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તરૂલતાબેર્ન વાતાત સ્પર્ાત:  ટર્નીંગ પોઇન્ટ  

 

ર્ર્નબાંર્ સ્પર્ાતર્નો ર્વષય છે: ‘મારા જીવર્નમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંક બબિંદુ 

 (ટર્નીંગ પોઈન્ટ ઓફ માય લાઈફ )કોઈ ઘટર્ના ,પ્રસાંગ કે કોઈ વ્યક્તત સાથેર્ની મલુાકાત ર્વષે પ્રમાબણકતાથી 

,ર્ર્નખાલસપણે રસપ્રદ ભાષામાાં ર્ર્નબાંર્ લખાય તેવી આશા છે.સોન ુજીવર્ન અલગ હોય તેથી દરેક ર્ર્નબાંર્ 

મૌબલક રીતે લખાયો હશે.આ ર્ર્નબાંર્ આત્મકથાર્ના અંશ જેવો હોય તેવી અપેક્ષા છે.ગાાંર્ીજીર્ની, ગણુવાંત શાહર્ની, 

જ્યાંત પાઠકર્ની ,ઇન્દુલાલ યાબિકર્ની કે ડો. પ્રતાપભાઈ પડયાર્ની આત્મકથામાાં તેમર્ના જીવર્નર્ના ટર્નીંગ 

પોઇન્ટર્ની વાત લખેલી છે.દરેક લેખકે પોતાર્નો 
પસાંગ લખવાર્નો છે.એક માત્ર પસાંગ આખા જીવર્નમાાંથી ચ ૂાંટીરે્ન ર્વચારપવૂતક લખશો. 
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ર્ર્નબાંર્ કેવી રીતે લખવો? તરૂલતા મહતેા 
 

  

ગદ્યમાું પદ્ધર્િસરન ું લખાણ માટે ર્નબુંધન ું સ્વરૂપ  ઉત્તમમાધ્યમ પરૂ ું પાડે છે. શાળા-કોલેજોથી શરૂ કરીન ે
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા સ ધી આ સ્વરૂપ અત્યુંિ મહત્વન ું છે! વળી, ય .પી.એસ.સી. કે જી.પી.એસ.સી.ની 
પરીક્ષામાું િો િમામ પ્રશ્નપત્રોના લાુંબા જવાબ ર્નબુંધ સ્વરૂપે લખવાના હોય છે. આમ, આ સ્વરૂપ પરની 
પકડ અનેક કે્ષત્રે કામમાું આવે છે. 

ર્નબુંધ શબ્દ સચૂવે છે િેમ િેમાું બુંધનથી મ ક્િ રહીને ર્વચારોની ફૂલગ ૂુંથણી કરી શકાય છે! ર્નબુંધમાું 
શબ્દમયાાદાન ું પણ બુંધન નથી! િે ગમે િેટલા શબ્દોનો હોઈ શકે! ૨૦૦ શબ્દનો પણ ર્નબુંધ કહવેાય 
અને ૫૦૦૦ શબ્દોથી લાુંબો પણ હોઈ શકે! ર્નબુંધમાું લેખકનો દ્રષ્ટટકોણ કેન્દ્રસ્થાને હોવો જોઈએ! ગમે 
િેટલા િથ્યો સમાવ્યા હોય પણ જો લેખક વ્યક્ક્િગિ અભિગમ કેળવિો નથી િો ર્નબુંધ બનિો નથી! 

ર્નબુંધ કેવી રીિે લખવો િેવો પ્રશ્ન સામાન્યિઃ સહ ને મ ૂુંઝવે છે! પણ િમ ેપધ્ધર્િસર આ કળાન ેખીલવી 
શકો! શરૂઆિમાું નાના ર્નબુંધો અને સરળ ટોર્પકથી શરૂઆિ કરો! અને નીચેના મ દ્દાઓ ધ્યાનમાું રાખીને 
ચોક્કસપણે આ કૌશલ્ય ખીલવી શકો! 

ર્નબુંધના ર્વષયવસ્ત  ને ત્રણ િાગમાું બાુંધવાન ું હોય છે. સૌપ્રથમ ફકરામાું’પરરચય’ હોય છે જેમાું જેિે 
ર્વષયવસ્ત  નો ટૂુંકો પરરચય આપો. વચ્ચેનો િાગ ‘બોડીપાટા ’ િરીકે ઓળખવામાું આવે છે જે સૌથી લાુંબો 
િાગ છે! અંિે િો ‘સારલેખન’ કે કનક્લ ઝન હોય છે! 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2019/07/22/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%ac%e0%aa%82%e0%aa%a7-%e0%aa%95%e0%ab%87%e0%aa%b5%e0%ab%80-%e0%aa%b0%e0%ab%80%e0%aa%a4%e0%ab%87-%e0%aa%b2%e0%aa%96%e0%aa%b5%e0%ab%8b-%e0%aa%a4%e0%aa%b0%e0%ab%82%e0%aa%b2/
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પ્રથમ એક ફકરામાું ર્વષયવસ્ત  માું ટૂુંકમાું પ્રવેશવાન ું હોય છે! િેનો પરરચય આપવાનો હોય છે. ત્યારબાદ 
બોડી પાટામાું િેનો ઊંડાણમાું ર્વર્વધ પરરમાણોની ચચાા આવે. અહીં સૌથી પહલેા જે-િે ર્વષયને લગિા 
કયા મ દ્દા સમાવવા િેનો ર્વચાર કરવો! ટોર્પકને લગિા સવા આયામ િેમાું સમાવી લેવાય િેટલો 
બહ આયામી ર્નબુંધ સારો! ખાસ કરીને ર્વષયનો ઈર્િહાસ, ક્રર્મક ર્વકાસ, િેના સામાજજક અને આથક 
પાસા,િારિના સુંર્વધાનમાું કે કોઈ મહત્વના કાયદામાું િેના ર્વષે જો કોઈ જોગવાઈ કરેલ હોય િો િેના 
ર્વશેનો ઉલ્લેખ, ર્વષયની સમસામર્યક મહત્વ, હાલમાું ચાલિા ર્વવાદો અને િેન ું ર્વશ્લેષણ, 

આંિરરાટરીયપરરમાણો- અન્ય રાટરોમાું આવા મ દે્દ કેવી પરરક્સ્થર્િ પ્રવિે છે િેનો પરરચય- વગેરે 
કેટલાક પાસાઓને બોડીપાટામાું સમાવી શકાય. આ પાસાઓ નક્કી કયાા બાદ િેને કયા ક્રમમાું લખવા 
િે નક્કી કરવ ું. િેન ું કાચ ું માળખ ું બને િો દોરીને િૈયાર કરવ ું. ત્યારબાદ આ ર્વષયને સારી રીિે સજાવવા 
માટે િેમાું કયા સ વાક્યોને ટાુંકી શકાય િે શોધવ ું. 

ર્નબુંધનો અંર્િમ િાગ લેખકના પોિાના ર્વચારો દશાાવવા માટે ઉત્તમ છે! અહી સમગ્ર ચચાા પણૂા થયા 
બાદ અંિે લેખકે પોિાના ર્વચારો વ્યક્િ કરવાના હોય છે. એટલે કે બોડીપાટા  બને િેટલો ‘ઓબ્જેક્ટીવ’ 

હોવો જોઈએ જયારે ‘કનક્લ ઝન’ વધ  સબ્જેક્ટીવ હોય છે. િેમાું લેખકે ર્વષયના િરફ કે ર્વરોધમાું ચોક્કસ 
પક્ષ લેવાનો હોય છે. િથા ર્વવાદો કે સમસ્યાઓનો ઉકેલ શ ું હોઈ શકે િે િરફ આંગળી ભચિંધવાની હોય 
છે. વળી, કનક્લ ઝન ફય ચરીસ્ટીક-િર્વટયવાદી હોવ ું જોઈએ! િર્વટયમાું આ ર્વષય પ્રત્યે લેખકન ું ર્વઝન 
દશાાવી શકે િેવ ું હોવ ું જોઈએ. 

આટલા આયોજન કયાા બાદ ર્નબુંધ લખવાની શરૂઆિ કરવી જોઈએ! અતે્ર ધ્યાન રાખવ ું કે ર્નબુંધન ું 
સ્વરૂપ ફકરાન ું રાખવ ું જોઈએ. પોઈન્ટમાું ઉત્તર લખવા નરહ. આ ઉપરાુંિ ઉત્તર લખિી વખિે શક્ય હોય 
િેટલી વધ  આકૃર્િઓ દોરવી જોઈએ. જયાું બને ત્યાું સ  ધી ચાટા , નકશા વગેરે ઇંફોગ્રારફક્સ દ્વારા દશાાવવ ું 
જોઈએ. લખિી વખિે ચચાાની િાષા પ્રયોજીને ર્વષયના ર્વર્વધ પાસાઓ ચચાવા જોઈએ. ઊંચા સ્િરની 
િકાસુંગિિા જાળવવી જોઈએ. 

આ મ જબ મહાવરો કરીને શે્રટઠ ર્નબુંધો લખી શકાય છે. આ ઉપરાુંિ પોિે િૈયાર કરેલ ર્નબુંધને અન્ય 
સફળ ઉમેદવારોના લખાણ સાથે ત  લના કરવાથી ક્યાું સ ધારા વધારા કરવાની જરૂર છે િે નમ્રિાપવૂાક 
સ્વીકારવ ું જોઈએ. 
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ર્નબુંધમાું લેખકના ર્વચારોની મૌભલકિા િેના કેંદ્રસ્થાને છે. જો િેમાું ર્વષયવસ્ત  ની માત્ર ર્વગિો અને 
િથ્યપ્રધાન હોય િો િેને સારો ર્નબુંધ ગણી શકાય નરહ! પણ કઈક મૌભલક્િાની અપેક્ષા િેમા રાખવામા 
આવે છે. ગાઇડો અને અપેભક્ષિોના આધારે માકા મેળવવાના આપણા વલણને લીધે આજે બાળકો 
રક્રએટીવીટી ગ માવી બેસે છે. અને લાુંબાગાળે ગોખણપટ્ટીન  આ ર્શક્ષણ ભબનઉપયોગી બની રહ ેછે.ગદ્યમાું 
પદ્ધર્િસરન ું લખાણ માટે ર્નબુંધન ું સ્વરૂપ ઉત્તમત્તમ માધ્યમ પરૂ ું પાડે છે. શાળા-કોલેજોથી શરૂ કરીને 
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા સ ધી આ સ્વરૂપ અત્યુંિ મહત્વન ું છે! વળી, ય .પી.એસ.સી. કે જી.પી.એસ.સી.ની 
પરીક્ષામાું િો િમામ પ્રશ્નપત્રોના લાુંબા જવાબ ર્નબુંધ સ્વરૂપે લખવાના હોય છે. આમ, આ સ્વરૂપ પરની 
પકડ અનેક કે્ષત્રે કામમાું આવે છે. 

ર્નબુંધ શબ્દ સચૂવે છે િેમ િેમાું બુંધનથી મ ક્િ રહીને ર્વચારોની ફૂલગ ૂુંથણી કરી શકાય છે! ર્નબુંધમાું 
શબ્દમયાાદાન ું પણ બુંધન નથી! િે ગમે િેટલા શબ્દોનો હોઈ શકે! ૨૦૦ શબ્દનો પણ ર્નબુંધ કહવેાય 
અને ૫૦૦૦ શબ્દોથી લાુંબો પણ હોઈ શકે! ર્નબુંધમાું લેખકનો દ્રષ્ટટકોણ કેન્દ્રસ્થાને હોવો જોઈએ! ગમે 
િેટલા િથ્યો સમાવ્યા હોય પણ જો લેખક વ્યક્ક્િગિ અભિગમ કેળવિો નથી િો ર્નબુંધ બનિો નથી! 

ર્નબુંધ કેવી રીિે લખવો િેવો પ્રશ્ન સામાન્યિઃ સહ ને મ ૂુંઝવે છે! પણ િમ ેપધ્ધર્િસર આ કળાન ેખીલવી 
શકો! શરૂઆિમાું નાના ર્નબુંધો અને સરળ ટોર્પકથી શરૂઆિ કરો! અને નીચેના મ દ્દાઓ ધ્યાનમાું રાખીને 
ચોક્કસપણે આ કૌશલ્ય ખીલવી શકો! 

ર્નબુંધના ર્વષયવસ્ત  ને ત્રણ િાગમાું બાુંધવાન ું હોય છે. સૌપ્રથમ ફકરામાું’પરરચય’ હોય છે જેમાું જેિે 
ર્વષયવસ્ત  નો ટૂુંકો પરરચય આપો. વચ્ચેનો િાગ ‘બોડીપાટા ’ િરીકે ઓળખવામાું આવે છે જે સૌથી લાુંબો 
િાગ છે! અંિે િો ‘સારલેખન’ કે કનક્લ ઝન હોય છે! 

પ્રથમ એક ફકરામાું ર્વષયવસ્ત  માું ટૂુંકમાું પ્રવેશવાન ું હોય છે! િેનો પરરચય આપવાનો હોય છે. ત્યારબાદ 
બોડી પાટામાું િેનો ઊંડાણમાું ર્વર્વધ પરરમાણોની ચચાા આવે. અહીં સૌથી પહલેા જે-િે ર્વષયને લગિા 
કયા મ દ્દા સમાવવા િેનો ર્વચાર કરવો! ટોર્પકને લગિા સવા આયામ િેમાું સમાવી લેવાય િેટલો 
બહ આયામી ર્નબુંધ સારો! ખાસ કરીને ર્વષયનો ઈર્િહાસ, ક્રર્મક ર્વકાસ, િેના સામાજજક અને આથક 
પાસા,િારિના સુંર્વધાનમાું કે કોઈ મહત્વના કાયદામાું િેના ર્વષે જો કોઈ જોગવાઈ કરેલ હોય િો િેના 
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ર્વશેનો ઉલ્લેખ, ર્વષયની સમસામર્યક મહત્વ, હાલમાું ચાલિા ર્વવાદો અને િેન ું ર્વશ્લેષણ, 

આંિરરાટરીયપરરમાણો- અન્ય રાટરોમાું આવા મ દે્દ કેવી પરરક્સ્થર્િ પ્રવિે છે િેનો પરરચય- વગેરે 
કેટલાક પાસાઓને બોડીપાટામાું સમાવી શકાય. આ પાસાઓ નક્કી કયાા બાદ િેને કયા ક્રમમાું લખવા 
િે નક્કી કરવ ું. િેન ું કાચ ું માળખ ું બને િો દોરીને િૈયાર કરવ ું. ત્યારબાદ આ ર્વષયને સારી રીિે સજાવવા 
માટે િેમાું કયા સ વાક્યોને ટાુંકી શકાય િે શોધવ ું. 

ર્નબુંધનો અંર્િમ િાગ લેખકના પોિાના ર્વચારો દશાાવવા માટે ઉત્તમ છે! અહી સમગ્ર ચચાા પણૂા થયા 
બાદ અંિે લેખકે પોિાના ર્વચારો વ્યક્િ કરવાના હોય છે. એટલે કે બોડીપાટા  બને િેટલો ‘ઓબ્જેક્ટીવ’ 

હોવો જોઈએ જયારે ‘કનક્લ ઝન’ વધ  સબ્જેક્ટીવ હોય છે. િેમાું લેખકે ર્વષયના િરફ કે ર્વરોધમાું ચોક્કસ 
પક્ષ લેવાનો હોય છે. િથા ર્વવાદો કે સમસ્યાઓનો ઉકેલ શ ું હોઈ શકે િે િરફ આંગળી ભચિંધવાની હોય 
છે. વળી, કનક્લ ઝન ફય ચરીસ્ટીક-િર્વટયવાદી હોવ ું જોઈએ! િર્વટયમાું આ ર્વષય પ્રત્યે લેખકન ું ર્વઝન 
દશાાવી શકે િેવ ું હોવ ું જોઈએ. 

આ મ જબ મહાવરો કરીને શ્રેટઠ ર્નબુંધો લખી શકાય છે. આ ઉપરાુંિ પોિે િૈયાર કરેલ ર્નબુંધને અન્ય 
સફળ ઉમેદવારોના લખાણ સાથે ત  લના કરવાથી ક્યાું સ ધારા વધારા કરવાની જરૂર છે િે નમ્રિાપવૂાક 
સ્વીકારવ ું જોઈએ. 

ર્નબુંધમાું લેખકના ર્વચારોની મૌભલકિા િેના કેંદ્રસ્થાને છે. જો િેમાું ર્વષયવસ્ત  ની માત્ર ર્વગિો અન ે
િથ્યપ્રધાન હોય િો િેને સારો ર્નબુંધ ગણી શકાય નરહ! પણ કઈક મૌભલક્િાની અપેક્ષા િેમા રાખવામા 
આવે છે.  રક્રએટીવીટી  એ સારહત્યનો પ્રાણવાય  છે.   રસાળ ર્નબુંધ જીવનના પરમ રહસ્ય અને સત્યને 
સહજ રીિે વાચક સમક્ષ ખોલે છે. 

િરૂલિા મહિેા 

(રહરેન દવેની કોલમને આધારે ) 
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1-ટર્નીંગ પોઇન્ટ : લક્ષમણ રેખા :  

જીવર્નમાાં ર્વશ્વાસ એ મહત્વર્ની કડી છે! તમે કોર્ના ઉપર ર્વશ્વાસ મકુો છો એર્નાાં ઉપર તમારી જીવર્ન 

ર્નૌકા ભવ સાગરમાાં આગળ ર્પતી હોય છે! અરે્ન યવુાર્નીર્ની મગુ્ર્ાવસ્થામાાં,  યારે બધુાં   સુાંદર અરે્ન 

મોહક લાગતુાં હોય, ઘટમાાં ઘોડા હણહણતા હોય રે્ન અણદીઠેલ ભોમ તરફ ઉડવા મર્ન થર્નગર્નતુાં હોય 

ત્યારે કોર્ના ઉપર ર્વશ્વાસ મકુવો તે કોણ ર્નક્કી કરે ? 

ર્ોળાાં કપડામાાં બગભગતો ઘણાાં હોય છે! 

તમે એર્નો ર્શકાર ર્નહીં બર્નો એર્ની શી ખાત્રી?  

રાવણે પણ સન્યાસી વેશમાાં   તો સીતાનુાં અપહરણ કરેલુાં રે્ન?  ો કે એણે લક્ષમણ રેખા ઓળાંગી ર્ના 

હોત તો પરરણામ કાાંઈ જુદુાં   આવ્યુાં હોત! પણ સીતાએ સન્યાસી વેશમાાં ર્વશ્વાસ મકુ્યો હતો! 

એ વષત હત ુાં ૧૯૭૨. બાપજુીર્ની બદલી ર્વસર્નગર થયેલી એટલે અમે ર્વસર્નગર રહતેાાં હતાાં! 

સૌથી મોટાવીસ વષતર્ના જ્યોર્તષ ભાઈ! 

અમદાવાદર્ની એલ.ડી.એન્જીર્નીઅરીંગ કોલે માાં હોસ્ટેલમાાં રહીરે્ન ભણતા. 

અરે્ન આ વષે સોળ વષતર્ની મારી ર્નાર્ની બેર્ન ર્નયર્નાર્નો એસ.એસ.સી. માાં મહસેાણા જ લ્લા કક્ષાએ 

બોડતમાાં ર્નાંબર આવતાાં એરે્ન અમદાવાદર્ની સેન્ટ ઝેર્વયસત કોલે માાં એડર્મશર્ન મળેલુાં ! 

પણ બબ્બે છોકરાાંઓ રે્ન હોસ્ટેલમાાં મકૂીરે્ન ભણાવવા જેટલાાં પૈસા અમારી પાસે ર્નહોતાાં! તો શુાં કરી 

શકાય ? 

અમારાાં પેરેન્્સે બર્ી રીતે ખબુ ર્વચાર કયાાં! 
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સગાાં સબન્ર્ીરે્ન ઘેર ભણવા મકૂી શકાય ;પણ છોકરીઓરે્ન આટલુાં બધુાં મહત્વ આપવાર્ની વાત પણ 

અમારાાં ર્નજીકર્નાાં સગાાંઓર્ના મગ માાં ઉતરતી ર્નહોતી! ચોક્કસ બહરે્નરે્ન ભણવા સાથે એમર્નાાં ઘેર 

ઘરકામમાાં સમય આપવો   પડે ; જેર્નાથી એર્નાાં અભ્યાસ પર માઠી અસર પડે એમાાં શાંકા ર્નહોતી. 

 

આખરે અમરે્ન મોટાાં ત્રણેય ભાઈ બેર્નોરે્ન પાસે બેસાડીરે્ન સમર્જવ્યુાં ; “જુઓ , તમરે્ન હોસ્ટેલમાાં રાખીરે્ન 

ભણાવવાર્ના પૈસા આપણી પાસે ર્નથી ,પણ  ો તમે ત્રણેય ભાઈબેર્ન યરુ્ર્નવસીટી ર્નજીક હમણાાં એક 

રૂમ રાખીરે્ન રહો તો થોડાક મરહર્ના આપણે ખેંચી કાઢીએ... ( અરે્ન પછી મમ્મી અરે્ન ર્નાર્નાાં બે ભાઈ પણ 

પાછળથી અમદાવાદ આવી ર્જય) 

ર્નક્કી કયાાં મ ુબ અમે ર્વસર્નગરથી અમદાવાદ અવ્યા! 

“તમે ત્રણેય  ણ આમ જુઓ તો ર્નાર્નાાં કહવેાઓ ! અરે્ન અમદાવાદ જેવા શહરેમાાં બર્ી ર્જતર્નાાં લોકો 

હોય! એમાાં કોર્ના ઉપર ર્વશ્વાસ મકુવો અરે્ન કોર્નાથી દૂર રહવેાનુાં તમે કેવી રીતે ર્નક્કી કરશો?” 

ર્નાર્નકાકા( અમારાાં બાબજુી) એ કહ્ુાં ; “ જુઓ, તમારુાં  ધ્યેય ભણવાનુાં અરે્ન માત્ર ભણવાનુાં   છે. માટે 

ખબુ ભણ ો ,અરે્ન કોલે ર્ની બર્ી પ્રવરૃ્િઓમાાં પણ ભાગ લેવાર્ની છૂટ છે ; પણ એક ખાસ વાત યાદ 

રાખ ો : તમારી રૂમ ઉપર કોઈરે્નય આવવાર્ની મર્નાઈ છે!કોઈ પણ ર્જણીતી કે અર્જણી વ્યક્તત કોઈએ 

પણ કોઈ પણ સાં ોગોમાાં તમારી રૂમ ઉપર આવવાર્ની મર્નાઈ છે!” 

અમારાાં મા બાપરે્ન અમારી બચિંતા થાય તે સ્વાભાર્વક હત ુાં કારણકે ખીલત ુાં યૌવર્ન અરે્ન કોલે  જીવર્નર્નો 

તરવરાટ; ઓગણીસ વષતર્ની હુાં, રે્ન સોળ વષતર્ની રૈ્નર્ના! જે પે્રમથી એમણે અમારામાાં દયા ,પે્રમ , 

દેશભક્તત વગેરે ગણુો ર્વકસાવ્યાાં હતાાં, તે ગણુો ક્યાાંક આફત બર્ની ર્જય ર્નહીં! આ સમા નુાં શુાં ? એમાાં 

તો સારાાં અરે્ન ખરાબ બર્ાાં   લોકો હોય! 

મેં મારી ર્વસર્નગરર્ની કોલે  બદલીરે્ન અમદાવાદર્ની એલ.ડી.આટતસ કોલે ર્ના ટી.વાય .બી 

.એ.તલાસમાાં એડર્મશર્ન લીધુાં હત ુાં! 

ખબુ મહરે્નતરે્ન અંતે શહરેથી દૂર સાવ ખેતરો અરે્ન ખલુ્લી  મીર્નો પાસે, યરુ્ર્નવસીરટર્નીથી બે ત્રણ 

માઈલ દૂર એક સોસાયટીમાાં રૂમ મળી! 
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આઝાદ સોસાયટી ,બાંગલા ર્નાંબર ૨૫. 

અમારી રૂમ ઉપરર્ના માળે હતી. બાંગલાર્ના કમ્પાઉન્ડમાાં આવીએ,એટલે બાંગલાર્ની પાછળર્ની બાજુએ 

એક એલ શેઈપર્ના વણાાંકવાળી સીડી હતી ત્યાાંથી ઉપર  ઈએ એટલે બીજી રૂમ અમારી હતી.તે 

ર્સવાય પણ બીજી બે રૂમ હતી જેમાાં સારાાં ઘરર્નાાં લોકો રહતેાાં હતાાં. મકાર્નમાબલક આંટી એટલાાં સ્રીક 

હતાાં કે કોઈરે્નય બગઁલાર્ના કમ્પાઉન્ડમાાં આવવા દે ર્નહીં . રદવસ દરમ્યાર્ન બર્ાાં ર્નોકરી કરતાાં હતાાં. 

માત્ર હુાં જે વહલેી સવારે કોલે  ર્જઉં રે્ન બપોરે દોઢ વાગે ઘેર એવુાં . 

અમે ત્રણેય ભાઈ બેર્ન સાાંજે  મી પરવારી થોડો સમય શદુ્ધ હવા લેવારે્ન બહારે્ન લટાર મારવા 

ર્નીકળીએ !આખા રદવસર્ની વાતો આમ વીસેક ર્મર્ર્નટર્ની લટારમાાં પરુી થઇ ર્જય. પછી ઘરમાાં( એટલેકે 

એ ર્નાર્નકડી રૂમમાાં ) વાતો કરવાર્ની ર્નહીં! શાાંર્તથી વાાંચવાનુાં ! 

આઝાદ સોસાયટી આગળ  ણાવ્યુાં એમ છેક શહરેથી દૂર હતી. 

એક બગભગત ઢોંગી માણસર્ના ધ્યાર્નમાાં અમે આવી ગયાાં! 

સૌથી પહલેાાં, એક સાાંજે લટાર મારવા ર્નીકળયાાં ત્યારે એણે મૈત્રી કરી. એર્નાાં સ્વચ્છ ઝભ્ભો લેંઘો અરે્ન 

મોહક વ્યક્તતત્વથી અમે અંર્જઈ ગયાાં. એક રદવસ એણે ર્જળ ફેંકી ! એક સાાંજે અમે કમ્પાઉન્ડમાાં 

મકાર્નમાબલક બહરે્ન સાથે વાતો કરતાાં હતાાં ત્યારે એ ભાઈ ઉતાવળા ઉતાવળા આવ્યા અરે્ન સો 

રૂર્પયાર્ની ર્નોટ બતાવી અરે્ન અમરે્ન આજીજી કરી કે એમરે્ન માત્ર છૂટાાં વીસ રૂર્પયાર્ની  રૂર છે! એમરે્ન 

કોઈરે્ન આપવા છે ,”હુાં તમરે્ન કાલે પૈસા છૂટાાંકરાવીરે્ન આપી દઈશ .. “ 

આમ તો અમે એટલાાં પૈસાદાર ર્નહોતાાં કે વર્ારાર્નાાં વીસ રૂર્પયા અમારી પાસેથી ર્નીકળે ! પણ એમનુાં 

મોહક વ્યક્તતત્વ અરે્ન જે રીતે એ અમારી પ્રસાંશા કરતાાં હતાાં ,તેમાાં અમે અંર્જઈ ગયાાં! 

અમે પૈસા તો આપયાાં પણ પછી ‘આ ર્ની ઘડી રે્ન કાલર્નો રદ; ત્યાર પછી ચકલીએ કયુાં ર્નથી ચીં!’ ( 

ર્વર્નોદ  ોશીર્ની પકઁ્તત પ્રમાણે )એ દેખાતા બન્ર્ થયા પણ પૈસા પાછાાં મેળવવા અમારે એરે્ન ત્યાાં 

ર્ક્કા ખાવા શરૂ થઇ ગયાાં!  

દર વખતે એ , પે્રમથી ચા પીવડાવીરે્ન , મીઠી વાતો કરી બહાર્ના બતાવે! હવે એરે્ન અમારી બર્ી 
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પ્રવરૃ્િર્નો ખ્યાલ આવી ગયો ! એર્ની દુષ્ટતાર્ની અમરે્ન ગન્ર્ પણ ર્ના આવી! 

એક શકુ્રવારર્ની બપોર : લગભગ ત્રણ વાગ્યાાં હતાાં!  

ઉપરર્ના માળે મારાાં ર્સવાય કોઈ ર્નહોત ુાં. ર્નીચે મકાર્નમાબલક આંટી સઈુ ગયાાં હશે! હુાં અમારી રૂમનુાં 

બારણુાં ખલુ્લુાં રાખી ઉમરા પાસે બેસીરે્નકાાંઈક વાાંચતી હતી ત્યાાં મેં ખબુ ર્ીમો દબાતાાં પગલે કોઈ 

ચાલત ુાં હોય તેવો પગરવ સાાંભળયો ! એ અવા  ખબુ ર્ીમો હતો, પણ કોઈ છાનુાંમાનુાં ઉપર આવતુાં 

હોય તેવો ભેદી હતો! 

હુાં એકદમ સચેત બર્ની ગઈ!  

અત્યારે કોણ હોય? અરે્ન તેય છાનુાંમાનુાં?  

મેં સીડી તરફ ર્ન ર કરી તો ર્ીમે ર્ીમે કોઈનુાં માથુાં દેખાયુાં ! રે્ન પછી પેલો ર્મસ્ટર ટવેન્ટી ! એ પેલી 

સીડીર્ના વળાાંક સરુ્ી આવ્યો અરે્ન એર્ની મારાાં ઉપર ર્ન ર પડી !  

એ ચમકી ગયો ! એણે પહલેાાં ક્યારેય અમારી રૂમ  ોઈ ર્નહોતી, એટલે એ મરે્ન સામે  , પાાંચ 

પગર્થયાાં દૂર, બેઠેલી  ોઈરે્ન ક્ષણભર હબેતાઈગયો! હુાં આમ બારણે   બેઠેલી હોઈશ તેર્ની તો એરે્ન 

કલ્પર્ના પણ ક્યાાંથી હોય? 

પછી લાગણીસભર અવાજે ગળગળો થઇ ગયો; “ ો મારી બેર્ન! હુાં તારાાં માટે શુાં લાવ્યો છાં?ર્નવી 

ર્નક્કોર ગાડી !હુાં સહ ે ચમકી એરે્ન છેક અડરે્ સરુ્ી ઉપર આવેલો  ોઈરે્ન! પણ એર્નાાં મર્નમાાં કોઈ પાપ 

હોય તેવુાં મરે્ન યાદ ર્નહોત ુાં આવ્યુાં ! મેં લાગણીથી કહ્ુાં; “ પણ તમે અત્યારે? અરે્ન તમરે્ન ખાસ કહ્ુાં છે 

કે કમ્પાઉન્ડર્ની બહાર   રહવેાનુાં !” 

“ મારી બેર્ન! મારી બેર્ન! હુાં તરે્ન આટલો પે્રમ કરુાં  છાં અરે્ન ત ુાં મરે્ન આવુાં કહીરે્ન મારુ રદલ તોડે છે! એક 

વાર ત ુાં ર્નીચે મારી ગાડી  ોવા આવ !”લાગણીસભર અવાજે એણે ર્જળમાાં વધ ુદાણાાં ર્નાખ્યાાં 

“કોઈ પણ સાં ોગોમાાં હુાં અહીંથી ઉભી થવાર્ની ર્નથી ! તમે ચાલ્યા ર્જઓ છો કે ર્નહીં? “મેં મતતમતાથી 

કહ્ુાં, પણ એર્નાાં મોંઢા ઉપર હજુ દુુઃખ હત ુાં! એ ઢોંગીએ પ્રયત્ર્ન કયાત પણ હુાં તો માત્ર અરે્ન માત્ર મારાાં 

પેરેન્્સર્ના શબ્દોરે્ન   વળગી રહી હતી! 
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ર્જણે કે એ ઉંબરો મારી લક્ષમણ રેખા હતી!  

