
જો �ુ ંએમની �ખો બ�ુ ંતોજો �ુ ંએમની �ખો બ�ુ ંતોજો �ુ ંએમની �ખો બ�ુ ંતોજો �ુ ંએમની �ખો બ�ુ ંતો� ? – અવિંતકા અવિંતકા અવિંતકા અવિંતકા 

�ણુવતં�ણુવતં�ણુવતં�ણુવતં 

આપણે �યા ંપહ�લા �લાઈ!ડ આપણે �યા ંપહ�લા �લાઈ!ડ આપણે �યા ંપહ�લા �લાઈ!ડ આપણે �યા ંપહ�લા �લાઈ!ડ 

લેકચરર લેકચરર લેકચરર લેકચરર કોણ કોણ કોણ કોણ ???? 

ભા'કરભાઈમહ�તાભા'કરભાઈમહ�તાભા'કરભાઈમહ�તાભા'કરભાઈમહ�તા� 

પહ�લા �લાઈ!ડ સેનટે સ*ય પહ�લા �લાઈ!ડ સેનટે સ*ય પહ�લા �લાઈ!ડ સેનટે સ*ય પહ�લા �લાઈ!ડ સેનટે સ*ય 

કોણ કોણ કોણ કોણ ? 

ભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તા� 

પહ�લા પો'ટ+ે,-એુટ ટ.ચર પહ�લા પો'ટ+ે,-એુટ ટ.ચર પહ�લા પો'ટ+ે,-એુટ ટ.ચર પહ�લા પો'ટ+ે,-એુટ ટ.ચર 

કોણ કોણ કોણ કોણ ? 

ભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તા� 

અને પહ�લા િવકલાગં કિમશનર કોણઅને પહ�લા િવકલાગં કિમશનર કોણઅને પહ�લા િવકલાગં કિમશનર કોણઅને પહ�લા િવકલાગં કિમશનર કોણ???? 

ભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તાભા'કરભાઈ મહ�તા�. 

12લૅ!ડમા ં4ધ ક�ળવણી7ધાન છે12લૅ!ડમા ં4ધ ક�ળવણી7ધાન છે12લૅ!ડમા ં4ધ ક�ળવણી7ધાન છે12લૅ!ડમા ં4ધ ક�ળવણી7ધાન છે, પરં9 ુઆપણે �યા ંિવકલાગંની આવા :ચા પદ પરં9 ુઆપણે �યા ંિવકલાગંની આવા :ચા પદ પરં9 ુઆપણે �યા ંિવકલાગંની આવા :ચા પદ પરં9 ુઆપણે �યા ંિવકલાગંની આવા :ચા પદ 

પર7થમવાર િનમ= ૂકં થઈ છેપર7થમવાર િનમ= ૂકં થઈ છેપર7થમવાર િનમ= ૂકં થઈ છેપર7થમવાર િનમ= ૂકં થઈ છે. . . . આજ @ધુી A 'થાન પર ફCત આઈઆજ @ધુી A 'થાન પર ફCત આઈઆજ @ધુી A 'થાન પર ફCત આઈઆજ @ધુી A 'થાન પર ફCત આઈ....એએએએ....એસ એસ એસ એસ 

અિધકાર.ઓ જ બેસતા તે'થાન 7EાચF ુભા'કરભાઈએ ગત સતત Gણ વષI અિધકાર.ઓ જ બેસતા તે'થાન 7EાચF ુભા'કરભાઈએ ગત સતત Gણ વષI અિધકાર.ઓ જ બેસતા તે'થાન 7EાચF ુભા'કરભાઈએ ગત સતત Gણ વષI અિધકાર.ઓ જ બેસતા તે'થાન 7EાચF ુભા'કરભાઈએ ગત સતત Gણ વષI 

((((2005-2008) @ધુી શોભાK-ુ ંહ9 ું@ધુી શોભાK-ુ ંહ9 ું@ધુી શોભાK-ુ ંહ9 ું@ધુી શોભાK-ુ ંહ9 ુ.ં...એ સમયે તેમના હાથ નીચે એ સમયે તેમના હાથ નીચે એ સમયે તેમના હાથ નીચે એ સમયે તેમના હાથ નીચે 25 કલેCટરો રહ�તાકલેCટરો રહ�તાકલેCટરો રહ�તાકલેCટરો રહ�તા. . . . 

અથાગ પLરMમઅથાગ પLરMમઅથાગ પLરMમઅથાગ પLરMમ, અNટૂ આ�મિવOાસ અને અસીમMPાથી એક એક ડગ આગળ અNટૂ આ�મિવOાસ અને અસીમMPાથી એક એક ડગ આગળ અNટૂ આ�મિવOાસ અને અસીમMPાથી એક એક ડગ આગળ અNટૂ આ�મિવOાસ અને અસીમMPાથી એક એક ડગ આગળ 

વધતા ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમના અનોખા 7સR દાપં�યિવશે તમને SણTુ ંવધતા ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમના અનોખા 7સR દાપં�યિવશે તમને SણTુ ંવધતા ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમના અનોખા 7સR દાપં�યિવશે તમને SણTુ ંવધતા ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમના અનોખા 7સR દાપં�યિવશે તમને SણTુ ં

ચોUસ ગમશેચોUસ ગમશેચોUસ ગમશેચોUસ ગમશે. . . . તો ચાલો સૌ7થમતો ચાલો સૌ7થમતો ચાલો સૌ7થમતો ચાલો સૌ7થમ, ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમનાકાયWXેG પર ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમનાકાયWXેG પર ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમનાકાયWXેG પર ભા'કરભાઈના Qવન અને તેમનાકાયWXેG પર 

એક નજર કર.એએક નજર કર.એએક નજર કર.એએક નજર કર.એ�. 



તેઓ Yળૂ ભાવનગરનાતેઓ Yળૂ ભાવનગરનાતેઓ Yળૂ ભાવનગરનાતેઓ Yળૂ ભાવનગરના. . . . 23 સસસસZટ�[બરZટ�[બરZટ�[બરZટ�[બર, 1950મા ંઅમદાવાદમા ંતેમનો જ!મમા ંઅમદાવાદમા ંતેમનો જ!મમા ંઅમદાવાદમા ંતેમનો જ!મમા ંઅમદાવાદમા ંતેમનો જ!મ. . . . 

માતારંભાલ\મી અને િપતા યોગે!]ભાઈમાતારંભાલ\મી અને િપતા યોગે!]ભાઈમાતારંભાલ\મી અને િપતા યોગે!]ભાઈમાતારંભાલ\મી અને િપતા યોગે!]ભાઈ, એએએએ....એમએમએમએમ....ટ.ટ.ટ.ટ.....એસએસએસએસ....ના સામા!ય કમWચાર.ના સામા!ય કમWચાર.ના સામા!ય કમWચાર.ના સામા!ય કમWચાર.. . . . 

ભા'કરભાઈનેજ!મથી જ �ખના �રૂ નLહભા'કરભાઈનેજ!મથી જ �ખના �રૂ નLહભા'કરભાઈનેજ!મથી જ �ખના �રૂ નLહભા'કરભાઈનેજ!મથી જ �ખના �રૂ નLહ. . . . એમના પછ. એમના પછ. એમના પછ. એમના પછ. 1952મા ંજ!મેલા નાના મા ંજ!મેલા નાના મા ંજ!મેલા નાના મા ંજ!મેલા નાના 

ભાઈ ગગનની �ખો પણ તેજહ.નભાઈ ગગનની �ખો પણ તેજહ.નભાઈ ગગનની �ખો પણ તેજહ.નભાઈ ગગનની �ખો પણ તેજહ.ન....એ જમાનામા ં4ધજનો માટ� િશXણ અને એ જમાનામા ં4ધજનો માટ� િશXણ અને એ જમાનામા ં4ધજનો માટ� િશXણ અને એ જમાનામા ં4ધજનો માટ� િશXણ અને 

^નુવWસનની ખાસ Kયવ'થા^નુવWસનની ખાસ Kયવ'થા^નુવWસનની ખાસ Kયવ'થા^નુવWસનની ખાસ Kયવ'થા ન હતી ન હતી ન હતી ન હતી. . . . સામા!ય ઘરમાબં�બે બાળકોસામા!ય ઘરમાબં�બે બાળકોસામા!ય ઘરમાબં�બે બાળકોસામા!ય ઘરમાબં�બે બાળકો, માબાપ�ુ ંતો હ̀-ુ ંમાબાપ�ુ ંતો હ̀-ુ ંમાબાપ�ુ ંતો હ̀-ુ ંમાબાપ�ુ ંતો હ̀-ુ ં

જ બેસી Sય ને જ બેસી Sય ને જ બેસી Sય ને જ બેસી Sય ને ! ! ! ! પણ એમના નાનાQ અને દાદાQ અને આખાbુcંુબે આ બાળકોની પણ એમના નાનાQ અને દાદાQ અને આખાbુcંુબે આ બાળકોની પણ એમના નાનાQ અને દાદાQ અને આખાbુcંુબે આ બાળકોની પણ એમના નાનાQ અને દાદાQ અને આખાbુcંુબે આ બાળકોની 

સમ'યાને પોતાની ગણી હતી અને શd એટલી જવાબદાર. સભંાળ. લીધીહતીસમ'યાને પોતાની ગણી હતી અને શd એટલી જવાબદાર. સભંાળ. લીધીહતીસમ'યાને પોતાની ગણી હતી અને શd એટલી જવાબદાર. સભંાળ. લીધીહતીસમ'યાને પોતાની ગણી હતી અને શd એટલી જવાબદાર. સભંાળ. લીધીહતી. . . . 

ભા'કરભાઈ કહ� છે ક� એમના નાગર bુcંુબની સ'ંકાLરતા અને શહ�રમા ંવસવાટ ભા'કરભાઈ કહ� છે ક� એમના નાગર bુcંુબની સ'ંકાLરતા અને શહ�રમા ંવસવાટ ભા'કરભાઈ કહ� છે ક� એમના નાગર bુcંુબની સ'ંકાLરતા અને શહ�રમા ંવસવાટ ભા'કરભાઈ કહ� છે ક� એમના નાગર bુcંુબની સ'ંકાLરતા અને શહ�રમા ંવસવાટ – આઆઆઆ    

બેપLરબળોએ એમના િશXણમા ંસારો ભાગ ભજKયોબેપLરબળોએ એમના િશXણમા ંસારો ભાગ ભજKયોબેપLરબળોએ એમના િશXણમા ંસારો ભાગ ભજKયોબેપLરબળોએ એમના િશXણમા ંસારો ભાગ ભજKયો. . . . એમના ઘરની નQક જ એમના ઘરની નQક જ એમના ઘરની નQક જ એમના ઘરની નQક જ 

4ધશાળા4ધશાળા4ધશાળા4ધશાળા. . . . િવનોદાબહ�નદ�સાઈ એના ંસચંાeલકાિવનોદાબહ�નદ�સાઈ એના ંસચંાeલકાિવનોદાબહ�નદ�સાઈ એના ંસચંાeલકાિવનોદાબહ�નદ�સાઈ એના ંસચંાeલકા. . . . એમને જોયા ંને રંભાલ\મીબહ�નને એમને જોયા ંને રંભાલ\મીબહ�નને એમને જોયા ંને રંભાલ\મીબહ�નને એમને જોયા ંને રંભાલ\મીબહ�નને 

પોતાના દ.કરાઓ માટ� માગWદ�ખાયોપોતાના દ.કરાઓ માટ� માગWદ�ખાયોપોતાના દ.કરાઓ માટ� માગWદ�ખાયોપોતાના દ.કરાઓ માટ� માગWદ�ખાયો. . . . દ.કરાઓને એમણે 4ધશાળામા ંદાખલ કયાWદ.કરાઓને એમણે 4ધશાળામા ંદાખલ કયાWદ.કરાઓને એમણે 4ધશાળામા ંદાખલ કયાWદ.કરાઓને એમણે 4ધશાળામા ંદાખલ કયાW. . . . બે બે બે બે 

ભાઈઓ ચાલતા કા ંતો બસમા ંએકલા'bૂલે જતાભાઈઓ ચાલતા કા ંતો બસમા ંએકલા'bૂલે જતાભાઈઓ ચાલતા કા ંતો બસમા ંએકલા'bૂલે જતાભાઈઓ ચાલતા કા ંતો બસમા ંએકલા'bૂલે જતા.... 
 

