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અર્પણ 

મારીજીવનકથાનાાં મખુ્ય ર્ાાંચ પ્રિયર્ાત્રો મારા જીવનમાાં આવી મને 
પષુ્કળ િેમ આર્ી મારી જીવનયાત્રાને સરળ બનાવી છે. પરુૂાં ર્ાડી તેઓ આજે 
િભનુા ધામમાાં રહ્ાાં રહ્ાાં ર્ણ મને જાણે આશીવાપદ આર્ી રહ્ાાં ના હોય એવો 
મને સતત અહસેાસ કરાવે છે. 
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૧. અમારા મળૂ ખેડતૂ કુટુાંબમાાં 

જેઓએ પ્રશક્ષણનુાં મહત્વ સમજ્ુાં અને 
એમનાાં બાળકોને પ્રશક્ષણ લેવા માટે િેરણા 
આર્ી તથા ગામના સ્વામીનારાયણ 
માંદદરના કોઠારી તરીકે એમના મતૃ્્રુ્યંત 
પ્રનસ્વાથપ સેવા અને સ્વચ્છ વહીવટ કરી 
બતાવી અમને સૌને મેનેજમેન્ટના અને 
નીપ્રતમય જીવન જીવવાના ર્ાઠ શીખવ્યા 
એ શીમા ફેમીલીના વડા 

 
સ્વગપસ્થ દાદા સ્વ.પ્રશવદાસ માધવદાસ ર્ટેલને સાદર વાંદન સાથે અર્પણ 
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૨. ત્રણ પતુ્રો અને એક દીકરીની 
વ્હાલસોઈ માતા અને દાદાનાાં જીવનસાંગીની 

 

સ્વગપસ્થ દાદીમા શીવકોરબેન 
પ્રશવદાસર્ટેલને સાદર વાંદન સાથે 

અર્પણ 
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૩. ત્રીસ વર્પના યાદગાર દામ્ર્ત્ય 
બાદ જીવન સાંઘર્પ કરી માત્ર ૫૪ વર્પની 

વયે પ્રવદાય લેનાર અધાંગીની 
સ્વ. કુસમુબેન પ્રવનોદભાઈ ર્ટેલને 

સિેમ અર્પણ 
જન્મ - ફેબ્રઆુરી ૧, ૧૯૩૮ (કરાાંચી) 

સ્વગપવાસ – એપ્રિલ ૧૪, ૧૯૯૨ 
(અમદાવાદ) 
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૪. પ્રનષ્ફળતાઓમાાં અડગ, પ્રનશ્ચલ 

મન, િગાઢ િશાાંત મહાસાગર જેવુાં 
હૃદય અને પ્રવકટ ર્રીસ્સ્થપ્રતઓમાાંથી 
તવાઈને મજબતુ મન સાથે દીઘપ 

જીવનના અંત સધુી એક કમપયોગી જેવુાં 
વ્યસ્તતત્વ ધરાવનાર 

સ્િ. રેિાભાઈ તશિદાસપટેલ પજૂ્ય 
તપિાશ્રીને સાદર સપ્રેમ અપપણ 

જન્મ - ફેબ્રઆુરી ૧૪, ૧૯૧૫ (મહાસદુ બીજ) – (ડાાંગરવા, જી-મહસેાણા) 

સ્વગપવાસ – ફેબ્રઆુરી ૪,૨૦૦૭ (મહાવદબીજ), (સાનડીએગો) 
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ચાર પતુ્રો અને ત્રણ દીકરીઓના 
વડલા સમા ર્દરવારને ઉછેરી સાંસ્કાર 

આર્નાર અને જીવન સાંઘર્પમાાં પ્રર્તાની સાથે 
રહી એક આદશપ માતાની પ્રમશાલ મકૂી જનાર 

પજૂય માતશુ્રી 
સ્વ. શાાંતાબેન રેવાભાઈ ર્ટેલને સાદર 

સિેમ અર્પણ 
જન્મ- એપ્રિલ૧૭, ૧૯૧૭ (રાંગનુ, બ્રહ્મદેશ ) 
સ્વગપવાસ- ડીસેમ્બ ર૬, ૧૯૯૫ (અમદાવાદ) 
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આજે ભલે નજર સામે નથી આર્ સૌ દદવ્યાત્માઓ 
સ્મપૃ્રત મપૂ્રતિ તવ બબરાજે સદા મજુ હૃદય માંદદરમાાં. 

 

પ્રવનોદ ર્ટેલ,સાન દડયેગો 
સાન ડીએગો, જાન્્આુરી ૧૫,૨૦૧૬ 

(૮૦મી જન્મ જયાંતી) 
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આમખુ 
“સફળ સફર”પસુ્તક એ મારો િથમ જ 

વાતાપસાંગ્રહ છે. એમાાં મારી આજ દદન સધુી 
િકાપ્રશત વાતાપઓમાાંથી સૌને ગમે એવી ચનુાંદી 
૨૧વાતાપઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. 

મારાાં સ્વ.માતા શાાંતાબેનને સારાાં 
સારાાંગજુરાતી પસુ્તકો વાાંચવાનો બહ ુ શોખ હતો.એમના એ સાંસ્કારોની અસર 
મારીગજુરાતી ભાર્ા િત્યેની િીપ્રત માટે જવાબદારહશે એમ હુાં ચોક્કસ માનુાં 
છાં.બાળર્ણથી જ મને ગજુરાતી પસુ્તકો વાાંચવાનો શોખહતો.જયારે સેકન્ડરી 
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અને હાઈસ્કુલના અભ્યાસ માટે કડીની જાણીતી સાંસ્થા સવપપ્રવદ્યાલય હાઈસ્કુલમાાં 
ગયો ત્યારે ગજુરાતી સાદહત્યના જાણીતા સાદહત્યકાર અનેલઘકુથાના જનક 
મનાતા મારા પ્રિય ગરુુ શ્રી મોહનલાલ ર્ટેલ એ વખતે આ શાળામાાં ગજુરાતી 
શીખવતા હતા.મોહનભાઈ સાહબેની િેરણા અને િોત્સાહનથી ગજુરાતી સાદહત્ય 
વાાંચવાનો અને લેખનનો શોખ મારામાાં પ્રવકાસ ર્ામ્યો. 

આ શાળાના પ્રવશાળ પસુ્તકાલયમાાં અનેક પ્રવર્યોનાાં પસુ્તકો અને 
મેગેજીનો ઉર્લબ્ધ હતાાં આ શાળાના પ્રવશાળ પસુ્તકાલયમાાં અનેક પ્રવર્યોનાાં 
પસુ્તકો અને મેગેજીનો ઉર્લબ્ધ હતાાં જેના ઉર્યોગ એ મારા માટે સાદહત્યની 
માંજુર્ા ખોલી આર્ી. શાળાના પ્રવદ્યાથીઓને વાાંચન અને લેખન માટે રસ લેતા 
કરવા માટે ચલાવાતી હસ્ત બલબખત ર્પ્રત્રકા " બચનગારી " ના તાંત્રી તરીકે મારી 
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ર્સાંદગી કરવામાાં આવી હતી. આ નવીન અનભુવ મારી સાંર્ાદક કળાને 
ખીલવવામાાં બહ ુજ કામ લાગ્યો છે. 

અમદાવાદમાાં હતો ત્યારે મારી બહ ુજ જવાબદારીભરી સદિય જોબ અને 
કુટુાંબના સાંજોગોમાાં એટલો બધો હુાં ગ ૂાંથાયેલો રહ્ો હતો કે ઇચ્છા હોવા છતાાં હુાં 
કોઈ લેખ લખી શક્યો ન હતો.૧૯૯૪ માાં જોબમાાંથી પ્રનવપૃ્રિ લઈને જયારે હુાં 
અમેદરકા આવ્યો ત્યારે મેં વાાંચન અને લેખન કાયપની ફરી ખરા અથપમાાં શરૂઆત 
કરી. મારામાાં વર્ોથી ર્ડલેા સાદહત્યના રસને અહીં આવી મેં તાજો કયો . 

સર્જનની િવપૃ્રતમાાં જીવ ર્રોવવાની મને જે તક મળી એ મેં ઝડર્ી લીધી. 
ર્ાટીદાર સમાજના મખુ ર્ત્ર જેવા ગજુરાતી માપ્રસક “ધરતી”માાં મારી સૌ િથમ 
વાતાપ “ર્ાદબચન્હો” ૧૯૯૬માાં   છર્ાઈ જેણે મને વધ ુલખવા માટે િોત્સાદહત 
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કયો.ત્યારબાદ આ માપ્રસકમાાં તથા અમેદરકામાાં ન્્યુોકપ  અને ન્્જુસીથી િપ્રસદ્ધ  
થતા સાપ્તાદહક “ગજુરાત ટાઈમ્સ” માાં મારી બીજી વાતાપઓ,લેખો,કાવ્યો વી. 
મારો ર્ોતાનો બ્લોગ પ્રવનોદ પ્રવહાર ૨૦૧૧ માાં શરુ કયો ત્યાાં સધુી પ્રનયપ્રમત 
રીતે િગટ થતાાં રહ્ાાં હતાાં. 

આમ ૧૯૯૬ થી ૨૦૧૧ સધુીમાાં મારી લેખન કળા પ્રવકાસ ર્ામતી રહી 
અને ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૬ સધુીમાાં તો મારા ગજુરાતી બ્લોગ “પ્રવનોદ પ્રવહાર”માાં 
મારા સ્વ-રબચત  ઘણા લેખો, વાતાપઓ, કાવ્યો ,બચિંતન લેખો એમ પ્રવપ્રવધ 
િકારનુાં સાદહત્ય િગટ થતુાં રહ્ુાં છે . આ પ્રવપ્રવધતા સભર સાદહત્ય સામગ્રીની 
૮૩૩+ ર્ોસ્ટના સાંર્ાદનના બહોળા અનભુવ ર્છી મારા  સાદહત્ય સર્જનનો મને 
આનાંદ અને સાંતોર્ છે.વાચકો અને સ્નેહી પ્રમત્રો તરફથી મારી આ સાદહત્ય સર્જન 
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િવપૃ્રિ માટે સારો િતીસાત મળતો રહ ેછે જે મને વધ ુલખવા માટે િોત્સાદહત 
કરતો રહ ેછે. આ જરૂરી િોત્સાહન આર્વા માટે હુાં આ સૌ સાદહત્ય રપ્રસક પ્રમત્રોનો 
આભારી છાં. 

િપ્રતબલપ્રર્.કોમ અને બીજા બ્લોગોએ મારી ઘણી સાદહત્ય રચનાઓ 
િકાપ્રશત કરી છે. મારા બ્લોગ પ્રવનોદ પ્રવહાર,િપ્રતબલપ્રર્ વી.માાં િકાપ્રશત  આ 
બધી સ્વ-રબચત સાદહત્ય રચનાઓમાાંથી મારી ર્સાંદગીની રચનાઓનો સમાવેશ 
કરી મારાાં ધમપર્ત્ની કુસમુબેનની ૨૩મી પણુ્યપ્રતથી એટલે કે ૧૪ મી એપ્રિલ 
૨૦૧૫ના  દદવસે એમની યાદમાાં “કુસમુાાંજબલ” નામે એક ઈ-બકુ બહાર ર્ાડી 
એમને શ્રધાાંજબલ આર્વામાાં આવી હતી. આ ઈ-બકુના િકાશનમાાં િપ્રતબલપ્રર્માાં 
ગજુરાતી સાદહત્યપ્રવભાગનુાં બેંગલોરથી કુશળતાથી સાંચાલન કરી રહલે 
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સ.ુશ્રીશૈલીબેન(સહૃદયીબેન ) મોદી એ સમયસર િકાપ્રશત થાય એ માટે ખબુ જ 
સુાંદર સહાય કરી હતી એ બદલ એમનો હુાં આભારી છાં.  

તારીખ૧૫મીજાન્્આુરી, ૨૦૧૫ ના દદવસે મારી તડકીછાાંયડી ભરી રાંગીન 
જીવનયાત્રાનાાં સદિય ૭૯ વર્પ પરુાાં કરી હુાં  ૮૦મા વર્પમાાં આનાંદ સાથે માંગલ 
િવેશ કરી રહ્ો છાં. આ માંગલ દદવસે મારી િકાપ્રશત વાતાપઓમાાંથી મારી 
ર્સાંદગીની ૨૧ વાતાપઓની “સફળસફર“ નામથી એકપસુ્તક િકાપ્રશત કરવાનો 
મને પ્રવચાર આવ્યો. આ પસુ્તકનુાં નામ “સફળસફર” રાખ્્ુાં એનુાં કારણ એ છે કે  
આ પસુ્તકમાાં સમાપ્રવષ્ટ આજ નામની વાતાપ મારા જીવનમાાં બનેલા િસાંગો ર્ર 
આધાદરત છે. 
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મારી વાતાપઓના આ િથમ પસુ્તક “સફળ સફર” મારફતે મારી બધી 
વાતાપઓમાાંથી ચ ૂાંટેલી ૨૧ વાતાપઓનો વાચકોને પ્રવનોદ પ્રવહાર કરાવવાનો જે મેં 
નમ્ર િયાસ કયો છે એને  ગજુરાતી ભાર્ા રપ્રસક સજુ્ઞ વાચકોનો સારો આવકાર 
મળશે અને મારુાં  આ સર્જન જીવન િેરક જણાશે એવી મારી નમ્ર આશા છે. 

મારો આ િથમ િયાસ આર્ને કેવો લાગ્યો એ જણાવવા સૌ સજુ્ઞ 
વાચકોને મારી પ્રવનાંતી છે. આર્નો અબભિાય અને િપ્રતભાવ મને આવાાં બીજાાં 
પસુ્તકો િકાપ્રશત કરવા માટે િોત્સાદહત કરશે . 

સાદહત્ય,સાંગીત અને કળા એ ભાવકોમાાં સાંવેદના જગાવી િેરક બળ બની 
જીવનને બહતેર બનાવવાની શક્યતાઓ ધરાવે છે.સાદહત્યનો રસ બીજા રસોથી 
ઉતરતો નથી.મારી પ્રનવપૃ્રતની સર્જનાત્મક અને સકારાત્મક િવપૃ્રિમાાં થત ુાં સાદહત્ય 
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સર્જન ખાસ તો મારા પ્રનજાનાંદ માટે છે. મારુાં  જે કઈ છે અને જેવુાં ર્ણ છે એ 
સાદહત્ય જો કોઈ વાચકને ગમશે અને જીવન િેરક બનશે તો મને પ્રવશેર્  
આનાંદ અને સાંતોર્ થશે. 

 
તિનોદ પટેલ, સાન ડીએગો (ય.ુએસ.એ ) 
૮૦મો જન્મ દદિસ (૧૫મી જાન્યઆુરી, ૨૦૧૬) 
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આિકાર 

(મેન્સદફલ્ડ, ટેતસાસ પ્રનવાસી મારા Friend, 
Philosopher & Guide સમા સહ સાંર્ાદક શ્રી 
સરેુશ જાનીનો િેરક સાંદેશ)  

  પ્રવનોદભાઈ ત્રણ ચાર વર્પથી તેમના બ્લોગ 
ર્ર કાયપરત છે, ર્ણ તેમની સાદહત્ય યાત્રા 
તેમના શાળા જીવનથી શરૂ થયેલી. કાયપકાળ દરપ્રમયાન સકૂાઈ ગયેલુાં એ ઝરણુાં 
'પ્રવનોદ પ્રવહાર' ર્ર કલકલતુાં થ્ુાં -એ તેમના માટે જ નહીં ર્ણ ગજુરાતી નેટ 
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જગત માટે ઉમાંગ, ઉલ્લાસ અને ગદરમા વધારનાર ઘટના છે. ખાસ કરીને 
બાળર્ણથી જ આવી ર્ડલેી શાદરરીક આર્પ્રિને કોરાણે મકુીને પ્રનવિૃ જીવનમાાં 
કાયપરત બનવાની તેમની પ્રનષ્ઠા અને ધખારો અન્ય બ્લોગરો કરતાાં પ્રવશેર્ 
નોંધને ર્ાત્ર છે. 

    પ્રવનોદભાઈના આ િયાસોને તેમની બે ઈ-બકુ એક નવુાં સીમાબચહ્ન બક્ષી 
જાય છે. તેમના ૮૦મા જન્મદદને આ ઈ-બકુો િપ્રસદ્ધ થાય છે, એ સૌને માટે િેરક 
અને રોચક છે જ, ર્ણ આ લખનાર માટે તેનુાં માહાત્મ્ય ચર્ટીક પ્રવશેર્ છે.       

  બ્લોગની શરૂઆતથી જ પ્રવનોદભાઈનો ધખારો માત્ર સાદહત્ય પરૂતો જ 
મયાપદદત નથી રહ્ો, ર્ણ ર્ીરસવાની સામગ્રીને બદલાતા સમય અને 
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ટેતનોલોજી સાથે તાલ મીલાવી, વધારે ને વધારે આધપુ્રનક રીતે રજુ કરવા 
બાબત ર્ણ રહ્ો છે.  

એમના આ િશાંસનીય અબભગમને જરૂરી દદશાસચૂન પરુૂાં ર્ાડવાનુાં સૌભાગ્ય આ 
લખનારને સાાંર્ડ્ુાં છે. ગવપની વાત એ છે કે, એ સઘળા દદશાસચૂનો તેમણે હર્પ 
અને ઉલ્લાસથી અમલમાાં મકુ્યા છે, અને તેમાાં ઠીક ઠીક પ્રનપણુતા મેળવી છે.  

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

- સરેુશ જાની 
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કરોના,કેલીફોનીયા પ્રનવાસી અને કાવ્યોનાાં ચાર િકાપ્રશત પસુ્તકોના સર્જક 
કપ્રવ પ્રમત્ર શ્રી રમેશભાઈ ર્ટેલ (આકાશ દીર્)   

  
જીવનનુાં સાંપ્રવધાન એટલે જીવનની વ્યવસ્થા. એ વ્યવસ્થા એવી હોવી 

જોઈએ કે 'શભુત્વ' તરફ દોરી જાય. સૌના શે્રયની કહાણી રચે. આર્ણા મહાન 
દાશપપ્રનક સવપશ્રી રાધાકૃષ્નનનો એક સાંદેશ યાદ આવે છે કે કમપ થકી જ આર્ણે 
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સારા-ખોટાની િપ્રતભા, આ સાંસારે ઉર્જાવીએ છીએ. સાંઘર્પ નથી ત્યાાં જીવન 
નથી. જીવનની િપ્રતકળૂતાને વટાવવા ર્દરશ્રમ કરવો જ ર્ડ ેને એ ધૈયપની ર્ળો 
જ સફળતાની કૂાંચી બને. 

શ્રી પ્રવનોદભાઈના વાતાપ સાંગ્રહ "સફળ સફર"માાં ની વાતાપઓ સકારાત્મક 
બચિંતન અને માનવ મનની સાંવેદનાઓ અને વાસ્તપ્રવકતાઓને ઉજાગર કરે છે. 
િથમ વાતાપ સફળ સફર જેના ર્રથી આ પસુ્તકનુાં નામાબભધાન થ્ુાં છે એ 
જીવનની વાસ્તપ્રવકતાને ઝીલતી હોઈ સાચે જ હૃદય સ્ર્શી બની છે. આવી જ 
રીતે, ભારતીય સાંસ્કાદરતાના ઓજસ ઝીલી, તેમણે આંતદરક દહમ્મત, ભગવાન 
ર્રની શ્રધ્ધા ને સાંઘર્પ એટલે જીવની સાર્-સીડીની ગાથા કહી, ર્ોતાની 
સાદહત્ત્યક િપ્રતભાનો એક આગવો ર્દરચય ધયો છે. કરૂણ રસ સાથે હાસ્ય રસમાાં 
ર્ણ કલમ ઝબોળી છે અને સાથે સાથે લઘકુથાકારના મીજાજને ર્ણ માણ્યો છે. 
આ વાતાપ સાંગ્રહને સજુ્ઞ  સાદહત્ય રપ્રસક વાચકો જરૂર રસથી વાાંચશે અને 
આવકારશે એમાાં બે મત નથી જ. 
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શ્રી પ્રવનોદભાઈ ના ૮૦ મા જન્મદદને અને એમના આ વાતાપ સાંગ્રહના 
િથમ જન્મ દદવસે હુાં હૃદયથી શભુ કામનાઓ ર્ાઠવુાં છાં .  

 
ગત વરે્ એમના જન્મ દદવસે લોસ એન્જેલસ કેબલફોનીઆમાાં એમને રૂબરૂ 

મળી સર્દરવાર આ ખાસ દદવસનો આનાંદ માણ્યો હતો, તેવો જ આજે 
જયોજીઆથી ર્ણ, ઉમળકાથી એમને સ્નેહભરી મબુારકબાદી દેતાાં અનભુવાય છે.  

 
શ્રી પ્રવનોદભાઈના  આ વાતાપ સાંગ્રહને આવકારતાાં અને એમને શભેુચ્છાઓ 

ર્ાઠવતાાં ખબુ ખશુી થાય છે. આવો જ સાદહત્ત્યક િસાદ આર્ના કરકમળથી 
સદા વહતેો રહ ેએવી અંતરની  િાથપના સહ.  

રમેશ ર્ટેલ(આકાશદીર્) 
કરોના, કેબલફોનીઆ 
1/11/2016 
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હ્સુ્ટન(ટેતસાસ ) પ્રનવાસી ડાયાસ્ર્ોરા લેખક શ્રી પ્રવજય શાહ  
 

મ.ુ પ્રવનોદભાઇ અને તેમના હ્સુ્ટન ખાતેના 
કઝીન ભાઇ ચીમનભાઇ સાથે સાદહત્ય ઘરોબો ઘણા 
વરસોથી રહ્ો છે. અને એ િેમ ભાવે તેમના િથમ 
વાતાપ સાંગ્રહને આવકારવાનુાં સદભાગ્ય મને મળ્્ ુછે 
તે બદલ તેમનો આભારી છ. 

પ્રવનોદભાઇ અમેદરકામાાં લાાંબા સમયથી હોવા 
છતા તેમનો માતભૃાર્ાનો િેમ અને તેની 
અબભવ્યસ્તત અહીં તેમની કલમમાાં અદભતુ છે. 
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તેમના બ્લોગ ઉર્ર િપ્રસધ્ધ થયેલી વાતાપઓમાાંથી ચ ૂાંટીને ૨૧ વાતાપઓ જે મકુી 
છે તે બ્લોગમાાં બહ ુ વાચકોનો સ્નેહ િાપ્ત કરી ચકુી છે. કેટલીક કથાઓ તો 
વાતાપ સ્ર્ધાપઓમાાં પ્રવજયી થયેલી છે. 

અમેદરકામાાં લખતા ડાયસ્ર્ોરીક સર્જકોમાાં ધીમી ર્ણ મક્કમ ગપ્રતથી આ 
વાતાપ સાંગ્રહ દ્વારા ર્ધારી રહલેા માતભૃાર્ાના સેવતને ખોબલે ખોબલે આદરનાાં 
પષુ્ર્ોથી વધાવ ુછ. 

તેમના બચિંતન લેખોના અન્ય પસુ્તક “જેવી દ્રષ્ષ્ટ તેવી સષૃ્ષ્ટ”ને ર્ણ તેજ 
િકારે વાચકો સમક્ષ મકુતાાં આનાંદ ને ગવપની ભાવના અનભુવ ુછ. સાથે તેમના 
દીઘપ આ્નુી િાથપના સાથે પ્રવરમીશ. 

પ્રવજય શાહ ,હ્સુ્ટન (ટેક્ષાસ)    
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ફ્રીમોન્ટ ,કેલીફોનીયા પ્રનવાસી મારા પ્રમત્ર અને “મળવા જેવા માણસ“ની જાણીતી 

૫૦ ર્દરચય લેખ શે્રણીના લેખક  

શ્રી ર્ી.કે.દાવડાનાાં આવકાર વચનો 

“સફળ સફર” શ્રી પ્રવનોદ ર્ટેલની ૨૧ 

ટુાંકી વાતાપઓનો સાંગ્રહ છે.ટુાંકી વાતાપના 

કલેવરમાાં પ્રવનોદભાઈએ અવનવા િયોગો 

કયાપ છે. અપ્રતટુાંકી વાતાપઓ, હાસ્ય કથાઓ 

અને માદહતી આર્તી વાતો, આમ અનેક 

િકારના સાદહત્યનુાં સાંગમ એટલે સફળ સફર. 
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એમની વાતાપના ર્ાત્રો આર્ણને રોજીંદા જીવનમાાં જોવા મળે છે. મા-દદકરી 

વચ્ચેનો િેમ, દાદા-ર્ૌત્ર વચ્ચેનો વ્યવહાર , માણસ અને ર્શ ુવચ્ચેની લાગણી 

આ અને આવા અનેક મનોવૈજ્ઞાપ્રનક પ્રવર્ય એમની વાતાપઓમાાં નજરે ર્ડ ે છે. 

અમેદરકામાાં લાાંબા સમયથી વસવાટની અસર ર્ણ એમની ઇન્ડો-અમેદરકન 

પ્રવર્યોની વાતાપઓમાાં સ્ર્ષ્ટ દેખાય છે. 

સરળ અને આડાંબર વગરના શબ્દો અને ટુાંકા સાંવાદો એ એમની લેખન 

શૈલીની પ્રવશેર્તા છે. કેટલીક વાતાપઓમાાં એમના જીવન દરમ્યાન થયેલા 

અનભુવોની છાાંટ દેખાય છે. ટુાંકી વાતાપઓને સાથપક બનાવવા એમણે વાતાપઓની 
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લાંબાઈ ખરેખર ટુાંકી રાખી છે. એમણે આ પસુ્તક પ્રવના મલૂ્યે ઈ-બકુના ફોમેટમાાં 

મકૂી, વાાંચકોને એનો લાભ આર્ી એક સ્તતૂ્ય ર્ગલુાં ભ્ું છે. 

-ર્ી.કે. દાવડા , ફ્રીમોન્ટ ,કેલીફોનીયા 
 
 
 
 

========================== 
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મારા આ પસુ્તક માટે િેરક આવકાર અને શભેુચ્છા સાંદેશ માટે આ 
સાદહત્ય રપ્રસક પ્રમત્રોનો ખબુ આભાર.  

આ પ્રસવાય ર્ણ બ્લોગમાાં આ પસુ્તકમાાં સમાપ્રવષ્ઠ લેખો ર્ર ઘણા 
સહૃદયી પ્રમત્રોના િેરક િપ્રતભાવો િાપ્ત થયા છે એ સૌનો હુાં અંતરથી આભાર 
માનુાં છાં. – પ્રવ.ર્. 

========================== 
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૧. સફળ સફર 
અમેદરકામાાં જાનકી અને મોટો ભાઈ ધમેશ એર્ાટપ મેન્ટ ભાડ ે

રાખી  કોલેજમાાં અભ્યાસ કરતાાં હતાાં.જાનકીનાાં લગ્ન જ્ઞાપ્રતના જ એક સીટીઝન 
થયેલા ્વુક સાથે થયાને હજુ ત્રણ જ મદહના થયા હતા એવામાાં ઇન્ડીયામાાં 
એની વ્હાલી માતા કુમદુને લોહીના ચાચા દબાણને લીધે સ્કોકનો બીજો હમુલો 
આવ્યો છે અને બેભાન અવસ્થામાાં હોસ્ર્ીટલમાાં દાખલ કરી છે એવા સમાચાર 
એના પ્રર્તાએ ફોનમાાં આપ્યા .આ દુખદ સમાચાર જાણીને જાનકી ખબુ જ દુખી 
થઇ ગઈ.એનુાં મન માતાને મળવા ઈન્ડીયા જવા અધીરુાં બની ગ્ુાં. 

સ્કોકના િથમ હમુલામાાં જ કુમદુ લકવાગ્રસ્થ થઈને ર્થારીવશ બની ગઈ 
હતી .આ સાંજોગોમાાં ત્રણ મદહના ર્હલેાાં જાનકીના ત્રણ અમેદરકામાાં રહતેા 
કાકાઓ અને બીજાાં કુટુાંબીજનોની હાજરીમાાં અમેદરકામાાં લગ્ન લેવાયાાં હતાાં એમાાં 
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ર્પ્રત પ્રવરેશભાઈને એકલા અમેદરકા લગ્નમાાં આવવુાં ર્ડ્ુાં હત ુાં.લગ્ન વખતે માતા 
હાજર ન રહી શકવાથી પ્રર્તાને એકલાએ જ કન્યાદાન નાના કાકા સાથે કરવુાં 
ર્ડ્ુાં હત ુાં.ર્ત્ની ઉર્ર આવી ર્ડલે આ અચાનકની આર્પ્રિથી મનથી ભાાંગી 
ર્ડલે પ્રર્તાનો ઉદાસ ચહરેો લગ્ન વખતે ર્ણ દેખાઈ આવતો હતો.પ્રર્તાની આ 
ઉદાસી જોઈને થયેલ જાનકીના હૃદયનુાં  દુખ કન્યા પ્રવદાયના એ કરુણ િસાંગે 
પ્રર્તાની સાથે સાથે ભાઈ ધમેશ અને કાકાઓ સાથે એણે વહાવેલ  ચોધાર 
આંસઓુમાાં દેખાઈ આવ્્ુાં હત ુાં . 

જાનકી ગમ્ભીર માાંદગીમાાં સર્ડાયેલ કમનશીબ કુમદુની લાડકી દીકરી 
હતી. માતા વ્હાલથી એને “જાનુાં” એમ ટૂાંકા નામથી સાંબોધતી હતી.આમ તો દરેક 
માતાને એના બધાાં જ સાંતાનો વ્હાલાાં જ હોય છે ર્રાંત ુ દીકરી િત્યે પ્રવશેર્ 
લાગણી રહતેી હોય છે એનુાં કારણ એ હોઈ શકે કે એક દદવસ દીકરીને અળગી 
કરીને સાસરે વળાવવાની હોય છે.ત્રણ વર્પ ર્હલેાાં જ કુમદેુ ર્ોતાનુાં હૃદય કઠણ 
કરીને દીકરીના ઉજળા ભપ્રવષ્ય માટે અમેદરકા જવા જાનકીને પ્રવદાય કરી હતી. 
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જાનકીના લગ્ન ર્છી એના અમેદરકન સીટીઝન ર્પ્રતએ એના ગ્રીનકાડપ 
માટે અમેદરકન ઈપ્રમગે્રશન પ્રવભાગમાાં અરજી કરી હતી ર્રાંત ુએ મળવામાાં વાર 
થાય એમ હતી એટલે કાયદેસર પ્રવઝા ઉર્ર તાત્કાબલક જાનકી માતાને મળવા 
જઈ શકે એમ ન હતી.આ સાંજોગોમાાં એના ર્પ્રત સરેુશે નવ ર્રબણત ર્ત્ની 
જાનકીની માતાને મળવાની અધીરાઈ જોઈને જાનકીની ર્ડખે રહી એને પરુો 
સહકાર આર્ી ખબુ ખટર્ટ કરીને ઈન્ડીયા જવા માટે ટૂાંક સમય માટેના 
સ્રે્પ્રશયલ રે્રોલ પ્રવઝા એને  મેળવી આપ્યા. 

આ ટૂાંક સમય માટેના પ્રવઝા િાપ્ત કરી જાનકી દુખી હૃદયે ઇન્ડીયામાાં 
કોઈને ખબર આપ્યા પ્રવના એકલી ઈન્ડીયા આવી ગઈ.અમદાવાદ એરર્ોટપ 
ઉર્રથી રીક્ષા કરીને માતાને જલ્દી નજરે જોવા માટે એ પ્રસધ્ધી હોસ્સ્ર્ટલમાાં 
ર્હોંચી ગઈ.ર્લાંગમાાં બેભાન અવસ્થામાાં સતેુલ માતા જોડ ે બેસી એને ભેટી 
રહલે જાનકીની આંખોમાાં આંસઓુની ધારાઓ રોકી રોકાતી નહોતી.ર્ાસે ઉભેલા 
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દુખી પ્રર્તા અને ત્યાાં હાજર દાદા-દાદી અને નાના ભાઈ અનીશની આંખોર્ણ 
આંસઓુથી ભરી ગઈ હતી. 

