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પ્રસ્તાવના
પરરચયલક્ષી લેખો લખવા અને આ લેખો પણ એટલા ટંકાણમાં લખવા જેથી
મારહતીનો અનતરે ક ન થાય, એ બહુ જ કપરું કામ છે . એનાથી પણ વધુ કપરું કામ છે
કે આ લખાણો માત્ર બાયોડેટા કે રે ઝ્યુમી ન બની જાય એ માટે લેખકનું સતત
સજાગ રહેવ.ું આ સજાગતા સાથે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે આવા
પરરચયલક્ષી લેખોમાં માત્ર મારહતીનું પ્રાધાન્ય ન રહે પણ સાથે વાચકોની રસક્ષનત
ન થાય અને વાતાા તત્વ પણ જળવાઈ રહે. હવે આમાં બીજો “એક્સ ફેક્ટર” એ
ઉમેરાય છે કે નવનશષ્ટ અને જુદા જુદા ફલક પરથી આવતી પ્રનતભાઓનું આલેખન
એવી રીતે થવું જોઈએ કે વાચકવગાની ઉત્સુકતા એક પરરચય વાંચ્યા પછી બીજો
પરરચય વાંચવા માટે જળવાઈ રહેવી જોઈએ. આ બધી જ કસોટીઓમાંથી લેખક સો
ટચના સોના જેવા ખરા ઉતયાા છે . મેં “મળવા જેવા માણસ”ના લેખો છૂટા છવાયા
બ્લોગ્સ અને ઈ-મેલમાં વાંચ્યા હતા પણ જ્યારે આ પ્રસ્તાવના લખતી વખતે હુ ં
વાંચવા બેઠી તો એક જ બેઠકે વાંચી ગઈ. એક પછી એક લેખો હુ ં વાંચતી ગઈ અને
ક્ાંય મને એવું ન લાગ્્ું કે હુ ં એક સુગ્રનથત ક્રમમાં આલેખાયેલી મારહતી વાંચી રહી
છં. દરે ક પરરચયમાં, લેખકને અને જેની સાથે લેખક આપણને મેળવી રહ્યા છે એ
વ્યક્ક્તને જાણે વાચક તરીકે આપણે પ્રત્યક્ષ મળીને વાતો કરી રહ્યા હોઈએ એવું લાગે
છે . લેખકની આ મોટામાં મોટી નસધ્ધ્ધ છે .
અહીં સર્જક આપણને પચાસ વ્યક્ક્તઓના જીવનની યાત્રા પર લઈ જાય છે .
આ બધી જ નવભનતઓ સમાજના નવભભન્ન વગા અને સ્તરની છે . આ સહુની જીવતરની
સફર અલગ અલગ પારરવારરક, સામાજજક અને વ્યવસાનયક સંજોગોમાં આકાર પામી
છે . બધાની પ ૃષ્ઠભનમ આટલી જુદી હોવા છતાં એક સંદેશો અ સહુ લેખોમાં સતત
રહ્યો છે . જીવન અને નવધાતાની સાથે સમાધાન કરીને આ મહાનુભવો બેસી ન પડયા
પણ સામા પ્રવાહે તરીને, પોતાનો રકનારો સ્વયં શોધી, જીવનને જીવંતતાથી જીવ્યા
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છે . એમની જજિંદારદલીને સલામ અનાયસે થઈ જાય એવું સાલસ અને સહજ નનરુપણ
દરે ક પરરચયમાં જોવા મળે છે . આ રીતે જોઈએ તો મારહતી અને મેસેજ-સંદેશ-ની
દ્રષ્ષ્ટએ દરે ક લેખના વહેણમાં-Flowમાં - સામ્ય હોવા છતાં પણ નાવીન્ય અને
ઉત્સુકતા ક્ાંય ઝ્ંખવાતી નથી એ લેખકની નસધ્ધ્હસ્તતાનો કમાલ છે .
દરે ક મળવા જેવા માણસની વાતો વાંચતી વખતે, સહજતાથી જ એમના
જીવનનો પ્રેરણાદાયી પંથ આપણા સહુ માટે રદવાદાંડીની ગરજ સારી જાય છે . લેખકે
પુરષાથા અને કમાઠતાની વાત કરતી વખતે, “ભગવાન-ભગવાન” અને “ભક્ક્ત”ની
ભેળસેળ નથી કરી કે નથી ક્ાંય એમની કલમ ઉપદે શાત્મક બની. સર્જકે, આ સહુના
જીવનમાંથી વાચકે શું મેળવવું છે એ વાચકની સહ્રદયતા અને સંવેદનશીલતા પર
છોડી દીધું છે . આ વસ્ત ુ લેખકની જ પરરપક્વતાનું જ પ્રમાણ નથી આપતી પણ
વાચકવગાની સજ્જતા ને પરરપક્વતા પર લેખકના નવશ્વાસની પ્રનતતી કરાવે છે . આ
ગુજરાતી સર્જકો માટે મોટી શીખ છે . ભાવકવગાની સમજદારી કેળવવાની અને એ
કેળવાય તે માટે લેખકની જવાબદારી પણ ખબ મોટી છે . લેખક જ્યારે વાચકને
નવચારતાં કરી દે ત્યારે એ લેખનની ચરમ સીમા પર પહોંચે છે , જે આ પુસ્તકમાં
દાવડાસાહેબ પહોંચી ચક્ા છે . અહીં સર્જક કલાત્મકતા તો જાળવે જ છે પણ એના
વાચકવગાને અને વાચકવગાની સમજદારીને આહવાન આપે છે કે “આ વાંચીને જે
તમારે લેવ ું હોય તે તમે લઈ જાઓ, આનાથી વધુ મારે કઈં કહેવ ું નથી”. સાચી વાત
તો એ છે કે જે લખાણ વાંચનારને નવચારપવાક માણતાં કે માણીને નવચારતાં ન કરી
શકે એ લખાણ પથ્થર પરથી સરી જતાં પાણી જેવું છે . આ પચાસ લેખો વંચાયા
પછી એક જ વાક્ અનાયસે મનમાં આવ્્ુ,ં “અરે , બસ પચાસ જ લેખો? હજુ બીજા
થોડા હોવા જોઈએ.” આવું તો જ બને જો લેખકની સર્જનકળા સોળે કળાએ ખીલી
હોય. આ તો જાદુ છે , સર્જકના શબ્દોનો, એના શબ્દોમાં ગોનપત રહેલી અનુભનતનો.
અનેક ઠેકાણે લેખકે સક્ષ્મ નવનોદને શબ્દના ભાવ સાથે સુદરતાથી
ં
શણગાયો છે , જે
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આ પરરચયલક્ષી લેખોમાં સારહજત્યક મલ્યોનો ઉમેરો કરે છે . દા.ત. “જો સ્ટે થોસ્કોપ
મકીને સાંભળો તો એમના હ્રદયના ધબકારા પણ ગુજરાતીમાં સંભળાય.”
વ્યક્ક્ત પરરચય – એમાં પણ જે વ્યક્ક્તઓ સાથે વ્યક્ક્તગત રીતે સંકળાયેલાં
હો એમના માટે સંભક્ષપ્તમાં લખવું અઘરું છે . પાછં એ પણ એવી રીતે લખવું કે
એમના વ્યક્ક્તત્વ કે એમના જીવન સફરની મહત્તમતા ક્ાંય પણ ઓઝ્પાય નહીં એ
કલમ પાસેથી બહુ જ સંયમ માગી લે છે . આ સંયમ અને એ માટે નો કસબ અહીં
પ્રસ્ત ુત દરે ક લેખોમાં સહજતા અને સાલસતાથી, કોઈ પણ પ્રયાસ નવના ઉભરે છે .
દાવડાસરનો આ કસબ, મને આદરણીય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણીની “અડધી સદીની
વાચનયાત્રા” ની યાદ અપાવી ગયો. અહીં ખબ જ આદરપવાક આદરણીય, પજ્ય શ્રી
મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણીને વંદન કરી લઉં છં.
વ્યક્ક્ત તરીકે દાવડાભાઈ અનતશય મ ૃદુ , નવનયી, સંવેદનશીલ અને
સૌજન્યસભર વ્યક્ક્તત્વના સ્વામી છે . દાવડાભાઈ જજિંદગીને સચ્ચાઈથી સદા જીવ્યા
છે . અહીં, અમેરરકામાં જજિંદગીના ઉત્તરાધામાં આવ્યા છતાં પણ એ અહીં વસતા સહુ
નાનામોટા ગુજરાતીઓના હ્રદયમાં, પોતાની સરળતા અને સત્ય માત્ર કહેવાની નહીં
પણ સ્વીકારવાની અદભત રહિંમતને કારણે વસી ગયા છે . દાવડાભાઈ વ્યવસાનયક
જજિંદગી તો ભારતમાં જીવ્યા છે પરં ત ુ તીવ્ર બુધ્ધ્ધમતાને કારણે ટંકા સમયમાં જ
અમેરરકાની અને વૈનશ્વક સ્તરની સામાજજક પરરક્સ્થતી, અથાકરણ, રાજનીનત,
રમતગમત અને મનોરં જનની દુનનયાને સંપણાપણે આત્મસાત કરી શક્ા છે . આ જ
કારણો સર એમને ક્ાંય પણ કોઈની પણ સાથે વાતચીત કરતાં કે નવચાર નવમશા
કરતાં સંકોચ તો નથી રહેતો પણ સામો માણસ એમની સાથેના સંવાદમાંથી હંમશ
ે ાં
કઈંક શીખીને જાય છે . દાવડાભાઈ અને ચંદ્રલેખાભાભીની ઓળખાણ મારે માટે બે
એરરયામાં મળે લી મહામલી નમરાત છે અને એ બદલ હુ ં ઈશ્વરની ઋણી છં. જો કે બે
એરરયા જ શુ,ં પણ ભારત અને નવશ્વભરમાં જે એમને ઓળખે છે એ સહુ માટે
દાવડાભાઈ અને ભાભીની ઓળખાણ એ મહામલી મડી છે . વ્યવસાયે એધ્ન્જનનયર
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હોવા છતાં, જજિંદગીના પાછલા તબક્કામાં કલમ સાથેની દોસ્તી કરવી અને એ પણ
એટલી ગાઢ કે કલમ અને દાવડાભાઈ, બેઉને એકમેકથી જુદા કલ્પવું શક્ જ ન
બને! જ્યારે મને ખબર પડી કે રીટાયર થયા પછી એમણે લખવાનું શરુ ક્ુું છે તો
મને તાજુબી ન થઈ કારણ કે આ સર્જકતા બહાર તો આવવાની જ હતી. ગુજરાતી
ભાષાનું એ સદભાગ્ય છે કે આ સર્જકતાનો ધરો, હ્રદયમાંથી નીકળી, અસ્ખભલત વહી
શક્ો અને અમેરરકામાં વસતા ગુજરાતી ભાષા પ્રેમીઓનું સદનસીબ કે અમેરરકાની
ધરતી એ માટે નનનમત્ત બની.
“મળવા જેવા માણસ” પુસ્તકના પ્રકાશન વખતે મને થાય છે કે સાચા અથામાં
પરરચયલક્ષી નવષયોનું ખેડાણ ગુજરાતી ભાષામાં આટલા પરરપક્વ લખાણ સાથે,
આટલી સક્ષમ અને સજ્જ કલમ દ્વારા આટલી સુદરતાથી
ં
અને સંભક્ષપ્તતાથી નથી
થ્ુ.ં ઈશ્વર પાસે એક જ અભ્યથાના કે એમની કલમ હવે અહીં અટકે નહીં. એટલું જ
નહીં પણ, એમની સર્જકતા નવા આયામ અને નવા નશખરો ગુજરાતી ભાષામાં સર
કરે . દાવડાસરે જેટ ્ુગની સમયની કમી સરસ રીતે પીછાણી છે અને એમની પાસે
ટંકાણમાં રસહાની કયાા નવના, જે કહેવ ું છે તે કહેવામાં નૈસભગિક હથોટી છે .
દાવડાભાઈ, આપના વૈનવધ્યસભર લખાણો ને સર્જનો થકી, આપણા સહુની લાડલી
માત ૃભાષા ગુજરાતી સમ ૃધ્ધ બનતી રહે. તમે સતત લખતા રહો એવી જ નવનંતી.
પ્રથમ ઈ-પુસ્તક બદલ આપને ખબ ખબ અભભનંદન પાઠવું છં અને લાખો
શુભેચ્છાઓ સાથે નવરમું છં.
જયશ્રી વવન ુ મરચંટ (ફ્રીમોન્ટ, કેલિફોવનિયા)
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મારા જીવનસંગ્રામની સાથી

સ્વ.ચંદ્રલેખા દાવડા
सुखदु ुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
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વનવેદન
૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫ માં લખાયેલા આ પચાસ પરરચય લેખનો યશ, આ
લેખોમાં જેમનો પરરચય આપવામાં આવ્યો છે એમને જાય છે . એમના
સહકાર વગર આ લેખ લખવાનુ ં શક્ ન થાત. પ્રત્યેક લેખ માટે , જેમનો
પરરચય લખ્યો છે તેમની સાથેના લેભખત સવાલ-જવાબ, અન્ય
સ્રોતોમાંથી એમના નવષે એકઠી કરે લી મારહતી, એમના પરરભચત નમત્રો
પાસેથી જાણેલી હકીકતો, અને મારી પોતાની એમના નવષેની જાણકારીનો
ઉપયોગ કયો છે . ભલચક ન રહી જાય એટલા માટે પ્રગટ કરતાં પહેલા
ફાઈનલ ડ્રાફટ મોકલી એમની મંજરી લેવામાં આવી હતી.
આ લેખમાળા લખવા પાછળનો મારો મળ હેત ુ સમાજને જાણ કરવાનો
હતો, કે સાધારણ પરરક્સ્થનતમાં જન્મેલી વ્યક્ક્તઓએ સંઘષા કરી, જીવનમાં
જે હાંનસલ ક્ુ,ું એમાંથી અન્ય લોકોને પ્રેરણા લઈ શકે. આ વ્યક્ક્તીઓએ
માત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી બેસી ન રહેતાં, સમાજ માટે ઉપયોગી કાયો પણ
કયાા છે .
આ લેખમાળાના ઘણાં લેખ અનેક બ્લોગ્સમાં, અને સામનયકોમાં પ્રનસધ્ધ
થઈ ચક્ા છે . એક બે બ્લોગ્સમાં તો બધા ૫૦ પરરચયો સચવાયા છે . તેમ
છતાં આ ઈ-પુસ્તક તૈયાર કરવા માટે અનેક નમત્રોનો આગ્રહ હતો, એટલે
આ ઈ-પુસ્તક તૈયાર કરી લોકો નવના મુલ્યે Down Load કરી શકે એ રીતે
મકવાનો નવચાર કયો છે .
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આ પરરચયોનુ ં સંકલન કરવામાં મારા સ્વ. પત્ની ચંદ્રલેખાએ ઘણી મદદ
કરી હતી, એટલે આ પુસ્તક સપ્રેમ એને અપાણ ક્ુું છે .
–પી. કે. દાવડા
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શ્રી વિનોદ ગણાત્રા

ભારતીય હફલ્મ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીમાું બહ લાઈમલાઈટમાું નિીં આિેલી એિ પ્રવતભા છે વિનોદ
ગણાત્રા. િદાચ ભારતમાું તેમને અને તેમની હફલ્મોને ઓળખનારા િશે તેના િરતાું
વિદે શોમાું િધારે િશે. તેમની હફલ્મો આંતરરાષ્રીય હફલ્મ ફેસ્સ્ટ્ટિલ્સ ગજાિે છે . તેમને
પ્રવતસ્ષ્ઠત આંતરરાષ્રીય હફલ્મ ફેસ્સ્ટ્ટિલમાું જ્ય ૂરીના સભ્ય તરીિે પણ આમુંત્રણ મળે
છે .
‘િેડા હડૂ ા’, ‘લક્કા છુપ્પી’ અને ‘િારન-અરણ’. આિી હફલ્મોનાું નામ સાુંભળયાું છે ? નથી
સાુંભળયાું ને? તો જાણી લો િે ‘િેડા હડૂ ા’ પુંચાિન આંતરરાષ્રીય હફલ્મ ફેસ્સ્ટ્ટિલમાું
દશાાિાઈ ચ ૂિી છે , તો ‘લક્કા છુપ્પી’ બાિીસ અને ‘િારન-અરણ’ બે ડઝન ફેસ્સ્ટ્ટિલની
શોભા બની ચ ૂિી છે . આ ત્રણેય હફલ્મોના હદગ્દશાિ છે આપણા ગજરાતી વિનોદ
ગણાત્રા. ‘િારન-અરણ’ તો ગજરાતી ભાષામાું અને ગજરાતમાું શ ૂટ થયેલી હફલ્મ છે ,
જેને વશિાગો આંતરરાષ્રીય હફલ્મ ફેસ્સ્ટ્ટિલમાું સપ્રવતસ્ષ્ઠત ‘લીિ ઉલમાન પીસ
પ્રાઈઝ’ મળે લ છે .
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િેતન મિેતાની હફલ્મ ‘ભિની ભિાઈ’ (૧૯૮૦) પછી આટલ ું મોટું આંતરરાષ્રીય
સન્દ્માન િોઈ ગજરાતી હફલ્મને મળય ું િોય તેિો આ પિેલો પ્રસુંગ છે .
વિનોદ ગણાત્રાએ. હદગ્દશાિ તરીિે હફલ્મો તો ત્રણ જ બનાિી છે , ‘િેડા હડૂ ા’, ‘લક્કા
છુપ્પી’ અને ‘િારન-અરણ’, (ત્રણેય હફલ્મોન ું વનમાાણ ચચલ્રન હફલ્મ સોસાયટી ઓફ
ઈસ્ન્દ્ડયા’એ િરે લ ું છે ), પરું ત આ ત્રણ હફલ્મો બનાિતા અગાઉ તેઓ ૪૦૦ જેટલી
ડોિયમેન્દ્ટરી અને ન્દ્ય ૂઝરીલન ું હદગ્દશાન અને એહડહટિંગ િરી ચ ૂક્યા છે , તથા ૨૫
જેટલા જદા-જદા ટીિી િાયાક્રમો પણ બનાિી ચ ૂક્યા છે .
ચાલો જાણીએ િે િેિી રીતે શરૂ થઈ તેમની આ હદગ્દશાિ તરીિેની યાત્રા તેમના જ
શબ્દોમાું.
‘હ ું તો ભાઈ, મબ
ું ઈના ઘાટિોપરમાું આિેલી ઝુનઝુનિાલા િોલેજમાું િલિા િતો, પણ
એિ રોંગ નુંબરે મારી જજિંદગી જ બદલી નાખી, અને એ રોંગ નુંબરને લીધે જ હ ું
હફલ્મ ઈન્દ્ડસ્ટ્રીમાું આિી ચઢયો. બાિી અમારા િચ્છી પહરિારમાુંથી હફલ્મમાું િોઈ નિીં.
િળી િચ્છી લોિોમાું તો હફલ્મલાઈન ખરાબ લાઈન તરીિે જ ઓળખાય, પણ મને રસ
ખરો. બીજ ું િે હ ું લોઅર વમડલ િલાસન ું બાળિ. મારા વપતાજી ડોિ પર ક્લલયહરિંગ
એજન્દ્ટન ું િામ િરતા. મને ગમે તેટલો રસ િોય, તો પણ હફલ્મોનાું સપનાું જોિાું
આપણ ું ગજ ું નિીં, િારણ િે સારો સ્ટ્ટીલ ફોટોગ્રાફીનો િેમેરા પણ ખરીદિાના િેંત
નિોતો.
આવથિિ િારણોસર જ િોમવશિયલ આટા નો અભ્યાસ અધ ૂરો મ ૂિીને નોિરી પર લાગી
જવ ું પડ્ ું િત ું. ઝુનઝુનિાલા િોલેજમાું િલિા તરીિે િામ િરતો. સાુંજની િોલેજમાું
મારી ડ્ ૂટી િતી. એિ હદિસ ખ ૂબ જ િરસાદ પડતો િતો. િોલેજમાું હ ું એિલો જ
િતો ત્યારે એિ ભાઈનો ફોન આવ્યો. એ ભાઈએ િહ્ ું િે તમારી િોલેજની સામે જ હ ું
રહ ું છુું. ત્યાું મારી િાઈફ પ્રેગ્નન્દ્ટ છે અને એિલી છે . પ્લીઝ તમે મારી િાઈફને મેસેજ
આપો િે હ ું સલામત છુું અને મારી ચચિંતા ના િરે . હ ું િાલે જ ઘરે આિી શિીશ. મને
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એ ભાઈની િાતમાું સચ્ચાઈ લાગી, એટલે મેં સામે ઝુંપડપટ્ટીમાું તેન ું ઘર શોધીને
તેની પત્નીને મેસજ
ે આપ્યો િે તારો પવત િાલે આિી જશે, ત ું ચચિંતા ના િરીશ. એ
પછી પેલા ભાઈ મારો આભાર માનિા માટે મળિા આવ્યા, અને િહ્ ું િે તમારે શહટિંગ
જોવ ું િોય તો િિેજો. મને શોખ તો િતો જ, પણ પિેલા ક્યારે ય મોિો નિીં મળે લો,
એટલે મેં તો એ ભાઈન ું તરણ ું પિડી લીધ ું. એિ હદિસ તેણે િિેલા મોડના સ્ટ્ટહડયો
પર ગયો. ત્યાું ખબર પડી િે તે ભાઈ ઓહફસમાું પ્ય ૂન િતા. એમની ઓળખાણથી હ ું
સ્ટ્ટહડયોના ચક્કર િાપિા લાગ્યો. એિ હદિસ મીનાકમારીની હફલ્મ ‘અચભલાષા’માું
પ્રોડલશન યવનટમાું િોઈ વ્યક્લતની જરૂર િતી, એટલે મને એ જોબ ઓફર મળી. હ ું તો
નોિરી છોડી પ્રોડલશનના િામમાું લાગી ગયો.
હદગ્દશાિ િાુંવતલાલ દિેએ મને એહડહટિંગ શીખિા િહ્,ું એટલે હ ું એહડહટિંગ શીખિા
લાગ્યો. પછી સિાયિ હદગ્દશાિ તરીિે પણ િામ િયું અને પછી હદગ્દશાિ-એહડટર
તરીિે ડોિયમેન્દ્ટરી િરિા લાગ્યો. અમદાિાદ દૂરદશાન માટે ધીરબિેનની િાતાા
પરથી ‘નાગરદાસની િિેલી’ વસહરયલ બનાિી િતી. હદલ્િી દૂરદશાન માટે
‘બેંગનદાદા’ બનાિી. મરાઠીમાું પણ ચાર વસહરયલો બનાિી. જીિનના બાિનમા િષે
મેં હફલ્મમાું ઝુંપલાવ્ય ું અને ‘િેડાહડૂ ા’થી શરૂઆત િરી.’
વિનોદભાઈની હફલ્મોમાું બાળિો િેસ્ન્દ્દ્રય સ્ટ્થાને િોય છે . તેમની ત્રણમાુંથી બે હફલ્મોન ું
બેિરોપ િચ્છ છે . તેઓ િિે છે િે, ‘મને બાળિોના પ્રોગ્રામો અને તેમની િાતો િધારે
ગમે છે . બે દાયિા િરતાું િધ સમયથી હ ું બાળિોની પ્રવ ૃવિ સાથે સુંિળાયેલો છુું, મારી
‘બેંગનદાદા’ વસહરયલ દૂરદશાન પર ૧૭ િાર પ્રસાહરત થઈ છે . ત્યારથી છોિરાઓ
સાથે િામ િરિાની મજા પડે છે . િળી છે લ્લાું િીસ િષાથી હ ું આંતરરાષ્રીય હફલ્મ
ફેસ્સ્ટ્ટિલ સાથે સુંિળાયેલો છુું. બીજી િાત િે િચ્છ એ મારું મ ૂળ િતન છે . બાળપણથી
િચ્છ સાથેનો મારો ગાઢ નાતો રહ્યો છે . એટલે જ મારી હફલ્મોમાું પણ િચ્છ જોિા
મળે છે .’
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તેમની ‘િેડા હડૂ ા’ હફલ્મ દવનયાના ૫૮ હફલ્મ ફેસ્સ્ટ્ટિલમાું જઈ આિી.
તેઓ િિે છે િે, ‘જીિનભર મારે તો બાળિો માટે સારી સારી હફલ્મો બનાિતા રિેવ ું
છે , એ જ મારો ધ્યેય છે , પરું ત બાળિોના િાલીઓને હ ું એિ િાત ખાસ િિેિા માગ ું છુું
િે, મા-બાપ બાળિોને સારી હફલ્મો બતાિિા માટે જાગૃત થાય તે બહ જરૂરી છે .
બાળિને સારું જમિાન ું આપિા માટે, સારાું િપડાું આપિા િહટબદ્ધ િો તો બાળિને
સારું મનોરું જન આપિા પ્રત્યે પણ િહટબદ્ધ બનો.
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શ્રી હિમ્મતલાલ જોષી (આતા)

૯૩ િષાની િયના મારા વમત્ર શ્રી હિમતલાલ જોષીને િધારે લોિો તેમના હલામણા
નામ “આતા” િે “આતાઈ” થી ઓળખે છે . મારા પ્રત્યેિ ઈ-મેઈલનો તરત જ જિાબ
લખનારા આ આતા, સદા આનુંહદત રિે છે . તેઓ પોતાનો “આતાિાણી” નામે બ્લોગ
ચલાિે છે , અને બીજા અનેિ બ્લોગ્સની મલાિાત પણ લેતા રિે છે . િેબ ગર્જરી દ્વારા
સન્દ્માવનત આતાની િાત એમના શબ્દોમાું જ િાુંચો.
“મારો જન્દ્મ ૫ મી એવપ્રલ ૧૯૨૧ ના હદિસે દે શીંગામાું થયો િતો. દે શીંગા જનાગઢ
જીલ્લાના માણાિદર તાલિાન ું એિ ગામ છે . મારા વપતા જેઠા બાપા દે શીંગામાું
માવસિ રૂવપયા ૧૨/- ના મબલખ પગારથી પોલીસ પટે લ તરીિે નોિરી િરતા. હ ું
દે શીન્દ્ગાની વનશાળમાું ગજરાતી પાુંચ ધોરણ સધી ભણ્યો; િેમિે િધારે ધોરણ િતાું
નિીં. પછી દે શીંગાથી અધો ગાઉ દર મરમઠ ગામમાું અંગ્રેજી વિના સાત ધોરણ
પાસ િયાા. મારી ભણિાની બહ િોંશ િોિા છતાું, મારા બાપાની ગરીબીએ મને
આગળ ભણતો અટિાવ્યો. પછી મને બીલખામાું શ્રી નથરામ શમાાનાું આશ્રમમાું
સુંસ્ટ્કૃત ભણિા મક્યો. આશ્રમ માું ભણતો િતો ત્યારે મને પુંજાબના ઉદાસી સુંપ્રદાયના
સાધનો ભેટો થયો. આ સાધ પાસેથી હ ું ઉદા લખતા, િાુંચતા શીખ્યો. અિી મેં
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આશ્રમના એિ લલાિા ને લાિડીથી માયો િતો, અને આ િારણે મને આશ્રમમાુંથી િાઢી
મિિામાું આવ્યો.
આશ્રમમાુંથી િાઢી મક્યા પછી હ ું ઘરે આવ્યો, અને પછી મેં ખાુંડ, િેરોસીન િગેરે
િસ્ટ્ત િાળાબજારમાું િેચિાનો ધુંધો શરૂ િયો, પણ એમાું જોખમ િોિાથી મારી
માએ આિો ધુંધો ન િરિાન ું િહ્.ું
આ િખતે બીજ ું વિશ્વ યદ્ધ જોરશોરથી ચાલી રહ્ ું િત ું. હ ું આમીમાું ભરતી થઇ
ગયો. ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૭ સધી આમીમાું િામ િય.ું બીજ ું વિશ્વયધ્ધ પ ૂરૂું થઈ જિાથી
મને સેનામાુંથી છુટો િયો. ત્યાર બાદ, હ ું અમદાિાદ પોલીસ ફોસામાું જોડાયો. ૧૯૪૭
થી ૧૯૭૪ સધી પોલીસ ખાતામાું િામ િય.ું અમદાિાદમાું હ ું એિ એિો પોલીસ િતો
િે D.S.P. સધીના માણસો મને અંગત રીતે ઓળખે. એન ું િારણ એ િે, હ ું િાળા
નાગને િોઈ પણ જાતના સાધન િગર મારા ખલ્લા િાથથી પિડી લેતો. હ ું મારા
આિા સરપ પિડિાના ધુંધાને લીધે છાપે ચડયો િતો . અમદાિાદનો સભાષ બ્રીજ
બની રહ્યો િતો ત્યારે એના ચીફ એન્દ્જીનીઅર બી. કમાર િતા. તે એિ િખત
વસનેમા જોઈ ઘરે આવ્યા અને પથારી પાસે ગયા ત્યારે , ત્યાું ગચ
ું ળું િાળીને બેઠેલા
નાગદે િતાએ ફૂફાડો મારીને એમને ડરાવ્યા. એટલે એ તો િડી િાઢીને બુંગલાની
બિાર નીિળી ગયા. આ િખતે લોિોન ું ટોળું પણ ભેગ ું થઇ ગયેલ.ું પણ મજાલ છે
િે, િોઈ બુંગલા નજીિ જાય! પણ એિ ભડનો દીિરો ભૈયો િતો, તે દરિાજા પાસે
ૂ ો લઈને બેઠો િતો. મને બોલાિિામાું આવ્યો. હ ું
િાથમાું લાિડી અને ટિાલનો ડચ
ગયો એટલે ભૈયાએ મને ચેતવ્યો િે,

“साब! आप साथ कु छ नहीं लाए। यह साप बडा खतरनाक है।”
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મે તો મારા િાથમાું લાિડી િતી; એ પણ દર મ ૂિી દીધી; અને પથારી પાસે ગયો.
એટલે મને ડરાિિા નાગ દે િતાએ ફેણ માુંડી, અને ફૂફાડો માયો. હ ું સૌને
સુંભળાિિા બોલ્યો ” નાગબાપા! આ તમે જઓ છો એ માુંયલો માણસ હ ું નથી.”
એમ બોલી ફેણ માથે િાથ મ ૂિી નીચે િરી દીધી. પછી એના ગચ
ું ળા નીચે મારા બે
િાથની િથેળીઓ ઘાલી નાગદે િતાને ઊંચા િરી મારા નાિ સામે ફેણ મુંડાિી; અને
પછી ચાદરમાું મ ૂિી દીધા.
િોઈિ બોલ્ય ું િે આને િૈં િ ઇનામ આપવ ું જોઈએ. બી.કમારે મને િીસ રૂવપયા
આપિાન ું િય.ું મેં તેમને િહ્ ું િે મારાથી સીધ ું ઇનામ ન લેિાય. તમે મને મારા ખાતા
મારફત આપો.
પછી તો ઈન્દ્સ્ટ્પેલટરે છાપાુંિાળાઓને બોલાવ્યા. મારો ઈન્દ્ટરવ્ય લેિડાવ્યો; અને હ ું
તો છાપે ચઢી ગયો. મબ
ું ઈના ‘જન્દ્મભ ૂવમ’ છાપામાું આ મારા સપા પિડિાની વિગત
પણ છપાણી. મારો જીિતા સાપ પિડિાનો આ શોખ, એિ િાર નાગના િરડિા
છતાું, આજસધી િાયમ છે .
પોલીસ ફોસામાુંથી િિેલો વનવ ૃત થઈ, અને મારા નાનાભાઈના
તેડાિિાથી, ૧૯૭૪ માું અમેહરિા આવ્યો. છ હદિસ આરામ િયાું પછી નોિરીની
શરૂઆત િરી. ૧૯૮૫ સધી વપ્રન્દ્ટીંગ પ્રેસમાું િામ િરી િમાયો અને
એહરઝોનામાું પોતાની િમાણીથી ઘર ખરીદ્.ું છાપાઓમાું લેખો લખ્યા. લેખોએ મને
ઘણી પ્રવસદ્ધદ્ધ અપાિી. ડો. િનિ રાિલ (જાણીતા ચચત્રિાર રવિશુંિર રાિલના સપત્ર)
જેિા વમત્રો મળયા. શ્રી સરે શ જાની (બ્લોગ જગતના જાણીતા સરે શદાદા) એ મારો
ઉત્સાિ ખબ િધાયો.
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અમેહરિા આવ્યા બાદ સાહિત્યમાું રસ િેળિાયો અને ઉદા અને અરબી ભાષા
શીખ્યો. ૧૯૯૬ સધી ન્દ્ય યોિા રાજ્યમાું અને ત્યારબાદ એહરઝોના રાજ્યમાું રહ્યો. ૪૦
િષાથી અમેહરિામાું રિેિા છતાું િજી અમેહરિાની નાગહરિતા સ્ટ્િીિારી નથી.
૨૦૦૭ માું મારી પત્નીના પરલોિ ગયા પછી હ ું બહ ઉદાસ રિેતો િતો; પણ મને
પોતાના દાદાથી અવધિ ચાિતી, અને મને મારી પોત્રી જેટલી જ િિાલી, ગોરી
અમેહરિન ચલયા એ મારી ઉદાસીનતા દર િરી.”
િાલમાું આતાજી સિારે િિેલા તૈયાર થઈ, સરિાર દ્વારા ચાલતા Senior Citizen
Centre માું પિોંચી જાય છે , ત્યાું વમત્રોને મળે છે , િોમપ્યટર ઉપર િામ િરે છે ,
િાુંચન િરે છે , લેખ અને શાયરીઓ લખે છે . બપોરે ઘરે આિી થોડો આરામ િરે છે ,
ત્યાર બાદ ઘરના બાગમાું થોડું િામ િરે છે , લોિોને િળે મળે છે , અને આનુંદમાું
જીિન વ્યવતત િરે છે . એમને જીિન પ્રત્યે િોઈ ફહરયાદ નથી.
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શ્રી શરદ શાહ

પ્રવસક્ધ્ધથી દૂર રિેિા માગતા, આ મળિા જેિા આ માણસ, શ્રી શરદ શાિ વિષે હ ું
િુંઈપણ લખ ું એના િરતાું મારા આગ્રિને િશ થઈ એમણે મને ઈ-મેઈલ દ્વારા જે
જણાવ્ય ું, એ જ અિીં re-produce િરૂું છુું.
વપ્રય દાિડાજી,
પ્રેમ,
સ્ટ્િપહરચયના પ્રયત્નમાું છુું. બાિી જે શરીરને બધા શરદના નામે ઓળખે છે તેનો
જન્દ્મ ૪થી સપ્ટે મ્બર ૧૯૫૨ના રોજ બ્રાહ્મણ પહરિારમાું થયો. પહરિારતો બ્રાહ્મણ િતો
પણ દાદાના સમયથી જ સુંસ્ટ્િારોમાું ક્રાુંવત આિી ગઈ િતી. દાદાએ િૈષ્ણિ ધમી
બાળવિધિા સાથે લગ્ન િરે લાું અને જ્ઞાવત બિાર મિાયેલાું. નાત-જાતના ભેદભાિોથી
પહરિાર પર િતો. દાદાએ ભર યિાનીમાું ઉપાસની મિારાજન વશષ્યત્િ સ્ટ્િીિારી
સુંસાર ત્યાગ િરે લ ત્યારે મારા વપતાની ઊંમર ફલત ચાર િષાની િતી. દાદીએ
િઠીનાઈઓ િેઠી મારા વપતાનો ઊછે ર િયો. વપતાએ મેરીક્યલેટ અને સુંચગત
વિશારદ(િોિલ) નો અભ્યાસ િરે લો.
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અમે ચાર ભાઈબિેનો(ત્રણ બિેન અને હ)ું . હ ું સૌથી નાનો. મારી સાડા ત્રણ િષાની
ઉંમરે મારી માતાએ શરીર છોડ્.ું બાળપણની પરિહરશ દાદીએ િરી. આઠ િષા પછી
વપતાએ બીજા લગ્ન િરતાું, બીજી માતાના િાથે શેષ પરિહરશ થઈ. જીિનના ઘણાું
પાઠ બાળપણમાું જ શીખી લીધા, જે મોટાભાગના લોિોને મોડા શીખિા મળે છે .
પહરણામ સ્ટ્િરપ ઘડતર એવ ું થય ું િે ગમેતિ
ે ી વિપરીત પહરક્સ્ટ્થતી પણ વિચચલત ન
િરી શિે; જે આજે સન્દ્યાસ આશ્રમ જીિન ક્સ્ટ્િિાયાા પછી ખબ ઉપયોગી સાચબત થઈ
રિી છે .
ભણતરમાું, િોમસા ગ્રજ્યએશન અમદાિાદમાું રિી ગજરાત યવનિવસિહટથી િય,ું અને
પોસ્ટ્ટગ્રેજ્યએશન (માિે હટિંગ અને મેનેજમેન્દ્ટ) ભિન્દ્સ િોલેજ મ ુંબઈથી િય.ું ટયશનોથી
શર િરે લ વ્યિસાવયિ િારહિદી, ૩૧માચા ૨૦૧૩માું રીટાયર થયો ત્યારે વસવનયર
પ્રોજેલટ િન્દ્સલટન્દ્ટ તરીિે ગજરાત ઈન્દ્ડસ્સ્ટ્રયલ અને ટે િવનિલ િન્દ્સલ્ટન્દ્સી
ઓગેનાઈઝેશન ચલવમટે ડ (જીટિો ચલવમટેડ) માું થયો.
૧૯૭૧માું આચાયા રજનીશના પહરચયમાું આવ્યો અને ૩જી નિેમ્બર ૧૯૭૮ ના રોજ
તેમના િાથે સન્દ્યાસ લીધો. ૧૦ હડસેમ્બર ૧૯૭૮ના રોજ લગ્ન િયાા અને િાળક્રમે બે
પત્રોનો વપતા થયો. મોટા પત્ર પાષાદ નો જન્દ્મ ૧૯૭૯માું થયો અને નાના પત્ર
(પ ૂણા)નો જન્દ્મ ૧૯૮૨માું થયેલો. મોટાું પત્રએ એમબીએ(માિે ટીંગ) િય.ું િાલ
આવસસ્ટ્ટન્દ્ટ િાઈસ પ્રેવસડન્દ્ટ તરીિે અમદાિાદની િુંપનીમાું છે . નાનો પત્ર સી.એ.
િયાા પછી િાલ ફ્લીપ િાટા નામની િુંપની, બેંગ્લોરમાું, મેનેજર ફાઈનાન્દ્સ છે . મોટા
પત્રને ત્યાું પત્ર(રાિીલ) અને નાના પત્રને ત્યાું પત્રી (િૈશ્વી) છે , આમ હ ું િિે દાદા
બની ગયો છુું.
રીટાયમેન્દ્ટ પછીન ું શેષ જીિન અમારા ગર, જેમન ું નામ સ્ટ્િામી બ્રહ્મિેદાુંતજી છે , અને
જેમનો આશ્રમ માધોપર(ઘેડ)માું છે , ત્યાું રિી ગજારિાનો વનણાય િરે લ છે . ૧૯૮૬માું
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સ્ટ્િામી બ્રહ્મિેદાુંતના પહરચયમાું આવ્યો અને ત્યારથી તેમના આશ્રમમાું જતો
આિતો.
હ ું વિચારું છુું િે મને શ ું યાદ રિી જાય છે અને હ ું શ ું ભલી જાઊં છુું? મનનીવ ૃવતઓ
િેમ િાયા િરે છે ? િિે ચભતર જોઊં છુું તો સમજાય છે િે િોઈએ મેણ ું માય,ું ટીિા િરી
અપમાન િયું તો એ બધ ું મગજ માું િોતરાઈ જાય છે , પરું ત િોઈએ પ્રેમ િયો, સ્ટ્િાગત
િય,ું ભોજન બનાિી પીસ્ટ્યું તે યાદ નથી રિેત ું. આિા નેગેટીિ મનની વ ૃવિઓમાુંથી
િેમ છુટવ ું?
મેં જોય ું છે િે ઘણીિાર વ્યક્લત, એિ યા બીજી સાધના િરતાું િોય ત્યારે એિી
ભ્રમણામાું પડી જાય છે િે હ ું અદિેરો સાધિ છુું, અને અન્દ્ય બધા તચ્છ જીિો છે .
તેમનો ક્યારે છુટિારો થશે, તેની ચચિંતા પણ િરતો િોય છે .
હ ું વિચારું છુું િે હ ું દખી ક્યારે થાઉં છુું? શાને િારણે થાઉં છુું? આનુંહદત શાને િારણે
થાઉં છુું? િિે થાય છે િે મારા સખ દખન િારણ બિાર િોય તો હ ું તો પરિશ છુું,
ગલામ છુું. તો મારે મારા સ્ટ્િયુંના સ્ટ્િામી બનિા શ ું િરવ ું? બિાર દખ િોય અને છિાું
ચભતર આનુંદમાું િેમ રિેવ ું? બસ આજ િળા ગર ચરણે બેસી શીખી રહ્યો છુું.
ધાવમિિ અને આધ્યાવમિ પ્રિાસની વ્યાખ્યાઓ દૃસ્ષ્ટ સાથે ફરી જાય છે . એિ સમયે
મુંહદરે દશાન િરિા જતો તો તે ધાવમિિતા િતી. િિે મુંહદરે દશાન િરિા જાઉં ત્યારે ની
મનોદશા, ભાિદશા અને વિચારદશા િેિી છે તે ઓળખિી તે ધાવમિિતા છે . એિ
સમયે આધ્યાજત્મિતા, ઓશોના પસ્ટ્તિો િાુંચિા, ધ્યાનની વિધીઓ િરિી તે િત ું,
આજે સમજાય છે િે આ ક્ષણમાું જીિતાું આિડૅ તે જ આધ્યાજત્મિતા છે . જે વશખી રહ્યો
છુું.
મારો અનભિ છે િે અિીં દરે િ વ્યક્લત પછી તે હિન્દ્દ િોય િે મસલમાન, ચિસ્ટ્તી િોય
િે પારસી, જૈન િોય િે બૌધ્ધ, િે અન્દ્ય િોઈપણ માગે િોય. અરે ! ગડું ો િોય િે
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દારડીયો, િે ચોર િોય િે લટું ારો િે અન્દ્ય િોઈ. બધા જ મનષ્ય અિીં સખ અને
આનુંદની શોધમાું જ છે . તમે તેને પરમાત્મા િિી શિો. િારણિે પરમાત્મા આનુંદ
સ્ટ્િરપ છે (સત-ચચિ આનુંદ).
િોઈને આનુંદ ધનમાું દે ખાય તો િોઈને સિામાું, તો િોઈને સ ુંદર સ્ત્રીમાું િે દારના
નશામાું. પરું ત ભ્રામિ સખ-આનુંદ અલ્પજીિી િોય છે અને િિેલાું મોડાું એ દરે િ
વ્યક્લતને સમજાઈ જાય છે . સખ- આનુંદન લેબલ મારે લ બોટલોમાું પણ દખ અને
પીડાઓ ભરે લી િોય છે , અને જેમ જેમ એ નિલી દાર પીિાતો જાય તેમ તેમ
પીડાઓ િધતી જાય. પછી જેિી જેની સિન શક્લત અને બક્ધ્ધમતા, એ મજબ સમય
નક્કી થાય.પરું ત એિ િાત નક્કી છે િે દરે િ જીિ વશિમાુંથી આવ્યો છે , અને પાછો
વશિમાું ભળી જશે. આ પરમાત્મા અને પ્રકૃવતની એિ રમત માત્ર છે . રમત રમતની
રીતે રમો તો જીિનમાું પણ આનુંદ આિે છે અને રમતમાું તણાઈ જઈએ તો પીડા.
િિે દે ખાય છે િે અિીં વમત્ર અને શત્ર જેવ ું િાુંઈ નથી. આજે જે વમત્ર છે તે િાલે શત્ર
બની શિે છે , અને આજે જે શત્ર છે તે િાલે વમત્ર બની શિે છે . એટલે બિાર વમત્ર
શોધિા િરતાું ચભતર વમત્રતાનો ભાિ શોધિો િધ જરરી છે .
શેષ જીિન િિે ગરવનશ્રામાું અને ગરના માગાદશાન િેઠળ જીિવ ું એિી ઈચ્છા છે .
િરી ઈચ્છા શ ું છે તે ખબર નથી."
પ્રભશ્રીના આવશષ.
શરદ.
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ડૉ. હિશોરભાઈ મોિનભાઇ પટે લ

હિશોરભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૫૯મા એિ સાધારણ કટુંબમાું થયો િતો. વપતા
મોિનભાઈ માત્ર એિ જ ચોપડી ભણેલા િતા આજીવિિા માટે િણાટ ખાતામાું
િણિર તરીિે િામ િરતા િતા. માતા ગુંગાબેન માત્ર છ ચોપડી ભણેલા િતા પરું ત
તેમને તેમના બાળિોને ભણાિિાની ખબ જ ઈચ્છા િતી. કટુંબમા મોિનભાઈના માબાપ, પત્ની, બે પત્ર અને બે પત્રીઓ આમ આઠ જણન ું પહરિાર િત ું, અને િમાનાર
મોિનભાઈ એિલા િતા. ૧૦ ફૂટ X ૧૦ ફૂટ ની ઓરડીમાું આ આખ ું પહરિાર સમાઈ
જત ું. સુંતાનો ભણી શિે એટલા માટે મોિનભાઈ લોિો પાસેથી જૂના પસ્ટ્તિો લઈ
આિતા. ગુંગા બિેન પડોસમાું રિેતા એિ પારસી બાઈને ત્યાું રસોઈ િરતા,
બદલામાું એમને થોડું ખાિાન ું મળત ું અને બાળિોને પારસીના ઘરમાું બેસી
િાુંચિાની સગિડ મળતી. ચારે ભાઈ બિેન પણ નાના મોટા િામની શોધમાું રિેતા
અને થોડા ઘણાું પૈસા લાિી ઘરમાું મદદરૂપ થતા.
૧૯૭૧ ની સાલમાું ધોરણ ૮ માું પાસ િરી, આવથિિ િારણોસર હિશોરભાઈને
અધિચ્ચેથી શાળા છોડી દે િી પડી. કટુંબને મદદરૂપ થિા એમણે ૧૯૭૧ થી નોિરી
િરિાન ું શરૂ િય,ું સાથે સાથે ઘરે પસ્ટ્તિો િાુંચી ભણિાન ું ચાલ રાખ્ય,ું અને ૧૯૭૮ માું
ખાનગી વિદ્યાથી તરીિે એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા આપી. ૧૯૭૮ માું એસ.એસ.સી. માું
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પાસ થયા પછી નોિરીની સાથે સાથે ભણિાન ું ચાલ રાખ્ય ું. આજે એમની પાસે
M.Com., M.A., M.Ed. (Gold Medal) અને Ph.D ની ડીગ્રીઓ છે .
૧૯૮૭ માું એમણે વશક્ષિની નોિરી સ્ટ્િીિારી. ૨૦૦૬મા એમને ગજરાત રાજ્ય
તરફથી શ્રેષ્ઠ વશક્ષિ રાજ્ય પાહરતોવષિ આપિામાું આવ્ય ું.
૧૯૮૯ માું હિશોરભાઈના લગ્ન થયા, એમના પત્ની સવમત્રા પણ વશક્ષીિા જ છે .
હિશોરભાઈના એિ પત્ર અને એિ પત્રી છે . પત્ર કણાલ M.E. ના છે લ્લા સેવમસ્ટ્ટરમાું
છે , અને પત્રી M.B.B.S. ના બીજા િષામાું છે .
આજે પણ હિશોરભાઈ એિ વશક્ષિ જ છે . વિદ્યાથીઓ માટે મદદરૂપ થાય એિા અનેિ
સોફટ્િેર એમણે તૈયાર િયાા છે . એમના લેખનના શોખના પહરણામે એમના ચાર
પસ્ટ્તિો પ્રિાવશત થયા છે , શબ્દનો પડછાયો ( િાવ્ય સુંગ્રિ ), શબ્દના વશખરો ( િાવ્ય
સુંગ્રિ ), મારા વશક્ષણાન ુંભિોની યાત્રા (વશક્ષણની સમસ્ટ્યા ઉિેલ પર લેખો ), વશક્ષણ
સરોિર ( િાવ્ય સુંગ્રિ ). એમના િેટલાિ િાવ્યો બદલ, ગજરાતના આગળ પડતા
નેતાઓ અને પ્રધાનોએ એમને અચભનુંદન પત્રો લખ્યા છે .
અનેિ સામાજીિ િાયોમાું હિશોરભાઈએ સક્રીય ભાગ લીધો છે , એમાના થોડાિ િાયો
આ પ્રમાણે છે , બેટી બચાિો અચભયાન, વ્યસન મક્લત અચભયાન, વનમાલ ગજરાત
અચભયાન, માત ૃિુંદના અચભયાન, નારી ત ું નારાયણી અચભયાન, બાળ વનરોગી
બારખડી અચભયાન, વશક્ષિ દે િો ભિ અચભયાન વિગેરે.
૧૧ મા અને ૧૨ મા ધોરણના વિદ્યાથીઓ માટે એમણે અનેિ સોફટ્િેર તૈયાર િયાા
છે . ૨૦૦૯ થી શરૂ િરે લા એમના બ્લોગ “વશક્ષણ સરોિર” નો અનેિ વિદ્યાથીઓ લાભ
લે છે .
માત્ર વિદ્યાથીઓને જ નહિિં, વશક્ષિોને પણ એમણે અનેિ ક્ષેત્રોમાું તાલીમ આપી છે ,
જેિા િે ચટણીમાું
ું ૂ
અવધિારી તરીિે િામ િરિાની તાલીમ, િસ્ટ્તી ગણત્રી િરિાની
તાલીમ, આંિડાશાસ્ત્ર અને અથાશાસ્ત્રની તાલીમ િગેરે િગેરે.
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શ્રી હિશોરભાઈને અત્યાર સધીમાું મળે લા સન્દ્માનોની યાદી પણ જોિા જેિી છે .
જ્યારે M.Ed. મા ઉવિણા થઈ સિાણા ચુંદ્રિ મેળવ્યો, ત્યારે ગજરાતના ગિનાર શ્રી
સ ુંદરવસિંિ ભુંડારી અને મખ્યપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્દ્ર મોદીના િસ્ટ્તે તેમન ું સન્દ્માન થય ું.
ગજરાત રાજ્યના શ્રેષ્ઠ વશક્ષિ તરીિે પાહરતોષિ મળય ું ત્યારે , તે સમયના ગિનાર શ્રી
નિલહિશોર શમાાના િાથે, અને વશક્ષામુંત્રી શ્રીમવત આનુંદીબિેન પટે લના િાથે તેમન ું
સન્દ્માન થય ું. સરત શિેરના વિિાસ માટે તેમના લેખને પ્રથમ સ્ટ્થાન આપી મેયર શ્રી
ભીખાભાઈ બોઘરાના િાથે, અને િવમશ્નર શ્રી ગરૂપ્રસાદ મિાપાત્રના િાથે, તેમન ું
સન્દ્માન થય ું. પયાાિરણ બચાિો વિષય પર લખેલા તેમના િાવ્ય માટે મેયર શ્રીમવત
સષ્માબેન અગ્રિાલના િાથે સન્દ્માન થય ું.
આમ સામાન્દ્ય પહરક્સ્ટ્થવતમાુંથી ઉપર ઉઠી, સમાજમાું પોતાન ું સ્ટ્થાન અંહિત
િરિાિાળાઓમાું હિશોરભાઈન ું માનભયું સ્ટ્થાન છે .
હિશોરભાઈ િિે છે , “ ભગિાને અમારી પ્રમાચણિતાનો બદલો અપેક્ષા િરતાું િધારે
આપ્યો છે . આજે અમે ખ ૂબ સખી છીએ. આપ જેિા વમત્રોનો પ્રેમાળ સિયોગ મળયો
છે .”
હિશોરભાઈનો યિાનોને સુંદેશ છે , “ગમે તેિી ખરાબ પહરક્સ્ટ્થવત િોય તો પણ
પ્રમાણીિતા ન છોડશો, ભગિાન તમારી મદદે જરૂર આિશે.”
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શ્રી ગોવિિંદ પટેલ

ગોવિિંદભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૮ મા આણુંદ જીલ્લાના પેટલાદ તાલિાના જેસરિા ગામમાું
થયો િતો. જેસરિામાું ચાર ધોરણ સધી અભ્યાસ િરી, પાુંચમાથી સાતમા ધોરણ
સધીનો અભ્યાસ િરિા પેટલાદમાું રહ્યા. ત્યારબાદ વશક્ષિ થિાની રે ઈવનિંગ માટે
િલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણમાું ગયા. ૧૯૬૯ માું પેટલાદ તાલિાના માનપરા
ગામમાું વશક્ષિ તરીિેની નોિરીથી િારિીદીની શરૂઆત િરી. લગભગ ૨૦ િષા સધી
વિવિધ શાળાઓમાું વશક્ષિ તરીિે િામ િયાા બાદ, ૧૯૮૯ માું ઓ.એન.જી.સી.
ખુંભાતમાું ૧ થી ૪ ધોરણની નિી શાળા શરૂ િરી. મખ્ય વશક્ષિ તરીિે ગોવિિંદભાઈ
અને સિાયિ વશક્ષિ તરીિે ખોડવસિંિ પરમાર. શાળા શરૂ િરિા માટે જીલ્લા
ે રી આપેલી િે દરે િ િગામાું ઓછામાું ઓછા ૨૫ થી ૩૦ બાળિો
પુંચાયતને બાુંિધ
િશે. આ સુંખ્યા ઝટાિિા સિારના સાત િાગ્યાથી સાુંજના પાુંચ િાગ્યા સધી
િાલીઓને સમજાિિા ઘરો ઘર ફરવ ું પડેલ.ું જૂનમાું શાળા શરૂ િરી અને ડીસેમ્બરમાું
તાલિાના શાળા શતાબ્દી મિોત્સિ વનવમિે ભરાયલા વિજ્ઞાન મેળામાું ભાગ લીધો.
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બસ થઈ ગઇ શરૂઆત ! ત્યાર બાદ પાુંચ જીલ્લા િક્ષાના અને એિ રાજ્ય િક્ષાના
વિજ્ઞાનમેળાઓમાું ભાગ લીધો.
વશક્ષિ તરીિે િામ િરતાું િરતાું પણ ગોવિિંદભાઈ સમાજ પ્રત્યેની ફરજ બજાિિાની
એિ પણ તિ જિા ન દે તા. ૧૯૭૩ માું ભાલ વિસ્ટ્તારમાું અને ૧૯૭૯ માું મોરબીમાું
આિેલા પ ૂરના રાિત િાયોમાું ગોવિિંદભાઈએ પ ૂરજોરમાું િામ િરે લ.ું ૧૯૭૩ થી
૧૯૯૦ સધી દર િષે ગ્રામ સફાઈ વસબીરોમાું જઈને િામ િરતા. દષ્િાળ રાિતના
િામોમાું પણ ગોવિિંદભાઈ સાવમલ િોય જ.
રાજિારણમાું શરઆતથી જ ગોવિિંદભાઈને રસ પડતો. ૧૯૫૯-૬૦ ની મિાગજરાત
માટે ની ચળિળ, ૧૯૭૪ ન ું નિ વનમાાણ આંદોલન અને ૧૯૭૫ ની ઈમરજન્દ્સી, આમ
બધી ચળિળમાું ગોવિિંદભાઇએ જસ્ટ્સાભેર ભાગ લીધેલો.
૧૯૯૦ માું ગોવિિંદભાઈના અમેહરિા ક્સ્ટ્થત સાળી મુંજૂલાબિેનના આગ્રિથી
ગોવિિંદભાઈ સિકટુંબ અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થિા આવ્યા. આિીને બે મહિના
સાઢભાઈની નસારીમાું િામ િય,ું ત્યારબાદ સોચલડ સ્ટ્ટેટ હડિાઈસ નામની િુંપનીમાું
િલાિના ૩.૨૫ ડોલરના પગારે નોિરી શરૂ િરી. ત્યારે િલાિના ૩.૨૫ ડોલર એ
અમેહરિામાું ન્દ્યનતમ પગારન ું િાયદે શરન ું ધોરણ િત ું. ત્યારબાદ પ્રેમજીભાઈ નામના
એિ ગજરાતીએ િલાિના ૪.૦૦ ડોલરના હિસાબે ગોવિિંદભાઈને િામ આપ્ય ું.
૧૯૯૧ માું પ્રદીપભાઈ પટે લની એિ મોટે લમાું બે મહિના માટે િામ િરી, મોટે લના
ધુંધા વિશે ઘણી જાણિારી િાુંવસલ િરી. ૧૯૯૨ માું સ્ટ્ટાર ડસ્ટ્ટ મોટે લમાું દસ મહિના
માટે િામ ક્રય ું. થોહડિ આવથિિ ક્સ્ટ્થરતા આિી એટલે એમણે એમની માતા સરજબાને
વિઝીટર વિશા લઈ અમેહરિા તેડાવ્યા. અમેહરિા આવ્યાની આઠ મહિનાની અંદર જ
માતા સ ૂરજબાન ું અિસાન થય ું, એટલે ૧૯૯૨ માું જ ગોવિિંદભાઈ મા ના અક્સ્ટ્થ લઈ
ભારત પાછા આવ્યા, અને ત્રણ માસ માટે ફરી ખુંભાતની ઓ. એન. જી. સી. પ્રાથવમિ
શાળામાું વશક્ષિ તરીિે નોિરી િરી. અિીં તેમની અગાઉની નોિરી અને આ ત્રણ
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માસની નોિરીને ગણત્રીમાું લઈ એમને પેન્દ્શન આપિાન ું નિિી થય ું. ગોવિિંદભાઈએ
આ પેનશનની રિમ ગામનો પાણીિેરો ભરિા માટે દાનમા આપી દીધી. િજીસધી
ગામનો પાણીિેરો આ પેનશનની રિમમાુંથી ભરાય છે .
૧૯૯૩ માું અમેહરિા પાછા ફરી ફરી એિ મોટે લમાું નોિરી શરૂ િરી. એ જ િષે
એમના નાનાભાઈને સિકટુંબ અમેહરિા બોલાિી લીધા. ૧૯૯૪ માું એિ ફામાપ્રોડ્સ
માિે ટમાું નોિરી િરી. આમ થોડો થોડો આિિમાું િધારો િરિા નોિરીઓ બદલતા
રહ્યા. ૧૯૯૫ માું એિ િેન્દ્ડલમ ફેિટરીમાું બાર િલાિની રાતપાળીના મેનેજર તરીિે
નોિરી િરી.
૧૯૯૫ માું ગોવિિંદભાઈની િારને અિસ્ટ્માત નડયો. િેલીિોપ્ટરથી એમને તાત્િાચલિ
િોક્સ્ટ્પટલમાું લઈ જિામાું આવ્યા. નશીબ જોગે એ થોડા સમયમાું ઠીિ થઈ ગયા,
અને ફરી પાછા સખત મજૂરીિાળી નોિરીમાું લાગી ગયા.
એમણે ભારતમાું રિીને જે સામાજજિ િાયો િરે લા એને લીધે એમની રાજિારણીઓ
સાથે સારી જાણવપછાણ થઈ ગયેલી, એટલે એમની સેિાઓનો ઉપયોગ િરિા
ગજરાતના મખ્યમુંત્રીઓ અને ભાજપના મોટા નેતાઓ પણ ચટણી
ું ૂ
િખતે
ગોવિિંદભાઈને ભારત બોલાિતા, બદલામાું ગોવિિંદભાઈના ગામમાું નાનીમોટી
પ્રવ ૃવતઓના ઉદઘાટન માટે તેઓ ઉપલબ્ધ થતા. ગોવિિંદભાઇના િૌટુંચબિ પ્રસુંગોમાું
પણ જાણીતા નેતાઓ િાજરી આપતા.
૧૯૯૬ થી ૧૯૯૮ સધી અમેહરિામાું વિનસ ટે ક્ષટાઈલ્સ નામની િુંપનીમાું નોિરી િરી.
૧૯૯૮ માું ગજરાત વિધાનસભાની ચટણીના
ું ૂ
પ્રચાર માટે ભારત આવ્યા. અિીં તેમનો
સુંપિા સષ્મા સ્ટ્િરાજ, નરે શ િનોહડયા, શત્રજ્ઞ વસિંિા, અશોિ ભટ્ટ અને રમણવસિંિ જેિા
મોટા નેતાઓથી થયો. આમાના િેટલાિ આજે પણ ગોવિિંદભાઈના સુંપિા માું છે .
ગોવિિંદભાઈના આ સુંપિા ને લીધે જેસરિા અને એની આસપાસના ગામોના વિિાસ
િાયોમાું તેજી આિી.
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૧૯૯૮ માું ગોવિિંદભાઈએ પોતાની મા ના નામે “માત ૃશ્રી સરજબા પરાથે સમપાણ”
નામના રસ્ટ્ટની સ્ટ્થાપના િરી. આ રસ્ટ્ટ દ્વારા ચૈત્રી પનમે ડાિોર જતા પગપાળા
યાત્રાળઓ માટે ઠુંડી છાશનો બુંદોબસ્ટ્ત િરાયો. મોટી ઉમરના યાત્રાળઓના પગ
દબાિી આપિા પગારદાર માણસો રોક્યા. ૧૯૯૯ માું ગામમાું “સરજબા િન્દ્યા
વિદ્યાલય” શરૂ િરી, જેમાું બાળાઓને વિના મલ્ય વશક્ષણ ઉપરાુંત િપડાું, ચપ્પલ,
પસ્ટ્તિો, નોટબલસ, િમ્પાસ, પેન અને પેન્દ્સીલ આપિામાું આિતા. સરિાર સાથે
શાળાની જમીન અંગે મતભેદ થતાું ૨૦૧૦ માું આ શાળા બુંધ િરી.
૧૯૯૯થી એિ મોટે લમાું િાયમી નોિરી મળી. મોટે લમાું એમને રિેિા માટે ઘર,
પાિર, પાણી અને ગેસ પણ મોટે લ તરફથી વિના મલ્યે મળયા. ગોવિિંદભાઇએ
એમના પજત્ન અને બાળિો સાથે મળીને નક્કી િયું િે દર મહિને આપણા ૪૦૦-૫૦૦
ડોલર બચે છે તો આ રિમા શા માટે સેિા િાયોમાું ન િાપરિી? બસ એમણે
શરૂઆત િરી દીધી. ૧૯૨ દે શોના ધ્િજ થોિબુંધ ખરીદીને ગજરાતની વિવિધ
શાળાઓના બાળિોને મોિલી આપિા, ગજરાતના નિશા થોિબુંધ ખરીદીને
શાળાઓને ભેટમાું આપિા અને િોઈપણ સામાજીિ પ્રવ ૃવતમાું મદદ િરિા જેવ ું લાગે
તો મદદ િરિી.
૨૦૦૯ માું જાણીતા ગજરાતી ભાષાના બ્લોગ્સને આવથિિ મદદ િરી. પોતે પણ પરાથે
સમપાણ અને ગોદહડયો ચોરો નામના બે બ્લોગ્સ ચલાિે છે , ગોદહડયો ચોરો નામની
તળપદી ભાષાની લેખમાળા લખે છે , અને િવિતાઓ લખે છે .
નાની આિિ પણ મોટું મન. બસ આ જ એિ િાત એમને મળિા એિા માણસ
બનાિેછે.
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શ્રી િહરકૃષ્ણ મજમદ
ું ાર

