
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     
 

 



 

 

વૈદ્ય પ્રેરક શાહ ના 

વારસદાર મોતીઓ 
 

 

 

 

સંપાદન: વૈદ્ય ધૃતત કગરાણા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:પ્રકાશક: 

આયુલ ીંક આયુરે્વદ, 

સિલ્ર્વર સ્પ્રીંગ, ઝેસર્વયિસ લેડ ઝ હો્ટેલ પાછળ, નર્વરીંગપુરા, અમદાર્વાદ 

ફોન: ૦૭૯-૨૬૪૪૬૦૨૫ 

ઈ મેલ: ayulink@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

વૈદ્ય પે્રરક શાહ ના વારસદાર મોતીઓ 

 

 

 

 

િીંપાદન: રૈ્વદ્ય ધૃસિ કગરાણા  

 

 

 

 

 

 

પ્રકાશક:  

આયુલ ીંક આયુરે્વદ, 

સિલ્ર્વર સ્પ્રીંગ, ઝેસર્વયિસ લેડ ઝ હો્ટેલ પાછળ, નર્વરીંગપુરા, અમદાર્વાદ  

ફોન: ૦૭૯-૨૬૪૪૬૦૨૫ 

ઈ મેલ: ayulink@gmail.com 

 

 

 

પ્રથમ આરૃ્વસિ: ફેબ્રુઆર  ૨૦૧૯ 

 

 

 

સકીંમિ: પ્રાથસના  

 
મુદ્રક: આયુલ ીંક, અમદાર્વાદ   

 

 



પ્રસ્તાવના 
 
અમારા ગરુુ એર્વા ર્વદૈ્ય પ્રેરક શાહ અન ેઆયુલ ીંક ઇન્ટરનેશનલ જયાર ેર્વલ્ડસ  આયુર્વેદ 

કોન્ફરન્િ, અમદાર્વાદ (ર્વાકા ૨૦૧૯ ) નુીં િાર ખ ૧૫-૧૬-૧૭  ફેબ્રુઆર  ૨૦૧૯ ના રોજ 

જબરદ્િ આયોજન કર  રહ્ુીં છે ત્યાર ે આર્વા અદ્ભિુ કાયસક્રમના આયોજન દરમ્યાન 

અમ ેએમન  ૩૧ ર્વર્સન   પ્રેક્ટ િ દરમ્યાન એમન  પાિેથ  કશુીંક પામેલા એમના 

સર્વદ્યાથીઓ અન ેઅત્યારના િમાજમાીં માનભરે જીર્વ  રહેલા ર્વૈધો એમના માટે શુીં કર  

શક એ, એર્વો િર્વાલ  મને થયો. િાહેબના આયોજનમાીં કશુીં કહેર્વાપણુીં કે કરર્વા 

લાયક હોય જ નસહ. એમના કાયસક્રમનુીં આયોજન ભવ્ય િો હોય જ. એક એક નાન  

ર્વાિોનુીં પ્લાન ીંગ િો હોય જ. ત્યાર ેમાત્ર કહેર્વા ખાિર ‘િાહેબ, અમાર ેલાયક કામ 

કાજ કહેશો ‘ એર્વ  ફોમાસલ ટ  કરર્વાન ેબદલે, અમ ેબધા િાથ ેમળ ને અમારા િેમન  

િાથેના અનભુર્વો શેર કરિ  આ નાન  પસુ્િકા આજ ેિેમને અપસણ કર એ છ એ.  

આ િમગ્ર પુ્િકમાીં મારા સર્વચાર બ જન ેએક પુ્િકનુીં ્ર્વરૂપ આપર્વા માટે ઘણા 

બધા લોકોએ મન ેિાથ અન ેિહકાર આપ્યો છે િ ેિમામનો હુીં  આભાર માનુીં છુ.  

ર્વૈદ્ય સકરણભાઈ (હાલમાીં  યુએિએ ), ર્વૈદ્ય િનજુાબને અને બ જા કેટલાક િાહેબના 

ર્વારિદાર એર્વા ર્વદૈ્યોના અનભુર્વો આ પુ્ િકમાીં િમયના અભાર્વે અમને ટાઈમિર 

મળ  શક્યા નથ , અન ેકેટલાક ર્વારિદાર ર્વદૈ્યોનો અમ ેિીંપકસ  કર  શક્યા નથ  િેનો 

અફિોિ છે.  

- ર્વૈદ્ય ધૃસિ કગરાણા 

અમદાર્વાદ  

િાર ખ: ૧૭.૨.૨૦૧૯  

 

 
 
 
 
 
 

અમારી ભાવનાઓ- લાગણીઓને શબ્દ રૂપે તમારી સામે 

રજુ કરવામાં મદદરૂપ થવા બદલ વૈદ્ય ગૌરાંગભાઈ દરજીનો 

અમે હ્દયપપરવવક આભાર માનીએ છીએ. 



અનુક્રમતણકા 
 

 અને વૈદ્ય પ્રેરક શાહ જોડ ેશીખવાનું સ્વપ્ન થયંુપ સાકાર… 

- ર્વૈદ્ય મનહર પ્રજાપસિ, એમ.ડ   

 ડાઉન ટુ અથવ ગુરુ એટલે વૈદ્ય પ્રેરક શાહ  

- ર્વૈદ્ય અજય પ ઠ યા, એમ.ડ ., પીંચકમસ 

 આયપુવેદમાં સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટની પ્રેરણા આપનાર : વૈદ્ય પ્રેરક 

શાહ  

 ર્વૈદ્ય હાસદસ ક ભટ્ટ 

 મનેપંચકમવની પતરચયપથી પહેચાન સુધી સફર કરાવનાર – વૈદ્ય 

પ્રેરક શાહ  

 ર્વૈદ્ય િુર્ાર સત્રર્વેદ  

 નીચે પડવાનો ડર નતહ પણ ઉડવાની પ્રેરણા આપનાર : વૈદ્ય 

પ્રેરક શાહ 

 ર્વૈદ્ય જીગ્નેશ બેલાણ  

 પંચકમવ ક્રાંતતના પ્રણેતા : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ  

- ર્વૈદ્ય પૂર્વાસ રાર્વલ 

 રજર આતના માણીગર : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

- ર્વૈદ્ય સચિલ ગાસલયા 

 વતણક અને બ્રાહ્મણનું કોમ્બો : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

- ર્વૈદ્ય જયકૃષ્ણ જાન  

 લાઈફસ્ટાઈલ ડીસીઝમાં ઠાવકા : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ  

- ર્વૈદ્ય ર નલ 

 ફેઈલ થઇ અને મને આધુતનક ઋતિ મળી ગયપા....   

- ર્વૈદ્ય પ્ર સિ પર ખ.. 

 વાડા વગરના વૈદ્ય...છેક અમદાવાદ મળ્યપા....  

- ર્વૈદ્ય જિ ન સત્રર્વેદ  

 



 હંુ રાકેશ શાહ, સાહેબની તશષ્યપમાળાનો ૧૯૯૬ નો મણકો... 

- ર્વૈદ્ય રાકેશ શાહ  

 મનસી એકં, વચસી એકં, કમવણી એકં મહાત્માન .. મેં સાક્ષાત 

જોયપુ.ં.. 

- ર્વૈદ્ય સહમાીંશુ જોશ   
 મારી કોતસ્મક એનજી નું પાવર હાઉસ : પી કે શાહ  

- ર્વૈદ્ય સચરાગ ઝ ન્ઝુર્વાડ યા 

 મારા જીવન ઘડતરનો પાયપો : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

- ડો. સહમાીંશુ રૂપારલે  

 સમયપ થી બે કદમ આગળ ... વૈદ્ય પ્રેરક શાહ... 

- ડો. શરદ જોર્ ...   

 પરવવગ્રહ મુક્ત પ્રથમ પંતક્તના વૈદ્યરાજ... 

- ર્વૈદ્ય સર્વક્રમ શાહ  

 સાત સમંદર પાર નું મોતી..... 

- Beata Horvath (Malaga, Spain) 

 આયપુવેદના ગુગલ જવંુે સચવ એન્જીન એટલે વૈદ્ય પ્રેરક શાહ  

- ર્વૈદ્ય હેિા પર ખ 

 પ્રેરણાનું વહેતું ઝરણું એટલે વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

- શ્ર  પરાગભાઇ શાહ (Father of Late Malhar Shah) 

 પ્રેક્ટીકલ પંચકમવનો ખજાનો ખોલી આપનાર મારા માટે પહેલા 

આયપુવેદ ડોક્ટર 

-  ડો. સર્વજય જનૈ, ફ્લોર ડા, અમેસરકા  

 ઇનોવેશનની દુતનયપા સાથેની મુલાકાત કરાવનાર વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

- ર્વૈદ્ય ધૃસિ કગારાણા  

 

 

 



અન ેવૈદ્ય પ્રરેક શાહ જોડે શીખવાનું સ્વપ્ન 

થયપુ ંસાકાર.... 

મને એ પ્રેરક િર જોડેન  પ્રથમ મુલાકાિ બરાબર યાદ છે, 

િેમ નાર પત્યા પછ  િાહેબ જોડે મળર્વુીં અન ેશરમાિાીં 

શરમાિાીં ઉભા રહેર્વુીં. મારો સમત્ર ્ર્વ. મલ્હાર શાહ ફ્ટસ  

યરથ  જ િાહેબ જોડે શ ખર્વા જિો અને એન  ર્વાિો 

આયુરે્વદ માટે અમને પર કથાઓ જરે્વ  લાગિ .મલ્હાર 

કહેિો િાહેબ જોડે ભૂર યાર્વ શ ખર્વા આર્વ ેછે, પલાીંઠ  

ર્વાળ  ન ચ ેબેિે અન ેકકડાટ શ્લોકો બોલ ેછે. િાહેબ એક 

િાથ ે૮-૧૦ દેશમાીં આયુરે્વદ ના પ્રચાર-પ્રિાર માટે જાય છે. 

આ બધુીં િાીંભળ  માર  િાહેબ ન ેમળર્વાન  િાલાર્વેલ  

ર્વધિ  જ ગઈ.ન ેએક સદર્વિ ેમલ્હાર િાહેબ ના એક 

િેમ નાર માીં મને લઇ ગયો અને માર  એ ઈચ્છા પૂણસ 

થઇ.મલ્હાર અક્માિે ્ર્વગસ્થ થયો અન ેપરાગકાકા એ 

પ્રેરક િર ન ેમન ેિોીંપ્યો.બિ એ સદર્વિ થ  આજ સદન િુધ  

એમના દ્વારા રોજ કૈક નર્વુીં ન ેનર્વુીં શ ખિો રહુીં  છુીં . 

િાચુીં કહુીં  િો એમને મળિા પહેલા મને અનકે શીંકા-

કુશીંકાઓ હિ  કે આયુરે્વદ િાચુીં કોણ શ ખર્વાડે? અન ે

શ ખર્વાડે િોય પ્રેક્ટ િ ચાલે ખર ? અન ેિાહેબે હાથ 

પકડ્યો પછ  યુ.જી અન ેપ .જી ક્યાર ેપૂરુીં  થઇ ગયુીં ખબર જ 

ના પડ .પ્રેક્ટ િ કરર્વા મોટા મોટા શ્લોકો કે સનદાનોના 



ફકરાઓ આર્વડર્વા જરૂર  નથ  પણ હા મનમાીં ર્વાયુ-સપિ-

કફ ક્લ યર હોર્વા જોઈએ બિ બેઝ ક ક્લ યર એનુીં સનદાન 

િાચુીં.પછ  િો િાહેબ રિોડાન  નાન  એર્વ  દર્વા થ  પણ 

રોગ કાબુમાીં કરિા, દરકે ર્વખિે ભારખેમ સપ્ર્ક્ર પ્શન કે 

બ લો બનાર્વર્વા જરૂર  િો નથ  જ ન.ે.. 

      એક ર્વાર િાહેબ શ્રેયા ઘોર્ાલ નો લાઈર્વ કોન્િેટ જોર્વા 

લઇ ગયેલા, સશષ્ય િાથ ેસમત્ર ન  જમે ફરનાર સમત્ર ન  જમે 

સફલ્મો બિાર્વનાર અન ેદ કરા ન  જમે ટકોરનાર િાહેબ 

ધ ર ેધ ર ેમારા કુટુીંબ જન બનિા ગયા.મારા સપિાજી પછ  

આજ ેએમનુીં ્થાન ચોક્કિ છે એમાીં નર્વાઈ નસહ, અર ેલગ્ન 

માીં હાજર  ના આપ  શક્યા િો િજોડે િરપ્રાઈઝ 

આશ ર્વાસદ આપર્વા આર્વ  જમ ને ગયા...િાહેબનાય આર્વા 

એક સમત્ર િમાન ગુરુ ર્વૈદ્ય સકર ટ દાદા હિા એય મજાના 

માનર્વ , િાર્વ લ ક્વ ડ જરે્વા જ ેઆકાર માીં ઢાળો ઢળ  જાય 

એર્વા.એ કેિા પ્રરેક એકર્વાર નક્ક  કર ેએટલ ેખૂન-પિ નો 

એક કર ેપણ કામ િો પૂરુીં  કર ન ેજ ઝીંપે. 

     એક ર્વાર એર્વુીં બન્યુીં કે િાહેબે એક ગે્ટર ોિજસન ન ે

સચત્રકાદ  ર્વટ  આપર્વા મને મોકલ્યો ત્યાર ેબોિ કોલર ઊીં ચા 

કર  હુીં  ફરલેો, િાહેબે ક ધેલુીં કે આપણે પણ એક મહાન 

પદ્ધસિ ના ભાગ છ એ આપણે કોઈ થ  દબાર્વાનુીં નસહ, ર્વૈદ્ય 

સબચારો કે બાપડો હોર્વો જ ના જોઈએ. દદી િાથે ન  

ર્વાિચ િ નો ટોન,દદી ન  ગસરમા હુીં  િાહેબ ને ઓબ્ઝર્વસ કર  



કર ન ેશ ખ્યો. દદી ર્વૈદ્ય ન  રહેણ કરણ ,કપડાીં,બોલચાલ ન  

ઢબ ર્વગેર ેનુીં બાર ક અર્વલોકન કરિા હોય છે, િમે એનુીં 

સનદાન કરો ત્યાીં િુધ  એ િમારુીં  સનદાન કર  નાીંખિા હોય 

છે. એક ડોક્ટર ન ેછાજ ેિેર્વા કપડાીં પહેરિાીં હુીં  િાહેબ 

જોડેથ  શ ખ્યો. 

    આયુરે્વદ સિર્વાય કોઇપણ બ ઝનેિ કેમ કરર્વો,એક િાથ ે

અનકે કામ કેમ હેન્ડલ કરર્વા, કામ માીં ચોકિાઈ અન ે

ટાઈસમીંગ હુીં  િાહેબ થ  શ ખ્યો.સર્વદેશ જિા પહેલા મગ-

ભાિ નુીં લાીંઘણ કરિા કેમકે ત્યાીં િો િાહેબ નુીં એટલુીં બ ઝ  

શ ડ્યુલ હોય કે સદર્વિ આખો આઈિક્ર મ માીં પણ પિાર 

થઇ જાય.આયરુ્વેસદક સદનચયાસ ના િાહેબ ભાર ેઆગ્રહ  

હિા, િર્વાર ે૫ ર્વાગે ઉઠ  જીમ-્ર્વ મ ીંગ પુરા કર ન ે૯ પહેલા 

હોસ્પટલ ચોક્કિ પહોીંચર્વાનુીં ન ેરાત્ર ે૧૦ પહેલા ઊીં ઘ  પણ 

જર્વાનુીં.ક્યારયે દીંભ ના કરર્વો કે આપણે એલોપથે  થ  

મોટા,ક્યારયે ખોટ  ્પધાસ માીં ન ઉિરરુ્વીં, ઉિરિુીં કે ઘિાિુીં 

પણ ન બોલરુ્વીં.કોઈ ર ફર કર ેિો થેન્ક્િ નો પત્ર કે ફોન િરિ 

જ કર  દેર્વો. 

બરાબર યાદ છે સર્વદ્યાનગર કોલજે માીંથ  લેકચરરશ પ છોડ  

પછ  િાહેબે સકર ટદાદા નુીં કલ ન ક ચલાર્વર્વા ગોઠર્વણ કર  

આપેલ , િાહેબ ગાડુીં  ગબડાર્વ  આપશ ેએ ચોક્કિ ખ્યાલ 

હિો પણ એકસદર્વિ િાહેબે બોલાર્વ  ક ધુીં મનહર, િુીં 

પ્રેક્ટ િ ના કર શ, િુીં જીપ એિિ  આપ  િરકાર ન  િેર્વા 



માીં લાગ  જા.િાહેબે મારા મધ્યમર્વગીય કુટુીંબ ન ેધ્યાને લઇ 

િાચ  રાહ બિાર્વ , આજ ેહુીં  િરકાર  આયુરે્વદ હોસ્પટલ-

સહીંમિનગર માીં મેડ કલ ઓસફિર િર કે િેર્વાઓ આપુીં છુીં  

અન ેિાહેબ ના આ સદશાસનદેશ થ  ખુબ િુખ  છુીં .એક 

સનખાલિ કબુલાિ કરુીં  કે હુીં  ખબુ આળિ ુછુીં , નર્વુીં કામ િુરીંિ 

કરર્વામાીં આળિ આર્વ ેત્યાર ેહુીં  િાહેબ ન ેયાદ કર  પ્રેરણા 

લઉીં  છુીં . 

   ડ યર પ્રેરક િર, આજ ેિમારા થક  જ અમે ઉજળા છ એ 

“જહાીંપનાહ િુ્િ  ગ્રેટ હો, િોહફા કુબૂલ કરો...” 

