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શ્રી ગણેશાય નમ: 

 



શ્રી ગણેશ કલાકૃતત- તિનોદ પટેલ 

 

અનકુ્રમણીકા 
 

અપપણ  

આમખુ  

આિકાર  

૨૧ મન પસદં િાતાપઓ  

૧. સફળ સફર  

૨. પત્ની છાયા  

૩. ક્રક્રસમસની અણમોલ ભેટ 

૪. ક્રક્રસમસ સ્ટોરી-કતૃતકાનો ભાઈ 



૫. ઇન્ન્િયન-અમેક્રરકન 

૬. સાચો પે્રમ કદી ઘરિો થતો નથી  

૭. એક નિો સેલ્સમેન 

૮. ધનજી કંુભારનો ગધેિો 

૯. સ્ત્રીઓ પરુુષો કરતા ંબમણુ ંકેમ બોલે છે ! 

૧૦. ટપભુાઈ ટેલરની ટે્રજેિી 

૧૧.જટાશકંર જોશીનો બત્રીસ લક્ષણો બેટો (હાસ્ય-

કટાક્ષ) 

૧૨. મજુ સે બરુા ના કોઈ –હાસ્ય-બોધ કથા 

૧૩.વદૃ્ધ તપતા ,પતુ્ર અને કાગિો 

૧૪. દેિકા-દેિકીની પે્રમ કથા ... લઘ ુકથા 

૧૫. મા-દીકરીનો પે્રમ  



૧૬.દાદા - પૌત્ર નો રમજુી સિંાદ 

૧૭. દુતનયાની સાત અજાયબીઓ - બોધ કથા 

૧૮. ઝેરની પિીકી  

૧૯ન્ય ુજશીના પટેલ ભાઈ ! ( લઘ ુકથા )  

૨૦. આશા પતૂતિ …..  (લઘ ુકથા)  

૨૧. બે ફોટા ….એક માઈક્રોક્રફક્શન િાતાપ… 

મારી સકં્ષક્ષપ્ત જીિન ઝરમર --  તિનોદ પટેલ 
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જેમના ફોટાઓ નીચે મકુ્યા છે એ મારી જીિન 
કથાના ં મખુ્ય પાચં તપ્રય પાત્રો મારા જીિનમા ંઆિી 
મને પષુ્કળ પે્રમ આપી મારી જીિન યાત્રાને સરળ 
બનાિી છે  .મને ભરપરુ જૈિન્ય પરંુૂ પાિી તેઓ આજે  
પ્રભનુા ધામમા ં રહ્ા ં રહ્ા ં પણ મને જાણે આશીિાપદ 
આપી રહ્ા ંના હોય એિો મને સતત અહસેાસ કરાિે 
છે. 
૧. અમારા મળૂ ખેડતૂ કુટંુબમા ંજેઓએ તશક્ષણનુ ંમહત્િ 
સમજયુ ંઅને એમના ંબાળકોને તશક્ષણ લેિા માટે પે્રરણા 
આપી તથા ગામના સ્િામીનારાયણ મકં્રદરના કોઠારી 
તરીકે એમના મતૃ્ય ુપયંત તનસ્િાથપ સેિા અને સ્િચ્છ 
િહીિટ કરી બતાિી અમને સૌને મેનેજમેન્ટના અને 
નીતતમય જીિન જીિિાના પાઠ શીખવ્યા એ શીમા 
ફેમીલીના િિા 

સ્િગપસ્થ દાદા સ્િ.તશિદાસ માધિદાસ પટેલ ને 



સાદર િદંન સાથે અપપણ 

 
 

૨.ત્રણ પતુ્રો અને એક દીકરીની વ્હાલસોઈ માતા અને 
દાદાના ંજીિનસગંીની   

.સ્િગપસ્થ દાદીમા શીિકોરબેન તશિદાસ પટેલને  

સાદર િદંન સાથે અપપણ  

 



 
 

 
૩.ત્રીસ િષપના યાદગાર દામ્પત્ય બાદ જીિન સઘંષપ કરી 

માત્ર ૫૪ િષપની િયે તિદાય લેનાર અધાંગીની 

સ્િ.કુસમુબેન તિનોદભાઈ પટેલને સપે્રમ અપપણ 



 
 

જન્મ- ફેબ્રઆુરી ૧,૧૯૩૮ ( કરાચંી ) 
સ્િગપિાસ – એતપ્રલ ૧૪,૧૯૯૨ ( અમદાિાદ ) 

 
૪.તનષ્ફળતાઓમા ંઅિગ, તનશ્ચલ મન, પ્રગાઢ પ્રશાતં 
મહાસાગર જેવુ ંહૃદય અને તિકટ પરીસ્સ્થતતઓમાથંી 
તિાઈને મજબતુ મન સાથે દીઘપ જીિનના અંત સધુી  

એક કમપયોગી જેવુ ંવ્યસ્ક્તત્િ ધરાિનાર   

સ્િ.રેિાભાઈ તશિદાસ પટેલ  ( પજૂય તપતાશ્રી ને 

સાદર સપે્રમ અપપણ 



 
 

જન્મ- ફેબ્રઆુરી ૧૪,૧૯૧૫( મહા સદુ બીજ ) – 
(િાગંરિા ,જી-મહસેાણા) 

સ્િગપિાસ – ફેબ્રઆુરી ૪,૨૦૦૭ ( મહા િદ બીજ ), 
( સાન િીએગો) 

ચાર પતુ્રો અને ત્રણ દીકરીઓના િિલા સમા પક્રરિારને 
ઉછેરી સસં્કાર આપનાર અને જીિન સઘંષપમા ંતપતાની 

સાથે રહી એક આદશપ માતાની તમશાલ મકૂી જનાર પજૂય 
માતશુ્રી   

૫ .સ્િ .શાતંાબેન રેિાભાઈ પટેલને સાદર સપે્રમ 

અપપણ 



 
 

જન્મ- એતપ્રલ ૧૭, ૧૯૧૭ (રંગનુ, બ્રહ્મદેશ ) 
સ્િગપિાસ- િીસેમ્બર ૬, ૧૯૯૫ (અમદાિાદ) 

 
આજે ભલે નજર સામે નથી તમે સૌ ક્રદવ્યાત્માઓ 

સ્મતૃત મતૂતિ તિ ક્ષબરાજે  સદા  મજુ હૃદય મકં્રદરમા.ં 
 

તિનોદ પટેલ ,સાન ક્રિયેગો 
સાન િીએગો, જાન્યઆુરી ૧૫,૨૦૧૬ 

(૮૦ મી જન્મ જયતંી) 



 

આમખુ 

 

 
 
“સફળ સફર” પસુ્તક એ મારો પ્રથમ જ િાતાપ સગં્રહ છે. એમા ં
મારી આજ ક્રદન સધુી પ્રકાતશત િાતાપઓમાથંી સૌને ગમે 
એિી ચનુદંી ૨૧ િાતાપઓનો સમાિેશ કરિામા ંઆવ્યો છે.   
 
મારા ં સ્િ.માતા શાતંાબેનને સારા ં સારા ં ગજુરાતી પસુ્તકો 
િાચંિાનો બહુ શોખ હતો.એમના એ સસં્કારોની અસર 
મારી  ગજુરાતી ભાષા પ્રત્યેની પ્રીતત માટે જિાબદાર હશે 
એમ હું ચોક્કસ માનુ ં છં.બાળપણથી જ મને ગજુરાતી 
પસુ્તકો િાચંિાનો શોખ હતો.જયારે સેકન્િરી અને 
હાઈસ્કુલના અભ્યાસ માટે કિીની જાણીતી સસં્થા સિપ 
તિદ્યાલય હાઈસ્કુલમા ં ગયો ત્યારે ગજુરાતી સાક્રહત્યના 
જાણીતા સાક્રહત્યકાર અને લઘકુથાના જનક મનાતા મારા 
તપ્રય ગરુુ શ્રી મોહનલાલ પટેલ એ િખતે આ શાળામા ં
ગજુરાતી શીખિતા હતા.મોહનભાઈ સાહબેની પે્રરણા અને 



પ્રોત્સાહનથી ગજુરાતી સાક્રહત્ય િાચંિાનો અને લેખનનો  
શોખ મારામા ંતિકાસ પામ્યો. 
 
આ શાળાના તિશાળ પસુ્તકાલયમા ં અનેક તિષયોના ં
પસુ્તકો અને મેગેજીનો  ઉપલબ્ધ હતા ંઆ શાળાના તિશાળ 
પસુ્તકાલયમા ં અનેક તિષયોના ં પસુ્તકો અને મેગેજીનો  
ઉપલબ્ધ હતા ં જેના ઉપયોગએ મારા માટે સાક્રહત્યની 
મજુંષા ખોલી આપી .શાળાના તિદ્યાથીઓને િાચંન અને 
લેખન માટે રસ લેતા કરિા માટે ચલાિાતી હસ્ત ક્ષલક્ષખત 
પતત્રકા " ક્ષચનગારી " ના તતં્રી તરીકે મારી પસદંગી 
કરિામા ંઆિી હતી. આ નિીન અનભુિ મારી સપંાદક 
કળાને ખીલિિામા ંબહુ જ કામ લાગ્યો છે. 
 
અમદાિાદમા ં હતો ત્યારે મારી બહુ જ જિાબદારીભરી 
સક્રક્રય જોબ અને કુટંુબના સજંોગોમા ં એટલો બધો હું 
ગ ૂથંાયેલો રહ્ો હતો કે ઇચ્છા હોિા છતા ંહું કોઈ લેખ લખી 
શક્યો ન હતો.૧૯૯૪ મા ંજોબમાથંી તનવતૃિ લઈને જયારે 
હું અમેક્રરકા આવ્યો ત્યારે મેં િાચંન અને લેખન કાયપની 
ફરી ખરા અથપમા ં શરૂઆત કરી. મારામા ં િષોથી પિેલા 
સાક્રહત્યના રસને અહીં આિી મેં તાજો કયો . 
 
સર્જનની પ્રવતૃતમા ંજીિ પરોિિાની મને જે તક મળી એ 
મેં ઝિપી લીધી. પાટીદાર સમાજના મખુ પત્ર જેિા 
ગજુરાતી માતસક “ધરતી”મા ં મારી સૌ પ્રથમ િાતાપ 
“પાદક્ષચન્હો” ૧૯૯૬મા ં   છપાઈ જેણે મને િધ ુ લખિા 
માટે પ્રોત્સાક્રહત કયો.ત્યારબાદ આ માતસકમા ં તથા 
અમેક્રરકામા ં ન્યયુોકપ  અને ન્યજુસીથી પ્રતસદ્ધ  થતા 
સાપ્તાક્રહક “ગજુરાત ટાઈમ્સ” મા ં મારી બીજી 



િાતાપઓ,લેખો,કાવ્યો િી. મારો પોતાનો બ્લોગ તિનોદ 
તિહાર ૨૦૧૧ મા ંશરુ કયો ત્યા ંસધુી તનયતમત રીતે પ્રગટ 
થતા ંરહ્ા ંહતા.ં 
 

આમ ૧૯૯૬ થી ૨૦૧૧ સધુીમા ંમારી લેખન કળા તિકાસ 
પામતી રહી અને ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૬ સધુીમા ં તો મારા 
ગજુરાતી બ્લોગ “તિનોદ તિહાર”મા ં મારા સ્િ-રક્ષચત  
ઘણા લેખો, િાતાપઓ, કાવ્યો ,ક્ષચિંતન લેખો એમ તિતિધ 
પ્રકારનુ ંસાક્રહત્ય પ્રગટ થત ુ ંરહ્ુ ંછે . આ તિતિધતા સભર 
સાક્રહત્ય સામગ્રીની ૮૩૩+ પોસ્ટના સપંાદનના બહોળા 
અનભુિ પછી મારા  સાક્રહત્ય સર્જનનો મને આનદં અને 
સતંોષ છે.િાચકો અને સ્નેહી તમત્રો તરફથી મારી આ 
સાક્રહત્ય સર્જન પ્રવતૃિ માટે સારો પ્રતીસાત મળતો રહ ેછે 
જે મને િધ ુ લખિા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરતો રહ ે છે. આ 
જરૂરી પ્રોત્સાહન આપિા માટે હું આ સૌ સાક્રહત્ય રતસક 
તમત્રોનો આભારી છં. 

પ્રતતક્ષલતપ.કોમ અને બીજા બ્લોગોએ મારી ઘણી સાક્રહત્ય 
રચનાઓ પ્રકાતશત કરી છે. મારા બ્લોગ તિનોદ 
તિહાર,પ્રતતક્ષલતપ િી.મા ં પ્રકાતશત  આ બધી સ્િ-રક્ષચત 
સાક્રહત્ય રચનાઓમાથંી મારી પસદંગીની રચનાઓનો 
સમાિેશ કરી મારા ં ધમપપત્ની કુસમુબેનની ૨૩મી 
પણુ્યતતથી એટલે કે ૧૪ મી એતપ્રલ ૨૦૧૫ના  ક્રદિસે 
એમની યાદમા ં“કુસમુાજંક્ષલ” નામે એક ઈ-બકુ બહાર પાિી 
એમને શ્રધાજંક્ષલ આપિામા ં આિી હતી. આ ઈ-બકુના 
પ્રકાશનમા ં પ્રતતક્ષલતપમા ં ગજુરાતી સાક્રહત્ય  તિભાગનુ ં
બેંગલોરથી કુશળતાથી સચંાલન કરી રહલે સ.ુશ્રી 



શૈલીબેન(સહૃદયી બેન ) મોદી એ સમયસર પ્રકાતશત થાય 
એ માટે ખબુ જ સુદંર સહાય કરી હતી એ બદલ એમનો હું 
આભારી છં.  

તારીખ ૧૫મી જાન્યઆુરી, ૨૦૧૫ ના ક્રદિસે મારી તિકી 
છાયંિી ભરી રંગીન જીિનયાત્રાના ંસક્રક્રય ૭૯ િષપ  પરુા ંકરી 
હું ૮૦ મા િષપમા ંઆનદં સાથે મગંલ પ્રિેશ કરી રહ્ો છં.આ 

મગંલ ક્રદિસે મારી પ્રકાતશત િાતાપઓમાથંી મારી પસદંગી 
ની ૨૧ િાતાપઓની “સફળ સફર “ નામથી એક પસુ્તક 

પ્રકાતશત કરિાનો મને તિચાર આવ્યો.આ પસુ્તકનુ ં નામ 

“સફળ સફર” રાખ્યુ ં એનુ ં કારણ એ છે કે આ પસુ્તકમા ં
સમાતિષ્ટ આ જ નામની િાતાપ મારા જીિનમા ં બનેલા 
પ્રસગંો  પર આધાક્રરત છે. 
 

મારી િાતાપઓના આ પ્રથમ પસુ્તક “સફળ સફર “મારફતે 
મારી બધી િાતાપઓમાથંી ચ ૂટેંલી ૨૧ િાતાપઓનો િાચકોને 
તિનોદ તિહાર કરાિિાનો જે મેં નમ્ર પ્રયાસ કયો છે એને  
ગજુરાતી ભાષા રતસક સજુ્ઞ િાચકોનો સારો આિકાર 
મળશે અને મારંુ આ સર્જન જીિન પે્રરક જણાશે એિી 
મારી નમ્ર આશા છે. 

મારો આ પ્રથમ પ્રયાસ આપને કેિો લાગ્યો એ જણાિિા 
સૌ સજુ્ઞ િાચકોને મારી તિનતંી છે. આપનો અક્ષભપ્રાય 
અને પ્રતતભાિ મને આિા ંબીજંા પસુ્તકો પ્રકાતશત કરિા 
માટે પ્રોત્સાક્રહત કરશે . 



સાક્રહત્ય,સગંીત અને કળા એ ભાિકોમા ંસિેંદના જગાિી 
પે્રરક બળ બની જીિનને બહતેર બનાિિાની શક્યતાઓ 
ધરાિે છે.સાક્રહત્યનો રસ બીજા રસોથી ઉતરતો નથી.મારી 
તનવતૃતની સર્જનાત્મક અને સકારાત્મક પ્રવતૃિમા ં થત ુ ં
સાક્રહત્ય સર્જન ખાસ તો મારા તનજાનદં માટે છે. મારંુ જે 
કઈ છે અને જેવુ ં પણ છે એ સાક્રહત્ય જો કોઈ િાચકને 
ગમશે અને જીિન પે્રરક બનશે તો મને તિશેષ  આનદં 
અને સતંોષ થશે.     

વિનોદ પટેલ, સાન ડીએગો (ય.ુએસ.એ ) 
૮૦ મો જન્મ દદિસ 

તા. ૧૫મી જાન્યઆુરી ,૨૦૧૬ 

   

આિકાર 

મેન્સક્રફલ્િ , ટેક્સાસ તનિાસી મારા Friend,Philosopher & 

Guide સમા સહ સપંાદક શ્રી સરેુશ જાનીનો પે્રરક સદેંશ  



 

  તિનોદભાઈ ત્રણ ચાર િષપથી તેમના બ્લોગ પર કાયપરત 
છે, પણ તેમની સાક્રહત્ય યાત્રા તેમના શાળા જીિનથી શરૂ 
થયેલી. કાયપકાળ દરતમયાન સકૂાઈ ગયેલુ ં એ ઝરણુ ં
'તિનોદ તિહાર' પર કલકલતુ ંથયુ ં-એ તેમના માટે જ નહીં 
પણ ગજુરાતી નેટ જગત માટે ઉમગં, ઉલ્લાસ અને ગક્રરમા 
િધારનાર ઘટના છે. ખાસ કરીને બાળપણથી જ આિી 
પિેલી શાક્રરરીક આપતિને કોરાણે મકુીને તનવિૃ જીિનમા ં
કાયપરત બનિાની તેમની તનષ્ઠા અને ધખારો અન્ય 
બ્લોગરો કરતા ંતિશેષ નોંધને પાત્ર છે. 

    તિનોદભાઈના આ પ્રયાસોને તેમની બે ઈ-બકુ એક 
નવુ ંસીમાક્ષચહ્ન બક્ષી જાય છે. તેમના ૮૦મા જન્મક્રદને આ 
ઈ-બકુો પ્રતસદ્ધ થાય છે, એ સૌને માટે પે્રરક અને રોચક છે 



જ, પણ આ લખનાર માટે તેનુ ં માહાત્મ્ય ચપટીક તિશેષ 
છે.       

  બ્લોગની શરૂઆતથી જ તિનોદભાઈનો ધખારો માત્ર 
સાક્રહત્ય પરૂતો જ મયાપક્રદત નથી રહ્ો , પણ પીરસિાની 
સામગ્રીને બદલાતા સમય અને ટેક્નોલોજી સાથે તાલ 
મીલાિી, િધારે ને િધારે આધતુનક રીતે રજુ કરિા 
બાબત પણ રહ્ો છે.  

એમના આ પ્રશસંનીય અક્ષભગમને જરૂરી ક્રદશાસચૂન પરંુૂ 
પાિિાનુ ંસૌભાગ્ય આ લખનારને સાપંિ્ુ ંછે. ગિપની િાત 
એ છે કે, એ સઘળા ક્રદશાસચૂનો તેમણે હષપ અને 
ઉલ્લાસથી અમલમા ં મકુ્યા છે, અને તેમા ં ઠીક ઠીક 
તનપણુતા મેળિી છે.  

   તિનોદ ભાઈની આ બ્લોગ યાત્રા હજુ આગળ , નિા 
સીમાિા આંકે એિી અભ્યથપના સાથે... 

- સરેુશ જાની 

શ્રી સરેુશભાઈની મને ગમતી એક કાવ્ય રચના ...િી.પ. 



 



કરોના,કેલીફોનીયા તનિાસી અને કાવ્યોના ંચાર પ્રકાતશત 
પસુ્તકોના સર્જક કતિ તમત્ર શ્રી રમેશભાઈ પટેલ (આકાશ 

દીપ)    

કતિશ્રી રમેશભાઈ પટેલ (આકાશદીપ) 

 
શ્રી રમેશભાઈ અને તિનોદભાઈ 

જીિનનુ ંસતંિધાન એટલે જીિનની વ્યિસ્થા. એ વ્યિસ્થા 
એિી હોિી જોઈએ કે 'શભુત્િ' તરફ દોરી જાય.સૌના 
શે્રયની કહાણી રચે.આપણા મહાન દાશપતનક સિપશ્રી 
રાધાકૃષ્નનનો એક સદેંશ યાદ આિે છે કે કમપ થકી જ 
આપણે સારા-ખોટાની પ્રતતભા, આ સસંારે ઉપજાિીએ 
છીએ. સઘંષપ નથી ત્યા ં જીિન નથી. જીિનની 
પ્રતતકળૂતાને િટાિિા પક્રરશ્રમ કરિો જ પિે ને એ ધૈયપની 
પળો જ સફળતાની કૂંચી બને. 



શ્રી તિનોદભાઈના િાતાપ સગં્રહ "સફળ સફર"મા ં ની 
િાતાપઓ સકારાત્મક ક્ષચિંતન અને માનિ મનની 
સિેંદનાઓ અને િાસ્તતિકતાઓને ઉજાગર કરે છે. પ્રથમ 
િાતાપ સફળ સફર જેના પરથી આ પસુ્તકનુ ંનામાક્ષભધાન 
થયુ ંછે એ જીિનની િાસ્તતિકતાને ઝીલતી હોઈ સાચે જ 
હૃદય સ્પશી બની છે. આિી જ રીતે , ભારતીય 
સસં્કાક્રરતાના ઓજસ ઝીલી, તેમણે આંતક્રરક ક્રહમ્મત, 
ભગિાન પરની શ્રધ્ધા ને સઘંષપ એટલે જીિની સાપ-
સીિીની ગાથા કહી, પોતાની સાક્રહત્ત્યક પ્રતતભાનો એક 
આગિો પક્રરચય ધયો છે. કરૂણ રસ સાથે હાસ્ય રસમા ં
પણ કલમ ઝબોળી છે અને સાથે સાથે લઘકુથાકારના 
મીજાજને પણ માણ્યો છે. આ િાતાપ સગં્રહને સજુ્ઞ  સાક્રહત્ય 
રતસક િાચકો જરૂર રસથી િાચંશે અને આિકારશે એમા ં
બે મત નથી જ. 

શ્રી તિનોદભાઈ ના ૮૦ મા જન્મક્રદને અને એમના આ 
િાતાપ સગં્રહના પ્રથમ જન્મ ક્રદિસે હું હૃદયથી શભુ 
કામનાઓ પાઠવુ ંછં .  

ગત િષે એમના જન્મ ક્રદિસે લોસ એન્જેલસ 
કેક્ષલફોનીઆમા ં એમને રૂબરૂ મળી સપક્રરિાર આ ખાસ 
ક્રદિસનો આનદં માણ્યો હતો, તેિો જ આજે જયોજીઆથી 
પણ, ઉમળકાથી એમને સ્નેહભરી મબુારકબાદી  દેતા ં
અનભુિાય છે.  

શ્રી તિનોદભાઈના  આ િાતાપ સગં્રહને આિકારતા ં અને 
એમને શભેુચ્છાઓ પાઠિતા ંખબુ ખશુી થાય છે. આિો જ 



સાક્રહત્ત્યક પ્રસાદ આપના કરકમળથી સદા િહતેો રહ ે
એિી અંતરની  પ્રાથપના સહ.  

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

કરોના, કેક્ષલફોનીઆ 

1/11/2016 
 

હ્સુ્ટન(ટેક્સાસ ) તનિાસી િાયાસ્પોરા લેખક શ્રી તિજય 
શાહ  

. 
મ.ુ તિનોદભાઇ અને તેમના હ્સુ્ટન ખાતેના કઝીન ભાઇ 
ચીમનભાઇ સાથે સાક્રહત્ય ઘરોબો ઘણા િરસોથી રહ્ો છે. 
અને એ પે્રમ ભાિે તેમના પ્રથમ િાતાપ સગં્રહને 
આિકારિાનુ ં સદભાગ્ય મને મળ્ય ુ છે તે બદલ તેમનો 



આભારી છ. 
 
તિનોદભાઇ અમેક્રરકામા ંલાબંા સમયથી હોિા છતા તેમનો 
માતભૃાષાનો પે્રમ અને તેની અક્ષભવ્યસ્ક્ત અહીં તેમની 
કલમમા ંઅદભતુ છે .તેમના બ્લોગ ઉપર પ્રતસધ્ધ થયેલી 
િાતાપઓમાથંી ચ ૂટંીને ૨૧ િાતાપઓ જે મકુી છે તે બ્લોગમા ં
બહુ િાચકોનો સ્નેહ પ્રાપ્ત કરી ચકુી છે. કેટલીક કથાઓ 
તો િાતાપ સ્પધાપઓમા ંતિજયી થયેલી છે. 
 
અમેક્રરકામા ં લખતા િાયસ્પોરીક સર્જકોમા ં ધીમી પણ 
મક્કમ ગતતથી આ િાતાપ સગં્રહ દ્વારા પધારી રહલેા 
માતભૃાષાના સેિક્ને ખોબલે ખોબલે આદરના ં પષુ્પોથી 
િધાવ ુછ. 
 
તેમના ક્ષચિંતન લેખોના અન્ય પસુ્તક “જેિી દ્રન્ષ્ટ તેિી 
સનૃ્ષ્ટ”ને પણ તેજ પ્રકારે િાચકો સમક્ષ મકુતા ંઆનદં ને 
ગિપની ભાિના અનભુવ ુ છ. સાથે તેમના દીઘપ આયનુી 
પ્રાથપના સાથે તિરમીશ. 
 
તિજય શાહ  



હ્સુ્ટન (ટેક્ષાસ)    
========================== 

મારા આ પસુ્તક માટે પે્રરક આિકાર અને શભેુચ્છા સદેંશ 
માટે આ સાક્રહત્ય રતસક તમત્રોનો ખબુ આભાર.  

આ તસિાય પણ બ્લોગમા ંઆ પસુ્તકમા ંસમાતિષ્ઠ લેખો 
પર ઘણા સહૃદયી તમત્રોના પે્રરક પ્રતતભાિો પ્રાપ્ત થયા છે 
એ સૌનો હું અંતરથી આભાર માનુ ંછં. –તિ.પ. 

૨૧ િાતાપઓ 

૧. સફળ સફર 

અમેક્રરકામા ં જાનકી અને મોટો ભાઈ ધમેશ એપાટપ મેન્ટ 
ભાિે રાખી  કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરતા ંહતા.ંજાનકીના ંલગ્ન 
જ્ઞાતતના જ એક સીટીઝન થયેલા યિુક સાથે થયાને હજુ 
ત્રણ જ મક્રહના થયા હતા એિામા ંઇન્િીયામા ંએની વ્હાલી 
માતા કુમદુને લોહીના ઊંચા દબાણને લીધે સ્ટ્રોકનો બીજો 
હુમલો આવ્યો છે અને બેભાન અિસ્થામા ં હોસ્પીટલમા ં
દાખલ કરી છે એિા સમાચાર એના તપતાએ ફોનમા ં
આપ્યા .આ દુખદ સમાચાર જાણીને જાનકી ખબુ જ દુખી 
થઇ ગઈ.એનુ ંમન માતાને મળિા ઈન્િીયા જિા અધીરંુ 
બની ગયુ.ં 



સ્ટ્રોકના પ્રથમ હુમલામા ં જ કુમદુ લકિાગ્રસ્થ થઈને 
પથારીિશ બની ગઈ હતી .આ સજંોગોમા ં ત્રણ મક્રહના 
પહલેા ં જાનકીના ત્રણ અમેક્રરકામા ં રહતેા કાકાઓ અને 
બીજંા કુટંુબીજનોની હાજરીમા ં અમેક્રરકામા ં લગ્ન લેિાયા ં
હતા ં એમા ં પતત તિરેશભાઈને એકલા અમેક્રરકા લગ્નમા ં
આિવુ ં પિ્ુ ં હત ુ.ંલગ્ન િખતે માતા હાજર ન રહી 
શકિાથી તપતાને એકલાએ જ કન્યાદાન નાના કાકા સાથે 
કરવુ ં પિ્ુ ં હત ુ.ંપત્ની ઉપર આિી પિેલ આ અચાનકની 
આપતિથી મનથી ભાગંી પિેલ તપતાનો ઉદાસ ચહરેો 
લગ્ન િખતે પણ દેખાઈ આિતો હતો.તપતાની આ ઉદાસી 
જોઈને થયેલ જાનકીના હૃદયનુ ં દુખ કન્યા તિદાયના એ 
કરુણ પ્રસગેં તપતાની સાથે સાથે ભાઈ ધમેશ અને કાકાઓ 
સાથે એણે િહાિેલ  ચોધાર આંસઓુમા ંદેખાઈ આવ્યુ ંહત ુ ં
. 

જાનકી ગમ્ભીર માદંગીમા ં સપિાયેલ કમનશીબ કુમદુની 
લાિકી દીકરી હતી .માતા વ્હાલથી એને “જાનુ”ં એમ ટૂંકા 
નામથી સબંોધતી હતી.આમ તો દરેક માતાને એના બધા ં
જ સતંાનો વ્હાલા ં જ હોય છે પરંત ુ દીકરી પ્રત્યે તિશેષ 
લાગણી રહતેી હોય છે એનુ ં કારણ એ હોઈ શકે કે એક 
ક્રદિસ દીકરીને અળગી કરીને સાસરે િળાિિાની હોય 
છે.ત્રણ િષપ પહલેા ં જ કુમદેુ પોતાનુ ં હૃદય કઠણ કરીને 
દીકરીના ઉજળા ભતિષ્ય માટે અમેક્રરકા જિા જાનકીને 
તિદાય કરી હતી. 

જાનકીના લગ્ન પછી એના અમેક્રરકન સીટીઝન પતતએ 
એના ગ્રીનકાિપ માટે અમેક્રરકન ઈતમગે્રશન તિભાગમા ં



અરજી કરી હતી પરંત ુએ મળિામા ંિાર થાય એમ હતી 
એટલે કાયદેસર તિઝા ઉપર તાત્કાક્ષલક જાનકી માતાને 
મળિા જઈ શકે એમ ન હતી.આ સજંોગોમા ંએના પતત 
સરેુશે નિ પરક્ષણત પત્ની જાનકીની માતાને મળિાની 
અધીરાઈ જોઈને જાનકીની પિખે રહી એને પરુો સહકાર 
આપી ખબુ ખટપટ કરીને ઈન્િીયા જિા માટે ટૂંક સમય 
માટેના સ્પેતશયલ પેરોલ તિઝા એને  મેળિી આપ્યા. 

આ ટૂંક સમય માટેના તિઝા પ્રાપ્ત કરી જાનકી દુખી હૃદયે 
ઇન્િીયામા ં કોઈને ખબર આપ્યા તિના એકલી ઈન્િીયા 
આિી ગઈ.અમદાિાદ એરપોટપ  ઉપરથી રીક્ષા કરીને 
માતાને જલ્દી નજરે જોિા માટે એ તસધ્ધી હોસ્સ્પટલમા ં
પહોંચી ગઈ.પલગંમા ં બેભાન અિસ્થામા ં સતેુલ માતા 
જોિે બેસી એને ભેટી રહલે જાનકીની આંખોમા ંઆંસઓુની 
ધારાઓ રોકી રોકાતી નહોતી.પાસે ઉભેલા દુખી તપતા અને 
ત્યા ં હાજર દાદા-દાદી અને નાના ભાઈ અનીશની 
આંખોપણ આંસઓુથી ભરી ગઈ હતી. 