ર્રદેશમાાં પ્રવદાય કયાપ ર્છી લાાંબા સમય ર્છી લગ્ન કરીને ર્ાછી 
આવનાર દીકરી સાથે માતાને કેટ કેટલી વાતો કરવાની હોય.ર્રાંત,ુસ્કોકના 
હમુલાને લઈને અધપ કોમાની સ્સ્થપ્રતમાાં મકુાયેલ કુમદુની વાચા બબલકુલ બાંધ 
થઇ ગઈ હતી એટલે એ વ્હાલી દીકરીની સાથે વાત કરવા માટે કે એને સ્ર્શપ 
કરી એની િેમની લાગણી બતાવવા માટે અશતત અને લાચાર હતી. આવી 
સ્સ્થપ્રતમાાં માતાના ચહરેા ઉર્ર કોઈ ર્ણ િકારનો ભાવ ન જણાતાાં જાનકીને 
મનમાાં શાંકા થઇ કે માતાએ એને ઓળખી કાઢી હશે કે  કેમ ? 

થોડીવાર ર્છી જાનકી સામે એક નજરે જોઈ રહલે કુમદુની આંખમાાં આંસ ુ
દેખાયા એથી જાનકીને લાગ્્ુાં કે આખરે માતાએ એને ઓળખી લાગે છે કે 
અમેદરકાથી એને મળવા દોડી આવેલી હુાં એની લાડકી દીકરી જાનકી છાં.કુમદુની 
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ભાવ પ્રવહીન આંખોમાાં દેખાયેલ આ આંસઓુ અને ર્થારીમાાં સતેુલ અબોલ અને 
લાચાર માતાના દુુઃખથી દુખી દીકરીની આંસભુીની આંખોએ મુાંગી રીતે જાણે 
કેટલી બધી વાતો કરી લીધી.!દીકરીની ર્ીઠને ર્ાંર્ાળી રહલે પ્રર્તા પ્રવરેશભાઇની 
આંખોમાાં ર્ણ આંસઓુ ધસી આવ્યાાં. 

માતાને હોસ્ર્ીટલમાાંથી ઘેર લાવ્યા ર્છી ર્ણ જાનકી જેટલા દદવસ રહી 
એટલા દદવસ પ્રર્તા અને દાદા-દાદી સાથે માતાના ર્લાંગ ર્ાસે જ બેસી એની 
સેવામાાં લાગી ગઈ.કુમદુને ગળામાાંથી ખોરાક ઉતરતો ન હોવાથી એના નાકમાાં 
હોજરી સધુી નાખેલી ટયબુની ફનલમાાં િવાહી ખોરાક રેડીને જાનકી માતાને 
ખવડાવતી અને દવા ર્ીવડાવતી હતી.કુમદુની ચાકરી કરવા માટે ગામડથેી એક 
કુાંભાર પ્રવધવા બેન નસપ તરીકે રાખેલા એમની સાથે માતાની સાફસફૂીમાાં જાનકી 
લાગી જતી અને દાદીને રસોઈ કામમાાં અને ઘર કામમાાં ર્ણ મદદરૂર્ થતી 
હતી.જાનકી અમેદરકા ગઈ એ ર્હલેાાં જ દાદી અને માતાએ એને રસોઈ કળા 
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અને ઘરના બધા જ અગત્યના   કામકાજમાાં તૈયાર કરીને એને મોકલી હતી 
,જેથી લગ્ન ર્છી એના ર્પ્રતના ઘેર જાય ત્યારે એને કોઈ મશુ્કેલી ન ર્ડ.ે 

માતા કુમદુની ગમ્ભીર માાંદગીમાાં મળવા આવવા માટેના ફતત ૨૦ 
દદવસના જ રે્રોલ પ્રવઝા લઈને આવેલ જાનકીને દદવસો ક્યારે પરુા થઇ ગયા 
એની ખબર ર્ણ ન ર્ડી.લાાંબા સમયથી ર્થારીવશ માતાને એ કદાચ હવે ફરી 
મળે કે ન ર્ણ મળે એટલે આ બધા દદવસો એ માત્ર ઘરમાાં માતાના ર્લાંગ 
ર્ાસે રહીને  એની સારવારમાાં જ એણે ર્સાર કયાપ હતાાં.ઘરની બહાર શહરેમાાં 
જઈને કોઈ જુના પ્રમત્રોને ન મળી,ન કોઈની  સાથે શહરેમાાં હરી ફરી કે નવ 
ર્દરણીત હોવાાં છતાાં અમેદરકા લઇ જવા માટે કોઈ ર્ણ ચીજ વસ્તનુી ખરીદી ન 
કરી. 

છેવટે,જાનકીને અમેદરકા લગ્ન ર્છીના ર્ોતાના ઘેર ર્ાછા જવાનો દદવસ 
આવી ર્હોંચ્યો.જાનકીને પ્રવદાય આર્વા ઘરમાાં ભેગાાં થયેલ સ્વજનો અને 
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ર્ડોશીઓથી ઘેરાયેલ જાનકી વારાંવાર કોમામાાં સરી જતી માતાની છેલ્લી 
પ્રવદાય લેવા એના ર્લાંગ ર્ાસે નીચા નમીને ભારે દદલે ડુસ્કા લેતી ભેટી 
ર્ડી.સજલ નયને ઉભાાં થઈને જાનકીએ માતાની આંખો સમક્ષ એના હાથની 
હથેળીને ઉંચી  કરી કહ્ુાં ,”મમ્મી , હુાં હવે જાઉં છાં, બાય “  

અને અચાનક જાણે કે એક ચમત્કાર સજાપયો!જાનકીની સામે કોઈ ર્ણ 
ભાવ વગર ચકળવકળ નજરે જોઈ રહલે કુમદુમાાં થોડી ચેતનાનો સાંચાર થતો 
હોય એમ જણા્ુાં.સદા બેભાન અવસ્થામાાં રહતેી અને જરાયે હલનચલન કરવા 
અશતત કુમદુનો જમણો હાથ સળવળ્યો અને ધીમેંથી એના કૃશ થઇ ગયેલા 
હાથની હથેલી સહજે ઉંચી કરતી વખતે એના ગળામાાંથી બહુાં જ ચાડથેી આવતો 
હોય એવો અવાજ સાંભળાયો...” જા...નુાં....બા....ય....” .કુમદુમાાં એકાએક થયેલા 
આ અણધાયાપ ફેરફારથી જાનકી ,પ્રર્તા પ્રવરેશભાઇ,દાદા-દાદી,નાનો ભાઈ અને 
જાનકીને પ્રવદાય આર્વા ઘરમાાં ભેગાાં થયેલાાં અન્ય સ્વજનોના આશ્ચયપની કોઈ 
સીમાન રહી! 
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 માતાની છેલ્લી પ્રવદાયનુાં દુખ ઘડીભર ભલૂી જઈને જાનકીના ચહરેા 
ઉર્ર ઘણા દદવસે સહજે મલકાટ ફરકી ગયો. દુખી દદલે સૌની પ્રવદાય લઈને 
અમેદરકા જવા અમદાવાદ એરર્ોટપ  માટે રવાના થઇ રહલે જાનકીહૃદયના ચાડા 
સાંતોર્ને વ્યતત કરતીહોય બોલી ઉઠી: ”મારી અમેદરકાથી ઈન્ડીયા આવવાની 
સફર સફળ થઇ ગઈ !” 

***************************** 
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૨.ર્ત્નીછાયા 
નાના ગામમાાં ગોરર્દુાં કરીને કુટુાંબનો પ્રનવાપહ કરતા ગોર કરુણાશાંકર 

જાનીના પતુ્ર રમણલાલ જાનીમાાં નાનર્ણથી જ પ્રર્તાના ધાપ્રમિક સાંસ્કારો ઉતયાપ 
હતા. રમણલાલે એમના ગામ નજીક આવેલ શહરેમાાં રહીને  હાઇસ્કુલ અને 
કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી બી.એ.(ઓનસપ )ની ડીગ્રી િાપ્ત કરી હતી. ત્યારબાદ 
એ જ શહરેની જાણીતી હાઇસ્કુલમાાં પ્રશક્ષક તરીકે જોડાયા હતા. રમણલાલના 
ખાંત અને ધગશપવૂપકના પ્રશક્ષણ કાયપ અને મળતાવડા સ્વભાવથી થોડા સમયમાાં 
જ શાળાના એક આદશપ પ્રશક્ષક અને પ્રવદ્યાથીઓના પ્રિય “જાની સાહબે “ તરીકેની 
ખ્યાપ્રત સાંર્ાદન કરી લીધી હતી. 

જાની સાહબેનાાં ધમપર્ત્ની મધબેુન અને એક નાના બાળ પતુ્ર નામે 
પ્રનખીલનુાં એમનુાં નાનુાં સખુી કુટુાંબ હત ુાં. શહરેની એક ર્ોળમાાં ભાડાના મકાનમાાં 
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રહીને એમનુાં કુટુાંબ આનાંદથી દદવસો પ્રવતાવી રહ્ુાં હત ુાં. ર્રાંત ુરમણલાલનો આ 
આનાંદ બહુાં લાાંબો ના ટક્યો કેમ કે અચાનક એક ટૂાંકી જીવલેણ માાંદગીમાાં 
સર્ડાઈને મધબેુન ર્પ્રત રમણલાલ અને ર્ાાંચ વર્પના બાળક પ્રનખીલને છોડીને 
આ ફાની દુપ્રનયાનો ત્યાગ કરી ભગવાનને વહાલાાં થઇ ગયાાં. 

માત્ર એક જ દાયકાનુાં િસન્ન દામ્ર્ત્ય આમ એકાએક ખાંદડત થઇ જતાાં 
રમણલાલ એકલવાયા અને અટુલા થઇ ગયા. ્વુાન વયે ત્જિંદગીનાાં સોનેરી 
સ્વપ્નોમાાં રાચતુાં સખુી જોડુાં ખાંદડત થાય ત્યારે હૃદય ઉર્ર કેવો આઘાત થાય 
એતો જેને આવાાં રામબાણ વાગ્યાાં હોય એ જ જાણી શકે ! 

અચાનક રમણલાલને માથે બાળક પ્રનખીલને ઉછેરીને મોટો કરવાની,એને 
પ્રશક્ષણ આર્વાની અને ઘર ચલાવવાની સામટી મોટી જવાબદારી આવી ર્ડી. 
આવા કદઠન સાંજોગોમાાં રમણલાલનાાં સગાાં-સાંબધીઓ અને પ્રમત્રોએ એમને ફરી 
લગ્ન કરવા માટે ખબુ સમજાવ્યા, ર્રાંત ુઆ આદશપવાદી પ્રશક્ષક ફરી લગ્ન ન 
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કરવાના તેમના દ્રઢ પ્રનણપયમાાં અટલ રહ્ા.થોડા દદવસોમાાં જ આવી ર્ડલે કર્રા 
સાંજોગો સાથે એમણે મનોમન સમજૂપ્રત કરી લીધી.રોજ પ્રનયપ્રમત રીતે ગીતાર્ાઠ 
કરનાર આ જાની સાહબે એક સ્સ્થતિજ્ઞની માફક ર્ોતાને પ્રશરે આવી ર્ડલે 
આવી કર્રી જવાબદારીના ર્ડકારને હસતા મખેુ સ્વીકારી લઈને એમના રોજ 
બરોજના કામકાજમાાં મન ર્રોવીને દુુઃખને ભલૂવાની કોપ્રશશ કરવ લાગ્યા . 

કાળિમે પ્રર્તાની વડલા જેવી શીળી છાયામાાં ઉછરી,સાંસ્કાર ર્ામી પ્રનખીલ 
એની શાળાના અભ્યાસમાાં અગે્રસર રહ્ો. કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી કમ્પ્્ટુર 
એન્જીનીયરની ડીગ્રી સારા ગે્રડ સાથે ર્ાસ કરીને તરુત જ એક મલ્ટીનેશનલ 
કાંર્નીમાાં સારા ર્ગારે જોબ ઉર્ર લાગી ગયો.ર્ોતાના પતુ્ર પ્રનખીલને એક સારો 
એન્જીનીયર બનાવવાની એમના હૃદયની મહચે્છા આમ સખુ રૂર્ ર્ાર ર્ડતાાં 
રમણલાલને મનમાાંચાડો સાંતોર્ અને ગવપની લાગણી થઇ હતી. 
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રમણલાલ જાનીએ પ્રશક્ષક તરીકેના એમના ર્ગારમાાંથી કરકસર, અને 
ટયશુનો કરીને બચતકરેલ રકમમાાંથી શહરેના સારા પ્રવસ્તારમાાં એક સોસાયટીના 
પ્લોટમાાં સ્વતાંત્ર માબલકીનો ત્રણ બેડ રૂમનો નવો જ બાંધાયેલો નાનો બાંગલો 
ખરીદી લીધો. ર્ોળનુાં ભાડાનુાં મકાન ખાલી કરીને પ્રર્તા-પતુ્ર બાંગલામાાં રહવેા 
આવી ગયા. પ્રનખીલે ર્ોતાનો કોલેજનો અભ્યાસ ત્યાાં રહીને જ પરુો કયો હતો. 

એમના આ નવા બાંગલાનુાં શુાં નામ આર્વુાં એની બાર્-દીકરા વચ્ચે 
એકવાર ચચાપ થયેલી ત્યારે પ્રનખીલે રમણલાલને સચૂવ્્ુાં હત ુાં કે “ બાપજુી, 
તમોએ ખબુ મહનેત અને કષ્ટ વેઠીને એકઠી કરેલ રકમમાાંથી આ બાંગલો 
ખરીદ્યો છે એટલે એનુાં નામ “ પ્રર્ત ૃ છાયા “ આર્વાની મારી ઈચ્છા છે.“ 
પ્રનખીલના આવા લાગણી ભીના શબ્દો સાાંભળીને રમણલાલ અંતરમાાં ખશુીથી 
ઝૂમી ઉઠયા હતા. આ રીતે એમના બાંગલાનુાં નામ “ પ્રર્ત ૃ છાયા “ રાખવામાાં 
આવ્્ુાં હત ુાં અને આ નામની આરસની નાની તકતી બાંગલાના કમ્ર્ાઉન્ડમાાં 
દાખલ થવાના દરવાજાની દીવાલમાાં લગાડવામાાં આવી હતી. 
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પ્રનખીલ એન્જીનીયર બન્યો એ ર્છી થોડા વખતમાાં જ એનાાં લગ્ન એની 
જ જ્ઞાપ્રતની બી.કોમ. ર્ાસ કરેલ એની ર્સાંદગીની પવૂી નામની કન્યા સાથે 
કરવામાાં આવ્યાાં. પ્રનખીલની માતા મધબેુનના અવસાનથી ગદૃહણી પ્રવહોણુાં થઇ 
ગયેલુાં રમણલાલ જાનીનુાં ઘર એમના પ્રિય દીકરાની વહ ુપવૂીના ગહૃ િવેશ 
સાથે એક ચાર દીવાલના ને છત વાળા મકાનમાાંથી ઉલ્લાસભ્ુ ંઅને આશાભ્ુ ં
ઘર બની ગ્ુાં . 

રમણલાલના આંતદરક આનદની કોઈ સીમા ન રહી. એમનો આ આનાંદ 
જાણે અધરુો ન હોય એમ પ્રનખીલના લગ્ન થયાના બીજા વરે્ પતુ્રવધ ુપવૂીએ 
એક ગોરા-ગોરા પતુ્રરત્નને જન્મ આપ્યો અને આ ન્વાન્તકુ બાળકનુાં નામ 
ગૌરાાંગ રાખવામાાં આવ્્ુાં. ર્ત્નીના ગયા ર્છી અધરુૂાં કુટુાંબ હત ુાં એ હવે સાંપણૂપ 
બનતાાં અને ર્ોતે દાદા બન્યા એથી રમણલાલની ખશુીનો પ્યાલો જાણે કે 
છલકાઈ ગયો.તેઓ  સખુી ભપ્રવષ્યનાાં અવનવાાં દદવાસ્વપ્નો જોવામાાં ખોવાઈ 
ગયા. 
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નાનો ર્ૌત્ર ગૌરાાંગ મોટો થતો ગયો એમ દાદા સાથે ખબુ જ હળીમળી 
ગયો. ગૌરાાંગને તેડીને એમના ઘરની નજીક આવેલા બગીચામાાં ફરવા જાય 
ત્યારે બાાંકડા ઉર્ર બેસીને એની સાથે એની જ કાલી ભાર્ામાાં વાતો કરતાાં એક 
બાળકની જેમ એમનુાં દદલ બહલેાઈ જતુાં .ત્જિંદગીનો બોજ ઉઠાવતાાં-ઉઠાવતાાં હવે 
રમણલાલે એમની પ્રનવપૃ્રતની વય પરૂી કરી હતી, એટલે એમણે સ્વેચ્છાએ 
પ્રશક્ષકની નોકરીમાાંથી પ્રનવતૃ થવાનુાં નક્કી ક્ુ.ંઆજ સધુીની ત્જિંદગીના 
ઢસરડાથી તેઓ શારીદરક અને માનપ્રસક રીતે લગભગ ભાાંગી ર્ડયા હતા અને 
એથી એમની ઉમર કરતાાં વધ ુવદૃ્ધ જણા હતા. આમ રમણલાલ પ્રનવતૃી ર્છી 
એમનો સમય આધ્યત્ત્મક વાચન, િભ ુભજન, દેવદશપન અને ર્ૌત્ર ગૌરાાંગને 
ઉછેરવામાાં પ્રનખીલ અને પવૂીને બને એટલી મદદ કરવામાાં સારી રીતે પ્રવતતો 
હોઈ એમના હૃદયમાાં ચાડી હળવાશની લાગણી અનભુવવા લાગ્યા. 

રમણલાલના મનની આ હળવાશ અને આનાંદ એમના કમનશીબે બહુાં 
લાાંબો સમય ના ટક્યાાં.પતુ્ર વધ ુપવૂી એક સાંસ્કારી માતા પ્રર્તાની દીકરી હોવા 
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છતાાં માબાર્ના કોઈ ગણુ એના દેખાતા નહોતા. પવૂી ર્રણીને એમના ઘેર 
આવી તે ર્છી સોસાયટીમાાં અને એમના પ્રમત્રોમાાં વહનુાાં વખાણ કરતાાં 
રમણલાલ થાકતા ન હતા ર્રાંત ુ સમય જતાાં એમની વખાણેલી ખીચડી દાાંતે 
ચોંટવા માાંડી હતી. પવૂી એક સ્વતાંત્ર પ્રમજાજની અને કકપશ સ્વભાવની સ્ત્રી હતી. 
પવૂીને હવે સસરા રમણલાલની ઘરમાાં હાજરી કઠતી હતી એટલે કોઈને કોઈ 
કારણ શોધી પ્રનખીલ સાથે ઝગડા કયાપ કરતી હતી. પ્રનબખલની હાજરીમાાં જ તીખા 
શબ્દોથી રમણલાલને અર્માપ્રનત કરવા લાગી હતી. 

પ્રનબખલની સ્સ્થપ્રત સડુી વચ્ચે સોર્ારી જેવી નાજુક બની ગઈ હતી.ર્ોતાના 
દામ્ર્ત્ય જીવનને બગડતુાં રોકવા માટે ન તો એ પવૂીને કડક શબ્દોમાાં કાંઇ કહી 
શકતો હતો કે ન તો પવૂી તરફથી પ્રર્તા તરફ ફેંકાતાાં તીખાાં વાગ્બાણોને 
અટકાવી શકતો હતો. 
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રમણલાલ પ્રનખીલની મનોસ્સ્થપ્રત સારી રીતે સમજતા હતા.આ બાબતમાાં 
કાંઈ ર્ણ કહીને એને દુખ થાય એવુાં કરવા માાંગતા ન હતા. રમણલાલ 
આધ્યાત્ત્મક પ્રવચારસરણી ધરાવતા અને પતુ્ર વત્સલ દદલવાળા પ્રર્તા હતા. 
પ્રનખીલના બાળર્ણથી માાંડી આજ દદન સધુી એમણે એના દહતનો જ પ્રવચાર 
કયાપ કયો હતો. કોઈ ર્ણ દહસાબે દીકરાની ર્દરણીત ત્જિંદગી રફેદફે થતી જો 
બચતી હોય તો એ માટે કોઈ ર્ણ િકારનો ભોગ આર્વાની એમની મનથી 
તૈયારી હતી. 

આ બાબતમાાં પરુો પ્રવચાર કરીને એક દદવસ પતુ્ર નીખીલને એમની ર્ાસે 
બેસાડીને એને શાાંપ્રતથી કહ્ુાં, “પ્રનખીલ, જો બેટા,મને આ ઘરમાાં થતો કાંકાસ 
બબલકુલ ર્સાંદ નથી.એનાથી કુમળા મગજના તારા દીકરા ગૌરાાંગ ઉર્ર કેવા 
ખરાબ સાંસ્કાર ર્ડ ેએનો ર્ણ પ્રવચાર કરવો જોઈએ. જો પવૂીને હુાં અહીં રહુાં એ 
ર્સાંદ ન હોય તો મારે હવે આ ઘરમાાં રહવે ુાં નથી. તમે બે ર્પ્રત ર્ત્ની અને 
ગૌરાાંગ અહીં ખશુીથી રહો અને મહરેબાની કરીને ત ુાં મને શહરેના કોઈ સારા 
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વધૃ્ધાશ્રમ-ઘરડાઘરમાાં મકૂી આવ. મારી રીટાયરમેન્ટની રે્ન્શનની રકમમાાંથી 
ત્યાાં હુાં મારા જેવા સમદુબખયા વદૃ્ધ પ્રમત્રો સાથે ખશુીથી રહીશ. કોઈવાર તને ત્યાાં 
મને મળવાની ઈચ્છા થાય તો ગૌરાાંગને લઈને આવજે અને નહીં આવે તો ર્ણ 
એનો મને હવે હરખ શોક રહ્ો નથી. ભગવાનને ભરોંસે મારા જીવનની નાવ 
ચાલ્યા કરશે. મારી જીવન સાંધ્યાના કર્રા દદવસોમાાં એ જ મારી સાંભાળ 
રાખશે.” 

આ વાતચીત થયા ર્છી એક દદવસે પ્રનખીલ રમણલાલને ઘરડાઘરમાાં 
લઇ જવા એમનો સામાન એની ગાડીમાાં મકુતો હતો ત્યારે હાથમાાં સોટી ર્કડીને 
બાંગલાના કમ્ર્ાઉન્ડ બહાર ગાડી ર્ાસે ઉભેલા રમણલાલે “પ્રર્તછૃાયા “ બાંગલા 
ઉર્ર છેલ્લી નજર નાખી લીધી. આ બાંગલા સાથે એમના જીવનનાાં ઘણાાં ખાટા 
મીઠાાં સાંસ્મરણો જોડાએલાાં હતાાં. આ ઘરને અને ર્ૌત્ર ગૌરાાંગને છોડીને જતાાં 
એમનુાં હૈ્ુાં અંદરથી વલોવાઈ રહ્ુાં હત ુાં. પ્રનષ્ઠુર હૃદયની પતુ્રવધ ુ પવૂી તો 
સસરાને પ્રવદાય આર્વા બાંગલા બહાર જ ન આવી એટલુાં જ નહીં બબચારા 
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પ્રનદોર્ બાળક ગૌરાાંગને ર્ણ બહાર આવવા ન દીધો, જેને જતાાં જતાાં જોઈ લેવા 
માટે એના દાદાની આંખો ચાતક ર્ક્ષીની જેમ તલસી રહી હતી. 

આ વસમી પ્રવદાય વખતે ચાડા પ્રવચારોમાાં ખોવાયેલા રમણલાલે છેવટે 
ગાડીમાાં બેસતી વખતે બાંગલાના દરવાજાની દીવાલે લગાડલેી “પ્રર્ત ૃ છાયા” 
નામની તકતી તરફ અંગલુીનીદેશ કરી નીખીલને ઉદે્દશીને કહ્ુાં “પ્રનખીલ, હુાં જાઉં 
એ ર્છી ત ુાં એક કામ જરૂર કરજે. આ બાંગલાની “પ્રર્ત ૃછાયા”ની આરસની તકતી 
છે એને કાઢી નાખીને એને સ્થાને “ર્ત્ની છાયા“ નામની નવી તકતી 
બનાવડાવીને લગાવી દેજે, તારી ર્ત્ની પવૂી ખશુ ખશુ થઇ જશે!” 

એકાકી અને અટુલા બની એકાએક અજાણ્યા ભપ્રવષ્યની રાહ ે ર્ગ માાંડી 
રહલે વદૃ્ધ પ્રશક્ષક પ્રર્તાના દુુઃખથી વલોવાઈ રહલેા હૃદયમાાંથી નીકળેલ આ 
ઉદગારો સાાંભળીને પતુ્ર પ્રનખીલ પ્રર્તાની આંખો સાથે ર્ોતાની આંખો પ્રમલાવી ન 
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શક્યો.એ વખતે પ્રનખીલની બને્ન આંખોની ર્ાાંર્ણો લાચારી અને શરમની મારી 
ભોંય ખોતરી રહી હતી!  

***************************** 
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3. દિસમસની અણમોલ ભેટ 
દિસમસના આગલા દદવસે ર્ાંદર વર્પનો એક લબરમછૂીયો દકશોર ડપે્રવડ 

રજાનો દદવસ હોઈ બર્ોર ર્છી ચાઘતો હતો એમાાંથી સફાળો જાગી ગયો. 

એને અચાનક યાદ આવ્્ુાં કે આવતીકાલે તો દિસમસ છે અને એની 
માતાને માટે ભેટ ખરીદવાની તો રહી ગઈ ! એની માતા હલેન એને હાથ ખચી 
માટે જે થોડી ઘણી રકમ આર્તી હતી એમાાંથી બચાવીને ભેગા કરેલ ડોલરમાાંથી 
માતા માટે એ કોઈ સારી ભેટ ખરીદીને એને સરિાઈઝ આર્વા માગતો હતો. 

ડપે્રવડ એની પ્રવધવા મા હલેનનો એની આંખના રતન જેવો વ્હાલો એક 
માત્ર પતુ્ર હતો.ડપે્રવડના પ્રર્તા જેતબનુાં  ર્ાાંચ વર્પ ર્હલેાાં એક કાર અકસ્માતમાાં 
અવસાન થ્ુાં હત ુાં. હલેન એના ઘરની નજીકમાાં જ એક નાની કાંર્નીમાાં ર્ાટપ  



સફળ સફર Page 55 

 

ટાઈમ કામ કરીને ડપે્રવડના અભ્યાસ અને ઘર ખચપની બધી જવાબદારી એકલે 
હાથે મહા મશુ્કેલીથી પ્રનભાવી રહી હતી. 

દિસમસ વખતે બીજાઓની જેમ સ્ટોરમાાં જઈને ભેટોની ખરીદી માટે કે 
ઘરમાાં દિસમસ કી લાવીને ડપે્રવડને ખશુ કરવા માટે પરુતા રૈ્સાની સગવડને 
અભાવે જરૂરી ખરીદી કરી ન શકવાથી હલેન મનમાાં દુખની લાગણી અનભુવતી 
હતી. 

હુાં થોડીવારમાાં આવુાં છાં એમ માતાને કહીને ડપે્રવડ એના સ્કેટ બોડપ ઉર્ર 
સવાર થઈને ઘરથી થોડ ે દુર આવેલા ડીર્ાટપ મેન્ટલ સ્ટોરમાાં માને આર્વાની 
ભેટ ખરીદવા ર્હોંચી ગયો. 



સફળ સફર Page 56 

 

સ્ટોરમાાં દિસમસની ખરીદી કરવા માટે ભીડ જામેલી હતી એમાાંથી રસ્તો 
કરતો એની માતાને શુાં ગમશે એનો પ્રવચાર કરતો કરતો સ્ટોરમાાં ગોઠવાયેલી 
બધી વસ્તઓુ ઉર્ર નજર દોડાવી રહ્ો. 

સ્ટોરમાાં એક કાળા કલરનો શટુ ર્હરેેલા એક સખુી જણાતા, બેબાકળા 
બનીને ચારે બાજુ નજર દોડાવી રહલેા એક ભાઈને એની નજીક આવતા એણે 
જોયા . આ ભાઈએ એની નજીક આવેલા ડપે્રવડને કહ્ુાં: 

“મારા બખસ્સામાાંથી રૈ્સા,િેડીટ કાડપ અને અગત્યના કાગળો સાથેનુાં મારુાં  
વોલેટ બખસ્સામાાંથી ક્યાાંક ર્ડી ગ્ુાં છે, તેં ક્યાાંય  જો્ુાં છે? 

ડપે્રવડ ે ના કહતેાાં એ  ભાઈએ ડપે્રવડને એનુાં કાડપ આપ્્ુાં અને જો કદાચ 
વોલેટ એને મળી આવે તો એમાાં લખેલ ફોન નાંબર ઉર્ર ફોન કરવા ડપે્રવડને 
જણાવ્્ુાં. 
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કાડપને બખસ્સામાાં મકુીને ડપે્રવડ ે સ્ટોરમાાં બધે ફરીને માતાને ભેટ આર્વા 
માટે એક સુાંદર ડીઝાઈન વાળી બહુાં કીમતી નહીં એવી ગ્રીન કલરની આકર્પક 
ગ્લાસની પ્લેટ ર્સાંદ કરી.ડપે્રવડ મનમાાં ખશુ થયો કે માને એ ભેટ જરૂર ગમશે. 

ગ્રીન પ્લેટ લઈને એ સ્ટોરના ચેક આઉટ કાઉન્ટર ર્ર ગયો અને રૈ્સા 
આર્વા માટે બખસ્સામાાં જેવો હાથ નાખ્યો એવો એને ધ્રાસકો ર્ડયો કે સ્ટોરમાાં 
ર્હોંચવાના અત્યાંત ઉત્સાહમાાં એ રૈ્સાનુાં વોલેટ તો ઘેર જ ભલૂી ગયો છે ! 

ડપે્રવડ પ્રનરાશ થઈને પ્રવચારવા લાગ્યો કે હવે હુાં શુાં કરવુાં? ઘેર ર્ાછા જઈને 
વોલેટ લઈને ર્ાછા આવવાનો સમય ન હતો કેમ કે સ્ટોર બાંધ થવાની 
તૈયારીમાાં જ હતો અને આવતીકાલે તો દિસમસ હતી એટલે આજે જ ખરીદી 
કરવી ર્ડ ે. 
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સ્ટોરની  બહાર નીકળીને ડપે્રવડ એક ઝાડ નીચે પ્રનરાશ વદને એક બેંચ 
ઉર્ર બેસી પ્રવચાર કરતો બેસી રહ્ો. સ્ટોરમાાં જતાાં આવતાાં માણસોને થોડી 
મદદ કરવાની આજીજી કરવાનો ર્ણ એક પ્રવચાર એના મનમાાં આવ્યો. આમ 
પ્રવચારતો ડપે્રવડ જેવો એના બટુની દોરી બાાંધવા નીચે નમ્યો તો બેંચ નીચે  એક 
વોલેટ ર્ડલેુાં એણે જો્ુાં. એને  હાથમાાં લેતાાં એને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો કે 
આ વોલેટ  સ્ટોરમાાં જેમણે કાડપ આપ્્ુાં હત ુાં એ રે્લા કાળા શટુ ર્હરેેલા ભાઈનુાં જ 
હોવુાં જોઈએ. ડપે્રવડ ે ર્ાકીટ ખોલીને એમાાંના ડ્રાઈવર લાયસન્સ ઉર્રના 
નામને  રે્લા ભાઈએ આરે્લ કાડપના નામ સાથે સરખાવીને ખાતરી કરી લીધી કે 
ર્ાકીટ એ ભાઈનુાં જ હત ુાં. 

ડપે્રવડ ેતરત જ સ્ટોરમાાં દાખલ થતા એક ગ્રાહકને પ્રવનાંતી કરીને એમના 
સેલ ફોન ઉર્રથી કાડપમાાં દશાપવેલ નાંબર ર્ર રે્લા ભાઈને ફોન કરીને એને 
વોલેટ મળ્્ુાં છે એવા ખબર આપ્યા.એ ભાઈ ર્ાદકિંગ લોટમાાં હતા અને એમની 
ગાડીમાાં બેસીને જવાની તૈયારીમાાં જ હતા. ડપે્રવડ ે જણાવેલી જગાએ આવી 
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ર્હોંચેલા રે્લા ભાઈને એમનુાં ર્ાકીટ આર્ી દીધુાં. ર્ાકીટ મળતાાં તેઓ ખશુ થઇ 
ગયા . 

