
 

કર્મયોગી ..... વાર્ામ..... વવનોદ પટેલ 

 

જીવનન ાં ૭૫ વર્ષની મજલ વટ વી ચકેૂલ વવધરુ વવનયભ ઈ અમેરરક મ ાં 

પતુ્ર પરવ ર સ થે એમનો વનવવૃિ ક ળ મન ગમતી પ્રવવૃતઓમ ાં મન 

પરોવીને મ ણી રહ્ય  છે.રોજન  ક્રમ પ્રમ ણે સવ રે સ્ન ન વવવિ અને પજૂા 

પ ઠ પત વી એમની રૂમમ ાં ભીતે લટક વેલી ચાંદનનો હ ર પહરે વેલી 

સ્વગષસ્થ વપત ની ફે્રમમ ાં મઢેલી સ્સ્મત કરી રહલે છબી સ મે બે હ થ જોડી 

વાંદન કરત  ઉભ  રહ્ય  . 



આજે ફ િસષ હતો એટલે મનમ ાં થોડ  વવશેર્ ભ વથી એમન  વપત  

રમણભ ઈની એમને છબીમ ાંથી જાણે નીરખી રહી ન  હોય એવી આંખો 

સ મે નજર સ્સ્થર કરી વવનયભ ઈ ઉભ  હત  ત્ય રે વપત ની સ થે ગ ળેલ  

સહવ સન  અનેક પ્રસાંગોની ય દો એક ચચત્રપટની જેમ એમન  મનન  

પડદ  ઉપર સજીવ દેખ વ  લ ગી. 

બ્રહ્મદેશ,રાંગનુમ ાં થયેલ વવનયભ ઈન  જન્મથી મ ાંડી એમન  વપત નુાં ૯૩ 

વરસે અમેરરક મ ાં અવસ ન થયુાં ત્ય ાં સિુી તેઓ વપત  સ થે રહ્ય  હત  

એટલે વપત  એમન  જીવનન  વવવવિ તબકે્ક કેવી કસોટીઓમ ાંથી પસ ર 

થય  હત  એની એમન ાં બીજાાં ભ ઈ-બહનેો કરત ાં વવશેર્ મ રહતી હતી . 

વવનયભ ઈની નજર સ મે વપત  રમણભ ઈની ૯૩ વર્ષની સાંઘર્ષમય 

ચઢ વ-ઉત રવ ળી જીવન ઝરમરન ાં જે બિ ાં ચચત્રો ત જાાં થય ાં એ આ 

હત ાં . 

રમણભ ઈનો જન્મ ગજુર તન  ન ન  ગ મમ ાં એક ખેડૂત કુટુાંબમ ાં થયો 

હતો.એમન  વપત  સવજીભ ઈ ખેતી કરવ  ઉપર ાંત ગ મન  

સ્વ મીન ર યણ માંરદરન  કોઠ રી તરીકે માંરદરનો વહીવટ કરત  હત  એટલે 

રમણભ ઈ,એમન  બે ભ ઈઓ અને એક બહનેનો ઉછેર િ વમિક 

વ ત વરણમ ાં થયો હતો. 



રમણભ ઈએ ગ મની ધચૂળય  શ ળ મ ાં પ્ર થવમક વશક્ષણ પરુૂાં  કયુું એટલે 

એમન  એમન  વપત એ ગ મન  બીજા ખેડતૂોની જેમ એમને ખેતીમ ાં 

જોતરવ ન  બદલે દુરાં દેશી વ પરીને ત લકુ ની નવી સ્થપ યેલી બોડીંગ 

સ થેની શ ળ મ ાં ભણવ  મોકલ્ય  .આ શ ળ મ ાં રમણભ ઈએ ડોલટન 

પદ્ધવતથી અંગે્રજી મ ધ્યમમ ાં વશક્ષણ લીધુાં .આમ એક ખેડતૂ કુટુાંબમ ાં 

રમણભ ઈએ જે વશક્ષણનુાં આમ્ર વકૃ્ષ રોપયુાં એની શ ખ ઓ વવસ્તરતી ગઈ 

અને અમેરરક  સિુી એન ાં ફળ આજે સૌ પરરવ ર જનો ચ ર પેઢી સિુી 

ચ ખી રહ્ય ાં છે. 