પરદેશમા ં તિદાય કયાપ પછી લાબંા સમય પછી લગ્ન 
કરીને પાછી આિનાર દીકરી સાથે માતાને કેટ કેટલી 
િાતો કરિાની હોય.પરંત,ુસ્ટ્રોકના હુમલાને લઈને અધપ 
કોમાની સ્સ્થતતમા ં મકુાયેલ કુમદુની િાચા ક્ષબલકુલ બધં 
થઇ ગઈ હતી એટલે એ વ્હાલી દીકરીની સાથે િાત કરિા 
માટે કે એને સ્પશપ કરી એની પે્રમની લાગણી બતાિિા 
માટે અશક્ત અને લાચાર હતી. આિી સ્સ્થતતમા ંમાતાના 
ચહરેા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ભાિ ન જણાતા ંજાનકીને 
મનમા ંશકંા થઇ કે માતાએ એને ઓળખી કાઢી હશે કે  કેમ 
? 



થોિીિાર પછી જાનકી સામે એક નજરે જોઈ રહલે 
કુમદુની આંખમા ં આંસ ુ દેખાયા એથી જાનકીને લાગ્યુ ં કે 
આખરે માતાએ એને ઓળખી લાગે છે કે અમેક્રરકાથી એને 
મળિા દોિી આિેલી હું એની લાિકી દીકરી જાનકી 
છં.કુમદુની ભાિ તિહીન આંખોમા ં દેખાયેલ આ આંસઓુ 
અને પથારીમા ં સતેુલ અબોલ અને લાચાર માતાના 
દુુઃખથી દુખી દીકરીની આંસભુીની આંખોએ મુગંી રીતે જાણે 
કેટલી બધી િાતો કરી લીધી.!દીકરીની પીઠને પપંાળી 
રહલે તપતા તિરેશભાઇની આંખોમા ં પણ આંસઓુ ધસી 
આવ્યા.ં 

માતાને હોસ્પીટલમાથંી ઘેર લાવ્યા પછી પણ જાનકી 
જેટલા ક્રદિસ રહી એટલા ક્રદિસ તપતા અને દાદા-દાદી 
સાથે માતાના પલગં પાસે જ બેસી એની સેિામા ંલાગી 
ગઈ.કુમદુને ગળામાથંી ખોરાક ઉતરતો ન હોિાથી એના 
નાકમા ં હોજરી સધુી નાખેલી ટયબુની ફનલમા ં પ્રિાહી 
ખોરાક રેિીને જાનકી માતાને ખિિાિતી અને દિા 
પીિિાિતી હતી.કુમદુની ચાકરી કરિા માટે ગામિથેી એક 
કંુભાર તિધિા બેન નસપ તરીકે રાખેલા એમની સાથે 
માતાની સાફસફૂીમા ં જાનકી લાગી જતી અને દાદીને 
રસોઈ કામમા ં અને ઘર કામમા ં પણ મદદરૂપ થતી 
હતી.જાનકી અમેક્રરકા ગઈ એ પહલેા ં જ દાદી અને 
માતાએ એને રસોઈ કળા અને ઘરના બધા જ 
અગત્યના   કામકાજમા ં તૈયાર કરીને એને મોકલી હતી 
,જેથી લગ્ન પછી એના પતતના ઘેર જાય ત્યારે એને કોઈ 
મશુ્કેલી ન પિે. 



માતા કુમદુની ગમ્ભીર માદંગીમા ંમળિા આિિા માટેના 
ફક્ત ૨૦ ક્રદિસના જ પેરોલ તિઝા લઈને આિેલ 
જાનકીને ક્રદિસો ક્યારે પરુા થઇ ગયા એની ખબર પણ ન 
પિી.લાબંા સમયથી પથારીિશ માતાને એ કદાચ હિે 
ફરી મળે કે ન પણ મળે એટલે આ બધા ક્રદિસો એ માત્ર 
ઘરમા ં માતાના પલગં પાસે રહીને  એની સારિારમા ં જ 
એણે પસાર કયાપ હતા.ંઘરની બહાર શહરેમા ં જઈને કોઈ 
જુના તમત્રોને ન મળી,ન કોઈની  સાથે શહરેમા ંહરી ફરી કે 
નિ પક્રરણીત હોિા ં છતા ં અમેક્રરકા લઇ જિા માટે કોઈ 
પણ ચીજ િસ્તનુી ખરીદી ન કરી. 

છેિટે,જાનકીને અમેક્રરકા લગ્ન પછીના પોતાના ઘેર પાછા 
જિાનો ક્રદિસ 

આિી પહોંચ્યો.જાનકીને તિદાય આપિા ઘરમા ં ભેગા ં
થયેલ સ્િજનો અને પિોશીઓથી ઘેરાયેલ જાનકી 
િારંિાર કોમામા ંસરી જતી માતાની છેલ્લી તિદાય લેિા 
એના પલગં પાસે નીચા નમીને ભારે ક્રદલે ડુસ્કા લેતી ભેટી 
પિી.સજલ નયને ઉભા ં થઈને જાનકીએ માતાની આંખો 
સમક્ષ એના હાથની હથેળીને ઉંચી  કરી કહ્ુ ં ,”મમ્મી , હું 
હિે જાઉં છં, બાય “  

અને અચાનક જાણે કે એક ચમત્કાર સજાપયો!જાનકીની 
સામે કોઈ પણ ભાિ િગર ચકળિકળ નજરે જોઈ રહલે 
કુમદુમા ં થોિી ચેતનાનો સચંાર થતો હોય એમ 
જણાયુ.ંસદા બેભાન અિસ્થામા ં રહતેી અને જરાયે 
હલનચલન કરિા અશક્ત કુમદુનો જમણો હાથ સળિળ્યો 



અને ધીમેંથી એના કૃશ થઇ ગયેલા હાથની હથેલી સહજે 
ઉંચી કરતી િખતે એના ગળામાથંી બહું જ ઊંિેથી આિતો 
હોય એિો અિાજ સભંળાયો...” જા...નુ.ં...બા....ય....” 

.કુમદુમા ંએકાએક થયેલા આ અણધાયાપ ફેરફારથી જાનકી 
,તપતા તિરેશભાઇ,દાદા-દાદી,નાનો ભાઈ અને જાનકીને 
તિદાય આપિા ઘરમા ં ભેગા ં થયેલા ં અન્ય સ્િજનોના 
આશ્ચયપની કોઈ સીમાન રહી! 

 માતાની છેલ્લી તિદાયનુ ં દુખ ઘિીભર ભલૂી જઈને 
જાનકીના ચહરેા ઉપર ઘણા ક્રદિસે સહજે મલકાટ ફરકી 
ગયો. દુખી ક્રદલે સૌની તિદાય લઈને અમેક્રરકા જિા 
અમદાિાદ એરપોટપ  માટે રિાના થઇ રહલે જાનકીહૃદયના 
ઊંિા સતંોષને વ્યક્ત કરતીહોય બોલી ઉઠી: ”મારી 
અમેક્રરકાથી ઈન્િીયા આિિાની સફર સફળ થઇ ગઈ !” 

 

૨. પત્ની છાયા 
  

નાના ગામમા ંગોરપદંુ કરીને કુટંુબનો તનિાપહ કરતા ગોર 
કરુણાશકંર જાનીના પતુ્ર રમણલાલ જાનીમા ં નાનપણથી 
જ તપતાના ધાતમિક સસં્કારો ઉતયાપ હતા. રમણલાલે એમના 
ગામ નજીક આિેલ શહરેમા ં રહીને  હાઇસ્કુલ અને 
કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી બી.એ.(ઓનસપ )ની િીગ્રી 
પ્રાપ્ત કરી હતી. ત્યારબાદ એ જ શહરેની જાણીતી 



હાઇસ્કુલમા ંતશક્ષક તરીકે જોિાયા હતા. રમણલાલના ખતં 
અને ધગશપિૂપકના તશક્ષણ કાયપ અને મળતાિિા 
સ્િભાિથી થોિા સમયમા ંજ શાળાના એક આદશપ તશક્ષક 
અને તિદ્યાથીઓના તપ્રય “જાની સાહબે “ તરીકેની ખ્યાતત 
સપંાદન કરી લીધી હતી. 

જાની સાહબેના ંધમપપત્ની મધબેુન અને એક નાના બાળ 
પતુ્ર નામે તનખીલનુ ંએમનુ ંનાનુ ંસખુી કુટંુબ હત ુ.ંશહરેની 
એક પોળમા ં ભાિાના મકાનમા ં રહીને એમનુ ં કુટંુબ 
આનદંથી ક્રદિસો તિતાિી રહ્ુ ં હત ુ.ં પરંત ુ રમણલાલનો 
આ આનદં બહું લાબંો ના ટક્યો કેમ કે અચાનક એક ટૂંકી 
જીિલેણ માદંગીમા ં સપિાઈને મધબેુન પતત રમણલાલ 
અને પાચં િષપના બાળક તનખીલને છોિીને આ ફાની 
દુતનયાનો ત્યાગ કરી ભગિાનને િહાલા ંથઇ ગયા.ં 

માત્ર એક જ દાયકાનુ ં પ્રસન્ન દામ્પત્ય આમ એકાએક 
ખકં્રિત થઇ જતા ંરમણલાલ એકલિાયા અને અટુલા થઇ 
ગયા. યિુાન િયે ત્જિંદગીના ં સોનેરી સ્િપ્નોમા ં રાચત ુ ં
સખુી જોડંુ ખકં્રિત થાય ત્યારે હૃદય ઉપર કેિો આઘાત 
થાય એતો જેને આિા ંરામબાણ િાગ્યા ંહોય એ જ જાણી 
શકે ! 

અચાનક રમણલાલને માથે બાળક તનખીલને ઉછેરીને 
મોટો કરિાની,એને તશક્ષણ આપિાની અને ઘર 
ચલાિિાની સામટી મોટી જિાબદારી આિી પિી. આિા 
કક્રઠન સજંોગોમા ં રમણલાલના ં સગા-ંસબંધીઓ અને 
તમત્રોએ એમને ફરી લગ્ન કરિા માટે ખબુ સમજાવ્યા, 



પરંત ુ આ આદશપિાદી તશક્ષક ફરી લગ્ન ન કરિાના 
તેમના દ્રઢ તનણપયમા ંઅટલ રહ્ા.થોિા ક્રદિસોમા ંજ આિી 
પિેલ કપરા સજંોગો સાથે એમણે મનોમન સમજૂતત કરી 
લીધી.રોજ તનયતમત રીતે ગીતાપાઠ કરનાર આ જાની 
સાહબે એક સ્સ્થતપ્રજ્ઞની માફક પોતાને તશરે આિી પિેલ 
આિી કપરી જિાબદારીના પિકારને હસતા મખેુ સ્િીકારી 
લઈને એમના રોજ બરોજના કામકાજમા ં મન પરોિીને 
દુુઃખને ભલૂિાની કોતશશ કરિ લાગ્યા . 

કાળક્રમે તપતાની િિલા જેિી શીળી છાયામા ંઉછરી,સસં્કાર 
પામી તનખીલ એની શાળાના અભ્યાસમા ં અગે્રસર રહ્ો. 
કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી કમ્પ્યટુર એન્જીનીયરની િીગ્રી 
સારા ગે્રિ સાથે પાસ કરીને તરુત જ એક મલ્ટીનેશનલ 
કંપનીમા ં સારા પગારે જોબ ઉપર લાગી ગયો.પોતાના 
પતુ્ર તનખીલને એક સારો એન્જીનીયર બનાિિાની એમના 
હૃદયની મહચે્છા આમ સખુ રૂપ પાર પિતા ંરમણલાલને 
મનમાઊંંિો સતંોષ અને ગિપની લાગણી થઇ હતી. 

રમણલાલ જાનીએ તશક્ષક તરીકેના એમના પગારમાથંી 
કરકસર, અને ટયશુનો કરીને બચતકરેલ રકમમાથંી 
શહરેના સારા તિસ્તારમા ં એક સોસાયટીના પ્લોટમા ં
સ્િતતં્ર માક્ષલકીનો ત્રણ બેિ રૂમનો નિો જ બધંાયેલો 
નાનો બગંલો ખરીદી લીધો. પોળનુ ંભાિાનુ ંમકાન ખાલી 
કરીને તપતા-પતુ્ર બગંલામા ં રહિેા આિી ગયા. તનખીલે 
પોતાનો કોલેજનો અભ્યાસ ત્યા ંરહીને જ પરુો કયો હતો. 



એમના આ નિા બગંલાનુ ં શુ ં નામ આપવુ ં એની બાપ-
દીકરા િચ્ચે એકિાર ચચાપ થયેલી ત્યારે તનખીલે 
રમણલાલને સચૂવ્યુ ંહત ુ ંકે “ બાપજુી, તમોએ ખબુ મહનેત 
અને કષ્ટ િેઠીને એકઠી કરેલ રકમમાથંી આ બગંલો 
ખરીદ્યો છે એટલે એનુ ં નામ “ તપત ૃ છાયા “ આપિાની 
મારી ઈચ્છા છે.“ તનખીલના આિા લાગણી ભીના શબ્દો 
સાભંળીને રમણલાલ અંતરમા ંખશુીથી ઝૂમી ઉઠયા હતા. 
આ રીતે એમના બગંલાનુ ંનામ “ તપત ૃછાયા “ રાખિામા ં
આવ્યુ ં હત ુ ં અને આ નામની આરસની નાની તકતી 
બગંલાના કમ્પાઉન્િમા ં દાખલ થિાના દરિાજાની 
દીિાલમા ંલગાિિામા ંઆિી હતી. 

તનખીલ એન્જીનીયર બન્યો એ પછી થોિા િખતમા ં જ 
એના ંલગ્ન એની જ જ્ઞાતતની બી.કોમ. પાસ કરેલ એની 
પસદંગીની પિૂી નામની કન્યા સાથે કરિામા ં આવ્યા.ં 
તનખીલની માતા મધબેુનના અિસાનથી ગકૃ્રહણી તિહોણુ ં
થઇ ગયેલુ ંરમણલાલ જાનીનુ ંઘર એમના તપ્રય દીકરાની 
િહુ પિૂીના ગહૃ પ્રિેશ સાથે એક ચાર દીિાલના ને છત 
િાળા મકાનમાથંી ઉલ્લાસભયુ ં અને આશાભયુ ં ઘર બની 
ગયુ ં. 

રમણલાલના આંતક્રરક આનદની કોઈ સીમા ન રહી. 
એમનો આ આનદં જાણે અધરુો ન હોય એમ તનખીલના 
લગ્ન થયાના બીજા િષે પતુ્રિધ ુપિૂીએ એક ગોરા-ગોરા 
પતુ્રરત્નને જન્મ આપ્યો અને આ ન્િાન્તકુ બાળકનુ ંનામ 
ગૌરાગં રાખિામા ંઆવ્યુ.ં પત્નીના ગયા પછી અધરંુૂ કુટંુબ 
હત ુ ં એ હિે સપંણૂપ બનતા ંઅને પોતે દાદા બન્યા એથી 



રમણલાલની ખશુીનો પ્યાલો જાણે કે છલકાઈ 
ગયો.તેઓ  સખુી ભતિષ્યના ં અિનિા ં ક્રદિાસ્િપ્નો 
જોિામા ંખોિાઈ ગયા. 

નાનો પૌત્ર ગૌરાગં મોટો થતો ગયો એમ દાદા સાથે ખબુ 
જ હળીમળી ગયો .ગૌરાગંને તેિીને એમના ઘરની નજીક 
આિેલા બગીચામા ંફરિા જાય ત્યારે બાકંિા ઉપર બેસીને 
એની સાથે એની જ કાલી ભાષામા ં િાતો કરતા ં એક 
બાળકની જેમ એમનુ ં ક્રદલ બહલેાઈ જત ુ ં .ત્જિંદગીનો બોજ 
ઉઠાિતા-ંઉઠાિતા ં હિે રમણલાલે એમની તનવતૃતની િય 
પરૂી કરી હતી,એટલે એમણે સ્િેચ્છાએ તશક્ષકની 
નોકરીમાથંી તનવતૃ થિાનુ ં નક્કી કયુ.ંઆજ સધુીની 
ત્જિંદગીના ઢસરિાથી તેઓ શારીક્રરક અને માનતસક રીતે 
લગભગ ભાગંી પિયા હતા અને એથી એમની ઉમર કરતા ં
િધ ુવદૃ્ધ જણા હતા. આમ રમણલાલ તનવતૃી પછી એમનો 
સમય આધ્યત્ત્મક િાચન ,પ્રભ ુ ભજન, દેિદશપન અને 
પૌત્ર ગૌરાગંને ઉછેરિામા ં તનખીલ અને પિૂીને બને 
એટલી મદદ કરિામા ં સારી રીતે તિતતો હોઈ એમના 
હૃદયમા ંઊંિી હળિાશની લાગણી અનભુિિા લાગ્યા. 

રમણલાલના મનની આ હળિાશ અને આનદં એમના 
કમનશીબે બહું લાબંો સમય ના ટક્યા.ંપતુ્ર િધ ુપિૂી એક 
સસં્કારી માતા તપતાની દીકરી હોિા છતા ંમાબાપના કોઈ 
ગણુ એના દેખાતા નહોતા .પિૂી પરણીને એમના ઘેર 
આિી તે પછી સોસાયટીમા ંઅને એમના તમત્રોમા ં િહુના ં
િખાણ કરતા ં રમણલાલ થાકતા ન હતા પરંત ુ સમય 
જતા ં એમની િખાણેલી ખીચિી દાતેં ચોંટિા માિંી 



હતી.પિૂી એક સ્િતતં્ર તમજાજની અને કકપશ સ્િભાિની સ્ત્રી 
હતી.પિૂીને હિે સસરા રમણલાલની ઘરમા ંહાજરી કઠતી 
હતી એટલે કોઈને કોઈ કારણ શોધી તનખીલ સાથે ઝગિા 
કયાપ કરતી હતી.તનક્ષખલની હાજરીમા ં જ તીખા શબ્દોથી 
રમણલાલને અપમાતનત કરિા લાગી હતી. 

તનક્ષખલની સ્સ્થતત સિુી િચ્ચે સોપારી જેિી નાજુક બની 
ગઈ હતી.પોતાના દામ્પત્ય જીિનને બગિતુ ં રોકિા માટે 
ન તો એ પિૂીને કિક શબ્દોમા ંકંઇ કહી શકતો હતો કે ન 
તો પિૂી તરફથી તપતા તરફ ફેંકાતા ં તીખા ં િાગ્બાણોને 
અટકાિી શકતો હતો. 

રમણલાલ તનખીલની મનોસ્સ્થતત સારી રીતે સમજતા 
હતા.આ બાબતમા ં કંઈ પણ કહીને એને દુખ થાય એવુ ં
કરિા માગંતા ન હતા.રમણલાલ આધ્યાત્ત્મક 
તિચારસરણી ધરાિતા અને પતુ્ર િત્સલ ક્રદલિાળા તપતા 
હતા.તનખીલના બાળપણથી માિંી આજ ક્રદન સધુી એમણે 
એના ક્રહતનો જ તિચાર કયાપ કયો હતો.કોઈ પણ ક્રહસાબે 
દીકરાની પક્રરણીત ત્જિંદગી રફેદફે થતી જો બચતી હોય 
તો એ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ભોગ આપિાની એમની 
મનથી તૈયારી હતી. 

આ બાબતમા ં પરુો તિચાર કરીને એક ક્રદિસ પતુ્ર 
નીખીલને એમની પાસે બેસાિીને એને શાતંતથી કહ્ુ,ં 
“તનખીલ,જો બેટા,મને આ ઘરમા ં થતો કંકાસ ક્ષબલકુલ 
પસદં નથી.એનાથી કુમળા મગજના તારા દીકરા ગૌરાગં 
ઉપર કેિા ખરાબ સસં્કાર પિે એનો પણ તિચાર કરિો 



જોઈએ.જો પિૂીને હું અહીં રહું એ પસદં ન હોય તો મારે 
હિે આ ઘરમા ં રહવે ુ ં નથી. તમે બે પતત પત્ની અને 
ગૌરાગં અહીં ખશુીથી રહો અને મહરેબાની કરીને ત ુ ંમને 
શહરેના કોઈ સારા વધૃ્ધાશ્રમ-ઘરિાઘરમા ંમકૂી આિ.મારી 
રીટાયરમેન્ટની પેન્શનની રકમમાથંી ત્યા ં હું મારા જેિા 
સમદુક્ષખયા વદૃ્ધ તમત્રો સાથે ખશુીથી રહીશ.કોઈિાર તને 
ત્યા ં મને મળિાની ઈચ્છા થાય તો ગૌરાગંને લઈને 
આિજે અને નહીં આિે તો પણ એનો મને હિે હરખ શોક 
રહ્ો નથી.ભગિાનને ભરોંસે મારા જીિનની નાિ ચાલ્યા 
કરશે.મારી જીિન સધં્યાના કપરા ક્રદિસોમા ંએ જ મારી 
સભંાળ રાખશે.” 

આ િાતચીત થયા પછી એક ક્રદિસે તનખીલ રમણલાલને 
ઘરિાઘરમા ં લઇ જિા એમનો સામાન એની ગાિીમા ં
મકુતો હતો ત્યારે હાથમા ં સોટી પકિીને બગંલાના 
કમ્પાઉન્િ બહાર ગાિી પાસે ઉભેલા રમણલાલે “તપતછૃાયા 
“ બગંલા ઉપર છેલ્લી નજર નાખી લીધી.આ બગંલા સાથે 
એમના જીિનના ં ઘણા ં ખાટા મીઠા ં સસં્મરણો જોિાએલા ં
હતા.ંઆ ઘરને અને પૌત્ર ગૌરાગંને છોિીને જતા ં એમનુ ં
હૈયુ ં અંદરથી િલોિાઈ રહ્ુ ં હત ુ.ંતનષ્ઠુર હૃદયની પતુ્રિધ ુ
પિૂી તો સસરાને તિદાય આપિા બગંલા બહાર જ ન 
આિી એટલુ ં જ નહીં ક્ષબચારા તનદોષ બાળક ગૌરાગંને 
પણ બહાર આિિા ન દીધો,જેને જતા ં જતા ં જોઈ લેિા 
માટે એના દાદાની આંખો ચાતક પક્ષીની જેમ તલસી રહી 
હતી. 



આ િસમી તિદાય િખતે ઊંિા તિચારોમા ં ખોિાયેલા 
રમણલાલે છેિટે ગાિીમા ં બેસતી િખતે બગંલાના 
દરિાજાની દીિાલે લગાિેલી “તપત ૃછાયા” નામની તકતી 
તરફ અંગલુીનીદેશ કરી નીખીલને ઉદે્દશીને કહ્ુ ં“ તનખીલ, 

હું જાઉં એ પછી ત ુ ંએક કામ જરૂર કરજે. આ બગંલાની 
“તપત ૃ છાયા”ની આરસની તકતી છે એને કાઢી નાખીને 
એને સ્થાને “પત્ની છાયા “નામની નિી તકતી 
બનાિિાિીને લગાિી દેજે,તારી પત્ની પિૂી ખશુ ખશુ થઇ 
જશે!” 

એકાકી અને અટુલા બની એકાએક અજાણ્યા ભતિષ્યની 
રાહ ેપગ માિંી રહલે વદૃ્ધ તશક્ષક તપતાના દુુઃખથી િલોિાઈ 
રહલેા હૃદયમાથંી નીકળેલ આ ઉદગારો સાભંળીને પતુ્ર 
તનખીલ તપતાની આંખો સાથે પોતાની આંખો તમલાિી ન 
શક્યો.એ િખતે તનખીલની બને્ન આંખોની પાપંણો લાચારી 
અને શરમની મારી ભોંય ખોતરી રહી હતી!  

 

૩. ક્રક્રસમસની અણમોલ ભેટ 

  

ક્રક્રસમસના આગલા ક્રદિસે પદંર િષપનો એક લબરમછૂીયો 
ક્રકશોર િેતિિ રજાનો ક્રદિસ હોઈ બપોર પછી ઊંઘતો હતો 
એમાથંી સફાળો જાગી ગયો. 



એને અચાનક યાદ આવ્યુ ં કે આિતીકાલે તો ક્રક્રસમસ છે 
અને એની માતાને માટે ભેટ ખરીદિાની તો રહી ગઈ ! 
એની માતા હલેન એને હાથ ખચી માટે જે થોિી ઘણી 
રકમ આપતી હતી એમાથંી બચાિીને ભેગા કરેલ 
િોલરમાથંી માતા માટે એ કોઈ સારી ભેટ ખરીદીને એને 
સરપ્રાઈઝ આપિા માગતો હતો. 

િેતિિ એની તિધિા મા હલેનનો એની આંખના રતન જેિો 
વ્હાલો એક માત્ર પતુ્ર હતો.િેતિિના તપતા જેક્બનુ ં પાચં 
િષપ પહલેા ંએક કાર અકસ્માતમા ંઅિસાન થયુ ંહત ુ.ંહલેન 
એના ઘરની નજીકમા ંજ એક નાની કંપનીમા ંપાટપ  ટાઈમ 
કામ કરીને િતેિિના અભ્યાસ અને ઘર ખચપની બધી 
જિાબદારી એકલે હાથે મહા મશુ્કેલીથી તનભાિી રહી હતી. 

ક્રક્રસમસ િખતે બીજાઓની જેમ સ્ટોરમા ં જઈને ભેટોની 
ખરીદી માટે કે ઘરમા ં ક્રક્રસમસ ટ્રી લાિીને િેતિિને ખશુ 
કરિા માટે પરુતા પૈસાની સગિિને અભાિે જરૂરી ખરીદી 
કરી ન શકિાથી હલેન મનમા ંદુખની લાગણી અનભુિતી 
હતી. 

હું થોિીિારમા ંઆવુ ં છં એમ માતાને કહીને િેતિિ એના 
સ્કેટ બોિપ ઉપર સિાર થઈને ઘરથી થોિે દુર આિેલા 
િીપાટપ મેન્ટલ સ્ટોરમા ં માને આપિાની ભેટ ખરીદિા 
પહોંચી ગયો. 

સ્ટોરમા ં ક્રક્રસમસની ખરીદી કરિા માટે ભીિ જામેલી હતી 
એમાથંી રસ્તો કરતો એની માતાને શુ ંગમશે એનો તિચાર 



કરતો કરતો સ્ટોરમા ં ગોઠિાયેલી બધી િસ્તઓુ ઉપર 
નજર દોિાિી રહ્ો. 

સ્ટોરમા ં એક કાળા કલરનો શટુ પહરેેલા એક સખુી 
જણાતા, બેબાકળા બનીને ચારે બાજુ નજર દોિાિી રહલેા 
એક ભાઈને એની નજીક આિતા એણે જોયા . આ ભાઈએ 
એની નજીક આિેલા િેતિિને કહ્ુ:ં 

“મારા ક્ષખસ્સામાથંી પૈસા,કે્રિીટ કાિપ અને અગત્યના કાગળો 
સાથેનુ ંમારંુ િોલેટ ક્ષખસ્સામાથંી ક્યાકં પિી ગયુ ંછે, તેં ક્યા ં
ય  જોયુ ંછે? 

િેતિિે ના કહતેા ંએ  ભાઈએ િેતિિને એનુ ંકાિપ આપ્યુ ંઅને 
જો કદાચ િોલેટ એને મળી આિે તો એમા ંલખેલ ફોન 
નબંર ઉપર ફોન કરિા િેતિિને જણાવ્યુ.ં 

કાિપને ક્ષખસ્સામા ંમકુીને િતેિિે સ્ટોરમા ંબધે ફરીને માતાને 
ભેટ આપિા માટે એક સુદંર િીઝાઈન િાળી બહું કીમતી 
નહીં એિી ગ્રીન કલરની આકષપક ગ્લાસની પ્લેટ પસદં 
કરી.િેતિિ મનમા ંખશુ થયો કે માને એ ભેટ જરૂર ગમશે. 

ગ્રીન પ્લેટ લઈને એ સ્ટોરના ચેક આઉટ કાઉન્ટર પર 
ગયો અને પૈસા આપિા માટે ક્ષખસ્સામા ંજેિો હાથ નાખ્યો 
એિો એને ધ્રાસકો પિયો કે સ્ટોરમા ં પહોંચિાના અત્યતં 
ઉત્સાહમા ંએ પૈસાનુ ંિોલેટ તો ઘેર જ ભલૂી ગયો છે ! 

િેતિિ તનરાશ થઈને તિચારિા લાગ્યો કે હિે હું શુ ંકરવુ?ં 

ઘેર પાછા જઈને િોલેટ લઈને પાછા આિિાનો સમય ન 



હતો કેમ કે સ્ટોર બધં થિાની તૈયારીમા ં જ હતો અને 
આિતીકાલે તો ક્રક્રસમસ હતી એટલે આજે જ ખરીદી 
કરિી પિે . 

સ્ટોરની  બહાર નીકળીને િેતિિ એક ઝાિ નીચે તનરાશ 
િદને એક બેંચ ઉપર બેસી તિચાર કરતો બેસી રહ્ો. 
સ્ટોરમા ં જતા ં આિતા ં માણસોને થોિી મદદ કરિાની 
આજીજી કરિાનો પણ એક તિચાર એના મનમા ંઆવ્યો . 
આમ તિચારતો િેતિિ જેિો એના બટુની દોરી બાધંિા 
નીચે નમ્યો તો બેંચ નીચે  એક િોલેટ પિેલુ ં એણે 
જોયુ.ંએને  હાથમા ંલેતા ંએને તરત જ ખ્યાલ આિી ગયો 
કે આ િોલેટ  સ્ટોરમા ં જેમણે કાિપ આપ્યુ ં હત ુ ં એ પેલા 
કાળા શટુ પહરેેલા ભાઈનુ ં જ હોવુ ં જોઈએ .િેતિિે પાકીટ 
ખોલીને એમાનંા ડ્રાઈિર લાયસન્સ ઉપરના નામને  પેલા 
ભાઈએ આપેલ કાિપના નામ સાથે સરખાિીને ખાતરી કરી 
લીધી કે પાકીટ એ ભાઈનુ ંજ હત ુ.ં 

િેતિિે તરત જ સ્ટોરમા ંદાખલ થતા એક ગ્રાહકને તિનતંી 
કરીને એમના સેલ ફોન ઉપરથી કાિપમા ં દશાપિેલ નબંર 
પર પેલા ભાઈને ફોન કરીને એને િોલેટ મળ્યુ ં છે એિા 
ખબર આપ્યા.એ ભાઈ પાક્રકિંગ લોટમા ં હતા અને એમની 
ગાિીમા ં બેસીને જિાની તૈયારીમા ં જ હતા .િેતિિ ે
જણાિેલી જગાએ આિી પહોંચેલા પેલા ભાઈને એમનુ ં
પાકીટ આપી દીધુ.ં પાકીટ મળતા ંતેઓ ખશુ થઇ ગયા . 

