
 

મારાાં પજૂ્ય માતશુ્રી સ્વ.શાાંતાબેન પટેલની પે્રરક જીવન ઝરમર 

 

સ્વ. શાાંતાબેન પટેલ (અમ્મા ) 

મારાાં માતા શાાંતાબેનનો જન્મ ૧૯૧૭માાં રાંગનુ (બમાા)માાં થયો હતો.એમના પપતા 
ભગવાનદાસ પટેલ એમના વતનના ગામ ઘમુાસણમાાંથી પપતાનો માર પડતાાં ઘેરથી 
ભાગી જઈને કલકત્તાથી રાંગનુ જતી સ્ટીમરમાાં બેસી ગયા હતા.રાંગનુમાાં આવીને 
એમણે શરૂમાાં ખબુ મહનેત કરી અને કાળક્રમે પોતની સઝુ અને આવડતથી તયાાંનાાં 
ત્રણ મોટાાં શહરેો રાંગનુ ,બસીન અને મોંડલેમાાં પોતાની ભાગીદારી પેઢીઓ સ્થાપી 
વેપારમાાં સારુાં  કમાયા હતા અને રાંગનુના   બાબ ુ તરીકે પાંકાયેલા.મારાાં માતશુ્રીનુાં 
બાળપણ અને યવુાનીના વર્ષો પપતાના વૈભવમાાં ખબુ સખુ સાહબીમાાં પવતયાાં 



હતાાં.માતાએ મને એકવાર કહલે ુાં એ પ્રમાણે તેઓ ૬ ઘોડા જોતરેલી બગીમાાં શાળામાાં 
જતાાં અને અભ્યાસ ઉપરાાંત સાંગીત અને નતૃયનુાં પણ પશક્ષણ એમણે  પ્રાપ્ત કયુું હત ુાં. 

મારા પપતાશ્રી રેવાભાઈ પણ રાંગનુમાાં આવીને મારા નાના ભગવાનદાસના ધાંધાના 
કામકાજમાાં એમની સાથે જોડાયા હતા.એ વખતના રીવાજ પ્રમાણે માતાનાાં લગ્ન ૧૫ 
વર્ષાની નાની ઉમરે થયાાં હતાાં.મારો જન્મ સને ૧૯૩૭માાં રાંગનુમાાં જ થયો હતો. 

આમ રાંગનુમાાં સારી રીતે સ્થાયી થઈને કુટુાંબીજનોનુાં જીવન આનાંદ અને સખુના 
માહોલમાાં પસાર થઇ રહ્ુાં હત ુાં એવામાાં ૧૯૪૧માાં બીજા પવશ્વ યદુ્ધ વખતે જાપાને 
બમાા ઉપર ભારે બોમ્બમારો ચાલુાં કયો .આ ભયયકુત વાતાવરણમાાં ગજુરાતીઓ 
જીવ બચાવવા રાંગનુ છોડીને જે હાથમાાં આવયુાં એ હાથવગુાં કરીને સ્ટીમરમાાં કે એ જો 
ન મળે તો જ ાંગલોમાાં પગે ચાલીને કલકત્તા આવી પોત પોતાના વતનમાાં પહોંચી 
ગયાાં હતાાં. 

 