િહરકૃષ્ણનો જન્દ્મ િડોદરામાું ૧૯૧૯મા થયો િતો. શાળાનો અભ્યાસ િડોદરામાું જ િયો.
ત્યારબાદ િડોદરાની િોલેજમાુંથી બી.એ. િરી, િાયદાનો અભ્યાસ િરિા અમદાિાદ ગયા
અને ૧૯૪૧ માું એલ.એલ.બી. ની ડીગ્રી મેળિી.
૧૯૪૧ માું એિ ટે ક્ષટાઈલ વમલમાું નોિરી શરૂ િરી. ૧૯૪૩ માું એમને મબ
ું ઈમાું
એિાઉન્દ્ટન્દ્ટ જનરલની ઓફીસમાું નોિરી મળી. નોિરી િરતાું િરતાું જ ૧૯૪૮ માું એમણે
બી. િોમ. ની ડીગ્રી પણ મેળિી લીધી. એિાઉન્દ્ટન્દ્ટ જનરલની ઓફીસમાું િામ િરતા િતા
ત્યારે ૧૯૬૦ માું તેમને ભાભા એટોવમિ સેંટરમાું મોિલિામાું આવ્યા, અને ત્યાું િાયમ
થયા. ૧૯૭૭ સધી ત્યાું િામ િરીને વનવ ૃિ થયા.
વનવ ૃવતબાદ આઠ િષા સધી વિદ્યાથીઓને ટયશન આપિાના અને બીજા નાના મોટા િામ
િયાા. ૧૯૮૫ માું દીિરીએ એમને અમેહરિા તેડાવ્યા. તેમના િિેિા પ્રમાણે અમેહરિા
આિિા પાછળ એમના મનમાું િોઈ યોજના ન િતી, એ માત્ર એમના સુંજોગોનો તિાદો
િતો. એમના શબ્દોમાું િહ ું તો, “ભારતમાું મારા વનવ ૃવતબાદના િષો ઉપર મારૂું િોઈ
વનયુંત્રણ ન િત ું, સુંજોગોને આવધન સમય વ્યવતત થતો િતો.”
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૧૯૮૫ માું તેઓ અમેહરિા આવ્યા. અમેહરિામાું આિીને એમણે િોમ્યનીટી િોલેજમાું
િેલ્ક્યલસ અને શેલસવપયરનો ઊંડો અભ્યાસ િયો. િેલક્યલસ વિષયમાું તો તેમણે
“ફેિટરાઈિઝેસન” નામન ું પસ્ટ્તિ પણ લખ્ય ું. ત્રણ િષા સધી ઈસ્ન્દ્ડયા પોસ્ટ્ટ નામના છાપા
માટે િોલમ લખી.
અમેહરિામાું મોટી ઉંમરના ભારતીયોની વિટુંબણાઓથી જેમ જેમ પહરચચત થતા ગયા તેમ
તેમ તેનો ઉિેલ લાિિા વસવનયરોને લગતા િાયદાઓ અને વસવનયરોને અપાતી
છૂટછાટનો અભ્યાસ િરતા ગયા. ભારતથી આિતા લોિોની સોશ્યલ સીક્યરીટી,
ઇવમગ્રેશન અને અન્દ્ય વિષયની ગચ
ું ો ઉિેલિાની મદદમાું લાગી ગયા. િડીલોની
મઝ
ું િણો સમજી લઈને એનો સમાધાન પ ૂિાિ ઉિેલ લાિિામાું મદદરૂપ થિા લાગ્યા.
૨૦૦૨માું અમેહરિાની િેલ્ફેર યોજનાની માગાદવશિિા “ભલભલામણીનો ભોવમયો”
(Mapping of the Maze) પસ્ટ્તિ લખીને વસવનયરોને માગાદશાન આપ્ય ું. અનેિ સ્ટ્થળોએ
વસવનયરોને માગાદશાન આપિા વ્યાખ્યાનો આપિાન ું શરૂ િય.ું અમેહરિાના સેનેટરોને,
અદાલતોને, પત્રિારોને અને નેતાઓને, પત્રો અને પીહટશન્દ્સ લખી લોિોને ન્દ્યાય
અપાિિા લાગ્યા. બસ લોિો તેમને દાદાના હલામણા નામથી ઓળખતા થયા.
એમણે વસવનયરોને સલાિ આપી િે સ્ટ્િાલુંબી બનો, પહરિારમાું મદદરૂપ બનો, જીિન
માત્ર જીિો જ નહિિં પણ એને માણો. પોતે પોતાની પત્રીના બેિયાડા માું પોતાનો ઓરડો
બાુંધી સ્ટ્િાલુંબી જીિન જીિીને ઉદાિરણ પ ૂરૂું પાડે છે .
તેમની સેિા ની પ્રવવત માટે તેમને ઘણા એિોડા મળયા છે , Santa Clara County ના
Human Resources Commission તરફથી "Toni Sykes Memorial Award " દાદાને
મળયો છે . દાદા પોતે િાયમી િસિાટ માટે પરદે શથી આિેલ િસાિતી છે .
2011માું તેમણે"સાઉથ એવશયન વસનયર સવિિસ એસોસીએશન” રચ્ય ું. આજની
તારીખે દાદા છે લ્લાુંમા છે લ્લાું િાયદા અને વનયમો વિષે પોતાને માહિતગાર રાખે છે ,
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અને ઝીણિટ, સમજ અને અનભિી િોઠાસજથી લોિોના િણઉિેલ્યા િોયડાને
ઉિેલે છે . દાદાની િાત સીવનયરોને અને ભવિષ્યની પેઢીને વિચારતા િરી મ ૂિે તેિી
મૌચલિ છે . દાદા િિે છે "અમેહરિામાું રિેનાર ભારતીય સીવનયરો પોતાના સાુંિડા
િતળ
ા માું પોતાન ું જીિન જીિી નાખે, તેના િરતાું બિાર આિી અિીંનાું સમાજની
વિશેષતા માણે તો આનુંદપણા જીિન જીિી શિે. “સ્ટ્િ” પરથી નજર િટાિી “અમારા” પર
નજર િરિાની જરૂર છે . િિારાત્મિ જીિનમાું સખી થિાનો આ ગરૂમુંત્ર છે . દાદાની
િડીલોને સલાિ છે િે બાળિો ઉપર તમારા વસધ્ધાન્દ્તો અને તમારા અનભિો ન
થોપતા. શક્ય છે િે બદલાયલા સુંજોગ અને બદલાયલા સમયમાું એ એમને
ઉપયોગી ન પણ થાય.
દાદા િિે છે , “ અિીં અમેહરિામાું હ ું મારા જીિનન ું વનયુંત્રણ િરી શકું છુું, િારણ િે અિીં લોિો
નૈસચગિિ જીિન જીિે છે . લોિો અિીં માન અને પ્રેમના ભ ૂખ્યા છે , અને અન્દ્યોને પણ તેઓ
માન અને પ્રેમ આપે છે . મને મારા િાયાના બદલામાું પૈસાની ભ ૂખ નથી, લોિો મને જાણે,
મારા િાયાની નોંધ લે, મારા માટે એ જ પરત ું છે . અિીં તમે િુંઈપણ ન િરો તો જ તમારૂું
િાયા િણનોંધ્ય ું રિે.”
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િલીભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૧ માું આિેલા બનાસિાુંઠા જીલ્લાના િાણોદર ગામમાું થયો
િતો. િાણોદર એ સમયમાું ટે ક્ષટાઈલ ઉદ્યોગમાું આગળ પડત ું િત ું. િલીભાઈના વપતા
પણ ટે ક્ષટાઈલના ધુંધામાું િતા. િલીભાઈના માતા-વપતા અભણ િતા, પણ એમણે
પોતાના બધા બાળિોને સારૂું વશક્ષણ અપાવ્ય ું. આજે એમના પહરિારના બધા સભ્યો
અલગ અલગ વિષયોમાું પારું ગત છે , જેમાું એંજીનીઅરીંગ અને મેહડિલ નો પણ
સમાિેશ થઈ જાય છે .
િલીભાઇ શાળામાું િતા ત્યારે તેમના અભ્યાસક્રમના એિ પાઠમાું William Tell ની
િાતાા િતી, તેથી િલીભાઈના વમત્રોએ તેમન ું હલામણ ું નામ વિચલયમ પાડી દીધ ું.
આજે પણ એમના િેટલાિ વમત્રો એમને વિચલયમ નામથી જ બોલાિે છે .
િલીભાઈ ૧૯૫૯ માું મેરીિ પાસ િરનાર કટુંબના પિેલા સભ્ય િતા. ૧૯૬૬ માું
એમણે બી.એ.(ઓનસા) ગજરાતી, અંગ્રેજી અને સોશ્યોલોજી વિષયો સાથે િય.ું નાની
િયથી એમને સાહિત્યમાું રસ પડતો.
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િલીભાઈ માત્ર ૧૬ િષાના િતા ત્યારે તેમના વપતાન ું અિસાન થય ું. ત્યારથી જ
િલીભાઈ ઉપર બિોળા કટુંબન ું નેત ૃત્િ િરિાની જિાબદારી આિી પડી, જે છે લ્લી
અધી સદીથી તેઓ સુંભાળી રહ્યા છે . આજે એમના માગાદશાન િેઠળ કટુંબના સભ્યો,
ભણતર, ખુંત અને ઈમાનદારીથી ઓટોમોબાઈલ, િોટે લ્સ, મેહડિલ ફેસીલીટીસ િગેરે
અનેિ ધુંધાઓમાું પ્રગવત િરી રહ્યા છે .
ગજરાતી સાહિત્ય રવસિોમાું િલીભાઈન ું નામ જાણીત ું છે . ૧૯૬૬ માું તેમની પિેલી
િાતાા “જલસમાધી” એિ ગજરાવત સામયીિમાું પ્રવસધ્ધ થઈ, ત્યાર બાદ િલીભાઈએ
િદી પાછુું િળીને જોય ું નથી.
૨૦૦૭ માું િેનેડા ક્સ્ટ્થત એમના પત્ર સમાન ભત્રીજાએ એમને બ્લોગ્સની સમજણ
આપી, અને એમણે પોતાના બ્લોગ “William’s Tales” ની શરૂઆત િરી. આ બ્લોગમાું
શરૂઆતમાું તેઓ માત્ર અંગ્રેજીમાું જ લખતા, પણ પાુંચ િષાના ગાળા બાદ એમાું
ગજરાતી અને અંગ્રેજી બન્ને ભાષાઓમાું લખિાની શરૂઆત િરી. આજસધીમાું
િલીભાઈએ અનેિ લેખ, િાતાાઓ અને િાયક લખ્યા છે અને બ્લોગ્સ દ્વારા
ગજરાતીઓને આપ્યા છે .
ખ ૂબ નાની િયથી જ િલીભાઈ ગાુંધીિાદી ધારાથી પ્રભાવિત થયા િતા. “જીિો અને
જીિિા દો” મુંત્ર નાનપણથી જ એમણે આત્મસાત િરી લીધો છે . જયપ્રિાશ નારાયણ,
વિનોબા ભાિે અને રવિશુંિર મિારાજ ની સામાજીિ ન્દ્યાયની પ્રવ ૃવતઓથી તેઓ ખ ૂબ
જ પ્રભાવિત થયેલા. તેઓ િિે છે , “ક્યાું પણ લડાઈ ઝગડા થાય, માણસ માણસને
મારી નાખે તો મને ખ ૂબ જ માનવસિ પીડા થાય છે . આજે દવનયામાું પયાાિરણની
રક્ષા અને માણસાઈ ભયાા િાયો િરિાિાળાની સુંખ્યા ઝડપથી ઘટિા લાગી છે .
સામાજીિ ન્દ્યાય અને શાુંવતની િાતો િરનારાન ું િોઈ સાુંભળત ું નથી. િોઈપણ એિ
ધમા બીજા ધમા િરતાું િધારે સારો િે ખરાબ નથી, બધા ધમા એિબીજા સાથે
સદભાિથી રિેિાન ું શીખિે છે , િોઈનો વતરસ્ટ્િાર િરિા િે િોઈને નિશાન
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પિોંચાડિાની િાત િોઈપણ ધમામાું િિેલી નથી. સૌથી મોટો ધમા તો માનિ ધમા
છે .”
િલીભાઈ િિે છે , “ િલીનો અથા આમ તો સુંત થાય છે , પણ હ ું િોઈ સુંત નથી. હ ું
આ દવનયાના અનેિ લોિોની જેમ દન્દ્યિી જરૂરતોથી ઘેરાયલો સામાન્દ્ય માણસ છુ.
આ તો ઈશ્વરની કૃપા છે િે આટલા િષો સધી મારૂું સુંયલત કટુંબ ટિી રહ્ ું છે ,
કટુંબીઓ િચ્ચે સદભાિના અને પ્રેમ ટિી રહ્યાું છે . આજે આ કટુંબ ભાિનાને લીધે
અમે આવથિિ સધ્ધરતા પ્રાપ્ત િરી છે અને આિતી પેઢીને પ્રેરણા આપી છે .”
આજે િલીભાઈ વનવ ૃત જીિન ગાળે છે . કટુંબમાું એમનાથી નાની િયના સભ્યોએ
િારોબાર સુંભાળી લીધો છે . િલીભાઇની આજે મખ્ય બે પ્રવ ૃવતઓ છે , સાહિત્ય સર્જન
અને મિેમાન ગવત. મને એિ દિો યાદ આિે છે ,
“એિિાર િાહઠયાિાડમાું ત ું ભ ૂલો પડ ભગિાન,
થા મારો મિેમાન, તને સ્ટ્િગા ભ ૂલાવ ું શામળા.”
બસ િલીભાઈ પણ પોતાના વમત્રોને િુંઈિ આવ ું જ િિે છે . િલીભાઈની મિેમાનગીરી
માણિાની તિ મેં િજી ઝડપી નથી, પણ એમની મિેમાનગીરી માણી આિેલા
લોિોની પાસેથી એની િાતો સાુંભળી છે . મારા એિ બ્રાહ્મણ વમત્ર એમની
મિેમાનગીરી માણી આવ્યા છે અને એમણે મને િહ્,ું એ તો બાહ્મણનો પણ બ્રાહ્મણ
છે .”
િલીભાઈ વિશે લખવ ું એ એમના વમત્રોને સ ૂરજને અહરસો દે ખાડિા જેવ ું લાગસે.
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અત્યાર સુધીમાાં જે મળવા જે વા માણસો વવશે મેં લખયુાં છે તે બધા જીવનના છ દાયકાથી
વધારે વય પસાર કરી ચુકેલા લોકો છે . આજે હુ ાં જે મના વવશે લખુાં છુ ાં એ માત્ર ૩૪ વર્ષના
જ છે . મારી આ લેખમાળાનો એક ઉદ્દેશ એવો છે કે જે લોકોએ પ્રવતકુળ પરરવથથવતઓનો
સામનો કરી, જીવનમાાં પ્રગવત કરી છે અને સમાજને ઉપયોગી થયા છે એમની જાણ મારા
વમત્રોને કરી શકુાં.
જીગ્નેશનો જન્મ ૧૯૮૦ માાં પોરબાંદરમાાં એક બ્રાહ્મણ પરરવારમાાં થયો હતો. એમના દાદા
કમષકાાંડી બ્રાહ્મણ હતા. તેમના યજમાનોમાાં ખારવાઓ અને કોળીઓ જે વા ગરીબ લોકો
હતા. ગુજરાન ચલાવવા આ બ્રાહ્મણવૃવત પૂરતી ન હોવાથી એમણે ટ્યુશનો કયાષ પણ ગરીબ
માબાપના છોકરાઓ એમને ફી આપી શકતા નહહાં. ફરસાણની દુકાન પણ ચલાવી જોઈ
પણ થવભાવે ઉદાર હોવાથી સગાાં-સાંબધીઓ પાસેથી પૈસા માગતા અચકાતા, જે થી ખાસ
નફો ન થતો.
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ગરીબ વપતાના પુત્ર હોવાથી જીગ્નેશના વપતા પણ બહુ અભ્યાસ કરી શક્યા નહહાં. ૧૯૭૬
માાં એમને ૨૫ રૂવપયાના માવસક પગારે પ્લેનમાાં કચરો ભેગો કરવાની અને સામાન
ઉપાડવાની, તેને ગોઠવવાની નોકરી મળી. લગ્નબાદ પત્નીના આગ્રહને વશ થઈ એમણે
દસમા અને બારમા ધોરણની પરરક્ષાઓ આપી અને પરરણામે એમને હેલ્પર તરીકે બઢતી
મળી. તેમની બદલી વડોદરા ખાતે થઈ. અહીં એમણે જીગ્નેશને ઓછી ફી વાળી સરકારી
શાળામાાં દાખલ કયો. શાળા ઘરથી સાત કીલોમીટર દૂર હતી અને પગે ચાલીને જવુાં આવવુાં
પડતુાં, તેમના મમ્મી રોજ તેમને મૂકવા અને તેડવા આવતા. આવુાં અપ-ડાઊન બે વર્ષ
ચાલ્યુાં..
શાળાના ભણતર દરમ્યાન એમની વકતૃત્વ કળા અને ગીત ગાવાની કળાઓ સારી રીતે
ખીલી. અનેક થપધાષઓમાાં એને ઈનામો મળ્યા. ભણવામાાં ખૂબ જ હોવશયાર હોવાથી
હાંમેશાાં ખૂબ સારા માકષસ આવતા, પણ દસમા ધોરણની પરીક્ષામાાં પેપર તપાસવાની ભૂલને
લીધે એમને સમાજવવજ્ઞાનમાાં ૧૬ માકષસ જ આવ્યા. આ પરરક્ષામાાં તેમને ગવણતમાાં ૯૮
અને વવજ્ઞાનમાાં ૯૦ માકષસ હતા અને સરેરાસ ૭૬ ટકા માકષસ હતા. ફરી પેપસષ તપાસવાની
અર્જી કયાષ બાદ એમને ૧૬ ની જગ્યાએ ૬૭ માકષસ આપવામાાં આવ્યા.
આવી કઠોર પરરવથથવતમાાં પણ જીગ્નેશે ૨૦૦૧ માાં બી.ઈ. (વસવીલ)ની પરરક્ષા પાસ કરી.
૨૦૦૧ થી ૨૦૦૩ સુધી નોકરી કરી અને ત્યારબાદ વધુ અભ્યાસ માટે નોકરી છોડી,
એમ.ઈ. ના કોસષમાાં એડવમશન લીધુ.ાં ૨૦૦૫ માાં એમ.ઈ.(જીઓટેકનીકલ)ની રડગ્રી મેળવી.
૨૦૦૫ થી એમણે વપપાવાવ બાંદરમાાં Docks & Harbours ને લગતા બાાંધકામ
ખાતામાાં નોકરી થવીકારી. આ નોકરી વવર્ે તેઓ કહે છે , “૨૦૦૫થી દરીયાઈ બાાંધકામના
ક્ષેત્રમાાં ઝાંપલાવ્યુ અને ઈશ્વરકૃપાથી આજે આઠ વર્ષથી વધારેનો, આ ક્ષેત્રનો નસીબદારને
જ મળે એવો અનુભવ મળ્યો છે . બે જે ટ્ટી, Ship Building માટેનો વવશ્વનો ત્રીજા
નાંબરનો વવશાળ ડૉક, રથતા, પુલ અને ગરનાળાાં બાાંધવાનો અનુભવ મળ્યો. દરરયામાાં
જહાજને આવવા જવા માટે ચેનલ બનાવવા ડ્રેજીંગનુાં કામ કાંપનીએ મારી કાબેવલયત પર
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ભરોસો રાખીને મારા માટે તદ્દન નવુાં આ ક્ષેત્ર મને આપેલુાં. એ પ્રયાસમાાં કાંપની માટે છ
મહીનામાાં લગભગ અગીયાર કરોડની બચત કરી આપવા બદલ ૧૪ ઓગથટ ૨૦૧૩માાં
પીપાવાવ પોટષ અને વશપયાડષ તરફથી મને પ્રશવથતપત્ર અપાયુાં.”
ચણતરના કામને તો જીગ્નેશભાઈ સાંપૂણષ ન્યાય આપે જ છે પણ સાથે સાથે ગુજરાતી
સાવહત્યના ઘડતરનુાં કામ પણ તેઓ બહુ સારી રીતે કરે છે . તેઓ કહે છે , “ થવભાવે હુ ાં
જીઓટેકવનકલ (વસવવલ) એવન્જવનયર છુ ાં એટલે લેખન મારા માટે ધરતીના પેટાળમાાં
ઊતરવા જે વી અાંતમુષખ પ્રવૃવિ છે .” ૨૦૦૭ થી બ્લોગ જગતમાાં તેઓ સક્રીય રહ્યા છે .
અક્ષરનાદ નામના એમના બ્લોગમાાં પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અવાષવચન સાવહત્યનો
સમાવેર્ થાય છે . વવર્યમા વવવવધતા અને ઉચ્ચ કક્ષાનુાં સાવહત્ય એ એમના બ્લોગની ખાસ
ખાવસયત છે . જીગ્નેશભાઈની પોતાની કલમમાાં કેટલી તાકાત છે એના દાખલા આપુાં તો,
અખાંડ આનાંદમાાં છપાયેલ એમના મદુરાઈના રક્રષ્ણન વવશેના લેખને લીધે રક્રષ્ણનને ઘણી
આર્થષક મદદ મળી હતી. અખાંડ આનાંદમાાં છપાયેલ સાાંટીયાભાઈના ગાાંડાઓના આશ્રમ
વવશેના લેખને લીધે આશ્રમને ઘણી આર્થષક મદદ મળી રહી હતી. નવનીત સમપષણમાાં
છપાયેલ એમના સવાઈપીર દરગાહ વવશેના અને ત્યાાંની જરૂરતો વવશેના લેખને લીધે
ઈંગ્લેન્ડથી પોરબાંદર આવેલા એક એન.આર.આઈ ભાઈએ વવશેર્ પીપાવાવ આવી, એમની
સાથે સવાઈબેટની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાાં મદદરૂપ થાય એવી સામગ્રી તેઓએ
આપી.”
આજે એમનો બ્લોગ “અક્ષરનાદ” ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાાં ખૂબ જ લોકવપ્રય છે . ખૂબ જ
જવાબદારીવાળી નોકરી કરતાાં કરતાાં આવા બ્લોગને ચલાવવા માટે એમને રાતપાળી કરવી
પડતી હશે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે પોતાના પગારની આસરે સાત ટકા જે ટલી રકમ
આ બ્લોગના રખરખાવ અને પુથતકોની ખરીદી પાછળ ખચે છે . બ્લોગની પ્રવૃવત દરમ્યાન
એમણે ‘૧૫૧ અનોખી અને ઉપયોગી વેબસાઈટ્સ’ નામના ઈ-પુથતકનુાં સાંપાદન કયુું છે .
આ ઉપરાાંત એમણે વશયાળબેટ ઉપર એક ડોક્યુમેંટરી પણ બનાવી રહ્યાાં છે . 'ગાાંધી વર્સષસ
મોહનીયો' નામની શોટષ રફલ્મમાાં તેમણે ગાાંધીનુાં પાત્ર ભજવ્યુાં છે .
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જીગ્નેશભાઈને કુદરત પ્રત્યે અવતશય આકર્ષણ છે . એક જગ્યાએ એમણે લખયુાં છે , “વસવવલ
એવન્જવનયરરાંગના અભ્યાસે મને જમીન સાથે જોડયો છે , તો મહુ વા પાસે આવેલા
વપપાવાવ પોટેની નોકરીએ મને દરરયાનુાં સાવનધ્ય પૂરાં પાડયુાં છે . પાસે આવેલા ગીર વવશે તો
મારે શુાં કહેવુાં ? ગીરનુાં ભ્રમણ એ મારો શોખ જ નહીં, થવભાવ બની ગયો છે . ગીરના
અડાબીડ જાં ગલોમાાંથી દેખાતા મધ્યરાવત્રના આકાશે જાણે પોતાની છાતી ચીરીને મને
બ્રહ્માાંડદશષન કરાવ્યુાં છે . નેસમાાં વસતા ભોળા માણસોની દુવનયા અને જગતથી અવલપ્ત
એવા નાદાન બાળકોનુાં વથમત મને સતત એમની તરફ ખેંચતા રહે છે . હુ ાં હાંમેશા ત્યાાં દોડી
જવા માટેની તક શોધતો હોઉં છુ ાં . કુદરતના ખોળે વહેતા ઝરણાાં, શીતળ ધોધ, ચોમાસામાાં
વગરે ઓઢેલી લીલી ચાદર, વહેલી સવારે સાંભળાતો હસાંહોના ડૂકવાનો અવાજ, ઝાડી પાછળ
દેખાતી દીપડાની તગતગતી આાંખો – આ બધુાં જાણે મને કોઈ અનોખી અગોચર દુવનયામાાં
મૂકી દે છે . “
એમના જીવનનુાં તત્વજ્ઞાન છે , “એક હકારાત્મક મન અનેકોને પ્રેરે છે . એવી જ હકારાત્મકતા
સાથે આનાંદ કરો અને આનાંદ કરાવો.”
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શ્રી વિજય શાિ

વિજયભાઇનો જન્દ્મ ૧૯૫૨ માું એિ મધ્યમ િગી કટુંબમાું, ભરૂચમાું થયો િતો.
એમના વપતા સરિારી નોિરીમાું િોિાથી સમયાુંતરે થતી બદલીઓને લીધે એમન ું
શાળાન ું વશક્ષણ અનેિ શિેરોમાું થય ું. આખરે ૧૯૭૫ માું નહડયાદથી એમ.એસસી
(માઈક્રો બાયોલોજી) િરી અભ્યાસ પ ૂરો િયો.
૧૯૭૫ માું તેમણે સારાભાઈ િેવમિલ્સમાું નોિરી શરૂ િરી. બે િષાને અંતે આ
વિજ્ઞાનના અનસ્ટ્નાતિને લાગ્ય ું િે શેરબજારમાું િધારે પૈસા છે , એટલે ૧૯૭૭ માું
એમણે મબ
ું ઈમાું શેરબ્રોિરન ું િામ શરૂ િય.ું
વિજયભાઈને સાહિત્યનો શોખ તો ૧૨ િષાની િયે જ લાગી ગયેલો. ૧૯૬૪ માું
તેમની બાળિાતાા “જાદઇ િાડિો” ન ૂતન ગજરાતમાું છપાઈ. ૧૯૭૨ માું િીસ િષાની
િયે આિાશિાણી સધી પિોંચી ગયા અને “યિાિાણી” િાયાક્રમમાું ભાગ લીધો.
૧૯૭૭ માું એમનો પ્રથમ િાવ્ય સુંગ્રિ “હ ું એટલે તમે” પ્રવસધ્ધ થયો. ૧૯૮૧ માું
તેમન ું પિેલ ું નાટિ દરદશાનમાું પ્રસાહરત થય ું. બસ પછી તો નિચલિા, નિલિથા,
દૈ વનિોમાું અને સામવયિોમાું િોલમ્સ, આમ સાહિત્યમાું આગેકચ જારી રિી.
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૧૯૯૬ માું અમેહરિા ક્સ્ટ્થત વિજયભાઈના મોટાભાઇએ તેમને િધ સારા ભવિષ્ય માટે
કટુંબ સહિત અમેહરિા આિિા આગ્રિ િયો, અને એમની િાત માની લઈ વિજયભાઈ
િાયમી િસિાટ માટે સિકટું અમેહરિા આિી ગયા. આ વનણાય લેતા પિેલાું એમને
ઘણો માનવસિ સુંઘષા િરિો પડેલો, િારણ િે િયોવ ૃધ્ધ વપતાને ભારતમાું મ ૂિી
અમેહરિા જિા એમન ું મન માનત ું ન િત ું, પણ આખરે વપતાના આગ્રિ િેઠળ એમને
નમત ું જોખવ ું પડ્ ું.
અમેહરિામાું પણ એમણે શેર બજારન ું િામિાજ જ ચાલ રાખિા જરૂરી લાયસેંસ
મેળિી લઈ, ધુંધો શરૂ િરી દીધો. અિીં પણ એમનો સાહિત્ય રવસયો જીિ ક્યાું ઝુંપીને
બેસિાનો િતો? અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થયા િે તરત જ એમણે સાહિત્ય રવસયાઓના
સાથ શોધી િાઢયા અને એમની પ્રવ ૃવતઓમાું સક્રીય થઈ ગયા. વપ્રન્દ્ટ મીહડયામાું
લખિાન ું શરૂ િય.ું ૧૯૯૬ થી ૨૦૦૨ સધી આ પ્રવ ૃવતઓ ચાલ રિી. આમા ખાસ
નોંધિા જેિી િાત તો એ છે િે ‘ગજરાતી સમાજ ઓફ હ્સ્ટ્ટન’ માું તેના માવસિ
“દપાણ” ન ું ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૨ સધી સુંપાદન િય.ું એજ સમય દરમ્યાન સર્જિ વમત્રો
સાથે મળી “ગજરાતી સાહિત્ય સહરતા” શર િય.ું
૨૦૦૨ માું ઈન્દ્ટરનેટમાું ગજરાતી બ્લોગ્સના પગરણ થયા. વિજયભાઈએ બ્લોગ્સના
સુંચાલિોનો સુંપિા િરી, પોતાના લખાણો આ નિા માધ્યમમાું મ ૂિિાની શરૂઆત િરી.
૨૦૦૬ સધી આ બ્લોગ્સ યવનિોડમાું ન િતા, અને બ્લોગ્સમાું ગજરાતીમાું લખિાન ું
આજના જેવ ું સરળ ન િત ું. તે છતાું િેસડા, અચભવ્યક્લત, ઝાઝી િગેરે બ્લોગ્સ
ઝડપથી લોિવપ્રય થિા લાગ્યા િતા. ૨૦૦૬ પછી વિશાલ મોણપરા અને અન્દ્ય
વ્યક્લતઓના પ્રયાસોથી સાદા િોમપ્યટરમાું ગજરાતી અક્ષરો લખિાન ું સિેલ ું થઈ
ગય ું, અને બસ ગજરાતી બ્લોગ જગતમાું તો જાણે ઊભરો આવ્યો. આ ઊભરાની
શરૂઆતમાું જ વિજયભાઈએ પોતાના થોડા બ્લોગ્સ શરૂ િરી દીધા. ટે િનોલોજીમાું
વનષ્ણાત વમત્રોએ એમને મદદ િરી, તો એમણે અન્દ્ય લોિોને પોત પોતાના બ્લોગ્સ
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શરૂ િરિા માટે પ્રેરણા આપી અને સક્રીય મદદ િરી. એમની ખાસ નોંધિા જેિી
સાહિત્ય પ્રવ ૃવત છે “સહિયારૂું સર્જન”. એિથી િધારે લેખિો સાથે મળી એિ નિલિથા
લખે, અથિા સાહિત્યના અન્દ્ય પ્રિારન ું સર્જન િરે ; એમના આ વિચારે ગજરાતી
બ્લોગ જગતમાું એિ નવ ું સોપાન સર િયું છે . એમના પોતાના લખાણો ગણાિા બેસ ું
તો ઘણાુંબધા પાના ભરાઈ જાય.
ગજરાતી બ્લોગ્સની સુંખ્યા જે ઝડપથી િધિા લાગી એને લીધે ગજરાતી િાુંચિોને
િયા બ્લોગમાું શ ું છે અને એને િેમ શોધિા એિી મશ્િેલીઓ પડિા લાગી.
વિજયભાઈએ થોડા વમત્રોની મદદથી એિ એિો બ્લોગ બનાવ્યો િે જેમાું બ્લોગની
લીંિ, બ્લોગના સુંચાલિન ું નામ અને બ્લોગ વિશે માહિતીનો સમાિેશ િરી લેિામા
આવ્યો. એમના પોતાના ખ ૂબ જાણીતા ત્રણ બ્લોગ્સ છે .
ભગિદ ગો મુંડલ જેવ ું ઓનલાઇન મિાય ત્યારે બ્લોગર વમત્રોને અજાણ્યા અને
અઘરા શબ્દો શોધિાની િાિલ િરી અને અંગ્રેજી ભાષાનો પાયાનો પ્રિાર “સ્ટ્પેલ બી”
ગજરાતી શબ્દ સ્ટ્પધાાનાું નામે વિશાલ મોણપરા, િાુંવતભાઇ િરસાલીયા અને િીના
બિેન પરીખ જેિા બ્લોગ વમત્રો સાથે તૈયાર િય.ા
આજે પણ વિજયભાઈ હ્સ્ટ્ટનમાું સાહિત્ય પ્રેમીઓ દ્વારા, િષોથી ગજરાતી સાહિત્યનો
પ્રચાર અને પ્રસાર િરતી સુંસ્ટ્થા “ગજરાતી સાહિત્ય સહરતા”ની વનયવમત ભરાતી બેઠિોમાું
આગળ પડતો ભાગ લે છે . ભારતમાું અને અમેહરિામાું રિેતા ગજરાતીઓને લખિા માટે
પ્રેહરત િરે છે અને માગાદશાન આપે છે . હ ું અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થિા જાન્દ્યઆરી ૨૦૧૨
માું આવ્યો ત્યારે મને આિિાર આપતા જે લોિોએ ઈ-મેઈલ મોિલ્યા એમાું વિજયભાઈ
પણ સાવમલ િતા. હ ું જ્યારે પણ લેખન પ્રવ ૃવતમાું ધીમો પડું ત્યારે વિજયભાઈ ધક્કો
મારી પાછો મને િામે લગાડી દે છે .
વિજયભાઈના બધા લખાણોને આિરી લેિાન ું તો મારૂું ગજ ું નથી તો પણ એમના ત્રણ
પસ્ટ્તિોનો ઉલ્લેખ િયાા િગર હ ું ન રિી શકું.
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“િસિાટ વિદે શ”ે નામના પસ્ટ્તિમાું વિજયભાઈએ, ભારતથી િાયમી િસિાટ માટે
અમેહરિા આિતા લોિોને, અિીંની રિેણી િરણી, અિીં પડતી તિલીફો અને તેના
વનરાિરણ અંગે સરસ માહિતી પ ૂરી પાડી છે . મારા મતે પિેલીિાર અભ્યાસ માટે
અમેહરિા આિતા વિદ્યાથીઓ અને બાળિો સાથે િાયમી િસિાટ માટે આિતાું માબાપ બન્ને માટે આ પસ્ટ્તિ એિ સરખ ું ઉપયોગી છે .
“મન િેળિો તો સખ” પસ્ટ્તિમાું એમણે િિારાત્મિ જીિન જીિિાનો િક્કો શીખવ્યો
છે . એિ જ િાક્યમાું િિેવ ું િોય તો Think positive. અનેિ લોિોએ અલગ અલગ
રીતે આ િાત િિી છે , નરવસિંિ મિેતાએ િહ્,ું “સખ દખ મનમાું ન આણીએ, ઘટ સાથે
રે ઘહડયાું” તો નરવસિંિરાિ હદિેહટયાએ લખ્ય ું છે , “સુંસારની આ ઘટમાળ એિી, દખ
પ્રધાન સખ અલ્પ થિી ભરે લી.” અિીં વિજયભાઈન ું િિેવ ું છે “સારૂું વિચારો, દખનો
અિેસાસ આપોઆપ ઓછો થઈ જશે.”
“વનવ ૃવતની પ્રવ ૃવત” પસ્ટ્તિમાું એમણે જીિનના આખરી પડાિ પર આિી પિોંચેલા
માણસોને સમજાવ્ય ું છે ઘડપણ શ્રાપ નથી પણ અનેિ સોનેરી તિોથી ભરે લો જીિનનો
એિ તબ્બિો છે . એને માણો, એનો સદપયોગ િરો. પોતે આનુંદ માણો અને અન્દ્યોને પણ
આનુંદ આપો. ટુંિમાું તેઓ િિેિા માગે છે િે, વનવ ૃવિના સમયમાું પ્રવ ૃિ રિેિા આવથિિ
સ્ટ્િાિલુંબન જરૂરી છે . વનવ ૃવિ પછીની આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવત, તમારા પ્રવ ૃવિ સમય
જેટલી જ સધ્ધર રિે તેવ ું આયોજન િરો. એટલે િે “When there is silver in your

hair, there should be sufficient gold in your purse.” િધમાું તેમન ું િિેવ ું છે ,
“આપણા મનની ધરબી રાખેલી ઈચ્છાઓને વનવ ૃવિ સમયમાું સાિાર િરિાનો અિસર
મળે છે . તુંદરસ્ટ્તીને પ્રાથવમિતા આપો, દવનયાની ઘટનાઓથી માહિવતગાર રિો,
જ્ઞાનિધાિ, જીજ્ઞાસા સુંતોષાય તેિી, આધ્યાજત્મિ, ધાવમિિ ચેનલો માણો. શક્ય િોય તો
પ્રિાસ યાત્રાઓમાું જોડાિ. િાુંચનનો શોખ આિિારદાયિ છે , તમને રસ પડે તેિા
વિષયોન ું વનયવમત િાુંચન િરો. જૂના વમત્રોને મળો, સુંબધ
ું ોમાું તાજગી લાગશે.”
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આજે હ્સ્ટ્ટનની ગજરાતી સાહિત્ય સહરતાન ું સુંચાલન બળ એટલે વિજય શાિ અને
તેમના જેિા સર્જિ વમત્રો છે .સાહિત્યપ્રેમી વ્યક્લતની િલાન ું ઉજળું પાસ જોનાર અને
તેની િલાને બિાર લાિિાના િામમાું વનરું તર િાયારત વ્યક્લત એટલે વિજય શાિ.
વનસ્ટ્િાથા ભાિે ભાષા-સેિાનો ભેખ લઇ બેઠેલ વમતભાષી વ્યક્લત એટલે વિજય શાિ.
માત ૃભાષા પ્રત્યેની લગન,તેમના વ્યક્લતત્િન ું મખ્ય પાસ. અનેિ સર્જિોના ગજરાતી
બ્લોગ, નેટ પર ખોલી આપિાિામાું તેમનો સહક્રય ફાળો છે . હ ું િહ ું છુું િે િોઇિાર
મોિો મળે તો વિજયભાઈના હ્રદય ઉપર સ્ટ્ટેથોસ્ટ્િોપ મ ૂિી જઓ, એમના હ્રદયના
ધબિારા પણ તમને ગજરાતીમાું સુંભળાસે.
માણસોને મળિા િુંમશ
ે ા ઉત્સિ માણસ એટલે શ્રી વિજય શાિ.
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હદનેશભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૫ માું નમાદા જીલ્લાના નાુંદોદ તાલિાના થળી ગામમાું થયો
િતો. પાુંચ ધોરણ સધીન ું પ્રાથવમિ વશક્ષણ થળીમાું જ થય ું િત ું. ભણિામાું ખબ િોવશયાર
િોિાથી વશક્ષિોના માનીતા િતા. જ્યારે એ ચોથા ધોરણમાું િતા ત્યારે એિ વશક્ષિે એમને
પાુંચમાું ધોરણના પ્રશ્ન અને એના સાચા ઉિર િાુંચિા આપ્યા. હદનેશભાઈએ બધા પ્રશ્નો
અને તેના જિાબો સમજીને યાદ િરી લીધા. વશક્ષિે પરીક્ષા લીધી તો બધા ઉિર સાચા
િતા, જ્યારે પાુંચમાું ધોરણના વિદ્યાથીઓ પણ બધા સાચા ઉિર આપી શક્યા ન િતા.
પાુંચમાું ધોરણ સધીની શાળા તો થળીમાું જ િતી પણ છઠ્ઠા ધોરણથી આગળ ભણિા માટે
એમને બે િીલોવમટર દૂર આિેલી શાળામાું જવ ું પડત ું. આ શાળામાું પિોંચિા તેમને
ખેતરોમાુંથી અને સ ૂિાઈ ગયેલા િોંિડામાુંથી પસાર થવ ું પડત ું, અને આને લીધે
ચોમાસામાું ખ ૂબ મશ્િેલી પડતી. િોઈિ િાર તો િોંિડામાું પાણીનો પ્રિાિ એટલો રિેતો િે
તણાઈ ન જિાય એટલે ત્રણ ચાર વિદ્યાથીઓ એિ બીજાઓ િાથ પિડી િોંિડા પાર
િરતા.
૧૯૫૭ માું હદનેશભાઈ આગળ અભ્યાસ માટે બિેનના ઘરે ધુંધિા રિેિા ગયા. અિીં
એમના ભાણેજ એમને હદન મામા િિી બોલાિતા એટલે નાના મોટા બીજા બધા પણ
એમને હદનમામા િિેતા.(આજે પણ ઘણા લોિો એમને હદન મામા િિીને જ બોલાિે છે .)
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ધુંધિાની શાળામાું એમને દિા, રાસ અને છુંદો ગાિાનો મોિો મળયો. એ એટલ ું સરસ ગાતા
િે સિારની પ્રાથાનામાું ભજન ગાિાન ું એમના ભાગે જ આિત ું.
બે િષા બાદ બિેન-બનેિી િડોદરામાું સ્ટ્થાયી થયા એટલે હદનેશભાઈ પણ િડોદરા આિી
ગયા. બનેિી ગાુંધીિાદી વિચારધારાના િોિાથી હદનેશભાઈને બાળપણથી જ સારા
સુંસ્ટ્િાર અને પરોપિારની વશક્ષા મળી. િડોદરામાું જ શાળાન ું વશક્ષણ પ ૂરૂું િરી િડોદરાની
પ્રખ્યાત Faculty of Technology and Engineering (િલાભિન) નાું આહિિટ્લચર
વિભાગમાું દાખલ થયા. અિીં પણ એમણે સાથે ભણતા વિદ્યાથીઓને સમિ િાયોમાું જરૂરી
મદદ પ ૂરી પાડી. અિીં એમને પ્રથમિાર જ અનભિ થયો િે Practical Life માું માત્ર
િોવશયારી જ પ ૂરતી નથી, ઓળખાણ-લાગિગ પણ એટલા જ મિત્િના છે . આ િાતની
જાણ તેમને સરિારમાું મોટા પદો પર બેઠેલા માણસોના પત્ર-પત્રીઓ, જે એમના
સિપાઠીઓ િતા તેમની મારફત થઈ. સ્ટ્નાતિ થયા પછી આ િાતની એમને પ્રવતતી થઈ
ગઈ.
વ્યિસાવયિ જીિનની શરૂઆત તેમણે ૬-૬ મહિના માટે સરત અને ગાુંધીનગર િેવપટલ
પ્રોજેિટ્સમાું િામ િય,ું અને ત્યાર બાદ િડોદરા મ્યવનવસપલ િોપોરે શનમાું જોડાયા.
મ્યવનવસપાલીટીમાું િામ દરમ્યાન ત્યાું ચાલતી ગેરરીવતઓથી િુંટાળી જઈ આખરે તેમણે
દસ િષા િામ િયાા પછી રાજીનામ ું આપ્ય ું અને િલાભિનમાું પ્રાધ્યાપિની નોિરી
સ્ટ્િીિારી. ત્યાું તેમણે ૨૯ િષા સધી િામ િય.ું
આ તો િાતો થઈ અભ્યાસ અને રોજી-રોટીની, પણ હદનેશભાઈને મળિા જેિા માણસ
બનાિે છે એમની સામાજીિ અને ઈતર પ્રવ ૃવતઓ. નાની િયથી જ એમણે સુંગીત, નાટિ,
િાુંચન અને પયાટનનો શોખ િેળવ્યો. સુંતો, સમાજસેિિો, લેખિો, િવિઓ અને
િલાિારોને જોિાની અને મળિાની એમને તીવ્ર ઉત્િુંઠા રિેતી. અત્યાર સધીમાું ૩૦૦ થી
૪૦૦ મિાનભિોના પ્રત્યક્ષ દશાન અને રૂબરૂ મલાિાતોનો લાભ એમને મળયો છે . પયાટન
શોખીન હદનેશભાઈએ ભારતમાું િહરયાણા, રાજસ્ટ્થાન અને ગજરાતનાું ૨૦૦ જેટલા
સ્ટ્થળોની મલાિત લીધી છે . પરદે શમાું નેપાલ અને િતારની મલાિાતો પણ લીધી છે .
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આિાશિાણી દ્વારા ત્રણ િાર એમનો િાતાાલાપ પ્રસાહરત િરિામાું આવ્યો િતો, અને
િડોદરા સ્ટ્થાવનિ ચેનલ JTV દ્વારા વિવિધ વિષય પર ૨૦૦ િાતાાલાપ પ્રસાહરત િરિામાું
આવ્યા િતા. એમણે ૬૦૦ જેટલા િાવ્યોની રચના િરી છે , જેમાું એમણે પ્રકૃવત, સુંસ્ટ્કૄવત,
ભજન અને ગીતાનો ઉપદે શ રજૂ િયાા છે . એમના િાવ્યોના પસ્ટ્તિ “મારે હ્રદય િસ્ટ્યો
ધનશ્યામ” માુંથી ઘણા ગીતો શશાુંિ ફડનીસે સ્ટ્િરબધ્ધ િયાા છે . આ વસિાય અલગ અલગ
વિષય પર એમના દસ પસ્ટ્તિો પ્રવસધ્ધ થયા છે .
સામાજીિ પ્રવ ૃવતઓમાું રોટરી િલબ, લાયન્દ્સ િલબ અને સીવનયર સીહટઝન્દ્સ માટે ના
સુંઘઠનોમાું સક્રીય ભાગ લીધો છે . એમનો મોટો ફાળો તત્િિેિા અને સમાજ સધારિ
શાસ્ત્રી પાુંડરું ગ આઠાિલેની સ્ટ્િાધ્યાય ચળિળમાું રહ્યો છે . ૧૯૬૨ થી એમણે પાુંડરું ગ
શાસ્ત્રીના પ્રિચનો િાુંચિાન ું શરૂ િય.ું ૧૯૬૮ માું પિેલીિાર એમણે એમના પ્રિચનમાું
િાજર રિી એમની િાતો સાુંભળી. ૧૯૭૩ થી તેઓ સક્રીય રીતે સ્ટ્િાધ્યાય ચળિળમાું
જોડાઈ ગયા. ૧૯૭૭-૭૮ થી શાસ્ત્રીજી સાથે એમનો સુંપિા િધ્યો અને એમણે જીલ્લાના
ક્ષેત્રપાલ તરીિે જિાબદારી સ્ટ્િીિારી. સ્ટ્િાધ્યાય પ્રવ ૃવતને અનલક્ષીને એમણે ૬૦૦ જેટલા
ભાિગીતો લખ્યા. એિિાર શાસ્ત્રીજીએ એમને સ ૂચવ્ય ું િે તમે ભલે આહિિટેલટ છો પણ
જન્દ્મથી બ્રાહ્મણ છો એટલે જાિેરમાું સત્યનારાણની િથા િરો. શાસ્ત્રીજીની આજ્ઞા
વશરોમાન્દ્ય િરી એમણે િથાના અથા અને મમાનો અભ્યાસ િરીને સમજી લીધો, અને
ત્યારબાદ શાસ્ત્રીજીની િાજરીમાું િથા િરી. શાસ્ત્રીજી જે પોતે ધાવમિિ વિષયોના ઉચ્ચ
િોહટના વનષ્ણાત છે , તેમણે િહ્ ું િે ૨૩ િષા બાદ એમણે આિી સરસ અથાપણા
સત્યનારાયણની િથા સાુંભળી.
૩૨ િષા સધી સ્ટ્િાધ્યાય ચળિળમાું સક્રીય રહ્યા બાદ, સ્ટ્િાસથ્ય ખરાબ થિાથી વનવ ૃવત
લીધી. તેમના જ શબ્દોમાું િહ ું તો, “મારું મખ્ય િામ પ્રિચન આપિા, સાુંસ્ટ્કૃવતિ િાયાક્રમ
યોજિા, વિવિધ Group Sittings િરીને આયોજન િરિાન ું, યિા પ્રવ ૃવિ અને ભાિગીતો
લખિાન ું િત ું. ભાિ ફેરીઓ પણ ઘણી િરી અને એનાું લીધે ભારતનાું લગભગ ૪૦૦
ગામડાું જેમાના ૧૫૦-૨૦૦ ગજરાત-સૌરાષ્રનાું ગામડાુંઓમાું ફરિા અને સુંસ્ટ્કૃવતની
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િાતો ફેલાિોનો મોિો મળયો. સ્ટ્િાધ્યાય પ્રવ ૃવિ દ્વારા રજ િરાયેલ ભાિગીતોના
સુંગ્રિ “તીથા યાત્રા” માું ‘ચાલી િણઝાર’ અને “અમ ૃતાલયમ” ભાિગીત સુંગ્રિમાું
‘તારો હ ું થઈ જાઉં િનૈયા’ ગીતો સરે શ િાડિર, મનિર ઉધાસ અને અનરાધા
પૌડિાલે ગાયા છે .”
વનવ ૃવતની પ્રવ ૃવત વિશે તેઓ િિે છે , “વનવ ૃવિના સમયમાું હ ું મખ્યત્િે લેખનમાું સમય
ગાળું છુું. િડોદરમાું જ રિીને Senior Citizen Club, Rotary Club, Lions Club, હદવ્ય
જીિન સુંઘ, અિધ ૂત પહરિાર, સાુંઈ પહરિાર જેિી સુંસ્ટ્થાઓમાું પ્રિચનો આપ ું છુું.
વનવ ૃવિ પછી પણ પસ્ટ્તિો લખિાનો દોર ચાલ રહ્યો છે . વમત્રો અને સ્ટ્નેિીજનો મને
વિવિધ વિષયો પર પસ્ટ્તિ લખિાની સલાિ આપે છે . મારું પ્રથમ પસ્ટ્તિ ‘ષોડશ
સુંસ્ટ્િાર’ બહ િખાણાય ું અને આજે પણ સારું એવ ું િુંચાય છે . થોડા સમય પિેલાું જ
મને ગજરાત પસ્ટ્તિાલય, િડોદરામાુંથી ફોન આવ્યો િે એિ ભાઈ એિ સાથે ૪૦૦
પસ્ટ્તિો લઈ ગયા. આજે આ પસ્ટ્તિને લખાયે ૧૦ િષાથી ઉપર થઈ ગયા તો પણ
લોિોને યાદ છે એને હ ું મારી જીંદગીની મ ૂડી ગણ ું છુું.”
હદનેશભાઈ પત્ર અને પત્રિધની મદદથી એિ બ્લોગન ું સુંચાલન િરે છે . મેં જ્યારે આ
લેખ માટે થોડી જરૂરી માહિતી માટે ફોન િરે લો ત્યારે તેઓ ડાયાલીસીસ ઉપર િતા, છતાું
મારી સાથે પ્રેમથી િાત િરી અને બે હદિસમાું જ મને જરૂરી માહિતી મોિલી આપી.
અંતમાું હ ું િિીશ, “હદનમામા જીંદાબાદ…”
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સરે શભાઈનો જ્નન્દ્મ એિ મધ્યમ િગીય બ્રાહ્મણ કટુંબમાું, ૧૯૪૩ માું અમદાિાદમાું થયો
િતો. એમના વપતા જ્યારે ૧૯૫૫ માું રે લ્િેની નોિરીમાુંથી રીટાયડા થયા ત્યારે તેમનો
૨૫૦ રૂવપયા પગાર િતો. શાળામાું તો ચાલતા જતા િતા, પણ દૂર આિેલી
એંજીનીઅરીંગ િોલેજમાું જિા સરે શભાઈને બસ ભાડા માટે રોજ ૧૦ પૈસા મળતા .
નોટબલસ, પસ્ટ્તિો િગેરે શાળામાુંથી અથિા જ્ઞાવત રસ્ટ્ટમાુંથી મફત મળતા. એિ સમય
એિો િતો િે એમને મળતી ૧૦૦/-રૂ ની પોસ્ટ્ટ મેહરક્યલેશન સ્ટ્િોલરશીપ ઘરમાું
ગાડાના પૈડા જેિી િતી.
સરે શભાઈ એમના વપતા વિશે િિે છે , “બાપજી સાિ સામાન્દ્ય ક્સ્ટ્થવતના પણ હદલના
અમીર. લોિો એમને ધરમનો િાુંટો ગણતા. અનેિ લોિો એમની સલાિ લેિા આિતા.
એમણે અનેિ લોિોને એમના પ્રશ્નો ઉિેલિામાું મદદ િરી િતી. એમની ધાવમિિતા એ
જમાનાના માણસો િરતાું બહ અલગ િતી. એમણે િદી અમને મુંહદર જિાનો િે
ચીલાચાલ પ ૂજાનો આગ્રિ રાખ્યો ન િતો. તેઓ શ્રી. અરવિિંદની હફલસફી સાથે
આત્મસાત થયા િતા; અને રે લ્િેની નોિરીને િારણે મળતા ફ્રી પાસને લીધે અમને બે
િખત પોસ્ન્દ્ડચેરી લઈ ગયા િતા.” એમના માતા વિશે તેઓ િિે છે , “મા ચાર જ
ચોપડી ભણેલા, પણ િાુંચનના શોખીન. િ.મા.મન્દ્શી; ર.િ.દે સાઈ , ધ ૂમિેત ના મોટા
ભાગના પસ્ટ્તિો િાુંચલ
ે ા. અનેિ ગીતો, ભજનો, સ્ટ્તોત્રો , ગીતાના અધ્યાયો મોઢે

51

િડિડાટ. ઘરના િામના ઢસરડા અને પાચ સુંતાનોના ઉછે રની જિાબદારી, પણ ક્યારે
પણ ફહરયાદ ન િરે લી. એ પેઢીની ખાનદાની અલગ િતી.”
અભ્યાસમાું સરે શભાઈ ખ ૂબ જ િોવશયાર િતા, િુંમેશાું બહ જ ઊંચા માિા સ મેળિી પાસ
થતા. મેથ્સ અને સાયન્દ્સમાું એમને એટલો રસ િતો િે એ િુંમેશાું પોતાની િક્ષા િરતાું ખ ૂબ
જ આગળ રિેતા. દસમા ધોરણમાું બનેલો એિ પ્રસુંગ સરે શભાઈના શબ્દોમાું જ િહ ું તો
“દસમાું ધોરણમાું મને ગણીતમાું ૯૯ માિા સ આવ્યા. મેં બારમાુંથી આઠ સિાલ નિીં,
પણ બારે બાર સિાલના જિાબ આપ્યા િતા. હ ું અમારા ગણીતના વશક્ષિ શ્રી.
ચીતાણીયા સાિેબ પાસે ગયો. અને પછય ું, મને એિ માિા ઓછો શા માટે આપ્યો છે ?
સાિેબે િહ્,ું ” જો, ભાઈ! ઉિરિિીમાું તેં પિેલા પાને લખ્ય ું છે િે – ગમે તે આઠ ઉિર
તપાસો. આ તારું અચભમાન બતાિે છે . એ તારા અચભમાનનો એિ માિા મેં
િાપ્યો. તારી િોંશીયારી તને જીિનમાું િામ લાગશે; તેના િરતાું િધારે આ અચભમાન
તને િધારે નડશે. ” સરે શભાઈએ વશક્ષિની આ િાત જીિનભર માટે યાદ રાખી
લીધી.
હદિાન બલ્લભાઈ માધ્યવમિ શાળા, અમદાિાદ, માુંથી એસ.એસ.સી. પાસ િરી
સરે શભાઇએ બે િષા માટે ગજરાત િોલેજ, અમદાિાદમાું અભ્યાસ િયો. આ સમય
દરમ્યાન એમને ફીઝીલસ અને મેથ્સમાું એટલો રસ પડયો િે એમણે િૈજ્ઞાવનિ
બનિાનો મનોમન વનણાય િરી લીધો િતો, પણ કટુંબના આગ્રિને િશ થઈ એમણે
અમદાિાદની એલ.ડી. િોલેજ ઓફ એંજીનીરીંગમાું ત્રણ િષાનો બી.ઈ.(વમિેનીિલ) નો
અભ્યાસ િયો. ત્યારબાદ એિ િષા િધારે અભ્યાસ િરી બી.ઈ.(ઈલેલરીિલ)ની હડગ્રી
પણ મેળિી લીધી. જો સરે શભાઈન ું મનન ું ધાયું થાત તો ભારતને એિ પ્રવતભાશાળી
િૈજ્ઞાવનિ મળત.
૧૯૬૫ માું અમદાિાદ ઈલેલરીસીટી િુંપનીમાું આસીસ્ટ્ટુંટ એંજીનીઅર તરીિે નોિરીની
શરૂઆત િરી અને છે િ ૨૦૦૦ માું સાબરમતી પાિર સ્ટ્ટેશનના જનરલ મેનેજર તરીિે
વનવ ૃવત લીધી. નોિરી દરમ્યાન એમણે પાિર એંજીનીઅરીંગના વિવિધ ક્ષેત્રોમાું િામ િય,ું
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ત્રણ પાિર સ્ટ્ટેશનોના બાુંધિામમાું સક્રીય િામગીરી બજાિી. બે િષા માટે િીજ ચોરી
પિડિાન ું િામ પણ િય.ું બે િષા માટે ઝોનલ મેનેજરન ું ખ ૂબ જ જિાબદારીિાળું િામ પણ
સુંભાળય ું, ૨૦૦૦ની સાલમાું વનવ ૃત થયા ત્યારે તેઓ જનરલ મેનેજરના પદ પર િતા.
નોિરી દરમ્યાન સરે શભાઈ પહરક્સ્ટ્થવતનો તાગ િાઢી એમા ઉત્પાદિતા િધારિા
િુંમેશાું Time and Motion Studies અને Inventory control નો ઉપયોગ િરતા. માત્ર
પોતાના ઉપરી અવધિારીયો જ નહિિં પણ પોતાના િાથ નીચેના માણસો પાસેથી નવ ું
નવ ું શીખિા ઉત્સિ રિેતા. િોઈપણ મસ્ટ્િેલીનો તેઓ િાયમી ઈલાજ િાઢિા
પ્રયત્નશીલ રિેતા.
ઉદ્યોગોમાું અિસ્ટ્માતોને સુંપ ૂણાપણે વનિારી શિાતા નથી. એમના િાથ નીચેના િામોમાું
જ્યારે પણ અલસ્ટ્માતમાું િોઈ િામદારને ઈજા થતી, ત્યારે સરે શભાઈ માનવસિ રીતે ખ ૂબ જ
વિક્ષબ્ધ થતા.
વનવ ૃવતબાદ સરે શભાઇ શેષ જીિન પસાર િરિા અમેહરિા આિી ગયા. અમેહરિા આિીને
જેમ દલા ભાયા િાગને ઇચ્છા થઈ (િરને બાળિ િાગડા) તેમ સરે શભાઈની પણ ફરીથી
બાળિ બની જઈ, આનુંદમાું શેષ જીિન ગજારિાની ઈચ્છા થઈ. એમણે લખ્ય ું,
“બાસઠના આ ડોસાજીને ચાર સાલના થાવ ું છે .
સુંતાકિડી, છુિ છુિ ગાડી, લખોટીમાું લલચાવ ું છે . ”
પબ્લીિ લાયબ્રેરીમાુંથી બાળિોના વિભાગમાુંથી પસ્ટ્તિો મેળિી િાુંચિાના શરૂ િરી દીધા.
Origami માું પણ એમણે પષ્િળ િાથ અજમાવ્યો. શાળામાું િતા ત્યારથી જ સાહિત્યમાું રસ
તો િતો જ, પણ વનવ ૃવતમાું આ તેમણે પ્રવ ૃવત બની ગઈ. વનબુંધ, લેખ, િવિતા, ટુંિી િાતાા
અને નિલિથા, આમ સાહિત્યના બધા પ્રિારોમાું એમણે િાથ અજમાવ્યો. ૨૦૦૬ માું
બ્લોગ્સમાું ગજરાતીમાું લખિાની સવિધા થઈ જતાું સરે શભાઈને મોિળું મેદાન મળી ગય ું.
એમણે ૨૦૦૬ માું જ સાત બ્લોગ્સમાું લખિાની શરૂઆત િરી દીધી, આમાુંના ઘણા બ્લોગ્સ
તો એમણે જ શરૂ િરે લા. બ્લોગ્સની બાબતમાું તેઓ એટલા બધા ઉત્સાિી િતા િે જે િોઈ
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વમત્રને પોતાનો બ્લોગ શરૂ િરિો િોય તેને પરજોશથી મદદ િરિામાું લાગી જતા.
એંજીનીઅર િોિાથી િોમપ્યટરની નિી નિી તરિીબો પોતે સમજી લઈને વમત્રોને પણ
વશખિિાનો એમનો શોખ આજે પણ ચાલ જ છે , અને એટલા માટે જ સરે શભાઈ બ્લોગ
જગતમાું સરે શદાદા અથિા ફલત દાદા ના હલામણા નામે ઓળખાય છે .
એમના છે લ્લા આઠ-દશ િષાના િાયોને આ નાનિડા લેખમાું સમાિી લેિાન ું શક્ય નથી,
પણ માત્ર ન ભ ૂલાય એિા થોડા િાયોનો ઉલ્લેખ િરિો િોય તો એમના બ્લોગ, “ગજરાતી
પ્રવતભા પહરચય” નો ઉલ્લેખ િરિો જ પડે. આ બ્લોગમાું એમણે ૫૪૫ જેટલા ગજરાતી
મિાનભિોનો પહરચય િરાવ્યો છે . એમના બીજા એિ જાણીતા બ્લોગ્સન ું નામ છે ‘સ ૂર
સાધના’ જે ત્રણ જૂના બ્લોગ –‘અંતરની િાણી’, ‘િાવ્યસર’ અને ‘ગદ્યસર’ નો સમન્દ્િય છે .
એમણે લખેલી ૬ ઈ-બિમાથી એમના હ્રદયની ખ ૂબ જ નજીિ ઈબિન ું નામ છે - “બની
આઝાદ”. આ પસ્ટ્તિમાું એમણે સ્ટ્િાનભિ આધાહરત જીિનની ફીલોસોફી િણી લીધી છે .
િાલમાું સરે શભાઈ િધારે આંતરમખ થઈ, થોડા ગુંભીર વિષયોના વિચારોમાું વ્યસ્ટ્ત છે ,
છતાું પણ લુંડનથી બિેન િીરલ શાિે શરૂ િરે લી ઈ-વિદ્યાલયને પગભેર િરિામાું સક્રીય
મદદ િરે છે , અને િોમપ્યટર માટે નિા સોફટિેર બનાિિા અને મોજદા સોફટિેસા પર
િાથ અજમાિિાન ું િાયા તો ચાલ જ છે .
એમની સલાિ છે , ભ ૂતિાળ િાગોળિામાું િે ભવિષ્યની ચચિંતા િરિામાું સમય ન ગાળતાું
Live this moment powerfully.
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શ્રી વિનોદભાઈ આર. પટે લ

વિનોદભાઇનો જન્દ્મ બમાા(આજન ું મ્યાુંમાર)ના રું ગન શિેરમાું જાન્દ્યઆરી ૧૯૩૭માું
થયો િતો. બીજા વિશ્વયધ્ધ િખતે જાપાને જ્યારે રું ગન ઉપર સખત બોમ્બમારો િયો
ત્યારે એનાથી બચિા વિનોદભાઈન ું કટુંબ ૧૯૪૧માું િમાયેલી બધી વમલિતો
રું ગનમાું છોડીને પોતાના મ ૂળ િતન, મિેસાણા જીલ્લાના ડાુંગરિા ગામમાું આિી
ગય ું િત ું .ગામમાું કટુંબનો વ્યિસાય ખેતીનો િતો .
ડાુંગરિામાું આવ્યાના થોડા મહિનાઓમાું જ વિનોદભાઈને સખ્ત તાિ આવ્યો અને
ગામમાું ચાલતા પોલીયોના િાયરસમાું તેઓ ઝડપાઈ ગયા .આ પોલીયોની અસરથી
એમનો જમણો િાથ અને ડાબો પગ જીિનભર માટે ક્ષવત ગ્રસ્ટ્ત અને નબળા પડી
ગયા .
વિનોદભાઈન ું છ ધોરણ સધીન ું વશક્ષણ ડાુંગરિામાું જ થય ું. ૧૯૫૦માું એ િખતે
“ઉિર ગજરાતન ું શાુંવત વનિેતન” િિેિાતી િડીની જાણીતી સુંસ્ટ્થા સિા વિદ્યાલયમાું
સાતમા ધોરણમાું દાખલ થયા.એ શાળામાુંથી ૧૯૫૫માું તેઓએ એસ.એસ.સી.ની
પરીક્ષા પ્રથમ િગામાું પાસ િરી. પોતાની શારીહરિ ક્ષવત ભણતરમાું બાધારૂપ ન થાય
એટલા માટે વિનોદભાઈએ પોતાની જાતને મનાિી િે “ભગિાન જ્યારે એિ દ્વાર બુંધ
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િરે છે ત્યારે બીજ ું દ્વાર પણ ખોલી આપે છે .કદરતે મારી શાહરહરિ ખોટની સામે મને
બૌવધિ શક્લતની ભેટ આપીને પ ૂરી િરી છે , આ શક્લતના બળે મારો જીિન રાિ સરળ
અને સફળ બનાિિામાું હ ું િામયાબ રહ્યો છુું .”
િડીની શાળાના અભ્યાસ દરમ્યાન વિનોદભાઈ સ્ટ્કલના વિશાળ પહરસરમાું જ આિેલ
પાટીદાર વિદ્યાથી આશ્રમ નામની બોહડિંગમાું રિેતા ૪૦૦ છાત્રોિાળા આ ગાુંધી
મ ૂલ્યોને િરે લ આશ્રમમાું ગરઓ સાથે રિેિાથી એમનામાું બાહ્ય દવનયાની ઘણી
સમજદારી આિી ગઈ િતી .શાળાના આચાયા સ્ટ્િ. નાથાભાઈ દે સાઈ અને
ગજરાતીના વશક્ષિ જાણીતા સાહિત્યિાર શ્રી મોિનલાલ પટે લ જેિા ગરઓ એમના
માટે ખબ પ્રેરિ બળ બન્દ્યા.એમણે વિનોદભાઈમાું સાહિત્યનો અને પસ્ટ્તિ િાુંચનનો
પ્રેમ જગાડયો. આશ્રમમાું ગૃિપવત ગરઓ સાથે સ્ટ્ટેજ ઉપર બેસી સિાર-સાુંજની
પ્રાથાના ગિડાિતી િખતે એમનો આત્મવિશ્વાસ િધતો િે શારીહરિ ક્ષવત િોિા છતાું
જીિનમાું હ ું પણ િુંઈિ િરી શકું એમ છુું.
૧૯૫૫માું એસ.એસ.સીમાું પ્રથમ િગામાું ઉતીણા થયા બાદ વિનોદભાઈએ
અમદાિાદની એચ.એલ.િોમસા િોલેજમાુંથી ૧૯૫૯માું બી.િોમ.ની પરીક્ષા પાસ િરી.
રું ગનની જાિોજલાલી જોયા પછી ગામમાું વપતાને ચાર દીિરા અને ત્રણ દીિરીઓના
ૂ ી આિિમાુંથી નીભાિ
બિોળા કટુંબનો ખેતી,દૂધ અને ગામમાું નાના િેપારની ટુંિ
િરિાનો િોિાથી વપતાને આવથિિ રીતે સુંિળામણ રિેતી િતી.આ સુંજોગોમાું
િોલેજના અભ્યાસ માટે વિનોદભાઈને સુંસ્ટ્થાઓ તરફથી સારા માિા ઉપર અપાતી
સ્ટ્િોલરશીપ ઉપર આધાર રાખિો પડેલો, એટલે બી.િોમ.માું પાસ થયા બાદ તરત જ
એમણે મહિલા ઉત્િષા માટે ની સામાજજિ સુંસ્ટ્થા વિિાસગૃિમાું એના સ્ટ્થાપિ પષ્પાબેન
મિેતાના િાથ નીચે હિસાબનીશ અને સેક્રેટરી તરીિે ૧૪૫ રૂવપયાના માવસિ પગારની
નોિરી સ્ટ્િીિારી િતી . પગારનો પિેલો ચેિ મળતાું એમને અને વપતાને ખબ
આનુંદની લાગણી થઇ િતી અિીં આઠેિ મહિના જોબ િયાું પછી એમને એમના વપતા
જ્યાું નોિરી િરતા િતા એની નજીિમાું િઠિાડા,અમદાિાદમાું િેવમિલ્સ બનાિિા
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માટે નિી સ્ટ્થપાએલ િુંપની સેલ્યલોઝ પ્રોડલટ્સ ઓફ ઈન્દ્ડીયા લીમીટે ડમાું રિેિાના
મિાન સાથેની એિાઉન્દ્ટ લલાિા તરીિેની નોિરી મળી ગઈ. આ િુંપનીમાું જોબ િરતાું
િરતાું એમણે ૧૯૬૦માું બી.એ.૧૯૬૨માું એમ. િોમ.૧૯૬૯માું એલ.એલ.બી. સધીની
પરીક્ષાઓ પાસ િરી .એની સાથે સાથે િુંપનીનીની મેનેજમેન્દ્ટ દ્વારા એમની મિેનત
અને િફાદારીની િદર થતી રિી અને એમના િોદ્દાઓમાું અને િેતનમાું વ ૃદ્ધદ્ધ થતી
રિી .
૧૯૭૩ થી ૧૯૭૬ ત્રણ િષા એમના કટુંબના સભ્યોએ િડોદરા નજીિ નુંદેસરી
ખાતેની ફોમાલડીિાઈડ િેવમિલ બનાિિાના નિા પ્રોજેલટને શરૂ િરિા માટે સમય
જોયા વિના સખત િામ િય.ું ત્યારબાદ ૧૯૭૬માું ત્યાુંથી છુટા થઇ અમેહરિા રિેતા
એમના ભાઈઓએ એમને અમેહરિા ફરિા માટે બોલાિતાું ચાર મહિના માટે ના
બીજનેસ વિઝા મેળિી કટુંબી જનોને મળિા અને ફરિા માટે તેઓ પિેલી િખત
અમરીિા ગયા િતા .આ ચાર મહિનાના અમેહરિાના રોિાણ દરમ્યાન િેલીફોનીયા
નજીિના આઠ સ્ટ્ટેટમાું તેઓ ભાઈઓ સાથે જોિા જેિાું સ્ટ્થળોએ િેમ્પરમાું ખ ૂબ ફયાા.
ત્યાુંના કદરતી સૌંદયાથી અને અમેહરિાના પ્રથમ અનભિથી તેઓ ખ ૂબ પ્રભાવિત
થયા િતા.
અમેહરિાથી પાછા ફયાા બાદ જ્યાું પ્રથમ િામ િરતા િતા એ સેલ્યલોઝ પ્રોડલટ્સ
ચલવમટે ડે દે શમાું ન બનત ું એિ િેવમિલ ઇથીલીન એમાઈન્દ્સ િડોદરા ખાતેની
ફેલટરીમાું બનાિિા માટે પ્રમોટ િરે લ નિી િુંપની ડાયામાઈન્દ્સ એન્દ્ડ િેવમિલ્સની
અમદાિાદ,આશ્રમ રોડ ખાતેની ઓહફસમાું િુંપની સેક્રેટરી અને ફાઈનાન્દ્સ મેનેજર
તરીિે ૧૯૭૬થી ફરી જોડાઈ ગયા.
આ ઓહફસમાું રિી નિા પ્રોજેિટના પબ્બ્લિ ઇસ્ટ્યથી માુંડી િડોદરાનો પ્રોજેલટ િામ
િરતો થયો ત્યાું સધીના ફાઈનાન્દ્સ, માિે હટિંગ અને અન્દ્ય િિીિટી પ્રશ્નો અને એના
ઉિેલનો બિોળો અનભિ તેઓએ આ િુંપનીમાું પ્રાપ્ત િયો.વિનોદભાઈના ધુંધાિીય
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જ્ઞાન અને અનભિોને ધ્યાનમાું લઇ અમદાિાદની િેવમિલ બનાિતી એિ પ્રાઈિેટ
લીમીટે ડ િુંપની ઓમ નીલિુંઠએ એમના હડરે લટરોના બોડા માું ઘણા િરસો સધી
એમની હડરે લટર તરીિે વનમણિું િરી િતી .
ઉપરની ગ્રપ િુંપનીઓમાું મેનેજમેન્દ્ટ િેડરમાું અગત્યના િોદા સુંભાળી, સળુંગ ૩૪
િષાની સેિાઓ આપ્યા પછી ૧૯૯૨માું એમનાું ધમાપત્નીના અિસાન બાદ ૧૯૯૪માું
વિનોદભાઈએ છે લ્લે ડાયામાઈન્દ્સ એન્દ્ડ િેવમિલ્સ લીમીટે ડમાું િુંપનીના સીનીયર
એલઝીક્યટીિના પદે રિીને વનવ ૃવત લીધી .વનવ ૃવત બાદ ભાઈઓના આગ્રિથી
વિનોદભાઈ ગ્રીનિાડા લઈ િેલીફોનીયામાું રિેતાું સુંતાનો અને અન્દ્ય પરીિાર જનો
સાથે િાયમી િસિાટ માટે ૧૯૯૪માું માતા અને વપતાને લઈને અમદાિાદથી િાયમી
િસિાટ માટે અમેહરિા આિી ગયા .
વિનોદભાઈનાું લગ્ન ૧૯૬૨ના ઓગસ્ટ્ટમાું કસમબિેન સાથે અમદાિાદ ખાતે થયાું
િતાું. ૧૯૬૨માું લગ્ન બાદ સ્ટ્ટડીયોમાું જઈ એમણે પડાિેલી એિ યાદગાર તસ્ટ્િીર
આ રિી.

ત્રીસ િષાના સખી દામ્પત્ય જીિન બાદ ૧૯૯૨માું ૫૪ િષાની િયે જ કસમબિેનનો
દખદ સ્ટ્િગાિાસ થયો. એમના બે પત્રો અને એિ પત્રી િાલમાું િેલીફોનીયા,
અમેહરિામાું સારી રીતે સેટ થઇ સપહરિાર સખી જીિન ગાળી રહ્યાું થયાું છે એનો
એમને અંતરથી ખબ સુંતોષ છે .
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૧૯૬૨માું વિનોદભાઈના લગ્ન બાદ કટુંબની આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવત સધરી િતી
.એમનાથી ત્રણ નાના ભાઈઓ એિ પછી એિ એમ અમેહરિા ભણિા ગયા અને ત્યાું
જ સ્ટ્થાયી થયા. પિેલાું ભાડાના મિાનમાું રિેતા િતા એના બદલે નારણપરામાું મોટા
બે માળના મિાનમાું માતા વપતા સાથે સિકટુંબ રિેિાન ું શક્ય બન્દ્ય ું .અિીં આ
મિાનમાું જ અમેહરિાથી આિીને એમના ત્રણે ય નાના ભાઈઓએ લગ્ન િયાું િતાું
અને લગ્ન િરીને પરત અમેહરિા ગયા િતા .
ભ ૂતિાળમાું કટુંબના ઉત્િષા માટે જેઓએ ખબ સુંઘષા અને ત્યાગ િયો અને જીિનભર
વિનોદભાઈની સાથે રહ્યાું અને એમને અઢળિ પ્રેમ આપ્યો એ વિનોદભાઈના
જીિનનાું ત્રણ મખ્ય વપ્રય પાત્રો –૧૯૯૨માું જીિન સાથી કસમબેન ,૧૯૯૫માું માતા
શાુંતાબેન બન્ને અમદાિાદમાું અને ૨૦૦૭માું વપતાશ્રી રે િાભાઈ ,સાન ડીયેગો,
અમેહરિામાું એમને છોડીને વિદાય થયાું છે ,એન ું સ્ટ્િાભાવિિ રીતે એમના મનમાું ખબ
દખ છે , પરું ત આ ત્રણ હદવ્યાત્માઓન ું સ્ટ્મરણ એમને િુંમશ
ે ાું પ્રેરણા આપત ું રિે છે .
લોસ એન્દ્જેલસ અને સાન ડીયાગોમાું રિેતાું ત્રણ સુંતાનો અને જોઈને આંખ ઠરે
એિાું એમનાું ૬ પૌત્ર -પૌત્રીઓના દાદા તરીિેનો પ્રેમ પામીને િાલ તેઓ એમના
હદિસો સાન ડીયેગો, િેલીફોનીયા ખાતે આનુંદ ને સુંતોષની લાગણીથી પસાર િરે છે .

