
 

માત ૃસ્મતૃિ .......... 

માતશુ્રી સ્વ. શાાંિાબેન ( અમ્મા ) ની જીવન ઝરમર 

 

મારાાં માતશુ્રી સ્વ. શાાંિાબેન રેવાભાઈ પટેલ ( અમ્મા ) 

http://vinodvihar75.files.wordpress.com/2012/05/shantabaen.jpg


જીવન ઝરમર 

મારાાં માિા સ્વ.શાાંિાબનેનો જન્મ ૧૯૧૭માાં રાંગનુ 
(બમાા)માાં થયો હિો..મારો જન્મ પણ રાંગનુમાાં થયેલો અને 
હુાં એમને અમ્મા કહિેો એટલે મારા અન્ય ત્રણ ભાઈ અને 
ત્રણ બહનેો અને કુટુાંબમાાં સૌ એમને અમ્માના નામથી 
સાંબોધિાાં.  

એમના તપિા ભગવાનદાસ પટેલ એમના તપિાનો માર 
પડિાાં વિનના ગામમાાંથી ઘરેથી ભાગી ગયેલા અને 
કલકત્તાથી રાંગનુ જિી સ્ટીમરમાાં બેસી રાંગનુ પહોંચી 
ગયેલા .રાંગનુમાાં શરૂમાાં મજુરી અને  મહનેિ કરી અન ે
કાળક્રમે પોિની સઝુ અને આવડિથી તયાાંનાાં ત્રણ મોટાાં 
શહરેો રાંગનુ, બસીન અને મોંડલે માાં ભાગીદારી પેઢીઓ 
સ્થાપી વેપારમાાં સારુાં કમાયા અને  રાંગનુમાાં બાબ ુિરીકે 
પાંકાયેલા.  

મારાાં માતશુ્રીન ુાં બાળપણ અને યવુાનીના વરસો તપિાના 
વૈભવમાાં ખબુ સખુમાાં તવતયાાં હિાાં.એમણે મને કહલે ુાં, િેઓ 



છ ઘોડા જોિરેલી બગીમાાં શાળામાાં જિાાં અને અભ્યાસ 
ઉપરાાંિ સાંગીિ અને નતૃયનુાં પણ તશક્ષણ પ્રાપ્િ કયુું હત ુાં. 

 

મારા નાના-નાની સાથે પાાંચેક વર્ાનાાં મારાાં માિા 
(ખરુશીમાાં બેઠેલાાં)—રાંગનુ..... ૧૯૨૧ -૨૨  
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મારાાં હીરા માસી સાથે મારાાં માિા –રાંગનુ ૧૯૩૫-૩૬ 

મારા તપિાશ્રી રેવાભાઈ કડીની છગનભાએ નવી સ્થાપેલી 
સાંસ્થામાાંથી અંગે્રજી માધ્યમમાાં તશક્ષણ પ્રાપ્િ કરીન ે
રાંગનુમાાં આવીને મારા દાદા ભગવાનદાસના ધાંધાના 
કામકાજમાાં જોડાયા હિા.એ વખિે ચાલિા રીવાજ પ્રમાણે 
માિાનાાં લગ્ન ૧૫ વર્ાની નાની ઉમરે થયાાં હિાાં.મારો 
જન્મ સને ૧૯૩૭માાં રાંગનુમાાં થયો હિો. 

આમ રાંગનુમાાં સારી રીિે સ્થાયી થઈને કુટુાંબીજનોનુાં જીવન 
આનાંદ અને સખુના માહોલમાાં પસાર થઇ રહ્ુાં હત ુાં એવામાાં 
૧૯૪૧ના બીજા તવશ્વ યદુ્ધ વખિે જાપાને બમાા ઉપર ભારે 
બોમ્બમારો ચાલુાં કયો .આ ભયયકુિ વાિાવરણમાાં 
ગજુરાિીઓ જીવ બચાવવા રાંગનુ છોડીને જે હાથમાાં આવયુાં 
એ હાથવગુાં કરીને સ્ટીમરમાાં કે એ જો ન મળે િો જ ાંગલોમાાં 
પગે ચાલીને કલકત્તા આવી વિનમાાં પહોંચી ગયાાં હિાાં. 
મારાાં માિા-તપિા અને દાદા પણ મને અને તયાાં જન્મેલી 
મારી એક નાની બેન શશુીલાને લઈને સ્થાવર તમલકિો 



તયાાં જ મકુીને જીવ બચાવી અમારા વિનના ગામ ડાાંગરવા 
રહવેા આવી ગયાાં હિાાં.કહવેિ છે ને કે ધરિીનો છેડો ઘર! 