       સ્વ.પિતાશ્રી રેવાભાઈ શી.િટેલ      સ્વ. માતશુ્રી શાાંતાબેન રે.િટેલ  



મારાાં માતા-પપતા અને નાના પણ મને અને તયાાં જન્મેલી મારી એક નાની બેનને 
લઈને સ્થાવર પમલકતો તયાાં જ મકુીને જીવ બચાવી અમારા વતનના ગામ ડાાંગરવા 
કાયમ માટે રહવેા આવી ગયાાં હતાાં.કહવેત છે ને કે ધરતીનો છેડો પોતાનુાં ઘર 
! ગામમાાં અમારા કુટુાંબનો પનવાાહ માટેનો વયવસાય ખેતીવાડીનો હતો.રાંગનુમાાં 
સખુમાાં ઉછરેલાાં મારાાં માતાએ નોકરો પાસે ઘરકામ કરાવેલુાં એમને અહીં ગામમાાં 
ઘરનુાં તેમ જ થોડા સમય પછી ખેતરનુાં પણ કામકાજ જાતે કરવાનુાં થયુાં .આમ છતાાં 
નવા જ ગ્રામ્ય વાતાવરણમાાં એમની જજિંદગીના પલટાયેલા સાંજોગો સાથે એમણે 
મનથી સમાધાન કરી લીધુાં.એકવાર એમણે મને કહલે ુાં કે રાંગનુમાાં દુધ ક્ાાંથી અને 
કેવી રીતે આવે છે એનો કદી પવચાર પણ એમણે કયો ન હતો એની જગ્યાએ કુટુાંબના 
પનવાાહ માટે ઘરના આંગણે બે ભેંસો રાખવી પડી એટલુાં જ નહીં ભેંસો માટે 
ખેતરમાાંથી ઘાસચારો તેમ જ ભાગોળે ઉકરડે છાણ નાખવા જવા જેવી અન્ય 
શારીરરક  મહનેત પડ ેએવા કામકાજથી પણ ટેવાઈ જવુાં પડ્ુાં !શરૂઆતના રદવસોમાાં 
ભેંસો દોહવાનુાં કે ખેતરમાાં જઈને શેઢા ઉપરથી ઘાસ કાપી લાવવાનુાં કામ ફાવે નહીં 
એટલે મહોલ્લા ના લોકો રાંગનુની લેડી એમ કહીને મશ્કરી કરતાાં હતાાં.આ બધુાં દુખ 
હસતાાં મખેુ સહન કરીને એમના મળતાવડા સ્વભાવની ખાપસયતથી એ થોડા 
વખતમાાં જ ગામમાાં બધાનાાં પ્રીપત પાત્ર બની ગયાાં હતાાં. 

મારાાં માતા-પપતા રાંગનુથી મારે ગામ આવયાાં તયારે હુાં ચાર વર્ષાનો બાળક 
હતો.કમનશીબે નવા વાતાવરણમાાં હુાં પોલીયોના વાયરસમાાં સપડાયો   અને બાળ 
લકવાથી મારો જમણો હાથ અને ડાબો પગ અશક્ત બની ગયાાં.ડોક્ટરની સારવાર 
અને માતા પપતાની કાળજીથી હુાં ચાલતો તો થયો પરાંત ુશારીરરક ક્ષપત તો કાયમ 
રહી જ ગઈ.મારા દેખાવડા દીકરાને અચાનક આ શુાં થઇ ગયુાં અને આવી સ્સ્થપતમાાં 
એનુાં ભપવષ્ય કેવુાં જશે એની ચચિંતાથી મારાાં માતાને રદલમાાં મોટો આઘાત લાગ્યો હતો 
.નવા જ વાતાવરણમાાં ઘર ચલાવવાની ચચિંતાઓ તો હતી જ તયાાં આ નવી 
માનપસક  ચચિંતાની એમના  શરીર ઉપર અસર થઇ.એમને દમ અને રહસ્ટીરરયાનો 



રોગ લાગ ુ પડયો. કોઈવાર ખેતરમાાં ઘાસ લેવા ગયાાં હોય તયારે રહસ્ટીરરયાના 
હુમલામાાં બેભાન થઈને નીચે પડી જતાાં અને ખેંચ આવતી એ સમયે કુટુાંબીજનો દોડી 
આવી ડુાંગળી  કે બાળેલુાં રુાં  સ ુાંઘાડીને એમને ભાનમાાં લાવી ઘેર લઇ આવતાાં .ઘરમાાં 
પણ આવુાં અવારનવાર બનતુાં હત ુાં જે જોઈને હુાં અને બીજાાં ભાઈ-બહનેો ડઘાઈ જતાાં . 

મારા પપતાશ્રીને ખેતીવાડીનુાં કામકાજ આવડે કે ફાવે નહીં એટલે દાદા પશવદાસની 
સાથે ગામમાાં કાપડની દુકાન સાંભાળતા અને સાથે સાથે ,કાલાાં  કપાસ તથા 
મરચાાંના સીઝનલ ધાંધા ભાગીદારીમાાં કરતા .આમ  વસ્તારી કુટુાંબનો નીભાવ સારી 
રીતે ચાલતો હતો.પરાંત ુ થોડા વરસો પછી ધાંધામાાં ખોટ આવી.ગામમાાં ઉઘરાણી 
ડબૂવા લાગી.ચાર દીકરા અને ત્રણ દીકરીઓના વસ્તારી કુટુાંબના ભરણ પોર્ષણ અને 
સાંતાનોના પશક્ષણ ખચા માટે કુટુાંબને મશુ્કેલીના રદવસો જોવાના આવયા.આવા 
પવપરીત સાંજોગોમાાં  મારાાં માતા અને ત્રણ નાના દીકરાઓ અને પતુ્રીઓને 
ગામમાાં  મકુીને પપતાને એકલા અમદાવાદ નજીક આવેલ કઠવાડામાાં, મેઈઝ 
પ્રોડક્્સમાાં  કારકુનની નોકરી કરવા જવુાં પડ્ુાં હત ુાં.આવા મશુ્કેલીના સમયે રહમ્મત 
ગમુાવયા વગર મારી માતાએ ગામમાાં એકલાાં રહ્ાાં રહ્ાાં વસ્તારી કુટુાંબની જવાબદારી 
પોતાના ખભે ઉપાડી લીધી હતી અને ખેતી તથા ભેંસોના દુધની આવકમાાંથી કુટુાંબનો 
પનવાાહ ચલાવતાાં હતાાં. 