“તમે ત્યાાંથી   પાછાાં વળી ર્જઓ! “ મેં એરે્ન એક ડગલુાં પણ આગળ વર્વા દીર્ો ર્નહીં! 

મરે્ન રકડરે્નપ કરીરે્ન લઇ  વાર્નો એર્નો ઈરાદો બીજે રદવસે છાપામાાં એર્નો ફોટો અરે્ન આગલે રદવસે જે 

કાળી ગાડી લઈરે્ન મરે્ન પકડવા આવેલો એ ગાડી સાથે ચાર છોકરીઓ  ોઈ ત્યારે ખબર પડી એ કોણ 

હતો ! ગ ુરાત સમાચારર્ના છેલ્લા પારે્ન ફોટા સાથે અહવેાલ હતો કે એ છોકરીઓરે્ન વેચવાર્નો ર્ાંર્ો 

કરતો એ રીઢો ગરેુ્નગાર હતો! 

એ રદવસથી મરે્ન સમર્જયુાં કે સારાાંકપડાાં , મોહક વ્યક્તતત્વ અરે્ન મીઠાાં વચર્નો ઉપર પણ ર્વશ્વાસ 

મકુવો ર્નહીં!  

અરે્ન હા , મા બાપ  ો એક લક્ષમણ રેખા દોરે , તો રઘકુુળર્ની સીતા બર્નીરે્ન ઓળાંગવી ર્નહીં, એ 

લક્ષમણ રેખા તમારુાં  જીવર્ન ધળૂર્ાણી કરી શકે છે!  

મારાાં જીવર્નર્નો એ ટર્નીંગ પોઇન્ટ હતો! 

 

ગીતા ભટ્ટ  

 

*************************************************************************************  
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2-હર ઘડી બદલ રહી હૈ રૂપ  જ િંદગી, છાવ હૈ તો કભી ધપૂ  
- દ્વિતીય  ઇર્નામ ર્વજેતા  
 
જીવર્નમાાં હર  ક્ષણે ફેરફાર થતા રહતેા હોય છે. જ િંદગીક્યારે રૂપ બદલી ર્નાખે ખબર ર્નથી પડતી. 
માર્નવ જીવર્નમાાં ત્રણ તબ્બકા હોય છે બચપણ,  વાર્ની અરે્ન વદૃ્ધાવસ્થા અરે્ન હર ક્ષણ જ િંદગી 
બદલાતી રહ ેછે.હર જીવર્ન એક કહાર્ની હોય છે. દરેકર્ના જીવર્નમાાં કાાંઈ  રે્ન કાાંઈ બર્નતુાં રહ ેછે જે 
બીર્જર્ના જીવર્ન થી કૈક અલગ કૈક જુદુાં હોય છે. અરે્ન કોઈ એક એવો પ્રસાંગ કોઈક એવો વળાાંક 
જીવર્નરે્ન બદલી ર્નાખે છે. 
 
મારી જ િંદગીર્નો એ રદવસ હુાં ક્યારેય ર્નરહ ભલૂ ુાં !! ફેબ્રઆુરી ર્ની એ  બપોર હતી. હુાં સાયન્સર્ની સ્ટુડન્ટ. 
પે્રકટીકલ કરીરે્ન લગભગ ત્રણ વાગ્યાર્ના સમયે ઘર તરફ આવી રહી હતી. હુાં મેઘદૂત ર્સરે્નમા સરુ્ી 
પહૉચી હતી. મેઘદૂત ર્સરે્નમા થી મારુાં  ઘર લગભગ1500 ફૂટ જેટલુાં દૂર હત ુાં. 
 
મેં લાભબેુર્ન જે અમારા પડોશી હતા એમરે્ન દૂરથી મારી તરફ દોડતાાં આવતા  ોયાાં.  હુાં ઘબરાઈ ગઈ 
કારણકે બાર્ની તબબયત સારી ર્નહોતી રહતેી. એમરે્ન અસ્થમાર્નો એટેક આવ્યો હશે!  પહલેો ર્વચાર એ 
આવ્યો. લાભબેુર્ન એકદમ મારી તરફ ર્સી આવ્યા અરે્ન બોલ્યાાં,"  સપર્ના,  લ્દી ઘરે ર્જ અર્નથત થઇ 
ગયો છે." હવે હુાં પણ મુાંઝાણી કે બાનુાં ર્નામ તો આવ્યુાં ર્નરહ તો ખરેખર શુાં થયુાં હશે? પણ લાભબેુર્ન 
બોલી   ર્નહોતા શકતાાં. 
 
મારા હાથમાાંથી પસુ્તકો પડી ગયા અરે્ન હુાં ઘર તરફ ભાગી. ઘરે આવી તો શુાં  ોયુાં? મેં  ોયુાં  કે 
ર્ન માનુાં  બળેલુાં શરીર વરાંડામાાંપડ્ુાં હત ુાં. ર્ન મા  મારાથી મોટી બહરે્ન.  એર્ના કપડાાં શરીર સાથે 
ચોંટી ગયા હતાાં. બા એક બાજુ માથુાં પકડીરે્ન બેઠા હતા. ઘરમાાં ર્નાર્ની બહરે્ન હતી અરે્ન ર્નાર્નો ભાઈ.  
ર્નાર્ની બહરે્ન રોકકળ કરી રહી હતી હુાં ગસુ્સાથી અરે્ન વેદર્નાર્ની થરથર ધ્રજુી રહી હતી. મારા હાથમાાં 
કોફીર્નો કપ આવી ગયો જે મેં રર્વર્ના  માથા ઉપર માયો અરે્ન ગાળો આપવા લાગી. મારો ર્નાર્નો ભાઈ 
એર્ના તરફ ર્સી ગયો. પણ એ ભાગી ગયો. ર્નાર્નો ભાઈ હાથમાાં છરી લઈરે્ન ગસુ્સામાાં ફરી રહ્યો હતો 
કે ," સાલારે્ન  મારી   ર્નાખુાં!!" 
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હા , એ રર્વ રે્ન  મારવાર્ની વાત કરતો હતો. રર્વ જે ર્ન મા ર્નો પે્રમી હોવાર્નો દાવો કરતો હતો. અમે 
છ બહરે્નો!! ર્ન મા કૉલે માાંરર્વ ર્ના  સાંપકતમાાં આવી હતી અરે્ન એરે્ન પે્રમ કરવા લાગી હતી. પે્રમ ક્યાાં 
જુએ છે ર્જત કે ર્નાત. બસ એ તો આંર્ળો હોય છે એરે્ન તો બસ પે્રમ ર્સવાય કશુાં દેખાત ુાં ર્નથી.એ રર્વ 
ર્ના  પે્રમમાાં રાંગાઈ ગઈ હતી પણ રર્વ ફતત એર્ની લાગણીઓ સાથે રમતો હતો, એર્નો ખ્યાલ ર્ન મારે્ન  
ર્ના આવ્યો. પે્રમ આંર્ળો હોય છે તેથી  . ર્ન મા શાયરી લખી લખીરે્ન સાંભળાવે અરે્ન રર્વ ફક્કડ રામ 
કશુાં ધ્યાર્ન ર્ના આપે. કોલ  કાળ પરૂો થયો. હવે આવી લગ્ર્નર્ની વાત. રર્વ ક્યાાંથી તૈયાર થાય? એર્ના 
માાં બાપ ર્ના કહ ેછે એમ કહી વાત ટાળી દે. મારા બા પપપા ર્ન માર્ની ખશુી માટે લગ્ર્ન કરાવવા તૈયાર 
થઇ ગયા હતા. તેથી રર્વ અમારા ઘરમાાં છૂટ થી આવર્જવ કરતો. 
 
અમરે્ન બર્ારે્ન ખબર હતી કે  એ રમત રમી રહ્યો છે પણ ર્ન મારે્ન  કોણ સમર્જવે? એ વાત માર્નવા  
  તૈયાર ર્ના હતી.જીદ પરહતી. એ રદવસે રર્વ આવ્યો અરે્ન બાંરે્ન વચ્ચે શુાં વાત થઇ એ કાાંઈ ખબર ર્ના 
પડી પણ ર્નાર્ની બહરે્નર્ના કહવેા પ્રમાણે અગાશી માાંવાાંચવા બેઠી હતી અરે્ન એણે  ઉપર સરુ્ી આગર્ના 
ભડકા  ોયા અરે્ન એ તરત ર્નીચે દોડીરે્ન આવી તો એણે ર્ન મા રે્ન આ હાલતમાાં  ોઈ. ભાઈ ગસુ્સામાાં 
હતો. પપપા હાાંફળા ફાાંફળા અહીં તહીં  દોડી રહ્યા હતા. બા બેહોશ જેવા માથુાં પકડીરે્ન બેઠા હતા. 
એમ્બ્યલુન્સ આવી. ર્ન મા રે્ન હોક્સ્પટલ લઇ ગઈ. હજુ પણ એર્ની ચામડી બળવાર્ની દુગાંર્ મારા 
માથારે્ન ફાડી રહી હતી.. અર્ત બળેલા ગોદડાાં વરાંડામાાં પડેલા હતા. કેરોસીર્ન ર્ની બાટલી અરે્ન ર્ન મા 
ર્ના લાાંબા વાળર્ની શેર અરે્ન બળતી વખતે અહીં તહીં  દોડતી ર્ન માર્ના શરીરમાાંથી ખરેલી મેષ. 
ર્ન મા રે્ન હમણાાં તાર્જ બરે્નલા વોડતમાાં રાખવામાાં આવી આ વોડત દાઝી ગયેલા પેશન્ટ માટે 
બર્નાવવામાાં આવ્યો હતો. ર્ન મા હજુ ભાર્નમાાં હતી. પપપા એર્ની પાસે  બેઠા હતા. ર્ન માએ  પપપારે્ન 
પછૂ્ુાં," પપપા મારે જીવવુાં  છે! હુાં  બચી  ઈશ રે્ન? પપપાએએર્નો બળેલો હાથ હાથમાાં લઈરે્ન કહ્ુાં ," હા 
બેટા તમુ ચોક્કસ બચી  ઈશ." 
 
ર્ન માએ  પછૂ્ુાં," પણ પપપા હુાં પહલેા જેવી સુાંદર ર્નરહ દેખાવ.  એર્ના અવા માાં પીડા હતી. પપપાએ 
આંખો લછૂતાાં કહ્ુાં," ર્નરહ બેટા  ત ુાં પહલેા જેવી   સુાંદર દેખાઈશ અરે્ન હુાં તરે્ન પલાસ્સ્ટક સર્જરી કરાવી 
આપીશ. મારી દીકરી પહલેા જેવી   સુાંદર દેખાશે. પપપા એર્ની પલસ્સ્ટક સર્જરી કરાવી દેશે. એરે્ન ર્ીરા 
સ્વરમાાં કહ્ુાં ," પપપા હુાં રર્વ રે્ન છોડી દઈશ. એર્ની પાાંપણ  વગરર્ની બળેલી આંખોમાાંથી આંસ ુટપકી 
રહ્યા હતા. ર્ન માએ  આંખો મીંચી દીર્ી, ફરી કદી આંખો ખોલી ર્નહીં.  
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એ રાતે્ર પપપા ઘરે આવ્યા ત્યારે પહલેીવાર મેં પપપારે્ન રડતા  ોયા. પપપા  ડાઇર્ર્નિંગ ટેબલ પર 
બેસીરે્ન પોકે પોકે રડી પડયા. સાથે અમે બર્ા પણ. મરે્ન ર્ન મા પર  ખબૂ ગસુ્સો હતો અરે્ન હજુ પણ 
છે કે એરે્ન કોઈ પરુુષ માટે પોતાર્ના ઘરર્ના લોકોરે્ન કેટલો સદમો આપયો છે. એ રદવસ પછી હુાં   ર્નરહ 
પણ ઘરર્ના બર્ાનુાં જીવર્ન બદલાઈ ગયુાં. બર્ા માટે જીવર્નર્નો ટર્નીંગ પોઇન્ટ હતો. થોડા ઘણા અંશે 
બર્ાનુાં જીવર્ન બદલાઈ ગયુાં. પપપા ચપૂ ચપૂ રહતેા પણ અમરે્ન ઉદાસ  ોઈ હસાવવા પ્રયત્ર્ન કરતા. 
બા ર્ના વાળ છ મરહર્નામાાં સફેદ થઇ ગયાાં.  ર્જણે  શુાં ર્વચાયાત કરતા હતાાં આખો રદવસ !! ભાઈર્નો 
ગસુ્સો વર્તો  તો હતો એ આખો રદવસ ગામમાાં છરી  લઈરે્ન ફરતો કે રર્વ મળે તો એરે્ન મારી   
ર્નાખુાં। બદલો લેવો એ એર્નો મતસદ થઈ ગયો. પણ  રર્વ મુાંબઈ ર્નગરીમાાં ભાગી ગયો હતો. 
 
મેં ર્વચાયુાં કે હુાં કદી પે્રમલગ્ર્ન ર્નહીં કરુાં। પે્રમ પરથી મરે્ન ર્વશ્વાસ ઉઠી ગયો હતો. મારા કોમળ હૃદય 
પાર એટલી અસર થઇ કેહજુ પણ કોઈ પણ પરુુષર્નો ર્વશ્વાસ કરવો મારા માટે દુશ્વાર છે. મારા પર્તએ 
આ દુુઃખમાાંથી બહાર કાઢવા ઘણા પ્રયત્ર્ન કયાત છે. પપપા જે છોકરો પસાંદ કરશે એ  મારા માટે 
બરાબર હશે.હુાં કોઈરે્ન મારી ર્જતથી વર્ારે ર્નરહ ચાહુાં.  ઈશ્વરે મરે્ન આ શરીર રૂપી ભેટ આપી છે એર્ની 
હાંમેશા સાચવણી કરીશ.  અરે્ન સૌથી મોટી વાત કે હુાં મારા ઘરર્નારે્ન ક્યારેય પણ મારા થકી, મારી 
ર્જતરે્ન નકુસાર્ન પહોંચાડીરે્ન દુુઃખી ર્નરહ કરુાં . ર્ન માર્ના મતૃ્યથુી  જે વેદર્ના અરે્ન પીડામાાંથી હુાં  પસાર 
થઇ એ પીડા મારા ઘરર્નારે્ન કદી ર્નરહ આપુાં. જીવર્ન ઈશ્વર તરફથી એક સુાંદર ભેટ છે.જ્યારે ઈશ્વરર્ની 
ઈચ્છા હશે એ પાછાં લઇ લેશે ત્યાાં સઘુી મારે એર્ની રહફા ત કરવાર્ની છે.પે્રમ જીવર્નમાાં  રૂરી છે. પણ 
પે્રમ  ો ર્વર્નાશ તરફ લઇ  વાર્નો હોય તો ," વો અફસાર્ના જ સે અંર્જમ તક લાર્ના ર્ના હો મમુકીર્ન ઉસે 
એક ખબુસરુત મોડ દેકે છોડર્ના  અચ્છા!  આ પે્રમમાાં ર્ના ર્ન મા  અમર થઇ ર્ના રર્વ ખલર્નાયક 
બન્યો. અત્યારે એ પોતાર્ના ફેમેલી સાથે ર્ર્નરાાંતે જીવર્ન જીવે છે. પણ અમારી જ િંદગી ચોક્કસ 
ઊથલપાથલ થઇ ગઈ. 
 

સપર્ના ર્વર્જપરુા 
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3-જીવર્નર્નો ટર્નીંગ પોઈન્ટ (વડતઝ 1000) 
 

હાલમાાં એસ એસ સી એટલે 10મુાંર્ોરણ પણ કેટલાાંક વષો પહલેાાં 11મુાં ર્ોરણ એસ એસ સી. ગણાત ુાં. 
હુાં એસ એસ સીમામાાં સારા માકતસથી પાસ થઈ. તે અરસામાાં પરીક્ષાર્નાાં પેપરમાાં સબ્જેસ્તટવ પ્રશ્નો વધ ુ
પછુાતા. આ ર્ની જેમ લગભગ બર્ા પ્રશ્નો ઓબ્જેસ્તટવ હોય તેવુાં ર્નહોત ુાં. અરે્ન એટલે ત્યારે 1સ્ટ તલાસ 
લાવર્નાર ર્વદ્યાથીઓ ઓછા રહતેા. આ ર્ની જેમ 98-99ટકા લાવવા એતો સ્વપર્નવત હત ુાં. આવામાાં 
મારા 87 ટકા આવ્યા એ ઘણી મોટી વાત હતી. સામાન્ય રીતે અમારા ર્નાર્ના કસ્બા જેવા પારડી 
ગામમાાં છોકરીઓરે્ન આટલુાં ભણે એટલે ઉઠાડી લેવામાાં આવતી. મારા આટલા સરસ માકતસ હતા 
એટલે ઘરર્નાાં તેમ   ગામર્નાાં વડીલો અરે્ન ર્વચારશીલ વ્યક્તતઓએ મરે્ન આગળ કોલે માાં મોકલવા 
આગ્રહ કયો.  
 
પોતાર્નાાં ગામમાાં તો કોલે  હતી ર્નહીં. ર્નજીકર્નાાં શહરે વલસાડમાાં ર્નવી ર્નવી   કોલે  શરૂ થઈ હતી. 
ત્યાાં માત્ર આટતસ અરે્ન સાયન્સ કોલે  હતી. હુાં માકતશીટ વગેરે  રૂરી ડોક્યમેુન્્સ લઈ ર્પતા સાથે તે 
કોલે માાં એડમીશર્ન માટે ગઈ. તલાકતર્ની ઓરફસમાાં  ઈ ફોમત માાંગ્યુાં. તલાકે પછુ્ુાં, "આટતસનુાં ફોમત આપુાં 
કે સાયન્સનુાં?"  
"કોમસત ર્નથી?" 
"ર્ના, આટતસ અરે્ન સાયન્સ બેમાાંથી એક   લઈ શકાશે."  
"આટતસનુાં આપો. બરાબર બેટા?" 
"હા પપપા, 8માાં ર્ોરણમાાં હતી ત્યારથી મેં બહારર્ની સાંસ્કૃતર્ની, રહિંદીર્ની તેમ  અંગે્રજીર્ની પરીક્ષા પાસ 
કરી છે એટલે આટતસમાાં પણ સહલે ુાં પડશે અરે્ન સ્કોર કરી શકીશ. આટતસનુાં ફોમત ભરીરે્ન અમે તલાકતર્ની 
ઓફીસમાાં ફોમત આપવા આવ્યાાં. તે સમયે કોલે ર્નાાં ર્પ્રક્ન્સપાલ કે જી દેસાઈ સાહબે તલાકત  સાથે વાતો 
કરતા હતા. એટલે અમે ઉભા રહ્યાાં. વાત પરુી કરીરે્ન  તાાં પહલેાાં દેસાઈ સાહબેે મરે્ન પછુ્ુાં, "શામાાં 
એડમીશર્ન લેવુાં છે?  ોવા દે તારી માકતશીટ."  
મેં ફોમત અરે્ન માકતશીટ બને્ન તેમરે્ન આપયાાં. બને્ન ધ્યાર્નથી  ોઈરે્ન કહ,ે "આટલા સરસ માકતસ છે તેમાાંય 
મેથ અરે્ન સાયન્સમાાં આટલા બર્ા માકતસ હોય ત્યારે આટતસ લેવાત ુાં હશે? જેરે્ન સાયન્સમાાં એડમીશર્ન 
ર્ના મળે તે આટતસમાાં ર્જય." પછી તેમણે તલાકત રે્ન સાયન્સનુાં ફોમત આપવા કહ્ુાં અરે્ન આટતસન ુફોમત ફાડી 
ર્નાખ્યુાં. આ એક ઘટર્ના મારા માટે ટર્ર્નિંગ પોઈન્ટ બર્ની રહી. અરે્ન મેં સાયન્સમાાં એડર્મશર્ન લીધુાં. 
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મરે્ન તો ર્વિાર્નર્ના ર્વષયો પણ ખબુ ગમવા લાગ્યા. બલ્કે પહલેેથી ગમતા   હતા. મેં મર્ન લગાવીરે્ન 
અભ્યાસ શરૂ કયો. કોલે ર્ની પહલેી   ટેસ્ટથી હાઈએસ્ટ માકતસ લાવવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. ગમતા 
ર્વષયો, સરસ યાદશક્તત અરે્ન રેગ્યલુર વાચર્ન તેમ  મહરે્નત મરે્ન અવ્વલ રાખવા માટે પરુતાાં હતાાં. 
તેમ છતાાં…. ક્યારેક ક્યારેક હુાં ર્વચારતી,  પોતારે્ન ગ ુરાતી તેમ  રહિંદીમાાં લખવાર્નો કેટલો શોખ 
હતો! તે ટુાંકી વાતાત અરે્ન કાવ્યો લખતી રહતેી. તે શાળાર્નાાં મેગેબઝર્નમાાં તેમ  િાર્તર્ના માર્સક 
મેગેબઝર્નમાાં અચકુ છપાતી રહતેી હતી. ઘણીવાર શાળાર્ની એતઝામ વખતે રાતે્ર વાાંચવા ઉઠતી ત્યારે 
પણ અચાર્નક મર્નમાાં કાવ્ય સ્ફૂરત ુાં અરે્ન બધુાં બાજુ પર મકુીરે્ન કાવ્ય લખવા બેસવુાં   પડત ુાં. વાતાતન ુાં 
પણ આવુાં   રહતે ુાં. અરે્ન હવે? હવે સાયન્સમાાં એડર્મશર્ન લીર્ા પછી સવારે 11થી 2 થીયરીર્ના 
ર્પરીયડ ભરવા પડ ેઅરે્ન રરસેષ પછી પે્રતટીકલ કરતા કરતા 6 તો વાગી   ર્જય. ત્યાર પછી બસમાાં 
વલસાડથી પોતાર્ના ગામ પારડી  વાનુાં. ઘરે પહોંચતાાં 7.30--8 વાગી ર્જય. પછી તો  ઈરે્ન કોલે નુાં 
તૈયાર કરવામાાં   બર્ો સમય  તો. ઓછા ટકા આવે તે તો કોઈ રહસાબે ર્ના ચાલે. શરૂઆતમાાં 
વાાંચતાાં લખતાાં કાવ્ય કે વાતાત લખવાનુાં મર્ન થઈ  તુાં. પણ રરઝલ્ટ પર અસર થવાર્ની બીકે મર્ન 
મારવુાં પડત ુાં. વારાંવાર આમ મર્ન મારવાનુાં ચાલત ુાં રહતે ુાં ત્યારે તો ઘણીવાર થત ુાં ર્જણે હુાં કશાકથી 
અલગ થઈ ગઈ છાં. મારૂાં કશુાંક ઝાંટવાઈ ગયુાં છે.પણ પછી તો ર્જણે ટેવ   પડી ગઈ. અરે્ન ર્ીમે 
લખવાનુાં બાંર્ થઈ ગયુાં.  
 
ઈન્ટરમાાં જુઓલોજીમાાં 99 ટકા આવ્યા ત્યારે બર્ા પ્રોફેસરોએ તેમ  ર્પ્રક્ન્સપાલે બોલાવીરે્ન કહ્ુાં, "તુાં 
મેડીકલમાાં એડર્મશર્ન લે આટલા ટકા આવ્યા છે તો સરળતાથી એડર્મશર્ન  મળી  શે." પણ તે વખતે 
મુાંબઈ, અમદાવાદ વડોદરા જેવા શહરેોમાાં   મેરડકલ કોલે  હતી. અરે્ન એકલી છોકરીઓ હોસ્ટેલમાાં 
રહીરે્ન ભણે તે વાત એ રદવસોમાાં શક્ય   ર્નહોતી. એટલે ઘરમાાં માતાર્પતારે્ન પછુવાર્નો અથત   
ર્નહોતો. છેવટે મેં ખબુ સારી રીતે બી એસ સી કયુાં. ત્યારે ગામમાાં તેમ   િાર્તમાાં ગે્રજ્યએુટ થર્નાર હ ુ
પ્રથમ છોકરી હતી. તે માટે  ગામલોકો તરફથી ર્શક્ષણમાંત્રીરે્ન બોલાવી મારૂાં સન્માર્ન કરવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં. અમારી કોલે માાં એમ એસ સી માાં એડર્મશર્ન લઈરે્ન એલ. એ. ર્ની  ોબ માટેર્ની મરે્ન ઓફર 
કરવામાાં આવી હતી.  
 
બી એસ સી નુાં રરઝલ્ટ આવ્યુાં અરે્ન સન્માર્ન વગેરે પત્યુાં પછીર્ના મહીર્નામાાં મારાાં લગ્ર્ન થઈ ગયાાં. 
સાસરૂાં વસ્તારી હત ુાં. એટલુાં   ર્નહીં પણ તે સમયે સાયન્સ ગે્રજ્યએુટ ઓછા હોવાથી  સાસરાર્નાાં 
ગામર્ની એક શાળામાાં મરે્ન સામેથી બોલાવીરે્ન  ોબ આપી. આમ એમ એસ સી કરવાનુાં શક્ય ર્ન બન્યુાં 
એટલ ુ  ર્નહીં કોલે રે્ન બદલે સેકન્ડરી શાળામાાં  ોબ કરવાર્ની થઈ. જેવી રીતે આટતસરે્ન બદલે 
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સાયન્સમાાં અરે્ન મેડીકલરે્ન બદલે બી એસ સીમાાં ભણવાનુાં એડ્ સ્ટ કયુાં હત ુાં તે   રીતે કોલે રે્ન બદલે 
શાળમાાં  ોબ પણ મરે્ન ફાવી ગઈ. મારા પર્તએ એકવાર પછેુલુાં,  
" કોલે રે્ન બદલે શાળાર્ની  ોબ તારે કેટલુાં એડ્ સ્ટ કરવાનુાં! તરે્ન દુુઃખ થત ુાં હશે ર્નહીં?"  
"ર્ના ર્ના એવુાં ર્નથી આવુાં બધુાં તો ર્ર્નર્મિત   હોય છે ર્ર્નર્મત કોઈ પણ બર્નતુાં હોય છે. હુાં ઘરકામથી 
થાકીરે્ન શાળામાાં પહોંચુાં ત્યારે હાથ  ોડીરે્ન આંખો બાંર્ કરીરે્ન ઉભેલાાં એ ટીરે્ન ર ભલુકાાંઓરે્ન  ોઉં તો 
રો  મરે્ન એવુાં લાગે ર્જણે હુાં ગ બર્ની ખશુ્બ ુવાળા ગલુાબર્ના બાગમાાં ઉભી હોઉં."  
 
એક વાર સાંસારમાાં પડયા પછી માણસ તેમાાં ડુબી  તો હોય છે. મારૂાં પણ એવુાં   થયુાં. ઘર, શાળા, 
બાળકો સગા વ્હાલાાં અરે્ન સમા ર્ના ચક્રવ્યહૂમાાં ફરતી રહલેી હુાં પોતાર્ના બાળકોર્ના અભ્યાસ અરે્ન 
સાંસ્કારર્ની બાબતમાાં સ્હ ે પણ બાાંર્છોડ ર્નહોતી કરતી. ર્નાર્નપણથી   પછુયા વગર કોઈર્ની વસ્ત ુ
લઈએ કે ર્નાનુાં ફુલ પણ તોડીએ તે ચોરી કહવેાય. આવી ર્નાર્ની વાતોથી લઈરે્ન જેમ બાળકો મોટાાં થતાાં 
ગયાાં તેરે્ન અનરુૂપ બેંકર્ના કામો કેવીરીતે કરવા, ટુ વ્હીલર, ફોર વહીલર ચલાવે તે માટેર્ની રેઈર્નીંગ 
પણ આપી. ટુાંકમાાં પોતાર્નાાં બાળકોરે્ન પાાંખો આવે ત્યારે તેઓ અટક્યા ર્વર્ના સરળતાથી અરે્ન 
સફળતાથી ઉડી શકે તેટલાાં સક્ષમ બર્નાવ્યાાં,ભણાવ્યાાં પરણાવ્યાાં અરે્ન ત્યાાં સરુ્ીમાાં ર્ર્નવ્રતુીર્નો સમય 
પણ થયો.  
આ ર્ર્નવ્રતુીર્ના સમયે બર્ી વાતે શાાંર્ત હતી, આરામ હતો અરે્ન સમય પણ હતો. હવે પણ મરે્ન રો  
લાગતુાં કે કોલે ર્ના ર્પ્રક્ન્સપાલ સાહબેે મારૂાં આટતસનુાં ફોમત ફાડી ર્નાખ્યુાં અરે્ન સાયન્સનુાં ફોમત 
ભરાવ્યુાં  ત્યારે જીવર્નમાાં આવેલા ટર્ર્નિંગ પોઈન્ટ રે્ન લીરે્ મરે્ન ફાયદો થયો કે નકુશાર્ન? નકુશાર્ન એ 
થયુાં કે મારૂાં લખવાનુાં છટી ગય.ુ ફાયદો એ થયો કે, મારા બાળકોરે્ન બારમા ર્ોરણ સરુ્ી હુાં ર્જતે 
ભણાવી શકી. એમા ટયશુર્નર્ના પૈસા બચ્યા તેરે્ન  ફાયદો ર્નથી ગણતી પણ મારાાં બાળકોરે્ન બર્ા 
ર્વષયોમાાં કોન્સેપટ તલીયર કરી શકી. તે સૌથી મોટો ફાયદો. 
 
એક રદવસ મોટી દીકરીએ ફોર્ન માાં કહ્ુાં, "મોમ મરે્ન સમય ર્નથી મળતો. હુ પ્રોગ્રામ રડટેલ્સ મોકલુાં છાં. 
ત ુાં લખાણ લખી ર્નાખરે્ન. એ લખાણ. એટલુાં બધુાં વખણાયુાં કે, મેં ફરીથી ગ ુરાતી ભાષાન ુિાર્ન તાજુ ાં 
કયુાં જે અંદરતો હત ુાં   અરે્ન ફરી લખવાનુાં શરૂ કયુાં.  
 

રશ્મી ર્જગીરદાર  
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4-ઓફર -  પ્રોત્સાહક ઇર્નામ 

જીવર્નમાાં ચઢ-ઉિર તો થયા   રાખે !  એ ર્જણે જીવર્નર્નો ક્રમ છે.  એટલે સખુ અરે્ન દુુઃખ સાંતાકકૂડી 
રમતાાં હોય એમ લાગે.  અરે્ન કદાચ તેથી જીવર્ન રસમય છે.  રસોથી ભરેલુાં લાગે  છે.   યારે 
જુવાર્ની હોય ત્યારે જે દ્રસ્ષ્ટકોણ હોય તે ઉમમર વર્તાાંર્ની સાથે બદલાતાાં ર્જય છે.  લગભગ 60 વષત 
પહલેાાં અમે આરિકા છોડ્ુાં.  હુાં બાવીસ વષતર્ની અરે્ન ભીખ ુસત્યાવીસ વષતર્નાાં હતા.  લાંડર્ન  વાનુાં 
મખુ્ય કારણ એમનુાં ભણતર.  દારેસલામમાાં એવી કોઈ કોલે  કે યરુ્ર્નવર્સિટી ર્ન હતી કે આગળ 
અભ્યાસ થઇ શકે.  કાાંતો દેશમાાં  ઈએ અરે્ન કાાંતો લાંડર્ન.  અમે લાંડર્ન  વાર્નો ર્ર્નણતય કયો.  સાથે 
છ મરહર્નાર્ની મારી દીકરી હતી.  દારેસલામ છોડતા અરે્નક ર્વચારો સતાવતા.  લાંડર્નમાાં શુાં થશે 
?  કેવી રીતે જીવર્ન સાંભાળશુાં ?  જીવર્ન ર્ર્નવાતહ માટે શુાં કામ મળશે અરે્ન ત્યાાંર્ની રહણેીકરણી સાથે 
કેવી રીતે મેળ પડશે? 
ભીખરુ્નો એક ર્મત્ર હતો જે એરપોટત  લેવા આવ્યો હતો.  બે રાત હોટેલમાાં રહયા અરે્ન પછી હમેસ્ટેડ 
એરરયામાાં એક ર્મસ્ટર શરાફરે્ન  ત્યાાં પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે રહ્યા.  એ સમયે પગાર ર્ોરણ બહુાં  
ર્નીચુાં.  ર્નવા અરે્ન ભણતાાં ર્વર્ાથીઓરે્ન અઠવારડયાર્નાાં ચાર પાઉન્ડ પગાર મળતો.  ર્નોકરી મળવા 
છતાાં મશુ્કેલી અપાર હતી.  અમોરે્ન ચાર પાઉન્ડ રહવેા ખાવાર્નો ખચો ર્મસ્ટર શરાફરે્ન ભાડા પેટે 
આપવાર્નો હતો.  થોડા અઠવારડયા તો પાસે હતાાં તે પૈસામાાંથી ર્ર્નવાતહ કયો પણ આગળ શુાં ? તેર્નો 
ર્વચાર હાંમેશ ર્ન ર સમક્ષ રહતેો અરે્ન સતાવતો . 
 
