
દીર્ઘાય ુજ નહીં દીર્ા આરોગ્યની કઘળજી લો 
મઘત્ર મહઘત્મઘ ગઘાંધીજીને દીર્ઘાય ુજ ન નહીં દીર્ા-આરોગ્યની ચઘવી મળી ગયેલી અન ે

તે ચઘવી હતી ‘નનસગોપચઘર’. જો તેમન ે ગોડસેએ ગોળી ન મઘરી હોત તો હુાં 

ખઘતરીથી કહુાં છાં કે તે ૧૨૫ વર્ાથી વધ ુજીવ્યઘ હોત અને તાંદુરસ્ત જીવ્યઘ હોત. 

તેમનો નનસગા-આહઘર અને નનસગોપચઘરની રદ્ધા ઘ તેમ જ મ -ુઆભઘનઘ શરીરની 

ઉષ્મઘ તેમને લઘાંબ ુ જીવઘડત. તઘજેતરમઘાં સત્ય સઘઇબઘબઘ મઘત્ર ૮૫ વર્ાની ઉંમરે 

સ્વગાવઘસી થયઘ તે પહલેઘાં કેટલઘય આધ્યઘત્ત્મક પરુુર્ો (અને ખઘસ રઘમકૃષ્ણ પરમહાંસ 

કેન્સરથી ) પીડઘયઘ હતઘ. વડોદરઘમઘાં રઘમકૃષ્ણ નમશન અને નવવેકઘનાંદનઘ સાંચઘલક 

સ્વઘનમ નનબબલેશ્વરઘનાંદજી મહઘરઘજ મઘરે ર્રે પધઘયઘા ત્યઘરે મેં તેમને આજ પ્રશ્ન પછૂ્યો 

તો તેમણે બચઘવ કયો કે રઘમકૃષ્ણજીએ શરીર કરતઘાં આધ્યઘત્ત્મક સઘધનઘ ઉપર જ 

સવે ધ્યઘન આપવુાં હત ુાં, પણ ૨૧મી સદીનઘ મઘનવી મઘટે આવો બચઘવ વ્યવહઘરુ 

નથી. ધીરુભઘઇ અંબઘણી અને બીજા અબજપનત ઉદ્યોગપનતસ સ્વઘસ્નયની પરવઘ કયઘા 

વગર ‘વહલેઘ વહલેઘ’ ગજુરી ગયઘ તમેઘાં એ બહઘ ુાં ન ચઘલે કે રરલઘયન્સને ધીગી 

કરવઘ તેમણે સ્વઘસ્નયની કઘળજી ન કરી. શુાં કઘમ ન કરી ? તમે નમલકત છ્ોડી જાસ 

છ્ો. સેંકડો ઉદ્યોગપનતસ નમલકતો કમઘઇન ેસાંતઘનો મઘટે છ્ોડતઘ જાય છે્. શુાં બે-ત્રણ 

દીકરઘ કે દીકરીસ તમઘરી નમલકત મઘટે કઘયમી કાંકઘસ કરે તે મઘટે તમઘરે આરોગ્યની 

ઐસી તૈસી કરવી ? 

નસગમન્ડ ફ્રોઇડે મઘનવની સેક્સ લઘઇફ અને જીવરસઘયણ ુાં આખુાં સઘયન્સ નવકસઘવ્યુાં. 

તેમઘાં અનત કલ્પનઘસને વઘસ્તનવકરૂપ આપેલુાં, તેનઘ તરફ વઘચકો ુાં ધ્યઘન દોરઘયુાં 

નથી. મઘત્ર તેને સેક્સનો શહનેશઘહ ગણવઘમઘાં આવ્યો. ખરેખર તો ફ્રોઇડ 



મઘનવજાતની જીવરસઘયણ શક્ક્તને વધઘરીને દીર્ઘાય ુ અને તે પણ સાંપણૂા 

આરોગ્યવઘળાં દીર્ઘાય ુ ુાં નવજ્ઞઘન નવકસઘવવઘ મઘગતઘ હતઘ. તેણે અનત કલ્પનઘ કરીન ે

મઘનવીને અમર બનઘવવો હતો. આજે અમેરરકઘ-જમાનીનઘ નવજ્ઞઘનીસ મઘનવી મઘટે 

અનેક જીવરસઘયણો શોધીને લઘાંબ ુ આયષુ્ય આપવઘ મઘગે છે્, પણ તે રોગમકુત 

જીવન હશે નહીં. ગઘાંધીજી ૧૨૫ વર્ા જીવ્યઘ હોત તો પણૂા તાંદુરસ્તી સઘથે જીવ્યઘ હોત. 

