
 

બાબ ુમોશાય! જિન્દગી બડી હોની ચાહહયે લબંી નહીં.  

                                        લેખક – શ્રી ગણુવતં શાહ  

હૃદયરોગ કંઇ મફતમા ં નથી મળતો. એને માટે જીવનભર મથામણ કરવી 
પડતી હોય છે. થોડીક એવી વાતો વહેંચવી છે, જે તમને હૃદયરોગનો હમુલો 
મોડો થાય તેવી શક્યતા વધારી શકે. એકવીસમી સદીનો સૌથી લોકપ્રિય 
અપશબ્દ ‘ટેન્શન’ છે. જીવનમા ંડગલે ને પગલે ટેન્શન રાખવાની કુટેવ ૭૫ 
વર્ષ સધુી નભી ગઇ. છેવટે હૃદય થાકી મર્ુું અને રાતે એક વાગે એણે પોતાના 
માલલક સામે બડં પોકાર્ુું. માલલક બડો પ્રવલચત્ર! અરે, મને વળી હૃદયરોગનો 
હુમલો થાય જ શી રીતે? એનામા ંપડેલો સાત્વવક અહંકાર હૃદયની વેદનાને 
સ્વીકારવા તૈયાર ન હતો. 

પ્રવચારો શરૂ થઇ ગયા. હું રોજ વહલેી સવારે પ્રનયપ્રમતપણે ઝડપભેર ચાલુ ંછં. 
ચાલતી વખતે મારા સેલફોન પરથી સભંળાતા વેદમતં્રોનુ ં શ્રવણ કરંુ છં. 
ચાલતી વખતે પક્ષીઓના કલરવને િાથષનામય લચતે્ત સાભંળં છં. થોડીક ક્ષણો 
દરપ્રમયાન અંધારંુ પ્રવદાય થાય અને િકાશ પથરાતો જાય તે સમયે ‘તમસો 
મા જ્યોપ્રતગષમય’ શબ્દોને મારા હૃદયમા ં પપંાળં છં. સયૂષ ઊગે વયારે 
ઉપપ્રનર્દના પ્રિય મતં્રોથી એનુ ં અલભવાદન કરંુ છં. હીંચકા પર બેસુ ં વયારે 

ઘરના બાગનો સમ્રાટ હોઉં એવો વહમે સેવવાનુ ંમને ગમે છે. મને વળી હાટષ  
એટેક આવે? નથી તળેલુ ંખાતો. નથી મીઠાઇ ખાતો. 

ચાવી ચાવીને ખાઉં છં અને ક્યારેય એક કોલળયો વધારાનો ખાધો હોય એવુ ં
યાદ નથી આવતુ.ં કકડીને ભખૂ લાગે વયારે ગણીને બે રોટલી ખાઉં અને વળી 
ફળાહાર વધારે કરંુ. ઘસઘસાટ ઊંઘવાનો વૈભવ માણુ ં છં. અરે ગાડંા! ત ુ ં



આટલો બધો શાણો છે તો તારંુ હૃદય કેમ અકાળે ભાગંી પડ્ુ?ં બચ્ચા, નક્કી 
દાળમા ંકશુકં કાળં છે. તારો સાત્વવક અહંકાર છોડ અને હૃદયની ખાનગી વાત 
નમ્રતાપવૂષક સાભંળ. ત ુ ંમોટો તોપચી હોય તે તારા ઘરનો! કકરતારને વયા ંત ુ ં
મચ્છર છે મચ્છર! હ ેમચ્છર, તુ ંતારા જીવનુ ંઓકડટ તપાસ. 

તારા હૃદય પર થયેલા અવયાચારો યાદ છે? કોઇ સભામા ંજરા અમથુ ં મોડંુ 
થાય વયારે તેં તારા લોહીના ભ્રમણની શી વલે કરી હતી તેનો તને ખ્યાલ છે? 