ગામમાાં અમારા કુટુાંબનો તનવાાહ માટેનો વયવસાય 
ખેિીવાડીનો હિો.રાંગનુમાાં સખુમાાં ઉછરેલાાં મારાાં માિાએ 
નોકરો પાસે ઘરકામ કરાવેલુાં એમને અહીં ગામમાાં ઘરનુાં 
િેમ જ થોડા સમય પછી ખેિરનુાં પણ કામકાજ જાિે 
કરવાનુાં થયુાં .આમ છિાાં નવા ગ્રામ્ય વાિાવરણમાાં એમની 
જજિંદગીના પલટાયેલા સાંજોગો સાથે એમણે મનથી 
સમાધાન કરી લીધુાં.એકવાર એમણે મને કહલે ુાં કે રાંગનુમાાં 
દુધ ક્ાાંથી અને કેવી રીિે આવે છે એનો કદી તવચાર પણ 
એમણે કયો ન હિો એની જગ્યાએ કુટુાંબના તનવાાહ માટે 
ઘરના આંગણે બે ભેંસો રાખી એટલુાં જ નહીં ભેંસો માટે 
ખેિરમાાંથી ઘાસચારો િેમ જ ભાગોળે ઉકરડે છાણ નાખવા 
જવા જેવી અન્ય શારીરરક મહનેિ પડે એવા કામકાજથી 
પણ એમને ટેવાઈ જવુાં પડ્ ુાં.શરૂઆિના રદવસોમાાં ભેંસો 
દોહવાનુાં કે ખેિરમાાં જઈને શેઢા ઉપરથી ઘાસ કાપી 
લાવવાનુાં કામ ફાવે નહીં એટલે મહોલ્લા ના લોકો રાંગનુની 



લેડી એમ કહીને મશ્કરી પણ કરિાાં હિાાં.આ બધુાં દુખ 
હસિાાં મખેુ સહન કરીને એમના મળિાવડા સ્વભાવની 
ખાતસયિથી એ થોડા વખિમાાં જ બધાનાાં પ્રીતિ પાત્ર બની 
ગયાાં હિાાં. 

મારાાં માિા-તપિા રાંગનુથી મારે ગામ આવયાાં તયારે હુાં ચાર 
વર્ાનો બાળક હિો.કમનશીબે નવા વાિાવરણમાાં હુાં 
પોલીયોના વાયરસમાાં સપડાયો   અને બાળ લકવાથી મારો 
જમણો હાથ અને ડાબો પગ અશક્િ બની ગયાાં.ડોક્ટરની 
સારવાર અને માિા તપિાની કાળજીથી હુાં ચાલિો િો થયો 
પરાંત ુ શારીરરક ક્ષતિ કાયમ રહી ગઈ.મારા દેખાવડા 
દીકરાને અચાનક આ શુાં થઇ ગયુાં અને આવી સ્સ્થતિમાાં 
એનુાં ભતવષ્ય કેવ ુાં જશે એની ચચિંિાથી મારાાં માિાને રદલમાાં 
મોટો આઘાિ લાગ્યો હિો .નવા જ વાિાવરણમાાં ઘર 
ચલાવવાની ચચિંિાઓ િો હિી જ તયાાં આ નવી 
માનતસક  ચચિંિાની એમના  શરીર ઉપર અસર થઇ.એમન ે
દમ અને રહસ્ટીરરયાનો રોગ લાગ ુપડયો.કોઈવાર ખેિરમાાં 
ઘાસ લેવા ગયાાં હોય તયારે રહસ્ટીરરયાના હુમલામાાં બેભાન 