(છ પૌત્ર-પૌત્રીઓ સાથે વિનોદભાઈ- ઓગસ્ટ્ટ-૨૦૧૪)
અમેહરિામાું આિીને ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૧ સધીમાું વિનોદભાઈ એ એમનામાું િષોથી
પડેલા સાહિત્યના રસને તાજો િયો અને સર્જનની પ્રવ ૃવતમાું લાગી ગયા. એમના લેખ,
િાતાા, િાવ્ય િગેરે અમદાિાદથી પ્રવસધ્ધ થતા માવસિ “ધરતી” માું છપાતા. આ
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માવસિમાું એમની પિેલી િાતાા “પાદચચન્દ્િો” ૧૯૯૬માું છપાઈ િતી .એ જ રીતે
ન્દ્યયોિા /ન્દ્યજસીથી પ્રગટ થતા સાપ્તાહિિ “ગજરાત ટાઈમ્સ”ની ૨૦૦૧માું શરૂઆત
થઇ ત્યારથી જ એમનાું લખાણો ૨૦૧૧માું એમનો પોતાનો બ્લોગ વિનોદ વિિાર શર
િયો ત્યાું સધી વનયવમત રીતે પ્રગટ થતાું રહ્યાું .
વિનોદભાઈએ ૨૦૧૧માું િોમપ્યટરમાું ગજરાતીમાું િેમ લખાય એ શીખી લીધ ું અને
“વિનોદ વિિાર” નામે એમનો બ્લોગ શરૂ િયો. આ બ્લોગના મલાિાતીઓનો આંિ
આજે લિાટર વમચલયનનો આંિ િટાિી ચક્યો છે .
બ્લોગની પ્રવ ૃવિ વિષે વિનોદભાઈ િિે છે : “વનવ ૃવતમાું સારી રીતે સમય પસાર િરિાન ું
બ્લોગ ઉિમ સાધન છે .યોગ: િમાશ િૌશલમની જેમ બ્લોગીંગ એિ મેડીટેશનની
ગરજ સારે છે . બ્લોગીંગ માટે જરૂરી અિનિી ટે િનીિોન ું જ્ઞાન આપિા તેમ જ સતત
માગા દશાન આપી પ્રોત્સાહિત િરિા માટે મારા આત્મીય વમત્ર શ્રી સરે શ જાનીનો હ ું
આભારી છુું .વિનોદ વિિારના માધ્યમથી િદી નજરે જોયા િે મળયા ન િોય પણ
મળિા ગમે એિા ઘણા સહૃદયી નેટ વમત્રો સાથે આત્મીય સુંબધ
ું બુંધાય છે . વમત્રો
સાથે બ્લોગના માધ્યમથી તેમ જ સતત ઈ-મેલ પર સુંપિા અને વિચાર વિવનમયથી
મન સતત આનુંદમાું રિે છે .”
“બાળપણની શારીરીિ ક્ષવત અને લગભગ ૮૦ િરસની ઉંમરે શરીર ભલે બરાબર
સાથ નથી આપત ું પણ મારું મગજ આ ઉંમરે પણ ખબ તેજ દોડી રહ્ ું છે . િજ િામ
આપતા એિ જ િાથે ટાઈપ િરીને મારા બ્લોગની પોસ્ટ્ટ તૈયાર િરી તમારા જેિા
અનેિ વમત્રો /ચાિિોને શક્ય એટલ ું સુંસ્ટ્િારી સાહિત્ય િજ પીરસી શકું છુું એથી મનમાું
ખબ આનુંદ અને સુંતોષની લાગણી થાય છે .આિી શક્લત આપિા અને આ ઉમરે
પણ ચાલ રાખિા માટે ભગિાનનો હ ું આભાર માન ું છુું .”
વિનોદભાઈની જીિનની ફીલોસોફી વિશે તેઓ િિે છે િે ....
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“જીિનમાું ગમે એટલા વિપરીત સુંજોગો ભલે આિે પણ હિિંમત ન િારિી, મન
મજબત રાખવ ું અને સુંતોષી જીિન જીિિા પ્રયત્નશીલ રિેવ ું .જે પળ જીિતા િોઈએ
એને ઉત્સાિ અને જોશથી જીિી લેિી. ગીતાનો આ સાર મનમાું િુંમેશા યાદ રાખિો..
जो हुआ वह अच्छा हुआ ,
जो हो रहा है ,वह अच्छा हो रहा है ,
जो होगा ,वह भी अच्छा होगा .”
િળી,
“આંતહરિ હિમ્મત, હદલી પરષાથા, સિારાત્મિ અચભગમ, ભગિાન ઉપર શ્રધા અને
એની કૃપા જ્યારે ભેગા થાય એટલે જીિન યાત્રાનો રસ્ટ્તો સરળ બની જાય છે . “
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ડો. ચુંદ્રિદન વમસ્ત્રી

ચુંદ્રિદનભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૩ માું નિસારી જીલ્લાના િેસ્ટ્મા ગામમાું એિ પ્રજાપવત
કટુંબમાું થયો િતો. ચુંદ્રિદનના મોટાભાઈ છગનભાઈના જન્દ્મ પછી બીજા ચાર ભાઈ
બિેનનો જન્દ્મ થયો િતો પણ એ ચારે ન ું બાળિયે જ અિસાન થય ું િત ું. આમ
છગનભાઈ ચુંદ્રિદનથી ૧૮ િષા મોટા િતા. ચુંદ્રિદન છગનભાઈને વપતાતલ્ય
માનતા. ૧૯૪૫ માું ચુંદ્રિદનની ઉમર માત્ર બે િષાની જ િતી ત્યારે એમના વપતા
આફ્રીિા વ્યાપાર અથે જતા રહ્યા. ચુંદ્રિદનનો ઉછે ર દાદી, માતા અને મોટાભાઈ અને
ભાભીની દે ખરે ખમાું થયો.
પાુંચ િષાની િયે એમને ગામની શાળામાું દાખલ િરિામાું આવ્યા. અિીં પાુંચ
ધોરણનો અભ્યાસ પ ૂરો િરી, ૧૯૫૪ માું ચુંદ્રિદનના વપતા ભારત આિેલા ત્યારે
તેઓ ચુંદ્રિદનને પણ આફ્રીિા તેડી ગયા. આફ્રીિામાું એમના વપતા અને મોટાભાઈન ું
કટુંબ પેમ્બા ગામમાું રિેત ું િત ું, જ્યાું િોઈ શાળા ન િતી એટલે દર આિેલા
"લીિીન્દ્ગટન" શિેરમાું એિ પટે લ વમત્રના પહરિારના ઘરે રિી પ્રાઈમેરી શાળા
(૧૯૫૫-૧૯૫૮) અને ત્યારબાદ, સાઉથ રોડેશીયામાું એિ િેથોલીિ શાળામાું ( ૧૯૫૯૧૯૬૧) િાઈસ્ટ્કલ પરી િરી. અિીંન ું વશક્ષણ અંગ્રેજી ભાષામાું િોિાથી એમને રાત62

હદિસ મિેનત િરી અંગ્રેજી શીખી લેવ ું પડ્ ું. ખ ૂબ મશીબતોનો સામનો િરી ચુંદ્રિદન
આફ્રીિામાું શાળાનો અભ્યાસ પ ૂરો િરી, િોલેજનો અભ્યાસ િરિા૧૯૬૨માું ભારત
આવ્યા. ૧૯૬૪ માું મબ
ું ઈની ભિન્દ્સ િોલેજમાુંથી Inter Science માું ઉવિણા થઈ,
મેહડિલ િોલેજમાું અભ્યાસ િરિા ઓહરસાની િટિ મેહડિલ િોલેજમાું દાખલ થયા
અને ૧૯૬૮ માું અિીંથી MBBS ની હડગ્રી મેળિી. િાયદા પ્રમાણે એમને એિ િષાની

Internship િરિાની િતી તે તેમણે થોડી ભારતમાું અને થોડી ઝાુંચબયામાું પ ૂરી િરી
આખરે ૧૯૭૧ ના જાન્દ્યઆરીમાું MBBS ની ડીગ્રી મેળિી.
૧૯૭૦ માું ચુંદ્રિદનના ભારતમાું િમબિેન સાથે લગ્ન થયા, અને ૧૯૭૧ માું એમની
પિેલી પત્રીનો જન્દ્મ થયો. થોડો સમય આફ્રીિામાું નોિરી િયાા બાદ એમણે િધારે
અભ્યાસ િરિા ઈંગ્લેંડ જિાની ઈચ્છા વ્યલત િરી.
૧૯૭૩ માું મોટાભાઈની રજા લઈ, પોતાની પત્ની અને પત્રીને મોટાભાઈ પાસે મ ૂિી
ચુંદ્રિદન ઈંગ્લેંડ ગયા. ત્યાું છ માસ સધી નોિરી િરતાું િરતાું આગળ ભણિાની
તૈયારી િરતા િતા, ત્યારે જ એિ િાર accident માું મોટાભાઈન ું મ ૃત્ય થિાના
સમાચાર આવ્યા. એિ ક્ષણનો પણ વિચાર િયાા િગર ચુંદ્રિદન લસાિા પિોંચી
ગયા, ત્યાું મોટાભાઈના િામિાજની, તેમના કટુંબની અને પોતાના કટુંબની
જિાબદારી ત્રણ િષા સધી સુંભાળી. આટલી મશીબતો િચ્ચે પણ એ ડોિટરી
િારિીદીને ભ ૂલ્યા ન િતા. ત્યાું રિીને એમણે જાન્દ્યઆરી, ૧૯૭૬ માું Ec.F.M.G. ની
પરીક્ષા આપી. આ પરીક્ષામાું પાસ થનારને અમેહરિાન ું ગ્રીનિાડા મળી શિે એમ િત ું.
આમા એિ શરત એિી િતી િે પાસ થનારે હડસેમ્બર ૧૯૭૬ સધીમાું અમેહરિામાું
પિોંચી જવ ું જોઈએ. ડૉ. ચુંદ્રિદન આ પહરક્ષામાું પાસ થઈ, લસાિાની જિાબદારી
ભત્રીજાને સોંપી, ૧૯૭૭ની શરૂઆતમાું જ અમેહરિા પિોંચી ગયા.
અમેહરિામાું અનેિ મશ્િેલીઓનો સામનો િરી, ચાર િષા સધી સખત પહરશ્રમ િરી,
જરૂરી પહરક્ષાઓ પાસ િરી અને રે ઈનીંગ લઈ, ડોિટર તરીિે િામ િરિાન ું લાઈસેંસ
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મેળવ્ય ું. ૧૯૮૧ માું લોસ એંજીલીસ િાઉન્દ્ટીની લેન્દ્િેસ્ટ્ટરની િોસ્ટ્પીટલમાું િાયમી નોિરી
શરૂ િરી. અિીં ૨૫ િષા િામ િરી ૨૦૦૬ માું વનવ ૃવત લીધી.
આ ગાળા દરમ્યાન, ૧૯૮૯ માું ડો. ચુંદ્રિદનને હ્રદયરોગના એિ મોટા હમલાનો
સામનો િરિો પડયો. રીપલ બાયપાસ સર્જરીથી એમન ું જીિન બચી ગય ું, પણ આ
હમલાએ એમના જીંદગી વિશેના ખ્યાલો બદલી નાખ્યા. કટુંબ િત્સલ અને સુંસ્ટ્િારી
ચુંદ્રિદનમાું ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રધ્ધા અને સમાજ પ્રત્યેની જિાબદારીમાું ખ ૂબ જ િધારો
થયો. પોતાના ભાગન ું દખ તો પોતે િેઠી લીધ ું, પણ પોતાના ભાગના સખને અન્દ્ય
લોિો સાથે િિેંચિાન ું નક્કી િય.ું એમણે િાયાક્ષેત્રો તરીિે જ્ઞાવત અને ગામની પસુંદગી
િરી.
૧૯૯૩માું માતાવપતાની યાદગીરીમાું ગામમાું એિ ધમાાદા આયિ
ા ૈદીિ દિાખાનાની
શરૂઆત િરી...અને ત્યારબાદ િેસ્ટ્મામાું થયેલ સાિાજવનિ િોસ્ટ્પીતાલે માતાની યાદમાું
દાન આપી મેટરનીટી િોડા શરૂ િરિા સિાય િરી.
જ્ઞાવતના વિદ્યાથીઓને વશક્ષણ માટે આવથિિ મદદ અને ગામ માટે સમાજને ઉપયોગી
થાય એિી સુંસ્ટ્થાઓના વનમાાણમાું એમણે વિશેષ રૂચી દશાાિી. ગામમાું વિવિધ
પ્રવ ૃવતઓ માટે િોલના બાુંધિામ, શાળાનો વિસ્ટ્તાર, મુંહદરોના વનમાાણ િે જીણોધ્ધાર,
ગામ માટે લાયબ્રેરી િગેરે માટે સમયે સમયે ફાળૉ આપતા રહ્યા છે .
૨૦૦૬ માું નોિરીમાુંથી વનવ ૃત થયા પછી ડો. ચુંદ્રિદને એિ વમત્ર શ્રી વિજય શાિની
મદદથી ચુંદ્રપ ૂિાર નામના બ્લોગની શરૂઆત િરી. આ બ્લોગમાું પ્રજાપવત સમાજ,
ઘર, પહરિાર, વ્યક્લતગત જીિન, ટુંિી િાતાાઓ, િવિતાઓ, લેખો અને ભક્લત સાહિત્ય
વનયવમત રીતે મ ૂિિાન ું શરૂ િય.ું આજે પણ આ બ્લોગન ું પોતાન ું એિ Captive િાુંચિ
િગા છે .
વનવ ૃવત બાદ સમાજ વિશે વિચારિા અને સમાજ માટે િુંઈિ િરી છૂટિા માટે િધારે
સમય ઉપલબ્ધ થયો. એમણે આવથિિ મદદ સાથે આવથિિ ઉત્થાન ઉપર ધ્યાન િેંહદ્રત
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િરી, બીલીમોરા અને બારડોલીમાું મહિલાઓ માટે વશિણ-ભરત-ગથ
ું ણના િગો,
ત્યાુંની સ્ટ્થાવનિ સુંસ્ટ્થાઓની મદદથી શરૂ િયાા. એિ વમત્રના સિિારથી પાલનપ ૂરમાું
એિ સ્ટ્િાસથ્ય િેંદ્ર શરૂ િય.ું આિા િામોની િણજાર િજીપણ િણથુંભી ચાલી રિી છે .
જન્દ્મભ ૂમીને યાદ િરી િુંઈિ ઋણ ચિાિિા િાયો િયાા એટલ ું જ નહિિં પણ અમેરીિા
યાને "િમાભ ૂમી" ને યાદ િરી લેન્દ્િેસ્ટ્ટરમા િાઈસ્ટ્કલ અને િોલેજમાું વશક્ષણ ઉિેજન
માટે યોજનાઓ િરી અને એિ ચેરીટેબલ ફુંડ શરૂ િરી "રે ડ ક્રોસ", "અમેરીિન િેટન્દ્સા"
તેમજ "યનીસેફ" અને િલાડ ફુડ પ્રોગ્રામ" જેિી સુંસ્ટ્થાને િુંમેશ સિિાર આપ્યો.
મેં થોડા સમય પિેલા એમની પાસેથી થોડી ડોિટરી સલાિ માુંગેલી. એમણે મને િહ્,ું
“પિેલા તો એ સ્ટ્િીિારી લો િે હ ું ચબમાર છુું, આ િાતમાું આનાિાની િરિામાું િોઈ
ફાયદો નથી. Why me? આિો પ્રશ્ન વનથાિ છે . દવનયામાું લાખો માણસો અલગ
અલગ ચબમારીઓથી પીડાય છે . બીજી િાત દિા લેિા પ્રત્યે અણગમો ન દશાાિો.
દિા તમારા ભલા માટે છે , જેમ તમારા માટે ખોરાિ ઉપયોગી છે તેમ દિા પણ
ઉપયોગી છે . આમ ચબમારી અને દિા બન્નેનો સ્ટ્િીિાર િરિો એમાું જ તમારી ભલાઈ
છે .” થોડા હદિસ સધી મેં એમની સલાિ ઉપર વિચાર િયો, મને એમા રિેલ ું પાયાન ું
તત્િજ્ઞાન સમજાઈ ગય ું. આજે હ ું પણ અન્દ્ય લોિોને આ સલાિ આપતો થઈ ગયો.
જેન ું વિશ્વના ચાર ખુંડો(એવશયા, આફ્રીિા, યરોપ, અમેહરિા) માું ઘડતર થય ું છે એિા
ડૉ. ચુંદ્રિદન, ૭૧ િષાની િયે પણ Active છે . એમની ચાર હદિરીઓ પરણીને સખી
સુંસાર ચલાિે છે , ડોિટર અને એમના પત્ની િમ બિેન, આ બીજી અને ત્રીજી પેઢી
સાથે પોતાની િધતી િયમાું આનુંદપ ૂિાિ જીિન પસાર િરે છે .
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ડો. હદનેશ શાિ
હદનેશભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૮ માું મબ
ું ઈમાું થયો િતો. એમન ું મ ૂળગામ િપડિુંજ.
એમના વપતા મબ
ું ઈમાું ગોદરે જ િુંપનીમાું એિાઉંટ્સ વિભાગમાું નોિરી િરતા િતા.
હદનેશભાઈની ઉંમર દસ િષાની િતી ત્યારે એમણે વપતાની છત્રછાયા ગમાિેલી.
વપતાની ચબમારીના ખચાને લીધે કટુંબની આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવત પણ િથળી ગયેલી.
એમના ચાર ભાઈ બિેન અને માતા મળીને છ જણન ું કટુંબ અનેિ પ્રિારના
નાનામોટા િામો િરીને જીિનવિિાાિ ચલાિતા. કટુંબન ું લક્ષ્ય િત ું િે મશીબતોનો
સામનો િરીને પણ વિદ્યા પ્રાપ્ત િરી લેિી જેથી કટુંબ ફરી પગભેર થઈ શિે.
હદનેશભાઈન ું બાલમુંહદરથી મેરીિ સધીન ું વશક્ષણ િપડિુંજમાું જ થય ું. બાળપણથી જ
િાુંચનના શોખીન હદનેશભાઈએ શાળાના િષો દરમ્યાન જ અનેિ મિાપરૂષોના
જીિનચહરત્રો િાુંચી લીધેલા. ૧૯૫૫ માું િપડિુંજ સેંટરમાું સૌથી િધારે માિા સ
મેળિી, હદનેશભાઈ મેરીિમાું ઉવતણા થયા.
મેરીિ બાદ મબ
ું ઈની એલહફસ્ટ્ટન િોલેજમાું પ્રિેશ મેળવ્યો અિીં એમને િાહડયા
સ્ટ્િોલરશીપ મળી. ગોકલદાસ તેજપાલ ચેહરટી બોડીંગમાું ચાર િષા રિી એમણે
૧૯૫૯ માું B.Sc. સધીનો અભ્યાસ પરો િયો. આ દરમ્યાન, આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવતને
લીધે એમને ટયશનો િરિા પડતા. એમણે આગળ ભણિાન ું ચાલ રાખી ૧૯૬૧ માું
Bio-Physics માું M.Sc. ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. એમના મનમાું િજી િધારે અભ્યાસ
િરિાની ઈચ્છા િતી. એમના સદનશીબે ભ ૂલાભાઈ દે સાઈના કટુંબની સિાય મળી
અને Ph.D. િરિા માટે તેઓ ૧૯૬૧ માું અમેહરિા આવ્યા. અમેહરિામાું ન્દ્યયોિા ની
િોલુંચબયા યવનિવસિટીમાુંથી ૧૯૬૫ માું એમણે Ph.D. ની ઉપાધી િાુંવસલ િરી. અિીં
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એમની મલાિાત િડોદરાથી M.Sc. િરી Ph.D. માટે આિેલા સિણાા શાિ સાથે થઈ
અને િહડલોની મુંજૂરીથી તેઓએ લગ્ન િયાા.
અભ્યાસ પ ૂરો િરી, હદનેશભાઈ િોલુંચબયા યવનિવસિટીમાું જ અધ્યાપિ તરીિે જોડાયા.
બે િષા અિીં નોિરી િયાા બાદ એિ િષા માટે અમેહરિાની વિખ્યાત સુંસ્ટ્થા NASA માું
AMES રીસચા સેંટરમાું િામ િયું અને ત્યારબાદ ફરી પાછા િોલુંચબયા યવનિવસિટીમાું
“લામોન્દ્ટ જીઓલોજીિલ ઓબઝિેટરી” માું “બાયોલોજીિલ ઓશનોલોજી રીસચા
એસોવસયેટ” તરીિે જોડાયા. અિીં બીજા બે િષા સધી િામ િય,ું આ પછી બીજા ૩૭
િષા ફ્લોહરડા યવનિવસિટીમાું આસીસ્ટ્ટુંટ પ્રોફેસર, પ્રોફેસર, ચેરમેન હડપાટા મેન્દ્ટ ઓફ
િેવમિલ એંજીનીઅરીંગ, ડાયરે િટર સેન્દ્ટર ફોર સરફેઈસ સાયન્દ્સ એન્દ્ડ એંજીનીઅરીંગ
િગેરે િેપૅસીટીમાું િામ િય.ા ૨૦૦૭ માું વનવ ૃત થયા છતાું યવનિવસિટીમાું માનદ
પદિીધારિ તરીિે એમની ઓફીસ મોજૂદ છે .
આ ત્રીસ િષા દરમ્યાન ૩૭૫ થી િધારે રીસચા પેપસા લખ્યા, દસ પેટુંટ્સ મેળિી
અને અનેિ દે શમાું અસુંખ્ય સુંસ્ટ્થાઓમાું પ્રિચન આપ્યા. એમની વિધ્િતા માટે
એમને અનેિ માન-સન્દ્માન અને પાહરતોવષિો એનાયત થયા છે .
અધી સદીથી પણ િધારે વિદે શમાું ગાળયા છતાું તેઓ સ્ટ્િદે શને ભ ૂલ્યા નથી. ૨૦૦૮
માું એમણે નહડયાદમાું Shah-Schulman Center for Surface Science and
Nanotechnology સ્ટ્થાપ્ય ું, અને આજે પણ એના Founder Director તરીિે સેિા આપે
છે .
એમના પત્ની સિણાાબિેન,ે પોતે ઉચ્ચ અભ્યાસ પ્રાપ્ત િયો િોિાથી, હદનેશભાઈને
ખ ૂબ જ સાથ સિિાર આપ્યો. ૨૦૦૦ માું સિણાાબિેનન ું અિસાન થતાું હદનેશભાઈને
એિ પ્રિારના ખાલીપાને અિેસાસ થયો, પણ એમણે િધારે પ્રવ ૃવતઓમાું ઓતપ્રોત
થઈ એ ખાલીપાને સર્જનાત્મિ ઢાળમાું ઢાળી દીધો.
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અત્યાસ સધી મેં હદનેશભાઈની academic વસધ્ધીઓની િાતો િરી. પણ મારી જેમ
તમને પણ આસશ્ચયા થશે િે હદનેશભાઈ એિ સારા િવિ અને લેખિ પણ છે .
સાહિત્યનો શોખ તો તેઓ શાળામાું િતા ત્યારથી જ િેળિેલો. છઠ્ઠા ધોરણમા િતા
ત્યારે એમણે આ પુંક્લતઓ લખેલી,
“મારા

જીિનના બે

છે સિારા, િિેતાું એ ઝરણાું, ને ખરતા વસતારા,

વિિંધી વશલાઓ િિી આગે જાઉં, મળે િદી ના જો મજને હિનારા.
અંધારી રાતે ઝબિી બ ૂઝી જાઉં, ભ ૂલ્યા પ્રિાસી, ને િરતાું ઈશારા.”
અને બસ એમણે એમની પુંક્લત પ્રમાણે જીિનમાું સાહિત્યના ઝરણાુંને િિેત ું રાખ્ય ું છે
અને ધ્રિ તારાની જેમ ક્સ્ટ્થર રિી, અનેિ લોિોને સાચી હદશા બતાિી છે . એમની
રચનાઓની સુંિેદનશીલતા સમજિી િોય તો સળગતી ચચતાને જોઈને લખેલી આ
પુંક્લતઓ જૂિો,
“શુંિા જાગી મજ હ્રદયમાું દે ખી વશખાઓ આખરે ,
ન ચળય ું પાષાણ િૈય ું, તે તજમાું જલસે ખરે ?”
એિ પાષાણ હ્રદયના માણસના મ ૃત્યબાદ એની જલતી ચચતા જોઈને એમણે આ
શબ્દો લખેલા. હદનેશભાઈની પુંક્લતઓ િવિ સુંમેલનો અને મશાયરાઓમાું લોિોને
ખશ િરી દે છે , એિ ઉદાિરણ આપ ું,
“નથી જો તારલાની ભાત તો એ રાત સની છે ,
નથી છો છાપ પગલાની તો એ િાટ સ ૂની છે .”
પત્નીના મ ૃત્યબાદ બે પુંક્લતઓમાું જ જીિનમા આિેલા બદલાિ અંગે એ as a
matter of fact િિે છે ,
“હ્રદયની રાણી સ્ટ્િગે િળાિી ઘરમાું એિલા રિેિાન ું,
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શાુંત પડી આ સગડી મારી, આંધણ જાતે મ ૂિિાન ું.”
એમની મોટાભાગની રચનાઓમાું જીિનન ું તત્િજ્ઞાન ભરે લ ું િોય છે , એમાું રિેલ ું
ઊંડાણ સમજિા એિાગ્રતા િોિી જરૂરી થઈ જાય છે . સિેજ લાગતા શબ્દોમાું ઘણાું
ગચભિત ઈશારા િોય છે ,
“દવનયા છે એિ િાટ મોટું, જેમાું જદા જદા તોલ,
િોય ભલે ચીજો એિસરખી, પણ જદા જદા મોલ,
આપ ભલા તો જગ ભલા, એિા આતમના બોલ,
રું ગીન િાચ છે માનિ મન, આંખો અંતરની ખોલ.”
આ ચાર પુંક્લતઓમાું એમણે સુંસારની િેટલી બધી
િાતો િિી દીધી છે ?
હદનેશભાઈ ના ગામ િપડિુંજમાું એમની જનસેિાના
ફળસ્ટ્િરૂપે એિ માગાન ું નામ "આંતર રાસ્ષ્રય
િૈજ્ઞાવનિ હદનેશભાઈ શાિ માગા" ન ું 2009 માું
લોિાપાણ િરિામાું આિેલ ું . આ પ્રસુંગોનો વિડીયો
તેમજ તેમન િોન્દ્સટા માું રજ થયેલા તેમના ગીતો ય
ટયબ (You Tube, Search for Dinesh O. Shah Songs)
ઉપર િાચિોને જોિા મળશે. તેઓએ પોતાના
ગામની અનેિ જાિેર સુંસ્ટ્થાઓને આથીિ મદદ િરી છે .
હદનેશભાઈનો પહરચય આ ત્રણ ચાર પાનામાું લખિાન ું શક્ય નથી, એના માટે તો
એિ પસ્ટ્તિ લખવ ું પડે, પણ પરું િરતાું પિેલાું આટલ ું જરૂર િિીસ િે હદનેશભાઈને
બોલતા સાુંભળિા એ પણ એિ લિાિો છે . િષો સધી પ્રોફેસર િતા એટલે બોલતાું
આિડે એમા િુંઈ નિાઈ નથી, પણ તમે સમજી શિો એ રીતે બોલવ ું એ એમની
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આગિી વિષેશતા છે . મેં એમને ૨૫ મી એપ્રીલ, ૨૦૧૪ ના માત્ર અધાા િલાિ માટે જ
સાુંભળે લા, પણ મને લાગ્ય ું િે મારો િીસ માઈલનો ફેરો િસ ૂલ થઈ ગયો.
એિ ગજરાતી તરીિે મારી સલાિ છે િે િયારે પણ હદનેશભાઈને સાુંભળિાની તિ
મળે તો એને ઝડપી લેજો, જરૂર તમને મારી સલાિ સાચી લાગશે.
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શ્રી પ્રિીણ શાસ્ત્રી
પ્રિીણભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૯ માું સરતમાું એિ
બ્રાહ્મણ કટુંબમાું થયો િતો. એમના દાદા ઘેલાભાઈ
શાસ્ત્રી િમાિાુંડી બ્રાહ્મણ િતા અને એિ મધ્યમિગી
સુંયલત કટુંબના િડા િતા. પ્રિીણભાઈના વપતા
મગનલાલભાઈન ું કટુંબ અને િાિા
મોિનલાલભાઈન ું કટુંબ બધા એિ જ ઘરમાું સુંયલત
કટુંબ તરીિે રિેતા. વપતા અને િાિા એમ બન્ને
કટુંબો િચ્ચે પત્ર સુંતાનમાું માત્ર પ્રિીણભાઈ જ
િોિાથી એમને ખ ૂબ લાડિોડમાું ઉછે રિામાું આવ્યા. કટુંબ એમના પ્રત્યે િાયમ over
protective રહ્,ું જે ક્યારે િ ક્યારે િ એમની પ્રગવત માટે બાધારૂપ બની જત ું. વપતા
અને િાિા બન્ને વશક્ષિ તરીિે શાળામાું નોિરી િરતા િોિાથી,મયાાહદત આિિમાું
કટુંબન ું ગાડું ચાલત ું.
ધાવમિિ અને સુંસ્ટ્િારી બ્રાહ્મણ કટુંબમાું જન્દ્મ થયો િોિાથી, નાની િયે જ રામાયણ,
મિાભારત અને ભાગિતની િાતો બા અને દાદા પાસેથી સાુંભળિા મળે લી. વપતાએ
નાનપણમાું જ જીિનની િાસ્ટ્તવિિતાના પાઠ ભણાિેલા અને િાિાએ સુંગીતમાું રસ
લેતા િરે લા. શાળાના ભણતરમાું િોઈ મશ્િેલી ન જણાઈ. શાળામાું અભ્યાસ સાથે
સાથે િલત ૃતિ િળા, અચભનય, ચચત્રિળા અને લેખન િળા, િગેરેમાું પણ આગળ
પડતો ભાગ લીધો. નિમા ધોરણમાું આવ્યા બાદ નીચલા ધોરણના વિદ્યાથીઓને
ટયશન આપી િમાિાન ું પણ શરૂ િરી દીધ ું. નાનપણથી િાુંચનનો શોખ િેળિેલો.
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િોઈપણ એિ લેખિ પસુંદ િરી એમના બધા પસ્ટ્તિો િાુંચી લેિાની આદત એમણે
નાનપણથી િેળિી.
એ સમયની જ્ઞાવતની પ્રથા અનસાર ૧૬ િષાની િયે, ૧૯૫૫ માું, એમન ું િેવિશાળ
યોગીની સાથે િરિામાું આવ્યો, અલબત ભણિાન ું ચાલ જ રહ્.ું ૧૯૫૭ માું
એસ.એસ.સી.ની પહરક્ષા પ્રથમ િગામાું પાસ િરી. એ જ િષે એમની પિેલી નિચલિા
“પાગલની પ્રેયસીઓ” નિવિધાન માવસિમાું એમના ફોટા સાથે પ્રગટ થઈ, અને
ત્યારબાદ એિ પછી એિ િાતાાઓ સાપ્તાહિિ અને માવસિોમાું પ્રગટ થતી રિી.
૧૯૫૭ માું વપતા વનવ ૃત થયા અને િાિાને લિિો થઈ ગયો. આિી િઠીન
પહરક્સ્ટ્થવતમાું પણ એમણે ફ્રીશીપ મેળિી લઈ અને ટયશનો િરી, આગળ ભણિાન ું
ચાલ રાખ્ય ું. એમનો િધ પડતો સાહિત્ય શોખ, વિજ્ઞાનના વિષયોિાળા ભણતરમાું
નડતર રૂપ થયો, અને પ્રિીણભાઈ ઈન્દ્ટર સાયન્દ્સમાું નાપાસ થયા. એમણે નક્કી િયું
િે આ સાહિત્યનો છુંદ એમને પોષાય એિો નથી, અને એમણે લખિા-િાુંચિાન ું બુંધ
િરી અભ્યાસ ઉપર જ ધ્યાન િેંન્દ્દ્રીત િય.ું આખરે ૧૯૬૨ માું બી.એસસી. િરી જે
સ્ટ્કૂલમાું ભણેલા ત્યાું જ વશક્ષિ તરીિે નોિરી સ્ટ્િીિારી. સમયનો તિાદો િતો િે કટુંબને
પાછુું આવથિિ રીતે પગભેર િરિા િધારે આિિિાળી નોિરી શોધિી. સરતની બિાર
િલસાડની અતલ અને િડોદરાની સારાભાઈમાું ૧૬૦-૧૮૦ રૂવપયા પગારિાળી
નોિરી મળતી પણ િતી, પણ કટુંબનો એિનો એિ દીિરો એિલો બિારગામ િેમ રિી
શિે? િળી ત્યાું બીજ ું ઘર ભાડે રાખીને રિેવ ું પડે તો બે કટુંબન ું ભરણ-પોષણ આટલી
રિમમાું શી રીતે થાય? આખરે ૧૯૬૩ મા લગ્નબાદ ઉધનામાું બરોડા રે યોનમાું
નોિરી સ્ટ્િીિારી પત્ની સાથે ઉધના રિેિા ગયા. ૧૯૬૪ માું પત્રી હદપ્તી અને
૧૯૬૬માું પત્ર િમેશનો જન્દ્મ થયો.
જીિનમાુંપ્રગવત િરિાનો તલસાટ મનમાું િાયમા રિેતો િોિાથી, ૧૯૬૭ માું
ઈંગ્લેન્દ્ડમાું Employment Voucher માટે અજી િરી અનેતે મુંજૂર થઈ ગઈ, પણ
કટુંબ રજા નહિિં આપે એિી ખાત્રી િોિાથી બે મહિના સધી ચપચાપ બેસી રહ્યા.
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દરમ્યાનમાું એમના એિ સગા ય.િે. થી આવ્યા િતા, એમને આ િાતની જાણ થઈ.
એમણે િહ્ ું િે આ િાઉચર તારી જગ્યાએ બીજાને મોિલનારા એજટો
ું તને આના દસ
િજાર રૂવપયા આપીને ખરીદી લેશ.ે કટુંબને આ િાતની જાણ થઈ અને િાિાની
દરમ્યાનગીરીથી એમને ત્રણ-ચાર િષામાું પાછા આિી જિાની શરતે ય. િે. જિાની
રજા આપી. એ નક્કી પાછા આિી જાય એટલા માટે એમના દીિરી અને દીિરાને
ભારતમાું જ રોિી લીધા.
૧૯૬૮ માું પ્રિીણભાઈ એમની પત્ની સાથે લુંડન ગયા અને સદભાગ્યે એમને બ્રીટીશ
રે લ્િેની રીસચા લેબમાું નોિરી મળી ગઈ. આ નોિરીમાું, Perks તરીિે, િષામાું યરોપ
પ્રિાસ માટે પાુંચ પાસ મળતા. બે િષામાું એમણે લગભ આખ ું િેસ્ટ્ટના યરોપ ફરી
લીધ ું. એમણે જોય ું િે જીિનમાું પ્રગવત િરિા માત્ર બી.એસસી. ની ડીગ્રી પ ૂરતી નથી.
એમણે નોિરી િરતાું િરતાું Wandsworth Technical College, London માું
Advance Spectrology નો િોષા િયો, જે એમના શબ્દોમાું એમને જીિન-ભર દાળરોટલા માટે િામ લાગ્યો.
િદાચ ઈંગ્લેંડ િરતાું અમેહરિામાું સફળતા માટે િધારે અિિાશ િોય એમ વિચારી
એમણે અમેહરિાના વિઝા માટે અરજી િરી. તે સમયે Professional Third

Preference Visa મળતા િતા. રે લ્િેમાું રીસચાના અનભિને લક્ષમાું લઈને એમને
વિઝા મળી ગયા, અને ૧૯૭૦ માું પ્રિીણભાઈ અમેહરિા આવ્યા. આિીને બે હદિસમાું
જ એિ ટે િનીશીયનની નાની નોિરી શોધી િાઢી. અમેહરિામાું તો જોિા જેવ ું ઘણબ
ું ધ ું
છે , એટલે એમણે ૩૦૦ ડોલરમાું તદ્દન ભુંગાર જેિી િાર ખરીદી, અને શવન-રવિની
રજાઓમાું નજીિના સ્ટ્થાનો જોિાના શરૂ િરી દીધા. તેમને યાદ િત ું િે ચાર િષામાું
ભારત પાછા આિી જિાન ું મા ને િચન આપીને ભારત છોડ્ ું િત ું, એટલે િચન
પાળિા ચાર િષાને અંતે ભારત પાછા ફયાા. પાછા ફરતાું નક્કી િયું િે ભવિષ્યમાું
અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થઈશ તો તે કટુંબ અને સ્ટ્િજનોના હિતમાું જ િશે.
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થોડા સમયમાું જ પત્ની અને બાળિો સાથે પ્રિીણભાઈ અમેહરિા પાછા ફયાા. નાની
મોટી લેબોરે ટરીઓમાું નોિરી િરી, ભાગીદારીમાું િારોબાર પણ િરી જોયો પણ ખાસ
િાુંઈ ગાુંઠે પડ્ ું નહિિં, માત્ર ગજારો થયો. નશીબ જોગે એમને Engelhard
Corporation માું R & D Lab માું સારી નોિરી મળી ગઈ. પગભેર થતાું જ કટુંબને
થાળે પાડિાન ું શરૂ િય.ું ૧૯૭૬ માું બા ગજરી ગયા એટલે વપતાશ્રીને અમેહરિા લઈ
આવ્યા. પછી તો વસલવસલો શરૂ થઈ ગયો, મોટી બિેન અને એના બે દીિરા, સાસસસરા અને ત્યારબાદ અનેિ કટુંબીઓ સ્ટ્િિલ્યાણ અથે અમેહરિા આવ્યા. આ બધા
સ્ટ્થાયી થાય ત્યાું સધીની જિાબદારી પ્રિીણભાઈએ વનભાિી. બસ જાણે િે એમના
જીિનનો એ એિ લક્ષ્ય જ ન િોય? આ જિાબદારી વનભાિિા સ્ટ્થાયી નોિરી ખ ૂબ
જરૂરી િોિાથી Engelhard Corporation ની નોિરી ચીિટપ ૂિાિ જાળિી રાખી આખરે
૨૦૦૯ માું ૭૦ િષાની ઉંમરે વનવ ૃત થયા.
આટ આટલા સ્ટ્િજનોને પગભેર થિામાું મદદ િયાા બાદ આજે પ્રિીણભાઈ મિેસસ
િરે છે િે “સ્ટ્િજનો આવ્યા અને અંગત વિિાસ માટે વિખરાતા ગયા. સ્ટ્િજનોની
શૃખ
ું લા સજાાતી રિી અને વિખરાતી રિી, િિે હ ું ઘણાું મોટા ટોળામાું એિલો છુું”
એમની આ લાગણી માટે હ ું આજના સમયમાું આિેલા સામાજીિ પહરિતાનને
િારણભ ૂત ગણ ું છુું.
વનવ ૃવતએ એિ શ ૂન્દ્યાિિાશ ઊભો િયો. ઈન્દ્ટર સાયન્દ્સમાું નાપાસ થિાથી પોતાની
વપ્રય સાહિત્ય પ્રવ ૃવતને એમણે ત્યાગી હદધેલી એ પાછી મનમાું સળિળાટ િરિા
લાગી. ૪૦-૪૫ િષાથી ન તો ગજરાતીમાું િાુંચ્ય ું િત ું િે ન લખ્ય ું િત ું. અરે િોઈ
ગજરાતી નાટિ િે વસનેમા, િોલમાું િે ટી.િી. માું, પણ જોયા ન િતા. ભારતના ૪૦૪૫ િષાાના ઈવતિાસથી પણ લગભગ અપહરચચત થઈ ગયા િતા. િુંઈિ િાુંચિાની
ઈચ્છા થતાું નજીિમાું આિેલી “ગજરાત દપાણ” માવસિ દ્વારા ચાલતી લાયબ્રેરીમાું
ગયા. “ગજરાત દપાણ”ના તુંત્રી શ્રી સભાષભાઈ શાિ સાથે અનાયાસે મલાિાત થઈ.
િાતચીતમાું સભાષભાઈએ જાણી લીધ ું િે પ્રિીણભાઈ યિાનીમાું િાતાાઓ લખતા.
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એમણે આગ્રિ િયો, “ફરી લખો, હ ું છાપીસ.” બસ થઈ ગઈ શરૂઆત. ઓલટોબર
૨૦૦૯ થી શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે ૨૦૧૪ માું પણ િણથુંભી આગળ િધી રિી
છે . અત્યાર સધીમાું ગજરાત દપાણમાુંજ લગભગ ૮૦ િાતાાઓ પ્રગટ થઈ ચ ૂિી છે .
દરમ્યાનમાું એમની એિ નિલિથા “શ્વેતા” ૨૦૧૧ માં પ્રગટ થઈ ચ ૂિી છે . “ગજરાત
દપાણ” વસિાય “વતરું ગા ઈન ન્દ્ય જસી” માવસિમાું પણ એમની િાતાાઓ વનયવમત રીતે
પ્રગટ થાય છે .
૨૦૧૨ માું એમણે બ્લોગ્સની વિશાળ પિોંચ વિષે વિચારીને પોતાનો એિ બ્લોગ શરૂ
િયો, અને પોતાની િાતાાઓ અમેહરિા બિારના ગજરાવતઓ સધી પિોંચાડિાન ું શરૂ
િય.ું (http://pravinshastri.wordpress.com/). ૨૦૧૩ માું એમના બ્લોગમાની
એમની એિ િાતાાથી પ્રભાવિત થઈ, મેં એમને ટે લીફોન િયો. િાચચીત દરમ્યાન
એમની નમ્રતા અને એમના Downt to earth િતાનથી પ્રભાવિત થઈ મેં એમની સાથે
વમત્રતા િધારી. આજે મારા વમત્રિગામાું એમન ું નામ જડાઇ ગય ું છે .
પ્રિીણભાઈની િાતાાના પાત્રો એટલા િાસ્ટ્તવિિ છે િે મને એ જ સમજાત ું નથી િે ૪૦૪૫ િષા ગજરાતથી બિાર રહ્યા છતાું એ ગજરાતના સામાન્દ્ય ઘર અને ગામન ું આટલ ું
આબેહબ
ૂ િણાન િેિી રીતે િરી શિે છે ? પ્રિીણભાઈ તો િિે છે િે, “બે ત ૃવતયાુંશ જીિન
અમેહરિામાું િીત્ય ું છે . અમેહરિામાું આપણા ભારતીય સમાજના રું ગો વનિાળયા છે અને
અનભવ્યા છે . મારી મોટાભાગની િાતાાઓ આપણી જ જૂદી જૂદી પેઢી ના અમેહરિન
જીિનશૈલી પર સજાાયલી છે . બસ એ િાસ્ટ્તવિિતા ના માનવસિ રૂપરું ગ બદલાતા જાય.
િાલ્પવનિ પાત્રો અને ઘટનાઓ માનસપટ પર સજાાય. હ ું દરે િ પાત્ર ભજિતો
બહરૂપીઓ બની જાઉં અને જે અનભવ ું તે િાત િે િાતાા બની જાય. “
પ્રિીણભાઈ િિે છે િે તેમની ૨૦૦૯ પછીની લેખન પ્રવ ૃવતના આડિતરા લાભ તરીિે
એમને અનેિ વમત્રો મળયા છે , જેમાું એ મારો પણ સમાિેશ િરે છે .” હ ું પ્રિીણભાઈની
અદે ખાઈ એટલા માટે િરૂું છુું િે મારી પાસે એમની િલ્પના શક્લતના દસમાું ભાગની
પણ િલ્પના શક્લત નથી.
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શ્રી મિેન્દ્દ્ર મિેતા
મિેન્દ્દ્રભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૧ માું ભાિનગરમાું
એિ વશક્ષણ પ્રેમી કટુંબમાું થયો િતો. એમના
દાદા ભાિનગરમાું વશક્ષિ િતા. એમના વશક્ષણ
પ્રત્યેના સમપાણથી પ્રભાવિત થઈ,
ભાિનગરની પારસી સુંસ્ટ્થાએ એમને િરાુંચીમાું
ગજરાવત શાળા સ્ટ્થાપિા અને ચલાિિા માટે
મોિલ્યા િતા, અને એ િામ એમણે સફળતા
પિાિ િયું િત ું. એમના દાદી પણ નીડર અને
સાિવસિ િોિાથી, એિલા ભાિનગર અને િરાુંચી િચ્ચે આિિા-જિાન ું િરતા, અને
સગા-સુંબધ
ું ીઓને પણ લઈ જતા. એમના િાિા પણ આજીિન વશક્ષિ િતા અને
ગજરાતી, અંગ્રેજી અને સુંસ્ટ્કૃતના વિદ્વાન િોિાથી આનુંદશુંિર ધ્રિે તેમને બનારસ
બોલાવ્યા િતા. ગજરાતના ખ ૂબ જ જાણીતા િવિ ઉમાશુંિર જોષી મિેન્દ્દ્રભાઈના
િાિાના વમત્ર િોિાથી જ્યારે પણ ભાિનગર આિે ત્યારે એમના િાિાને મળિા
આિતા.
મિેન્દ્દ્રભાઈના વપતા ઈલેલરીિલ-વમિેનીિલ એંજીનીઅર િતા. પોતે ઉચ્ચ વશક્ષણ
મેળિેલ ું િોિાથી સ્ટ્િભાવિિ રીતે પોતાના બાળિોને ઉચ્ચ વશક્ષા આપિા માટે શક્ય
તે બધ ું જ િય.ું મિેન્દ્દ્રભાઈના વપતા ૧૪ િષા સધી ચબમારીથી પથારીિશ િતા, ત્યારે
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એમની માતાએ બાળિોના અભ્યાસમાું બાધા ન આિે એટલા માટે એિલા િાથે
એમની ચાિરી િરી. આ વશક્ષણપ્રેમી કટુંબન ું એિ ઉત્કૃષ્ટ ઉદાિરણ છે .
મિેન્દ્દ્રભાઈનો શાળાનો અભ્યાસ મિદ અંશે ભાિનગરમાું થયો િતો. ૧૯૫૩ માું
એમના વપતાને બોમ્બે પોટા ટ્ર્સસ્ટ્ટમાું નોિરી મળિાથી, છે લ્લા ત્રણ િષાનો અભ્યાસ
મબ
ું ઈની શાળામાું થયો. ૧૦મા અને ૧૧મા ધોરણમાું જાણીતા િવિ જગદીશ જોષી
એમના ગજરાતીના વશક્ષિ િતા. જગદીશ જોષી એ જમાનામાું Stanford માુંથી M.A.
ની ડીગ્રી લઈ આિેલા, તેમ છતાું ઉચ્ચ િોદ્દાિાળી અનેિ નોિરીઓની ઓફસા
ઠૂિરાિીને કટુંબદ્વારા ચલાિાતી શાળામાું ગજરાવત અને અંગ્રેજીના વશક્ષિ બની રહ્યા.
જગદીશભાઈની મિેન્દ્દ્રભાઇ ઉપર આની જે અસર થઈ એ એમના શબ્દોમાું િહ ું તો,
"જીિન માું પૈસા િે િોદ્દો િરતા વનષ્ઠા િધારે અગત્યના છે , ઉપદે શ થી નહિ પણ
પોતાના િતાન થી જગદીશભાઈએ વશખવ્ય ું.” મિેન્દ્દ્રભાઈનો સાહિત્ય પ્રેમનો પાયો પણ
અિીં િધારે મજબ ૂત થયો.
S.S.C. માું ઉવિણા થઈ, મિેન્દ્દ્રભાઈ એ મબ
ું ઈની જયહિિંદ િોલેજમાું બે િષા અભ્યાસ
િરી ઘણાું ઉચ્ચ માિા સ સાથે, ૧૯૬૦ માું ઈંટર સાયન્દ્સ પાસ િય.ું મબ
ું ઈની ત્રણ
પ્રવતસ્ષ્ઠત િોલેજો એટલે V.T.T.I., I.I.T. અને U.D.C.T. આમાુંથી િોઈપણ એિ
િોલેજમાું એડમીશન મળે એટલે સમજવ ું િે એ વિદ્યાથી મબ
ું ઈ યવનિસીટીના
વિદ્યાથીઓમાુંથી ટોપ બે ટિામાુંથી છે . મિેન્દ્દ્રભાઈને આ ત્રણે િોલેજમાું એડવમશન
મળય ું. આમાું સૌથી િધારે આિષાિ ભવિષ્ય આપે એિી િોલેજ I.I.T. િોિાથી
મિેન્દ્દ્રભાઈએ I.I.T. માું વસવિલ એંજીનીઅરીંગમાું એડવમશન લીધ ું. ૧૯૬૪ માું
B.Tech.(Civil) ની ડીગ્રી મેળિી અને િધારે અભ્યાસ િરિા અમેહરિા જિાની
તૈયારી શરૂ િરી. ૧૯૬૪ માું એમને Stanford University માું Partial Scholarship
સાથે એડમીશન મળય ું. અિીં એમણે રે િોડા સમય, માત્ર નિ મહિનામાું M.S.
(Structural) ની હડગ્રી મેળિી લીધી.
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૧૯૬૫ માું મિેન્દ્્ભાઈ પાસે M.S.(Structural)ની ડીગ્રી અને ખીસ્ટ્સામાું માત્ર ૧૪
ડોલર રોિડા િતા. તરત નોિરી ન મળે તો ઘરે થી પૈસા મુંગાિિા પડે, જે િરિાની
એમની ઈચ્છા ન િતી. ૧૪ ડોલરમાું ત્રણ અઠિાહડયા ગજારો િરિા બાદ એમને
Southern Pacific Railway માું નોિરી મળી. અલબત આ ત્રણ અઠિાહડયા એમને
વમત્રોએ થોડી મદદ િરે લી. મિેન્દ્દ્રભાઈ વમત્રોની આ મદદને આજસધી ભ ૂલ્યા નથી.
Southern Pacific Railway ના બ્રીજ વિભાગમાું આઠ િષા નોિરી િરી પણ પછી
Descrimination થી નારાજ થઈ આ નોિરીમાુંથી રાજીનામ ું આપ્ય ું. નોિરી છોડિાના
ત્રણ હદિસમાું જ વિશ્વ વિખ્યાત Earthquake Engineering માું વનષ્ણાત John
Blume & Associate માું નોિરી મળી ગઈ. આ િુંપનીમાું સાત િષા િામ િયું એ
દરમ્યાન એમને આ ક્ષેત્રનો શ્રેષ્ઠ અનભિ મળયો, એટલ ું જ નહિિં એમને Structural
Engineer તરીિે સ્ટ્િતુંત્ર રીતે િામ િરિાન ું લાયસેંસ પણ મળય ું. ત્યારબાદ એિ િષા
માટે San Francisco ની એિ િુંપનીમાું ચીફ એંજીનીઅર તરીિે િામ િય.ું
આ દરમ્યાન ૧૯૭૦ માું મિેન્દ્દ્રભાઈના લગ્ન કટુંબે પસુંદ િરે લી મીરા સાથે થયા.
મીરાબિેન ગજરાતના ખ ૂબ જ જાણીતા જસ્ટ્ટીસ બાલકૃષ્ણ વત્રિેદી અને સમાજ
સધારિ શાક્ન્દ્તલાબિેનના પત્રી િતા. મીરાબિે પાસે M.A., LLB ઉપરાુંત
જનાાલીઝમનો હડપ્લોમા િતા. એમણે શાસ્ત્રીય સુંગીત, િથિ અને મણીપરીના વશક્ષણ
ઉપરાુંત સાહિત્ય શોખ પણ નાનપણથી જ િેળિેલો. ૧૮ િષાની ઉમ્મરમાું જ િેટલીિ
િવિતાઓ ઉપરાુંત “િલાપ્રણય” નામે એિ નિલિથા લખી, િ.મા.મનશીના િાથે
ઈનામ મેળિેલ.ું આમ મિેન્દ્દ્રભાઈ અને મીરાબિેનના લગ્ન એિ “રબને બનાઈ જોડી”
જેિા સાચબત થયા. મિેન્દ્દ્રભાઇની ત્યારબાદની બધી સામાજીિ પ્રવ ૃવિઓમાું
મીરાબેનનો ખ ૂબ જ મોટો ફાળો િતો.
૧૯૭૨ માું એમની એિમાત્ર પત્રી િલા નો જન્દ્મ થયો. કટુંબની વશક્ષણ પરું પરા
જાળિી રાખીને િલાબિેને પણ અનેિ ક્ષેત્રોમાું ઉચ્ચ ડીગ્રીઓ મેળિી.
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મિેન્દ્દ્રભાઈએ San Franscisco માું એિ િષા િામ િયાા બાદ, Los Angles ની એિ
િુંપનીમાું મેનેજર તરીિે આઠ િષા િામ િય.ું ૧૯૮૮ માું આ િુંપનીમાુંથી સ્ટ્િેચ્છાએ
છૂટા થયા, અને California Government ની Division of State Architect,
Sacramento Office માું જોડાયા. અિીં ત્રણ િષા િામ િરી, પ્રમોશન મેળિી San
Diego ની ઓફીસના િડા તરીિે ગયા. અિીં એમણે પ્રચચલત િાયાપધ્ધવતમાું ફેરફાર
િરી, િોઈપણ પ્રોજેિટમાું િામ િરતી બધી જ એજસીસ
ું
જેિી િે School Districs,
Architects અને Contractors િચ્ચે સમન્દ્િય સાધી, સાથે મળીને પ્રોજેિટને સફળ
બનાિિાન ું િાયા િય.ું ૨૦૦૬ માું એમણે િામિાજમાુંથી વનવ ૃવત લીધી અને પ ૂરો સમય
સામાજીિ પ્રવ ૃવતઓમાું ગાળિાન ું શરૂ િય.ું
આ નાના લેખમાું એમના સામાજીિ યોગદાનને આિરી લેવ ું શક્ય નથી. એમણે અને
મીરાબેને સાથે મળીને જે અનેિ િામો િયાા છે એમાુંથી થોડાનો ઉલ્લેખ િરિો િોય
તો, Indians For Collective સુંસ્ટ્થા શરૂ િરિામા સક્રીય મદદ, Ali Akabar College
of Music ને મદદ અને એના બોડા માું સક્રીય સેિા, ૧૯૮૪ માું Indian Cousel
General ને Festival of India ના આયોજનમાું સક્રીય મદદ, સાહિત્ય અને સુંગીતના
૨૦૦ થી િધારે િાયાક્રમોન ું આયોજન, India Currents અને બીજી સુંગીત, સાહિત્ય
અને િળા સુંસ્ટ્થાઓને પ્રોત્સાિન અને મદદ િગેરેનો સમાિેશ િરી શિાય.
સુંગીતના િાયાક્રમોમાું નોંધપાત્ર, ઉસ્ટ્તાદ અલીઅિબરખાન, પુંહડત રવિશુંિર, નીખીલ
બેનરજી, િહરપ્રસાદ ચોરવસયા ઝાિીર હસેન, સ્ટ્િપન ચોધરી, પરષોિમ ઉપાદ્યાય,
રાસચબિારી દે સાઈ, અમર ભટ્ટ અને બીજા અનેિ િલાિારો ના િાયાક્રમ યોજ્યા.
સાહિત્યના િાયાક્રમોમાું, ઉમાશુંિર જોશી, મનભાઈ પુંચોલી, મિરું દ દિે, વનરું જન
ભગત, સરે શ દલાલ અને બીજા ઘણા સાક્ષરો ને નોતયાા અને તેમના િાયાક્રમ
યોજ્યા.
સ્ટ્થાવનિ િલાિારો માટે તેમને િમેશ કણી લાગણી રિી, િલાિરો ને પોતાના ગણી
તેમને સિાયભ ૂત થિા અને પ્રોત્સાિન આપિા િમેશાું તત્પર રહ્યા.
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૨૦૧૩માું મિેન્દ્દ્રભાઈ દ્વારા આયોજીત “સભા ગર્જરી” િાયાક્રમમાું, અમેહરિામાું
િાતાાલાપ આપિાનો સિાપ્રથમ અિસર મને મિેન્દ્દ્રભાઈએ જ આપેલો. એ
િાતાાલાપ પછી જ મને બીજા િાયાક્રમોમાું િાતાાલાપ આપિાના અિસર મળિા
લાગ્યા.
૫ મી એપ્રીલ, ૨૦૧૪ માું મીરાબિેનન ું અિસાન થતાું, મિેતા-દું પતી દ્વારા ચાલતી,
િેચલફોવનિયાના Bay Area ના ગજરાતીઓ માટે ની સાહિત્ય અને સુંગીતની પ્રવ ૃવતને
મોટી ક્ષવત થઈ છે , પણ મને ચોલલસ ખાત્રી છે િે મિેન્દ્દ્રભાઈ થોડા સમયમાું જ સ્ટ્િસ્ટ્થ
થઈ, મીરાબેનની સક્રીયતાની યાદોને સિારે ફરી િાયાાક્ન્દ્િત થઈ Bay Area ના
ગજરાતીઓની સેિામાું લાગી જશે.
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શ્રી કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટ

કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટનો જન્દ્મ ૧૯૬૩માું જનાગઢ જીલ્લાના એિ નાનિડાું ગામ શાપરમાું
થયો િતો. એમના વપતા રવસિલાલ ઉનડિટ િેપારી િતા અને માતા જશબિેન
વશચક્ષિા િતા. આવથિિ રીતે એ એિ સખી પહરિાર િત ું.
કૃષ્ણિાુંતભાઈએ ધોરણ ૧ થી ૪ સધી ગામની શાળામાું જ અભ્યાસ િયો પણ પાુંચમા
ધોરણથી નિમા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ િરિા એમને પોરબુંદર જવ ું પડ્ ું.
પોરબુંદરમાું એમની જ્ઞાવત દ્વારા ચલાિાતા લોિાણા બાલાશ્રમમાું રિીને આ અભ્યાસ
િયો. ત્યાર બાદ કટુંબે શાપરથી જનાગઢ સ્ટ્થળાુંતર િય,ું એટલે કૃષ્ણિાુંતનો ૧૦મા
થી ૧૨મા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ જનાગઢમાું થયો અને ત્યારબાદ જનાગઢની જ
િોમસા િોલેજમાુંથી B.Com. અને ત્યાુંની જ લો િોલેજમાુંથી LLB િય.ું વપતા
“શરૂઆત” નામના સાપ્તાહિિના માચલિ િતા, એટલે કૃષ્ણિાુંતને જનાચલઝમમાું
પિેલથ
ે ી રચી િતી. એમણે સૌરાષ્ર યવનિસીટીના એ. ડી. શેઠ પત્રિાહરત્િ ભિનમાું
જનાચલઝમ ડીપ્લોમા અને ત્યારબાદ માસ્ટ્ટર ઇન જનાચલઝમ એન્દ્ડ માસ

81

િમ્યવનિેશનની હડગ્રીઓ પ્રાપ્ત િરી. આ વસિાય એમણે IIM ઈંદોરમાું પત્રિાહરતા
અંગેનો ખાસ િોસા પણ િયો છે .
વશક્ષણ પ ૂરૂું િરી જૂનાગઢ ખાતે પિેલા જનસિા દૈ વનિ અને એ બાદ ગજરાત
સમાચાર દૈ વનિના બ્યરોચીફ તરીિે િામ િય.ું ત્યારબાદ ગજરાતના ખ ૂબ જ લોિવપ્રય
સાપ્તાહિિ ચચત્રલેખાના સૌરાષ્ર-િચ્છ, ગજરાત અને છે લ્લે હદલ્િીના બ્યરોચીફ તરીિે
પાુંચ િષા માટે િામ િય.ું ચચત્રલેખા છોડયા બાદ ગજરાત સમાચારના વનિાસી તુંત્રી
તરીિે ચાર મહિના માટે ભાિનગર શિેરમાું િામ િય,ું ભાિનગર બાદ ગજરાત
સમાચારની જ િડોદરા આવ ૃવિમાું લગભગ એિ દસિા સધી વનિાસી તુંત્રી તરીિે
પત્રિાત્િ ખેડ્.ું
પત્રિારત્િની દવનયામાું િધ પ્રગવત સર િરી તેઓ ગજરાત સમાચાર બાદ હદવ્ય
ભાસ્ટ્િરના તુંત્રી બન્દ્યા. દોઢ િષા સધી હદવ્ય ભાસ્ટ્િરની સરત આવ ૃવિ અને એિ િષા
માટે િડોદરા આિવિના વનિાસી તુંત્રી તરીિે િામ િય.ું હદવ્ય ભાસ્ટ્િર સમ ૂિના માવસિ
અિા જજિંદગીમાું પણ તેમના લેખો અને િોલમ વનયવમત રીતે પ્રિાવશત થતા િતા.
કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટ છે લ્લાું ચાર િષાથી પહરિાર સાથે અમદાિાદ સ્ટ્થાયી થયા છે .
2010-11ના આઠેિ મહિના સમભાિ ગ્રપના અચભયાન સાપ્તાહિિના તુંત્રી તરીિે ફરજ
બજાિી. છે લ્લાું ત્રણેિ િષાથી તેઓ સુંદેશ દૈ વનિના તુંત્રી છે .
કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટના જીિનસાથી જ્યોવતબિેન પણ પત્રિાર છે . મબ
ું ઈ સમાચાર
દૈ વનિની ગરિારે પ્રવસદ્ધ થતી લાડિી પ ૂવતિમાું તેઓ “તારે મન મારે મન” નામની
િોલમ લખે છે . એમણે ૧૫ િષા સધી ચચત્રલેખા સાપ્તાહિિમાું વસવનયર હરપોટા ર અને
િોલવમસ્ટ્ટ તરીિે ફરજ બજાિી. છ મહિના માટે અચભયાન સાપ્તાહિિના ફીચસા
એહડટર તરીિે િામ િયું છે . એ બાદ છ મહિના તેમણે સ્ટ્પાકકા બ્રોડિાસ્સ્ટ્ટિંગ પ્રાઈિેટ
ચલવમટે ડના મોવનટર પખિાહડિમાું ફીચસા એહડટર તરીિે ફરજ બજાિી છે .
પત્રિારત્િની દવનયામાું આ યગલ માનભયું સ્ટ્થાન ધરાિે છે .
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પત્રિારત્િમાું બિોળો અનભિ ધરાિતાું કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટ િાચિોના મનને સ્ટ્પશી
જાય એિાું લેખો લખિામાું માિેર છે . જજિંદગીની ઘટમાળને હફલોસોફી સાથે સાુંિળી
અને લોિોને િુંઈિ શીખિા મળે એ રીતે તેમના શબ્દો િાચિના હ્રદય સધી પિોંચે
છે . સાુંપ્રત પ્રિાિો અને રાજિારણને લગતાું લેખોમાું તેમની િથોટી અને બિોળો
અનભિ રીફ્લેલટ થયાું િગર નથી રિેતો. દર રવિિારે સુંદેશ દૈ વનિની સુંસ્ટ્િાર
પ ૂવતિમાું કૃષ્ણિાુંત ઉનડિટની ચચિંતનની પળે િોલમ છે લ્લાું દસ િષામાું એિ મિામ
િાયમ િરી શિી છે . અનેિ િાચિોને પોતાની જજદું ગી વિશેની સમજ અને સિજતા
આ લેખોમાુંથી મળે છે એવ ું લખીએ તો યોગ્ય િિેિાશે. એમના લેખોમાું વિષયની
સમજ, ઊંડાણ, પ્રિાહિતા સાથે સાથે સરળતા જોિા મળે છે . િોઈપણ વિષયને
દાખલા-દલીલો સાથે સમજાિિાની એમની શક્લત અદભ ૂત છે .
સાુંપ્રત પ્રિાિો અને રાજિારણને લગતાું લેખો પણ સુંદેશ દૈ વનિમાું પ્રિાવશત થાય છે .
દે શ અને દવનયાનાું વિષયો આિરી લેતી દૂરબીન િોલમ દર સુંદેશ દૈ વનિમાું
બધિારની અધા સાપ્તાહિિ પ ૂવતિમાું પ્રિાવશત થાય છે . આ ઉપરાુંત દે શ અને દવનયા
રાજિારણને સ્ટ્પશાતી તેમની એિસ્ટ્રા િોમેન્દ્ટ િોલમ દરરોજ વનયવમત રીતે સુંદેશના
એહડટ પેઈજ ઉપર પ્રિાવશત થાય છે . આ તમામ લેખો તેમનાું પોતાના બ્લોગ

http://krishnkantunadkat.blogspot.com/ , સોવશયલ નેટિહિિંગ સાઈટ્સ પણ
તેમજ બીજા અનેિ બ્લોગ્સમાું જોિા મળે છે .
ચચિંતનના વિષય ઉપર એમના પાુંચ પસ્ટ્તિો ચચિંતનની પળે , ચચિંતનને ચમિારે ,
ચચિંતનને અજિાળે , ચચિંતન @ ૨૪ X ૭ અને આમને-સામને પ્રગટ થયા છે .
કૃષ્ણિાુંતભાઈ એિ સારા લેખિ ઉપરાુંત એિ સારા િલતા છે . એમણે ઘણી જાણીતી
સુંસ્ટ્થાઓમાું પત્રિાહરતા અને અન્દ્ય વિષય ઉપર પ્રિચનો આપ્યા છે . આ અંગે એમણે
વસિંગાપોર, લુંડન, સ્ટ્િીટ્ઝરલેન્દ્ડ અને બાુંગ્લાદે શનો પ્રિાસ પણ િયો છે . પોતાન ું
પત્રિાહરતાન ું જ્ઞાન અન્દ્ય લોિોને મળે એટલા માટે પત્રિાહરતાની િોલેજોમાું પાટા
ટાઈમ લેિચરર તરીિે પણ સેિા આપે છે .
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કૃષ્ણિાુંતભાઈને જાણિા માટે પિેલા એમના લેખ િાુંચિાની હ ું ભલામણ િરૂું છુું, એ
લેખ િાુંચ્યાબાદ તમને લાગશે િે મેં એમનો પહરચય અધ ૂરો જ આપ્યો છે .

84

શ્રી જયિાુંત જાની
જયિાુંતભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૬ માું ગોહિલિાડ જીલ્લાના ભાિનગરમાું થયો િતો.
એમના વપતા ભાિનગરની એિ તાલિાશાળામાું આચાયા િતા. જયિાુંતભાઈન ું
પ્રાથવમિ વશક્ષણ ગામની શાળામાું થય ું, પણ િાઈસ્ટ્કૂલ માટે પાુંચ હિલોમીટર ચાલીને
જવ ું પડત ું. ૧૯૬૩ માું એસ.એસ.સી. પરીક્ષા પાસ િરી સર પી.પી. ઈનસ્ટ્ટીટયટ ઓફ
સાયન્દ્સમાું એડવમશન લીધ ું. ઈન્દ્ટર સાયન્દ્સમાું પ ૂરતા માિા સ ન મળિાથી
એંજીનીઅરીંગ િોલેજમાું એડમીશન ન મળય ું, એટલે બી.એસસી. િોસામાું જોડાવ ું પડ્ ું.
૧૯૬૭ માું ફસ્ટ્ટા લલાસમાું બી.એસસી. ની ડીગ્રી મેળિી.
૧૯૬૮ માું આલફ્રેડ િાઈસ્ટ્કૂલમાું સાયન્દ્સના વશક્ષિ તરીિે ૪૩૦ રૂવપયાના માવસિ
પગારિાળી નોિરીમાું જોડાયા. એમને આજીિન વશક્ષિ બની રિેિાની ઈચ્છા ન િતી
એટલે ૧૯૬૯ માું ૨૧૫ રૂવપયા પગારિાળી નોિરી લઈ એિ સ્ટ્ટીલ ફાઉન્દ્રીમાું િેમીસ્ટ્ટ
તરીિે જોડાયા. અિીં ચીિટ પ ૂિાિ િામ િરી પ્રોડલશન મેનજ
ે રની પદિી સધી પિોંચ્યા.
િુંપનીએ એમને િધારે સારી રે નીંગ મળે એટલા માટે જાપાન મોિલ્યા. ૩૫ િષા સધી
આ એિ જ િુંપનીમાું નોિરી િરી, જયિાુંતભાઈ ૨૦૦૪ માું રીટાયડા થયા.
એમને એિ િાત સારી રીતે સમજાઇ ગયેલી િે િતામાન યગમાું વશક્ષણ અવત
મિત્િન ું છે , એટલે એમની હદિરીને બી.એ. અને હદિરાને ફામાસીમાું પી.એચડી.
સધીન ું વશક્ષણ અપાવ્ય ું.
૨૦૦૪ માું એમના નજીિના સુંબધ
ું ીઓએ એમને અમેહરિાના વિઝા માટે સ્ટ્પોનસોર
િયાા એટલ ું જ નહિિં, અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થિા માટે જરૂરી મદદ િરી. જયિાુંતભાઇએ
અમેહરિામાું નોિરી િરિા માટે જરૂરી રે વનિંગ લીધી અને નોિરીએ લાગ્યા. સમય જતાું
અમેહરિાના નાગહરિ પણ થઈ ગયા. અલબત એમના સુંતાનોએ ભારતમાું જ રિેિાન ું
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પસુંદ િયું અને ત્યાું રિીને જ સારી પ્રગતી િરી. મોટાભાગે આપણને આનાથી ઉલટું
જોિા મળે છે , જ્યાું બાળિો અમેહરિામાું અને મા-બાપ ભારતમાું રિેતા િોય છે .
શાળા-િોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન એમને ગજરાતી સાહિત્ય પ્રત્યે સારૂું એવ ું આિષાણ
િત ું. િાુંચનની સાથે સાથે લેખનની શરૂઆત શાળામાુંથી જ થઈ ગઈ િતી. લેખ,
િાતાા અને િવિતા, આ ત્રણે સાહિત્યના પ્રિાર ઉપર િાથ અજમાવ્યો. ૨૦૦૬ થી
બ્લોગ્સમાું એમને રસ પડયો અને એમણે વનયવમત રીતે અલગ અલગ બ્લોગ્સમાું
એમના લખાણ મ ૂિિાના શરૂ િયાા. અત્યાર સધીમાું ૪૦૦ થી િધારે િવિતા અને
પ્રવત-િાવ્યો લખીને એમણે બ્લોગ્સમાું મ ૂક્યા છે , જેમા એમને સારો આિિાર મળયો
છે . અમેહરિાના ઈસ્ટ્ટ િોસ્ટ્ટથી પ્રવસધ્ધ થતાું માવસિ “ગજરાત દપાણ”માું પણ એમની
િવિતાઓ છપાય છે . એમની િવિતાઓ મખ્યત્િે બે પ્રિારની છે , એિ પોતાના સ્ટ્િતુંત્ર
વિચારોમાુંથી સજાાયલી િવિતાઓ અને બીજા પ્રવતિાવ્યો. મારી બ્લોગ્સમાું મિાયલી
િેટલીિ િવિતાના પ્રવતિાવ્યો જયિાન્દ્તભાઇએ લખ્યા િતા. પિેલા પ્રિારની
િવિતાઓમાું િતન અને અમેહરિા િચ્ચે મનમા ચાલતી ખેંચતાણ સ્ટ્પષ્ટ પણે જોિા
મળે છે . એિ િવિતામાું જયિાન્દ્તભાઈએ લખ્ય ું છે ,
“બિેન રાખડી બાુંધિાની રાિમાું સ્ટ્િગાિાસી થઈ ગઈ,
બિેનના ભ્રાત્રપ્રેમથી મોં ફેરિી, અમે દૂર ભાગી આવ્યા.”
બીજી જગ્યાએ પોતે સમાજ માટે ખાસ િુંઈ િરી શક્યા ન િોિાનો અિેસાસ વ્યલત
િરતાું િિે છે ,
“િજાર િાથે ત ું સૌને લટું ાિે છે ,
એિ િાથે િોઈને ન દે િાય પ્રભ?”
આજની સમાજ વ્યિસ્ટ્થાથી વ્યવથત થઈ, ફરી ઇશ્વરને પ ૂછે છે ,
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“સુંતાનો િક્ક લઈ, ફરજ ભ ૂલી જાય છે ,
તારાથી એને ન સમજાિી શિાય પ્રભ?”
અમેહરિામાું રિેતા િેટલાય ભારવતયોની મનની િાત િિેતાું લખે છે ,
“ મઝ
ું ારો એિો અનભિી રહ્યો છુું આ ડોલરના દે શમાું,
િે ઉભડિ શ્વાસે જીિી રહ્યો છુું આ ડોલરના દે શમાું”
પોતાના ગામ ભાિનગરને યાદ િરીને લખે છે ,
“ગામ િચ્ચે તખ્તેશ્વર, અનપમ સામે અંબાજી,
ભીડ ભાુંગતા ભીડભુંજન, મુંદીર મુંદીરમાું િાલી,
થાપનાથના ચરણ પખાળે બો-તળાિના નીર..”
એમની બ્લોગ જગતમાું ખ ૂબ જ જાણીતી એિ િવિતા “સારી રીત નથી” માું
જયિાન્દ્તભાઈ લખે છે ,
“એવ ું યે નથી િતન માટે મને પ્રીત નથી,
હ ું જાણ ું છુું િે અમેહરિા રિેિામાું મારૂું િીત નથી;
ઇચ્છા થાય છે અમેહરિાના અનભિો લખ ું તમને,
શ ું લખ?ું અિીંયા સુંસ્ટ્િાર, સુંસ્ટ્કૃવત સુંિચલત નથી.
સાહિત્ય ઉપરાુંત જયિન્દ્તભાઈએ િષોથી જ્યોવતષશાસ્ત્રના અભ્યાસનો શોખ િેળિેલો.
ભારતમાું આ વિષય ઉપર એમના ઘણાું લેખ જાણીતા પુંચાુંગ અને સમાચાર પત્રોમાું
છપાયલા. જ્યોવતષશાસ્ત્રના જ્ઞાનનો ઉપયોગ એમણે ભારતમાું અને અમેહરિામાું િયો
અને આમાુંથી થતી બધી આિિનો ઉપયોગ એમણે ધરમ-દાન માટે જ િયો.
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ધનની બાબતમાું જયિાન્દ્તભાઈ િિે છે િે “લોિોને િમાતાું, િાપરતાું અને બચાિતાું
આિડવ ું જોઈએ.” િધમાું એ િિે છે , “ભોગિે તે ભાગ્યશાળી.”
િાલમાું તેઓ ન્દ્યજસીમાું િોલ-માટા ના ફામાસી વિભાગમાું નોિરી િરે છે . ડાયાચબટીસને
લીધે એમની નિાસને નિશાન થય ું િોિાથી તેઓ િિે પિેલા જેિો િોમપ્યટનો
ઉપયોગ િરી શિતા નથી, એટલે િાલમા બ્લોગ્સમાું એમની િાજરી દે ખાતી નથી.
નજીિના ભવિષ્યમાું જ શેષ જીિન બાળિો સાથે ગજારિા ભારત પાછા ફરે એિી
શક્યતા છે .
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ડો. પ્રતાપભાઈ પુંડયા
પ્રતાપભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૮ માું અમરે લી જીલ્લાના
અડતાળા ગામમાું થયો િતો. વપતા જયુંતીભાઈ
વશક્ષિ િતા. છ િષાની નાની િયે જ પ્રતાપભાઈએ
વપતાની છત્રછાયા ગમાિી િતી એટલે ઉછે ર આવથિિ
સુંિણામણમાું થયો. પ્રતાપભાઈન ું ધોરણ ૧ થી ૭
સધીન ું વશક્ષણ ભાિનગર જીલ્લાના શાિપ ૂર ગામમાું,
એમના મોશાળમાું રિીને થયો િતો. ઘરથી શાળા
ત્રણ હિલોમીટર દૂર િતી, અને આ અંતર પગે
ચાલીને જવ ું પડત ું.
સાત ધોરણ સધી અભ્યાસ િરી એમણે િનાાક્યલર
ફાઈનલ પરીક્ષા પાસ િરી અને વશક્ષિ તરીિેની લાયિાત પ્રાપ્ત િરિા પી.ટી.સી. ના
બે િષાના િોસા માટે લોિભારતી અધ્યાપન મુંહદરમાું એડમીશન મેળવ્ય ું. આ િોસાની
માવસિ ફી દર મિીને ૩૫ રૂવપયા િતી. તેમને ૨૫ રૂવપયા પ્રવતમાસની મબ
ું ઈ રાજ્યની
વશષ્યવ ૃવત મળી પણ બાિીના ૧૦ રૂવપયા માટે એમને ગાયિિાડી રાજ્યમાું અરજી
િરીને વશષ્યવ ૃવત મેળિિી પડી. અન્દ્ય ખચા માટે ની રિમ એમણે લોિભારતીમાું
નાનામોટા િામ િરીને મેળિી.
૧૯૫૭ માું એમણે ચોસલા ગામમાું પ્રાથવમિ શાળાના વશક્ષિ તરીિે, ૮૦ રૂવપયા
પ્રવતમાસના પગારની નોિરી શરૂ િરી. ત્યારબાદ અનેિ ગામોની પ્રાથવમિ
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શાળાઓમાું એમની બદલી થતી રિી, વશક્ષિમાુંથી આચાયા થયા અને વિદ્યાથીઓને
િેળિતા રહ્યા. દરમ્યાનમાું ૧૯૬૧ માું એમના લગ્ન પાલીતાણાના ડો.વિશ્વનાથ

દિેની પત્રી રમાગૌરી સાથે થયા. રમાગૌરી પણ વ્યિસાયે વશક્ષીિા િોિાથી, આજે
જેને આપણે Double Income Family િિીએ છીએ, તેની શરૂઆત થઈ ગઈ. પણ આ
ડબલ ઈન્દ્િમ મધ્યમિગી ડબલ ઈન્દ્િમ િતી.
૧૯૬૪ અને ૧૯૭૪ ની િચ્ચે રમાગૌરી અને પ્રતાપભાઈ ચાર બાળિોના માતા-વપતા
બન્દ્યા. બે પ્રાથવમિ શાળાના વશક્ષિોની આિિમાુંથી આ ચાર બાળિોનો ઉછે ર અને
વશક્ષણ પણ સરળ ન િત ું, માત્ર ્ઢ વનણાય અને સિનશક્લતને લીધે એમણે ચારે
બાળિોને સારૂું વશક્ષણ અપાવ્ય ું. બાળિોએ સ્ટ્િબળે , વશષ્યવ ૃવતઓ મેળિી, ઉચ્ચ વશક્ષણ
પ્રાપ્ત િય.ું
૧૯૯૩ માું પ્રતાપભાઈએ વશક્ષિની નોિરીમાુંથી વનવ ૃવત લીધી. વશક્ષિની એમની
પોતાની વ્યાખ્યા એમના પોતાના જ શબ્દોમાું િહ ું તો, “વશક્ષિ એટલે થનગનત ું
યૌિન, રણઝણત ું ઝરણ,ું ઘ ૂઘિતો સાગર, ઊગતો સ ૂયા, ધોધમાર િરસાદ, ગજ
ું તો
ભ્રમર અને તેજનો ફૂિારો.” એમની શાળાની પ્રવ ૃવતઓની અન્દ્ય શાળાઓ નિલ
િરતી. ૧૯૬૧ માું એમની શાળાને જીલ્લાની શ્રેષ્ઠ શાળાન ું પાહરતોષિ મળે લ.ું
૧૯૫૭ થી ૧૯૯૩ સધીના િાયાિાલમાું પ્રતાપભાઈ માત્ર વશક્ષિ િે આચાયા બનીને
બેસી ન રહ્યા. વિદ્યાથીઓને વશક્ષણ આપિાની સાથે સાથે ગ્રામ સધારણાની અનેિ
પ્રવ ૃવતઓમાું તેઓ સક્રીય રહ્યા. તરિડા ગામને આદશા ગામ બનાિિા માટે તેમણે
વિદ્યાથીઓ તથા િાલીઓની મદદથી મિાનો બનાવ્યા, નદી ઉપર પ ૂલો બનાવ્યા,
એટલ ું જ નહિિં ગામમાું, અછૂતોને સમાજથી અળગા રાખિાના રૂઢીગત હરિાજોમાું
પણ સધારા લાિિામાું આગળ પડતો ભાગ ભજવ્યો. મસ્ટ્લીમ િોમના બાળિો
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શાળામાું ઓછી સુંખ્યામાું દાખલ થતા. પ્રતાપભાઈએ મસલમાનોના ઘરે ઘરે જઈ
એમને વશક્ષણન ું મિત્િ સમજાવ્ય ું અને એમના બાળિોને શાળામાું દાખલ િરાવ્યા.
પ્રતાપભાઈ વિશે જાણિા જેિી બીજી એિ િાત િરૂું. ૧૯૫૩માું સાત ધોરણનો
અભ્યાસ પરો િરી તેમણે ભણિાન ું છોડી દીધેલ,ું પણ તે સમયના િાયદા મજબ
૧૯૬૦ માું એમણે External Student તરીિે S.S.C. ની પરીક્ષા આપી અને એમા
પાસ થયા. ૧૯૯૩ માું રીટાયડા થયા બાદ પ્રતાપભાઈએ બાળિોના ઉચ્ચ અભ્યાસને
લક્ષમાું લઈ િડોદરા ખાતે સ્ટ્થળાુંતર િય.ું સામાજીિ િાયાિર જીિ અિીં પણ ક્યાું
ઝુંપીને બેસિાનો િતો. અિીં એમણે વમત્રો સાથે મળી, “સ ૂરિાણી” નામે સુંસ્ટ્થાની
શરૂઆત િરી. આ સુંસ્ટ્થાના આશ્રયે એમણે ભીખદાન ગઢિી, શાિબદ્દીન રાઠોડ,
હદિાળીબેન ભીલ, પ્રફુલ દિે જેિા િલાિરોના િાયાક્રમો આયોજીત િયાા. અિીં રિીને
જ એમણે લોિસાહિત્યમાું ઊંડી ઋચી િેળિી અને એમાુંથી એમને િધારે અભ્યાસ
િરિાની પ્રેરણા મેળિી. આયષ્યના સાઈઠમાું િષે એમણે લોિભારતી વિદ્યાપીઠમાુંથી
સ્ટ્નાતિ અને અનસ્ટ્નાતિની પદિીઓ મેળિી. ત્યારબાદ પ્રોફેસર ડો. માિું ડ વત્રિેદીના
માગાદશાન િેઠણ “લોિસાહિત્ય દ્વારા માનિ મ ૂલ્યોન ું જતન” વિષય ઉપર વનબુંધ
લખીને ગજરાત વિદ્યાપીઠમાુંથી પીએચ.ડી. ની પદિી મેળિી.
પ્રતાપભાઈ
પાસેથી

લોલભાતી માું સ્ટ્િ મનભાઈ પુંચોલી

સાહિત્ય

પ્રેમ અને સર્જન ના સુંસ્ટ્િારો

દસ્ટ્તાિેજ”, “વશક્ષણ જ્ઞાનની પરબ”,

મેળવ્યા બાદ “લાગણીનો

“સો ડગલા સખના',

“રવિશુંિર મિારાજ” અને “િેદિાણી” જેિા જીિન લક્ષી પસ્ટ્તિો
સમાજને

આપ્યા છે , જે બહજ

લોિવપ્રય

થયા છે .

