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Society
આંતરરા ીય યોગ-િદવસે આહવામાં યો યેલ ઓનલાઈન યોગ-ઉ સવમાં સતત યોગ કરી લોકોને ેરણા આપતાં

જરમાન વડીલ મિહલા કોણ? ડાંગના કલે ટર ભાિવનભાઈ પં#યાના માતુ%ી બકુ લાબેન તો નહીં?
યોગની સાથે નેચરોપથી અને એ+ુ ેશરના આ-હી બકુ લાબેનની વાત સાંભળીએ તેમની પાસેથી.

એમની સાથેની વાતચીતનો એ સ-ર ે :
અમરેલી /0લાના િચ1લ ગામમાં બે ભાઈ, બે બહેનના સુખી કુ ટું બ માં જ3મ. 4કૂ લનો અ6યાસ ગામમાં કય7. ૧૮ વષ; લ<= પછી પિત સાથે એડન ગયાં. યાંની
રસભરી વાતો કહેતાં થાકતાં નથી. કોિકલાબેન અંબ ાણી સાથે યાં પિરચય થયો. રાસ-ગરબાના મંડળમાં તેઓ સાથે ગરબા કરતાં! ૧૯૬૦માં એડનમાં તેઓ
િચBલેખા વાંચતાં તે પણ યાદ છે !
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તમને બે દીકરા, એક દીકરી (દીકરી હાલ અમેિરકા). પણ િવધવા નણંદના સાત બાળકોને તેમણે જ મોટાં કયાD, ભણાEયાં અને પગભર કયાD. કુ ટું બની
જવાબદારીઓને લીધે +ારેય નોકરી કરી શ+ાં નહીં. પણ, વહુ અને દીકરી યોગના વગ7 ચલાવે તે બહુ ગમે, તેમાં પૂરતો સહકાર આપે. પિત ખૂબ જ
સેવાભાવી અને ગાંધીવાદી. વધાF-આ%મમાં તેમની સાથે રહી, ખાદી કાંતી અને પહેરી. બાળકોને સાદગી અને મહેનતના સં4કાર આપી મોટાં કયાD.
િનવૃિ ની વૃિ

:

સવારે સાડા-પાંચે ઊઠી

ય. ાથFના અને યોગાસન કરી નાહી-ધોઈ ચા પાણી કરી પૂ પાઠ કરે. વહુ -દીકરો બહુ સંભાળ રાખે છે, કં ઈ કામકાજ કરવા દે તા

નથી, એટલે આરામ જ હોય! પણ whatsapp ઉપર વોઈસ-મેસજ
ે અને િવડીયો મોકલી લોકોના સંપકF માં રહેવાનું ગમે છે. youtube ઉપર ગમતી વીડીયો
શોધી યો<ય માણસોને શેર કરે છે. બપોરે થોડું ટીવી જોઈ આરામ કરે છે . Sudoku અને IોસવડF તો કરવા જ પડે! સાંજ ે થોડું ચાલે. જમીને અહ0યાબાઈ કે
Iાઇમ-પેટોલ જેવી સીરીયલો જોઈ આરામ કરે.
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શોખના િવષયો :
રાસ-ગરબાનો બહુ શોખ! ટીવી ઉપર ો-ામ જોવા ગમે. લોકો સાથે વાતચીત કરવી ગમે. એ+ુ ેશર અને નેચરોપથીનો અ6યાસ છે એટલે જKરી હોય
યારે એ+ુ ેશર કરી આપે. બુિL સારી ચાલે છે, િમB મંડળ બહુ મોટું છે. આ ઉંમરે પણ એવી િતભા છે કે એકવાર મળો તો તમે અમને +ારેય ભૂલો નહીં.

યાદગાર સંગો :
૧૯૬૨માં એડન ટીવી પર રાસ-ગરબાનું -ુપ લઈને ો-ામ કય7 હતો તે મારા માટે યાદગાર છે . દીકરો ભNOો અને કલેકટર થયો એ પણ મારા માટે યાદગાર
સંગ છે. વહુ દર વષ; યોગ-િદવસ પર યોગના ો-ામ કરે, તેમાં હુ ં િનયિમત યોગ કPં , લોકોને ેરણા મળે અને મને ખૂબ આનંદ થાય.
ઉંમર સાથે કે વી રીતે કદમ િમલાવો છો?:
તિબયત એકદમ સરસ છે , શરીરમાં કોઈ રોગ નથી. ઉંમરને લીધે +ારેક ઘૂંટણની તકલીફ થાય. જKર પડે તો હજુ પણ રસોઈ કરી શકે , કામ કરી શકે .

“મારા જેવી લાપસી કોઈ બનાવે નહીં”, તેવું હોંશથી અને ગવFથી કહે છે ! આ ઉંમરે પણ લંડન અને અમેિરકા એકલા મુસાફરી કરી શકે છે! કોરોના સુધી
ઝુ Tબા, સૂય-F નમ4કાર અને તાંડવ પણ કરતાં! એલોપથી દવા લેવામાં િબલકુ લ માનતાં નથી. માંદા પડે તો એક-બે િદવસ ઉપવાસ કરી લે. ઉપવાસ એ જ
માંદગીની દવા!
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નવી ટે કનોલો$ કે ટલી વાપરો છો ?:
લેટે4ટ I-phone વાપરે છે! દીકરીને, સગા-સંબંધીઓને ફોટા અને િવડીયો શેર કરી શકે છે. youtube અને નેટ-Uલી સ પર પોતાને ગમતા નાટકો અને
િવિડયો જોઈ શકે છે. ઘણો સમય તેમાં નીકળી

ય છે! તેમના િહસાબે બાળકો અને યુવાનોનો મોટાભાગનો સમય આમાં જ વેડફાઈ

ય છે.

શું ફે ર લાગે છે “&યાર”માં અને “અ&યાર”માં?
પહેલા સંયુV કુ ટું બમાં લોકો સચવાઈ જતાં. હવે િવભV કુ ટું બમાં પોતે પોતાનું કુ ટું બ સાચવી લેવાનું! દીકરીના લ<= પછી કાગળ લખતાં તો પંદર િદવસે
કાગળ મળે ! હવે તો મોબાઈલને લીધે િદવસમાં કે ટલીવાર તેની સાથે વાતચીત થાય! પહેલા એડન જતાં આઠ િદવસ થતાં, હવે ચાર-પાંચ કલાકમાં એડન
પહોંચી જવાય! ટે કનોલો/ને લીધે /વનમાં સરળતા ઘણી આવી છે.
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આજની પેઢી સાથે સંકળાયેલા છો?
ઘરનાં અને કુ ટું બનાં બાળકો સાથે સારા સંપકF માં છે. યોગના -ુપમાં આવતાં યુવાનો સાથે પણ સંપકF સારો છે. ઘણાં સબંધ ીઓ અને યુવાનો /વનની
મુWકે લીઓમાં તેમની સલાહ લે. ઘરમાં દીકરા-વહુ સાથે તથા પૌBી-જમાઈ સાથે પણ ચચાF િવચારણા થાય.

સંદેશો :
પહેલું સુખ તે

તે નયાF! તંદુર4ત રહો! શરીર સાPં હશે તો બધું કરી શકશો. િવલાયતી-દવા ઓછી લો. કુ દરતી ઉપચારમાં અને એ+ુ ેશરમાં માનો.
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તમારા મોબાઇલમાં 9820649692 આ નંબર Chitralekha નામે સેવ કરી અમને Eહોટસએપ પર તમાPં નામ અને ઈ-મેઈલ લખીને મોકલો અને તમને
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