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જેવી દૃષ્ટિ ,એવી સષૃ્ટિ  
(૨૧ ચ િંતન લખેો ) 

પ્રકાશન- જાન્યઆુરી,૧૫,૨૦૧૬ 

( ૮૦મી જન્મ જયતંી ) 

 

અનકુ્રમચિકા 
અર્પિ 

આમખુ 



આવકાર .....  

ચ િંતન લેખો ..... 

૧. મરિનુ ંસ્મરિ 

૨. થેંક્સ ગીવીંગ ડ ે

૩.પ્રભનુો આભાર માનવાનુ ંના ચકૂો 

૪. સખુના ંગલુાબ મશુીબતોના કાટંાઓ વચ્ ે જ ખીલે 

છે 

૫. સઘંર્પ વવનાનુ ંજીવન ર્ાગંળં છે . 

૬. જીંદગી એક દડા જેવી છે 

૭. જેવી દ્રષ્ષ્ટ એવી સષૃ્ષ્ટ 

૮.વનષ્ફળતાની બવુનયાદ ર્ર સફળતાની ઈમારતના 
ર વયતા- અબ્રાહમ ચલિંકન 



૩.પ્રભનુો આભાર માનવાનુ ંના ચકૂો 

૪. સખુના ંગલુાબ મશુીબતોના કાટંાઓ વચ્ ે જ ખીલે 

છે 

૯. સખુ તમારી ભીતરમા ંજ ર્ડલેુ ંછે 

૧૦. સ્વામી વવવેકાનદંની એમના ગરુુ રામકષૃ્િ 

ર્રમહંસ  સાથેનો સવંાદ 

૧૨. મારા ંપજૂ્ય માતશુ્રી શાતંાબેનની જીવન ઝરમર 

૧૩. ભયથી ભાગો નહહ 

૧૪.જીવનમા ંહાસ્યનુ ંમહત્વ 

૧૫ .ગામડાનો ઉનાળો ( કેટલાકં સસં્મરિો ) 

૧૬ . મારા ૭૯મા જન્મ હદવસે - થોડંુ આત્મ મથંન 

અને      ચ િંતન 



૧૭. અમેહરકાના અર્ગં પે્રવસડન્ટ ફે્રન્કલીન ડીલાનો 
રૂઝવેલ્ટ અને એમની વવરલ  વસધ્ધિઓ   

૧૮ .ર્ોલીઓની રસીના શોિક ડો. જોનાસ સોક 

૧૯ ગરીબોના બેલી, મહાત્મા ગાિંી – અંજચલ લેખ 

૨૦  હહિંમતવાન મહહલા, એમી ર્રડી ( Amy Purdy ) 

૨૧. આજના લેખક તરીકેનો મારો પ્રવતચલવર્ સાથેનો 
ઈન્ટરવયુ-ંInterview 

અને ... 

મારી સચંિપ્ત જીવન ઝરમર –વવનોદ ર્ટેલ 

 

શ્રી ગિેશાય નમ: 



 

શ્રી ગિેશ કલાકૃવત- વવનોદ ર્ટેલ 

 

 



 

અર્પિ 

જેમના ફોટાઓ ની ે મકુ્યા છે એ મારી જીવન 
કથાના ં મખુ્ય ર્ા ં વપ્રય ર્ાત્રો મારા જીવનમા ંઆવી 
મને પષુ્કળ પે્રમ આર્ી મારી જીવન યાત્રાને સરળ 
બનાવી છે  .મને ભરપરુ જૈવન્ય પરંુૂ ર્ાડી તેઓ આજે  
પ્રભનુા િામમા ં રહ્ા ં રહ્ા ં ર્િ મને જાિે આશીવાપદ 
આર્ી રહ્ા ંના હોય એવો મને સતત અહસેાસ કરાવે 
છે. 
૧. અમારા મળૂ ખેડતૂ કુટંુબમા ંજેઓએ વશિિનુ ંમહત્વ 
સમજ્યુ ંઅને એમના ંબાળકોને વશિિ લેવા માટે પે્રરિા 
આર્ી તથા ગામના સ્વામીનારાયિ મહંદરના કોઠારી 
તરીકે એમના મતૃ્ય ુર્યંત વનસ્વાથપ સેવા અને સ્વચ્છ 
વહીવટ કરી બતાવી અમને સૌને મેનેજમેન્ટના અને 
નીવતમય જીવન જીવવાના ર્ાઠ શીખવયા એ શી.મા. 
કુટંુબના  વડા.... 



સ્વર્ગસ્થ દાદા.શિવદાસ માધવદાસ પિેલ ને સાદર વદંન 

સાથે અપગણ 

 
 
૨.ત્રિ પતુ્રો અને એક દીકરીની વહાલસોઈ માતા અને 

દાદાના ંજીવનસગંીની 

સ્વગપસ્થ દાદીમા શીવકોરબેન વશવદાસ ર્ટેલને 

સાદર વદંન સાથ ેઅર્પિ 

 



 
 

૩.ત્રીસ વર્પના યાદગાર દામ્ર્ત્ય બાદ જીવન સઘંર્પ કરી 
માત્ર ૫૪ વર્પની વયે વવદાય લેનાર અિાંગીની 

સ્વ.કુસમુબેન વવનોદભાઈ ર્ટેલ(િમપ ર્ત્ની)ને સપે્રમ સાદર 
અર્પિ 



 
 

જન્મ- ફેબ્રઆુરી ૧,૧૯૩૮ ( કરા ંી ) 
સ્વગપવાસ – એવપ્રલ ૧૪,૧૯૯૨ ( અમદાવાદ ) 

 
૪.વનષ્ફળતાઓમા ંઅડગ, વનશ્ચલ મન, પ્રગાઢ પ્રશાતં 
મહાસાગર જેવુ ંહૃદય અને વવકટ ર્રીસ્સ્થવતઓમાથંી 
તવાઈને મજબતુ મન સાથે દીઘપ જીવનના અંત સિુી  

એક કમપયોગી જેવુ ંવયસ્ક્તત્વ િરાવનાર      

પજૂ્ય વર્તાશ્રી  સ્વ.રેવાભાઈ વશવદાસ ર્ટેલને સાદર 

સપે્રમ અર્પિ 



 
 

જન્મ- ફેબ્રઆુરી ૧૪,૧૯૧૫( મહા સદુ બીજ ) – 
(ડાગંરવા,જી-મહસેાિા) 

સ્વગપવાસ – ફેબ્રઆુરી ૪,૨૦૦૭ ( મહા વદ બીજ ), 
( સાન ડીએગો) 

૫. ાર પતુ્રો અને ત્રિ દીકરીઓના વડલા સમા ર્હરવારને 
ઉછેરી સસં્કાર આર્નાર અને જીવન સઘંર્પમા ંવર્તાની 
સાથે રહી એક આદશપ માતાની વમશાલ મકૂી જનાર મારા ં

પજૂ્ય માતશુ્રી 

સ્વ .શાતંાબેન રેવાભાઈ ર્ટેલને સાદર સપે્રમ અર્પિ 



 
 

જન્મ- એવપ્રલ ૧૭, ૧૯૧૭ (રંગનુ, બ્રહ્મદેશ ) 
સ્વગપવાસ- ડીસેમ્બર ૬, ૧૯૯૫ (અમદાવાદ) 

 
આજે ભલે નજર સામે નથી તમે સૌ હદવયાત્માઓ 
સ્મવૃત મવૂતિ તવ ચબરાજે  સદા  મજુ હૃદય મહંદરમા.ં 

 
વવનોદ ર્ટેલ ,સાન હડયેગો 

સાન ડીએગો, જાન્યઆુરી ૧૫,૨૦૧૬ 
(૮૦ મી જન્મ જયતંી) 



 
 

 

આમખુ 

 

 
 
“જેવી દ્રષ્ષ્ટ, એવી સષૃ્ષ્ટ” એ મારા ચ િંતન લેખોનુ ંપ્રથમ 
પસુ્તક છે.આ પસુ્તકમા ંમારા બ્લોગ વવનોદ વવહાર અને 
બીજે આજ હદન સિુીમા ં પ્રકાવશત ચ િંતન લેખોમાથંી 
મારી ર્સદંગીના ૨૧ પે્રરક લેખોનો સમાવેશ કરવામા ં



આવયો છે. 
 
મારા ં સ્વ.માતા શાતંાબેનને સારા ં ગજુરાતી પસુ્તકો 
વા ંવાનો બહુ શોખ હતો.એમના એ સસં્કારોની અસર 
મારી  ગજુરાતી ભાર્ા પ્રત્યેની પ્રીવત માટે જવાબદાર 
હશે એમ હું  ોક્કસ માનુ ં છં.એમના સસં્કાર બળે 
બાળર્િથી જ મને ગજુરાતી સામવયકો અને પસુ્તકો 
વા ંવાનો શોખ હતો.જ્યારે સેકન્ડરી અને હાઈસ્કુલના 
અભ્યાસ માટે કડીની જાિીતી સસં્થા સવપ વવદ્યાલય 
હાઈસ્કુલમા ં ગયો ત્યારે ગજુરાતી સાહહત્યના જાિીતા 
સાહહત્યકાર અને લઘકુથાના જનક મનાતા મારા વપ્રય 
ગરુુ શ્રી મોહનલાલ ર્ટેલ એ વખતે આ શાળામા ં
ગજુરાતી શીખવતા હતા.મોહનભાઈ સાહબેની પે્રરિા 
અને પ્રોત્સાહનથી ગજુરાતી સાહહત્ય વા ંવાનો અને 
લેખનનો મારામા ંરહલેો શોખ વવકાસ ર્ામ્યો.આ શાળાના 
વવશાળ પસુ્તકાલયમા ં અનેક વવર્યોના ં પસુ્તકો અને 
સામવયકો   ઉર્લબ્િ હતા ંજેના ઉર્યોગએ મારા માટે 
સાહહત્યની મજુંર્ા ખોલી આર્ી . 
 
શાળાના વવદ્યાથીઓને વા ંન અને લેખન માટે રસ લેતા 
કરવા માટે  લાવાતી હસ્ત ચલચખત ર્વત્રકા " ચ નગારી 
"ના તતં્રી તરીકે મારી ર્સદંગી કરવામા ંઆવી હતી. 
આ નવીન અનભુવ મારી સરં્ાદક કળાને ખીલવવામા ં
બહ ુજ કામ લાગ્યો છે. 
 



અમદાવાદમા ં હતો ત્યારે મારી બહ ુજ જવાબદારીભરી 
સહક્રય જોબ અને કુટંુબના સજંોગોમા ંએટલો બિો હું 
ગ ૂથંાયેલો રહ્ો હતો કે ઇચ્છા હોવા છતા ંહું કોઈ લેખ 
લખી શક્યો ન હતો.૧૯૯૪મા ંજોબમાથંી વનવવૃિ લઈને 
જ્યારે હું અમેહરકા આવયો ત્યારે મેં વા ંન અને લેખન 
કાયપની ફરી ખરા અથપમા ં શરૂઆત કરી.મારામા ંવર્ોથી 
ર્ડેલા સાહહત્યના રસને અહીં આવી મેં તાજો કયો. આ 
સર્જનની પ્રવવૃતમા ંજીવ ર્રોવવાની મને જે તક મળી 
એ મેં ઝડર્ી લીિી. ર્ાટીદાર સમાજના મખુ ર્ત્ર જેવા 
ગજુરાતી માવસક “િરતી”મા ં મારી સૌ પ્રથમ વાતાપ 
“ર્ાદચ ન્હો” ૧૯૯૬મા ં   છર્ાઈ જેિે મને વધ ુલખવા 
માટે પ્રોત્સાહહત કયો.ત્યારબાદ આ માવસકમા ં તથા 
અમેહરકામા ં ન્યયુોકપ અને ન્ય ુ જસીથી પ્રવસદ્ધ  થતા 
સાપ્તાહહક “ગજુરાત ટાઈમ્સ”મા ં મારી બીજી 
વાતાપઓ,લેખો,કાવયો વી. મારો ર્ોતાનો બ્લોગ વવનોદ 
વવહાર સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧ મા ંશરુ કયો ત્યા ંસિુી વનયવમત 
રીતે પ્રગટ થતા ંરહ્ા ંહતા.ં 
 
આમ ૧૯૯૬ થી ૨૦૧૧ સિુીમા ં મારી લેખન કળા 
વવકાસ ર્ામતી રહી અને ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૬ સિુીમા ંતો 
મારા ગજુરાતી બ્લોગ “વવનોદ વવહાર”મા ં મારા સ્વ-
રચ ત  ઘિા લેખો, વાતાપઓ, કાવયો ,ચ િંતન લેખો એમ 
વવવવિ પ્રકારનુ ંસાહહત્ય પ્રગટ થતુ ંરહ્ુ ંછે .  

આ બ્લોગના માધયમથી વવવવિતા સભર ૮૩૩+ ર્ોસ્ટના 
સરં્ાદનના બહોળા અનભુવ ર્છી મારા  સાહહત્ય 



સર્જનનો મને આનદં અને સતંોર્ છે.વા કો અને સ્નેહી 
વમત્રો તરફથી મારી આ સાહહત્ય સર્જન પ્રવવૃિ માટે 
સારો પ્રતીસાત મળતો રહ ેછે જે મને વધ ુલખવા માટે 
પ્રોત્સાહહત કરતો રહ ે છે. આ જરૂરી પ્રોત્સાહન આર્વા 
માટે હું આ સૌ સાહહત્ય રવસક વમત્રોનો આભારી છં. 

પ્રવતચલવર્.કોમ અને બીજા બ્લોગોએ મારી ઘિી સાહહત્ય 
ર નાઓ પ્રકાવશત કરી છે. મારા બ્લોગ વવનોદ વવહાર 
તથા પ્રવતચલવર્ વી.મા ંપ્રકાવશત બિી સ્વ-રચ ત સાહહત્ય 
ર નાઓમાથંી મારી ર્સદંગીની ર નાઓનો સમાવેશ 
કરી મારા ં િમપર્ત્ની કુસમુબેનની ૨૩મી પણુ્યવતથી 
એટલે કે ૧૪ મી એવપ્રલ ૨૦૧૫ના  હદવસે એમની 
યાદમા ં “કુસમુાજંચલ” નામે એક ઈ-બકુ બહાર ર્ાડી 
એમને શ્રિાજંચલ આર્વામા ંઆવી હતી. આ ઈ-બકુના 
પ્રકાશનમા ં પ્રવતચલવર્મા ં ગજુરાતી સાહહત્ય  વવભાગનુ ં
બેંગલોરથી કુશળતાથી સ ંાલન કરી રહલે સ.ુશ્રી 
શૈલીબેન(સહૃદયીબેન)એ સમયસર પ્રકાવશત થાય એ 
માટે ખબુ જ સુદંર સહાય કરી હતી એ બદલ એમનો હું 
આભારી છં. 

તારીખ ૧૫મી જાન્યઆુરી, ૨૦૧૫ ના હદવસે મારી 
તડકી છાયંડી ભરી જીવનયાત્રાના ંસહક્રય ૭૯ વર્પ  પરુા ં
કરી ૮૦ મા વર્પમા ંઆનદં સાથે મગંલ પ્રવેશ કરી રહ્ો 
છં.આ મગંલ હદવસે આજ હદનસિુી પ્રકાવશત ચ િંતન 
લેખોમાથંી મારી ર્સદંગીના ૨૧ લેખોનો સમાવેશ 
કરીને“જેવી દ્રષ્ષ્ટ, એવી સષૃ્ષ્ટ “ એ નામથી એક પસુ્તક 



પ્રકાવશત કરવાનો વવ ાર આવયો જે અમલી બન્યો એની 
મને ખશુી છે.  

મારી ચ િંતન લેખોના આ પ્રથમ પસુ્તક “જેવી દ્રષ્ષ્ટ, 
એવી સષૃ્ષ્ટ “ મારફતે મારા બ્લોગ વવનોદ વવહાર અને 
બીજે પ્રકાવશત ચ િંતન લેખોમાથંી સૌને ગમે એવા મારી 
ર્સદંગીના ૨૧ લેખોનો  વા કોને વવનોદ વવહાર 
કરાવવાનો જે મેં નમ્ર પ્રયાસ કયો છે એને  ગજુરાતી 
ભાર્ા રવસક સજુ્ઞ વા કોનો આવકાર મળશે અને મારંુ 
આ પસુ્તક જીવન પે્રરક જિાશે એવી મારી આશા છે. 

મારો આ પ્રથમ પ્રયાસ આર્ને કેવો લાગ્યો એ 
જિાવવા વવનતંી છે. આર્નો અચભપ્રાય અને પ્રવતભાવ 
મને આવા ં બીજા ં પસુ્તકો પ્રકાવશત કરવા માટે 
પ્રોત્સાહહત કરશે . 

સાહહત્ય,સગંીત અને કળા એ ભાવકોમા ંસવેંદના જગાવી 
પે્રરક બળ બની જીવનને બહતેર બનાવવાની શક્યતાઓ 
િરાવે છે.સાહહત્યનો રસ બીજા રસોથી ઉતરતો નથી.મારી 
વનવવૃતની સર્જનાત્મક અને સકારાત્મક પ્રવવૃિમા ં થત ુ ં
સાહહત્ય સર્જન ખાસ તો મારા વનજાનદં માટે છે. મારંુ જે 
કઈ છે અને જેવુ ં ર્િ છે એ સાહહત્ય જો કોઈ વા કને 
ગમશે અને જીવન પે્રરક બનશે તો મને વવશેર્  આનદં 
અને સતંોર્ થશે.   

વવનોદ ર્ટેલ , સાન ડીએગો, 
જાન્યઆુરી ૧૫,૨૦૧૬ 



૮૦ મી જન્મ જયતંી 

 

 

આવકાર 

મેન્સહફલ્ડ , ટેક્સાસ વનવાસી મારા Friend,Philosopher & 

Guide સમા સહ સરં્ાદક શ્રી સરેુશ જાનીનો પે્રરક સદેંશ  

 

  વવનોદભાઈ ત્રિ  ાર વર્પથી તેમના બ્લોગ ર્ર કાયપરત 
છે, ર્િ તેમની સાહહત્ય યાત્રા તેમના શાળા જીવનથી શરૂ 



થયેલી. કાયપકાળ દરવમયાન સકૂાઈ ગયેલુ ં એ ઝરણુ ં
'વવનોદ વવહાર' ર્ર કલકલતુ ંથયુ ં-એ તેમના માટે જ નહીં 
ર્િ ગજુરાતી નેટ જગત માટે ઉમગં, ઉલ્લાસ અને ગહરમા 
વિારનાર ઘટના છે. ખાસ કરીને બાળર્િથી જ આવી 
ર્ડેલી શાહરરીક આર્વિને કોરાિે મકુીને વનવિૃ જીવનમા ં
કાયપરત બનવાની તેમની વનષ્ઠા અને િખારો અન્ય 
બ્લોગરો કરતા ંવવશેર્ નોંિને ર્ાત્ર છે. 

    વવનોદભાઈના આ પ્રયાસોને તેમની બે ઈ-બકુ એક 
નવુ ંસીમાચ હ્ન બિી જાય છે. તેમના ૮૦મા જન્મહદને આ 
ઈ-બકુો પ્રવસદ્ધ થાય છે, એ સૌને માટે પે્રરક અને રો ક છે 
જ, ર્િ આ લખનાર માટે તેનુ ં માહાત્મ્ય  ર્ટીક વવશેર્ 
છે.       

  બ્લોગની શરૂઆતથી જ વવનોદભાઈનો િખારો માત્ર 
સાહહત્ય પરૂતો જ મયાપહદત નથી રહ્ો , ર્િ ર્ીરસવાની 
સામગ્રીને બદલાતા સમય અને ટેક્નોલોજી સાથે તાલ 
મીલાવી, વિારે ને વિારે આધવુનક રીતે રજુ કરવા 
બાબત ર્િ રહ્ો છે.  



એમના આ પ્રશસંનીય અચભગમને જરૂરી હદશાસ ૂન પરંુૂ 
ર્ાડવાનુ ંસૌભાગ્ય આ લખનારને સારં્ડ્ુ ંછે. ગવપની વાત 
એ છે કે, એ સઘળા હદશાસ ૂનો તેમિે હર્પ અને 
ઉલ્લાસથી અમલમા ં મકુ્યા છે, અને તેમા ં ઠીક ઠીક 
વનપિુતા મેળવી છે.  

   વવનોદ ભાઈની આ બ્લોગ યાત્રા હજુ આગળ , નવા 
સીમાડા આંકે એવી અભ્યથપના સાથે... 

- સરેુશ જાની 

શ્રી સરેુશભાઈની મને ગમતી એક કાવય ર ના ...વી.ર્. 



 



કરોના,કેલીફોનીયા વનવાસી અને કાવયોના ં ાર પ્રકાવશત 
પસુ્તકોના સર્જક કવવ વમત્ર શ્રી રમેશભાઈ ર્ટેલ (આકાશ 

દીર્)    

કવવ શ્રી રમેશભાઈ ર્ટેલ (આકાશદીર્) 

 
શ્રી રમેશભાઈ અને વવનોદભાઈ 

આદરિીય શ્રી વવનોદભાઈ ર્ટેલ ના બ્લોગ  'વવનોદ 
વવહાર' મા ં એમની સાહહત્ય પ્રવતભા સતત માિવાનુ ં
અહોભાગ્ય મને મળયુ ંછે.  

સમુનની શોભા અને આભાને ઊં ેરંુ સન્માન એની સૌરભ 
થકી મળે છે.એવી જ રીતે માનવ હૃદયમાથંી વહતેી 
ઊવમિઓ, જ્યારે અથપપિૂપ રીતે વહ ે છે ને આલેખાય છે, 
ત્યારે સ્વયનંી સાથે સસંારને ર્િ આંદોચલત કરે છે.  



શ્રી વવનોદભાઈનો  'જેવી દૃષ્ષ્ટ તેવી સષૃ્ષ્ટ' નામના ચ િંતન 
લેખોનુ ં આ પસુ્તક એમની  ીંતનાત્મક વવ ાર િારાને 
ઉજાગર કરે છે. સતં, સમાજ, માવતર,પ્રભતુા એ સઘળં 
તેમિે વૈવિક મહાનભુાવોના અધયયન થકી સવંાયુ ં છે. 
વશશ ુ વયથી સાહહત્ય સસં્કારના રંગે મઢાયેલ તેમનુ ં
આયખુ ંઆજે ઉમર સાથે ર્હરર્ક્વ બની બરાબર ર્ાગંયુ ં
છે. 

આ ચ િંતન યાત્રા કરાવતા લેખોનો સગં્રહ...અનભુવ, 
અભ્યાસ ને મમપભરી માનવતાને વિાવતા એક વત્રવેિી 
સગંમ જેવો ર્ાવનતા વેરતો તેમની કલમે વહ્ો છે. આ 
સગં્રહ કષ્ટોને ભલૂી હાસ્યની ર્ળોમા ંજીવનને વિી લઈને 
જીવવાની કળાના ંદશપન દઈ જાય છે. 

એમની ૮૦મી જન્મવતવથએ ચ ૂટેંલી ૨૧ સુદંર 
ચ ન્તનીકાઓના સગં્રહ થકી માતભૃાર્ાને વિાવતા , 
આદરિીય શ્રી વવનોદભાઈ માટે સ્નેહભરી શભેુચ્છાઓનો 
અંતરમાથંી િોિ વહ ે છે...કારિકે તેમની આત્ત્મયતાના 
ઓજસ ઝીલવાનુ ં સૌભાગ્ય મને અને ર્હરવાર જનોને 
મળયુ ં છે .આવો આ પ્રસગેં ખશુી વયક્ત કરી એમની 
ખશુીમા ંસૌ સહભાગી થઈએ અને એમને મગંલ ઇચ્છીએ. 

રમેશ ર્ટેલ(આકાશદીર્) 

કરોના, કેચલફોનીઆ 

તા-૧/૧૧/ ૨૦૧૬ 

હ્સુ્ટન(ટેક્સાસ ) વનવાસી ડાયાસ્ર્ોરા લેખક શ્રી વવજય 



શાહ  

. 
 
મ.ુ વવનોદભાઇ અને તેમના હ્સુ્ટન ખાતેના કઝીન ભાઇ 
 ીમનભાઇ સાથે સાહહત્ય ઘરોબો ઘિા વરસોથી રહ્ો 
છે. અને એ પે્રમ ભાવે તેમના પ્રથમ ચ િંતન લેખોના 
સગં્રહને આવકારવાનુ ંસદભાગ્ય મને મળય ુછે તે બદલ 
તેમનો આભારી છ. 
 
વવનોદભાઇ અમેહરકામા ં લાબંા સમયથી હોવા છતા ં 
તેમનો માતભૃાર્ાનો પે્રમ અને તેની અચભવયસ્ક્ત અહીં 
તેમની કલમમા ં અદભતુ છે .તેમના બ્લોગ ઉર્ર 
પ્રવસધિ થયેલ ચ િંતન લેખોમાથંી  ચ ૂટંીને ૨૧ લેખો  જે 
મકુ્યા છે તે બ્લોગમા ંઘિા વા કોનો સ્નેહ પ્રાપ્ત કરી 



ચકુ્યા છે. 
 
અમેહરકામા ં લખતા ડાયસ્ર્ોરીક સર્જકોમા ં િીમી ર્િ 
મક્કમ ગવતથી આ ચ િંતન લેખોના સગં્રહ દ્વારા ર્િારી 
રહલેા માતભૃાર્ાના સેવક્ને ખોબલે ખોબલે આદરના ં
પષુ્ર્ોથી વિાવુ ંછં. 
 
તેમની ૨૧ વાતાપઓના અન્ય પસુ્તક “સફળ સફર”ને 
ર્િ તેજ પ્રકારે વા કો સમિ મકુતા ંઆનદં ને ગવપની 
ભાવના અનભુવ ુછ. સાથે તેમના દીઘપ આયનુી પ્રાથપના 
સાથે વવરમીશ. 
 
વવજય શાહ 
હ્સુ્ટન (ટેિાસ) 

=========================== 

મારા આ પસુ્તક માટે પે્રરક આવકાર અને શભેુચ્છા સદેંશ 
માટે આ સાહહત્ય રવસક વમત્રોનો ખબુ આભાર.  

આ વસવાય ર્િ બ્લોગમા ંઆ પસુ્તકમા ંસમાવવષ્ઠ લેખો 
ર્ર ઘિા સહૃદયી વમત્રોના પે્રરક પ્રવતભાવો પ્રાપ્ત થયા છે 
એ સૌનો હું અંતરથી આભાર માનુ ંછં. –વવ.ર્. 



 

ચ િંતન લેખો 

૧. મરિનુ ંસ્મરિ 
મનષુ્યના જન્મથી જ શરુ થતી અને એના મતૃ્યથુી 
અટકી જતી એની જીવન સફરના મખુ્ય સાત ર્ડાવ 
હોય છે:જન્મ, બ ર્િ, તરુિાવસ્થા, યવુાવસ્થા, 
પ્રૌઢાવસ્થા, વદૃ્ધાવસ્થા અને અંતે મરિ .માિસ જન્મે છે 
ત્યારે જ તે મતૃ્યનુી ટીકીટ કર્ાવીને જીવન રૂર્ી 
રેલગાડીની સફર શરુ કરે છે.આ સફર દરમ્યાન જો કોઈ 
અિિાયો અકસ્માત નડે નહહ તો અંતે રેલગાડી મતૃ્યનુા 
અંવતમ સ્ટેશને આવીને વવરામ લે છે. 

દરેકનુ ંઘડર્િમા ંજ મરિ થશે એ નક્કી નથી .કોઈ 
ર્િ ઉંમરે એ આવીને ઉભુ ંરહ ે છે. કમળની ર્ાખંડીઓ 
ઉર્ર નતૃ્ય કરતા ર્ાિીના બુદં જેવી આર્િી આ 
ત્જિંદગી તરલ અને   ંલ છે. 



“જે ઉગ્યુ ંતે આથમે, જે ખીલ્યુ ંતે કરમાય ,એ વનયમ છે 
અવવનાશનો ,જે જાય(ુજન્મ્યુ)ંતે જાય.” માિસના 
જીવનનો દરેક સયૂોદય એના વનવશ્ચત આવરદામાથંી એક 
હદવસ ઓછો કરીને અસ્ત ર્ામે છે.જોશ મલીદાબાદીનો 
એક સરસ શેર છે: 

”જીતની બઢતી,ઉતની ઘટતી,  

ત્જિંદગી આર્ હી આર્ કટતી “ 

લા ાર હરણુ ં જેમ વાઘના ર્જંામાથંી બ વા બિા 
પ્રયત્નો કરી છટે છે છતા ંએની ર્કડમાથંી છૂટી શકતુ ં
નથી એમ મતૃ્યનુી ર્કડમાથંી કોઈ બ ી શક્ુ ંછે ખરંુ ? 
માિસ જીવન, િમપ ,આત્મા ,ર્રમાત્મા વવગેરે વવર્યો 
ઉર્ર ઊંડંુ ચ િંતન કરતો હોય છે ર્રંત ુમરિનુ ં સ્મરિ 
કરવાનુ ં એ હમેશા ં ટાળતો હોય છે.મોત ઉર્ર મનન 
કરવાના વવ ાર માત્રથી જ જાિે કે એ ગભરાતો ન 
હોય ! 

ફ્રેં  હફલસફુ ર્ાસ્કલે લખ્યુ ં છે કે ” મતૃ્યુ ંસતત ર્ીઠ 
ર્ાછળ ઉભુ ં છે ર્િ મતૃ્યુનેં ભલૂવુ ં કેવી રીતે તેના 



પ્રયાસમા ં માિસ કાયમ મડંયો રહ ે છે.મતૃ્યુનેં યાદ 
રાખીને કેમ વતપવુ ં એ વાત તે નજર સામે રાખતો 
નથી.” 

ભગવદ ગીતામા ંશ્રીકૃષ્િે અજુ પનને બોિ આર્તા ંકહ્ુ ંછે 
કે જેિે જ્નન્મ લીિો એનુ ં મતૃ્યુ ં વનવશ્ચત છે અને જેનુ ં
મરિ છે એનો જન્મ ર્િ નક્કી છે, તેથી 
આવી ટાળી જ ના શકાય એવી બાબતનો શોક કરવો 
તારા માટે યોગ્ય નથી .વધમુા ં ગીતામા ં
એમ ર્િ કહવેાયુ ં છે કે જેવી રીતે કર્ડા ં જૂના ંથતા ં
તેમને ત્યાગીને આર્િે નવા ં કર્ડા ં ર્હરેીએ છીએ, 
તેવી જ રીતે એક દેહ જીિપ થતા ં તેને ત્યજીને માિસ 
બીજો દેહ િારિ કરે છે.આમા ં દુખી થવા 
જેવુ ં શુ ં છે?ગીતામા ં દેહની િિભગંરુતા, આત્માની 
શાિતતા અને પનુર્જન્મ સહીત શ્રી કૃષ્િ મખેુ સારી 
એવી   ાપ કરવામા ંઆવી છે. 

મહાત્મા ગાિંીએ ર્િ કહ્ુ ં છે કે” જે રીતે ઝાડ ઉર્ર 
ખારેક ર્ાકીને સકુાઈ જાય એટલે ર્ોતાના ડીંટાને સહજે 
ર્િ દુખ કે ત્રાસ ન આર્તા ંખરી ર્ડીને વિૃથી અલગ 



થઇ જાય છે,તે જ રીતે માિસે ર્િ ર્ોતાના મનમા ં
કશો જ દગદગો ન રાખતા ંઆ જગતની વવદાય લેવી 
જોઈએ. સાગરનુ ં ટીપુ ં સાગર સાથે મળી જઈને તેનુ ં
સામર્થયપ તથા તેનુ ં ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તેની 
સાથે ર્ાછં મળી જાય છે તે પ્રમાિે  ાલ્યો ગયેલો 
આત્મા સવપ શસ્ક્તમાન સાથે એકરૂર્ થતા ર્હલેા ં કેવળ 
ર્ોતાનો પરુુર્ાથપ કરવાને જ આ દુવનયામા ંઆવે છે” 

સ્વ. કાકાસાહબે કાલેલકરે મતૃ્યનેુ ર્રમ સખા એટલે કે 
એક વમત્ર તરીકે ગિાવયુ ં છે. એમના કહવેા પ્રમાિે 
ખરેખર તો મરિમા ં દુખ નથી .જેને આર્િે દુખ 
માનીએ છીએ તે સા ી રીતે તો કષ્ટ વેઠીને જીવવાનુ ં
દુખ છે. એ દુખ જ્યારે અસહ્ બને છે ત્યારે વમત્રની 
માફક મરિ આવીને માિસનો એ દુુઃખમાથંી છટકારો 
કરે છે.દુખ જીવન-કત ુપક છે, મરિ-કત ુપક નથી. શરીર માટે 
ઊંઘ જેટલી ર્ૌષ્ટીક છે તેટલુ ંજ પ્રાિ માટે મતૃ્યુ ંર્ૌષ્ટીક 
છે . 

જીવનથી થાકેલા માદંા માિસોને યોગ્ય સમયે મતૃ્યુ ં
આવે તે ઈષ્ટ છે. ર્ાકેલુ ં ફળ ર્ોતે જ ની ે ર્ડી 



જ્મીનમા ં દટાઇ જઈને નવો પ્રવાસ શરુ કરવા માટે 
વિૃ-માતાનો સબંિં છોડી દે છે તે પ્રમાિે માિસે 
ર્ોતાનુ ંજીવન પરંુુ કરીને તે ર્છી અનાસક્ત ભાવે તેનો 
ત્યાગ કરવાનુ ં શીખવુ ં જોઈએ અને નવી તક માટે 
ર્રવાના રૂર્ થનાર મરિનુ ંસ્વાગત કરવુ ંજોઈએ. 

એકાદ વપ્રય વયહકતનુ ંમતૃ્યુ ંથતા ંઆર્િને દુુઃખ થાય તે 
સ્વભાવવક છે ,કારિકે આર્િે જેની સાથે મમતાની 
લાગિીથી જોડાએલા હતા તેનો સહવાસ ગમુાવીએ 
છીએ. કયારેક એવુ ંમતૃ્યુ ંઆર્િી દૃષ્ષ્ટએ અવનષ્ટ હોવા 
છતા ંમરનારની દ્રષ્ષ્ટએ તે ઇષ્ટ અને હહતાવહ હોઈ શકે 
છે. એવે વખતે આર્િે આર્ણુ ં દુખ ગળી જવુ ં
જોઈએ..માિસ ર્ાસે પ્રસન્નતા હોય તો તેને જેવી રીતે 
ઉત્સાહપવૂપક જીવતા ંઆવડે ,તેવી જ રીતે શાવંત અને 
શોભાથી એનુ ં જીવન પરંુુ કરતા ં ર્િ આવડવુ ં
જોઈએ. 

જેઓ દીઘાપય ુહોય છે એમનુ ંએક દુખ એ છે કે તેમને 
ઘિાના ંમરિના સમા ાર સાભંળવા ર્ડે છે.દુવનયા છે 
જ નાશવતં ,એમા ંલોકો જેમ જન્મે છે તેમ મરે ર્િ 



છે.એનુ ં દુખ તે શુ ં કરવાનુ?ં જાિીતા લેખક 
એ .જી.વેલ્સનુ ંએક સુદંર કથન છે કે :”મતૃ્યુ ંનામની 
નસપ આવીને માિસને કહ ે છે કે હ ેમારા વપ્રય બાળક 
!તારા ં બિા ં રમકડા ં એમની જગ્યાએ ગોઠવી દે, હવે 
તારો સવુાનો સમય થયો છે.” 

ર્ોતાના ખબુ જ ટૂંકા જીવન દરમ્યાન દેશ ર્રદેશમા ં
બોિ વ નો તેમજ િવમિક સાહહત્યથી હહિંદુ સસં્કૃવતનો 
પ્ર ાર અને પ્રસાર કરી, ત્જિંદગીને ભરપરુ પે્રમ કરી, 
આધયત્ત્મક જીવનનો અમર વારસો ર્ાછળ મકૂી જનાર 
સ્વામી વવવેકાનદંના જીવનનો એક પ્રસગં મરિનુ ં
સ્મરિ શા માટે સતત રાખવુ ંજોઈએ એની સ્ર્ષ્ટતા કરે 
છે. 

અમેહરકાની મલુાકાત દરમ્યાન વશકાગોમા ંએમનુ ંિાવમિક 
પ્રવ ન પરંુુ કયાપ ર્છી સ્વામીજી એમના સ્થાને બેઠા 
ત્યારે એક ઉત્સકુ શ્રોતાજને ઉભા થઇને સ્વામીજીને પ્રશ્ન 
પછૂયો :” સ્વામીજી ,એવી કઈ બાબત છે જેને માિસે 
આખા જીવન દરમ્યાન સતત યાદ રાખવી જોઈએ ?” 
ઘિા સભાજનોએ મનમા ંિારિા કરી હશે કે તેઓ કહશેે 



કે માિસે ર્ોતાના આરોગ્યને  કે ભગવાનને હમેશા ંયાદ 
રાખવા જોઈએ. 

ર્રંત ુબિાનંા આશ્ચયપ વચ્ ે સ્વામીજીએ સસ્સ્મત ફક્ત 
એક જ શબ્દમા ંજવાબ આપ્યો કે “મતૃ્યુ ં“!. 

એમના  આ જવાબની સ્ર્ષ્ટતા કરતા ંએમિે આગળ 
કહ્ુ ં કે”મતૃ્યનેુ હમેશા ંએટલા માટે યાદ રાખવુ ંજોઈએ 
કેમકે એથી આર્િા ં કાયોથી કોઈને દુખ નહી ર્હોં ે, 
આર્િે હમેશા ંસત્ય બોલીશુ ં,આર્િે મનષુ્ય જાત પ્રત્યે 
વધ ુ પે્રમ દાખવીશુ.ંઆ જીવન નાશવતં છે એનુ ં હંમેશા 
સ્મરિ થયા કરશે.આ ત્જિંદગી સતત બદલાતી રહ ે
છે.બીજાઓને મ્હાત કરવા કે છેતરવા માટે આ ત્જન્દગી 
નથી. કોઈ ર્િ વસ્તનુો ગવપ કરવાનો કોઈ અથપ નથી. 
જો કોઈ ર્િ  ીજ તમારા જીવનના અંત ર્છી તમારી 
સાથે આવવાની ન હોય તો ર્છી એની શુ ં હકિંમત છે 
?એટલા માટે મતૃ્યુનં ુ ં હંમેશા ં સ્મરિ રાખવાથી આ બધુ ં
સ્ર્ષ્ટ સમજાતુ ંજશે અને વતપમાનમા ંતમને વધ ુનમ્ર 
બનાવશે અને તમને ર્ાર્ો કરતા ં અટકાવશે. મરિ 



સામુ ં દેખાત ુ ં હોય ત્યારે ર્ાર્ કરવાની હહિંમત  ાલતી 
નથી.” 

