્રર્ ચલાવશે અિે મારા સાજામાુંદે ર્ેઓ

જ ચલાવશે આ સત્કમાિી ધણી. આ સૌએ પાુંચ વર્ામાું મારા પગલે ર્ેમિા કટુંબકબીલામાું

બીજાું પુંચાવિ કટુંબોિે રું ગયાું છે . વળી ત્રણ ર્ો નસિંધરોટિાું પનર્યાુંઓિે જમાડે છે . સમાજિે

ઉપયોગી થવાિી ભાવિામાું જ્યારે ઘસાવાિી ભાવિા ઉમેરાય ત્યારે જ દીપથી દીપ જલર્ો
રિે.
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એક રમત રમીએ.. આપણે સહને ગમીએ…!!
– વિજય શાહ

જેરામકાકા અિે લલીકાકી વચચે પાકો દસ વર્ાિો ફેર. વળી લીલાકાકી બીજી ફેરિાું એટલે

િજરું માું જ િેર્ છલકે. વર્ાિમાું ર્ો સુંયમ છલકે. ખાસ ર્ો લલીકાકી રસોડું કરર્ાું િોય ત્યારે
અંદરિા રૂમમાું િીંચકે ઝૂલર્ા જેરામકાકાિે લલીકાકી ચાિો કપ ધરે ત્યારે િસિસ થર્ી
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આંખમાું અમી છલકાય. ચા થોડૉ. સમય િીંચકે િુંડી થાય અિે મીિા સબકારે પયાલો ખાલી
થાય ત્યાું સધી

લલીકાકીિી ચાિો સ્વાદ મણાય. છે લ્લે ઘટું ડે ટહકો થાય, ચા ર્ો અદ્દલ ઘટું ાઈ છે . મિા આવી
ગઈ! બેબી.
પિેલા સુંર્ાિમાું “બેબી” એટલે બુંિે જણાું એકમેકિે “બેબી” કિેર્ાું.આમ ર્ો થોડું અજગત ું
લાગત ું પણ એ બેબી ટહકારે એમિી બપોર શણગારાર્ી.

આ લખાત ું િત ું ત્યારે જેરામકાકા ૮૦િા અિે લલીકાકી ૭૦િાું. દે ખીર્ી રીર્ે જ ર્ણબયર્ ર્ો
બુંિેિી સારી અિે નિયનમર્ર્ા જબરજસ્ર્. વસ્ર્ાર મોટો પણ સૌિાું ઘરો એક જ ડેલીમાું
એટલે સાુંજે ભજિો જામે. જેરામકાકા બધાિે અવિવી વાર્ો કરે અિે જે અકળાય ર્ેિી
અકળામણ દર કરવા એમિા અનભવ–ખજાિામાુંથી રોજ િવી વાર્ાા િીકળર્ી. ર્ેઓ

પાુંચેય દીકરાઓિી વહઓિે કિેર્ા, મારે િસીબે દીકરી આવી જ િિીં..ર્ેથી પ્રભએ મિે
પાુંચ દીકરીઓ જેવી વહઓ આપીછે . ર્ેઓિે મારા ઘરમાું આવર્ાુંિી સાથે એક ભેટ અપાય
છે અિે ર્ે ર્ેમન ું “ઈિ– લો”ન ું પદ છીિવી લેવાય છે અિે એકલી ડૉટર બિાવી દે વાય છે .
સસરા ર્રીકે કોઈ આમાન્યા િિીં પણ બાપ ર્રીકેિા એકલા લાડ અિે દલાર જ મળશે.

પણ જદા જદા ઘરે થી જદા જદા સુંસ્કારો લઈિે આવેલી વહઆરઓ એમ કુંઈ દીકરી થાય?
વળી આ ર્ો ભણેલીગણેલી અિે કમાર્ીધમાર્ી. એટલે જેરામકાકા અિે લલીકાકીિે િવી
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શાળામાું દાખલ થએલા ર્ોફાિી છોકરાઓિે સાચવવા જેવ ું થ્ ું. વળી પોર્ાિાું સુંર્ાિોિે ર્ો
વિાલથી કે આંખ કાઢીિે સમજાવી શકાય પણ પાુંચ વહઓ અિે એક પછી એક કલ્લોલર્ાું
િે િસર્ાું પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિે જણિારીઓ ! નિવ ૃત્ત થયાું પછી થોડા લાુંબા સમએ આ
ર્બક્કો આવેલ ર્ેથી લલીકાકી થાકી જર્ી.

પાુંચેય દું પર્ીિે સાથે બેસાડીિે જેરામકાકાએ એક હદવસ ભાગલા પાડયા. સોમવારે મોટાિા
ઘરે રિેવાન ું. મુંગળવારે ર્ેિાથી િાિાિે ઘરે જવાન ું. બધવારે ર્ેિાથી િાિાિે ત્યાું

જવાન ું...એમ શક્રવાર સધી બધાિી ખબર રાખીિે શનિવાર લલીિો િે રનવવાર અમારો.
ભગવાિિો હદવસ.

પરાું દસ વર્ા અિે એક પછી એક દસ પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિા લાલિપાલિમાુંથી મક્તર્.

જેરામકાકા અિે લલીકાકીિે જ્યારે મળી ત્યારે ર્ેમિી લીલીવાડી િરીભરી િર્ી. ક્યારે ક

િસર્ા િસર્ા જેરામકાકા લલીકાકીિે કિેર્ા, ૧૪ વર્ાથી મારે ત્યાું આવી છે ..૫૫ વર્ોમાું મારું
કેટલ ું ખાઈ ગઈ? હિસાબ કયો છે ?
લલીકાકી કિે, ર્મારી વાડીમાું કેટલાું છોરાુંછૈયાું ઉછે રીિે આપયાું છે ર્ેિો હિસાબ કરો ત્યારે

ખબર પડે. મેં જેટલ ું ખાધ ું છે ર્ેિા કરર્ાું વધ વાળ્ ું છે . વળી ર્મે ર્ો નિવ ૃત્ત થઈ શક્યા છો
પણ અમારે ર્ો છે લ્લા શ્વાસ સધી કામ અિે કામ. લલીબા કિે, “ચાલો એક રમર્ રમીએ;
આપણે સહિે ગમીએ.”
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ૃત્ત થયા
પછી રમીએ,
ચાલ િેનિવ
એક
રમર્

નમત્રો ર્ો ખરા જ

દશ્મિિે પણ ગમીએ…

ભલ ર્ો થાય સહથી,
આપણી ભલ પર

નિુઃસુંકોચ િમીએ….
મસીબર્ િે માર્ કરવા
સામી છાર્ીએ

સામા પ્રવાિે એ ર્રીએ….
જીવિ જીવવ ું છે ?
ચાલ ર્ો પછી

નમત્રો સાથે ભમીએ….
થોડી કાળજી જરૂરી છે
શરીર સારું રાખવા

ઘરન ું ભોજિ જમીએ….
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પછી છે ?
મીિા સું
બૃત્તધ
ું થયા
રાખવા

હદલ ચોખ્ખચ
ું ણાક િે

જીભે સાકાર મકીએ….
ચાલ એક રમર્ રમીએ
સહિે આપણે ગમીએ…!!!
– અજ્ઞાર્
(ઈલા ભટ્ટ દ્વારા મળે લ વોટ્સઅપ સુંદેશો)
મોટી વહ ક્યારે ક ગ્મર્માું કિે, બા, મારી ર્ો ર્ાકાર્ જ િિીં આટલો મોટો વસ્ર્ાર
જાળવવાિો.

લલીબા કિે “પુંડન ું લોિી અિે ર્ેમિી સખાકારી માટે કરાર્ા કામિો કોઈ ભાર જ િિીં. વળી
એમિા જેવો રક્ષક િોય ત્યારે મજાલ છે કે ઘરમાું ર્ારું અિે મારું આવે. ઘરિા મોભીઓન ું
કામ છે ઘરિી મઠ્ઠઠ્ઠઓ બુંધ રાખવાન ું.”
જેરામભાઈ ત્યારે બોલ્યા, “ખરું રોકાણ ર્ો આ િવી પેઢી છે . અમારાું માબાપે અમિે ઉછે યાા,
ભણર્ર આપીિે જીવિ જીવવા જેવ ું બિાવ્્ ું. એમિો એ ઉપકાર અમે અમારા વુંશજોિે
ઉછે રી પરો કરીએ છીએ. વળી ત્રણ ફૅતટરી અમે બાુંધર્ાું શીખવી. મગજમાું આઈસ

ફેતટરી..જીભમાું સગર ફૅતટરી અિે હદલ ચોખ્ખચ
ું ણાક. એટલે નમત્રો વધ અિે ગેરસમજણો
િિીંવર્.”
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પછી
નિવ ૃત્તજીવિ માટે કદીક લલીબા કિેર્ાું, નિવ
“જજિંૃત્તદથયા
ગીભર
કામ કરવ ું અિે ગમત ું કામ કરવ ું એ બે

વાર્ જદી છે . પૌત્રોમાું મિે મારું કે મારાું સુંર્ાિોન ું લોિી દે ખાય ત્યારે ર્ેમિો ઉછે ર કરવો ર્ે
આિુંદપ્રદ બિે..પણ ર્ેમાું વહ કે જમાઈન ું લોિી દે ખાય ર્ો ર્ે કુંટાળાજિક બિી જાય. બસ
એમ

જ પાછલી ઉંમર સહ્ય બિાવવી િોય ર્ો િદી, િાવ અિે સુંજોગો અનસાર આજમાું રિેર્ાું
થઈ જવ ું એ ઉત્તમ ઘટિા છે .

“જ્યાું જ્યાું મારો ભર્કાળ આવે ત્યાું ત્યાું આજ સાથેિો સુંઘર્ા આવે જ. ભર્કાળ ર્ો ગાડીિાું
હરવસા નમરર જેટલો િાિો િોવો જોઈએ અિે ર્ેિી જરૂહરયાર્ ક્યારે ક જ િોય જ્યારે

વર્ામાિકાળ ફ્રુંટનવિંડ નશલ્ડ જેટલો મોટો િોવો જોઈએ અિે સર્ર્ ર્ેિે જોર્ાું રિેવ ું જોઈએ.”
જેરામભાઈિે ઘર આખ ું માિ આપે. લલીબાિે ઘર આખ ું વિાલ કરે . કારણ ર્ો સ્પષ્ટ છે ,

ર્ેઓએ સુંસારમાું કરવાિાું સમએ બધ ું ક્ાં અિે પોર્ે જીવેલ જજિંદગીિા આધારે સૌિે એક
વાર્ સ્પષ્ટ શીખવાડી – જેમ ઉંમર વધે ર્ેમ સૌિે આપર્ાું રિો. વર્ોથી ભેગ ું કરે લ જ્ઞાિ,
અનભવ, પૈસો અિે વિાલ જેમ વિેંચશો ર્ેમ આદર, માિ અિે સદભાવ વધશે જ.

પાછલી ઉંમરે આ આદર અિે સદભાવ જ ર્મિે શાુંનર્ અિે ત ૃધ્પર્ આપે છે . ક્યારે ક ઉંમર,

ર્ણબયર્ અિે થાકિો અિેસાસ થાય પણ પૌત્ર અિે પૌત્રીિા સન્માિે ર્ે થાક શમી જર્ો િોય
છે .
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જેરામબાપાિા ગણોિો ગણાવાદ કરર્ાું િાિા દીકરાિા સૌથી િાિા દીકરાએ કહ્ ું કે દાદાએ
કદી પૈસો ભેગો કયો િથી પણ ર્ેમિે પૈસાિી કદી ખોટ પણ પડી િથી. ર્ેમણે જ અમિે

શીખવ્્ ું કે િકારે જીવવ ું, આશાવાદી રિેવ ું, થાય ર્ો હદલિે ચોખ્ખ ું રાખવ,ું કદીક ઘસાઈ છૂટવ ું
અિે સાદું જીવવ ું અિે આજમાું જીવવ.ું

વૈષ્ણવજિ જે રીર્ે જીવે ર્ે રીર્ે જીવવાન ું કિેિારાએ પોર્ાિા વર્ાિ દ્વારા આ સુંસ્કારોન ું
વિિ પણ કરી બર્ાવ્્ ું.

જેરામકાકાએ દે િ છોડયો ત્યાર પછી મહિિાિા ટુંકાગાળામાું લલીકાકીએ પણ દે િ છોડયો.
ચાલ એક રમત રમીએ,

સહને આપણે ગમીએ…!!!
સીધી સરળ અિે યાદ રિે ર્ેવી રમર્ આપણે રમીએ.
આપણી પાસે િોય ર્ે આપીએ અિે પાછું કદી િા માગીએ…
ભલ થાય ર્ો િમીએ, માફી માગીએ.
સૌિે આપીએ આદર, માિ, સન્માિ અિે સહિે આપણે ગમીએ.
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થયા પછીબે જ હોઈશ ં
(૨૨) છે લ્લે નિવ
તો ૃત્તઆપણે

કવી મ ૃગાુંક શાિિી આ કનવર્ા મારા આ પ્રકરણ િો આખો સાર જ કિીએ ર્ો ચાલે ર્ેમ છે .
નિવ ૃત્ત થયા પછી જીવવાિા બે દાયકા િોય છે અિે ર્ેમાું સાથી સાથે સ્પધાા િથી પણ નિદોર્
ધમાચકડી િોય છે . કિે છે િે વધર્ી ઉંમરે બચપણ પાછ આવે છે . અિે સાથે સાથે સાથીિે
ભરપર પ્રેમ પણ આપવાિો િોય છે .પણ કમભાગયે ર્ેમ થત ું િથી.
પાછલી ઉંમરે એક રોગ વળગે છે સુંવેદિશીલર્ાિો…
“મિાદે વિાું ગણ ર્ો પોહિયો જ જાણે િે? એમિી ર્ો રગે રગ હ ું જાણ.ું ”
આ દાવો કરિાર પનર્ િોય કે પત્િીર્ે બુંન્ને મિદ અંશે ખોટા જ િોય છે . ર્ે બુંન્ને એક મેતિો

ભર્કાળિે જ જાણર્ા િોય છે ર્ેમિા આજ અિે આવર્ીકાલ નવશે ર્ે બુંન્ને લગભગ અજાણ
િોય છે .ઉંમરિાું અિે સમયિાું પહરવર્ાિોથી ર્ેઓ લગભગ અજાણ જ િોય છે .
સોમાકાકા અિે શાુંર્ાકાકીિાું કેસમાું કુંઈક આવ ું જ બન્્.
સોમાકાકાએ ૫૦ વર્ાિાું લગિ જીવિમાું કદી ધા્ાં િિોંત ૭૫ વર્ે શાુંર્ા કાકી પચાસ ટકા
સુંપનર્માું ભાગ માુંગશે અિે છટા છે ડા િી અરજી કરશે. સોમાકાકા બધી રીર્ે સારા પણ
ર્ેમિે મિ ર્ેમન ું સાસરું િબળુું અિે વારું વાર વિેવારિી બાબર્ે ર્ેમિે ઓછ આવી

જાય.જ્યારે શાુંર્ા કાકી આ બધા માું વારું વાર મો સીવી લે. િવે ૫૦ વરસ પિેલા મારા
બાપાએ કુંઈ િા ક્ાં ર્ેિે િવે સધારી શકાય િા ર્ો િવે ભલી જાવિે?
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પછી
વાર્ વાર્માું શાુંર્ાકાકીિે ‘ચાલવા માુંડ”નિવ
કિીિે
પાડયા ત્યારે ખરે ખર લાગી આવ્્.

“પચાસ પચાસ વર્ા થી િોકરી કરીિે ઘર ભ્ાં અિે િજી મારા બાપાએ લગિ વખર્ે વિેવાર
િ કયો વાળી વાર્િે ચગળર્ા શરમ િથી આવર્ી?” ડૉતટર દીકરા પાસે કકલર્ા શાુંર્ાકાકી
બોલ્યા.

બે પાુંચ હદવસે શાુંર્ થઈજર્ા કાકી આ વખર્ે સિેજ પણ ટસિા મસ િા થયા ત્યારે દીકરી
અિે વકીલ જમાઈએ શો કોિ િોટીસ મોકલાવી.

પછીર્ો વહકલોએ આક્ષેપો અિે પ્રનર્આક્ષેપોથી ફાઈલો ભરી.અિે વહકલોએ ઘર ભરયા. બુંિે
જ્યારે કાન ુંિી રીર્ે છટા પડયા ત્યારે ચાર મોટેલો ઘટીિે બે થઈ.ભારર્માું કશજ
ું િા રહ્ ું અિે

ડૉતટર દીકરાએ જ્યારે િઘડર્ી મા િે અલ્ટીમેટમ આપ્ ુંાુંકે સમાધાિ કરો િિીંર્ર સીિીયર
િાઉસમાું રિેવા જાવ મારા બાળકો પર કસુંસ્કાર પડે છે ત્યારે શાુંર્ા કાકીિી આંખ ખલી…પણ
ત્યાું સધીમાું બહ મોડું થઈ ગ્ િત.

બિારન ું ખાવા પીવાન ું અિે ટેં ન્શિથી સોમા કાકાિી પણ કીડિી ખલાસ થઈ ગઈ િર્ી.
આખરે ર્ે હદવસ આવી ગયો જ્યારે નમલ્કર્ો વિેંચાઈ ગઈ અિે ૫૪ વર્ાિાું લગિજીવિ ન ું
પણા નવરામ આવી ગ્ ું.