આ ભાઈએ એમનુ ંિોલેટ ખોલીને અંદર તપાસ્યુ ંતો અંદર 
બધુ ંજ એમનુ ંએમ હત ુ ં.અંદર ચારસો િોલરની નોટો હતી 



એ પણ અકબધં હતી.િેતિિ િોલેટ  આપીને પાછો િળતો 
હતો ત્યારે આ ભાઈએ િેતિિના ખભા ઉપર પે્રમથી હાથ 
મકૂી ઉભો રાખ્યો, અને એને કહ્ુ ં: 

”ક્રક્રસમસની આ રજાઓની સીઝનમા ંતારી ઉમરનો છોકરો 
આ રીતે આટલી બધી રકમનો મોહ ત્યજીને પાકીટ પાછં 
સપુ્રત કરે એવુ ંભાગ્યે જ બને. ત ુ ંકોઈને ખબર પણ ન પિે 
એમ એમાથંી પૈસા કાઢી લઈને પાકીટ હત ુ ં ત્યા ં મકુીને 
જતો રહી શક્યો હોત.” 

િેતિિની પ્રમાણીકતાથી  ખશુ  થઈને  એ ભાઈએ એને 
શાબાશી આપી અને ૨૦ િોલરની પાચં નોટો એને ઇનામ 
તરીકે આપી. 

િેતિિે પ્રથમ તો  એ રકમ  સ્િીકાિા  માટે થોિી આનાકાની 
કરી પરંત ુએ ભાઈના અતત આગ્રહથી અને એની માતા 
માટે હજુ ભેટ ખરીદિાની તો બાકી છે એ યાદ આિતા ંસો 
િોલરની નોટો ક્ષખસ્સામા ં મકુીને મનમા ં ખશુીથી ઉછળતો 
િેતિિ સ્ટોર તરફ દોિયો કેમ કે સ્ટોર બધં થિાનો હિે 
સમય થઇ ગયો હતો. 

સ્ટોરમા ંપહલેા ંજે જગ્યાએથી એણે ગ્રીન કલરની ગ્લાસની 
પ્લેટ પસદં કરી હતી એ જ જગ્યાએ પહોંચી ગયો.પ્લેટ 
અને એને પેક કરિા માટે બોક્ષ,તિગેરેની ખરીદી  કરીને 
િેતિિ પોતાના સ્કેટ બોિપ ઉપર સિાર થઈને ખશુ થતો બે 
હોઠથી સીટી િગાિતો ઘેર જઈને ચપુચાપ એની રૂમમા ં
પહોંચી ગયો.રૂમમા ંજઈને આિતીકાલે  ક્રક્રસમસના ક્રદિસે 



એની તપ્રય માતાને આપિાની એને ખરીદેલ 
સરપ્રાઈઝ  ભેટને સારી રીતે પેક કરિાના કામમા ં લાગી 
ગયો. 

બીજે ક્રદિસે ક્રક્રસમસના આનકં્રદત માહોલમા ં િેતિિે માને 
એનુ ંગીફ્ટ પેક આપતા ંકહ્ુ ં :”મોમ, મેરી ક્રક્રસમસ ,થીસ 
ઇઝ માય ક્રક્રસમસ ગીફ્ટ ટુ ય ુ“. 

િેતિિની માતા હલેનના આશ્ચયપનો કોઈ પાર ન રહ્ો. એના 
એકના એક વ્હાલા દીકરાની  ત્જિંદગીની આ પહલેી જ ભેટ 
હતી. એના મનમા ંથયુ ંકે હું તો હજુ િેતિિ માટે કોઈ ભેટ 
લાિી શકી નથી અને એ મારા માટે ભેટ ખરીદી લાવ્યો !  

માતાએ પેકેટ ખોલીને પોતાની ભેટ જોઈ અને ખશુ થતા ં
બોલી ઉઠી :” દીકરા મારા ,મને આિી સુદંર પ્લેટ  ગમશે 
એ તને કેિી રીતે ખબર પિી! િળી,આ ભેટ ખરીદિાના 
પૈસા ત ુ ંલાવ્યો ક્યાથંી?” 

એ િખતે િેતિિે એ સ્ટોરમા ંગયો ત્યારે સ્ટોરમા ંશુ ંબન્યુ ં
એની બધી જ િાત માતા હલેનને કરી .િેતિિે એને મળેલુ ં
િોલેટ એના માક્ષલક પેલા ભાઈને પાછં આપ્યુ ંએથી માને 
ખબુ ખશુી થઇ. 

િેતિિને માએ પે્રમથી બાથમા ંલઇ લીધો . 

આ સમયે માતા હલેનને િેતિિના તપતા અને પોતાના મતૃ 
પતતની યાદ આિી જતા ંએની આંખમાથંી આંસનુી ધારા 
િહિેા લાગી. હલેનને યાદ આવ્યુ ંકે દરેક ક્રક્રસમસ િખતે 



એના પતત ભલૂ્યા તિના િેતિિ માટે અને એને માટે પસદં 
કરીને સ્ટોરમાથંી કેિી  સુદંર ભેટ લાિીને આપતા હતા ! 
એ િખતે ઘરમા ં ક્રક્રસમસનો કેિો ઉલ્લાસ છિાઈ જતો 
હતો ! 

આ પ્રમાણે તિચાર કરતી માના અંતરના ઉંિાણમાથંી એક 
અિાજ ઉઠયો કે પેલા કાળા કોટ િાળા ભાઈનુ ંરૂપ ધારણ 
કરીને ક્રક્રસમસના એન્જલ(દેિ દૂત) બનીને સ્િગપમાથંી 
આિેલા એના પતત જ હોિા જોઈએ !  એમણે જ આ દેિ 
દૂત મારફતે સો િોલર મોકલીને િેતિિ માટે અને પોતાના 
માટે  ક્રક્રસમસની ભેટ મોકલી આપી છે !. 

હૈયામા ંધરબાયેલો પોતાના તપ્રય પાત્ર પ્રત્યેનો પે્રમ મનને 
ક્યા ંને ક્યા ંલઇ જતો હોય છે ! પે્રમમગ્ન વ્યસ્ક્તના મનના 
તરંગોની કોઈ હદ કે સીમા હોય ખરી ! 

િેતિિની માતા હલેનને માટે િેતિિે અત્યતં પે્રમથી આપેલ 
ગ્રીન કલરની ગ્લાસની પ્લેટની આ અણમોલ ક્રક્રસમસ ભેટ 
એના દુખી મનને શાતંતનો લેપ કરત ુ ંજીિનભરનુ ંસભંારણુ ં
બની ગઈ છે. 

માતાએ પતુ્રની આ ભેટને હતેથી જાળિીને પોતાને રોજ 
નજરે પિે એિી જગ્યાએ એક કાચના નાના કબાટમા ં
ગોઠિી દીધી છે.િતેિિની આ ક્રક્રસમસની ભેટ માતાને 
િેતિિ અને એના મતૃ તપતાના પે્રમની સ્મતૃતને સદા તાજી 
રાખે છે. 



ધમપમા ંઅપાર શ્રધા ધરાિતી માતા હલેનના મનમા ં દ્રઢ 
તિશ્વાસ બેસી ગયો છે કે ક્રક્રસમસના સમયે દુખી જનોને 
ભેટ પહોંચાિિા માટે તિતિધ સ્િરૂપે ગરીબોના બેલી 
ભગિાન જમીન ઉપર ઉતરી આિીને એની મેજીકલ 
લીલાઓ બતાિીને દુખીઓના અંધકાર ભયાપ જીિનમા ં
પ્રકાશની લકીર મકૂી જતા હોય છે ! 

 

૪. ક્રક્રસમસ કહાણી-કૃતતકાનો ભાઈ 

 

ગલગોટા જેિી ત્રણ િષપની ભગિાનની એક અદભતુ 
કૃતત સમી નમણી બાક્ષલકા કૃતતકા ક્રક્રસમસ આિે એટલે 
એિી ખશુ થઇ જાય કે કઈ કહિેાની િાત નક્રહ.દર 
િષપની જેમ ક્રક્રસમસ ટ્રી ખરીદિા માટે એના પપ્પા જાય 
ત્યારે એમની સાથે રિીને પણ જાય.પપ્પા સાથે ક્રક્રસમસ 
ટ્રી અને એને શણગારિાની નિી ચીજ િસ્તઓુની 
ખરીદીમા ં પપ્પા સાથે હોિાનો ગિપ એના ખશુખશુાલ 
ચહરેા પરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આિે. 

ક્રક્રસમસ ટ્રીને પહલેાનંી સાચિીને રાખેલી અને નિી 
ખરીદેલી અિનિી ચીજો,નાના ં રમકિા ં તથા 
િીજળીના નાના રંગબેરંગી બલ્બના તોરણોથી 
શણગારાત ુ ં ત્યારે કૃતતકા પણ િસ્તઓુ લાિી આપીને 
પપ્પા-મમ્મીને મદદ કરતી.ઘર પણ િીજ તોરણોથી 



ચમકી ઉઠત ુ ં ત્યારે એનો ઝગમગાટ જોઈ કૃતતકાની 
આંખમા ંપણ ચમક આિી જતી.વ્હાલી દીકરી કૃતતકાને 
ખશુ ખશુાલ જોઇને  એના ં ગતિિષ્ઠ પપ્પા-મમ્મી પણ 
ખશુ થઇ જતા ં. 

કૃતીકાનુ ં ક્રક્રસમસનુ ં બીજુ ં આકષપણ એટલે દાઢી 
િાળા,મોટી ફાદંિાળા, માથે મોટી લાલ ટોપી અને 
કોથળા જેિા લગર િગર લાલ પોશાકમા ંસજ્જ ,હસતા 
અને હસાિતા અને ઘટંિી િગાિતા પેલા જાક્રિયા 
શાતંાકલોઝ . આ શાતંાકલોઝ દર િષે ક્રક્રસમસ િખતે 
શહરેના મોલમા ં તનયતમત હાજર થઇ જતા અને ઘટંિી 
િગાિતા મોલમા ં ફરીને સૌનુ ંઅને ખાસ કરીને નાના ં
ભલુકાઓંનુ ં મનોરંજન કરતા અને એમની સાથે ફોટો 
ખીંચાિતા.બાળકોને માટે આ શાતંાકલોઝ એક તમત્ર 
બની જતા.   

દોઢ-બે િષપની હતી ત્યા ંસધુી  હો... હો... હો... અિાજ 
કરતા શાતંાકલોઝની બીકથી કતૃતકા એની નજીક પણ 
જતી ન હતી , પણ આજે ત્રણ િષપની ઉંમરે તો એ 
હસતી કુદતી શાતંા પાસે જઈને હાથ તમલાિતી અને 
એના ખોળામા ં પણ બેસી એની સાથે ફોટો પાિિાનુ ં
પપ્પાને કહતેી હતી.કૃતતકાના બાળ માનસમા ંએક િાત 
કોતરાઈ ગઈ હતી કે શાતંાકલોઝ બાળકોને એમને 
જોઈએ એિી નિીન ભેટ એના કોથળામાથંી આપે છે . 

એક ક્રદિસે મમ્મી-પપ્પા ત્રણ િષપની કૃતતકાને લઈને 
એને શાતંાકલોઝ બતાિિા માટે શહરેના મોલમા ં લઇ 



ગયા .મોલમા ંમોટી ખરુશીમા ં બેઠેલા શાતંાને જોતા ંજ 
કૃતતકા દોિીને એના ખોળામા ંબેસી ગઈ.મખુ પર સ્સ્મત 
િેરતા એના પપ્પાએ ખશુખશુાલ કૃતતકાની એક યાદગાર 
તસ્િીર એમના કેમેરામા ંકેદ કરી લીધી. 

ત્યારબાદ શાતંાએ કૃતતકાને માથે હાથ ફેરિતા ં ફેરિતા ં
વ્હાલથી પછૂયુ ં: 

“બોલ બેટા, તારે શુ ંભેટ જોઈએ છે ,તુ ંકહ ેએ રમકડંુ 
મારા આ કોથળામાથંી તને આપુ,ં” 

કૃતતકાના મમ્મી-પપ્પા અને શાતંા એ શુ ં માગે છે એ 
સાભંળિા આતરુ નયને એની સામે જોઈ રહ્ા. 

 

કૃતતકાને મનમા ં એ ઠસી ગયેલુ ં કે હું જે માગીશ એ 
જરૂર શાતંા કોથળામાથંી હાથ નાખીને એને આપશે. 

ખબુ તિચાર કરીને કૃતતકાએ છેિટે એના મનની ઈચ્છા 
શાતંાને કહી જ દીધી : 

” શાતંા મને એક નાનકિો ભાઈ જોઈએ છે !” 

આિી અજબ માગણીથી શાતંા સાથે એના મમ્મી -પપ્પા 
પણ તિચારમા ંપિી ગયા. 

શાતંાએ એની પે્રગ્નન્ટ મમ્મીના પેટ તરફ એક દ્રન્ષ્ટ કરી 
કૃતતકાને સમજાિતા ંકહ્ુ ં: 



“ બેટા ,આજે તો આ નાના બાબલાભાઈનુ ંરમકડંુ લઇ 
જા ,ત્રણ ચાર મક્રહના પછી તને એક નાનકિો 
ભાઈ જરૂર મળશે જા ” 

માતા-તપતા અને શાતંા એકબીજાની સામે જોઈને ખબુ 
હસ્યા અને એક બીજાને મેરી ક્રક્રસમસ કહીને છૂટા પિયા 
! 

  

૫. ઇન્ન્િયન-અમેક્રરકન 

 

“બેટા યશ,આ િીસેમ્બરમા ં હું અને દાદી દેશમા ં જઈએ 
છીએ.તારે હિે ક્રક્રસમસનુ ં િેકેશન પિશે,  તુ ંપણ અમારી 
સાથે ઇન્ન્િયા ચાલ.ઘણુ ં નવુ ં જોિાનુ,ં જાણિાનુ ં મળશે 
,મજા આિશે.”  

“પણ દાદા, તમે મારી મમ્મી િેિીને પછૂયુ ં?”યશ એ શકંા 
બતાિી . 

“હા બેટા ,અમારી હા છે ,સાથે સ્કુલની બકુો લેતો 
જજે.ફરિાનુ ંઅને સાથે અભ્યાસ પણ કરિાનો.” 

આમ કહી પલ્લિી અને સજંયે યશને ઇન્ન્િયા જિાની રજા 
આપી દીધી . 



અમેક્રરકાના ન્યજુસી શહરેની રતિિારની એક ખશુનમુા 
સિારે આખુ ં કુટંુબ ક્રકચનના ટેબલ ઉપર રજાના મિુમા ં
ચા-નાસ્તાની મોજ માણી  રહ્ુ ં હત ુ ં ત્યારે ઉપરનો સિંાદ 
થયો. 

આખ ુ કુટંુબ એટલે ૬૫ િષપના તનવતૃ નરેશભાઈ જોશી, 
એમના ં પત્ની જયિતંીબેન, નરેશભાઈના ં દીકરી પલ્લિી 
,દીકરા જેિો જ  જમાઈ સજંય અને દાદા-દાદીનો ચહીતો 
દોસ્ત જેિો દસમા ધોરણમા ંઅભ્યાસ કરતો દોક્રહત્ર યશ. 

યશ જન્મથી જ ભારત અને અમેક્રરકાની  એમ બે દેશની 
સસં્કૃતતના સસં્કારો િચ્ચેઉછરીને મોટો થયો છે .એના 
જન્મથી જ એ નરેશભાઈ અને જયિતંીબેન સાથે ઉછયો 
છે . ભારત તિશેની ઘણી િાતો એણે દાદાપાસેથી જાણી 
છે. 

અમેક્રરકામા ં કાયમી િસિાટ માટે આવ્યા એ પહલેા ં
નરેશભાઈ જોશી અમદાિાદની એક જાતીતી કેતમકલ 
કંપનીમા ં૩૦ િષપની િફાદારીભરી સેિાઓ આપી જનરલ 
મેનેજર તરીકે ૬૦ િષપની ઉંમરે તનવતૃ થયા હતા 
.સમાજમા ં અને તમત્ર િતુપળમા ં એમના મળતાિિા 
સ્િભાિથી જોશી સાહબે તરીકે દામ સાથે સારંુ નામ પણ 
કમાયા હતા. 

અમદાિાદની એક સોસાયટીમા ં એમની કમાણીમાથંી 
બાધેંલ બગંલામા ં રહી એમણે  એમના ં બે બાળકો દીકરી 
પલ્લિી અને દીકરા જયતંને ઉછેરી એમને સારંુ તશક્ષણ 



આપ્યુ ં હત ુ.ં કાળક્રમે નરેશભાઈ અને જયિતંીબેનએ 
એમની વ્હાલી દીકરી પલ્લિીને એના સારા ભતિષ્ય માટે 
કપાતા ક્રદલે િધ ુઅભ્યાસ માટે અમેક્રરકા તિદાય કરી હતી. 
અમેક્રરકામા ં પલ્લિીને એક સીટીઝન સતુશક્ષક્ષત ભારતીય 
યિુક સાથે પક્રરચય થયો હતો જે પછી ઇન્િીયામા ંઆિી 
લગ્નમા ં પક્રરણમ્યો હતો.નરેશભાઈનો દીકરો જયતં પણ 
ભારતમા ં સોફ્ટિેર એન્જીનીયરનો અભ્યાસ પરૂો કરી 
બેંગ્લોરની એક સોફ્ટિેર કમ્પનીમા ં મેનેજરના પદ સધુી 
પહોંચ્યો હતો અને એની પત્ની સાથે ત્યા ંસખુી હતો. 

શરૂઆતના સઘંષપમય જીિન પછી છેિટે એમના ં બને્ન 
સતાનો એમની સુદંર કારક્રકદી બનાિી લગ્ન કરી સખુી 
થયેલાજંોઇને એમની વદૃ્ધાિસ્થામા ંનરેશભાઈ અને એમના ં
પત્ની જયિતીબેનનુ ંઅંતરમન ખશુીથી છલકાત ુ ંહત ુ.ં 

આજથી ૧૨ િષપ પહલેા ં તનવતૃિ પછી દીકરીએ પે્રમથી 
નરેશભાઈ અને જયિતંીબેનને માટે ગ્રીન કાિપની વ્યિસ્થા 
કરી અમેક્રરકા તેિાિતા ં તેઓ કાયમી િસિાટનો તનણપય 
કરીને દીકરીને ત્યા ં ન્ય ુજ્ર્શીમા ંઆિી ગયા ં હતા ં . અહીં 
દોક્રહત્ર યશ સાથે રમિામા ં અને િાચન,લેખન, તમત્ર 
તમલન અને    બ્લોગની પ્રવતૃતઓમા ં સાક્રહત્ય રતસક 
નરેશભાઈનો સમય આનદંથી પસાર થઇ જતો હતો.આંતરે 
િરસે િતનની યાદ આિે ત્યારે પતત-પત્ની અમદાિામા ં
એમના મકાનમા ંરહી આિતા ંઅને ફેફસામા ંિતનની હિા 
ભરી તાજંા માજા થઇ પરત અમેક્રરકા આિી જતા ં. 



આ િીસેમ્બરમા ં તેઓ યશને સાથે લઈને જિાના ં હતા ં
એટલે મનથી ખબુ ખશુ હતા.ંયશ પણ દાદા-દાદી સાથે 
ઇન્ન્િયા જિાનુ ંમળશે એથી ખશુ હતો. 

સિારનો ચા–નાસ્તો પતાિી સોફા ઉપર બેસી 
અમદાિાદના સબંધંીઓ અને તમત્રોને યાદ કરી કોના માટે 
શુ ંભેટ લઇ જિી તિગેરે િાતો કરતા ંબને્ન સોફા ઉપર બેઠા ં
હતા ંત્યારે નરેશભાઈને કૈક  યાદ આવ્યુ ંહોય એમ એમના ં
પત્નીને કહ્ુ ં: 

”જયિતંી તને યાદ છે , જયારે યશનો જન્મ થયો  ત્યારે 
પલ્લિીની િીલીિરી િખતે ત ુ ં એકલી ન્ય ુ જસી આિી 
હતી.મારી જોબને લીધે મારે અમદાિાદમા ંએકલા રોકાઈ 
જવુ ંપિ્ુ ંહત ુ.ં” 

જયિતંીબેન :” હા, કેમ નક્રહ , એ િખતે પલ્લિીઅને 
સજંયની નિી નિી જોબ હતી . દીકરીની િીલીિરી અને 
યશના ઉછેર માટે મારી હાજરી એમને માટે એક આશીિાપદ 
રૂપ બની હતી .” 

નરેશભાઈ :” એ િખતે અમદાિાદમા ં જોબને લીધે હું 
એકલો રહતેો અને ટીફીન મગંાિીને જમતો હતો.તારી 
હાજરી અમદાિાદમા ં પણ જરૂરી હતી.આિા સજંોગોમા ં
બધા ં એ ખબુ તિચારીને યશના જીિનને સ્પશપતો એક 
મોટો તનણપય લીધો હતો કે ત્રણ મક્રહનાના યશને લઈને 
તારે અમદાિાદ આિવુ ંજેથી પલ્લિી અને સજંયની  નિી 
જોબમા ં કોઈ અિચણ ના  આિે.અમેક્રરકામા ં જોબનો કોઈ 



પણ ભરોસો નક્રહ. જયારે યશને એમનો પે્રમ આપિાનો 
હતો ત્યારે જ એમના ફૂલ જેિા નાજુક બાળને એમનાથી 
તિખટુો પાિતા ંદીકરી અને જમાઈનો જીિ કપાયો તો બહુ 
હતો પરંત ુએમને હૃદયથી ઊંિી ધરપત હતી કે આપણે 
યશને પે્રમથી ઉછેરીશુ.ંએના ં મમ્મી -િેિીની કોઈ ખોટ 
સાલિા નહી દઈએ.” 

જયિતંીબેન ખશુ થતા ં બોલ્યા:ં” હા આપણે દીકરીના 
ક્રહતમા ંખશુીથી એક મોટી જિાબદારી સ્િીકારી હતી.પ્રભ ુ
કૃપાએ એ જિાબદારીને  આપણે સફળતાથી તનભાિી 
શક્યા ં હતા.ંયશને પોણા બે િષપનો મોટો કરીને 
આપણે  બને્ન એને અમેક્રરકા લઇ આવ્યા ં હતા ં .જયારે 
અમેક્રરકા જઈને મોટા થયેલા યશને એમના ં સાચા ં મા-
બાપના હાથમા ંઆપણે એને સોંપ્યો હતો ત્યારે ખશુખશુાલ 
તદુંરસ્ત બાળક યશને નજરે જોઇને અને હૃદય સરસો 
ચોંપીને પલ્લિી અને સજંય કેટલા ંખશુ થઇ ગયા ંહતા.ં!” 

નરેશભાઈ :” ત્યાર પછી પણ યશ આપણી અને દીકરી-
જમાઈની દેખરેખ નીચે મોટો થતો ગયો. એ ચાર િષપનો 
હતો ત્યારે દીકરા જયતંના લગ્ન િખતે એ ફરી 
અમદાિાદ આવ્યો હતો.” 

જયિતંીબેનને કૈક યાદ આવ્યુ ંહોય એમ કહ ે: 

‘તમને યાદ છે ચાર િષપના યશને લઈને આપણે બને્ન 
જયતંના લગ્ન પ્રસગેં િાયા તશકાગો અમદાિાદ જિા ન્ય ુ
જસીથી પ્લેનમા ં નીકળેલા ં .પલ્લિી અને સજંય પછીથી 



આિિાના હતા.તશકાગો એરપોટપ  ઉપર ઈતમગે્રશન 
ઓફીસના ઓક્રફસરે યશનો પાસપોટપ  જોઇને કહ્ુ ં કે 
પાસપોટપ  એક્સ્પાયર થઇ ગયો છે. આપણેમોટી ક્ષચિંતામા ં
પિી ગયા ં હતા ં .પલ્લિી-સજંય સાથે ફોનમા ં િાત કરી 
ખટપટ કરી યશને ખબુ સમજાિીને એર લાઈનની એસ્કોટપ  
સતિિસની મદદથી ફક્ત ચાર િષપના યશને ન્યિુાકપ  જતા 
પ્લેનમા ંસમજાિીને એકલો બેસાિી દીધો હતો.આપણે બે 
માિં માિં અમદાિાદની એર ઇન્ન્િયાની ફ્લાઈટ પકિી 
શક્યા ંહતા ં.” 

નરેશભાઈ ખશુ થતા ંબોલ્યા :” જયિતંી, એ િખતે ચાર 
િષપના યશની અદા અને તનભપયતા જોઇને એના 
અમેક્રરકન સ્પીરીટ ઉપર હું ઓિારી ગયો હતો .અમેક્રરકન 
કલ્ચરની એ જ તો છે  બક્ષલહારી.આજે તો યશ અમેક્રરકા 
અને ભારતના સયંકુ્ત કલ્ચરમા ંઉછરેલો પદંર િષપનો એક 
ચબરાક ટીન એજર થયો છે.કેટલો બધો સમજણો થઇ 
ગયો છે નહી !“ 

અને યશના દાદા-દાદી જે ક્રદિસની આતરુતાથી રાહ 
જોતા હતા એ ક્રદિસ આિી ગયો.દીકરી પલ્લિી અને 
સજંયની ન્યયુોકપ  એરપોટપ  ઉપરથી ભાિભીની તિદાય 
લઈને નરેશભાઈ , જયિતંીબેન અને યશ અમેક્રરકાના 
બીજા છેિે હજારો માઈલના અંતરે આિેલા િતન 
અમદાિાદ તરફ જિા માટે એર ઇન્િીયાના પ્લેનમા ંત્રણ 
જણની સીટમા ંગોઠિાઈ ગયા ં. 



કલાકોની થાક ભરી મસુાફરી હતી છતા ં અમદાિાદના 
એરપોટપ  ઉપર પ્લેન લેન્િ થતા ંજ બધો થાક ભલુાઈ ગયો 
અને પોતાના એક બીજા ઘેર આિી પહોંચિાના ઉત્સાહમા ં
એ પક્રરિતતિત થઈ ગયો.અમદાિાદમા ંએમના બધં ઘરને 
ખોલીને સામાન ગોઠિી દીધો.બે ક્રદિસ તો બદલાયેલા 
િાતાિરણ અને ટાઈમ ઝોનમા ંજેટ લેગનો થાક ઉતારી 
સેટ થિામા ંગયા. 

નરેશભાઈના આગમનના સમાચારથી એમના સ્નેહીજનો 
અને તમત્રો ખબુ ખશુ હતાં . યશ એમના માટે નિો ન હતો 
કારણ કે એ અહી જ પોણા બે િષપનો મોટો થયો હતો 
.પદંર િષપના “પલ્લિીના ભાણીયા’ ઉપર સૌના વ્હાલની 
િષાપ થઈ રહી. ન્ય ુ જસીના સ્ટોરોમા ં ફરી ફરીને 
નરેશભાઈએ યાદ કરી કરીને લાિેલી ભેટની ચીજો 
બધાનેં  આપતા ંલેનાર અને આપનાર બને્ન ખશુ થયા.ં 

થોિા ક્રદિસોમા ં જ યશ આ નિા માહોલમા ં સેટ થઇ 
ગયો.જયારે નરેશભાઈના તમત્રોને ત્યા ંજમિા જિાનુ ંથાય 
ત્યારે પણ યશને જે ભરપરૂ પે્રમભયો આિકાર મળે 
,મનગમતી િાનગી ખિિાિે અને બાદશાહી સ્િાગત કરે, 

એમના સ્કુટર પાછળ બેસાિી ફરિા લઇ જાય, એ જોઇને 
યશ તિચારે ચિે કે “મેં કોઈને પહલેા ં જોયા ં
નથી,ઓળખતો પણ નથી પરંત ુ હું પલ્લિીનો દીકરો છં 
એટલુ ં  જાણીને જ પલ્લિી  ઉપરનુ ં એમનુ ં બધુ ં િહાલ 
મારી પર િરસાિે છે.એટલુ ંજ નહી હતેથી ભેટે અને કહ ે
છે  ‘તુ ંબરાબર પલ્લિી ઉપર જ ગયો છે .”આ બધુ ંનજરે 
તનહાળીને યશ તો આભો જ થઇ ગયો.ઘરના માણસોને 



બાદ કરતા ંઆટલા ં પે્રમાળ માણસો અમેક્રરકામા ંએણે કદી 
જોયા ંન હતા ં. 

દાદા નરેશભાઈ દ્વારા એમના બિી યશને એના િેકેશનના 
સમયમા ં ઇન્ન્િયા તિશેનુ ં તશક્ષણ કાયપ  અમદાિાદથી જ 
શરંુ થઇ ગયુ.ંઅમેક્રરકામા ંયશ હંમેશા ંકારમા ંજ બધે ફરેલો 
પણ નરેશભાઈએ અમદાિાદની પહચેાન જેિી એક રીક્ષા 
ભાિે કરી યશને એમા ંબેસાિી અમદાિાદના ંબધા ંજાણીતા ં
સ્થળોની શેર કરાિી.અમદાિાદનો ઈતતહાસ 
સમજાવ્યો.માણેકચોકની ભેલ-પરૂી અને પાણી પરૂી પણ 
બીતા ં બીતા ં ચખાિી.રોિ ઉપર ગીચ ટ્રાક્રફકમાથંી હોનપ 
િગાિતી રસ્તો કાઢતી રીક્ષાની મસુાફરીથી એ કોઈ નિા 
જ પ્રકારની અનભુતૂતનો અહસેાસ કરી રહ્ો.એને ગલુીિર 
ટ્રાિેલ્સની િાતાપ યાદ આિી ગઈ. 

ત્યારબાદ,નરેશભાઈ અને જયિતીબેન યશને લઈને 
એમના પ્લાન પ્રમાણે આબ ુ તથા ઉિર ભારતના ં મખુ્ય 
શહરેો –રાજધાની ક્રદલ્હી, આગ્રાનો તાજ મહાલ ,હરદ્વાર 
,િારાણસી તિગેરે સ્થળો બતાવ્યાઅંને દરેકની તિગતે 
માક્રહતી આપી.નરેશભાઈનો દીકરો જયતં જયા ંજોબ કરતો 
હતો ત્યા ં બેંગ્લોરમા ં એક અઠિાક્રિયુ ં રોકાઈને  દક્ષીણ 
ભારતના ં જાણીતા ં સ્થળોની મલુાકાત પણ લીધી.બેંગ્લોર 
એટલે ભારતના  તેમજ તિશ્વના ઈનફૉમશૅન ટૅકનૉલૉજી 
ઉદ્યોગનુ ં જાણીત ુ ં હબ .જેમ અમેક્રરકામા ં કેલીફોનીયાનુ ં
સીલીકોનિેલી એવુ ંજ ભારતનુ ંબેંગ્લોર.યશને આ શહરેમા ં
ખબુ રસ પિયો.પાિંીચેરીમા ં જઈને મહતષિ અરતિિંદ 
આશ્રમના ંપણ દશપન કયાપ અને યશને કરાવ્યા.ં આ બધા ં



સ્થળો જોઇને ભારતના શહરેો ,એના માણસો, એમની 
બોલી,ધમપ,દેખાિ તિગેરે તિતિધતાઓ જોઈ યશને નિાઈ 
લાગી અને આ દેશ તિષે એના ક્ષચિમા ંએક સ્પષ્ટ ક્ષચત્ર 
અંકાઈ ગયુ!ંએને મનમા ં થયુ ં કે એના કલ્પનાના ભારત 
કરતા ંએના અનભુિનુ ંભારત કઈક જુદંુ જ છે. 