આ ભાઈએ એમનુાં વોલેટ ખોલીને અંદર તર્ાસ્્ુાં તો અંદર બધુાં જ એમનુાં 
એમ હતુાં. અંદર ચારસો ડોલરની નોટો હતી એ ર્ણ અકબાંધ હતી.ડપે્રવડ 
વોલેટ  આર્ીને ર્ાછો વળતો હતો ત્યારે આ ભાઈએ ડપે્રવડના ખભા ઉર્ર િેમથી 
હાથ મકૂી ઉભો રાખ્યો, અને એને કહ્ુાં : 

”દિસમસની આ રજાઓની સીઝનમાાં તારી ઉમરનો છોકરો આ રીતે 
આટલી બધી રકમનો મોહ ત્યજીને ર્ાકીટ ર્ાછાં સિુત કરે એવુાં ભાગ્યે જ બને.ત ુાં 
કોઈને ખબર ર્ણ ન ર્ડ ેએમ એમાાંથી રૈ્સા કાઢી લઈને ર્ાકીટ હત ુાં ત્યાાં મકુીને 
જતો રહી શક્યો હોત.” 



સફળ સફર Page 60 

 

ડપે્રવડની િમાણીકતાથી  ખશુ  થઈને  એ ભાઈએ એને શાબાશી આર્ી 
અને ૨૦ ડોલરની ર્ાાંચ નોટો એને ઇનામ તરીકે આર્ી. 

ડપે્રવડ ેિથમ તો  એ રકમ  સ્વીકાવા  માટે થોડી આનાકાની કરી ર્રાંત ુએ 
ભાઈના અપ્રત આગ્રહથી અને એની માતા માટે હજુ ભેટ ખરીદવાની તો બાકી છે 
એ યાદ આવતાાં સો ડોલરની નોટો બખસ્સામાાં મકુીને મનમાાં ખશુીથી ઉછળતો 
ડપે્રવડ સ્ટોર તરફ દોડયો કેમ કે સ્ટોર બાંધ થવાનો હવે સમય થઇ ગયો હતો. 

સ્ટોરમાાં ર્હલેાાં જે જગ્યાએથી એણે ગ્રીન કલરની ગ્લાસની પ્લેટ ર્સાંદ 
કરી હતી એ જ જગ્યાએ ર્હોંચી ગયો.પ્લેટ અને એને રે્ક કરવા માટે બોક્ષ, 
પ્રવગેરેની ખરીદી  કરીને ડપે્રવડ ર્ોતાના સ્કેટ બોડપ ઉર્ર સવાર થઈને ખશુ થતો 
બે હોઠથી સીટી વગાડતો ઘેર જઈને ચરુ્ચાર્ એની રૂમમાાં ર્હોંચી ગયો.રૂમમાાં 
જઈને આવતીકાલે  દિસમસના દદવસે એની પ્રિય માતાને આર્વાની એને 
ખરીદેલ સરિાઈઝ  ભેટને સારી રીતે રે્ક કરવાના કામમાાં લાગી ગયો. 
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બીજે દદવસે દિસમસના આનાંદદત માહોલમાાં ડપે્રવડ ેમાને એનુાં ગીફ્ટ રે્ક 
આર્તાાં કહ્ુાં : ”મોમ, મેરી દિસમસ, થીસ ઇઝ માય દિસમસ ગીફ્ટ ટુ ્ ુ“. 

ડપે્રવડની માતા હલેનના આશ્ચયપનો કોઈ ર્ાર ન રહ્ો. એના એકના એક 
વ્હાલા દીકરાની  ત્જિંદગીની આ ર્હલેી જ ભેટ હતી. એના મનમાાં થ્ુાં કે હુાં તો 
હજુ ડપે્રવડ માટે કોઈ ભેટ લાવી શકી નથી અને એ મારા માટે ભેટ ખરીદી લાવ્યો 
!  

માતાએ રે્કેટ ખોલીને ર્ોતાની ભેટ જોઈ અને ખશુ થતાાં બોલી ઉઠી : ” 
દીકરા મારા, મને આવી સુાંદર પ્લેટ  ગમશે એ તને કેવી રીતે ખબર ર્ડી! વળી, 
આ ભેટ ખરીદવાના રૈ્સા ત ુાં લાવ્યો ક્યાાંથી?” 
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એ વખતે ડપે્રવડ ેએ સ્ટોરમાાં ગયો ત્યારે સ્ટોરમાાં શુાં બન્્ુાં એની બધી જ 
વાત માતા હલેનને કરી .ડપે્રવડ ેએને મળેલુાં વોલેટ એના માબલક રે્લા ભાઈને 
ર્ાછાં આપ્્ુાં એથી માને ખબુ ખશુી થઇ. 

ડપે્રવડને માએ િેમથી બાથમાાં લઇ લીધો . 

આ સમયે માતા હલેનને ડપે્રવડના પ્રર્તા અને ર્ોતાના મતૃ ર્પ્રતની યાદ 
આવી જતાાં એની આંખમાાંથી આંસનુી ધારા વહવેા લાગી. હલેનને યાદ આવ્્ુાં કે 
દરેક દિસમસ વખતે એના ર્પ્રત ભલૂ્યા પ્રવના ડપે્રવડ માટે અને એને માટે ર્સાંદ 
કરીને સ્ટોરમાાંથી કેવી  સુાંદર ભેટ લાવીને આર્તા હતા ! એ વખતે ઘરમાાં 
દિસમસનો કેવો ઉલ્લાસ છવાઈ જતો હતો ! 

આ િમાણે પ્રવચાર કરતી માના અંતરના ઉંડાણમાાંથી એક અવાજ ઉઠયો કે 
રે્લા કાળા કોટ વાળા ભાઈનુાં રૂર્ ધારણ કરીને દિસમસના એન્જલ(દેવ દૂત) 
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બનીને સ્વગપમાાંથી આવેલા એના ર્પ્રત જ હોવા જોઈએ !  એમણે જ આ દેવ દૂત 
મારફતે સો ડોલર મોકલીને ડપે્રવડ માટે અને ર્ોતાના માટે  દિસમસની ભેટ 
મોકલી આર્ી છે !. 

હૈયામાાં ધરબાયેલો ર્ોતાના પ્રિય ર્ાત્ર િત્યેનો િેમ મનને ક્યાાં ને ક્યાાં 
લઇ જતો હોય છે ! િેમમગ્ન વ્યસ્તતના મનના તરાંગોની કોઈ હદ કે સીમા હોય 
ખરી ! 

ડપે્રવડની માતા હલેનને માટે ડપે્રવડ ેઅત્યાંત િેમથી આરે્લ ગ્રીન કલરની 
ગ્લાસની પ્લેટની આ અણમોલ દિસમસ ભેટ એના દુખી મનને શાાંપ્રતનો લેર્ 
કરતુાં જીવનભરનુાં સાંભારણુાં બની ગઈ છે. 
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માતાએ પતુ્રની આ ભેટને હતેથી જાળવીને ર્ોતાને રોજ નજરે ર્ડ ેએવી 
જગ્યાએ એક કાચના નાના કબાટમાાં ગોઠવી દીધી છે.ડપે્રવડની આ દિસમસની 
ભેટ માતાને ડપે્રવડ અને એના મતૃ પ્રર્તાના િેમની સ્મપૃ્રતને સદા તાજી રાખે છે. 

ધમપમાાં અર્ાર શ્રધા ધરાવતી માતા હલેનના મનમાાં દ્રઢ પ્રવશ્વાસ બેસી 
ગયો છે કે દિસમસના સમયે દુખી જનોને ભેટ ર્હોંચાડવા માટે પ્રવપ્રવધ સ્વરૂરે્ 
ગરીબોના બેલી ભગવાન જમીન ઉર્ર ઉતરી આવીને એની મેજીકલ લીલાઓ 
બતાવીને દુખીઓના અંધકાર ભયાપ જીવનમાાં િકાશની લકીર મકૂી જતા હોય છે 
! 

********************** 
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૪. દિસમસ કહાણી – કૃપ્રતકાનો ભાઈ 
ગલગોટા જેવી ત્રણ વર્પની ભગવાનની એક અદભતુ કૃપ્રત સમી નમણી 

બાબલકા કૃપ્રતકા દિસમસ આવે એટલે એવી ખશુ થઇ જાય કે કઈ કહવેાની વાત 
નદહ. દર વર્પની જેમ દિસમસ કી ખરીદવા માટે એના ર્પ્ર્ા જાય ત્યારે એમની 
સાથે રડીને ર્ણ જાય. ર્પ્ર્ા સાથે દિસમસ કી અને એને શણગારવાની નવી 
ચીજ વસ્તઓુની ખરીદીમાાં ર્પ્ર્ા સાથે હોવાનો ગવપ એના ખશુખશુાલ ચહરેા 
ર્રથી સ્ર્ષ્ટ જણાઈ આવે. 

દિસમસ કીને ર્હલેાાંની સાચવીને રાખેલી અને નવી ખરીદેલી અવનવી 
ચીજો, નાનાાં રમકડાાં તથા વીજળીના નાના રાંગબેરાંગી બલ્બના તોરણોથી 
શણગારાત ુાં ત્યારે કૃપ્રતકા ર્ણ વસ્તઓુ લાવી આર્ીને ર્પ્ર્ા-મમ્મીને મદદ 
કરતી. ઘર ર્ણ વીજતોરણોથી ચમકી ઉઠતુાં ત્યારે એનો ઝગમગાટ જોઈ 
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કૃપ્રતકાની આંખમાાં ર્ણ ચમક આવી જતી. વ્હાલી દીકરી કૃપ્રતકાને ખશુખશુાલ 
જોઇને એનાાં ગપ્રવિષ્ઠ ર્પ્ર્ા-મમ્મી ર્ણ ખશુ થઇ જતાાં. 

કૃતીકાનુાં દિસમસનુાં બીજુ ાં આકર્પણ એટલે દાઢીવાળા, મોટીફાાંદવાળા,  
માથે મોટી લાલ ટોર્ી અને કોથળા જેવા લગરવગર લાલ ર્ોશાકમાાં સજ્જ, 
હસતા અને હસાવતા અને ઘાંટડી વગાડતા રે્લા જાદડયા શાાંતાકલોઝ.  આ 
શાાંતાકલોઝ દરવરે્ દિસમસ વખતે શહરેના મોલમાાં પ્રનયપ્રમત હાજર થઇ જતા 
અને ઘાંટડી વગાડતા મોલમાાં ફરીને સૌનુાં અને ખાસ કરીને નાનાાં ભલુકાાંઓનુાં 
મનોરાંજન કરતા અને એમની સાથે ફોટો ખીંચાવતા. બાળકોને માટે આ 
શાાંતાકલોઝ એક પ્રમત્ર બની જતા.   

દોઢ-બે વર્પની હતી ત્યાાં સધુી હો... હો... હો... અવાજ કરતા 
શાાંતાકલોઝની બીકથી કૃપ્રતકા એની નજીક ર્ણ જતી ન હતી,  ર્ણ આજે 
ત્રણવર્પની ઉંમરે તો એ હસતીકુદતી શાાંતા ર્ાસે જઈને હાથ પ્રમલાવતી અને 
એના ખોળામાાં ર્ણ બેસી એની સાથે ફોટો ર્ાડવાનુાં ર્પ્ર્ાને કહતેી હતી. 
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કૃપ્રતકાના બાળમાનસમાાં એક વાત કોતરાઈ ગઈ હતી કે શાાંતાકલોઝ બાળકોને 
એમને જોઈએ એવી નવીન ભેટ એના કોથળામાાંથી આરે્ છે. 

એક દદવસે મમ્મી-ર્પ્ર્ા ત્રણ વર્પની કૃપ્રતકાને લઈને એને શાાંતાકલોઝ 
બતાવવા માટે શહરેના મોલમાાં લઇ ગયા . મોલમાાં મોટી ખરુશીમાાં બેઠેલા 
શાાંતાને જોતાાં જ કૃપ્રતકા દોડીને એના ખોળામાાં બેસી ગઈ. મખુ ર્ર સ્સ્મતવેરતા 
એના ર્પ્ર્ાએ ખશુખશુાલ કૃપ્રતકાની એક યાદગાર તસ્વીર એમના કેમેરામાાં કેદ 
કરી લીધી. 

ત્યારબાદ શાાંતાએ કૃપ્રતકાને માથે હાથ ફેરવતાાં ફેરવતાાં વ્હાલથી પછૂયુાં : 
“બોલ બેટા, તારે શુાં ભેટ જોઈએ છે, તુાં કહ ે એ રમકડુાં મારા આ 

કોથળામાાંથી તને આપુાં,” 
કૃપ્રતકાના મમ્મી-ર્પ્ર્ા અને શાાંતાએ શુાં માગે છે એ સાાંભળવા આતરુનયને 

એની સામે જોઈ રહ્ા. 
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કૃપ્રતકાને મનમાાં એ ઠસી ગયેલુાં કે હુાં જે માગીશ એ જરૂર શાાંતા 
કોથળામાાંથી હાથ નાખીને એને આર્શે. 

ખબુ પ્રવચાર કરીને કૃપ્રતકાએ છેવટે એના મનની ઈચ્છા શાાંતાને કહી જ 
દીધી : 

”શાાંતા મને એક નાનકડો ભાઈ જોઈએ છે !” 
આવી અજબ માગણીથી શાાંતા સાથે એના મમ્મી –ર્પ્ર્ા ર્ણ પ્રવચારમાાં 

ર્ડી ગયા. 
શાાંતાએ એની િેગ્નન્ટ મમ્મીના રે્ટ તરફ એક દ્રષ્ષ્ટ કરી કૃપ્રતકાને 

સમજાવતાાં કહ્ુાં : 
“ બેટા, આજે તો આ નાના બાબલાભાઈનુાં રમકડુાં લઇ જા, ત્રણચાર 

મદહના ર્છી તને એક નાનકડો ભાઈ જરૂર મળશે જા” 
માતા-પ્રર્તા અને શાાંતા એકબીજાની સામે જોઈને ખબુ હસ્યા અને 

એકબીજાને મેરી દિસમસ કહીને છૂટા ર્ડયા ! 
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 ૫. ઇષ્ન્ડયન-અમેદરકન 
“બેટા યશ, આ ડીસેમ્બરમાાં હુાં અને દાદી દેશમાાં જઈએ છીએ.તારે હવે 

દિસમસનુાં વેકેશન ર્ડશે,  તુાં ર્ણ અમારી સાથે ઇષ્ન્ડયા ચાલ.ઘણુાં નવુાં જોવાનુાં, 
જાણવાનુાં મળશે ,મજા આવશે.”  

“ર્ણ દાદા, તમે મારી મમ્મી ડડેીને પછૂયુાં ?” યશ એ શાંકા બતાવી . 

“હા બેટા, અમારી હા છે, સાથે સ્કુલની બકુો લેતો જજે. ફરવાનુાં અને સાથે 
અભ્યાસ ર્ણ કરવાનો.” 

આમ કહી ર્લ્લવી અને સાંજયે યશને ઇષ્ન્ડયા જવાની રજા આર્ી દીધી . 
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અમેદરકાના ન્્જુસી શહરેની રપ્રવવારની એક ખશુનમુા સવારે આખુાં કુટુાંબ 
દકચનના ટેબલ ઉર્ર રજાના મડુમાાં ચા-નાસ્તાની મોજ માણી  રહ્ુાં હત ુાં ત્યારે 
ઉર્રનો સાંવાદ થયો. 

આખ ુ કુટુાંબ એટલે ૬૫ વર્પના પ્રનવતૃ નરેશભાઈ જોશી, એમનાાં ર્ત્ની 
જયવાંતીબેન, નરેશભાઈનાાં દીકરી ર્લ્લવી ,દીકરા જેવો જ  જમાઈ સાંજય અને 
દાદા-દાદીનો ચહીતો દોસ્ત જેવો દસમા ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતો દોદહત્ર યશ. 

યશ જન્મથી જ ભારત અને અમેદરકાની  એમ બે દેશની સાંસ્કૃપ્રતના 
સાંસ્કારો વચ્ચેઉછરીને મોટો થયો છે .એના જન્મથી જ એ નરેશભાઈ અને 
જયવાંતીબેન સાથે ઉછયો છે . ભારત પ્રવશેની ઘણી વાતો એણે દાદાર્ાસેથી 
જાણી છે. 
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અમેદરકામાાં કાયમી વસવાટ માટે આવ્યા એ ર્હલેાાં નરેશભાઈ જોશી 
અમદાવાદની એક જાતીતી કેપ્રમકલ કાંર્નીમાાં ૩૦ વર્પની વફાદારીભરી સેવાઓ 
આર્ી જનરલ મેનેજર તરીકે ૬૦ વર્પની ઉંમરે પ્રનવતૃ થયા હતા .સમાજમાાં અને 
પ્રમત્ર વતુપળમાાં એમના મળતાવડા સ્વભાવથી જોશી સાહબે તરીકે દામ સાથે સારુાં 
નામ ર્ણ કમાયા હતા. 

અમદાવાદની એક સોસાયટીમાાં એમની કમાણીમાાંથી બાાંધેલ બાંગલામાાં 
રહી એમણે  એમનાાં બે બાળકો દીકરી ર્લ્લવી અને દીકરા જયાંતને ઉછેરી 
એમને સારુાં પ્રશક્ષણ આપ્્ુાં હત ુાં. કાળિમે નરેશભાઈ અને જયવાંતીબેનએ એમની 
વ્હાલી દીકરી ર્લ્લવીને એના સારા ભપ્રવષ્ય માટે કર્ાતા દદલે વધ ુઅભ્યાસ 
માટે અમેદરકા પ્રવદાય કરી હતી. અમેદરકામાાં ર્લ્લવીને એક સીટીઝન સપુ્રશબક્ષત 
ભારતીય ્વુક સાથે ર્દરચય થયો હતો જે ર્છી ઇન્ડીયામાાં આવી લગ્નમાાં 
ર્દરણમ્યો હતો.નરેશભાઈનો દીકરો જયાંત ર્ણ ભારતમાાં સોફ્ટવેર 
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એન્જીનીયરનો અભ્યાસ પરૂો કરી બેંગ્લોરની એક સોફ્ટવેર કમ્ર્નીમાાં મેનેજરના 
ર્દ સધુી ર્હોંચ્યો હતો અને એની ર્ત્ની સાથે ત્યાાં સખુી હતો. 

શરૂઆતના સાંઘર્પમય જીવન ર્છી છેવટે એમનાાં બને્ન સતાનો એમની 
સુાંદર કારદકદી બનાવી લગ્ન કરી સખુી થયેલાાંજોઇને એમની વદૃ્ધાવસ્થામાાં 
નરેશભાઈ અને એમનાાં ર્ત્ની જયવતીબેનનુાં અંતરમન ખશુીથી છલકાત ુાં હત ુાં. 

આજથી ૧૨ વર્પ ર્હલેાાં પ્રનવપૃ્રિ ર્છી દીકરીએ િેમથી નરેશભાઈ અને 
જયવાંતીબેનને માટે ગ્રીન કાડપની વ્યવસ્થા કરી અમેદરકા તેડાવતાાં તેઓ કાયમી 
વસવાટનો પ્રનણપય કરીને દીકરીને ત્યાાં ન્્ ુ જ્ર્શીમાાં આવી ગયાાં હતાાં . અહીં 
દોદહત્ર યશ સાથે રમવામાાં અને વાચન,લેખન, પ્રમત્ર પ્રમલન અને    બ્લોગની 
િવપૃ્રતઓમાાં સાદહત્ય રપ્રસક નરેશભાઈનો સમય આનાંદથી ર્સાર થઇ જતો 
હતો.આંતરે વરસે વતનની યાદ આવે ત્યારે ર્પ્રત-ર્ત્ની અમદાવામાાં એમના 
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મકાનમાાં રહી આવતાાં અને ફેફસામાાં વતનની હવા ભરી તાજાાં માજા થઇ ર્રત 
અમેદરકા આવી જતાાં . 

આ ડીસેમ્બરમાાં તેઓ યશને સાથે લઈને જવાનાાં હતાાં એટલે મનથી ખબુ 
ખશુ હતાાં.યશ ર્ણ દાદા-દાદી સાથે ઇષ્ન્ડયા જવાનુાં મળશે એથી ખશુ હતો. 

સવારનો ચા–નાસ્તો ર્તાવી સોફા ઉર્ર બેસી અમદાવાદના સાંબાંધીઓ 
અને પ્રમત્રોને યાદ કરી કોના માટે શુાં ભેટ લઇ જવી પ્રવગેરે વાતો કરતાાં બને્ન 
સોફા ઉર્ર બેઠાાં હતાાં ત્યારે નરેશભાઈને કૈક  યાદ આવ્્ુાં હોય એમ એમનાાં 
ર્ત્નીને કહ્ુાં : 

”જયવાંતી તને યાદ છે ,જયારે યશનો જન્મ થયો  ત્યારે ર્લ્લવીની 
ડીલીવરી વખતે ત ુાં એકલી ન્્ ુ જસી આવી હતી.મારી જોબને લીધે મારે 
અમદાવાદમાાં એકલા રોકાઈ જવુાં ર્ડ્ુાં હત ુાં.” 
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જયવાંતીબેન :” હા, કેમ નદહ , એ વખતે ર્લ્લવીઅને સાંજયની નવી નવી 
જોબ હતી . દીકરીની ડીલીવરી અને યશના ઉછેર માટે મારી હાજરી એમને માટે 
એક આશીવાપદ રૂર્ બની હતી .” 

નરેશભાઈ :” એ વખતે અમદાવાદમાાં જોબને લીધે હુાં એકલો રહતેો અને 
ટીફીન માંગાવીને જમતો હતો.તારી હાજરી અમદાવાદમાાં ર્ણ જરૂરી હતી.આવા 
સાંજોગોમાાં બધાાં એ ખબુ પ્રવચારીને યશના જીવનને સ્ર્શપતો એક મોટો પ્રનણપય 
લીધો હતો કે ત્રણ મદહનાના યશને લઈને તારે અમદાવાદ આવવુાં જેથી ર્લ્લવી 
અને સાંજયની  નવી જોબમાાં કોઈ અડચણ ના  આવે.અમેદરકામાાં જોબનો કોઈ 
ર્ણ ભરોસો નદહ. જયારે યશને એમનો િેમ આર્વાનો હતો ત્યારે જ એમના ફૂલ 
જેવા નાજુક બાળને એમનાથી પ્રવખટુો ર્ાડતાાં દીકરી અને જમાઈનો જીવ કર્ાયો 
તો બહ ુહતો ર્રાંત ુએમને હૃદયથી ચાડી ધરર્ત હતી કે આર્ણે યશને િેમથી 
ઉછેરીશુાં.એનાાં  મમ્મી -ડડેીની કોઈ ખોટ સાલવા નહી દઈએ.” 
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જયવાંતીબેન ખશુ થતાાં બોલ્યાાં:” હા આર્ણે દીકરીના દહતમાાં ખશુીથી એક 
મોટી જવાબદારી સ્વીકારી હતી.િભ ુ કૃર્ાએ એ જવાબદારીને  આર્ણે 
સફળતાથી પ્રનભાવી શક્યાાં હતાાં.યશને ર્ોણા બે વર્પનો મોટો કરીને આર્ણે  બને્ન 
એને અમેદરકા લઇ આવ્યાાં હતાાં .જયારે અમેદરકા જઈને મોટા થયેલા યશને 
એમનાાં સાચાાં મા-બાર્ના હાથમાાં આર્ણે એને સોંપ્યો હતો ત્યારે ખશુખશુાલ 
તાંદુરસ્ત બાળક યશને નજરે જોઇને અને હૃદય સરસો ચોંર્ીને ર્લ્લવી અને 
સાંજય કેટલાાં ખશુ થઇ ગયાાં હતાાં.!” 

નરેશભાઈ :” ત્યાર ર્છી ર્ણ યશ આર્ણી અને દીકરી-જમાઈની દેખરેખ 
નીચે મોટો થતો ગયો. એ ચાર વર્પનો હતો ત્યારે દીકરા જયાંતના લગ્ન વખતે 
એ ફરી અમદાવાદ આવ્યો હતો.” 

જયવાંતીબેનને કૈક યાદ આવ્્ુાં હોય એમ કહ ે: 
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‘તમને યાદ છે ચાર વર્પના યશને લઈને આર્ણે બને્ન જયાંતના લગ્ન 
િસાંગે વાયા પ્રશકાગો અમદાવાદ જવા ન્્ ુજસીથી પ્લેનમાાં નીકળેલાાં .ર્લ્લવી 
અને સાંજય ર્છીથી આવવાના હતા.પ્રશકાગો એરર્ોટપ  ઉર્ર ઈપ્રમગે્રશન ઓફીસના 
ઓદફસરે યશનો ર્ાસર્ોટપ  જોઇને કહ્ુાં કે ર્ાસર્ોટપ  એતસ્ર્ાયર થઇ ગયો છે. 
આર્ણેમોટી બચિંતામાાં ર્ડી ગયાાં હતાાં .ર્લ્લવી-સાંજય સાથે ફોનમાાં વાત કરી 
ખટર્ટ કરી યશને ખબુ સમજાવીને એર લાઈનની એસ્કોટપ  સપ્રવિસની મદદથી 
ફતત ચાર વર્પના યશને ન્્વુાકપ  જતા પ્લેનમાાં સમજાવીને એકલો બેસાડી દીધો 
હતો.આર્ણે બે માાંડ માાંડ અમદાવાદની એર ઇષ્ન્ડયાની ફ્લાઈટ ર્કડી શક્યાાં 
હતાાં .” 

નરેશભાઈ ખશુ થતાાં બોલ્યા :” જયવાંતી, એ વખતે ચાર વર્પના યશની 
અદા અને પ્રનભપયતા જોઇને એના અમેદરકન સ્ર્ીરીટ ઉર્ર હુાં ઓવારી ગયો હતો 
.અમેદરકન કલ્ચરની એ જ તો છે  બબલહારી.આજે તો યશ અમેદરકા અને 
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ભારતના સા્ં તુત કલ્ચરમાાં ઉછરેલો ર્ાંદર વર્પનો એક ચબરાક ટીન એજર થયો 
છે.કેટલો બધો સમજણો થઇ ગયો છે નહી !“ 

અને યશના દાદા-દાદી જે દદવસની આતરુતાથી રાહ જોતા હતા એ 
દદવસ આવી ગયો.દીકરી ર્લ્લવી અને સાંજયની ન્્યુોકપ  એરર્ોટપ  ઉર્રથી 
ભાવભીની પ્રવદાય લઈને નરેશભાઈ , જયવાંતીબેન અને યશ અમેદરકાના બીજા 
છેડ ે હજારો માઈલના અંતરે આવેલા વતન અમદાવાદ તરફ જવા માટે એર 
ઇન્ડીયાના પ્લેનમાાં ત્રણ જણની સીટમાાં ગોઠવાઈ ગયાાં . 

કલાકોની થાક ભરી મસુાફરી હતી છતાાં અમદાવાદના એરર્ોટપ  ઉર્ર 
પ્લેન લેન્ડ થતાાં જ બધો થાક ભલુાઈ ગયો અને ર્ોતાના એક બીજા ઘેર આવી 
ર્હોંચવાના ઉત્સાહમાાં એ ર્દરવપ્રતિત થઈ ગયો.અમદાવાદમાાં એમના બાંધ ઘરને 
ખોલીને સામાન ગોઠવી દીધો.બે દદવસ તો બદલાયેલા વાતાવરણ અને ટાઈમ 
ઝોનમાાં જેટ લેગનો થાક ઉતારી સેટ થવામાાં ગયા. 
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નરેશભાઈના આગમનના સમાચારથી એમના સ્નેહીજનો અને પ્રમત્રો ખબુ 
ખશુ હતાાં . યશ એમના માટે નવો ન હતો કારણ કે એ અહી જ ર્ોણા બે વર્પનો 
મોટો થયો હતો .ર્ાંદર વર્પના “ર્લ્લવીના ભાણીયા’ ઉર્ર સૌના વ્હાલની વર્ાપ 
થઈ રહી. ન્્ ુજસીના સ્ટોરોમાાં ફરી ફરીને નરેશભાઈએ યાદ કરી કરીને લાવેલી 
ભેટની ચીજો બધાાંને  આર્તાાં લેનાર અને આર્નાર બને્ન ખશુ થયાાં. 

થોડા દદવસોમાાં જ યશ આ નવા માહોલમાાં સેટ થઇ ગયો.જયારે 
નરેશભાઈના પ્રમત્રોને ત્યાાં જમવા જવાનુાં થાય ત્યારે ર્ણ યશને જે ભરપરૂ 
િેમભયો આવકાર મળે ,મનગમતી વાનગી ખવડાવે અને બાદશાહી સ્વાગત 
કરે, એમના સ્કુટર ર્ાછળ બેસાડી ફરવા લઇ જાય, એ જોઇને યશ પ્રવચારે ચડ ેકે 
“મેં કોઈને ર્હલેાાં જોયાાં નથી,ઓળખતો ર્ણ નથી ર્રાંત ુહુાં ર્લ્લવીનો દીકરો છાં 
એટલુાં  જાણીને જ ર્લ્લવી  ઉર્રનુાં એમનુાં બધુાં વહાલ મારી ર્ર વરસાવે 
છે.એટલુાં જ નહી હતેથી ભેટે અને કહ ેછે  ‘તુાં બરાબર ર્લ્લવી ઉર્ર જ ગયો છે 
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.”આ બધુાં નજરે પ્રનહાળીને યશ તો આભો જ થઇ ગયો.ઘરના માણસોને બાદ 
કરતાાં આટલાાં  િેમાળ માણસો અમેદરકામાાં એણે કદી જોયાાં ન હતાાં . 

દાદા નરેશભાઈ દ્વારા એમના બડી યશને એના વેકેશનના સમયમાાં 
ઇષ્ન્ડયા પ્રવશેનુાં પ્રશક્ષણ કાયપ  અમદાવાદથી જ શરુાં થઇ ગ્ુાં.અમેદરકામાાં યશ 
હાંમેશાાં કારમાાં જ બધે ફરેલો ર્ણ નરેશભાઈએ અમદાવાદની ર્હચેાન જેવી એક 
રીક્ષા ભાડ ેકરી યશને એમાાં બેસાડી અમદાવાદનાાં બધાાં જાણીતાાં સ્થળોની શેર 
કરાવી.અમદાવાદનો ઈપ્રતહાસ સમજાવ્યો.માણેકચોકની ભેલ-પરૂી અને ર્ાણી 
પરૂી ર્ણ બીતાાં બીતાાં ચખાડી.રોડ ઉર્ર ગીચ કાદફકમાાંથી હોનપ વગાડતી રસ્તો 
કાઢતી રીક્ષાની મસુાફરીથી એ કોઈ નવા જ િકારની અનભુપૂ્રતનો અહસેાસ કરી 
રહ્ો.એને ગલુીવર કાવેલ્સની વાતાપ યાદ આવી ગઈ. 