શાુંનર્થી નવચારર્ા સોમાકાકા અિે શાુંર્ાકાકી જાણર્ા િર્ા કે વાુંક બુંિેિો િર્ો.કોઈક જરા

વેંર્ િ્્ ું િોર્ ર્ો જજિંદગીિાું અંનર્મ ર્બક્કે છટા પડવાિો વારો િા આવ્યો િોર્. પણ િોિી
િે કોણ ટાળી શકવાન ું િત?
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ઉપરન ું કાવ્ય એટલજ
ું સમજાવે છે કે નિવ ૃત્ત થયા પછી સૌથી મોટું કામ પનર્ અિે પત્િી

વચચે એક મેકન ું માિ રાખવાન ું છે . અિે આ માિ રાખવાિો અથા એટલોજ કે ર્મિે આટલો
વખર્ સિિ કયાા ર્ે જ સૌથી મોટો ગણપાિાડ છે માિ અિે અપમાિિાુંઉભરાિે સિિ કરવા
માટે … અિે આ ઉંાુંમરે જ પેલા બાળક જેવી રમનર્યાળ વ ૃનર્ આવવી રિી..એ ર્ો છે જ એવી

કે એિી સાથે એિા જેવ ું િ થવાય. અભી બોલા અભી ફોક જેવ ું કરીિે જીવર્ા સોમાકાકા અિે
શાુંર્ી કાકીિે િ આવડ્.ું

જો ર્ેમ કરીિે શાુંર્ાકાકી જીવી ગયા િોર્ ર્ો વકીલોિાું આટલા બધા ઘર િ ભરાર્..છે લ્લા
પચાસ વર્ાથી આ મેણા સાુંભળર્ા િર્ા ર્ો િવે જીવવાન ું પણ કેટલ ું િત? એટલ ું જીવ્યા
ર્ેટલર્
ું ો િિોત ું જ જીવવાન ું િે?

સોમા કાકા બીજે હદવસે દીકરાિે ત્યાું જઈિે શાુંર્ાકાકીિે કેમ લઈિે િા આવ્યા? ર્ેમિો

અિુંકાર ર્ેમિે િડયો…ર્ેઓ માિર્ાકે િારી, ઢોલ અિે ઢોર એ સબ ર્ાડિ કે અનધકારી. આ
માન્યર્ા પણ ખોટી.

અગત્યિી વાર્ એ છે કે સિજીવિ જેટલ ું વધ સાથે જીવ્યા ર્ે મોટો ગણ પિાડ છે . એકમેકિે
સહ્યા ર્ે મોટો ભાગ છે .
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(૨૨)જ્ઞાન િવસયત- વિજય શાહ

મારા પપપા એટલે મારા જ પપપા!
ર્ે હદવસે રાત્રે મિે ર્ેઓ સ્વપિામાું આવીિે કિે, “જો,શીત, ત ું મારા ઘરે બહ મોડી આવી

એટલે ર્ારા માટે મિે સર્ર્ એવ ું રિે કે બીજાઓિા કરર્ાું ર્િે મળવ ું જોઈએ એટલ ું વિાલ
ઓછું મળ્ ું.. પણ એટલ ું માિજે કે ત ું મારી દીકરી િહિ પણ દીકરો છે .”
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“જો બેટા મિે ર્ો જજિંદગીએ બધ ું જ આપ્ ું છે એટલે ર્ો કહ ું છું, િવે ગમે ત્યારે ઉપરથી ર્ેડું

આવે અિે ર્મારા બધાિો સુંગ છૂટે ર્ો અફસોસ િા કરીશ.” એમન ું મિમોિક િાસ્ય વેરર્ાું
ર્ેઓ બોલ્યા. “લીલી વાડી છે અિે કોઈ અફસોસ બાકી િથી. પ્રભએ માગયા કરર્ાું ઘણ ું
આપ્ ું છે .
“એવ ું િા બોલો િે પપપા.”
“જો બેટા, આ્ષ્ય કમાથી વધ એક નમનિટ પણ વધ મળત ું િથી..િવે ૮૦ ર્ો થયાું. ર્મે બધા
ર્મારી દનિયામાું ખશ છો અિે કદરર્િો નિયમ છે િે વડવાઓએ િવાગુંતકોિે જગયા
આપવી જ રિી... અિે ર્ેથી જ મ ૃત્્િે િસર્ાું મોંએ સ્વીકારવ ું રહ્.ું ”

“પપપા ર્મે ર્ો કિી દીધ ું પણ મિે ર્ો નવચાર માત્રથી કમકનમયાું આવે છે . ર્મારો છાુંયડૉ.
જઈ શકે છે .”

“િા, સ્વીકારવ ું જ રહ્.ું જન્્્ ું છે ર્ે જવાન ું જ છે ; કોઈ વિેલ ું કે કોઈ મોડ.ું ”
“પપપા મોટી બિેિોિા જેટલો મિે ર્મારો છાુંયડૉ. િિીં?”
સ્વપિમાું જાણે દું દણભ વાગર્ી િોય અિે ભવાઈિો પડદો પડે ર્ેમ અચાિક દૃશ્ય બદલા્ ું
અિે શીર્લ એકદમ જાગી ગઈ. વિેલી પરોઢન ું સ્વપિ …ર્ેન ું મિ ર્ે સુંકેર્ોિે સમજવા
મથત ું િત ું.
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ર્રર્ ભારર્ ફોિ જોડયો..ફોિ મ્મીએ ઉપાડયો અિે શીર્લથી ડસકું મકાઈ ગ્ ું.
કમદબા બોલ્યાું, “કેમ બેટા, સવારિા પિોરમાું ડસકું?”
“બા, સવારિા પિોરમાું આવ ું નવણચત્ર સપન ું આવ્્ ું..પપપાિે ભવાઈમાું વેશ ભજવર્ા જોયા
અિે વાર્ો મ ૃત્્િી કરર્ા િર્ા.. િેં મ્મી, વિેલી પરોઢન ું સ્વપન ું િત ું ર્ેથી જરા ડરી ગઈ.”

કમદબા ર્રર્ બોલ્યાું, “ર્િે ર્ારા બાપા પર બહ પ્રેમ છે િે એટલે આવાું ડરામણાું સ્વપિાું
આવે છે . ખરે ખર ર્ો આવ ું સ્વપિ આવે ર્ો ર્ેમિી ઉંમર વધે. ર્ેથી રડ િા.”
*****
શીત મોટી ઉંમરે જન્મી િર્ી. એિા જન્મ વખર્ે મોટીબિેિ કૉલેજિા છે લ્લા વર્ામાું

િર્ી.પત્રૈર્ણાિી ર્ે અકસ્માર્ે આશાઓ વધારી દીધી િર્ી, પણ ર્ેવ ું બન્્ િિોત ું. બદ્ધદ્ધજીવી
પ્રોફેસરિે ર્ો ર્ે વાર્િો જરાય ગમ િિોર્ો..ર્ેમણે ર્ો ચારે ય છોકરીિે સરખી જ માવજર્
આપી િર્ી પણ ક્યારે ક કમદબાિે ઓછું આવી જત ું.. ભગવાિે વારસ આપયો િોર્ ર્ો
એમિો વુંશ ચાલર્ િે?

કમદબાિે રાજી રાખવા પ્રોફેસર કદીક શીર્લિે દીકરાિી જેમ રમાડર્ા. શીર્લ દીકરો પણ
િોય અિે દીકરી પણ િોય..ર્ેિાથી શ ું ફેર પડે?
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પણ સ્કલમાું એક િાટતિા દૃષ્યમાું છોકરો બિવાન ું િત ું ત્યારે બૉયકટ વાળ કયાા પછી ર્ે
અદ્દલ છોકરો લાગર્ી ત્યારે કમદબાન ું મિ ભરાઈ આવેલ.ું .ત્યારથી પ્રોફેસર બાપ પણ
વિાલમાું

શીર્લ દીકરો કિેર્ા. ર્ે વખર્ે રક્ષાબુંધિે કમદબાએ ર્ેિે રાખડી બાુંધી. આવર્ે ભવ મારા
પેટે દીકરો થઈિે આવજેિી આનશર્ દીધી િર્ી.

ર્ે દીવાળીએ ઘરમાું સૌ પત્તાું રમવા બેિા િર્ા ત્યારે પપપા બોલ્યા, “પત્તાિી રમર્ વ્યસિ

બિે િા ર્ે રીર્ે રમવી જોઈએ પણ ર્ે આયોજિ કરર્ાું શીખવે છે અિે સાથે સાથે ટેબલ ઉપર
આખા કટુંબિે એક સાથે ભેગા રિેર્ાું શીખવે છે . સાથે સાથે એક વાર્ એ પણ સમજવી કે
પત્તાું સાથે િાણાું િ રમવાું જોઈએ જે આગળ જર્ાું જગટું બિે..”
****
એકબે વરસ પછી ફોિ ઉપર મ ૃત્્ નવશે ચચાા કરર્ાું પપપા બોલ્યા, “ શીર્લ, સમાજમાું ગમે
ર્ે દે ખાય પણ મારા મ ૃત્્ પછી અક્ગિદાિ બધી બિેિો સાથે દે જો.”
“પપપા, આવી વાર્ો કરવી જરૂરી છે ?”
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જો બિેિ, આયોજિબદ્ધ રિેર્ાું મેં મારી જજિંદગી કાઢી છે . અિે હ ું માન ું છું કે પિેલેથી નવચા્ાં
િ િોય ર્ો ર્ે ઘટિાઓિો જગકાજી સમાજ બિે અિે ક્યારે ક દખર્ી રગ ખોટી રીર્ે દબાય

ર્ેથી આજે આ વાર્ સૌિે જણાવી દીધી. હ ું માન ું છું ર્મે સૌ મારું જ પુંડ છો અિે મારા પૈસા,
નમલકર્િા સાચા અનધકારી કમદ પછી ર્મે છો ર્ેથી ર્ે રીર્ન ું નવલ બિાવ્્ ું છે .
“પપપા, ર્મારી સાથે દીદી છે અિે ર્ેિા ઉપર મિે પણ પરો ભરોસો છે ર્ેથી આવી બધી
વાર્ો કરી મિે દુઃખી િા કરો.”

“આયોજિ એવી રીર્ે કરવ ું જોઈએ કે જગ છૂટ્ે કોઈ મિદખ િ રિે.”
કમદબાએ સુંમનર્ દશાાવર્ાું કહ્,ું “બાકીિી ત્રણ બિેિો અિીં ભારર્માું, પણ ત ું અમેહરકામાું
ર્ેથી બધી માહિર્ી પરે પરી ર્ારે પણ જાણવી જોઈએ.”

ડબડબાર્ી આંખે શીર્લ બોલી, “મારે ર્ો ર્મારો છાુંયડૉ. લાુંબા સમય માટે જોઈએ.” ફોિિા
બેઉ છે ડા આંસ સારર્ા િર્ા.
પપપા બોલ્યા, “સુંપીિે રિેજો અિે મિ મોટું રાખજો. અિે શક્ય ર્ેટલ ું ધમામય ભાવે
જીવજો.”

“પપપા, િજી ઘણ ું લાુંબ ું ર્મે જીવવાિા છો.”
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“િા, એટલી જ લાુંબી મારે ર્મિે સૌિે જ્ઞાિવનસયર્ આપવાિી છે . ર્ેથી જ્યારે આંર્રમિ
આપવા સહક્રય થાય ત્યારે ર્ેિે ધ્યાિ દઈિે સાુંભળો..ધિદોલર્ ર્ો િજરે ચઢશે પણ આ
જ્ઞાિ–વનસયર્ ર્ો જ્યારે ઉદય થશે ત્યારે જ સુંભળાશે.

“જજિંદગીિા અંનર્મ ર્બક્કે સૌિે મારું શ્રેષ્િ છે ર્ે આપવ ું છે પણ મિે ખબર િથી અંનર્મ

ર્બક્કો ક્યારે આવશે..જ્યારે આવશે ત્યારે ર્ેિી રાિ િ જોર્ાું િાલ સુંભળાવી દઉં કે િવે જે

સાથે િથી આવવાન ું ર્ેિા ઉપરિો મોિ ઘટાડૉ. અિે જે સાથે આવવાન ું છે ર્ેિે ઓળખો. ર્ે
પાપ અિે પણ્યિે સાથે લઈ જવા પછે ડી બાુંધો. ઊધ્વાગામી બિવા િલકા થાવ અિે

પાપગામી કશાયો છોડૉ.. મસ્લીમ ધમાિા સુંર્પરર્ો કિે છે , કયામર્િા હદવસે ઊજળા રિેવા
એવ ું કશ ું જ િા કરો કે જેિાથી ભાર વધી જાય.

ખબ જ અંદરથી આવર્ી વાણીિે સાુંભળર્ી શીર્લ ગળગળા અવાજે પછી બેિી, “પપપા,
ર્મિે કુંઈક થઈ ગ્ ું િોય અિે અમારે ર્મારી પાસે આવવ ું િોય ર્ો કેવી રીર્ે અવાય?”

પપપા કિે, “મેં આ જ પ્રશ્ન મારી માિે પછ્ો િર્ો. ર્ો બે ચોપડી ભણેલ માએ એક જ વાર્
કિી િર્ી…કમો ખપાવ્યા પછી સાચા હૃદએ સૌિે માફ કયાા...અિે માફી માુંગી લીધા પછી

આત્મા પરમાત્માિા શરણે પિોંચે છે . ત્યાું પરમાત્મા સાથે નમલિ થાય ત્યારે હ ું ર્િે મળીશ.
શીર્લ સ્ર્બ્ધ િર્ી. પણ આ બધ ું થાય ર્ેિે માટે થર્ો નવલુંબ ર્ેિે ખપર્ો િિોર્ો.
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પપપા જાણે ર્ેિા ચિેરા ઉપર આ વાર્ વાુંચી રહ્યા િોય ર્ેમ બોલ્યા, “મોિિા ર્ાુંર્ણા સૌથી

સ ુંવાળા પણ અત્યુંર્ મજબર્ િોય છે . ર્ારો આત્મા ર્ે મોિબુંધિે ભેદવા સમથા થશે ર્ો ક્ષણ
માત્રિોય નવલુંબ િિીં થાય....
હ ું ર્ો આ મોિિા રે શમધાગાિે િણી રહ્યો છું અિે ર્ે જ રીર્ે ર્મિે પણ કહટબદ્ધ થવા કિી
રહ્યો છું.

વાર્ પરી થઈ પણ િજી પપપાિા અવાજિે સાુંભળવો િર્ો.. ફોિ ફરી લગાડયો…
ફોિ મ્મીએ ઉપાડયો.
અનર્ ભારે અવાજે મ્મીએ કહ્,ું “પપપા ર્ો ર્ારી સાથે વાર્ો કરર્ાું કરર્ાું સઈ ગયા છે .
ડૉતટર કિે છે ર્ેમિે સઈ રિેવા દો. એ જાગશે ત્યારે ફરી ફોિ કરાવીશ.ું ”

શીર્લિે લાગત ું િત ું, પપપા િવે કદાચ િિીં જાગે. ર્ેમિી લાડલીિે ર્ેમિી જજિંદગીિાું સવા
સત્યો સમજાવી પપપા અિુંર્િે માગે િીકળી ગયા િર્ા. ર્ેણે િવકાર ગણ્યા અિે ‘જય
જજિેંર’ કિી ફોિ મક્યો.

કથા બીજ - પીન ું ( ભક્તર્ શાિ)
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એકમેકની દરકાર
– વિજય શાહ

‘નિવ ૃત્ત થયા પછી’વાળી ઘણી વાર્ો છે પણ અત્યારે ધ્યાિ પત્િીિે નમત્ર બિાવવાિી

કવાયર્ ઉપર વધારે ક્સ્થર થાય ર્ેવી ઘટિા વાુંચવામાું આવી ર્ેિી િોંધ લઈિે આગળ
વધ.
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ગાુંધી સાિેબિાું પત્િીિે અલ્િાઈમર ( સ્મ ૃનર્ભ્રુંશિો રોગ) થઈ ગયો. રોજિી આદર્ પ્રમાણે
ર્ેમિાું પત્િી માટે ગરમ ગરમ ગાુંહિયા કે ફાફડા લઈિે ગાુંધી સાિેબ ર્ેમિાું પત્િીિે
િૉક્સ્પટલમાું બ્રેતફાસ્ટ આપવા જાય.
એક વખર્ વધ પડર્ા વરસાદિે લીધે ફાફડાવાળાિો સ્ટોર મોડૉ. ખલ્યો અિે ગાુંધી સાિેબ
ઊંચાિીચા થૈ ગયા, ત્યારે ફાફડાવાળએ કહ્,ું આમેય ર્ેમિે સ્મ ૃનર્ભ્રુંશ થએલ છે , ર્ેમિે શ ું
ખબર પડે કે ર્મે મોડા પડયા છો?

ત્યારે ગાુંધી સાિેબ બોલ્યા, પણ મિે ર્ો ખબર પડે િે? ર્ેણે મિે જજિંદગીિાું પચાસ વર્ા
સમયસર ખાવાન ું આપ્ ું છે ત્યારે હ ું ર્ેિે મોડું કેમ પિોંચાડ?ું

પાછલી ઉંમરે બુંિે જણાું માટે એકમેકિી દરકાર આવે ર્ે ખબ જરૂરી અંગ છે .
એક કલ્પિા કરો, સાથીિી ખોટ સૌથી વધ કોિે પડે? કદરર્ી રીર્ે જ જે ર્ેિી સાથે વધ રહ્ ું
િોય ર્ેિે જ િે?નિવ ૃત્ત થયાું પછી ર્ે સાથીિા બીજા આિ કલાક ર્મે લઈ રહ્યા છો. ર્મારે

સમાચાર જોવા છે અિે ર્ેિે ણચત્રિાર જોવ ું છે . નિવ ૃત્ત થયાું પછી ર્ે બોલશે ર્ો િિીં પણ ર્ે
સમએ હરમોટ ર્ેિે આપી દઈ સમાચાર જોવાિો આગ્રિ છોડી દે વો ર્ે સાથીિી વધ સારી
દરકાર છે .
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આ સમજ ગાુંધી સાિેબિે ર્ેમિાું પત્િીિે સ્મ ૃનર્ભ્રુંશિો રોગ લાગ પડયો પછી પડી. ખરી

શોધખોળ કરીિે જાણ્્ ું કે મૅગિેનશયમિી ઉણપથી આ રોગ લાગે છે ર્ે હદવસથી મૅગિેનશયમ
માઈક્રોન્્ટ્રુંટ આપવા માુંડયા અિે પત્િીિે સાજા કરવામાું લાગી ગયા.