જેર્નાાં ઘરમાાં અમે રહતેાાં હતાાં તે મહારાષ્રીયર્ન ફેર્મલી હત ુાં.   તેમનુાં રસોડુાં ર્નીચે બેઝમેન્ટમાાં 
હત ુાં.  ઊપર જે બર્ા રૂમો હતા તે ભાડે આપતા.  સાાં ર્ના એક વખત  મવાનુાં તેમર્ની સાથે ર્નીચે 
 ઈ  મતા.  ભીખ ુઓરફસે ર્જય ત્યારે હુાં મારી દીકરીરે્ન લઇ ર્નીચે એઓર્ની પાસે  તી અરે્ન વાતો 
કરતી.  એમર્ની પત્ર્ની અરે્ન દીકરી રસોડુ ચલાવતા.  તેઓરે્ન ઘરનુાં ભાડુ અરે્ન  મવાનુાં મળીરે્ન સારી 
કમાણી થતી. 
થોડાાં રદવસો પછી મેં કહ્ુાં કે ,"લાવો,  હુાં તમોરે્ન મદદ કરુાં ". બર્ા     કામમાાં હાથ આપતી.  ઘણી 
બર્ી રોટલી બર્નાવવી પડતી.  પણ  રાપણ વાાંર્ો ર્ન આવ્યો.  તેમરે્ન મારા કામમાાં અરે્ન મારામાાં 
ર્વશ્વાસ બેઠો.  ભાડામાાં એક પાઉન્ડ ઓછો કરી આપયો.  લગભગ છ મરહર્ના ર્વત્યા પછી ર્મસ્ટર 
શરાફે અમોરે્ન એક ઓફર યારે્ન કે દરખાસ્ત મકૂી.  ઓફર એ રીતર્ની હતી કે તેઓ એક 8/9 રૂમનુાં ઘર 
વેચાત ુાં રાખે.  તેમાાં ભાડુત શોર્ીરે્ન લાવવા અરે્ન રાખવા એ અમારુાં  કામ.  તેમરે્ન સવારે ર્નાસ્તો યારે્ન 
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કે બે્રકફાસ્ટ અરે્ન સાાંજે રડર્નર - મવાનુાં અમારે આપવાનુાં.  તેમ  અઠવારડયે બર્ા રૂમો સાફ કરવાર્ના 
અરે્ન ભાડુતો સાચવવાર્ના, લોન્ડરી કરવાર્ની ર્વગેરે.  કામ પષુ્કળ  હત ુાં 
વષતર્ની આખરે જે ર્નફો થાય તેમાાં અડર્ો અડર્ો ભાગ . અમારી પાસે અન્ય કોઈ અબભગમ 
ન્હોતો.  મારે માટે આ દરખાસ્ત ટર્ર્નિંગ પોઇન્ટ બન્યો.  અમે આ ઓફર સ્વીકારી લીર્ી. " યા હોમ 
કરીરે્ન પડો ફતેહ છે આગે "  મહરે્નત અમારી અરે્ન મડૂીનુાં રોકાણ એમનુાં ! 
 
ઘરર્નાાં ભાડુત શોર્વા ઇસ્ન્ડયર્ન એમ્બેર્સ અરે્ન ઇસ્ટ આરિકર્ન હાવુાંસમાાં ર્જહરેાત મતુતા.તેમાાં મોટે ભાગે 
ર્વર્ાથીઓ વર્ારે આવતાપણ કોઈક વખત ઈસ્ન્ડયાથી એમબીબીએસ થયેલા ડોકટરો આગળ રડબગ્ર 
કરવા આવતા અરે્ન અમારી સાથે રહતેા .   તેમરે્ન ઘર જેવુાં ખાવાનુાં મળતુાં અરે્ન અમોરે્ન સારાાં 
ભાડુત. બને્નનુાં કામ થત ુાં.  સારા સાંસ્કારી માાંણસો સાથે મળવાર્નો મોકો મળતો.  એમર્નો ભણવાર્નો 
સમય પરૂો થાય ત્યાાં સરુ્ીમાાં અમારાાં ર્મત્ર જેવાાં થઇ ગયા હોય.  એમરે્ન પણ  વાનુાં મર્ન ર્ન થાય 
અરે્ન અમરે્ન પણ સારાાં ર્મત્ર અરે્ન ભાડુત ખોવા ર્ન હોય પણ એમરે્ન લાાંબો સમય ભાડુ આપવાનુાં પણ 
ર્ન   પોસાયરે્ન?  હજુ પણ એવા વષો જુર્ના ર્મત્રો છે કે જે આજે પણ યાદ કરે છે અરે્ન લાંડર્નર્ના એ 
રદવસો ભલૂી ર્નથી શકતા.   
 
બે વષત પછી મારાાં દીકરાર્નો  ન્મ થયો.  બે બાળકો સાથે બહાર કામ કરવુાં ખબૂ મશૂ્કેલ હત ુાં.  એટલે 
અમારે માટે તો એ ઘરર્ની આવક અમારો સાચો ર્ર્નવાતહ સ્થાર્ન બર્ની ગઈ.  વષો પછી ભીખ ુર્નો પગાર 
ર્ોરણ વધ્યો પણ શરૂઆતર્નાાં વષોમાાં તો આ ઘરર્ની આવક ઉપર   અમે ર્નભ્યા . 
 
લાંડર્નમાાં વષો રહ્યા તે દરર્મયાર્ન જીવર્નરે્ન કેવી રીતે રસમય બર્નાવવુાં એ શીખવા મળયુાં.  એક ઝાંખર્ના 
હાંમેશ રહતેી અરે્ન એ પોતાર્ની માતભૃાષારે્ન સાાંભળવી અરે્ન બોલવી.  મર્ન હાંમેશ ગ ુરાતી માટે 
તડપત.ુ  ખબૂ ઠાંડી પડતી.  ચારે તરફ બરફ છવાયેલો રહતેો.  ત્યારે કોઈ ઇસ્ન્ડયર્ન દેખાય ર્જય તો 
સામે ચાલીરે્ન બોલવા  તી.  એ દરર્મયાર્ન અંગે્રજી ભાષા, ટાઈપીંગ અરે્ન લઘબુલર્પ ર્નો અભ્યાસ કયો. 
સાાંજે ઇવર્ર્નિંગ તલાસીસ કરતી.  આજુબાજુવાળા સાથે ખબૂ હળીમળી  તી જેથી ઘણુાં શીખવા ર્જણવા 
મળતુાં.  ઘણાાં વષો પછી લાંડર્નમાાં લેવા પાટીદાર સમા ર્ની સ્થાપર્ના થઇ.  ત્યારે ર્નવરાત્રી, દશેરો 
અરે્ન રદવાળી જેવા પવત ર્ામધમૂથી મર્નાવતા થયા.  આ સમા  સાથે કામ કરતાાં મેં અરે્ન મારી ર્નાર્ની 
બહરેે્ન ગ ુરાતી તલાસીસ શરૂ કયાત અરે્ન પાાંચેક વષત ચલાવ્યા અરે્ન એ થકી માતભૃાષારે્ન પ્રોત્સાહર્ન 
આપવાર્નો સાંતોષ લીર્ો. 
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મારે માટે ર્મસ્ટર શરાફે આપેલી ઓફર ટર્ર્નિંગ પોઈંટ હતી.  ટર્ર્નિંગ પોઈંટ એટલે જીવર્નર્નો એક એવો 
વણાાંક કે જેર્નાાં થકી કાાંતો સાવ ભાાંગી પડો કે પછી આગળ વર્ી ર્જવ.  ટર્ર્નિંગ પોઇન્ટ એટલે એક 
એવી તક જે જીવતા શીખવાડે.  એ પછી પાછ વાળીરે્ન  ોવાનુાં ર્ન રહ.ે  તક કેમ ઝડપવી એ તમારા 
ઉપર આર્ાર રાખે છે.  ર્મસ્ટર શરાફે ઓફર આપી ત્યારે અમે આર્નાકાર્ની કરી હોત કે વર્ારે ભાગ 
ર્નફામાાં માાંગ્યો હોત તો આ જે મોકો મળયો તે ર્ના મળયો હોત !  અમેરરકામાાં જેમ મોટેલમાાં પડેલા 
લોકો રાત રદવસ એક કરી મહરે્નત કરે છે તેમ   અમે કરતા.   પણ બને્ન બાળકો મોટા થઇ ગયા 
અરે્ન કોઈર્ની પાસે લાાંબો હાથ ર્ના કરવો પડયો.  ભીખનુ ુાં ભણવાનુાં  સારી રીતે સફળ થયુાં.  હુાં પણ 
ઘણુાં શીખી. 
 
જીવર્નમાાં એવો સમય આવે છે  યારે તમારો મળુ સ્વભાવ, કાબેબલયત, હૃદય મહીં કાંડારેલી લાગણી 
અરે્ન આવડત બહાર આવે છે. 
પછી તમારે કોઈર્ની મદદર્ની  રૂરરયાત ર્નથી રહતેી.  તમારી સર્જર્નાત્મક શક્તત તમોરે્ન ર્વર્વર્ કાયત 
કરવા પે્રરે છે અરે્ન સફળતા પાપતત થાય છે.  એક ર્ન   (nudge) હલકાસા ર્કકાર્ની  રૂર હોય છે જે 
મળી ર્જય તો ક્યાાંય પાછી પાર્ની કરવી ર્નથી પડતી.  મેઘર્નષુર્નાાં સપતરાંગી રાંગોર્ની જેમ 
આત્મર્વશ્વાસ અરે્ન તકર્ના રાંગો િાર ખખડાવે ત્યારે તમારે બે હાથ લાાંબા કરી તકરે્ન ઝડપી લેવાર્ની 
છે.  કાંકુર્ની થાળી તૈયાર   રાખવાર્ની હોય જેથી શોર્વા ર્ન  વી પડે - તકરે્ન ચાાંદલો કરી આવકારી 
લેવાર્ની !! 
 

 યવાંતી પટેલ  
 

 

 

 

 

 



21 
 

5-મારા જીવર્નમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંકબબિંદુ 

 ન્મથી મતૃ્ય ુ સરુ્ીર્ના સમયગાળામાાં દરેક વ્યક્તતર્ના જીવર્નમાાં કોઈરે્ન કોઈ વળાાંક આવે છે. 
બાળપણર્નો સમય ર્વતાવ્યા બાદ શાળાજીવર્ન, ત્યારબાદ એક પછી એક વળાાંક આવે જેમાાં કોલે  
જીવર્ન, ર્નોકરીર્ાંર્ો, ગહૃસ્થી, ર્ર્નવરૃ્િ જેવા વળાાંક મખુ્ય છે. કોઈરે્ન કોલેજીવર્નમાાં તો કોઈરે્ન ગહૃસ્થી 
દરર્મયાર્ન એવા વળાાંક આવે જે તેરે્ન માટે યાદગાર બર્ની રહ.ે પણ મેં ર્ર્નવરૃ્િ બાદ જે વળાાંક 
અનભુવ્યો તે મારા માટે યાદગાર બર્ની રહશેે.  
 

આમ તો મારો અભ્યાસ એમ.કોમ સરુ્ી એટલે સામાન્ય રીતે આવા લોકોમાાં સારહત્યર્નો રસ ઓછો 
ગણાય. પણ મારા બાળપણથી સારહત્યર્ના અંકુર રોપાયેલા જેરે્ન કારણે ગ ુરાતી, અંગે્રજી સારહત્યન ુ
રસપાર્ન કરતો. વળી મરે્ન આ માટે પ્રોત્સારહત કરર્નાર પણ એક ર્વિાર્ન સ્વ. ડો. હરરવલ્લભ ભાયાણી 
જેરે્ન હુાં મારા ગરુૂ માનુાં છાં. તેમર્ના પ્રોત્સાહરે્ન   હુાં કાાંઇક લખવા પે્રરાયો અરે્ન ૧૯૬૮મા યોર્જયેલ એક 
વાતાતસ્પર્ાત માટે એક રચર્ના મોકલી. સાર્નાંદાશ્ચયત તેરે્ન એક પ્રોત્સાહર્ન પારરતોર્ષક પણ મળયુાં. પ્રથમ 
પ્રયાસે આમ થતાાં કોઈરે્ન પણ જે આર્નાંદ થાય તેવો   આર્નાંદ અરે્ન ઉત્સાહ મેં અનભુવ્યો,  
 

ત્યારબાદ ૧૯૬૯મા ‘કુમાર’ માર્સકમાાં એક લઘકુથા આવી એટલે લાગ્યુાં કે આપણામાાં લેખર્નકાયતર્ની 
ક્ષમતા છે અરે્ન આ કે્ષતે્ર વધ ુ ખેડાણ કરવુાં  ોઈએ. પણ અફસોસ, ર્નોકરી અરે્ન સાાંસારરક 
 વાબદારીઓરે્ન કારણે આ ક્ષમતા અરે્ન ખેડાણર્ની ઈચ્છાઓ સમયર્ના અભાવે ઢબરુાઈ ગઈ. 
સાં ોગવશાત ૨૦૦૪માાં મારે ર્નોકરીમાાંથી ર્ર્નવિૃ થવાર્નો વખત આવ્યો ત્યારે લાગ્યુાં કે હવે હુાં મારી 
લેખર્ન પ્રવરૃ્િ પરુ્ન: શરૂ કરી શકીશ. ર્ર્નવરૃ્િ બાદ પણ ર્ાયાત મ ુબ સારહત્યન ુસર્જર્ન કરવાર્ની તક ર્ન 
મળી તે છેક ૨૦૦૬ સરુ્ી.  
 

અરે્ન ૨૦૦૬ર્ની શરૂઆતમા મારુાં  વળાાંકબબિંદુ આવી ગયુાં. એક ર્ર્નબાંર્ સ્પર્ાતમાાં ભાગ લીર્ો અરે્ન તેરે્ન 
બીજુ ાં ઇર્નામ મળયુાં. આ ર્ર્નબાંર્ ત્યારબાદ ’ ન્મભરૂ્મ’માાં પ્રકાર્શત થયો. આમ થવાથી હવે મારો ઉત્સાહ 
વધ્યો અરે્ન ર્વશ્વાસ બેઠો કે હુાં લેખર્ન પ્રવરૃ્િ ફરી શરૂ કરી શકીશ. સમયાાંતરે ર્વચારો આવતા ગયા 
અરે્ન તેરે્ન શબ્દોનુાં સ્વરૂપ અપાત ુાં ગયુાં. આ ર્વચારો વાતાત, કર્વતા, ર્ર્નબાંર્ર્ના રૂપમાાં હતા અરે્ન તે જુદા 
જુદા ર્શષ્ટ સામર્યકો અરે્ન અખબારોમાાં પ્રર્સદ્ધ થવા લાગ્યા.  
 

ક્યાાંકથી કોઈએ આંગળી બચિંધ્યાનુાં પણુ્ય કમાઈ લીધુાં અરે્ન એક ગ ુરાતી બ્લોગ ‘દાદીમાર્ની પોટલી’ 
પ્રત્યે મારૂાં ધ્યાર્ન દોયુાં. પ્રયત્ર્ન કરવામાાં શુાં વાાંર્ો માર્ની મેં મારી રચર્ના તે બ્લોગ સાંચાલકરે્ન મોકલી 
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અરે્ન તેરે્ન યોગ્ય પ્રર્તસાદ મળયો. આમ તે બ્લોગ પર સમએ સમયે મારી રચર્નાઓ આવવા લાગી. 
પરાંત ુથોડા સમય બાદ તે બ્લોગ કોઈ કારણસર બાંર્ થઇ ગયો.  
 

પણ એક દરવા ો બાંર્ થાય તો બી ો ખલેુ છે તેમ હુાં માનુાં છાં અરે્ન તે મ ુબ કોઈએ મારૂાં ધ્યાર્ન અન્ય 
બ્લોગ તરફ દોયુાં. તે બ્લોગ પર એક રચર્ના મોકલી અરે્ન તેર્નો સ્વીકાર થયો એટલે લાગ્યુાં કે આ 
પ્રકારર્ની મારી રચર્નાઓ માટે હવે એક યોગ્ય સ્થાર્ન પ્રાપત થયુાં છે.  
 
ત્યાર બાદ કોઈ એક એવી ક્ષણ આવી જ્યારે અર્નાયાસે અન્ય એક બ્લોગર્નો માગત મારા માટે ખલુ્લો 
થયો. ત્યાાં પણ આમ   રચર્ના મોકલી અરે્ન સ્વીકારાઈ. ર્નવા ર્નવા કે્ષત્રોમા પગ માાંડવા માટે હુાં તૈયાર 
હતો એટલે જ્યારે ‘સરહયારુાં  સર્જર્ન’ બ્લોગે ર્ારાવારહક ર્નવલકથા ‘હસ્તરેખામાાં ખીલ્યુાં આકાશ’માાં ભાગ 
લેવા આમાંત્રણ આપયુાં ત્યારે મારા માટે આ એક ર્નવતર પ્રયોગ હતો એટલે તેમાાં ભાગ લીર્ો. આ 
પ્રયોગરે્ન કારણે લાગ્યુાં કે આવા પ્રકારર્ની લેખર્ન પ્રવરૃ્િ પણ થઇ શકે છે અરે્ન હુાં પણ તેમાાં સહભાગી 
થઇ શકુાં છાં.  
 
ત્યાર બાદ મારી વાતાત ‘સ્મરણયાત્રા’ ‘સરહયારુાં  સર્જર્ન’ બ્લોગ પર મકુાઈ ત્યારે તેરે્ન ર્નવલકથા રૂપે 
લખવા મરે્ન શ્રી ર્વ યભાઈ શાહ ેકહ્ુાં. પણ સ્વતાંત્ર રૂપે ર્નવલકથા લખવાર્નો કોઈ અનભુવ ર્ન હતો 
અરે્ન સમયર્નો પણ અભાવ હતો એટલે તે માટે હુાં તૈયાર ર્ન હતો એટલે ર્ના પાડી. તો તેરે્ન ર્ારાવારહક 
રૂપ આપવાનુાં સચૂર્ન શ્રી ર્વ યભાઈ શાહ તરફથી મળયુાં ત્યારે તેમર્ના માગતદશતર્ન હઠેળ તે કરવા મેં હા 
પાડી અરે્ન પરૂી ર્ારાવારહક ‘સરહયારુાં  સર્જર્ન’ ઉપર ‘અન્ય શરત’ર્ના ર્નામે મકુાઈ. આ મારા માટે એક 
ગવતર્નો પ્રસાંગ હતો એમ કહુાં તો ખોટુાં ર્નથી કારણ એક ર્નવા પ્રકારર્નો પ્રયોગ કરવામાાં હુાં સફળ રહ્યો.    
 
આવી અન્ય ર્ારાવારહકો કે જેમાાં મેં ભાગ લીર્ો અરે્ન સાંતોષ મેળવ્યો તે છે ‘ખરો ગહૃપ્રવેશ’, 
‘પતાંબગયુાં’, ‘જેલમર્ના ભરૂા પાણીર્નો રાંગ રાતો’. 
   
‘બેઠક’, ‘સરહયારુાં  સર્જર્ન’ જેવા ર્વર્વર્ બ્લોગ પર રચર્નાઓ મકુાતી ગઈ અરે્ન મારો લખવાર્નો ઉત્સાહ 
વર્તો ગયો. આરે્ન કારણે ભારત બહાર મારી રચર્નાઓ વાંચાતી ગઈ અરે્ન તેરે્ન લઈરે્ન મારા ભારત 
ભાર સાંપકત  પણ વર્તા ગયા જે માટે હુાં અત્યાંત આર્નાંરદત છાં.  
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ત્યાર બાદ મારો સાંપકત ‘વેબગરુ્જરી’ બ્લોગ સાથે થયો અરે્ન મારી રચર્નાઓરે્ન ર્જહરેમાાં લાવવા માટે 
વધ ુએક તક મળી. અન્ય બ્લોગ્્ર્ની જેમ જુદા જુદા ર્વષયો પરર્ના લેખ અરે્ન વાતાત આ બ્લોગ પર 
મકુાતા ગયા. એ   રીતે ‘ઈર્વદ્યાલય’ બ્લોગર્નો સહકાયતકર બન્યો જ્યાાં મારી ર્વર્વર્ રચર્નાઓ જેમ કે 
જીવર્નકથા, કહવેતો, કોયડા વગેરે મકુાયા.  
 
બ્લોગ્ઝ ર્સવાય અન્ય પ્રકાશર્નોમાાં પણ રચર્નાઓ મોકલતો અરે્ન તે પણ અવારર્નવાર પ્રકાર્શત થતી. 
ગ ુરાતી ભાષાર્ની બહોળી ર્જણકારીરે્ન કારણે મારી રચર્નાઓમાાં પણ તેર્નો પ્રભાવ રહતેો જેરે્ન કારણે 
મરે્ન તેરે્ન માટે સારા પ્રર્તસાદ પણ મળતા ગયા. ગ ુરાતી ઉપરાાંત અંગે્રજી અરે્ન રહન્દીનુાં પણ ઠીક ઠીક 
િાર્ન. આ   કારણસર મારી એક અન્ય ક્ષમતા પણ બહાર આવી અરે્ન તે મારો ભાષાાંતરર્નો શોખ. 
શરૂઆતમાાં ર્મત્રો માટે સ્વૈચ્ચ્છક કાયત કયુાં જેમાાં ગ ુરાતીમાાંથી અંગે્રજીમાાં, રહન્દીમાથી ગ ુરાતીમાાં તેમ 
  અંગે્રજીમાાંથી ગ ુરાતીમાાં અનવુાદર્નો સમાવેશ થયો. ત્યારબાદ અન્યો માટે પણ આ કાયત કયુાં જે 
સરાહર્નીય રહ્ુાં.  
 
પણ મારી આ લેખર્નયાત્રા આટલેથી ર્ન અટકી. ૨૦૧૭મા એર્ન. એમ.ઠક્કર અરે્ન કાંપર્નીર્નો સાંપકત થયો 
અરે્ન તેમરે્ન મારી ૨૫ વાતાતઓર્નો વાતાતસાંગ્રહ પ્રકાર્શત કરવાર્ની સાંમર્ત આપી. આમ મારો પ્રથમ 
વાતાતસાંગ્રહ ‘ઓળખાણ’ પ્રકાર્શત થયો. તેરે્ન ઠીક ઠીક પ્રર્તસાદ મળયો હતો તેમ ર્જણ્યા બાદ ફરી એક 
વાર ૨૦૧૮માાં એર્ન. એમ.ઠક્કર અરે્ન કાંપર્નીર્નો સાંપકત  કયો અરે્ન તેમણે બી ો વાતાતસાંગ્રહ પ્રકાર્શત 
કરવા હા પાડી. આમ ૨૦૧૮મા મારો બી ો વાતાતસાંગ્રહ ‘સ્રે્નહ સાંબાંર્’ બહાર પડયો. ટૂાંક સમયમાાં બે 
વાતાતસાંગ્રહ મારા ર્નામે થયા તે મારા માટે એક આર્નાંદર્નો અવસર બર્ની રહ્યો છે.  
 
બ્લોગ્ઝ ઉપરાાંત ‘પ્રર્તબલર્પ’, ‘માતભૃારતી’, સ્ટોરીર્મરર’ જેવા વેબપોટતલ પર પણ મારી રચર્નાઓ 
અવારર્નવાર મકુાઈ છે અરે્ન તેરે્ન વાાંચકો તરફથી સારો પ્રર્તસાદ મળયો છે જે મારા માટે ગવત 
અનભુવવા જેવુાં છે.  
 
આમ એક કોમસતર્ના કહવેાતા પાંતજુી માટે જીવર્ન રાહમાાં બદલાવ આવ્યો અરે્ન તે સારહત્ય પ્રવરૃ્િર્ના 
પ્રવાહમાાં વહવેા લાગ્યો તે તેરે્ન માટે એક વળાાંકબબિંદુ બર્ની રહ્ુાં એમ કહુાં તો તે અયોગ્ય ર્નથી.  
 

ર્ર્નરાં ર્ન મહતેા  
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6- જીવર્નમાાં આવેલ વળાાંક- દ્વિતીય  ઇર્નામ 

 

જીવર્નમાાં આવેલ વળાાંક એટલે શુાં? જીવર્નમાાં આવતી ચડતી પડતીમાાં અરે્નક ર્જતર્ના વળાાંક આવતા 
હોય છે.કોઈ તેમાાં રાહગીર બર્નીરે્ન આવે છે અરે્ન તમારુાં  જીવર્ન બદલાઈ ર્જય છે.પરત ુાં આજે હુાં જે વાત 
કરવા  ઈ રહી છાં તે મારા જીવર્નમાાં થયેલા ર્વચારોર્ના બદલાવ ,લોકો તરફ  ોવાર્ના દ્રસ્ષ્ટકોણર્નો 
બદલાવર્ની છે.એક એવી વ્યક્તતર્ની પહલેી મલુાકાત જેણે મારા અક્સ્તત્વરે્ન ઝાંઝોડી ર્નાાંખ્યુાં. મરે્ન મારો 
સાચો ચહરેો મારા મર્નર્ના આયર્નામાાં બતાવી દીર્ો.તેણે મરે્ન મારી વજૂદ વગરર્ની માન્યતાઓર્ની અરે્ન 
દાંભી આડાંબરથી ભરપરૂ દુર્ર્નયામાાંથી બહાર આવી ર્વચારવા મ બરૂ કરી દીર્ી. 
     હુાં તો અમદાવાદર્ના કહવેાતા (Elite) ટોળામાાં ફરીરે્ન મારી ર્જતરે્ન મોડતર્ન સમ તી હતી.હુાં 
દેશ-ર્વદેશ ફરી હતી પણ હજુ મારા ર્વચારોર્ની કપૂમાંડકૂતા એવીરે્ન એવી કવૂામાાંર્ના દેડકા જેવી   
હતી.ર્નાત-ર્જત,િાર્ત,ર્મતર્ના વાડામાાં અમે માર્નતા ર્નથી એ માત્ર કહવેા પરૂત ુાં   હત ુાં.હુાં પણ લોકોર્ની 
જેમ ર્ર્ન અરે્ન ર્ર્નવાર્ન વ્યક્તતરે્ન   મહત્વ આપતી હતી.મારી દુર્ર્નયા ખબૂ ર્નાર્ની અરે્ન ર્વચારર્ારા 
છીછરી હતી. 

      મારી દીકરી ધ્વર્ર્ન ન્યયુોકતમાાં તેનુાં ભણવાનુાં પતાવી પરણવાર્ની ઉંમરે પહોંચી ગઈ હતી.મારે તો 
પટેલર્નો કરોડપર્ત ઈન્ડસ્રીયાલીસ્ટ ર્પતાર્નો   દીકરો  ોઈતો હતો.ભલેરે્ન દીકરીરે્ન સોરે્ન 
મઢીરે્ન મોકલવી પડે અરે્ન ગમે તેટલા વટ વહવેાર કરવા પડે! પણ દીકરી તો સોર્નાર્નાાં હીંચકે ઝૂલે! 

પણ અમેરરકામાાં રહીરે્ન દીકરીર્ની ર્વચારસરણી બદલાઈ ગઈ હતી અરે્ન તેર્ની દુર્ર્નયા ર્વશાળ થઈ 

ગઈ હતી.અમે લાંડર્નમાાં ફેર્મલી વેકેશર્ન ગાળવા મળયા ત્યારે તેણે મરે્ન કીધુાં”મરે્ન એક છોકરો ગમે છે 

જે કેરળર્નો મલીયાલી રક્રશ્ચયર્ન છે.અમેરરકામાાં   મોટો થયો છે,ભણ્યો છે અરે્ન રફલ્મ રડરેતટર છે.N.Y.U 

માાંથી M.B.A. કયુાં છે.ન્યયુોકત  રફલ્મ ઈન્સ્ટીટ્ટુમાાંથી રફલ્મ રડરેતશર્ન અરે્ન સ્ક્રીપટ રાઈટીગનુાં પણ 

ભણ્યો છે.મારા પર તો ર્જણે વી ળી પડી! મરે્ન તો પટેલ કે કોઈપણ ઊંચ ર્જર્તર્નો 

ગ ુરાતી  વૈષ્ણવ,દેખાવડો,પ્રર્તસ્ષ્ઠત કુાંટુાંબર્નો પૈસાદાર ર્નબીરો મારી દીકરી માટે  ોઈતો હતો.અમરે્ન 

મળવા મારી દીકરીએ તેર્ના ર્મત્ર અબભરે્ન લાંડર્ન અમારી ર્જણ બહાર બોલાવી લીર્ો હતો.બીર્જ બર્ાાંએ 

તો લગ્ર્ન તેર્ની સાથે કરવા ર્નથી તેથી મળવાર્ની ર્ના પાડી દીર્ી.પણ દીકરીર્નાાં પે્રમરે્ન ઠુકરાવતાાં માનુાં 

હ્રદય માન્યુાં ર્નહી.તેથી દીકરીનુાં મર્ન રાખવા હુાં અબભરે્ન મળવા તૈયાર થઈ. 
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      થેમ્સ ર્નદીરે્ન રકર્નારે એક સુાંદર પાકતમાાં અબભ,હુાં રે્ન મારી દીકરી બેઠા. તેરે્ન મેં વાત શરુ કરતા 

સમર્જવ્યુાં કે અમારે ત્યાાં દીકરી માટે છોકરો પસાંદ કરીએ તો સૌ પ્રથમ િાર્ત,ર્મત,ર્જણીત ુાં કુટુાંબ,દેખાવ 

અરે્ન ભણતર  ોઈએ.વળી ત ુાં અહીં રહીરે્ન ઉછરેલ ,કેરળર્નો મલીયાલી,રક્રશ્ચયર્ન,આપણાાં ખાર્ન-પાર્ન, 

રીત-રરવા  બધુાં અલગ.કોઈરીતે આપણે મેળ પડે તેવુાં ર્નથી. 

વાતર્નો દોર હાથમાાં લેતા એક ર્વિાર્ન તત્વબચિંતકર્ની જેમ તેણે કીધુાં, 

“ઈશ્વર એક   છે.મારા માટે કૃષ્ણ અરે્ન ઈસમુાાં કોઈ ફરક ર્નથી.તમે કે ધ્વર્ર્ન મરે્ન માંરદરમાાં લઈ  શો 

તો પણ મરે્ન કોઈ વાાંર્ો ર્નથી .આંખ બાંર્ કરી હુાં ત્યાાં પણ પ્રાથતર્ના કરી શકીશ.” 

બીજુ ાં “માતા,માતભૃરૂ્મ અરે્ન દેખાવ આપણરે્ન ભગવાર્ન તરફથી મળે છે તે આપણે પસાંદ ર્નથી કરી 

શકતા.” 

ત્રીજુ ાં ,”ખાર્નપાર્ન તો અમેરરકા આવીરે્ન હુાં રે્ન ધ્વર્ર્ન બાંરે્ન બર્ા દેશર્ના અમેરરકામાાં મળતા ખાણા ખાઈએ 

છીએ.મરે્ન ગ ુરાતી ખાવાર્નો પણ વાાંર્ો ર્નથી.” 

