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રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે ગોાકૃષ્ણ ગોખેને 1913માાં જણાવ્ ાંય હત ાંય કે “તમારા જેિા માણસે હાંમેશા યાદ રાખવ ાંય
જોઈએ કે તમારાં ય જીિન દે શની સેિા માટે છે અને તે બીજાના જીિનમાાં હાંમેશા પ્રકાશ પ ૂરો ાડે છે .”
તે જ યીતે શ્રી. યતતરાર પ્રેભચંદ ચંદયમા ઘણા ફધા રોકો ભાટે ઘણ ં તલતળષ્ટ સ્થાન ધયાલે છે ણ ભાયા
ભાટે તે ભાયા તતા તલ્મ શતા.
ભને શજી ણ જરાઈ 2005નો એ લયવાદી દદલવ માદ છે . એક દદલવ અભને એક પોન આવ્મો કે શ્રીભાન
યતતરાર ચંદયમા આને ભલા ભાંગે છે . એ લખતે અભને એ કોણ છે એના તલળે કોઈ જ ભાદશતી ન શતી
ણ અભે ભલા ભાટેની અનભતત આી. ભાયી અને ભાયી ટીભ ભાટે એ એક અનોખો અનબલ શતો કેભકે
યતતબાઈ અભને કોઈને વાંબી ળકતા ન શતા. વચચન અભાયી લાતને તેભના સધી શોંચાડલા ભાટેના
ભધ્મસ્થીની ભ ૂતભકા તનબાલતો શતો. તેઓ અભાયા તલળે અને અભે ગજયાતીબાા તલળે જે કોઈ કામય કયે ર
શત ં તે જાણલા ખ ૂફ ઉત્સક શતા. એભને અભને ઘણાં ફધા પ્રશ્નો  ૂછયા અને તેભાનાં ઘણાં પ્રશ્નોના જલાફ
આલા અભાયા ભાટે વય ન શતા. એભણે ભને એભના સ્લપ્નીર પ્રોજેક્ટ ઉય થોડં વંળોધન કયલાની
જલાફદાયી વોંી. ભેં તેભ કયલાની શા ાડી અને ત્માય ફાદ તેઓ ચાલ્મા ગમા. વાચ ં કહ ં તો એ પ્રોજેક્ટ
તલળેની ભાદશતી ભેલીને હ ં ફહ ઉત્વાશી અને આશ્વમયચક્ક્ત શતો. ભેં એભના દ્વાયા કયલાભાં આલેર
અવાધાયણ કામયની યજે યજની ભાદશતી ભેલી. ત્માયફાદ અભાયી તેભની વાથેની મરાકાત લધતી ગઈ અને
અભે વાથે કાભ કયલાન ં ળરૂ કય.ું
આ વભમગાા દયમ્માન ભને વ્મક્ક્ત તયીકે યતતબાઈની વાચી ઓખ થઈ. તેઓ દૃઢ ભનોફ ધયાલતા
શતા અને તેભની માદળક્ક્ત અને તલચાયળક્ક્ત એકદભ તેજ તયાયય શતી. આ ઉંભયે ણ એભની કામય કયલાની
ળક્ક્ત અને ઉત્વાશ બર બરા યલાનોને ળયભાલે તેલી શતી. ફીજી તયપ તેઓ એટરા જ દમાળુ અને
ફધાની ચચિંતા કયનાય શતા. તેઓ એ ોતાન ં આખ ં જીલન તેભના સ્લીકાયે રા તવદ્ાંતોને અનવયીને ચાલ્મા
શતા. આ અલવયે હ ં આ વૌને એભના કેટરાક તવદ્ાંતો ઉય પ્રકાળ ાડં છં.
1. કોઈણ પ્રશ્નનો જિાબ ના ક્યારે ય ના હોય :
યતતકાકા શંભેળા કશેતા કે દયે ક પ્રશ્નનો કોઈને કોઈ ઉામ શોમ છે . ‘ના’ કે ‘અળક્ય છે ’ આ ફાફતને તેઓ
ક્યાયે મ સ્લીકાયતા ન શતા. તેઓ જે ણ રક્ષ નક્કી કયે તે ભેલીને જ યશેતા શતા. તેઓ શંભેળા ઉક્સ્થત
થતી મશ્કેરીઓભાંથી ભાગય ળોધલાની કોતળળ કયતા અને તેભ કયલા ભાટે જો કોઈને ભદદની જરૂય શોમ તો
તલના વંકોચ ભદદ ભાટેની ટશેર નાખતા શતા.
