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   એસિર - ૨૦૨૧ 

   

     

  

વ્શારા લાચક વભત્રો,  
 ુઅણને દયેકને એવુું થત ુું શોમ છે કે ફધા ભાયી નોંધ રે, ફધા ભને માદ કયે, ફધાને ભાયી જફૃય ડે, 
રોકો ભને છેૂ, ભાયી વરાશ  રે ુને ભને ભાન ુઅે. ુઅલી ુઆચ્છા ુઅણા દયેકની શોમ છે. કેભ ખરુું ને? ણ 
ુઅવુું ફધુું એભ ને એભ કાુંુઇ ભતુું નથી. કોુઇ ુઅણો બાલ છેૂ એ ભાટે વૌથી શરેા ુઅણે ુઅણાું મલૂ્મોનુું 
વર્જન કયવુું ડત ુું શોમ છે. ુઅ ભાટે રામક ફનલા ભાટે વૌથી ામાની જફૃરયમાત છે, જલાફદાયી સ્લીકાયલાની 
ુને વુંણૂણણે વનબાલલાની. જીલનભાું ગભે તેટરી વભસ્માઓ ુઅલે, વનષ્પતા ભે તો ણ ુઅણા બાગની 
જલાફદાયી વનબાલલી જ જોુઇએ. ુઅણા ફધાની કુંુઇ ને કુંુઇ જલાફદાયી શોમ છે. ુઅણા રોકો પ્રત્મે, 
ુઅણા રયલાય પ્રત્મે, ુઅણા કાભ પ્રત્મે, ુઅણા કેરયમય પ્રત્મે ુને વૌથી લધ ુતો ુઅણી જાત પ્રત્મે. જે 
ોતાની જાત વાથે લપાદાય કે જલાફદાય નથી શોતા, તે કોુઇના ણ ભાટે જલાફદાય નથી શોતા. ઘણી લખત 
ુઅણે એવુું વલચાયતા શોુઇએ છીએ કે ભાયે શુું? હુું શુું કાભ કરુું? ભને એનાથી શુું પામદો થલાનો છે?  
  ુઅભ જોુઇએ તો દયેક કાભ પામદા, નપા કે રાબ ભાટે થતા શોતા નથી. ુમકુ કાભો ભાટે ુઅણી જલાફદાયી શોમ છે. 
જલાફદાયીથી બાગવુું ખફૂ વય શોમ છે ણ તેના રયણાભો વશન કયલા ખફૂ ુઘયા ડતાું શોમ છે. ુશીં પ્રશ્ન એ થામ છે કે શુું ુઅણે 
ુઅણી જલાફદાયીઓ વબાનતાથી વનબાલીએ છીએ? કે છી જલાફદાયીને  બાય  વભજીએ છીએ? કે છી ુઅણી પયજનો બાગ વભજીએ 
છીએ?  ભોટા બાગે રોકો કયવુું ડે એટરે કયતાું શોમ છે! ઘણા રોકો ાવેથી એવુું વાુંબતા શોુઇએ છીએ કે, “ુઅ તો કયવુું ડે છે એટરે કરુું 
છું!! ફાકી હુ ું ુઅ કાભ ન કરુું”.  ુમકુ કાભો ુઅણી જલાફદાયીભાું ુઅલે એટરે કયીએ છીએ ુથલા તો કયલા ડતા શોમ છે. ણ ુઅ 
વભમે એટલુું ચોક્કવ ધ્માન યાખવુું કે ુઅણે ુઅણી જલાફદાયી ણૂણ વનષ્ઠાથી ુને શ્રદ્ધાથી યૂી વનબાલલી જોુઇએ. 
  જલાફદાયી વનબાલલી વશરેી નથી એના ભાટે વક્ષભ ુને વજાગ યશવે ુ ું ડે છે. ુઅણુું નાભ ુઅણા કાભથી જ ફનતુું શોમ છે. 
જન્ભતાની વાથે જ ભાણવને જલાફદાયી ભી જતી શોમ છે. એવુું નથી કે જલાફદાયી એટરે  ફોજ ગણામ ણ જો ુઅણે શુંભેળા ોતાનુું 
ભાનીને કે રદરથી એકફીજા વાથે શીભીને યશી ળકીએ તો જલાફદાયી એ ફોજ નરશ ણ જીલન જીલલાનો ુનભોર વભમ ફની જામ છે.  

  ુઅ વુંવાયની દયેક વ્મક્લત ય કોુઇને કોુઇ જલાફદાયી શોમ છે છી તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાની શોમ, કભાલલાની શોમ,  ઘય-રયલાય 
ચરાલલાની શોમ કે છી ભાતા-વતા તયીકેની શોમ  કે તુ્ર-તુ્રી તયીકેની જલાફદાયી શોમ. ુઅલી વ્મક્લતઓ ોતાના કામણ કે વુંફ ુંધોભાું 
વપ ત્માયે જ થુઇ ળકતા શોમ છે જ્માયે તેઓને ોતાની જલાફદાયીઓ વલળેની વભજ શોમ ુને તેભાુંથી છટકલાને ફદરે  વનબાલી 
જાણતા શોમ. જેભ કે ભાતા-વતા ોતાના રયલાય વલળેની જલાફદાયી પ્રત્મે ગુંબીય શોમ છે ુને  ુઅકાળ ાતા એક કયીને ણ ોતાના 
રયલાયનુું ગજુયાન ચરાલતા શોમ છે. તેભના  વુંતાનોની ખળુીનુું ધ્માન યાખી, ફલરદાન કયી  એભની યેૂયૂી જલાફદાયી વનબાલતા શોમ  
છે.  ત્માયે એ વુંતાનની ણ એટરી જ જલાફદાયી છે કે તેભને ણ એટરો જ પે્રભ ુઅલો  ુને તેભની દયેક ખળુીનુું  ધ્માન યાખવુું.  

 ુઅ લાત કયતી લખતે ુત્માયે ભને ુત્માયે WhatsApp  ુઈય ખફૂ લામયર થમેરી એક લાત માદ ુઅલી યશી છે. જે ભાયા  
હૃદમને ખફૂ જ સ્ળી ગુઇ છે. ુત્માયે ુઅણે છેલ્રા એક લયવથી કોયોનાની ભશાભાયીના ુત્મુંત વલકટ વભમભાુંથી વાય થુઇ યહ્યા 
છીએ. તે દયમ્માન એક તુ્રને કોયોના થામ છે. જે ૧૪ રદલવના ુઅુઆવોરેળન છી નેગેરટલ રયોટણ વાથે ઘયે ાછો પયી યહ્યો છે. જેણે 
જજિંદગીનુું એક યદુ્ધ જીતી રીધુું  શોમ તેભ ુઅજુફાજુના રોકો તાી ાડીને ુલબનુંદન ુઅી યહ્યા  શતા. યુંત ુ તે વ્મક્લતના ચશયેા ય 
શતાળાની ઉંડી છા શતી તેને યસ્તાભાું તેનો બમુંકય ુઅુઆવોરેળન નાભનો ુવશનીમ વભમ માદ ુઅલી યહ્યો શતો.  

 નાનો ઓયડો,  નાભનુું જ ુજલાફૄું, ભનોયુંજનના કોુઇ વાધન નશીં, કોુઇ લાત કયલાલાફૄું નશી ુને જભલાનુું ણ થાી બયીને 
ફવ વયકાલી દેલાનુું એ જ વવરવવરો. એણે ૧૪ રદલવ કેભ વાય કમાણ એ ોતે જ જાણતો શતો. તે ઘયે શોંચતા ઘયના આંગણાભાું એક 
ખણૂે ુઅલેરી ઓયડીભાું દોટ મકૂીને અંદય ગમો. જ્માું એની ભા છેલ્રા ાુંચ લણથી ડી શતી. તેના ગભાું ડી ખફૂ યડી શ્ચાતાના આંસ ુ
વાથે ફશાય રુઇ ુઅવ્મો. વતાના મતૃ્ય ુછી છેલ્રા ાુંચ લણથી ુવહ્ય એકાુંતલાવ એટરે કે ુઅુઆવોરેળન  બોગલી યશરેી ભા ને કહ્ુું કે 
ુઅજથી ુઅણે વાથે જ યશીશુું. દીકયાના ુઅ હૃદમ રયલતણનથી કશલેાની જફૃય નથી કે એની ભા ને કેટરી ખળુી થુઇ શળે !!ુશીં એટલુું જ 
કશલેાનુું કે શલે વુંતાનની જલાફદાયી છે કે તેને જેભણે આંગી કડીને ચારતા ળીખલાડ્ુું છે શલે એભની આંગી કડી યાખલાની એભને 
ખળુ યાખલાની જલાફદાયી શલે તેની છે. 
   છેલ્રે વભત્રો, એટલુું જ કશીળ કે ુત્માયે ુઅણે જે વભમભાુંથી વાય થુઇ યહ્યા છે ત્માયે ુઅણી વૌથી ભોટી જલાફદાયી છે કે 
ુઅણે ુઅણા રયલાયનુું ધ્માન યાખવુું, ભાસ્ક શયેવુું, ફને તેટલુું ઘયભાું જ યશવે ુ ું  ુને રયલાય વાથે વભમ વલતાલલો ુને શા!, એક 
લાત  શભેળાું માદ યાખલી કે જલાફદાયી બરે થોડી કરઠન શોમ ણ તેના પ ફહુ ભીઠા શોમ છે એટરે એભાું ક્યાયેમ ચકૂવુું નરશ. 
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   એસિર - ૨૦૨૧ 
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લષ:૧૪ અંક:૮ વંગ અંક:૧૬૪ 

એસિર-૨૦૨૧ 

ચદં્રળેબાઈ ાયેખ – ૩૭  

ભો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 

જાદલજી કાનજી લોયા - ૩૪                                          

િદી સિલેદી –૧૧  

સળક્ષણ થકી સલકાવ ભાટે 
વભાજની ણ જલાફદાયી 

હું જ જલાફદાય!! 

જલાફદાયી  

તેજર ળાશ  – ૧૫  

જલાફદાયી કોની??  

ધીરૂબાઈ ભીયાણી - ૧૭  

જલાફદાયીની જગં  

પષુ્ા કકળોય ગારા – ૨૧ 

જલાફદાયીનો જાદુ 

કકસતિ કોટક – ૨૫ 

જલાફદાયી અને પયજ 
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કેતન ોટ – ૫૬ 

યાસળ બસલષ્મ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

વ્મક્લતત્લનુ ંએક ભાદંડ – જલાફદાયી     

વ્શારા લાુંચકો, 

                                                                                                                                                                                                                  