આમ યશને બધે ફેરિતાં અમેરીકા પાછા જિાની તારીખ 
ક્યારે નજીક આિી ગઈ એની ખબર પણ ના પિી. 

અને તનધાપક્રરત તારીખે નરેશભાઈ, જયિતંી બેન અને 
એમનો બિી યશ અમદાિાદથી એર ઇન્િીયાના  તિમાનમા ં
બેસી માતભૃમુી ભારતની તિદાય લઈને કમપ ભતૂમ અમેક્રરકા 
તરફ જિા માટે ગગનમા ંતિહાર કરી રહ્ા.ં 

પ્લેનમા ંલાબંી મસુાફરી દરમ્યાન યશ એની ભારત યાત્રા 
તિષે દાદા-દાદી સાથે િાતો કરતા ંધરાતો જ ન હતો. 

નરેશભાઈએ પછૂયુ ં :”બોલ બેટા યશ, તને ભારત કેવુ ં
લાગ્યુ,ં ગમ્યુ ંકે નક્રહ ? 

ધાણી ફૂટે એમ યશએ બોલિાનુ ંશરુ કયુ ં: 

”દાદા, ઇન્ન્િયા આિીને મેં જે કંઈ જોયુ ંઅને અનભુવ્યુ ંએ 
પછી મને લાગ્યુ ંછે કે આ દેશ ઘણી રીતે અનોખો છે.એની 
પાસે એની આગિી સસં્કૃતત અને ૫૦૦૦ પ્લસ િષપનો 
પરુાણો ઈતતહાસ છે.ફક્ત ૨૪૦ િષપનો જ 
ઈતતહાસ  ધરાિત ુ ં અમેક્રરકા ઘણા દેશોમાથંી 
આિેલા  િસાહતીઓનો બનેલો દેશ હોઈ ઘણા દેશોની 



સસં્કૃતતઓનુ ંત્યા ંસતંમશ્રણ છે.ભારતમા ંભલે અમેક્રરકા જેિી 
આધતુનક સગિિોનો અભાિ હશે ,ગરીબી હશેપણ એનો 
હરેીટેજ –તિરાસત અદભતૂ છે.માણસોમા ં પે્રમ છે 
,મળતાિિાપણુ ં છે.ઘણુ ંબધુ ં સારંુ છે તો કેટલકુ ના ગમે 
એવુ ં પણ છે.મને એ ખબર નથી પિતી કે અમેક્રરકામા ં
રહતેા કેટલાક ભારતીયો એમના મળૂ દેશને નફરતની 
દ્રષ્ટીએ કેમ જોતા હશે .દાદા,મારા માટે તો ક્રક્રસમસ 
િેકેશનમા ં કરેલી મારી ભારત યાત્રા એક તશક્ષણ યાત્રા 
બની ગઈ !એ માટે થેંક ય ુદાદા ” 

યશના આિા શબ્દો સાભંળી નરેશભાઈ ખશુ થઇ ગયા 
અને કહિેા લાગ્યા: 

”હા બેટા, અમેક્રરકાની સરખામણીમા ં ભારતમા ં હજુ તો 
ઘણા સધુારા કરિાના જરૂરી છે અને એ થશે,થઇ રહ્ા 
છે.અમેક્રરકામા ંપણ બધુ ંજ સારંુ છે એવુ ંપણ નથી.કાગિા 
બધે જ કાળા હોય છે .એટલે બે દેશોમા ંજે કંઈ પણ સારંુ 
હોય એ અપનાિી લઈને ચાલવુ ંએ જ બધી િાતનો સાર 
છે.યશ,તુ ંહંમેશા ંએ યાદ રાખજે કે ત ુ ંબે દેશની સસં્કૃતતનો 
િારસ છે.” 

યશ કહ ે:”હા દાદા ,કદાચ હું અિારનિાર ભારત   આિી 
ના શકંુ તો પણ મારા મનમા ં તો ભારત હંમેશા ં જીિતુ ં
રહશેે.મારી આ ભારત યાત્રા પછી હું માત્ર કહિેાનો જ નક્રહ 
પણ એક સાચો “ઇન્િીયન અમેક્રરકન” બનીને 
અમેક્રરકા  પાછો ફરી રહ્ો છં એનો મને ખબુ આનદં છે !” 



 

૬. સાચો પે્રમ કદી ઘરિો થતો નથી 
 

 

  

તશકાગોના િોક્ટર મેથ્ય,ુએમ.િી. નુ ંમેિીકલ સેન્ટર રોજની 
જેમ સિારના બરાબર આઠ િાગે ખલુી ગયુ.ં દદીઓ એક 
પછી એક એમ આિીને ક્રરસેપ્શનના કાઉન્ટર ઉપર મકેુલ 
એક કલીપ બોિપના પેપરમા ં હાજર થયાની સહી કરીને 
પોતાના િારાની રાહ જોતા િેઇક્રટિંગ રૂમની ખરુશીઓમા ં
બેસિા લાગ્યા . 



થોિા સમય પછી એક એંસી િષપની ઉમરનો  િેતિિ 
નામનો િયોવદૃ્ધ દદી એકલો ધીમી ચાલે મેિીકલ 
સેન્ટરમા ંદાખલ થયો અને રીસેપ્શન કાઉન્ટર ઉપર જઈ 
કલીપ બોિપમા ં સહી કરી.સામે બેસેલી સદાની હસમખુી 
યિુાન રીશેસ્પ્નીષ્ટ લ્યસુીએ એના આકષપક સ્સ્મત સાથે 
સેન્ટરના આ જુના અને જાણીતા દદી  િેતિિને આિકારતા ં
કહ્ુ ં: 

 “ હલેો , તમસ્ટર િેતિિ, કેમ બધુ ંબરાબર છે ને ? “ 

િેતિિે પોતાનો પાટો બાધેંલ અંગઠુો લ્યસુીને બતાિીને કહ્ુ ં
: “ મારા આ અંગઠુાના ઘા ઉપર અગાઉની તિઝીટ  િખતે 
ટાકંા લીધા હતા એમા ં રૂઝ આિી ગઈ હોય એમ મને 
લાગે છે.મારે નિ િાગે એક અગત્યની એપોઇમેન્ટ છે .જો 
િોક્ટર મારો કેસ જલ્દી હાથમા ંલઇ મારો અંગઠુો તપાસી 
લે તો સારંુ,  જેથી હું નિ િાગ્યાનો મારો સમય સાચિી 
શકંુ “ 

યિુાન રીસેસ્પ્શનીષ્ટ લ્યસુીએ શાતં સ્િરે આ વદૃ્ધ દદીને 
હૈયાધારણ આપતા ંકહ્ુ ં :“ તમસ્ટર િેતિિ, તમે પ્લીઝ ત્યા ં
ખરુશીમા ં શાતંતથી બેસો અને તમારા િારાની રાહ જુઓ. 
િોક્ટરને હજુ થોિી િાર લાગશે.” 

આ વદૃ્ધ ખરુશીમા ંબેસીને િારંિાર એના કાિંા ઘક્રિયાળમા ં
ક્ષચિંતાતરુ ભાિે જોયા કરતો હતો.ખરુસીમા ંબેસિાને બદલે 
એટલામા ંજ આંટા મારી રહ્ો હતો . 



લ્યસુી એની જગાએથી એને જોઈ રહી હતી. િોક્ટર 
મેથ્યનુા મેિીકલ સેન્ટરમા ં લ્યસુી એક રીસેસપ્નીસ્ટ હોિા 
ઉપરાત નતસિંગનો કોસપ પરુો કરેલ એક અનભુિી ને 
બાહોશ નસપ પણ હતી. કાઉન્ટર ઉપર હમણા ંબીજા કોઈ 
દદીને એટેન્િ કરિાના ન હતા.િારંિાર પોતાની ઘક્રિયાળ 
જોતા આ વદૃ્ધને જોઈને એને લાગ્યુ ં કે એ ખરેખર 
ઉતાિળમા ં લાગે છે.લાિને હું જ િોક્ટરને પછૂીને આ 
વદૃ્ધના અંગઠુાના ઝખમને જોઈને શુ ં કરિા જેવુ ં છે એ 
તપાસી લઉં. 

આમ તિચારી િોક્ટરને મળીને લ્યસુીએ વદૃ્ધને બાજુના એક 
રૂમમા ંબોલાવ્યો. લ્યુસંીનો મનમા ંઆભાર માનતો િેતિિ 
એ રૂમમા ંગયો. લ્યસુીએ પાટો દુર કરીને જોયુ ં તો એને 
પણ લાગ્યુ ં કે ઝખમ લગભગ રુઝાઈ ગયો છે.હિે ટાકંા 
તોિીને ફરી ડ્રેતસિંગ કરિાની જ જરૂર છે. 

આ વદૃ્ધ િેતિિના અંગઠુાના ટાકંા દુર કરી ડ્રેતસિંગ કરતા ં
કરતા ં લ્યસુીએ પછૂયુ ં “ દાદા, તમને આટલી બધી શુ ં
ઉતાિળ છે. તમારે િોક્ટર મેથ્યનેુ રૂબરૂ મળવુ ં નથી ? 

નિ િાગે શુ ં તમારે બીજા કોઈ િોક્ટરની એપોઇમેન્ટ છે 
?” 

િેતિિે લ્યસુીને કહ્ુ ં“ ના રે ના ,મારે બીજા કોઈ િોક્ટરની 
એપોઇમેન્ટ નથી .મારે નિ િાગે પાસેના તસતનયરોના 
નતસિંગ હોમમા ં પહોચી જઈને મારી પત્ની સાથે રોજના 
સમયે નાસ્તો લેિાનો સમય સાચિિાનો છે. “ 



લ્યસુીએ સહજ સહાનભુતૂતથી િેતિિને પછૂયુ ં :”નતસિંગ 
હોમમા ંતમારી પત્નીની તક્ષબયત તો બરાબર છે ને? “ 

જિાબમા ં િેતિિે જણાવ્યુ ં કે  “ઘણો સમય થયો એને 
નતસિંગ હોમમા ં દાખલ કરેલી છે, કારણ કે એ 
અલ્ઝાઈમરના રોગની દરદી છે. “ 

નસપ લ્યસુીએ િેતિિને પછૂયુ ં “ તમે આજે મોિા પહોંચશો 
તો નહી ચાલે, તમારી પત્નીને ખોટંુ લાગી જશે ?” 

વધૃ્દ્ધ િેતિિ ે કહ્ુ ં “ મારી પત્નીએ અલ્ઝાઈમરના રોગમા ં
એની યાદ શસ્ક્ત ક્ષબલકુલ ગમુાિી દીધી  છે. હિે તો હું 
કોણ છં એ પણ જાણતી નથી .પાચ િરસથી એ મને 
ક્ષબલકુલ ઓળખતી ન હોય એિા જ એના હાિભાિ હોય 
છે.” 

આ જાણીને નસપ લ્યસુીને ખબુ દુખ થયુ ંઅને સાથે આશ્ચયપ 
પણ થયુ ં . એના મનમા ંજે સિાલ રમતો હતો એ એણે 
િેતિિને કયો : 

“ અલ્ઝાઈમરના રોગી તમારા પત્ની તમે કોણ છો એ 
પાચં િષપથી જાણતા નથી તેમ છતા ંતમે રોજ સિારે નિ 
િાગે એક જ સમયે એમની સાથે નાસ્તો લેિા શા માટે 
પહોચી જાઓ છો ? એમને માટે શુ ંફેર પિે છે ? એમને તો 
ખબર પણ નથી કે તમે કોણ છો ?” 



આ સાભંળી વદૃ્ધ િેતિિ હસ્યો .એક દાદા પોતાની પૌત્રીનો 
હાથ પોતાના હાથમા ં લેતા હોય એમ લ્યસુીનો હાથ 
વ્હાલથી પકિી એની હથેળીને પપંાળતા ંબોલ્યા: 

” બેટા, આજસધુી કોઈ પણ અપિાદ તસિાય મારી પત્ની 
સાથે નિ િાગે નાસ્તો કયો ન હોય એવુ ં બન્યુ ં નથી . 
ભલેને મારી પત્ની આ રોગને લઈને મને ઓળખી શકતી 
ન હોય પણ મારી સ્મતૃત તો જતી નથી રહીને .મને તો 
ખબર છે ને કે એ કોણ છે . 

આજ ક્રદન સધુી  મેં એને પષુ્કળ પે્રમ કયો છે . મારી આખી 
જીન્દગી એની સાથે પે્રમથી તિતાિી છે.સજંોગો ભલે 
બદલાયા હોય પણ મારી પત્નીને હું કેમ કરીને ભલૂી શકંુ 
? એ કદી ન બની શકે.મારે તો  તપ્રય પત્ની સાથે નિ 
િાગે નાસ્તો લેિાનો તનયમ પાળિો જ રહ્ો,એમા ં કોઈ 
ફેરફાર ન ચાલે.અને એની આિી સ્સ્થતતમા ંતો ખાસ .” 

િેતિિના આ શબ્દો સભંાળીને આશ્ચયપથી લ્યસુીના હાથના ં
રંુિાિા ંઉભા ંથઇ ગયા.ં 

લ્યસુીની તિદાય લઈને ધીમી ચાલે મેિીકલ સેન્ટરની 
બહાર નીકળતા આ વદૃ્ધ િેતિિની પીઠને એ અહોભાિપિુપક 

તાકી રહી. એની આંખમા ંધસી આિતા ંઆંસઓુ રોકિાનો 
પ્રયત્ન કરી રહલે યિુાન લ્યસુી મનમા ંતિચારિા લાગી : 

“ હ ેભગિાન મારા જીિનમા ંપણ આ વદૃ્ધ જેિો જ કોઈ 
ઉમદા ક્રદલનો સાચો પે્રમી મેળિી આપજે . 



આ િેતિિની જેમ એનામા ં તનસ્િાથપ પે્રમ હોય 
,કશુ ં મેળિિાની આશા ન હોય પણ કૈંક આપી છૂટિાની 
ભાિના હોય. 

યિુાનીમા ંતો સૌ કોઈ પે્રમ કરે એમા ંનિાઈ નથી પરંત ુ
ઘિપણમા ં બેમાથંી કોઈ એક પાત્રનુ ં શરીર રોગમા ં
શીથીલ થઇ જાય, ત્યારે જીિનની છેલ્લી ક્ષણ 
સધુી  તનસ્િાથપ પે્રમ હંમેશની જેમ કેિી રીતે ટકાિી રાખિો 
અને લગ્ન િખતે સખુમા ં કે દુુઃખમા ં સાથે રહિેાના જે 
શપથ લીધેલા એને કોઈ પણ અપિાદ તિના કેમ જાળિી 
રાખિા એ  આ વદૃ્ધ પે્રમી િેતિિ પાસેથી સૌએ શીખિા જેવુ ં
છે . 

એક ક્રદિસ ઘરિા તો બધા જ થિાના છે , અને એની 
સાથે શરીર પણ ઘરડંુ અને શીથીલ થિાનુ ંછે ,પરંત ુઆ 
િેતિિ જેિો જો સાચો પે્રમ હશે તો એ કદી ઘરિો થિાનો 
નથી!” 

આમ ઊંિા તિચારે ચિી ગયેલી નસપ લ્યસુી એની ભીની 
થયેલી આંખોને પેપર નેપકીનથી લછુીને એના રોજના 
કામકાજમા ંપરોિાઈ ગઈ !  

 

૭. એક નિો સેલ્સમેન 



 

 

 એક િેક્યમુ કલીનરનો સેલ્સમેન નિી જોબ લઈને ખબુ 
ઉત્સાહથી નિા ઓડડર મળેિિા બહાર નીકળી પડયો . એક 
ઘરના કમ્પાઉન્ડમાાં દાખલ થઈને બારણે ટકોરા મારીને-
નોક કરીને બારણુાં ખલુિાની રાહ જોતો ઉભો રહ્યો . 

ઘર માલલક ગદૃહણીએ  બારણુાં ખોલ્યુાં . 

આ સ્ત્રી કૈક બોલે એ પહલેાાં જ આ ઉત્સાહી સેલ્સમેને 
ઘરમાાં દાખલ થઈને એની સાથ ે એક 
પ્લાસ્ટીકની  બેગમાાં  લાિેલો બધો કચરો અને ગાયનુાં 
છાણ વિગેરે લીિીંગ રૂમની કાપેટ ઉપર ઠાલિી દઈને આ 
ગદૃહણીને ઉદે્દશીને બોલ્યો : 

“મેડમ, મારુાં આ િેક્યમુ ક્લીનર એટલુાં બધુાં પાિરફૂલ છે 
કે એનાથી થોડી વમવનટોમાાં જ આ કચરો  તમને સાફ કરી 



બતાિીશ .જો હુ ાં એ સાફ ન કરી શકુાં તો એ બધો કચરો હુ ાં 
ખાઈ જિા પણ તૈયાર છાં ,એટલો બધો મને આ મારા આ 
િેક્યમુ ક્લીનરમાાં વિશ્વાસ છે .” 

ગદૃહણી બોલી :” સારુાં ,મને એ કહો કે તમે આ કચરો 
એકલો ખાશો કે એની સાથે ખાિા હુ ાં તમને ચીલી સોસ  કે 
કેચ અપ આપુાં ?” 

 સેલ્સમેન :” કેમ બેન એમ કહો છો ?” 

ગદૃહણી :”કેમકે આજે સિારથી જ આ ઘરમાાં લાઈટ ગલુ 
થઇ ગઈ છે .” 

મોરલ – તમે જીિનમાાં કોઇપણ પ્રોજેક્ટમાાં કુદી પડો અને 
કોઇપણ જાતની ક્મીટમેન્ટ કરો એ પહલેાાં એ પ્રોજેક્ટની 
બધી જ વિગતો ભેગી કરી એના ઉપર વિચાર કરી પછી 
જ આગળ િધો .  

૮. ધનજી કંુભારનો ગધેિો 



 

 રામજી પટેલના ખેતરના છેિાિે એક ભાગમા ં ધનજી 
કંુભાર અને બીજંા કેટલાકં કંુભાર કુટંુબો એક ઈંટિાિો ભાિે 
રાખીને રહતેા ં હતા.ં ગનુ્દેલી માટીમાથંી ઈંટો પાિી,પકિી 
પછી બાધંકામ કરિા િાળાઓને િેચી એ બધા ં પોતાનુ ં
ગજુરાન ચલાિતા ંહતા ં. માટી લાિિા માટે અને પકિીને 
તૈયાર થયેલ ઈંટોની હરેફેર માટે ગધેિા ં એમના ં મખુ્ય 
િાહનો હતા ં. 

ધનજી કંુભારનો એક ગધેિો હિે ઘરિો થઇ ગયો હતો. 
થોિો માદંો પણ રહતેો .ધનજી કંુભાર પણ હિે એની પાસે 
પહલેા ં જેિી મજુરી નહોતા કરાિતા. આ માદંલો અને 
ઘરિો ગધેિો એક િખત ચરતો ચરતો ખેતરના દુરના છેિ ે
પહોંચી ગયો. ત્યા ંએક અિાિરંુ કુિો હતો.બહું  િરસોથી 
પાણી િગરનો બીન ઉપયોગી અિાિર પિી રહલેો.અંદર 
જાળા ંઝાખંરાનેં લીધે કુિો સ્પષ્ટ દેખાતો પણ ન હતો.આ 
ક્ષબચારો ગધેિો આ કુિામા ંપિી ગયો.અંદર પિતાની સાથે 



જ ,મદદ માગતો હોય એમ ,એના આગિા ગદપભ 
અિાજમા ંએણે અંદરથી ભ ૂકંિા માિં્ ુ.ં કુિામાથંી પિઘાતો 
એનો અિાજ સાભંળી ઈંટિાિામા ં કામ કરતા 
કંુભાર,એમના  સાથીઓ અને આસપાસના ખેડતૂો ભેગા 
થઇ ગયા .શુ ંકરવુ ં,કેમ કરવુ ંએની ગિમથલમા ંસૌ પિી 
ગયા. 

અંતે એમને બહું કઠોર તનણપય લેિો પિયો.આ તનણપયથી 
કોઈ રાજી તો ન હત ુ ંપણ લેિો પિયો.કુિાની અંદર પિી 
ગયેલો ગધેિો આમે ય ઘરિો અને માદંો હતો અને એને 
બહાર કાઢયા પછી પણ એ બહું લાબુ ંજીિે એમ ન હતો.એ 
મરિાના િાકેં જ જીિી રહ્ો હતો.આ સજંોગોમા ં ધનજી 
કંુભારની સમંતતથી ત્યા ંભેગા થયેલા બધા લોકોએ તનણપય 
લીધો કે આ માદંલા ગધેિા સહીત કુિાને પરૂી નાખિો 
જેથી ભતિષ્યમા ંફરી બીજુ ંકોઈ અંદર પિે નક્રહ. 

આ તનણપય લીધા પછી બે ત્રણ જણાએ પાિિે પાિિ ે
કુિાની અંદર માટી નાખી કુિો પરૂિાનુ ં કામ શરુ કરી 
દીધુ.ંહિે અંદર ગધેિા  ઉપર અચાનક જેિી માટી પિી કે 
તરત એ માટીના મારાથી પ્રથમ તો ચોંકી ગયો.ગભરાયો 
પણ ખરો.સાથે સાથે આ આપતિથી એની જીજીતિષા 
પ્રબળ બની ગઈ .ભયથી સતેજ બની ગયેલા એના ંમગજે 
એક ઝિપી તનણપય લઇ લીઘો.જેિી માટી પીઠ ઊપર પિી 
કે તરત એ ચાર પગે ઉભો થઇ ગયો.પીઠ હલાિીને એના 
ઉપરથી માટી ખખેંરી નાખી અને એ માટી ઉપર ઉભો રહી 
ગયો. ઉપરથી જેમ જેમ એની પીઠ ઉપર માટી પિતી 
જાય તેમ તેમ એ ખખેંરીને માટી નીચે પાિતો ગયો. એના 



પગ તળે ભેગી થતી માટી ઉપર પોતાના પગ ટેકાિતો એ 
ધીમે ધીમે ઉપર આિતો ગયો. 

પશ ુહોય કે માનિી હોય, આપતિ માથે આિી પિે ત્યારે 
એમાથંી બહાર નીકળી આિિાના બનતા બધા જ પ્રયત્નો 
કરિાની ઇચ્છા પ્રબળ બને છે .એવુ ંઆ વદૃ્ધ અને માદંલા 
ગધેિાએ પણ કયુ.ં થાકને ગણકાયાપ તિના ,ક્રહિંમતથી કામ 
લઇ, મરણીયો બનીને પોતાની બધી જ તાકાતથી પીઠ 
ઉપર પિતી માટીને નીચે ખખેંરતો ગયો અને ઉપર 
ચઢતો ગયો. 

આ પ્રમાણે કરતા ં કરતા ં જાળા ઝાખંરાથી ઢંકાયેલુ ં એનુ ં
માથુ ં છેક કુિાના કાઠંા સધુી બહાર દેખાયુ ં ત્યારે ધનજી 
કંુભાર અને માટી પરૂી રહલેા અન્ય લોકોના આશ્ચયપનો 
પાર ન રહ્ો.બધા આનદંથી ઉિેત્જત થઈને ક્રકલકારીઓ 
પાિી ઉઠયા અને સાચિીને ગધેિાને કુિા બહાર 
લઇ  લીધો.બહાર જમીન ઉપર પગ મકુતા ં જ થાકેલો 
ગધેિો આરામ કરિા બેસી પિયો. 

આ ગધેિાની આંતક્રરક  ક્રહમ્મત અને સમયસચુકતા કેટલી 
તીવ્ર કહિેાય ! જે માટી એને જીિતો દાટી દેિા માટે 
અંદર નાખિામા ં આિતી હતી એ જ માટીથી એણે 
પોતાની અક્કલ િાપરીને પોતાનો જીિ બચાિી 
લીધો.આપતિ કાળે એણે ઠંિા ક્રદમાગથી કામ લઇ આિેલ 
આપતિમાથંી આબાદ રીતે માગપ કાઢી લીધો.બદુ્ધદ્ધ કોઈના 
બાપની છે! મહરેબાની કરીને હિે પછી કોઈને “ તુ ં તો 



સાિ ગધેિા જેિો છે “ એમ કહીને કોઈ ગધેિાનુ ંઅપમાન 
કરશો નહીં ! 

આ અબોલ વદૃ્ધ ગધેિાએ પોતાના ક્રહમ્મત ભયાપ 
આચરણથી આપણે સૌને માટે ત્જિંદગીનો કેટલો મોટો 
સદેંશ રજુ કયો છે! .આ કથામાથંી બોધ એ લેિાનો છે કે 
જયારે પણ જીિનમા ં આપણે મશુ્કેલ સજંોગોના ઊંિા 
કુિામા ં સપિાઈએ ત્યારે મશુ્કેલીઓ રૂપી માટી નીચે 
દબાઈ  જઈને  દુખી થિાને બદલે એને આપણી પીઠ 
ઉપરથી ખાખેરી નાખી એના ઉપર સિાર થઇ ઉપર 
આિિા અને એમાથંી બહાર આિિાનો રસ્તો કાઢિા માટે 
પોતાની બધી જ ક્રહમ્મત એકઠી કરીને કટીબદ્ધ થવુ ં
જોઈએ.મશુ્કેલીઓથી કદી ન ગભરાવુ ં. 

કોઈ પણ પ્રકારની તિકટ પક્રરસ્સ્થતતમા ં ઠંિા ક્રદમાગથી 
તિચારિાથી અને પ્રયત્નશીલ બનિાથી કોઈને કોઈ રસ્તો 
નીકળી આિે છે અને અંતે મશુ્કેલીઓના ઊંિા કુિામાથંી 
સફળતાપિૂપક બહાર આિી શકાય છે.જરૂરત હોય છે 
આપણામા ં પિેલી પ્રભ ુ બકે્ષલ સસુપુ્ત શસ્ક્તઓને 
ઢંઢોળિાની અને ખરે સમયે એનો ઉપયોગ કરિાની સઝુ-
સમજ દાખિિાની. 

ધનજી કંુભારના ગધેિાની આ િાતાપનો આપણી ત્જિંદગી 
માટેનો આિો સુદંર અને ઉમદા બોધપાઠ સૌએ સમજીને 
જીિનમા ંઉતારિા જેિો નથી શુ ં? 

  



૯. સ્ત્રીઓ પરુુષો કરતા ંબમણુ ંકેમ બોલે 

છે ! 

  

આનદં અને મજંરી સાજંનુ ં િીનર પતાિીને હંમેશના 
તનત્યક્રમ પ્રમાણે તનરાતેં પોતાના હાઉસમા ં સોફા ઉપર 
બેસીને અલકમલકની િાતો કરતા ં બેઠા ં છે.આનદં 
સોફ્ટિેર એન્જીનીયર છે અને મજંરી પણ એકલેબમા ં
મેનેજરની જોબ કરે છે. નિે નિા ંપરણેલા ંછે. ક્રદિસે તો 
જોબને લીધે  િાતો કરિાનો બહું સમય મળતો નથી 
એટલે સાજંે િીનર પતાિીનેક્રદિસ દરમ્યાનની 
ગતતતિતધઓ અંગે િાતો કરી ટીિી જોઇને સઈુ જિાનો 
તનત્યક્રમ થઇ ગયો છે. 

મજંરી આનદંને પછેૂ છે : બોલ આજની કંઈ નિાજુની.? 

આનદં :અરે હા, મજંરી, આજે જોબ પર રીસેસમા ંમેં ન્યજુ 
પેપરમા ં િાચં્યુ ં કે સામાન્ય રીતે પરુુષો દરરોજ જેટલા 
શબ્દો બોલે છે એનાથીબમણા શબ્દો સ્ત્રીઓ બોલતી હોય 
છે.હું જાણુ ંને દરેક  સ્ત્રી સ્િભાિે જ બોલકી હોય છે. 

મજંરી થોિી િાર  ચપુ રહી ,પછી કઇક તિચારીને આનદં 
તરફ જોઇને બોલી : 

સ્ત્રીઓ પરુુષો કરતા ંબમણુ ંબોલે છે એનુ ંએક કારણ છે . 



આનદં :બોલ, શુ ંકારણ છે ? 

મજંરી :કારણ એ કે સ્ત્રી જયારે એક િાર પોતાના પતતને 
કોઈ િાત કરે છે ત્યારે પહલેી િખત તો જાણે એને 
કશુ ં સમજાતુ ંન હોય એમ એજ િાત ફરી પછેૂ છે. પછી 
પત્નીને એજ િાત ફરી કહિેી પિે છે. 

આનદં: શુ ં કહ્ુ ં? 

મજંરી : જો, મારી િાત સાચી નીકળી ને ? 

હિે ચપુ રહિેાનો િારો આનદંનો હતો! 

 

૧૦. ટપભુાઈ ટેલરની ટે્રજેિી 
  

કોઈ કારણે મોટી ઉમરે િાઢંા રહી ગયેલા અમદાિાદના 
ટપભુાઈ ટેલરને મનમા ં એક િહમે હતો કે મારા જેિો 
દેખાિિો માણસ આ શહરેમા ં કોઈ નથી.ટપભુાઈ બધાનેં 
કહતેા પણ ખરા કે મારી આગળ તો શાહરુખખાનનો પણ 
કોઈ ક્લાસ નહીં. 