૫૦ વર્ાિા સિવાસ પછી સમજા્ ું કે જીવિસાથીિાું પણ માિવ સિજ અપેક્ષા્તર્ વલણો

િોઈ શકે. ર્ેિી ભાવિાઓ પણ માિ આપવા ્તર્ િોઈ શકે..ર્ેિી પાસેથી એકલી “લાવ” કે
“આપ”િી વાર્ ક્યારે ક વધ પડર્ી િોઈ શકે. ર્ેિે પણ પત્િીત્વિા િક્કો જોઈર્ા િોઈ શકે…ર્ે
“પગિી જર્ી” “આપણ ું કહ્ ું ર્ે જ કરે ”વાળુું વલણ ખોટું.

ગાુંધી સાિેબિા બદલાવિા એકાદ મહિિા પછી પત્િીમાું સધારાિાું લક્ષણો દે ખાવા માુંડયાું
ત્યારે પ્રભ પાસે છલકર્ી આંખે ર્ેઓ બોલ્યા, પ્રભ, ર્ારો ખબ ખબ આભાર..િવે સાથી

સમજીિે એિા પ્રેમિે માિથી જોઈશ. એ પત્િી છે . ર્ે મિે જેટલો આદર આપે છે ર્ેટલો
આદર હ ું િવે ર્ેિે આપીશ.

ગાુંધી સાિેબિાું પત્િીમાું આ રોગ આવવા માટે એક િર્ાશા મોટી િર્ી. ર્ેઓ માિર્ાું કે મારે
સૌન ું કરવાન ું પણ મારું કહ્ ું કોઈ િા માિે. અરે કોઈ મિે ર્ો પછે પણ િા.. આ ર્ે કેવી
જજિંદગી?

ગાુંધી સાિેબ આ વાર્િે સમજી ચક્યા િર્ા ર્ેથી િવે દરે ક વાર્માું “પિેલાું મારાું

લાઈફપાટા િરિે પછી લઉં” પછી િક્કી કરીએ…કિી થોડૉ. સમય માગવા માુંડયા. અિે ત્રણ
જ મહિિામાું ઘરન ું ણચત્ર બદલાવા માુંડ્.ું ણબિજરૂરી ખચાા અિે વારું વાર ઘરમાું આવર્ા
ફાસ્ટફૂડ બુંધ થવા માુંડયાું. ઘરમાું સમયસર સારું ખાવાન ું બિવા માુંડ્.ું વધેલ ું ખાવાન ું
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સમયસર હફ્રિમાું મકાવા માુંડ્ ું. અિે ગ્રોસરીન
ું ણબલ વધવા માુંડ્ ું. પણ િોટેલોિો ખચો

ઘટવા માુંડયો.પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિે સખડી અિે શીરો અિે મોિિથાળ મળર્ાું થયાું ર્ેથી
દીકરા અિે વહઓ પણ રાજી થયાું.

ગાુંધી સાિેબ જોઈ રહ્યા િર્ા. ઘરમાું સૌ ર્ેમિે માિથી જોર્ાું થયાું િર્ાું ર્ેથી િવે ભલાવાિા

અિે ધ્યાિચકિા પ્રસુંગો બિર્ા િ િર્ા. ર્ેમિાું ઘણાું સચિો સારાું પહરણામો લાવર્ાું િર્ાું.
ખાસ ર્ો દીકરીિા સાસરવાસમાું સૌએ ર્ેમિે “તચછ” માિી લીધા િર્ા ત્યાું વજિ વધવા
માુંડ્ ું િત ું.
વિેવારિી વાર્ોમાું દીકરાિી સાસરીમાું કોિાસિથી એવો ઉકેલ શોધી કાઢ્ો િર્ો કે લાકડી
ભાુંગે િિીં અિે સાપ મરી જાય. ટાણેકટાણે વિેવારિા િામે પૈસા કઢાવર્ાું જમાઈ અિે

સાસિે િા કહ્યા નવિા પહરક્સ્થનર્ જ એવી ઊભી કરી કે વિેવાર ઉછીિા લેર્ા િોય ર્ેવ ું લાગે
અિે પાછો ઉપર િાથ રાખર્ા િોય ર્ેમ કિે કે આ પૈસા મહિિામાું વાળી દે જો કારણ કે

અમારામાું ર્ો હરવાજ િથી પણ ર્મારી વાર્ન ું માિ રાખવા ર્મે કહ્ ું અિે અમે વત્યાાં..બાકી
સાસરે દીકરીિે વળાવી એટલે અમારે વર્ાવાિી જરૂર િિીં.

ગાુંધી સાિેબ િવે પાુંચમાું પછાવા માુંડયા િર્ા.પિેલાું એમિે કુંઈ કિેવાત ું િિીં પણ િવે
“મારા લાઈફપાટા િરિે પછી લઉં”િી ઢાલે ર્ેમિે ડાહ્યા લોકોમાું ગણવા લાગયા. પિેલાું

એકડૉ. અિે શન્ય જદાું િર્ાું..સૌથી િાિા અિે અથાિીિ. પણ િવે ભેગા થયા એટલે “દસત્વ”
મળ્ ું.
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એમિી દૃષ્ષ્ટ બદલાઈ. ભોળી અિે અક્કલિીિ લાગર્ી પત્િીિી વાર્ોમાું કશળર્ા દે ખાવા
લાગી. ક્યારે ય િ કિેલ ું અિે આંખિાું ઈશારે સમજાઈ જત ું મૌિ…એ લાુંબા સિજીવિિો
અિેસાસ..

મૌનનો ગજા
ં રિ

લાંબા સથિારાનો શાંત એ સંિાદ

નીરિ, ના નાદ તોય સણ ં એનો સાદ.
મંજલ

એ પ્રેમરાગ કેટલીએ

રાત,

રવસલી લય રચના અનેકવિધ િાત.

કોઈ હદન લાગે અવતબોલ ને વિિાદ,
અબોલાની આિ હારજીતની ફહરયાદ.

તીનતારા ગજ
ં નમાં ભળે નિા સર,

કલરિ ને કલબલમાં અટિાતા સર.
સંધ્યાની છાંયિી ને મીઠો મનરિ,

તારો ને મારો આ મૌનનો ગજા
ં રિ.
– સર્ પરીખ
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નિવ ૃનત્ત પછીન ું સૌથી કિીિ કામ છે એકમેકિે જેમ છે ર્ેમ સ્વીકારવાિાું. કારણ કે

ભરર્ભાઈએ ર્ેમિા કાવ્યમાું કહ્ ું ર્ેમ, પત્િી સાથેન ું આખ ું જીવિ િવે માત્ર નમત્રર્ા, કેવી
નવણચત્રર્ા, મમર્ા અનધક, િા માદકર્ા.

અભભસાહરકા
અણભસાહરકા િર્ી ત્યારે િર્ી,
િવે િા.

િવે માત્ર નમત્રર્ા,
કેવી નવણચત્રર્ા,

મમર્ા અનધક, િા માદકર્ા.
સાનન્નધ્ય ખરું ,

પણ ભયથી ભરે લ ું આક્રુંદ.

ડબર્ી િાવિો હડસ્ટ્રે સ કૉલ.
ભયન ું વાદળ

ચિેરા પર ફરી વળે જ્યારે
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એિી િા કોઈ દવા કે દવા
કાળે અકાળે .

સ્મ ૃનર્ઓ વરસર્ી,
ધીરા વરસાદિી િરમર

જેમ છર્ ચવે એમ ટપકર્ી.
અશ્રઓ એમ જ સરે .

ટીપાું રોજ બે ચાર પડે,

સકાય એટલાુંમાું ત્યાું ર્ો બીજાું િવાું પડે.
પછું િા કે શ ું થ્ ું,
જે થ્ ું ર્ે થ્ ું.

િા કોઈ પોસ્ટમોટા મ.

એમ જ ગાડું હકચડાત ું ચાલ્યાું કરે .
ર્ેલ ધરીમાું પરવાિી શી જરૂર?
ઘટું ણ એમ ઘસાયાું કરે .

અંગો પરજા શરીરિા જિા થયાું કરે .
અણભસાહરકા િર્ી ત્યારે િર્ી,
આજ એ ધમાપરાયણ,
નિજ કાયામાું મશગલ
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પણ અપસરાથીય વધ

કામણ કરવાવાળી વનિર્ા.

િવે માત્ર નમત્રર્ા, કેવી નવણચત્રર્ા. િા અણભસાહરકા.
ભરત એસ. ઠક્કર (વિટન, ઈભલનોય)
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‘વાિપ્રસ્થેથી સુંન્યસ્ર્ ર્રફ વળ’
– નવજય શાિ
વધર્ી ઉંમર સાથે સિદે વ જોશીમાું જમાિાન ું એક વધ ડિાપણ ઉમેરાઈ ગ્ ું અિે ર્ેમિે
િવે ૭૦ થયાું એટલે જમાિાિે હ ું જે જોઈ શકું ર્ે અિે નવચારી શકું ર્ે જ સાચ ું. બાકી
બધા મારા જેવ ું કોઈ જોઈ િ શકે અિે નવચારી પણ િા શકે. રાધાિે આ િિીં
ગમે..સિદે વ જોશીિા મર્ે ગમે ર્ેમ ર્ો ર્ે બે વર્ે િાિી છે અિે આમેય બૈરાુંિી બદ્ધદ્ધ
પાિીએ..
કાગડાિી જેમ એક ડાળી પર બેિા અિે ર્ે ડાળ તટી પડી ત્યારે જ્ઞાિ થ્ ું કે મારું વજિ
વધી ગ્ ું કે ડાળી પણ તટી ગઈ. કદાચ એિે જ ર્ેિો મોટો દીકરો કિેર્ો, બાપા િવે
મોટી ઉંમરે ર્મારી બદ્ધદ્ધ િાિી.
ર્ે હદવસે ર્ે બોલ્યા, રાધા મારી સાથે ૫૫ વરસોથી રિે છે . રોજન ું અચછે ર ધાિ ખાય ર્ો
ર્ો આજ હદિ સધી કેટલ ું ધાિ ખાઈ ગઈ? અિે પાછી મિે કિે છે , મિે ર્મે આજહદિ
સધી કોઈ સખ જ િા આપ્ ું ! વરસિી પાુંચ સાદી સાડી લેખે પણ ગણીએ િે ર્ો ૪૦
વરસિી ૨૦૦ સાડીઓ થાય અિે એક સાડીિા સરે રાશ લઘત્તમ ૧૦૦૦ રૂનપયા લેખે
પણ ગણીએ ર્ો બે લાખ રૂનપયા ર્ો કપડાિાું થાય..માથે બ્લાઉિ, અંડરવેર, બ્રા જેવા
બીજા કેટલાય ખચાા ગણીએ ર્ો આખી જજિંદગીિો મોટામાું મોટો ખચો ર્ો ર્ેં મિે કરાવ્યો
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થઈિે પછે છે , ર્ેં મિે શ ું સખ આપ્ ું? સ્ટે ટસ, કાર અિે શોખોિાું િામે ફનિિચર, મકાિ
અિે જાર્જાર્િા ર્ારા શોખોિે પોષ્યા ર્ેિો ખચો વળી આ ધાન્ય અિે કપડાું કરર્ાું
બમણો જ ર્ો વળી.
નવવેકાિુંદ ર્ો ડાહ્યા િર્ા કે લગિિી ચોરીમાુંથી જ પાછા વળી ગયા અિે આ બધી
િુંિટોમાુંથી બચી ગયા. પણ હ ું વુંશ અિે સુંસારિા ચક્કરમાું ફસાઈ િે ર્ારાજ થઈ
ગયો. ર્ારા બાપા ડાહ્યા િર્ા અિે કન્યાદાિ કરી ચક્યા, બાકી ર્ેમણે આખી જજિંદગી આ
ખચો ઉપાડયો િોર્ ર્ો ખબર પડર્ કે બે ટાઇમ ધાિ ખાવાિી કેટલી મોટી ઇમોશિલ
સજા ર્ેમિી છોકરી આપે છે .
રાધાિા પપપા જાણે પશ્ચાદભમાુંથી બોલ્યા, “મારી દીકરી ર્ો ડાિી છે પણ આ ર્મારા
ઘરવાળાઓએ ર્ેિે બગાડી છે ...”
“બગાડી એટલે કેટલી બધી બગાડી છે ! મિે કાયમ હકમો કરે છે , મારી ભલો કાઢીિે કિે
કે હ ું કહ ું ર્ેમ જ કરવાન ું. એમ ર્ો કુંઈ ચાલત ું િોય?”
પશ્ચાદભમાુંથી ચિેરો બદલાય છે અિે રાધાિાું સાસમા એટલે કે મારી બા બોલે છે , “કહ્ ું
િત ું િે કે એિે માથે ચઢર્ાું વાર િિીં લાગે. ર્ો િવે ભોગવ.”
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સિદે વ જોશી મછો આમળર્ાું બોલે છે , “ભોગવે છે મારી બલારાર્...એ ર્ો હ ું જ્યાું સધી
સીધો ત્યાું સધી સીધો. બહ ટેં ટેં કરશે િે ર્ો લિારિો એક જ ઘા અિે બે કકડા..આ ર્ો
િીક છે હ ું મોંમાું મગ ભરીિે બેિો છું, કારણ કે હ ું માન ું છું કે મેં એિે ક્યારે ક કહ્ ું િત ું
“િમ ર્ો ર્ેરે આનશક િૈ સહદયોં પરાિે” ર્ે િજી આજે પણ સાચ ું છે . ૫૫ વર્ા જજિંદગીિાું
એકધારાું ર્ેણે પણ મિે આપયાું છે ર્ે ઘણી મોટી વાર્ છે ...પણ િવે પાછું માુંગે છે ર્ે
રીર્ ખોટી છે . આટલો બધો નધક્કાર..િફ્ફટાઈિી પણ એક િદ િોય...જેમ ત ું મિે
ઓળખી ગઈ છે ર્ેમ શ ું મિે ર્ારાું િખરાું િથી સમજાર્ાું?
દીકરાિી વક્રોક્તર્ જાણે સમજાય છે . એ સીધી રીર્ે કિે છે , બાપા િવે ઘરડા થયા.
ર્મારા દી’ પરા થયા અિે રાધાડી, ત ું પણ ર્ારા દીકરાિી વાદે ચઢી મિે કોરાણે મકવા
માુંડી છે િે? બસ બે વરસ પછી ત ું પણ મારી પુંગર્ે બેસવાિી છે . આ િાથપગ િિીં
ચાલે િે ત્યારે વહ પણ ર્િે પછ્ા વગર ઘર ચલાવશે િે ત્યારે ...િવે સિદે વ જોશીિો
ગસ્સો દીકરા અિે વહ ર્રફ ફરવા માુંડયો.
જરા પણ િરવા િથી દે ર્ા એ ત્રણેય જણાું. હ ું ર્ો િવે વસકી ગએલી ગાય..દધ િથી
દે ર્ો અિે ટોપલાબુંધ ખાવા જોઈએ છે અિે પાછા રોગ પણ એટલા બધા આ ઉંમરે કે
આંગળીિા વેઢે ગણાય િિીં.
ત્યાું રાધા ચાિો કપ લઈિે આવી. સિદે વ જોશીિે આ વાર્ન ું આશ્ચયા ર્ો થ્.ું ત્યાું
િાિા પૌત્રે બાિે પછ્,ું “બા ર્મિે કેવી રીર્ે ખબર પડી ગઈ કે દાદા ગસ્સે થયા છે ?”
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“જો િે છાપ ું વાુંચવાિો ડૉ.ળ કરે છે પણ છાપ ું ર્ો ઊંધ ું પકડ્ ું છે . આજે જ્યારે હ ું
બબડર્ી િર્ી ત્યારે એમન ું મોં જોવા જેવ ું િત ું. જોજે િવે, ચા પીશે અિે ગસ્સો બધો
પીગળી જશે.”
પાુંચેક નમનિટ પછી નવચારધારા બદલાઈ ગઈ.
આખી જજિંદગી ર્ારી રાધાએ શ ું ક્ાં ર્ે ર્ો જો જરા. ર્ારા બુંિે છોકરાઓિે ભણાવ્યા
ગણાવ્યા અિે લાયક બિાવ્યા ર્ે ર્ો જરી જો. ખચાાઓિો હિસાબ કરે છે પણ ર્ે
રોકાણોિે દસ ગણા કરી દિર્ી ગાય કરી ર્ે ર્ો જો. િાિો ડૅષ્ન્ટસ્ટ અિે મોટો ઇન્સ્ુમૅન્ટ
એન્જીનિયર બન્યો. અિે ર્ે બધાિો જશ ર્િે આપયો.. કિેવાય સિદે વ જોશીિા દીકરા
એટલે મોરિાું ઇંડાું...ચીર્રવાું જ િા પડે. કોઈ એમ કિે છે કે કેળવ્યા રાધાબિેિ.ે .? અિે
આ બધ ું શક્ય કેમ બન્્ ું? ર્ેં ક્યારે ય ર્ેિા વિીવટમાું ડખા િિોર્ા કયાા િે?
ર્ો િવે શાિો ડખા કરે છે ?
મિે ર્રર્ જ ઉછાળો માયો..ર્ે વખર્ે મારી પાસે સમય જ ક્યાું િર્ો ડખા કરવાિો? િવે
સમય જ સમય છે િે?
હૃદય ર્રર્ બોલ્્ ું, એટલે િવે ડખા કરવાિા?
ડખા ર્ો ત ું કરે છે . છોકરાવિે ઊંચા કરવામાું ત ું મિે િીચો કરી દે છે ર્ે સમજાય છે ?
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ત ું જરા મૌિ થઈ જા િે? હૃદયિી જગયાએ રાધા બોલર્ી િોય ર્ેવ ું સિદે વ જોશીિે
લાગ્ ું.
મારે િવે સદાિે માટે મૌિ થઈ જવ ું છે . મિે રૂસણ ું લીધ ું ત્યારે હૃદય જલત ું રહ્.ું થોડા
સમય બાદ બોલ્્ ું, આ સરર્ા સુંસારે રર્ થવાિે બદલે નિરપેક્ષ થઈિે આવર્ા ભવન ું
જો. જરા ધરમધ્યાિ કર અિે ર્ારા વર્ાિથી રાધાિે પણ સમજાવ..કે ર્ેણે પણ ઉપર
ઊિવ ું રહ્.ું ..આપણે ર્ો િવે આ ધ ુંસરી ઉર્ારવાિી છે . છોકરાવ પોર્ાિા સુંસારે ક્સ્થર છે .
આપણે વાિપ્રસ્થથી સુંન્યસ્ર્ે જવાિો સમય છે .
િાિી વહ બોલી, “બા ર્મે સાચાું છો. દાદાિો ગસ્સો ઊર્રી ગયો. ર્મારા ચા આપવાિા
પ્રયોગથી.”
રાધા કિે, ”મારી જીભડી જ એવી કછારી છે કે બોલવા બેસે ર્ો કાર્રિી જેમ બધ ું વેર્રી
િાખે. અિે પછી બળ બળ કરું . મારે એમન ું માિ સાચવવ ું છે અિે સચવાવડાવ ું છે પણ
આ નિવ ૃત્ત થયા પછી કોણ જાણે કેમ, ર્ેઓ પણ ખબ બદલાઈ ગયા છે .”
સિદે વ જોશી ત્યારે બોલ્યા, “રાધા..હ ું વાિપ્રસ્થથી સુંન્યસ્ર્ે જવાિો રસ્ર્ો પકડી શક્યો
છું પણ ત ું િજી એ જ સુંસારે સરી રિી છું. િવે મારી જેમ ત ું પણ સુંસારે થી પાછી વળ.
બહ ઓછો સમય છે આપણી પાસે – આત્માિે િળવા કરી ઊધ્વાગામી બિાવવાિો. અિે
ર્ારી ચાએ મિે એ જ પ્રશ્ન પછ્ો..ર્મારું હરસાવ ું ર્ે શ ું છે ? માિ માટે િી માગણી ર્ે શ ું
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છે ? અિે
ર્ારી ચાિર્ એ શ ું છે ? મિિા ઉધામા. ર્ે ર્ો મિે એ જ લખચોરાશીિા ફેરામાું ફરી
ર્ાણે છે . અિે હ ું શાુંર્ થઈ ગયો. િળવાશ મેળવવા આત્માએ જેિો ત્યાગ કરવાિો છે
ર્ેમાું હ ું ફરીથી સપડાર્ો જર્ો િર્ો. ચાલ સખી, પાછી વળ. અિે ત ું પણ વાિપ્રસ્થથી
સુંન્યસ્ર્ ર્રફ વળ...મારા પ્રત્યેિા સ્િેિિે આત્મઉદ્ધાર ર્રફ વાળ.
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પ્રિાસ અને પયાટને જવ ં
- વિજય શાહ
નિવ ૃત્ત થયાું પછી પ્રવાસ અિે પયાટિે જવ ું એ અમેહરકાિા નસનિયર નસટીજિિી મહિિે
એકવારિી પ્રવ ૃનત્ત છે . બેએક વર્ાથી ક્રૂિ અિે માનસક શિેરિી બિાર જવાિી પ્રવ ૃનત્તમાું
અમે નમત્રવતળ
ા નવસ્ર્ારી રહ્યાું છીએ. હ્સ્ટિિી આજબાજ ૨૦૦ માઇલિી રેં જમાું
ફરવાલાયક જગયાઓમાું ફરર્ાું રહ્યાું છીએ. આજે સાિ એંટોિીઓ પાસે આવેલા સાિ
માકોિ ગામે િેચરલ ણબ્રજ કેવિાિી મલાકાર્ે મોિાબિેિ અિે જીજ્ઞાબિેિ સાથે જૈિ
સેંટરિાું વીસેક જેટલાું કપલિે લઈિે િાિી મીિી બસમાું સવારે િળવો િાસ્ર્ો વાપરીિે
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અંર્ાક્ષરીિી ધમાલ કરર્ાું અમે સૌ ૩જી ફેબ્રઆરીએ િીકળયા. િવેક વાગયે હ્સ્ટિ છોડ્ ું
અિે ૧૨ વાગયે અમે નિધાાહરર્ કોમલ િદીિા કીિારે પગ છૂટા કયાા. લુંચ લીધ ું અિે
કલાકેકિા બ્રેક પછી િેચરલ ણબ્રજ કેવન્સા પિોંચયાું.
આતરર્ા ર્ો િર્ી જ કે આ જોવાલાયક જગયા એવી ર્ો કેવી િર્ી કે ર્ેમાું દાખલ
થવાિી ૧૫ ડૉલર ફી ભરવી પડે? કેવન્સાિા પ્રવેશદ્વારમાું છર્ ઉપર કદરર્ી બે શીલાિે
જોડર્ા ણબ્રજિે લીધે િેચરલ ણબ્રજ િામ પડ્ ું છે ...જગલિી
ું
વચચે કદરર્િી કારીગરી
જોવા એક કલાક ચાલવાિી અિે ૧૪૦ ફૂટ િીચે ઊર્રવાિી અિે ચઢવાિી ર્ૈયારી
સાથે સૌ નમત્રો ગાઇડિે સાુંભળર્ાું એ ગફામાું પ્રવેશ્યા. ૧૯૬૦માું નવદ્યાથીઓિા એક
ટોળાએ આ ગફાઓ શોધી અિે ધીમેધીમે આ સ્થળ પયાટકો માટે નવકસાવા્ ું. પચાસથી
સાિ ફૂટ ઊંચા જજપસમ અિે ર્ેવી જ ધાતઓિા ખડક ઉપર ધીમી િમર્ી પાણીિી બ ુંદો
આવી સ ુંદર કારીગરી કરે ર્ે જોઈ આબ અિે દે લવાડાિાું દે રાું યાદ આવે ! ખડકો ઉપર
પાણી અિે પવિિા લાુંબા સમયિા સુંપકા િા કારણે થએલી કદરર્ી ઘસારાિી પ્રવ ૃનત્તથી
ઊપસર્ા નવનવધ આકારોિે ગાઇડ મિેલ અિે ર્ેિા નવનવધ ભાગો ર્રીકે કલ્પિા કરી
સરસ સમજાવર્ો જર્ો િર્ો. એક જગયાએ પદ્માસિવાળા કોઈ આકારિે બદ્ધન ું િામ
આપીિે રજઆર્ કરી ર્ો ક્યાુંક મુંહદરિાું ઝુ્મર કે શેંડેણલયરિી આકૃનર્ ઉપસાવેલી
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બર્ાવી. જે પણ ઘાટ િર્ા ર્ેિે દે વમુંહદરો સાથે સરખાવીિે ર્ે સ્વગાિી અનભનર્
કરાવર્ો િર્ો.