વર્જનશાયનો દયેક અંક ભરશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે 
ોસ્ટ કયલાભાું ુઅલે છે. ણ શભણાું કોયોનાની 
ભશાભાયી ને કાયણે પ્રેવ ફુંધ શોલાથી ોસ્ટ કયવુું 
ળક્ય નથી. જેથી PDF ડીજીટર ભોકરલાભાું ુઅલરે 
છે. જેની નોધ રેલા વલનુંતી.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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           ભૈંને કશા ફૂરો વે, શવો તો લો ખીર ખીરા કે શવ દીમે... ઔય મે કશા જીલન શૈ... બાુઇ ભેયે બાુઇ શવને કે 
લરમ!ે ભેં ફૂરોને યભાડતા છૂ્ુું કે ઓ ફુરયી તભે વલાયભાું શવતા શવતા ખીરો છો ુને ુઅખો રદલવ ભશેંક્યાું કયો 
છો! તો ુઅવુું કેભ કમાણ કયો છો? તો ફૂરોએ ભને ભીઠો સ્ળણ ુઅતાું કાનભાું શલેથી કહ્ુું. "ખશુ્બ"ુ ુઅલી એ 
ુભાયી 'જલાફદાયી' છે ુભાયો જન્ભ જ “ખશુ્બ”ુ ુઅલા થમો છે. ખશુ્બ ુુઅલી એ ુભાયી પયજ છે. ુભાયી 
જલાફદાયી છે. 
            ભેં ધેુટીની લશરેી વલાયે વોનેયી યુંગનો છુંટકાલ કયલા ુઅલેરા સયૂજદાદાને સમૂણ નભસ્કાય કયતા છૂ્ુું 
કે "શ ેસયુજ દાદા” તભે યોજ યોજ કેભ લશરેી વલાયે ુભોને ુઈઠાડલા ુઅલી જ જાઓ છો?? તભને દયયોજ ુઅલલાનો 
થાક રાગતો નથી? તભને ક્યાયેમ કુંટાો ુઅલતો નથી?? તભને ક્યાયેમ યજા યાખલાનુું ભન થત ુું નથી? 
 ત્માયે સયૂજદાદા એ વોનેયી વાથે થોડો ીો યુંગ ુઈભેયતા ુને ભને વલટાવભન "ડી" ીલડાલતા કહ્ુું, ફેટા, 
યોજ ુઉગવુું ુને તભાયા ય ઓઢામેરી અંધકાયની છેડી દૂય કયલા તેભ જ તભોને નલી ુઈજાણ ુઅલા ભાયે દયયોજ 
ુઅલવુું જ ડે..! એ ભાયી જલાફદાયી છે. ભાયી ુઅ જલાફદાયીભાુંથી હુ ું છટકી ળકુું નશીં. 
             શભણાું જ "વલશ્વ ચકરી" રદલવ ગમો. ત્માયે ભેં ચકરીફેનને ભાયે ઘયે વશણ ુઅભુંત્રણ ુઅપ્યુું શત ુું ુને 
ખફુ વ્શારથી લાતાણ કશતેા કશતેા ભેં એભને ભગના દાણા ુને ચોખાના દાણા લડે ફનેરી ખીચડીભાું તેભના લજન 
જેટલુું ઘી નાખીને ખફુ પ્રેભથી જભાડી શતી! એ ણ ુઅટરા લો છી તેની દાદી, યદાદી ાવેથી ુઅલી 
વાુંબેરી ણ નશીં ચાખેરી ખીચડી ખાુઇને ખફુ ખળુ થુઇ ુઈઠી શતી ુને ચીં, ચીં, કયીને નાચલા રાગી શતી. ુઅ 
ુરૌરકક ખળુીભાું તે ભને તેની ાુંખ ય ફેવાડીને તેના ઘયે રુઇ ગુઇ શતી ુન ે થોડી વાથ ે ફાુંધી ુઅેરી 
ખીચડીભાુંથી તે તેના વ્શારવોમા ચાય-ાુંચ ફચ્ચાઓને તેનાું ભોઢાભાું ભીણ જેલી ઘી લાી ખીચડી ખલડાલલા 
રાગી શતી! ભેં તયત જ છૂ્ુું શ ેચક્કીફેન! તભે ફચ્ચાઓની ુઅટરી ફધી કાજી  લ્મો છો. ણ તેઓ ભોટા થતા 
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ુને ાુંખ ુઅલતા તભોને છોડીને ક્યામ જતા યશળેે. તો છી ુઅટરી ફધી કાજી કેભ લ્મો છો? ત્માયે ચક્કીફેને 
ઝીણુું ઝીણુું ક્સ્ભત ુઅતાું ુને ચાુંચને ુઅભ તેભ પેયલતા કહ્ુું કે ુઅ તો ુભાયી "જલાફદાયી" છે.! તેને ાુંખ ુઅલ ે
ત્માયે બરે ુઈડી જામ ણ ુભાયી ભાું એ ુભન ેખલડાલીને જ ભોટા કમાણ શળે ને? ુઅજે ુભાયી ભા ક્યાું છે ત ે
ુભને ખફય નથી! તો છી ુભાયી ણ ુઅ જલાફદાયી છે ને! 
            લાશ ક્યાું ફાત શૈ. જો કુદયત તેની જલાફદાયી કોુઇ ણ ુેક્ષા લગય વનબાલતી શોમ તો ુઅણે ણ 
ુઅણી જલાફદાયીઓ કોુઇ ણ ુેક્ષા લગય વનબાલલી જ જોુઇએ. 
           ણ ુઅણે તો..?? ુઅ ફધુું ભાયી "જલાફદાયી"ભાું ુઅલે?? ુઅ ભાયી જલાફદાયી નશીં શો..! ભને કોુઇ 
જલાફદાયી વોંળો નશીં શા. ભાયે જ ફધાની જલાફદાયી રેલાની?? ભાયે ક્યાું સધુી ુઅ ફધી જલાફદાયીઓ 
ુઈાડલાની? શેં? ુઅ ભાયી એકરાની જ જલાફદાયી છે? તભાયી કોુઇ જલાફદાયી જ નશીં?? ુઅલા કેટરામ પ્રકાયના 
ડામરોગ ુઅણને ઘયભાું, ફશાય, ઓરપવભાું કે વભાજભાું વાુંબલા ભતા શોમ છે. 
            જો કુદયતનાું તભાભ વર્જનો કુઇ ણ કહ્યા લગય કે કોુઇ ુેક્ષા લગય તેની જલાફદાયી વનબાલતા  શોમ 
તો છી ુઅણી ણ ુમકુ નૈવતક, ુમકુ ભૌલખક, ુમકુ રેલખત કે ુમકુ વફુંધ ુઅધારયત 'જલાફદાયીઓ' છે. 
તેભાુંથી છટકી ળકીએ નશીં. 
             જલાફદાયી જ તભોને ફેજલાફદાય ફનતા યોકે છે. તભોને વનમભતતા, વત્મતા, વનષ્ઠાના ાઠ ળીખલે 
છે. જલાફદાયી તભોને ઘડે છે, તભોને ુઅકાય ુઅે છે. જલાફદાયીથી જ ભાણવ ઘડામ છે. જલાફદાયી એ રગાભ 
છે. જે તભોને ખોટે યસ્તે જતા ુટકાલે છે. જલાફદાયી બરે ફુંધનફૃ રાગે ણ ુઅખયે એ ુઅણી પયજ છે. ુઅણે 
એ જલાફદાયી ુઈઠાલલી જ યશી. વનબાલલી જ યશી. 
            ુત્માયે કોયોના છે તો વયકાયની ગાુઇડ રાુઇનનુું ારન કયવુું એ ુઅણી જલાફદાયી જ છે. ુઅણી 
જલાફદાયી છે કે ુઅણે ભાસ્ક શયેવુું જ જોુઇએ, ુઅણે વોળમર રડસ્ટન્વ યાખવુું જ યહ્ુું, ુઅણે ુઅણા શાથ 
વૅનેટાુઇઝ કયલા જ યહ્યા. લખતો લખત વયકાય દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું ુઅલતા કોુઇ ણ વલમના કામદા કાનનૂના 
વનમભો ાલા એ એક વાયા નાગરયક તયીકે ુઅણી જલાફદાયી છે. લાશનવ્મલશાય ભાટે ટ્રારપકના કામદાનુું ારન 
કયવુું એ ુઅણી જલાફદાયી છે. 
            જલાફદાયી એ વતકણતા છે. એ જાગવૃત છે. જલાફદાયી રેતા ુને વનબાલતા ળીખો. જલાફદાયી પયજ છે. 
વોંલાભાું ુઅલેરી જલાફદાયી વનષ્ઠાલૂણક ફજાલો. જલાફદાયીભાુંથી છટકો નશીં. જલાફદાયીની વભજ શોલી જફૃયી છે. 
            જલાફદાયી એ એલી લસ્ત ુ છે કે, જે જલાફ ુઅલા ફુંધામેર છે. જો કુંુઇ ણ થામ તો જલાફદાય 
વ્મક્લત એ તેનો જલાફ ુઅલો ડે છે. જલાફદાય વ્મક્લત ગભે તેભ લતી ના ળકે તેભ જ ગભે તેલા વનણણમો ના કયી 
ળકે. જલાફદાય વ્મક્લત એ વભજી વલચાયીને વનણણમો રેલાના શોુઇ છે. 
             જલાફદાયી એ વત્તા ુને ુવધકાય વાથે વુંકામેરી છે. જેભ વત્તા લધ ુતેભ જલાફદાયી ણ લધ ુશોમ 
છે. વત્તા બોગલલા વાથે કેટરીક જલાફદાયીઓ ણ ુઈાડલી ડે છે. એ ભાટે તભાયે વતત જાગતૃ યશવે ુું ડે છે. 
જેભ વત્તા લધ ુુને સ્થાન ભોટુું  એભ જલાફદાયી લધ ુશોમ છે. ુઅલી યીતે ઘયભાું ણ લડીરોની જલાફદાયી લધ ુ
જોલા ભે છે. ઘયના ભોટા બાગના ુગત્મના વનણણમો.. લડીરો જ રેતા શોમ છે. જલાફદાયી ભાટે રયકલતા ણ 
ખફુ જફૃયી છે. એટરે જ ઘયના કે વભાજના લડીરોને લધ ુભશત્લની જલાફદાયી વોંલાભાું ુઅલતી શોમ છે ુને 
ઓરપવોભાું ભોસ્ટ વવવનમયોને જલાફદાયી વોંલાભાું ુઅલતી શોમ છે. 
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              ુઅભ, જુઓ તો તભાભ લમની વ્મક્લતએ કોુઇ ને કોુઇ જલાફદાયી વનબાલલાની શોમ છે. વલદ્યાથી 
ુલસ્થાભાું વલદ્યાથીએ. ુભ્માવ ખુંતલૂણક કયલો એ એભની જલાફદાયી છે. વભમનો વ્મમ કમાણ લગય ુભ્માવભાું 
ધ્માન દેવુું એ એભની જલાફદાયી છે. ખેરાડીએ વાયાભાું વાયો દેખાલ કયલો એ એભની જલાફદાયી છે. દયેક વત એ 
ત્નીને વાચલલી ુને  તેને ખળુ યાખલી એ એભની જલાફદાયી છે. ફાકોનો વાયો ુને વુંસ્કાયી ુઈછેય કયલો એ 
દયેક ભા-ફાની જલાફદાયી છે, ધુંધા-નોકયીભાું વનષ્ઠાલૂણક કાભ કયવુું એ દયેક કામણકતાણની જલાફદાયી છે, લડીરોને 
વાચલલા ુને તેભને ખળુ યાખલા એ એભના વુંતાનોની જલાફદાયી છે. દેળનાું નાના ભોટા કામદાઓ જાણલા ુને 
તેનુું ારન કયવુું એ દેળના તભાભ નાગરયકની જલાફદાયી છે. દેળની વુંવત્તને  જાલલાની ુને તેને નકુવાન 
નશીં શોંચાડલાની જલાફદાયી નાગરયકોની છે. માણલયણ ુને કુદયતી વુંવત્તને જાલી યાખલી એ ભનષુ્મ 
જગતની જલાફદાયી છે. ુઅ ફધી જલાફદાયીઓ લણરેખી, નૈવતક જલાફદાયીઓ છે. જે વનબાલલી જ યશી. 
             જલાફદાયી ુઅખયે ભનષુ્મને વભમારન ુને વળસ્તભાું યશતેા ળીખલે છે. જીલનને ુમકુ ઢાુંચાભાું 
જીલતા ળીખલે છે. જલાફદાયી ભાણવને વાશવ કયતા ુને રશિંભત યાખતા ળીખલે છે. ભોટા ુને રોક ુઈમોગી 
વનણણમો રેતા ળીખલે છે. 
            દેળ કે ઘયને ચરાલલાની ુને તેને સ્લચ્છ યાખલાની જલાફદાયી શુું એકરી વયકાય કે ઘયના લડીરોની 
જ છે???  દેળ કે ઘયના વલકાવભાું તન, ભન ુન ેધનથી વશમોગ ુઅલાની જલાફદાયી ુઅણા વૌની છે. ુઅલી 
વભજ જેટરી લશરેી ુઅલે ુને તે પ્રભાણે કામણલન્ત યશલેામ તો જ  ઝડથી પ્રગવત થુઇ ળકે ુને પ્રશ્નો ણ ઓછા 
ુઈબા થામ. ુઅણે, ુઅણી જલાફદાયી ફયોફય કે યેુયુી વનબાલતા નથી ત્માયે જ પ્રશ્નો ુઈબા થતા શોમ છે. 
ુઅણે ઘણી લખત એવુું  ફોરતા શોુઇએ છીએ કે ુઅ તો વયકાયની જલાફદાયી છે! ુઅ તો એભની જલાફદાયી છે! 
ુઅભ ફીજા ય જલાફદાયી ઢોી દેતા શોુઇએ છીએ. ણ ખયેખય તો ુઅણે વૌએ થોડી થોડી જલાફદાયી ુઈાડી 
રેલી જોુઇએ. વાથી શાથ ફઢાનાું વાથી યે...! એક ુકેરા થાક જામેગા. વૌ કોુઇ એ નાની ભોટી જલાફદાયી ુઈાડી 
રેલી જોુઇએ. 
                  ુઅવુું ફોરતા ણ ુઅણે વાુંબીએ  છીએ કે "ભાથે જલાફદાયી ડળે ને ત્માયે ખફય ડળે"! 
ુત્માયે બરે ને જરવા કયે! ણ જલાફદાયી ુઅલતા ફધા યુંગ ુઈડી જળે! ુઅવુું કશલેાનો ુથણ એ છે કે જલાફદાયી 
ભાથે ડે ત્માયે જ ખફય ડે છે કે જજિંદગી શુું છે? ુને તેને જીલલા ભાટે શુું શુું કયવુું ડ?ે જલાફદાયી જજિંદગીનાું 
ાઠ ળીખલે છે. જલાફદાયી ુઅલી ડતા જ  તેની વભજળક્લતભાું લધાયો થામ છે ુને તે લધ ુવ્મલશાયકુળ ફને 
છે. 
                 શુું એભની કોુઇ જલાફદાયી જ નશીં?? એભણે કુંુઇ વભજલાનુું જ નશીં? ફધા વ્મલશાયો વાચલલાની 
જલાફદાયી  ભાયા એકરાની જ?? કોુઇ ણ પ્રવુંગે તે કોુઇ જલાફદાયી રે છે?? એભને ણ થોડી જલાફદાયી 
ુઈાડતા ળીખલા દો. જલાફદાયી નાખળો તો જ ળીખળે. ુઅવુું ણ ઘયે ઘયે વાુંબલા ભતુું શોમ છે. ુને લાત 
ણ વાચી છે. ઘણા ઘયોભાું ુમકુ રોકો જ જલાફદાયી લશન કયતા જોલા ભે છે, જે જલાફદાયી નથી ુઈાડતા ત ે
નથી જ ુઈાડતા. એ ણ ખોટુું છે. 
              ુઅભ જલાફદાયી તો વૌ કોુઇએ... ુઈાડલી જ યશી. જલાફદાયી ભોટા બાગે વભમ, સ્થ, લસ્ત ુુને 
વ્મક્લત વાથે વુંકામેરી જોલા ભે છે. જલાફદાયી વજીલ ુને વનજીલ ફુંને પ્રત્મે શોમ છે. જલાફદાયી શભેળાું  
વનષ્ઠાલૂણક ફજાલો.                                                       Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co  
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 ફે ાડોળી શતા. ફુંને ગાઢ વભત્રો. એક ૈવાદાય થતો ગમો ુને ફીજો દેલાભાું ડફૂતો ગમો. એક રદલવ 
દેલાદાય વભત્ર ુચાનક ભાુંદગીભાું ગજુયી ગમો. ધનલાન વભત્રને વભાચાય ભળ્મા. એ તયત વભત્રની ત્નીને ભલા 
ગમો. મતૃ વભત્રની ત્ની, એના વતનો રશવાફ જોતી ફેઠી શતી. શજુ તો એણે રશવાફ જોલાનુું ળરુ જ કયેલુું ુને 
વતના વભત્ર ુઅવ્મા એટરે એણે કહ્ુું. "ુઅ ફેવો, હુું તભાયા ભાટે કોપી રુઇ ુઅવુું છું. "ુજાણતાું જ અંદય 
યવોડાભાુંથી એણે ુઈભેયુું, ટેફર ય ુઅના વભત્રની લસ્તઓુ ડી છે, ુઅના ખની શોમ તે રુઇ રેજો." વભત્રએ 
જેભાું ચકૂલલાની ફાકી યકભ નોંધી શતી એ ડામયી રુઇ રીધી. વભત્રની ત્નીને એની જાણ સધુ્ધાું નશતી. 
 ફવ, ુઅ જલાફદાયી છે. જમાું પે્રભ શોમ ત્માું કશવે ુું ડત ુું નથી ુને જલાફદાયી ુઈાડી રીધા છી એનો 
બાય નથી રાગતો. ખાવ કયીને વાભાજજક વુંફુંધોભાું. યોજજિંદા જીલનભાું ુઅણે કેટરાુંમને નાની ભોટી ભદદ કયતાું 
શોુઇશુું. વાભેની વ્મક્લત જ્માયે ુઅણને ુઅબાય વ્મલત કયે તો ુઅણે તયત કશતેાું શોુઇએ છીએ, 'ુયે !એભાું શુું? 
ુઅ તો ભાયી પયજ શતી. ુઅટરી નાની લાતભાું ળનેો 'ુઅબાય'. 
  દેળની સયુક્ષા વલળે વલચાયવુું ડે, એવુું પ્રલચન ુઅલાનુું શોમ કે શજાયોની ભેદનીને વુંફોધલાની શોમ કે 
છી જીલન ભયણનો વલાર ુઉબો થામ એલી વભસ્માનુું વનયાકયણ રાલલાનુું શોમ એલી ભોટી જલાફદાયીઓ તો 
ુઅણે ભાથે છે જ નશીં. તોમ રદલવના અંતે થાકી  જલામ છે, ખરુું ને? 
 કશલેાનુું તાત્મણ એટલુું જ કે જમાયે કોુઇણ કાભ ુઅણુું વભજીને કયીએ, ોતાની પયજ વભજીને કયીએ તો 
કાભ કયલાનો ુઅનુંદ ુઅલે. જે કાભ ભજાથી ુને ભયજીથી કયુું શોમ એનો ન કુંટાો ુઅલે ના થાક રાગે. ફાકી ગાડા 
નીચે કતૂરુું ચારે ુને એભ ભાને કે ુઅખામ ગાડાનો બાય ભાયા વળયે છે તો એલી જલાફદાયીથી કોુઇ મકુ્લત ના 
ુાલી ળકે. 
  ફધા તો વનષ્ઠાથી ોતાનુું કાભ કયે તો ુઅજીલન ફીજુ ું કુંુઇ જ કયલાની જફૃય યશતેી નથી છી એ કોુઇણ 
ક્ષેત્ર શોમ ુને શા, જગતભાું એક જ જલાફદાયી ુઅની નથી. ફીજાને સધુાયલાની. 