પ્રતાપભાઈની આ બધી િામયાબીઓને ક્યાુંયે પાછળ મ ૂિી દે એિી એમની િામયાબી
એટલે એમના દ્વારા સ્ટ્થપાયેલી ભારતમાું ૧૪૦ અને અમેહરિામાું ૬ પસ્ટ્તિ પરબો.
તરસ્ટ્યાને પાણી પાિા માટે પરબન ું આયોજન એ ભારતની સુંસ્ટ્કૃવતમાું િજાર િષા
જૂની પરું પરા છે , પણ જ્ઞાનના તરસ્ટ્યા લોિોને જ્ઞાન મેળિિા વિનામ ૂલ્ય સગિડ િરી
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આપિી, એ પ્રતાપભાઈ જેિા વિરલા જ વિચારી શિે. ભણી-ગણીને એમના બે
બાળિો અમેહરિામાું સારૂું િમાતા થયા, એટલે પ્રતાપભાઈની ઈચ્છામજબ ૨૦૦૫ થી
એમણે દરમહિને સારી એિી રિમ પ્રતાપભાઈની આ સામાજીિ પ્રવ ૃવત માટે
મોિલિાની શરૂઆત િરી. એિ પછી એિ ગામમાું, જરૂરી પસ્ટ્તિો પ ૂરા પાડી, પસ્ટ્તિ
પરબ ચલાિિાનો િહિિટ સ્ટ્થાવનિ લોિોને સોંપી, આસરે રૂવપયા પચીસ લાખ
ખચીને એમણે ભારતમાું ૧૪૦ અને અમેહરિામાું ૬ પસ્ટ્તિ પરબ શરૂ િરી, અને િજી
િધારે પરબો શરૂ િરિાનો એમનો ક્રમ ચાલ જ છે . ધનનો આનાથી િધારે સારો
ઉપયોગ િયો િોઈ શિે.?
મારો પ્રતાપભાઇ સાથે થોડા હદિસ પિેલા જ પહરચય થયો. એમની િાત િરિાની
ઢબ, એમની Body Language, અને એમના મળતાિળા સ્ટ્િભાિથી આિષાાઈને મેં
એમના વિશે માહિતી એિઠી િરિાન ું શરૂ િય.ું મારી “મળિા જેિા માણસ”
લેખમાળામાું એમન ું પાત્ર તુંતોતુંત બેસી ગય ું. મોિો મળે તો તમે પણ એમને મળજો
અથિા એમની પસ્ટ્તિ પરબનો લાભ લેજો.
શ્રી પ્રતાપભાઈનો સુંપિા :

અમેહરિા:
12643 paseo flores, saratoga CA 95070, U S A
phon 001 469 579 1451
ભારત :A1/1 સામ્રાજ્ય, મજ
ું મહડા રોડ, િડોદરા-૨૦. ફોન નુંબર –
9825323617
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શ્રી રમેશ પટેલ
રમેશભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૮ માું ખેડા જીલ્લાના મહધા
તાલિાના મહિસા ગામમાું થયો િતો. વપતા ઝિેરચુંદભાઈ
અને માતા િાશીબાના કટુંબની ગણત્રી ગામના મોભાદાર
મખી કટુંબમાું થતી. આઝાદીના આંદોલનમાું રું ગાયલા આ
સુંસ્ટ્િારી કટુંબમાું રમેશભાઈનો ઉછે ર થયો િતો. આમ તો
વપતાનો વ્યિસાય ખેતી િત ું, પણ માતા-વપતા બન્ને વશચક્ષત
અને વશક્ષણ પ્રેમી તથા િાુંચનના શોખીન િતા. આઝાદી સુંગ્રામના તાલિા-જીલ્લાના
આગેિાનો સાથે વપતા ઝિેરભાઈને નજીિનો ઘરોબો િતો.
રમેશભાઈન ું શાળાન ું વશક્ષણ ગામની જ પ્રાથવમિ અને માધ્યવમિ શાળામાું થય ું િત ું.
અભ્યાસમાું તેજસ્ટ્િી રમેશભાઈએ બારમા ધોરણ સધી અભ્યાસની સાથે સાથે હિન્દ્દી,
સુંસ્ટ્કૃત, રોઈંગ િગેરેના અભ્યાસમાું પણ રસ લીધો. શાળાજીિન દરમ્યાન એમના
િાુંચનના જબરા શોખને લીધે, એમણે રામાયણ-મિાભારત ઉપરાુંત સ્ટ્િામી વિિેિાનુંદ,
અને ઝિેરચુંદ મેધાણીના પસ્ટ્તિો િાુંચેલા. એમના ઘરમાું જ એિ નાન ું પસ્ટ્તિાલય િત ું,
જેન ું સુંચાલન રમેશભાઈ જાતે િરતા. ગામમાું પ ૂજ્ય રવિશુંિર મિારાજની મલાિાત
દરમ્યાન એમણે િરે લા પ્રિચનની રમેશભાઈના જીિન ઉપર ઊંડી અસર થયેલી.
બારમાું ધોરણમાું સારા માિા સ મેળિી, િલ્લભ વિદ્યાનગરની ચબરલા એન્દ્જીનીઅરીંગ
િોલેજમાું દાખલ થયા અને ૧૯૭૧ માું પ્રથમ િગામાું પાસ થઈ B.E.(Electrical) ની ડીગ્રી
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મેળિી. ૧૯૭૨ માું રમેશભાઈના લગ્ન સવિતાબિેન સાથે થયા અને આ સાથે એમના
વ્યિસાવયિ અને સાુંસાહરિ એમ બન્ને જીિનની શરૂઆત થઈ ગઈ.
નોિરીની શરૂઆત એમણે ૧૯૭૨માું ગજરાત વિદ્યુત બોડા સબહડિીઝનમાું, િપણિુંજ
મિામથી, હફલ્ડિિા દ્વારા િરી. ગ્રામ્ય વિદ્તિરણની તે િખતે શરઆત હતી. પોતે તો
ફાનસના અજિાળે ગામમાું ભણેલા, તેથી આ િામને ઉમળિાથી િધાિી લીધ ું. ગામોના
િાચા ધ ૂચળયા રસ્તા, ખેતરો, િાત્રિ અને મિોર નદીઓની િોતરોમાું ભર
ઉનાળે બળબળતા બપોરે સિે માટે તેઓ ખ ૂબ ઘ ૂમતા. ગામડામાું ઘરોમાું િીજળી
પિોંચાડિા અને ગામની ધરતીને પુંપદ્વારા પાણી પિોંચાડી િહરયાળી બનાિિા, સાત
િષો સ ુંધી તેમણે મિત્િન ું યોગદાન આપ્ય ું. એમના શબ્દોમાું િહ ું તો, “આજથી ૪૫ િરસ
પિેલાું ગામડાઓમાું.િીજળી, રસ્ટ્તા, ટે ચલફોન અને દિાખાનાઓની પાયાની જરહરયાતોનો
અભાિ િરતાતો િતો.લોિો તે માટે અધીરા િતા. ધ ૂચળયા રસ્ટ્તામાું પગપાળા સિે
િરી.વિદ્ત લાઈનો ઉભી િરાિિી, અને આખા ગામને ખેતીિાડી માટે નવદ્યુત જોડાણ
આપવ ું, એ િપરી મિેનતન ું િામ િત ું. શિેરી જીિડાઓને તો તે ફાિે તેવ ું ન જ િત ું.”
રમેશભાઈની મિેનત રું ગલાિી સાત િષામાું તાલિાની રોનિ ફરી ગઈ. ધરોમાું િીજળીના
દીિા અને લીલાછમ લિેરાતા પાિ જોઈ રમેશભાઈને આત્મસુંતોષ મળતો.
રમેશભાઇની િારહિદીન ું બીજ ું અગત્યન ું સોપાન એટલે િણાિબોલી થમાલ પાિર
સ્ટ્ટેશન. આધવનિ સ્ટ્ટીમ જનરે ટર માટે તોતીંગ ૨૨૦ ફૂટ ઊંચા બોયલરોના વનમાાણ
માટે ૧૯૭૯માું તેમન ું પોષ્ટીંગ થય ું. શરૂઆત મહિસાગરની િેરાન િોતરોને સમતળ
બનાિિાથી િરી. અિીં વનમાાણ િાયા તબક્કાિાર આગળ િધિાન ું િત ું. રિેિા, જમિા
અને ફેમીલી સાથે રિેિા માટે સગિડ થિાની િાર િતી. મોટાભાગે ફક્કડ ચગહરધારી
જેિો સ્ટ્ટાફ, પણ પાયાના પથ્થરો જેિા આ સ્ટ્ટાફ સાથે તેઓ એિલિીર બની યજ્ઞમાું
જોડાઈ ગયા. એિ પછી એિ, ૨૧૦ મેગાિૉટની ક્ષમતા િાળા મિાિાય યવનટો,
ઊભા િરી, અડધા ઉપરાુંત ગજરાત રાજ્યને પિોંચે એટલ ું િીજ ઉત્પાદન િરી,
સતત ૨૧ િષા ત્યાું ફરજ બજાિી. આ િાયાને લીધે તેઓ એિ વનષ્ણાત િીજ ઈજનેર
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તરીિે પ્રખ્યાત થયા. ગજરાત સરિારે િદર રૂપે,ચીફ બોયલર ઈન્દ્સ્ટ્પેલટર અને
મેમ્બર ઓફ બોડા ઓફ એલઝામીનસા તરીિે અને મોડા ન િાઈ પ્રેશર બોયલરના
પ્રેલટીિલ વનષ્ણાત તરીિે, ત્રણ િષા માટે (૧૯૯૯-૨૦૦૧) નીમણ ૂિ િરી. િીજ
વનગમોના ટે િવનિલ પ્રશ્નો ઉિેલિાની સવમવતમાું રિી, ફોરે ન િુંસલ્ટીંગ ટીમો
સાથે, ઈલિીપમેન્દ્ટોમાું દૂરોગામી ફેરફારો િરી, લાખોટન રીઝેલટમાું જતા િોલસા
બચાિી, દે શની સુંપવિ માટે એિ આગિો ફાળો આપ્યો. તેમના આ યોગદાનની, િેન્દ્દ્ર
સરિારની થમાલ પ્લાન્દ્ટ બનાિતી, બીએચએલ િુંપનીની હડઝાઈનીંગ ટીમે નોંધ
લીધી. તેમણે ૫૦૦ મેગાિૉટના યવનટોના સ્ટ્પેસીફીિેશનમાું ફેરફાર િયાા. આ ફેરફારે ,
અનેિ રાજ્યોના વનગમોને આવથિિ ફટિામાુંથી બચાિી લીધા, આ રમેશભાઈની િોઇ
નાનીસની વસધ્ધી ન િિેિાય.
ત્યારબાદ એમણે ગાુંધીનગર થમાલ પ્લાન્દ્ટ ખાતે એલઝીક્યટીિ એંજીનીઅર તરીિે
સેિા આપી. આ દરમ્યાન એમણે અનેિ તજજ્ઞ સવમતીઓન ું નેત ૃતિ િય.ું તે સમયના
મખ્યમુંત્રી શ્રી નરે ન્દ્દ્ર મોદીએ પણ એમને મળિા બોલાિેલા.
આ બધી િાતોથી તમને લાગશે િે રમેશભાઈ માત્ર એિ વનષ્ણાત િીજ-ઈજનેર જ છે .
ના ભાઈ ના, એવ ું નથી. રમેશભાઈ એિ સારા િવિ પણ છે . સન ૨૦૦૦ની આસપાસ
તેઓ મેઘાિી સાહિત્યિાર શ્રીદોલતભાઈ ભટ્ટના સુંપિા માું આવ્યા અને તેમની પ્રેરણાથી
િવિતાઓ લખિાન ું શરૂ િય.ું “આિાશદીપ” ઉપનામથી ગજરાત સમાચાર દૈ વનિ
અને ગજરાત સરિારના 'ગજરાત' પાચક્ષિ દ્વારા િવિતાઓ પ્રગટ િરી, 'આિાશદીપ'
ઝગમગિા લાગ્યા. સાહિત્યિારોના સત્સુંગથી, અને વિશાળ િાુંચનથી..સ ુંદર
રચનાઓ િરી, ત્રણ િાવ્ય સુંગ્રિ ,'સ્ટ્પદ
ું ન’, 'ઉપાસના' અને 'વત્રપથગા' પ્રવસધ્ધ િયાા.
સાથે સાથે, જીઈબી ગાુંધીનગરની લાયન્દ્સ લલબના તેઓ ફાઉન્દ્ડર મેમ્બર બની તરીકે
અનેિ સામાજજિ િાયોમાું સિભાગી બન્દ્યા.
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છે લ્લા દશિાથી , અમેહરિામાું િેચલફોનીઆથી, શ્રી સરે શભાઈ જાનીના
માગાદશાનથી શરૂ િરે લા 'આિાશદીપ' બ્લોગ થિી , બ્લોગ જગતમાું માનીતા થઈ
ગયા છે . 'િાવ્ય સરિરના ઝીલણે' નામે ૪૦૦ ઉપરાુંત રચનાઓની પ્રથમ ઈ બિ
અને 'ઉપિન' નામે િાવ્યોની બીજી ઈ-બિ િેબમાું મ ૂિી એમણે એમનો િવિ તરીિેનો
પહરચય દઈ દીધો છે . ય.િે. ક્સ્ટ્થત શ્રી હદલીપભાઈ ગજ્નજર અને રોશનીબેન શેલતના
મધર િુંઠે ગિાયેલી , તેમની દે શ પ્રેમની એિ રચના, સાચે જ યશિલગી સમાન છે .
રમેશભાઇની રચનાઓનો પહરચય આ નાનિડા લખાણમાું આપી શિાય નહિિં. માત્ર
નમનો જ આપ ું તો,
"નથી અમારું નથી તમારું , આ જગ સૌન ું સિીયારું ,
મારામાું રમત ું તે તારામાું રમત ું, અવિનાશી અજિાળું.”
એમની અનેિ ઉિમ રચનાઓ માણિા તો તમારે એમના બ્લોગની મલાિાત લેિી
પડશે.
એમના પહરક િારમાું ત્રણ સવશચક્ષત દીિરીઓ શ્વેતા, મેનિા ને વિતલના સખી
પહરિારની મિેિ માણતા, ધમાપજત્ન સવિતા સાથે રહી, િવિતા દ્વારા સૌને મળતા જ
રિે છે .
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શ્રીમવત પારૂબહેન કૄષ્ણકાન્ત

પારૂબિેનનો જન્દ્મ ૧૯૬૮ માું અમદાિાદમાું સખી, સુંસ્ટ્િારી અને આદશાિાદી
અનાવિલ બ્રાહ્મણ કટુંબમાું થયો િતો. વપતા નરે ન્દ્્ભાઈની ટે લીફોન ખાતામાું નોિરી
િતી. માતા જ્યોવતબિેન ઉપરાુંત કટુંબમાું નાની બિેન િાનનનો સમાિેશ થતો િતો.
બન્ને હદિરીઓને શ્રેષ્ઠ વશક્ષણ મળે એ માટે માતા-વપતાએ શક્ય એ બધ ું જ િય.ું
પારૂબિેને અમદાિાદની શ્રેષ્ઠ ગણાતી “અમ ૃત જ્યોવત” અંગ્રેજી મીહડયમની શાળામાું
દાખલ થઈ વિદ્યાપ્રાક્પ્તની શરૂઆત િરી. આ શાળા, એ િખતની સામાન્દ્ય શાળાઓ
િરતાું અલગ િતી. અિીં ભણતર ઉપરાુંત બાળિની પ્રવતભા વનખારિા (Personality
Development) ઉપર ખાસ લક્ષ આપિામાું આિત ું. આ શાળામાું રિી, માત્ર ૧૨
િષાની િયે પારૂબિેને વિવિધ પ્રાથાના અને શ્ર્લોિોની સાથેસાથે ઈશાિાસ્ટ્ય અને
ભ ૃગિલ્લી જેિા ઉપવનષદ િુંઠસ્ટ્થ િયાા િતા અને બીજી પ્રવ ૃવિઓ જેિીિે મેહડટેશન,
યોગા, િોસા રાઈહડિંગ , સ્ટ્િેહટિંગ , ડાક્ન્દ્સિંગ, રામેટીલસમાું પણ વનપ ૂણાતા મેળિી. ૯ મા
ધોરણમાું ભારત નાટયમનો સાત િષાનો િોસા પ ૂણા િરીને અમદાિાદના ટાગોરિોલ
માું આરું ગેત્રમ િય.ું સાથે સાથે િરાટે શીખિાન ું પણ ચાલ િયું પણ તેમાું બહ ફાિટ
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ન આિિાથી એિ િષા િરીને છોડી દીધ ું . પારૂબિેનને િાુંચનનો ખબજ શોખ િતો.
એમણે સ્ટ્કૂલ લાઈબ્રેરીની અનેિ બલસ િાુંચી નાખી િતી, એટલ ું જ નહિિં પણ ઘરે અને
પડોશમાું આિતા તમામ ન્દ્યઝ પેપર અને મેગેઝીન પણ િાુંચતા.૧૨ માું ધોરણમાું
એમના વપતાની બદલી િડોદરા ખાતે થઈ. િડોદરામાું ૧૨માું ધોરણ સાયન્દ્સનો
અભ્યાસ પ ૂરો િરી િડોદરાની ફેિલ્ટી ઓફ િોમ સાયન્દ્સમાું એડમીશન લીધ ું. અિીં
એમણે ઈતર પ્રવ ૃવતમાું સ્ટ્િીમીંગ શીખી લીધ ું. િોલેજમાું એમણે ચાઇલ્ડ ડેિેલપમેન્દ્ટમાું
સ્ટ્પેશ્યલાઈઝેશન િયું અને ફાઈનલ િષામાું યનીિસીટીમાું પ્રથમ આવ્યા.
િોલેજના િષો દરમ્યાન વિવિધ પ્રોજેલટ્સ , assingnments અને પરીક્ષાઓમાું અવત
ઉજ્ન્િલ દે ખાિને િારણે પ્રોફેસરો, HOD અને ડીન ઉપર એિ આગિી છાપ છોડી.
િજી ભણિાન ું પરૂું નિોત ું થય ું તે દરમ્યાન એિ અનોખો બનાિ બન્દ્યો. િડોદરાની
મેહડિલ િોલેજમાુંથી M.D.(Skin & VD) ડીગ્રી મેળિેલા ડો. હક્રષ્ણિાુંતને પારૂબિેન
ગમી ગયા. ડોિટરનો અને પારૂબિેનના કટુંબનો પારીિાહરિ સુંબધ
ું તો િતો, તેથી
િાત આગળ િધારિામાું બહ અડચણ ન આિી. ભણિાન ું ચાલ િત ું છતાુંયે
સગપણ અને લગ્ન થઈ ગયા. ગ્રેજ્યએટ લેિલન ું ભણિાન ું તો પરૂું થય ું, પણ
પ્રોફેસરો, ડીન િગેરેના અવત આગ્રિ છતાું, પહરણીત જીિનની િેટલીિ મયાાદાઓને
માન આપી, એમણે પોસ્ટ્ટ ગ્રેજ્યએટ િોસામાું એડમીશન ન લીધ ું. ફેિલ્ટી તો પારૂબેનને
િધ અભ્યાસ માટે સ્ટ્િોલરશીપ આપી ઈંગ્લેંડ મોિલિા પણ તૈયાર િતી, પણ એમણે
એ ઓફર નિારી દીધી.
લગ્નબાદ એમના સસરા અને એમના પવતના જોબ અલગ અલગ શિેરોમાું િોિાથી,
શરઆતના બે િષા રાજિોટમાું પવત-પત્નીએ Nuclear Family ન ું જીિન ગજાય.ું એ
ૂ માું વશક્ષિ તરીિેની
દરમ્યાન એમને રાજિોટની પ્રખ્યાત શાળા એમ.િી.ધલેવશયા સ્ટ્કલ
નોિરીની સામે ચાલીને ઓફર આિી, જે એમણે સિષા સ્ટ્િીિારી. એ સમયગાળા વિશે
પારૂબિેન િિે છે , “નવ ું ઘર , નિી જિાબદારી , નિી જોબ, નિો ઉમુંગ અને ઉત્સાિ,
બધ ુંય સાથે નીભાિાન ું મશ્િેલ તો િત ું પણ અમે બેજ િતા , િોમ મેનેજમેન્દ્ટ અને
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ટાઈમ મેનજ
ે મેન્દ્ટના નિા નિા experiment થતા ગયા અને ધીરે ધીરે ફાિી ગય ું.
સ્ટ્કૂલમાું પણ ખબ મન લગાિીને િામ િરતી. અિી લાઈબ્રેરી ખબ મોટી િતી તે
ઉપરાુંત િોઈ પણ બિ ઓડા ર િરીને મુંગાિાની છૂટ િતી. શીખેલ ું બધજ અમલમાું
મિિાના પ ૂણા પ્રયાસ સાથે નિા નિા સજાિ અને પ્રવ ૃવતઓ આપતી રિેતી. અિી
મારા િાુંચનનો શોખ િામ લાગતો િતો recent advances in education અંગે ખબ નવ ું
નવ ું િાુંચી અને અમલમાું મિિાના પ્રયાસ િરતી રિેતી, અને તે બધ ું સ્ટ્કલ
મેનેજમેન્દ્ટને યોગ્ય લાગત ું અને તેથી યથા યોગ્ય બદલાિ થતા ગયા, અને ત્યાુંપણ
મારી એિ સરસ ઈમેજ ઘડાતી ચાલી.”
ત્યારબાદ એમની હદિરી ૠજતાનો જન્દ્મ થયો અને એમના સસરાની વનવ ૃવતને લીધે
Nuclear family ન ું Joint family માું પહરિતાન થય ું . તે અંગેની સિે જિાબદારીઓ
તેઓએ િુંમશ
ે ા ખબજ મનથી લાગણી અને પ્રેમથી નીભાિી છે . આ સમય
દરમ્યાન તેમના પવત ડો હક્રષ્ણિાુંતને આગળ અભ્યાસ અથે લુંડન જિાન ું પણ
ગોઠિાય ું સુંજોગોને િશ થઈ પારૂબિેને શાળામાુંથી એિ િષા માટે છૂટ્ટી લીધી. એિ
િષા પછી પાછી જોબ ચાલ થઇ ગઈ, સ્ટ્કલમાું પણ નિી નિી જિાબદારીઓ સોંપાતી
ચાલી અને પ્રગવત ચાલ રિી, સ્ટ્કલની પણ અને એમની પણ! સ્ટ્કલનેમાટે જરૂરી
એિા સેવમનાસા , રે નીંગ િિા શોપ્સ, હડસટન્દ્ટ લનીંગ િોસા વિગેરે એમણે સફળતાપ ૂિાિ
પરા િયાા. આ દરમ્યાન િોમપ્યટર િાપરિાન ું પણ શીખી લીધ ું.
સ્ટ્કલ ની પ્રગવત ખબ ઝડપી િતી નિા િેમ્પસ અને નિા નિા સેલશનસ બનતા જતા
િતા અને નિી નિી જગ્યાએ પારૂબેન ન ું પોસ્ટ્ટીંગ થત ું િત ું. છે િટે ICSE બોડા ની S N
Kansagra સ્ટ્કલમાું સ્ટ્થાયી જિાબદારી મળી . મોટી દીિરી ઋજતા પછી નાનો દીિરો
િેતિ િતો. બુંને સુંતાનો ICSE બોડા ની ગજરાતની બેસ્ટ્ટ S N Kansagra સ્ટ્કલમાું
અવત ઉિમ દે ખરે ખ િેઠળ ભણતા િતા.
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સ્ટ્કલમાું પારૂબેનન ું િાયા ક્ષેત્ર વિસ્ટ્તરત ું જત ું િત ું , ટીચચિંગ , પ્લાનીંગ , ટીચસા રે નીગ ,
coordinating િગેરે િગેરે . સન 2005 માું સ્ટ્કલ તરફતી તેઓન ું સન્દ્માન િરિામાું
આવ્ય ું . િેમ ગઢિી િોલ માું 2500 માણસો િચ્ચે ખબજ યાદગાર ફુંન્દ્િસન િરિામાું
આવ્ય ું તે તેમના જીિનન ું અમલ્ય સુંભારણ ું બની રહ્.ું Principal ની પોસ્ટ્ટ માટે
જરૂરી MEd ની ડીગ્રી માટે તેનો 2 િષા નો િોસા િરિા માટે તેમને સ્ટ્કલ તરફથી
વસિંગાપોર મોિલિાન ું નક્કી થય ું. ખચા બધો સ્ટ્કલ ભોગિિાની િતી પરું ત ઘર કટુંબ
અને સુંતાનોની જિાબદારી ને િારણે તે શક્ય બન્દ્ય ું નહિ. થોડા સમય બાદ શાળામાું
children with special needs માટે નવ ું section ચાલ થય ું અને એમાું std 1 to 10 ના
coordinator તરીિે જિાબદારી મળી, તે ખબ મન લગાિીને છે લ્લે સધી વનભાિી. ૧૯
િષા સ્ટ્કલમાું િામ િરી આખરે એમણે તુંદરસ્ટ્તી અને કટુંબની જિાબદારીને લક્ષમાું
લઈ રાજીનામ ું આપ્ય ું.
પારૂબિેનના માતા-વપતાએ પોતાની બે હદિરીઓને જે રીતે ઉછે રેલી અને જે જાતન ું
વશક્ષણ આપેલ,ું એન ું જ અનિરણ િરીને પારૂબિેને એમની દીિરી ઋજતા અને દીિરા
િેતિના સુંસ્ટ્િારો અને વશક્ષણ ઉપર પરત ું લક્ષ આપ્ય ું. આજે હદિરી Dentist છે અને
દીિરો ૧૨ માું ધોરણમાું અભ્યાસ િરે છે .
પવતની અને બાળિોની પ્રગવત માટે એમણે િુંમેશાું પોતાની િેરીઅરના િોરે મ ૂિી છે .
ડો હક્રષ્ણિાુંત પુંડયા ખબજ એલટીિ academician અને સફળ ડોલટર છે . International
િોન્દ્ફરન્દ્સમાું એમના પેપર present થાય છે . આજે એમન ું િલીનીિ ૧૫૦૦ sq.ft. ની
જગ્યામાું, લેટેસ્ટ્ટ લેઝર મશીન્દ્સ, ૧૨ િેલ રેઇન્દ્ડ અને લિોચલફાઇડ સ્ટ્ટાફ સાથેન ું આખા
ગજરાતના one of the best dermatology અને cosmetology માટે ન ું લલીનીિ ગણાય
છે .
આિી high pressure િાળી િારિીદીમાું પણ પારૂબેન એમના સાહિત્ય પ્રત્યેના પ્રેમથી
અળગા રિી શક્યા નથી. એમના મોટા ભાગના લખાણનો વિષય, પછી એ લેખ િોય
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િે િવિતા, પ્રેમ રહ્યો છે . એમની િવિતાઓમાું એમનો પવત પ્રત્યેનો પ્રેમ નજરે ચડયા
િગર રિેતો નથી. એલિાર તો મજાિમાું મેં એમના એિ િાવ્યના પ્રવતભાિમાું લખેલ,ું
“એિ રાધા, એિ મીરા અને એિ પારૂ; ત્રણે કૃષ્ણના હદિાના.” અનેિ બ્લોગ્સમાું એમની
રચનાઓ પ્રગટ થઈ ચ ૂિી છે . એમના લખાણો “વપયની” ઉપનામથી પ્રગટ થયા છે .
એમના પોતાના બ્લોગન ું નામ પણ એમણે વપયનીનો પમરાટ રાખ્ય ું છે . િૌટુંચબિ
જિાબદારીને લઈ થોડા સમયથી એ બ્લોગ શાુંત છે .
પારૂબિેનને જાણિા માટે તમારે ‘વપયની’ ની િવિતાઓનો આસ્ટ્િાદ લેિો પડશે .
પારૂબેનના પોતાના શબ્દોમાું તેમની િાવ્યમય ઓળખ વપયનીનો પમરાટમાું મ ૂિી
છે .

તેઓ પોતાની હફલસફી અને જીિન મલ્યો િણાિતા િિે છે ,
कर्मणयेवाधिकारस्ते र्ा फलेषु कदाचन।
र्ा कर्मफलहेतुर्भमर्ाम ते सङ्गोऽस््वकर्मधण।
"મનષ્યનો તેના વનયત િતાવ્ય અને િમા િરિાનો અવધિાર છે ,
પરું ત તે િમાના ફળ ઉપર તેનો અવધિાર નથી, માટે જ તેણે
પોતાની જાતને િદી પણ તેના િમોના ફળન ું િારણ માનિી નહિ. તેણે ફળ પ્રવત
આસક્લત રાખ્યા િગર િમા િરતા રિેવ ું જોઈએ. આિા વનષ્િામ િમા મનષ્યને
વન:સુંદેિ મક્લતના માગા પ્રવત દોરી જાય છે ."
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"શ્રીમદ ભગિદ ગીતાના આ શ્લોિને સમજીને અમલમાું મિિાની િોવશશ િરું છુું.
આત્મા ને પરમાત્મા સમજીને દરે િ િગાના લોિો સાથે સદભાિ અને પ્રેમભયો
વ્યિિાર રાખિાની િોવશશ િરું છુું. સમાજના ગરીબ, દ:ખી અને વન:સિાય અને
જરૂરીઆતમુંદ લોિોને થાય તેટલી મદદ િરીને પોતાની જાતને પરમકૃપાળ
પરમાત્માન ું િિાલ ું સુંતાન સમજી અને નસીબદાર માન ું છુું." -
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શ્રી અશોિ મોઢિાડીયા

અશોિભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૬૭માું, મોસાળનાું ગામ, પોરબુંદરમાું થયેલો. બાપદાદાન ું
ૂ કટુંબના એમના વપતા મેરામણભાઈ
ગામ નજીિન ું વિસાિાડા. મધ્યમિગીય ખેડત
મોઢિાડીયા જો િે સરિારી િમાચારી િતા. પ્રાથવમિ શાળાના ધોરણ સાત સધીનો
અભ્યાસ એમણે ગામની તાલિા શાળામાું િયો િતો. આઠમા ધોરણનો અભ્યાસ
ગામની સરિારી શાળામાું િયાા બાદ, ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના અભ્યાસ માટે જૂનાગઢની
વિિેિાનુંદ િાઈસ્ટ્કૂલમાું દાખલ થયા િતા. બારમા ધોરણમાું અસફળ રહ્યા બાદ
એમણે ઈન્દ્દીરા ગાુંધી નેશનલ ઓપન યવનિસીટીનો અભ્યાસક્રમ િરી B.Com. ની
ડીગ્રી િાુંવસલ િરી. શાળાના િષો દરમ્યાન એમણે િલત ૃત્િ િહરફાઈઓ અને
સામાન્દ્યજ્ઞાન સ્ટ્પધાાઓમાું ભાગ લઈ ઈનામો મેળિેલા.
શાળાજીિન દરમ્યાનમાું જ, સ્ટ્િાલુંબનની ભાિનાથી પ્રેરાઈને, અગરબિી
બનાિિાના, િાગળની થેલીઓ બનાિિાના અને બિસેલરને ત્યાું મદદનીશ તરીિે
િામ િરિાના, આિા અનેિ િામો િરી પોતાના માટે ખીસાખચી મેળિી લેતા. આગળ
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જતાું ITI માું વશક્ષણ લઈ સ્ટ્ટેટ રાન્દ્સપોટા માું એપ્રેન્દ્ટીસ વમિેનીિન ું િામ પણ િરે લ.ું
ઈલેલરોનીિસના શોખને લઈ, એ જમાનામાું નિા જ દાખલ થયેલા બ્લેિ એન્દ્ડ
વ્િાઈટ ટી.િી.ની રચના સમજી લઈ, એમણે ટી.િી. રીપેર િરિાન ું અને એસેમ્બલ્ડ
ટી.િી. બનાિીને િેંચિાન ું શરૂ િય.ું બસ આમાુંથી જ એમનો Electrical Home
Appliances Sales and Service નો ધુંધો શરૂ થયો.
૧૯૮૯ માું અશોિભાઈના લગ્ન દક્ષા બિેન સાથે થયા. અશોિભાઈના શબ્દોમાું જ
“દક્ષા એિ ઘરરખ સ્ત્રી, ઉમદા પત્ની અને આદશા માતા છે .” અશોિભાઈ અને દક્ષા
બિેનના બે સુંતાનોમાુંથી હદિરો ઈજનેર થઈ સ્ટ્િતુંત્ર વ્યિસાય િરે છે અને હદિરી
ઈજનેરીનો અભ્યાસ િરે છે .
અત્યાર સધી મેં જે િાતો િરી એ બધી “આમ આદમી” અશોિ મોઢિાડીયાની િતી.
િિે જે િાતો િરિાનો છુું એ “ખાસ આદમી” એટલે િે “મળિા જેિા માણસ” અશોિ
મોઢિાડીયાની છે . પોતાના નામ “અશોિ” વિશે અશોિભાઈ િિે છે , “મારૂું નામ જ
અશોિ છે એટલે હ ું િોઈ િાતન ું માઠું લગાડી શોિ િરતો નથી.” અશોિભાઈને િાુંચન,
ફોટોગ્રાફી અને ડાયરા ભરિાનો જબરો શોખ તો છે જ, પણ જ્યારથી એમણે
િોમ્પ્યટર િાપરિાન ું શીખી લીધ ું ત્યારથી માત્ર “નેટ સફીંગ” જ નહિ પણ નેટનો
ગજરાતી પ્રજા માટે સદપયોગ પણ શરૂ િરી દીધો છે .
જ્ઞાનના ભુંડાર રૂપી પસ્ટ્તિને અંગ્રેજીમાું encyclopedia િિે છે . િષો પિેલા
“એનસાઇલલોવપડીયા ચબ્રટાવનિા” સિા શ્રેષ્ઠ ગણાત ું. િોમ્પ્યટરો સામાન્દ્ય થયા ત્યારે
માઇક્રોસોફટન ું “એનિાટાા” પોપ્યલર થય ું. અંગ્રેજી ભાષામાું તો Wikipedia માું
જ્ઞાનના ભુંડાર છે , પણ અંગ્રેજી નિીં જાણનારા ગજરાતીઓન ું શ?ું અશોિભાઈએ
વિહિપીહડયા ગજરાતી માટે , વમત્રોની મદદ લઈ, દસ િજાર ઉપરાુંત લેખોન ું સુંપાદન
િયું અને એ લેખ નેટ ઉપર ગજરાતી ભાષામાું ઉપલબ્ધ િરાવ્યા. તે ઉપરાુંત
અશોિભાઈ અને થોડા વમત્રોએ વિહિપીહડયાના બહભાષી સાહિત્ય પ્રિલ્પ
“Wikisource” પર ગજરાતી ભાષાના સાહિત્ય માટે અલાયદું Domain મેળવ્ય ું, અને તે
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પર ગજરાતી સાહિત્ય ઉપલબ્ધ િરાિિાનો િાયાારુંભ થયો. એમનો પોતાનો એિ
આગિો બ્લોગ પણ માણિા જેિો છે . સ્ટ્થાવનિ વમત્રો સાથે મળી “અચભવ્યક્લત” નામન ું
જૂથ બનાિી વિવિધ શાળાઓમાું વિદ્યાથીઓને ઉપયોગી પ્રવ ૃવિઓ માટે પણ
અશોિભાઈ સમય ફાળિે છે . બ્લોગ જગતનાું લોિવપ્રય બ્લોગ વેબ ગુર્જરી ના
સુંચાલિ મુંડળમાું સામેલ થઈ અશોિભાઈ ગજરાતી િાુંચિોની સેિા િરે છે . તેઓ િિે
છે , “િમ્પ્યટરન ું િોઈ અવધકૃત ભણતર ભણ્યો નથી, પણ વમત્રોના સિારે ગણતા
ગણતા, ગણતર આિડી ગય ું, ને િમ્પ્યટર પાસેથી ખપજોગ ું િામ િઢાિી શકું છુું.
‘િેબગર્જરી’નાું વિદ્વાન વમત્રોને જરૂર પડે ત્યારે , આિડત પ્રમાણે, તિવનિી અને ઈબ ૂલસ બાબતે સેિા આપતા આનુંદ અનભવ ું છુું. અન્દ્ય બ્લૉગવમત્રો પણ મને મારી
આિડત પ્રમાણે સેિા િરિાનો મોિો આપે ત્યારે અત્યુંત આનુંદ થાય છે . માત ૃભાષાની
સેિાના સેતબુંધ સમા વિશાળ િાયામાું ચખસિોલી સમાન યોગદાન આપિા પ્રયાસરત
રહ ું છુું.”
મારા માટે તો અશોિભાઈની વિચારિાની રીત જ એિ મોટું આિષાણ છે . તેઓ િિે છે ,
“સત્ય િુંમશ
ે ા બે અંવતમ ધ્રિોની િચ્ચે ક્યાુંિ સુંતાયેલ ું િોય છે . જેનો અલ્પાુંશ પણ
શોધિા માટે બુંને અંવતમ ધ્રિોથી મધ્ય તરફની સફર અવનિાયા છે . િાુંચન,દશાન િે
શ્રિણ દ્વારા આપણને જે મળે છે તેને માહિતી િિી શિાય, જેની જ્ઞાન સાથે ભેળસેળ
િરિાની ભલ આપણે મોટાભાગે િરીએ છીએ. માહિતીઓ ક્યારે િ તટસ્ટ્થ તો ક્યારે િ
પક્ષપાતી પણ િોઇ શિે. મળે લ માહિતીઓને ચચિંતનરૂપી અક્ગ્નમાું તપાિી અને દરે િે
પોતાન ું અંગત જ્ઞાનરૂપી િુંચન તારિવ ું પડે.”
એિ જગ્યાએ અશોિભાઈએ િહ્ ું છે , “જ્ઞાનરૂપી સિણા એિત્ર િરિાની ઇચ્છા
ધરાિનારને, માહિતીરૂપી િજારો મણ માટીને ફુંફોસે ત્યારે , તેમાુંથી અલ્પાુંશે સિણાની
પ્રાક્પ્ત થાય છે . બીજા શબ્દોમાું િિીએ તો, સિાહદશાએથી પ્રાપ્ત થતા વિચારોને ખલ્લ ું
મન રાખી ગ્રિણ િરિા, અને ત્યાર પછી તેમાુંથી, પોતાના અગાઉના સુંચચતજ્ઞાન િડે,
ઉપયોગી વિચારો અલગ તારિિા. આ વનરું તર ચાલતી રિેતી પ્રહક્રયા જ્ઞાનપ્રાક્પ્ત
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માટે ન ું પ્રથમ ચરણ છે . િોમ્પ્યટરની ભાષામાું િિીએ તો, માહિતીરૂપી ડેટાને ડેટા
મેનેજમેન્દ્ટ સોફ્ટિેર દ્વારા ગોઠિી અને ઉપયોગી થઇ શિે તેિો જ્ઞાનરૂપી હરપોટા
તૈયાર િરિો.”
પસ્ટ્તિોના િાુંચન પ્રત્યે ઘટતી જતી રૂચી વિશે અશોિભાઈ િિે છે , “અત્યારનાું
સમયમાું તો માહિતી મેળિિા માટેના અસુંખ્ય સ્રોત ઉપલબ્ધ થયા છે . ઇન્દ્ટરનેટ,
ટે ચલવિઝન, અખબારો, પવત્રિાઓ અને પસ્ટ્તિો તો ખરાજ. આ બધા સ્રોતોમાું
િદાચ જાણ્યે અજાણ્યે પસ્ટ્તિો પ્રત્યેની આપણી રૂચી ઘટતી જતી િોય તેવ ું લાગે છે .
િાુંચન માટે િાું તો સમય મળતો નથી અને િાું તો ઇચ્છા થતી નથી. આવથિિ રીતે
પરિડિાની બાબતનો અિીં ઉલ્લેખ નથી િયો, િારણિે સારા પસ્ટ્તિો, િુંમેશા મોંઘા
નથી િોતા!”
અશોિભાઈ માને છે િે વ્યક્લત િરતા તેના વિચારો અને િાયાની ઓળખ િધ
મિત્િની િોય છે , અને એટલા માટે જ મેં અશોિભાઈ વિષે ઓછુું લખ્ય ું છે અને
એમના વિચારો વિષે િધારે લખ્ય ું છે . એમના વિચારો પાછળ એમન ું વિશાળ િાુંચન
રિેલ ું છે . તેઓ િિે છે , “મને ઉપલબ્ધ તમામ વિષયોના પસ્ટ્તિો હ ું વિનાપ ૂિાાગ્રિ
િાુંચ ું છુું. જેમાું ધમા, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, ચચિંતન, િલા જેિા ઘણા વિષયો આિી જાય છે .
ટુંિમાું હ ું આઇન્દ્સ્ટ્ટાઇન થી લઇને એચલસ્ટ્ટર મેક્લલન અને ઋવષમવનઓ થી
લઇને રવસિભાઇ સધીના સૌની કૃવતઓને મારી અલ્પબદ્ધી પ્રમાણે સમજિાનો પ્રયત્ન
િરતો રહ ું છુું.”
અશોિભાઈ, પોતાની િાત જ ખરી છે અને અન્દ્ય લોિોની િાત ખોટી છે એવ ું
માનનારાને એિ સારી સલાિ આપે છે . “મારૂું સત્ય આપને, અને આપન ું સત્ય મને,
સુંપ ૂણાપણે લાગ પડે તે જરૂરી નથી. અને તેથીજ, સૌએ પોતપોતાના સત્યની શોધ
િરિીજ પડે છે .”

106

અંતમાું રત્નાગીરીના િાફૂસથી પણ િધારે સારી િેરીની મજા માણિી િોય તો
જૂનાગઢની િેસર ચાખી જોજો. અને એ ચાખિા જૂનાગઢ જઈ શ્રી અશોિ
મોઢિાડીયાને જરૂર મળજો.
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શ્રીમવત મેઘલતાબિેન મિેતા

મેઘલતા બિેનનો જન્દ્મ ૧૯૨૭માું િીસનગરમાું થયો િતો. વપતા િિીલ તરીિે
પ્રેિટીસ િરતા. મેઘલતા બિેને નિમા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ િડોદરાની મિારાણી
િન્દ્યાશાળામાું િરે લો. આ સમય દરમ્યાન એમણે શાળાના પ્રત્યેિ ઉત્સિમાું, ન ૃત્ય
અને નાટિમાું ઉત્સાિ પ ૂિાિ ભાગ લીધેલો. િેટલીયેિાર એમને િડોદરાના મિારાજા
સયાજીરાિ ગાયિિાદના િસ્ટ્તે ઈનામ મેળિિાન ું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલ.ું દસમા
તથા અચગયારમા ધોરણનો અભ્યાસ તેમણે પાટણમા રિીને િરે લો. એ દરમ્યાનમાું
એમના વપતાની ઈલોલમાું જજ તરીિે વનયક્લત થતાું, થોડો સમય એમને ફૈ ઈબાને
ઘરે રિી મેરીિ સધીનો અભ્યાસ પરો િરિો પડેલો.
૧૯૪૦ અને ૧૯૪૭ િચ્ચેનો સમયગાળામાું આઝાદીની ચળિળ એની પરાિાષ્ટાએ
િતી. આ સમયમાું ઉછરે લા બાળિોએ િિેઓછે અંશે આ ચળિળમાું ભાગ
લીધેલો.મેઘલતા બિેન જ્યારે ૧૦ મા ધોરણમાું િતા ત્યારે , ૧૯૪૨ ની ભારત
છોડોના આંદોલનમાું સક્રીય ભાગ લેિા તેમણે એિ આખો હદિસ અપિાસ િરી
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રેં હટયો િાુંતેલો, અને ત્યારબાદ અનેિ હદિસ સધી એિટાણા િરે લા. વપતાની સરિારી
નોિરી િોિા છતાું, કટુંબમાું, સગાસુંબધીઓમાું અને અડોસ-પડોસમાું આઝાદીની
લડતના રું ગમાું રું ગાયલા લોિો િચ્ચે એમનો ઉછે ર થયો િતો.
૧૯૪૪ માં મેરીિની પરીક્ષા પાસ િયાા બાદ, પાટણમાું િોલેજ ન િોિાથી, બે િષા
ભાિનગરમાું માસીને ત્યાું રિી, ફસ્ટ્ટા ઈયર અને ઈંટર આટા સનો અભ્યાસ િયો. અિીં
એમના માસાના ભત્રીજા રક્શ્મિાન્દ્ત સાથે એમનો પહરચય થયો. ૧૯૪૪ માું
રક્શ્મિાન્દ્ત સાથે એમન ું સગપણ નક્કી થય ું અને ૧૯૪૯ માું ખ ૂબ જ સાદી વિધીથી
લગ્ન થયા. આ દરમ્યાન િોલેજમાું ઈતર પ્રવ ૃવતઓ, ન ૃત્ય, નાટિ, સાહિત્ય સભાઓ
િગેરેમાું મેઘલતા બિેને ઉત્સાિ પ ૂિાિ ભાગ લીધો અને આને લઈને અભ્યાસ માટે
પરતો સમય ન ફાળિતા તેઓ ઈંટર આટા સની પરીક્ષામાું નાપાસ થયા.
ઈંટર આટા સમાું પાસ ન થિાથી, ફરી પરીક્ષા આપતા પિેલાના એિ િષાના સમયને
પસાર િરિા તેઓ માતા-વપતા પાસે ઈલોલ આિી ગયા. ઈલોલમાું એિ નાની
પ્રાથવમિ શાળામાું મખ્ય વશક્ષિની જગ્યા ખાલી િતી, એમને એ નોિરી મળી ગઈ. આ
ઉપરાુંત ત્યાુંના દરબારગઢથી રજિાડાએ એમની ઠિરાણીને ભણાિિાન ું િામ પણ
સોંપ્ય ું. આમ એિ િરસ જોતજોતાુંમાું પસાર થઈ ગય ું. ફરી પાછી િોલેજ જોઈન િરી,
બાિીના બે િષા પ ૂરા િરી, ૧૯૪૮ માં B.A. ની ડીગ્રી મેળિી. િોલેજના આ બે િષા
દરમ્યાન પણ એમણે નાટય પ્રવ ૃવતમાું ઉત્સાિપિાિ ભાગ લીધો એટલ ું જ નહિિં પણ એ
જમાનાના અવત પ્રખ્યાત િલાિારો સાથે િામ િય.ું એિ સ્ટ્પધાામાું તો તેમણે જયુંવત
પટે લ (રું ગલો)ને િરાિીને પ્રથમ ઈનામ મેળવ્ય ું.
દે શભક્લતના રું ગે રું ગાયલા મેઘલતાબિેન,ે ૧૫મી ઓગસ્ટ્ટ,૧૯૪૭ માું મળે લી આઝાદી
ઉજિિા આગલી આખી રાત જાગીને અનાજના દાણાની વત્રરું ગાની રું ગોળી બનાિી.
એજ રીતે ૩૦ મી જાન્દ્યિારીએ ગાુંધીજીની િત્યાથી આિત થઈ, ઉપિાસ િરી,
િૈષ્ણિજન તો તેને રે િિીએ…. ગાુંતાું ગાતાું દૂધેશ્વર સધી ચાચલને ગયા. આિા
આિા પ્રસુંગો મેઘલતા બિેનના ઊમીશીલ સ્ટ્િભાિનો પહરચય િરાિે છે .
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B.A. ની ડીગ્રી મેળિી મેઘલતાબિેને મિેસાણામાું માબાપ સાથે રિેિા પાછા ગયા
અને ત્યાુંની શાળામાું વશક્ષીિાની નોિરીમાું જોડાયા. ૧૯૪૯ માું રક્શ્મિાન્દ્તભાઇ સાથે
લગ્ન થયા બાદ અમદાિાદ રિેિા ગયા, અને ત્યાું પણ શાળામાું વશક્ષીિાની નોિરી
શરૂ િરી. આ ગાળા દરમ્યાન અમદાિાદ રે હડયો સ્ટ્ટેશન ઉપરથી રજૂ થતા નાટિોમાું
િામ િરી ખ ૂબ નામના મેળિી. નાટિો વસિાય પણ રે હડયો સ્ટ્ટેશન ઉપરથી પ્રસાહરત
થતા અન્દ્ય િાયાક્રમો, જેિા િે હિન્દ્દી વશક્ષણ, તાણા િાણા, સ્ત્રીઓ માટે ના િાયાક્રમો
અને બાળિો માટે પ્રસાહરત થતા િાયાક્રમોમાું ભાગ લઈ ખ ૂબ જ જાણીતા થયા.
એમની િાબેચલયતથી ખશ થઈ, રે હડયો સ્ટ્ટેશનના ડાયારે િટરે એમને સ્ત્રીઓ માટે ના
િાયાક્રમોના વનયામિ તરીિે મહિને ૭૦૦ રૂવપયાના પગારિાળી નોિરીની ઓફર િરી,
પણ એમની ઈચ્છા પવત સાથે િડોદરા શીફટ થિાની િતી, એટલે એમણે રે હડયોની
નોિરીનો અસ્ટ્િીિાર િયો.
િડોદરામાું એમણે વશક્ષીિા તરીિે બે-ત્રણ શાળાઓમાું નોિરી િરી, અને તે દરમ્યાન
એમણે આગળ ભણિાન ું ચાલ રાખ્ય ું અને ૧૯૬૮ માં B.Ed., ૧૯૬૯ માં M.Ed.;
૧૯૭૩ માં M.A. ઉપરાંત નાટયશાસ્ત્રની અને સુંગીતશાસ્ત્રની ડીગ્રીઓ વડોદરાની
મહારાજા સયાજીરાવ ્ુનનવસીટીમાંથી મેળિી. ત્યારબાદ એમના પવત
રક્શ્મિાન્દ્તભાઈને અમેહરિાની Full Bright Scholarship મળી એટલે ૧૯૬૧માું પવત
સાથે અમેહરિા પ્રયાણ િય.ું અમેહરિામાું માત્ર પવતની સ્ટ્િોલરશીપના પૈસાથી પ ૂરૂું થાય
એમ ન િોિાથી મેઘલતા બિેને બેબી સીટીંગ, વસતાર િાદન, અને સ્ટ્ટોસામાું િામ િરી
ગજરાન ચલાવ્ય ું. અિીં અમેહરિામાું િેટલાિ વિચીત્ર બનાિોએ એમને થોડી આવથિિ
મદદ િરી આપી. Life મેગેજીને એમના ફોટા પાડી એમને ૫૦ ડોલર આપ્યા તો
NBC એ પોતાના To-day Show માું વસતાર િગાડિા ૩૦૦ ડોલર આપ્યા.
અમેહરિામાું રિીને તેમણે િધારે અભ્યાસ િરિાન ું ચાલ રાખ્ય ું અને એિટીંગ વિષય
લઈ કોલંનનયા ્ુનનવસીટીમાંથી બે િોસા િયાા. એિ િષા અમેહરિામાું ગાળી, ૧૯૬૨
માું બન્ને ભારત પાછા ફયાા.
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દે શભક્લત અને ગજરાતી સાહિત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ આ બે મેઘલતાબિેનના જીિનના
અગત્યના પાસાું છે . છે િ ૧૯૪૬ થી એમણે લખિાન ું શરૂ િયું િત ું. એમની રચનાઓ અખુંડ
આનુંદ, સ્ત્રી જીિન, બાલ આનુંદ િગેરે લોિવપ્રય સામવયિોમાું પ્રવસધ્ધ થતી. એમના
પસ્ટ્તિો “જ્યોત”, “પુંચામ ૃત”, “ગટની ચગલ્લી”, િગેરેને સારો આિિાર મળે લો. ટી.િી. માું
ભિાઈના િાયાક્રમોમાું પણ તેમણે ભાગ લીધેલો. એમણે પોતાની િવિતામાું હ્દયની
સાચિલી લાગણી ઓં ,ભાિનાઓ, સુંિેદનો અને િેટલેિ અંશે અનભિો ઉતાયાા છે .
તેઓ િિે છે િે “િાવ્ય માણિાની સાચી મઝા તો ત્યારે જ આિે જયારે િાચનાર ને
લાગે િે આતો મારી જ િાત છે ”. િધમાું મેઘલતા બિેન િિે છે િે “જજિંદગીને નોટબિની
નિીં,સ્ટ્લેટની જેમ િાપરતા જાઓ, લખેલ ું બધ ું લછ તાું જાઓ ,ને નવ ું નવ ું લખતા
જાઓ.”
એમની બન્ને હદિરીઓ અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થઈ િોિાથી, િચ્ચે િચ્ચે અમેહરિા
આિિા જિાન ું થત ું રિેત ું. આખરે વનવ ૃવત બાદ અમેહરિામાું િાયમી િસિાટ માટે
આિી ગયા, અને સમય જતાું અમેહરિન નાગહરિતા સ્ટ્િીિારી. િેચલફોવનિયાના Bay
Area માું મેઘલતા બિેનન ું નામ ખ ૂબ જાણીત ું છે . એમની ગજરાતી ભાષાની સેિાને
લક્ષમાું લઈ થોડા સમય અગાઉ બેય એહરયા ગજરાવત સમાજ તરફથી એમન ું જાિેર
સન્દ્માન િરિામાું આવ્ય ું િત ું. આજે ૮૭ િષાની િયે મેઘલતાબિેન િિે છે , “જિાનીના
જોમમાું જીિિાની ટે િ પડી ગઈ છે , આ ઘડપણ તો અવતથી જેવ ું લાગે છે .”
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પી. િે. દાિડા (મારો પહરચય)

મારો જન્દ્મ ૧૦મી માચા, ૧૯૩૬ ના મબ
ું ઈમાું થયો િતો. વપતાનો અનાજના
જથ્થાબુંઘ િેપારનો વિશાળ પાયા ઉપર ધુંધો િતો. વપતા માત્ર ચાર ધોરણ સધી જ
ભણેલા િતા. બાને માત્ર થોડું લખતા િાુંચતા આિડત ું. ૧૯૪૧ માું પાુંચ િષાની િયે
મને નજીિની અંગ્રેજી શાળામાું દાખલ િયો િતો.
અમારૂું ઘર, મબ
ું ઈના વિલટોહરયા ડોિથી માત્ર ૨૦૦ મીટર દૂર િત ું. ૧૪મી એપ્રીલ,
૧૯૪૪ ના વિિટોહરયા ડોિમાું થયેલા બોંબના ધડાિામાું અમારી જીંદગી બદલાઈ
ગઈ. પ્રભ કૃપાએ અમારૂું આખ ું કટુંબ િેમ-ખેમ બચી ગય ું, બીજા અનેિ કટુંબોએ
સ્ટ્િજનો ગમાિેલા. બસ શરીર ઉપર પિેરેલા િપડા વસિાય બીજ ું બધ ું આગમાું સ્ટ્િાિ
થઈ ગય ું, મિાનની જગ્યાએ િાટમાળનો ઢગલો િતો.
તે સમયની અંગ્રેજ સરિારે થોડા હદિસમાું જ દરે િ કટુંબની ચોિસી િરી તેમને
િાજબી િળતર આપ્ય ું. અમે મલડું નામના દૂરના પરામાું રિેિા ગયા. આ એિ
નાનિડું ગામડું િત ું અને એમા અંગ્રેજી િે ગજરાતી શાળા ન િતી, એટલે મને
ઘાટિોપર નામના બીજા એિ પરાની ગજરાતી શાળામાું દાખલ િયો. રે નમાું મલડું થી
ઘાટિોપર િીસ મીવનટ લાગતી. મને શાળામાું લઈ જિા અને ઘરે લાિિા એિ
નોિરનો બુંદોબસ્ટ્ત િરે લો. મેં ત્રણ િષા અંગ્રેજી શાળામાું અભ્યાસ િરે લો, એટલે મને
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ગજરાતી શાળાને અનકૂળ બનાિિા પ્રાઈિેટ ટયશનની પણ વ્યિસ્ટ્થા િરે લી. ચોથા
ધોરણમાું આવ્યા પછી બધ ું વ્યિક્સ્ટ્થત થઈ ગય.
આઠમા ધોરણથી મેં શાળાની પ્રવ ૃવતઓમાું િધારે ઉત્સાિથી ભાગ લેિાન ું શરૂ િય.ું
દશમા ધોરણમાું હ ું Captain of the School ચટાયો
ું ૂ
અને શાળામાું પિેલીિાર
ઊનાળાની રજાઓમાું બાળિોને રજડપાટમાુંથી બચાિિા વિવિધલક્ષી “ગ્રીષ્મ
પ્રવ ૃવત”ન ું આયોજન િય.ું આ પ્રવ ૃવતને લીધે મને સારી પ્રવસધ્ધી મળી. આ દરમ્યાન
જ મને માઈિ િાથમાું લઈ લોિોને સુંબોધિાની પ્રેલટીસ થઈ.
૧૯૫૩ માું S.S.C. પહરક્ષા પ્રથમ િગામાું પસાર િરી અને મબ
ું ઈની ખાલસા િોલેજમાું
Science Branch માું દાખલ થયો. ઈંટર સાયન્દ્સમાું પરતા માિા સ ન મળિાથી મને
મબ
ું ઈ િે મિારાષ્રની બાિીની ત્રણ એંજીનીઅરીંગ િોલેજોમાું એડમીશન ન મળય ું.
િડોદરાની મિારાજા સયાજીરાિ યવનિસીટીમાું Faculty of Technology &
Engineering માું વસિીલ એંજીનીઅરીંગમાું એડમીશન લીધ ું. પ્રથમ ત્રણ િષા ફસ્ટ્ટા
લલાસ અને છે લ્લા િષામાું ડીસ્ટ્ટીંલશન સાથે, યવનિવસિટીમાું ત્રીજા નુંબરે આિી,
૧૯૬૧માું B.E.(Civil) ની ડીગ્રી મેળિી, ભણતર પ ૂરૂું િય.ું
ૂ િતો. ૧૯૫૩ માું મારા
૧૯૫૩ થી ૧૯૬૧ નો સમય ગાળો મારા માટે ખ ૂબ જ પ્રવતકળ
બાપજીને ધુંધામાું ન પ ૂરી શિાય એટલ ું મોટું નિશાન થય ું (આજના હિસાબે ત્રીસ
િરોડ રૂવપયા), એમની પેઢીએ દે િાળું િાઢય ું. જાિોજલાલીિાળું અમારૂું કટુંબ રાતોરાત
ગરીબ થઇ ગય ું. જાિોજલાલીના સમયમાું મારી બાએ સારા એિા ઘરે ણાું િરાિેલા.
આ ઘરે ણાું િેંચીને આઠ િષા સધી કટુંબન ું ભરણપોષણ ચાલ્ય ું. મારૂું મેરીિ પછીન ું
વશક્ષણ અવત ગરીબીમાું થય ું. છે લ્લા િષાની છે લ્લી ટમાની ફી ભરિા મારે વમત્રની
મદદ લેિી પડેલી. ૧૯૫૩ પિેલા અને ૧૯૬૧ પછી મને આિી આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવતનો
સામનો િરિો પડયો નથી.
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૧૯૬૧ થી ૧૯૭૧ સધી મબ
ું ઈની ખ ૂબ જ જાણીતી િુંપની Larsen & Toubro Ltd. ના
Construction વિભાગ Engineering Construction Corporation માું નોિરી િરી. અિીં
મને વિશાળ િદના ઓદ્યોચગિ પ્રોજેિટસનાું બાુંધિામનો અનભિ મળયો. બાુંધિામમાું
આંતર-રાષ્રીય િક્ષાની ટે િવનલસ વશખિાના મોિા સાથે આ િુંપનીના આંતર-રાષ્રીય
ભાગીદારો, જાપાની, ઈટાલીઅન, જમાન, સ્ટ્િીસ અને અમેહરિન એંજીનીઅરો સાથે
િામ િરિાનો મોિો મળયો. ૧૯૬૪ માું જ્યારે ભારતમાું પિેલીિાર જ PERT/CPM
વિષય દાખલ િરિા PERT ના શોધિ ચાલાસ જોન્દ્સ અને CPM ના શોધિ ડો. સ્ટ્ટીિ
ડીંબીિી ભારત આિેલા ત્યારે

National Institute of Industrial Engineering (NITIE) એ

આખા દે શમાુંથી માત્ર ૧૮ જણને વિવિધ ક્ષેત્ર (રે લ્િે, એરલાઇન્દ્સ, સ્ટ્ટીલ ઉદ્યોગ,
માઈન્દ્સ, િનસ્ટ્રલશન િગેરે) માુંથી રે વનિંગ માટે પસુંદ િરે લા, તેમાું મારી પસુંદગી થઈ
િતી.

૧૯૭૦ માું મારા લગ્ન એિ િોવમયોપેથી ડોિટર ચું્લેખા સાથે થયા. નોિરીમાું અનેિ
શિેરોમાું બદલી થતી, એમાુંથી બચિા અને એિ જ શિેરમા સ્ટ્થાયી થિા મેં
૧૯૭૨માું Larsen & Toubro Ltd. માુંથી રાજીનામ ું આપ્ય ું અને P.K.DAVDA,
Counsulting Structural Engineer નામ રાખી, સ્ટ્િતુંત્ર વ્યિસાય શરૂ િયો.
શરૂઆતના ત્રણ ચાર િષા િઠણાઈઓ ભોગિી પણ પછી ખ ૂબ જ સફળતા મળી.
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૧૯૭૭ માું Govt. of India ની Ministry of Finance તરફથી મને પ્રોપટીના િેલ્યઅર
તરીિેન ું લાઈસેંસ મળય ું. ૧૯૮૫ સધી Structural Engineer અને Valuer બન્ને
વિભાગોમાું િામ સુંભાળય ું. ૧૯૮૫ માું Structural Engineer તરીિેની પ્રેિટીસ બુંધ
િરી. ૧૯૯૪ માું મારો પત્ર ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમેહરિા ગયો, ૧૯૯૮માું મારી હદિરી
પણ િધ અભ્યાસ માટે અમેહરિા ગઈ. ૨૦૦૦ માું મેં િેલ્યઅર તરીિેની પ્રલટીસ પણ
બુંધ િરી, વનવ ૃવત લીધી.
મારી પ્રોફેશનલ પ્રેિટીસ દરમ્યાન મેં Hospitals, Schools, Religious Places
િગેરેને વિના િળતરે સેિાઓ આપેલી જેને લીધે મારા Social Contacts નો વ્યાપ
િધ્યો િતો.
હદિરો M.S.(Computer Science) અને હદિરી Ph.D.(Pharmacy-PK/PD) િરી
અમેહરિામાું જ સ્ટ્થાયી થઈ ગયા. ચારે િ િાર હ ું અને મારી પત્ની બાળિોને મળિા
અમેહરિા ફરી ગયા. બાળિો પણ દર િષે ભારત આિી અમને મળી જતા. આખરે
૭૬ િષાની િયે આ ફેરા િિે નહિિં ફાિે સમજી ૨૦૧૨ ના જાન્દ્યઆરીમાું િાયમી
િસિાટ માટે અમેહરિા આિી ગયા.
૧૯૫૩મા શાળા છોડયા પછી, ગજરાતીમાું એિપણ વનબુંધ, લેખ, િાતાા િે િવિતા લખેલા
નહિિં. જાન્દ્યઆરી ૨૦૧૦ મા િોમપ્યટરમાું ગજરાતી ફોન્દ્ટની પ્રેલટીસ િરિા રમત રમતમા
“ઘર બેઠે ચગરધારી” નામે એિ િવિતા લખી. લગભગ એ જ ગાળામા, મને બ્લોગ એટલે શ ું
એની જાણ થઈ િતી, એટલે મેં શરૂઆત િરિા, આ િવિતા “રીડ ગજરાતી”ના શ્રી મ ૃગેશ
શાિને મોિલી આપી. એમણે એ ૨૯ જાન્દ્યઆરી ૨૦૧૦ના “રીડ ગજરાતી”મા મિી. સરસ
િોમેંટ્સ મળયા. બસ થઈ ગઈ યાત્રાની શરૂઆત.
આ સમયગાળા દરમ્યાન, સફીંગ િરતાું િરતાું મને શ્રી ભરત સ ૂચિના “ગજરાવત”,
“બ્લોગની જાણ થઈ. હ ું જેમ જેમ લખતો ગયો તેમ તેમ લેખ અને િવિતા આ બ્લોગ્સમાું
મ ૂિિાન ું શરૂ િય.ું જાતે જ પોસ્ટ્ટ મ ૂિિાની સગિડ િોિાથી મને આ બ્લોગ િધારે માફિ
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આવ્યો. મોટા ભાગના લખાણોને સારા પ્રવતભાિ મળિા લાવ્યા. આ બ્લોગને લીધે મારી
બ્લોગ મૈત્રી શ્રી ગોવિિંદભાઈ પટે લ (સ્ટ્િપ્ન જેસાિરિર), શ્રી રમેશ પટે લ (આિાશદીપ), ડો.
હિશોરભાઈ મોિનભાઇ પટે લ, બિેન પારૂ કૃષ્ણિાન્દ્ત અને બિેન સીમા દિે સાથે થઈ. જોત
જોતાુંમા ૧૫૦ પોસ્ટ્ટ થઈ ગઈ.
આ સમયગાળા દરમ્યાન િેટલાિ લેખ અને િાવ્યો અન્દ્ય લોિએ પોતાના બ્લોગમાું
રીબ્લોગ િયાા. જાન્દ્યઆરી ૨૦૧૦થી જાન્દ્યારી ૨૦૧૨ સધી મબ
ું ઈથી લેખ અને િવિતા
ગજરાતી બ્લોગમા મ ૂિતો રહ્યો. મારા બ્લોગના િોઈપણ બે લખાણ ના વિષયમાું ક્યાુંયે
દૂર દૂરનો પણ સુંબધ
ું ન િતો. મનમા આિે એ વિષય પર, મનમા આિે તે લખતો. િુંઈ
પણ પ્લાનીંગ નહિિં, િુંઈ પણ એડીટીંગ નહિિં. લોિોના પ્રવતભાિ પરથી સમજાઈ જત ું િે મેં
િેવ ું લખ્ય ું છે . મારા બધા જ લખાણ મારા જીિનમાું જોયેલી, અનભિેલી, સાુંભળે લી અને
સમજેલી ઘટનાઓ પર આધાહરત િતા. િોઈની લાગણીને ઠેસ ન પિોંચે એ િાતન ું હ ું ખાસ
ધ્યાન રાખતો.
િેટલાિ વમત્રો મારૂું નામ પ ૂછે છે . મારૂું નામ પરૂષોિમ છે , પણ શાળાના સમયથી જ
મારા વશક્ષિો અને વમત્રો “પીિે” િિીને બોલાિતા. આજે મને પરૂષોિમ નામે ભાગ્યે જ
િોઈ ઓળખે છે એટલે મેં મારી ઓળખ જાળિિા “પીિે દાિડા” ચાલ રાખ્ય ું. ૧૯૬૧
પછી, હ ું એંજીનીઅર િોિાથી, મારી બીજી ઓળખ “દાિડા સાિેબ” તરીિે બની, જે
પિેલી ઓળખ િરતાું પણ િધારે પ્રચચલત છે . િિે તો મારી આ ઓળખ મેં પણ
સિજપણે સ્ટ્િીિારી લીધી છે .
૨૦૧૨ના જન્દ્યઆરીમા હ ું િાયમી િસિાટ માટે અમેહરિા આવ્યો. અિીંથી પણ મેં બ્લોગ્સ
માટે લખાિાન ું ચાલ રાખ્ય ું. અિીં આવ્યા બાદ મારા બ્લોગ વમત્રોમા થોડી વ્યક્લતઓનો
ઉમેરો થયો. આમાના લગભગ બધા જ બ્લોગ જગતમા ખ ૂબ જાણીતા છે . “અક્ષરનાદ” ના
શ્રી જીગ્નેશ અધ્યારૂ, “ગદ્યસ ૂર” અને બીજા અનેિ બ્લોગ્સના સુંચાલિ શ્રી સરે શ જાની,
“વિચલયમ્સ ટે લ્સ” ના શ્રી િલીભાઈ મશા, “આિાશ દીપ” ના શ્રી રમેશ પટેલ, “ચુંદ્ર
પિાર”ના ડો. ચુંદ્રિદન વમસ્ત્રી, “વિનોદ વિિાર” ના શ્રી વિનોદભાઈ પટે લ, “િાસ્ટ્ય
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દરબાર” ના ડો.રાજેન્દ્દ્ર વત્રિેદી, “વિજય ન ું ચચિંતન જગત” ના શ્રી વિજય શાિ, “શબ્દોન ું
સર્જન” ના બિેન પ્રજ્ઞા દાદભાિાલા, “Net-ગર્જરી”ના શ્રી જગલહિશોર વ્યાસ, અને
“વનરિ રિે”ના બિેન પ્રજ્ઞા વ્યાસ. આ બધા મિાનભિોએ મને ખ ૂબ ઉત્સાિ આપી
લખિાન ું ચાલ રાખિા પ્રેયો છે , નહિિં તો િદાચ થાિી જઈ ને મેં બ્લોગ્સમા લખિાન ું બુંધ
િયું િોત.
બ્લોગ્સે મને વનવ ૃવિમા પ્રવ ૃવત પ ૂરી પાડી છે . અમેહરિામા મારી એિલતા દૂર િરિાન ું
માધ્યમ આપ્ય ું છે . ભારત, અમેહરિા, ય.િે., િેનડ
ે ા, ઓસ્ટ્રેલીઆ, આફ્રીિા અને વમડલ
ઈસ્ટ્ટના લોિો સાથે સુંપિા િરાવ્યો છે . અનેિ લોિો મને માનથી દાિડા સાિેબ િિી સુંબોધે
છે . જીિનના ૭૯ મા િષામા આનાથી વિશેષ જોઈએ પણ શ?ું
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શ્રી જગલહિશોર વ્યાસ

જગલહિશોરભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૪માું ભાિનગર જજલ્લાના ઉમરાળા ગામમાું થયો
િતો. પ્રાથવમિ વશક્ષણ ઉમરાળામાું અને રું ધોળા ગામોમાું થય ું. આ Formative િષોમાું
ધમામ ૂવતિ માતા અને જ્ઞાનમાગી વપતાજી, અને ઉમરાળા પુંથિના ગાુંધી િિેિાયેલા
એમના ફૈ બાના દીિરા િનમાળીભાઈ વ્યાસ, જે ‘મોટાભાઈ’ ના નામે જાણીતા િતા,
તેમની એમના ઉછે રમાું બહ મોટી અસર થઈ.
જગલહિશોરભાઈ માધ્યવમિ શાળાના વશક્ષણ માટે જૂનાગઢ જીલ્લાના શાપર ગામે
ગયા. અિીં ૧૯૫૫થી ૧૯૬૦ સધી સિોદય આશ્રમ લોિશાળામાું રિી, S.S.C.
સધીનો અભ્યાસ પ ૂરો િયો. આ સમય દરમ્યાન એમણે ૧૯૫૬થી ૧૯૫૯ દરમ્યાન
ગજરાતના પ્રખર િિેલી સુંગીતિાર શ્રી વિઠ્ઠલદાસ બાપોદરાજી પાસેથી શાસ્ત્રીય
સુંગીતમાું તાલીમ મેળિી. આ સમયગાળાને યાદ િરી જગલહિશોરભાઈ િિે છે ,
“શાપર સિોદય આશ્રમ લોિશાળામાું ૧૧–૧૨ િરસની ઉંમરે (૧૯૫૫) દાખલ થઈને
ત્યાું છ િરસ ગાળયાું, તે મારા જીિનનો પાયો નાખનારાું બન્દ્યાું. શાપરન ું િાતાિરણ
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િાચી ઉંમરને િારણે આિરું લાગત ું. િતનથી દૂર, કટુંબની ઓછી આિિ, અને
લોિશાળાના વનયમોને લઈને શાપર િસોટી િરનારું બનેલ.ું પણ એ જ લોિશાળા

