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આપની પાસ ેચુંદ મીનીટો છ?ે 

 
અમેરીકાથી એક બ ઝ ગચ મીત્રના ફોન નીયમીત આવ્યા કરે છ.ે એમની ઉમ્મર 72 વરસની 

છ.ે છલે્લા વાતાચલાપ દરમીયાન એમણે કહ્ ું : ‘હવે તબીયત લથડતી જાય છ.ે બહાર નીકળવાન ું 
બુંધ થઈ ગય ું છ.ે એક વાર મોનનુંગ વૉક માટ ેગયો હતો, ત્યારે બેલેન્સ ગ માવવાથી પડી ગયો. 

હાથે ફે્રક્ચર થઈ ગય ું. દીકરા–વહ એ આગ્રહપ વવક સ ચના આપી છ ેકે હવે એકલા બહાર જવાન ું 
બુંધ! ઘરના સભ્યો બધા સવનસ કરે, એટલે આપણા માટ ેસમય કેવી રીતે કાઢ?ે (અવાજમાું 
સુંતાનોનો બચાવ હતો ક ેએમના પ્રત્યેની ફરીયાદ...... નક્કી કરવાન ું લગીરેય મ શ્કેલ ન હત ું.) 



મારો વાચનનો શોખ પણ છોડવો પડ્યો; કારણ કે આુંખ સાથ નથી આપતી. એક અજાણ્યો ભય, 
ફફડાટ મનને સતાવ્યા કરે છ.ે મારી મનોસ્થીતીનો ઈલાજ બતાવો, સાહેબ!’ 

મેં એમને ક્ષણનો પણ વીલમ્બ કયાચ વીના કહ્ ું : ‘મીત્ર, ફરીથી સ રત આવી જાઓ.... 

‘એકલતા’ તમારા રોગન ું નામ છ.ે.. મને દર અઠવાડીયે ફોન કરતા રહો. હ ું  30 મીનીટ તમન ે
આપીશ. એ જ તમારા રોગની દવા છ.ે’ ફોન પત્યા પછી વીચારોની હારમાળા શરુ થઈ...... 

 

શ ું આપણે ય વામીત્રોન ું એક એવ ું મુંડળ ન સ્થાપી શકીએ, કે જ ેમુંડળનો દરેક સભ્ય, 
રોજ પોતાની પુંદર મીનીટ ‘એકલતા’ના રોગથી પીડાતા વડીલને આપી શકે? એક તરફ  

સમયનો નયો વેડફાટ છ.ે ક્યારેક તુંદ રસ્ત વરીષ્ઠ નાગરીકો સાથે બેસીને ગેરહાજર માણસોની 
વાતો કરવામાું ડ બી જાય છ.ે ભારતીય સમાજોમાું સમય પસાર કરવાનો શે્રષ્ઠ માગચ આ જ છ!ે  

રોજ સવાર–સાુંજ ચચ્ચાર કલાક કાઢવા ક્યાું? અખબારનો અક્ષરેઅક્ષર વુંચાઈ ગયો. ભગવાનન ે

પણ યાદ કરી લીધા.... હવે કરવ ું શ ું? ‘એકલતા’ના રોગથી પીડાતા માણસોને પુંદર મીનીટનો 
સમય–ટ કડો વહેંચતા જઈએ... આપણે પોતે કુંઈ જ બોલવાન ું નથી; એકલતાના અવાજને ધ્યાન 

દઈને સાુંભળતા રહેવાન ું છ.ે  
પોતાના ચચાચપત્રોન ું પ સ્તક પ્રસીદ્ધ કરવા તરફ આગળ વધી રહેલા, એક વરીષ્ઠ ચચાચપત્રી 

મળવા આવ્યા. મ લાકાત માુંગનારને મારો પહેલો પ્રશ્ન હોય છ ે: ‘તમારે કેટલી મીનીટ જોઈએ 

છ?ે’ જવાબ મળ્યો, ‘પુંદર–વીસ મીનીટ.’ જતી વખતે તેમણે ને પ્રમાણપત્ર આપય ું : ‘સાહેબ, તમે 
ખ બ ભલા માણસ છો. તરત મ લાકાત આપો છો. બાકી, તમારા જવેી વ્યસ્તતા ધરાવતો માણસ 
ફોન ઉંચકવાય રાજી નથી હોતો!’ એમની વીદાય પછી બીજી જ ક્ષણે આકાશ તરફ નજર 
મેળવીને મેં પ્રભ નો આભાર માન્યો...‘ભલા માણસ બનવાની મને પ્રેરણા આપવા માટ!ે’ આ પ્રસુંગને 

