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િતે  લક્ષી પ સ્ર્ક ર્ેિા િામ પ્રમાણ ેિતે   નસદ્ધ કરત  ું િોય છે. 

“નિવનૃત્તિી પ્રવનૃત્ત”, ”નિવનૃત્તન ું નવજ્ઞાિ”, “અંનર્મ આરાધિાિી પળે” ર્થા “મિ કેળવો ર્ો 
સ ખ” અિે “વસવાટ નવદેશે”  જેવાું સુંખ્યાબુંધ પ સ્ર્કો આપયાું પછી એ જ િતે  લક્ષી શ્રણેીમાું 
આ એક વધ    સહિયાર ું સર્જિ ! 

નિવતૃ્ત થવ ું એ એક પહરવર્ાિ છે. 

ર્િેે બુંિે રીર્ે જોઈ શકાય : િકારાત્મક અિ ેિકારાત્મક રીર્ે. 

એક જ ઘટિા - ઘરે બેસવ ું ર્િેે િકારાત્મક રીર્ે જોઈએ ર્ો ઘર અિે સહિયર સાથે 
બાકીિી જજિંદગી જીવવા ર્ક મળી છે. િકારાત્મક રીર્ે જોઈએ ર્ો ‘મારા માથે પડયા’. 
આટલી ઘટિાિે જ દાજ દા લેખકો જ દાજ દા દૃષ્ષ્ટકોણથી મ  લવે છે. ચાલો મળીએ ર્મેિ ે
અિે પછી વાુંચીએ ર્મેિા લેખોિ.ે  

– નવજય શાિ 

************** 

 

 

(૨) 
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"નિવતૃ્ત થયા પછી" ઘણી બધી ચરી પાળવાિી.  અરે, આ ર્ો જજિંદગી છે મરજીમાું આવ ેર્ેમ 

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

નશક્ષકોિ ેસાુંભળી ર્ેમિા કહ્યા પ્રમાણ ેઅન ુંસરવાન ું. પરણ્યા એટલ ેપયારી પત્િીિી ગ લામી 
કરવાિી –  િિીં ર્ો, ‘હ ું મારે નપયર જઈશ’િી લ  ખી ધમકી આપ ેર્ે સાુંભળવાિી. બાળકો 
મોટાું થાય એટલ ેર્ેમિી મરજી મ જબ...કારણ "આપણ ેઘરડાું થઈ ગયાું". આ ગણણર્ મારી 
સમજમાું િથી આવત ું. 

નિવતૃ્ત થયા; ર્મ ેર્મારા મિિા માણલક. જ વાિીમાું કમાયા િર્ા, િવે નવમાિમાું ફરો કે 

ફાઈવ સ્ટાર િોટલમાું રિો ર્મિે કોણ રોકિાર છે ? િા, િસીબ િોય અિ ેપનર્પત્િી બન્ને િો 
ર્ો  સ્વગા ઢ ુંકડ ું છે. કેટલ ું સરસ લાગ્ ું ?! નિવતૃ્ત  થયાિો આ ર્ો સહ થી મોટો લાભ છે. 

નિવતૃ્ત થયા પછી શ ું ? એ પ્રશ્ન દરેકિ ેસર્ાવ ે છે. ત ુંડતે  ુંડ ેમનર્ર્ ણભન્ના. દરેક વ્યક્તર્િા 
અણભપ્રાય અલગ િશ.ે અંર્ે ર્ો  સહ ન ું  ધ્યેય એક જ છે ! નિવતૃ્ત થયા પછી, "િાશકારો". બસ 

કોઈિી ગ લામી િિીં. સમયિી પાબુંધી પણ િિીં. 

"જીવિમાું શાુંનર્". 

"કોઈિ ેિડવ ું િિીં". 

 

 

"પનર્ પત્િીિી અિ ેપત્િી પનર્િી સાથ ેઆિુંદમય જીવિ ગ જારે". (જો િસીબદાર િોય 

અિે બન્ને ડૉસા ડૉસી સાથે  િોય ર્ો!) 
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શેર્ રિલેા જીવિન ું સરવૈ્  કાઢી ર્ાળો મેળવે". 

"જો એકલા િોય ર્ો જાર્ સાથ ેસુંનધ કરી જીવિિ ેસફળ બિાવ"ે. (સાથીિી યાદ સર્ાવ ે

એમાું બ ેમર્ િથી !)  

સ્વામી સચ્ચચદાિુંદ, ઓશો કે મોરાહરબાપ  કિ ે ર્ેમાુંથી આપણિે યોગય લાગે ર્ ે ગ્રિણ 

કરવાન ું. બાકી જીવિિી ઢળર્ી સુંધ્યાએ આપણા  વાળ િથી ધ  પમાું ધોળા કયાા કે  વગર 

મિિેર્ ેમફર્િી ટાલ  પાડી. આપણી મરજી પ્રમાણ ેજીવવાન ું. પ્રભ ભજિમાું મિા આવર્ી 
િોય ર્ો ર્ેમાું મસ્ર્ રિવેાન ું. સર્કાયા કરવાું ગમર્ાું િોય ર્ો ર્ેમાું પ્રવતૃ્ત રિવેાન ું. "પસુંદ 

અપિી અપિી; ખયાલ અપિા અપિા". 

બાળકોિ ેર્મેિી સ્વર્ુંત્રર્ા આપી, આપણો મારગ જ દો ચાર્રી લવેાિો. જો ર્મેિ ેઆપણી 
જરૂર િોય ર્ો અડધી રાર્ે પણ ર્યૈારી બર્ાવવાિી. મિમાું મ  ુંિાઈિ ેર્ેમિી ગ લામી િિીં 
કરવાિી.  

દરેક લખેકિાું મુંર્વ્યો વાુંચયાું.  ર્મેિી પરેશાિી જોઈ દ ુઃખિો અિસેાસ થયો. ખેલહદલ 

લોકો સત્ય લખ ે છે. બાકી બધા સત્યન ું મિોર ું પિરેી ફરે છે. શાિ ેમાટે ?  સત્ય બોલજો, 
અંર્રમાુંથી, “કાઢ્ાું એટલાું કાઢવાું છે ખરાું ?” 

 

મિ ેિથી લાગત  ું કોઈિી મરજી િોય ! સાથીિી ગેરિાજરી સાલ,ે જરૂર, ર્ેમાું બ ેમર્ િથી. 
ત્યારે પલે ું બ્રહ્મવાક્ય ડૉ.હક્ ું કરે, "એકલા આવ્યા – એકલા જવાિા"; સગાું કે વિાલાું બધાું 
સ્મશાિેથી પાછા વળવાિાું.  
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હકિંત   નિવતૃ્ત જીવિમાું એવી પ્રવનૃત્ત પણ દેખાઈ આવ ે છે કે જે જીવિિ ેસફળ કરવામાું 
સિાયરૂપ થાય. દરેક વ્યક્તર્િે એક ત્રાજવે િ ર્ોળાય. દરેકિી પ્રવનૃત્તમય જજિંદગીિી 
વ્યાખ્યા અલગ િોઈ શકે. 

આપણ ેસહ એ સાુંભળ્ ું છે ૧,૮૪,૦૦૦ જન્મ પછી આ માિવદેિ પ્રાપર્ થાય છે. િવ ેઆ 

જન્મ એળે જવા દેવાિો ? શ ું કામ ? આંબો વાવિાર ક્યારેય એમ િથી નવચારર્ો કે 'હ ું આ 

કેરી ક્યાું ખાવાિો છું ?' વકૃ્ષ દરેકિે છાુંયડૉ. આપ ે છે. જરાય વેરોઆંર્રો િથી કરત  ું. 
કેટલાયિાું કાળજાું િારે છે. કેટલાું અગણણર્ પક્ષીઓ ર્ેિા પર માળો બાુંધી પોર્ાિાું 
બાળબચચાું ઉછેરે છે. 

નિવનૃત્ત વેળાએ આપણે અઢળક ધિ કમાયા િોઈએ ર્ો બાળકોિ ેઆપયા પછી િૉક્સ્પટલ, 
શાળા કે અિાથાશ્રમ બુંધાવવ ું એ ખોટો નવચાર ર્ો િિીં જ ગણાય. મર્લબ કે સારી રીર્ે ર્ ે

ધિિો ઉપયોગ કરવો. નવદ્યા પાછળ નવનિમય કરવો. ર્ ેપિલેાું એક મુંત્રન ું રટણ કરવ ું : 

"પિલે ું સ ખ ર્ ેજાર્ ેિયાા." સ્વાસ્થ્ય પાછળ ધ્યાિ આપવ ું. ઘડપણમાું િ જોઈર્ી આપત્તી 
આવ ેર્ો ર્િેો સામિો કેવી રીર્ ેકરવો ર્ ેમાટે સજ્જ રિવે  ું. જો જ વાિીમાું બાળકોિ ેસારા 
સુંસ્કાર આપી ઉછેયાાં િશે ર્ો ર્ેમિો સાથ અિે સિકાર મળશ ેર્મેાું બે મર્ િથી. ઘરડે 
ઘડપણ ર્ો પનર્ અિ ેપત્િીિ ેએકબીજાિી આદર્ પડી જાય. ર્િેી મજા િસીબદાર માણે. 
છર્ાુંય પોર્ાિી આગવી પ્રનર્ભા રાખી િળકે એ ‘સ  ખી–જોડા’િી લોકો ઈષ્યાા પણ 

કરે. એકલ દોકલ િોય ર્ ેઅફસોસ કરવાિ ેબદલે પોર્ાિા જીવિિી કેડી કુંડારે. 

આમ નવનવધ રીર્ે લેખકોએ પોર્ાિા નવચાર દશાાવી સાર ું માગાદશાિ આપ્ ું છે. નવજયભાઈ 

િમેશાું સ ુંદર સુંકલિ પ  ર ું પાડી, જીવિમાું િકારાત્મક વલણ અપિાવવામાું માિ ેછે. બાકી 
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જન્્યા ત્યારથી એક જ હદશામાું સહ િી સર્ર્ ગનર્ રિી છે. આ સમય દર્યાિ ર્ેિો 
સદ પયોગ કરવો આપણા િાથમાું છે.આપણી અન ુંક ળર્ાએ કોઈિી આંર્રડી િારવી, કોઈિ ે

માટે જાર્ ઘસવી, કોઈિા આશીવાાદ લેવા, કોઈિે સિાય કરવી. ક ટ ુંબમાું સ્િિે પ્રસારવો, 
ઈષ્યાાિે નર્લાુંજલી આપવી, ચારે બાજ  જીવિ જીવ્યાિી સાથાકર્ા લાગે એવ ું વાર્ાવરણ 

િોય ર્ે કોિ ેિ ગમ ે? બાકી રેર્ીમાું પગલ ું ટકે એટલી આ જીવિિી કિાિી છે. બધા કાુંઈ 

પ  જ્ય ગાુંધીજી, સ્વામી નવવેકાિુંદ, લોકમાન્ય નર્લક કે મીરાું થવા સજાાયા િથી! 

– પ્રવીણા કડહકયા 

*************** 

 

 

 

(૩) “નિવતૃ્ત થયા પછી” પ સ્ર્કિા લેખકોિ ેઅણભિુંદિ. નવજયભાઈએ સુંકલિ સાર ું ક્ ાં છે. 

માર ું કાવ્ય, "મૌિિો ગ ુંજારવ" મ  ક્ ું ર્ે માટે આિુંદ સાથ ેઆભાર. બસ, નિજાિુંદ માટે 

લખર્ાું રિીએ. 

– સર્   પરીખ 

 

(૪) 
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'નિવતૃ્ત થયા પછી' ઘડાએલી નવનવધ કલમ ે લખાએલ ું એક એવ ું પ સ્ર્ક છે જે 

જીવિિી ઢળર્ી વયિો મીિો આવકારો કરે છે. 'િ ે ઉમદા મન ુંષ્યો, ર્મ ે પોણી જજિંદગી 
સમયિા નિયમ પ્રમાણે િોકરી-વ્યવસાય કયાાં, િવ ે નિવનૃત્તએ - એક વળાુંક આગળ – 
ઘડીક ઊંડૉ. શ્વાસ લઈ કઈ મિગમર્ી કરવી છે ર્ ેમાટે નવચારો ર્ો આ પ સ્ર્ક િાથલાકડી 
સમાિ છે.'  

પરમસમીપ ેર્રફિી હદશાિ ેસુંધ્યાિા ગ લાબી પ્રકાશથી િળિળત ું કરે છે. નિરુંજિ ભગર્ 

કિ ે છે ર્ેમ સૌંદયા, કલા, માિવર્ાથી ભરપ  ર આ પથૃ્વી પરન ું આપણ ું જીવિ ધન્ય 

કરવાિો અવસર એટલે નિ-(નિષ્કામ)વનૃત્ત. એવાું કમો કરવાિી ર્ક, જેમાું સ્વિે  અિે 
સમાજિ ેકલ્યાણકારી આિુંદ મળે. 

“ધરા અિો ધન્ય, િ સ્વગા ્િોવ ું, 
સદભાગય  શ ું િ િોય મન ુંષ્ય િોવ ું?” 
 

આ પ સ્ર્ક રુંગબરેુંગી સ વાનસર્ ફૂલોિો બ કે છે. વાચકોિ ેઆ પ્રેમભરી સોગાર્ અપાણ કરર્ાું 
આિુંદ થાય છે. 

જય ગ ર્જર ણગરા ! 
 

– ર્ર લર્ા મિરે્ા 
************* 

(૫) 
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ક શળ િશો. 'નિવતૃ્ત થયા પછી' સળુંગ વાુંચવાિી ખ  બ મજા આવી. નિવનૃત્ત પછીિા 
જીવિિી એક િલક આંખો સામ ે ઉપક્સ્થર્ થઈ ગઈ. કોઈ નસિમેા જોર્ાું િોઈએ એવો 
અિસેાસ થયો. આપિી મિિેર્િ ેસલામ. રજ આર્ લગભગ ક્ષનર્રહિર્ છે. ધન્યવાદ ! 
– રોહિર્ કાપહડયા 

************* 
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વિભાગ – ૨ “વનવતૃ્ત થયા ંપછી......” 

સહહયારા સર્જનના ંલેખકો : પ્રકરણના ક્રમ પ્રમાણે 

     
  રોહહત કાપહિયા         ફાલ્ગ ની પરીખ    રશ્મમ જાગીરદાર    પ્રિીણા કિહકયા      સ્િાવત શાહ    

       
  કેદારનસિંિ જાડેજા   રાજ લ કૌનશક      જીર્ેન્ર પાઢ     નવજય શાિ    ઉમાકાુંર્ મિરે્ા       

     
 ર્ર લર્ા મિરે્ા       રેખા શ તલ         િમેા પટેલ    પી.કે.દાવડા       રમેશ ર્ન્ના   
  



નિવતૃ્ત થયા પછી 

19 

     
 

   વનવતૃ્ત થયા પછી ( ૧) રોહહત કાપિીયા 

  
 

ર્ારો સાર્ જિમિો સાથ 
 

પલુંગમાું સ  ર્ાું સ  ર્ાું જસવુંર્લાલ નવચારી રહ્યા િર્ા કે િાશ! આખરે આજે નિવતૃ્ત થયો. 
બાવીસ વર્ ેચાલ  કરેલી િોકરી આજે પાુંસિ વર્ે છોડી. ર્ેંર્ાલીસ વર્ાથી એકધારી મિિેર્ 

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 રિવેાન ું િ ે 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/16/nivrutt-thaya-pachi-1-rohit-kapadia/
https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/16/nivrutt-thaya-pachi-1-rohit-kapadia/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/retirement_begin_working_at_living_post-300x185.jpg
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સાુંજે આિ વાગયે પાછા આવવાન ું. િવે કાલથી ર્ો મારી મરજી િશે ત્યાું સ ધી સ  ઈ રિીશ. 

શાુંનર્થી િાસ્ર્ો કરીશ. છાપ ું વાુંચીશ. લાડલી પૌત્રી ચામી સાથ ેખ  બ રમીશ. મિ ેગમત ું 
વાયોણલિવાદિ ફરી ચાલ  કરી દઈશ. મારો વાુંચિિો શોખ પ  રો કરીશ. નમત્રોિે કિીશ કે 

બોલો, િવે િવી શી પ્રવનૃત્ત કરવી છે ? શાુંનર્થી ટીવી જોઈશ. િાટક અિે નસિેમા જોવાું 
જઈશ. િાલ સ્વાસ્થ્ય સાર ું છે ર્ો એ સ્વસ્થર્ાિ ેટકાવવા નિયનમર્ યોગ અિે કસરર્ કરીશ. 

જજિંદગીિાું િવે પછીિાું વર્ોિ ેજીવુંર્ર્ાથી ભરી દઈશ. એમિા નવચારોિી વણથુંભી વણિાર 

એમિી પત્િી સ શીલાિા બોલાવવાથી અટકી. 

રૂમમાું આવર્ાું જ સ શીલાએ કહ્ ું, “સાુંભળો છો, કાલથી ર્મ ેનિવતૃ્ત થવાિાું છો. િવે 
કાલથીર્મારે ર્મારી મરજી મ જબ જજિંદગી જીવવાિી છે. આટલાું વર્ો બહ  મિિેર્ કરી, િવે 
પ  રર્ો આરામ કરવાિો છે. ર્મારે ર્મારાું અધ  રાું સ્વપિાુંઓ પ  રાું કરવાિાું છે. લાવો, 
માથામાું ર્ેલ ઘસી દઉં એટલે શાુંનર્થી ઊંઘ આવી જાય.” અિે આટલ ું કિી હદલથી 
ર્ેલમાણલશ  કરી એમિે  સ  વાડર્ાું ચાદર સરખી કરીિ ેકહ્ ું, “લ્યો, િવે શાુંનર્થી સ  ઈ જાવ. 

કાલે સવારે છ વાગયે િિીં ઉિાડ ું. ર્મર્મારે મિ પડે ત્યાું સ ધી સ  ર્ાું રિજેો.” અિે સ શીલા 
સ  ઈ ગઈ, પણ જસવુંર્લાલિી ઊંઘ ઊડી ગઈ. 

જસવુંર્લાલ નવચારવા લાગયા કે કેટલી પ્રેમાળ પત્િી મળી છે. પરણીિે આવ્યાું પછી મ્મી-
પપપાિી હદલથી સેવા કરી. લગિિાું ર્ેર વર્ા બાદ દીપકિો જન્મ થયો. એિે પણ એટલા જ 

લાડકોડથી ઊછેયો. માર ું પણ િુંમેશાું એટલ ું જ ધ્યાિ રાખ્્ ું. દીપકિા લગિ પછી પ  જા 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 દરેક ચીજન ું એ ધ્યાિ રાખર્ી. વહ  આવ્યા પછી એન ું કામ 

ઘટવાિ ેબદલ ેવધી ગ્ ું િત  ું. આટલ ું ઓછું િોય ર્ેમ ચામીિી જવાબદારી પણ એણ ેિોંશે 
િોંશે ઉપાડી લીધી િર્ી. સવારિા પાુંચ વાગયાથી રાર્િાું દસ સ ધી એ સર્ર્ કામ કરે છે િ ે

ર્ોએ સદા િસર્ી જ રિ ેછે. રનવવાર, ર્િવેાર અિે માુંદગીમાું મિે ર્ો રજા મળે છે પણ એિે 
ર્ો ક્યારેય રજા િથી મળર્ી. ક્યારેય આરામ િથી મળર્ો. ઊલટાન ું જ્યારે અમિે રજા િોય 

ત્યારે ર્ો એિે વધ  કામ પિોંચે છે. ર્ો શ ું એિે  ક્યારેય નિવનૃત્ત િિીં ? એિે પણ પોર્ાિાું 
અરમાિ િશે, સ્વપિાુંઓ િશે. ર્ો શ ું મારી ફરજ એ અરમાિો િ ેસ્વપિાુંઓ પ  રાું કરવાિી 
િથી ? પરણ્યા પછી કાશ્મીર ગયાું િર્ાું ત્યારે મારાું કિવેાથી કેટલ ું મીઠ ું િ ેમધ ર ું ગીર્ ગા્ ું 
િત  ું. એિા સ્વરમાું કોયલિી મીિાશ િર્ી પણ પછી ર્ો એ સ્વર જ જાણે રૂુંધાઈ ગયો. િા, િા, 
આ બરાબર િ કિવેાય. િ ેપછી મિમાું કુંઈક િક્કી કરીિ ેએ સ  ઈ ગયા. 

બીજા હદવસે સવારે પાુંચ પિલેાું ઊિીિે, િાિીધોઈિે ર્ૈયાર થઈ ગયા. ચા બિાવી 
સ શીલાિા પલુંગ પાસ ેઆવીિે ર્ેિા માથામાું પ્રેમથી િાથ ફેરવર્ાું ર્ેિે  ઉિાડીિે કહ્ ું, 
“સ શી, લે આ ચા પી લે. ર્ેં ગઈકાલ ેમિે કહ્ ું િત  ું િ ેકે િવે મારે મારી મરજીથી જીવવાન ું છે 

ર્ો મારી મરજી છે કે આજથી હ ું ર્િ ેર્ારા દરેક કાયામાું મદદ કરીશ. આપણે બુંિે સાથે પ્રવતૃ્ત 

રિીિ ેપણ નિવનૃત્તિો આિુંદ માણીશ ું. આપણે સાથ ેસાથ ેઆપણાું સ્વપિાુંઓ પ  રાું 
કરીશ ું.ર્ારા સ  રિે હ ું સાિ આપીિે ફરીથી ગ  ુંજર્ા કરીશ. િવે ર્ારે મિમાું િ ેમિમાું 
ગણગણાટ કરર્ાું િથી ગાવાન ું, પણ હદલ ખોલીિ ેગાવાન ું છે.  એય, પિલેી વાર ચા બિાવી 
છે. ચાખીિે કિ,ે કેવી બિી છે?” 

સ શીલાિી આંખમાુંથી ટપકર્ાું આંસ ઓ ચામાું ભળર્ાું ગયાું િ ેચા મીિી બિર્ી ગઈ. 

દાુંપત્યજીવિિી સ વાસથી ઘર  મિકેી ઊિ્ ું. જસવુંર્લાલિો િાથ િાથમાું લઈ એિે 
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પુંપાળર્ાું સ શીલાએ કહ્ ું, “આ ઉંમરે પણ કેટલો બધો પ્રેમ કરો છો. ર્મારી િર વાર્ મિ ે

નશરોમાન્ય છે. િવે મારી મરજી અિે ર્મારી મરજી િિીં પણ બધ ું જ આપણી મરજીથી 
કરવાન ું. અત્યાર સ ધી આપણે આપણી ફરજ પ  રી કરવા જીવિ નવર્ાવ્્ ું. દીપક, પ  જા અિે 
ચામી માટે શક્ય િોય ર્ે બધ ું જ ક્ ાં અિે િજ  પણ કરશ ું..િજ  આપણા બુંિેન  ું સ્વાસ્થય સાર ું 
છે ર્ો િવે ઘરિી સાથ ેથોડીક સામાજજક પ્રવનૃત્ત પણ કરશ ું. ર્મારા સિકારથી મળેલા 
સમયિો આપણે સદ પયોગ કરીશ ું. થોડ ુંક બીજા માટે જીવીશ ું. આજકાલ બધાુંિે ઘડપણ 

અકાર ું લાગે છે, વદૃ્ધાવસ્થાિો ડર લાગે છે. આપણે એ ડરિે  લોકોમાુંથી દ ર કરવાિો પ્રયત્િ 

કરશ ું. આપણા જ સગાું, સ્િેિી, પહરણચર્ો અિ ેજ્ઞાનર્માું જે જે ઘરમાું વદૃ્ધો છે ર્ેમિે  ફોિ 

દ્વારા, પત્ર દ્વારા કે જરૂર પડે ર્ો પ્રત્યક્ષ મ લાકાર્ દ્વારા પ્રેરણાત્મક વાર્ોથી આશાવાદી 
બિાવશ ું. વદૃ્ધત્વિે અકાર ું િિીં પણ પયાર ું બિી રિ ે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 દ ર ભગાડીશ ું. આપણે વેદિાિ ેવિાલ 

કરીશ ું, પીડાિ ેપોર્ીકી ગણીશ ું અિે દ ખ-દદાિે દ આઓિી અસર ગણીશ ું. મોર્ આવશે ર્ો 
એિો પણ બહ  જ સિજર્ાથી સ્વીકાર કરીશ ું. બુંિેિે સાથ ેઈશ્વર બોલાવી લે ર્ ેર્ો અનર્ 

ઉત્તમ પણ કદાચ એવ ું િ થાય ર્ો પણ જેન ું આ્ ષ્ય લાુંબ  િશે ર્ ેયાદોિા સિારે અથાસભર 

જીવિ જીવશે.” આટલ ું કિરે્ાું ર્ો સ શીલાિી આંખ ફરી આંસ થી છલકાઈ ગઈ. 

પ્રેમાળ િાથે સ શીલાિી આંખિાું આંસ  લ  છર્ાું જસવુંર્લાલે કહ્ ું, “ગાુંડી, જીવિ જીવવાિા 
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સમએ મોર્િી વાર્ો કેમ કરે છે ? ર્િ ેએક ફહરયાદ મારા માટે કાયમ િર્ી િ ેકે હ ું ઈશ્વરમાું 
માન ું છું ર્ો મુંહદરે કેમ િથી જર્ો ? પ  જા કેમ િથી કરર્ો ? ર્ો ચાલ, ઊિ અિે જલ્દીથી 
ર્ૈયાર થઈ જા. રસોઈ ચાલ  કરર્ાું પિલેાું આપણે સાથ ેમુંહદરે જઈ આવીએ. આજે ર્ારા 
ઈશ્વર પાસે શ ું માગવાિો છું ખબર છે ? ર્ારો સાર્ જિમિો સાથ માુંગવાિો છું.” િ ે

સ શીલાએ િસીિ ેકહ્ ું, “બસ, સાર્ જ જિમિો સાથ, ભવોભવિો િિીં ?” બિાર િવામાું 
સ  રીલ ું ગીર્ ગ ુંજી રહ્ ું િત  ું.....  

‘િમ ત મ ્ ગ્ ગસે એ ગીર્ નમલિ કે, ગાર્ ેરિ ેિૈં, ગાર્ે રિેંગેં....’ 

– રોહિર્ કાપહડયા 
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વનવતૃ્ત થયા પછી (૨) ફાલ્ગ ની પરીખ 

.  

 “અિોખો રનવવાર” 

સ શીિી આંખથી ટપકર્ાું એ આંસ  જશવુંર્લાલિે એવા લાગયાું – જાણે કે છીપમાું મોર્ી 
છપાએલ િોય! પ્રેમથી િાથમાું િીલર્ાું બોલ્યા, સ શી, આ શ ું?! ર્િ ેમારા િાથિી બિાવલે 

ચિા િા ભાવી?” 

“અરે િા, એવ ું િથી - આ ચિામાું ર્મારા િાથિો સ્િેિ ભળી ગયો િોવાથી મધથી પણ વધ  
મધ કર બિી છે! પરુંત   ર્મ ેકેમ આજે?” 

“સ શી, આજથી િક્કી ક્ ાં છે, ર્િ ેદરરોજ મારા િાથિી બિાવેલ ચિા પીવડાવીશ –”  

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/16/nivrutt-thayaa-pachi-2-falguni-parikh/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/life-after-retirement.jpg
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“અિે મિ ેર્મ ેર્મારા સ્િેિિા બુંધાણી બિાવી દેશો કેમ?” એમિા મધ ર પ્રમેભયાા િાસ્યથી 
એ રૂમિી દીવાલો અિે એ ખ શન ુંમા રનવવારિી સવાર મિકેી ઊિી! 

એટલામાું એમિી બ લબ લિો ચિકેર્ો અવાજ આવ્યો – “ગ ડ મોનિિગ દાદ  – ગ ડ મોનિિગ 

‘મા’! “ઓિ મારી કોહકલકુંિી, એમ કિી જશવુંર્લાલે પ્રેમથી ચામીિ ેઊંચકી લીધી અિે 
વિાલભ્ ાં ચ ુંબિ ર્ેિા કપાળે ક્ ાં. સ શી આ સ્િેિભરી પ્રેમિી ર્સ્વીરિે આંખોમાું સમાવર્ી 
રિી – મિમાું નવચારર્ી રિી – જજદુંગીિી ભાગાદોડીમાું િ જાિે આવી કેટલીય પ્રેમભરી ક્ષણો 
ચ  કી ગયાું છીએ. થેંક્ય  જજદુંગી – મિ ેઆજે એક િવી સ્મરણીય સવાર આપવા માટે!! 

દ નિયાિી િજરમાું ભલે એ નિવતૃ્ત થયા પરુંત   જજદુંગીિા આ િવા ગણણર્માું પ્રથમ હદવસ ે
એ જજદુંગીિો દાખલો સચોટ થયો! મિ ેિત  ું નિવનૃત્ત એ જજદુંગીિા ઘણા બધા પ્રકરણમાુંન  ું 
એક છે. નિવનૃત્તિી પળ જાણ ેકે પ્રવનૃત્તિી પાિખરિો અન ુંભવ કરાવે છે. પરુંત   ર્મેણે આ 

સિજર્ાથી સ્વીકારી લીધી છે. દરેકિા માટે એકધાર ું કામ કરીિ ેએ ખ દ પણ જજદુંગીિી 
ખ શીઓથી અણલપર્ જ રહ્યા છે િ!ે િવે એમ લાગે છે – સાચી જજદુંગીિી શરૂઆર્ થઈ છે. 

દાદા-પૌત્રીિ ેરમર્ાું નિિાળી સ શી પલુંગ પરથી ઊર્રર્ાું, પોર્ાિા છૂટા વાળિ ેિાથ વડે 
અંબોડા ટાઈપ બાુંધવા લાગયાું ત્યાું જશવુંર્લાલ ર્ેમિી િજીક આવ્યા – પ્રેમથી િાથિે 
રોકર્ાું બોલ્યા, એિે ખ લ્લા રિવેા દે - એ ર્ારા વ્યહકત્વિે ખ  બ સ ુંદરર્ા બક્ષે છે! એમ કિી 
અંબોડૉ.  

 

ખોલી દેર્ાું િાગણ જેવા વાળ સ શીિી પીિ પર લિરેાઈ ગયા. બુંિિેી આંખોમાું પ્રેમિી 
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જયોનર્ િગમગી ઊિી – સિજે િસર્ાું એમિી વાર્ માિીિે દૈનિક કાયો પર્ાવવા પગ 

ઉપાડયો ત્યાું એમન ું ફરમાિ આવ્્ ું, “નપ્રએ, આજે ર્ારે સુંપ  ણા રનવવારિી રજા ભોગવવાિી 
છે. આજે મોનિિગ બ્રેકફાસ્ટ ર્ારા પ્રાણનપ્રએ પનર્દેવ બિાવશે!” 

“અરે વાિ દાદ  – આજે ર્મ ેબ્રેકફાસ્ટ બિાવશો?” ચામી ખ શ થર્ાું ચિકેી ઊિી. “યસ માય 

નપ્રન્સેસ! ડ  ્  િલે્પ મી?” “યસ દાદ ,,,,! લેટસ ગો – ” દાદાપૌત્રી હકચિ ર્રફ ગયાું, સ શી 
આશ્ચયાથી જોર્ી રિી. ખરેખર આજિો રનવવાર એિા માટે અનવસ્મરણીય િર્ો!! 

હકચિમાું િાિથી આવી ર્ો ગયા, પરુંત   બિાવવ ું શ ું?  ખ દિે કોઈ વસ્ત   બિાવર્ાું િિોર્ી 
આવડર્ી. કદી હકચિમાું આવ્યા િિોર્ા એટલે દરેક વસ્ત   કયાું મ કાય છે એ પણ ખબર િ 
િર્ી. ર્ેમિી મ  ુંિવણ ચામીએ દ ર કરી. “દાદ  આપણે આજે બ્રેકફાસ્ટમાું,,, િમમમમ,,,, બ્રેડ-

બટર-જામ, ‘મા’િાું ફેવહરટ બટાકાપૌવાું બિાવીશ ું, કરેતટ?” 

અરે, સ શીિ ેએ ફેવહરટ છે એિી મિ ેઅત્યાર સ ધી ખ્યાલ જ િા આવ્યો. સાચ ેહ ું મારી 
જીવિસુંણગિીિી પસુંદ–િાપસુંદિે ભ  લી ગયો િર્ો. એણે કદીએ માટે ફહરયાદ િથી કરી. 
“બેટા-ર્િ ેખબર છે, ર્ારી દાદી એ બધ ું કયાું મ  કે છે?”  

“દાદ  એ મારી દાદી િથી; મારાું ‘મા’  છે!! િે િા મિ ે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 મિ ેનિવતૃ્ત કરી મારી ખ શીઓિી પળો છૂટી ગઈ િર્ી 
એ માટે સમય આપી મારા પર ઉપકાર કયો છે! 
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સ શી દાદાપૌત્રીિ ેરસોડામાું કામ કરર્ાું નિિાળી િસી રિી િર્ી. ચામી ઉંમરમાું િાિી િોવા 
છર્ાું બ ધ્ધ્ધથી ખ  બ ક શાગ્ર િર્ી. િ જાિે આજે એમિા મિમાું શ ું ભ  ર્ ભરા્ ું છે? સવારથી 
કુંઈક જ દો વ્યવિાર કરી રહ્યા છે. દીપક–પ  જા ઊિી ગયાું િર્ાું, મ્મીિે ડાઈનિિંગ ટેબલ 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, ર્મ ેરસોડામાું આ શ ું કરી રહ્યા છો?” 

“ગ ડ મોનિિગ એવરી બડી – બ્રકેફાસ્ટ રેડી છે - જલદીથી ટેબલ પર આવી જાઓ ચાલો”, 
સ્ટાઈલથી બોલી, ચિા, બિાવેલ િાસ્ર્ો ટેબલ પર મ કાયાું. 

દીપકપ  જાન ું આશ્ચયા સમાપર્ થત ું િ િત  ું. બધાું ત્યાું ગોિવાયાું, જશવુંર્લાલે બધાુંિ ેસ શીિી 
સ્ટાઈલથી િાસ્ર્ો સવા કયો. પ્રેમથી સ શીિી પલેટમાુંથી એક ચમચી બટાકાપૌવાિી ભરી 
ર્ેિા મ ખ સમીપ લાવર્ાું બોલ્યા, “નપ્રએ, ચાખીિ ેકિ ેકેવાું બન્યાું છે?” સ શીએ પ્રેમથી ર્ેમિો 
િાથ પકડી કહ્ ું, “ર્મ ેબિાવ્યા છે િ!ે મારા માટે એ સવાશ્રેષ્િ જ છે!” એમ કિી, સ્િેિ 
િીર્રર્ી આંખે એિે મ ખમાું મ  ક્યાું. 

“અરે દીપક, પ  જા, ર્મે પણ ટેસ્ટ કરી કિો કેવા બન્યા છે?” એ બુંિે મ્મીપપપાિા પ્રેમિી 
અન ુંભ  નર્િ ેનિિાળી મિોમિ એકબીજા માટે આવો પ્રેમ કદી દશાાવી શકયાું િથી એિો 
એિસાસ થર્ાું, બુંિેિી િજર એકબીજા સાથ ેટકરાઈ. 

“વાિ, પાપા, એકદમ ફસ્ટાકલાસ બન્યાું છે, કોઈ કિ ેિિીં ર્મ ેઆજે પિલેી વખર્ બિાવ્યાું 
છે!” ટેબલ પર રનવવારિી સવાર મસ્ર્ી િ ેપ્રેમભરી બિી રિી. સ શી પરવારી શાકભાજી 
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લેવા માકેટ જવા ર્ૈયાર થઈ બિાર િીકળી – સામે જશવુંર્લાલ ગાડી લઈ ર્ૈયાર િર્ા.  

“અરે ર્મ ેકયાું ચાલ્યા?’  

“ર્ારી સાથ ેઆવ ું છું સ શી.” 

 “મારી સાથ ેકેમ?” 

 “આજે સવારે કહ્ ું િત  ું, આજથી ર્ારા દરેક કામમાું હ ું – ર્ો બસ િવથેી એ સાથ ેમળીિ ેજ 

કરીશ ું.” 

શાક લઈિ ેઘરે આવર્ાું જશવુંર્લાલે ફરમાિ ક્ ાં, “આજે ઘરિી ગહૃિણીઓ આરામ કરશે, 
ઘરિા આ બે પ ર ર્ો રસોઈ કરશે.” ર્ેમન ું ફરમાિ સાુંભળી દીપક બોલ્યો – “પાપા, આર ્  
ઓલરાઈટ? રસોઈ અિે ર્ ેઆપણ?ે! પાપા, એ કામ મ્મી અિે પ  જાન ું છે આપણ ું િિીં - 
સોરી હ ું એ િિીં કર ું!” 

“દીપક, કેમ ર્મે િિીં કરો? પાપાએ કહ્ ું છે, ર્મારે કરવાન ું જ છે સમજયા?” પ  જાએ િક્કથી 
કિરે્ાું દીપક મિોમિ ર્ેિા પર ધ  ુંધવાયો. સ શી, પ  જા, ચામીિે મજા આવર્ી િર્ી. 

બુંિેિે હકચિમાું વસ્ત  ઓ સાથ ેમાથાક ટ કરર્ાું નિિાળી સ શી એમિી મદદમાું પિોંચી. સ શી, 
ર્િ ેિા  કહ્ ું છે િ?ે ર્ારે આજે આરામ કરવાિો છે; કેમ અંદર આવ્યાું?” 

“હ ું ર્મારી મદદમાું...”  
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“યસ મોમ, પલીિ ર્મે કરો, મિ ેઆ બધ ું િથી ફાવત  ું –” એમ બોલી દીપકે હકચિિી બિાર 

જવાિી ર્ૈયારી કરી, ત્યાું પ  જા આવર્ાું બોલી,  

“દીપક, ડાણલિંગ, િો ચીહટિંગ – આજે ર્ો ર્મારે પણ...” િસર્ાુંિસર્ાું પ  જા બોલી. 

“યસ પ  જા બટેા, એ દીપકિા બચચા, કામચોર, કામથી ભાગ િિીં; ચાલ મદદ કર મારી 
ભાજીપાુંઉ બિાવવામાું.”  

“વાઉ,,, દાદ , ભાજીપાુંઉ – ” ચામી એકદમ ક દીિે દાદ િા ગળે વળગી પડી. અચાિક આ 

થવાથી જશવુંર્લાલ પોર્ાન ું બેલેન્સ જાળવી િા શકયા, ર્ેમિો િાથ પલટેફોમા પરિી થાળી 
પર પડયો. એ સાથ ેજ એ થાળી ઊછળી અિે એમાું છોલીિે રાખેલા વટાણા હકચિમાું વેરાઈ 

ગયા. “ઓિોિો – ચામી બેટા, આ શ ું ક્ ાં?” સ શી િડપથી ર્િેે 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 ર્ ેજ સાર ું છે બધાું માટે. જ ઓ....” હકચિમાું નવખરેાઈિ ે

પડેલા વટાણા ર્રફ આંગળી કરર્ાું સિજે ણચડાર્ાું ર્ે બોલ્યો.  

“આજે ખાવાન ું આપણે જ બિાવવાન ું છે માટે ખોટાું બિાિાું બુંધ કરી િલે્પ કર મિે.” 

દીપકિે કામ કરર્ો નિિાળી, પ  જાિે ખ  બ મજા આવર્ી િર્ી. મિોમિ થોડૉ. અપરાધભાવ 

પણ અન ુંભવર્ી િર્ી. દીપક–પપપાજીિે કામ કરર્ાું નિિાળી ખ્યાલ આવ્યો, ખ દ રોજ 

ઑહફસિા કામિે કારણે ઘરમાું કદી મ્મીિે ઘરકામમાું મદદ િથી કરી. મ્મીએ કદી એ 
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માટેિા નવરોધી સ  ર ઉચચારી ઘરિા વાર્ાવરણિે કદી િઘડાથી દ નર્ર્ િથી ક્ ાં. કાયમ 

ર્મેિા માટે બધ ું ર્ૈયાર રાખર્ાું િર્ાું. અરે ખ દિી દીકરી ચામીિી જવાબદારી ર્ેમણે ઉિાવી 
લીધી િર્ી. ચામી આજે ૫ વર્ાિી થઈ ગઈ છે એ ખ્યાલ જ િા આવ્યો. આજે પ  જાિે મ્મીિી 
એ મિાિર્ાિો ખ્યાલ આવ્યો, ર્ેન ું મસ્ર્ક આપોઆપ ર્મેિે વુંદિ કરવા ઝૂકી ગ્ ું. 
સમજા્ ું કે ઑહફસિા કામ કરર્ાું પણ મ શ્કેલ કામ ઘરિાું છે! ઑહફસમાું કામિો એક ટારગેટ 

િોય છે, જયારે ઘરિા કામમાું એવી કોઈ ગ ુંજાઈશ િથી િોર્ી. રનવવારિી રજા ત્યાું િોય છે, 

ઘરમાું રનવવારે દરેકિી પસુંદગી સાચવવા જર્ાું કામ વધી જાય છે એ પ  જાિે આજે 

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

નિવનૃત્તિો અથા સમજાવ્યો છે! નિવનૃત્તિો અથા એ િથી કે ર્મ ેબધાું કામથી નિવતૃ્ત થઈ જાઓ. 

ર્ેિો સાચો અથા એ છે કે ર્મ ેર્મારા સાથીિી પ્રવનૃત્તશીલર્ાિા  સમયિે પોર્ાિો સાથ 

આપો! 

ફાઈિલી ભાજીપાુંઉ બિીિે ર્ૈયાર થઈ ગઈ. ટેબલ પર પિલેી વખર્ જમવાિા સમએ બધાું 
સાથ ેિર્ાું. િિીં ર્ો દરેક રનવવારે બધાુંિો જમવાિો સમય અલગ અલગ જ િર્ો. દરેકિા 
ચિરેા પર પ્રસન્નર્ા િર્ી. દીપક ગ સ્સે િર્ો, હકચિિા કામિે કારણે આજે ર્ેિો રનવવાર 

બરબાદ થયો િર્ો. બધાિી ખ શી જોઈ સમજા્ ું – જજદુંગીિી િાિીિાિી ખ શીિે શોધવા 
િથી જવી પડર્ી – બસ આપણે ર્ેિે મળેવવાિી િોય છે! 

અચાિક ર્ણેે એિાઉન્સમેન્ટ ક્ ાં, “આજે સાુંજે આપણે બધા નપકનિક પર જઈશ ું, અિે હડિર 

િોટલમાું કરીશ ું.” “વાઉ,,, ડેડી નપકનિક!” ચામીિા ચિરેા પર ખ શી િળકી ઊિી, ર્ેિી ખ શી 
નિિાળી દીપકિે સમજા્ ું – ખ શીિ ેઆવર્ાું રોકી શકે એવા કોઈ દરવાજા બન્યા િથી, ર્ેિ ે

લાગણીિા અિે પ્રમેિા શબ્દો વડે ભીંજાવવાું પડે છે! 
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સાુંજે શિરેથી દ ર ક દરર્િા સાનન્નધ્યમાું બધાું નપકનિક માટે ગયાું. ચામી પોર્ાિે રમવા માટે 

નવશાળ ખ લ્લી, ઘાસથી ભરેલી જગયા જોઈિ ેર્ે પર્ુંણગયાિી માફક આ બાજ થી બીજી બાજ  
દોડર્ી િર્ી. દીપક–પ  જા બુંિે િાથમાું િાથ પરોવી ચાલર્ાું િર્ાું – શબ્દો અબોલ િર્ા, 
િૈયાિાું સ્પુંદિો સ્પશા વડે મ  ક વિરે્ાું િર્ાું! 

સ શીિા ખોળામાું માથ ું મ  કી જશવુંર્લાલ સ  ર્ા િર્ા. ડ બર્ા સ  રજિી લાણલમા સ શીિા 
ગાલિ ેરત  મડા બિાવર્ા િર્ા! ર્ેિા ભીિા ભીિા અધરો પર પ્રીર્િી મ સ્કાિ િર્ી. ર્ેિી 
આંગળીઓ નપ્રયર્મિા વાળમાું ફરર્ી િર્ી. એ બુંિે એ પ્રેમિા અસ્ખણલર્ પ્રવાિમાું વિરે્ા 
જર્ાું િર્ાું! એટલામાું ચામી દોડર્ી ત્યાું આવી, દાદ િે આ રીર્ે સ  ર્લેા જોર્ા બોલી, “દાદ  
ઊિો! આ મારી જગયા છે, ર્મ ેકેમ ત્યાું સ  ર્ા છો?”  

“અરે મારી બ લબ લ, ત ું પણ આવી જા.” એમ કિી ર્ેિે પોર્ાિી બાજ માું સ  વડાવી દીધી! 
સ શી બુંિેિે પ્રેમભરી આંખે નિિાળર્ી રિી. ર્મેિ ેિિોર્ી ખબર, નિવનૃત્ત પછીિી જજદુંગી 
આટલી સ ુંદર પ્રેમભરી બિી રિશેે!! 

– ફાલ્ગ િી પરીખ 
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વનવતૃ્ત થયાપછી-(૩) રશ્મમ જાગીરદાર 

 

 

“જજયા અપિે ખાનર્ર, ર્ો ક્યા જજયા?” 

“પ્રેમિે ર્ારા વણાવવા શબ્દો િથી જડર્ા, 

સ્પશા પામીિે ર્ારો, સ્પુંદિો િથી વળર્ાું, 

આયખ ું આખ ું ગ  ુંથાઈ ગ્ ું ત્યાગિી સ રામાું, 

રે, લાગણીિાું હ ુંફાળાું સરિામાું િથી મળર્ાું.” 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/16/nivrutt-thayaa-pachi-3-rashmi-jagirdar/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/maxresdefault.jpg
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કાવ્યિી આ પુંક્તર્ઓ અચાિક જ સ શીિા  મિમાું સ્ફૂરી. અિે ર્ ેસાથે જ ર્ેિે કૈંક યાદ 

આવ્્ ું. પણ આ પળિી ખ શીિે ર્ ેગ માવવા િિોર્ી માુંગર્ી. એટલે મિિે પાછું વળી લીધ ું 
અિે પોર્ાિા ખોળામાું પોઢેલાું બે અિમોલ રર્િિે સ શી અનિમેર્ િજરે ર્ાકી રિી. 
નપકનિકમાું  આખો હદવસ મિા ર્ો ખ  બ આવી ર્ેિી સાથ ેથાક પણ ખાસ્સો  લાગયો િર્ો, ર્ેિો 
અિસેાસ ર્ો ઘરે પિોચયાું પછી જ થયો. જમવાન ું બિાર પર્ાવી દીધેલ ું િત  ું, એટલે મોડા ઘરે 

પિોંચયાું ત્યારે સૌિે પથારી જ દેખાર્ી િર્ી. પડર્ાું ભેગાું જ બધાું ઊંઘી ગયાું. 

સવારે   જશવુંર્લાલિી આંખ ખ  લી, ત્યારે ર્મેણે જો્ ું કે સ શી પથારીમાું બેસીિ ેકુંઈક 

વાુંચર્ી િર્ી. ર્ેિે ખલલે પિોંચાડયા વગર  ર્ે પત્િી સામ ેજોઈ રહ્યા. થોડીક જ વારમાું 
સ શીન ું ધ્યાિ ખેંચા્ ું, એટલે ર્મેણે  પ  છ્ ું,  “શ ું વાુંચે છે?”   

“આ જ ઓિ,ે મારી ઊંઘ  પિલેથેી ઓછી, એટલે રાત્રે જ્યારે જાગી જાઉં, ત્યારે કુંઈ િ ેકુંઈ 

લખવા બેસી જર્ી. છેલ્લા કેટલાક વખર્થી ચામી િાિી ર્ેિી સુંભાળ, પ  જા-દીપકિી અિ ે

ર્મારી જૉબ, એ બધી દોડધામમાું હ ું એ વાર્ જ ભ  લી ગએલી.”  

“લાવ મિ ેજોવા દે.” કિીિે ર્ેમણે  ડાયરી લીધી.અિે મોટેથી વાુંચવા લાગયા. 

“ખોવાએલી છું હ ું પણ શોધ ું ર્િ,ે 

રૂપાળી છું હ ું, પણ ત ું ગમ ું મિ.ે 

વાિ, સ શી, સરસ. અિ ેડાયરીમાું ર્ેં આટલ ું બધ ું લખ્્ ું છે? મિ ેકોઈ હદવસ બર્ાવ્્ ું પણ 

િહિ?”  “ર્મારી પાસ ેિવે સમય છે નિવનૃત્ત પછી, પિલેાું ક્યાું િર્ો?” પ્રશ્નિો જવાબ પ્રશ્નથી જ 
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મળયો. પછી કિ,ે “િમણાું બધા વોટ્સેપ અિે ફેસબ ક પર આવ ું લખે છે ર્ો માર ું લખલે ું  મ  ક ું 
ર્ો?” જશવુંર્લાલ ેસ શીિી વાર્િે વધાવી લીધી, અિે ધીમ ેધીમ ેવોટ્સેપ અિે ફેસબ ક પર 

મ  કર્ાું શીખવાડી પણ દીધ ું. 

રસિો નવર્ય િર્ો, એટલે સ શીએ લખવાન ું પ  રજોશમાું શરૂ ક્ ાં, એટલ ું જ િહિ પોર્ાિાું 
સકાલમાુંથી, લખવાિો શોખ ધરાવર્ી સૌ બિિેો સાથ ેઅિવાહડએ એક વાર મળીિ,ે દરેકિી 
કૃનર્ઓ વાુંચીિે એકબીજાિી ક્ષનર્ દ ર કરર્ાું અિે વધ  સાર ું લખવા પ્રયત્િ કરર્ાું. ર્ેમિી 
આવી સભાિ ેર્ેઓએ “જ્ઞાિ ગોષ્ષ્િ” િામ આપ્ ું. 

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

રિવેાન ું થ્ ું ર્ ેદર્યાિ ર્ેમિા ધ્યાિમાું આવ્્ ું કે, િાિા ગામમાું માત્ર પ્રાયમરી શાળા જ 

િર્ી. એટલે મોટા ભાગિી છોકરીઓ, એટલ ું જ ભણીિ ેઘરે બસેી 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 રિરે્ી. જશવુંર્લાલ ે ર્ેઓિે ઉપાય સ  ચવ્યો. ર્ેમણે કહ્ ું, “જ ઓ, 
શિરેમાું મારો એક ફ્લટે  ખાલી પડયો છે. ર્મેાું 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 ું નિવતૃ્ત થયો છું, એટલે મારી પાસ ેસમય છે અિે 
મારે ર્ેિો સદ પયોગ કરીિે આ ગામન ું મારા પર જે ઋણ છે, ર્ ેવાળવાિો એક િાિો પ્રયત્િ 

કરવો છે. વળી આપણે સૌએ – બટેી 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. છેવાડાિાું િાિાું ગામોમાું જ્યાું શાળાઓ િિીંવર્ િર્ી 
ર્ેિી ણચિંર્ા િવે જશવુંર્લાલિે થવા લાગી. ર્ેમણે  પોર્ાિા કેટલાક નિવતૃ્ત નમત્રોિી 
સિાયર્ા લઈિે, એવાું ગામોમાું અિવાહડએ એક વાર જઈિે ગામિાું બાળકો અિે વદૃ્ધોિ ે

અક્ષરજ્ઞાિ આપવા માુંડ્  ું. અિે ર્ ેકામ ઉપાડી લે ર્ેવા જ વાનિયાઓ ર્ૈયાર કયાા. 

નિવનૃત્ત પિલેાું ૯થી ૮િી જૉબ કરીિ ેપણ, થાકી જર્ા જશવુંર્લાલમાું એક િવ ું જ જોમ 

પ્રગટ્ ું િોય ર્મે, ર્ ેઆખો આખો હદવસ વ્યસ્ર્ રિરે્ા. રાત્રે પણ મોડા સ ધી કુંઈક િ ેકુંઈક 

કામ રિતે  ું. ર્ેમિા ફોિિી હરિંગ સર્ર્ વાગર્ી રિરે્ી. આ બધાુંિી વચચે, પોર્ાિી વ્િાલી, 
 ચામીિે લેવા–મ  કવા જવાન ું, કે ર્િેી સાથ ેરમવાન ું પણ ચ  કર્ા િહિ. દીપક અિે પ  જા 

પોર્ાિાું માર્ાનપર્ાિી કામગીરીથી પ્રભાનવર્ િર્ાું. નિવનૃત્તમાું ર્મેિા દ્વારા થર્ી પ્રવનૃત્તિે 
લીધ ેમાબાપ પ્રત્ય ેર્મેન ું માિ અિકે ગણ ું વધી ગ્ ું. નપર્ા ર્ો પિલેાું પણ જૉબમાું વ્યસ્ર્ 

િર્ા, પણ માર્ા સ શીબિિે ર્ો િુંમેશાું ઘરિા કામમાું અિે ઘરિા સભ્યોિી સરભરામાું જ 

ડ બેલાું રિરે્ાું. ર્ેમિો સાહિત્યશોખ, જ્ઞાિ અિે આવડર્ જોઈિ ેબુંિે ખ  બ રાજી થર્ાું. પ  જા 

પણ સાુંજે આવીિ ેઘરન ું કામ પર્ાવવામાું સાસ િે મદદ કરર્ી. ઘણીવાર ર્ો કિરે્ી કે, 

“મ્મીજી ર્મારે લખવ ું િોય ર્ો જાવ ઘરન ું કામ ર્ો હ ું પર્ાવી દઈશ, પિલેાું મિ ેઆવાું 
 કામિો ખ  બ કુંટાળો આવર્ો; િવે એવ ું િથી,” ર્ો વળી, ર્ ે લખવાિા કામમાું વ્યસ્ર્ િોય 

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

 પોર્ાિે આવ ું ઈ્પોટા ન્સ મળે છે, ર્ ેવાર્થી સ શીિે ખ  બ િરખ થર્ો. અિે વધ  જોમથી ર્ ે

લખર્ી. િવે ર્ો ર્ ે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  ખ શીઓથી ભરી દેત  ું અિે વધ  િ ેવધ  
લખવા માટે પ્રરેણા પ  રી પડત  ું. ખાસ વાર્ એ પણ રિરે્ી કે, આજ સ ધી પનર્, પ ત્ર કે 

પ ત્રવધ િી કમાણી ર્િેા િાથમાું આવર્ી. જ્યારે ઈિામિી રકમ ર્ેિી પોર્ાિી કમાણી! એિો 
આિુંદ અદભ ર્ રિરે્ો. 