તેઓ પLરવારમાંતેઓ પLરવારમાંતેઓ પLરવારમાંતેઓ પLરવારમા ં   સમાજ સાથે રહ�તા હતાસમાજ સાથે રહ�તા હતાસમાજ સાથે રહ�તા હતાસમાજ સાથે રહ�તા હતા. . . . એમના ંમાતાિપતા વગર સકંોચે પોતે એમના ંમાતાિપતા વગર સકંોચે પોતે એમના ંમાતાિપતા વગર સકંોચે પોતે એમના ંમાતાિપતા વગર સકંોચે પોતે 

,યા ંSય�યા ંદ.કરાઓને પોતાની સાથે લઈ જતા હતા,યા ંSય�યા ંદ.કરાઓને પોતાની સાથે લઈ જતા હતા,યા ંSય�યા ંદ.કરાઓને પોતાની સાથે લઈ જતા હતા,યા ંSય�યા ંદ.કરાઓને પોતાની સાથે લઈ જતા હતા. . . . આમ એમનો ઉછેર આમ એમનો ઉછેર આમ એમનો ઉછેર આમ એમનો ઉછેર 

'વાભાિવકપણે થતો હતો'વાભાિવકપણે થતો હતો'વાભાિવકપણે થતો હતો'વાભાિવકપણે થતો હતો. . . . તેઓદ�ખતા છોકરાઓ સાથે eગgલીદંડા અને લખોટ. તેઓદ�ખતા છોકરાઓ સાથે eગgલીદંડા અને લખોટ. તેઓદ�ખતા છોકરાઓ સાથે eગgલીદંડા અને લખોટ. તેઓદ�ખતા છોકરાઓ સાથે eગgલીદંડા અને લખોટ. 

રમતારમતારમતારમતા. . . . dાર�ક પડ. Sયdાર�ક પડ. Sયdાર�ક પડ. Sયdાર�ક પડ. Sય, વાગે પણ રમતા ંઅટક�નLહવાગે પણ રમતા ંઅટક�નLહવાગે પણ રમતા ંઅટક�નLહવાગે પણ રમતા ંઅટક�નLહ. . . . એક વાર બૉલ લેવા જતા ંએક વાર બૉલ લેવા જતા ંએક વાર બૉલ લેવા જતા ંએક વાર બૉલ લેવા જતા ં

પાણીની ટાંપાણીની ટાંપાણીની ટાંપાણીની ટાકં.મા ં:ધા પડ. ગયા હતાક.મા ં:ધા પડ. ગયા હતાક.મા ં:ધા પડ. ગયા હતાક.મા ં:ધા પડ. ગયા હતા, પણ ચપળતા દાખવીને તરતઊભા થઈ પણ ચપળતા દાખવીને તરતઊભા થઈ પણ ચપળતા દાખવીને તરતઊભા થઈ પણ ચપળતા દાખવીને તરતઊભા થઈ 

ગયાગયાગયાગયા. . . . એક વાર ભાર� રોલર ફ�રવતા ંગjLુડયાનંે ચગદ. નાkયા હતાએક વાર ભાર� રોલર ફ�રવતા ંગjLુડયાનંે ચગદ. નાkયા હતાએક વાર ભાર� રોલર ફ�રવતા ંગjLુડયાનંે ચગદ. નાkયા હતાએક વાર ભાર� રોલર ફ�રવતા ંગjLુડયાનંે ચગદ. નાkયા હતા. . . . આની પાછળ આની પાછળ આની પાછળ આની પાછળ 

કોઈ�નુાTિૃm નLહકોઈ�નુાTિૃm નLહકોઈ�નુાTિૃm નLહકોઈ�નુાTિૃm નLહ, પણ તોફાન કરવાની મઝા આવે ને ના દ�ખવાના કારણે આTુ ંપણ તોફાન કરવાની મઝા આવે ને ના દ�ખવાના કારણે આTુ ંપણ તોફાન કરવાની મઝા આવે ને ના દ�ખવાના કારણે આTુ ંપણ તોફાન કરવાની મઝા આવે ને ના દ�ખવાના કારણે આTુ ં

થઈ Sયથઈ Sયથઈ Sયથઈ Sય. . . . તોફાનીહોવાના કારણે િનશાળમા ંસાહ�બોનો માર ખાધો છેતોફાનીહોવાના કારણે િનશાળમા ંસાહ�બોનો માર ખાધો છેતોફાનીહોવાના કારણે િનશાળમા ંસાહ�બોનો માર ખાધો છેતોફાનીહોવાના કારણે િનશાળમા ંસાહ�બોનો માર ખાધો છે. . . . િ7o!સપાલિ7o!સપાલિ7o!સપાલિ7o!સપાલ    

એમને તોફાની છોકરા તર.ક�ઓળખેએમને તોફાની છોકરા તર.ક�ઓળખેએમને તોફાની છોકરા તર.ક�ઓળખેએમને તોફાની છોકરા તર.ક�ઓળખ;ે પણ તઓે એમના િ7ય િવpાથq હતાપણ તઓે એમના િ7ય િવpાથq હતાપણ તઓે એમના િ7ય િવpાથq હતાપણ તઓે એમના િ7ય િવpાથq હતા. . . . 

ભા'કરભાઈ માને છેભા'કરભાઈ માને છેભા'કરભાઈ માને છેભા'કરભાઈ માને છે, આ આ આ આ natural pleasure of life એમને મળ. તેથી એનો િવકાસ એમને મળ. તેથી એનો િવકાસ એમને મળ. તેથી એનો િવકાસ એમને મળ. તેથી એનો િવકાસ 

નોમWલ થયોનોમWલ થયોનોમWલ થયોનોમWલ થયો. . . . અ!ય 4ધ બાળકોની Aમ એમને સગંીત ક�નેતરકામ ના ગમેઅ!ય 4ધ બાળકોની Aમ એમને સગંીત ક�નેતરકામ ના ગમેઅ!ય 4ધ બાળકોની Aમ એમને સગંીત ક�નેતરકામ ના ગમેઅ!ય 4ધ બાળકોની Aમ એમને સગંીત ક�નેતરકામ ના ગમે; તેમને તેમને તેમને તેમને 

ભણવા�ુ ંગમ9 ુંભણવા�ુ ંગમ9 ુંભણવા�ુ ંગમ9 ુંભણવા�ુ ંગમ9 ુ.ં . . . તઓે rેઈલ વાચંનમા ંકાયમ આગળ રહ�તાતઓે rેઈલ વાચંનમા ંકાયમ આગળ રહ�તાતઓે rેઈલ વાચંનમા ંકાયમ આગળ રહ�તાતઓે rેઈલ વાચંનમા ંકાયમ આગળ રહ�તા. . . . �જુ�જુ�જુ�જુરાતરાતરાતરાત, મહારાst મહારાst મહારાst મહારાst 



અને ઈu!ડયા લેવલ પર rેઈલ વાચનમા ં7થમ આવતા ને ઈનામ Qતતાઅને ઈu!ડયા લેવલ પર rેઈલ વાચનમા ં7થમ આવતા ને ઈનામ Qતતાઅને ઈu!ડયા લેવલ પર rેઈલ વાચનમા ં7થમ આવતા ને ઈનામ Qતતાઅને ઈu!ડયા લેવલ પર rેઈલ વાચનમા ં7થમ આવતા ને ઈનામ Qતતા. . . . પછ. એ પછ. એ પછ. એ પછ. એ 

જ'પધાWના એ િનણાWયક િનમાયા અને 'પધWક મટ. ગયાજ'પધાWના એ િનણાWયક િનમાયા અને 'પધWક મટ. ગયાજ'પધાWના એ િનણાWયક િનમાયા અને 'પધWક મટ. ગયાજ'પધાWના એ િનણાWયક િનમાયા અને 'પધWક મટ. ગયા. . . . 4ધ 'bૂલના આચાયW 4ધ 'bૂલના આચાયW 4ધ 'bૂલના આચાયW 4ધ 'bૂલના આચાયW 

MીહષWદભાઈ જોશી સાથે એમને િપતા^Gુ Aવો સબંધંMીહષWદભાઈ જોશી સાથે એમને િપતા^Gુ Aવો સબંધંMીહષWદભાઈ જોશી સાથે એમને િપતા^Gુ Aવો સબંધંMીહષWદભાઈ જોશી સાથે એમને િપતા^Gુ Aવો સબંધં. . . . પોતાના િપતાની વાત dાર�ક પોતાના િપતાની વાત dાર�ક પોતાના િપતાની વાત dાર�ક પોતાના િપતાની વાત dાર�ક 

અવગણે પણજોશીસાહ�બની નLહઅવગણે પણજોશીસાહ�બની નLહઅવગણે પણજોશીસાહ�બની નLહઅવગણે પણજોશીસાહ�બની નLહ.... 

ભા'કભા'કભા'કભા'કરભાઈએ સાતYુ ંધોરણ પાસ ક-ુvરભાઈએ સાતYુ ંધોરણ પાસ ક-ુvરભાઈએ સાતYુ ંધોરણ પાસ ક-ુvરભાઈએ સાતYુ ંધોરણ પાસ ક-ુv, પછ. કહ� માર� 4ધ'bૂલમા ંનથી જTુંપછ. કહ� માર� 4ધ'bૂલમા ંનથી જTુંપછ. કહ� માર� 4ધ'bૂલમા ંનથી જTુંપછ. કહ� માર� 4ધ'bૂલમા ંનથી જTુ,ં �ુનંોમWલ �ુનંોમWલ �ુનંોમWલ �ુનંોમWલ 

'bૂલમા ંભણીશ'bૂલમા ંભણીશ'bૂલમા ંભણીશ'bૂલમા ંભણીશ; અને બ�ુ લોકોના િવરોધ વwચે એમણે �તૂન ફ�લોશીપમા ંઅને બ�ુ લોકોના િવરોધ વwચે એમણે �તૂન ફ�લોશીપમા ંઅને બ�ુ લોકોના િવરોધ વwચે એમણે �તૂન ફ�લોશીપમા ંઅને બ�ુ લોકોના િવરોધ વwચે એમણે �તૂન ફ�લોશીપમા ં

7વેશલીધો7વેશલીધો7વેશલીધો7વેશલીધો. . . . આ 7વશે એમના Qવનનો ટિનxગ પૉઈ!ટ હતોઆ 7વશે એમના Qવનનો ટિનxગ પૉઈ!ટ હતોઆ 7વશે એમના Qવનનો ટિનxગ પૉઈ!ટ હતોઆ 7વશે એમના Qવનનો ટિનxગ પૉઈ!ટ હતો. . . . અહy એમને િવશાળ અહy એમને િવશાળ અહy એમને િવશાળ અહy એમને િવશાળ 

સકWલ મz-ુંસકWલ મz-ુંસકWલ મz-ુંસકWલ મz-ુ.ં...લગભગ છસોલગભગ છસોલગભગ છસોલગભગ છસો----સાતસો બાળકો વwચે ભણવા�ુંસાતસો બાળકો વwચે ભણવા�ુંસાતસો બાળકો વwચે ભણવા�ુંસાતસો બાળકો વwચે ભણવા�ુ ં   એટલ ેવાચાળતાનો એટલ ેવાચાળતાનો એટલ ેવાચાળતાનો એટલ ેવાચાળતાનો 