મને િસનારી બની. શરીર અને મન િસાયાું. ત્યાુંન ું મલત િાતાિરણ અને બવનયાદી
તાલીમનાું બહ ગમતા અભ્યાસક્રમો અને પદ્ધવતઓએ મને તૈયાર િયો.”
શાળાનો અભ્યાસ પ ૂરો િરી, જગલહિશોરભાઈ િધ અભ્યાસ માટે ભાિનગર જજલ્લામાું
આિેલી, ગજરાતના પ્રથમ િક્ષાના િેળિણીિાર નાનાભાઈ ભટ્ટ દ્વારા સ્ટ્થાવપત
લોિભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠમાું કૃવષ વિજ્ઞાન વિષય લઈ જોડાયા. અિીં ૧૯૬૨થી ૧૯૬૬
દરમ્યાન અભ્યાસ િરી, કૃવષ વિજ્ઞાનમાું પ્રથમ િગામાું સ્ટ્નાતિની પદિી મેળિી. આ
સમયગાળા વિષે જગલહિશોરભાઈ િિે છે િે, “લોિભારતીમાું આિિાન ું મોડું થતાું
લોિવશક્ષણ (આટા સ)માું જગ્યા ન મળી. કૃવષ ગમતો વિષય ન િતો. પરું ત આર.
આઈ.ના બે િરસના િોસામાું હદલ્િીની વશષ્યવ ૃિી (રૂ. ૨૫૦/– િાવષિિ) મળિાની
શક્યતા િોઈ કૃવષમાું જ દાખલ થયેલો. એમ એિ બાજ અણગમતા વિષય સાથે પનારો
પડયો અને બીજી બાજ સમગ્ર જીિને પલટાિી નાખનારો લોિભારતીનો ખોળો મળી
ગયો....ત્યાર પછીનાું સાડા ત્રણ િરસ મારાું આિનારાું જીિન માટે ખાતર–પાણી ને
િિામાન–શાું બની રહ્યાું. પછીનો જે િાુંઈ સારો પાિ મારે જીિન–ખેતરે પાક્યો તે બધો
જ લોિભારતી–માડીના પ્રતાપે.”
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ગજરાતના વશક્ષણાચાયો: સૌ પ્રાત:સ્મરણીય ન.પ્ર.બચ, દશશિ, મ ૂ.મો.ભટ્ટ
પાછળ એમના વશષ્યો ડાબેથી રિીન્દ્દ્ર અંધાહરયા, પ્રિીણ ડાભી, જગલહિશોર.
સ્ટ્નાતિ થયા બાદ તરત જ એમણે બાિળા િાઈસ્ટ્કૂલમાું કૃવષ વિષય શીખિિા વશક્ષિ
તરીિે નોિરી શરૂ િરી પણ થોડા સમય બાદ જીિન જરૂહરયાતોને પિોંચી િળિા એિ
િાપડની વમલમાું રોજના રૂવપયા પાુંચના પગારિાળી નોિરી સ્ટ્િીિારી. આ નોિરી િરતાું
િરતાું જ એમણે ગજરાતી વિષય લઈ, અમદાિાદની ગજરાત વિદ્યાપીઠમાું M.A.ની
હડગ્રી પ્રથમ િગા સાથે મેળિી. આ સમયગાળા અને ત્યાર બાદના વ્યાિસાવયિ જીિન
અંગે એમના જ શબ્દોમાું િહ ું તો, “ગજરાત વિદ્યાપીઠમાુંથી અનસ્ટ્નાતિ થિા માટે મારે
નોિરી િરિી પડે તેિી ઘરની ક્સ્ટ્થવત િતી. તેથી ત્રણ િરસ મેં મીલમાું પટાિાળાની
િક્ષાની – સેમી લલાિા તરીિેની – નોિરી િરે લી. અનસ્ટ્નાતિ થયા બાદ ઈડર િૉલેજમાું
એિ િરસ ગજરાતી વિષયના લેિચરરની નોિરી િરી. સમોડા ગ્રામ વિદ્યાપીઠમાું ત્રણ
િરસ ગજરાતી ભાષામાું લેલચરર ઉપરાુંત છાત્રાલયન ું તથા સુંસ્ટ્થા–સુંચાલનમાું પણ
મદદરૂપ િાયા િય.ું ગાુંધીજીએ સ્ટ્થાપેલા મજૂર મિાજનમાું ચારે િ િરસ િિા સા
એજ્યિેશન વિભાગમાું ઇન્દ્ચાર્જ તરીિે અને ત્યાુંના મખપત્ર ‘મજૂર સુંદેશ’ના સુંપાદનમાું
મદદનીશ તરીિે પણ િામ િય.ું છે લ્લે ૨૪ િરસ ભારત સરિારના પ્રૌઢવશક્ષણ
વિભાગના શ્રવમિ વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદમાું ગજરાત યવનિસીટીના નેજા નીચે ૧૨ િરસ
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િાયાક્રમ અધીિારીરૂપે અને પછી વનવ ૃિી સધીનાું ૧૨ િરસ વનયામિ તરીિે િામગીરી
િરી.”
ચાર િષાની મજૂર મિાજનની િામગીરી વિષે જગલહિશોરભાઈ િિે છે , “મજૂર
મિાજનમાું પગારને નામે મશ્િરી જ િતી, છતાું ઝુુંપડપટ્ટીમાું િામ િરિામાું જે સુંતોષ
મળયો એણે આવથિિ િેદનાને શીતળ લેપ િરી આપ્યો. હદિસરાત જોયા વિના મજૂરો
સાથે િામ િરિા મળય ું. આંગણિાડી માટે આધારસાહિત્ય અને અભ્યાસક્રમ તૈયાર
િરીને સુંચાલન િય.ું ઉપરાુંત, મજૂરોનાું બાળિો માટેની સાિ સસ્ટ્તી એિી એિ સાથે
૧૫૦ જગ્યાએ ચાલી શિે તેિી ટયશન–યોજના તથા િેટલીય જાતના વ્યાિસાવયિ
તાલીમ િગોન ું આયોજન અને તેન ું સુંચાલન િય.ું આ િામનો બદલો ભારત
સરિારમાુંના શ્રવમિ–વશક્ષણક્ષેત્રન ું િામ સોંપાતાું મળી ગયો. અિીં મારા જીિનમાુંના
લોિભારતી અને મજૂર મિાજન બન્નેના િારસાન ું સ ુંદર સુંિલન હ ું િરી શક્યો.”
યનેસ્ટ્િોના સિિારથી ભારતમાું સૌથી પિેલી શ્રવમિ વિદ્યાપીઠ મબ
ું ઈમાું ૧૯૬૭માું
સ્ટ્થપાઈ િતી. બીજી વિદ્યાપીઠ અમદાિાદમાું ૧૯૭૬માું સ્ટ્થપાઈ જેમાું એમને સૌથી
સીવનયર અવધિારી તરીિે વનમિામાું આવ્યા. અિીં એમને નિો ઢાુંચો અને નિી
પ્રણાલીઓ પાડિાની તિ મળી. અિીં એમન ું િાયા, એમના શબ્દોમાું, “સાિ ઓછુું ભણેલાું
અનેિ બિેનો–ભાઈઓને, સારા અને સફળ વશક્ષિો તરીિે તૈયાર િયાા; આ જ વશક્ષિોએ,
પછી તો ચાટા િગેરે જેિાું વશક્ષણસાધનો તૈયાર િયાું ; િેટલીિ સાિ ઓછુું ભણેલી
બિેનોએ બચતમુંડળો બનાિીને િજારો રૂવપયાનો િિીિટ િયો; િેટલાય લોિોનાું
વ્યસનો છોડાિી શિાયાું; અનેિ લોિો પોતાના સ્ટ્િતુંત્ર વ્યિસાયો િરીને પગભર
થયાું....”
૧૯૯૮માું જગલહિશોરભાઈએ લોિભારતીના ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથીઓનાું ૧૩૦ જેટલાું
કટુંબોને એિત્ર િરી ‘નૉળિેલ’ નામથી એિ મુંડળ ઊભ ું િય.ું

121

બધાું િામો િચ્ચે પણ તેમનામાું રિેલી લેખન શક્લત અને સુંપાદન ક્ષમતા ખીલતી
રિી જે આજે પણ લોિભારતીના મખપત્ર “િોહડય ું”ના સિતુંત્રી તેમજ ગજરાતી ભાષા
પહરષદના જોડણી વિષયિ પ્રચાર-પ્રસાર િાયા સધી સક્રીય રિેિા પામી છે .
“શ્રવમિ વશક્ષણની હદશામા”, “એિ ચણીબોરની ખટમીઠી”, “ઔષધીય ગાન ભાગ ૧-૨”,
“સ્ટ્િ. શોભન સ્ટ્મ ૄવત ગ્રુંથ” અને “મારા વિષે હ ું અને એિ િી.આઈ.પી. ની આત્મિથા”
જેિા પસ્ટ્તિોન ું લેખન-સુંપાદન તેઓએ િયું છે . એટલ ું જ નહિ, “શ્રવમિ વશક્ષણ”,
“નૉળિેલ”, “આયક્રાુંવત” જેિાું સામવયિોન ું સુંપાદન પણ તેમણે િયું છે .
બ્લૉગ-જગતમાું જગલહિશોર વ્યાસ નામ ન જાણતા િોય એિા બહ ઓછા લોિો િશે.
શરૂઆતમાું “ગાુંધીદશાન” અને “મારા ગરિયો” નામના બ્લૉગ્સન ું સુંચાલન િયાા બાદ
આજે પોતાન ું આગવ ું “નેટ ગર્જરી” અને સહિયારી સાઇટ “િેબ-ગર્જરી” નામના બે ખ ૂબ
જાણીતા બ્લૉગમાું તેઓ સહક્રય છે .
વિશ્વભરમાુંના ગજરાતી બ્લૉગમાુંથી પોતાની પસુંદગીના બ્લૉગ અંગેનો સિે થયો
ત્યારે સેંિડો ગજરાતી બ્લૉગમાું પ્રથમ ૧૦ બ્લૉગમાું તેમનો બ્લૉગ ‘નેટગર્જરી’
પસુંદગી પામ્યો િતો જ્યારે ઇસ્ન્દ્ડબ્લૉગર દ્વારા થયેલી પસુંદગીમાું ગજરાતી
બ્લૉગ્સમાું તેમનો ઉપરોલત બ્લૉગ પ્રથમ આવ્યો િતો.
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જગલહિશોરભાઈના જીિનનાું અનેિ પાસાું આ નાનિડા લેખમાું આિરી લેિાન ું શક્ય
નથી. સાહિત્ય ક્ષેત્રમાું એમન ું યોગદાન, ગજરાતી ભાષાની જોડણી, વ્યાિરણ અને
િવિતાઓના બુંધારણ શીખિત ું વપિંગળશાસ્ત્ર િગેરેનો ઉલ્લેખ િરિા બેસ ું તો બીજાું બે
પાનાું ઉમેરિા પડે. એમના િધારે પહરચય માટે તો તમારે માત્ર ગગલની મદદ જ
લેિી રિી.
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શ્રી દીપિ ધોળહિયા

દીપિભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૮માું િચ્છ જજલ્લાના ભજ શિેરમાું થયેલો. ૧૯૫૦ માું જ્યારે
એ માત્ર બે િષાના િતા ત્યારે એમના દાદા શ્રી ગલાબશુંિર અમ ૃતલાલ ધોળહિયા
ભારતની બુંધારણ સભાના સભ્ય િતા, અને ૧૯૫૨ માું ભારતની પિેલી લોિસભામાું
તેઓ િચ્છના પ્રવતનનનધ તરીિે ચટાયે
ું ૂ લા. ફરી પાછા ૧૯૬૨માું ગજરાત
વિધાનસભામાું ભજના પ્રવતનનનધ તરીિે ચટાયલા.
ું ૂ
દીપિભાઈના વપતા ભાઇિાિા
દસમા ધોરણ સધી ભણેલા િતા. એમના બા માત્ર લખી-િાુંચી શલતા, અને છતાું પણ
એમનો િાુંચનનો શોખ એટલો જબરો િતો િે લાયબ્રેરીમાુંથી રોજ એિ પસ્ટ્તિ
મુંગાિીને પરૂું િરતા. આટલ ું મોટું રાજદ્વારી Background ધરાિતા િોિા છતાું એ એિ
મધ્યમ િગી કટુંબ િત ું.
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દીપિભાઈનો પ્રાથવમિ શાળાનો અભ્યાસ ભજની ઘર નજીિની સરિારી શાળામાું
થયો. એ સમયના હરિાજ અનસાર, શાળામાું દાખલ થયા ત્યારે નાભળયેર અને
પાિલી (ચાર આના) લઈ ગયેલા અને વશક્ષિાના પગપાસે મ ૂિી વશચક્ષિાને પગે
પડેલા. વશક્ષિો પ્રત્યેનો આિો આદરભાિ દીપિભાઈએ જીિનભર જાળિી રાખ્યો.
પાુંચમા થી સાતમા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ એમણે મિારાણી શ્રીગુંગાબાસાિેબ વમડલ
સ્ટ્કૂલમાું િયો. અિીં એિ નાટિમાું એમને વિચલયમ ટે લન ું પાત્ર મળે લ.ું એમનો એિ
વમત્ર રોહિત િોલ્ટર બનેલો. દીપિભાઈએ તીર મારી રોહિતના માથા ઉપરથી
સફરજન નીચે પાડિાન ું િત ું. તીર ક્યાુંિ િાગી જશે એ બીિે નાટિ દરમ્યાન, તીર
છૂટે એ પિેલા જ રોહિતે માથ ું િલાિી સફરજન નીચે પાડી દીધ ું.
આઠમા ધોરણથી SSC સધીનો અભ્યાસ એમણે ભજની ઑલ્ફ્રેડ િાઈસ્ટ્કૂલમાું િયો. આ
ગાળા દરમ્યાન એમણે વિદ્યાથી ચળિળમાું ભાગ લઈ ભવિષ્યની સામાજીિ પ્રવ ૃવતઓ
માટે ન ું ભાથ ું બાુંધી લીધ ું. ૧૯૬૫ માું SSC પરીક્ષામાું પાસ થઈ ભજની લાલન િોલેજમાું
Science Branch માું જોડાયા. પિેલે િષે જ Maths વિષયમાું ફાિટ ન આિતાું નાપાસ
થિાથી, આટા સ વિભાગમાું બદલી િરાિી. પરં ત ુ નાપાસ થવાનો કે એક વષા
બગડવાનો એમને અફસોસ નથી. એમનું કહેવ ું છે કે આ વષા તો એમના માટે બહુ
સારું રહ્ુ.ં એ વષા દરનમયાન એમણે જે નવષય હાથમાં આવ્યો તે વાંચ્્ુ.ં આમ, એ
નનષ્ફળતાનું વષા એમના નવચારો અને દૃષ્ષ્ટકોણને આકાર આપવામાં આશીવાાદ સમું
બની રહ્ુ.ં એમને જુદા જુદા નવષયોમાં રસ કેળવાયો તે તો આ જ વષાન ું સુફળ છે .
૧૯૭૦ માું ઈિોનોવમલસને મખ્ય વિષય બનાિી બી.એ. ની હડગ્રી પ્રાપ્ત િરી.
એ દરમ્યાન, ૧૯૬૫ની િચ્છ સરિદ પરની ભારત-પાહિસ્ટ્તાન લડાઈ પછી આંતરરાષ્રીય
રાઇબ્યનલે ચિાદો આપ્યો તેમાું છાડબેટ. િુંજરિોટ િગેરે િચ્છના વિસ્ટ્તારો પાહિસ્ટ્તાનને
મળયા. એની સામે મોટો સત્યાગ્રિ થયો, જેમાું જ્યોર્જ ફરનાસ્ન્દ્ડસ, અટલ ચબિારી
િાજપેયી, મધ ચલમયે િગેરે જોડાયા િતા. ત્રેિીસ વિદ્યાથીઓની એિ ટિડીના નેતા
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તરીિે દીપિભાઈ પણ સત્યાગ્રિમાું જોડાયા. સરિદે જઈને રાષ્રધ્િજ સાથે એિ પૉઈંટ
પાર િરિાનો િતો. પોલીસે પિડી લીધા, તે પછી પુંદર હદિસની જેલની સજા થઈ, અને
જેલમાું પડતી તિલીફો સિેિી પડેલી.
ગ્રેજ્યએટ થઈ નોિરીની શક્યતાઓ િધારિા ગજરાત રાજ્ય સરિારી સેિા પસુંદગી
મુંડળની પરીક્ષા આપી, અને એમાં એમન ું પ્રદશાન પણ સારૂું િત ું, પણ િલેિટરના
રીપોટા માું ચળિભળયો છે , એવ ું આવ્ય ું, એટલે પસુંદગી ન થઈ. ત્યાર બાદ
આિાશિાણીના ભજના િેંદ્ર માટે એનાઉંસરની પોસ્ટ્ટ માટે અરજી િરી. સરિારી
નોિરીમાં પોલીસખાતા દ્વારા તપાસ જરૂરી છે . એમણે દાદાની સલાહથી ફૉમામાં સાચું
લખી દીધું કે એિ િાર જેલમાું જઈ આવ્યા છે , પણ પોલીસના અફસરને લાગ્ય ું િે
સત્યાગ્રિ એ િુંઈ ફોજદારી ગન્દ્િો ન િિેિાય એટલે એણે સારો રરપોટા આપ્યો, અને
અંતે ૧૯૭૦ માું આિાશિાણી ભજમાું એનાઉંસર બની ગયા. પણ આંદોલનિારી જીિ
એટલે અિીં પણ યવનયનની પ્રવ ૃવતઓમાું સરક્રય િતા. ૧૯૭૪ માું એમની પસંદગી
ગજરાતી સમાચાર િાચિ અને અનિાદિ તરીિે હદલ્િીમાું થઈ. તમારામાુંથી ઘણાએ
રે હડયોમાું સાુંભળય ું િશે, “આ આિાશિાણી છે . સમાચાર દીપિ ધોળહિયા િાુંચી
સુંભળાિે છે .” અિીં પણ એમની યવનયન પ્રવ ૃવિઓ ચાલ જ રિી. ૨૦૦૮ સધી
આિાશિાણીમાું િામ િરી, ૨૦૦૮ માું ૬૦ િષાની ઉંમરે વનવ ૃિ થયા.
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હદલ્િીમાું બદલી થયા બાદ ચાર િષા રિી, ૧૯૭૮ માું દીપિભાઈના લગ્ન ઉિર
પ્રદે શના પનમ બિેન સાથે થયા. પનમ બિેન બી.એસસી., બી.એડ.મળ ઉિર
પ્રદે શનાં છે અને લગ્ન પહેલાં વશચક્ષિા િતાં. લગ્ન બાદ દીપિભાઈને ગજરાતી
ભાષાના વનષ્ણાત તરીિે રે હડયો મોસ્ટ્િોની સવિિસમાું ત્રણ િષા માટે મોિલેલા.
દીપિભાઈ અને પ ૂનમ બિેનની દીિરી “પરા” હદલ્િીની Shaheed Rajguru

College of Applied Sciences માું Foods and Nutritionનાં Senior
Assistant Professor છે , જ્યારે પત્ર મનન િલ્પાિમ (ચેન્નઈ) માું Indira
Gandhi Centre for Atomic Researchમાું Scientist છે .
દીપિભાઈન ું કટુંબ National Integration નો જીિતો જાગતો દાખલો છે . ગજરાતી
દીપિભાઈ ઉિર ભારતીય પ ૂનમને પરણ્યા. એમની પત્રી “પરા” િોંિણી રાિેશને
પરણયાં અને પત્ર મનન રાજસ્ટ્થાની શભા શમાાને પરણ્યા. િાલમાું આ એિ દ્ધદ્વભાષી
કટુંબ છે . એમના જ શબ્દોમાું િહ ું તો , “આ િૌટુંચબિ સુંયોગોમાું અમારા ઘરમાું ગજરાતી
અને હિન્દ્દી બન્ને ભાષાઓ ચાલે છે . હ ું ગજરાતીમાું પ ૂછુું તેનો એ લોિો હિન્દ્દીમાું જિાબ
આપે. બ ૃિદ કટુંબના બીજા સભ્યો સાથેની િાતચીતમાું મારી પત્ની અને બન્ને ભાઈબિેન
ગજરાતી જ િાપરે . હ ું ભ ૂલથી હિન્દ્દી બોલી જાઉં તો મને રોિે –“તમ ક્યોં હિન્દ્દી બોલતે િો?
ગજરાતી બોલો.” પણ પોતે મારા ગજરાતીમાું પછાયેલા સિાલનો હિન્દ્દીમાું જિાબ આપે
!”
દીપિભાઈ નોિરીમાુંથી વનવ ૃિ થયા છે પણ સામાજજિ પ્રવ ૃવિઓમાુંથી વનવ ૃિ નથી
થયા. િજી પણ તેઓ Indian Community Activists Network (ICAN) ના સહક્રય
સભ્ય છે . આ દે શમાું ચાલતાું જનઆંદોલનોની સામ ૂહિિ સુંસ્ટ્થા છે જે પ્રાકૃવતિ સુંપદા
પર જનતાના અવધિારની હિમાયત િરે છે . ICAN ના ન્દ્યઝલેટરના તુંત્રીમુંડળમાું
મખ્ય જિાબદારી દીપિભાઈ સુંભાળે છે . હદલ્િીમાું પાણીના ખાનગીિરણ વિરધ્ધ
જનઆંદોલન સવમવતના તેઓ જનરલ સેક્રેટરી છે , અને પાણી અને સેવનટે શનની
સમસ્ટ્યાઓ માટે ની ફોરમના Founder Member અને સલાિિાર છે . ઉપરાુંત સરિારી
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િમાચારીઓન ું સુંગઠન Indian Public Service Federation (IPSEF) માું સલાિિાર
અને Ideologue છે .
બ્લોગ જગતમાું એમનો અંગત બ્લોગ “મારી બારી” છે , પણ છે લ્લા થોડા સમયથી
િેબગર્જરીના સુંપાદિ મુંડળમા સરક્રય છે . એમના જીિનની રફલોસોફી છે , “િોઈન ું
સમજીવિચારીને નિસાન ન િરવ ું. િોઈ િામ િરિાની િા પાડી િોય તો એ િા આપણે
આપણી જાતને જ િિીએ છીએ. એટલે િોઈ િિે િે ન િિે, જેના માટે િા િિી િોય તે િામ
સારામાું સારી રીતે િરવ.ું સમજ્યા વિચાયાા વિના િા ન િિેિી.” િધમાું તેઓ િિે છે ,
“ભ ૂતિાળમાું જોિાન ું હ ું બહ પસુંદ િરતો નથી”, અને તેમ છતાું મારી વિનુંવતને
માન્દ્ય રાખી એમણે ભ ૂતિાળમાું ડોહિય ું િરી મને જરૂરી માહિતી આપી.
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શ્રી ચીમન પટેલ ‘ચમન’

ચીમનભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૩ માું બમાામાું રું ગન શિેરમાું થયો િતો. બીજા વિશ્વયધ્ધ િખતે
જાપાનના બોમ્બમારાથી બચિા એમન ું કટુંબ ઉિર ગજરાતના િૈ યલ ગામમાું આિી
ગય ું. ત્યારે એમની ઉમ્મર સાત િષાની િતી.
િૈ યલની પ્રાથવમિ શાળાનો, અને ત્યારબાદ િડીની સિાવિદ્યાલય િાઈસ્ટ્કૂલનો અભ્યાસ
પરો િરી, ચીમનભાઈએ ૧૯૫૨ માું S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ િરી. િાઈસ્ટ્કૂલના સાત િષોમાું
વનયવમતતા, વશસ્ટ્ત, સ્ટ્િાિલુંબી જીિન, નાટિોમાું, ચચત્રોમાું, સુંગીતમાું, બેન્દ્ડમાું રમ અને
િાુંસળી, િસરતમાું લેઝીમ, િોલીબોલ િગેરે અભ્યાસની સાથે મેળિી જીિનનો પાયો
નુંખાયો.
મેરીિ પાસ થતાું જ વપતાની પસુંદગીની અભણ િન્દ્યા સાથે એમના લગ્ન િરાિી દે િાયા.
િન્દ્યા જોિાની માગણી િે લગ્ન વિરોધ િરિા જેિી પહરક્સ્ટ્થવત ત્યારે નો’તી!
અમદાિાદની ગજરાત િોલેજમાું F.Y.Sc. માું દાખલ થયા. પરીક્ષા િખતે માુંદા પડયા ને
પરીક્ષા ન આપી શક્યા! િતન પાસેની એિ િાઈસ્ટ્કલમાું નોિરી લીધી અને F.Y.Scની
પરીક્ષા આપી પાસ થયા એટલે અભ્યાસ આગળ િધારી Int.Sc. િરીને અમદાિાદની
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એક્ન્દ્જવનયર િોલેજમાું પ્રિેશ િયો. સામાજજિ સમસ્ટ્યાઓને િારણે અભ્યાસમાું ચચિ
ચોટય ું નિીં અને નાપાસ થયા. એક્ન્દ્જવનયર િદાચ નિીં થિાય એટલે પાછા ગજરાત
િોલેજમાું Jr.B.Sc થરું િય.ું એક્ન્દ્જવનયરની અને Jr.B.Sc ની બુંનેમાું પાસ થયા. બીજા િષે
ઈલેસ્લરિલને બદલી વસવિલમાું જિાની પરિાનગી ન મળતાું,િલ્લભ વિદ્યાનગરની
BVM એક્ન્દ્જવનયર િોલેજમાું પ્રિેશ મેળિી તેમણે ૧૯૫૯ માું B.E.(Civil) ડીગ્રી મેળિી
અને PWD વસિંચાઈ ખાતામાું અમદાિાદ લાલ દરિાજે નોિરી શરું િરી.
PWD ની નોિરી દરમ્યાન એમણે િાતાાઓ લખિાન ું શરું િય.ું પ્રથમ િાતાા “િળશ”,
અમદાિાદથી પ્રિાવશત “ચાુંદની” માવસિમાું પ્રગટ થઈ. ત્યાર પછી “ચાુંદની”માું “એિ
પાનાની િાતાા” વશષાિ િેઠળ બીજી િાતાા પ્રગટ થઈ. ત્યાર પછી મબ
ું ઈથી પ્રગટ થતા
“નિ વિધાન” માવસિમાું ત્રીજી િાતાા પ્રગટ થઈ, અને આમ એમની સાહિત્ય પ્રવ ૃવતની
શભ શરૂઆત થઈ.
આ ગાળામાું વનયુંવતિા સાથે અિસ્ટ્માતે પહરચય થયો જે ધીરે ધીરે પ્રેમ સ્ટ્િરૂપે પાુંગયો.
સમાજ અને સગાઓને આ પ્રેમ પ્રિરણ ગમ્ય ું નિીં! અમદાિાદની નોિરી છોડી,
ભાિનગરની ભાિવસિંિજી પોચલટે િનીિમાું લેિચરર તરીિેની નોિરી સ્ટ્િીિારી. અિીં
એમણે વશક્ષણ ઉપરાુંત િોલેજના મેગેઝીનના સુંપાદન, િાવષિિ નાટિોન ું હદગદશાન િરી,
નાટિોમાું ભાગ લઈ અનેિ પ્રવ ૃવતઓમાું રસ લઈ વિદ્યાથીઓમાું વપ્રય પ્રોફેસર થયા.
વનયુંવતિાથી દર રિીને િાગળોમાું િાવ્યો લખિાને મોિો મળયો. ભાિનગરના “સૌરાષ્ર
સમાચારમાું” ૧૧જલાઈ’૬૫માું ‘ઉિળાટ’ િાવ્ય પ્રિાવશત થય ું.

130

ભારતમાું રિીને પ્રથમ લગ્નનો ઉિેલ લાિિા પાછળ સમય બગાડિા િરતાું ઉચ્ચ
અભ્યાસાથે જાન્દ્ય. ૧૯૬૭માું અમેહરિા આિી ગયા. University of Houston માુંથી
૧૯૬૮ માું M.S. (Civil) ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી અને Fluor Daniel િુંપનીમાું નોિરીએ લાગી
ગયા.
હ્સ્ટ્ટનની િોટા માુંથી પ્રથમ લગ્નના છૂટાછે ડા મેળવ્યા. ૧૯૬૯માું વનયુંવતિાને અમેહરિા
બોલાિી હ્સ્ટ્ટનની િોટા માું લગ્ન િરી લીધા.
૩૦એવપ્રલ૧૯૭૬ના અમેહરિન સીટીઝન થઈ, બે અનજ ભાઈઓ અને એિ બેનને
પહરિાર સાથે અમેહરિા બોલાિી લીધા.
વનયુંવતિા સાથેના ૪૨ િષાના સખી સુંસાર બાદ ૭ફેબ્રઆરી૧૯૧૧માું વનયુંવતિાબેનન ું
િેન્દ્સરમાું અમદાિાદ ખાતે અિસાન થય ું. એમના લગ્નથી બે પત્રીઓ, એિ પત્ર અને
ચાર પૌત્રો હ્સ્ટ્ટનમાું જ રિે છે .

૧૯૬૭ માું અમેહરિા આવ્યા બાદ પણ ચીમનભાઇનો સાહિત્યમાું રસ જળિાઈ રહ્યો, બલિે
િધ્યો. હ્સ્ટ્ટનના ગજરાતી સમાજના મખપત્ર ‘દપાણ’માું એમણે દર મહિને િાસ્ટ્ય લેખ
લખિાના શરૂ િયાા એટલ ું જ નિીં પણ એમની ચચત્રિલાની આિડતનો ઉપયોગ િરી,
દપાણના Cover page તૈયાર િયાા. ૧૯૯૭ માું એમના િાસ્ટ્યલેખોને પ્રથમ પસ્ટ્તિ “િળિે
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િૈય”ે માું સમાિી લેિામાું આવ્યા. હ્સ્ટ્ટનના બીજા એિ માવસિ “ધરા ગર્જરી” માું એમણે
િવિતા અને િાસ્ટ્યલેખ લખિા ઉપરાુંત માવસિના િલાવનયોજિ તરીિેની િામગીરી પણ
વનભાિી અને એમના ચચત્રોથી માવસિના મખપ ૃષ્ટને શણગાયાા. ૧૯૮૫ માું એમના આ
િાયા બદલ એમને “ધરાગર્જરી એિોડા ” અપાયો.
આ ઉપરાુંત એમના લેખો અમેહરિાના િેટલાિ માવસિોમાું પ્રગટ થતા રહ્યાાઃ (૧)નિવિધાન
(૨)ગજ
ું ન (૩)ગર્જરી ડાયજેસ્ટ્ટ (૪)ગજરાત દપાણ (૫) ગર્જરી (૬) ગજરાત લાઈન(િેનેડા)
ચીમનભાઈની િવિતાઓ અને લેખો “પસ્ટ્તિાલય” િેબ સાઈટ ઉપર પ્રથમ મિાયા અને
ત્યારબાદ એમણે પોતાનો બ્લોગ “ચમનિે ફૂલ” શરૂ િયો. િષોથી ચીમનભાઈ હ્સ્ટ્ટનની
સાહિત્ય સહરતાના સભ્ય છે અને ત્યાું પોતાની રચનાઓ રજૂ િરી સૌને િસાિે છે . એમની
બધી રચનાઓ એમણે “ચમન” ઉપનામથી પ્રગટ િરી છે .
વમત્રો અને સગાઓની િષાગાુંઠ અને એનીિષારી િખતે ‘િઝલ’ લખી, રજ િરી પેક્ષિોને
િસાિિામાું મોખરે છે .
ચીમનભાઈની રચનાઓની ખાસ ખ ૂબી એ છે િે જે િિેવ ું િોય તે સીધે સીધ ું િિી દે છે ; ગોળ
ગોળ શબ્દોમાું નહિ.
એિ ગઝલમાું તેઓ િિે છે ;
“વ્યક્લત ઓળખ ું િે ન ઓળખાય, તાલી પાડું છુું!
ભાષણ સમજાય િે ન સમજાય, તાલી પાડું છુું!”
બીજી એિ રચનામાું એ િિે છે ;
“િરી રાખ્ય ું છે ઘન ભેગ ું આજ સધી તો ઘણ,ું
દઇ દો દાનમાું થોડ, લેનારા િળી મળે ન મળે !
િરી છે િાતો તમે ખોટી ઘણી બધી આજ સધી,
િહિ દો િિે સાચ ું, સાુંભળનાર ફરી મળે ન મળે !
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એિ રચનામાું સલાિના રૂપમાું િિે છે ,
“જીભ ચાલે છે તો બોલો, બીજાને દભાિિા તો નહિ!
િાથ લુંબાિો તો મદદ માટે , લાફો મારિા તો નહિ!”
એમની ટે િનોલોજી ઉપર લખેલી “બેસતા િરી દીધા”
રચના તો બ્લોગ્સમાું િજ પણ ફરતી જોિા/સાુંભળિા મળે છે ,
“ખાિોનો ચસ્ટ્િો બધાનો જઓ િધતો જાય છે આજે,
‘સ્ટ્પેસ’માું સનીતાને પણ સમોસા ખાતા િરી દીધા!

િથાઓ િરાિીને પણ વ્યથાઓ િોઈની ઘટી નથી,
કટુંબો િચ્ચેના લલેશો ભઈ, િેમ િધારતા િરી દીધા?
સ્ટ્મશાન િૈરાગ્ય આિિો શક્ય નથી ‘ચમન’ િિે?
‘ઈલેલરીિ’ ભઠ્ઠામાું મડદાું ઝટ બાળતા િરી દીધા!

ભચત્ર નંબર ૧

ભચત્ર નંબર ૨
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ચચત્રિલામાું ખાસ િરીને ચારિોલ આટા માું એમને સારી મિારથ છે . ચચત્ર નુંબર-૧ એમની
સ્ટ્િગાસ્ટ્થ પત્ની વનયુંવતિાનો ફોટોગ્રાફ છે અને ચચત્ર નુંબર-૨ માું ચીમનભાઈએ દોરે લ ું
ચારિોલ ચચત્ર છે . ચચત્રિલા ઉપરાુંત ફોટોગ્રાફી પણ એમની એિ િોબી છે . અહિ ઘણા
િષો સીન્દ્ગલ ટે નીસ રમી, િિે િળિી િસરતોની સાથે ફાસ્ટ્ટ ચાલિાનો ક્રમ ચાલ રાખ્યો
છે . રાતના ૯ િાગે સઈ જઈ સિારે ૪ િાગે ઉઠિાનો ક્રમ આજે ૮૨ િષાની િયે પણ ચાલ
છે . સિારના ૨૫ વમવનટમાું યોગ સાથે શરીરવપયોગી િળિી િસરત િરી નોિરીએ જાય છે
અને ફુરસદના સમયમાું શાિભાજીની ખેતી િરી, મિાન ફરતે એિરગ્રીનને માળીની જેમ
આકૃવતઓ આપી શોભાિે છે .
ચીમનભાઈ ‘ચમન’ એટલે પોતાની શતે પોતાન ું જીિન વ્યવતત િરતી એિ Vibrant
પ્રવતભા
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શ્રીમવત દે વિિા રાહલ ધ્રિ

દે વિિાબિેનનો જ્નન્દ્મ ગજરાતના એિ ખબ નાના ગામ ભ ૂડાસણમાું ૧૯૪૮ માું એિ
મધ્યમિગી કટુંબમાું થયો િતો. વપતા મેરીિ પાસ થયેલા જ્યારે માતા પાુંચ ધોરણ
સધી ભણેલા િતા.
દે વિિાબિેનનો પ્રાથવમિ અને માધ્યવમિ શાળાનો અભ્યાસ ૧૯૫૪ થી ૧૯૬૪ સધી
અમદાિાદની મ્યવનવસપાચલહટ િન્દ્યાશાળામાું થયો. નબળી આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવતને લઈ
પરીક્ષા િખતે એમને મ્યવનવસપાચલહટના દીિા નીચે બેસીને અભ્યાસ િરિો પડતો.
અભ્યાસમાું તેજસ્ટ્િી િોિાથી િુંમેશાું પિેલો નુંબર આિતો. શાળામાું વશક્ષણ ફ્રી િત ું,
નોટબિ અને પસ્ટ્તિો િોઈને િોઈ સિાયિ પાસેથી મળી રિેતા. અભ્યાસ ઉપરાુંત
િિત ૃત્િ સ્ટ્પધાા, ન ૃત્ય-નાટિ િગેરેમાું ઉત્સાિપ ૂિાિ ભાગ લેતા. િાુંચનનો શોખ ખ ૂબ
નાની ઉંમરથી જ િતો અને ખ ૂબ નાની િયે શેર શાયરીનો શોખ પણ િેળિેલો. પુંદર
િષાની િયે એમણે પિેલી િવિતા લખીને એમના વશક્ષિને આપી િતી.
૧૯૬૪ માું S.S.C. ની પરીક્ષામાું પ્રથમ િગામાું ઉિીણા થઈ અમદાિાદની એચ. િે.
આટા સ િોલેજમાું એડમીશન લીધ ું. સુંસ્ટ્કૃત અને ગજરાતીને મખ્ય વિષય લઈ, ૧૯૬૮
માું B.A. ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. B.A. પરીક્ષામાું પ્રથમ િગામાું પ્રથમ નુંબરે પાસ
135

થયેલા અને સોમૈયા ગોલ્ડ મેડલ ઉપરાુંત અન્દ્ય ચાર ઈનામો પ્રાપ્ત િરે લા.
નગીનદાસ પારે ખ, મધસદન પારે ખ અને યશિુંત શલલ જેિા વશક્ષિોનો એમને લાભ
મળે લો. એિ િાવ્ય પઠન સ્ટ્પધાામાું ઉમાશુંિર જોશીને િસ્ટ્તે એમને ઈનામ મળે લ.ું
િોલેજની ઈતર પ્રવ ૃવતઓમાું એમના એિ નાટિને પ્રથમ ઈનામ મળે લ ું અને એમની
એિ ન ૃત્ય નાહટિાની હદલ્િીમાું રજૂઆત થયેલી. સુંસ્ટ્કૃત ભાષામાું બોલિાની
િહરફાઈમાું પણ એ પ્રથમ આિેલા.

(શ્રી ઉમાશંકર જોશીને હસ્તે ઈનામ)
S.S.C. માું ખ ૂબ જ સારા માિા સ આવ્યા િોિા છતાું કટુંબને મદદરૂપ થઈ શિાય
એટલા માટે આટા સ શાખા પસુંદ િરે લી. સિારની િોલેજ પતાિી, બપોરે ટયશનો
અને ટાઈપીંગ િગેરેના પાટા ટાઈમ જોબ્સ િરિાન ું શરૂ િય.ું આવથિિ િારણોસર જ
બી.એ. પાસ થયા પછી એમ.એ. િરિાને બદલે પ ૂરા સમયની નોિરી સ્ટ્િીિારી.
૧૯૬૮ માું ગજરાત યવનિવસિહટના પોસ્ટ્ટ ગ્રેજ્યએશન વિભાગમાું િામ મળય ું.
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૧૯૭૧ માું નાગર પહરિારના, રણજી રોફીના પ્લેયર અને અમદાિાદના જાણીતા
હક્રિેટર રાહલ ધ્રિ સાથે પ્રેમલગ્ન િયાા. લગ્ન બાદ પણ ગજરાત યવનિવસિહટની
નોિરી ૧૯૮૦ સધી ચાલ રાખી. દરમ્યાનમાું એમના બે પત્રોનો જન્દ્મ થયો. ૧૯૮૦
માું દે વિિાબેનના મોટાું બિેનની સ્ટ્પોન્દ્સરશીપ મળતાું ચારે જણ ગ્રીનિાડા પર િાયમી
િસિાટ માટે અમેહરિા આિી ગયા. એમનાું બધાું જ ભાઈ બિેનો અમેહરિામાું જદા
જદા શિેરમાું છે અને બધાું જ િલાિાર છે . નસીબ જોગે, દે વિિાબિેનને એમના
યવનિવસિહટના એિાઉન્દ્ટ વિભાગના અનભિને લીધે, ન્દ્યયોિા ની બેંિ ઓફ બરોડામાું
નોિરી મળી ગઈ. ૧૯૮૦ થી ૨૦૦૩ સધી, ૨૩ િષા સધી બેંિની આ નોિરી જાળિી
રાખી. ૨૦૦૩માું કટુંબે ન્દ્યયોિા થી હ્સ્ટ્ટન સ્ટ્થળાુંતર િરિાન ું નક્કી િયું એટલે
દે વિિાબિેને બેંિની નોિરીમાુંથી સ્ટ્િૈક્ચ્છિ વનવ ૃવિ લીધી. હ્સ્ટ્ટનમાું પણ એમને
સ્ટ્થાવનિ શાળામાું નોિરી મળી ગઈ. ૨૦૦૩ થી ૨૦૦૮ સધી શાળામાું પ ૂરા સમયની
નોિરી િરી. િાલ શાળામાું પાટા ટાઈમ િાયારત છે . આમ એમણે જીિનમાું સતત
િાયારત રિી મહિલાઓ માટે એિ અનિરચણય ઉદાિરણ પરૂું પાડ્ ું છે .
આ બધા િષા દરમ્યાન એમનો સાહિત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ એિો ને એિો જળિાઇ રિેલો.
હ્સ્ટ્ટનમાું આવ્યા બાદ ગજરાતી સાહિત્ય સહરતામાું સક્રીય થયા અને પછી એમની
લેખનપ્રવ ૃવિ િેગિુંત બની. એમણે ગર્જરી, ગજરાત દપાણ, ફીલીંગ્સ, ઓવપનીયન,
કમાર િગેરે સામવયિો અને ટહિો, અક્ષરનાદ, લયસ્ટ્તરો, રીડ ગજરાતી, િેબ ગર્જરી,
આસ્ટ્િાદ જેિા જાણીતા બ્લોગ્સમાું પોતાના ગીત અને ગઝલ મ ૂિિાના શરૂ િયાા .
એમની રચનાઓ ડલાસના રે હડયો આઝાદ, લુંડનના સુંસ્ટ્િાર રે હડયો અને અન્દ્ય
લોિલ રે હડયો સ્ટ્ટેશનો ઉપર પ્રસાહરત થિા લાગ્યા. ય ટયબમાું પણ એમની અનેિ
રચનાઓ જોિા મળે છે .
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એમના ગીત, ગઝલ અને િાવ્યોના બે પસ્ટ્તિો, શબ્દોને પાલિડે અને અક્ષરને
અજિાળે પ્રવસધ્ધ થઈ ચ ૂિયા છે . એમની એિ રચનામાું દે વિિાબિેન યમરાજને િિે
છે , “ત ું ગમે ત્યારે આિજે, તારી સાથે ચાલી નીિળિાની િોઈ આનાિાની નહિ િરૂું,
માત્ર એિ જ વિનુંતી છે િે યાદગાર રીતે આિજે, ભવ્યતાથી આિજે, સૌને ગમે એિી
રીતે આિજે અને િા, થોડી આગાિી આપજે જેથી હ ું સજી ધજીને તૈયાર રહ,ું અને
જેમ જન્દ્મન ું સન્દ્માન થાય છે તેમ તારૂું પણ સન્દ્માન થાય.”
બીજી એિ અનોખી વસક્ધ્ધ તે ‘શબ્દારું ભે અક્ષર એિ’નો તેમનો નિીન પ્રયોગ જેમાું
‘િ’થી ‘જ્ઞ’ સધીના તમામ અક્ષરો પર જદી જદી ગથ
ું ૂ ણી િરી છે . દા.ત.
“િોમળ િોમળ િરમાું િુંગન,િુંચન િેરાું િસબી િુંિણ…”
“પિેરી પાયલ પનઘટ પર,પવનિારી પલિે પાુંપણ પલપલ..”
“મેિાડની મીરાુંને માધિની મમતા,માધિને મથરાના માખણની મમતા.”િગેરે..
ગદ્યમાું પણ તેમને સારી ફાિટ છે .
દે વિિાબિેનની રચનાઓમાું આનુંદ-ઉલાસ છે , ભક્લત છે , જીિનની સચ્ચાઇઓ છે ,
કદરત છે અને સફી તત્િજ્ઞાન પણ છે . વમત્રો, ગગલની મદદ લઈ એમની રચનાઓ
જરૂર માણજો.
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શ્રી નિીન બેંિર

નિીનભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૪૧ માું અમદાિાદ નજીિના ભડાસણ ગામમાું થયેલો. વપતાએ
મેરીિ સધીનો અભ્યાસ િરે લો અને એિ મીલમાું નોિરી િરતા િતા. માતા ચાર ધોરણ
સધી ભણેલા િતા. આ એિ મધ્યમિગી કટુંબ િત ું. નિીનભાઈન ું શાળા િોલેજન ું ભણતર
અમદાિાદમાું જ થયેલ.ું
કટુંબની નબળી આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવતને લઈને ૧૦ મા અને ૧૧ મા ધોરણના અભ્યાસ
દરમ્યાન એમને થોડા પૈસા િમાિિા માટે અનેિ પ્રિારના નાના મોટા િામો િરિા પડેલા.
એમના જ શબ્દોમાું લખ ું તો, “ધોરણ ૧૦ અને ૧૧ના અભ્યાસ દરમ્યાન ‘સુંદેશ’માું
રે ડલ મશીન પર િેલેન્દ્ડરના દટ્ટા િાપિાની નોિરી રાવત્રના સમયે િરી છે . રસ્ટ્તા પર
બમો પાડીને છાપાું િેચ્યા છે , અને ૧૫૦ બાુંધેલા ગ્રાિિોને, ઉઘાડા પગે, છાપાું
પિોંચાડયા છે . સ્ટ્કલમાુંથી દાુંડી મારીને ‘સેિિ’ છાપાુંના િધારા ભરબપોરે િેચ્યા છે ,
એટલ ું નહિિં પણ હદિાળી ટાણે ખભે પાહટય ું ભરાિી માણેિચોિમાું ફટાિડા િેચતો અને
ઉતરાણના આગલા હદિસોમાું પતુંગ-દોરી પણ િેચિા નીિળતો. આ સમય દરમ્યાન,
ફેહરયાઓ સાથે મારામારી પણ થતી. મફવતયા પોલીસોનો માર પણ ખાધો છે .”
૧૯૫૮ માું નિીનભાઈએ S.S.C. ની પરીક્ષા પસાર િરી. ૧૯૫૮ થી ૧૯૬૦ સધી બે િષા
અમદાિાદની એચ.એલ. િોમસા િોલેજમાું અભ્યાસ િયો અને ત્યારબાદ ૧૯૬૦ થી
૧૯૬૨ સધી અમદાિાદની એચ.એ. િોલેજ ઓફ િોમસામાું અભ્યાસ િયો. આ સમય
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દરમ્યાન લો િોલેજ ગાડા નમાું એ િખતે ચાલતી બીઝી બી રે સ્ટ્ટોરન્દ્ટમાું ૫૦ રવપયાના
પગારે િેઇટરની પાટા ટાઈમ નોિરી પણ િરી િતી.
નિીનભાઈએ ૧૯૬૨ માું એડિાન્દ્સ એિાઉન્દ્ટીંગ એન્દ્ડ ઓડીટીંગ સાથે બી. િોમ. ની
ડીગ્રી મેળિી.
વસનેમા અને નાટિો પ્રત્યેના અનરાગે નિીનભાઈને લેખનનો છુંદ લગાડયો અને પછી
તો એ જ જીિનનો રું ગ બની ગયો. ૧૯૬૨માું નિીનભાઈની પિેલી િાતાા ‘પનરાિતાન’
િોલેજના િાવષિિ અંિમાું છપાયેલી. અનુંતરાય રાિળ, રમણલાલ જોશી, અશોિ િષા
અને પીતાુંબર પટે લે તેમને નિચલિાલેખન અંગે માગાદશાન આપેલ.ું ત્યાર પછી
‘સ્ત્રીઓ અને સરિારી નોિરી’ િટાચક્ષિા, અને ’હદલ એિ મુંહદર’ ‘ િાતાા ચાુંદની’ માું પ્રગટ
થઈ. ત્યારથી િાતાાલખ
ે નમાું િેગ આવ્યો. ઉપરાછાપરી સિાસો જેટલી તેમની
નિચલિાઓ સ્ત્રી, શ્રી, મિેંદી, શ્રીરું ગ ડાયજેસ્ટ્ટ, આરામ, મબ
ું ઈ સમાચાર, િુંિાિટી,
જન્દ્મભ ૂવમ પ્રિાસી, નિચેતન િગેરેમાું છપાતી રિી. તેમની ઘણી િાતાાઓને ઈનામો પણ
મળયાું. આમાુંથી પાુંચ િાતાાસગ્ર
ું િો બન્દ્યાું. ” િેમિષાા’, ‘અરમાનોની આતશબાજી’,
’રું ગભીની રાત્ય ુંના સમ’, ’િલુંહિત’ અને ‘પરાઈ ડાળન ું પુંખી’. ૧૮ જેટલી રોમેન્દ્ટીિ
પોિેટબલસ પણ ૧૯૬૪ થી ૧૯૭૧ દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ થઈ િતી.
૧૯૬૨ માું સેન્દ્રલ ગિનામેન્દ્ટની એિાઉન્દ્ટન્દ્ટ જનરલની ઓફીસમાું, ઓડીટર તરીિે
નોિરી મળી.

(નિીનભાઈ અને િોહિલાબિેન લગ્ન સમયે)
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૧૯૬૩માું નિીનભાઈના િોહિલાબિેન સાથે લગ્ન થયા. પોતાના લગ્ન વિશે નિીનભાઈ
િિે છે , “એ એિ ગરીબ માણસના લગ્ન િતા, ન બેન્દ્ડ ન બાજા, ન બારાત ન
રીસેપ્શન, ન ભોજન સમારું ભ, સોન ું દાગીના િુંઈ જ નિીં ! લગ્નના માત્ર છ બ્લેિ
એન્દ્ડ િાઈટ ફોટા વમત્રોએ પાડેલા. ચાર છ દોસ્ટ્તોંને બે બે રૂવપયા ચાુંલ્લામાું આપેલા.
પત્ની િોહિલા સીધી સાદી, ભલીભોળી, દસ ચોપડી ભણેલી, મા િગરની, લોિોને આશરે
, ઘરના િામ િરીને, િડસેલા ખાઇને મોટી થયેલી ગરીબ છોિરી િતી.” એ િખતે
પોતાની પહરક્સ્ટ્થવત વિશે તેઓ િિે છે , “હ ું બિોળા કટુંબમાું, એિમાત્ર િમાનાર, ૧૬૧
રવપયા અને ૬૨ પૈસા નો માવસિ પગાર લાિતો માણસ િતો. ભાડાના ઘરમાું
ચોિડીમાું સ્ટ્નાન િરતા. એિ જ ખાટલો િતો જે દાદીમા િાપરતા. બીજા ફશા પર
પથારીઓ નાુંખીને સ ૂઇ જતા અને સિારે ડામચીયા પર ગોદડા નાુંખી દે તા.” પત્ની
વિશે તેઓ િિે છે , “પત્ની ખબ સારા સ્ટ્િભાિની અને િરિુંમેશ સખદખમાું સાથ
આપનાર મળી છે . ક્યારે ય સાડીઓ િે ઘરે ણા માુંગ્યા નથી. અત્યારે ૭૨ િષાની િયે
શ્રીનાથજીના સત્સુંગ અને ભજન વસિાય ક્યાુંયે જતી નથી.”

(લગ્નના ૫૦ િષા બાદ)
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૧૯૬૪થી ૧૯૭૭ સધી નિીનભાઈએ ડઝનેિ એિાુંિીઓ અને િેટલાિ વત્રઅંિી નાટિોમાું
િામ િયું િત ું. ૧૯૭૦ થી ૧૯૭૪ દરમ્યાન ગજરાતી રું ગમુંચ અને હફલ્મી જગતના
જાણીતા િલાિારોની વ્યક્લતગત મલાિાત અંગેના લેખો ‘નિચેતન’માું દર મહિને
વનયવમત છપાતા.
૧૯૭૯ માું નિીનભાઈના અમેહરિા ક્સ્ટ્થત બિેન ડો. િોહિલા પરીખની સ્ટ્પોન્દ્સોરશીપ
મળતાું નિીનભાઇ અને પત્ની િોહિલા બિેનને અમેહરિાન ું ગ્રીન િાડા મળય ું. ભારતની
નોિરી ચાલ રાખીને ગ્રીન િાડા ના વનયમ અનસાર ૧૯૭૯ અને ૧૯૮૬ િચ્ચે ત્રણ
ચાર િાર અમેહરિા આિવ ું પડેલ.ું પ્રત્યેિ િખતે આિીને તરત જ િોઇ દે શીના સ્ટ્ટોર
પર િે અમેહરિન ફેલટરીમાું િામ મળી જત ું. ઇસ્ન્દ્ડયન વિસ્ટ્તારમાું એિ સ્ટ્ટડીયો
અપાટા મેન્દ્ટ ભાડે રાખી લેતા અને દસ-બાર મહિના િાઢી નાુંખતા. ઓફીસમાુંથી
નોટીસો આિે એટલે પાછા અમદાિાદ અને ડ્ટી જોઇન િરી લેતા. પાછા
અચગયારમે મહિને ત્રણ માસની રજા લઈને અમેહરિા ભેગો થતા. આખરે ૧૯૮૬ માું
સ્ટ્િેછીિ વનવ ૃવત લઈને િાયમ માટે અમેહરિા આિી ગયા.
૧૯૮૬થી અમેહરિા આિીને ડોલટર િોહિલાબેનની ઓફીસમાું જ એિાઉન્દ્ટ્સ મેનેજરની
નોિરી િરી. અમેહરિા આિીને એમની ઇતર પ્રવ ૃવતઓ િધારે ખીલી ઊઠી. હફલ્મો,
ગજરાતી નાટિો િગેરેના અિેિાલ અને અિલોિનો વિષય પરના તેમના અભ્યાસપ ૂણા
લેખો ‘ગજરાત ટાઈમ્સ’, ગજરાત સમાચાર’, ‘નયા પડિાર’ િગેરેમાું આિતા રહ્યાું.
૧૯૮૬માું ન્દ્યયોિા ના ગજરાતી સમાજે યોજેલી એિ નાટય િહરફાઈમાું નિીન બેંિર
હદગ્દવશિત નાટિ ‘ધનાજીન ું ધીંગાણ’ રજૂ થયેલ ું જેમાું તેમણે મખ્ય ભ ૂવમિા ભજિી િતી.
૧૯૮૮માું હ્સ્ટ્ટન સ્ટ્થળાુંતર િયાા પછી હ્સ્ટ્ટન નાટય િલાવદ
ુંૃ સાથે જોડાયા અને ક્યારે િ
‘મિાભારત’ના અંધ ધ ૃતરાષ્ર બને તો ‘શોલે’ના િાચલયાનો રોલ િરે . જૂની રું ગભ ૂવમના
નાટિોથી માુંડીને આજના નાટિો સધીન ું, તેમન ું જ્ઞાન અજોડ છે .
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(બેંિર દું પવત જયા ભાદરી સાથે)
હ્સ્ટ્ટનની ગજરાતી સાહિત્ય સહરતા, અને સીનીયર વસટીઝન એસોવસયેશન સાથે પણ
નિીનભાઈ જોડાયા.દરે િ સુંસ્ટ્થાની પ્રવ ૃવિઓમાું સહક્રયપણે તે અચ ૂિ િાથ બઢાિે જ.
ભારતથી અમેહરિાના ઈસ્ટ્ટ િોસ્ટ્ટની મલાિાતે આિેલા વસનેમા અને નાટિો અથિા
સુંગીત જગતના િલાિારોમાુંથી ભાગ્યે જ િોઇ એવ ું િશે િે જેમની મલાિાત
નિીનભાઈએ ન લીધી િોય.
આટલી બિોળી પ્રવસધ્ધી િોિા છતાું નિીનભાઈ િોઈ સુંસ્ટ્થામાું આગેિાનીન ું પદ ન લે,
િોઇ િવમટીમાું મેમ્બર ન બને. પોઝીશનનો જરા યે મોિ નહિ, માત્ર મ ૂિ સેિિ રિેિાન ું
િધારે પસુંદ િરે . ૨૦૧૦ની સાલમાું હ્સ્ટ્ટનના િહરષ્ઠ મુંડળે નિીનભાઈના આ પ્રદાનને
સન્દ્માન-પત્રથી નિાજ્ય ું. ઇસ્ન્દ્ડય િલ્ચરલ સેન્દ્ટર ઓફ હ્સ્ટ્ટને તેમને ‘સ્ટ્પીરીટ ઓફ
ટાગોર એિોડા ’ ભારતના િોન્દ્સ્ટ્યલર જનરલના શભ િસ્ટ્તે ,૧૫મી ઓગસ્ટ્ટના
સમારોિમાું, એનાયત િયો િતો
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તેમનો ‘ એિ અન ૂભવત એિ અિેસાસ’ નામનો એિ બ્લોગ પણ છે જેમા ‘મારા
સુંસ્ટ્મરણો’ વશષાિ િેઠળ પોતાની આત્મિથાના પાનાું એમણે ખલ્લા િયાા છે . િેટલાિ
રે ખાચચત્રો પણ આલેખ્યા છે .
બહરું ગી વ્યક્લતત્િ અને બહમખી પ્રવતભા ધરાિતા વનખાલસ નિીન બેંિરના
ખજાનામાું આવ ું ઘણ ું બધ ું છે . િશી યે ઓછપની, ક્યારે ય ફહરયાદ િયાા િગર, નાની
નાની િાતોમાુંથી મોટો આનુંદ માણિો એ એમનો જીિન મુંત્ર છે .
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શ્રીમવત િીરલ શાિ

િીરલબિેનનો જન્દ્મ ૧૯૮૦ માું અમદાિાદમાું થયો િતો. માતા-વપતાને િરસોની
ઈંતેજારી બાદ સુંતાન પ્રાક્પ્ત થઈ એટલે દીિરીને પષ્િળ લાડમાું ઉછે રી. િીરલબેનના
વપતાએ ઈલેલરીિલ એંજીનીઅરીંગના હડપ્લોમા સધીનો અભ્યાસ િરે લો, પણ
બાુંધિામના વ્યિસાયમાું િાયારત િતા. િીરલબેનના માતાએ ઈવતિાસનો વિષય લઈ
બી.એ. ની હડગ્રી પ્રાપ્ત િરી િતી.
િીરલબિેનનો બાળમુંહદરથી ૧૨ મા ધોરણ સધીનો શાળાનો અભ્યાસ અમદાિાદના
નિરું ગપરાની એિ ગજરાતી માધ્યમની શાળામાું થયો. અભ્યાસમાું તેજસ્ટ્િી િોિાથી
િોઈ મશ્િેલી ન આિી. અભ્યાસ ઉપરાુંત શાળાની ઈિર પ્રવ ૃવતઓમાું પણ ઉત્સાિથી
ભાગ લીધો. સામાન્દ્ય અભ્યાસ ઉપરાુંત રાષ્રીય િક્ષાએ લેિાતી િીંદી, સુંસ્ટ્કૃત અને
રોઈંગ જેિી પરીક્ષાઓમાું પણ ભાગ લઈ સફળતા મેળિી. ગચણતના વશક્ષિ શ્રી
યજ્ઞેશભાઇની ઘણી િાતોએ એમના માનસપાટ પર ઉંડી અસર છોડી.
મધ્યમિગી કટુંબ િોિા છતાું મા-બાપ િીરલની ઈતર પ્રવ ૃવતના ખચાની બાબત
આનાિાની ન િરતા. એમના વપતા િિેતા, “આ બધા અનભિો તને ઘણ ું શીખિશે.
જરૂર પડસે તો અમે િધારે મિેનત િરીશ,ું ” ધાવમિિ કટુંબમાું જન્દ્મેલી િીરલ ૧૦ મા
ધોરણ સધી રોજ સિારે દે રાસર અને સાુંજે પાઠશાળામાું જતી. િેિેશનમાું પણ તે
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પ્રવ ૃવિમય રિેતી. ઘણીિાર િેિેશનમાું પણ આિતા ધોરણના પસ્ટ્તિો ખરીદીને
અગાઉથી િાુંચી અને સમજી લેિાની એની આદત એને િગામાું આગળ રિેિામાું
મદદરૂપ થતી. ૧૦ મા ધોરણમાું સારૂું પહરણામ આિિાથી માતા-વપતાએ િીરલને
લ્યના સ્ટ્કૂટર ભેટ તરીિે આપેલ ું અને ત્યારે ઉત્સાિમાું હિરલે ભણીગણીને ખ ૂબ પૈસા
િમાઈ વપતાને િાર ભેટ આપિાન ું િચન આપેલ.ું
૧૨ ધોરણમાું થોડા ઓછા માિા સ આિિાથી િીરલબિેનને એંજીનીઅરીંગના ડીગ્રી
િોસામાું એડમીશન ન મળય ું. એમણે તરત બીજો રસ્ટ્તો વિચારી લીધો અને
એંજીનીઅરીંગના ડીપ્લોમા િોસામાું એડમીશન લઈ લીધ ું. સારા નશીબે ડીપ્લોમાના
આખરી િષામાું એમનો ગજરાતમાું ચોથો નુંબર આવ્યો. વનયમ અનસાર પ્રથમ છ
વિદ્યાથીઓને ફ્રીસીટ સાથે ડીગ્રી િોષાના બીજા િષામાું એડમીશન મળે એટલે
િીરલબિેનને ઈલેલરોવનલસ અને િોમ્યવનિેશનના ડીગ્રી િોષામાું એડમીશન મળી ગય ું.
આ અભ્યાસ એમણે સ્ટ્િોલરશીપ અને ફેલોશીપ મેળિી પરો િયો. આ અભ્યાસ
દરમ્યાન િીરલબિેન પાુંચમા સેમીસ્ટ્ટરમાું િતા ત્યારે એમના વપતાને એિ ગુંભીર
અિસ્ટ્માત નડયો. ત્યારે આવથિિ મશ્િેલીઓ િેઠીને િીરલબિેને B.E. ની ડીગ્રી
ડીસ્ટ્ટીંિશન સાથે મેળિી.
ભણતર પ ૂરૂું થય ું િે તરત જ એમને વનરમા િોલેજમા વિઝીટીંગ લેિચરરની નોિરી
મળી. થોડા સમય બાદ એિ નાની સોફટ્િેર િુંપનીમા નોિરી મળી. આ સમય
દરમ્યાન પ ૂજ્ય અજય સાગરજી મિારાજ સાિેબનો પહરચય થયો અને એમની પાસેથી
જીિનઘડતર માટે ઘણ ું ઉપયોગી ભાથ ું બાુંધ્ય ું.
૨૦૦૬ માું એમને બૅંગલોરમાું મલ્ટી નેશનલ િુંપની લ્યસન્દ્ટ ટે િનોલોજીમાું સોફ્ટિેર
એન્દ્જીનીયર તરીિે ખબ જ સારા પગારની જોબ મળી. િિે એમન ું મમ્મી-પપ્પા માટે િાર
ખરીદિાન ું સ્ટ્િપ્ન સાિાર થત ું લાગ્ય ું, સાથે સાથે એમની બિેન અને ભાઇની િારહિદી
માટે પણ મદદરૂપ થિાની તિ મળી. અિીં એિ િરસમાું જ એમન ું વસવનયર સોફ્ટિેર
એન્દ્જીવનયર તરીિે પગાર િધારા સાથે પ્રમોશન થય ું.
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એમની બૅંગલોરમાું જોબ પોસ્ટ્ટીંગ દરમ્યાન િીરલબિેન, વમલન શાિના પહરચયમાું
આવ્યા અને આ દોસ્ટ્તી પ્રેમલગ્નમાું પહરણમી. વમલનભાઇ પ ૂનાની વસમેન્દ્ટેિ
િોપોરે શનમાું નોિરી િરતા િતા. ૨૦૦૮ માું લગ્ન બાદ િીરલબેનના જોબમાું ખલેલ
ન પડે એટલે વમલનભાઇએ પોતાની નોિરી છોડી. પણ ઘણાું પ્રયત્નો છતાું મુંદીના
મોજા નીચે, વમલનભાઇન ું નિી જોબન ું લોિેશન પ ૂના જ રહ્.ું િીરલબિેન પ ૂના જાય
તે પિેલા જ વમલનભાઈને ઓન-સાઈટ એસાઇન્દ્મેન્દ્ટ માટે ય.િે. જિાન ું થય ું. િિે
િીરલબેને પોતાની નોિરી છોડીને વમલનભાઈ સાથે ય. િે. પ્રયાણ િય.ું આ બધ ું લગ્ન
પછીના એિ િષામાું જ બન્દ્ય ું.
ય. િે. માું બન્ને પાસે િિા પરમીટ િતી એટલે િીરલબિેને પણ એિ સ્ટ્ટાટા અપ
િુંપનીમાું R & D માું નોિરી લીધી. અિીંના િિામાન અને નોિરીની દોડધામની
િીરલબિેનના સ્ટ્િાસ્ટ્થ્ય પર ખરાબ અસર થઈ. એમણે વિચાય,ું “િારહિદી માટે જજિંદગી
નથી પણ જજિંદગી માટે િારહિદી છે ”, આથી એમણે િારહિદીમાુંથી વિરામ લીધો.
પ્રવ ૃવત િગર બેસી રિેિાન ું િીરલબિેનના સ્ટ્િભાિમાું નથી. નોિરી છોડયા બાદ તરત
તેઓ ય.એસ.એ. ની ઈ-જૈના લાયબ્રેરીની એજ્યિેશન િવમટીમાું મેમ્બર બની અને
પસ્ટ્તિ સુંપાદન અને અનિાદના િામમાું લાગી ગયા, અને લીડ્સમાું જૈન સત્સુંગ
અને ઉત્સિોમાું સક્રીય રીતે ભાગ લેિાન ું શરૂ િય.ું સાથે સાથે ઇ-વિદ્યાલય અંતગાત
ય-ટયબ ચેનલ પર ગચણત અને ગજરાતી વિષયના વિડીયો બનાિિા શર િયાા.
દરમ્યાન પ્રેગનન્દ્સી િખતે ડોિટરી સલાિ મજબ અમદાિાદ માતા-વપતા સાથે રિેિા
જતા રહ્યા. મા-બાપ પાસે ફરી લાડ-િોડમાું સમય પસાર િરી દીિરી જજના ના જન્દ્મ
બાદ ય. િે. પાછા આિી ગયા.
ઇવિદ્યાલયના િાયાને િધ વ્યાપિ અને અસરિારિ બનાિિા િીરલબેન ય.િેમાું રિીને
પણ મથામણ િયાા િરતાું. એિલા િાથે એમણે લગભગ ૩૦૦ જેટલા વિડીયો
બનાવ્યા. તેઓ વિચારે છે િે સરિારી શાળાના બાળિોને આપણાું બાળિો જેિી સગિડ
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ક્યારે નસીબ થશે? બધાને એિસમાન ભણતર િેિી રીતે મળે ? અંગ્રેજીમાું તો ઘણ ું
સિજતાથી ઉપલબ્ધ છે પણ ઉંચા સ્ટ્િપ્ના સેિતા, ગજરાતી માધ્યમાું ભણતા ગરીબ
વિદ્યાથીના અંતરમનમાું િેટલો િલોપાત થતો િશે? આ પ્રશ્નોના જિાબરૂપે એમણે
વિચાયું િે ટે િનોલોજીનો લાભ ગજરાતના પ્રત્યેિ ગામને મળે , અને જ્યાું વ્યિક્સ્ટ્થત
શાળાઓ નથી, ત્યાું ટેિનોલોજીની મદદથી વશક્ષણનો પ્રસાર થઈ શિે એટલા માટે
એિ સહિયારૂું આયોજન િરવ ું. ૨જી ઓિટોબર ૨૦૧૩ નાું શ્રી સરે શભાઈ જાની અને
અન્દ્ય વમત્રોની મદદથી એમણે ઈ-વિદ્યાલયને નેટજગત પર ગજ
ું ત િય.ું આ િામ િજી
શરૂઆતની ક્સ્ટ્થવતમાું છે , એમ છતાું એિ િષામાું સાડા ચાર લાખ લોિોએ મખ્ય િેબ
સાઈટ અને બે લાખ લોિોએ ય ટયબમાું મ ૂિાયલા વિડીયોસની મલાિાત લીધી છે .
ઇવિદ્યાલય ય-ટયબ ચેનલને યટયબ-એજ્યિેશન વિભાગમાું સમાિિામાું આિી છે . જે
ગજરાતી ભાષાન ું આંતરરાષ્રીય સ્ટ્તરે ગૌરિ છે . આ િાયાને સફળ બનાિિા એમણે
સૌને આગળ આિી શક્ય િોય તે મદદ િરિાની અપીલ િરી છે .
જજનાની દે ખભાળને િધારે મિત્િન ું ગણી િમણાું નોિરીમાું ન જોડાિાનો વનણાય
લીધો િોિાથી, ઘરે બેસીને M.B.A. નો અભ્યાસ અને શોખ ખાતર િાઈરોફોવનિ
ખેતીમાું સમયનો સદઉપયોગ િરે છે .

(િીરલબિેન, પવત વમલન અને પત્રી જજના સાથે)
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શ્રી શકર સરિૈયા

(શકરભાઈ એમના માનીતા પક્ષી સાથે)
શકરભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૯ માું મબ
ું ઈના એિ ઉપનગર ધાટિોપરમાું થયો િતો. એમના
વપતાની ધાટિોપરના મખ્ય માગા ઉપર િાસણોની બે નાની દિાનો િતી. એમની
માચલિીની દસ ભાડતો િાળી એિ પતરાુંની ચાલ િતી. પ્રત્યેિ ભાડત પાસેથી મહિને દસ
રૂવપયા ભાડું આિત ું.
શકરભાઈન ું શાળાન ું ભણતર ધાટિોપરની પ્રખ્યાત શાળા રામજી આસર વિદ્યાલયમાું
થયેલ.ું મારૂું પણ શાળાન ું ભણતર એ જ શાળામાું થય ું િત ું. શકરભાઈ જ્યારે નિમા
ધોરણમાું િતા ત્યારે અમારી એિ વશચક્ષિા િત્સલા મિેતાએ શકરભાઈનો ગજરાતી
સાહિત્યમાું રસ ઓળખી લઈને એમને લખિા માટે પ્રોત્સાિન આપ્ય ું. શાળાના િાવષિિ
મેગેજીન ‘પ ૂષા’ માું બે િાર એમના લેખ છપાયા. દશમાું ધોરણમાું યોજાયેલી િાવ્ય
સ્ટ્પધાામાું એમને બીજ ઈનામ
ું
મળે લ.ું
શાળાનો સમય છોડી, શકરભાઈ સાહિત્યનાું િાુંચન, િવિસમેલનોમાું શ્રોતા તરીિે િાજરી
આપિી, િાસણની દિાને વપતાની મદદમાું રિેવ ું િગેરે પ્રવ ૃવતઓમાું બાિીનો સમય
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પસાર િરતા. ખાનદાનીના સુંસ્ટ્િાર એમને નાનપણમાું જ મળી ગયેલા. એિિાર એમના
વપતાએ એમને એમના એિ ભાડતને ત્યાું ભાડું િસલ િરિા મોિલેલા. ભાડતને ત્યાું ગયા
તો ખબર પડીિે ભાડતની નોિરી છૂટી ગયેલી એટલે ભાડું આપી શક્યા ન િતા.
શકરભાઈએ એમના વપતાને આ િાત િરી તો એમના વપતાએ િહ્ ું િે એમને આપણા
િહરયાણાિાળા પાસેથી જોઈત ું અનાજ અપાિી દે જે, અને નોિરી ન મળે ત્યાું સધી ભાડું
માગિા ન જતો.
૧૯૫૮ માું SSC પરીક્ષા પાસ િરી મબ
ું ઈની ખાલસા િોલેજમાું વિજ્ઞાનની શાખામાું F.Y. Sc.
અને Int. Sc. નો િોસા િયો. Int. Sc. માું ખ ૂબ જ સારા માિા સ આવ્યા એટલે મબ
ું ઈની
ભારતભરમાું પ્રખ્યાત UDCT માું એડમીશન મળય ું. અિીંથી એમણે ૧૯૬૫ માું B.Pharm.
ની ડીગ્રી મેળિી.
િોલેજ અભ્યાસના આ િષો દરમ્યાન પણ એમનો સાહિત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ િધતો જ રહ્યો.
એમની પ્રથમ િવિતા નિનીત સામવયિમાું છપાઈ, અને ત્યારથી એમન ું સર્જન સમયાુંતરે
પ્રગટ થત ું રહ્.ું આ ગાળા દરમ્યાન એ સમયના જાણીતા િવિઓ અને લેખિોને મળિાનો
અને એમની સાથે મૈત્રી બાુંધિાનો વસલવસલો પણ શરૂ થઈ ગયો, જેમા રાજેન્દ્દ્ર શાિ અને
વસતાુંસ યશચુંદ્ર જેિા જાણીતા સાહિત્યિારોનો પણ સમાિેશ થઈ જાય છે .
એમનો સાહિત્યમાું રસ માત્ર ગજરાતી ભાષાના સાહિત્ય પ્રત્યે વસમીત ન રિી, બુંગાલી
અને અંગ્રેજી સાહિત્યમાું પણ એમન ું િાુંચન જારી રહ્.ું િોલેજના હદિસોમાું જ ખાસ
બુંગાલી ભાષા શીખિાના િગોમાું જોડાઈને એમણે બુંગાલી ભાષા શીખી લીધી િતી.
૧૯૬૫ માું B.Pharm. ની ડીગ્રી મેળિી થોડા સમય માટે તેઓએ ૧૫૦ રૂવપયા પગારની
Medical Reprentative તરીિે નોિરી િરી, અને ત્યારબાદ ૧૯૬૬ થી ૧૯૭૨ સધી અલગ
અલગ િુંપનીઓમાું Manufacturing ક્ષેત્રમાું નોિરી લીધી.
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૨૬ િષાની િયે શકરભાઇના લગ્ન િવ્િાબેગમ સાથે થયા. આ િહડલોએ નક્કી િરે લા
લગ્ન િતા. ૧૯૬૭ અને ૧૯૭૨ િચ્ચે એમને ત્યાું સલીમ અને સાિીર બે પત્ર અને એિ
પત્રી નસીમ નો જન્દ્મ થયો.