થઈને નીચે પડી જિાાં અને ખેંચ આવિી એ સમય ે
કુટુાંબીજનો દોડી આવી ડુાંગળી કે બાળેલુાં રુાં સ ુાંઘાડીને એમને 
ભાનમાાં લાવી ઘરે લઇ આવિાાં .ઘરમાાં પણ આવુાં 
અવારનવાર બનત ુાં હત ુાં જે જોઈને હુાં અને નાની બેનો 
ડઘાઈ જિાાં . 

મારા તપિાશ્રીને ખેિીવાડીન ુાં કામકાજ ના ફાવે નહીં એટલ ે
દાદા તશવદાસની ગામમાાં કાપડની દુકાન એ સાંભાળિા 
અને સાથ ે સાથે ,કાલાાં  કપાસ િથા મરચાાંના સીઝનલ 
ધાંધા ભાગીદારીમાાં કરિા. આમ વસ્િારી કુટુાંબનો નીભાવ 
ચાલિો રહિેો હિો.પરાંત ુ થોડા વરસો પછી ધાંધામાાં ખોટ 
આવી.ગામમાાં ઉઘરાણી ડબૂવા લાગી.ચાર દીકરા અન ેત્રણ 
દીકરીઓના વસ્િારી કુટુાંબના ભરણ પોર્ણ અને સાંિાનોના 
તશક્ષણ ખચા માટે મશુ્કેલીના રદવસો જોવાના આવયા.આવા 
તવપરીિ સાંજોગોમાાં  તપિાને મારાાં માિા અને ત્રણ નાના 
દીકરાઓ અને પતુ્રીઓને ગામમાાં  મકુીને એકલા 
અમદાવાદની નજીક કઠવાડામાાં મેઈઝ 
પ્રોડક્્સમાાં  કારકુનની નોકરી કરવા જવુાં પડ્ ુાં. 



આવા મશુ્કેલીના સમયે રહમ્મિ ગમુાવયા વગર મારી 
માિાએ ગામમાાં રહ્ાાં રહ્ાાં વસ્િારી કુટુાંબની જવાબદારી 
પોિાના ખભે ઉપાડી લીધી અને ખેિી િથા ભેંસોના દુધની 
આવકમાાંથી કુટુાંબનો તનવાાહ ચલાવિાાં રહ્ાાં.મારાાં માિા 
પોિે સતુશચક્ષિ અને કેળવાયેલાાં હોઈ એમણે પોિાના 
સાંિાનોમાાં ઉમદા સાંસ્કારોન ુાં તસિંચન કયુું હત ુાં.મારી માિાનુાં  
પરરશ્રમી તયાગપણૂા જીવન એક જીવિી જાગિી સાંસ્થા જેવુાં 
હત ુાં.મારાથી નાની ત્રણે ય દીકરીઓને કાળક્રમે સાસરે 
વળાવી એ પહલેાાં એમને રસોઈ િથા આદશા ગરૃહણી 
બનવાની બધી િાલીમ પરૂી પાડી હિી. 

આ સમય દરમ્યાન ,બી.કોમની પરીક્ષા પછી મને પણ 
કઠવાડામાાં જ બીજી એક નવી સ્થાપાઈ રહલે ફેક્ટરી 
સેલ્યલુોઝ પ્રોડક્્સમાાં જોબ મળી જિાાં મારાથી ત્રણ નાના 
ભાઈઓને લઈને મારાાં માિા કમ્પનીએ મને રહવેા આપેલ 
ક્વાટસા જયાાં હુાં અને તપિા એકલા રહિેા હિા તયાાં અમારી 
સાથ ેરહવેા આવી ગયાાં હિાાં. 