ગજયાતીરેક્ક્વકોન પ્રોજેક્ટ ભાટે તેભણે તેભના જીલનના 20 લય કયતાં લધ વભમ આપ્મો છે . કંટાળ્મા
તલના કે થાક્યા તલના અતલયત ણે તેભણે તેભના આ રક્ષમાંકને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે 20 લયની આટરી રાંફી
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વપય ખેડી છે . આ ભાટે એભણે તલશ્વબયના અનેક ભંધાતાઓ અને ભાઇક્રોવોફ્ટ, એર, વીએભવી લગેયે જેલી
વંસ્થાઓનો વંકય વાધ્મો શતો. આખયે 13 જાન્યઆયી 2006ના યોજ એભન ં સ્લપ્ન વાકાય થય ં અને
ગજયાતીરેક્ક્વકોનન ં વપતા ૂલયકન ં રોકાયણ થય.ં
પોન્ટ ફનાલડાલલા ભાટે તેભણે ેદયવની ણ મરાકત રીધી શતી. તેઓ એર વંસ્થાની મરાકાતે ગમા
અને ત્માં કોઈ બાયતીમ શોમ તો તેની ભદદ ભેલલા ભાટેની આળા યાખતા શતા. ેદયવભાં તેભને અયે ચફક
સ્ેરચેકય ઉય કામયયાત વ્મક્ક્તની ભાદશતી ભી. ત્માંથી તેઓ ટોયે ન્ટો તેની ભદદ ભેલલા ભાટે ગમા.
2. હાંમેશા તૈયાર
યતતકાકા જે યીતે કોઈ ણ પ્રશ્નનો જલાફ – ના સ્લીકાયતા ન શતા તે જ યીતે જો શંભેળા પ્રશ્નનનો ઉકેર
રાલાલા ભાટે શંભેળા તત્ય યશેતા. જો કોઈ કાભ કોઈ કાયણવય આગ લધી ના ળકે તેભ શોમ તો તેઓ
કોઈની આળા યાખ્મા તલના તે કામય કયલાની ળરૂઆત કયી દે તા શતા. તેઓ શંભેળા ભને કશેતા શતા – આ
મ ૂઆ તલના સ્લગે ના જલામ.
જો તેભને કોઈ તજ્જ્ઞ ના ભે તો તેઓ તેભના ભદદનીળ, ડ્રાઇલય લગેયેની ભદદ રઈ જાતે ળબ્દો ટાઇ
કયલા રાગતા શતા.
બગલદ્ગોભંડરના દડજજટાઇઝેળનના કામય લખતે કાકા જાતે ગોંડર ગમા શતા અને ત્માંના સ્થાતનક રોકો વાથે
દડજજટાઇઝેળનના શકો ભેલલા ભાટે લાત કયી. આભ તેઓ જો કોઈ ણ કામય કયલાભાં અંતયામ શોમ તો તે
દૂ ય કયલા ભાટે રોકોની મરાકાત રેતાં અને તેનો ઉામ ળોધતા યશેતા.
3. ક્ષ હાંમેશાાં ઊંચ ાંય રાખવ ાંય
કાકા અને એભના દયલાયજનોને તલતલધ દે ળોભાં વપ અને વળક્ત વ્માાયીકયણની સ્થાના કયી છે .
તનવ ૃત્ત થમા ફાદ ણ તેઓ શંભેળા નલા નલા તળખયો વય કયલા ભાટે આતય યહ્યા શતા.
ગજયાતી તેભની ભાત ૃબાા શતી અને ોતાની ભાત ૃબાા ભાટે કંઈક કયલાની ખેલનાના કાયણે જન્ભ થમો
ગજયાતીરેક્ક્વકોનનો. તે શંભેળા ધ્માન યાખતાં કે દયે ક બાાપ્રેભી તેના કમ્પ્ય ૂટય ઉય ગજયાતીભાં કામય કયી
ળકે અને દયે ક ઉરબ્ધ વાધનો ગજયાતીભાં પ્રાપ્ત ફને. તેભણે ભધયામ વાથે અને તલશ્વબયભાંથી અન્મ
ઘણા રોકો વાથે ગજયાતીના વૌપ્રથભ યતનકોડ પોન્ટ ઉરબ્ધ ફનાલલા ભાટે કામય કયું શત ં..