થેકસ ટુ નચેરોપથી આજે ૨૧મી સદીમઘાં મઘત્ર દીર્ઘાય ુજ નહીં પણ દીર્ા તાંદુરસ્તી 

સઘથે અદ્ભુત તાંદુરસ્તીની જરૂર છે્. સત્ય સઘઇબઘબઘને ૩૦-૩૦ રદવસ સધુી અનેક 

નળીસ પરોવીને પરઘણે જીવઘડયઘ તેવુાં દીર્ઘાય ુ મહઘત્મઘ કે કહવેઘતઘ ભગવઘન કે 

કોઇને સ્વીકઘયા ન હોવુાં જોઇએ. 

કોઇને વધૃા  થવુાં નથી. ગયઘ વર્ે મેં લખેલુાં કે અમેરરકઘમઘાં વધૃા ઘવસ્થઘ સઘમે લડવઘની 

દવઘસનો ઉદ્યોગ ૮૮ અબજ ડોલરનો છે્. એ દવઘ મઘનવીને લઘાંબ ુજીવઘડે છે્, પણ 

મરતો નથી પણ મઘાંદો થઇને જીવે છે્. ટેબલનવઝનવઘળઘ આ એન્ટી-એત્જિંગ ઇન્ડસ્રીનઘાં 

R ૩૯૬૦૦૦ કરોડનઘ ધાંધઘને જીવતો રઘખે છે્. દર વર્ે કાંઇને કાંઇ દીર્ઘાય ુ મઘટેનઘાં 

પસુ્તકો અને દવઘનઘાં તતૂ નીકળે છે્. તઘજેતરમઘાં એક અનતકલ્પનઘવઘળાં પસુ્તક પ્રગટ 

થયુાં છે્. તેનો રરવ્ય ુલાંડનનઘ સન-ડ-ેટઘઇમ્સ ે૩જી મઘચા ૨૦૧૧ આપ્યો છે્. પસુ્તક ુાં 

નઘમ છે્ ‘ય ુઆર લરુકિંગ વેરીવલે-ધ સરપ્રઘઇબઝિંગ નચેર સફ ગેરટિંગ સલ્ડ.’એ પછ્ી 

હમણઘાં જ એક નમચીસ કઘકુ નઘમનો નવજ્ઞઘની આપણને સૌને ‘વૈજ્ઞઘનનક રીત’ે મરૂખ 

બનઘવવઘ લખે છે્ કે તેણે ૩૦૦ નવજ્ઞઘનીસને મળીને એક એવઘ સપુ્ત ડી. એન.એ. 

(મળૂ બીજ) અને પ્રોટીનની શોધ આદરી છે્ જે મઘણસને ગ્રીક દેવતઘસની મઘફક 

જીવે ત્યઘાં સધુી ૩૦ વર્ાનો જ દેખઘય તેવો બનઘવશ,ે પણ એ ગધેડઘવદૃ્ધધા વઘળઘ 



નવજ્ઞઘની સ્પષ્ટ કરતઘ નથી કે ૩૦ વર્ાની વય મહત્વની નથી. ૮ની વયે આજે 

ડઘયઘબબટીસ થઘય છે્.  

૨૪ની વયે હૃદયરોગનો હુમલો આવે છે્. મળૂ વઘત કઘયમી તાંદુરસ્તીની છે્. તે વઘત 

કોઇ કરત ુાં નથી. ફરી ગઘાંધીજીને યઘદ કરીને કહુાં છાં કે ગઘાંધીજીનો ચરખો જે કઘયમ 

મઘટે અભરઘઇએ ચઢઘવવઘ જેવો છે્ અને તેમની અરહિંસઘની વઘતો તેમનઘાં પ્રવચનો 

અને પસુ્તકમઘાં જ ખડકઘયેલી રહવેઘની છે્. રહિંસઘની તો સતત બોલબઘલઘ થવઘની છે્ તે 

ચરખઘ અને અરહિંસઘ તેમજ તેમનઘ મ -ુઆભઘ ગઘાંધી બ્રઘન્ડ બ્રહ્નચયાની વઘતો સતત 

પ્રગટ થઘય છે્, પણ તેમનઘાં જે મહઘમલૂઘ નનસગોપચઘરને કોઇ દેશી-નવદેશી લેખકો (જે 

મખુ્યત્વે અંગે્રજીમઘાં ગઘાંધીજીનઘ જીવનથી પત્તર રગડે છે્) યઘદ જ કરતઘ નથી. ઉપર 

મેં જે પસુ્તક ુાં નઘમ લખ્યુાં તે લેવીસ વોલપેરીએ લખ્યુાં છે્. તેમઘાં મઘનવજાત ૬૦૦ 

વર્ા ુાં આયષુ્ય આસઘનીથી ભોગવશે તવેી વઘત લખી છે્. એક મઘન્યતઘ દ્દઢ થયલેી કે 

જે આવરદઘ છે્ તે જન્મ વખતે જ આપણઘ જીન્સમઘાં લખઘઇને આવી છે્. એટલે એમઘાં 

કોઇ મીનમેખ નથી.  