       તેરે્ન જ્યારે મેં પછૂ્ુાં “ધ્વર્ર્ન મરે્ન કહતેી હતી કે અમેરરકામાાં રહીરે્ન ત ુાં દારુર્નો શોખીર્ન ર્નથી અરે્ન 

ત ુાં પચ્ચીસ વષતર્નો યવુાર્ન અહીં ઉછરીરે્ન મોટો થવા છતાાં તારા માતા-ર્પતા અરે્ન ભાઈ સાથે રહ ે

છે?”ત્યારે તેણે કીધુાં”મારે માટે ર્નશો કરીરે્ન મઝા લઈ તેમાાં મસ્ત બર્ની  વા કેટલી બર્ી વસ્ત ુકરવા 

માટે છે તમરે્ન ખબર છે? મરે્ન દુર્ર્નયાભરર્ની ભાષાર્ના શે્રષ્ઠ પસુ્તક વાાંચવાર્નો અરે્ન શે્રષ્ઠ રફલ્મ  ોવાર્નો 

શોખ છે.મારી માતભૃાષામાાં હુાં ટી.વી ર્સરીઅલ રડરેતટ કરુાં  છાં જેનુાં દર શર્ર્ન-રર્વ શટુીંગ હોય છે.તેર્ની 

સ્ક્રીપટ લખવાર્ની,એડીટીંગ કરવાનુાં અરે્ન  મારી યરુ્ર્નલીવર કાંપર્નીમાાં ફૂલટાઈમ  ોબ છે.સાથે સાથે હુાં 

બલપટર્ન જેવી કાંપર્નીર્ની એડ રફલ્મ બર્નાવુાં છાં.મરે્ન મારા કામ માટે ચોવીસ કલાક પણ ઓછા પડે 

છે.મારા આટલા વ્યસ્ત જીવર્નમાાં મારી માેેમ મરે્ન ટેબલ પર  મવા આપે.મારા કેટલાય એપીસોડનુાં 

શટુીંગ હુાં ઘરમાાં કરુાં ,તો મારા માતા-ર્પતા મરે્ન બર્ી  મદદ કરે.આ પે્રમ અરે્ન હ ૂાંફ છોડી હુાં બહાર રહવેા 

કેમ  ઉં ?બીજુ ાં ,મારા માટે પૈસો માત્ર જીવર્નર્ર્નવાતહ પરૂતો    રુરી છે. મરે્ન પૈસા કરતા મારી 

રક્રએટીવીટીથી વધ ુઆર્નાંદ મળે છે.તેર્નાથી હુાં પોતાર્ની ર્જતરે્ન ખશુ રાખવા સાથે લોકોરે્ન પણ 

મર્નોરાં ર્ન આપી માર્નવસેવાનુાં પણ કામ કરી રહ્યો છાં.” 

મરે્ન મારા ગાલ પર ર્જણે એક પછી એક તમાચા વાગ્યા હતા.પહલે ુાં તો હુાં જે ડોળ કરતી હતી કે 

ર્નાત-ર્જત,િાર્ત,ર્મત ર્ના વાડામાાં હુાં માર્નતી ર્નથી પણ તે ર્નકરો દેખાવ   હતો.ખરેખર જ્યારે તે વસ્ત ુ
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સામે આવી ત્યારે તો મારે ઊંચી િાર્તર્નો ,રહન્દુ છોકરો    ોઈતો હતો.અરે્ન ઊંચી ર્જત એટલે 

શુાં?ભગવાર્નર્ના સર્જર્ન કરેલા બર્ા એક   ર્જર્તર્ના છે.દેખાવ  ભગવારે્ન આપેલ ચી  છે તે કોઈર્ના 

પોતાર્ના હાથમાાં ર્નથી.બાહ્ય દેખાવથી કોઈરે્ન    ર્ન કરાય.તે સાવ સામાન્ય વાત હુાં સમ તી 

ર્નહોતી.બર્ાાં અહીં  ન્મીરે્ન ઉછરેલ છોકરાઓ આવા   હોય! કોઈ વ્યરકતરે્ન  ોયા -ર્જણ્યા વગર તેરે્ન 

મળયા વગર કોઈ અંગે અબભપ્રાય કેવી રીતે બાાંર્ી લેવાય? માત્ર પૈસાપાત્ર વ્યક્તત કે વધ ુપૈસા 

કમાર્નાર   દુર્ર્નયામાાં સખુી છે તેવુાં ર્નથી.પોતાર્ની રક્રએટીવ આટત પોતાર્ની ર્જતરે્ન ખશુ રાખવા સાથે તે 

થકી લોકોરે્ન મર્નોરાં ર્ન કરાવી લોકોરે્ન પણ ખશુ રાખે છે અરે્ન તે એક રીતે માર્નવર્જર્તર્ની સેવા છે તેમ 

પણ મરે્ન અબભએ સમર્જવ્યુાં. 

 

ભારતમાાં આપણરે્ન લોકો શુાં કહશેે? તેવી આપણા   સમા ર્ની આપણા   લોકોર્ની પાંચાતર્ની બીક હોય 

છે.મરે્ન પણ આવી બીક હતી.તેથી મેં મારી દીકરીર્ના લગ્ર્ન પણ મારા કુાંટુાંબી ર્નો અરે્ન મારા સમા થી 

દૂર અહીં સેર્નઓઝેમાાં કયાત. 

 

આમ એક પચ્ચીસ   વષતર્ના યવુારે્ન મારા ર્વચારોર્ના દ્રસ્ષ્ટકોણરે્ન બદલી ર્નાાંખ્યો.મારી દીકરીર્ના 

પે્રમરે્ન મા તરીકે સમજી હુાં સમા રે્ન કુાંટુાંબર્ની ર્વરુઘ્ર્  ઈ તેર્ની પડખે ઊભી રહી તેર્નો મરે્ન આર્નાંદ 

છે.આજે મરે્ન એક એવો દીકરો મળયો છે જેર્ની પોતાર્ની કમાએલ પ્રર્તષ્ઠાથી, તેર્ની ઈંગ્લીશ ,હીન્દી, 

મલયાલમ રફલ્મ ,ટી.વી.ર્સરીઅલ,ર્જહરેખબરર્ના રક્રએશર્નથી આખી દુર્ર્નયા તેરે્ન ઓળખે છે. 

 

જીગીષા પટેલ   
 

 

 

**************************************************************************** 
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7-ટર્ર્નિગ પોઈન્ટ- મારી ર્ર્નષ્ફળતા- તતૃીય ઇર્નામ- 

મરે્ન એકવાર એક વ્યક્તતએ મારો ઈન્ટરવ્યુાં લેતા પછૂ્ુાં હત ુાં જીવર્નમાાં તમારા ગરુુ કોણ ? મેં કહ્ુાં 
“મારી ર્ર્નષ્ફળતા,”મરે્ન ઘણી વાર એમ થાય કે ર્ર્નષ્ફળતા એ શક્તતર્નો સ્ત્રોત્ર છે.આમ  ોવા  ઈએ તો 
જીવર્નમાાં ર્ર્નષ્ફળતા જેવુાં કઈ પણ છે   ર્નરહ.મરે્ન ર્ર્નષ્ફળતાએ બે વસ્ત ુશીખવી છે. જીરવતા અરે્ન 
આગળ વર્તા,મરે્ન સતત એવુાં લાગે છે કે મારા જીવર્નમાાં ર્ર્નષ્ફળતાએ અગત્યર્નો ભાગ ભ વ્યો છે 
અરે્ન તે સફળતા તરફર્નો સૌથી ઝડપી માગત પણ બન્યો છે. હવે અનભુવે હુાં કહુાં છાં કે ર્ર્નષ્ફળતા 
સફળતાર્નો અર્ર્નવાયત ભાગ છે. 

પરાંત ુર્ર્નષ્ફળ થર્નારાઓરે્ન શુાં થાય છે?શુાં ર્ર્નષ્ફળતાર્ની અસર હોય છે? 

    હુાં ત્યારે એસ.એસ.સીમાાં હતી, અમારા વખતમાાં એ ખબુ મહત્વનુાં વષત ગણાત ુાં અથવા એમ કહુાં 
કે એક ર્વદ્યાથી માટે ર્જણે ટેર્નીગ પોઈન્ટ.,સારા માકતથી પાસ થાવ તો સારી કોલે માાં સ્થાર્ન મળે અરે્ન 
ભર્વષ્યર્ના વધ ુઅભ્યાસ ર્નો માગત મોકળો થાય.માબાપ ર્મત્રો સગાવહાલા હરખાય અરે્ન પેંડા પણ 
વેહચેાય.હુાં એક સમાન્ય ર્વદ્યાથીર્ની હતી એવરે , બહુ હોર્શયાર ર્ન ગણાય તેવી,એટલે ઘરમાાં બર્ારે્ન 
શાંકા પણ થાય કે એસ. એસ.સી.માાં પાસ થશે રે્ન? અરે્ન પરરણામર્નો રદવસ આવી ગયો ત્યારે છાપામાાં 
પરરણામ આવતા અરે્ન પે્રસમાાં આગલે રદવસે પરરણામ પહોંચી  તા.અમારા પાડોશી  ન્મભરૂ્મ 
પ્રવાસીમાાં કામ કરતા હતા તેથી તેમર્ની પાસે પરરણામર્ના કાગળ પહલેેથી   આવી  તા, હુાં ઉત્સાહ 
સાથે તેમર્ના ઘરે મારો ર્નાંબર લઇ પછુવા ગઈ પણ તેમણે કહ્ુાં “ર્પ્રન્ટીંગમાાં કૈક ભલૂ છે માટે તારો 
ર્નબર દેખાતો ર્નથી,” હુાં સમજી ગઈ કે હુાં ફેઈલ થઇ છાં માટે મારો ર્નાંબર ર્નથી. ઘરે આવી મમ્મીએ 
પછૂ્ુાં શુાં થયુાં? મેં એ   વાબ આપયો જે માસીએ આપયો હતો.મમ્મી સમજી ગયા હુાં ર્નાપાસ થઇ હોવી 
 ોઈએ.એ કશુાં ર્ન બોલ્યા,હુાં ચપુચાપ રૂમમાાં ગઈ માથે ચાદર ઓઢી સઈુ ગઈ.સાાંજે મારા માસીર્નો ફોર્ન 
આવ્યો અરે્ન પેંડા લઈરે્ન ઘરે આવ્યા મારી માસીર્ની દીકરી ફસ્ટત તલાસ સાથે પાસ થઇ હતી.મારી મમ્મી 
માસી પાસે ખબુ રડી. હુાં  રૂમર્ની બહાર ર્ન આવી પણ મારી મમ્મીર્ના આંસરેુ્ન સહી ર્ન શકી,પપપા પણ 
સાાંજે આવ્યા એ પણ કઈ બોલ્યા ર્નરહ. અરે્નકર્ના ફોર્ન આવતા સૌ હરખથી તેમર્ના દીકરા દીકરીર્ના 
સમાચાર આપતા અરે્ન મારી મમ્મી ચપુચાપ સાડલાર્ના છેડાથી આંસ ુલછુતી,ક્યારેક તો ફોર્ન ઉપાડતી 
  ર્નરહ.,બર્ાર્ના માબાપ આર્નાંદમાાં હતા  યારે મારા મમ્મીપપપા માત્ર મૌર્ન,એમર્ના મર્નમાાં એક વાત 
ખુાંચી કે તેઓ મરે્ન ર્શક્ષણ આપવામાાં કે ભણાવવામાાં  ર્ર્નષ્ફળ રહ્યા છે. ત્યારે એક  વાત મરે્ન ખબુ 
ખુાંચી કે મારે લીરે્ મારા માબાપરે્ન ખબુ ર્નીચા  ોવાનુાં થયુાં છે. 
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     હુાં બીજુ ાં શુાં કરુાં  .... હુાં મમ્મીર્ના આંસ ુકેમ રોકુ એર્ની મરે્ન સ ુ ર્નહોતી પણ મેં એ રદવસે મર્નોમર્ન 
ર્નક્કી કયુાં કે જીવર્નમાાં ક્યારેય ર્નાપાસ ર્ન થવુાં,હુાં આખો રદવસ ચપુચાપ ર્વચારતી રહી ...મરે્ન મારા 
ર્નાપાસ થયા પર એટલુાં દુખ ર્નહોત ુાં જેટલુાં મારા માબાપર્ના મૌર્ન અરે્ન મારે લીરે્ ર્નીચુાં  ોવાનુાં  થયુાં 
તેનુાં હત ુાં અરે્ન હુાં મારી મમ્મીર્ના આંસ ુર્ન જીરવી શકી પણ મારી ર્ર્નષ્ફળતાએ મરે્ન મારી આંતરરક સ્વતુઃ 
મારી ક્ષમતાઓ દેખાડી અરે્ન ર્નાપાસ થવુાં એ ર્જણે મારી જ િંદગીર્ની એક મોટી ઘટર્ના થઇ ગઈ. જેણે 
મારા જીવર્નરે્ન પરરવર્તિત કરી મરે્ન કશકુ શીખવ્યુાં અરે્ન મારી જ િંદગીર્નો પહલેો એક ર્ર્નણાતયક સમય 
બર્ની ગયો અરે્ન ર્નક્કી કયુાં ક્યારેય ફેલ ર્ન થવુાં,મેં ર્નવો દ્રસ્ષ્ટકોણ કેળવ્યો 

    વાત જ િંદગીર્ના એક એવા વળાાંકર્ની છે જ્યાાં ર્નવી બક્ષર્ત ો ઉઘડે એ પહલેા વાસ્તર્વતતારે્ન 
પચાવવી પડે છે અરે્ન ઘણારે્ન એ અઘરી થઈ પડ,ેર્ર્નષ્ફળતા સફળતાર્ની શરૂઆત છે! એ મરે્ન ખબુ 
સમય પછી સમર્જયુાં. ર્ર્નષ્ફળતા જીવર્નર્નો અગત્યર્નો ભાગ છે. ર્ર્નષ્ફળતાએ મરે્ન ભર્વષ્યમાાં વધ ુ
બદુ્વદ્ધશાળી બર્નાવી, મરે્ન મારા ર્વશે ઘણુાં બધુાં શીખવ્યુાં મારા પ્રત્યેર્ના પ્રત્યેક વલણ,મારી 
એકાગ્રતા,મારી શક્તત,સાંભાળવાર્ની ક્ષમતા અરે્ન આખરે એ મરે્ન પરરક્સ્થર્તરે્ન સાંભાળવા માટે વધ ુતીવ્ર 
અરે્ન શાાંત બર્નાવી.મેં પસ્તાવો કરવા કરતા શાાંત મરે્ન ક્યાાંક ખોટુાં થયુાં છે તેનુાં ર્વશ્લેષણ કયુાં અરે્ન ફતત 
ર્ર્નષ્ફળતામાાંથી શીખી કે તે સફળતા તરફર્નો સૌથી ઝડપી રસ્તો પણ છે. ર્ર્નષ્ફળતા સફળતાર્નો 
અર્ર્નવાયત ભાગ છે અરે્ન ર્ર્નષ્્ળતા એ કાયમી ક્સ્થર્ત છે   ર્નરહ. 

   ર્નકારાત્મક અરે્ન સકારાત્મક બાંરે્ન રાંગો આપણા જીવર્નમાાં વારાફરતી ઉપસતા   રહ ેછે. આમ 
 ોવા  ઈએ આજે પણ મરે્ન લાગે છે કે પાસ અરે્ન ર્નાપાસ એ આપણી ઉપર્જવેલી વાત છે.જેરે્ન માટે 
પ્રયત્ર્ન કયો અરે્ન ર્ન થયુાં માટે ર્નાપાસ અરે્ન અરે્ન પ્રયત્ર્નર્ના ફળ સ્વરુૂપે કૈક મેળવ્યુાં માટે પાસ, હા પણ 
ર્નાપાસ મારી જ િંદગીર્નો એક એક એવો વળાાંક બર્નીરે્ન રહ્યો કે જેણે મરે્ન આગળ  તા ઘણીવાર પાસ 
કરી દીર્ી.ર્ર્નષ્ફળતા  યારે તાકાત બર્ની ર્જય ત્યારે સફળતા મેળવાનુાં સહલે ુાં થઇ  ત ુાં હોય છે 
ર્ર્નષ્્ળતા અરે્ન ર્નાપાસ વચ્ચે બહુ પાતળી ભેદરેખા છે, એક પરીક્ષામાાં ર્ર્નશાર્ન ચકૂાઈ ર્જય એરે્ન 
કારણે  ો ર્નાસીપાસ થાવ તો તમે ર્નાપાસ છો પરાંત ુબોર્ લઇ ફરી બેઠા થાઓ છો તો તમે માત્ર એક 
પ્રયત્ર્નમાાં ર્ર્નષ્્ળ છો.એ વાત હુાં અનભુવે શીખી. 

    મારા પપપાએ મરે્ન બીજે  રદવસે સમર્જવી કે  ો તરે્ન મારા જીવર્નર્નર્ની એક વાત 
કહુ”મેં  ર્નોકરી મેળવવા ઘણીવાર એપલીકેશર્ન આપી પણ ક્યાાંયથી  વાબ ર્ન આવતા ત્યારે મારા 
ર્મત્રો મારી પર હસતા "અપલાઈ અપલાઈ એન્ડ ર્નો રીપલાઈ" મારી ર્ર્નષ્ફળતા   મરે્ન ફરી 
એપલીકેશર્ન કરવાનુાં બળ આપતી.તરે્ન ખબર છે? લાઇટ બલ્બર્ના શોર્ કરર્નાર  માણસ, થોમસ 
એરડસર્ન - સફળ પ્રોટોટાઇપ બલ્બ બર્નાવતા પહલેા 1000 વાર ર્ર્નષ્ફળ ગયા હતા .હકીકતમાાં, જ્યારે 
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એક રરપોટત રે એરડસર્નરે્ન તેર્ની 1000 ભલૂો ર્વશે પછૂ્ુાં ત્યારે, તેણે કહ્ુાં "હુાં 1000 વાર ર્ર્નષ્ફળ ગયો 
ર્નથી પરાંત ુપ્રકાશ બલ્બ એ એક મારી એવી શોર્ છે જે 1000 પ્રયોગ કયાાં પછી સફળ થઇ છે. મરે્ન 
કહતેા  કે બબલ કોસ્બીએ કહ્ુાં છે કે, "સફળ થવા માટે તમારી ઇચ્છા ર્ર્નષ્ફળતાર્ના ભય કરતાાં વર્ારે 
હોવી  ોઈએ."તેથી,ર્ર્નષ્ફળતા સફળતાર્ની ર્વરુદ્ધ ર્નથી,પરાંત ુસફળતાર્નો ભાગ છે.ર્ર્નષ્ફળતામાાંથી 
શીખવુાં મહત્વપણૂત છે..અસાંખ્ય લોકો ર્ર્નષ્ફળ થવાર્ની સાંભાવર્નાથી ડરી ર્જય છે.મરે્ન મારી ર્ર્નષ્ફળતાએ 
એક માબાપ પર કરેલા અપરાર્ર્ની ભાવર્ના આપી અરે્ન હુાં મારા માાંબાપર્ની ર્નામોશી સહર્ન ર્ન કરી 
શકી.જેમાાંથી મેં શક્તત મેળવી. 

    જીવર્નર્ના અમકુ વળાાંક કદાચ માગત બદલવા માટે   આવતા હોય છે. હુાં આજે પણ કોઈ પણ 
કાયત હાથમાાં લઉં છાં ત્યારે ર્નક્કી કરુાં  છાં કે હુાં મારે લીરે્ કોઈરે્ન ર્નીચા  ોણુાં ર્નરહ થવા દઉં, ર્નાપાસ થવુાં 
એ પાસ થવાર્ની પ્રરક્રયાર્નો એક ભાગ છે..એ હુાં હવે સમજી ગઈ છાં,એર્નો અથત એવો ર્નરહ કે હુાં પછી 
ક્યારે ફેઈલ ર્નથી થઇ પણ હુાં આ મારા પ્રસાંગરે્ન જ િંદગીર્નો એક અદભતુ વળાાંક તરીકે  ોઉં 
છાં,મારી જ િંદગીર્નો એક સમય કે જેમાાં આવી પરરક્સ્થર્ત આવતા મારા જીવર્નમાાં ર્ર્નણાતયક ફેરફાર 
થયા છે ખાસ કરીરે્ન ફાયદાકારક પરરણામો સાથે.આ જ િંદગીર્ના વળાાંકે અરે્નક ર્નવી બક્ષર્ત  ખોલી છે.       

     અંતમાાં એક વાત ખાસ કહીશ કે હુાં એ પરીક્ષામાાં પાસ થઇ હતી જેર્ની મરે્ન ર્જણ માકતશીટ 
મેળવ્યા પછી થઇ.સાચે   ર્પ્રન્ટીંગ ર્મસ્ટેક હતી.પરાંત ુરર્જર્ના એ બે રદવસો શર્ર્ન અરે્ન રર્વએ મરે્ન 
વલોવી ર્નાખી.આરે્ન શુાં કહવેાય ટર્ર્નિગ પોઈન્ટ   રે્ન ? 

પ્રિા દાદભાવાળા                        

 

 

 

 

 

 

            **************************************************** 
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8-મારા જીવર્નમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંક બબિંદુ પે્રમલગ્ર્ન 

પ્રોત્સાહક ઇર્નામ 
 

સવારથી   ર્જણે  મણી આંખ ફરકવાનુાં ચાલ ુથઈ ગયુાં હત ુાં. કોઈ અશભુ સાંકેતે મરે્ન બેચેર્ન 
બર્નાવી દીર્ી. કોણ ર્જણે કેમ પણ આજે કામમાાં જીવ લાગતો ર્ન હતો. રઘ ુચ્તલર્ર્નકમાાં ગયા. મારી 
ર્મત્ર અર્મતાર્નો ફોર્ન આવ્યો. તેર્ની દીકરી મીરાાં,સાસરેથી આવી ગઈ છે. છૂટાછેડા માટે મોરહતે 
એપલાય કરેલુાં છે. મેં એક મોટા આંચકાર્નો અનભુવ કયો. મોરહતર્ની મમ્મી રે્નહા, મીરાાંર્ની મમ્મી 
અર્મતા અરે્ન હુાં સખીઓ હતી. તરત  હુાં અર્મતાર્ની ઘેર ગઈ. થયુાં લાવ, રૂબરૂ વાત કરુાં  અરે્ન 
સમાર્ાર્ન થાય તેવો રસ્તો કાઢીએ. ર્જણવા મળયુાં કે મીરાાં અરે્ન મોરહત વેકેશર્ન પર ફરવા ર્નીકળયાાં 
હતાાં. રસ્તામાાં મોટો એતસીડન્ટ થયો. બાંરે્ન ઘવાયાાં હતાાં. મોરહતરે્ન હાથનુાં િેકચર ૩ મરહરે્ન મટી ગયુાં 
હત ુાં. પરાંત ુમીરાાંન ુાં ડૉકટરે ર્ર્નદાર્ન કયુાં હત ુાં કે તે કદાચ મા ર્નહીં બર્ની શકે! આધરુ્ર્નક યગુમાાં આ 
કારણરે્ન ઇસ્ય ુબર્નાવીરે્ન લવમેરે  કરર્નાર રડવોસત સરુ્ી પહોંચી ર્જય એ વાત બચિંતા ર્નક તો હતી  . 

ઘેર આવી પણ જીવરે્ન ક્યાાંય ચેર્ન પડત ુાં ર્ન હત ુાં. મરે્ન યાદ આવી ગયુાં મારુાં  અરે્ન રઘનુ ુાં દામ્પત્ય 
જીવર્ન. આજે હુાં મારા જીવર્નમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર એક વળાાંક બબિંદુરે્ન, એ ઘટર્નારે્ન કે જેણે મારા 
મેરે રે્ન લવ મેરે માાં પરરવર્તિત કરી દીર્ો હતો. તેરે્ન હુાં ભલૂી શતતી ર્નથી. મારો ભતૂકાળ મરે્ન ઘેરી 
વળયો. 

“મરે્ન ત ુગમ ુછાં. તારા માટે ફીલીંગ્સ છે. તારી મરે્ન ખબર ર્નથી. મારે તારીસાથે લગ્ર્ન કરવા
 છે. અરે્ન મારે  વાબ ‘હા’માાં  ોઇએ છે!” રઘએુ એક મોટોઅણર્ારેલો, હીંમતપવૂતક કરેલો ર્ડાકો … 
મારા સપર્નામાાં પણ ર્ન હત ુાં કે રઘ ુમરે્નપે્રમ કરે છે! આ રદવસ હતો સપટેમ્બર 
૧૫, ૧૯૭૧. ૪૮ વષત પહલેાાં 
અમારાસાંબાંર્ર્નાાં બી  રોપાયા. જીવર્નર્નો એક એવો વળાાંક જે રસ્તો મરે્ન જીવર્નર્ના અંતસરુ્ી લઇ  
વાર્નો છે. ૨૦ વષતનુાં મારુાં એ સાંવેદર્નાસભર હૈયુાં. હુાં કોઇરે્ન ગમ ુછાંએટલી સક્ષમ છાં એર્નો અહસેાસ …
 અરે્ન એ પણ જેવી તેવી વ્યક્તત ર્નહીં. આકષતક,તરવરાટથી થર્નગર્નતો, સ્વમાર્ની અરે્ન આત્મબળરે્ન 
મહત્વ આપતો, ર્ારેલુાં કરીરે્ન  રહ ેતેવો સખુી અરે્ન સાંસ્કારી ઘરર્નો, બાળપણર્નો ર્મત્ર, ભાવી ડૉતટર
, બળ,બચુ્ધ્ર્રે્ન વરેલો મારો પડોશી ૨૦ વષતર્નો એક ર્નવયવુાર્ન રઘ.ુ કેટકેટલાાં સપર્નાર્નીસોગાદો લઇ
રે્ન આવેલો મારા ભાર્વ જીવર્ન માટે! સમય 
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આવે મેં ઘરર્નાર્ની સાંમર્તલઇરે્ન તેરે્ન તેર્ની જીવર્નસાથી બર્નવાર્ની સાંમર્ત આપી દીર્ી. રઘરુ્ના ઘરેથી 
ર્ના હતીપરાંત ુતેર્ની મોટીબેર્ન મારી િેન્ડ હતી. તેર્નો સપોટત હતો. સાંબાંર્ર્ની શરૂઆત થઇ. 

પછી તો અવરોર્ોર્ના ર્સમસતા પરૂમાાં બને્ન તણાવા લાગ્યાાં. સમાજેસ્વીકાયાત પરાંત ુતેર્ના ઘ
રર્નાર્ની ર્નારા ગી, તેનુાં મેડીકલન ુભણતર, મારી બી. કોમર્નીપણૂાતહુર્ત, લૉમાાં પ્રવેશ … સમય સરક
તો ગયો. પે્રમમાાં પડીરે્ન અવરોર્ સાથેડૉકટરી કરવી, ખબૂ અઘરૂાં હત ુાં. રો  ર્નવી સમસ્યા ઉભી થતી
.  ોત ોતામાાં ૭ વષતવીતી ગયાાં. લગ્ર્ન સરુ્ીર્ના આ સમયમાાં મેં દરેક પ્રકારર્ના તલાસીસ કયાાં. દરેક
કે્ષત્રમાાં મારી પસતર્નાલીટી ડેવેલપ કરીરે્ન હુાં અવ્વલ રહી. પપપા ખબૂ ઉત્સાહી હતાાં.મારા માટે ખચો 
કરવામાાં પાછા પડતાાં ર્ન હતાાં. રઘરુ્નો સાથ અરે્ન સહકાર મારાર્વકાસ માટે શરૂથી 
  રહ્યો હતો. લગ્ર્ન પહલેાાંર્નો પરસ્પરર્નો સુાંવાળો સાથ …ભાર્વર્ની કલ્પર્નામાાં ડબૂીરે્ન અમે અન્ય પડ
કારોરે્ન ભલૂી  તાાં. 

રઘ ુમેડીકલર્ના બીર્જ વષતમાાં હતો અરે્ન મારા જીવર્નમાાં એક યાદગાર ઘટર્નાઘટી. કહવેાય છે
રે્ન, જીવર્નમાાં દરેક ઘટર્ના પાછળ કોઇ કારણ હોય છે. મારાાં લગ્ર્નરે્નમારા તરફથી પે્રમલગ્ર્નમાાં ફેરવ
વા માટે, અમારા સાંબાંર્ર્ના બોન્ડીંગ માટે મરે્નથયેલો એક મોટો અકસ્માત! હુાં આજે પણ તેરે્ન યાદ ક
રુાં છાં ત્યારે જીવર્નર્નાાંઝાંઝાવાતોરે્ન ભલૂીરે્ન અમારા સાંબાંર્ોર્ની 
 ડ વધ ુમ બતૂ બરે્ન છે. મરે્ન મોટોઅકસ્માત થયો … જેમાાં ગભાતશયર્ની આજુબાજુર્નાાં હાડકામાાં ૫ િે
કચર … મારા પગહાલી શકતા ર્ન હતાાં. મરે્ન મારા અંર્ારા ભાર્વર્ના એંર્ાણ થયાાં. વી. એસ.હોસ્પીટ
લર્નાાં કમ્પાઉન્ડમાાં બેભાર્ન હાલતમાાં સ્રેચરપર હુાં કણસતી હતી. ભાર્નઆવતાાં મેં રઘરેુ્ન કહ્ુાં, 
“હુાં હવે તારા માટે ર્નકામી છાં. મારા પગ હાલતા ર્નથી,” અરે્નરઘએુ માથે હાથ ફેરવતા, આશ્વાસર્ન 
આપતાાં કહુાં, 
“મારા માટે તુાં જેવી છાં તેવી,ઘરર્ના એક ખણૂામાાં પડી રહીશ તો પણ ઘણુાં છે.  રાય બચિંતા ર્ન કર. 
આપણાાંસાંબાંર્માાં કોઇ ફેર ર્નથી પડવાર્નો.” આ રઘરુ્ના શબ્દો હતાાં. સખત પીડા વચ્ચેસાાંભળેલા આ 
શબ્દો, તપેલી ર્રતી પર અમીછાાંટણાનુાં કામ કરી ગયા. રઘ ુજેબોલે, જે ર્ારે તે કરીરે્ન  રહ ેતે સ્વ
ભાવથી સૌ પરરબચત હતાાં. મારા રદલમાાં તેનુાંસ્થાર્ન ઇશ્વરથી ઓછાં ર્ના હત ુાં. રઘ ુપે્રમ કરીરે્ન પરણ્યો 
અરે્ન મેં ત્યારબાદ કરેલો પે્રમઆજે પણ જીવાંત છે. ડૉકટરોનુાં અનમુાર્ન હત ુાં, હુાં કદાચ મા ર્નહીં બર્ની 
શકુાં. મારૂાં અક્સ્તત્વ ખળભળી ઉઠ્ુાં. હર્જરો સોયોર્ની વેદર્ના હુાં અનભુવતી. ૬ મહીર્નાર્ની પથારી બાદ હુાં 
ઉભી થઇ. ચાલતા શીખી. 