(સરિૈયા દું પવત)
૧૯૭૨ માું એમના વમત્રો પ્રતાપ ભટ્ટ, અવશ્વન શાિ, અરૂણ ઠાિર અને પ્રિીણ ભાયાણીના
આગ્રિથી સિકટુંબ અમેહરિા આવ્યા અને િામય માટે અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થયા. પ્રતાપ
ભટ્ટે એમને સ્ટ્પોન્દ્સોર િરે લા. અમેહરિામાું ન્દ્યયોિા માું આવ્યા પછી તરત જ એમને એિ રગ
સ્ટ્ટોરમાું નોિરી મળી ગઈ. ત્યારબાદ ૧૯૮૪ માું ન્દ્યયોિા અને ન્દ્યજસીની અલગ અલગ
ફામાસીઓમાું નોિરી િરી.
િેપારીના પત્ર િોિાથી એમના લોિીમાું િેપારી મનોવ્રવત તો િતી જ એટલે ૧૯૮૪ માું
એમણે ન્દ્યયોિા માું SHERMAN PHARMACY ખરીદી લીધી અને અલ્લાિની મિેરબાનીથી
આજે ૭૫ િષાની િયે પણ એમના કટુંબની મદદથી એ ફામાસી ચલાિે છે . શકરભાઈના
ત્રણે સુંતાનો સલીમ, સાહિર અને નસીમ ત્રણે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાું ઉચ્ચ ડીગ્રીઓ
ધરાિે છે .
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(શકરભાઈની શમાન ફામાસી)
વિજ્ઞાનના વિષયમાું અભ્યાસ િયો, Pharmacy જેિી લાઈનમાું વ્યિસાય િયો છતાું
સાહિત્યની દવનયામાું એમણે જે પ્રગવત િરી એ આશ્ચયાજનિ છે . અત્યાર સધીમાું એમના
ત્રણ પસ્ટ્તિો પ્રવસધ્ધ થઈ ચ ૂક્યા છે અને બે થોડા સમયમાું જ પ્રવસધ્ધ થશે. એમના બધાજ
પસ્ટ્તિો ગીત, િવિતા, ગઝલ અને અછુંદાસ િાવ્યોના છે . ‘ઘરની સાુંિળ સધી’ િવિતા
સુંગ્રિમાું એમની આસરે ૧૧૪ વિચારપ્રેરિ િવિતાઓ છે , જ્યારે ‘બે દમ ચલમના’ નામના
ગઝલ સુંગ્રિમાું, િાુંચતાું જ ગમી જાય એિી ૧૦૧ ગઝલ છે . આ લેખની મયાાદામાું રિી હ ું
એ પાુંચે પસ્ટ્તિોન ું વિિેચન ન િરી શકું છતાું એમની ગઝલોની થોડી પુંક્લતઓ નમના
તરીિે રજ િરૂું છુું. ‘બે દમ ચલમના” ની પિેલી ગઝલમાું જ શકરભાઈ િિે છે ,
“મારી િલમની િાત છે , બળતી ચલમની િાત છે ,
બે દમ ભરો ને પરમ સખ, ઊંડા મરમની િાત છે .”
અને ભાઈ ખરે ખર મેં એ ચલમ િાથમાું પિડી ત્યાું જ મને તો નશો ચડી ગયો.
શકરભાઈની ગઝલો ચોટીલી છે , થોડા સરળ શબ્દોમાું સ્ટ્પષ્ટ િાત િિી દે છે , િશ ું ગોળ
ગોળ નહિિં.
“ ચાુંદ િાઢો ચાુંદનીમાુંથી પછી બાિી શ ું રિે? િાત િાઢો ખાનગીમાુંથી બાિી શ ું રિે?
જીંદગી આખી વિચારીને િિે થાિી ગયો છુું, મન િાઢો માનિીમાુંથી બાિી શ ું રિે?”
આત્મવિશ્વાસથી ભરે લા શકરભાઇ િિે છે ,
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“િામ મારૂું છે જ આવ ું શરત માર; હદિસના તારા બતાવ ું શરત માર;
એિ ઈશારો િરીને, ત ું િિે તો, આ હદિાલને ચલાવ ું શરત માર !
િયારે િ ગ ૂઢ િાતો િરતા શકરભાઈ એિ ગઝલમાું િિે છે ,
“િોઈ રસ્ટ્તો મળતો નથી છટિિાનો, આિાશને ધરતી િચ્ચે ફસાયો છુું;
તમે માનો નહિિં પણ િાત સાચી છે , િજારો િાર મયો ને દટાયો છુું.’
એિ ગઝલમાું તેઓ િિે છે િે ખોટું ખોટું િસીને હ ું િિે થાિી ગયો છુું િિે મારે મારા મન
મજબ રડવ ું છે , બીજી એિ ગઝલમાું િિે છે , “ત ું બધ ું િર પણ િોઈને નડ નહિિં, જે િાત ન
સમજાય એમા પડ નહિિં.” િદ તો ત્યારે થાય છે િે જ્યારે એ ખદાને િિે છે , “જો ત ું પાછી
લઈ લેિાનો છે એિી ખબર િોત તો ત ું તારી પાસેથી જીંદગી લેત જ નહિિં ! “
ગઝલ અને િવિતાઓ લખિા માટે શકરભાઈને વિષય ઓછા પડે છે , એટલા માટે તેઓ
િિે છે િે િિે, “િુંઈ નવ ું જોિા મળે તો લખ ું, આિાશ નીચે જો પડે તો લખ;ું િાચા વિશે મારે
િિેવ ું નથી, મગ
ું ૂ ા બધા બોલી ઊઠે તો લખ.ું ”
અમેહરિાના પ ૂિા હિનારાના ગજરાતી સાહિત્ય મુંડળોમાું શકરભાઈ એમની િવિતાઓ અને
ગઝલો માટે જાણીતા છે . ૨૦૧૨ માું એમને ગજરાતી સાહિત્ય પહરષદે પ્રવતષ્ઠાિાળો રમેશ
પારે ખ એિોડા એનાયત િરે લો.
થોડા સમયમાું જ એમના બીજા બે િાવ્ય સુંગ્રિો સાહિત્યની દવનયામાું પ્રિેશ િરશે.
ખ ૂબ નજીિના ભવિષ્યમાું શકરભાઈના જીિન ઉપર ગજરાતના જાણીતા સાક્ષર શ્રી
બલિુંત જાની દ્વારા લખાયલા પસ્ટ્તિન ું વિમોચન ન્દ્યજસીની જાણીતી સાહિત્ય સુંસ્ટ્થા
દ્વારા, અમેહરિા ક્સ્ટ્થત ગજરાતી સાહિત્યિારોની િાજરીમાું થિાન ું છે , અને ત્યારે
શકરભાઈન ું સન્દ્માન પણ િરિામાું આિશે.
અંતમાું મારા શાળાના સિપાઠી અને એિ પાિ-નેિ ઈન્દ્સાન શકરભાઈને સલામ િિી લેખ
પરો િરૂું છુું.
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શ્રી સરે શચુંદ્ર શેઠ

સરે શચુંદ્રભાઈનો જન્દ્મ િષા ૧૯૪૩માું ભાિનગર જજલ્લાના વનિંગાળા ગામમાું, એિ
દશાશ્રીમાળી કટુંબમાું થયો િતો. વપતા ચાર ધોરણ સધી ભણેલા િતા, પણ એ એિ
બિાદર સ્ટ્િતુંત્રતા સેનાની િતા. જીિનનો સારો એિો ભાગ એમણે ભારતની
આઝાદીની લડત માટે વિતાવ્યો િતો. માતા બે ધોરણ સધી ભણેલાું િતાું, પણ
એમને િાુંચનનો ઘણો શોખ િતો.
પ્રાથવમિ શાળાના ત્રીજા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ મબ
ું ઈની મરીના મોડના સ્ટ્કૂલમાું
િરે લો, પણ ત્યારબાદ વપતાને ધુંધામાું આવથિિ નિસાન જિાથી શિેરમાું રિેવ ું શક્ય
ન િત ું; તેથી તેમણે જોરાિરનગરની જૈન સ્ટ્કૂલમાું ચોથા અને પાુંચમા ધોરણનો
અભ્યાસ િયો. છઠ્ઠા ધોરણથી SSC સધીનો અભ્યાસ સરે ન્દ્દ્રનગરની શેઠ એન.ટી.એમ.
િાઈસ્ટ્કૂલમાું િયો. ૧૯૫૯માું SSC પરીક્ષામાું પાસ થઈને સરે ન્દ્દ્રનગરની જ
એમ.પી.શાિ આટકા સ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ િોલેજમાું દાખલ થયા. અિીંથી B.A. સધીનો
અભ્યાસ પ ૂરો િરી એમ.જે. િોલેજ ઓફ િોમસામાુંથી B.Com. નો અભ્યાસ િયો.
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૧૯૬૮ના જૂન મહિનામાું એમને ધ ગજરાત રાજ્ય સિિારી બેંિમાું નોિરી મળી.
પગાર માત્ર ૧૫૦ રૂવપયા ! બેંિની નોિરીમાું એમની લેખનિળા િામ લાગી. એમની
ઑહફસનોંધો અને પત્રવ્યિિારની ક્ષમતા િખણાિા લાગ્યાું. એમને એમના રસ
અનસાર જ િામગીરી મળી એનો એમને આનદ િતો. બેંિમા લલાિા તરીિે જોડાઈને
ડેપ્યટી ચીફ ઑહફસરની પોસ્ટ્ટ સધી પિોંચ્યા, જેમાું એમની વનષ્ઠા, ધગશ અને
અવિરત િામ િરિાની આદતનો મખ્ય ફાળો િતો. એમણે બેંિના મખપત્ર
"સિિાર"ન ું તુંત્રીપદ પણ સુંભાળય અને વનવ ૃિ થયા પછી બેંિની ઍિડેવમિ
ઇક્ન્દ્સ્ટ્ટટય ૂટમાું અને અબાન બેંલસ ફેડરે શનમાું મુંત્રી તરીિે પણ િામગીરી સુંભાળી.
આ બેંિની નોિરીની શરૂઆતમાું એિ રવસિ િાત બનેલી. શ્રી શેઠ જ્યારે બેંિમાું
જોડાયા અને પ્રોબેશન પર િતા, ત્યારે જ બીજા એિ શ્રી શેખ પણ નિા જોડાયેલા
અને પ્રોબેશન પર િતા. િામ દરમ્યાન શેખની ભ ૂલો શેઠના નામે હરપોટા થતી. સારા
નસીબે સમયસર એ ભ ૂલો સધારી લેિામા આિી અને શેઠ િાયમ થયા અને શેખને
છૂટા િરિામાું આવ્યા.
એમને લખિાનો શોખ બહ જ નાની િયથી િતો. છે િ બાળપણમાું "બાલજીિન"
નામના એિ સામવયિમાું એમની એિ બાળિાતાા છપાઈ િતી. એ પછી િોલેજિાળમા
મબ
ું ઇથી નીિળતા " મિેંદી" નામના માવસિમાું પણ એમની ઘણી િાતાાઓ છપાઈ
િતી. આજસધીમાું ઐવતિાવસિ ભ ૂવમિાના આધાર ઉપર ચાર મોટી નિલિથાઓ
એમણે લખી છે , જે એમણે િડા પ્રેસના બ્લોગ્સમાું અને ફેસબિમાું મ ૂિી છે . સાહિત્ય
પ્રત્યેના પ્રેમની િાત િરતાું તેઓ િિે છે , “સાહિત્યસુંગ એ મારી મનગમતી પ્રવ ૃવિ છે .
બેન્દ્િમાું લીલીછમ નોટોની સુંગત િરતાુંિરતાું પણ સાહિત્યનો સાથ જળિાઈ રહ્યો.
ઘણ ું લખ્ય ું છે , લખ-િા જ થયો છે એમ િિો ને ! અને એનો ક્યાું િોઈ ઇલાજ છે ?”
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વનવ ૃવિ પછી બેસી રિેવ ું એમને ગમ્ય ું ન િત ું, એટલે િોમ્પ્યટરના લલાસ ભરીને તેઓ
િોમ્પ્યટરના પ્રાથવમિ પાઠ શીખ્યા. એમને લાગત ું િત ું િે નિા યગન ું આ શસ્ત્ર
શીખિા જેવ ું તો છે જ. તેઓ િિે છે િે “િોમ્પ્યટર િોય અને નેટ િનેલશન િોય તો
િખત ક્યાું પસાર થઈ જાય એ ખબર પણ પડતી નથી. વનવ ૃવિએ મને િધારે
પ્રવ ૃવિમય બનાિી દીધો છે . જજિંદગી જીિિાની મજા માણી રહ્યો છુું. િરે િ હદિસ એિ
નિી શીખ લઈને આિે છે . શીખતો રહ્યો છુું, શીખતો રિીશ.”
એમના લખાણ વિષે સરે શચુંદ્રભાઈ િિે છે , “અલગઅલગ સાુંપ્રત સમસ્ટ્યાઓ જ્યારે
મનને િલોિી નાખે, ત્યારે વિચારિમળો પેદા થાય એ અિીં રજૂ િરિાનો નમ્ર
પ્રયાસ િરું છુું. આ મારા અંગત વિચારો છે . મને િોઈ પ્રત્યે પ ૂિાગ્રિ નથી. મારા
વિચારોને િારણે જો િોઈને મનદાઃખ થાય તો ક્ષમા પ્રાથું છુું.”
િધમાું તેઓ િિે છે , “િામમાું િદાવપ આળસ િે બેિફાઈ િરિાનો વિચાર સદ્ધાું મને
નથી આવ્યો. નોિરી દરવમયાન મેં બહ ઓછી રજાઓ લીધી છે . વનવ ૃવિ િખતે મેં
એિત્ર થયેલી લગભગ ૧૦૦ જેટલી રજાઓનો પગાર encash િરાવ્યો છે , િારણ િે
મને મારું િામ એટલ ું બધ ું ગમત ું િે િારણ િગર ઘરે બેસવ ું ગમત ું નિીં.”
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સરે શચુંદ્રભાઈનાું લગ્ન ૧૯૬૬માું થયાું િતાું. એમનાું પત્ની પષ્પાબેન બહ જ ધાવમિિ
વ્યક્લત છે . એમની બે પત્રીઓ, વિશાખા અને મક્લ્લિા પરણીને અમદાિાદમાું જ
ક્સ્ટ્થર થયેલ છે . િાલની પ્રવ ૃવતઓ વિષે સરે શચુંદ્રભાઈ િિે છે , “દર રવિિારે બધાું
મળીએ છીએ. સુંગીત, ગીતો ગાિાું, િારમોવનયમ-િેવશયો પર ધ ૂન િગાડિી, ફ્લ્યટ
ઉપર એ ગીતોની તર્જ િગાડિી, ઇવતિાસન ું િાુંચન, ઐવતિાવસિ િાતાાઓ લખિી એ
મારી આજની પ્રવ ૃવિ છે . ફેસબિ અને બ્લોગ્સમાું લેખો અને િાતાાઓ લખતો રહ ું છુું.
િડા પ્રસ
ે માું " વિચારધારા'"નામથી મારો બ્લોગ ચલાવ ું છુું.”
“સાદગીપ ૂણા, તેમજ સાુંપ્રત સમાજની રીત મજબની જીિનપદ્ધવત છે . બહ સુંઘષા
િેઠિો પડયો નથી, ગરીબી જોઈ છે , પણ એ િખતે ગરીબી સામે બહ ફહરયાદ ન
િતી. િાથખચી માટે મેં એિ માગા શોધી િાઢયો િતો. વપતાની રાજિીય પ્રવ ૃવિઓના
િારણે ઘરમાું રેં હટયો એિ અગત્યન ું સાધન િત ું. હ ું અને મારો ભાઇ જોરાિરનગરના
શાુંત િાતાિરણમાું રેં હટયો ચલાિતા. િઢિાણ વિિાસ વિદ્યાલયમાું ખાદી
વિભાગમાુંથી પ ૂણીઓનાું બુંડલ લઈ આિતા અને તેન ું સતર િાુંતીને તેમને પાછુું
આપતા. મારું સતર 40 નમ્બરથી પણ બારીિ આિત ું, એટલે એના પૈસા િધ
મળતા.”
“માતાવપતા પાસે િદી િોઈ િસ્ટ્ત લઈ આપિા જજદ િરી નથી. જે િત ું એમાું જ
ચલાવ્ય ું છે . ઘરમા િીજળી ન િતી. િેરોવસનનાું ફાનસોના અજિાળે િાુંચીને ભણ્યા
છીએ, પણ એ સમયે િોઈ ફહરયાદ ન િતી.”
સરે શચુંદ્રભાઈ એટલે સાદગી, સુંતોષ અને આનુંદનો વત્રિેણી સુંગમ.
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શ્રીમવત રે ખાબિેન વસિંધલ

રે ખાબિેનનો જન્દ્મ ૧૯૫૬ માું ગીર સોમનાથ જીલ્લાના િેરાિળ ગામે થયો િતો. એમના
વપતા મેરીિ સધીનો અભ્યાસ િરી મામલતદારના િોદ્દા સધી પિોંચેલા, જ્યારે માતા
અભણ િતા. વપતાએ રીટાયડા થયા બાદ ગીરમાું િેસર િેરીનો બગીચો બનાવ્યો િતો, અને
ૂ િતા.
આમ િરનારા એ જીલ્લાના પ્રથમ ખેડત
રે ખાબિેને સાતમા ધોરણ સધીનો અભ્યાસ િેરાિળની જે.પી. પ્રાથવમિ ખાનગી શાળામાું
િરે લો. તેઓ જ્યારે છઠ્ઠા ધોરણમાું િતા ત્યારે જ એમના માતા-વપતાએ એમન ું સગપણ
નક્કી િરી દીધ ું. ત્યારે તેમની ઉમ્મર માત્ર દસ િષાની િતી. આઠમા ધોરણથી
ૂ માું િયો અને ૧૯૭૧ માું તેમણે S.S.C.
S.S.C.સધીનો અભ્યાસ િેરાિળ ગલ્સા િાઈસ્ટ્કલ
પરીક્ષા પાસ િરી. શાળાના અભ્યાસ દરમ્યાન રે ખાબિેન ગચણત, ગજરાતી, અંગ્રેજી અને
સુંસ્ટ્કૃતમાું િુંમેશાું સૌથી આગળ રિેતા.
S.S.C. માું ઉિીણા થઈ એમણે રાજિોટની માતશ્રી િીરબાઈમા મહિલા િોલેજમાું અભ્યાસ
િરી, ૧૯૭૬ માું Micro-Biology વિષય સાથે B.Sc. ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. B.Sc. ન ું છે લ્લ ું િષા
બાિી િત ું ત્યારે જ, ૧૯૭૫ માું, એમના લગ્ન િરી દે િામાું આવ્યા. સાસહરયાની ઉતાિળને
લીધે રે ખાબિેનના માતા-વપતાને આવ ું િરવ ું પડેલ.ું આનાથી નારાજ થઈ, રે ખાબિેને
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ભણિાન ું અધિચ્ચે જ છોડી દે િાન ું નક્કી િરે લ,ું પણ અભણ છતાું િૈયાુંસઝ િાળી માતાએ
શીખામણ આપી િે ભણતર નહિિં િોય તો ખેતરોમાું મજૂરી િરિી પડશે, માટે ભણતર પ ૂરૂું
િરી લે. રે ખાબિેને આ સલાિ સ્ટ્િીિારી લઈ અભ્યાસ પ ૂરો િયો.

(રે ખાબિેન અને એમના પવત શ્રી પ્રતાપભાઈ)
૧૯૭૬ માું B.Sc. ની ડીગ્રી મેળવ્યા પછી આગળની િારિીદીનો વિચાર િરે તે પિેલાુંજ,
એટલે િે ૧૯૭૭ માું એમણે બેલડાની બે હદિરીઓને જન્દ્મ આપ્યો. હદિરીઓ ત્રણ-ચાર
િષાની થઈ એટલે તરત જ, વશક્ષિની નોિરી માટે અત્યુંત જરૂરી એિી B.Ed. ની પરીક્ષા
૧૯૮૧ માું પસાર િરી. કટુંબની વિચાર સરણીને અનરૂપ થિા, ઉદ્યોગમાું સારી નોિરી
મળતી િોિા છતાું એમણે વશક્ષિ તરીિેની નોિરી સ્ટ્િીિારી. ૧૯૮૫ માું એમણે ત્રીજી
હદિરીને જન્દ્મ આપ્યો. ૧૯૮૯ સધી વશક્ષિ તરીિે િામ િયાા બાદ, પોતાના અને સુંતાનોના
સારા ભવિષ્ય માટે અમેહરિા ભણી દૃષ્ટી િરી. ૧૯૮૯ માું અમેહરિા ક્સ્ટ્થત એમની બિેને
Sponsor િરે લા Visa િેઠળ એમને ગ્રીનિાડા મળતાું પવત અને ત્રણ હદિરીઓ સાથે
અમેહરિા આિી ગયા.
અમેહરિા આવ્યા બાદ એિ-દોઢ મહિનામાું જ પવત-પત્ની બન્નેને નોિરીઓ મળી જતાું
અમેહરિામાું જીિનની શરૂઆત થઈ ગઈ. રે ખાબિનને Medical Technologist તરીિે
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Clinical Laboratory માું િામ મળય ું. અિીં િામ પ્રત્યેની ઇમાનદારી, સખત મિેનત, નવ ું
નવ ું શીખિાની ધગસ િગેરેને લઈને જીિનમાું ક્સ્ટ્થરતા આિિા લાગી. અમેહરિનોની
જેમ અંગ્રેજી બોલતાું શીખિા એમણે ખાસ િગોમાું પ્રવશક્ષણ લીધ ું. ૧૯૯૪ સધી આ ક્રમ
જારી રહ્યો.

આ સમયગાળામાું એમણે ગજરાતી ભાષા પ્રત્યેના એમના પ્રેમને િાચા આપિાન ું શરૂ
િય,ું એટલ ું જ નહિિં પણ અમેહરિા ક્સ્ટ્થત અનેિ ગજરાતી સુંસ્ટ્થાઓ સાથે જોડાઈ અને
એમના િાયોમાું સિભાગી થઈ અનેિ લોિોનો પ્રેમ સુંપાદન િયો.
૧૯૯૪ થી ૧૯૯૮ સધી એમણે Chiorn િુંપનીમાું Quality Control Technician તરીિે િામ
િય.ું આ દરમ્યાન એમણે New England ના ભારતીય વિદ્યાભિનના Public Relation
િાયાિર તરીિે પણ સેિાઓ આપી. ગજરાતી સાહિત્ય રવસિો સાથે મળીને એમણે રમેશ
પારે ખ, અવનલ જોષી, વિનોદ જોશી, આહદલ મનસરી જેિા િવિઓને સાુંિળી લઈને િવિ
ચુંદ્રિાન્દ્ત શાિ સાથે િવિસુંમેલનોન ું આયોજન િયું અને તારિ મિેતા જેિા મિાનભિના
િાયાક્રમો યોજિામાું અગ્રેસર રિી ગજરાતી પ્રજાને એનો લાભ આપ્યો.
૧૯૯૭માું રે ખાબિેનના કટુંબે બોસ્ટ્ટનથી નેશવિલે-ટે નેસી સ્ટ્થળાુંતર િયું અને ત્યાું એિ
Mini Market ચલાિિાન ું શરૂ િય.ું ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૩ સધી Vanderbilt University ના
Pediatric cardiology માું Research Assistant તરીિે િામ િય.ું અિીં એમણે DNA અને
DNA cloning નો અનભિ મેળવ્યો. આ સમયગાળામાું પણ એમણે Non-profit સામાજીિ
સુંસ્ટ્થાઓમાું સેિાઓ આપી અને સારા િામો માટે સુંસ્ટ્થાને રિમ જમા િરિામાું મદદ િરી.
૨૦૦૫ માું રે ખાબિેનને OUR LAB તરફથી Best trainer at a research and medical
laboratory award આપિામાું આવ્યો. િિે એમણે વિદ્યાથીઓને ખાનગી ટયશન્દ્સ
આપિાની શરૂઆત િરી. ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯ ની િચ્ચે આ પ્રવ ૃવતને િેગ આપી પોતાના
વનિાસસ્ટ્થાને િગો ચલાિિાન ું શરૂ િય.ું સાથે સાથે ૨૦૦૭ માું South Asian Heritage
Group ની સ્ટ્થાપના િરી સુંગીતિાર શેખર સેનને ‘િબીર’ના મોનો એલટ માટે સ્ટ્પોન્દ્સર
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િયાા તેમજ પરે શ રાિલના નાટિો યોજ્યા. અને અમેહરિનો સહિત ભારવતય લોિો માટે
લાયબ્રેરી અને Cooking classes શર િયાા. ૨૦૦૮ માું એમણે રીડ ગજરાતીની િાતાા
સ્ટ્પધાામાું બીજ ઈનામ
ું
મેળવ્ય ું. ૨૦૦૮ માું જ પોતાનો સ્ટ્િતુંત્ર બ્લોગ અને South Asian
Heritage Group માટે િેબ સાઈટ શરૂ િરી. રે ખાબિેનના લખાણોની મજા માણિી િોય તો
એમના બ્લોગની મલાિાત જરૂર લેજો. એમણે ત્રણ િષા સધી GAMT (Gujarati
Association of Middle Tennessee–a non profit organization) ન ું રસ્ટ્ટીપદ પણ
સુંભાળય ું.
૨૦૧૨ માું Mathfactorial નામ આપી લાયસન્દ્સ સાથે ગચણતના િગો શરૂ િયાા. ૨૦૧૧
મા એમને ગજરાતી સાહિત્ય પહરષદ તરફથી ‘મારો અવિસ્ટ્મરણીય અનભિ લખિા’ માટે
પાહરતોવષિ આપિામાું આવ્ય. ૨૦૧૧ માું જ એમણે મબ
ું ઈની SNDT યવનિસીટીમાુંથી
ગજરાતી વિષય સાથે M.A. ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. ૨૦૧૩ થી િેબ ગર્જરીની સાહિત્ય
સવમવતમાું જોડાયા બાદ એિ વિભાગના સુંપાદનન ું િાયા સુંભાળી લીધ ું. ૨૦૧૩ માું એમની
એિ િાતાા ઓસ્ટ્રેલીયાના રે હડયો સીડની ઉપર પ્રસાહરત િરિામાું આિી, આ અગાઉ
૧૯૮૨ માું પણ આિાશિાણી રાજિોટ ઉપરથી યિાિાણી િાયાક્રમમાું ઉિમ વશક્ષિ વિષે
એમનો એિ િાતાાલાપ પ્રસાહરત થયો િતો.
રે ખાબિેનમાું લીડરશીપના ગણો તો શાળાના સમયથી વિિસતા રિેલા, તરૂણ િયે જ
ફાધર િોલેસ જેિા ફીલોસોફર સાથે વનયવમત પત્રવ્યિિાર પણ િરતા. મશ્િેલીઓ સામે
લડી લેિાન ું િલણ એમણે નાનપણથી િેળિેલ.ું ગરીબી, ભેદભાિ, અિગણના િગેરે
રૂિાિટોને ઓળુંગી જઈ, જીિનમાું એમણે જે પ્રગવત િરી છે એ જોઈને સિેજે જ મારો િાથ
એમને સલામ િરિા ઉપડી જાય છે . ફલત િીસ ડોલરની નોટ સાથે અમેહરિા આવ્યા
બાદની મનોદશા વ્યલત િરતાું રે ખાબિેન િિે છે , “અિીં અમેરીિા આવ્યા ત્યારે
શરૂઆતમાું તો ખોિાઈ ગયા જેિી દશા! એિ મહિનામાું નોિરી ન મળે તો માથે િરજ
લઈ િીલા મોંએ દે શ પાછુું ફરિાન ું િત ું. ભાષાનો પ્રશ્ન સૌથી મોટો! પાસે િાર નિી
(અમેહરિામાું િાર િગરનો માણસ એટલે િેદી). દીિરીઓને ઘરે એિલી રખાય
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નિી. ભાઈ-બિેન સાથ આપતા િતા પણ એ ટે મ્પરરી વ્યિસ્ટ્થા િતી મઝ
ું િણનો પાર
નિી.. િેમ િરીશ ું ? એ પ્રશ્ન અજગરની જેમ ભરડો લઈને ભીંસતો િતો...આખરે મને
લેબોરે ટરીમાું રાતની નોિરી મળી િે તરત િારના િપ્તા શરૂ િયાા. હદિસે દીિરીઓને
માટે હ ું ઘરે રહ ું અને મારા પવત િામ પર જાય. બુંનેએ તનતોડ મિેનત િયાા િગર
છૂટિો ન િતો, િારણ િે મારા પવત પાસે ઉચ્ચ ડીગ્રી ન િતી અને આજીવિિા માટેના
પૈસાની જરૂર માટે પરમાત્મા વસિાય િોઈનો આધાર નિી. ધીરે ધીરે આવથિિ તિલીફના
િાદળો વિખરાિા માુંડયા, પણ યિાન દીિરીઓ અને ચભન્ન સુંસ્ટ્કૃવત ! એિ ઘડી ય રે ઢી
ૂ વ ું પોસાય નિી..િળી એમના
મ ૂિતા મન ન માને એટલે સાહિત્ય િે વશક્ષણમાું ડબ
િોલેજના વશક્ષણ માટેની વ્યિસ્ટ્થાની ચચિંતા તો ખરી જ ! પરણાિિાની ચચિંતાને તો દૂર
જ રાખી િતી પણ આ બધી સાુંસાહરિ ચચિંતાઓ જે બધાને જ િોય છે તે પરદે શની ભ ૂવમ
પર અજાણ્યા સમાજ િચ્ચે અનેિ ગણી િધી જાય છે તે દે શિાસીઓ ન સમજાય તેિી
િાત છે .”

(રે ખાબિેનના દોહિત્ર અરમાન અને રોવનત)
આજે પ્રભ કૃપાએ રે ખાબિેનનો સુંસાર સખી છે . બે દોિીત્ર સાથે અવત આનુંદની પળો
પસાર િરતા રે ખાબિેન સામાજીિ અને સાહિત્યની પ્રવ ૃવતઓમાું ઉમુંગની ભાગ લે છે .
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સ્ટ્િભાિે ખ ૂબ જ ઊવમિલ રે ખાબિેન જીિનની ફીલોસોફી તરીિે િિે છે , “ જીિન એિ
આધ્યાજત્મિ સફર છે અન્દ્ય જીિનયાત્રીઓ સાથેના સુંબધ
ું ોમા આપણે આપેલા
ભાિોના એિા જ પ્રવતભાિો આપણને મળે છે તેથી જો શદ્ધ ભાિો આપીએ તો શદ્ધ
સુંબધ
ું ો િીિસે. અન્દ્યના દોષો જોિાથી આપણા પોતાના અંતરની શદ્ધદ્ધ જ આપણે
ગમાિીએ છીએ. અન્દ્યના ગણ અને પોતાના દોષ જોિાની દ્રસ્ષ્ટ િેળિિાથી હદલમાું
પ્રિાશ પથરાય છે .”
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શ્રી. ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ રાઓલ

શ્રી. ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ રાઓલનો જન્દ્મ ૧ જાન્દ્યઆરી, ૧૯૫૭માું મિેસાણા જજલ્લાના વિજાપર
ગામમાું થયો િતો. એમન ું િતનન ું ગામ માણસા છે જે િાલ ગાુંધીનગર જજલ્લામાું
આિેલ ું છે . આઝાદી પિેલા માણસા ત્રીજા િગાન ું રજિાડું ગણાત ું અને એના રાજિતાા
પાટણના સ્ટ્થાપિ િનરાજ ચાિડાના િુંશજો િતા. આમ િનરાજ ચાિડાના સીધા
િુંશજ એિા ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ માણસા રાજિીના ભાયાત ગણાય. એમના દાદા શ્રી.
મોતીવસિંિજી જના િડાણા સ્ટ્ટેટના દીિાન સાિેબ િતા, જ્યારે વપતાશ્રી રતનવસિંિજી િિીલ
િતા અને વિજાપરમાું િિીલાત િરતા. માતા વત્રિમકુંિરબા શાળાના વશક્ષણથી િુંચચત
િતા.
ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિનો ઘોરણ ૧ થી ૪ સધીનો અભ્યાસ નહડયાદની ન્દ્ય શોરોિ પ્રાથવમિ શાળામાું
થયેલો. પાુંચમાું ધોરણનો અભ્યાસ વિજાપરની પ્રાથવમિ શાળામાું િરે લો. ધોરણ ૬ થી
૧૦ સધીનો અભ્યાસ વિજાપરની આશ સેિન્દ્ડરી િાઈસ્ટ્કૂલમાું થયો. અભ્યાસમાું તેજસ્ટ્િી
િોિાથી ધોરણ ૧ થી ૪ ફલત બે જ િષામાું પાસ િરી નાખેલા અને ત્યાર પછી માધ્યવમિ
સ્ટ્કૂલમાું પણ િુંમશ
ે ાું ત્રીજો ચોથો નુંબર આિતો. ગજરાતી, ઇવતિાસ અને ભ ૂગોળ એમના
વપ્રય વિષય િતા. ૧૧ માું ધોરણમાું િડોદરાની એચ. જે. પરીખ િાઈસ્ટ્કૂલમાું િતા, અને
અિીંથી ૧૯૭૨ માું એમણે SSC ની પરીક્ષા પાસ િરી.
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શાળાજીિનના સુંભારણામાું તેઓ િિે છે , “તમામ વશક્ષિો ખ ૂબ સારા મળે લા. પરાણી
સાિેબ વનસ્ટ્િાથાભાિે સાિાજવનિ અખાડામાું સિારે બોલાિી કસ્ટ્તી અને દે શી વ્યાયામ
શીખિતા. શાળા અભ્યાસ દરમ્યાન ગજરાતી પાઠયપસ્ટ્તિમાું જે પાઠ આિે તેના
ૂ માું અપાતી. હ ું તે
લેખિનો પહરચય અને એમના સર્જન કૃવતઓ વિષે માહિતી ટુંિ
લેખિના

તમામ

પસ્ટ્તિો, નિલિથાઓ, િાતાા

સુંગ્રિો

વિજાપરની

સાિાજવનિ

લાઇબ્રેરીમાુંથી લાિીને િાુંચી જતો. આમ સૌથી પિેલા મેં િ.મા. મનશી પછી ર.િ.
દે સાઈ, ધ ૂમિેત, પન્નાલાલ પટે લ, ઝિેરચુંદ મેઘાણી, ગલાબદાસ બ્રોિર, ચનીલાલ
મહડયા, ગણિુંતરાય આચાયા જેિા અનેિ નામી-અનામી સાહિત્યિારોને િાુંચી નાખેલા.
આ બધ ું સાહિત્ય શાળા અભ્યાસ દરમ્યાન દસ ધોરણ સધીમાું િાુંચીને પ ૂરું િરે લ.ું ”
“અચગયારમાું ધોરણમાું િતો ત્યારે બરોડામાું બહચરાજી રોડ પર આિેલા રજનીશ
સ્ટ્િરૂપમ ધ્યાન િેન્દ્દ્રમાું બધ અને શવન-રવિ ઓશો રજનીશજીના પ્રિચનોની િેસટ
ે
મ ૂિતા, તે સાુંભળિા જતો. આમ ઓશો રજનીશને િાુંચિાન ું વ્યસન લાગેલ.ું ઓશોના
લગભગ તમામ પસ્ટ્તિો િાુંચી નાખ્યા િશે.”
ભપેન્દ્રનસિંહ SSC પછી િડોદરાની મિારાજા સયાજીરાિ યવનિવસિટીના પ્રી-યવનટમાું
િૉમસા વિભાગમાું દાખલ થયા. અિીં જાણીતા સાહિત્યિાર સરે શ જોષી ગજરાતીનો
લલાસ લેતા. ત્યાર બાદ િૉમસા ફેિલ્ટીમાું દાખલ થઈ B. Com. ની હડગ્રી મેળિી.
િૉલેજના આ િષો દરમ્યાન એમનો ઘણોખરો સમય િુંસા મિેતા લાઇબ્રેરીમાું જતો.”
તેઓ િિે છે િે, “મ ૂળ સાહિત્યનો જીિ એટલે િોઈ સારા સાહિત્યિાર લેખિની કૃવત
િાથમાું આિી જાય તો એિ બેઠિે પ ૂરી.”
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(રજિાડી સાફા સાથે ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ)
B.Com. ની પરીક્ષા પસાર િરી ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ માતા-વપતા પાસે માણસા પાછાું ફયાા અને
આઠ િષા સધી ઘરની ખેતી સુંભાળી અને ક્રોસ બ્રીડ ગાયોની પણ દે ખરે ખ િરી.
દરમ્યાનમાું ૧૯૮૨ માું એમના દક્ષાકમારી સાથે લગ્ન સાથે થયા. આ એમની પસુંદગી
સાથેના એરે ન્દ્જડ મૅરેજ િતા. ૧૯૯૨ માું પત્ની સાથે િડોદરા પાછાું ફરી અને િીડીઓ
શહટિંગ અને ફોટોગ્રાફી ને વ્યિસાય તરીિે અપનાિેલો. ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ અને દક્ષાકમારીના
ધ્રિરાજવસિંિ, યિરાજવસિંિ અને િરપાલવસિંિ એમ ત્રણ પત્ર છે . ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિને દીિરી ન
િોિાનો થોડો અફસોસ િતો પણ થોડા મહિના પિેલાું પત્ર યિરાજવસિંિને ત્યાું પૌત્રી
તનીષાનો જન્દ્મ થિાથી એમની એ ખોટ પણ પ ૂરી થઈ ગઈ.

(ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ અને દક્ષાકમારી)
૨૦૦૫ માું એમના સાસહરયાએ Sponser િરે લા Visa ઉપર ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ અમેહરિામાું
સ્ટ્થાયી થયા. િાલમાું એમના ત્રણે પત્ર સહિત સમગ્ર કટુંબ અમેહરિામાું જ સ્ટ્થાયી છે .
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અમેહરિામાું આવ્યા બાદ એમણે અલગ અલગ િુંપનીઓમાું નોિરી િરી. િિે એ
અમેહરિાના નાગહરિ બની ગયા છે . એમના બચપણથી લાગેલા સાહિત્યના રસને િુંમેશાું
જાળિી રાખ્યો. અિીં અમેહરિામાું ગજરાત દપાણની સાહિત્ય સભામાું વનયવમત િાજરી
આપી અનેિ સાહિત્ય રવસિ વમત્રો સાથે દોસ્ટ્તી િરી લીધી. ગજરાતી ચલટરરી એિેડેમી
ઑફ અમેહરિાના તેઓ સભ્ય છે .
ગજરાતી બ્લોગ જગતમાું ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ રાઓલ નામ ખ ૂબ જ જાણીત ું છે . બ્લોગીંગની
પ્રવ ૃવત વિષે તેઓ િિે છે , “ઘેર ઘેર ફરી સમાજસેિા િરિી બધા માટે શક્ય નાું િોય.
૨૦૧૦મા બ્લોગ બનાિી લખિાન ું શર િયું છે . અંધશ્રદ્ધા અને અિૈજ્ઞાવનિ માન્દ્યતાઓ
વિરદ્ધ લખીને લોિોને વિચારતા િરિાન ું ધ્યેય છે . બ્લોગ કરક્ષેત્રમાું ૪૨૪ લેખો લખીને
મ ૂક્યા છે . ૩,૬૭,૮૧૬ હિટ્સ મેળિીને બ્લોગ ગજરાતી બ્લોગ વિશ્વમાું ખ ૂબ પ્રવસદ્ધદ્ધ
મેળિી ચ ૂક્યો છે .” ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિના તેજ તરાર લખાણો િાુંચિા તમારે કરક્ષેત્રની મલાિાત
http://raolji.com/ ચલિંિ િાપરી લેિી પડસે. ફેસબિના ગજરાતી સમ ૂિમાું પણ
ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિન ું નામ ખ ૂબ પ્રવસદ્ધ છે . ફેસબિમાું એમના ૫૦૦૦ વમત્રો સાથે અનેિ ફોલોઅસા
છે .
ભ ૂપેન્દ્દ્રવસિંિ પોતાને હિિંદ નાક્સ્ટ્તિ િિે છે . તેઓ િિે છે , “હિિંદ િોઈ ધમા નહિ જીિન
જીિિાનો એિ તરીિો છે . હ ું ઈશ્વર િગેરેમાું માનતો નથી, રીઅલીસ્ટ્ટીિ એપ્રોચ ધરાવ ું
છુું. િાસ્ટ્તિિાદી અને માનિતાિાદી એિા મને હ્મન ચબિેિીઅર અને ઉત્ક્રાક્ન્દ્તના
મનોવિજ્ઞાન ઉપર આધાહરત લેખ લખિાન ું ગમે છે .”
એમના બે પસ્ટ્તિો બિાર પડયા છે ૧) કરક્ષેત્ર મારા વિચારોન ું અને ૨) માનિ મન
એિ ચક્રવ્ય ૂિ. ‘માનિ મન એિ ચક્રવ્ય ૂિ’ પસ્ટ્તિની પ્રસ્ટ્તાિના જાણીતા લેખિ જય
િસાિડાએ લખી છે , અને આ પસ્ટ્તિ નિભારત સાહિત્ય પ્રિાશન દ્વારા પ્રિાવશત
િરિામાું આવ્ય ું છે . આ પસ્ટ્તિ ઉત્ક્રાુંવતના મનોવિજ્ઞાન ઉપર આધાહરત છે .
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ડો. ચચિંતન વૈશ્ર્નવ

ચચિંતનભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૭૧ માું અમદાિાદમાું થયેલો. માતા-વપતા બન્ને ડોિટર
િોિાથી પૈસ-ે ટિે સખી કટુંબ ગણાત ું. ચચિંતનભાઈએ પ્રાથવમિ અને માધ્યવમિ શાળાનો
અભ્યાસ િડોદરાની એલેંચબિ વિદ્યાલયમાું િરે લો અને અિીંથી જ એમણે ૧૯૮૬ માું
SSC અને ૧૯૮૮ માું HSC ની પહરક્ષાઓ પાસ િરી. શાળામાું ચચિંતનભાઈની ગણના
તેજસ્ટ્િી વિદ્યાથીઓમાું થતી, પણ એમન ું બારમા ધોરણમાું એમન ું પહરણામ થોડું
નબળું આવ્ય ું. આજે પાછુું ફરીને જોતાું એમને લાગે છે િે િદાચ બારમા ધોરણમા
અભ્યાસ વસિાયની ઈતર પ્રવ ૃવતઓમા િધારે પડતો સમય આપિાથી આવ ું થય ું િશે,
દાખલા તરીિે એમણે ૧૯૮૭ માું જ લલાવસિલ સુંગીતમાું B.A. ની ડીગ્રી મેળિી
લીધેલી.
HSC માું ઓછા માિા સ આવ્યા છતાું એમના માતા-વપતાએ ભવિષ્યનો વિચાર િરી
એમને બેંગ્લોરની R.V. િોલેજમાું Electronics and Communications ના િોસામા
દાખલ િયાા અને ૧૯૯૨ માું એમણે અિીંથી B.E. ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. આજે પણ
ચચિંતનભાઈ માને છે િે ઘરથી દૂર બેંગલોરમાું ગાળે લા આ ચાર િષા દરમ્યાન એમને
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જે ગણીજનો અને િાતાિરણ મળય ું િે તેણે જીિન વિષે વિચારિાની એમની દ્રષ્ટી જ
બદલી નાખી.
બે િષા ભારતમાું િામ િરી, ૧૯૯૪ માું ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ચચિંતનભાઈ અમેહરિા
આવ્યા અને અમેહરિામાું રિી એમણે ૧૯૯૬ માું M.S. in Electrical Engineering ની
ડીગ્રી મેળિી. ડીગ્રી મેળવ્યા બાદ એમણે Lucent Technologies-Bell Laboratories
માું નોિરી સ્ટ્િીિારી. મારો હદિરો ભાિેશ પણ આ જ િુંપનીમાું િામ િરતો િતો.
ચચિંતનભાઈ અને ભાિેશ વમત્રો બની ગયા િોિાથી, મારો ચચિંતનભાઈ સાથે આ સમય
ગાળામાું પહરચય થયો. એ સમયે મારા અમેહરિામાું ટુંિા રોિાણ દરમ્યાન જ હ ું
ચચિંતનભાઈની િેટલીિ ખાસીયતોથી પ્રભાવિત થયો િતો. એમની િાતચીતમાું
ગુંભીરતા, એમની વમત્રો પ્રત્યેની લાગણી, એમનો સુંગીત પ્રેમ અને એમની Brain
Storming ની આદતે મારૂું ખાસ ધ્યાન દોરે લ.ું

જાન્દ્યઆરી ૨૦૦૦ માું ચચિંતનભાઈના લગ્ન િેતલ બચ નામની ગજરાતી યિતી સાથે
થયા. આજે ચૌદ િરસ પછી ચચિંતમભાઈ િિે છે િે મારા જીિનમાું મળે લી અવત
પ્રેમાળ અને લાગણીશીલ વ્યક્લતઓમાું િેતલ મોખરે છે . લગ્નબાદ અમેહરિા આવ્યા
પછી તરત જ િેતલબેને પણ િધારે ભણિાન ું શરૂ િરી દીધ ું અને Computer વિષયિ
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M.S. ડીગ્રી મેળિી લીધી.. િાલમાું આ દું પતી પોતાની સાડાચાર િષાની પત્રી
સાન્દ્િીના ઘડતરમાું ફાળો આપી રહ્યા છે .

રીસચા-ક્ષેત્રે અગ્રેસર એિી Bell Laboratory માું નોિરી િરિા છતાું પણ એિ િાત
ચચિંતનભાઈને િારું િાર ખટિતી િે, ટે િનોલોજીમાું એટલી પ્રગવત પછી પણ ગરીબી
અને ભ ૂખમરા જેિી મ ૂળભ ૂત સમસ્ટ્યાઓનો િલ આપણે શામાટે લાિી શક્યા નથી?
થોડા વિચાર પછી તેમને એમ સમજાય ું િે આ પ્રશ્નનો જિાબ આપિા તેમણે
engineering ઉપરાુંત વિષયો સમજિા પડશે। આથી, 2003 માું આ સારા પગારની
નોિરી છોડી એમણે 2005 સધી SM in Technology and Policy નો અભ્યાસ િયો અને
2005 થી 2009 સધી Technology, Policy, and Management નો અભ્યાસ િરી Ph.D
ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. આ જ્ઞાન પ્રાક્પ્ત યજ્ઞ દરમ્યાન પાુંચ િષા માટે ઘર ચલાિિા
એમને અને એમની પત્નીને MIT ની Under Graduate Students Hostel ના િોડા ન
તરીિે િામ િરવ ું પડેલ.ું આ પહરક્સ્ટ્થતીને પણ Positive ્સ્ટ્ટીથી જોતાું ચચિંતનભાઈ િિે
છે , “આ િામ િરતાું િરતાું મને યિા માનસમાું ડોહિય ું િરિાની તિ મળી. મોટા
ભાગના ગોરા વિદ્યાથીઓથી ભરે લી આ MIT ની િોસ્ટ્ટેલના ઇવતિાસમાું, અમે પિેલા
જ અમેહરિામાું નહિિં જન્દ્મેલા, અને ગોરા નહિિં એિા િોડા ન િતા. પણ પ્રેમ અને
સમજદારીથી અમે વિદ્યાથીઓનો સારો એિો પ્રેમ સુંપાદન િરે લો.”

170

ચચિંતન િૈશ્નિ MIT ની Sloan School માું સીનીયર લેિચરર છે .તેમની રીસચા
મિદઅંશે બે વિષયો ઉપર િેસ્ન્દ્દ્રત છે . મખ્યત્િે, તેઓ આવથિિ અને સામાજજિ ભીડમાું
જીિી રિેલ વિસ્ટ્તારોની સમસ્ટ્યાઓ માટે ટે લનોલોજી અને વ્યિાસ્ટ્થાત્મિ ઉપાયો ઉપર
શોધખોળ િરી રહ્યા છે . તદોપરાુંત, તેઓ ટે િનોલોજી માું આિતા ઝડપી ફેરફારો ને
િાયાિરો, પ્રશાશિો અને વનયમનિારો િઈ રીતે સમજી શિે તેનો અભ્યાસ િરી રહ્યા
છે . તેમન ું આ િામ ખેતીિાડી, ઈન્દ્ટરનેટ અને ટે લીિોમ, ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રલચર, એનજી, અને
શિેરીિરણ ને સમજિામાું ફાળો આપી શિે તેમ છે . ચચિંતનભાઈ િિે છે િે તેમના
િાયાિાળ દરમ્યાન સૌથી યાદગાર પ્રસુંગ એ રહ્યો છે તેઓ MIT માું જે લલાસને ભણાિે
છે તેમાું એિ િાર રતન ટાટા આિેલા.
ચચિંતનભાઈની િાલની પ્રવ ૃવતઓ માત્ર બે િસ્ટ્તઓ ઉપર િેંદ્રીત છે . (૧) વશક્ષણ
આપવ ું, અને લોિોને પોતાન ું જીિન સધારિાની શક્લત પ્રદાન િરિા શોધખોળ
િરિી. અને (૨) એમની આસપાસના લોિોને એમની શક્લતની ચરમ સીમા સધી
પિોંચિામાું મદદરૂપ થવ ું. સ્ટ્િોલરશીપ િડે લોિોની મ ૂળભ ૂત મશ્િેલીઓન ું અધ્યયન
િરી સમાધાન શોધિા માટે આજે પણ ચચિંતનભાઈ િાયારત છે . ચચિંતનભાઈ માને છે િે
સર્જનશીલતા નો ધ્યેય જનિલ્યાણ છે .
ચચિંતનભાઈ િિે છે એ ઈશ્વરનો આભાર માને છે િે ગાુંધીજી સાથે નજીિનો સુંબધ
ું
ધરાિતા એમના નાના શ્રી પ્રતાપરાય તલજાપ્રસાદ છાયાએ એમને પ્રમાચણિતા અને
પહરશ્રમન ું જે મિત્િ સમજાિેલ ું એન ું એ પોતે કતિલ અને હિિંમતથી અનસરણ
િરિાની િોશીશમાું રહ્યા છે .
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નરે ન્દ્દ્રભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૪ માું િડોદરામાું એિ સમ્પન્ન પહરિારમાું થયો િતો. વપતાએ
મબ
ું ઈની વિલ્સન િોલેજમાું અભ્યાસ િયો િતો. માતાનો જન્દ્મ એિ જમીનદાર કટુંબમાું
થયો િતો. તે સમયે સ્ત્રી વશક્ષણ પ્રત્યે ઉદાવસનતા દશાાિિામાું આિતી િોિાથી માતાન ું
વશક્ષણ િેિળ ચોથા ધોરણ સધી જ થયો.
નરે ન્દ્દ્રભાઈની ઉમ્મર માત્ર નિ િષાની િતી ત્યારે એમના વપતાન ું અિસાન થય ું.
પહરક્સ્ટ્થવતમાું એિો બદલાિ આવ્યો, રિેિા માટે ફલત શિેરમાું એિ ઘર રિી ગય ું.
આજીિીિાન ું અન્દ્ય િોઈ સાધન ન િોિાથી માતા શિેરન ું ઘર ભાડે આપી ગામમાું રિેિા
ગયા. ભાડાની અલ્પ આિિમાું પણ માતાએ આત્મવનભારતા અને ગૌરિપ ૂણા રીતે ચાર
સુંતાનોને ઉછે યાા. નરે ન્દ્દ્ર તેમાું સૌથી મોટો. માત્ર ૫૫ િષાની ઉમ્મરે માતાન ું પણ અિસાન
થય ું.
નરે ન્દ્દ્રભાઈનો પ્રાથવમિ શાળાનો અભ્યાસ સૌરાષ્રના અને બનાસિાુંઠાના અલગ અલગ
શિેરોમાુંથયો. તે માત્ર સાત િષાના િતા ત્યારે એમના અપિરણનો એિ વનષ્ફળ પ્રયત્ન
થયો િતો. એમના જ નોિરે એમને રાજિોટથી મબ
ું ઈ લઈ જિાનો પ્રયત્ન િયો િતો, પણ
વપતાના એિ વમત્ર પોલીસ અમલદાર િોિાથી, તાત્િાલીિ િારિાઈ િરી નરે ન્દ્દ્રભાઈને
સરે ન્દ્દ્રનગરથી બચાિી લેિામાુંઆવ્યા.
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માધ્યવમિ શાળાનો અભ્યાસ એિ િષા ભાિનગર અને છ િષા અમદાિાદમાું થયો.
૧૯૫૧માું ૧૬ િષાની િયે એમણે SSC ની પહરક્ષા પસાર િરી. માધ્યવમિ શાળાના
અભ્યાસ દરમ્યાન એમને તેમના એિ વશક્ષિે િગામાું લપડાિ મારી િતી. આ અપમાન
સિન ન થતાું એમણે એજ્યિેશન ઈન્દ્સપેિટર પાસે ફહરયાદ િરી અને ન્દ્યાય મેળવ્યો િતો.
આમ અન્દ્યાય સામે લડી લેિાની વ ૃવત એમણે નાનપણથી જ િેળિેલી. આ સમયગાળામાું
એમણે શ્રી અરૂણિાન્દ્ત હદિેહટયાના માગાદશાન િેઠળ ગજરાતી સાહિત્યમાું રસ િેળવ્યો.
SSC બાદ એમણે ભાિનગરની મુંગળદાસ જેશીંગભાઈ િોલેજ ઓફ િોમસામાુંથી ૧૯૫૮
માું B.Com. ની ડીગ્રી મેળિી. આ અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન સુંજોગોિશાત ૧૯૫૫ થી ૧૯૫૭
સધી અભ્યાસમાું રૂિાિટ પેદા થયેલી. િોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન એમને શ્રી વિજયરાય
િ. િૈદ્ય પાસેથી ગજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ િરિાનો મોિો મળયો િતો. B.Com. ની હડગ્રી
મેળવ્યા પછી, ૧૯૬૩ સધી નરે ન્દ્દ્રભાઈએ L.I.C. ના એિાઉન્દ્ટસ અને લલેઈમ્સ વિભાગમાું
નોિરી િરી.
૧૯૬૨ના ચીન સાથેના યધ્ધમાું ભારતની િાર થતાું દે શના યિાનોમાું સૈન્દ્યમાું જોડાઇ
દશ્મન સામે લડિાનો જિાળ આવ્યો િતો. સરિારે આ ગાળા દરમ્યાન ઈમરજ્નન્દ્સી
િમીશન્દ્ડ ઓફીસરોની ભરતી શરૂ િરી, જેમાું નરે ન્દ્દ્રભાઈની પસુંદગી થઈ. છ મહિના
ે ની રે વનિંગ પ ૂરી િરી નરે ન્દ્દ્રભાઈ સેિન્દ્ડ લેફ્ટે નન્દ્ટ તરીિે રે ગ્યલર
પ ૂનામાું જેન્દ્ટલમન િૅડટ
આમીમાું જોડાઈ ગયા. આમીમાું જોડાિા માટેની પ્રેરણા એમને એમની માતાએ આપેલી.
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૧૯૬૫માું પાહિસ્ટ્તાન સાથેના યધ્ધમાું એમને મોખરાની િરોળમાું ઠેઠ વસયાલિોટ સધી
લડિાનો મોિો મળયો. ભારતે આ યધ્ધમાું શાનદાર વિજય મેળવ્યો િતો. ૧૯૬૭ના
િષામાું તેમની વનમણિું ૂ િૅપ્ટન તરીિે થઈ. ૧૯૬૮ માું તેઓ બોડા ર વસક્યરીટી ફોસામાું
િેપ્ટનના સમિક્ષ િોદ્દા સાથે જોડાયા. અિી પણ એમને ૧૯૭૧ ના પાહિસ્ટ્તાન સાથેના
યધ્ધમાું પુંજાબમાું મોખરાના મોરચે લડિાનો મોિો મળે લો, અને એમણે દાખિેલા શૌયા
બદલ એમને રાષ્રપવત દ્વારા ગેલેન્દ્રી એિોડા આપિામાું આવ્યો. એમણે એમના આ બન્ને
યધ્ધના અનભિો પોતાના પસ્ટ્તિ “જજપ્સીની ડાયરી” માું લખ્યા છે . અમદાિાદના ગર્જર
ગ્રુંથરત્ન િાયાાલય દ્વારા પ્રિાવશત આ પસ્ટ્તિ ખરે ખર િાુંચિા લાયિ છે .
નરે ન્દ્દ્રભાઈના લગ્ન ૧૯૬૫ માું ટાન્દ્ઝાવનયાના અનરાધાબિેન સાથે થયા િતા. આ એિ
arranged marriage િતા. ૧૯૬૫ માું એમની હદિરી િાશ્મીરાનો જન્દ્મ થયો અને ૧૯૭૦
માું એમના હદિરા રાજેન્દ્દ્રનો જન્મ થયો હતો. ૧૯૭૬ માું િેપ્ટન નરે ન્દ્દ્ર સૈન્દ્યમાુંથી
રાજીનામ ું આપી, એમના કટુંબને લઈને િાયમી િસિાટ માટે લુંડન ગયા. રાજીનામ ું
નામુંજૂર થવાથી િેપ્ટન નરે ન્દ્દ્રને ત્રણ મહિનામાુંજ ભારત પાછા ફરવ ું પડ્ ું. એમન ું ક ટુંબ
લુંડનમાુંજ રોિાય ું. પાુંચ િષા સધી અનરાધા બિેને લુંડનમાું નોિરી િરી અને બે બાળિોને
ઉછે યાા.
૧૯૮૧ માું િેપ્ટન નરે ન્દ્દ્ર સેનામાુંથી વનવ ૃવત લઈ લુંડન આવ્યા. લુંડનમાું નોિરી દરમ્યાન,
૧૯૮૭માું લુંડનની એિ બરો િાઉન્દ્સીલના સમાજ સેિા વિભાગે ચાલ પગારે બે િષાનો
ફૂલ ટાઈમ પોસ્ટ્ટ ગ્રૅજ્યએટ િોસા િરિા મોિલ્યા. લુંડનની સાઉથ બેંિ યવનિવસિટીમાુંથી
તેમણે સોશ્યલ સાયન્દ્સીઝમાું પોસ્ટ્ટ-ગ્રેજ્યએટ હડપ્લોમા મેળવ્યો.
લુંડનના રિેિાસ દરમ્યાન, અંડરગ્રાઉન્દ્ડ રે નમાું પ્રિાસ િરતી િખતે ગજરાતી લેખનની
પ્રવ ૃવત ફરી શરૂ િરી અને એમના લખાણ અખુંડ આનુંદમાું ’િૅપ્ટન નરે ન્દ્દ્ર’ના તખલ્લસથી
પ્રગટ થિા માુંડયા. આમ તો એમનો સૌથી પિેલો લેખ ૧૯૫૭માું સ્ટ્િ. ચાુંપશીભાઈ
ઉદે શીના ‘નિચેતન’માું છપાયો િતો અને ત્યાર પછી ૧૯૭૯માું જનસિાની રવિિારની
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આવ ૃવિમાું ‘નરે ન્દ્દ્ર’ના તખલ્લસથી અિાર નિાર લેખ છપાતા. જો િે લેખનની ખરી િસોટી
સ્ટ્િ. આચાયાશ્રી હદલાિરવસિંિજી જાડેજાની રાિબરી નીચે નીિળતા ‘અખુંડ આનુંદ’માું થઈ.
તેમાું લગભગ દસેિ જેટલા લેખ અને એિ એિાુંહિ નાટિ પ્રવસદ્ધ થયાું, જેમને ઘણો સારો
આિિાર મળયો િતો.
લુંડનના રોિાણ દરમ્યાન એમણે ૧૯૮૫માું, લુંડનમાું રિેતા ભારતીય અંધજનો માટે
બોલત ું
અખબાર ‘હિરણ’, મ ૂળ િેન્દ્યાનાું િલ્પનાબિેન પટે લની સાથે શરૂ િય.ું આજે પણ આ
અખબારની હડજીટલ આવ ૃવિ લગભગ ચારસો દૃષ્ટીની ક્ષવત ધરાિતા શ્રોતાઓને દર
અઠિાહડયે મોિલિામાું આિે છે .
નરે ન્દ્્ભાઈના બન્નેબાળિો ચબ્રટનમાુંઅભ્યાસ પરો િરી, આગળની િારિીદી માટે અમેહરિા
ગયા. ૨૦૦૦ માું નરે ન્દ્દ્રભાઈ અને એમના પત્ની પણ િાયમી િસિાટ માટે અમેહરિા
આિી ગયા. અમેહરિામાું એમની સાહિત્ય પ્રવ ૃવત ચાલ રિી. ૨૦૦૮ માુંએમણે
જજપ્સીની ડાયરી નામે બ્લોગ શરૂ િયો. તમે www.captnarendra.blogspot.com લીંિ
િાપરી આ બ્લોગની મલાિાત લઈ શિો છો.
નરે ન્દ્દ્રભાઈના ઘડતરમાુંએમની માતાન ું યોગદાન અવતશય મિત્િન ું છે . આ લખતી
િખતે, વશિાજી મિારાજન ું િીરમાતા જીજાબાઈએ િરે લ ું ઘડતર યાદ આિી જાય છે . આ
માત ૃૠણ ચ ૂિિિા નરે ન્દ્દ્રભાઈએ “બાઈ” (મા) નામે એિ પસ્ટ્તિ લખ્ય ું છે , જે મ ૂળ એમની
માતાએ મરાઠીમાું લખેલ ડાયરીનો અનિાદ છે .
નરે ન્દ્દ્રભાઇ િિે છે , “મિાભારતમાું િણાન ું િાક્ય: ‘િયા કળમાું જન્દ્મ આપિો તે
દૈ િનેઆવધન છે ; પરું ત પરષાથા તો મારે આવધન છે , મને બહ ગમે છે .” આ ઉપરાુંત
ભાિનગર રાજ્યનો motto - ‘મનષ્ય યત્ન, ઈશ્વર કૃપા’ આ િથન પણ એમને ખ ૂબ વપ્રય
છે .
175

આમ તો આ જીપ્સીનો પ્રિાસ િજી ચાલ જ છે .
અંતમાું િેપ્ટન નરે ન્દ્દ્ર ફણસેને એિ વમલીટરી ઢબની સલામ િરી આ લેખ પ ૂરો િરૂું છુું.
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શ્રી અરવિિંદ અડાલજા

અરવિિંદભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૩૯ માું જામનગરમાું થયો િતો. એમના જન્દ્મના ત્રણ-ચાર
મહિના બાદ જ એમના વપતાન ું અિાળ અિસાન થય ું. અરવિિંદભાઈ અને એમની મોટી
બિેનને ઉછે રિાની જિાબદારી એમના માતા, નાની અને પરદાદાએ વનભાિી. પરદાદાને
મળત ું નજીિી રિમન ું પેનશન અને માતા અને નાની ને નાના-મોટા િામો િરી મળતી
આિિમાુંથી કટુંબનો વનભાિ થતો.
અરવિિંદભાઈન ું પ્રાથાવમિ શાળાન ું વશક્ષણ ગામની શાળામાું થય ું. માધ્યવમિ શાળાન ું વશક્ષણ
નિાનગર િાઈસ્ટ્કૂલમાું થય ું. અિીંથી તેમણે ૧૯૫૬ માું SSC પરીક્ષા પાસ િરી. SSC બાદ
તેમણે જામનગરની ડી. િે. િી. િોલેજમા આટા સમાું પ્રિેશ મેળિી, ૧૯૬૦ માું અથાશાસ્ત્ર
અને રાજ્યશાસ્ત્ર (Political Science) માું B.A. ની ડીગ્રી મેળિી. શાળા અને િોલેજના
અભ્યાસ દરમ્યાન એમને મોઢ-િચણિ જ્ઞાવતની સુંસ્ટ્થાએ ખ ૂબ જ સિાય િરી. િાુંચનનો શોખ
એમનો શાળાના સમયની શરૂ થઈ ગયેલો, જે િોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન પણ જળિાઈ
રહ્યો. અરવિિંદભાઈ િિે છે , “િાુંચને મને તટસ્ટ્થાતાથી વિચારિા પ્રેયો અને મારાું વિચારો
પ ૂિાગ્રિ રહિત તથા પ્રી િુંડીશન્દ્ડ નહિ થતાું ખ ૂલ્લા મને વિચારી મારાું પોતાના વિચારો
ઘડતા શીખવ્યો.”
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B. A. નો અભ્યાસ પરો િરી, બેંિમાું નોિરી િરતાું િરતાું એમણે રાજિોટની લૉ િોલેજમાું
અભ્યાસ િરી, ૧૯૬૨ માું L. L. B. ની હડગ્રી મેળિી. નોિરી િોિાથી આવથિિ ભીંસમાુંથી
થોડી રાિત મળી. િિીલાત િરિા તેમની પસુંદગી જામનગર ઉપર િતી, એટલે એમણે
બેંિને વિનુંતી િરી, પોતાની બદલી જામનગર ખાતે િરાિી લીધી. અિીં િહિલાત શરૂ
િરતાું પિેલાું જ એમના િાથમાું “An Art Of An Advocate” પસ્ટ્તિ આવ્ય ું. આ પસ્ટ્તિની
પ્રસ્ટ્તાિનામાું એિ લાઈનમાું લખેલ,ું “WE HAVE TO LIVE ON OTHERS
MISFORTUNE”. આ િાક્યે એમને વિચારતા િરી મ ૂક્યા. એમણે િહિલાત િરિાને બદલે
બેંિની નોિરીમાું જ રિેિાનો વનણાય િયો.
૧૯૬૩ માું અરવિિંદભાઈના લગ્ન િસમવતબેન (િલ્પનાબેન) સાથે અત્યુંત સાદાઈ પિાિ
થયા. આ દું પતીને બે પત્રીઓ અને એિ પત્રની પ્રાપ્તી થઈ. ૩૭ િષાના અત્યુંત સમેળ
ભયાા દાુંપત્ય જીિનબાદ, િલ્પના બિેનનો ૨૦૦૦ માું િેન્દ્સરની ચબમારીથી અિસાન થય ું.
અરવિિંદભાઈ િલ્પના બિેન વિષે િિે છે , “મારી જીિનસુંગીનીએ અભ્યાસ ઈંટર આટકા સ
સધી િરી છોડી દીધો િતો. વપયરમાું એિની એિ હદિરી તરીિે લાડ-િોડમાું ઉછરે લી,
સાસરિાસમાું એિ અત્યુંત સમજદાર, કશળ અને પરગજ ગૃહિચણ પરિાર થઈ.”

અરવિિંદભાઈ, િલ્પનાબેન, ત્રણ બાળિો અને અરવિિંદભાઈના માતા, એમ છ જણાના
સખેથી ચાલતા પહરિારમાું ૧૯૭૬ માું િટોલટી ઉભી થઈ. અચાનિ એમના બનેિીન ું
અિસાન થતાું બિેન અને એના ચાર બાળિોની તમામ જિાબદારી અરવિિંદભાઈ ઉપર
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આિી પડી. આ સમયે તેઓ જૂનાગઢમાું િતા.આમ એમના કટુંબના છ અને બિેનના
કટુંબના પાુંચ મળી ૧૧ વ્યક્લતની તમામ પ્રિારની જિાબદારી વનભાિિામાું એમની પત્ની
િલ્પનાબેને વસિંિનો ફાળો આપ્યો. એ સમયને યાદ િરી અરવિિંદભાઈ િિે છે , “િપરા
િાળમાું જ વ્યક્લતની સમજદારી-કનેિ, કશળતા તથા વ્્િિાહરિ સમજની િસોટી થતી રિે
છે , જેમાું મારી િલ્પએ અમોને પાર ઉતાયાા. આ સમય દરવમયાન એણે નોિરી િરી,
િરિસરથી બુંને પહરિારને સાચવ્યા, ઉપરાુંત પાુંચ િષા સધી પોતાના માટે એિ િપડું નહિ
ખરીદ્.ું અમારા બાળિોને પણ સાદાઈ અને િરિસરથી જીિન બસર િરિાના સુંસ્ટ્િાર
આપ્યા.બિેનની ત્રણ હદિરી અને એિ દીિરાના વશક્ષણ, લગ્ન િગેરે સમજદારી પ ૂિાિ
સાદાઈથી િરી, તેમને સિેને પોતાના પગ ઉપર ઉભા િરી તેમનો સુંસાર િસાિી આપ્યો.
સુંસાર ચલાિિાની તેની કનેિ અને િોંવશયારીને િારણે અમે અમારાું સ્ટ્િપનન ું પોતીકું ઘર
" વિસામો " બનાિી શક્યા, ઉપરાુંત બાળિોના લગ્ન િગેરે પણ સારી રીતે ઉિેલી શિયા.”
અરવિિંદભાઈ અને િલ્પનાબિેનના વિચારોન ું એમના બાળિોએ પણ એમના પોતાના
જીિનમાું અનસરણ િયું છે . સ્ટ્િાલુંબન, સાદગી અને કટુંબ િત્સલતાના ગણો એમના ત્રણે
બાળિોએ અપનાવ્યા છે . જરૂરત િખતે સખત પહરશ્રમ િરી કટુંબની મશ્િેલીઓનો સામનો
િરિામાું િાથ બઢાવ્યો છે , અને સમાજના ખોટા રીત હરિાજને વતલાુંજલી આપી, એમણે
સાદાઈથી લગ્ન િયાા છે . ત્રણે બાળિો િિે જીિનમાું ઠરીઠામ થઈ પોતપોતાન ું જીિન
વ્યવતત િરે છે .
અરવિિંદભાઈ અંધ શ્રધ્ધાથી ખ ૂબ જ દૂર રિે છે . ગ્રિદશા, બાધા-આખડી, શિન-અપશિન
િગેરેમાું જરાપણ વિશ્વાસ ધરાિતા નથી. આજિાલ મુંહદરોના િાલચાલ વિષે તેઓ િિે છે ,
“આપણાું દે શમાું મુંહદરો વ્યિસાય બની ચ ૂક્યા છે . મુંહદરોની ભવ્યતા, અઢળિ ધનરાશી,
સાધ-સ્ટ્િામીઓ અને મિુંતોની િૈભિી જીિન શૈલી જોઈ મગજ ચિનાચર બની જાય છે .
પવશ્ચમના દે શોને િાર તિેિારે ભાુંડતા આ લોિો તેમના દ્વારા શોધાયેલી તમામ ચીજિસ્ટ્તઓ પ્રેમથી િાપરે છે , અને ઉનાળાના ચાતમાાસ પણ વિદે શમાું વિતાિે છે . આ લોિોની
ધાવમિિતા-આધ્યાજત્મિતા, વનષ્ઠા િેટલી પ્રમાચણિ િોઈ શિે તેિો પ્રશ્ન મને સતત સતાવ્યા
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િરે છે .” િધમાું તેઓ િિે છે , “દે શભરમાું અનેિ મુંહદરો અક્સ્ટ્તત્િમાું િોિા છતાું સુંપ્રદાયોની
િરીફાઈને િારણે નિા મુંહદરો બુંધાયે જાય છે . આ મુંહદ્દરો બાુંધિા િે પરાણા મુંહદરોને
ભવ્યાવતભવ્ય બનાિિા દાનિીરો દાન આપતા રિે છે . આિી દાનમાું આિતી ધનરાશી
િયા વ્યિસાયમાુંથી દાનિીરે પ્રાપ્ત િરી છે તે િોઈ દાન સ્ટ્િીિારનાર સાધ-સુંત-સ્ટ્િામી િે
મુંિત પ ૂછતા િોિાન ું જાણ્ય ું નથી. મોટે ભાગે આ ધનરાશી ગેરરીતી દ્વારા મેળિેલી િોય છે .
આિા દાનિીરોનો આત્મા િદાચ ક્યારે િ ડુંખતો િોિાને િારણે થોડું દાન આપી આત્માને
મગ
ું ૂ ો િરિા સાથે િીવતિ અને પ્રવતષ્ઠા મેળિી, સમાજમાું ધાવમિિ િોિાન ું બીરૂદ પણ અંિે
િરિા િોવશશ િરતા રિે છે . આિી ગેરરીતી દ્વારા મેળિેલ ધનથી બુંધાયેલા મુંહદરોમાું પ્રાણ
-પ્રવતષ્ઠા િરિા છતાું ઇશ્વર આિે ખરો? “
આપણે ત્યાું મ ૃત્ય પાછળ પણ અનેિ િમાિાુંડ અને કહરિાજો અક્સ્ટ્તત્િ ધરાિે છે . જો આ
િમાિાુંડ િે હરિાજો ના િરિામાું આિે તો મ ૃતિનો મોક્ષ ના થાય, સ્ટ્િગા ના મળે અને નિા ની
યાતનાઓ ભોગિિી પડે િગેરે અનેિ પ્રિારનો ભય દે ખાડી લાગણીઓન ું બ્લેિમેલીંગ
િરિામાું આિે છે , આિી માન્દ્યતાઓને જાિારો આપી, અરવિિંદભાઈએ એમના માતશ્રી અને
પત્નીના મ ૃત્ય બાદ િોઈ જાતના િમાિાુંડની વિવધઓ નહિ િરી, સમાજને આ ઉપજાિેલી
ભયાિિ િાતોમાુંથી બિાર વનિળિા પ્રેરણા આપી છે .
આજે ૭૫ િષાની િયે અરવિિંદભાઈ, બાળિો બધી રીતે સગિડ િરી આપિા તૈયાર િોિા
છતાું, એિલા રિે છે અને રાુંધિાના અને અન્દ્ય ઘરના િામો જાતે િરે છે . એમના બ્લોગ
http://arvindadalja.wordpress.com/ માું પોતાના વિચારો િોઈપણ જાતના આડુંબર
વસિાય વનભાયતાથી રજૂ િરતા રિે છે . એમના સ્ટ્િતુંત્ર, un-biased વિચારો એમને મળિા
જેિા માણસ બનાિે છે .
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શ્રી ચગરીશ ચચતલીયા

ચગરીશભાઈનો જન્દ્મ અમરે લી જીલ્લાના ચલાલા ગામમાું ૧૯૨૯ માું એિ મધ્યમ િગીય
કટુંબમાું થયો િતો. એમના વપતા શ્રી િમલશી િરશનદાસ ચચતલીયા મબ
ું ઈ
યવનિસીટીએ શરૂ િરે લા B.Com. ડીગ્રી િોસાના પ્રથમ બેચના વિદ્યાથી િતા. તેઓ
મબ
ું ઈના જય ભારત સાપ્તાહિિના માચલિ અને તુંત્રી િતા.
ચગરીશભાઈન ું પ્રાથવમિ અને માધ્યવમિ શાળાન ું વશક્ષણ મબ
ું ઈની પ્રખ્યાત અંગ્રેજી
વમહડયમની િબબાઈ સ્ટ્કૂલમાું થયેલ.ું અિીંથી તેમણે ૧૯૪૭ માું મેરીિની પરીક્ષા પાસ
િરી, મબ
ું ઈની વિલ્સન િોલેજમાું એડવમશન લીધ ું. વિલ્સન િોલેજમાું ચાર િષા અભ્યાસ
િરી, ૧૯૫૧ માું B.A.(Hon.) with Economics and Statistics ની ડીગ્રી મેળિી. શાળા
િોલેજના આ િષોમાું સામાજીિ અને સાુંસ્ટ્કૃવતિ ઈતર પ્રવ ૃવતઓમાું ભાગ પણ લીધેલો.
B.A. ની ડીગ્રી મેળિી એમણે Law College માું એડમીશન લીધ ું. અિીં એમણે એમના બે
વમત્રો સાથે મળીને ૧૯૫૧ માું Rhythm Group ની સ્ટ્થપના િરી. આ ગ્રપે મબ
ું ઈમાું અનેિ
સુંગીતના અને અન્દ્ય સાુંસ્ટ્કૃવતિ િાયાક્રમો યોજ્યા, જેમાું એ સમયના અવત પ્રવસધ્ધ
િલાિારોને આમુંત્રી સફળ િાયાક્રમોની િારમાળા આપી. િલાિારોમાુંથી જો થોડા નામો
ગણાવ ું તો મિેશ, તલત મિેમદ, મિમદ રફી, જગમોિન, િેમત
ું કમાર, મન્ના ડે, ગીતા દિ,
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અવનલ ચબશ્વાસ, સી. એચ. આત્મા, ગરૂદિ, િિીદા રિેમાન, માલા વસિંિા, રિેમાન, જોની
િોિર અને નતન. એમની આ પ્રવ ૃવત ૧૯૫૫ સધી અવિરત ચાલતી રિી. આ સમય ગાળા
દરમ્યાર એમના વપતાની તચબયત બગડતાું એમણે િાયદાનો અભ્યાસ અધિચ્ચે જ મ ૂિી
દીધો અને વપતાના સાપ્તાહિિ જય ભારતના િારોબારમાું જોડાઈ ગયા.