ત્યારબાદ,નરેશભાઈ અને જયવતીબેન યશને લઈને એમના પ્લાન 
િમાણે આબ ુતથા ઉિર ભારતનાાં મખુ્ય શહરેો –રાજધાની દદલ્હી, આગ્રાનો તાજ 
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મહાલ ,હરદ્વાર ,વારાણસી પ્રવગેરે સ્થળો બતાવ્યાાંઅને દરેકની પ્રવગતે માદહતી 
આર્ી.નરેશભાઈનો દીકરો જયાંત જયાાં જોબ કરતો હતો ત્યાાં બેંગ્લોરમાાં એક 
અઠવાદડ્ુાં રોકાઈને  દક્ષીણ ભારતનાાં જાણીતાાં સ્થળોની મલુાકાત ર્ણ 
લીધી.બેંગ્લોર એટલે ભારતના  તેમજ પ્રવશ્વના ઈનફૉમશૅન ટૅકનૉલૉજી ઉદ્યોગનુાં 
જાણીત ુાં હબ .જેમ અમેદરકામાાં કેલીફોનીયાનુાં સીલીકોનવેલી એવુાં જ ભારતનુાં 
બેંગ્લોર.યશને આ શહરેમાાં ખબુ રસ ર્ડયો.ર્ાાંડીચેરીમાાં જઈને મહપ્રર્િ અરપ્રવિંદ 
આશ્રમનાાં ર્ણ દશપન કયાપ અને યશને કરાવ્યાાં. આ બધાાં સ્થળો જોઇને ભારતના 
શહરેો ,એના માણસો, એમની બોલી,ધમપ,દેખાવ પ્રવગેરે પ્રવપ્રવધતાઓ જોઈ યશને 
નવાઈ લાગી અને આ દેશ પ્રવરે્ એના બચિમાાં એક સ્ર્ષ્ટ બચત્ર અંકાઈ ગ્ુાં!એને 
મનમાાં થ્ુાં કે એના કલ્ર્નાના ભારત કરતાાં એના અનભુવનુાં ભારત કઈક જુદુાં 
જ છે. 

આમ યશને બધે ફેરવતાાં અમેરીકા ર્ાછા જવાની તારીખ ક્યારે નજીક 
આવી ગઈ એની ખબર ર્ણ ના ર્ડી. 
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અને પ્રનધાપદરત તારીખે નરેશભાઈ, જયવાંતી બેન અને એમનો બડી યશ 
અમદાવાદથી એર ઇન્ડીયાના  પ્રવમાનમાાં બેસી માતભૃમુી ભારતની પ્રવદાય 
લઈને કમપ ભપૂ્રમ અમેદરકા તરફ જવા માટે ગગનમાાં પ્રવહાર કરી રહ્ાાં. 

પ્લેનમાાં લાાંબી મસુાફરી દરમ્યાન યશ એની ભારત યાત્રા પ્રવરે્ દાદા-દાદી 
સાથે વાતો કરતાાં ધરાતો જ ન હતો. 

નરેશભાઈએ પછૂયુાં : “બોલ બેટા યશ, તને ભારત કેવુાં લાગ્્ુાં, ગમ્્ુાં કે 
નદહ ?” 

ધાણી ફૂટે એમ યશએ બોલવાનુાં શરુ ક્ું : 

”દાદા, ઇષ્ન્ડયા આવીને મેં જે કાંઈ જો્ુાં અને અનભુવ્્ુાં એ ર્છી મને 
લાગ્્ુાં છે કે આ દેશ ઘણી રીતે અનોખો છે.એની ર્ાસે એની આગવી સાંસ્કૃપ્રત 



સફળ સફર Page 82 

 

અને ૫૦૦૦ પ્લસ વર્પનો પરુાણો ઈપ્રતહાસ છે.ફતત ૨૪૦ વર્પનો જ 
ઈપ્રતહાસ  ધરાવતુાં અમેદરકા ઘણા દેશોમાાંથી આવેલા  વસાહતીઓનો બનેલો 
દેશ હોઈ ઘણા દેશોની સાંસ્કૃપ્રતઓનુાં ત્યાાં સાંપ્રમશ્રણ છે.ભારતમાાં ભલે અમેદરકા 
જેવી આધપુ્રનક સગવડોનો અભાવ હશે ,ગરીબી હશેર્ણ એનો હરેીટેજ –પ્રવરાસત 
અદભતૂ છે.માણસોમાાં િેમ છે ,મળતાવડાર્ણુાં છે.ઘણુાં બધુાં સારુાં  છે તો કેટલકુ ના 
ગમે એવુાં ર્ણ છે.મને એ ખબર નથી ર્ડતી કે અમેદરકામાાં રહતેા કેટલાક 
ભારતીયો એમના મળૂ દેશને નફરતની દ્રષ્ટીએ કેમ જોતા હશે .દાદા,મારા માટે 
તો દિસમસ વેકેશનમાાં કરેલી મારી ભારત યાત્રા એક પ્રશક્ષણ યાત્રા બની ગઈ 
!એ માટે થેંક ્ ુદાદા ” 

યશના આવા શબ્દો સાાંભળી નરેશભાઈ ખશુ થઇ ગયા અને કહવેા 
લાગ્યા: 
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”હા બેટા, અમેદરકાની સરખામણીમાાં ભારતમાાં હજુ તો ઘણા સધુારા 
કરવાના જરૂરી છે અને એ થશે, થઇ રહ્ા છે.અમેદરકામાાં ર્ણ બધુાં જ સારુાં  છે 
એવુાં ર્ણ નથી.કાગડા બધે જ કાળા હોય છે .એટલે બે દેશોમાાં જે કાંઈ ર્ણ સારુાં  
હોય એ અર્નાવી લઈને ચાલવુાં એ જ બધી વાતનો સાર છે.યશ,તુાં હાંમેશાાં એ 
યાદ રાખજે કે ત ુાં બે દેશની સાંસ્કૃપ્રતનો વારસ છે.” 

યશ કહ ે:”હા દાદા ,કદાચ હુાં અવારનવાર ભારત   આવી ના શકુાં તો ર્ણ 
મારા મનમાાં તો ભારત હાંમેશાાં જીવતુાં રહશેે.મારી આ ભારત યાત્રા ર્છી હુાં માત્ર 
કહવેાનો જ નદહ ર્ણ એક સાચો “ઇન્ડીયન અમેદરકન” બનીનેઅમેદરકા  ર્ાછો 
ફરી રહ્ો છાં એનો મને ખબુ આનાંદ છે !” 

*********************** 
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૬. સાચો િેમ કદી ઘરડો થતો નથી 
પ્રશકાગોના ડોતટર મેથ્્,ુએમ.ડી. નુાં મેડીકલ 

સેન્ટર રોજની જેમ સવારના બરાબર આઠ વાગે ખલુી 
ગ્ુાં. દદીઓ એક ર્છી એક એમ આવીને દરસેપ્શનના 
કાઉન્ટર ઉર્ર મકેુલ એક કલીર્ બોડપના રે્ર્રમાાં 
હાજર થયાની સહી કરીને ર્ોતાના વારાની રાહ જોતા 
વેઇદટિંગ રૂમની ખરુશીઓમાાં બેસવા લાગ્યા . 

થોડા સમય ર્છી એક એંસી વર્પની 
ઉમરનો  ડપે્રવડ નામનો વયોવદૃ્ધ દદી એકલો ધીમી 
ચાલે મેડીકલ સેન્ટરમાાં દાખલ થયો અને રીસેપ્શન 
કાઉન્ટર ઉર્ર જઈ કલીર્ બોડપમાાં સહી કરી.સામે 
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બેસેલી સદાની હસમખુી ્વુાન રીશેસ્પ્નીષ્ટ લ્્સુીએ એના આકર્પક સ્સ્મત સાથે 
સેન્ટરના આ જુના અને જાણીતા દદી  ડપે્રવડને આવકારતાાં કહ્ુાં : 

 “ હલેો , પ્રમસ્ટર ડપે્રવડ, કેમ બધુાં બરાબર છે ને ? “ 

ડપે્રવડ ેર્ોતાનો ર્ાટો બાાંધેલ અંગઠુો લ્્સુીને બતાવીને કહ્ુાં : “ મારા આ 
અંગઠુાના ઘા ઉર્ર અગાઉની પ્રવઝીટ  વખતે ટાાંકા લીધા હતા એમાાં રૂઝ આવી 
ગઈ હોય એમ મને લાગે છે.મારે નવ વાગે એક અગત્યની એર્ોઇમેન્ટ છે .જો 
ડોતટર મારો કેસ જલ્દી હાથમાાં લઇ મારો અંગઠુો તર્ાસી લે તો સારુાં ,  જેથી હુાં 
નવ વાગ્યાનો મારો સમય સાચવી શકુાં “ 

્વુાન રીસેસ્પ્શનીષ્ટ લ્્સુીએ શાાંત સ્વરે આ વદૃ્ધ દદીને હૈયાધારણ 
આર્તાાં કહ્ુાં :“ પ્રમસ્ટર ડપે્રવડ, તમે પ્લીઝ ત્યાાં ખરુશીમાાં શાાંપ્રતથી બેસો અને 
તમારા વારાની રાહ જુઓ. ડોતટરને હજુ થોડી વાર લાગશે.” 
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આ વદૃ્ધ ખરુશીમાાં બેસીને વારાંવાર એના કાાંડા ઘદડયાળમાાં બચિંતાતરુ ભાવે 
જોયા કરતો હતો.ખરુસીમાાં બેસવાને બદલે એટલામાાં જ આંટા મારી રહ્ો હતો . 

લ્્સુી એની જગાએથી એને જોઈ રહી હતી. ડોતટર મેથ્્નુા મેડીકલ 
સેન્ટરમાાં લ્્સુી એક રીસેસપ્નીસ્ટ હોવા ઉર્રાત નપ્રસિંગનો કોસપ પરુો કરેલ એક 
અનભુવી ને બાહોશ નસપ ર્ણ હતી. કાઉન્ટર ઉર્ર હમણાાં બીજા કોઈ દદીને 
એટેન્ડ કરવાના ન હતા.વારાંવાર ર્ોતાની ઘદડયાળ જોતા આ વદૃ્ધને જોઈને એને 
લાગ્્ુાં કે એ ખરેખર ઉતાવળમાાં લાગે છે.લાવને હુાં જ ડોતટરને પછૂીને આ વદૃ્ધના 
અંગઠુાના ઝખમને જોઈને શુાં કરવા જેવુાં છે એ તર્ાસી લઉં. 

આમ પ્રવચારી ડોતટરને મળીને લ્્સુીએ વદૃ્ધને બાજુના એક રૂમમાાં 
બોલાવ્યો. લ્્ુાંસીનો મનમાાં આભાર માનતો ડપે્રવડ એ રૂમમાાં ગયો. લ્્સુીએ ર્ાટો 
દુર કરીને જો્ુાં તો એને ર્ણ લાગ્્ુાં કે ઝખમ લગભગ રુઝાઈ ગયો છે.હવે ટાાંકા 
તોડીને ફરી ડ્રપે્રસિંગ કરવાની જ જરૂર છે. 
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આ વદૃ્ધ ડપે્રવડના અંગઠુાના ટાાંકા દુર કરી ડ્રપે્રસિંગ કરતાાં કરતાાં લ્્સુીએ 
પછૂયુાં “ દાદા, તમને આટલી બધી શુાં ઉતાવળ છે. તમારે ડોતટર મેથ્્નેુ રૂબરૂ 
મળવુાં નથી ? નવ વાગે શુાં તમારે બીજા કોઈ ડોતટરની એર્ોઇમેન્ટ છે ?” 

ડપે્રવડ ે લ્્સુીને કહ્ુાં “ ના રે ના ,મારે બીજા કોઈ ડોતટરની એર્ોઇમેન્ટ 
નથી .મારે નવ વાગે ર્ાસેના પ્રસપ્રનયરોના નપ્રસિંગ હોમમાાં ર્હોચી જઈને મારી 
ર્ત્ની સાથે રોજના સમયે નાસ્તો લેવાનો સમય સાચવવાનો છે. “ 

લ્્સુીએ સહજ સહાનભુપૂ્રતથી ડપે્રવડને પછૂયુાં :”નપ્રસિંગ હોમમાાં તમારી 
ર્ત્નીની તબબયત તો બરાબર છે ને? “ 

જવાબમાાં ડપે્રવડ ે જણાવ્્ુાં કે  “ઘણો સમય થયો એને નપ્રસિંગ હોમમાાં 
દાખલ કરેલી છે, કારણ કે એ અલ્ઝાઈમરના રોગની દરદી છે. “ 
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નસપ લ્્સુીએ ડપે્રવડને પછૂયુાં “ તમે આજે મોડા ર્હોંચશો તો નહી ચાલે, 
તમારી ર્ત્નીને ખોટુાં લાગી જશે ?” 

વધૃ્દ્ધ ડપે્રવડ ેકહ્ુાં “ મારી ર્ત્નીએ અલ્ઝાઈમરના રોગમાાં એની યાદ શસ્તત 
બબલકુલ ગમુાવી દીધી  છે. હવે તો હુાં કોણ છાં એ ર્ણ જાણતી નથી .ર્ાચ 
વરસથી એ મને બબલકુલ ઓળખતી ન હોય એવા જ એના હાવભાવ હોય છે.” 

આ જાણીને નસપ લ્્સુીને ખબુ દુખ થ્ુાં અને સાથે આશ્ચયપ ર્ણ થ્ુાં . 
એના મનમાાં જે સવાલ રમતો હતો એ એણે ડપે્રવડને કયો : 

“ અલ્ઝાઈમરના રોગી તમારા ર્ત્ની તમે કોણ છો એ ર્ાાંચ વર્પથી 
જાણતા નથી તેમ છતાાં તમે રોજ સવારે નવ વાગે એક જ સમયે એમની સાથે 
નાસ્તો લેવા શા માટે ર્હોચી જાઓ છો ? એમને માટે શુાં ફેર ર્ડ ેછે ? એમને તો 
ખબર ર્ણ નથી કે તમે કોણ છો ?” 
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આ સાાંભળી વદૃ્ધ ડપે્રવડ હસ્યો .એક દાદા ર્ોતાની ર્ૌત્રીનો હાથ ર્ોતાના 
હાથમાાં લેતા હોય એમ લ્્સુીનો હાથ વ્હાલથી ર્કડી એની હથેળીને ર્ાંર્ાળતાાં 
બોલ્યા: 

” બેટા, આજસધુી કોઈ ર્ણ અર્વાદ પ્રસવાય મારી ર્ત્ની સાથે નવ વાગે 
નાસ્તો કયો ન હોય એવુાં બન્્ુાં નથી .ભલેને મારી ર્ત્ની આ રોગને લઈને મને 
ઓળખી શકતી ન હોય ર્ણ મારી સ્મપૃ્રત તો જતી નથી રહીને .મને તો ખબર છે 
ને કે એ કોણ છે . 

આજ દદન સધુી  મેં એને પષુ્કળ િેમ કયો છે . મારી આખી જીન્દગી એની 
સાથે િેમથી પ્રવતાવી છે.સાંજોગો ભલે બદલાયા હોય ર્ણ મારી ર્ત્નીને હુાં કેમ 
કરીને ભલૂી શકુાં ? એ કદી ન બની શકે.મારે તો  પ્રિય ર્ત્ની સાથે નવ વાગે 
નાસ્તો લેવાનો પ્રનયમ ર્ાળવો જ રહ્ો,એમાાં કોઈ ફેરફાર ન ચાલે.અને એની 
આવી સ્સ્થપ્રતમાાં તો ખાસ .” 
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ડપે્રવડના આ શબ્દો સાંભાળીને આશ્ચયપથી લ્્સુીના હાથનાાં રુાંવાડાાં ઉભાાં થઇ 
ગયાાં. 

લ્્સુીની પ્રવદાય લઈને ધીમી ચાલે મેડીકલ સેન્ટરની બહાર નીકળતા આ 
વદૃ્ધ ડપે્રવડની ર્ીઠને એ અહોભાવપવુપક 

તાકી રહી. એની આંખમાાં ધસી આવતાાં આંસઓુ રોકવાનો િયત્ન કરી 
રહલે ્વુાન લ્્સુી મનમાાં પ્રવચારવા લાગી : 

“ હ ેભગવાન મારા જીવનમાાં ર્ણ આ વદૃ્ધ જેવો જ કોઈ ઉમદા દદલનો 
સાચો િેમી મેળવી આર્જે . 

આ ડપે્રવડની જેમ એનામાાં પ્રનસ્વાથપ િેમ હોય ,કશુાં  મેળવવાની આશા ન 
હોય ર્ણ કૈંક આર્ી છૂટવાની ભાવના હોય. 
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્વુાનીમાાં તો સૌ કોઈ િેમ કરે એમાાં નવાઈ નથી ર્રાંત ુ ઘડર્ણમાાં 
બેમાાંથી કોઈ એક ર્ાત્રનુાં  શરીર રોગમાાં શીથીલ થઇ જાય, ત્યારે જીવનની 
છેલ્લી ક્ષણ સધુી  પ્રનસ્વાથપ િેમ હાંમેશની જેમ કેવી રીતે ટકાવી રાખવો અને 
લગ્ન વખતે સખુમાાં કે દુુઃખમાાં સાથે રહવેાના જે શર્થ લીધેલા એને કોઈ ર્ણ 
અર્વાદ પ્રવના કેમ જાળવી રાખવા એ  આ વદૃ્ધ િેમી ડપે્રવડ ર્ાસેથી સૌએ 
શીખવા જેવુાં છે . 

એક દદવસ ઘરડા તો બધા જ થવાના છે , અને એની સાથે શરીર ર્ણ 
ઘરડુાં અને શીથીલ થવાનુાં છે ,ર્રાંત ુઆ ડપે્રવડ જેવો જો સાચો િેમ હશે તો એ 
કદી ઘરડો થવાનો નથી!” 

આમ ચાડા પ્રવચારે ચડી ગયેલી નસપ લ્્સુી એની ભીની થયેલી આંખોને 
રે્ર્ર નેર્કીનથી લછુીને એના રોજના કામકાજમાાં ર્રોવાઈ ગઈ !  
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૭. એક નવો સેલ્સમેન 
 એક િેક્યમુ કલીનરનો સેલ્સમેન નિી જોબ 

લઈને ખબુ ઉત્સાહથી નિા ઓડપર મેળિિા 
બહાર નીકળી પડયો . એક ઘરના કમ્પાઉન્ડમાું દાખલ 
થઈને બારણ ે ટકોરા મારીને-નોક કરીને બારણુું 
ખલુિાની રાહ જોિો ઉભો રહ્યો . 

ઘર માક્ષલક ગદૃહણીએ  બારણુું ખોલ્યુું . 

આ સ્ત્રી કૈક બોલે એ પહલેાું જ આ ઉત્સાહી 
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સેલ્સમેન ે ઘરમાું દાખલ થઈને એની સાથે એકપ્લાસ્ટીકની  બેગમાું  લાિેલો 
બધો કચરો અને ગાયનુું છાણ તિગેરે લીિીંગ રૂમની કાપેટ ઉપરઠાલિી દઈને 
આ ગદૃહણીને ઉદે્દશીને બોલ્યો : 

“મેડમ, મારુું આ િેક્યમુ ક્લીનર એટલુું બધુું પાિરફૂલ છે કે એનાથી થોડી 
તમતનટોમાું જ આ કચરો  િમને સાફ કરી બિાિીશ .જો હુું એ સાફ ન કરી શકુું 
િો એ બધો કચરો હુું ખાઈ જિા પણ િૈયાર છું ,એટલો બધો મન ેઆ મારા આ 
િેક્યમુ ક્લીનરમાું તિશ્વાસ છે .” 

ગદૃહણી બોલી :” સારુું ,મને એ કહો કે િમે આ કચરો એકલો ખાશો કે 
એની સાથે ખાિા હુું િમને ચીલી સોસ  કે કેચ અપ આપુું ?” 

 સેલ્સમેન :” કેમ બેન એમ કહો છો ?” 
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ગદૃહણી :”કેમકે આજે સિારથી જ આ ઘરમાું લાઈટ ગલુ થઇ ગઈ છે .” 

મોરલ – િમે જીિનમાું કોઇપણ પ્રોજેક્ટમાું કુદી પડો અને કોઇપણ 

જાિની ક્મીટમેન્ટ કરો એ પહલેાું એ પ્રોજેક્ટની બધી જ તિગિો ભગેી કરી એના 

ઉપર તિચાર કરી પછી જ આગળ િધો. 

*********************** 
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૮. ધનજી કુાંભારનો ગધેડો 
 રામજી ર્ટેલના ખેતરના છેવાડ ેએક ભાગમાાં 

ધનજી કુાંભાર અને બીજાાં કેટલાાંક કુાંભાર કુટુાંબો એક 
ઈંટવાડો ભાડ ેરાખીને રહતેાાં હતાાં. ગનુ્દેલી માટીમાાંથી 
ઈંટો ર્ાડી,ર્કવી ર્છી બાાંધકામ કરવા વાળાઓને 
વેચી એ બધાાં ર્ોતાનુાં ગજુરાન ચલાવતાાં હતાાં . માટી 
લાવવા માટે અને ર્કવીને તૈયાર થયેલ ઈંટોની 
હરેફેર માટે ગધેડાાં એમનાાં મખુ્ય વાહનો હતાાં . 

ધનજી કુાંભારનો એક ગધેડો હવે ઘરડો થઇ 
ગયો હતો. થોડો માાંદો ર્ણ રહતેો .ધનજી કુાંભાર ર્ણ 
હવે એની ર્ાસે ર્હલેાાં જેવી મજુરી નહોતા કરાવતા. 
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આ માાંદલો અને ઘરડો ગધેડો એક વખત ચરતો ચરતો ખેતરના દુરના છેડ ે
ર્હોંચી ગયો. ત્યાાં એક અવાવરુાં કુવો હતો.બહુાં  વરસોથી ર્ાણી વગરનો બીન 
ઉર્યોગી અવાવર ર્ડી રહલેો.અંદર જાળાાં ઝાાંખરાાંને લીધે કુવો સ્ર્ષ્ટ દેખાતો 
ર્ણ ન હતો.આ બબચારો ગધેડો આ કુવામાાં ર્ડી ગયો.અંદર ર્ડતાની સાથે જ 
,મદદ માગતો હોય એમ ,એના આગવા ગદપભ અવાજમાાં એણે અંદરથી ભ ૂાંકવા 
માાંડ્ ુાં. કુવામાાંથી ર્ડઘાતો એનો અવાજ સાાંભળી ઈંટવાડામાાં કામ કરતા 
કુાંભાર,એમના  સાથીઓ અને આસર્ાસના ખેડતૂો ભેગા થઇ ગયા .શુાં કરવુાં ,કેમ 
કરવુાં એની ગડમથલમાાં સૌ ર્ડી ગયા. 

અંતે એમને બહુાં કઠોર પ્રનણપય લેવો ર્ડયો.આ પ્રનણપયથી કોઈ રાજી તો ન 
હત ુાં ર્ણ લેવો ર્ડયો.કુવાની અંદર ર્ડી ગયેલો ગધેડો આમે ય ઘરડો અને માાંદો 
હતો અને એને બહાર કાઢયા ર્છી ર્ણ એ બહુાં લાબુાં જીવે એમ ન હતો.એ 
મરવાના વાાંકે જ જીવી રહ્ો હતો.આ સાંજોગોમાાં ધનજી કુાંભારની સાંમપ્રતથી ત્યાાં 
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ભેગા થયેલા બધા લોકોએ પ્રનણપય લીધો કે આ માાંદલા ગધેડા સહીત કુવાને 
પરૂી નાખવો જેથી ભપ્રવષ્યમાાં ફરી બીજુ ાં કોઈ અંદર ર્ડ ેનદહ. 

આ પ્રનણપય લીધા ર્છી બે ત્રણ જણાએ ર્ાવડ ેર્ાવડ ેકુવાની અંદર માટી 
નાખી કુવો પરૂવાનુાં કામ શરુ કરી દીધુાં.હવે અંદર ગધેડા  ઉર્ર અચાનક જેવી 
માટી ર્ડી કે તરત એ માટીના મારાથી િથમ તો ચોંકી ગયો.ગભરાયો ર્ણ 
ખરો.સાથે સાથે આ આર્પ્રિથી એની જીજીપ્રવર્ા િબળ બની ગઈ .ભયથી સતેજ 
બની ગયેલા એનાાં મગજે એક ઝડર્ી પ્રનણપય લઇ લીઘો.જેવી માટી ર્ીઠ ઊર્ર 
ર્ડી કે તરત એ ચાર ર્ગે ઉભો થઇ ગયો.ર્ીઠ હલાવીને એના ઉર્રથી માટી 
ખાંખેરી નાખી અને એ માટી ઉર્ર ઉભો રહી ગયો. ઉર્રથી જેમ જેમ એની ર્ીઠ 
ઉર્ર માટી ર્ડતી જાય તેમ તેમ એ ખાંખેરીને માટી નીચે ર્ાડતો ગયો. એના 
ર્ગ તળે ભેગી થતી માટી ઉર્ર ર્ોતાના ર્ગ ટેકાવતો એ ધીમે ધીમે ઉર્ર 
આવતો ગયો. 
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ર્શ ુહોય કે માનવી હોય, આર્પ્રિ માથે આવી ર્ડ ેત્યારે એમાાંથી બહાર 
નીકળી આવવાના બનતા બધા જ િયત્નો કરવાની ઇચ્છા િબળ બને છે .એવુાં 
આ વદૃ્ધ અને માાંદલા ગધેડાએ ર્ણ ક્ું. થાકને ગણકાયાપ પ્રવના ,દહિંમતથી કામ 
લઇ, મરણીયો બનીને ર્ોતાની બધી જ તાકાતથી ર્ીઠ ઉર્ર ર્ડતી માટીને 
નીચે ખાંખેરતો ગયો અને ઉર્ર ચઢતો ગયો. 

આ િમાણે કરતાાં કરતાાં જાળા ઝાાંખરાથી ઢાંકાયેલુાં એનુાં માથુાં છેક કુવાના 
કાાંઠા સધુી બહાર દેખા્ુાં ત્યારે ધનજી કુાંભાર અને માટી પરૂી રહલેા અન્ય 
લોકોના આશ્ચયપનો ર્ાર ન રહ્ો.બધા આનાંદથી ઉિેત્જત થઈને દકલકારીઓ ર્ાડી 
ઉઠયા અને સાચવીને ગધેડાને કુવા બહાર લઇ  લીધો.બહાર જમીન ઉર્ર ર્ગ 
મકુતાાં જ થાકેલો ગધેડો આરામ કરવા બેસી ર્ડયો. 

આ ગધેડાની આંતદરક  દહમ્મત અને સમયસચુકતા કેટલી તીવ્ર કહવેાય ! 
જે માટી એને જીવતો દાટી દેવા માટે અંદર નાખવામાાં આવતી હતી એ જ 
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માટીથી એણે ર્ોતાની અક્કલ વાર્રીને ર્ોતાનો જીવ બચાવી લીધો.આર્પ્રિ 
કાળે એણે ઠાંડા દદમાગથી કામ લઇ આવેલ આર્પ્રિમાાંથી આબાદ રીતે માગપ 
કાઢી લીધો.બદુ્ધદ્ધ કોઈના બાર્ની છે! મહરેબાની કરીને હવે ર્છી કોઈને “ તુાં તો 
સાવ ગધેડા જેવો છે “ એમ કહીને કોઈ ગધેડાનુાં અર્માન કરશો નહીં ! 

આ અબોલ વદૃ્ધ ગધેડાએ ર્ોતાના દહમ્મત ભયાપ આચરણથી આર્ણે સૌને 
માટે ત્જિંદગીનો કેટલો મોટો સાંદેશ રજુ કયો છે! .આ કથામાાંથી બોધ એ લેવાનો 
છે કે જયારે ર્ણ જીવનમાાં આર્ણે મશુ્કેલ સાંજોગોના ચાડા કુવામાાં સર્ડાઈએ 
ત્યારે મશુ્કેલીઓ રૂર્ી માટી નીચે દબાઈ  જઈને  દુખી થવાને બદલે એને 
આર્ણી ર્ીઠ ઉર્રથી ખાખેરી નાખી એના ઉર્ર સવાર થઇ ઉર્ર આવવા અને 
એમાાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો કાઢવા માટે ર્ોતાની બધી જ દહમ્મત એકઠી 
કરીને કટીબદ્ધ થવુાં જોઈએ.મશુ્કેલીઓથી કદી ન ગભરાવુાં . 
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કોઈ ર્ણ િકારની પ્રવકટ ર્દરસ્સ્થપ્રતમાાં ઠાંડા દદમાગથી પ્રવચારવાથી અને 
િયત્નશીલ બનવાથી કોઈને કોઈ રસ્તો નીકળી આવે છે અને અંતે મશુ્કેલીઓના 
ચાડા કુવામાાંથી સફળતાપવૂપક બહાર આવી શકાય છે.જરૂરત હોય છે આર્ણામાાં 
ર્ડલેી િભ ુ બકે્ષલ સસુપુ્ત શસ્તતઓને ઢાંઢોળવાની અને ખરે સમયે એનો 
ઉર્યોગ કરવાની સઝુ-સમજ દાખવવાની. 

ધનજી કુુંભારના ગધેડાની આ િાિાપનો આપણી જજિંદગી માટેનો આિો 

સુુંદર અને ઉમદા બોધપાઠ સૌએ સમજીને જીિનમાું ઉિારિા જેિો નથી શુું ? 

***************** 
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૯. સ્ત્રીઓ પરુુર્ો કરતાાં બમણુાં કેમ બોલે છે! 
 આનાંદ અને માંજરી સાાંજનુાં ડીનર ર્તાવીને હાંમેશના પ્રનત્યિમ િમાણે 

પ્રનરાાંતે ર્ોતાના હાઉસમાાં સોફા ઉર્ર બેસીને અલકમલકની વાતો કરતાાં બેઠાાં 
છે.આનાંદ સોફ્ટવેર એન્જીનીયર છે અને માંજરી ર્ણ એકલેબમાાં મેનેજરની જોબ 
કરે છે. નવે નવાાં ર્રણેલાાં છે. દદવસે તો જોબને લીધે  વાતો કરવાનો બહુાં 
સમય મળતો નથી એટલે સાાંજે ડીનર ર્તાવીનેદદવસ દરમ્યાનની ગપ્રતપ્રવપ્રધઓ 
અંગે વાતો કરી ટીવી જોઇને સઈુ જવાનો પ્રનત્યિમ થઇ ગયો છે. 

માંજરી આનાંદને પછેૂ છે : બોલ આજની કાંઈ નવાજુની.? 

આનાંદ :અરે હા, માંજરી, આજે જોબ ર્ર રીસેસમાાં મેં ન્્જુ 
રે્ર્રમાાં  વાાંચ્્ુાં કે સામાન્ય રીતે પરુુર્ો દરરોજ જેટલા શબ્દો બોલે છે 
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એનાથીબમણા શબ્દો સ્ત્રીઓ બોલતી હોય છે.હુાં જાણુાં ને દરેક  સ્ત્રી સ્વભાવે જ 
બોલકી હોય છે. 

માંજરી થોડી વાર  ચરુ્ રહી ,ર્છી કઇક પ્રવચારીને આનાંદ તરફ જોઇને 
બોલી : 

સ્ત્રીઓ પરુુર્ો કરતાાં બમણુાં બોલે છે એનુાં એક કારણ છે . 

આનાંદ :બોલ, શુાં કારણ છે ? 

માંજરી :કારણ એ કે સ્ત્રી જયારે એક વાર ર્ોતાના ર્પ્રતને કોઈ વાત કરે છે 
ત્યારે ર્હલેી વખત તો જાણે એને કશુાં  સમજાતુાં ન હોય એમ એજ વાત ફરી 
પછેૂ છે. ર્છી ર્ત્નીને એજ વાત ફરી કહવેી ર્ડ ેછે. 



સફળ સફર Page 103 

 

આનાંદ: શુાં  કહ્ુાં ? 

માંજરી : જો, મારી વાત સાચી નીકળી ને ? 

હવે ચરુ્ રહવેાનો વારો આનાંદનો હતો! 

******************* 
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૧૦. ટપભુાઈ ટેલરની કેજેડી 
 કોઈ કારણે મોટી ઉમરે વાાંઢા રહી ગયેલા અમદાવાદના ટપભુાઈ ટેલરને 

મનમાાં એક વહમે હતો કે મારા જેવો દેખાવડો માણસ આ શહરેમાાં  કોઈ 
નથી.ટપભુાઈ બધાાંને કહતેા ર્ણ ખરા કે મારી આગળ તો શાહરુખખાનનો ર્ણ 
કોઈ તલાસ નહીં. 

આ ટપભુાઈને મનમાાં એકવાર થ્ુાં કે સાલુાં આવડો મોટો થયો ર્ણ કદી 
મુાંબાઈ ગયો નથી તો ચાલ એ દફલ્મી દુપ્રનયાની માયા નગરીમાાં એક આંટો દઈ 
આવુાં અને મન ભરીને એને જોઈ આવુાં. 