સભામા ંત ુ ંસમયસર પહોંચે વયારે જો આયોજકો આમતેમ અટવાતા હોય વયારે 
તારા ક્રોધનો જવાળામખુી ફાટી નીકળે તે તને યાદ છે? િવાસમા ં કે 
પદયાત્રામા ં તેં તારા િેમાળ અને ઉદાર સ્વભાવના સાથીઓને કડક અને 
કડવા શબ્દો દ્વારા કેટલા દુ:ખી કયાષ તે તને યાદ છે? માતભૃાર્ા વદંનાયાત્રા 
વખતે કોઇ પણ ગામે સભામા ંમોડા ન પડાય તેવા તમોગણુી આગ્રહને કારણે 
તારી સાથે જોડાયેલા લોકો પર શુ ં શુ ં વીવર્ુ ં તે તને યાદ છે? તારો 
Perfaction માટેનો આગ્રહ કેટલો કહિંસક હતો એ તને યાદ છે? ડૉ. ભદ્રાર્ ુ
વછરાજાનીને જ બધી વાતની ખબર છે. તુ ં નાદાન છે કારણ કે રામાયણ, 

ઉપપ્રનર્દ અને ગીતા પર ભાષ્યો લખ્યા પછી પણ તને એક વાત ન 

સમજાણી. 

એ વાત બાયપાસ સર્જરી થાય ને ત ુ ંબચી જાય તો યાદ રાખજે. ખબૂ ટેન્શન 
લઇને ફરવુ ંએ ઇશ્વર િવયેની અશ્રદ્ધાનો તોફાની પરુાવો છે. લચિંતા સેવવી અને 
લચિંતા વહેંચવી એ પણ એક િકારની નાસ્સ્તકતા છે. હવે ત ુ ંડાહ્યો થઇ જાય તો 
તારંુ મવૃર્ ુપણ ધન્ય બની જશે. બાકી, તારા પ્રવના આ જગતનુ ંકશુયં અટકે 
તેમ નથી. જીવન ઉવસવ બને, તો મવૃર્ ુપણ મહોવસવ બને! 

આશ્વાસન એક વાતનુ ં છે. તારા જેવા દુષ્ટને પણ વાચકોનો અઢળક િેમ 
મળ્યો છે એ વાત તો હાટષ  એટેક દ્વારા સાલબત થઇ ગઇ. ત ુ ંપણ તારા વાચકોને 



ઓછો િેમ નથી કરતો. ઐતરેય ઉપપ્રનર્દની વાત તને ખબર છે ને? ઋપ્રર્ કહ ે
છે: દેવો ‘પરોક્ષપ્રિયા’ છે (પરોક્ષપ્રિયા ઇવ કહ દેવા:). અસખં્ય વાચકોને તેં કદી 
જોયા નથી અને કદી જોવાનો પણ નથી. તે વાચકદેવોના ગપુ્ત આશીવાષદને 
કારણે જ ત ુ ંબચી ગયો! કપ્રવ સરેુશ દલાલે મુબંઇના ંકુમદુબહને પટવાને કહ્ુ:ં 
‘ગણુવતં નથી બચ્યો, આપણે સૌ બચી ગયા!ં’ દેવો અિવયક્ષ છે અને 

અિવયક્ષતાનુ ંસૌંદયષ ક્યારેક િવયક્ષતા ઓછં કરતી હોય છે. 

આદરણીય મોરાકરબાપએુ ઓસ્રેલલયા પહોંચીને અવપં્રતકાને ફોન પર 
તલબયતના સમાચાર પછૂયા. આદરણીય િમખુસ્વામીનો ફોન પણ તલબયતની 
પચૃ્છા માટે આવી ગયો. મકરયમપરુાના ચચષમા ંફાધર ટોનીએ સૌ ભક્તો સાથે 
િાથષના કરાવી અને માટંુગામા ં કાયમ સવારે મળનારા સજુ્ઞ વાચકોના જૂથે 
ફાઇવ ગાડષન્સમા ંિાથષના કરી. લોડષ ભીખ ુપારેખે યાદગાર પત્ર પાઠવ્યો અને 
પછી ઘરે આવીને એવી વાતો કરી કે રોગ છોભીલો પડી જાય! સ્વામી 
સચ્ચ્ચદાનદંજીએ છેક ઉત્તરપવૂષના િવાસમાથંી ફોનથી ખબર પછૂયા. 

નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપવાસના િથમ કદવસે દીકરી સાથે વાત કરીને ખબર 
પછુાવી હતી. સાવ અજાણ્યા ગામના સાવ અજાણ્યા વાચકોએ ફોન પર િેમ 
વરસાવ્યો. એક અજાણ્યા ંબહનેે અંબાજીમા ંઆરતી કરીને તલબયત સધુરે તે 
માટે િાથષના કરી. પ્રમત્ર પ્રવનોદ ભટ્ટ નબળી તલબયતે આવવા તૈયાર થયા, 
તેમને રોકવા પડયા. આવુ ંબધુ ંથર્ુ ં વયારે એટલી ખબર પડી કે હું છેક ફેંકી 
દેવા જેવો માણસ નથી. એટલી ખબર છે કે કમષનો કાયદો કોઇને છોડતો નથી. 
રમણ મહપ્રર્િને વળી કેન્સર થાય? મહપ્રર્િ દયાનદંને પ્રવર્વમનની પીડા 
ભોગવવી પડ?ે જ્યા ંઆપણી બદુ્ધદ્ધ ન પહોંચે, વયા ંશ્રદ્ધાના િદેશમા ંપ્રવસા મળે 
તોય બસ છે. આકિકાની એક કહવેત કોઇ પણ કુકમષ કરતી વખતે યાદ રાખવા 
જેવી છે: 



ઇંડાનંી ટોપલીમા ં
પથ્થર મકૂશો, 
તો લચિંતા કરવી 
જ પડશે ને? 

હોસ્સ્પટલમા ંપહોંચ્યા પછીના થોડાક જ કલાકોમા ં કેટલા ં ઇંજેકશન ભોંકાયા?ં 

ક્યા ં ક્યા ં ભોંકાયા?ં દરરોજ હવે તારે કેટલી ગોળીઓ ગળવી પડે છે? 

એકવીસમી સદીનો આ મેકડકલ ગોળીબાર માણસને બચાવે પણ છે અને માદંો 
પણ રાખે છે. ડૉ. દશષન બેંકર મોપ્રનટર પર હૃદયમા ં ક્યાકં જામી પડેલા 
કેલ્શશયમના કમબખ્ત ગઠ્ઠાને ઠેકાણે પાડવા મથી રહ્યા હતા. હું પણ ટીવી પર 
મારી મજબરૂીને પ્રનહાળી રહ્યો હતો. મારંુ જ હૃદય આટલુ ંપારકંુ શી રીતે હોઇ 
શકે? એને પોતાના માલલકની કોઇ જ શરમ ન નડી? જે સસંારમા ંમાણસનુ ં
પોતાનુ ં જ હૃદય જો આટલુ ં અપ્રવનયી હોય તો અન્ય પર રોફ મારનારની 
મખૂષતા જરૂર કફલોસોકફકલ હોવાની! વાચકો માટે કફર વોહી કદલ લાયા હ ૂં! 

હવે પછીના ં વર્ોનુ ં શુ?ં સનં્યાસી જીવન ગાળવાની ઇચ્છા છે, પણ પાત્રતા 
નથી. ભલે ન હોય, પરંત ુ કૃષ્ણ અહીં મદદે આવે છે. એમણે ગીતામા ં એક 
અવયતં મૌલલક શબ્દ આપ્યો છે: ‘યોગભ્રષ્ટ’. જે માણસ યોગના ઊંચા ધ્યેયથી 
ચળી ગયો તે ‘યોગભ્રષ્ટ’ ગણાય. આ અપશબ્દ નથી. ઊંચુ ં પ્રનશાન રાખ્યા 
પછી મળેલી પ્રનષ્ફળતા પણ મશૂયવાન છે. હું ઊંચી પાત્રતા ધરાવતો નથી, 
પરંત ુ પ્રનષ્ફળ જવાની પાત્રતા તો કૃષ્ણ પણ મારી પાસેથી છીનવી શકે તેમ 

નથી. હું ‘યોગભ્રષ્ટ’ થાઉં તોય ઘણુ!ં 

(લખ્યા તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૧) 

પાઘડીનો વળ છેડ ે



બાબ ુમોશાય! 
ત્જન્દગી બડી 
હોની ચાકહયે 

લબંી નહીં. 

(કફશમ ‘આનદં’ના સવંાદમા ંમવૃર્નેુ કકનારે પહોંચેલો રાજેશ ખન્ના અપ્રમતાભ 
બચ્ચનને આ વાત કહ ેછે.) 

( આ લેખના લેખક શ્રી ગણુવતં શાહને સપ્ટેમ્બરમા ંઆવેલ હાટષ  એટેક પછી   
એમણે આ લેખ લખેલો  અને એમના બ્લોગ 
www.gunvantshah.wordpress.com મા ંપોસ્ટ કરેલો .એમાથંી સાભાર )  
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