મ ધ્યવમક વશક્ષણ લીિ  પછી રમણભ ઈન ાં લગ્ન બ જુન  જ ગ મન ાં  

ક ાંત બેન સ થે થય ાં. ત્ય રબ દ એમન  સસર  ભગવ નદ સે 

બ્રહ્મદેશ,રાંગનુમ ાં સ રી રીતે જમ વેલ  ચબજનેસમ ાં જોડ ય . રમણભ ઈન ાં 

પત્ની ક ાંત બેનનો જન્મ પણ રાંગનુમ ાં જ થયો હતો.રાંગનુમ ાં રમણભ ઈને 

ત્ય ાં પ્રથમ પતુ્ર રત્ન અવતરત ાં કુટુાંબમ ાં આનાંદ છવ ઈ ગયો. આ પતુ્ર 

એટલે જ આજન  આપણ  આ વવનયભ ઈ .. 

રાંગનુમ ાં ઘણ  વર્ોની મહનેત પછી સસર એ જમ વેલ  િાંિ મ ાં સ રી 

ફ વટ સ થે સૌ કુટુાંબીજનો સ થે રમણભ ઈનુાં જીવન ખબુ જ સખુ સ હ્યબી 

અને જાહોજલ લી વચ્ચે જીવ ઈ રહ્ુાં હત ુાં ત્ય ાં જ અચ નક બીજુ વવશ્વ યદુ્ધ 

શરુ થયુાં.આ યદુ્ધમ ાં જાપ ને રાંગનુ શહરે ઉપર પષુ્કળ બોમ્મ રો કયો. આવ  



ભયન  મ હોલમ ાં રમણભ ઈ અને એમન  સસર ન ાં કુટુાંબીજનોને   વર્ોની 

મહનેતથી ઉભી કરેલી વમલકતોને રાંગનુમ ાં પ છળ છોડી જીવ બચ વી 

ચ ર વર્ષન  પતુ્ર વવનય સ થે રાંગનુમ ાંથી ભ ગીને વતનન  ગ મમ ાં પ છ  

આવી જવુાં પડ્ુાં હત ુાં. 

રમણભ ઈ અને કુટુાંબીજનો મ ટે આ એક મોટી આઘ ત જનક ઘટન  

હતી.ખ સ કરીને એમન ાં પત્ની ક ાંત બેન જેમનો જન્મ રાંગનુમ ાં વપત ની 

જાહોજલ લી વચ્ચે થયો હતો એમન  મ ટે ગ મડ ન  તદ્દન જુદ  જ 

મ હોલમ ાં ટેવ વ નુાં મશુ્કેલ બની ગયુાં.અધરૂ મ ાં પરુૂાં  રાંગનુથી આવ્ય ન  છ 

મરહમ ાં જ એમનો ગલગોટ  જેવો સુાંદર પતુ્ર વવનય ગ મમ ાં ચ લત  

પોલીયોન  વ યરસમ ાં ઝડપ ઈ ગયો અને એન ાં એક હ થ અને એક પગ 

ન ાં અંગો જીવનભર મ ટે અસરગ્રસ્ત બની ગય ાં.આ સાંજોગોમ ાં મ નવસક 

આઘ તને લીિે રમણભ ઈન ાં પત્ની  ક ાંત બેનને રહસ્ટીરરય  અને દમની 

બીમ રી લ ગ ુપડી જે જીવનભર મ ટે એમને સત વતી રહી. 