આ પ્રવચાર આવ્યો એ ર્છી એક દદવસ ટપભુાઈ ટેલર અમદાવાદથી 
મુાંબાઈ જતી ગાડીમાાં સારી જગા શોધીને બેસી ગયા.એમના નશીબે એમની 
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સામેની સીટમાાં ભગવાન જયારે નવરા ર્ડયા હશે ત્યારે ઘડયાાં હશે એવાાં એક 
સ્વરૂર્વાન ્વુાન બેન રસપવૂપક પસુ્તક વાાંચી રહ્ાાં હતાાં.ટપભુાઈ મનમાાં ખશુ 
થયા કે ચાલો શકુન તો સારા થયા છે! ગાડી ઉર્ડી ર્ણ આ બેન પસુ્તકમાાંથી 
નજર હટાવ્યા વગર વાાંચવામાાં જ મગ્ન હતાાં. ટપભુાઈ એમની સામે એકીટસે 
તાકી રહ્ા છે એ આ ચાલાક બેન વાાંચતાાં હતાાં છતાાં મનમાાં સમજી ગયાાં હતાાં. 

ટપભુાઈ મનમાાં પ્રવચાર કરતા હતા કે આ રૂર્ાળી ્વુતી સાથે કેવી રીતે 
વાત શરુ કરવી.એકવાર આ બેને પસુ્તકમાાંથી નજર હઠાવીને ટપભુાઈની સામે 
જો્ુાં.આ મોકાની રાહ જોઈ રહલેા ટપભુાઈએ એ બેન તરફ એક મોહક સ્માઈલનુાં 
પ્રમસાઈલ છોડ્ુાં ર્ણ એ ર્ાછાં ર્ડ્ુાં.આ બેને એમને કોઈ ભાવ આપ્યો હોય એવો 
એમના મખુ ઉર્ર કોઈ ભાવ ન બતાવ્યો. 

ટપભુાઈ હાર માને એવા થોડા હતા.એમણે તો વાત આગળ વધારવાના 
આશયથી દહમ્મત કરીને પછૂી જ નાખ્્ુાં : 
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”બેન ,મેં તમને ર્હલેાાં ક્યાાંક જોયાાં હોય એવુાં લાગે છે .’ 

આ સ્વરૂર્વાન બહનેે મખુ ર્ર સહજે સાજ સ્સ્મત સાથે જવાબ આપ્યો : 

”હા, એ બનવા જોગ છે.હુાં ગાાંડાઓની હોસ્સ્ર્ટલમાાં નસપની જોબ કરુાં  
છાં.મારા જુના દદીઓ મને ઘણીવાર સારી રીતે ઓળખી કાઢતા હોય છે.!” 

ટપભુાઈ આ બહને ઉર્રથી નજર ઉઠાવીને મુાંબઈનુાં સ્ટેશન આવ્્ુાં ત્યાાં 
સધુી દોડતી ગાડીની બારીની બહાર જ જોઈ રહ્ા ! 

************************* 
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૧૧. જટાશાંકર જોશીનો બત્રીસ લક્ષણો બેટો  

(હાસ્ય-કટાક્ષ) 

 એક ગામમાું જટાશુંકર જોશી કરીને રામજી મુંદીરના હદરભક્િ પજુારી 

રહિેા હિા .એમનાું પત્ની જ્શોદાબેને સોળ સોમિારના વ્રિ કરી મહાદેિને 

પજૂ્યા હશે એટલે લગ્ન પછી ઘણા િષે મોટી ઉમરે જોશી મહારાજને ત્યાું પારણુું 

બુંધાયેલુું અને આંખની કીકી જેિા વ્હાલા દીકરા જયાનુંદનો જન્મ થયો હિો. 

સ્િાભાતિક રીિે બધા મા-બાપ રાખ ે છે એમ આ જોશી યગુલ ે એમના 

દીકરાના ઉજળા ભતિષ્ય માટે મોટી આશાઓ રાખી હિી.જયાનુંદ મોટો થિો 
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ગયો એમ એનાું લક્ષણો જોઈને જોશી દુંપિીના સ્િપ્ન મહલેના કાુંગરા ખરિા 

લાગ્યા.જ્યાનુંદ એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા બ ે ટ્રાયલ પછી પણ પાસ  કરી ન 

શક્યો. અભ્યાસ કરિાને બદલે ગામમાું બીજા રખડુું તમત્રોની સોબિમાું િખિ 

બગાડિો હિો .જટાશુંકર અને એમનાું પત્ની એમના દીકરા માટે રાિ દદિસ 

ક્ષચિંિા કરિાું.એમને એમ પણ થતુું કે એ અભ્યાસ કરિાનુું છોડીને કોઈ નાનો 

ધુંધો કે નોકરી કરે િો પણ સારુું. 

એક દદવસ જટાશાંકરના મનમાાં પ્રવચાર આવ્યો કે જયાનાંદ ભપ્રવષ્યમાાં કેવો 
વ્યવશાય કરી શકે એમ છે એની ર્રીક્ષા લેવી જોઈએ.ખબુ પ્રવચારને અંતે શુાં 
કરવુાં એનો એમણે મનમાાં પ્રનણપય લઇ લીધો. 
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એક દદવસ જયાનાંદ સ્કુલમાાં ગયો હતો ત્યારે  જટાશાંકર એની રૂમમાાં ગયા 
. જયાનાંદના અભ્યાસ કરવાના ટેબલઉર્ર એમણે આ ચાર વસ્તઓુ મકૂી – 

૧.ભગવદ ગીતાનુાં પસુ્તક 

૨.ચાાંદીનો રાણી છાર્ રૂપ્રર્યાનો પ્રસક્કો 

૩.પ્રવસ્કી વાઈનની બોટલ, અને 

૪.સ્ત્રીઓના બીભસ્ત ફોટાઓ વાળાં એક માપ્રસક 

જટાશાંકરે મનમાાં નક્કી કરી લીધુાં કે હુાં જયાનાંદની રૂમના બારણાની ર્ાછળ 
સાંતાઈ જઇશ અને જોઇશ કે એ સ્કુલમાાંથીઆવે ત્યારે રૂમમાાં આવીને ર્હલેી કઈ 
વસ્ત ુઉર્ાડ ે છે.જયાનાંદ જો િથમ ગીતાનુાં પસુ્તક હાથમાાં ર્કડશે તો એનો એ 
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અથપ થયો કે એ મારા જેવો ધાપ્રમિક વપૃ્રત વાળો થશે. એ જો ચાાંદીનો પ્રસક્કો 
હાથમાાં લેશે તો કોઈ ધાંધો કરી રૈ્સા કમાશેએ ર્ણ સારુાં  થશે.ર્રાંત ુ એ જો 
પ્રવસ્કીની બોટલ ર્કડશે તો એ આવારા ,ગુાંડો અને શરાબી થવાનો અને ત્યારે હ ે
ભગવાન,મારે કેટલુાં નીચા જોણુાં થશે!આનાથી યે વધ ુ ખરાબ,જો એ બીભસ્ત 
ફોટાઓ વાળાં મેગેઝીન િથમ હાથમાાં લેશે તો એ જરૂર છોકરીઓની ર્ાછળ લટ્ટુ 
બની જીવન બરબાદ કરશે.મારુાં  તો નામ બદનામ થઇ જશે. 

જયાનાન્દને સ્કુલમાાંથી આવવાનો સમય થયો એટલે જોશી મહારાજ 
બારણાની ર્ાછળ સાંતાઈ ગયા.જયાનાંદ માાં વડ ેસીટી વગાડતો રૂમમાાં દાખલ 
થયો.જોશી મહારાજ બારણા ર્ાછળ છર્ાઈને નાની પ્રતરાડમાાંથી આતરુ નજરે 
જોઈ રહ્ા કે મારો આ બચરાંજીવીહવે શુાં કરે છે?હાથમાાં ર્કડલેા  પસુ્તકોને એની 
બેડ ઉર્ર ઘા કરીને ફેંક્યા.ટેબલ ઉર્ર એની નજર જતાાં  આ બધી વસ્તઓુ 
જોઈનેએ થોડીવાર પ્રવચારમાાં ર્ડી ગયો કે આ કોણ મકૂી ગ્ુાં હશે!છેવટે એ 
ટેબલ નજીક ગયો.થોડા પ્રવચારને અંતે એણે આ ર્માણે ક્ુ—ં 
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સૌથી િથમ એણે ગીતાનુાં પસુ્તક લીધુાં અને બગલમાાં દબાવ્્ુાં.એ ર્છી 
ચાાંદીનો પ્રસક્કો લઈને એના રે્ન્ટના બખસ્સામાાં સેરવીદીધો,પ્રવસ્કીની બોટલનો 
બચુ ખોલીને પ્રવસ્કીના મોટા ઘુાંટ ગળામાાં ઉતારીને બોટલ ટેબલ ઉર્ર ર્ાછી 
મકૂી દીધી.ર્છી રે્લુાં સ્ત્રીઓના બીભસ્ત ફોટાવાળાં મેગેઝીન લઈને બેડમાાં 
સતુાાં  સતુાાં એનાાં ર્ાનાઓ ઉર્ર રસપવૂપક નજર ફેરવવા માાંડયો. 

બારણાની ઓથેથી આ દ્રશ્ય જોઈ રહલેા જટાશાંકર આશ્ચયપ ર્ામતા મનમાાં 
બબડી ઉઠયા “અરે ભલા ભગવાન, મારો આ  બત્રીસ લક્ષણો બેટો તો 
લોકસભાની ચ ૂાંટણી લડી મોટો િધાન થવાનો લાગે છે! હાલના િધાનોના આ 
ચારેય લક્ષણો એનામાાં છે. હવે શુાં કરીશુાં ? ”   

******************************** 
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૧૨. મજુસે બરુા ના કોઈ  – 

હાસ્ય-બોધકથા 

 મોહનને એક વાર એના મનમાાં કોણ જાણે કેમ  એક વહમે ઘસુી ગયો કે 
એની ર્ત્ની લીલા ર્હલેાાંની માફક હવે સાાંભળતી હોય એમ નથી લાગતુાં.લીલા 
બરાબર સાાંભળે એટલા માટે એને કાને લગાડવાનુાં નાનુાં મશીન કદાચ લાવવુાં 
ર્ડશે એવુાં એને થ્ુાં. 

આ માટે એ સીધા એની ર્ત્નીને કાંઇક એ વાત કરે તે ર્હલેાાં એની 
ર્ત્નીની આ બહરેાશના િશ્ન અંગે શુાં કરવુાં જોઈએ એની ચચાપ કરવાલીલાના 
િાઈમરી ફેમીલી ડોતટરની અર્ોઈન્ટમેન્ટ લઈને મોહન ડોતટરને મળ્યો .  
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મોહનની વાત સાાંભળીને ડોતટરે મોહનને સલાહ આર્તાાં કહ્ુાં : 

“તમારા ર્ત્નીની બહરેાશનો ખ્યાલ આવે એટલા માટે એક સીધો સાદો 
ટેસ્ટ તમારે મારા વતી કરવો ર્ડશે .”ડોતટરે મોહનને આ ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવો 
એ સમજાવતા કહ્ુાં :  

“તમારા ર્ત્ની જયાાં હોય ત્યાાંથી ૪૦ ફીટ દુરથી તમે રોજ વાતો કરો છો 
એવા જ અવાજથી એની સાથે વાત કરો અને જુઓ કે એસાાંભળે છે કે કેમ .જો 
આ િમાણે કરતાાં એ ન સાાંભળે તો ૩૦ ફીટ દુરથી અને ફરી ન સાાંભળે તો ૨૦ 
ફીટ એ િમાણે તમારા ર્ત્નીતમારી વાતનો જવાબ આરે્ ત્યાાં સધુી કરતા 
જજો “  

ડોતટરની આ સલાહ ર્છી એક સાાંજે મોહન જોબ ઉર્રથી ઘેર આવ્યો 
ત્યારે એની ર્ત્ની લીલા રસોડામાાં રસોઈ કરતી હતી . 
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મોહન લીલાથી લગભગ ૪૦ ફીટ દુર એના દીવાનખાંડમાાંથી રોજ 
વાતચીત કરતો હોય એવા અવાજથી લીલાને પછૂયુાં : 

” લીલા આજે ડીનરમાાં શુાં બનાવ્્ુાં છે ?”  

મોહનના આ િશ્નનો લીલાએ કોઈ જવાબ ન આપ્યો  એટલે એ રસોડા 
તરફ થોડા વધ ુનજીક જઈને લગભગ ૩૦ ફીટના 

અંતરથી એજ િશ્નને દોહરાવતાાં પછૂયુાં : 

“લીલા આજે ડીનરમાાં શુાં બનાવ્્ુાં છે ?”  

ફરી લીલાએ કોઈ જવાબ આપ્યો નહી એમ મોહનને લાગતાાં એણે 
૨૦  અને ૧૦ ફીટથી આ િમાણે લીલાને કુલ ર્ાાંચ વારપછૂયુાં ર્ણ એનો કોઈ 



સફળ સફર Page 115 

 

જવાબ ન મળ્યો .મોહનને હવે મનમાાં ઠસી ગ્ુાં કે એના ડોકટરે કહ્ુાં હત ુાં એમ 
નક્કી લીલાને  સાાંભળવાનો િોબ્લેમ છે જ .  

છેવટે મોહન રસોડામાાં જઈને લીલાની બબલકુલ નજીક લીલાની 
ર્ીઠ  ર્ાછળ જઈને એ જ િશ્ન ફરી કયો ” 

“લીલા આજે ડીનરમાાં શુાં બનાવ્્ુાં છે ?”  

લીલા પ ૂાંઠ ફેરવીને મોહનને તતડાવતી હોય એમ ગસુ્સાથી મોટા અવાજે 
બોલી : 

 ” મોહન, મેં તને ર્ાાંચ વાર કહ્ુાં કે ડીનરમાાં રોટલી, શાક અને કઢી ભાત 
છે.સાંભળાત ુાં નથી ? બહરેો થઇ ગયો છે કે શુાં ?”  
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આ હાસ્ય કથાનો એ બોધ છે કે માણસને હાંમેશાાં ર્ોતાનો દોર્ હોય એ 
દેખાતો નથી અને એ બીજાનો દોર્ છે એમ માને છે. 

આર્ણે “સમરથ કો ન કોઈ દોર્ ગસુાઈ” એમ માનીને બીજાનો જ દોર્ 
કાઢીએ છીએ . 

આર્ણે જયારે બીજાની તરફ એક આંગળી કરીએ છીએ ત્યારે બીજી ત્રણ 
આંગળીઓ આર્ણી તરફ રહતેી હોય છે  . 

આર્ણી ર્ણ ભલૂ કે દોર્ હોઈ શકે છે એ ભલૂી જઈએ છીએ . 
સાંત કબીરે એમના એક દોહામાાં સરસ કહ્ુાં છે કે -  
બરુા જો દેખન મૈં ચલા, બરુા ના પ્રમબલયો કોય. 
જો મન ખોજા અર્ના, મજુ સે બરુા ના કોય. 

*********************** 
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૧૩. વદૃ્ધ પ્રર્તા, પતુ્ર અને કાગડો 

જજિંદગીની એંસી િષપની સુંઘષપભરી 
જીિનયાત્રાના રાહી સમુ ુંિરાય દેસાઈને જજિંદગીનો 
છેલ્લો િબક્કો અમેરીકામાું આિીને ગાળિો પડશે 

એનો મનમાું કોઈ જ ખ્યાલ ન હિો. 
ઇન્ડીયામાાં વતનના શહરેમાાં મહનેત અને 

વફાદારીપવૂપક નોકરી કરતા સમુનરાયે થોડુાં દુખ 
વેઠીને  ર્ણ એમના એકના એક દીકરા સનુીલને માટે 
અમેદરકા મોકલવાની દહમત બતાવી હતી.એકના એક 
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પતુ્રને નજરથી અળગો કરતાાં એમના દદલમાાં  દુખ તો થ્ુાં હત ુાં ર્ણ દીકરાના 
ઉજળા ભપ્રવષ્યનો પ્રવચાર કરી ર્તી-ર્ત્નીએ એમના મનને મનાવી લીધુાં હત ુાં. 

સમુાંતરાયે ત્યારબાદ એમની બચતમાાંથી બનાવેલ સોસાયટીના મકાનમાાં 
ધમપર્ત્ની શારદાબેન સાથે ર્ોતાનુાં બાકીનુાં પ્રનવતૃ જીવન ઇન્ડીયામાાં સખેુથી 
ગાળવાનુાં  મનમાાં સ્વપ્ન રાખ્્ુાં હત ુાં.ર્રાંત ુ માણસનુાં ધારેલુાં હાંમેશા ક્યાાં સફળ 
થતુાં હોય છે ?એમનાાં ર્ત્ની  શારદાબેન કેન્સરના જીવલેણ રોગનો ભોગ બનીને 
દુખી થઇ િભનેુ પ્યારાાં થઇ જતાાં સમુનરાયના સ્વપ્નનો રાજ મહલે જમીન 
દોસ્ત થઇ ગયો હતો અને  એમની આનાંદ યાત્રા એકાએક ખોરવાઈ ગઈ હતી . 

વધૃ્ધાવસ્થામાાં પ્રર્તા એકલા ર્ડી જતાાં અમેરીકામાાં ઘણાાં 
વરસના  વસવાટ ર્છી સારી રીતે સેટ થયેલા એમના દીકરા સનુીલે દસેક વર્પ 
ર્હલેાાં સમુાંતરાયની ૭૦ વર્પની ઉમરે એમને સમજાવીને અમેદરકા બોલાવી 
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લીધા હતા .બીજો કોઈ પ્રવકલ્ર્ ન હતો એટલે સમુાંતરાય પતુ્રની ઈચ્છાને માન 
આર્ી અમેદરકા આવી ગયા હતા . 

સમુાંતરાય અમેદરકા આવી સાંજોગોને અનકુુળ થઇ  દીકરા સનુીલ,પતુ્ર 
વધ ુ રાપ્રધકા અને બે ર્ૌત્રો સાથે રહીને, આધ્યાત્ત્મક વાચન, િભભુસ્તત અને 
અન્ય ગમતી િવપૃ્રતઓમાાં  મન ર્રોવીને જીવન સાથીની ખોટને ભલૂવાનો 
િયત્ન કરતા રહી, પતુ્રના ર્દરવાર સાથે દદવસો ર્સાર કરતા હતા.  

સમુાંતરાયે એમની જુવાનીમાાં શરીર બરાબર સાચવ્્ુાં હત ુાં એટલે 
આજે  એમની એસી વર્પની ઉમરે ર્ણ હજુ સારી રીતે હરી ફરી ર્ોતાનુાં કામ 
જાતે કરી લેતા . 

આજે દીકરાને રપ્રવવારની રજાનો દદવસ હતો.ઘરમાાં સૌ સતુાાં હતાાં ર્ણ 
સમુનરાય એમની ઇષ્ન્ડયાની રોજની ટેવ િમાણે વહલેા ઉઠી ગયા.ઘરમાાં બધાાં 



સફળ સફર Page 120 

 

ઉઠે એ ર્હલેાાં ર્ોતાનો પ્રનત્યિમ ર્તાવી પજૂાર્ાઠ કરીને જાતે ચા બનાવી 
,નાસ્તો કરી બહાર થોડા આંટા મારી આવ્યા.ત્યારબાદ એમની રૂમમાાંથી પસુ્તક 
લઈ આવીને ઘરના ફેપ્રમલી રૂમના સોફામાાં વાાંચવા બેસી ગયા. 

દીકરો સનુીલ ઉઠીને રજાના મડુમાાં સમુનરાય જે સોફામાાં બેઠા હતા એના 
સામેના સોફામાાં સવારના અખબારનુાં  સ્ર્ોટટપસનુાં ર્ાનુાં વાાંચવાનો આનાંદ લઇ 
રહ્ો હતો.પતુ્ર-વધ ુરાપ્રધકા બે બાળકો સાથે આવતીકાલે સ્કુલ ખલુવાની હોઈ બે 
બાળકોને લઈને સ્ટોરમાાં ખરીદી કરવા ગયાાં હતાાં. 

સમુાંતરાય પસુ્તકમાાંથી નજર ઉઠાવી બારી બહાર આકાશ તરફ એકી 
નજરે શનૂ્યમનસ્ક ભાવે તાકી રહયા હતા એવામાાં એક કાગડો ઉડતો ઉડતો 
આવીને ફેમીલી રૂમની બારી બહારના એક ઝાડ ઉર્ર આવીને બેસી  કા...કા.. 
કરવા લાગ્યો.અમેદરકામાાં આવ્યા ર્છી ર્હલેી જ વખત કાગડાનાાં દશપન 
થતાાં  સમુાંતરાયને મનમાાં થોડુાં આશ્ચયપ થ્ુાં. એમની નજર કાગડામાાં થોડી વાર 
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માટે સ્સ્થર થઇ ગઈ. એકાએક એમના મગજમાાં ભતૂકાળના એક િસાંગનુાં દ્રશ્ય 
તાજુ ાં થઇ ગ્ુાં.એમણે અખબાર વાાંચી રહલે સનુીલ તરફ એક નજર કરી. હાંમેશાાં 
ગાંભીર રહતેા સમુાંતરાયના મખુ ર્ર આછા સ્સ્મતની એક લકીર ખેંચાઈ ગઈ. 

મનમાાં થોડી ગડમથલ ર્છી સનુીલને ઉદે્દશીને સમુાંતરાયે છેવટે પછૂી જ 
નાખ્્ુાં : 

“ સનુીલ ,બેટા રે્લા ઝાડ ઉર્ર ક્ુાં ર્ક્ષી બેઠુાં છે ?” 

સનુીલને પ્રર્તાના આ િશ્નથી નવાઈ લાગી.એમ છતાાં મૌન રહવેાના 
બદલે એણે જવાબ આપ્યો: ”ડડે ,એ કાગડો છે .” 
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થોડી મીનીટો વીતી હશે ત્યાાં સમુાંતરાયે સનુીલને એનો એ જ િશ્ન ફરી 
દોહરાવ્યો. આ વખતે મખુ ર્ર કાંટાળાના ભાવ સાથે સનુીલે કહ્ુાં :”ડડે ,તમને મેં 
એકવાર તો કહ્ુાં કે એ કાગડો છે.” 

આ િમાણે સમયાાંતરે સમુાંતરાયે જયારે સનુીલને એકનો એક િશ્ન 
ચોથીવાર પછૂયો ત્યારે આવો પ્રવબચત્ર લાગે એવો િશ્ન વારાંવાર પછૂી રહલેા 
પ્રર્તા ઉર્ર એને હવે ગસુ્સો આવ્યો.સનુીલ  વાાંચતો હતો એ અખબારને સોફામાાં 
ર્ટકી ઉભો થઇ જતાાં થોડા ચાચા અવાજે કહ્ુાં : 

”ડડે ,તમને આજે થ્ુાં છે શુાં ?તમને મેં ચાર વાર તો કહ્ુાં કે એ કાગડો છે, 
છતાાં આજે રજાના દદવસે સવારના ર્હોરમાાં નાહકના કેમ મારુાં  માથુાં ખાઓ છો ? 
વહલેા ઉઠયા છો તો જાઓ તમારી રૂમમાાં જઈને સઈુ જાઓ, મારા ર્ર થોડી 
મહરેબાની કરો.“ 
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સમુાંતરાય ચરુ્ચાર્ કઈ ર્ણ બોલ્યા વગર ઉભા થઇ ધીમે 
ર્ગલે  એમની સદાની પ્રમત્ર બની ગયેલી રૂમ તરફ ચાલવા માાંડયા.થોડીવાર 
ર્છી એમની રૂમમાાંથી એમના જેવી જ એક જૂની પરુાણી ડાયરી હાથમાાં લઈને 
સનુીલની બાજુમાાં સોફામાાં આવીને એ બેસી ગયા. સનુીલને ફરી ર્ાછાં થોડુાં 
આશ્ચયપ થ્ુાં . 

સમુતરાયને એમના યૌવન કાળથી ડાયરી લખવાનો શોખ હતો.આ 
ડાયરીમાાં એમણે પતુ્ર સનુીલનો જન્મ થયો એ સમયથી માાંડીને એના 
બાળર્ણ,અભ્યાસ કાળ અને એ અમેદરકા ગયો ત્યાાં સધુીના િસાંગોની અને 
ર્દરસ્સ્થપ્રતની નોંધ કરી હતી.ર્ોતાના હાથમાાંની ડાયરીના આગલા થોડા ર્ાન 
ઉથલાવી એક ર્ાનુાં ખોલીને એમણે સનુીલને આર્તાાં કહ્ુાં : 

”ભાઈ,ડાયરીનુાં આ ર્ાનુાં જરા વાાંચ જોઈએ ” 
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સનુીલને મનમાાં થ્ુાં ,એવુાં તો પ્રર્તાએ એમાાં શુાં લખ્્ુાં હશે જે મને 
વાંચાવવા માગે છે ! એમ છતાાં કુતહુલવશ એણે પ્રર્તા ર્ાસેથી ડાયરી લઈને 
એમણે  બતાવેલ ર્ાનુાં વાાંચવા લાગ્યો.પ્રર્તાએ ડાયરીમાાં આ િમાણે લખ્્ુાં હત ુાં : 

“આજે રપ્રવવારની રજાનો દદવસ છે.મારી આંખોની કીકી જેવા વ્હાલા મારા 
ત્રણ વરસના પતુ્ર સનુીલને મારા ઘરમાાં ખરુશીમાાં મારા ખોળામાાં બેસાડીને 
રમાડી રહ્ો છાં.એ વખતે એક કાગડો રૂમની ઉઘાડી બારી ઉર્ર આવીને બેસી કા 
કા કરવા લાગ્યો. કાળા રાંગના કાગડાને જોઈને બાળ સનુીલ ખબુ જ ખશુ થઇ 
બે હાથે તાલી ર્ાડવા લાગ્યો.એની કાલી મીઠી જબાનમાાં મને કહ ેર્ાર્ા આ શુાં 
છે ? સનુીલના આ િશ્નથી મને ખબુ આનાંદ થયો. 

ખબુ જ િેમપવૂપક મેં એને જવાબ આપ્યો :”દીકરા મારા એને  કાગડો 
કહવેાય ! થોડીવાર ર્છી સનુીલ ફરી ફરી એજ સવાલ કરવા લાગ્યો.મને 
લગભગ વીસેક વાર આ િશ્ન એણે કયો હશે ર્રાંત ુ દરેક વખતે સહજે ર્ણ 
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ગસુ્સાનો કે કાંટાળાનો ભાવ મોં ર્ર બતાવ્યા વગર સનુીલના િશ્ન પછૂવાના 
ઉમળકાને હુાં સાંતોર્ આર્તો જ ગયો. જેટલીવાર એ િશ્ન પછેૂ એ દરેક વખતે 
એને છાતી સરસો ચોર્ીને જવાબ આર્તો જ રહ્ો. હુાં મારા પતુ્રની કુતહુલ 
વપૃ્રતને આઘાત આર્વા માગતો ન હતો.બાળકોને કદી ગસુ્સાથી દબાવી દેવાાં ન 
જોઈએ. ગસુ્સો કરવાથી એમની કલ્ર્ના શસ્તત ઉગતી જ દબાઈ જાય છે.” 

પ્રર્તા સમુાંતરાયની ડાયરીનુાં આ ર્ાનુાં વાાંચીને સનુીલ એકદમ ચાડા 
પ્રવચારમાાં ર્ડી ગયો.એના અંતરમનમાાં ભતૂકાળમાાં પ્રર્તા સાથે ગાળેલી ઘણી 
બધી સખુદ ર્ળો ઉમટી આવી.એનાાં માતા અને પ્રર્તાએ ર્ાંડ ે દુખ અને 
મશુ્કેલીઓ વેઠીને ર્ણ િેમથી એના ઉછેર ,પ્રશક્ષણ અને એના જીવનના ઘડતર 
માટે જે ભોગ આરે્લો એ એની નજર સમક્ષ તાજો થઇ ગયો.અત્યારે ર્ોતે જે 
ઉચ્ચતર કારદકદી ભોગવી રહ્ો છે એ એમણે આરે્લ ત્યાગ અને સાંસ્કારના 
ર્ાયા ઉર્ર રચાઈ છે  એ હકીકતને નજર અંદાજ કરી  પ્રર્તા ઉર્ર ગસુ્સે થવા 
બદલ એને મનમાાં ચાડુાં દુખ અને ર્સ્તાવાની લાગણી થઇ આવી. 
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ડાયરી બાંધ કરી પ્રર્તાને આર્તાાં સનુીલ એકદમ ઉભો થઈને પ્રર્તાને ભેટી 
ર્ડયો.ગળગળો થઈને કહવેા  લાગ્યો : 

”પ્રર્તાજી,મેં તમારા ઉર્ર બતાવેલ ગસુ્સા બદલ મને માફ કરો.તમારી આ 
ડાયરીના એક ર્ાનાએ મારી બને્ન આંખો ખોલી નાખી છે.મારાાં બાળકો અને 
તમારા િત્યે મારે કેવી રીતે વતપવુાં જોઈએ એનુાં મને ભાન કરાવ્્ુાં છે.મને માફ 
કરશોને ?” 

દીકરાના ર્શ્ચાતાર્થી ખશુ થયેલ સમુનરાય એમના જીવનની  અનભુવ 
વાણી ઉચ્ચારતાાં કહવેા લાગ્યા : 

“દીકરા, દરેક વદૃ્ધજન એક બાળક જેવો હોય છે.સાંતાનોએ એક બાળકની 
જેમ વદૃ્ધ મા-બાર્ િત્યે સાનકુુળ વતપન દાખવવુાં જોઈએ.સાંતાનોના જીવન ઉર્ર 
મા-બારે્ આરે્લ સાંસ્કારો અને ત્યાગની ચાડી અસર િવતપતી હોય છે .એટલા 
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માટે  એમની છેલ્લી લાચાર વદૃ્ધાવસ્થામાાં મા-બાર્ની લાગણીને ઢેસ ન ર્હોંચે 
એની  કાળજી સાંતાનોએ હમેશાાં દાખવવી જોઈએ.વદૃ્ધાવસ્થામાાં દરેક મા-બાર્ને 
ખોરાક કરતાાં યે સાંતાનો તરફથી એમની એક અમી નજર ,િેમ, હૂાંફ અને દદલી 
લાગણીની ભખૂ  હોય છે અને એની પપૂ્રતિ જ એમને માટે બાકીનુાં  જીવન સખેુથી 
જીવવા માટેના ઔર્ધ અને જડીબટુ્ટીની ગરજ સારે છે.!” 

****************** 
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૧૪. દેડકા-દેડકીની િેમકથા... 
એક સરોવરમાાં એક દેડકો અને એક દેડકી એક બીજાના ર્દરચયમાાં 

આવ્યાાં.દેડકો દેડકીને િથમ નજરે જ ગમી ગયો .સુાંદર સિમાણ કસરતી 
બદન,ચળકતી ત્વચા અને લાાંબા ગમી જાય એવા ર્ગ  ઉર્ર દેડકી મોદહત થઇ 
ગઈ .દેડકાની ર્ણ દેડકી જેવી જ સ્સ્થપ્રત હતી.એ ર્ણ દેડકીની સુાંદરતા ઉર્ર 
વારી ગયો હતો. ધીમે ધીમે બને્નનો ર્દરચય િેમમાાં ર્દરવપ્રતિત થતો ગયો. 

જો કે દેડકી એનાથી ઉમરમાાં ખબુ નાની હતી ર્ણ િેમીઓ આવાાં બાંધન 
ની ર્રવા ક્યાાં કરતાાં હોય ! 

એક દદવસે મોકો જોઈને દેડકાએ દેડકી સમક્ષ િસ્તાવ મકુ્યો : 
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“ડીયર,હુાં તને ખબુ ચાહુાં છાં.મારી સાથે લગ્ન કરીશ ?” 

દેડકી ખશુ થતી બોલી “ યસ, યસ, હુાં તો આ દદવસની જ રાહ જોતી હતી 
કે ત ુાં ક્યારે લગ્નનો િસ્તાવ મકેુ છે.” 

બને્ન જણ ભાવાવેશ અને િેમાવેશમાાં એક બીજાને ભેટી ર્ડી િથમ ચમૂી 
ર્ણ લઈ લીધી! 