 સર્ર્ પ્રવનૃત્તમય રિવેાથી આળસ, કુંટાળો અિે થાક જેવાું દ ર્ણો આપોઆપ શરીરથી દ ર 

રિરે્ાું િોય છે. આ અન ુંભવથી ર્ઓેિે એક જ્ઞાિ એ પણ લાધ્્ ું કે, કાુંટાળો એ નિષ્ષ્કય 

રિિેારિો 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 

સાથ ેલગિ કરીિે સ ખી થર્ી, ત્યારે સૌથી વધ  આિુંદ આ દુંપર્ીિે થર્ો. કામ કામિે 
શીખવાડ ેએ ન્યાએ ર્મેિે િવી પ્રવનૃત્તઓ મળર્ી જ ગઈ. િવે એ દુંપર્ીએ એક બીજ ું કામ 

પણ ઉપાડ્ ું. પ સ્ર્ક પરબમાુંથી ‘જ્ઞાિ ગોષ્ષ્િ’િી બિિેોિે જરૂરી પ સ્ર્કો આપીિે ર્ેમિી 
લેખિપ્રવનૃત્તિ ેપ્રદીપર્ કરર્ાું. ર્ો વળી ઘરડાઘરમાું જઈિે ત્યાિા વદૃ્ધોિ ેપ સ્ર્કો 
પિોચાડર્ાું અિે સરક્ય લેટ થર્ાું રિ ેર્ેિી ર્કેદારી રાખર્ાું. 

 “જેણે દાુંર્ આપયા છે ર્ે ચાવણ ું પણ આપ ેજ ”   એ કિવેર્િ ેઆ દુંપર્ી સિજે જ દી રીર્ે 
જોત  ું. “નિવનૃત્ત મળી છે, ર્ો પ્રવનૃત્ત પણ મળશે જ.” અિે થત ું પણ એવ ું જ. ફરીથી એક િવી 
પ્રવનૃત્ત ર્મેિે મળી ગઈ. બુંિે જણાું સવારે સાડા પાુંચ વાગે લાહફિંગ તલબમાું જવા લાગયાું. 
તલબિા ગ ર જી ખરેખર જ્ઞાિી િર્ા. ર્ેઓ સવારમાું આંખ, િાક, મોં, ગરદિ, ખભા, િાથ, 

પેટ, ઘ  ુંટણ, પગ, એમ ર્મામ અંગોિી કસરર્ કરાવર્ા. એિા લીધ ેવધ  સ્ફૂનર્િ લાગર્ી. આ 

ઉપરાુંર્ મધ પ્રમેિ અિ ેવટીગો જેવા રોગમાું રાિર્ આપર્ી કસરર્ પણ િર્ી. આ પ્રવનૃત્ત શરૂ 

કરવાથી શારીહરક ર્ુંદ રસ્ર્ી પણ સરસ થવા લાગી. આવી બધી પ્રવનૃત્તમાું રમમાણ રિિેાર 
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આ અિોખ ું દુંપર્ી િવે ર્ુંદ રસ્ર્ી અિે મિ-દ રસ્ર્ીિા પાિો બીજાિે શીખવાડી શકે ર્વે ું 
કાબેલ બન્્ ું. 

 એક વ્યક્તર્ જ્યારે પોર્ાિે માટે બધ ું જ કરી છૂટે છર્ાું જેટલી ખ શી િા મળે, ર્ેટલી ખ શી 
 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 દ ર ગમકા સાયા, 

 ર્ેરી ખ શી, ત જકો નમલ િી જાએગી.” 

 સ શીિ ેઆ ગીર્ ખ  બ ગમત ું િત  ું. ર્ ેરસોઈ કરર્ી વખર્ે િુંમશેાું આ ગીર્ ગાર્ી. ર્ ેહદવસે 
પણ સાુંજે રસોડામાું ર્ ેઆ ગીર્ ગાર્ી િર્ી ત્યાું ઇંધ્ગલશ મીહડયમમાું ભણેલી પ ત્રવધ , પ  જા 

આવી. (પિલેાું ર્ો ર્ ેરસોડામાું ભાગયે જ આવર્ી) ર્ેણે  પ  છ્ ું, “મ્મીજી, આ ર્માર ું ગમત ું 
ગીર્ છે િહિ? એિો અથા શ ું થાય છે?”   “બેટા આ ગીર્િી ર્ો દરેક લાઈિ ઘણ ું બધ ું કિી જાય 

છે. ર્ ેકિ ેછે, ર્મે જ્યારે કોઈન ું દ ુઃખ ઓછું કરવા સ્િજે પણ પ્રયત્િ કરો, ર્ેિા દ ુઃખમાું 
હદલાસો આપો કે ભાગીદાર બિો ર્ ેવખર્ે, સામેિી  વ્યક્તર્િે જેટલો આિુંદ થાય, ર્િેાથી 
અિેકગણો આિુંદ ર્મિે પોર્ાિે થાય. અિે ઊંડાણથી સમજાવ ું ર્ો બીજાિે માટે કુંઈ 

કરવાથી મિિે જ ખ શી િથી મળર્ી પ  રા જિિેમાું ખ શી અિે શક િિો અિસેાસ થાય છે. 

એટલે મારી ર્ો ર્મિે સલાિ છે કે, ર્મે જ્યારે નિવતૃ્ત થાવ ત્યારે બીજાિે માટે જીવજો. જજયા 
અપિે ખાનર્ર ર્ો ક્યા જજયા? હકયા અપિે ખાનર્ર ર્ો ક્યા હકયા? ખર ું કે િહિ?” 

– રક્શ્મ જાગીરદાર   
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વનવતૃ્ત થયા પછી-(૪) પ્રિીણા કડ્હકયા 

 

“પ્રવવૃત્તમા ંવનવવૃત્ત અને વનવવૃત્તમા ંપ્રવવૃત્ત” 

“પ્રવનૃત્તમાું નિવનૃત્ત અિે નિવનૃત્તમાું પ્રવનૃત્ત” 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 નિવનૃત્તકાળમાું ખ  બ સ ુંદર પ્રવનૃત્તઓ પામીિે  જીવિ વેંઢારવ ું પડે ર્ેવ ું િથી લાગત  ું. 

સીધી સાદી વાર્ છે.  ઘર એ ઘરમાું રિિેારન ું ‘પ્રર્ીક’ બિી જાય છે. ૨૧મી સદીમાું જ્યાું 
પનર્ અિ ેપત્િી બન્ને ઘર ચલાવવામાું સરખો ફાળો આપર્ાું િોય છે ત્યાું નિવતૃ્ત થયા પછી શ ું 
એ પ્રશ્ન ખ  બ   સિજ લાગે. બન્નેિે થાય િાશ, િવે કાલથી િોકરી પર જવાિી ણચિંર્ા િિીં ! 
જ વાિીમાું ક શળર્ાપ  વાક સુંસાર ચલાવ્યો િોય. બાળકો િેકાણે પડી ગયાું િોય. બેંકમાું બન્ને 
જણાિ ેજીવ ેત્યાું સ ધી ચાલે એટલા પસૈા િોય. અમેહરકામાું ર્ો વળી સોશ્યલ નસક્ય હરટી મળે. 

પેન્શિવાળાિ ેપેન્શિ મળે. થોડીઘણી આવક પૈસાન ું રોકાણ પ  ર ું પાડ.ે પછી નિવનૃત્ત ખરેખર 

આરામ, શાુંનર્ અિે સુંર્ોર્ લાવ.ે 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/17/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4-%e0%aa%a5%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%9b%e0%ab%80-%e0%ab%aa-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%b5%e0%ab%80%e0%aa%a3%e0%aa%be/
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ઘણાિ ેએમ થાય કે પત્િીિે ક્યારે નિવનૃત્ત મળશ?ે ર્મ ેર્િેે શેમાુંથી નિવતૃ્ત કરવા માગો છે? 

ર્મારી ચા બિાવવામાુંથી? અરે, એ ર્ો ર્મ ેભર જ વાિીમાું પણ એિે માટે બિાવી 
નપવડાવર્ા િર્ા.  ભ  લી ગયા, શનિવાર અિે રનવવાર બડે ટી નપવડાવી ર્ેિે ખ શ રાખર્ા. એ 

પ્રેમ પત્િી કઈ રીર્ે વીસરી જાય?  િવે, ર્મ ેટેબલ પર બધ ું ગોિવો ત્યાું ર્ો ગરમા ગરમ ચા 
અિે બટાટાપૌંઆં ખાવા પામો. માણી જ ઓ લિજેર્ આવશ.ે સવારે મોડા ઊિો કે વિલેાું, શ ું 
ણચિંર્ા? િા, પણ થોડી નિયનમર્ર્ા સારી. 

રસોઈમાું નિવનૃત્ત આપવી િોય ર્ો મદદ કરવા લાગો.  સગવડ િોય ર્ો મિારાજ લાવી 
આપો. એવા પણ નિવતૃ્ત 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 પત્િીિ ેઅલિાઈમરિી બીમારી િર્ી. પનર્િે પણ ઓળખર્ી િિીં. િવે પનર્એ ર્િેે 
િનસિંગ િોમમાું મ  કી. રોજ ર્ેિી સાથ ેસવારિી ચા પીવા પિોંચી જાય. એક હદવસ જરા મોડ ું 
થ્ ું. ર્ેિા નમત્રએ કહ્ ું, ‘શ ું ગાુંડાિી જેમ દોડ ેછે. ર્ારી પત્િીિ ેક્યાું ખબર પડે છે?’ 

પળિો પણ નવલુંબ કયાા વગર જવાબ આપયો, ‘પણ મિ ેર્ો ખબર પડે છે િ,ે ર્ેિે સવારિી 
ચા વગર ફાવત  ું િથી.’ આ કિવેાય પનર્ અિે પત્િીિો પ્રેમ અિે નિવતૃ્ત જીવિિી મિકે. 

બાળકોિો પ્રેમ પામવો, ર્ેમિાું બાળકોિે સમય આવ્ય ેસાચવવાું, ર્મેિી સાથ ેપોર્ાન ું 
બાળપણ પાછું આવ્્ ું િોય ર્ેવો આિુંદ લ  ટવો. ખેર, આ બધ ું ર્ો પ્રવનૃત્ત કરર્ાું ક ટ ુંબ ર્રફિી  
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આસક્તર્  છે. સાચ ું પ  છો ર્ો િવે અન ુંક ળ સમય છે બાકી રિલેા જીવિિો સદ પયોગ 

કરવાિો. જોકે એ ર્ો જ વાિી દર્યાિ થોડૉ.ઘણો કયો િશે યા ર્ ેર્રફ વળાુંક િશે ર્ો 
જીવિિે સફળ બિાવી શકાશ.ે કિવેાય છે િ,ે ‘ક વામાું િોય ર્ો િવાડામાું આવ.ે’ 

જો બાળપણમાું માર્ાનપર્ા પાસેથી એ સુંસ્કાર પા્યાું િોઈએ ર્ો નિવનૃત્તિા સમયમાું ખ  બ 

પ્રવનૃત્ત કરી શકાય, સમાજિ ેઉપયોગી થવાય. આત્માિા કલ્યાણ માટે પ્રયાસ થાય. પોર્ાન ું 
િિીં, બિી શકે ર્ો બીજાન ું ભલ ું કરવાન ું મિ થાય. આપણી પાસ ેસગવડ િોય ર્ો ખાલી 
ક ટ ુંબન ું જ િિીં જરૂહરયાર્મુંદોિો નવચાર આવ.ે 

મારા એક નમત્ર છે. ર્મેિા બાળકો ખ  બ સ ખી છે. પનર્ અિે પત્િી પોર્ાિા િોકરોિાું, 
ડ્રાઈવરિાું અિે રસોયાિાું બાળકો માટેિી સુંપ  ણા જવાબદારી લઈ ર્મેિે  લાયક બિાવ્યાું. 
ડ્રાઈવરિો દીકરો ર્ો એટલો િોનશયાર િીકળયો, અમેહરકા પિોંચી ગયો. િોકરિો દીકરો બૅંક 

મિૅેજર થયો. ર્ેમિે માણસો રાખર્ાું આવડત ું િત  ું. આમ િવે બન્ને ખ  બ સરસ જજિંદગી જીવ ેછે. 

ર્ેમણે ‘ગીર્ા’ પચાવી જાણી િર્ી. જ વાિીમાું ર્ ેબાળકો િાિાું િર્ાું. મોટાું થયાું ત્યાું સ ધીમાું 
નિવનૃત્તિો સમય આવી ગયો. પોર્ાિાું બાળકોિે યોગય ભણર્ર મળવાથી માર્ા અિે નપર્ાિે 
સુંપ  ણા આિાદી મળી. 

િરવાફરવાિા ર્મેિા શોખ પ  રા કરે છે. જીવિમાું નશસ્ર્િે ખ  બ મિત્ત્વ આપી સુંયમભરી  

જજિંદગી જીવી બન્ને જણાું સર્જિિારિો આભાર માિે છે. આવો લિાવો દરેકિે મળર્ો િથી એ 

િકીકર્ સ્વીકારવી રિી. નિવનૃત્ત દર્યાિ જીવિન ું સરવૈ્ ું કાઢવાિો સમય પ્રાપર્ થાય છે. 

શાુંનર્થી બેસીિ ેનવચારવાિો સમય મળે છે કે જીવિ જીવ્યા ત્યાું ઊણપ કેવી રીર્ે રિી ગઈ. 
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જો ર્ ેસ ધારવાિી સ વણા ર્ક મળે ર્ો ર્ેિે િડપી લેવી. જ વાિી દીવાિી િોય છે ર્ેમાું બ ેમર્ 

િથી. કોઈિી સાથ ેઅજ ગત  ું વર્ાિ થ્ ું િોય કે અન્યાય કરી બિેાું િોઈએ ર્ો ર્ેિે 
સ લિાવવાિો ઉપાય શોધી શકીએ છીએ. આ કાળ દર્યાિ ભ  લ કબ  લ કરી માફી માગવી 
એ આપણી ઉદારર્ા દશાાવે છે. 

આ વાળ ધ  પમાું ધોળા િથી થયા િોર્ા. ભલે િે મિેંદી યા રુંગ લગાવી ર્ેિો રુંગ છપાવીએ 

પણ અન ુંભવન ું જે અમરૃ્ લાધ્્ ું છે ર્ેિો સદ પયોગ કરી શકાય. એમાું કોઈ િાિમ િથી કે 

િીચા જોવાપણ ું િથી. એ ર્ો સ ુંદર રીર્ે જીવિ જીવી ર્ેમાુંથી ભણલેા 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 શને ું કરવાન ું ? આજે છીએ, 
કાલે િિીં િોઈએ. સહ  સાથે પ્રેમપ  વાક વર્ાિ કરવ ું. વાણી અિે વર્ાિમાું સમિર્ા જાળવવી. 
આ બધ ું ગિિ છે. નવચાર માગી લે ર્ેવી વાર્ો છે. અભ્યાસ જરૂરી છે. જેિ ેમાટે િવે પ  રર્ો 
સમય છે. 

 

‘જે ગમે  જગર્ગ ર  દેવ જગદીશિે ર્ ેર્ણો ખરખરો ફોક કરવો. 

આપણો ણચિંર્વ્યો અથા કુંઈ િવ સરે ઊગરે એક ઉદ્વગે ધરવો” 

જે પહરક્સ્થનર્માું િોઈએ ર્ેમાુંથી સ ુંદર કેડી કુંડારી રાિ બિાવવો.  બેમાુંથી એક પણ થયા 
િોઈએ ર્ો અફસોસ કરવાિે બદલ ેપહરક્સ્થનર્િી સાથ ેસુંનધ કરી લેવી. ચોયાાસી લાખ 

અવર્ાર પછી માિવ દેિ મળે છે, ર્િેે વ્યથા િ જવા દેવાય. ગીર્ાિે ગ ર  માિી જીવિ 
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જીવવાિી ચાવી મેળવવી. આ પથૃ્વી પર સહ  મ સાફર છે. ક્યારે બેગ અિે ણબસ્ર્રો બાુંધીિ ે

ઊપડવ ું પડશે ર્ેિી કોઈિે ખબર િથી. સત્કમોિી બેગ અિે સદભાવિાિો ણબસ્ર્રો ર્ૈયાર 

કરવો પડશે. એક હદવસ ચાલ્યા વગર ચાલી જવ ું પડશે. કશ ું સાથ ેલઈ જવાન ું િથી. 

આ એટલા માટે ખાસ લખ્્ ું છે કે નિવનૃત્તિા સમય દર્યાિ  થોડી આસક્તર્ િળવી થાય. 

‘આ જગે બધ ું માર ું છે અિે કશ ું માર ું િથી’ આ ર્દ્દિ નવરોધાભાસ લાગે ર્ેવી વાર્ છે પણ 

એમાું સિાર્િ  સત્ય છપાએલ ું છે. ‘ભજ ગોનવિંદમ ્ભજ ગોનવિંદમ’્ થોડ ું ભજિ કરવામાું, 
સર્જિિારિી કૃપા સ્વીકારવામાું પાપ િિીં લાગે. 

 

– પ્રવીણા કડહકયા   
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થાક્યો પણ 

 આજે અવનિશ ખ  બ થાકી ગયો િર્ો. િજ  ર્ો ગયા અિવાહડએ ૭૦મી વર્ાગાુંિ ઊજવી 
િર્ી, માત્ર ક ટ ુંબિાું બાળકો સાથે. દીકરા અિ ેદીકરી ક ટ ુંબ સહિર્ બિારગામથી આવ્યાું 
િર્ાું. િાિી નશખા અમેહરકાથી આવી િર્ી. િવ ેર્ો પોર્ાન ું ક ટ ુંબ ગણ ેર્ો પણ ૨૦ જણાું થઈ 

જર્ાું િર્ાું. પોર્ાિા ર્મેજ અન ુંિાું માર્ા અિ ેનપર્ા િયાર્ િ િર્ાું. 

‘અન ું, િવે થાક લાગે છે.' 

'ર્ો પછી નિવતૃ્ત થઈ જા િ'ે. 

'ર્િ ેિથી લાગત  ું, નિવતૃ્ત થયા પછી હ ું શ ું કરીશ'? 

'થાય ર્ો ખબર પડ ેિ'ે? 

'ચાલ નવચાર, આવર્ીકાલથી મારે ઑહફસ જવાન ું િથી.' 

'અવનિશ, ત ું જાણ ેછે અિે જ એ છે પાુંચ વર્ાથી મેં નિવનૃત્ત લીધી, એક પણ હદવસ ર્િ ે

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 િિીં, ભ  લી ગયો, નિવનૃત્ત લીધી ત્યારે મારો પગાર ર્ારા 
કરર્ાું વધારે િર્ો ?' 

'એ હ ું કેવી રીર્ ેભ  લ ું...પણ ર્િ ેકાયા મળી રિ,ે િવરા બેસવ ું ર્ારા સ્વભાવમાું િથી. એટલ ે

મેં કહ્ ું.' 

“ધારવાન ું રિવેા દે. ત ું નિવતૃ્ત થા, પછી ર્િે હ ું મદદ કરીશ – કેવી રીર્ે 'નિવનૃત્તમાું પ્રવનૃત્ત' 

થઈ શકે”. 

‘અન ું, ર્ારા પર મિે સુંપ  ણા નવશ્વાસ અિ ેપ્રમે છે. ચાલ યાર, ર્ાર ું કહ્ ું માિી જાુંઉ, જોજે 

પછી છટકવા િિીં દુંઉ.' 

'અરે છટકે ર્ ેબીજા, આ િાથ એવો િાલ્યો છે િ,ે જ્યારે પેલો યમરાજા લવેા આવશ ેત્યારે 

જ છૂટશ.ે' 

અવનિશ ેઆવર્ા મહિિાથી નિવતૃ્ત થવાિી િોહટસ િોકરી પર આપી દીધી. સહ થી વધારે 

બાળકો ખ શ થયાું. ર્મેિે િત  ું પપપા િવે આરામ કરો. મ્મી સાથ ેજલસા કરો. પાછળિી 
જજિંદગીમાું ર્માર ું મિગમત ું કરો. મ્મી જ ઓ કેટલી ખ શ છે! ર્ેિા મ ખ પર પ્રસરેલી શાુંનર્ 

સહ િ ેસ્પશ ેછે. 

અન ુંએ અવનિશિે આશ્ચયાચહકર્ કરી દીધો. ર્ેિી જાણ બિાર લગિ પછી િૈનિર્ાલ ગયાું 
િર્ાું, એ સ્થળ, િોટલ અિે બધ ું િક્કી કરી લીધ ું. િાિો દીકરો દ ર રહ્યે પણ મ્મીિે બધી 
રીર્ે સિાય કરર્ો. આ ર્ો છે ક્પ્  ટરિી કમાલ. બસ બધ ું ઑિ લાઈિ. ર્ ેસમએ ભલ ેબધે 
હડલક્ષ ટે્રિમાું ગયાું િર્ાું. િવે બધ ેપલેિ અિ ેડ્રાઈવર વાળી ગાડી. અરે, આ કાુંઈ િાિીસ  િી 
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વાર્ િર્ી ? ર્ેમિાું વિાલાું મ્મી અિ ેપપપા નિવનૃત્તિી પળ સાથે માણવાિાું િર્ાું. 
ઑહફસમાું પણ છેલ્લ ું અિવાહડ્ ું ફેરવલે પાટી ચાલી. છેલ્લ ેહદવસ ેર્ો અન ુંિ ેપણ આમુંત્રણ 

િત  ું. અવનિશિા કામિી પ્રશુંસાથી ર્ેિા િૈએ ખ  બ શાુંનર્ થઈ. અવનિશ ર્ેિી વફાદારી અિે 
કામ પ્રત્યેિી લગિ માટે પ્રનસદ્ધ િર્ો.  સહ થી વધ  ર્ો ર્ણેે કદી પસૈાિો લોભ કરી લાુંચ 

લીધી િ િર્ી. ર્ેથી ર્ો અન ું પનર્િી સાથિેા જીવિ પર મ સ્ર્ાક િર્ી. 

બન્ને પનર્ અિ ેપત્િીએ પ્રેમથી પોર્ાિો માળો નર્િકા નર્િકા કરીિ ેવસાવ્યો િર્ો. ત્રણ ે

બાળકોિ ેસુંસ્કાર ર્મેજ નશક્ષણ આપયાું િર્ાું. આજે ર્મેિો પહરવાર પણ સ ુંદર રીર્ ેનવકસી 
રહ્યો છે. િૈનિર્ાલથી પાછાું આવ્યાું. સવારિા પિોરમાું બન્ને જણાું સાથ ેગરમ િાસ્ર્ો અિ ે

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

અન ુંએ ર્ો સવારિા િલકો િાસ્ર્ો કયો અિ ેકસરર્ કરવા િીકળી પડી. અવનિશે નવચા્ ાં, 
આજે પેટમાું દબાવીિ ેખાધ ું છે, કાલથી ઓછું ખાઈિ ેહ ું પણ જઈશ. અન ુંએ કિવે  ું પણ િ 

પડ્ ું અિ ેઅવનિશ ેમિોમિ િક્કી કરી લીધ ું. નિવતૃ્ત જીવિમાું સાચી હદશામાું પગલ ું 
કોઈિી મદદ વગર અવનિશ ેઉિાવ્્ ું. અન ુંએ જાણી જોઈિ ેચ પકીદી સેવી િર્ી. ર્ેિ ેજોવ ું 
િત  ું કે અવનિશ પોર્ે 'જાગે' છે કે િિીં. છાપ ું વાુંચીિે િિાવા જવાિો નવચાર આવ્યો. ત્યાું 
છાપામાું આવેલી એક જાિરેખબરે અવનિશન ું ધ્યાિ ખેંચ્ ું. 

અરે, આ ર્ો મારો કૉલજેિો નમત્ર છે. ર્ેણ ેશિેી જાિરેખબર આપી છે ? જો્ ું ર્ો ર્ે ડૉતટર 

િર્ો અિે પોર્ાિાું માર્ા ર્ેમજ નપર્ા પાછળ સરસ મજાન ું િનસિંગિોમ ખોલ્્ ું િત  ું. અવનિશ ે

ફોિ ઉિાવ્યો અિે િુંબર ઘ માવ્યો. 
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'અરે અવનિશ, ત ું ?' 

'િા, શ્રીકાુંર્, કેમ છે ત ું?'  

'અરે યાર, ર્િ ેમળવ ું છે. મેં િવ ેનિવનૃત્ત લઈ લીધી છે.' 

'અરે ર્ો રાિ કોિી જ એ છે ? ત ું આ સરિામે આવી જા, હ ું ર્ારી રાિ જોઈશ. આપણ ેબપોરે 

સાથ ેજમીશ ું.' 

અન ું ઘરે આવ ેર્ ેપિલેાું ર્ો િાિીધોઈ, ર્ૈયાર થઈિ ેઅવનિશ ગાડી લઈિ ેિીકળી પડયો. 
ભલે ઉંમર ૭૦િી થઈ િર્ી પણ પૌષ્ષ્ટક આિાર અિ ેનશસ્ર્પ  વાકન ું જીવિ આજકાલ 

વ્યક્તર્િે ઘરડા દેખાડત  ું િથી. િોકરી પર કામ અિ ેસર્ર્ ણચિંર્ા થકવી િાખ.ે આજે 

લગભગ મહિિો થઈ ગયો િર્ો. નિવનૃત્તમાું કુંટાળાએ અવનિશિી જજિંદગીમાું કદમ માુંડયાું િ 

િર્ાું. 

અન ું ઘરે આવી. િીરાબાિે પ  છ્ ું, 'ખબર િિીં કાુંઈ પણ કહ્યા વગર ભાઈ ગયા છે. જમવાિા 
પણ િથી.' 

અન ુંિ ેથ્ ું ફોિ કરીિ ેિથી જાણવ ું. ઘરે આવીિ ેઅવનિશ ર્ેિ ેબધી વાર્ કરશ ેર્ેિી સો 
ટકા ખાત્રી િર્ી. 

શ્રીકાુંર્ે પોર્ાિી આખી વાર્ માુંડીિ ેશરૂ કરી. ર્ેિા માર્ા અિ ેનપર્ાિી યાદમાું ખ  બ સ ુંદર 

પગલ ું ભ્ ાં િત  ું. ધીરેધીરે નવસ્ર્ાર કરવો િર્ો. નપર્ાિા બ ેનમત્રોિ ેપડર્ી મ શ્કેલીિ ેકારણે 
આવો સ ુંદર નવચાર આવ્યો િર્ો. પાછલી ઉંમરે બમેાુંથી એક થાય પછી જીવિ દ ષ્કર બિી 
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જાય છે. બાળકો િોય ર્ો પણ ર્મેિ ેમાથ ેબોજો થવાન ું વડીલોિે પસુંદ િથી. પ  રર્ા પસૈા 
િોય ર્ો શા માટે શાુંનર્પ  ણા જીવિ િ ગ જારે ! 

"મરવાિ ેવાુંકે જીવિ િ જીવાય." મતૃ્્  અનિવાયા છે. ક્યારે આવશે ર્ેિાથી સહ  અજાણ છે. 

અવનિશ ેસિયોગ આપવાન ું નવચા્ ાં. શ્રીકાુંર્ ડૉતટરી સેવા આપર્ો િર્ો. આ ર્િેી 
નિવનૃત્તિા સમયન ું કાયા િત  ું. અવનિશ ેત્યાુંિા હિસાબહકર્ાબ સુંભાળવાન ું માથે લીધ ું. શ્રીકાુંર્ 

પાસ ેકારક િ િર્ો. પણ ર્ ેલોચા મારર્ો. કાયમ ર્ેિ ેપગાર ઓછો પડે છે ર્ેિી ફહરયાદ 

રિરે્ી. અવનિશ ેપોર્ાિી સેવા આપવાન ું સિર્ા સ્વીકા્ ાં. એ બિાિ ેસમાજ ઉપયોગી કાયા 
કરી શકવાિો સુંર્ોર્ થાય ર્ ેિફામાું. 

શ્રીકાુંર્િ ેકહ્ ું, સેવાિો મોલ િ િોય. જ વાિીમાું મિિેર્ કરી પસૈા કમાયો છું. હ ું અિે અન ું 
િવે પૈસાિાું ભ  ખ્યાું િથી. ત ું જે પણ આપશે ર્ે સુંસ્થામાું જ વાપરજે. દર મહિિ ેઅમ ક 

વ્યક્તર્ કે જે પૈસા આપી િ શકે ર્ેવી િોય ર્મેિે દવા ર્ેમજ ફળફળાદી આપી ખ શ રાખજે. 

આમ અિવાહડયાિા ચાર હદવસન ું િક્કી કરીિે આવ્યો. ઘરે આવીિ ેઅન ુંિ ેબધી વાર્ કરી. 

'નપ્રએ, ર્ાર ું સાુંભળી વખર્સર નિવનૃત્ત લીધી ર્ો જો, કામ પણ કેવ ું સરસ મળી ગ્ ું ! ચાર 

હદવસ ત્યાું જર્ાું પિલેાું કસરર્ કરી આવવાિી. આ કાયામાું જડર્ા િથી; મારી મરજી 

પ્રમાણ ેજવાન ું, આવવાન ું અિ ેપ્રવનૃત્તમય જીવિ ગ જારવાન ું.' 

'દર શ ક્રવારે આપણ ેસાથ ેજે પણ કરવ ું િોય ર્ે કરવાન ું. મારી વાુંચવાિી બ  રી આદર્થી ત ું 
ક્યાું અજાણ છે ? ર્ારી ણખદમર્ કરી ર્િ ેપણ ખ શ કરીશ. ત ું જોજે ર્ો ખરી, ર્ારો અવનિશ 

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

'બસ ભ  લી ગયો િ,ે નસિેમા જોવાિો અિ ેિાટક ર્ો કાયમ પિલેી િરોળમાું બેસીિ.ે સાુંભળ્ ું 
છે, પેલ ું િવ ું િાટક 'વારસ' ખ  બ સ ુંદર છે.' 

'ર્ો રાિ કોિી જ એ છે, આ રનવવારે ભારર્ીય નવદ્યા ભવિમાું ચાર વાગયાિો શો છે.' 

'ર્િ ેપલેી ગ લાબી રુંગિી સાડી ગમ ેછે િ,ે ર્ ેપિરેીશ.' 

‘આ ર્ો િજ  પાશેરામાું પિલેી પ  ણી છે. યાદ રાખજે, માર ું ગમત ું હ ું કરીશ, ર્ાર ું ગમત ું ત ું અિે 
આપણિે બન્નેિ ેગમત ું કોઈ પણ રકિક વગર સાથે કરીશ ું.’ 

'જો, આપણે ૪૫ વર્ા સાથે ગાળયાું. િવે ૪૫ િિીં િીકળે. જે બાકી છે ર્િેે મજેથી માણીશ ું ! 
– પ્રવીણા કડહકયા 
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વનવતૃ્ત થયા પછી-(૪) પ્રિીણા કડ્હકયા 

 

નિવતૃ્ત થયા પછી – સુંપ  ણા નિવનૃત્ત.. 

“બસ િવે બહ  ઢસરડા કયાા. ક્યારે નિવતૃ્ત થઈશ ?” સ શીલાબિિેિા શબ્દો સાુંભળર્ા 
જશવુંર્ભાઈ િસી પડયા. “શાળામાું ભણાવવાન ું છોડી દે એટલે નિવતૃ્ત. ર્િ ેક્યાું કોઈ 

રોકવાન ું છે?” જશવુંર્ભાઈિા શબ્દ પર સ શીલાબિિે નવચારી બોલ્યાું, “િા, વાર્ ર્ો ર્મારી 
સાચી છે. મિ ેશાળામાુંથી કોઈ દબાણ િથી. પણ િવે એક વરસ ર્ો છે બાકી નિવનૃત્તમાું. 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/17/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4-%e0%aa%a5%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%9b%e0%ab%80-%e0%ab%aa-%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%b5%e0%ab%80%e0%aa%a3%e0%aa%be/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/tumblr_nnwf8cjqmd1tf32f5o1_1280.jpg
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િોકરીમાુંથી ઑહફનશયલ નિવનૃત્ત લવેામાું જ માિ રિ.ે” 

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

પ  જા સાસ િ ેબ  મ મારી કિરે્ી, “મ્મી, ચાલો િાસ્ર્ો િુંડૉ. થાય છે, વળી સ્ક લન ું મોડ ું થશે.” 

સુંવાદો રોજિા ચાલ્યા કરર્ાું. બધાું પોર્ાિા રોજજિંદા જીવિમાું વ્યસ્ર્. પ  જા દીકરીિ ેસ્ક લ ે

મોકલી રૂહટિ કામ પર્ાવી ફ્રી થઈ જર્ી. સ શીલાબિિે ર્ો શાળા છૂટે પછી સાુંજિા સાડાપાુંચ 

વાગે ઘરે આવર્ાું. દીકરો દીપક અિે જશવુંર્ભાઈ બુંિેિે ઑહફસ પર્ાવી ઘરે આવર્ાું 
સાડાસાર્ વાગી જર્ાું એટલે પ  જા લગભગ આખો હદવસ પોર્ાિી રીર્ે પસાર કરી શકર્ી. 
જેમજેમ વર્ા પ  ર ું થવા આવ્્ ું ર્ેમર્ેમ પ  જાિે ટૅન્શિ થવા લાગ્ ું. એક રાર્ે દીપકિે કિ,ે 

“દીપક, હ ું મ્મી સાથ ેઘરમાું આખો હદવસ કેવી રીર્ે રિીશ? એમિો નિવતૃ્ત થવાિો હદવસ 

િજીક આવે છે અિે મિે થાય છે કે િાય રામ, િવે મ્મી આખો સમય ઘરે રિશે?ે મારી 
પ્રવનૃત્તન ું શ ું?” 

રાર્િા પાણી લેવા ઊિેલાું સ શીલાબિિેિા કાિ ેપ  જાિા શબ્દ પડે છે. આખી રાર્ પાસાું 
ફરર્ાું નવર્ાવીિ ેસ શીલાબિિે સવાર ક્યારે પડે ર્ેિી રાિ જોર્ાું જાગર્ાું પડયાું રહ્યાું. પરોઢ 

થર્ાું મિમાું એક િબકારો થાય છે અિે નિવનૃત્તમાું પ્રવતૃ્ત થવાિો અિે પોર્ાિાું સ્વપિ પ  રાું 
કરવાિો નિણાય મજબ  ર્ થઈ ગયો. સવારે સ શીલાબિિેિો રોજ કરર્ાું પણ વધારે ખીલેલો 
ચિરેો જોઈ જશવુંર્ભાઈ ટકોર કરર્ાું બોલ્યા, “ રાર્િા કોઈ િવ ું સ ુંદર સ્વપિ જો્ ું લાગે છે. 

ત ું િા કિ ેર્ો પણ ર્ાર ું મોં ચાડી ખાય છે.” 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

51 

“િા રે, કુંઈ ખાસ વાર્ િથી. બસ આમ જ. પ  જા બેટા, આજે મિે આવર્ાું થોડ ું મોડ ું થશે. 
રસ્ર્ામાું થોડ ુંક કામ છે ર્ો ર્ે પર્ાવીિ ેઆવીશ.” 

શાળામાું બેત્રણ નશક્ષક નિવતૃ્ત થર્ા િર્ા. ખાસ ફૅરવેલ પાટી રાખેલ િર્ી ર્ ેહદવસે. 
સ શીલાબિિેિ ેસપહરવાર જવાન ું િત  ું. રાર્િા જમવાિા ટેબલ પર સ શીલાબિિેિી 
નિવનૃત્તપલાિિી વાર્ ચાલી. “ફન્તશિ બહ  સરસ રહ્ ું. ચાલો કાલથી ર્ારે શાુંનર્.” પ  જા અિ ે

દીપકે એકબીજાું સામ ું જો્ ું ત્યાું સ શીલાબિિે બોલ્યાું, “ િા િોકરીિી પળોજણ િહિ. પણ 

પ  જા બેટા, હ ું રોજ સવારે દસ વાગે શાળાએ જવા િીકળર્ી િર્ી ર્ેિી જગયાએ સાડાદસ 

વાગે હ ું આંગણવાડી જઈશ. સવારે જવાિી ઉર્ાવળ િહિ િોય એટલ ેમિારાજિે રસોઈન ું 
બધ ું સમજાવી દઈશ. ત ું સવારમાું છટ્ટી. હ ું સાડાદસ વાગે જમીિે જઈશ એટલે ત ું પાછળન ું 
સુંભાળી લેજે. સાુંજે પાછી મિારાજિા આવવાિા સમય સ ધીમાું આવી જઈશ. એટલે ર્ારે 

ણચિંર્ા િહિ.” 

“કેમ િવ ું શ ું કામ કરવાિી છું?” જશવુંર્ભાઈિા પ્રશ્ન સામ ેસ શીલાબિિેિો જવાબ મગજમાું 
ર્ો ર્ૈયાર િર્ો ર્ ેબોલ્યાું, “હ ું શાળામાુંથી નિવતૃ્ત થઈ છું. જીવિમાુંથી િહિ! મારે નિવતૃ્ત થવા 
પિલેાું ઘણી પ્રવનૃત્ત કરવાિી છે. મારે આંગણવાડીમાું સેવા આપવી છે. મારાું જે સ્વપિ 

બાળપણમાું અધ  રાું રહ્યાું ર્ ેપણ પ  રાું કરવાું છે.” 

સ શીલાબિિે સવારે સાડાદસ વાગે િીકળર્ાું જેથી અણગયાર વાગે આંગણવાડીમાું જઈ કામ 

શરૂ કરી શકે. આંગણવાડીમાું પરવારી બપોરે ત્રણ વાગે પિોંચ ેિહરિી િવેલીએ અિે લાગી 
જાય િહરસવેામાું. પિલેા જ હદવસે િવલેીમાું પિોંચર્ાું પ્રભ િ ેકહ્ ું, 
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“હ ેપ્રભ , 

વનરાકારને આકાર આપિો છે મારે, 

ઓમકારમા ંલય પ  રિો છે મારે, 

ધબકારમા ંપ્રાણ પ  રિો છે મારે, 

હંમેશને માટે શૃગંાર કરિો છે મારે, 

બસ, એ જ કોવશષ કરિી છે મારે.” 

અત્યાર સ ધી ઘર–િોકરી વચચે ચગડૉ.ળે ચઢી િર્ી. મિ ેમારા જીવિિો કોઈ આકાર 

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

વાગયાથી ચાર વાગયા સ ધી ફૂલ સવેા કરર્ાું. ભગવાિિા જાર્ભાર્િા િાર બિાવર્ાું અિે 
પોર્ાિી કલા ત્યાું આવર્ી બીજી સેવાથી બિિેોિે શીખવર્ાું. સાડા ચાર વાગે મિારાજિા 
આવવાિા સમએ ર્ો પાછા ઘરે પિોંચી જર્ાું. પ  જા સાથ ેબેસી ચા પીવાિી, િવેલી અિે 
આંગણવાડીિી વાર્ો કરર્ાું. પાછા સાુંજિા િવેલીસુંગીર્ શીખવા જર્ાું અિે આરર્ી પર્ાવી 
ઘર ભણી. િવેલી િજીક િોવાથી ચાલીિે જવામાું શરીરસ ખ પણ જળવાત  ું. દીપકિે એમ િત  ું 
કે િવ ું િવ ું છે એટલે મ્મીિે બધ ું ગમશે. પરુંત   આ કુંઈ લાુંબ ું િા ચાલે. 

 “પ  જા, ત ું બહ  ખ શ િા 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 
પ્રવનૃત્તથી ખ  બ ખ શ છે. અમે બુંિે સાુંજે સાથ ે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 ું, “ સ શીલા, ક્યાું સ ધી આમ 

દોડાદોડ કરીશ? નિવનૃત્તમાું િવે ર્ો જરા શરીરિે આરામ આપ.”  

“આ શ ું બોલ્યા? મારે અત્યારથી નિવતૃ્ત િથી થવ ું. પ્રવનૃત્ત વગરન ું જીવિ કુંઈ જીવિ 

કિવેાય? જ્યારે મન ુંષ્યિી બધી પ્રવનૃત્ત બુંધ થાય ત્યારે ર્ ેનિવતૃ્ત અિે નિશ્ચેર્િ કિવેાય. 

મારે િજી ઘણ ું કરવાન ું છે અિે શીખવાન ું છે. નિવતૃ્ત જીવિ એટલે સાુંસાહરક ઉપાનધમાુંથી 
મારે એકાુંર્વાસ િજી િથી ભોગવવો. મિે આ સાુંસાહરક કાયો ઉપાનધરૂપ િથી લાગર્ાું. િજી 

નિવનૃત્તિ ેવાર છે.” 

જશવુંર્ભાઈ, દીપક અિે પ  જા સ શીલાબિિેિી વાર્ સાુંભળી ખ શ થયાું. આજીવિ પ્રવનૃત્ત 

દરેકે કરર્ાું રિવે  ું જોઈએ. નિવનૃત્ત એટલે ખાલી કામધુંધામાુંથી ફારેગ થવ ું એ િહિ, ખરા 
અથાિી નિવનૃત્ત ર્ો ત્યારે લીધી કિવેાય જ્યારે પાપથી મ ક્તર્ મેળવી એકાુંર્ વાસ લઈએ. 

જશવુંર્ભાઈએ વ્યવસાયમાુંથી નિવનૃત્ત લઈ સ શીલાબિિેિે મદદ કરાવવાિો નિણાય લીધો 
અિે એ નિણાયિે અન ુંરૂપ જીવિ જીવવા લાગયા. પણ જ્યારે સ શીલાબિિે નિવનૃત્ત લઈ 

પોર્ાિી પ્રવનૃત્તમાું લાગયાું ત્યારે ઘરિાું સૌિે જરા આશ્ચયા થ્ ું. 

જે પ  જા સાસ િા ઘરમાું આખા હદવસિી િાજરીિા ડરથી ગભરાઈ ગએલી ર્ ેપણ િવે િળવી 
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બિી ગઈ. સ શીલાબિિે એક સાસ  ર્રીકે પ  જાિી મિોક્સ્થનર્ સમજી શકર્ાું િર્ાું. એન ું મ ખ્ય 

કારણ આપણો સમાજ. સાસ વહ િો આંર્રો ઘણાું બિિેોએ જ પ્રસ્થાનપર્ કયો છે. 

સ શીલાબિિે  માટે નિવનૃત્તિી વ્યાખ્યા કુંઈક જ દી િર્ી, જે પ  જાિે આસપાસમાું જોવા િિોર્ી 
મળર્ી. આથી ગભરાએલી રિરે્ી. પણ જ્યારે સ શીલાબિિેિી નિવનૃત્ત પછીિી પ્રવનૃત્ત 

પ  જાએ જોઈ અિે અન ુંભવી ત્યારે ર્ેિે ખ્યાલ આવ્યો કે નિવનૃત્ત પછીિી પ્રવનૃત્ત કેવી િોઈ શકે. 

સ શીલાબિિે ેત્યારે જશવુંર્ભાઈિે સમજાવ્્ ું કે, “રોજજિંદા વ્યિસાયમાથંી વનવતૃ્ત થઈ ઘરના ં
સભ્યોને મદદરૂપ થઈ ક ટ ંબ અને સમાજને ખરા અથામા ંઉપયોગી થાિ તો તે વનવવૃત્ત સાથાક 

થાય અને નિી પ્રવવૃત્તમા ંજોિાિાનો આનદં લઈ શકાય. આ સ્થ  ળ શરીરને કયારેક વનવતૃ્ત 

કરી શકાય છે પણ સ  ક્ષ્મ શરીરન  ંશ ?ં મન ષં્યમા ંસાચી સમજણ આિે ત્યારે તે સ  ક્ષ્મ શરીરથી 
વનવતૃ્ત થઈ શકે છે. આજે હ ં ઘરના ંબધા ંસભ્યોની હાજરીમા ંએક ફૉમા ભરિાની છં. તે છે 

દેહદાનન  ંફૉમા. હ ં જ્યારે સપં  ણા વનવતૃ્ત થઈ જાઉં ત્યારે મારા દેહન  ંમેહિકલ કૉલેજમા ંદાન 

કરી દેશો. હ ં ત્યારે મારી સપં  ણા વનવવૃત્ત અન ભંિીશ. અસ્ત  . – સ્વાનર્ શાિ.  
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વનવતૃ્ત થયા પછી (૬) કેદારવસિંહ જાિેજા 

 

સેિાવનવતૃ્ત હો ગયા, ક્  ં? હફઝુલ િક્ત ગિંાય, 

કર પરમાથા, જનસેિા, નેકી જીિન હો સ હાય.. 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/20/nivrutt-thayaa-pachi-6-kedarsinh-jadeja/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/retired6.jpg
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 માિવજીવિ ઈશ્વરિી એક અમ  લ્ય દેણ છે. આ માિવજીવિિા ત્રણ પડાવ છે, જે ઈશ્વરે 

બિાવ્યા છે.  બાળવય, ્ વાિી અિે પછી બ ઢાપો. જ્ઞાિીજિોએ આ ત્રણે અવસ્થામાું કેમ 

વર્ાવ ું, શ ું કરવ ું, શ ું િ કરવ ું ર્ ેબધ ું ખ  બ નવચાર કરીિ ેિક્કી ક્ ાં છે. પણ મારે આજે ત્રીજી 

અવસ્થા નિવનૃત્ત બાદ પ્રવનૃત્ત નવર્ે વાર્ કરવી છે. કારણ કે આ અવસ્થા પછી જ માણસ ે

અિેક જાર્િા ફેરફાર પોર્ાિા જીવિમાું કરવાિા િોય છે. 

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

સફળ અિે અન્યો માટે િમ  િારૂપ ઉદાિરણ રૂપ બિી જાય છે. આ ત્રીજા પડાવમાું ગમે ર્ેવી 
િોકરી, ધુંધો કે અન્ય  સ્થળે  કામગીરી બજાવીિે ક ટ ુંબ માટે અથોપાર્જિ ક્ ાં િોય ર્ ે

જગયાએથી, ર્ેમાુંથી ફરજજયાર્ કે સ્વચેછાએ  નિવનૃત્ત લેવી પડ ેછે અથવા ર્ો શરીર પ્રવનૃત્તિો 
ત્યાગ કરાવ ેછે. િવે શ ું? 

વરસો સ ધી પડેલી ઘરેડ બાદ િવરાશ કેવી રીર્ ેપસાર કરવી ર્ ેપ્રશ્ન બધા જ લોકોિે 
ઊિર્ો િોય છે. સર્ર્ મ  ુંિવર્ો િોય છે. જેઓિે માિવસુંપકાિી આદર્ િ િોય કે કોઈ શોખ 

િ િોય ર્ેઓિી િાલર્ દયિીય બિી જાય છે, પરુંત    સમજદાર માણસે આ પહરક્સ્થનર્િી 
ર્ૈયારી અગાઉથી, ત્રીજો ર્બક્કો આવ ેર્ ેપિલેાું જ કરી રાખવી જોઈએ. આ એક એવો 
સમય છે, જ્યાું આપણ ેઆખી જજિંદગી કરેલાું કાયોિો નિચોડ મળે છે. શાસ્ત્રો પ્રમાણ ેઆ 

સમએ શરીર સાચવીિ ેમળેલા 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 ક્યારેક ર્ેિે નિિંદા, ટીકા, િાિક િગડા કે જગર્ િી 
ખોટી પુંચાર્માું વડેફી િાખ ેછે, પણ ર્ ેખોટ ું છે. બધ  ંભ  લીને માનિીએ આિા સમએ ફાજલ 
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સમય વિતાિિા માટે  મનગમતો માગા શોધી લેિામા ંિહાપણ છે. કોઈ એિી રોજજિંદી પ્રવવૃત્ત 

અપનાિિી જોઈએ જેથી આપણ  ંજીિન હદવ્ય બની રહ ેઅને સાથોસાથ બીજાને પણ 

માગાદશાન મળે. 

આવ ું કાયા કરવા માટે દરેક જગયાએ ધિદોલર્િી જરૂર િથી પડર્ી. સુંકલ્પ અિે મજબ  ર્ 

મિોબળ કાફી છે. માત્ર દૃઢ સેવાભાવ કે જીવિભરિા અન ુંભવોિ ેવાગોળીિે એમાુંથી કોઈ 

કાયા શોધી શકાય છે. અિેક સુંસ્થાઓ સેવાભાવી કામ કરિારાઓ માટે આત ર િોય છે. 

અન ુંભવ અિે સમજથી બીજાિે ઉપયોગી બિવા, હ ુંફ અિે વિાલ આપવા ર્મિ ેઆમુંત્રણ 

આપર્ી ઊભી િોય છે. ર્મારે ર્મારા સ્વભાવ મ જબ કામ શોધવાન ું છે, ઘરિાું કામોમાું િાથ 

અિે સાથ આપીિ ેગિૃકામોમાું િાિાું બાળકો સાથે ગ્મર્ભરી વાર્ો સાથ ેર્ેિે સુંસ્કારી 
બિવા શીખવવાન ું છે, અિે જો ર્મારાું સુંર્ાિ બિારગામ કે પરદેશ િોય ર્ો પત્િી સાથ ે

વીર્ાવેલી સ ખદ યાદોિે માણવાિો આ સમય છે, 

દ ુઃખ બધાિ ેિોય છે. ર્િેા બળાપા કાઢવાથી કુંઈ િહિ વળે. દરેકિા જીવિનિવનૃત્ત પસાર 

કરવાિા રસ્ર્ાઓ જ દા જ દા િોય છે. નવકાસ પામેલાું સ્થળોમાું િવરાશ માટે ઘણી બધી 
વ્યવસ્થા િોય છે, પણ િાિકડા ગામમાું કામકાજ માટે અવકાશ ઓછો રિવેાિો. ર્ેથી ત્યાું 
મુંહદર, દેવદશાિ, ચોરો, પાદર, ખેર્ર, શાળા, ગૌશાળા કે પોર્ાિા રસ મ જબ ભજિકીર્ાિ 

અિે ગામિા સમાચારોન ું સ્વભાવગર્ અથા વગરન ું નવશ્લરે્ણ, જેિ ેસારી ભાર્ામાું ચોવટ 

કિવેાય - ર્ ેકરવા નસવાય બીજો રસ્ર્ો િથી િોર્ો. 

િવી પેઢી અિે જ િી પઢેી વચચિેો સુંઘર્ા સિાર્િ કાળથી ચાલ્યો આવર્ો સુંગ્રામ કિવેાય. 

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 
નિવનૃત્તિો ઉદેશ બીજાઓિે પણ શાુંનર્ આપશે. જેઓ પાસ ેવારસાગર્ ધુંધો છે, ર્ઓેિી વાર્ 

અલગ છે, પણ સનવિસ પછી િવરાશ, હરટાયરમેન્ટ કેવી રીર્ે ગ જારવી ર્ ે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 દ ુઃખોિે સામ ેચાલીિે ર્ ેબોલાવ ેછે. આ 

સમયમાું માિવે પોર્ાિી શક્તર્ઓ રચિાત્મક કામોમાું વાપરવાિી જરૂર છે, ર્ેિાથી મિ 

ખ શ રિશે ેઅિે શરીર કામઢ ું રિરે્ાું ર્ણબયર્ સાચવશે. આ ર્બક્કો બહ  જ સાચવીિે પસાર 

કરવાિો િોય છે. આજે નવજ્ઞાિિી શોધોએ જગર્િે િાન ું બિાવી દીધ ું છે અિે ર્થેી સમય 

પસાર કરવાિાું સાધિો વધ્યાું છે ર્ેિો ભરપ  ર ઉપયોગ જેઓ કરવાન ું શીખ ેર્ ેકદી િવરો િ 

પડે. 

સેવાનિવનૃત્ત એ ર્ો િોકહરયાર્ વગા માટે વપરાર્ો શબ્દ િોય, જેમાું દરેક કુંપિીિા નિયમ 

મ જબ અમ ક ઉંમર વટાવ્યા પછી ફરજજયાર્ નિવતૃ્ત થવ ું પડત  ું િોય છે. બાકી બધા 
વ્યવસાયવાળા નિવનૃત્ત િથી લેર્ા. જ્યાું સ ધી શરીર સાથ આપ ેત્યાું સ ધી કાયા કરર્ાું જ રિ ે

છે. િમણાુંિો જ દાખલો આપ ું ર્ો સ્વ. શ્રી ર્ારક મિરે્ા િાસ્યિા અવ્વલ િુંબરિા બેર્ાજ 

બાદશાિ, જેમણે આપણિે અિકે પ્રકારિા લખેો લખીિ ેિાસ્ય સાથ ેઅિેક રીર્ે મિોરુંજિ 

અિે સમજણ આપી. મોરબી શિરેમાું એક આંખિા ડૉતટર છે શ્રી કાર્હરયા, આમ ર્ો ર્ેઓ 

ક્યારિા નિવતૃ્ત થઈ ચ  ક્યા છે, છર્ાું આજે પણ ર્ેઓ સરકારી દવાખાિામાું માિદ સેવા 
આપીિે અિકે લોકોિી આંખોિ ેરોશિી આપ ેછે અિે એવો નવશ્વાસ લોકોમાું જગાડી ચ  ક્યા છે 

કે આંખોિો ગમે ર્ેવો રોગ િોય કાર્હરયા સાિબેિો િાથ અડર્ાું જ િીક થઈ જાય છે. આ એક 

ભરોસો છે. અન્ના િજારે, આ ઉંમરે પણ સવેાકાયામાું સર્ર્ જોડાએલા છે. આવા ર્ો અિેક 

દાખલા છે. િા, નવશ્વિા મિાિ જાદ ગર કે. લાલિે કોઈ ભ  લી શકે? આપણા મિાત્મા ગાુંધીજી 
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ક્યાું નિવતૃ્ત થયા િર્ા?! જગર્માું મોટી શોધો પણ મોટી ઉંમરિા માણસોએ કરેલી છે એ 

વાર્ જગજાિરે છે. િવરાશિા સમયિે વાપરવો એ પણ એક ખ  બી ગણાય. ઈશ્વર દરેક 

માિવીિ ેયથાયોગય કાયા કરવાિી અિે બીજાિે ઉપયોગી થઈ શકે ર્ેવાું કમો કરવાિી 
શક્તર્ આપ ેએ જ અપકે્ષા. 

– કેદારનસિંિજી મ.ે જાડજેા 

ગાુંધીધામ -કચછ 

kedarsinhjim@gmail.com 

Courtsey : Jitemdra Padh 

  

mailto:kedarsinhjim@gmail.com
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વનવતૃ્ત થયા પછી (૭) રાજ લ શાહ 

 

“જીવિ ચલિે કા િામ, ચલરે્ રિો સ બિ-ઓ-શામ..”  

નિવનૃત્તિો સમય પાસ ેઆવી રહ્યો િર્ો. જે માિ–મરર્બો આજ સ ધી જોયાું અન ુંભવ્યાું િર્ાું 
એ ભ  ર્કાળ બિી, યાદોિી પોટલીમાું બુંધાઈિે મિિા એક ખ  ણે જ રિી જવાિાું િર્ાું. આજ 

સ ધી ઑહફસમાું મિત્ત્વન ું પદ િત  ું એ અત્યુંર્ ક શળર્ાપ  વાક સુંભાળ્ ું િત  ું. સાચ ેજ પ  રેપ  રા 
મિથી આ કાયાવાિી સુંભાળી િર્ી. કેટલો સમય આપયો િર્ો આ કારહકદી પાછળ ! સમયિો 
સરવાળો મ  કો ર્ો ઘર કરર્ાું ઑહફસિા િામન ું  પલ્લ ું િમત ું િત  ું. 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/20/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4-%e0%aa%a5%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%9b%e0%ab%80-%e0%ab%ad-%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%9c%e0%ab%81%e0%aa%b2-%e0%aa%b6%e0%aa%be/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/retirement.png
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અખબારી આલમમાું ગ ુંજત  ું િામ િત  ું. દૈનિક પ  નર્િમાું પત્રકાર ર્રીકેિી િામિા ર્ો િર્ી જ. 