આવી એકમેકિી સાથે જોડાએલી બે ગફાઓ િમર્ાું પાણી સાથે કદરર્િી અજાયબી
સમ લાગર્ી િર્ી. મિિે પલહકર્ કરી દે ર્ેવી તલાકોર્રણી િયિર્ય િર્ી.
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ઉર્ારચઢાવ એવી રીર્ે કયાા છે કે માથ ું િ ભટકાય અિે િમેલા અિે ભેગા થએલા
પાણીથી થોડા આઘેરા રિેવાય. પોણા માઇલિી લુંબાઈિી આ ગફામાુંથી બિાર
િીકળર્ાું થાકી
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પછી જોઈ ત્યારે આિુંદથી બોલ્યાું, િાશ!
ગએલાું એક બિેિે જ્યારે બિાર િીકળવાિી
બારી

“મક્તર્િી બારી” દે ખાઈ....ર્ેમિે ગફામાું પેસર્ાું જ એવો આભાસ થર્ો િર્ો કે િકા માું
દાખલ થયાું...ખરે ખર જો ર્ેમિે ખબર િ િોર્ કે ગફા છે ર્ો એમ જ લાગર્ કે આ
દે વભનમ છે . એક કલાકે બિાર િીકળયાું ત્યારે બધાુંિાું મોં પર પ્રનર્ભાવો સ ુંદર િર્ા.
કોઈક િવી અજાયબી જોઈ િર્ી.....અિે થાકી પણ ગયાું િર્ાું. સાથે આવેલા ફોટોગ્રાફરે
આ દૃષ્ય સરસ સુંભારણા પેટે કચકડે મઢી લીધ ું. કોઈિા ચિેરા ભલે િા દે ખાર્ા િોય
પણ સુંભારણ ું ર્ો સરસ બન્્ ું.

કાયમી જજિંદગીમાું કદાચ આવ ું જોવા િ અવા્ ું િોય પણ નિવ ૃત્ત થયાું પછી આવા
પ્રવાસો ઘણ ું િવ ું અિે ઉત્સાિસભર જીવિ આપે છે .
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સાિ માકોસમાું એક ચચા જોવા ગયાું, જે ૨૦૦ વર્ા જન ું િત ું. સામાન્ય જજિંદગીમાું આપણે
નવચારીએ પણ િિીં..પણ નિવ ૃત્ત થયાું પછી ઘરે ડિી જજિંદગીમાુંથી બિાર આવર્ાું િોઈએ
ત્યારે આવા પ્રવાસપયાટિોિો આિુંદ અિેરો િોય છે .

.
ખાવ,ું પીવ,ું ગાવ ું અિે મસ્ર્ીધમાલ એ જ નિવ ૃત્તજીવિિી મિા િોય છે ર્ેવ ું સમજાવર્ા
એક બિેિે એક નમનમક્રી કરી. ર્ેમિી પાસે બેિેલાું બિેિન ું િામ જડાઉબિેિ જાણીિે
ર્રર્
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જ એક ઊંચા દરજ્જાિી ગાળ ર્ેમિાથી બોલાઈ ગઈ. આજબાજવાળા ભડક્યા. અિે
જડાઉબિેિે ર્ો નવરોિ જ કયો. “અલી, મારું િામ સાુંભળીિે કેમ ત ું ભડકી?”
“થોડાક લજ્જિર્ થઈિે ર્ે બિેિ બોલ્યાું, “મારાું સાસન ું િામ જડાઉબિેિ િત ું ર્ેથી. મિે
બહ નવર્ાડી િર્ી ર્ેથી ર્ેમન ું િામ આવે અિે મારાથી ગાળ બોલાઈ જ જાય.” ર્ેમિા
પનર્ બાજમાું જ બેિા િર્ા ર્ે કિે, “િવે ર્ો ત ું ર્ેમિે ગાળ િ આપ...ર્ેમિે ગજરી ગયે
પચીસ વર્ા થયાું.”
નમનમક્રી કરવાવાળાું બિેિિી અદા એટલી ફાુંકડી િર્ી કે આખી બસમાું િાસ્યન ું મોજ ું ફરી
વળ્ ું.
સાસઓિી િાજરીમાું સાસન ું ભડું ું બોલે ર્ે િ ચાલે ર્ેથી ર્ેમણે બીજો વહિો જોક કરર્ાું
કહ્,ું નમનમક્રી કરર્ાું બિેિિી પત્રવધન ું િામ બીિા એટલે ર્ે બોલ્યાું, “જો બીિા આવી
ભડકે િે ર્ો હ ું યમલોકેથી પાછી આવ ું અિે એિો ઊધડૉ. લઉં.”
ત્યારે કોઈકે ટહકો કયો..“એટલે ર્ો ર્મારા ગયાું પછી ર્મિે કોઈ યાદ િથી કરર્ાું ક્યાુંક
પાછાું આવી જાવ ર્ો?”
પેલાું નમનમક્રી કરવાવાળાું બિેિ ત્યારે બોલ્યાું, “સું્તર્ કટુંબ િોય કે છોકરાિાું છોકરાુંન ું
બેબીસીહટિંગ કરર્ાું િો ર્ો આ એક હદવસ ર્મારી છટ્ટી અિે દીકરા કે દીકરીિે ખબર પડે
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િે કે છોકરાુંઉછે રન ું માિદ કામ કેટલ ું કહિિ િોય છે ? િાસ્ય નિષ્પન્ન કરર્ાું કરર્ાું ર્ે
બિેિ વાર્િે ગુંભીર કરી ગયાું. કદાચ ર્ેમિાથી ર્ેમન ું અંગર્ દખ કિેવાઈ ગ્ ું િત ું.
િળવા વાર્ાવરણિે વધ િળવ ું કરવા અંર્ાક્ષરી શરૂ કરવાન ું સચિ આવ્્ ું ત્યારે
શબ્દાક્ષરી રમવાિી વાર્ આવી.
“એ વળી શ?ું ”
“અિીં બે ટીમ અિે અંર્ાક્ષરીિી જેમ છે લ્લો અક્ષર િિીં પણ પ્રવતર્ા શબ્દ આપે ર્ે
શબ્દ ઉપર ગીર્ ગાવાન ું.”
“ચાલો ત્યારે ર્ેમ ચાલવા દો.”
કોઈિે ગુંભીર થવ ું ગમત ું િિોત ું. નપકનિક અિે પયાટિોિો િેત જ એ િોય િે..સાુંજે સાર્
વાગયે સૌ પરર્ થયાું ત્યારે સૌ પ્રસન્નવદિ િર્ાું. અિે આવર્ે મહિિે ફરી મળશિ
ું ી વાર્
સૌિા મિમાું રમર્ી િર્ી, નપકનિક અિે પયાટિિી િકારાત્મક વાર્ો કયાાં પછી આ
પ્રવ ૃનત્તમાું ર્કેદારી રાખવાિી કેટલીક વાર્ો પણ કરી લઈએ.
૧. આપણે આિુંદ લઈએ પણ ર્ે કોઈિી મજાક કરીિે િા લઈએ કે જેથી નમત્રો વધવાિે
બદલે ઘટે ર્ેવ ું બિે.. શક્ય છે આપણિે ખબર પણ િા િોય અિે જડાઉબિેિિા િામે
કોઈિી દખર્ી રગ દબાઈ જાય.
૨. આપણાું દદોથી આપણે વાકેફ િોઈએ ર્ેથી ર્ેિે વકરવા િા દે વાય.. ડાયાણબટીસ
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િોય અિે આગ્રિ કરીિે મીિાઈ નપરસાય ર્ો િીર અિે ક્ષીરિો નવવેક આપણે જ રાખવો
રહ્યો.
૩. ચાલશે, ભાવશે, ગમશે એવ ું એક હદવસિી ટર િોય ર્ો ચાલે પણ લાુંબી ટર િોય ર્ો
આપણી દવા, આપણાું કપડાું પરર્ાું રાખવાું અિે અકસ્માર્ થાય ર્ો સમર્ા અિે યોગય
ધીરજ રાખવી. અિે ટર ગોિવિાર આયોજક સાથે નવિયથી વર્ાવ.ું
૪. આવા પ્રવાસો દર્યાિ ક્યારે ય એ િિીં ભલવ ું કે આપિી ઉંમર કે ધમાલ ઉંમરિે
શોભે ર્ેવી કરવી..દોડાદોડ અિે કદાકદમાું િાડકું ભાુંગ્ ું ર્ો જલદી સુંધાત ું િથી. કિે છે ,
મિ કદી ઘરડું થત ું િથી પણ ર્િિે ઉંમર લાગર્ી િોય છે . ક્રૂિ અિે દહરયાઈ સફરોમાું
આ વાર્ ખબ જ અગત્યિી બિર્ી િોય છે .
૫. ખાવાપીવાન ું ર્ો અમયાાદ મળત ું િોય છે ર્ેથી અકરાુંનર્યાું થઈિે તટી પડિારાિે પેટ
પરર્ી સજા કરત ું િોય છે , ર્ેથી ભારે ભોજિ ર્ો કદાપી િિીં..પણ માપસર ભોજિ
ટ્રીપિે આિુંદપ્રદ બિાવત ું િોય છે . ભોજિ બિારન ું છે પણ પેટ ર્મારું છે ર્ે વાર્
મદ્યપાિિે પણ લાગ પડર્ી િોય છે .
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ર્ુંદરસ્ર્ી સાચવવી – નવજય શાિ
મારાું નિવ ૃનત્ત નવશેિાું લખાણોિા ગર િહરહક્રષ્ણ મજમદ
ું ારે મિે ઘણી વખર્ કહ્ ું િત ું કે પાછલી
ઉંમરે “બીચારાું” િા બિવ ું િોય ર્ો નિવ ૃનત્તમાું એક આવશ્યક પ્રવ ૃનત્ત છે , “ર્ુંદરસ્ર્ી
સાચવવી” ર્ે. એમણે દશાાવેલા પ્રયોગોિી ટુંકી િોંધ અત્રે મકી છે .
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૧.ચાલવ ં :
ર્ેઓ કાયમ ૧૦૦૦૦ પગલાું ચાલર્ા..િવે ૧૦૦૦૦ પગલાું કાયમ ચાલવ ું એ એક કલાક
કરર્ાું વધ ચાલવાિી કવાયર્ છે .