જેમ નદી અને સમદુ્ર એક જ છે તેમ જીવન અને મતૃ્યુ ં
ર્િ એક જ છે. એટલા માટે માિસે મનમા ંમરિની 
જરા ર્િ ચ િંતા કે ડર રાખ્યા વસવાય કોઈ ર્િ જાતની 
શરત વવના ભગવાનની મહામલુી ભેટ એવા જીવનને 
ભરપરુ પે્રમ કરવો જોઈએ..જીવનનો એક છેડો મરિને 
અડકતો હોઈ એની અવનવશ્ચતતા અને અવનવાયપતાને 
સ્મરિમા ં રાખતા રહી છેવટની ઘડી અત્યતં ર્ાવન , 
પણુ્યમય અને મધરુ કેવી રીતે થાય એ માટે જીવન 
દરમ્યાન અભ્યાસ પવુપક કાયપ કરતા રહીશુ ંતો આર્િે 
જીવન તેમજ મરિના સ્વામી થઈને રહીશુ.ં જીવનનો 
દાખલો આર્િે એવી રીતે ગિવો જોઈએ જેથી મરિનો 
જવાબ સા ો આવે. 

જેનો અંત સારો એનુ ંસઘળં સારંુ.માિસ એક સદગહૃસ્થ 
કુટંુબમા ંજન્મે એ એક અકસ્માત છે ર્િ એક સદગહૃસ્થ 
તરીકે મરિ ર્ામે એ એના જીવનની એક વસદ્ધદ્ધ 
છે.આર્િે કેટલુ ંજીવયા એ મહત્વનુ ંનથી ર્રંત ુતમારી 



રહિેી કરિીથી બીજાઓના હૃદયમા ં કેવુ ં અને કેટલુ ં
જીવયા,તમારા જીવનના લોખડંમાથંી પે્રમના ર્ારસમિી 
વડે કેટલુ ંસોનુ ંનીર્જાવયુ ંએ જ મહત્વનુ ંછે. 

કોઈ લેખકે સાચુ ંકહ્ુ ંછે કે મોટી વાત તમારા જીવનમા ં
વરસો ઉમેરવાની નહી ર્િ તમારા વરસોમા ં જીવન 
ઉમેરવાની છે. ત્જિંદગી લાબંી હોય કે ટૂંકી જેને સારી 
રીતે જીવતા ંઆવડ્ુ ંછે એવી વયહકત મરિનો કોઈ ડર 
મનમા ં રાખ્યા વસવાય હસતા મખેુ એના ઘેર આવેલા 
એક મહમેાનની જેમ એનો સત્કાર કરે છે અને મતૃ્યુ ં
ર્છી ર્િ એના જીવનની સગુિંનો ર્મરાટ જગમા ં
મકુતો જાય છે. 

આ લેખના અંતે જાિીતા ભજવનક અનરુ્ જલોટાના 
મધરુ કંઠે ગવાતા સતં કબીરના દુહાના આ શબ્દો થોડા 
શબ્દોમા ંઘણુ ં ઘણુ ંકહી જાય છે: 

” જબ તમુ જગમે આયા ,જગ હસા તમુ રોય , 

ઐસી કરની કર  લો ,તમુ હસો જગ રોય .” 

 



૨. થેંક્સ ગીવીંગ ડે 

અમેહરકામા ંદર વરસે નવેમ્બર મહહનાના  ોથા ગરુુવાર 
ને થેન્ક્સ ગીવીંગ ડે (આભાર પ્રગટ હદવસ )તરીકે 
ઉજવવાનો રીવાજ વર્ોથી  ાલ્યો આવે છે . 

આ હદવસે લોકો ર્ોતાના ંમા -બાર્ , કુટંુબી જનો અને 
સ્નેહી-વમત્રોને હળે મળે છે અને ખાવા-ર્ીવાની 
વમજબાનીઓ યોજી રજાનો આનદં માિે છે. હક્રસમસ 
ર્હલેા ં જ આવતા આ અગત્યના જન ઉત્સવથી 
અમેહરકામા ંઆનદં પ્રમોદ અને સ્ટોરોમા ંજઈને અવનવી 
ખરીદીનો માહોલ શરુ થઇ જાય છે . 

ગરીબો તથા હોમલેસ લોકોને માટે ભોજન વયવસ્થા 
તથા દાન કરી આવા ંપ્રભનુા ંબાળકો પ્રત્યે દયા  ભાવ 
દશાપવાય  છે.બાઈબલમા ંજીસસ ક્રાઈસ્ટે ર્િ કહ્ુ ં છે “ 
જેની ર્ાસે આર્વાની હીંમત નથી તે લેવાને માટે ર્િ 
ર્ાત્ર નથી.” 

સતં તલુસીદાસના આ દુહામા ં એમિે દયા કરવાની 
શીખ આર્ી છે 



દયા િરમકા મલૂ હૈ , ર્ાર્ મલૂ અચભમાન 

તલુસી દયા ન છાડંીએ, જબ લગ ગટમેં પ્રાન 

આ હદવસે ર્રમ કૃર્ાલ ુ ર્રમાત્માએ મનષુ્ય 
જાતને  આરે્લ અગચિત ભેટો અને કરેલ ઉર્કારો 
બદલ એને યાદ કરી એનો આદરથી આભાર માનવાનો 
આ ઉિમ હદવસ છે. 

આ થેન્ક્સ ગીવીંગ હદવસની ભાવનાઓને અનરુૂર્ મને 
ગમી ગયેલા એક અંગે્રજી લેખનો ગજુરાતીમા ં
ભાવાનવુાદ કરીને ની ે રજુ કરેલ છે જે  સૌએ 
વવ ારવા જેવો અને અમલમા ંમકુવા લાયક છે. 

પ્રભનુો આભાર માનો કે ……… 

— પ્રભનુો આભાર માનો કે તમે જે કીન તમારા જીવન 
દરમ્યાન  ઈચ્છયુ ં હોય એ બધુ ંજ તમને પ્રાપ્ત થયુ ં
નથી. જો તમોને એ બધુ ં જ મળી ગયુ ં હોત તો 
મેળવવાન ુબાકી ન રહતેા ંમેળવવાનો જે આનદં હોય છે 
એ ક્યાથંી મળયો હોત ! 



— પ્રભનુો આભાર માનો કે તમે જે કંઈ જાિવા માગંો 
છો એ બધુ ં જ જાિતા નથી કેમ કે એ તમને જ્ઞાન 
પ્રાધ્પ્ત માટેની વધ ુતકો પરૂી ર્ાડે છે. 

— પ્રભનુો આભાર માનો કે તમારે જીવનની મશુ્કેલ 
ર્હરસ્સ્થવતનો સામનો કરવો ર્ડયો છે કેમ કે 
મશુ્કેલીઓના સમયમા ં જ તમારો સારો અને સા ો 
વવકાસ થતો હોય છે. 

—પ્રભનુો આભાર માનો કે તમારામા ં હજુ કેટલીક 
મયાપદાઓ રહી ગઈ છે ,કેમ કે આવી મયાપદાઓ જ 
તમને તમારી જાતમા ંજરૂરી સિુારો કરવાની તકો પરૂી 
ર્ાડ ેછે . 

— પ્રભનુો આભાર માનો કે  તમારા જીવનમા ં
કોઈવાર  નવા ર્ડકાર ર્િ આવે છે કેમ કે આવા 
ર્ડકારો જ તમારામા ં નવી શસ્ક્ત અને સા ા 
 ાહરત્ર્ય(Character)નુ ંઘડતર કરે છે. 



— પ્રભનુો આભાર માનો કેમ કે  તમારાથી ભલૂો ર્િ 
થાય છે કેમ કે તમારી ભલૂોમાથંી જ તમને તમારા 
જીવન માટેનો અમલુ્ય બોિર્ાઠ શીખવા મળે છે. 

—  તમે જ્યારે જીવનનો થાક અનભુવો અને અંદરથી 
ભાગંી ર્ડયાની લાગિી અનભુવો એવે વખતે પ્રભનુો 
જરૂર આભાર માનો કેમકે જીવનમા ંસારી વસ્તઓુ પ્રાપ્ત 
થાય ત્યારે આભારી બનવાનુ ંતો સહલેુ ંહોય છે, ર્રંત ુ
ત્જિંદગીમા ંજ્યારે ર્ીછેહઠ કરવાનો સમય આવે ત્યારે જ 
પ્રયત્નો કરીને તમારી જે ભાવનામય પિૂપતા શક્ય 
બનાવશો એનો તો આનદં જ અનેરો હોય છે. 

તમારી આ પ્રકારની પ્રભ ુપ્રત્યેની આભારવશતા તમારી 
સવપ નકારાત્મક દ્રષ્ષ્ટ(Negative attitude )ને 
સકારાત્મક દ્રષ્ષ્ટ(Positive attitude)મા ંર્લટી નાખશે. 

તમારા જીવનની અડ િો અને મશુ્કેલીઓના સમયે 
પ્રયત્નશીલ બની પ્રભનુા આભારવશ બનવાના બિા જ 
રસ્તા શોિી કાઢો અને ર્છી જુઓ કે તમારા માટે એ 
છર્ો આશીવાપદ બની રહ ેછે કે નહી ! 



થેન્ક્સ ગીવવિંગ ડે (આભાર પ્રગટ હદવસ )ની સુદંર 
ભાવના અને અને એનો આનદં સૌને મબુારક હો. 

 

 

૩.પ્રભનુો આભાર માનવાન ુ ંના ચકૂો 
એક મોટી ઈમારતના બાિંકામનુ ં કામકાજ  ાલી રહ્ુ ં
હત ુ.ંઆ બાિંકામના સરુ્રવાઈઝરે એક હદવસ આ 
ઈમારતના છઠા માળેથી ની ે ભોંય તળીયે કામ કરી 
રહલે એક કારીગરને કંઇક સ ુના આર્વા માટે બમુ 
મારી . 

ચબલ્ડીંગના કામકાજ માટે થઇ રહલે શોર બકોરમા ંઆ 
કારીગરે સરુ્રવાઈઝરે ઉર્રથી જે બમુ મારી હતી એ 
સાભંળી નહી . એતો એના કામમા ંજ મગ્ન હતો . 



આથી આ કારીગરનુ ં ધયાન એના તરફ ખેં વા માટે 
સરુ્રવાઈઝરે ઉર્રથી ૧૦ રૂવર્યાની કરન્સી નોટ ની ે 
ફેંકી .એને એમ હત ુ ંકે નોટ જોશે એટલે એ ઊંચુ ંજોશે. 

આ નોટ કામ કરી રહલેા આ કારીગરની બાજુમા ં જ 
જઈને ર્ડી.કારીગરે આ કરન્સી નોટ લઈને બીજો કોઈ 
ર્િ જાતનો વવ ાર કયાં વવના ર્ોતાના ચખસ્સામા ંમકૂી 
દીિી અને જે કામ કરતો હતો એ કરવાનુ ં ાલુ ંરાખ્યુ.ં 

આ કારીગરનુ ં ધયાન એના તરફ ફરી ખેં વા માટે 
સરુ્રવાઈઝરે ફરી ઉર્રથી ૫૦૦ રૂવર્યાની નોટ ફેંકી 
ર્રંત ુઆ વખતે ર્િ કારીગરે ર્હલેા ંકયુ ંહત ુ ંએમ જ 
આ નોટને લઈને ચખસ્સામા ંમકુી દીિી અને એનુ ંકામ 
કરવાનુ ં  ાલુ ં રાખ્યુ ં . આ નોટ ક્યાથંી આવી -કોિે 
નાખી એનો સહજે ર્િ વવ ાર ના કયો . 

આ કારીગરનુ ં ધયાન ર્ોતાના તરફ ખેં વા માટે 
સરુ્રવાઈઝરે હવે  એક નવી તરકીબ અજમાવી . 
સરુ્રવાઈઝરે એક નાનો ર્ત્થર ની ેથી ઉર્ાડીને   છઠા 
માળેથી આ કારીગરની ઉર્ર ફેંક્યો જે બરાબર આ 
કારીગરના માથે જઈને વાગ્યો . 



અ ાનક આ ર્ર્થથરના પ્રહારથી કારીગર  મકી ગયો 
અને આ વખતે જ એની ડોક ઉર્ર કરીને જોયુ ં . એ 
વખતે સરુ્રવાઈઝરે કારીગરને એના કામકાજ અંગે જે 
સ ુનાઓ આર્વાની હતી એ આર્ી . 

આ સરુ્રવાઈઝર-કારીગરની કથા આર્િા જીવનની 
હકીકતો સાથે ચબલકુલ મળતી આવે છે . 

ભગવાન આર્િી સાથે સરં્કપમા ં રહવેા હંમેશા ં પ્રયત્ન 
કરતો હોય છે . આ સરુ્રવાઈઝરની માફક ઉર્રથી 
બમુો મારતો હોય છે  ર્રંત ુઆર્િને આર્િા સ્વાથપને 
વશ થઇને ત્જિંદગીના ઢસરડા કરવામાથંી માથુ ં ઊંચુ ં
કરીને એની તરફ જોવાની જોવાની ર્િ ફુરસદ 
નથી.ભગવાન સાથે વાત ીત કરવા તરફ દુલપક્ષ્ય 
સેવીએ છીએ . 

ભગવાન એના તરફ  ધયાન ખેં વા આર્િને પ્રથમ 
કોઈ ર્િ સ્વરૂરે્ નાની  ભેટ  મોકલી આરે્ છે. આર્િે 
આ વખતે એટલુ ંર્િ વવ ારતા નથી કે એ ભેટ ક્યાથંી 
આવી અને કોિે મોકલી છે.આર્િે તો આ કથાના 
કારીગરની જેમ આ ભેટને આર્િા ચખસ્સામા ંમકૂી દઈ 



બીજુ ંબધુ ંભલૂીને આર્િા સસંાહરક કામોમા ંમગ્ન રહતેા 
હોઈએ  છીએ . 

ત્યારબાદ ભગવાન આર્િને મોટી ભેટ મોકલે 
છે.  ર્રંત ુ જે ભેટ આર્િને પ્રાપ્ત થઇ એના માટે 
ર્ોતાની જાતને બહું નશીબદાર માનીએ છીએ અને 
એના માટે ગવપ કરતા થઇ જઈએ છીએ.આર્િને આ 
બિી ભેટો મોકલી આર્વા માટે ભગવાનને યાદ કરવાનુ ં
કે એના માટે એનો આભાર માનવાનુ ંર્િ ભલૂી જઈએ 
છીએ . 

આવા સજંોગોમા ં ભગવાન છેવટે આર્ણુ ં ધયાન એના 
તરફ ખેં ાય એટલા માટે નાની મોટી ઉર્ાિીઓ રૂર્ી 
ર્ર્થથર આર્િા ઉર્ર ફેંકતો હોય છે .ત્યારે જ સફાળા 
આર્િને ભાન આવે છે. મશુ્કેલીઓ આવે ત્યારે જ 
ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને એની સાથે વાત ીત 
કરવાનુ ં ાલુ ંકરીએ છીએ . 

આ આખી  કથાનો મદુ્દાનો બોિર્ાઠ એ છે કે …… 

 



જ્યારે જ્યારે ર્િ ભગવાન આર્િને કોઈ ર્િ સ્વરૂરે્ 
નાની-મોટી ભેટો મોકલી આરે્ એ દરેક વખતે તરત જ 
આર્િે એને યાદ કરીને એનો આભાર માનવામાથંી 
ચકુ્વુ ંના જોઈએ . 

આર્િને ભગવાન ઉર્ાવિઓ રૂર્ી નાનો ર્ત્થર આર્િા 
માથે મારીને આર્િને યાદ કરાવે ત્યા ંસિુી એની રાહ 
જોવી ના જોઈએ . 

કોઈએ સરસ કહ્ુ ંછે કે ” સખુમા ંસાભંરે સોની , દુુઃખમા ં
સાભંરે રામ !" 

 

૪. સખુના ંગલુાબ મશુીબતોના કાટંાઓ 

વચ્ ે જ ખીલે છે 
માિસની ત્જિંદગીની રેલગાડી હંમેશા ંસીિે સીિી એના 
ર્ાટા ઉર્ર  ાલી જતી નથી હોતી.ઘિીવાર રસ્તામા ં



નાના મોટા અિિાયાપ અકસ્માતો ર્િ થતા હોય છે, 
જેને રોકવા હોય તો ર્િ રોકી શકાતા નથી . 

કોઈવાર ત્જિંદગીની શરૂઆતમા ંજ મોટો અકસ્માત સજાપય 
છે.આ અકસ્માત સજાપતા ં મળૂ ર્ાટા ઉર્રથી ઉથલી 
ર્ડેલી જીવનની ગાડી નવા જ ર્ાટા ઉર્ર નવી સફર 
શરુ કરે છે.આવા અકસ્માતનો ભોગ બનેલ વયસ્ક્તનુ ં
ર્છીનુ ંજીવન ડગલેને ર્ગલે ર્ડકાર ભરેલુ ંબની જાય 
છે. 

ઘિા બાળકો બાળર્િમા ં વવવવિ પ્રકારની 
માદંગીનો  ભોગ બને છે.ર્ોલીઓ,ઓસ્ટીજ્મ,અંિત્વ, 
બહરેાર્ણુ ં અને અન્ય પ્રકારની શારીહરક ખોડ ખારં્િ 
દ્વારા કુદરત વનદોર્ બાળકોના જીવન સાથે જ્યારે ક્રૂર 
રમત રમે છે ત્યારે એના જીવન માટે મોટો ર્ડકાર 
સજાપય છે. 

મારી  ાર વર્પની ઉમરે બાળ લકવા–ર્ોલીઓની 
બીમારીમા ં એક હાથ અને એક ર્ગની શારીહરક 
િવત  સાથેની ૭૯ વર્પની મારી ત્જિંદગીની સફરના 
અનભુવને આિારે હું કહી શકંુ કે જીવનની ગાડીને 



નડતા આવા અ ાનકના અકસ્માત ર્છીના કસોટી ભયાપ 
સમયના ર્ડકારને ઝીલવો એ એક અનેરો અનભુવ હોય 
છે. 

શારીહરક શસ્ક્તઓની ખોટ અન્ય છર્ી આત્ત્મક 
શસ્ક્તઓથી પરુાતી હોય છે . દરેક મનષુ્યમા ં છર્ી 
શસ્ક્તઓનો િોિ વહતેો હોય છે જે જીવનના કસોટી 
કાળમા ંબહાર  આવતો હોય છે.ભગવાન જ્યારે કોઈર્િ 
એક અંગના દ્વાર બિં કરે છે ત્યારે શરીરના અન્ય 
અંગોની શસ્ક્તઓના બીજા ં દ્વાર ખોલી આર્ીને ને 
આવેલી ખોટનો વયાજ સહીત બદલો વાળતી હોય છે! 

આર્િે હલેન કેલરનો જ દાખલો લઈએ તો બાળર્િથી 
જ એ બહરેી,મ ૂગંી અને અંિ બની ગઈ હતી ર્રંત ુઆ 
ર્ડકારથી નાસીર્ાસ થયા વવના એની અંતરની 
શસ્ક્તઓને કામે લગાડીને ર્ોતાની શારીહરક ખોટને એિે 
એક તકમા ંફેરવીને દુવનયામા ંઅમર બની ગઈ છે . 

હલેન કેલરની જેમ અમેહરકાના પે્રવસડન્ટ રુઝવેલ્ટ, 
કોસ્મોલોત્જસ્ટ સ્ટીફન હોહકિંગ ,મહાન અંિ કવવ વમલ્ટન 
વવગેરે જેવી અનેક શારીહરક િવત િરાવતી વયસ્ક્તઓએ 



ર્ોતાની અર્ગંતાને ગિકાયાપ વગર હહિંમતથી ર્ોતાના 
જીવનનો આગવો રાહ કંડાયો અને એક ઉદાહરિરૂર્ 
િન્ય જીવન જીવી બતાવીને એમના જીવનની 
સાથપકતાનો સૌને ર્હર ય કરાવયો છે . 

ઈિરના આશીવાપદ અને અંતરની હામ મનષુ્યને “ હું શુ ં
કરી શકંુ “ ની હતાશામાથંી “ હું શુ ંન કરી શકંુ “ના 

જોમ ભિી વાળે છે અને એને જીવનના ર્ડકારો સામે 
લડવા માટે સજ્નજ કરે છે. 

આવા શાહરરીક ર્ડકારો સામે વવજય મેળવવાનો આનદં 
અનેરો  હોય છે. 

જીવનના કસોટી કાળમા ં શરૂઆતમા ં દુખ, લઘતુાગ્રથંી 
અને મનમા ં મુગંી વેદનાની લાગિીનો અહસેાસ થાય 
છે.ર્રંત ુ જેમ જેમ હદવસો ર્સાર થતા જાય છે એમ 
મન સાથે એક જાતનુ ં સમાિાન કેળવાત ુ ં જાય છે. 
બીજાઓ સાથે ર્ોતાની જાતને સરખાવીને દુખી થવાનો 
કોઈ ફાયદો નથી. જે ર્હરસ્સ્થવત આવી છે એમાથંી 
બ ેલી બિી શસ્ક્તઓનો ઉર્યોગ કરીને જીવનનો 



આગળનો રાહ કેવી રીતે કંડારવો એની માનવસક 
મથામિ અને પ્રયત્નો શરુ થાય થાય છે. 

માતા-વર્તા,સ્નેહી જનો અને વમત્રોનો  પે્રમ અને 
સદભાવનાઓથી જીન્દગી જીવવા જેવી છે એવો મનને 
હદલાસો મળયા કરે છે.આવેલ મશુ્કેલીઓ સાથે સમજુતી 
કરીને ત્જિંદગીની નાવને ગવત આર્વાની હહમ્મત 
કેળવાતી જાય છે.જે સ્સ્થવતને બદલી શકાય એમ નથી 
એને મનથી સ્વીકારી લેવાની સમજ કેળવાય છે. 

માિસના જીવનમા ં સખુ અને દુખ એક  ક્રની માફક 
આવે છે અને જાય છે.જીવનની રાહમા ં જે કંઈ દુખ 
આવી ર્ડે એને ફહરયાદ કયાપ વગર ભોગવવાની 
જવાબદારી જેને માથે દુખ આવયુ ંછે એની છે. 

આર્ણુ ંદુખ કોઈ ઉછીનુ ંલઇ શકતુ ંનથી.દુુઃખના વાદળો 
તમારી ત્જિંદગીના પ્રકાશ ભયાપ હદવસો ઉર્ર અંિકારનો 
ઓથાર ભલે લાવી દે ર્રંત ુઆવા વખતે તમે એને કેવી 
રીતે મન ઉર્ર લો છો તેના ઉર્રથી તમારી ત્જિંદગીની 
ખરી ર્રીિા થાય છે ,તમારંુ સાચુ ં  ાહરત્ર્ય ર્રખાય 
છે.આવા વખતે તમે વનરાશ થઈને દુુઃખના ઊંડા કુવામા ં



ગરકાવ થઇ બેસી રહો છો ,ભાગંી ર્ડો છો કે ર્છી 
તમારામા ં ર્ડેલી આંતહરક છર્ી શસ્ક્તઓને કામે 
લગાડીને આવેલ દુુઃખનો ર્ડકાર ઝીલી લઇ એનો 
હહિંમતપવુપક ખલુ્લા હદલે સામનો કરો છો એના ર્રથી 
તમારી ખરી જાત અને ભાત ર્રખાય છે. 

દુખ ભલેને સહન કરવા માટે મોટંુ હોય ર્રંત ુતમારી 
ર્ાસે પ્રભનુી બિેલ તમારી  ત્જિંદગીની એથી ય મોટી 
ભેટ-સોગાદ હહિંમત બ ી હોય છે.ત્જિંદગીના ખજાનાની 
 ાવી જો તમારા હાથમા ં હોય તો ર્છી કોઈ ર્િ 
પ્રકારના દુુઃખથી ગભરાવાનુ ં શાનુ ં ? ભગવાન ઉર્ર 
ભરોસો રાખી તમારી પરૂી હહિંમત અને અંતરના જોમથી 
જીવનના આવેલ ર્ડકારોનો સામનો કરવાથી તમારા 
ઉર્ર છવાએલા દુુઃખના વાદળો વવખરાવા માડંશે અને 
ફરી ર્ાછો તમારી ત્જિંદગીની રાહમા ં પ્રકાશ રેલાશે. 
તમારી ત્જિંદગીની ગાડી નવા ર્ાટા ઉર્ર ર્િ 
સફળતાપવૂપક સડસડાટ દોડતી એના વનિાપહરત સ્થાને 
સખુરૂર્ ર્હો ી જશે. 



આર્િે ઘિી વખત નાની નાની વયથાઓને ર્હાડ જેવી 
બનાવી દેવાને ટેવાએલા છીએ.જો જીવન પ્રત્યેનો 
અચભગમ બદલાય તો હદશાઓ ખલુી જતી હોય છે. 
ત્જિંદગીમા ં ઘા તો ર્ડતા રહવેાના અને રુઝાતા ર્િ 
રહવેાના. ત્જિંદગીનો આ એક અટલ અને અફર ક્રમ છે. 

કોઈ ર્િ દેશનો ઇવતહાસ જો જોશો તો તમને જરૂર 
જિાશે કે જે કોઈ વયસ્ક્તઓ ર્ોતાના જીવનમા ંસફળતા 
પ્રાપ્ત કરીને ટો ને સ્થાને ર્હોંચ્યા છે એવી ઘિી ખરી 
વયસ્ક્તઓએ ર્ોતાના જીવન દરમ્યાન એક કરતા ંવધ ુ
વખત હૃદયને હ મ ાવી મકેુ એવી મશુ્કેલીઓ અને 
ર્ડકારોનો સામનો કયો હોય છે.અમેહરકાના પ્રમખુ 
અબ્રાહમ ચલિંકનને ર્ોતાના જીવનમા ં
અનેક  વનષ્ફળતાઓ મળી ર્રંત ુિીરજ રાખી એિે એનો 
હહમતથી  સામનો કરી મળેલ વનષ્ફળતાના ર્ાયા ઉર્ર 
સફળતાની તોવતિંગ ઈમારત ર ીને સોનેરી અિરોમા ં
ઇવતહાસમા ંર્ોતાનુ ંનામ અમર કયુ.ં 



આવી વયસ્ક્તઓનુ ંજીવન એ સાચબત કરે છે કે જીવન 
પ્રત્યેનો અચભગમ બદલીને અથાગ પ્રયત્નોથી હારને ર્િ 
જીતમા ંફેરવી શકાય છે. 

એક કવવએ સરસ કહ્ુ ંછે કે-- 

મને મળી વનષ્ફળતાઓ અનેક આ ત્જિંદગીમા,ં 

તેથી આજે થયો છં હંુ સફળ કૈક ત્જિંદગીમા.ં 

તમારંુ જીવન કેટલુ ં મહત્વનુ ં હોવુ ં જોઈએ એ કોઈ 
સજંોગો કે શારીહરક િમતાની બાબત નથી ર્રંત ુતમારી 
ર્સદંગીની બાબત છે જેનાથી તમારી ત્જિંદગીને તમે 
નવો ઓર્ આર્ી શકો છો. 

મશુ્કેલીઓને વટાવીને સફળ જીવન જીવવાનો આનદં 
અનેરો હોય છે.હહમતે મદાપ તો મદદે ખદુા. ત્જિંદગીમા ં
ની ે ર્ડવુ ંએ ગનુો નથી ર્રંત ુની ે ર્ડયા ર્છી ઉભા 
ન થવુ ં એ ગનુો છે.ર્ોતાની જાળ ર તો કરોચળયો 
અનેકવાર ની ે ર્છડાય છે ર્િ ફરી જાળ ર વાનુ ંશરુ 
કરી દે છે અને સુદંર મજાની જાળ ર ીને જ જરેં્ છે. 



કોઈ ર્િ દુખ હોય કે સખુ હોય એ હંમેશા ંકામ લાઉ 
હોય છે.દુુઃખના સમયે તમે નાસીર્ાસ થાઓ ,મેદાન 
છોડી ભાગી જાઓ તો દુખ તમારો ર્ીછો કરત ુ ંજ રહ ે
છે. આ વખતે જો તમારામા ંઊંડી ઈચ્છા શસ્ક્ત,ધયેય 
પ્રાધ્પ્ત માટેની િગશ, વશસ્ત અને કોઈ ર્િ ભોગ 
આર્વાની તૈયારી જો સાબતુ હોય તો ર્છી તમારે 
ગભરાવાની જરૂર નથી. 

બીજા એક અજ્ઞાત કવવએ લાજવાબ  કહ્ુ ંછે કે- 

તમુ આફતોસે ઇતને કયુ ંગભરાતે હો 

ઉસી આફ્તોસે હમને ખબુ ર્ાયા હૈ 

ખશુી ક્યા શીખાતી હમે ત્જિંદગીકા મજા 

અર્ને દુખોસે હી હમને ખશુી  ર્ાઈ  હૈ. 

જીવનમા ંતમે જે ઈચ્છયુ ંહોય એ બધુ ંજ મળતુ ંનથી 
અને જો બધુ ંએમ સહલેાઈથી મળી જતુ ંહોય તો ર્છી 
એ મેળવવા ર્ાછળનો આનદં ક્યાથંી મળી શકશે? 



તમારી મયાપદાઓ માટે આભાર માનો કેમકે મયાપદાઓ 
જ તમારી જાતમા ંસિુારો કરવા માટેની તક પરૂી ર્ાડ ે
છે.જીવનનો દરેક ર્ડકાર તમારામા ં નવી શસ્ક્તનુ ં
આરોર્િ કરે છે અને તમારા  ાહરત્ર્યનુ ંઘડતર કરે છે. 
તમારો વવકાસ શક્ય બનાવે છે. 

દરેક માિસની કાટંાઓ વચ્ ે ખીલેલા ગલુાબને જોવાની 
દ્રષ્ષ્ટમા ં ફેર હોય છે.કેટલાક માિસો માત્ર ગલુાબના 
છોડના કાટંાઓ તરફ જ નજર કરતા હોય છે જ્યારે 
કેટલાકની દ્રષ્ષ્ટ કાટંાઓ વચ્ ે ર્િ ખીલેલા ગલુાબના 
પષુ્ર્ની કોમળતા,સુદંરતા અને સગુિં ઉર્ર સ્સ્થર હોય 
છે.જીવન પ્રત્યે સકારાત્મક વલિ િરાવતો માિસ કોઈ 
ર્િ પ્રસગં કે ર્હરસ્સ્થતીમાથંી કશકુ સારંુ શોિી કાઢીને 
જીવનને સખુરૂર્ બનાવે છે.જીવનની કોઈ ર્િ પ્રકારની 
વવર્મતાઓ એને દુખી કરી શકતી નથી. જ્યારે 
નકારાત્મક વલિ િરાવતો માિસ  અનેક  સખુો વચ્ ે 
ર્િ દુખી જિાય છે. 

જીવનમા ંકાટંાઓ વટાવીને જ ગલુાબના સુદંર ફૂલ સિુી 
ર્હોં ી શકાય છે. કાટંાઓ અને ગલુાબ બને્ન ઈિરનુ ં



સર્જન છે. ગલુાબની ખબુસરુતી અને સગુિં માિવા માટે 
કાટંાઓના ડંખ સહન  કરવાની તૈયારી હોવી જરૂરી છે. 
સખુના ં ગલુાબો હંમેશા ં મશુીબતોના કાટંાઓ વચ્ ે જ 
ખીલતા ં હોય છે.કાટંાઓથી ગભરાયા વગર ગલુાબની 
સુદંરતા અને સગુંિને માિતા રહો અને 
આનદંપવૂપક  જીવનના રાહમા ંઆગળ  િર્તા રહો.તમે 
જોશો કે આવી ફૂલ ગલુાબી ત્જિંદગી જીવવાનો આનદં 
કેટલો અનેરો હોય છે! 

કોઈ ર્િ સ્સ્થવતમા ં જીવનને એક મહોત્સવ તરીકે 
માનીને અને માિીને જીવવવાની સકારાત્મક વવૃત 
જ  ર્ોતાના અસ્સ્તત્વને કંઇક અથપ પરુો ર્ાડવાની અને 
સખુી થવા માટેની એક અજમાવવા જેવી  ાવી છે. 

 
 
 

૫. સઘંર્પ વવનાન ુ ંજીવન ર્ાગંળં છે . 



આ જગતમા ં આર્િે કુદરતની અનેક અજાયબીઓ 
જોઈએ છીએ.મારે મન આમાનંી એક મોટી અજાયબી 
કુદરત એક કોશેટામાથંી જે રીતે એક રંગબેરંગી 
ર્ાખંોવાળા સુદંર ર્તચંગયાનુ ંસર્જન કરે છે એ છે. 

એક વખત એક માિસ જગંલના રસ્તે ફરવા જતો હતો 
ત્યારે આવો એક કોશેટો એિે જોયો.આ કોશેટામાથંી એક 
ર્તચંગયાનુ ંકેવી રીતે સર્જન થાય છે તે જાિવાનુ ંએને 
કુતહુલ થયુ.ંરોજ સવારે એ કોશેટાનુ ં બારીકાઈથી 
વનરીિિ કરવા લાગ્યો.એક હદવસે એિે જોયુ ં કે 
કોશેટામા ં એક નાનુ ં વછદ્ર ર્ડ્ુ ં છે.થોડા હદવસો ર્છી 
એિે વનહાળયુ ંકે વછદ્ર સહજે મોટંુ થયુ ંછે અને વછદ્રમાથંી 
નાનુ ં ર્તચંગયુ ં જાિે બહાર આવવા કોવશશ કરી રહ્ુ ં
છે.કોશેટામા ં ર્ડેલા આ નાના વછદ્રમાથંી ર્તચંગયુ ં
ર્ોતાના નાજુક શરીરને બહાર કાઢવાની ગડમથલ કરે 
અને ર્ાછં શાતં થઇ જાય. આમ, વારંવારની કોવશશ 
કયાપ ર્છી ર્િ ર્તચંગયાની ર્ોતાના શરીરને 
કોશેટામાથંી બહાર કાઢવાની હક્રયામા ંકંઇ જ પ્રગવત થતી 
ન હતી તે જોઈને આ માિસે ર્તચંગયાને મદદ કરવાનુ ં
મનમા ંનક્કી કયુ.ં 



બીજા હદવસે આ માિસ ર્ોતાની સાથે એક નાની કાતર 
લઈને એ જગ્યાએ ગયો. કોશેટામા ંજે જગ્યાએ ર્તચંગયુ ં
ફસાઈ ગયુ ં હોય એમ એને લાગતુ ં હત ુ ં ત્યા ં કાતરથી 
નાનો કાર્ો કરી કાણુ ં સહજે મોટંુ કયુ ં જેથી એ 
સહલેાઈથી વછદ્ર બહાર આવી શકે. છેવટે ર્તચંગયુ ંમોટા 
થયેલા વછદ્રમાથંી બહાર આવી ગયુ.ં 

આ માિસ ર્તચંગયાને મદદ કરી એથી ખશુ થયો,ર્રતુ ં
એિે જે જોયુ ં તેથી આશ્ચયપ ર્ામ્યો. વછદ્ર બહાર આવેલ 
આ વવચ ત્ર આકારના ર્તચંગયાનુ ંશરીર મોટંુ અને ર્ાખંો 
નાજુક હતી જે એના શરીરને  ોંટેલી હતી.આ માિસ 
હવે ર્તચંગયુ ંક્યારે ઉડે છે એ જોવા એનુ ંવધ ુવનરીિિ 
કરતો રહ્ો.એિે વવ ાયુ ં કે હવે ગમે ત્યારે એ એના 
શરીરને સકંો ી લેશે અને એની  ોટેલી ર્ાખંો છટ્ટી 
થઈને મોટી થશે અને શરીરને સમતોલ કરીને ઉડવા 
માડંશે. 

એના આશ્ચયપ વચ્ ે આમાનં ુ ંકશુ ંજ ન બન્યુ.ંચબ ારા આ 
બેડોળ ર્તચંગયાને એની  બાકીની ત્જિંદગી એક ઇયળની 
માફ્ક મોટા શરીર અને એને  ોંટેલી નાજુક ર્ાંખો સાથે 



માત્ર થોડી જગ્યામા ંજ આજુબાજુ મદં ગવતએ  ાલવામા ં
પરૂી કરવી ર્ડી. 

આ માિસ કોશેટામાનંા ર્તચંગયાને  મદદ કરવાની 
ભાવનાથી ભલાઈ બતાવવા ગયો ર્રંત ુ ર્તચંગયુ ં
જોવાની ઉતાવળમા ંએ ભલૂી ગયો કે એક ઇયળમાથંી 
ર્તચંગયાનુ ંસર્જન કરવાની કુદરતની અજબ પ્રહક્રયામા ં
એિે ચબન જરૂરી હસ્તિેર્ કયો છે . એને ખબર ન હતી 
કે એિે ર્હલેા ં ર્તચંગયાને કોશેટાના  નાના 
વછદ્રમાથંી બહાર આવવાની કોવશશ કરત ુ,ં ગડમથલ 
કરત ુ ંઅને શાતં થઇ જતુ ંઅને ફરી ર્ાછં પ્રયત્ન કરત ુ ં
એમ વારંવાર જોયુ ં હત ુ ં તે વખતે સર્જનહારની છર્ી 
કુદરતી શસ્ક્ત ઇયળના મોટા શરીરમા ંજે જીવન સર્જક 
પ્રવાહી હત ુ ંએને ર્ાખંોમા ંમોકલવાનુ ંકામ કરતી હતી. 
આ પ્રમાિે કોશેટામા ંરહ્ા ંરહ્ા ંવારંવારના પ્રયત્નો ર્છી 
એની ર્ાખંો  ઉડવા માટે પરેૂપરુી રીતે મોટી અને 
શસ્ક્તમાન થાય અને શરીરના ભાગમાથંી પ્રવાહી 
વર્રાયા ર્છી શરીર સકંો ાઈને હલકંુ થઇ કોશેટાના 
કુદરતી રીતે મોટા થયેલા વછદ્રમાથંી બહાર આવે ત્યાર 
ર્છી જ એ હલકા થયેલ શરીર અને  મોટી થયેલ 



ર્ાખંો વડે ર્ોતાને સમતોલ રાખીને એની સુદંર 
રંગબેરંગી ર્ાખંો વડે એની મેળે મકુ્ત વાતાવિમા ંએક 
જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ઉડી શકે ,એ ર્હલેા ં કદાર્ી 
નહહ. 