િવકાસ થયોિવકાસ થયોિવકાસ થયોિવકાસ થયો. . . . 'પધાW માટ� પણમોcંુ +ાઉ!ડ મz-ું'પધાW માટ� પણમોcંુ +ાઉ!ડ મz-ું'પધાW માટ� પણમોcંુ +ાઉ!ડ મz-ું'પધાW માટ� પણમોcંુ +ાઉ!ડ મz-ુ.ં . . . 'bૂલની પર.Xામા ંબધા િવpાથqઓ 'bૂલની પર.Xામા ંબધા િવpાથqઓ 'bૂલની પર.Xામા ંબધા િવpાથqઓ 'bૂલની પર.Xામા ંબધા િવpાથqઓ 

લેeખત પર.Xા આપે,યાર� ભા'કરભાઈ મૌeખક પર.Xા આપેલેeખત પર.Xા આપે,યાર� ભા'કરભાઈ મૌeખક પર.Xા આપેલેeખત પર.Xા આપે,યાર� ભા'કરભાઈ મૌeખક પર.Xા આપેલેeખત પર.Xા આપે,યાર� ભા'કરભાઈ મૌeખક પર.Xા આપે. . . . બધા િવકgપ સવાલો બધા િવકgપ સવાલો બધા િવકgપ સવાલો બધા િવકgપ સવાલો 

સાથે આખા પેપરના જવાબો એકડકડાટ મ|એ બોલી Sયસાથે આખા પેપરના જવાબો એકડકડાટ મ|એ બોલી Sયસાથે આખા પેપરના જવાબો એકડકડાટ મ|એ બોલી Sયસાથે આખા પેપરના જવાબો એકડકડાટ મ|એ બોલી Sય. . . . તેઓ રા,યકXાએ -વુક તેઓ રા,યકXાએ -વુક તેઓ રા,યકXાએ -વુક તેઓ રા,યકXાએ -વુક 

મહો�સવમા ંવC9�ૃવ મહો�સવમા ંવC9�ૃવ મહો�સવમા ંવC9�ૃવ મહો�સવમા ંવC9�ૃવ હર.ફાઈમા ંઈનામોQતેહર.ફાઈમા ંઈનામોQતેહર.ફાઈમા ંઈનામોQતેહર.ફાઈમા ંઈનામોQતે. . . . આ બધી સફળતાના આધાર� એમણે આ બધી સફળતાના આધાર� એમણે આ બધી સફળતાના આધાર� એમણે આ બધી સફળતાના આધાર� એમણે 

િનણWય કયI ક� પોતે િશXણનો Kયવસાય અપનાવશેિનણWય કયI ક� પોતે િશXણનો Kયવસાય અપનાવશેિનણWય કયI ક� પોતે િશXણનો Kયવસાય અપનાવશેિનણWય કયI ક� પોતે િશXણનો Kયવસાય અપનાવશે....એમની 'bૂલમા ંટ.ચર ના આવે એમની 'bૂલમા ંટ.ચર ના આવે એમની 'bૂલમા ંટ.ચર ના આવે એમની 'bૂલમા ંટ.ચર ના આવે 

તો એ િપLરયડ લેવા જતાતો એ િપLરયડ લેવા જતાતો એ િપLરયડ લેવા જતાતો એ િપLરયડ લેવા જતા. . . . િનબધં ક� િવચારિવ'તાર કરાવીને એઆખા વગWને િનબધં ક� િવચારિવ'તાર કરાવીને એઆખા વગWને િનબધં ક� િવચારિવ'તાર કરાવીને એઆખા વગWને િનબધં ક� િવચારિવ'તાર કરાવીને એઆખા વગWને 

ભણવામા ંરોક. રાખતાભણવામા ંરોક. રાખતાભણવામા ંરોક. રાખતાભણવામા ંરોક. રાખતા. . . . આમ એમનો િવકાસ થતો ચાgયોઆમ એમનો િવકાસ થતો ચાgયોઆમ એમનો િવકાસ થતો ચાgયોઆમ એમનો િવકાસ થતો ચાgયો.... 

મેLtક પછ. અમદાવાદની સે!ટ મેLtક પછ. અમદાવાદની સે!ટ મેLtક પછ. અમદાવાદની સે!ટ મેLtક પછ. અમદાવાદની સે!ટ ઝેિવયસW કૉલેજમા ં7વેશ લીધોઝેિવયસW કૉલેજમા ં7વેશ લીધોઝેિવયસW કૉલેજમા ં7વેશ લીધોઝેિવયસW કૉલેજમા ં7વેશ લીધો. . . . બધી જ બધી જ બધી જ બધી જ 

પર.XાઓLડu'ટ}કશન માCસW સાથે પાસ કર.પર.XાઓLડu'ટ}કશન માCસW સાથે પાસ કર.પર.XાઓLડu'ટ}કશન માCસW સાથે પાસ કર.પર.XાઓLડu'ટ}કશન માCસW સાથે પાસ કર.. . . . દર�ક વખતે 'કૉલરિશપ મળતી અને દર�ક વખતે 'કૉલરિશપ મળતી અને દર�ક વખતે 'કૉલરિશપ મળતી અને દર�ક વખતે 'કૉલરિશપ મળતી અને 

એમ�ુ ંભણવા�ુ ંચાjરુહ�9 ુંએમ�ુ ંભણવા�ુ ંચાjરુહ�9 ુંએમ�ુ ંભણવા�ુ ંચાjરુહ�9 ુંએમ�ુ ંભણવા�ુ ંચાjરુહ�9 ુ.ં . . . તેઓ ફાઈનલ બીતેઓ ફાઈનલ બીતેઓ ફાઈનલ બીતેઓ ફાઈનલ બી....એએએએ....મા ંહતા ને Zjરુસી થયોમા ંહતા ને Zjરુસી થયોમા ંહતા ને Zjરુસી થયોમા ંહતા ને Zjરુસી થયો. . . . મLહનાઓ મLહનાઓ મLહનાઓ મLહનાઓ 

@ધુી ~જ�થર.ની હૉo'પટલમાસંારવાર માટ� રહ�T ુ ંપડ�ું@ધુી ~જ�થર.ની હૉo'પટલમાસંારવાર માટ� રહ�T ુ ંપડ�ું@ધુી ~જ�થર.ની હૉo'પટલમાસંારવાર માટ� રહ�T ુ ંપડ�ું@ધુી ~જ�થર.ની હૉo'પટલમાસંારવાર માટ� રહ�T ુ ંપડ�ુ.ં . . . એમના િપતા રડ. પડ�ા ક� હવેએમના િપતા રડ. પડ�ા ક� હવેએમના િપતા રડ. પડ�ા ક� હવેએમના િપતા રડ. પડ�ા ક� હવે    

દ.કરો બીદ.કરો બીદ.કરો બીદ.કરો બી....એએએએ....ની પર.Xા નLહઆપી શક�ની પર.Xા નLહઆપી શક�ની પર.Xા નLહઆપી શક�ની પર.Xા નLહઆપી શક�, પણપણપણપણ, ભા'કરભાઈ કહ� મારાથી એક વરસ ના ભા'કરભાઈ કહ� મારાથી એક વરસ ના ભા'કરભાઈ કહ� મારાથી એક વરસ ના ભા'કરભાઈ કહ� મારાથી એક વરસ ના 

બગાડાયબગાડાયબગાડાયબગાડાય, �ુ ંપર.Xા આપીશ�ુ ંપર.Xા આપીશ�ુ ંપર.Xા આપીશ�ુ ંપર.Xા આપીશ. . . . માદંગીનાલીધે શર.ર bૃશ થઈ ગ-ુ ંહ9 ુંમાદંગીનાલીધે શર.ર bૃશ થઈ ગ-ુ ંહ9 ુંમાદંગીનાલીધે શર.ર bૃશ થઈ ગ-ુ ંહ9 ુંમાદંગીનાલીધે શર.ર bૃશ થઈ ગ-ુ ંહ9 ુ.ં . . . વધાર� વધાર� વધાર� વધાર� 

પLરMમ કરવા પર 4bુશ હતોપLરMમ કરવા પર 4bુશ હતોપLરMમ કરવા પર 4bુશ હતોપLરMમ કરવા પર 4bુશ હતો, પરં9 ુદઢ સકંgપ �ુનંથી કરતો પરં9 ુદઢ સકંgપ �ુનંથી કરતો પરં9 ુદઢ સકંgપ �ુનંથી કરતો પરં9 ુદઢ સકંgપ �ુનંથી કરતો ? િવ�ાન 7ોફ�સર િવ�ાન 7ોફ�સર િવ�ાન 7ોફ�સર િવ�ાન 7ોફ�સર 

ગૌતમભાઈ પટ�લે તમેની ટ�શુન ફ. લીધા વગર પોતાગૌતમભાઈ પટ�લે તમેની ટ�શુન ફ. લીધા વગર પોતાગૌતમભાઈ પટ�લે તમેની ટ�શુન ફ. લીધા વગર પોતાગૌતમભાઈ પટ�લે તમેની ટ�શુન ફ. લીધા વગર પોતાના ઘર�ભણાKયાના ઘર�ભણાKયાના ઘર�ભણાKયાના ઘર�ભણાKયા, જમાડ�ા જમાડ�ા જમાડ�ા જમાડ�ા 

અને ભા'કરભાઈ કૉલજેમા ં7થમ આKયાઅને ભા'કરભાઈ કૉલજેમા ં7થમ આKયાઅને ભા'કરભાઈ કૉલજેમા ં7થમ આKયાઅને ભા'કરભાઈ કૉલજેમા ં7થમ આKયા. . . . પછ.પછ.પછ.પછ.. . . . -ુ- ુ- ુ-.ુ...QQQQ....સીસીસીસી....ની 'કોલરિશપમળ. ને ની 'કોલરિશપમળ. ને ની 'કોલરિશપમળ. ને ની 'કોલરિશપમળ. ને 



એમએમએમએમ....એએએએ. . . . ક-ુvક-ુvક-ુvક-ુv. . . . સ'ંbૃત કાeલદાસ મહો�સવ ઉ��નમા ંવbૃ�વ'પધાWમા ં9તૃીયઆKયાસ'ંbૃત કાeલદાસ મહો�સવ ઉ��નમા ંવbૃ�વ'પધાWમા ં9તૃીયઆKયાસ'ંbૃત કાeલદાસ મહો�સવ ઉ��નમા ંવbૃ�વ'પધાWમા ં9તૃીયઆKયાસ'ંbૃત કાeલદાસ મહો�સવ ઉ��નમા ંવbૃ�વ'પધાWમા ં9તૃીયઆKયા. . . . 