આ ટપભુાઈને મનમા ંએકિાર થયુ ં કે સાલુ ંઆિિો મોટો 
થયો પણ કદી મુબંાઈ ગયો નથી તો ચાલ એ ક્રફલ્મી 



દુતનયાની માયા નગરીમા ંએક આંટો દઈ આવુ ંઅને મન 
ભરીને એને જોઈ આવુ.ં 

આ તિચાર આવ્યો એ પછી એક ક્રદિસ ટપભુાઈ ટેલર 
અમદાિાદથી મુબંાઈ જતી ગાિીમા ં સારી જગા શોધીને 
બેસી ગયા.એમના નશીબે એમની સામેની સીટમા ં
ભગિાન જયારે નિરા પિયા હશે ત્યારે ઘિયા ંહશે એિા ં
એક સ્િરૂપિાન યિુાન બેન રસપિૂપક પસુ્તક િાચંી રહ્ા ં
હતા.ંટપભુાઈ મનમા ંખશુ થયા કે ચાલો શકુન તો સારા 
થયા છે! ગાિી ઉપિી પણ આ બેન પસુ્તકમાથંી નજર 
હટાવ્યા િગર િાચંિામા ંજ મગ્ન હતાં. ટપભુાઈ એમની 
સામે એકીટસે તાકી રહ્ા છે એ આ ચાલાક બેન િાચંતા ં
હતા ંછતા ંમનમા ંસમજી ગયા ંહતા.ં 

ટપભુાઈ મનમા ં તિચાર કરતા હતા કે આ રૂપાળી યિુતી 
સાથે કેિી રીતે િાત શરુ કરિી.એકિાર આ બેને 
પસુ્તકમાથંી નજર હઠાિીને ટપભુાઈની સામે જોયુ.ંઆ 
મોકાની રાહ જોઈ રહલેા ટપભુાઈએ એ બેન તરફ એક 
મોહક સ્માઈલનુ ં તમસાઈલ છોિ્ુ ં પણ એ પાછં પિ્ુ.ંઆ 
બેને એમને કોઈ ભાિ આપ્યો હોય એિો એમના મખુ 
ઉપર કોઈ ભાિ ન બતાવ્યો. 

ટપભુાઈ હાર માને એિા થોિા હતા.એમણે તો િાત 
આગળ િધારિાના આશયથી ક્રહમ્મત કરીને પછૂી જ 
નાખ્યુ ં: 

”બેન ,મેં તમને પહલેા ંક્યાકં જોયા ંહોય એવુ ંલાગે છે .’ 



આ સ્િરૂપિાન બહનેે મખુ પર સહજે સાજ સ્સ્મત સાથે 
જિાબ આપ્યો : 

”હા, એ બનિા જોગ છે.હું ગાિંાઓની હોસ્સ્પટલમા ંનસપની 
જોબ કરંુ છં. મારા જુના દદીઓ મને ઘણીિાર સારી રીતે 
ઓળખી કાઢતા હોય છે.!” 

ટપભુાઈ આ બહને ઉપરથી નજર ઉઠાિીને મુબંઈનુ ં
સ્ટેશન આવ્યુ ંત્યા ંસધુી દોિતી ગાિીની બારીની બહાર જ 
જોઈ રહ્ા ! 

 

૧૧.જટાશકંર જોશીનો બત્રીસ લક્ષણો 
બેટો (હાસ્ય-કટાક્ષ) 

 

 એક ગામમા ં જટાશકંર જોશી કરીને રામજી મદંીરના 
હક્રરભક્ત પજુારી રહતેા હતા .એમના ં પત્ની જ્શોદાબેને 
સોળ સોમિારના વ્રત કરી મહાદેિને પજૂયા હશે એટલે 
લગ્ન પછી ઘણા િષે મોટી ઉમરે જોશી મહારાજને ત્યા ં
પારણુ ં બધંાયેલુ ં અને આંખની કીકી જેિા વ્હાલા દીકરા 
જયાનદંનો જન્મ થયો હતો. 



સ્િાભાતિક રીતે બધા મા-બાપ રાખે છે એમ આ જોશી 
યગુલે એમના દીકરાના ઉજળા ભતિષ્ય માટે મોટી 
આશાઓ રાખી હતી.જયાનદં મોટો થતો ગયો એમ એના ં
લક્ષણો જોઈને જોશી દંપતીના સ્િપ્ન મહલેના કાગંરા 
ખરિા લાગ્યા.જયાનદં એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા બે ટ્રાયલ 
પછી પણ પાસ  કરી ન શક્યો. અભ્યાસ કરિાને બદલે 
ગામમા ં બીજા રખડંુ તમત્રોની સોબતમા ં િખત બગાિતો 
હતો .જટાશકંર અને એમના ં પત્ની એમના દીકરા માટે 
રાત ક્રદિસ ક્ષચિંતા કરતાં.એમને એમ પણ થતુ ં કે એ 
અભ્યાસ કરિાનુ ંછોિીને કોઈ નાનો ધધંો કે નોકરી કરે તો 
પણ સારંુ. 

એક ક્રદિસ જટાશકંરના મનમા ંતિચાર આવ્યો કે જયાનદં 
ભતિષ્યમા ં કેિો વ્યિશાય કરી શકે એમ છે એની પરીક્ષા 
લેિી જોઈએ.ખબુ તિચારને અંતે શુ ં કરવુ ં એનો એમણે 
મનમા ંતનણપય લઇ લીધો. 

એક ક્રદિસ જયાનદં સ્કુલમા ં ગયો હતો ત્યારે  જટાશકંર 
એની રૂમમા ં ગયા . જયાનદંના અભ્યાસ કરિાના 
ટેબલઉપર એમણે આ ચાર િસ્તઓુ મકૂી – 

૧.ભગિદ ગીતાનુ ંપસુ્તક 

૨.ચાદંીનો રાણી છાપ રૂતપયાનો તસક્કો 

૩.તિસ્કી િાઈનની બોટલ, અને 

૪.સ્ત્રીઓના બીભસ્ત ફોટાઓ િાળં એક માતસક 



જટાશકંરે મનમા ંનક્કી કરી લીધુ ં કે હું જયાનદંની રૂમના 
બારણાની પાછળ સતંાઈ જઇશ અને જોઇશ કે એ 
સ્કુલમાથંીઆિે ત્યારે રૂમમા ં આિીને પહલેી કઈ િસ્ત ુ
ઉપાિે છે.જયાનદં જો પ્રથમ ગીતાનુ ં પસુ્તક હાથમા ં
પકિશે તો એનો એ અથપ થયો કે એ મારા જેિો ધાતમિક 
વતૃત િાળો થશે. એ જો ચાદંીનો તસક્કો હાથમા ં લેશે તો 
કોઈ ધધંો કરી પૈસા કમાશેએ પણ સારંુ થશે.પરંત ુએ જો 
તિસ્કીની બોટલ પકિશે તો એ આિારા ,ગુિંો અને શરાબી 
થિાનો અને ત્યારે હ ે ભગિાન,મારે કેટલુ ં નીચા જોણુ ં
થશે!આનાથી યે િધ ુખરાબ,જો એ બીભસ્ત ફોટાઓ િાળં 
મેગેઝીન પ્રથમ હાથમા ં લેશે તો એ જરૂર છોકરીઓની 
પાછળ લટ્ટુ બની જીિન બરબાદ કરશે.મારંુ તો નામ 
બદનામ થઇ જશે. 

જયાનાન્દને સ્કુલમાથંી આિિાનો સમય થયો એટલે 
જોશી મહારાજ બારણાની પાછળ સતંાઈ ગયા.જયાનદં મા ં
િિે સીટી િગાિતો રૂમમા ં દાખલ થયો.જોશી મહારાજ 
બારણા પાછળ છપાઈને નાની તતરાિમાથંી આતરુ નજરે 
જોઈ રહ્ા કે મારો આ ક્ષચરંજીિીહિે શુ ં કરે છે?હાથમા ં
પકિેલા  પસુ્તકોને એની બેિ ઉપર ઘા કરીને ફેંક્યા.ટેબલ 
ઉપર એની નજર જતા ં આ બધી િસ્તઓુ જોઈનેએ 
થોિીિાર તિચારમા ં પિી ગયો કે આ કોણ મકૂી ગયુ ં
હશે!છેિટે એ ટેબલ નજીક ગયો.થોિા તિચારને અંતે એણે 
આ પમાણે કયુ—ં 

સૌથી પ્રથમ એણે ગીતાનુ ં પસુ્તક લીધુ ં અને બગલમા ં
દબાવ્યુ.ંએ પછી ચાદંીનો તસક્કો લઈને એના પેન્ટના 



ક્ષખસ્સામા ં સેરિીદીધો,તિસ્કીની બોટલનો બચુ ખોલીને 
તિસ્કીના મોટા ઘુટં ગળામા ંઉતારીને બોટલ ટેબલ ઉપર 
પાછી મકૂી દીધી.પછી પેલુ ં સ્ત્રીઓના બીભસ્ત ફોટાિાળં 
મેગેઝીન લઈને બેિમા ં સતુા ં સતુા ંએના ં પાનાઓ ઉપર 
રસપિૂપક નજર ફેરિિા માિંયો. 

બારણાની ઓથેથી આ દ્રશ્ય જોઈ રહલેા જટાશકંર આશ્ચયપ 
પામતા મનમા ંબબિી ઉઠયા “અરે ભલા ભગિાન, મારો 
આ  બત્રીસ લક્ષણો બેટો તો લોકસભાની ચ ૂટંણી લિી મોટો 
પ્રધાન થિાનો લાગે છે! હાલના પ્રધાનોના આ ચારેય 
લક્ષણો એનામા ંછે. હિે શુ ંકરીશુ ં? ”   

 

૧૨. મજુ સે બરુા ના કોઈ – 

હાસ્ય-બોધ કથા 
 મોહનને એક િાર એના મનમા ંકોણ જાણે કેમ  એક િહમે 
ઘસુી ગયો કે એની પત્ની લીલા પહલેાનંી માફક હિે 
સાભંળતી હોય એમ નથી લાગત ુ.ં લીલા બરાબર સાભંળે 
એટલા માટે એને કાને લગાિિાનુ ં નાનુ ં મશીન કદાચ 
લાિવુ ંપિશે એવુ ંએને થયુ.ં 

આ માટે એ સીધા એની પત્નીને કંઇક એ િાત કરે તે 
પહલેા ંએની પત્નીની આ બહરેાશના પ્રશ્ન અંગે શુ ં કરવુ ં



જોઈએ એની ચચાપ કરિા લીલાના પ્રાઈમરી ફેમીલી 
િોક્ટરની અપોઈન્ટમેન્ટ લઈને મોહન િોક્ટરને મળ્યો .  

મોહનની િાત સાભંળીને િોક્ટરે મોહનને સલાહ આપતા ં
કહ્ુ ં: 

“તમારા પત્નીની બહરેાશનો ખ્યાલ આિે એટલા માટે એક 
સીધો સાદો ટેસ્ટ તમારે મારા િતી કરિો પિશે .”િોક્ટરે 
મોહનને આ ટેસ્ટ કેિી રીતે કરિો એ સમજાિતા કહ્ુ ં:  

“તમારા પત્ની જયા ંહોય ત્યાથંી ૪૦ ફીટ દુરથી તમે રોજ 
િાતો કરો છો એિા જ અિાજથી એની સાથે િાત કરો 
અને જુઓ કે એ સાભંળે છે કે કેમ . જો આ પ્રમાણે કરતા ં
એ ન સાભંળે તો ૩૦ ફીટ દુરથી અને ફરી ન સાંભળે તો 
૨૦ ફીટ એ પ્રમાણે તમારા પત્ની તમારી િાતનો જિાબ 
આપે ત્યા ંસધુી કરતા જજો “  

િોક્ટરની આ સલાહ પછી એક સાજંે મોહન જોબ ઉપરથી 
ઘેર આવ્યો ત્યારે એની પત્ની લીલા રસોિામા ં રસોઈ 
કરતી હતી . 

મોહન લીલાથી લગભગ ૪૦ ફીટ દુર એના 
દીિાનખિંમાથંી રોજ િાતચીત કરતો હોય એિા 
અિાજથી લીલાને પછૂયુ ં: 

” લીલા આજે િીનરમા ંશુ ંબનાવ્યુ ંછે ?”  



મોહનના આ પ્રશ્નનો લીલાએ કોઈ જિાબ ન 
આપ્યો  એટલે એ રસોિા તરફ થોિા િધ ુ નજીક જઈને 
લગભગ ૩૦ ફીટના 

અંતરથી એજ પ્રશ્નને દોહરાિતા ંપછૂયુ ં: 

“લીલા આજે િીનરમા ંશુ ંબનાવ્યુ ંછે ?”  

ફરી લીલાએ કોઈ જિાબ આપ્યો નહી એમ મોહનને 
લાગતા ં એણે ૨૦  અને ૧૦ ફીટથી આ પ્રમાણે લીલાને 
કુલ પાચં િાર પછૂયુ ં પણ એનો કોઈ જિાબ ન મળ્યો 
.મોહનને હિે મનમા ં ઠસી ગયુ ં કે એના િોકટરે કહ્ુ ં હત ુ ં
એમ નક્કી લીલાને  સાભંળિાનો પ્રોબ્લેમ છે જ .  

છેિટે મોહન રસોિામા ં જઈને લીલાની ક્ષબલકુલ નજીક 
લીલાની પીઠ  પાછળ જઈને એ જ પ્રશ્ન ફરી કયો ” 

“લીલા આજે િીનરમા ંશુ ંબનાવ્યુ ંછે ?”  

લીલા પ ૂઠં ફેરિીને મોહનને તતિાિતી હોય એમ ગસુ્સાથી 
મોટા અિાજે બોલી : 

 ” મોહન, મેં તને પાચં િાર કહ્ુ ં કે િીનરમા ંરોટલી, શાક 
અને કઢી ભાત છે. સભંળાત ુ ંનથી ? બહરેો થઇ ગયો છે કે 
શુ ં?”  



આ હાસ્ય કથાનો એ બોધ છે કે માણસને હંમેશા ંપોતાનો 
દોષ હોય એ દેખાતો નથી અને એ બીજાનો દોષ છે એમ 
માને છે. 

આપણે “સમરથ કો ન કોઈ દોષ ગસુાઈ” એમ માનીને 
બીજાનો જ દોષ કાઢીએ છીએ . 

આપણે જયારે બીજાની તરફ એક આંગળી કરીએ છીએ 
ત્યારે બીજી ત્રણ આંગળીઓ આપણી તરફ રહતેી હોય 
છે  . 

આપણી પણ ભલૂ કે દોષ હોઈ શકે છે એ ભલૂી જઈએ 
છીએ . 

સતં કબીરે એમના એક દોહામા ંસરસ કહ્ુ ંછે કે -  

બરુા જો દેખન મૈં ચલા, બરુા ના તમક્ષલયો કોય. 

જો મન ખોજા અપના, મજુ સે બરુા ના કોય. 

 

૧૩.વદૃ્ધ તપતા ,પતુ્ર અને કાગિો 



  

ત્જિંદગીની એંસી િષપની સઘંષપભરી જીિનયાત્રાના રાહી 
સમુતંરાય દેસાઈને ત્જિંદગીનો છેલ્લો તબક્કો અમેરીકામા ં
આિીને ગાળિો પિશે એનો મનમા ં કોઈ જ ખ્યાલ ન 
હતો. 

ઇન્િીયામા ં િતનના શહરેમા ં મહનેત અને િફાદારીપિૂપક 
નોકરી કરતા સમુનરાયે થોડંુ દુખ િેઠીને  પણ એમના 
એકના એક દીકરા સનુીલને માટે અમેક્રરકા મોકલિાની 
ક્રહમત બતાિી હતી.એકના એક પતુ્રને નજરથી અળગો 
કરતા ં એમના ક્રદલમા ં  દુખ તો થયુ ં હત ુ ં પણ દીકરાના 
ઉજળા ભતિષ્યનો તિચાર કરી પતી-પત્નીએ એમના મનને 
મનાિી લીધુ ંહત ુ.ં 

સમુતંરાયે ત્યારબાદ એમની બચતમાથંી બનાિેલ 
સોસાયટીના મકાનમા ંધમપપત્ની શારદાબેન સાથે પોતાનુ ં
બાકીનુ ં તનવતૃ જીિન ઇન્િીયામા ં સખેુથી 



ગાળિાનુ ં મનમા ંસ્િપ્ન રાખ્યુ ંહત ુ.ંપરંત ુમાણસનુ ંધારેલુ ં
હંમેશા ક્યા ંસફળ થતુ ંહોય છે ?એમના ંપત્ની  શારદાબેન 
કેન્સરના જીિલેણ રોગનો ભોગ બનીને દુખી થઇ પ્રભનેુ 
પ્યારા ંથઇ જતા ંસમુનરાયના સ્િપ્નનો રાજ મહલે જમીન 
દોસ્ત થઇ ગયો હતો અને  એમની આનદં યાત્રા એકાએક 
ખોરિાઈ ગઈ હતી . 

વધૃ્ધાિસ્થામા ં તપતા એકલા પિી જતા ંઅમેરીકામા ં ઘણા ં
િરસના  િસિાટ પછી સારી રીતે સેટ થયેલા એમના 
દીકરા સનુીલે દસેક િષપ પહલેા ંસમુતંરાયની ૭૦ િષપની 
ઉમરે એમને સમજાિીને અમેક્રરકા બોલાિી લીધા હતા 
.બીજો કોઈ તિકલ્પ ન હતો એટલે સમુતંરાય પતુ્રની 
ઈચ્છાને માન આપી અમેક્રરકા આિી ગયા હતા . 

સમુતંરાય અમેક્રરકા આિી સજંોગોને અનકુુળ થઇ  દીકરા 
સનુીલ,પતુ્ર િધ ુ રાતધકા અને બે પૌત્રો સાથે રહીને, 

આધ્યાત્ત્મક િાચન, પ્રભભુસ્ક્ત અને અન્ય ગમતી 
પ્રવતૃતઓમા ં મન પરોિીને જીિન સાથીની ખોટને 
ભલૂિાનો પ્રયત્ન કરતા રહી, પતુ્રના પક્રરિાર સાથે ક્રદિસો 
પસાર કરતા હતા.  

સમુતંરાયે એમની જુિાનીમા ંશરીર બરાબર સાચવ્યુ ં હત ુ ં
એટલે આજે  એમની એસી િષપની ઉમરે પણ હજુ સારી 
રીતે હરી ફરી પોતાનુ ંકામ જાતે કરી લેતા . 

આજે દીકરાને રતિિારની રજાનો ક્રદિસ હતો.ઘરમા ં સૌ 
સતુા ં હતા ંપણ સમુનરાય એમની ઇન્ન્િયાની રોજની ટેિ 



પ્રમાણે િહલેા ઉઠી ગયા.ઘરમા ં બધા ં ઉઠે એ પહલેા ં
પોતાનો તનત્યક્રમ પતાિી પજૂાપાઠ કરીને જાતે ચા 
બનાિી ,નાસ્તો કરી બહાર થોિા આંટા મારી 
આવ્યા.ત્યારબાદ એમની રૂમમાથંી પસુ્તક લઈ આિીને 
ઘરના ફેતમલી રૂમના સોફામા ંિાચંિા બેસી ગયા. 

દીકરો સનુીલ ઉઠીને રજાના મિુમા ંસમુનરાય જે સોફામા ં
બેઠા હતા એના સામેના સોફામા ં સિારના 
અખબારનુ ં  સ્પોટટપસનુ ં પાનુ ં િાચંિાનો આનદં લઇ રહ્ો 
હતો.પતુ્ર-િધ ુ રાતધકા બે બાળકો સાથે આિતીકાલે સ્કુલ 
ખલુિાની હોઈ બે બાળકોને લઈને સ્ટોરમા ંખરીદી કરિા 
ગયા ંહતા.ં 

સમુતંરાય પસુ્તકમાથંી નજર ઉઠાિી બારી બહાર આકાશ 
તરફ એકી નજરે શનૂ્યમનસ્ક ભાિે તાકી રહયા હતા 
એિામા ંએક કાગિો ઉિતો ઉિતો આિીને ફેમીલી રૂમની 
બારી બહારના એક ઝાિ ઉપર આિીને બેસી  કા...કા.. 
કરિા લાગ્યો.અમેક્રરકામા ં આવ્યા પછી પહલેી જ િખત 
કાગિાના ં દશપન થતા ં  સમુતંરાયને મનમા ં થોડંુ આશ્ચયપ 
થયુ.ં એમની નજર કાગિામા ં થોિી િાર માટે સ્સ્થર થઇ 
ગઈ. એકાએક એમના મગજમા ંભતૂકાળના એક પ્રસગંનુ ં
દ્રશ્ય તાજુ ંથઇ ગયુ.ંએમણે અખબાર િાચંી રહલે સનુીલ 
તરફ એક નજર કરી. હંમેશા ં ગભંીર રહતેા સમુતંરાયના 
મખુ પર આછા સ્સ્મતની એક લકીર ખેંચાઈ ગઈ. 

મનમા ંથોિી ગિમથલ પછી સનુીલને ઉદે્દશીને સમુતંરાયે 
છેિટે પછૂી જ નાખ્યુ ં: 



“ સનુીલ ,બેટા પેલા ઝાિ ઉપર કયુ ંપક્ષી બેઠંુ છે ?” 

સનુીલને તપતાના આ પ્રશ્નથી નિાઈ લાગી.એમ છતા ં
મૌન રહિેાના બદલે એણે જિાબ આપ્યો: ”િેિ ,એ કાગિો 
છે .” 

થોિી મીનીટો િીતી હશે ત્યા ંસમુતંરાયે સનુીલને એનો એ 
જ પ્રશ્ન ફરી દોહરાવ્યો. આ િખતે મખુ પર કંટાળાના ભાિ 
સાથે સનુીલે કહ્ુ ં :”િેિ ,તમને મેં એકિાર તો કહ્ુ ં કે એ 
કાગિો છે.” 

આ પ્રમાણે સમયાતંરે સમુતંરાયે જયારે સનુીલને એકનો 
એક પ્રશ્ન ચોથીિાર પછૂયો ત્યારે આિો તિક્ષચત્ર લાગે એિો 
પ્રશ્ન િારંિાર પછૂી રહલેા તપતા ઉપર એને હિે ગસુ્સો 
આવ્યો.સનુીલ  િાચંતો હતો એ અખબારને સોફામા ંપટકી 
ઉભો થઇ જતા ંથોિા ઊંચા અિાજે કહ્ુ ં: 

”િેિ ,તમને આજે થયુ ંછે શુ ં?તમને મેં ચાર િાર તો કહ્ુ ં
કે એ કાગિો છે, છતા ં આજે રજાના ક્રદિસે સિારના 
પહોરમા ંનાહકના કેમ મારંુ માથુ ંખાઓ છો ? િહલેા ઉઠયા 
છો તો જાઓ તમારી રૂમમા ંજઈને સઈુ જાઓ, મારા પર 
થોિી મહરેબાની કરો.“ 

સમુતંરાય ચપુચાપ કઈ પણ બોલ્યા િગર ઉભા થઇ ધીમે 
પગલે  એમની સદાની તમત્ર બની ગયેલી રૂમ તરફ 
ચાલિા માિંયા.થોિીિાર પછી એમની રૂમમાથંી એમના 
જેિી જ એક જૂની પરુાણી િાયરી હાથમા ંલઈને સનુીલની 



બાજુમા ં સોફામા ં આિીને એ બેસી ગયા. સનુીલને ફરી 
પાછં થોડંુ આશ્ચયપ થયુ ં. 

સમુતરાયને એમના યૌિન કાળથી િાયરી લખિાનો શોખ 
હતો.આ િાયરીમા ં એમણે પતુ્ર સનુીલનો જન્મ થયો એ 
સમયથી માિંીને એના બાળપણ,અભ્યાસ કાળ અને એ 
અમેક્રરકા ગયો ત્યા ં સધુીના પ્રસગંોની અને પક્રરસ્સ્થતતની 
નોંધ કરી હતી.પોતાના હાથમાનંી િાયરીના આગલા થોિા 
પાન ઉથલાિી એક પાનુ ંખોલીને એમણે સનુીલને આપતા ં
કહ્ુ ં: 

”ભાઈ,િાયરીનુ ંઆ પાનુ ંજરા િાચં જોઈએ ” 

સનુીલને મનમા ંથયુ ં,એવુ ંતો તપતાએ એમા ંશુ ંલખ્યુ ંહશે 
જે મને િચંાિિા માગે છે ! એમ છતા ં કુતહુલિશ એણે 
તપતા પાસેથી િાયરી લઈને એમણે  બતાિેલ પાનુ ં
િાચંિા લાગ્યો.તપતાએ િાયરીમા ંઆ પ્રમાણે લખ્યુ ંહત ુ ં: 

“આજે રતિિારની રજાનો ક્રદિસ છે.મારી આંખોની કીકી 
જેિા વ્હાલા મારા ત્રણ િરસના પતુ્ર સનુીલને મારા ઘરમા ં
ખરુશીમા ં મારા ખોળામા ં બેસાિીને રમાિી રહ્ો છં. એ 
િખતે એક કાગિો રૂમની ઉઘાિી બારી ઉપર આિીને બેસી 
કા કા કરિા લાગ્યો. કાળા રંગના કાગિાને જોઈને બાળ 
સનુીલ ખબુ જ ખશુ થઇ બે હાથે તાલી પાિિા 
લાગ્યો.એની કાલી મીઠી જબાનમા ંમને કહ ેપાપા આ શુ ં
છે ? સનુીલના આ પ્રશ્નથી મને ખબુ આનદં થયો. 



ખબુ જ પે્રમપિૂપક મેં એને જિાબ આપ્યો :”દીકરા મારા 
એને  કાગિો કહિેાય ! થોિીિાર પછી સનુીલ ફરી ફરી 
એજ સિાલ કરિા લાગ્યો.મને લગભગ િીસેક િાર આ 
પ્રશ્ન એણે કયો હશે પરંત ુદરેક િખતે સહજે પણ ગસુ્સાનો 
કે કંટાળાનો ભાિ મોં પર બતાવ્યા િગર સનુીલના પ્રશ્ન 
પછૂિાના ઉમળકાને હું સતંોષ આપતો જ ગયો. જેટલીિાર 
એ પ્રશ્ન પછેૂ એ દરેક િખતે એને છાતી સરસો ચોપીને 
જિાબ આપતો જ રહ્ો. હું મારા પતુ્રની કુતહુલ વતૃતને 
આઘાત આપિા માગતો ન હતો.બાળકોને કદી ગસુ્સાથી 
દબાિી દેિા ં ન જોઈએ. ગસુ્સો કરિાથી એમની કલ્પના 
શસ્ક્ત ઉગતી જ દબાઈ જાય છે.” 

તપતા સમુતંરાયની િાયરીનુ ં આ પાનુ ં િાચંીને સનુીલ 
એકદમ ઊંિા તિચારમા ં પિી ગયો.એના અંતરમનમા ં
ભતૂકાળમા ં તપતા સાથે ગાળેલી ઘણી બધી સખુદ પળો 
ઉમટી આિી.એના ં માતા અને તપતાએ પિંે દુખ અને 
મશુ્કેલીઓ િેઠીને પણ પે્રમથી એના ઉછેર ,તશક્ષણ અને 
એના જીિનના ઘિતર માટે જે ભોગ આપેલો એ એની 
નજર સમક્ષ તાજો થઇ ગયો.અત્યારે પોતે જે ઉચ્ચતર 
કારક્રકદી ભોગિી રહ્ો છે એ એમણે આપેલ ત્યાગ અને 
સસં્કારના પાયા ઉપર રચાઈ છે  એ હકીકતને નજર 
અંદાજ કરી  તપતા ઉપર ગસુ્સે થિા બદલ એને મનમા ં
ઊંડંુ દુખ અને પસ્તાિાની લાગણી થઇ આિી. 

િાયરી બધં કરી તપતાને આપતા ં સનુીલ એકદમ ઉભો 
થઈને તપતાને ભેટી પિયો.ગળગળો થઈને કહિેા  લાગ્યો : 



”તપતાજી,મેં તમારા ઉપર બતાિેલ ગસુ્સા બદલ મને માફ 
કરો.તમારી આ િાયરીના એક પાનાએ મારી બને્ન આંખો 
ખોલી નાખી છે.મારા ંબાળકો અને તમારા પ્રત્યે મારે કેિી 
રીતે િતપવુ ં જોઈએ એનુ ં મને ભાન કરાવ્યુ ં છે.મને માફ 
કરશોને ?” 

દીકરાના પશ્ચાતાપથી ખશુ થયેલ સમુનરાય એમના 
જીિનની  અનભુિ િાણી ઉચ્ચારતા ંકહિેા લાગ્યા : 

“દીકરા, દરેક વદૃ્ધજન એક બાળક જેિો હોય છે.સતંાનોએ 
એક બાળકની જેમ વદૃ્ધ મા-બાપ પ્રત્યે સાનકુુળ િતપન 
દાખિવુ ંજોઈએ.સતંાનોના જીિન ઉપર મા-બાપે આપેલ 
સસં્કારો અને ત્યાગની ઊંિી અસર પ્રિતપતી હોય છે 
.એટલા માટે  એમની છેલ્લી લાચાર વદૃ્ધાિસ્થામા ં મા-
બાપની લાગણીને ઢેસ ન પહોંચે એની  કાળજી સતંાનોએ 
હમેશા ં દાખિિી જોઈએ.વદૃ્ધાિસ્થામા ં દરેક મા-બાપને 
ખોરાક કરતા ંયે સતંાનો તરફથી એમની એક અમી નજર 
,પે્રમ, હૂંફ અને ક્રદલી લાગણીની ભખૂ  હોય છે અને એની 
પતૂતિ જ એમને માટે બાકીનુ ં  જીિન સખેુથી જીિિા 
માટેના ઔષધ અને જિીબટુ્ટીની ગરજ સારે છે.!” 

૧૪. દેિકા-દેિકીની પે્રમ કથા ... 
એક સરોિરમા ંએક દેિકો અને એક દેિકી એક બીજાના 
પક્રરચયમા ં આવ્યા.ંદેિકો દેિકીને પ્રથમ નજરે જ ગમી 
ગયો .સુદંર સપ્રમાણ કસરતી બદન,ચળકતી ત્િચા અને 



લાબંા ગમી જાય એિા પગ  ઉપર દેિકી મોક્રહત થઇ ગઈ 
.દેિકાની પણ દેિકી જેિી જ સ્સ્થતત હતી.એ પણ દેિકીની 
સુદંરતા ઉપર િારી ગયો હતો. ધીમે ધીમે બને્નનો પક્રરચય 
પે્રમમા ંપક્રરિતતિત થતો ગયો. 

જો કે દેિકી એનાથી ઉમરમા ંખબુ નાની હતી પણ પે્રમીઓ 
આિા ંબધંન ની પરિા ક્યા ંકરતા ંહોય ! 

એક ક્રદિસે મોકો જોઈને દેિકાએ દેિકી સમક્ષ પ્રસ્તાિ 
મકુ્યો : 

“િીયર,હું તને ખબુ ચાહું છં.મારી સાથે લગ્ન કરીશ ?” 

દેિકી ખશુ થતી બોલી “ યસ, યસ, હું તો આ ક્રદિસની જ 
રાહ જોતી હતી કે ત ુ ંક્યારે લગ્નનો પ્રસ્તાિ મકેુ છે.” 

બને્ન જણ ભાિાિેશ અને પે્રમાિેશમા ં એક બીજાને ભેટી 
પિી પ્રથમ ચમૂી પણ લઈ લીધી! 

ત્યાર પછી ક્ષબન્દાસ બની સરોિરમા ંતેઓ દેિકા સમાજની 
પરિા કયાપ તિના સાથે ને સાથે ફરિા અને રહિેા લાગ્યા.ં 

થોિા ક્રદિસો િીત્યા હશે ત્યા ંદેિકાએ દેિકીને કહ્ુ:ં 

“હની, ચાલ હિે પરણી જઈએ.” 