એક ઈયળમાથંી સુદંર ર્તચંગયાનુ ં સર્જન કરવાની 
કુદરતની અજબ પ્રહક્રયા એક માિસના મખૂપતાભયાપ 
ચબનજરૂરી હસ્તિેર્થી ખોરવાઈ ગઈ જેનુ ં ભોગ બન્યુ ં
ચબ ારંુ  વનદોર્ ર્તચંગયુ ં! 

માિસને ર્િ આ પ્રસગં કથામાનંા ર્તચંગયાની માફક 
એક માિસ તરીકે પરેુપરુી રીતે ર્ાકટ અને લાયક થવા 
માટે સઘંર્પ કરવો જરૂરી બને છે.સઘંર્પ કયાપ વસવાય અને 
મશુ્કેલીઓનો સામનો કયાપ વસવાય શોટપ કટ લઈને 
જીન્દગીમા ંઆગળ વિવાની આશા રાખીએ તો એવી 
સરળતાથી મળેલ સસ્તી ત્જિંદગી એની ર્ાકટતા ઘમુાવે 
છે અને  એટલા પરુતો એનો વવકાસ ર્ાગંળો બનાવે છે. 

સઘંર્પ ર્છી જે સફળતા મળે છે એના જેવી મજા શોટપકટ 
ત્જિંદગીમા ંક્યાથંી મળે! જીવનના ં સ્વપ્નોને આંબી જવા 
માટે જરૂરી સઘંર્પ અને પરુુર્ાથપ જ માિસની ર્ાખંોને 



જોઈએ એવી મજબતુી બિે છે, જેના સહારે એ જગતના 
મકુ્ત વાતાવરિમા ં મશુીબતોના તોફાનો વચ્ ે ર્િ 
ઉડ્ડયન કરીને ર્ોતાના જીવનના ં લક્ષ્યાકંોને વસદ્ધ કરી 
શકે છે. 

એક 
કોશેટામાથંી કુદરતની અજબોગજબ કરામતથી  સર્જન 
ર્ામતા ર્તચંગયાનો આ જીવન સદેંશ આર્િે સૌએ ગાઠેં 
બાિંવા જેવો નથી શુ ં? 

 

 

 

૬. જીંદગી એક દડા જેવી છે 
જીવન એક રમત જેવુ ં છે જેમા ં તમે ર્ા ં દડા એક 
સાથે હવામા ંઉછાળી રહ્ા હોવ છો , આ ર્ા ં દડા છે – 
કામ, કુટંુબ, સ્વાસ્ર્થય, વમત્રો અને તમારો ર્ોતાનો 



આત્મા. જીવન રૂર્ી રમતમા ંતમે આ ર્ા ં દડાને સતત 
હવામા ંઉછાળતા રહો છો. તમે અનભુવી શકશો કે કામ 
એ રબરના દડા જેવુ ંછે.જો તમે તેને છોડી દેશો તો તે 
ની ે ભટકાઈને ફરી ર્ાછં તમારી ર્ાસે ઉછળી આવશે. 

ર્િ બીજા  ાર દડા – કુટંુબ, સ્વાસ્ર્થય ,વમત્રો અને 
તમારો આત્મા – એ કા ના બનેલા દડા જેવા છે.જો 
તમે એમાનંો એક ર્િ દડો છોડી દેશો ( કે તમારાથી 
ર્ડી જશે ) તો ફરી ક્યારેય ર્ોતાનુ ંઅખહંડત સ્વરૂર્ 
િારિ કરી શકશે નહી .તમારે આ હકીકત સમજી 
લેવી જોઈએ અને તમારા જીવનમા ં સમતલુન સતત 
જાળવતા ંશીખવુ ંજોઈએ . જ્યારે જીવનમા ંબધુ ં સ્સ્થર 
થઇ ગયેલુ ં જિાય અને વનરાશા તમને ઘેરી વળે 
...તમારી આંખો બિં કરી દો અને એકી વખતે એક જ 
હદવસ જીવવાનુ ં યાદ રાખો અને જુઓ કે જીવન કેવુ ં
બદલાઈ જાય છે ! 

તમે ફક્ત તમારી ભવૂમકા ભજવો અને તેને ( ઈિરને 
)તેની ભવૂમકા ભજવવા દો . ઈિર તમને કદી વનરાશ 
નહી કરે.... 



બ્રાયન ડાયસન 

(કોકોકોલા કમ્ર્નીના સી.ઈ.ઓ. ના ં વક્તવયમાથંી 
સાભાર ) 

 

૭. જેવી દ્રષ્ષ્ટ, એવી સષૃ્ષ્ટ 
 

 ાદં મીલતા નહહ સબકો સસંારમેં, 

હૈ દીયા ભી બહોત, રોશની કે લીયે. 

(એક હફલ્મી ગીતમાથંી) 

જીવનમા ંસારા કે નરસા પ્રસગંો હમેશા ંબનતા જ રહ ે
છે.સખુ અને દુખ એક વસક્કાની બે બાજુ સમાન છે.જો 
તમારો દ્રષ્ષ્ટકોિ બદલાય… તો …તમારી દુવનયા જ 
બદલાઈ જાય છે . મારા એક મકુ્તકમા ંમેં કહ્ુ ંછે એમ ... 

તમારી ર્ાનખરનુ ંદુખ ના કરો, 



િીરજ િરી આગળ વિતા રહો , 

વસતં જરૂર તમને સામી જ મળશે . 

ર્ાનખર-વસતં છે એક જીવનનો ક્રમ. 

જીવનની કોઈ એક બાબત કે પ્રસગં ર્રત્વે જોવાની કે 
વવ ારવાની બે માિસની દ્રષ્ષ્ટ એક સરખી નથી હોતી, 
જુદી જુદી ર્િ હોઈ શકે છે.   

એક જ પ્રસગં કે બાબતને કોઈ વયસ્ક્ત નકારાત્મક 
દ્રષ્ટીએ જોશે તો કોઈ વયસ્ક્ત એ જ બાબતને સકારાત્મક 
રીતે જોશે.કોઈને પ્યાલો અિો ભરેલો દેખાશે તો કોઈને 
એ જ પ્યાલો અિો ખાલી દેખાશે.એક જ પ્રસગંને 
જોવાનો બે માિસોનો દ્રષ્ષ્ટકોિ ચભન્ન હોય છે. 

જેવી દ્રષ્ષ્ટ, એવી સષૃ્ષ્ટ . 

નકારાત્મક વલિ િરાવતા માિસો અનાવશ્યક 
ચ િંતાઓના બોજમા ંએવી રીતે સર્ડાઈ જાય છે કે તેઓ 
એને કારિે સા ી અને સારી રીતે વવ ારી શકતા નથી. 
ર્હરિામે ર્ોતાની સ્વાભાવવકતા અને પ્રસન્નતા ખોઇ બેસે 



છે. જે વયસ્ક્ત સકારાત્મક અચભગમ િરાવે છે અને 
નકારાત્મકતાથી દુર રહ ે છે એની સગંત અને એનો 
સસંગપ રાખવાથી લાભ થાય છે. 

ર્ગમા ંર્હરેેલા જોડામા ંખ ૂ ંતી ખીલીનુ ં દુખ થતુ ંહોય 
ત્યારે જેને ર્ગ નથી અને જોડા ર્હરેી શકે એવી 
સ્સ્થવતમા ં નથી એવા માિસનો વવ ાર કરીએ તો  
ખ ૂ ંતી ખીલીનુ ંઆર્ણુ ંદુખ ભલુાઈ જાય છે. 

હદલને હલાવી નાખે એવા એમના જીવનના બે કસોટી 
ભયાપ બનાવોમાથંી ર્સાર થયેલા મારા એક સ્નેહીજને 
એમના ઈ-મેલમા ંઅંગે્રજીમા ંએક સરસ બોિ વાતાપ મને 
મોકલી હતી જે મારી ઉર્ર કહલે બાબતની વધ ુ
સ્ર્ષ્ટતા કરે છે. 

આ વાતાપનો ગજુરાતીમા ં કરેલ મારો ભાવાનવુાદ આ 
પ્રમાિે છે. 

નવા વર્પની શરૂઆતમા ંએક પ્રવસદ્ધ લેખક એમની સ્ટડી 
રૂમમા ંએમના જીવનમા ં બનેલા બનાવો ઉર્ર વવ ાર 



કરતા બેઠા હતા. આ લેખકે કાગળ અને રે્ન લઈને 
લખવાનુ ં શરુ કયુ ં: 

***ગયા વરસે મારે ગાલ બ્લેડર દુર કરવા માટે સર્જરી 
કરાવવી ર્ડી હતી .આ સર્જરીને લીિે મારે ઘિા લાબંા 
સમય સિુી ર્થારીમા ંર્ડયા રહવે ુ ંર્ડ્ુ ંહત ુ.ં 

*** એ જ વરસે હું ૬૦ વરસનો થયો અને મારે 
કંર્નીના વનયમ મજુબ મને ગમતી મારી જોબ છોડી 
દેવી ર્ડી.એક ર્બ્લીશીંગ કંર્નીની જોબમા ં મારી 
ત્જિંદગીના ંમેં ૩૦ વર્પ વવતાવયા ંહતા ંએટલે જોબ અને 
વમત્રોને છોડતા ંમનને ઘણુ ંદુખ થયુ ંહત ુ.ં 

***અને એ જ વરસે મારા વર્તાનુ ંઅવસાન થતા ંમારે 
એમને ગમુાવયાનુ ંર્િ દુખ અનભુવવુ ંર્ડ્ુ ંહત ુ ં. 

***અધરૂામા ં પરંુુ ,એ જ વરસે મારા દીકરાને કાર 
એકસીડન્ટ થતા ં એ મેડીકલ ડીગ્રી માટેની એની 
ર્રીિામા ં નાર્ાસ થયો હતો. મારા દીકરાને થયેલ 
ગભંીર ઈજાને લીિે ર્ગે લગાવેલ કાસ્ટ 
સાથે ચબ ારાને હોસ્ર્ીટલમા ં ઘિા હદવસો સિુી ર્ડી 



રહવેાનુ ં થયુ ં હત ુ.ંઆ એકસીડન્ટમા ં એની કાર ર્િ 
ચબલકુલ નાશ ર્ામી હતી એ વળી એક બીજુ ંવિારાનુ ં
નકુસાન હત ુ.ં 

અંતમા ંઆ લેખકે એની નોંિ પરૂી કરતા ં લખ્યુ ં: 

” ઓહ ,આ જે ગયુ ંએ વર્પ કેટલુ ંખરાબ વર્પ હત ુ.ં!” 

આ લેખકની ર્ત્ની જ્યારે રૂમમા ંદાખલ થઇ ત્યારે એના 
ર્વતને હાથમા ંકાગળ ર્કડીને વનરાશ વદને કોઈ ઊંડા 
વવ ારોમા ંખોવાએલો એિે જોયો.એની ર્ીઠ ર્ાછળ ઉભા 
રહી  ર્વતએ  કાગળમા ં શુ ં લખ્યુ ં છે એ એિે વા ંી 
લીધુ ં . ર્વતને ખબર ના ર્ડે એમ શાવંતથી એ રૂમની 
બહાર નીકળી ગઈ.  

થોડા સમય ર્છી એક કાગળ લઈને એ ત્યા ંઆવી અને 
એના ર્વતએ ટેબલ ઉર્ર જ્યા ં એનો લખેલો કાગળ 
રાખ્યો હતો એની બાજુમા ં જ જોડાજોડ એનો લખેલો 
કાગળ મકુ્યો. 



આ લેખકે જ્યારે એની ર્ત્નીએ મકેુલ કાગળ ઉર્ાડીને 
વાચં્યો તો એમા ંઆ પ્રમાિે લખ્યુ ંહત ુ ં: 

***ગયા વરસે છેવટે મને ર્ીડતા ગાલ બ્લેડરને દુર 
કરવાની સર્જરી સફળતાથી ર્તી ગઈ.ઘિા વર્ોથી ગાલ 
બ્લેડર મને ર્ીડા આર્ી રહલે એમાથંી છટકારો મળયો 
એથી મનને ઘિી શાવંત થઇ . 

***ગયા વરસે મારી ૬૦ વર્પની ઉંમરે સુદંર સ્વાસ્ર્થય 
સાથે મારી જોબમાથંી વનવવૃિ લઇ લીિી.હવે મારા 
નીવતૃીકાળના ફાજલ સમયમા ં શાવંતથી સારા લેખો 
લખવા માટે મારંુ ધયાન હવે હું કેષ્ન્દ્રત કરી શકીશ. 

***આ જ વરસે મારા પજૂ્ય વર્તાશ્રી એમની ૯૫ 
વર્પની ર્ાકટ ઉંમરે કશુ ંજ દુખ ભોગવયા વસવાય અને 
કોઈના ઉર્ર કોઈ પ્રકારનો બોજો બન્યા વસવાય શાવંતથી 
આ જગતમાથંી વવદાય લઇ ભગવાનના િામમા ંર્હોં ી 
ગયા. 

***આ જ વરસે મારા અવત વપ્રય પતુ્રને ર્રમ કૃર્ાળ 
ર્રમાત્માએ નવ જીવનની બચિશ કરી.એને થયેલ કારના 



અકસ્માતમા ંભલે એની કારને નકુશાન થયુ ં હોય ર્િ 
મારો પતુ્ર કોઈ ર્િ મોટી ઈજા વસવાય અને કોઈ ર્િ 
અંગ ગમુાવયા વસવાય જીવતો રહ્ો એથી મનમા ંમોટી 
રાહત થઇ. 

કાગળના અંતમા ં લેખકની ર્ત્નીએ આ શબ્દોથી એનુ ં
લખાિ સમાપ્ત કયુ ંહત ુ:ં 

“આ રીતે મારંુ ગયુ ંએ વર્પ ભગવાનની અઢળક કૃર્ા 
અને આશીવાપદથી સારી રીતે ર્સાર થયુ ંહત ુ.ં” 

તમે જોયુ ંને ! 

જીવનના પ્રસગંો તો એક જ હતા ર્રંત ુ એના પ્રત્યે 
જોવાનો દ્રષ્ષ્ટકોિ લેખક-ર્વતનો અને એની ર્ત્નીનો કેવો 
ચભન્ન હતો ! 

કોઈ બનાવ બન્યો હોય એનાથી કેટલો વિારે એ ખરાબ 
બની શક્યો હોત એ દ્રષ્ટીએ જો આર્િે વવ ારીએ તો 
આર્િને ર્રમ કૃર્ાળ ર્રમાત્મા પ્રત્યે આભારવશતાની 
લાગિી જરૂર થઇ આવે. 



આ આખી કથાનો બોિર્ાઠ એ છે કે  સખુ મળે ત્યારે 
આભારવશ બનવુ ં સહલેુ ં છે ર્િ દુખ ર્ડે ત્યારે 
આભારવશતા ટકાવી રાખવી અઘરી છે. 

આર્િી રોજબરોજની ત્જિંદગીમા ંઆર્િે એ યાદ રાખવુ ં
જોઈએ કે સખુમાથંી આભારવશતા નહીં ર્રંત ુ
આભારવશતામાથંી સખુની પ્રાધ્પ્ત થાય છે. 

Its not happiness that makes us grateful, 

But gratefulness that makes us happy. 

અનેક દુખો અને મશુ્કેલીઓ વચ્ ે ર્િ, 
હમેશા,ંહમેશા,ંએવુ ં ઘણુ ં ઘણુ ં બચ્યુ ં હોય છે જેને માટે 
આર્િે પ્રભનુો આભાર જરૂર માનવો જ ર્ડે. 

તમારો દ્રષ્ષ્ટકોિ જો બદલાય તો તમારી આખી દુવનયા 
જ બદલાઈ જાય છે. 

આ નવા વર્પની શરૂઆતમા,ંસકંલ્ર્ લો કે પ્રભ ુપ્રત્યેની 
આભારવશતાને હું મનમા ંકાયમ તાજી રાખીશ. 



Stay Blessed! 

પ્રભનુા આશીવાપદ આર્ના ઉર્ર સદા વરસતા રહ ેએવી 
અચભલાર્ા . 

૮.વનષ્ફળતાની બવુનયાદ ર્ર 

સફળતાની ઈમારતના ર વયતા- 
અબ્રાહમ ચલિંકન 

 



આ જગતમા ં એવો મનષુ્ય ભાગ્યે જ મળશે કે જેિે 
ર્ોતાના જીવન દરમ્યાન એક યા બીજા પ્રકારની 
વનષ્ફળતાનો સામનો કરવો ર્ડયો ન હોય.વનષ્ફળતા કે 
સફળતા,આશા કે વનરાશા અને સખુ કે દુખ જેવા ં
વવરોિાભાર્ી દ્વદં્વોથી મનષુ્ય જીવનની ઈમારતનુ ંઘડતર 
અને  િતર થતુ ંહોય છે. 

આજથી ૨૦૬ વર્પ ર્હલેા ં ૧૨મી ફેબ્રઆુરી,૧૮૦૯ના 
રોજ લાકડાની કેબીન જેવા ગરીબ ઘરમા ં જન્મેલ 
અમેહરકાના લોકવપ્રય ૧૬મા પે્રસીડન્ટ અબ્રાહમ ચલિંકનના 
જીવનમા ં એમને જેવી અનેક વનષ્ફળતાઓનો સામનો 
કરવો ર્ડયો હતો અને હાર ખમવી ર્ડી હતી એવી 
ઘિા ઓછા માિસોને વેઠવી  ર્ડી હશે.વવકટ 
ર્હરસ્સ્થવતઓમા ંનાસીર્ાસ થવાને બદલે સતત પ્રયત્નો 
 ાલ ુ રાખીને અબ્રાહમ ચલિંકન અમેહરકાના ઇવતહાસમા ં
ગલુામોના મસુ્ક્તદાતા અને દેશને ખહંડત થતો 
બ ાવનાર એક સફળ પે્રવસડન્ટ તરીકે ર્ોતાનુ ં નામ 
અમર કરી ગયા છે. 



અબ્રાહમ ચલિંકનના જીવનનો આશા–વનરાશા,વનષ્ફળતા-
સફળતા અને અનેક ર્ડકારોને ઉજાગર કરતો ની ેનો 
ઘટનાક્રમ ઘિો રસપ્રદ અને પે્રરક છે. 

અબ્રાહમ ચલિંકનના જીવનના ઘડતરમા ં વસિંહ ફાળો 
આર્નાર એમની માતા નેન્સી ૧૮૧૮મા ં તેઓ જ્યારે 
માત્ર ૧૦ વર્પની ઉમરના હતા ત્યારે મરકીના રોગમા ં
સર્ડાઈને મતૃ્યુ ંર્ામ્યા ંહતા.ંએમના જીવનનો આ પ્રથમ 
મોટો આઘાત હતો.અવારનવાર એમનો વસવાટ બદલ્યા 
કરતા એમના વર્તા ટોમસે સાત વર્પની ઉમરે જ 
અબ્રાહમના હાથમા ં કુહાડી ર્કડાવી દીિી હતી.એમની 
બાવીસ વર્પની ઉમર સિુી કુટંુબના વનવાપહ માટે લાકડા 
 ીરવાની સખ્ત મજુરી વર્તાની સાથે રહીને એમિે કરી 
હતી.૧૮૩૧મા ંએમની બાવીસ વર્પની ઉમરે નાનો િિંો 
શરુ કયો ર્રંત ુન  ાલતા ંબિં કરવો ર્ડયો.૧૮૩૨મા ં
તેઓ લેજીસ્લે ર પ્રવતવનવિ માટેની ચુટંિી લડયા ર્િ 
એમા ં હાર મળી.આ જ વરે્ એમિે નોકરી ગમુાવી.લોં 
સ્કુલમા ંએમને અભ્યાસ કરવા જવુ ં હત ુ ં ર્િ રૈ્સાના 
અભાવે જઈ ન શક્યા.૧૮૩૩મા ં વમત્રો ર્ાસેથી રૈ્સા 
ઉછીના લઈને ફરી િિંામા ં ઝરં્લાવયુ ં ર્રંત ુ દેવાળં 



કાઢ્ુ.ંઆ દેવુ ંચકુતે કરવા માટે એમને ૧૭ વર્પ સિુી 
રાહ જોવી ર્ડી!૧૮૩૪મા ં સ્ટેટ લેજીસ્લે રની ચ ૂટંિી 
લડયા અને એમા ંજીત મળી. ૧૮૩૫મા ં એમની પે્રવમકા 
સાથે લગ્ન સબંિં નક્કી કયો ર્રંત ુ પે્રવમકાના અ ાનક 
અવસાનથી એમનુ ંહૃદય ભાગંી ર્ડ્ુ ં .એ ર્છીના વરે્ 
મગજની સમતલુા ગમુાવતા ં તેઓ ડીપે્રશનનો ભોગ 
બનીને ૬ મહહના ર્થારીવશ રહ્ા. માદંગીમાથંી 
ઉભા  થઈને ૧૮૩૮મા ં સ્ટેટ લેજીસ્લે રની ચ ૂટંિીમા ં
ઝરં્લાવયુ ંર્રંત ુએમા ંવનષ્ફળતા મળી. 

ર્ા ં વર્પ ર્છી ૧૮૪૩મા ં કોંગે્રસની ચ ૂટંિી લડયા અને 
આ વખતે એમને સફળતા પ્રાપ્ત થઇ.એમિે વોવશિંગટન 
જઈને સારી કામગીરી બતાવી હતી.ર્રંત ુ બે વર્પ ર્છી 
૧૮૪૮મા ં કોંગે્રસ માટેની જે ફરી ચ ૂટંિી આવી એમા ં
એમના ગલુામી પ્રથા નાબદુીના સમથપનના મદુ્દા સામે 
લોક વવરોિને લઈને એમની હાર થઇ.કમાિી માટે 
૧૮૪૯મા ં લેન્ડ ઓહફસરની નોકરી માટે અરજી કરી 
ર્રંત ુ એ નામજુંર થઇ.૧૮૫૬મા ં અમેહરકાના વાઈસ 
પે્રવસડન્ટ માટે ઉમેદવારી કરી ર્રંત ુ ર્િના નેશનલ 
કન્વેન્શનમા ંજરૂર કરતા ંઓછા મત મળતા ંએમા ંર્િ 



વનષ્ફળતા મળી.આમ ઉર્રાઉર્રી હાર ખમવા છતા ં
તેઓ નાહહિંમત ન થયા.છેવટે ૧૮૬૦મા ં ખબુ તૈયારી 
સાથે અમેહરકાના પે્રવસડન્ટ માટેની ચ ૂટંિી લડયા અને 
સફળતાપવૂપક ૫૨ વર્પની ઉમરે અમેહરકાના ૧૬મા 
પે્રવસડન્ટ તરીકે ચ ૂટંાઈ આવયા. 

આમ રીતે અનેક મશુીબતોનો સામનો કરી અબ્રાહમ 
ચલિંકન વાઈટ હાઉસ સિુીની મચંઝલ સિુી ર્હોં વાના 
ર્ોતાના સ્વપ્નને સાકાર કરી શક્યા હતા.વોવશિંગટનમા ં
રાજ વહીવટ સભંાળયો એ ર્છી ર્િ મશુ્કેલીઓ એમનો 
ર્ીછો કરતી જ રહી.દેશમા ંદિીિના ંછ સસં્થાનો સયંકુ્ત 
રાજ્યમાથંી છૂટા ંર્ડયા ંઅને ગલુામીના મદુ્દા ર્ર આંતર 
વવગ્રહનો દાવાનળ ૧૮૬૧ થી ૧૮૬૫ દરમ્યાન દેશમા ં
ફેલાઈ ગયો 

આ આંતર વવગ્રહમાં અબ્રાહમ લીન્કને એમની 
કાયપ દિતા અને ઉચ્  પ્રકારની નેતાગીરીની પ્રતીવત  
સૌને કરાવી.  આ આકરી કસોટીમાથંી હમેખેમ ર્ાર 
ઉતરી આર્િા સરદાર વલ્લભભાઈ ર્ટેલની માફક 



દેશને ટુકડાઓમા ં વેર વવખેર થતો બ ાવીને અખહંડત 
રાખ્યો.આ એમના જીવનની આ મહાન વસદ્ધદ્ધ બની રહી. 

આંતર વવગ્રહનો જ્યારે ૧૮૬૫મા ં અંત આવયો ત્યારે 
કઈક રાહત અનભુવતા ંચલિંકને એમની ર્ત્ની મેરી ટોડને 
કહ્ુ ં હત ુ.ં”ર્ાટનગર વોવશિંગટનમા ં આવયા ત્યારથી 
આર્િા હદવસો બહું કર્રા ગયા છે.ર્િ હવે યદુ્ધ પરંુુ 
થયુ ંછે.ઈિરની ઇચ્છાથી હવે બાકીના ંવર્ો સખુ-શાવંતથી 
ગાળવાની આર્િે આશા રાખીએ .” 

કમનશીબે ચલિંકનનુ ં આ સ્વપ્ન પરંુુ ન થયુ.ં ૧૪મી 
એવપ્રલ ,૧૮૬૫ની રાતે   વોવશિંગટનમા ં ફોડપ થીયેટરમા ં
બેસીને તેઓ નાટક જોતા હતા ત્યારે રાતે દસ વાગે 
દિીિ રાજ્યના એક બથુ નામના એકટરે ચલિંકનના 
માથામા ં ગોળી મારી અને બીજે હદવસે તેઓ મતૃ્યુ ં
ર્ામેલા જાહરે થયા.દેશ માટે રાત હદવસ કામ કરનાર 
દેશ ભક્ત લીન્કને શહીદી વહોરીને આર્િા રાષ્ર વર્તા 
મહાત્મા ગાિંીની જેમ વવિમા ંએમનુ ંનામ અમર કરી 
ગયા. 



અબ્રાહમ ચલિંકનની લોગ કેચબનથી વાઈટ હાઉસ સિુીની 
ભાતીગર જીવનયાત્રા દરમ્યાન  ડતી અને ર્ડતીના 
ઉર્ર જિાવેલ ઘટનાક્રમ ઉર્રથી બોિ એ લેવાનો કે 
જીવનમા ં ગમે તેટલી હાર કે ર્ડકારની ર્હરસ્સ્થવત 
સજાપય એવા પ્રસગંોએ હહમ્મત હારવી ન 
જોઈએ.જીવનની દરેક હાર કે ર્ડકારમા ં આગળ 
વિવાની તકો છર્ાએલી હોય છે.જીવનમા ં વનષ્ફળતાનો 
અનભુવ થતા ં વનરાશાનો ભોગ બની ઘિા માિસો 
હહમ્મત હારી જાય છે અને આગળ પ્રયત્ન કરવાનુ ંછોડી 
દે છે.જેવી રીતે યધુિમા ં મેદાન છોડી ભાગી જનાર 
સૈવનક યદુ્ધ જીતી શકતો નથી એવી જ રીતે જીવનના 
યધુિમા ં હહમ્મત હારીને મેદાન છોડી જનાર વયસ્ક્ત 
ર્ોતાના જીવનમા ંકદી જોઈએ એવી પ્રગતી કરી શકતી 
નથી. 

અબ્રાહમ લીન્કને ર્ોતાની અનોખી જીવનકથાથી એ 
સાચબત કરી બતાવયુ ંછે કે જીવનમા ંિીરજ,હહમ્મત અને 
અડગ વવિાસ રાખવાથી કોઈ ર્િ ધયેયની પ્રાધ્પ્ત થઇ 
શકે છે.વનષ્ફળતાના ર્ાયા ઉર્ર સફળતાની ઈમારત 
ર ી શકાય છે. 



એક અજ્ઞાત ગજુરાતી કવવ (કદા  ઉમાશકંર જોશી !)ની 
આ કાવય ર્સં્ક્તઓ ટાકંવાનુ ંઅતે્ર ઉચ ત લાગે છે કે- 

“ મને મળી વનષ્ફળતાઓ અનેક આ ત્જિંદગીમા,ં 

તેથી આજે થયો હું સફળ કૈક ત્જિંદગીમા ં" 

૯. સખુ તમારી ભીતરમા ંજ ર્ડેલુ ંછે 

એક મવૂતિ ઘડનાર વશલ્ર્કારને એક માિસે પછૂ્ુ ં: 

“ એક ર્ત્થરમાથંી તુ ંઆટલી સુદંર મવૂતિઓનુ ં સર્જન 
કેવી રીતે કરી શકે છે ?” 

વશલ્ર્કારે જવાબ આપ્યો : 

” અરે ભાઈ , આ મવૂતિઓ અને એના આકાર આ 
ર્ત્થરમારં્હલેેથી છર્ાએલા જ હોય છે . 

હું તો માત્ર જરૂર વગરના ર્ર્થથરના જે ભાગ હોય છે 
એને મારા ટાકંિાની મદદથી હટાવી દુર કરંુ છં અને 
મવૂતિ દેખાઈ આવે છે .” 



બોિર્ાઠ : તમારંુ સખુ કઈ બહાર નહીં ર્િ તમારી 
અંદર જ છર્ાયુ ંહોય છે . 

ફક્ત તમારી ચ િંતાઓને હટાવી દુર કરો એટલે તમારામા ં
છર્ાએલા સખુના ંતમને દશપન થશે .” 

જો સખુી થવુ ં હોય તો ચ િંતાઓની  કલી તમારા 
મસ્સ્તષ્કમા ંમાળો બાિેં એ ર્હલેા ંએને ઉડાડી દો . 

એક પ્રા ીન દુહામા ંર્િ કહ્ુ ંછે …. 

હફકર સબકો ખાઈ ગઈ , હફકર સબકા ર્ીર 

ફીકરકી જો ફાકી કરે , ઉનકા હી નામ ફકીર 

ભતૂકાળ વવશેનો અયોગ્ય અફસોસ અને ભવવષ્ય માટેની 
ચબન જરૂરી ચ િંતાઓને લીિે માિસ ર્ાસે 

વતપમાનની જે મલુ્યવાન િિોની પુજંી ર્ડેલી છે એનો 
સદુર્યોગ અને ઉર્ભોગ કરી સખુી થઇ શકતો નથી . 

સખુ માટેની ચ િંતા જ દુખ રે્દા કરતી હોય છે. 



દુલા કાગ કહ ે છે માિસો સખુી થવા હારંુ દખી થતા 
હોય છે. 

સખુ અને દુખ … જીવનના વસક્કાની બે બાજુ છે . 

સસં્કૃતમા ંએક વાક્ય છે “  ક્રવત ર્રીવતપનતે દુખાની 
  સખુા ની   “ એટલે દુખ અને સખુનુ ં ક્ર હમ્મેશા ં
ફરત ુ ંરહ ેછે. 

જીવનના  ગડોળમા ં આર્િે સૌ બેઠા ં છીએ , એમા ં
મોજ ર્િ છે અને ર્ડવાની બીક ર્િ છે.સખુ અને દુખ 
એ કાયમી સ્સ્થવત નથી. 

મારા એક કાવયમા ંમેં લખ્યુ ંછે … 

સખુી થયા , ગવપ ના કરો, સખુ કઈ કાયમી નથી. 

દુખી થયા , દુખ ના કરો, દુખ ર્િ કાયમી નથી. 

માિસની ત્જિંદગીની શરૂઆત દુખ- માતાની પ્રસવુત ર્ીડા 
અને બાળકની નાડ કાર્વાના દુુઃખથી જ શરુ થાય છે 
.બાળકનો જન્મ થતાનંી થોડી િિોમા ં જ માતા દુખ 



ભલૂી જાય છે અને એક પતુ્ર રતન પ્રાધ્પ્તનુ ંઅનહદ 
સખુ અનભુવે છે . 

કભી ખશુી અને કભી ગમથી ભરેલી છે સૌની ત્જિંદગી . 

જીવનમા ં સખુ અન શાવંત કોને નથી ખર્તી .પ્રત્યેક 
માિસ સખુી થવાના પ્રયત્નોમા ં વયસ્ત રહતેો હોય 
છે.સખુ મળે એ  માટે તો હજારો માઈલોની દુરી કાર્ીને 
સૌ  “સખુ નામના દેશ ,અમેહરકા “મા ં આવીને વસ્યા ં
છે.માિસની સખુ મેળવવા ર્ાછળની ઉંદર દોડ કદી 
અટકવાની નથી. માિસની જીવન દોડ સખુ મેળવવા 
ર્ાછળની જ હોય છે ર્રંત ુરસ્તામા ં દુખોનો ર્િ ભેટો 
થઇ જતો હોય છે . 

સખુ આજે માકેટેબલ કોમોડીટી થઇ ગયુ ં છે. સખુના 
બજારમા ં હપે્ર્ીનેસ વે નારાઓ ઠેર ઠેર હાટડી લઈને 
બેસી ગયાછે.થોમસ મટપન  ેતવે છે કે ‘જો આર્િે 
રેડીમેઈડ સખુ વે નારાની દયા ઉર્ર જીવશુ ંતો ર્છી 
કદી જ સતંોર્ી બનવાના નથી,” 



વૈજ્ઞાવનકોએ જગતના સખુી માિસની શોિ કરવા માટે 
આધવુનક ટેકનોલોજીની મદદથી પ્રયત્ન ર્િ કયો છે. 
આ પ્રયોગો બાદ વવજ્ઞાનીઓએ એક બદુ્ધ ચભખ્ખ ુ મેર્થય ુ
હર ડપને  ‘હરે્ીએસ્ટ મેન ઓન અથપ’ નો ચખતાબ આપ્યો 
હતો. 

સતંોર્ી જીવ સદા સખુી 

સખુ કોને કહવે ુ ંએ સમજવુ ંસહલેુ ંનથી. દરેક માિસની 
સખુની વયાખ્યા જુદી જુદી હોય છે . સખુ અને દુખ એ 
મનની કલ્ર્નામા ંરહલેા ંછે.બાહ્ દ્રષ્ટીએ અઢળક િનમા ં
રા તા માિસો સખુી છે એમ માની લેવાની ઉતાવળ 
કરવા જેવી નથી.વવપલુ સમદૃ્ધદ્ધ હોવા છતા ંમાિસ વધ ુ
સમદૃ્ધદ્ધ મેળવવા માટે મનથી સતત ચ િંતાતરુ અને 
આકુળ  વયાકુળ રહતેો હોય છે.આકાિંાઓ કોઈની કદી 
પરૂી થતી નથી હોતી.એક ઈચ્છાની પવૂતિ થતા ં  જ 
તત્કાળ  બીજી નવી ઈચ્છાઓ ઉત્ર્ન્ન થઇ જાય છે.સાચુ ં
સખુ ઇચ્છાઓની પવૂતિમા ં નથી .િનના ઢગલા વચ્ ે 
જીવનારને નરમ મલુાયમ ર્થારીમા ંર્િ સવુાનુ ંસખુ 
નથી તો એક ગરીબ માિસ સડક ઉર્ર ર્િ ઘસઘસાટ 



ઊંઘી શકે છે . રૈ્સાથી સખુ ખરીદી નથી શકાત ુ ં .સખુ 
અને દુખ એક રીલેટીવ ટમપ છે. 

દરેક મનષુ્યની સખુ મેળવવાની રીતો જુદી જુદી હોય 
છે.કોઈને મન િન પ્રાધ્પ્ત એ સખુ છે જ્યારે કોઈ 
સ્વાસ્ર્થયને ખરંુ સખુ માને છે .ર્હલેુ ં સખુ તે જાતે 
નયાપ.ખરેખર તો સાચુ ં સખુ ર્ામવા માટે શરીર અને 
મન બને્ન દુરસ્ત હોવા ં જોઈએ.શરીરની તદુંરસ્તી સાથે 
મનની દુરસ્તી ર્િ એટલી જ જરૂરી છે.મન  ગંા તો 
ક્થરોટમેં ગગંા. 

સખુી માિસના  ર્હરેિની કથા 

સખુી માિસનુ ંર્હરેિ એ નામની જાિીતી કથામા ંએક 
રાજા ર્ાસે બિી જાતનુ ંસખુ હોવા છતા ંમનમા ંએને 
 ેન નથી .રાજા વૈદ્યને બોલાવી એનો ઈલાજ કરવા 
ફરમાવે છે. વૈદ્ય હોંવશયાર છે .રાજાને કહ ેછે રાજન તમે 
કોઈ સખુી માિસનુ ં ર્હરેિ ર્હરેીને એક રાત સઈુ 
જાઓ તો આર્નુ ંદદપ દુર થાય. રાજા એના માિસોને 
સખુી માિસનુ ંર્હરેિ લઇ આવવા હુકમ કરે છે. બિે 
ફરી વળવા છતા ંકોઈ ખરેખર સખુી હોય એવો માિસ 



મળતો નથી .છેવટે એક અિપનગ્ન ફકીર જેવો લાગતો 
ગરીબ માિસ એક ઝાડ ની ે આનદંથી ના તો અને 
કદૂતો નજરે ર્ડે છે . રાજાના માિસો પછેૂ છે કે તુ ં
આમ ના ે છે તો બહુ સખુી લાગે છે .તારંુ ર્હરેિ 
રાજાને જોઈએ છે . રે્લો ગરીબ માિસ કહ ે છે હા હું 
સખુી છં ,રાજાનુ ં દુખ દુર થતુ ં હોય તો મારંુ ર્હરેિ 
આર્વા હું રાજી છં ર્રંત ુમારી ર્ાસે ર્હરેવા માટે કોઈ 
ર્હરેિ જ નથી. રાજાને ખબર આર્વામા ંઆવે છે કે 
એક સખુી માિસ છે ર્િ એની ર્ાસે ર્હરેવા માટે 
ર્હરેિ નથી એટલે ર્હરેિ લાવી નથી શક્યા. રાજાની 
આંખ ખલુી જાય છે કે હું મારી  અઢળક સમદૃ્ધદ્ધ વચ્ ે 
દુખી છં અને જેની ર્ાસે ર્હરેવા ર્હરેિ ર્િ નથી એ 
ગરીબ માિસ કેવો સખુી છે ! ગૌતમ બદુ્ધની હકસા 
ગોતમીની કથા ર્િ આ જ મતલબની વાત કહ ેછે .આ 
બે ઉદાહરિો એ વાતની પષુ્ષ્ટ કરે છે કે સખુ અને દુખ 
માિસની માનવસક સ્સ્થવતનુ ંજ સર્જન છે . 

ગ્રીક હફલસફૂ સોકે્રટીસ નુ ંએક સરસ અવતરિ છે . 



“જો દરેક માિસના દુખો અને દુભાપગ્યોના ં
ર્ોટલા ં બાિંીને તેનો ઢગલો કરવામા ંઆવે અને ર્છી 
તેમાથંી સહુને દુખ સરખે ભાગે વહેં ી લેવાના ંહોય તો 
મોટા ભાગના લોકો ર્ોતાનુ ં અસલ ર્ોટલુ ં ઉર્ાડીને 
 ાલતા થવાના .” 