વેબદનિયાિા આ લેખમાું કહ્ ું છે ર્ે મજબ િહરકૃષ્ણદાદા કિેર્ા :

સવારે ખલ્લી િવામાું ચાલવ ું ર્ે એક સુંજીવિી સમાિ છે . સવારિો સમય સવોત્તમ િોય છે
કેમ કે આ સમએ િવા શદ્ધ િોય છે અિે પ્રાકૃનર્ક છટા અિે સયોદયિી લાણલમા ખબ જ
લોભામણી અિે શાુંનર્નપ્રય િોય છે .
લાભ :

* રોજ સવારે ચાલવાથી ફતર્ માુંસપેશીઓ જ મજબર્ િથી થર્ી પરું ત િાથ, ખભા અિે
પેટિી વધારે પડર્ી ચરબી પણ ઓછી થઈ જાય છે .
* સવાર સવારિી સ્વચછ િવા ફેફસાુંઓમાું લોિીિે શદ્ધ કરે છે . આિાથી શરીરમાું

ઓક્તસહિમોગલોબીિ બિે છે જે શરીરમાું કોનશકાઓિે શદ્ધ ઑક્તસજિ પિોંચાડે છે .
* સવારે ચાલવાથી િાડકાું પણ મજબર્ બિે છે .
* સવારમાું ચાલવાથી ફતર્ શારીહરક જ િહિ પરું ત માિનસક ક્ષમર્ા પણ વધે છે અિે
ર્ેિાથી ર્ણાવ પણ દર થઈ જાય છે .
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નિવચાલવ
* ઓછામાું ઓછું હદવસમાું ત્રણ હકલોનમટર
ું જોઈએ.

ધ્યાનમાં રાખિા જેિી િાતો :

* પગરખાું આરામદાયક પિેરો જેથી કરીિે ચાલવામાું ર્કલીફ િ થાય.
* ચાલવા માટે શાુંર્ અિે ચારે બાજ લીલોર્રી િોય ર્ેવ ું સ્થળ પસુંદ કરો.
* ચાલર્ી વખર્ે લાુંબા અિે ઊંડા શ્વાસ લેવાિી આદર્ પાડૉ. અિે સારા નવચાર કરો.
* પોર્ાિા િાથિે િીચેિી ર્રફ રાખો અિે ર્ેિે બરાબર િલાવર્ાું રિો જેિાથી સ્ફૂનર્િ મળે .
* િદયરોગ, રતર્નપત્ત કે અન્ય કોઈ ગુંભીર બીમારીવાળી વ્યક્તર્એ ચાલર્ાું પિેલાું ડૉતટરિી
સલાિ અવશ્ય લેવી.

* દરે ક વ્યક્તર્એ પોર્ાિી ઉંમર અિે ક્ષમર્ા અનસાર ચાલવ ું જોઈએ.
* ચાલવાન ું શરૂ કરર્ી વખર્ે શરૂમાું અિે અંર્ે િુંમેશાું ગનર્ ધીમી રાખો. ચાલીિે આવ્યા બાદ
સુંતણલર્ આિાર લો.
૨. યોગ :

ર્ેઓ માિર્ા કે જો ચાલવાન ું કોઈ કારણસર શક્ય િા િોય ર્ો િળવા યોગિા પ્રયોગો ૩૦

નમનિટ સધી કરવા. જૈિ નસિંટર હ્સ્ટિ ખાર્ે થએલ યોગનશણબરમાું અરણ યોગીએ બે હદવસ
યોગિા પ્રયોગો શીખવ્યા િર્ા.
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https://www.youtube.com/watch?v=d4vkHERtQ5I (સૌજન્યુઃ િીનર્િ મિેર્ા)
૩. બહ પાણી પીવ ં :

ર્ેઓ માિર્ા કે િરણે કોિે ૪ ગલાસ કોશીહર્ ું પાણી નપવાિી ટે વ પાડૉ. અિે વધર્ાું વધર્ાું
૮ ગલાસ સધી પીઓ.
૪ સમર્ોલ આિાર :

આજીવિ ર્ુંદરસ્ર્ી માટે આદશા સમર્ોલ ખોરાક – મકં દ મહેતા

આજ સધી અિેક લેખોમાું સમર્ોલ ખોરાકિી વાર્ો ર્મે વાુંચી િશે. આરોગયલક્ષી

પ્રવચિોમાું પણ સાુંભળી િશે અિે ટી.વી.માું કે ડી.વી.ડી.માું જોઈ પણ િશે. એક ચચાા ર્રીકે
ર્ેમાું, ખાસ કરીિે ટે બલટૉકમાું પણ ભાગ લીધો િશે પણ એવ ું કેમ િશે કે ર્મારી ક્સ્થનર્

મિાભારર્િા દયોધિ જેવી છે , જે ધમા શ ું છે એ જાણર્ો િોવા છર્ાું પણ ર્ેન ું પાલિ કરી

શકર્ો િિોર્ો ર્ેમ ર્મે પણ ર્ુંદરસ્ર્ી માટે આદશા ખોરાક નવશે બધ ું જાણર્ા િોવા છર્ાું પણ
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સામે ડીશમાું ગરમાગરમ ભજજયાું કે ફાફડા
િોય અિે સાથે મીિાઈન ું ઢેફુું િોય ર્ો શરીરમાું

રોગ છે , ઉંમર થઈ છે એવો આગળપાછળિો કોઈ નવચાર કે કોઈ પણ ખચકાટ વગર નિરાુંર્ે
ખાઓ છો ! ર્ો ચાલો, આજે ર્મિે આજીવિ ર્ુંદરસ્ર્ી માટે ર્મિે ભાવે ર્ેવા ખોરાકિે
સમર્ોલ કરીિે કેવી રીર્ે ખાવો ર્ેિી વાર્ કરીએ.
૧. તંદરસ્તી એટલે શ ં ?

નવશ્વ આરોગય સુંસ્થાએ શરીરમાું રોગ કે િબળાઈિો અભાવ એટલે ર્ુંદરસ્ર્ી એવ ું િથી

જણાવ્્ ું. ર્ુંદરસ્ર્ીિી ખરી વ્યાખ્યા ‘‘શરીરિી શારીહરક, માિનસક અિે સામાજજક એવી

ટોચિી પહરક્સ્થનર્ જેમાું કોઈ ર્કલીફ િોય િિીં.’’ મારી ભાર્ામાું ‘‘જેિા મિમાું ઉમુંગ િોય,
ર્િમાું ર્રવરાટ િોય, ચિેરો િસર્ો િોય અિે કોઈ પણ પ્રકારિો શારીહરક શ્રમ કે માિનસક

આઘાર્ પણ ખમી શકે ર્ે વ્યક્તર્ ર્ુંદરસ્ર્ કિેવાય.’’ આવી ર્ુંદરસ્ર્ી મેળવવી અિે જાળવી
રાખવી (ગમે ર્ે ઉંમરે ) એ ર્મારા િાથમાું છે .
૨. સમતોલ ખોરાક એટલે શ ં ?

ર્મારા શરીરિે જરૂરી કૅલરી (પરર્ો- ૨૦૦૦, સ્ત્રીઓ- ૧૮૦૦) માટે, ર્મારા શરીરિી વ ૃદ્ધદ્ધ
અિે ૨૨ વર્ા પછી ઘસારા માટે જરૂરી પ્રોટીિન ું પ્રમાણ (૫૦થી ૬૦ ગ્રામ), શરીરિે શક્તર્

મળે ર્ે માટે જરૂરી કાબોિાઇડ્રેટન ું પ્રમાણ (૨૫૦થી ૩૦૦ ગ્રામ), ઇમર્જન્સીમાું જરૂર પડે અિે
શરીરિે અમક કાયોમાું જરૂર પડે ર્ેટલ ું ચરબીન ું પ્રમાણ (૩૫થી ૪૦ ગ્રામ), શરીરિાું અિેક
કાયો માટે ર્ેમજ પાચકરસો (એન્િાઇમ), લોિી, િોમોન્સ અિે ન્્રોટ્રાન્સનમટસાિી રચિા
અિે બુંધારણ માટે જરૂરી નવટાનમન્સ અિે ખનિજ પદાથો અિે છે લ્લે શરીરિા પ્રવાિીન ું
બૅલેન્સ રાખવા જરૂરી અઢીથી ત્રણ ણલટર ચોખ્ખ ું પાણી અિે બીજાું પ્રવાિી લેવા માટે
આયોજિ કરવામાું આવે ર્ેિે
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સમર્ોલ ખોરાકન ું આયોજિ કિેવાય. અિીં એક વાર્ ઘ્યાિ રાખવાિી છે કે આ સમર્ોલ

ખોરાક ર્મારી ઉંમર, જાનર્, ર્મે કેટલો શારીહરક શ્રમ કરો છો કે િથી કરર્ાું ર્ેિા ઉપર ર્ેમજ
સ્ત્રીઓમાું સગભાાવસ્થા વખર્ે અિે િાિાું બાળકોિા શરીરિી વ ૃદ્ધદ્ધ માટે વગેરે કારણો ઉપર
આધાર રાખે છે .

ફૂિ ગૃપ કેટલાં છે અને તેમાંથી શ ં મળે ?

ફૂડગૃપ – ૧ અિાજ જેમાું ઘઉં, ચોખા, રાગી, બાજરી, મકાઈ, જવ અિે ર્ેિા લોટ.

૨. કિોળ : જેમાું કાબલી ચણા, કાળા ચણા, તવેર, વટાણા, રાજમા, મગ, ચોળા અિે
સોયાબીિ.

કયાું પોર્કર્ત્ત્વો મળે ? પ્રોટીિ, લોિર્ત્ત્વ, ફાઇબર, નવટાનમિ બી કૉ્પલેતસ, થોડીક
ચરબી મળે , કાબોિાઇડ્રેટ પણ મળે જેિાથી શક્તર્ મળે , ફોણલક એનસડ મળે .

૩. દધ અિે પોલ્ટ્રી : દધ, દિીં, છાશ, પિીર, ચીિ, ચીકિ, મીટ, ઈંડાું, માછલી ગણાય.

કયાું પોર્કર્ત્ત્વો મળે ? કેલ્શ્યમ, પ્રોટીિ, નવટાનમિ અિે નમિરલ્સ મળે . ઉપરાુંર્ સેચ્રે ટેડ
ફૅટ મળે જેમાું કોલેસ્ટ્રોલ િોય.

૪. ફળો અિે શાકભાજી : કેરી, સફરજિ, િારું ગી, મોસુંબી, પપૈ્ ું, ચીક, રાક્ષ, ર્રબચ અિે
કાકડી, પાલખ, મેથી, ગાજર, મળા, બીટ, રીંગણ, ભીંડા, ચોળી, ગવાર, વટાણા, મરચાું,
ડગ
ું ળી, ફ્લાવર, કોબી, શક્કહરયાું, બટાકા, સરણ, રર્ાળુ.

કયાં પોષક તત્ત્િો મળે ? કેરેટોિોઇઝ્ડ, ફ્લેવેિોઇઝ્ડ, ફાઇબર, નવટાનમિ સી, કૅલ્શ્યમઆયિા, નવટાનમિ બી કૉ્પલેતસ, નવટાનમિ એ, મેગિેનશયમ ફોસ્ફેટ્સ, સ્ટાચા.

૫. ચરબી અિે સાકર : જેમાું માખણ, ઘી, વેજીટે બલ ઘી, રસોઈમાું વપરાર્ાું બધા જ પ્રકારિાું
ર્ેલ, જેમાું ર્લ, મગફળી, કપાનસયા, સયામખી, ઓલીવ, સરસવ, િાળીએર, રાઈન ું ર્ેલ
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કયાં પોષકતત્ત્િો મળે ? શરીરિે જરૂરી ફૅટી એનસડ, જરૂરી કોલેસ્ટ્રોલ અિે ર્ાત્કાણલક શક્તર્
મળે .

બેલેન્દ્સ્િ (સમતોલ) િાએટ (આહાર) લેિા શ ં અને કેટલ ં ખાશો ?

શરીરિે ઉપયોગી (ઉપર જણાવેલા) ઘટકો યોગય પ્રમાણમાું શરીરિે મળે ર્ેવો ખોરાક એટલે
સમર્ોલ આિાર કિેવાય. નવગર્વાર સમજાવ ું ર્ો ખોરાકમાું ૧. અિાજ (ચોખા, ઘઉં, જવાર, બાજરી, મકાઈ)

૨. કિોળ (મગ, ચણા, વટાણા, તવેર, અડદ, રાજમા, વાલ, ચોળા)

૩. વારાફરર્ી બધાું લીલાું શાકભાજી. ૪. એકથી ત્રણ ફળો. ૫. પ્રમાણસર ચરબી (ર્ેલ- ઘી).
૬. ૨૫૦થી ૫૦૦ નમણલ. દધ. ૭. િોિવેજીટેરીઅિ માટે એક ઈંડું અિે / અથવા મીટ/

માછલી. િોિવેજીટેરીઅિિે પશપક્ષીિાું મીટ, ઈંડાું અિે માછલીમાુંથી રોજિી જરૂરર્ન ું
પ્રોટીિ (૫૦- ૬૦ ગ્રામ) મળી જાય છે .

વેજીટે રીઅિે આટલાું પ્રોટીિ મેળવવા આખ ું અિાજ (ચાળયા વગરન ું) અિે વધારે કિોળ
લેવ ું જોઈએ.
પરર્િો ખોરાક સ્ત્રી કરર્ાું વધારે િોય છે .

૮. રોજ ૩થી ૪ ખજર અથવા અંજીર અિે પાુંચ-પાુંચ દાણા સકામેવાિા (કાજ, બદામ,

નપસ્ર્ા, અખરોટ) લેવા જોઈએ. સકામેવાિા નવકલ્પે ૧૦૦ ગ્રામ જેટલા ચણા અિે નશિંગન ું
નમક્ષર પણ લઈ શકો છો.

ખોરાકિાું પોર્કર્ત્ત્વો જળવાઈ રિે ર્ે માટે શ ું કરશો ?

208

નિવ ૃત્ત થયા પછી

ખોરાક આંખિે ગમે ર્ેવો, જીભિે સ્વાહદષ્ટ લાગે ર્ેવો અિે સિેલાઈથી પાચિ થાય ર્ેવો
િોવો જોઈએ.

આ નસવાય ર્ેમાું રિેલાું પૌષ્ષ્ટક ર્ત્ત્વો જળવાઈ રિેવાું જોઈએ. આજકાલ જે જકફૂડ
ું
કે
ફાસ્ટફૂડ બજારમાું મળે છે ર્ેમાું શરીરિે જરૂરી નવટાનમન્સ, નમિરલ્સ લગભગ િોર્ાું િથી.
કાબોિાઇડ્રેટસ અિે ચરબી વધારે િોય છે . પ્રોટીિ ઓછું િોય છે . ખોરાકિે રાુંધીિે ખાવા

યોગય બિાવવો અિે ર્ે પણ ર્ત્ત્વો જળવાઈ રિે ર્ેવી રીર્ે રાુંધવો એ એક પ્રકારિી કળા છે .
આટલ ં યાદ રાખવ ં જરૂરી છે :

૧. ફળો અિે શાકભાજી ઉપરથી જતું િાશક દવા કાઢી િાખવા ર્ેિે એક મોટા ટબમાું
સાધારણ ગરમ પાણીમાું પલાળી રાખવાું જરૂરી છે .

૨. શક્ય િોય ત્યાું શાકભાજી અિે ફળોિા રે સાિો ફાયદો શરીરિે મળે માટે ર્ેિી છાલ સાથે
કાચાું અથવા રાુંધેલાું ખાવાું જોઈએ.

૩. ઘરમાું ચાર વ્યક્તર્ િોય ર્ો પ્રત્યેક વ્યક્તર્દીિ ૩થી ૪ ચમચી ર્ેલ શાકભાજી અિે બીજી
ર્ળે લી વસ્તઓમાું શરીરમાું જાય ર્ે ખાસ ઘ્યાિ રાખશો.

૪. એક વાર ર્ળવામાું વપરાએલ ું ર્ેલ ફરીવાર ર્ળવામાું વાપરશો િિીં. કારણ ર્ેમાું

શરીરિે નકસાિ કરે ર્ેવાું િાઇડ્રોકાબાન્સ િોય, જેિાથી કૅન્સર થાય. મોટી ઉંમરે કૅનમકલ
ફૅતટરીમાું
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બિાવેલ દવા (નવટાનમિ નમિરલ્સવાળાું ટોનિક) લેવાિા નવકલ્પે ફળો, શાકભાજી અિે દધ,
દિીં, છાશ અિે પિીર લેવાું જોઈએ, જેમાુંથી શરીરિે જરૂરી બધાું જ પોર્કર્ત્ત્વો મળે .