ર્ેિી સાથ ેએક આખી પ  નર્િન  ું સુંપાદિ ક શળર્ાથી સુંભાળ્ ું િત  ું. નિયનમર્ રીર્ે વુંચાર્ી અિે 
બિોળો પ્રચાર ધરાવર્ી રનવવારિી પ  નર્િમાું  સમીક્ષક ર્રીકેિી કટાર સફળર્ા અિે 
સુંનિષ્િાથી સુંભાળી િર્ી. કોઈિા દબાણ કે પ્રભાવમાું આવ્યા વગર, કોઈિીય શિેશરમમાું 
આવ્યા વગર લખાર્ી સમીક્ષાન ું કલારનસકોમાું અદકેર ું મ  લ્ય િત  ું. 

ગ જરાર્િી ્ વા પેઢીિે આગળ લાવવા, ્ વા પેઢી પોર્ાિી કલાિે લોકભોગય બિાવી શકે 

એવ ું પલટૅફૉમા આપ્ ું િત  ું. ઑહફસમાું સૌથી વધ  માિ જળવાત  ું િત  ું. અિે િવે સમય િર્ો 
ઑહફસિી જવાબદારીમાુંથી મ તર્ થઈિે પ્રસન્નર્ાપ  વાક 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, સ ગુંનધર્ બ કેથી મિ પ્રસન્ન થઈ ગ્ ું. આ સમય ક્યારેક ર્ો આવવાિો જ િર્ો 
એિીય ખબર ર્ો િર્ી જ િ?ે 

િવ?ે ૨૫ વર્ાિી વયથી શરૂ કરેલી આ યાત્રા ૬૫ સ ધી ર્ો એક એવા દબદબાભયાા મ કામ ે

પિોંચી િર્ી જ્યાું અઢળક સન્માિ િત  ું. આમ પણ પોર્ ેએવ ું જ માિર્ા િર્ા િ ેકે જ્યાું સ ધી 
ર્ાલીઓિા ગડગડાટ િોય ત્યાું સ ધી જ સ્ટેજ. આ ર્ાલીઓિા ગડગડાટ વચચે જ એધ્તિટ 

લઈ લીધી િોય ર્ો પ્રકે્ષકોિા મિ પરિી આભા એમ જ અકબુંધ જળવાએલી રિ.ે આજે એવી 
આભા અિ ેએવા જ પ્રભાવિી સાથ ેઑહફસિાું પગનથયાું ઊર્યાા ત્યાું ડ્રાઈવર કાર લઈિે 
ઊભો િર્ો. કારમાું ગોિવાર્ાું પિલેાું મિ ભરીિે એક વાર ઑહફસ જોઈ લીધી અિે નિવનૃત્ત 

ર્રફ પ્રયાણ ક્ ાં. કાર ઘરિી પૉચામાું દાખલ થઈ. પગનથયાું ચઢર્ાું જ આશ્ચયા અિે ખ શીથી 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

62 

હૃદય ભરાઈ ગ્ ું. પગનથયાું ચઢર્ાું લાલ જાજમ પાથરેલી િર્ી અિે લાલ જાજમિી એક 

બાજ  ગ લાબિાું ફૂલોથી ‘વેલ-કમ િોમ’ લખેલ ું િત  ું. 

પહરવારિી સાથ ેઅંગર્ નમત્રોએ જે આવકાર આપયો એિાથી ઑહફસથી ઘર સ ધી 
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 

સ ધી જે શાિથી જીવિિી સફર ર્ય કરી િર્ી એિાથી જરા અલગ સફર િવે શરૂ થર્ી િર્ી 
અિે એ સફરિી ર્ૈયારી મિોમિ કરીિે નિિંરાર્વા જીવ ેિીંદરિા ખોળે માથ ું મ  કી દીધ ું. 

આજ સ ધી ઑહફસ જવાિા સમય સાચવર્ા િર્ા. સમયિા કેટલા પાબુંધ િર્ા એ ર્ો ઘરમાું 
અિે ઑહફસમાું સૌિે ખબર િર્ી. ઘહડયાળિા ટકોરે કામ ચાલત  ું. એક ક્ષણ પણ મોડ ું 
પરવડત  ું િિોત  ું. ક્યાુંય પણ જવાન ું િોય ત્યાું પાુંચ નમનિટ અગાઉ પિોંચી જવાિી ચોકસાઈ 

જાળવી રાખી  િર્ી એવી જ ચોકસાઈિો આગ્રિ મળવા આવિાર માટે પણ રિરે્ો. કદાચ 

કાલથી આ સમયિા ઢાુંચામાું જ હદવસ પસાર કરવો પડશે એવ ુંય િિોત  ું પરુંત   સમયિે 
જાળવીએ, સમય આપણિે જાળવી લે છે એ િકીકર્ ર્ો કેમેય નવસારી શકાય એવી િિોર્ી. 
એટલે બીજા હદવસે ઊિીિ ેપણ રોજજિંદાું કામો પણ એવી જ રીર્ે આટોપયાું. કારણ કે એમ 

કરવાથી પ  રર્ો સમય મળી રિરે્ો અિે એ સમયમાું ફુરસદિી પળોન ું નિનશ્ચર્ આયોજિ થઈ 

શકત  ું. 

દ નિયા અિે ટૅકિોલૉજી ઘણી બદલાઈ ચ  કી િર્ી. એિી સાથ ેર્ાલમેલ મેળવવાિો િર્ો. 
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આજ સ ધી અિેકિે એમિા જ્ઞાિિો લાભ આપયો િર્ો અિે િજ  પણ જ્ઞાિિી ગુંગા વિરે્ી જ 

રિવેાિી િર્ી પરુંત   િવે અદ્યર્િ ટૅકિોલૉજીિે અપિાવીિે શ્રીગણશે કરવાિા િર્ા. આજ 

સ ધી ગ ર  બિીિ ેરહ્યા િર્ા; આજથી નશષ્ય બિી રહ્યા. સુંર્ાિો પાસ ેક્પ્  ટરિી કક્કો-
બારાખડી શીખવાિી શરૂ કરી. ઈ-મઈેલથી માુંડીિે પાવર પૉઈન્ટ પ્રિેન્ટેશિ પણ એટલા જ 

રસથી શીખી લીધ ું. ગ જરાર્ી ટાઈપ કરવાિી આવડર્ પણ કેળવી લીધી અિે લો, િવે શરૂ 

થઈ નિવનૃત્ત પછીિી પ્રવનૃત્ત. 

ફુરસદિી પળોમાું પહરવાર સાથ ેબિેા િોઈએ ત્યારે એવી કેટલીય રસપ્રદ વાર્ો થર્ી જે 

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

પર આવાું કેટલાુંય સ્મરણો મ  કવા માુંડયાું. અમદાવાદથી માુંડીિે અમેહરકા સ ધી આ રસપ્રદ 

વાર્ોિા વાચક વધર્ા ગયા. ઘણી વાર ફેસબ ક પણ આશીવાાદ બિી રિ ેછે. વર્ો સ ધી 
મળયા િા િોય એવા નમત્રોથી માુંડીિે એમણ ેઆપેલા પલૅટફૉમાિી પગથી પરથી સફળર્ા 
સ ધી પિોંચયા િોય એવા અિેકિો ભટેો થર્ો ગયો. 

મિાિી દ નિયા નવકસર્ી ગઈ. પીએચ.ડી કરવા માગર્ા નવદ્યાથીઓ ઘેર માગાદશાિ લેવા 
આવર્ા ત્યારે આજ સ ધીિો અન ુંભવ લખેે લાગયો એવી પ્રર્ીનર્થી નિવનૃત્તિો આિુંદ 

બેવડાર્ો ગયો. ઑહફસમાુંથી નિવનૃત્ત લઈ લીધી િર્ી પરુંત   અિીંથી શરૂ કરેલી સાુંસ્કૃનર્ક 

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

એમિી સલાિ લેવા આવિારિે પ  રેપ  રો સિકાર આપર્ા. સ્પધાાિી શરૂઆર્થી એિા અંનર્મ 

ચરણ સ ધી એમિી િાજરી પણ રિરે્ી. 
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અિે િા! આ બધી મિગમર્ી પ્રવનૃત્તઓ કરવાિી સાથ ેપહરવારિી સાથે પણ પ  રર્ો સમય 

મળી રિરે્ો. પહરવારથી દ ર ર્ો ક્યારેય િર્ા જ િિીં પણ િવે જાણ ેએ િજદીકી વધ  સ્િિેમય 

બિી. પત્િી-પ ત્ર-પ ત્રીઓ અિે િવે એમિો પણ બિોળો થર્ો પહરવાર…..મિાિા હદવસો 
િર્ા, ર્ો આિુંદથી થર્ી પ્રવનૃત્તિે લીધ ેર્ાજગી પણ એટલી જ જળવાઈ રિરે્ી. 

 દ નિયા જાણ ેમ ઠ્ઠીમાું સમાઈ ગઈ િર્ી અિે આ મ ઠ્ઠીમાું સમાએલી દ નિયા મીિીય એટલી જ 

િર્ી. કોણ કિ ેછે નિવનૃત્ત એટલે િવરાશ…અરે એ ર્ો એક િવો મુંત્ર લઈિે ઊગેલી િવી 
આશ… 

“જીવિ ચલિે કા િામ, 

ચલર્ે રિો સ બિ-ઓ-શામ..”  

– રાજ લ શાિ http://www.rajul54.wordpress.com  

http://www.rajul54.wordpress.com/
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વનવતૃ્ત થયા પછી ( ૮) જીતેન્દ્ર પાઢ 

 

માતભૃાર્ા : જર્િ અિ ેલેખિ – નિવનૃત્તિી પ્રવનૃત્ત 

—————————————————– 

લખર્ો રિીશ િે મળર્ો રિીશ, 
જીવિમાું સૌિે ગમર્ો રિીશ; 
શી ર્ાકાર્ છે મોર્િી દોસ્ર્ો, 

મયો ર્ોએ અક્ષરદેિ ેજીવર્ો રિીશ. (સ્વ રણચર્) 

 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/25/nivrutta-thaya-pachi-8-jitendra-padh/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/retired-3.png
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આજ જીવિિા િવાપરોઢમાું હૃદયિી વાર્ વિરે્ી કરી પ્રસન્નર્ા પામવી છે. એક શાયરે 

સરસ વાર્ કરી છે : મોર્િી ર્ાકાર્  શી, મારી શકે ? જજિંદગી, ર્ારો સિારો જોઈએ / જેટલ ું 
ઊંચ ે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 મોંઘેર ું લ્િાણ ું અિે ર્ ેમાત્ર માિવી િ ેજ મળ્ ું છે. કેવી અદભ ર્ ઈશ્વરીય ભટે ! વિરે્ા 
સમયિી સાથ ેઓણચિંત  ું મોર્ અનિચછાએ, વણિોર્રેલ ું, જીવિિા દરવાજે ટકોરા મારશે 
અિે ર્ેિે િસર્ા ્િોંએ વધાવવાન ું છે. અંર્ વળેાએ ઈશ્વરિો પાડ માિી આભારવશર્ા સાથ ે

દરેકે  ઋણમ તર્  થવાન ું છે. આ સષૃ્ષ્ટચક્ર સિાર્િ ચાલ ેછે, િ ેચાલત  ું રિવેાન ું  ! ર્મારી 
ગેરિાજરી જગર્િે વર્ાાય ર્ેવ ું એકાદ ું યાદગાર કામ કરીિે જીવિ સાથાક કયાાિો અિસેાસ 

મ  કી જવાય ર્મે કરવાન ું છે. 

“જીવિ જો માર ું પોર્ાન ું િા િોય, ઈશ્વ િી ભટે િોય, ત્યાું માર ું મમત્વ શ ું કામન ું ?” 

જીવિ માટે પરમકૃપાળુિો સર્ર્ આભાર માિવો રહ્યો. કેમ, ખર ું િ?ે  આમ થાય ર્ો, આિુંદ 

થશ,ે શ ભચેછાિી વર્ાાં અિે ઈષ્ટદેવિી કૃપાથી મેં 14 િવે. 2016િા રોજ 74 વરસ પ  રાું કરી 
અમરૃ્વર્ા 75માું પ્રવશે કરેલો છે. મારા  હિર્ણચિંર્કો, વડીલો, નમત્રોિી શ ભેચછાઓ અિ ે

આશીવાાદિી વર્ાાિો પ્રર્ાપ ગણ ું છું. મારી શાળા અિે કૉલેજ દર્યાિ વાચિલખેિિો 
શોખ નવસ્ર્રર્ાું મેં અગાઉથી મરર્ાું સ ધી લખેિવાુંચિ પ્રવનૃત્ત અિ ેમાતભૃાર્ા સુંવધાિ માટે 
સુંકલ્પ કરેલો, મારા પ્રાધ્યાપકો શ્રી  કે. કા. શાસ્ત્રી, િગીિદાસ પારેખ, િહરવલ્લભ ભાયાણી, 
અિુંર્રાય રાવલ, કનવ ઉમાશુંકર જોશી વગેરે મોટી ઉંમરિા િર્ા અિે સાહિજત્યક ક્ષતે્રે  
િામવુંર્ િર્ા. મારા આ બધા પ્રેરણાસ્રોર્ બન્યા. આ એવી પ્રવનૃત્તઓમાુંિી એક છે જેમાું ર્મ ે

નિવતૃ્ત િોવા છર્ાું પ્રવતૃ્ત  રિી ર્માર ું  યોગદાિ આપી શકો. 
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િા, ભારર્માું િર્ો ત્યારે  સમાજસવેાિી પ્રવનૃત્ત ખરી. અિીં આવ્યા બાદ શ્રી સ રેશ  જાિી, 
જ ગલહકશોરકાકા, પ  વી મલકાણ, સ્વ. પ્રવીણ પટેલ ‘શશી’, નવજય શાિ, દેનવકા ધ્ર વ, 
પ્રવીણાબિિે કડહકયા, સ્વ. આર્ાદાદા, અશોક દાસ, ડૉ. કિક  રાવલ, સ્વ. હકશોર રાવલ, 
સ્વ. આહદલ મન્સ  રી, મધ  રાય, શાયરા ણબક્સ્મલ મન્સ  રી વગેરે અિેકિા સુંપકામાું 
જોડાયો. આ યાદી ખ  બ લાુંબી બિે ર્ેમ છે. ર્ઓેિી સાથિેી વાર્ોથી સમજ અિે 
પ્રેરણા મળર્ાું મારા સુંકલ્પિે બળ મળ્ ું.... 
જેઓિ ેસાહિત્ય સાથ ે િાર્ો છે ર્ેઓિે ખબર િશે કે  કે.કા.શાસ્ત્રી102 વર્ા સ ધી બધી રીર્ે  
કામકાજમાું નિયનમર્ િર્ા. 115 વર્ાિી ઉંમરે લ્્ ડૉ.નવકોએ પોર્ાિો ર્ે 
સમયિો ઇનર્િાસ લખલેો, પલેટો 80 વર્ ેલખર્ાું લખર્ાું મરણ પામલેો. આ ર્ો થોડાું 
ઉદાિરણો છે. નવકલાુંગોિાું નવકમોથી ક્યાું આપણે અજાણ છીએ ?! મ દ્દો એ છે કે કામ 

કરિાર અિે સુંકલ્પ નસદ્ધ કરિારાઓિે ઉંમર િડર્ી િથી. ઉંમર ગમે ર્ ેિોય પણ પોર્ાિા 
નિયનમર્ કામ સાથ ેજાગ્રર્ રિી કાયારર્ થઈ સુંર્ોર્ પામ ેર્ ેઉચચ સ્થાિ 

અિે પ્રનર્ષ્િા આપમેળે પામ ેછે. પ્રવનૃત્તિે મિગમર્ી બિાવો, ગમર્ીલી પ્રવનૃત્ત ર્ો બધા કરે 

પણ રઢર્ા સાથ ેર્મારી ઉંમરિે ધ્યાિમાું રાખી, શરીરિો ખ્યાલ કરી,  સમજપ  વાકિી 
ર્મારી કામગીરી ર્ાિગી સાથ ેસ્વસ્થર્ા આપશે. લોન્ગ ફેલોન ું એક વાક્ય છે – 

 

“આિુંદ, નમર્ાચાર અિે આરામ, એકદમ ડૉતટરિે મકાિમાું દાખલ થર્ાું અટકાવે છે.” 

 

હ ું ર્ેમાું ઉમરેીશ કે  નિવનૃત્ત કે ઘડપણ, વયસ્ક વએ પસુંદગીપ  વાક કોઈ પણ પ્રવનૃત્ત 

નિખાલસર્ા, ઉમુંગ સાથે ચાલ  રાખે ર્િેે  ઈશ્વર સાચવ ેછે અિે મતૃ્્  વળેાએ પ્રસન્નર્ા ર્ેિો 
સાથીરિ ેછે. કિ ે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 સાથ ેજગર્િે કુંઈ આપવાન ું છે, યાદોિા ઉપવિમાું નશયાળાિી 
િુંડી, ખીલર્ી વસુંર્ કે િરર્ાું પાિિી ખરર્ી પાિખર કે  વર્ાામાું જયારે કલ્પિાિી 
આંગળીએ જગર્િી સફર કરવા મ સાફર બિી ચાલ્યો ત્યારે ચારે હદશાએ હિિંમર્િી 
હ ુંફ આપી, ખ દ માગે આવીિે કહ્ ું, દોસ્ર્ ગભરાર્ો િિીં  અમે 
ર્ારી સાથ ેરજકણ બિીએ આગળ રિીશ ું.  મુંણિલન ું 
લક્ષ્ય ડગવા િા દેર્ો.  ધૈયાનિષ્િ પ ર ર્ાથીઓિે ખ દ ઈશ્વર સાથ આપે, કારણ કે જ્યાું 
નવશ્વાસ છે ત્યાું સ ધી 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 શક ું ? જેઓ મારી સાથ ેસુંપકામાું 
જોડાઈિ ેમિે પોર્ાિાથી બિર્ી ર્મામ મિોબર્ સોંપી છે, િ ેવ્િાલપિી એ સદા 
ગ ુંજર્ી રાખલેી વાુંસળીિે હ ું કેમ ભ  લ ું ? જે કુંઈ અઘહટર્ બન્્ ું ર્ે ર્ો મારા નિજી 

સ્વભાવગર્ અિુંકાર અિે  મારી અપેક્ષાઓિા લીધ ેમળેલી ભેટ છે, ર્ેમાું મારા પ્રત્ય ે

પ્રેમ, સિાન ુંભ  નર્-લાગણી દશાાવિારાિો શો વાુંક ?  હ ું ર્ો આશાવાદી જીવડૉ. છું, 
ર્ેથી મિ ેિ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 િુંમશેાું રિીશ. 
મિ ેિવરાશિી પળોમાું મા સરસ્વર્ીિા સાનન્નધ્ય સાથ ેકલમ, કાગળ, કલ્પિા અિે 
મારા સાહિજત્યક નમત્રોિો સિવેાસ આપ, જેથી હ ું માતભૃાર્ાન ું ઋણ અદા કરી શક ું.  
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આ લેખ લખી રહ્યો િર્ો ત્યારે મારે વાુંચવામાું એક હકસ્સો આવ્યો. અનર્ જ િા અિે 
જાણીર્ા અખબાર મ ુંબઈ સમાચારિા એક સુંવાદદાર્ાએ ર્ાજેર્રમાું વયોવદૃ્ધ 
લક્ષ્મીબિિે દેહઢયા કે જેઓ 110 વર્ાિી ઉંમરે પિોંચિાર છે, ર્ઓેિી સારી ર્ણબયર્ 
અિે હિલચાલ માટે પત્રકારે પ  છેલા જવાબમાું કિલે  ું કે આ બધાન ું રાિ ર્મારે 
શરીરિે બહ  લાડ કરવા િિીં, ઓછું ખાવ ું અિ ેમિિેર્ કરવી. અથાાર્ કામ કરિારિે 
ઉંમરિો કોઈ બાધ િથી. બીજાું એક વદૃ્ધ મહિલા જે 1898માું જન્મેલાું અિે 117 વર્ે 
મતૃ્્  પામેલાું ર્ે  નમસાઓ  ઓકાસાએ પોર્ાિા દીઘાકાલીિ જજિંદગીન ું રાજ બર્ાવર્ાું 
કિલે  ું, હ ું 8થી 10 કલાકિી ઊંઘ લેર્ી અિે મિપસુંદ ભોજિ લેર્ી, મિપસુંદ કામ 

કરર્ી. આ બધાું ઉદાિરણો મિ ેસર્ર્ કામ કરર્ાું રિવેાિા, મારા છેલ્લા શ્વાસ સ ધી 
લેખિ કરવાિા વ્રર્િે આશાવાદી વાર્ાવરણ આપીિે મિ ેજાગ્રર્ કરે છે. પ્રવનૃત્ત 

એટલે જ ર્ાજગી, ચૈર્ન્યિો થિગિાટ……બહ  જ ઓછા જીવોિે લેખિ માટે 

સરસ્વર્ીિા આશીવાાદ મળેલા િોય છે. લખેિ, કલમ અિે કલ્પિોિો 
સથવારો મારી અંનર્મયાત્રાિા સાચા રાિબર છે. 

– જીર્ેન્ર પાઢ                                           (નસએટલ /વોનશિંગટિ /અમેહરકા)   
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વનવતૃ્ત થયા પછી.(૯).વિજય શાહ 

 

“પત્િી સાથ ેિવેસરથી સુંસાર માુંડવાિો” 

 જશવુંર્લાલ નિવતૃ્ત ર્ો થઈ ગયા..પણ પિલેો પ્રશ્ન એ જ િર્ો કે સવારે ૮ વાગયે ચચાગેટિી 
ટે્રિ પકડીિ ેસાડાિવે િાજર થવાન ુંથી માુંડીિે સાુંજે બોરીવલીિી સાડાછિી શટલ પકડીિે 
મલાડ પાછું આવવાિા પ  રા ૧૧ કલાક ઘરમાું કાઢવાિા િર્ા. ટે્રિમાું બોરીવલીથી આવર્ી 
ભજિમુંડળી સાથ ેસમય પસાર થઈ જર્ો િર્ો. અિે ઑહફસ પછી પાછાું વળર્ી વખર્ે ર્ ેજ 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/04/29/nvrut-thay-pachi-9-vijay-shah/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/04/retire-2.png
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ભજિમુંડળી સાથ ેિોય… 

િવે આ અણગયાર કલાક કશ ું કયાા નસવાય કેમ પસાર કરવા ર્ ેજહટલ પ્રશ્ન ર્ો િર્ો જ..પાુંચ 

છ મિીિા ર્ો છાપ ું, ફોિ, ફેસબ ક અિે રામાટામા કયાા પછી ખરેખર િવે કુંટાળો આવર્ો િર્ો. 
સ શીલા પ્રેમાળ િર્ી પણ રસોડામાું અિે ઘરમાું ૧૧ કલાક મિ ેસિિ િિોર્ી કરી 
શકર્ી..ખાવાન ું બન્યા પછી ટીકા કરવી સિલે છે પણ ‘જાર્ે બિાવો ર્ો ખબર પડે’વાળી 
ચૅલેન્જ પ  રી કરવા િિીં િિીં િ ેત્રણ વખર્ વઘાર બાળયો. એક વખર્ બટાકા કાચા રાખ્યા 
અિે ર્ેિે ટેકો કરવાિ ેબદલ ેર્ેન ું કામ વધારી આપયા પછી ત્યાુંથીય દેશવટો મળયો. ર્મ ે

ટીવી સામ ે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 કિીિ ેકકલી આવ્યો..િવે ઉંમર 

થઈ, ભગવાિન ું િામ લો. કિીિ ેલોભામણી મારી અડધા પગારિી લાલચ પણ બૉસે 
ઠ કરાવી દીધી. 

એક હદવસ ર્ો સ શીલાએ કહ્ ું, “રામલાિ ેછોડી દઈએ? િવે ર્મ ેઆખો હદવસ ઘરે જ િો છો 
િ ેર્ોવાસણો અિે કપડાું ર્મ ેકરી િાખશો ર્ો બચર્ પણ થશ ેઅિે ર્મિે પણ આખો દિાડૉ. 
ઘરે બેિાુંબેિ રહ ું છું એવ ું િિીં થાય. અિે જશવુંર્લાલન ું ફટક્ય ું, “િેં? મિે રામલો કહ્યો?” 

“િા રે મારા ભરથાર, મેં મિ ેકામવાળી કિી...ઘરન ું કામ કરે ર્થેી કામવાળા કિવેાય 

સમજ્યા!…અમેહરકામાું મારા બિેવી ર્ો બધ ું જ કામ કરે…” 
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સ શીલાિો ગ ગલી 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  પત્િીિ ેકેમ િવે પનર્ અકારો લાગે છે. મિ ેઘરમાું બેિેલો 
જોઈિ ેર્ેિે કેમ એમ લાગે છે કે હ ું સમય બગાડ ું છું…? 

ર્ેિા મિિા ઓરર્ા િવે પ  રા થઈ ગયા છે...પનર્િી િાજરીિી િુંખિા પનર્િી ગેરિાજરીમાું 
સર્ર્ રિરે્ી પણ િવે છ મહિિા થયા...જ્યાું િે ત્યાું ર્ેિા મિિો માણીગર િવે િેબે ચઢે છે. 
બહ  થ્ ું ભાઈ! આટલા સર્ર્ સાથ ેરિો છો િ ેર્ો ર્મારી ખ  બીઓ સાથે ખામીઓ પણ જણાય 

છે…પિલેાું ર્મ ેઆવ ું િિોર્ા કરર્ાું…પાણી માગ ું ર્ો દ ધ દેર્ા.. િવ ેર્ો માથામાું વાગે ર્ેવી 
િા પાડૉ. છો. આમેય ર્મે ર્ો બજારમાું જ શોભો. કામ કરર્ાું ર્ો િથી પણ પ  છી પ  છીિ ે

મગજ કાણ ું કરી િાખો છો..‘ઑહફસિા ર્મારા બૉસ કરર્ાું પણ ર્મે ર્ો બહ  જ ભારે...’ 
બોલર્ી અિે ક્યારેક ભારે કુંટાળીિ ેકિરે્ી. 

જશવુંર્લાલ નવચારર્ા િર્ા, સ શીલા શ ું મારી ઈર્ાા કરે છે? ર્ેિાથી બે વર્ ેમોટો છું, વળી ર્ ે

ઈચછે ર્ ેરીર્ે મારી જાર્િે કેવી રીર્ે ઢાળુું? મિે ફરી ઊથલો માયો…ચાલીસ ચાલીસ 

વર્ોથી એકધારી રીર્ે ર્ારા મિિ ેમાિ આપીિ ેર્ ેજીવી છે ર્ો િવિેાું કેટલાુંક વર્ા ર્િેી 
રીર્ે મિ ેજીવાડવા ઈચછે ર્ો ર્ેમ જીવવામાું કુંઈ િાિા બાપિા થોડા થઈ જશો? 

એટલ?ે વાસણો કરવાિાું? શાકભાજી લવેા જવાન ું? એ બધ ું કામ મિે િા ફાવે િું? પ ર ર્ ઈગો 
મોટો ફેણ ફેલાવીિે ઊભો થઈ ગયો. ધ  ુંઆપ  ુંઆ થઈિ ેઘરિી બિાર િીકળી ગયા. બિાર 

િુંડી િવામાું થોડીક વાર આંટાફેરા કયાા અિે આડા મિ ેફરીથી ઊથલો સવળી બાજ એ માયો : 
જજિંદગીિાું ચાલીસ વર્ા સાથ ેરહ્યાું...િવે ક્યારેક છાપ ું વુંચાઈ રહ્યા પછી કશ ું કામ િ િોય ર્ો 
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ર્ેિી બાજ માું ઊભા રિીિે ખરેટા કાઢીશ ર્ો કુંઈ ખાટ ુંમોળુું િિીં થઈ જાય. 

ઘરે પાછા પિોંચયા પછી વાસણો ર્ો એમ િ ેએમ પડયાું િર્ાું પણ સ શીલાિા િાથમાું મોટી 
બૅંડએઈડ િર્ી. 

“આ શ ું થ્ ું? સ શી?” જશવુંર્લાલે બિે ર્ટેલી િરમાશથી કહ્ ું. 

“આ ગઈકાલ ેગોળ ભાુંગર્ાું દસ્ર્ો છટક્યો અિે િાથમાું લોિી િીકળ્ ું િત  ું.” 

“મિ ેકહ્ ું પણ િિીં ?” 

“શ ું કહ ું? હરટાયર થયા પછી ર્મ ેબદલાઈ જ ગયા છો.” 

“િા, પણ પિલેાું કરર્ાું ગેરસમજો વધારે થાય છે.” 

“ર્મિ ેથર્ી િશે.. હ ું ર્ો જેવી છું ર્ેવી જ છું...મારે કુંઈ ર્મારી પાસ ેકુંઈ કામ િથી કરાવવ ું 
પણ ક્યારેક સાજેમાુંદે આશા થઈ જાય ત્યારે કુંઈક બોલાઈ જાય...કરો ર્ો િીક...અિે િા કરો 
ર્ો મારે ર્ો કરવાન ું જ છે િ?ે” 

થોડાક મૌિ પછી ર્ ેફરી બોલી, “જ ઓ, જરા ખ  લીિ ેમારી સાથ ેપણ બોલો..પહરક્સ્થનર્ 

બદલાય છે, આવકો બુંનધયાર થર્ી જાય છે ત્યારે ખચાા ઘટાડવાિા મારા પ્રયત્િોિ ે

કરકસરિા સ્વરૂપ ેજ ઓ..કુંજ સાઈ ર્રીકે િિીં.” 
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“િવે ત ું જરા આઘી જા, હ ું વાસણો કર ું છું.” જશવુંર્લાલે પાણીિો િળ મોટો કરર્ાું સ શીલાિ ે

િળવે રિીિે દ ર કરી. 

“જો ર્િ ેએમ લાગત  ું િશે, હ ું કૉ્પ્  ટર ઉપર સમય બગાડ ું છું, પણ આ જો નિવનૃત્તવએ િાણાું 
કેમ બચાવવાું ર્ે સમજાવર્ા સેનમિાર માટે આપણાું બિેાું િામ રજજસ્ટર કયાાં અિે નવલ 

બિાવવાિા કાયદાિો અભ્યાસ કયો. 

“નવલ? એ શા માટે?” 

“આપણે ત્યાું પણ અમેહરકાિા ધારાધોરણ મ જબ પહરવર્ાિો આવ ે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 ર્ ે

નમલકર્ ત્યાુંિી સરકારિે મળે. પછી વારસદારોએ દાવો કરવો પડે. 

“ એ જબર ું? સરકાર વારસદાર બિ?ે” 

“િા. એટલે ત્યાું નવલ અથવા કાયદેસરિા કાગળ દરેકે કરવા પડે.” 

“નવલમાું પનર્પત્િી પોર્ાિી નમલકર્ લખે અિે ર્ ેનમલકર્ ર્ેમિા મતૃ્્  પછી કોિે કેવી રીર્ે 
અિે કેટલી મળશે ર્ ેલણેખર્ કરે અિે ર્ેિે રજજસ્ટર કરાવ.ે” 

“આપણે ર્ો અિીં સાર ું; વારસદારિે ર્રર્ મળે.” 
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“છર્ાું લેણખર્ રાખ્્ ું િોય ર્ો સાર ું. આપણે ત્યાું જે લેણખર્ િોય ર્િેે કાચ ું નવલ કિ ેછે જે વકીલ 

પાસ ેજઈિ ેકાયદાકીય ભાર્ામાું મિારાય અિે ર્ ેનવલ ઉપર સિીનસક્કા કરીિ ેપાક ું બિાવવ ું 
જોઈએ.” 

સ શીલા વાર્ સાુંભળર્ી િર્ી અિે કુંઈક બોલવા જર્ી િર્ી ત્યાું જશવુંર્લાલે ર્િેે રોકીિ ે

કહ્ ું, 

“પિલેાું જરા સાુંભળ. અમેહરકામાું નવલિ ેબદલે ણલનવિંગ ટ્રસ્ટ બિાવવાિી પદ્ધનર્ છે જેમાું 
સમય પ્રમાણ ેફેરબદલી કરવી શક્ય છે. અિે ર્ેિે વારુંવાર કોટામાું જઈિે રજજસ્ટર 

કરાવવાન ું િોત  ું િથી.” 

“િવે મ ુંબઈમાું આપણે શ ું કરવાન ું ર્ ેિક્કી કરો એટલે કાગળપત્તર કરી િાખીએ.” 

“ગ ગલ પરથી નવલન ું ડમી હ ું ડાઉિલોડ કરી િાખ ું છું. ર્ ેભરીિે િોટરી કરાવી લઈએ એટલે 
કામ પત્્ ું.” 

“ર્ો કરો કુંક િાું…” સ શીલાબિિેે મલકર્ાું કહ્ ું… 

ગ ગલ ઉપર ડમી નવલ શોધર્ાું એક સરસ વાક્ય િાથે ચઢી ગ્ ું – 

“નિવતૃ્ત ર્ો ફતર્ કમાવામાુંથી થવાન ું. નિવનૃત્તમાું ગમત ું જ કામ કરવાન ું, કોઈ પણ બુંધિ 

નવિા… જ િા નમત્રોિે મળવાન ું, પત્િી સાથ ેિવેસરથી સુંસાર માુંડવાિો અિે જે આવડત ું 
િોય ર્ ેબધ ું સૌિે શીખવાડવાન ું…” 
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સ શીલાિ ેર્ ેવાક્ય કહ્ ું ર્ો ર્ ેપણ ઝૂમી ઊિી…અિે ગાવા લાગી.. ‘આજ હફર જીિેકી ર્મન્ના 
િૈ…’ જશવુંર્લાલ સ શીલાિે જોઈ રહ્યા..પરણીિ ેઆવલેી ર્ેવી જ સરળ અિે ભોળી ર્ેમિી 
િાિક ડી બક ડી જાણ ે૪૦ વર્ા પછી પાછી મળી… 

– નવજય શાિ 
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વનવતૃ્ત થયા પછી (૧૦) !-ઉમાકાન્દ્ત વિ.મહતેા 

 

અધ  રા ંઅરમાન ! 

  આ કવિએ સાચ  ંજ કહ્  ંછે કે,    

જીિન નીકળત   ંજાય છે, 

આંખ ખોલીને આળસ મરિિામા.ં...પ  જા-પાઠ ને નાહિા-ધોિામા.ં. 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/05/02/nivrutt-thaya-pachi-umakant-mehta/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/05/retire-4.png
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હદિસભરની ભચિંતા કરિામા ં– ચા ઠંિી થઈ જાય છે.. 

…. જીિન નીકળત   ંજાય છે. 

ઑહફસની ઉલ્ઝનોમા…ં પેનન્દ્િિંગ પિલે કામોમા…ં. 

તારામંારાનંી હોિમા…ં રૂવપયા કમાિિાની દોિમા…ં 

સાચ -ંખોટ ં કરિામા…ં હટહફન ભરેલ રહી જાય છે… 

…. જીિન નીકળત   ંજાય છે. 

મેળવ્્   ંએ ભ  લી જઈ..ન મળ્  ંએની બળતરા થાય છે… 

હાય-િોયની બળતરામા ં સધં્યા થઈ જાય છે… 

ઊગેલો સ  રજ પણ અસ્ત થઈ જાય છે. 

….. જીિન નીકળત   ંજાય છે. 

તારા-ચરં ખ લ્લા આકાશમા…ંઠંિૉ. પિન લહરેાય છે તો પણ.. 

હદલમા ંકોઈના કયા ંઠંિક થાય છે..? અધ  રા ંસપનાઓં સાથે આંખ બધં થાય છે…. 
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…. જીિન નીકળત   ંજાય છે. 

ચાલો સૌ હદલથી જીિી લઈએ... 

…. જીિન નીકળત   ંજાય છે… 

 મન ષં્યન  ંજીિતર આશાના તતં  એ રચાએલ છે. મન ષં્ય આશા અને અરમાનો લઈને જન્દ્મે છે 

અને અધ  રા ંમ  કી મતૃ્્ ને શરણે જાય છે. આશા િગરન  ંજીિન એ જીિન નથી.  અને એ 

આશાએ તો માણસ જજિંદગી જીિી જાય છે. જીિનમા ંકોના ંઅરમાન પ  રા ંથયા ંછે તે આપણા ં
થાય ! આમ છતા ંપણ – 

 “આભમા ંકે દહરયામા ં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 જીિનમા ં
ફ્કક્ત ત્રણ જ અધ્યાય છે.  કારણ કે ૧૦૦ િષા સ ધી હિે કોઈ જીિત   ંનથી. ૧થી ૩૦  અભ્યાસ, 

૩૧થી ૬૦  સાસંાહરક જીિન (વ્યિસાય, નોકરીધધંો િગેરે) ૬૧  ૯૦ િષા વનવવૃત્ત. આમ 

જીિનના બે અધ્યાય પ  રા કયાા. ત્રીજાની શરૂઆત કરી. 

બોલો શ્રી વનવવૃત્ત પ રાણે દ્વિતીયો અધ્યાય સપં  ણા.  
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ભારતમા ંવનવવૃત્ત િયમયાાદા ૬૦ િષાની છે. આથી નોકહરયાત િગામા ં૫૫ િષાથી જ 

નોકહરયાત માણસ મ  ઝંિણ અને ગભરાટ અન ભંિિા માિં ેછે.  છોકરાઓં તેમના 
અભ્યાસના  છેલ્લા િષાની તૈયારીમા ંપિયા હોય છે. દીકરીઓ ઉંમરલાયક થઈ હોિાથી 
તેમને ઠેકાણે પાિિાની હોય છે. લીધેલી લોનના બાકી હપ્તા પ  રા કરિાના હોય છે. િગેરે 

બધ  ંપ્લાવનિંગ હિે આટોપિાન  ંહોિાથી માણસ રઘિાયો થઈ જાય છે.  

આપણે તો બદંા હર-ફન-મૌલા. આપણે તો આિી કોઈ ભચિંતા જ રાખી નથી. શા માટે 

રાખિી?  

“અજગર કરે ના ચાકરી, પખંી ન કરે કામ, 

દાસ કબીરા કહ ગએ, જૈસી જીનકી ચાકરી િૈસા ઉનકો દેત.” 

અને આખરે આપણે મભંઝલે આિી પહોંચ્યા. ઑહફસસ્ટાફ તરફથી  ‘ગ્રાન્દ્િ હફનાલે’  યોજાઈ,  

સવિિસ દરમ્યાન િારંિાર ધમકીભયાા શબ્દોથી નિાજેશ કરનાર ‘બૉસ સાહબે’ની િાણીમા ં
સ  કી સરસ્િતી બેકાઠેં િહિેા લાગી. શબ્દકોશના ંપાના ંઉથલાિી ઉથલાિી જેટલા શબ્દો 
જિયા તેટલાથી મારા ંગ ણગાન ગાયા.ં મને તદં રસ્ત અને વનરોગી આ્ ષ્યની બભિસ 

શ ભેચ્છારૂપે પાઠિી. સાહબે તેમના ચાર ‘બૉિીગાિા ’ (ચમચાઓ) સાથે મારો હિાલો મારા 
મ કામે મારા અધાાંભગનીને સોંપી વિદાય થયા.   

 વનવવૃત્તના ંપેન્દ્શન, ગે્રજ્્ ઈટી, મેહિકલ બેવનહફટ િગેરે સિા લાભો મેળિી લાલો ઘેર 

લોટયો હતો  તેથી ઘેર પણ સાર ં  સ્િાગત થ્ .ં ગહૃલક્ષ્મી ( હોમ વમવનસ્ટર)નો િટહ કમ જાહરે 
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થયો.  ‘આખી જજિંદગી તેમણે નોકરી કરી આપણી સેિા કરી છે, હિે આપણે તેમની સેિા 
કરિાની છે. હિે કોઈએ તેમને હિસ્ટબા કરિા નહહ, તેઓને સિારે િહલેા ઉઠાિિા 
નહહ, તેમના ચ્હાપાણી, નાસ્તો, પેપર િગેરે તેમના રૂમમા ં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 ટેન્દ્િર અધ ર ં  કેમ છે? ઑહફસમા ંરોકાઈ ફાઈલ પ  રી કરજો. હમણા ંઑહફસમા ં
કામ િધ  છે માટે રજા કૅન્દ્સલ. હાશ ! છૂટયા હિે આ લફરામાથંી. હિે ‘આઈ એમ ધી હકિંગ 

ઑફ ઓલ આઈ સિે.’ હિે માર ં  પોતાન  ંસામ્રાજ્ય છે. મને કોઈ કહનેાર નથી, મને કોઈ 

ટોકનાર નથી. 

હાશ ! આવથિક સકંિામણને લીધે અધ  રા ંરહલેા ંકાયો હિે પ  રા ંથશે.  ભાિાના મકાનને બદલે 

નિો ફ્કલૅટ નદી પાર સોસાયટીમા ંલઈશ .ં  લગ્ન પછી હવનમ  ન માટે કામમીર જિાનો અધ  રો 
પ્લાન હિે પ  રો થશે. આમ સ્િપ્નોના મહલેન  ંચણતર શરૂ  કરી દીધ .ં પ્લાન તો  મનમા ં
 તૈયાર  જ  હતા, આમા ંક્યા ંકોઈની પરવમશન લેિાની હતી તે રાહ જોિા બેસી રહવે   ંપિ?ે 

વનવવૃત્તની પહલેી ઈવનિંગની શરૂઆત તો સારી થઈ. એક અઠિાહિ્  ંતો સારી રીતે પસાર 

થ્ .ં બૅટ્સમૅન સેટ થાય એટલે કૅપ્ટન બૉભલિંગમા ંફેરફાર કરે તે સ્િાભાવિક છે. બીજે 

અઠિાહિએ બૉભલિંગમા ંફેરફાર.  કામિાળી બાઈએ બાઉન્દ્સર ફેંક્યો,  “બહને, સાહબે મોિા ઊઠે 

છે, તેથી તેમના રૂમમા ં કચરોપોત   ંકરતા ંમને મોડ ં થાય છે અને બીજા ઘરિાળા ંમને ઠપકો 
આપે છે.  સાહબેને િહલેા ઊઠિા કહો, અગર તો તે રૂમનો કચરોપોતા ંતમે કરી લો.” 

પહલેા બૉલરથી તો માિંમાિં બચી ગયા. બીજો બૉલર, િી. રામા (ડ ંગરપ હરયા રામા) 
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તરફથી આવ્યો. તે તો િેસ્ટ  ઈનન્દ્િઝનો  કાભળયો ફાસ્ટ બૉલર હતો.  બૉભલિંગમા ંસામે તે 

આિતા ંજ આપણા તો ટાહંટયા ધ્ર  જિા લાગ્યા.  “બહને, પાણી િહલે  ંજત  ંરહ ેછે,  તેથી કપિા ં
ધોતાધંોતા ંપાણી જત  ંરહ ેછે માટે કપિા ંિહલેા ંકરજો.” 

રાજકારણની બે પાટી,  કૉંગે્રસ અને ભાજપની િચ્ચે લાલભાઈઓની કૉમ્્ વનસ્ટ પાટી જેિી 
સસંારની બે લૉબી પવત અને પત્ની િચ્ચે આ ત્રીજી લૉબી બહ  જોરદાર અને અસરકારક છે. 

તે બનેં્ન લૉબીન  ંનાક દબાિી તેન  ંકામ પાર પાિી શકે છે.  આ બે ગોલદંાજોની કાવતલ 

ગોલદંાજી સામે મારે તો શ  ંપણ  ભલભલી શહરેની શેઠાણીઓને ટકી રહવે   ંઅશક્ય છે.  

પત્નીઓને,  ઘરિાળા હરસાય તો ચાલે, પણ કામિાળા હરસાય તે ન પોસાય.  બદંાની દાિંી 
ડ લ.  હાર સ્િીકાયાા  વસિાય  છૂટકો  જ નહોતો.  બદંા ધોએલા મ  ળા 
જેિા, પેિેભલયનમા ંપાછા ફયાા. ઘર હોય તો ઘરિખરી પણ ઘરમા ંહોય. તાબંાવપત્તળનો 
જમાનો ગયો. હિે તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, નોનનસ્ટક અને ગ્લાસ ક્રૉકરીનો જમાનો આવ્યો. તે 

પણ ખખિ ેતો ખરા ંજ અને અિાજ કરે.  અને અિાજ ન કરે તો ત  ટે ફૂટે. 

કાયદાકાન  ન અને ગહૃવ્યિસ્થા એ હોમવમવનસ્ટરન  ંખાત  .ં  હોમવમવનસ્ટર (ગહૃલક્ષ્મી ) વનવતૃ્ત 

િએ હરટાયર થયા.ં  કોટામા ંકોઈ જજ વનવતૃ્ત થાય અને કેસોનો ભરાિો થયો હોય ત્યારે 

સરકાર તપાસપચં નીમે છે. આ અિાજને શાતં કરિા અને ત  ટફૂટ અટકાિિાના પચંના 
અધ્યિ તરીકે ઘરના સભ્યોએ મારી વનમણ  ક કરી. એક િિીલ તરીકે અને વનવવૃત્તની પ્રવવૃત્ત 

તરીકે મેં તે સહષા સ્િીકારી. 

ગહૃ ક્લેશના નાનામોટા કેસની રજ આત મારી સમિ  થિા લાગી. મોટા અને નાનાને એક 

એક દીકરો, નામે રાહ લ અને કેત  લ. ઘરમા ંતેમની શ્સ્થવત રાહ  અને કેત  ની. બને્ન િચ્ચે ૧૮૦ 
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અંશન  ંઅંતર.  હહન્દ્દ સ્તાન–પાહકસ્તાન માફક નાનીનાની બાબતમા ંતેમના ઝઘિા અહવનિશ 

ચાલ  જ હોય. તેમના કેસો તેમને સામ, દામ, દંિ અને કેટલીક િાર ભેદથી પટાિી 
આસાનીથી ઉકેલ્યા. આ કાયાની જહટલતા ધીમેધીમે  સામે આિિા લાગી.  કોઈ પણ કેસનો 
વનણાય બને્ન પિોને માન્દ્ય તો ભાગ્યે જ હોય.  એકને માન્દ્ય લાગે જ્યારે બીજાને અન્દ્યાયકતાા 
જ લાગે. 

અજ ાને ત્રાજિાના ંબે પલ્લામંા ંપગ રાખી મત્સ્યિેધ કયો હતો તેવ  ંઆપણા ંપ રાણો કહ ેછે, 

પણ આ વિદ્યા મને હસ્તગત ન હોિાથી ‘જજસકે તિમેં લડ્ડુ, ઉસકે તિમેં હમ’  એમ જેની બાજ  
મજબ  ત તેની તરફેણ કરી ન્દ્યાય તોળિા માિંયો.  તેમા ંપણ સફળતા તો દ ર જ રહી. આખરે 

બે ભબલાિી અને િાદંરાની બાળિાતાા યાદ આિી.  રોટલાનો ટ કિૉ. જે પલ્લામા ંનમે તેમાથંી 
બટક ં ભરી િાનર ખાઈ લેતો.  આમ કરતા ંઆખો રોટલો િાનર ખાઈ ગયો અને બે 

ભબલાિીઓ લિતી રહી ગઈ.  તેમ બને્ન પિો સમજી જતા અને સમાધાનનો સ  ર 

નીકળતો. રામાયણ, મહાભારત કે પછી વિશ્વ્ દ્ધના દાખલા જોઈશ  ંતો જણાશે કે તે સામાન્દ્ય 

તદ્દન નજીિા પ્રશ્નોમાથંી જ ઉદ્દભિેલા છે. સસંારમા ંપણ િાયિોસા તથા વિભક્ત ક ટ ંબના 
પ્રસગંો પાછળ પણ આ કારણો જ મહદ અંશે જિાબદાર જણાયા ંછે. 

 એક સિારે ઘરમા ંબૉમ્બવિસ્ફોટ થયો. િૉ.શી મહંદરે અને હ ં શાકભાજી લેિા એમ બન્ને 
નીકળયા ંહતા.ં પાછા ંફરતા ંશેરીમા ંઘર પાસે વિશાળ મેદની જોઈ વિચારમા ંપિયા.ં પોલીસને 

જોઈ તોફાની ટોળં િેરવિખેર થઈ જાય તેમ લોકો આઘાપાછા થઈ ગયા. અમે ગહૃપ્રિેશ 

કયો.  દાદાદાદા, શ  ંલાવ્યા કરી રાહ કેત   શાકભાજીની થેલી ફંફોસિા માિંયા. બીજી બાજ   બે 

કેસરિણી – સમરસેવિકાઓ,  રણચહંિકાઓ - દેરાણીજેઠાણી િાગ્્ દ્ધ કરતા ંકોટારૂમમા ંહાજર. 

િાદી-પ્રવતિાદીની એક જ અપીલ,  કા ંતે નહહ કા ંહ ં નહહ આ ઘરમા.ં સમસ્યા તો વિકટ હતી, 
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સમાધાનની કોઈ શક્યતા ન હોિાથી મારે આખરે વિભક્ત ક ટ ંબનો ફેંસલો કરિો પિયો. 
પ્રોવિિન્દ્ટના પૈસામાથંી નાનાને તેનો ભાગ આપી છૂટો કયો. 

“જજિંદગીને જીિિાની હફલસ  ફી સમજી લીધી, 

જે ખ શી આિી જીિનમા,ં આખરી સમજી લીધી. – મરીઝ 

આમ વનવવૃત્તના ંઅરમાન અધ  રા ંરહ્ા ં!બોલો શ્રી વનવવૃત્ત પ રાણે તવૃતયોધ્યાય સપં  ણા. 

અચ્્ ત્તમ ્કેશિમ ્રામ નારાયણમ…્…. 

– ઉમાકાન્દ્ત વિ.મહતેા  

e- mail: – mehtaumakant@yahoo.com  

mailto:mehtaumakant@yahoo.com
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વનવતૃ્ત થયા પછી (૧૧) તર લતા મહતેા 

 

“વનવવૃત્ત એટલે વનરાતેં મનગમત  ંકરિાન ”ં 

વનયત સમયના બધંનમા ંકામ કરવ  ંતેને નોકરી કહીએ તો તેમાથંી મ શ્ક્ત મળી ત્યારે તો સૌ 
પ્રથમ અમે પવત-પત્નીએ સેભલબે્રશન કરતા ંિાઈનના ગ્લાસને ટકરાિી ‘ચીઅસા’  ક્ ાં.  
દ ર આકાશે સાજંની લાલાશ અમારા રેિ િાઈનના ગ્લાસને િધ  લાલ કરતી હતી. 
હીંચકો ઝુલાિતા પવતશ્રીએ કહ્  ં: 

‘જજિંદગીના રસને પીિામા ંકરો જલ્દી મરીઝ, 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/05/06/mivrutt-thayaa-pachi-10-tarulata-mahetaa/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/05/4f7160a7a414c8cf82b68d74730db0ef.jpg
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એક તો ઓછી મહદરા છે ને ગળત  ંજામ છે. ’ 

  જીિનના ંઘણા ંબધા ંિેત્રોમા ંઅમે  અમારા સમયને ફાળવ્યો છે, એટલે એક કામમાથંી 
વનવવૃત્ત પછી બીજ  ંશરૂ કરીએ ત્યારે િચ્ચેનો સમય અમારા માટે સેભલબે્રશનનો. 

ક્યાકં ટ ર પર ઊપિી જઈએ – કોઈ સગાવ્હાલાને ત્યા ંજિાની િાત નહહ. બને્ન મોજીલા,ં ધ  ની 
અને સર્જનાત્મક મ  િિાળા.ં કેિિા મોટા કલાકાર તે તો અમાર ં  મન જાણે પણ ઘરમા ં
પ સ્તકોના ઢગલા અને પેઈનન્દ્ટિંગના રંગો ઠેર ઠેર. મને  લખિાન  ંઘેલ  ંઅને એમને ભચત્રો 
દોરિાન .ં અમારે મન કામમાથંી વનવવૃત્ત એટલે વનરાતેં મનગમત  ંકરિાન .ં 

વનવવૃત્ત એટલે એવ  ંિૅકેશન કે જે શરીર અને મનને રૂહટનના થાકમાથંી છટકારો આપી 
તરોતાજા કરે. શોખની, મનપસદં પ્રવવૃત્ત િારા ઊજાાને જગાિિાની. િય અને થાક ત્યારે જ 

જણાય જયારે એકધારાપણ  ંહોય. બાકી ગમતા કાયાનો ક્યારેય થાક લાગતો નથી. 
કબીર કહ ેછે તેવ  ંમને પણ લાગે છે કે, બાળપણ ખેલમા,ં જિાની પે્રમમા ંઅને બ ઢાપા 
રોગમા ંિીતી જાય તો પ થ્િી પરના સૌંદયાને મનભરીને ક્યારે માણીશ ?ં 

સમયના અભાિે ધરબાઈ ગએલા શોખને પ  રા કરિાનો સમય વનવવૃત્તનો, સમાન ર ભચ અને 

શોખિાળા વમત્રોની મિંળી જામે તો રસના ંઝ ર ણા ંિહિેા લાગે. અમારી મિંળીમા ંએક 

્ ગલે  વનવવૃત્ત પછી નિી હદશામા ંઉડ્ડાન શરૂ કરી. પવતને વસતાર શીખિાની તમન્ના. ખ  બ 

ખતંથી તેમણે વસતાર શીખિાન  ંશરૂ ક્ ાં, પાચેંક િષા પછી તેમણે વસતારિાદનનો જાહરેમા ં
પ્રોગ્રામ આપી વમત્રોને આનદં સાથે વિસ્મય આપ્્ .ં પછી તેમણે ફ્રી પ્રોગ્રામ આપી આનદંની 
લ્હાણી કરી સમાજસેિા કરી. વશખામણ કે બોધ આપિા ધમાગ ર ઓ છે, આનદંમય, કલાત્મક 

જીિન પોતે – વિૃો સહજ રીતેજેમ  છાયા આપે તેમ – સમાજને હકારત્મક બળ આપે છે. 
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અમારા વસતારિાદક વમત્રની અધાાંગનીને ભાતભાતની િાનગી બનાિિાનો શોખ. તેમણે 

ગ જરાતી િાનગીની અંગે્રજીમા ંભચત્ર સાથે બ ક તૈયાર કરી, જે નિી પેઢી માટે અવત ઉપયોગી 
નીિિી. મારી દૃનષ્ટએ એમણે એક શોખથી  બે  હતે   સર કયાા (એક કાકંરે બે પખંી ) વનવવૃત્તનો 
સદ પયોગ અને નિી પેઢીને ગ જરાતી િાનગીની ભેટ. 

તમાર ં  નાન મંોટ ં કોઈ પણ સર્જનાત્મક કામ કે એિી કોઈ પ્રવવૃત્ત સ્િને અને સમાજને 

આંનદની લ્હાણી કરે છે. આપણા ગ્રાિં હકડ્સને સર્જનાત્મક હદશાએ િાળિા માટે તમે પોતે જ 

એના રોલમોિેલ બનશો. આઈન્દ્સ્ટાઈન સાયનન્દ્ટસ્ટ હતો પણ અત:સ્ુરણામા ંમાનતો હતો. 
હક્રએહટવિટી જીિનના ંબધા ંજ િેત્રોમા ંનિી શોધો અને નવ  ંસર્જન કરે છે. 