દરેક માિસને બીજાની થાળીમા ં ર્ડેલો સખુનો લાડુ 
મોટો દેખાય છે.સરખામિી કરવાથી જ દુખ ઉર્જે 
છે.નકારાત્મક વલિ િરાવનાર માિસોને જ્યા ંઅંિકાર 
દેખાય છે ત્યા ં સકારાત્મક માિસને પ્રકાશની લકીર 
દેખાય છે .નકારાત્મક માિસ કહશેે કે આ ત્જિંદગી તો 
 ાર હદનની  ાદંની છે , તો સકારાત્મક માિસ કહશેે 
 ાર હદનની ભલે હોય તો ર્િ  ાદંની તો છે ને ! 
માનીએ તો સખુ છે અને ન માનીએ તો દુખ છે . સખુ 
અને દુુઃખનુ ંકારિ મનષુ્યનુ ંઆ મરકટ જેવુ ંમન છે જે 
કદી સ્સ્થર રહતે ુ ં નથી .માિસના મનની કામનાઓ 
માિસને દુખી બનાવે છે . સખુ એ એક જાતનો મનનો 
વયાર્ાર છે. એક સસં્કૃત શ્લોકમા ં કહ્ુ ં છે એમ માિસ 
ના બિંન અને મોિ નુ ંકારિ આર્ણુ ંઆ મન જ છે. 



સાચુ ંસખુ એ આત્માનુ-ંઆધયાત્ત્મક-સખુ છે 

સખુદુખ મનમા ંન આિીએ, ઘટ સાથે રે ઘહડયા ં, 

ટાળયા ંતે કોઈના ંનવ ટળે, રઘનુાથના ંજહડયા.ં 

–નરવસિંહ મહતેા. 

ઉર્ર લેખની શરૂઆતમા ંકહ્ુ ંએમ સખુ આર્િા અંતર 
મનમા ં છર્ાયુ ં હોવા છતા ં રે્લા સવુિપ મગૃ ની જેમ 
એને શોિવા આર્િે બહાર નાહક મથીએ છીએ . સગુિં 
ર્ામવા માટે વન ખુદંી વળતા સવુિપ મગૃને ખબર નથી 
કે સગુિં તો એની નાચભમા ંજ છે . 

જ્યા ંર્હોં વાની ઝખંના વર્ોથી હોય ત્યા ં

મન ર્હોં તા ંજ ર્ાછં વળે એમ ર્િ બને 

જે શોિવામા ંત્જિંદગી આખી ર્સાર થાય 

ને એ જ હોય ર્ગની તળે એમ ર્િ બને 

- મનોજ ખડંેહરયા 



સરખામિી કરવાથી દુખ જન્મે છે.આર્િે ર્રોન્મખુી 
દ્રષ્ષ્ટ છોડી અંતરમા ં ઝાખંી કરી ,આંતર યાત્રા 
કરી,આત્માનુ ં ખરંુ સખુ ર્ામવાનુ ં છે.ર્ોતાના માટે તો 
સહુ કરે ર્િ બીજા માટે કઈક કરી છૂટવાની ભાવનામા ં
જે સતંોર્,સખુ અને આનદં મળે છે એ અનેરો હોય 
છે.પજૂ્ય રવવશકંર મહારાજના કથન પ્રમાિે ઘસાઈને 
ઉજળા થવાની ભાવનામા ંજે સખુ છે એ સ્વાથી જીવન 
 યાપમા ં નથી.ગમશે, ાલશે,ફાવશે,ભાવશે ,દોડશે જેવા 
હકારાત્મક વલિ અને સતંોર્ી જીવન એ સાચુ ં સખુ 
ર્ામવાની  ાવી છે.સતંોર્ી નર સદા સખુી એમ જે 
કહવેાય છે એ ખોટંુ નથી.સતં કબીરનો એક સરસ દુહો 
છે: 

“આિી અરુ સખુી ભલી પરુી સો સન્તાર્. 

જો  ાહગેા ચરુ્ડી, બહુત કરેગા ર્ાર્ “ 

એનો અથપ એ છે કે “અરે ભગવાન,મને અડિી રોટી જ 
આર્,આખી રોટી નાહકની ર્ીડા રે્દા કરશે. જો ઘી 
 ોર્ડેલી રોટી  ાહીશ, તો ઘિા ં ર્ાર્ કરતો થઈ 
જઇશ “. 



ઈશ ુ ખ્રીશ્તે કહ્ુ ં છે: ‘પ્રભનેુ  ાહો. અને બાકીનુ ં બીજુ ં
તમને મળી રેહશે.’જીવનની કોઈ ર્િ ર્હરસ્સ્થવતમા ંજો 
મનમા ં સાિીભાવનો અચભગમ રાખીએ તો સખુનો 
અનભુવ કરી શકાય છે .સખુના ં પષુ્ર્ો મશુીબતોના ં
કાટંાઓ વચ્ ે જ ખીલતા ંહોય છે .સખુનુ ંમળૂ સતંોર્મા ં
છે .અસતંોર્માથંી જ દુખ જન્મે છે .ગીતામા ંવિપવેલી 
સ્સ્થતપ્રજ્ઞતા અને સખુ કે દુુઃખમા ંસાિીભાવ એ સખુી 
થવાની  ાવી છે .સખુ મેળવવુ ંસહલેુ ંનથી .એના માટે 
મથવુ ંર્ડે છે . ર્ત્થરમાંથી મવૂતિ ઘડનાર વશલ્ર્ીની જેમ 
એનુ ંસર્જન કરવુ ંર્ડે છે. 

A man asked Lord Budhdh: 

“I want happiness .” 

Lord Budhdha said : 

“First remove “I” that’s ego.Then remove 
“want “that’s desire. 

See now you are left with only 



“HAPPINESS” 

જીવનમા ં સાચુ ંસખુ કોને કહવે ુ ં એ એક મનોવૈજ્ઞાવનક 
કોયડો છે. 

આમ છતા ંમારા નમ્ર મત પ્રમાિે જે કાયપ કયાપ ર્છી 
આર્િો માયંલો, આર્િો અંતરાત્મા,આર્ણુ ં આખુ ં
 ૈતન્ય પલુહકત થઇ ઉઠે એજ સાચુ ંઆધયાત્ત્મક સખુ. 

 

 

 

૧૦. સ્વામી વવવેકાનદંનો એમના ગરુુ 

રામકૃષ્િ ર્રમહંસ સાથનેો સવંાદ 



સ્વામી વવવેકાનદં - મને ફાજલ સમય ચબલકુલ મળતો 
નથી . મારંુ જીવન ભાગ દોડ વાળં ખબુ જ વયસ્ત રહ ે
છે . 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ -  તારૂ દૈવનક કામકાજ તને વયસ્ત 
રાખે છે .ર્રંત ુ તારી હક્રયાઓ બાદ  જે ફળ તને મળશે 
એ તારા કામના કંટાળામાથંી તને મકુ્ત કરશે .   

સ્વામી વવવેકાનદં - ગરુુજી, આજકાલ મારંુ જીવન ન 
સમજાય એવુ ંઆંટીઘ ૂટંીવાળં બની ગયુ ંહોય એમ મને 
કેમ લાગ્યા કરે છે ? 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ - વત્સ, જીવનનુ ંપરૃ્થથકરિ કરવાનુ ં
છોડી દે. એમ કરવાથી ગુ ંવાિો રે્દા થતી હોય છે .તુ ં
તો માત્ર જીવન  જીવવાનુ ંશરુ કરી દે. 

સ્વામી વવવેકાનદં -  તો ર્છી આર્િને સતત એક 
જાતનુ ંઅસખુ-દુખ કેમ વતાપય છે ? 
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રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ - કેમ કે ચ િંતાઓ  કરવાની તને 
ટેવ ર્ડી ગઈ છે .તને જીવનમા ંકોઈ સખુ જિાત ુ ંનથી 
એનુ ંકારિ એ જ છે . 

સ્વામી વવવેકાનદં- આ જગતમા ં હમ્મેશા ં સારા અને 
ભલા માિસોને જ શા માટે સહન કરવુ ંર્ડે  છે ? 

રામકૃષ્િ ર્રમહંસ - હીરાને- મિીને બરાબર  મકાવવો 
હોય તો એને બરાબર ઘસવો ર્ડે છે . અસ્ગ્નમા ં
બરાબર તર્ાવયા વવના સોનુ ં શદુ્ધ બની શકતુ ં નથી 
.એવી જ રીતે સારા માિસો જીવનની વવર્દાઓ -
મશુ્કેલીઓમાથંી ર્સાર થતા હોવા છતા ંએમનામા ંકોઈ 
ર્િ જાતની કડવાશ રે્દા નથી ર્િ ઉલટંુ એમનુ ં
જીવન બહતેર બન્યુ ંછે એવો અનભુવ કરે છે . 

સ્વામી વવવેકાનદં- તો ગરુુજી તમે એમ કહવેા માગો છો 
કે આવો અનભુવ મેળવવો ઉર્યોગી હોય છે ? 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ- હા જરૂરી છે ,દરેક દ્રષ્ટીએ જોવા 
જઈએ તો જીવનનો અનભુવ એ એક કડક વશિક જેવો 
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હોય છે.આ વશિક વશષ્યને કોઈ ર્ાઠ ભિાવે એ ર્હલેા ં
એની બરાબર કસોટી કરી લેતો હોય છે. 

સ્વામી વવવેકાનદં - ગરુુજી,  જીવનમા ં એટલા બિા 
કોયડાઓ વચ્ ે ઘેરાયો છં કે મને ખબર જ નથી ર્ડતી 
કે હું કઈ હદશા તરફ જઈ રહ્ો છં ? 

રામકૃષ્િ ર્રમહંસ -  વત્સ, એમ તુ ંબહાર જ જોયા 
કરીશ તો તુ ં કઈ તરફ જાય છે એની ખબર નહહ 
ર્ડે.  તારી ભીતરમા ંદ્રષ્ષ્ટ કર. તારી દૈહહક આંખોથી તો 
તુ ં બાહ્  દ્રશ્યો જોઈ શકીશ ર્િ તારંુ હૃદય- તારી 
આત્ત્મક આંખો-  જ તને સા ો માગપ બતાવશે . 

સ્વામી વવવેકાનદં - ગરુુજી મને એ કહો કે સા ી 
હદશામા ંપ્રયાિ કરવુ ંએ વધ ુદુખ આરે્ છે ( ડંખે છે ) 
કે જીવનમા ંવનષ્ફળ થવુ ંએ વધ ુદુખ આરે્ છે ? 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ  - વત્સ,  તારી સફળતાનો માર્દંડ 
બીજા લોકો નક્કી કરે  એને આિીન છે ર્રંત ુ
એક સતંોર્ જ એક એવી  ીજ છે જેનુ ં માર્ તો તુ ં
ર્ોતે જ નક્કી કરી શકે. 

http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html
http://www.funfunky.com/jordana-brewster-out-and-about-west-hollywood-t33743.html


સ્વામી વવવેકાનદં – ગરુુજી, જીવનના કઠીન સમયમા ં
ર્િ નવુ ંનવુ ંસત્કમપ કરવાનો ઉત્સાહ કેવી રીતે ટકાવી 
રાખવો એ મને કહશેો ? 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ  -  વત્સ ,  તુ ંઆજે ક્યા ંસિુી 
આવી ર્હોંચ્યો છે એની તરફ હંમેશા ંનજર રાખ નહહ કે 
તારે ક્યા ંસિુી જવાનુ ંછે એની તરફ. જીવનમા ંતને જે 
કંઇક સારંુ પ્રાપ્ત થયુ ંછે એ તને ભગવાન કૃર્ાએ મળયુ ં
છે એમ માની એનો ર્ાડ માન અને જે કઈ ખટેૂ છે અને 
મેળવવાની ઇચ્છા છે એની ચ િંતા છોડ. 

સ્વામી વવવેકાનદં- માિસો વવરે્ની એવી કઈ વાત છે કે 
જેનુ ંતમને આશ્ચયપ થતુ ંહોય . 

રામકૃષ્િ ર્રમહંસ - માિસોને જ્યારે કોઈ ર્િ જાતનુ ં
દુખ સહન કરવાનુ ંઆવે ત્યારે પ્રશ્ન  કરે છે " આવુ ંમને 
જ કેમ ?" ર્રંત ુ જ્યારે તેઓ જીવનમા ં પ્રગતી કરીને 
સમદૃ્ધ બને છે  ત્યારે કદી એવો પ્રશ્ન કરતા નથી કે " 
આવુ ંમને જ કેમ ? "આ જ વાતનુ ંમને મોટંુ આશ્ચયપ 
છે. 



સ્વામી વવવેકાનદં :  હું મારી આ ત્જિંદગીમા ં કેવી રીતે 
મહિમ ફળની પ્રાધ્પ્ત કરી શકંુ ? 

રામ કૃષ્િ ર્રમહંસ -  જે ર્સાર થઇ ગયો એ ભતૂકાળ 
વવરે્ની  ચ િંતા કે શોક છોડી દે . તારી ર્ાસે હાલ જે છે 
એ વતપમાન કાળનો મનમા ં વવિાસ રાખી સામનો કરી 
તારંુ કાયપ કયે જા .  જે હજુ આવવાનો છે એ 
ભવવષ્યકાળ માટે મનમા ંકોઈ ર્િ જાતની ચ િંતા રાખ્યા 
વસવાય તારી જાતને એ માટે તૈયાર કર. 

સ્વામી વવવેકાનદં : ગરુુજી ,હવે આ મારો એક છેલ્લો 
પ્રશ્નનો છે . મને કોઈ કોઈ વાર એમ લાગ્યા કરે છે કે 
મારી પ્રાથપનાઓનો  મને કોઈ જવાબ મળતો નથી ,એવુ ં
કેમ હશે ? 

રામકૃષ્િ ર્રમહંસ- વત્સ, તુ ંઆ વાત જાિી  લે કે 
એવી કોઈ પ્રાથપના નથી કે જેનો જવાબ ના હોય.મનમા ં
શ્રધિા -વવિાસ રાખીને તારા ભયને ખખેંરી નાખ. આ 
જીવન  અગમ અને અગો ર છે એનો તારે તાગ 
મેળવવાનો છે.જીવન કઈ એવો મોટો કોયડો નથી કે 
જેને ઉકેલી ના શકાય .મારા આ કથન ઉર્ર વવિાસ 



રાખ કે જો તમને સા ી રીતે જીવતા ંઆવડતુ ંહોય તો 
ત્જિંદગી કુદરતની એક અદભતુ ભેટ છે . 

 

 

૧૧. વદૃ્ધાવસ્થાના પ્રશ્નો અને સકારાત્મક 

અચભગમ 



 

વધૃિાવસ્થા યા ઘડર્િ એ દરેક મનષુ્યના જીવનનો 
મરિ ર્હલેાનંો આખરી તબક્કો છે.જીવનની મસુાફરીનુ ં
એ આખરી સ્ટેશન છે . જુવાનીની વસતં ભોગવયા ર્છી 
આવતી જીવનની ર્ાનખર એટલે કે  વદૃ્ધાવસ્થામા ં
જીવન વિૃ ઉર્રથી ર્ાકેલા ં ર્ીળા ં ર્ાન એક ર્છી 
એક  ખરતા ંજાય છે .એટલે તો આર્િા આદ્ય કવવ 
નરવસિંહ મેહતાએ દુખી હૃદયે ગાયુ ં છે કે  –  “ઘડર્િ 
કેિે મોકલ્યુ ં ? ઉમરા તો ડંુગરા થયા , ર્ાદર થયા 
ર્રદેશ ! “ 



સો વરસનુ ં આરોગ્યમય સાદંુ,સાત્ત્વક અને સેવામય 
જીવન ભોગવીને વવદાય થયેલ કમપયોગી રવવશકંર 
મહારાજે સરસ કહ્ુ ં છે કે “ જે ઘરડમા ં  ાલે છે તે 
ઘરડો “. વદૃ્ધ શબ્દ વદૃ્ધદ્ધ ઉર્રથી આવયો છે. ઘડર્િ 
આવે એ ર્હલેાથંી જ માિસ સતત વવ ારોની વદૃ્ધદ્ધથી 
સમદૃ્ધ થતો રહ ે છે એટલે જ એ વદૃ્ધ કહવેાય છે 
. શરીરથી ભલે વદૃ્ધ દેખાતા હોય એમ છતા ંઘિા વધૃિો 
મનથી તો યવુાન હોય છે . 

વધૃિાવસ્થામા ંઆરોગ્યના ઘિા પ્રશ્નોનો સામનો કરવો 
ર્ડે છે. સાઠ વર્પ કે એની આજુબાજુની ઉમરે બ્લડ–
સગુર, કૉલેસ્ટરોલ, બ્લડ પે્રશર, આરથ્રાઈટીસ,હૃદય રોગ 
–બાયર્ાસ સર્જરી અને છેલ્લે તબકે્ક સ્મવૃત નાશ એટલે 
કે અલ્ઝાઈમર જેવા ડરામિા લાગે એવા રોગોના 
લીસ્ટમાથંી એક કે વધ ુ રોગો સામે ટકવાનુ ંહોય છે . 
આવા વખતે વદૃ્ધ માિસ ઘિીવાર મનથી ભાગંી ર્ડતો 
જોવામા ંઆવે છે અને ડીપે્રશનનો ભોગ બનીને દુખી 
થતો અને બીજંાને ર્િ દુખી કરતો હોય છે. ઘડર્િમા ં
દુખો ભોગવીને , રીબાઈને મતૃ્ય ુર્ામવાનો ભય ઘિા 
વધૃિોને સતાવતો હોય છે. આવા સમયે જીવનના 



અંવતમ તબકે્ક મન ઉર્ર કાબ ુ રાખવા માટે વદૃ્ધોએ 
સકારાત્મક  વલિ અર્નાવવાની ખાસ જરૂર ઉભી થાય 
છે. 

જેનુ ંશરીર અને મન છેક સિુી સાથ આરે્ છે એવા જુજ 
સદભાગી માિસો જીવનની બાજી જીતી લઈને વવદાય 
થાય છે .જે માિસો યવુાનીનો સમય ભવવષ્યના કોઈ 
ર્િ પ્રકારના આયોજન વવના વેડફી મારે છે , પરુ 
આવવાનુ ં છે એમ જાણ્યા છતા ં વહલેાસર ર્ાળ નથી 
બાિંતા ત્યારે ર્ાઘડીનો વળ છેડે એમ વિૃાવાસ્થામા ં
દુખી થતા જોવામા ંઆવે છે. 

આર્િે ત્યા ંઘર આંગિે પજૂ્ય રવવશકંર મહારાજ , શ્રી 
મોરારજીભાઈ દેસાઈ , વવદ્યા વા સ્ર્વત કે.કા.શાસ્ત્રી જેવા ં
અનેક ઉદાહરિો છે જેમા ંઆવા મહાનભુાવોએ જીવનની 
છેલ્લી ર્ળ સિુી શારીરીક માનવસક અને આત્ત્મક સખુ 
ભોગવી, લોકો માટે કામ કરતા ંકરતા ંએક દીર્કની જેમ 
પ્રકાશ ફેલાવી એમનુ ંજીવન દીર્ાવીને વવદાય થયા છે 
અને અમર થઇ ગયા છે .પજૂ્ય મહાત્મા ગાિંીની જો 



કરુિ હત્યા થઇ ના હોત તો ૧૨૫ વર્પ જીવવા માટેનુ ં
એમનુ ંમનથી આયોજન હત ુ.ં 

ઘડર્િમા ંજુની આંખે ઘિા નવા તમાશા જોવાના હોય 
છે. આજની દુવનયામા ંબધુ ંઝડર્ભેર બદલાઈ રહ્ુ ંછે.જે 
સરતો રહ ે છે તેનુ ંજ નામ તો સસંાર છે .”આ દુવનયા 
હવે ર્હલેા ં જેવી રહી નથી “ એવી ફહરયાદ ઘિા 
ઘરડાઓ કરતા હોય છે. ર્રંત ુર્હરવતપનને ર્ ાવવાની 
અશસ્ક્ત દુખો ઉત્ર્ન્ન કરે છે .ઘડર્િ જેટલી શરીરની છે 
એટલી જ મનની અવસ્થા છે . 

યવુાન રે્ઢીની રૈ્સા ખ પવાની અને બીજી લાર્રવાઈઓ 
વદૃ્ધ મા -બાર્ને ઘિીવાર અકળાવતી હોય છે. ઘિા 
વદૃ્ધો એમના ર્હરવારો સાથે રહ ે છે એ બિા જ કઈ 
મનથી સખુી નથી હોતા . આ અવસ્થામા ંઘિા પ્રશ્નો 
ઉભા થતા હોય છે .ગમશે,  ાલશે , ફાવશે અને ભાવશે 
એવી મનોવવૃિ જો રાખવામા ંના આવે તો વધૃિોને માટે 
દુખી થવાના દહાડા આવે છે .વર્ોથી મનમા ંઘર કરી 
ગયેલી જૂની માન્યતાઓ અને આગ્રહો છોડવાનો અને 
એની સાથે સમાિાન કરી લેવાનો આ સમય છે . 



બિા જ અિગમતા સજંોગોમા ંમનનુ ંસતંોલન રાખીને 
સકારાત્મક અચભગમ રાખવો એ જ સખુી થવાની  ાવી 
છે .આજે ઘિા વધૃિો ભારતમા ંતેમ જ વવદેશોમા ંરહીને 
ત્યાનંા જુદા પ્રકારના માહોલમા ંર્િ મન સાથે સમાિાન 
–સમેુળ સાિીને બ્લોગો અને અનેક પ્રકાશનોમા ં લેખન 
વવગેરે સર્જન પ્રવવૃતઓ દ્વારા ઉમદા સાહહત્ય સેવા કરી 
રહ્ા છે તેમ જ એમની અન્ય મનગમતી પ્રવવૃતમા ં
પ્રવિૃ રહીને એમની જીવન સધંયામા ંરંગો ભરી રહ્ા છે 
, ઘડર્િના હદવસોને દીર્ાવી રહ્ા છે એ કેટલુ ંશભુગ 
દ્રશ્ય છે ! એટલા માટે તો વદૃ્ધાવસ્થાને જીવનનો સોનેરી 
સમય કહવેામા ંઆવે છે . 

જીવનના વવર્રીત સજંોગોમા ં ર્િ મળે ત્યાથંી હાસ્ય 
શોિી મનને રંજીત રાખવાની કળા જે વદૃ્ધ જાિે છે અને 
મનને પ્રફુધ્લ્લત રાખે છે એને સખુની પ્રાધ્પ્તથી બહુ છેટંુ 
ર્ડતુ ંનથી . તનનુ ંબહુ સખુ ના હોય ત્યારે મનની સખુ 
સમદૃ્ધી જીવનને નવો આયામ આર્વા માટે ખબુ કામ 
લાગે છે . વનયવમત  ાલવુ,ં શરીરને માફક આવે કસરત 
કરવી, આધયાત્ત્મક ગ્રથંોનુ ં વા ન , સત્સગં અને 



મેડીટેશન વવગેરે વદૃ્ધાવસ્થામા ં તન.મન અને આત્મા 
માટેનો ર્ૌષ્ષ્ટક ખોરાક બની શકે છે. 

અમેહરકાના બનોડપ બારુ એ કહ્ુ ં છે : “ઘરડા થવાની 
ઉંમર હંુ આજે છં એના ર્દંર વર્પ ર્છીની જ હોય છે. “ 

આના સદંભપમા ંજાિીતા સાહહત્યકાર અને વવ ારક ડો- 
ગિુવતં શાહ ના પસુ્તક  ‘વિૃમહંદરની 
છાયામા’ં પસુ્તકમાનંા એક પે્રરક લેખ “ઘડર્િ સડવા 
માટે નથી” માથંી કેટલાક અંશો એમના આભાર સાથે 
ની ે આર્વાનુ ંમન કરે છે .તેઓ લખે છે : 

“જે માિસ મોટી વયે ર્િ નવુ ં નવુ ં
વા ંવાનુ,ં વવ ારવાનુ ં અને વનમપળ આનદં ર્ામવાનુ ં
વયસન છોડવા તૈયાર નથી એવા 
માિસને ‘ઘરડો’ કહવેો એ એનુ ં અર્માન છે. .ર્ારકી 
ર્ ંાતથી દૂર રહીને વનજાનદંમા ંમસ્ત રહનેારા દાદાને 
ખાલીર્ો ર્જવતો નથી. ઘરના સતંાનો એમનાથી 
કંટાળતા નથી. પતુ્રવધનેુ એમની હાજરી ખટકતી 
નથી.શશંોિનોએ સાચબત કયુ ંછે કે વનયવમતર્િે   પમા ં
જનારા લોકો લાબં ુ ં જીવે છે. ભગવાન નામનુ ં



રાધ્ન્ક્વલાઈઝર જબરી રાહત સાવ ઓછી હકિંમતે 
ર્હોં ાડ ેછે. 

ચખસકોલી ઘરડી થાય તોય દોડવામા ંિીમી ર્ડતી નથી. 
પષુ્ર્ ખરવાની અિી ર્ર હોય તોય સગુિં આર્વામા ં
ર્ાછી ર્ાની કરત ુ ંનથી. હરિ ગમે એટલુ ંઘરડંુ હોય 
તોય એની દોડવાની ગવત જળવાઈ રહતેી હોય છે. 
ઘરડા હાથીનુ ં ગૌરવ ર્િ છેલ્લી િિ સિુી અકબિં 
રહતે ુ ંહોય છે.” 

૧૨. મારા ંપજૂ્ય માતશુ્રી શાતંાબેન 

ર્ટેલની પે્રરક જીવન ઝરમર 



 

સ્વ. શાતંાબેન ર્ટેલ (અમ્મા ) 

મારા ંમાતા શાતંાબેનનો જન્મ ૧૯૧૭મા ંરંગનુ (બમાપ)મા ં
થયો હતો.એમના વર્તા ભગવાનદાસ ર્ટેલ એમના 
વતનના ગામ ઘમુાસિમાથંી વર્તાનો માર ર્ડતા ંઘેરથી 
ભાગી જઈને કલકિાથી રંગનુ જતી સ્ટીમરમા ં બેસી 
ગયા હતા.રંગનુમા ંઆવીને એમિે શરૂમા ંખબુ મહનેત 



કરી અને કાળક્રમે ર્ોતની સઝુ અને આવડતથી ત્યાનંા ં
ત્રિ મોટા ંશહરેો રંગનુ ,બસીન અને મોંડલેમા ંર્ોતાની 
ભાગીદારી રે્ઢીઓ સ્થાર્ી વેર્ારમા ં સારંુ કમાયા હતા 
અને રંગનુના   બાબ ુ તરીકે ર્કંાયેલા.મારા ં માતશુ્રીનુ ં
બાળર્િ અને યવુાનીના વર્ો વર્તાના વૈભવમા ંખબુ 
સખુ સાહબીમા ં વવત્યા ંહતા.ંમાતાએ મને એકવાર કહલે ુ ં
એ પ્રમાિે તેઓ ૬ ઘોડા જોતરેલી બગીમા ં શાળામા ં
જતા ંઅને અભ્યાસ ઉર્રાતં સગંીત અને નતૃ્યનુ ંર્િ 
વશિિ એમિે  પ્રાપ્ત કયુ ંહત ુ.ં 

મારા વર્તાશ્રી રેવાભાઈ ર્િ રંગનુમા ં આવીને મારા 
નાના ભગવાનદાસના િિંાના કામકાજમા ંએમની સાથે 
જોડાયા હતા.એ વખતના રીવાજ પ્રમાિે માતાના ંલગ્ન 
૧૫ વર્પની નાની ઉમરે થયા ં હતા.ંમારો જન્મ સને 
૧૯૩૭મા ંરંગનુમા ંજ થયો હતો. 

આમ રંગનુમા ં સારી રીતે સ્થાયી થઈને કુટંુબીજનોનુ ં
જીવન આનદં અને સખુના માહોલમા ંર્સાર થઇ રહ્ુ ં
હત ુ ંએવામા ં૧૯૪૧મા ંબીજા વવિ યદુ્ધ વખતે જાર્ાને 
બમાપ ઉર્ર ભારે બોમ્બમારો  ાલુ ં કયો .આ ભયયકુત 



વાતાવરિમા ંગજુરાતીઓ જીવ બ ાવવા રંગનુ છોડીને 
જે હાથમા ંઆવયુ ંએ હાથવગુ ંકરીને સ્ટીમરમા ંકે એ જો 
ન મળે તો જગંલોમા ંર્ગે  ાલીને કલકિા આવી ર્ોત 
ર્ોતાના વતનમા ંર્હોં ી ગયા ંહતા.ં 

મારા ં માતા-વર્તા અને નાના ર્િ મને અને ત્યા ં
જન્મેલી મારી એક નાની બેનને લઈને સ્થાવર વમલકતો 
ત્યા ં જ મકુીને જીવ બ ાવી અમારા વતનના ગામ 
ડાગંરવા કાયમ માટે રહવેા આવી ગયા ંહતા.ંકહવેત છે 
ને કે િરતીનો છેડો ર્ોતાનુ ં ઘર ! ગામમા ં અમારા 
કુટંુબનો વનવાપહ માટેનો વયવસાય ખેતીવાડીનો 
હતો.રંગનુમા ંસખુમા ંઉછરેલા ંમારા ંમાતાએ નોકરો ર્ાસે 
ઘરકામ કરાવેલુ ં એમને અહીં ગામમા ં ઘરનુ ં તેમ જ 
થોડા સમય ર્છી ખેતરનુ ંર્િ કામકાજ જાતે કરવાનુ ં
થયુ ં .આમ છતા ંનવા જ ગ્રામ્ય વાતાવરિમા ંએમની 
ત્જિંદગીના ર્લટાયેલા સજંોગો સાથે એમિે મનથી 
સમાિાન કરી લીધુ.ંએકવાર એમિે મને કહલે ુ ં કે 
રંગનુમા ંદુિ ક્યાથંી અને કેવી રીતે આવે છે એનો કદી 
વવ ાર ર્િ એમિે કયો ન હતો એની જગ્યાએ કુટંુબના 
વનવાપહ માટે ઘરના આંગિે બે ભેંસો રાખવી ર્ડી એટલુ ં



જ નહીં ભેંસો માટે ખેતરમાથંી ઘાસ ારો તેમ જ ભાગોળે 
ઉકરડ ેછાિ નાખવા જવા જેવી અન્ય શારીહરક  મહનેત 
ર્ડે એવા કામકાજથી ર્િ ટેવાઈ જવુ ંર્ડ્ુ ં!શરૂઆતના 
હદવસોમા ંભેંસો દોહવાનુ ંકે ખેતરમા ંજઈને શેઢા ઉર્રથી 
ઘાસ કાર્ી લાવવાનુ ંકામ ફાવે નહીં એટલે મહોલ્લા ના 
લોકો રંગનુની લેડી એમ કહીને મશ્કરી કરતા ંહતા.ંઆ 
બધુ ં દુખ હસતા ંમખેુ સહન કરીને એમના મળતાવડા 
સ્વભાવની ખાવસયતથી એ થોડા વખતમા ં જ ગામમા ં
બિાના ંપ્રીવત ર્ાત્ર બની ગયા ંહતા.ં 

મારા ંમાતા-વર્તા રંગનુથી મારે ગામ આવયા ં ત્યારે હું 
 ાર વર્પનો બાળક હતો.કમનશીબે નવા વાતાવરિમા ં
હું ર્ોલીયોના વાયરસમા ં સર્ડાયો   અને બાળ 
લકવાથી મારો જમિો હાથ અને ડાબો ર્ગ અશક્ત 
બની ગયા.ંડોક્ટરની સારવાર અને માતા વર્તાની 
કાળજીથી હું  ાલતો તો થયો ર્રંત ુશારીહરક િવત તો 
કાયમ રહી જ ગઈ.મારા દેખાવડા દીકરાને અ ાનક આ 
શુ ંથઇ ગયુ ંઅને આવી સ્સ્થવતમા ંએનુ ંભવવષ્ય કેવુ ંજશે 
એની ચ િંતાથી મારા ં માતાને હદલમા ં મોટો આઘાત 
લાગ્યો હતો .નવા જ વાતાવરિમા ં ઘર  લાવવાની 



ચ િંતાઓ તો હતી જ ત્યા ંઆ નવી માનવસક  ચ િંતાની 
એમના  શરીર ઉર્ર અસર થઇ.એમને દમ અને 
હહસ્ટીહરયાનો રોગ લાગ ુર્ડયો. કોઈવાર ખેતરમા ંઘાસ 
લેવા ગયા ં હોય ત્યારે હહસ્ટીહરયાના હુમલામા ં બેભાન 
થઈને ની ે ર્ડી જતાં અને ખેં  આવતી એ સમયે 
કુટંુબીજનો દોડી આવી ડંુગળી  કે બાળેલુ ં રંુ સુઘંાડીને 
એમને ભાનમા ં લાવી ઘેર લઇ આવતા ં .ઘરમા ં ર્િ 
આવુ ંઅવારનવાર બનતુ ંહત ુ ંજે જોઈને હું અને બીજા ં
ભાઈ-બહનેો ડઘાઈ જતા ં. 

મારા વર્તાશ્રીને ખેતીવાડીનુ ં કામકાજ આવડ ે કે ફાવે 
નહીં એટલે દાદા વશવદાસની સાથે ગામમા ં કાર્ડની 
દુકાન સભંાળતા અને સાથે સાથે ,કાલા ં કર્ાસ તથા 
મર ાનંા સીઝનલ િિંા ભાગીદારીમા ં કરતા 
.આમ  વસ્તારી કુટંુબનો નીભાવ સારી રીતે  ાલતો 
હતો.ર્રંત ુથોડા વરસો ર્છી િિંામા ંખોટ આવી.ગામમા ં
ઉઘરાિી ડબૂવા લાગી. ાર દીકરા અને ત્રિ 
દીકરીઓના વસ્તારી કુટંુબના ભરિ ર્ોર્િ અને 
સતંાનોના વશિિ ખ પ માટે કુટંુબને મશુ્કેલીના હદવસો 
જોવાના આવયા.આવા વવર્રીત સજંોગોમા ં મારા ંમાતા 



અને ત્રિ નાના દીકરાઓ અને પતુ્રીઓને 
ગામમા ં મકુીને વર્તાને એકલા અમદાવાદ નજીક 
આવેલ કઠવાડામા,ં મેઈઝ પ્રોડક્્સમા ં કારકુનની 
નોકરી કરવા જવુ ં ર્ડ્ુ ં હત ુ.ંઆવા મશુ્કેલીના સમયે 
હહમ્મત ગમુાવયા વગર મારી માતાએ ગામમા ંએકલા ં
રહ્ા ં રહ્ા ં વસ્તારી કુટંુબની જવાબદારી ર્ોતાના ખભે 
ઉર્ાડી લીિી હતી અને ખેતી તથા ભેંસોના દુિની 
આવકમાથંી કુટંુબનો વનવાપહ  લાવતા ંહતા.ં 

મારા ં માતા ર્ોતે રંગનુમા ં સવુશચિત અને કેળવાયેલા ં
હોઈ એમિે ર્ોતાના સતંાનોમા ંઉમદા સસં્કારોનુ ં વસિં ન 
કયુ ંહત ુ.ંતેઓન ુર્હરશ્રમી ત્યાગપિૂપ જીવન એક જીવતી 
જાગતી સસં્થા જેવુ ં હત ુ.ંમારાથી નાની ત્રિે ય 
દીકરીઓને કાળક્રમે સાસરે વળાવી એ ર્હલેા ં એમને 
રસોઈ તથા આદશપ ગહૃહિી બનવાની બિી તાલીમ 
એમને પરૂી ર્ાડી હતી. 

આ સમય દરમ્યાન ,બી.કોમની ર્રીિા ર્છી મને ર્િ 
કઠવાડામા ં જ બીજી એક નવી સ્થાર્ાઈ રહલે ફેક્ટરી 
સેલ્યલુોઝ પ્રોડક્્સમા ં જોબ મળી જતા ં મારાથી ત્રિ 



નાના ભાઈઓને લઈને મારા ંમાતા કમ્ર્નીએ મને રહવેા 
આરે્લ ક્વાટસપ જ્યા ંહું અને વર્તા એકલા રહતેા હતા 
ત્યા ંઅમારી સાથે રહવેા આવી ગયા ંહતા.ં 

કઠવાડામા ં આવીને એમિે ઘરની જવાબદારી ફરી 
ઉર્ાડી લીિી. મારા ત્રિ નાના ભાઈઓના હાઈસ્કુલનો 
અભ્યાસ સારી રીતે પરુો  કરાવવા માટે મારી અને 
વર્તાની સાથે રહીને મોટો ફાળો આપ્યો હતો.આ ર્છી 
આ ત્રિેય ભાઈઓ કોલેજના અભ્યાસ ર્છી એક ર્છી 
એક અમેહરકા ગયા અને ત્યા ં મહનેત કરી 
એન્જીનીયરીંગમા ંગે્રજ્યએુટ થઈ કમાવા લાગ્યા હતા . 

કુટંુબની આવકમા ંવિારો થતા,ંભાડાના મકાનને બદલે 
,અમદાવાદ  નારિપરુાની શકંર સોસાયટીમા ંઘરનુ ંઘર 
થતા ંમારા ંમાતા વર્તા અને અમને સૌને  ઘિા ંવર્ો 
ર્છી થોડી રાહતની લાગિી થઇ હતી. 