૫. ર્મારા શરીરમાું રિેલ ું હિમોગલોબીિ યોગય પ્રમાણમાું (સ્ત્રીઓમાું ૧૩થી ૧૪ ગ્રામ ૯૦થી
૧૦૦ ટકા અિે પરર્ોમાું ૧૪થી ૧૫ ગ્રામ ૧૦૦થી ૧૧૦ ટકા) રાખવા માટે લોિર્ત્ત્વ

(આયિા) અિે પ્રોટીિન ું પ્રમાણ અનક્રમે ૨૦થી ૩૦ નમ.નમ. ગ્રામ અિે ૬૦થી ૮૦ ગ્રામ રાખવ ું
જરૂરી છે , જેથી ર્મારી રોગપ્રનર્કારક શક્તર્ જીવિભર જળવાઈ રિે. કદરર્ી સ્વરૂપમાું

આયિા મળે ર્ે માટે ખજર, અંજીર, પાલખ, બીટ, ટામેટાું, સફરજિ, કાકડી, ગાજર, કેરી,

ર્રબચ વગેરે યોગય પ્રમાણમાું લેવાું જરૂરી છે . એ જ રીર્ે પ્રોટીિ માટે અિાજ, કિોળ, દધ
વગેરે બિે ર્ેટલાું કદરર્ી ફૉમામાું લેવાું જોઈએ. આ ફાયદાિી વાર્ થઈ.

૬. બધા જ પ્રકારિા રાુંધેલા ખોરાકમાું મીઠું, મરચ ું અિે ર્ૈયાર મસાલાિો ઉપયોગ શક્ય
ર્ેટલો ઓછો કરશો ર્ો બી.પી. થશે િહિ અિે િોજરી અિે આંર્રડાુંમાું અલ્સર (ચાુંદાું) પડર્ાું
અટકશે.

૭. પિેલાું જણાવ્યા પ્રમાણે ખોરાકમાું મેંદો, ચરબી અિે ખાુંડિો ઉપયોગ વધારે કરશો ર્ો

જજિંદગીભર ર્મારો સાથ આપિારા બી.પી., ડાયાણબટીસ જેવા અિે ર્ાત્કાણલક મરણિે શરણ
જવ ું પડે ર્ેવા િાટા ઍટેક અિે કૅન્સર જેવા રોગ થશે.
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૮. ખોરાક રાુંધેલો િોય કે ર્ૈયાર, ખબ ચાવીિે ખાશો ર્ો ર્ે ખોરાકમાુંિાું ર્ત્ત્વો ર્મારું શરીર
ગ્રિણ કરી શકશો.

૯. જમવાિો સમય અિે િાસ્ર્ાિો સમય ચોક્કસ પાળશો.
૧૦. જે દે ખ્્ ું ર્ે બધ ું જ ખાઈ જવાન ું, અિે મફર્ મળત ું િોય ર્ો અકરાુંનર્યાું માફક ખાવ ું
ર્ેવી ટે વ રાખશો િહિ. પ્રમાણભાિ રાખવ ું જરૂરી છે . સમર્ોલ અિે પૌષ્ષ્ટક ખોરાક કેવી રીર્ે
લેવો ર્ે ર્મારે િવે િક્કી કરવાન ું છે . રોગરહિર્ લાુંબા આ્ષ્ય માટે જેમ નિયનમર્ કસરર્

જરૂરી છે ર્ે જ રીર્ે ર્મારે યોગય ખોરાકન ું આયોજિ એવી રીર્ે કરવાન ું છે કે ર્મારા શરીરિે
જરૂરી બધાું જ ર્ત્ત્વો યોગય પ્રમાણમાું નિયનમર્ મળે .
સૌજન્યુઃ ગજરાર્ સમાચાર
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“વનવ ૃત્ત થયા પછી”નો ટં ક સાર… જજિંદગીને છટ્ટી મકી દો

જાપાનના એક િૉક્ટર છે . તેમન ં નામ શીગૈકી હહનોહરા. આિતી તા. ૪ ઑક્ટોબરે િૉ.
હહનોહરા ૧૦૨ િષાના થશે. તેમણે સખ અને સ્િાસ્થ્ય વિશે પંદર પસ્તકો લખ્યાં છે .
૧૦૧ િષાના થયા ત્યારે ‘ભલવિિંગ લોંગ, ભલવિિંગ ગિ’ વિશે એક ઇન્દ્ટરવ્્માં કહ્ ં કે

એનજી માત્ર સારં ખાિાથી કે પરતી ઊંઘ કરિાથી નથી આિતી પણ ખરી એનજી માત્ર

સારં હફલ કરિાથી આિે છે , મજામાં રહેિાથી આિે છે . તેમણે કહ્ ં કે જજિંદગીને છટ્ટી મકી
દો. જમિા અને સિા માટે બહ વનયમો ન બનાિો.

બાળકો આિા કોઈ વનયમોને અનસરતાં નથી છતાં એ મસ્ત, ખશ અને તંદરસ્ત રહે છે ,
કારણ કે એ દરે ક િસ્તનો આનંદ ઉઠાિે છે . તમે મજામાં રહેશો તો સાજા રહેશો. મનને
મજબત રાખો, નેગેહટિ વિચારો અને નકારાત્મક માનવસકતા જ માણસને બીમાર પાિે
છે કે દઃખી રાખે છે .

શરીર દરે ક પહરશ્સ્થવતમાં અનકળ થત ં હોય છે . માણસ મનથી પહરશ્સ્થવતને સ્િીકારતો
નથી એટલે તેને આકરં લાગે છે …..Think positive...Enjoy every moment of life…

સૌજન્દ્યઃ વિજય ધાહરયા
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િકારાત્મક વલણો
- રમેશ ર્ન્ના

નિવ ૃત્ત થયાું પછી અિેક લોકો માટે પ્રાણપ્રશ્ન િોય છે કે િવે શ ું કરવ ું ? ટાઇમ પાસ
કરવા માટે ર્ેઓ રીર્સર મથર્ા િોય છે ત્યારે રમેશભાઈ ર્ન્ના ર્ેમિી ફેસબક પરિી
કૉલમ “આજિી પોણિટીવ સ્ટોરી”દ્વારા અિેક પ્રેરકપ્રવ ૃનત્ત ર્રફ જાણે કે આંગળી ચીંધે
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એક વાર્ િોંધશો કે આ ઉદાિરણોમાું દરે ક જણે નિવ ૃત્ત થવાિી રાિ જોઈ િથી પણ આ
હદશાસચિ છે .)
(૧) છૂટાછે ડા સધી પિોંચેલાું દું પર્ીઓિાું હૃદયોિે પિુઃ એક કરર્ાું સુંવેદિશીલ મનહર
મહેતા.
સમાજમાું મક્તર્ અિે સ્વર્ુંત્રર્ાન ું વાર્ાવરણ જેટલ ું વધી રહ્ ું છે ર્ેટલ ું જ માણસ માણસ
વચચે અંર્ર પણ વધી રહ્ ું છે . મક્તર્ જાણે કે માણસોિે છૂટા પાડી રિી છે . આવા માિોલમાું
અમદાવાદમાું ફેનમલી કોટા િા ન્યાયમનર્િ ર્રીકે મનહર મહેતાએ દાયકાઓ સધી સુંવેદિા
અિે પ્રેમિી મદદથી અિેક પહરવારોિે તટર્ા બચાવ્યા છે . અિેક દું પર્ીઓિે છૂટાું પડર્ાું
રોક્યાું છે .
(૨) અમદાવાદિા જિાપરા નવસ્ર્ારમાું પ્રો. ડૉ. મહેરૂવન્નસા દે સાઈ છે લ્લાું ૨૬ વર્ાથી
‘અમવા’ (અમદાવાદ મક્સ્લમ વમિ એસોનસએશિ) સુંસ્થા ચલાવે છે . મક્સ્લમ
મહિલાઓમાું વૈચાહરક પહરવર્ાિ સાથે ર્ેમિે સ્વાવલુંબી બિાવવાિી ર્ેઓ સફળ
મથામણ કરી રહ્યાું છે . આ સુંસ્થાન ું કાયાક્ષેત્ર સમગ્ર ગજરાર્ છે . પ્રો. ડૉ.. મિેરૂનન્નસા
દે સાઈ કિે છે કે ૨૬ વર્ાિા અમારા પ્રયાસો થકી મહિલાઓમાું થોડાક અંશે પહરવર્ાિ
આવ્્ ું િોય ર્ેવ ું અમિે લાગે છે . અમવા સુંસ્થા અિેકનવધ પ્રવ ૃનત્તઓથી ધબકર્ી રિે છે .
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(૩) ગરીબ બાળકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્
વધારવા
બાજરીિા લાડિી િવી રે નસપી

શોધી.
અમદાવાદ : આ શિેરમાું અિેક અિોખાું અિે સમાજસેવી દું પર્ી વસે છે . પરાગ શાહ
અને જ્યોવત શાહ આવ ું જ એક સમાજિે પ્રનર્બદ્ધ ્ગલ છે . આમ ર્ો શાશ્વર્ ટ્રસ્ટિા
િેજા િેિળ ર્ેઓ ઘણી પ્રવ ૃનત્તઓ કરે છે , પરું ત ગરીબ બાળકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્
વધારવા ર્ેમણે બાજરી અિે ખજરિી લાડડીિી કરે લી શોધ ધ્યાિ ખેંચે ર્ેવી છે .
પરાગભાઈ કિે છે કે આપણા સમાજમાું ધીમે-ધીમે લોકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ ઘટી
રિી છે , ર્ેથી િવાિવા રોગો થઈ રહ્યા છે . અમે નવચાર કયો કે ગરીબ લોકો માટે કુંઈક
એવ ું કરીએ કે ર્ેમિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ વધે. પરાગભાઈએ ૩૫થી ૪૦ વૈદ્યો સાથે
આશરે આિ મહિિા સધી નવચારનવમશા કયો. ર્ેઓ એવ ું કશકું શોધવા માગર્ા િર્ા જે
બિાવવામાું સરળ િોય, સસ્ત ું િોય અિે કોઈ પણ ગૃહિણી ર્ે બિાવી શકે. આ ઉપરાુંર્
એ વાિગી એવી િોય કે જે માત્ર બૅતટે હરયા સામે જ િિીં, પરું ત વાયરસ સામે પણ િીક
િીલી શકે. ર્ેઓ પોર્ે માઇક્રોબાયોલૉજી સાથે બીએસસી થએલા. ત્રણ મહિિાિા
સુંશોધિ પછી ર્ેમણે બાજરીિા લાડિી શોધ કરી. ર્ેમાું બાજરીિા લોટ ઉપરાુંર્ દે શી
ગોળ, ગાયન ું ઘી, ગદ
ું ર, સ ુંિ, અશ્વગુંધા વગેરે અિેક ચીજ અિે મસાલા િાખ્યા. એ
પછી ર્ેમણે અમદાવાદિા એક ઝૂુંપડપટ્ટી નવસ્ર્ારિાું ૧૦૦ બાળકો પર ર્ેિો પ્રયોગ
કયો. દરરોજ આ બાળકોિે ર્ાજા બિાવેલા લાડ ખવડાવર્ા િર્ા. પ્રયોગ પિેલાું
બાળકોિા ૩૭ પ્રકારિા બલ્ડ ટે સ્ટ પણ કરાવ્યા. એ વખર્ે સ્વાઇિ ફ્લિો રોગચાળો
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પણ િર્ો. ત્રણ મહિિા દરનમયાિ એક પણ બાળકિે શરદી, ર્ાવ, કશ ું જ થ્ ું િિીં.
ર્ેમિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ ઘણી વધી અિે લીવર ર્થા હકડિીિી ક્સ્થનર્ પણ સધરી.
(૪) કાટા નિસ્ટ અિે લેખક આભબદ સરતી એક વખર્ મ ુંબઈમાું પોર્ાિા નમત્રિા ઘરે ગયા.
ટપકર્ા િળિા કારણે ર્ેઓ આખી રાર્ ઊંઘી િા શક્યા. નમત્રિે કહ્ ું કે ત ું આ િળ કેમ
હરપેર કરાવી લેર્ો િથી. નમત્રએ કહ્ ું કે પલ્બર મળર્ો િથી. આ ઘટિા પછી આણબદ
સરર્ીએ મબ
ું ઈમાું ઘરે ઘરે જઈિે ટપકર્ા િળ બુંધ કરાવવાન ું શરૂ ક્.ાં ડ્રૉપ ડેડ
ફાઉન્ડેશિ સ્થાપ્ ું. એક દાયકાથી ર્ેઓ સેવ વૉટર, સેવ સ ૃષ્ષ્ટિા મુંત્ર સાથે આ કામ
કરી રહ્યા છે . પિેલાું ર્ો એકલા િર્ા, િવે અિેક લોકો ર્ેમિી સાથે જોડાયા છે . ર્ેમણે
મબ
ું ઈમાું કરોડો ણલટર ટપકત ું કે વિેત ું પાણી અટકાવ્્ ું છે . ર્ેઓ લીક ફ્રી ઇષ્ન્ડયાિા
પાયોનિઅર કિી શકાય.
(૫) લોકોમાું સખ, સુંર્ોર્ અિે શાુંનર્િા સ્થાપિ માટે સર્ર્ મથર્ા મબ
ું ઈિા
હકશોરભાઈ દહિયા.
આ નવશ્વમાું ઘણી એવી વ્યક્તર્ઓ િોય છે જેમિી પ્રવ ૃનત્ત આપણિે િવાઈ પમાડે. એવા
જ એક છે મબ
ું ઈિા હકશોરભાઈ દહડયા. ર્ેઓ વર્ોથી સાવ જદા જ પ્રકારિી પ્રવ ૃનત્ત
થાક્યા નવિા કરી રહ્યા છે . વર્ો પિેલાું ર્ેમિે લાગ્ ું કે આધનિક મનષ્ય પાસે પ્રચર
સાધિો, અમાપ સગવડ અિે ઘણી સમ ૃદ્ધદ્ધ છે છર્ાું, ર્ે દુઃખી છે . સાચ ું સખ કોિે કિેવાય
અિે ર્ેિે કેવી રીર્ે પમાય ર્ે બાબર્િો પ્રસાર કરવા માટે ર્ેમણે ગાુંિન ું ગોપીચુંદિ
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સુંખ્યામાું પસ્ર્કો પ્રકાનશર્ કયાાં. સમાજ સધી એ પસ્ર્કો પિોંચાડયાું અિે પોર્ે પણ
લોકો સધી આ વાર્િે લઈિે ગયા. આપણા સમાજમાું સું્તર્ કટુંબ પ્રથા િર્ી ત્યાું સધી
સમજણ અિે સુંયમન ું અક્સ્ર્ત્વ િત ું. આપણાપણાિી ભાવિા િર્ી. જેમ જેમ પૈસા
આવર્ા ગયા, મકાિો મોટાું થર્ાું ગયાું ર્ેમ ર્ેમ દીવાલો વધર્ી ગઈ છે . આવ ું માિર્ા
હકશોરભાઈએ જીવિમાું સખ-શાુંનર્-આિુંદ-ખશી આ નવર્યો પર ૪૫,૦૦૦થી વધ
કૉપીઓ નવિા મલ્યે વિેંચી.
િમણાું ર્ેઓ વ્યસિમક્તર્ ઉપર મોટું કામ કરી રહ્યા છે . સમાજમાું નવનવધ પ્રકારિાું
વ્યસિોિો ભરડો વધી ગયો છે ત્યારે ર્ેઓ સમાજિા જદા જદા વગો પાસે જઈિે
વ્યસિમક્તર્ માટેિા પ્રયાસો કરે છે . છે લ્લા સાર્ મહિિામાું ર્ેમણે ૩૫૦ વ્યક્તર્િે ર્માક
છોડાવી છે .
હકશોર દહડયાિો એક લીટીિો મરાલેખ એટલો જ છે કે લોકો સખી થાય. િમણાું વળી
ર્ેમણે સ્વભાવન ું મૅિજ
ે મેન્ટ કરવા પર લોકજાગૃનર્ શરૂ કરી છે . િાિા િાિા પ્રયોગ
કરવાથી સ્વભાવ સધારી શકાય છે ર્ેવ ું ર્ેમન ું માિવ ું છે . આ માટે ર્ેમણે એક આખો
અભ્યાસક્રમ પણ ર્ૈયાર કયો છે . ર્ેઓ પ્રયોગો કરર્ાું જાય છે અિે િવા િવા પ્રયોગો
ર્રફ ગનર્ કરર્ાું જાય છે .
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અત્યાર સધી ર્ેઓ દે શિી ૨૦૦થી વધ સામાજજક સુંસ્થાઓ અિે મુંડળો ર્થા ૧૭૫થી
વધ શાળઓમાું ‘જીવિમાું સફળર્ા’ એ નવર્ય પર વ્યાખ્યાિો આપવા ગયા છે .
જ્યારે પણ હકશોરભાઈિો ફોિ આવે ત્યારે ર્ેઓ ઘટું ી ઘ ુંટીિે એક જ વાર્ કિે કે િવે
મારે મારા જીવિિાું બાકી રિેલાું ર્મામ વર્ો સમાજ માટે જ આપવાું છે . અમે ર્ેમિે
પછીએ છીએ કે આ બધી પ્રવ ૃનત્તઓિો િકારાત્મક પ્રનર્સાદ મળે છે ? ક્યારે ક નિરાશા
િથી થર્ી ? ર્ેઓ િસર્ાું િસર્ાું કિે છે કે સારી ભાવિાથી થએલ ું કોઈ પણ કાયા
ક્યારે ય નિષ્ફળ જત ું િથી. મિે લોકોિા એટલા સરસ ફીડબૅક મળે છે કે મારો કામ
કરવાિો ઉત્સાિ વધી જાય છે . િસર્ાું િસર્ાું ર્ેઓ ઉમેરે છે કે આ પ્રવ ૃનત્તિે કારણે મારું
આ્ષ્ય પણ વધશે ર્ેવ ું મિે લાગે છે .
(૬) અમદાવાદુઃ ભારર્રત્િ શ્રી ગલિારીલાલ િુંદા બે-બે વખર્ ભારર્િા વચગાળાિા
વડાપ્રધાિ બિેલા. ર્ેમિા પૌત્ર િૉ. તેજસ નાયક બાળકોિા નિષ્ણાર્ સર્જિ છે .
અમદાવાદમાું રિે છે , પરું ત સાબરકાુંિાિા નવજયિગર ર્ાલકાિાું ર૮ ગામોમાું નવનવધ
સેવાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ કરી રહ્યા છે . જિ, ર૦૦૯થી િવે્બર, ર૦૧૬ સધીમાું આ ર૮ ગામો
પૈકી દરે કેદરે ક ગામમાું ર્ેમણે બારથી વધ વખર્ જઈિે ૩પ,૦૦૦થી વધ બાળકોિે
સેવા આપી છે . ર્ેમણે ર૮ ગામિી શાળાઓિાું એકથી સાર્ ધોરણિાું ર૮૦૦ બાળકોિે
પસુંદ કયાાં છે . દર મહિિે અિવાહડયાિા ચાલ હદવસે ર્ેઓ ત્યાું જાય છે . ત્યાુંિા
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ગામડામાું આવેલા પોર્ાિા ઘરે રિીિે ત્રણથી ચાર હદવસ કામ કરે છે . ગામિી
શાળાઓમાું જઈિે દરે ક બાળકન ું આરોગય ર્પાસવામાું આવે છે . બાળકોિે કોઈ રોગ
થયો છે કે િિીં ર્ે, કપોર્ણ કે કોઈ માુંદગી િોય ર્ો ર્ેિી િોંધ રાખવામાું આવે છે .
બાળકોિે દરે ક વખર્ે નવટાનમિ - એ, નવટાનમિ - ડી, મલ્ટી નવટાનમિ, આયિા, ટૉનિક
અિે કરનમયાુંિી દવા આપવામાું આવે છે . કોઈ બીજા રોગ િોય ર્ો ર્ેિી ત્યાું દવા
કરવામાું આવે છે . બાળકોિે સ્વાસ્થ્ય અિે પોર્ણ માટે લેણખર્માું અિે મૌણખક સલાિ
આપવામાું આવે છે . બાળકોિે રમકડાું અિે નપપરનમિંટ પણ આપવામાું આવે છે . જે
ર૮૦૦ બાળકો પસુંદ કરાયાું છે ર્ેમિે દવાઓ અિે રમકડાું ઉપરાુંર્ શટા -પેન્ટ, કુંપાસ
બૉતસ, ચુંપલ, સ્વેટર વગેરે ચીજ-વસ્તઓ આપવામાું આવે છે .
(૭) અમદાવાદિી વી.એસ. િૉક્સ્પટલિાું દદીઓિાું ગરીબ અિે જરૂહરયાર્મુંદ સગાુંઓિે
છે લ્લા અઢી દાયકાથી હેમત
ં ભાઈ પટે લ અિે ર્ેમિો પહરવાર જાર્ે રસોઈ બિાવીિે
જમાડી રહ્યો છે . પ્રારું ભમાું આ પહરવાર દ્વારા દરરોજ સાુંજે જમાડવાિી પ્રવ ૃનત્ત થર્ી િર્ી.
િવે છે લ્લા એક વર્ાથી બપોરે પણ જમાડવામાું આવે છે . િેમર્
ું ભાઈ અિે ર્ેમિો
પહરવાર જાર્ે જ રસોઈ બિાવે છે . િા, સિયોગ માટે એક િેલ્પર રાખ્યો છે . દરરોજ
સવારે દાળ, ભાર્, શાક, રોટલી પીરસવામાું આવે છે ર્ો સાુંજે ખીચડી, શાક અિે
રોટલીન ું જમણ આપવામાું આવે છે . બપોરે અિવાહડયામાું એક હદવસ અિે સાુંજે
અિવાહડયામાું બે હદવસ નમષ્ટાન્ન પણ આપવામાું આવે છે . ગરમ-ગરમ ર્ૈયાર રસોઈ
લઈિે િેમર્
ું ભાઈ વી.એસ.િૉક્સ્પટલમાું એક નિયર્ જગયાએ ઊભા રિે. વૉડા માું દરે કિે
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જેમિે જરૂહરયાર્ િોય ર્ેઓ પોર્ાિાું વાસણમાું લઈ જાય.
૧૯૯૯માું િેમર્
ું ભાઈ (ઉં.૫૯)િી દીકરી ધ્વનિ બીમાર પડી. એ વખર્ે િેમર્
ું ભાઈિી
ક્સ્થનર્ ખબ જ કુંગાળ િર્ી. ર્ેમિી પાસે દીકરીિે જમાડવાિા પૈસા િિોર્ા. એ વખર્ે
આવી પ્રવ ૃનત્તન ું બીજ રોપા્ ું. એ પછી ૨૦૦૨માું ગોધરાકાુંડ પછી ઘણા હદવસ સધી બધ ું
બુંધ રહ્.ું એ વખર્ે વી.એસ.િાું દદીઓિાું સગાુંઓિે જમવાિી ખબ જ અગવડ પડર્ી
િર્ી. િોટે લો કે રે સ્ટોરન્ટ ચાલ જ િિોર્ી. એ વખર્ે િેમર્
ું ભાઈએ જમાડવાિી આ પ્રવ ૃનત્ત
શરૂ કરી. એ ર્ારીખ િર્ી પિેલી માચા, ૨૦૦૨િી. શરૂઆર્માું ર્ેઓ માત્ર ખીચડી અિે
શાક આપર્ા અિે પાુંચ રૂનપયા લેર્ા. િેમર્
ું ભાઈ કિે છે કે ઘણા લોકો પાસે પાુંચ રૂનપયા
પણ િિોર્ા. એ પછી અમે પાુંચ રૂનપયા લેવાન ું પણ બુંધ ક્.ાં
માિવ સેવા પહરવારિા િેજા િેિળ ચાલર્ી આ સદ્ પ્રવ ૃનત્તમાું દરરોજ અઢીસોથી ત્રણસો
લોકોિે જમાડવામાું આવે છે . દર મહિિે આશરે બે લાખ રૂનપયા જેટલો ખચા થાય છે .
િેમર્
ું ભાઈ કિે છે કે અમિે સામેથી દાર્ાઓ મળી રિે છે . દાર્ાઓ િ મળે ર્ો અમે
પ્રવ ૃનત્ત પોર્ાિી રીર્ે ચલાવીએ છીએ. અમે કોઈ હદવસ પિોંચ લઈિે ફુંડ-ફાળો કરવા
જર્ા િથી. િેમર્
ું ભાઈ પોર્ે કેટરસા છે એટલે ર્ેમિે આ પ્રવ ૃનત્ત ચલાવવામાું સગમર્ા
રિે છે .
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િેમર્
ું ભાઈ પોર્ે જ જમવાન ું બિાવે છે નિવ
ર્ે ૃત્તઘણી
મોટી વાર્ છે . જાર્ે રસોઈ બિાવીિે