મારાાં માતા પોતે રાંગનુમાાં સપુશચક્ષત અને કેળવાયેલાાં હોઈ એમણે પોતાના સાંતાનોમાાં 
ઉમદા સાંસ્કારોનુાં પસિંચન કયુું હત ુાં.તેઓન ુ પરરશ્રમી તયાગપણૂા જીવન એક જીવતી 
જાગતી સાંસ્થા જેવુાં હત ુાં.મારાથી નાની ત્રણે ય દીકરીઓને કાળક્રમે સાસરે વળાવી એ 
પહલેાાં એમને રસોઈ તથા આદશા ગરૃહણી બનવાની બધી તાલીમ એમને પરૂી પાડી 
હતી. 

આ સમય દરમ્યાન ,બી.કોમની પરીક્ષા પછી મને પણ કઠવાડામાાં જ બીજી એક નવી 
સ્થાપાઈ રહલે ફેક્ટરી સેલ્યલુોઝ પ્રોડક્્સમાાં જોબ મળી જતાાં મારાથી ત્રણ નાના 



ભાઈઓને લઈને મારાાં માતા કમ્પનીએ મને રહવેા આપેલ ક્વાટસા જ્યાાં હુાં અને 
પપતા એકલા રહતેા હતા તયાાં અમારી સાથે રહવેા આવી ગયાાં હતાાં. 

કઠવાડામાાં આવીને એમણે ઘરની જવાબદારી ફરી ઉપાડી લીધી. મારા ત્રણ નાના 
ભાઈઓના હાઈસ્કુલનો અભ્યાસ સારી રીતે પરુો  કરાવવા માટે મારી અને પપતાની 
સાથે રહીને મોટો ફાળો આપ્યો હતો.આ પછી આ ત્રણેય ભાઈઓ કોલેજના અભ્યાસ 
પછી એક પછી એક અમેરરકા ગયા અને તયાાં મહનેત કરી એન્જીનીયરીંગમાાં 
ગે્રજ્યએુટ થઈ કમાવા લાગ્યા હતા . 

 

સ્વ.પતની હુાં અને ત્રણ બાળકો સાથેની સ્વ.માતશુ્રી સાથેની એક તસ્વીર-૧૯૭૩-૭૪  

કુટુાંબની આવકમાાં વધારો થતાાં,ભાડાના મકાનને બદલે ,અમદાવાદ  નારણપરુાની 
શાંકર સોસાયટીમાાં ઘરનુાં ઘર થતાાં મારાાં માતા પપતા અને અમને સૌને  ઘણાાં વર્ષો 
પછી થોડી રાહતની લાગણી થઇ હતી. 



અમેરરકા રહતેા ત્રણ દીકરાઓ આ નવા બનાવેલા બે માળના સગવડવાળા મકાનમાાં 
એક પછી એક આવીને,લગ્ન કરી,અમેરરકા પરત જઈને પોતાના જ હાઉસમાાં સારી 
રીતે સ્થાઈ થયા અને સારુાં  કમાવા લાગ્યા .ઘણા વરસો સાંઘર્ષા કયાા પછી એમનાાં 
સાંતાનોને સખુી અને સ્થાયી થયેલાાં જોઇને મારાાં માતા-પપતાના અંતરમાાં ખબુ જ 
આનાંદ અને સાંતોર્ષની લાગણી થઇ હતી.સને ૧૯૮૧-૮૨માાં અમેરરકા રહતેા 
દીકરાઓએ મારાાં માતા-પપતાને ગ્રીન કાડા ઉપર અમેરરકા એમની સાથે રહવેા અને 
ફરવા બોલાવેલાાં.તેઓ તયાાં એમની સાથે એક વર્ષા રહ્ાાં અને બધાાંને મળી,બધુાં ફરીને 
જોઈને સાંતોર્ષ સાથે પરત અમદાવાદ આવી ગયાાં હતાાં. 