અમેહરકા રહતેા ત્રિ દીકરાઓ આ નવા બનાવેલા બે 
માળના સગવડવાળા મકાનમા ં એક ર્છી એક 
આવીને,લગ્ન કરી,અમેહરકા ર્રત જઈને ર્ોતાના જ 
હાઉસમા ં સારી રીતે સ્થાઈ થયા અને સારંુ કમાવા 



લાગ્યા .ઘિા વરસો સઘંર્પ કયાપ ર્છી એમના ંસતંાનોને 
સખુી અને સ્થાયી થયેલા ં જોઇને મારા ં માતા-વર્તાના 
અંતરમા ં ખબુ જ આનદં અને સતંોર્ની લાગિી થઇ 
હતી.સને ૧૯૮૧-૮૨મા ંઅમેહરકા રહતેા દીકરાઓએ મારા ં
માતા-વર્તાને ગ્રીન કાડપ ઉર્ર અમેહરકા એમની સાથે 
રહવેા અને ફરવા બોલાવેલા.ંતેઓ ત્યા ં એમની સાથે 
એક વર્પ રહ્ા ં અને બિાનેં મળી,બધુ ં ફરીને જોઈને 
સતંોર્ સાથે ર્રત અમદાવાદ આવી ગયા ંહતા.ં 

૧૯૬૨ના ઓગસ્ટની ૧૨મી તારીખે ૨૫ વર્પની ઉમરે 
જ્યારે મારા ંલગ્ન લેવાયા ંએ હદવસ એમના જીવનની 
ખશુીનો સોનેરી હદવસ હતો.એમિે મારા ંિમપર્ત્ની કુસમુ 
પ્રત્યે એક પતુ્રી કરતા ંય વવશેર્ હતેભાવ દશાપવીને એક 
આદશપ સાસ ુ કોને કહવેાય એ સાચબત કરી બતાવયુ ં
હત ુ.ંઅમારા ંત્રિેય બાળકોને ર્િ દાદા-દાદીનો વનસ્વાથપ 
પે્રમ મળયો હતો અને એમના સસં્કારપિૂપ ઉછેર અને 
વશિિ માટે અમ દંર્તીને એમિે આરે્લ સહકાર અને 
પે્રમ જીવનભર ભલૂાય એમ નથી. 



અમેહરકા રહતેા ત્રિ દીકરાઓ ર્િ નારિપરુાના વનવાસ 
સ્થાને એમના ંબાળકો સાથે એક ર્છી એક મળવા માટે 
આવતા ંત્યારે માતાના પે્રમનો તેઓ ર્િ અનભુવ કરતા 
અને એ વખતે કુટંુબમા ં આનદંનો માહોલ છવાઈ 
જતો.કાળક્રમે મારા ં ત્રિેય સતંાનો-બે દીકરા અને 
દીકરીને એમના ઉજળા ભવવષ્ય માટે અમે એમને 
કર્ાતા હદલે વવદાય કયાં હતા.ંઅમેહરકામા ંઆવી ત્રિેય 
સતંાનોએ કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી િીરે િીરે સારી 
રીતે સેટ થયા ં .હાલ એમના ર્હરવાર સાથે આજે સૌ 
સખુી છે એ નજરે વનહાળવા માટે એમની વપ્રય માતા કે 
દાદા-દાદી(અમ્મા)આજે હયાત નથી એ મારા જીવનની 
એક મોટી કમનશીબી  છે.ભગવાન સખુનો પ્યાલો 
કોઈનો કદી ય પરેુપરુો ભરતો નથી,જો ભરે તો ર્છી 
એને કોઈ યાદ કરે ખરંુ કે ? 

મારા ં િમપ ર્ત્ની કુસમુ સને ૧૯૯૦-૯૧મા કમનશીબે 
સ્રોકને લીિે લકવા ગ્રસ્ત બની લગભગ બે વર્પ અિપ-
કોમામા ંર્થારીવશ રહ્ા ંહતા.ં એ દુખદ સમયે  એમની 
૨૪ કલાકની સેવા- ાકરી માટે ઘરમા ંએક નસપ બેન 
રાખેલા.ંર્રંત ુ એ નસપ બેનની સાથે રહી મારા ં



બીમાર  િમપ ર્ત્નીની એક પતુ્રીની જેમ ખડ ે ર્ગે 
સભંાળ રાખીને મારા ં સ્વ.માતા-વર્તાએ મને જે મોરલ 
સર્ોટપ આપ્યો હતો એ કેમે કરીને ભલૂી શકાય એમ 
નથી. 

લાબંી માદંગી ભોગવયા ર્છી અવપ્રલ ૧૯૯૨મા ં મારા ં
િમપર્ત્ની કુસમુના દુખદ અવસાનથી માતાને ખબુ જ 
આઘાતની લાગિી થઇ હતી.ત્યારબાદ મારા ં અને 
એમના ં બિા ં સતંાનો અમેહરકામા ં સ્થાઈ થઇ ગયા ં
હોઈ,૧૯૯૪મા ં મારી જોબમાથંી થોડી વહલેી વનવવૃિ 
લઈને ૫૮ વર્પની ઉમરે હું મારા ં માતા-વર્તા સાથે 
કાયમ માટે અમેહરકામા ંર્હરવારજનો સાથે રહવેા માટે 
આવી ગયા ંહતા.ં 

મારા ંમાતશુ્રી ખબુ જ ઈિર ર્રાયિ હતા.ંપ્રભ ુભસ્ક્ત 
અને ઈિર કૃર્ા ર્ર ખબુ જ આસ્થા રાખતા ંહતા.ંએમના 
સરુીલા સ્વરે ભજનો ગાતા ં અને સોસાયટીની 
મહીલાઓના રાિા મડંળમા ંભજનો  ગવડાવતા.ંએમની 
રસોઈના સ્વાદને બિા ં હજુ ર્િ બિા ં યાદ કરે 
છે.અમેહરકામા ં એમના ંસાતે ય સતંાનો- ાર દીકરા અને 



ત્રિ દીકરીઓ અને એમના ર્હરવારને અમેહરકામા ં
ઠરીઠામ અને સખુી થયેલા ં જોઈ તેઓ કોઈવાર 
સતંોર્ની લાગિી સાથે મને કહતેા ંહતા ંકે મારા વહાલા 
ભગવાને મારી અનેક કસોટીઓ કયાપ ર્છી મને 
સતંાનોની લીલીવાડી જોવાનુ ં સદભાગ્ય આપ્યુ ં છે એ 
એની અનન્ય કૃર્ા છે.પ્રભ ુ મને હવે ગમે ત્યારે તેડી 
જાય તો ર્િ મને એનો કોઈ અફસોસ નથી. 

ત્યારબાદ,૧૯૯૫ના નવેમ્બરમા ં હું તથા મારા ં માતા-
વર્તા વતનની યાદ આવતા ંઅમેહરકાથી થોડા મહહના 
માટે અમદાવાદ અમારા નારિપરુાના વનવાસ સ્થાને 
રહવેા આવયા ં હતા.ંઅમદાવાદ આવયાના એક મહહના 
ર્છી એકાએક  એમને હ્રદયરોગનો હુમલો આવતા ં
,હડસેમ્બર ૬,૧૯૯૫ની એક સવારે, ડો.નાથુભંાઈના હાટપ 
ક્લીનીકમા,ંએમની ૭૮ વર્પની ઉમરે અમને સૌને રડતા ં
મકુીને કાયમને માટે કોઇર્િ જાતની તકલીફ વેઠયા 
વગર સ્વગે વસિાવયા ં હતા.ંજીવનમા ં એમિે શરીરની 
ઘિી વયાવિઓ ભોગવી હતી અને ઘિીવાર હોસ્ર્ીટલમા ં
ગમ્ભીર માદંગી ર્છી ર્િ ઊં ા મનોબળને લીિે સાજંા 
થઇ ફરી ર્ાછા ં કામે લાગી જતા.ંર્રંત ુ ,એમની છેલ્લી 



ઘડીએ મેં સામે િરી રાખેલ સ્વામીનારાયિ ભગવાનના 
ફોટા સામે નજર રાખીને પ્રભ ુસ્મરિ કરતા ંકરતા ંકોઈ 
ર્િ તકલીફ વવના એમના નામને અનરુૂર્ શાવંત અને 
સતંોર્પવૂપક મારી નજર સામે એમના છેલ્લા િાસ 
છોડયા હતા. 

આમ મારા જન્મથી માડંી એમના  મરિની છેલ્લી ઘડી 
સિુી તેઓએ મારી સાથેનો એમનો પે્રમાળ નાતો 
જાળવયો હતો, એ ભલૂાય એમ નથી. 

આમ મારી માતાના જીવનની યાત્રા રંગનુમા ંજન્મ સાથે 
વર્તાના વૈભવ વચ્ ે શરુ થઇ અને આ યાત્રાનો છેલ્લો 
ર્ડાવ અમેહરકામા ં આવીને સતંાનો અને એમના ં
ર્હરવાર જનોને સખુી થયેલા ંજોઈને અમદાવાદમા ંપરૂો 
થયો.જીવનના આ બને્ન છેડાઓ વચ્ ે કભી ખશુી, કભી 
ગમના કેટકેટલા બનાવો બની ગયા ! કેટલી 
આવથિક,શારીહરક અને માનવસક તકલીફો એમિે વેઠી એ 
બધુ,ં એમની સાથે રહીને કરેલી આજ સિુીની  ઉતાર 
 ડાવ વાળી મારી ૭૯ વર્પની સફર દરમ્યાન મેં નજરે 
જોયુ ંઅને અનભુવયુ ંર્િ છે.મારા બાલ્યકાળથી હું જેનો 



હું સાિી રહ્ો છં અને મારા સ્મવૃત ર્ટ ર્ર હજુ ર્િ 
એવા જ તાજા છે એવા મારા ં માતાના જીવન સાથે 
સકંળાયેલ અનેક પ્રસગંો અંગે જો લખવા બેસુ ંતો એક 
રસદાયક નવલકથા જેવુ ંપસુ્તક થઇ જાય એમ છે! 

મારા જીવન ઉર્ર માતા-વર્તાએ બતાવેલ મમતા,પે્રમ, 
ત્યાગ ,મનોબળ અને એમના ઉચ્  સસં્કારોના અમર 
વારસાની ઊંડી અસર સદા પ્રવતે છે એમ હું દ્રઢ ર્િે 
માનુ ં છં.મનષુ્યના જીવનમા ંમા-બાર્નો આવથિક વારસો 
ભલે નાનો મોટો હોય ર્રંત ુ તેઓએ આરે્લ સસં્કારો 
અને સદગિુોનો વારસો મોટંુ કામ કરી જતો હોય છે.આ 
વારસાની હકિંમત રૂવર્યામા ંકે ડોલરમા ંથઇ ન શકે એવી 
મલૂ્યવાન હોય છે. 

આ કતપવયવનષ્ઠ,સહનશીલ, મમતામયી અને કરુિામયી 
મારી માતા સ્વ.શાતંાબેન-અમ્માને અને ઉર્ર જિાવેલ 
ધરૂ્-છાવં વમવશ્રત એમની જીવન ઝરમર અને એમના 
અમારા સૌ ઉર્રના એમના અનેક ઉર્કારોને હું દરેક 
મિસપ ડે વખતે સદા યાદ કરતો હોઉં છં. 



મારા કમ્પ્યટુરમા ંહું આ લેખના શબ્દો ર્ાડી રહ્ો છં એ 
વખતે મારી સામે ભીંતે લટકાવેલી મારી પે્રમાળ 
માતાની સ્સ્મત વેરતી તસ્વીર સામે નજર કરતા ંમને 
એવુ ંલાગી રહ્ુ ંછે કે જાિે મારા ઉર્ર તેઓ હજુ ર્િ 
આશીવાપદની વર્ાપ ન કરી રહ્ા ંહોય ! 

એમની તસ્વીર  નીરખતા ંનીરખતા ંમારા હૃદયમનમાથંી 
રે્લા હફલ્મી ગીતના શબ્દો સહસા સરી ર્ડે છે.”અય મા 
,તેરી સરુત સે અલગ, ભગવાનકી સરુત ક્યા હોગી.” 

“માત ૃ વદંના “નામના મારા ની ેના સ્વ-રચ ત કાવય 
દ્વારા એમને શ્રિાજંચલ આપુ ંછં. 

માતવૃદંના 

ઓ મા સદેહ ેહાજર નથી એ કેમે કરી મનાય ના, 

સ્મરિો તારા ંઅગચિત બિા ંજે કદી ભલૂાય ના. 

મા કોઈની મરશો નહી એવુ ંજગે બિે કહવેાય છે, 

જીવનસ્ત્રોત માના વવયોગની ખોટ સદા વતાપય છે. 



માનવીના હોઠ ર્ર સુદંર શબ્દ જો હોય તો તે મા, 

વરસાદ કરતા ંય પે્રમે ભીંજવતો સાદ હોય એ મા. 

સ્સ્મત કરતી તસ્વીર ભીંતે પજૂ્યભાવે નીરખી રહ્ો, 

ભલૂી સૌ વવયોગ દુખ તવ મકુ આવશર્ માિી રહ્ો. 

ભજન ,ભસ્ક્ત વા ન અને તમારી એ રસોઈકળા, 

ખબુ ર્હરશ્રમી હતી તમારી રોજ રોજની હદન યાપ. 

કતપવય ર્થં ેઅટલ રહીને,સૌની ચ િંતાઓ માથ ેલઇ, 

અપવૂપ િીરજ બેશબ્દ રહીને વેદનાઓ સહતેી રહી. 

ર્ડકારો ભયાપ કાટંાળા રાહ ેમાડંી  રિો તજુ િૈયપથી, 

ગલુાબો ખીલવી ગયા ં,અમારા જીવન ર્થંમા ંપે્રમથી. 

 દંન સમુ ંજીવન તમારંુ ઘસાયુ ંહત ુ ંકાળના ર્ર્થથરે, 

લરે્ હૃદયમા ંકરી એનો સગુિં માિી રહ્ા ંછીએ અમે. 



પે્રમ,નમ્રતા,કરુિા અને પ્રભમુય જીવનને હંુ વદંી રહ્ો, 

દીિેલ સૌ સસં્કાર બળે આજ ખમુારી સાથ ેજીવી રહ્ો. 

શબ્દો ખરે જ ઓછા ર્ડે ગિવા ઉર્કારો મા-બાર્ના, 

છતા ંઅલ્ર્ આ શબ્દો થકી મા, કરંુ હૃદયથી વદંના. 

 

૧૩. ભયથી ભાગો નહહ 



માિસના ચ િ તતં્રમા ંઅવાર નવાર જાત જાતના ભય 
ઉત્ર્ન્ન થતા રહ ે છે . ભય કે ડર માનવની પ્રકૃવતનો 
એક હહસ્સો છે, એક ખાવસયત છે . 

ભય જાત જાતના હોય છે.કોઈ કાયપમા ં કે પ્રોજેક્ટમા ંહું 
સફળ થઈશ કે વનષ્ફળ ,માિસો મને સ્વીકારશે કે કેમ , 
વવદ્યાથીઓ માટે ર્રીિામા ં હું સારા માકપ મેળવી ર્ાસ 
થઇશ કે નહી વવગેરે અનેક પ્રકારના ભયથી મન ર્ીડાત ુ ં
રહ ે છે . આજના સમયમા ં વવિના દરેક દેશોમા ં
આતકંવાદના ભયને લીિે માિસો ભયના ઓથાર ની ે 
જીવી રહ્ા છે .એરર્ોટપ ઉર્ર 
માિસો  ભય  વનવારવા  માટે  કેવી અગવડ ભોગવી 
રહ્ા ંછે ! 

માિસનો મોટામા ંમોટો ભય મતૃ્યનુો ભય હોય છે .ઘિા 
માિસો વવમાનમા ં નવા નવા મસુાફરી કરે ત્યારે 
વવમાનને અકસ્માત થશે તો શુ ં થશે એ ચ િંતામા ં
ભગવાનનુ ં રટિ કરવા લાગી જતા નજરે જોયા 
છે .વવમાન ની ે જમીનને અડીને લેન્ડ થાય ત્યારે જ 



એમના જીવમા ં જીવ આવે છે.માિસની જીજીવીશાનુ ં
આનાથી વવશેર્ ઉદાહરિ ક્યા ંજોવા મળે ! 

બાળકો જ્યારે નાના હોય છે  ત્યારે મળૂભતૂ રીતે 
એમનામા ંભય હોતો નથી ર્રંત ુમોટેરાઓ ” જો તુ ંઆ 
નહી કરે કે કરીશ તો તને બાવો ર્કડી જશે “એમ કહીને 
એનામા ંભય અને ડરનુ ંઆરોર્િ કરતા ંહોય છે અને 
એના માનસને કલવુર્ત કરતા ં હોય છે .આવો ડર 
બાળકોની સ્વભાવગત વનદોર્તાને ખતમ કરી દે છે . 

મોટા ભાગના ભય એ ભય નહીં ર્િ મનની ભ્રમિા 
હોય છે . જે માટે ભય હોય અને એના લીિે તમારી 
રાતની ઉંઘ હરામ થઇ ગઈ હોય એ બીજા  હદવસે 
બન્યુ ંજ ન હોય ! એના અંગે જે ભય રાખેલો એ ખોટો 
હતો , એક કાલ્ર્વનક ભય હતો ,એવ ુજ્યારે ભાન થાય 
ત્યારે હદલને કેટલી રાહત થાય છે ! 

તમને યાદ હશે કે ૨૦મી સદી જ્યારે પરૂી થતી હતી 
ત્યારે Y2K નો ભય ફેલાવવામા ંઆવેલો કે સ્ટોક માકેટ 
કે્રસ થઇ જશે , વવમાનના અકસ્માતો થશે વવગેરે વવગેરે 
. આ ભયને લીિે ઘિા ં માિસોએ બેન્કોમાથંી રૈ્સા 



ઉર્ાડી લીિેલા અને વમલકતો વે વા માડંેલી . ર્રંત ુ
અંતે શુ ં થયુ ં ?આમાનુ ં કશુ ં ન બન્યુ ં અને એ વર્પ 
કોઇર્િ જાતના વવર્રીત બનાવ  વવના પરંુુ થયુ ંઅને 
નવુ ંવર્પ શરુ થયુ ં! 

માકપ ્વેઇનએ સરસ કહ્ુ ં છે કે મારા જીવનમા ં
મશુ્કેલીઓના ઢગ મેં જોએલા ર્રંત ુ એમાનંા મોટા 
ભાગની મશુ્કેલીઓ આવી જ નહહ !અમેહરકાના  પ્રમખુ 
ફે્રન્કલીન   ડી.  રુઝવેલ્ટે  1932 મા ં ચ ૂટંાયા  ર્છીના 
એમના  પ્રથમ  પ્રવ નમા ં કહ્ુ ંહત ુ ંકે :“Only Thing 
We Have to Fear Is Fear Itself” એટલે કે  જો 
કોઈ બાબતનો ભય રાખવો હોય તો ભયનો જ ભય 
રાખવો જોઈએ . અંગે્રજી શબ્દ FEAR અને FIRE એક 
બીજાને મળતા આવે છે . જો બને્ન વનરંકુશ બની જાય 
તો મનષુ્યને દઝાડતા હોય છે . ભયની જોડકી બેનનુ ં
નામ ચ િંતા છે . ઘિા મા-બાર્ો એમનો દીકરો કે દીકરી 
એસ.એસ.સી. ની ર્રીિામા ંસારા માક્સપથી ર્ાસ  થશે 
કે નહીં  એની ખોટી ચ િંતામા ં ઉજાગરા કરતા ં હોય છે 
.જેને ર્રીિા આર્વાની છે એિે બરાબર તૈયારી કરી 
હોઈ એને મનમા ં વવિાસ હોય છે ર્રંત ુમા-બાર્ો જાિે 



કે એમને ચ િંતા કરવાનો જન્મવસદ્ધ હક્ક હોય એમ ચ િંતા 
કરતા ંહોય છે . 

કોઈએ ખરંુ કહ્ુ ં છે કે ચ િંતા એ ઉછીની નહીં 
લીિેલી  રકમ ઉર્ર ચકુવવામા ં આવતુ ં વયાજ છે 
. ચ િંતાની  કલી તમારા માથા ઉર્ર માળો બાિેં એ 
ર્હલેા ંએને ઉડાડી દેવી જોઈએ . ચ િંતા કે ભયનુ ંકોઈ 
પ્રગટ કારિ સામે હોય નહહ તો યે ચ િંતા કરવાની ટેવ 
એ એક માનવ સહજ નબળાઈ છે .ડર કે ભય એ એક 
જાતનો મનનો રોગ છે અને એ સા ી વવ ારશસ્ક્તને 
ઉિઈની જેમ લિૂો લગાડે છે .માિસને મનથી ર્ાગંળો 
બનાવી દે છે અને જીવન માટે પ્રગવત માટે બાિક બને 
છે . 

આર્િા િમપ ગ્રથંોમા ં આર્િને અભયનો આગ્રહ 
કરવામા ંઆવયો છે .એટલે કોઈ ર્િ પ્રકારની ચ િંતા 
કરવી કે ભય રાખવો એ ઈિરમાઅંને ર્ોતાની જાતમા ં
અશ્રિા રાખવા બરાબર છે . કથાકાર પ.ુ મોરારી બાપએુ 
સરસ કહ્ુ ં છે કે ” આર્િા મનનુ ં િાયુ ં થાય તો 



એને હરીકૃર્ા સમજવી અને જો એ મજુબ ન થાય  તો 
હહર ઈચ્છા સમજવી .” 

તમને જેનો ડર કે ભય લાગતો હોય એ કરવુ ંએમા ં
હહિંમત છે . મનથી નબળા ર્ો ા અને નાહહિંમત માિસો 
ર્ોતાની જાતે જ ભયની કલ્ર્ના કરીને નાહક ડરતા 
હોય છે . ભયનો કોઈ ભય રાખ્યા વવના એનો સામનો 
કરવાથી જ વનભપય થવાય છે માટે જીવનમા ં હંમેશા ં
વનભપય બનો . ભયથી ભાગશો નહીં ર્િ તમારામા ં
રહલેા ભયને જ ભગાડી દો . ભય માિસને મનથી 
ર્ાગંળો બનાવી દે છે.ભય વવશેનો  એક સુદંર 
વવડીયો  ય-ુટ્બુની ની ેની લીંક ઉર્ર જુઓ ,જેમા ંબે 
મોટીવેશનલ વક્તાઓએ ભય વવરે્ દાખલાઓ સાથે 
બરાબર છિાવટ કરી છે. 

૧૪.જીવનમા ંહાસ્યનુ ંમહત્વ 



 

ર્ાનખર મા ંવસતં થવુ ંમને ગમે છે, 

યાદો ની વર્ાપમા ંભીંજાવુ ંમને ગમે છે, 

આંખ તો ભીની રેહવાની જીવનમા,ં 

ર્િ બીજાને હસાવતા રહવે ુ ંમને ગમે છે. 

અજ્ઞાત 

સ્સ્મત કરેલો તમારો  હરેો કેટલો સુદંર લાગતો હોય છે 
એ તમે અરીસા આગળ ઉભા ંરહીને કોઈવાર જોયુ ં છે 



ખરંુ! એમ કહવેાય છે કે જ્યા ંસિુી તમારા  હરેા ઉર્ર 
સ્સ્મત ર્હરિાન ન કયુ ં હોય ત્યા ં સિુી સુદંર વસ્ત્રોથી 
તમારા શરીરની કરેલી સજાવટ અધરૂી છે . જીવનના 
ર્શ્નો ઉકેલવાની ગડમથલમા ં આજે માિસોના 
 હરેા  ઉર્રથી સ્સ્મત વવલાઈ રહ્ુ ં છે. હાસ્ય એ તો 
જીવનની મશીનરીને સરળતાથી  લાવવા  માટેનુ ં
ર્ીંજિ -Lubricant છે . હાસ્ય એ  ેર્ી રોગ જેવુ ં છે 
.કરમાઈ ગયેલા  હરેાઓ એમની આજુબાજુ હાસ્ય નહીં 
ર્િ ગભંીરતા ફેલાવતા હોય છે . 

વૈજ્ઞાવનક અભ્યાસો અને પ્રયોગોએ શુ ં વસદ્ધ કયુ ં છે કે 
પરૂતી હાસ્યવવૃિ િરાવતા માિસો જગત સાથે 
આસાનીથી અનકુલૂન સાિી શકે છે,ર્હરિામે તેમનુ ં
વયસ્ક્તત્વ સમતોલ બને છે,એમનામા ં સરેરાશ કરતા ં
વિારે ઊં ી બદુ્ધદ્ધમતા ખીલે છે .હસવુ ંએટલે જ જીવવુ.ં 
જેને હસતા ંઆવડે એને જીવતા ંઆવડે.જે હસ્યો નથી એ 
ખરેખર અથપમા ંજીવયો નથી. જગતને હસાવનાર  ાલી 
 ેધ્પ્લનએ ર્િ કહ્ુ ંછે કે "હદવસમા ંજો તમે એક ર્િ 
વાર હસ્યા ના હોવ તો સમજી લેજો કે તમારો હદવસ 
નકામો. ગયો." 



 ાલી  ેપ્લીનના ઉર્રના કથન મજુબ દરેક હદવસને 
આનદંથી જીવવા માટે કોઈ ર્િ જગાએથી હાસ્યને 
શોિીને હસતા રહવેાનો  અને હસાવતા રહવેાનો સકંલ્ર્ 
કરવો જોઈએ.બાળકને તમે ઊંઘમા ં ર્િ હસતુ ં જોયુ ં
હશે.હાસ્ય એ કુદરતે આર્િને જન્મથી જ આરે્લી ભેટ 
છે.  ત્જિંદગીને તમે  એટલી ગભંીરતાથી ન લેશો કે મખુ 
ઉર્રથી હાસ્ય ગમુ થતુ ંજાય . જીવનમા ં ‘સેન્સ ઓફ 
હ્મુર’ હોવી જરૂરી છે .જો એ નહી હોય તો જીવવાની 
જોઈએ એવી મજા તમારા  હરેા ઉર્ર નહી દેખાય. 
હાસ્ય જ તમારા  હરેા ઉર્ર  ખરી  મક લાવે છે. તમે 
જોયુ ંહશે કે જે માિસ હડપે્રશનમા ંહોય એ હસતો નથી 
એટલા માટે ત્જિંદગીમા ં   કુદરતી મોકળાશ લાવવા 
જીવનમા ં હાસ્ય બહુ જરૂરી બની જાય છે. સદા હસતા 
રહીને સૌને હસાવતા રાખવાની ટેવ ર્ાડવા જેવી છે 
. જીવનમા ંહાસ્યનુ ંમહત્વ હવે સવપત્ર સ્વીકારાયુ ંછે.સારી 
રીતે આનદં સાથે જીવન જીવવા માટે હાસ્ય એ એક 
જરૂરી અંગ છે.મનષુ્યના જીવનમા ં સખુ અને દુખ તો 
આવયા જ કરતા ં હોય છે.સખુમા ંછકી જવાનુ ંનથી તો 
દુુઃખમા ંભાગંી ર્િ ર્ડવાનુ ંનથી. 



મનષુ્ય જીવનના ંભારેખમ દદોનુ ં દુખ હાસ્યનો આસરો 
શોિીને આસાનીથી સહ્ બનાવી શકે છે.એ ર્છી  એની 
ત્જિંદગીને આવા સ્ર્ીરીટથી  જીવનને 
જોતો થઇ જાય  છે. 

ત્જિંદગી ચઝિંદાહદલીન ુ ંનામ છે. 

મદુાપહદલ કયા ખાક ત્જયા કરતે હૈં? 

 

ખશુી ક્યા શીખાતી હમેં ત્જિંદગીકા મજા , 

અર્ને દુખાસેં હી હમને ખશુી ર્ાયી હૈ . 

હાસ્ય એક એવુ ં પ્રબળ એધ્ન્જન છે જે દરેક પ્રકારની 
ર્ીડા, દુ:ખ અને દદોનો ભારેખમ બોજ ર્િ આસાનીથી 
ઉર્ાડી શકે છે.દુ:ખ આવે તો ર્િ તેને હસી કાઢી એને 
અલવીદા કરી શકે છે.હાસ્ય એ જીવનની મશીનરીને 
ઘર્પિ વવના  લાવવા માટેનુ ં એક ઉર્યોગી 
ર્ીંજિ(lubricating oil )ની ગરજ સારે છે. મહાત્મા 
ગાિંીનુ ંએક જાિીત ુ ંકથન છે કે :”જો મારામા ં વવનોદ-



વવૃત (sense of humour ) ન હોત તો મેં ક્યારનો ય 
આર્ઘાત કરી લીિો હોત.“ અંગે્રજીમા ંએક સરસ વાક્ય 
છે “Laugh and world will laugh with you… 
Weep and you weep alone..” આર્િા લોકવપ્રય 
હાસ્ય કલાકાર શાહબદુ્દીન રાઠોડે ર્િ કહ્ુ ંછે: 

હંસીકે મોલ સબ કોઈ લેલ ે

કોઈ ન દેખ ેઆંસઓુ કે મેલ ે

તમુ હ્સોગે તો હ્સેગી દુવનયા 

રોના ર્ડગેા અકેલ ેઅકેલ ે

કોઈએ આ ર્સં્ક્તઓમા ંર્િ સરસ કહ્ુ ંછે : 

હસવુ ંસહલે ુ ંછે; 

ર્િ રાગ રૂદનનો છેડાયો હોય; 

તો ર્િ હસી શકવુ ં– 

એ શૌયપ માગંી લ ેછે. 



હાસ્ય જીવનની ર્ાનખરમા ં ર્િ વસતં લાવવાની 
િમતા િરાવે છે.વદૃ્ધજનો માટે તો હાસ્ય જીવનની 
સજંીવની સમાન છે.જેને હાસ્ય એક વયસન થઇ જાય 
એને કોઈ ર્િ પ્રકારના ં દુખ દદો બહું ર્જવી શકતા ં
નથી. મનોવવજ્ઞાવનકોએ હાસ્યના ફાયદાઓ અંગે પ્રયોગો 
અને અભ્યાસ કયાપ બાદએક મતે તારિ કાઢ્ુ ં છે કે 
ત્જિંદગીના તિાવને દુર કરવા માટે હાસ્ય એ એક 
રામબાિ ઈલાજ છે.હાસ્યથી હાટપન ુ ં પે્રશર કન્રોલમા ંરહ ે
છે.સાિંાના દુખાવામા,ં કબત્જયાત વગેરેમા ં ર્િ 
રાહતરૂર્ બને છે.શરીરના સ્નાયઓુ ફ્રી રહતેા ંમન હદવસ 
દરમ્યાન પ્રફુધ્લ્લત રહ ે છે. એક અધયયનમા ં સાચબત 
થયુ ંકે હાસ્ય જ નહીં ર્િ સ્સ્મત ર્િ આર્િી શારીહરક 
અવસ્થાને પ્રભાવવત કરી શકે છે. જે લોકોના  હરેા ર્ર 
સ્સ્મત ન હત ુ ં તેમની તલુનામા ં સ્સ્મત રાખનાર લોકોની 
હદલની િડકન યોગ્ય સ્તરે રહી હતી. 

હોઠ નુ ંમૌન… ઘિી સમસ્યાથી બ ાવી શકે છે.. 

અને એજ હોઠ નુ ં સ્સ્મત…. ઘિી સમસ્યા સલુજાવી શકે 
છે…!! 



ડો.ગડુમેનએ સરસ કહ્ુ ં છે ”જે ત્જિંદગીમાથંી છેવટે તમે 
જીવતા બહાર આવવાના નથી એ ત્જિંદગીને બહું 
ગભંીરતાથી લેવાની જરૂર નથી. માિસો જો હદવસના 
ફક્ત ૧૫ મીનીટ માટે હસી શકે તો એના ં દવાના ં
બીલોમા ંઘિો ઘટાડો થઇ શકે. HE WHO LAUGHS, 
LASTS.” આજે સમગ્ર વવિમા ં અર્નાવવામાઆંવી 
રહલેી લાફ્ટર થેરાર્ી અને લાફ્ટર યોગ વવરે્ લખવા 
બેસીએ તો ર્ાનાના ંર્ાના ંભરાય એમ છે, માટે અહીં જ 
વવરમીએ. આમ જીવનમા ંહાસ્યનુ ં મહત્વ ર્ીછાિીને 
મારી ની ેની ર ના પ્રમાિે જીવનમા ં હસતા અને 
હસાવતા રહીએ. 

આહ ! નહીં ર્િ વાહ ! છે આ ત્જિંદગી ! 

જેટલી અને જેવી જીવીએ એટલી, 

અધરુી રહી જાય છે, આ ત્જિંદગી ! 

મખુ ેહાસ્ય, હૃદયે પે્રમ અને કરુિા , 

મૈત્રીભાવ સાથ ેજીવીએ આ ત્જિંદગી, 



હાસ્ય  રે્ી હોય છે, માટે સૌ સાથ, 

હસી હાસ્યલિી બનાવીએ આ ત્જિંદગી, 

ર્ળ ર્ળની બની છે આર્િી ત્જિંદગી 

હર ર્ળને હસી ખશુી માિી લઈને , 

આનદંથી જીવી જાિીએ આ ત્જિંદગી ! 

હસત ુ ંમખુ એટલ ેદુખ નથી એવુ ંનથી , 

દુુઃખમા ંર્િ હસી શકાય છે આ ત્જિંદગી, 

આહ ! નહીં ર્િ, વાહ ! છે આ ત્જિંદગી ! 

વવનોદ ર્ટેલ  

 

૧૫ .ગામડાનો ઉનાળો ( કેટલાકં 

સસં્મરિો ) 



 

 

મારી જીવન સધંયાના નીવતૃીકાળ વખતે અહીં 
અમેહરકામા ં બેઠા ં બેઠા ં જ્યારે મારી સ્મવૃતને ૭૦ -૭૫ 
વર્પ ર્ાછળ લઇ જઈને વવ ારંુ છં ત્યારે મારા વતનના 
ગામ ડાગંરવામા ંવીતાવેલા ંમારા ંબાળર્િ અને શૈશવ 
કાળના ં વશયાળો, ઉનાળો અને  ોમાસુ ં એમ ત્રિે 
ઋતઓુમાથંી ર્સાર થયેલા ં  વર્ો અને એની સાથે 
જોડાયેલી કેટલીક યાદો મારા સ્મવૃત ર્ટ ઉર્ર આજે 
ઉર્સી આવે છે. 



છાર્રા જેવી બેઠા ઘાટની વવલાયતી નળીયા ં વાળી 
ગામની પ્રાથવમક શાળાના મકાનની બહાર ઉનાળામા ં
વવશાળ લીમડાની છાયામા ં ખરુશી ઉર્ર ચબરાજેલા 
મોહનલાલ શકુલ સાહબે અને એમની સામે ધળૂમા ં
લાઈન બિં બેઠેલા મારા જેવા નાના ખેડતૂ પતુ્રો-
વવદ્યાથીઓનુ ં ચ ત્ર મારા માનસર્ટ ઉર્ર તાજુ ંથાય છે 
.વદૃ્ધ ઉંમરના અમારા આ શકુ્લ શાહબે એમની છીકિીની 
ડબીમાથંી એક  ર્ટી ભરી નાકમા ંઊંડે સિુી ખેં ીને 
તાજા માજા થઈને આર્િા આદ્ય કવવ દલર્તરામની 
વશયાળો ,ઉનાળો અને  ોમાસુ ં એમ ત્રિેય ઋતઓુ 
ઉર્રનુ ંજાિીત ુ ં કાવય સભંળાવતા હતા એ યાદ આવે 
છે.આ કાવયમા ં કવવ દલર્તરામે ઉનાળા વવરે્ બહું જ 
સુદંર વિપન આ રીતે કયુ ંછે . 

ઉનાળે ઊંડા જળ જાય, નદી સરોવર જળ સકુાય; 

ર્ામે વનસ્ર્વત સૌ ર્ાન, કેસડૂા ંરૂડા ંગિુવાન. 

સારા હોજ ફુવારા બાગ, પ્યારા  દંન ર્ખંા લાગ; 

બોલે કોયલ મીઠાબોલ, તાર્ ર્ડે તે તો વિ તોલ. 



ગામનુ ં લોકજીવન ત્રિેય ઋતઓુને અનકુુળ થઈને 
ર્ોતાની પ્રવવૃતઓમા ં રત થઇ  જતુ ં .ઉનાળો 
એના  નામ પ્રમાિે ગરમી અને લ ુ વરસાવતી ઋત.ુ 
ધળૂની ડમરીઓ ઉરાડતી ઋત ુ .આ ઋતમુા ં સ્વાભાવીક 
રીતે જ લોકોની કાયપ શસ્ક્ત ઘટી જાય છે અને લોકો 
આળસ ુથઇ જાય છે .ઝાડ  ની ે છાયડામા ંખાટલામા ં
ઉંઘ ખેં તા ઘિા  માિસો તમને ઠેર ઠેર જોવા મળે 
.  ાર માસનુ ં  ોમાસુ ં શરુ થાય એ ર્હલેા ં ખેડતૂો 
ગામની ભાગોળે ર્ોતાના ઢોરના ં છાિના ઉકરડામાથંી 
બળદ ગાડામા ં ખાતરને ર્ોતાના ં ખેતરોમા ં લઇ 
જઈને  ર્ાથરી દેતા .આ વખતે ગાડામા ંખાતર ઉર્ર 
બેસી ખેતર સિુી જઈને ખાલી ગાડામા ંર્ાછા આવવાની 
ફ્રી રાઈડ મળતા ં કુટુમ્બના ંબાળકોને ખબુ મજા આવી 
જતી . 

ગામના ઉનાળાનુ ં  બીજુ ં દ્રશ્ય લગ્નોનુ ં છે .ઉનાળો 
એટલે લગ્નસરાની સીઝન .ગામમા ંઢોલ ઉર્ર ડંકો ર્ડ ે
એ સાથે કોની છોકરી કે છોકરો ર્રિે છે એની જાહરેાત 
થઇ જતી.જે વયસ્ક્તને ત્યા ંલગ્ન પ્રસગં હોય એને ગામ 
લોકો તરફથી પરુો સહકાર મળતો.કોઈ ર્િ લગ્ન 



પ્રસગંનુ ંમોટંુ આકર્પિ હોય તો એ એના જમિવારનુ ં
.ખેડતૂ વગપ સામાન્ય રીતે વર્પ દરમ્યાન રોજ બાજરી કે 
ઘઉંના રોટલા, ખી ડી,દૂિ ,ઘી જેવુ ં સાદંુ ભોજન કરે 
ર્િ લગ્ન વખતે લાડુ,લાવસી,ચરુમુ ં કે અન્ય મીઠાઈ , 
રસોઈયાએ ખાસ ઉકાળેલી જમિના મસાલેદાર 
દાળ,શાક વી.નુ ં ર્ાકંુ જમિ જમવાનો આનદં અનેરો 
રહતેો.ઢોલ અને શરિાઈના સરુો અને લગ્ન ગીતોથી 
ઉનાળામા ંઆવતા આ લગ્ન ગાળામા ંઆખાયે ગામનો 
માહોલ ખશુીમા ં બદલાઈ જતો .મોટાઓ અને બાળકો 
આનદંથી ઝૂમી ઉઠતા.ં 

ઉનાળો એટલે શાળાઓમા ં લાબંી ઉનાળાની રજાઓનો 
સમય.આ રજાઓ ર્ડતા ંગામના વનશાળીયાઓ  રાજીના 
રેડ થઇ જાય. ગામમા ં, વગડામા ં,મામા કે માસીને ઘેર 
જઈને પરૂી સ્વતતં્રતાથી ભેરુઓ સાથે રમવાના ,તોફાનો 
કરવાના, ઝાડ ઉર્ર  ડીને કેરીઓ ,રાયિ વવગેરે 
ર્ાડીને ખાવાના એમ આનદંથી  રજાઓ ગાળવાના આ 
હદવસો. મોટી ઉંમરના વવદ્યાથીઓને વેકેશનમા ંએમના 
વર્તા અને વડીલો ખેતીવાડીના કામકાજમા ંર્લોટી દેતા 
.એક ઇન્ટનપ ખેડતૂ તરીકે ! 