કઠવાડામાાં આવીને એમણે ઘરની જવાબદારી ફરી ઉપાડી 
લીધી.મારા ત્રણ નાના ભાઈઓના હાઈસ્કુલનો અભ્યાસ 
સારી રીિે પરુો  કરાવવા માટે મારી અને તપિાની સાથ ે
રહીને મોટો ફાળો આપ્યો હિો.આ પછી આ ત્રણેય ભાઈઓ 
કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી એક પછી એક અમેરરકા ગયા . 
મહનેિ કરી એન્જીનીયરીંગમાાં ગે્રજયએુટ થયા અને સારી 
રીિે સેટ થઇ ગયા . 

ભાડાના મકાનને બદલે અમદાવાદ નારણપરુાની શાંકર 
સોસાયટીમાાં ઘરનુાં ઘર થિાાં મારાાં માિા તપિાને ઘણા 
વરસોના સાંઘર્ા પછી કૈક રાહિની લાગણી થઇ 
હિી.અમેરરકા રહિેા દીકરાઓ આ નવા બનાવેલા બે 
માળના સગવડવાળા મકાનમાાં એક પછી એક 
આવીન,ેલગ્ન કરી પરિ જઈને પોિાના જ હાઉસમાાં સારી 
રીિે સ્થાઈ થયા અને સારુાં કમાવા લાગ્યા તયારે મારાાં 
માિા-તપિાના અંિરમાાં ખબુ જ આનાંદ અને સાંિોર્ની 
લાગણી થઇ હિી.સને ૧૯૮૧-૮૨માાં અમેરરકા રહિેા 
દીકરાઓએ મારાાં માિા-તપિાને ગ્રીન કાડા ઉપર અમેરરકા 



બોલાવલેાાં.િઓે તયાાં એમની સાથે એક વર્ા રહ્ાાં અન ે
બધાાંને મળી,બધુાં ફરીને જોઈને સાંિોર્ સાથે પરિ 
અમદાવાદ આવી ગયાાં હિાાં. 

જયારે ૧૯૬૨ના ઓગસ્ટની ૧૨મી િારીખે ૨૫ વર્ાની ઉમરે 
મારાાં લગ્ન લેવાયાાં એ રદવસ એમના જીવનની ખશુીનો 
સોનેરી રદવસ હિો.એમણે મારાાં ધમાપતની કુસમુ પ્રતયે એક 
પતુ્રી કરિાાં ય તવશેર્ હિેભાવ દશાાવીને એક આદશા સાસ ુ
કોને કહવેાય એ સાચબિ કરી બિાવયુાં હત ુાં.અમારાાં ત્રણેય 
બાળકોને પણ એમનો તનસ્વાથા પ્રેમ મળ્યો હિો અન ે
એમના સાંસ્કારપણૂા ઉછેર અને તશક્ષણ માટે અમ દાંપિીને 
એમણે આપેલ સહકાર ભલૂાય એમ નથી.અમેરરકા રહિેા 
ત્રણ દીકરાઓ પણ નારણપરુાના તનવાસ સ્થાને એમનાાં 
બાળકો સાથે એક પછી એક મળવા માટે આવિાાં તયારે 
માિાના પે્રમનો િેઓ પણ અનભુવ કરિાાં અને એ વખિ ે
કુટુાંબમાાં આનાંદનો માહોલ છવાઈ જિો. 



સને ૧૯૯૦-૯૧મા મારાાં પતની કુસમુ કમનશીબે સ્રોકને 
લીધે લકવા ગ્રસ્િ બની લગભગ બે વર્ા અધા-કોમામાાં 
પથારીવશ રહ્ાાં હિાાં. એ વખિે એમની ૨૪ કલાકની 
સેવા-ચાકરી માટે એક નસા બેન રાખેલાાં.એ બેનની સાથે 
રહી એક પતુ્રીની જેમ ખડે પગે મારાાં ધમા પતનીની સાંભાળ 
રાખીને મારાાં સ્વ.માિા-તપિાએ મને જે મોરલ સપોટા 
આપ્યો હિો એ કેમે કરીને ભલૂી શકાય એમ નથી.લાાંબી 
માાંદગી ભોગવયા પછી અતપ્રલ ૧૯૯૨માાં મારાાં ધમાપતની 
કુસમુના અવસાનથી માિાને ખબુ જ આઘાિની લાગણી 
થઇ હિી . 