- વૈદ્ય મનહર પ્રજાપતત  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ડાઉન ટુ અથવ ગુરુ એટલ ેવૈદ્ય પ્રેરક શાહ 
 

મેં ૨૦૦૫ માીં બ .એ.એમ.એિ. પાિ કર ન ે૨૦૦૭ માીં 

અમદાર્વાદ ખાિે એમ.ડ . (પીંચકમસ) માીં પ્રર્વેશ લ ધો ત્યાર ે

અખીંડાનીંદ ખાિનેા મારા િ ન યર સમત્રશ્ર  ર્વૈદ્ય મનહર 

પ્રજાપસિ ના કારણે પ્રેરક િર ના િીંપકસ  માીં આર્વેલ.અન ેર્વર્સ 

૨૦૦૮ થ  ૨૦૧૦ િુધ  પ્રેરક િર િાથ ેરહેલ. 

        િમામ ર્વર્ો નુીં ર્વલોણુીં કહુીં  િો....પ્રેરક િર નુીં આયુરે્વદ 

િમજર્વાનુીં અનોખુીં ર્વલણ, આયુરે્વદ પરન  એમન  દૃઢ શ્રદ્ધા, 

પીંચકમસ માીં િેમન  કુશળિા, દદી પ્રત્ય ેનુીં ર્વિસન અન ેદદીન ે

આયુરે્વદ અન ેપીંચકમસ િમજાર્વાન  િેમન  આર્વડિ સર્વશ ે

ખૂબ શ ખર્વા અન ેજાણર્વા મળયુીં.  

આયુરે્વદ ક્ષેત્રમાીં નર્વ  કેડ  કીંડાર ને આગળ ર્વધર્વાન  િેમન  

ખાિ યિ રહેલ છે – ૧૯૮૫ આિપાિ આયુરે્વદ પ્રેક્ટ િન  

માત્ર પીંચકમસ ્પશે્યાલ ટ  િાથે પ્રેક્ટ િ ન  શરૂઆિ િેમણ ે

કર , કોમ્પ્યુટર હજુ ભારિમાીં શરૂઆિના િબક્કામાીં હિા 

ત્યારથ  િેઓ કોમ્પ્યુટર નો સનયસમિ ર્વપરાશ કરિા, 

ઇીં ટરનેટ ન  પા પા પગલ  થિ  હિ  ત્યારથ  િઓે નેટિેર્વ  

બન્યા, સર્વદેશન  ધરિ માીં આયુરે્વદ ન ેિાચા ્ર્વરૂપે પ્ર્િુિ 

કરર્વામાીં િેઓ મોખર ેરહ્ા છે. આ બધ  બાબિો જાણ ને 

એર્વુીં લાગે કે િઓે આજના ભાગિા યુગથ  પણ બે ડગલાીં 

આગળ ચાલિા હિા. અન ેઆ જ બાબિો િઓેના ર્વાણ  

વ્યર્વહાર અન ેર્વિસનમાીં િિિ દેખાિા હિા.  

ક્લ ન કમાીં પ્રેક્ટ િ ચાલુ હોય, પીંચકમસ ન  પ્રસક્રયાઓ પર 

ધ્યાન આપિા હોય, કોમ્પ્યુટર અન ેમોબાઇલ માીં દેશ 

સર્વદેશના લોકો ન ેજર્વાબ આપિા હોય અન ેિામ ેબેઠેલ 



વ્યસિ ન ે(સર્વદ્યાથી – ચાહે એ ભારિ ય હોય કે સર્વદેશ ) 

પૂરપેરો ન્યાય આપિા હોય બધુીં એક િાથ,ે ર્વન મેન આમી 

ન  જમે... અને આર્વુીં માત્ર પ્રેરક િર જ કર  શકે એ જોયુીં 

અન ેજાણ્ુીં.... 

હુીં  િેમન  પાિેથ  શુીં શુીં શ ખ્યો એ ટૂીંકમાીં કહુીં  િો... 

 આયુરે્વદ નુીં એપ્લાઇડ નોલજે,  

 આયુરે્વદ ન ેિમજર્વાનો અસભગમ આ બેય એક િાથ ે

શ ખ્યો. 

િાહેબ અમને િમજાર્વિા કે ; દરકે રોગ કે દરકે પસરસ્થસિ 

ન ેદોર્ ધાિ ુના  િાપેક્ષ ્ર્વરૂપે જુઓ પછ  અન્ય સર્વજ્ઞાન 

િાથ ેિરખાર્વો,િરળિા થ  િુલભ, િાર  ગુણર્વિાના 

ઔર્ધો ર્વાપરો,દદીન ેિાચુીં કહેર્વાન  સહમ્મિ કેળર્વો...દદીન ે

અીંધારા માીં રાખિા અન ેફૂટબોલ ન  જમે ફેરર્વિા િબ બો 

પર િાહેબ ન ેખુબ ચ ડ રહેિ . િાહેબ કહેિા કે દદીન ેપણ 

એક ગ્રાહક છે અન ેપોિાને થયેલા રોગ અન ેપસરણામો સર્વર્ે 

એન ેએન  ભાર્ા માીં જાણર્વાનો િીંપૂણસ હક છે. 

જો િમન ેના િમજાય િો “ના” પાડિા શ ખો, દરકે રોગ િમે 

મટાડ  જ શકો એર્વા ર્વહેમમાીં ન રહેર્વુીં અન ેદદીને ઠાલા 

આશ્વાિનો ના આપર્વા..દદીને “ના” પાડર્વા છિાીં િમાર  

આર્વક માીં ફેર પડિો નથ  જ...દર્વાઓ અન ેસર્વસર્વધ 

િારર્વારન  પ્રસક્રયાન  પાછળ નુીં સર્વજ્ઞાન િમજી િ ેમજુબ જ 

એપ્લાય કરો 

સર્વશ્વાિ રાખો. િમે જ ેભણ્ા છો િેના પર, િમારા દદી પર, 

િમાર  દર્વા પર. અન ેખાિ િમાર  જાિ પર.. આ ખાિ 

શ ખર્વા જરે્વુીં 



આયુરે્વદ સિર્વાય પણ પ્રેરક િર પાિેથ  ઘણુીં શ ખર્વા જરે્વુીં છે 

:લોકો િાથ ેિીંબીંધ કેમ કેળર્વર્વો, આયુરે્વદ સિર્વાય અન્ય 

પથ  િરફ પણ હકારાત્મકિા રાખ  િૌના િદુ્ગણો કેમ 

જીર્વનમાીં ઉિારર્વા, અન્ય સર્વદ્વાન લોકો િાથ ેસનયસમિ િીંપકસ  

માીં કેમ કર ન ેરહેર્વુીં , િમપસણ ભાર્વ, ગુરૂ પ્રત્ય ેપોિાન  

ફરજો કેર્વ  ર િે અદા કરર્વ  િે શ ખ્યા, ધોળ યાઓથ  

(ફોરનેિસ) ક્યારયે અીંજાર્વુીં નસહ િ ેશ ખ્યા . 

સર્વદેશમાીં આયુરે્વદ ન  ર્વાિ કર એ િો પ્રેરક શાહ એમાીં 

પહેલ  હરોળ ના ર્વૈદ્ય કહેર્વાય. િાહેબ જનેા લ ધે પ્રસિદ્ધ છે 

અન ેખાિ સર્વદેશમાીં આયુરે્વદ નો ધરખમ પ્રચાર કર ેછે, િ ે

બાબિન ેમેં નજીકથ  જોઇ છે અન ેઅનુભર્વ  છે. કદાચ 

એટલુીં જ કહ  શકાય કે આીંિરરાષ્ટ્ર  ય ક્ષેત્રે પ્રસિસદ્ધ માટે 

એમણે શબ્દોમાીં ન ર્વણસર્વ  શકાય એટલ  મહેનિ કર  છે 

અન ેભોગ આપ્યો છે. િિિ એક જ ધ્યેય પર નજર રાખ ન,ે 

પ્લાન ીંગ ન  િાથે કેમ મહેનિ કરર્વ  એ િાહેબ પાિ ેપહેલુીં 

શ ખ્યુીં છે.  

 

ર્વર્સ માીં બે ર્વાર સર્વદેશ ખાિે પ્રર્વાિે જર્વ ુઅન ેએ પણ એક કે 

બે દેશો નસહ, પણ એક ટર  પ માીં એક િાથે ૮-૧૫ દેશોનો 

પ્રર્વાિ હોય, ત્યાીં હરર્વા ફરર્વા કે મોજમજા કરર્વા નસહ પણ 

િિિ બ ઝ  સશડયુલ િાથ ેજર્વુીં અન ેએ પણ આખુીંય 

સશડયુલ સર્વદેશ જિાીં પહેલાીં ગોઠર્વેલ હોઇ.. પ્લાન ીંગ, 

િમયનો િીંપૂણસ િદુપયોગ એ િાહેબ પાિ ેખાિ શ ખર્વા 

જરે્વુીં છે. 

 



આયુરે્વદના સર્વદ્યાથીઓ ગુરૂ પાિ ેજાય ત્યાર ેએક ર્વાિ 

મનમાીં લઇને જિા હોય – િાહેબ શુીં દર્વાઓ આપ,ે ક્યા 

રોગ ન ેકઇ દર્વાથ  ફાયદો થાય છે... એ જાણ ન ેબ જા 

દદીમાીં એ જ િારર્વાર આપર્વ .. એ ઉદે્દશ ન  જરા પણ પૂસિસ 

પ્રેરક િર પાિ ેના થઇ હોય િેર્વુીં શરૂઆિના િબક્કામાીં 

લાગે પણ પછ  ખ્યાલ આર્વ ેકે જરૂર  જ્ઞાન િાહેબ આપે જ 

છે. ર્વધુ િાર  ર િે કહેર્વુીં હોય િો િમાર  પાિ ેરહેલ જ્ઞાન ન ે

કેર્વ  ર િે પ્રેક્ટ કલ  િમજર્વુીં એ િાહેબ પહેલા શ ખર્વ ેછે, 

પછ  કદાચ દર્વા અન ેપ્ર ્ક્ર પ્શન ગૌણ બન  જાય છે. 

અપકે્ષાઓ પૂણસ થાય પણ ક્યાર ેકેર્વ  ર િે થાય એ િમય જ 

િમજાર્વ  શકે છે. 

જો હુીં  પ્રેરક શાહ િાહેબ પાિ ેના ગયો હોિ િો –  મારા 

િદભાગ્ય ેમાર ેઆર્વુીં સર્વચારર્વુીં ના જ પડ્યુીં અન ેસનયસિ એ 

સદશા માીં ન જ લઇ ગઈ એ મારુીં  િદભાગ્ય છે. હાલ હુીં  

જુનાગઢ ખાિે િરકાર  આયુરે્વદ હોસ્પટલ માીં મેડ કલ 

ઓસફિર િર કે માર  િેર્વાઓ આપુીં છુીં . આયુરે્વદ ના 

સર્વદ્યાથીઓને િાહેબે આપેલ િી્ં કાર મજુબ કહ એ િો – 

િમપસણ, મહેનિ અને આયોજન આ ત્રણ આયુરે્વદ પ્રેક્ટ િ 

માીં મહત્ર્વન  ર્વ્િુઓ છે. હુીં  િાહેબ િાથેના મારા સશષ્ય 

િર કેના કાયસકાળથ  ખુબ જ િીંિુષ્ટ્ છુીં  અન ેઆજ ેઆ 

પ્લેટફોમસ ના પાયામાીં િાહેબે અમાર  પાછળ આપેલો ભોગ 

ચોક્કિ જોઉીં  છુીં ...આભાર 

 

વૈદ્ય અજયપ પીઠીયપા 

એમ.ડી.(પંચકમવ) 

મેડીકલ ઓતફસર – જુનાગઢ 



આયપુવેદમા ંસ્કીલ ડેવલોપમેન્ટની પ્રેરણા 

આપનાર : વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

એક શસનર્વાર ેચોમાિાન  હેલ ભર  િાીંજ ેપ્રેરકિાહેબના 

કલ ન કમાીં એક દુબળો – પાિળો ૫૦-૫૫ સકલોનો શ્યામ 

છોકરો આયુરે્વદ ભણર્વા એક િાહેબન  ભલામણ સચઠ્ઠ  લઈ 

જઈ ચડ્યો. હજુ આયુરે્વદમાીં પ્રથમ ર્વર્સના શ્ર ગણેશ કરિા 

છોકરાન ેતન ેઅહી ભણવામા ંશુ ંખબર પડશે...? એમ 

પૂછ્ુીં ન ેછોકરાીંએ િાહેબ િમ ેભણાર્વશો એ ભણ શ પણ 

આયુરે્વદ િો િમાર  જોડે જ શ ખ શ એર્વો દ્રઢ િમસપસિ 

જર્વાબ આપ્યો... આ છોકરો એટલ ેઆજનો મણ બને 

આયુરે્વદ હોસ્પટલનો મેડ કલ ઓસફિર એર્વો હુીં  ર્વૈદ્ય હાસદસ ક 

ભટ્ટ... ભલુીં થાજો ભલામણ સચઠ્ઠ  લખનાર ર્વૈદ્ય ધ રુભાઈ 

પર ખનુીં , પર ખ િાહેબના સર્વઝન મજુબ આયુરે્વદમાીં એ 

ર્વખિ ેઉગિ  ્પેશ યાલ ટ  એટલ ેપીંચકમસ અન ેએ પીંચકમસ 

અહ  બાલા હનમુાન કોલજેમાીં ખાિ ન શ ખાય એ શ ખર્વા 

િો અમદાર્વાદ પ્રેરક શાહ જોડે જ જર્વુીં જોઈએ એર્વો ખાિ 

આગ્રહ.પર ખ િાહેબનુીં સર્વઝન અન ેપ્રેરક િર ન  મહેનિ 

મજુ અબુધ િમસપસિન  સજીંદગ  બનાર્વર્વામાીં કામ કર  

ગયા...  

ધ ર ેધ ર ેશ ખિો ગયો, રોજ િાહેબ નર્વા નર્વા રફેરન્િ માટે 

શાસ્ત્ર ર્વાીંચન માીંગે. હુીં  ર્વાીંચિો રહુીં , પીંચકમસ શ ખ  જાિ ે



કરાર્વિો રહુીં , િાહેબના ્ટાફના હ રાબેન અને મધુભાઈ મદદ 

કરિા રહે, ત્યાીંથ  કોલજેમાીં જઈ હુીં  ર્વમન, સર્વરચેનન  

પ્રોિ ઝરન  ર્વાિો કરુીં  િો સશક્ષકો પણ મોમાીં આીંગળા નાીંખ  

જિા. એ ર્વખિે ડૉ સચિલ ગાસલયા ત્યાીં શ ખર્વા આર્વિા. ર્વૈદ્ય 

સકર ટ દાદાનો ચોળાફળ  –કોકાકોલાનો ના્િો, ર્વૈદ્ય 

ઉર્ાબેનના સ્ત્ર રોગના કેિ ્ટડ , ર્વૈદ્ય મધુકાીંિ દાદાના ર્વૈદ્ય-

દદીના ટુચકાઓ, ર્વૈદ્ય સદલ પ પીંડ્યા િરનુીં શાસ્ત્ર ય જ્ઞાન બધુીં 

હુીં  પ્રેરક િર ના કલ ન ક પર શ ખ્યો, બધાને ઓળખિો ગયો 

અને એલોપેથ ના ડૉ. િુધ ર શાહ અને ડૉ. પુરોસહિ િાહેબ 

જોડે થિ  બેય પેથ ઓન  સમન્વયપ મ ટ ીંગોમાીં ર્વૈદ્ય િપનભાઇ 

જોડે અડ ીંગો જમાર્વિો ગયો. સર્વદ્યા કોિસ, રિોઈ કોિસ, ફોરને 

સર્વઝ ટના પેપિસ, સર્વઝ ટના માળખાીં િમામ બાબિોમાીં 

ઊીં ડાણપૂર્વસક હુીં  ભાગ લેિો અને શ ખિો ગયો. િાહેબ સર્વદેશ 

જાય ત્યાર ેકલ ન ક મને િોીંપિા જાય અને એ જ અનુભર્વ 

આખ  સજીંદગ  કામ લાગ્યો િાહેબના જ આગ્રહ  પેશન્ટને 

િમજાર્વ  દર્વા કર  સર્વશ્વાિમાીં લેિા આર્વડિુીં ગયુીં એમ જાણે 

માર  પ્રેક્ટ િમાીં પકડ આર્વિ  ગઈ. 

એક ર્વાર િાહેબે કેટલાક ફોરનેિસ સર્વદ્યાથીઓ જોડે ઈન્ટરકેશન 

કર  આયુર્વેદન  િૈદ્ધાીંસિક ચચાસ કરર્વા કહ્ુીં, જમસન થ  આર્વેલ  

માસરયા અને લક્ષ્મ  અને બ્રાઝ લથ  આર્વેલ પાઉલો અને 

અજુસન. હુીં  ખચકાયો કે િાહેબ મારુીં  અીંગ્રજેી કાચુીં છે.  િાહેબે 

ધરપિ આપ  કે એ લોકોને પણ ્પેન શ કે પોટુસગ ઝ જ આર્વડે 

છે, ભાીંગ્યુીં િૂટ્ુીં અીંગ્રજેી િમ ેબોલો એમ એ પણ બોલશે... 



બિ આમ ધ ર ેધ ર ેસહમિ કેળર્વિા. માર  અીંગ્રજેીમાીં 

ર્વાક્છટા ખુલિ  ગઈ એ માટે િાહેબનો હુીં  ખાિ આભાર  

છુીં . િાહેબે મારા કલ ન ક માટે ફનીચરથ  લઇ દર્વાઓન  

એક એક બાબિમાીં ખબુ મદદ કરલે  એમ િાહેબના 

કલ ન કના ર નોરે્વશન ર્વખિે મેં પણ મારા કલ ન કન  જમે 

આખુીં કલ ન ક ગોઠર્વેલ, આજ ેપણ િાહેબન  લાઈબ્રેર માીં 

મારા અક્ષરથ  લખેલા ્ટ કર ચોીંટાડેલ  ચોપડ ઓ જોઈ 

આનીંદ આર્વ ેછે. અર ેમારા કલ ન કના ઉદ્ઘાટન પ્રિીંગે 

િાહેબે પસરર્વારન  નાન  બાળાઓ દ્વારા ર બ ન કપાર્વ  

પોિાન  મહાનિાનો પસરચય આપેલો. િાહેબના લ ધે જ હુીં  

િહજિાથ  એમડ  ન  પ્રર્વેશ પર ક્ષા પાિ કર  શક્યો. 