ઉનાળાના હદવસોમા ં ગામમા ં નાટક મડંળી ,તરુી અને 
ભવાઈ મડંળીઓ  આવતી અને રાતે્ર ધળૂમા ં બેસીને 
ખલુ્લા આકાશ ની ે મોદી રાત સિુી એમના ખેલો 
જોવાની બહું મજા આવતી. ગાયનો કટ કરવાની 
હરીફાઈ જામતી.ઉનાળાની રજાઓનુ ંઆ મોટંુ મનોરંજન 
બની રહતે ુ.ંગામમાથંી નાટક મડંળી જતી રહ ેએ ર્છી 
એમનામાથંી પે્રરિા લઈને બાળકો ઘિા હદવસો સિુી 
એમની નકલ કરીને કોઈની સાદી કે િોતીયાના ર્ડદા 
કરી રાજા હરીશ્ચદં્ર ,રાિા પ્રતાર્ વગેરે ખેલો ર્ાડતા એ 
યાદ આવતા ં હસવુ ં આવે છે. ગામમા ં ઉનાળાનુ ં એક 
બીજુ ંમોટંુ આકર્પિ એટલે કેરીઓ ચસૂવાની અને એનો 
રસ કાઢીને ખાવાની સીઝન.ગામના નાના બઝારમા,ં 
વખારમા ંકે બહાર ખલુ્લામા ંઢગલા કરી  કેરીઓ પષુ્કળ 
પ્રમાિમા ં વે ાતી .અમારા  ખેતરમા ં ર્િ કેરીઓના 
વિૃો હતા ંએ વાઘરી લોકોને સા વવા અને વેડવા માટે 
આર્ીએ એટલે ઘરના આંબાની કેરીઓ ખાવા મળતી. 

હકશોર અવસ્થા ર્છી શાળા કોલેજમા ંવધ ુઅભ્યાસ અને 
નોકરી માટે ગામ છોડીને કડી શહરેમા ંઅને અમદાવાદ 
જવાનુ ં થયુ ં અને વનવવૃિ કાળમા ં અહીં અમેહરકા 



આવવાનુ ં થયુ.ં દરેક જગાઓએ ઉનાળાની જુદી જુદી 
અસરો વનહાળી છે ર્િ એ સૌમા ંગામના ઉનાળાના એ 
હદવસોની તોલે કોઈ ર્િ ન આવે . 

અહીં અમેહરકામા ંતો ઋતઓુ અને હવામાનની તો વાત 
જ કોઈ ઓર છે. અહીં દરરોજ ટી.વી. ઉર્ર હવામાનના 
સમા ાર જોઈએ તો દરેક જગાઓએ જુદી જુદી ઋતઓુ. 
કોઈ જગાએ ઉનાળો તો કોઈ જગાએ બારે માસ  ોમાસુ ં
.કોઈ જગાએ બરફ અને સખ્ત ઠંડી .અમેહરકામા ં રોજે 
રોજ હવામાનના સમા ાર જોઈને લોકો જીવતા હોય છે 
. ભારતમા ંલોકોને હવામાનના સમા ાર જોવાની બહુ 
જરૂર જ નથી ર્ડતી. વશયાળો ,ઉનાળો અને  ોમાસુ ં
એમ લગભગ વરસો વરસ વનયવમત રીતે  ાલ્યા કરે 
,કોઈક  વખત કમોસમી માવઠાના અર્વાદ 
વસવાય.   કહવેાય છે ને કે બફા એટલા નફા .ઉનાળાની 
ગરમી અને લ ુ સહન કરીએ તો જ  ોમાસાની ઠંડક 
અને ખેતરોમા ંજીવન ઉર્યોગી ર્ાકો લિી શકીએ.એવુ ં
જ જીવનમા ં ર્િ ,દુુઃખનો તાર્ સહન કરીએ તો જ 
સખુના  ોમાસાની ઠંડકનો અનભુવ ભોગવી શકાય . 



ત્રિ ઋતઓુનુ ં  ક્ર એ ર્રમ કૃર્ાલ ુ ર્રમાત્માએ 
માનવોને આરે્લી ર્રીયાવરિની એક અમલુ્ય ભેટ છે 
એ સમજી લઈએ અને એને સારી રીતે ભોગવવા માટે 
લાયક બનીએ. 

 

 

૧૬.મારા ૭૯મા જન્મ હદવસે - થોડંુ 

આત્મ મથંન અને ચ િંતન 

 



 

ર્ૌત્ર અજુ પન સાથેનો મારો સ્કે  ફોટો..-૨૦૦૪ 

૧૫મી જાન્યઆુરી ૨૦૧૫,એક ઓર જન્મ હદવસનુ ં
આગમન ! 

જીવન યાત્રાના ં૭૮ રંગારંગ વર્પ થયા ંપરૂા ં. 

આવીને ઉભો ૭૯મા વર્પને પ્રવેશદ્વાર . 

રાજી થવુ ંકે નારાજ થવુ ં? 

જેટલી વિી એટલી જ ઘટી ગઈ ત્જિંદગી ! 

કુલ આયખામા ંથયો એક વર્પનો વિારો, 



વનવમિત આયષુ્યમા ંથયો એક વર્પનો ઘટાડો ! 

રંગનુની િરતી ર્ર ,૭૮ વર્પ ર્હલેા ં, 

જન્મ લીિો હતો ખબુ સખુ સાયબીમા,ં 

સજંોગો બદલાયા , જીવનના રાહ બદલાયા. 

જીવન નવલ કથાના ંર્ાછલા ંપષૃ્ટો જોતા ંજોતા,ં 

ગત ૭૮ વર્પનો જો હું હહસાબ માડંું છં તો , 

૪ વર્પની ઉંમરે રંગનુમાથંી વવિ યદુ્ધને લીિે ભાગીને 
આવવુ ંર્ડ્ુ,ં વતનના ગામ ડાગંરવામા.ં 

કમનશીબે ગામમા ં ર્ોલીયો વાયરસના વશકાર બન્યા 
ર્છી શરુ થયા જીવનના ર્ડકારો, પ્રાથવમક વશિિ,સ્કુલ 
ગામની શાળામા ં .ગામમા ંબાળર્િની ગ્રામ્ય જીવનની 
અવનવી ત્જિંદગી,ખેતી -વગડાના અનભુવોની યાદો 
સાથે પરૂા ંથયા ંજીવનના ં૧૨ વર્પ. 



હકશોર વયે ડાગંરવાથી કડી, બોડીંગ-આશ્રમ સાથેની 
હાઈસ્કુલ ,સવપ વવદ્યાલયમામંાથંી એસ.એસ.સી થયા 
.૩૫૦ છાત્રો વચ્ ે રહી આશ્રમમા ંઅને સ્કુલમા ંગરુુઓ 
દ્વારા જીવનનો ખરો ર્ાયો નખંાયો,અમદાવાદમા ં કોમસપ 
કોલેજ,બી.કોમ,એમ.કોમ.એલ.એલ.બી.,આમ અભ્યાસમા ં
ર્ાિીની જેમ વહી ગયા ં૨૬ વર્પ, ઘિી યાદો મકુીને. 

હવે શરુ થયુ,ંઓછી મજા ,વધ ુ જવાબદારી, ગભંીરતા 
સાથેનુ ં રૈ્સા રળવા માટેનુ ં સઘંર્પમય અને ર્હરશ્રમી 
જીવન .જોતરાયા જીવન ઘાિીના બળદની જેમ 
નોકરીમા ં .લગ્ન થયા ં , ઘર સસંાર અને સામાત્જક 
જીવન શરુ થયુ ં.ઘર સસંારના શરૂના વરસોમા ંજ પ્રથમ 
જન્મેલ પતુ્ર નૈમેર્ને એની દસ મહહનાની કુમળી વયે 
ગમુાવયાનો આઘાત સહન કરવો ર્ડયો.બાળકો, એમનુ ં
વશિિ, સસંારની તડકી-છાયંડીના અનભુવો મળયા 
.કસોટીનો કાળ વીત્યા ર્છી ,ભાડાના મકાનમાથંી 
સગવડ વાળા સોસાયટીના ર્ોતાના બગંલામા ં માતા-
વર્તા , સર્ત્ની ,બાળકો સાથે ૨૨ વર્પની સખુી સહ 
જીવન ની ત્જિંદગી એ મારા જીવનનુ ંમોટંુ સભંારણુ ંછે. 



કઠવાડા-અમદાવાદ એક જ ગ્રરુ્ કંર્નીમા ં ૩૫ વર્પની 
સળંગ જોબમા ંદામ સાથે નામ કમાયો ,ટોર્ મેનેજમેન્ટ 
સાથેના કૌટંુચબક સબંિંો બિંાયા વવગેરે અનેક યાદો 
મગજમા ંઅકબિં ર્ડી છે.દરમ્યાન ,ત્રિ ભાઈઓ , બે 
પતુ્ર ,પતુ્રીનુ ં અમેહરકા ગમન શક્ય બન્યુ.ં૧૯૯૨ 
એવપ્રલમા ં  ૩૦ વર્પના સખુી દામ્ર્ત્ય બાદ િમપ ર્ત્ની 
કુસમુની એમની ૫૨ વર્પની ઉંમરે  ીર વવદાય ર્છી 
એકાકી જીવનની શરૂઆત .૧૯૯૫મા ં મારા ં પ.ુમાતશુ્રી 
અને ૨૦૦૭ મા ં પ.ુ વર્તાશ્રી ર્િ સ્વગપવાસી થયા ં
છે.કુસમુ અને માતા-વર્તા જીવયા ં ત્યા ંસિુી મારી સાથે 
રહ્ા ંઅને મને ખબુ મોરલ સર્ોટપ  આપ્યો હતો.મારા 
હૃદયની ખબુ નજીકની આ  ત્રિ વયસ્ક્તઓની ખોટ 
વતાપય છે.૧૯૯૪ મા ંજોબમાથંી વનવવૃિ લઇ લીિા બાદ 
ગ્રીન કાડપ લઇ અમેહરકા ,કેલીફોનીયામા ંથયેલ આગમન 
.આ રીતે પરૂા ં થયા ંજીવનના ં કભી ખશુી -કભી ગમ 
અને ર્ડકારો સાથેના ં ત્જિંદગીના ં ૫૮ વર્પ.નવી જ 
રીતભાત વાળા નવા દેશ અમેહરકામા,ં સારી રીતે  સેટ 
થયેલ સતંાનો ,ર્હરવારજનો સાથે શરુ થયો વનવવૃિ 
કાળ. 



વનવતૃીકાળમા ં વા ન,લેખન,ભ્રમિ,ગજુરાતી બ્લોગ 
પ્રવવૃિ દ્વારા શક્ય સાહહત્ય સેવા 
,ચ િંતન,મનન,લેખન,વમત્ર ર્હર યો,વમત્ર સરં્કપ વવગેરેમા ં
નીજાનદં…..વવનોદ વવહાર ….વતન અમદાવાદની વવદાય 
બાદ અમેહરકામા ંઆવયાને આજ કાલ કરતા ં ૨૦ વર્પ 
પરૂા ંથઇ ગયા ંએની ખબર ર્િ ના ર્ડી !આમ પરૂા ં
થઇ ગયા ંઆજે જીવનના ં૭૮ વર્પ ! 

૧૯૩૭ ના જાન્યઆુરીમા ંએ વખતે વવદેશ ગિાતા રંગનુ 
,બ્રહ્મ દેશમા ંથયેલ જન્મ ર્છી  ઉર્ડેલો મારો જીવન 
રથ વતન ડાગંરવા,કડી,  અમદાવાદ-કઠવાડા-
 અમદાવાદની ૫૮ વર્પની લાબંી મસુાફરી કરીને હાલ 
૭૮ વરસે અમેહરકામા,ં સાન હડયેગોમા ંઆવીને અટક્યો 
છે.શારીરીક રીતે હજી કાયપરત રહવેાય છે એને હું પ્રભ ુ
કૃર્ા માનુ ંછં. 

આમ અનેક મેઘ િનરુ્ી રંગો વનહાળયા છે ત્જિંદગીના, 

૭૮ વર્પના ર્ડકાર ભયાપ,િબકતા વર્ોમા.ં 

કોને ખબર છે,શુ ંર્ડ્ુ ંછે ભાવવના ભડંારમા ં, 



પ્રભ ુભરોસે જીવન નૌકા સ્સ્થર ગવતએ  ાલી રહી છે. 
હાલમા ં જીવન સધંયાનો આ સોનેરી સમય 
ચ િંતન,મનન,આંતર યાત્રા , અને આત્મ ખોજનો સમય 
છે .વનવવૃતનો આ સોનેરી સમય આનદંથી જીવવા 
મનગમતી પ્રવવૃતમા ંમન ર્રોવવાથી અને િમપની સાથે 
કમપને જોડવાથી ર્ાછલી ત્જિંદગી રસમય બની શકે 
છે.મારી જીવન યાત્રા દરમ્યાન મેં જે મેળવયુ ં છે અને 
મેળવી રહ્ો છં એ બીજાઓને વવનોદ વવહારના 
માધયમથી વહેં વા  માટેનો મારાથી શક્ય એટલો 
પ્રયત્ન હું કરી રહ્ો છં. 

મારા આ બ્લોગ વવનોદ વવહારના ર્હર ય રે્જ ર્ર 
મકેુલ મારા કાવય” મને શુ ં શુ ં ગમે ?” ની અંવતમ 
ક્ડીયોમા ંમેં કહ્ુ ંછે એમ : 

ભતૂકાળની ચ િંતાઓ અને ભાવવની શકંાઓ ત્યજી 

વહતેા ઝરિાની જેમ વતપમાને મદં મદં ગાવાન ુ ં મને 
ગમે. 

આ જીવન મહોત્સવની હર ર્ળ મોજથી માિીને, 



જોશથી જીવન જીવી જવાન ુ ંમને બહંુ ગમે. 

નીવતૃીકાળની નવરાશની ર્ળોની આ રહી બીજી કેટલીક 

ચ િંતન પ્રસાદી …. 

મન, માનવ અને મનન 

પ્રભનેુ મન થયુ ંએટલે એક હદન , 

એિે બનાવયો માનવ મનવાળો. 

ર્ડયો માનવ, મનના  કરાવામા,ં 

ભલૂ્યો ર્છી એ, મનન, પ્રભ ુનામનુ ં. 

જીવન અને  સઘંર્પ 

ત્જિંદગી જીવવી કદી સહલેી નથી હોતી, 

જીવન સઘંર્પ વવના આગળ વિાત ુ ંનથી, 

હથોડાના પ્રહારો એ ખમે નહી ત્યા ંસિુી, 



ર્ર્થથર ર્િ ભગવાન બની પજૂાતો નથી. 

મારે મન -ત્જિંદગી શુ ંછે ? 

રેત યતં્રની રેતીની જેમ ત્જિંદગી,સતત સરતી રહ,ે 

હરેક ર્ળે આ ત્જિંદગી એના રંગો બદલતી જ રહ,ે 

સખુ-દુખના ફરતા  કડોળમા ંબેઠા ંછીએ આર્િે, 

ભલૂી ચ િંતાઓ,જીવન મેળાનો આનદં અહસેાસીએ. 

 

મનમોહક નાટકનો મજાનો એક ખેલ છે ત્જિંદગી, 

ર્ડદો ર્ડી જાય એ ર્હલેા,ંનાટકની મજામાિીએ. 

દરેક ર્ળને મન ભરીને જીવી લેવાનુ ંભલૂવુ ંનહી, 

કેમ કે જીવનમા ંઆ જીવન એક જ વાર મળે છે. 

 



જીવન રાહમા ંમશુ્કેલીઓ ર્ાર વગરની ભલે હોય, 

સદા હસતા રહવેાનો વમજાજ એક ઔર્િી રૂર્ છે. 

રોદડા ંરડવામા ંસમય ગમુાવવા ત્જિંદગી ટૂંકી છે. 

માટે જેવી ર્િ હોય ત્જિંદગી, ચ િંતાઓ છોડી દઈ, 

સદા હસતા રહવે ુ,ં હસાવતા રહવે ુ ંએ જ એક િમપ. 

 

ત્જિંદગી શુ ંછે ? એ પ્રશ્નનો જવાબ  સહલેો નથી, 

જવાબ ટૂંકમા ંસમજાવુ ં? આ ત્જિંદગી શુ ંનથી  ! 

 

જીવનની સફળતા શેમા ં? 

જીવનમા ંમળયુ ંએનાથી ત્જિંદગી જીવાઈ જાય છે, 

જીવનમા ંજે આપ્યુ ંએનાથી ત્જિંદગી બની જાય છે, 



બે હાથે સદા ભેગુ ંકરીને ત્જિંદગી વેડફી ના નાખો, 

કદીક કોઈ એક હાથ કોઈ દુખી તરફ ર્િ લબંાવો. 

 

જગતમા ંઆવયા ત્યારે ખાલી હાથે જ આવયા હતા, 

જ્યારે જશો ત્યારે બધુ ંજ ર્ાછળ મકુી જવાના છો, 

જ્યારે જીવો છો ત્યારે કંઇક એવુ ંકરીને જ જાઓ , 

લોકો યાદ કરે ,જનાર એક સજ્નજન માિસ હતો . 

 

જીવન-માગપ  મારો ખાડા ટેકરાવાળો વવકટ ભલે રહ્ો, 

માગપના દરેક ર્ગલે, કર ગ્રહી, પ્રભ ુમારો  ાલી રહ્ો, 

મારી હદલી પ્રાથપનાના ર્ોકારથી પ્રભ ુદુર નથી રહ્ો, 

સિુી સાદ મારો,માગપદશપક બની, એ સદા દોરી રહ્ો. 



 

થોડંુ લઇ લીધુ ંછે તો ઘણુ ંબધુ ંપ્રભ ુતેં આપ્યુ ંર્િ છે, 

ત્રિ રે્ઠીની લીલીવાડી જોવાનુ ંસદભાગ્ય શુ ંઓછં છે! 

પ્રભ ુર્ાડ માનુ ંતારો ર્ડકારો ઝીલવાની શસ્ક્ત માટે, 

ભાગંી ર્ડી મનથી, ભાગી ના જાઉં ,એવી હહમત માટે. 

હદવસે હદવસે સ્વની સાથે રહવેાનો,વાતો કરવાનો 
,મહાવરો વિતો  ાલ્યો છે.પ્રભએુ ભલે શારીહરક દ્રષ્ટીએ 
થોડંુ લઇ લીધુ ંહોય તો સામે કેટલુ ંબધુ ંઆપ્યુ ં છે એ 
માટે એનો ર્ાડ માનવાનુ ંકેમ ભલૂુ ં. 

કવવ ઉમાશકંર જોશી કહ ેછે એમ - 

“ત્રિ વાના ંમજુને મળયા ં, હૈયુ ં,મસ્તક હાથ 

બહું દઈ દીધુ ંનાથ , જા  ોથુ ંનથી માગંવુ.ં" 

અમેહરકામા ંત્રિ સતંાનોનો સખુી અને પે્રમાળ ર્હરવાર-
જોઇને મન હરખાય એવા ં ૬ ર્ૌત્રો-ર્ૌત્રીઓની અનેરી 



ભેટ. આમ ૭૯ વરસે ત્રિ રે્ઠીની લીલીવાડી જોવાનુ ં
સખુ શુ ંઓછં સખુ છે ! સતંાનો, કુટંુબી જનો , સ્નેહી 
જનો, વમત્રો-બ્લોગર વમત્રો- અને વવશાળ ભાવક અને 
વા ક વગપ સહહત, સૌનો વનસ્વાથપ પે્રમ એ કેટલી બિી 
અમલુ્ય મડૂી છે ! કુદરતની કરામતો ન્યારી છે, ક્યારે ? 
કેમ? શુ ંશુ ં? ક્યાથંી ? તમારી સામે િરી દેતી હોય છે 
! આનદં આનદં।…  ર્રમાનદં ની અનભુવૂત … 

યાદ આવે ,ગની દહીંવાલાની આ ર્સં્ક્તઓ … 

આજ ભલેને તારી હોડી 

મજલ કાર્તી થોડી થોડી, 

યત્ન હશે તો વહલેી મોડી, 

એ જ ઊતારશે ર્ાર, 

ખલાસી! માર હલેસા ંમાર. 

મારી શ્રધિા 



જીવનમા ંએવુ ંકોઈ કામ કે એવો, 

કોઈ ર્િ પ્રશ્ન એવો કહઠન નથી, 

જેને હું અને મારો ભગવાન એમ , 

બે ભેગા મળી, ઉકેલી ના શકીએ . 

અંતે ,એક અજ્ઞાત કવવની આ ર ના રજુ કરી વવરમુ ંછં. 

ગઝલ જેવુ ં જ જીવન હોય તો બસ, એટલી રાહત, 
કે જીવી તો જવાશે બસ જરા એને મઠારીને. 
હું કાહફયા તારી ગઝલનો સાવ અટર્ટો, 
મત્લાથી લઈ મક્તા સિુી વનભાવજે મને. 

મારી આજ સિુીની જીવન યાત્રાને સહ્ અને સરળ 
બનાવવા તથા  વનવવૃતના આ સોનેરી કાળમા ં ને સ-
રસ  અને આનદંનો અનભુવ કરાવવામા ં અગત્યનો 
ફાળો આર્નાર મારા ં સતંાનો,ભાઈઓ ,બહનેો ,અન્ય 
કુટંુબીજનો,મરુબ્બીઓ, અનેક સહૃદયી વમત્રો,બ્લોગર 
વમત્રો સહીત, સૌનો હૃદયથી આભાર માનુ ંછં. 



તારીખ- જાન્યઆુરી ૧૫,૨૦૧૫ , 

 

૧૭. અમેહરકાના અર્ગં પે્રવસડન્ટ 

ફે્રન્કલીન ડીલાનો રૂઝવેલ્ટ અને એમની 
વવરલ  વસધ્ધિઓ  ...... 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roosevelt_in_a_wheelchair.jpg


PRESIDENT ROOSEVELT IN WHEEL CHAIR 
-1941 

 
આ અમેહરકાના આ એક એવા પે્રવસડન્ટ થઇ ગયા જે 
થાકને તો ઓળખતા જ નહી .એક યવુાનને ર્િ 
શરમાવે એવા એમના ર્હરશ્રમ શીલતાના ગિુને 
પ્રકાશમા ંલાવતો એમના જીવનનો આ પ્રસગં આર્િને 
વવ ાર કરતા કરી દે એવો છે. 
 
એકવાર સેંકડો માઈલનો પ્રવાસ કરીને આવયા ર્છી આ 
પે્રવસડન્ટએ એમના સેકે્રટરી ર્ાસે હદવસના બાકી રહલેા 
કામની ફાઈલો માગી.સેકે્રટરીએ લાગિીથી કહ્ુ ં “વમસ્ટર 
પે્રવસડન્ટ,જરાક તો આરામ કરો! આમ સતત કામ 
કરવાનુ ંતમારાથી કેવી રીતે બની શકે છે?” 
 
આ મહાનભુાવે કહ્ુ ં :”ભાઈ,એમ થાકી જવાનુ ં મને ન 
ર્ાલવે.તને ખબર નહીં હોય કે મને ર્િાઘાત થયો તે 
ર્છી સતત બે વર્પ મહનેત કરીને મેં મારો એક અંગઠુો 
હાલતો- ાલતો કયો હતો.એક અંગઠુો હલાવવા માટે જો 



બે વરસ લાગે તો મારે તો આખુ ંઅમેહરકા  લાવવાનુ ં
છે !” 
 
આ મહાનભુાવ એ બીજુ ં કોઈ નહહ ર્િ ર્ોલીયોની 
બીમારીમા ં જેમના બે ર્ગે અસર થતા ં મદદ વગર 
 ાલી ન શકતા અને વહીલ ેરમા ં ફરતા હોવા છતા ં
અનેક વસધ્ધિઓ મેળવનાર અમેહરકાના ૩૨મા 
પ્રમખુ  ફે્રન્કલીન ડીલાનો રૂઝવેલ્ટ (FDR). .          
 
અમેહરકાના ઇવતહાસમા ં ફે્રન્કલીન ડીલાનો રૂઝવેલ્ટ 
(FDR) એ માત્ર એક જ એવા પે્રવસડન્ટ થઇ ગયા જેને 
અમેહરકાની પ્રજાએ કોઈ ર્િ ઉમેદવાર વિારેમા ંવિારે 
ફક્ત બે ટમપ માટે જ પે્રસીડન્ટ બની શકે એવો બસો 
વર્પ જુનો હરવાજ તોડીને ૧૯૩૨ થી ૧૯૪૪ એમ સતત 
 ાર ટમપ માટે જગંી બહુમતીથી લોકોએ ફરી ફરી ચ ૂટંી 
કાઢયા હતા. 
 
તમને એ જાિીને નવાઈ લાગશે કે રુઝવેલ્ટ જ્યારે 
૧૯૩૨મા ં પે્રસીડન્ટ તરીકે ચ ૂટંાયા ત્યારે ૧૯૨૧ મા ં
એમની ૩૮ વર્પની ઉમરે આવેલ ર્િાઘાત –ર્ોલીઓની 



ભયકંર  બીમારીમા ંકમરથી ની ે એમનુ ંઅધુ ંઅંગ ખોટંુ 
ર્ડી ગયુ ં હત ુ ં ,એમના બને્ન ર્ગ નકામા થઇ ગયા 
હતા.એમને વહીલ ેરમા ં જ હરવુ-ંફરવુ ં ર્ડતુ ં હત ુ.ંઆવી 
અર્ગં હાલતમા ં રુઝવેલ્ટે ચ ૂટંિીઓ લડવાનુ ંશરુ કરેલુ ં
અને એક ર્છી એક ઊં ા ંર્દ સર કરતા ં કરતા ં છેક 
મોટા લોકશાહી દેશ અમેહરકાના પે્રવસડન્ટના સવોચ્  ર્દે 
ર્હોં ેલા એટલુ ં જ નહી  ાર  ાર વાર મોટી 
બહુમતીથી ચ ૂટંાઈ આવીને અમેહરકાના એક વવ િિ 
અને કાયપદિ  પે્રવસડેન્ટ તરીકે ઇવતહાસમા ંએમનુ ંનામ 
અમર કરી ગયા છે. 
 
આવી વવરલ  અને વવક્રમી કારહકદી િરાવતા પે્રસીડન્ટ 
રૂઝવેલ્ટની રાજકીય કારહકદી ઉર્ર  એક અલર્ઝલર્ 
નજર નાખી લઈએ. 
 
૧૯૧૯મા ર્હલેુ ંવવિ યદુ્ધ પરંુૂ થયુ ંએ ર્છી અમેહરકાની 
પે્રવસડન્ટ-વાઈસ પે્રવસડન્ટની ચ ૂટંિી આવી તેમા ં
ડેમોકે્રટીક ર્િે રૂઝવેલ્ટને  વાઈસ પે્રવસડન્ટના ર્દ માટે 
ઉભા રાખ્યા.ર્રંત ુ રીર્બ્લીકન ર્િના ઉમેદવારો સામે 
એમને હાર મળી.આ ચ ૂટંિી વખતે એ શારીહરક રીતે 



સિમ હતા ર્રંત ુ ઉર્ર કહ્ુ ંએમ ૧૯૨૧મા ંએકાએક 
એમના બને્ન ર્ગ કમર ની ેથી નકામા થઇ જતા ંઅર્ગં 
બની ગયા.એક વાઘ જેવા મજબતુ રૂઝવેલ્ટ શારીહરક 
દ્રષ્ટીએ બરુી દશામા ંઆવી ગયા. 
 
લોકોએ માન્યુ ંકે હવે એમની ભાવી કારહકદી ખલાસ થઇ 
જશે.રુઝવેલ્ટ માટે અ ાનક આવી ર્ડેલી આવી દારુિ 
અર્ગંાવસ્થા એમની જીન્દગી માટેનો એક મોટો ર્ડકાર 
હતો.રુઝવેલ્ટે આ ર્ડકારને હહિંમતપવૂપક ઝીલી 
લીિો.આવા કસોટીના કાળમા ંજ એમનુ ંઆંતહરક ખમીર 
જાગી ઉઠ્ુ ં અને એમિે બમિા જોશથી ફરી 
રાજકારિમા ંઝરં્લાવયુ.ં 
 
૧૯૨૮મા ં એ ન્યયુોકપ રાજ્યના ગવનપર તરીકે ચ ૂટંાઈ 
આવયા.ગવનપર તરીકે એમિે રાજ્યનો સુદંર વહીવટ કરી 
બતાવયો. 
 
ન્યયુોકપ રાજ્યના ગવનપર તરીકેની એમની કામગીરી 
સૌને એટલી ગમી ગઈ હતી કે ડેમોકે્રટીક ર્િે ૧૯૩૨ની 
પે્રવસડન્ટની ચ ૂટંિીમા ંરૂઝવેલ્ટને ઉભા કયાપ .ર્હલેા વવિ 



યદુ્ધની વવર્રીત અસરોને લીિે એ વખતે દેશમા ં 
ઈવતહાસની સૌથી ખરાબ આવથિક મદંી શરુ થઇ 
હતી.કરોડો લોકો બેકાર બની ગયા હતા.ઉદ્યોગો ઠબ થઇ 
ગયા હતા, હહિંસાખોરી વિી રહી હતી.આવા સમયે 
દેશના પે્રવસડન્ટ બનવુ ં અને દેશને મદંીના કુવામાથંી 
બહાર કાઢવો એ મોટંુ જોખમ અને એમની ત્જિંદગીનો 
મોટામા ંમોટા ર્ડકાર હતો. 
 
રુઝવેલ્ટએ બહાદુરીથી આ ર્ડકાર ઝીલી લીિો.આવા 
સમયે બાહોશી બતાવીને રુઝવેલ્ટે તત્કાલીન 
ર્હરસ્સ્થવતમા ંબદલાવ લાવવા માટે એમનો જાિીતો “ન્ય ુ
ડીલ”નામનો નવીન કાયપક્રમ પ્રજા સમિ રજુ કયો. 
 
દેશની પ્રજાને આ વવ ાર એટલો ગમી ગયો કે એ 
ચ ૂટંિીમા ં રુઝવેલ્ટ એમના હરીફ કરતા આઠ ગિા વધ ુ
મતે પે્રવસડન્ટની ચ ૂટંિી વહીલ ેરમા ં બેઠા ં જીતી 
ગયા.પે્રવસડન્ટ તરીકે ચ ૂટંાયા ર્છી એમનો ન્ય ુ ડીલ 
કાયપક્રમ દેશભરમાથંી ચ ૂટેંલા અથપશાસ્ત્રીઓ 
,વવદ્વાનો,વૈજ્ઞાવનકો,વનષ્િાતો વવગેરેની સેવાઓ લઈને 
અમલમા ંમકુ્યો હતો . 



 
તેઓએ ગરીબ અને મધયમ વગપના ઉત્કર્પ માટે સેંકડો 
કાયદા ર્સાર કરાવયા.ત્યાર ર્છીની ૧૯૩૬ની  ચુટંિીમા ં
ર્િ વવરોિ ર્િના ભયકંર વવરોિ અને અપ્ર ાર છતા ં
એમના હરીફ કરતા વસિેર ગિા વધ ુમત મેળવી એ 
જીતી ગયા હતા. 
 
ત્યારબાદ બીજા વવિયદુ્ધ વખતે આ પે્રવસડન્ટે એમનુ ં
સાચુ ં ખમીર બતાવીને અમેહરકાના એક શે્રષ્ઠ સર 
સેનાર્વત-Commander-In-Chief-સાચબત થયા અને 
વમત્ર દેશોની સાથમા ંરહીને વવિને જીતી લેવા નીકળેલા 
હહટલર,મસુોલીની જેવા સરમખુત્યારોને ભોંય  ાટતા કરી 
દીિા. 
 
૧૯૩૨ થી ૧૨મી અવપ્રલ,૧૯૪૫મા ંએમનુ ંઅવસાન થયુ ં
ત્યા ંસિુીના ૧૩ વર્પ દરમ્યાન અમેહરકાની પ્રજાએ  ાર 
વખત એમનામા ં વવિાસ મકુીને મોટી બહમુતીથી 
પે્રવસડન્ટ તરીકે રૂઝવેલ્ટને ચ ૂટંી કાઢયા હતા.જે દેશ 
૧૯૩૧-૩૨ની કારમી મદંી,બેકારી અને ભખૂમરાનો વશકાર 
બની ગયો હતો એ દેશ રૂઝવેલ્ટના કાયપદિ વહીવટ 



ની ે ૧૯૪૪ સિુીમા ં તો વવિનો સૌથી શસ્ક્તશાળી( 
સરુ્ર ર્ાવર ) બની ગયો હતો. 
 
આ બધુ ં શક્ય  બન્યુ ંએની ર્ાછળ એક અર્ગં ર્િ 
કોઈ ર્િ રીતે નહીં અશક્ત એવા અમેરીકાના 
ઇવતહાસમા ં અમર બની ગયેલ બાહોશ પે્રવસડન્ટ 
રુઝવેલ્ટના દુરંદેશી ભયાપ કામની કમાલ હતી. 
 
ર્ોતાની અર્ગંાવસ્થા ઉર્ર હહમ્મતપવૂપક વવજય 
મેળવનાર પે્રવસડન્ટ રુઝવેલ્ટના જીવનની આ અનોખી 
દાસ્તાન,ર્ોતાની શારીહરક િવતઓથી વનરાશા અને 
હીનભાવ(inferiority complex )અનભુવતી અનેક 
વવકલાગં વયસ્ક્તઓ માટે જ નહીં ર્િ અન્ય સૌ શશક્ત 
વયસ્ક્તઓ માટે ર્િ એક મોટી પે્રરિા પરૂી ર્ાડે એવી 
નથી શુ?ં 
 

૧૮ .ર્ોલીઓની રસીના શોિક ડો. 
જોનાસ સોક 



ર્ોલીઓ (બાળ લકવા)ની  મત્કાહરક રસીના શોિક 

ડો.જોનાસ સોક નો ર્હર ય 

 

જન્મ-ઓક્ટોબર ૨૮ ૧૯૧૪, 

દેહાતં - જુન ૨૩,૧૯૯૫ ,સાન હડયેગો 

આ લેખમા ં ર્ોલીઓ(બાળ લકવા )ની રસી અને આ 

રસીના શોિક અમેહરકન વૈજ્ઞાવનક ડો.જોનાસ સોકનો 

ર્હર ય આર્વાનો નમ્ર પ્રયાસ કયો છે. 



મારી  ાર વર્પની બાળ વયે હું ર્ોચલયો -બાળ લકવાના 

વાયરસનો ભોગ બન્યો હતો.એ સમયે વવિમા ં અને 

અમહરકામા ં ર્િ ર્ોલીઓની મહામારી હદનપ્રવત હદન 

ફેલાતી જતી હતી. અમેહરકામા ં ૧૯૩૩મા ં ર્ોલીઓના 

૫૦૦૦ કેસો નોિાયા હતા જે વિીને ૧૯૪૬મા ં

૨૫૦૦૦,૧૯૫૨મા ં ૬૫૦૦૦ અને ૧૯૫૫ સિુીમા ં તો 

લાખોની સખં્યા વટાવી ગયા હતા.આમા ં મોટા ભાગે 

બાળકો ર્ોલીઓના ઉર્દ્રવમા ં ઝડર્ાઈને કાતંો  મ્રત્ય ુ

ર્ામતા ં અથવા તો મારી જેમ જે જીવી જતા ં એ 

જીવનભર માટે શારીહરક રીતે વવકલાગં બની જતા ંહતા ં
. 

PBS ની એક ડોક્મેુન્ટરીમા ંજિાવવામા ંઆવયુ ં છે કે 

"એટમ બોમ્બને બાદ કરતા ંએ વખતે જો મોટો કોઈ 

ભય હોય તો એ ર્ોલીઓનો હતો ". 

લોકોમા ં કેન્સર કરતા ં ય મોટો ભય  ર્ોલીઓનો 

હતો.આવા સજંોગોમા ં એક અમેહરકન વૈજ્ઞાવનક 



ડો.જોનાસ સોકે ર્ોલીઓ નાબદુી માટેની રસી શોિી 

કાઢવાનુ ં બીડંુ ઝડપ્યુ.ંએિે આ રસી બનાવવા માટે 

૧૯૪૭મા ં રીસ પ કામ શરુ કરી દીધુ ંઅને આઠ વર્પ 

સતત રાત હદન મન મકુીને રીસ પ અને પ્રયોગો કરીને 

૧૯૫૫મા ંઆ િેતે્ર પિૂપ સફળતા મેળવી જગતમા ંએક 

"વમરેકલ વકપર " તરીકેનુ ં ચબરુદ મેળવયુ.ં 

ર્ોચલયોના વાયરસ અંગે  કેટલીક જાિવા જેવી બાબતો 
. 

ર્ોલીઓનુ ં  અંગે્રજીમા ંઆખુ ં નામ Poliomyelitis છે 

.આ  એક એવી જાતનો વાયરસ છે જે  ખાસ કરીને ૫ 

વર્પથી ની ેના બાળકોને વધ ુ અસર કરતો હોય 

છે.એટલા માટે એને બાળ લકવો (Infantile 

Paralysis)કહવેામા ં આવે છે.ર્ોલીયોનો વાયરસ મોં 

વાટે શરીરમા ં દાખલ થાય છે અને હોજરીમા ં જઈને 

લોહીમા ંઅનેક ઘિો વવસ્તાર ર્ામીને શરીરની નસોના 

માળખા ઉર્ર હુમલો કરી શરીરના અંગોને શીથીલ અને 

નકામા બનાવી દે છે. આ વાયરસના  ેર્નો ભોગ 



બનેલ બસોમાથંી એક બાળક ત્જિંદગીભર ર્ોલીઓનો 

વશકાર બની રહતેો હોય છે.એમાથંી ૫-૧૦ ટકા બાળકો 

આ રોગના વાયરસથી િાસોિાસ તતં્ર  નબળં ર્ડી 

જતા ંમતૃ્યુ ંર્ામે છે.આ વાયરસમા ંબાળકને સખ્ત તાવ 

આવે , માથાનો દુખાવો અને ઘિાને ઉલટીઓ થતી 

હોય છે. 