૧૯૬૨ના ઓગસ્ટની ૧૨મી તારીખે ૨૫ વર્ષાની ઉમરે જ્યારે મારાાં લગ્ન લેવાયાાં એ 
રદવસ એમના જીવનની ખશુીનો સોનેરી રદવસ હતો.એમણે મારાાં ધમાપતની કુસમુ 
પ્રતયે એક પતુ્રી કરતાાં ય પવશેર્ષ હતેભાવ દશાાવીને એક આદશા સાસ ુકોને કહવેાય એ 
સાચબત કરી બતાવયુાં હત ુાં.અમારાાં ત્રણેય બાળકોને પણ દાદા-દાદીનો પનસ્વાથા પે્રમ 
મળ્યો હતો અને એમના સાંસ્કારપણૂા ઉછેર અને પશક્ષણ માટે અમ દાંપતીને એમણે 
આપેલ સહકાર અને પે્રમ જીવનભર ભલૂાય એમ નથી. 

અમેરરકા રહતેા ત્રણ દીકરાઓ પણ નારણપરુાના પનવાસ સ્થાને એમનાાં બાળકો સાથે 
એક પછી એક મળવા માટે આવતાાં તયારે માતાના પે્રમનો તેઓ પણ અનભુવ કરતા 
અને એ વખતે કુટુાંબમાાં આનાંદનો માહોલ છવાઈ જતો.કાળક્રમે મારાાં ત્રણેય સાંતાનો-
બે દીકરા અને દીકરીને એમના ઉજળા ભપવષ્ય માટે અમે એમને કપાતા રદલે પવદાય 
કયાું હતાાં.અમેરરકામાાં આવી ત્રણેય સાંતાનોએ કોલેજનો અભ્યાસ પરુો કરી ધીરે ધીરે 
સારી રીતે સેટ થયાાં .હાલ એમના પરરવાર સાથે આજે સૌ સખુી છે એ નજરે 
પનહાળવા માટે એમની પપ્રય માતા કે દાદા-દાદી(અમ્મા)આજે હયાત નથી એ મારા 
જીવનની એક મોટી કમનશીબી  છે.ભગવાન સખુનો પ્યાલો કોઈનો કદી ય પરેુપરુો 
ભરતો નથી,જો ભરે તો પછી એને કોઈ યાદ કરે ખરુાં  કે ? 



મારાાં ધમા પતની કુસમુ સને ૧૯૯૦-૯૧મા કમનશીબે સ્રોકને લીધે લકવા ગ્રસ્ત બની 
લગભગ બે વર્ષા અધા-કોમામાાં પથારીવશ રહ્ાાં હતાાં. એ દુખદ સમયે  એમની ૨૪ 
કલાકની સેવા-ચાકરી માટે ઘરમાાં એક નસા બેન રાખેલાાં.પરાંત ુએ નસા બેનની સાથે 
રહી મારાાં બીમાર  ધમા પતનીની એક પતુ્રીની જેમ ખડે પગે સાંભાળ રાખીને મારાાં 
સ્વ.માતા-પપતાએ મને જે મોરલ સપોટા  આપ્યો હતો એ કેમે કરીને ભલૂી શકાય એમ 
નથી. 

લાાંબી માાંદગી ભોગવયા પછી અપપ્રલ ૧૯૯૨માાં મારાાં ધમાપતની કુસમુના દુખદ 
અવસાનથી માતાને ખબુ જ આઘાતની લાગણી થઇ હતી.તયારબાદ મારાાં અને 
એમનાાં બધાાં સાંતાનો અમેરરકામાાં સ્થાઈ થઇ ગયાાં હોઈ,૧૯૯૪માાં મારી જોબમાાંથી 
થોડી વહલેી પનવપૃત્ત લઈને ૫૮ વર્ષાની ઉમરે હુાં મારાાં માતા-પપતા સાથે કાયમ માટે 
અમેરરકામાાં પરરવારજનો સાથે રહવેા માટે આવી ગયાાં હતાાં. 