િવpાથqQવનમા ંતેમણે નવિનમાWણના �દોલનમા ંભાગ લીધો હતોિવpાથqQવનમા ંતેમણે નવિનમાWણના �દોલનમા ંભાગ લીધો હતોિવpાથqQવનમા ંતેમણે નવિનમાWણના �દોલનમા ંભાગ લીધો હતોિવpાથqQવનમા ંતેમણે નવિનમાWણના �દોલનમા ંભાગ લીધો હતો, પોલીસનો પોલીસનો પોલીસનો પોલીસનો 

મારખાધો હતો અને Aલમારખાધો હતો અને Aલમારખાધો હતો અને Aલમારખાધો હતો અને Aલમા ંય ગયા હતામા ંય ગયા હતામા ંય ગયા હતામા ંય ગયા હતા. . . . 'cુડ!ટ વેલફ�ર બોડWની � ૂટંણી લડ�ા ને 'cુડ!ટ વેલફ�ર બોડWની � ૂટંણી લડ�ા ને 'cુડ!ટ વેલફ�ર બોડWની � ૂટંણી લડ�ા ને 'cુડ!ટ વેલફ�ર બોડWની � ૂટંણી લડ�ા ને 

QતેલાQતેલાQતેલાQતેલા....તેઓ આનદંબSરના આયોજન કરતાતેઓ આનદંબSરના આયોજન કરતાતેઓ આનદંબSરના આયોજન કરતાતેઓ આનદંબSરના આયોજન કરતા. . . . આમ 4ધ�વના કારણે તેઓ dાયં આમ 4ધ�વના કારણે તેઓ dાયં આમ 4ધ�વના કારણે તેઓ dાયં આમ 4ધ�વના કારણે તેઓ dાયં 

પાછા નથી પડ�ાપાછા નથી પડ�ાપાછા નથી પડ�ાપાછા નથી પડ�ા....ઉ�સાહઉ�સાહઉ�સાહઉ�સાહ----ઉમગંથી સા'ંbૃિતક 7Tિૃmમા ંભાગ લેતાઉમગંથી સા'ંbૃિતક 7Tિૃmમા ંભાગ લેતાઉમગંથી સા'ંbૃિતક 7Tિૃmમા ંભાગ લેતાઉમગંથી સા'ંbૃિતક 7Tિૃmમા ંભાગ લેતા.... 

તેમણે �તરાst.ય 'તર� એક િન�બધ હર.ફાઈમા ંભાગ લીધો ને તેમને જમWની તેમણે �તરાst.ય 'તર� એક િન�બધ હર.ફાઈમા ંભાગ લીધો ને તેમને જમWની તેમણે �તરાst.ય 'તર� એક િન�બધ હર.ફાઈમા ંભાગ લીધો ને તેમને જમWની તેમણે �તરાst.ય 'તર� એક િન�બધ હર.ફાઈમા ંભાગ લીધો ને તેમને જમWની 

જવામળેજવામળેજવામળેજવામળેjુંj ુંj ુંj ુ.ં . . . જમWની જતા પહ�લા ંવાતચીતની જમWન ભાષા શીખી લીધેલીજમWની જતા પહ�લા ંવાતચીતની જમWન ભાષા શીખી લીધેલીજમWની જતા પહ�લા ંવાતચીતની જમWન ભાષા શીખી લીધેલીજમWની જતા પહ�લા ંવાતચીતની જમWન ભાષા શીખી લીધેલી. . . . સ'ંbૃત સ'ંbૃત સ'ંbૃત સ'ંbૃત 

અને 7ાbૃતસાથે એમઅને 7ાbૃતસાથે એમઅને 7ાbૃતસાથે એમઅને 7ાbૃતસાથે એમ....એએએએ....ની પર.Xા ની પર.Xા ની પર.Xા ની પર.Xા 72% માCસWથી પાસ કર.માCસWથી પાસ કર.માCસWથી પાસ કર.માCસWથી પાસ કર., પછ. બીપછ. બીપછ. બીપછ. બી....એડએડએડએડ....મા ં7વેશ મા ં7વેશ મા ં7વેશ મા ં7વેશ 

લીધોલીધોલીધોલીધો. . . . એ દરિમયાન7ાિંતજની આc્Wસ ઍ!ડ કૉમસW કૉલેજમા ંલેCચરર તર.ક� જોબ એ દરિમયાન7ાિંતજની આc્Wસ ઍ!ડ કૉમસW કૉલેજમા ંલેCચરર તર.ક� જોબ એ દરિમયાન7ાિંતજની આc્Wસ ઍ!ડ કૉમસW કૉલેજમા ંલેCચરર તર.ક� જોબ એ દરિમયાન7ાિંતજની આc્Wસ ઍ!ડ કૉમસW કૉલેજમા ંલેCચરર તર.ક� જોબ 

મળ.મળ.મળ.મળ.. . . . જોબની સાથે સાથેબીજોબની સાથે સાથેબીજોબની સાથે સાથેબીજોબની સાથે સાથેબી....એડએડએડએડ. . . . Lડu'ટ}કશન માCસWLડu'ટ}કશન માCસWLડu'ટ}કશન માCસWLડu'ટ}કશન માCસW સાથે પાસ ક-ુv સાથે પાસ ક-ુv સાથે પાસ ક-ુv સાથે પાસ ક-ુv. . . . તે પછ. એક વષW તે પછ. એક વષW તે પછ. એક વષW તે પછ. એક વષW 

સે!ટ ઝેિવયસW કૉલેજઅને પછ. ઈડર કૉલજેમા ંસે!ટ ઝેિવયસW કૉલેજઅને પછ. ઈડર કૉલજેમા ંસે!ટ ઝેિવયસW કૉલેજઅને પછ. ઈડર કૉલજેમા ંસે!ટ ઝેિવયસW કૉલેજઅને પછ. ઈડર કૉલજેમા ં17 વષW અ�યાપન ક-ુvવષW અ�યાપન ક-ુvવષW અ�યાપન ક-ુvવષW અ�યાપન ક-ુv. . . . એમની એમની એમની એમની 

ઈડરની કૉલજેમા ંિનમ=કૂ કરતીવખતે પસદંગી સિમિત LહચLકચાટ અ�ભુવતી હતી ઈડરની કૉલજેમા ંિનમ=કૂ કરતીવખતે પસદંગી સિમિત LહચLકચાટ અ�ભુવતી હતી ઈડરની કૉલજેમા ંિનમ=કૂ કરતીવખતે પસદંગી સિમિત LહચLકચાટ અ�ભુવતી હતી ઈડરની કૉલજેમા ંિનમ=કૂ કરતીવખતે પસદંગી સિમિત LહચLકચાટ અ�ભુવતી હતી 

ક� �ખે જરાય ના દ�ખતી KયoCત કૉલેજમાિંવpાથqઓને કા�મુા ંરાખી શકશે ક� �ખે જરાય ના દ�ખતી KયoCત કૉલેજમાિંવpાથqઓને કા�મુા ંરાખી શકશે ક� �ખે જરાય ના દ�ખતી KયoCત કૉલેજમાિંવpાથqઓને કા�મુા ંરાખી શકશે ક� �ખે જરાય ના દ�ખતી KયoCત કૉલેજમાિંવpાથqઓને કા�મુા ંરાખી શકશે ? 

ભા'કરભાઈ િવpાભા'કરભાઈ િવpાભા'કરભાઈ િવpાભા'કરભાઈ િવpાથqઓના િ7ય સર બ!યાથqઓના િ7ય સર બ!યાથqઓના િ7ય સર બ!યાથqઓના િ7ય સર બ!યા....ભા'કરભાઈના માગWદશWન નીચે ભા'કરભાઈના માગWદશWન નીચે ભા'કરભાઈના માગWદશWન નીચે ભા'કરભાઈના માગWદશWન નીચે 

એમએમએમએમ....એએએએ....મા ંએ!ટાયર સ'ંbૃત લેવાની સગવડ શ� થઈમા ંએ!ટાયર સ'ંbૃત લેવાની સગવડ શ� થઈમા ંએ!ટાયર સ'ંbૃત લેવાની સગવડ શ� થઈમા ંએ!ટાયર સ'ંbૃત લેવાની સગવડ શ� થઈ.... 

સાબરકાઠંામા ં4ધજનો માટ� ખાસ કામ નહો9 ુ ંથ-ુંસાબરકાઠંામા ં4ધજનો માટ� ખાસ કામ નહો9 ુ ંથ-ુંસાબરકાઠંામા ં4ધજનો માટ� ખાસ કામ નહો9 ુ ંથ-ુંસાબરકાઠંામા ં4ધજનો માટ� ખાસ કામ નહો9 ુ ંથ-ુ,ં તેથી તેમણે તેથી તેમણે તેથી તેમણે તેથી તેમણે ‘રાst.ય રાst.ય રાst.ય રાst.ય 

4ધજનમડંળ4ધજનમડંળ4ધજનમડંળ4ધજનમડંળ, સાબરકાઠંાસાબરકાઠંાસાબરકાઠંાસાબરકાઠંા, ઈડરઈડરઈડરઈડર’ – શ� ક-ુvશ� ક-ુvશ� ક-ુvશ� ક-ુv. . . . આA �યા ંઆA �યા ંઆA �યા ંઆA �યા ં120 KયoCતનો 'ટાફ છે ને KયoCતનો 'ટાફ છે ને KયoCતનો 'ટાફ છે ને KયoCતનો 'ટાફ છે ને 

સવાકરોડ�ુ ંબAસવાકરોડ�ુ ંબAસવાકરોડ�ુ ંબAસવાકરોડ�ુ ંબAટ છેટ છેટ છેટ છે. . . . 4ધ ઉપરાતં મદં��ુPના4ધ ઉપરાતં મદં��ુPના4ધ ઉપરાતં મદં��ુPના4ધ ઉપરાતં મદં��ુPના, બહ�રાY ૂગંાબહ�રાY ૂગંાબહ�રાY ૂગંાબહ�રાY ૂગંા, મgટ.પલ Xિતઓવાળાને મgટ.પલ Xિતઓવાળાને મgટ.પલ Xિતઓવાળાને મgટ.પલ Xિતઓવાળાને 

પણિશXણ તથા તાલીમ અપાય છેપણિશXણ તથા તાલીમ અપાય છેપણિશXણ તથા તાલીમ અપાય છેપણિશXણ તથા તાલીમ અપાય છે. . . . અ*યાસ પછ. નોકર.અ*યાસ પછ. નોકર.અ*યાસ પછ. નોકર.અ*યાસ પછ. નોકર., લ2ન વગેર� બાબતે લ2ન વગેર� બાબતે લ2ન વગેર� બાબતે લ2ન વગેર� બાબતે 

સહાય કરાય છેસહાય કરાય છેસહાય કરાય છેસહાય કરાય છે....ભા'કરભાઈ માને છે ક� માનવધમW જ Mેsઠ છેભા'કરભાઈ માને છે ક� માનવધમW જ Mેsઠ છેભા'કરભાઈ માને છે ક� માનવધમW જ Mેsઠ છેભા'કરભાઈ માને છે ક� માનવધમW જ Mેsઠ છે. . . . અ!યાય અને શોષણ અ!યાય અને શોષણ અ!યાય અને શોષણ અ!યાય અને શોષણ 

સામે લડવા એ કાયમત�પર હોય છેસામે લડવા એ કાયમત�પર હોય છેસામે લડવા એ કાયમત�પર હોય છેસામે લડવા એ કાયમત�પર હોય છે. . . . અ�યાપક મડંળ�ુ ંકામ હોય તો અ�યાપક મડંળ�ુ ંકામ હોય તો અ�યાપક મડંળ�ુ ંકામ હોય તો અ�યાપક મડંળ�ુ ંકામ હોય તો ય એ ય એ ય એ ય એ 

આગેવાની લેવા તૈયારઆગેવાની લેવા તૈયારઆગેવાની લેવા તૈયારઆગેવાની લેવા તૈયાર. . . . અનામત �દોલનમાયં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતોઅનામત �દોલનમાયં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતોઅનામત �દોલનમાયં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતોઅનામત �દોલનમાયં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો. . . . 