મોટી ઉંમરે ર્ોલીઓનો વશકાર જેઓ બન્યા હતા એમા ં

બે વવિ યદુ્ધ વખતે અમેહરકાનુ ં કાયપદિતાથી સકુાન 

સભંાળનાર પે્રસીડન્ટ ફે્રન્કલીન ડીલાનો રુઝવેલ્ટ (FDR) 

મખુ્ય હતા.ર્ોલીઓને લીિે રે્રેલીસીસથી એમના 

કમરથી ની ે બે ર્ગ ચબલકુલ કામ કરતા ન હોવાથી 

બાકીની ત્જિંદગી વહીલ ેરમા ંરહીને ર્િ દેશ માટે એમિે  

ગજબ કાયપ કરી બતાવયુ ંહત ુ.ંપે્રસીડન્ટ રુઝવેલ્ટે ર્ોલીઓ 

નાબદૂી માટે પષુ્કળ રસ લીિો હતો.એમિે આ માટે 
National Foundation of Infantile Paralysis 
સસં્થા સ્થાર્ી એની મારફતે ર્ોલીઓની રસી વવકસાવવા 



માટે અનેક હરસ પની સસં્થાઓને જરૂરી મદદ પરૂી ર્ાડી 

હતી. 

જુદા જુદા પ્રયોગોથી એ સાચબત થયુ ં છે કે ર્ોલીઓ 

માટે ર્ોલીઓની રસી એ જ એક માત્ર  અકસીર ઉર્ાય 

છે.એના વસવાય ર્ોલીઓ બીજી કોઈ એલોર્થી કે 

આયવેુહદક દવા કે   અન્ય ઉર્ાયથી મટી ન શકે એવો 

ભયકંર વાયરસ છે.આ રસીનો જ્યારથી ઉર્યોગ શરુ 

થયો ત્યાર ર્છી  આજે વવિમાથંી નજીવા કેસો વસવાય 

ર્ોલીઓ લગભગ નાબદુ થઇ ગયો છે એમ કહીએ તો 

ખોટંુ નથી.વીિભરમા ં ૧૯૮૮મા ં ર્ોલીઓના ૩૫૦૦૦૦ 

કેસો નોિાયા હતા જે ૨૦૦૭ સિુીમા ં રસીના લીિે 

ઘટીને માત્ર ૧૬૫૨ થઇ ગયા હતા. 

ર્ોલીઓ(બાળ લકવા)ની આ  મત્કાહરક રસીની શોિ 

૧૯૫૪મા ંઅમેહરકન વૈજ્ઞાનીક ડો.જોનાસ સોકએ કરી એ 

ર્હલેા ંએમિે પ્રાિીઓ -વાદંરાઓ  ઉર્ર આ રસીના 

સફળતાપવૂપક પ્રયોગો કયાપ હતા .એમા ંસફળતા મળયા 



ર્છી માિસને આર્વા માટેની રસી એમની લેબમાં 

એમિે વવકસાવી.શરૂઆતમા ંઆ રસી લેવા કોઈ તૈયાર 

ન હત ુ ંએટલે એનુ ંર્હલેુ ંઇન્જેક્શન ર્ોતે જ લીધુ ંઅને 

ર્ોતાના કુટંુબીજનોને આર્ીને એની અજમાયશ કરી 

જોઈ હતી.એમની ઉર્ર આ રસીની કોઈ આડ અસર ન 

જિાતા ંએમિે તા.12મી એવપ્રલ 1955ના રોજ વવિમા ં

સપંિૂપ ખાતરીપવૂપક જાહરે કયુ ં કે આ રસી લેવાથી 

ભવવષ્યમા ં કોઈને ર્િ ર્ોલીઓના ભયાનક વાયરસનો 

ભોગ બનવુ ંનહીં ર્ડે. લોકોને આ રસીની અક્સીરતામા ં

વવિાસ બેસતા ં ર્ોતાના ં વહાલા ં બાળકોને ર્ોલીઓની 

ભયકર બીમારીમાથંી ઉગારવા માટે બાળકોને 

ર્ોલીઓની રસી મકુાવવા માટે મોટી કતારો થવા માડંી. 

સને ૧૯૫૫મા ૧૦ લાખ બાળકોને આ રસી મકુવામા ં

આવી. ત્યારબાદ આ બિા ં બાળકોની મેડીકલ તર્ાસ 

ર્છી એ ખાત્રીપવૂપક પરુવાર  થઇ ગયુ ં કે આ બાળકો 

ભવવષ્યમા ંબાળ લકવાથી મકુ્ત રહશેે. 



ર્ોલીઓની આ રસી એટલી બિી અકસીર પરુવાર થઇ 

છે કે બાળકોને એ આર્વાથી આખા વવિમા ંનાઈજીહરયા 

,અફગાવનસ્તાન ,ર્ાહકસ્તાન અને ભારત વસવાયના 

દેશોમાથંી આજે ર્ોલીઓ લગભગ સપંિૂપ રીતે નાબદુ 

થઇ ગયો છે. ર્ોલીઓના ૧૯૮૮મા ૩૫૦૦૦૦ કેસો હતા 

એ ઘટીને ૨૦૧૧મા ંઆ  ાર દેશોમા ંમાત્ર ૩૩૩ કેસો 

નોિાયા હતા. આ  ાર દેશોમા ંજેમા ંત્રિ મસુ્સ્લમ દેશો 

છે એમા ંર્ોલીઓની રસી મકુાવવા વવરુદ્ધ જડ  િાવમિક 

માન્યતાઓને  લીિે રસી ન મકુાવવા માટે લોકોને ગેર 

માગે દોરવામા ંજો આવયા ના  હોત તો શીતળા અને 

પ્લેગની માફક ર્ોલીઓ ર્િ એની અકસીર પરુવાર 

થયેલી રસીના ઉર્યોગથી સપંિૂપ ર્િે વવિમાથંી નાબદુ 

થઇ શકે એમ છે 

યવુનસેફ અને વવિ આરોગ્ય સસં્થા ૨૦૧૨થી એક ર્િ 

ર્ોલીઓનો કેસ નોિાય નહીં  એની જરૂરી તજવીજ કરી 

રહી છે .બીલ ગે્સ જેવા દાનવીરો અને એમની 

 ેરીટેબલ સસં્થાઓ વવિના બાળકોને ર્ોલીઓની રસી 



પરુતી સખં્યામા ંમળી રહ ેએ માટે ઘણુ ંસુદંર કાયપ કરી 

રહ્ા ંછે જેને માટે એમને અચભનદંન ઘટે છે. 

આ રીતે ડો.જોનાસ સોકે વવિને ર્ોલીયોની રસીની ભેટ 

િરીને માનવ જાત ઉર્ર એક મોટો ઉર્કાર કયો 

છે.ડો.શોકની વવવશષ્ઠતા એ હતી કે એમિે ર્ોતે તનતોડ 

મહનેત કરીને શોિેલી આ અકસીર રસીના માટે કોઈ 

રે્ટન્ટ ન લીિા કે જેથી વવિભરમા ં કોઇર્િ દવા 

બનાવનારી કમ્ર્ની સરકારી વનયમોને આિીન રહીને 

એનુ ંઉત્ર્ાદન છૂટથી કરી શકે.એમિે  જો ઈચ્છયુ ંહોત 

તો આ શોિમાથંી કરોડો ડોલર કમાઈ શક્યા હોત ર્રંત ુ

આ માનવતાવાદી અમેહરકન વૈજ્ઞાવનકે એની શોિમાથંી 

એક ડોલરની ર્િ કમાિીની આશા રાખી ન હતી.એમને  

તો માત્ર ર્ોલીઓ થતો રોકવા માટે વવિમા ં મહિમ 

બાળકો આ રસી લે એમા ંજ રસ હતો. 

ડો.સોકે એક પ્રવ નમા ંકહ્ુ ંહત ુ ંકે : 



"As a child I was not interested in science. I 
was merely interested in things human,the 
human side of nature, if you like, and I 
continue to be interested in that. That's what 
motivates me. And, in a way it's the human 
dimension that has intrigued me. “ 

આવી વમશનરી ભાવના વાળા અને એમિે શોિેલી 

 મત્કારી ર્ોલીયોની રસીથી સેંકડો બાળકોની ત્જિંદગી 

બ ાવનારવૈજ્ઞાવનકને બીજા ઈશ્યાપખોર વૈજ્ઞાવનકોની 

અયોગ્ય ટીકાઓને લીિે નોબેલ પ્રાઈઝ મળી ન શક્ુ ં

એ એક ખબુ આશ્ચયપ જનક અને દુખદ બીના છે . 

હું હાલ જ્યા ં રહું છં એ શહરે સાન હડયેગોમા ં ડો.સોકે 

૧૯૬૩મા ંઆવીને જે સસં્થાની સ્થાર્ના કરી હતી એ  

આજે મેડીકલ અને સાયન્ટીફીક રીસ પ માટેનુ ં મોટંુ 

જાિીત ુ ં કેન્દ્ર બની ગયુ ં છે.ઘિા ઉગતા વૈજ્ઞાવનકો  આ 

સસં્થામાથંી પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાનનો ઉર્યોગ કરીને 

વવજ્ઞાનના િેતે્ર અગત્યનુ ંકાયપ કરી રહ્ા છે. 



ડો. સોકનુ ં એમની ૮૦ વર્પની ઉમરે તા.૨૩મી જુન 

૧૯૫૫ના રોજ સાન હડયેગો ખાતે અવસાન થયુ ં એ 

ર્હલેા ં એમના છેલ્લા હદવસોમા ં તેઓ  આ સસં્થામા ં

રહીને  HIV AIDS  માટેની રસી માટે વધ ુ રીસ પ 

કરવામા ંખબુ પ્રવતૃ રહ્ા હતા.એમનુ ંબાકી રહલે ુ ંકામ 

આ સસં્થાના અન્ય વૈજ્ઞાવનકો ઉર્ાડી લેશે એવી આશા 

રાખીએ 

વવિને ર્ોલીઓમાથી સપંિૂપ મસુ્ક્ત અર્ાવનાર આ 

અમેહરકન વૈજ્ઞાવનક ડો.જોનાસ સોક અને એની અજોડ 

શોિને સલામ . 

ડો.જોનાસ સોકનો વધ ુ વવગતે ર્હર ય / વધ ુમાહહતી 

વીકી ર્ીડીયાની આ ચલિંક ર્ર ધ્ક્લક કરી મેળવો. 
Dr.Jonas Salk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk


 

૧૯ . ગરીબોના બેલી, મહાત્મા ગાિંી – 

અંજચલ લેખ 



૩૦મી  જાન્યઆુરી, ૧૯૪૮ નો હદવસ એટલે દેશ માટે 

એક મહાત્માએ આરે્લ શહીદીનો હદવસ. 

આ એ ગોઝારા શકુ્રવારનો હદવસ હતો જે હદવસે લોકોના 

લાડીલા નેતા મહાત્મા ગાિંીએ એક ર્ાગલ હત્યારાની 

ત્રિ ગોળીઓનો ભોગ બની દેશ માટે પ્રાિ આર્ી આ 

ફાની દુવનયામાથંી વવદાય લીિી હતી.આ અહહિંસાના 

પજુારી અને એક નાના જતંનુી ર્િ હહિંસા સાખંી ન શકે 

એવા શાવંતના દૂતનો પ્રાિ એક દેશવાસી અને સહિમી લે 

એ વવવિની કેવી વવચ ત્રતા અને કરુિતા કહવેાય ! 

દુવનયાના કરોડો લોકોએ આ ૭૮ વર્પના ફકીરની 

વવદાયથી ર્ોતાનુ ંજ સ્વજન ગમુાવયુ ંહોય એમ આંસ ુભરી 

શોકાજંચલ અર્ી હતી.એમના જીવન અને કાયપ અંગે 

કેટકેટલુ ંઅનેક લેખકો દ્વારા લખાયુ ંછે !એમના સત્ય અને 

અહહિંસાના વવ ારો આજના સમયે ર્િ એટલા જ 

સાથપક  છે.ડો.માટીન લ્યથુર હકિંગની આગેવાની હઠેળ 

લડાયેલ અમેહરકાની અહહિંસક સામાત્જક ક્રાવંતમા ં ગાિંી 



વવ ારોની અસર  ોખ્ખી જિાઈ આવે છે.એક મોહનમાથંી 

મહાત્મા સિુીની એમની જીવન યાત્રા અદભતુ છે.મારંુ 

જીવન એ જ મારો સદેંશ છે એમ એ કહનેાર ગાિંી ભલે 

સદેહ ેન હોય ર્િ અિર દેહ ેસ વાએલા એમના વવ ારો 

અમર રહવેા સજાપયા છે.આ ગાિંી વવ ારો યગુો સિુી 

વવિને પે્રરિા આર્તા રહશેે. 

કોમી એખલાસ માટે એમિે ર્ોતાના જીવનની આહુવત 

આર્ી હતી.ઝરં્ડીમા ં રહીને દેશ સેવા કરનાર એક માત્ર 

ર્ોતડી િારી ગાિંી હતા .ગાિંીજી માનતા હતા કે 

સ્વરાજ્ય મળયાના ંફળ જ્યા ંસિુી દેશના છેવટના માિસ 

સિુી ન ર્હોં ે ત્યા ં સિુી ખરંુ સ્વરાજ્ય મળયુ ં ન 

કહવેાય.ગરીબોને એમિે દહરદ્ર નારાયિનો દરજ્નજો 

આપ્યો હતો.સમાજના ક ડાયેલ દચલત વગપને એમિે 

હહરજનનુ ંચબરુદ આર્ી સન્માન કરી એમને ન્યાય મળે એ 

માટે જીવનભર કામ કયુ ંહત ુ.ં 



મહાદેવ દેસાઈના સપુતુ્ર જાિીતા ગાિંીવાદી શ્રી નારાયિ 

દેસાઈએ સુદંર લખ્યુ ંછે :”ગાિંીનુ ંજીવન એટલે શ્રિા અને 

પરુુર્ાથપન ુ ંજીવન.ક ડાયેલી ,લગભગ ગુગંી એવી દિીિ 

આહફ્રકાની હહન્દી કોમ અને હહન્દુસ્તાનની આખી કોમને 

એમિે અભય આપ્યો.ગાિંીનો રસ્તો એટલે અન્યાયી 

વયવસ્થા સામે જગં માડંતો ર્િ એ વયવસ્થાનો વશકાર 

બનેલ વયસ્ક્ત સાથે વવિાસ અને સ્નેહ સાિતો માગપ 

હતો.આજે વવિની વયવસ્થામા ં ઠેર ઠેર અન્યાય મો 

વકાસીને ઉભો છે .એની સામે એની જ રીતે લડવાને 

બદલે એમા ંસર્ડાયેલ સમહુને બ ાવી લેવાની દ્રષ્ટીએ જે 

આગળ વિશે ,તે કદા  સફળ થશે.” 

લોકો એમને મહાત્મા કહ ેએ ગાિંીજીને ર્સદં ન હત ુ.ંએ 

કહતેા”હું તો અલ્ર્ પ્રાિી છં.તમે મને મહાત્મા માનો છો 

એનુ ંકારિ ગરીબમા ંગરીબ માટે રહલેો મારો અગાિ પે્રમ 

છે. ગમે તે થાય તો ર્િ  ીંથરેહાલનો તો મારાથી કદી 

ત્યાગ ન જ થઇ શકે .તેથી જ તમને લાગે છે કે ગાિંી 

કઈક કામનો માિસ છે.ત્યારે મને  ાહનારા સૌની ર્ાસે હું 



એ માગુ ં છં કે તમે મારા માટે પે્રમ િરાવો છો તો જેમને 

માટે હું પે્રમ િરાવુ ંછં તે ગામડાનંા લોકોને અન્નવસ્ત્ર મળયા ં

વવના ન રહ ેએવી કોવશશ કરો.”ગાિંીજી માનતા હતા ં કે 

તેઓ એવા દેશનુ ંપ્રવતવનવિત્વ કરે છે જેમા ંમોટા ભાગના 

માિસો ગરીબ છે.એટલા માટે જ તેઓ ગોળમેજી 

ર્રીર્દમા ં લડંન ગયા ત્યારે એમના હંમેશ મજુબના 

સાદગી ભયાપ ર્ોર્ક િારિ કરવાની એમને  કોઈ નાનમ 

રાખી ન હતી.એ વખતે વવન્સ્ટન  ચ િલે “નેકેડ ફકીર ઓફ 

ઈષ્ન્ડયા” એમ કહીને એમની ટીકા કરી હતી.ગાિંીજી 

ગરીબો માટે ર્ોતાના હદલમા ંકેટલે દરજ્નજે ખ્યાલ રાખતા 

હતા એનો એક પ્રસગં આજના નેતાઓએ પે્રરિા લેવા 

જેવો છે. 

એક વખત મહાત્મા ગાિંી એમના અનયુાયીઓ અને 

સાથીઓ સાથે રેનમા ં મસુાફરી કરી રહ્ા હતા  ત્યારે 

પ્લેટફોમપ ઉર્રથી રેનમા ં ડતી વખતે એમનુ ંએક  મ્ર્લ 

રેન અને પ્લેટફોમપ વચ્ ેની  ખાલી જગ્યામા ં ર્ડી 

ગયુ.ંગાડી ઉર્ડવાની તૈયારી હતી.ર્ડી ગયેલુ ં  મ્ર્લ 



ર્ાછં મળે એમ ન હત ુ.ંઆ સજંોગોમા ં એક ઘડીનો ર્િ 

વવલબં કયાપ વગર જે જગાએ  મ્ર્લ ર્ડી ગયુ ંહત ુ ંતે જ 

જગાએ  ગાિંીજીએ એમનુ ં બીજુ ં બ ી ગયેલુ ં  મ્ર્લ 

હાથમા ં ર્કડીને ફેંકી દીધુ.ં આશ્ચયપમા ં ગરકાવ થયેલા 

એમના સાથીઓને એમિે સમજાવયુ ં“કોઈ ગરીબ માિસને 

જો એક  મ્ર્લ હાથમા ંઆવે તો એના કોઈ કામમા ં ન 

આવે ર્િ જો બે  રં્લની જોડ એના હાથમા ંઆવે તો 

એનો ઉર્યોગ કરીને રાજી થાય.!” 

ભારતને સ્વરાજ્ય મળયાને આજે ૬૮ વર્પના વહાિા ંવહી 

ગયા ં છે અને છતા ં હજુ દેશમાથંી ગરીબીના શરમજનક 

દ્રશ્યો દુર થયા નથી.ગાિંીજીની રસ્ટી વશર્ની ભાવનાનો 

લોર્ થયો છે.ગરીબ અને તવગંર વચ્ ેની ખાઈ વિતી 

જાય છે.ફક્ત એકસો માિસો ર્ાસે દેશની ૫૫% સરં્વત 

કેષ્ન્દ્રત થઇ છે.ગાિંીજીનો સેવાનો મતં્ર આજે ભલૂાઈ ગયો 

છે.ગાિંીજીના જેવી દહરદ્રોની ચ િંતા કરતા હોય એવા 

નેતાઓ આજે દેશમા ંદીવો લઈને શોિવા જઈએ તો ર્િ 

મળે એમ છે ?મહલેોમા ં મ્હાલતા અને વવમાનોમા ં



ઉડતા આજના કહવેાતા નેતાઓ,દુરા ારો અને ભ્રષ્ટા ાર 

આ રીને ગાિંીના રૂડા નામને લજવી રહ્ા છે.ર્ોતાના ં

ચખસ્સા ં ભરવામા ં ર્ડેલા નેતાઓને ગરીબોની ચ િંતા 

કરવાનો સમય ક્યા ંછે ? 

ગઝલકાર શેખાદમ આબવુાલાએ આજના નેતાઓ માટે 

કટાિ કરતા ંકહ્ુ ંછે કે - 

“ગાિંી તને ખબર છે કે તારંુ થયુ ંછે શુ ં? 

ખરુશી સિુી જવાનો ત ુ ંરસ્તો બની ગયો ! 

કેવો ત ુ ંહકિંમતી હતો,સસ્તો બની ગયો !.” 

એમના કમપયોગી જીવનથી તેઓ વવિ વવખ્યાત બન્યા 

હોવા છતા ંગાિંીજીમા ંભારોભાર નમ્રતા ભરી હતી.એમની 

આત્મકથા સત્યના પ્રયોગોમા ં એમિે કહ્ુ ં છે :”મને 

મહાત્માનુ ંર્દ મળયુ ંછે એની હકિંમત જુજ છે.એ વવશેર્િથી 

હું ફુલાઈ ગયો હોઉં એવી એક િિ મને યાદ નથી .જેમ 

જેમ હું વવ ાર કરતો જાઉં છં ,મારા ભતૂકાળના જીવન 



ઉર્ર દ્રષ્ષ્ટ નાખતો જાઉં છં ,તેમ તેમ મારંુ અલ્ર્ર્ણુ ં હું 

શદુ્ધ રીતે જોઈ શકંુ છં. “ 

આવા વનમોહી દેશનેતા અને જગતમા ં ભતૂકાળમા ં થઇ 

ગયેલ અનેક મહાત્માઓની હારોહાર મકૂી શકાય એવા 

પ્રાતુઃસ્મરિીય મહાન વવભવૂત મહાત્મા ગાિંીજીની 

પણુ્યવતથીના આજના હદવસે એમને અંતરમાં પ્રિામ 

કરીને એમને  આરે્લ ભાવભરી સ્મરિાજંચલ. 

ગાિંી વનવાપિ હદન ,જાન્યઆુરી૩૦,૨૦૧૫  -વવનોદ ર્ટેલ 

 

ગાિંીને વવિના મહાન પરુુર્ોની અંજચલ –સકંલન 



વવિના એક પ્રખર વૈજ્ઞાવનક તરીકે ર્ોતાનુ ં નામ અમર 

કરી ગયેલ આઈનસ્ટાઈને ગાિંીજીને ની ેના શબ્દોમા ં

ભવય અંજચલ અર્ી છે : 

Einstein on Gandhi 

Mahatma Gandhi’s life achievement stands 
unique in political history. He has invented a 
completely new and humane means for the 
liberation war of an oppressed country, and 
practised it with greatest energy and 
devotion.The moral influence he had on the 
conciously thinking human being of the entire 
civilized world will probably be much more 
lasting than it seems in our time with its 
overestimation of brutal violent forces. 
Because lasting will only be the work of 
such statesmen who wake up and strengthen 
the moral power of their people through their 
example and educational works. 



We may all be happy and grateful that 
destiny gifted us with such an enlightened 
contemporary, a role model for the 
generations to come. 

( Source: The Hebrew University of 
Jerusalem) 

Gandhi’s letter to Einstein – 

LONDON, October 18, 1931 

DEAR FRIEND, 
I was delighted to have your beautiful letter sent 
through Sundaram. It is a great consolation to me 
that the work I am doing finds favour in your sight. 

I do indeed wish that we could meet face to face 
and that too in India at my Ashram. 

Yours sincerely, 
M. K. GANDHI 



(Source.Collected works of Mahatma Gandhi  Vol.54) 

કવવ ઉમાશકંરના ંબે ગાિંી કાવયો .... 

રડો ન મજુ મતૃ્યનેુ 

“રડો ન મજુ મતૃ્યનેુ , હરખ માય આ છાતીમા ં

ન રે!- ક્યમ તમેય તો હરખતા ંન હૈયા ંમહી? 

વવિંિાયુ ંઉર તેથી કેવળ શુ ંરક્તિારા છૂટી, 

અરે નહીં શુ ંપે્રમિાર ઉછળી ઉરે ! કે રડો ? 

 

હત ુ ંશુ ંબચલદાન આ મજુ ર્વવત્ર પરંુુ ન કે, 

અધરૂર્ દીઠી શુ ંકૈ મજુ અિમ્ય તેથી રડો ? 

તમે શુ ંહરખાત જો ભય િરી ભજી ભીરુતા 

અવાક અસહાય હું હૃદયમા ંરંૂિી સત્યને. 

 

િશ્યા કરત ભતૂલે?મરિથી છૂટયો સત્યને 

ગળે વવર્મ જે હતો કઈંક કાળ ડમૂો !થયુ,ં 



સિુો પ્રગટ સત્ય :વૈર પ્રવત પે્રમ ,પે્રમ ને પે્રમ જ! 

હસે ઈશ ુ,હસે જુઓ સકુ્રત ુ,સૌમ્ય સતંો હસે.” 

 

અમે ન રડીએ ,વર્તા,મરિ આર્ણુ ંર્ાવન , 

કલકંમય દૈન્યનુ ંવનજ રડી રહ્ા જીવન . 

— ઉમાશકંર જોશી 

 

મતૃ્યુદંંડ 

ફાસંી દીિી ગોડસેને અમોએ 

ગાિંીજીના દેહના મારનારને. 

ગાિંીજીના જીવ-ને જીવતા ંને 

મઆુ કેડે મારત ુ ંજે િિેિિે 

ર્ડ્ુ ંઅમોમા ં: સહુમા ંકંઇક 

તેને હશે કે કદી મતૃ્યુદંંડ ? 

—- ઉમાશકંર જોશી 

(મહને્દ્ર મેઘાિી સરં્ાહદત ગાિંી ગગંા -૨ માથંી સાભાર ) 



છેલ્લે,ગાિંીજીને અવત વપ્રય એવી આ ધનૂ — 

રઘરુ્વત રાઘવ રાજા રામ ,ર્વતત ર્ાવન સીતારામ, 

ઈિર અલ્લા એક હહ નામ,સબકો સન્મવત દે ભગવાન 

૨૦. હહિંમતવાન મહહલા, એમી ર્રડી  

( Amy Purdy ) 

 

એક ઓજસ્વી અર્ગં મહહલાની પે્રરિાદાયી દાસ્તાન. 

લાસ વેગાસ , અમેહરકામા ં૭ મી નવેમ્બર ૧૯૭૯ ના રોજ જન્મેલ, 



૩૪ વર્ીય સા ી ખાતે ભરાએલ ઓલસ્મ્ર્કમા ં સ્નો બોડપર તરીકે 

બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર એમી ર્રડી ( Amy Purdy )ની જીવન કથા 

ખબુ જ રસસ્ર્દ છે અને એટલી જ પે્રરિાદાયી છે . 

એમી ર્રડી જ્યારે ૧૦ વર્પની હતી ત્યારે એને સ્નો બોડપર તરીકે 

નામ કમાવાની ખ્વાહહશ હતી અને એ માટે પ્રયત્ન કરતી રહી હતી 

.ર્રંત ુએના કમનશીબે એ જ્યારે ૧૯ વર્પની થઇ ત્યારે બેક્ટેરીયલ 

ઇન્ફેક્શનને  લીિે એને ઢીં િ ની ેથી બે ર્ગ કર્ાવી નાખવા 

ર્ડેલા અને બનાવટી ર્ગ નાખવા ર્ડયા. 

આ ર્ગો ગમુાવયાનુ ંદુખ તો હત ુ ંજ એ ઉર્રાતં એની બને્ન હકડનીઓ 

ફેઈલ થઇ ગઈ . ડોક્ટરોએ એના જીવવાની ફક્ત ૨ ટકા શક્યતા છે 

એવુ ં વનદાન કયુ ં .એના વર્તાએ એમની વહાલી દીકરીને જીવાડવા 

માટે એમની હકડનીનુ ં દાન કયુ ં . કુટંુબના સારા નશીબે એમી 

એમાથંી બ ી ગઈ . એને નવુ ંજીવન પ્રાપ્ત થયુ ં. 

જીવનના આવા વવર્રીત સજંોગોમા ંએમી ર્રડી હહિંમત ન હારી અને 

સ્નો બોડપર માટેના પ્રયત્નોમા ં લાગી ગઈ .  એના બે ર્ગ 

કર્ાવયાના માત્ર સાત મહહના ર્છી એના બનાવટી ર્ગો વડે 



સ્થાવનક સ્નો બોડીંગની હરીફાઈમા ંએ ત્રીજા નબંરથી જીતી ગઈ . 

હહિંમતે મદાપ તો મદદે ખદુાનુ ં જીવતુ ં જાગતુ ં ઉદાહરિ 

એટલેઆ  હહિંમતવાન મહહલા એમી ર્રડી -Amy M. Purdy . 

TED સસં્થાના ઉર્ક્રમે  Living beyond limits વવર્ય ઉર્ર બહ ુ

જ  એમીએ ર્રડીએ જે પે્રરક પ્રવ ન કયુ ંહત ુ ંએમા ંએમીએ એના   

જીવનની આ હદલ સ્ર્ કહાિી જે ખમુારીથી રજુ કરી હતી એનાથી 

સૌ શ્રોતાજનો બહુ જ પ્રભાવવત થયા હતા અને તાળીઓના ગડગડાટ 

થી એને વિાવી લીિી હતી . 

આ પ્રસગંનો વવડીયો જોવાથી પ્રતીવત થાય છે કે કુદરતે એના તરફ 

જે મશુ્કેલીઓના ર્ર્થથરો ફેંક્યા એના ં ર્ગથીયા ં બનાવીને એ કેવી 

રીતે જીવનના ં એક ર્છી એક સોર્ાન  ડતી ગઈ અને હહિંમતથી 

મશુ્કેલીઓને હંફાવતી ગઈ . 

” ડાસ્ન્સિંગ વવથ િી સ્ટાર ” ની હરીફાઈમા ંએમી ર્રડીનુ ં કૌશલ્ય 

અદ્ભુત હત ુ.ં 

તમને એ જાિીને નવાઈ લાગશે કે એના ઢીં િથી ની ે બે 



બનાવટી ર્ગની મશુ્કેલી હોવા છતા ંઅમેહરકાના ખબુ જ લોકવપ્રય 

ટેલીવવઝન શો ” ડાસ્ન્સિંગ વવથ િી સ્ટારની “18મી 

સીઝનની  હરીફાઈમા ં જાિીતા ડાસ્ન્સિંગ ર્ાટપનર ડેરેકની 

સાથે એમીએ  ભાગ લઇ એનુ ં પરંુૂ કૌવત બતાવી સ્ટાર બનવાથી 

થોડીક જ ર્ાછળ રહી હતી. 

તારીખ 17મી મા પ ૨૦૧૪ સોમવાર ના આ હરીફાઈની  પ્રથમ 

ઓર્નીગ નાઈટના ટીવી શોમા ંજ્યારે લોકોએ એને ડેરેક સાથે  ા 

 ા  ા નો પરુા વવિાસ સાથે ડાન્સ કરી બતાવયો ત્યારે અમેહરકાની 

જનતાને આ બહાદુર મહહલાની આત્મ શસ્ક્ત અને હહિંમત ઉર્ર માન 

ઉર્જ્યુ ંહત ુ ં. 

માનવીની સસંાર સાગરમા ં હંકારાતી જીવન નૌકા હંમેશા ંએકિારી 

એક હદશામા ંસરળતાથી ભાગ્યે જ ગવત કરતી  હોય છે .કોઈ વાર 

નૌકાના માગપમા ંઅનેક સકંટોમાથંી ર્સાર થવાનુ ંર્િ બનતુ ંહોય છે 

જેમ એમી ર્રડીના જીવનમા ંબન્યુ ં છે . 

આવા વવર્રીત સજંોગોમા ંમાનવીને માટે મનથી ભાગંી ર્ડવાના 



બદલે િીરજ અને હહિંમતથી કામ લેવાનુ ંજરૂરી બને છે . 

ત્જિંદગીની રાહમા ં જે કઈ ર્િ આવી મળે એને સ્વીકારી લેવાની 

માનવસક તૈયારી, મજબતુાઈથી ટકી રહવેાનુ ં િૈયપ ,ર્હરશ્રમ અને 

પ્રભ ુઉર્ર હૃદયથી વવિાસ એ કોઈ ર્િ તોફાનોને ર્ાર કરી સસંાર 

સાગરને તરી જવાના ંઅગત્યના ંસાિનો છે. 

સલામ છે આ બહાદુર મહહલા એમી ર્રદીની  હહિંમતને ! 

એના મનની ખમુારી એના ં આ અંગે્રજી અવતરિોમા ં કેવી સરસ 

વયક્ત થાય છે ! 

“Attitude is the mind’s paint brush ,It can color any 
situation . “-Unknown 

“You become truely disabled when you choose not to 
overcome your obstacles “ 

“Never allow defeat to defeat you .” 

—Amy Purdy 



એમી ર્રડી– Amy Purdy ની વેબ સાઈટની લીંક 

http://amypurdy.com/ છે જેના ર્ર તમને એના વવરે્ વધ ુવવગતે 

વવડીયો સાથેની માહહતી મળી શકશે . 

 

૨૧.આજના લેખક તરીકેનો વવનોદ ર્ટેલનો 
પ્રવતચલવર્ સાથેનો ઈન્ટરવય ુ-ંInterview 

 

આવો મળીએ ર્ ંોતેર વટાવી ગયેલા એક યવુાન હૈયાને : શ્રી 
વવનોદ ર્ટેલ / A short Interview with Gujarati Writer Vinod 

Patel 

 

http://amypurdy.com/


 

નામ - અટક :  વવનોદભાઈ રેવાભાઈ ર્ટેલ 

જન્મતારીખ : જાન્યઆુરી ૧૫, ૧૯૩૭ (૭૯ મા વર્પમા ં પ્રવેશની 
તૈયારી !) 

મળૂ વતન : જન્મ સ્થળ રંગનુ, બમાપ, ર્િ મારી  ાર વર્પની ઉંમરે 
બીજા વવિ યદુ્ધ વખતે જાર્ાને બમાપ ઉર્ર બોમમારો કયો ત્યારે 
સલામતીના કારિે કુટંુબે રંગનુથી મળૂ વતનના ગામ ડાગંરવા,ઉિર 
ગજુરાતમા ંસ્થળાતંર કયુ ંહત ુ ં. 

હડગ્રી-ઉર્ાવિ  : બી.એ.,એમ.કોમ,એલ.એલ.બી,કંર્ની સેકે્રટરી(ઇન્ટર.)--

- બી.કોમ(૧૯૫૯) વસવાયની બીજી બિી ડીગ્રીઓ જોબ સાથે પ્રાપ્ત 
કરી હતી. 

1. સ્વભાવ : 

આંતરમખુી,એકાતંવપ્રય,વવ ારશીલ,ત્જજ્ઞાસ,ુ,ર્હરશ્રમી,પે્રમાળ.મારા 
સ્વભાવ વવરે્ હું કહું એના કરતા ંએના વવરે્ બીજાઓને જે લાગતુ ં
હોય એ જ ખરંુ. 

2. જીવનમા ંસ્સ્થરતા આવવી કોને કહશેો ? 

સ્સ્થરતા અસ્સ્થરતા એ દરેકની માનવસકતા ઉર્ર વનભપર કરે 
છે.જીવનમા ં જ્યારે એમ  લાગે કે ભતૂકાળની સરખામિીમા ંબહ ુજ 
ઓછા પ્રશ્નો હલ કરવાના હવે બાકી છે અને જીવનની નાવ હાલ 
વવના સકંટે સ્સ્થર ગવતએ સખુપવૂપક આગળ િર્ી રહી છે ત્યારે મારી 
દ્રષ્ટીએ જીવનમા ંસ્સ્થરતા આવી છે એમ કહી શકાય. 



3. એવી એક વસ્ત ુજે લખલટૂ લુટંવાનો મોકો મળે તો એ  શુ ંહશે ? 

ચ િાનદં અને હાસ્યની ર્ળો 

4. બાળર્િનુ ંએક એવુ ંસ્વપ્ન જે આજે યાદ કરતા સાથે હસવુ ંઆવી 
જાય ? 

બાળર્િમા ંજ્યારે વર્તાની આંગળી ર્કડીને સૌ પ્રથમ વખતે રેલ્વે 
સ્ટેશને ગયેલો ત્યારે ત્યા ંઆગગાડી જોયેલી .એ વખતે આખી લાબંી 
ગાડીને  લાવી જનાર  ડ્રાઈવરદુવનયાનો સૌથી મોટો જોરાવર 
માિસ હશે એવુ ં વવ ારી ભવવષ્યમા ંઆવો ડ્રાઈવર બનવાનુ ંક્યારે 
મળે એવુ ંમનમા ંસ્વપ્ન રાખેલુ ંએ યાદ આવતા ંહસવુ ંઆવી જાય 
છે ! 

5. અથાિા ં - ખાખરા જેવા તમે ખાવામા ં કરેલા એવા અજુગતા 
કોમ્બીનેશન જે તમને વપ્રય છે ? 

ખાસ કંઈનહીં ,ર્િ હા,કોઈવાર રોટલી ઉર્ર ઘી કે માખિ  ોર્ડી 
એના ઉર્ર શાક ર્ાથરી, રોટલીનો રોલ બનાવી,  બરીટાની જેમ એને 
 ટિી કે અથાિા સાથે ખાવાની મજા લીિી છે ખરી !એક પ્રયોગ 
ખાતર. 

6. જો ર્ાછલી ત્જિંદગીમા ંથઇ ગયેલી એક ભલૂને સિુારવાનો મોકો 
મળે તો કઈ ભલૂ સિુારશો? 

ભતૂકાળમા ં સારંુ કેહરયર બનાવવા માટે મારી જોબ ઉર્ર હું વધ ુ
ર્ડત ુ ં ધયાન આર્તો આથી બાળકો અને ર્ત્નીની સાથે જોઈએ 
એટલો સમય આર્ી નહી શકેલો એ એક ભલૂ હતી એમ ખાસ કરીને 
િમપર્ત્નીના અવસાન બાદ વધ ુલાગ્યુ ં હત ુ ં .આ ભલૂને સિુારવાના 



મોકા માટે આ ઉંમરે તો હવે ઘણુ ંજ માડંું થઇ ગયુ ંછે !બાળકો ર્િ 
હવે ખબુ મોટા ંથઇ સર્હરવાર સ્વ પ્રયત્ને સખુી છે.૭૮ વરસે મારા 
માટે હવે તો બહોત ગઈ ,થોડી રહી ! બાકી જીવન, મન ગમતી 
પ્રવવૃિ ,આધયાત્ત્મકતા અને આંતર યાત્રાને ર્થેં સફર કરવામા ં! 

7. સ્વચ્છતા અચભયાનથી ખરેખર કઈ ફરક ર્ડયો કે ર્ડશે ? આ 
ર્હલે યોગ્ય હતી  ? 