Email id .: tejnikalme@gmail.com   

તેજર ળાશ, અભદાલાદ 
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 વલાયે વલાયે છાુું શાથભાું રુઇએ તો ભોટા બાગે કોવલડના વભાચાય ુથલા ફહુ ચલચિત ભશાયાષ્ટ્રના ગશૃ પ્રધાન 
ુવનરબાુઇ ુથલા ોરીવ ુવધકાયી વચીન લાઝેના વભાચાય જોલા ભે છે. લધતા જતા કોવલડના કેવ ભાટે વયકાય 
જનતાની ફેદયકાયીને જલાફદાય ગણાલે છે ુને જનતા વયકાયી ભેાલડાઓ, ચ ૂુંટણીના કાયણે થમેરી બીડને જલાફદાય 
ગણાલે છે. 
   પ્રજાએ જેના ય કામદો જાલલાની જલાફદાયી વોંી છે, ભાથાબાયે તત્લો ખુંડણી ુઈઘયાલલા ભાટે પ્રજાને શયેાન 
ન કયે તે જોલાની જલાફદાયી ગશૃ ભુંત્રારમ ુને ોરીવ ખાતાની શોમ ુને તેઓ જ જો પ્રજા ાવે ખુંડણી ુઈઘયાલલા 
ભાુંડે તો છી પ્રજાનુું યક્ષણ કયલાની જલાફદાયી કોની?? ુઅલો પ્રશ્ન દયેકના ભનભાું ુઈદબલે એ વાભાન્મ ફાફત છે. 
 ભાયા ભનભાું ણ ુઅલી જ કોુઇ ગડભથર ચારતી યશી, ુઅ જલાફદાયી એટરે શુું?? પલત ભાનલ જાતભાું જ ુઅ 
ળબ્દ લધ ુલયામ છે ુને લધાયે તેનો દૂય ુઈમોગ ણ થામ છે. 
     ભા તુ્રને જન્ભ ુઅે ત્માયથી તેને ભોટો કયલાની ભોટાબાગની જલાફદાયી ભાતાની. નાનો શોમ ત્માયે તેને 
ખલડાલલા, ીલડાલલાથી ભાુંડીને તેને વ્મલક્સ્થત સલુડાલી દેલાની જલાફદાયી ભાતાની. વતા તો ઓરપવે જતો યશ ેુને 
ઘયે ુઅલે ત્માયે થાક્યો ન શોમ, મડૂ વાયો શોમ તો થોડીલાય ફાકને યભાડે, નશીતય ોતાના ફૃભભાું ુને કાભભાું બયાુઇ 
યશ.ે શરેાના જભાનાભાું દાદા ુને દાદી શતા,  વુંયલુત કુટુુંફ શતા એટરે ફાક તેભાું વ્મલક્સ્થત યીતે વચલાુઇ જામ 
ુને ભોટુું થુઇ જામ. ભાફાને ખફય ણ ન ડ,ે કોુઇ ભોટી જલાફદાયી ભાથા ય ન શોમ, ફાક ભાુંદુ વાજુ ું થામ તો 
ણ ઘયના લડીર કોુઇક ઘયગથ્થ ુ ુઈામ કયીને ફાકની વાયલાય કયે, કોુઇ ચાુઇલ્ડ specialist ાવે જલાની જફૃય ન ડ.ે 
     ુઅજે વત ત્ની ફુંને કેરયમય ભાટે ુઈત્સકુ શોમ છે. ઘયની જલાફદાયી ુને ફાકની જલાફદાયી તેઓને જોુઇતી 
નથી,  કેટરામ રયલાયો ોતાની કેરયમયના કાયણે ફાક ન થામ તેના ુઈામો કયે છે.  જેથી તેની જલાફદાયી રેલી ન 
ડે. ુઅણા કેટરામ બાયતીમ રયલાયો ોતાની કેરયમય ભાટે ુભેરયકા, લિટન જેલા દેળભાું વેટર થમા છે. ઘયે જ્માયે 
ફાક ુઅલલાનો પ્રવુંગ ુઈબો થામ ત્માયે એ જલાફદાયી ાય ાડલા ભાટે બાયતભાું યશતેી ભા માદ ુઅલે. ફાકી તો તે 
ભાતા વતા વાથે લીક એન્ડભાું થોડી લાત કયે ુને ફહુ લફઝી યશલેામ છે. તેવુું ફશાનુું ુઅીને ોતાની દુવનમાભાું ભસ્ત 

ધીફૃબાુઇ ભીયાણી, ઘાટકોય 
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યશતેા શોમ. બાયત લવતા ભાતા વતા પ્રત્મે કોુઇ જલાફદાયી શોમ તેવુું માદ ણ ુઅલે નશીં ણ પયીથી એભ રાગ્મા કયે 
છે કે ુઅ જલાફદાયી ળબ્દ શુું ભાનલ જાત યૂતો જ ભમાણરદત યશતેો શળે??? ુન્મ શ ુક્ષીઓભાું ુઅલી જલાફદાયી 
જેલી કોુઇ વભજણ શળે ખયી?? 
      ભોટા બાગના ક્ષીઓ ઈંડા મકેૂ ુને ફચ્ચુું ફશાય ુઅલે ત્માું સધુી વતત તેને વેલે. ફચ્ચાનો જન્ભ થામ છી 
તેના ભાટે ખોયાક ણ રાલે, તે ફચ્ચા ુઈડતા ળીખે. ત્માું સધુી તેના જન્ભદાતા જલાફદાયી રે ુને વનબાલે. એક લખત 
ફચ્ચા ુઈડતા ળીખે છી તેના જન્ભદાતા તેની કોુઇ ણ પ્રકાયની લચિંતા કયે નશીં ુને તેભના તયપથી કોુઇ ુેક્ષા ણ 
યાખે નશી.  
    શઓુભાું ણ ફચ્ચ ુજન્ભે, ોતાનો ખોયાક ળોધત ુું થામ ત્માું સધુીની જ જલાફદાયી, છી કોુઇ ઓખાણ ણ 
તેભની લચ્ચે શોમ કે નશીં તે વુંળોધનનો વલમ છે. 
     કાચફા જેલા કેટરામ પ્રાણી રકનાયે ુઅલીને ખાડો ખોદીને ઈંડા મકેૂ. ખાડાને શલેથી ફુંધ કયીને છી ાછા 
ાણીભાું જતા યશ.ે ઈંડા ુને ફચ્ચાનુું શુું થયુું તેની કોુઇ જલાફદાયી ુને લચિંતા તેભના ભાટે કુદયતે યાખી નથી એ 
જલાફદાયી કુદયતે ોતાના ય યાખી છે.  
    દરયમા રકનાયે મકેૂરા ઈંડાભાુંથી શજાયો કાચફાના ફચ્ચા દરયમા તયપ દોટ મકેૂ છે, ુને ાણીભાું શોંચીને તયલા 
રાગે છે. ુઅ કોણ ળીખલાડે છે?? ભાનલ ફાકને તો જન્ભ થામ છી ુઅઠ દવ ભરશને કેટરી ભશનેત છી ડગરાું 
ભાુંડતા ળીખે. તો ુઅ કયાભત ુને જલાફદાયી કોની શળે?? 
 કુદયત ોતાની જલાફદાયી ુને પયજ ફયાફય ફજાલે છે, ણ લધાયે બદુ્ધદ્ધળાી ભાનલીઓ ોતાના સ્લાથણ 
ખાતય  તેની વાથે વતત છેડછાડ કયે છે. રયણાભે ક્યાયેક ક્યાયેક કુદયત ોતાની તાકાતનો રયચમ ુઅીને ભાનલી 
કેટરો લાભણો છે. તેનો ુનબુલ કયાલે છે. 
     ુવત લાણ, ધયતીકું, સનુાભી જેલી કુદયતી ુઅપતો ુઅલે ત્માયે ભાનલી કેટરો લાભણો ુને રાચાય છે. તેની 
ખફય ડે છે. ુઅભ છતાું ોતાના લુ્રક સ્લાથણભાું અંધ ભાનલી સધુયતો નથી. 
     ુઅજે ુઅખા જગતભાું એક નાના લામયવ ાવે ફધાું લાભણા ફનીને ઘયભાું બયાુઇને ફેઠા છે. ભોટા ભોટા યભાણ ુ
ફોમ્ફ ફનાલનાય, વલધ્લુંવક ળસ્ત્રો ફનાલનાય રાચાય ફનીને ફેઠા છે. દયેક ભાણવ ફીજાને જલાફદાય ગણાલે છે. 
 ુત્માયે કોવલડની ફીજી રશયે પ્રવયી ગુઇ છે. વયકાય ોતાની જલાફદાયી જનતા ય ઢોે છે, જનતા 
ફેજલાફદાય યીતે લતણન કયે છે તેથી ુઅ ફીભાયીનો ુઅતુંક પેરામ છે. તો વાભા કે્ષ જનતા વયકાયી ભેાલડા ુને 
ચ ૂુંટણીના તભાળાઓને ુઅ ભાટે જલાફદાય ગણાલે છે.  
    જલાફદાયીનો ટોરો એક ફીજા ય ઢોલાની ુઅ યભતભાું વાભાન્મ ભાણવ ીવાુઇ યહ્યો છે.  તેને ફે લખતનુું 
બોજન દુરણબ ફને તેલા વુંજોગો ુઈબા થુઇ યહ્યા છે. ણ જેઓને જનતાની વરાભતીની જલાફદાયી વોંાુઇ છે. તેઓ 
ફેજલાફદાય ફનીને ફે યોકટોક જરવા કયલાભાું ડી ગમા છે.  
    વાભાજજક સ્તયે ણ ફેજલાફદાય લતણન કયનાયાની બીડ જોલા ભે છે, ુઅણા લડીરોએ ુને કેટરીક વલધલા 
ભાતાઓએ ોતાની વલણ જીલન મડૂી વાયા કાભ ભાટે વભાજનાું ુઅગેલાનોને વોંી શતી. થોડાક વભમ ફધુું ફયાફય 
ચાલ્યુું ુને ુઅજે ઠેય ઠેય ુઅ વભલ્કતો ુને ટ્રસ્ટની જાલણી ભાટે ફની ફેઠેરા ટ્રસ્ટી ભ્રષ્ટ થુઇને ફેઠા છે. વભલ્કતના 
લશીલટભાું ગોફાચાયી કયીને ુઅ કશલેાતા જલાફદાય ટ્રસ્ટીઓ ોતાના કાા કાભ ભાટે રાજલાના ફદરે ગાજે છે. ુઅલી 
રયક્સ્થવત ભાટે જલાફદાય કોણ??? વાભાન્મ ભાણવની રાચાયી કે છી તેભની નવુ ુંકતા?? ુઅજે વાભાન્મ ભાણવને 
દોયલણી ુઅી ળકે તેલા જલાફદાય ભાણવોની ુછત વજાણુઇ છે. 