રાષ્રવપતા ગાધંીજીને કોઈએ વનવવૃત્ત લેિાન  ંકહ્ .ં ગાધંીજીનો જિાબ હતો, સતત  હદયમાથંી 
ઊગત  ંકાયા કરવ  ંએ જ સાચી વનવવૃત્ત. સત્યના પ્રયોગ કરનાર મહાત્મા એટલે  જીિનના 
મહાન કલાકાર. 

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

કરો, કલાનો  ઉપયોગ શ  ંએમ પ  છનાર જીિનના અને જગતના સૌંદયાને પામી શકતો નથી. 
કોઈ ઉનાળાની બપોરે ટહ કતી કોયલને જઈ કોઈ પ  છે, કે ફૂલને જઈ પ  છે કે કેમ સ ગધં 

ફેલાિે છે?! કલા પ્રત્યેના ંભાિના કે પે્રમ આપણને ‘સત્યમ, વશિમ, સ દંરમના પથેં લઈ 

જાય છે. 

હૉશ્સ્પટલમા ંકોઈ બાળકને િાતાા કે બાળગીત સભંળાિો, નવસિંગહોમમા ંકોઈ િિીલને ભજન 

કે ગીત સભંળાિો કે વસવનયર સેન્દ્ટરમા ંયોગા શીખો કે શીખિાિૉ. – એિી અસખં્ય વનદોષ 

પ્રવવૃત્ત આપણા જીિનને મહકેથી ભરી દે છે. તમારી પ્રસન્ન, મહકેતી હાજરી આ દ વનયાના 
બગીચામા ંબહનેમ  ન છે. 
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સહજે જ દી રીતે ચા બનાિી, બટાકાપૌઆં બનાિી ક ટ ંબીજનોને તમારી કળાનો પહરચય 

આપિો તેન  ંનામ જ વનવવૃત્તની મઝા. પછી હરટાયરમેન્દ્ટને મળે મીઠો આિકારો. ‘દાદા, ્  
આર બેસ્ટ’, ‘પપ્પા, તમે વનવતૃ્ત થયા તો અમને મઝા પિી’, ને બેટરહાફ તો પવતન  ંનવ  ંરૂપ 

જોઈ ફરી પે્રમમા ંપિી જાય ! નારી હોિાના દાિે હ ં જરૂર કહી શક ં કે વનવવૃત્ત નારી માટે પ નઃ 
જિાની છે. પત્નીના, માતાના રોલ ઉપરાતં ઑહફસરના,ં પ્રોફેસરના ંકે બહારના ંકાયોમા ં
ભબઝી રહલેી મારા જેિી સ્ત્રી માટે વનવવૃત્ત મનપસદં પ્રવવૃત્તનો લ્હાિો છે. અરે, ગાિાનો શોખ 

છે, હામોવનયમ લઈને સા-રે-ગ-મના સ  રથી ઘરને ગજિી દો, કે મસ્ત ગાયનોની ટેપ મ  કી 
શાક સમારો, િાયરીના ંપાના ંભરી દો. બી બોલ્િ, બી હપેી. ઘણા ંિષો પછી મને ફેસબ ક 

પરથી જ ની સખી મળી. તેના પવતના અિસાનથી ખ  બ એકલતામા ંડ બી ગઈ હતી. એના જ 

શબ્દોમા ંકહ ં તો, ‘માર ં  જીિન ડ ંગળી જેવ ’ં એટલે કે એક પછી એક અનેક પિૉ.મા ંબધં. ના  
કોઈને મળિાન  ંકે ના કોઈ ફંક્શનમા ંજિાન .ં છેિટે સ્માટા  ફોનથી ફેસબ કના કનેક્શનમા ં
આિી, પોનસ્ટિંગ શરૂ ક્ ાં, જાતે મૌભલક લખિાની હહિંમત આિી. એને ગમતી ધાવમિક, 
સાહહજત્યક કંપની મળી અને શોકના સાગરને તરી પ્રુલ્લ્લત જીિન તરફ િળી. નવ  ંશીખિા 
માટે ક્યારેય વિલબં કરિો નહહ, ગમે તે ઉંમરે, ગમે તે સ્થળે, ગમે તેની પાસેથી આધ વનક 

ટૅક્નોલૉજી શીખિાથી પ્રભ  રાજી થશે. કારણ કે તે આપણામા ંિસેલો છે. 

ગ જરાતીના જાણીતા કવિ વનરંજન ભગત નેવ  ંિષાની ઉંમરે કહ ેછે, ‘આમ તો મન ષં્યના 
ભાગ્યમા ંજીિનમા ંિણેક આનદં મળે, િણેક યૌિન મળે, િણેક પે્રમ મળે. પછી તો 
વદૃ્ધાિસ્થામા ંપીિાિાન  ંને ઝૂરિાન .ં પણ જે મન ષં્યને કલા, કવિતામા ંરસ છે તેન  ંસદભાગ્ય 

કેટલ  ંબધ  ંછે: 

‘સૌંદયા જ્યા ંવનતનિીન જોવ ,ં જ્યા ંકાવ્યમા ંપે્રમ ન મતૃ્્ ્  ક્ત, 
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ને  વશલ્પમા ંયૌિન કાલમ ક્ત, ધરા હો ધન્દ્ય, ન સ્િગા જવ ;ં 

સદભાગ્ય શ  ંન હોય મન ષં્ય હોવ  ં?’ 

વનવવૃત્ત પછી ધમા–ધ્યાનની સાથે ક દરતમા ં‘હ ં તો બસ ફરિા આવ્યો છં’ કહી શરીરની 
કસરત કરિી અને મનને બહલેાિિા લાહફિંગ ક્લબમા ંજોિાવ  ંકે પછી બેઠકમા ંજઈ સાહહત્ય, 
સગંીતને માણવ  ંને ગ જરાતી ભાષામા ંિાત કરિી કે બટ કોને કક્કો શીખિાિી માત  ભાષન  ં
ઋણ અદા કરવ .ં વવૃત્ત એટલે હકારાત્મક ઈચ્છા, અભભલાષા, જે જીિનના અંત સ ધી 
પ્રાણીમાત્રની જજજીવિષાન  ંઆધારભ  ત બળ છે. આપણે વનસ્િાથા, વનદોષ, પ્રવવૃત્તના માગે 

િણથાક્યા પ્રયાણ કરીએ તેિી પ્રાથાના અને શ ભેચ્છા સાથે અલ્પવિરામ કર ં .  

– તર લતા મહતેા  

વનવતૃ્ત થયા પછી… (૧૨) રેખા શ ક્લ 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/05/10/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4-%e0%aa%a5%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%9b%e0%ab%80-%e0%ab%a7%e0%ab%a8-%e0%aa%b0%e0%ab%87%e0%aa%96%e0%aa%be-%e0%aa%b6%e0%ab%81/
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“સપન ું સાર ું આવ્્ ું લાગે છે.” 

નિવતૃ્ત થયા પછી સહક્રયર્ા િ ેક્ષમર્ા વધ ેર્ો ર્ો ખ  બ ખ  બ સાર ું, અિે આળસ િ ેબીમારી  
વધ ેર્ો ખાટલો પકડાઈ જાય. ્ વાિીમાું જગર્ બદલવાિી ઈચછા થઈ િોય પણ જો નિવનૄત્ત
િા સમય ેપહરપતવ થએલી સમજ િ ેક શળર્ા કામ કરાવવાિી િશે ર્ો ્ વા વગાિા સિકાર
થી જરૂર જગર્માું કુંઈક  ર્ો થશ ેજ. જસવુંર્લાલિે બાળપણમાું િા મળ્ ું ર્થેી િિીં પણ આ
 સમયિો સદ ઉપયોગ જો કરાય ર્ો ? કુંઈક િવ ું નશખાય ર્ો ? નવચાર આવર્ાુંવેંર્ જ ર્ેમણે 
ક્્ નિહટ કૉલજેમાું આટા  તલાનસસ ચાલ  કરી દીધા. સ શીએ પોર્ાિો એક બ હટક સ્ટોર ખોલ્યો, 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/05/39ded249a4e4339c5baab2140b58448d.jpg
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કે જેમાું જૈનમિિી મદદથી કસ્ટમ મઈેડ આઉટહફટ્સ ર્યૈાર થાય છે, િે ઉપરથી માગયા ભાવ
િા પૈસા પણ મળી જાય છે. આ બન્નિેાું લગિ પણ ઍરેંજ્ડ મરેૅજ જ િર્ાું. એકબીજાિ ેમાુંડ 
માુંડ જોયાું િ ેર્ાત્કાણલક લગિ લેવાયાું. િા, એ વાર્ સાચી કે બમણી સ્પેસ રાખવા છર્ાું બન્ન ે

ખ  બ િજીક િર્ાું…!! આઈમીિ બન્ને ઉપર આંગળી િા ણચિંધાય ર્વેા એમિા નવચારો િે આચ
રણિા લીધ ેબન્ને ર્ો ખ શ િર્ાું જ િ ેઘરમાું પણ બધા િપેપી િર્ા. દાદી-િાિી, મામા–
ફોઈમાુંથી   કોઈ િ ેકોઈ હરટાયડા  થવાિી  ઉંમર પિલેાું ઉપર નસધાવી ગએલાું.  બુંન્નેિા 
 પથદશાકો  કુંઈક ણચહ્નો જણાવી ગયા.  િા,  આમ જ દ નિયામાુંથી જીવિસુંધ્યા ટાણે થોડ ુંક  

શાણપણ આવ ેજ છે.  જ વાનિયાઓ િલે્થ કોક્ન્શયસ બન્યા છે… િે સ્ત્રીઓએ અગે્રસર રિી 
િેતતૄ્વ જાળવી કરી દેખાડ્ ું છે. પ્રવનૄત્તમાું રચયાપચયા નિવનૄત્ત મળે એથી નવશેર્ શ ું છે..!! 
કૄષ્ણકાુંર્ ેદસ દસ વરસ  ક્્ નિહટમાું સવીસ કરીિે ફૂડ પેન્ટ્રીમાું આગલી િરોળમાું  
સ્થાિ મેળવ્્ ું છે. િબળા મિ િ ેહૃદયિા શ્રદ્ધાિાું સ મિ ઓટલે..ર્ ેઆનથિકર્ામાું સધ્ધરર્ા 
પ્રાપર્ થર્ાું જ આગેક ચ કરી છે. શોભિાએ િજ  છોત્તેર વરસે પણ પોર્ાન ું શરીર સાચવી રા
ખ્્ ું છે…!! દરેકિી પ્રાયોહરટીિ ભલે રિી હડફરુંટ પણ પ્રવનૃત્તમાું ખ શ છે. ઈશ્વર કરાવ ેઆપણી
 પાસ ેર્ેિાું કામો…રાજીપો રાખી ખ શી ખ શી કરીએ. આરામ કમાિ ેનિકલા હ ું આરામ છોડ  

કર.. ત  મરેા સાથ બસ મ જે દે દે.  કિીં હકસી આંગિમેં રોશિી, િુંસી, ખ શી ઔર  સ ક િ  

આપસ મેં  ગપપે લડાર્ી િોર્ી… ! 
બસ િમણાું વાુંચિ છૂટી ગ્  છે અિે પોસાય એવ ું એ િથી રહ્ ું…..ઘરિી લાઈબ્રરેી એક 
વાર ર્ારી ભાભીએ કોથળો ભયો…ઓિ મારા જીવથીએ જ્યાદા વ્િાલાું િર્ાું ર્ ેપ સ્ર્કો  એ 
જ સમય ેસ્ક લિી લાઈબ્રેરીમાું મોકલી આપયાું….. િવે િવા જિમમાું િવાું વસાવીશ  અિે  
વાુંચીશ…. કઈ કઈ રીર્ે શ ું ન ું શ ું  છૂટી જાય છે જીવિમાું! ક્યારેક યાદ કરો ર્ો  લાગે ખ દથી 
 ખ દ છૂટી જાય િ ેખ દિે પણ િા ખ્યાલ રિ ેિ ેકઈ રીર્ે મિ મિાવી લેવાન ું કે ‘ગ જારે જે નશરે



નિવતૃ્ત થયા પછી 

92 

 ર્ારે જગર્િો િાથ ર્ે સિજેે...િ ેગણ્્ ું જે પયાર ું પયારાએ અનર્ પયાર ું ગણી લેજે…’ 
અરે પણ કઈ રીર્ે..?? આવી આંસ  લ  છવાિી ર્ક િ ે
િાથમાું પાલવિો છેડૉ. રિી જાય..િ ેઆખેઆખા  વ્યક્તર્ જ ગાયબ થઈ  જાય… ભર 
 જવાિીમાું. 

કૅન્સરમાું હકમો પર્ાવીિે ઊભેલી છોકરીિે કોઈએ જઈિ ેકીધ ું િિીં િોય કે ્  આર બ્્  હટફૂલ !

! િ,ે નપ્રટી વ મિ ! િા, િુંહદિી પણ મારી એક િોિિાર નવદ્યાથીિી જ િર્ી… કૅન્સરમ તર્  

િર્ી  િવે…  હ ું નશક્ષક છું,  મારા દરેકે દરેક નવદ્યાથીિે િામથી જાણ ું છું … 

આજે ફરી  વાર  હરદ્ધદ્ધિ ે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 ચાલશ…ે “અરે  પણ  મિે  મ્મી  િથી સાિબે.. 

.”શ ું હ ું મારા નવધ્યાથીિે રીયલી જાણ ું છું !  સ્ક લેથી ઘરે જવાન ું મોડ ું િા થાય ર્ો આજે  

હરક્ષા લઈ લઉં છું. બોલાવ ું ર્ ેપિલેાું એક  હરક્ષાવાળો  સામેથી  બોલે છે,  
ચાલો  સાિબે !  િ ેહ ું અડધે પિોચ ું ર્ ેપિલેાું બોલ્યો, 
“ર્મ ેમિે િા ઓળખ્યો િ?ે” હ ું ધ્ર વ માણેક !! આપિો ચહિર્ો …ભ  લી ગયા મિ?ે” 

“અરે પણ ધ્ર વ, આમ હરક્ષા કેમ ચલાવ ેછે ત ું..?” 

“શ ું કર ું સાિબે કૉલેજ માુંડમાુંડ પર્ાવી પણ ર્ે પિલેાું મા બીમારીમાું િે નપર્ાજી  

એક્તસડન્ટમાું  દેવલોક પા્યાું. િ ેલાગવગ વગર કે લાુંચ વગર જૉબ ક્યાું મળે છે ! 
આ ર્ો મારી બિિે િ ેહ ું ટ્  શિ  કરી કરીિ ેબચાવેલ ર્મેાુંથી આ હરક્ષા લઈ લીધી છે… 

મહિિો પ  રો પડી જાય છે.  ઉછીિા નવિા…લ્યો આપન ું ઘર પણ આવી ગ્ .…” હ ું પૈસા 
કાઢર્ો િર્ો ત્યારે ર્ે બોલ્યો, 
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“મિ ેિા શરમાવશો સાિબે, ફરી ક્યારેક આવજો મારી હરક્ષામાું …!” 

એક પણ પસૈો લીધા વગરચાલ્યો ગયો િ ેહ ું અવાચક જોર્ો રહ્યો..આખા વગામાું ર્ાળીઓિા  
ગ ુંજથી વધાવર્ા નવદ્યાથીઓ મારા ક્યાું ક્યાું િે કઈ દશામાું િશ…ે…? 
્ નિફોમામાું આવર્ાું સઘળાું ભ  લકાું ક્યાું ખોવાઈ ગયાું !! વગાખુંડમાું બેિો છું. ખાલી ઓરડૉ. મ
િ ે
ચ  પચાપ કિ ેછે… આજે મિ ભરીિે મળી લવે ું છે?  આજે મિ ેઅંક ર  પણ યાદ આવ્યો.  ર્ે 
 ખ  બ િોનશયાર િર્ો. સાયન્સમાું િક્કર સાિબે કેિર્ા કે આ છોકરો ર્ો એવા એવા સવાલો પ  છે
 છે કે ર્ેિા જવાબ મારે ખોળીિ ેઆપવા પડ ેછે. ર્ ેજરૂર સાયષ્ન્ટસ્ટ બિશે.  દરેકિા સુંજોગો  
િ ે કેટલ ું આગળ વધવાિી ધગશ છે ર્ ેપર જ બધ ું નિભાર છે..કેમ કે ઈચછા કે  મિ  વગર 
 માળવ ેિા જવાય. િ ેઆવ ું કુંઈક લખા્ ું કે ભડભડ  

ઈચછા  બળે િ ેદાગ એિા જીવિભર દ ુઃખે. 
િ ેમળયા પછી રેર્માું  મળયા મિે  રર્િ જાણ.ે 

  લો કરો ર્મર્મારે ચમત્કારિી વાર્ !!  

અંક ર… 

        
આમ અચાિક મળે િૈએ અંક ર થઈ ભળે 

મુંદ પવિ િી પળે અડકી અડકીિ ેછળે 

ઢેંફા માુંિી રજકણે સ ગુંધ થઈ િ ેબળે —-રેખા શ તલ 

 પ્રશ્નો પ  છી પ  છીિે કરવાિી રિ ેછે ગભા થી ભ  ગભા િી યાત્રા. આજે અંક ર ‘િાસા’ માું કામ કરે 

છે અિ ેખ શ છે ર્ેવા સમાચાર મળયા િ ેઆિુંદ થયો ચાલો જીન્દગી ર્ો એક યાત્રા છે કોણ 
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ક્યારે િ ેકયા કારણે ક્યાું મળે છે િ ેછૂટા પડીએ છીએ ઉપરવાળો જજાણે છે. બારીિી બારે ડા
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. ધીમ ેધીમ ેવા
દળાુંઓ નવખરાર્ાું જોઈ રહ્યોિે ત્યાું ર્ો ઉઘાડ િીકળયો િ ેઆવ્યો સ  રજ આભમાું …િમસ્કાર 

કરર્ાું આ વર્ ેભ  લકાુંઓ તલાસ માું કેવા િશે ર્ેિા નવચારે ચડયો. આજે સ્ક લિો પેિલો હદવસ
 બધા ્ નિફોમા માું… આંખોમાું ઉત્સ કર્ા, ડર િે ખ શી લઈિે પ્રવશેસ ેિે હ ું ર્ેમિોનશક્ષક િિીં 
એક બાળક બિી િ ેજોઈશ..બધ ું મારા અનર્ર્ સાથ ેજ ર્ો છે સુંકળાએલ ું ર્ ેવાગોળીશ. ઉદાિ
રણો આપર્ા થાકીશ િિીં િ ેપ્રેમથી સૌમાું ભળીશ. ત્યારે દરવાજામાુંથી એક ઢીંગલી પ્રવેશી
…પાછળ પાછળ બીજી !! એમિી આંખોચમકર્ી િર્ી. નિદોર્ર્ા િે ક ત  હ લર્ા બુંિમેાું છલકા
ર્ી િર્ી. આવી િ ેઆગલી બેંચ પર બેસર્ા જ મીઠ  િસી..હ ું જાણે કેમ પણ ખીલી ઉિયો..!! િ
મસ્ર્ ેકરર્ાું હદયા િ ેહરયા મિ ેટ ક ર ટ ક ર જોઈ રહ્યા. િ ેિવી સ્ક લબગે માુંથી િવી િોટબ કકા
ઢી િ ેવાળ ખસડેીિે બિેી. ત્યાું માઈક પર નપ્રક્ન્સપલે જાિરેાર્ કરી કે સ્ક લ બુંધ થાય છે િ ેસૌ
 બાળકો પોર્પોર્ાિા ઘરે જાય. દરેક િા માર્ા-નપર્ા િ ેજલ્દી ફોિ કરીિે જણાવો…. 

માસ મર્ા નવલાઈ ગઈ િ ે ગભરાિટ ઘેરી વળી. નવચારોિી રખડપટ્ટી માું  એકદમ બ્રેક  આવી 
 શ ું થ્ ું સમજાય ર્ ેપિલેા ર્ોધડાકો સુંભળાયો િ ેએક હ ું સફાળો બુંિે િે લઈિે બારીથી આ
ઘો ખ  ણા માું સુંર્ાયો. મૌિ આંખો રડર્ી િર્ી િ ેપ  છર્ી  િર્ી કે શ ું થઈ રહ્ ું છે,  

કોઈ પેરેન્ટ ગ્રાઉન્ડમાું ગભરાએલ ું ચીસો પાડત  ું િત  ું  અિે ર્િેા બાળક િ ે કોઈએ  પકડી  
રાખેલ ું િ ે ર્ેણે મોઢા પર બ કાિી બાુંધેલ  િ ેમાથે િટે પિરેેલી  એિી મોટી મોટી  લીંબ િી 
 ફાડ જેવી આંખો લાલ ઘ  મ િર્ીિ ેગ સ્સામાું ર્િેા બાળક િ ેિિીં લઈ જવા દે ર્ો આખી 
દ નિયા ખત્મ કરી િાુંખીશ ર્ેમ રાડો. પાડર્ો િર્ો. િજ  સ ધી બાજી બગડી િથી પણ વધ  કુંઈ 

થાય ર્ ેપિલેા બીજા એક  ફાધરે ર્ેિા ઉપર આક્રમણ કરી ર્િેે િીચે પાડયો.. ર્ેિી બુંદ ક 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

95 

 ર્ેિાથી દ ર પડી િર્ી િવે બીજા  ત્રણ ચાર જ્ણાએ સાથેહ મલો 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 ભરેલી દ નિયા
..!!  

પેરેન્ટ્સ િાપ્રોબ્લમે 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 િ ેર્મેિીબેંચ પર બેસાડી શાર્ા આપી.
. 

ગેરુંટી આપી કે હ ું છું કુંઈ િિીં થાય િોં ! હ ું સમાજ િો હિસ્સો બાળકન ું કર ું ઘડર્ર દેશન ું મસ્ર્ક
 કર ું ઉંચ  પણ આવા િનથયારો િી સામ ેકઈ રીર્ે નિિથ્થે કર ું પ્રયાસ..! સ્ક લ માું િવે નસક્યોહર
ટી  વધશ ેિ ેઆવાકોઈ બિાવ િિીં બિે ર્ ેમાટે  પેરેન્ટ-હટચસા  મીટીંગ  પણ  ભરાઈિે  
એમાું  કિાલ  શમાા  આવેલા.  બે  શબ્દ  િિીં  પણ  મોટ ું  લેતચર  આપર્ા  બોલ્યા.. ર્મારા  
બાળકોિે  નમત્રોિી  જરૂર  િથી  ર્મ ે ર્ેિા મા-બાપ  બિી િ ે રિો.  વ્િોટ અ ફસ્ટા  ડ ેઓફ 
સ્ક લ.. િવે આવ ું ત્યારે ધ્વજવુંદિ  કરીશ ું સાથે. િ ેબાળકોિે  બ્રવે બિવાન ું કિીિે શમાા 
 રવાિા થયા  ત્યારે  ર્ાલીઓ  ગ  ુંજી   ઊિી.સ શી એ કીધ ું દીપક  આજે એમિે સપન ું સાર ું 
 આવ્્ ું લાગે  છે… !! દીપક પ  જા િ ેચામી  ણખલણખલાટ િસી  રહ્યા… 

ખોળીિ ેશોધ ું શ ું હ ું મોજમાું … 

આમ ભળુું લે હ ું ત જમાું 

 એમ ગણગણર્ા સ  યાિી  સામ ેજોર્ાું જસવુંર્લાલ સફાળા જાગયા. 
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– રેખા શ તલ  
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જીવિન ું સત્ય છે સર્-ણચત્ત-આિુંદ.   

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/05/images8gz2nw2x.jpg
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પનશ્વમિા દેશો ભોગભ  નમથી જાણીર્ા છે, જ્યારે આપણો ભારર્ દેશ એ ર્પોભ  નમથી 
જાણીર્ો છે. જ્યાું હિન્દ ધમાિાું શાસ્ત્રોએ સરળ અિે ઉજ્્વળ જીવિ માટે િીનર્-

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

ભગવાિિી સીધી આજ્ઞાઓ છે. ભગવાિિી આજ્ઞા અન ુંસાર આ નસદ્ધાુંર્ોન ું સ્થાપિ 

કરવાિો વેદિો ઉદે્દશ અિે શ્રીકૃષ્ણિો સીધો આદેશ છે. વૈહદક નસદ્ધાુંર્ો ભગવાિિા 
કાયદા છે, જે સમગ્ર માિવજાર્ માટે સ્વીકાયા છે. 

જીવિિા ચાર સ્થુંભ છે, ધમા-અથા-કામ-મોક્ષ. આ ચાર મ  લ્યોિ ેસમજીિે જીવિ 

જીવવાન ું િોય છે. મન ુંષ્યજીવિિા મ ખ્ય ચાર ઉદે્દશ બર્ાવ્યા ર્ો ર્િેી સાથ ે

જીવિિા ચાર ર્બક્કા બર્ાવ્યા છે. ચાર ર્બ્બકામાું કેવી રીર્ે જીવિ જીવવાન ું છે 

ર્ ેબર્ાવ્્ ું છે. 

બ્રહ્મચયા-ગિૃસ્થ-વાિપ્રસ્થ-સુંન્યાસ. 

નિવનૃત્ત એ િજારો વર્ા પિલેાું જાણીર્ો વાિપ્રસ્થાશ્રમ–જીવિિો એક ર્બક્કો િર્ો. 
વાિપ્રસ્થ એ અનર્શય પ્રવનૃત્તમાુંથી નિવનૃત્ત લવેાિો સમય. નિવનૃત્તિો એવો સમય, 

જ્યાું બધી જ કામિાઓ-ઈચછાઓિો ત્યાગ કરીિ ેસ્વિી ખોજ, આત્માિે ઓળખીિે 
મોક્ષ માટેિી ર્યૈારી. જીવિ ઈશ્વરભજિ અિે સ્મરણમાું વ્યનર્ર્ કરવાિો સમય. 

બીજા જિમન ું ભાથ ું ર્યૈાર કરવાિો સમય. આ પ્રથા સદીઓ પ રાણી િર્ી.બાળકો 
ઉંમરલાયક થાય એટલે ર્ેમિા ઘરિી જવાબદારી ર્ેમિે સોંપીિ ેવિ ર્રફ પ્રયાણ. 
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અત્યારે દેશકાળ અિે ્ ગ બદલાય ર્ેમ ર્િેી વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ. કોઈ વિમાું 
િથી જત ું. પરુંત   ઘરિી અંદર રિીિ ેનિવનૃત્તિો સમય શાુંનર્થી પસાર કરી શકાય. 

નિવનૃત્તિો સમય કેવી રીર્ે પસાર કરવો ર્ને ું જો પલાનિિંગ કરેલ ું િોય ર્ો સિલે ું પડે. 
ખરેખર ર્ો આ સમય જીવિિો ગોલ્ડિ નપહરયડ કિીએ ર્ો ખોટ ું િથી. અિીંયાું 
આપણે આપણી ઈચછાઓ પ્રમાણ ેજીવી શકીએ, કારણ મોટી જવાબદારીઓમાુંથી 
મ તર્ થયાું છીએ. 

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

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

છે. પરુંત   ગહૃિણી જે ઘર સુંભાળે છે ર્િેે નિવનૃત્ત ક્યારે ? ર્ેિે કોઈ નિવનૃત્ત િોર્ી િથી. 
મરર્ાું સ ધી કામ કરવ ું પડે છે. બાળકી િાિી િોય ત્યારે હઢિંગલા–હઢિંગલી સાથ ે

ઘરઘર રમર્ી િોય, ખરેખર ર્ો ત્યારથી જ ર્િેી પ્રવનૃત્ત ચાલ  થઈ જાય, ર્ ેજીવ ેત્યાું 
સ ધી નિભાવવી પડે છે. અિવાહડયામાું સાર્ હદવસ કામ ! ઊિે ત્યાુંથી સ  ઈ જાય ત્યાું 
સ ધી બસ કામ, કામ અિે કામ ! કોઈ િૉણલડે િિીં. વાર–ર્િવેાર, ઘરમાું સારોખોટો 
પ્રસુંગ િોય ત્યારે કામ ડબલ થઈ જાય. ર્િ-મિ બુંિથેી પ્રવતૃ્ત. ઘર-પહરવારિી 
સૌથી વધારે ણચિંર્ા ગહૃિણીિે થર્ી િોય છે. ઑહફસમાું કામ કરવ ું ર્િેા કરર્ાું પણ 

ઘર સુંભાળવ ું ર્ ેબહ  જ મોટ ું અિે મ શ્કેલ કામ છે, જે એક ગહૃિણી ક શળર્ાથી નિભાવે 
છે. ગહૃિણીિી ક શળર્ા જ ઓ, ર્ ેકોઈ પણ ક્ષતે્રમાું િોય, ખ  બ જ સ ુંદર રીર્ે ર્ેન ું કામ 
ર્ ેકરી જાણ ેછે. 

આપણા દેશમાું મોટા ભાગે લોકો નિવનૃત્ત પછીથી જાત્રાએ જવાન ું નવચારે. આખી 
જજિંદગી પૈસા કમાવા પાછળ કોઈ ટાઈમ મળયો િા િોય, દીકરા-દીકરી પરણાવીિે 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

100 

પરવારી ગયા િોય એટલે નિવનૃત્ત પછી જાત્રા કરવાિો મોકો મળે. અિીંયાું પનશ્વમિા 
દેશોમાું લોકોન ું નવચારવાન ું જ દ ું છે. નિવતૃ્ત 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. િરેક ક્ષણ ખ શીઆિુંદમાું નવર્ાવ ેછે કારણ, 
આપણી જેમ ભનવષ્યિી જરાય ણચિંર્ા િા િોય. આપણે ર્ો આપણાું બાળકોિા 
ભનવષ્યિો નવચાર કરીએ એટલે પસૈાિો ખચા કરર્ાું પિલેાું દશ વખર્ નવચાર 

કરીએ છીએ. મિિેર્થી ભેગી કરેલી પ  ુંજીિે કાળજીથી સાચવી રાખીએ છીએ. 

મિોરુંજિ માટે જે પ્રવનૃત્ત કરીએ ર્,ે જાત્રાએ જઈએ ર્,ે આ બધ ું ર્ો પોર્ાિા માટે 

જીવ્યા છીએ પરુંત  ું જ્યારે બીજા માટે જીવીએ ત્યારે જીવિ સાથાક થાય. 

માિવી જન્મથી મતૃ્્ પયાંર્ દોડદોડ કરર્ો રિ ેછે, જીવિ પ્રવનૃત્તમય રિ ેછે. સાચી 
નિવનૃત્ત ક્યારે મળે, જ્યારે ર્ ેમતૃ્્ શયૈા પર સ  વે છે ત્યારે જ નિવનૃત્ત કિવેાય. અિે ર્ે 
પણ શરીરથી નિવનૃત્ત. જીવાત્માિે ર્ો કોઈ નિવનૃત્ત િિીં. ર્ેિે જન્મોજન્મિી સફર 

કરવાિી િોય છે. એટલે અત્યારે વર્ામાિમાું જે જીવિ જીવી રહ્યો ર્મેાું જીવિિા 
જ દા જ દા પડાવ પર ર્ ેકેવી રીર્ે જીવ ેછે ર્ે મિત્ત્વન ું છે. ર્મેાું પણ જ્યારે િોકરી-
ધુંધામાુંથી મ તર્ થયા પછીિો સમય કેવી રીર્ે અિે ક્યાું પસાર કરીિે જીવિ જીવવ ું 
એ ખાસ અગત્યન ું કિવેાય. અમારી ર્ો ઉંમર થઈ, િવે આ ઉંમરે અમારાથી કુંઈ િા 
થાય એમ રડીિે બેસી રિ ે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 શિરેોમાું િેરિેર પાકા  બિાવેલા છે, જ્યાું ચાલવાન ું મળે, એકબીજાિ ે

મળીિ ેગપસપ કરી શકાય અિે લાફ્ટર તલબિે લીધ ેમિ પણ િળવ ું થાય છે. જ્યાું 
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જ ઓ ત્યાું બધે જ નસનિયર નસટીજિ તલબો ચાલ ેછે. ત્યાું કેટલી સરસ પ્રવનૃત્તઓ 

ચાલ ેછે ! ગામિા ઓટલા ઘસવા અિે ગામગપાટા મારવા એિા કરર્ાું સાર ું 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. 

નવજ્ઞાિ્ ગમાું સાધિસુંપનત્તિી ખોટ િથી. કોઈ પણ કાયા કરવા માટે મોકળો માગા 
મળી રિ ેછે. પસૈાન ું બળ િોય અિે શરીરન ું બળ િોય ર્ો બીજાિે મદદ કરી શકીએ. 

બસ આપણ ું મિ અિે ર્િ સ્વસ્થ િોવાું જોઈએ. આ ઘડપણિો સમય િોવાથી 
મિિ ેશાુંનર્ મળે અિે હદલિે આિુંદ થાય એવાું કાયોમાું સહક્રય રિીએ ર્ો કાયા 
કરવાિો સુંર્ોર્ મળે છે. આખી જજિંદગી સમાજ પાસેથી જે મેળવ્્ ું િોય ર્ ેપરર્ 

કરવાિો સમય છે, માટે નિવનૃત્તિા સમયમાું જો માિવસવેા, જિકલ્યાણ, નશક્ષણ 

ક્ષેત્રે અથવા ર્ો વદૃ્ધાશ્રમ અિે અિાથાશ્રમમાું જઈિ ેર્મેિી સાથ ેથોડૉ. સમય 

આપીિે ર્ઓેિી સાથે પ્રેમથી થોડી વાર્ો કરીિે, ધમાગ્રુંથ વાુંચી સુંભળાવીિે, 
જન્મહદિ નિનમત્ત ેભટેસોગાદ અપાણ કરીિે, થોડી સેવા કરીએ ર્ો કોઈિા હદલિે 
શાુંનર્ મળે. ર્ો આપણ ું જીવ્્ ું પણ સાથાક થાય. લોકો સદાવ્રર્ ખોલીિ ેમાિવસેવા 
કરર્ાું િોય છે. સેવા કરવાિા અિેક રસ્ર્ા છે. ‘ખાલી મિ એ શેર્ાિન ું ઘર’ માટે 

કોઈ પણ ઉંમર િોય, િમેશાું ર્િ અિે મિ બુંિેથી પ્રવતૃ્ત રિીએ ર્ો શરીર પણ 

સ્વસ્થ રિ.ે એક ખ  બ જ સ ુંદર ગીર્ છે ર્મેાું કનવ કરશિદાસ લ િારે બહ  જ સરસ 

વાર્ કરી છે : 

જીવિ અંજણલ થાજો, 
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માર ું જીવિ અંજણલ થાજો ! 

ભ  ખ્યાું કાજે ભોજિ બિજો, ર્રસ્યાુંન  ું જળ થાજો; 
દીિદ :ણખયાુંિાું આંસ  લો ’ર્ાું અંર્ર કદી િ ધરાજો ! 

માર ું જીવિ અંજણલ થાજો ! 

સર્િી કાુંટાળી કેડી પર પ ષ્પ બિી પથરાજો, 
િેર જગર્િાું જીરવી જીરવી અમરૃ્ ઉરિાું પાજો ! 

માર ું જીવિ અંજણલ થાજો ! 

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

ફળિી આશા રાખ્યા નવિા કમા કરર્ાું જવાન ું છે. સારાુંખોટાું કમાન ું ફળ ભગવાિ આપ ેછે. 

આપણે સારાું કમા કરવાિો જ પ્રયત્િ કરીએ છીએ. બધ ું જ છોડીિ ેએક હદવસ જવાન ું છે, 

સાથ ેઆવશે આપણાું કમા, ર્ો નિવનૃત્ત પછી પણ બસ સારાું કમા કરીિ ેશાુંનર્ અિે નિજાિુંદમાું 
જીવીએ. આખરે જીવિન ું સત્ય છે સત-્ણચત-્આિુંદ ! 

 

– િમેા પટેલ   
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(૧૪) 

હહરકૃષ્ણ અને પે્રમલતા મજમ દંાર 

પી. કે. દાવડા - નવજય શાિ  

 

સાન્દ્ફ્રાશ્ન્દ્સસ્કોના એક િકીલ કે જેમની બીજી કારહકદીમા ંર્ેઓ ગભણતજ્ઞ થયા અને 
આગળ િધીને પે્રરણાત્મક વનવવૃત્તની પ્રવવૃત્તન  ંજીિતં પ્રતીક બન્દ્યા. તેમની સાથેનો 
પહરચય આકશ્સ્મક હતો પણ એ “હરેી”દાદા મારી લેખનપ્રવવૃત્તને એક ઊંચા સ્તરે લાિિા 
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વનવમત્ત બન્દ્યા હતા. ફાકંડ ં અંગે્રજી બોલે, જેમા ંહજી ભારતીય અંગે્રજીની છાટં હોય અને 
નાગરી ઉચ્ચાર અને શબ્દોની મીઠાશ ભારોભાર ભરી હોય. પણ કહિેાન  ંસ્પષ્ટ અને તે 
પણ મોઢામોઢ..આિા સ્પષ્ટ િક્તાઓની ધાર પે્રમલતા બા ઢાકેં...પે્રમલતા બા પણ 
એમના સમયના ંબહ  જ પ્રગવતશીલ અને વિિાન વશભિકા હતા.ં 

ભણતર ચાલ  હત   ંને તે સમએ મન મળી ગયા ંહતા.ં.પણ લગ્ન ભણતર પ  ર ં થયા ંપછી, 
સપં  ણા પ ખ્તતા પામ્યા ંપછી જ કયાાં અને એ જમાનાની િાત જ્યારે દાદા કરે ત્યારે 
તેમના મોં પરની ચમક અજીબ હોય..મેં તો પે્રમલગ્ન એિા સમએ કયાાં હતા ંજ્યારે 
દીકરીઓને ભણિાની પણ છૂટ નહોતી. અમે બે મળતા ંપણ ચચાાનો દોર ભણી લઉં 
પછી પર જ અટકતો. 

મ . પી કે દાિિાએ તેમની શે્રણી “મળિા જેિા માણસો”મા ં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 અિ ે૧૯૪૧માું એલ.એલ.બી.િી હડગ્રી મેળવી. 

૧૯૪૧માું એક ટેતક્ષ્ટાઈલ નમલમાું િોકરી શરૂ કરી. ૧૯૪૩માું એમિે મ ુંબઈમાું 
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 સ ધી ત્યાું કામ કરીિ ેનિવતૃ્ત થયા. 

નિવનૃત્ત બાદ આિ વર્ા સ ધી નવદ્યાથીઓિે ટ્  શિ આપવાિાું અિ ેબીજાું િાિાુંમોટાું કામ 
કયાાં. ૧૯૮૫માું દીકરીએ એમિે અમેહરકા ર્ેડાવ્યા. ર્ેમિા કિવેા પ્રમાણે અમેહરકા 
આવવા પાછળ એમિા મિમાું કોઈ યોજિા િ િર્ી. એ માત્ર એમિા સુંજોગોિો ર્કાદો 
િર્ો. એમિા શબ્દોમાું કહ ું ર્ો, “ભારર્માું મારાું નિવનૃત્ત બાદિાું વર્ો ઉપર માર ું કોઈ 
નિયુંત્રણ િ િત  ું, સુંજોગોિે આનધિ સમય વ્યનર્ર્ થર્ો િર્ો.” 

• ર્ેમિાું પ્રેરણાદાયક કાયો ૧૯૮૫માું ર્ેઓ અમેહરકા આવ્યા પછીિાું છે. અમેહરકામાું 
આવીિે એમણ ેકૉ્્ નિટી કૉલેજમાું કેલ્ક્ય લસ અિે શેતસનપયરિો ઊંડૉ. અભ્યાસ કયો. 
કેલક્ય લસ નવર્યમાું ર્ો ર્ેમણે “ફેતટરાઈિશેિ” િામન ું પ સ્ર્ક પણ લખ્્ ું. ત્રણ વર્ા 
સ ધી ‘ઈષ્ન્ડયા પોસ્ટ’ િામિા છાપા માટે કૉલમ લખી. 

• અમેહરકામાું મોટી ઉંમરિા ભારર્ીઓિી નવટુંબણાઓથી જેમ જેમ પહરણચર્ થર્ા ગયા 
ર્ેમ ર્ેમ ર્િેો ઉકેલ લાવવા નસનિયરોિે લગર્ા કાયદાઓ અિે નસનિયરોિે અપાર્ી 
છૂટછાટિો અભ્યાસ કરર્ાું ગયા. ભારર્થી આવર્ા લોકોિી સોશ્યલ નસક્ય હરટી, 
ઈનમગે્રશિ અિે અન્ય નવર્યિી ગ  ુંચો ઉકેલવાિી મદદમાું લાગી ગયા. વહડલોિી 
મ  ુંિવણો સમજી લઈિે એિો સમાધાિપ  વાક ઉકેલ લાવવામાું મદદરૂપ થવા લાગયા.  

• ૨૦૦૨માું અમેહરકાિી વેલ્ફેર યોજિાિી માગાદનશિકા “ભ લભ લામણીિો ભોનમયો” 
(Mapping of the Maze) પ સ્ર્ક લખીિ ેનસનિયરોિે માગાદશાિ આપ્ ું. અિેક સ્થળોએ 
નસનિયરોિ ેમાગાદશાિ આપવા વ્યાખ્યાિો આપવાન ું શરૂ ક્ ાં. અમેહરકાિા સેિટેરોિે, 
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અદાલર્ોિ,ે પત્રકારોિે અિે િેર્ાઓિે પત્રો અિે નપહટશન્સ લખી લોકોિે ન્યાય 
અપાવવા લાગયા. બસ, લોકો ર્ેમિે દાદાિા હ લામણા િામથી ઓળખર્ા થયા. 

• એમણે નસનિયરોિે સલાિ આપી કે સ્વાવલુંબી બિો, પહરવારમાું મદદરૂપ બિો, જીવિ 
માત્ર જીવો જ િહિ પણ એિે માણો. પોર્ ેપોર્ાિી પ ત્રીિા બૅકયાડામાું પોર્ાિો ઓરડૉ. 
બાુંધી સ્વાલુંબી જીવિ જીવીિે ઉદાિરણ પ  ર ું પાડે છે. 

• ર્ેમિી સેવાિી પ્રવનૃત્ત 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 પરદેશથી આવેલ 
વસાિર્ી છે. 2011માું ર્ેમણે  ‘ એનશયિ નસનિયર સવાસા એસોનસએશિ’ રચ્ ું છે.  

• આજિી ર્ારીખે દાદા છેલ્લામાું છેલ્લા કાયદા અિે નિયમો નવર્ે પોર્ાિે માહિર્ગાર 
રાખે છે અિે િીણવટ, સમજ અિે અન ભવી કોિાસ  જથી લોકોિા વણઉકેલ્યા કોયડાિે 
ઉકેલે છે.   

• દાદાજીિી વાર્ નસનિયરોિે અિે ભનવષ્યિી પેઢીિે નવચારર્ા કરી મ  કે ર્ેવી મૌણલક 
છે. “સ્વ” પરથી િજર િટાવી “અમારા” પર િજર કરવાિી જરૂર છે. િકારાત્મક જીવિમાું 
સ ખી થવાિો આ ગ ર મ ુંત્ર છે.  

• દાદાિી વડીલોિે સલાિ છે કે બાળકો ઉપર ર્મારા નસદ્ધાુંર્ો અિે ર્મારા અન ભવો િ 
થોપર્ા. શક્ય છે કે બદલાએલા સુંજોગ અિ ેબદલાએલા સમયમાું એ એમિે ઉપયોગી 
િ પણ થાય. 

 

દાદા કિ ેછે, “અિીં અમેહરકામાું હ ું મારા જીવિન ું નિયુંત્રણ કરી શક ું છું, કારણ કે અિીં 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

107 

લોકો િૈસણગિક જીવિ જીવ ેછે. લોકો અિીં માિ અિે પ્રેમિા ભ  ખ્યા છે અિે અન્યોિ ેપણ 
ર્ેઓ માિ અિે પ્રમે આપે છે. મિ ેમારા કાયાિા બદલામાું પૈસાિી ભ  ખ િથી. લોકો મિે 
જાણ,ે મારા કાયાિી િોંધ લે, મારા માટે એ જ પ  રત  ું છે. અિીં ર્મ ેકુંઈ પણ િ કરો ર્ો જ 
ર્માર ું કાયા વણિોંધ્્ ું રિ.ે” 

-પી. કે. દાવડા 

આ ઉપરાુંર્ ર્ેમિા કાયોિા વધર્ા વ્યાપમાું ર્ેમણે એક સાર ું િટેવકા ઊભ ું ક્ ાં 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 છોડીિ ેચાલ્યા ગયા  ..બહ ું 
શોધખોળિે  અંર્ે એ નમત્રે દાદાિે ફોિ કયો અિે નવગર્ો આપી િવસારી પાસે 
જલાલપોર ગામિાું  છે .જેટલી માિીનર્ ર્ે ભા ઈ  એ આપી ર્ે બધી િોંધી લીધા પછી 

કેટલા માણસો ર્ેમિાું સુંપકામાું છે  ર્ે પોર્ાિી ફોિ ડાયરી ફુંફોસીિે જલાલપોર ગામિાું 
જોઈ િે ફોિ ગ માવવાિા શરૂ  કયાા .સામાન્ય રીર્ે અમેહરક ાામાું આટલી પળોજણ કોઈ 
કરત  ું િથી  ..પણ સમાજ્િે કું ઈક પાછ આપવ ું છે િી ધગશિે કારણે ત્રીજા ફોિ પરથી 

ગઈ કે ર્ે ભા ખબર પડી ઈ  ફીિીક્ષમાું છે અિે ર્ેમિા ટેલીફોિ િુંબર સિીર્ સરિામા 
સાથે ર્ે નમત્રિે ફોિ પાછો કયો ર્ો ર્ે ભાઈ  ર્ો ઉભા જ થઈ ગયા ..દાદા િવે પનર્ 
પત્િી િો મામલો છે સમજાાવટથી પર્ાવી આપોિે  ?દાદા કિ ેભાઈ ત  ું શીકાગોમાું આ 
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ભાઈ  ફીિીક્ષમાું અિે હ ું પાલો આલ્ટોમાું.. કર ું પણ જો હ ું મધ્યસ્થી ફોિ ઉપર પ્રયત્િ
બિીશ ર્ો માર ું કહ્ ું માિવ ું પડશ ે

"દાદા પલીિ પિલેા મિે કિો ર્મારી ફી કેટલી"?  

અિે દાદા બહ ું જ િસ્યા  ..પછી કિે "ભા ઈ  હ ું કોઈ  જ કામિી કોઈ ફી લેર્ો િથી". 

બીજે છેડે બિિે િો અવાજ ગદ ગદ િર્ો ર્થેી દાદા બોલ્યા "બિિે ગ ુંચ પડી િોય િે 
ર્ો બધા દોરા ખેંચા ખેંચ િા કરાય  પણ એક દોર પકડીિે ગ ુંચ ઉકેલર્ા જશો ર્ો બધ ું 
ઉકલી જશે". 

એક કલાતમાું ર્ે નમત્રિો ફોિ આવી ગયો "દાદા મેળ થ ઈ  ગયો છે..આભાર".  

દાદા આમ ર્ો વકીલ પણ અિીંિાું લાઈસુંસ લીધેલા િિીં ર્ેથી કેસ શાુંનર્ થી સમજે 
અિે ઉપાય પણ સ ચવે પણ સાચા ખોટાિી પરખ ર્રર્ પડે ર્થેી ખોટા િે મિદ અંશે 
કિી જ દે કે ભાઈ આ મારા વશન ું કામ િથી. 

દાદા એમ માિે છે કે નિવનૃત્ત એ સમય છે સમાજ િે કુંઈક પાછ આપવાિો  .આ પાછ 
આપવાન ું  ુંાએટલે પસૈા એકલાું જ િિીં  ુંાપણ  ર્મારી પાસે જે ઉદ્યમ િોય કે જે જ્ઞાિ 
િોય ર્ો ર્ે પણ આપી શકાય  .ત  થી જ સીિીયરોિે દરેક બ ધવારેઅિે આ િે "છજ્જ  કા 

ચૌબારા "િામિી જગયાએ ભેગા કરે અિે અલક મલકિી વાર્ો થાય .ર્ેમિી વાર્ો 
કરવાિી પધ્ધનર્ એટલી રમ  જી કે દરેક વાર્માું જ્ઞાિ સાથે ગ્મર્ થાય.ભાલ્ચુંર રાવ 
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કરીિે એક સીિીયર છાપ  ચલાવર્ો  ,ર્ે એક હદવસ આવ્યો અિે કિ ેર્મારા બધા 
 મારી રીર્ે િોંધ બિાવી છે મિે ર્ે પ્રગટ કરવાિી અપ્રસુંગોિી મેં ન ું મનર્ આપો.પ્રેમ 

લર્ાબા બોલ્યા એટલ ેઆમ કરીિે ર્મે કમાવાિાિે ?ર્ો પછી દાદાિે કેટલી રોયલ્ટી 
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  )દાદા અિે બા (બહ ું િસ્યાું.  

ભાલચુંરભાઈ ખનસયાણા પડી ગયા પણ િસવ ું પ  ર  થ્ ું િે ર્ે બોલ્યા  " ..ભા ઈ  મારી 
વાર્ો અિે જ્ઞાિ વિેંચવા માટે જ છે ઉલટાિો હ ું ર્ો આભાર માિીશ કે ત  ું મિાે અિ ે
મારા જ્ઞાિ િે વેગ આપે છે  .જા ભા ઈ  કર ર્ારે જે કરવ ું િોય ર્ે"..આમ કિી ર્મેણે એક 
િવોહદર્ લેખતિે ખીલવાિી ર્ક આપી 

ક્સ્મર્ા ચૌધરી ભારર્થી ભણવા આવેલી અિે દાદાિી પૌત્રીિી તલાસ મેટ  .ર  અંગે્રજી સા
જાણે .દાદાિે ખબર પડીકે ર્ેિે પૈસાિી અગવડ પડે છે ર્થેી પ્રેમલર્ાબા એ દાદા િે કહ્ ું 

ન  રા અિે િીજાિી ક્સ્મર્ા બિિેપણી છે ર્મે અંગે્રજીમાું ર્ેિી પાસે ર્મારી ઓટો 
બાયોગ્રાફી લખાવોિે? 

આ થ્ ું બીજાુંક રણ બીજા લેખતન ું  .દાદા વાર્ો ર્ેમિી રીર્ે િીન્દી અિે અંગે્રજીમાું બોલે 
 સ્મીર્ાર્ેિી િોંધ ર્ેિી રીર્ે લેઅિે..પ્રકરણ ઉપર પ્રકરણો લખાયા અિે Nobody 
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Envies Me ર્ૈયાર થ્ ું જેમાું િવરત્િોિી ઓળખાણ અિે ઘણ ું બધ ું સ ુંગ્રિા્ ું.  

્ વા પેઢી સાથે કામ કરર્ાું કરર્ાું માલર્ી પટેલ સાથે દાદાિો પહરચય થયો  .દાદાિી 
મારો જ્ઞાિ વારસો સાચવે ર્ેવી દમદાર સાથે વાર્ો દર્યાિ દાદાિે લાગ્ ું કે  ડલાસમાું 

લેખીકા છે જેિી પાસે પ્રશ્ન સમજવાિી ક્ષમર્ા અિે નિરાકરણ શોધીિે ટેક્ષાસમાું ર્મેન ું 
કામ આગળ વધારશે ...જે થઈ પાયાિી શરૂ આર્ Lifting 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 ર્મેન ું પિલેો વાર્ાા સુંગ્રિ “ઈટીયો” 
ઉપડયો..ત્યાર પછી “રણમાું અટ્ટ િાસ્ય અિે સાઈબેરીયિ કથા સુંગ્રિ લેહડ મેતબથે“ 
લખાઈ. આ સમય દર્યાિ ર્ેઓ પણ છજ્જ કા ચોબારામાું ભાર્ા શીખવર્ા અિે વયસ્ક 
લેખીકાઓિે દાદાિી જેમ જ પ્રોત્સાિિ આપર્ા. 

આમ ર્ો હ ું ઘણા સમય થી લખર્ો ર્ો િર્ોજ અિે દાદાિાું પહરચય પિલેા એક 
િવલીકા “ અમે પથ્થરિાું મોર કેમ બોલીએ” અિે િવલતથા “ ટહ કા એકાુંર્િાું 
ઓરડથેી” અિે કાવ્ય સુંગ્રિ “હ ું એટલે ર્મ ે“ અિે “ર્મ ેએટલે માર ું નવશ્વ” પ્રનસધ્ધ થઈ 
ગએલી િર્ી અિે બ્લોગ ટેકિોલોજી આવી જવાિે લીધ ેસર્જિ કાયા ચાલ  િત  ું પણ 
પ્રકાશિ ક્ષતે્રે ઉદાસીિર્ા િર્ી. ત્યારે દાદાિો પારસમણી મિે સ્પશ્યો. 

હ ું િાણાકીય જગર્માું મિદ અંશે નિવતૃ્ત થએલા અિે થર્ા સીિીયર સીટીજિો સાથ ે
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કામ કરર્ો િર્ો અમેહરકિ િાણાકીય નવર્યો નવશે પ રત  ું જ્ઞાિ. અિે ૨૦૦૮િાું ગાળામાું 
“ ચાલો ગ જરાર્” કાયાક્રમમાું એક જ મુંચ ઉપર.એમિા વતર્વ્ય બાદ મિ ેમુંચ મળ્  ર્ ે
પિલેા ર્ેમણે માર ું પાવર પોઈંટ પ્રિેુંટેશિ જોએલ ું ર્ેથી એમિે લાગ્ ું કે ર્ેમિાું જ્ઞાિ 
િો સાચો અન ુંગામી આ છે. મારા પ્રેિુંટેશિ િી દરેક સ્ક્રીિ એક પ્રકરણ છે ર્થેી કહ્ ું 
ર્માર ું િાણાકીય જ્ઞાિ અિે મારા અન ુંભવો ભેગા કરી ગ જરાર્ીમાું પ સ્ર્ક લખો હ ું 
છપાવીશ અિે વચેીશ કે વિેંચીશ...અિે છ મિીિાિી “લખ ું- ભ ુંસ  - ફરીથી લખ  જેવી 
કસરર્ોિ ેઅંર્ે પ્રેમલર્ાબાએ પ્ર  ફ રીડીંગ કરીિે પ્રનસધ્ધ ક્ ાં જે મોરારી બાપ એ 
નવમોચિ ક્ ાં. હ ું મિમાું દાદાિી જ વાર્ નવચારર્ો િર્ો જે િોય ર્ે આપવ ું આ પ સ્ર્કમાું 
માર ું અિ ેદાદાન ું જ્ઞાિ વિેંચા્  િત  . 