લોકોિે જમાડવા એ ઘણી ઉચચ ભાવિા સાથેન ું કમા છે . ર્ેમિો પરો પહરવાર આ
પ્રવ ૃનત્તમાું સર્ર્ સાથે રિે છે . ર્ેમિાું ધમાપત્િી િર્ાાબિેિ (ઉં.૫૨), દીકરી ધ્વનિ (ઉં.
૩૨) અિે મિિ(ઉં. ૨૮) પણ સર્ર્ સિયોગ કરે છે . આ પહરવાર દ્વારા સામાજજક
નિસબર્ કેટલી મજબર્ છે ર્ેન ું ઉદાિરણ જોવા જેવ ું છે . િેમર્
ું ભાઈિે હૃદયરોગિો
હમલો આવ્યો અિે ર્ેમિે પુંદર હદવસ સધી િૉક્સ્પટલમાું રિેવ ું પડ્.ું એ સમએ પણ
ર્ેમિા દીકરા મિિે આ પ્રવ ૃનત્ત એક ટુંક માટે પણ બુંધ થવા દીધી િિોર્ી. મિિ કિે છે
કે આવી સદ્ પ્રવ ૃનત્ત કોિે િા ગમે ? મારા નપર્ાએ આવી પ્રવ ૃનત્ત શરૂ કરી છે ર્ેન ું મિે
ગૌરવ છે અિે હ ું પણ આ પ્રવ ૃનત્ત ચાલ રાખીશ.
િેમર્
ું ભાઈ પટે લ અિે ર્ેમિા પહરવારિે, વુંદિ કરવાન ું મિ કોિે િિીં થાય ?!
(૮) એક સો વર્ા જીવવ ું િોય ર્ો પત્િી સાથે સમેળ રાખીિે જીવોુઃ જમનાદાસ પટે લ
અમદાવાદુઃ કોઈ કાળે અમદાવાદિો લો-ગાડા િ નવસ્ર્ાર ખાણી-પીણી માટે જાણીર્ો
િર્ો, િવે ચાલવા માટે જાણીર્ો છે . રોજ સવારે લો-ગાડા િ નવસ્ર્ારમાું સેંકડો લોકો
નિયનમર્ રીર્ે ચાલવા આવે છે . લો-ગાડા િ વૉકસા એસોનસએશિ પણ છે . ર્ેિા પ્રમખ
િેમર્
ું શાિ છે . આ સુંસ્થાએ િમણાું ગજરાર્િા પ્રથમ ચીફ ટાઉિ પલાિર જમિાદાસ
પટે લિો એકસોમો જન્મ હદવસ લો-ગાડા િિી અંદર જ ધામધમથી ઊજવ્યો. સવારિા
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સર્ર્ રખેવાળી કરર્ા વીર ચાલવાવાળાઓિી ઉપક્સ્થનર્માું ખબ જ સ ુંદર રીર્ે આ
જન્મહદવસ ઊજવાયો. કેક કાપવામાું આવી. ચા-િાસ્ર્ો થયાું. િેમર્
ું ભાઈ શાિ કિે છે કે
અમે ૧૫મી ઑગસ્ટિા હદવસે ધ્વજવુંદિ ર્ેમિા િસ્ર્ે કરાવા્ ું િત ું. એ વખર્ે અમે
જમિાદાસભાઈ પાસેથી વચિ લીધ ું િત ું કે આપિો એકસોમો જન્મહદવસ અમે
ધામધમથી ઊજવીશ.ું એ વચિ પ્રમાણે આ ઉજવણી થઈ.
જમિાદાસ પટે લે સો વર્ા પરાું કયાાં છે . લાકડી વગર ચાલે છે . ચશ્મા વગર વાુંચે છે .
પ્રવાસ કરી શકે છે . દાદર ચઢે છે ર્ોય ર્ેમિે શ્વાસ ચઢર્ો િથી. ખબ સ ુંદર સ્વાસ્થ્ય
ધરાવે છે . ર્ેમન ું કિેવ ું છે કે સ્વસ્થ જીવિ જીવવ ું િોય ર્ો યોગય ખોરાક ખાવો જોઈએ
અિે જીવિસાથી (પત્િી) સાથે િળી-મળીિે રિેવ ું જાઈએ. (એટલે કે ર્ે કિે ર્ે બધ ું
માિી લેવ ું જાઈએ.)
જમિાદાસ પટે લ િીવડેલા ચીફ ટાઉિ પલાિર છે . ર્ેમણે અમદાવાદ ઉપરાુંર્ અંબાજી
મુંહદર, સાપર્ારા હિલ સ્ટે શિ વગેરે અિેક સ્થળોન ું પલાનિિંગ ક્ાં છે .
લો-ગાડા િ વૉકસા તલબ એસોનસએશિ ધબકર્ી સુંસ્થા છે . આ સુંસ્થાિા સભ્યો માત્ર
ચાલવાન ું કામ િથી કરર્ા પણ અિેક નવનવધ પ્રવ ૃનત્તઓ યોજે-પ્રયોજે છે . સુંસ્થાિા
પ્રમખ િેમર્
ું શાિ પ્રવ ૃનત્ત–પરર્ છે . ર્ેઓ નિયનમર્ રીર્ે નવનવધ આયોજિો કરર્ાું રિે છે
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(૯) મ ુંબઈિા કલીનભાઈ િોરા સુંશોધિ માટે ગજરાર્િા ૧૮૦ વ ૃદ્ધાશ્રમોમાું ચાલીિે
ફયાા િર્ા.
મબ
ું ઈ : સમાજસેવા ર્ો અિેક લોકો કરર્ા િોય છે , પરું ત કેટલાક લોકો સામાજજક કાયો
એ રીર્ે અિે એ પ્રીર્ે કરર્ા િોય છે કે જે સાુંભળીિે આપણે દું ગ થઈ જઈએ. મબ
ું ઈમાું
વસર્ા ૮૨ વર્ાિા કલીિભાઈ વોરાિી વાર્ પણ એવી જ છે . ૮૨ વર્ાિા આયખામાું
ર્ેમણે અિેક સામાજજક પ્રવ ૃનત્તઓ કરી છે અિે િજી પણ અણિમ રિીિે પોર્ાિા
જીવિિી એક એક ક્ષણ સમાજિે ચરણે ધરી રહ્યા છે . િમણાું અમદાવાદમાું પી.કે.
લિેરીિા િસ્ર્ે ‘નવશ્વ નવધાર્ા મા’ પસ્ર્કન ું લોકાપાણ થ્ ું. માર્ાિા મહિમા અિે આજિી
માર્ાઓિી વાસ્ર્નવક ક્સ્થનર્ન ું કરણ અિે કડવ ું ણચત્રણ કરત ું આ પસ્ર્ક ગજરાર્ી
ઉપરાુંર્ અંગ્રેજી ભાર્ામાું પણ મળે છે .
કલીિભાઈએ અિેકનવધ સામાજજક પ્રવ ૃનત્તઓ કરી છે . ર્ેમણે પાુંચ વર્ા સધી મબ
ું ઈમાું
નસનિયર નસહટિિો માટે ૧૧૧ હટહફિિી સેવા નિુઃશલ્ક ચલાવી િર્ી. (એમાુંથી લિેરી
સાિેબે પ્રેરણા લઈિે સદ્ નવચારમાું હકફાયર્ી દરે જમાડવાન ું શરૂ ક્ાં છે .) બાળકોમાું
સુંસ્કાર આવે ર્ે માટે ર્ેમણે ઘણ ું કામ ક્.ાં ર્ેમિા ‘બાળ કિૈયો’પસ્ર્કિી ૪૦ િજાર
કૉપી વેચાઈ. ૩૬૫ વાર્ાાઓ (રોજિી એક વાર્ાા) સાથેન ું કૅલેન્ડર ર્ૈયાર ક્.ાં જૈિ
વાર્ાાઓ લખી.
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પછીરિી છે ર્ેિાથી ર્ેઓ ભારે ણચિંનર્ર્ છે .
સમાજમાું માર્ા-નપર્ા અિે વ ૃદ્ધોિી સમસ્યા
વધી

આ

હદશામાું પણ ર્ેમણે ઘણ ું કામ ક્ાં છે . મળ લેખક અિે સુંશોધક જીવ એટલે એક વખર્
એવ ું િક્કી ક્ાં કે ગજરાર્િા ર્મામ વ ૃદ્ધાશ્રમોમાું જઈિે ર્પાસ ર્ો કરું કે ર્ેમિે શા માટે
અિીં આવવ ું પડ્ ું અિે ર્ેમિી ક્સ્થનર્ શ ું છે ? વ ૃદ્ધાશ્રમમાું રિેર્ા વ ૃદ્ધો નવશે સુંશોધિ
કરવા ગજરાર્િા ૧૮૦ વ ૃદ્ધાશ્રમોિી જાર્ે મલાકાર્ લીધી. બધે ચાલર્ા ગયા.
૨-૧૦-૨૦૧૫િા રોજ ગાુંધીચેર્િા યાત્રા કરી. મળ જીવ કલમિા. ર્ેમણે ૧૦ ગજરાર્ી
હફલ્મો પણ લખી છે . આજિી િવી પેઢી માટે નપત્િા, પેપસી એન્ડ હક્રષ્ણા િામિી હફલ્મ
લખી રહ્યા છે . જે પ્રગનર્ શાુંનર્ િા આપે ર્ે સાચી પ્રગનર્ િથી એવ ું માિર્ા કલીિભાઈ
વોરા પોર્ાિાું જીવિસાથી અિે કમાસાથી બકલાબિેિિી નવદાય પછી એકલા પડયા છે ,
પણ સમાજ માટે સર્ર્ કશકું કરર્ાું રિેવાિી ર્ેમિી ભાવિા સિેજે ડગી િથી.
જે રીર્ે સામાજજક દાનયત્વ ઘસાઈ રહ્ ું છે અિે સ્વાથાન ું આવરણ મોટું થઈ રહ્ ું છે ર્ે
જોર્ાું, થોડાું વર્ો પછી િવી પેઢી કદાચ એવ ું માિશે પણ િિીં કે કલીિભાઈ વોરા
જેવી કોઈ વ્યક્તર્ આપણા સમાજમાું થઈ ગઈ.
(૧૦) એક ડૉતટરે અમદાવાદ શિેરિો ઇનર્િાસ લખ્યો.....
ઇનર્િાસ સર્જવામાું અવ્વલ ગજરાર્ીઓ ઇનર્િાસલેખિથી દર ભાગે, પરું ત અમદાવાદિા
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એક ડૉતટરે શિેરિા ઇનર્િાસલેખિ પાછળ ૨૩ વર્ા ફાળવીિે ઘણાું પસ્ર્કો લખ્યાું છે
અિે

