
અવલોકન ૧ 

વલજમબાઈ અભેરયકાલાવી વદૃ્ધ જનને ખ – ખ લશતેા ઝયણા વભા પ્રવન્ન અને આનદંભમ 

ફનાલલાની લાતો રઈને આલે છે.  ઝયણાની ેઠે લશવે  ંએટર ેવશજ લશવે ,ં વનબાાય યશીને મ ક્તણે 

લશવે .ં ન કોઈ ચ િંતા, ન કોઈ જલાફદાયી, ન કળી ઉાવધ, ન વ્મગ્રતા ! ફાકની જેભ વશજ જીલવ .ં 
એટર ેજ એક સ્થે એક વદૃ્ધ ાવે ભાગણી કયાલી છે કે „દીકયા, ત  ંશલ ેભને „નાનો‟ કયન!ે‟ વાધાયણત: 

ભાફા ફાકોન ે„ભોટા‟ં કયે, યંત   આભા ંશલ ે„નાના‟ થલાની લાત આલે છે.આવ  ંવશજ જીલન 

જીલલાની લાતો વાથે ચ ત્તન ેપ્રવન્ન કયે તેલા યમજૂી પ્રવગંો તો મકૂ્યા જ છે, તદ યાતં જીલનને વાથાક 

કયે તેલા રકસ્વા- પ્રવગંો ણ આપ્મા છે.   

એભણે આ  સ્તકને ા ં વલબાગોભા ંલશેંચય  ંછે. ફોધક પ્રવગંો, યમજૂી લાતો, ઊંડી વભજણ આે તેલા 
ઉદફોધનો ઉયાતં ગદ્ય અને દ્ય ફનેંન  ંયવાન ણ કયાવ્ય  ંછે. પ્રથભ વલબાગભા ંવદૃ્ધાલસ્થા અંગેની 
વલાવાભાન્મ લાતો છે. ત્માયફાદ વદૃ્ધાલસ્થાભા ંથઈ ળકે તેલી વલવલધ પ્રવવૃત્તઓન  ંવલલયણ છે. કેટરાકં 

રેખો જીલનભા ંશલાળં રાલે તેલા શાસ્મ – વ્મગં – કટાક્ષના છે. તદ યાતં આશાય આયોગ્મ અંગ ેણ 

વલસ્તાયલૂાક વલવલધ લાનગીઓ વાથે લાતો મકૂી છે. વલવલધ વ્મક્ક્તઓની કરભે રખામેર વલવલધ 

રેખોનો વભાલેળ ણ કમો છે. કેટરાકં પ્રેયક દ્રષટાતંો ણ યજૂ કમાા છે. આભ „ ંામતૃ‟ ની એક ભધ ય 

પ્રવાદી જ ધયી દીધી છે.  મીર ાંબહને ભટ્ટ  

અવલોકન ૨  

વલમલસ્ત   તો કૃવતના ંાનેાનાભંા ંઠાવંીઠાવંીન ેબયામેર છે અને તેન ે નયાલવતિત કયલાનો ભાયો 
રેળભાત્ર ઈયાદો નથી, આભ છતામં ક્યાકં જરૂય રાગળ ેતો જણાલતો યશીળ. ણ, શાર તો હ  ંઊડીને 
આંખે લગ ેતેલી  રેખકોની કેટરીક ખફૂીઓને અને ગશન લાતોની  ોટદાય યજૂઆતોને લણાલીળ. 

પ્રકયણ તભે ળોધી રેજો, ણ લાત તો હ  ંમકૂી દઈળ કે “તભાયી જૂા-પ્રાથાના…ભોટેથી ફોરો તો તેની 
તાકાત ગ ભાલે છે. પ્રાથાના પ્રભ ને નરશ, ણ જગતન ેવબંામ છે.” કેલી ધાયદાય યજૂઆત! તો લી, 
“ગ્રશદળા નરશ,આગ્રશદળા નડતી શોમ છે.” ‟દીકયો-દીકયી એક વભાન‟ સતૂ્રની જેભ „ફાણ-ઘડણ 

એક વભાન‟ ગણી તો ળકામ, ણ વદૃ્ધો ફાકો જેલી શઠ તો ન જ રઈ ળકે. વદૃ્ધત્લ એ તો 
વભજદાયી,લૈ ારયક  ખ્તતા અને દરયમાલરદરીના વગંભ વભાન છે. વદૃ્ધ તો ક ટ ંફભા ંદયેકને હૂપં આે, 

વઘા ંક ટ ંફીજનો લચ ે વેત   ફને અને વૌ ઉય વયખો સ્નેશ લયવાલે..વલીભ ઇ મસુ  

અવલોકન ૩ 



વનવવૃત્તની પ્રવવૃત્ત જેલો ફશોો વલમ  સ્તક સ્લરૂે મકૂવ  ંએ એક ગાગયભા ંવાગય બયલા જેવ  ંકાભ છે 

જે ઘણી સ દંય યીતે મકૂલાન  ંફીડ  ંવલજમબાઇએ ઉાડ્  ંઅને ાય ઉતાય ા. આ  સ્તક દયેક વનવવૃત્ત તયપ 

જતા ભાણવોન ેભાટે અગત્મની ભાગાદવળિકા ભાત્ર નથી ણ વભાજભા ંાછ ંઆલત  ંઘણ  ંવસં્કાય ધન છે. 