પછી પણ એજ પ્રકારિી િતે  લક્ષી વાર્ોન ું પરામશાિ થ્ ું અિે ર્ે પ્રકારન ું બીજ ું  પ સ્ર્ક     
“ નિવનૃત્તન ું નવજ્ઞાિ” લખા્   

દાદાિાું જમણા િાથ અિે ફીલ્મ પ્રોડ્ ુંસર જયુંર્ મિરે્ા દાદા િાું જીવિ ઉપર ફીલ્મ 
બિાવવાિાું િર્ા ત્યારે “આપવ ું એટલે પામવ ું”ફીલ્મ સ્ક્રીપટ ર્રીકે લખાવી ચાલ  થઈ જે 
અંર્ે “આપવ ું એટલે પામવ ું” િામિી િવલકથા સ્વર પ ેજન્મી. ત્યાર પછી બ્લોગ ઉપરન ું 
ઘણ ું સાહિત્ય પ સ્ર્તમાું ફેરવા્ ું જે ચાર વર્ાિાું ટ ુંકા ગાળામાું નવનવધ કોલમિાું સ્વરૂપ ે
પ્રનસધ્ધ થ્ ું. કિ ેછે બે નિષ્ક્રીય કેમીકલ વચચે ઉત્સચેક આવે અિે િવર્ર સુંયોજિ 
થાય બસ ર્ેમજ “ નવજયભાઈ ર્મે બહ  સરસ લખ્્  છે” િાું શબ્દો ઉત્સેચક બિર્ા ર્ેઓ 
પણ લઘ  વાર્ાાઓ લખર્ા અિે ન્્  યોકાિાું “ગ જરાર્ ટાઈ્સ”માું છપાર્ી. 
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પારસમણી દાદાિે ગમર્ા પ સ્ર્કિે ગ જરાર્ીમાું ર પાુંર્ર કરવા એક વધ  દીપ પગટાવ્યો 
અિે ર્ ેબોસ્ટિ િાું રાજ લ કૌનશક. ગેરી રૂથન ું પ સ્ર્ક કે જેિો દાદા પોર્ાિા જીવિમાું 
શર્ા્  બિવા અિે ર્મેિા જેવા ઘણા શર્ા્  િાું જન્મ માટે પ સ્ર્ક અન ુંવાદીર્ કરાવ્્  

િહરકૄષ્ણ મજમ ુંદાર દાદા આજે ૯૬ વર્ાિી ઉંમરે પણ ર્ેમિા ૮૬ વર્ીય સારથી જવાિર 
શેિ સાથ ેપાછલી ઉંમરે પણ વલે્ફેરિે લગર્ા દરેક પ્રશ્નોન ું જાર્ે જઈિે કે અંગર્ 
માગાદશાિ આપે છે. અજાયબીિી જે વાર્ છે ર્ ેદાદા અિે ર્ેમિો સારથી કાિે થી ઓછ 
સાુંભળે છે છર્ા સૌિાું પ્રશ્નોન   નિરાકરણ આજે પણ નવિા મ લ્યેજ કરે છે. અિે વલે્ફેરિી 
ઑહફસમાું પણ અનધકાહરઓ ર્ેમિી દલીલ સમજે છે અિે શક્ય ઉણચર્ કાયા કરે છે. 

પ્રેમલર્ા બા ગર્ વર્ ેઅદેિી થયા પણ િહરકૃષ્ણ દાદા અજે પણ એટલા જ સહક્રય છે 
જેટલા અમેહરકા આવ્યા ત્યારે િર્ા. આજે પણ ર્ેમિી વાર્ોમાું જજ વ્યાસ સાિબે અિે 
ર્ેમિી સલાિો સાબ  ર્ છે. 

નિવનૃત્તિી વાર્ોમાું એમિી એક જ વાર્ પડઘાર્ી િોય છે.. નિવતૃ્ત એટલે ફતર્ અથા 
ઉપાર્જિમાું સબ  રી 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 ગ જરાર્ી માતભૃાર્ાિાું સુંવધાિ માટે કટીબદ્ધ થઈ િર્ી. મિને્રભાઈ મિરે્ા દ્વારા 
“ગ્રુંથ ગોષ્ષ્િ”, સ ર અિે સુંગીર્ માટે જયશ્રી ભતર્ા દ્વારા “ટહ કો” અિે પ્રર્ાપભાઈ પુંડયા 
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દ્વારા પ સ્ર્ક પરબ -જેિી એક શાખા “બેિક” ( પ્રજ્ઞાબિિે દાદભાવાળા)  સર્જિ અિે 
સુંવધાિ માટે લેખિ કાયા કરી રહ્યા િર્ા.. ત્યારે ત્રણે સુંસ્થા માટે ર્ેમિો સુંદેશો 
િર્ો..”ખ  બ વાુંચો, નવચારો અિે પછી સર્જિ કરો.” 

“ટહ કો” સમયોચીર્ સુંગીર્િાું કાયાક્રમોથી ર્રબર્ર છે. “ગ્રુંથ ગોષ્ષ્િ” પ સ્ર્કોિાું વાુંચિ 
અિે મોટા ગજાિા લખેકોિે આમુંત્રણ આપ ેછે. “પ સ્ર્ક પરબ અિે બેિક” ૫ સભ્યોથી 
શરૂ થઈ આજે બે વર્ ેર્ ે૨૫થી વધ  સર્જકો િાું સર્જિો માતભૃાર્ાિે આપ ેછે.જેમાું લી્કા 
બ ક ઍવૉડા અિે દ નિયાન ું સૌથી જાડ  પ સ્ર્ક સજીિે ગીિીિ બ ક ઓફ રેકૉડાિે 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) બહ માન ્થ્ . ગાડી રીસચા ઈન્સ્ટીટ્ ટ ઓફ ડાયાસ્પોરા સ્ટડીિ –
રાજકોટિાું ડૉ બળવુંર્ જાિીએ ર્ેમિે લાઈફટાઈમ એચીવમેંટથી િવાજ્યા. મારે માટે 
પ્રેરણા મ  નર્િ ઉપરાુંર્ ર્ેમિા કાયાભારિો થોડૉ.ક પણ બોજ હ ું ઉપાડી શકીશ ર્ો ર્ ેમારે 
માટે ગવાિી વાર્ થશ.ે..મોટી ઉંમર, કાચા કાિ (બિરેાશ) અિે ભ લી જવાિી વાર્ોથી 
સજાાર્ા મિદ ુઃખોિ ેઅવગણીએ ર્ો ર્ેમણે  જાર્ે નિવનૃત્ત કેવી રીર્ ેજીવાય ર્ ેવાર્િે 
જીવી બર્ાવી છે. અિ ેવારું વાર કહ્ ું છે “સમાજિે આપર્ા રિો..ર્મારી પાસ ેજે છે ર્ ે
સઘળુું જ્ઞાિ વિેંચર્ા રિો કાિ આપર્ા રિો અિે માુંગે અિે યોગય લાગે ર્ો જ સલાિ 
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વિભાગ – ૨  
“વનવતૃ્ત થયા પછી”  

િાતાાસગં્રહ 
વિજય શાહ 
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Feeling old is optional   
– વિજય શાહ 

 

વદૃ્ધાવસ્થા શરીરમાું દેખાર્ી િો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. 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/11/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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એક ઈ–મઈેલ સુંદેશામાું સમાચાર િર્ા કે ર્મ ેવદૃ્ધ થયા ર્ ેજણાવર્ા સુંદેશાઓ સમાજમાુંથી 
ક્યારે આવવા લાગે ર્ ેજાણો. 

૧. જ્યારે સ્ક લમા ંજતા ંબાળકો તમને દાદા કે માજી કહ;ે 
૨. જ્યારે અરીસો ધોળા િાળની ચાિી ખાય; 
૩. દાતં પિિા માિંે; 
૪. આંખો નજીકન  ંજોિામા ંભ  લો કરે; 
૫. સ્મરણશશ્ક્ત નબળી પિે; 
૬. નીંદર ઘટતી જાય, હદિસે ઝોકા ંઆિે અને રાત કેમેય ન કપાય; 
૭. સતંાનો તમને પ  છે કે ના પ  છે, 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 જાણ ેદાડમિી કળીઓ જ જોઈ લો. અિે િસવા ર્ો 
આખા ગામન ું જોઈએ. િસે અિે િસાવ.ે 

માણેકકાકીિે ર્ો જાણ ેઉંમર દેખાવા માુંડી િર્ી. છ છોકરા િ ેત્રણ છોકરીઓિો વસ્ર્ાર મોટો. 
વેવાઈવરર્ અિે આખ  ક ટ ુંબ ભગે ું થાય ર્ો પ  રો ત્રણ ડિિિો આંકડૉ. પ  રો થાય.. 

માણેકકાકી બોલે પણ ખરાું, “િવે જરા ઉંમર પ્રમાણે વર્ો . આ ણખણખયારા કરવા ર્મિે 
શોભર્ા િથી.” 
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ર્ ેહદવસે િાિકીએ પ  છ્ ું, “દાદા ર્મ ેર્ો જાણે અમરપટો લખાવીિે આવ્યા િોય ર્મે જીવો 
છો િ?ે કિોર્ો ખરા, આ વધર્ી ઉંમરે ર્મિ ેમતૃ્્ િો ભય િથી લાગર્ો?” 

મોર્ીકાકા િાિકીિા પ્રશ્નિે સાુંભળીિે પિલેાું ર્ો ખડખડાટ િસ્યા અિે િાિકીિો િાથ િાથમાું 
લઈિે બોલ્યા, “બટેા, જન્મ અિે મતૃ્્  એ બે વસ્ત   ર્ો આપણા િાથમાું િથી. અિે જે વસ્ત   
ઉપર આપણ ું કોઈ જ જોર િા િોય ર્ેિી ણચિંર્ા કરે ર્ ેબ ધ્ધ , બેટા!” 

“પણ દાદા ર્મ ેર્ો એટલ ું બધ ું િસ્યા જાણ ેમેં કોઈ જોક િા કયો િોય.” 

“બેટા, આ પ્રશ્ન ર્ેં િથી પ  છ્ો..દાદીિા વર્ાિે ર્િે પ  છવા પ્રરેી 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 કિ ેછે. Getting old is mandatory; Feeling 

old is optional. મેં બીજી વાર્, જે મારા કાબ માું છે ર્ ેસ્વીકારી અિે િાિીએ સમાજ કિ ેછે 

ર્ ેવાર્ સ્વીકારી.” 

“સમજ િા પડી દાદા.” િાિકીએ નવસ્મયપ  વાક પ  છ્ ું. 

“જા, ર્ારી દાદીિે બોલાવ અિે પછી આપણે આ વાર્િે લુંબાણથી સમજીએ.” 
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દાદીિ ેલઈિે િાિકી આવી. 

મોર્ીકાકા બોલ્યા, “ર્ારી દાદી મારાથી બે વર્ે િાિી છે પણ ર્ ેમાિ ેછે કે િવે ઉંમર થઈ; 
આપણે જીવ્યાું ર્ટેલ ું જીવવાિાું િથી. કેમ નિર  સાચી વાર્ િ?ે” 

“િા, ર્ ેર્ો સાચ ું જ છે િ?ે” 

િાિકીિા િાથમાું કાગળ આપીિે કહ્ ું, “અમારા બેઉિાું અવલોકિ કર, િ ેપછી કિજેે – 

જ્યારે સ્ક લમા ંજતા ંબાળકો તમને દાદા કે માજી કહ ે– 

િાિકી કિ,ે “દાદીમાિ ેસૌ કિ.ે ર્મિ ેકોઈ િા કિ.ે” 

જ્યારે અરીસો ધોળા િાળની ચાિી ખાય – 

િાિકી કિ,ે “દાદીમાિા વાળ ચાડી ખાય. ત્યારે ર્મ ેર્ો કલપ કયો છે ર્ેથી કોઈ િા કિ.ે” 

દાતં પિિા માિંે – 

િાિકી કિ,ે “દાદીમાિા દાુંર્ પડી ગયા છે. ર્મે ર્ો ચોકઠ ું કરાવીિ ેદાડમિી કળી જેવા દાુંર્ 

રાખો છો િ?ે” 

આંખો નજીકન  ંજોિામા ંભ  લો કરે – 

િાિકી કિ,ે “દાદીમાથી સોય િા પરોવાય પણ ર્મ ેર્ો કૉન્ટેતટ લેન્સ પિરેો એટલે ર્ ે

ર્કલીફ ર્ો િા પડે િ?ે” 
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સ્મરણશશ્ક્ત નબળી પિે – 

િાિકી કિ,ે “દાદીમાિે ભ લાઈ જાય પણ ર્મ ેર્ો બ્રાહ્મી અિે યાદ રાખવાિી દવા ખાવ 

એટલે ર્મિે ર્કલીફ િ પડ.ે” 

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

િાિકી કિ,ે “દાદીિે ર્ ેર્તલીફ પડે, ઊંઘિી ગોળી લેવી પડ ેપણ ર્મે ર્ો આખો હદવસ પ્રવતૃ્ત 

રિો ર્ેથી ર્મિે ર્ ેર્કલીફ જ િિીં.” 

સતંાનો તમને પ  છે કે ના પ  છે મફત સલાહ કેંર બની જાિ – 

“દાદીિ ેર્ ેર્કલીફ ઘરમાું રિ ેએટલે છે; ત્યારે ર્મ ેર્ો સાુંજે જ આવો એટલે..કોણ પ  છે?” 

મોર્ીકાકા કઈ પ  છે ર્ ેપિલેાું કાકી બોલ્યા, “િાિકી ર્ેથી ર્ો હ ું સધવા કુંક  અિે ચાુંદલા સાથ ે

જઈશ.. જ્યારે ર્ારા દાદા ર્ો સો વરસ કાઢવાિા છે.” 

મોર્ીકાકા કિ,ે િા. હ ું ર્ો શર્ક જીવવાિો છું.. માિવભવ કુંઈ વારુંવાર મળર્ો િથી. અિે હ ું 
જો પ  રી જજિંદગી જીવીશ ર્ો મતૃ્્  સમએ કોઈ અફસોસ સાથ ેલઈિે િિીં જઉં, વળી મતૃ્્ થી 
ડરવાિી ર્ો વાર્ જ િિીં રિ ેકારણ કે જજિંદગી આખી માણી લીધી છે..ત્રણ િિીં પણ પાુંચ 

પેઢીિ ેજાણીિે જઈશ. નિર બા સિજે કુંટાળયાું અિે િાિકી અિે દાદાિે એકલાું મ  કીિ ેચાલ્યાું 
ત્યારે િાિકી બોલી, “દાદા, ર્મારી મસ્ર્ી ર્ો ન્યારી છે.. લોકોિે ખ  બ િસાવો છો અિે સાથ ે

ર્મ ેપણ િસો છો.” 
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“જો બેટા, હ ું એક વાર્ શીખ્યો છું, દ ખિા માિોલમાું કોઈિે અન્ય દ ખ સાુંભળવ ું ગમત ું િથી. 
ર્ેથી દ ખન ું ગાણ ું ગાવ ું િિીં અિે રડવ ું જ િોય ર્ો ચાલ  ફુવારામાું કે વરસાદમાું જ રડવ ું કે 

કોઈ આપણ ું દ ખ િા જ એ.” 

િાિકીએ અિોભાવથી દાદાિે જોયા અિે પ  છ્ ું, “દાદા ર્મ ેઆટલા પ્રસન્ન રિી શકો છો અિે 
નિર બા કેમ આમ જજિંદગીથી થાકી ગયાું િોય ર્ેમ જીવ ેછે?” 

“ર્ેં જો્ ું િિીં, હ ું જેમ જેમ ભાર ઉર્ાર ું છું ર્ેમ ર્ેમ ર્ ેભાર ચઢાવે છે. આપણા પૌત્રોિે ર્ેમિાું 
માબાપ પણ િોય ર્ો ર્ ેણચિંર્ા કરવાિી જરૂર ખરી?  ર્ેથી હ ું ર્ો બુંિે “કાલમાું” જીવર્ો જ 

િથી. મારી પાસે કોઈ ચાવી િથી અિે ભ  ર્કાળિો ભાર િથી અિે ભનવષ્યકાળિાું કોઈ 

સપિાું િથી િ ેર્ ેએ બધા ભારિે ગળે લગાડીિે જીવ ેછે અિે મિ ેપણ ર્ ેભાર પિરેાવા મથે 
છે. મિે ર્ો, ત ું િિીં માિે પણ િજી આખ ું ભારર્ જોઈ લીધા પછી આખ  નવશ્વ ફરવાિી ઈચછા 
છે. જ્યારે ર્ ેઅમારા પૌત્રોિા ભણર્ર માટે પસૈા 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. ર્મેિે અમારા પૈસાિી 
જરૂર િથી ર્ો આવી વાર્ો કરીિ ેશા માટે િલકા થવ ું? ર્થેી મોટી વાર્ો કરી હ ું સૌન ું મિ 

બિલેાવર્ો િોઉં છું.” 

“દાદા, મારા સસરા ર્ો િસીિસીિે લોટપોટ થઈ ગયા િર્ા જ્યારે ર્મે કહ્ ું િત  ું િ ેકે ગાડાું 
ભરીભરીિ ેકેસર મુંગાવ્્ ું છે પ્રભ િી સવેા માટે.” 
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“એક વાર્ સમજ િાિકી, સુંર્ાિોિે ભણ્રર્ર અિે ગણર્ર આપ્ ું છે અિે થાય ત્યાું સગવડ 

અિે હ ુંફ આપયાું છે...મેં કોઈ મોટાું સ્વપિાું જોયાું િથી પણ પ્રભ એ જીવિ માણવા માટે જેટલ ું 
આપ્ ું છે ર્ ેમાણીિે સુંત  ષ્ટ છું..ર્ારા પપપા અિે કાકાઓએ એવ ું ઊંચ  િામ કાઢ્ ું છે કે આખા 
ક ટ ુંબિે માિ,ધિ અિે ધાન્યથી ભ્ ાં ભ્ ાં ક્ ાં છે. આવી લીલી વાડી છોડીિે ચાલ્યો જઉં ર્વેી 
ભ  લ ર્ો હ ું િિીં જ કર ું. 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 

 

િાિી બિિે િમે એ નશકાગોથી વોટ્સએપ દ્વારા મોકલેલ અજ્ઞાર્ કનવિી કનવર્ા “અમે બે”થી 
પ્રકરણ બેિી શરૂઆર્ કર ું છું. નિવતૃ્ત થયા પછી સૌથી મોટો સાથ િોય છે જીવિસાથીિો. 
કનવર્ામાું આ સાથ માણર્ાું બે પ્રસન્ન જીવોિી વાર્ છે : 

 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/12/05/nivrutt-thayaa-pachi-ame-be/
https://gadyasarjan.wordpress.com/2017/12/05/nivrutt-thayaa-pachi-ame-be/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/11/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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દીકરી અમારી ્ રોપમા ંઅને દીકરો અમારો ્  એસમા,ં 
અહીં તો બસ અમે બે જ. 
જમાઈ ઑહફસમા ંરાજ કરે ને િહ રાણી પણ િૉલર કમાઈને લાિે 

અમારી મદદે આિો એિો સતત એમનો આગ્રહ, પણ 

અમે ચત રાઈથી એ આમતં્રણ ટાળીએ; કારણ કે અહીં અમે  લાઈફ ઍંજૉય કરીએ છીએ. 

મારી પત્ની ખ  બ શોખીન છે, બપોરે એ ભબઝી રહ ેછે. 

મને કોઈ શોખ નથી એટલે બાકી રહલે નીંદર પ  રી કર ં  છં; 
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ. 

સાજંે અમે વસનેમા જોિા ઊપિી  જઈએ, પાછા ંફરતા ંબહાર જમીને જ આિીએ; 
ઘરની પાછળ સ  યાાસ્ત થાય અને અમારી મસ્તીમજાકનો સ  યોદય થાય; 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2017/12/e0aa86e0aaaee0ab87-e0aaace0ab87.jpg
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કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ. 

એક હદિસ દીકરાનો તો બીજે હદિસે દીકરીનો ફોન આિે, 
સમય જ નથી મળતો એિી ફહરયાદ કરે; અમાર ં  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 આવ્યા,ં 
સ્િચ્છ ને સ દંર જગ્યાઓ જોઈને માણી સ ધ્ધા ંઆવ્યા; 
અમે બેઉ દ વનયા માણીએ,  

કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ. 

નથી કોઈ જિાબદારી કે નથી કોઈ ફહરયાદ, 
નથી કોઈ અિચણ, અમે સેકંિ હવનમ  ન ઍંજૉય કરીએ છીએ; 
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ. 

મરણની િાતો અમે કરતા ંજ નથી, પાટીમા જઈએ અને વપકવનકમા ંફરીએ; 
પૈસાની છે છૂટ અને સમય તેમ જ વમત્રો  પણ છે ભરપ  ર; 
સતંાનોને કારણે બધંાઈ રહિેાના હદિસો ગયા એ વિચાર માત્રથી ખ શ 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 હ  ંપણ હસી લઉં; 
કારણ કે અહીં અમે બે જ હોઈએ છીએ. 

 
– અજ્ઞાત 
 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

127 

આ કવિતાને શાવંતથી િાચંીએ તો વનવતૃ્ત થયા બાદનો શરૂઆતનો એડ્જસ્ટ્મેંટ સમય સરસ 

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

કામધધેં જતા ંહતા ંઅને એકમેક્ની દ રી હતી તે નથી રહી…સિંનન અને ઉન્દ્માદ છીછરા ં
લાગે છે. ત્યારે એકમેકમા ંધ્યાનસ્થ થિાથી એક િાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અત્યાર સ ધી ન 

જોએલી ઘણી ખ  બીઓ  (કે ખામીઓ) દેખાિા લાગે છે. અને પ ખ્ત મન ખ  બીઓને 

પ્રસન્નતાથી િધાિે છે. અને ખામીઓને સમજાિિા લાગે છે. 

રીટા અને અંશ માન એક આવ  ંજોડ ં છે. અંશ માન ધીખતે ધધેં વનવતૃ્ત થયો. 

તેણે વિચારેલ કે હિે િધારાના મળેલા ૮ કલાક યોગ કરીશ ,ં મનગમતી ચોપિીઓ િાચંશ ,ં 
હફલ્મો જોઈશ  ંઅને મનને ગમત  ંબધ  ંકરશ .ં પણ અંશ માન એ ભ  લી ગયો હતો કે રીટાની 
ફરજોમા ંફેર નહોતો પિયો. તે તો હજી ઘરકામમા ંગળાડ બ હતી. તેથી “ત  ંહરટાયર થયો છં, 
હ ં નહીં”મા ંછ મહહના ગયા. 

મેહિકેર મળ્  ંતેથી િૉક્ટરોને ત્યા ંઆિિાજિામા ંઅને હફટ્નેસના પ્રોગ્રામોમા ંરીટાને જોિી 
અંશ માને તેને ઘરની બહાર કાઢી તો રીટા કહ,ે હ  ંતો ઘરકામ કર ં  એટલે બધી કસરતો થઈ 

જાય. 

ચાલ તને રસોઈમા ંમદદ કર ં  તો કહ,ે અંશ માન, તારાથી તે નહીં બને અને આપણા બેન  ં
ખાિાન  ં બનાિિામા ંકંઈ સમય નથી લાગતો. િળી ક્યારેક કહ,ે “તારા હાથની રસોઈ નથી 
ફાિતી. ત  ંએમ કર, ખાલી ચા મ  ક ને તે પણ તારી એકલાની. તે વસિાય રસોિામા ંપ્રિેશ 

બધં... શ  ંસમજ્યો?” 
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અંશ માન તો િરસમા ંવનવવૃત્તથી કંટાળી ગયો. ઘરમા ંનિરો બેઠેલો તેથી જ્યા ંત્યા ંરીટા સાથે 

અથિાયા કરતો. અને રીટા પણ કહ,ે “મને તારી સાથે ખેંચખેંચ ન કર..ત  ં કરે છે તે મને 

ગમત  ંનથી અને તને કહ ં છં પછી મારો જીિ બળે છે..તાર ં  માન મારાથી રહતે   ંનથી.” 

તે સાજંે અંશ માને બહ  વિચાર પછી રીટાને કહ્ ,ં “રીટા, ત  કેરીઓકીનો ઉપયોગ કર 
ને..ભજનો તો ત  ંસરસ ગાય છે. હ ં પણ તને સાથ આપીશ.” 

“ભજનો? અને ત ?ં!” 

“હા, કેમ નહીં? ” 

“ભલે. પ  જા સમએ સાથે ગાઈશ .ં” 

મનમા ંઅંશ માન બોલ્યો..એક સાથે ૮ કલાક તો ત  ંઆપિાની નહોતી તેથી તેં મમત છોિી 
દીધી..હિે જ્યા ંછીંડ ં પાિ્  ંછે ત્યાથંી શરૂ કરી જોઉં. 

ફોન ઉપર મોટીબહને સાથે િાત કરતા ંરીટા કહ,ે અમાર ં  ગાડ ં લાઈન પર ચઢે તે માટે તેને મેં 
કેરીઓકી પર ગાિાન  ંકહ્  ંછે..પણ મોટીબહને કેરીઓકી પર આપણા ંભજનો તેને ક્યા ં
મળિાના?ં 

 

હિે તો ્  ટય  બ ઉપર બધ  ંમળે છે. ભજનની એક લીટી લખીશ તો ઘણા ંમળશે… 
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ફોન ઉપરનો જિાબ સાભંળી રીટાએ અંશ માનને બીજે હદિસે કહ્ ,ં “હબી, ્  ટય  બ ઉપરથી 
આરતી થોિીક િાર સાભંળી લેજે કે જેથી શબ્દો તને યાદ રહ.ે” 

બીજે હદિસે સિારથી અંશ માન ્  ટય  બ ઉપર હતો..િાયરી ભરાતી જતી હતી. એકલી 
આરતી જ નહીં પણ ભજનો અને પ્રભ સ્ત  વતના ંહફલ્મી ગીતો પણ ઉમેરાતા ંહતા.ં રીટા તો 
સોલ્જર હબીના મીઠા અિાજ ઉપર મોહાઈ અને બોલી, “આટલ  ંસરસ ત  ંગાય છે મને તો 
ખબર જ નહીં.” 

“એિીતો ઘણી બાબતો છે જ્યા ંતેં મને અજમાવ્યો નથી. જાણ્યો નથી.” 

“હબી પૈસા કમાઈ શકે છે તેટલ  ંજાણવ  ંજ પ  રત   હત   ંમારે માટે તો.” 

“હની! સાજંે હ ં પ્રાથાનામા ંપહલે  ંહફલ્મી ગીત ગાઈશ.” 

“ભલે, આપણે બે જ હોઈશ  ંએટલે િાધંો નહીં.” 

સાજંે જ્યારે દીિાટાણ  ંથ્  ંત્યારે નાના મહંદરમા ંજ્યા ંરીટા એકલી બેસતી હતી ત્યા ંબે 

આસવનયા ંમ કાઈ ગયા ંહતા.ં બાજ મા ંકૉમમ્પ્્  ટર અને તેમા ંકેરીઓકી હતી અને અંશ માને 

‘ઓ દ વનયાકે રખિાલે’ન  ંમ્્ ભઝક તૈયાર રાખ્્  હત   ંતે શરૂ ક્ ાં અને રીટા જોઈ જ રહી. 
અંશ માન કેટલી સહજતાથી ઉતારચઢાિ ગાતો હતો! છેલ્લો ચઢાિ તો તેનો કમાલ જ હતો.. 

રીટા ખ  બ જ પ્રસન્ન હતી. 
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૪૫ િરસથી તે સાથે હતી પણ ક્યારેય તેને જાણિા નહોતો મળયો તે હબી આજે તેને મળયો 
હતો. 

થોિીક સાધં્યવિવધ પછી આરતી શરૂ થઈ ત્યારે પવત અને પત્નીના અિાજે ‘જય આદ્યાશશ્ક્ત, 
મા જય જગદંબે’નો શખંધ્િવન ગ  જંી રહ્ો. 

આરતી પ  રી થયા પછી જમતી િખતે રીટા બોલી, “અવિનાશ, ત  ંઆટલ  સરસ ગાય છે તે તેં 
ક્યારેય મને કહ્  ંજ નહીં.” 

“જો સખી! એક િસ્ત   સમજ. હ ં ૬૬નો થયો. મને પૈસા કમાિાની જરૂર નથી તો તે જ રીતે ત  ં
પણ ૬૪ની તો થઈ ને? બહ  ક્ ાં રસોડ  અને એકધાર ં  જીિન. ત  ંપણ મારી સાથે પો’રો ખા. 
ક્યાકં બહાર નીકળ અને જરા ખ  લીને મળ.. કેટલ કં આપણે પૈસાની દોિમા ંસાથે નથી જીવ્યા ં
તે જીિીએ.” 

“ત  ંવનવતૃ્ત થયો પછી મને તારી સાથે રાખિાનો તારો તલસાટ મને સમજાતો નહોતો.” 

“મારી અંદર હજી તારો ્ િાસાથી જીિતો છે અને હ ં ઈચ્છં છં કે ત  ંતારામાનંી એ અતપૃ્ત 

સાથીને જીિતી કર. કારણ કે અહીં આપણે બે જ હોઈએ છીએ. વનવતૃ્ત થવ  ંએટલે થોડ ં 
આપણા માટે પણ જીિવ .ં”  
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કદી ન ઢ ંકડ ં આિે ઘરિાઘંર  

– વિજય શાહ 

 

રમણબહનેના નાના દીકરા પ્રીત્્  ષની િહ  પ્રીવત કહ,ે “બા, હિે હ ં આિી ગઈ છં તમે ઘર 

કામમાથંી વનવતૃ્ત થાિ તો?” 

ુંગરાતા અિાજે રમણબહને કહ,ે “અલી, હજી હમણા ંતો નિીનિી આિી છે અને અત્યારથી 
જ રાજ જોઈએ છે?” 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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“ના બા! રાજ તો તમાર ં  જ, પણ હિે થોિૉ. પો’રો ખાિ.” પ્રીવતિહ એ ટહ કો કયો!” અને પછી 
બોલી, મારા ંજ્યોવતબાને તો મારા ંભાભીએ આટલ  ંજ કહ્  ંહત   ંને મારા ંજ્યોવતબા રાજી રાજી 

થઈ ગયા ંહતા.ં.ચાલો હિે ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે થિાના હદિસો 
આવ્યા..તેથી મેં પણ વિચા્ ાં કે બાને પણ મારા આિિાને લીધે આ ખાટલેથી પાટલે થિાન  ં
સ ખ આપ  ં!” 

િરંિામા ંછાપ  ંિાચંતા ભ  પેંરભાઈ જરા મ  છોમા ંમલક્યા અને રમણબહનેને કહ,ે “ભણેલી 
િહ ની િાત સમજ જરા..તેમા ંજરા મીઠાશ ઉમેરીને સ્િીકાર કે તે રાજ નહીં પણ તને સમય 

આપે છે, અને કહ ેછે કે તમે ન જીિેલ જીિન હિે સ ખેથી જીિો.” 

“એટલે?” 

“આપી દે આ ઘરની ચાિી અને સ ખેથી જીિ.” 

“મોટા અવમતની િહ  નીવતએ તો આવ  ંકશ  ંકહ્  ંનહોત  .ં” 

“પણ તેણે ક્ ાં જ એવ  ંકે આપણા ઘરની ચાિીની જરૂર જ ના પિી.. છોકરાન  ંભવિષ્ય 

બનાિિાના નામે તેમન  ંપોતાન  ંનાનકડ ં આકાશ અમેહરકામા ંબાધંી લીધ  ંઅને તે પણ 

છોકરાઓને ઉછેરીને…” 
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રમણબહને વિચારમા ંતો પિી ગયા.ંબહ  મનોમથંનને અંતે એક િાત ગમી અને તે પો’રો 
ખાિાની. તેથી સાજંે જમતા ંજમતા ંપ્રીવતને કહ્ ,ં “ત  ંબેજીિાતી થાય તે પછી તાર ં  શરીર 

સાચિજે અને હ ં મારો પૌત્ર સાચિીશ. અત્યારે તો આપણે હળીમળીને કામ કરશ  ંઅને 

આમેય મને કામ કયાા વિના જપં નથી તેથી આ ઘરના ંરીતહરિાજ તને શીખિાિી દઉં પછી 
ત  ંસભંાળજે આ ઘર અને હ ં પછી માર ં  કરીશ દેહન  ંકલ્યાણ, દેિદશાન અને તીરથધામ.” 

“ભલે બા, તમે જેમ કહો તેમ.” કહી પ્રીવતએ જીભ કચરી. 

રમણબહને ભ  તકાળમા ંઊતરતા ંગયા.ં. તેમના સાસ  લલીબાએ કદી ભરોસો મ  ક્યો જ 

નહોતો. અને ભ  પેન્દ્રભાઈ સદા કહતેા, સમય સમયનો ફેર છે. તેઓ તારા ઉપર ભરોસો 
નહોતા મ  કી શકતા તેન  ંકારણ ભણતર નહોત   ંઅને તેઓ પરંપરામા ંમાનતા ંહતા.ં પણ ત  ંતો 
જાણે છે તે હદિસો જ દા હતા… ભણતરના ફરક સાથે બદલાતા સમયની િાતો તેમને 

સકં ભચત વિચારધારામા ંખેંચતી. એ ગામડ ં હત   ંઅને પહરશ્સ્થવતઓ જ દી હતી. આજે તો એક 

િાત માનિી જ રહી..શહરેમા ંગ્રામ્યજીિન જેવ  ંતો ના જ જીિાય. 

મનના વિચારોએ બીજી બાજ  ઝૂલિાની શરૂઆત કરી. કાલે ઊઠીને જરૂર પિ ેતો ભણેલી 
િહ એ કામે પણ જવ  ંપિે અને તેમના ંછોકરા ંઆપણે સાચિિા ંપણ પિે. તે સમએ તેમ ના 
ક્હિેાય કે લલીબાએ નહોત   ંક્ ાં એટલે હ  ંનહીં કર ં. િળી િહ  જો સામેથી માન આપતી હોય 

તો તેને શકની નજરે ન જોિાય. 
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નિા જમાનાના છોકરાઓ પીઝા અને પાસ્તા માગંતા તે પ્રીવત સરસ બનાિતી અને ત્યારે 

રમણબહનેને રસોિ ેછટ્ટી રહતેી. તેઓને માટે આ ભોજનોમા ંતલૃ્પ્ત નહોતી મળતી તેથી પ્રીવત 

તેમને માટે જ દ ં  અને સાદ ં  ખાિાન  ંબનાિતી. ભ  પેન્દ્રભાઈ તો બધ  ંશોખથી ખાતા અને  

 

રમણબહનેને પણ સમજાિતા કે નિો ટેસ્ટ િિેલપ કર. આ શ  ંબેિડ ં ભોજન ઘરમા ં
બનાિિાન ?ં બરીટો એ ભાખરી અને શાક જ છે. પણ તેમા ંશાક કાચ  ંહોય અને ટામેટાના 
સૉસ અને ચીઝની તો મઝા છે ખાિાની… 

જોકે પ્રીવતને બા માટે સાદ ં  ખાિાન  ંજ દ ં  બનાિિાનો કંટાળો નહોતો. તે ટહ કતી પણ ખરી, 
બાન  ંખાિાન  ંબનાિતા ંમને ખાસ સમય નથી લાગતો. 

તે હદિસે લઝાવનયાપાટીમા ંપ્રીત્્  ષના વમત્રો આિિાના હતા. રમણબહનેને રસોિામાથંી 
બહાર જવ  ંનહોત   તેથી પ્રીવત, તને સહાય કર ં  કરીને રસોિામા ંબધ  ંજોિા રહ્ા ંત્યારે પ્રીવતએ 

કહ્ ,ં બા, લઝાવનયા ંએટલે ઢોકળી જ…પણ આપણા જેિો તેમા ંિણિા અને કાપિાનો કે 

ઉકાળિાનો ક થો નહીં. બધ  તૈયાર મળે અને ઓિનમા ંપકાિી દેિાન …ંજ ઓ અિધી 
જ કલાકમા ંબધાન  ંખાિાન  ંતૈયાર.. ટામેટાનો સૉસ પાનમા ંપાથરતા ંતેણે લઝાવનયા ં
રાધંિાન  ંશરૂ ક્ ાં. ચીઝ, ભાજી અને બટાકાન  ંપ  રણ બે લઝાવનયાની િચ્ચે ભરતા ંભરતા ં
ટામેટાના ંસૉસ ભરપ  ર ભરીને તેણે આખ  ંપાનમા ંત્રણેક ઈંચ જેટલ  ંસ્તર બનાવ્્ .ં તેમા ંતેને 

ફક્ત દસ જ વમવનટ લાગી. પાન ઓિનમા ંમ  ક્  ંઅને કહ ેબા, ૧૫ વમવનટમા ંબધાને પેટ 

ભરીને ખિાય તેટલા ંલઝાવનયા ંતૈયાર. 
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પ્રીત્્  ષના ત્રણ વમત્રો અને વમત્રપત્નીઓએ ગરમાગરમ મૅશ્ક્સકન વ્યજંન લઝાવનયા ં
િખાણી િખાણીને ખાધા ંત્યારે રમણબહનેનો અિઢિ ચરમ કિાએ હતો. તેમના માટે 

બનેલ ઢેબરા ંખાતા ંપહલેા ંતેમણે પ્રીવતને કહ્ ,ં 

“મને લઝાવનયા ંચાખિાની ઈચ્છા થઈ છે, મને આપીશ?” 

“ચોક્કસ બા.” 

ભ  પેન્દ્રભાઈ તે િખતે પ્રસન્નિદને બોલ્યા, “એક િખત ચાખીશ તો આંગળા ંચાટીને રહી 
જઈશ. એિા સરસ લઝાવનયા ંબન્દ્યા ંછે.” 

ચીઝ, ભાજી અનેબટાકાના પ  રણથી અને ટોમેટો સૉસથી તરબતર લઝાવનયા ંપ્લેટમા ંલઈને 

રમણબહનેે ખાધા ંત્યારે તે સ્િાદ એમની દાઢમા ંરહી ગયો. 

પ્રીત્્  ષ કહ ેબા, “આ લઝાવનયામા ંશરીરને ન કસાનકતાા કશ  ંજ નહીં. અને તલૃ્પ્ત પણ પ  રી 
આિે તેવ  ંબધ  ંજ છે. તમાર ં  પેટ ભરા્ ?” 

“હા બેટા…!” 

“બા, તમને ખબર પિી કે આ પાટી શાની હતી?” 

“તમે લોકો દરેક શવનિારે કોઈક્ને ત્યા ંમળો છો તેની!” 
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“ના બા…તમારી પાસેથી રસોિાનો ચાર્જ લેિાનો છે ને તેની!” 

“શ ?ં!” 

“હા બા. તેને બીજો મહહનો ચાલે છે. મને કહિેાની ના કહી હતી. અને તેણે નક્કી ક્ ાં હત   ંકે 

બાને કોઈ ભોજન તલૃ્પ્તકર લાગે પછી કહિેાન  ંહત  .ં” 

ભ  પેન્દ્રભાઈએ આ જાણ્્  ંત્યારે બહ  રાજી થયા અને બોલ્યા, “દાદા અને દાદી તો અમે થયા ં
હતા ંપણ આ િખતે સાચી ભાષામા ંવનવતૃ્ત થઈએ છીએ જ્યારે ઘરનો નાણાનંો ભાર છોકરો 
અને રસોિાનો ભાર િહ  ઉપાિશે.” 

પ્રીત્્  ષ કહ,ે “િિીલોને વનવતૃ્ત થયા ંપછી બે જ કામ કરિાના ંહોય છે. સારા ંસતંાનોને જ્યારે 

જરૂર પિ ેત્યારે કાન આપિાના હોય છે. અને સતંાનોની આિિત અને કાબેભલયત ઉપર 

ભરોસો મ  કિાનો હોય છે.” 

ભ  પેન્દ્રભાઈ કહ,ે “સાચી િાત કહી પ્રીત્્  ષ! વનવવૃત્ત અમારે માટે પણ એક િણદેખેલ રસ્તો 
છે. જેમા ંપગ મ  કતા ંકે પ્રિેશ કરતા ંઘણા બધા ભયો અમને પણ નિે છે. જેમાનંો એક ભય છે 

છૂટા પિી જિાનો..એકલા પિી જિાનો અને તેથી જ અમાર ં  અજાગતૃ મન ભયભીત રહ ેછે. 

િળી સમાચારપત્રો આિા સમાચારોથી ભરેલ  ંપિ્  ંછે. જ્યા ંદીકરાઓ િહ ના આવ્યા પછી 
ઘરિા ંમાબાપને ઘરિાઘરમા ંમ  કતા ંખચકાતા નથી. પણ સાચી િાત તો એ છે કે આ 

અવિશ્વાસની દીિાલને તોિિી રહી. અમારે િધતી ઉંમરે જરૂહરયાતોને ઘટાિિી રહી. અને 

ધીમે ધીમે જત  ંકરતા ંરહી સતંાનોને માબાપ માટે ગૌરિ થાય તેવ  ંજીિવ  ંજ રહ્ .ં.” 
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રમણબહને ગદગદ થઈને ભ  પેન્દ્રભાઈને સાભંળી રહ્ા ંહતા.ં તેમને મોટો દીકરો અવમત યાદ 

આિતો હતો. તે તો અમેહરકા જઈને બેઠો હતો..તેના બાપાની આિી સત્ ગી િાતો 
સાભંળિા ના બેઠો. 

પ્રીવત રમણબહનેના રવિત મનને શાતા આપિા બોલી, “બા, તમારે બે સતંાન એટલે 

સરખામણીન  ંદ ઃખ કે સ ખ મળે પણ અમારે તો તમે એક જ માબાપ. અમને અમારા સમએ 

તમારી સેિા કરિાનો લહાિો મળયો છે તેટલા સમય પ  રત   ંતો અમે તે ખોિાના નથી. િળી 
જનરેશન ગૅપ બનેં પેઢીની સમજથી ટળતો જ હોય છે. તમે અમને આવશષ આપો અને અમે 

તમને આદર આપીએ એટલે ‘કદી ન ઢ ંકડ ં આિે ઘરિાઘર.’ 

Gujarat newsline Canada 6th January 2018-01-18. Gujarat Gaurav 

January 2018 
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થોિીક ‘સ્પેસ’ આપતા ંશીખિાન  ં
–વિજય શાહ 

નિવતૃ્ત થયાું પછી એટલ ું ર્ો જરૂર સમજા્ ું કે જે વટ િર્ો ર્ ેખ રશીિો િર્ો. િવે ખ રશી િથી 
ર્ો વટ પણ િથી. િાણ ેિાથાલાલ િર્ા, િવે િાનથયો કિરે્ાું શરમાર્ા િથી. આ પહરક્સ્થનર્ 

સ્વાણભમાિી ગણપર્ દેસાઈિ ેમાટે બહ  અઘરી િર્ી. ત્યાું સ ધી કે ઘરમાું કોઈ ર્ેમિે પ  છત  ું 
િિીં કે સાિબે, ચાિો સમય થયો છે, ચા પીશો? 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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ઘહડયાળિા કાુંટે જીવિ જીવાત  ું;  િવે િોકરી િથી, માટે િેબે ચઢાત  ું.. િવે ર્મારે ક્યાું જવાન ું 
છે?  ઘરમાું જ છો િ?ે અરે, આવ ું િીણપર્ભ્ ાં વર્ાિ તધૃ્પર્ પાસેથી પણ અપેણક્ષર્ િિોત  ું. 
જોકે ર્ ેહરટાયર િિોર્ી થઈ. ર્ને ું રસોડ ું ચાલ  િત  ું અિે ર્િેી જબાિ પણ મારામાું વાુંધા 
શોધીશોધીિે મિ ેઅપાર્ી ત્રણ રોટલીિા બદલામાું સાર ું એવ ું સુંભળાવર્ી િર્ી. ઘરમાું બેિા 
છો ર્ો કદીક શાક સમારો કે કદીક વાસણો ધોઈ િાખશો ર્ો કુંઈ િાિા બાપિા િિીં થઈ 

જાવ...જેવી વાર્ો કરર્ી તધૃ્પર્ તલેશ કરાવર્ી. જોકે દેસાઈિી સ રર્ીભાર્ા ર્ો આમેય ર્ોછડી 
પણ ગણપર્થી ર્ ે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 નિવનૃત્ત જાર્ે િથી લીધી પણ સરકારિે િવે મારો પગાર પરવડર્ો િથી. 
ર્ો ર્ેમાું મારો કુંઈ દોર્? તધૃ્પર્ પણ બબડર્ી રિરે્ી; આખો હદવસ ઘરમાું બેસી રિો છે ર્ેથી 
મિ ેપણ જ ુંપવા િથી દેર્ા! ગણપર્ે ર્ ેહદવસે કિી જ દીધ ું, “આ શાક સમારવાિા કામ માટે 

ત ું ર્લવાર ચલાવવા જેવી વાર્ િા કર. હ ું ત ું જે કામ ચીંધ ેછે ર્ ેકામ િથી જ કરવાિો અિે 
ત ું જે કામમાું ણબિી રિ ેછે ર્ ેકામ કરવાન ું મેં ર્િે કહ્ ું િથી. ત ું જાર્ે જ કામ ઊભાું કરે છે અિે 
હ ું ર્ ેકર ું ર્ ેમાટે ધમપછાડા કરે છે.” 

તધૃ્પર્ ર્રર્ જ  છણકો કરીિ ેઊભી રિી, “આ અમેહરકા છે. અિીં કોઈ કામ પ ર ર્ન ું છે અિે 
કોઈ કામ સ્ત્રીન ું છે ર્ેવા ભાગલા પાડેલા િથી. જે કામ દેખાય ર્ ેદરેતિા ભાગન ું છે અિે જેિો 
િાથ િવરો પડે ર્ ેકરી િાખ.ે” 
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“મિ ેર્લવાર ચલાવર્ાું આવડે છે અિે સાથ ેસાથે એટલ ું જ્ઞાિ છે કે ર્લવારથી ભીંડા િા 
સમારાય સમજી.. કામ સોંપવ ું િોય ર્ો એવ ું સોંપ જે મિ ેશોભ…ે” 

“જો ગણપર્! ઘરન ું કામ પછી ગમે ર્ ેિોય ર્ ેકામ જ કિવેાય અિે દાિર્ િોય અિે પ્રમે 

િોય ર્ો ર્ ેજોર્ાુંિી સાથે થઈ જાય, કુંઈ રાિ િા જોવાિી િોય કે તધૃ્પર્ કિ ેપછી કર ું.” 

“વાર્ન ું વર્ેસર િા કર. હ ું ર્ારી પાસથેી કે કોઈિી પાસેથી “બીચારાન ું” લેબલ િથી 
ઈચછર્ો. આખી જજિંદગી મિિેર્ કરી છે ત્યારે બે પાુંદડ ેથઈિે આ નિવનૃત્ત માણ ું  છું.” 

ગણપર્ સામ ેરોર્થી થોડૉ.ક સમય તધૃ્પર્ જોર્ી રિી..પછી ડબડબાર્ી આંખે ર્ ેબોલી, 
“ર્મેય ર્મારા ઘરવાળા  જેવા જડ િીકળશો એવી મિ ેખબર ૪૫ વર્ે પડી.” 

“ખલાસ! અંનર્મ બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટી ગ્ ું !” 

ગણપર્િી ૪૫ વર્ાન ું એક પત્િીત્વન ું ર્પ, એિો પ્રેમ દાવ ઉપર લાગી ગયો. અિે આમયે 

સ્ત્રીન ું ર દિ 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? ચપપ કાુંટા અિે ચમચી મશીિમાું ઊંધાું 
મ  કવાિાું; ચપપ િી જેમ કે જેથી લેર્ાું વાગે િિીં; 

સફરજિ છાલ સાથ ેખાવાન ું; 

હદવસમાું ચા બે જ વખર્ પીવાિી – સવારે અિે બપોરે. સાુંજે દ ધ લેવાન ું; 

ગરણીમાુંિા ચાિા ક ચા ર્રર્ ટે્રસકેિમાું િાખવાિા અિે ર્પલેીમાું પાણી ભરવાન ું કે જેથી 
ધોર્ી વખર્ે ર્કલીફ િ પડે; 

“મેં ર્ો ર્િ ેકહ્ ું િત  ું કે િવે આ ઉંમરે િવા કાુંિા િા ચઢે..પણ ત ું માિી જ િિીં.” 

“િા, ર્મ ેઘરમાું પરોણાિી જેમ કામ કરો છો. ર્મિે નસત્તેર થયાું ર્ો હ ું કુંઈ ૪૦િી િથી.. મિે 
પણ નસત્તરેમાું બે જ ઓછાું છે. જરા ધ્યાિથી કામ કરશો ર્ો બગાડ ઘટશે અિે ન કસાિ િિીં 
થાય.” 

“જો મારી પાસ ેકામ કરાવવ ું િોય ર્ો ર્ારે ર્ારા જેવી જ ચોખ્ખાઈ અિે ગ ણવત્તાિો આગ્રિ 

િા રાખ. અિે આ મિમાું જે ઊગે ર્ ેકિી દેવાિી ર્ારી વાર્ ખોટી. ત ું કિીશ ર્ો હ ું  બપોરિી 
ચા મ  કવાિો ર્િે આગ્રિ િિીં કર ું પણ મારી સાથ ે િવી વહ િી રસોઈિી પરીક્ષા લેર્ી 
સાસ િી જેમ કડકાઈથી િા વરર્.” 
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છ મહિિ ેરસોડામાું પ્રવશેબુંધી થઈ ગઈ. “ખાવાન ું બિાવર્ાું શીખર્ા િથી પણ બગાડવામાું 
િુંબર એક છો.” 

“તધૃ્પર્!  સ્ક લમાું સ્કાઉટમાું િર્ો ત્યારે રસોઈ શીખ્યો િર્ો પણ ર્ે કાચીપાકી રસોઈ અમે 
ખાર્ા િર્ા ર્ ેખાવાિી ર્મારી ર્ાકાર્ િિીં.” 

તધૃ્પર્ ગણપર્િા ખોંખારાિે સમજી િ ેિસી. અિે બોલી, “છ મહિિામાું આખા વરસન ું ર્લે 

બાળી િાખ્્ ું અિે ઉપાવાસો કરાવ્યા ર્ે િફામાું.” 

નિવનૃત્ત પછી આ પ્રસુંગોએ ગણપર્િે એટલ ું જ શીખવ્્ ું – 

પત્િી એ ઘરિી બૉસ છે. ર્િેે ખ શ રાખવા ‘એસ બૉસ’ કિવે  ું. િોકરી જે જર્ી રિી છે ર્િેો 
ફાુંકો છોડી દઈ ‘આજ’માું મગિ રિવે  ું. આ ટૅન્શિમાું ર્ેિે બીપી આવ્્ ું. 

તધૃ્પર્િી મોટી બિિે ેતધૃ્પર્િે પણ િપકો આપર્ાું કહ્ ું, “જીજાજી પાસથેી કામ કરાવવાિો 
ર્ારો આગ્રિ જ ખોટો િર્ો. અમેહરકામાું પરણીિે આવ્યા પછી બઉે જણ િોકરી કરે, ર્ ેર્ેં િા 
કરી.  અિ ેર્ેમિે અમેહરકિ ખાવાથી િા કેળવ્યા ર્ ેભ  લન ું આ પહરણામ છે.” 

“પણ મોટીબિિે, અમારા જેવાું ઘણાું જોડાું છે જે ઘરમાું કામ કરે છે. પણ ગણપર્િે ‘દેસાઈ’ 
િોવાિો ફાુંકો છે. ર્થેી િથી કરર્ો.” 

“પણ સામ ેત ું પણ સવાદેસાઈ છે િ?ે ર્ણેે કરેલાું કામો ર્ારા જેવાું ચોખ્ખાું િા થાય ર્ો 
ખખડાવાય ર્ો  િિીં િ.ે” 
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“મોટીબિિે, ર્મ ેર્ટસ્થર્ાથી ન્યાય કરજો. આ ઉંમરે થોડાક ર્ો િાથપગ ચલાવવા જોઈએ 
િ?ે કાઉચ પર બસેીિ ેટીવી સમાચાર અિે સ્ટડીરૂમમાું કૉ્પ્  ટર પર બેિાબેિ રિ ેર્ ેચાલ?ે” 

“ગણપર્ ર્ો સારો છે કે ર્ ેવળી ગયો. પણ રસોડામાું ર્ેં એિે િરવા િા દીધો.” 

“કેમ મોટીબિિે, એમ બોલ્યાું?” 

“આપણે બચપણમાું રસોઈ શીખર્ાું િર્ાું ત્યારે ખાવાન ું િિોત  ું બગડત ું? પણ મ્મીએ ક્યારેય 

આપણિે રસોડામાુંથી કાઢી િિોર્ા મ  ક્યાું. જે ભ  લ િોય ર્ ેસમજાવર્ાું અિે ફરીથી બગાડ િ 

થાય ર્ ેમાટે સમજાવર્ાું. ખર ું િ?ે” 

“મોટીબિિે, મેં એ િા નવચા્ ાં.. પણ બગાડથી મારો જીવ બળી જર્ો િર્ો એટલે િૈ્  ું બાળવા 
કરર્ાું િાથ બાળવા સારા એમ કરીિ ેમેં ર્ેિે રસોડામાું મ ક્તર્ આપી દીધી.” 

“એ ર્ો ર્ેં બીજી ભ  લ કરી. થોડૉ. સમય ર્ારી િાજરીમાું ર્ેિી પાસે કામ કરાવ.. કાલે ઊિીિ ે

ત ું િિીં િોય ર્ો દસપુંદર હદવસ એ જાર્ે રાુંધી શકે ર્ેટલ ું શીખવા દે. પણ ર્ારા વર્ાિિી 
ર્ોછડાઈ કાઢી િાખજે.” 

મોટીબિિેિા આ દૃષ્ષ્ટણબિંદ િે સમજર્ાું તધૃ્પર્ બોલી, “િા મોટીબિિે, ર્મ ેસાચાું છો.  

લગિજીવિમાું િવોઢાિે માટે જેટલ ું સિજીવિન ું અન ક લિ જરૂરી િોય ર્ેમ જ નિવતૃ્ત થયાું 
પછી બુંિે માટે સિજીવિ માટે અન ક લિ જરૂરી  બિે છે.” 
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મોટીબિિે ેવાર્ પ  રી કરર્ાું કહ્ ું, “જો તધૃ્પર્, આ ઉંમરે ર્િ ેસમજાવવાન ું િા િોય કે પનર્ 

અિે પત્િીએ બુંિિેે થોડીક “સ્પેસ” આપર્ાું શીખવાન ું. વળી એમ કરી એક જ્યારે િોય 

“આગ” ત્યારે બીજાએ થવાન ું “પાણી.” 
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સમજણન ું ઊંજણ  

–નવજય શાિ 

 
 

નિણખલ અિે નવભા – બુંિે નશક્ષક. 

વળી નિવતૃ્ત પણ સાથ ેથયાું. 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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એક જ વર્ામાું નિણખલ રાત્રે ઊંઘમાું જ ચાલ્યા ગયા. 

નવભા નિવતૃ્ત સમય િજી માણ ેર્ ેપિલેાું ર્ો વૈધવ્યિો આકરો સમય આવી ગયો. 