મને ર્વૈદ્ય બનાર્વર્વામાીં પ્રેરકિર .... િમે મને કરલે  િાર  કે 

ખરાબ દરકે ર્વાિ ... મને આજીર્વન યાદ રહેશ.ે મારા ‘મા 

બાપ ’ ના ચેહરા પછ  હુીં  િિિ કોઈ નો ચેહરો જોિો હોર્વ 

િો એ આપનો છે. િમાર  ર્વાિો, ધના િુથારન  પોળના 

ના્િાઓ, આપન  બ્લેક કોફ -કોલ્ડ કોફ , ઢળિ  િાીંજ ન  

ઓને્ટ ન  ચણાપૂર  આજયે યાદ છે, એ સદર્વિો ભલ ેહર્વ ે

પાછા નસહ આર્વ ેપણ આજ ેપણ હુીં  એ જ હક થ  આપના 

કલ ન કમાીં પ્રર્વશે  શકુીં  છુીં  એ મારા માટે ગર્વસ ન  ર્વાિ છે... 

િાહેબ આપનો ખુબ ખબુ આભાર... 

વૈદ્ય હાતદવ ક ભટ્ટ 



મન ેપંચકમવની પતરચયપ થી પહેચાન સુધી 

સફર કરાવનાર : વદૈ્ય પ્રેરક શાહ 

એક ર્વાર બ .એ.એમ.એિના બ જા ર્વર્સમાીં એક િેમ નાર મેં 

પ્રેરક િાહેબ નો ભરલેો એ સદર્વિથ  જ આયુરે્વદ શ ખર્વાન  

દ્રઢ ઈચ્છા થઇ, કોલજેમાીં આયરુ્વેદનુીં ખાિ ર્વાિાર્વરણ ન 

હિુીં, મોટા ભાગના લોકો જાણે જનરલ પ્રેક્ટ િ કરર્વાના 

આશય માત્ર થ  આયુરે્વદમાીં િટીફ કેટ લેર્વા ભણિા હોય 

એર્વો માહોલ હિો, શ ખર્વુીં હિુીં પણ શ ખર્વનાર કોઈ ન 

હિુીં. એમાય પ્રાઈર્વેટ ર્વૈદ્યોમાીં હુીં  કોઈને ઓળખિો ન હિો, 

િાહેબનો કોઈ નીંબર પણ ન’િો. એર્વામાીં મેં ફેિબુક પર 

િાહેબનો િીંપકસ  કયો, િાહેબ કહે કાલજે આર્વ  જાર્વ...હુીં  

ગયો..િાહેબે બેઝ ક ૫-૬ પ્રશ્નો પુછેલા. એમાીં સત્રદોર્ના 

પ્રકારોમાીં હુીં  ભૂલથ  ગોથુીં ખાઈ ગયો િાહેબે માર  

િાહસજકિા જોઈને બ જા સદર્વિથ  શ ખર્વા બોલાર્વ  લ ધો. 

બિ પછ  બે ર્વરિ િુધ  િિિ શ ખ્યો હોઈશ અન ેઆજ 

સદન િુધ  શ ખિો જ રહ્ો છુીં ... 

મને બરાબર યાદ છે િાહેબ બ જા રૂમમાીં પેશન્ટન  સહ્ટર   

માર  જોડે લેર્વડાર્વિા અને પછ  િાહેબ િપાિ  દદીના ગયા 

પછ  એક એક મુદ્દા પર ઝ ણર્વટ ભર  ચચાસ કર  િમજણ 

પાડિા. િાહેબ જોડેથ  સિદ્ધાીંિ આધાસરિ સનદાન અને 

િારર્વાર ખાિ શ ખ્યો, પીંચકમસ માટે આજના ધમાસલયા યુગમાીં 

દદીન ેકેર્વ  ર િ ેિયૈાર કરર્વો, કેમ સર્વશ્વાિમાીં લેર્વો એ િાહેબ 



જોડેથ  ધ રજપૂર્વસકનુીં ર્વિસન ખાિ ઓબ્ઝર્વસ કર ને શ ખર્વા જરે્વુીં છે. 

િાહેબ કહે “િમે બિ પ્રેક્ટ િ કરો, સચીંિા છોડો, ને ર્વદૈ્ય નબળો 

હોય એ કેમ ચાલે, િક્ષમ અને ધનર્વાન બન  રૈ્વદ્યે િમાજ પર છાપ 

છોડર્વ  જોઈએ...” 

એમ.ડ  પીંચકમસ કર  પેઈન મેનજેમેન્ટ પર મે પાલનપુરમાીં માર  

્પેશ યાલ ટ  ઓપ ડ  ચાલ ુકર , િાહેબના આશ ર્વાસદથ  

દદીઓમાીં પસરણામ મળિા ગયા, યશ-માન-ધન મળર્વા લાગ્યા, એ 

જ અરિામાીં આયુર્વેદ મેડ કલ ઓસફિરન  પર ક્ષા આપ  મેં 

નોકર નો ઓડસર મેળવ્યો, શુીં કરર્વુીં એ અિમીંજિમાીં િાહેબન ેફોન 

જોડ્યો, િાહેબે િ ધુીં જ કહ  દ ધુીં, જો ભાઈ િુર્ાર આપણે 

પ્રેક્ટ િ જ કરર્વાન , નોકર  નસહ ને આ એક ર્વાણ યા ર્વૈદ્યનુીં 

સર્વઝન છે ઓડસર મનમાીંથ  ખીંખેર  પ્રેક્ટ િમાીં ર્વળગ ... આજ ેહુીં  

આ સનણસય પર ખશુ છુીં ...િીંિુષ્ટ્ છુીં ... 

ગુરુ ર્વગર આયુર્વેદ ના જ શ ખ  શકાય એર્વુીં મારુીં  દ્રઢપણે માનર્વુીં 

છે. હા, િીંસહિાઓ ર્વાીંચ ન ેકોલજે પાિ િો કર  દેર્વાય પણ 

િીંસહિાઓ પચાર્વર્વા િો ગુરુ જ જોઈએ. ચોક્કિ ઘિાયા ર્વગર 

અને જુનો મેલ ઉિાયાસ ર્વગર કપડાને નર્વો રીંગ ચઢિો નથ  એમ 

કેટલ ક ગેર માન્યિાઓ ત્યાગ ને ગુરુને િમસપસિ થર્વાથ  ચોક્કિ 

જ્ઞાન મળેછે એ ર્વાિમાીં કોઈ જ બેમિ નથ , આજ ેહુીં  િર ના કારણ ે

કાઈક ્થાન ેપહોીંચ્યો છુીં  એ માટે િાહેબનો ખુબ ખુબ આભાર  

છુીં ... 

વૈદ્યતુિારતિવેદી 

પાલનપુર 



નીચ ેપડવાનો ડર નતહ પણ ઉડવાની 
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મે પ્રેરક શાહને કેમ પિીંદ કયાસ એનુીં કારણ જાણર્વુીં હોય િો 

૧૯૯૪ના પ્રાઈર્વેટ પ્રેક્ટ િ કરિા ર્વૈદ્ય િમૂહોન ેિપાિર્વા પડે. 

ર્વૈદ્યો મુઠ્ઠ  ર્વૈદ્ય િર કે ખાિ બદનામ અન ેએમાીંય 

શ ખર્વાડર્વામાીં પ્રેક્ટ િ નસહ ચાલર્વાનો ડર પહેલા 

બિાર્વાિો. મેં આર્વુીં પસરણામ આપ્યુીં મેં આ રોગ મટાડ્યો 

િમ ેશુીં કરશો ર્વૈદ્ય બન  એર્વા ટોણા લેક્ચિસમાીં ખાિ 

િાીંભળિો... ત્યાર ેઅનાયિ ેજ એક ર્વાર અદભિુ 

ર્વાક્છટાના ્ર્વામ  એર્વા પ્રેરક શાહ મળ  ગયા. 

 

ર્વૈદ્યન  મુઠ્ઠ  ક્યારયે બીંધ નથ  હોિ  કારણકે િણેે કશુીં જ 

લેર્વાનુીં નથ  હોિુીં . ફિ આપર્વાનુીં હોય છે. ખુલ્લ  

હથેળ ઓ ર્વાળો હાથ જ ર્વૈદ્યનો હોઈ શકે. સન:્ર્વાથસ 

પરોપકાર ન  ભાર્વના લઇ ન ેિમે જનમ્યા હશો , અન ે

ખરખેર ભાગ્યશાળ  હશો ...... િો જ ર્વૈદ્ય હશો ...... કારણ 

કે િમાજ માટે એક ર્વૈદ્ય ઈશ્વર છે. ઈશ્વર પોિાન  પદર્વ  બહુ 

આિાન થ  કોઈને આપિો નથ . ર્વૈદ્ય બન્યા છો િો નક્ક  

ભાગ્યશાળ  જ હશો. મને ઉડર્વા આકાશ બિાર્વનાર ર્વૈદ્ય 

પ્રેરક શાહ હિા. મુિ ચચાસઓ અન ેકાયસક્રમ કરર્વા િેમણે 

આદર નામન  િીં્થાન  શરૂઆિ કર  અને એ જ અરિામાીં 

અમે એર્વા નિ બદાર કે એ િીં્થાન  ગર્વનીીંગ કાઉસન્િલના 

અમને પ્રથમ િભ્ય પણ બનાવ્યા. પછ  િો જાણે મોકળુીં 

મેદાન મળયુીં. એક પ્રાઈર્વેટ પ્રેસક્ટિનર પોિાના દર્વાખાને 



પોિાના સશષ્યન ે્ર્વિીંત્ર સર્વચાર થ  પીંચકમસ કરર્વા દે એર્વુીં એ 

અરિામાીં ક્યારયે બન્યુીં ન હિુીં, આજ ેપણ યાદ છે એ ર્વખિે 

સર્વશાળ હદયથ  િાહેબે મને મન ફારે્વ એમ પીંચકમસ કરર્વા 

દ ધુીં હિુીં. 

    હુીં  િાહેબ પાિ ેશ ખિો શ ખિો એમડ  (કાયચ ક ત્િા) 

થયો, પ્રાઈર્વેટ પ્રેક્ટ િ પણ કર  અન ેશ્ર  કચ્છ  જનૈ િેર્વા 

િમાજમાીં પીંચકમસ સર્વભાગમાીં િેર્વાઓ પણ આપ , ત્યાર 

બાદ િરકારના ESIS સર્વભાગમાીં હુીં  પોિાન  િેર્વાઓ આપ  

રહ્ો છુીં . િાહેબન  આયુરે્વદમાીં િીંપૂણસ સર્વશ્વાિ રાખર્વાન  

િલાહ અન ેઆત્મસર્વશ્વાિન  પ્રેરણાથ  જ હુીં  અથોપાજસન 

િાથ ેમાનપાન પણ મેળર્વ  શક્યો છુીં . 

 

જો ૧૮ ર્વર્સન  ઉીંમર પછ  પુખ્િ થયેલા લોકો (શાર સરક 

પુખ્િિાન  ર્વાિ કરુીં  છુીં  ... માનસિક નસહ) ન ેમિ આપ  

િરકાર ચુીંટર્વાનો અસધકાર છે ...... િો પછ  સર્વધાથીઓને 

પોિાન  પિીંદના ગુરુ ચુીંટર્વાનો ચોક્કિ અસધકાર છે.આજન  

માર  સર્વદ્યાથીઓ ન ેિલાહ છે કોલજેના બ જા ર્વર્સ થ  એક 

ચોક્કિ ગુરુ પકડ  એમને િમસપસિ થઇ જાર્વ આયુરે્વદ 

ચોક્કિ આર્વડશ ેજ એ ર્વાિ માીં કોઈ જ શીંકા નથ ... 

       છેલ્લે પ્રેરક એટલ ેમારા મિે....  

P = PositiveR = RealisticE = Energetic 
R = ResourcefulA = Advance TechnocratK = 

Kin to knowledge 
 

આભારિર... 

વૈદ્યજીગ્નેશબેલાણી 
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હુીં  ર્વૈદ્ય પૂર્વાસ રાર્વલ એક ર્વાર ર્વૈદ્ય શોભનભાઈ ના આય ુ

ટર્ટના િેમ નારમાીં  ર્વૈદ્ય પ્રેરકિરને મળ , આયુરે્વદ અન ે

પીંચકમસમાીં કઈક નર્વુીં કરર્વાન  ચાહના અન ેદુસનયાભરમાીં 

આયુરે્વદના પ્રચાર પ્રિાર માટે ફરર્વાનો િેમનો અસભગમ 

અમને િેમન  જોડે શ ખર્વા માટે આકસર્સિ કર ને જ રહ્ો. 

પછ  હુીં , ર નલ, સકરણ અને જયકૃષ્ણ િાહેબ જોડે પીંચકમસ 

શ ખર્વા પહોીંચ  ગયા. ત્યાીંથ  શરુ થયેલ  ગુરુ સશષ્ય પરીંપરા 

આજયે અમારા ર્વચ્ચે એટલ  જ ઉજાગર છે... 

જ ેઆજનુીં સશક્ષણ છે, એ હક કિમાીં કેર્વળ માસહિ  જ્ઞાન 

છે. એ સથયોરસેટકલ છે, માસહિ  જ્ઞાનનુીં ર્વધાર ેપડિુીં ર્વજન 

આર્વર્વાથ  કેળર્વણ નો અીંિ આર્વ ેછે અન ેઆપણને ધ મ ે

ધ મ ેજડિા િરફ ધકેલ ેછે.  અીંિ,ે પ્રેક્ટ િમાીંથ  ચેિનાના, 

્ફૂસિસના અીંશોન  બાદબાક  થાય છે.પેશન્ટ િાથે એકદમ 

ઉમળકાભેર હિ ને લાગણ  ભર  ઉષ્મામય ર્વાિ કરિા હુીં  

િાહેબ જોડેથ  શ ખ . િાહેબ અમને સમત્ર ભાર્વ ેશ ખર્વિા 

િાથ ેકડક પણ એટલા જ રહેિા. એક એક રફેરન્િ માટે 

થાક  જર્વાય ત્યાીં િુધ  િીંસહિાઓ ઉથલાર્વિાીં, એક એક 

પેશન્ટના થાક  જર્વાય એટલા માલ શ-શેક-બ્િ -

સશરોધારા ઈત્યાદ  કરાર્વિા, આજ ેએ થાક ના લ ધે પીંચકમસ 

માીં કઈક વ્યર્વસ્થિિા આર્વ  છે, આજ ેમારા દદીઓ 

“પૂર્વાસબેન જરે્વુીં પીંચકમસ કોઈ ના કર”ે એર્વો શાસબ્દક એર્વોડસ  

આપે છે િો એ માટે માત્ર ન ેમાત્ર િાહેબ ન ેજ જશ જાય છે. 



  ૧૯૯૩-૧૯૯૬ િુધ  િાહેબ િાથે અનેક કાયસક્રમો અન ેકેમ્પો 

કયાસ પણ એમાીં ર્વલિાડ નો કેમ્પ બરાબર યાદ રહ  ગયો. 

અમે એક જનૈ િાધના કેન્દ્ર માીં દિ સદર્વિ િુધ  િિિ 

દદીઓ ન ેદર્વા અન ેિારર્વાર કરલેા, સદર્વિ ેકેમ્પમાીં દદીઓને 

જાિ ેમિાજ કરર્વાના – િમામ પીંચકમસન  િારર્વાર 

આપર્વાન , શાર સરક ઘણો થાક લાગે, એમ કહેર્વાય કે 

પુરપેુરા સનચોર્વાઈ જર્વાય – જમર્વાના પણ હોશકોશ ના 

હોય, ત્યાર ેપ્રેરક િાહેબે િગા મમ્મ  પપ્પા ન  જમે મોીં માીં 

કોસળયા ભરાર્વ ને જમાડ્યા  છે એ કેર્વ  ર િે ભલૂાય? અન ે

િાીંજ ેિાહેબ અમને મેટાડોર માીં િેલર્વાિ, દાદરા અન ે

ખાનર્વેલ ફરર્વા લઇ જિા, સમત્ર ન  જમે અહ ન  ડર  મલેન્ડ 

ટોક ઝ માીં અમને બોમ્બે સફલ્મ બિારે્વલ  એ બરાબર યાદ 

છે. જ ેમુિ કર ેએ િાચુીં સશક્ષણ, જીર્વનમાીંથ  યોગ્ય ર િે, 

પ્રામાસણક ર િે િૌન  િાથ ેસમત્ર-પ્રેમભાર્વ ેવ્યર્વહાર, કિાસ 

બનર્વાનુીં અસભમાન કયાસ  સર્વના વ્યર્વહાર કરર્વો, એને િાચુીં 

સશક્ષણ કહેર્વાય.કેમ્પ પૂરો થિા ત્યાના મહારાજ િાહેબ 

ખુબ જ ખુશ થયા આજયે એ મને દ કર  ન  જમે રાખે છે, 

અન ેિદનિ બે હુીં  પરણ ને ર્વલિાડ જ ્થાય  થઇ ત્યાર ેઆ 

કેમ્પ મને ખબુ જ લાભદાય  ન ર્વડ્યો, ટૂીંકા ગાળા માીં હુીં  

અહ  પ્રખ્યાિ થઇ અન ેમહારાજ િાહેબે ખદુ આર્વ ને માર  

પીંચકમસ હોસ્પટલનુીં ઉદ્ઘાટન કયુું. 