(ઈન્દુમનત બહેન)

૧૯૫૫ માું ચગરીશભાઈના જીિનમાું બે મિત્િના બનાિો બન્દ્યા. ૧૯૫૫ માું એમના
arranged marriage ઈન્દ્દમતીબિેન સાથે થયા અને ૧૯૫૫ માું જ તેઓ મબ
ું ઈના
અવતપ્રવતષ્ઠીત The Progressive Group માું જોડાયા. બસ અિીંથી ચગરીશભાઈની
સામાજીિ પ્રવતષ્ઠાએ િરણફાળ ભરિાની શરૂઆત િરી. આ ગ્રપમાું જોડાિાના બે િષાની
અંદર જ, એટલે િે ૧૯૫૭ માું એમને ગ્રપના જનરલ સેક્રેટરીનો િોદ્દો આપિામાું આવ્યો જે
એમણે ૧૯૬૦ સધી સુંભાળયો. ૧૯૬૦ માું એમને ગ્રપના ઉપ-પ્રમખ બનાિિામાું આવ્યા,
અને ૧૯૬૫માું એમને ગ્રપના પ્રમખનો િોદ્દો આપિામાું આવ્યો. The Progrssive Group
ના ઇવતિાસમાું ચગરીશભાઈ સૌથી નાની ઉમ્મરના પ્રમખ િતા. આ િોદ્દો એમણે ૧૯૬૭
સધી એટલે િે બે િષા સધી સુંભાળયો. ત્યારબાદ પણ તેઓ આ ગ્રપના Executive
Member તો રહ્યા જ. બધા મળીને પુંદર િષા તેઓ આ ગ્રપના મિત્િના િાયાિતાા રહ્યા.

182

(ડો. રાધાકૃષ્ણન તરફથી ભગરીશભાઈનું સન્માન)
યોગાનયોગ પ્રોગ્રેસીિ ગ્રપના પ્રમખ તરીિે નો િાયાિાળ પ ૂરો થતાું જ તેઓ The IndoAmerican Society, Bombay ના સુંપિા માું આવ્યા. ૧૯૬૯ થી ૧૯૭૩ સધી આ સુંસ્ટ્થાના
ઓનરરી સેક્રેટરી અને રે ઝરર રહ્યા અને ૧૯૭૩ થી ૧૯૭૬ સધી એના ઉપ-પ્રમખ રહ્યા
અને ૧૯૭૭-૭૮માં પ્રમુખ પદે નનમાયા. આ સુંસ્ટ્થાના પણ િાયાિારી બોડા ના ૧૪ િષા સધી
સભ્ય રહ્યા.
આ બે સુંસ્ટ્થાઓમાું એમના િાયાિાળ દરમ્યાન ચગરીશભાઈ અનેિ આગેિાન વ્યક્લતઓના
અંગત સુંપિા માું આવ્યા. અિીં હ ું િધારે વિગતમાું ન ઉતરતાું માત્ર આ મિાનભાિોના નામ
જ આપ ું છુું. ડો. માટીન લ્યથર િીંગ જનીઅર અને એમના પત્ની િોરે ટા િીંગ,
વિજ્યાલક્ષમી પુંહડત, શ્રી િી.િી. ચગરી, ડો. રાધાકૃષ્ણન, શ્રી સુંજીિ રે ડ્ડી, શ્રી મોરારજી
દે સાઈ, ડો. િરણવસિંિ, િી.પી.વસિંિ, અજ ાનવસિંિ, પી.એ. સુંગમા, ટી. ટી. કૃષ્ણમાચારી,
તાિે શ્વરી વસિંિા, મધ લીમયે, આચાયા કૃપલાણી, એમ. સી. ચાગલા, સી. ડી. દે શમખ, નાની
પાલખીિાલા, મીન મસાની, આહદત્ય ચબરલા, જે. આર. ડી. તાતા, ટી. એન. શેશન, પ્રણિ
મિરજી, ખશિુંતવસિંિ, િે. એમ. મનસી, એમ. સી. સેટલિાડ અને ડો. સબ્રમવનયમ
સ્ટ્િામી. આ બધી વ્યક્લતઓનો પહરચય ચગરીશભાઈને આ બે સુંસ્ટ્થાઓ માટે પ્રિચન
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આપિા આમુંત્રેલા ત્યારે થયો િતો, જો િે આમાની િેટલીિ વ્યક્લતઓ સાથે એમને અંગત
વમત્રતાના સુંબધ
ું ો પણ િતા. ચગરીશભાઈના લગભગ બધા જ િાયાક્રમોની મબ
ું ઈના
આગળ પડતા સમાચાર પત્રોમાું નોંધ લેિાતી અને એમની િાયાકશળતાના િખાણ થતા.
આ બધા િામો િચ્ચે એમના વપતા દ્વારા શરૂ િરાયલા સાપ્તાહિિ “જય ભારત” ના તુંત્રી
તરીિેની જિાબદારી પણ સુંભાળતા અને મખ્યત્િે એમના ઈનસ્ટ્યરન્દ્સ િુંપનીના
િામિાજને પણ સુંભાળતા. ૧૯૭૧ માું એમને ફ્લેગ ડે વનવમિે બોક્ષ િલેલશનના િડા
વનમિામાું આિેલા, એ િષે એમણે રે િોડા િલેિશન િરી બતાિેલ.ું ૧૯૭૧ થી ૧૯૭૮ સધી
એમને ફ્લેગ ડે િમીટીના ઉપ-પ્રમખ બનાિિામાું આવ્યા, અને ૧૯૭૮ માું એમને
ચેરમેનન ું પદ સોંપેલ.ું
ચગરીશભાઈ એટલી બધી સુંસ્ટ્થાઓ સાથે જોડાયલા િતા િે જેની નોંધ આ નાના સરખા
પહરચય લેખમાું લેિાન ું શક્ય નથી, એના માટે તો એમણે આત્મિથા જ લખિી જોઈએ.
છતાું અિીં હ ું થોડી િધારે સુંસ્ટ્થાઓનો ઉલ્લેખ િરીશ. ૧૯૮૧ માું તેઓ Indo Japanese
Association ના ઉપ-પ્રમખ વનમાયા. ૧૯૮૫ માું પ્રેસ ચગલ્ડ ઓફ ઈંહડયાના માનદ
ખજાનચી વનમાયા. ૧૯૮૭ થી મબ
ું ઈની સર િરહિશનદાસ નરોિમદાસ િોક્સ્ટ્પટલના
માનદ સેક્રેટરી અને માનદ ખજાનચીના પદે વનમાયા. ૧૯૮૮ માું તેઓ Urban
Development Institude ના ચેરમેનના પદે વનમાયા. ૧૯૯૦ થી ૧૯૯૨ તેઓ હફલ્મ
સેંસર બોડા ના સભ્ય રહ્યા. આ વસિાય રોટરી િલબમાું િષો સધી એિ યા બીજા પદ ઉપર
િાયારત િતા. મહારાષ્ર સરકારે એમને Honorary Executive Magistrate તરીકે પણ
નનમેલા. આ વસિાય પણ ભારતીય નવદ્યાભવન અને બીજી અનેિ સુંસ્ટ્થાઓને પોતાની
સેિાઓ ઉપલબ્ધ િરાિેલી. પોપ જોન પોલની ભારતની મુલાકાત વખતે જે સનમતી
નનમાયલી તના ભગરીશભાઈ ખજાનચી હતા અને આ પ્રસંગે યોજાયલા કાયાક્રમમાં
ઈન્દીરા ગાંધી પણ હાજર હતા.
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સર હરરકશનદાસ નરોત્તમદાસ હોક્સ્પટલના લાભાથે એમણે બી. આર. ચોપડાની
મદદથી ટી.વી. નસરીયલ મહાભારતનો પાંચ કલાકનો લાઈવ શો, ૨૫૦૦૦ પ્રક્ષકોની
હાજરીમાં, મુબ
ં ઈના બ્રેબોના સ્ટે ડીયમમાં યોજેલો.
ભગરીશભાઈ આટલી બધી સામાજીક પ્રવ ૃનતઓ કરી શક્ા એની પાછળ એમના
જીવન-સાથી ઈન્દુમનત બહેનનો ખબ જ મોટો ફાળો હતો. ઘરની તમામ
જવાબદારીઓ ઉપરાંત બાળકોની દે ખભાળ અને એમના ભણતર અને કારકીદીના
ઘડતરની સંપણા જવાબદારી પણ ઈન્દુબેને જ ઉપાડી લીધેલી.
ચગરીશભાઈના ત્રણે પત્ર ભણી ગણીને ઠરીઠામ થયા છે . એિ પત્ર ભારતમાું અને બે પત્રો
અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી થયા છે . ૨૦૦૦ માું ચગરીશભાઈ પણ ભારતમાની એમની બધી
જિાબદારીઓમાુંથી વનવ ૃવિ લઈ, ગ્રીનિાડા મેળિી અમેહરિા આવ્યા. ૨૦૦૬ માું તેઓ
અમેહરિાના નાગહરિ થઈ ગયા. િમણાું િેલીફોવનિયાના Bay Area માું ચાલતી અનેિ
ગજરાતી સામાજીિ અને સાહિત્યીિ સુંસ્ટ્થાઓમાું રસ લઈ વનવ ૃવતન ું જીિન વ્યવતત િરે છે .
મારા સદનશીબે મારો એમની સાથે થોડા સમય પિેલા જ પહરચય થયો. િજીસધી મારૂું
આશ્ચયા અિબુંધ છે િે એિ વ્યક્લત પોતાના જીિનિાળ દરમ્યાન આટલ ું બધ ું િઈ રીતે િરી
શિે?
ચગરીશભાઈ માને છે િે િામ એજ ઈશ્વર છે અને સાથે સાથે તેઓ માને છે િે જીિનમાું ઓછી
જરૂહરયાતો જ સખ આપી શિે છે .
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શ્રી પ્રભલાલ ટાટારીઆ

પ્રભલાલભાઈનો જ્નન્દ્મ ૧૯૪૩ માું િચ્છ જીલ્લાના માુંડિીમાું થયો િતો. એમના જ્નન્દ્મથી
માત્ર દોઢ મહિના પિેલા જ એમના વપતાન ું અિસાન થય ું િત ું. તે સમયે એમના મોટાભાઈ
શામજીભાઈ માત્ર દસ િષાના િતા. એમના માતા રાધાબેન માત્ર ચોથા ધોરણ સધી
ભણેલા િતા. આિા સુંજોગોમાું પ્રભલાલભાઈન ું બાળપણ આવથિિ સુંિળામણમાું પસાર
થય ું. એમના માતા બાુંધણી બાુંધિાના અને વસલાઈના નાનામોટા િામ િરી ઘર
ચલાિતા. થોડા સમયબાદ એમ મક્સ્ટ્લમ શખ્સની ભલામણથી એમને અન્દ્જમન
ઈસ્ટ્માઈલ સ્ટ્કૂલમાું મામલી પગારની નોિરી મળે લી.
પ્રભલાલભાઈને આઠ િષાની િયે શેઠ વત્રભિનદાસ ભિાનજી પ્રાથવમિ શાળામાું દાખલ
િરિામા આવ્યા. પાુંચમા ધોરણથી સાતમા ધોરણ સધી શેઠ લીલાધર મરારજી ભીમાણી
સ્ટ્કૂલમાું અભ્યાસ િયો અને ત્યાર બાદ આઠમાું ધોરણથી અચગયારમા ધોરણ સધીનો
અભ્યાસ રામકૃષ્ણ િાઈસ્ટ્કૂલમાું િયો. િાઈસ્ટ્કૂલના અભ્યાસ દરમ્યાન જ્યારે િગામાું
એમનો નુંબર ૧૦ િે ૧૫ સધીમાું આિે તો એમને માવસિ એિ થી બે રૂવપયાની સ્ટ્િોલરશીપ
મળતી. શાળાના સમયમાું એમને િાુંચન અને રોઈંગમાું વિશેષ રસ િતો.
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િાઈસ્ટ્કૂલના અભ્યાસ દરમ્યાન જ એમને Migraine ની તિલીફ ઊભી થિાથી, એમણે
૧૯૬૨ માું SSC િયાા પછી િધારે ન ભણિાન ું અને ઘરની આવથિિ ક્સ્ટ્થતી સધરે એટલે
નોિરી શોધિાન ું શરૂ િય.ું થોડા પ્રયત્નો બાદ એમને અમરાિતીની શ્રી લક્ષ્મી િોટન
રે ડસા પ્રા.લી. માું નોિરી મળી. આ િુંપનીની ૧૪ બ્રાુંચીસ િતી. પ્રભલાલભાઈને િાટોલા
બ્રાુંચમાું િેઈન્દ્ગ િલાિા તરીિે વનમિામાું આવ્યા. ખાવ,ું પીવ ું અને રિેઠાણની સગિડ
ઉપરાુંત માવસિ ૫૦ રૂવપયા પગાર નક્કી થયેલો. . િાટોલમાું િેઇન્દ્ગ િલાિા ની ડ્ટી
િરતાું િરતાું તેમણે િોટન વસલેિશન અને એિાઉન્દ્ટ શીખી લીધ ું અને બુંધાતી િપાસની
ગાુંસડીન ું સપરવિઝન પણ િય.ું િપાસની સીઝન પરી થતાું એમના િામથી સુંતોષ પામી
એમનો પગાર ૫૦ ને બદલે ૬૦ રૂવપયા પ્રમાણે ગણિામાું આવ્યો.
બીજી સીઝનમાું એમને ઓફીસમાું િેડિલાિા ના િાથ નીચે એિાઉંટન ું િામ સોંપિામાું
આવ્ય ું. થોડા સમય બાદ િોટનસીડ હડપાટા મેન્દ્ટમાું અને ત્યારબાદ ઓઈલમીલમાું એમ
એમની બદલી થતી રિી. ઓઈલમીલના મેનજ
ે ર રીટાયડા થતાું પ્રભલાલભાઈને મેનેજર
બનાિિામાું આવ્યા, ત્યારે તેમનો પગાર ૧૯૦ રૂવપયા િતો. આ િુંપનીમાું એમણે ૧૯૬૨
થી ૧૯૬૮ સધી િામ િય.ું
૧૯૬૮ માું સારા ભવિષ્ય માટે તેમણે મેસસા ખીમજી રામદાસ – મસ્ટ્િત (સલ્તનત ઓફ
ઓમાન) માું નોિરી સ્ટ્િીિારી. ૧૯૬૮ થી ૧૯૭૪ સધી સલાલા (ધફાર)માું િુંપનીમાું અલગ
અલગ ખાતામાું જિાબદારી સુંભાળી. ત્યારબાદ ૧૯૭૫ થી ૨૦૦૬ સધી મવશરાિ બ્રાુંચમાું
અને િેડ ઓફીસમાું અલગ અલગ િોદ્દાઓમાું િામ િરી, ૨૦૦૬ માું વનવ ૃવત લીધી.
અિીં પરદે શમાું રિીને એમન ું ગજરાતી ભાષા પ્રત્યેન ું આિષાણ ટિી રહ્.ું નોિરી દરમ્યાન
એમણે ખીમજી રામદાસ િુંપની માટે ગજરાતીમાું સરક્યલર બનાિિા,મબ
ું ઇ ઓહફસ
સાથે ગજરાતી પત્ર િિેિાર િરિો, હદપોત્સિી પિા વનવમતે ચોપડા પજન માટે ના
લખાણ તૈયાર િરિા, બ્રાન્દ્ચના સ્ટ્ટાફ માટે િુંપની તરફથી નિા િષાની ભેટના િિર
તૈયાર િરિા તથા વિતરણની વ્યિસ્ટ્થા િરિી િગેરે િાયો એમણે િોંસે િોંસે િયાા.
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માત્ર િુંપનીમાું જ નહિિં પણ ત્યાુંના ગજરાતી સમાજની સેિામાું પણ એમણે ઉત્સાિ પ ૂિાિ
ભાગ ભજવ્યો. હિન્દ્દ મિાજન એસોવસએશનના બધા ગજરાતી સરક્યલર લખિા,
સોિાર ખાતેની હિન્દ્દ સ્ટ્મશાનભ ૂમીમાું અગ્ની સુંસ્ટ્િાર િરાિિા જરૂરી વ્યિસ્ટ્થા િરિામાું
પણ મદદરૂપ થવ ું િગેરે પ્રવ ૃવતઓ સ્ટ્િેચ્છાપ ૂિાિ સ્ટ્િીિારી. મસ્ટ્િત ગજરાતી સમાજ
તરફથી થનાર બધા આયોજનના ગજરાતી બેનર તથા સ્ટ્મરચણિાઓ તૈયાર િરિી,
ગજરાતી સરક્યલર લખિા તથા થયેલ આયોજનના હરપોટા તૈયાર િરી િચ્છવમત્રને
મોિલિા જેિા િામો પ્રભલાલભાઈએ જિાબદારી પિાિ સુંભાળયા. “પ્રયત્ન”સાહિત્ય
પહરિાર તરફથી આયોજીત મશાયરામાું ભાગ લેિો તથા તેના નેજા િેઠળ પ્રિાવશત
“પ્રયત્ન”િસ્ટ્તચલચખત દ્ધદ્વમાવસિ તૈયાર િરિો(૧૯૮૮-૧૯૯૪) તેમજ ફોટોિોપી િરાિી
વિતરણ િરવ ું િગેરેનો એમની મન ગમતી પ્રવ ૃવતઓમાું સમાિેશ થતો. િોઇની પણ
અંગદ જરૂહરયાત પ્રમાણે ગજરાતી લખાણની અમલ્ય સેિા આપિા માટે તેઓ ખ ૂબ જ
જાણીતા િતા.
પરદે શમાું નોિરી સ્ટ્િીિાયાા બાદ બે િષામાું, એટલે િે ૧૯૭૦ માું એમના લગ્ન એમની
જ્ઞાવતના જ જયાબિેન સાથે થયા. આ arranged marriage િતા. લગ્ન માટે દોઢ
મહિનાની રજા લઈ પ્રભલાલભાઈ ભારત આિેલા. રજા પરી થતાું તેઓ એિલા જ ધફાર
પાછા ગયા. ત્યાર બાદ િષો સધી નોિરી અને કટુંબજીિન િચ્ચેની સમતલા જાળિિા
એમને દે શ અને પરદે શમાું સમયની ફાળિણી િરિી પડી. િષો પછી એમની પત્નીને
વિસા મળતાું બન્ને સાથે રિી સામાન્દ્ય જીિન બસર િરી શક્યા. પ્રભલાલભાઈ અને
જયાબિેનને બે હદિરીઓ અને એિ હદિરો એમ ત્રણ સુંતાનો છે .
૩૭ િષા સધી એિ જ િુંપનીમાું ઈમાનદારી પિાિ નોિરી િરી, એમણે સ્ટ્િાથ્ય િારણોથી
૨૦૦૬ માું વનવ ૃવત લીધી અને કટુંબ સાથે ભારતમાું િાયમી િસિાટ માટે આિી ગયા. આ
દરમ્યાન બાળિો મોટા થઈ પોત પોતાના જીિનમાું ઠરીઠામ થઈ ગયા િતા. વનવ ૃવતના
સમયનો સદઉપયોગ િરિા પ્રભલાલભાઈએ ૨૦૦૮ માું ધફારી નામે એિ બ્લોગ શરૂ
િયો. એમના ધ ૂફારના સમયને િાયમી યાદગીરી આપિા એમણે પોતાના લખાણ માટે
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ધ ૂફારી ઉપનામ અપનાવ્ય ું. (http://dhufari.wordpress.com). િિે એમણે પોતાના
ગજરાવત અને િચ્છી ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમને િાચા આપી. િચ્છી અને ગજરાતીમાું
િવિતા,ગીત,ગઝલ.રાસ, ભજન,મલતિ, િાઇક, છપ્પા, દોિા તથા અછાુંદસ, અને
નિચલિા પોતાના તેમજ અન્દ્ય લોિોના બ્લોગ્સમાું મ ૂિી, ખ ૂબ ઝડપથી લોિ ચાિના પ્રાપ્ત
િરી. પોતાના જન્દ્મ સ્ટ્થાનની બોલી િચ્છી પ્રત્યે એમના ખાસ પક્ષપાતને લીધે એમણે
અનેિ ઉચ્ચ િક્ષાની િચ્છી િવિતાઓ લખી છે , એમાની િચ્છી સુંગરમાું લખાયલી એમની
િવિતાઓ મને બહ ગમી છે . ખાસ િચ્છી ભાષાનો એમનો બ્લોગ “િચ્છીજો મજૂસ” માત્ર
િચ્છી ભાષાઓની રચનાઓ જ રજૂ િરે છે .
પ્રભલાલભાઈની બહમખી પ્રવતભાને આ નાના લેખમાું આિરી લેવ ું મારા માટે શક્ય નથી.
સાહિત્ય ઉપરાુંત એમના શોખના વિષય છે , પેઇન્દ્ટીંગ, ગ્લાસ એનગ્રેવિિંગ, ફોટોગ્રાફી,અને
એિટીન્દ્ગ. એમણે ત્રણ ગજરાતી નાટિ ‘દે દામોદર દાળમાું પાણી’, ‘બાિીસ િરસનો
બાબો’ અને ‘પિાની જોડ’ નાટિોમાું અચભનય િરે લો.
પ્રભલાલભાઈ માને છે િે, “ જે મળે ટાણે તે ન મળે નાણે. અન્નનો િોઇ હદિસ
અનાદાર ન િરિો. થાળીમાું એટલ ું જ લેવ ું જે તમે ખાઇ શિો. થાળીમાું આવ્યા પછી
એઠું ન મિવ ું. થાળી પર બેસીને રસોઇનો િાુંિ ન િાઢિો. જે છે એમાું જ આનુંદ માણિો
િદી નથી નથીની માળા ન જપિી.”
પ્રભદાસભાઈનો પરો પહરચય જાણિો િોય તો એમના બ્લોગ્સની મલાિાત લઈને જ
મળી શિે.
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શ્રીનગીનભાઈ જગડા

નગીનભાઈનો જન્મ ૧૯૩૮ માં ગોંડલમાં થયો હતો. નપતા આઠમા ધોરણ સુધી
ભણેલા હતા અને રે લ્વેમાં સ્ટોરકીપર તરીકે કામ કરતા હતા. માતા પાંચમાં ધોરણ
સુધી ભણેલા હતા. નગીનભાઈનો પ્રાથનમક શાળાનો અભ્યાસ ગોંડલની એક ખાનગી
શાળામાં થયો હતો, અને માધ્યનમક શાળાનો અભ્યાસ ગોંડલની સંગ્રામજી
હાઈસ્કલમાં થયો હતો જયાં નશક્ષણ માટે કોઈ ફી લેવામા આવતી ન હતી. અહીંથી
એમણે ૧૯૫૫ માં SSC ની પરીક્ષા પાસ કરી. શાળાના અભ્યાસ દરમ્યાન ખાસ કોઈ
નોંધનીય પ્રસંગ બન્યો હોય એવું એમને યાદ નથી.
SSC પાસ કયાા પછી એમણે રાજકોટની ધમેંધ્ર કોલેજમાંથી ૧૯૬૧ માં B.A. with
Economics નો અભ્યાસ સફળતાથી પરો કયો અને ૧૯૬૩ માં રાજકોટની પી.ડી.
માલનવયા કોમસા કોલેજમાંથી B.Com. with Accountacy and Auditing ની ડીગ્રી
પ્રાપ્ત કરી.
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અભ્યાસ પરો કરી એમણે ત્રણ વષા સુધી જામનગરમાં સ્ટે ટ બેંક ઓફ સૌરાષ્રમાં
નોકરી કરી. ૧૯૬૫ માં એમને કુવેતમાં ડેનીસ ડેરીમાં સારી નોકરી મળી જેમા એમણે
લાગલગાટ ૩૫ વષા સુધી કામ ક્ુ.ું અહીં શરૂઆતના પાંચ વષા અનેક અડચણોનો
સામનો કરવો પડેલો, દા.ત. ૪૦ ડીગ્રી સેં. તાપમાનમાં પતરાના ઘરમાં રહેવ ું પડેલ.ું
પછીના ૨૦ વષા સુખચેનમાં પસાર થયેલા. ૮૦૦ માણસોના સ્ટાફવાળી આ કંપનીમાં
શરૂઆત તો એમણે એક ક્લાકા તરીકે કરે લી, પણ ખંત અને ઈમાનદારીથી આગળ
વધી માકે ટીંગ બજેટ સુપરવાઈઝ્રની પોસ્ટ સુધી પહોંચેલા.
સુખચેનથી બસર થતી જીંદગીમાં અચાનક મહામુશીબત આવી ગઈ. ૧૯૯૦ માં
ઈરાકે કુવેત ઉપર હમ
ુ લો કરી, રાતોરાત કુવેત ઉપર કબજો જમાવી લીધો. ભયંકર
અંદધાધુધી
ં વચ્ચે પહેરેલે કપડે, હાથવગા પૈસા લઈ, ઘરબાર છોડી, મુશીબતોથી
બચવા કુવત
ે છોડી ભાગવું પડેલ.ું નશીબ ઉપર ભરોસો રાખી આખું ઈરાક પાર કરી
જોડા ન પહોંચ્યા. ત્યાંથી ભારત સરકાર તરફથી ભારતીયોને બચાવવા નવમાન સેવાનો
લાભ લઈ ભારત આવી ગયા.
બે વષા સુધી રાજકોટમાં રહ્યા, દરમ્યાન અમેરરકાની મદદથી કુવત
ે પાછં સ્વતંત્ર
થ્ુ.ં નગીનભાઈ કુટુંબ સાથે કુવેત પાછા ફયાા અને પોતાની જની નોકરીમાં પાછા
જોડાયા. બીજા આઠ વષા અહીં નોકરી કરી, કુટુંબની ઈચ્છાને માન આપી એમણે
નોકરીમાંથી નનવ ૃનત લીધી. આમાં પણ એક અડચણ આવી. સમય પહેલા નનવ ૃનત
લેનારાને એમના પેન્સન-ગ્રેચ્્ુટીના અધાા પૈસા જ મળે , પણ એમની ઇમાનદારી
અને નનષ્ઠાની કદર કરી, અધાા બેનીફીટ્સ કંપનીએ આપ્યા અને બાકીના અધાા
કંપનીના મેનેજીંગ ડાયરે ક્ટરે પોતાના ખીસામાંથી આપ્યા.
૨૦૦૦ માં એમણે નોકરીમાંથી નનવ ૃનત લઈ, નગીનભાઈ એમના રદકરાઓ સાથે
રહેવા અમેરરકા આવી ગયા. હાલમાં તેઓ અમેરરકન નાગરરક છે .
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૧૯૬૨માં નગીનભાઈના લગ્ન મંજલાબહેન સાથે થયા. નગીનભાઈ કહે છે કે એમના
પત્નીએ કુટુંબની બહુ સારી રીતે સાર-સંભાળ લીધી અને એકંદર સુખ-શાંનત વાળી
જીંદગી નવતાવી. દં પતીને એક રદકરી અને બે રદકરાના માતા-નપતા બનવાનું સુખ
મળ્ુ.ં રદકરી લગ્ન કરી ઈંગ્લેંડમાં સ્થાયી થઈ, જ્યારે બન્ને રદકરાઓએ બારમા ધોરણ
સુધી કુવેતમાં અભ્યાસ ક્ર્યો અને ત્યારબાદ મનીપાલ એંજીનીયરીંગ કોલેજમાં
ગ્રેજ્્ુએશન સુધીનો અભ્યાસ ભારતમાં કરી, અમેરરકામાં M.S. ની ડીગ્રી પાસ કરી
અને અમેરરકામાં સ્થાયી થયા.

જીવનભર કાયારત રહેલા નગીનભાઈને નનવ ૃનતના સમયનો સદુપયોગ કરવો હતો.
નવપાશના ધ્યાનના અભ્યાને લીધે એમને સમજાઈ ગયેલ ું કે “અત્યાર સુધી તેં જે
કંઈપણ ક્ુું તે તેં તારા માટે ક્ુ,ું બીજાલોકો માટે તેં શું ક્ુ?
ું ” બસ, નગીનભાઈએ
પોતાનો મોટાભાગનો સમય સમાજ સેવામાં આપવાનું શરૂ ક્ુ.ું સૌ પ્રથમ તો એમણે
રાજકોટના નશયાળાની ઠંડીમાં રસ્તા ઉપર સતેલા ગરીબોને ધાબળા ઓઢાળવાનું શરૂ
ક્ુ.ું ત્યારબાદ એક પછી એક, એમ નવા નવા કાયો ઉમેરાતા ગયા. શાળાના ગરીબ
બાળકોને આનથિક મદદ આપવી, નબળા કુટુંબોને જીવન જરૂરીઆતની વસ્ત ુઓ
આપવી, સ્ત્રીઓને પગભેર થવા નસલાઈ મશીનો આપવા, અપંગોને જયપર ફૂટ
આપવા, નવકલાંગોને રાઈનસકલ્સ આપવી અને આવા અનેક કાયો, નશબીરો ગોઠવી
શરૂ કરી દીધા. દર વષે ત્રણ-ચાર મરહના માટે અમેરરકાથી ભારત આવી
સમાજસેવામાં રદવસ-રાત લાગી જાય છે . એમના કામનો તમને અંદાજ આવે એટલે
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થોડા આંકડા આપું તો અત્યાર સુધીમાં ૪૦ હજાર લોકોને ચપલ, ૮૦ શાળાના પ્રથમ
ત્રણ બાળકોને દર વષે ઈનામો, ૮૦૦ નવકલાંગોને રાઈસીકલ્સ, ૧૦૨૦ લોકોને
જયપર ફૂટ, ૫૦૦૦ નવદ્યાથીઓને સ્કલબેગ-નોટ બુક્સ-કંપાસ બોક્ષ, દર મરહને ૧૦૦
ગરીબ બાળકોને ભોજન, ૨૦૦ સ્ત્રીઓને નસલાઈ મશીન અને અસંખ્ય લોકોને ધાબળા
ઓઢાળવા, સ્વેટર આપવા, મફલર અને ટોપીઓ આપવી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
એ ઉપરાંત છે લ્લા સાત વષાથી મેડીકલ અને એંજીનીઅરીંગમા અભ્યાસ કરતા ૬૦
જેટલા નવદ્યાથીઓને દરવષે ૪૦,૦૦૦ રુનપયા જેટલી સ્કોલરશીપ્સ આપવી વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે , તેમના દ્વારા અત્યાર સુધીમાં જીલ્લા પંચાયત સંચાભલત પ્રાથનમક
શાળામાં ૨૦,૦૦૦ જેટલા બાળકોને મધ્યાહન ભોજન મટે જમવાના વાસણ
આપવામાં આવ્યા છે . રાજકોટ શહેર અને જીલ્લા પંચાયતની ૩૦૦ જેટલી
આંગણવાડીઓમાં અનેક વાર સ્લીપર, નાસ્તો, રમકડાં, હીંચકા તથા ખુરસીઓ
આપવામાં આવી છે . છે લ્લા ૧૪ વષોથી એમની આવી સામાજીક પ્રવ ૃનતઓ વણથંભી
ચાલ્યા કરે છે .

(નવકલાંગને જયપર ફૂટ લગાડવાના કાયાન ું નનરીક્ષણ)
નગીનભાઈની આ સમાજસેવાની વતામાન પત્રો અને સામનયકોએ બહોળી નોંધ લીધી
છે . સૌરાષ્રના જાણીતા અખબાર ફૂલછાબ, ગુજરાતના પ્રખ્યાત અકીલા, ખુબ જ
આદર પામેલ માનસક અખંડ આનંદ અને બીજા અનેક વતામાન પત્રો, સામનયકઓ
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અને સંસ્થાઓના મુખપત્રોમાં નગીનભાઈના સેવા કાયોની નોંધ લેવાઈ છે . અનેક
સામાજીક સંસ્થાઓએ પણ નગીનભાઈની સેવાઓની નોંધ લઈ એમને સન્માનીત
કયાા છે .
વાત એટલી જ કે એક સામાન્ય માણસ ધારે તો કેવો ભવ્ય બની શકે છે અને શું શું
કરી શકે છે એનો જીવતો જાગતો ઉદાહરણ એટલે નગીનભાઈ જગડા.
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ડો. મહેશ રાવિ

મહેશભાઇનો જન્મ ૧૯૫૬માં, સુરેન્દ્રનગર જજલ્લાના ધ્રાંગધ્રા ગામમાં મધ્યમવગી બ્રાહ્મણ
કુટુંબમાં થયો. નપતા શ્રી નવનોદરાય, સરકારના લેન્ડ રે કડા નવભાગમાં સવેયર તરીકે
દાખલ થઈ પોતાની સ્વચ્છ કારકીદીને લીધે લેન્ડ રે કડા સુનપ્રન્ટે ન્ડન્ટના ઉચ્ચ હોદ્દા સુધી
પહોંચ્યા. નોકરી દરમ્યાન એમની કડક, નશસ્તના આગ્રહી અને ઇમાનદાર ઓરફસર
તરીકેની છાપને લીધે એમની બદલી અવાર-નવાર થતી અને કુટુંબને એ અગવડ
ભોગવવી પડતી. મહેશભાઇના માત ુશ્રી જયાગૌરીબહેનને વાંચનનો બહુજ શોખ અને
આજે ૮૩ વષાની વયે પણ,એ શોખ જળવાઇ રહ્યો છે .
મહેશભાઇનું પ્રાથનમક શાળાનું નશક્ષણ ધાંગધ્રા અને રાજકોટમાં થ્ું હત.ું ચોથા ધોરણમાં,
સુલેખન અને વક્ત ૃત્વ સ્પધાામાં પ્રથમ ઇનામમાં તેમને ફૂલોનો હાર પહેરાવી અને
ગાંધીજીનો એક ફોટો આપવામાં આવેલો.બાળસહજ ઉત્સાહમાં મહેશભાઇ એ હાર પહેરેલો
રાખી નમત્રોની 'ટોળકી' સાથે સ્કલથી ઘરસુધી વાજતે-ગાજતે ચાલીને ગયેલા...! શાળાના
સમયથી જ તેમણે પોતાની ભલ હોય તો, નનિઃસંકોચ અને સરળતાથી સ્વીકારી લેવાની
આદત કેળવી જે આજસુધી એમણે જાળવી રાખી છે .
૧૯૭૨માં એમણે રાજકોટની જી.ટી.શેઠ હાઇસ્કલમાંથી S.S.C.ની પરીક્ષા પાસ કરી,
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જામનગરની આ્ુવેદ ્ુનનવનસિટીમાં B.S.A.M.{બેચલર ઇન સર્જરી એન્ડ આ્ુવેરદક
મેડીસીન}માં એડમીશન મેળવ્્ુ.ં ૧૯૭૩ થી ૧૯૭૮ સુધી મેડીકલ કોલેજના અભ્યાસ
દરમ્યાન મહેશભાઇએ અભ્યાસ ઉપરાંત ઈત્તર પ્રવ ૃનત્તઓમાં પણ આગળ પડતો ભાગ
લીધો. રમત ગમતના શોખને લીધે તેઓ કોલેજ ્ુનનયનમાં જીમખાના સેક્રેટરી પણ
બન્યા. ગીત-સંગીતના બચપણથી કેળવાયેલા શોખને અહીં યોગ્ય પ્લેટફોમા મળી ગ્ુ.ં
જામનગર ્ુનન.ની ઇન્ટર કોલેજ હરીફાઇમાં, પોતાની જ લખેલી ગઝ્લ પોતાના જ
અવાજમાં રજ કરી એમણે દ્વદ્વનતય ઇનામ મેળવ્્ુ.ં એજ ગાળામાં, શ્રી મનહર ઉધાસનાં કંઠે
ગવાયેલી જનાબ કૈ લાસ પંરડતની, ચમન ત ુજને સુમન...ગઝ્લમાં મ ૃત્્ુ નવષેની
પંક્ક્તઓએ મહેશભાઇના મનમાં નવચારોનું વાવાઝ્ોડું ખડું કરી દીધુ.ં બસ ત્યારથી એમના
રદલ-ઓ-રદમાગનો કબ્જો ગઝ્લે લઇ લીધો.
૧૯૭૮માં, તેમણે લખેલી ગઝ્લો લઇ તેઓ બહુજ પ્રખ્યાત અને પ્રખર ગઝ્લકાર શ્રી
અમ ૃત 'ઘાયલ' પાસે પહોંચી ગયા અને કહ્ું "જુઓ! આવું લખ્્ું છે " ઘાયલસાહેબે
આશીવાાદ આપ્યા અને થોડી નશખામણ પણ આપી અને જોતજોતામાં મહેશભાઇનો પ્રથમ
ગઝ્લસંગ્રહ "ત ુષાર" પ્રનસદ્ધ થયો અને એ પણ કોલેજનાં છે લ્લા વષામાં. બસ, પછી તો
ગઝ્લની આ વણથંભી વણઝ્ાર ચાલતી રહી અને હજી પણ ચાલ્યા જ કરે છે . ગઝ્લ
સારહત્યનો ઊંડો અભ્યાસ કરી છંદ, રરદફ, કારફયા પર પકડ જમાવી. એમની ગઝ્લોમાં
જેમ-જેમ નનખાર આવતો રહ્યો તેમ-તેમ ગુજરાતભરનાં સામનયકોમાં એમની ગઝ્લોને
સ્થાન મળવા લાગ્્ુ.ં ડૉ.મહેશ રાવલ- નામની ગુજરાતભરમાં એક આગવી ઓળખ ઊભી
થઇ. કનવ સંમેલનો,મુશાયરા,આકાશવાણી અને દરદશાનના કાયાક્રમો દ્વારા એમની ગઝ્લો
લોકો સુધી પહોંચવા લાગી.
અભ્યાસ પણા કરી, આજીનવકા માટે રાજકોટમાં ફેનમલી ફીઝ્ીશ્યન તરીકે જનરલ પ્રેક્ટીસ
શરૂ કરી. સવારના ૯થી૧ અને સાંજે ૫થી૯ સુધી એકધારા ૩૫ વષા સુધી દવાખાનામાં
હાજરી આપી, દદીઓને સાજા કરવા અને ફૂરસદના સમયમાં ગઝ્લો લખવી અને લખેલી
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ગઝ્લો મઠારવી, એ નનત્યક્રમ બની ગયો. કદાચ આ ક્રમને લીધે જ, જેમ દવા કડવી હોય
તેમ, મને મહેશભાઇની ગઝ્લોમાં જીવનની કડવી વાસ્તનવક્તાની સચ્ચાઇ જોવા મળે છે .

૧૯૮૧માં મહેશભાઇના લગ્ન સુરેન્દ્રનગરના "છીંકણીવાળા જાની" પરરવારના હષાાબેન
સાથે થયાં. દં પનતને સંતાનમાં ૨ પુત્રરત્ન છે . મોટો પુત્ર ભાનવન - મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં
ઉચ્ચ હોદ્દા પર કાયારત છે અને નાનો પુત્ર ત ુષાર - સોફટવૅર એન્જીનીયર છે . બન્ને
પોતપોતાની કેરરયરમાં વેલ સેટલ્ડ છે .
ખાસ નોંધવા જેવી વાત એ છે કે, આજના Nuclear Familiesના સમયમાં પણ એમનો
ુ ો, બન્ને પુત્રવધ અને બે પૌત્રીઓ પરરવાર મહેશભાઇ, એમના પત્ની, એમના બન્ને સુપત્ર
બધા સં્ક્ુ ત કુટુંબ તરીકે સાથેજ, કેભલફોનીયાનાં રિમોન્ટ શહેરમાં રહે છે .
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૧૯૯૫માં મહેશભાઇનો બીજો ગઝ્લ સંગ્રહ 'અભભવ્યક્ક્ત' પ્રનસદ્ધ થયો.
અનેક નવષયોને આવરી લેતી વાસ્તનવક જીવનને સ્પશાતી ગઝ્લોનો નસલનસલો
વણથંભ્યો ચાલુ રહ્યો. ૨૦૦૬માં એમનો ત્રીજો ગઝ્લ સંગ્રહ 'નવેસર' પ્રકાનશત થયો જેણે
ગુજરાતી ગઝ્લોના ક્ષેત્રમાં એમને અલગ ઓળખ આપી. હાલમાં જ ૨૦૧૪ના અંતમાં
તેમનો ચોથો ગઝ્લ સંગ્રહ 'ખરે ખર' પ્રકાનશત થયો. આમ, ચાર ચાર માતબર ગઝ્લ
સંગ્રહો ગુજરાતને આપીને પણ મહેશભાઇ બેસી નથી રહ્યા.અવાાભચન ઈ-્ુગ સાથે કદમ
નમલાવી એમણે પોતાનાં બે બ્લોગ drmahesh.rawal.us ગઝ્લોનો ગુલદસ્તો અને
www.navesar.wordpress.com શરૂ કયાા અને પોતાની ગઝ્લો લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા
છે .
આ ઉપરાંત, એમણે પોતાના અવાજમાં ગઝ્લો રજુ કરતી "શબ્દસ્વર" નામે CD પણ
બહાર પાડી. આમાં ગઝ્લ પઠન અને તરન્નુમ એમ બન્ને પ્રયોગ કયાા છે . એમના પોતાના
બ્લોગ નસવાય ટહક
ુ ો.કૉમ,લયસ્તરો અને વૅબગુર્જરી જેવા જાણીતા ગુજરાતી બ્લોગ્સ
અને બીજા અનેક ગુજરાતી બ્લોગ્સમાં એમની ઘણી ગઝ્લો પ્રનસદ્ધ થઈ છે અને થઈ રહી
છે જેને અનેક પ્રનતભાવો મળયા છે .
ડૉ.મહેશ રાવલનો ખરો પરરચય આ નાનકડા લેખમાં આપવો શક્ નથી.એમને પારખવા
તો, તમારે એમની ગઝ્લોનો આસ્વાદ જ લેવો પડે. એમની ગઝ્લોના નવષયથી માંડીને
ગઝ્લોનું બંધારણ,એમાં વપરાયેલા શબ્દો વગેરે એમને સાધારણ ગઝ્લ લખનારાઓથી
અલગ પાડે છે . એમની કોઇપણ પંક્ક્તનો કોઇપણ શબ્દ બદલીને તમે એને મઠારી ન શકો,
એમની પંક્ક્ત જ Full and Final. વ્યવસાયે ડૉક્ટર હોવાથી એમના નવચારોની deliveryમાં
surgical preacision છે . તેઓ જીવનની કડવી સચ્ચાઇઓને અસલ સ્વરૂપમાં જ વ્યક્ત કરે
છે .માનવીય સંવેદના,સંબધ
ં ોના સમીકરણ,લાગણી, સ્વાથા અને એના છળકપટને સરળ
શબ્દોમાં, ગઝ્લના બંધારણ અને પરં પરામાં ગુથ
ં ીને રજુ કરે છે . એ પુડીંગનો સ્વાદ તો
ચાખવાથી જ ખબર પડે!
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તો ચાલો, અહીં થોડા ઉદાહરણ આપુ…
ં
આ પંક્ક્તઓ જુઓ,
હુ ં હવે મારી દશાની વાત પણ કરતો નથી
કેમ છો? પછીજનારા ક્ાં મજામાં હોય છે
- લોકોના ઉપરછલ્લા વ્યવહારને આનાથી વધારે કઇ રીતે ઉઘાડા પાડી શકાય?
અને હવે આ જુઓ,
મજલ કાપીને બેઠો છં
મને, માપીને બેઠો છં
ઉઘાડા દ્વાર જેવો થઇ
બધું આપીને બેઠો છં
- હવે મારૂં કોઇ શું બગાડી લેશ,ે હવે મારી પાસે લટાવા જેવું વધ્્ું જ શું છે !
અને, મહેશભાઇ સમયમાં કેવો બદલાય છે એની કલ્પના કરતાં કહે છે ,
અરથ લાગણીનો સમજતાં થયાં છે
હવે, પથ્થરો પણ પલળતાં થયાં છે
બરડ હોય એનું બટકવું સહજ છે
સમય પારખી, લોક નમતાં થયાં છે
અને આ પંક્ક્તઓમાં તેઓ બેબાક સવાલ પછે છે ઠીકઠાક છે સઘળં તો આ રઘવાટ શેનો છે
છો સાવ હળવા ફૂલ, તો આ ભાર શેનો છે ?
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-છે ને જવાબ આપવો મુશ્કેલ..!
આપણી રોજીંદી,બોલચાલની ભાષામાં એમણે આવી સમજવા જેવી ઘણી વાતો પોતાની
ગઝ્લોમાં કહી છે . એમની ગઝ્લોમાં સવાલ છે ,શીખ છે ,સ્વીકાર છે , તો સત્યનો રણકાર
અને ખુમારીનો ફુત્કાર પણ છે . પરં પરાને વળગીને લખાતી એમની ગઝ્લોમાં રરદફકારફયાનું નાનવન્ય, અને છંદનું પરફેક્શન તથા સરળ-સહજ બોલચાલની ભાષા સાથે
તળપદા શબ્દોનું સા્ુજ્ય એ જમા પાસું છે .
એટલે જ, ગુજરાતી ગઝ્લોને લોકોના હૈયે અને હોઠે રમતી કરનાર મખમલી અવાજનાં
માભલક શ્રી મનહર ઉધાસનાં "અભભલાષા" આલ્બમમાં
લાગણી જેવું જરાપણ હોય તો પાછાં વળો
નીકળે એવું નનવારણ હોય તો પાછાં વળો
અને
"અલંકાર" આલ્બમમાં,
તબક્કે -તબક્કે તફાવત નડે છે
મને, માત્ર મારી શરાફત નડે છે
એમ, બબ્બે આલ્બમમાં એમની ગઝ્લોનો સમાવેશ થયો અને મહેશભાઇને આંતરરાષ્રીય
પ્રનસદ્વદ્ધ મળી. અમેરરકામાં ખબજ લોકનપ્રય 'રે ડીઓ જજિંદગી' એ થોડા સમય પહેલા જ
એમનો એક કલાકનો ઇન્ટરવ્્ુ પ્રસારરત કયો હતો.
આવા ઉચ્ચ દરજ્જાના સારહત્યકાર હોવા છતાં એમની નમ્રતા જોઇને હુ ં તો આશ્ચયાચરકત
થઇ ગયો. કોઇ ડોળ નહીં, કોઇ આડંબર નહીં, નકરો સામાન્ય માણસ હોવાનો અહેસાસ !
મહેશભાઇના કહેવા મુજબ, “સમાજમાં રહીને વ્યવસાય કયો, સમાજ સાથે રહ્યો અને
સમાજ પાસેથી જે શીખ્યો તે ગઝ્લ દ્વારા રજુ ક્ુ!ું ”
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તેઓ માને છે કે,
"જેવી ભાવના એવું ફળ" એજ એમના કમાનો નસદ્ધાન્ત છે .
"મારૂં" નહીં પણ "આપણુ"ં એ જીવન શૈલી જ સુખદાયક છે .”
"સં્ક્ુ ત છે એ શ્રેષ્ઠ છે અને જે શ્રેષ્ઠ છે , એજ સં્ક્ુ ત છે ..!”
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શ્રી હરવનશ જાની

હરનનશભાઈનો જન્મ ૧૯૪૧ માં વડોદરા જીલ્લાના છોટાદે પરુ માં થયેલો. એમના
દાદા નવશ્વનાથ જાની રાજપીપલાના રાજાના મંત્રી હતા અને એ હેનસયતે એમની
પાસે સેંકડો એકર જમીન હતી. કુટુંબની જાહોજલાલી અનુસાર બાર ઓરડા વાળં ત્રણ
માળનું ઘર અને ઘોડાઓવાળી બગી વગેરે પણ હતા એટલું જ નરહિં ગામની બસ
સવીસ પણ એમના નામે હતી. હરનનશભાઈના નપતા સુધનલાલ રાજપીપલાની ક્રીકેટ
અને હોકી ટીમોમાં સામીલ હતા. આઝ્ાદી પછી જમીનના કાયદા-કાનનમાં ફેરફાર
થવાથી મોટાભાગની જમીન હાથથી જતી રહી, છતાં પણ સારી એવી જમીન એમના
હાથમાં રહી અને એ જમીનમાં હરનનશભાઈના નપતા ખેતીનું કામકાજ સંભાળતા.
હરનનશભાઈના માતા સુશીલાબહેન અનતશય ધાનમિક મનોવ ૃનતવાળા ગૃહીણી હતા.
હરનનશભાઈનું પ્રાથનમક અને માધ્યનમક શાળાનું નશક્ષણ રાજપીપલામાં જ થયેલ.ું
નાનપણમાં રાજપીપલાના ડુગ
ં રોમાં રખડવાનું અને ત્યાંની કરજણ નદીમાં ભુસ્કા
મારવાનું એમને બહુ ગમત.ું ચોથા ધોરણમાં એમના નશક્ષક નશરવી સાહેબે એમના
જીવનના ઘડતરને એક રદશા આપી. હરનનશભાઈ કહે છે , “મારી િાઈસ્ટ્કલનો
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૧૯૫૧થી ૧૯૫૮ સધીનો સમય મારો સિણા સમય િતો. રાજપીપલા િાઈસ્ટ્કલના
ભવ્ય મિાનમાું ભણિા મળય ું, જ્યાું મારા બાપા– િાિા પણ ભણ્યા િતા. નિમા
ધોરણથી જ ફોરે ન જિાનો નાદ મનમાું ભરાયો. અને ઈંક્ગ્લશ બોલિા લખિાની
ગજરાતી સ્ટ્કલમાું જ તૈયારી િરિા લાગ્યો.. ચાર પાુંચ યરોપીયન પેન ફ્રેંડઝ પણ
બનાવ્યા.”
૧૯૫૮ માું ફસ્ટ્ટા િલાસમાું S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ િરી િડોદરાની M.S.University
માું દાખલ થયા. ત્યાું એિ િષા અભ્યાસ િરી, બીજા િષાથી ભરૂચની સાયન્દ્સ
િોલેજમા એડમીશન લીધ ું. અિીં ઈન્દ્ટર સાયન્દ્સમાું એંજીનીયરીંગ િોલેજમાું દાખલ
થિા જેટલા માિા સ ન મળતાું એમણે B.Sc. નો અભ્યાસ િરિાનો વનણાય લીધૉ, પણ
તે ભરૂચમાું રિીને નહિિં; િારણ િે ભરૂચમાું માત્ર બે વસનેમા ઘર િતા. એમની પસુંદગી
દસ ટોિીઝ િાળા સરત ઉપર ઉતરી. િળી સરતથી મબ
ું ઈ નજીિ િત ું, એટલે શવનરિીમાું મબ
ું ઈ રખડિા જઈ શિાય. ૧૯૬૨ માું B.Sc. ની પરીક્ષા પાસ િરી ય. િે. ની
બેડફોડા યવનિસીટીમાું એડમીશન લીધ ું, પણ પ ૂરત ું ફોરે ન એક્ષચેંજ ન મળિાથી
આખરે એમણે િડોદરાની એંજીનીયરીંગ િોલેજ માું D.T.C. (Diploma in Textile
Chemistry) નો અભ્યાસ િયો. િરજણ નદીથી એમને લાગેલો તરિાનો શોખ અિીં
િડોદરા યવનિસીટીમા એમનો ઉપયોગી થયો. અિીં િરવનશભાઈ યવનિસીટીની
તરાક ટીમના સભ્ય િતા.
અભ્યાસ પ ૂરો િરી િરવનશભાઈએ િલસાડના અતલ પ્રોડલટસમાું િલર િેવમસ્ટ્ટ તરીિે
જોડાયા. નોિરી દરમ્યાન પણ એમણે અમેહરિાની િોલેજોમાું એડમીશન માટે
એપ્લીિેશન્દ્સ િરિાન ું ચાલ રાખ્ય ું. ૧૯૬૭ માું એમના િુંસાબેન વ્યાસ સાથે લગ્ન
થયા. િુંસાબિેને ફસ્ટ્ટા િલાસમાું M.A. ની ડીગ્રી મેળિી િતી અને એ નિ ગજરાત
િોલેજમાું લેિચરર િતા. લગ્ન બાદ િરવનશભાઈએ નોિરી બદલી અને તેઓ અંચબિા
વમલમાું જોડાયા.
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૧૯૬૯ માું એિ વમત્રની મદદથી એમણે િજર્જવનયાની એિ િોલેજમાું એડમીશન મળય ું.
એિ િષાનો િોસા િરી, િરવનશભાઈ ૧૯૭૦ માું ન્દ્યયોિા ના એિ ટેક્ષટાઈલ પ્લાુંટમા
િલર સપરિાઈઝર બન્દ્યા. ફરી પાછુું N.J.I.T. માું પ્લાસ્સ્ટ્ટિ ટે િનોલોજીનો િોષા િરી
વિલ્સન ફાયબરફીલ માું રીસચા િેવમસ્ટ્ટની નોિરી લીધી. ત્યારબાદ અનેિ િુંપનીઓમાું
નોિરી બદલી આખરે જમાન િલર િુંપનીમાું ટે િવનિલ ડાયરે લટરના પદે પિોંયા.
એમની આ પ્રોફેશનલ જીિન યાત્રા દરમ્યાન એમને ઘણાું એિોડા સ મળયા જેમાું
િાયર એન્દ્ડ િેબલ એસોવશએશનન એિોડા સ મિત્િના છે . ૧૯૯૦ માું ટાટાૂ
િોલ્ટાસના ગેસ્ટ્ટ તરીિે ભારતના અનેિ શિેરોમાું દોઢ મહિનાની એમની લેિચર ટર
એમની સિોચ્ચ પ્રોફેશનલ િામગીરી િતી.
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એમના સુંતાનોમાું બે હદિરીઓ, આવશની અને વશિાની, અને એિ દીિરો સુંહદપ છે .
આવશની િોમપ્યટર સાયન્દ્ટીસ છે અને સરસ િવિતાઓ લખે છે જે ઘણાું સામવયિોમાું
છપાય છે . વશિાની ન્દ્યયોિા ની એિ િોસ્ટ્મેહટિ િુંપનીમાું માિે ટીંગ ડાયરે િટર છે , અને
તે પણ લખે છે . દીિરો સુંદીપ ડોિટરે ટ માટે વિદ્યાથી છે .
અમેહરિા આવ્યા પછી િરવનશભાઈન ું ગજરતીમાું લખિા િાુંચિાન ું છૂટી ગયેલ.ું
ભારત સાથે સુંપિા પણ બહ ઓછો િતો. અંગ્રેજી પસ્ટ્તિો િાુંચિાન ું અને અંગ્રેજી પ્લે
જોિાન ું બનત ું. અગાઉ ભારતમાું િતા ત્યારે ૧૯૬૦ માું એમની એિ િાતાા ચાુંદની
સામવયિમાું છપાઈ િતી અને ૧૯૬૫ માું ચચત્રલેખાની િાતાા િહરફાઈમાું એમને પાુંચમ ું
ઈનામ મળે લ.ું છે િ ૧૯૯૧માું આહદલ મન્દ્સરી, રોહિત પુંડયા અને ડો. આર. પી. શાિ
જેિા સાહિત્યિારોના સુંપિા માું આવ્યા અને ત્યારથી ફરી લખિાન ું શરૂ થય ું. ૧૯૯૧
થી ૧૯૯૪ સધી ટી.િી. માું અધાા િલાિના ગજરાતી િાયાક્રમન ું સુંચાલન િય,ું જેમા
રાઈટર, ડાયરે િટર અને પ્રોડ્સર િરવનશભાઈ જ િતા. ૧૯૯૧ થી લાગલગાટ ૧૨
િષા સધી અલગ અલગ સ્ટ્થળૉએ ૫૦ જેટલા િાસ્ટ્ય િાયાક્રમો આયોજ્યા.
એમનો પિેલો િાતાા સુંગ્રિ “સધન” (સધન એમના વપતાજી નામ િત ું) છપાયો અને
એ િાુંચી રધિીર ચૌધરીએ એમને િાસ્ટ્યલેખિન ું બીરૂદ આપ્ય ું. સધન પસ્ટ્તિને
ે ીન ું બીજ ું ઈનામ મળય ું. ત્યારબાદ એમના બા ના નામ ઉપરથી
સાહિત્ય એિેડમ
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“સશીલા” નામે વનબુંધ સુંગ્રિ બિાર પાડ્,ું જેને સાહિત્ય એિેડેમીન ું શ્રેષ્ઠ િાસ્ટ્ય
પસ્ટ્તિન ું પ્રથમ ઈનામ અને સાહિત્ય પહરષદન ું જ્યોતીન્દ્દ્ર દિે પાહરતોષીિ મળયા.
િાલમાું જ ગાડી ઈન્દ્સટીટયટે “િરવનશ જાનીન ું િાસ્ટ્ય વિશ્વ” નામનો એમના ચટેું ૂ લા
લેખોનો સુંગ્રિ બિાર પાડયો છે .
િાલમાું સરતના િતામાન પત્રમાું વનયવમત એમની િોલમ પ્રવસધ્ધ થાય છે .
િરવનશભાઈ િિે છે , “ હ ું લખ ું છુું હદલથી, બોલ ું છુું હદલથી, અને જીવ ું છુું પણ હદલથી.
એટલે તો પાુંચ એન્દ્જીયોપ્લાસ્ટ્ટી અને એિ બાયપાસ સર્જરી િરાિિી
પડી! અમદાિાદથી મબ
ું ાઇ દોડતા ગજરાત એલસ્ટ્પ્રેસન ું હ ું સુંતાન છુું, તેથી માણસભ ૂખ્યો છુું. િાતો ગમે છે . માણસો ગમે છે ….”
હરનનશભાઈની ખરી ઓળખાણ મેળવવી હોય તો તમારે એમના લખાણ વાંચવા
પડસે.
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શ્રી ગોપાલ પારે ખ

ગોપાલ પારે ખનો જન્દ્મ ૧૯૪૧માું સરેં દ્રનગરમાું થયો િતો. એમન ું પૈવત્રિ ગામ
ભાિનગર છે . કટુંબ પસ્ષ્ટમાગી, ધાવમિિ અને મધ્યમિગી િત ું. થોડાું િષો બાદ
એમન ું કટુંબ મબ
ું ઈના એિ ઉપનગર ઘાટિોપરમાું રિેિા આિી ગય ું. ગોપાલભાઈનો
શાળાનો સુંપ ૂણા અભ્યાસ એ સમયની ખ ૂબ જ લોિવપ્રય શાળા રામજી આસર
વિદ્યાલયમાું થયો. હ ું પોતે પણ આ જ શાળામાું ભણેલો.
કટુંબની આવથિિ પહરક્સ્ટ્થતી નબળી િોિાથી ગોપાલભાઈ જ્યારે નિમા ધોરણમાું િતા
ત્યારથી જ એમણે ખાનગી ટય ૂશન આપિાન ું િામ શરૂ િરી દીધ ું. ૧૯૫૮માું SSCમાું
પાસ થઈ એમણે િીવતિ િૉલેજ દાદર, પારલે િૉલેજ અને િે.જે.સોમૈયા િૉલેજ
ઘાટિોપર એમ ત્રણ િૉલેજોમાું બદલીઓ લઈ, ૧૯૬૨માું B.Sc.(Hon.) સધીનો
અભ્યાસ પ ૂરો િયો. િૉલેજો બદલિા પાછળ આવથિિ પહરક્સ્ટ્થવત જ જિાબદાર િતી.
F.Y. B.Sc. પછી તો એમણે ભણિાન ું છોડી રૂ બજારમાું નોિરી પણ શરૂ િરી િતી,
પણ મામાની સમજાિટ બાદ ફરી પાછુું Inter Scienceમાું એડવમશન લીધ ું િત ું. આ
ભણતર પરું િરિા રોજના ત્રણ િલાિ તેમને ટય ૂશનો આપિા પડતાું. Inter
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Scienceમાું એડવમશન લીધા પછી ફી ભરિામાું મોડું થિાથી વપ્રક્ન્દ્સપાલને મળિા
જવ ું પડ્ ું. વપ્રક્ન્દ્સપાલે પ ૂછય ું િે, “ફી િેમ સમયસર ન ભરી?” તેના જિાબમાું
છટિબારી તરીિે જિાબ આપ્યો િે, “હ ું માુંદો િતો.” વપ્રક્ન્દ્સપાલે િહ્,ું “ત ું માુંદો િતો
પણ પોસ્ટ્ટ–ઑહફસ તો માુંદી ન િતી ને?” આખરે વપ્રક્ન્દ્સપાલે ફી સ્ટ્િીિારી.
B.Sc.ની પરીક્ષા પતી એના બીજા હદિસે જ ગોપાલભાઈએ ૧૯૦ રૂવપયા પગારિાળી
ઝુંડ ફામાસીમાું નોિરી સ્ટ્િીિારી. અિીં એમણે ૧૯૬૫ સધી ઝુંડની લેબોરે ટરીમાું િામ
િય.ું ૧૯૬૫માું રાજસ્ટ્થાનમાું ઉદયપરની એિ ફમાસીમાું િધારે સારી શરતો મળિાથી
ત્યાુંની નોિરી સ્ટ્િીિારી. એિ િષા બાદ ઉદયપરમાું જ બીજી એિ આયિેહદિ િુંપનીમાું
નોિરી લઈ, ૧૯૬૬થી ૧૯૮૨ સધી િામ િય.ું ફરી પાછુું ૧૯૮૨માું ઝુંડની િાપી
ખાતેની લેબોરે ટરીમાું જોડાઈ ૧૯૯૪ સધી િામ િય.ું ૧૯૯૪માું સન ફામાામાુંથી સારી
ઓફર મળતાું ૧૯૯૪થી ૧૯૯૮ સધી ત્યાું નોિરી િરી આખરે વનવ ૃવિ લીધી.
૧૯૬૪માું ગોપાલભાઈનાું લગ્ન ઇંદબિેન સાથે થયાું. ઇંદબિેને S.S.C. સધીનો
અભ્યાસ િયો છે . એમને બે પત્રીઓ અને એિ પત્ર એમ ત્રણ સુંતાનો છે .
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ગોપાલભાઈ વનવ ૃવિ બાદ પણ ખરા અથામાું પ્રવ ૃવિમાું રહ્યા છે . ગજરાતી સાહિત્ય અને
ભાષા પ્રત્યે નાનપણથી વિશેષ રચચ િોિાના િારણે ગોપાલભાઈએ માત ૃભાષા
ગજરાતીનો ફેલાિો િધ ને િધ થાય અને વિશ્વના દરે િ ખ ૂણામાું િસતા ગજરાતી
સધી પિોંચે તે માટેના પ્રયત્નો િષા ૧૯૯૮થી જ શરૂ િરી દીધેલા. તેમને લાગ્ય ું િે
ૂ માું ભણત ું બાળિ ભલે ને ટવિિંિલ ટવિિંિલ ચલટલ સ્ટ્ટાર ગાતો
આજની િોન્દ્િેહટયા સ્ટ્કલ
િોય તેની સામે િોઈ િાુંધો નથી, પરું ત તેની સાથે ‘જાગને જાદિા કૃષ્ણ ગોિાચળયા’
પણ ગાતો િોિો જોઈએ. આજે પહરક્સ્ટ્થવત એિી છે િે ગજરાતી િોિા છતાું ગજરાતી
બોલિામાું લોિો નાનમ અનભિતા િોય છે . એટલે ગજરાતી ભાષા પ્રત્યેના ઘટી
રિેલા પ્રેમને પન: એિ િખત જગાડિાનો પ્રયાસ એમણે શરૂ િરી દીધો. લોિોને
િાુંચતા િરિા એમની પાસેથી લિાજમો ઉઘરાિી લાગતા િળગતા માવસિો એમને
પિોંચાડતા. ૧૯૯૮માું માત્ર અખુંડઆનુંદનાું જ ૨૦૦ લિાજમો ઉઘરાિેલાું. સારાું
પસ્ટ્તિો ખરીદીને લોિોને િિેંચિાની પ્રવ ૃવિમાું એમણે લોિવમલાપ (ભાિનગર)ના
આશરે દોઢ લાખ પસ્ટ્તિો િિેંચલ
ે ાું.
ગોપાલભાઈ સ્ટ્િભાિે મોજીલા માણસ છે . મનમાું આિે તો િોઈ પણ િામ પ ૂરી
ઇમાનદારીથી ઉપાડી લે છે અને એને અંજામ સધી પિોંચાડે છે , ભલે એ િામમાું ગમે
એટલી મિેનત િરિી પડે. ૨૦૦૭માું એમને વિચાર આવ્યો િે ગજરાતી સાહિત્યનો
આસ્ટ્િાદ ખ ૂબ જ સરળતાથી આબાલ વ ૃદ્ધ લઈ શિે તે માટે આખેઆખ ું સાહિત્ય,
ઇન્દ્ટરનેટના માધ્યમથી િેમ ન પિોંચાડવ ું?
એિામા એિ વમત્રે એમને ગટેનબગા ઓ આર જી વિશે િાત િરી િે આ િેબસાઇટે
૩૩૦૦૦ અંગ્રેજી પસ્ટ્તિો ઇ-બલસમાું ફેરિેલાું. ગોપાલભાઈને થય ું િે આવ ું ગજરાતી
પસ્ટ્તિો માટે િેમ ન િરી શિાય? અત્યાર સધીમાું એમણે ૧૫૦ પસ્ટ્તિોને ઇ-બલસમાું
ફેરવ્યાું છે . આ પ્રવ ૃવિ વિષે ગોપાલભાઈ િિે છે , “શરૂઆતમાું રોજનો મોટા ભાગનો
સમય ઇ-બિના ટાઇવપિંગમાું જતો, િિે વસવનયર બી.િૉમમાું ભણતી બે દીિરીઓ મદદ
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િરે છે . ગોપાલભાઈને ઇ-બિની પ્રવ ૃવિમાું અક્ષરનાદિાળા ભાઈ શ્રી જજગ્નેશ અધ્યાર,
શ્રી જગલહિશોરભાઈ તથા શ્રી અશોિભાઈ મોઢિાહડયાનો સિયોગ મળયો.
આ વસિાય “મા ગર્જરીને ચરણે” નામનો પોતાનો એિ બ્લૉગ પણ શરૂ િયો. િાલમાું
તેઓ િેબગર્જરીના સુંચાલિમુંડળમાું સભ્ય છે . બાળિોને િૈહદિ ગચણત પણ શીખિે છે .
ગમતાનો ગલાલ િરિાનો એમનો સ્ટ્િભાિ બની ગયો છે .
એમના જીિનની હફલોસૉફી છે , “મારા જેિા અનેિોનો ભલે ક્ષય થાઓ પણ, સત્યને
ૂ ો ન બનો.” અને “જો વમલ ગયા ઉસીિો મિદ્દર સમઝ ચલયા, જો
માપતો ગજ િદી ટુંિ
ખો ગયા ઉસે ભ ૂલાતા ચલા ગયા.”
ગોપાલભાઈ સાથેનો મારો અનભિ લખ ું તો તેઓ ખ ૂબ જ માયાળ, વનખાલસ અને
નમ્ર માણસ છે . જે મનમાું િોય તે િિી નાખે છે . ધમામાું ખ ૂબ જ આસ્ટ્થા રાખે છે ,
ક્યારે િ તો મને ટે ચલફોનમાું ભજન ગાઈ સુંભળાિે છે . સાદા શબ્દોમાું િહ ું તો એ ભોલે
ભુંડારી છે .
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ુ ા (સપના) વવજાપરુ ા
શ્રીમવત બાનમ

(બાનમા નવજાપુરાને આજે આપણે સપના નવજાપુરા નામે ઓળખીએ છીએ, એટલે
આ પરરચયમાં હુ ં એમનો ઉલ્લેખ સપના તરીકે જ કરીશ)
સપનાબહેનનો જન્મ ૧૯૫૩ માં ભાવનગર તાલુકાના મહવ
ુ ા ગામમાં, છ બહેનો અને
બે ભાઈયો વાળા મુસ્લીમ પરરવારમાં થયો હતો. પરરવારની આનથિક પરરક્સ્થનત ખબ
સારી હતી. એમના નપતા મમુભાઈ મેરીક સુધી ભણેલા. ગામમાં એમની રે રડયોની
દુકાન હતી. એ સમયની મુસ્લીમ કુટુંબોની સ્ત્રીઓમાં ભણનારા ખબ જ ઓછા હતા,
એટલે એમના માતા અનશભક્ષત હતા, પણ તેઓ નશક્ષણનું મહત્વ સમજતા, અને
એટલે જ એમણે એમની બધી રદકરીઓને નશક્ષણ આપ્્ુ.ં
સપનાબહેનનું પ્રાથનમક અને માધ્યનમક નશક્ષણ મહવ
ુ ાની એમ.એન. કન્યાશાળામાં
થ્ું હત.ું રહન્દુસ્તાનના ભારત અને પાકીસ્તાન એમ બે ભાગલા પડયા પછી,
સપનાબહેનના નાના-નાની પાકીસ્તાન જતા રહેલા. ૧૯૬૪ માં સપનાબહેન કુટુંબ
સાથે નાના-નાનીને મળવા પાકીસ્તાન ગયેલા. પાકીસ્તાનથી પાછા આવ્યા બાદ
શાળાની એક નશક્ષીકાએ સપનાબહેનને પાકીસ્તાની કહ્યા. આનાથી નારાજ થઈ
એમણે પ્રીન્સીપાલ પાસે જઈ ફરીયાદ કરી અને પ્રીન્સીપાલે નશક્ષીકાને ઠપકો આપ્યો,
આમ બચપણથી જ એમને ભારતીય હોવાનો ગવા હતો જે આજ સુધી અકબંધ છે .
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આઠમા ધોરણમાં એમણે એક ટે કનીકલ નવષય લીધેલો, જે એમ.એન.કન્યાશાળામાં
ઉપલબ્ધ ન હોવાથી એમણે જે.પી.પારે ખ હાઈસ્કલમાં દાખલ થવા અરજી કરી. આ
શાળા માત્ર છોકરાઓ માટે જ હતી તેમ છતાં ખબ સમજાવટ બાદ એમને એડમીશન
મળ્ુ.ં આઠમાં ધોરણમાં પચાસ છોકરાઓ વચ્ચે આ એકલી છોકરી હોવાથી એમને
ખબ મુઝ્
ં વણનો સામનો કરવો પડતો તેથી આખરે કંટાળી જઈ એ પાછા
કન્યાશાળામાં આવી ગયા.
૧૯૭૧ માં સપનાબેને S.S.C. પરીક્ષા પાસ કરી, કે.વી. પારે ખ સાયન્સ કોલેજમાં
એડમીશન લીધુ.ં એમની ઈચ્છા મેડીકલમાં એડમીશન લઈ ડોકટર બનવાની હતી,
પણ પરતા માકા સ ન મળવાથી મેડીકલમાં એડમીશન ન મળ્ુ.ં નસીંગ કોલેજમાં
જવાનો નવચાર કયો પણ એમના નપતાના મત પ્રમાણે એ સમયમાં નસાની નોકરીને
બહુ સારી ન ગણવામાં આવતી એટલે એ નવચાર પણ પડતો મક્ો, અને B.Sc. with
Chemistry સુધીનો અભ્યાસ પરો કયો.
૧૯૭૭ માં સપનાબહેનના લગ્ન અમેરરકા ક્સ્થત શરીફ નવજાપુરા સાથે થયા. શરીફ
નવજાપુરા ફામાાસીસ્ટ છે . એ સમયમાં ફામાસીની ડીગ્રીવાળાને ગ્રીનકાડા સહેલાઈથી
મળી જત,ું એટલું જ નરહિં પણ એમના પનત અથવા પત્નીને પણ સહેલાઈથી ગ્રીનકાડા
મળી જત.ું લગ્ન ભારતમાં થયા હતા પણ લગ્નબાદ છ મરહના રહી સપનાબહેન
અમેરરકા આવી ગયા.
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અમેરરકા આવ્યાબાદ સૌથી પહેલા એમને એક ફેકટરીમાં કામ મળ્ુ.ં થોડા સમય
બાદ એમને એક સ્ટોરમાં કેનશયરની નોકરી મળી. આ જોબ દરમ્યાન એક ગોરી સ્ત્રી
એમની સાથે ખબ ખરાબ વ્યહવાર કરતી અને રે નસસ્ટ સ્વભાવની હતી. બચપણથી
અન્યાય સામે લડી લેવાની વ ૃનત્તવાલા સપનાબહેને એને અદાલતમાં લઈ ગયા.
લગ્ન જીવનના તેર વષોબાદ એમને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. બાળકને સારી રીતે
ઉછે રી શકાય એટલા માટે એમણે દસ વરસ સુધી નોકરી ન કરી, જયારે રદકરો પરા
સમયની શાળામાં જવા લાગ્યો ત્યારે એમણે બેંકની નોકરી સ્વીકારી, જે આજરદવસ
સુધી ચાલુ છે . એમનો પુત્ર પણ અભ્યાસ પરો કરી, ફેસબુકમાં સોફટ્વેર એંજીનીઅર
તરીકે નોકરી કરે છે .
સપનાબહેનને સારહત્યનો શોખ તો નાનપણથી જ હતો પણ સંજોગો વશાત એ છૂટી
ગયેલો. ૨૦૦૯ માં નાદુરસ્ત તભબયતને લીધે જીવનમાં થોડી નનરાશા આવી ગઈ
હતી, અને એ દરમ્યાન મનમાં ચાલી રહેલા નવચારો કાગળમાં ટપકાવી લેતા.
એમના રદકરાને એમને રસ્તો સઝ્ાડયો, એણે “ખલી આંખના સપના” નામ આપી એક
બ્લોગ બનાવી આપ્યો, અને એમના નવચારો આ બ્લોગમાં મકવા કહ્ુ.ં બસ શરૂઆત
થઈ ગઈ અને ત્યારબાદ વણથંભી ચાલુ જ છે . સપનાબહેન કહે છે , “એ જ મારી દવા
છે , એજ મારી થેરાપી છે .”
નશકાગોમાં “નશકાગો આટા સકા લ” નામનું સારહત્યનું એક ગ્રપ, જે અસરફભાઈ
ડબાવાલા અને મધુમતી મહેતાની દોરવણી હેઠળ ચાલે છે , સપનાબહેન એમાં સક્રીય
ભાગ લે છે . ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૫ ના ગાળામાં એમના બે ગઝ્લ સંગ્રહ પ્રકાનશત થઈ
ચક્ા છે , “ખલી આંખના સપના” અને “સમી સાંજના સપના”. સમીસાંજના સપનાનું
નવમોચન શ્રી ખલીલ ધનતેનવી સાહેબના હસ્તે અમદાવાદ નવશ્વકોષ ભવનમાં થ્ું
હત.ું થોડા સમયમાં જ એમની એક નવલકથા પણ પ્રકાનશત થશે.
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સપનાબહેન Print Media માં પણ સક્રીય છે . જન ફરરયાદ, અકીલા, ધ મેસેજ,
ગુજરાત ટુ ડે, અને ગુજરાત ટાઇમ્સમાં એમના લખાણો પ્રગટ થાય છે . અખંડ
આનંદમાં પણ એમની વાતાાઓ આવી ચકી છે . ગુજરાતી નસવાય તેઓ હીન્દી અને
ઉદુામાં પણ કનવતાઓ અને ગઝ્લ લખે છે . સપનાબહેને ઘણાં કનવસંમેલનોમાં ભાગ
લીધો છે , ખાસ કરીને ફલોરીડામાં શ્રી દીનેશભાઈ શાહને ત્યાં પોએરી ફેસ્ટીવલમાં શ્રી
અદમભાઈ ટંકારવી તથા શ્રી કૃષ્ન દવે સાથે કાવ્ય પઠન કરે લ.ું .તે નસવાય હ્ુસ્ટનમાં
સારહત્ય સરરતામાં, ઓષ્સ્ટનમાં,કે નેડામાં, તથા નશકાગોમાં શ્રી અદમભાઈ ટંકારવી તથા
શ્રી કૃષ્નભાઈ દવે સાથે ભાગ લીધેલો. શ્રી અનનલ જોશી તથા ડો નવવેક ટે લર અને શ્રી
રઈશ મણીયાર સાહેબ સાથે પણ કાવ્ય પઠનનો મોકો એમને મળયો છે . ભારતમાં,
સુરતમાં "ગઝ્લ સાધના" મંડળે એમને મુખ્ય અનતનથ તરીકે બોલાવેલા. જેમાં ભાવેશ ભટ્ટ
સાથે અને પાલનપરમાં શ્રી મુસાફીર પાલનપરી સાથે કાવ્યપઠન કરવાનો મોકો મળે લો.
એમની કનવતાઓ અને ગઝ્લોનો આસ્વાદ લેવા તમારી એમના બ્લોગ્સ “ખલી
આંખના સપના”.
અને http://kavyadhara.com
http://kavyadhara.com/hindi
ની મુલાકાત લેવી પડસે. અહીં માત્ર તમને નમના ચખાડું છં,
એમની મૌલા નામની ગઝ્લમાં એ ખદાને કહે છે ,
“બચે નનદોષનાં કતલથી દુનનયા
ત ું ખંજરને કલમ કરી દે મૌલા”
કેવી ઉમદા કલ્પના કરી છે , સપનાબહેને? અને પછી કરગરીને કહે છે ,
“ફરી સપનાએ હાથ ઉઠાવ્યાં છે
દુઆમાં, ત ું અસર કરી દે મૌલા”
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બીજી એક ગઝ્લમાં તેઓ કહે છે ,
“રહેશે આ દ્વાર ખલાં સદા તારી પ્રતીક્ષામાં
ત ું મન ચાહે બેધડક આવજે રદલથી વચન આપુ”ં
છે ને “મેરા ઘર ખલા હૈ, ખલાહી રહેગા, ત ુમારે ભલયે…”?
સપનાબહેન માને છે કે “પ્રેમ એ સૌથી મોટી લાગણી છે .. અને આ નવશ્વ એક કુટુંબ છે , તો
જીવૉ અને જીવવા દો...પ્રેમથી લોકોને જીતો તલવારથી નહીં, સૌથી મોટો ધમા
માનવતાનો છે .”
સપનાબહેન પાસેથી આપણને હજીપણ વધારે સારહત્ય મળત ું રહે એવી શુભેચ્છા સાથે
આ લેખ અહીં સમાપ્ત કરૂં છં.
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શ્રીમવત રાજુિ શાહ

રાજુલ બહેનનો જન્મ ૧૯૫૪ માં અમદાવાદમાં એક નશભક્ષત પરરવારમાં થયો હતો.
નપતા શનશકાંત નાણાવટી એમના સમયના પ્રક્ાત જનાારકસ્ટ, લેખક, નવવેચક,
નાટયકાર, ભચત્રલોક સામનયકના સંપાદક અને આઈ. એન.ટી. નાટય-સ્પધાાના પ્રણેતા
હતા. માતા ઈન્દુબેન નાણાવટી ડોકટર હતા અને અમદાવાદના ફેમીલી ફીઝ્ીશીયન
તરીકે જાણીતા હતા. આમ આનથિક દૃષ્ષ્ટયે આ એક સુખી પરરવાર હત.ું રાજુલ
બહેનનો ઉછે ર ખબ લાડકોડમાં થયો હતો. બચપણમાં એમને કોઈપણ વસ્ત ુથી
વંચીત રહેવ ું નહોત ું પડયુ.ં
માતા-નપતા જૈન ધમામાં માનતા હોવા છતાં, અંધ શ્રધ્ધા અને રક્રયા-કાંડથી દર
રહેતા. ઘરમાં વાતાવરણ નશસ્તબધ્ધ છતાં મુકત રીતે નવચારોની આપ-લે કરી શકાય
એવું હત.ું ૧૯૫૯ માં પાંચ વષાની વયે એમને ત્યાંની સારી ગણાતી શાળામાં દાખલ
કરવામાં આવ્યા, જેમાં તેમણે સાતમા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કયો. આઠમા ધોરણથી
અભગયારમાં ધોરણ સુધી એમણે અમદાવાદની એ.જી.હાઇસ્કુલમાં અભ્યાસ કરી,
૧૯૭૦માં S.S.C.ની પરીક્ષા પાસ કરી. શાળાના આ વષો દરમ્યાન એમણે ખબ
વાંચન ક્ુ.ું ઘરમા અનેક પુસ્તકો, અખબારો અને સામનયકો ઉપલબ્ધ હતા અને
ગુજરાત નવદ્યાપીઠની લાયબ્રેરી ઘરની નજીક હતી. વાંચવાનો એમનો શોખ જાણે કે
એક વ્યસન બની ગ્ું હત.ું શાળાના વષો દરમ્યાન જ એમણે કનૈયાલાલ મુનશી,
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શરદબાબુ, ગોવધાનરામ નત્રપાઠી, પન્નાલાલ પટે લ, ર.વ.દે સાઈ, હરરન્દ્ર દવે, હરરકશન
મહેતા, અનશ્વન ભટ્ટ, કુંદનનકા કાપડીયા અને સુરેશ દલાલ જેવા નામી સારહત્યકારોના
પુસ્તકો વાંચી લીધેલા. આ વાંચન પ્રવ્રુનત્તને લીધે એમને ક્ારે એકલતાનો અહેસાસ
નહોતો થતો, અને આજે પણ નથી થતો.
S.S.C. પસાર કયાાબાદ કઈ કેરરયર અપનાવવી એમની ગડમથલ એમના મનમાં
થોડા વષો અગાઉ જ શરૂ થઈ ગયેલી. મમ્મીની જેમ ડોકટર બનુ,ં કે કુટુંબના અન્ય
સફળ નમત્રો જેવા પ્રોફેશનમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરૂં? આખરે એમણે નનણાલ લઈ
૧૯૭૦ માં અમદાવાદની સેન્ટ ઝ્ેનવયસા કોલજમાં એડનમશન લઈ, ૧૯૭૪ માં
સાઇકોલોજી નવષય સાથે B.A. ની ડીગ્રી મેળવી. કોલેજના વષો દરમ્યાન પણ એમણે
ગરબા-રાસ અને નાટકોમાં ઉત્સાહપવાક ભાગ લીધેલો.
શાળા-કોલેજના સમયથી ગુજરાતી સારહત્યમાં અપાર રસ હોવાથી પોતે પણ કંઈક
સારહત્ય સર્જન કરે એવી તીવ્ર ઈચ્છા એમના મનમાં સદાય રહેતી.