ત્યાર ર્છી બબન્દાસ બની સરોવરમાાં તેઓ દેડકા સમાજની ર્રવા કયાપ 
પ્રવના સાથે ને સાથે ફરવા અને રહવેા લાગ્યાાં. 

થોડા દદવસો વીત્યા હશે ત્યાાં દેડકાએ દેડકીને કહ્ુાં: 

“હની, ચાલ હવે ર્રણી જઈએ.” 
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દેડકી કહ ે :” જરૂર ર્ણ ઘણા દદવસથી મારા મનમાાં એક ઇચ્છા છે કે 
ર્ાણીમાાં તો બહ ુ રહ્ા .સરોવરના બે કાાંઠાને જોડતો આ લોખાંડના મીની પલુ 
જેવો થાાંભલો છે એના ઉર્ર ર્ાણી બહાર નીકળી ઉર્ર હવામાાં ચાલીએ તો કેવી 
મજા આવે .આર્ણે સાથે એના ઉર્ર ફરવાની થોડી મજા લઇ લઈએ ર્છી સામે 
દકનારે જઇને એ નવી જગાએ ર્રણી જઈશુાં.કેમ બરાબર ને ? 

દેડકો કહ ે:”ભલે, જેવી તારી મરજી.” 
આમ પ્રનણપય કરી બને્નએ સરોવરમાાંથી બહાર નીકળી એક દકનારેથી એ 

થાાંભલા ઉર્ર ચડી ગયાાં અને વાતો કરતાાં કરતાાં ટહલેવા લાગ્યાાં. 
થાાંભલા ઉર્ર સરોવરની અધ વચ્ચે તેઓ આવ્યાાં હશે ત્યાાં દેડકીની નજર 

નીચે ર્ાણીમાાં આ દેડકા કરતાાં વધ ુસુાંદર એક બીજા દેડકા ઉર્ર ર્ડી .નીચેના 
દેડકાએ ર્ણ દેડકી તરફ એક મોહક સ્સ્મતનુાં પ્રમસાઈલ ફેંક્ુાં. દેડકી એનાથી 
ઘાયલ થઇ ગઈ.એણે મનમાાં એક પ્રનશ્ચય કરી લીધો .દેડકો તો સામે દકનારે 
જઈને લગ્ન કરવાના મગેુરીલાલી ખ્યાલોમાાં ખોવાઈ ગયો હતો. 
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દેડકાના ખ્યાલોમાાં ભાંગ ર્ાડતાાં દેડકીએ દેડકાને કહ્ુાં :” મારે તારો એક 
ર્ગ ર્કડીને હીંચકા ખાવાનુાં મન થ્ુાં છે .” 

દેડકો કહ ે:”ભલે ડીયર, તારી એ ઈચ્છા ર્ણ પરૂી કરી લે.” 
િેમમાાં અંધ હોય એ શુાં નથી કરતો ! 
દેડકાનો એક ર્ગ ર્કડીને થોડા હીંચકા ખાવાની મજા માણી લીધા 

ર્છી  દેડકીએ દેડકાના આશ્ચયપ વચ્ચે કહ્ુાં.: 
“બાય બાય ,હુાં જાઉં છાં “ 
એમ કહીને દેડકીએ દેડકાનો ર્કડલેો ર્ગ છોડી દીધો. સરોવરના 

ર્ાણીમાાં ભસૂકો માયો અને નીચે રાહ જોઈ રહલે રે્લા વધ ુસુાંદર દેડકા સાથે 
ર્ાણીમાાં અદ્રશ્ય થઇ ગઈ ! 

આ દેડકા-દેડકીની િેમ કથાને તમે એક રૂર્ક કથા ર્ણ કહી શકો ! 

********************* 
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૧૫. મા-દીકરીનો િેમ 
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  

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


સફળ સફર Page 133 

 

 

 

બેંગ્લોરમાાં રહતેી પ્રશલ્ર્ા આજે સવારથી જ ખબુ ખશુ હતી. 

ખશુ કેમ ના હોય, કેમ કે અમદાવાદમાાં રહતેી પ્રશલ્ર્ાની  પ્રિય માતા 
શાાંતાબેન એમના વ્હાલના દદરયા જેવી એમની દીકરી સાથે દદવાળી ઉર્ર ઘણા 
સમય બાદ થોડા દદવસો માટે રહવેા આવવાનાાં હતાાં. 

પ્રશલ્ર્ા સાત વર્પની હતી ત્યારે જ એક ગાંભીર અકસ્માતમાાં એના પ્રર્તાનુાં 
દુખદ અવસાન થ્ુાં હત ુાં .પ્રશક્ષકાની નોકરી  કરી પ્રવધવા માતા શાાંતાબેને ઘણી 
આપ્રથિક મશુ્કેલીઓ વેઠીને પ્રશલ્ર્ા અને એની એક મોટી બેનને ખબુ િેમથી ઉછેયાપ 
અને બને્ન દીકરીઓને સારુાં  પ્રશક્ષણ અને સાંસ્કાર મળે એ માટે ખબુ જીવન સાંઘર્પ 



સફળ સફર Page 134 

 

કયો હતો.કહવેાય છે ને કે ભગવાન જયારે બધે ર્હોંચી વળી ના શક્યો ત્યારે 
એણે માતાનુાં સર્જન ક્ુ!ં 

સ્કુલ અને કોલેજનો અભ્યાસ અમદાવાદમાાં પરૂો કયાપ ર્છી પ્રશલ્ર્ાને ત્યાાં 
જ એક નાની સોફટ્વેર કાંર્નીમાાં  જોબ મળી મળી તથા મોટી દીકરીને ર્રણાવી 
એના સાસરે વળાવી ત્યારે એની માતાને અનહદ આનાંદ થયો હતો. 

બે વર્પ અમદાવાદમાાં જોબ કયાપ ર્છી  પ્રશલ્ર્ાને  બૅંગલોરમાાં એક 
જાણીતી મલ્ટીનેશનલ કમ્ર્નીમાાં સોફ્ટવેર એન્જીનીયર તરીકે ખબુ સારા 
ર્ગારની જોબ મળતાાં એ બેંગ્લોરમાાં એની એક ખાસ  પ્રમત્ર સાથે એર્ાટપ મેન્ટ 
ભાડ ેરાખી રહતેી હતી. માતાના ધાપ્રમિક અને  સેવાના સાંસ્કારો પ્રશલ્ર્ામાાં બરાબર 
ઉતયાપ હતા એટલે જોબ સાથે ફાજલ સમયે પ્રશલ્ર્ા એની મનગમતી સેવા 
િવપૃ્રતઓમાાં ર્ણ સમય આર્તી હતી . 
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પ્રશલ્ર્ાને આજે ખબર હતી કે મમ્મી અગાઉ નક્કી કયાપ િમાણેના સમયે 
આવશે જ ર્રાંત ુઆજે ઘદડયાળ જાણે ધીમી ચાલતી હોય એમ એને લાગતુાં હત ુાં. 

હાલ મમ્મી કેટલે આવી છે એ જાણવા માટે પ્રશલ્ર્ાએ એના સેલ ફોનથી 
શાાંતાબેનને ફોન જોડયો. 

માતા શાાંતાબેન દીકરીનો ફોન આવ્યો એથી ખબુ ખશુ થઇ ગયાાં.લગભગ 
૨૦ પ્રમનીટ સધુી મા-દીકરીની ફોનમાાં વાત ચાલતી રહી એની બને્નમાાંથી કોઈને 
ર્ણ ખબર ન રહી .િેમ આગળ સમય ર્ણ હારી જાય છે ! 

યાદ આવતાાં પ્રશલ્ર્ાએ અધવચ્ચેથી ફોનની વાત અટકાવીને માતાને 
પછૂયુાં : 

”મમ્મી ,તને પછૂવાનુાં તો ભલૂી જ ગઈ, ર્ણ તુાં હાલ ક્યાાંથી બોલે છે ?” 
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મમ્મી કહ:ે “દીકરી , તારા ફ્લેટ નીચે રોડ ઉર્રની ફૂટર્ાથ ઉર્રથી જ 
બોલુાં છાં. “ 

પ્રશલ્ર્ા કહ ે :“અરે મમ્મી, હુાં તારી સાથે ૨૦ મીનીટથી વાત કરી રહી છાં, 
ર્ણ તેં કહ્ુાં કેમ નદહ કે ત ુાં નીચે આવી ગઈ છે ? “ 

માતા શાાંતાબેન કહ:ે “ દીકરી, તારી સાથે વાતો કરવાના આનાંદમાાં એ 
કહવેાનુાં જ હુાં તો ભલૂી ગઈ !  “ 

આવો હોય છે મા-દીકરીનો િેમ !     

******************* 
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૧૬. દાદા - ર્ૌત્રનો રમજુી સાંવાદ 
 લગભગ ૮૦ વર્પના એક દાદા અને એમનો મડૂીના વ્યાજ જેવો વ્હાલો ૫ 

વર્પનો ર્ૌત્ર ઘરના બેકયાડપમાાં બેંચ ઉર્ર બેસી અલકમલકની વાતો કરતા બેઠા 
હતા.દાદાના ચહરેા ઉર્ર ઉમરે ર્ાડલે કરચલીઓના ચાસને એકી નજરે જોઈ 
રહલે ગલુાબના ગોટા જેવો નમણો ર્ૌત્ર દાદાનેપછેૂ છે: 

”દાદા,ઘરડા માણસો રોજ રોજ શુાં કરતા હશે ?” 

દાદા કહ ે“ રોજે રોજ વધ ુઘરડા થવાનુાં કામ. બેટા.એક વખત હતો જયારે 
મારો ચહરેો તારા જેવો જ સુાંદર ચળકતો હતો. હવે જો કેવો ઘરડો બદસરુત થઇ 
ગયો છે ?માણસો જયારે ્વુાન હોય છે ત્યારે ભગવાનને લાાંબ ુઆ્ષુ્ય મળે એ 
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માટે િાથપના કરતા હોય છે, અને જયારે ઘડર્ણ આવે ત્યારે લાાંબા આ્ષુ્યથી 
કેવા ગભરાય છે.!” 

“તારા ર્પ્ર્ાને એના લગ્ન થયા એ ર્છી એકવાર મેં પછેૂલુાં કે 
દીકરા,થોડા વર્ો ર્છી હુાં ઘરડો થઇશ .મેં તારી આજ સધુી સારી કાળજી અને 
દેખરેખ રાખી છે તો મારા ઘડર્ણમાાં ત ુાં મારી સાંભાળ રાખીશ ?” 

તારા ર્પ્ર્ાએ એ વખતે થોડો પ્રવચાર કરીને શુાં કહ્ુાં હત ુાં ,ખબર છે ?તારા 
ર્પ્ર્ાએ કહલેુાં :”હુાં તમને એક વાતનુાં વચન આપુાં છાં કે મારો દીકરો મારા માટે 
જેટલુાં કરશે એટલુાં તો હુાં તમારા માટે જરૂર કરીશ .” 

દાદાએ ર્ૌત્રને પછૂયુાં ;”બોલ બેટા તારા ર્પ્ર્ા ની ત ુાં કેટલી દેખભાળ 
રાખીશ ?” 
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ર્ૌત્ર હસતાાં હસતાાં કહ ે:”મારો છોકરો મારી જેટલી સાંભાળ રાખશે એટલી 
તો જરૂર રાખીશ.” 

દાદા બોખા મખેુ હસવા લાગ્યા !  મનમાાં કહ ેમારો બેટો બાર્થી સવાયો 
થવાનો લાગે છે !  

ર્છી,દાદાના કાનમાાં મકેુલ દહયદરિંગ એઇડના બટનને બતાવતાાં ર્ૌત્રએ 
દાદાને પછૂયુાં :”દાદા,તમારા કાનમાાં આ શુાં મકુ્ુાં છે ?” 

દાદા કહ ે : “જોજે કોઈને કહતેો નહીં.આ વાત આર્ણા બે વચ્ચે ખાનગી 
રાખવાની છે.” 

ર્ૌત્ર- ‘ દાદા, િોમીસ હુાં કોઈને નહીં કહુાં.” 
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દાદા- “જો સાાંભળ ,આ કાનમાાં મકેુલુાં નાનુાં બટન મને કાને સારુાં  સાંભળાય 
એ માટે ખરીદી લાવ્યો છાં.ઘરનાાં બધાથી મેં આ વાત ખાનગી રાખી છે “ 

ર્ૌત્ર- “મારા ર્પ્ર્ા-મમ્મી થી ર્ણ ખાનગી દાદા ? “ 
દાદા-‘હા બેટા,એમનાથી તો ખાસ ખાનગી રાખ્્ુાં છે.બધાાં એમ માને છે કે 

મને કાને બહુાં સાંભળાત ુાં નથી.આ મશીનથી એ બધાાંની વાતો સાાંભળવાની મજા 
આવે છે.મારા પ્રવરે્ શુાં વાતો થાય છે એ હુાં હવે સાાંભળી શકુાં છાં .એક સાચી વાત 
તને કહુાં,આ બટન કાનમાાં નાખ્યા ર્છી મેં મારુાં પ્રવલ ચાર વખત બદલી નાખ્્ુાં 
છે !” 

ર્ૌત્ર-“દાદા, તમે તો બહુાં જબરા હોંપ્રશયાર છો !” 
દાદા-“બેટા,બધા દાદાઓ જબરા જ હોય છે અને જો ન હોય તો ર્ણ થઈ 

જવુાં ર્ડ ેછે, શુાં સમજયો!” 

********************* 
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૧૭. દુપ્રનયાની સાત અજાયબીઓ 

  એક સ્કુલની તશક્ષક્ષકાએ એમના ભગૂોળના 

િગપના તિ્ાથીઓને એમની ્રષષ્ટીએ દુતનયાની સાિ 

અજાયબીઓ  કઈ કઈ છે એનુું લીસ્ટ એક 

કાગળમાું  લખિા માટે જણાવ્યુું .જો કે દુતનયાની સાિ 

અજાયબીઓ  અંગે બધા જ તિ્ાથીઓનો એક મિ ન 
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હિો એમ છિાું મોટા ભાગના તિ્ાથીઓની ્રષષ્ટીએ આ સાિ અજાયબીઓ આ 
હિી . 

૧.ઇજીપ્તના મહાન ર્ીરામીડ 

૨.તાજ મહાલ 

૩.ગ્રાાંડ કેપ્રનયન 

૪.ર્નામા કેનલ 

૫.અમ્ર્ાયર સ્ટેટ બબલ્ડીંગ 

૬.સેન્ટ ર્ીટસપ બેસીલીકા  …અને 
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૭ .ચીનની િખ્યાત દીવાલ 

વગપ પ્રશક્ષકા બેન વગપમાાં ફરીને બધા પ્રવદ્યાથીઓના લખેલા જવાબોનુાં 
રે્ર્ર એકઠુાં કરી રહ્ા હતા ત્યારે એમણે જો્ુાં કે માત્ર એક પ્રવદ્યાથીનીએ હજુ 
એનુાં રે્ર્ર પરુુાં ક્ું ન હત ુાં . 

આથી આ શીક્ષીકાબેને આ બાબલકાની નજીક જઈને એને પછૂયુાં : 

”તને મારા િશ્નના જવાબમાાં દુપ્રનયાની અજાયબીઓનુાં લીસ્ટ બનાવવામાાં 
કોઈ તકલીફ છે ?” 

આ બાબલકાએ જવાબ આપ્યો : 
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” હા બેન ,થોડી મશુ્કેલી તો છે, કેમ કે મારા મનમાાં એટલી બધી 
અજાયબીઓ રમે છે કે એમાાંથી હુાં નક્કી નથી કરી શકતી કે એમાાંથી કઈ સાતની 
ર્સાંદગી કરુાં ! “ 

પ્રશબક્ષકાએ કહ્ુાં : 

” સારુાં , ચાલ હુાં તને થોડી મદદ કરુાં .તારા મનમાાં જે િથમ સાત 
અજાયબીઓ હોય એ મને કહ ે.” 

આ પ્રવદ્યાથીની િથમ તો થોડી ખમચાઈ ર્ણ ર્છી થોડી દહિંમત ભેગી 
કરીને બોલી : 

” મેડમ,મારી દ્રષ્ટીએ દુપ્રનયાની સાત અજાયબીઓ આ છે .” 
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૧. સ્ર્શપ 

૨. સ્વાદ 

૩.જોવા માટે દ્રષ્ષ્ટ 

૪.સાાંભળવા માટે કાન 

૫.અનભુપૂ્રત -ફીબલિંગ  

૬.હાસ્ય … અને  

૭.િેમ 
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બાબલકાનો આ જવાબ સાાંભળીને આખા વગપમાાં એક સન્નાટો છવાઈ ગયો !   

આ નાની બાબલકાએ એના નાનકડા મખેુથી જીવન અંગેનુાં એક મહાન 
સત્ય આર્ણી સમક્ષ રજુ કરી દીધુાં નથી શુાં ? 

આ કથામાાંથી બોધ એ લેવાનો છે કે - 

બાબલકાએ ગણાવી એવી આર્ણને આર્ણા જન્મથી જ આર્ણા જીવન 
સાથે જોડાએલી સાત જ નહી ર્ણ અનેક અજાયબ ર્માડ ેએવી ભેટો જગત 
પ્રનયાંતા દ્વારા આર્વામાાં આર્ી છે  .આ  અજાયબ ચીજો માટે એને બક્ષનાર એ 
દૈવી રચપ્રયતાનો ખરા દદલથી એને યાદ કરવાનુાં કે આભાર માનવાનુાં, એક 
સ્વાથી મનષુ્ય બનીને  આર્ણા જીવનના ઢસરડા કરવામાાં, આર્ણે ભલૂી જઈએ 
છીએ . 
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ભગવાને આર્ણને જે કઈ આપ્્ુાં છે એ બદલ એનો આભાર માનવાને 
બદલે જે નથી આપ્્ુાં એના માટે એને દોર્ દેતા હોઈએ છીએ.કલ્ર્ના કરો કે જો 
ઉર્ર જણાવેલી સાત ચીજો એટલે કે સ્ર્શપ, સ્વાદ,જોવા માટે દ્રષ્ષ્ટ,સાાંભળવા 
માટે કાન,અનભુપૂ્રત, હાસ્ય અને િેમની અજબ શસ્તતઓ જો આર્ણી ર્ાસે ન હોત 
તો શુાં થાત ? 

ભગવાને આર્ણી બધી જ જરૂરીઆતોને સમજીને જ આર્ણને આ બધી 
જે અદ્રશ્ય શાદરરીક  અને માનપ્રસક ભેટો આર્ી છે એ બધી દુપ્રનયાની દેખાતી 
ભૌપ્રતક અજાયબીઓથી શુાં ઓછી અજાયબી ભરી છે ? 

નાની ઉંમરે આ બાબલકાને જે જીવન માટેનુાં મહાન સત્ય સમજા્ુાં અને 
આર્ણને ર્ણ સમજાવ્્ુાં એ બદલ એને ધન્યવાદ ઘટે છે . 
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આ બોધકથાના સાંદભપમાાં કોઈ અજ્ઞાત કપ્રવની એક સુાંદર િસાંગોબચત 
કપ્રવતા અતે્ર િસ્તતુ છે. 

“ઈશ્વર ધી બેસ્ટ ઍન્ન્જપ્રનયર” 

આંખરૂર્ી કૅમરા ગોઠવ્યા, 

કાનરૂર્ી દરસીવર આપ્યા, 

હાડપ દડસ્ક મકૂી દદમાગમાાં, 

હ્રદયરૂર્ી ઍન્ન્જન મકૂ્,ુ 

લોહીને બનાવ્્ ુઈંધણ, 
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ને ઍન્ન્જન જ ટાાંકી ઈંધણની, 

ને ર્છી લાાંબી ર્ાઈર્લાઈન, 

હાડમાાંસથી બૉડી બનાવી, 

કવર ચઢાવ્્ ુચામડીન,ુ 

કીડનીરૂર્ી દફલ્ટર મકૂ્,ુ 

હવાની લેવડદેવડ માટે ફેફસાાં, 

જે ઇનપટુની લાઈન મકૂી  તે જ 
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આગળ જઈ આઉટપટુની લાઈન! 

વેદનાને વહાવવા આંસ ુબનાવ્યા, 

અને આ શરીરની બધીજ િીયાઓ માટે,   

કેપ્રમકલ પ્રસગ્નલ્સ બનાવ્યા, 

લાખ લાખ વાંદન છે તને ! 

- અજ્ઞાત 
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આ બધ ુ તો માણસ શીખી ગયો ઈશ્વરથી,ર્ણ  લાગણી કેવી રીતે 
બનાવવી,િેમ કેવી રીતે બનાવવો,આત્મા ક્યાાંથી લાવવો એવી અમકુ 
વસ્તઓુમાાં હજુ  મોનોર્ોલી છે ઈશ્વરની અને સદા રહવેાની છે !! 

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

 

************************************* 
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૧૮. ઝેરની ર્ડીકી 
 

જીતેશ પ્રવધવા માતા કમળાબેનનો એકનો એક 
પતુ્ર હતો. કમળાબેન માટે એ આંખની કીકીજેવો વ્હાલો 
હતો .કેમ ના હોય, જીતેશ જયારે માત્ર દસ વર્પની 
કુમળી વયનો હતો ત્યારે એમના ર્પ્રત મનહરભાઈ 
ન્્મુોનીયાની ટૂાંકી માાંદગીમાાં સ્વગપવાસી થયા હતા. 
ર્પ્રત જતાાં ઘર ચલાવવાની એકાએક આવી ર્ડલેી 
મોટી જવાબદારી માથે ઉર્ાડી લઈને કમળાબેનએ આ 
પ્રશબક્ષકા તરીકે નોકરી કરી જીતેશને માતા અને પ્રર્તાનો 
િેમ અને સાંસ્કાર આર્ી ઉછેયો .એમના પ્રિય દીકરાને 
સારુાં  પ્રશક્ષણ આર્ી એના ઉજળા ભાવી માટે તૈયાર 
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કરવામાાં કમળાબેનએ કશી કચાશ છોડી ન  હતી. કહ ે છે ને કે િેમ એ 
ભગવાનનુાં બીજુ ાં નામ છે. િેમ એ જ શસ્તતનો સ્ત્રોત છે . 

જીતેશે એની કોલેજનો અભ્યાસ પરૂો કયો એટલે કમલાબેનએ જીતેશની જ 
ર્સાંદગીની બી.કોમ ર્ાસ થયેલી એમની જ્ઞાપ્રતની જ કન્યા કાપ્રમની સાથે 
જીતેશનાાં શભુ લગ્ન સગાાં સાંબાંધીઓની હાજરીમાાં ખબુ ધામધમુથી ઉજ્વ્યાાં હતાાં 
.લગ્ન કરીને જયારે કાપ્રમની અને જીતેશે ર્તી-ર્ત્ની તરીકે ગહૃ િવેશ કયો ત્યારે 
મનમાાં અનેક અરમાનોથી છલકાતી નવવધનેુ   વધાવતાાં કમળાબેનની આંખમાાં 
હર્પનાાં આંસ ુધસી આવ્યાાં હતાાં . આ વખતે એમનુાં અંતરમન એક ચાડા સાંતોર્ 
અને આનાંદની પ્રમશ્ર  લાગણીઓથી છલકાઈ ગ્ુાં હત ુાં.  

કમળાબેન કાપ્રમનીને જાણે એ એમની દીકરી ના હોય એવા ભાવથી 
ચાહતાાં હતાાં અને એની સાથે દીકરી જેવો જ વહવેાર કરતાાં હતાાં.ર્ોતાની માતા 
અને એની ર્ત્ની કાપ્રમનીને ખશુ જોઇને જીતેશ ર્ણ મનથી ખબુ ખશુ રહતેો 
હતો.ર્રાંત ુઆવી ખશુી બહ ુદદવસો માટે ટકી ના શકી .જેમ જેમ દદવસો ર્સાર 
થતા ગયા એમ કાપ્રમનીને મનથી લાગવા માાંડ્ ુાં કે એનાાં સાસ ુ કમળાબેને 
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જીતેશને સાવ માવદડયો બનાવી દીધો છે અને એથી જીતેશ એના િત્યે જોઈએ 
એવો િેમ બતાવતો નથી જેવો એ કમળાબેન િત્યે બતાવે છે.ઘર સાંસારની 
ઘણી વાતોમાાં કમળાબેન તરફથી અવાર નવાર થતી દખલગીરીથી સાસ ુ
િત્યેનો કાપ્રમનીનો અણગમો દદન િપ્રત દદન વધતો જ ગયો. 

કાપ્રમની સ્વભાવે મળૂથી એક સ્વતાંત્ર પ્રમજાજની સ્ત્રી હતી. જીતેશ તરફના 
એના િેમ વચ્ચે કમળાબેન એક હરીફ તરીકે આડખીલીરૂર્ છે અને હમેશાાં સાસ ુ
તરીકેનો એમનો હક્ક જમાવવા માગે છે એમ એને મનથી લાગ્યા કરત ુાં હત ુાં. 
આના કારણે ધીમે ધીમે શરુઆતમાાં આ સાસ-ુવહ ુવચ્ચે જે મા અને દીકરી જેવા 
િેમ સાંબાંધો હતા એમાાં પ્રતરાડો ર્ડવા લાગી હતી અને એને લીધે ઘરમાાં કાંકાશ 
અને પ્રતરસ્કારનાાં મબુળયાાં દદવસે દદવસે ચાડાાં જતાાં ગયાાં . 

કાપ્રમની અને કમળાબેનના સ્વભાવમાાં અસમાન અને જમીનનો તફાવત 
હતો.પ્રવધવા કમળાબેન એમના એકના એક વ્હાલા દીકરા જીતેશ િત્યેના અનહદ 
િેમની ર્કડ ઢીલી કરવા માટે અશતત હતાાં. આ આખી વાતમાાં પ્રનદોર્ વ્યસ્તત  
જીતેશ ઉર્ર આપ્રધર્ત્ય જમાવવાની સાસ ુઅને વહનુી આ એક િકારની લડાઈ 
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હતી !બબચારા ર્પ્રત જીતેશની મનોસ્સ્થપ્રત તો સડુીનાાં બે ર્ાાંખીયાાં વચ્ચે જેમ 
સોર્ારી દબાતી હોય એવી થઇ ગઈ હતી.ના તો  એ માતાને ખલુ્લા દદલે કશુાં 
કહી શકતો હતો કે ના તો એ એની ર્ત્ની કાપ્રમનીને કશુાં સમજાવી શકતો હતો . 

જીતેશએ લગ્ન કરતા ર્હલેાાં જ કાપ્રમની અને એના માતા-પ્રર્તા સાથે 
શરત કરેલી કે એ કોઈ ર્ણ સાંજોગોમાાં એની માતાથી જુદો રહી નહી શકે.એની 
માતા કમળાબેનને કુટુાંબમાાં સાથે રાખવાની જો તૈયારી હોય તો જ એ લગ્ન 
કરવા રાજી હતો. એ વખતે કાપ્રમનીએ આ શરત ખશુીથી સ્વીકારી હતી ર્ણ હવે 
કમળાબેન એને આંખમાાં ર્ડલેા ર્થ્થરના કણાની જેમ ખુાંચતાાં હતાાં.એમની 
વચ્ચેના એક વખતના િેમના સરોવરનાાં ર્ાણી સકુાઈ ગયાાં હતાાં અને સાંબાંધોની 
જમીનના તળીયે પ્રતરાડો ર્ડી ગઈ હતી !  

દદવસો ઉર્ર દદવસો ર્સાર થવા લાગ્યા ર્રાંત ુસાસ-ુવહ ુવચ્ચેના ઝગડા 
ઘટવાને બદલે વધતા જ ગયા . જુનવાણી માનસ ધરાવતાાં કમળાબેન વાત 
વાતમાાં કાપ્રમનીની કાંઇક ને કાંઇક ભલૂો શોધી કાઢી એની ટીકા કરતાાં એ 
કાપ્રમનીને જરાએ ર્સાંદ ન હત ુાં.કમળાબેન િત્યેનો કાપ્રમનીનો પ્રતરસ્કાર હદ 
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વટાવી ગયો હતો.આ રોજ રોજના ઘર કાંકાસથી એ જયારે વાઝ આવી ગઈ ત્યારે 
એક દદવસ જીતેશ કે કમળાબેનને કશી ખબર આપ્યા પ્રવના એ એના પ્રર્યર 
અમદાવાદમાાં એના માતા ર્ીતા સાથે રહવેા માટે જતી રહી. 

પ્રર્યરમાાં કાપ્રમનીના પ્રર્તા રમણભાઈના એક ખાસ પ્રમત્ર શાાંપ્રતભાઈ વૈદ્ય 
અમદાવાદના એક ર્ારાંગત અને હોપ્રશયાર  વૈદ્ય તરીકે ખબુ જાણીતા 
હતા.રમણભાઈના કુટુાંબ સાથે એમનો વર્ોથી નજીકનો સાંબાંધ બાંધાયો હતો. 
કાપ્રમની માટે તો તેઓ એના બાલ્યકાળથી એક પ્રમત્ર અને માગપ દશપક બની 
ગયેલા એના “શાાંપ્રત કાકા “ હતા.પ્રર્યર વાસ દરમ્યાન કાપ્રમની એક દદવસ આ 
શાાંપ્રતભાઈ વૈદ્યને મળવા એ એકલી એમના  ઘેર ગઈ.એમની સાથેની 
વાતબચતમાાં એણે એની સાસ ુ કમળાબેન અને એના વચ્ચે થતા વારાંવારના 
ઝગડાઓની ર્ણ વાત કરી.મનમાાં એક ખાસ મકસદ લઈને શાાંપ્રતકાકાને એ 
મળવા આવી હતી. 

છેલ્લે કાપ્રમનીએ શાાંપ્રતભાઈને જે વાત કરી એ સાાંભળી તેઓ મોટા 
અચાંબામાાં ર્ડી ગયા કે એ શુાં બોલી રહી છે !કાપ્રમનીએ એમને ધીરેથી કહ્ુાં  
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:”શાાંપ્રતકાકા , તમે આ શહરેના િખ્યાત વૈદ્ય છો.તમારી દવાની જડીબટુ્ટીથી 
ઘણાના રોગ દુર કરો છો.તમે મને એવી કોઈ દવા બનાવી આર્ો કે જેથી મારો 
અને મારી સાસ ુવચ્ચેનો િશ્ન હાંમેશ માટે ઉકલી જાય !” 

જમાનાને ર્ચાવી ગયેલા આ અનભુવી વદૃ્ધ શાાંપ્રતભાઈને સમજી જતાાં વાર 
ના લાગી કે કાપ્રમની શુાં કહવેા માગે છે.કાપ્રમનીના ઝેરી બની ગયેલા દદમાગમાાં 
સાસનેુ ઝેર આર્વાનો પ્રવચાર આવે જ કેમ એ તેઓ સમજી ના શક્યા. તેઓ 
કાપ્રમનીના મનનો તાગ મેળવતા હોય એમ બે ઘડી એના મખુ સામે એકી નજરે 
તાકી રહ્ા.  

છેવટે થોડો પ્રવચાર કયાપ બાદ કાપ્રમનીના આ શાાંપ્રતકાકાએ ખબુ જ શાાંપ્રતથી 
એને કહ્ુાં:”કાપ્રમની બેટા, તારો આ િોબ્લેમ  હાંમેશ માટે  ઉકેલવા માટે હુાં તને 
જરૂર મદદ કરીશ.”કાપ્રમનીને હત ુાં કે એની વાત સાાંભળતાાં શાાંપ્રતકાકા ગસુ્સે થઇ 
જશે ર્ણ એને બદલે તો તેઓ તો એની સાસ ુકમળાબેનનો કાાંટો હાંમેશ માટે દુર 
કરવા  માટે એને મદદ કરવા માટે તૈયાર થઇ ગયા એથી એ ર્ણ આશ્ચયપમાાં 
ર્ડી ગઈ ! .” 
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ત્યારબાદ શાાંપ્રતકાકાએ દવાની જુદી જુદી કેટલીક ર્ડીકીઓ બનાવીને એ 
કાપ્રમનીને આર્તાાં કહ્ુાં :” લે કાપ્રમની, તારે આ ર્ડીકીઓ તારી સાસનેુ કોઈ વહમે 
ના ર્ડ ે એવી હોપ્રશયારીથી થોડા થોડા દદવસોના આંતરે આર્વાની છે.એમને 
કહવેાનુાં કે આ દવાથી એમની તબબયતમાાં સધુારો થઇ જશે.મેં આ દવામાાં ઝેર 
ભેળવ્્ુાં છે. આ દવાની અસર લાાંબા ગાળે થશે.તારે છ મદહના સધુી રાહ જોવી 
ર્ડશે.ર્રાંત ુમારી કેટલીક શરતોનુાં તારે બરાબર ર્ાલન કરવુાં ર્ડશે.એ જો ત ુાં 
કરીશ તો જ મારી આ દવાની ધારી અસર થશે.” 