ઘણા ંઅગત્મના ંસ ૂનો લડીરોને ભાનલા ક “Senior” ળબ્દ તયપ દોયી જલાના ંઅમલૂ્મ યાજભાગો છે. 

તભાયી ાવે જે શોમ ( અન બલ, જ્ઞાન કે ૈવા) તે ાછ ંઆલાનો વભમ એટરે વનવવૃત્તની 
પ્રવવૃત્ત.              મકુુાંદભ ઇ ગ ાંધી                                                                  

  અવલોકન ૪ 

March 16, 2010 at 1:30 pm | #1 Reply | Quote Nivrutti ni Pravutti is a treatise on retirement and 

how to make it fun. 

Vijay Shah has done a wonderful job. It is very relevant and useful 

for all who are retiring and retired. The best thing I found in book 

is emphasis it put on “Nijanand”. We should strive for happiness and joy, which is byword here 

in America. It should be rightly so everywhere. 

We all should have copy of it. The best thing is Mala must be accompanied with Mouse. You 

must know, learn Mouse and use computer. 

It is torrent of activity for older people and filled their lives with unimaginable joy and 

satisfaction, when pursued with right mindset. This mindset is revealed in book in every page 

and filled with living examples of families living happy and joyous life. They are from America 

as well as Gujarat both and that make book contemporary. 

Vijay has given 65 beautiful nuggets to think over at the end and each one is gold. You will love 

to read them again and again. 

Harikrishna Majmudar has enriched the book with true stories of older people coming to 

America and that is a window to life of America for older ones coming here. 

I think this is an ideal gift for father and Mother by every one . If you read it you love it . You will 

know that our parents need Mouse as well as Mala. They will enrich their twilight years. 

Congratulations Vijaybhai. 

Mukesh Shah. 

Houston 

અવલોકન ૫ 

1. On Sat, Mar 13, 2010 at 12:52 AM, Lalit Shah wrote: 

Dear Vijay: 



I have gone thru this book in a quick mode today and here are my 2 cents: 

1. It is really nicely done. 

2. It will be very useful to lots of people. 

3. I would like to print this (few hundred copies) in India for gifting to individuals, 

retirement homes, libraries etc. This list can be mutually created. 

Congratulations for pushing the boundaries of what Harikrishnabhai has been doing. 

BTW I have met him few times including last year in A‟vad. 

Lalit Shah 

અવલોકન ૬ 

“વનવવૃત્તની પ્રવવૃત્ત” 

વલજમબાઈ ળાશ યચ ત આ  સ્તક ખફૂ જ સ દંય છે. આ પ્રેયણા દામક  સ્તક વનવતૃ્ત થતા દયેક વ્મક્ક્તન ે

“વનવતૃ્ત જીલન” કેભ વલતાલવ  ંતે વલે સ દંય ભારશતી યૂી ાડલાભા વપ થય  ંછે. જ્માયે ભન ષમ બય 

જ લાનીભા શોમ છે ત્માયે તેન ેખ્માર નથી શોતો કે ભધ્માહ્નનો સયૂજ વધં્મા ટાણે ઢલાનો છે. તો એ 

વભમ કેલી સ દંય યીતે ગ જાયલો એ અવત ભશત્લની લાત છે.  સ્તકારમભા લવાલલા રામક આ  સ્તક 

જરૂયથી લવાલી,લા ંી જીલન ઉમોગી ફનાલલની કા શાવંર કયો તેલી અભ્મથાના. 

પ્રવલણા અવલનાળ કડરકઆ 

Congretulations Vijaybhai 

અવલોકન ૭ 

વપ્રમ વલજમબાઇ, 

તભને ખફૂ ખફૂ ધન્મલાદ. તભાયો વનવતૃ્ત વ્મરકતઓને પ્રવતૃ્ત કયલનો આ પ્રમાવ વા  ેજ પ્રળવંનીમ છે. 

ભાયી અન ેતભાયી લચ ેના વફંધંની નીકટતાને કાયણ ેહ  ંએક ફીજી અગત્મની લાત વહ ના ધ્માનભા ં
રાલલા ભાગ  ંછ ંઅને તે એ કે વનવવૃત્તભા ંપ્રવતૃ્ત યશવે   ંશોમ તો આજીલીકાની પ્રવવૂત્ત દયભીમાન જ ભન 

વદં ઇતય પ્રવવૃત્ત કયલાની ટેલ ાડલી ડે છે.કાયણ “ાકે ઘડે કાઠંરા ન  ઢે” તભે તભાયી 
આજીલીકાની પ્રવવૃત્ત  ાલ  શોલા છતા ંતભે રેખન પ્રવવૃત્તની ટેલ યાખી છે તે અને તભાર ં આ  સ્તક ભાયી 
લાતની વાક્ષી  યે છે. તભાયા વનવવૃત્ત કા દયવભમાન પ્રભ  તભને આલા ફીજાં ઘણા  સ્તકો પ્રગટ 

કયલાની ળરકત આતો યશ ેએલી આળા યાખ  ંછ.ં 

Girish Desai  

Webster TX 

      