પોલીસનો માર ખાધો હતો અને Aલમા ંગયા હતાપોલીસનો માર ખાધો હતો અને Aલમા ંગયા હતાપોલીસનો માર ખાધો હતો અને Aલમા ંગયા હતાપોલીસનો માર ખાધો હતો અને Aલમા ંગયા હતા. . . . િવકલાગંોના'વાવલબંન માટ� િવકલાગંોના'વાવલબંન માટ� િવકલાગંોના'વાવલબંન માટ� િવકલાગંોના'વાવલબંન માટ� 

િવકલાગં ધારો પસાર કરાવવા લડત ચલાવી અને િવકલાગં ધારો પસાર કરાવવા લડત ચલાવી અને િવકલાગં ધારો પસાર કરાવવા લડત ચલાવી અને િવકલાગં ધારો પસાર કરાવવા લડત ચલાવી અને 20 વષWની લાબંી લડત પછ. વષWની લાબંી લડત પછ. વષWની લાબંી લડત પછ. વષWની લાબંી લડત પછ. 



એધારો અમલમા ંઆKયોએધારો અમલમા ંઆKયોએધારો અમલમા ંઆKયોએધારો અમલમા ંઆKયો. . . . આ ધારાની જોગવાઈ Yજુબ િવકલાગંોને સમાન તક આ ધારાની જોગવાઈ Yજુબ િવકલાગંોને સમાન તક આ ધારાની જોગવાઈ Yજુબ િવકલાગંોને સમાન તક આ ધારાની જોગવાઈ Yજુબ િવકલાગંોને સમાન તક 

મળવીમળવીમળવીમળવી    જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ, એમનાહકો�ુ ંરXણ થTુ ંજોઈએ અને એમને લગતા ંકાયIમા ંએમની એમનાહકો�ુ ંરXણ થTુ ંજોઈએ અને એમને લગતા ંકાયIમા ંએમની એમનાહકો�ુ ંરXણ થTુ ંજોઈએ અને એમને લગતા ંકાયIમા ંએમની એમનાહકો�ુ ંરXણ થTુ ંજોઈએ અને એમને લગતા ંકાયIમા ંએમની 

તાકાતનો ઉપયોગ થવો જોઈએતાકાતનો ઉપયોગ થવો જોઈએતાકાતનો ઉપયોગ થવો જોઈએતાકાતનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. . . . આધારાના પLરણામે ભા'કરભાઈ િવકલાગં બોડWના આધારાના પLરણામે ભા'કરભાઈ િવકલાગં બોડWના આધારાના પLરણામે ભા'કરભાઈ િવકલાગં બોડWના આધારાના પLરણામે ભા'કરભાઈ િવકલાગં બોડWના 

કિમશનર થઈ શdાકિમશનર થઈ શdાકિમશનર થઈ શdાકિમશનર થઈ શdા. . . . આ પદ +હણ કરનાર તેઓસૌ 7થમ િવકલાગં છેઆ પદ +હણ કરનાર તેઓસૌ 7થમ િવકલાગં છેઆ પદ +હણ કરનાર તેઓસૌ 7થમ િવકલાગં છેઆ પદ +હણ કરનાર તેઓસૌ 7થમ િવકલાગં છે. . . . આજ @ધુી આજ @ધુી આજ @ધુી આજ @ધુી 

આ જ2યા પર આઈઆ જ2યા પર આઈઆ જ2યા પર આઈઆ જ2યા પર આઈ....એએએએ....એસએસએસએસ. . . . અિધકાર. િનમાતાઅિધકાર. િનમાતાઅિધકાર. િનમાતાઅિધકાર. િનમાતા. . . . પરં9ભુા'કરભાઈ�ુ ંઆજ @ુપરં9ભુા'કરભાઈ�ુ ંઆજ @ુપરં9ભુા'કરભાઈ�ુ ંઆજ @ુપરં9ભુા'કરભાઈ�ુ ંઆજ @ધુી�ુ ંધી�ુ ંધી�ુ ંધી�ુ ં

કાયW અને િસ�P જોઈને એમની પસદંગી કરવામા ંઆવીકાયW અને િસ�P જોઈને એમની પસદંગી કરવામા ંઆવીકાયW અને િસ�P જોઈને એમની પસદંગી કરવામા ંઆવીકાયW અને િસ�P જોઈને એમની પસદંગી કરવામા ંઆવી.... 

ભા'કરભાઈ સમાધાન કરવામા ંમાને છેભા'કરભાઈ સમાધાન કરવામા ંમાને છેભા'કરભાઈ સમાધાન કરવામા ંમાને છેભા'કરભાઈ સમાધાન કરવામા ંમાને છે, પણ િસPાતંની બાધંછોડ કરવામા ંનLહપણ િસPાતંની બાધંછોડ કરવામા ંનLહપણ િસPાતંની બાધંછોડ કરવામા ંનLહપણ િસPાતંની બાધંછોડ કરવામા ંનLહ. . . . 

,યાઅં!યાય દ�ખાય �યા ંન�તાથી િવવેક^ણૂW ર.તે િવરોધ કર� જ છે,યાઅં!યાય દ�ખાય �યા ંન�તાથી િવવેક^ણૂW ર.તે િવરોધ કર� જ છે,યાઅં!યાય દ�ખાય �યા ંન�તાથી િવવેક^ણૂW ર.તે િવરોધ કર� જ છે,યાઅં!યાય દ�ખાય �યા ંન�તાથી િવવેક^ણૂW ર.તે િવરોધ કર� જ છે. . . . તેઓ કહ� છેતેઓ કહ� છેતેઓ કહ� છેતેઓ કહ� છે, શા શા શા શા 

માટ�ગભરાઓ છો માટ�ગભરાઓ છો માટ�ગભરાઓ છો માટ�ગભરાઓ છો ? બોલોબોલોબોલોબોલો, માગણી કરો તો પામશોમાગણી કરો તો પામશોમાગણી કરો તો પામશોમાગણી કરો તો પામશો.... 

‘સરકાર. હો�ાસરકાર. હો�ાસરકાર. હો�ાસરકાર. હો�ા પર રહ.ને કામ કરવા�ુકં�T ુ ંલાગે છે  પર રહ.ને કામ કરવા�ુકં�T ુ ંલાગે છે  પર રહ.ને કામ કરવા�ુકં�T ુ ંલાગે છે  પર રહ.ને કામ કરવા�ુકં�T ુ ંલાગે છે ?’ મ� ^છૂ� ુંમ� ^છૂ� ુંમ� ^છૂ� ુંમ� ^છૂ� ુ.ં... 

‘અ�યાર @ધુી એનઅ�યાર @ધુી એનઅ�યાર @ધુી એનઅ�યાર @ધુી એન....QQQQ....ઓઓઓઓ. . . . સાથે કામ કર�jુંસાથે કામ કર�jુંસાથે કામ કર�jુંસાથે કામ કર�jુ,ં હવેસરકાર. ર.તરસમ સાથે પLરeચત હવેસરકાર. ર.તરસમ સાથે પLરeચત હવેસરકાર. ર.તરસમ સાથે પLરeચત હવેસરકાર. ર.તરસમ સાથે પLરeચત 

થા� �ંથા� �ંથા� �ંથા� �ં. . . . માર� �ખ નથીમાર� �ખ નથીમાર� �ખ નથીમાર� �ખ નથી, પણ Lદલ અને Lદમાગ તો છે ને પણ Lદલ અને Lદમાગ તો છે ને પણ Lદલ અને Lદમાગ તો છે ને પણ Lદલ અને Lદમાગ તો છે ને ? કાયWમા ંિનsઠા અને કાયWમા ંિનsઠા અને કાયWમા ંિનsઠા અને કાયWમા ંિનsઠા અને 

વાણીવતWનમા ંિવવેક રાખીને આગળ વધવા�ુ ંછેવાણીવતWનમા ંિવવેક રાખીને આગળ વધવા�ુ ંછેવાણીવતWનમા ંિવવેક રાખીને આગળ વધવા�ુ ંછેવાણીવતWનમા ંિવવેક રાખીને આગળ વધવા�ુ ંછે. . . . �ુ ંજો સા�ંુ કામકર.શ �ુ ંજો સા�ંુ કામકર.શ �ુ ંજો સા�ંુ કામકર.શ �ુ ંજો સા�ંુ કામકર.શ તો જ બીS તો જ બીS તો જ બીS તો જ બીS 

િવકલાગંોની :ચી પો'ટ પર િનમ=કૂ થશેિવકલાગંોની :ચી પો'ટ પર િનમ=કૂ થશેિવકલાગંોની :ચી પો'ટ પર િનમ=કૂ થશેિવકલાગંોની :ચી પો'ટ પર િનમ=કૂ થશે. . . . લોકોને િવકલાગંોમા ંિવOાસબેસશે અને લોકોને િવકલાગંોમા ંિવOાસબેસશે અને લોકોને િવકલાગંોમા ંિવOાસબેસશે અને લોકોને િવકલાગંોમા ંિવOાસબેસશે અને 

અમારા માટ� Nલૂેલા માગW Nલૂેલા જ રહ�શેઅમારા માટ� Nલૂેલા માગW Nલૂેલા જ રહ�શેઅમારા માટ� Nલૂેલા માગW Nલૂેલા જ રહ�શેઅમારા માટ� Nલૂેલા માગW Nલૂેલા જ રહ�શે....’ ભા'કરભાઈએ �તરાst.યકXાએ ઢાકાભા'કરભાઈએ �તરાst.યકXાએ ઢાકાભા'કરભાઈએ �તરાst.યકXાએ ઢાકાભા'કરભાઈએ �તરાst.યકXાએ ઢાકા, 

જમWનીજમWનીજમWનીજમWની, નેધરલે!ડનેધરલે!ડનેધરલે!ડનેધરલે!ડ, બ�ગકૉક તથા િસ�ગા^રુમા ંસેિમનારમા ંભાગ લીધો છેબ�ગકૉક તથા િસ�ગા^રુમા ંસેિમનારમા ંભાગ લીધો છેબ�ગકૉક તથા િસ�ગા^રુમા ંસેિમનારમા ંભાગ લીધો છેબ�ગકૉક તથા િસ�ગા^રુમા ંસેિમનારમા ંભાગ લીધો છે....હવે થોડ.ક હવે થોડ.ક હવે થોડ.ક હવે થોડ.ક 

વાતો તેમની અધાveગનીવાતો તેમની અધાveગનીવાતો તેમની અધાveગનીવાતો તેમની અધાveગની    િવશે કર.એિવશે કર.એિવશે કર.એિવશે કર.એ.... 

સામા!ય ર.તે એTુ ંમનાય છે ક� માણસ પોતાના @ખુ અને િવકાસ માટ� લ2ન કર� છેસામા!ય ર.તે એTુ ંમનાય છે ક� માણસ પોતાના @ખુ અને િવકાસ માટ� લ2ન કર� છેસામા!ય ર.તે એTુ ંમનાય છે ક� માણસ પોતાના @ખુ અને િવકાસ માટ� લ2ન કર� છેસામા!ય ર.તે એTુ ંમનાય છે ક� માણસ પોતાના @ખુ અને િવકાસ માટ� લ2ન કર� છે. . . . 