અમદાવાદ શિેરિી દસ્ર્ાવેજી હફલ્મ પણ બિાવી છે . કોઈ ડૉતટરે , પોર્ે જે શિેરમાું
રિેર્ા િોય ર્ે શિેરન ું આટલ ું ગિિ સુંશોધિ કરીિે ર્ેન ું દસ્ર્ાવેજીકરણ ક્ાં િોય ર્ેવો
કદાચ ભારર્માું આ પિેલો બિાવ િશે.
એ ડૉતટર એટલે િૉ. માણેક પટેલ. અમદાવાદિા િારણપરા નવસ્ર્ારમાું ર્ેમન ું ડૅન્ટલ
ધ્તલનિક આવેલ ું છે . ૧૯૯૩માું ર્ેમણે અમદાવાદમાું ભારર્ભરિા ડૅષ્ન્ટસ્ટ્ સિી િેશિલ
કોન્ફરન્સ બોલાવી િર્ી. ર્ેઓ યજમાિ અધ્યક્ષ િર્ા. ભારર્િા જદા જદા પ્રદે શોમાુંથી
આવેલા ૨૦૦૦ ડૉતટર નમત્રોિે અમદાવાદિી માહિર્ી આપી િે ર્ેમાુંથી શિેરિા
સુંશોધિન ું બીજ રોપા્ ું જે સમય જર્ાું ઘેઘર વડલો બન્્ ું.
અમદાવાદ નવશેિા ર્ેમિા સુંશોધિ આધાહરર્ લેખો ૧૯૯૩થી એક અગ્રણી ગજરાર્ી
દૈ નિકમાું શરૂ થયા. વાચકોિે ખબ ગ્યા. માણેકભાઈિા ધ્તલનિક પર દાુંર્િી સારવાર
કરાવવા આવેલા મનભાઈ શાિે (ગર્જર ગ્રુંથરત્િ કાયાાલય) કહ્ ું કે આપણે પસ્ર્ક
પ્રકાનશર્ કરીશ.ું એ પછી ર્ો ડૉતટર સાિેબિાું સુંશોનધર્ ણલણખર્ પસ્ર્કો એક પછી એક
પ્રકાનશર્ થવા લાગયાું. અમદાવાદ કથા, આ છે અમદાવાદ, વેલકમ ટ અમદાવાદ,
અમદાવાદિી અક્સ્મર્ા, અમદાવાદ ્્નિનસપલ કોપોરે શિ...ઉંમર અિે થાકિે અનર્ક્રમી
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જઈિે ડૉ. માણેકભાઈ સર્ર્ સુંશોધિ કરર્ાું જ રહ્યા અિે પસ્ર્કો પ્રકાનશર્ થર્ાું રહ્યાું.
પોર્ાિા સુંશોધિ કાયા દરનમયાિ ર્ેમણે શિેરિો ખણેખણો અિેક વખર્ ખદ
ું ી અિે
ફુંફોસી િાખ્યો છે .
અમદાવાદ એટલે ગાુંધીજીિી કમાભનમ. ર્ેમણે ‘ગાુંધી આશ્રમ’પર પહરચય પક્સ્ર્કા
લખી ર્ો િમણાું ર્ેમણે ર્ૈયાર કરે લો ગ્રુંથ “ગાુંધીજી અમદાવાદિે આંગણે”િોંધપાત્ર
રીર્ે ર્ૈયાર થયો છે . પસ્ર્કિી પ્રસ્ર્ાવિામાું લેખક રોહિર્ શાિે સાચ ું જ કહ્ ું છે કે,
વ્યવસાયે દું ર્ણચહકત્સક િોવા છર્ાું દું ર્કથાઓ લખવાન ું ર્ેમિે આવડત ું િથી.
ર્ેમણે એિઆરઆઈ માટે ખાસ ર્ૈયાર કરે લી દસ્ર્ાવેજી હફલ્મ (ગજરાર્ી-અંગ્રેજી)
‘વેલકમ ટ અમદાવાદ’ સરસ બિી છે . ગાુંધીજી અિે અમદાવાદિા સુંદભાથી ર્ૈયાર
થએલી હફલ્મ ‘સાબરમર્ી કે સુંર્’ન ું અમદાવાદ શિેરિા જન્મ હદવસે િમણાું ‘ગાુંધી
આશ્રમ’માું લોકાપાણ થ્ ું િત ું.
અમદાવાદમાું એવા અિેક લોકો િશે જેમણે ગાુંધીઆશ્રમ િિીં જોયો િોય, એવા પણ
અિેક લોકો િશે જે વર્ોથી શિેરમાું રિેર્ા િશે પણ શિેર નવશે બે સાદા પ્રશ્નો કિીએ ર્ો
પણ ગેંગેંફેંફેં થઈ જાય. આવી ક્સ્થનર્માું આ ડૉતટરે , ઢળર્ી ઉંમરે , શિેરિો ઇનર્િાસ
લખીિે શિેરીજિો પર મોટો ઉપકાર કયો છે .
એવ ું િથી કે અમદાવાદિો ઇનર્િાસ િિોર્ો લખાયો. રત્િમણણરાવ જોટે સહિર્ અિેક
ર્જજ્ઞોએ ઇનર્િાસ લખ્યો છે પણ એ જે ર્ે સમય સધી અટકી જાય છે . ડૉ. માણેક પટેલે
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ર્ો અમદાવાદિી સ્થાપિાથી શરૂ કરીિેનિવઅત્યાર
સધીિો સળુંગ ઇનર્િાસ લખ્યો છે .

ર્ેમિા

ઇનર્િાસમાું નમલ પણ છે અિે મોલ પણ છે , ચુંરનવલાસ િોટલ છે અિે પર્ુંગ િોટલ પણ
છે , એણલસણબ્રજ છે ર્ો હરિંગ રોડ પણ છે . ર્ેમિાું પસ્ર્કોમાું સ્થાપિાકાળથી આજ સધીિો
સમયકાળ વણી લેવાયો છે .
પીએચડી કરર્ા કોઈ નવદ્યાથી કરર્ાું પણ વધ નિષ્િાથી શિેરિો ઇનર્િાસ લખિારા આ
સવાયા અમદાવાદીિે સો સો સલામ !
(૧૧) નવનધવત ્ પ્રભર્ામાું પગલાું માુંડયાું. આ કાયાક્રમમાું ભારર્ સરકારિા કેણબિેટ મુંત્રી
શ્રી ગોપાલરાય, જાણીર્ા કથાકાર મોરાહરબાપ સહિર્ અિેક મિાનભાવો િાજર િર્ા.
આખો પ્રસુંગ ખબ જ ઉત્સાિ સાથે ઊજવાયો િર્ો. દરે ક દીકરીિે ઘરવખરી સાથે
કહરયાવર પણ આપવામાું આવ્યો િર્ો.
હદનેશ ગપ્તા મળવા અિે જાણવા જેવા માણસ છે . ર્ેઓ છે લ્લાું ઘણાું વર્ોથી
અમદાવાદમાું અિેક વ ૃદ્ધાશ્રમિા વડીલોિે લતિરી બસમાું પાટીપલૉટમાું લાવીિે ર્ેમિે
ઉત્સાિભેર જમાડે છે . એક મોટો શભપ્રસુંગ િોય ર્ેવ ું વાર્ાવરણ ઊભ ું કરે છે . િાસ્ય સાથે
સાુંસ્કૃનર્ક કાયાક્રમન ું આયોજિ કરે છે . દરે ક વડીલિે સરસ ભેટ પણ આપે છે . આવ ું
ર્ેઓ નિયનમર્ રીર્ે ઘણાું વર્ાથી કરે છે . આ વર્ે ર્ો હદિેશભાઈ અિે ર્ેમિા નમત્રોએ
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િજારો વડીલોિા પગ પણ ધોયા િર્ા. હદિેશભાઈ અમદાવાદ શિેરમાું નમિરલ વૉટર
અિે છાશિી મોબાઇલ વાિ

પણ નિુઃશલ્ક ચલાવે છે . આહદવાસી નવસ્ર્ારમાું ર્ેમણે ઘણાું બાળકોિે દત્તક લીધાું છે
અિે ર્ેમિા નશક્ષણિો ર્થા રિેવા-જમવાિો ર્મામ ખચા પણ ઉપાડે છે . આમ ર્ેઓ દર
વર્ે નવનવધ રીર્ે સમાજસેવા કરે છે .
(૧૨) અશોક ગોકળદાસ પટે લ : સામાજજક દાનયત્વિો સુંસ્કારવારસો.
ગજરાર્િી ભનમિી એ નવશેર્ર્ા છે કે આ ભનમએ સમયાુંર્રે અિેક સમાજસેવકો અિે
બીજા માટે જીવિ જીવિારા લોકોિી નવશ્વિે ભેટ ધરી છે . પરગજપણાિી લાગણી કે
વ ૃનત્ત એ ગજરાર્િી પાવિ ભનમિી નવશેર્ર્ા છે . આવા જ એક સમાજસેવક એટલે
ગોકળદાસ પટેલ. ર્ેમિા દીકરા અશોકભાઈએ સુંસ્કાર અિે સમાજસેવાિો વારસો
બરાબરિો નિભાવ્યો છે . અમદાવાદમાું િમણાું વૈનશ્વક ગજરાર્ી સુંગિિિા ઉપક્રમે ર્ેમન ું
અમદાવાદિા મેયર ગૌર્મભાઈ શાિ અિે લોકકલાનવદ્ જોરાવરનસિંિ જાદવિા િસ્ર્ે
અણભવાદિ કરા્ ું.
ર્ેઓ સફળ લેખક પણ છે . ‘રૂડાબાઈિી વાવ’, ‘ગજરાર્િા પાટીદારોિો ઇનર્િાસ’ અિે
‘ડૉલરિી દનિયા અમેહરકા’ર્ેમિાું જાણીર્ાું પસ્ર્કો છે .
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મિાત્મા ગાુંધી અિે સરદાર પટેલ સાથે કામ કરિાર ર્ેમિા નપર્ા ગોકળદાસ પટે લ
સ્વાર્ુંત્ર્યસેિાિી અિે સમાજસેવક િર્ા. લોકો ર્ેમિે ખબ જ ચાિર્ા િર્ા. ર્ેમિી

િયાર્ીમાું જ ર્ેમિા િામ પરથી ગોકલપરા(ભાડજ-અમદાવાદ પાસે) ગામિી સ્થાપિા
થઈ િર્ી. ર્ેમિા “ભોનમયો” િામિા પસ્ર્કિો સમાવેશ પાિયપસ્ર્ક ર્રીકે મબ
ું ઈ

રાજ્યમાું થયો િર્ો. અશોકભાઈ ડલાસ(અમેહરકા)માું જરૂહરયાર્મુંદ લોકોિે ખબ સિયોગ
કરે છે . ર્ેઓ ડલાસ ભારર્ીય કોન્્નિટીિા મુંત્રી છે . ગજરાર્માુંથી ત્યાું જર્ા

નવદ્યાથીઓિે ઍડનમશિ, િોકરી કે રિેવા-જમવાન ું જેવાકોઈ પણ પ્રશ્ન િોય ર્ો એિા

ઉકેલ માટે ખડે પગે ર્ૈયાર રિે છે . સમાજ માટે પોર્ાથી થાય ર્ે કરી છૂટવાિી ર્ેમિી
ભાવિાથી ર્ેઓ ઘસાઈિે ઊજળા બન્યા છે .
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વિજય શાહનાં સર્જનો
એમેિોિ.કૉમ પરથી કે બકગુંગા.કૉમ પરથી ખરીદવા પસ્ર્કિે ધ્તલક કરશો.
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નિલકથાઓ

૪.અંનર્મ આરાધિાિી પળે

૧ ટહકા એકાુંર્િા ઓરડેથી

૫.વસવાટ નવદે શે

૨.આંસડે ચીર્યાાં ગગિ

સહહયારં સર્જન

૬ વ ૃદ્ધત્વિો સ્વીકાર

૩.દલાક્ષ્ય

કાવ્યસંગ્રહો

૪.પત્તાિો મિેલ
૫. રિળપાટ

૬ િદી ફેરવે વિેણ

૧. હ ું એટલે ર્મે

૭. સેત

૨.ર્મે અિે મારું મિ
૩.મારા નવશ્વમાું આપણે

૮. આપવ ું એટલે પામવ ું

૪.ર્મે એટલે મારું નવશ્વ

૯. સપર્પદીિી પ્રનર્જ્ઞાઓ

૫.વા ઘુંટડીઓ

૧૦. વુંશજ
૧૧. અય વર્િ

ટં કી િાતાાઓ

હેતલિી પસ્તકો

૧. અમે પથ્થરિા મોર, કેમ બોલીએ

૧. નિવ ૃનત્તિી પ્રવ ૃનત્ત

૨.ફરી પાછું એ જ પ્રશ્નાથા ણચહ્ન

૨.નિવ ૃનત્તન ું નવજ્ઞાિ

૩.વ ૃત્ત એક, વ ૃર્ાુંર્ અિેક

૩.મિ કેળવો ર્ો સખ, િા કેળવો ર્ો

૪. ર્ારા નવિા મારું શ ું થશે?

દુઃખ

૫. ઊજળી રાર્માું કાળા પડછાયા
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૬.વીજળીિા િબકારે

૧.અિોખી રીર્ પ્રીર્િી

૭. રાિ અિે ચાિ

૨.અંર્ વેદિાઓિો, સખદ સુંવેદિાઓ

૮. ડાયાસ્પોહરક વાર્ાા સુંપટ

૩.જીવિસુંધ્યાએ

સહહયારા િાતાાસગ્ર
ં હો

૪.જીવિ–ફુગગા મિીં ક્સ્થર થએલી એક

૯.એક છર્ િીચે સમાર્ા િથી

ફૂુંક

૧૦ જે ધીમી ધારે પડે છે

૫.પ્રીર્ િ કહરયો કોઈ

૧૧ માઇક્રો હફક્ષિ

૬.પિુઃલગિિી સજા

૧૨, થીજેલ ું ક્સ્મર્

૭.સહિયારું સર્જિ

૧૩.મસાલા ચાય

૮.શૈલજા આચાયા

૯ લણલર્ શાુંનર્કુંજ

અન્દ્ય પ્રકાશનો

૧૦.િયિોિા કોરિી ભીિાશ

૧૧ બચીબિેિ અિે બાબભાઈ

નવચાર–નવસ્ર્ાર

અમેહરકામાું

કાવ્ય–રસાસ્વાદ

૧૨.પર્ુંણગ્ ું

કાવ્ય આસ્વાદ-૨

સહ લેખક તરીકે

સત્તર અક્ષરિો આિુંદ(િાઈક)

૧૩ ઊગી પ્રીર્ આથમણી કોર

સહહયારાં સર્જનો

૧૪ મારી બકન ું શ?ું

િવલકથાઓ ( મખ્ય લેખક તરીકે)

૧૫ ઋણાનબુંધ
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અન્દ્ય પ્રયોગો

૧૬. ફાુંસીિા માુંચડેથી
૧૭.જેલમિાું ભરાું જળ રાર્ાું

૧. લીલીવાડી જએ જે જિ

૧૮. અન્ય શરર્

૨.પુંચાજીરી

૧૯. િસ્ર્રે ખામાું ખીલ્્ ું આકાશ

૩.પ્રાયોણગક િવર્ર લખાણો–૩

૨૦ જજિંદગી પયારકા ગીર્ િૈ

૪.સાહિત્ય સુંવધાિોિો સફળ પ્રયાસ-

૨૧ લોિીિો સાદ

સહિયારું સર્જિ

૨૨. રૂપ એ જ અણભશાપ
૨૩. ખાલીપાિા અિેસાસ

૫.શબ્દસ્પધાા

૨૩ િહરયાળી ધરર્ીિાું મિેખ

૬.વહરષ્િ િાગહરકન ું સખ

૨૪. છૂટાછે ડા ઓપિ નસક્રેટ

૭. વહરષ્િ િાગહરકન ું સખ-િકારાત્મક

૨૫. સુંસ્કાર

અણભગમ

૨૬. કુંકોત્રી
૨૭ જાસસ

૮. નિવ ૃત્ત થયાું પછી

૨૮ ર્ારામનર્ પાિક

૯. જ્યાું જ્યાું મારી િજર િરે

૨૯ ખરો ગૃિપ્રવેશ

૧૦ હકટ્ટા અિે બચચા

૩૦ આન્યા મ ૃણાલ

૧૧. માત ૃભાર્ાન ું દે વ ું

૩૧. િમકબાિા િબકારા

૧૨. િા િોય
૧૩. જિી આંખે િવાું ચશ્માું
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નિવ ૃત્ત થયા પછી

૧૪ શભેચછા સિ
૧૫. પ્રાયોણગક િવર્ર લખાણો
૧૬ સપિાિાું વાવેર્ર

૧૭. પ્રાયોણગક િવર્ર લખાણો – ૨
ર્સ્વીર બોલે છે
૧૮ અ ર ર ર

૧૯ ર્મે ર્ો એવા અિે એવા જ રહ્યા
૨૦ હ્સ્ટિ – ગજરાર્ી કાયાક્રમોન ું
પાટિગર

૨૧ અમિે ગમર્ો િરસૈયો
૨૨ મિે ગમે છે

૨૩. કયા સુંબધ
ું ે?
૨૪. થોડાું થાવ વરણાગી
૨૫ સખ એટલે?
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