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

19 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

     એક મઠુ્ઠી શાડકાુંન ુ ું ભાખુું ધયાલનાય ણ દ્રઢ વલશ્વાવ ુને ભનોફ ધયાલતા ભશાત્ભા ગાુંધીએ અંગે્રજી 
વલ્તનતને જડમૂથી ુઈખેડી નાખી. તેભાુંથી પ્રેયણા રુઇને ુભેરયકા જેલા દેળભાું ભાટીન લ્યથુય રકિંગ જેલાએ ુશે્વત 
ભાણવોને ોતાના ુવધકાય ુાવ્મા.  
 ુઅરિકાના દેળોભાું નેલ્વન ભાુંડેરા જેલા નેતાએ ગાુંધીજીના જીલન યથી પ્રેયણા રુઇને ુઅરિકન દેળોભાું 
સ્લતુંત્રતાની જ્મોત જરાલી. ુઅલા જલાફદાય વ્મક્લતઓ શલે ક્યાુંમ દેખાતા નથી. તેના નાભે ભ્રષ્ટાચાય કયનાય ુન ે
ફેજલાફદાય વ્મક્લતઓનો યાપડો પાટમો છે. ુઅણા દેળભાું ભાણવો કલ્લ્ક ુલતાય થળે ુને ુઅણને ુઈગાયળે એલી 
ુેક્ષાભાું જીલી યહ્યા છે, ણ ુઅ ફધા બગલાન શ્રી કૃષ્ણે કયેરો બગલદ્ ગીતાનો ુઈદેળ ભરૂી ગમા છે.  બગલાને ફહુ 
જ સ્ષ્ટ કહ્ુું છે, તુું કભણ કય તો હુ ું તાયી વાથે છું. ભશાબાયતનુું યધુ્ધ શ્રી કૃષ્ણ એકરે શાથે રડીને ખતભ કયી ળકતા શતા, 
ુથલા તેને ુટકાલી ણ ળકતા શતા ણ તેભણે એ ન કયુું. તેભણે એ કામણ ુજુ ણન, દુમોધન ુને બીષ્ભ વતાભશ જેલા 
ય છોડી દીધુું. ોત ેકોુઇ ણ ળસ્ત્ર શાથભાું રીધુું નશી, પલત ુજુ ણનને ભાગણદળણન ુઅતા યહ્યા ુને છતાું ગાુંધાયીએ ુઅ 
બીણ યદુ્ધ ભાટે શ્રી કૃષ્ણને જલાફદાય ઠયાવ્મા ુને શ્રા ુઅપ્મો ત્માયે તે શ્રા તેભણે શવતા મખેુ સ્લીકાય કમો. 
    ુઅ ફધાભાુંથી ુઅણે શુું ળીખ્મા??? કુંુઇ નશીં પલત વભમ વાય કયલા ભાટે ચચાણ ુને તેના યથી ફનેરી 
રપલ્ભો ુને ટીલી વવરયમરો જોુઇને શતા ત્માુંના ત્માું એ જ ફેઢુંગી યપતાય એ જ ફેજલાફદાય લતણન. ુઅજે તા ૪થી 
એવપ્રરના જન્ભભવૂભ પ્રલાવીભાું જાણીતા રેલખકા કાજર ઓઝા લૈદ્યનો એક સુુંદય રેખ લાુંચ્મો. 
 તેભના જ ળબ્દોભાું લાત કરુું. કોયોના કેવના આંકડા ફદરાતા જામ છે. ૨૨ ભાચણ ૨૦૨૦ના રદલવે જે ક્સ્થતી શતી 
તે જ ક્સ્થવતભાું ુઅણે ાછા શોંચી ગમા છીએ. ુખફાયો ુઅને ભાટે વયકાયને જલાફદાય ગણાલે છે,  ચ ૂુંટણીઓની યેરી 
નીકી ળકે, ભેચ યભી ળકામ, સ્ટેડીમભ ખીચોખીચ બયી ળકામ, ણ ુઈત્તયામણ ુને શોી ન ુઈજલી ળકામ!! ુઅ કમા 
પ્રકાયની વરાભતી વ્મલસ્થા છે? તેવુું છૂલા કોુઇ તૈમાય નથી. ુઅણે ફધા જાણીએ છીએ કે ચ ૂુંટણી લખતે બેગી થમેરી 
બીડના કાયણે કોયોનાના આંકડા પયીથી ુઈછળ્મા, ણ ુઅ બીડભાું કોણ શતા?? વયકાયે ફધાુંને બાડાથી ફોરાવ્મા 
શતા??? રયણાભો છી વલજમ માત્રાભાું ુઅણાભાુંથી કોુઇ જ ન શત ુું??? ુઅણે ફધા ધીયે ધીયે ટોાની ભાનવવકતાભાું 
પ્રલેળી ગમા છીએ, ણ ુઅણે ઘેટાું નથી. ભાણવ છીએ.  
    ુઅણી ભાનવવકતા થુઇ ગુઇ છે કે વારુું થયુું તો ુઅણે કયુું ણ ખોટુું કે ખયાફ થામ તો તેના ભાટે ફીજા કોુઇ 
જલાફદાય... યસ્તા યની બીડભાું ુને ભાસ્ક લગય પયનાયા ુઅણે ફધા ુઅ રયક્સ્થવત ભાટે જલાફદાય છીએ કુંુઇ ણ 
ખોટુું થામ એટરે ુઅણા વવલામ ુન્મ કોુઇ જલાફદાય છે તેવુું શરેેથી જ નક્કી શોમ છે. 
રડલોવણ શોમ કે ધુંધાભાું નકુળાન, ગાડીનો ુકસ્ભાત થામ કે ઘયભાું દૂધ ુઈબયામ તે ફધાું ભાટે ુઅણા વવલામ કોુઇ ુન્મ 
વ્મક્લત જલાફદાય છે. ુઅણે ફધા જાણે ુજાણે જલાફદાયી નાભના ળબ્દથી દૂય બાગતા થુઇ ગમા છીએ. 
     ુઅણે વૌ વલચાયીએ છીએ કે ુઅણને જે નકુવાન થયુું તે ભાટે ુઅણી મખુાણભી નશીં ણ ફીજાની લચુ્ચાુઇ 
જલાફદાય છે. ુઅણે જે વુંફુંધો ગભુાવ્મા છે તે ભાટે ુઅણી ફેદયકાયી નશીં ણ ફીજાની ફેલપાુઇ જલાફદાય છે. જો 
ખયેખય વલચાયીએ તો વભજામ કે ુઅણી વાથે જે ણ કુંુઇ થામ છે વારુું કે ખયાફ તેની શરેી ુને ુઅખયી જલાફદાયી 
ુઅણી ુને પલત ુઅણી જ છે.  
 ુઅણને ુઅણી ુને ુઅણા રયલાયની વરાભતીની લચિંતા નથી, ુઅણે ફેજલાફદાય ફનીને લતણન કયીએ 
ુને છી ફીજા કોુઇને જલાફદાય ઠેયલલાનુું ુઅણને ળો ુને કેટરો ુવધકાય છે??? ુઅલી ફધી લાતો વાુંબી કે 
લાુંચીને ુઅણે ોતે ક્યાયે જલાફદાયી સ્લીકાય કયશુું, કે છી શરેાું રખ્યુું છે તેભ ુઅ ફધુું ણ પલત વભમ વાય 
કયલા ભાટે લાુંચવુું ુને છી સ્તીભાું ભોકરી ુઅવુું???          Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com 
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"જલાફદાયી ળબ્દ ણ  ખફૂ જલાફદાયી લાો છે" 
ુઅભ તો જલાફદાયી ઘણા પ્રકાયની શોમ છે. યુંત ુ શરેી જલાફદાયી તભાયી તભાયા ઘયેથી ુને નજીકના 
વુંફુંધોથી ળફૃુઅત થામ છે ુને ુમકુ જલાફદાયીઓ ફૃરટન ણ શોમ છે. જેભ કે શરેા ુઅણી જલાફદાયી 
ુઅણા ભાવલત્રો એ વુંબાી ુને ુમકુ લો છી ુઅણી જલાફદાયી, ુઅણા વુંતાનોની થુઇ જામ છે. એલી જ 
યીતે ુઅણી જલાફદાયી ણ ભાવલત્રો ુને વુંતાનો પ્રત્મે થુઇ જામ છે. ુને ફીજી જલાફદાયી તભાયા રાુઇપ 
ાટણનય તયપ એકફીજાની શોમ છે. જો એભાું વપ યુલાય થાલ તો કોુઇ ણ જલાફદાયી તભ ેવુંબાલા કાલફર 
છો. યુંત ુ ળયત એટરી કે ળફૃુઅત ઘયથી થલી જોુઇએ. ુઅણે ુઅણા ભાવલત્રો ુને ફાકો ભાટે કાભલાા 
યાખીએ ુને ુઅશ્રભોભાું વેલા કયી વોવળમર ધભણ વનબાલીએ તો એ મોગ્મ નથી. ભાટે શરેા નજીકથી ળફૃુઅત કયલી 
છી ુઅગ તભાયી ુનકુૂતાએ કયી ળકો છો. 
 એક દ્રષ્ટાુંત: એક ળેયીભાું ત્રણ દયજીએ એક જ રદલવે ત્રણેમ ુરગ-ુરગ દુકાન ખોરી. ેરા દયજીએ 
દુકાનભાું ફોડણ ભાયુું કે "દેળના વૌથી વાયા દયજીની દુકાન" ફીજો એના કયતાું શોવળમાય નીકળ્મો ુને ફોડણ રગાડ્ુું 
કે "વલશ્વના વૌથી વાયા દયજીની દુકાન" ુને શલે ત્રીજો દયજી ખફૂ જ મ ૂુંઝલણભાું ડી ગમો કે ભાયે શુું નાભ 
ુઅવુુ̀ં ? ખફૂ જ ભનોભુંથન છી એક નાભ ભી ગયુું કે "ળેયીના વૌથી વાયા દયજીની દુકાન" કશલેાની જફૃય નથી 
કે ત્રણેભાુંથી કોણ લધાયે પાલી ગયુું. કાયણ કે વલશ્વભાું છલાુઇ જનાયને શરેા ોતાના ઘય ુન ેવલસ્તાયભાું છલાુઇ 
જવુું લધ ુજફૃય શોમ છે. એલી જ યીતે શરેા ઘય ુને વલસ્તાયભાું જલાફદાયી વનબાલી વપ ફનો છી ુઅગ લધો 
જફૃય વપતા ભેલળો. 
  ુઅભ, તો ફધાને લાયવાભાું વુંવત્ત જ ભે એવુું નથી. ઘણાની લાયવાભાું જલાફદાયી ણ ભે છે. ઘણાને 
બાગભાું ફૃવમા ુઅલે છે તો ઘણાને ભાવલત્રોના કયજ ચકુલલાનુું બાગભાું ુઅલે છે ુન ેએ ચકૂલીને ભાયા ભાવલત્રોન ે
શલાફૂર ફનાલી દે છે. ઘણી જગ્માએ એવુું ણ ફને છે કે ભોટાની જલાફદાયી ણ નાના ય શોમ એભાું કોુઇન ે

જલાફદાયીની જ ુંગ 

ષુ્ા રકળોય ગારા, ખાય 

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

22 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

ફીભાયીનુું કાયણ શોમ, વ્મવન શોમ લગેયે ઘણા કાયણો શોુઇ ળકે છે. ત્માું  વુંતાનો ખોડખાણલાા શોમ તો તેના  
ભાવલત્રોની જલાફદાયી લધી જામ છે. ુને ઘણા ફીજાના વુંતાનોને ુઈછેયે છે એની જલાફદાયી એનાથી ણ લધી 
જામ છે. યુંત ુ જે વુંતાનોને સ્ત્રી કે રુુે ુનાલી ુને ભાતા-વતા ફન્મા શોમ એનુું ુઊણતો વુંતાનોને વગા 
ભાવલત્રો કયતાું ણ ારક ભાવલત્રો પ્રત્મે જલાફદાયી લધી જામ છે. યુંત ુઘણા રકસ્વાભાું વુંતાનો ભોટા થમા છી 
ફદનાભ કયી જલાફદાયીભાુંથી છૂટી જામ છે. ત્માયે ારક ભાતા-વતાને ખફૂ જ દુુઃખ રાગે છે। જેટલુું વગા 
વુંતાનોનુું નથી રાગત ુું ુને શા, ુઅણાું ઘયભાું યણીને ુઅલેરી નલી લહુની જલાફદાયી શરેા ુઅણી છે ુને 
છી એની જલાફદાયી છે. એ ક્યાયેમ ભરૂવુું જોુઇએ નશીં. 
 ુઅણે જોુઇએ છીએ ઘણી વુંસ્થાઓભાું ટ્રસ્ટીઓ ુથલા ભુંડોભાું કવભટી ભેમ્ફયો શોમ છે. યુંત ુએ કેલા શોલા 
જોુઇએ ? જે મખુ વભાન શોલા જોુઇએ કાયણ કે મખુ એકલુું ખાલાનુું કાભ કયે છે. યુંત ુોણ ફધા અંગોને ુઅે છે. 
એલી યીતે એ ોતાનો રાબ ન જુએ યુંત ુએના કામોભાું વચ્ચાુઇ યાખી જલાફદાયી વનબાલે એ વાચો કામણકય 
કશલેામ. ફાકી તો જે ઘયના વ્મક્લતઓની ણ  જલાફદાયી ન વનબાલતા શોમ, ગાભના વ્મલશાય ન ચકૂલતા શોમ, 
ુને વ્મવનની ુથલા ખયાફ વુંગત લાા શોમ એલા ઓને કોુઇણ વાભાજીક કે ધુંધાથે કોુઇ ણ જલાફદાયી 
વોંલી જોુઇએ નશીં.  એલા રોકો શાવનકાયક શોમ છે કાયણ કે જલાફદાયી ણ એક ુઇનાભ છે.  જે રામક શોમ એને 
જ ભલી જોુઇએ. 
 નાના ન ેનાની જલાફદાયી શોમ ભોટા ને ભોટી જલાફદાયી શોમ. ફાકને બણતયની જલાફદાયી શોમ તો 
ભોટાઓને ઘય ુને ધુંધાની જલાફદાયી શોમ. નાના કભણચાયીની નાની જલાફદાયી શોમ ુને લડાપ્રધાનની ભોટી 
જલાફદાયી શોમ ુને લચ્ચે લાા જે જગ્મા ય શોમ એ પ્રભાણે ફધાની જલાફદાયી શોમ છે. યુંત ુ ુમકુ 
જલાફદાયીઓ ચકૂાુઇ જામ તો લધાયે લાુંધો નથી ુઅલતો યુંત ુુમકુ જલાફદાયીઓ ચકેૂ તો શોનાયત ણ વજાણમ 
દા.ત. કોુઇ ણ વાધનનો ડ્રાુઇલય શોમ ુને જલાફદાયી ચકૂી ઝોકુું ખાુઇ રે તો જાનશાવન થુઇ જામ. ડોલટય 
ઓયેળનભાું જો જયા ણ રેટ કયે તો વ્મક્લતની  જાન ણ જુઇ ળકે છે. એલા ઘણા રોકો છે જે જલાફદાયી વનબાલ ે
ત્માયે ુઅણને ખ્માર નથી ુઅલતો યુંત ુભરૂ થુઇ જામ ને નકુવાન થામ ત્માયે ખફય ડે છે. જેલા કે ોરીવ, 
વયશદ યના જલાન, ુને પામય લિગેડના કાભ કયતા કભણચાયીઓ કે ભળીન ય કાભ કયતા રોકો ખફૂ જ વાયી 
યીતે જલાફદાયીથી કામણ કયતા શોમ છે. 