    આજયે િાહેબ ન  જમે મારા પેશન્ િ મારા માીં સર્વશ્વાિ 

રાખે છે કે અમે ચોક્કિ અહ  થ  ૧૦૦% શુદ્ધ આયુરે્વદ 

િારર્વાર મેળર્વ શુીં જ... િાહેબ આજ ેપણ મારા આદશસ છે, 

એમના જરે્વ  લગન અને પૂર  સનષ્ઠા થ  હુીં  કામ કરર્વાનો 



પ્રયત્ન કર  રહ  છુીં  અન ેકરિ  રહ શ, એમના જરે્વ  આગર્વ  

પીંચકમસન  શૈલ  હુીં  પણ અપનાર્વ  રહ  છુીં , ર્વલિાડ નો 

આયુરે્વદ પ્રેમ  િમાજ મારા આયુરે્વદ અન ેપીંચકમસ ના 

અનુભર્વ થ  ખશુ અન ેિીંિષુ્ઠ છે એ માટે િાહેબ હુીં  આપન  

ઋણ  છુીં , આપના હમેશા મારા માટે પ્રેરક હિા..છો અન ે

રહેશો જ...  જય આયુરે્વદ 

વૈદ્ય પરવાવ રાવલ  

ર્વલિાડ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



રજર આત ના માણીગર...વૈદ્ય પ્રેરક શાહ... 

મેં ફ્ટસ  યરમાીં એક ર્વાર ગુરુના ગુણો જોયેલા બિ ત્યારથ  

નક્ક  કરલેુીં કે ગરુુન  પર ક્ષા હુીં  કર શ પછ  જ શ ખર્વા 

જઈશ, એ સદર્વિોમાીં એલોપેથ ક હોસ્પટલમાીં શ ખર્વા જર્વુીં 

કે નાઈટજોબ કરર્વા જર્વુીં આમ બાબિ હિ .અમારા ગ્રુપ ના 

બધાન  જમે હુીં  પણ િાહેબને એક િેમ નારમાીં મળ . એક 

પ્રેક્ટ કલ ર્વૈદ્યના ગુણો મેં િાહેબમાીં શ્લોકના  ભાર્ાીંિરન  

જમે જોયા બિ િ ેસદર્વિ થ  મેં િાહેબ જોડે શ ખર્વા જર્વા 

માટેનુીં નક્ક  કર  લ ધુીં. 

       મેં ૧૯૯૮ માીં બ એએમએિ પાિ કયુું ત્યાીં િુધ  લગભગ 

૧.૫ ર્વર્સ િુધ  િાહેબ જોડે શ ખ  હોઈશ. એક પ્રોફેશનલ 

ડોક્ટરન  વ્યાખ્યામાીં િાહેબ પૂરપેુરા ફ ટ બેિે છે. િાચુીં કહુીં  

િો Beyond Ayurveda હુીં  ઘણુીં િાહેબ જોડે શ ખ ... 

િાહેબના સર્વચારોનુીં, િાહેબના વ્યસિત્ર્વનુીં, િાહેબન  શૈલ  

નુીં, િાહેબન  હાર્વભાર્વન  ઢબનુીં હુીં  જાણે ડ િેક્શન કરિ  

ગઈ ન ેિાહેબન  ફ જીઓલોજી આત્મિાિ કરિ  ગઈ. 

લેટે્ટ ટેકનોલોજીનો ભરપુર સનચોર્વાઈને ઉપયોગ કરિા 

િાહેબ જોડે શ ખ , િમામ ઇન્ર્વે્ટ ગેશન અને પદ્ધસિઓ 

બજેીજક ર્વાપરિા શ ખ , જ્યાર ેજીર્વીંિ વ્યસિ િાથ ે

ડોક્ટરનો પનારો પડે ત્યાર ેનાનામાીં નાન  ભૂલ ક્યાર ેમોટુીં  



્ર્વરૂપ આપ  દે એ કહેર્વાય નસહ એ ઝ ણર્વટ એ કાળજી મેં 

િાહેબમાીં જોઈ... 

      િાહેબ દદીને િપાિિા અને એ િમગ્ર પ્રસક્રયા અમે 

ડર ોનન  જમે રકેોડસ  કરિા, રૈ્વદ્યે દદીન ેકેર્વ  ર િે સર્વશ્વાિમાીં 

લેરુ્વીં, કેર્વો િીંર્વાદ િાધર્વો, િાદાત્મ્ય િુધ  કેર્વ  ર િે દદીન ે

લઇ જર્વુીં, ર ઝલ્ટ ઓર એન્ટેડ િાચ  ર્વાિો અને પ્રમાણો 

કેર્વ  ર િે રજુ કરર્વા, રૈ્વદ્યે પોિાન  જાિને જાણે દદી પર ક્ષા 

લેિો હોય એમ કેર્વ  ર િે પ્રેઝન્ટ કરર્વ  એ િમામ બાબિો મેં 

નજીક થ  જોઈ અન ેહુીં  શ ખ ... 

    રકેોડસ  િાચર્વણ માીં િાહેબ નો જોટો જડે એમ નથ , હુીં  

આજ ેિરકાર  મેડ કલ ઓસફિર છુીં , રકેોડસ  િાચર્વણ  અને 

દફિર ર્વગીકરણ ન  અહ  િાલ મો અપાય છે પણ એન  

ગળથૂથ  િો મેં િાહેબ જોડે જ પ  લ ધ  હિ .આજ ેપણ 

િાહેબ જોડે એમના પ્રથમ દદી ના કેિ પેપર ન  ફાઈલ 

હયાિ છે.પસરણામ મળેલ દદીના ઓસડયો, સર્વડ ઓ 

રકેોડીીંગ, દદીના ્ર્વયીં અનુભર્વો અન ેકલર ફોટોગ્રાફ્િના 

આલ્બમો બનાર્વ  િાહેબ ર્વેઇટ ગ રૂમમાીં મુકાર્વિા, ત્યાીં 

પોિાના ર્વારા ન  રાહ જોિુીં દદી આલ્બમ જોિા જોિા 

કાઉન્િેસલીંગના પ્રથમ િબક્કામાીંથ  ગળાઈ ને 

કન્િલ્ટ ીંગરૂમમાીં આર્વ ેપછ  સચસકત્િા ખુબ િરળ બન  

જાય એર્વુીં િાહેબ કહેિા... 



   હુીં  આજ ેપણ દર ગુરુપૂસણસમા એ િાહેબ ને ચોક્કિ યાદ કરુીં  

છુીં , િારુીં  કલ ન ક કરર્વા માત્રથ  કલ ન ક ચાલિા નથ  પણ 

ચોક્કિ િમયાીંિર ેઅપડેટેડ રહેર્વુીં જરૂર  છે એર્વુીં હુીં  ખાિ 

આજના સર્વદ્યાથીઓને કહુીં  છુીં ...િાહેબ ક્યારયે કોઈ ર્વાડાઓમાીં 

ફિાયા નથ , િાહેબ બીંસધયાર બન્યા નથ  એ િિિ ઝરણાીંન  

જમે ર્વહેિાીં રહ્ા છે એટલ ેસનમસળબન્યા છે, ચોક્કિ સર્વચારો ના 

કેદ  એર્વા મન માીં ગીંધાઈ ઉઠે એર્વા સર્વચારો આર્વે એ માટે હુીં  

િિિ ર્વહેિા રહેર્વા િૌને િૂચન કરુીં  છુીં  

... વૈદ્ય તચતલ ગાતલયપા 

 

 

 

 

 

 

 



વતણક અન ેબ્રાહ્મણ નું કોમ્બો – વૈદ્ય પ્રેરક 

શાહ... 

      હુીં  ઇન્ટનસસશપમાીં હિો ત્યારથ  ર્વૈદ્ય શોભન ર્વિાણ  

પાિ ેર્વૈદક શ ખર્વા જિો, એ જમાનામાીં શોભનભાઈ પીંચકમસ 

કરિા નસહ અન ેએના માટે પ્રેરક િરનુીં જ નામ િજે્ ટ 

કરિા, શોભન િાહેબ ન ેપ્રેરકિર ના પીંચકમસમાીં એર્વો 

સર્વશ્વાિ. એ કહેિા કે જો ર્વાણ યા અન ેબ્રાહ્મણનુીં સમશ્રણ 

જોર્વુીં હોય િો પ્રેરક શાહ ન ેજોઈ લ્યો, ર્વસણક જરે્વા 

પ્રોફેશનલ ન ેજ્ઞાન માીં બ્રાહ્મણ જરે્વુીં શાસ્ત્ર ય જ્ઞાન. આ 

િાીંભળ  ન ેહુીં  િાહેબ જોડે શ ખર્વા જર્વા પ્રેરાયો.  

   એક ર્વાર બીંધુ સત્રપુટ  નામ ેિીં્થાના ર્વલિાડ ખાિેના 

કેમ્પમાીં િાહેબ િાથ ેગયેલો, ત્યારથ  િાહેબ માીં શ્રદ્ધા 

ર્વધ .એ કેમ્પમાીં લગભગ ૧૫-૧૭ જટેલા પરદેશ ના 

થેરાપ ્ટો આર્વેલા િેમન  િાથે િાહેબ ના માધ્યમથ  જ્ઞાન 

અન ેઅનુભર્વો ન  આપલ ેન  ખુબ મજા આર્વલે . િાહેબ ન  

યાદશસિ ખુબ જ િજે છે- િાહેબ િામે બેઠેલા ન ેર્વાયુના 

આર્વરણો િમજાર્વિા હોય િો મન ક્યાીંક જમસન માીં કોઈ 

ભુર યાને આપલેા લેિનના ઈ મેઈલ ચેક કરિુીં હોય...”ભ િર 

ક  રામ જાને...” એક િાથ ેહરડે અન ેકુટજ જરે્વ  

સર્વરોધાભાિ  પ્રર્વૃસિઓ િાહેબ કર  શકિા, ને આમાીં 

એમનુીં પ્રાર્વ ણ્ હિુીં એમ પણ કહ  શકુીં ... 



   હુીં  િમામ પીંચકમો ન  કક્કો બારાખડ  અહ  થ  જ 

શ ખ્યો,મારા શાસ્ત્ર ય સર્વચારો ન ેમેં પ્રોફેશનલ બ બા માીં 

અહ ીંથ  ઢાળિા શ ખવ્યુીં, સરલેશનસશપ સર્વકિાર્વર્વાન  કળા 

અન ેએના ફળ હુીં  પ્રત્યક્ષ જોઈ શ ખ્યો, હુીં  ઘડાિો ગયો કે 

િાહેબ ઘડિા ગયા પણ િરર્વાળે હુીં  એક ચોક્કિ ્ર્વરૂપ 

પકડિો ગયો...કોલજે પછ  િ ધો ત્યાીં જિો અને માલ શથ  

લઇ બ્િ  િુધ ના િમામ પીંચકમસ જાિ ેકરિો, િાહેબ કહેિા 

જ્યાીં િુધ  જાિે અનુભર્વ નસહ કરો ત્યાીં િુધ  ટેકન શ યન 

ક્યાીં ક્યાીં ભૂલ કર ેછે એ કેર્વ  ર િે િમજશો... િાહેબ ના 

કહેર્વાથ  જાિે માર  પર પીંચકમસ કર  અનુભર્વ કર  જોયો, 

્નેહપાનમાીં ઘ  ના ઓડકાર, ચામડ  પર િેલનુીં આર્વરુ્વીં, 

જાનબુ્િ માીં પગ ભેગા કર  ૪૫ સમન ટ બેિ  રહેર્વુીં કે 

સશરોધારા માીં ટેબલ પર ધ્યાનમગ્ન થઇ સનીંદ્રા માીં િર  જર્વુીં 

િમામ મેં અનુભવ્યુીં-એક દદી ના દ્રસષ્ટ્કોણ થ . અન ેહુીં  દદી 

પ્રત્ય ેિહાનુભુસિ ધરાર્વિો થયો... 

     માર ેઆજના સર્વદ્યાથીઓ ન ેખાિ કહેર્વુીં છે કે NO 

PAIN NO GAIN જ્યાીં િુધ  િમે િખિમહેનિ નસહ કરો 

ત્યાીં િુધ  કદાપ  િફળ નસહ બનો.પાસકુંગ માીં બેિ  રમાિ  

પબ્જી, લેકચર બીંક કર  બિાર્વાિ  બહાદુર ઓ, િોસશયલ 

મ સડયા કે ઈન્્ટા ના ્ટે્િ અપડેટ કરર્વાથ  એક ર્વૈદ્ય 

્ટે્િ ભર  સજીંદગ  જીર્વ  શકિો નથ  એના માટે જાિને 

ઘિર્વ  પડે છે. આયુરે્વદ પ્રત્ય ેભસિ ખર  પણ ર્વેર્વલાર્વેડા 



પણ શોભિા નથ , અન્ય પેથ ઓ માટે ઝનુન નસહ પણ 

િહોભાર્વ ન  ભાર્વનાથ  ર્વૈચાસરક િ માડાઓ ખુલે છે. જ્યાર ે

દદી ના સહિન  ર્વાિ આર્વ ેત્યાર ેજડિા એક પ્રાણાસભિર ર્વૈદ્ય ને 

નાીં શોભ ેએ િાહેબે શ ખર્વાડ્યુીં, સર્વદ્યા ખર  પણ ગર્વસ ર્વૈદ્યને ના 

શોભ,ે િત્ર્વ સચીંિક ખરા પણ આસ્િક પણ ખરા. ખોટા ચહેરા 

મહોરા પહેયાસ ર્વગર શુદ્ધ સદલ અન ેશુદ્ધ આયુર્વેદથ  દદી િામ ે

આર્વિા િાહેબે શ ખવ્યુીં...આજ ેહુીં  ્ટેટ મોડેલ કોલજે કોલર્વડામાીં 

રોગ સનદાન સર્વર્ય નો એશોિ યેટ પ્રોફેિર છુીં , સનદાનમાીં િાહેબ 

ને ચોક્કિ યાદ કરુીં  છુીં ...મારા ગુરુ બનર્વા બદલ િાહેબ નો ઋણ  

છુીં  

.... વૈદ્ય જયપકૃષ્ણ જાની  

 

 

 

 

 

 

 



લાઈફસ્ટાઈલ ડીસીઝમા ંઠાવકા – વૈદ્ય 

પ્રેરક શાહ 

      એક િ ન યર દ્વારા મેં િાહેબ સર્વર્ે જાણ્ુીં, એક 

િ ન યર નુીં ગ્રુપ ત્યાીં શ ખર્વા જિુીં અને હુીં  પણ ત્યાીં શ ખર્વા 

ગઈ. લગભગ હુીં  બે ર્વર્સ ત્યાીં શ ખ  હોઈશ.ર્વલિાડના એક 

કેમ્પમાીં િાહેબ અમને લઇ ગયલેા ત્યારબાદ િાહેબ િાથ ે

િિિ કેમ્પમાીં અમે િેર્વાઓ આપર્વા જિા. આમ હુીં  િાહેબ 

જોડે શ ખિ  ગઈ. િાહેબ ન ેપોિાનો સર્વદ્યાથી આગળ ર્વધે 

એમાીં ખાિ ઉત્િાહ હિો, િાહેબ ક્યારયે કોઈ ્ટુડન્ટના ઘર ે

ગયા નથ  પણ મારા લગ્ન બાદ ર્વડોદરા ખાિે મારા ઘર ે

ચોક્કિ આર્વેલા એ હજુય યાદ છે... 

      આજ ેમોટ  મોટ  ફાઈર્વ ્ટાર હોટલ્િ જરે્વ  કેન્િર અન ે

હાટસ  ન  હોસ્પટલો ખુલ  રહ  છે, એમાીં લોકો સર્વકાિ જોઈ 

રહ્ા છે પરીંિુ આયુરે્વદના મિે આ સર્વકાિ નસહ પણ સર્વનાશ 

છે,એ કથળિ  િસબયિનો સચિાર છે.આ િમામ રોગો નુીં 

મૂળ લોકોન  બદલાિ  જિ  સદનચયાસ અન ેઋિચુયાસ છે એ 

મેં િાહેબન  પ્રેક્ટ િમાીં જોયુીં. લાઈફ્ટાઈલ જન્ય રોગોમાીં 

ચોક્કિ ્પેસશયાસલટ  ઉભ   કર  શકાય અને ચમત્કાસરક 

પસરણામો મેળર્વ  શકાય છે એ મેં િાહેબના કલ ન કમાીં 

જોયુીં. 



    ઘણા ર્વૈદ્યોમાીં મેં જડિા જોઈ છે, જડ બન  લીંઘન  

કરાર્વર્વા, જડ બન  પરજેી પળાર્વર્વ , જડ બન  પીંચકમો 

કરાર્વર્વા, દદી ન  દર્વાઓ ફેંક  દેર્વ  ર્વગેર ેમેં ર્વૈદ્યો માીં જોયુીં 

છે. કડક હોરુ્વીં જરૂર  છે પણ િાલિ બનર્વુીં પણ એટલુીં જ 

જરૂર  છે. િાહેબ પરજેીમાીં િરિ ઓપ્શન આપિા, લીંઘન 

કરર્વાન  િુીંદર ર િો બિાર્વિા, ્નેહન િાહેબ દદી હોીંશ ે

હોીંશ ેકર ેએર્વુીં ગોઠર્વ  આપિા, િો પીંચકમસ કરાર્વર્વા દદી રાહ 

જોર્વ ેએર્વ  આિુરિા પદેા કરિા. આ આજના બદલાિા 

ઢાળમાીં આયુરે્વદ ન ેદોડાર્વિા હુીં  િાહેબ જોડેથ  શ ખ . આ 

બધુીં કરર્વા છિાીં આયુરે્વદ ના મૂળભૂિ સિદ્ધાીંિોથ  ક્યાય 

પણ દુર ના ન કળ  જર્વાય એન  િાહેબ ખાિ કાળજી લેિાીં. 