રઘ ુતેર્ના ર્ર્નણતયમાાં મક્કમ હતો. ૭ વષતર્નાાં અમારા સાંબાંર્ પછી તેર્ના ફાઇર્નલ એમ. બી.; બી
. એસ.ર્ના રીઝલ્ટ પછી તરત અમે ૫ ર્મત્રો તથા ગોર મહારા અરે્ન ફોટોગ્રાફરર્ની હા રીમાાં અક્ગ્ર્ન
ર્ની સાક્ષીએ લગ્ર્નગ્રાંથીથી  ોડાયાાં. ડૉકટર બ્રાહ્મણ પરરવારે મારૂાં કન્યાદાર્ન કયુાં. આ સવે અમારા લ
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ગ્ર્ન પહલેાાંર્ની ખાડા-ટેકરાાંર્નીરોલરકોસ્ટર જેવી સફરર્નાાં સહભાગી હતાાં. લગ્ર્ન પહલેાર્નાાં ૭ વષતર્નાાં ખા
ટા-મીઠા પ્રસાંગોએ અમરે્ન અમારી ઉંમર કરતાાં વધ ુપરરપતવ બર્નાવ્યાાં હતાાં. બને્ન પરરવારેઅમરે્ન અ
પર્નાવ્યાાં અરે્ન લગ્ર્નજીવર્નર્ની શરૂઆત થઇ. રઘ ુડૉકટર હતો તેથી અમારા દાાંપત્યજીવર્નમાાં મારી કેટ
લીક શારીરરક તકલીફોરે્ન એ સહ તાથી લેતો અરે્નહાંમેશા સપોટીવ રહતેો હતો. અમારા આયો ર્ન 
મ ુબ મારે પે્રગ્ર્નન્સી રહી. મારી કોખમાાં એક જીવ સળવળી રહ્યો 
હતો. સીઝેરીયર્નથી દીકરો  ન્મ્યો. ડીલીવરી મારાગાયરે્નકોલોજીસ્ટ મામાર્ના હાથે, ૫ ડોકટરોર્ની હા
 રીમાાં થઇ. જીવર્નર્ની પ્રર્તકળૂતાઓ વચ્ચે, અકસ્માત પછી લગ્ર્ન અરે્ન પછી દીકરાર્નો  ન્મ … દરે
ક ઘટર્ના અમરે્નઇશ્વરર્ની ર્નજીક લઇ  તી. 

મરે્ન થયુાં, મારે મારી આ કહાર્ની મારી ર્મત્ર રે્નહા અરે્ન તેર્ના રદકરા મોરહતરે્ન ચોક્કસ કહવેી 
 ોઈએ. મારા દરેક પાસા ર્વકસાવવામાાં રઘરુ્નો ફાળો મહત્વર્નો રહ્યો છે. માટે   સમા માાં હુાં કલ્પર્ના 
રઘ ુતરીકે ઓળખાવવાનુાં વધ ુપસાંદ કરુાં  છાં. અનભુવીઓર્નાાં ઉદ્ગારો, “જે થાય છે તે સારા માટે” અરે્ન, 
“તમે જેરે્ન પે્રમ કરતાાં હો તેર્નાાં કરતાાં તમરે્ન જે પે્રમ કરત ુાં હોય તેરે્ન પરણવુાં સારુાં ”, મારા જીવર્નમાાં 
આશીવાતદ બર્નીરે્ન આવ્યાાં. અકસ્માતથી આવેલાાં મારા જીવર્નર્નાાં વળાાંકે મારાાં લગ્ર્નજીવર્નરે્ન 
પે્રમલગ્ર્નમાાં ફેરવી દીધુાં! 

 

કલ્પર્ના રઘ ુ 
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9-જીવર્નમાાં વળાાંક ( ટર્ર્નિંગ પોઈન્ટ) 
 

 

આવા સુાંદર ર્વષય ઉપર લખવાર્નો પ્રસાંગ સાાંપડયો એ આર્નાંદર્ની વાત છે. દરેકર્ના જીવર્નમાાં ક્યારેક 
એવી પરરક્સ્થર્ત આવીરે્ન િાર ખખડાવે છે જ્યારે માર્નવી ર્વચારોર્ના સાગરમાાં ડુબકી લગાવી ર્નક્કી કરે 
છે, " આ પાર કે પેલે પાર " ! જે  ઘડીરે્ન સમજુ લોકો વર્ાવી મક્કમ મરે્ન ર્ર્નણતય કરે છે. આવી સોરે્નરી 
તક હાથમાાંથી સરી  વા દેવી ર્ન  ોઈએ. ઈશ્વર અર્પિત આ જીવર્નર્નો કશો તો મતલબ હશે ? જીવર્નર્ના 
આ તબક્કામાાં સાચા માગત પર પગલુાં ભરવામાાં કોઈ ભય ર્નથી ! 
  

 દરેક વ્યક્તતરે્ન  જીવર્નમાાં  કશુાંક કરવાર્ની તમન્ના હોય છે. સ્વપર્ના  ોવાર્નો અર્ર્કાર સહુરે્ન એક 
સરખો હોય છે. પ્રસાંગ િારા એ સાંદેશો સ્પષ્ટ  ણાવે છે, 'આ એ   તક છે જેર્નો તરે્ન ઈંતર્જર હતો" 
!  પરરક્સ્થર્ત, સાં ોગ અરે્ન અનકુળૂતાર્ના ર્ત્રભેટા પર આવી ઉભેલી વ્યક્તતરે્ન સમ તા વાર ર્નથી 
લાગતી કે 'અંહી જીવર્નમાાં વળાાંક" આવશ્યક છે.  ો કે બહાર્ના બર્નાવવા એ મનષુ્યર્નો સ્વભાવ છે. 
આવેલી તકરે્ન ઝડપી લેવામાાં અરે્ન જીવર્નરે્ન પ્રગર્તર્ના સોપાર્ન સર કરવામાાં ખરી ખમુારી છે.  જીવર્ન 
તબક્કઓમાાં વહેંચાયેલુાં છે. ભોળપણ ભરેલુાં બાળપણ, થર્નગર્નતુાં શૈશવ, સ્વપર્નોથી ઉભરાતી યવુાર્ની, 
ર્મર્મતી આરે્ડ વય અરે્ન આખરે જીવર્નર્ની યથાથતતા ર્વચારતી સાંધ્યા ! 
" લક્ષમી ચાાંદલો કરવા આવે ત્યારે મ્હોં ર્ોવા ર્ન  વુાં". આ ઉક્તત માત્ર પૈસા પરૂતી મયાતરદત ર્નથી. 
જીવર્ન જીવવા માટેનુાં ઉિમ ઉદાહરણ છે. જીવર્નમાાં જ્યારે પણ ફેંસલો કરવાર્નો હોય ત્યારે 
'ર્વવેકબચુ્ધ્ર્' વાપરવી  રૂરી છે ! એકર્ારુાં , ગાડરરયા પ્રવાહ જેવુાં જીવર્ન, શુાં માર્નવ માટે ર્ર્નર્મિત છે ? 

  

ર્વવેકાર્નાંદ, ગાાંર્ી અરે્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આવુાં ર્વચાયુાં હોત તો ? જીવર્નમાાં બર્ા એ પદ ર્ન 
પામી શકે ,તેથી તો કહવેાય છે, 'હુાં માર્નવી માર્નવ થાાંઉ તો ઘણુાં'. બસ આ વાક્યએ મારી ઉંઘ ઉડાડી. 
એક જીવર્ન જીવવાનુાં છે . શામાટે એળે  વા દેવુાં ? પર્તર્નો સાથ ગયો તો શુાં થયુાં ? મારુાં  જીવર્ન 
સ્થબગત શામાટે કરુાં . હા, તેર્ના સદમમાાંથી ર્ર્નકળતા દસ વષત લાગ્યા !  એ સમયે ઘણા પ્રર્તકુળ 
અનભુવો થયા. જેણે જીવર્ન ઘડતરમાાં મહત્વર્નો ભાગ ભ વ્યો. આજે યાદ કરુાં  છાં રે્ન અંગ અંગમાાં એક 
લખલખુાં પસાર થઈ ર્જય છે. રકિંત ુભતૂકાળર્ની ભતુાવળ હવે  રા પણ સતાવતી ર્નથી. યાદ આવે તો 
પર્ત સાથેર્ના સહુાર્ના વષો. તે પણ માત્ર મર્ન બહલેાવવા માટે.  એ દસ વષતર્ના ગાળામાાં બચિંતર્ન 
કરવાર્નો સમય મળયો. જેણે જીવર્નરે્ન સાચે માગે વાળવા માટે શક્તત આપી. 
  

'ર્જગ્યા ત્યાાંથી સવાર". ૬૩ વષતર્ની ઉમરે ભારત ગઈ, 'સ્વાર્મ ર્વવેકાર્નાંદ યોગ અનસુાંર્ાર્ન, ' બેંગ્લોર, 

મહા ર્વદ્યાલયમાાં   ઈ 'યોગ'ર્ની ડીગ્રી મેળવી.  એક લેખર્ન કળા અરે્ન બીજી 'યોગ'ર્ની સાર્ર્ના જીવવા 
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માટે પરૂતા બન્યા.  છે.  ચાાંદ કે ર્સતારાર્ની મેળવવાર્ની ઉંડે ઉંડ ૅપણ કોઈ આશા યા અબભલાષા ર્નથી. 
માત્ર 'માર્નવ' બર્નવાર્નો ર્નમ્ર પ્રયાસ છે. આ જીવર્ન શુાં છે ? પાણીર્નો પરપોટો ! ક્યારે ફુટી  શે અરે્ન 
તેનુાં અક્સ્તત્વ બ્રહ્મમાાં ર્વબલર્ન થઈ  શે. પાણી પર દોરેલી લરકર જેટલુાં તેનુાં અક્સ્તત્વ છે. જેરે્ન કારણે 
જીવર્નમાાં જે વળાાંક પામી તેર્નો છૂટથી ઉપયોગ કરી  સાચી રદશામાાં કચૂ કરુાં  છાં. 
  

એક વસ્ત ુપર ધ્યાર્ન  રૂર દોરીશ, જીવર્નમાાં આવેલા વળાાંકે કેટલી બર્ી બાર્ાઓરે્ન લપુત કરી છે. 
દરેક વ્યક્તત કે પરરક્સ્થર્તરે્ન  ોવાર્નો આખો અબભગમ બદલાઈ ગયો છે. હા, સામાન્ય માર્નવી છાં ! જેરે્ન 
કારણે ક્યારેક મર્નરે્ન દુુઃખ અથવા ર્ર્નરાશાર્નો અનભુવ  રૂર થાય રકિંત ુએક   ર્મર્ર્નટમાાં એ ર્વચાર 
ખાંખેરી રદલ પર કાબ ૂમેળવવાર્નો પ્રયાસ ર્જરી રાખવાર્નો. એ ર્વચાર વર્ારે દૄઢ  કરુાં  છાં. 
  

બહોળાં , સખુી અરે્ન સમદૃ્ધ કુટુાંબ એ સર્જર્નહારર્ની કૃપા છે. જીવર્નમાાં સખુ અરે્ન શાાંર્ત, ગફુામાાં કે અલગારી 
બર્નવાથી ર્નથી પ્રાપત થતાાં ? એ તો મળે છે ,અંતરર્ના ઓ સથી. જેર્ની ચાવી સહુર્ની પાસે છે. જેરે્ન 
કારણે જીવર્નર્ના હર મરુ્સબતર્ના તાળાાં ખલુી ર્જય છે. બસ એ ચાવીરે્ન વાપરતા આવડે એ કળા છે. 
પછી એ ચાવી ભલે સોર્નાર્ની, ચાાંદીર્ની, ર્પિળર્ની કે તાાંબાર્ની કેમ ર્ન હોય ? જીવર્નમાાં જ્યારે 'વળાાંક' 

આવે છે ત્યારે જીવર્નર્ની આખી બાજી પલટાઈ ર્જય છે. જીવર્નર્ની મહત્વતા સમર્જય છે. તમારો 
દૃસ્ષ્ટકોણ આખે આખો અલગ ર્નર્જરો જુએ છે. જીવર્નમાાં મારુાં , તારુાં  અરે્ન સ્વાથત ગૌણ બર્ની ર્જય છે. 
  

કુદરત સાથે ગાઢ મૈત્રીર્નો રોમાાંચક અનભુવ થાય છે. પ્રકૃર્તનુાં કણ કણ તેમાાં છપાયેલુાં મધરુ સાંબગત 
કણત ર્પ્રય બરે્ન છે. દૃસ્ષ્ટર્ની મબલર્નતા, પાવર્નતામાાં બદલાઈ ર્જય છે. સાંસારમાાં પડતી બાર્ાઓ 
પ્રગર્તર્ની સીડીર્ના પગર્થયા ભાસે છે.  ર્નાર્ની ર્નાર્ની વાતો તથ્ય ર્વર્નાર્ની લાગે છે. મર્નોમર્ન 
સર્જર્નહારર્નો આભાર માર્નીએ છીએ કે, 'વણ માગ્યે તેં કેટલુાં બધુાં આપયુાં છે, ઉપરથી સત્ય અરે્ન અસત્ય 
વચ્ચેર્નો ભેદ સમર્જવ્યો.' તારો ઋણી છાં. જેર્ના ઈશારા પર સાંસારનુાં ચક્ર ચાલે છે, વસાંત અરે્ન પાર્નખર 
તેર્ની મરજી મ ુબ દેખા દે છે.  કોર્ની તાકાત છે કુદરત સામે માથ ુઉંચકવાર્ની ? એ કુદરત જ્યારે 
જીવર્નમાાં વળાાંક આપે ત્યારે એ ઈશારા બઝલવા દરેકે પ્રયત્ર્નર્શલ રહવે ુાં આવશ્યક છે ! જે હમેશા સાચી 
રદશા તરફ   પ્રયાણ આદરે છે. બાકી હર્જર રસ્તા છે જીવતરરે્ન વેડફવા માટે ! 
  

યાદ રાખ ો, આ પરરવતતર્ન રદલનુાં અરે્ન ર્વચાર શૈલીનુાં છે. માત્ર આંખોથી  ોર્નાર વ્યક્તત આર્નો 
અંદાઝ ર્નહી લગાવી શકે ! બહારથી તો તમે હો, એ    ણાવ. એમાાં ર્મર્ર્નમેખ થવાર્નો ર્નથી. તમારો 
અંતરાત્મા તમરે્ન હમેશા સત્ય  ણાવશે. તેર્ની પરવા કરવાર્ની પણ  રૂર ર્નથી. દેખાડો તો બબલકુલ 
ર્નહી. આ બર્ાથી પર થવુાં એ ર્વરલા   કરી શકે. ઉમાંગ તો મરે્ન એ વાતર્નો છે એ રદશામાાં આગળ રે્ન 
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આગળ ર્પી રહી છાં. પ્રગર્ત કેટલી સાર્ી એ હુાં તો ર્ન કહી શકુાં પણ રદલરે્ન સાંતોષ છે એવાતર્ની ર્ના 
ર્નહી પાડુાં. 
  

"તમે ર્ન બોલો તર્નારુાં  વતતર્ન બોલશે". 
  

એક સામાન્ય વાત કહુાં, ' તમે જે છો તે મર્નાવવાર્ની કોઈરે્ન પણ  રાયે  રૂર ર્નથી. કારણ સામાન્ય છે 
,સામે વાળી વ્યક્તતર્ના મર્નર્નો પવૂાતગ્રહ તમે કાઢી ર્ન શકો. તો શામાટે ખોટો સમય બરબાદ કરવો' ! 
બસ, તમારી ધરુ્નમાાં જે સાચો રાહ સાાંપડયો છે તેર્ના પર હળવે હળવે ડગ ભરતા રહો. મસુાફરી ચાલ ુ
રાખો. એક રદવસ ર્ર્નયત સ્થળે પહોંચવાર્ના તે ર્નક્કી છે. 
  

 

 

 

પ્રર્વણા કડરકયા  
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10- મારા જીવવમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંક બબિંદુ –પ્રર્તકુળતા 
 
મારા જીવર્નમાાં તીવ્ર પરરવતતર્ન લાવર્નાર ઘટર્ના બર્ની ૨૦૧૮ર્ના સપટેમ્બરર્ની ૧૨મી તારીખે.  માઈ 

રાજુ અરે્ન રદકરી, ભૈરવીર્ની ખબૂ ઇચ્છા હતી કે હુાં તેમર્ની  ોડે કેબલફોર્ર્નિઆમાાં સાથે રહુાં. ૧૯૯૮ર્ની 

ર્જન્યઆુરી ૨૩એ ભૈરવીર્ની દીકરી ર્શવાર્ર્નર્નો  ન્મ થયો તે રદવસે મારાાં પગલાાં, પાલો આલ્ટો, 

કેબલફોર્ર્નિઆમાાં પગલાાં પડયા, એક રદવસ ર્નોકરી શોર્વા ર્નીકળી અરે્ન HP માાં કન્સલ્ટાંટ તરીકે ર્નોકરી 

મળી ગઇ.  ર્નોકરી અરે્ન બાળકોથી જીવર્ન ભરાયેલ ુહત ુાં. 

આઠ ર્નવ મરહર્ના થઇ ગયા હશે. ભૈરવી કહ ે"મા, ક્યાાંક તો બહાર ર્જ, કોઇ ર્મત્ર બર્નાવ." ક્યાાં ર્જઉં?  

વષો પહલેા  કામ અંગે કેબલફોર્ર્નિઆ આવી ત્યારે સર્ર્નવેલ માંરદર અરે્ન ખબુસરુત બરુટકમાાં ગઈ હતી, 

ફરી એ તરફ કાર ઉપડી.  

તે રદવસે, બરુટકમાાં ગ્રાહકો ઘણા હતાાં અકળાયેલા માબલક બહરે્ન એકલાાં બધુાં સાંભાળી રહ્યા હતા. ખબર 

ર્નહીં કેમ મેં એમરે્ન પછુ્ુાં "તમરે્ન શુાં મદત કરુાં?"  અરે્ન કયા  ર્નમર્નો સબાંર્ હશે એમણે સહ તાથી 

મરે્ન કહ્,ુ બાજુમાાંર્ની પાંચવટીંમાાંથી મરે્ન કઇક ખાવાનુાં લાવી આપશો? દુકાર્ન છોડીરે્ન  વાત ુર્નથી.  

ખાવાન ુલઇ આવીરે્ન તેમરે્ન મેં બેસીરે્ન ખાવા કહ્ુાં અરે્ન ગ્રાહકોરે્ન મારી આવડત પ્રમાણે સાંભાળી લીર્ા. 

બરુટક બાંર્ થઇ ત્યાાં સરુ્ી એમર્ની સાથે રહી, થાય એટલી મદત કરી.   

હવે પરરચય કરવાર્નો સમય મળયો. સમુર્તબહરે્નર્ની યરેુકામા એક મોટેલ હતી. એમર્નો દીકરો સાર્ન 

હોસેમાાં એર્ની પજત્ર્ન સાથે રહતેો હતો. પતુ્ર વધ ુમાટે એમણે આ બરુટક ખરીદેલી. અચાર્નક ત્રણ મરહર્ના 

પર પતુ્રવધ ુછટાછેડાર્ની માાંગણી કરી, ઘર અરે્ન બરુટક છોડી ચાલી ગઈ. કદાચ પતુ્રવધ ુપાછી આવશે 

એમ માર્નીરે્ન,સમુર્તબહરે્ન સોમવારે રાતે યરેુકાથી ર્નીકળી સાર્ન હોસેર્ના ઘરે સવારે ર્નાહી ર્ોઇરે્ન બરુટક 

પર આવે અરે્ન રર્વવારે સાાંજે પાછા યરેુકા.  દર શર્ર્ન, રર્વ જેટલો વખત કાઢી શકુાં, તેટલો વખત 

બરુટકમાાં ગાળતી.   

કેબલફોર્ર્નિઆર્ના એ મારા પહલેા ર્મત્ર. ૨૦૦૦માાં રદબલપ પણ ર્ર્નવતૃ થઈ મારી  ોડે રહવેા આવવાર્ના 

હતા એટલે હુાં અપાટત મેન્ટમાાં રહવેા ગઈ. બીજે   રદવસે સમુર્તબહરે્નર્ના પર્ત હસમખુભાઇ અરે્ન દીકરો 

જ તેશ મરે્ન મળવા આવ્યા.  થોડી વારમાાં પાછા આવીએ છીએ કહી ગયા અરે્ન મારે માટે ટેબલ, 
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ખરુશી, અરે્ન વાસણો લઈરે્ન પાછા ફયાત. 

થોડા વષો બાદ એમેણે બરુટક અરે્ન મોટેલ વેચી દીર્ા અરે્ન ર્ર્નવરૃ્તમાાં ડબ્બ્લર્નમાાં ર્નવા ઘરમાાં રહવેા 

આવ્યા. ત્યારે ખેતરોમાાંથી તાર્જ શાકભાજી, ફળ અરે્ન બદામ લાવવાર્નો લાભ મળયો. દર વષે તે 

બદામ લેવા ર્જય ત્યારે મારે માટે પણ લઈ આવે. ગયે વષે સમુર્તબહરે્ન લાથ્રોપમાાં બે ર્નવાાં ઘર 

બાંર્ાવવામાાં વ્યસ્ત હતા એટલે એમર્ના બરે્નવી બદામ લેવા ગયા હતા જે મારે માટે બદામ લાવવાનુાં 

ભલૂી.ગયા હતા.  સપટેમ્બરર્ની ૧૨મીએ સવારે સમુર્તબહરે્ન ર્નો ફોર્ન આવ્યો. "ચાલો આજે સાથે 

ખેતરમાાંથી બદામ લેવા  ઈએ." સમુર્તબહરે્નર્ના લાથ્રોપર્ના ર્નવા ઘરે પહોંચી ગયા. સાથે  મ્યા.  

રદબલપે આરામ કરવાનુાં ર્નક્કી કયુાં. સમુર્તબહરે્ન, એમર્નાાં પર્ત, હસમખુભાઈ, હસમખુભાઈર્ના ૯૫ 

વષતર્નાાં બા અરે્ન હુાં બદામ લેવા ર્નીકળયા. એમર્ના ઘરથી રૂટ ૧૨૦ પર આવેલા બદામર્ના ખેતરર્નો 

લગભગ ૧૫ ર્મર્ર્નટર્નો રસ્તો પણ હસમખુભાઈ અટવાયા અરે્ન બે કલાકે એ ખેતરર્ની સમીપે ફ્રુટ 

સ્ટેંડમાાં પછૂ પરછ માટે ઉભા રહ્યા. બારે્ન ખબૂ તરસ અરે્ન ભખૂ લાગી હતી એટલે એમરે્ન માટે કઈંક 

લેવા માટે હુાં પણ ઉતરી. સામે   ખેતર છે એર્ની ખબર પડતાાં સમુર્તબહરેે્ન મરે્ન  લ્દી કારમાાં બેસવા 

કહ્ુાં. ખાલી હાથે કારમાાં બેસી મારી પસતમાાંથી બા માટે ગરમ થઈ ગયેલી કોકોર્નટ વોટરર્ની કાગળર્ની 

બોટલ ખોળવામાાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ, સીટ બેલ્ટ પાછો બાાંર્વાર્નો બાકી હતો અરે્ન હસમખુભાઈએ ય ુટર્નત 

કરવા ૪૫ માઈલર્ની ઝડપે ગાડી હાંકારી. મેં સામેથી આવતી કાર  ોઈ એમરે્ન ચેતવ્યા, પણ "હવે કાર 

રોકાય એમ ર્નથી" હસમખુ્ભાઈનુાં એ વાક્ય પરુુ થયુાં ર્નથી રે્ન અકસ્માત થઈ ગયો.  

બારે્ન તટેુલા કાચરે્ન લીરે્ છાતીમાાં અરે્ન હાથ પગમાાંથી લોહી વહવેા માાંડ્.ુ એમર્ની પાાંસળીઓમાાં 

તરાડો પડી હતી.  

હસમખુભાઈરે્ન ઘ ૂાંટીમાાં િેતચર થયુાં તે મરહર્ના પછી ખબર પડી.  

સમુર્તબહરે્નર્ના લગભગ દરેક હાડકામાાં તરાડ પડી.  

મારા  મણા ખભાનુાં હાડકુ, સ્કેપયલુા, છાતીનુાં હાડકુ, તલેર્વકલથી છટુ પડી ગયુાં અરે્ન એ બે હાડકા 

ઉપરાાંત ચાર પાાંસળીઓમાાં િેતચર.  ઓસ્સ્ટઓપોરેર્સસરે્ન લીરે્ જીણત સ્કેપયલુાર્ના ચરુા થઈ ગયા.  

સ્પેર્શયલ સર્જર્નર્ની  રુરરયાત હતી એટલે ત્રણ રદવસ કોડીર્નર્ની અસર ર્નીચે સ્રેચર પર સઈુ રહી. ત્રણ 
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રટટાર્ર્નયમ પલેટથી મારો ખભો, છાતી અરે્ન હાથ  ોડાયેલા છે. ઇંટરર્નલ બ્લીરડન્ગ અરે્ન સર્જરીરે્ન લીરે્ 

મારુાં  રહમોગ્લોબબર્ન પણ ૫.૫% જેટલુાં થઈ ગયુાં હત ુાં. 

જેર્ની કાર  ોડે અકસ્માત થયો, તેર્ની કાર અકસ્માતરે્ન લીરે્, રસ્તા પરથી ઉતરીરે્ન એક હોડીરે્ન 

અથડાઈ, હોડી એર્ની આગળર્ની કારરે્ન અથડાઈ અરે્ન એર્ની આગળર્ના ગરા ર્નો દરવા ો તટુયો! મરે્ન 

કારમાાંથી બહાર કાઢવા કારર્નાાં દરવાર્જ તોડવા પડયા.  હજુ ભાર્નમાાં હતી. મારા ફોર્ન પરથી 

ફાયરમેરે્ન રદબલપરે્ન ફોર્ન કયો. 

કેટલુાં નકુશાર્ન!!!  

ભલે રે્ન ઇન્શ્યોરન્સરે્ન લીરે્ માથા પર પૈસાર્નો ભાર ર્ના રહ્યો પણ માર્નર્સક અરે્ન શારરરીક વેદર્નાનુાં શુાં? 

રેસી રહવેા આવ્યા પછી મારા બાળકો મરે્ન અવારર્નવાર કહતેાાં કે "ઘર સાફ કરવા મેઈડ સર્વિસ રાખી 

લે, અમે પૈસા આપી દેશુાં." પણ શરીર આળસાઈ ર્ન ર્જય તેથી ઘરકામ બધુાં ર્જતે   કરતી. દર 

અઠવારડયે છોકરાઓર્ના કુટુાંબ માટે ગરમા ગરમ ખાવાનુાં બર્નાવતી.  રુર હોય ત્યારે ખરીદી કરવા 

પણ એકલી  તી. આ પહલેાાં  મારી પાાંચ મે ર સર્જરી થઈ હતી, તરત કે થોડા મરહર્નામાાં પાછી ઘર 

અરે્ન ર્નોકરી સાંભાળતી થઈ ગઈ હતી.   

આ ઊંમરે, આ અકસ્માતે મારે ર્નવા પાઠ ર્શખવાર્ની ફર  પાડી.  લગભગ દોઢ મરહરે્ન હુાં હોક્સ્પટલ 

અરે્ન રીહબેમાાંથી ઘરે આવી. ર્નબળાઈરે્ન લીરે્ શાવરમાાં ખરુશી રાખવી પડી. હજુ રાખવી પડે છે કારણ 

હજુ સમર્તલતા આવી ર્નથી. લાકડીરે્ન બદલે હમેી છે. ફતત કોઇ હાથ પકડીરે્ન ઉઠાડે પછી ચાલી શકતી 

હતી.  રદબલપ મારી લાકડી બન્યા. ડાબે હાથે   મણા હાથર્ના લગભગ બર્ા કામ ઘણા વષોથી કરી   

શકતી હતી. કારણુઃ ૧૯૯૮માાં ૧ વષતર્ની ર્શવાર્ર્નરે્ન મારા હાથમાાંથી  રકચર્નર્ના કાઉન્ટર પર પડતા 

બચાવવા  તાાં મારો  મણો હાથ મરડાઈ ગયો હતો. ત્યારે તો ર્નોકરી પણ ચાલ ુહતી એટલે ડાબા 

હાથરે્ન ર્શખવુાં   રહ્ુાં. ત્યારે મરે્ન ખબર ર્ન હતી કે આ ઘડી માટે ભગવાર્ન મરે્ન તૈયાર કરી રહ્યા છે!  

રદબલપે ખડે પગે મારી ચાકરી કરી છે અરે્ન હજુ કરે છે. એમરે્ન પણ મરે્ન આવી દદત  સહતેી  ોઇરે્ન કેટલુાં 

દુુઃખ થાય છે તે હુાં  ોઇ શકુાં છાં. મારુાં  દદત   ો એ લઈ શક્યા હોત તો ક્યારનુાં લઈ લીધુાં હોત! ઘરે 

આવ્યા બાદ એકવાર રાતે્ર સવુા  તાાં હુાં પડી ગઈ અરે્ન  મણો ખભો ફાઈલ કેબબરે્નટ સાથે અથડાયો. 
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રદબલપ એટલુાં રડયા કે મારે તેમરે્ન સાાંતવર્ન આપવુાં પડ્ુાં.  ત્યારથી, મરે્ન સવુાડયા પછી   સવેુ છે.  

મારી દવા, ડોતટર, લેબ અરે્ન થેરપીનુાં પણ એ   ધ્યાર્ન રાખે છે. મારા સાંતાર્નો ભૈરવી અરે્ન પાંક  

અવાય એટલી વાર આવે, દરરો  ર્વગતે અમારા બેઉર્ના ખબર પછેુ, એક્તસડાંટરે્ન લગતા દરેક 

ર્વગતોર્ની ર્નોંર્ રાખે છે.  અમારાથી ર્ન થતા ઘરરે્ન લગતા બર્ા કામ કરી ર્જય છે અરે્ન મારા વાળ 

ઓળી આપે અરે્ન ર્નખ કાપી ર્જય છે,  લાડ કરીરે્ન મારુ બર્નાવેલુાં ભો ર્ન ખાય છે અરે્ન વર્ારાનુાં 

બાળકો માટે લઈ ર્જય છે.  ૮ મરહર્ના સરુ્ી ભૈરવીર્નો જ્યેષ્ઠ અજુ તર્ન અરે્ન પાંક ર્નો જ્યેષ્ઠ દીકરો 

રર્વએ દર અઠવારડયે આવ્યા કે ફોર્ન પર મારી  ોડ ેવાત કરી અરે્ન સ્કે્રબલ રમ્યા. રરહબેમાાં હતી ત્યારે 

રેર્સ સમા ર્ના કેટલાક સભ્યો મારે માટે ખાવાન ુબર્નાવી લાવ્યા હતાાં. મારા  PCP  ોડે પણ ર્મત્રતા 

બાંર્ાઈ ગઈ છે. છાં રે્ન ર્નસીબદાર? 

 પહલેે રદવસથી રસોઇ અરે્ન વાસણ મારે   કરવાર્નો ર્ર્નણતય કયો હતો. ૪૯ વષતથી રદબલપે કોઇ 

ઘરકામ કયુત ર્ન હત ુઅરે્ન ૨૦૦૫માાં જ્યારે એમર્ના આંગળા બટકા થઈ ગયા પછી તો તેમર્ની પાસે 

તવબચત મદત માાંગતી એ પણ બાંર્ કયુત.  શારીરરક વ્યથારે્ન ગૌણ ગણી ર્નોમતલ જીવર્ન જીવવા 

પ્રયત્ર્ન કરુાં  છાં.મરહર્નાઓ સરુ્ી વાાંચી લખી ર્નહોતી શકતી. સીવવાનુાં અરે્ન પેઈંરટિંગ શરુ કરતાાં સમય 

લાગશે.  ઘણા માર્નવીઓ અપાંગ, આંર્ળા, બહરેા હોવા છતાાં ઉપયોગી જીવર્ન જીવી ર્જય છે, મારી 

મશુ્કેલી મામલુી છે.  