રમણભ ઈએ મન ઉપર ક બ ુર ખી ગ મમ ાં આવક મ ટે એમન  વપત ની 

ગ મઠી ક પડ વેચવ ની ન ની દુક ન સાંભ ળી લીિી.આ દુક ન સ થે 

ખેડતૂોન  સીઝનલ પ ક જેવ  કે કપ સ,ક લ ાં, જીરુાં ,વરીય ળી ,મરચ ાં 

વવગેરેનો વેપ ર બીજા ભ ગીદ રો સ થે કયો.કરીય ણ ની દુક ન પણ કરી 

પરાંત ુ એમન  કમનશીબે કોઈ િાંિ મ ાં એમને ફ વટ આવી નરહ.ગ મમ ાં 



ખેડતૂો ઉિ ર મ લ ખરીદી જત  પરાંત ુતેઓ એક ય  બીજા બહ ન  બત વી 

પૈસ  આપવ મ ાં વ યદ  જ બત વત  રહતે ..છેવટે ખોટ ખ ઈ કાંટ ળીને 

િાંિો સમેટી લેવો પડયો.ચ ર પતુ્રો અને ત્રણ પતુ્રીઓન  એમન  બહોળ  

કુટુાંબન  વનવ ષહ મ ટે રમણભ ઈને ખબુ મશુ્કેલીન  રદવસો જોવ ન  

આવ્ય .રમણભ ઈન ાં પત્ની ક ાંત બેન શરીરે ભલે નબળ ાં હત ાં પરાંત ુમનથી 

ઘણ ાં મજબતુ હત ાં .િીમે િીમે ગ્ર મ્ય જીવનમ ાં જીવવ ની આવડતને 

એમણે આત્મસ ત કરી લીિી હતી..ઘરન  અને ખેતરન  ક મક જમ ાં 

ઓતપ્રોત થઇ ઘેર ભેંસો ર ખીને એન  દુિની અને ખેતરની આવકથી  ઘર 

વનવ ષહ કરવ મ ાં રમણભ ઈને ખબુ મદદરૂપ થત ાં હત ાં.રમણભ ઈએ 

મેળવેલ વશક્ષણનો ઉપયોગ કરી ખેડતૂોન  છોકર ઓ  પ્ર થવમક શ ળ ન  

અભ્ય સ પછી આગળ અભ્ય સ ચ લ ુર ખી શકે એ હતેથુી ગ મમ ાં ન ન  

પ ય  ઉપર સેકન્ડરી સ્કુલની સ્થ પન  કરી.આ શ ળ  આગળ જત ાં પ્રગતી 

કરતી પોત ન  મક ન સ થેની સાંપણૂષ હ ઈસ્કુલ બની ગઈ હતી. 

ગ મમ ાં િાંિ મ ાં ફ વટ ન ાં આવત ાં છેવટે રમણભ ઈએ એમન  વેપ રી 

જ્ઞ નનો ઉપયોગ કરી અમદ વ દ જઈને શહરેથી દુર ગ્ર મ્ય વવસ્ત રમ ાં 

આવેલી એક કેવમકલ ફેકટરીમ ાં રહસ બી ખ ત મ ાં ક રકુન તરીકે નોકરી શરુ 

કરી. રમણભ ઈનો અપાંગ દીકરો વવનય પહલેેથી જ અભ્ય સમ ાં ઉજ્જવળ 

હતો.રમણભ ઈએ જય ાં અભ્ય સ કરેલો એ ત લકુ ની હ ઈસ્કુલમ ાંથી જ 

એસ.એસ.સી. સ ર  મ કષસથી પ સ કરીને રમણભ ઈ  ની સ થે વમલની 



એક જ રૂમની ચ લીમ ાં રહી ફેક્ટરીની સ્કુલ  બસમ ાં કોલેજ જતો હતો. 

રમણભ ઈ વપત -પતુ્રનુાં ખ વ નુાં જાતે બન વત . આ સમય એમન  

જીવનનો કસોટી ક ળ હતો .ટૂાંક  પગ રમ ાંથી પતુ્રની કોલેજની ફી અને 

અન્ય ખચષ પછી કશુાં જ બચતુાં ન હત ુાં.ગ મમ ાં પત્ની અને બીજાાં છ બ ળકો 

મ ટે ખેતી અને ભેંસન  દુિની આવકમ ાંથી ગજુારો થતો હતો.વવનય જય રે 

બી.કોમ. થયો અને એને ફેક્ટરી નજીકની જ એક નવી થતી કમ્પનીમ ાં 

જોબ મળી ગઈ એ પછી બને્નની આવકમ ાંથી થોડી બચત થત ાં આવથિક 

પરીસ્સ્થવતમ ાં કાંઇક સિુ રો દેખ યો. 