કાળક્રમે મારાાં ત્રણેય સાંિાનો-બે દીકરા અને દીકરી-પણ 
અમેરરકા જઈ,અભ્યાસ પરુો કરી ધીરે ધીરે સારી રીિે સેટ 
થઇ એમનાાં પરરવાર સાથે આજે સખુી છે એ નજરે 
તનહાળવા માટે એમની તપ્રય માિા કે દાદી(અમ્મા) આજે  
હયાિ નથી એ મારા જીવનની એક મોટી 
કમનશીબી  છે.ભગવાન સખુનો પ્યાલો કોઈનો કદી ય 



પરેુપરુો ભરિો નથી અને જો ભરે િો પછી એને કોઈ યાદ 
કરે ખરુાં કે ? 

તયારબાદ મારાાં અન ે એમનાાં બધાાં સાંિાનો અમેરરકામાાં 
સારી રીિે સ્થાઈ અને સખુી થઇ ગયાાં હોઈ,ઘણા વરસો 
જીવન સાંઘર્ા વેઠયા પછી ૧૯૯૪માાં મારી જોબમાાંથી થોડી 
વહલેી તનવતૃત્ત લઈને ૫૮ વર્ાની ઉમરે હુાં અને મારાાં માિા-
તપિા કાયમ માટે અમેરરકામાાં પરરવારજનો સાથે રહવેા 
માટે આવી ગયાાં હિાાં. 

મારાાં માતશુ્રી ખબુ જ ઈશ્વર પરાયણ હિાાં.પ્રભ ુ ભસ્ક્િમાાં 
ખબુ જ આસ્થા રાખિાાં હિાાં.એમના સરુીલા સ્વરે ભજનો 
ગાિાાં અન ે સોસાયટીમાાં મરહલાઓને ગવડાવિાાં.એમની 
રસોઈકળા અદભિૂ હિી .અખબારોમાાં નવી વાનગી તવરે્ 
જે વાાંચે એ નોટમાાં ઉિારી લ ેઅને એ જાિે બનાવી બધાને 
જમાડે િો જ એમને સાંિોર્ થાય .એમની રસોઈના સ્વાદને 
હજુ પણ બધાાં યાદ કરે છે. 



અમેરરકામાાં એમનાાં સાિે ય સાંિાનો-ચાર દીકરા અને ત્રણ 
દીકરીઓ અને એમના પરરવારને અમેરરકામાાં ઠરીઠામ અન ે
સખુી થયેલાાં જોઈ િેઓ કોઈવાર સાંિોર્ની લાગણી સાથે 
મને કહિેાાં હિાાં કે મારા વહાલા ભગવાન ે મારી અનેક 
કસોટીઓ કયાા પછી મને સાંિાનોની લીલીવાડી જોવાનુાં 
સદભાગ્ય આપ્યુાં છે એ શ ુએની ઓછી કૃપા છે  .પ્રભ ુમને 
હવે ગમે તયારે િેડી જાય િો પણ મને એનો કોઈ અફસોસ 
નથી. 

તયારબાદ,૧૯૯૫ના નવેમ્બરમાાં હુાં િથા મારાાં માિા-તપિા 
વિનની યાદ આવિાાં થોડા મરહના માટે અમદાવાદ 
અમારા નારણપરુાના તનવાસ સ્થાને રહવેા આવયાાં 
હિાાં.અમદાવાદ આવયાના એક મરહના પછી 
એકાએક હ્રદયરોગનો હુમલો આવિાાં ,રડસેમ્બર ૬,૧૯૯૫ની 
એક સવારે,ડો.નાથુાંભાઈના હાટા  ક્લીનીકમાાં,એમની ૭૮ 
વર્ાની ઉમરે અમને સૌને રડિાાં મકુીને કાયમને માટે 
કોઇપણ જાિની િકલીફ વેઠયા વગર સ્વગે તસધાવયાાં 
હિાાં.જીવનમાાં એમણે શરીરની ઘણી વયાતધઓ ભોગવી હિી 