મેં મારી આત્મપ્રશુંસા માટ ેનથી ટાુંક્યો; કોઈને પુંદર મીનીટ આપવાન ું મહત્ત્વ સમજાવવા માટ ે

ટાુંક્યો છ.ે 

ભગવાન રોજ કોઈ અપવાદ વગર સવારે મફતમાું ચોવીસ કલાક આપણન ેમોકલી 

આપે છ.ે ય વામીત્રો એમાુંથી પુંદર મીનીટના બે ચોસલા માનવબુંધ ઓ માટ ેન ફાળવી શકે? અરે, 

એમના પોતાના ઘરમાું ‘એકલતા’નો ભોગ બનેલા દાદાજી, દાદીમા, કે માતાપીતા હશે. સ્મીત 

ઉમેરાયેલી પુંદર મીનીટથી વીશેષ એમને કુંઈ જોઈત ું નથી. પે્રમથી આપો ન!ે 



સમાજની એક તાસીર મેં બરાબર નોંધી છ.ે ધનવાનો પાસે દાન આપવા માટ ેથોડાક 

હજાર કે થોડાક લાખ રુપીયા તો છ;ે પરુંત  સમાજને ભેટ ધરવા માટ ેપુંદર મીનીટ નથી. (ડૉ. 
ગ ણવુંત શાહે એક સ્થળે કહેલ ું કે : ‘જમે ધનદાન, અુંગદાન, દેહદાન, શ્રમદાન વગેરે દાન છ ે

તેમ ‘કાનદાન’નો પણ મહીમા થવો ઘટ.ે ‘એકલતા’ ભોગવતાઓને  રોજ પુંદર મીનીટ ફોન 

કરી, તેમને જ બોલવા દઈ, કેવળ શ્રોતા બની, તેમને કલેજ ેટાઢક પહોંચાડવી; એ પેલાું બીજાું 

બધાું દાન કરતાું જરાયે ઓછ ું મહત્ત્વન ું નથી. (યાદદાસ્ત પરથી. ..ઉ.મ..) ડૉ. બીપીન દેસાઈએ 
લખેલા ચચાચપત્રનો એકેએક અક્ષર મારા હૃદયમાું ગ ુંજ્યા કરે છ.ે ‘એમને વૃદ્ધ ન કહો, ઘરડા ન 

કહો. એમને સુંબોધવા માટ ે‘વડીલ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરો. એમને વરીષ્ઠ નાગરીક કહીએ તો 
પણ ચાલે. ગઈકાલ સ ધી તેઓ સમાજનો આધારસ્તુંભ હતા...’ આજ ેએમને જીવતેજીવ 

ખ ણામાું ધકેલી દેવાના? કચરાપેટીમાું ફેંકી દેવાના? જમેને કોઈ રાખનારુું  નથી, કાળજી લેનારુું  
કોઈ નથી એમને માટ ેતમામ સ વીધાથી સજ્જ એપાટચમેન્ટ બનાવવાની એમણે હીમાયત કરી છ.ે 

આપણે માનવ–દેવોને રઝળતા મ કીને, મુંદીરો અને મસ્જીદો જ બનાવ્યા કરીએ તે કેટલ ું યોગ્ય 
છ?ે 

હમણાું એક વરીષ્ઠ નાગરીકોના મુંડળના પ્રમ ખે જાહેરાત કરી ક,ે ‘આપણા મુંડળનો મ ખ્ય 

હેત  તમામ સભ્યોને મદદરુપ બનવાનો છ.ે જો કોઈ કારણથી તમારે હૉસ્પીટલમાું સારવાર માટ ે
દાખલ થવ ું પડ ેતો, મુંડળના સભ્યો ચોવીસ કલાક તમારી સેવામાું રહે, એવ ું આયોજન અમે 
ગોઠવ્ય ું છ.ે દદન પાસે રાત્રે સ વા માટ,ે દવા લાવી આપવા માટ,ે ભોજનની વ્યવસ્થા કરી આપવા 
માટ ે તથા અન્ય કોઈ પણ કામકાજ હોય; તમે કદી એકલા મહેસ સ નહીં કરો, તમને કદી 

સુંતાનોની, સ્વજનોની ખોટ નહીં લાગવા દઈએ!’ જ્યાું સીત્તેર–એુંસીની વય વટાવી ચ કેલાું પતી–
પત્ની એકલાું રહેતાું હોય ત્યાું આ પ્રકારન ું બહ  મોટ ું આશ્વાસન સાબીત થાય છ ેતે વીચારી જોજો. 