દર�કKયoCત Qવનસાથી પસદં કરતી વખતે એક જ ગણતર. કર� છે ક� આ પાG સાથે દર�કKયoCત Qવનસાથી પસદં કરતી વખતે એક જ ગણતર. કર� છે ક� આ પાG સાથે દર�કKયoCત Qવનસાથી પસદં કરતી વખતે એક જ ગણતર. કર� છે ક� આ પાG સાથે દર�કKયoCત Qવનસાથી પસદં કરતી વખતે એક જ ગણતર. કર� છે ક� આ પાG સાથે 

Qવન જોડવાથીમને �ુ ંમળશે Qવન જોડવાથીમને �ુ ંમળશે Qવન જોડવાથીમને �ુ ંમળશે Qવન જોડવાથીમને �ુ ંમળશે ? માણસ બીSને @ખુી કરવા નહy પણ પોતે Sતે માણસ બીSને @ખુી કરવા નહy પણ પોતે Sતે માણસ બીSને @ખુી કરવા નહy પણ પોતે Sતે માણસ બીSને @ખુી કરવા નહy પણ પોતે Sતે 

@ખુી થવા લ2ન કર� છે@ખુી થવા લ2ન કર� છે@ખુી થવા લ2ન કર� છે@ખુી થવા લ2ન કર� છે. . . . પણક�ટલીક Kયપણક�ટલીક Kયપણક�ટલીક Kયપણક�ટલીક KયoCતઓ એવી હોય છે A માG પોતાન◌ંી @ખુ oCતઓ એવી હોય છે A માG પોતાન◌ંી @ખુ oCતઓ એવી હોય છે A માG પોતાન◌ંી @ખુ oCતઓ એવી હોય છે A માG પોતાન◌ંી @ખુ 

નહy પણ બીS�ુ ંLહત વાછેં છેનહy પણ બીS�ુ ંLહત વાછેં છેનહy પણ બીS�ુ ંLહત વાછેં છેનહy પણ બીS�ુ ંLહત વાછેં છે....આવી જ વાત છે 7વીણાબહ�નનીઆવી જ વાત છે 7વીણાબહ�નનીઆવી જ વાત છે 7વીણાબહ�નનીઆવી જ વાત છે 7વીણાબહ�નની. . . . એ +,-એુટ થયા ંએ +,-એુટ થયા ંએ +,-એુટ થયા ંએ +,-એુટ થયા ં

ને ઘરમા ંલ2નની વાત ચાલી �યાર� તેઓકહ�ને ઘરમા ંલ2નની વાત ચાલી �યાર� તેઓકહ�ને ઘરમા ંલ2નની વાત ચાલી �યાર� તેઓકહ�ને ઘરમા ંલ2નની વાત ચાલી �યાર� તેઓકહ�, ‘માર� લ2ન નથી કરવાંમાર� લ2ન નથી કરવાંમાર� લ2ન નથી કરવાંમાર� લ2ન નથી કરવા.ં . . . માર� તો માર� તો માર� તો માર� તો 

4ધજનો�ુ ંકામ કરTુ ંછે4ધજનો�ુ ંકામ કરTુ ંછે4ધજનો�ુ ંકામ કરTુ ંછે4ધજનો�ુ ંકામ કરTુ ંછે....’ 



‘લ2ન કયાv પછ.યએ કામ થઈ શક�લ2ન કયાv પછ.યએ કામ થઈ શક�લ2ન કયાv પછ.યએ કામ થઈ શક�લ2ન કયાv પછ.યએ કામ થઈ શક�....’ િપતા બોgયાિપતા બોgયાિપતા બોgયાિપતા બોgયા. . . . ત�કાત�કાત�કાત�કાળળળળ, 7વીણાબહ�નના 7વીણાબહ�નના 7વીણાબહ�નના 7વીણાબહ�નના 

ભીતરમાથંી અવાજ આKયોભીતરમાથંી અવાજ આKયોભીતરમાથંી અવાજ આKયોભીતરમાથંી અવાજ આKયો, ‘હાહાહાહા, થઈશક� અને એ માટ� 4ધજન સાથે લ2ન કરવા ંથઈશક� અને એ માટ� 4ધજન સાથે લ2ન કરવા ંથઈશક� અને એ માટ� 4ધજન સાથે લ2ન કરવા ંથઈશક� અને એ માટ� 4ધજન સાથે લ2ન કરવા ં

આવ�યક છેઆવ�યક છેઆવ�યક છેઆવ�યક છે....’ એમણે માતાિપતાને ક�ુ ંએમણે માતાિપતાને ક�ુ ંએમણે માતાિપતાને ક�ુ ંએમણે માતાિપતાને ક�ુ ં: : : : ‘�ુકંોઈ 4ધજન સાથે લ2ન કર.શ�ુકંોઈ 4ધજન સાથે લ2ન કર.શ�ુકંોઈ 4ધજન સાથે લ2ન કર.શ�ુકંોઈ 4ધજન સાથે લ2ન કર.શ....’ 

7િતusઠત7િતusઠત7િતusઠત7િતusઠત, સાધનસપંR વ�સલ માબાપ પોતાની ખોડખાપંણવગરની સોહામણી સાધનસપંR વ�સલ માબાપ પોતાની ખોડખાપંણવગરની સોહામણી સાધનસપંR વ�સલ માબાપ પોતાની ખોડખાપંણવગરની સોહામણી સાધનસપંR વ�સલ માબાપ પોતાની ખોડખાપંણવગરની સોહામણી 

િશeXત દ.કર. માટ� 4ધ Yરુિતયો નહy જ શોિશeXત દ.કર. માટ� 4ધ Yરુિતયો નહy જ શોિશeXત દ.કર. માટ� 4ધ Yરુિતયો નહy જ શોિશeXત દ.કર. માટ� 4ધ Yરુિતયો નહy જ શોધે એની ખાતર. હતી તેથી7વીણાબહ�ને ધે એની ખાતર. હતી તેથી7વીણાબહ�ને ધે એની ખાતર. હતી તેથી7વીણાબહ�ને ધે એની ખાતર. હતી તેથી7વીણાબહ�ને 

Sતે 4ધ -વુકની શોધ આદર.Sતે 4ધ -વુકની શોધ આદર.Sતે 4ધ -વુકની શોધ આદર.Sતે 4ધ -વુકની શોધ આદર.. . . . સઘંષWભયાW પથંે 7યાણ આરંભી દ.�ુંસઘંષWભયાW પથંે 7યાણ આરંભી દ.�ુંસઘંષWભયાW પથંે 7યાણ આરંભી દ.�ુંસઘંષWભયાW પથંે 7યાણ આરંભી દ.�ુ.ં... 

અને એમની નજરમા ંભા'કરભાઈ વ'યાઅને એમની નજરમા ંભા'કરભાઈ વ'યાઅને એમની નજરમા ંભા'કરભાઈ વ'યાઅને એમની નજરમા ંભા'કરભાઈ વ'યા. . . . ભા'કરભાઈ જ!માધં છેભા'કરભાઈ જ!માધં છેભા'કરભાઈ જ!માધં છેભા'કરભાઈ જ!માધં છે, પણ 7િતભાશાળ. પણ 7િતભાશાળ. પણ 7િતભાશાળ. પણ 7િતભાશાળ. 

એવા છેક� બીએવા છેક� બીએવા છેક� બીએવા છેક� બી....એએએએ....મા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસ, એમએમએમએમ....એએએએ....મા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસમા ંફ'ટW  કલાસ, બીબીબીબી....એડમા ંપણ ફ'ટW  કલાસ એડમા ંપણ ફ'ટW  કલાસ એડમા ંપણ ફ'ટW  કલાસ એડમા ંપણ ફ'ટW  કલાસ 

અનેિવકલાગંતાઅનેિવકલાગંતાઅનેિવકલાગંતાઅનેિવકલાગંતાના નામ પર નહy પણ પોતાની શૈXeણક લાયકાત પર કોલેજમા ંના નામ પર નહy પણ પોતાની શૈXeણક લાયકાત પર કોલેજમા ંના નામ પર નહy પણ પોતાની શૈXeણક લાયકાત પર કોલેજમા ંના નામ પર નહy પણ પોતાની શૈXeણક લાયકાત પર કોલેજમા ં

નોકર. મેળવી હતીનોકર. મેળવી હતીનોકર. મેળવી હતીનોકર. મેળવી હતી....7વીણાબહ�નને થ-ુ ંઆ -વુકને �ખો નથી છતા ંપોતાના 7ખર 7વીણાબહ�નને થ-ુ ંઆ -વુકને �ખો નથી છતા ંપોતાના 7ખર 7વીણાબહ�નને થ-ુ ંઆ -વુકને �ખો નથી છતા ંપોતાના 7ખર 7વીણાબહ�નને થ-ુ ંઆ -વુકને �ખો નથી છતા ંપોતાના 7ખર 

^�ુુષાથW^�ુુષાથW^�ુુષાથW^�ુુષાથW, દઢ મનોબળ અનેતી� મેધાશoCતથી આટલો આગળ વ�યો છેદઢ મનોબળ અનેતી� મેધાશoCતથી આટલો આગળ વ�યો છેદઢ મનોબળ અનેતી� મેધાશoCતથી આટલો આગળ વ�યો છેદઢ મનોબળ અનેતી� મેધાશoCતથી આટલો આગળ વ�યો છે. . . . હવે જો �ુ ંહવે જો �ુ ંહવે જો �ુ ંહવે જો �ુ ં

એની �ખો બ�ુ ંતો આ માણસ આભન�ેબેએની �ખો બ�ુ ંતો આ માણસ આભન�ેબેએની �ખો બ�ુ ંતો આ માણસ આભન�ેબેએની �ખો બ�ુ ંતો આ માણસ આભન�ેબે. . . . સેવાના અeભલાષી 7ેમાળ સેવાના અeભલાષી 7ેમાળ સેવાના અeભલાષી 7ેમાળ સેવાના અeભલાષી 7ેમાળ 

7777વીણાબહ�ને િવનય^વૂWક ભા'કરભાઈ સમX લ2નનો7'તાવ Ydૂોવીણાબહ�ને િવનય^વૂWક ભા'કરભાઈ સમX લ2નનો7'તાવ Ydૂોવીણાબહ�ને િવનય^વૂWક ભા'કરભાઈ સમX લ2નનો7'તાવ Ydૂોવીણાબહ�ને િવનય^વૂWક ભા'કરભાઈ સમX લ2નનો7'તાવ Ydૂો. . . . ભા'કરભાઈએ ભા'કરભાઈએ ભા'કરભાઈએ ભા'કરભાઈએ 

ઘસીને ના પાડ. દ.ધી અને ક�ુંઘસીને ના પાડ. દ.ધી અને ક�ુંઘસીને ના પાડ. દ.ધી અને ક�ુંઘસીને ના પાડ. દ.ધી અને ક�ુ,ં ‘લ2ન તો સમાન વwચહેોયલ2ન તો સમાન વwચહેોયલ2ન તો સમાન વwચહેોયલ2ન તો સમાન વwચહેોય, તમે દ�ખતા ંછો તેથી તમે દ�ખતા ંછો તેથી તમે દ�ખતા ંછો તેથી તમે દ�ખતા ંછો તેથી 

મારા કરતા ંચLડયાતા ંગણાઓમારા કરતા ંચLડયાતા ંગણાઓમારા કરતા ંચLડયાતા ંગણાઓમારા કરતા ંચLડયાતા ંગણાઓ. . . . �ુ ંતમને ના પરણીશbંુ�ુ ંતમને ના પરણીશbંુ�ુ ંતમને ના પરણીશbંુ�ુ ંતમને ના પરણીશbંુ....’ 

7વીણાબહ�ને ક�ુ ં7વીણાબહ�ને ક�ુ ં7વીણાબહ�ને ક�ુ ં7વીણાબહ�ને ક�ુ ં: : : : ‘�ુ ંતમાર. ��ુP7િતભા�ુ ંતમાર. ��ુP7િતભા�ુ ંતમાર. ��ુP7િતભા�ુ ંતમાર. ��ુP7િતભા, તમારા સમ+Kયતમારા સમ+Kયતમારા સમ+Kયતમારા સમ+KયoCત�વનો આદર ક�ંુ � ંoCત�વનો આદર ક�ંુ � ંoCત�વનો આદર ક�ંુ � ંoCત�વનો આદર ક�ંુ � ં

ને તેથી તમાર. Qવનસeંગની બનવાની હ|શ છેને તેથી તમાર. Qવનસeંગની બનવાની હ|શ છેને તેથી તમાર. Qવનસeંગની બનવાની હ|શ છેને તેથી તમાર. Qવનસeંગની બનવાની હ|શ છે. . . . Zલીઝ ના નપાડોZલીઝ ના નપાડોZલીઝ ના નપાડોZલીઝ ના નપાડો....’ 