ર્જતે ડ્રાઈવ ર્નથી કરી શકવાર્ની એ ર્જણીરે્ન મારી સ્વતાંત્રતા અરે્ન ઉપયોબગતા ઓછી થઈ ગઈ. વેટરર્ન 

માટે ક્તવલ્ટ બર્નાવવા હવે ર્નહીં  ઈ શકુાં.એ તથ્ય ક્સ્વકારુ છાં પણ મર્ન ગ્લાર્ર્ન અનભુવે છે. ઘણી વાર 

હવે જીવીરે્ન કોરે્ન શુાં આપવાનુાં બાકી રહ્ુાં છે તેર્ના ર્વચારે ચઢી ર્જઉં ત્યારે અંતરથી મરે્ન અરે્ન 

બીર્જઓરે્ન માફ કરતી ર્જઊં છાં,  

કોઇ મરે્ન પ્રર્તકુળ પ્રર્તભાવ આપે કે ર્નહીં, મારી ખામી, મ બરૂી અરે્ન આવડત અરે્ન લાગણીવશ 

સ્વભાવથી મારાથી જે અપાય તે આ સવતસ્વ સ્રસુ્ષ્ટરે્ન અપતણ એ ભાવર્ના તરફ મર્ન વાળાં છાં.  

કુાંતા શાહ  

****************************************************************************************************************** 
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11-મારા જીવવમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંક બબિંદુ - "મૈત્રી ર્નો 
માહોલ સર્જતયો”- તતૃીય ઇર્નામ  

 
મારા જીવર્નર્ની એક ઘટર્નાર્ના અણર્ાયાત પરરણામ ર્વષે આજે હુાં વાત કરુાં  છાં. લગ્ર્નર્ના પાંદરેક વષત બાદ 
મેં બાળકો સમક્ષ મારપીટ સહર્ન કયાત બાદ છૂટાછેડા લેવાર્નો ર્ર્નણતય કયો। ર્ર્નણતય મોટો હતો અરે્ન 
મર્નમાાં ડર હતો. પહલેા હુાં ર્ર્નણતય લેતી અરે્ન તેરે્ન અમલમાાં મકૂી શક્તત ર્નરહ. એકલે હાથે બાળકો મોટા 
કરી શકીશ, ગાડીર્ની દેખભાળ કરવાર્ની તે્રવડ છે (ગાડીનુાં ઓઇલ ચેન્  કરાવવાર્નો પણ ડર હતો); 
મારા ટેતસ મારી ર્જતે કેમ ફાઈલ કરીશ, વગેરે સવાલો મારા મગ માાં ઉઠતા।  પણ આ વખતે મેં 
અટલ ર્ર્નણતય કયો અરે્ન મારી જ િંદગીર્નો માગત બદલી ગયો. ચારે તરફથી મારી જ િંદગી ખલુવા લાગી, 
દરેક પ્રકારર્ની અણર્ારી મદદ મળી અરે્ન સમય  તા મેં મારી કલ્પર્નાર્ની સીમા બહાર પ્રગર્ત કરી 
અરે્ન અઢળક પે્રમથી મારી જ િંદગી ભરાઈ ગઈ. તો સાાંભળો કેવી રીતે મારા માટે િાર ખલુતા ગયા.  
 

સૌ પ્રથમ મેં મારી ગોરી સખીરે્ન વાત કરી (એમ માર્નીરે્ન કે ભારતીય ર્મત્રોર્ની જેમ તે સલાહ સચૂર્નર્ની 
બદલે મારુ પીઠબળ બર્નશે). અરે્ન થયુાં પણ તેમ . મેં તેરે્ન કહ્ુાં, અમે ઘર વેચવા મકૂીએ છીએ. બીજે 
રદવસે બેલ વાગતા મેં બારણુાં ખોલ્યુાં તો તે રે લઈરે્ન ઉભી હતી. મરે્ન કહ ેત ુાં બીજુ ાં કામ કરજે પણ તારા 
બાથરૂમ મરે્ન સોંપી દે, હુાં બરોબર સાફ  કરી, કોરકિંગ કરી અરે્ન વેચવા માટે ર્નવા જેવા દેખાતા કરીશ. 
પછી રર્વવારે તે પાછી આવી અરે્ન અમે બાંરે્નએ સાથે મળીરે્ન ઘરર્ની ફેન્સ અરે્ન યાડતર્ના દરવાર્જરે્ન રાંગ 
કયો. એક રદવસ અર્નાયાસે કોઈ ર્મરટિંગમાાં એક બહરે્ન મળયા. મરે્ન ફેર્મલી બાબત પછૂ્ુાં અરે્ન મેં કીધુાં 
અમે જુદા થઇ રહ્યા છીએ અરે્ન મરે્ન પૈસા સાંભાળતા આવડત ુ ર્નથી. કમાઈરે્ન બધ ુ હુાં એર્ના હાથમાાં 
સોંપી દવ છાં. મરે્ન ક્યે કે હુાં તરે્ન બધુાં શીખવાડીશ. વધ ુવાતો કરીરે્ન મેં મારો IRA એકોઉંટ અરે્ન બીર્જ 
પૈસા તેર્ની બેન્કમાાં રાન્સફર કયાત। ખેર એ તો વ્યાપારરક ર્ાંર્ાકીય વાત હતી. પણ આજે લગભગ 
સોળેક વષત બાદ કહુાં કે તેણે મારા પૈસા સાંભાળયા    ર્નરહ પરાંત ુમરે્ન શીખવ્યુાં અરે્ન હવે તે મારી ર્પ્રય 
સખી પણ છે.  
 

મારા Ph.D. પછી હુાં Cal State, St. Mary’s College, Santa Clara University વગેરે કોલે ોમાાં 
પ્રોફેસર તરીકે ભણાવતી અરે્ન તે પછી ભણાવવાનુાં છોડીરે્ન મેં રેર્ર્નિંગર્નો ર્ાંર્ો શરુ કરેલ. તેમાાં પૈસા 
પણ સારા મળતા। પરાંત ુ2009 દરમ્યાર્ન અમેરરકાર્ના અથતતાંત્રરે્ન મોટો ર્ક્કો લાગ્યો અરે્ન રેર્ર્નિંગ જેવા 
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વ્યવસાયરે્ન અસર થઇ. મારો ર્ાંર્ો ર્બ થઇ ગયો. ર્ર્નશાળર્ની રર્જમાાં મેં બાળકોરે્ન કહ્ુાં કે આપણા 
જેવા પૈસા વગરર્ના ઘણા હશે અરે્ન કદાચ આ સમય છે કૈક  સારુાં  કામ કરીરે્ન કોકરે્ન મદદરૂપ થવાનુાં. 
અમે Habitat for Humanity કરીરે્ન સાંસ્થામાાં કામ કરવા માટે સેન્રલ કેબલફોર્ર્નિયા ગયા. તે સાંસ્થા 
ગરીબો માટે ઘર બાાંર્વાનુાં કામ કરે છે. મારી દીકરી ર્નાર્ની હોવાથી ઘર બાાંર્ી ર્ન શકે અરે્ન તેરે્ન ગરીબો 
માટે ર્ની દુકાર્નમાાં કામ આપયુાં. સવારે મારી દીકરીરે્ન દુકારે્ન મકૂી, હુાં અરે્ન મારો દીકરો મકાર્ન બાાંર્વા 
પહોંચી  તા. વેકેશર્ન માણવાર્ના પૈસા ર્નતા પણ કૈક સારા કામમાાં મદદરૂપ થવાર્નો સાંતોષ મેળવ્યો. 
એક સમય એવો આર્થિક મશુ્કેલીર્નો આવ્યો કે મેં બે ર્મત્રોરે્ન મેસે  કયો કે મરે્ન પૈસાર્ની અત્યાંત  રૂર 
છે.  કોઈ સહી ર્સક્કા કયાત વગર બાંરે્ન સામે ચાલીરે્ન મારી ઘરે આવીરે્ન મરે્ન 20 હર્જર ડોલર આપી 
ગયા અરે્ન આખરે મેં કુલ 50 હર્જર તેઓ પાસેથી ઉછીર્ના લીર્ા। તેઓએ ક્યારેય માગ્યા ર્નરહ અરે્ન 
મારી સગવડતાએ મેં તે પાછા ચકૂવ્યા. તેમાાંર્ની એક મારા બાથરૂમ સાફ કરર્નારી સહલેી આજે મારી 
બહરે્ન સમાર્ન છે, મારો સાથ તેણે ક્યારેય છોડયો ર્નરહ, અરે્ન મારા બાળકો માટે માસીર્ની જેમ હાંમેશા 
હા ર રહતેી. અરે્ન બી ો ર્મત્ર મારો રાખી-ભાઈ છે. અમારુાં  એકસીડેંટ થયુાં અરે્ન મારી મમ્મીરે્ન ઇર્જ 
પહોંચેલ અરે્ન તે હોક્સ્પટલમાાં હતા ત્યારે તેમર્ની સેવા પણ કરતો અરે્ન એક વખત હુાં ભારત ગઈ ત્યારે 
મારા બાળકોર્ની  વાબદારી પણ તેરે્ન સોંપીરે્ન ગયેલી. આ બોર્નસ ર્ની વધ ુવાત ર્નીચે. 
 

એક સહલેીએ મરે્ન કહ્ુાં કે મારો વર કામ ગોતે છે. ત ુાં કઈ મદદ કરી શકે? મારુ Ph.D. મર્નોર્વિાર્નમાાં 
છે અરે્ન માણસો રે્ન સમ વાર્ની   ર્નરહ પરાંત ુર્વર્વર્ લોકોર્ના  સાંપકત માાં રહવેાર્ની મરે્ન કુદરતર્ની ભેટ 
છે. એક ભાઈર્ની મેરડકલ કાંપર્ની હતી તેમર્ની  ોડ ેમારી સહલેી ર્ના વરર્નો સાંપકત  કરાવ્યો. પેલા ભાઈએ 
તેમરે્ન  ોબ આપયો એટલે મેં તેવા બીર્જ માણસરે્ન તેમર્ની પાસે મોકલ્યો અરે્ન તેરે્ન પણ  ોબ મળયો. 
તેમણે મરે્ન ફોર્ન કયો કે આવા એન્જીર્નીઅર મળવા ખબુ મશુ્કેલ છે અરે્ન તે અમરે્ન બે મોકલ્યા તો ત ુાં 
રરકરૂરટિંગ ર્નો ર્ાંર્ો શરુ કર. મેં કહ્ુાં કે હુાં ર્નથી વૈિાર્ર્નક, એન્જીરે્નર કે ડોતટર અરે્ન મરે્ન મેરડકલ ર્ની કૈ  
ગતાગમ ર્નથી. તેમણે કહ્ુાં કે ત ુાં માણસોરે્ન ઓળખી શકે છે અરે્ન બાકી તો જ િંદગીમાાં ર્નવુાં શીખવા માટે 
કોઈ ઉમરનુાં બાંર્ારણ ર્નથી. તેમણે માગતદશતર્ન આપયુાં કે ત ુાં કોન્ફરન્સ માાં  ઈરે્ન મેરડકલ રફલ્ડ ર્વષે 
ર્જણકારી મેળવ. હુાં રટરકટ લઈરે્ન પહોંચી ગઈ અરે્ન પાાંચ ર્મર્ર્નટ પછી બાથરૂમ શોર્ીરે્ન ત્યાાં રડવા 
ગઈ. કેમકે રટરકટર્ના મેં 1500 ડોલર ખચેલા. તે વખતે સ્ત્રીઓ તે વ્યવસાય માાં ઓછી સાંખ્યા માાં હતી 
અરે્ન બર્ા જેન્્સ સટૂ પહરેીરે્ન આવેલા। લગભગ બર્ા ડોતટર, એન્જીર્નીઅર અથવા CEO હતા. પછી 
એમ થયુાં કે આટલા પૈસા ખચ્યાત છે તો કૈક સાાંભળાં. થોડી વાતો સાાંભળીરે્ન હુાં સ્તબ્ર્ થઇ ગઈ. આખરે 
માર્નવી નુાં શરીર મહિમ 7 ફૂટર્ની અંદર હોય છે અરે્ન તે 7 ફૂટર્ની અંદર લાખો વસ્તઓુ બગડી શકે છે 
અરે્ન લાખો વસ્તઓુ સમી થઇ શકે છે. મરે્ન તો સાાંભળવાર્ની મર્જ પડી ગઈ.  મરે્ન થયુાં કે મારા જેવા 
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ઘણારે્ન સમર્જય તેવી ભાષામાાં હુાં ટેતર્નોલોજી ર્વષે સમર્જવુાં તો કેવુાં? મારા બ્લોગ ઉપર મેં લખવાનુાં 
શરુ કયુાં, વાચકોરે્ન ગમવા લાગ્યુાં અરે્ન CEO વગેરેર્ની કોમેન્્સ આવી કે મેં બહુ સરસ રીતે તેમર્ની 
ટેતર્નોલોજીરે્ન લોકો સમજી શકે તે રીતે વણતવી છે; મારા ફોલોઅસત અરે્ન વાચકો વર્તા ગયા અરે્ન મારો 
રરકરૂરટિંગર્નો ર્ાંર્ો ર્જમવા લાગ્યો. મરે્ન થયુાં કે ટેતર્નોલોજી ર્વષે   શા માટે લખવુાં; મરે્ન તો ઘણા 
ર્વષયો માાં રસ છે. બે એરરયા માાં થતા ર્નાટકો ર્ની સમીક્ષા લખવાનુાં મેં શરુ કયુાં. મારા બ્લોગ ર્ના 
અત્યારે 3500 થી વધ ુફોલોઅસત છે અરે્ન બર્ી   કોન્ફરન્સ માાં મરે્ન િી એડર્મશર્ન મળે છે અરે્ન ર્નાટકો 
માાં પણ મરે્ન િી એન્રી મળે છે.  મેરડકલ ટેતર્નોલોજીર્ની બે એરરયાર્ની ર્જણીતી ર્નોર્ન-પ્રોરફટ સાંસ્થાર્ના 
બોડતમાાં હુાં VPર્ના દરજ્જર્જ ઉપર સેવા પણ આપુાં છાં. એક રદવસ મેં પ્રિાબેરે્ન રજુ કરેલ મેઘાણી ર્નો 
કાયતક્રમ  ોયો અરે્ન ગ ુરાતી સારહત્ય તરફ પે્રમ ર્જગ્રત થયો. મેઘાણી સાથે ઓળખાણ તાજી થઇ અરે્ન 
પ્રિાબેર્નર્ની મૈત્રી અરે્ન બેઠકર્ના બાંધઓુર્ની મૈત્રી બોર્નસ માાં મળી.  
 

વણાાંક બબિંદુ પછીર્નો મારી જ િંદગીર્નો ઢાાંચો બન્યો કે યશ, કીર્તિ અરે્ન ર્ર્ન તો મળે પણ સાથે મૈત્રી અરે્ન 
પે્રમ મરે્ન બોર્નસ માાં મળતા રયે છે. મારી જ િંદગીમાાં જે વણાાંક બબિંદુ આવ્યુાં તેર્ના પરરણામે મારી જ િંદગી 
ર્વર્વર્ પ્રકારે ખીલતી ગઈ. ક્યારેક એવુાં સાાંભળયુાં છે કે પ્રભરેુ્ન ગોતતો માણસ પ્રભતુાઈ ખોઈ બેસે, 

ર્નામર્ના કમાતા કોઈ પે્રમરે્ન ભલેૂ, રે્ન ક્યારેક પૈસા પ્રાપત થાય રે્ન લોકોર્નો ર્વશ્વાસ તેર્નામાાં ડગી ર્જય. 
પણ મારી જ િંદગીર્ના વણાાંકે મરે્ન શોધ્યાાં વગર પીરસ્યે   રાખ્યુાં. થોડા દુુઃખ સામે અઢળક સખુ મળયુાં, 
એક સપનુાં ઘ ૂાંટાય ગયુાં તો કેટલાય સપર્ના પાાંપણો ઉપર ર્નાચવા લાગ્યા, રદલ વલોવાય તેટલુાં રડવા 
સામે છલોછલ ર્નખશીખ હસવા મળયુાં, જ િંદગીમાાંથી એક રાંગ બાદ થયો તો મેઘર્નષુ ર્ના અરે્નક 
રાંગોએ કૈક એવી સર્જવટ કરી. એક માણસ મારી જ િંદગીમાાંથી ગાયબ થયુાં તો તેર્ની  ગ્યાએ સો ર્મત્રો 
મળયા, એકાદ મશુ્કેલી નુાં ઝાપટુાં આવ્યુાં તો તેર્ની સામે ચારે રદશામાાંથી પે્રમર્ની હલેી વરસી, આર્થિક 
રીતે અત્યાંત મશુ્કેલી ર્નો સમય ગરુ્જયો તો તેર્ના પછી ર્ર્ન ર્ની રેલમછેલ થઇ અરે્ન  ો પે્રમ અરે્ન 
સાંબાંર્ોરે્ન દૌલત માર્નીએ તો જ્યાાં મારે માટે કોઈ હત ુાં ર્નરહ, પોતીકા સબાંર્ ર્નો દુકાળ હતો ત્યાાં આજે 
મારી આસપાસ મૈત્રીભાવનુાં ઝરણુાં સતત વહ ેછે.  
 

ફતત મારી મા ર્ની કમી છે પણ મારી બા પણ  તા પહલેા સુાંદર સ્મરણોનુાં ભાત ુાં મારા ખાતામાાં  મા 
કરતી ગઈ જે કદી ખટૂશે ર્નરહ.  મારી પયારી બારે્ન કૃતિતા ભયાત પ્રણામ, મારા પયારા બાળકોરે્ન 
ચુાંબર્ન, અરે્ન ર્મત્રોરે્ન કૃતિતા સભર સલામ સાથ ર્વરમુાં છાં. 
 
 

ડો.દશાના નાડકણી 



43 
 

 

12-મારા જીવર્નમાાં પરરવતતર્ન લાવર્નાર વળાાંકબબિંદુ’-(પ્રથમ ઇર્નામ)  

 

ખલુ્લી મકુૂાં છાં મારા જીવર્નર્ની રકતાબ સહુરે્ન પોતાર્ના ર્જણીરે્ન, 

પ્રસાંગ મારો, દ્રસ્ષ્ટ તમારી, સ્પશ ેતો વર્ાવ ો તમારી માર્નીરે્ન. 

 

બ્રહ્માએ સસૃ્ષ્ટનુાં સર્જર્ન કયુાં. સમગ્ર સસૃ્ષ્ટ પર અગબણત જીવો અરે્ન તેમ છતાાં દરેકમાાં અલગતા! 

એમાાં પણ મનષુ્યર્નો જીવ તો બર્ાાં જીવોથી બોલકો. એક-એક માણસ એટલે એક-એક વાતાત    ોઈ લો 

ર્જણે! હા, આમ જુઓ તો દરેકનુાં જીવર્ન એક વાતાત જેવુાં   રે્ન! બસ, દરેકર્ના જીવર્નર્ની વાતાત, સમય, 

સાં ોગો બધુાં અલગ અરે્ન તેમાાં ઉતારચઢાવ તો આવે  . એમાાં દરેક પોતાર્ની ક્ષમતા પ્રમાણે સફળ કે 

ર્ર્નષ્ફળ થતાાં ર્જય રે્ન પોતાર્ની વાતાત આગળ વર્ારતા ર્જય. જીવર્નર્ની આ કથામાાં કોઈ અમકુ ક્ષણે દરેક 

માણસર્ના જીવર્નમાાં એક બબિંદુ એવુાં આવે    કે ત્યાાંથી બે   રસ્તા મળે. જીવર્નરે્ન સ્થબગત કરી એ   બબિંદુ 

પર પોતાર્ની જીવર્નકથારે્ન સ્થબગત કરવી અથવા તો પણૂત કરવી. બી ો રસ્તો એ વળાાંકબબિંદુ પરથી 

જીવર્નરે્ન એક ર્નવો   આયામ આપી ર્નવી રદશા તરફ  વા રહિંમત કરવી. પછી એ રસ્તે સફળતા, ર્વઘ્ર્નો, 

સખુ-દુુઃખ, પૈસા, શાાંર્ત, આબાદી, બરબાદી જે પણ મળે એ પચાવવાર્ની તૈયારી રાખવી પડે. મારા 

જીવર્નર્ના બેતાલીસમાાં વષે હુાં એક એવા વળાાંકબબિંદુ પર પહોંચી કે અચાર્નક મારુાં  જીવર્ન એક વાતાત જેમ 

અકલ્પર્નીય રીતે ર્નવી રદશામાાં ડગ ભરી ગયુાં.  

     એ સમય હતો,  યારે મારા પહલેેથી ડામાડોળ ચાલી રહલેા લગ્ર્નજીવર્નરે્ન અઢાર વષત પરૂા થવા 

પર હતા. એમ તો એ પહલેાર્ના છેલ્લા છ વષતથી ક્સ્થર્ત સાવ   વણસી ગઈ હતી. વષોથી ર્નાર્ના-ર્નાર્ના 

છમકલાાં અરે્ન પછી મેં રહિંમત હારીરે્ન સ્વીકારી લીરે્લી ચપૂકીદી. અરે્નકવાર એવા વળાાંકબબિંદુ પર આવીરે્ન 

ઊભી હતી કે જીવર્ન સમાપત થવાર્ની અણી પર પહોંચી ગયુાં હોય અરે્ન મર્નથી તો અરે્નકવાર મરી  વાયુાં 

હોય. ત્યાાં મારો વહાલો મીઠડો દીકરો એટલુાં સરસ હસતો દેખાય અરે્ન એ બબિંદુ પરથી ર્ન વળાાંક લઈ શકાય 
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કે ર્ન પાછાાં ફરવાર્ની મર્નોદશા હોય! આમ   અઢાર વષત વીતવા સાથે શરીર જીવતુાં ગયુાં, આત્માર્ની શાાંર્ત 

મરતી ગઈ! પગારર્ના બ્લેન્ક ચેક સહી કરતી ગઈ અરે્ન પૈસા માટેર્નો   જેરે્ન મોહ હતો એનુાં મોઢુાં ભરાઈ 

ર્જય તો શાાંર્ત રહશેે એ ખોટી આશામાાં ર્જત પર   અન્યાય કરતી ગઈ. ‘રોટી, કપડાાં રે્ન મકાર્ન એટલુાં   

જીવર્ન’ એ જીવર્નસતૂ્ર બર્નાવી લીધુાં પણ કુદરત પણ ક્યારેક અજીબ ખેલ ખેલતી હોય છે. જેમ ર્નીચે 

ર્નમતા ર્જવ તેમ કદાચ માણસોરે્ન કચડતા  વાર્ની મર્જ આવતી હશે? કલ્પર્ના   કરુાં  છાં કેમકે, મરે્ન કોઈ 

સાથે એવુાં કરવાર્નો ર્વચાર ર્ન આવતો. પણ આગળ કહ્ુાં એમ રોટી કપડાાં રે્ન મકાર્ન પાયાર્ની  રૂરરયાતો 

મળી  તી હતી તો શાાંર્ત માટે આખેઆખો બ્લેન્ક ચેક સહી કરી દેવો એ મરે્ન સસ્ત ુાં લાગતુાં હત ુાં!  

    અચાર્નક ચાલી રહલેી આ વ્યવસ્થામાાં ખલેલ ચાલ ુથઈ. અન્ય તકલીફો ઓછી તો ર્નહોતી   પણ 

શાાંર્તર્નો જે માગત પકડીએ ત્યાાં ખલેલ કેમ  કરવી એ   જેર્નો સ્વભાવ બર્ની ગયો હોય એરે્ન શુાં શાાંર્ત કે શુાં 

અશાાંર્ત? એટલે વષો બાદ એટલી રહિંમત થઈ અરે્ન જીભ એક ર્નાર્નકડી માાંગણી કરી બેઠી, ‘હવેથી કપડાાં 

લેવા માટેર્ની માાંગણી વખતે તારો ગસુ્સો સહર્ન કરવો કે રોવા બેસવુાં એ સહર્ન ર્નથી થતુાં એટલે દર મરહરે્ન 

મારુાં  સેલેરી એકાઉન્ટ ખાલી કરતી વખતે  પચાસહર્જરમાાંથી દોઢ-બે હર્જર રૂર્પયા  મા રાખવા 

મહરેબાર્ની.’ અરે્ન ર્રતીકાંપ થયો હોય એમ મહરે્નત કરીરે્ન ‘માર્ની બેઠેલી શાાંર્ત’ર્નો પિાર્નો મહલે કડડભસૂ 

કરતો તટૂી પડયો! સમા ર્નો ભય, સલામતીર્નો ભય, કુટુાંબમાાં બધુાં ર્જહરે થવાર્નો ભય બર્ી   કેસેટ એ 

કાંપર્નમાાં મારા રદમાગમાાં રીવાઇન્ડ થતી ગઈ. આ યદુ્ધર્ના ર્નગારાાં વચ્ચે પણ કોઈ એક કુદરતી પળે મારા 

  સેલેરી એકાઉન્ટનુાં એટીએમ આટલા વષે મળયુાં રે્ન બેંકમાાં પહલેીવાર મારો ફોર્ન ર્નાં. રજીસ્ટડત  થયો! 

અઠવારડયુાં ઉપરછલ્લી શાાંર્ત રહી રે્ન ‘મેલ ઇગો’ ફરી માથુાં ઊંચકી મેદાર્નમાાં આવી ગયો. અરે્ન ર્નવી 

શરતોનુાં બલસ્ટ પકડાવાઈ ગયુાં, ‘આટલા વષે જીભ ખલુી છે તો માવતર   ચડાવર્નાર હશે, હવેથી એમર્નો 

અહીં પગ ર્ન  ોઈએ. અરે્ન પૈસા માગ્યા છે તો હવે ભાગમાાં બધુાં ચાલશે અથવા ફરી ફોર્ન ર્નાં. બદલાવીરે્ન 

જેમ હત ુાં એમ  રહવે ુાં  ોશે ચપૂચાપ!’ મર્નમાાં સવાલો થયા કે આટલુાં ભણતર જે આપણો   રોટલો 

આપણે શાાંર્તથી ર્ન ખાવા દયે તો પણ અન્યાય સહર્ન કરવો એ ક્યાાંર્નો ન્યાય? ર્વચારો ચાલ ુથયા કે 

આટલી સેલેરી રે્ન આટલા વષે શુાં માવતર બે હર્જર રૂર્પયા માટે પોતાર્ની દીકરીર્ના જીવર્નમાાં દખલ કરે? 

આટલી સામાન્ય વાત ર્ન સમર્જય એર્ના પાસે બીજી શુાં અપેક્ષા? અરે્ન એકવાર શરૂઆત કયાત પછી રહિંમત 

ટકાવવી મશુ્કેલ હોવા છતાાં સમયે શાાંત અવાજે, ર્ીમેથી જીભરે્ન સાથ આપી   દીર્ો કે, ‘હવે બેંકમાાં ફોર્ન 

ર્નાં. જે છે એ   બરાબર છે રે્ન હવે વષો સરુ્ી જેમરે્ન દુુઃખી ર્નહોતા કરવા એમરે્ન ર્જણ થઈ   ગઈ છે અરે્ન 
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દરેક મશુ્કેલ સમયમાાં જેમણે કોઈ સ્વાથત ર્વર્ના ‘ફતત મદદ’   કરી છે એ માવતર ર્સવાય જીવર્નમાાં સાથ 

કોર્નો છે તે કોઈ યોગ્ય કારણ ર્વર્ના એ પણ છોડુાં?’ અરે્ન શરુ થયુાં એક શાસ્બ્દક યદુ્ધ. ‘મારી વાત ર્નહીં મારે્ન 

તો ઘરમાાંથી બહાર ર્નીકળી સમા માાં ખબર પાડી દઈશ કે કેવી  બરી સ્ત્રી જે મારા જેવા પરુુષરે્ન બહાર 

કાઢી શકે, રોતી રહીશ રે્ન જીવવુાં ભારે પડી  શે, મકાર્નર્ના હપતા કેમ ભરાય કે બેંકમાાં કેમ  વાય એ તરે્ન 

ક્યાાં ખબર છે?’   ોઇન્ટ એકાઉન્ટમાાં ફતત બસ્સો રૂર્પયા બેલેન્સ મકૂી અઢાર વષે કોઈ ‘માણસ’ આવુાં 

વતતર્ન કરે એ માન્યામાાં ર્ન આવ્યુાં અરે્ન વષોર્ના એ  , ‘હુાં ઘર છોડી દઈશ’ વાળા ર્નાટકમાાં એ વખતે કુદરતે 

મારી બોલતી   બાંર્ કરી દીર્ી રે્ન હુાં એરે્ન રોકી શકી ર્નહીં. અરે્ન એ   વખતે મારો દીકરો મારો હાથ 

મ બતુાઈથી પકડી ઊભો રહી ગયો કે, હવે બસ!  

   આ   એ વળાાંકબબિંદુ હત ુાં કે જ્યાાં હુાં જેમર્ના માટે સ્થબગત થઇ ગઈ હતી કે હુાં રહિંમત કરીશ તો એ બર્ા 

દુુઃખી થશે, એ   પરરવારે મારી તાકાત બર્ની, હાથ સાહીરે્ન(મદદ- ઉપકારભાવ ર્વર્નાર્ની) મરે્ન વળાાંકબબિંદુ 

પરથી આગળ વર્વાર્ના રસ્તે હસતાાં મખેુ ચાલવા રહિંમત આપી. પછી તો છેલ્લા બે   વષતમાાં રડજીટલ 

દુર્ર્નયા તરફ હુાં આગળ વર્ી. મેં સરસ રીતે કમ્પયટુરમાાં ગ ુરાતી ટાઇપ શીખ્યુાં, શાાંર્તથી બેંકમાાં  ઈ ‘મે 

આઈ હલે્પ ય’ુ ર્વન્ડો પાસે  ઈ રહિંમતથી પછૂતાાં શીખી. વષોથી ર્ીમી ચાલતી કલમમાાં ર્નવો જીવ આવ્યો 

રે્ન શબ્દોર્ની પસાંદગીર્ની બીક પણ છૂટી, મર્નમાાં હોય એ લખવાર્ની રહિંમત આવી. મારા શબ્દો, મારી 

ભાવર્નાઓ આ શાાંર્તમાાં એટલા ખીલતા ગયા કે એ   વષે 2017માાં મરે્ન પ્રર્ાર્નમાંત્રી શ્રી ર્નરેન્દ્રભાઈ 

મોદીર્ના હાથે રાજ્યકક્ષાર્ની સ્લોગર્ન સ્પર્ાતમાાં પ્રથમ પરુસ્કાર મળયો રે્ન પછી તો શબ્દો સાથ આપતા   

ગયા રે્ન ફરી આ વષે 2019માાં પત્રલેખર્નમાાં રા યકક્ષાએ તરૃ્તય પરુસ્કાર મળયો. ઓર્નલાઈર્ન 

વાતાતઓમાાં મારા શબ્દો ભારતથી એક તબકે્ક અમેરરકા પહોંચતા થયા. મારા શબ્દો, મારી ભાવર્નાઓ 

પોબઝરટર્વટી તરફ   વળયા. કેમકે, મરે્ન કુદરતે એ વળાાંકબબિંદુ પરથી અરે્નક ઉર્જતમય રસ્તાઓ તરફ 

આવકારી! અરે્ન ફરી મારા જીવર્નમાાં પ્રવેશવા માાંગતા એ ર્નકારાત્મક તત્વરે્ન રહિંમતથી, સ્વાબભમાર્નથી 

કહી દીધુાં કે, ‘આટલા વષો તારા ર્ર્નણતયે ચાલતી રહી, આજે પહલેો અરે્ન છેલ્લો ર્ર્નણતય મારી જ િંદગીમાાં મેં 

લીર્ો છે કે, પૈસા ર્નહીં માણસ સચવાય, મેં મારી અંદર જીવતા માણસરે્ન ઓળખી લીર્ો છે. એરે્ન 

પોબઝરટવલી સાચવીશ.’  
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આજે તો વીતેલુાં જીવર્ન એક વાતાત જેવુાં લાગે છે કે, આવુાં થયુાં હત ુાં? આપણે   કમાઈરે્ન શાાંર્તથી 

સ્વાબભમાર્નર્નો રોટલો ખાઈ શકીએ તો શા માટે રોઈરે્ન જીવવુાં? આટલો મોટો વળાાંક જ િંદગી આટલા વષે 

લેશે અરે્ન કુદરત સામેથી રસ્તો કરી આપશે એવી સપરે્ન પણ કલ્પર્ના ર્નહોતી કરી! છ મરહર્ના એકદમ 

સ્તબ્ર્! પણ જીવર્નમાાં ક્યારેક કોઈ બબિંદુ પર હોઈએ ત્યારે એ વતુતળમાાં હાંમેશા અંદર   ર્ન ર કરવાથી 

બર્ા રસ્તા એક   બબિંદુ પર પણૂત થતાાં લાગે રે્ન જીવર્ન પરુૂાં  એમ માર્ની હતાશ થઈ બેસી  ઈએ. પણ એ  

બબિંદુ પરર્ના વતુતળમાાં બહારર્ની બાજુ ર્ન ર (ટર્ર્નિંગ પોઇન્ટ) ફેરવતા   અગબણત રસ્તાઓ હાથ ફેલાવી 

આપણરે્ન ખલુ્લી રદશાઓ તરફ આવકારે છે. બસ, એ   છે કુદરતર્ની કૃપા!    