આ લખનારના પુંદરેક વીદ્યાથીઓ હાલ શાળા–કૉલેજમાું આચાયચ, અધ્યાપક, શીક્ષક કે 

પ્રશાસકીય સ્થાનો પર સેવા આપે છ.ે છતાું મહીને એકાદ વાર અકારણ ઘરે આવીને મને પ છી 

જાય છ ે: ‘સર, કુંઈ કામકાજ છ?ે કુંઈ પણ કામ હોય જસ્ટ ફોન કરી દેજો.... અમે હાજર થઈ 
જઈશ ું’ ય વાપેઢીના પ્રત્યેક સભ્યએ માતાપીતાની, વડીલોની, વરીષ્ઠ નાગરીકોની ઉપેક્ષા કરતી 

વખતે માત્ર એટલ ું જ યાદ રાખવાન ું છ ેકે, પચીસ–ત્રીસ વષચ પછી આપણે પણ આ જ માગેથી 
ગ જરવાના છીએ. કોઈને સ્નેહ અને સહાન ભ તીથી પુંદરવીસ મીનીટ આપી હશે, તો ચક્રવૃદ્ધી 



વ્યાજ સાથે એ સમય આપણને પાછો મળશે. જમેણે માતાપીતાની અને વડીલોની ઉપેક્ષા કરી 

હશે એમણે ‘એકલતાની કેદ’માું સડવા માટ ેતયૈાર રહેવાન ું છ.ે 
હ ું એક એવી ય થ–ક્લબ સ્થાપવાનો વીચાર વહેતો મ ક ું છ ું કે જનેો પ્રત્યેક સભ્ય રોજ 

પોતાને મફત મળેલા ચોવીસ કલાકમાુંથી, પુંદર પુંદર મીનીટના માત્ર બે ટ કડાઓ, વડીલો અને 

વરીષ્ઠ નાગરીકો માટ ેફાળવવા તૈયાર હોય. ય થ–ક્લબના સભ્ય બનવા માટનેી રજીસ્ટરશેન ફી  
રોજની રોકડી ત્રીસ મીનીટ! કોઈ વરીષ્ઠ નાગરીકને ઘરમાું એકલા ગમત ું નહીં હોય અને પુંદર 

મીનીટ પોતાની વાતો સાુંભળનારની જરુર હોય, તો ય થ–ક્લબના સભ્યને માત્ર ફોન જોડી દેવાનો. 

જ ેફ રસદમાું હશે તે આપને સાુંભળશે અથવા ‘સોરી’ કહીને બીજા સભ્ય તરફ વળવા વીનુંતી 

કરશે. ય થ ક્લબના સભ્યો, સુંતાનો નહીં ધરાવતા વડીલોને, લાઈટ–ટલેીફોનનાું બીલ ભરવામાું, 
રેલવે ટીકીટન ું રીઝવેશન, દવા લાવી આપવામાું ક ે ડૉક્ટરને ત્યાું લઈ જવામાું પણ સહાયરુપ 

બનશે. ડૉક્ટરમીત્રો પણ સીત્તેર ઉપરની વય ધરાવતા વડીલોને અગ્રીમતાના ધોરણે, રાહ 
જોવડાવ્યા વગર, સારવાર આપીને રવાના કરવાન ું ગોઠવી શકે! 

એક વાત હુંમેશા યાદ રહે; માણસ તરીકે આપણે અન્ય માણસોને મદદરુપ 
બનતા જોઈએ ત્યારે જ આપણ ેસાચી જીન્દગી જીવતા હોઈએ છીએ. જઓે માત્ર 

પોતાને માટ ેજીવે છ,ે તઓે ‘માણસ’ના સ્તરે પહોંચ્યા નથી, એવ ું સમજવાન ું રહે. મોટી 
ઉમ્મરે જીન્દગી નીરસ બનતી જતી લાગે છ.ે થાક લાગે, કુંટાળો આવે, સમય પસાર 
કરવામાું તીવ્ર મ શ્કેલી અન ભવાય ત્યારે બીજાને માટ ેપુંદર મીનીટ ફાળવવાનો કીમીયો 
અજમાવી જોજો... 