ક ળક્રમે રમણભ ઈએ ત્રણ પતુ્રીઓન  લગ્ન પ્રસાંગો ઉકેલ્ય  .પતુ્ર વવનયને 

કાંપની તરફથી બે રૂમનુાં મોટુાં ક્વ ટસષ મળત ાં ગ મમ ાં રહતે ાં પત્ની અને 

ત્રણ દીકર ઓને ત્ય ાં રહવે  તેડ વી લીિ ાં.વવનયથી ન ન  ત્રણ દીકર ઓ 

અમદ વ દમ ાં કોલેજનો અભ્ય સ પરૂો કરી એક પછી એક એમ અમેરરક ન  

વવઝ  મળત ાં અમેરરક  જઈને ત્ય ાં સેટ થઇ ગય  . ત્ય રબ દ જ 

રમણભ ઈન  જીવનનો સાંઘર્ષનો સમય પરૂો થઇ શ્ો.ત્ય ાં સિુી 

રમણભ ઈને મોટ  વસ્ત રી કુટુાંબનો વનવ ષહ, સાંત નોન  વશક્ષણનો ખચષ, 

બીમ ર રહતેી પત્નીની અવ ર નવ રની હોસ્સ્પટલની મલુ ક તો ,ડોકટરો 

અને દવ ઓન ાં બીલો અને અન્ય સ મ જજક ખચ ષઓને પહોંચી વળવ  મ ટે 

એમને ખબુ જ સાંઘર્ષ કરવો પડયો હતો. 



 

ચ ર પતુ્રો –ત્રણ પતુ્રીઓન  પરરવ ર સ થે 

પતુ્ર વવનય અમદ વ દમ ાં અને એમન  બીજા ત્રણ દીકર ઓ અમેરરક  

જઈને જય રે એમન  વ્યવસ યોમ ાં બર બર સેટ થઇ ગય  એ પછી જ 

રમણભ ઈ અને સૌ કુટુાંબીજનો મ ટે આવથિક રીતે સાંતોર્મય જીવનન  

રદવસો શરુ થય .અમદ વ દમ ાં સ ર  વવસ્ત રમ ાં બન વેલ  પોત ન  

મક નમ ાં રમણભ ઈ નોકરી છોડીને અને એમન ાં પત્ની ક ાંત બેન અને પતુ્ર 

વવનયન  ફેમીલી સ થે ખબુ આનાંદ અને સાંતોર્ની લ ગણી સ થે એમનુાં 

વનવતૃ જીવન પસ ર કરવ  લ ગ્ય  .અમેરરક  રહતે  ત્રણ પતુ્રોન ાં લગ્ન 



અમદ વ દમ ાં જ આ મક નમ ાંથી ઉજવ ય ાં.એમની સ થે રહતે  પતુ્ર 

વવનયન ાં પત્નીની બે વર્ષની પથ રીવશ સ્રોકની બીમ રીમ ાં એક પતુ્રીની 

જેમ એની સેવ  કરવ મ ાં અપાંગ પતુ્ર વવનયભ ઈની પડખે ઉભ  રહી 

રમણભ ઈએ સપત્ની ખબુ હુાંફ અને પે્રમ દશ ષવ્યો હતો.પતુ્ર  વવનયભ ઈન ાં 

પત્ની કુમદુન  અવસ ન બ દ અમેરરક  રહતે  એમન  પતુ્રોએ બોલ વી 

લેત ાં તેઓ અને વવનયભ ઈ સહકુટુાંબ અમેરરક  પરરવ ર જનો સ થે ક યમ 

મ ટે રહવે  આવી ગય  . 