આસ્ટોહડયામાું રોડટચ મકાિ જેમાું િીચ ેર્ેમિો ટ્  શિ તલાસ અિે ઉપર પિલેે અિે બીજે 

માળે િાન ું ઘર. બીજો માળ નવભા અિે નિણખલ રિ ેઅિે િાિો સ કેશ અિે ર્ેિી પત્િી 
સ િાનસિી રિ.ે વળી િાિો પૌત્ર કલમ પણ બીજા માળે રિ.ે મોટો કેર્િ િોકરી દ ર એટલે 
જ દો રિ.ે ર્થેી ભાડે રિ ેઅિે બે મોટાું સુંર્ાિો ર્ેથી કાયમ િાથ ભીડમાું રિ.ે ર્થેી નિણખલ 

કેર્િિ ેર્ેિા ભાડામાું રાિર્ થાય એટલે કાયમ િજાર રૂનપયા આપર્ો. 

નિણખલિા મતૃ્્  પછી નવભા પાસ ેકેર્િ કાયમ સ કેશિી ઈર્ાા કરર્ો અિે કિરે્ો, એિે ર્ો ભાડ ું 
બેઠ ું જ બચે િ?ે સ િા આ સાુંભળે અિે બબડે, ર્મારે કેવી શાુંનર્? બા અિે બાપાિે સિવેાિાું 
િિીં િ?ે નવભા ટ્  શિિી આવકો સાચવે પણ નિણખલિી જેમ મથૅ્સ અિે અંગે્રજીિાું ટ્  શિો 
િિીં 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.” 

સ કેશિ ેવાર્ િ ગમી, પણ જે દીકરો દ ર રિરે્ો િોય ર્ ેવધ  ડાહ્યો િોય અિે ર્ ેજેમ કિ ેર્ેમ 

અત્યાર સ ધી થ્ ું િોય ત્યારે મણીિગર, ઈસિપ રમાું બે ફ્લટે લેવાયા. અિે નવભાબિિે 

મહિિો  
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મોટાિ ેત્યાું અિે મહિિો િાિાિે ત્યાું એમ બે ઘરોમાું વિેંચાર્ાું રિરે્ાું. ટ્  શિતલાસ બુંધ 

થયા એટલે િાથ પણ ર્ુંગ થયા. પ્રાઈવટે સ્ક લોમાું પગાર નસવાય કોઈ બીજી આવકો િિીં. બ ે

પાુંદડે કરેલી થોડીઘણી બચર્ો પ  રી થઈ અિે એક હદવસ કેર્િ બાિ ેિા લઈ ગયો. સ કેશે 
પ  છ્ ું ત્યારે ર્ારી ભાભીિી ર્ણબયર્ સારી િથી, કિીિ ેબાન ું ગાણળ્ ું કાઢી ગયો. 

નવભાિે આ િા ગ્્ ું પણ િવે દીકરાઓિે પિારે પડયાું છીએ િ ેકિીિે થોડ ુંક બબડયાું 
અિે િાિીબિિે જજજ્ઞા પાસ ે ડબડબ આંસ  પણ પાડયાું. 

ફોિ ઉપર જજજ્ઞા કિ,ે “મોટીબિિે, ર્મારા ઘરિી અંગર્ વાર્ છે ર્ેથી હ ું િા બોલી પણ 

મકાિન ું વિેંચણ ું જ ખોટ ું થ્ ું િત  ું. એક કરોડ અિે બાર લાખિી ત ું ધણી અિે ર્ાર ું પોર્ાન ું 
કોઈ ઘર જ િિીં? મિે પ  છે િ ેર્ો હ ું ત્રણ ભાગ પાડ ું અિે મયાાં પછી એ ભાગિા બે ભાગ ભલે 
િ ેબેઉ દીકરા લે.” 

“પણ ર્ેમ કરવામાું ઘર િાિાું થર્ાું િર્ાું. મિ ેએમ કે માર ું જ લોિી છે િે? ક્યાું પારક ું છે. વળી 
આસ્ટોહડયાિા મકાિ જેટલાું િાિાું મકાિ લવેા કરર્ાું થોડ ુંક મોટ ું મકાિ થાય િ?ે” 

જજજ્ઞા કિ,ે “પછી આવી થોડીક અગવડૉ.િ ેસિરે્ાું શીખી જાવ મોટીબિિે. સ િાનસિી ર્ારી 
સાથ ેબહ  રિી. િવે કેર્િ-કેયા સાથ ેઆવર્ે મહિિ ેત ું બે મહિિા રિજેે…” 

“જોકે આમ ર્ો બઉે ઘર દ ર ર્ો િથી પણ માર ું પોર્ાન ું ઘર િોય ર્ો આ વારાિો કુંટાળો િા 
આવ.ે” 
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ર્ ેસાુંજે વાર્ન ું વર્ેસર થઈ ગ્ ું. 

બાિ ેર્ો કોઈિ ેત્યાું ફાવત  ું િથી. કિીિ ેકેર્િ િજીકિા ઘરડાઘરમાું મ  કી આવ્યો ત્યારે સૌિ ે

િવાઈ લાગી. 

બે દીકરા વચચે મા િા સમાણી? 

નવભાબિિે ર્ો ભણેલાું િર્ાું. ર્મેણે મિ સાુંકડ ું િ કરર્ાું થોડી મ ક્તર્ મળી કિીિ ેમહિિો 
કાઢ્ો ર્ો ખરો પણ નિણખલ ર્ેમિાથી ભ લાર્ો િિોર્ો. ર્ેમણે નવભાિે કિલે  ું િત  ું કે થોડૉ. 
પૈસો િાથે રાખજે. પણ નવભા કિ,ે મારે પૈસાન ું શ ું કામ છે? 

સ કેશ અિે કેર્િ બુંિે માર ું લોિી છે. ર્ેમિે િીક લાગ્ ું ર્ેમ ક્ ાં. એમ કરવાથી િરે્પ્રીર્ 

સચવાશે િ?ે ર્ો ર્ેમ. 

બીજે મહિિ ેઘરડાઘરમાું ૭૦૦૦ ભરવાિા િર્ા ત્યારે કેર્િિે પટેમાું દ ખ્્ ું. સ કેશે ર્ો છણકો 
જ કયો, કેર્િભાઈ, ર્મે મ  કી આવ્યા છો િ ેર્ો ર્મ ેજ ભરો. 

જજજ્ઞાએ ર્ ેિપર્ો ભયો ર્ ેનવભાબિિે ેજાણ્્ ું ત્યારે બુંિે છોકરાવિે ખખડાવવાિે બદલ ે

ર્ેમિા  દાગીિાઓ વચેી દઈિ ેબૅંકમાું સી.ડી. કરી ર્ેિા વ્યાજમાુંથી ગોિવ્્ ું ત્યારે સ કેશિ ે

િા ગ્્ ું. ર્ ેબોલ્યો, “બા મિ ેપ  છવ ું ર્ો િત  ું?” 

એક હદવસ ર્મેિે ઘરડાઘરમાું રિવે  ું આકર ું લાગ્ ું. ઘરડાઘરમાું બધ ું િત  ું પણ પૌત્રો માટે ર્ ે

ઝૂરર્ાું િર્ાું. નિણખલ કિરે્ો િર્ો ર્મે સ્વમાિ સચવાત  ું િત  ું પણ મહિિે ૭૦૦૦િો ખચા 
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ખટકર્ો િર્ો ર્ેથી ર્મેણે બુંિે છોકરાઓિે બોલાવીિે કહ્ ું,  “બટેા, મિે લાગે છે કે જે પૈસા 
ઘરડાઘરમાું અપાય છે ર્ેિો પિલેો અનધકાર ર્મારો છે. ર્ેથી જેમિી સાથે રિીશ ર્મેિે 
૭૦૦૦ રૂનપયા પઇેંગ ગેસ્ટ ર્રીકે હ ું રિીિે આપીશ. મિ ેઅિે મારા િાકોરજી માટેિો એક રૂમ 

જ દો આપવો.” 

ભણેલા માબાપ અિે અભણ માબાપ વચચિેો ર્ફાવર્ ર્રર્ દેખાઈ 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 ભ  ર્કાળમાું વસીશ િિીં. િા, મારે જ્યાું જવ ું િોય અિે રિવે  ું િોય ર્ ે

મારી મ િસફી. કોઈ વારા િિીં. બોલો કબ  લમુંજ ર?” 

સ િાનસિી અિે કેયાિે બુંિેિે આકડે મધ દેખા્ ું પણ સ કેશ લજાયો. “બા, ર્ેં કદી અમારી 
પાસ ેપૈસા માગયા િથી, ર્ો આ ઉંમરે અમારાથી ર્મિ ેકેવી રીર્ે કિવેાય કે બા અમિે 
પૈસાિી ર્ાણ પડે છે?” 

 

 

“પણ હ ું ર્િે સામથેી કહ ું છું િ ેકે ઘરડાઘરમાું પૈસા આપવાિ ેબદલ ેર્મિે પસૈા દઉં ર્ ે

વ્યાજબી છે િ?ે” 
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“બા, અમિે િા સમજા્ .” કેર્િે લજ્જિર્ અવાજે ખ લાસો 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 ું સાર ું?” 

“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 રિવેામાું ઓછો સમય 

મારો છે ર્ેથી ર્ ેસમયિે વાપરવાિી ઉર્ાવળ મિ ેવધ  છે. એક વધ  વાર્ સાુંભળ. આ પસૈા 
હ ું સ િાનસિી અિે કેયાિે વાપરવા આપવાિી છું.” 

સ િાનસિી અિે કેયાએ આ જાણ્્ ું કે બાિ ેરાખિારિે મહિિ ે સાર્ િજાર મળવાિા છે ર્ો ર્ઓે 

રાજી રાજી થઈ ગયાું. બાિે પોર્ાિે ઘરે રાખવાિી િોડ લાગી અિે દાદીિે દીકરાઓિા 
દીકરા મળર્ા થયા. 

 

જજજ્ઞાિે મોટીબિિે નવભાિા હદવસો ફરી ગયાન ું જાણીિે આિુંદ આિુંદ થયો. 

નવભાબિિે ેમોટી ઉંમરે ઘરિો મોભ કેવી રીર્ે બિાય ર્ેિો ચમત્કાર નશખવર્ાું જજજ્ઞાિ ેકહ્ ું, 
મોટી ઉંમરે છ મહિિા ઘરડાઘરમાું રહ્યાું પછી મિે એટલ ું ર્ો જરૂર સમજાઈ ગ્ ું િત  ું કે દ ુઃખિાું 
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કારણોમાું મોટા ભાગે સરખામણી જ િોય છે. આ દ ુઃખમાું પાછું અધ  ર ું િોય ર્ેમ “મારા પૈસા” 

અિે “ર્મારા પસૈા”વાળા ભેદભાવ નવચારભદે વધારે ત્યારે બ દ્ધદ્ધજન્ય ઉપાય એક જ િર્ો. 
સરખામણી દ ર કરી દીધી. અિે મારા પસૈા જ્યાું ખચાાર્ા િોય ત્યાું આમાું ર્ેમિા પૈસા બચર્ા 
િોય ર્ેથી સમજણન ું ઊંજણ પ રાઈ ગ્ ું. હ ું પણ એક વખર્ વહ  િર્ી િે?” 

છ મહિિાિો ઘરડાઘરિો નિવાસ મિ ેનવચાર કરવા માટે પ  રર્ો િર્ો. કેટલાક કધ્લ્પર્ ભયો 
ઊભા ર્ો િર્ા જ કે કાલે ઊિીિ ેમોટો ખચો આવશે ર્ો? ર્ો જવાબ િર્ો, બૅંકિી એફડી છે જ 

િ…ે! નવભાબિિે ેબ દ્ધદ્ધગ્ય ઉકેલ આપયો િર્ો અિે ર્ ેછોકરાઓિે ગ્યો િર્ો.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

153 

 
 

કર ણા બા 
- નવજય શાિ 

 

પ્રોફેસર કર ણા પાિક નિવતૃ્ત થઈિ ેહદલ્િીથી વર્િ વડૉ.દરા આવ્યાું ત્યારે ર્ેમિે મોટા 
ક ટ ુંબિી મ  ડીિો પહરચય થયો. આ મ  ડી એટલ ેપૈસા િિીં પણ લાુંબોપિળેો ભાઈભાુંડ રાિો 
વસ્ર્ાર..કોઈ ફોઈબા કિ ેર્ો કોઈ માસીબા..લગિ ર્ો કયાાં િિોર્ાું એટલે આ બધો વસ્ર્ાર 

મોસાળપક્ષે અિે ક ટ ુંબપક્ષે જ િર્ો અિે સૌ ઘહડયાળી પોળમાું જ રિ.ે 

 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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કર ણા એટલે િામ પ્રમાણ ેજ ગ ણ. પ્રોફેસર ર્રીકે નિવતૃ્ત થયાું પછી સાર ું એવ ું પૅન્શિ અિે 
ખાર્ાું િા ખ  ટે ર્ેટલો વારસો. વળી, ખાિાર પટેન ું જણ્્ ું ર્ો કોઈ જ િિીં…એક વખર્ 

પાલીર્ાણાિાું “કુંચિબિિેન ું રસોડ ું” નવશેિો લેખ વાુંચવામાું આવ્યો. 

૬૦ વર્ાિાું નિુઃસુંર્ાિ બિિેિ ેસાર્ પઢેીન ું ધિ વારસામાું મળ્ ું ત્યારે જે પ્રશ્નો મિમાું ઊિયા 
ર્ ેબધા પ્રશ્નો કર ણાબિિેિ ેપણ ઊિયા. આજે ર્ો િીક છે, િાથપગ ચાલે છે, કાલે ઊિીિ ેિિીં 
ચાલ ેત્યારે શ ું? આ બધાું સગાુંવિાલાું ર્ો ઘણાું છે પણ કુંઈક એવ ું કરર્ાું જવ ું છે કે આવર્ો 
ભવ પણ સ ધરે. વળી ઉપાશ્રય અિે સાધ િી વાણીએ એટલ ું પણ શીખવાડેલ ું કે િાથે ર્ટેલ ું 
સાથ.ે 

કુંચિબિિે મારવાડ છોડીિે પાલીર્ાણા આવ્યાું અિે થોડા સમએ ર્ેમિે સમજા્ ું કે 

સાધ સાધ્વીિ ેગોચરી ઓરાવવાિી (ખાવાન ું આપવાિી) ર્કલીફ છે. વળી આમેય ર્મેન ું 
ભોજિ કુંદમ  ળ નવિાન ું અિે સાદ ું િોવ ું જોઈએ. ઘણી ભોજિશાળાઓ િોવા છર્ાું પાસિી 
ર્કલીફ અિે વ્રર્ પ્રમાણે ભોજિ મળે કે િા મળે. ઘીમ ેધીમ ેમિમાું નવચાર રઢ થર્ો ગયો. 
અિે સાધ સાધવી માટે મફર્ ભોજિશાળા ખોલી. સવારે િવ વાગયા સ ધી સાધ  કે સાધ્વી 
જણાવી જાય કે પારણ ું કરવાન ું છે કે વર્ીર્પન ું બેસણ ું કરવાન ું છે ર્ો ર્ે પ્રમાણ ેગરમ ગરમ 

ભોજિ ર્ૈયાર કરી ભાવથી સાધ સાધ્વીિે ઓરાવે (ખાવાન ું આપ)ે. 

કર ણાબિિે પાલીર્ાણા આવી કુંચિબિિેિી સાથે વાર્ોએ વળગયાું.. 

“બિિે, આ સખાવ્રર્િી ધ  ણી સારી જગાવી છે પણ મિમાું કદી એવો નવચાર િથી આવર્ો કે 

હ ું આ કામ જાર્ે કર ું. એવી ભાવિા કેવી રીર્ે ર્મિે થઈ આવી?” 
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“જ્ન્મિા સુંસ્કાર એવા િર્ા જ કે સ પાત્રે દાિ જાર્ે જ કરવ ું જોઈએ, ર્ેથી સાદ ું ખાવાન ું જાર્ે 
બિાવવાન ું અિે જાર્ે જ પીરસવાન ું. ર્ ેવાર્િે જૈિ સમાજે સ્વીકારી અિે સાધ સુંર્ોએ 

અન મોદિા આપી. મોટો િૉલ અિે બતે્રણ બિિેો મદદમાું આવી અિે આ સત્કાયાિે વેગ 

મળવા માુંડયો.” 

“ર્મારી આ પ્રરેણાત્મક વાર્ો િાિા પાએ મારે કરવી છે. ર્ો હ ું કેવી રીર્ે શરૂ કર ું?” 

સાવ સરળ વાર્ છે. કોઈિ ેપેટ ભરીિે ખાવાન ું આપવાન ું છે. િ કોઈ િફાિો કે ખોટિો 
હિસાબ છે. જેન ું પટે ભરાય છે ર્ ેઆનશર્ દે છે. 

કર ણાએ સખાવ્રર્િી ધ  ણી શરૂ કરી, ધિર્ેરસિા હદવસથી. પોર્ાિા કાકા અિે માસીિા ઘરે 

સાર્ નપર્રાઈ અિે ૪ માનસયાઈ ભાઈિ ેત્યાું સોિાિો નસક્કો આપયો. “બધા કિ ેબિિે, આજે 

ર્ો ર્મારે ર્મારા ઘરે સોન ું લેવ ું જોઈએ.” 

” િા. મેં લીધ ું અિે ર્મિે આપ્ ું એટલે મિ ેપિોંચી જ ગ્ ું. 

“િા, દાિપ ણ્ય ર્ો ર્મિે જ મળ્ ું િ!ે” 
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“િવે એક બીજી વાર્ સાુંભળો. ર્મારા પ ત્રપ ત્રી કે પૌત્રપૌત્રી જે દસમા ધોરણમાું સારા માકે 

પાસ થશ ેર્િેે ૫૦૦ રૂનપયા આપીશ, અિે બારમામાું પ્રથમ વગામાું આવશે ર્ો ૧૦૦૦ રૂનપયા 
આપીશ.” 

બધાું નપર્રાઈ અિે માનસયાઈ ભાઈઓબિિેો ખ શ િર્ાું કારણ કે સ્કૉલરશીપ બધાિ ે

મળવાિી િર્ી. કર ણામાસી કે કર ણાફોઈિે બધાું ઓળખર્ાું િર્ાું.. 

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

પિલેી ર્ારીખ ેપગાર ઉપરાુંર્ િાિીિાિી વસ્ત  ઓ પણ નવિા માગયે મળર્ી િર્ી..ફોઈ કિ ેએ 

બિાિ ેત્રણ ક ટ ુંબો પોર્ાય છે િ?ે ભગવાિ ેમિે ઘણ ું જ આપ્ ું છે િ ેમારે મારી િાજરીમાું 
ર્ેમિે વાપરીિે જવ ું છે. 

ક્યારેક ભાભીઓ બોલે પણ ખરી. થોડ ુંક ર્મારા વદૃ્ધત્વ માટે પણ સાચવો. ત્યારે એક જ 

િસમ ખ જવાબ, અરે, ઉપરવાળો ઘડપણ જોવા ર્ો દે? આપણે ર્ો િાલર્ાું ચાલર્ાું જ જર્ાું 
રિવેાિાું છીએ. 

એક વખર્ે કણાિી કિાણી ર્ેમિા વાુંચવામાું આવી. 
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આખી જજિંદગી સોિાન ું દાિ ક્ ાં િત  ું ર્ેથી સ્વગામાું અન્ન પણ સોિાન ું મળ્ ું. ત્યારથી 
અન્નસદાવ્રર્ ખોલવાિો નવચાર પાકો થયો. ત્યારથી કર ણાબિિે ભ  ખ્યાુંિ ેભોજિ આપવા 
કહટબદ્ધ થયાું. 

એક હદવસ ર્મેિે અિે ર્ેમિા સત્કાયાિે ણબરદાવવા સુંર્ો આવ્યા ત્યારે બે િાથે માથ ું 
િમાવીિ ેકર ણાબિિે બોલ્યાું, “મારા ક્સ્થર મિોવિમાું ‘મેં ક્ ાં’ન  ું નવર્ િ િાખો. મેં ર્ો મારા 
ક ટ ુંબ માટે થઈ શક્ય ું ર્ેટલ ું ક્ ાં છે.  એમ કરીિે મારાું માબાપે શીખવેલા કાયાિે ઉજાળ્ ું છે. 
એમાું મેં સુંસ્કારનિભાવ નસવાય કોઈ નવનશષ્ટ કાયા િથી ક્ ાં. િા, માર ું કરેલ ું કામ ગમે ર્ો ર્ ે

કામ કરી ભ  ખ્યાુંિ ેભોજિ આપો. સમાજે મિે આખી જજિંદગી આપ્ ું િત  ું ર્ ેપાછું વાળવાિા 
સમએ પાછું વાળુું છું ર્ે કુંઈ મોટ ું કામ િથી” 

સુંર્ો વિાલથી ખભો થાબડર્ાું બોલ્યા, કર ણાબિિે ધન્ય છે ર્મિે – કળ્ ગમાું સર્્ ગી 
જીવિ જીવર્ાું ર્મિ ેઅિે ર્મારા ક ટ ુંબિે ! ર્મારા જેવાું પાવક નવચારક અિે પાલક 

સુંર્ાિોિે કારણે કોઈ પણ ટેકા નવિા આ પથૃ્વી ટકી રિી છે.  

“કર ણાફઈ નવશે એક વાર્ કહ ું?” સુંર્િે નવિુંર્ી કરર્ાું ભત્રીજી મતૈ્રી બોલી. 

સુંર્િી અન મનર્ મળર્ાું મૈત્રી બોલી, ” કર ણાફઈિે સાર ું 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 ખ શ કયાા િર્ા. સમયસર 

પ્રોત્સાિિે મિે ર્ેમિા દ્વારા અિે ર્ે ઉપરાુંર્ શાળા દ્વારા પણ બહ માિ અપાવ્્ ું. 
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રનવવારે ૧૧ ડબ્બા ભરીિે િાુંડવો થવા લાગયો અિે ૧૧ ઘરે પિોંચવા લાગયો. ર્ો ક્યારેક 

થેપલાું અિે ક્યારેક વડાું એમ દરેક મહિિાિી પિલેી ર્ારીખ ેકુંઈક િવ ું બિવા લાગ્ ું અિે 
પિોંચવા લાગ્ ું. વળી જો કોઈક ર્િવેાર કે જન્મર્ારીખ િોય ર્ો બીજો િાિો ડબ્બો 
મીિાઈિો પણ જર્ો… 

બધા ર્ેમિે વિાલથી કર ણા બા કિરે્ા. કર ણા બા સામ ેએટલા જ વિાલથી સૌિે આનશર્ 

આપર્ાું અિે મિોમિ કિરે્ાું, પ્રભ એ મિ ેલખશેરી બિાવી ર્ો આ સૌ ભાુંડેરાુંઓિ ેમદદ કરી 
શક ું છું. ભગવાિ ર્ારો લાખ ઉપકાર.. 

ર્ેમિા િાણાિો વિીવટ કરર્ો અત લ પણ આશ્ચયાચહકર્ થર્ો અિે કિરે્ો..બા, ર્મારા પૈસા 
જ્યાું રોક ું ત્યાુંથી બમણા થઈિ ેઊગે છે. બા, ર્મે િિીં િો ત્યારે આ સદાવ્રર્ ચાલશ ેિ?ે 

મારી પાસ ેઅણગયાર જોડી િાથ છે. ર્ઓે આ સદાવ્રર્ ચલાવશે અિ ેમારા સાજામાુંદે ર્ેઓ 
જ ચલાવશ ેઆ સત્કમાિી ધ  ણી. આ સૌએ પાુંચ વર્ામાું મારા પગલે ર્ેમિા ક ટ ુંબકબીલામાું 
બીજાું પુંચાવિ ક ટ ુંબોિે રુંગયાું છે. વળી ત્રણ ર્ો નસિંધરોટિાું પનર્યાુંઓિે જમાડે છે. સમાજિે 
ઉપયોગી થવાિી ભાવિામાું જ્યારે ઘસાવાિી ભાવિા ઉમરેાય ત્યારે જ દીપથી દીપ જલર્ો 
રિ.ે 
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એક રમત રમીએ.. આપણે સહ ને ગમીએ…!!  
– વિજય શાહ 

 

જેરામકાકા અિે લલીકાકી વચચે પાકો દસ વર્ાિો ફેર. વળી લીલાકાકી બીજી ફેરિાું એટલે 
િજર ુંમાું જ િરે્ છલકે. વર્ાિમાું ર્ો સુંયમ છલકે. ખાસ ર્ો લલીકાકી રસોડ ું કરર્ાું િોય ત્યારે 

અંદરિા રૂમમાું િીંચકે ઝૂલર્ા જેરામકાકાિે લલીકાકી ચાિો કપ ધરે ત્યારે િસ િસ  થર્ી 

https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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આંખમાું અમી છલકાય. ચા થોડૉ. સમય િીંચકે િુંડી થાય અિે મીિા સબકારે પયાલો ખાલી 
થાય ત્યાું સ ધી  

 

લલીકાકીિી ચાિો સ્વાદ મણાય. છેલ્લે ઘ  ુંટડ ેટહ કો થાય, ચા ર્ો અદ્દલ ઘ  ુંટાઈ છે. મિા આવી 
ગઈ! બબેી. 

પિલેા સુંર્ાિમાું “બેબી”  એટલે બુંિે જણાું એકમેકિે “બેબી” કિરે્ાું.આમ ર્ો થોડ ું અજ ગત  ું 
લાગત  ું પણ એ બબેી ટહ કારે એમિી બપોર શણગારાર્ી. 

આ લખાત  ું િત  ું ત્યારે જેરામકાકા ૮૦િા અિે લલીકાકી ૭૦િાું. દેખીર્ી રીર્ે જ ર્ણબયર્ ર્ો 
બુંિેિી સારી અિે નિયનમર્ર્ા જબરજસ્ર્. વસ્ર્ાર મોટો પણ સૌિાું ઘરો એક જ ડલેીમાું 
એટલે સાુંજે ભજિો જામે. જેરામકાકા બધાિ ેઅવિવી વાર્ો કરે અિે જે અકળાય ર્ેિી 
અકળામણ દ ર કરવા એમિા અન ભવ–ખજાિામાુંથી રોજ િવી વાર્ાા િીકળર્ી. ર્ેઓ 

પાુંચેય દીકરાઓિી વહ ઓિ ેકિરે્ા, મારે િસીબ ેદીકરી આવી જ િિીં..ર્ેથી પ્રભ એ મિ ે

પાુંચ દીકરીઓ જેવી વહ ઓ આપીછે. ર્ેઓિે મારા ઘરમાું આવર્ાુંિી સાથ ેએક ભેટ અપાય 

છે અિ ેર્ ેર્મેન ું “ઈિ– લો”ન ું પદ છીિવી લવેાય છે અિે એકલી ડૉટર બિાવી દેવાય છે. 

સસરા ર્રીકે કોઈ આમાન્યા િિીં પણ બાપ ર્રીકેિા એકલા લાડ અિે દ લાર જ મળશ.ે 

પણ જ દા જ દા ઘરેથી જ દા જ દા સુંસ્કારો લઈિે આવેલી વહ આર ઓ 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 વહ ઓ અિે એક પછી એક કલ્લોલર્ાું 
િ ેિસર્ાું પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિે જણિારીઓ ! નિવતૃ્ત થયાું પછી થોડા લાુંબા સમએ આ 

ર્બક્કો આવલે ર્ેથી લલીકાકી થાકી જર્ી. 

પાુંચેય દુંપર્ીિ ેસાથ ેબેસાડીિે જેરામકાકાએ એક હદવસ ભાગલા પાડયા. સોમવારે મોટાિા 
ઘરે રિવેાન ું. મુંગળવારે ર્ેિાથી િાિાિે ઘરે જવાન ું. બ ધવારે ર્િેાથી િાિાિે ત્યાું 
જવાન ું...એમ શ ક્રવાર સ ધી બધાિી ખબર રાખીિે શનિવાર લલીિો િે રનવવાર અમારો. 
ભગવાિિો હદવસ. 

પ  રાું દસ વર્ા અિે એક પછી એક દસ પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિા લાલિપાલિમાુંથી મ ક્તર્. 
જેરામકાકા અિે લલીકાકીિે જ્યારે મળી ત્યારે ર્ેમિી લીલીવાડી િરીભરી િર્ી. ક્યારેક 

િસર્ા િસર્ા જેરામકાકા લલીકાકીિ ેકિરે્ા, ૧૪ વર્ાથી મારે ત્યાું આવી છે..૫૫ વર્ોમાું માર ું 
કેટલ ું ખાઈ ગઈ? હિસાબ કયો છે? 

લલીકાકી કિ,ે ર્મારી વાડીમાું કેટલાું છોરાુંછૈયાું ઉછેરીિે આપયાું છે ર્ેિો હિસાબ કરો ત્યારે 

ખબર પડ.ે મેં જેટલ ું ખાધ ું છે ર્ેિા કરર્ાું વધ  વાળ્ ું છે. વળી ર્મે ર્ો નિવતૃ્ત થઈ શક્યા છો 
પણ અમારે ર્ો છેલ્લા શ્વાસ સ ધી કામ અિે કામ.  લલીબા કિ,ે “ચાલો એક રમર્ રમીએ; 
આપણે સહ િે ગમીએ.” 
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ચાલ િ ેએક રમર્ રમીએ, 
નમત્રો ર્ો ખરા જ 

દ શ્મિિે પણ ગમીએ… 

 

 

ભ  લ ર્ો થાય સહ થી, 
આપણી ભ  લ પર 

નિુઃસુંકોચ િમીએ…. 

મ સીબર્ િે માર્ કરવા 
સામી છાર્ીએ 

સામા પ્રવાિ ેએ ર્રીએ…. 

જીવિ જીવવ ું છે ? 

ચાલ ર્ો પછી 
નમત્રો સાથે ભમીએ…. 

થોડી કાળજી જરૂરી છે 

શરીર સાર ું રાખવા 
ઘરન ું ભોજિ જમીએ…. 
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મીિા સુંબુંધ રાખવા છે ? 

હદલ ચોખ્ખ ુંચણાક િ ે

જીભ ેસાકાર મ  કીએ…. 

ચાલ એક રમર્ રમીએ 

સહ િે આપણે ગમીએ…!!! 

– અજ્ઞાર્ 

(ઈલા ભટ્ટ દ્વારા મળેલ વોટ્સઅપ સુંદેશો) 

મોટી વહ  ક્યારેક ગ્મર્માું કિ,ે બા, મારી ર્ો ર્ાકાર્ જ િિીં આટલો મોટો વસ્ર્ાર 

જાળવવાિો. 

લલીબા કિ ે“પુંડન ું લોિી અિે ર્ેમિી સ ખાકારી માટે કરાર્ા કામિો કોઈ ભાર જ િિીં. વળી 
એમિા જેવો રક્ષક િોય ત્યારે મજાલ છે કે ઘરમાું ર્ાર ું અિે માર ું આવે. ઘરિા મોભીઓન ું 
કામ છે ઘરિી મ ઠ્ઠઠ્ઠઓ બુંધ રાખવાન ું.” 

જેરામભાઈ ત્યારે બોલ્યા, “ખર ું રોકાણ ર્ો આ િવી પેઢી છે. અમારાું માબાપે અમિે ઉછેયાા, 
ભણર્ર આપીિે જીવિ જીવવા જેવ ું બિાવ્્ ું. એમિો એ ઉપકાર અમે અમારા વુંશજોિ ે

ઉછેરી પ  રો કરીએ છીએ. વળી ત્રણ ફૅતટરી અમે બાુંધર્ાું શીખવી. મગજમાું આઈસ 

ફેતટરી..જીભમાું સ ગર ફૅતટરી અિે હદલ ચોખ્ખ ુંચણાક.  એટલે નમત્રો વધ  અિે ગેરસમજણો 
િિીંવર્.” 
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નિવતૃ્તજીવિ માટે કદીક લલીબા કિરે્ાું, “જજિંદગીભર કામ કરવ ું અિે ગમત ું કામ કરવ ું એ બ ે

વાર્ જ દી છે. પૌત્રોમાું મિ ેમાર ું કે મારાું સુંર્ાિોન ું લોિી દેખાય ત્યારે ર્ેમિો ઉછેર કરવો ર્ ે

આિુંદપ્રદ બિ.ે.પણ ર્ેમાું વહ  કે જમાઈન ું લોિી દેખાય ર્ો ર્ ેકુંટાળાજિક બિી જાય. બસ 

એમ  

 

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

“જ્યાું જ્યાું મારો ભ  ર્કાળ આવ ેત્યાું ત્યાું આજ સાથેિો સુંઘર્ા આવ ેજ. ભ  ર્કાળ ર્ો ગાડીિાું 
હરવસા નમરર જેટલો િાિો િોવો જોઈએ અિે ર્ેિી જરૂહરયાર્ ક્યારેક જ િોય જ્યારે 

વર્ામાિકાળ ફ્રુંટનવિંડ નશલ્ડ જેટલો મોટો િોવો જોઈએ અિે સર્ર્ ર્િેે જોર્ાું રિવે  ું જોઈએ.” 

જેરામભાઈિ ેઘર આખ ું માિ આપ.ે લલીબાિે ઘર આખ ું વિાલ કરે. કારણ ર્ો સ્પષ્ટ છે, 
ર્ેઓએ સુંસારમાું કરવાિાું સમએ બધ ું ક્ ાં અિે પોર્ ેજીવેલ જજિંદગીિા આધારે સૌિે એક 

વાર્ સ્પષ્ટ શીખવાડી – જેમ ઉંમર વધ ેર્મે સૌિે આપર્ાું રિો. વર્ોથી ભેગ ું કરેલ જ્ઞાિ, 

અન ભવ, પૈસો અિે વિાલ જેમ વિેંચશો ર્ેમ આદર, માિ અિે સદભાવ વધશ ેજ. 

પાછલી ઉંમરે આ આદર અિે સદભાવ જ ર્મિે શાુંનર્ અિે તધૃ્પર્ આપે છે. ક્યારેક ઉંમર, 
ર્ણબયર્ અિે થાકિો અિસેાસ થાય પણ પૌત્ર અિે પૌત્રીિા સન્માિે ર્ ેથાક શમી જર્ો િોય 

છે. 
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જેરામબાપાિા ગ ણોિો ગ ણાવાદ 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 રિવે  ું, થાય ર્ો હદલિે ચોખ્ખ ું રાખવ ું, કદીક ઘસાઈ છૂટવ ું 
અિે સાદ ું જીવવ ું અિે આજમાું જીવવ ું.  

વૈષ્ણવજિ જે રીર્ે જીવે ર્ ેરીર્ે જીવવાન ું કિિેારાએ પોર્ાિા વર્ાિ દ્વારા આ સુંસ્કારોન ું 
વિિ પણ કરી બર્ાવ્્ ું. 

જેરામકાકાએ દેિ છોડયો ત્યાર પછી મહિિાિા ટ ુંકાગાળામાું લલીકાકીએ પણ દેિ છોડયો. 

ચાલ એક રમત રમીએ, 
સહ ને આપણે ગમીએ…!!! 

 

સીધી સરળ અિે યાદ રિ ેર્વેી રમર્ આપણે રમીએ. 

આપણી પાસ ેિોય ર્ ેઆપીએ અિે પાછું કદી િા માગીએ… 

ભ  લ થાય ર્ો િમીએ, માફી માગીએ. 

સૌિે  આપીએ આદર, માિ, સન્માિ અિે સહ િે આપણે ગમીએ. 
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(૨૨) છેલ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ  ં
 

કવી મગૃાુંક શાિિી આ કનવર્ા મારા આ પ્રકરણ િો આખો સાર જ કિીએ ર્ો ચાલ ેર્ેમ છે. 

નિવતૃ્ત થયા પછી જીવવાિા બે દાયકા િોય છે અિે ર્ેમાું સાથી સાથ ેસ્પધાા િથી પણ નિદોર્ 

ધમાચકડી િોય છે. કિ ેછેિે વધર્ી ઉંમરે બચપણ પાછ આવે છે. અિે સાથ ેસાથ ેસાથીિે 
ભરપ ર પ્રેમ પણ આપવાિો િોય છે.પણ કમભાગયે ર્ેમ થત ું િથી. 

પાછલી ઉંમરે એક રોગ વળગે છે સુંવેદિશીલર્ાિો… 

“મિાદેવિાું ગ ણ ર્ો પોહિયો જ જાણ ેિ?ે એમિી ર્ો રગે રગ હ ું જાણ ું.” 

આ દાવો કરિાર પનર્ િોય કે પત્િીર્ ેબુંન્ને મિદ અંશે ખોટા જ િોય છે. ર્ ેબુંન્ને એક મેતિો 
ભ  ર્કાળિ ેજ જાણર્ા િોય છે ર્ેમિા આજ અિે આવર્ીકાલ નવશે ર્ ે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 ધા્ ાં િિોંત   ૭૫ વર્ે શાુંર્ા કાકી પચાસ ટકા 
સુંપનર્માું ભાગ માુંગશે અિે છટા છેડા િી અરજી કરશ.ે સોમાકાકા બધી રીર્ે સારા પણ 

ર્ેમિે મિ ર્ેમન ું સાસર ું િબળુું અિે વારુંવાર વિવેારિી બાબર્ ેર્મેિે ઓછ આવી 
જાય.જ્યારે શાુંર્ા કાકી આ બધા માું વારું વાર મો સીવી લે. િવે ૫૦ વરસ પિલેા મારા 
બાપાએ કુંઈ િા ક્ ાં ર્િેે િવે સ ધારી શકાય િા ર્ો િવે ભ લી જાવિે? 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/18/nivrutt-thaya-pachi-8-chelle-to-aapane-aapane-bej-hoishu-v/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/img-20180108-wa0000.jpg
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/img-20180108-wa0000.jpg
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વાર્ વાર્માું શાુંર્ાકાકીિે ‘ચાલવા માુંડ” કિીિે ઉર્ારી પાડયા ત્યારે ખરેખર લાગી આવ્્ . 

“પચાસ પચાસ વર્ા થી િોકરી કરીિ ેઘર ભ્ ાં અિે િજી મારા બાપાએ લગિ વખર્ે વિવેાર 

િ કયો વાળી વાર્િે ચગળર્ા શરમ િથી આવર્ી?” ડૉતટર દીકરા પાસે કકલર્ા શાુંર્ાકાકી 
બોલ્યા. 

બે પાુંચ હદવસે શાુંર્ થઈજર્ા કાકી આ વખર્ે સિજે પણ ટસિા મસ િા થયા ત્યારે દીકરી 
અિે વકીલ જમાઈએ શો કોિ િોટીસ મોકલાવી. 

પછીર્ો વહકલોએ આક્ષપેો અિે પ્રનર્આક્ષેપોથી ફાઈલો ભરી.અિે વહકલોએ ઘર ભરયા.  બુંિે 
જ્યારે કાન ુંિી રીર્ે છટા પડયા ત્યારે ચાર મોટેલો ઘટીિ ેબે થઈ.ભારર્માું કશ ુંજ િા રહ્ ું અિે 
ડૉતટર દીકરાએ જ્યારે િઘડર્ી મા િ ેઅલ્ટીમટેમ આપ્ ુંાુંકે સમાધાિ કરો િિીંર્ર સીિીયર 

િાઉસમાું રિવેા જાવ મારા બાળકો પર ક સ ુંસ્કાર પડે છે ત્યારે શાુંર્ા કાકીિી આંખ ખ લી…પણ 

ત્યાું સ ધીમાું બહ  મોડ ું થઈ ગ્  િત  . 

બિારન ું ખાવા પીવાન ું અિે ટેંન્શિથી સોમા કાકાિી પણ કીડિી ખલાસ થઈ ગઈ િર્ી. 

આખરે ર્ ેહદવસ આવી ગયો જ્યારે નમલ્કર્ો વિેંચાઈ ગઈ અિે ૫૪ વર્ાિાું લગિજીવિ ન ું 
પ  ણા નવરામ આવી ગ્ ું. 

શાુંનર્થી નવચારર્ા સોમાકાકા અિે શાુંર્ાકાકી જાણર્ા િર્ા કે વાુંક બુંિેિો િર્ો.કોઈક જરા 
વેંર્ િ્્ ું િોર્ ર્ો જજિંદગીિાું અંનર્મ ર્બકે્ક છટા પડવાિો વારો િા આવ્યો િોર્. પણ િોિી 
િ ેકોણ ટાળી શકવાન ું િત  ? 
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ઉપરન ું કાવ્ય એટલ ુંજ સમજાવે છે કે નિવતૃ્ત થયા પછી સૌથી મોટ ું કામ પનર્ અિે પત્િી 
વચચે એક મેકન ું માિ રાખવાન ું છે. અિે આ માિ રાખવાિો અથા એટલોજ  કે ર્મિે આટલો 
વખર્ સિિ કયાા ર્ ેજ સૌથી મોટો ગ ણપાિાડ છે માિ અિે અપમાિિાુંઉભરાિે સિિ કરવા 
માટે… અિે આ ઉંાુંમરેજ પેલા બાળક જેવી રમનર્યાળ વનૃર્ આવવી રિી..એ ર્ો છે જ એવી 
કે એિી સાથ ેએિા જેવ ું િ થવાય. અભી બોલા અભી ફોક જેવ ું કરીિ ેજીવર્ા સોમાકાકા અિ ે

શાુંર્ી કાકીિે િ આવડ્ ું. 

જો ર્ેમ કરીિે શાુંર્ાકાકી જીવી ગયા િોર્ ર્ો વકીલોિાું આટલા બધા ઘર િ ભરાર્..છેલ્લા 
પચાસ વર્ાથી આ મણેા સાુંભળર્ા િર્ા ર્ો િવે જીવવાન ું પણ કેટલ ું િત  ? એટલ ું જીવ્યા 
ર્ેટલ ુંર્ો િિોત  ું જ જીવવાન ું િ?ે 

સોમા કાકા બીજે હદવસ ેદીકરાિ ેત્યાું જઈિે શાુંર્ાકાકીિે કેમ લઈિે િા આવ્યા? ર્ેમિો 
અિુંકાર ર્મેિે િ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 ર્ ેમોટો ગ ણ પિાડ છે. એકમેકિે 
સહ્યા ર્ ેમોટો ભાગ છે. 
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(૨૨)જ્ઞાન િવસયત- વિજય શાહ 

 

મારા પપપા એટલે મારા જ પપપા! 

ર્ ેહદવસે રાત્રે મિે ર્ઓે સ્વપિામાું આવીિે કિ,ે “જો,શીત  , ત ું મારા ઘરે બહ  મોડી આવી 
એટલે ર્ારા માટે મિ ેસર્ર્ એવ ું રિ ેકે બીજાઓિા કરર્ાું ર્િ ેમળવ ું જોઈએ એટલ ું વિાલ 

ઓછું મળ્ ું.. પણ એટલ ું માિજે કે ત ું મારી દીકરી િહિ પણ દીકરો છે.” 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/22/gyan-vasitat/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/pinu-and-mama.jpg
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“પણ પપપા, આ કેવો વેશ કયો છે?” 

“જો બેટા મિ ેર્ો જજિંદગીએ બધ ું જ આપ્ ું છે એટલે ર્ો કહ ું છું, િવે ગમે ત્યારે ઉપરથી ર્ેડ ું 
આવ ેઅિ ેર્મારા બધાિો સુંગ છૂટે ર્ો અફસોસ િા કરીશ.” એમન ું મિમોિક િાસ્ય વરેર્ાું 
ર્ેઓ બોલ્યા. “લીલી વાડી છે અિે કોઈ અફસોસ બાકી િથી. પ્રભ એ માગયા કરર્ાું ઘણ ું 
આપ્ ું છે. 

“એવ ું િા બોલો િ ેપપપા.” 

“જો બેટા, આ્ ષ્ય કમાથી વધ  એક નમનિટ પણ વધ  મળત ું િથી..િવે ૮૦ ર્ો થયાું. ર્મે બધા 
ર્મારી દ નિયામાું ખ શ છો અિે ક દરર્િો નિયમ છે િ ેવડવાઓએ િવાગુંત  કોિે જગયા 
આપવી જ રિી... અિે ર્ેથી જ મતૃ્્ િે િસર્ાું મોંએ સ્વીકારવ ું રહ્ ું.” 

“પપપા ર્મ ેર્ો કિી દીધ ું પણ મિે ર્ો નવચાર માત્રથી કમકનમયાું આવે છે. ર્મારો છાુંયડૉ. 
જઈ શકે છે.” 

“િા, સ્વીકારવ ું જ રહ્ ું. જન્્્ ું છે ર્ ેજવાન ું જ છે; કોઈ વિલે ું કે કોઈ મોડ ું.” 

“પપપા મોટી બિિેોિા જેટલો મિ ેર્મારો છાુંયડૉ. િિીં?” 

સ્વપિમાું જાણે દ ુંદ ણભ વાગર્ી િોય અિે ભવાઈિો પડદો પડ ેર્ેમ અચાિક દૃશ્ય બદલા્ ું 
અિે શીર્લ એકદમ જાગી ગઈ. વિલેી પરોઢન ું સ્વપિ …ર્ેન ું મિ ર્ ેસુંકેર્ોિે સમજવા 
મથત ું િત  ું. 
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ર્રર્ ભારર્ ફોિ જોડયો..ફોિ મ્મીએ ઉપાડયો અિે શીર્લથી ડ સક ું મ કાઈ ગ્ ું. 

ક મ દબા બોલ્યાું, “કેમ બેટા, સવારિા પિોરમાું ડ સક ું?” 

“બા, સવારિા પિોરમાું આવ ું નવણચત્ર સપન ું આવ્્ ું..પપપાિે ભવાઈમાું વેશ ભજવર્ા જોયા 
અિે વાર્ો મતૃ્્ િી કરર્ા િર્ા.. િેં મ્મી, વિલેી પરોઢન ું સ્વપન ું િત  ું ર્ેથી જરા ડરી ગઈ.” 

ક મ દબા ર્રર્ બોલ્યાું, “ર્િ ેર્ારા બાપા પર બહ  પ્રેમ છે િ ેએટલે આવાું ડરામણાું સ્વપિાું 
આવ ેછે.  ખરેખર ર્ો આવ ું સ્વપિ આવે ર્ો ર્ેમિી ઉંમર વધે. ર્ેથી રડ િા.” 

***** 

શીત   મોટી ઉંમરે જન્મી િર્ી. એિા જન્મ વખર્ ેમોટીબિિે કૉલેજિા છેલ્લા વર્ામાું 
િર્ી.પ ત્રરૈ્ણાિી ર્ ેઅકસ્માર્ે આશાઓ વધારી દીધી િર્ી, પણ ર્ેવ ું બન્્  િિોત  ું. બ દ્ધદ્ધજીવી 
પ્રોફેસરિ ેર્ો ર્ ેવાર્િો જરાય ગમ િિોર્ો..ર્ેમણે ર્ો ચારેય છોકરીિે સરખી જ માવજર્ 

આપી િર્ી પણ ક્યારેક ક મ દબાિે ઓછું આવી જત ું.. ભગવાિ ેવારસ આપયો િોર્ ર્ો 
એમિો વુંશ ચાલર્ િ?ે 

ક મ દબાિ ેરાજી રાખવા પ્રોફેસર કદીક શીર્લિે દીકરાિી જેમ રમાડર્ા. શીર્લ દીકરો પણ 

િોય અિ ેદીકરી પણ િોય..ર્ેિાથી શ ું ફેર પડ?ે 
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પણ સ્ક લમાું એક િાટતિા દૃષ્યમાું છોકરો બિવાન ું િત  ું ત્યારે બૉયકટ વાળ કયાા પછી ર્ ે

અદ્દલ છોકરો લાગર્ી ત્યારે ક મ દબાન ું મિ ભરાઈ આવલે ું..ત્યારથી પ્રોફેસર બાપ પણ 

વિાલમાું  

 

 

શીર્લ દીકરો કિરે્ા. ર્ે વખર્ે રક્ષાબુંધિે  ક મ દબાએ ર્ેિે રાખડી બાુંધી. આવર્ે ભવ મારા 
પેટે દીકરો થઈિે આવજેિી આનશર્ દીધી િર્ી. 

ર્ ેદીવાળીએ ઘરમાું સૌ પત્તાું રમવા બિેા િર્ા ત્યારે પપપા બોલ્યા, “પત્તાિી રમર્ વ્યસિ 

બિે િા ર્ ેરીર્ે રમવી જોઈએ પણ ર્ ેઆયોજિ કરર્ાું શીખવ ેછે અિે સાથ ેસાથ ેટેબલ ઉપર 

આખા ક ટ ુંબિે એક સાથે ભેગા રિરે્ાું શીખવ ેછે. સાથ ેસાથ ેએક વાર્ એ પણ સમજવી કે 

પત્તાું સાથ ેિાણાું િ રમવાું જોઈએ જે આગળ જર્ાું જ ગટ ું બિ.ે.” 

**** 

એકબે વરસ પછી ફોિ ઉપર મતૃ્્  નવશે ચચાા કરર્ાું પપપા બોલ્યા, “ શીર્લ, સમાજમાું ગમે 
ર્ ેદેખાય પણ મારા મતૃ્્  પછી અક્ગિદાિ બધી બિિેો સાથ ેદેજો.” 

“પપપા, આવી વાર્ો કરવી જરૂરી છે?” 
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જો બિિે, આયોજિબદ્ધ રિરે્ાું મેં મારી જજિંદગી કાઢી છે. અિે હ ું માન ું છું કે પિલેેથી નવચા્ ાં 
િ િોય ર્ો ર્ ેઘટિાઓિો  જગકાજી સમાજ બિે અિે ક્યારેક દ ખર્ી રગ ખોટી રીર્ે દબાય 

ર્ેથી આજે આ વાર્ સૌિે જણાવી દીધી. હ ું માન ું છું ર્મ ેસૌ માર ું જ પુંડ છો અિે મારા પસૈા, 
નમલકર્િા સાચા અનધકારી ક મ દ પછી ર્મ ેછો ર્ેથી ર્ ેરીર્ન ું નવલ બિાવ્્ ું છે. 

“પપપા, ર્મારી સાથ ેદીદી છે અિે ર્ેિા ઉપર મિ ેપણ પ  રો ભરોસો છે ર્ેથી આવી બધી 
વાર્ો કરી મિ ેદ ુઃખી િા કરો.” 

“આયોજિ એવી રીર્ે કરવ ું જોઈએ કે જગ છૂટ્ે કોઈ મિદ ખ િ રિ.ે” 

ક મ દબાએ સુંમનર્ દશાાવર્ાું કહ્ ું, “બાકીિી ત્રણ બિિેો અિીં ભારર્માું, પણ ત ું અમેહરકામાું 
ર્ેથી બધી માહિર્ી પ  રેપ  રી ર્ારે પણ જાણવી જોઈએ.” 

ડબડબાર્ી આંખે શીર્લ બોલી, “મારે ર્ો ર્મારો છાુંયડૉ. લાુંબા સમય માટે જોઈએ.” ફોિિા 
બેઉ છેડા આંસ  સારર્ા િર્ા. 

પપપા બોલ્યા, “સુંપીિ ેરિજેો અિે મિ મોટ ું રાખજો. અિે શક્ય ર્ટેલ ું ધમામય ભાવ ે

જીવજો.” 

“પપપા, િજી ઘણ ું લાુંબ ું ર્મ ેજીવવાિા છો.” 
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“િા, એટલી જ લાુંબી મારે ર્મિ ેસૌિે જ્ઞાિવનસયર્ આપવાિી છે. ર્થેી જ્યારે આંર્રમિ 

આપવા સહક્રય થાય ત્યારે ર્ેિે ધ્યાિ દઈિે સાુંભળો..ધિદોલર્ ર્ો િજરે ચઢશે પણ આ 

જ્ઞાિ–વનસયર્ ર્ો જ્યારે ઉદય થશે ત્યારે જ સુંભળાશ.ે 

“જજિંદગીિા અંનર્મ ર્બકે્ક સૌિે માર ું શ્રેષ્િ છે ર્ ેઆપવ ું છે પણ મિે ખબર િથી અંનર્મ 

ર્બક્કો ક્યારે આવશે..જ્યારે આવશે ત્યારે ર્િેી રાિ િ જોર્ાું િાલ સુંભળાવી દઉં કે િવે જે 

સાથ ેિથી આવવાન ું ર્િેા ઉપરિો મોિ ઘટાડૉ. અિે જે સાથ ેઆવવાન ું છે ર્ેિે ઓળખો. ર્ ે

પાપ અિ ેપ ણ્યિે સાથ ેલઈ જવા પછેડી બાુંધો. ઊધ્વાગામી બિવા િલકા થાવ અિે 
પાપગામી કશાયો છોડૉ.. મ સ્લીમ ધમાિા સુંર્પ ર ર્ો કિ ેછે, કયામર્િા હદવસે ઊજળા રિવેા 
એવ ું કશ ું જ િા કરો કે જેિાથી ભાર વધી જાય. 

ખ  બ જ અંદરથી આવર્ી વાણીિે સાુંભળર્ી શીર્લ ગળગળા અવાજે પ  છી બેિી, “પપપા, 
ર્મિ ેકુંઈક થઈ ગ્ ું િોય અિે અમારે ર્મારી પાસ ેઆવવ ું િોય ર્ો કેવી રીર્ે અવાય?” 

પપપા કિ,ે “મેં આ જ પ્રશ્ન મારી માિ ેપ  છ્ો િર્ો. ર્ો બે ચોપડી ભણલે 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 સાથ ેનમલિ થાય ત્યારે હ ું ર્િે મળીશ. 

શીર્લ સ્ર્બ્ધ િર્ી. પણ આ બધ ું થાય ર્ેિે માટે થર્ો નવલુંબ ર્િેે ખપર્ો િિોર્ો. 
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પપપા જાણ ેર્ેિા ચિરેા ઉપર આ વાર્ વાુંચી રહ્યા િોય ર્મે બોલ્યા, “મોિિા ર્ાુંર્ણા સૌથી 
સ ુંવાળા પણ અત્યુંર્ મજબ  ર્ િોય છે. ર્ારો આત્મા ર્ે મોિબુંધિે ભદેવા સમથા થશે ર્ો ક્ષણ 

માત્રિોય નવલુંબ િિીં થાય.... 

હ ું ર્ો આ મોિિા રેશમધાગાિે િણી રહ્યો છું અિે ર્ ેજ રીર્ે ર્મિે પણ કહટબદ્ધ થવા કિી 
રહ્યો છું. 

વાર્ પ  રી થઈ પણ િજી પપપાિા અવાજિ ેસાુંભળવો િર્ો.. ફોિ ફરી લગાડયો… 

ફોિ મ્મીએ ઉપાડયો. 

અનર્ ભારે અવાજે મ્મીએ કહ્ ું, “પપપા ર્ો ર્ારી સાથ ેવાર્ો કરર્ાું કરર્ાું સ  ઈ ગયા છે. 

ડૉતટર કિ ેછે ર્મેિે સ  ઈ રિવેા દો. એ જાગશે ત્યારે ફરી ફોિ કરાવીશ ું.” 