અભ્યાસ પરો થાય તેથી થોડા રદવસ પહેલા જ, ૧૯૭૩ માં એમના લગ્ન કોનશક શાહ
સાથે થયા. કોનશકભાઈ ઉત્સાહી અને સાહનસક હોવાથી, પેઢીઓથી ચાલતા આવેલ્સ્સ
કાપડના ધંધામાં ન પડતાં મેન્્ુફેક્ચરીંગનો અલગ વ્યવસાય શરૂ કયો, અને એમાં
સફળતા હાંનસલ કરી. રાજુલબહેનની દરે ક પ્રવ ૃનતને તેઓ પ્રોત્સાહન આપે છે અને
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એમનો જુસ્સો ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે . દં પનતને બે સંતાન છે , રદકરી નમલીએ
અમદાવાદમાં M.Sc. સુધીનો અભ્યાસ કયો છે અને અમેરરકામાં M.S. અને Ph.D. નો
અભ્યાસ કયો છે અને હાલમાં અમેરરકામાં સ્થાયી થઈ છે . પુત્ર ૠષદ ્ુ. કે.માં
મેરડકલ એંજીનીઅરીંગમાં માસ્ટસા કરી, હાલમાં અમેરરકામાં સ્થાયી થયો છે .

(રાજુલબહેન કુટુંબ સાથે)
નમલી અને ઋષભ અલગ અલગ શહેરોમાં રહેતા હોવાથી, રાજુલબહેને સમયનો
સદૌપયોગ કરવા ટયુશન્સ આપવાનું શરૂ ક્ુ.ું એ નસવાય વેકેશનમાં બાળકોને ડ્રોઈંગ
શીખવવાનું પણ શરૂ ક્ુ.ું એમના માટે આ પરત ું ન હત.ું સારહત્યની પ્રવ ૃનતની
શરૂઆત એમણે અમદાવાદના “રદવ્ય ભાસ્કર” અખબારના “માધુરરમા” માટે વાતાા
લખી. ત્યારબાદ ફીલ્મ રરવ્્ુ લખવાનું શરૂ ક્ુ.ું સાથે સાથે "િળશ" અને "માધહરમા"
માટે આટીિલ આપિાના શરૂ િયાા. ‘કળશ’ અને ‘માધુરીમા’ માટે અવનવા નવષય
લઈને આટીકલ આપવામાં અનેક લોકોને મળવામાં એમને ખબ આનંદ થતો,
ફરવાનો શોખ તો હતો જ એટલે એ શોખને વાચા આપી, “ રદવ્ય ભાસ્કર”ની
રનવવારની પનતિમાં. કુંભલ ગઢ , રાણકપુર, ચાંપાનેર , રાણી ની વાવ, થોળ બડા
સેન્ચ્્ુરી જેવા હેરીટે જ સ્થળો પર લેખ આપવાના શરૂ કયાા. ૨૦૦૬થી અમેરરકા
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અવર-જવર શરૂ થઈ ત્યારે યાત્રા-પ્રવાસ વણાનમાં લંડન, વેલ્સ, કોનવૉલ,
સ્કોટલેન્ડ, આટલાન્ટા, વોનશિંગ્ટન ડી. સી. ન્્ુયોકા , બોસ્ટન પર લેખો લખ્યા.
૨૦૧૦ માં ગ્રીનકાડા મળવાથી રાજુલબહેન કાયમી વસવાટ માટે અમેરરકા રહેવા
આવી ગયા. અમેરરકામાં આવીને એમણે બ્લોગ્સ માટે લખવાનું શરૂ ક્ુ.ું એમણે
“રાજુલનું મનોજગત” નામે પોતાનો બ્લોગ પણ શરૂ કયો.

(http://www.rajul54.wordpress.com)
બ્લોગ્સમાં લખવાથી એમની નવી નવી ઓળખાણો થવા માંડી. આ ઓળખાણોમાં
એક ઉલ્લેખનીય ઓળખાણ શ્રી નવજય શાહની થઈ. એમની સાથે મળીને રાજુલબહેને
“એષા ખુલ્લી રકતાબ” નામે લઘુ નવલકથા લખી. ત્યારબાદ એમણે પોતે “છીન્ન” અને
“આન્યા મ ૃણાલ” નામની બે નવલકથાઓ લખી. સાથે સાથે કેનડ
ે ા ન્્ુઝ્ લાઈન માટે
ફીલ્મ રરવ્્ુ પણ આપે છે . અમદાવાદના “નવગુજરાત ટાઈમ્સ” માટે પ્રવાસ વણાનો
લખે છે .
રાજુલબહેન કહે છે , “ગુજરાતી સારહત્ય ખુબ નવશાળ અને ઊંડાણભ્ુા છે . ગુજરાતી
હોવાના ગૌરવને આપણે ઉજાળી શકીએ તો એ આપણા સદનસીબની વાત છે .”
વધુમાં તેઓ કહે છે , “જીવન પરમ તત્વ તરફથી મળે લી મહામલી ભેટ છે . બીજુ ં કશું
જ ન કરી શકું પણ એટલું તો જરૂર ઇચ્છીશ કે સૌના સુખનું હુ ં નનનમત્ત બનુ.ં જીવનમાં
આજ સુધી અનેક સ્વરૂપે અત્યંત સ્નેહ મળયો છે . એ સ્નેહને અનેક ઘણો કરીને પાછો
વાળી શકું એવી સાચા હ્રદયની ઇચ્છા છે .”
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શ્રી અવનલ ચાિડા

અવનલભાઈનો જન્દ્મ ૧૯૮૫માું સરે ન્દ્દ્રનગર જજલ્લાના લખતર તાલિાના િારે લા ગામમાું
થયો િતો. એમના વપતા માત્ર ત્રીજા ધોરણ સધી ભણેલા િતા અને માતા વનરક્ષર.
અવનલભાઈના જન્દ્મ સમયે અને ત્યારબાદ ઘણાું િષો સધી તેમના માતા-વપતા
ખેતમજૂરી િરી જીિન ગજારતા રહ્યા. િોઈ િાર ગામમાું મજૂરી ન મળે તો બીજા
ગામમાું જઈ મજૂરી િરિી પડતી, આ સમય દરમ્યાન િોઈના ઢોર બાુંધિાની ગમાણમાું
િે ગામના બસસ્ટ્ટોપમાું પણ સ ૂઈ રિેવ ું પડત ું. વશયાળાની િડિડતી ઠુંડીમાું પણ આવ ું
જીિન વ્યવતત િરવ ું પડત ું.
આિી િારમી ગરીબીમાું પણ અવનલભાઈના માતા-વપતાએ વનશ્ચય િયો િે અમારે
અમારા દીિરાને ભણાિિો છે , જેથી એણે અમારા જેવ ું જીિન વ્યવતત ન િરવ ું પડે.
સુંજોગો અનસાર અવનલભાઈન ું પ્રાથવમિ, માધ્યવમિ અને િાઈસ્ટ્કૂલન ું વશક્ષણ અલગ
અલગ ગામમાું, અલગ અલગ શાળાઓમાું થય ું. િેટલાુંિ િરસ એમને બોહડિંગમાું રિીને
અભ્યાસ િયો. અભ્યાસ પ્રત્યે થોડી પણ અરૂચચ દશાાિે ત્યારે એમના માતા એમને સ્ટ્પષ્ટ
શબ્દોમાું િિી દે તા િે ભણીશ નહિિં તો જજિંદગીભર અમારી જેમ મજૂરી િરીશ. અનેિ
િઠણાઈઓ િેઠી, અવનલભાઈએ ૨૦૦૦માું S.S.C.ની પરીક્ષા પાસ િરી. અચગયારમ ું અને
બારમ ું ધોરણ એમણે અમદાિાદની બે અલગ અલગ શાળાઓમાું ભણી ૨૦૦૨માું
H.S.C.ની પરીક્ષા પાસ િરી. આ સમય દરમ્યાન િેિેશનોમાું મજૂરી િરી શાળાના ખચા
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જેટલ ું િમાઈ લેતા. ૨૦૦૨થી ૨૦૦૫ દરમ્યાન અમદાિાદની એચ. િે. આટકા સ
િોલેજમાુંથી B.A.ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત િરી. ત્યારબાદ સરસપર આટકા સ એન્દ્ડ િોમસા
િોલેજમાુંથી ૨૦૦૭માું M.A.ની ડીગ્રી મેળિી. ૨૦૦૮માું B.Ed.ની હડગ્રી પ્રાપ્ત િરી.
૨૦૦૯માું એમણે ખાનપરની ભિન્દ્સ િોલેજમાુંથી જનાાચલઝ્મનો િોષા િરી અભ્યાસની
સમાક્પ્ત િરી.
આ અભ્યાસિાળ દરમ્યાન પણ ૨૦૦૫-0૬થી અવનલભાઈ નિભારત સાહિત્ય મુંહદરમાું
નોિરીએ લાગી ગયેલા. આજે પણ તેઓ ત્યાું જ નોિરી િરી રહ્યા છે .
અવનલભાઈના લગ્ન ૨૦૧૧માું, રું જનબિેન સાથે થયા િતા. આજે દું પતીને એિ પત્ર
છે .

અભ્યાસ દરમ્યાનના િપરા સમય દરમ્યાન પણ માસરસ્ટ્િતીની એમના ઉપર કૃપા
િતી. બહ નાની ઉંમરથી તેઓ સાહિત્યસર્જન િરતા રહ્યા અને િવિતા લખિાનો આ
શોખ એટલી િદે િતો િે એમનો એિ વમત્ર પોતાની પત્નીને મોિલિાનો પત્ર એમની
પાસે લખાિિા આિતો તો એમા પણ િવિતા લખી નાખતા. એમને પોતાને એિ છોિરી
પ્રત્યે આિષાણ થયેલ ું ત્યારે એને જે પત્ર લખતા એમાું પણ િવિતા તો ખરી જ.
અમદાિાદમાું મળતી બધસભા, જે ધીરભાઈ દ્વારા ચલાિિામાું આિે છે અને આજે
પણ વનયવમત ચાલે છે તેમાું, અને શવનસભા, જે ચચન મોદી દ્વારા ચલાિિામાું આિતી
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િતી, જે આજે બુંધ છે , તેમાું, જ્યાું ચચન મોદી, ધીર પરીખ, લાભશુંિર ઠાિર, માધિ
રામાનજ, રઘિીર ચૌધરી, શોચભત દે સાઈ અને અવનલ જોષી જેિા નામાુંહિત િવિઓ
ે મિિાણા, ભાિેશ ભટ્ટ િગેરે
પણ આિતા, તેમાું અંહિત વત્રિેદી, અશોિ ચાિડા, ચુંદ્રશ
યિાન િવિઓ આિતા, જેમાું અવનલ ચાિડા પણ પોતાની િવિતાઓ રજૂ િરતા રિેતા.
આજે ત્રીસ િષાની નાની િયે પણ એમના સાહિત્યસર્જનના વ્યાપને લીધે, સાુંપ્રત
ગજરાતી સાહિત્યના પ્રિાિમાું તેમની િાજરીની નોંધ લેિાય છે . તાજેતરમાું એમને
એમના ગઝલસુંગ્રિ ‘સિાર લઈને’ માટે સાહિત્ય અિાદમી – હદલ્લી દ્વારા ગજરાતી ભાષા
માટે નો ‘યિા પરસ્ટ્િાર’ અપાણ િરિામાું આવ્યો છે . ૨૦૧૦ માું એમને ગજરાત સરિારનો
‘યિાગૌરિ પરસ્ટ્િાર’ સાુંપડયો અને તે જ િષામાું I.N.T. ઇસ્ન્દ્ડયન નેશનલ વથયેટર મબ
ું ઈ) દ્વારા અપાતો ‘શયદાએિોડા ’ પણ તેમને અપાણ થયો. ગજરાતી સાહિત્ય
પહરષદન ું ૨૦૧૨-૨૦૧૩ન ું ‘તખ્તવસિંિ પરમાર પાહરતોવષિ’ મેળિનાર અવનલભાઈએ
ગદ્યસ્ટ્િરૂપોમાું િલમ અજમાિી, પ્રવસદ્ધ િાતાામાવસિ ‘મમતા’ સુંચાચલત િાતાાસ્ટ્પધાાન ું
પ્રથમ પાહરતોવષિ પણ મેળવ્ય ું છે . િાલમા ‘સુંદેશ’ અખબારમાું તેમની િટાર
‘મનનીમોસમ’ પ્રગટ થઈ રિી છે .

(યિા ગૌરિ પરસ્ટ્િાર)
એમન ું સર્જન િવિતા, િાતાા, વનબુંધ, અનિાદ, સુંપાદન એમ વિવિધ સ્ટ્િરૂપે જોિા મળે
છે . એમના સાહિત્યમાું યોગદાનનો અંદાઝ આપ ું તો એમનો એિ િાવ્યસુંગ્રિ, એિ
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લઘિાતાાઓનો સુંગ્રિ અને એિ વનબુંધસુંગ્રિ પ્રવસદ્ધ થયા છે . એિ સહિયારું િાવ્યસુંગ્રિન ું
પસ્ટ્તિ અને પાુંચ સુંપાદનોનાું પસ્ટ્તિો પણ છપાઈ ચ ૂક્યાું છે . એ ઉપરાુંત એમણે ૧૯
પસ્ટ્તિોનો અનિાદ પણ િયો છે .
પોતાનાું િાવ્યસર્જન વિશે અવનલભાઈ િિે છે , “િવિતા સથેનો મારો સુંબધ
ું માત્ર લોિીનો
ૂ નો દીિરો. રોજન ું
નથી, પરસેિાનો પણ છે . િારણ િે હ ું સાિ સાદા-સામાન્દ્ય ખેડત
િમાઈને રોજ ખાનારા િામદારનો છોિરો. નાનપણથી શબ્દને ઘટું તો રહ્યો, અને એ
શબ્દ િવિતા સધી લઈ જશે એિી િલ્પના પણ નિોતી."
સાહિત્યસર્જનમાું એમની વિશેષ પિેચાન ગઝલિાર તરીિેની છે . અવનલભાઈ િિે છે ,
“ગઝલ મારા ભાિોને, મારા વિચારોને, મારી મનોક્સ્ટ્થવતને વ્યલત થિા માટે િધ માફિ
આિે એવ ું સ્ટ્િરૂપ છે .” એમની િવિતાઓમાું પ્રકૃવતન ું િણાન ધ્યાન ખેંચે એવ ું છે . આ
અંગે તેઓ િિે છે , “પ્રકૃવત સાથે નાનપણમાું જીવ્યો છુું. જે પ્રકૃવત સાથે જીવ્યો છુું એ
પ્રકૃવતએ, મને ઘણી બધી બારીઓ ખોલી આપી છે . મારા શબ્દોને િિેિા માટે પ્રકૃવતએ
રસ્ટ્તો િરી આપ્યો છે .”
િતામાનપત્રોમાું િોલમ લખિા માટે વનખાલસતાથી િિે છે , “લેખન જરૂહરયાતને આધીન
અને ફરમાયશને આધીન રિીને પણ થાય છે . છાપાુંમાું િોલમ લખિાથી મને પૈસા મળે
છે . જે મારી જરૃહરયાત પણ છે .”
એમનાું લખાણોની તમારે ખરે ખરી મજા માણિી િોય તો તમારે એમની િેબસાઇટ
http://www.anilchavda.com/ ની મલાિાત લેિી પડશે. તમને એમની િેબસાઇટ
જોિાન ું મન થાય એટલા માટે અિીં થોડા નમ ૂના રજૂ િરું છુું.
નીચે આપેલી પ્રત્યેિ બે પુંક્લતઓ આખેઆખી િાત િિી જાય છે અને તે પણ બહ િેધિ
રીતે.
(૧) બેઉં ભેગાું મોિલીને આમ ના ગચ
ું ૂ િ મને ત ું,
સખ અને દાઃખની િચાળે િોઈ રે ખા પાતળી મ ૂિ.
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(૨) એિદમ ગુંભીર એિા િાલ પર આિી ગયા.
ૂ િાુંઓ પણ બરાબર તાલ પર આિી ગયાું.
ડસ
ૂ ાડી શક્યા નૈં િોઈ સરિર િે નદી-દહરયા,
(૩) જેને ડબ
ૂ ી ગઈ આપમેળે ઢાુંિણી લઈને.
એિી ઇચ્છાઓ ડબ
(૪) સાચ્ચ ું પડવ ું િોય તો ત ું આિજે નહિતર નિીં,
સ્ટ્િપ્નને મોઢા ઉપર ચોખ્ખ ું જ પરખાિી દઈશ.
(૫) સુંપ માટીએ િયો તો ઇંટ થઈ,
ઈંટન ું ટોળું મળય ું તો ભીત થઈ.
અવનલભાઈની િલમે િજી આપણને ઘણ ું બધ ું મળિાન ું બાિી છે .
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શ્રીમવત નીિમ દોશી

નીલમબહેનનો જન્મ ૧૯૫૫ માં પોરબંદરમાં થયો હતો. એમના નપતાનો અભ્યાસ
અને બચપણ આિીકામાં ગુજરે લ ું જ્યારે માતા જામખંભાળીયાના નગરશેઠની પુત્રી
હતા. નપતા એલ.આઇ.સી.માં બ્રાન્ચ મેનેજર હતા. દાદાનો પોરબંદરમાં ક્પડાંનો
મોટો સ્ટોર હતો. નીલમબહેનના જન્મ સમયે કુટુંબ આનથિક રીતે સંપન્ન હત.ું
નીલમબહેનનું પ્રાથનમક અને નવમા ધોરણ સુધીનું માધ્યનમક નશક્ષણ પોરબંદરની
શાળામાં થ્ું હત.ું ભણવામાં તેજસ્વી હોવાથી હંમેશાં પહેલો નંબર આવતો. જ્યારે
નીલમબહેન ત્રીજા ધોરણમાં હતા ત્યારે એમનો બીજો નંબર આવ્યો એમ કહ્ું ત્યારે
અનત સંવેદનશીલ સ્વભાવને લીધે લાગી આવતા નીલમબહેનને મરી જવાનો નવચાર
આવ્યો. મરવું કેવી રીતે એ મઝ્
ં વણમાં પહેલા એ સમુદ્ર રકનારે ગયા, પછી નવચાર
બદલી જગલમાં
ં
ધ્રુવની જેમ તપ કરવા ગયેલા. પણ આખરે કોઇ પરરભચત
વ્યક્ક્તએ એમને ઘરે પહોંચાડી દીધા.
દસમા અને અભગયારમા ધોરણનો અભ્યાસ નીલમબહેને જેતપુરમાં કયો. અહીં
એમની સારહત્યમાં રૂભચ કેળવાઇ. અહીંથી ૧૯૭૧ માં એમણે S.S.C. ની પરરક્ષા,
તાલુકામાં પ્રથમ આવીને, પાસ કરી.
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શાળાજીવન દરમ્યાન એમનો ફાજલ સમય અને વેકેશનનો સમય મોટે ભાગે એમના
નશક્ષકોને ત્યાં પસાર થતો. અહીં એમને નવા નવા પુસ્તકો વાંચવા મળતા, શું વાંચવું
એનું માગાદશાન મળત,ું ચચાાઓ થતી, અને લખવા માટે પ્રેરણા મળતી. સારહત્ય
સર્જનનો પાયો નાખનાર નશક્ષકો સંધ્યાબહેન, ઉષાબહેન અને પ્રભાબહેનને
નીલમબહેન આજે પણ પ્રેમથી યાદ કરે છે . નીલમબહેનનું લઘુકથાનું પુસ્તક
“પાનેતર” એમણે એમના આ ત્રણ નશક્ષકોને અપાણ ક્ુું છે .
S.S.C. પાસ કયાા પછી નીલમબહેનની ઈચ્છા આટા સમાં જવાની હતી, પણ નપતાની
ઇચ્છાને લીધે રાજકોટની કોલેજમાં સાયન્સમાં એડમીશન લીધુ.ં બે વષા રાજકોટની
હોસ્ટે લમાં રહી અભ્યાસ કયાા બાદ એમણે જામનગરની કોલેજમાંથી ૧૯૭૫ માં
Distinction સાથે B.Sc. ની ડીગ્રી મેળવી.
૧૯૭૮ માં નીલમબહેનના લગ્ન બનારસ રહન્દુ ્ુનનવનસિટીમાંથી ગોલ્ડ મેડલ સાથે
B.Tech. (Chemical Engineering) ડીગ્રી મેળવેલા હરીશભાઈ દોશી સાથે થયા.
દં પતીને એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે , બંને ડોકટર છે અને અમેરરકામાં સ્થાયી થયા
છે . પનત સાથે ફકત સહજીવન નહીં સખ્ય જીવન જજવાય છે એનું ગૌરવ છે . એમની
નવલકથા “ દોસ્ત, મને માફ કરીશ ને ? “ પુસ્તક જીવન સાથી હરીશને અપાણ
કરતા લખ્્ું છે .
“ દોસ્ત, મને માફ કરીશને ? એમ પછવાની જેને કદી જરૂર નથી પડી એવા દોસ્ત
અને જીવનસાથી હરીશને સ્નેહપવાક..”

.
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લગ્ન પછી નીલમબહેને મીઠાપુર હાઈસ્કલમાં ૧૮ વષા નશભક્ષકા તરીકે નોકરી કરી.
તેઓ કહે છે , “મારા વશક્ષિોએ મને ઘણ ું આપ્ય ું છે એનો થોડો અંશ હ ું પણ મારા
વિધ્યાથીઓને આપી શકું અને એ રીતે ગરૂદચક્ષણા ચ ૂિિી શકું.એિી ભાિના છે . આજે
હ ું જેમ મારા વશક્ષિોને ભાિથી યાદ િરું છુું, એ જ રીતે મારા અનેિ વિધ્યાથીઓ, દે શ
િે પરદે શમાુંથી દર વશક્ષિ હદિસે મને અચ ૂિ ફોન િરે છે . અને ઘણાું સાથે જીિુંત
સુંપિા આજે પણ છે , જેને હ ું મારા જીિનની અમ ૂલ્ય મ ૂડી ગણ ું છુું."
િોલેજના િષો દરમ્યાન અને લગ્ન બાદ પણ નીલમબિેનનો સાહિત્ય પ્રત્યેનો
લગાિ જારી રહ્યો. સુંદેશ, સ્ત્રી, જનસિા, ગજરાત ગાહડિયન, મદ્રાલેખ, માગી િગેરેમાું
વનયવમત િોલમ ઉપરાુંત, િાતાાઓ, લેખો, અખંડ આનંદ, નવનીત, પરબ, શબ્દ સ ૃષ્ષ્ટ,
છાિક, સંવેદન,અલભયાન, લચત્રિેખા, અલભષેક, નવચેતન, જિારામ દીપ િગેરે જદા
જદા સામવયિોમાું વનયવમતપણે પ્રિાવશત થતા રિે છે . િીસ પસ્ટ્તિો પ્રિાવશત થઇ
ચ ૂિયા છે .અને િજ સર્જન ચાલ છે .

એમના ચાર પસ્ટ્તિોને ગજરાત સાહિત્ય અિાદમી અને ગજરાતી સાહિત્ય પહરષદ,
અને િલાગર્જરી મબ
ું ઇ દ્વારા એિોડા મળે લા છે . એમન ું "ઝાલરટાણ"ું નાટિ રે હડયો
ઉપર પ્રસારીત થય ું છે , અને અનેિ શૈક્ષચણિ િાયાક્રમો અને િાવ્યોનો રસાસ્ટ્િાદ
આિાશિાણી રાજિોટ પરથી,પ્રસાહરત થયા છે , ઉપરાુંત એમની િાતાા અને એમનો
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ઇંટરવ્ય ઓસ્ટ્રેચલયા રે હડયો પરથી તથા રે હડયો આઝાદ ( ટે ક્ષસાસ, ડલાસ ) પરથી
પણ પ્રસાહરત થયા છે . નીલમબિેનનો િધારે પહરચય મેળિિા તો તમારે એમના
બ્લોગ "પરમ સમીપે" https://paramujas.wordpress.com ની મુલાકાત લેવી પડસે.
માત્ર એમની સમયની વ્યાખ્યા કરતી થોડી પંક્ક્તઓ અહીં નમુના રૂપે રજ કરૂં છં.
કણ કણ બની વેરાતો સમય
સપનાઓમાં નવખેરાતો સમય
રે તી સમ હથેળીમાંથી સરતો સમય
બંધ મુઠીમાં કદી સચવાતો સમય
સાતતાળી દઇ સદા છટકતો સમય
યાદોની કરવતથી કપાતો સમય
પારાની જેમ દદડતો સમય
પલપલ રં ગ બદલતો સમય
વ્યસ્તતાના વાઘા પહેરી ફરતો સમય
'હાશકારા'થી સદા આઘો રહેતો સમય
અહમના હાથપંખાથી વીંઝ્ાતો સમય
સ્મરણોના ખાલીપાથી નીતરતો સમય
'સ્ટે ચ્્ુ' કહેતાં યે ન થંભતો સમય
પ્રસનતગૃહથી સ્મશાન સુધીનો રસ્તો સમય.

નીલમબિેન િિે છે , " જીિન અનેિ આયામમાું વિસ્ટ્તરત ું િોય છે . એિ લેખિ
તરીિેની સામાજજિ વનસ્ટ્બત ગણીને સામાજજિ વિષયો પર િિારાત્મિ અચભગમ સાથે
સતત લખતી રહ ું છુું. જનસેિા એ જ પ્રભ સેિા...એ એિ જ સ ૂત્રનો અમલ શિય અંશે
િરી રિી છુું. મને ગરીબ, અનાથ બાળિો માટે વિશેષ પક્ષપાત છે , એમને માટે િુંઇ
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પણ થઇ શિે એ જ જીિનન ું ધ્યેય..એ જ સપન ું અને એ જ િમા.અને મારે માટે એ જ
ધમા. હ ું િુંઇ મોટી સુંત મિાત્મા નથી. એિ સામાન્દ્ય માણસ છુું. મૌન રિીને જે પણ
થઇ શિે તે નાના નાના િાયા િરતા રિેવ ું ગમે છે ."
"મળિા જેિા માણસ" લેખમાળામાું નીલમબેનનો પહરચય લખિાનો મને મોિો
મળયો એને હ ું મારૂું સદભાગ્ય સમજ ું છુ.
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શ્રી વવશ્વદીપ બારડ

નવશ્વદીપભાઈનો જન્મ ૧૯૪૬ માં ભાવનગરમાં થયો હતો. ચાર ભાઈ બહેનોમાંથી એ
સૌથી નાના હતા. એમના નપતા શ્રી ભગવાનભાઈએ માત્ર પ્રાથનમક નશક્ષણ પ્રાપ્ત ક્ુું હત ું
અને ભબલ્ડીંગ કન્સ્રક્શનના નાના મોટા કામ કરતા હતા. માતા મણીબેન નશક્ષણથી
વંભચત હતા. મધ્યમવગી કુટુંબમાં રહીને નવશ્વદીપભાઈએ કરકસરનો પાઠ નાનપણમાં જ
શીખી લીધેલો.
નવશ્વદીપભાઈનું પ્રાથનમક શાળાનું નશક્ષણ ભાવનગરની શામળદાસ સ્કલમાં થયેલ.ું
ગાંધીજી પણ આ જ શાળામાં ભણેલા. આજે ૬૫ વષો બાદ પણ એ શાળામાં ગવાતી
ે ી પ્રભુ પરમ સત્યે ત ું લઈ જા” એમની નપ્રય છે . ત્યારબાદ એમણે
પ્રાથાના “અસત્યો માંહથ
ભાવનગરની આલ્િેડ હાઈસ્કલમાં અભ્યાસ કરી, ૧૯૬૫ માં S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ કરી.
પ્રાથનમક શાળાના અભ્યાસ દરમ્યાન, ગામમાં યોજાતા કથા-રકતાનમાં હાજરી આપી,
એમણે રામાયણ અને મહાભારતની કથાઓ સાંભળે લી. હાઈસ્કલ કોટા ની નજીક હોવાથી
ક્ારે ક ક્ારે ક કોટા માં ક્રીમીનલ કેસની સુનાવણી સાંભળવા જતા.
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S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ કરી, ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમાં આટા સ નવભાગમાં
એડમીશન લઈ એક વષા પરૂં ક્ુ.ું ૧૯૬૬ માં સૌરાષ્ર ્ુનીવસીટીની સ્થાપના થઈ, અને
એમની કોલેજ સૌરાષ્ર ્ુનીવસીટીમાં આવી, પણ એમને તો ગુજરાત ્ુનીવસીટીમાં જ
ભણવું હત ું એટલે એ ભાવનગરથી અમદાવાદ એમના બહેનને ઘરે આવી ગયા, અને
અમદાવાદની એસ.વી. કોલેજમાં દાખલ થયા. અહીંથી તેમણે ૧૯૭૦ માં ગુજરાતી અને
ઈનતહાસના નવષયો સાથે B.A. ની ડીગ્રી મેળવી. કોલેજના આ વષો દરમ્યાન એમણે
સવારના ૭ થી ૧૦ વાગ્યા સુધી કોલેજમાં અભ્યાસ અને ૧૧ થી રાત્રે ૮ વાગ્યા સુધી
સોના-ચાંદીની દુકાનમાં એકાઉન્ટીંગનું કામ ક્ુ,ું જેથી કોલેજના ખચાને પહોંચી વળાય.
નવશ્વદીપભાઈને શાળાના સમયથી જ કનવતા પ્રત્યે લગાવ હતો પણ એમણે કનવતાઓ
લખવાની શરૂઆત કોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન કરી. ૧૯૬૭ માં એમણે પહેલી કનવતા
“અદયભીંત” અને બીજી કનવતા “કોઈભબચારી”. લખી. કોઈભબચારી કનવતા “સ્ત્રી”
સામનયકમાં છપાઈ. કોલેજની કાવ્ય સ્પધાામાં “ કહેશો નહી”-“હસતો રહ્યો” કનવતા પ્રથમ
સ્થાને આવી. એમની કેટલીક કનવતાઓ કોલેજના બુલેટીન બોડા પર પણ મકાઈ.

૧૯૭૦ માં ગ્રેજ્્ુએટ થયા બાદ એમને ગુજરાત આ્ુવેદ ્ુનીવસીટીમાં નોકરી મળી.
૧૯૭૨ માં એમના રે ખાબહેન સાથે લગ્ન થયા. રે ખાબહેને પણ સાયકોલોજી નવષય સાથે
B.A. સુધીનો અભ્યાસ કયો છે . ૧૯૭૩ માં દં પનતએ પુત્રી રદપ્તીને જન્મ આપ્યો.
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રે ખાબહેનના ભાઈયો અમેરરકામાં સ્થાયી થયા હતા. ૧૯૭૫ માં રે ખાબહેનના ભાઈની
સ્પોન્સરશીપથી નવશ્વદીપભાઈ એમની પુત્રી અને પત્ની સાથે કાયમી વસવાટ માટે
અમેરરકા આવ્યા. શરૂઆતમાં એમણે Chicago માં વસવાટ કયો. અહીં ૧૯૭૭ માં એમના
પુત્ર આનશષ નો જન્મ થયો. Chicago ની સખત ઠંડી અને હીમવષાા સહન ન થતાં, ૧૯૭૯
માં એમણે ટે ક્ષાસ રાજ્યના હ્ુસ્ટન શહેરમાં સ્થળાંતર ક્ુ.ું એમના અમેરરકાના વસવાટ
માટે નવશ્વદીપભાઈ કહે છે , “મારા માટે ભારત એટલે જન્મભુમી અને અમેરરકા એટલે
ુ ી..એક દે વકીમૈયા અને બીજા યશોદા મૈયા..યશોદામૈયાએ પણ ઘણું ઘણું આપ્્ુ
કમાભમ
છે . મારી કાયાનશલતાની કદર થઈ છે . બેંકની જોબ દરમ્યાન જ્યારે મને..એમપ્લોઈ ઓફ
ધ મન્થ (Employee Of The Month)ના ભબરુદ સાથે સન્માન થ્ું અને બેંકનાં
મેગેઝ્ીનમાં મારો પરરચય સાથે ફોટો પબ્લીશ થયો એ બતાવે છે કે અમેરરકા જેવા દે શમાં
તમારા કામની કદર થાય છે . અહીં જ મને ૧૯૮૧માં હ્ુસ્ટન ઈષ્ન્ડપેન્નન્ટ સ્કુલ રડસ્રીકમાં
પ્રોક્યુરમેન્ટ ઓરફસર (ખરીદી ઓફીસર) તરીકે જોબ મળી, મારી પજત્ન પણ સ્કુલ
ડીસ્રીકમાં એકાઉન્ટીગમાં જોબ કરતાં હતાં. અહીં જ દીકરી કમ્પુટર એધ્ન્જનર થયાં બાદ
એમ.બી.એ. સાથે ટે ક્ષાસ ઈન્સ્ુમેન્ટમાં એધ્ન્જનયર તરરકે જોડાઈ.અને રદકરાએ
મેરડકલરફલ્ડમાં આગળ વધી એમ.ડી કરી નપરડયારીક ગેસ્રોએન્ટોલોજીસ્ટમાં સ્પેસ્યાલીસ્ટ
થયો. માત્ર એટલું જ નરહિં, ૨૦૦૯માં ‘ઈન્ટરનેશન વુમન ફૉરમ’ સંસ્થા જેમાં રહલરી
ધ્ક્લન્ટન, માગાારેટ થેચર જેવી, નવશ્વની ટૉપ ૨૦ મરહલાનો સમાવેશ થાય છે , તેમાં મારી
દીકરી રદધ્પ્તની પસંદગી થવાથી એ પ્રસંગ મારા અને મારી પત્ની, સમગ્ર ગુજરાત
માટે અનત-આનંદ અને ગૌરવની વાત હતી.”
અમેરરકામાં ઠરીઠામ થયા પછી એમનું મન પાછં સારહત્યપ્રવ ૃનત પાછળ દોડયુ.ં હ્ુસ્ટનમાં
એના માટે યોગ્ય વાતાવરણ પણ હત.ું હ્ુસ્ટનમાં અનેક સારહત્યપ્રેમીઓ સારહત્ય સરરતા
નામે મંડળ ચલાવે છે , અહીંની સભાઓમાં નવશ્વદીપભાઈને પોતાની રચનાઓ રજ
કરવાનો મોકો મળયો. ૨૦૦૨ માં “કાવ્ય સુદરીની
ં
સાથે સાથે” નામના પુસ્તકનું શ્રી
આરદલ મન્સરીના હાથે નવમોચન થ્ુ.ં ત્યારે એમણે કહેલ,ું “આવતી કાલે આ નાનકડી
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કલમ એક વ ૃક્ષ બનશે”, આમ કલમ શબ્દના બેવડા અથામાં એમણે ભનવષ્ય ભાખી લીધુ.ં
લગભગ આ સમયમાં જ ગુજરાતી બ્લોગ્સ લોકનપ્રય થવા લાગ્યા. બ્લોગ્સમાં એમના
કાવ્યો, નનબંધો અને વાતાાઓ મકાવા લાગી. પ્રો. સુમન અજમેરી, શ્રી રાધેશ્યામ શમાા, શ્રી
ધીરૂભાઈ પરીખ જેવા જાણીતા સારહત્યકારોના માગાદશાન હેઠળ એમનું સર્જન અનવરત
ચાલુ રહ્ુ.ં એમની ઘણી લઘુ કથાઓ “કુમાર” માનસકમાં પણ પ્રનસધ્ધ થઈ. એમના
સર્જનોના રસાસ્વાદ પણ થયા.

(રે રડયો સ્ટે શનમાં કાયાક્રમની રજઆત)
એમના સર્જનનો આનંદ મેળવવા તમારે એમની રચનાઓ વાંચવી જોઈએ, છતાં આ
લેખની મયાાદામાં રહી, એમની થોડી કાવ્ય પંક્ક્તઓ અહીં રજ કરૂં છં.
માગામાં અમથા મળે લા ગમ હજુએ
ં યાદ છે ,
ખાલી મળે લા ક્સ્મત મહીંના ભાર હસતો રહ્યો..

બીજા એક કાવ્યમાં તેઓ કહે છે ,
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ક્ાં હત ું મારું અહીં કોઈ ઠેકાણું આ શહેરમાં?
ઝ્ાંઝ્વાના ઝ્ળ મને કેમ અહીં શોધવા નીકળયાં ?
એમના સર્જનો માટે તમે એમના બ્લોગ્સ
https://vishwadeep.wordpress.com/ અને
http://vishvadeep.gujaratisahityasarita.org/

ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
૨૦૦૮ માં શ્રી રાધેશ્યામ શમાાએ નવશ્વદીપભાઈનો પરરચય જનસત્તામાં પ્રકાનશત કયો જે
ત્યારબાદ “સાક્ષરનો સાક્ષાત્કાર” પુસ્તકમાં સાનમલ કરવામાં આવ્યો. આજે અમેરરકામાં
ચાલતી સારહત્યપ્રવ ૃનતમાં એમનું નામ જાણીત ું છે . ૨૦૦૪ માં એમના બાળકોએ કહ્ુ,ં
“ડેડી, તમે તમારી ફરજ બજાવી, આનથિક-માનનસક બધી રીતે નશક્ષણ અને સંસ્કાર આપી
આપની ફરજ બજાવી, હવે આપ નનવ ૃનત લઈ આપનું જે સ્વપ્ન છે ગુજરાતી સા.રહત્યમાં
કનવતા-વાતાા લખવાનું તે હવે પુરુ કરો.” બાળકોની વાત માની એમણે ૨૦૦૪ માં ૫૭
વષાની વયે નનવ ૃનત લીધી. ૨૦૦૪ માં જ ત્રણ મરહના માટે વતનમાં રહી આવ્યા, અને એ
દરમ્યાન અનેક કનવ, લેખકો અને ભચિંતકોને મળી એમનું માગાદશાન લીધુ.ં અમેરરકામાં
૨૦૧૨માં હ્ુસ્ટન ગુજરાતી સારહત્ય સરરતાનું પ્રમુખપદ સંભાળે લ. તેઓ કહે છે , “મારું
મખ્ય ધ્યેય પરદે શમાં આપણી માત ૃભાષા અને આપણાં સંસ્કાર સદા જવલંત રહે એના
માટે ના પ્રયાસ રુપ,ે વતનમાંથી આવતા આપણાં સારહત્યકારોનો લાભ લઈ, એમના
કાયાકમોનું આયોજન કરી, અહીં વસ્તા ગુજરાતીઓમાં ભાષનો રસ જળવાય રહે તેવા
અથાંગ પ્રયાસો ચાલું રાખાવાનો છે .”
નનવ ૃતીની અન્ય પ્રવ ૃનત નવશે તેઓ કહે છે , “હુ ં અને મારી પત્ની રે ખા દર વષે મા-ભોમની
મુલાકત લઈએ છીએ.ભાવનગરમાં માનવતાભયાા કાયામાં રસ લઈ પ્રવ ૃત રહીએ
છીએ.ખાસ કરીને…નશક્ષણક્ષેત્રે ગરીબ નવદ્યાથીઓને સ્કોલરશીપ આપી આગળ ભણવામાં
પ્રોત્સારહત કરવા,.બાળકોને આગળ અભ્યાસમાં માગા-દશાન,.જોબ શોધવામાં માગા-દશાન
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તેમજ તેમને લગતા સેનમનાર યોજવા, આરોગ્યક્ષેત્રે ‘’આઈ-કેમ્પ”, બ્લ્ડકેમ્પ, હેલ્થકેરકેમ્પ યોજવા. આવા કાયામાં ત્રણ મરહના ક્ાં પસાર થઈ જાય છે તેનો ખ્યાલ પણ નથી
રહેતો..આમાં જે આનંદ મળે છે તેન ું વણાન શબ્દમાં આલેખી શકાય તેમ નથી.”
એમના જીવનનો મંત્ર છે “થઈ શકે તો કોઈનું ભલું કરજો, પણ કોઈનું બુરૂ ં કદી ન ઇચ્છજો,
ન કરજો.”
મારી શુભેચ્છા છે કે નવશ્વદીપભાઈ પોતાનો સારહત્યસેવાનો અને સમાજસેવાનો દીપ
સદાય પ્રજ્વભલત રાખે.
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શ્રીમવત પ્રજ્ઞાબિેન દાદભાિાળા

પ્રજ્ઞાબિેનનો જન્દ્મ ૧૯૫૭ માું રાજિોટમાું થયો િતો. એમના વપતા શ્રી જયુંવતલાલને
િોલેજના બે િષા સધીન ું વશક્ષણ પ્રાપ્ત થયેલ,ું જ્યારે માતા અનસયાબિેન પાુંચ
ધોરણ સધી ભણેલા િતા. વપતા બ્ર ૂિ બોન્દ્ડ ટી િુંપનીમાું નોિરી િરતા િતા.
પ્રજ્ઞાબિેનન ું પ્રાથવમિશાળાન ું વશક્ષણ મબ
ું ઈની જાણીતી અમલખ અમીચુંદ ભીમજી
વિવિધલક્ષી વિદ્યાલયમાું થયેલ.ું અિીં ભણતર ઉપરાુંત બાળિોની પ્રવતભા વનખારિા,
વિવિધ વિષયો શીખિિામાું આિતા, અને છઠા ધોરણ થી વિવિધ લાઈન પસુંદ િરિા
મળતી. આ શાળામાુંથી પ્રજ્ઞાબિેને ૧૯૭૫ માું SSC પરીક્ષા પાસ િરી. SSC ની પરીક્ષા
પાસ િરી, પ્રજ્ઞાબિેન મબ
ું ઈની SIES િોલેજમાુંથી હફલોસોફી અને સાઈિોલોજી વિષય
સાથે ગ્રેજ્યએટ થયા.
િોલેજ િાળ દરમ્યાન એમણે િવિતાઓ લખી, જેમાની િેટલીિ કમાર માવસિમાું પ્રગટ
થઈ. આ સમય દરમ્યાન જ એમણે SNDT યવનિસીટીમાુંથી પત્રિાહરતાનો િોસા પણ
િયો, અને એ દરમ્યાન િરીન્દ્દ્ર દિે, સરે શ દલાલ અને પ્રદીપ તન્ના જેિા નામી
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સાહિત્યિારોના સુંપિા માું આવ્યા. આ ઉપરાુંત એમણે જદા-જદા ઘણાું ક્ષેત્રોમાું
અભ્યાસ િયો. જેિા િે િોમવસિયલ આટા , ફેશન ડીઝાઈનીંગ, ન ૃત્ય અને પછી બ્યટી
પાલારનો િોષા. એિિાર પરૂષોિમ ઉપાધ્યાયને િસ્ટ્તે સુંગીત સ્ટ્પધાામાું ઈનામ પણ
મેળવ્ય ું. ત્યારબાદ નાટિ-વસનેમાના િલાિાર દીના પાઠિની દોરિણી નીચે અચભનય
વશખિાન ું શરૂ િય,ું ત્યારે એિ બે િાર રે હડયોમાું નાટિના પાત્રો પણ વનભાવ્યા.
એમના વપતાએ એમની િારહિદી ઘડિામાું ખબ મદદ િરી અને પ્રોત્સાિન આપ્ય ું,
અને માતાએ ઘરિામની સમજ આપી.
૧૯૮૦ માું પ્રજ્ઞાબિેનના લગ્ન એિ મોભાદાર દાદભાિાળા કટુંબના સપત્ર શરદભાઈ
સાથે થયા. શરદભાઈ વ્યિસાયથી Chartered Accountant છે . આધવનિ
વિચારશ્રેણીિાળા આ કટુંબમાું પ્રજ્ઞાબિેનને પોતાની આિડત અને શક્લતનો ઉપયોગ
િરિાની પરે પરી છૂટ અને સગિડ િતી. નોિરી િે વ્યાપાર આ બે પયાાયમાુંથી
પ્રજ્ઞાબિેને િેપારને પસુંદગી આપી. વિમા એજટું ના િામ ઉપરાુંત એમણે ફેશન
હડઝાઈનીંગ અને મેન્દ્યફેિરીંગન ું િામ ઘરમાુંથી જ શરૂ િય.ું આ િામ ખ ૂબ જ ધીરજ
અને પહરશ્રમ માગી લે તેવ ું છે , પણ પ્રજ્ઞાબિેને ઉત્સાિ અને ખુંતથી આ િામમાું સારી
સફળતા મેળિી. સાડી, દપટ્ટા િગેરે ઉપર જાતે ડીઝાઈન િરી તૈયાર િરે લા િસ્ત્રોન ું
પ્રદશાન અને િેચાણ ગોઠિી સફળતા મેળિી. મોટા ઓડા ર િોય ત્યારે િારીગરો રોિી,
સમયસર માલ ગ્રાિિોને પિોંચતો િયો. લુંડન જઈ ત્યાું પ્રદશાન િરી ઓડા ર લઈ
આિતા, અને િસ્ત્રો સપ્લાય િરતા. આ બધા િામની િચ્ચે ૧૯૮૩ માું એમની પિેલી
હદિરી નેિાનો અને ૧૯૮૬ માું એમની બીજી હદિરી ભ ૂવમિાનો જન્દ્મ થયો િતો.
હદિરીઓને સારૂું વશક્ષણ મળે અને જીિનમાું પ્રગતી િરિાની તિ મળે એટલે ૧૯૯૯
માું ગ્રીનિાડા મેળિી પ્રજ્ઞાબિેન સિકટુંબ અમેહરિા આવ્યા. એિિષા સધી અન્દ્ય
િામિાજને લીધે શરદભાઈ લુંડનમાું રહ્યા।. લુંડનમાું એિ િષા રોિાયા બાદ શરદભાઈ
અમેહરિા આવ્યા અને એમને િેચલફોવનિયામાું નોિરી મળી., એિ િષા એિલા િાથે ,બે
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હદિરીઓ સાથે પ્રજ્ઞાબિેન નોથા િેરોલીનામાું રહ્યા, અજાણી ધરતી અને અજાણ્યા
લોિો અને તદન અલગ સુંસ્ટ્કૃવત માું American Way of Life સમજિાની મથામણમાું
િરતા રહ્યા . િાર ચલાિતા શીખ્યા, બાળિોને શાળામાું દાખલ િયાા, અને સાથે સાથે
સેફ િે માું આઠ િલાિ ઊભા રિીને િામ િરિાની નોિરી પણ િરી. આમ અિીં
આિનારા બધાને જે સ્ટ્રગલ િરિી પડે છે તેિી સ્ટ્રગલ એમને પણ િરિી પડી.
િેલીફોનીયામાું આવ્યા બાદ એમને બેંિમાું નોિરી મળી, જે એમણે છ-સાત િષા સધી
જાળિી રાખી. બન્ને ની આિિ િોિા છતાું ભાડાના એપાટા મેન્દ્ટમાુંથી પોતાના ઘર સધી
પિોંચિામાું સાત િષા લાગ્યા।. શરદભાઈ અત્યારે ઇસ્ન્દ્ડયા િોમ્યનીટી સેન્દ્ટરમાું
હડરે લટર ઓંફ ફાઈનાન્દ્સ તરીિે િામ િરે છે .
અમેહરિામાું આવ્યા બાદ પણ પ્રજ્ઞાબિેનનો તરિહરયો સ્ટ્િભાિ એમને પગિાળીને
બેસિા દે એવ ું ક્યાું િત ું? એમણે વ ૃધ્ધ નાગહરિોને માગાદશાન આપિા અને મદદ
િરિાની રેનીંગ લીધી, અને સમાજ સેિામાું લાગી ગયા. આ વિષય ઉપર એમણે
અમેહરિાના રે હડયો જીંદગી ઉપરથી િાતાાલાપ પણ આપેલો. વિદે શની ધરતી પર
ભારતના પારું પાહરિ સાુંસ્ટ્કૃવત અને પાહરિારીિ સુંસ્ટ્િારોને અવિરત ધબિત ું
રાખિા ડગલો” અને “બેય એહરયા ગજરાતી સમાજ” આ બે ગજરાતી સુંસ્ટ્થાઓ Bay
Area માું જાણીતી છે . ”DAGLO” એટલે Desi Americans of Gujarati Language Origin.
‘ડગલો’ સુંસ્ટ્થા બે એરીઆ માું ગજરાતી સાહિત્ય, સુંગીત દ્વારા ભાષાને જીિુંત
રાખિાનો પ્રયત્ન િરી રિી છે . (િેચલફોવનિયામાું સાન ફ્રાક્ન્દ્સસ્ટ્િો અને એની આજબાજનો
વિસ્ટ્તાર બેય એરીઆ િિેિાય છે ). આ બન્ને સુંસ્ટ્થાઓમાું પ્રજ્ઞાબિેન અને શરદભાઈ
ખ ૂબ જ સહક્રય ભાગ ભજિી રહ્યા છે . છે લ્લા પાુંચ િષાથી ગજરાત ગૌરિ હદનની
ઉજિણી માટે સુંસ્ટ્થાના અગ્રણી િાયાિર તરીિે પજ્ઞાબેન સાહિત્ય સભર સ ુંદર
પ્રોગ્રામન ું આયોજન િરે છે . ૨૦૧૪ માં એમણે રજ કરે લો કાયાક્રમ “નરસૈંયો” એમની
કલાકુશળતાનો પરાવો હતો. પ્રજ્ઞાબિેન બેય એરીઆમાું ‘પસ્ટ્તિ પરબ’ ન ું સુંચાલન
પણ સહક્રયરીતે સુંભાળે છે . આમ માત ૃભાષા જીિુંત રાખી, િલા-સુંગીત પ્રત્યેની
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અચભરૂચીને િાચા આપી, ગજરાતી ભાષાની અક્સ્ટ્મતાને જાળિિાન ું અને ભાષાને
ધબિતી રાખિાન ું ખબ જ સ ુંદર િાયા િરી રહ્યા છે .

(બેય એહરયા ગજરાતી સમાજના િાવષિિ િાયાક્રમમાું ડાબીબાજુ શ્રી શરદભાઈ
દાદભાિાળા, જમણીબાજુ વશ્રમતી પ્રજ્ઞાબિેન દાદભાિાળા, વચ્ચે મુખ્ય અનતથીઓ)

(બેઠિન ું સુંચાલન િરતા પ્રજ્ઞાબિેન)
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છે લ્લા એિ િષાથી એમણે વમલપીટાસમાું ગજરાતીઓનો સાહિત્યમાું રસ જાણી લઈ,
એમને મૌચલિ લખાણ માટે ઉિેજન આપિા પસ્ટ્તિ પરબને નવ ું સ્ટ્િરૂપ
આપી, “બેઠિ” નામે એિ પ્રવ ૃવત શરૂ િરી છે . અિીં લેખિ, પ્રેક્ષિ, અને િલાિાર
િચ્ચે સ ુંદર સેત બુંધાય છે . દર મહિનાના છે લ્લા શક્રિારે ગજરાતીઓ ત્રણ િલાિ
માટે ભેગા થાય છે અને િોઈપણ એિ વિષય ઉપર એમના મૌચલિ વિચારો, લેખ અને
િવિતા દ્વારા રજૂ િરે છે . બેય એહરયામાું ગજરાતી ઉત્સિના સુંચાલન માટે , અને
ખાસ િરીને એમની િલત ૃત્િ િલા માટે પ્રજ્ઞાબિેનની ખ ૂબ જ પ્રસુંશા થાય છે . જે
વિષય ઉપર એમને બોલિાન ું િોય છે એ વિષયન ું તેઓ ઊંડું અધ્યયન િરે છે અને
સચોટ માહિતી રજૂ િરે છે . સીવનઅર વસહટઝન ને પ્રેરણા આપિા, તેમના જીિનના
વિવિધ પાસાઓને સ્ટ્પશાતા તેમના અનભિોને અચભવ્યક્લત આપિા , તેમજ તેમની
માત ૃભાષાની ચાિતને વ્યલત િરિા, અને નિોહદત લેખિ-િવિઓને પ્રોત્સાિન આપિા
પ્રજ્ઞાબિેન “શબ્દોન ું સર્જન” નામના બ્લોગન ું સુંચાલન િરે છે . એ વસિાય “ડગલો”,
“બેય એહરયા ગજરાતી સમાજ” ની પ્રવ ૃવતઓની માહિતી આપિા અને સીનીયસાને
માગાદશાન િરતા બ્લોગ્સન ું સુંચાલન પણ િરે છે . અમેહરિામાું સ્ટ્થાયી િસિાટ માટે
આિેલા ગજરાતી કટુંબોને અિીં મળતી સરિારી સગિડોની માહિતી આપી, એમને
જોઈતી મદદ િરિા માટે પ્રજ્ઞાબિેન િાયમ ઉત્સખ રિે છે . હુ ં ગ્રીનકાડા લઈ, કાયમી
વસવાટ માટે અમેરરકા આવ્યો, ત્યારે મનેપણ પ્રજ્ઞાબહેનનું ઉપયોગી માગાદશાન
મળે લુ.ં બેય એરરયાના જાણીતા ગુજરાતીઓ સાથે મારો સંપકા કરાવીઆપિામાું પણ
પ્રજ્ઞાબિેનનો મોટો ફાળો છે . તમે પ્રજ્ઞાબિેનનો સુંપિા pragnad@gmail.com માું િરી
શિો છો.
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શ્રી સરુ ે શ પટેિ

સુરેશભાઇનો જન્મ ૧૯૫૨ માં સુરત જીલ્લાના, બારડોલી તાલુકાના, વઢવાભણયા
ગામમાં થયો હતો. નપતા શ્રી કરસનભાઈ એમના સમયના મોટા ગજાના ખેડુત હતા.
ગામમાં એમની ૫૦૦ વીંઘા જમીન હતી અને ગામથી દર ખેડબ્રહ્મામાં અને ઈડરમાં
એટલી જ નવશાળ જમીનો હતી. આ ઉપરાંત સુરત જીલ્લાના વ્યારામાં એક ઓઈલ
મીલ હતી. સમાજમાં એમની છાપ દાનવીર તરીકે હતી. માતા રદવાળી બહેન કુટુંબ
વત્સલ, આધ્યાજત્મક વ ૃનત્તના અને પરોપકારી હતા. નપતા કરસનભાઈએ આઝ્ાદીની
લડત દરમ્યાન સરદાર પટે લની આગેવાની હેઠળ શરૂ થયેલી બારડોલીના
રકસાનોની ચળવળમાં ઉત્સાહપવાક ભાગ લીધેલો, અને કેદની સજા પણ ભોગવેલી,
પણ આઝ્ાદી બાદ સ્વતંત્ર સૈનનકોને આપવામાં આવતા પેન્સનનો સ્વેચ્છાએ
અસ્વીકાર કયો હતો. પોતાની હૈયાનતમાં જ એમણે સમાજના નવનવધ કાયો માટે
રુનપયા ચોદ લાખ દાનમાં આપી, કરસનભાઈ હીરાભાઈ ચેરીટે બલ રસ્ટ અને
રદવાળીબેન કરસનભાઈ પટે લ ચેરીટે બલ રસ્ટસ બનાવેલા.
સુરેશભાઈનો સાતમા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ વઢવાભણયામાં અને આઠમા ધોરણથી
S.S.C. સુધીનો અભ્યાસ વડોદરા હાઈસ્કલમાં થયેલો, ત્યારબાદ આટા સ બ્રાંચમાં
પહેલા વષે સુરતની અને બીજા વષે આણંદની કોલેજમાં અભ્યાસ કરે લો. ૧૯૭૩ માં
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સુરેશભાઈના લગ્ન અમેરરકા ક્સ્થત ઉવાશી બહેન સાથે થયા, અને ૧૯૭૪ માં
સુરેશભાઈ કાયમમાટે અમેરરકા રહેવા આવી ગયા.
અમેરરકા પહોંચીને એમણે કારોબારમાં ઝ્ંપલાવ્્ુ.ં Hospitality ઉદ્યોગ એમની
પસંદગીનો હોવાથી એમણે મોટે લ ખરીદવાનો નનણાય લીધો. એમને પોતાને મોટે લનો
કોઈ અનુભવ ન હતો, એટલે એમણે પનામા ક્સ્થત એમના બે મોટા ભાઈયોને સાથે
લઈ સંગમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની સ્થાપના કરી, અને કેભલફોનનિયામાં સાનિાંનસસ્કોમાં ૨૩
રૂમની મોટે લ ખરીદી. ૧૮ વષા સુધી આ એક જ મોટે લ ચલાવીને એમણે મોટે લ
ઉદ્યાગની સમગ્ર યંત્રણામાં મહારથ હાંનસલ કરી. બસ ત્યારબાદ મોટે લ ઈન્ડસ્રીમાં
સુરેશભાઈની પ્રગનત નવષે લખવા બેસ ું તો આ લેખ બહુ લાંબો થઈ જાય. આ લેખમાં
મારે સુરેશભાઈએ પરરશ્રમ કરી પ્રાપ્ત કરે લી લક્ષ્મીનો, સમાજ માટે કેવી રીતે
ઉપયોગ કયો એની ટુંકાણમાં થોડી વાતો કરવી છે .
ઉવાશીબહેન અને સુરેશભાઈએ પોતાના રહેઠાણનું નામ વદ
ંૃ ાવન રાખ્્ું છે .
૭ બેડરૂમવાળા, સુખ-સગવડના સાધનોથી સુસજ્જ, આ મકાનમાં અનેક સગાંસંબધ
ં ી, નમત્રો, કલાકારો, રાજકીય અને સામાજીક કાયાકરો મહેમાન બની ચક્ા છે .
એ નસવાય પણ અમેરરકાની અને ખાસ કરીને કેભલફોનનિયાની મુલાકાતે આવેલી અનેક
જાણીતી વ્યક્ક્તઓના યજમાન કે સહ-યજમાન સુરેશભાઇ બન્યા છે . થોડાક નામોનો
ઉલ્લેખ કરૂં તો, કલાકારોમાં પુરૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય, હંસા દવે, રાસભબહારી મહેતા,
ુ ન વ્યાસ, માકું દ ભટ્ટ, ઉનમિલા ભટ્ટ, રદનયાર કોન્રે કટર,
નવભા દે સાઇ, મધુસદ
પુરુષોત્તમ જલોટા, હરરઓમ શરણ, નંદીની શરણ, હરરપ્રસાદ ચોરનસયા, હષાા નત્રવેદી,
અને સાધના દત્ત. ધાનમિક પ્રવ ૃનતઓમાં આગળ પડતી વ્યક્ક્તઓમાં શ્રી રમેશભાઈ
ઓઝ્ા, શ્રી પ્રમુખ સ્વામી, શ્રી મોરારી બાપુ, શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી, શ્રી પાંડુરંગ શાસ્ત્રી
આઠાવલે, સારહત્યકારોમાં સુ.શ્રી કુંદનનકા કાપરડયા, શ્રી મકરં દ દવે, શ્રી સુરેશ દલાલ,
શ્રી જયંનત પટેલ, શ્રી બકુલ નત્રપાઠી, શ્રી ભગવતીકુમાર શમાા, શ્રી રજની વ્યાસ અને
શ્રી ઠાકોરભાઈ નમસ્ત્રીનો સમાવેશ થાય છે .
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અમેરરકામાં સ્થાયી થયેલા કલાકારોને પણ સુરેશભાઈએ સબળ ટેકો આપ્યો છે જેમા
કેભલફોનનિયા ક્સ્થત માધવી મહેતા, અસીમ મહેતા, દશાના ભતા, પ્રનવણ ચડ્ડા અને
અમ ૃત ગજ્જરનો સમાવેશ થાય છે . કેભલફોનનિયાના Bay Area માં ભાગ્યે જ
ગુજરાતીઓનું કોઈ સંગઠન હશે કે જેમા સુરેશભાઈનો સક્રીય ફાળો ન હોય. કેટલાક
જાણીતા સંગઠનોનો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો Indian Cultural Association, Devotion
Association of Sitaram Trust, Federation of Indo-Americans Association in
North California, Bay Area Gujarati Samaj, Charitable Care Foundation અને
Bay Area ના, અને ભારતમાંના, અનેક નાનામોટા રષ્ટ અને મંડળોને એમનો સક્રીય
સહકાર મળતો રહ્યો છે .
હવે બીજા એક મહત્વના ક્ષેત્રમાં સુરેશભાઈના કામની વાત કરૂં. ભારત અને અમેરરકા
વચ્ચે grassroot level ની નમત્રતા માટે સુરેશભાઈએ વીસમી સદીમાં જ પ્રયત્નો શરૂ
કરી દીધેલા. આમાં અમેરરકાના અલગ અલગ શહેરોને ભારતના અલગ અલગ
શહેરો સાથે મૈત્રીભયાા સંબધ
ં ોથી જોડવા એટલે કે Sister Cities નું ભબરૂદ આપવુ,ં
એકબીજાના મેયરને આમંત્રણ આપી એમનો સત્કાર કરવો વગેરેનો સમાવેશ થાય
છે . ૨૦૦૧ માં આ પ્રવ ૃનતનો નવસ્તાર કરી, એમણે અમેરરકાના કેભલફોનનિયા રાજ્યને
ભારતના ગુજરાત રાજ્ય સાથે Sister State નો સંબધ
ં સ્થાપવામાં આગળ પડતો
ભાગ ભજવેલો.
સુરેશભાઈનું સામાજીક કાયા માત્ર અમેરરકા પુરત ું જ મયાારદત ન હત.ું ગુજરાતમાં
આવેલા મહાનવનાશક ધરતીકંપના સમાચાર મળતાંજ એમણે સાનફાંનસસ્કોમાં,
કેભલફોનીયામાં વસતા ભારતીઓ અને સેવાભાવી સંસ્થાના પ્રનતનનધીઓની એક સભા
બોલાવી, અને એમાં ૬૦ લાખ ડોલરની સામગ્રી અને રોકડ રકમ એકઠી કરી,
ગુજરાત પહોંચાડેલી. આટલી મોટી રકમ એકઠી કરવામાં સુરેશભાઈના સામાજીક
સ્થાને જરૂર ભાગ ભજવ્યો હશે. કારગીલના ્ુધ્ધમાં શહીદ થયેલા જવાનોની
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નવધવાઓ માટે એમણે જાતે લાલરકલ્લામાં યોજાયલા એક સમારં ભમાં હાજરી આપી,
રુનપયા છ લાખનો ચેક આપેલો.
એમની જે સૌથી વધારે ધ્યાન ખેંચે એવી વાત કહુ ં તો, આટલી સમ ૃધ્ધી અને આટલી
સામાજીક માન્યતા હોવા છતાં તેઓ અનત નમ્ર વ્યક્ક્ત છે . કોઈપણ નાના માણસને
પ્રેમથી આભલિંગન આપે છે , અને એમની વાત ધ્યાનથી સાંભળે છે . જે જે સંસ્થાઓના
કાયાક્રમોમાં તેઓ હાજરી આપે છે , એ સંસ્થાઓની જરૂરરયાતો સમજી લઈને એમને
આનથિક મદદ આપે છે . સુરેશભાઈ એમની સુરેશમામા તરીકેની ઓળખને સાથાક કરે
છે , કારણ કે જેમ લોકો મામાને સહેજ રીતે approach કરી શકે એમ સુરેશભાઇને
approach કરી શકે છે , અને “મામાનું ધર કેટલે, દીવો બળે એટલે”, કહેવતને સાચી
ઠેરવે છે .
સુરેશભાઈ અને ઉવાશી બહેનના પુત્રો સંરદપ અને આનંદ બન્ને ભણતર પુરૂ ં કરીને હવે
સ્વાલંબી થયા છે , પણ કુટુમ્બની સામાજીક પ્રનતષ્ઠાથી ભલીભાંતી પરરભચત છે , અને
સુરેશભાઈના પગલે ચાલવાના એંધાણ એમનામાં સ્પષ્ટ રીતે દે ખાય છે .
મળવા જેવા માણસ લેખમાળાના આ અંનતમ મણકામાં મેં એવી વ્યક્ક્તનો પરરચય
કરાવ્યો છે કે જે બીજા અનેક લોકોની જેમ સંપનત્તનું સર્જન કરવાનું જાણે છે , પણ બહુ
થોડા લોકોની જેમ સંપનત્તનો સદઉપયોગ કરવાનું પણ જાણે છે .
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