દેિકી કહ ે :” જરૂર પણ ઘણા ક્રદિસથી મારા મનમા ંએક 
ઇચ્છા છે કે પાણીમા ંતો બહુ રહ્ા .સરોિરના બે કાઠંાને 



જોિતો આ લોખિંના મીની પલુ જેિો થાભંલો છે એના 
ઉપર પાણી બહાર નીકળી ઉપર હિામા ંચાલીએ તો કેિી 
મજા આિે .આપણે સાથે એના ઉપર ફરિાની થોિી મજા 
લઇ લઈએ પછી સામે ક્રકનારે જઇને એ નિી જગાએ 
પરણી જઈશુ.ંકેમ બરાબર ને ? 

દેિકો કહ ે:”ભલે, જેિી તારી મરજી.” 

આમ તનણપય કરી બને્નએ સરોિરમાથંી બહાર નીકળી એક 
ક્રકનારેથી એ થાભંલા ઉપર ચિી ગયા ંઅને િાતો કરતા ં
કરતા ંટહલેિા લાગ્યા.ં 

થાભંલા ઉપર સરોિરની અધ િચ્ચે તેઓ આવ્યા ંહશે ત્યા ં
દેિકીની નજર નીચે પાણીમા ંઆ દેિકા કરતા ંિધ ુસુદંર 
એક બીજા દેિકા ઉપર પિી .નીચેના દેિકાએ પણ દેિકી 
તરફ એક મોહક સ્સ્મતનુ ં તમસાઈલ ફેંક્ુ.ં દેિકી એનાથી 
ઘાયલ થઇ ગઈ.એણે મનમા ંએક તનશ્ચય કરી લીધો .દેિકો 
તો સામે ક્રકનારે જઈને લગ્ન કરિાના મગેુરીલાલી 
ખ્યાલોમા ંખોિાઈ ગયો હતો. 

દેિકાના ખ્યાલોમા ં ભગં પાિતા ં દેિકીએ દેિકાને કહ્ુ ં :” 

મારે તારો એક પગ પકિીને હીંચકા ખાિાનુ ંમન થયુ ં છે 
.” 

દેિકો કહ ે :”ભલે િીયર, તારી એ ઈચ્છા પણ પરૂી કરી 
લે.” 

પે્રમમા ંઅંધ હોય એ શુ ંનથી કરતો ! 



દેિકાનો એક પગ પકિીને થોિા હીંચકા ખાિાની મજા 
માણી લીધા પછી  દેિકીએ દેિકાના આશ્ચયપ િચ્ચે કહ્ુ.ં: 

“બાય બાય , હું જાઉં છં “ 

એમ કહીને દેિકીએ દેિકાનો પકિેલો પગ છોિી દીધો. 
સરોિરના પાણીમા ં ભસૂકો માયો અને નીચે રાહ જોઈ 
રહલે પેલા િધ ુ સુદંર દેિકા સાથે પાણીમા ં અદ્રશ્ય થઇ 
ગઈ ! 

આ દેિકા-દેિકીની પે્રમ કથાને તમે એક રૂપક કથા પણ 
કહી શકો ! 

 

૧૫. મા -દીકરીનો પે્રમ 

 



Sahradayi Modi of Pratilipi Says, 

I am running out of words. That moment when a 
respected writer writes a wonderful story casting 
me and my beautiful world ( obviously with little bit 
of fiction  ) A story written by Vinod R. Patel . I am 
overwhelmed. Feeling pampered after really a long 

time and yes of course you made my day  
 

 

બેંગ્લોરમા ંરહતેી તશલ્પા આજે સિારથી જ ખબુ ખશુ હતી. 

ખશુ કેમ ના હોય, કેમ કે અમદાિાદમા ં રહતેી 
તશલ્પાની  તપ્રય માતા શાતંાબેન એમના વ્હાલના દક્રરયા 
જેિી એમની દીકરી સાથે ક્રદિાળી ઉપર ઘણા સમય બાદ 
થોિા ક્રદિસો માટે રહિેા આિિાના ંહતા.ં 

તશલ્પા સાત િષપની હતી ત્યારે જ એક ગભંીર અકસ્માતમા ં
એના તપતાનુ ં દુખદ અિસાન થયુ ં હત ુ ં .તશક્ષકાની 
નોકરી  કરી તિધિા માતા શાતંાબેને ઘણી આતથિક 
મશુ્કેલીઓ િેઠીને તશલ્પા અને એની એક મોટી બેનને ખબુ 
પે્રમથી ઉછેયાપ અને બને્ન દીકરીઓને સારંુ તશક્ષણ અને 
સસં્કાર મળે એ માટે ખબુ જીિન સઘંષપ કયો હતો.કહિેાય 
છે ને કે ભગિાન જયારે બધે પહોંચી િળી ના શક્યો ત્યારે 
એણે માતાનુ ંસર્જન કયુ!ં 

સ્કુલ અને કોલેજનો અભ્યાસ અમદાિાદમા ં પરૂો કયાપ 
પછી તશલ્પાને ત્યા ંજ એક નાની સોફટ્િેર કંપનીમા ં જોબ 

https://www.facebook.com/vinod.r.patel


મળી મળી તથા મોટી દીકરીને પરણાિી એના સાસરે 
િળાિી ત્યારે એની માતાને અનહદ આનદં થયો હતો. 

બે િષપ અમદાિાદમા ં જોબ કયાપ 
પછી  તશલ્પાને  બૅંગલોરમા ં એક જાણીતી મલ્ટીનેશનલ 
કમ્પનીમા ં સોફ્ટિેર એન્જીનીયર તરીકે ખબુ સારા 
પગારની જોબ મળતા ંએ બેંગ્લોરમા ંએની એક ખાસ  તમત્ર 
સાથે એપાટપ મેન્ટ ભાિે રાખી રહતેી હતી. માતાના ધાતમિક 
અને  સેિાના સસં્કારો તશલ્પામા ં બરાબર ઉતયાપ હતા 
એટલે જોબ સાથે ફાજલ સમયે તશલ્પા એની મનગમતી 
સેિા પ્રવતૃતઓમા ંપણ સમય આપતી હતી . 

તશલ્પાને આજે ખબર હતી કે મમ્મી અગાઉ નક્કી કયાપ 
પ્રમાણેના સમયે આિશે જ પરંત ુ આજે ઘક્રિયાળ જાણે 
ધીમી ચાલતી હોય એમ એને લાગતુ ંહત ુ.ં 

હાલ મમ્મી કેટલે આિી છે એ જાણિા માટે તશલ્પાએ એના 
સેલ ફોનથી શાતંાબેનને ફોન જોિયો. 

માતા શાતંાબેન દીકરીનો ફોન આવ્યો એથી ખબુ ખશુ થઇ 
ગયા.ંલગભગ ૨૦ તમનીટ સધુી મા-દીકરીની ફોનમા ંિાત 
ચાલતી રહી એની બને્નમાથંી કોઈને પણ ખબર ન રહી 
.પે્રમ આગળ સમય પણ હારી જાય છે ! 

યાદ આિતા ં તશલ્પાએ અધિચ્ચેથી ફોનની િાત 
અટકાિીને માતાને પછૂયુ ં: 



”મમ્મી ,તને પછૂિાનુ ં તો ભલૂી જ ગઈ, પણ ત ુ ં હાલ 
ક્યાથંી બોલે છે ?” 

મમ્મી કહ:ે “દીકરી , તારા ફ્લેટ નીચે રોિ ઉપરની 
ફૂટપાથ ઉપરથી જ બોલુ ંછં. “ 

તશલ્પા કહ ે:“અરે મમ્મી, હું તારી સાથે ૨૦ મીનીટથી િાત 
કરી રહી છં, પણ તેં કહ્ુ ં કેમ નક્રહ કે ત ુ ંનીચે આિી ગઈ 
છે ? “ 

માતા શાતંાબેન કહ:ે “ દીકરી, તારી સાથે િાતો કરિાના 
આનદંમા ંએ કહિેાનુ ંજ હું તો ભલૂી ગઈ !  “ 

આિો હોય છે મા-દીકરીનો પે્રમ !     

  

૧૬.દાદા - પૌત્ર નો રમજુી સિંાદ 

  

લગભગ ૮૦ િષપના એક દાદા અને એમનો મિૂીના વ્યાજ 
જેિો વ્હાલો ૫ િષપનો પૌત્ર ઘરના બેકયાિપમા ંબેંચ ઉપર 
બેસી અલકમલકની િાતો કરતા બેઠા હતા.દાદાના ચહરેા 
ઉપર ઉમરે પાિેલ કરચલીઓના ચાસને એકી નજરે જોઈ 
રહલે ગલુાબના ગોટા જેિો નમણો પૌત્ર દાદાનેપછેૂ છે: 

”દાદા,ઘરિા માણસો રોજ રોજ શુ ંકરતા હશે ?” 



દાદા કહ ે“ રોજે રોજ િધ ુ ઘરિા થિાનુ ં કામ. બેટા.એક 
િખત હતો જયારે મારો ચહરેો તારા જેિો જ સુદંર 
ચળકતો હતો. હિે જો કેિો ઘરિો બદસરુત થઇ ગયો 
છે ?માણસો જયારે યિુાન હોય છે ત્યારે ભગિાનને લાબં ુ
આયષુ્ય મળે એ માટે પ્રાથપના કરતા હોય છે, અને જયારે 
ઘિપણ આિે ત્યારે લાબંા આયષુ્યથી કેિા ગભરાય છે.!” 

“તારા પપ્પાને એના લગ્ન થયા એ પછી એકિાર મેં 
પછેૂલુ ં કે દીકરા,થોિા િષો પછી હું ઘરિો થઇશ .મેં 
તારી આજ સધુી સારી કાળજી અને દેખરેખ રાખી છે તો 
મારા ઘિપણમા ંત ુ ંમારી સભંાળ રાખીશ ?” 

તારા પપ્પાએ એ િખતે થોિો તિચાર કરીને શુ ં કહ્ુ ં
હત ુ ં,ખબર છે ?તારા પપ્પાએ કહલે ુ ં :”હું તમને એક 
િાતનુ ંિચન આપુ ં છં કે મારો દીકરો મારા માટે જેટલુ ં
કરશે એટલુ ંતો હું તમારા માટે જરૂર કરીશ .” 

દાદાએ પૌત્રને પછૂયુ ં;”બોલ બેટા તારા પપ્પા ની ત ુ ં
કેટલી દેખભાળ રાખીશ ?” 

પૌત્ર હસતા ંહસતા ંકહ ે:”મારો છોકરો મારી જેટલી સભંાળ 
રાખશે એટલી તો જરૂર રાખીશ.” 

દાદા બોખા મખેુ હસિા લાગ્યા !  મનમા ં કહ ેમારો બેટો 
બાપથી સિાયો થિાનો લાગે છે !  



પછી,દાદાના કાનમા ંમકેુલ ક્રહયક્રરિંગ એઇિના બટનને 
બતાિતા ંપૌત્રએ દાદાને પછૂયુ ં:”દાદા,તમારા કાનમા ંઆ 
શુ ંમકુ્ુ ંછે ?” 

દાદા કહ ે : “જોજે કોઈને કહતેો નહીં.આ િાત આપણા બે 
િચ્ચે ખાનગી રાખિાની છે.” 

પૌત્ર- ‘ દાદા, પ્રોમીસ હું કોઈને નહીં કહું.” 

દાદા- “જો સાભંળ ,આ કાનમા ંમકેુલુ ંનાનુ ંબટન મને કાને 
સારંુ સભંળાય એ માટે ખરીદી લાવ્યો છં.ઘરના ંબધાથી મેં 
આ િાત ખાનગી રાખી છે “ 

પૌત્ર- “મારા પપ્પા-મમ્મી થી પણ ખાનગી દાદા ? “ 

દાદા-‘હા બેટા,એમનાથી તો ખાસ ખાનગી રાખ્યુ ં છે.બધા ં
એમ માને છે કે મને કાને બહું સભંળાત ુ ંનથી.આ મશીનથી 
એ બધાનંી િાતો સાભંળિાની મજા આિે છે.મારા તિષે શુ ં
િાતો થાય છે એ હું હિે સાભંળી શકંુ છં .એક સાચી િાત 
તને કહું,આ બટન કાનમા ંનાખ્યા પછી મેં મારંુ તિલ ચાર 
િખત બદલી નાખ્યુ ંછે !” 

પૌત્ર-“દાદા, તમે તો બહું જબરા હોંતશયાર છો !” 

દાદા-“બેટા,બધા દાદાઓ જબરા જ હોય છે અને જો ન 
હોય તો પણ થઈ જવુ ંપિે છે, શુ ંસમજયો!” 

 



 

૧૭. દુતનયાની સાત અજાયબીઓ 

  

  એક સ્કુલની તશક્ષક્ષકાએ એમના ભગૂોળના િગપના 
તિદ્યાથીઓને એમની દ્રષ્ટીએ દુતનયાની સાત 
અજાયબીઓ  કઈ કઈ છે એનુ ં લીસ્ટ એક 
કાગળમા ં લખિા માટે જણાવ્યુ ં .જો કે દુતનયાની સાત 
અજાયબીઓ  અંગે બધા જ તિદ્યાથીઓનો એક મત ન 
હતો એમ છતા ં મોટા ભાગના તિદ્યાથીઓની દ્રષ્ટીએ આ 
સાત અજાયબીઓ આ હતી . 

૧.ઇજીપ્તના મહાન પીરામીિ 

૨.તાજ મહાલ 



૩.ગ્રાિં કેતનયન 

૪.પનામા કેનલ 

૫.અમ્પાયર સ્ટેટ ક્ષબલ્િીંગ 

૬.સેન્ટ પીટસપ બેસીલીકા  …અને 

૭ .ચીનની પ્રખ્યાત દીિાલ 

િગપ તશક્ષકા બેન િગપમા ં ફરીને બધા તિદ્યાથીઓના 
લખેલા જિાબોનુ ંપેપર એકઠંુ કરી રહ્ા હતા ત્યારે એમણે 
જોયુ ંકે માત્ર એક તિદ્યાથીનીએ હજુ એનુ ંપેપર પરંુુ કયુ ંન 
હત ુ ં. 

આથી આ શીક્ષીકાબેને આ બાક્ષલકાની નજીક જઈને એને 
પછૂયુ ં: 

”તને મારા પ્રશ્નના જિાબમા ં દુતનયાની અજાયબીઓનુ ં
લીસ્ટ બનાિિામા ંકોઈ તકલીફ છે ?” 

આ બાક્ષલકાએ જિાબ આપ્યો : 

” હા બેન , થોિી મશુ્કેલી તો છે, કેમ કે મારા મનમા ં
એટલી બધી અજાયબીઓ રમે છે કે એમાથંી હું નક્કી નથી 
કરી શકતી કે એમાથંી કઈ સાતની પસદંગી કરંુ ! “ 

તશક્ષક્ષકાએ કહ્ુ ં: 



” સારંુ, ચાલ હું તને થોિી મદદ કરંુ .તારા મનમા ં જે 
પ્રથમ સાત અજાયબીઓ હોય એ મને કહ ે.” 

આ તિદ્યાથીની પ્રથમ તો થોિી ખમચાઈ પણ પછી થોિી 
ક્રહિંમત ભેગી કરીને બોલી : 

” મેિમ,મારી દ્રષ્ટીએ દુતનયાની સાત અજાયબીઓ આ છે 
.” 

૧. સ્પશપ 

૨. સ્િાદ 

૩.જોિા માટે દ્રન્ષ્ટ 

૪.સાભંળિા માટે કાન 

૫.અનભુતૂત -ફીક્ષલિંગ  

૬.હાસ્ય … અને  

૭.પે્રમ 

બાક્ષલકાનો આ જિાબ સાભંળીને આખા િગપમા ં એક 
સન્નાટો છિાઈ ગયો !   

આ નાની બાક્ષલકાએ એના નાનકિા મખેુથી જીિન 
અંગેનુ ંએક મહાન સત્ય આપણી સમક્ષ રજુ કરી દીધુ ં
નથી શુ ં? 



આ કથામાથંી બોધ એ લેિાનો છે કે - 

બાક્ષલકાએ ગણાિી એિી આપણને આપણા જન્મથી જ 
આપણા જીિન સાથે જોિાએલી સાત જ નહી પણ અનેક 
અજાયબ પમાિે એિી ભેટો જગત તનયતંા દ્વારા આપિામા ં
આપી છે  .આ  અજાયબ ચીજો માટે એને બક્ષનાર એ દૈિી 
રચતયતાનો ખરા ક્રદલથી એને યાદ કરિાનુ ં કે આભાર 
માનિાનુ,ં એક સ્િાથી મનષુ્ય બનીને  આપણા જીિનના 
ઢસરિા કરિામા,ં આપણે ભલૂી જઈએ છીએ . 

ભગિાને આપણને જે કઈ આપ્યુ ં છે એ બદલ એનો 
આભાર માનિાને બદલે જે નથી આપ્યુ ંએના માટે એને 
દોષ દેતા હોઈએ છીએ.કલ્પના કરો કે જો ઉપર જણાિેલી 
સાત ચીજો એટલે કે સ્પશપ, સ્િાદ,જોિા માટે 
દ્રન્ષ્ટ,સાભંળિા માટે કાન,અનભુતૂત, હાસ્ય અને પે્રમની 
અજબ શસ્ક્તઓ જો આપણી પાસે ન હોત તો શુ ંથાત ? 

ભગિાને આપણી બધી જ જરૂરીઆતોને સમજીને જ 
આપણને આ બધી જે અદ્રશ્ય શાક્રરરીક  અને માનતસક 
ભેટો આપી છે એ બધી દુતનયાની દેખાતી 
ભૌતતક અજાયબીઓથી શુ ંઓછી અજાયબી ભરી છે ? 

નાની ઉંમરે આ બાક્ષલકાને જે જીિન માટેનુ ં મહાન સત્ય 
સમજાયુ ં અને આપણને પણ સમજાવ્યુ ં એ બદલ એને 
ધન્યિાદ ઘટે છે . 

આ બોધકથાના સદંભપમાં કોઈ અજ્ઞાત કતિની એક સુદંર 
પ્રસગંોક્ષચત કતિતા અતે્ર પ્રસ્તતુ છે. 



“ઈશ્વર ધી બેસ્ટ ઍન્ન્જતનયર” 

આંખરૂપી કૅમરા ગોઠવ્યા, 

કાનરૂપી ક્રરસીિર આપ્યા, 

હાિપ ક્રિસ્ક મકૂી ક્રદમાગમા,ં 

હ્રદયરૂપી ઍન્ન્જન મકૂ્,ુ 

લોહીને બનાવ્ય ુઈંધણ, 

ને ઍન્ન્જન જ ટાકંી ઈંધણની, 

ને પછી લાબંી પાઈપલાઈન, 

હાિમાસંથી બૉિી બનાિી, 

કિર ચઢાવ્ય ુચામિીન,ુ 

કીિનીરૂપી ક્રફલ્ટર મકૂ્,ુ 

હિાની લેિિદેિિ માટે ફેફસા,ં 

જે ઇનપટુની લાઈન મકૂી  તે જ 

આગળ જઈ આઉટપટુની લાઈન! 

િેદનાને િહાિિા આંસ ુબનાવ્યા, 



અને આ શરીરની બધીજ ક્રીયાઓ માટે,   

કેતમકલ તસગ્નલ્સ બનાવ્યા, 

લાખ લાખ િદંન છે તને ! 

- અજ્ઞાત 

આ બધ ુ તો માણસ શીખી ગયો ઈશ્વરથી,પણ  લાગણી 
કેિી રીતે બનાિિી,પે્રમ કેિી રીતે બનાિિો,આત્મા 
ક્યાથંી લાિિો એિી અમકુ િસ્તઓુમા ંહજુ  મોનોપોલી છે 
ઈશ્વરની અને સદા રહિેાની છે !! 

“ગોિ તસૂી ગે્રટ હો” …..  GOD IS GREAT …. 

 

૧૮. ઝેરની પિીકી 



 
જીતેશ તિધિા માતા કમળાબેનનો એકનો એક પતુ્ર હતો. 
કમળાબેન માટે એ આંખની કીકી જેિો વ્હાલો હતો .કેમ 
ના હોય, જીતેશ જયારે માત્ર દસ િષપની કુમળી િયનો 
હતો ત્યારે એમના પતત મનહરભાઈ ન્યમુોનીયાની ટૂંકી 
માદંગીમા ં સ્િગપિાસી થયા હતા. પતત જતા ં ઘર 
ચલાિિાની એકાએક આિી પિેલી મોટી જિાબદારી માથે 
ઉપાિી લઈને કમળાબેનએ આ તશક્ષક્ષકા તરીકે નોકરી કરી 
જીતેશને માતા અને તપતાનો પે્રમ અને સસં્કાર આપી 
ઉછેયો .એમના તપ્રય દીકરાને સારંુ તશક્ષણ આપી એના 
ઉજળા ભાિી માટે તૈયાર કરિામા ં કમળાબેનએ કશી 
કચાશ છોિી ન  હતી. કહ ે છે ને કે પે્રમ એ ભગિાનનુ ં
બીજુ ંનામ છે. પે્રમ એ જ શસ્ક્તનો સ્ત્રોત છે . 

જીતેશે એની કોલેજનો અભ્યાસ પરૂો કયો એટલે 
કમલાબેનએ જીતેશની જ પસદંગીની બી.કોમ પાસ 
થયેલી એમની જ્ઞાતતની જ કન્યા કાતમની સાથે જીતેશના ં



શભુ લગ્ન સગા ં સબંધંીઓની હાજરીમા ં ખબુ ધામધમુથી 
ઉજ્વ્યા ં હતા ં .લગ્ન કરીને જયારે કાતમની અને જીતેશે 
પતી-પત્ની તરીકે ગહૃ પ્રિેશ કયો ત્યારે મનમા ં અનેક 
અરમાનોથી છલકાતી નિિધનેુ    િધાિતા ં
કમળાબેનની આંખમા ંહષપના ંઆંસ ુધસી આવ્યા ંહતા ં. આ 
િખતે એમનુ ંઅંતરમન એક ઊંિા સતંોષ અને આનદંની 
તમશ્ર  લાગણીઓથી છલકાઈ ગયુ ંહત ુ.ં  

કમળાબેન કાતમનીને જાણે એ એમની દીકરી ના હોય 
એિા ભાિથી ચાહતા ંહતા ંઅને એની સાથે દીકરી જેિો જ 
િહિેાર કરતા ં હતા.ંપોતાની માતા અને એની પત્ની 
કાતમનીને ખશુ જોઇને જીતેશ પણ મનથી ખબુ ખશુ રહતેો 
હતો.પરંત ુઆિી ખશુી બહુ ક્રદિસો માટે ટકી ના શકી .જેમ 
જેમ ક્રદિસો પસાર થતા ગયા એમ કાતમનીને મનથી 
લાગિા માિં્ ુ ં કે એના ં સાસ ુ કમળાબેને જીતેશને સાિ 
માિક્રિયો બનાિી દીધો છે અને એથી જીતેશ એના પ્રત્યે 
જોઈએ એિો પે્રમ બતાિતો નથી જેિો એ કમળાબેન 
પ્રત્યે બતાિે છે.ઘર સસંારની ઘણી િાતોમા ં કમળાબેન 
તરફથી અિાર નિાર થતી દખલગીરીથી સાસ ુ પ્રત્યેનો 
કાતમનીનો અણગમો ક્રદન પ્રતત ક્રદન િધતો જ ગયો. 

કાતમની સ્િભાિે મળૂથી એક સ્િતતં્ર તમજાજની સ્ત્રી હતી. 
જીતેશ તરફના એના પે્રમ િચ્ચે કમળાબેન એક હરીફ 
તરીકે આિખીલીરૂપ છે અને હમેશા ંસાસ ુતરીકેનો એમનો 
હક્ક જમાિિા માગે છે એમ એને મનથી લાગ્યા કરત ુ ં
હત ુ.ં આના કારણે ધીમે ધીમે શરુઆતમા ં આ સાસ-ુિહુ 
િચ્ચે જે મા અને દીકરી જેિા પે્રમ સબંધંો હતા એમા ં



તતરાિો પિિા લાગી હતી અને એને લીધે ઘરમા ં કંકાશ 
અને તતરસ્કારના ંમકુ્ષળયા ંક્રદિસે ક્રદિસે ઊંિા ંજતા ંગયા ં. 

કાતમની અને કમળાબેનના સ્િભાિમા ં અસમાન અને 
જમીનનો તફાિત હતો.તિધિા કમળાબેન એમના એકના 
એક વ્હાલા દીકરા જીતેશ પ્રત્યેના અનહદ પે્રમની પકિ 
ઢીલી કરિા માટે અશક્ત હતા.ં આ આખી િાતમા ંતનદોષ 
વ્યસ્ક્ત  જીતેશ ઉપર આતધપત્ય જમાિિાની સાસ ુઅને 
િહુની આ એક પ્રકારની લિાઈ હતી !ક્ષબચારા પતત 
જીતેશની મનોસ્સ્થતત તો સિુીના ં બે પાખંીયા ં િચ્ચે જેમ 
સોપારી દબાતી હોય એિી થઇ ગઈ હતી.ના તો  એ 
માતાને ખલુ્લા ક્રદલે કશુ ં કહી શકતો હતો કે ના તો એ 
એની પત્ની કાતમનીને કશુ ંસમજાિી શકતો હતો . 

જીતેશએ લગ્ન કરતા પહલેા ંજ કાતમની અને એના માતા-
તપતા સાથે શરત કરેલી કે એ કોઈ પણ સજંોગોમા ંએની 
માતાથી જુદો રહી નહી શકે.એની માતા કમળાબેનને 
કુટંુબમા ંસાથે રાખિાની જો તૈયારી હોય તો જ એ લગ્ન 
કરિા રાજી હતો. એ િખતે કાતમનીએ આ શરત ખશુીથી 
સ્િીકારી હતી પણ હિે કમળાબેન એને આંખમાં પિેલા 
પથ્થરના કણાની જેમ ખુચંતા ં હતા.ંએમની િચ્ચેના એક 
િખતના પે્રમના સરોિરના ંપાણી સકુાઈ ગયા ંહતા ંઅને 
સબંધંોની જમીનના તળીયે તતરાિો પિી ગઈ હતી !  

ક્રદિસો ઉપર ક્રદિસો પસાર થિા લાગ્યા પરંત ુસાસ-ુિહુ 
િચ્ચેના ઝગિા ઘટિાને બદલે િધતા જ ગયા . 
જુનિાણી માનસ ધરાિતા ં કમળાબેન િાત િાતમા ં



કાતમનીની કંઇક ને કંઇક ભલૂો શોધી કાઢી એની ટીકા 
કરતા ં એ કાતમનીને જરાએ પસદં ન હત ુ.ંકમળાબેન 
પ્રત્યેનો કાતમનીનો તતરસ્કાર હદ િટાિી ગયો હતો.આ 
રોજ રોજના ઘર કંકાસથી એ જયારે િાઝ આિી ગઈ ત્યારે 
એક ક્રદિસ જીતેશ કે કમળાબેનને કશી ખબર આપ્યા 
તિના એ એના તપયર અમદાિાદમા ં એના માતા પીતા 
સાથે રહિેા માટે જતી રહી. 

તપયરમા ં કાતમનીના તપતા રમણભાઈના એક ખાસ તમત્ર 
શાતંતભાઈ િૈદ્ય અમદાિાદના એક પારંગત અને હોતશયાર  
િૈદ્ય તરીકે ખબુ જાણીતા હતા.રમણભાઈના કુટંુબ સાથે 
એમનો િષોથી નજીકનો સબંધં બધંાયો હતો. કાતમની માટે 
તો તેઓ એના બાલ્યકાળથી એક તમત્ર અને માગપ દશપક 
બની ગયેલા એના “શાતંત કાકા “ હતા.તપયર િાસ 
દરમ્યાન કાતમની એક ક્રદિસ આ શાતંતભાઈ િૈદ્યને મળિા 
એ એકલી એમના  ઘેર ગઈ.એમની સાથેની િાતક્ષચતમા ં
એણે એની સાસ ુ કમળાબેન અને એના િચ્ચે થતા 
િારંિારના ઝગિાઓની પણ િાત કરી.મનમા ંએક ખાસ 
મકસદ લઈને શાતંતકાકાને એ મળિા આિી હતી. 

છેલ્લે કાતમનીએ શાતંતભાઈને જે િાત કરી એ સાભંળી 
તેઓ મોટા અચબંામા ંપિી ગયા કે એ શુ ંબોલી રહી છે 
!કાતમનીએ એમને ધીરેથી કહ્ુ ં  :”શાતંતકાકા , તમે આ 
શહરેના પ્રખ્યાત િૈદ્ય છો.તમારી દિાની જિીબટુ્ટીથી 
ઘણાના રોગ દુર કરો છો.તમે મને એિી કોઈ દિા 
બનાિી આપો કે જેથી મારો અને મારી સાસ ુિચ્ચેનો પ્રશ્ન 
હંમેશ માટે ઉકલી જાય !” 



જમાનાને પચાિી ગયેલા આ અનભુિી વદૃ્ધ શાતંતભાઈને 
સમજી જતા ં િાર ના લાગી કે કાતમની શુ ં કહિેા માગે 
છે.કાતમનીના ઝેરી બની ગયેલા ક્રદમાગમા ં સાસનેુ ઝેર 
આપિાનો તિચાર આિે જ કેમ એ તેઓ સમજી ના શક્યા. 
તેઓ કાતમનીના મનનો તાગ મેળિતા હોય એમ બે ઘિી 
એના મખુ સામે એકી નજરે તાકી રહ્ા.  

છેિટે થોિો તિચાર કયાપ બાદ કાતમનીના આ શાતંતકાકાએ 
ખબુ જ શાતંતથી એને કહ્ુ:ં”કાતમની બેટા, તારો આ 
પ્રોબ્લેમ  હંમેશ માટે  ઉકેલિા માટે હું તને જરૂર મદદ 
કરીશ.”કાતમનીને હત ુ ં કે એની િાત સાભંળતા ં શાતંતકાકા 
ગસુ્સે થઇ જશે પણ એને બદલે તો તેઓ તો એની સાસ ુ
કમળાબેનનો કાટંો હંમેશ માટે દુર કરિા  માટે એને મદદ 
કરિા માટે તૈયાર થઇ ગયા એથી એ પણ આશ્ચયપમા ંપિી 
ગઈ ! .” 

ત્યારબાદ શાતંતકાકાએ દિાની જુદી જુદી કેટલીક 
પિીકીઓ બનાિીને એ કાતમનીને આપતા ં કહ્ુ ં :” લે 
કાતમની, તારે આ પિીકીઓ તારી સાસનેુ કોઈ િહમે ના 
પિે એિી હોતશયારીથી થોિા થોિા ક્રદિસોના આંતરે 
આપિાની છે.એમને કહિેાનુ ં કે આ દિાથી એમની 
તક્ષબયતમા ં સધુારો થઇ જશે.મેં આ દિામા ં ઝેર ભેળવ્યુ ં
છે. આ દિાની અસર લાબંા ગાળે થશે.તારે છ મક્રહના 
સધુી રાહ જોિી પિશે.પરંત ુ મારી કેટલીક શરતોનુ ં તારે 
બરાબર પાલન કરવુ ંપિશે.એ જો ત ુ ં કરીશ તો જ મારી 
આ દિાની ધારી અસર થશે.” 