ભા'કરભાઈએ 'વ'થ @રૂ� ક�ુ ંભા'કરભાઈએ 'વ'થ @રૂ� ક�ુ ંભા'કરભાઈએ 'વ'થ @રૂ� ક�ુ ંભા'કરભાઈએ 'વ'થ @રૂ� ક�ુ ં: : : : ‘લ2ન એ તો Qવનભરનો સાથ છેલ2ન એ તો Qવનભરનો સાથ છેલ2ન એ તો Qવનભરનો સાથ છેલ2ન એ તો Qવનભરનો સાથ છે. . . . એનો એનો એનો એનો 

િનણWયઆવેશ ક� આદશWની ઘેલછામા ંના લેવાયિનણWયઆવેશ ક� આદશWની ઘેલછામા ંના લેવાયિનણWયઆવેશ ક� આદશWની ઘેલછામા ંના લેવાયિનણWયઆવેશ ક� આદશWની ઘેલછામા ંના લેવાય. . . . 4ધજન જોડ� ડગ ભરવા એટલે �ુ ં4ધજન જોડ� ડગ ભરવા એટલે �ુ ં4ધજન જોડ� ડગ ભરવા એટલે �ુ ં4ધજન જોડ� ડગ ભરવા એટલે �ુ ં

એ Sણો છોએ Sણો છોએ Sણો છોએ Sણો છો ?’ 

‘�ુ ંકોઈ આવેશ�ુ ંકોઈ આવેશ�ુ ંકોઈ આવેશ�ુ ંકોઈ આવેશ, ઘેલછા ક� �મણાઘેલછા ક� �મણાઘેલછા ક� �મણાઘેલછા ક� �મણામા ંઆવીન ેઆ 7'તાવ નથી Yકૂતીમા ંઆવીન ેઆ 7'તાવ નથી Yકૂતીમા ંઆવીન ેઆ 7'તાવ નથી Yકૂતીમા ંઆવીન ેઆ 7'તાવ નથી Yકૂતી. . . . 

4ધજનનીY�ુક�લીઓનો મને 'પsટ kયાલ છે4ધજનનીY�ુક�લીઓનો મને 'પsટ kયાલ છે4ધજનનીY�ુક�લીઓનો મને 'પsટ kયાલ છે4ધજનનીY�ુક�લીઓનો મને 'પsટ kયાલ છે. . . . તમાર. આ Y�ુક�લીઓમા ં�ુ ંસહભાગી તમાર. આ Y�ુક�લીઓમા ં�ુ ંસહભાગી તમાર. આ Y�ુક�લીઓમા ં�ુ ંસહભાગી તમાર. આ Y�ુક�લીઓમા ં�ુ ંસહભાગી 

થવા ઈw��ંંથવા ઈw��ંંથવા ઈw��ંંથવા ઈw��ંં....’ દઢ @રૂ� 7વીણાબહ�ને ક�ુંદઢ @રૂ� 7વીણાબહ�ને ક�ુંદઢ @રૂ� 7વીણાબહ�ને ક�ુંદઢ @રૂ� 7વીણાબહ�ને ક�ુ.ં... 



ભા'કરભાઈના ંબા રંભાબહ�ને ક�ુંભા'કરભાઈના ંબા રંભાબહ�ને ક�ુંભા'કરભાઈના ંબા રંભાબહ�ને ક�ુંભા'કરભાઈના ંબા રંભાબહ�ને ક�ુ,ં ‘ભા'કર સં̂ ણૂW 4ધ છેભા'કર સં̂ ણૂW 4ધ છેભા'કર સં̂ ણૂW 4ધ છેભા'કર સં̂ ણૂW 4ધ છે, એ�ુ ંઆ 4ધ�વ કોઈરોગ એ�ુ ંઆ 4ધ�વ કોઈરોગ એ�ુ ંઆ 4ધ�વ કોઈરોગ એ�ુ ંઆ 4ધ�વ કોઈરોગ 

નથી A દવા ક� ઓપર�શનથી મટ�નથી A દવા ક� ઓપર�શનથી મટ�નથી A દવા ક� ઓપર�શનથી મટ�નથી A દવા ક� ઓપર�શનથી મટ�....    એનો 4ધાપો જરાય ઘટવાનો નથી ક� ના�દૂ એનો 4ધાપો જરાય ઘટવાનો નથી ક� ના�દૂ એનો 4ધાપો જરાય ઘટવાનો નથી ક� ના�દૂ એનો 4ધાપો જરાય ઘટવાનો નથી ક� ના�દૂ 

નથી થવાનોનથી થવાનોનથી થવાનોનથી થવાનો....એની સાથે� ુ ંસહQવન અo2નપર.Xા હશેએની સાથે� ુ ંસહQવન અo2નપર.Xા હશેએની સાથે� ુ ંસહQવન અo2નપર.Xા હશેએની સાથે� ુ ંસહQવન અo2નપર.Xા હશે. . . . પાછળથી તને આ લ2ન પાછળથી તને આ લ2ન પાછળથી તને આ લ2ન પાછળથી તને આ લ2ન 

માટ� અફસોસ થશેમાટ� અફસોસ થશેમાટ� અફસોસ થશેમાટ� અફસોસ થશે. . . . માટ� તારોિવચાર પડતો Yકૂમાટ� તારોિવચાર પડતો Yકૂમાટ� તારોિવચાર પડતો Yકૂમાટ� તારોિવચાર પડતો Yકૂ....’ પણ 7વીણાબહ�ન તો મCCમ હતાંપણ 7વીણાબહ�ન તો મCCમ હતાંપણ 7વીણાબહ�ન તો મCCમ હતાંપણ 7વીણાબહ�ન તો મCCમ હતા.ં . . . 

લ2નની આગલી સાAં રંભાબહ�ને ફર.વાર 7વીણાબહ�નને ક�ુંલ2નની આગલી સાAં રંભાબહ�ને ફર.વાર 7વીણાબહ�નને ક�ુંલ2નની આગલી સાAં રંભાબહ�ને ફર.વાર 7વીણાબહ�નને ક�ુંલ2નની આગલી સાAં રંભાબહ�ને ફર.વાર 7વીણાબહ�નને ક�ુ,ં ‘હQ 9 ુ ંના પાડ. શક� હQ 9 ુ ંના પાડ. શક� હQ 9 ુ ંના પાડ. શક� હQ 9 ુ ંના પાડ. શક� 

છેછેછેછે, અ�યાર� ના પાડ.શ તો ખાસ �ુઅ�યાર� ના પાડ.શ તો ખાસ �ુઅ�યાર� ના પાડ.શ તો ખાસ �ુઅ�યાર� ના પાડ.શ તો ખાસ �ુ::::ખનહy થાયખનહy થાયખનહy થાયખનહy થાય. . . . પણ પછ.થી જો 9 ુ ંથાક.શ અને પણ પછ.થી જો 9 ુ ંથાક.શ અને પણ પછ.થી જો 9 ુ ંથાક.શ અને પણ પછ.થી જો 9 ુ ંથાક.શ અને 

કલહકંકાસ કર.ને તમ ે ુદા ંપડશો તો એ ઘા બેઉનવેસમો થઈ પડશેકલહકંકાસ કર.ને તમ ે ુદા ંપડશો તો એ ઘા બેઉનવેસમો થઈ પડશેકલહકંકાસ કર.ને તમ ે ુદા ંપડશો તો એ ઘા બેઉનવેસમો થઈ પડશેકલહકંકાસ કર.ને તમ ે ુદા ંપડશો તો એ ઘા બેઉનવેસમો થઈ પડશે....’ 

ભા'કરભાઈની આિથ¡ક o'થિત ત�ન સામા!ય હતીભા'કરભાઈની આિથ¡ક o'થિત ત�ન સામા!ય હતીભા'કરભાઈની આિથ¡ક o'થિત ત�ન સામા!ય હતીભા'કરભાઈની આિથ¡ક o'થિત ત�ન સામા!ય હતી. . . . એવા ઘરસસંારમા ંએવા ઘરસસંારમા ંએવા ઘરસસંારમા ંએવા ઘરસસંારમા ં

સફળતા^વૂWકસમાTુ ંએક પડકાર હતોસફળતા^વૂWકસમાTુ ંએક પડકાર હતોસફળતા^વૂWકસમાTુ ંએક પડકાર હતોસફળતા^વૂWકસમાTુ ંએક પડકાર હતો, પણ 7વીણાબહ�ને કોઈ Y�ુક�લીને Y�ુક�લી પણ 7વીણાબહ�ને કોઈ Y�ુક�લીને Y�ુક�લી પણ 7વીણાબહ�ને કોઈ Y�ુક�લીને Y�ુક�લી પણ 7વીણાબહ�ને કોઈ Y�ુક�લીને Y�ુક�લી 

મામામામાની જ નહyની જ નહyની જ નહyની જ નહy....7િતbૂળતા માટ� એ તૈયાર જ હતાં7િતbૂળતા માટ� એ તૈયાર જ હતાં7િતbૂળતા માટ� એ તૈયાર જ હતાં7િતbૂળતા માટ� એ તૈયાર જ હતા.ં . . . ભા'કરભાઈ ઈડરની કોલેજમા ંભા'કરભાઈ ઈડરની કોલેજમા ંભા'કરભાઈ ઈડરની કોલેજમા ંભા'કરભાઈ ઈડરની કોલેજમા ં

7ોફ�સર થયા7ોફ�સર થયા7ોફ�સર થયા7ોફ�સર થયા. . . . સામા!ય�Lૃહણી કરતા ં7વીણાબહ�નની ફરજોની યાદ. લાબંી છેસામા!ય�Lૃહણી કરતા ં7વીણાબહ�નની ફરજોની યાદ. લાબંી છેસામા!ય�Lૃહણી કરતા ં7વીણાબહ�નની ફરજોની યાદ. લાબંી છેસામા!ય�Lૃહણી કરતા ં7વીણાબહ�નની ફરજોની યાદ. લાબંી છે. . . . તેઓ તેઓ તેઓ તેઓ 

માG �Lૃહણી થઈને સતંોષમાનનાર ન હતાંમાG �Lૃહણી થઈને સતંોષમાનનાર ન હતાંમાG �Lૃહણી થઈને સતંોષમાનનાર ન હતાંમાG �Lૃહણી થઈને સતંોષમાનનાર ન હતા.ં . . . ઈડરમા ં4ધજનોના િવકાસ�ુ ંકાયW ઈડરમા ં4ધજનોના િવકાસ�ુ ંકાયW ઈડરમા ં4ધજનોના િવકાસ�ુ ંકાયW ઈડરમા ં4ધજનોના િવકાસ�ુ ંકાયW 

તેમણે આરં*-ુંતેમણે આરં*-ુંતેમણે આરં*-ુંતેમણે આરં*-ુ.ં . . . એમની સ'ંથામાિંવકલાગંો માટ� ઘએમની સ'ંથામાિંવકલાગંો માટ� ઘએમની સ'ંથામાિંવકલાગંો માટ� ઘએમની સ'ંથામાિંવકલાગંો માટ� ઘ=ુ ંનUર કામ થાય છે=ુ ંનUર કામ થાય છે=ુ ંનUર કામ થાય છે=ુ ંનUર કામ થાય છે. . . . સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે સાથે 

ઘરઘરઘરઘર, bુcંુબ અને સામા~જક Kયવહારોતો ખરા જbુcંુબ અને સામા~જક Kયવહારોતો ખરા જbુcંુબ અને સામા~જક Kયવહારોતો ખરા જbુcંુબ અને સામા~જક Kયવહારોતો ખરા જ. . . . સેવાસેવાસેવાસેવા, સેવા િનરંતર સેવાના કારણે સેવા િનરંતર સેવાના કારણે સેવા િનરંતર સેવાના કારણે સેવા િનરંતર સેવાના કારણે 

7વીણાબહ�ન�ુ ંQવન �ુ ં�sુક બની ગ-ુછેં 7વીણાબહ�ન�ુ ંQવન �ુ ં�sુક બની ગ-ુછેં 7વીણાબહ�ન�ુ ંQવન �ુ ં�sુક બની ગ-ુછેં 7વીણાબહ�ન�ુ ંQવન �ુ ં�sુક બની ગ-ુછેં ? મોજશોખ વણસતંોષાયેલા ર¢ા છે મોજશોખ વણસતંોષાયેલા ર¢ા છે મોજશોખ વણસતંોષાયેલા ર¢ા છે મોજશોખ વણસતંોષાયેલા ર¢ા છે ? 