"ાુંચ ુક્ષયનુું નાભ ુઢી ુક્ષય ય બાયે ડે છે, જલાફદાયીના નાભે ુઅ પે્રભ યોજ ભોત ભયે છે." 
 ઘણી લખત જીલનભાું પ્રેભ થુઇ ણ જામ છે છતાું ણ જલાફદાયીને શરેા સ્થાન ુઅવુું ડે છે ુને 
પ્રેભને વતરાુંજલર ુઅલી ડે છે. કાયણ કે જલાફદાયી છોડીને બાગી જવુું એ ફધા ભાટે ળક્ય નથી. એલા રોકો તો 
એભ કશ ેછે કે 'કેભ કયી વનબાલશુું પ્રેભભાું બાગીદાયી, ભાયા વળયે ફહુ ભોટી છે જલાફદાયી 'ુને શા ઘણા કેવભાું એવુું 
ણ થામ છે કે ફીજુ ું ાત્ર એની જલાફદાયીભાું વાથ ુઅે ુન ેપ્રેભ લધ ુગાઢ ફને યુંત ુએભાું ઘણી  વભજૂતી 
કયલી ડે છે. ુઅભ તો પે્રભ કયલો કે થલો વશરેો છે ણ વનબાલલો ખફૂ જ ુઘયો છે ુને એ વૌથી ભોટી 
જલાફદાયી છે. કાયણ કે પે્રભભાું ફૃઠેર વ્મક્લતને ભનાલવુું ખફૂ જ ુઘરુું કામણ છે ુને એકફીજાની રપરીંગને વભજીને 
યશવે ુું ડે છે તો જ તભે એનો ુઅનુંદ રુઇ ળકો છો. ુઅભ તો પ્રેભ.ની જલાફદાયી તભને થકલી નથી રાગતી 
એનાથી થાક દૂય થામ છે ુને એનજી ભે છે. ફાકી તો ઘણાને પે્રભ જોુઇએ છે યુંત ુજલાફદાયી નથી જોુઇતી 
ુયે! ુનચાશી પ્રેગનેન્વીનુું ણ ુફોળણન કયાલી નાખે છે ુને ક્યાયેક ફાકો થુઇ ણ ગમા તો રડતા ુચકાતા 

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

23 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

નથી. ફાકની જલાફદાયી કોણ રેળે ના કેવ સ્ટડી સધુી શોંચે છે ુને બયણોણના ણ દાલા થામ છે. ુઅભાું 
જલાફદાયીનો તો જનાદો નીકી જામ છે. ુઅજના યલુાનો રગ્ન તો કયી રે છે યુંત ુવુંતાન નથી કયતા. એભને 
એભના ભોજ-ળોખ યૂા કયલા શોમ છે ુને જલાફદાયીથી દૂય બાગે છે. યુંત ુએ રોકો વભજતા નથી કે જલાફદાયી 
શવીને વનબાલશુું તો ુઅનુંદ ુઅલળે ફાકી જફયજસ્તી તો ફોજ જ રાગળે. 
  જલાફદાય વ્મક્લતને શુંભેળા ફધા જલાફ ુઅલા ડતા શોમ છે ફાકીના રોકોને તો પોન કે ભેવેજનો જલાફ 
ુઅલા ણ જફૃયી રાગતા શોમ ન રાગતા શોમ તો જલાફદાયી તો ફહુ દૂયની લાત છે. તભે કોુઇ રપલ્ડભાું પ્રગવત 
કયી ુને ુઅગ ુઅવ્મા ુને તભાયા ચાશકો લધ્મા તો એભની ુકે્ષા ુથલા ુઅળા જાલલી એ તભાયી 
જલાફદાયી છે ુને એ ધાયીએ એટલુું વય નથી શોત.ુ ુમકુ રોકોને તો ફચત ુને યોકાણનો બેદ ખફય નથી તો 
રાગણી ુને જલાફદાયીનો  બેદ ક્યાુંથી વભજી ળકે. ફાકી તો જે જલાફદાયી રે છે એ ોતાના ભાટે જીલતા નથી 
ુને જે ોતાના ભાટે જીલે છે જલાફદાયી રેતા નથી. 
  ઘણા રોકો નાના બાુઇ ફશનેનો ુઈછેય કયલા ને યભાડલા તથા ફધાન ેબણાલલા-ગણાલલાની જલાફદાયભાું  
ોતે ુબણ યશી જામ છે કાયણ કે 'વભજદાય ુને જલાફદાય' નુું લફરુદ ફલરદાન ુઅપ્મા છી જ ભે છે ફાકી તો 
સખુભાું ચાવ લે વભજદાયી નથી ુઅલતી ુને દુુઃખભાું ુંદય લે જલાફદાયી વુંબાલાની તાકાત ુઅલી જામ 
છે. ફાકી તો જેભ ફધા વલમની નોટબકુને યપબકુ કશલેાભાું ુઅલે છે એલી જ યીતે ફધાની જલાફદાયી વુંબાતા 
વ્મક્લત ક્યાયેક યપબકુ જેલો ણ ફની જામ છે. જેની કોુઇ દયકાય નથી કયતા. ફાકી તો ફાણ ખોલાુઇ જામ, 
યલુાની કયભાુઇ જામ ુને બઢુાો ભરૂાુઇ જામ છે જમાયે જલાફદાયી ુઅલી ડે છે. 
અંતભાું: જલાફદાયી એટરે શુું? 
  જીલનની લાસ્તવલકતાનુું પ્રવતલફિંફ એટર ે જલાફદાયી, નાદાનીથી વભજદાયીની વપય એટરે 
જલાફદાયી,ુભ્માવક્રભથી ફશાય ુઅલતી યીક્ષા એટરે જલાફદાયી.       

Email id :- galapushpa@gmail.com 
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      જલાફદાયી!!  જલાફદાયીનુું એવુું  છે કે તે ઘણાુંને  રેલી ગભે છે, ઘણાુંના ભાથે ુઅલી ડ ેછે, તો  ઘણાું તેનાથી દૂય 
બાગે છે. જલાફદાયી એક વલશ્વાવનુું પ્રવતક છે. જેભ કે ુઅણને કોુઇ ય  યૂતો વલશ્વાવ શોમ તો જ ુઅણે તેને કોુઇ 
જલાફદાયીલાફૄું કાભ વોંીએ  છીએ જેભ કે ઘય, દુકાન, ઓરપવ, પેલટયી કે દાગીના કે છી ૈવા વાચલલા. 
  જલાફદાયી ુનેક પ્રકાયની શોમ છે ુને તેને વાયી યીતે યૂી કયલાલાા ણ ુનેક શોમ છે ણ ભને રાગ ેછે કે જે 
યીતે સ્ત્રીઓ ોતે એક ુને જલાફદાયીઓ ુનેક વનબાલતી શોમ છે. તે ખયેખય ખફૂ જ ગલણ રેલા જેલી લાત છે. જેભ કે એક 
સ્ત્રી ોતાના વતનુું, ોતાના વાસ-ુવવયા ુને ોતાના વુંતાનોનુું, વગાવુંફુંધીઓનુું ુને વાથે વાથે ુઅડોળી–ાડોળીઓનુું ુઅ 
ફધાનુું  એકર ેશાથે ધ્માન યાખી ળકે છે. તેના વત ભાટે તે ત્ની, ફાકો ભાટે ભાતા ુને ઘયના લડીરો  ભાટે નવણ ફની જામ 
છે ુને ુઅખા ઘયની ુન્નણૂાણ તો ખયી જ!! તે ુઅ ફધી જલાફદાયી ફેખફુીથી વનબાલે છે. તે ુઅલા તો ુનેક  યોર  પે્રભથી 
ુદા કયે છે. એક ણ જલાફદાયી તે ચકુતી નથી. યુંત ુએક લાત હુું ચોક્કવ કશીળ કે સ્ત્રી એક જલાફદાયી ુચકૂ ચકૂી જામ 
છે ુને તે છે, ોતાની  જાતને પે્રભ કયલાની જલાફદાયી!!! ોતાને પે્રભ કયલાની રાુઇનભાું વૌથી છેલ્રી ુઈબી યશ ેછે. જો લાયો 
ુઅલે તો ઠીક, નશીં તો પયી ક્યાયેક!! કશીને ભનને ભનાલી ર ેછે. ુઅભ તે વુંતાડી યાખે છે તે ોતાની ુઆચ્છાઓને ુને વનાન ે
જલાફદાયીના ડદા ાછ. 
  જલાફદાયી એલી લસ્ત ુ છે કે જે ઘણાને ભજા કયલાની ઉંભયે ભશનેતભાું રગાડી દે છે ુને તેની ઉંભય કયતાું  લધ ુ
વભજદાય ફનાલી દે છે. જલાફદાયીભાું ણ એક જાદુ છે. જે છોકયો લયવાદ ુઅલે એટરે સ્કરૂે જલાની ના ાડતો  શોમ છે તે 
જ ુઅજે ગભે તેટરા લયવાદભાું ણ કાભધુંધે કે નોકયીએ જલા નીકી ડ ે છે. તે ોતાની તભાભ ુઇચ્છાઓને ફાુંધી દે છે  
જલાફદાયીની ગાવડીભાું, ભાથે વભાધાનની કવોકવ ગાુંઠ લાી દે છે. કશલેામ છે કે જલાફદાયીનો ટોરો જેણે ણ ોતાના 
ભાથે ુઈાડી રીધો શોમ, તેને થાકલાનો કે કુંટાલાનો કોુઇ શક નથી શોતો. જેભ કે ુઅણાભાુંથી ઘણા રોકો વલાયે લશરેા 
ુઉઠીને કાભ-ધુંધે કે નોકયીએ જલા ભોફાુઆર કે ઘરડમાભાું યાતે ુરાભણ યાખીને સતૂા શોમ છે કે ુરાભણ  તેભને વભમવય 
ુઈઠાડી ળકે ણ ખરુું જોુઇએ તો ુઅણને ુરાભણ નરશ ણ ુઅણી જલાફદાયી જ ુઈઠાડતી શોમ છે કે ચારો, ુઈઠો ુન ે
કાભધુંધે જાલ, નરશ તો ુઅણુું ઘય કે ુઅણો વ્મલશાય કેભ ચારળે? 

કીસતિ કોટક, થાણા 
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 જલાફદાયીની લાતભાું ુઅજે હુું એક એલી જલાફદાયીની લાત કયલા જુઇ યહ્યો છું જે યૂી થતા ભાણવને ખફૂ જ 
વુંતો ુને ખળુી થતી શોમ છે. જેભ કે કોુઇ વતા ોતાનો કાભધુંધો ોતાના છોકયાને વોંી ુને તેની ફધી જ જલાફદાયી 
તેના ય નાખી દે ને ત્માયે તે છોકયો જો ોતાના વતાને કશ ેકે “પ્ા, શલે તભે ુઅયાભ કયો. ુઅ ફધુું જ હુું વુંબાી રુઆળ” 
ત્માયે તે વતાને ખફૂ જ ગલણ થામ છે ુને તેને જાણ ેએભ થુઇ જામ છે કે જીલનભાું શલે જલાફદાયીભાુંથી મકુ્લત ભી ુને 
શાળકાયો થમો.  