અને ઘણીવાર હોસ્પીટલમાાં ગમ્ભીર માાંદગી પછી પણ 
ઊંચા મનોબળને લીધે સાજાાં થઇ ફરી પાછાાં કામે લાગી 
જિાાં હિાાં .પરાંત ુ ,એમની છેલ્લી ઘડીએ મેં સામે ધરી 
રાખેલ સ્વામીનારાયણ ભગવાનના ફોટા સામે નજર રાખીન ે
પ્રભ ુ સ્મરણ કરિાાં કરિાાં કોઈ પણ િકલીફ તવના એમના 
નામને અનરુૂપ શાાંતિ અને સાંિોર્પવૂાક મારી નજર સામે 
એમના છેલ્લા શ્વાસ છોડયા હિા.આમ મારા જન્મથી માાંડી 
એમના  મરણની છેલ્લી ઘડી સધુી િેઓએ મારી સાથેનો 
એમનો પે્રમાળ નાિો જાળવયો હિો, એ ભલૂાય એમ નથી. 

મારી માિાની જીવનયાત્રા આમ રાંગનુમાાં જન્મ સાથે 
તપિાના વૈભવ વચ્ચે શરુ થઇ અને આ યાત્રાનો છેલ્લો 
પડાવ અમેરરકામાાં આવીને સાંિાનો અને એમનાાં પરરવાર 
જનોને સખુી થયેલાાં જોઈને અમદાવાદમાાં પરૂો થયો.આ 
બને્ન છેડાઓ વચ્ચે કભી ખશુી,કભી ગમના કેટ કેટલા 
બનાવો બની ગયા !કેટલી આતથિક,શારીરરક અને માનતસક 
િકલીફો એમણે વેઠી એ બધુાં,એમની સાથ ે રહીને કરેલી 
આજ સધુીની  ઉિાર ચડાવ વાળી મારી ૭૮ વર્ાની સફર 



દરમ્યાન મેં નજરે જોયુાં અને અનભુવયુાં છે.જાણુાં છાં કે ,આ 
લેખ થોડો લાાંબો થઇ ગયો છે ,પરાંત ુજેનો હુાં સાક્ષી રહ્ો છાં 
અને મારા સ્મતૃિ પટ પર હજુ પણ એવા જ િાજા છે એવા 
મારાાં માિાના જીવન સાથ ેસાંકળાયેલ અનેક પ્રસાંગો અંગે 
જો લખવા બેસુાં િો એક પસુ્િક થઇ જાય એમ છે! 

મારા જીવન ઉપર માિા-તપિાએ બિાવેલ 
મમિા,પ્રેમ,તયાગ ,મનોબળ અને એમના ઉચ્ચ સાંસ્કારોના 
અમર વારસાની ઊંડી અસર પ્રવિે છે એમ હુાં દ્રઢ પણે 
માનુાં છાં.મનષુ્યના જીવનમાાં મા-બાપનો આતથિક વારસો 
ભલે નાનો મોટો હોય પરાંત ુ િેઓએ આપેલ સાંસ્કારો અને 
સદગણુોનો વારસો મોટુાં કામ કરી જિો હોય છે.આ 
વારસાની રકિંમિ રૂતપયામાાં કે ડોલરમાાં થઇ ન શકે એવી 
મલૂ્યવાન હોય છે. 

મધસા ડે તનતમત્તે અમ ે સૌ સાિ ભાઈ બેનોની 
કિાવયતનષ્ઠ,સહનશીલ,મમિામયી અને કરુણામયી માિા 
સ્વ.શાાંિાબેન-અમ્મા-ની ઉપર જણાવેલ ધપૂ-છાાંવ તમતશ્રિ 



જીવન ઝરમર અને એમના અમારા સૌ ઉપરના એમના 
અનેક ઉપકારોને યાદ કરીને આ લેખ દ્વારા એમને અંજચલ 
આપિાાં આનાંદ થાય છે.  