િમાજ ન ેરોગમિુ રાખર્વો હોય િો િેન  શરૂઆિ 

ગૃસહણ થ  થાય છે, િમાજનુીં સપ્રરે્વન્શન કલ ન ક એટલ ે

આજનુીં રિોડુીં . આમ જોર્વા જઈએ િો ઘરના િભ્ય ન ે

રોગ ્ટ બનાર્વર્વો કે રોગમુિ કરર્વો એ આજન  ગૃસહણ ના 

હાથમાીં છે, રિોડાીંના ઔર્ધથ  નાના નાના રોગો ન ેકેમ 

કાબુમાીં લેર્વા એ િાહેબે શ ખવ્યુીં. અસિશય મર મિાલા, 

ચ ઝ-પન ર ર્વગરે ેર્વાપરર્વા, ઠીંડો ખોરાક ઓર્વનમાીં ગરમ 

કર  ખાર્વો કે ફ્ર જ માીં મૂક  રાખલેુીં ખાર્વુીં, કટાણે ના્િા 

ખાર્વા કે ર્વગર િ ઝન ન  ર્વ્િુઓ ખાર્વા માીં લગાર્વ રાખર્વો, 

િાચ  રિોઈ ન  પદ્ધસિઓ અન ેજમર્વાના િાચા િમય નુીં 

િમાજ ન ેભાન કરાર્વર્વુીં િમામ બાબિ િાહેબ ભાર પૂર્વસક 



દદીન ેિમજાર્વિા, દદીન ેિાજો ન ેિાજો જ રાખર્વો એજ 

એકમાત્ર આયુરે્વદ નુીં પ્રયોજન છે અન ેએક ર્વૈદ્ય ન  એ 

પ્રાથસમક ફરજ છે એ ભૂલરુ્વીં ન જોઈએ... 

   એક બ જ ગમે િેટલુીં ફળદુ્રપ હોર્વા છિાીં એ યોગ્ય 

જમ નમાીં ન રોપર્વામાીં આર્વ ેિો િ ેઉગ  ન કળિુીં નથ  એમ 

સશષ્ય ન ેકઈ સદશા માીં ર્વાળર્વો અન ેકયુીં કેસરયર પિીંદ 

કરાર્વર્વુીં એ િાહેબ નક્ક  કરર્વામાીં ખાિ પાર્વરધા છે.હુીં  

એલોપેથ ક ડોક્ટરને પરણ  છુીં  અન ેએમને જ મદદરૂપ 

કરર્વા એમના વ્યર્વિાયમાીં જોડાઈ છુીં , હુીં  ઘણ ર્વાર 

આયુરે્વદન  બાબિો િમેાીં પ્રાયોસજિ કરિ  હોઉીં  છુીં  અન ે

િાહેબ ન ેયાદ પણ કરિ  હોઉીં  છુીં , ત્યાીંથ  શ ખ  ન ેન કળયા 

બાદ કોઈ બ જા િારા ર્વૈદ્ય મળયા નથ , જાણે આયુરે્વદનુીં 

જ્ઞાન હર્વ ેઅટક્યુીં હોય એમ લાગે છે િાહેબ જોડે હર્વ ેફર  

શ ખર્વા મળે એર્વો અર્વકાશ શોધુીં છુીં . કાશ એ સદર્વિો 

પાછા આર્વ.ે..ર્વ  સમિ યુ િર... 

વૈદ્ય રીનલ  

 

      A good teacher can inspire hope,   
ignite the imagination,  

and instill a love of learning. ... 
 



ફેઈલ થઇ અને મને આધુતનક ઋતિ મળી 

ગયપા....   
 

હુીં  ફાઈનલર્વર્સમાીં ફેઈલ થઇ....ઘરર્વાળા િહુ ટેન્શન માીં, હુીં  

પણ અર્વઢર્વ માીં શુીં કરુીં? શુીં કરુીં  ? ક્યા જાઉીં? કોલજેમાીં 

પ્રેરક િર ર્વારીંર્વાર આર્વિા.. શૂટ બુટ ન ેટાઈધાર  આધુસનક 

ર્વૈદ્યરાજ, અર્વાર નર્વાર લેકચર આપિા. મેં નક્ક  કયુું કે હુીં  

િર જોડે શ ખર્વા જઈશ. િાહેબને મળ . િાહેબ કે્ય કાલથ  

આર્વ  જાર્વ, િમ ેફેઈલ થયા છો એ મગજમાીંથ  ભૂીંિ ન ે

આર્વજો. ઘોડાિર મારુીં  ઘર,બે બિ બદલ  હુીં  િાહેબ ન ેત્યાીં 

પહોીંચિ , ટ ફ ન લઇને જાઉીં  અને છેક રાત્ર ે ૮ ર્વાગે ઘર ે

જાઉીં . આ માર  આયુરે્વદમાીં િાધના લગાિાર છ માિ ચાલ , 

ઘણા ર્વૈદ્યો એમડ  કરલે હોય કે રને્કર હોય એને જ 

શ ખર્વાડિા, એક ફેઈલ સર્વદ્યાથીને શ ખર્વર્વા બેિાડનાર 

િાહેબ કદાચ પ્રથમ હશ.ે 

     િાહેબ િાસહત્ય રસિક ર્વૈજ્ઞાસનક ર્વૈદ્ય હિા. આયુરે્વદમાીં 

ઘણ  ર્વાર અલીંકાસરક ર િે ઉપમાઓ ર્વાળ  ર્વાિો 

સચસકત્િામાીં બિાર્વેલ  છે, િાહેબ એનુીં િમાધાન કરિા 

િમજાર્વિા કે પહેલા કાગળન  શોધ નહોિ  થઇ એટલ ેગ્રીંથો 

િાચર્વર્વા ્મૃસિ જ એકમાત્ર આધાર હિો જથે  રસિક ભાર્ા 

ર્વાપર  હોય, થોડ  મોડનસ ફ જીઓલોજીથ  પણ શ ખશો િો 

આયુરે્વદમાીં ઊીં ડા ઉિરાશ.ે િાહેબ આયુરે્વદ પીંચકમસમાીં જ્ઞાન 

નો દસરયો, િમે ધારો એટલુીં ઉલેચ  શકો, જરે્વ  િમાર  

પાચનશસિ જટેલુીં પચાર્વ  શકો અન ેજ્યાીં િમારુીં  પાચનિીંત્ર 

નબળુીં પડે ત્યાીં િાહેબ ટેકન કન  સચત્રકાદ  આપ  જ દે. 



અમાર  કોલજેમાીં એ ર્વખિે ર્વમન ન થિુીં ન ેિાહેબને ત્યાીં 

પીંચકમસન  ર્વણજાર લાીંબ  હોય, િર હાથમાીં દદી આપે, જાિ ે

ઉભા રહ  પીંચકમસ કરાર્વિા, અને હુીં  ઘડાિ  ગઈ.  

     આયુરે્વદ પ્રેક્ટ િ કરર્વાર્વાળા ન ેઘણા ચૂરણર્વાળા કહ  

ખ જર્વિા, ઘણા ખરલ બિાન  હાથ થ  અદા કર ન ેટ ખળ 

કરિા, કોલજેમાીં િમે શુીં કરશો એરુ્વીં કહ  ઉિાર  પાડર્વાર્વાળા 

લેકચરરો ર્વધાર ેહિા...પણ િાહેબે અમને યોગ્ય સદશા બિાર્વ . 

દરકે વ્યસિમાીં ખાિ શસિ રહેલ  હોય જ છે, અમને અમારૂ 

િાચુીં ્ર્વરૂપ દશસન જાણે િાહેબે કરાવ્યુીં. માત્ર આયુર્વેદ નસહ 

પણ અન્ય પ્રેક્ટ િન  ટેકન કલ બાબિો હુીં  અને ર્વૈદ્ય સહમાીંશુ, 

િાહેબ જોડે િાથે રહ ને શ ખ્યા .ચાહે િમ ેકોઈ પણ ખૂણામાીં 

પ્રેક્ટ િ કરિા હોર્વ કોઈ પણ સનરાશાના ખાડામાીં હોર્વ 

િર્વાસઇર્વલ ફોર ધ ફ ટે્ટનો સિધ્ધાીંિ અમે અહ  જ શ ખ્યા. 

     િાહેબ નુીં વ્યસિત્ર્વ, શૈલ  એર્વ  કે કોઈ પણ ર્વાિ પૂછ એ 

ચોખ્ખો ને ચટ જર્વાબ, કોઈ જ ખોટ  ગોળ ગોળ કે ફાલિુીં ર્વાિ 

નઈ કે સર્વચાર ને અર્વકાશ નસહ. િાચા અથસ માીં પીંચકમસને જીર્વીંિ 

અને પ્રગસિશ લ કર ને એમણે બિાવ્યુીં છે. હુીં  િમામ પીંચકમસ 

ત્યાીં શ ખ  પછ  મેં માર  જાિ પર પ્રયોગ કરલે. મારુીં  પ્રથમ દદી 

આજયે યાદ છે બોયઝ હો્ટેલમાીં ભણિા એક છોકરા ને ખ લ 

મટાડર્વા મેં જાિે ર્વમન કરાર્વેલ અને એને િુીંર્વાળ  ચામડ  

આર્વ  ગયેલ એ પસરણામથ  િાહેબ અમાર  પર ખુબ ખુશ 

થયેલાીં. 

     આજના છોકરાઓ ને માર  િલાહ છે કે આર્વા ઋસર્ મળે, 

િો આયુર્વેદ પાિે બેિ  પલાીંઠ  ર્વાળ ને શ ખ  લજેો, જમે 

મમ્મ  પપ્પા  દુસનયા બિાર્વ ેએમ એ િમને િમાર  ક્ષમિાઓ  

બિાર્વ ેિો આીંખ મ ીંચ  સર્વશ્વાિ રાખજો, આર્વા અર્વિર 

ર્વારીંર્વાર જીર્વનમાીં આર્વિા નથ .અને આર્વા જ્ઞાન અર્વિર 



પામર્વાને ઈશ્વર પણ એકાદ ર્વાર જ અર્વકાશ આપિો હોય છે, 

આર્વો ચાન્િ પકડ ને આયુર્વેદ ન  નૈયા પર િર્વાર થઇ જજો િો 

આ દસરયો પાર થયો િમજો, શાસ્ત્ર િો ગોખાઈ જશે પણ એનુીં 

ઈમ્પ્લ મેન્ટેશન ક્યાીંથ  શ ખશો?? બીંદુક લાર્વ  શકશો પણ 

ચલાર્વર્વાન  જીગર આર્વા જ ર્વૈદ્યો આપશે એ ભૂલિા 

નસહ...હનુમાનજી ન ેપણ જ્યાર ેશસિ નો પસરચય કરાવ્યો 

ત્યાર ેપરચા આપ  શકેલા િો આપણને શસિ સપછાણિા 

કરર્વા કોક િો જોઇશ ેન?ે?? 

 

વૈદ્ય પ્રીતત પરીખ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વાડા વગરના વૈદ્ય...છેક અમદાવાદ 

મળ્યપા.... 
 

૧૯૯૮ માીં મેં જામનગર થ  આયરુ્વેદ ્નાિક ન  ડ ગ્ર  હાીંિલ 

કર , જામનગર િો અલગ અલગ ગુરુઓ િાથે ડ ગ્ર  

દરસમયાન ખબુ શ ખ્યો હિો, પણ અમદાર્વાદના ર્વૈદ્યોનુીં 

નામ ખુબ િાીંભળયુીં હિુીં એમાય પીંચકમસમાીં પ્રેરક શાહનુીં નામ 

ખુબ િાીંભળયુીં હિુીં, િેથ  મેં ૬ મસહના ઇન્ટનસસશપ હાથે કર ન ે

અમદાર્વાદ લ ધ . ત્યાીં શોભન ર્વિાણ  િાહેબનો પણ િીંપકસ  

કરલેો િેમન  પાિ ેપ્રેરક શાહન  છાપ િાર  હિ  એટલ ેહુીં  

િ ધો જ મળર્વા પહોચ  ગયેલો, બહુ બહુ િો િાહેબ ના 

પાડ  દેશે પણ મુલાકાિ િો થશ ેએમ ધાર  ડાયરકે્ટ જ 

પહોીંચેલો, િાહેબે આશ્ચયસજનક ર િે િ ધ  હા જ પાડ  અન ે

મેં ત્યાીં શ ખર્વા જર્વાનુીં શરૂ કયુું... 

        િેઓ સનયસમિિામાીં માને છે, ક્યારયે મેં નર્વરા બેઠેલા 

જોયા નથ , િિિ દરકે કાયો માીં જાિને વ્ય્િ રાખર્વ  

િેમનો આ ્ર્વભાર્વ છે, િ ેઘસડયાળના કાીંટે સજીંદગ  જીર્વ ેછે 

અન ેિેમને મળેલ  સિસદ્ધ- આ ઊીં ચાઈ િમેન  સનયસમિિાને 

કારણે જ છે. એ ર્વખિે ફે્રશર ર્વૈદ્યો આયુરે્વદ પ્રેક્ટ િમાીં 

ઓછા બેિિા, લોકોનો કોસન્ફડેન્િ ખુબ ઓછો રહેિો, 

જીર્વન સનર્વાસહન  ગાડ  ગબડશે કે કેમ એ હમેશા િીંશય 

રહેિો ત્યાર ેિાહેબ અમને ધરપિ આપિા, ઉદાહરણો 

આપ  આપ ને િમજાર્વિાીં. હુીં  આયુરે્વદ અન ેમોડનસ બન્ને 

દ્રસષ્ટ્કોણથ  રોગોન  સચસકત્િા અન ેસનદાન સર્વચારિા 

શ ખ્યો, રોગન  ફ જીઓલોજી િમજ્યા ર્વગર સચસકત્િામાીં 



ક્યારયે ન પડરુ્વીં એ સિદ્ધાીંિ મેં પકડ  લ ધો. િાહેબ 

પીંચકમસમાીં નાનામાીં નાન  બાબિ પર ખાિ ભાર આપિા, 

્નેહપાનમાીં પ ધેલુીં ઘ  ક્યાીં ક્યાીં કેર્વ  ર િે પહોીંચે એ 

સર્વગિર્વાર આકૃસિિહ િમજાર્વિા. િમ્યક ્નેહપાનના 

લક્ષણો ન મળે િો પીંચકમસ કરર્વાન  ના જ પાડ  દે, જથે  

ક્યારયે પીંચકમસન  આડ અિરો અમે ત્યાીં જોઈ નથ , શાસ્ત્ર 

િાથ ેબાીંધછોડ કરર્વાથ  ઘણ  ર્વાર ર્વૈદ્યો ન ેમાઠા પસરણામો 

ભોગર્વર્વા પડિા હોય છે. 

        િાહેબે મોટા ભાઈન  જમે માર  િાથ ેમાસહિ નુીં 

આદાનપ્રદાન કરલે છે, છ માિ થ  ર્વધુ હુીં  શ ખ  ન શક્યો 

એ માર  મજબરુ  હિ , પણ આજપેણ માર  વ્યસિગિ 

બાબિો માીં એમન  િલાહ લઉીં  છુીં . જ ેજ્ઞાન ભણ્ા એના 

કરિા સફલ્ડ માીં કઈક જુદુીં  જ હોય જથે  એ જોર્વાનો 

અસભગમ બદલાઈ ગયો. એમન  િાથ ેરહ  કેરાલા પણ 

ગયો, નર્વ  સદશાઓ ખુલિ  ગઈ. ત્યાર બાદ મેં આયુરે્વદ 

અન ેપીંચકમસ પ્રેક્ટ િનો ર્િો પકડ્યો, આજ ેહુીં  ખુશ છુીં  

િફળ છુીં .  

        આજના સર્વદ્યાથીઓ ન ેખાિ કહેર્વા માીંગ શ કે િમે 

ભણર્વા ના િમય ેચોક્કિ ભણ  લ્યો, આયુરે્વદમાીં એમડ  

કરર્વાનો મોકો મળે િો ચોક્કિ કરો, િાહેબ જટેલુીં એક જ 

ક્ષેત્રમાીં એટલુીં ઊીં ડુીં  જ્ઞાન અન ેસર્વચારર્વાન  દ્રસષ્ટ્ આપણે ન 

કેળર્વ  શક એ ત્યાર ેએમડ  કરર્વાથ  સર્વચારર્વાન  એક નર્વ  

સદશા ખુલે છે, આજના જમાનાન  માીંગ મજુબ દદીઓ 

ડોક્ટરન  ડ ગ્ર  પણ જોિા હોય છે, છિાીં જો એમડ  

કરર્વાનો મોકો ન મળે િો આ બેઝ ક ડ ગ્ર  િો છે જ દરકે 



બાબિ માીં વ્યુ ક્લ યર રાખજો...િફળિા આપો આપ કદમ 

ચૂમશ.ે..  

      આયુરે્વદ માીં આજ ેરાજકારણ ઘુિ  ગયુીં છે, સર્વસર્વધ 

આયુરે્વદના સર્વકાિન ેલગિ  પદર્વ ઓ પર લાયકાિ ર્વગરના 

લોકોને જિા જોયા છે, સત્રદોર્ ન બોલ  શકનાર આયુરે્વદ ના 

કોિસ અન ેસર્વકાિન  લાીંબ  લાીંબ  બાીંગો ફૂીં કે છે, િાહેબ આ 

વ્હેસિયાીં નેિાઓના રાજકરણમાીં ક્યારયે પડ્યા નસહ.... 

 

વૈદ્ય જતીન તિવેદી 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



હંુ રાકેશ શાહ, સાહેબની તશષ્યપમાળાનો ૧૯૯૬ 

નો મણકો... 
 