શીર્લિે લાગત  ું િત  ું, પપપા િવે કદાચ િિીં જાગે. ર્મેિી લાડલીિ ેર્ેમિી જજિંદગીિાું સવા 
સત્યો સમજાવી પપપા અિુંર્િે માગે િીકળી ગયા િર્ા. ર્ેણે િવકાર ગણ્યા અિે ‘જય 

જજિેંર’ કિી ફોિ મ  ક્યો. 

કથા બીજ - પીન ું ( ભક્તર્ શાિ)  
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એકમેકની દરકાર   
– વિજય શાહ 

 

‘નિવતૃ્ત થયા પછી’વાળી ઘણી વાર્ો છે પણ અત્યારે ધ્યાિ પત્િીિ ેનમત્ર બિાવવાિી 
કવાયર્ ઉપર વધારે ક્સ્થર થાય ર્ેવી ઘટિા વાુંચવામાું આવી ર્િેી િોંધ લઈિે આગળ 

વધ . 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/25/nivrutt-thayaa-pachui-9-ek-mekani-darkaar-vijay-shah/
https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/25/nivrutt-thayaa-pachui-9-ek-mekani-darkaar-vijay-shah/
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/nivrut-thaya-pachhi-1.jpg
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ગાુંધી સાિબેિાું પત્િીિે અલ્િાઈમર ( સ્મનૃર્ભ્રુંશિો રોગ) થઈ ગયો. રોજિી આદર્ પ્રમાણ ે

ર્ેમિાું પત્િી માટે ગરમ ગરમ ગાુંહિયા કે ફાફડા લઈિે ગાુંધી સાિબે ર્ેમિાું પત્િીિ ે

િૉક્સ્પટલમાું બ્રેતફાસ્ટ આપવા જાય. 

એક વખર્ વધ  પડર્ા વરસાદિે લીધ ેફાફડાવાળાિો સ્ટોર મોડૉ. ખ  લ્યો અિે ગાુંધી સાિબે 

ઊંચાિીચા થ ૈગયા, ત્યારે ફાફડાવાળએ કહ્ ું, આમેય ર્ેમિે સ્મનૃર્ભ્રુંશ થએલ છે, ર્ેમિે શ ું 
ખબર પડ ેકે ર્મે મોડા પડયા છો? 

ત્યારે ગાુંધી સાિબે બોલ્યા, પણ મિ ેર્ો ખબર પડે િ?ે ર્ણેે મિ ેજજિંદગીિાું પચાસ વર્ા 
સમયસર ખાવાન ું આપ્ ું છે ત્યારે હ ું ર્િેે મોડ ું કેમ પિોંચાડ ું? 

પાછલી ઉંમરે બુંિે જણાું માટે એકમેકિી દરકાર આવ ેર્ે ખ  બ જરૂરી અંગ છે. 

એક કલ્પિા કરો, સાથીિી ખોટ સૌથી વધ  કોિ ેપડે? ક દરર્ી રીર્ે જ જે ર્ેિી સાથ ેવધ  રહ્ ું 
િોય ર્ેિે જ િ?ેનિવતૃ્ત થયાું પછી ર્ ેસાથીિા બીજા આિ કલાક ર્મે લઈ રહ્યા છો. ર્મારે 

સમાચાર જોવા છે અિ ેર્ેિે ણચત્રિાર જોવ ું છે. નિવતૃ્ત થયાું પછી ર્ ેબોલશે ર્ો િિીં પણ ર્ ે

સમએ હરમોટ ર્ેિે આપી દઈ સમાચાર જોવાિો આગ્રિ છોડી દેવો ર્ ેસાથીિી વધ  સારી 
દરકાર છે. 
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આ સમજ ગાુંધી સાિબેિે ર્ેમિાું પત્િીિ ેસ્મનૃર્ભ્રુંશિો રોગ લાગ  પડયો પછી પડી. ખરી 
શોધખોળ કરીિે જાણ્્ ું કે મૅગિેનશયમિી ઉણપથી આ રોગ લાગે છે ર્ ેહદવસથી મૅગિેનશયમ 

માઈક્રોન્્ ટ્રુંટ આપવા માુંડયા અિે પત્િીિ ેસાજા કરવામાું લાગી ગયા. 

૫૦ વર્ાિા સિવાસ પછી સમજા્ ું કે જીવિસાથીિાું પણ માિવ સિજ અપેક્ષા્ તર્ વલણો 
િોઈ શકે. ર્ેિી ભાવિાઓ પણ માિ આપવા ્ તર્ િોઈ શકે..ર્ેિી પાસેથી એકલી “લાવ” કે 

“આપ”િી વાર્ ક્યારેક વધ  પડર્ી િોઈ શકે. ર્ેિે પણ પત્િીત્વિા િક્કો જોઈર્ા િોઈ શકે…ર્ ે

“પગિી જ ર્ી” “આપણ ું કહ્ ું ર્ ેજ કરે”વાળુું વલણ ખોટ ું. 

ગાુંધી સાિબેિા બદલાવિા એકાદ મહિિા પછી પત્િીમાું સ ધારાિાું લક્ષણો દેખાવા માુંડયાું 
ત્યારે પ્રભ  પાસ ેછલકર્ી આંખે ર્ઓે બોલ્યા, પ્રભ , ર્ારો ખ  બ ખ  બ આભાર..િવે સાથી 
સમજીિે એિા પ્રેમિે માિથી જોઈશ. એ પત્િી છે. ર્ ેમિ ેજેટલો આદર આપે છે ર્ટેલો 
આદર હ ું િવે ર્િેે આપીશ. 

ગાુંધી સાિબેિાું પત્િીમાું આ રોગ આવવા માટે એક િર્ાશા મોટી િર્ી. ર્ેઓ માિર્ાું કે મારે 

સૌન ું કરવાન ું પણ માર ું કહ્ ું કોઈ િા માિ.ે અરે કોઈ મિ ેર્ો પ  છે પણ િા.. આ ર્ ેકેવી 
જજિંદગી? 

ગાુંધી સાિબે આ વાર્િે સમજી ચ  ક્યા િર્ા ર્થેી િવે દરેક વાર્માું “પિલેાું મારાું 
લાઈફપાટાિરિે પ  છી લઉં” પછી િક્કી કરીએ…કિી થોડૉ. સમય માગવા માુંડયા. અિે ત્રણ 

જ મહિિામાું ઘરન ું ણચત્ર બદલાવા માુંડ્  ું. ણબિજરૂરી ખચાા અિે વારુંવાર ઘરમાું આવર્ા 
ફાસ્ટફૂડ બુંધ થવા માુંડયાું. ઘરમાું સમયસર સાર ું ખાવાન ું બિવા માુંડ્  ું.વધેલ ું ખાવાન ું 
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સમયસર હફ્રિમાું મ કાવા માુંડ્  ું. અિે ગ્રોસરીન ું ણબલ વધવા માુંડ્  ું. પણ િોટેલોિો ખચો 
ઘટવા માુંડયો.પૌત્ર અિે પૌત્રીઓિે સ ખડી અિે શીરો અિે મોિિથાળ મળર્ાું થયાું ર્ેથી 
દીકરા અિે વહ ઓ પણ રાજી થયાું. 

ગાુંધી સાિબે જોઈ રહ્યા િર્ા. ઘરમાું સૌ ર્ેમિે માિથી જોર્ાું થયાું િર્ાું ર્ેથી િવે ભ લાવાિા 
અિે ધ્યાિચ  કિા પ્રસુંગો બિર્ા િ િર્ા. ર્મેિાું ઘણાું સ  ચિો સારાું પહરણામો લાવર્ાું િર્ાું. 
ખાસ ર્ો દીકરીિા સાસરવાસમાું સૌએ ર્ેમિે “ત  ચછ”  માિી લીધા િર્ા ત્યાું વજિ વધવા 
માુંડ્  ું િત  ું. 

વિવેારિી વાર્ોમાું દીકરાિી સાસરીમાું કોિાસ  િથી એવો ઉકેલ શોધી કાઢ્ો િર્ો કે લાકડી 
ભાુંગે િિીં અિે સાપ મરી જાય. ટાણેકટાણે વિવેારિા િામ ેપૈસા કઢાવર્ાું જમાઈ અિે 
સાસ િ ેિા કહ્યા નવિા પહરક્સ્થનર્ જ એવી ઊભી કરી કે વિવેાર ઉછીિા લેર્ા િોય ર્ેવ ું લાગે 

અિે પાછો ઉપર િાથ રાખર્ા િોય ર્મે કિ ેકે આ પૈસા મહિિામાું વાળી દેજો 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 સાિબે િવે પાુંચમાું પ છાવા માુંડયા િર્ા.પિલેાું એમિે કુંઈ કિવેાત  ું િિીં પણ િવે 
“મારા લાઈફપાટાિરિ ેપ  છી લઉં”િી ઢાલે ર્ેમિે ડાહ્યા લોકોમાું ગણવા લાગયા. પિલેાું 
એકડૉ. અિે શ  ન્ય જ દાું િર્ાું..સૌથી િાિા અિ ેઅથાિીિ. પણ િવે ભગેા થયા એટલે “દસત્વ” 

મળ્ ું. 
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એમિી દૃષ્ષ્ટ બદલાઈ. ભોળી અિે અક્કલિીિ લાગર્ી પત્િીિી વાર્ોમાું ક શળર્ા દેખાવા 
લાગી. ક્યારેય િ કિલે  ું અિે આંખિાું ઈશારે સમજાઈ જત ું મૌિ…એ લાુંબા સિજીવિિો 
અિસેાસ.. 

 

મૌનનો ગ જંારિ 

લાબંા   સથિારાનો   શાતં   એ   સિંાદ 

નીરિ, ના  નાદ  તોય  સ  ણ  ં એનો સાદ. 
મજં લ    એ   પે્રમરાગ   કેટલીએ    રાત, 
રવસલી  લય  રચના  અનેકવિધ  િાત. 
કોઈ  હદન લાગે  અવતબોલ  ને   વિિાદ, 
અબોલાની  આિ  હારજીતની  ફહરયાદ. 
તીનતારા   ગ જંનમા ં  ભળે   નિા  સ  ર, 
કલરિ  ને   કલબલમા ં  અટિાતા   સ  ર. 
સધં્યાની   છાયંિી   ને   મીઠો   મનરિ, 
તારો  ને  મારો   આ   મૌનનો  ગ જંારિ. 

– સર્   પરીખ 
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નિવનૃત્ત પછીન ું સૌથી કિીિ કામ છે એકમકેિે જેમ છે ર્મે 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 ખર ું, 
પણ ભયથી ભરેલ ું આક્રુંદ. 

ડ બર્ી િાવિો હડસ્ટે્રસ કૉલ. 

ભયન ું વાદળ 

ચિરેા પર ફરી વળે જ્યારે 
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એિી િા કોઈ દવા કે દ વા 
કાળે અકાળે. 

સ્મનૃર્ઓ વરસર્ી, 
ધીરા વરસાદિી િરમર 

જેમ છર્ ચ  વે એમ ટપકર્ી. 
અશ્ર ઓ એમ જ સરે. 

ટીપાું રોજ બે ચાર પડ,ે 

સ કાય એટલાુંમાું ત્યાું ર્ો બીજાું િવાું પડ.ે 

પ  છું િા કે શ ું થ્ ું, 
જે થ્ ું ર્ ેથ્ ું. 

િા કોઈ પોસ્ટમોટામ. 

એમ જ ગાડ ું હકચ  ડાત  ું ચાલ્યાું કરે. 

ર્ેલ ધરીમાું પ  રવાિી શી જરૂર? 

ઘ  ુંટણ એમ ઘસાયાું કરે. 

અંગો પ રજા શરીરિા જ િા થયાું કરે. 

અણભસાહરકા િર્ી ત્યારે િર્ી, 
આજ એ ધમાપરાયણ, 

નિજ કાયામાું મશગ  લ 
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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 સિદેવ જોશીમાું જમાિાન ું એક વધ  ડિાપણ ઉમેરાઈ ગ્ ું અિે ર્મેિે 
િવે ૭૦ થયાું એટલે જમાિાિે હ ું જે જોઈ શક ું ર્ે અિે નવચારી શક ું ર્ે જ સાચ ું. બાકી 
બધા મારા જેવ ું કોઈ જોઈ િ શકે અિે નવચારી પણ િા શકે. રાધાિે આ િિીં 
ગમે..સિદેવ જોશીિા મર્ે ગમે ર્મે ર્ો ર્ે બે વર્ે િાિી છે અિે આમેય બરૈાુંિી બ દ્ધદ્ધ 
પાિીએ.. 

કાગડાિી જેમ એક ડાળી પર બેિા અિે ર્ે ડાળ ત  ટી પડી ત્યારે જ્ઞાિ થ્ ું કે માર ું વજિ 
વધી ગ્ ું કે ડાળી પણ ત  ટી ગઈ. કદાચ એિે જ ર્ેિો મોટો દીકરો કિરે્ો, બાપા િવ ે
મોટી ઉંમરે ર્મારી બ દ્ધદ્ધ િાિી. 

ર્ે હદવસે ર્ે બોલ્યા, રાધા મારી સાથે ૫૫ વરસોથી રિ ેછે. રોજન ું અચછેર ધાિ ખાય ર્ો 
ર્ો આજ હદિ સ ધી કેટલ ું ધાિ ખાઈ ગઈ? અિે પાછી મિે કિ ેછે, મિે ર્મે આજહદિ 
સ ધી કોઈ સ ખ જ િા આપ્ ું ! વરસિી પાુંચ સાદી સાડી લેખે પણ ગણીએ િે ર્ો ૪૦ 
વરસિી ૨૦૦ સાડીઓ થાય અિે એક સાડીિા સરેરાશ લઘ ત્તમ ૧૦૦૦ રૂનપયા લેખે 
પણ ગણીએ ર્ો બે લાખ રૂનપયા ર્ો કપડાિાું થાય..માથે બ્લાઉિ, અંડરવરે, બ્રા જેવા 
બીજા કેટલાય ખચાા ગણીએ ર્ો આખી જજિંદગીિો મોટામાું મોટો ખચો ર્ો ર્ેં મિે કરાવ્યો 
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છે અિે પાછી ડાિી  

 

થઈિે પ  છે છે, ર્ેં મિ ેશ ું સ  ખ આપ્ ું? સ્ટેટસ, 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 ું વ ુંશ અિે સુંસારિા ચક્કરમાું ફસાઈ િે ર્ારાજ થઈ 
ગયો. ર્ારા બાપા ડાહ્યા િર્ા અિે કન્યાદાિ કરી ચ  ક્યા, 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 પશ્ચાદભ  માુંથી બોલ્યા, “મારી દીકરી ર્ો ડાિી છે પણ આ ર્મારા 
ઘરવાળાઓએ ર્ેિે બગાડી છે...” 

“બગાડી એટલે કેટલી બધી બગાડી છે ! મિ ેકાયમ હ કમો કરે છે, મારી ભ  લો કાઢીિે કિ ે
કે હ ું કહ ું ર્મે જ કરવાન ું. એમ ર્ો કુંઈ ચાલત  ું િોય?” 

પશ્ચાદભ  માુંથી ચિરેો બદલાય છે અિે રાધાિાું સાસ મા એટલે કે મારી બા બોલે છે, “કહ્ ું 
િત  ું િે કે એિે માથે ચઢર્ાું વાર િિીં લાગે. ર્ો િવે ભોગવ.” 
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સિદેવ જોશી મ  છો આમળર્ાું બોલે છે, “ભોગવે છે મારી બલારાર્...એ ર્ો હ ું જ્યાું સ ધી 
સીધો ત્યાું સ ધી સીધો. બહ  ટેં ટેં કરશે િે ર્ો લ િારિો એક જ ઘા અિે બે કકડા..આ ર્ો 
િીક છે હ ું મોંમાું મગ ભરીિે બેિો છું, કારણ કે હ ું માન ું છું કે  મેં એિે ક્યારેક કહ્ ું િત  ું 
“િમ ર્ો ર્ેરે આનશક િૈ સહદયોં પ રાિે” 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 ર્મે શ ું મિે ર્ારાું િખરાું િથી સમજાર્ાું? 

દીકરાિી વક્રોક્તર્ જાણે સમજાય છે. એ સીધી રીર્ે કિ ેછે, બાપા િવે ઘરડા થયા. 
ર્મારા દી’ પ  રા થયા અિે રાધાડી, ત  ું પણ ર્ારા દીકરાિી વાદે ચઢી મિે કોરાણે મ  કવા 
માુંડી છે િે? બસ બે વરસ પછી ત  ું પણ મારી પુંગર્ે બેસવાિી છે. આ િાથપગ િિીં 
ચાલ ેિે ત્યારે વહ  પણ ર્િે પ  છ્ા વગર ઘર ચલાવશે િે ત્યારે...િવે સિદેવ જોશીિો 
ગ સ્સો દીકરા અિે વહ  ર્રફ ફરવા માુંડયો. 

જરા પણ િરવા િથી દેર્ા એ ત્રણેય જણાું. હ ું ર્ો િવે વસ  કી ગએલી ગાય..દ ધ િથી 
દેર્ો અિે ટોપલાબુંધ ખાવા જોઈએ છે અિે પાછા રોગ પણ એટલા બધા આ ઉંમરે કે 
આંગળીિા વઢેે ગણાય િિીં.  

ત્યાું રાધા ચાિો કપ લઈિે આવી. સિદેવ જોશીિે આ વાર્ન ું આશ્ચયા ર્ો થ્ ું. ત્યાું 
િાિા પૌત્રે બાિે પ  છ્ ું, “બા ર્મિે કેવી રીર્ે ખબર પડી ગઈ કે દાદા ગ સ્સે 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 િવ,ે ચા પીશે અિે ગ સ્સો બધો 
પીગળી જશે.” 

પાુંચેક નમનિટ પછી નવચારધારા બદલાઈ ગઈ. 

આખી જજિંદગી ર્ારી રાધાએ શ ું ક્ ાં 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 દ િર્ી ગાય કરી ર્ે ર્ો જો. િાિો ડષૅ્ન્ટસ્ટ અિે મોટો ઇન્સ્ુમનૅ્ટ 
એન્જીનિયર બન્યો. અિે ર્ે બધાિો જશ ર્િે આપયો.. કિવેાય સિદેવ જોશીિા દીકરા 
એટલે મોરિાું ઇંડાું...ચીર્રવાું જ િા પડે. કોઈ એમ કિ ેછે કે કેળવ્યા રાધાબિિે.ે.? અિે 
આ બધ ું શક્ય કેમ બન્્ ું? ર્ેં ક્યારેય 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 ર્વે ું સિદેવ 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 ર્ણેે 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 ગ સ્સો ઊર્રી ગયો. ર્મારા ચા આપવાિા 
પ્રયોગથી.” 

રાધા કિ,ે ”મારી જીભડી જ એવી કછારી છે કે બોલવા બેસે ર્ો કાર્રિી જેમ બધ ું વેર્રી 
િાખ.ે અિે પછી બળ બળ કર ું. મારે એમન ું માિ સાચવવ ું છે અિ ેસચવાવડાવ ું છે પણ 
આ નિવતૃ્ત થયા પછી કોણ જાણે કેમ, ર્ઓે પણ ખ  બ બદલાઈ ગયા છે.” 

સિદેવ 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 સુંસારેથી પાછી વળ. 
બહ  ઓછો સમય છે આપણી પાસે – આત્માિે િળવા કરી ઊધ્વાગામી બિાવવાિો. અિે 
ર્ારી ચાએ મિે એ જ પ્રશ્ન પ  છ્ો..ર્માર ું હરસાવ ું ર્ે શ ું છે? માિ માટેિી માગણી ર્ે શ ું 
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છે? અિ ે

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 

નિવતૃ્ત થયાું પછી પ્રવાસ અિે પયાટિે જવ ું એ અમેહરકાિા નસનિયર નસટીજિિી મહિિ ે
એકવારિી પ્રવનૃત્ત છે. બેએક વર્ાથી ક્રૂિ અિે માનસક શિરેિી બિાર જવાિી પ્રવનૃત્તમાું 
અમે નમત્રવત ાળ નવસ્ર્ારી રહ્યાું છીએ. હ્ સ્ટિિી આજ બાજ  ૨૦૦ માઇલિી રેંજમાું 
ફરવાલાયક જગયાઓમાું ફરર્ાું રહ્યાું છીએ. આજે સાિ એંટોિીઓ પાસે આવેલા સાિ 
માકોિ ગામ ેિેચરલ ણબ્રજ કેવિાિી મ લાકાર્ે મોિાબિિે અિે જીજ્ઞાબિિે સાથ ેજૈિ 
સેંટરિાું વીસેક જેટલાું કપલિે લઈિે િાિી મીિી બસમાું સવારે િળવો િાસ્ર્ો વાપરીિે 
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સ્ર્વિો અિે  

 

અંર્ાક્ષરીિી ધમાલ કરર્ાું અમે સૌ ૩જી ફેબ્ર આરીએ િીકળયા. િવકે વાગયે હ્ સ્ટિ છોડ્ ું 
અિે ૧૨ વાગયે અમે નિધાાહરર્ કોમલ િદીિા કીિારે પગ છૂટા કયાા. લુંચ લીધ ું અિે 
કલાકેકિા બ્રેક પછી િેચરલ ણબ્રજ કેવન્સા પિોંચયાું. 

આત રર્ા ર્ો િર્ી જ કે આ જોવાલાયક જગયા એવી ર્ો કેવી િર્ી કે ર્ેમાું દાખલ 
થવાિી ૧૫ ડૉલર ફી ભરવી પડ?ે કેવન્સાિા પ્રવેશદ્વારમાું છર્ ઉપર ક દરર્ી બે શીલાિે 
જોડર્ા ણબ્રજિ ેલીધ ેિેચરલ ણબ્રજ િામ પડ્ ું છે...જ ુંગલિી વચચે ક દરર્િી કારીગરી 
જોવા એક કલાક ચાલવાિી અિે ૧૪૦ ફૂટ િીચ ેઊર્રવાિી અિે ચઢવાિી ર્યૈારી 
સાથ ેસૌ નમત્રો ગાઇડિે સાુંભળર્ાું એ ગ ફામાું પ્રવેશ્યા. ૧૯૬૦માું નવદ્યાથીઓિા એક 
ટોળાએ આ ગ ફાઓ શોધી અિે ધીમેધીમ ેઆ સ્થળ પયાટકો માટે નવકસાવા્ ું. પચાસથી 
સાિ ફૂટ ઊંચા જજપસમ અિે ર્ેવી જ ધાત  ઓિા ખડક ઉપર ધીમી િમર્ી પાણીિી બ ુંદો 
આવી સ ુંદર કારીગરી કરે ર્ ેજોઈ આબ  અિે દેલવાડાિાું દેરાું યાદ આવ ે! ખડકો ઉપર 
પાણી અિ ેપવિિા લાુંબા સમયિા સુંપકાિા કારણે થએલી ક દરર્ી ઘસારાિી પ્રવનૃત્તથી 
ઊપસર્ા નવનવધ આકારોિે ગાઇડ મિલે અિે ર્ેિા નવનવધ ભાગો ર્રીકે કલ્પિા કરી 
સરસ સમજાવર્ો જર્ો િર્ો. એક જગયાએ પદ્માસિવાળા કોઈ આકારિે બ દ્ધન ું િામ 
આપીિે રજ આર્ કરી ર્ો ક્યાુંક મુંહદરિાું ઝુ્મર કે શેંડેણલયરિી આકૃનર્ ઉપસાવલેી 
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બર્ાવી. જે પણ ઘાટ િર્ા ર્િે ે દેવમુંહદરો સાથે સરખાવીિે ર્ે સ્વગાિી અન ભ  નર્ 
કરાવર્ો િર્ો. 

 

આવી એકમકેિી સાથ ે જોડાએલી બે ગ ફાઓ િમર્ાું પાણી સાથે ક દરર્િી અજાયબી 
સમ લાગર્ી િર્ી. મિિે પ લહકર્ 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 રિવેાય. પોણા માઇલિી લુંબાઈિી આ ગ ફામાુંથી બિાર 
િીકળર્ાું થાકી  
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ગએલાું એક બિિેે જ્યારે બિાર િીકળવાિી બારી જોઈ ત્યારે આિુંદથી બોલ્યાું, િાશ! 
“મ ક્તર્િી બારી” દેખાઈ....ર્મેિે ગ ફામાું પસેર્ાું જ એવો આભાસ થર્ો િર્ો કે િકામાું 
દાખલ થયાું...ખરેખર જો ર્ેમિે ખબર િ િોર્ કે ગ ફા છે ર્ો એમ જ લાગર્ કે આ 
દેવભ  નમ 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 ચિરેા ભલે િા દેખાર્ા િોય 
પણ સુંભારણ ું ર્ો સરસ બન્્ ું. 

 
કાયમી જજિંદગીમાું કદાચ આવ ું જોવા િ અવા્ ું િોય પણ નિવતૃ્ત થયાું પછી આવા 
પ્રવાસો ઘણ ું િવ ું અિ ેઉત્સાિસભર જીવિ આપે છે.  
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સાિ માકોસમાું એક ચચા જોવા ગયાું, જે ૨૦૦ વર્ા જ ન ું િત  ું. સામાન્ય જજિંદગીમાું આપણે 
નવચારીએ પણ િિીં..પણ નિવતૃ્ત થયાું પછી ઘરેડિી જજિંદગીમાુંથી બિાર આવર્ાું િોઈએ 
ત્યારે આવા પ્રવાસપયાટિોિો આિુંદ અિરેો િોય છે. 

.  

ખાવ ું, પીવ ું, ગાવ ું અિ ેમસ્ર્ીધમાલ એ જ નિવતૃ્તજીવિિી મિા િોય છે ર્વે ું સમજાવર્ા 
એક બિિે ેએક નમનમક્રી કરી. ર્ેમિી પાસ ેબિેેલાું બિિેન ું િામ જડાઉબિિે જાણીિે 
ર્રર્  
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જ એક ઊંચા દરજ્જાિી ગાળ ર્ેમિાથી બોલાઈ ગઈ. આજ બાજ વાળા ભડક્યા. અિે 
જડાઉબિિે ેર્ો નવરોિ જ કયો. “અલી, માર ું િામ સાુંભળીિે કેમ ત ું ભડકી?” 

“થોડાક લજ્જિર્ થઈિે ર્ ેબિિે બોલ્યાું, “મારાું સાસ ન ું િામ જડાઉબિિે િત  ું ર્ેથી. મિે 
બહ  નવર્ાડી િર્ી ર્થેી ર્ેમન ું િામ આવ ેઅિે મારાથી ગાળ બોલાઈ જ જાય.” ર્ેમિા 
પનર્ બાજ માું જ બેિા િર્ા ર્ ેકિ,ે “િવે ર્ો ત ું ર્ેમિે ગાળ િ આપ...ર્ેમિે ગ જરી ગય ે
પચીસ વર્ા થયાું.” 

નમનમક્રી કરવાવાળાું બિિેિી અદા એટલી ફાુંકડી િર્ી કે આખી બસમાું િાસ્યન ું મોજ ું ફરી 
વળ્ ું. 

સાસ ઓિી િાજરીમાું સાસ ન ું ભ  ુંડ ું બોલે ર્ ેિ ચાલ ેર્ેથી ર્ેમણે બીજો વહ િો જોક કરર્ાું 
કહ્ ું, નમનમક્રી કરર્ાું બિિેિી પ ત્રવધ ન ું િામ બીિા એટલે ર્ ેબોલ્યાું, “જો બીિા આવી 
ભડકે િ ેર્ો હ ું યમલોકેથી પાછી આવ ું અિે એિો ઊધડૉ. લઉં.”  

ત્યારે કોઈકે ટહ કો કયો..“એટલે ર્ો ર્મારા ગયાું પછી ર્મિ ેકોઈ યાદ િથી કરર્ાું ક્યાુંક 
પાછાું આવી જાવ ર્ો?” 

પેલાું નમનમક્રી કરવાવાળાું બિિે ત્યારે બોલ્યાું, “સુ્ં  તર્ ક ટ ુંબ િોય કે છોકરાિાું છોકરાુંન  ું 
બેબીસીહટિંગ કરર્ાું િો ર્ો આ એક હદવસ ર્મારી છટ્ટી અિે દીકરા કે દીકરીિ ેખબર પડ ે
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િ ેકે છોકરાુંઉછેરન ું માિદ કામ કેટલ ું કહિિ િોય છે? િાસ્ય નિષ્પન્ન કરર્ાું કરર્ાું ર્ ે
બિિે વાર્િે ગુંભીર કરી ગયાું. કદાચ ર્ેમિાથી ર્ેમન ું અંગર્ દ ખ કિવેાઈ ગ્ ું િત  ું. 

િળવા વાર્ાવરણિે વધ  િળવ ું કરવા અંર્ાક્ષરી શરૂ કરવાન ું સ  ચિ આવ્્ ું ત્યારે 
શબ્દાક્ષરી રમવાિી વાર્ આવી. 

“એ વળી શ ું?” 

“અિીં બ ેટીમ અિે અંર્ાક્ષરીિી જેમ છેલ્લો અક્ષર િિીં પણ પ્રવતર્ા શબ્દ આપ ેર્ ે
શબ્દ ઉપર ગીર્ ગાવાન ું.” 

“ચાલો ત્યારે ર્ેમ ચાલવા દો.” 

કોઈિ ેગુંભીર થવ ું ગમત ું િિોત  ું. નપકનિક અિે પયાટિોિો િતે   જ એ િોય િ.ે.સાુંજે સાર્ 
વાગયે સૌ પરર્ થયાું ત્યારે સૌ પ્રસન્નવદિ િર્ાું. અિે આવર્ે મહિિ ેફરી મળશ ુંિી વાર્ 
સૌિા મિમાું રમર્ી િર્ી, નપકનિક અિે પયાટિિી િકારાત્મક વાર્ો કયાાં પછી આ 
પ્રવનૃત્તમાું ર્કેદારી રાખવાિી કેટલીક વાર્ો પણ કરી લઈએ. 

૧. આપણે આિુંદ લઈએ પણ ર્ ેકોઈિી મજાક કરીિે િા લઈએ કે જેથી નમત્રો વધવાિે 
બદલ ેઘટે ર્વે ું બિે.. શક્ય છે આપણિે ખબર પણ િા િોય અિ ેજડાઉબિિેિા િામ ે
કોઈિી દ ખર્ી રગ દબાઈ જાય.  

૨. આપણાું દદોથી આપણે વાકેફ િોઈએ ર્ેથી ર્ેિે વકરવા િા દેવાય.. ડાયાણબટીસ 
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િોય અિ ેઆગ્રિ કરીિે મીિાઈ નપરસાય ર્ો િીર અિે ક્ષીરિો નવવેક આપણે જ રાખવો 
રહ્યો. 

૩. ચાલશ,ે ભાવશે, ગમશે એવ ું એક હદવસિી ટ ર િોય ર્ો ચાલ ેપણ લાુંબી ટ ર િોય ર્ો 
આપણી દવા, આપણાું કપડાું પ  રર્ાું રાખવાું અિે અકસ્માર્ થાય ર્ો સમર્ા અિે યોગય 
ધીરજ રાખવી. અિે ટ ર ગોિવિાર આયોજક સાથ ેનવિયથી વર્ાવ ું. 

૪. આવા પ્રવાસો દર્યાિ ક્યારેય એ િિીં ભ  લવ ું કે આપિી ઉંમર કે ધમાલ ઉંમરિે 
શોભ ેર્ેવી કરવી..દોડાદોડ અિે ક દાક દમાું િાડક ું ભાુંગ્ ું ર્ો જલદી સુંધાત  ું િથી. કિ ેછે, 
મિ કદી ઘરડ ું થત ું િથી પણ ર્િિ ેઉંમર લાગર્ી િોય છે. ક્રૂિ અિે દહરયાઈ સફરોમાું 
આ વાર્ ખ  બ જ અગત્યિી બિર્ી િોય છે. 

૫. ખાવાપીવાન ું ર્ો અમયાાદ મળત ું િોય છે ર્ેથી અકરાુંનર્યાું થઈિે ત  ટી પડિારાિ ેપેટ 
પ  રર્ી સજા કરત  ું િોય છે, ર્ેથી ભારે ભોજિ ર્ો કદાપી િિીં..પણ માપસર ભોજિ 
ટ્રીપિે આિુંદપ્રદ બિાવત  ું િોય છે. ભોજિ બિારન ું છે પણ પેટ ર્માર ું છે ર્ ેવાર્ 
મદ્યપાિિે પણ લાગ  પડર્ી િોય છે. 
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ર્ુંદ રસ્ર્ી સાચવવી  – નવજય શાિ 
 

મારાું નિવનૃત્ત નવશિેાું લખાણોિા ગ ર  િહરહક્રષ્ણ મજમ ુંદારે મિ ેઘણી વખર્ કહ્ ું િત  ું કે પાછલી 
ઉંમરે “બીચારાું” િા બિવ ું િોય ર્ો નિવનૃત્તમાું એક આવશ્યક પ્રવનૃત્ત છે, “ર્ુંદ રસ્ર્ી 
સાચવવી” ર્ે. એમણે દશાાવેલા પ્રયોગોિી ટ ુંકી િોંધ અત્રે મ  કી છે. 

 

https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/28/nivrut-thayaa-pachi11-tandurasti-saachavavi-vijay-shah/
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૧.ચાલવ  ં: 
ર્ેઓ કાયમ ૧૦૦૦૦ પગલાું ચાલર્ા..િવે ૧૦૦૦૦ પગલાું કાયમ ચાલવ ું એ એક કલાક 

કરર્ાું વધ  ચાલવાિી કવાયર્ છે. 

વેબદ નિયાિા આ લેખમાું કહ્ ું છે ર્ ેમ જબ િહરકૃષ્ણદાદા કિરે્ા : 
સવારે ખ લ્લી િવામાું ચાલવ ું ર્ ેએક સુંજીવિી સમાિ છે. સવારિો સમય સવોત્તમ િોય છે 

કેમ કે આ સમએ િવા શ દ્ધ િોય છે અિે પ્રાકૃનર્ક છટા અિે સ  યોદયિી લાણલમા ખ  બ જ 

લોભામણી અિે શાુંનર્નપ્રય િોય છે. 

લાભ : 
* રોજ સવારે ચાલવાથી ફતર્ માુંસપશેીઓ જ મજબ  ર્ િથી થર્ી પરુંત   િાથ, ખભા અિે 
પેટિી વધારે પડર્ી ચરબી પણ ઓછી થઈ જાય છે. 

* સવાર સવારિી સ્વચછ િવા ફેફસાુંઓમાું લોિીિે શ દ્ધ કરે છે. આિાથી શરીરમાું 
ઓક્તસહિમોગલોબીિ બિે છે જે શરીરમાું કોનશકાઓિે શ દ્ધ ઑક્તસજિ પિોંચાડે છે. 

* સવારે ચાલવાથી િાડકાું પણ મજબ  ર્ બિે છે. 

* સવારમાું ચાલવાથી ફતર્ શારીહરક જ િહિ પરુંત   માિનસક ક્ષમર્ા પણ વધ ેછે અિે 
ર્ેિાથી ર્ણાવ પણ દ ર થઈ જાય છે. 

http://gujarati.webdunia.com/article/health-article/%E0%AA%B8%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87-%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%B5%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%B6%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%AD%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AB%80-108012800009_1.htm
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* ઓછામાું ઓછું હદવસમાું ત્રણ હકલોનમટર ચાલવ ું જોઈએ. 

ધ્યાનમા ંરાખિા જેિી િાતો : 
* પગરખાું આરામદાયક પિરેો 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 િીચિેી ર્રફ રાખો અિે ર્િેે બરાબર િલાવર્ાું રિો જેિાથી સ્ફૂનર્િ મળે. 

* િદયરોગ, રતર્નપત્ત કે અન્ય કોઈ ગુંભીર બીમારીવાળી વ્યક્તર્એ ચાલર્ાું પિલેાું ડૉતટરિી 
સલાિ અવશ્ય લેવી. 

* દરેક વ્યક્તર્એ પોર્ાિી ઉંમર અિે ક્ષમર્ા અન સાર ચાલવ ું જોઈએ. 

* ચાલવાન ું શરૂ કરર્ી વખર્ે શરૂમાું અિે અંર્ ેિુંમેશાું ગનર્ ધીમી રાખો. ચાલીિે આવ્યા બાદ 

સુંત  ણલર્ આિાર લો. 

૨. યોગ : 
ર્ેઓ માિર્ા કે જો ચાલવાન ું કોઈ કારણસર શક્ય િા િોય ર્ો િળવા યોગિા પ્રયોગો ૩૦ 

નમનિટ સ ધી કરવા. જૈિ નસિંટર હ્ સ્ટિ ખાર્ ેથએલ યોગનશણબરમાું અર ણ યોગીએ બે હદવસ 

યોગિા પ્રયોગો શીખવ્યા િર્ા. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d4vkHERtQ5I (સૌજન્યુઃ િીનર્િ મિરે્ા) 

૩. બહ  પાણી પીવ  ં: 
ર્ેઓ માિર્ા કે િરણે કોિે ૪ ગલાસ કોશીહર્ ું પાણી નપવાિી ટેવ પાડૉ. અિે વધર્ાું વધર્ાું 
૮ ગલાસ સ ધી પીઓ. 

૪ સમર્ોલ આિાર : 
આજીવિ ર્ુંદ રસ્ર્ી માટે આદશા સમર્ોલ ખોરાક – મ ક ંદ મહતેા 

 
આજ સ ધી અિેક લખેોમાું સમર્ોલ ખોરાકિી વાર્ો ર્મ ેવાુંચી િશે. આરોગયલક્ષી 
પ્રવચિોમાું પણ સાુંભળી િશે અિે ટી.વી.માું કે ડી.વી.ડી.માું જોઈ પણ િશ.ે એક ચચાા ર્રીકે 

ર્ેમાું, ખાસ કરીિ ેટેબલટૉકમાું પણ ભાગ લીધો િશે પણ એવ ું કેમ િશે કે ર્મારી ક્સ્થનર્ 

મિાભારર્િા દ યોધિ જેવી છે, જે ધમા શ ું છે  એ જાણર્ો િોવા છર્ાું પણ ર્ેન ું પાલિ કરી 
શકર્ો િિોર્ો ર્ેમ ર્મ ેપણ ર્ુંદ રસ્ર્ી માટે આદશા ખોરાક  નવશે બધ ું જાણર્ા િોવા છર્ાું પણ 

https://www.youtube.com/watch?v=d4vkHERtQ5I
http://www.janvajevu.com/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AE-%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%80-%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%9B%E0%AB%87-%E0%AA%AB%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A6%E0%AA%BE-%E0%AA%9C/
http://www.gujaratsamachar.com/gujaratsamachar.com/20100905/purti/ravipurti/fitness.html
https://gadyasarjan.files.wordpress.com/2018/01/e0aab8e0aaaee0aaa4e0ab8be0aab2-e0aa86e0aab9e0aabee0aab0.jpg
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સામ ેડીશમાું ગરમાગરમ ભજજયાું કે ફાફડા િોય અિે સાથ ે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 ર્ુંદ રસ્ર્ી માટે ર્મિે ભાવે ર્ેવા ખોરાકિે 
સમર્ોલ કરીિે કેવી રીર્ે ખાવો ર્ેિી વાર્ કરીએ. 

૧. તદં રસ્તી એટલે શ  ં? 

નવશ્વ આરોગય સુંસ્થાએ શરીરમાું રોગ કે િબળાઈિો અભાવ એટલે ર્ુંદ રસ્ર્ી એવ ું િથી 
જણાવ્્ ું. ર્ુંદ રસ્ર્ીિી ખરી વ્યાખ્યા ‘‘શરીરિી શારીહરક, માિનસક અિે સામાજજક એવી 
ટોચિી પહરક્સ્થનર્ જેમાું કોઈ ર્કલીફ િોય િિીં.’’ મારી ભાર્ામાું ‘‘જેિા મિમાું ઉમુંગ િોય, 

ર્િમાું ર્રવરાટ િોય, ચિરેો િસર્ો િોય અિે કોઈ પણ પ્રકારિો શારીહરક શ્રમ કે માિનસક 

આઘાર્ પણ ખમી શકે ર્ ેવ્યક્તર્ ર્ુંદ રસ્ર્ કિવેાય.’’ આવી ર્ુંદ રસ્ર્ી મેળવવી અિે જાળવી 
રાખવી (ગમે ર્ ેઉંમરે) એ ર્મારા િાથમાું છે. 

૨. સમતોલ ખોરાક એટલે શ  ં? 

ર્મારા શરીરિે જરૂરી કૅલરી (પ ર ર્ો- ૨૦૦૦, સ્ત્રીઓ- ૧૮૦૦) માટે, ર્મારા શરીરિી વદૃ્ધદ્ધ 

અિે ૨૨ વર્ા પછી ઘસારા માટે જરૂરી પ્રોટીિન ું પ્રમાણ (૫૦થી ૬૦ ગ્રામ), શરીરિે શક્તર્ 

મળે ર્ ેમાટે જરૂરી કાબોિાઇડ્રેટન ું પ્રમાણ  (૨૫૦થી ૩૦૦ ગ્રામ), ઇમર્જન્સીમાું જરૂર પડે અિ ે

શરીરિે અમ ક કાયોમાું જરૂર પડે ર્ટેલ ું ચરબીન ું પ્રમાણ  (૩૫થી ૪૦ ગ્રામ), શરીરિાું અિેક 

કાયો માટે ર્ેમજ પાચકરસો (એન્િાઇમ), લોિી, િોમોન્સ અિે ન્્  રોટ્રાન્સનમટસાિી રચિા 
અિે બુંધારણ માટે જરૂરી નવટાનમન્સ અિે ખનિજ પદાથો અિે છેલ્લ ે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 કિવેાય. 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 વદૃ્ધદ્ધ માટે વગેરે કારણો ઉપર 

આધાર રાખે છે. 

ફૂિ ગપૃ કેટલા ંછે અને તેમાથંી શ  ંમળે ? 

ફૂડગપૃ – ૧ અિાજ જેમાું ઘઉં, ચોખા, રાગી, બાજરી, મકાઈ, જવ અિે ર્ેિા લોટ. 

૨. કિોળ : જેમાું કાબ લી ચણા, કાળા ચણા, ત વેર, 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. દ ધ અિે પોલ્ટ્રી :  દ ધ, દિીં, છાશ, પિીર, ચીિ, ચીકિ, મીટ, ઈંડાું, માછલી ગણાય. 

કયાું પોર્કર્ત્ત્વો મળે ? કેલ્શ્યમ, પ્રોટીિ, નવટાનમિ અિે નમિરલ્સ મળે. ઉપરાુંર્ સેચ્ રેટેડ 

ફૅટ મળે જેમાું કોલેસ્ટ્રોલ િોય. 

૪. ફળો અિે શાકભાજી : કેરી, સફરજિ, િારુંગી, મોસુંબી, પપૈ્  ું, ચીક , રાક્ષ, ર્રબ ચ અિે 
કાકડી, પાલખ, મેથી, ગાજર, મ  ળા, બીટ, રીંગણ, ભીંડા, ચોળી, ગ વાર, વટાણા, મરચાું, 
ડ ુંગળી, ફ્લાવર, કોબી, શક્કહરયાું, બટાકા, સ  રણ, રર્ાળુ. 

કયા ંપોષક તત્ત્િો મળે ?  કેરેટોિોઇઝ્ડ, ફ્લવેેિોઇઝ્ડ, ફાઇબર, નવટાનમિ સી, કૅલ્શ્યમ- 

આયિા, નવટાનમિ  બી કૉ્પલેતસ, નવટાનમિ એ, મેગિેનશયમ ફોસ્ફેટ્સ, સ્ટાચા. 
૫. ચરબી અિે સાકર : જેમાું માખણ, ઘી, વજેીટેબલ ઘી, રસોઈમાું વપરાર્ાું બધા જ પ્રકારિાું 
ર્ેલ, જેમાું ર્લ, મગફળી, કપાનસયા, સ  યામ ખી, ઓલીવ, સરસવ, િાળીએર, રાઈન ું ર્લે 
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ગણાય. સાકર જેમાું ખાુંડ, ગોળ, મધ. 

કયા ં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 કિવેાય. નવગર્વાર સમજાવ ું ર્ો ખોરાકમાું - 

૧. અિાજ (ચોખા, ઘઉં, જ વાર, બાજરી, મકાઈ) 

૨. કિોળ (મગ, ચણા, વટાણા, ત વેર, અડદ, રાજમા, વાલ, ચોળા) 

૩. વારાફરર્ી બધાું લીલાું શાકભાજી. ૪. એકથી ત્રણ ફળો. ૫. પ્રમાણસર ચરબી (ર્લે- ઘી). 

૬. ૨૫૦થી ૫૦૦ નમણલ. દ ધ. ૭. િોિવેજીટેરીઅિ માટે એક ઈંડ ું અિ ે/ અથવા મીટ/ 

માછલી. િોિવેજીટેરીઅિિે પશ પક્ષીિાું મીટ, ઈંડાું અિે માછલીમાુંથી રોજિી જરૂરર્ન ું 
પ્રોટીિ (૫૦- ૬૦ ગ્રામ) મળી જાય છે. 

વેજીટેરીઅિ ેઆટલાું પ્રોટીિ મેળવવા આખ ું અિાજ (ચાળયા વગરન ું) અિે વધારે કિોળ 

લેવ ું જોઈએ. 

પ ર ર્િો ખોરાક સ્ત્રી કરર્ાું વધારે િોય છે. 

૮. રોજ ૩થી ૪ ખજ ર અથવા અંજીર અિે પાુંચ-પાુંચ દાણા સ  કામેવાિા (કાજ , બદામ, 

નપસ્ર્ા, અખરોટ) લેવા જોઈએ. સ  કામેવાિા નવકલ્પે ૧૦૦ ગ્રામ જેટલા ચણા અિે નશિંગન ું 
નમક્ષર પણ લઈ શકો છો. 
ખોરાકિાું પોર્કર્ત્ત્વો જળવાઈ રિ ેર્ ેમાટે શ ું કરશો ? 
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ખોરાક આંખિે ગમે ર્વેો, જીભિે સ્વાહદષ્ટ લાગે ર્ેવો અિે સિલેાઈથી પાચિ થાય ર્વેો 
િોવો જોઈએ. 

આ નસવાય ર્મેાું રિલેાું પૌષ્ષ્ટક ર્ત્ત્વો જળવાઈ રિવેાું જોઈએ. આજકાલ જે જ ુંકફૂડ કે 

ફાસ્ટફૂડ બજારમાું મળે છે ર્ેમાું શરીરિે જરૂરી નવટાનમન્સ, નમિરલ્સ લગભગ િોર્ાું િથી. 
કાબોિાઇડ્રટેસ અિે ચરબી વધારે િોય છે. પ્રોટીિ ઓછું િોય છે. ખોરાકિે રાુંધીિ ેખાવા 
યોગય બિાવવો અિે ર્ે પણ ર્ત્ત્વો જળવાઈ રિ ેર્ેવી રીર્ે રાુંધવો એ એક પ્રકારિી કળા છે. 

આટલ  ંયાદ રાખવ  ંજરૂરી છે : 
૧. ફળો અિે શાકભાજી ઉપરથી જ ુંત  િાશક દવા કાઢી િાખવા ર્ેિે એક મોટા  ટબમાું 
સાધારણ ગરમ પાણીમાું પલાળી રાખવાું જરૂરી છે. 

૨. શક્ય િોય ત્યાું શાકભાજી અિે ફળોિા રેસાિો ફાયદો શરીરિે મળે માટે ર્ેિી છાલ સાથ ે

કાચાું અથવા રાુંધેલાું ખાવાું જોઈએ. 

૩. ઘરમાું ચાર વ્યક્તર્ િોય ર્ો પ્રત્યેક વ્યક્તર્દીિ ૩થી ૪ ચમચી ર્લે શાકભાજી અિે બીજી 

ર્ળેલી વસ્ત  ઓમાું શરીરમાું જાય ર્ ેખાસ ઘ્યાિ રાખશો. 

૪. એક વાર ર્ળવામાું વપરાએલ ું ર્ેલ ફરીવાર ર્ળવામાું વાપરશો િિીં. કારણ ર્મેાું 
શરીરિે ન કસાિ કરે ર્વેાું િાઇડ્રોકાબાન્સ િોય, જેિાથી કૅન્સર થાય. મોટી ઉંમરે કૅનમકલ 

ફૅતટરીમાું  
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બિાવેલ દવા (નવટાનમિ નમિરલ્સવાળાું ટોનિક) લેવાિા નવકલ્પ ેફળો, શાકભાજી અિે દ ધ, 

દિીં, છાશ અિે પિીર લેવાું જોઈએ, જેમાુંથી શરીરિે જરૂરી બધાું જ પોર્કર્ત્ત્વો મળે. 

૫. ર્મારા શરીરમાું રિલે  ું હિમોગલોબીિ યોગય પ્રમાણમાું (સ્ત્રીઓમાું ૧૩થી ૧૪ ગ્રામ ૯૦થી 
૧૦૦ ટકા અિે પ ર ર્ોમાું ૧૪થી ૧૫ ગ્રામ ૧૦૦થી ૧૧૦ ટકા) રાખવા માટે લોિર્ત્ત્વ 

(આયિા) અિે પ્રોટીિન ું પ્રમાણ અન ક્રમે ૨૦થી ૩૦ નમ.નમ. ગ્રામ અિે ૬૦થી ૮૦ ગ્રામ રાખવ ું 
જરૂરી છે, જેથી ર્મારી રોગપ્રનર્કારક શક્તર્ જીવિભર જળવાઈ રિ.ે ક દરર્ી સ્વરૂપમાું 
આયિા મળે ર્ ેમાટે ખજ ર, અંજીર, પાલખ, બીટ, ટામટેાું, સફરજિ, કાકડી, ગાજર, કેરી, 
ર્રબ  ચ વગેરે યોગય પ્રમાણમાું લેવાું જરૂરી છે. એ જ રીર્ે પ્રોટીિ માટે અિાજ, કિોળ, દ ધ 

વગેરે બિે ર્ેટલાું ક દરર્ી ફૉમામાું લેવાું જોઈએ. આ ફાયદાિી વાર્ થઈ. 

૬. બધા જ પ્રકારિા રાુંધેલા ખોરાકમાું મીઠ ું, મરચ ું અિે ર્યૈાર મસાલાિો ઉપયોગ શક્ય 

ર્ેટલો ઓછો કરશો ર્ો બી.પી. થશ ેિહિ અિે િોજરી અિે આંર્રડાુંમાું અલ્સર (ચાુંદાું) પડર્ાું 
અટકશ.ે 

૭. પિલેાું જણાવ્યા પ્રમાણે ખોરાકમાું મેંદો, ચરબી અિે ખાુંડિો ઉપયોગ વધારે કરશો ર્ો 
જજિંદગીભર ર્મારો સાથ આપિારા બી.પી., ડાયાણબટીસ જેવા અિે ર્ાત્કાણલક મરણિે શરણ 

જવ ું પડ ેર્ેવા િાટા  ઍટેક અિે કૅન્સર જેવા રોગ થશ.ે 
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૮. ખોરાક રાુંધેલો િોય કે ર્ૈયાર, ખ  બ ચાવીિે ખાશો ર્ો ર્ ેખોરાકમાુંિાું ર્ત્ત્વો ર્માર ું શરીર 

ગ્રિણ કરી શકશો. 

 

૯. જમવાિો સમય અિે િાસ્ર્ાિો સમય ચોક્કસ પાળશો. 

૧૦. જે દેખ્્ ું ર્ ેબધ ું જ ખાઈ જવાન ું, અિે મફર્ મળત ું િોય ર્ો અકરાુંનર્યાું માફક ખાવ ું 
ર્ેવી ટેવ રાખશો િહિ. પ્રમાણભાિ રાખવ ું જરૂરી છે. સમર્ોલ અિે પૌષ્ષ્ટક ખોરાક કેવી રીર્ે 
લેવો ર્ ેર્મારે િવે િક્કી કરવાન ું છે. રોગરહિર્ લાુંબા આ્ ષ્ય માટે જેમ નિયનમર્ કસરર્ 

જરૂરી છે ર્ ેજ રીર્ે ર્મારે યોગય ખોરાકન ું આયોજિ એવી રીર્ે કરવાન ું છે કે ર્મારા શરીરિે 
જરૂરી બધાું જ ર્ત્ત્વો યોગય પ્રમાણમાું નિયનમર્ મળે. 

સૌજન્યુઃ ગ જરાર્ સમાચાર 
 
 
 
 
 
 
 
 



નિવતૃ્ત થયા પછી 

212 

 
 

“વનવતૃ્ત થયા પછી”નો ટ ંક સાર… જજિંદગીને છટ્ટી મ  કી દો  
 

જાપાનના એક િૉક્ટર છે. તેમન  ંનામ શીગૈકી હહનોહરા. આિતી તા. ૪ ઑક્ટોબરે િૉ. 
હહનોહરા ૧૦૨ િષાના થશે. તેમણે સ ખ અને સ્િાસ્થ્ય વિશે પદંર પ સ્તકો લખ્યા ંછે. 
૧૦૧ િષાના થયા ત્યારે ‘ભલવિિંગ લોંગ, ભલવિિંગ ગ  િ’ વિશે એક ઇન્દ્ટરવ્્  મા ંકહ્  ંકે 
એનજી માત્ર સાર ં  ખાિાથી કે પ  રતી ઊંઘ કરિાથી નથી આિતી પણ ખરી એનજી માત્ર 
સાર ં  હફલ કરિાથી આિે છે, મજામા ંરહિેાથી આિે છે. તેમણે કહ્  ંકે જજિંદગીને છટ્ટી મ  કી 
દો. જમિા અને સ  િા માટે બહ  વનયમો ન બનાિો. 

બાળકો આિા કોઈ વનયમોને અન સરતા ંનથી છતા ંએ મસ્ત, ખ શ અને તદં રસ્ત રહ ેછે, 
કારણ કે એ દરેક િસ્ત  નો આનદં ઉઠાિે છે. તમે મજામા ંરહશેો તો સાજા રહશેો. મનને 
મજબ  ત રાખો, નેગેહટિ વિચારો અને નકારાત્મક માનવસકતા જ માણસને બીમાર પાિ ે
છે કે દ ઃખી રાખે છે. 

શરીર દરેક પહરશ્સ્થવતમા ંઅન ક ળ થત   ંહોય છે. માણસ મનથી પહરશ્સ્થવતને સ્િીકારતો 
નથી એટલે તેને આકર ં  લાગે છે…..Think positive...Enjoy every moment of life… 

સૌજન્દ્યઃ વિજય ધાહરયા 
  

https://gadyasarjan.wordpress.com/2018/01/31/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%ab%83%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%a4-%e0%aa%a5%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%9b%e0%ab%80%e0%aa%a8%e0%ab%8b-%e0%aa%9f%e0%ab%82%e0%aa%82%e0%aa%95%e0%aa%b8%e0%aa%be/
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િકારાત્મક વલણો  

- રમેશ ર્ન્ના 

 
 

નિવતૃ્ત થયાું પછી અિેક લોકો માટે પ્રાણપ્રશ્ન િોય છે કે િવે શ ું કરવ ું ? ટાઇમ પાસ 
કરવા માટે ર્ઓે રીર્સર મથર્ા િોય છે ત્યારે રમેશભાઈ ર્ન્ના ર્ેમિી ફેસબ ક પરિી 
કૉલમ “આજિી પોણિટીવ સ્ટોરી”દ્વારા અિેક પ્રેરકપ્રવનૃત્ત ર્રફ જાણે કે આંગળી ચીંધ ે
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છે. (અત્ર ે 

 

એક વાર્ િોંધશો કે આ ઉદાિરણોમાું દરેક જણે નિવતૃ્ત થવાિી રાિ જોઈ િથી પણ આ 
હદશાસ  ચિ છે.) 