       જીવર્ન એર્ની ર્ર્નયત ગર્તથી ચાલત ુાં રહ ેછે. એમાાં કોઈ એક વળાાંકબબિંદુ આવે રે્ન મનષુ્યર્ના 

જીવર્નર્ની રદશા બદલી ર્જય ત્યારે જીવર્નર્ની સાથતકતા સમજી શકાય તો સફળ. બાકી રદશાહીર્ન જીવર્નરે્ન 

રસ્તો ભલૂતાાં વાર શી? 

ગમે તે પ્રસાંગે, જીવર્નસાગર ઈશ, 
હુાં પાર કરી  ઈશ. 

મોર્જાં આવે ખટ્ટ-મીઠા, કે રાંગ-બેરાંગી, 
વહવેાર્ની તાકાત આપજે, 

બસ, 
હુાં સરીરે્ન તરી  ઈશ! 

      

                         -વૈશાલી રારડયા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 

13-રહિંમતે મદાત તો મદદે ખદુા-(પ્રથમ ઇર્નામ) 
 

માર્નવી એક સામાજ ક પ્રાણી છે. સમા  ર્જણે અર્જણે માર્નવીર્ના જીવર્ન ઉછેરમાાં સહભાગી બરે્ન છે. આ 
સમા માાં રહતેા દરેક માર્નવીર્ના જીવર્નમાાં કેટલાય વળાાંકો આવતા હોય છે, જે તેમર્ના જીવર્નર્ની 
આખી રદશા   બદલી ર્નાખતા હોય છે. 
 

મારા જીવર્નમાાં પણ આવા કેટલાય સખુ દુુઃખ ર્મર્શ્રત પ્રસાંગો આવ્યા છે. જેમાર્ના સખુદ સ્મરણો યાદ 
આવતા   હૃદય ખશુીથી છલકી ઊઠે છે, પણ કેટલાક એવા દુુઃખદ અનભુવ હોય છે, જે હૃદયર્ના એક 
ખણૂામાાં હાંમેશ માટે ર્રબાયેલા પડયા રહ ે છે, અરે્ન ક્યારેક જીવર્નમાાં ડોરકયુાં કરીરે્ન આંખોમાાં આંસુાં 
છલકાવી ર્જય છે. 
 

એ રદવસ આજે પણ મારી આંખો સામે તરી આવે છે, જે રદવસે મારા ચાર વષતર્ના દીકરારે્ન લઈ 
જીવર્નર્ની ર્નવી કેડી કાંડારવાર્ના રાહ પર ડગ માાંડયા હતા.  
 

મધ્યમ વગતમાાં  ન્મેલી હુાં ઘરમાાં સૌથી ર્નાર્ની અરે્ન હોર્શયાર હતી. સ્કલૂથી કોલે  સરુ્ીર્ની સફરમાાં 
ભણવાથી માાંડીરે્ન બર્ી   પ્રવરૃ્િમાાં આગળ રહતેી. યૌવર્નર્ના આરે પહોંચી ત્યારે મારુાં  મોહક સૌંદયત 
અરે્ન આકષતક વ્યક્તતત્વ એક   ર્ન રે ગમી ર્જય તેવા હતા. હુાં કોલે માાં હતી ત્યારથી   લગ્ર્નર્ના 
કહણે સામેથી આવતા હતા, પણ હુાં હાંમેશા તેર્નો ઇન્કાર કરતી. ર્ના કહવેાનુાં મારી પાસે કોઈ કારણ 
ર્નહોત ુાં. કદાચ તે ઉંમરર્ની ફરમાઇશ હતી.  
 

એક રદવસ મામી મોટીબેર્ન રે્ન કહતેા હતા કે હુાં બર્ા છોકરા માટે ર્ના કહુાં છાં, તો મરે્ન કોઈર્ની સાથે પે્રમ 
તો ર્નથી રે્ન. હુાં સમજી ગઈ. મેં ર્ર્નણતય કયો કે હવે જે છોકરારે્ન  ોઈશ તેરે્ન હા કહીશ.  
 

મેં પર્થક સાથે લગ્ર્ન કરવાર્ના ર્ર્નણતયમાાં જુગાર ખેલ્યો હતો. લગ્ર્ન પછી પર્થકર્ની આદતોથી વાકેફ 
થયેલી હુાં હર્નીમરૂ્ન પરથી પાછી ફરી ત્યારે મારી પાસે આઘાતો અરે્ન અશ્રઓુર્નો મોટો ખર્જર્નો હતો. 
પણ ર્નસીબ પરર્ની શ્રદ્ધા મરે્ન જીવવાનુાં બળ આપતી હતી. સમયરે્ન દુુઃખનુાં ઓસડ માર્નતી હતી અરે્ન 
મારા શરીરમાાં પાાંગરી રહલેા બાળકર્ના આગમર્નર્ની આતરુતાથી રાહ  ોતી હતી.  
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મેં પહલેી ર્ન રે દીકરા રે્ન  ોયો. તેર્ના મખુ પર અદ્દભતૂ તે  દેખાયુાં. મારો હાથ દીકરાર્ના માથા પર 
ફયો અરે્ન રદલમાાંથી ઉદ્દગાર સરી પડયા, 'પ્રભ,ુ તમે મરે્ન આટલો સુાંદર દીકરો આપયો છે, તેરે્ન સારી 
રીતે ઉછેરવાર્ની રહિંમત આપ ો.' અર્નાયાસે બોલાયેલા આ શબ્દોમાાં ભાર્વર્નો સાંકેત હતો.  
 

દીકરાર્ના  ન્મ પછી પણ પર્થકર્ની એ   આદતો, જુઠાણા અરે્ન ર્વશ્વાસઘાતથી ઘણીવાર રદલનુાં દદત  
અસહ્ય થતાાં આત્મહત્યાર્ના ર્વચારો આવતા, પણ દીકરા પ્રત્યેર્નો વાત્સલ્યભાવ આત્મહત્યા કરતા 
રોકતો હતો.  
 

હુાં પર્થક, મારા સાસ-ુસસરા અરે્ન મારા દીકરા સાથે શ્રીર્નાથજીર્ના દશતરે્ન ગઈ હતી. ત્યાાં પર્થકર્ના 
અઘટીત વતાતવ અરે્ન શબ્દોરે્ન કારણે હુાં ધ્રસુકે ધ્રસુકે રડતી હતી. પણ સહર્નશીલતાર્ની પરાકાષ્ટા 
આવતા, મેં મારા પોતાર્ના આંસ ુલછૂી લીર્ા અરે્ન મર્નોમર્ન ર્ર્નણતય કયો કે હવે પર્થકર્ની ભલૂોર્ના કારણે 
હુાં મારા આંસ ુક્યારેય પણ ર્નરહ વહાવુાં.  
 

રો  માંરદરમાાં ભગવાર્નરે્ન પર્થક સરુ્રી ર્જય તેવી પ્રાથતર્ના કરતી, પણ એ રદવસે મારા પ્રાથતર્નાર્ના 
શબ્દોમાાં બદલાવ આવી ગયો હતો. હુાં હાથ  ોડીરે્ન પ્રભરેુ્ન પ્રાથી રહી હતી, “મારે તમારી પાસે શુાં 
માાંગવુાં એર્ની મરે્ન ખબર ર્નથી. મારા માટે જે પણ યોગ્ય પગલુાં હોય એ બતાવ ો.” 

 

ભગવારે્ન યોગ્ય સમયે યોગ્ય રસ્તો બતાવ્યો હોય, એ રીતે શ્રીર્નાથજીથી આવ્યા પછી હુાં ર્વચારતી હતી 
કે જે ઈશ્વરીય રચર્ના હોય તેરે્ન આપણે ર્નથી બદલી શકતા પણ માર્નવે રચેલા અન્યાયરે્ન તો ર્ના   
સ્વીકારી શકાય. તેરે્ન ર્વવેકથી તપાસીરે્ન  ો તે અયોગ્ય લાગે તો તેરે્ન બદલવી  ોઈએ કાાં તો છોડી 
દેવી  ોઈએ. બદલવાનુાં હવે મારા હાથમાાં ર્નહોત ુાં. મેં પર્થકરે્ન છોડવાર્નો ર્ર્નર્ાતર કયો.  
 

મારા આ ર્ર્નણતયર્નો મરે્ન મ બરુ માણતા પર્થકરે્ન કોઈ   અફસોસ ર્નહોતો. તેરે્ન મરે્ન કહ્ુાં, 'તુાં શુાં એમ 
મારે્ન છે કે ત ુાં ગે્રજ્યએુટ છે એટલે તરે્ન ર્નોકરી મળી  શે. કોઈ ચારસો રૂર્પયાર્ની પણ ર્નોકરી ર્નરહ આપે. 
પછી શુાં.....કરશે? દીકરારે્ન કેવી રીતે ઉછેરશે? પર્થકર્ના ર્ના સાાંભળી શકાય તેવા શબ્દો સાાંભળી મારી 
સાંવેદર્નાર્ના તાર ઝણઝણી ઉઠયા, હુાં અવાક થઇ ગઈ. મેં આક્રોશ દબાવીરે્ન પર્થકરે્ન કહ્ુાં, 'હુાં મારા 
દીકરારે્ન કેવી રીતે ઉછેરીશ તેર્ની મરે્ન ખબર ર્નથી. પણ હુાં તેરે્ન સ્વમાર્ન અરે્ન ઈજ્જ તથી ઉછેરીશ. મારા 
લીરે્ મારા દીકરારે્ન કોઈ કાાંઈ   ર્નરહ કહી ર્જય.' 
 

આખી રાત હુાં સઈૂ ર્નહોતી શકી. મારી ર્નીંદર વેરણ થઇ ગઈ હતી. જે વ્યક્તતરે્ન ખબુ  પે્રમ કરતી હતી, 
જેર્ના ર્વર્ના જીવવાર્ની કલ્પર્ના પણ ર્નહોતી કરી, તે વ્યક્તતરે્ન છોડી  વાર્ના ર્ર્નણતયર્ની ક્ષણ મારા માટે 
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ખબુ   કપરી હતી. બીર્જ રદવસે ચાર વષતર્ના દીકરારે્ન લઈ મારા માતા-ર્પતા પાસે ચાલી ગઈ હતી. 
એક   ઝાટકે પર્ત, પે્રમ, ઘર બધુાં   ત્યાગી દીધુાં હત ુાં અરે્ન  વાબદારી અપર્નાવી લીર્ી હતી. 
 

અર્નાયાસે મોઢામાાંથી ર્નીકળેલા શબ્દો અરે્ન સાચા રદલથી લીરે્લા એક ધ્યેયલક્ષી પગલારે્ન યથાથત 
કરવા ભગવાર્ન હાંમેશા મારી પડખે રહ્યા. 
 

મરે્ન ઘણીવાર થત ુાં કે આવી તકલીફ મરે્ન   શા માટે? તેર્નો ઉકેલ પ્રભરુ્ના સાર્ર્નધ્યમાાં સ્ફુરતો. ઈશ્વર તે 
  વ્યક્તતરે્ન તકલીફ આપે છે, જે વ્યક્તતમાાં તેરે્ન પડકારવાર્ની રહિંમત દેખાય છે. એ વ્યક્તત િારા ઈશ્વર 
બીજી વ્યક્તતઓરે્ન આવી તકલીફમાાં કેમ જીવવુાં તે શીખવાડવા માાંગે છે. એટલે   જીવર્નમાાં જ્યારે 
પણ સોંપેલુાં કામ પડકારરૂપ લાગે કે દુુઃખ અરે્ન મશુ્કેલી આવે, ત્યારે અર્ીરા ર્ન બર્નવુાં કે થાકી ર્ન  વુાં 
પણ તર્નતોડ મહરે્નત સાથે રહિંમત રાખી સવુણત અવસરર્ની રાહ  ોવી  ોઈએ. 
 

જીવર્નમાાં આવતી દરેક સમસ્યા આપણી રહિંમત અરે્ન ડહાપણરે્ન ચેલેન્  આપે છે અરે્ન પછી આવી 
તકલીફ   આપણામાાં રહિંમત અરે્ન ડહાપણ પેદા કરે છે. તેથી   મશુ્કેલીર્ની પરાકાષ્ટા આવે ત્યારે 
આપણી અંદર જે શક્તત, આશા અરે્ન રહિંમતર્ના બી  છે તેરે્ન કદી મારવા ર્નહીં. આ બી   ો અખાંડ રહશેે 
તો આજે વામર્ન હોઈએ તો કાલે ર્વરાટ થઈ  વાશે.  
 

મેં મારા જીવર્નમાાંથી અનભુવ્યુાં છે કે ફતત સાંકલ્પ અરે્ન આત્મર્વશ્વાસ   સફળતાર્નો રસ્તો છે આપણી 
જ િાસા અરે્ન શીખવાર્ની ઈચ્છા સતત રહવેી  ોઈએ. શીખવાર્ની પ્રરક્રયા હાંમેશા ર્ીમી હોય છે તેથી 
ર્ીર  ગમુાવવી ર્નહીં. એક વાત હાંમેશા યાદ રાખવી, જીવર્નમાાં સારા સાંસ્કારો અરે્ન સારા ચારરત્ર્યનુાં 
ભાથુાં હાંમેશા સાથે રાખવુાં. આપણો ઈરાદો શદુ્ધ હોય અરે્ન સાંકલ્પ મ બતૂ હોય, તો કોઈ પણ કામ 
અશક્ય ર્નહીં   બરે્ન. 
 

 અર્મતા ર્ારીયા  
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14- હલેો  ીંદગી' 
 

સહલેી બનીને િો ક્યારેક પહલેી, હાશ િો કદી આશ! શ્વાસની આવન- જાવન વચ્ચ ેજીવાિી જીદુંગી માણસન ે

ઊંચ- નીચ, ચડાવ- ઉિાર, સ ખ- દ ઃખના િડકા-છાયા સાથે અનેક અવરોધો, બદલાવો આવ ેજ છે.  

જીવનની ઘટમાળમાું પરરવિાન એ એક અર્નવાયા અંગ છે એ જાણિો હોવાથી, મને- કમને, ક્યારેક મજબરૂી 
િો કદી મજબિૂીથી માણસ બદલાવ સાથ ેજીવવાન ું સ્વીકારી, શીખી લે છે. 

 

જીવનમાું નાના નાના બદલાવો ની વચ્ચ ેક્યારેક લાઈફ નો ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાભબિ થાય એવો બદલાવ પણ 

આવ.ે એ આર્થિક, સામાજજક, શારીરરક, કૌટ ુંભબક, કોઈ પણ હોય શકે અન ેવ્યક્ક્િના જીવનના કોઈ એક 

િબક્કાન ેકે ક્યારેક દરેકને અસર કરે. 

 

આજે લખવા બેઠી િો ર્વચાય ું મારા જીવનન ું આવ ું વળાુંક ભબિંદ  શ ું? અન ેિરિ ઉત્તર મળ્યો. લગ્ન. પ ર ષપ્રધાન 

સમાજમાું એક સ્ત્રીન ું જીવન, પ ર ષના નામ, મોિો,  સામાજજક દરજ્જો, ગમા-અણગમાું અને જીવનપદ્ધર્િ 

સાથ ેમોટે િાગે જોડાયેલ ું હોય છે. કહો કે એની છાયા નીચે વ્યિીિ થત ું હોય છે. એટલે લગ્ન અન ેલગ્ન પછીન ું 
જીવનજ સ્ત્રી માટે સૌથી મોટો બદલાવ હોય છે. મેં ર્વચારિા ર્વચારિા મારા પર્િને પછૂ્ ું  

 

'મારા જીવનનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ શ ું કહવેાય?' િરિજ ભબન્દાસ જવાબ મળ્યો ' મારી સાથનેા લગ્ન!'  

 

મેં પછૂ્ ું' િો િમારો ટર્નિંગ પોઇન્ટ કયો?' 

 

'એમ કેમ?' 

 

'કેમકે ત ું અહીં આવી હિી લગ્ન કરી!' 
 

એમણે પણ સહજિાથી એ સ્વીકારી લીધ ું! 
 

    મને થય ું મારા જીવનમાું પરરવિાન લાવનાર વળાુંક એ મારા લગ્ન જ હિા.  

 

ર્વચારિા જ મન એક છલાુંગ ેફરી ત્યાું પહોંચી ગય ું. એ બધ ું મનમાું ફરી ઉિરિા કેટલી યાદો ઘરેી વળી... ને, 

સમ ર્િિની છાલકમાું િીંજાિી જઈ ઉિી એ મોડ પર!  નાના હિા ત્યારે પપ્પા એક ઢીંગલી લાવેલા. દોઢ 

વેંિની એ ઢીંગલી વચ્ચેથી ખ લે એની અંદરથી બીજી, બીજી માુંથી ત્રીજી.. એમ છેલ્લ ેસાવ અંગ ઠા જેવડી 
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નાની ઢીંગલી નીકળે. હ ું પણ એ ઢીંગલીની જેમ મારામાુંથી નીકળી નાની હજ  નાની થિી ગઈ. આઠ વષાની એ 

દ બલી પાિળી છોકરી બની ગઈ. બસ ત્યારથી જીવનના દરેકે દરેક િબક્કા બરાબર યાદ છે. 

હ ું આઠ વષાની અન ેસાિ િાઈ બહનેોમાું ત્રીજો નુંબર સૌથી મોટાિાઈ ૨૦ વષાના અન ેનાનો િાઈ ૨ 

મરહનાનો! મોટાિાઈ પપ્પાના પહલેા પત્નીના દીકરા એટલે ઉંમરમાું એટલો િફાવિ હિો.એ જ વષે એમના 
લગ્ન થયા ને વહાલા િાિી ઘરમાું આવ્યા. મમ્મીન ું કામ આસાન કરિા એમણે અમન ેબધા િાડ ુંળા ને એમની 
પાુંખ લઈ એમના હિેમાું િીંજવી દીધા.સાથ ેદાદીનો સ્નેહની છત્રછાયા િો ખરીજ. છએક વષામાું િો ઉંમર 

સાથ ેમારી પદવી વધી. હજી એક નાનો િાઈ અન ેત્રણ િત્રીજા સાથ ેહવ ેહ ું આઠ આઠ ટાબરીયાઓની 'દીદી' 
હિી ઘરમાું. એ લોકોની અડધી મા જાણ!ે સાથ ેમાનો હાથ વાટકો, બુંન ેમોટાિાઈની લાડકી, િાિીની નાનકડી 
સેકે્રટરી, બાની બ ઢાપાની લાકડી, દેવદશાન જવાની કુંપની અન ેરૂમ પાટાનર, િાઈ ને પપ્પા ભબઝનેસન ું કામ 

ઘરેથી કરિા િો એમાું પણ મદદ કરિી આર્સસ્ટન્ટ! આમ ર્વર્વધ રકરદાર ર્નિાવિા ખબૂ આંનદ મળિો. 
અન શાસન ર્પ્રય અન ેવાત્સલ્ય મરૂ્િિ પપ્પાની એક આંખથી કરડાકી િો બીજી આંખથી વાત્સલ્ય વરસત ું. 
પપ્પાના અન િવના ર્નચોડન ું િાથ ું, એમની દ રદશીિા, જીવનન ેઅલગ દ્રષ્ટટકોણ થી જોવાની સમજ બધ ું 
પપ્પા પાસેથી શીખય ું. િો વાુંચનની ટેવ અન ે  ઘરમાું જ નાની લાઈબ્રેરી હિી એનો વારસો પણ િેમના થકી 
મળ્યો. રુંગોળી, ગેમ, પઝલ, આટા  સુંગીિ, બધા શોખ. એમાું પણ રેડીઓ, વાુંચન અન ેવાિો મારા સૌથી ર્પ્રય. 

રોજ રાતે્ર એક નવ ું પ સ્િક, કાનમાું નાનો રાન્જીસ્ટર હોય જ. કહવેાય કે મારા 'શ્વાસ પ્રાણ' હિા એવ ું. િહવેારો, 
સામાજજક- સાુંસ્કૃર્િક મેળાવડા ખબૂ ગમ.ે નાની વાિોમાું જીવનની ખ શી શોધ ું. વસ્ત ને જલ્દી ભલૂી આગળ 

વધી જાઉં અન ેહુંમેશા હસિી રહ . એમાું સૌથી વધ  પ્રેમ મારી માતિૃાષા પ્રત્યે! એનો એક નશો હિો જાણ.ે. 

ક્યારેક નાના સામર્યકોમાું નવોરદિો ની વાિાાઓ જોઉં કે એમન ેમળેલ ઈનામની જાહરેાિ જોઉં ત્યારે 

અજાણિા મનમાું 'માર  આમાું કદી નામ આવ ેિો?' એવા ર્વચારને હસી કાઢિી. 
 

આમ માની માવજિ, દાદીની લાડિરી ઠપકાર, ર્પિાન ું ર્નઝાર વાત્સલ્ય, ઘરના લોકોની હૂુંફ, લાગણી, સમજ, 

મોટી દીકરી હોવાને લીધ ેહુંમેશા મળેલ ું માન, મોિો ને મહત્વ, બધા િરફથી હુંમેશ મળેલા વાહ અન ેવખાણ 

થી ઉત્સાહ અન ેઆત્મર્વશ્વાસ સાથ ેમોટી થઈ.  

 

ય વાનીના ઉંબરે  ઊિીને કોલેજમાું આવી. 
હજ  િો િર્વટયના કાચાપાકા સપના જોવાન ું શર  કર ું ત્યાુંિો લગ્નની વાિ ચાલી. 
એક રદવસ હ ું કોલેજ ગઈ હિી ઘરે આવી િો એ લોકો જોવા આવેલા જે ત્રણ રદવસ અમારી ઘરે જ રોકાયેલા. 
સાુંજે ર્મરટિંગ થઈ ને બધાને પસુંદ પડ્ ું. મારા જીવનનો આવો પહલેોજ  અન િવ. હ ું  અવઢવમાું!  માર  
રાજકોટ છોડી આટલ ેદૂર બેંગ્લોર કેમ જાઉં? પપ્પાએ સમજાવી ' બધાને ગમ્ય ું છે મને લાગ ેછે િારે પણ કોઈ 

ના પાડવાન ું કારણ નથી છિાું ત ું ના પડ ેિો કેન્સલ. મારી પાસ ેપણ ના પાડવાન ું કોઈ કારણ નહોત  ું િો હા 
પાડી. કે, પડાઈ ગઈ, કે, પાડવી પડી એ આજ સ ધી સમજી શકી નથી. 
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અન,ે આંખોએ જોયેલ જનાાભલઝમ કે લાયબ્રેરી સાયન્સમાું રડપ્લોમા કે M.A કરી PHD કરવાના સ્વપ્નોન ેઅંદર 

ધરબી  ક ુંવાર ું મન િો નવજીવનના રાગ આલપવા માુંડ્  ું.. 
 

ગમિા'િા મનગમિા થયાું સ્વપ્ન એક સળવળ્ય ું છે.. 

 

મનગમિા મનિાવન થયાું ભચિડ ું જેણે ચોય ું છે.. 

 

નવીનરાહના વળાુંક પર જીવનગાડી ન ું ષ્સ્ટયરરિંગ વળી ચકૂ્ ું હત ું.  

 

મને યાદ છે લગ્નના રદવસે ર્વદાય વખિ ેઆંખમાું આવજે.. ના િીંજાિા િાવ સાથ ેઉિલેા ર્પયારીયા અન ે

આવકારના િીના િાવ સાથે ઉિેલ સાસરરયાની વચ્ચ ેઉિલેી હ ું.. ને માર  મન જાણ ેબોલી ઉઠેલ ું.. 
 

રરશ્િો કી દહલેીજ પે ખડ ેહૈ..  

પીછે છૂટે વો અપન ેથે.. 

આગ ે  ખડ ેહૈ વો સપને હૈ.. 

અબ અપનો કો સપના સમજકે, 

સપનો કો અપનાના હૈ.. ! 

મ જે દેશ પરાયે જાના હૈ.. 

 

અન ેિર્વટયના રુંગીન સપનાઓ પાલવમાું િરી હ ું ચાલી િી.. 
 

ત્રણ રદવસ ેબેંગ્લોર પહોંચ્યા ત્યારે, સ્વજનોથી કેટલી દૂર આવી ગઈ એ પહલેી વાર અહસેાસ થયેલો. સાથ ે

બદલાવ સ્વાગિ કરવા િૈયાર જ હિો. ત્રણ રદવસ પહલેા પાનેિર પહરેી પાક્કી ગ જરાિી નવોઢા બનેલી હ ું 
આજે દભક્ષણી સ્ટાઈલમાું કાુંજીવરમની સાડી, ફૂલ સાથ ેગ ુંથેલો ચોટલો અન ેએવાજ આભષૂણો સાથ ેરરસપે્શન 

માટે િૈયાર હ ું મને જ ઓળખી ન શકી! 
 

બીજા રદવસથી સાડી પહરેી માથ ેપલ્લ ું લઈ ફરિી, જેનો પહરેવેશ હુંમેશા મીડી કે પેન્ટ જ હિો એવી હ ું 'દીદી,' 
'ફોઈ,' 'બેટા' માુંથી, િાિી, કાકી મામી બની ગઈ હિી. જે સાુંિળવા કાન સજ્જ નહોિા થિા. 

 

ખેર, ખાનપાન, રહણેી કહણેી, પહરેવેશ એવાું બદલાવ િો આજકાલની છોકરીઓ પણ માન્ય કરે િો ત્યારે િો 
માન્ય ને સ્વીકૃિ હોય જ. પણ અહીં િો િાષા, પ્રદેશ, બોલચાલ, િહવેારો, રરવાજો, બધ ું અલગ હત ું. એ ધીમ ે

ધીમ ેસમજાત ું ગય ું.  

મોટી હોવા છિાું અહીં માન સાથ ેએક 'મયાાદા' હિી. િો સાડી પહરેી પલ્લ ું લેવા સાથ ેરિન્ક, રડનર અન ે

ડાન્સની પાટીઓ પણ હિી. હ ું કે જેણ ેરાજકોટ માું કદી હોટેલમાું પગ પણ નહોિો મ ક્યો એના માટે આ બધ ું 
અપનાવવ ું થોડ ું મ શ્કેલ હત ું. પણ ત્યાું મને મારી વાુંચનની ટેવ કામ આવી. પરોક્ષ રીિે જોયેલી એ લાઈફ ને હ ું 
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અભલપ્િ રહીને પણ જીવનશલૈી નો િાગ માની સ્વીકારી શકી. અહીં પણ ઘર, પરરવાર, સ્નેહ બધ ું હત ું. છિાું 
કશ ું ખટૂત  ું હોય એવ ું લાગત ું. મારા એ અસુંખય પ સ્િકો અને ઢગલાબુંધ સખીઓ ક્યાુંથી લાવ ું!? 

માર  વાુંચન િો ક્યાુંય પાછળ છૂટી ગય ું અહીં િો કોઈન ેએવો શોખ જ નહીં અન ેપર્િને િો અંગ્રેજી ર્સવાય 

એકપણ િાષા આવડિી નહીં એ િો બહ  પહલેા ખબર પડી ગયેલી. બધ ું ખબૂ યાદ આવિપત્રો લખિી. 
પપ્પાન ેફરરયાદ કરિી િમે લોકો મને ભલૂી ગયા છો. ત્યારે એક વખિ હ ું ર્પયરમાું વધ  મોહ રાખીશ િો માર ું 
કિાવ્ય કરવાન ું ચ કી જઈશ એમાું પાછી પડીશ એવ ું સમજાવિો લાુંબો પત્ર આવ્યો. એમની રીિે એમની વાિ 

સાચી હિી. છિાું, થોડ ું ખોટ ું લાગી આવેલ ું ત્યારે. પણ પછી પત્રો પણ બુંધ થયાું ને મારો મારી માતિૃાષા 
સાથેનો એ નાિો પણ છૂટયો. ધીમ ેધીમ ેનવી રીિે બધ ું જોિી ગઈ એ અપનાવિી ગઈ, એ મ જબ ઢળિી ગઈ. 

ત્યારે સ્ત્રીના જીવનન ું સત્ય સમજાય ું. 
 

નદી જેવી ભબન્દાસ વહ  છું 
હા પણ, 

વળાુંકોને અન રૂપ થઈ જાઉં છું.. 
 

'સ્નેહા પટેલ' 

 

કાળી માટીમાું પનપિા છોડને લાલ ભખૂરી માટીમાું રોપી દે િો હવા પાણી ખાિર મળવા છિાું કદાચ િે 

મ રજાઈ જાય જાણ ેચાના બગીચામાું માુંડવી વાવી!  એને એન ું અક્સ્િત્વ ટકાવી રાખવા ખબૂ ધૈયા અન ેપ રી 
શક્ક્િ કામે લગાડવા પડ ેઅન ેત્યારે કદાચ એ છોડ નવા રૂપ,રુંગ, સ્વાદ ને સ ગુંધ સાથ ેઉગી નીકળે! હ ું પણ 

ર્વકસી ઘણ ું શીખી. વ્યક્ક્િત્વ ર્નખય ું. અહીં બદલાવ સાથે મળેલા થોડા અિાવ અન ેફરરયાદ લઈન ે

પણ ર્વકર્સિ થઈ. 

 

બધ ું પાછળ છૂટ્ ું ને નવા સબુંધો અન ેજવાબદારીઓ ફરિે વીંટળાઈ વેલ બની પાુંગરિી રહી. જીવનગાડી 
સડસડાટ આગળ વધિી રહી. મારી અંદરની આદિો, શોખ સરહિ ધીમ ેધીમ ેહ ું મારામાુંથી ખરિી રહી, ખસિી 
રહી! 

 
 

 

   

~આરતી રા પોપટ 

 

***************************************************************** 
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15- ટર્નિંગ પોઇન્ટ એટલે શ ું? 

જીવન એકધારી રફિારથી વહી રહ્ ું હોય અને એક એવો વળાુંક આવે કે જેનાથી આપણ ું આખ ું અક્સ્િત્વ 
હચમચી જાય એ? આપણે એક િરફી ર્વચારસરણીથી આપણા રદવસો પસાર કરી રહ્યા હોઈએ અને 
આપણ ું ગોઠવેલ ું માળખ ું એકદમ ખોરુંિે ચઢી જાય એવો ધક્કો લાગે એ અથવા આપણે આજ સ ધી જે 
ર્વચારિા હિા એ સદુંિર અલગ કે ખોટ ું જ ર્વચારી રહ્યા હિા એવી સમજણ આવે અને કોઈ નવી રદશા 
િરફ ર્વચારિા થઈ જઈએ એ?   