દરકે મણકો િાહેબે પોલ િ કર  ઉજળો કરલેો છે, યોગ્ય 

પાિા પાડ  યોગ્ય સદશા બનાર્વ  પથ્થર ન ેએમન  આયુરે્વદ 

સર્વરાિિનો મણકો બનાર્વર્વા બદલ અમે એમના આભાર  

છ એ. 

        આમ િો િાહેબ માટે કહ એ એ ઓછુીં ,સનર ક્ષણ 

શસિ એમન  ગજ્જબ ન  હિ , આપણા ઋર્ ઓમાીં જાણ ે

રોગન ેપારખર્વાન  એક ત્ર જી જ આીંખ હિ , પણ ધ મ ેધ મ ે

આપણે ટેકનોલોજી ન ેઆધ ન થિા જઈએ છ એ, 

મોટાભાગે પ્રેક્ટ િ ર પોટસિ પર આધાસરિ થઇ ગઈ છે, પણ 

ર પોટસિના સનદાન અન ેઆયુરે્વદના સનદાન ઘણ  ર્વાર 

સર્વરુદ્ધ સદશાના હોય છે, આમિો સત્રદોર્ના કોઈ ર પોટસિ 

હોિા નથ  િો આપણે આપણ  જ દ્રસષ્ટ્ કેળર્વર્વ  રહ  એ હુીં  

િાહેબથ  શ ખ્યો...િાચો ર્વૈદ્ય પ્રજાના આરોગ્યનો સનર ક્ષક, 

પર ક્ષક, સર્વર્વેચક અન ેરક્ષક છે, િાહેબ ગજુરાિ ઓન  અન ે

એમાય અમદાર્વાદ ઓન  નાડ િાર  ર િે પારખે છે, ગજુુ્જ 

પ્રજાન  આરામસપ્રયિા, આળિ, ફા્ટ ફૂડપ્રેમથ  એ િીંપૂણસ 

ર્વાકેફ છે, એ દદીને આ બાબિે ટોક્યા કે ર્વખોડ્યા ર્વગર 

રહેિા નથ .  િાહેબ,અણગમિુીં પણ ્ર્વા્થ્યસહિકાર  હોય 

એ બોલ્યા ર્વગર ના જ રહે.  

       િાહેબનો હમેશા ઇનોરે્વટ ર્વ નેચર, કોઈ પણ કામ ન 

થઇ શકે એર્વ  લોકોન  માન્યિા એ િરિ ખોટ  પાડે. 

િાહસિક,આયુરે્વદને િન્માન અપાર્વર્વામાીં અગ્રગણ્ ર્વૈદ્યો 



પૈક  િાહેબનો ફાળો અગત્યનો છે. સફલ્ડ ન  બધ  

ફેકલ્ટ ઓમાીં એ આગળ પડિુીં ્થાન ભોગરે્વ છે, નર્વુીં 

શોધર્વાન  ધગશ હમેશા અમને પ્રેરણાદાય  રહ  

છે.આયુરે્વદના સફલ્ડ માીં લોકો રોગ અન ેદર્વા માીં આગળ 

ર્વધશ,ે આયુરે્વદ અન ેએ્ટર ોલોજીન  પ્રકે્ટ િન  એમણે પહેલ 

કર , એ જમાનામાીં કોઈએ એ સર્વર્ ેસર્વચાયુું જ નહિુીં. આ 

ઘણો જ અઘરો સર્વર્ય હિો અન ેએન ેપાર પાડર્વા િાહેબે 

િખ્િ મહેનિ કર , આદર િીં્થામાીં એના ્નાિક કોિસ 

ચલાવ્યા, આજ ેપણ આ કોિસથ  શ ખ  દદીને લાભ મળે એ 

ર િે પ્રેક્ટ િ કરુીં  છુીં , એ્ટર ોલોજીન  આખ  બચે ના દરકે 

સમત્રો આજ ેિમાજ ન ેમદદરૂપ થાય છે, એ િાહેબ ન  દેન 

છે. 

        િર હમેશા પ્રોડક્ટમાીં ઇનોરે્વશન લાર્વ,ે િારા ટે્ટ 

ર્વાળા ઓર્ધ બનારે્વ, દદીના કઠેડામાીં પોિાન  જાિને મકૂ  

દદીના મીંિવ્યથ  સર્વચાર,ે એ શૈલ  અમને ખાિ પ્રેરણા 

આપિ .િમાજના ર્વૈદ્યો ન ેએક મીંચ પર ભેગા કરર્વા જરે્વુીં 

સર્વર્ પ ર્વા જરે્વુીં કામ િાહેબે પાર પાડ્યુીં, ર્વૈદ્યો ક્યારયે એક 

થિા નહોિા અને આપણા આ દુગુસણનો લાભ અનકે લોકો 

લેિા, આદર િીં્થાનો પાયો નાીંખ  આ આય ુજગિ િાથ ે

િીંકળાયેલા િમામ ન ેએક છત્ર ન ચ ેભેગા કર ને એક 

બનાવ્યા. આજ ેઅમે િમામ મણકાઓ પોિપોિાના ક્ષેત્રમાીં 

આગળ છ એ ખુશ છ એ, આજ ેપણ અમારામાીંથ  કોઇપણ 

ક્યારયે પણ ગુીંચર્વાય િર્વાલ કર ેિો સનખાલિિા થ  જર્વાબ 

આપે છે. 

પોિાના મનોગિ ભાર્વો વ્યિ કરર્વામાીં એ ન ડર છે, 

સનખાલિ છે, ભલ ેકેટલાીંક ન ેએ િ ખા લાગે પણ એમનુીં 



સદલ હમેશા િાફ ન ેકોમળ છે,  ચાર્વર્વાના જુદા અન ે

બિાર્વર્વાના જુદા , િેર્વુીં એમન  પાિ ેનથ . પરમાત્મા એમનુીં 

કલ્યાણ કરો, હમેશા એમના પસરર્વાર નુીં શુભ કરો એર્વુીં મારુીં  

હદર્વચન છે... 

 

વૈદ્ય રાકેશ શાહ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



મનસી એકં, વચસી એકં, કમવણી એકં 

મહાત્માન .. મેં સાક્ષાત જોયપું... 
 

હુીં  અન ેમારા િ ન યર મનહર પ્રજાપસિ એક િાથે ફ્લેટ માીં 

રહેિા.  મનહરભાઈ િાહેબના પસરર્વાસરક િભ્ય જરે્વા પ્રેમથ  

િાહેબ મન્નુદાદા કહ  બોલાર્વ,ેહુીં  બાઈક રાખિો અન ે

ઘણ ર્વાર બાઈક પર મનહરભાઈ ન ેિાહેબના ક્લ ન કે 

મુકર્વા જિો, હુીં  રાહ જોઈ બેિિો કે ક્યાર ેઆ ર િે કલ ન ક 

િાથ ેજર્વા મળે, થોડો ટાઇમ બહાર બેિ  મેં ઓબ્જર્વસ કયુું, 

પછ  ધ ર ેધ ર ેહુીં  ત્યાીં શ ખર્વા જિો થયો. એ એમ એ માીં 

કાયસક્રમમાીં િાહેબ અર્વારનર્વાર મળિા. ન ેઆશર ે૨.૫ ર્વરિ 

હુીં  ત્યાીં શ ખ્યો હોઈશ.  

મનસી એકં, વચસી એકં, કમવણી એકં મહાત્માન...િાહેબ 

આયુરે્વદ ના સહિમાીં સર્વચાર ેછે, બોલ ેછે, લખે છે અન ેર્વિસન 

પણ એર્વુીં જ રાખે છે. કેર્વ  ર િે કામ કરર્વુીં, દદી િામે શુીં 

બોલરુ્વીં શુીં ર્વાિ કરર્વ , દર્વાખાનામાીં કેર્વ  ર િે કામ કરાર્વર્વુીં 

િમામ બાબિ એમનુીં સનર ક્ષણ કર  શ ખ્યા. જ્ઞાન શાશ્વિ 

છે, શુદ્ધ છે એના િ માડા હોિા નથ , િાહેબના દરકે 

ફેકલ્ટ માીં સમત્રો હિા, પણ દરકે પાિ ેઆયુરે્વદનુીં જ કામ 

કરાર્વર્વુીં એ િાહેબન  સનપણુિા હિ . દેશ પરદેશમાીં 

બહોળો સશષ્યિમુદાય, િમૃદ્ધ કટારલેખન, િદ ર્વાીંચન-

સર્વચાર અન ેદેશ સર્વદેશમાીં પડ્યો બોલ ઝ લનાર દદીઓ 

િાહેબ ન ેમળયા છે, િાહેબને પ્રર્વાહ  ન  જમે દરકે 

આકારમાીં ઢળિા જોયા છે.  



        મારુીં  કોસન્ફડેન્િ લેર્વલ પહેલેથ  જ ખુબ ઓછુીં , છુપો 

ડર હમેશા રહે અન ેએમાય થોડો હુીં  આળિ ુપણ ખરો. 

પ્રેક્ટ િમાીં અથોપાજસન કેર્વ  ર િે કર શ એ િીંશય િાહેબે 

દુર કયો, ડર િાહેબ ન ેજોઈ જોઈ નજીક ફરકિો જ 

જાણેબીંધ થયો, આળિ હજુય છે પણ િાહેબ ન ેજોઈ બેટર  

ચાજસ ચોક્કિ થઇ જાય છે. કોઇપણ સર્વદ્યાથીન  પ્રસિભા િાહેબ 

જોડે ખ લ  જાય એમાીં કોઈ મિ નથ , આયુર્વેદ ઇન્ફ ર યર નથ , 

આયુર્વેદમાીં િુપર ્પેશ યાલ ટ  કેમ કરર્વ  એ િાહેબ જોડેથ  

ખાિ શ ખર્વા જરે્વુીં છે, અત્યાર ેહુીં  પ્રાઈર્વેટ પ્રેક્ટ િ કરુીં  છુીં , હુીં  એન  

રજરેજ િાહેબ જોડે શ ખ્યો િાહેબના િૂચનથ  સર્વદેશ પણ જઈ 

આવ્યો, ત્યાીં દદી જોર્વા, પીંચકમસ કરર્વા, ત્યાના સર્વદ્યાથીઓ ને 

ભણાર્વર્વુીં ર્વગેર ેપણ િાહેબના માગસદશસન થ  િમુીં પાર ઉિયુું. 

         એક ર્વાર િાહેબન ેભાર ેિાર્વ, માથુીં દુખ ેઅને શરદ  થયેલા, 

આર્વા પ્રિીંગે આપણે િુઈને આરામ કર એ જ્યાર ેમેં એમને, 

આર્વામાીં ફૂલ ટાઈમ કામ કરિા જોયા છે. એમના સદમાગ માીં ૨-૩ 

ર્વ્િ ુએક િાથે કરિા જોયા છે, એકર્વાર અમે ચાણોદ ગયેલા એ 

અનુભર્વ અદભુિ હિો, હુીં , મનહરભાઈ,  સકર ટદાદા, િર 

ગયેલા...એ રમણ ય અનુભર્વ હિો, િાહેબન ેનમસદાસકનારો બહુ 

ગમિો, એ પાર્વન ભૂસમ પર િાહેબ ેઅનેક કેમ્પો કયાસ. હુીં  કોઈ 

પેન્ડ ીંગ ર્વકસમાીં ગૂીંચાઈ જાઉીં  િો િાહેબને યાદ કરુીં , આમિો 

િાહેબના ભાગમાીંથ  ૧% પણ કામ આપણે નથ  કર  રહ્ા...કોક 

ર્વાર અમદાર્વાદ જાઉીં  િો ચાજસ થઇ જાઉીં  પણ પાછો આળિ ુથઇ 

જાઉીં ... 

      માર  જોડે અત્યાર ેઘણાીં સર્વદ્યાથી શ ખર્વા આર્વ ેત્યાર ેહુીં  ના 

પાડુીં  કે પ્રેરક િર છે ત્યાીં િુધ  અમાર  પાિ ેશ ખર્વા લાયક કશુીં જ 

નથ , ત્યાીં શ ખ  લો પછ  અહ  આર્વર્વા માટે કશુીં જ બાક  નસહ 

રહે. કોલજે ના સર્વદ્યાથીઓ ઘણ  ર્વાર ન્યુિન્િ લાગિુીં ર્વિસન કર  

બેિ ેછે, ર્વળ  કોઈને હમેશા માનઆપે િેરુ્વીં શક્ય બનિુીં પણ નથ . 



આર્વ  બાબિોમાીં િરને ક્યારયે કોઈએ માઠુીં  લગાડ્યુીં હોય એર્વુીં 

બન્યુીં નથ . આજ ેઆયુર્વેદ શ ખર્વુીં ખાીંડાન  ધાર પર ચાલર્વા જરે્વુીં 

થઇ પડ્યુીં છે, ક્યાીંક પૂરુીં  શ ખર્વાડિુીં નથ , ઓ ક્યાીંક “ડ જ ેર્વાલ ે

બાબુ મેરા ગાના બજા દે” એમ જી હજુર  કરર્વ  પડે છે, ગુરુ ને 

ગમિુીં બોલર્વુીં –ર્વિસર્વુીં પડે છે, આ માગસ પહેલા જરે્વો િાલિ અન ે

પસર્વત્ર રહ્ો નથ , િાહેબે કોઇપણ જાિન  આશા અપેક્ષા 

ર્વગર અમને પાસરર્વાસરક િભ્ય ન  જમે િૈયાર કયાસ છે.એ 

બાબિે અમો એમના ઋણ હિા..છ એ અન ેરહ શુીં.... 

 

વૈદ્ય તહમાંશ ુજોશી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



મારી કોતસ્મક એનજી નું પાવર હાઉસ : પી 

કે શાહ  
 

હુીં  ૧૯૯૮ માીં કોલજેના ફાઈનલ યરમાીં એક દો્િ િાથ ે

િાહેબ ના ક્લ ન કે આર્વેલો, શરૂઆિમાીં શ ખર્વાન  માર  

પ ક અપ ધ ર  રહ ,  હુીં  સજજ્ઞાિુ ખુબ,  સશક્ષક ગુ્િે થઇ 

જાય એટલ  હદે આડાઅર્વળા િર્વાલ પૂછર્વાનો મારો 

્ર્વભાર્વ, કુિુહલર્વૃસિ એર્વ  કે ક્યારયે િીંિોર્ાય જ નસહ, ન ે

પાછો બોલકો એટલ ેઘણા સશક્ષકને ન પણ ગમે. પણ મારા 

બધા જર્વાબો આપર્વામાીં િાહેબને ક્યારયે મેં ઇર ટેટ થિા 

જોયા નથ .  

     િ થલ કેમ્પ માટે અમે િાર્વ કોર  પાટ  જરે્વા અન ે

િાહેબે જાિ ેપોિાના પર અભ્યીંગ કરાર્વ  કરાર્વ ને અમને 

િૈયાર કરલેા, એ કેમ્પ મારો ટનીીંગ પોઈન્ટ બન  રહ્ો. આદર 

િીં્થામાીં લેકચર ભરિા અન ેર્વેકેશન માીં ખુબ કેમ્પ કરિા. 

દિેક સદર્વિમાીં થઇ શકે એટલા પીંચકમસ દદીઓ પર કરિા. 

િુરિ, ર્વલિાડ, નમસદા કાીંઠે અન ેઅમદાર્વાદમાીં જાિ જાિના 

દદીઓનો અનભુર્વ મને મળિો ગયો. િાહેબન  કૃપાથ  હુીં  

સદલ્હ  પણ સર્વઝ ટ કરર્વા જિો, ર્વ ર્વ આઈપ  મ ન ્ટર 

જરે્વા દદીઓને પણ ટેકલ કરિા હુીં  શ ખ્યો. 

      માર  પ્રેક્ટ િ જામિ  ગઈ, ૨૨-૨૫ દેશોમાીં ફર  િિિ હુીં  

દદીઓ ન ેપસરણામો આપિો રહ્ો, એક ર્વાર િાહેબે ક ધુીં િુીં 

િન ના રોગો િો મટાડે છે પણ મન ના રોગો નુીં શુીં? આત્મા 

કેટલાક રોગો પરૂ્વસજન્મથ  જ લઈને આર્વ ેછે એને કેમ 

મટાડર્વા? એ માટે એ્ટર ોલોજી શ ખ...અન ેહુીં  મેન્ટલ 



મેડ ટેશન, એ્ટર ોલોજી, ર્વા્િુ ર્વગેર ેશ ખ્યો. િાહેબ ન  

જમે મેં પણ નક્ક  કરલેુીં કે શ ખર્વાન  કોઈ ઉમર હોિ  નથ . 

આજ ેકરોડો નુીં ટનસઓર્વર ધરાર્વિ  મલ્ટ નેશનલ કીંપન ઓ 

ન ેિેમના કમસચાર ઓ માટે સહલ ીંગ ના પ્રોજકે્ટ લઉીં  

છુીં ,કોસ્મક એનજી પર મારુીં  ઊીં ડુીં  ર િચસ છે, દર્વા ર્વગર માત્ર 

કોસ્મક સહલ ીંગ થ  રોગો મટ  શકે એ સદશા માીં હુીં  આગળ 

ર્વધ્યો છુીં . 

     એકર્વાર એક દદીન ેિપાિર્વા હુીં  અન ેિાહેબ ગયા, મેં 

એનાીં ઓરા અને ચક્રોન  ગસિના આધાર ેઆ દદી હર્વ ેટૂીંક 

િમય માીં ગજુર  જશ ેએર્વુીં સનદાન કયુું , એજ સનદાન િાહેબે 

નાડ  જોઈ એના પ્રાણ અન ેઉદાન ર્વાયુ ન  ગસિ,અર્વરોધ 

અન ેઆર્વરણ જોઈ કયુું...ત્યાર ેહુીં  ચસકિ થઇ ગયો કે કોઈ 

વ્યસિ આટલ  પણ સનદાનમાીં ઊીં ડ  ઉિર  હોઈ શકે!!! 

