
 ( વાનુભવ અને પુ તક–પરીચય) 

મારી એ યો લા ટી અન ેહરનીશ નીની ‘સુશીલા’ 
વ. જગદીશ શાહ  

 
 માનવ આયખાનાં પુરાં 75 અને સ ીય સમાજ વનનાં 56 વષ  પછી શરીરનાં અંગો 
જવાબ માંગે તે વાભાવીક છ.ે છએક મહીનાથી છાતીમાં યારેક ભ સ અનુભવાતી હતી. સામા ય 
ગૅસનો ભરાવો હશે એમ માની હંુ મન મનાવતો અને ઝટ ડૉ ટર પાસે દોડી જવાનું હંુ ટાળતો. પણ 
આ 7 સ ટે બર 2009ના દીને તો દદ આખો દીવસ ર ું. મારાં મી દપંતી ઉતમભાઈ અને 
મધુબહેન ડ ેરાતે સાડા દસ સુધી તો અમે બહુ ગ મત કરી. પણ દદ તો વ યે જ ગયંુ. રાતે બે 
વા યે મારા ડૉ ટર દીકરા ભરતને જગાડી પરી થીતી જણાવી. તેણ ેમને તપા યો અન ેરાતોરાત 
મને શહેરના ણીતા કાડ યોલૉ ટની હૉ પીટલમાં દાખલ કરા યો. આઈ.સી.સી.યુનીટમા ં
ઉપચારો ચાલુ થયા. બ–ેઅઢી કલાકમાં તો એ યો ાફી, એ યો લા ટી થઈ ગઈ અને ટે ટ 
પણ મુકાઈ ગયંુ. સવારે આઠ ેતો હંુ સંપુણ ભાનમાં અને સંપુણ વ થ !  
 પણ ખરી રંગત હવે શ  થાય છ.ે દોઢ દીવસ પછી બી  મમાં ખસે ો કે તરત સગા–ં
નેહીઓની લંગાર લાગી ગઈ! દરદીઓને મળવાનો કાયદેસરનો સમય સાજં ેસાડાચારથી છનો. તે 

સમયમાં સાદા, સીધા, સરળ મુલાકાતીઓ આવતા. બાકીના સમયમાં ઘુસણખોરો ગમે તે બહાન ે
આવી જતા. જ ે મળવા આવે તે અ ય ત સહાનુભુતીપુવક દયરોગનાં કારણો, તેને ટાળવા કે 
નીવારવાની પ તીઓ, અ પાહાર–સંયતવીહાર, મનો યાપારની વીવીધ સલાહ–સુચનો આપતા.ં 
અ ય ત નીકટના તો, ‘હવે દોડાદોડી બંધ કરો અને છાનામાના ઘરમાં રહે . આજ ેબીહાર ને 
કાલે આસામ! અમે કહેતાં યારે માનતા નહોતા; લો, હવે કુદરતે જ લાલ ઝંડી બતાડી દીધી ન?ે’ 
આમ, તરેહ તરેહની વાતો મને લાગણીપુવક સૌ કહેતા. કેટલાક ખચનું પુછતા. કેટલાક ઝાઝી 
લ પનછ પન વગર યથાશ તી ફાળો પણ મુકી જતા. મને બધું ગમતંુ; પણ મારી મુંઝવણ તો વધતી 
જ જતી હતી. 



 હંુ તો મહીનામા ં દશ દીવસ(સરેરાશ) બહાર ફરનારો. અન ે મહીન ે એકાદ વાર તો 
ગુજરાતની બહાર ઉ ર–દ ીણ–પુવ–પ ીમ ભારતમાં સવ દયની મીટ ગો, સેમીનારો, સંમેલનો, 
રાહતકાય માં મદદ પ થવા અને અ ય અનેક કારણોસર ફરતો રહેનારો. 
 પુરા સાડા ણ દીવસે હૉ પીટલેથી ઘરે આ યો. સાંજ ે સુરતનાં ઉ મ–મધુ ગ રે મારા 
ડૉકટર દીકરા ભરતને પહેલા ં‘સુશીલા’ નામની ચોપડી બતાડી. તેની પરવાનગી લીધી અન ેએવી 
સુચના સાથે મને ‘સુશીલા’ આપી કે, ‘જુઓ, વાંચતાં વાંચતાં પારી તકનાં ફુલો જવંુે મરકમરક 
હસવાની છુટ; પણ ખડખડાટ હસી અમને ડૉ. ભરતભાઈનો ઠપકો નહ  ખવડાવતા.ં’  
 રાતે સૌ વીદાય થયા યાં સુધી મારો વ ચોપડીમાં કે શું હશે એમા!ં હરનીશ કે અહન શ 
એવંુ નામ તો કશે સાંભ ું નથી. તક મળતાં જ પુ તક હાથમાં લીધુ–ં નામ ‘સુશીલા’, અમેરીકા 
નીવાસી લેખક હરનીશ નીની હા યરચનાઓનું પુ તક. એક સરખી સલાહ–સુચનાઓ સાંભળી 
સાંભળી હંુ મુઝંવણમાં હતો, યાં આ ચોપડીના વાચનની શ આતે જ મારામાં નવા જ ઉ સાહનો 
સંચાર કય . 
 રાજપીપળાના વતની, વનનાં પચીસ વષ  ભારતમાં ગાળી, છે ાં ચાળીસ વષ થી 
અમેરીકામાં સપરીવાર થાયી થયેલા હરનીશભાઈએ પોતે પાંચ–પાંચ વાર એ યો લા ટી અને 
એક વાર ડબલ બાય–પાસ સજરી કરાવી છ!ે વળી, ડાયાબીટીઝનાયે દરદી! તેઓ તઅનુભવી ન ે
મરે ભલે મારાથી નાના તોય; તેઓ આ દરદના વારસદાર તરીકે મારાથી સીનીયર એટલે તેમના 
વાનુભવમાંથી મને વનોપયોગી કશું શીખવા મળશે એમ માની ઘવાને બદલે રાતે ચોપડી 