તેભણે અળક્ય કામયને ળક્ય કયી ફતાવ્ય ં છે . તેભણે એકરા શાથે એ કામય કયે ર છે જે આજે તલતલધ
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યતનલતવિટીઓ કે ભોટી વંસ્થાઓ કે ગલયભેન્ટ કયે છે . તેઓ શંભેળા કંઈક વારં કયી આલા ભાટે પ્રમત્નળીર
યહ્યા છે . જેટરો વભમ અને ળક્ક્ત તેભણે આલા ઉભદા કામય ાછ પાલેર છે તેટરો જ વભમ જો તેભણે
તેભના વ્મલવામ ાછ પાલેર શોત તો આજે તે લધ ઉચ્ચ તળખયે શોત. ણ તેભણે ોતાની ભાત ૃબાા
ભાટે કામય કયલાન ં સ્લીકાયું શત ં.
યોજ વલાયે ઊઠતાંની વાથેન ં શેલ ં કામય ગજયાતીરેક્ક્વકોનના મરાકાતીઓની વંખ્મા કેટરી થઈ તે
ચકાવલાન ં યશેત ં અને ત્માયફાદ તેઓ તેભના દૈ તનક કામો કયતાં શતા.
4. કૃતજ્ઞતા ભ્ું ય િણ :
આ દતનમાભાં દયે કને ડગરે ને ગરે કોઈની ને કોઈની ભદદની જરૂય ડતી જ શોમ છે અને ફહ ઓછા
રોકો એલા શોમ છે કે જે ભદદ આનાયનો આબાય ભાને. કાકા શંભેળા તેભને ભદદ કયનાયનો ઉકાય
ભાનતા શતા અને જ્જ્માયે ણ લાત નીકે ત્માયે શંભેળા પયીથી તે તે વ્મક્ક્તઓનો આબાય ભાનતા શતા.
5. મક્ય ત મને પ્રશાંસા
કાકાની મરાકત ધીરફશેન ટેર વાથે કોઈએ કયાલી આી શતી. તેભણે ધીરફશેનને ોતાની અગલડતાની
લાત કયી. એભણે ધીરફશેનને જણાવ્ય ં કે કદાચ હ ં આ ભારં સ્લપ્ન ભાયા જીલતેજીલ વાકાય થત ં નશીં જોઈ
ળકં. ધીરફશેનને તેભને વાંત્લના આી કે હ ં તભને ભદદ કયીળ અને દદરથી આ કામય ભાટે તેભણે ઘણા
ફધાને લાત કયી. કાકા આ જોઈ ખ ૂફ ખળ થમા. જ્જ્માયે ગજયાતીરેક્ક્વકોનના જાશેય રોકાયણનો વભમ
આવ્મો ત્માયે કાકાએ કહ્ ં કે હ ં આન ં રોકાયણ ધીરફશેનના શસ્તે જ કયાલલા ભાંગ ં છં. આ રોકાયણ વભમે
તેભના દયલાયજનોએ ઘણાં ફધાં નાભાંદકત વ્મક્ક્તઓને જેભકે શ્રી દદક ાયે ખ, ડૉ. લીય ળાશ લગેયે લગેયે
ણ તેભણે ધીરફશેનના શસ્તે જ આ પ્રોજેક્ટન ં રોકાયણ કયાવ્ય.ં રોકાયણ વભમે અને અલાયનલાય શંભેળા
તેભણે ધીરફશેનનો જાશેયભાં આબાય વ્મક્ત કમો છે .
6. સ્ત્રીને માન આો અને પ્રોત્સાહહત કરો
જીલનના દયે ક ક્ષેત્રે તેભણે સ્ત્રીઓને પ્રોત્વાદશત કયી છે . તેઓ અતનિઓન ટૅક્નૉરૉજીની સ્થાના સ્ત્રીઓ દ્વાયા
કયલાભાં આલી છે તે જાણીને ખ ૂફ પ્રવન્ન થમા શતા અને ટીભ દ્વાયા કયલાભાં આલેરા કામોને જોઈને ધન્મતા
અને ગલયની રાગણી અનબલતા શતા. તલજ્જ્માકાકી એ એભના જીલનની એક ભોટી નફાઈ શતી તેભન ં
નાભ ભાત્ર કાકાની આંખભાં ાણી રાલી દે ત ં શત ં. જેભ 26 જાન્યઆયી નજીક આલતી જામ તેભ તેભ તે
બાલનાળીર ફનતા જામ.