જીર્વા આયુરે્વદના ર્વૈદ્ય પ્રિાપ ચૌહાણ આર્વ  જ ર િે એક 

ર્વાર િાહેબ દ્વારા મને એરપોટસ  મળ  ગયેલા અને મનોર્વહ 

સ્રોિિ પર એમને એમના ગુરુ દ્વારા મળેલ  ગજુરાિ 

આર્વર્વાન  પ્રેરણા નુીં પણ ર્વણસન કરલેુીં...   

     િાહેબ મને ખુબ પ્રમે થ  રાખિા અભ્યીંગ કર  થાકુીં  િો 

િેન્ડસર્વચ માર  રાહ જોિ  હોય, ચાલુ સશરોધારા એ જ્યુિના 

ઘૂીંટડા પ ર્વડાર્વે િો મોડ  રાત્ર ેપ ઝા પાટી આપે...િાહેબે 

હમેશા પુત્રર્વિ અમને શ ખવ્યુીં. એકર્વાર મારુીં  ર્વા્િુજ્ઞાન 

ચેક કરર્વા એમના ઘર ેલઇ ગયેલા અન ેબએેક કલાક ચચાસઓ 

કરલે , ફોન પર આજયે નર્વા નર્વા મુદે્દ અમાર ેકલાકેક 

ચચાસઓ ચાલર્વ  િામાન્ય છે. મેં મનથ  િાહેબ જોડે ઘણ  

ર્વાર ટેલ પેથ  જરે્વુીં અનુભવ્યુીં છે,  ક્યારકે મન હોય ન ેિાહેબ 

નો ફોન આર્વ  જાય , કોક ર્વાર િાહેબ યાદ કર ેિો મેં 



અમદાર્વાદ જર્વાનો પ્રોગ્રામ બનાર્વ  જ દ ધો હોય...આ 

અીંિ:કરણ ના િીંબીંધો છેલ્લા શ્વાિ િુધ  ચાલે, જયાર ેએ 

હાકલ પાડે ન ેહુીં  ઉભો થઇ જાઉીં , યાદ કર ેઅને હુીં  એમન  

નજરુીં  િામે જ હોઉીં  બિ પરમાત્મા એટલ  શસિ આપે અન ે

િાહેબ ન ેહમેશા અમારા જરે્વા મણકાઓ ન ેપોસલશ કરર્વા 

િાજા-નરર્વા રાખે એર્વ  જગિસનયીંિા ના ચરણો માીં 

પ્રાથસના... 

 

વૈદ્ય તચરાગ ઝીન્ઝુવાડીયપા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



મારા જીવન ઘડતરનો પાયપો : વૈદ્ય પ્રેરક 

શાહ 
 

મેં ૧૯૯૧ન  બેચ માીં આયુરે્વદ પાિ કયુું ત્યાર ેઅમદાર્વાદમાીં 

પ્રેરક ભાઈ શાહ પીંચકમસના સકીંગ હિા એટલ ેએમન  પાિ ે

શ ખર્વા જર્વાનુીં નક્ક  કયુું ઇન્ટનસસશપના છ મસહના 

દરસમયાન િમેન  પાિ ેિાલ મ લ ધ  પણ િમય બહુ ઓછો 

મળયો એનો આજ ેહજુ પણ અફિોિ થાય છે. મેં કોલજેમાીં 

દેશપાીંડે િાહેબના હાથ ન ચ ેપીંચકમસન ુસરઝલ્ટ જોયુીં હિુીં 

એટલ ેપીંચકમસમાીં રિ પડ્યો અને આગળ પ્રકેટ કલ નોલજે 

માટે પ્રેરક ભાઈ પાિ ેજર્વાનુીં નક્ક  કયુું 

        અમાર  પહેલ  મુલાકાિ િાચુીં કહુીં  િો બહુ 

કીંટાળાજનક રહ  હિ . કેર્વ  ર િે એ જણાર્વુીં િો િાહેબ પાિ ે

દુસનયાદાર નો બહોળો અનભુર્વ હિો અન ેમાર  પાટ  િાર્વ 

કોર  હિ ....પહેલ  મુલાકાિ ર્વખિે િાહેબે દુસનયાદાર  

સર્વશ ેજોરદાર ભાર્ણ આપેલ અન ેમને બ જ ેસદર્વિ ેફર  

મળર્વા આર્વર્વા કહ્ુીં. કેસબનમાીંથ  બહાર ન કળ ને અમે િો 

માથુીં પકડ ન ેબિે  ગયા. બ જ ેસદર્વિ ેફર  આર્વરુ્વીં છે કે કેમ 

એ િર્વાલ હિો, સહીંમિ કર ન ેબ જ ેસદર્વિ ેગયા અન ેપછ  

િો છ મસહના ગાડ  જ ેિડિડાટ ઉપડ  છે. 

        હુીં  અન ેમાર  ક્લાિમેટ પ્ર સિ દેિાઈ અમે પ્રેરક ભાઈ 

પાિ ેપીંચકમસ િો શ ખ્યા જ પણ પ્રેસક્ટિમાીં અર્વનર્વા 

અનુભર્વો અહ ીંથ  જ જાણ્ા. કોલજેન  ચાર દ ર્વાલ ર્વચ્ચેન  

થ યર  અન ેપ્રેક્ટ કલ પ્રેકટ િ માીં કેટલો ફરક છે એ અહ ીં 

િમજાણુીં. અત્યાર ેિો હુીં  પ્યોર એલોપેથ  પ્રેસક્ટિ કરુીં  છુીં . 



અમાર  પહેલ  મુલાકાિમાીં િાહેબ એ જ ેસર્વર્ય પર ભાર્ણ 

આપેલો િ ેઆજ બાબિ હિ  કે સર્વદ્યાથી આયુરે્વદ શ ખ ને 

પ્રેસક્ટિ િો એલોપેથ ન  જ કર ેછે. Boss is always 

Right, માર ેપણ કેટલ ક િમ્યાઓ િાથ ેિમાધાન કર ન ે

એલોપેથ ક પ્રેક્ટ િ કરર્વ  જ પડ ... 

      જ્યાર ેજ્યાર ેકોલજે લાઈફ યાદ આર્વ ેત્યાર ેપ્રરેકભાઈ નુીં 

્મરણ થઈ આર્વ ેકેમકે માર  કોલજે લાઈફ િાથ ેજ િેમનુીં 

પીંચકમસ િેન્ટર િીંકળાયેલુીં છે. Internship ના ફિ છ જ 

મસહના પ્રેરક ભાઈ િાથ ેકામ કયુું એટલ ેઅનુભર્વોનુીં લાીંબુ 

સલ્ટ માર  પાિે નથ  પણ it was quality time we spent 

together અમે નાના નાના બહાના શોધ ન ેchoice ના 

પ ઝાન  પાટી ર્વારીંર્વાર કર  છે. િારા માણિો પાિેથ  

અનુભર્વો પણ હીંમેશા િારા જ થાય છે એટલ ેપ્રેરક ભાઈ 

પાિેથ  ખરાબ અનુભર્વ થર્વાનો િર્વાલ જ નથ  

       એ ર્વખિે િદભાગ્ય ેકે દુભાસગ્ય ેમોબાઈલ હિા નસહ 

એટલ ેમાર  પાિ ેકોઈ ફોટોગ્રાસફક કે સર્વડ યોન  યાદો નથ  

એનો અફિોિ છે. સથયર  અને પ્રેસક્ટકલ બીંને િદ્દન અલગ 

ર્વ્િુ છે કોલજે િમન ેસથયોરસેટકલ નોલજે અન ેસડગ્ર  

આપશ ેપણ પ્રેસક્ટકલ નોલજે માટે િો િમાર ેકોઈ ગુરુન  

જરૂર પડર્વાન  જ. આજકાલ સિદ્ધગુરુ કરિા ગુરુઘીંટાલ 

મળર્વાન  શક્યિા ર્વધાર ેછે. કરણ જોહરના આજના 

જમાનામાીં ફિ સર્વદ્યાથીન  જ નહ ીં સર્વદ્યાથી પણ િુરસક્ષિ 

નથ  so friends બ  કેરફૂલ યાદ રાખો િફળિાનો કોઈ 

શોટસકટ નથ  

       કોઈપણ building િેના પાયાના દમ પર ઉભ  હોય છે. 

મારા જીર્વન ઘડિર નુીં પાયાનુીં કામ પ્રેરક ભાઈન ેત્યાીં થયુીં છે. 



િાહેબનો આભાર િો શુીં માનુ ફિ એટલુીં જ કહ શ પ્રેરક 

ભાઈ ફર  એકર્વાર અખીંડ આનીંદમાીં અભ્યાિ કરર્વો છે અન ે

િમારા હાથ ન ચે ફર  એક ર્વખિ કામ કરર્વુીં છે. 

 

ડો. તહમાંશ ુરૂપારલે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સમયપ થી બે કદમ આગળ ... વૈદ્ય પ્રેરક 

શાહ... 
  

    ૧૯૯૯ માીં મેં બ એએમએિ પાિ કયુું, હાલ સર્વમાયોજના 

માીં કેન્દ્રિરકાર માીં મેડ કલ ઓસફિર ન  ફરજ બજાર્વિા 

મારા દો્િ સર્વનોદ રિાલા એ એક ર્વાર એક ર્વદૈ્યના 

િેમ નારમાીં ગાીંધ આશ્રમ જર્વા મને િૂચવ્યુીં, એ પ્રેરક શાહ 

િાહેબનો િેમ નાર હિો, એ સદર્વિ ેિાહેબ ન  ર્વાકછટા 

જોઈ હુીં  મીંત્ર મુગ્ધ થઇ ગયો.આખુીં ય ફાઈનલ યર હુીં  િાહેબ 

જોડે શ ખર્વા ગયો હોઈશ, િાહેબન  પીંચકમસ પ્રકે્ટ િન  

પણ એ ર્વખિે શરૂઆિના ર્વર્ો હિા અન ેઆદર િીં્થા નો 

જન્મ પણ આ જ ર્વર્ો માીં થયેલો...િાચુીં કહુીં  િો એ ર્વખિે 

િાહેબે મને બહુ લાગણ  થ  રાખેલો... 

    આયુરે્વદ માીં ્પેશ યાલ ટ  કલ ન ક હોઈ શકે એર્વુીં એ 

ર્વર્ો માીં કોઈ એ સર્વચાયુું પણ નહોિુીં, એ ર્વખિે કોઈ ના ગળે 

આ ર્વાિ ઉિારર્વ  પણ મુશ્કેલ હિ , પણ િાહેબ િમય થ  

બે કદમ આગળ સર્વચાર  રહ્ા હિા, િિિ પોિાન  જાિને 

એક જ ્પેશ યાલ ટ  પુરિ  માયાસસદિ બનાર્વ  િેમાીં ઊીં ડા 

ઉિર  રહ્ા હિા, િાહેબ મુઠ્ઠ ર્વૈદ્ય નહોિા અને એજ બાબિ 

એમને એ જમાનાના બ જા ર્વૈદ્યોથ  અલગ પાડિ  હિ .એ 

ર્વખિના િમામ ર્વૈદ્યો પીંચકમસ માટે િાહેબ ન ેદદી ર ફર કર  

િીંિોર્  પસરણામ મેળર્વ  રહ્ા હિા... 

     િાહેબ ઓપ ડ  પિાર્વ  બપોર ેએક ર્વાગે ્કુટર લઇ 

િાયબર કાફે માીં જિાીં, આજથ  ૨૦ ર્વરિ પહેલા ઈન્ટરનેટ 

અન ેઈ મઈેલ શબ્દો કોઈએ િાીંભળયા પણ ન હોય. િાહેબ 



િાયબર કાફેમાીંથ  ફોરને ના પેશન્ િનો િીંપકસ  કર  ઈ 

ઓપ ડ  ચલાર્વિા, િાથ ેિાથે સર્વદેશમાીં આદર િીં્થાના 

પ્રચાર પ્રિારનુીં કામ કરિા. કદાચ િીં્થા અન ેિાહેબ એના 

ફળ આજ ેચાખ  રહ્ા છે. 

     મને પ્રેરક િરનો ઇનોર્વેટ ર્વ એપ્રોચ ખુબ ગમિો, એ 

હમેશા દદીનુીં મન કળ  લેિા, દદી નો સર્વચાર કર ન ે

યોજના ગોઠર્વિા, દદી ને િહેલુીં પડે એર્વા ખાન પાન દર્વા 

પરજેી ર્વગેર ેગોઠર્વ  આપિા. રૂઢ ચુ્િ એ જમાનાના 

પીંચકમસ િમાજમાીં િદ્ય્નેહન કોઈ કરાર્વિુીં નસહ, 

અમદાર્વાદ  ફા્ટ લાઈફમાીં ૫-૭ સદર્વિ ્નેહન માટે કોઈ 

ફાળર્વ  શકિુીં નસહ ત્યાર ેિાહેબ બટરથ  ્નહેન 

કરાર્વિા, દદી રાજી - પસરણામ પણ મળે અને શાસ્ત્ર પણ 

િચર્વાઈ જાય, એ રિોડાના ઔર્ધ િુચર્વ  ઈમરજન્િ  

િારર્વારમાીં સચસકત્િા કરિા, દાઢ  ન  દાઢ  અને 

િાર્વરણ  ન  િાર્વરણ ... એ ન્યાય મેં આીંખે એમના 

કલ ન ક માીં જોયો... 

    મને એ કહેિા અફિોિ થાય છે કે માર ેમાર  કૌટુબ ક 

િમ્યાઓ ના કારણે િાહેબ જોડે શ ખર્વાનુીં છોડર્વુીં 

પડ્યુીં, મેં આયરુ્વેદ િાથ ેજનરલ પ્રકે્ટ િન  શરૂઆિ 

કર , ત્યાર બાદ ડેર્વલોપમેન્ટ અને કન્્ટરકશનના ધીંધામાીં 

ઝુકાવ્યુીં, હુીં  િાહેબના ઇનોર્વેટ ર્વ નેચરથ  પ્રેસરિ છુીં  અને 

આજ ેપણ ધીંધામાીં િમયથ  બ ેકદમ આગળ રહેર્વા 

પ્રયત્ન કરુીં  છુીં . િાહેબ એક માઇગ્રેઇન જરે્વો એક જ 

સર્વર્ય લઈને ચઈેન કલ ન ક ચલાર્વ  શકે એ મહત્ર્વન  

ર્વાિ છે, આજના સર્વદ્યાથીઓને મારુીં  ખાિ િૂચન છે 



જ્યાર ેિાહેબ જરે્વા ગાઈડ મળે પૂર  સનષ્ઠાથ  શ ખ  

લજેો, િમય ફર  પાછો આર્વિો નથ  અને કાળચક્ર ઘણુીં 

જ ઝડપથ  ચાલે છે ત્યાર ેશ ખર્વા માટે મળિા બે ચાર 

ર્વર્સ ખોટ  બાબિો પાછળ ન બગાડિા જથે  આ જ 

શ ખેલુીં ઝ ીંદગ  નુીં ભાિુીં બન  જાય.... 
 

ડો. શરદ જોિી...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરવવગ્રહ મુક્ત પ્રથમ પંતક્તના વદૈ્યરાજ... 

         હુીં  ર્વૈદ્ય સર્વક્રમ શાહ, ભાર્વનગરમાીં જ્યાર ેકોલજેમાીં 

અભ્યાિ કરિો ત્યાર ેઅમારા એક લેકચરર જોર્ િાહેબે 

ર્વમન કમસ અને મ ીંઢળ સર્વર્ે સર્વ્િૃિ છણાર્વટ ભયુું લેકચર 

આપેલુીં, િ ેસદર્વિથ  મનમાીં ગાીંઠ ર્વાળ  કે કર શ િો આયુરે્વદ 

પ્રેક્ટ િ જ. અને અમદાર્વાદ આર્વ ને ર્વૈદક શ ખર્વા માટે મેં 

પીંચકમસ ્પેશ યાલ ્ટનુીં િચસ ઓપરશેન આદયુું, મને જાિ 

જાિના ર્વૈદો મળયા, બોલર્વાનુીં કૈક ન ેકરર્વાનુીં કૈક...અલોપેથ  

માટે િખ્ખિ પરૂ્વસગ્રહ, િિિ દદીઓ ન ેબ જા માટે ઘિાિુીં 

બોલિા ર્વૈદ, પરજેી માીં પહેલર્વાન  કર  ગુ્િે થિા 

ર્વૈદ...મોટેભાગે દદીઓમાીં ર્વૈદ માટે નુીં સચત્ર ્પષ્ટ્ હોય, 

ઉમરલાયક, પરજેીના જડઆગ્રહ ઓ અન ેદુર્વાસિાના 

અર્વિારો... પણ પ્રેરક શાહ ને મળ  આ બધુીં જ ખોટુીં  પડિુીં 

લાગ્યુીં, દદી પણ એક ક્લાયન્ટ જ છે, એન ેઅનકુુળ િમામ 

પરજેીઓ કે િગર્વડો ઉભ  કરર્વ  એ આપણ  ફરજ છે.અન ે

િાહેબ એ ર્વખિે પણ િમામ પ્રકારના પૂર્વસગ્રહોથ  મુિ 

હિા. ક્યારયે કોઈ ર્વૈદ કે પેથ  માટે ઘિાિુીં બોલિા ન 

હિા...માન આપર્વાથ  મળે એમ જટેલુીં િાહેબ એલોપેથ ના 

િુપર ્પેશ યાલ ્ટને માન આપિા,એટલુીં જ માન િાહેબ 

ભોગર્વિા... 