સ્વઘનમ દયઘનાંદ કે નવવેકઘનાંદ ફલઘણી ઉંમર ુાં મોત લખઘવીને જ આવ્યઘ હતઘ. ડીટ્ટો 

પ્રમખુ કેનડેી અને ગઘાંધીજી (ખનૂથી) પણ એવઘ ખનૂની વઘત જવઘ દઇએ તો 

સઘનયન્ટસ્ટો કહ ેછે્ કે મળૂભતૂ જીન્સને હવે બદલી શકઘય છે્. આપણે જન્મ્યઘ ત્યઘરે જે 

રીતે ‘જેનનટીકસ પ્રોગઘમ્ડ’ હોઇએ તે રડઝઘઈન બદલી શકઘય છે્, પણ શુાં મઘનવ પોત ે

આવુાં ૬૦૦ વર્ા લઘાંબ ુઆયષુ્ય ઇચ્છ્શ?ે જયોર્જ બનૉડા શોએ કહલે ુાં કે ઇશ્વરે આપલેુાં 

આયષુ્ય કરતઘાં લઘાંબ ુજીવવઘની શેખી એ તો પઘગલ મઘણસને તાંત છે્. બનૉડા શોએ 

તો કહલે ુાં કે શુાં તમ ેઇચ્છ્તઘ હોત કે લેનનન સ્ટેલીન અને બીજા સરમખુત્યઘરો લઘાં...બ.ુ. 

૬૦૦ વર્ા જીવ?ે તો તો હઘહઘકઘર થઇ જાય. રદ.ભઘ.નઘ તાંત્રીએ ૧૯-૪-૧૧નઘ તાંત્રી 



લેખમઘાં લખવુાં પડ્ુાં. હવે વધૃા ો જ પોતે એવુાં આરોગ્ય અને આનથિક સ્વતાંત્રતઘ રઘખે કે 

તે યવુઘ પ્રજાની ઐસી તૈસી કરી શકે. 

ચીની વૈદોએ ગીંકગો નઘમની વનસ્પનત શોધી તે સ્મરણશક્ક્ત ૧૦૦ વર્ાની 

આયવુઘળઘને ટકે તવેો દઘવો થયો પણ ખોટો પરુવઘર થયો. મહનર્િ ચ્યવને દીર્ઘાય ુ

મઘટે ચ્યવન પ્રઘશ શોધ્યુાં પણ તેને તો સ્વઘદ બનઘવી ઝાંઅુ અને ધતૂપઘપેશ્વર મઘત્ર 

કમઘયઘ. કોઇ લઘાંબુાં કે તાંદુરસ્ત જીવતુાં નથી. મઘત્ર સવઘરે મનન ે છે્તરીને સ્વઘરદષ્ટ 

ચઘટણ જમે છે્. ખરી વઘત તો લઘાંબઘ આયષુ્ય સઘથે લઘાંબી, તાંદુરસ્તી જ નહીં પણ 

‘હપે્પીનેસ’ મહત્વની છે્. યરુોપમઘાં ૨૧,૦૦૦ લોકોનો સવે કરઘયો તો ૭૪ની વય સધુી 

લોકો પોતઘની મેળે પોતઘ ુાં કઘમ કરી શકતઘ ત્યઘાં સધુી હપે્પી હતઘ. 

પછ્ી ? પછ્ી અનેક બીમઘરીથી ખઘટલઘવશ થતઘાં દુ:ખી દુ:ખીનઘ દઘબળયઘ હતઘ. આ 

પસુ્તકનઘાં લખેક લઇુસ વોલપેરી કદઘચ ગઘાંધીજીનઘ નનસગોપચઘરને જાણી ગયઘ લઘગે 

છે્ તે કહ ેછે્ લઘાંબઘ આયષુ્ય સઘથે લઘાંબી,તાંદુરસ્તી જ નહીં પણ ‘હપે્પીનેસ’ મહત્વની 

છે્. ૬૦૦ વર્ા જીવી શકઘય પણ ૬૦ સધુી જીવો કે ગમે ત્યઘાં સધુી પણ આરોગ્યમય 

જીવવઘ ભોજન સછાં કરતઘ જાસ. સઘાંજે મઘત્ર ફળઘહઘર કરો. ઇટલેસ એન્ડ લીવ 

લોંગ! સછાં ખઘસ લઘાંબુાં જીવો. 

લેખક- અજ્ઞઘત ( નવપલુ દેસઘઈનઘ  બ્લોગ- સરુતી ુાં ઊંનધયુાંમઘાંથી સઘભઘર)   