કાતમની કહ ે :”જરૂર, શાતંત કાકા ,તમે જેમ કહશેો એમ 
કરીશ “ 

શાતંતભાઈ કહ ે :” જો કાતમની, જાણે કશુ ં જ બન્યુ ં નથી 
એિો ચહરેા પર ભાિ રાખી ત ુ ં જીતેશ અને કમળાબેન 
સાથે રહિેા પાછી જા.તારી સાસનેુ આંતરે ક્રદિસે સારંુ સારંુ 
રાધંીને ખિિાિજે  અને દરેક િખતે આ બધી 
પિીકીઓમાથંી એક પિીકી એમને કોઈ પણ જાતનો િહમે 
ના આિે એ રીતે એમા ં નાખજે.એમની સાથે બહ ુ
દલીલબાજી ના કરીશ કે એમને કોઈ િાતે ખોટંુ લાગે એવ ુ
કશુ ં ના કરીશ . એમની સાથેનુ ં િતપન બરાબર સધુારી 
દેજે. એમની સાથે તારી મા જેવુ ંસારંુ િતપન કરજે કે જેથી 
એમને પિીકીઓ તિષે કોઈ િહમે ના આિે.”  

શાતંતકાકાએ આપેલી પિીકીઓ લઈને કાતમની એક ક્રદિસ 
કમળાબેન અને જીતેશની સાથે રહિેા આિી 
ગઈ.કમળાબેનએ એને પાછી આિેલી જોઇને પ્રથમ તો 
મ્હણેુ ં માયુ ં કે બાપના ઘેર તમારો ખટંાિ ના થયો!પરંત ુ
એના જિાબમા ંકાતમની  એક અક્ષર પણ ના બોલી અને 
ઘરના કામમા ં લાગી ગઈ. શાતંતકાકાના શીખિાિયા 
પ્રમાણે એણે એના િતાપિમા ં ફેરફાર કરી દીધો 
હતો.શાતંતકાકાના કહિેા પ્રમાણે એ છ મક્રહના સધુી કરતી 
ગઈ. આ છ મક્રહનામા ંઘરનુ ંઆખુ ંિાતાિરણ ધરમળૂથી 
જ બદલાઈ ગયુ.ંકમળાબેન કામીનીથી ખબુ ખશુ રહિેા 
લાગ્યા ં .કાતમની પણ સાસથુી ખશુ રહિેા લાગી. 
કમળાબેન અને કાતમની િચ્ચે સાસ-ુિહુ નહી પણ 



પહલેાનંી જેમ એક મા-દીકરીના જેિો પે્રમ ભાિ તાજો 
થયો. 

એક ક્રદિસ કાતમનીના દોતષત મનમા ંઝબકાર થયો કે એક 
મા સમાન કમળાબેનનો કાટંો દુર કરિા માટે હું કેવુ ં
અધમ કામ કરી રહી છં. એના હૃદય મનના ઊંિાણમાથંી 
એને ખબુ પસ્તાિો થિા લાગ્યો.એક ક્રદિસ એ કમળાબેન 
અને જીતેશની રજા લઈને એના તપયર અમદાિાદ જઈને 
તરત જ શાતંતલાલ િૈદ્યને મળિા માટે દોિી ગઈ. 

શાતંતકાકાને બે હાથ જોિી કાતમની એમને તિનિી રહી 
:”શાતંત કાકા મારાથી મોટી ભલૂ થઇ ગઈ છે. ગસુ્સામા ં
અને તતરસ્કારની આગમા ંભાન ભલૂીને હું માગપ ભલૂી ગઈ 
હતી.તમારા કહિેા પ્રમાણે કરિાથી મારા ં સાસ ુ તો સાિ 
બદલાઈ ગયા ં છે.મહરેબાની કરીને મને એિી કોઈ બીજી 
દિાની પિીકી આપો કે જે એમને આપિામા ં આિેલી 
ઝેરની પિીકીઓની અસર તમટાિી દે.મારે મારી આ મા 
સમાન સાસનેુ મારિા ં નથી એમને કોઈ પણ ક્રહસાબે 
જીિાિિા ં છે. કાકા મારી ભલૂ માફ કરી દો અને આનો 
કંઇક ઉપાય કરો.” 

આ સાભંળીને શાતંતકાકા ખિખિાટ હસી પિયા અને 
કાતમનીને કહિેા લાગ્યા : 

” અરે ગાિંી છોકરી, તારે કશી ક્ષચિંતા કરિાની કે 
ગભરાિાની જરાએ જરૂર નથી. તને મેં જે ઝેરની છે એમ 
કહીને પિીકીઓ આપી હતી એ હકીકતમા ં તારી સાસનુી 
તક્ષબયત સધુારિા માટે તિટામીનની ગોળીઓનો ભકૂો 



હતો.મારે તારી સાસનેુ ઝેર આપવુ ં ન હત ુ ં પણ તારા 
મગજમા ં ભરાઈ ગયેલા ખોટા તિચારોના ઝેરની દિા 
કરિી હતી. તમારા ઘરના ઝઘિા તમારા બને્નના મગજમા ં
જમા થતા ઝેરના પક્રરણામે થતા હતા.મેં કહ્ુ ં એમ 
કરિાથી આ છ મક્રહનામા ંતારી સાસ ુઅને તારા મગજમા ં
જે ઝેર જમા થયુ ંહત ુ ંએ ઉતરી ગયુ.ંતમારા ં ક્રદલ ક્રદમાગ 
સાફ થઇ જતા ંતમને બને્નને તમારી ભલૂો સમજાઈ ગઈ . 
આના શભુ પક્રરણામે ત ુ ંલગ્ન કરીને સાસરે ગઈ એ ક્રદિસ 
જેિો તમારા બને્ન િચ્ચેનો પે્રમભાિ ફરી સ્થપાઈ ગયો. “ 

“દીકરી હિે તારા બધા જુના બરુા તિચારો માટે દુખી થયા 
તિના એને ભલૂી જા અને જાણે કશુ ંજ બન્યુ ંનથી એિા 
ચોખ્ખા દીલ ક્રદમાગથી કમળાબેન અને જીતેશ સાથે ફરી 
હળીમળીને રહ ે અને તારી હિે પછીની ત્જિંદગીને હસી 
ખશુી અને આનદંથી ભરી દે. નિી ગીલ્લી નિો દાિ.આ 
તારા શાતંતકાકાના તને ખોબલે ખોબલે આશીિાપદ છે. “  

કાતમની જયારે શાતંતકાકાને ચરણ સ્પશપ કરી તિદાય લઇ 
રહી હતી ત્યારે શાતંતકાકાએ હસતા ંહસતા ંઉમેયુ ં: 

“જો હિે પછી કોઈ ઝેરની પિીકી લેિા ફરી આિીશ તો 
નક્રહ આપુ ં“ 

કાતમની(શરમથી ઝૂકીને ) :” કદી પણ નહી આવુ ં
કાકા.મારાથી થયેલી ભલૂને માફ કરી દેશો  ને ?” 

....અને આ રીતે કાતમની અને કમળાબેનના ઘર સસંારમા ં
હસી ખશુી ફરી આિી ગઈ . બને્ન િચ્ચેના સબંધંોમા ં



પિેલી  તતરાિ એ ફરી કદી નજરે ન પિે એિી રીતે 
સધંાઈ ગઈ !   

૧૯. ન્ય ુજશીના પટેલ ભાઈ ! ….. (લઘ ુિાતાપ) 

લિંનથી અમેક્રરકા ફરિા માટે આિેલો એક મોટી ઉમરનો 
ક્ષબ્રટીશ ટયકુ્રરસ્ટ ફરતો ફરતો ન્ય ુ જસીમા ં આવ્યો .ન્ય ુ
જસીના બહારથી સારા જણાતા એક લીકર બારમા ં એ 
દાખલ થયો. બારમા ં ગાધંી ટોપી, ઝભ્ભો ,બિંી અને 
ધોતતયુ ં પહરેીને ઉભેલા શ્યામ િણપના એક ક્રહિંદુસ્તાનીને 
ત્યા ંએણે જોયા .આ બારમા ં બીજા અમેક્રરકન અને નોન 
અમેક્રરકન ગ્રાહકો પણ ત્યા ંબેઠા બેઠા આરામથી લીકરની 
ક્ષલજ્જત માણી રહ્ા હતા. 

ઘણા અંગે્રજોને હોય છે એમ આ ક્ષબ્રટીશ જેન્ટલમેનના 
મનમા ં પણ ભારતીયો પ્રત્યે ઊંિે ઊંિે ઘણૃાની લાગણી 
સ્ટોર થયેલી હતી .એટલે એણે આ ઇન્િીયનનુ ંઅપમાન 
કરિાનુ ં મનમા ં નક્કી કયુ.ંધોતી-ટોપી પહરેેલા ભારતીય 
સામે મો બગાિતા ં બગાિતા ં બારમા ં કામ કરી રહલેા 
અમેક્રરકન બાર ટેન્િરને મોટા સિાિાહી અિાજે ઓિપર 
આપતા ંએ બોલ્યો : 

“બારટેન્િર,ત્યા ંઉભેલા પેલા ઇન્િીયન ગ્રાહક તસિાય મને 
અને બારમા ંબેઠેલા ંસૌને મારા તરફથી ફ્રી ટ્રીટ તરીકે મન 
ભરીને ડ્રીન્કસ તપિિાિ”. 

ગ્રાહકોએ તાળીઓ પાિી ક્ષબ્રટીશ જેન્ટલમેંન(!)ના આ 
પ્રસ્તાિને િધાિી લીધો.ઓિપર પ્રમાણે ધોતી ધારી પેલા 



ભારતીય તસિાય બાર ટેન્િરએ બારમા ં હાજર હતા એ 
સૌને ડ્રીન્કસનો પહલેો રાઉન્િ સિપ કયો. 

આ બધુ ંજોઈ રહલેા દેશી ભાઈએ મો પર સ્સ્મત સાથે આ 
ક્ષબ્રટીશ તરફ જોઈને એના જેટલા જ ઊંચા અિાજે કહ્ુ ં “ 
થેંક્ુ ં“! 

આ દેશી ભાઈએ તો એની તરફ સ્સ્મત આપિાનુ ં ચાલ ુ
રાખ્યુ.ંએની આ પ્રતતક્રક્રયા જોઇને ક્ષબ્રટીશ ટુરીસ્ટ ખરેખર 
અપસેટ થઇ ગયો અને ગસુ્સાના ભાિથી મોટેથી ઓિપર 
આપતા ંબોલ્યો : 

“ બારટેન્િર આ દેશી તસિાય , મારા તરફથી ફરી 
ડ્રીન્કસનો એક બીજો રાઉન્િ બધા ંગ્રાહકોને માટે થઇ જાય 
“ આ ક્ષબ્રટીશ જેન્ટલમેનને એમ હત ુ ંકે એની આ હરકતોથી 
ઇન્િીયન  જો ગસુ્સે થાય તો એને મારા હાથનો સ્િાદ 
ચખાિિાની મજા આિી જાય ! 

પરંત ુ આ દેશી ભાઈ તો જાણે કશુ ં બન્યુ ં જ નથી એમ 
એની તરફ સ્સ્મત જ આપતો રહ્ો અને ફરી મોટેથી 
બોલ્યો “ થેંક્ુ ંિેરી મચ સર !”  

હિે તો આ ક્ષબ્રટીશ ગસુ્સાથી લગભગ ગાિંા જેિો થઇ 
ગયો . એની સક્રહષ્ણતુાની હદ આિી ગઈ .ડ્રીન્કસ આપી 
રહલે અમેક્રરકન બાર ટેન્િર તરફ ફરી એ બોલ્યો : 

“આ ઇન્િીયન ગ્રાહક તો ખરો છે . એના તસિાય બધાનેં મેં 
બે િાર ડ્રીન્કસ સિપ કરાિી બે િાર એનુ ં અપમાન કયુ ં
પણ એ તો કશુ ં બન્યુ ં ના હોય એમ મારી સામે હસીને 



જોઈ રહ્ો છે અને દરેક િખતે ગસુ્સે થિાને બદલે “થેંક્ુ ં
..થેંક્ુ ં..” કરી રહ્ો છે.એ ગાિંો થઇ ગયો છે કે શુ ં?“ 

આ બારમા ં નોકરી કરતા અમેક્રરકન બાર ટેન્િરે હસીને 
જિાબ આપ્યો : 

“ના સાહબે , તેઓ આ લીકર બાર ના માક્ષલક જશભાઈ 
પટેલ છે . ન્ય ુજસીમા ંતેઓ “પટેલ ભાઈ “તરીકે પ્રખ્યાત 
છે !” 

૨૧. આશા પતૂતિ …..  (લઘ ુકથા) 
કોક્રકલા અને ૧૫ િષપની દીકરી શૈલજાને ભારતમા ંમકૂી 
રોહન કમ્પનીએ ગોઠિેલ તિઝા ઉપર અમેક્રરકા ગયો 
હતો .ત્યા ં થોિા િષપ જોબ કરી પત્ની અને દીકરીને 
અમેક્રરકા બોલાિી લેિાની એની યોજના હતી.કોક્રકલા 
અને દીકરી પણ એ આશાએ અમદાિાદમા ં ક્રદિસો 
પસાર કરી રહ્ા ંહતા.ં 

માણસે રાખેલી બધી આશાઓ અને યોજનાઓ ક્યા ંપરૂી 
થતી હોય છે ! એક કાર અકસ્માતમા ં રોહનનુ ં
અમેક્રરકામા ં અિસાન થતા ં કોક્રકલા અને દીકરીના ં
અમેક્રરકામા ં રોહન સાથે રહિેા આિી સખુી જીિન 
વ્યતીત કરિાના ંસ્િપ્ના ંચકનાચરૂ થઇ ગયા.ં 

અમદાિાદમા ં શૈલજાનો સોફ્ટિેર એન્જીનીયરીંગનો 
અભ્યાસ પરૂો થયો એટલે નશીબ જોગે અમેક્રરકાથી 



િતનમા ંલગ્ન માટે આિેલ અમેક્રરકાના તશકાગો શહરેમા ં
એન્જીનીયર તરીકે સારી જોબ સાથે સેટ થયેલા સોહન 
સાથે લગ્ન થયા.ં તિધિા માતા કોકીલાને અમદાિાદમા ં
એકલી મકૂી રિતી આંખે શૈલજા પતી સોહન સાથે 
અમેક્રરકા તશકાગો પહોંચી ગઈ . 

અમદાિાદ એરપોટપ ઉપરથી તિદાય લેતા ં આ નિ 
પક્રરણીત યગુલે કોક્રકલાને ક્રદલાસો આપતા ંકહ્ુ ંહત ુ ંકે “ 

બા ક્ષચિંતા ના કરશો, અમેક્રરકા ગયા પછી અમે તમને 
અમારી સાથે રહિેા બોલાિી લઈશુ ં” 

….. અને એ દીિસની શભુ ઘિી પણ આિી ગઈ ! 

એક ક્રદિસે મબુઈ જઈ અમેક્રરકન કોન્સલેુટમાથંી ગ્રીન 
કાિપ પ્રાપ્ત કરીને દીકરી અને જમાઈ સાથે ત્યા ંબાકીની 
ત્જિંદગી પસાર કરિા શૈલજાની વ્હાલી તિધિા માતા 
કોક્રકલા અમેક્રરકા તશકાગો પહોંચી ગઈ ! 

પતી રોહનએ જગાિેલી કોકીલાની અમેક્રરકા જિાની 
અધરુી આશાની જમાઈ સોહન અને એના હૈયાના હાર 
જેિી દીકરી શૈલજાએ પતૂતિ કરી દીધી ! 

૨૧. બે ફોટા ….એક માઈક્રોક્રફક્શન િાતાપ… 

એની બીમાર પત્ની કલ્પનાના બે ક્રદિસ ઉપર લીધેલા 
એના ં ફેફસાનંા એક્સ-રેના ફોટા રેિીયોલોજીસ્ટને 
ત્યાથંી લઇ આિી િીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમા ં દાખલ થયો. 
સાજંે િોક્ટરને બતાિિા આ ફોટા લઇ જિાના હતા . 

https://vinodvihar75.wordpress.com/2015/04/18/699-%e0%aa%ac%e0%ab%87-%e0%aa%ab%e0%ab%8b%e0%aa%9f%e0%aa%be-%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%88%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%ab%e0%aa%bf%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%b6%e0%aa%a8-%e0%aa%b5/


િીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમા ંફોટાનુ ંબ્રાઉન કિર બાજુના ટેબલ 
ઉપર મકૂી ફેફસાનંા કેન્સરથી પીિાતી એની બીમાર 
પત્ની કલ્પનાના પલગં પાસેની ખરુસીમા ં આિી બેઠો 
અને એના હાથને પપંાળી રહ્ો. 

થોિીિાર પછી એક્સ-રે ફોટાને ફ્લેટની ખલુ્લી 
બારીમાથંી આિતા પ્રકાશ સામે ધરીને િીરેન્દ્ર એને એકી 
નજરે જોિા લાગ્યો. 

શરીરથી સાિ કૃશ થઇ ગયેલી કલ્પનાને એના કેન્સર 
ગ્રસ્ત ફેફસાનંા ફોટામા ં કેવુ ં છે એ િીરેન્દ્રને પછૂિાની 
ઇચ્છા પણ ના થઇ . 

એક્સ-રે ફોટાને જોઈ રહલે િીરેન્દ્ર તરફથી કલ્પનાએ 
એની નજર ઉઠાિી લઈને સામેની દીિાલ ઉપર 
લટકાિેલા એના અને તિરેન્દ્રના લગ્ન િખતના 
ખીલખીલાટ હસી રહલે ફોટાને સ્સ્થર નજરે જોઈ રહી . 

લગ્નના એ ફોટાને જોતા ં જોતા ં એનાથી એક ઊંિો 

તનશ્વાસ મકુાઈ ગયો ! 

 



 

 

૨૧.આજના લેખક તરીકેનો તિનોદ પટેલનો 
પ્રતતક્ષલતપ સાથેનો ઈન્ટરવ્યુ-ંInterview 

 

આિો મળીએ પચંોતેર િટાિી ગયેલા એક યિુાન હૈયાને :  

શ્રી તિનોદ પટેલ / A short Interview with Gujarati Writer Vinod 

Patel( જાન્યઆુરી ૨૦૧૫) 



 

 
 

નામ - અટક :  તિનોદભાઈ રેિાભાઈ પટેલ 

જન્મતારીખ : જાન્યઆુરી ૧૫, ૧૯૩૭ (૭૯ મા િષપમા ંપ્રિેશની 

તૈયારી !) 

મળૂ િતન : જન્મ સ્થળ રંગનુ, બમાપ, પણ મારી ચાર િષપની ઉંમરે 

બીજા તિશ્વ યદુ્ધ િખતે જાપાને બમાપ ઉપર બોમમારો કયો ત્યારે 

સલામતીના કારણે કુટંુબે રંગનુથી મળૂ િતનના ગામ 

િાગંરિા,ઉિર ગજુરાતમા ંસ્થળાતંર કયુ ંહત ુ ં. 



ક્રિગ્રી-ઉપાતધ  : બી.એ.,એમ.કોમ,એલ.એલ.બી,કંપની સેકે્રટરી(ઇન્ટર.)--

- બી.કોમ(૧૯૫૯) તસિાયની બીજી બધી િીગ્રીઓ જોબ સાથે પ્રાપ્ત 

કરી હતી. 

1. સ્િભાિ : 

આંતરમખુી,એકાતંતપ્રય,તિચારશીલ,ત્જજ્ઞાસ,ુ,પક્રરશ્રમી,પે્રમાળ.મારા 

સ્િભાિ તિષે હું કહું એના કરતા ંએના તિષે બીજાઓને જે લાગતુ ં

હોય એ જ ખરંુ. 

2. જીિનમા ંસ્સ્થરતા આિિી કોને કહશેો? 

સ્સ્થરતા અસ્સ્થરતા એ દરેકની માનતસકતા ઉપર તનભપર કરે 

છે.જીિનમા ંજયારે એમ  લાગે કે ભતૂકાળની સરખામણીમા ંબહુ જ 

ઓછા પ્રશ્નો હલ કરિાના હિે બાકી છે અને જીિનની નાિ હાલ 

તિના સકંટે સ્સ્થર ગતતએ સખુપિૂપક આગળ ધપી રહી છે ત્યારે 

મારી દ્રષ્ટીએ જીિનમા ંસ્સ્થરતા આિી છે એમ કહી શકાય. 

3. એિી એક િસ્ત ુજે લખલટૂ લુટંિાનો મોકો મળે તો એ  શુ ંહશે ? 



ક્ષચિાનદં અને હાસ્યની પળો 

4. બાળપણનુ ંએક એવુ ંસ્િપ્ન જે  આજે યાદ કરતા સાથે હસવુ ં

આિી જાય ? 

બાળપણમા ં જયારે તપતાની આંગળી પકિીને સૌ પ્રથમ િખતે 

રેલ્િે સ્ટેશને ગયેલો ત્યારે ત્યા ંઆગગાિી જોયેલી .એ િખતે આખી 

લાબંી ગાિીને ચલાિી જનાર  ડ્રાઈિરદુતનયાનો સૌથી મોટો 

જોરાિર માણસ હશે એવુ ં તિચારી ભતિષ્યમા ં આિો ડ્રાઈિર 

બનિાનુ ંક્યારે મળે એવુ ંમનમા ંસ્િપ્ન રાખેલુ ંએ યાદ આિતા ં

હસવુ ંઆિી જાય છે ! 

5. અથાણા ં - ખાખરા જેિા તમે ખાિામા ં કરેલા એિા અજુગતા 

કોમ્બીનેશન જે તમને તપ્રય છે ? 

ખાસ કંઈનહીં ,પણ હા,કોઈિાર રોટલી ઉપર ઘી કે માખણ ચોપિી 

એના ઉપર શાક પાથરી, રોટલીનો રોલ બનાિી,  બરીટાની જેમ 

એને ચટણી કે અથાણા સાથે ખાિાની મજા લીધી છે ખરી !એક 

પ્રયોગ ખાતર. 



6. જો પાછલી ત્જિંદગીમાં થઇ ગયેલી એક ભલૂને સધુારિાનો મોકો 

મળે તો કઈ ભલૂ સધુારશો  ? 

ભતૂકાળમા ંસારંુ કેક્રરયર બનાિિા માટે મારી જોબ ઉપર હું િધ ુ

પિતુ ં ધ્યાન આપતો આથી બાળકો અને પત્નીની સાથે જોઈએ 

એટલો સમય આપી નહી શકેલો એ એક ભલૂ હતી એમ ખાસ 

કરીને ધમપપત્નીના અિસાન બાદ િધ ુ લાગ્યુ ં હત ુ ં .આ ભલૂને 

સધુારિાના મોકા માટે આ ઉંમરે તો હિે ઘણુ ંજ માડંું થઇ ગયુ ંછે 

!બાળકો પણ હિે ખબુ મોટા ં થઇ સપક્રરિાર સ્િ પ્રયત્ને સખુી 

છે.૭૮ િરસે મારા માટે હિે તો બહોત ગઈ ,થોિી રહી ! બાકી 

જીિન, મન ગમતી પ્રવતૃિ ,આધ્યાત્ત્મકતા અને આંતર યાત્રાને પથેં 

સફર કરિામા ં! 

7. સ્િચ્છતા અક્ષભયાનથી ખરેખર કઈ ફરક પિયો કે પિશે ? આ 

પહલે યોગ્ય હતી  ? 

અન્ય દેશોમા ં ભારતની છાપ એક ગદંા દેશ તરીકેની છે એને 

સધુારિા માટે સ્િચ્છ ભારત  અક્ષભયાન એ દેશ માટે ની એક 

પ્રાથતમકતા છે.આ અક્ષભયાન   બહ ુજ પહલેા ંશરુ થવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ ં . 



ખેર,Better late than never.બેશક આ અક્ષભયાનથી સ્િચ્છતા પ્રત્યે 

અત્યાર સધુી બેદરકાર જન સમાજમા ંનિ જાગતૃતની એક લહરે 

આિી છે.લોકોમા ં સદીઓથી ઘર કરી ગયેલ અસ્િચ્છ કુટેિોમાં 

સધુારો લાિતા ં િાર તો લાગશે પણ સરકાર અને પ્રજા સાથે 

મળી જો આ કામ પરૂી ગભંીરતાથી ઉપાિી લેશે તો પક્રરસ્સ્થતતમા ં

ફેર જરૂર દેખાશે. 

8. અન્યના વ્યસ્ક્તત્િની કઈ ખબૂીઓ ગમે? 

અનેક મશુ્કેલીઓ િચ્ચે પણ જીિનની હરેક પળને હસીને માણતા 

ધૈયપિાન અને સહૃદયી વ્યસ્ક્તઓના જીિન પ્રત્યેના સકારાત્મક 

િલણની ખબૂીઓ મને ગમે .પોતાના ં ક્રહતોને બાજુ પર રાખી 

અન્યને માટે મદદ,સેિા અને પરોપકાર કરિાની તત્પરતા 

ધરાિનાર માણસો પણ ગમે. 

9. અંગત પસુ્તકાલયમા ંકેટલી ક્રકતાબો છે? 

પસુ્તક િાચંનનો મારો મખુ્ય શોખ િરસોથી રહ્ો છે. નાના ંમોટા ં

થઈને આશરે 450 પસુ્તકો હાલ મારી પાસે છે.ઇન્ટરનેટનુ ંજ્ઞાન 



પ્રાપ્ત થયા બાદ હિે પસુ્તકો િસાિિાનુ ંખબુ ઓછં થઇ ગયુ ંછે. 

10. પ્રતતક્ષલતપ એટલે......  

કુશળ અને પક્રરશ્રમી માળીઓ ની સક્રક્રય સભંાળ નીચે જીિન 

પોષક િાચન માટેભાષા સાક્રહત્યના ં મહકેતા ં ફૂલોનો ઝિપથી 

તિકતસત થઇ રહલે એક આકષપક રંગ બેરંગી બગીચો.પ્રતતક્ષલતપએ 

થોિાક જ  સમયમા ંજે પ્રગતત કરી બતાિી છે એ કાબીલેદાદ 

છે.પ્રતતક્ષલતપ પ્રતત ક્રદન હજુ તિશેષ પ્રગતી કરતી રહ ેએિી ક્રદલી 

શભુ કામનાઓ અને એક બઝુગપના અંતરના આશીિાપદ. 

િાચકોને સદેંશ 

આપણુ ં જીિન માત્ર એક જ િાર આપણને મળે છે. 

માટેિાચન,લેખન કે કોઈપણ મન ગમતી પ્રવતૃિમા ંમન પરોિી જે 

પળ જીિતા હોઈએ એને મન ભરી આનદં અને જોશથી ત્જિંદગીને 

જીિી લેિી .સમયની રેતી ઉપર તમારા ં પગલાનંી સુદંર છાપ 

છોિી જિા માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહવે ુ.ં જીિનમા ં ગમે એટલા 

તિપરીત સજંોગો કેમ ના આિે પણ ક્રહિંમત હાયાપ તિના મન 

મજબતુ રાખી ક્રદલી પરુુષાથપ કરિામા ંકોઈ કમી આિિા ના દેિી. 



પ્રભ ુ ઉપર શ્રદ્ધા રાખિાથી મન મજબતુ બનતુ ં હોય છે. મનને 

શાતંત પ્રાપ્ત થતી હોય છે. 

 

મારી સકં્ષક્ષપ્ત જીિન ઝરમર  – તિનોદ પટેલ 

 

જન્મ અને બાળપણ 

મારો જન્મ ૧૫ મી જાન્યઆુરી ,૧૯૩૭ ના રોજ  બ્રહ્મદેશ-

બમાપ(આજનુ ં મ્યામંાર)ના રંગનુ શહરેમા ંથયો હતો .મારા નાના 

ભગિાનદાસ રંગનુમા ં િષોથી રહતેા હતા. બમાપના ત્રણ મખુ્ય 



શહરેો  રંગનુ ,બસીન અને મોંિલેમા ં એમની પેઢીઓમા ં િેપાર 

ધમધોકાર ચાલતો હતો.મારા ંમાતશુ્રી સ્િ.શાન્તાબેનનો જન્મ પણ 

રંગનુમા ંથયો હતો. 

સને ૧૯૪૧-૪૨ના બીજા તિશ્વ યદુ્ધ િખતે જયારે જાપાને બમાપ 

ઉપર સતત બોમમારો  કયો ત્યારે એમાથંી જીિ બચાિિા મારંુ 

કુટંુબ િષોની કમાણીની તમલકતો બમાપમા ં જ છોિીને ૧૯૪૧મા ં

મહસેાણા ત્જલ્લામા ં આિેલા મારા  િતનના ગામ િાગંરિામા ં

આિી ત્યા ંસ્થાયી થયુ ંહત ુ ં.એ િખતે હું ફક્ત ચાર િષપનો બાળક 

હતો  .  

િાગંરિામા ંઅમારા કુટંુબનો મખુ્ય વ્યિશાય ખેતીિાિી હતો  .

તપતાએ િતનમા ં મારા દાદાની કાપિની દુકાન સભંાળી લીધી 

અને ગામના આગેિાન ભાગીદારો સાથે ખેતીના પાકોનો સીઝનલ 

િેપાર શરુ કયો .બમાપમા ં સખુ સાયબીમા ં ઉછરેલ માતાને 

ખેતીિાિી અને ભેંસો રાખી ઘર ચલાિિા માટે મહનેત પિે એિા 

કામોથી ટેિાઈ જવુ ં પિ્ુ ં હત ું   . તેઓએ તદ્દન બદલાયેલા 

સજંોગોમા ં હસતા મખેુ જીિનનો આ પિકાર ઝીલી લીધો હતો 



.ચાર પતુ્રો અને ત્રણ દીકરીઓના િસ્તારી કુટંુબના નીભાિમા ં

મારા ંમાતા જેમને અમે સૌ” અમ્મા” કહતેા એમણે તપતાને ઘરના 

તનભાિમા ંસારો સાથ અને સહકાર આપ્યો .અમ્માને કામમા ંમદદ 

કરતી મારાથી નાની ત્રણ નાની બેનોના કાળક્રમે લગ્ન પ્રસગંો 

સારી રીતે પતાિી એમને સાસરે તિદાય કરી .આમ મારા ંસ્િગીય 

માતા તપતાએ એ િખતના સજંોગો માં સાથે રહી જે 

પક્રરશ્રમ,ત્યાગ અને સઘંષપ કરી અમને ઉછેયાપ હતા એની મારા 

મનમા ં  એક ઊંિી છાપ કોતરાઈ ગઈ છે જે મને સતત પે્રરણા 

આપતી રહ ેછે. 