ત્ય રબ દ બે વર્ષ પછી અમદ વ દની એક વવઝીટ વખતે અચ નક 

જીવનભર એમન  સખુ દુુઃખન ાં સ થી ક ાંત બેન હ ટષ  એટેકથી અવસ ન 

પ મત ાં રમણભ ઈ એકલ  પડત ાં તેઓ મ નવસક રીતે પડી 

ભ ગ્ય .ત્ય રબ દ થોડ ાં વરસો પછી રમણભ ઈ એક કૌટુાં ચબક સ મ જજક 

પ્રસાંગે અમદ વ દ ગય  ત્ય રે આંતરડ ની ગાંભીર મ ાંદગીમ ાં સર્જરી પછી 

એમને ઘણ  રદવસ હોસ્પીટલમ ાં રહવે ુાં પડ્ુાં.એ વખતે એમની ખબર 

ક ઠવ  અને છેવટન  મળી લેવ  અમેરરક  રહતે  ત્રણે ય પતુ્રો વ ર ફરતી 

ઇન્ન્ડય  દોડી આવ્ય  હત .આ રમણભ ઈએ એમની આ ગાંભીર મ ાંદગીમ ાં 

અપવૂષ રહિંમત અને અને મજબતુ મનોબળ બત વીને નવી જજિંદગી પ્ર પત 

કરી ઉભ  થઇ ગય .જય રે સ જા થઈને ફરી અમેરરક  પરત આવી ગય  

એથી એમની સ રવ ર કરન ર ડોકટરો પણ દાંગ થઇ ગય  હત  ! 



નવી જજિંદગી પ્ર પત કરી અમેરરક  આવ્ય  પછી રમણભ ઈ પતુ્ર-પરરવ ર 

સ થે બીજાાં સ ત વર્ષ જીવ્ય  હત . તેઓ ૯૩ વર્ષની પ કત ઉંમરે જય રે 

ગજુરી ગય  એન  છેલ્લ  રદવસ સિુી એમન  ઊંચ  મનોબળ અને 

સ્પીરીટની સૌને પ્રતીવત કર વી દીિી હતી. ટી.વી.ઉપર અમેરરક ની રમતો 

ફૂટ બોલ ,બ સ્કેટ બોલ ,બેઝ બોલ જેવી રમતોમ ાં જીવનન  અંત સમય 

સિુી રસ લેત  હત  અને ખેલ ડીઓન ાં ન મ પણ જાણત  હત . 

જીવનન  અંત અમેરરક મ ાં રહતે  ચ ર પતુ્રો અને ત્રણ પતુ્રીઓની 

લીલીવ ડી જોઇને અને ચ ર પેઢીને સ રી રીતે સેટ થઇ સખેુથી રહતે ાં 

એમની નજરે વનહ ળીને ૯૩નુાં દીઘષ જીવન જીવી ખબુ જ સાંતોર્થી રમણ 

ભ ઈ એ આ ફ ની દુવનય મ ાંથી મનન  પરુ  સાંતોર્ સ થે વવદ ય લીિી 

હતી . 

આમ રમણભ ઈને એમન  જીવન દરમ્ય ન ઘણી તડકી-છ ાંયડીન  

અનભુવોમ ાંથી પસ ર થવુાં પડ્ુાં હત ુાં.એમણે જાતે દુખો સહન કરી સાંત નોને 

સખુી કરવ  જજિંદગીમ ાં ઘણી મથ મણ કરી હતી. સાંત નોને ઓછ મ ાં ઓછાં 

દુખ પડે એમ અનકુુળ બની જીવનન  અંત સિુી સ્વ વલાંબી જીવન જીવ્ય  

હત . 

ફ િસષ ડે ન  રદવસે એમની રૂમમ ાં વપત ની છબી સ મે હ થ જોડીને ઉભેલ  

વવનયભ ઈન  ચચિ પટ ઉપર જય રે ઉપર પ્રમ ણે વપત ન  ભ તીગર 



જીવનનુાં ચચત્ર પટ રમી રહ્ુાં ત્ય રે વપત ન  છેલ્લ  રદવસ સિુી એમની 

સ થે વવત વેલ  રદવસોની ય દથી એમની ઘરડી અનભુવી આંખોમ ાં પણ 

અશ્ર ુચબિંદુઓ િસી આવ્ય ાં. 