મારાાં માતશુ્રી ખબુ જ ઈશ્વર પરાયણ હતાાં.પ્રભ ુભસ્ક્ત અને ઈશ્વર કૃપા પર ખબુ જ 
આસ્થા રાખતાાં હતાાં.એમના સરુીલા સ્વરે ભજનો ગાતાાં અને સોસાયટીની 
મહીલાઓના રાધા માંડળમાાં ભજનો  ગવડાવતાાં.એમની રસોઈના સ્વાદને બધાાં હજુ 
પણ બધાાં યાદ કરે છે.અમેરરકામાાં  એમનાાં સાતે ય સાંતાનો-ચાર દીકરા અને ત્રણ 
દીકરીઓ અને એમના પરરવારને અમેરરકામાાં ઠરીઠામ અને સખુી થયેલાાં જોઈ તેઓ 
કોઈવાર સાંતોર્ષની લાગણી સાથે મને કહતેાાં હતાાં કે મારા વહાલા ભગવાને મારી 
અનેક કસોટીઓ કયાા પછી મને સાંતાનોની લીલીવાડી જોવાનુાં સદભાગ્ય આપ્યુાં છે એ 
એની અનન્ય કૃપા છે.પ્રભ ુમને હવે ગમે તયારે તેડી જાય તો પણ મને એનો કોઈ 
અફસોસ નથી. 

તયારબાદ,૧૯૯૫ના નવેમ્બરમાાં હુાં તથા મારાાં માતા-પપતા વતનની યાદ આવતાાં 
અમેરરકાથી થોડા મરહના માટે અમદાવાદ અમારા નારણપરુાના પનવાસ સ્થાને રહવેા 
આવયાાં હતાાં.અમદાવાદ આવયાના એક મરહના પછી એકાએક  એમને હ્રદયરોગનો 



હુમલો આવતાાં ,રડસેમ્બર ૬,૧૯૯૫ની એક સવારે, ડો.નાથુાંભાઈના હાટા  
ક્લીનીકમાાં,એમની ૭૮ વર્ષાની ઉમરે અમને સૌને રડતાાં મકુીને કાયમને માટે કોઇપણ 
જાતની તકલીફ વેઠયા વગર સ્વગે પસધાવયાાં હતાાં.જીવનમાાં એમણે શરીરની ઘણી 
વયાપધઓ ભોગવી હતી અને ઘણીવાર હોસ્પીટલમાાં ગમ્ભીર માાંદગી પછી પણ ઊંચા 
મનોબળને લીધે સાજાાં થઇ ફરી પાછાાં કામે લાગી જતાાં.પરાંત ુ,એમની છેલ્લી ઘડીએ 
મેં સામે ધરી રાખેલ સ્વામીનારાયણ ભગવાનના ફોટા સામે નજર રાખીને પ્રભ ુ
સ્મરણ કરતાાં કરતાાં કોઈ પણ તકલીફ પવના એમના નામને અનરુૂપ શાાંપત અને 
સાંતોર્ષપવૂાક મારી નજર સામે એમના છેલ્લા શ્વાસ છોડયા હતા. 

આમ મારા જન્મથી માાંડી એમના  મરણની છેલ્લી ઘડી સધુી તેઓએ મારી સાથેનો 
એમનો પે્રમાળ નાતો જાળવયો હતો, એ ભલૂાય એમ નથી. 

આમ મારી માતાના જીવનની યાત્રા રાંગનુમાાં જન્મ સાથે પપતાના વૈભવ વચ્ચે શરુ 
થઇ અને આ યાત્રાનો છેલ્લો પડાવ અમેરરકામાાં આવીને સાંતાનો અને એમનાાં 
પરરવાર જનોને સખુી થયેલાાં જોઈને અમદાવાદમાાં પરૂો થયો.જીવનના આ બને્ન 
છેડાઓ વચ્ચે કભી ખશુી, કભી ગમના કેટકેટલા બનાવો બની ગયા ! કેટલી 
આપથિક,શારીરરક અને માનપસક તકલીફો એમણે વેઠી એ બધુાં, એમની સાથે રહીને 
કરેલી આજ સધુીની  ઉતાર ચડાવ વાળી મારી ૭૯ વર્ષાની સફર દરમ્યાન મેં નજરે 
જોયુાં અને અનભુવયુાં પણ છે.મારા બાલ્યકાળથી હુાં જેનો હુાં સાક્ષી રહ્ો છાં અને મારા 
સ્મપૃત પટ પર હજુ પણ એવા જ તાજા છે એવા મારાાં માતાના જીવન સાથે 
સાંકળાયેલ અનેક પ્રસાંગો અંગે જો લખવા બેસુાં તો એક રસદાયક નવલકથા જેવુાં 
પસુ્તક થઇ જાય એમ છે! 