ભા'કરભાઈ ટ.ખળખોર છેભા'કરભાઈ ટ.ખળખોર છેભા'કરભાઈ ટ.ખળખોર છેભા'કરભાઈ ટ.ખળખોર છે. . . . તેઓ કહ� છે તેઓ કહ� છે તેઓ કહ� છે તેઓ કહ� છે : : : : ‘બે હાથેમહ£દ. Yકૂવાન ેબદલે 7વીણા ગાય બે હાથેમહ£દ. Yકૂવાન ેબદલે 7વીણા ગાય બે હાથેમહ£દ. Yકૂવાન ેબદલે 7વીણા ગાય બે હાથેમહ£દ. Yકૂવાન ેબદલે 7વીણા ગાય 

છે છે છે છે : : : : મ�દ. Yકૂ.ને �ુ ંર� ક�ંુ વીરામ�દ. Yકૂ.ને �ુ ંર� ક�ંુ વીરામ�દ. Yકૂ.ને �ુ ંર� ક�ંુ વીરામ�દ. Yકૂ.ને �ુ ંર� ક�ંુ વીરા, એનો જોનારો@રુદાસ ર�એનો જોનારો@રુદાસ ર�એનો જોનારો@રુદાસ ર�એનો જોનારો@રુદાસ ર��.’ આ સાભંળ.ને ર.સ આ સાભંળ.ને ર.સ આ સાભંળ.ને ર.સ આ સાભંળ.ને ર.સ 

ચડાવતા ં7વીણાબહ�ન કહ� છે ચડાવતા ં7વીણાબહ�ન કહ� છે ચડાવતા ં7વીણાબહ�ન કહ� છે ચડાવતા ં7વીણાબહ�ન કહ� છે :::: 

‘મને મ�દ. Yકૂવીગમતી જ નથીમને મ�દ. Yકૂવીગમતી જ નથીમને મ�દ. Yકૂવીગમતી જ નથીમને મ�દ. Yકૂવીગમતી જ નથી....’ 

‘Qવનસફર ક�વી રહ. Qવનસફર ક�વી રહ. Qવનસફર ક�વી રહ. Qવનસફર ક�વી રહ. ?’ 

‘આનદંોgલાસથી ઊભરાતા અમારાદા[પ�યQવનમા ં4ધ�વ dાયં આડ� આK-ુ ંનથીઆનદંોgલાસથી ઊભરાતા અમારાદા[પ�યQવનમા ં4ધ�વ dાયં આડ� આK-ુ ંનથીઆનદંોgલાસથી ઊભરાતા અમારાદા[પ�યQવનમા ં4ધ�વ dાયં આડ� આK-ુ ંનથીઆનદંોgલાસથી ઊભરાતા અમારાદા[પ�યQવનમા ં4ધ�વ dાયં આડ� આK-ુ ંનથી. . . . 

4ધ�વથી તેઓ YCુત થઈ ગયા છે4ધ�વથી તેઓ YCુત થઈ ગયા છે4ધ�વથી તેઓ YCુત થઈ ગયા છે4ધ�વથી તેઓ YCુત થઈ ગયા છે, તેથીતેથીતેથીતેથીતો બીSને 4ધ�વમાથંી YCુત કરવાનો અમે તો બીSને 4ધ�વમાથંી YCુત કરવાનો અમે તો બીSને 4ધ�વમાથંી YCુત કરવાનો અમે તો બીSને 4ધ�વમાથંી YCુત કરવાનો અમે 

7ય�ન કર.એ છ.એ7ય�ન કર.એ છ.એ7ય�ન કર.એ છ.એ7ય�ન કર.એ છ.એ�’ 



આપણે ભા'કરભાઈની સફળતાનો યશ 7વીણાબહ�નને આપવા જઈએ તો આપણે ભા'કરભાઈની સફળતાનો યશ 7વીણાબહ�નને આપવા જઈએ તો આપણે ભા'કરભાઈની સફળતાનો યશ 7વીણાબહ�નને આપવા જઈએ તો આપણે ભા'કરભાઈની સફળતાનો યશ 7વીણાબહ�નને આપવા જઈએ તો 

7વીણાબહ�ન તરત બોલીઊઠ� છે 7વીણાબહ�ન તરત બોલીઊઠ� છે 7વીણાબહ�ન તરત બોલીઊઠ� છે 7વીણાબહ�ન તરત બોલીઊઠ� છે : : : : ‘એમણે ઓલર�ડ. એમની Sતને ¤વુ કર. જ એમણે ઓલર�ડ. એમની Sતને ¤વુ કર. જ એમણે ઓલર�ડ. એમની Sતને ¤વુ કર. જ એમણે ઓલર�ડ. એમની Sતને ¤વુ કર. જ 

હતીહતીહતીહતી....’ તેઓ ઉમેર� છેતેઓ ઉમેર� છેતેઓ ઉમેર� છેતેઓ ઉમેર� છે, ‘લ2ન એ તો 4ગતવાત છેલ2ન એ તો 4ગતવાત છેલ2ન એ તો 4ગતવાત છેલ2ન એ તો 4ગતવાત છે. . . . એના ંગીત �ુ ંગાવાના ંએના ંગીત �ુ ંગાવાના ંએના ંગીત �ુ ંગાવાના ંએના ંગીત �ુ ંગાવાના ં? મને મને મને મને 

ગ[-ુ ંએ ગ[-ુ ંએ ગ[-ુ ંએ ગ[-ુ ંએ મ� ક-ુંમ� ક-ુંમ� ક-ુંમ� ક-ુ.ં . . . લ2નનો િનણWય કરતી વખતેAટલી �ુ ંNશુ હતી એટલી આA લ2નનો િનણWય કરતી વખતેAટલી �ુ ંNશુ હતી એટલી આA લ2નનો િનણWય કરતી વખતેAટલી �ુ ંNશુ હતી એટલી આA લ2નનો િનણWય કરતી વખતેAટલી �ુ ંNશુ હતી એટલી આA 

પચીસ વષW પછ. પણ �ંપચીસ વષW પછ. પણ �ંપચીસ વષW પછ. પણ �ંપચીસ વષW પછ. પણ �ં. . . . મારા િનણWય માટ� મને કોઈ અફસોસનથીમારા િનણWય માટ� મને કોઈ અફસોસનથીમારા િનણWય માટ� મને કોઈ અફસોસનથીમારા િનણWય માટ� મને કોઈ અફસોસનથી, પરં9 ુઆપણે પરં9 ુઆપણે પરં9 ુઆપણે પરં9 ુઆપણે 

Sણીએ છ.એ ક� લ2ન કર.એ એટલે કામ પતી નથી જ9 ુંSણીએ છ.એ ક� લ2ન કર.એ એટલે કામ પતી નથી જ9 ુંSણીએ છ.એ ક� લ2ન કર.એ એટલે કામ પતી નથી જ9 ુંSણીએ છ.એ ક� લ2ન કર.એ એટલે કામ પતી નથી જ9 ુ.ં . . . પળેપળ સભાનપણેલ2નને પળેપળ સભાનપણેલ2નને પળેપળ સભાનપણેલ2નને પળેપળ સભાનપણેલ2નને 

સાથWક કરવા માણસે 7ય�ન કરવો પડ� છેસાથWક કરવા માણસે 7ય�ન કરવો પડ� છેસાથWક કરવા માણસે 7ય�ન કરવો પડ� છેસાથWક કરવા માણસે 7ય�ન કરવો પડ� છે. . . . ઘણી બાધંછોડ કરવી પડ� છેઘણી બાધંછોડ કરવી પડ� છેઘણી બાધંછોડ કરવી પડ� છેઘણી બાધંછોડ કરવી પડ� છે    અને અને અને અને 

,યાર�7થમ દusટએ અસમાન વwચનેા ંલ2ન હોય �યાર� @ખુનો માગW િવકટ હોય છે,યાર�7થમ દusટએ અસમાન વwચનેા ંલ2ન હોય �યાર� @ખુનો માગW િવકટ હોય છે,યાર�7થમ દusટએ અસમાન વwચનેા ંલ2ન હોય �યાર� @ખુનો માગW િવકટ હોય છે,યાર�7થમ દusટએ અસમાન વwચનેા ંલ2ન હોય �યાર� @ખુનો માગW િવકટ હોય છે, 

હર ડગલપેડકાર ઊભા થાય છે છતા ંઉદારતાહર ડગલપેડકાર ઊભા થાય છે છતા ંઉદારતાહર ડગલપેડકાર ઊભા થાય છે છતા ંઉદારતાહર ડગલપેડકાર ઊભા થાય છે છતા ંઉદારતા, ધીરજધીરજધીરજધીરજ, સમતાસમતાસમતાસમતા, સયંમ અને ખાસ તો સયંમ અને ખાસ તો સયંમ અને ખાસ તો સયંમ અને ખાસ તો 

7ેમથી ધાર. સફળતા મળેછે7ેમથી ધાર. સફળતા મળેછે7ેમથી ધાર. સફળતા મળેછે7ેમથી ધાર. સફળતા મળેછે. . . . 7વીણાબહ�નની દ.કર. એમ7વીણાબહ�નની દ.કર. એમ7વીણાબહ�નની દ.કર. એમ7વીણાબહ�નની દ.કર. એમ....એએએએ. . . . થયા પછ. લ2ન કર. થયા પછ. લ2ન કર. થયા પછ. લ2ન કર. થયા પછ. લ2ન કર. 

લડંન સેટલ થઈ છેલડંન સેટલ થઈ છેલડંન સેટલ થઈ છેલડંન સેટલ થઈ છે. . . . દ.કરાઓ મનન અનહેષW પોતાનીદ.કરાઓ મનન અનહેષW પોતાનીદ.કરાઓ મનન અનહેષW પોતાનીદ.કરાઓ મનન અનહેષW પોતાની    ર.તે િવકાસ સાધી ર¢ા છેર.તે િવકાસ સાધી ર¢ા છેર.તે િવકાસ સાધી ર¢ા છેર.તે િવકાસ સાધી ર¢ા છે.... 

અ�યાર� તો 7વીણાબહ�ન િવકલાગંો ઉપરાતં મદં��ુPના બાળકોને પણ એમની અ�યાર� તો 7વીણાબહ�ન િવકલાગંો ઉપરાતં મદં��ુPના બાળકોને પણ એમની અ�યાર� તો 7વીણાબહ�ન િવકલાગંો ઉપરાતં મદં��ુPના બાળકોને પણ એમની અ�યાર� તો 7વીણાબહ�ન િવકલાગંો ઉપરાતં મદં��ુPના બાળકોને પણ એમની 
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