(૧) છૂટાછેડા સ ધી પિોંચેલાું દુંપર્ીઓિાું હૃદયોિ ેપ િુઃ એક કરર્ાું સુંવેદિશીલ મનહર 

મહતેા. 

સમાજમાું મ ક્તર્ અિે સ્વર્ુંત્રર્ાન ું વાર્ાવરણ જેટલ ું વધી રહ્ ું છે ર્ેટલ ું જ માણસ માણસ 

વચચે અંર્ર પણ વધી રહ્ ું છે. મ ક્તર્ જાણ ેકે માણસોિે છૂટા પાડી રિી છે. આવા માિોલમાું 
અમદાવાદમાું ફેનમલી કોટાિા ન્યાયમ  નર્િ ર્રીકે મનહર મહતેાએ દાયકાઓ સ ધી સુંવેદિા 
અિે પ્રેમિી મદદથી અિેક પહરવારોિે ત  ટર્ા બચાવ્યા છે. અિેક દુંપર્ીઓિ ેછૂટાું પડર્ાું 
રોક્યાું છે. 

(૨) અમદાવાદિા જ િાપ  રા નવસ્ર્ારમાું પ્રો. ડૉ. મહરેૂવન્નસા દેસાઈ છેલ્લાું ૨૬ વર્ાથી 
‘અમવા’ (અમદાવાદ મ ક્સ્લમ વ મિ એસોનસએશિ) સુંસ્થા ચલાવ ેછે. મ ક્સ્લમ 
મહિલાઓમાું વૈચાહરક પહરવર્ાિ સાથે ર્ેમિે સ્વાવલુંબી બિાવવાિી ર્ેઓ સફળ 
મથામણ કરી રહ્યાું છે. આ સુંસ્થાન ું કાયાક્ષેત્ર સમગ્ર ગ જરાર્ છે. પ્રો. ડૉ.. મિરેૂનન્નસા 
દેસાઈ કિ ેછે કે ૨૬ વર્ાિા અમારા પ્રયાસો થકી મહિલાઓમાું થોડાક અંશે પહરવર્ાિ 
આવ્્ ું િોય ર્ેવ ું અમિે લાગે છે. અમવા સુંસ્થા અિેકનવધ પ્રવનૃત્તઓથી ધબકર્ી રિ ેછે.  



નિવતૃ્ત થયા પછી 

215 

(૩) ગરીબ બાળકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ વધારવા બાજરીિા લાડ િી િવી રેનસપી 
શોધી. 

અમદાવાદ : આ શિરેમાું અિેક અિોખાું અિે સમાજસવેી દુંપર્ી વસે છે. પરાગ શાહ 
અને જ્યોવત શાહ આવ ું જ એક સમાજિે પ્રનર્બદ્ધ ્ ગલ છે. આમ ર્ો શાશ્વર્ ટ્રસ્ટિા 
િેજા િિેળ ર્ઓે ઘણી પ્રવનૃત્તઓ કરે છે, પરુંત   ગરીબ બાળકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ 
વધારવા ર્ેમણે બાજરી અિે ખજ રિી લાડ ડીિી કરેલી શોધ ધ્યાિ ખેંચ ેર્ેવી છે.  

પરાગભાઈ કિ ેછે કે આપણા સમાજમાું ધીમે-ધીમ ેલોકોિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ ઘટી 
રિી છે, ર્ેથી િવાિવા રોગો થઈ રહ્યા છે. અમે નવચાર કયો કે ગરીબ લોકો માટે કુંઈક 
એવ ું કરીએ કે ર્મેિી રોગ પ્રનર્કારક શક્તર્ વધ.ે પરાગભાઈએ ૩૫થી ૪૦ વૈદ્યો સાથ ે
આશરે આિ મહિિા સ ધી નવચારનવમશા કયો. ર્ેઓ એવ ું કશ ુંક શોધવા માગર્ા િર્ા જે 
બિાવવામાું સરળ િોય, સસ્ત  ું િોય અિે કોઈ પણ ગહૃિણી ર્ે બિાવી શકે. આ ઉપરાુંર્ 
એ વાિગી એવી િોય કે જે માત્ર બૅતટેહરયા સામ ેજ િિીં, પરુંત   વાયરસ સામ ેપણ િીક 
િીલી શકે. ર્ેઓ પોર્ ેમાઇક્રોબાયોલૉજી સાથે બીએસસી થએલા. ત્રણ મહિિાિા 
સુંશોધિ પછી ર્ેમણે બાજરીિા લાડ િી શોધ કરી. ર્ેમાું બાજરીિા લોટ ઉપરાુંર્ દેશી 
ગોળ, ગાયન ું ઘી, ગ ુંદર, 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 બિાવલેા લાડ  ખવડાવર્ા િર્ા. પ્રયોગ પિલેાું 
બાળકોિા ૩૭ પ્રકારિા બલ્ડ ટેસ્ટ પણ કરાવ્યા. એ વખર્ે સ્વાઇિ ફ્લ  િો 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 સ ધરી.  

(૪) કાટ ા નિસ્ટ અિે લખેક આભબદ સ રતી એક વખર્ મ ુંબઈમાું પોર્ાિા નમત્રિા ઘરે ગયા. 
ટપકર્ા િળિા કારણ ે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 
સ રર્ીએ મ ુંબઈમાું ઘરે ઘરે જઈિ ેટપકર્ા િળ બુંધ કરાવવાન ું શરૂ ક્ ાં. ડ્રૉપ ડડે 
ફાઉન્ડેશિ સ્થાપ્ ું. એક દાયકાથી ર્ેઓ સવે વૉટર, સેવ સષૃ્ષ્ટિા મુંત્ર સાથ ેઆ કામ 
કરી રહ્યા છે. પિલેાું ર્ો એકલા િર્ા, િવે અિેક લોકો ર્ેમિી સાથે જોડાયા છે. ર્ેમણ ે
મ ુંબઈમાું કરોડો ણલટર ટપકત  ું કે વિતે  ું પાણી અટકાવ્્ ું છે. ર્ેઓ લીક ફ્રી ઇષ્ન્ડયાિા 
પાયોનિઅર કિી શકાય. 

 (૫) લોકોમાું સ ખ, સુંર્ોર્ અિે શાુંનર્િા સ્થાપિ માટે સર્ર્ મથર્ા મ ુંબઈિા 
હકશોરભાઈ દહિયા.  

આ નવશ્વમાું ઘણી એવી વ્યક્તર્ઓ િોય છે જેમિી પ્રવનૃત્ત આપણિ ેિવાઈ પમાડે. એવા 
જ એક છે મ ુંબઈિા હકશોરભાઈ દહડયા. ર્ઓે વર્ોથી સાવ જ દા જ પ્રકારિી પ્રવનૃત્ત 
થાક્યા નવિા કરી રહ્યા છે. વર્ો પિલેાું ર્ેમિે લાગ્ ું કે આધ નિક મન ષ્ય પાસ ેપ્રચ  ર 
સાધિો, અમાપ સગવડ અિે ઘણી સમદૃ્ધદ્ધ છે છર્ાું, ર્ે દ ુઃખી છે. સાચ ું સ ખ કોિે કિવેાય 
અિે ર્ેિે કેવી રીર્ે પમાય ર્ ેબાબર્િો પ્રસાર કરવા માટે ર્ેમણે ગાુંિન ું ગોપીચુંદિ 
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કરીિ ેમોટી  

 

સુંખ્યામાું પ સ્ર્કો પ્રકાનશર્ કયાાં. સમાજ સ ધી એ પ સ્ર્કો પિોંચાડયાું અિે પોર્ ેપણ 
લોકો સ ધી આ વાર્િ ેલઈિે ગયા. આપણા સમાજમાું સુ્ં  તર્ ક ટ ુંબ પ્રથા િર્ી ત્યાું સ ધી 
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 સ ખ-શાુંનર્-આિુંદ-ખ શી આ નવર્યો પર ૪૫,૦૦૦થી વધ  
કૉપીઓ નવિા મ  લ્યે વિેંચી.  

િમણાું ર્ેઓ વ્યસિમ ક્તર્ ઉપર મોટ ું કામ કરી રહ્યા છે. સમાજમાું નવનવધ પ્રકારિાું 
વ્યસિોિો ભરડો વધી ગયો છે ત્યારે ર્ેઓ સમાજિા જ દા જ દા વગો પાસ ેજઈિ ે
વ્યસિમ ક્તર્ માટેિા પ્રયાસો કરે છે. છેલ્લા સાર્ મહિિામાું ર્ેમણે ૩૫૦ વ્યક્તર્િે ર્માક  
છોડાવી છે.  

હકશોર દહડયાિો એક લીટીિો મ રાલેખ એટલો જ છે કે લોકો સ ખી થાય. િમણાું વળી 
ર્ેમણે સ્વભાવન ું મિૅજેમેન્ટ કરવા પર લોકજાગનૃર્ શરૂ કરી છે. િાિા િાિા પ્રયોગ 
કરવાથી સ્વભાવ સ ધારી શકાય છે ર્ેવ ું ર્ેમન ું માિવ ું છે. આ માટે ર્ેમણે એક આખો 
અભ્યાસક્રમ પણ ર્યૈાર કયો છે. ર્ેઓ પ્રયોગો કરર્ાું જાય છે અિે િવા િવા પ્રયોગો 
ર્રફ ગનર્ કરર્ાું જાય છે. 
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અત્યાર સ ધી ર્ેઓ દેશિી ૨૦૦થી વધ  સામાજજક સુંસ્થાઓ અિ ેમુંડળો ર્થા ૧૭૫થી 
વધ  શાળઓમાું ‘જીવિમાું સફળર્ા’ એ નવર્ય પર વ્યાખ્યાિો આપવા ગયા છે.  

જ્યારે પણ હકશોરભાઈિો ફોિ આવ ેત્યારે ર્ેઓ ઘ  ુંટી ઘ  ુંટીિે એક જ વાર્ કિ ેકે િવે 
મારે મારા જીવિિાું બાકી રિલેાું ર્મામ વર્ો સમાજ માટે જ આપવાું છે. અમે ર્ેમિે 
પ  છીએ છીએ કે આ બધી પ્રવનૃત્તઓિો િકારાત્મક પ્રનર્સાદ મળે છે ? ક્યારેક નિરાશા 
િથી થર્ી ? ર્ેઓ િસર્ાું િસર્ાું કિ ેછે કે સારી ભાવિાથી થએલ ું કોઈ પણ કાયા 
ક્યારેય નિષ્ફળ જત ું િથી. મિ ેલોકોિા એટલા સરસ ફીડબૅક મળે છે કે મારો કામ 
કરવાિો ઉત્સાિ વધી જાય છે. િસર્ાું િસર્ાું ર્ેઓ ઉમરેે છે કે આ પ્રવનૃત્તિ ેકારણે માર ું 
આ્ ષ્ય પણ વધશે ર્ેવ ું મિ ેલાગે છે.  

(૬) અમદાવાદુઃ ભારર્રત્િ શ્રી ગ લિારીલાલ િુંદા બે-બે વખર્ ભારર્િા વચગાળાિા 
વડાપ્રધાિ બિેલા. ર્મેિા પૌત્ર િૉ. તેજસ નાયક બાળકોિા નિષ્ણાર્ સર્જિ છે. 
અમદાવાદમાું રિ ેછે, પરુંત   સાબરકાુંિાિા નવજયિગર ર્ાલ કાિાું ર૮ ગામોમાું નવનવધ 
સેવાકીય પ્રવનૃત્તઓ કરી રહ્યા છે. જ િ, ર૦૦૯થી િવે્બર, ર૦૧૬ સ ધીમાું આ ર૮ ગામો 
પૈકી દરેકેદરેક ગામમાું ર્ેમણે બારથી વધ  વખર્ જઈિે ૩પ,૦૦૦થી વધ  બાળકોિે 
સેવા આપી છે. ર્ેમણ ેર૮ ગામિી શાળાઓિાું એકથી સાર્ ધોરણિાું ર૮૦૦ બાળકોિ ે
પસુંદ કયાાં છે. દર મહિિે અિવાહડયાિા ચાલ  હદવસે ર્ેઓ ત્યાું જાય છે. ત્યાુંિા 
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ગામડામાું આવલેા પોર્ાિા ઘરે રિીિ ેત્રણથી ચાર હદવસ કામ કરે છે. ગામિી 
શાળાઓમાું જઈિે દરેક બાળકન ું આરોગય ર્પાસવામાું આવે છે. બાળકોિે કોઈ રોગ 
થયો છે કે િિીં ર્,ે ક પોર્ણ કે કોઈ માુંદગી િોય ર્ો ર્ેિી િોંધ રાખવામાું આવ ેછે. 
બાળકોિે દરેક 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 અિ ેનપપરનમિંટ પણ આપવામાું આવ ેછે. જે 
ર૮૦૦ બાળકો પસુંદ કરાયાું છે ર્ેમિે દવાઓ અિે રમકડાું ઉપરાુંર્ શટા-પેન્ટ, કુંપાસ 
બૉતસ, ચુંપલ, સ્વેટર વગેરે ચીજ-વસ્ત  ઓ આપવામાું આવે છે. 

(૭) અમદાવાદિી વી.એસ. િૉક્સ્પટલિાું દદીઓિાું ગરીબ અિે જરૂહરયાર્મુંદ સગાુંઓિ ે
છેલ્લા અઢી દાયકાથી હમેતંભાઈ પટેલ અિે ર્ેમિો પહરવાર જાર્ે રસોઈ બિાવીિે 
જમાડી રહ્યો છે. પ્રારુંભમાું આ પહરવાર દ્વારા દરરોજ સાુંજે જમાડવાિી પ્રવનૃત્ત થર્ી િર્ી. 
િવે છેલ્લા એક વર્ાથી બપોરે પણ જમાડવામાું આવ ેછે. િમે ુંર્ભાઈ અિે ર્ેમિો 
પહરવાર જાર્ે જ રસોઈ બિાવ ેછે. િા, સિયોગ માટે એક િલે્પર રાખ્યો છે. દરરોજ 
સવારે દાળ, ભાર્, શાક, રોટલી પીરસવામાું આવ ેછે ર્ો સાુંજે ખીચડી, શાક અિે 
રોટલીન ું જમણ આપવામાું આવ ેછે. બપોરે અિવાહડયામાું એક હદવસ અિે સાુંજે 
અિવાહડયામાું બે હદવસ નમષ્ટાન્ન પણ આપવામાું આવ ેછે. ગરમ-ગરમ ર્યૈાર રસોઈ 
લઈિે િમે ુંર્ભાઈ વી.એસ.િૉક્સ્પટલમાું એક નિયર્ જગયાએ ઊભા રિ.ે વૉડામાું દરેકિે 
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જણાવી દેવામાું આવ ેકે રસોઈ ર્ૈયાર થઈ છે.  

 

જેમિ ેજરૂહરયાર્ િોય ર્ેઓ પોર્ાિાું વાસણમાું લઈ જાય.  

૧૯૯૯માું િમે ુંર્ભાઈ (ઉં.૫૯)િી દીકરી ધ્વનિ બીમાર પડી. એ વખર્ે િમે ુંર્ભાઈિી 
ક્સ્થનર્ ખ  બ જ કુંગાળ િર્ી. ર્ેમિી પાસ ેદીકરીિે જમાડવાિા પસૈા િિોર્ા. એ વખર્ે 
આવી પ્રવનૃત્તન ું બીજ રોપા્ ું. એ પછી ૨૦૦૨માું ગોધરાકાુંડ પછી ઘણા હદવસ સ ધી બધ ું 
બુંધ રહ્ ું. એ વખર્ે વી.એસ.િાું દદીઓિાું સગાુંઓિે જમવાિી ખ  બ જ અગવડ પડર્ી 
િર્ી. િોટેલો કે રેસ્ટોરન્ટ ચાલ  જ િિોર્ી. એ વખર્ે િમે ુંર્ભાઈએ જમાડવાિી આ પ્રવનૃત્ત 
શરૂ કરી. એ ર્ારીખ િર્ી પિલેી માચા, ૨૦૦૨િી. શરૂઆર્માું ર્ઓે માત્ર ખીચડી અિ ે
શાક આપર્ા અિે પાુંચ રૂનપયા લેર્ા. િમે ુંર્ભાઈ કિ ેછે કે ઘણા લોકો પાસ ેપાુંચ રૂનપયા 
પણ િિોર્ા. એ પછી અમે પાુંચ રૂનપયા લેવાન ું પણ બુંધ ક્ ાં.  

માિવ સેવા પહરવારિા િેજા િિેળ ચાલર્ી આ સદ્ પ્રવનૃત્તમાું દરરોજ અઢીસોથી ત્રણસો 
લોકોિ ેજમાડવામાું આવે છે. દર મહિિે આશરે બે લાખ રૂનપયા જેટલો ખચા થાય છે. 
િમે ુંર્ભાઈ કિ ેછે કે અમિે સામેથી દાર્ાઓ મળી રિ ેછે. દાર્ાઓ િ મળે ર્ો અમે 
પ્રવનૃત્ત પોર્ાિી રીર્ે ચલાવીએ છીએ. અમ ેકોઈ હદવસ પિોંચ લઈિે ફુંડ-ફાળો કરવા 
જર્ા િથી. િમે ુંર્ભાઈ પોર્ ેકેટરસા છે એટલે ર્ેમિે આ પ્રવનૃત્ત ચલાવવામાું સ ગમર્ા 
રિ ેછે.  
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િમે ુંર્ભાઈ પોર્ ેજ જમવાન ું બિાવ ેછે ર્ ેઘણી મોટી વાર્ છે. જાર્ે રસોઈ બિાવીિ ે 

 

લોકોિ ેજમાડવા એ ઘણી ઉચચ ભાવિા સાથેન ું કમા છે. ર્મેિો પ  રો પહરવાર આ 
પ્રવનૃત્તમાું સર્ર્ સાથ ેરિ ેછે. ર્ેમિાું ધમાપત્િી િર્ાાબિિે (ઉં.૫૨), દીકરી ધ્વનિ (ઉં. 
૩૨) અિે મિિ(ઉં. ૨૮) પણ સર્ર્ સિયોગ કરે છે. આ પહરવાર દ્વારા સામાજજક 
નિસબર્ કેટલી મજબ  ર્ છે ર્ેન ું ઉદાિરણ જોવા જેવ ું છે. િમે ુંર્ભાઈિે હૃદયરોગિો 
હ મલો આવ્યો અિે ર્મેિે પુંદર હદવસ સ ધી િૉક્સ્પટલમાું રિવે  ું પડ્ ું. એ સમએ પણ 
ર્ેમિા દીકરા મિિે આ પ્રવનૃત્ત એક ટુંક માટે પણ બુંધ થવા દીધી િિોર્ી. મિિ કિ ેછે 
કે આવી સદ્ પ્રવનૃત્ત કોિે િા ગમે ? મારા નપર્ાએ આવી પ્રવનૃત્ત શરૂ કરી છે ર્ેન ું મિ ે
ગૌરવ છે અિે હ ું પણ આ પ્રવનૃત્ત ચાલ  રાખીશ.  

િમે ુંર્ભાઈ પટેલ અિ ેર્ેમિા પહરવારિે, વુંદિ કરવાન ું મિ કોિ ેિિીં થાય ?! 

(૮) એક સો વર્ા જીવવ ું િોય ર્ો પત્િી સાથે સ મેળ રાખીિ ેજીવોુઃ જમનાદાસ પટેલ  

 અમદાવાદુઃ કોઈ કાળે અમદાવાદિો લો-ગાડાિ નવસ્ર્ાર ખાણી-પીણી માટે જાણીર્ો 
િર્ો, િવે ચાલવા માટે જાણીર્ો છે. રોજ સવારે લો-ગાડાિ નવસ્ર્ારમાું સેંકડો લોકો 
નિયનમર્ રીર્ે ચાલવા આવ ેછે. લો-ગાડાિ વૉકસા એસોનસએશિ પણ છે. ર્ેિા પ્રમ ખ 
િમે ુંર્ શાિ છે. આ સુંસ્થાએ િમણાું ગ જરાર્િા પ્રથમ ચીફ ટાઉિ પલાિર જમિાદાસ 
પટેલિો એકસોમો જન્મ હદવસ લો-ગાડાિિી અંદર જ ધામધ  મથી ઊજવ્યો. સવારિા 
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સ વણા સમયમાું આરોગયિી  

 

સર્ર્ રખેવાળી કરર્ા વીર ચાલવાવાળાઓિી ઉપક્સ્થનર્માું ખ  બ જ સ ુંદર રીર્ે આ 
જન્મહદવસ ઊજવાયો. કેક કાપવામાું આવી. ચા-િાસ્ર્ો થયાું. િમે ુંર્ભાઈ શાિ કિ ેછે કે 
અમે ૧૫મી ઑગસ્ટિા હદવસે ધ્વજવુંદિ ર્મેિા િસ્ર્ે કરાવા્ ું િત  ું. એ વખર્ે અમે 
જમિાદાસભાઈ પાસથેી વચિ લીધ ું િત  ું કે આપિો એકસોમો જન્મહદવસ અમે 
ધામધ  મથી ઊજવીશ ું. એ વચિ પ્રમાણ ેઆ ઉજવણી થઈ.  

જમિાદાસ પટેલે સો વર્ા પ  રાું કયાાં છે. લાકડી વગર ચાલે છે. ચશ્મા વગર વાુંચે છે. 
પ્રવાસ કરી શકે છે. દાદર ચઢે છે ર્ોય ર્ેમિે શ્વાસ ચઢર્ો િથી. ખ  બ સ ુંદર સ્વાસ્થ્ય 
ધરાવ ેછે. ર્ેમન ું કિવે  ું છે કે સ્વસ્થ જીવિ જીવવ ું િોય ર્ો યોગય ખોરાક ખાવો જોઈએ 
અિે જીવિસાથી (પત્િી) સાથ ેિળી-મળીિ ેરિવે  ું જાઈએ. (એટલ ેકે ર્ ેકિ ેર્ ેબધ ું 
માિી લેવ ું જાઈએ.)  

જમિાદાસ પટેલ િીવડેલા ચીફ ટાઉિ પલાિર છે. ર્ેમણે અમદાવાદ ઉપરાુંર્ અંબાજી 
મુંહદર, સાપ ર્ારા હિલ સ્ટેશિ વગેરે અિેક સ્થળોન ું પલાનિિંગ ક્ ાં છે.  

લો-ગાડાિ વૉકસા તલબ એસોનસએશિ ધબકર્ી સુંસ્થા છે. આ સુંસ્થાિા સભ્યો માત્ર 
ચાલવાન ું કામ િથી કરર્ા પણ અિેક નવનવધ પ્રવનૃત્તઓ યોજે-પ્રયોજે છે. સુંસ્થાિા 
પ્રમ ખ િમે ુંર્ શાિ પ્રવનૃત્ત–પ ર ર્ છે. ર્ઓે નિયનમર્ રીર્ે નવનવધ આયોજિો કરર્ાું રિ ેછે 
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અિે સભ્યોિે ર્ેમાું સુંયોજર્ાું રિ ેછે. 

(૯) મ ુંબઈિા ક લીનભાઈ િોરા સુંશોધિ માટે ગ જરાર્િા ૧૮૦ વદૃ્ધાશ્રમોમાું ચાલીિે 
ફયાા િર્ા.  

મ ુંબઈ : સમાજસેવા ર્ો અિેક લોકો કરર્ા િોય છે, પરુંત   કેટલાક લોકો સામાજજક કાયો 
એ રીર્ે અિે એ પ્રીર્ ેકરર્ા િોય છે કે જે સાુંભળીિે આપણે દુંગ થઈ જઈએ. મ ુંબઈમાું 
વસર્ા ૮૨ વર્ાિા ક લીિભાઈ વોરાિી વાર્ પણ એવી જ છે. ૮૨ વર્ાિા આયખામાું 
ર્ેમણે અિકે સામાજજક પ્રવનૃત્તઓ કરી છે અિે િજી પણ અણિમ રિીિે પોર્ાિા 
જીવિિી એક એક ક્ષણ સમાજિે ચરણે ધરી રહ્યા છે. િમણાું અમદાવાદમાું પી.કે. 
લિરેીિા િસ્ર્ે ‘નવશ્વ નવધાર્ા મા’ પ સ્ર્કન ું લોકાપાણ થ્ ું. માર્ાિા મહિમા અિે આજિી 
માર્ાઓિી વાસ્ર્નવક ક્સ્થનર્ન ું કર ણ અિે કડવ ું ણચત્રણ કરત  ું આ પ સ્ર્ક ગ જરાર્ી 
ઉપરાુંર્ અંગે્રજી ભાર્ામાું પણ મળે છે. 

ક લીિભાઈએ અિેકનવધ સામાજજક પ્રવનૃત્તઓ કરી છે. ર્ેમણે પાુંચ વર્ા સ ધી મ ુંબઈમાું 
નસનિયર નસહટિિો માટે ૧૧૧ હટહફિિી સેવા નિુઃશ લ્ક ચલાવી િર્ી. (એમાુંથી લિરેી 
સાિબેે પ્રેરણા લઈિે સદ્ નવચારમાું હકફાયર્ી દરે જમાડવાન ું શરૂ ક્ ાં છે.) બાળકોમાું 
સુંસ્કાર આવ ેર્ ેમાટે ર્ેમણે ઘણ ું કામ ક્ ાં. ર્ેમિા ‘બાળ કિૈયો’પ સ્ર્કિી ૪૦ િજાર 
કૉપી વેચાઈ. ૩૬૫ વાર્ાાઓ (રોજિી એક વાર્ાા) સાથેન ું કૅલેન્ડર ર્ૈયાર ક્ ાં. જૈિ 
વાર્ાાઓ લખી.  
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સમાજમાું માર્ા-નપર્ા અિે વદૃ્ધોિી સમસ્યા વધી રિી છે ર્ેિાથી ર્ેઓ ભારે ણચિંનર્ર્ છે. 
આ  

 

હદશામાું પણ ર્ેમણે ઘણ ું કામ ક્ ાં છે. મ  ળ લેખક અિે સુંશોધક જીવ એટલે એક વખર્ 
એવ ું િક્કી ક્ ાં કે ગ જરાર્િા ર્મામ વદૃ્ધાશ્રમોમાું જઈિ ેર્પાસ ર્ો કર ું કે ર્ેમિે શા માટે 
અિીં આવવ ું પડ્ ું અિે ર્ેમિી ક્સ્થનર્ શ ું છે ? વદૃ્ધાશ્રમમાું રિરે્ા વદૃ્ધો નવશે સુંશોધિ 
કરવા ગ જરાર્િા ૧૮૦ વદૃ્ધાશ્રમોિી જાર્ે મ લાકાર્ લીધી. બધે ચાલર્ા ગયા.  

૨-૧૦-૨૦૧૫િા રોજ ગાુંધીચેર્િા યાત્રા કરી. મ  ળ જીવ કલમિા. ર્ેમણે ૧૦ ગ જરાર્ી 
હફલ્મો પણ લખી છે. આજિી િવી પઢેી માટે નપત્િા, પેપસી એન્ડ હક્રષ્ણા િામિી હફલ્મ 
લખી રહ્યા છે. જે પ્રગનર્ શાુંનર્ િા આપ ેર્ે સાચી પ્રગનર્ િથી એવ ું માિર્ા ક લીિભાઈ 
વોરા પોર્ાિાું જીવિસાથી અિે કમાસાથી બક લાબિિેિી નવદાય પછી એકલા પડયા છે, 
પણ સમાજ માટે સર્ર્ કશ ુંક કરર્ાું રિવેાિી ર્ેમિી ભાવિા સિજેે ડગી િથી. 

જે રીર્ે સામાજજક દાનયત્વ ઘસાઈ રહ્ ું છે અિે સ્વાથાન ું આવરણ મોટ ું થઈ રહ્ ું છે ર્ ે
જોર્ાું, થોડાું વર્ો પછી િવી પેઢી કદાચ એવ ું માિશે પણ િિીં કે ક લીિભાઈ વોરા 
જેવી કોઈ વ્યક્તર્ આપણા સમાજમાું થઈ ગઈ. 

(૧૦) એક ડૉતટરે અમદાવાદ શિરેિો ઇનર્િાસ લખ્યો..... 
ઇનર્િાસ સર્જવામાું અવ્વલ ગ જરાર્ીઓ ઇનર્િાસલખેિથી દ ર ભાગે, પરુંત   અમદાવાદિા 
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એક ડૉતટરે શિરેિા ઇનર્િાસલેખિ પાછળ ૨૩ વર્ા ફાળવીિ ેઘણાું પ સ્ર્કો લખ્યાું છે 
અિે  

 

અમદાવાદ શિરેિી દસ્ર્ાવેજી હફલ્મ પણ બિાવી છે. કોઈ ડૉતટરે, પોર્ ેજે શિરેમાું 
રિરે્ા િોય ર્ ેશિરેન ું આટલ ું ગિિ સુંશોધિ કરીિ ેર્ેન ું દસ્ર્ાવેજીકરણ ક્ ાં િોય ર્ેવો 
કદાચ ભારર્માું આ પિલેો બિાવ િશે. 

એ ડૉતટર એટલે િૉ. માણેક પટેલ. અમદાવાદિા િારણપ રા નવસ્ર્ારમાું ર્ેમન ું ડનૅ્ટલ 
ધ્તલનિક આવલે ું છે. ૧૯૯૩માું ર્ેમણે અમદાવાદમાું ભારર્ભરિા ડષૅ્ન્ટસ્ટ્ સિી િેશિલ 
કોન્ફરન્સ બોલાવી િર્ી. ર્ેઓ યજમાિ અધ્યક્ષ િર્ા. ભારર્િા જ દા જ દા પ્રદેશોમાુંથી 
આવેલા ૨૦૦૦ ડૉતટર નમત્રોિે અમદાવાદિી માહિર્ી આપી િે ર્ેમાુંથી શિરેિા 
સુંશોધિન ું બીજ રોપા્ ું જે સમય જર્ાું ઘેઘ  ર વડલો બન્્ ું. 

અમદાવાદ નવશેિા ર્મેિા સુંશોધિ આધાહરર્ લેખો ૧૯૯૩થી એક અગ્રણી ગ જરાર્ી 
દૈનિકમાું શરૂ થયા. વાચકોિે ખ  બ ગ્યા. માણેકભાઈિા ધ્તલનિક પર દાુંર્િી સારવાર 
કરાવવા આવેલા મન ભાઈ શાિ ે(ગ  ર્જર ગ્રુંથરત્િ કાયાાલય) કહ્ ું કે આપણે પ સ્ર્ક 
પ્રકાનશર્ કરીશ ું. એ પછી ર્ો ડૉતટર સાિબેિાું સુંશોનધર્ ણલણખર્ પ સ્ર્કો એક પછી એક 
પ્રકાનશર્ થવા લાગયાું. અમદાવાદ કથા, આ છે અમદાવાદ, વેલકમ ટ  અમદાવાદ, 
અમદાવાદિી અક્સ્મર્ા, અમદાવાદ ્્ નિનસપલ કોપોરેશિ...ઉંમર અિે થાકિે અનર્ક્રમી 
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જઈિ ેડૉ. માણકેભાઈ સર્ર્ સુંશોધિ કરર્ાું જ રહ્યા અિે પ સ્ર્કો પ્રકાનશર્ થર્ાું રહ્યાું. 
પોર્ાિા સુંશોધિ કાયા દરનમયાિ ર્ેમણે શિરેિો ખ  ણેખ  ણો અિેક વખર્ ખ  ુંદી અિે 
ફુંફોસી િાખ્યો છે. 

અમદાવાદ એટલે ગાુંધીજીિી કમાભ  નમ. ર્ેમણે ‘ગાુંધી આશ્રમ’પર પહરચય પ ક્સ્ર્કા 
લખી ર્ો િમણાું ર્ેમણે ર્ૈયાર કરેલો ગ્રુંથ “ગાુંધીજી અમદાવાદિ ેઆંગણ”ેિોંધપાત્ર 
રીર્ે ર્ૈયાર થયો છે. પ સ્ર્કિી પ્રસ્ર્ાવિામાું લેખક રોહિર્ શાિ ેસાચ ું જ કહ્ ું છે કે, 
વ્યવસાય ેદુંર્ણચહકત્સક િોવા છર્ાું દુંર્કથાઓ લખવાન ું ર્મેિે આવડત ું િથી. 

ર્ેમણે એિઆરઆઈ માટે ખાસ ર્ૈયાર કરેલી દસ્ર્ાવેજી હફલ્મ (ગ જરાર્ી-અંગે્રજી) 
‘વેલકમ ટ  અમદાવાદ’ સરસ બિી છે. ગાુંધીજી અિે અમદાવાદિા સુંદભાથી ર્ૈયાર 
થએલી હફલ્મ ‘સાબરમર્ી કે સુંર્’ન ું અમદાવાદ શિરેિા જન્મ હદવસે િમણાું ‘ગાુંધી 
આશ્રમ’માું લોકાપાણ થ્ ું િત  ું. 

અમદાવાદમાું એવા અિેક લોકો િશે જેમણ ેગાુંધીઆશ્રમ િિીં જોયો િોય, એવા પણ 
અિેક લોકો િશે જે વર્ોથી શિરેમાું રિરે્ા િશે પણ શિરે નવશે બે સાદા પ્રશ્નો કિીએ ર્ો 
પણ ગેંગેંફેંફેં થઈ જાય. આવી ક્સ્થનર્માું આ ડૉતટરે, ઢળર્ી ઉંમરે, શિરેિો ઇનર્િાસ 
લખીિ ેશિરેીજિો પર મોટો ઉપકાર કયો છે. 

એવ ું િથી કે અમદાવાદિો ઇનર્િાસ િિોર્ો લખાયો. રત્િમણણરાવ જોટે સહિર્ અિેક 
ર્જજ્ઞોએ ઇનર્િાસ લખ્યો છે પણ એ જે ર્ ેસમય સ ધી અટકી જાય છે. ડૉ. માણેક પટેલ ે
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ર્ો અમદાવાદિી સ્થાપિાથી શરૂ કરીિ ેઅત્યાર સ ધીિો 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. ર્મેિાું પ સ્ર્કોમાું સ્થાપિાકાળથી આજ સ ધીિો 
સમયકાળ વણી લેવાયો છે. 

પીએચડી કરર્ા કોઈ નવદ્યાથી કરર્ાું પણ વધ  નિષ્િાથી શિરેિો ઇનર્િાસ લખિારા આ 
સવાયા અમદાવાદીિ ેસો સો સલામ !  

(૧૧) નવનધવત ્ પ્રભ ર્ામાું પગલાું માુંડયાું. આ કાયાક્રમમાું ભારર્ સરકારિા કેણબિટે મુંત્રી 
શ્રી ગોપાલરાય, જાણીર્ા કથાકાર મોરાહરબાપ  સહિર્ અિકે મિાન ભાવો િાજર િર્ા. 
આખો પ્રસુંગ ખ  બ જ ઉત્સાિ સાથ ેઊજવાયો િર્ો. દરેક દીકરીિ ેઘરવખરી સાથ ે
કહરયાવર પણ આપવામાું આવ્યો િર્ો.  

હદનેશ ગ પ્તા મળવા અિે જાણવા જેવા માણસ છે. ર્ેઓ છેલ્લાું ઘણાું વર્ોથી 
અમદાવાદમાું અિેક વદૃ્ધાશ્રમિા વડીલોિે લતિરી બસમાું પાટીપલૉટમાું લાવીિે ર્ેમિ ે
ઉત્સાિભરે જમાડે છે. એક મોટો શ ભપ્રસુંગ િોય ર્ેવ ું વાર્ાવરણ ઊભ ું કરે છે. િાસ્ય સાથે 
સાુંસ્કૃનર્ક કાયાક્રમન ું આયોજિ કરે છે. દરેક વડીલિ ેસરસ ભટે પણ આપ ેછે. આવ ું 
ર્ેઓ નિયનમર્ રીર્ે ઘણાું વર્ાથી કરે છે. આ વર્ ેર્ો હદિેશભાઈ અિે ર્ેમિા નમત્રોએ 
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િજારો વડીલોિા પગ પણ ધોયા િર્ા. હદિેશભાઈ અમદાવાદ શિરેમાું નમિરલ વૉટર 
અિે છાશિી મોબાઇલ વાિ  

 

પણ નિુઃશ લ્ક ચલાવ ેછે. આહદવાસી નવસ્ર્ારમાું ર્ેમણે ઘણાું બાળકોિે દત્તક લીધાું છે 
અિે ર્ેમિા નશક્ષણિો ર્થા રિવેા-જમવાિો ર્મામ ખચા પણ ઉપાડે છે. આમ ર્ેઓ દર 
વર્ ેનવનવધ રીર્ે સમાજસેવા કરે છે. 

(૧૨) અશોક ગોકળદાસ પટેલ : સામાજજક દાનયત્વિો સુંસ્કારવારસો. 

ગ જરાર્િી ભ  નમિી એ નવશેર્ર્ા છે કે આ ભ  નમએ સમયાુંર્રે અિેક સમાજસેવકો અિે 
બીજા માટે જીવિ જીવિારા લોકોિી નવશ્વિે ભેટ ધરી છે. પરગજ પણાિી લાગણી કે 
વનૃત્ત એ ગ જરાર્િી પાવિ ભ  નમિી નવશેર્ર્ા છે. આવા જ એક સમાજસેવક એટલે 
ગોકળદાસ પટેલ. ર્મેિા દીકરા અશોકભાઈએ સુંસ્કાર અિે સમાજસેવાિો વારસો 
બરાબરિો નિભાવ્યો છે. અમદાવાદમાું િમણાું વૈનશ્વક ગ જરાર્ી સુંગિિિા ઉપક્રમે ર્ેમન ું 
અમદાવાદિા મેયર ગૌર્મભાઈ શાિ અિ ેલોકકલાનવદ્ જોરાવરનસિંિ જાદવિા િસ્ર્ે 
અણભવાદિ કરા્ ું.  

ર્ેઓ સફળ લેખક પણ છે. ‘રૂડાબાઈિી વાવ’, ‘ગ જરાર્િા પાટીદારોિો ઇનર્િાસ’ અિે 
‘ડૉલરિી દ નિયા અમહેરકા’ર્ેમિાું જાણીર્ાું પ સ્ર્કો છે. 
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મિાત્મા ગાુંધી અિે સરદાર પટેલ સાથ ેકામ કરિાર ર્મેિા નપર્ા ગોકળદાસ પટેલ 
સ્વાર્ુંત્ર્યસેિાિી અિે સમાજસવેક િર્ા. લોકો ર્ેમિે ખ  બ જ ચાિર્ા િર્ા. ર્ેમિી 
િયાર્ીમાું જ ર્ેમિા િામ પરથી ગોક લપ રા(ભાડજ-અમદાવાદ પાસે) ગામિી સ્થાપિા 
થઈ િર્ી. ર્ેમિા “ભોનમયો” િામિા પ સ્ર્કિો સમાવેશ પાિયપ સ્ર્ક ર્રીકે મ ુંબઈ 
રાજ્યમાું થયો િર્ો. અશોકભાઈ ડલાસ(અમેહરકા)માું જરૂહરયાર્મુંદ લોકોિે ખ  બ સિયોગ 
કરે છે. ર્ઓે ડલાસ ભારર્ીય કોન્્ નિટીિા મુંત્રી છે. ગ જરાર્માુંથી ત્યાું જર્ા 
નવદ્યાથીઓિે ઍડનમશિ, િોકરી કે રિવેા-જમવાન ું જેવાકોઈ પણ પ્રશ્ન િોય ર્ો એિા 
ઉકેલ માટે ખડે પગે ર્ૈયાર રિ ેછે. સમાજ માટે પોર્ાથી થાય ર્ ેકરી છૂટવાિી ર્ેમિી 
ભાવિાથી ર્ેઓ ઘસાઈિ ેઊજળા બન્યા છે.  



નિવતૃ્ત થયા પછી 

230 

 

 
 

વિજય શાહના ંસર્જનો 
 

એમેિોિ.કૉમ પરથી કે બ કગુંગા.કૉમ પરથી ખરીદવા પ સ્ર્કિ ેધ્તલક કરશો. 
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૧. હ ું એટલે ર્મ ે
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૪.ર્મે એટલ ેમાર ું નવશ્વ 

૫.વા ઘુંટડીઓ 
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https://www.amazon.com/Tara-Vina-Maru-shun-thashe/dp/1512377678/ref=sr_1_102?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-102&keywords=vijay+shah


નિવતૃ્ત થયા પછી 

232 

૬.વીજળીિા િબકારે 
૭. રાિ અિે ચાિ 

૮. ડાયાસ્પોહરક વાર્ાા સુંપ ટ 
સહહયારા િાતાાસગં્રહો 

૯.એક છર્ િીચ ેસમાર્ા િથી 
૧૦ જે ધીમી ધારે પડે છે 

૧૧ માઇક્રો હફક્ષિ 
૧૨, થીજેલ ું ક્સ્મર્ 
૧૩.મસાલા ચાય 

 
અન્દ્ય પ્રકાશનો 

 
નવચાર–નવસ્ર્ાર 
કાવ્ય–રસાસ્વાદ 
કાવ્ય આસ્વાદ-૨ 

સત્તર અક્ષરિો આિુંદ(િાઈક ) 
સહહયારા ંસર્જનો 

િવલકથાઓ ( મ ખ્ય લેખક તરીકે) 

૧.અિોખી રીર્ પ્રીર્િી 
૨.અંર્ વેદિાઓિો, સ ખદ સુંવેદિાઓ 

૩.જીવિસુંધ્યાએ 
૪.જીવિ–ફુગગા મિીં ક્સ્થર થએલી એક 

ફૂુંક 
૫.પ્રીર્ િ કહરયો કોઈ 
૬.પ િુઃલગિિી સજા 
૭.સહિયાર ું સર્જિ 
૮.શલૈજા આચાયા 
૯ લણલર્ શાુંનર્ક ુંજ 

૧૦.િયિોિા કોરિી ભીિાશ 
૧૧ બચીબિિે અિે બાબ ભાઈ 

અમેહરકામાું 
૧૨.પર્ુંણગ્ ું 

સહ લેખક તરીકે 
 ૧૩ ઊગી પ્રીર્ આથમણી કોર 

૧૪ મારી બક ન ું શ ું? 
૧૫ ઋણાન બુંધ 

https://www.amazon.com/Vijalina-Zabakare-Chintano-Vijay-Shah/dp/9382593594/ref=sr_1_92?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-92&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Raah-ane-Chaah-Gujarati-collections/dp/1517503698/ref=sr_1_98?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-98&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Varta-Samput-Gujarati-Vijay-Shah/dp/1540472051/ref=sr_1_81?ie=UTF8&qid=1517197586&sr=8-81&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Ek-Chat-nIche-samata-nathI/dp/1548656429/ref=sr_1_73?ie=UTF8&qid=1517197046&sr=8-73&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Dhimi-Dhare-Pade-Che-Ugade/dp/1979369380/ref=sr_1_88?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-88&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Microfictions-Short-Stories-GujaraatI-Gujarati/dp/1533183643/ref=sr_1_96?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-96&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Thijelu-smit-vartaa-saMgrah-Gujarati/dp/1537233106/ref=sr_1_163?ie=UTF8&qid=1517203067&sr=8-163&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Masala-Chai-Gujarati-Varta-Sangrah/dp/1491243694/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517254094&sr=8-1&keywords=pravina+kadakia
https://www.amazon.com/Vichar-Vistar-Gujarati-Vijay-Shah/dp/1494968169/ref=sr_1_130?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-130&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kaavy-Rasasvad-Sankalan-Gujarati-Poetry/dp/1494895986/ref=sr_1_64?ie=UTF8&qid=1517196331&sr=8-64&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kavya-asvad-Poems-Gujarati/dp/1518781926/ref=sr_1_97?ie=UTF8&qid=1517199260&sr=8-97&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Sataraxaranand-Haiku-Gujarati-Vijay-Shah/dp/1511507950/ref=sr_1_106?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-106&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Anokhi-Rit-Pritni-Gujarati-Navalkathaa/dp/1494921154/ref=sr_1_114?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-114&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Ant-Vedanaono-Sukhad-Samvedana-Navalkathaa/dp/1514260409/ref=sr_1_100?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-100&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Jeevan-Sandhyae-Sahiyari-Gujarati-Navalakathaa/dp/1499221088/ref=sr_1_110?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-110&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/jivan-fugga-sthir-thayelI-Gujarati/dp/1480133868/ref=sr_1_125?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-125&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/jivan-fugga-sthir-thayelI-Gujarati/dp/1480133868/ref=sr_1_125?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-125&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Prit-Na-Kario-Koi-navalkathaa/dp/151483717X/ref=sr_1_35?ie=UTF8&qid=1517195891&sr=8-35&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Punah-lagnani-saja-paaChu-Gujarati/dp/1481080172/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1517195965&sr=8-38&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Sahiyaru-sarjan-Gujarati-Vijay-Shah/dp/1480174750/ref=sr_1_54?ie=UTF8&qid=1517196331&sr=8-54&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Shailaja-Acharya-Gujarati-Vijay-Shah/dp/1479377783/ref=sr_1_56?ie=UTF8&qid=1517196331&sr=8-56&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Lalita-Shanti-Kunj-Navalkatha-2013-09-29/dp/B019NS00B8/ref=sr_1_190?ie=UTF8&qid=1517203508&sr=8-190&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Nayanona-korni-bhinash-GujaratI-navalakatha/dp/1495431215/ref=sr_1_129?ie=UTF8&qid=1517201156&sr=8-129&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Bachiben-ane-Babubhai-Amricama-Navalakathaa/dp/147934740X/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1517194755&sr=8-15&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Bachiben-ane-Babubhai-Amricama-Navalakathaa/dp/147934740X/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1517194755&sr=8-15&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Patangiyu-Sahiyaru-Guarani-Vijay-Shah/dp/1545468346/ref=sr_1_77?ie=UTF8&qid=1517197046&sr=8-77&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Ugi-prit-atahani-kor-gujaratI/dp/1482565412/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1517195060&sr=8-20&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Mari-Bakunu-Gujarati-Kiritkumar-Bhakta/dp/1480018198/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1517195310&sr=8-28&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Runanubandh-Gujarati-Sahiyari-navalakatha/dp/154295102X/ref=sr_1_60?ie=UTF8&qid=1517196331&sr=8-60&keywords=vijay+shah
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૧૬. ફાુંસીિા માુંચડથેી 
૧૭.જેલમિાું ભ  રાું જળ રાર્ાું 

૧૮. અન્ય શરર્ 
૧૯. િસ્ર્રેખામાું ખીલ્્ ું આકાશ 
૨૦ જજિંદગી પયારકા ગીર્ િૈ 

૨૧ લોિીિો સાદ 
૨૨. રૂપ એ જ અણભશાપ 
૨૩. ખાલીપાિા અિસેાસ 

૨૩ િહરયાળી ધરર્ીિાું મિેખ 
૨૪. છૂટાછેડા ઓપિ નસકે્રટ 

૨૫. સુંસ્કાર 
૨૬. કુંકોત્રી 
૨૭ જાસ સ 

૨૮ ર્ારામનર્ પાિક 
૨૯ ખરો ગિૃપ્રવેશ 
૩૦ આન્યા મણૃાલ 

૩૧. િમક બાિા િબકારા 
 

સહહયારા ંસર્જનો : લભલત વનબધંો અને 

અન્દ્ય પ્રયોગો  
 

૧. લીલીવાડી જ એ જે જિ  
૨.પુંચાજીરી 

૩.પ્રાયોણગક િવર્ર લખાણો–૩ 
૪.સાહિત્ય સુંવધાિોિો સફળ પ્રયાસ- 

સહિયાર ું સર્જિ 
 

૫.શબ્દસ્પધાા 
૬.વહરષ્િ િાગહરકન ું સ ખ 

૭. વહરષ્િ િાગહરકન ું સ ખ-િકારાત્મક 
અણભગમ 

 
૮. નિવતૃ્ત થયાું પછી 

૯. જ્યાું જ્યાું મારી િજર િરે 
૧૦ હકટ્ટા અિે બ ચચા 
૧૧. માતભૃાર્ાન ું દેવ ું 

૧૨. િા િોય 
૧૩. જ િી આંખ ેિવાું ચશ્માું 

https://www.amazon.com/Fansina-Manchadethi-sahiyarI-navalakatha-Gujarati/dp/1546504214/ref=sr_1_75?ie=UTF8&qid=1517197046&sr=8-75&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Jelamnaa-Bhuraa-Panino-Ranga-Gujarati/dp/1979069549/ref=sr_1_89?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-89&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Anya-Sharat-Gujarati-Sahiyari-Navalaktha/dp/1539306739/ref=sr_1_93?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-93&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/hastarekhama-khilyu-aakash-Sahiyari-Navalakatha/dp/1537155946/ref=sr_1_94?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-94&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Jindgi-Pyarka-Geet-Hai-navalakathaa/dp/1505516595/ref=sr_1_108?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-108&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Lohino-Saad-Gujarati-Sahiyari-Navalkatha/dp/1500404322/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-109&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Rup-Ej-Abhishap-Gujarati-navalaktha/dp/1497538602/ref=sr_1_111?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-111&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Khalipana-Ahesaas-PrayogIka-sahiyaaru-Gujarati/dp/1497410509/ref=sr_1_112?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-112&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Hariali-Dharati-Manekh-Navalakatha-Sahiyaaru/dp/1492248215/ref=sr_1_117?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-117&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Chuta-Cheda-Open-Secreat-Gujarati-Jayantibhai/dp/1492128503/ref=sr_1_118?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-118&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Sanskaar-Gujarati-Pradip-Brahmbhatt/dp/1481067745/ref=sr_1_123?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-123&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kankotri-Gujarati-Pravina-Kadakia/dp/1499588763/ref=sr_1_128?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-128&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Jasus-Gujaraati-navalakathaa-Jayanti-Patel/dp/1494806797/ref=sr_1_131?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-131&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Taramati-Pathak-Sahiyaru-Sarjan-Gujarati/dp/1491048670/ref=sr_1_133?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-133&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kharo-Gruhapravesh-Gujarati-Sahiyari-navalakathaa/dp/1539475379/ref=sr_1_140?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-140&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Anya-Mrunal-Gujarati-Rajul-kaushik/dp/151158999X/ref=sr_1_145?ie=UTF8&qid=1517201843&sr=8-145&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Zamakubanaa-zamakaaraa-Gujarati-Hasya-Navalakatha/dp/1536853534/ref=sr_1_159?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-159&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Lili-Vadi-paChi-Mrutyu-utsav/dp/1500634360/ref=sr_1_69?ie=UTF8&qid=1517196975&sr=8-69&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Panchajiri-Gujarati-essays-five-topics/dp/1512138134/ref=sr_1_144?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-144&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Prayogik-Navatar-Lakhaano-Priyatamne-Gujarati/dp/1511649429/ref=sr_1_104?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-104&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Saahitya-Samvardhan-No-SafaL-Prayaas/dp/1514127512/ref=sr_1_101?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-101&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Saahitya-Samvardhan-No-SafaL-Prayaas/dp/1514127512/ref=sr_1_101?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-101&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Shabda-Spardha-Gujarati-Spell-Bee/dp/1492981567/ref=sr_1_116?ie=UTF8&qid=1517200447&sr=8-116&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Varishtha-Nagarikanu-sukh-hakaraatmak-abhigam/dp/1501033328/ref=sr_1_143?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-143&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Varishth-NagarikonuM-Sukh-Gujaraati-Gujarati/dp/1505849098/ref=sr_1_147?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-147&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Varishth-NagarikonuM-Sukh-Gujaraati-Gujarati/dp/1505849098/ref=sr_1_147?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-147&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Jya-Najar-Maari-Thare-Gujarati/dp/1511606045/ref=sr_1_46?ie=UTF8&qid=1517195965&sr=8-46&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kitta-ane-Buchchaa-Gujarati-Kavyarasasvad/dp/151226637X/ref=sr_1_62?ie=UTF8&qid=1517196331&sr=8-62&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Matrubhashanu-Devu-Gjarati-Essay-Gujarati/dp/1976516315/ref=sr_1_90?ie=UTF8&qid=1517197648&sr=8-90&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Naa-hoy-Gujarati-Essays/dp/1514627051/ref=sr_1_99?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-99&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Juni-ankhe-nava-chashama-Gujarati/dp/1512190403/ref=sr_1_103?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-103&keywords=vijay+shah
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૧૪ શ ભેચછા 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 હ્ સ્ટિ – ગ જરાર્ી કાયાક્રમોન ું 

પાટિગર 

૨૧ અમિે ગમર્ો િરસૈયો 
૨૨ મિે ગમે છે 
૨૩. કયા સુંબુંધે? 

૨૪. થોડાું થાવ વરણાગી 
૨૫ સ ખ એટલે?

https://www.amazon.com/Shubhecha-Sah-Compilation-articles-Gujarati/dp/1511626550/ref=sr_1_105?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-105&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Prayogik-Navatar-Lakhaano-lekhako-Gujarati/dp/1508963568/ref=sr_1_107?ie=UTF8&qid=1517199343&sr=8-107&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Sapana-vavetar-Gujarati-Ekanki-Sanagrah/dp/1532928629/ref=sr_1_141?ie=UTF8&qid=1517201185&sr=8-141&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Prayogik-Navatar-Lakhano-Tasvir-Gujarati/dp/1511640294/ref=sr_1_148?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-148&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Prayogik-Navatar-Lakhano-Tasvir-Gujarati/dp/1511640294/ref=sr_1_148?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-148&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Ra-Essay-Collection-Gujarati/dp/1511585501/ref=sr_1_149?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-149&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Tame-Eva-eva-Rahyaa-collection/dp/151462897X/ref=sr_1_152?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-152&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Houston-American-Capital-Gujarati-Activities/dp/1502383160/ref=sr_1_153?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-153&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Houston-American-Capital-Gujarati-Activities/dp/1502383160/ref=sr_1_153?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-153&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Amane-Gamato-Narsaiyo-Bethak-6-Gujarati/dp/1511583770/ref=sr_1_155?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-155&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Mane-Game-Che-Saahitya-Gujarati/dp/1507741146/ref=sr_1_158?ie=UTF8&qid=1517201909&sr=8-158&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Kya-Sambadhe-Gujarati-Pragna-Dadbhawala/dp/1514203200/ref=sr_1_164?ie=UTF8&qid=1517203142&sr=8-164&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Thoda-Thav-Varanagi-Gujarati-collection/dp/1511455802/ref=sr_1_166?ie=UTF8&qid=1517203142&sr=8-166&keywords=vijay+shah
https://www.amazon.com/Bethak-Gujarati-Pragna-Sharad-Dadbhawala/dp/1507662440/ref=sr_1_167?ie=UTF8&qid=1517203142&sr=8-167&keywords=vijay+shah
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