કાપ્રમની કહ ે:”જરૂર, શાાંપ્રત કાકા ,તમે જેમ કહશેો એમ કરીશ “ 
શાાંપ્રતભાઈ કહ ે :” જો કાપ્રમની, જાણે કશુાં જ બન્્ુાં નથી એવો ચહરેા ર્ર 

ભાવ રાખી ત ુાં જીતેશ અને કમળાબેન સાથે રહવેા ર્ાછી જા.તારી સાસનેુ આંતરે 
દદવસે સારુાં  સારુાં  રાાંધીને ખવડાવજે  અને દરેક વખતે આ બધી ર્ડીકીઓમાાંથી 
એક ર્ડીકી એમને કોઈ ર્ણ જાતનો વહમે ના આવે એ રીતે એમાાં 
નાખજે.એમની સાથે બહ ુદલીલબાજી ના કરીશ કે એમને કોઈ વાતે ખોટુાં લાગે 
એવ ુકશુાં ના કરીશ . એમની સાથેનુાં વતપન બરાબર સધુારી દેજે. એમની સાથે 
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તારી મા જેવુાં સારુાં વતપન કરજે કે જેથી એમને ર્ડીકીઓ પ્રવરે્ કોઈ વહમે ના 
આવે.” 

શાાંપ્રતકાકાએ આરે્લી ર્ડીકીઓ લઈને કાપ્રમની એક દદવસ કમળાબેન અને 
જીતેશની સાથે રહવેા આવી ગઈ.કમળાબેનએ એને ર્ાછી આવેલી જોઇને િથમ 
તો મ્હણેુાં મા્ું કે બાર્ના ઘેર તમારો ખાંટાવ ના થયો!ર્રાંત ુ એના જવાબમાાં 
કાપ્રમની  એક અક્ષર ર્ણ ના બોલી અને ઘરના કામમાાં લાગી ગઈ. શાાંપ્રતકાકાના 
શીખવાડયા િમાણે એણે એના વતાપવમાાં ફેરફાર કરી દીધો હતો.શાાંપ્રતકાકાના 
કહવેા િમાણે એ છ મદહના સધુી કરતી ગઈ. આ છ મદહનામાાં ઘરનુાં આખુાં 
વાતાવરણ ધરમળૂથી જ બદલાઈ ગ્ુાં.કમળાબેન કામીનીથી ખબુ ખશુ રહવેા 
લાગ્યાાં .કાપ્રમની ર્ણ સાસથુી ખશુ રહવેા લાગી. કમળાબેન અને કાપ્રમની વચ્ચે 
સાસ-ુવહ ુનહી ર્ણ ર્હલેાાંની જેમ એક મા-દીકરીના જેવો િેમ ભાવ તાજો થયો. 

એક દદવસ કાપ્રમનીના દોપ્રર્ત મનમાાં ઝબકાર થયો કે એક મા સમાન 
કમળાબેનનો કાાંટો દુર કરવા માટે હુાં કેવ ુાં અધમ કામ કરી રહી છાં. એના હૃદય 
મનના ચાડાણમાાંથી એને ખબુ ર્સ્તાવો થવા લાગ્યો.એક દદવસ એ કમળાબેન 
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અને જીતેશની રજા લઈને એના પ્રર્યર અમદાવાદ જઈને તરત જ શાાંપ્રતલાલ 
વૈદ્યને મળવા માટે દોડી ગઈ. 

શાાંપ્રતકાકાને બે હાથ જોડી કાપ્રમની એમને પ્રવનવી રહી :”શાાંપ્રત કાકા 
મારાથી મોટી ભલૂ થઇ ગઈ છે. ગસુ્સામાાં અને પ્રતરસ્કારની આગમાાં ભાન ભલૂીને 
હુાં માગપ ભલૂી ગઈ હતી.તમારા કહવેા િમાણે કરવાથી મારાાં સાસ ુ તો સાવ 
બદલાઈ ગયાાં છે.મહરેબાની કરીને મને એવી કોઈ બીજી દવાની ર્ડીકી આર્ો કે 
જે એમને આર્વામાાં આવેલી ઝેરની ર્ડીકીઓની અસર પ્રમટાવી દે.મારે મારી 
આ મા સમાન સાસનેુ મારવાાં નથી એમને કોઈ ર્ણ દહસાબે જીવાડવાાં છે. કાકા 
મારી ભલૂ માફ કરી દો અને આનો કાંઇક ઉર્ાય કરો.” 

આ સાાંભળીને શાાંપ્રતકાકા ખડખડાટ હસી ર્ડયા અને કાપ્રમનીને કહવેા 
લાગ્યા : 

” અરે ગાાંડી છોકરી, તારે કશી બચિંતા કરવાની કે ગભરાવાની જરાએ જરૂર 
નથી. તને મેં જે ઝેરની છે એમ કહીને ર્ડીકીઓ આર્ી હતી એ હકીકતમાાં તારી 
સાસનુી તબબયત સધુારવા માટે પ્રવટામીનની ગોળીઓનો ભકૂો હતો.મારે તારી 
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સાસનેુ ઝેર આર્વુાં ન હત ુાં ર્ણ તારા મગજમાાં ભરાઈ ગયેલા ખોટા પ્રવચારોના 
ઝેરની દવા કરવી હતી. તમારા ઘરના ઝઘડા તમારા બને્નના મગજમાાં જમા 
થતા ઝેરના ર્દરણામે થતા હતા.મેં કહ્ુાં એમ કરવાથી આ છ મદહનામાાં તારી 
સાસ ુ અને તારા મગજમાાં જે ઝેર જમા થ્ુાં હત ુાં એ ઉતરી ગ્ુાં.તમારાાં દદલ 
દદમાગ સાફ થઇ જતાાં તમને બને્નને તમારી ભલૂો સમજાઈ ગઈ . આના શભુ 
ર્દરણામે ત ુાં લગ્ન કરીને સાસરે ગઈ એ દદવસ જેવો તમારા બને્ન વચ્ચેનો 
િેમભાવ ફરી સ્થર્ાઈ ગયો. “ 

“દીકરી હવે તારા બધા જુના બરુા પ્રવચારો માટે દુખી થયા પ્રવના એને 
ભલૂી જા અને જાણે કશુાં જ બન્્ુાં નથી એવા ચોખ્ખા દીલ દદમાગથી કમળાબેન 
અને જીતેશ સાથે ફરી હળીમળીને રહ ેઅને તારી હવે ર્છીની ત્જિંદગીને હસી 
ખશુી અને આનાંદથી ભરી દે. નવી ગીલ્લી નવો દાવ.આ તારા શાાંપ્રતકાકાના તને 
ખોબલે ખોબલે આશીવાપદ છે. “ 

કાપ્રમની જયારે શાાંપ્રતકાકાને ચરણ સ્ર્શપ કરી પ્રવદાય લઇ રહી હતી ત્યારે 
શાાંપ્રતકાકાએ હસતાાં હસતાાં ઉમે્ું : 
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“જો હવે ર્છી કોઈ ઝેરની ર્ડીકી લેવા ફરી આવીશ તો નદહ આપુાં “ 
કાપ્રમની(શરમથી ઝૂકીને ) :” કદી ર્ણ નહી આવુાં કાકા.મારાથી થયેલી 

ભલૂને માફ કરી દેશો  ને ?” 
....અને આ રીતે કાપ્રમની અને કમળાબેનના ઘર સાંસારમાાં હસી ખશુી ફરી 

આવી ગઈ .બને્ન વચ્ચેના સાંબાંધોમાાં ર્ડલેી  પ્રતરાડ એ ફરી કદી નજરે ન ર્ડ ે
એવી રીતે સાંધાઈ ગઈ !   

 
************************** 
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૧૯. ન્્ ુજશીના ર્ટેલ ભાઈ ! ….. 
(લઘ ુિાિાપ) 

લાંડનથી અમેદરકા ફરવા માટે આવેલો એક મોટી ઉમરનો બબ્રટીશ ટયદુરસ્ટ 
ફરતો ફરતો ન્્ ુજસીમાાં આવ્યો .ન્્ ુજસીના બહારથી સારા જણાતા એક લીકર 
બારમાાં એ દાખલ થયો. બારમાાં ગાાંધી ટોર્ી, ઝભ્ભો ,બાંડી અને ધોપ્રત્ુાં ર્હરેીને 
ઉભેલા શ્યામ વણપના એક દહિંદુસ્તાનીને ત્યાાં એણે જોયા .આ બારમાાં બીજા 
અમેદરકન અને નોન અમેદરકન ગ્રાહકો ર્ણ ત્યાાં બેઠા બેઠા આરામથી લીકરની 
બલજ્જત માણી રહ્ા હતા. 

ઘણા અંગે્રજોને હોય છે એમ આ બબ્રટીશ જેન્ટલમેનના મનમાાં ર્ણ 
ભારતીયો િત્યે ચાડ ેચાડ ેઘણૃાની લાગણી સ્ટોર થયેલી હતી .એટલે એણે આ 
ઇન્ડીયનનુાં અર્માન કરવાનુાં મનમાાં નક્કી ક્ું.ધોતી-ટોર્ી ર્હરેેલા ભારતીય 
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સામે મો બગાડતાાં બગાડતાાં બારમાાં કામ કરી રહલેા અમેદરકન બાર ટેન્ડરને 
મોટા સિાવાહી અવાજે ઓડપર આર્તાાં એ બોલ્યો : 

“બારટેન્ડર,ત્યાાં ઉભેલા રે્લા ઇન્ડીયન ગ્રાહક પ્રસવાય મને અને બારમાાં 
બેઠેલાાં સૌને મારા તરફથી ફ્રી કીટ તરીકે મન ભરીને ડ્રીન્કસ પ્રર્વડાવ”. 

ગ્રાહકોએ તાળીઓ ર્ાડી બબ્રટીશ જેન્ટલમેંન(!)ના આ િસ્તાવને વધાવી 
લીધો.ઓડપર િમાણે ધોતી ધારી રે્લા ભારતીય પ્રસવાય બાર ટેન્ડરએ બારમાાં 
હાજર હતા એ સૌને ડ્રીન્કસનો ર્હલેો રાઉન્ડ સવપ કયો. 

આ બધુાં જોઈ રહલેા દેશી ભાઈએ મો ર્ર સ્સ્મત સાથે આ બબ્રટીશ તરફ 
જોઈને એના જેટલા જ ચાચા અવાજે કહ્ુાં “ થેંક્ુાં “! 

આ દેશી ભાઈએ તો એની તરફ સ્સ્મત આર્વાનુાં ચાલ ુ રાખ્્ુાં.એની આ 
િપ્રતદિયા જોઇને બબ્રટીશ ટુરીસ્ટ ખરેખર અર્સેટ થઇ ગયો અને ગસુ્સાના 
ભાવથી મોટેથી ઓડપર આર્તાાં બોલ્યો : 

“ બારટેન્ડર આ દેશી પ્રસવાય , મારા તરફથી ફરી ડ્રીન્કસનો એક બીજો 
રાઉન્ડ બધાાં ગ્રાહકોને માટે થઇ જાય “આ બબ્રટીશ જેન્ટલમેનને એમ હતુાં કે એની 
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આ હરકતોથી ઇન્ડીયન  જો ગસુ્સે થાય તો એને મારા હાથનો સ્વાદ ચખાડવાની 
મજા આવી જાય ! 

ર્રાંત ુઆ દેશી ભાઈ તો જાણે કશુાં બન્્ુાં જ નથી એમ એની તરફ સ્સ્મત 
જ આર્તો રહ્ો અને ફરી મોટેથી બોલ્યો “ થેંક્ુાં વેરી મચ સર !”  

હવે તો આ બબ્રટીશ ગસુ્સાથી લગભગ ગાાંડા જેવો થઇ ગયો . એની 
સદહષ્ણતુાની હદ આવી ગઈ .ડ્રીન્કસ આર્ી રહલે અમેદરકન બાર ટેન્ડર તરફ 
ફરી એ બોલ્યો : 

“આ ઇન્ડીયન ગ્રાહક તો ખરો છે .એના પ્રસવાય બધાાંને મેં બે વાર ડ્રીન્કસ 
સવપ કરાવી બે વાર એનુાં અર્માન ક્ુ ંર્ણ એ તો કશુાં બન્્ુાં ના હોય એમ મારી 
સામે હસીને જોઈ રહ્ો છે અને દરેક વખતે ગસુ્સે થવાને બદલે “થેંક્ુાં ..થેંક્ુાં ..” 
કરી રહ્ો છે.એ ગાાંડો થઇ ગયો છે કે શુાં ?“ 

આ બારમાાં નોકરી કરતા અમેદરકન બાર ટેન્ડરે હસીને જવાબ આપ્યો : 
“ના સાહબે ,તેઓ આ લીકર બાર ના માબલક જશભાઈ ર્ટેલ છે . ન્્ ુ

જસીમાાં તેઓ “ર્ટેલ ભાઈ “તરીકે િખ્યાત છે !” 
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૨૦.આશાપપૂ્રતિ…..  (લઘકુથા) 
કોદકલા અને ૧૫ વર્પની દીકરી શૈલજાને ભારતમાાં મકૂી રોહન કમ્ર્નીએ 

ગોઠવેલ પ્રવઝા ઉર્ર અમેદરકા ગયો હતો . ત્યાાં થોડા વર્પ જોબ કરી ર્ત્ની અને 
દીકરીને અમેદરકા બોલાવી લેવાની એની યોજના હતી. કોદકલા અને દીકરી ર્ણ 
એ આશાએ અમદાવાદમાાં દદવસો ર્સાર કરી રહ્ાાં હતાાં. 

માણસે રાખેલી બધી આશાઓ અને યોજનાઓ ક્યાાં પરૂી થતી હોય છે ! 
એક કાર અકસ્માતમાાં રોહનનુાં અમેદરકામાાં અવસાન થતાાં કોદકલા અને દીકરીનાાં 
અમેદરકામાાં રોહન સાથે રહવેા આવી સખુી જીવનવ્યતીત કરવાનાાં સ્વપ્નાાં 
ચકનાચરૂ થઇ ગયાાં. 

અમદાવાદમાાં શૈલજાનો સોફ્ટવેર એન્જીનીયરીંગનો અભ્યાસ પરૂો થયો 
એટલે નશીબ જોગે અમેદરકાથી વતનમાાં લગ્ન માટે આવેલ અમેદરકાના પ્રશકાગો 
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શહરેમાાં એન્જીનીયર તરીકે સારી જોબ સાથે સેટ થયેલા સોહન સાથે લગ્ન થયાાં.  
પ્રવધવા માતા કોકીલાને અમદાવાદમાાં એકલી મકૂી રડતી આંખે શૈલજા ર્તી 
સોહન સાથે અમેદરકા પ્રશકાગો ર્હોંચી ગઈ. 

અમદાવાદ એરર્ોટપ ઉર્રથી પ્રવદાય લેતાાં આ નવર્દરણીત ્ગુલે 
કોદકલાને દદલાસો આર્તાાં કહ્ુાં હતુાં કે “બા બચિંતા ના કરશો, અમેદરકા ગયા ર્છી 
અમે તમને અમારી સાથે રહવેા બોલાવી લઈશુાં” 

….. અને એ દીવસની શભુ ઘડી ર્ણ આવી ગઈ ! 
એક દદવસે મબુઈ જઈ અમેદરકન કોન્સલેુટમાાંથી ગ્રીનકાડપ િાપ્ત કરીને 

દીકરી અને જમાઈ સાથે ત્યાાં બાકીની ત્જિંદગી ર્સાર કરવા શૈલજાની વ્હાલી 
પ્રવધવા માતા કોદકલા અમેદરકા પ્રશકાગો ર્હોંચી ગઈ ! 

ર્તી રોહન એ જગાવેલી કોકીલાની અમેદરકા જવાની અધરુી આશાની 
જમાઈ સોહન અને એના હૈયાના હાર જેવી દીકરી શૈલજા એ પપૂ્રતિ કરી દીધી ! 

****************** 
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૨૧. બે ફોટા …. (એક માઈિો દફતશન વાતાપ) 
એની બીમાર ર્ત્ની કલ્ર્નાના બે દદવસ ઉર્ર લીધેલા એનાાં ફેફસાાંના 

એતસ-રેના ફોટા રેડીયોલોજીસ્ટને ત્યાાંથી લઇ આવી વીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમાાં દાખલ 
થયો. સાાંજે ડોતટરને બતાવવા આ ફોટા લઇ જવાના હતા. 

વીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમાાં ફોટાનુાં બ્રાઉન કવર બાજુના ટેબલ ઉર્ર મકૂી 
ફેફસાાંના કેન્સરથી ર્ીડાતી એની બીમાર ર્ત્ની કલ્ર્નાના ર્લાંગ ર્ાસેની 
ખરુસીમાાં આવી બેઠો અને એના હાથને ર્ાંર્ાળી રહ્ો. 

થોડીવાર ર્છી એતસ-રે ફોટાને ફ્લેટની ખલુ્લી બારીમાાંથી આવતા િકાશ 
સામે ધરીને વીરેન્દ્ર એને એકી નજરે જોવા લાગ્યો. 

શરીરથી સાવ કૃશ થઇ ગયેલી કલ્ર્નાને એના કેન્સરગ્રસ્ત ફેફસાાંના 
ફોટામાાં કેવુાં છે એ વીરેન્દ્રને પછૂવાની ઇચ્છા ર્ણ ના થઇ . 

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/
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એતસ-રે ફોટાને જોઈ રહલે વીરેન્દ્ર તરફથી કલ્ર્નાએ એની નજર ઉઠાવી 
લઈને સામેની દીવાલ ઉર્ર લટકાવેલા એના અને પ્રવરેન્દ્રના લગ્ન વખતના 
ખીલખીલાટ હસી રહલે ફોટાને સ્સ્થર નજરે જોઈ રહી. 

લગ્નના એ ફોટાને જોતાાં જોતાાં એનાથી એક ચાડો પ્રનશ્વાસ મકુાઈ ગયો ! 

********************* 
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આજના લેખક તરીકેનો િપ્રતબલપ્રર્ સાથેનો 
ઈન્ટરવ્્ુાં  

આવો મળીએ ર્ાંચોતેર વટાવી ગયેલા એક ્વુાન હૈયાને : 

શ્રી પ્રવનોદ ર્ટેલ 

(A short Interview with Gujarati Writer Vinod Patel (જાન્્આુરી ૨૦૧૫)) 
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નામ - અટક:  પ્રવનોદભાઈ રેવાભાઈ ર્ટેલ 

જન્મતારીખ : જાન્્આુરી ૧૫, ૧૯૩૭ (૭૯મા વર્પમાાં િવેશની તૈયારી !) 

મળૂવતન : જન્મસ્થળ રાંગનુ, બમાપ,  

ર્ણ મારી ચારવર્પની ઉંમરે બીજા પ્રવશ્વ ્દુ્ધ વખતે જાર્ાને બમાપ ઉર્ર 

બોમમારો કયો ત્યારે સલામતીના કારણે કુટુાંબે રાંગનુથી મળૂ વતનના ગામ 

ડાાંગરવા, ઉિર ગજુરાતમાાં સ્થળાાંતર ક્ું હતુાં . 

દડગ્રી-ઉર્ાપ્રધ: બી.એ., બી.કોમ., એમ.કોમ, એલ.એલ.બી, કાંર્ની સેિેટરી (ઇન્ટર.)  
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૧. સ્વભાવ :  

આંતરમખુી, એકાાંતપ્રિય, પ્રવચારશીલ, ત્જજ્ઞાસ,ુ ર્દરશ્રમી, િેમાળ. મારા સ્વભાવ 

પ્રવરે્ હુાં કહુાં એના કરતાાં એના પ્રવરે્ બીજાઓને જે લાગતુાં હોય એજ ખરુાં . 

2. જીવનમાાં સ્સ્થરતા આવવી કોને કહશેો? 
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સ્સ્થરતા અસ્સ્થરતા એ દરેકની માનપ્રસકતા ઉર્ર પ્રનભપર કરે છે. જીવનમાાં જયારે 

એમ લાગે કે ભતૂકાળની સરખામણીમાાં બહ ુજ ઓછા િશ્નો હલ કરવાના હવે 

બાકી છે અને જીવનની નાવ હાલ પ્રવના સાંકટે સ્સ્થર ગપ્રતએ સખુપવૂપક આગળ 

ધર્ી રહી છે ત્યારે મારી દ્રષ્ટીએ જીવનમાાં સ્સ્થરતા આવી છે એમ કહી શકાય 

3. એવી એક વસ્ત ુજે લખલટૂ લુાંટવાનો મોકો મળે તો એ શુાં હશે ? 

બચિાનાંદ અને હાસ્યની ર્ળો 

4. બાળર્ણનુાં એક એવુાં સ્વપ્ન જે આજે યાદ કરતા સાથે હસવુાં આવી જાય ? 
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બાળર્ણમાાં જયારે પ્રર્તાની આંગળી ર્કડીને સૌ િથમ વખતે રેલ્વેસ્ટેશને 

ગયેલો ત્યારે ત્યાાં આગગાડી જોયેલી. એ વખતે આખી લાાંબી ગાડીને ચલાવી 

જનાર ડ્રાઈવર દુપ્રનયાનો સૌથી મોટો જોરાવર માણસ હશે એવુાં પ્રવચારી 

ભપ્રવષ્યમાાં આવો ડ્રાઈવર બનવાનુાં ક્યારે મળે એવુાં મનમાાં સ્વપ્ન રાખેલુાં એ 

યાદ આવતાાં હસવુાં આવી જાય છે ! 

5. અથાણાાં – ખાખરા જેવા તમે ખાવામાાં કરેલા એવા અજુગતા કોમ્બીનેશન જે 

તમને પ્રિય છે ? 
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ખાસ કાંઈ નહીં, ર્ણ હા, કોઈવાર રોટલી ઉર્ર ઘી કે માખણ ચોર્ડી એના ઉર્ર 

શાક ર્ાથરી, રોટલીનો રોલ બનાવી,  બરીટાની જેમ એને ચટણી કે અથાણા 

સાથે ખાવાની મજા લીધી છે ખરી! એક િયોગ ખાતર. 

6. જો ર્ાછલી ત્જિંદગીમાાં થઇ ગયેલી એક ભલૂને સધુારવાનો મોકો મળે તો કઈ 

ભલૂ સધુારશો ? 

ભતૂકાળમાાં સારુાં કેદરયર બનાવવા માટે મારી જોબ ઉર્ર હુાં વધ ુર્ડતુાં ધ્યાન 

આર્તો આથી બાળકો અને ર્ત્નીની સાથે જોઈએ એટલો સમય આર્ી નહી 
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શકેલો એ એક ભલૂ હતી એમ ખાસ કરીને ધમપર્ત્નીના અવસાન બાદ વધ ુ

લાગ્્ુાં હતુાં. આ ભલૂને સધુારવાના મોકા માટે આ ઉંમરે તો હવે ઘણુાં જ મોડુાં થઇ 

ગ્ુાં છે. ! બાળકો ર્ણ હવે ખબુ મોટાાં થઇ સર્દરવાર સ્વિયત્ને સખુી છે. ૭૮ 

વરસે મારા માટે હવે તો બહોત ગઈ, થોડી રહી ! બાકી જીવન, મનગમતી 

િવપૃ્રિ, આધ્યાત્ત્મકતા અને આંતરયાત્રાને ર્ાંથે સફર કરવામાાં ! 

7. સ્વચ્છતા અબભયાનથી ખરેખર કાંઈ ફરક ર્ડયો કે ર્ડશે ? આ ર્હલે યોગ્ય 

હતી ? 
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અન્ય દેશોમાાં ભારતની છાર્ એક ગાંદા દેશ તરીકેની છે એને સધુારવા માટે 

સ્વચ્છ ભારત અબભયાન એ દેશમાટેની એક િાથપ્રમકતા છે. આ અબભયાન બહ ુજ 

ર્હલેાાં શરુ થવુાં જોઈતુાં હતુાં .ખેર! Better late than never. બેશક આ 

અબભયાનથી સ્વચ્છતા િત્યે અત્યાર સધુી બેદરકાર જનસમાજમાાં નવજાગપૃ્રતની 

એક લહરે આવી છે. લોકોમાાં સદીઓથી ઘર કરી ગયેલ અસ્વચ્છ કુટેવોમાાં 

સધુારો લાવતાાં વાર તો લાગશે ર્ણ સરકાર અને િજા સાથે મળી જો આ કામ 

પરૂી ગાંભીરતાથી ઉર્ાડી લેશે તો ર્દરસ્સ્થપ્રતમાાં ફેર જરૂર દેખાશે. 
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8. અન્યના વ્યસ્તતત્વની કઈ ખબૂીઓ ગમે ? 

અનેક મશુ્કેલીઓ વચ્ચે ર્ણ જીવનની હરેક ર્ળને હસીને માણતા ધૈયપવાન અને 

સહૃદયી વ્યસ્તતઓના જીવન િત્યેના સકારાત્મક વલણની ખબૂીઓ મને ગમે.  

ર્ોતાનાાં દહતોને બાજુ ર્ર રાખી અન્યને માટે મદદ, સેવા અને ર્રોર્કાર 

કરવાની તત્ર્રતા ધરાવનાર માણસો ર્ણ ગમે. 

9. અંગત પસુ્તકાલયમાાં કેટલી દકતાબો છે ? 
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પસુ્તક વાાંચનનો મારો મખુ્ય શોખ વરસોથી રહ્ો છે. નાનાાં મોટાાં થઈને આશરે 

450 પસુ્તકો હાલ મારી ર્ાસે છે. ઇન્ટરનેટનુાં જ્ઞાન િાપ્ત થયા બાદ હવે પસુ્તકો 

વસાવવાનુાં ખબુ ઓછાં થઇ ગ્ુાં છે. 

10. િપ્રતબલપ્રર્ એટલે......  

કુશળ અને ર્દરશ્રમી માળીઓની સદિય સાંભાળ નીચે જીવન ર્ોર્ક વાચન માટે 

ભાર્ાસાદહત્યનાાં મહકેતાાં ફૂલોનો ઝડર્થી પ્રવકપ્રસત થઇ રહલે એક આકર્પક 

રાંગબેરાંગી બગીચો. િપ્રતબલપ્રર્ એ થોડાક જ સમયમાાં જે િગપ્રત કરી બતાવી છે 
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એ કાબીલે દાદ છે. િપ્રતબલપ્રર્ િપ્રત દદન હજુ પ્રવશેર્ િગતી કરતી રહ ેએવી 

દદલી શભુકામનાઓ અને એક બઝુગપના અંતરના આશીવાપદ. 

વાચકોને સાંદેશ : 

આર્ણુાં જીવન માત્ર એક જ વાર આર્ણને મળે છે. માટે વાચન, લેખન કે 

કોઈર્ણ મનગમતી િવપૃ્રિમાાં મન ર્રોવી જે ર્ળ જીવતા હોઈએ એને મનભરી 

આનાંદ અને જોશથી ત્જિંદગીને જીવી લેવી. સમયની રેતી ઉર્ર તમારાાં 

ર્ગલાાંની સુાંદર છાર્ છોડી જવા માટે સદા િયત્નશીલ રહવે ુાં. જીવનમાાં ગમે 
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એટલા પ્રવર્રીત સાંજોગો કેમ ના આવે ર્ણ દહિંમત હાયાપ પ્રવના મન મજબતુ 

રાખી દદલી પરુુર્ાથપ કરવામાાં કોઈ કમી આવવા ના દેવી. િભ ુ ઉર્ર શ્રદ્ધા 

રાખવાથી મન મજબતુ બનતુાં હોય છે. મનને શાાંપ્રત િાપ્ત થતી હોય છે. 

 

********************* 
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મારી સાંબક્ષપ્ત જીવન ઝરમર  – પ્રવનોદ ર્ટેલ 
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જન્મ અને બાળર્ણ 
મારો જન્મ ૧૫મી જાન્્આુરી, ૧૯૩૭ ના રોજ બ્રહ્મદેશ-બમાપ 

(આજનુાં મ્યાાંમાર)ના રાંગનુ શહરેમાાં થયો હતો. મારા નાના ભગવાનદાસ 

રાંગનુમાાં વર્ોથી રહતેા હતા.બમાપના ત્રણ મખુ્ય શહરેો રાંગનુ, બસીન અને 

મોંડલેમાાં એમની રે્ઢીઓમાાં વેર્ાર ધમધોકાર ચાલતો હતો.મારાાં માતશુ્રી 

શાન્તાબેનનો જન્મ ર્ણ રાંગનુમાાં થયો હતો. 

સને ૧૯૪૧-૪૨ ના બીજા પ્રવશ્વ્દુ્ધ વખતે જયારે જાર્ાને બમાપ ઉર્ર 

સતત બોમમારો કયો ત્યારે એમાાંથી જીવબચાવવા મારુાં કુટુાંબ વર્ોની 
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કમાણીની પ્રમલકતો બમાપમાાં જ છોડીને ૧૯૪૧માાં મહસેાણા ત્જલ્લામાાં 

આવેલા મારા વતનના ગામ ડાાંગરવામાાં આવી ત્યાાં સ્થાયી થ્ુાં હત ુાં.એ 

વખતે હુાં ફતત ચાર વર્પનો બાળક હતો  .  

ડાાંગરવામાાં અમારા કુટુાંબનો મખુ્ય વ્યવશાય ખેતીવાડી હતો. 

પ્રર્તાએ વતનમાાં મારા દાદાની કાર્ડની દુકાન સાંભાળી લીધી અને 

ગામના આગેવાન ભાગીદારો સાથે ખેતીના ર્ાકોનો સીઝનલ વેર્ાર શરુ 

કયો . બમાપમાાં સખુસાયબીમાાં ઉછરેલ માતાને ખેતીવાડી અને ભેંસો રાખી 

ઘર ચલાવવા માટે મહનેત ર્ડે એવા કામોથી ટેવાઈ જવુાં ર્ડ્ુાં હત ુાં   .
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તેઓએ તદ્દન બદલાયેલા સાંજોગોમાાં હસતા મખેુ જીવનનો આ ર્ડકાર 

ઝીલી લીધો હતો . ચાર પતુ્રો અને ત્રણ દીકરીઓના વસ્તારી કુટુાંબના 

નીભાવમાાં મારાાં માતા જેમને અમે સૌ ”અમ્મા” કહતેા એમણે પ્રર્તાને 

ઘરના પ્રનભાવમાાં સારો સાથ અને સહકાર આપ્યો.અમ્માને કામમાાં મદદ 

કરતી મારાથી નાની ત્રણ નાની બેનોના કાળિમે લગ્નિસાંગો સારી રીતે 

ર્તાવી એમને સાસરે પ્રવદાય કરી.આમ મારાાં સ્વગીય માતાપ્રર્તાએ એ 

વખતના સાંજોગોમાાં સાથે રહી જે ર્દરશ્રમ , ત્યાગ અને સાંઘર્પ કરી અમને 
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ઉછેયાપ હતા એની મારા મનમાાં એક ચાડી છાર્ કોતરાઈ ગઈ છે જે મને 

સતત િેરણા આર્તી રહ ેછે. 

રાંગનુથી ડાાંગરવામાાં આવ્યાના થોડા મદહનાઓમાાંજ મને સખ્ત તાવ 

આવ્યો અને કમનશીબે ગામમાાં ચાલતા ર્ોલીયોના વાયરસમાાં હુાં 

ઝડર્ાઈ ગયો.ર્ોલીયોની અસરથી મારો જમણો હાથ અને ડાબો ર્ગ 

જીવનભર માટે નબળા બની ગયા  .  