 એ જ વતા જ્માયે ોતાની દીકયીને વાવયે લાલે છે, ત્માયે એક ભોટી જલાફદાયી યૂી થુઇ એભ વભજે છે ણ 
ખયેખય એવુું શોત ુું નથી. ભા-ફા જ્માું સધુી જીલે ત્માું સધુી તેભને  ોતાના દીકયીની લચિંતા યશતેી જ શોમ છે. દીકયી તેના 
વાવરયમાભાું સખુી શળે કે નશી ? ત્માું તેને પાલળે કે નશીં?  તે ફધુું વુંબાી ળલળે નશી?  તે ત્માુંની  ફધી જલાફદાયી ુઈાડી 
ળકળે કે નશી?? ુઅલા ુનકે વલચાયોથી ઘયેામેરા શોમ છે ણ તે તેભની જલાફદાયીભાુંથી ક્યાયેમ  મલુત થુઇ ળકતા નથી. 
ત્માયે ુઅણે વૌએ એક લાત તો સ્લીકાયલી જ યશી કે કોુઇની દીકયી ુઅણા ઘયે ત્ની કે લહ ુફનીને ુઅલે એટરે એને  
વુંબાલાની, વાચલલાની, વભજલાની યેૂયૂી જલાફદાયી ુઅણી છે. તે સ્લીકાયી રેવુું જફૃયી છે ુને તે જલાફદાયીભાું ખયા 
ુઉતયલાની જફૃય છે જેથી કયીને કોુઇ  દીકયીના ભાફા દીકયીની જલાફદાયીભાુંથી મલુત થુઇને વનયાુંતનો શ્વાવ રુઇ ળકે ુને 
દીકયી મોગ્મ જગ્માએ યણાલી છે તેનો શાળકાયો ુનબુલી ળકે. જલાફદાયી એ કોુઇ લજન નથી કે ુઈાડલી  મશુ્કેર ડ.ે 
જલાફદાયી તો પ્રગવતનો  ુંથ છે.      

    જલાફદાયી ુઅણને કોુઇ વોંે તો તે એલી યીતે વનબાલલી જેભ ુત્માયે વયશદ ય વૈવનકો દેળની સયુક્ષાની  ોતાની 
જલાફદાયી વનબાલે છે ુને ુઅણ ેુઅણા ઘયોભાું ુઅયાભથી સુુઇ ળકીએ છીએ.  તેભ ુઅણને ણ જલાફદાયી વોંનાય 
વ્મક્લત ફધી જલાફદાયી ુઅણને વોંી ોતાના ઘયભાું વનયાુંતે સુૂઆ ળકે. વભજદાય વ્મક્લતના જીલનભાું ક્યાયેમ ણ 
જલાફદાયીની ુભીયી ઓછી થતી નથી. જલાફદાયી રદરથી સ્લીકાયીએ તો શલા ફૂર થુઇ ળકીએ.  

જલાફદાયીથી જલાફદાય ફનલા સધુીની વપય એટરે ચભકદાય થ્થયથી  ઘવામેરા શીયા ફનલા સધુીની કરઠન વપય.                                                                              

Email id: - kirtikotak71@gmail.com  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sarjanhar.com/
mailto:kirtikotak71@gmail.com


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

27 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 
  

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

28 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 ચારો, ુઅજ થોડા જલાફદાય ફની જુઇએ. વલાયે આંખ ખોરતાની વાથે જ  ોતાની જાત ભાટેનો એક રદલવ જીલલા. 
કોને નથી ગભતુું ોતાના ભાટે જીલવુું? ુને કેટરા જીલે છે ોતાના ભાટે? જજિંદગી ુઅણને ુઈભય વાથે જલાફદાય ફનાલતી 
ગુઇ ુને એટરા જ ુઅણે ોતાની જાત વાથે ફેજલાફદાય થતા ગમા. ચારો, ુઅજ થોડા ોતાને ભાટે જલાફદાય થુઇ 
જુઇએ. એક જ રદલવ ણ ોતાના ભાટે જીલી રુઇએ. 
 ગયભાગયભ ચા નો ક રુઇ ુઅજ શીંચકે ઝુરતા ઝુરતા ચા ી રુઇએ. યોજ પટાપટ યવોુઇ, રટરપન, ફાકો, લડીરો 
લચ્ચ ેુઅજ વનયાુંતની એક ક ચા ોતાની જાત વાથ ેી રુઇએ. ઘયની વાપ વપાુઇ કયતા ભાત્ર ાુંચ જ વભવનટ  ુયીવા 
વાભે ુઉબા યશીએ.  થોડા વલખયામેરા લાની રટન ેકાન ાછ તો યોજ ધકેલરમે છીએ, ુઅજ એ રટન ેગાર ાવે રાલી 
ોતાની વામુું જોુઇ શવી રુઇએ. 
 યોજ વલાયે ુઈતાલે ુઈતાલે ઓરપવ નીકી ડતા ુઅજ એક રદલવ જયા લશરેા જાગી, ાછરી યાતે વયખી ઊંઘ 
ુઅલી કે નશીં? વદૃ્ધ થતા વતાને છૂી રુઇએ. રુંચિકેભાું યોજ ભસ્ત ભજાની સ્લારદષ્ટ યવોુઇ જભી રટરપન ફુંધ કયતા ચારો, 
ાુંચ જ વભવનટ ુઅજ એક કોર કયી ભા કે ત્નીની યવોુઇના લખાણ કયી રુઇએ.  યોજ વાુંજે ઘયે ુઅલી ટીલી વાભે ફેવી ન્યઝુ 
તો ફહ ુજોમા, ચારો ુઅજ એક ુઇવનિંગ કેયભની ફાકો વાથે યભી રુઇએ. ભોટુું ભસ્ત ભજાનુું ભકાન તો ફનાલી નાખ્યુું ુઅજ 
ચારો, એભાું વનયાુંતે ફવી જુના રદલવો માદ કયી એને ઘય ફનાલી રુઇએ. જુના ુઅલ્ફભ ખોરી લીતેરી માદગાય ક્ષણો ુઅજ 
પયી જીલી રુઇએ. ુઅજ જુના વભત્રોને માદ કયી ચારો, પોન રગાડી એ કોરેજની ભસ્તી, એ લાતો લાગોી ચારો તાજી કયી 
રુઇએ. ક્યાુંક જુના યુાના ુળફાફભાુંથી દાદીની એ વ્શારવોમી ેટી ખોરી એની એ ડબ્ફીભાના છટ્ટા યચયુણના વવક્કાનો 
ખજાનો ગણી રુઇએ. પેવ બકુ ુને લોટ્વુભાું તો યોજ યશીએ છીએ ચારો ,ુઅજ એક રદલવ ઘયભાું ઓનરાુઇન યશી રુઇએ.  
વતત ટાુઇવિંગ ટાુઇવિંગ કયી ફહ ુરડજજટર વુંફધોભાું શાજયી ુઅી. ુઅજ ફાજુભાું ફેવેરી ભા ની ીડા છૂી રુઇએ. ુઅટરો 
સુુંદય ફગીચો ફનાલી ઘય આંગણ,ે યોજ એવીભાું ફવેી યશતેા. ચારો, ુઅજ ફશાય નીકી ખલુ્રી શલાભાું ઊંડા શ્વાવ બયી 
રુઇએ. ઘણા રદલવથી કોુઇને ભળ્મા નથી ચારો, ુઅજ ુઅડોવ ડોવભાું શાથ ઊંચો કયી ફે ઘડી કોુઇ લાત કયી રુઇએ. 
 જીલન તો ુઅભ જ લીતતુું જલાનુું. ચારો, ુઅજ ઓછા થતા દયેક રદલવને ભાણતાું ણ થુઇએ. ફહ ુગુંબીય ફની ગમા 
છીએ, જીલનના ુનબુલોભાુંથી  ફોધાઠ રુઇ ચારો, ુઅજ શલા ફની રુઇએ. ફહ ુજ ભજાની છે જજિંદગી. ચારો, થોડા 
રાુઇલ થુઇ જાત વાથે ુઅજ ુઅણેમ ભજેદાય ફની જુઇએ. ચારો, ુઅજ થોડા ોતાની જાત વાથે જલાફદાય ફની જુઇએ. 
ુઅજ થોડા ોતાના ફની જુઇએ.                                                     Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com  

સલયાજ ડંયા, બાલનગય 

જાત પ્રત્મેની જલાફદાયી 
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 ુઇશ્વયે ુઅણને વૌને એક વનવભત્ત ફનાલીને થૃ્લી ય જન્ભ ુઅપ્મો છે. તે વનવભત્તતા તુ્રી સ્લફૃે શોમ કે 
ત્ની સ્લફૃે કે વભત્ર સ્લફૃે ુથલા કોુઇ ણ વ્મલવાવમક સ્લફૃે. જેભ કે વળક્ષક તયીકે. તે ભાટેના નૈવભવત્તક કામો 
ુઅણે કયલાું ડે છે. તેને ુઅણે ક્યાયેમ નકાયી ળકતા નથી. જેને ુઅણે દુવનમાની બાાભાું "જલાફદાયી" કશીએ 
છીએ. એલચ્યુુરી તે ુઅણાું નૈવભવત્તક કભો જ છે. પ્રશ્ન ત્માુંથી ળફૃ થામ છે જ્માયે "ભે ુઅના ભાટે ુઅટલુું કયુું", "ભેં 
ફાકો ભાટે, વત ભાટે, વભત્ર ભાટે ુઅટલુું કયુું" એલા બાલ ભનભાું ાુંગયે છે. ુયે! તભે જે કયી યહ્યા  છો તેનાું ભાટે 
તો તભે એક વનવભત્ત ભાત્ર છો. તભે ન શોત તો ફીજુ ું કોુઇ શોત. તેભાું તભે કોુઇ ુઈકાય નથી કમો. ણ ુશીં 
વુંફુંધભાું જ્માયે "ભેં કયુું" નો બાલ ુઅલે છે. "હુ ું "ત્માું લજનદાય ફની જામ છે ુને ત્માુંથી તણાલ ુઈત્ન્ન થામ છે. 

      દયેક વુંફુંધભાું ુઅણે ગલણત કયલા ભાુંડીએ છે. ુઅના ભાટે ભેં ુઅટલુું કયુું એટરે તેને ુઅટલુું તો કયવુું જ 
ડળે. ન કયે તો વફુંધનો ુથણ નથી. વાભેલાી વ્મક્લત સ્લાથી છે એવુું વલચાયલા ભાુંડીએ છે. શુું એ મોગ્મ છે? શુું 
ુઅણે ુઅણી પયજભાું ુઅલતાું દયેક નૈવભવત્તક કામો કયીને મજ્ઞભાું ુઅહુવત  ુઅીએ તેભ "ભેં કયુું " નાું બાલન ે
સ્લાશા ન કયી ળકીએ? કોુઇ ણ કામણ કયતી લખત,ે કોુઇના ણ ભાટે કામણ કયતી લખતે "હુ ું ભાત્ર વનવભત્ત છું" એલો 
બાલ યાખી ળકીએ તો કોુઇનાથી કોુઇ પરયમાદ, ુેક્ષા કુંુઇ જ ન યશ.ે  
     વૌથી ભોટી જલાફદાયી ુઅણી ોતાનાું ભાટેની છે. ોતે વાચા યસ્તા ય છે. ોતાની પયજ ફયાફય 
વનબાલીએ છે કે કેભ! ભાયા થકી કોુઇ વાચો વ્મક્લત દુુઃખી તો નથી થુઇ યહ્યો ને! હુ ું ભાયાું નૈવભવત્તક કભો યુી યુી 
વનષ્ઠાથી વનબાલી યહ્યો છું ખયો!! તેની વભમાુંતયે ચકાવણી, સ્લમલૂ્માુંકન કયતાું યશવે ુું ડે. જજિંદગી ફહુ ઝડથી 
વાય થુઇ યશી શોમ ત્માયે એ દોડભાું દોડતાું દોડતાું થોડા થોડા અંતય ાછ લીને ુઅણે વુંદ કયેર યસ્તો 
વાચો તો છે ને! તે ચકાવતા યશવે ુું ખફૂ જફૃયી છે. 

સનસભત્ત ફનવુ ંએ સલકલ્ નથી એક વદંબષ છે... 
તુ ંતાયી નૈસતકતા ખદુની જોડે ચકાવી તો જો... 

"હું" બાલને ફાદ કયી… 
                                     વગલકડમા ધભષને ત ુ ંથોડો પંપોવી તો જો. Email id: - mitalpatel56@gmail.com  

સભત્તર ટેર "કયબાા", અભદાલાદ 

http://www.sarjanhar.com/
mailto:mitalpatel56@gmail.com


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

31 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 

 

  