રંગનુથી િાગંરિામા ંઆવ્યાના થોિા મક્રહનાઓમા ંજ મને સખ્ત 

તાિ આવ્યો અને કમનશીબે ગામમા ં ચાલતા પોલીયોના 

િાયરસમા ંહું ઝિપાઈ ગયો .આ પોલીયોની અસરથી મારો જમણો 

હાથ અને િાબો પગ જીિનભર માટે નબળા બની ગયા  .  

હલેન કેલરે સાચુ ંજ કહ્ુ ંછે કે ” ભગિાન જયારે એક દ્વાર બધં 

કરે છે ત્યારે બીજુ ં દ્વાર પણ ખોલી આપે છે “. કુદરતે મારી 

શાક્રરક્રરક ઉણપની ખોટ મને બૌતધક શસ્ક્તની ભેટ આપીને પરૂી 



કરી છે જેનો ઉપયોગ કરી હું જીિનમા ંઆિેલ દરેક પિકારોનો 

ક્રહિંમતથી સામનો કરી શક્યો છં . 

શાળા જીિનના ંસસં્મરણો 

િાગંરિા પ્રાથતમક શાળામા ં તશક્ષણ લીધા બાદ રંગનુથી આિીને 

તપતાએ ગામના સહકારથી શરુ કરેલી િાગંરિા એ.િી.સ્કુલમા ંછ 

ધોરણ સધુી અભ્યાસ કયો.ત્યારબાદ ૧૯૫૦મા ં ઉિર ગજુરાતની 

કિીની જાણીતી તશક્ષણ સસં્થા સિપ તિદ્યાલય હાઈસ્કુલમા ંસાતમા 

ધોરણમા ં દાખલ થઇ ૧૯૫૫મા ં ત્યાથંી એસ.એસ.સીની પરીક્ષા 

પ્રથમ િગપમા ંપાસ કરી . 

ગામિાના કપૂ મનડંુક િાતાિરણમાથંી બહાર આિીને મારા જીિન 

તિકાસ માટેના ં ખરા ં મળૂ કિીની ગાધંી મલુ્યોને િરેલી આ 

જાણીતી સ્કુલ અને એના તિશાળ પક્રરસરમા ં આિેલ પાટીદાર 

તિદ્યાથી આશ્રમ-છાત્રાલયના ૪૦૦ તિદ્યાથીઓ અને ગહૃપતતઓ 

સાથે રહીને નખંાયા ંછે. 

આ સસં્થામા ંઆચાયપ નાથાભાઈ દેસાઈ ,મોહનલાલ પટેલ જેિા 



આદશપ ગરુુજનોએ મારામા ં રસ લઈને મારા વ્યસ્ક્તત્િને 

તિકસાિિામા ંઅગત્યનો ફાળો આપ્યો છે.કિીની આ સસં્થાઓમા ં

રહીને મેળિેલ તશક્ષણ અને સસ્કારોએ તિશાળ જગતમા ં પ્રિેશ 

કરિા માટેની મારા માટે જ્ઞાનની મજુંષા ખોલી આપી હતી . 

ગજુરાતી સાક્રહત્યમા ંજાણીતા સાક્રહત્યકાર અને લઘકુથાના જનક 

મનાતા મારા તપ્રય ગરુુ શ્રી મોહનલાલ પટેલએ િખતે આ 

શાળામા ં ગજુરાતી શીખિતા  .એમની પે્રરણા અને પ્રોત્સાહનથી 

ગજુરાતી સાક્રહત્ય િાચંિાનો અને લખિાનો શોખ મારા હૃદયમા ં

રોપાયો .શાળાના તિદ્યાથીઓ માટે ચલાિાતી હસ્ત ક્ષલક્ષખત પતત્રકા 

 "ક્ષચનગારી   " નો એમણે મને તતં્રી બનાવ્યો હતો   . આશ્રમ-

બોિીંગમા ં સિાર - સાજં થતી પ્રાથપનામા ં સગંીત તશક્ષકની સાથે 

૪૦૦ છાત્રો સમક્ષ સ્ટેજ ઉપર બેસી હું પ્રાથપના ગાતો અને 

ગિિાિતો  .એક તિકલાગં બાળકમા ં સ્િાભાતિક હોય છે એિી 

લઘતુા ગ્રથંીને દુર કરિામા ંઅને હું પણ જીિનમા ંકઈક કરી શકંુ 

એમ છં એિો મનમા ં દ્રઢ તિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરિામા ંઆ સસં્થામા ં

મેળિેલ સસ્કારો અને ગરુુ જનોએ અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે. 



૧૯૫૫ના માચપમા ં આ સિપ તિદ્યાલય-કિીમાથંી  એસ.એસ.સીની 

પરીક્ષા પ્રથમ િગપમા ં સારા માક્સપ સાથે પાસ કયાં બાદ 

અમદાિાદની એચ.એલ .કોમસપ કોલેજમા ં ચાર િષપ અભ્યાસ 

કરીને ૧૯૫૯મા ં  બી,કોમ.ની પરીક્ષા પાસ કરી.કોલેજકાળ 

દરમ્યાન હું એક ઓછા બોલો, અંતમુપખી સ્િભાિ િાળો એ 

િખતના નબળા આતથિક સજંોગો પ્રમાણે સાદગીને િરેલો મહનેત ુ

તિદ્યાથી હતો .પ્રોફેસરોના લેકચરો ધ્યાનથી સાભંળી એની 

ચીિટથી બનાિેલી મારી નોટ બકુો િગપ બહાર રખિતા 

તિદ્યાથીઓ માગી લઇ જતા અને કોપી કરતા. મારા તપતા એક 

િેપારી હોઈ એમણે મને કોમસપમા ંઅભ્યાસ કરિાનુ ંકહલે ુ ં જેથી હું 

જલ્દી કમાતો થાઉં  .ગામમા ં તપતાનો િેપાર બરાબર ચાલતો ન 

હતો, ખોટ જતી હતી .કુટંુબમા ંમારા તસિાય મારાથી નાના ત્રણ 

ભાઈઓ અને ત્રણ બહનેોના િસ્તારી કુટંુબનુ ં ખેતી અને ભેંસના 

દૂધના િેચાણમાથંી જે આિક થાય એમાથંી માિં પરંુુ થતુ ંહત ુ ં .

આને લીધે કોલેજના ચાર િષો દરમ્યાન આતથિક રીતે મને ઘણી 

સકંળામણ રહી હતી  .  



હું સ્કોલરશીપો મેળિિા માટે ચેરીટી સસં્થાઓને અરજીઓ કરતો 

અને સારા માક્સપને લીધે મળતી પણ ખરી .એનાથી કોલેજ 

અભ્યાસ દરમ્યાન આતથિક રીતે થોિી રાહત રહતેી હતી . 

મારા કોલેજ કાળ દરમ્યાન મારા તપતાજીએ ખોટને લીધે ગામમા ં

કક્રરયાણાનો િેપાર હતો એ બધં કયો .ત્યારબાદ કુટંુબને િતનના 

ગામ િાગંરિામા ંમકુીને અમદાિાદ નજીક આિેલ કઠિાિા ગામ 

ખાતે મેઈઝ પ્રોિક્ટ્સ નામની કંપનીમા ં ઓછા પગારે એકાઉન્ટ 

ખાતામા ંક્લાકપની નોકરી સ્િીકારિી પિી .કંપનીની ચાલીમા ંનાની 

ખોલી જેિી રૂમમા ંએમની સાથે હું રહતેો અને તમલની બસમા ં

બેસી અમદાિાદ શહરેમા ંએચ.એલ.કોમસપ કોલેજમા ંઅભ્યાસ માટે 

જતો  .તપતા રેિાભાઈ આ ચાલીની રૂમમા ં અમારા બે જણનુ ં

ખીચિી શાક જેવુ ંસાદંુ ખાિાનુ ંબનાિતા હતા એ બધા ંજીિનના ં

દ્રશ્યો આજે યાદ આિે છે ! 

જોબ,અભ્યાસ અને અનભુિ 

આિી રીતે આતથિક મશુ્કેલી િેઠીને કોલેજના ંચાર િષપ પરૂા ંકરી 



૧૯૫૯મા ંહું બી.કોમ પાસ થઇ ગયો એના બીજા જ મક્રહને નશીબ 

જોગે મને અમદાિાદની પાલિીમા ં આિેલી જાણીતી સ્ત્રી સસં્થા 

તિકાસગહૃમા ં ક્રહસાબનીસ અને સેકે્રટરી તરીકે માતસક રૂતપયા ૧૪૫ 

ની જોબ મળી ગઈ  .એ િખતે તો આ પગાર સારો ગણાતો   .

આ સસં્થાના ંપ્રમખુ જાણીતા ંસામાત્જક કાયપકર અને લોકસભાના ં

સભ્ય શ્રીમતી પષુ્પાબેન મહતેાની સાથે કામ કરતા ં કરતા ં

મક્રહલાઓના જીિનના તિતિધ જક્રટલ પ્રશ્નોનો મને ત્યા ંઅનભુિ 

મળ્યો, સાથે કુટંુબના તનભાિ ખચપમા ં તપતાની સાથે રહી મદદ 

કરતો થયો એથી સતંોષનો પણ અનભુિ મળ્યો. 

તિકાસ ગહૃમા ં આઠેક મક્રહના જોબ કયાં પછી મને મારા તપતા 

જયા ં નોકરી કરતા હતા એની નજીક કઠિાિામા ં જ ભારતમા ં

પ્રથમિાર સેલ્યલુોઝ કેતમકલ બનાિિાની નિી થતી સેલ્યલુોઝ 

પ્રોિક્ટ્સ ઓફ ઈન્િીયા લીમીટેિ  નામની કંપની  મા ંએકાઉન્ટ 

ક્લાકપ તરીકેની નોકરી મળી ગઈ. 

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

કોમ .,૧૯૬૯મા ં એલ.એલ.બી .અને કંપની સેકે્રટરીની ઇન્ટર 



સધુીની પરીક્ષાઓ પાસ કરી હતી.આને લીધે કંપનીની મેનેજમેન્ટ 

દ્વારા  મારી મહનેત અને િફાદારીની કદર કરીને મારા હોદ્દાઓમા ં

અને િેતનમા ંવદૃ્ધદ્ધ થતી રહી હતી . 

૧૯૭૩મા ં ત્રણ િષપ માટે આ કંપનીની જોબ છોિીને કુટંુબી 

ભાઈઓએ િિોદરા નદેંસરી ખાતે ફોમપલિીહાઈિ કેતમકલ બનાિિા 

માટે ફેક્ટરી સ્થાપેલી એના નિા પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન માટે કામ 

કયુ.ંત્યા ંત્રણ િષપ સમય જોયા તિના સખ્ત કામ કયુ ંઅને પછી 

ત્યાથંી છટો થઇ અમેક્રરકા રહતેા મારા ભાઈઓએ અમેક્રરકા ફરિા 

માટે બોલાિતા ં૧૯૭૬મા ંક્ષબજનેસ તિઝા મેળિીને હું ચાર મક્રહના 

માટે અમેક્રરકા કેલીફોનીયા ગયો . 

હું ત્યા ંચાર મક્રહના મારા ભાઈઓ સાથે રહ્ો એ દરમ્યાન તેઓએ 

મોટંુ કેમ્પર ભાિે કરી કેલીફોનીયા નજીકના આઠ સ્ટેટમા ં ફેરિીને 

ત્યાનંા ંબધા ંજોિા લાયક સ્થળો મને બતાિી દીધા ં.ત્યાનુ ંકુદરતી 

સૌન્દયપ જોઈને હું ચક્રકત થઇ ગયો . 

હું અમેક્રરકામા ં હતો એ દરમ્યાન મારી મળૂ કંપની સેલ્યલુોઝ 

પ્રોિક્ટ્સની મેનેજમેન્ટએ એમની નિા પ્રકારના કેતમકલ ઈથીલીન 



એમાઈન્સ બનાિિા માટે નિી સ્થાપેલી કંપની િાયામાઈન્સ એન્િ 

કેતમકલ્સની અમદાિાદ ઓક્રફસમા ંસેકે્રટરી અને ફાઈનાન્સ મેનેજર 

તરીકે પબ્બ્લક ઇસ્ય ુિખતે તરત જ ફરજ બજાિિા માટે પત્ર 

લખીને મને અમેક્રરકાથી અમદાિાદ બોલાિી લીધો. 

અમદાિાદ/િિોદરાની આ જાણીતી ગ્રપુ કંપનીમા ં૧૯૬૦મા ંએક 

ક્લાકપ તરીકે જોબ શરુ કરી હતી ત્યાથંી ૧૯૯૪ના જુનમા ંકંપનીના 

સીનીયર એક્ઝીક્ટુીિ તરીકે મેનેજમેન્ટ કેિરમા ંમેનેજીંગ ક્રિરેક્ટર 

સાથે રહીને ફરજ બજાિી હું તનવતૃ થયો ત્યા ંસધુી સળંગ ૩૪ 

િષપ સધુી પરૂી જિાબદારી અને િફાદારીથી કામ કયુ ંહત ુ ં.આથી 

કંપનીની ટોપ મેનેજમેન્ટ સાથે એક કુટંુબીજન જેિા જે સબંધંો 

બધંાયા હતા એ  હજુ પણ ચાલ ુછે . 

કંપનીના ચેરમેન જાણીતા ઉદ્યોગપતત શેઠ રશેષ મફતલાલ હતા  .

કંપનીના સીનીયર એક્ઝીક્ટુીિ તરીકે મારે મુબંઈ મફતલાલ 

સેન્ટરમા ં થતી બોિપ મીટીંગોમા ં મેનેજીગ ક્રિરેક્ટર અને બીજા 

સીનીયર ઓક્રફસરો સાથે હાજર રહિેાનુ ંબનતુ ંહત ુ.ંઆ ગ્રપુમા ંમેં 

૩૪ િષપ કામ કયુ ં એ દરમ્યાન કંપની મેનેજમેન્ટ અને નિા 



પ્રોજેક્ટોના ઈમ્પ્લીમેનટેશન  ફાઈનાન્સ, માકેટીગના તિતિધ પ્રશ્નો 

અને એના ઉકેલનો ખબુ જ બહોળો અનભુિ પ્રાપ્ત કયો હતો. 

કુટંુબ તિશે જાણિા જેવુ ં

 

સ્િ .કુસમુબેન અને તિનોદભાઈ)૧૯૬૨ (- લગ્ન િખતે) 

૧૯૬૨ના ઓગસ્ટમા ં મારી પસદંગીની કન્યા કુસમુ સાથે મારા ં

સાદાઈથી સધુારક લગ્ન થયા ંહતા ં.બે િષપના સખુી દામ્પત્ય પછી 

૧૯૬૪મા ંમા ંઅમને પ્રથમ સુદંર પતુ્ર રત્ન  નૈમેશની પ્રાન્પ્ત થઇ 

https://vinodvihar75.files.wordpress.com/2011/08/kusum-vinod-marriage-picture.jpg


હતી  .પરંત ુ કમનશીબે ફક્ત દશ મક્રહના જીિીને અચાનક 

આિેલી ટૂંકી માદંગીમા ંએનુ ં દુખદ અિસાન થયુ ં હત ું  . પોક્ષલયો 

પછીનો મારી ત્જિંદગીનો આ બીજો મોટો આઘાત હતો .ત્યારબાદ 

પ્રભ ુ કૃપાએ ૧૯૬૬મા ં એક પતુ્ર ,૧૯૬૮મા ં એક પતુ્રી અને 

૧૯૭૨મા ંએક પતુ્ર એમ ત્રણ રૂપાળા ંબાળકોની પ્રાન્પ્ત થતા ંએ 

દુખ સમય સાથે ભલૂાઈ ગયુ.ં આ ત્રણે ય સતંાનો કાળ ક્રમે 

અમદાિાદની સ્કુલમા ંઅભ્યાસ પરુો કરી એક પછી એક એમ 

અમેક્રરકામા ંઆિી ગયા ં.કેલીફોનીયામા ંલોસ એન્જેલસમા ંઆિેલી 

ફુલરટન કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરીને પાટપ ટાઈમ જોબ કરી ત્રણેય 

સતંાનો ગે્રજયએુટ થયા ં .ત્યારબાદ સારી જોબ સાથે હાલ એમના ં

પોતાના ં તનિાસ સ્થાનોમા ંએમના પરીિાર સાથે આજે આનદંથી 

સતંોષી ત્જિંદગી તિતાિી રહ્ા ં છે . આજના તબકે્ક સતંાનો અને 

પક્રરિારની લીલીિાિી જોઇને જીિનની અનેક કસોટીઓ િટાવ્યા 

પછી મારા મનમા ંખબુ આનદં અને સતંોષ છે. 

કમનશીબે મારા ં ધમપ પત્ની અમેક્રરકામા ં રહતેા ં એમના ં તપ્રય 

સતંાનોનુ ંસખુ નજરે જોિા આજે સદેહ ેહાજર નથી એનો અફસોસ 



મનને જરૂર રહ્ા ંકરે છે  .ત્રીસ િષપના અમારા સખુદ દામ્પત્ય 

જીિન પછી તારીખ ૧૪મી એતપ્રલ,૧૯૯૨ ના રોજ મારા ંધમપપત્ની 

કુસમુબેનનુ ંએમની ૫૪ િષપની ઉંમરે, સ્ટ્રોક-પેરાક્ષલતસસની લાબંી 

માદંગી સહન કયાપ બાદ, અમદાિાદ નારણપરુાના અમારા 

તનિાસસ્થાને દુખદ અિસાન થયુ ંહત ુ.ં 

અમારા ંલગ્ન થયા ંએ પછી જ કુટંુબની આતથિક સ્સ્થતતમા ં કઈક 

િળતા ંપાણી થયા ંહતા ં  .અમારા ંલગ્નના ત્રણ િષપ પછી મારા 

ત્રણ નાના ભાઈઓ એક પછી એક એમ અમેક્રરકા ગયા,ત્યા ં

ભણી,સેટ થયા.૧૯૭૨મા ંનારણપરુા શકંર સોસાયટીમા ંબે મજલાનુ ં

સુદંર મકાન થતા ંભાિે રહતેા હતા એને બદલે પોતાના બગંલે 

રહિેાનુ ંસખુ મળ્યું  . આ બગંલામા ંજ અમેક્રરકા ગયેલ મારા ત્રણેય 

નાના ભાઈઓના ંલગ્ન ઉજિાયા ં .અમારા ત્રણે ય સતંાનો મારા ં

ધમપ પત્ની કુસમુની હયાતીમા ં જ અમરીકા ગયા ં હતાં   .

નારણપરુાનુ ં આ મકાન હિે બધા ભાઈઓ-બહનેો અને મારો 

પક્રરિાર અમેક્રરકામા ં રહતેા ં હોઈ હાલમા ં  િેચી નાખ્યુ ં છે.એમ 

છતા ંઆ મકાન સાથે જોિાએલી મારી સ્મતૃતઓ મનમા ંહજી તાજી 



છે . 

કુસમુની તિદાય પછી ૧૯૯૫મા ંમારા ં  તપ્રય  માતા શાતંાબેનને 

અમદાિાદમા ં અને તપતાશ્રી રેિાભાઈને ૨૦૦૭મા ં સાન 

ક્રિયેગો,અમેક્રરકામા ંઅમે ગમુાવ્યા ંએથી મારા હૃદયના એક ખણૂામા ં

જે ખાલીપો સજાપયો છે એ પરુી ન શકાય એિો છે. 

 આ રહી મારી રૂમમા ંમારી નજર સામે જ રહતેી એમની તસ્િીરો.  

 

પે્રમ, લાગણી અને ત્યાગના તત્રિેણી સગંમ સમા ં આ ત્રણ 

ક્રદવ્યાત્માઓએ કુટંુબના ઉત્કષપ માટે ખબુ સઘંષપ કયો હતો .તેઓ 



અિસાન પામ્યા ં ત્યા ંસધુી એમના સહિાસમા ંપસાર કરેલા એ 

ભવ્ય ભતૂકાળના ક્રદિસોની અને મારા જીિન ઉપરના એમના 

અગક્ષણત ઉપકારોની યાદ તાજી કરતા ંકરતા ંએમને હું આદ્ર ભાિે 

હૃદયથી િદંન કરંુ છં. 

જુન ૧૯૯૯૪મા ં જોબમાથંી તનવતૃિ લઈને હું ગ્રીન કાિપ ઉપર 

અમેક્રરકામા ંકાયમી ધોરણે િસિાટ કરિાને માટે આવ્યાને આજ 

કાલ કરતા ંઆજે તો ૨૨ િષપ પસાર થઇ ગયા ં છે !મારી ઉમર 

પણ હિે ૮૦ િષપની થશે.ભાઈઓ અને એમનો પક્રરિાર  બધા ં

કેલીફોનીયામા ંનજીકમા ંજ  રહ ેછે એટલે અિાર નિાર સામાત્જક 

પ્રસગંો અને તહિેારોમા ં મળિાનુ ં થતા ં આનદંના િાતાિરણમા ં

સમય પસાર થઇ રહ્ો છે. 

મારા દાદા સ્િ.તશિદાસ માધિદાસ પટેલ 

મારા દાદા તશિદાસ માધિદાસ પટેલે ગામના મારા િતનના ગામ 

િાગંરિાના સ્િામીનારાયણ મકં્રદરના કોઠારી તરીકે એ અિસાન 

પામ્યા ં ત્યા ં સધુી ખબુ પ્રમાણીકતાથી એક એક પૈસાનો ક્રહસાબ 

રાખી સેિા બજાિી હતી .એક ખેડતૂ હોિા ંછતા ંમારા દાદા  



કેળિણીની ક્રકિંમત સમજયા હતા  . એમના ત્રણ પતુ્રોમાથંી િચેટ 

પતુ્ર એટલે કે મારા તપતાને તેઓએ ગામના અન્ય લોકોની જેમ 

ખેતીમા ં ના જોતરતા ં કિીમા ં  છગનભાએ શરુ કરેલી શાળામા ં

ભણિા માટે મોકલી આપ્યા .આ સસં્થા જયા ં મેં પણ અભ્યાસ 

કરેલો ત્યા ં રહીને તપતાએ િોલ્ટન પદ્ધતતથી અંગે્રજીમા ં તશક્ષણ 

મેળવ્યુ ં હત ુ.ંમારા દાદાની દુરંદેશી દ્રન્ષ્ટથી અમારા કુટંુબમા ં

તશક્ષણના ંજે બીજ રોપાયા ંએના પરીપાક રૂપે એમના ત્રણેય પતુ્રો 

અને એક પતુ્રીની ચાર પેઢીઓનો પરીિાર (શીમા ફેમીલી ) આજે 

અમેક્રરકામા ં આિી પિૂપ અને પતશ્ચમ અમેક્રરકામા ં જોબ અને 

પોતાના ધધંાઓમા ંવ્યસ્ત બની આજે ઘણા ંસખુી છે . 

અમારા સૌ શીમા ફેતમલીના સભ્યોમા ં મારા દાદાની ધાતમિકતા 

,પ્રમાક્ષણકતા અને વ્યિસ્થા શસ્ક્ત -મેનેજમેન્ટ ના અને નીતતમય 

જીિનના સસં્કારોનો િારસો અમને મળ્યો છે જે માટે તેઓ હંમેશ  

માટે અમારા માટે સદા પજૂનીય રહશેે. 



 

દાદા સ્િ.તશિદાસ માધિદાસ પટેલ 

ઉપસહંાર –હાલની પ્રવતૃિ 

હાલ લોસ એન્જેલસ અને સાન િીયાગોમા ં  રહતેા ંત્રણ સતંાનો 

અને એમના ં ૬ બાળકોના દાદા તરીકે એમને ક્રદન પ્રતત ક્રદન 

પ્રગતી કરતા ંજોઈને નજર ઠરે છે અને આનદં અને સતંોષથી 

ક્રદિસો પસાર થઇ રહ્ા છે  .મારી ૭૫ િષપની ઉંમરે તનવતૃતની 



એક પ્રવતૃિ તરીકે સપ્ટેમબર ૧ .૨૦૧૧ થી મેં કોમ્પ્યટુર શીખીને 

મારો ગજુરાતી બ્લોગ તિનોદ તિહારના નામે શરુ કયો છે. 

આ રચનાત્મક પ્રવતૃિને લીધે સમય સારી રીતે પસાર થાય 

છે.બ્લોગીંગ એક મેિીટેશનની ગરજ સારે છે. બ્લોગીંગ માટે જરૂરી 

અિનિી ટેકનીકોનુ ંજ્ઞાન અને અનભુિ જેમ િધે છે એમ એમા ં

િધ ુઆનદં ઉમેરાતો જાય છે .તિનોદ તિહારના માધ્યમથી કદી 

નજરે જોયા કે મળ્યા ન હોય પણ મળિા ગમે એિા ઘણા 

સહૃદયી નેટ તમત્રો સાથે આત્મીય સબંધં બધંાયો છે  .તમત્રો સાથે 

સાથે સપંકપ અને તિચાર તિતનમયથી મન કામના આનદંમા ં

પ્રફુન્લ્લત રહ ેછે 



 

છ પૌત્ર-પૌત્રીઓ સાથે તિનોદભાઈ - ઓગસ્ટ-૨૦૧૪ 

આ ચાર િષપ દરમ્યાન તિનોદ તિહાર બ્લોગના મલુાકાતીઓની 

સખં્યા ૨૪૮૬૦૦ + સધુી પહોંચી ગઈ છે .તિશ્વના ૭૦ દેશોમા ંઆ 

બ્લોગના મલુાકાતીઓ પ્રસરેલા છે.આજ સધુીમા ં૮૩૩ પોસ્ટ એમા ં

મકુાઈ છે જેને િાચકોનો સારો પ્રતીસાત સાપંિયો છે.ચકોનો અને 

મારા તમત્રોના પ્રોત્સાહન અને પે્રમ માટે સૌનો આભારી છં 

પ્રતતક્ષલતપમા ં પ્રગટ મારા લેખો ,િાતાપઓ અને કાવ્યોને આિરી 

લઈને મારા ં સ્િ .ધમપપત્ની કુસમુબેનની સ્મતૃતમા ંએમની ૨૩મી 

પણુ્યતતથી પ્રસગેં પ્રતતક્ષલતપના સહકારથી  “ કુસમુાજંક્ષલ   “ નામનુ ં

https://vinodvihar75.files.wordpress.com/2011/08/vrp-with-6-g-k-revised.png


મારુ પ્રથમ ઈ-પસુ્તક પ્રકાતશત થયુ ં છે.૧૯૯૩ મા ંએમની પ્રથમ 

પણુ્યતતથી િખતે  “ શ્રધાજંક્ષલ “એ નામે પ્રથમ તપ્રન્ટેિ પસુ્તક બહાર 

પાિ્ુ ંહત ુ ંજેને માટે સારા પ્રતતભાિો પ્રાપ્ત થયા હતા. 

સ્િ- કુસમુબેન તિ.પટેલ ની પ્રથમ પણુ્યતતથી િખતે છપાિેલ 

પ્રથમ પસુ્તક “શ્રધાજંક્ષલ “સાથેની તસ્િીર .

 

બધા ં કુટંુબીજનો ઇન્િીયાથી અહીં આિી ગયા ં છે એટલે ઈન્ન્િયા 

જિાનુ ંબહું થતુ ંનથી  .હિે તો અઠે દ્વારકા  .જીિનનો આ છેલ્લો 

પિાિ પરીિાર જનોની િચ્ચે રહીને અહીં અમેક્રરકાની ધરતી 

ઉપર જ પરુો કરિાનો થશે. 

મારી જીિન ક્રકતાબના ં ઉપર જણાવ્યા મજુબના ં પષૃ્ટો મજુબ 



જીિનમા ં કેટલાય ચઢાિ ઉતરાિ આિી ગયા છે .જીિનના 

તપતા લોખિં ઉપર સજંોગોના હથોિા પિતા ગયા એમ ત્જિંદગી 

આકાર લેતી ગઈ છે. 

૧૯૩૭મા ં રંગનુ-બ્રહ્માથી ઉપિેલો ,સ્થળો બદલતો અને ત્જિંદગીના 

અિનિા અનભુિો કરાિતો મારી જીિન યાત્રાનો રથ હિે 

અમેક્રરકામા ંઆિીને અટક્યો છે.ન જાણ્યુ ંજાનકી નાથે સિારે શુ ં

થિાનુ ંછે ! 

મારી ફીલસફુી-જીિનમલુ્યો 

આપણી આ ત્જિંદગી એક સાપ તનસરણીની રમત જેિી છે .આ 

રમતમા ંકેટલાય  ચઢાિ ઉતરાિ આિતા જ હોય છે   . કોઈ પણ 

તિપરીત સજંોગોમા ં હંમેશા ંઆનદં, સતંોષ અને િતપમાન પળમા ં

જીિિા પ્રયત્નશીલ રહવે ુ ં. 

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



આંતક્રરક ક્રહમ્મત , ક્રદલી પરુુષાથપ ,સકારાત્મક અક્ષભગમ, ભગિાન 

ઉપર શ્રધા અને એની કૃપા જયારે ભેગા થાય એટલે જીિન 

યાત્રાનો રસ્તો સરળ બની જાય છે . 

કોઈ પણ માણસ સપંણૂપ નથી  .Be the change you want to see in 

others એ િાક્ય પ્રમાણે સતત આપણી જાતને સધુારતા રહવે ુ ં . 

મારી નીચેની રચનામા ંમારા જીિનની ક્રફલસફુી છે . 

ભતૂકાળની ક્ષચિંતાઓ અને ભાતિની શકંાઓ ત્યજી 

િહતેા ઝરણાની જેમ હરરોજ ખશુીથી ગાતા રહવે ુ ં

 

આ જીિન મહોત્સિની હર પળ મોજથી માણીને 

જેવુ ંપણ હોય એ જીિનને જોશથી જીિી લવે ુ ં. 

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

મને ગમતા ંબે અિતરણો 



ત્રણ િાના ંમજુને મળ્યા ં, હૈય ુ ં,મસ્તક હાથ 

બહંુ દઈ દીધ ુ ંનાથ , જા ચોથુ ંનથી માગંવ ુ.ં 

— ઉમાશકંર જોશી 

 

“Live as if you were to die tomorrow. 

Learn as if you were to live forever.” 

--Mahatma Gandhi 

 



(શ્રી કૃષ્ણ સ્કેચ આટપ – તિનોદ પટેલ ) 

 

મારા બ્લોગ તિનોદ તિહારની ની ક્ષલિંક 

http://www.vinodvihar75.wordpress.com 

તિનોદ તિહારમા ંપોસ્ટ થયેલા આજ સધુીના લેખોની 
અનકુ્રમક્ષણકાની નીચેની લીંક ઉપર ન્ક્લક કરીને આપને 

ગમતો લેખ િાચંો  . 

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

મારો ઈ-મેલ સપંકપ : 

vinodpatel63@yahoo.com 
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