અન્ય દેશોમા ં ભારતની છાર્ એક ગદંા દેશ તરીકેની છે એને 
સિુારવા માટે સ્વચ્છ ભારત  અચભયાન એ દેશ માટે ની એક 
પ્રાથવમકતા છે.આ અચભયાન   બહુ જ ર્હલેા ંશરુ થવુ ંજોઈત ુ ં હત ુ ં . 
ખેર,Better late than never.બેશક આ અચભયાનથી સ્વચ્છતા પ્રત્યે 
અત્યાર સિુી બેદરકાર જન સમાજમા ં નવ જાગવૃતની એક લહરે 
આવી છે.લોકોમા ં સદીઓથી ઘર કરી ગયેલ અસ્વચ્છ કુટેવોમા ં
સિુારો લાવતા ંવાર તો લાગશે ર્િ સરકાર અને પ્રજા સાથે મળી 
જો આ કામ પરૂી ગભંીરતાથી ઉર્ાડી લેશે તો ર્હરસ્સ્થવતમા ંફેર જરૂર 
દેખાશે. 

8. અન્યના વયસ્ક્તત્વની કઈ ખબૂીઓ ગમે? 

અનેક મશુ્કેલીઓ વચ્ ે ર્િ જીવનની હરેક ર્ળને હસીને માિતા 
િૈયપવાન અને સહૃદયી વયસ્ક્તઓના જીવન પ્રત્યેના સકારાત્મક 
વલિની ખબૂીઓ મને ગમે .ર્ોતાના ંહહતોને બાજુ ર્ર રાખી અન્યને 
માટે મદદ,સેવા અને ર્રોર્કાર કરવાની તત્ર્રતા િરાવનાર 
માિસો ર્િ ગમે. 

9. અંગત પસુ્તકાલયમા ંકેટલી હકતાબો છે? 

પસુ્તક વા ંનનો મારો મખુ્ય શોખ વરસોથી રહ્ો છે. નાના ં મોટા ં



થઈને આશરે 450 પસુ્તકો હાલ મારી ર્ાસે છે.ઇન્ટરનેટનુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ત 
થયા બાદ હવે પસુ્તકો વસાવવાનુ ંખબુ ઓછં થઇ ગયુ ંછે. 

10. પ્રવતચલવર્ એટલે...... 

કુશળ અને ર્હરશ્રમી માળીઓ ની સહક્રય સભંાળ ની ે જીવન ર્ોર્ક 
વા ન માટેભાર્ા સાહહત્યના ંમહકેતા ંફૂલોનો ઝડર્થી વવકવસત થઇ 
રહલે એક આકર્પક રંગ બેરંગી બગી ો.પ્રવતચલવર્એ થોડાક જ  

સમયમા ંજે પ્રગવત કરી બતાવી છે એ કાબીલેદાદ છે.પ્રવતચલવર્ પ્રવત 
હદન હજુ વવશેર્ પ્રગતી કરતી રહ ેએવી હદલી શભુ કામનાઓ અને 
એક બઝુગપના અંતરના આશીવાપદ. 

વા કોને સદેંશ 

આર્ણુ ંજીવન માત્ર એક જ વાર આર્િને મળે છે. માટેવા ન,લેખન 
કે કોઈર્િ મન ગમતી પ્રવવૃિમા ંમન ર્રોવી જે ર્ળ જીવતા હોઈએ 
એને મન ભરી આનદં અને જોશથી ત્જિંદગીને જીવી લેવી .સમયની 
રેતી ઉર્ર તમારા ં ર્ગલાનંી સુદંર છાર્ છોડી જવા માટે સદા 
પ્રયત્નશીલ રહવે ુ.ં જીવનમા ં ગમે એટલા વવર્રીત સજંોગો કેમ ના 
આવે ર્િ હહિંમત હાયાપ વવના મન મજબતુ રાખી હદલી પરુુર્ાથપ 
કરવામા ંકોઈ કમી આવવા ના દેવી. પ્રભ ુઉર્ર શ્રદ્ધા રાખવાથી મન 
મજબતુ બનતુ ંહોય છે. મનને શાવંત પ્રાપ્ત થતી હોય છે. 

================ 

મારી સચંિપ્ત જીવન ઝરમર  – વવનોદ ર્ટેલ 



 

જન્મ અને બાળર્િ 

મારો જન્મ ૧૫ મી જાન્યઆુરી ,૧૯૩૭ ના રોજ  બ્રહ્મદેશ-

બમાપ(આજનુ ં મ્યામંાર)ના રંગનુ શહરેમા ં થયો હતો .મારા નાના 
ભગવાનદાસ રંગનુમા ંવર્ોથી રહતેા હતા. બમાપના ત્રિ મખુ્ય શહરેો  
રંગનુ ,બસીન અને મોંડલેમા ં એમની રે્ઢીઓમા ં વેર્ાર િમિોકાર 
 ાલતો હતો.મારા ંમાતશુ્રી સ્વ.શાન્તાબેનનો જન્મ ર્િ રંગનુમા ંથયો 
હતો. 

સને ૧૯૪૧-૪૨ના બીજા વવિ યદુ્ધ વખતે જ્યારે જાર્ાને બમાપ ઉર્ર 
સતત બોમમારો  કયો ત્યારે એમાથંી જીવ બ ાવવા મારંુ કુટંુબ 
વર્ોની કમાિીની વમલકતો બમાપમા ં જ છોડીને ૧૯૪૧મા ંમહસેાિા 
ત્જલ્લામા ં આવેલા મારા  વતનના ગામ ડાગંરવામા ં આવી ત્યા ં
સ્થાયી થયુ ંહત ુ ં.એ વખતે હું ફક્ત  ાર વર્પનો બાળક હતો  .  

ડાગંરવામા ં અમારા કુટંુબનો મખુ્ય વયવશાય ખેતીવાડી હતો  .



વર્તાએ વતનમા ંમારા દાદાની કાર્ડની દુકાન સભંાળી લીિી અને 

ગામના આગેવાન ભાગીદારો સાથે ખેતીના ર્ાકોનો સીઝનલ વેર્ાર 
શરુ કયો .બમાપમા ં સખુ સાયબીમા ં ઉછરેલ માતાને ખેતીવાડી અને 
ભેંસો રાખી ઘર  લાવવા માટે મહનેત ર્ડે એવા કામોથી ટેવાઈ જવુ ં
ર્ડ્ુ ંહત ું   . તેઓએ તદ્દન બદલાયેલા સજંોગોમા ંહસતા મખેુ જીવનનો 
આ ર્ડકાર ઝીલી લીિો હતો . ાર પતુ્રો અને ત્રિ દીકરીઓના 
વસ્તારી કુટંુબના નીભાવમા ં મારા ં માતા જેમને અમે સૌ” અમ્મા” 
કહતેા એમિે વર્તાને ઘરના વનભાવમા ં સારો સાથ અને સહકાર 
આપ્યો .અમ્માને કામમા ં મદદ કરતી મારાથી નાની ત્રિ નાની 
બેનોના કાળક્રમે લગ્ન પ્રસગંો સારી રીતે ર્તાવી એમને સાસરે 
વવદાય કરી .આમ મારા ંસ્વગીય માતા વર્તાએ એ વખતના સજંોગો 
મા ંસાથે રહી જે ર્હરશ્રમ,ત્યાગ અને સઘંર્પ કરી અમને ઉછેયાપ હતા 
એની મારા મનમા ં  એક ઊંડી છાર્ કોતરાઈ ગઈ છે જે મને સતત 
પે્રરિા આર્તી રહ ેછે. 

રંગનુથી ડાગંરવામા ંઆવયાના થોડા મહહનાઓમા ંજ મને સખ્ત તાવ 
આવયો અને કમનશીબે ગામમા ં  ાલતા ર્ોલીયોના વાયરસમા ં હું 
ઝડર્ાઈ ગયો .આ ર્ોલીયોની અસરથી મારો જમિો હાથ અને ડાબો 
ર્ગ જીવનભર માટે નબળા બની ગયા  .  

હલેન કેલરે સાચુ ંજ કહ્ુ ંછે કે ” ભગવાન જ્યારે એક દ્વાર બિં કરે 
છે ત્યારે બીજુ ં દ્વાર ર્િ ખોલી આરે્ છે “. કુદરતે મારી શાહરહરક 
ઉિર્ની ખોટ મને બૌવિક શસ્ક્તની ભેટ આર્ીને પરૂી કરી છે જેનો 
ઉર્યોગ કરી હું જીવનમા ંઆવેલ દરેક ર્ડકારોનો હહિંમતથી સામનો 
કરી શક્યો છં . 



શાળા જીવનના ંસસં્મરિો 

ડાગંરવા પ્રાથવમક શાળામા ં વશિિ લીિા બાદ રંગનુથી આવીને 
વર્તાએ ગામના સહકારથી શરુ કરેલી ડાગંરવા એ.વી.સ્કુલમા ં છ 

િોરિ સિુી અભ્યાસ કયો.ત્યારબાદ ૧૯૫૦મા ં ઉિર ગજુરાતની 
કડીની જાિીતી વશિિ સસં્થા સવપ વવદ્યાલય હાઈસ્કુલમા ંસાતમા 
િોરિમા ંદાખલ થઇ ૧૯૫૫મા ંત્યાથંી એસ.એસ.સીની ર્રીિા પ્રથમ 
વગપમા ંર્ાસ કરી . 

ગામડાના કરૂ્ મનડંુક વાતાવરિમાથંી બહાર આવીને મારા જીવન 
વવકાસ માટેના ંખરા ંમળૂ કડીની ગાિંી મલુ્યોને વરેલી આ જાિીતી 
સ્કુલ અને એના વવશાળ ર્હરસરમા ં આવેલ ર્ાટીદાર વવદ્યાથી 
આશ્રમ-છાત્રાલયના ૪૦૦ વવદ્યાથીઓ અને ગહૃર્વતઓ સાથે રહીને 
નખંાયા ંછે. 

આ સસં્થામા ં આ ાયપ નાથાભાઈ દેસાઈ ,મોહનલાલ ર્ટેલ જેવા 
આદશપ ગરુુજનોએ મારામા ં રસ લઈને મારા વયસ્ક્તત્વને 
વવકસાવવામા ં અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે.કડીની આ સસં્થાઓમા ં
રહીને મેળવેલ વશિિ અને સસ્કારોએ વવશાળ જગતમા ંપ્રવેશ કરવા 
માટેની મારા માટે જ્ઞાનની મજુંર્ા ખોલી આર્ી હતી . 

ગજુરાતી સાહહત્યમા ં જાિીતા સાહહત્યકાર અને લઘકુથાના જનક 
મનાતા મારા વપ્રય ગરુુ શ્રી મોહનલાલ ર્ટેલએ વખતે આ શાળામા ં
ગજુરાતી શીખવતા  .એમની પે્રરિા અને પ્રોત્સાહનથી ગજુરાતી 
સાહહત્ય વા ંવાનો અને લખવાનો શોખ મારા હૃદયમા ં રોર્ાયો .
શાળાના વવદ્યાથીઓ માટે  લાવાતી હસ્ત ચલચખત ર્વત્રકા   " ચ નગારી 
 "નો એમિે મને તતં્રી બનાવયો હતો   .આશ્રમ-બોડીંગમા ંસવાર - સાજં 



થતી પ્રાથપનામા ંસગંીત વશિકની સાથે ૪૦૦ છાત્રો સમિ સ્ટેજ ઉર્ર 
બેસી હું પ્રાથપના ગાતો અને ગવડાવતો  .એક વવકલાગં બાળકમા ં
સ્વાભાવવક હોય છે એવી લઘતુા ગ્રથંીને દુર કરવામા ંઅને હું ર્િ 
જીવનમા ં કઈક કરી શકંુ એમ છં એવો મનમા ં દ્રઢ વવિાસ ઉત્ર્ન્ન 
કરવામા ંઆ સસં્થામા ંમેળવેલ સસ્કારો અને ગરુુ જનોએ અગત્યનો 
ફાળો આપ્યો છે. 

૧૯૫૫ના મા પમા ં આ સવપ વવદ્યાલય-કડીમાથંી  એસ.એસ.સીની 
ર્રીિા પ્રથમ વગપમા ં સારા માક્સપ સાથે ર્ાસ કયાં બાદ 
અમદાવાદની એ .એલ .કોમસપ કોલેજમા ં  ાર વર્પ અભ્યાસ કરીને 
૧૯૫૯મા ં  બી,કોમ.ની ર્રીિા ર્ાસ કરી.કોલેજકાળ દરમ્યાન હું એક 
ઓછા બોલો, અંતમુપખી સ્વભાવ વાળો એ વખતના નબળા આવથિક 
સજંોગો પ્રમાિે સાદગીને વરેલો મહનેત ુ વવદ્યાથી હતો .પ્રોફેસરોના 
લેક રો ધયાનથી સાભંળી એની  ીવટથી બનાવેલી મારી નોટ બકુો 
વગપ બહાર રખડતા વવદ્યાથીઓ માગી લઇ જતા અને કોર્ી કરતા. 
મારા વર્તા એક વેર્ારી હોઈ એમિે મને કોમસપમા ંઅભ્યાસ કરવાનુ ં
કહલે ુ ં જેથી હું જલ્દી કમાતો થાઉં  .ગામમા ંવર્તાનો વેર્ાર બરાબર 
 ાલતો ન હતો, ખોટ જતી હતી .કુટંુબમા ંમારા વસવાય મારાથી નાના 
ત્રિ ભાઈઓ અને ત્રિ બહનેોના વસ્તારી કુટંુબનુ ંખેતી અને ભેંસના 
દૂિના વે ાિમાથંી જે આવક થાય એમાથંી માડં પરંુુ થત ુ ં હત ુ ં  .

આને લીિે કોલેજના  ાર વર્ો દરમ્યાન આવથિક રીતે મને ઘિી 
સકંળામિ રહી હતી  .  

હું સ્કોલરશીર્ો મેળવવા માટે  ેરીટી સસં્થાઓને અરજીઓ કરતો 
અને સારા માક્સપને લીિે મળતી ર્િ ખરી .એનાથી કોલેજ અભ્યાસ 
દરમ્યાન આવથિક રીતે થોડી રાહત રહતેી હતી . 

મારા કોલેજ કાળ દરમ્યાન મારા વર્તાજીએ ખોટને લીિે ગામમા ં



કહરયાિાનો વેર્ાર હતો એ બિં કયો .ત્યારબાદ કુટંુબને વતનના 
ગામ ડાગંરવામા ં મકુીને અમદાવાદ નજીક આવેલ કઠવાડા ગામ 
ખાતે મેઈઝ પ્રોડક્્સ નામની કંર્નીમા ં ઓછા ર્ગારે એકાઉન્ટ 
ખાતામા ં ક્લાકપની નોકરી સ્વીકારવી ર્ડી .કંર્નીની  ાલીમા ંનાની 
ખોલી જેવી રૂમમા ંએમની સાથે હું રહતેો અને વમલની બસમા ંબેસી 
અમદાવાદ શહરેમા ંએ .એલ.કોમસપ કોલેજમા ંઅભ્યાસ માટે જતો  .
વર્તા રેવાભાઈ આ  ાલીની રૂમમા ંઅમારા બે જિનુ ંખી ડી શાક 
જેવુ ંસાદંુ ખાવાનુ ંબનાવતા હતા એ બિા ંજીવનના ંદ્રશ્યો આજે યાદ 
આવે છે ! 

જોબ,અભ્યાસ અને અનભુવ 

આવી રીતે આવથિક મશુ્કેલી વેઠીને કોલેજના ં  ાર વર્પ પરૂા ં કરી 
૧૯૫૯મા ં હું બી.કોમ ર્ાસ થઇ ગયો એના બીજા જ મહહને નશીબ 
જોગે મને અમદાવાદની ર્ાલડીમા ં આવેલી જાિીતી સ્ત્રી સસં્થા 
વવકાસગહૃમા ં હહસાબનીસ અને સેકે્રટરી તરીકે માવસક રૂવર્યા ૧૪૫ 
ની જોબ મળી ગઈ  .એ વખતે તો આ ર્ગાર સારો ગિાતો   . આ 
સસં્થાના ંપ્રમખુ જાિીતા ં સામાત્જક કાયપકર અને લોકસભાના ં સભ્ય 
શ્રીમતી પષુ્ર્ાબેન મહતેાની સાથે કામ કરતા ં કરતા ં મહહલાઓના 
જીવનના વવવવિ જહટલ પ્રશ્નોનો મને ત્યા ં અનભુવ મળયો, સાથે 
કુટંુબના વનભાવ ખ પમા ં વર્તાની સાથે રહી મદદ કરતો થયો એથી 
સતંોર્નો ર્િ અનભુવ મળયો. 

વવકાસ ગહૃમા ંઆઠેક મહહના જોબ કયાં ર્છી મને મારા વર્તા જ્યા ં
નોકરી કરતા હતા એની નજીક કઠવાડામા ં જ ભારતમા ં પ્રથમવાર 
સેલ્યલુોઝ કેવમકલ બનાવવાની નવી થતી સેલ્યલુોઝ પ્રોડક્્સ ઓફ 
ઈન્ડીયા લીમીટેડ  નામની કંર્ની  મા ં એકાઉન્ટ ક્લાકપ  તરીકેની 



નોકરી મળી ગઈ. 

આ કંર્નીમા ંજોબ કરતા ંકરતા ં૧૯૬૦મા ંબી.એ ., ૧૯૬૨મા ંએમ .

કોમ .,૧૯૬૯મા ંએલ.એલ.બી .અને કંર્ની સેકે્રટરીની ઇન્ટર સિુીની 
ર્રીિાઓ ર્ાસ કરી હતી.આને લીિે કંર્નીની મેનેજમેન્ટ દ્વારા  
મારી મહનેત અને વફાદારીની કદર કરીને મારા હોદ્દાઓમા ં અને 
વેતનમા ંવદૃ્ધદ્ધ થતી રહી હતી . 

૧૯૭૩મા ંત્રિ વર્પ માટે આ કંર્નીની જોબ છોડીને કુટંુબી ભાઈઓએ 
વડોદરા નદેંસરી ખાતે ફોમપલડીહાઈડ કેવમકલ બનાવવા માટે ફેક્ટરી 
સ્થારે્લી એના નવા પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન માટે કામ કયુ.ંત્યા ંત્રિ 
વર્પ સમય જોયા વવના સખ્ત કામ કયુ ંઅને ર્છી ત્યાથંી છટો થઇ 
અમેહરકા રહતેા મારા ભાઈઓએ અમેહરકા ફરવા માટે બોલાવતા ં
૧૯૭૬મા ં ચબજનેસ વવઝા મેળવીને હું  ાર મહહના માટે અમેહરકા 
કેલીફોનીયા ગયો . 

હું ત્યા ં ાર મહહના મારા ભાઈઓ સાથે રહ્ો એ દરમ્યાન તેઓએ 
મોટંુ કેમ્ર્ર ભાડે કરી કેલીફોનીયા નજીકના આઠ સ્ટેટમા ં ફેરવીને 
ત્યાનંા ંબિા ંજોવા લાયક સ્થળો મને બતાવી દીિા ં .ત્યાનુ ં કુદરતી 
સૌન્દયપ જોઈને હું  હકત થઇ ગયો . 

હું અમેહરકામા ં હતો એ દરમ્યાન મારી મળૂ કંર્ની સેલ્યલુોઝ 
પ્રોડક્્સની મેનેજમેન્ટએ એમની નવા પ્રકારના કેવમકલ ઈથીલીન 
એમાઈન્સ બનાવવા માટે નવી સ્થારે્લી કંર્ની ડાયામાઈન્સ એન્ડ 
કેવમકલ્સની અમદાવાદ ઓહફસમા ં સેકે્રટરી અને ફાઈનાન્સ મેનેજર 
તરીકે ર્બ્બ્લક ઇસ્ય ુ વખતે તરત જ ફરજ બજાવવા માટે ર્ત્ર 
લખીને મને અમેહરકાથી અમદાવાદ બોલાવી લીિો. 



અમદાવાદ/વડોદરાની આ જાિીતી ગ્રરુ્ કંર્નીમા ં ૧૯૬૦મા ં એક 
ક્લાકપ  તરીકે જોબ શરુ કરી હતી ત્યાથંી ૧૯૯૪ના જુનમા ં કંર્નીના 
સીનીયર એક્ઝીક્ટુીવ તરીકે મેનેજમેન્ટ કેડરમા ં મેનેજીંગ હડરેક્ટર 
સાથે રહીને ફરજ બજાવી હું વનવતૃ થયો ત્યા ંસિુી સળંગ ૩૪ વર્પ 
સિુી પરૂી જવાબદારી અને વફાદારીથી કામ કયુ ં હત ુ ં .આથી 
કંર્નીની ટોર્ મેનેજમેન્ટ સાથે એક કુટંુબીજન જેવા જે સબંિંો 
બિંાયા હતા એ  હજુ ર્િ  ાલ ુછે . 

કંર્નીના  ેરમેન જાિીતા ઉદ્યોગર્વત શેઠ રશેર્ મફતલાલ હતા  .
કંર્નીના સીનીયર એક્ઝીક્ટુીવ તરીકે મારે મુબંઈ મફતલાલ 
સેન્ટરમા ં થતી બોડપ મીટીંગોમા ં મેનેજીગ હડરેક્ટર અને બીજા 
સીનીયર ઓહફસરો સાથે હાજર રહવેાનુ ંબનતુ ંહત ુ.ંઆ ગ્રરુ્મા ંમેં ૩૪ 
વર્પ કામ કયુ ંએ દરમ્યાન કંર્ની મેનેજમેન્ટ અને નવા પ્રોજેક્ટોના 
ઈમ્પ્લીમેનટેશન  ફાઈનાન્સ, માકેટીગના વવવવિ પ્રશ્નો અને એના 
ઉકેલનો ખબુ જ બહોળો અનભુવ પ્રાપ્ત કયો હતો. 

કુટંુબ વવશે જાિવા જેવુ ં



 
સ્વ .કુસમુબેન અને વવનોદભાઈ(૧૯૬૨ )- લગ્ન વખતે) 

૧૯૬૨ના ઓગસ્ટમા ં મારી ર્સદંગીની કન્યા કુસમુ સાથે મારા ં
સાદાઈથી સિુારક લગ્ન થયા ંહતા ં .બે વર્પના સખુી દામ્ર્ત્ય ર્છી 
૧૯૬૪મા ંમા ંઅમને પ્રથમ સુદંર પતુ્ર રત્ન  નૈમેશની પ્રાધ્પ્ત થઇ 
હતી  .ર્રંત ુકમનશીબે ફક્ત દશ મહહના જીવીને અ ાનક આવેલી 
ટૂંકી માદંગીમા ંએનુ ં દુખદ અવસાન થયુ ંહત ું  . ર્ોચલયો ર્છીનો મારી 
ત્જિંદગીનો આ બીજો મોટો આઘાત હતો .ત્યારબાદ પ્રભ ુ કૃર્ાએ 
૧૯૬૬મા ંએક પતુ્ર ,૧૯૬૮મા ંએક પતુ્રી અને ૧૯૭૨મા ંએક પતુ્ર 
એમ ત્રિ રૂર્ાળા ંબાળકોની પ્રાધ્પ્ત થતા ંએ દુખ સમય સાથે ભલૂાઈ 
ગયુ ં  .આ ત્રિે ય સતંાનો કાળ ક્રમે અમદાવાદની સ્કુલમા ંઅભ્યાસ 
પરુો કરી એક ર્છી એક એમ અમેહરકામા ંઆવી ગયા ં.કેલીફોનીયામા ં
લોસ એન્જેલસમા ંઆવેલી ફુલરટન કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરીને ર્ાટપ  
ટાઈમ જોબ કરી ત્રિેય સતંાનો ગે્રજ્યએુટ થયા ં.ત્યારબાદ સારી જોબ 
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સાથે હાલ એમના ંર્ોતાના ં વનવાસ સ્થાનોમા ંએમના ર્રીવાર સાથે 
આજે આનદંથી સતંોર્ી ત્જિંદગી વવતાવી રહ્ા ં છે . આજના તબકે્ક 
સતંાનો અને ર્હરવારની લીલીવાડી જોઇને જીવનની અનેક 
કસોટીઓ વટાવયા ર્છી મારા મનમા ંખબુ આનદં અને સતંોર્ છે. 

કમનશીબે મારા ંિમપ ર્ત્ની અમેહરકામા ંરહતેા ંએમના ંવપ્રય સતંાનોનુ ં
સખુ નજરે જોવા આજે સદેહ ેહાજર નથી એનો અફસોસ મનને જરૂર 
રહ્ા ં કરે છે  .ત્રીસ વર્પના અમારા સખુદ દામ્ર્ત્ય જીવન ર્છી 
તારીખ ૧૪મી એવપ્રલ,૧૯૯૨ ના રોજ મારા ં િમપર્ત્ની કુસમુબેનનુ ં
એમની ૫૪ વર્પની ઉંમરે, સ્રોક-રે્રાચલવસસની લાબંી માદંગી સહન 
કયાપ બાદ, અમદાવાદ નારિપરુાના અમારા વનવાસસ્થાને દુખદ 
અવસાન થયુ ંહત ુ.ં 

અમારા ં લગ્ન થયા ં એ ર્છી જ કુટંુબની આવથિક સ્સ્થવતમા ં કઈક 
વળતા ંર્ાિી થયા ંહતા ં  .અમારા ંલગ્નના ત્રિ વર્પ ર્છી મારા ત્રિ 
નાના ભાઈઓ એક ર્છી એક એમ અમેહરકા ગયા,ત્યા ં ભિી,સેટ 
થયા.૧૯૭૨મા ં નારિપરુા શકંર સોસાયટીમા ં બે મજલાનુ ં સ ુદંર 
મકાન થતા ં ભાડ ે રહતેા હતા એને બદલે ર્ોતાના બગંલે રહવેાનુ ં
સખુ મળયું  . આ બગંલામા ં જ અમેહરકા ગયેલ મારા ત્રિેય નાના 
ભાઈઓના ંલગ્ન ઉજવાયા ં.અમારા ત્રિે ય સતંાનો મારા ંિમપ ર્ત્ની 
કુસમુની હયાતીમા ંજ અમરીકા ગયા ંહતાં   . નારિપરુાનુ ંઆ મકાન 

હવે બિા ભાઈઓ-બહનેો અને મારો ર્હરવાર અમેહરકામા ંરહતેા ંહોઈ 
હાલમા ં વે ી નાખ્યુ ંછે.એમ છતા ંઆ મકાન સાથે જોડાએલી મારી 
સ્મવૃતઓ મનમા ંહજી તાજી છે . 

કુસમુની વવદાય ર્છી ૧૯૯૫મા ં મારા ં  વપ્રય  માતા શાતંાબેનને 
અમદાવાદમા ં અને વર્તાશ્રી રેવાભાઈને ૨૦૦૭મા ં સાન 
હડયેગો,અમેહરકામા ંઅમે ગમુાવયા ંએથી મારા હૃદયના એક ખિૂામા ં



જે ખાલીર્ો સજાપયો છે એ પરુી ન શકાય એવો છે. 

મારી રૂમમા ંમારી નજર સામે જ રહતેી એમની આ તસ્વીરો જાિે કે 
મારા ર્ર મકુ આશીવાપદ વરસાવી ના રહી હોય એવો અહસેાસ મને 

કરાવી જાય છે. 

 

પે્રમ, લાગિી અને ત્યાગના વત્રવેિી સગંમ સમા ં આ ત્રિ 
હદવયાત્માઓએ કુટંુબના ઉત્કર્પ માટે ખબુ સઘંર્પ કયો હતો .તેઓ 
અવસાન ર્ામ્યા ંત્યા ંસિુી એમના સહવાસમા ંર્સાર કરેલા એ ભવય 
ભતૂકાળના હદવસોની અને મારા જીવન ઉર્રના એમના અગચિત 
ઉર્કારોની યાદ તાજી કરતા ં કરતા ં એમને હું આદ્ર ભાવે હૃદયથી 
વદંન કરંુ છં. 

જુન ૧૯૯૯૪મા ં જોબમાથંી વનવવૃિ લઈને હું ગ્રીન કાડપ ઉર્ર 
અમેહરકામા ં કાયમી િોરિે વસવાટ કરવાને માટે આવયાને આજ 



કાલ કરતા ંઆજે તો ૨૨ વર્પ ર્સાર થઇ ગયા ંછે !મારી ઉમર ર્િ 

હવે ૮૦ વર્પની થશે.ભાઈઓ અને એમનો ર્હરવાર  બિા ં
કેલીફોનીયામા ંનજીકમા ંજ  રહ ે છે એટલે અવાર નવાર સામાત્જક 
પ્રસગંો અને તહવેારોમા ં મળવાનુ ં થતા ં આનદંના વાતાવરિમા ં
સમય ર્સાર થઇ રહ્ો છે. 

મારા દાદા સ્વ.વશવદાસ માિવદાસ ર્ટેલ 

મારા દાદા વશવદાસ માિવદાસે ગામના સ્વામીનારાયિ મહંદરના 
કોઠારી તરીકે એ અવસાન ર્ામ્યા ંત્યા ંસિુી ખબુ પ્રમાિીકતાથી એક 
એક રૈ્સાનો હહસાબ રાખી સેવા બજાવી હતી .એક ખેડતૂ હોવા ંછતા ં
મારા દાદા  કેળવિીની હકિંમત સમજ્યા હતા  . એમના ત્રિ પતુ્રોમાથંી 
વ ેટ પતુ્ર એટલે કે મારા વર્તાને તેઓએ ગામના અન્ય લોકોની 
જેમ ખેતીમા ં ના જોતરતા ં કડીમા ં  છગનભાએ શરુ કરેલી શાળામા ં
ભિવા માટે મોકલી આપ્યા .આ સસં્થા જ્યા ંમેં ર્િ અભ્યાસ કરેલો 
ત્યા ં રહીને વર્તાએ ડોલ્ટન ર્દ્ધવતથી અંગે્રજીમા ં વશિિ મેળવયુ ં
હત ુ.ંમારા દાદાની દુરંદેશી દ્રષ્ષ્ટથી અમારા કુટંુબમા ં વશિિના ં જે 
બીજ રોર્ાયા ં એના ર્રીર્ાક રૂરે્ એમના ત્રિેય પતુ્રો અને એક 
પતુ્રીની  ાર રે્ઢીઓનો ર્રીવાર (શીમા ફેમીલી ) આજે અમેહરકામા ં
આવી પવૂપ અને ર્વશ્ચમ અમેહરકામા ંજોબ અને ર્ોતાના િિંાઓમા ં
વયસ્ત બની આજે ઘિા ંસખુી છે . 

અમારા સૌ શીમા ફેવમલીના સભ્યોમા ં મારા દાદાની િાવમિકતા 
,પ્રમાચિકતા અને વયવસ્થા શસ્ક્ત -મેનેજમેન્ટ ના અને નીવતમય 
જીવનના સસં્કારોનો વારસો અમને મળયો છે જે માટે તેઓ હંમેશ  
માટે અમારા માટે સદા પજૂનીય રહશેે. 



 

મારા દાદા સ્વ.વશવદાસ માિવદાસ ર્ટેલ 

ઉર્સહંાર –હાલની પ્રવવૃિ 

હાલ લોસ એન્જેલસ અને સાન ડીયાગોમા ં રહતેા ંત્રિ સતંાનો અને 
એમના ં ૬ બાળકોના દાદા તરીકે એમને હદન પ્રવત હદન પ્રગતી 
કરતા ંજોઈને નજર ઠરે છે અને આનદં અને સતંોર્થી હદવસો ર્સાર 
થઇ રહ્ા છે  .મારી ૭૫ વર્પની ઉંમરે વનવવૃતની એક પ્રવવૃિ તરીકે 
સપ્ટેમબર ૧ .૨૦૧૧ થી મેં કોમ્પ્યટુર શીખીને મારો ગજુરાતી બ્લોગ 
વવનોદ વવહારના નામે શરુ કયો છે. 

આ ર નાત્મક પ્રવવૃિને લીિે સમય સારી રીતે ર્સાર થાય 



છે.બ્લોગીંગ એક મેડીટેશનની ગરજ સારે છે. બ્લોગીંગ માટે જરૂરી 
અવનવી ટેકનીકોનુ ંજ્ઞાન અને અનભુવ જેમ વિે છે એમ એમા ંવધ ુ
આનદં ઉમેરાતો જાય છે .વવનોદ વવહારના માધયમથી કદી નજરે 
જોયા કે મળયા ન હોય ર્િ મળવા ગમે એવા ઘિા સહૃદયી નેટ 
વમત્રો સાથે આત્મીય સબંિં બિંાયો છે  .વમત્રો સાથે સાથે સરં્કપ  અને 
વવ ાર વવવનમયથી મન કામના આનદંમા ંપ્રફુધ્લ્લત રહ ેછે 

 

છ ર્ૌત્ર-ર્ૌત્રીઓ સાથે વવનોદભાઈ - ઓગસ્ટ-૨૦૧૪ 

આ  ાર વર્પ દરમ્યાન વવનોદ વવહાર બ્લોગના મલુાકાતીઓની 
સખં્યા ૨૪૮૬૦૦ + સિુી ર્હોં ી ગઈ છે .વવિના ૭૦ દેશોમા ંઆ 
બ્લોગના મલુાકાતીઓ પ્રસરેલા છે.આજ સિુીમા ં ૮૩૩ ર્ોસ્ટ એમા ં
મકુાઈ છે જેને વા કોનો સારો પ્રતીસાત સારં્ડયો છે. કોનો અને 
મારા વમત્રોના પ્રોત્સાહન અને પે્રમ માટે સૌનો આભારી છં  

પ્રવતચલવર્મા ંપ્રગટ મારા લેખો ,વાતાપઓ અને કાવયોને આવરી લઈને 
મારા ં સ્વ .િમપર્ત્ની કુસમુબેનની સ્મવૃતમા ંએમની ૨૩મી પણુ્યવતથી 
પ્રસગેં પ્રવતચલવર્ના સહકારથી  “ કુસમુાજંચલ   “ નામનુ ંમારુ પ્રથમ ઈ-
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પસુ્તક પ્રકાવશત થયુ ં છે.૧૯૯૩ મા ંએમની પ્રથમ પણુ્યવતથી વખતે 

“શ્રિાજંચલ “એ નામે પ્રથમ વપ્રન્ટેડ પસુ્તક બહાર ર્ાડ્ુ ં હત ુ ં જેને 
માટે સારા પ્રવતભાવો પ્રાપ્ત થયા હતા. 

સ્વ- કુસમુબેન વવ.ર્ટેલ ની પ્રથમ પણુ્યવતથી વખતે છર્ાવેલ પ્રથમ 
પસુ્તક “શ્રિાજંચલ “સાથેનો મારો ફોટો 

 

બિા ં કુટંુબીજનો ઇન્ડીયાથી અહીં આવી ગયા ં છે એટલે ઈષ્ન્ડયા 
જવાનુ ં બહું થત ુ ં નથી  .હવે તો અઠે દ્વારકા  .જીવનનો આ છેલ્લો 
ર્ડાવ ર્રીવાર જનોની વચ્ ે રહીને અહીં અમેહરકાની િરતી ઉર્ર 
જ પરુો કરવાનો થશે. 

મારી જીવન હકતાબના ં ઉર્ર જિાવયા મજુબના ં પષૃ્ટો મજુબ 
જીવનમા ંકેટલાય  ઢાવ ઉતરાવ આવી ગયા છે .જીવનના તર્તા 
લોખડં ઉર્ર સજંોગોના હથોડા ર્ડતા ગયા એમ ત્જિંદગી આકાર 
લેતી ગઈ છે. 

૧૯૩૭મા ં રંગનુ-બ્રહ્માથી ઉર્ડેલો ,સ્થળો બદલતો અને ત્જિંદગીના 
અવનવા અનભુવો કરાવતો મારી જીવન યાત્રાનો રથ હવે 



અમેહરકામા ં આવીને અટક્યો છે.ન જાણ્યુ ં જાનકી નાથે સવારે શુ ં
થવાનુ ંછે ! 

મારી ફીલસફુી-જીવનમલુ્યો 

આર્િી આ ત્જિંદગી એક સાર્ વનસરિીની રમત જેવી છે .આ 
રમતમા ં કેટલાય   ઢાવ ઉતરાવ આવતા જ હોય છે   . કોઈ ર્િ 
વવર્રીત સજંોગોમા ં હંમેશા ં આનદં, સતંોર્ અને વતપમાન ર્ળમા ં
જીવવા પ્રયત્નશીલ રહવે ુ ં. 

ગીતાનો આ સાર મનમા ં ગોખી રાખવો....जो हुआ वह अच्छा हुआ 
,जो हो रहा है ,वह अच्छा हो रहा है ,जो होगा ,वह भी अच्छा होगा 
. 

આંતહરક હહમ્મત , હદલી પરુુર્ાથપ ,સકારાત્મક અચભગમ, ભગવાન 
ઉર્ર શ્રિા અને એની કૃર્ા જ્યારે ભેગા થાય એટલે જીવન યાત્રાનો 
રસ્તો સરળ બની જાય છે . 

કોઈ ર્િ માિસ સપંિૂપ નથી  .Be the change you want to see in 

others એ વાક્ય પ્રમાિે સતત આર્િી જાતને સિુારતા રહવે ુ ં . 

મારી ની ેની ર નામા ંમારા જીવનની હફલસફુી છે . 

ભતૂકાળની ચ િંતાઓ અને ભાવવની શકંાઓ ત્યજી 

વહતેા ઝરિાની જેમ હરરોજ ખશુીથી ગાતા રહવે ુ ં
 



આ જીવન મહોત્સવની હર ર્ળ મોજથી માિીને 

જેવુ ંર્િ હોય એ જીવનને જોશથી જીવી લવે ુ ં. 
------------ 

મને ગમતા ંબે અવતરિો 

ત્રિ વાના ંમજુને મળયા ં, હૈય ુ ં,મસ્તક હાથ 

બહંુ દઈ દીધ ુ ંનાથ , જા  ોથુ ંનથી માગંવ ુ.ં 
— ઉમાશકંર જોશી 

 

“Live as if you were to die tomorrow. 

 Learn as if you were to live forever.” 

--Mahatma Gandhi 



 

(શ્રી કૃષ્િ સ્કે - વવનોદ ર્ટેલ ) 

 

 

 

 



 

મારા બ્લોગ વવનોદ વવહારની ની ચલિંક 

http://www.vinodvihar75.wordpress.com 

વવનોદ વવહારમા ંર્ોસ્ટ થયેલા આજ સિુીના 
લેખોની અનકુ્રમચિકાની ની ેની લીંક ઉર્ર ધ્ક્લક 

કરીને આર્ને ગમતો લેખ વા ંો  . 

https://vinodvihar75.wordpress.com/index/ 

ઈ-મેલ સરં્કપ : vinodpatel63@yahoo.com 

http://www.vinodvihar75.wordpress.com/
https://vinodvihar75.wordpress.com/index/
mailto:vinodpatel63@yahoo.com


 

 

 

 