7. સાંબધ
ાં ોની મહત્ત્િતા
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કાકાએ આજીલન વંફધ
ં ોને ખાવ ભશત્ત્લ આપ્ય ં છે . તે વંફધ
ં ો જાલી યાખલા ભાટે શંભેળા પ્રમત્નળીર યહ્યા
છે . તેઓ વ્મક્ક્તગત યીતે તેભના વંકય ભાં યશેતા રોકોના જીલનભાં શ ં ચારે છે તેની ભાદશતી યાખતા શતા.
એંળી લયની જૈપ લમે ણ તેઓ તેભના અંતયં ગ તભત્ર શ્રી ઉત્તભબાઈને ભલા સયત દોડી ગમા શતા અને
એક આખો દદલવ તેભની વાથે તલતાવ્મો શતો. ઉત્તભબાઈન ં ઘટં ૂ ણના દખાલાન ં ઓયે ળન કેલી યહ્ ં કે,
ઉત્તભબાઈ અને ભધફેન દય લે નેચયોથી વેન્ટય જતા શતાં ત્માં તેભનો અનબલ કેલો યહ્યો તે દયે ક
ફાફતો તેભને જણાલલાની તાકીદ તેઓ ઉત્તભબાઈને શકથી કશેતા શતા.
તેઓ જ્જ્માયે ણ અભદાલાદ આલે ત્માયે શંભેળા કભાયાબાઈ, પ્રબાફેન, કસ્ત ૂયબાઈ, તાયબાઈ બટ્ટની
મરાકાત રેતા અથલા ઈભેર દ્વાયા વંદેળાની આરે કયતા. તેઓ શંભેળા ભાયી વાથે સ્કાઈ ય લાતો
કયતા શતા અને વભમાંતયે ધીરફશેન અને તલરબાઈ ફધા ભઝાભાં છે કે નશીં તેની જાણકાયી ભેલતા
શતા.
તેઓ જ્જ્માયે ણ બાયત યત પયતાં ત્માયે શંભેળા તેભને ભલા આલલા ભાટેનો તેભના તયપથી આદે ળ
ભતો શતો. હ ં જ્જ્માયે ણ તેભના મફ
ં ઈ ખાતેના તનલાવસ્થાનની મરાકાત રેતો ત્માયે ભારં ભનવંદ ળાક
ફન્ય ં છે કે નશીં તેની અને જમ્મા ફાદ ાન અને ાણીયીની વ્મલસ્થા થઈ છે કે નશીં તેની ખાતયી કયતા.
તેઓ બાયત ફશાય શોમ ત્માયે સ્કામ દ્વાયા શંભેળા ભાયી વાથેનો વંકય જાલી યાખતા શતા. હ ં જ્જ્માયે રંડન
ગમો શતો ત્માયે તેભણે અભાયા ફંન્ને ભાટેની ચા ોતાની જાતે ફનાલી શતી અને હ ં જ્જ્માયે તેભના ઘયે થી
ફશાય નીકળ્મો ત્માયે રંડનના બોતભમા તયીકે ભને રંડન તલળેની ફધી ભાદશતી આી. હ ં ઘયે ાછો પરં ત્માં
સધી તેઓ ભાયી યાશ જોતા જાગતા યશેતા શતા અને આખો દદલવ ભેં શ ં કયું તેની જાણકાયી ભેલતા શતા.
તેભની ભોટાબાગની ચચાયનો તલમ ગજયાતી બાા, ટેક્નોરૉજી અને કેલી યીતે રોકોને ભદદરૂ થઈ ળકામ
તે યશેતો. તેઓ ક્યાયે મ ોતાના તલળે લાત કયતાં નશીં.