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

32 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ુઅજે હુું જલાફદાયીની લાત કયલાની વશણ જલાફદાયી રઉં છું. એ રીધેરી જલાફદાયીને ણૂણ ણે વનબાલલાની 
કોવળળ કયીળ. કશલેામ છે ને, કયે તેનુું કાભ ુને ર ેતેની જલાફદાયી. ુઅ જલાફદાયી ભશદ્ અંળે પયજના બાગ ફૃે શોમ છે. 
ુઅભ તો ુઅ ફન્ન ેળબ્દનો ુથણ વયખો જ નીકે છે. ણ ફન્ન ેલચ્ચ ેાતી બેદ યેખા છે. ુઅણ ેુઅજે તેની જ લાત કયીએ. 
ભાથા ય રીધેલુું કાભ એટરે જલાફદાયી, ુને શૈમા ય રીધેલુું કાભ એટર ેપયજ. 
 પયજ એ ોતાની આંતરયક વભજથી કયલાની રક્રમા છે. જે એના નક્કી  કયેરા વભમગાાભાું જ કયલાની શોમ છે. ુઅ 
ચૂચા થુઇ જતી રક્રમા છે. વન:સ્લાથણ બાલે થતી એ પયજ. ુઅ વૌથી વયતાથી વભજામ ત ેદા. ત ભાતા વતા. કાભ ુઅલે, 
જામ ુને પયી ુઅલે ણ પયજ વદૈલ ત્માુંની ત્માું જ યશ ેછે. 
 જલાફદાયી એ ફીજી વ્મક્લત દ્વાયા ુઅણા ય રાદલાભાું ુઅલેરી રક્રમા છે. એભાું પે્રભ કે સ્નેશ બેરો નથી શોતો. 
કળાકના ફદરાભાું કયલાભાું ુઅલતી રક્રમા એ જલાફદાયી છે. જલાફદાયીથી ભાણવ છટી ળકે છે, ણ પયજથી કોુઇ રદલવ નશી. 
જલાફદાયી વનબાલલાભાું ભરૂ થામ એ ચાર,ે ણ પયજભાું ઓછુંલત્ુું થામ એ ક્યાયેમ ન ચારે. જેને પયજ વનબાલતા ુઅલડી 
જામ એને જલાફદાયી કોને કશલેામ એ ક્યાયેમ વભજાલવુું નથી ડતુું. 
 ભશદ્ અંળે રોકો ોતાની જલાફદાયી ભરૂીને ફીજાની જલાફદાયી ુને ભરૂો જ ળોધતા શોમ છે. તેઓ ફીજાને તેની 
નાનાભાું નાની જલાફદાયીનુું વતત બાન કયાલલા તત્ય શોમ છે. ત્માયે વયદાય લલ્રબબાુઇ ટેરનુું લાક્ય જીલનભાું ુઈતાયલા 
જેવુું છે. ”ફીજા શુું કયે છે તેની વાભે ન જોવુું, ણ ભાયી ળી જલાફદાયી છે તે વલચાયનાય ુને જીલનભાું ુઈતાયનાય ભશાન ફને 
છે.” વવક્કાની ફીજી ફાજુ જોતા, પયજ ુને જલાફદાયી એકભેક વાથે વુંકામેરા દેખામ. કોુઇ ણ વ્મક્લત, લસ્ત,ુ કામદા, વભાજ 
કે કામણ પ્રત્મેની ુઅણી પયજને જ જલાફદાયી કશલેામ. ુઅણી પયજને ુદા કયલી, વનબાલલી એ જ જલાફદાયી વનબાલી 
કશલેામ. જલાફદાયી સ્લીકાયલાની ક્ષભતા એ ભાનલીની પ્રવતબાનો ભાદુંડ છે. 
 ુઅ જલાફદાયી ુને પયજનો સુુંદય સભેુ સખુી રયલાયભાું દેખામ છે. રયલાયના દયેક વભ્મો ોતાની પયજને 
જલાફદાયી વભજીને ુને જલાફદાયીને પયજ વભજીને સવુ ુંગતતા વાધે છે. રયલાય ભાટે યોટરો યલાની જલાફદાયી રુુની 
શોમ છે તો એ યોટરાનો દયેક કોલમો ભીઠ્ઠો ફનાલલાની જલાફદાયી સ્ત્રીની શોમ છે. ઘય કે વભાજના તભાભ રોકો ોતોતાની 
જલાફદાયી, ફીજા રોકોને નડયા લગય વનબાલે તો તે દુવનમાને વાચી રદળા ફતાલી ળકે ુને ખદુનુું કલ્માણ ણ લાુંછી ળકે.                                                                                                                                                

 
Email id.:- alpavvasa@gmail.com     

        અલ્ા લવા, મુફંઈ 
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 ુઅણે ફધા જ ુઅણી ોતાની જલાફદાયીઓ પ્રભાલણકણે વનબાલતા શોુઇએ તો રયલાયભાું, વભાજભાું કે 
યાષ્ટ્રભાું કોુઇ જ પ્રશ્નો ુઈદબલતા શોતા નથી. વુંજોગોલળાત કોુઇ ણ પ્રકાયના પ્રશ્નો ુઈદબલે તો તેનો વનકાર ણ 
વશરેાુઇથી ુઅલી જતો શોમ છે. વાભાન્મ યીતે જલાફદાયીઓ ફે પ્રકાયની શોમ છે, પયજને કાયણે ુવનલામણણે પયજીમાત 
વનબાલલાની તથા ોતાની ભેે સ્લમું ોતાના ભાથે રુઇ રેલાતી સ્લૈક્ચ્છક જલાફદાયીઓ! કોુઇ ણ દુંવત જ્માયે 
ફાકને જન્ભ ુઅે છે ત્માયે એ ફાકની ફાલ્માલસ્થા દયમ્માન તેનુું બણતય, ઘડતય ુને સવુ ુંસ્કાય પ્રદાન લગેયે વાયી 
યીતે કયીને તેને જીલનના પ્રલાશભાું મોગ્મ સ્થે ગોઠલલાની દયેક ભા–ફાની જલાફદાયી શોમ છે. એલી જ યીતે એ 
વુંતાનો જ્માયે ુઈભયરામક થામ છે ુને વાથે વાથે ભા–ફા ણ જ્માયે વધૃ્ધત્લને ુઅયે ુઅલી શોંચ્મા શોમ છે 
ત્માયે તેભની વાય વુંબા યાખલાની ુને તેભને હ ૂુંપ ુઅલાની જલાફદાયીઓ દયેક વભજદાય વુંતાનની શોમ છે. એ 
વુંતોની લાત છે કે ુઅજે વભાજભાું ભોટા બાગની વ્મક્લતઓ ોતાની પયજ વાયી યીતે ફજાલતા જ શોમ છે ુને 
ોતાની જલાફદાયીઓ ણ વાયી યીતે જ વુંબાતા શોમ છે. જો દયેક નાગરયક ોતાની જલાફદાયી મોગ્મ યીતે 
વભજે ુને વનબાલે તો કોુઇ પ્રશ્નો જ ના ુઈદબલે, વલણત્ર સખુ ુને ળાુંવત પ્રવયે તથા વોનાભાું સગુ ુંધ બળ્મા જેવુું 
ગણામ! 
 સ્લૈક્ચ્છક જલાફદાયી વુંબાનાયો ભાણવ ખયેખય ભશાન શોમ છે. વભસ્ત રયલાયના કે વભાજના કે છી 
ક્યાયેક દેળના ફધા જ વભ્મોની વાયવુંબાને એ ોતાની જલાફદાયી વભજતો શોમ છે. લતણભાનભાું કોયોનાની 
રયક્સ્થવતને ુનરુક્ષીને એટરા ભાટે જ શારભાું ુઅણા લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાુઇ ભોદીએ “હુું જ જલાફદાય!!!” 
નાભક એક ઝુુંફેળ ુઈાડી છે. ુઅ ઝુુંફેળ શઠે દેળલાવીઓ ોતાની જલાફદાયી વભજે ુને સ્લમું જ ોતાની ુને 
ુન્મોની વુંબા યાખે એ ભાટે દયેકને ોતાને જ જલાફદાય ગણાલલાનો પ્રચાય–પ્રવાય કયલાભાું ુઅલે છે. કેટરાક 
ફવ સ્ટો ુને યેલ્લે સ્ટેળનો ુઈય ણ “હુું જ જલાફદાય!!!” ના શોરડિંગ્વ મકૂલાભાું ુઅવ્મા છે ુને વોવળમર ભીરડમા 
ુઈય ણ તેનો પ્રચાય કયલાભાું ુઅલી યહ્યો છે જેથી રોકોના ધ્માનભાું લાયુંલાય ુઅવ્મા કયે કે દયેક ુઈબી થતી 
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રયક્સ્થવતઓ ભાટે જલાફદાયી તો ુઅણી ોતાની જ શોમ છે. લતણભાન વુંજોગોભાું કોુઇની ાવેથી કોુઇ ણ 
જાતની ુેક્ષાઓ યાખલાનો કે કોુઇને દો દેલાનો તો પ્રશ્ન જ ુઈબો નથી થતો! 
 ુઅણને ફધાને ખ્માર જ છે કે શલે ુઅણા દેળના લડાપ્રધાને કોુઇ ણ દેળના લડા વાથે નજય ઝૂકાલીને 
લાત કયલાની જફૃય નથી ડતી. શલે આંખો ઝૂકાલીને નશીં ણ, આંખોભાું આંખો ભેલીને વાભી નજયે લાત કયામ 
છે. એક પ્રકાયના ુઅત્ભવલશ્વાવથી લાત કયામ છે. ુઅટરા લોથી ુઅણા દેળના લડા જ્માયે કોુઇ દેળની માત્રા 
કયતા ત્માયે એ વલદેળમાત્રાની વપતાનો ભાદુંડ એ ગણાતો કે ત્માુંથી કેટરા ડોરયની ુઅણા દેળને રોન કે 
વશામ ભી. શલે વભમ ફદરાુઇ ગમો છે.  
 શલે તો ુઅણો દેળ દુવનમાબયના કેટરામ દેળોને ભદદ કયતો થુઇ ગમો છે. તાજેતયનો જ દાખરો રુઇએ 
તો ુઅણા દેળભાું જ તૈમાય થમેરી કોયોનાની યવી ુઅણા દેળે વભસ્ત ભાનલજાતને કોયોના વાભે રડલા ભાટે 
ુને ોતાનુું સ્લાસ્થ જાલલાભાું ભદદફૃ થલા ભાટે ૭૬ જેટરા દેળોભાું છ કયોડ જેટરા યવીના ડોઝ ાઠલલાભાું 
ુઅવ્મા છે. ુઅણા દેળે કયેરા ુઅ ભાનલતાવબય વત્કામણ ભાટે ફધા જ દેળોની પ્રજાએ ુઅણા દેળના પ્રજાજનો 
પ્રત્મે ોતાનો ુશોબાલ પ્રગટ કમો છે. ુઅ વત્કામણની નોંધ લલ્ડણ શલે્થ ઓગેનાુઇઝેળને ણ રીધી છે જે ુઅણા 
ભાટે એક ગલણની ફાફત ગણામ. 
 કોુઇ ણ વ્મક્લતની વાભાજીક, વ્મલશારયક કે ુઅધ્માજત્ભક કે્ષતે્ર પ્રગવતનો ુઅધાય વૌથી શરેાું તો એણે 
ોતાના કુટુુંફ કે રયલાય પ્રત્મે ુદા કયેરી તેની પયજો ુને જલાફદાયીઓ ુઈય વનબણય શોમ છે. ોતાના કુટુુંફ 
પ્રત્મે ણ જેણે ોતાની પયજો યૂી કયી ના શોમ એ ભાણવ વભાજભાું બરે ન ેગભે તેટરી પ્રગવતની લાતો કયતો શળ ે
કે ુઅધ્માજત્ભક ક્ષેતે્ર ગભે તેલી ફડાળો ફૂુંકતો શોમ તેનો બયોવો કોણ કયળે? ભાણવ જલાફદાયીઓનો કક્કો ફાયાખડી 
તેના કુટુુંફભાુંથી જ ળીખતો શોમ છે. જેને જલાફદાયીઓનો એક અંળ ણ ખફય ના શોમ તેની પ્રગવત ળક્ય જ નથી! 
ફચણભાું રયલાયભાુંથી જલાફદાયીઓનુું વળક્ષણ ાભેરી વ્મક્લતને બવલષ્મભાું કોુઇ ણ રક્ષમાુંકો ાય ાડલા શળે 
તેના ભાટે એ ફહુ જ વશરેા થુઇ ડળે ુને તે વશરેાુઇથી ોતાના ફધા જ ટાગેટ યૂા કયી ળકળે. જીલનની 
ળફૃુઅતભાું જલાફદાયીઓ સ્લીકાયલાનુું જેટલુું વલળે શોમ એટલુું જ ભુંજીરે શોંચલાનો યસ્તો વય ફનતો જામ છે 
ુને તેન ુું ધ્મેમલફિંદુ તયપનુું પ્રમાણ લગલુંત ુું ફની જામ છે. 
 ગાુંધીજીએ ુઅઝાદી વાથ ેએક ળયત ણ જોડી શતી ુને એ શતી જલાફદાયીઓ સ્લીકાયલાની. જલાફદાયી 
લગયની ુઅઝાદીનો કોુઇ જ ુથણ નથી. ુઅલી જલાફદાયી લગયની ુઅઝાદી ઝાઝુું ટકતી ણ નથી. ગાુંધીજીના 
ુલવાનને ુઅજે ૭૩ લણ ણૂણ થુઇ ચકૂ્યા છે ત્માયે ણ ુઅણે ુઅણા રયલાય, વભાજ કે યાષ્ટ્ર પ્રત્મે કેટરા 
જલાફદાય છીએ એનો જલાફ ુઅણે પ્રભાલણકતાથી ુઅલા વભથણ છીએ ખયા? દેળના નાગરયક તયીકે ુઅણી 
પયજ કેટરી? 
 લતણભાનના કોયોનાકાભાું બરે શલે યવીનુું ુઅગભન થુઇ ચકૂ્ુું શોમ ુને ુઅણે કદાચ યવી રુઇ ણ રીધી 
શોમ છતાુંમ ુઅણી ોતાની તથા ુન્મ ુઅણા વુંકણભાું ુઅલતા વહુ રયલાયના વભ્મોની તથા ુન્મ દેળલાવીઓની 
દયકાય કયતાું શુું ુઅણે ભોઢા ુઈય ભાસ્ક, વોળીમર ડીસ્ટેન્વીંગ તથા શાથ લાયુંલાય વેનેટાુઇઝ કયલાની દયકાય કયીન ે
ુઅણી જલાફદાયીઓ વાયી યીતે લશન કયીએ છીએ ખયા? વ્શારા વભત્રો, ચારો, ુઅણે ુઅત્ભલચિંતન કયીએ કે ુઅણ ે
ુઅણા જીલનવાથી, વુંતાનો, ભાવલત્રો, વભાજ કે છી યાષ્ટ્રની પ્રગવતભાું ુઅણુું મોગદાન કેટલુું છે? શુું ુઅણે ુઅણી 
જલાફદાયીઓ સ્લીકાયીને “હુું જ જલાફદાય!!!” નો નાયો વપ કયીશુું ખયા?               Email: - jkv1950@yahoo.co.in 

http://www.sarjanhar.com/
mailto:jkv1950@yahoo.co.in
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જલાફદાયી એક ભશાન ઉશાય છે તેને જજંીય વભજલાની ભરૂ ન કયો. 
ઉઠાલતો નથી ત ુખદુની જલાફદાયીઓનો બાય વઘો 
એટરે તો યોજ  થામ છે, ોતાની જાત વાથે ઝઘડો 
કશિંભત કયી રઇ રે ોતાની જલાફદાયીનો ટોરો 

નકશ તો ફની જળે આ અમલૂ્મ જીલન લેયાન લગડો!! 
 ુઅજકાર શ્રેષ્ઠ ળાા, કોરેજ કે વેલ્પ પાુઇનાન્વ યવુનવલિવટીભાું એડવભળન રેલાની જાણે કે યુફશાયભાું વવઝન છે. 