     સનભસયિા એમનામાીં મેં ખાિ જોયેલ , જ ેકહેર્વુીં એ ્પષ્ટ્ 

કહેર્વુીં અન ેએમના સર્વચારો પણ ઝીંઝાર્વાિ  હિા, ધ ર ેધ ર ે

એ એમણે લેખકકાયસ શરુ કરલેુીં, િાહેબ અલગ સર્વચારિા એ 

ઘણા ન ેસર્વરચેક લાગિુીં, ્ફોટક લખિા િો ગળે પણ ન 

ઉિરિુીં. પણ ખરે િચ િો િચ હૈ એ ન્યાય ેિાહેબ લોકો 

દ્વારા ર્વાીંચિા ગયા, ર્વખણાિા ગયા...િાહેબ અગ્રણ  

અખબારો િાથે કોલમ લખે છે એ જાણ  ખુબ રાજીપો થાય 

છે. િાહેબન  સદવ્યભા્કર માીં પાીંચમો ર્વેદ – કોલમ ખુબ જ 

લોકસપ્રય થયેલ , એના પર સર્વડ ઓ ચેનલ પણ પ્રિાસરિ 

કરર્વામાીં આર્વેલ . બ જા ર્વૈદ્યો ન  જમે કોલમમાીં ચોક્કિ 

ફામસિ ઓ કે ચોક્કિ દર્વાઓનો પ્રચાર કરર્વો એ િાહેબનો 

ઉદે્દશ્ય નિો, િમેણે િમાજ ન ેઆયુરે્વદના મૂળભૂિ 

સિદ્ધાીંિોથ  અર્વગિ કરર્વાનુીં કાયસ શરુ કયુું, એક અલગ જ 

શૈલ  માીં ર્વારિા ્ર્વરૂપે િમાજન  સદનચયાસ ઋિુચયાસન  

કુટેર્વો િેમણે ઉઘાડ  પાડ  એન ેએના યુગાનુરૂપ િૂચનો 

લોકભોગ્ય આપ્યા. 

    હુીં  એમડ ન  ડ ગ્ર  મેળર્વ  ચરક કીંપન  િાથે ચેઈન 

કલ ન ક ચલાર્વુીં છુીં ,  મલ્ટ નેશનલ કીંપન ઓમાીં આયુરે્વદ 

ચલાર્વર્વા િાહેબ જરે્વા સર્વચારો એપ્લાય આજ ેપણ કરુીં  છુીં . 

િાહેબન  પીંચકમસમાીં મેળર્વેલ  સિસધ્ધઓ હાીંિલ કરર્વા 

પ્રયત્નશ લ છુીં . િાહેબના મળિાર્વડા, હિમુખા ્ર્વભાર્વ 

અન ેકોમળ વ્યસિત્ર્વને આજ ેપણ દદીઓ િમક્ષ મારામાીં 



ઉિારર્વા પ્રયત્ન કરુીં  છુીં , હુીં  આજ ેપણ િાહેબમાીંથ  પ્રેરણા 

મેળર્વુીં છુીં , હુીં  ખુશ છુીં  અન ેિફળ છુીં  એના એક મેન્ટર િર કે 

િાહેબ ન ેચોક્કિ જોઉીં  છુીં  અન ેિાહેબ નો આભાર  છુીં ... 

 વૈદ્ય તવક્રમ શાહ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સાત સમદંર પાર નું મોતી..... 

My name is Beata Horvath originally from Hungary 

but living in Spain since 2008. I am an intuitive 

energy healer and yoga practitioner since 2001 

and I was and still am a holistic healthy lifestyle 

fun. With the years I have developed more and 

more interest to ayurveda so I was researching 

where can I study it and Dr. Prerak’s website came 

up on the internet...that time I had very low income 

so I was just thinking how can I save more money 

to go to India and learn from him.. and as I am a 

meditator I started to meditate on my wish and 

prayed with clear intention...and the miracle 

happened,  Dr Prerak was holding a panchakarma 

- abhyanga class in Spain near my town!  The 

school which was advertising it just poped up on 

my social media page...so I registered immediately 

as I took it like a sign. On the first day we had a 

deep connection and I fall in love with ayurveda. 

The doctor was so passionate about what he was 

teaching and it was so clear and logical that I 

decided to deepen my knowledge and continue my 

study with him. It also helped as he treated as 

more like a friend not a student with a bit of 

western humor!...that was in 2010. From that time 



as I became more and more spiritual and same 

time logical and practical  I opened up myself for 

ayurveda and yoga with the love and compassion 

to help more and more people. Dr. Prerak gave 

me full support in many level from the first day.. 

with care and patience. I am still studying with him 

and proudly (without the ego) become his 

European Representative. ..I believe in him 100% 

as he and his knowledge never failed in my cases! 

Dr. Prerak is my guru if I may say! I look up on him 

as I never saw someone so humbled and 

knowledgeable about ayurveda. His all day is 

ayurveda and he is continually expanding his 

passion about it all over the world! All I can say 

Thank you Dr. Prerak from my heart  to be yours 

pearl of Legacy. 

Beata Horvath (Malaga, Spain) 

 

 

 

 

 

 



આયપુવેદના ગુગલ જવંુે સચવ એન્જીન 

એટલ ેવૈદ્ય પ્રેરક શાહ  

મેં 1993માીં એક િેમ નાર મારફિે િાહેબનો પસરચય 

કેળર્વેલ. ત્યારબાદ ત્યાીં શ ખર્વા પહોીંચ  ગઈ. મેં લગભગ 

1995 થ  1997 િુધ  િાહેબ િાથે કામ કરલે. આ ચાર 

ર્વર્સનો િમયગાળો મારા માટે જીર્વનભરન  પ્રેસક્ટિનો 

ઇનપુટ બન  રહ્ો. આજ ે પીંચકમસ અને આયુરે્વદ બીંને શબ્દો 

હુીં  ર્વૈદ્ય પ્રેરક શાહ ર્વગર કલ્પ  જ ન શકુીં . દદીન ેિપાિર્વાન  

શૈલ   હોય કે િમજાર્વર્વાન  ર િ, દર્વાનુીં આયોજન હોય કે 

પીંચકમસન  ગોઠર્વણ  િમામ િબ્બકે િાહેબનુીં પીંચકમસ મેં જોયુીં 

છે. આજ ેહુીં  આયુરે્વદ અન ેપીંચકમસન  પ્રેસક્ટિ કરુીં  છુીં . હુીં  

આજ ેજ ેકીંઈ છુીં  િેમાીં િાહેબનો ફાળો અનમોલ છે. 

- વૈદ્ય હેતા પરીખ 

 

 

 

 

 

 



પ્રેરણાનું વહેતું ઝરણું એટલ ેવૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

ર્વૈદ્યશ્ર  પ્રેરકભાઈ ખરખેર આયરુ્વેદ ભણિા અન ેભણ  રહ્ા 

પછ  શુદ્ધ આયુરે્વદ પ્રેક્ટ િ કરિા ર્વૈદ્યો માટે પ્રેરણાનુીં િિિ 

ર્વહેિુીં  ઝરણુીં છે. અમારો દ કરો મલ્હાર પણ ભણિા - 

ભણિા િેમન  િાથ ેિેમના સક્લસનક પર થયો અન ેપુ્િકના 

જ્ઞાન િાથ ેવ્યર્વહારુીં  જ્ઞાન પણ શ ખિો ગયો. શુદ્ધ આયુરે્વદ 

પ્રત્યેન  િને  અને અમાર  બધાન  શ્રદ્ધા ર્વધુ દ્રઢ બન .  

શ્ર  પ્રેરકભાઈએ અન્ય ર્વૈદ્યો િથા અમુક નામાીંસકિ ડોક્ટરો 

િાથ ેએક િમન્ર્વય નામનુીં િીંગઠન બનારે્વલુીં.  િેઓ 

સનયસમિ મ ટ ીંગો કરિાીં અને આયુરે્વદ અત્યાર ેઆધુસનક 

જમાનામાીં કેર્વ  ર િે માનર્વજીર્વનને ઉપયોગ  બન  રહે િનેો 

સર્વચાર-સર્વમશસ થિો. આ મ ટ ીંગોમાીં ઉપરોિ સનષ્ણાિ 

ર્વૈદ્યો િથા ડોક્ટરો ઉપરાીંિ પ્રેરકભાઈ મલ્હારને પણ િાથ ે

રાખિાીં.  િેઓન  ચચાસનુીં  સરપોસટુંગનુીં કામ મલ્હાર 

િીંભાળિો િનેાથ  િેના જ્ઞાનમાીં ખૂબજ ર્વૃસદ્ધ થઇ હિ  િ ે

શ્ર પ્રેરકભાઈ ને આભાર . 

શ્રી પરાગભાઇ શાહ (Father of Late Malhar Shah) 

 

 

 



પ્રેક્ટીકલ પંચકમવનો ખજાનો ખોલી આપનાર મારા માટે 

પહેલા આયપુવદે ડોક્ટર  

I was introduced to Prerak Bhai in 1999 by my dear friend and a 
GI surgeon Dr. Hasmukh bhai. I was looking for a mentor to learn 
Ayurveda from. What impressed me most about Prerak was his 
willingness to teach and his passion about Ayurveda. He is 
different that he does not have secrets like many other Vaidyas. 
Not only did he offer to mentor me on one to one basis, but he 
also introduced me to Dr. Chandola and Dr. Notani at Jamnagar 
Ayurved University. His ability to organize impromptu meetings 
with other Vaidyas and his willingness to cross over to modern 
medicine physicians is his great asset. I have met more Vaidyas in 
Ahmedabad than any other place through Prerak. I not only got 
to meet Vaidyas like Dr. Pandey, Dr. Jani and Dr. Barot, but also 
became a family friend. I have learnt from him and his colleagues 
and have hosted him and his family in USA few times.  
Prerak loves Gujrati food and he loves people. I remember that 
one time we ate junk but tasty Gujrati food whole day. I 
commented to Prerak that we are not following Ayurvedic Life 
style. His response was hilarious that we are paid to advise 
people what not to eat, and that we are not paid to follow that 
advice ourselves.  
His love for Ayurveda is infectious and inspires others to learn 
Ayurveda. He travels worldwide spreading this knowledge. I am 
yet to meet a person who is not positively affected by Prerak. I 
wish him all the success in future years and continue to 
collaborate with him on a personal and professional basis.  
 
- Dr.Vijay Jain (U.S.A.) 



ઇનોવેશનની દુતનયપા સાથેની મલુાકાત 

કરાવનાર વૈદ્ય પ્રેરક શાહ 

2010માીં બ .એ.એમ.એિ.માીં પ્રર્વેશ મેળવ્યા પછ  િેકન્ડ 

યરમાીં પહોીંચ  ત્યાર ેએર્વુીં લાગ્યુીં કે ખરખેર આયુરે્વદ શ ખર્વુીં 

હશ ેિો કોલજેન  િાથ ેપ્રેસક્ટકલ જ્ઞાન પણ મેળર્વરુ્વીં એટલુીંજ 

જરૂર  છે. પરીંિ ુકોન  પાિેથ  એ ખબર નહોિ । એર્વામાીં 

એક િેસમનારમાીં િરન ેબોલિા િાીંભળેલા ત્યાર ેમનમાીં થયુીં 

કે મન ેઆમન  પાિેથ  શ ખર્વાનો ચાન્િ મળે િો કેટલુીં િારુીં  

.. પછ  થોડા િમય પછ  િરન  ફેિબુક પર ઇનોરે્વટ ર્વ 

આઇસડયા કોસમ્પસટશન નામન  પો્ટ જોઈ ત્યાર ેિેમાીં ભાગ 

લેર્વાન  ઇરછા િાથ ેિરન ેમળર્વા શસનર્વારન  બપોર ેપહોીંચ  

ગઈ. આ હિ  માર  િર િાથેન  પ્રથમ મુલાકાિ. ત્યાર ેએક 

્ટુડન્ટ િર કે એક ડોક્ટરને મળર્વાનો ખુબ જ ડર લાગિો 

હિો પણ િર ેમાર  જોડે એટલ  િોફ્ટલ  ર્વાિ કર  કે એ ડર 

પણ ઉડ  ગયો. ત્યાર પછ  િો િર જોડે એ દરસમયાનન  

મુલાકાિમાીં િઓે ્ટુડન્ટ – ડૉક્ટર ઈન્ટરકે્શન માટે િીંર્વાદ 

નામના કાયસક્રમનુીં આયોજન કર ેછે િ ેખબર પડ  અન ે

અમારો ક્લાિ િેમાીં ભાગ લેશ ેિેમ નક્ક  કયાસ પછ  િર 

િાથ ેિીંર્વાદ માટે મુલાકાિ થિ  ત્યાર ેએક ર્વખિ સહીંમિ કર  

િરન ેિમાર  પાિ ેશ ખર્વા આર્વુીં એમ પૂછ  જ લ ધુીં અન ે

િર ેહા પાડ  ત્યારથ  આજ સદન િુધ  િર િાથે કાયસરિ છુીં . 



િર પાિેથ  શુીં શ ખ્યા? એ પ્રશ્નનો જર્વાબ આપર્વો બહુ જ 

અઘરુીં  કામ છે એનુીં સલ્ટ બનાર્વર્વા બેિુીં િો પૂરુીં  જ ન થાય, 

શબ્દો ખૂટે મારા માટે િો કારણકે િર પાિેથ  એટલુીં શ ખ  

છુીં  કે બધ  ર્વ્િુને શબ્દોમાીં ર્વણસર્વ  મારા માટે શક્ય નથ  

છિાીં પણ થોડાક અીંશો અહ ીં વ્યિ કરુીં  છુીં . િર જોડેથ  

આયુરે્વદ પણ શ ખ  અન ેઆયુરે્વદ સિર્વાય આજન  

ટેક્નોલોજીનો કઈ ર િે િારો ઉપયોગ કરર્વો િ ેપણ શ ખ  

છુીં . બ .એ.એમ.એિ. કમ્પ્લ ટ કયાસ  પછ  પ્રાઇરે્વટ 

પ્રેસક્ટશનર િર કે જ આગળ ર્વધર્વુીં છે એર્વુીં મનોબળ િર 

પાિેથ  મળયુીં। એક ડોક્ટર િર કે ફિ પુ્િસકયુીં જ્ઞાન જ 

હોય િેટલુીં પરૂિુીં નથ . આ ઉપરાીંિ બ જી ઘણ  બધ  

ર્વ્િુઓ ઉપર પૂરિુીં ધ્યાન આપર્વુીં પડિુીં હોય છે. એર્વુીં િિિ 

સનર ક્ષણ કર ન ેજાણર્વા મળયુીં। િૌથ  પહેલા િો િમાર  

પિસનાસલટ -  પેશન્ટ િમાર  પાિે આર્વે ત્યાર ેર્વૈદ્ય િર કેનો 

િમારો આત્મસર્વશ્વાિ પૂરિો હોર્વો જરૂર  છે.  િે જ ર િે 

પેશન્ટ જોડે િમારો ફે્રન્ડ્લ  નેચર રાખર્વા છિાીં િમાર ેજરૂર  

િારર્વાર માટેના બધા રૂલ્િ હિિા હિિા કઈ ર િે ફોલો 

કરાર્વર્વા – સક્લસનક મેનજેમેન્ટ કઈ ર િે કરરુ્વીં આ બધુીં િર 

પાિેથ  જાણર્વા મળયુીં છે. ઉપરાીંિ એક િફળ ર્વદૈ્ય બનર્વા 

માટે આજ ના યુગના નર્વા ફેરફાર િાથે કઇ ર િે િાલમેલ 

બેિાડ  દદીમાીં આયુરે્વદ પ્રત્યેનો સર્વશ્વાિ ઊભો કરર્વો એ 

િર િાથે રહ  િિિ શ ખ્યુીં છે. 



િરનુીં િિિ કામ કયાસ કરર્વુીં – 24  કલાક િમારુીં  મગજ િિિ 

કામ કયાસ જ કરિુ હોરુ્વીં જોઈએ। િફળિા મેળર્વર્વા પાછળ 

કેર્વ  મહેનિ કરર્વ  પડે િ ેપણ જોયુીં છે. માઈગ્રનેન  

ફે્રન્ચાઈઝ, આર્થ્રોથમીયા પાછળન  િમેન  મહેનિ- કોઈ 

પણ કામ કરર્વા માટે િિિ રાખર્વુીં પડિુીં ધ્યાન, સનયસમિિા, 

િમય િૂચકિાનુીં પાલન બધુીં િર િાથે રહ  સનર ક્ષણ કયુું છે 

આ ર્વ્િુ મન ેઆજીર્વન મદદરૂપ બનર્વાન  છે. િમાર ે

આગળ ર્વધર્વા માટે કઈક યુસનક ર્વ્િુ કરર્વ  પડે કે જ ે

દુસનયામાીં કોઈન  પણ પાિે ના હોય િેર્વુીં નર્વુીં કરરુ્વીં પડે કે જ ે

ઇનોરે્વશન કહેર્વાય એ ર્વ્િ ુિર પાિેથ  િમજી છુીં . 

ટૂીંકમાીં અત્યાર િુધ  એમણે મને ઘણુીં બધુીં શ ખર્વાડ્યુીં છે 

એમ કહુીં  િો પણ ચાલે કે િેઓ મારા સપિાિુલ્ય બન  માર  

ઘણ  બધ  ખામ ઓ પણ દૂર કર  છે. િફળ પ્રસેક્ટશનર 

બનર્વા માટેના ઘણા બધા ચેન્જીિ લાવ્યા છે. ઇન શોટસ  િર 

પાિેથ  જ ેમેળવ્યુીં છે િનેુીં ગરુૂ-ઋણ ક્યાર ેઅન ેકઇ ર િ ે

ચુકર્વ શ િેન  િો મને પણ ખબર નથ . જીર્વનમાીં િારા ગુરુ 

મળર્વા એ નિ બ ન  ર્વાિ છે અને આ માટે  Thanks to 

god and also thanks to sir કે મને િમારા જ્ઞાનનો લાભ 

મળયો. I feel lucky to myself… 

- વૈદ્ય ધૃતત કગરાણા 

~: The End:~ 



 