જો રોગમાું ફેર ન પડ ેતો આ લખે વાુંચવા માટ ેતમે ખચેલા આ છાપાના ત્રણ 
રુપીયા પાછા આપવાની આપણી તો તૈયારી છ!ે 

સ્વ. શશીકાુંત શાહ 
સમ્પકચ : 
SAMIR Shashikant SHAH  

8-Romaine Avenue, Apt 1, Jersey City, NJ-USA-07306 

Phone- 201-682-6204 eMail : samirpharmacist@yahoo.com 

♦●♦ 
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પ્રોગ્રેસીવ પ્રીન્ટીગ પે્રસ, સ રતના માલીક શ્રી અસગરભાઈ સુંચાવાળા ઓળખવા 

જવેા માણસ છ.ે તેઓ કૉલેજમાું હતા ત્યારથી ‘ગ જરાતમીત્ર’માું પ્રગટ થતી ડૉ. 
શશીકાુંત શાહની કૉલમ ‘માણસ નામે ક્ષિક્ષતજ’ના લેખોથી પ્રભાવીત થયેલા. કૉલમ 
ચાલી ત્યાું સ ધી લગભગ 30 વર્વ સ ધી આ કૉલમના તેઓ નીયમીત વાચક રહ્યા. એ 
થકી એમને શશીકાન્તભાઈનો પરીચય થયો. શશીકાુંતભાઈના પે્રમાળ સ્વભાવથી 
પારીવારીક સુંબુંધ પાુંગયો. 2 વર્વ પ વે શશીકાુંતભાઈના અવસાન પછી, આ કૉલમના 
શ્રેષ્ઠ લેખોન ું એક પ સ્તક કરવાનો એમને વીચાર આવ્યો. આ વીચારને અમલમાું મ કવા 
એમન,ે ક મ દબહેન શશીકાુંત શાહની મુંજ રી અને લેખોના ચયન માટ ેડો. ઈન્તેખાબ 
અનસારી તથા કવી સ નીલ શાહની મદદ મળી. 47 જટેલા ઉત્તમ લેખોન ું સુંપાદન, 
પ્રકાશન–મ દ્રણનો તમામ ખચવ એકલે હાથે ઉઠાવનાર અસગરભાઈએ, સમાજને એક 
ઉત્તમ પ સ્તકની ભેટ આપી છ.ે આ પ સ્તકનો લોકાપવણ તા. 15 ડીસેમ્બર, 2020 
સ રતની પે્રસીડન્સી સ્ક લના હૉલમાું ટરસ્ટી શ્રી નટવરલાલ કારીયાસાહેબના હસ્તે થયો. 
મ ખ્ય અતીથીવીશેર્ તરીકે ટરસ્ટી શ્રી ચ ડાવાલા હતા. ‘ઝ મ’ના માધ્યમથી આ કાયવક્રમને 
શશીકાુંતભાઈના ચાહકોએ નીહાળ્યો.  
 

કોઈ લેખકના અવસાન પછી પણ, સમાજ એમને આ રીતે ભાવપ વવક યાદ કરે 
અને અસગરભાઈ જવેા, લેખકની પુંદરેક પ સ્તીકાઓના પ્રીન્ટર–પ્રકાશક; લેખકના 
સ્મરણાથે પોતાને ખચે એક આખ ું પ સ્તક કરે, એ બતાવે છ ેકે શશીકાુંતભાઈએ વીતેલા 
ત્રણ દશકમાું, પોતાની કલમ અને કૉલમ મારફત, સમાજને બેઠો કરી તેની મ લ્યનીષ્ઠ 
નવરચના કરવા, કેવા ઉત્તમ અને સુંનીષ્ઠ પ્રયાસો કરેલા.  

..ઉત્તમ.મધ કાુંતા ગજ્જર..  
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Have you ever visited  : http://www.gujaratilexicon.com  ? 

 

http://www.gujaratilexicon.com/


More than 4,11,39,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

 

More than 1,90,66,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 

More than 11,37,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,67,000 have visited Global-Gujaratilexicon 

http://global.gujaratilexicon.com 
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