ભાયા જીલનના અગત્મના પ્રવંગો જેભ કે ભાયા રગ્ન, ભાયા દદકયા આદદત્મનો જન્ભ કે છી અન્મ કોઈણ
પ્રવંગ શોમ તેઓ શંભેળા ભાયે ડખે યહ્યા છે . જ્જ્માયે ભાયી ત્ની ગબાયલસ્થાના વભમભાંથી વાય થઈ યશી
શતી ત્માયે અને ત્માયફાદ ણ તે તેણીને ઈભેર કયતા. ગબાયલસ્થા છી ભાયા દયલાયજનો કયતાં ણ
શેરાં તેભણે ભાયી ત્ની અને ફાકની મરાકાત રીધી શતી. હ ં જ્જ્માયે ણ દ્વદ્વધાભાં શોવ ં કે કોઈ તનણયમ
કયલાભાં મશ્કેરી અનબવ ં તો તેઓ શંભેળા ભને વાચ ં ભાગયદળયન કયતા શતા. ભાયા ભાટે તેઓ ભાયા જીલનના
એક વાચા ભાગયદળયક શતા તેઓ અભદાલાદ ખાતેના ભાયા તનલાવસ્થાને યોકાતા અને અભે કલ્પીની ભજા
ભાણતા ભાણતા વભમ ક્યાં વયકી જામ છે તેની ખફય યશેતી ન શતી. તેઓ ખાલાના ળોખીન શતા. શલે એ
વભમ પયી ાછો આલલાનો નથી તેની ભને ખફય છે .
કાકા શંભેળા વાદગીબયું જીલન જીલતા શતા. ભાયા રગ્નના શેરા લેની ઉજલણી તનતભત્તે ભેં જ્જ્માયે
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ભશાફાે શ્વય જલાન ં નક્કી કયું તે વભમે કાકા બાયતભાં શતા અને ભેં એભને અભાયી વાથે જોડાલા જણાવ્ય.ં
તેઓ એ ભને ભાયી એકાંત ોને ભાણલા જણાવ્ય ં, ખેદ વાથે જણાલીળ કે કાકા વાથે ક્યાયે મ ણ ભને
યજાઓ ગાલા ભી નશીં. કાકા જ્જ્માયે અભાયી વાથે ભશાફાે શ્વય આલી યહ્યા શતાં ત્માયે તેભણે ગાડીને
 ૂના થોબાલડાલી અને ત્માં વીડેકની મરાકાત રીધી અને વીડેકના ભાણવોને અભને OCRભાં ભદદરૂ થલા
જણાવ્ય.ં
હ ં ભાયી જજિંદગીભાં આ શેરાં કમાયે મ આલા તલનમ્ર અને વેલાબાલી ભાણવને ભળ્મો નથી. તેઓ એ ક્યાયે 
ોતે આેરા પાા તલળે કે ભેં આભ કયું કે ોતાના ભ ૂતકા તલળે લાતો કયી નથી. તેઓ શંભેળા આલનાયી
ેઢીના બતલષ્મનો જ તલચાય કયતા અને તે દદળાભાં પ્રમત્નળીર યશેતા શતા. આણે યલાનો એ તેભનાં
જીલનભાંથી શંભેળા પ્રેયણા રેલી જોઈએ. તેભનો પ્રેભા અને ફીજાની યલા કયલાનો સ્લબાલ તેભને એક
ભશાન વ્મક્ક્તત્લ ફનાલે છે .
હ ં તેભની વાથે થોડો વભમ વાય કયી ળકલા ભાટેનો વદ્ભાગી યહ્યો છં. તેભના આ ભશાન કામયભાં હ ં અને
ભાયી ટીભ ોતાન ં થોડક
ં મોગદાન આી ળક્યા છીએ તે ભાટે અભે તેભના આબાયી છીએ. બગલાને તેભને
કોઈ ચોક્ક્વ ઉદ્દે ળ ભાટે જ આ ધયતી ઉય ભોકલ્મા શતા. તેભનો એક જ જીલનભંત્ર શતો કે ળક્ય એટરા
ગજયાતી બાા પ્રેભીઓ સધી આ પ્રોજેક્ટની સલાવ શોંચાડલી. શારભાં તેઓ વયકાય વાથે ભીને ળાા
અને કોરેજના તલદ્યાથીઓ સધી આ કામય શોંચાડલા ભાટે પ્રમત્નળીર શતા. જો તેભન ં આ સ્લપ્ન વાકાય
થળે તો તેઓને એક વાચા અથયભાં શ્રદ્ાંજચર આણે આી ળકીશ.ં
આણે પ્રાથીએ કે તલશ્વના ખ ૂણે ખ ૂણે લવેરા લધને લધ ગજયાતીઓ સધી તેભણે કયે લ ં આ કામય શોંચે અને
બતલષ્મભાં લધને લધ બાાળાસ્ત્રીઓ તેના દ્વાયા જન્ભે.