હલેન કેલરે સાચુાં જ કહ્ુાં છે કે ” ભગવાન જયારે એક દ્વાર બાંધ કરે 

છે ત્યારે બીજુ ાં દ્વાર ર્ણ ખોલી આરે્ છે“.કુદરતે મારી શાદરદરક ઉણર્ની 
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ખોટ મને બૌપ્રધકશસ્તતની ભેટ આર્ીને પરૂી કરી છે જેનો ઉર્યોગ કરી હુાં 

જીવનમાાં આવેલ દરેક ર્ડકારોનો દહિંમતથી સામનો કરી શક્યો છાં. 

શાળાજીવનનાાં સાંસ્મરણો 
ડાાંગરવા િાથપ્રમક શાળામાાં પ્રશક્ષણ લીધા બાદ રાંગનુથી આવીને 

પ્રર્તાએ ગામના સહકારથી શરુ કરેલી ડાાંગરવા એ.વી.સ્કુલમાાં છ ધોરણ 

સધુી અભ્યાસ કયો . ત્યારબાદ ૧૯૫૦માાં ઉિર ગજુરાતની કડીની 

જાણીતી પ્રશક્ષણ સાંસ્થા સવપ પ્રવદ્યાલય હાઈસ્કુલમાાં સાતમા ધોરણમાાં 
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દાખલ થઇ ૧૯૫૫માાં ત્યાાંથી એસ.એસ.સીની ર્રીક્ષા િથમ વગપમાાં ર્ાસ 

કરી. 

ગામડાના કરૂ્મનડુાંક વાતાવરણમાાંથી બહાર આવીને મારા 

જીવનપ્રવકાસ માટેનાાં ખરાાં મળૂ કડીની ગાાંધી મલુ્યોને વરેલી આ જાણીતી 

સ્કુલ અને એના પ્રવશાળ ર્દરસરમાાં આવેલ ર્ાટીદાર પ્રવદ્યાથી આશ્રમ-

છાત્રાલયના ૪૦૦ પ્રવદ્યાથીઓ અને ગહૃર્પ્રતઓ સાથે રહીને નાંખાયાાં છે. 

આ સાંસ્થામાાં આચાયપ નાથાભાઈ દેસાઈ, મોહનલાલર્ટેલ જેવા 

આદશપ ગરુુજનોએ મારામાાં રસ લઈને મારા વ્યસ્તતત્વને પ્રવકસાવવામાાં 
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અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે . કડીની આ સાંસ્થાઓમાાં રહીને મેળવેલ પ્રશક્ષણ 

અને સસ્કારોએ પ્રવશાળ જગતમાાં િવેશ કરવા માટેની મારા માટે જ્ઞાનની 

માંજુર્ા ખોલી આર્ી હતી. 

ગજુરાતી સાદહત્યમાાં જાણીતા સાદહત્યકાર અને લઘકુથાના જનક 

મનાતા મારા પ્રિય ગરુુશ્રી મોહનલાલ ર્ટેલ એ વખતે આ શાળામાાં 

ગજુરાતી શીખવતા.એમની િેરણા અને િોત્સાહનથી ગજુરાતી સાદહત્ય 

વાાંચવાનો અને લખવાનો શોખ મારા હૃદયમાાં રોર્ાયો  . શાળાના 

પ્રવદ્યાથીઓ માટે ચલાવાતી હસ્તબલબખત ર્પ્રત્રકા  " બચનગારી   " નો એમણે 
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મને તાંત્રી બનાવ્યો હતો   . આશ્રમ-બોડીંગમાાં સવાર - સાાંજ થતી િાથપનામાાં 

સાંગીત પ્રશક્ષકની સાથે ૪૦૦ છાત્રો સમક્ષ સ્ટેજ ઉર્ર બેસી હુાં િાથપના 

ગાતો અને ગવડાવતો.એક પ્રવકલાાંગ બાળકમાાં સ્વાભાપ્રવક હોય છે એવી 

લઘતુાગ્રાંથીને દુર કરવામાાં અને હુાં ર્ણ જીવનમાાં કઈક કરી શકુાં એમ છાં 

એવો મનમાાં દ્રઢ પ્રવશ્વાસ ઉત્ર્ન્ન કરવામાાં આ સાંસ્થામાાં મેળવેલ સસ્કારો 

અને ગરુુજનોએ અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે. 

૧૯૫૫ના માચપમાાં આ સવપપ્રવદ્યાલય-કડીમાાંથી એસ.એસ.સીની 

ર્રીક્ષા િથમ વગપમાાં સારા માતસપ સાથે ર્ાસ કયાં બાદ અમદાવાદની 
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એચ.એલ .કોમસપ કોલેજમાાં ચાર વર્પ અભ્યાસ કરીને ૧૯૫૯માાં 

બી,કોમ.ની ર્રીક્ષા ર્ાસ કરી.કોલેજકાળ દરમ્યાન હુાં એક ઓછા બોલો, 

અંતમુપખી સ્વભાવવાળો એ વખતના નબળા આપ્રથિક સાંજોગો િમાણે 

સાદગીને વરેલો મહનેત ુ પ્રવદ્યાથી હતો.િોફેસરોના લેકચરો ધ્યાનથી 

સાાંભળી એની ચીવટથી બનાવેલી મારી નોટબકુો વગપ બહાર રખડતા 

પ્રવદ્યાથીઓ માગી લઇ જતા અને કોર્ી કરતા.મારા પ્રર્તા એક વેર્ારી 

હોઈ એમણે મને કોમસપમાાં અભ્યાસ કરવાનુાં કહલે ુાં જેથી હુાં જલ્દી કમાતો 

થાઉં . ગામમાાં પ્રર્તાનો વેર્ાર બરાબર ચાલતો ન હતો, ખોટ જતી હતી .
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કુટુાંબમાાં મારા પ્રસવાય મારાથી નાના ત્રણ ભાઈઓ અને ત્રણ બહનેોના 

વસ્તારી કુટુાંબનુાં ખેતી અને ભેંસના દૂધના વેચાણમાાંથી જે આવક થાય 

એમાાંથી માાંડ પરુુાં થતુાં હત ુાં.આને લીધે કોલેજના ચાર વર્ો દરમ્યાન 

આપ્રથિક રીતે મને ઘણી સાંકળામણ રહી હતી  .  

હુાં સ્કોલરશીર્ો મેળવવા માટે ચેરીટી સાંસ્થાઓને અરજીઓ કરતો 

અને સારા માતસપને લીધે મળતી ર્ણ ખરી. એનાથી કોલેજ અભ્યાસ 

દરમ્યાન આપ્રથિક રીતે થોડી રાહત રહતેી હતી. 
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મારા કોલેજકાળ દરમ્યાન મારા પ્રર્તાજીએ ખોટને લીધે ગામમાાં 

કદરયાણાનો વેર્ાર હતો એ બાંધ કયો . ત્યારબાદ કુટુાંબને વતનના ગામ 

ડાાંગરવામાાં મકુીને અમદાવાદ નજીક આવેલ કઠવાડા ગામ ખાતે 

મેઈઝિોડતટ્સ નામની કાંર્નીમાાં ઓછા ર્ગારે એકાઉન્ટ ખાતામાાં તલાકપની 

નોકરી સ્વીકારવી ર્ડી.કાંર્નીની ચાલીમાાં નાની ખોલી જેવી રૂમમાાં એમની 

સાથે હુાં રહતેો અને પ્રમલની બસમાાં બેસી અમદાવાદ શહરેમાાં 

એચ.એલ.કોમસપ કોલેજમાાં અભ્યાસ માટે જતો.પ્રર્તા રેવાભાઈ આ 
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ચાલીની રૂમમાાં અમારા બે જણનુાં ખીચડીશાક જેવુાં સાદુાં ખાવાનુાં બનાવતા 

હતા એ બધાાં જીવનનાાં દ્રશ્યો આજે યાદ આવે છે ! 

જોબ , અભ્યાસ અને અનભુવ 
આવી રીતે આપ્રથિક મશુ્કેલી વેઠીને કોલેજનાાં ચાર વર્પ પરૂાાં કરી 

૧૯૫૯માાં હુાં બી.કોમ ર્ાસ થઇ ગયો એના બીજા જ મદહને નશીબજોગે 

મને અમદાવાદની ર્ાલડીમાાં આવેલી જાણીતી સ્ત્રીસાંસ્થા પ્રવકાસગહૃમાાં 

દહસાબનીસ અને સેિેટરી તરીકે માપ્રસક રૂપ્રર્યા ૧૪૫ની જોબ મળી ગઈ.એ 

વખતે તો આ ર્ગાર સારો ગણાતો. આ સાંસ્થાનાાં િમખુ જાણીતાાં 
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સામાત્જક કાયપકર અને લોકસભાનાાં સભ્ય શ્રીમતી પષુ્ર્ાબેન મહતેાની 

સાથે કામ કરતાાં કરતાાં મદહલાઓના જીવનના પ્રવપ્રવધ જદટલ િશ્નોનો મને 

ત્યાાં અનભુવ મળ્યો,  સાથે કુટુાંબના પ્રનભાવ ખચપમાાં પ્રર્તાની સાથે રહી 

મદદ કરતો થયો એથી સાંતોર્નો ર્ણ અનભુવ મળ્યો. 

પ્રવકાસગહૃમાાં આઠેક મદહના જોબ કયાં ર્છી મને મારા પ્રર્તા જયાાં 

નોકરી કરતા હતા એની નજીક કઠવાડામાાં જ ભારતમાાં િથમ વાર 

સેલ્્લુોઝ કેપ્રમકલ બનાવવાની નવી થતી સેલ્્લુોઝ િોડતટ્સ ઓફ 
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ઈન્ડીયા લીમીટેડ નામની કાંર્નીમાાં એકાઉન્ટ તલાકપ તરીકેની નોકરી મળી 

ગઈ. 

આ કાંર્નીમાાં જોબ કરતાાં કરતાાં ૧૯૬૦ માાં બી.એ.,૧૯૬૨માાં એમ .

કોમ,૧૯૬૯માાં એલ.એલ.બી. અને કાંર્ની સેિેટરીની ઇન્ટર સધુીની 

ર્રીક્ષાઓ ર્ાસ કરી હતી.આને લીધે કાંર્નીની મેનેજમેન્ટ દ્વારા મારી 

મહનેત અને વફાદારીની કદર કરીને મારા હોદ્દાઓમાાં અને વેતનમાાં વદૃ્ધદ્ધ 

થતી રહી હતી. 
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૧૯૭૩માાં ત્રણ વર્પ માટે આ કાંર્નીની જોબ છોડીને કુટુાંબી 

ભાઈઓએ વડોદરા નાંદેસરી ખાતે ફોમપલડીહાઈડ કેપ્રમકલ બનાવવા માટે 

ફેતટરી સ્થારે્લી એના નવા િોજેતટ ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન માટે કામ ક્ુ.ંત્યાાં 

ત્રણ વર્પ સમય જોયા પ્રવના સખ્ત કામ ક્ુ ંઅને ર્છી ત્યાાંથી છટો થઇ 

અમેદરકા રહતેા મારા ભાઈઓએ અમેદરકા ફરવા માટે બોલાવતાાં 

૧૯૭૬માાં બબજનેસ પ્રવઝા મેળવીને હુાં ચાર મદહના માટે અમેદરકા 

કેલીફોનીયા ગયો. 



સફળ સફર Page 199 

 

હુાં ત્યાાં ચાર મદહના મારા ભાઈઓ સાથે રહ્ો એ દરમ્યાન તેઓએ 

મોટુાં કેમ્ર્ર ભાડ ેકરી કેલીફોનીયા નજીકના આઠ સ્ટેટમાાં ફેરવીને ત્યાાંનાાં 

બધાાં જોવાલાયક સ્થળો મને બતાવી દીધાાં.ત્યાનુાં કુદરતી સૌન્દયપ જોઈને 

હુાં ચદકત થઇ ગયો. 

હુાં અમેદરકામાાં હતો એ દરમ્યાન મારી મળૂ કાંર્ની સેલ્્લુોઝ 

િોડતટ્સની મેનેજમેન્ટએ એમની નવા િકારના કેપ્રમકલ ઈથીલીન 

એમાઈન્સ બનાવવા માટે નવી સ્થારે્લી કાંર્ની ડાયામાઈન્સ એન્ડ 

કેપ્રમકલ્સની અમદાવાદ ઓદફસમાાં સેિેટરી અને ફાઈનાન્સ મેનેજર તરીકે 
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ર્બ્બ્લક ઇસ્્ ુ વખતે તરત જ ફરજ બજાવવા માટે ર્ત્ર લખીને મને 

અમેદરકાથી અમદાવાદ બોલાવી લીધો. 

અમદાવાદ/વડોદરાની આ જાણીતી ગ્રરુ્ કાંર્નીમાાં ૧૯૬૦માાં એક 

તલાકપ તરીકે જોબ શરુ કરી હતી ત્યાાંથી ૧૯૯૪ ના જુનમાાં કાંર્ની નાસી 

નીયર એતઝીક્ટુીવ તરીકે મેનેજમેન્ટ કેડરમાાં મેનેજીંગ દડરેતટર સાથે 

રહીને ફરજ બજાવી હુાં પ્રનવતૃ થયો ત્યાાં સધુી સળાંગ ૩૪ વર્પ સધુી પરૂી 

જવાબદારી અને વફાદારીથી કામ ક્ુ ં હત ુાં.આથી કાંર્નીની ટોર્ 
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મેનેજમેન્ટ સાથે એક કુટુાંબીજન જેવા જે સાંબાંધો બાંધાયા હતા એ હજુ ર્ણ 

ચાલ ુછે. 

કાંર્નીના ચેરમેન જાણીતા ઉદ્યોગર્પ્રત શેઠ રશેર્ મફતલાલ હતા .

કાંર્નીના સીનીયર એતઝીક્ટુીવ તરીકે મારે મુાંબઈ મફતલાલ સેન્ટરમાાં 

થતી બોડપ મીટીંગોમાાં મેનેજીગ દડરેતટર અને બીજા સીનીયર ઓદફસરો 

સાથે હાજર રહવેાનુાં બનતુાં હત ુાં.આ ગ્રરુ્માાં મેં ૩૪ વર્પ કામ ક્ુ ં એ 

દરમ્યાન કાંર્ની મેનેજમેન્ટ અને નવા િોજેતટોના ઈમ્પ્લીમેનટેશન 
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ફાઈનાન્સ,  માકેટીગના પ્રવપ્રવધ િશ્નો અને એના ઉકેલનો ખબુજ બહોળો 

અનભુવ િાપ્ત કયો હતો. 

 

કુટુાંબ પ્રવશે જાણવા જેવુાં 
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સ્વ. કુસમુબેન અને પ્રવનોદભાઈ ૧૯૬૨ ( – લગ્ન વખતે) 

https://vinodvihar75.files.wordpress.com/2011/08/kusum-vinod-marriage-picture.jpg
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૧૯૬૨ના ઓગસ્ટમાાં મારી ર્સાંદગીની કન્યા કુસમુ સાથે મારાાં 

સાદાઈથી સધુારક લગ્ન થયાાં હતાાં. બે વર્પના સખુી દામ્ર્ત્ય ર્છી 

૧૯૬૪માાં માાં અમને િથમ સુાંદર પતુ્ર રત્ન નૈમેશની િાન્પ્ત થઇ 

હતી.ર્રાંત ુ કમનશીબે ફતત દશ મદહના જીવીને અચાનક આવેલી ટૂાંકી 

માાંદગીમાાં એનુાં દુખદ અવસાન થ્ુાં હત ુાં. ર્ોબલયો ર્છીનો મારી ત્જિંદગીનો 

આ બીજો મોટો આઘાત હતો.ત્યારબાદ િભકુૃર્ાએ ૧૯૬૬માાં એક પતુ્ર, 

૧૯૬૮માાં એક પતુ્રી અને ૧૯૭૨માાં એક પતુ્ર એમ ત્રણ રૂર્ાળાાં બાળકોની 

િાન્પ્ત થતાાં એ દુખ સમય સાથે ભલૂાઈ ગ્ુાં. આ ત્રણેય સાંતાનો કાળિમે 
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અમદાવાદની સ્કુલમાાં અભ્યાસ પરુો કરી એક ર્છી એક એમ અમેદરકામાાં 

આવી ગયાાં  . કેલીફોનીયામાાં લોસએન્જેલસમાાં આવેલી ફુલરટન કોલેજમાાં 

અભ્યાસ કરીને ર્ાટપટાઈમ જોબ કરી ત્રણેય સાંતાનો ગે્રજ્એુટ થયાાં . 

ત્યારબાદ સારી જોબ સાથે હાલ એમનાાં ર્ોતાનાાં પ્રનવાસસ્થાનોમાાં એમના 

ર્રીવાર સાથે આજે આનાંદથી સાંતોર્ી ત્જિંદગી પ્રવતાવી રહ્ાાં છે.આજના 

તબકે્ક સાંતાનો અને ર્દરવારની લીલી વાડી જોઇને જીવનની અનેક 

કસોટીઓ વટાવ્યા ર્છી મારા મનમાાં ખબુ આનાંદ અને સાંતોર્ છે.  
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કમનશીબે મારાાં ધમપર્ત્ની અમેદરકામાાં રહતેાાં એમનાાં પ્રિય સાંતાનોનુાં 

સખુ નજરે જોવા આજે સદેહ ેહાજર નથી એનો અફસોસ મનને જરૂર રહ્ાાં 

કરે છે .ત્રીસ વર્પના અમારા સખુદ દામ્ર્ત્ય જીવન ર્છી તારીખ ૧૪મી 

એપ્રિલ, ૧૯૯૨ના રોજ મારાાં ધમપર્ત્ની કુસમુબેનનુાં એમની ૫૪ વર્પની 

ઉંમરે, સ્કોક-રે્રાબલપ્રસસની લાાંબી માાંદગી સહન કયાપ બાદ,અમદાવાદ 

નારણપરુાના અમારા પ્રનવાસસ્થાને દુખદ અવસાન થ્ુાં હત ુાં. 

અમારાાં લગ્ન થયાાંએ ર્છી જ કુટુાંબની આપ્રથિક સ્સ્થપ્રતમાાં કઈક 

વળતાાં ર્ાણી થયાાં હતાાં.અમારાાં લગ્નના ત્રણ વર્પ ર્છી મારા ત્રણ 
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નાનાભાઈઓ એક ર્છી એક એમ અમેદરકા ગયા, ત્યાાં ભણી, સેટ થયા . 

૧૯૭૨માાં નારણપરુા શાંકર સોસાયટીમાાં બે મજલાનુાં સુાંદર મકાન થતાાં 

ભાડે રહતેા હતા એને બદલે ર્ોતાના બાંગલે રહવેાનુાં સખુ મળ્્ુાં.આ 

બાંગલામાાં જ અમેદરકા ગયેલ મારા ત્રણેય નાના ભાઈઓનાાં લગ્ન 

ઉજવાયાાં.  અમારા ત્રણેય સાંતાનો મારાાં ધમપર્ત્ની કુસમુની હયાતીમાાં જ 

અમરીકા ગયાાં હતાાં. નારણપરુાનુાં આ મકાન હવે બધા ભાઈઓ-બહનેો 

અને મારો ર્દરવાર અમેદરકામાાં રહતેાાં હોઈ હાલમાાં વેચી નાખ્્ુાં છે.એમ 

છતાાં આ મકાન સાથે જોડાએલી મારી સ્મપૃ્રતઓ મનમાાં હજી તાજી છે. 
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કુસમુની પ્રવદાય ર્છી ૧૯૯૫માાં મારાાં પ્રિય માતા શાાંતાબેનને 

અમદાવાદમાાં અને પ્રર્તાશ્રી રેવાભાઈને ૨૦૦૭માાં સાનદડયેગો, 

અમેદરકામાાં અમે ગમુાવ્યાાં એથી મારા હૃદયના એક ખણૂામાાં જે ખાલીર્ો 

સજાપયો છે એ પરુી ન શકાય એવો છે. 
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 આ રહી મારી રૂમમાાં મારી નજર સામે જ રહતેી એમની તસ્વીરો.  
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િેમ, લાગણી અને ત્યાગના પ્રત્રવેણી સાંગમસમાાં આ ત્રણ 

દદવ્યાત્માઓએ કુટુાંબના ઉત્કર્પ માટે ખબુ સાંઘર્પ કયો હતો.તેઓ અવસાન 

ર્ામ્યાાં ત્યાાં સધુી એમના સહવાસમાાં ર્સાર કરેલા એ ભવ્ય ભતૂકાળના 

દદવસોની અને મારા જીવન ઉર્રના એમના અગબણત ઉર્કારોની યાદ 

તાજી કરતાાં કરતાાં એમને હુાં આદ્રભાવે હૃદયથી વાંદન કરુાં છાં. 

જુન ૧૯૯૯૪માાં જોબમાાંથી પ્રનવપૃ્રિ લઈને હુાં ગ્રીનકાડપ ઉર્ર 

અમેદરકામાાં કાયમી ધોરણે વસવાટ કરવાને માટે આવ્યાને આજકાલ 

કરતાાં આજે તો ૨૨ વર્પ ર્સાર થઇ ગયાાં છે ! મારી ઉમર ર્ણ હવે ૮૦ 
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વર્પની થશે . ભાઈઓ અને એમનો ર્દરવાર બધાાં કેલીફોનીયામાાં નજીકમાાં 

જ રહ ેછે એટલે અવારનવાર સામાત્જક િસાંગો અને તહવેારોમાાં મળવાનુાં 

થતાાં આનાંદના વાતાવરણમાાં સમય ર્સાર થઇ રહ્ો છે. 

મારા દાદા સ્વ . પ્રશવદાસ માધવદાસ ર્ટેલ 
મારા દાદા પ્રશવદાસ માધવદાસ ર્ટેલે ગામના મારા વતનના ગામ 

ડાાંગરવાના સ્વામીનારાયણ માંદદરના કોઠારી તરીકે એ અવસાન ર્ામ્યાાં 

ત્યાાં સધુી ખબુ િમાણીકતાથી એક એક રૈ્સાનો દહસાબ રાખી સેવા 

બજાવી હતી . એક ખેડતૂ હોવાાં છતાાં મારા દાદા કેળવણીની દકિંમત 
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સમજયા હતા   . એ ના ત્રણ પતુ્રોમાાંથી વચેટ પતુ્ર એટલે કે મારા પ્રર્તાને 

તેઓએ ગામના અન્ય લોકોની જેમ ખેતીમાાં ના જોતરતાાં કડીમાાં 

છગનભાએ શરુ કરેલી શાળામાાં ભણવા માટે મોકલી આપ્યા.આ સાંસ્થા 

જયાાં મેં ર્ણ અભ્યાસ કરેલો ત્યાાં રહીને પ્રર્તાએ ડોલ્ટન ર્દ્ધપ્રતથી 

અંગે્રજીમાાં પ્રશક્ષણ મેળવ્્ુાં હત ુાં . મારા દાદાની દુરાં દેશી દ્રષ્ષ્ટથી અમારા 

કુટુાંબમાાં પ્રશક્ષણનાાં જે બીજ રોર્ાયાાં એના ર્રીર્ાક રૂરે્ એમના ત્રણેય 

પતુ્રો અને એક પતુ્રીની ચાર રે્ઢીઓનો ર્રીવાર (શીમાફેમીલી) આજે 
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અમેદરકામાાં આવી પવૂપ અને ર્પ્રશ્ચમ અમેદરકામાાં જોબ અને ર્ોતાના 

ધાંધાઓમાાં વ્યસ્ત બની આજે ઘણાાં સખુી છે. 

અમારા સૌ શીમા ફેપ્રમલીના સભ્યોમાાં મારા દાદાની ધાપ્રમિકતા, 

િમાબણકતા અને વ્યવસ્થા શસ્તત-મેનેજમેન્ટના અને નીપ્રતમય જીવનના 

સાંસ્કારોનો વારસો અમને મળ્યો છે જે માટે તેઓ હાંમેશ માટે અમારા માટે 

સદા પજૂનીય રહશેે. 
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દાદા સ્વ.  

પ્રશવદાસ માધવદાસ 

ર્ટેલ 

ડાાંગરવા, 

તા-કડી  

જી.મહસેાણા    
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ઉર્સાંહાર–હાલનીિવપૃ્રિ 
હાલ લોસએન્જેલસ અને સાનડીયાગોમાાં રહતેાાં ત્રણ સાંતાનો અને 

એમનાાં ૬બાળકોના દાદા તરીકે એમને દદન-િપ્રતદદન િગતી કરતાાં 

જોઈને નજર ઠરે છે અને આનાંદ અને સાંતોર્થી દદવસો ર્સાર થઇ રહ્ા. 

 મારી ૭૫ વર્પની ઉંમરે પ્રનવપૃ્રતની એક િવપૃ્રિ તરીકે સપ્ટેમબર ૨૦૧૧ 
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થી મેં કોમ્પ્્ટુર શીખીને મારો ગજુરાતીબ્લોગ પ્રવનોદપ્રવહારના નામે શરુ 

કયો છે. 

આ રચનાત્મક િવપૃ્રિને લીધે સમય સારી રીતે ર્સાર થાય છે. 

બ્લોગીંગ એક મેડીટેશનની ગરજ સારે છે. બ્લોગીંગ માટે જરૂરી અવનવી 

ટેકનીકોનુાં જ્ઞાન અને અનભુવ જેમ વધે છે એમ એમાાં વધ ુ આનાંદ 

ઉમેરાતો જાય છે .પ્રવનોદપ્રવહારના માધ્યમથી કદી નજરે જોયા કે મળ્યા 

ન હોય ર્ણ મળવા ગમે એવા ઘણા સહૃદયી નેટપ્રમત્રો સાથે આત્મીય 



સફળ સફર Page 217 

 

સાંબાંધ બાંધાયો છે. પ્રમત્રો સાથે સાંર્કપ અને પ્રવચાર પ્રવપ્રનમયથી અને કામના 

આનાંદથી મન િફુન્લ્લત રહ ેછે 
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છ ર્ૌત્ર-ર્ૌત્રીઓ સાથે પ્રવનોદભાઈ - ઓગસ્ટ  ૨૦૧૪ 

https://vinodvihar75.files.wordpress.com/2011/08/vrp-with-6-g-k-revised.png
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આ ચાર વર્પ દરમ્યાન પ્રવનોદપ્રવહાર બ્લોગના મલુાકાતીઓની 

સાંખ્યા ૨૪૮૬૦૦+ સધુી ર્હોંચી ગઈ છે.પ્રવશ્વના ૭૦ દેશોમાાં આ બ્લોગના 

મલુાકાતીઓ િસરેલા છે.આજસધુીમાાં ૮૩૩ ર્ોસ્ટ એમાાં મકુાઈ છે જેને 

વાચકોનો સારો િતીસાત સાાંર્ડયો છે. વાાંચકોનો અને મારા પ્રમત્રોના 

િોત્સાહન અને િેમ માટે સૌનો આભારી છાં 

િપ્રતબલપ્રર્માાં િગટ મારા લેખો  વાતાપઓ અને કાવ્યોને આવરી 

લઈને મારાાં ધમપર્ત્ની કુસમુબેનની સ્મપૃ્રતમાાં એમની ૨૩મી પણુ્યપ્રતથી 

િસાંગે િપ્રતબલપ્રર્ના સહકારથી “કુસમુાાંજલી” નામનુાં મારુ િથમ ઈ - પસુ્તક 
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િકાપ્રશત થ્ુાં છે.  ૧૯૯૩માાં એમની િથમ પણુ્યપ્રતથી વખતે  “ શ્રધાાંજબલ “ 

એના મે િથમ પ્રિન્ટેડ પસુ્તક બહાર ર્ાડ્ુાં હત ુાં જેને માટે સારા િપ્રતભાવો 

િાપ્ત થયા હતા. 
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સ્વ- કુસમુબેન પ્રવ. ર્ટેલની િથમ પણુ્યપ્રતથી વખતે છર્ાવેલ 

િથમ પસુ્તક “શ્રધાાંજબલ“ સાથેની તસ્વીર.
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બધાાં કુટુાંબીજનો ઇન્ડીયાથી અહીં આવી ગયાાં છે એટલે ઈષ્ન્ડયા 

જવાનુાં બહુાં થતુાં નથી.   હવે તો અઠે દ્વારકા .જીવનનો આ છેલ્લો ર્ડાવ 

ર્રીવારજનોની વચ્ચે રહીને અહીં અમેદરકાની ધરતી ઉર્ર જ પરુો 

કરવાનો થશે. 

મારી જીવન દકતાબનાાં ઉર્ર જણાવ્યા મજુબનાાં પષૃ્ટો મજુબ 

જીવનમાાં કેટલાય ચઢાવ ઉતરાવ આવી ગયા છે. જીવનના તર્તા લોખાંડ 

ઉર્ર સાંજોગોના હથોડા ર્ડતા ગયા એમ ત્જિંદગી આકાર લેતી ગઈ છે. 
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૧૯૩૭માાં રાંગનુ-બ્રહ્માથી ઉર્ડેલો, સ્થળો બદલતો અને ત્જિંદગીના 

અવનવા અનભુવો કરાવતો મારી જીવનયાત્રાનો રથ હવે અમેદરકામાાં 

આવીને અટક્યો છે. ન જાણ્્ુાં જાનકી નાથે સવારે શુાં થવાનુાં છે! 

મારીફીલસફુી-જીવનમલુ્યો 
આર્ણી આ ત્જિંદગી એક સાર્ પ્રનસરણીની રમત જેવી છે.આ 

રમતમાાં કેટલાય ચઢાવ ઉતરાવ આવતા જ હોય છે  . કોઈર્ણ પ્રવર્રીત 

સાંજોગોમાાં હાંમેશાાં આનાંદ, સાંતોર્ અને વતપમાન ર્ળમાાં જીવવા 

િયત્નશીલ રહવે ુાં. 
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ગીતાનો આ સાર મનમાાં ગોખી રાખવો  जो हुआ वह अच्छा हुआ, 

जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है, जो होगा, वह भी अच्छा होगा . 

આંતદરક દહમ્મત, દદલી પરુુર્ાથપ, સકારાત્મક અબભગમ, ભગવાન 

ઉર્ર શ્રધા અને એની કૃર્ા જયારે ભેગા થાય એટલે જીવનયાત્રાનો રસ્તો 

સરળ બની જાય છે. 

કોઈર્ણ માણસ સાંપણૂપ નથી.  Be the change you want to see 

in others એ વાક્ય િમાણે સતત આર્ણી જાતને સધુારતા રહવે ુાં. 

મારી નીચેની રચનામાાં મારા જીવનની દફલસફુી છે. 
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ભતૂકાળની બચિંતાઓ અને ભાપ્રવની શાંકાઓ ત્યજી 
વહતેા ઝરણાની જેમ હરરોજ ખશુીથી ગાતા રહવે ુાં 

 
આ જીવન મહોત્સવની હરર્ળ મોજથી માણીને 
જેવુાં ર્ણ હોય એ જીવનને જોશથી જીવી લવે ુાં. 

------------ 
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મને ગમતાાં બે અવતરણો 

ત્રણ વાનાાં મજુને મળ્યાાં, હૈ્ ુાં, મસ્તક, હાથ 
બહુાં દઈ દીધ ુાં નાથ, જા ચોથુાં નથી માાંગવુાં. 

— ઉમાશાંકર જોશી 
 

“Live as if you were to die tomorrow. 

Learn as if you were to live forever.” 
--Mahatma Gandhi 
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(શ્રી કૃષ્ણ સ્કેચ આટપ – પ્રવનોદ ર્ટેલ ) 

મારા બ્લોગ પ્રવનોદપ્રવહારની બલિંક 
http://www.vinodvihar75.wordpress.com 

પ્રવનોદપ્રવહારમાાં ર્ોસ્ટ થયેલા આજસધુીના લેખોની અનિુમબણકાની 
નીચેની લીંક ઉર્ર ન્તલક કરીને આર્ને ગમતો લેખ વાાંચો  . 

https://vinodvihar75.wordpress.com/index/ 
મારોઈ-મેલસાંર્કપ : 

vinodpatel63@yahoo.com 

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