વવનયભ ઈ એક કવી જીવ હત . વપત ન  અવસ ન વખતે સ્મશ ન ગહૃ ે

શોક વ્યક્ત કરવ  મ ટે ચચષન  હોલમ ાં એકવત્રત થયેલ   સગ ાં સાંબાંિીઓ 

અને વમત્રોન   સમહૂ સમક્ષ એમન  જયેષ્ઠ પતુ્ર તરીકે વપત ને શોક ાંજચલ 

આપત ાં પ્ર સાંચગક બે શબ્દો કહ્ય  પછી જે ક વ્ય રચન  વવનયભ ઈએ 

વ ાંચેલી એ આજે ફ િસષ ડે ન  રદવસે વપત ની છબીને નીરખત ાં એમન  

મનમ ાં રમી રહી. 

વવનયભ ઈ એ વપત ને આપેલ એ ક વ્ય ાંજચલ આ રહી ..... 

 

શુાં શુાં સ્મરુાં  ને શુાં વવસ્મરુ, ઓ વપત  તમ રી ય દમ ાં , 

અનેકવવિ સ્મવૃત વ દળો મનમ ાં આજે ઘમુર ઈ રહ્ય ાં. 

બ ળ વયમ ાં રખડત , આખડત  કે કદી ભલૂો કરત , 

બોિ આપી સીિે રસ્તે દોરન ર વપત  તમે જ હત . 

ભલે ઉપરથી વજ્ર કરત ાં ય કઠોર લોકોને મન હત , 



રકન્ત ુહૃદયમ ાં તમ ર  સ્નેહનો દરરયો લહરે તો હતો. 

પડક રો ભય ષ કાંટક પાંથે ,પગ ઠેરવીને તમે િૈયષથી, 

ગલુ બો ખીલવી ગય ,અમ ર  જીવન પાંથે પે્રમથી. 

ચાંદન સમુાં જીવન તમ રુાં  ,ઘસ યુાં ક ળન  પથ્થરે, 

કરી લેપ એનો અંતરમ ાં,સગુાંિ મ ણી રહ્ય ાં અમે . 

વનવમિત કમો કરત  રહ્ય   ,વનષ્ક મ ભ વે પે્રમથી, 

સ્સ્થતપ્રજ્ઞ કમષયોગી સમ  તમ ર  જીવનને વાંદીએ. 

પાંડે દુખો સહ્ય ાં ઘણ ાં ,એ જોવ  કે કુટુાંબ સખુી રહ,ે 

કમષશીલ જીવનનો પ ઠ તમે અમને શીખવી ગય . 

વવશ ળ વડલ  શી શીળી છ ય  તમે િરી અમ વશરે , 

ચ ર પેઢીની લીલીવ ડી નજરે વનહ ળીને તમે ગય . 

નથી સદેહ ેહ જર રકન્ત ુછબીને તમ રી વનહ ળત ાં, 

અનભુવી રહ્ય  જાણે ,આશીવ ષદ તમે વરસ વત . 

જીવનભર સ થ નીભ વ્યો,મ ત નો સખુ દુુઃખમ ાં, 

મનોબળ મજબતુ ર ખી,જીવન સાંઘર્ષ કરત  રહ્ય . 



જીવન ગીત ભલે તમ રુાં  બાંિ થયુાં તમ ર  જત ાં, 

પણ એ સાંગીતન  સરુો હજુ હવ મ ાં સાંભળ ઈ રહ્ય . 

શબ્દો બહ ુઓછ  પડે ,ગણવ  ઉપક રો બિ  આપન , 

અલ્પ શબ્દો થકી ,અંજચલ આપી રહ્યો આજે પે્રમથી 

મજુ જીવનમ ાં અગત્યનુાં અંગ તમે હત  ઓ વપત , 

આજન  રદને ય દ કરી, વાંદુ તમોને હૃદયન  ભ વથી 

વવનોદ પટેલ 

 

 

 

 

 

 

 

 