મારા જીવન ઉપર માતા-પપતાએ બતાવેલ મમતા,પે્રમ, તયાગ ,મનોબળ અને એમના 
ઉચ્ચ સાંસ્કારોના અમર વારસાની ઊંડી અસર સદા પ્રવતે છે એમ હુાં દ્રઢ પણે માનુાં 
છાં.મનષુ્યના જીવનમાાં મા-બાપનો આપથિક વારસો ભલે નાનો મોટો હોય પરાંત ુ



તેઓએ આપેલ સાંસ્કારો અને સદગણુોનો વારસો મોટુાં કામ કરી જતો હોય છે.આ 
વારસાની રકિંમત રૂપપયામાાં કે ડોલરમાાં થઇ ન શકે એવી મલૂ્યવાન હોય છે. 

આ કતાવયપનષ્ઠ,સહનશીલ, મમતામયી અને કરુણામયી મારી માતા સ્વ.શાાંતાબેન-
અમ્માને અને ઉપર જણાવેલ ધપૂ-છાાંવ પમપશ્રત એમની જીવન ઝરમર અને એમના 
અમારા સૌ ઉપરના એમના અનેક ઉપકારોને હુાં દરેક મધસા ડે વખતે સદા યાદ 
કરતો હોઉં છાં. 

મારા કમ્પ્યટુરમાાં હુાં આ લેખના શબ્દો પાડી રહ્ો છાં એ વખતે મારી સામે ભીંતે 
લટકાવેલી મારી પે્રમાળ માતાની સ્સ્મત વેરતી તસ્વીર સામે નજર કરતાાં મને એવુાં 
લાગી રહ્ુાં છે કે જાણે મારા ઉપર તેઓ હજુ પણ આશીવાાદની વર્ષાા ન કરી રહ્ાાં હોય 
! 

એમની તસ્વીર  નીરખતાાં નીરખતાાં મારા હૃદયમનમાાંથી પેલા રફલ્મી ગીતના શબ્દો 
સહસા સરી પડે છે.”અય મા ,તેરી સરુત સે અલગ, ભગવાનકી સરુત ક્ા હોગી.” 

“માત ૃવાંદના“નામના મારા નીચેના સ્વ-રચચત કાવય દ્વારા એમને શ્રધાાંજચલ આપુાં છાં. 

માતવૃાંદના... અછાાંદસ રચના   

ઓ મા સદેહ ેહાજર નથી એ કેમે કરી મનાય ના, 

સ્મરણો તમારાાં અગચણત છે,જે કદી ભલૂાય ના. 

કોઈની પણ મા મરશો નહી એવુાં જગે  કહવેાય છે, 

જીવનસ્ત્રોત માના પવયોગની ખોટ સદા વતાાય છે. 

માનવીના હોઠ પર સુાંદર શબ્દ જો હોય તો તે મા, 



વરસાદ કરતાાં ય પે્રમે ભીંજવતો સાદ હોય એ મા. 

સ્સ્મત કરતી તસ્વીર ભીંતે પજૂ્યભાવે નીરખી રહ્ો, 

ભલૂી સૌ પવયોગ દુખ તવ મકુ આપશર્ષ માણી રહ્ો. 

ભજન,ભસ્ક્ત વાચન અને યાદ આવે એ રસોઈકળા, 

ખબુ પરરશ્રમી હતી તમારી રોજે રોજની રદનચયાા. 

કતાવય પાંથે અટલ રહીને,સૌની ચચિંતાઓ માથે લઇ, 

અપવૂા ધીરજ બેશબ્દ રહીને વેદનાઓ સહતેી રહ્ાાં. 

પડકારો ભયાા કાાંટાળા રાહ ેમાાંડી ચરણો ખબુ ધૈયાથી, 

ગલુાબો ખીલવી ગયાાં ,અમારા જીવન પાંથમાાં પે્રમથી. 

ચાંદન સમુાં જીવન તમારુાં  ઘસાયુાં હત ુાં કાળ પથ્થરે, 

લેપ હૃદયમાાં કરી એનો, સગુાંધ માણી રહ્ાાં છીએ અમે. 

પે્રમ,નમ્રતા,કરુણા અને પ્રભમુય જીવનને હુાં વાંદી રહ્ો, 

દીધેલ સૌ સાંસ્કાર બળે આજ ખમુારી સાથે જીવી રહ્ો. 

શબ્દો ખરે જ ઓછા પડ ેગણવા ઉપકારો મા-બાપના, 

છતાાં અલ્પ આ શબ્દો થકી માતા, કરુાં  હૃદયથી વાંદના. 

પવનોદ પટેલ  