કોને ખબર પણ એક નહીં અનેકવાર એવ ું બને છે જે આપણી ર્વચારધારાને, આપણી લાગણીઓને જ 
નહીં આપણા જીવનને પણ અલગ મોડ પર લાવીને મ કી દે કારણ માત્ર એ કે આપણે અલગ અલગ 
વ્યક્ક્િઓ સાથે અલગ અલગ માનર્સકિા કે અલગ વાણી- વિાન કે લાગણી જીવિા હોઈએ છીએ. 
આપણો ઉછેર જે વાિાવરણમાું થયો છે, જે સુંસ્કાર આપણામાું મળૂસોિા જડાઈ ગયા છે એ જ સત્ય છે 
એમ માની લઈએ છીએ. અથાાિ જયારે આપણી માન્યિા કે ર્વચારોથી સહજે પણ અલગ સમય સુંજોગો 
આવીને ઊિા રહ ેત્યારે જો નવેસરથી ર્વચારવાની જરૂર ઊિી થાય એને ટર્નિંગ પોંઈંટ કહવેાય? 

જો એનો જવાબ હા હોય િો એવા મન કે લાગણીન ેધક્કો પહોંચે એવા કોઈ મોડ મારા જીવનમાું આવ્યા 
જ નથી પણ હા, મારી જાિને નવેસરથી ગોઠવવી પડે એવ ું જરૂર બન્ય ું છે. 

મારો જન્મ અને ઉછેર એવા મ ક્િ વાિાવરણમાું થયો કે જયાું મનને ઘસરકો પડે એવી કોઈ કમી 
અન િવી નહોિી. જન્મે જૈન પણ ઘરમાું ધાર્મિક નહીં માર્મિક વાિાવરણ વધ  હત  ું. મમ્મી પપ્પાને ઈશ્વર 
પર પ રેપ રી શ્રદ્ધા હોવા છિાું ધાર્મિક રક્રયા-કાુંડ િરફ ઝોક જરાય નહીં. મમ્મી ડૉક્ટર એટલે માનવ ધમા 
કે માનવ સેવાને મહત્વ આપવાન ું પહલેેથી જ ર્શખવવામાું આવ્ય ું. ઘરમાું ર્શસ્િબદ્ધ વાિાવરણ હોવાની 
સાથે મ ક્િ મન અને ખ લ્લા હ્રદયથી ર્વચારોની આપ-લે કરી શકાિી પણ જયારે લગ્ન થયા ત્યારે સીધા 
જ ૧૮૦ અંશ ડીગ્રીએ જઈને ઊિી રહી. 

લગિગ ચ સ્િ કહી શકાય એવ ું ધાર્મિક વાિાવરણ, રક્રયા-કાુંડને પ રેપ ર  મહત્વ, જૈનના આચાર-ર્વચારો 
અન સાર ખાવાની પાબુંદી, દરેક િહવેારોન ું પણ એટલ ું જ મહત્વ. 



55 
 

અરે બાપરે! મારા માટે િો આ બધ ું જ ખ બ અઘર ું હત  ું. મારા મમ્મી-પપ્પાએ અમને િહવેારોની સમજ 
આપી હિી પણ એ િહવેારોની ઉજવણીની રીિ અમારા ત્યાું સાવ જ દી હિી. જેમકે મહાવીર જયુંિી 
હોય ત્યારે સૌ િગવાનના જન્મ સમયે જ દેરાસરમાું જવ ું એવો કોઈ ર્નયમ મારા મમ્મી-પપ્પાના ત્યાું 
હિો જ નહીં એના બદલે સૌ જૈનો પ્રર્િક્રમણ કરવા ઉપાશ્રયમાું હોય ત્યારે દેરાસરમાું િગવાનના દશાને 
અમે જિા. નહીં કોઈ ટોળા, નહીં કોઈ ધક્કામ ક્કી. બસ દેરાસરમાું  માત્ર અમે અને અમારી સન્મ ખ 
િગવાન. સાુંધ્ય સમયે દીવાના ઉજાસમાું આંગી કરેલા િગવાનની આિામાું સીધ  જ અન સુંધાન હોય 
એવી અન ભરૂ્િના સમયે જે પરમ શાુંર્િનો અન િવ થિો એ િો આજે પણ યાદ છે. મને યાદ છે, ટી.વી 
પર રામાયણ -મહાિારિની સીરરયલ શરૂ થયેલી ત્યારે આખા શહરેમાું જાણે કરફય ૂલાગે ગયો હોય એવો 
સનૂકાર થઈ જિો હિો. બસ આ જ એક કલાક હિો જયારે દેરાસરમાું કદાચ પજૂારી પણ નહોિા જોવા 
મળિા. એવા સમયે મારા મમ્મી-પપ્પાને દશાન કરિા અપાર શાુંર્િ થિી અને એટલે જ અમે દશાન 
માટેનો એ સમય જ પસુંદ કરિા. 

જયારે લગ્ન પછી જાણે સાવ જ વાિાવરણ બદલાઈ ગય ું. એક ર્નર્િિ ઢાુંચામાું જ, એક ર્નર્િિ 
પરુંપરામાું ગોઠવાયેલો પરરવાર હિો જયાું સવારથી માુંડીને પ્રભ  િક્ક્િને પ્રાધાન્ય આપવામાું આવત ું. 
િપ-ઉપવાસ સેવા-પજૂા, સામાર્યક, પ્રર્િક્રમણને અત્યુંિ મહત્વ આપવામાું આવત ું જે મારી રફિરિને 
જરાય અન કળૂ નહોત  ું. શરૂઆિમાું િો આ બધ ું આચરણમાું મકૂવાન ું િો દૂર સમજવાન ું, સ્વીકારવાન ું 
પણ મારા માટે અત્યુંિ કપર ું હત  ું. ખ બ મ ૂુંઝવણ અન િવિી. અકળામણ િો પાર નહીં. ના પણ કહી શકિી 
નહોિી િો એમાું િળી પણ શકિી નહોિી. 

ક્યારેક એવ ું પણ થઈ જત ું કે અરે ! હ ું જાણે ભલૂી પડી. હ ું બધાથી સાવ અલગ પડી જિી. સૌથી અલગ 
પડવાથી મનમાું િય રહિેો કે સૌ મારા માટે શ ું ર્વચારશે? સીધા -સાદા િક્ક્િપરાયણ પરરવારમાું ન 
િળી શકવાના લીધ ેજાણે સાવ અિડી પડી જિી. ક્યારેક મનમાું અપરાધનો િાવ આવી જિો કે કેમ 
હ ું એમના જેવા અચાર-ર્વચારોને અપનાવી શકિી નથી િો ક્યારેક મનમાું આક્રોશ પણ ઊઠિો કે આ 
બધ ું સાચે જ એટલ ું મહત્વન ું છે? જો ખરેખર હોય િો આજ સ ધી, મારી એકવીસ વષાની ઉંમર સ ધી હ ું 
જીવી એ શ ું હત  ું? 

મારી મા એ અમને એવ ું શીખવાડ્ ું હત  ું કે જો િગવાનને િજવામાું ચકૂ થશે િો માફ પણ માુંદગીના 
સમયે સેવા કરવામાું ચકૂ થશે ત્યારે િો િગવાન પણ રાજી નહીં રહ.ે 

બોલો… હવે ક્યાું અને કેવી રીિે હ ું મારી જાિને ગોઠવ ું? કદાચ બધા જ પોિાની રીિે સાચા હિા. 
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પણ કહ ેછે ને કે જયાું બ દ્ધદ્ધ, િકા પણ નથી જીિી શકિા ત્યાું લાગણી જીિે છે. 

નહીં કોઈ આગ્રહ કે અન શાસન, નહીં કોઈ આદેશ કે ઉપદેશ . ફક્િ આવકાર..અને િે પણ સાચા રદલનો 
આવકાર. સાસરીમાું સૌ સાચે જ મને ખ બ પે્રમ કરિા હિા. એટલ ે“આ જરા આપણાથી જ દી છે, એને 
હળવેકથી પલોટવાની છે”…. એવી એમની િૈયારી મારા મન સ ધી પહોંચિી હિી. 

હ ું પણ ધીરે ધીરે મારી જાિને એમની ર્વચારસરણીમાું ગોઠવવા મથિી િો હિી જ. િલે આજ સ ધી 
જે શીખી એ અકબુંધ રાખીને પણ નવી રીિન ેઅપનાવી િો શકાય ન ે? અરે કશ ું જ ન કરી શક ું િો 
પણ એમની લાગણીને માન િો આપી જ શક ું ને? 

મારી મા એ શીખવાડ્ ું હત  ું એમ કોઈની લાગણીને ઠેસ ન પહોંચાડીએ િો એ પણ એક રીિે ધમાન ું જ 
પાલન કય ા કહવેાય એમ ર્વચારીને કોઈપણ જાિના િકાને નેવે મકૂીને હ ું એમને અન સરવાનો પ્રયત્ન 
િો કરીશ જ એવો ર્નધાાર કરવો એને પણ એક રીિનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ જ કહીશ. સમય સુંજોગો આપણી 
માનર્સકિા બદલે એના બદલે સમય સુંજોગો પ્રમાણે આપણે જાિે જ આપણી માનર્સકિા બદલીએ 
િો એ ર્વચારોનો, માન્યિાનો ય ટર્નિંગ પોઈન્ટ જ કહવેાય ને? 

પ્રકૃર્િના મળૂ સાથે જોડાયેલી માટી પણ યથાવિ રહ ેઅને જરા અલગ પ્રકારના ખાિરથી એ મળૂ વધ  
સમદૃ્ધ બને િો એક નવો ફાલ મળે ને? સરસ મઝાના લાલ ગ લાબના છોડ પર કલમ કરીને પીળું ગ લાબ 
પણ ઉગી શકે િો આપણે કેમ બે અલગ આચાર-ર્વચારોની કલમ કરીને આપણા મનને વધ  સ ુંદર, વધ  
સમધૃ્ધ ન બનાવી શકીએ? બસ, આ ર્વચાર સાથે મેં મને પે્રમ કરિા સૌ સ્નેહીઓમાની એક બનવાન ું 
અભિયાન આદય ું. 

રાજુલ કૌર્શક  

******************************************************** 
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૧૬-જીવર્નર્નો વળાાંક  

જીવર્ન માાં ઘણી વખત એવી ઘટર્નાઓ બર્ની ર્જય છે જેર્નાથી જ િંદગી ડામા ડોળ થઈ ર્જય છે.મરે્ન પણ 
કળવા સત્ય ર્નો એનુાંભવ  થયો છે.મરે્ન સાંગીત, આટત ,ભરત ગુાંથણ વગેરે ર્નો ઘણો શોખ.ઘણી 
સન્સ્થાઓમાાં હુાં ભાગ લેતી અરે્ન સારા એવા ઇર્નામો જીતીરે્ન આવતી।મારા પર્ત ર્નો અરે્ન  મારા સસરા 
ર્નો ઘણો સાથ હતો.મારા પર્ત રે્ન હુાં શેઠ કહતેી.ર્નવરાત્રીમાાં મારે અચકૂ શેઠ ર્ની પસાંદગીર્ના ગરબા 
ગવડાવવા પડતા.જુર્ના જુર્ના ગરબાર્ની કેસેટ શોર્ી લાવે,અરે્ન રદવસ ર્ના મારે પે્રસ્તટસ કરી રે્ન રાતે 
પોળ  માાં ગરબા ગવડાવવર્ના।.આમ અમારુાં  જીવર્નનુાં ગાડુાં ગબડયા કરત ુાં હત ુાં. 
દીકરીઓ મોટી થઈ,ભણવા લાગી ,પોતાનુાં કામ થોડુાં ઘણુાં કરવા લાગી એટલે થોડો સમય વર્ારે 
મળવા લાગ્યો.મરે્ન હરે સ્ટાઈલ થતા ગરબા કરવાર્નો અરે્ન કરાવવાર્નો ખબુ શોખ.ઘણી હરીફાઈ માાં 
ભાગ લેતી.મારા સસરા  યારે પણ હુાં હરીફાઈ માાં ભાગ લઉં ત્યારે રહિંચકા પર બેસી રે્ન મારી રાહ 
 ોતા હોય કે હુાં ક્યારે પાછી  આવુાં છાં.મારો પ્રવેશ થતાાં  મરે્ન ચોકલેટ ર્રી દેતા પછી પછેૂ ઇર્નામ 
જીતીરે્ન આવ્યા રે્ન.મારા કરતા પણ એમરે્ન મારામાાં વર્ારે ર્વશ્વાસ હતો.અચાર્નક પ્રભનુુાં ર્નામ લેતા 
લેતા એમનુાં પ્રાણ પાંખેરુાં  ઉડી ગયુાં.થોડો સમય એમર્ની ગેર હા રી અમરે્ન ખબુ લાગી.પણ કહવેાય છે 
કે સમય  તા બધુાં ર્વસરાઈ ર્જય છે.એટલે  સમય બળવાર્ન છે.ઘર ર્ના ખચાત વર્વા લાગ્યા એટલે મે 
ટયશુર્ન શરૂ કરવાર્નો ર્વચાર કયો.શેઠ રે્ન આ ર્વચાર ગમ્યો ર્નહીં પણ મારી હોશ  ોઈ રે્ન ર્ના ર્ન  પા ડી 
શક્યા .મારો તો ફતત એ  રે્ય હતો કે હુાં થોડી મદદ કરુાં .મેં ટ્શુર્ન શરૂ કયાત.મરે્ન બાળકો રે્ન 
ભણાવવામાાં ખબુ  આર્નન્દ મળતો.ટ્શુર્નમાાં બાળકો ઘણા વર્ી ગયા એટલે શેઠ પણ મરે્ન ગબણત 
અરે્ન રહન્દી ભણાવવામાાં મદદ કરવા લાગ્યા.ઘર ર્ની  વાબદારી હુાં સાંભાળી લેતી ,બહારનુાં કામ મારે 
કરવુાં ર્નોહત ુાં કરવુાં પડત ુાં.થોડા સમય થી શેઠ  રા ઢીલા લાગતા હતા,તેથી મરે્ન હવે બહારનુાં કામ 
સોંપવા લાગ્યા.બેંકમાાં  વાનુાં ,પોસ્ટ ઓરફસ  વાનુાં, હુાં બહારનુાં કામ કરવાર્ની ર્ના  પા ડી 
દેતી.મારાથી  ર્નહીં થાય એવી મારી માન્યતા હતી.શેઠ ર્નો આગ્રહ વર્તો ગયો.કહતેા બહારર્ની 
દુર્ર્નયામાાં પણ જીવતા શીખવુાં  ોઈએ.કોઈ વખત એકલા સાંભાળવાનુાં થશે તો અઘરુાં  લાગશે.મરે્ન 
 યારે પણ આવા શબ્દો બોલતા ત્યારે ગમતુાં ર્નહીં। 

અચાર્નક એક રદવસ એમરે્ન ખબુ  ઉર્રસ આવી એરે્ન ગળામાાં દુખાવો થયો.ડૉતટર રે્ન બતાવવા ગયા 
તો કેન્સર ર્ર્નદાર્ન થયુાં.મારા તો પગ ર્નીચેથી ર્જણે  મીર્ન સરકી ગઈ.ફતત ર્નવ મરહર્નામાાં તો એમનુાં 
અવસાર્ન થય.ુમારા પર તો ર્જણે આભ તટૂી પડ્ુાં.ર્ર્નરાશા યે મરે્ન ઘેરી લીર્ી. કોઈ પણ કામ કરવાર્ની 
તાકાત ર્ન રહ.ેઆખો રદવસ ચપૂ ચાપ ઘરમાાં એક ઓરડામાાં પોતાર્ની ર્જત રે્ન પરુી રાખતી.મારા ર્નણદ 
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મારી સાથે રહતેા હતા.સ્વભાવર્ના સરળ,એમણે   ોયુાં કે ભાભી ર્ની પરરક્સ્થર્ત બગડતી ર્જય છે,એટલે 
એમણે મરે્ન ખબુ સાન્તવર્ન આપવા માાંડ્ુાં ,પણ પથ્યર પર પાણીએમર્ની આવક બરઁ્ થઈ,ખચાત તો 
એટલાાં  રહ્યા.ઉપરથી બીમારી ર્નો ખચત પણ ખબુ  લાગ્યો.બેંક માાં લોર્ન ભરવાર્ની આવી,રદવસે 
રદવસે બચિંતા ર્નો પાર ર્ન રહ્યો.દીકરીઓર્ના ભણવાર્ના ખચાત ,ઘર ખચત.ત્યારે મરે્ન શેઠ ર્ના શબ્દો યાદ 
આવ્યા કે મારે મારી જ િંદગી તો જીવવાર્ની છે પણ બર્ી દીકરીઓરે્ન પણ ઠેકાાંણે પાડવાર્ની છે.રહિંમત 
કરી રે્ન મર્ન ખબુ મ બતૂ બર્નાવ્યુાં.ટ્શુર્ન શરૂ કરી દીર્ા.ટ્શુર્ન કરવા  રૂરી હતા,માથે દેવુાં હત ુાં 
,દીકરીઓરે્ન ખબુ ભણાવવી હતી જેથી કરી રે્ન ભર્વષ્યમાાં પોતાર્ના પગ પર ઉભી રહી શકે.આપણી 
 રૂરરયાત વખતે આપણી પાસે કોણ ઉભુાં રહ ેછે તે આપણા ખરાબ સમયે  ખબર પડે છે.ખબુ કડવા 
એનુાંભવ થયા.ત્યારબાદ એકદમ ર્જણે હુાં પરેુપરુી ર્જગતૃ  થઈ ગઈ.એકલા  જુમતા  જુમતા વષો ર્ના 
વ્હાણા વીતી ગયા. 
 

ઈશ્વર ર્ની કપૃા અરે્ન મારા અથાગ પ્રયાસોથી આજે હુાં મારી જ િંદગી ખશુી ખશુી જીવુાં છાં.  
 

 

  વસબેુર્ન શેઠ. 
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૧૭-ટર્ર્નિંગ પોઇન્ટ 

 
 

ખબૂ સ ુંદર અને રસપ્રદ ર્વષય છે. 
ટર્નિંગ પોઈન્ટ એટલે શ ું? 

રાત્રીના ર્િર્મરને હટાવી ઉષાની લાલીમાના રુંગો પરૂિો સયૂોદય એ  ટર્નિંગ પોઇન્ટ છે . જ્ઞાનનો ઉદય એટલ ે
અક્સ્િત્વનો એહસાસ. િથેી જ્ઞાનયાત્રાએ નીકળેલા ર્વદ્યાથીને કરાિાું ઉપનયન સુંસ્કાર એ  ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. જયાું 
રાજયાભિષેકનો હરખ સૌના હૈયામાું રહલોળા લેિો હોય ત્યાું બીજા રદવસ ે વનમાું પ્રસ્થાન એ રામના 
જીવનન ું ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે.ચુંદ્રયાન ર્વક્રમના લેષ્ન્ડિંગ માટે સૌની આંખો સ્ક્રીન પર ચોંટેલી હોય અને અચાનક 
િાળીઓનો ગડગડાટ શમી જાય  એ એક મહત્વકાુંક્ષી પ્રોજેક્ટન ું ટર્નિંગ પોઇન્ટ છે. બોર્ધવકૃ્ષ નીચ ેિપ કરિા 
કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્પ્િ એ િથાગિના  જીવનન ું ટર્નિંગ પોઇન્ટ છે. ફસ્ટા ક્લાસની રટરકટ હોવા છિાું જયારે થડા 
ક્લાસમાું મ સાફરી કરવાન ું કહવેામાું આવે, એટલ ું જ નહીં પણ ટીંગાટોળી કરી પ્લેટફોમા પર ફેંકી દેવામાું આવે 
અને ત્યારે મક્કમિાથી સત્ય અને ન્યાયનો આગ્રહ રાખવો એ માનવમાુંથી મહાત્મા બનેલ ગાુંધીજીના 
જીવનન ું  ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. આમ જોઈએ િો ટર્નિંગ પોઈન્ટ કાલાિીિ છે. ભિૂકાળમાું હિા, વિામાનમાું છે અને 
િર્વટયમાું પણ હોઈ જ શકે.  િે મોડ મનગમિો હોય કે પીડાકારક પણ હોઈ શકે.એક હોય કે અનેક હોઈ શકે. 
         પરરવિાન એ જીવનનો ર્નયમ છે. જીવન ક્યારે , ક્યા મોડ પર ઉિા કરી દે, કોઈ કહી શકે િેમ 
નથી.   જીવનનો પથ  ક્યારેય પ ટપ આચ્છારદિ નથી હોિો. િેમાું પડકાર છે, ચઢાણ છે, ઉિરાણ છે, પવાિ છે 
િો ખાઈ પણ છે. રસ્િો લામ્બો છે પણ સાવ સીધો નથી. વળાુંક છે . અરે, ક્યારેક િો આગળ શ ું છે િેનો જરા 
સરખો પણ અણસાર ન આવે િેવા બ્લાઇન્ડ   કવા પણ છે. 
          મારી વાિ કર ું િો જીવનના 57 વષા કોઈ સામાન્ય વ્યક્ક્િન ું જીવન જે રીિે થોડા ઉિાર, ચઢાવ , પડકાર 
સાથે પસાર થાય એવ ું જ રહ્ ું. િણિર, લગ્ન, બાળકો, પરરવાર, જોબ વગેરે વગેરે. પણ હવે મનમા એક ઝુંઝાવાિ 
આકાર લઇ રહ્યો હિો. શ  બાકીન ું જીવન પણ આમ જ પરૂ ું કરવાન ું? જીવનનો કોઈ વધ  ઉચ્ચ હતે   ખરો?શ  ફક્િ 
જોબમાું પ્રમોશન મેળવવ ું કે વધ  પૈસા કમાવા એ સફળિાની પારાશીશી હોઈ શકે? કે પછી ર્નવતૃ્ત થઈ ખાવ ું-પીવ ું, 
હરવ ું-ફરવ ું, મોજમજા કરવી કે આરામ કરવો- કેમ કે બહ  કામ કય ું આ જજિંદગીમાું, હવે િો બસ જલસા કરવા છે- 
એક ર્વકલ્પ. બીજો ર્વકલ્પ એ  હિો કે  આજ સ ધી સમય, સુંજોગો  કે સગવડના અિાવે જેનો િોગ લેવાયો હિો 
એવી  મારી મનપસુંદ પ્રવરૃ્ત્તઓ, શોખ, જ્ઞાન ઉપાર્જન  કે જીવનને એક અથા આપવા માટે સમય ફાળવવો . 
આવી  વરૃ્ત્ત હિી િો મન કુંઈક એવી પ્રવરૃ્ત્ત શોધવામાું લાગી ગય ું કે જે  સામાન્ય ઉત્તરદાર્યત્વ ર્નિાવવાની 
સાથે સાથે મને ખ શી આપે, આનુંદ આપે ,સુંિોષ આપે એટલ ું જ નહીં પણ  પરરવારને અને સમાજને 
પણ  ઉપયોગી બની શકાય. લોકોનો મળેાપ િો કરિા હોઈએ પણ હ્રદય મળેાપ કરવો,  જીવનને ર્શવ એટલ ે
કે કલ્યાણપન્થે દોરવ , સામાજજક પ્રશ્નોની ફક્િ ચચાા નહીં પણ નાની એવી પણ જવાબદારી પોિાના માથ ે લઇ 
કોઈના ચેહરા પર ક્સ્મિ લાવવ  કે કોઈની પીડા ઓછી કરવી.ર્નણાય  લેવો સહલેો િો નહોિો જ.જયાું સ ધી સેલરી 
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સ્લીપ જોઈએ ત્યાું સ ધી ધન ઉપાર્જનનો મોહ ક્યાુંથી છૂટે? પણ જો સાચ ું સ ખ, શાુંર્િ, સુંિોષ , આનુંદ અને હતે  પ ણા 
જીવન  જોઈએ િો આ રસ્િે િો નહીં જ મળે એ ચોક્કસ હત ું. પરરવારમાું પણ  વાિ કરી. સૌનો સાથ સહકાર 
હિો. ર્નણાય મારે જ લવેાનો હિો અને મને બાળપણમાું વાુંચેલી જ ભલયસ ર્સઝરની વાિ યાદ આવી.  ક્રોસ ધ 
ર ભબકન. ર્નણાય લવેાઈ ગયો. બેન્કમાુંથી સ્વૈપ્ચ્છક ર્નવરૃ્ત્ત અને સ્વૈપ્ચ્છક સુંસ્થા આદશા અમદાવાદ સાથે જોડાણ. 
પછી શરૂ થયો િણવા- િણાવવાનો એ ર્સલર્સલો, જે આજ પયુંિ ચાલ  છે. જે છે મારા જીવનન ું ટર્નિંગ પોઈન્ટ , 

કારણ કે િેનાથી મને એક નવી ઓળખ મળી, જીવનનો અનોખો દ્રષ્ટટકોણ મળ્યો,જયાું ફી વગર  િણી- 
િણાવી  શકાય.  સ્વ ના વત ાળની બહાર ડગલ ું મ કવાથી જે ર્નિેળ પે્રમ અને આદર અને સદિાવ મળે છે િેનો 
પણ અન િવ થયો, યોગમય જીવનની ઝાુંખી થઈ, જ્ઞાનન ું સુંવધાન અને િેના પ્રસારથી અનેક લોકો સાથે 
connect થવાનો લ્હાવો મળ્યો.ચભચિલન ું પ્રખયાિ વાક્ય- we make living by what we get, we make life by 

what we give -આ  giving નો ,આપવાનો મરહમા સમજાયો અન ેઅપનાવ્યો. ગિ અઠવારડયે કલ્પનાબેનનો 
એક સ ુંદર લેખ વાુંચ્યો.ને મેં એક ટીપ્પણી કરી કે  જરૂર છે જાગિૃ થવાની, જાગિૃ કરવાની અને એક સ્વસ્થ 
સમાજના ર્નમાાણની.એવો પ્રશ્ન ન કરો કે એ જાગરૃ્િ કોણ લાવશે?  સ્વસ્થ સમાજન ું ર્નમાાણ કોણ કરશે? એવો 
પ્રશ્ન કરો કે િેમાું માર  યોગદાન કેટલ ું? દરેકે ફક્િ એક દીવો પ્રગટાવવાનો છે, આખ ું ર્વશ્વ પ્રકાર્શિ થઇ ઉઠશે. 
          અંિમાું, સપ્િાહમાું બધાને સાિ રદવસ  જ મળે છે.પણ પરરભક્ષિના એ સાિ રદવસ અનોખા હિા- રાજા 
હોવાનો ગવા, ધન અને પ્રર્િટઠા નો મોહ કે મતૃ્ય નો િય- જ્ઞાન દ્વારા દૂર થઈ ગયો જે િેને  મ ક્ક્િના માગે દોરી 
ગયો. આપણી પાસે પણ જીવનમાું મયાાદા છે ત્યારે જ્ઞાનમય, માુંગલ્યમય રસ્િે પ્રયાણ એ જ છે ટર્નિંગ પોઈન્ટ. 

 
 

રીટા ર્જર્ની  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અમ ક વાિાા અહી મ કાઇ નથી િો માફ કરશો.પરુંત   િર્વટયમાું 
બ કમાું જરૂર છાપશ ું.  
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િરૂલિા મહિેા ર્નબુંધસ્પધાા 2019નો ર્વષય હિો 'મારા જીવનન ું વળાુંકભબદ ું '(ટનીંગ પોઈન્ટ ઓફ માય 
લાઈફ ') જેન ું પરરણામ જાહરે કરિા મને સ્પધાકો માટે  ગૌરવ અને આનુંદ છે. 
ર્પ્રય સારહત્યરર્સક ર્મત્રો , 
'મારા જીવનન ું વળાુંકભબિંદ  ' ર્વષે ક લ ઓગણીસ સ્પધાકોએ ઉત્સાહપવૂાક િાગ લીધો. સૌને મારા િરફથી 
હારદિક અભિનન્દન છે. પરદેશમાું માતિૃાષા ગ જરાિીમાું લખવવાના પડકારને પહલેી વાર કલમ  

ચલાવનાર લેખકોએ ઝીલ્યો છે.કારણ કે બધ ું જ ર્શક્ષણ અંગે્રજીમાું ,કેરરયર અને બહારના લોકો સાથેની 
વાિ અંગ્રેજીમાું ,ગ જરાિી ઘરમાું બોલાય િો નસીબ બાકી સ્કલૂની ચોપડીઓમાું ગ જરાિી કેદ .હવે 
લખવાની શરૂઆિ થઈ છે િો ખબૂ લખો િેવી શ િેચ્છા. 'બેઠકના ' ર્વષયો પર લખી પ સ્િક પ્રકાશન 
કયાા હોય િેવી લેભખકાઓ અમારા માટે ગૌરવ છે.'બેઠક' માિબર સર્જકોની છે.કોને ઇનામ આપવ ું ? 

સ્પધાાના ર્નયમો, િાષાની શ દ્ધદ્ધ,લેખની સચોટિા ,રસદશાન અને ધ ુંટાયેલા  જીવનમુંથનને લક્ષમાું લઈ 
મેં ર્નણાય લીધો છે.સ્પધાા ર્નર્મત્તે લખવાનો સળવળાટ થાય ,િમારામાું ધમૂરાત  ું ,ધ ૂુંટાત  ું  માતિૃાષા  
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ગ જરાિીમાું અભિવ્યક્િ થાય એ રીિે આપણી િાષાને જીવુંિ રાખી િેના ર્વકાસમાું યથાયોગ્ય પ્રદાન 
કરીએ િો મારો િમારો માુંહ્યલો રાજી થાય. 
પરરણામ: 
પ્રથમ ઈનામની  બે ભલભખકાઓને િાગીદાર છે. 
(1)   વૈશાલી રારડયા $ 20 

(2)   અર્મિા ધારરયા  $20 

 દ્ધદ્વિીય  ઇનામ બે લેભખકાઓને અપાય છે.  
(1) સપના ર્વજાપ રા  $15 

(2) જજગીષા પટેલ  $15 

તિૃીય ઇનામ બે લેભખકાઓને મળે છે. 
(1) પ્રજ્ઞા દાદિાવાલા  $10 

(2) ડો.દશાના નાડકણી $10 

  પ્રોત્સાહક ઇનામો    
(1) કલ્પના રધ  શાહ $15 

(2) જયવુંર્િ પટેલ   $15 

સૌ ર્વજેિાઓને મારા િરફથી અભિનન્દન। િર્વટયમાું આ રીિે સ્પધાામાું િાગ લઈ ગ જરાિીિાષામાું 
લખિા રહજેો અને માન ું ઋણ ચકૂવિા રહશેો. ટીપે ટીપે સરોવર િરાય િેમ આપણા  
ગ જરાિીમાું લખાવાના પ્રયત્નોથી િાષાને જીવુંિ રાખી શકીશ ું િેવી આશા સેવીએ. 'શબ્દોન ું સર્જન ' 
નવા લેખકોને િક આપ ેછે.'બેઠક'ના ર્વષયો પર લખવાની મથામણ કરિા કેટલાય લેખકોની કલમ  

ઘડાઈ છે.પ્રજ્ઞાબેન સુંચાભલિ 'શબ્દોન ું સર્જન ' અને 'બેઠક ' પહલેી વાર કલમ ઉપાડનારને પ્રોત્સાહન 
આપી િેમને લખવાન ું બળ આપે છે.િેમની આ સેવાન ેભબરદાવીએ અન ેિન-મન-ધનથી સહકાર આપી 
કૃિાથા થઈએ. 
માતિૃાષા ગ જરાિીના મીઠાું ટહ કાને સાુંિળવા આપણે ઉત્સાહથી  પ્રજ્ઞાબેન ,કલ્પનાબેન 
,રાજેશિાઈ સુંચાભલિ આ 'બેઠક 'માું હાજર રહીએ છીએ. 'માુંહી પડયા િે મહાસ ખ માણે ' 
િેમ કુંઈક નવા ર્વષયો ,પ્રયોગો ,અભિવ્યક્ક્િને માણીએ છીએ. ર્વચારર્વમશા ,મૈત્રી અને સ્નેહની લ્હાણી 
સાથે મઝેદાર વાનગીને માણી નવ ું લખવાના ર્વચાર સાથે ફરી મળવાનો વાયદો  કરીએ છીએ. 
સૌને શ િેચ્છા  
જય ગરૂ્જર ભગરા  
િરૂલિા મહિેા 30મી સપ્ટે. 2019 
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