લઈને હંુ તો બેઠો.  
 રતીલાલ બોરીસાગરની તાવના, લેખકની ‘દીલની વાતો’ અને ‘ઋણ– વીકાર’ પછી 
‘એક દીલ, સો અફસાન’ે નામના પહેલા લખેથી શ આત કરી. (128 પાનની ચોપડીમાં 32 લેખો. 
ક મત 100/- પીયા. ( કાશક – હષ કાશન, 403- ઓમદશન લે સ, 7-મહાવીર સોસાયટી, 
પાલડી, અમદાવાદ–380 007)  કે મને તો ઉ મ–મધુએ એમને મળેલી એકની એક એક નકલ 
ભેટ જ આપી દીધી. પણ ક મત 500 પીયા હોત ને; તોય હંુ તરત આપી દેત. મંજુલા તો 
ઉ ગરાને કારણ ેઘસઘસાટ ઘતી રહી ને હંુ રાતે સાડા ણ ેપુ તક પુ ં  વાંચીને હસતો હસતો 
સ  વદને સુતો !  



 હૉ પીટલમાં દયરોગી તરીકે દાખલ થનારે, એ યો ાફી, એ યો લા ટી કે બાય–પાસ 
સજરી કરાવનારે કે તેવા રોગીને મળવા જનાર અનુભવી–બીનઅનુભવી તમામ,ે તમામ ચીકી સા 
પ તીઓના ઉપચારકોએ આ પુ તક વાંચવંુ જ પડ ેતેવંુ છ.ે હંુ તો ભલામણ ક ં  કે, પૈસે પહ ચતા 
દયરોગી, જ થાબંધ ચોપડીઓ ખરીદી, ડૉ ટરો, હૉ પીટલ ટાફ અને મુલાકાતીઓને એક એક 

નકલ ભેટ આપ.ે 
 દયરોગ ઉપરના લખેો તો અંદર ખરા જ તદુપરાંત, યુરોપ–અમેરીકાના લોકોનાં વન, 
ભારતમાથંી યાં ગયેલા ગુજરાતીઓનાં વન, 60-70 વષ ઉપરનાં આપણા ગુજરાતના વન–
યવહારો, આપણી અધં ાઓ, ખોટી મા યતાઓ ને પરંપરાઓ વગેરે વીષયો પર પણ લેખકે 
ગજબની હા યરચનાઓ કરી છ.ે હંુ તો પાંચમે જ દીવસે મારા દદના ક માંથી મુ ત થઈ રાહત 
અનુભવતો થઈ ગયો. 
 મને હરનીશભાઈની આ ચોપડી વાંચતાં તેમની ડ ે થોડી વધુ આ મીયતા એટલા માટ ે
અનુભવાઈ કે તેમણે વણવેલાં પારીવારીક પા ો પકૈી કેટલાંકને મ મારા પરીવાર–પાડોશમાં યા ં
છ.ે વળી, રાજપીપળા તેમનું વતન ને મા ં  મોસાળ. નાંદોદ તાલુકામાં ભીલવસીમાં તેમની જમીનનો 
ઉ ેખ છ.ે ભીલવસીમાં રાજકોટની ેયાથ  બહેનો ગામ લોકો સાથે આજ ેરહે છ.ે યાં હંુ પોતે 
પણ જઈ આ યો છુ.ં  
 હરનીશભાઈ, હ  પણ આવી સુ દર રચનાઓ આપે અને અમને તાજગી અને ફુ તા 
બ ી, અમારા દયને વધુ સ મ બનાવતા રહે એ જ શુભે છા. 
(અફસોસ, હવે હરનીશભાઈ કે જગદીશભાઈ, બ ે આપણી વ ચે નથી!) 

વ.– જગદીશ શાહ 
( વ. જગદીશભાઈએ થાપેલું ‘કુદરતી ઉપચાર કે ’ (Website: 

https://nisargopachar.org/ , એમના દીકરા ડૉ. ભરતભાઈ શાહ સેવાભાવથી ચલાવે છ.ે) 
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 ‘ભુમીપુ  કાયાલય’, હુજરાતપાગા, વડોદરા–390 001થી ગટતા પા ીક ‘ભુમીપુ ’ 
(વાષ ક લવાજમ . 150 હવે .-200)ના તા. 1 નવે બર 2009ના અંકના પાન 9 ઉપરથી 
સાભાર.. ..ઉ.મ.. 
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