મારા કમ્પ્યટુરમાાં હુાં આ લેખના શબ્દો પાડી રહ્ો છાં એ 
વખિે મારી સામે ભીંિે લટકાવેલી મારી પ્રમેાળ માિાની 
સ્સ્મિ વેરિી િસ્વીર સામે નજર કરિાાં મને એવુાં લાગી 
રહ્ુાં છે કે જાણે મારા ઉપર િેઓ હજુ પણ આશીવાાદની 
વર્ાા ન કરી રહ્ાાં હોય !એમની િસ્વીર  નીરખિાાં નીરખિાાં 
મારા હૃદયમનમાાંથી પેલા રફલ્મી ગીિના શબ્દો સહસા સરી 
પડે છે. 

”અય મા ,િેરી સરુિ સે અલગ, ભગવાનકી સરુિ ક્ા 
હોગી.” 

 સાનરડયેગો,૧૧મી મે,૨૦૧૪. 

મધસા ડે                                  —– તવનોદ આર. પટેલ   

-------------------------------------------------------- 



માતવૃદંના  

 

માતશુ્રી શાાંિાબેન – અમ્મા ( ફોટો-૧૯૭૯ ) 

ઓ મા સદેહ ેઅહીં નથી એ કેમે કરી મનાય ના 
સ્મરણો તારા ંઅગણણત બધા ંજે કદી ભલૂાય ના 
મા કોઈની મરશો નહી એવ  ંજગે કહવેાય છે 

જીવનસ્ત્રોત માના વવયોગની ખોટ સદા વતાાય છે 

માનવીના હોઠ ઉપર જો કોઈ સ દંર શબ્દ હોય તે મા 
વરસાદ કરતા ંય પે્રમે ભીંજવતો સાદ હોય એ મા 
સ્સ્મત કરતી તસ્વીર ભીંતે પજૂ્યભાવે નીરખી રહ્યો 
ભલૂી સૌ વવયોગ દ ખ તવ મ ક આવશષ માણી રહ્યો 
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ભજન,કીતાન,ભસ્તત,વાચંન અને વળી તવ રસોઈકળા 
ગજબ પરરશ્રમી હતી તારી હરરોજની એ રદનચયાા 
કતાવ્ય પથેં અટલ રહી સૌની ણચિંતા માથે લઇ 

અપવૂા ધીરજ બેશબ્દ રહી વેદનાઓ સહતેી રહી 
પડકારો ભયાા કાટંાળા રાહ ેમાડંી ચરણો ધૈયાથી 

ગ લાબો સૌ ખીલવી ગયા ંઅવ જીવન પથંમા ંપે્રમથી 
ચદંન સમ  ંજીવન તમાર ં  ઘસાય  ંકાળ પથ્થરે 

કરી લેપ એનો હૃદયમા ંસ ગધં માણી રહ્યા ંઅમે 

પે્રમ,નમ્રતા, કર ણા અને તવ પ્રભ મય જીવનને વદંી રહ્યો 
દીધેલ સૌ સસં્કાર બળે આજ ખ મારી ભેર જીવી રહ્યો 
શબ્દો ખરે જ ઓછા પડે ગણવા ઉપકારો મા-બાપના 

રકન્ત   અલ્પ શબ્દો થકી માતરૃદને મા કર ં  હૃદયથી વદંના . 

કાવ્ય રચના —- વવનોદ આર. પટેલ 

______________________________________________ 

ફોટો સ્મતૃિ ..........માિા અને તપિા  



 

માિા શાાંિાબેન (અમ્મા ) અન ેતપિા રેવાભાઈ (૧૯૮૪ ) 

------------------------------------------------------ 

http://vinodvihar75.files.wordpress.com/2012/05/shantaben-revabhai.jpg


 

માિા શાાંિાબેન (અમ્મા ) અન ેતપિા રેવાભાઈ (1959-60 ) 

 

શીિળિા પામવાને ,માનવી ત ુાં દોટ કાાં મકેુ ? 

જે માની ગોદમાાં છે ,િે રહમાલયમાાં નથી હોિી . 

— કતવ મેહુલ 
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