ળશયેોભાું ધભધભતા વલવલધ ભેગાભોરની ુનેક વલરતો વાથેની જાશયેાતની જેભ જ ુનેક વેલ્પ પાુઇનાન્વ ળાા/કોરેજ 
ુને યવુન.ની જાશયેાતો ળશયેના યાજભાગો  યના શોરડિંગ્વભાું  જોલા ભે છે. ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે ુઅ ળૈક્ષલણક વુંસ્થાઓ છે 
કે, એજ્યકેુળનર ુઇન્ડસ્ટ્રીઝના કોોયેટ શાુઈવ જેના ભાવ પ્રોડલળન તયીકે વતત ફેકાયોની પોજ ફશાય ડતી જ યશ!ે 
 ુઅલી રયક્સ્થવતભાું ભા-ફાની તેના વુંતાનો પ્રત્મે જલાફદાયી ખફુ જ લધી જામ છે ણ થયુું છે એવુું ભા-ફા 

ૈવા ખચીને વાયી ળાાઓભાું દાખર કયીને ોતાની જલાફદાયી યુી કયી દે છે ુને  ળાા ુને વળક્ષક ુઈય 
જલાફદાયી નાખી દે છે. જમાયે વળક્ષક સુ્તકોનુું જ્ઞાન ુઅીને ામાનુું વળક્ષણ ભા – ફાે  ુઅળે તે ભાની રે  છે. ુઅભ 
નૈવતક મલૂ્મો ુને ુઅદળણ જીલન જીલલાના વવદ્ધાુંતોથી ફાક લુંલચત યશી જામ છે. તેથી ુત્માયે વાયા ભાણવોનો દુકા 
વજાણમો છે. 
 ુઅલશ્મકતા વહુ કોુઆ સ્લીકાયે છે. પ્રત્મેક ભા-ફા ુઅજે  વળક્ષણના ભશત્લનો  સ્લીકાય કયે છે. ફીજી તયપ 

વળક્ષણના સ્તય ભાટે લચિંતા કયે છે. ફાો કાઢે છે. લખતો લખત વળક્ષક લગણ વયકાયી તુંત્રને દોવત ણ ગણે છે. ુઅણે 
વળક્ષણયથના જે ભશત્લના ચક્ર "ારક" ભા-ફા છે. સ્લ. ધભુકેત ુએ "ોસ્ટઓરપવ" નાભની લાતાણભાું ભા-ફા લેદના 
વુંદબે એક ભાવભિક વત્મનુું વનરુણ કયુણ છે. "જો ભાનલી ોતાની દ્રલ્ષ્ટ છોડીને ફીજાની દ્રલ્ષ્ટથી જુએ તો ુડધુું  જગત 
ળાુંત થુઆ જામ" ુઅ જ ફાફત વળક્ષણના વુંદણબભાું ભા-ફાને ણ સ્ણળે છે. ુઅજે પ્રાથવભક વળક્ષણથી ભાુંડીને ુઈચ્ચ 

 

ચદં્રળેબાઈ ાયેખ, ઘાટકોય 

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

38 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

વળક્ષણ સધુી ભાતા-વતા વુંતાનોના ુભ્માવ વુંદબે ભોટા બાગે ુજ્ઞાન શોમ છે  ુથલા અંધાયાભાું યશ ે છે. ુઅલી જ 
મશુ્કેરીઓ રગબગ ઘણીફધી ભાતાઓ ુનબુલે છે. ોતાના ફાકો ોતાના કહ્યા મજુફ ચારતા નથી શોતા. તેનુું એક 
કાયણ ભાતા-વતાની ોતાની રયલલતાનો ુબાલ ણ શોુઇ ળકે. જ્માું સધુી ુઅણે ોતે જ ુઅણા ચારયત્ર્મને ુઈન્નત 
ન ફનાલી ળકીએ ત્માું સધુી ુઅણે ુઅણા ફાકોને ચારયત્ર્મ કે એવુું કશુું ુઅી ળકીએ નરશ. ભાયા ુગાુઈના સુ્તકોભાું 
ભેં રખેલુું, ફાકને ુઈદેળોથી, વળખાભણોથી કે સચુનાઓથી કશુું ળીખલી ળકામ નરશ, એ ભાત્રને ભાત્ર જે કુંુઇણ ળીખે તે 
ુઅણા ચારયત્ર્મથી ળીખે છે.  
 ભને માદ છે એક રદલવ ુભાયી વાભે યશતેા એક ફશને ોતાના ફાકને ળાાએ રુઇ જતા શોમ ત્માયે એ 

ફાક શુંભેળા જોય-જોયથી યડે. એલાભાું એક રદલવ એ ખફૂ ધભછાડા કયલા ભાુંડયો ુને ોતાની ભાતાના કાબ ુફશાય 
જુઇ યસ્તા ય ુઅોટલા ભાુંડ્ુું. ત્માયે ભાતાને ખફૂ ળયભ ુઅલી, તેથી ભાતાએ ફાકને કહ્ુું : ‘ચાર, ુઅજે ચોાટી 
જુઇએ, ળાાએ નથી જવુું.’ ત્માયે ફાક જરદીથી ુઉભુું થયુું ુને ુઅનુંદથી ચોાટી જલા ભાટે તયલયલા રાગ્યુું. ભમ્ભી 
ચોાટી જલાનુું કશી ફાકને ચૂ તો કયી ળક્યા ુને ફાકને રુઇ ણ ગમાું, યુંત ુજ્માયે ળાા ુઅલી ત્માયે ચોાટીને 
ફદરે ભમ્ભી ફાકને ઘવડીને ળાાભાું મકૂી ુઅવ્માું. ુઅ યથી ભને રાગ્યુું કે જો ભાતા ફાકને ચોાટી જલાનુું કશી 
ળાા મકૂી ુઅલતી શોમ તો ફાક ભાતાને ળાાનુું કશી ચોાટી ન જલામ?! 
 ખયા ુથણભાું કહુ ું તો ુઅ ુઅણુું ચારયત્ર્મ છે ુને છી ુઅણે ુઅણા ફાકોને ભશારુુો ફનાલલા ુઇચ્છતા 

શોુઇએ છીએ. ણ શુું એ ળક્ય છે ખરુું? ુઈભદા ચારયત્ર્મ ુને રયલલતા પ્રથભ ભાતાએ કેલલા ુઅલશ્મક છે, છી એ 
ુઅણે ુઅણા ફાકોને ળીખલવુું નરશ ડે, ુઅોુઅ લાયવો ફાકભાું ુઅલી જળે. તો ુઅ ચારયત્ર્મ વનભાણણ જ 
ફાકના જીલન ઘડતયનો મખુ્મ ામો છે, ુઅધાયવળરા છે. ુઅ ુઅધાયવળરા તૈમાય થમા છી ફાકને જીલનનુું વલજ્ઞાન 
ળીખલવુું એ ભાતાની મખુ્મ જલાફદાયી ફની યશ ેછે. રયલાય, વભાજ, વુંસ્કૃવત ુને યાષ્ટ્રનાું મલૂ્મોનુું ફાકભાું ઘડતય 
કયવુું ુવત ુઅલશ્મક છે. ફાક વલશ્વભાનલ ફનીને જીલે છતાું ણ તેના જીલનભાું મૂ તો ોતાના વભાજ, વુંસ્કૃવત ુને 
યાષ્ટ્ર વાથે વતત વુંકામેરાું યશલેાું જોુઇએ, ુઈયાુંત ુઅજનુું વળક્ષણ ફાકને જીલન જીલલાની ુને ોતાના જીલનનો 
શતે ુાય ાડલાની ક્ષભતા નથી ુઅી ળકત ુું. એ ક્ષભતા ુઅલાની જલાફદાયી શલે ભાતાની છે. 
 ભોટાબાગે વભાજની એકુંદય એલી વભજ છે કે ખાવ કયી ને ભા-ફા એવુું ભાને છે કે લધ ુગણુાુંક લધ ુટકા વુંતાન 

ભેલે એટરે તે લધ ુ શોવળમાય છે. પ્રાથવભક ળાાભાું કે ભાધ્માવભકભાું કે ુઈચ્ચ વળક્ષણભાું ુઅજે વભાજની ુઅ 
ભાનવવકતાનો ગેયરાબ વળક્ષકો, વળક્ષણવુંસ્થાઓ ુઈઠાલે છે. વુંતાનોને ભશતભ ગણુાુંક પ્રાપ્ત થામ છે. ભા-ફા ોયવામ છે. 
ુઅ વવરવવરો છેક સધુી ચારે છે. ફહુ ભોટો લગણ એલો છે કે જેના ુઅ ભાકણનો ફુગ્ગો ુઅ સ્ધાણત્ભક યીક્ષાભાું ફુટી જામ છે. 
વલોચ્ચ ગણુાુંક ભેલનાયા વુંતાનોની ુલબવ્મરકત કૌળલ્મ અંગે ભા-ફા યુતો યવ રેતા નથી. સ્ધાણત્ભક ભાશોરભાું 
"ગણુલતા"ની ચકાવણી ખયેખય થામ ત્માયે શુું કયવુું તેની વભજ ુઅલા યલુાનો ાવે શોતી નથી. ભા-ફાને ખફય ડતી 
નથી. તે વુંજાગોભાું ખાનગી શાર ુઅ ક્સ્થતીભાું રાબ રુઆ યુત ુું ળોણ કયે છે. લતણભાન તફકકે જેભ વલધાથી ભાુંગ કયતો 
નથી. તેભ ભા-ફા ણ જાગવૃત દળાણલતા નથી. તૈમાય ુભ્માવ વારશત્મ-વજેળન ુને ટયળુનની વધી ભાુંગ વુંતોલા 
ભાટે ભા-ફા શુંભેળા તત્ય શોમ છે. યુંત ુવ ુંતાનની વભજળરકત, ઊંડાણ શસ્તાક્ષય વલગેયે ફાફતો ભાટે વુંતાન ાવ ે
ફેવલાનો વભમ નથી. ુને કા તો લફનજલાફદાય ફની જામ છે. 
 ભા-ફા વુંતાનોના વળક્ષણ ાછ ખયેખય કેટરો ખચણ ઘણો કયે છે? એક ભોટો લગણ એવુું ભાને છે. વળક્ષણ ાછ 

ખચણ ઘણો થામ છે. યુંત ુ લાસ્તવલક વળક્ષણ એટરે ાઠમસુ્તકો, ફોરેન, નોટબકુ ગણાલી ળકામ. ુઅજે ણ 
ાઠમસુ્તકો, તેટરા ભોંધા નથી. શલે તો પ્રવતલ્ષ્ઠત અંગેજી બાાભાું ુઈરબ્ધ છે. ભા-ફા મુ ાઠમસુ્તકોના ુઅગ્રશ 
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યાખે તો તે એટરા ખચાણ નથી. વૌદમણ પ્રવાધન ુને ભોફાુઆર તેભ જ લાશન વુંતાનોનો ખચણ લધ ુયોકે છે, જે ફાફત 
ભા-ફા ફેકાજી યાખે છે. ખાવ કયીને ુઈચ્ચ વળક્ષણભાું ુઅ ભાશોર વલળે જોલા ભે છે. કેટરાક ળશયેોભાું તાજેતયનાું 
લણભાું યલુાન વલધાથીઓની ુઅત્ભશત્માના રકસ્વાઓ લધતા જામ છે. ુઅ ભાટે મખુ્મ કાયણ ભાતા-વતા દ્વાયા ગણુાુંકના 
વુંદબણભાું  લફનજફૃયી દફાણ ભાતા-વતા રકળોય લમે કે તરુણ લમે વુંતાનોને વભમ ઓછો ુઅે છે. ુઅ વુંજોગોભાું ફાશમ 
કાુઈન્વરીંગની ભાુંગ લધતી જામ છે. વુંતાનોના બવલષ્મ વુંફુંધી  ભાગણદળણન ુસ્થાને નથી. યુંત ુ બવલષ્મનાું વનભાણણનુું 
ુઅુઈટવોળીગ થામ છે. તે ુઅત્ભઘાતી છે. 
 ભા-ફાની યશણેીકશણેી વુંતાન ુઈય દીધણકા છા મકુી જામ છે. ખાનાનનો વલલેક વભાજ સ્લુંમ મકુતો જામ 

છે. ભાતા-વતા ચટકા ભવકાભાું ભસ્ત યશતેા શોમ તો વુંતાનને કોણ કશળેે? પ્રવવૃતળીર જીલનના કાયણ ભાતા-વતા 
તનાલ ુનબુલે તે વશજ છે. યુંત ુઘયના નાસ્તા ુને ફશાયનો તૈમાય નાસ્તાની ગણુલતાની વભજ ન કેલે તે કેભ 
ચાર?ે 
 વભાજ જો દેખાદેખીને જ જીલન ુને દેખાદેખીથી ધન્મતા ુનબુલે તો વુંતાન તેભ જ કયલાના છે. દેખાદેખીનો 

નળો ુઅલતી કારની ેઢી ભાટે ખતયાની ઘુંટડી વભાન છે. ુઅ જલાફદાયી ભા-ફાની છે. ખાનાન-શયેલેળ, પયલાભાું 
ભાતા વતા વલલેક ચકેુ છે. 'ોજીવન, "પ્રેલ્સ્ટજ" શાુઆપાુઆ ગણનાયા ુને તે યસ્તે ચારનાયા ભાતા વતા ખયા ુથણભાું 
વ ુંતાનોના ઘડતયથી દુય બાગે છે. ફાકો શોમ કે યલુાન તેની જીદને વશજ તાફે થલાને ફદરે તેની ભાનવવકતાના 
ઘડતય ભાટે વભમ ુઅલાની ફુયવદ ભા-ફા કાઢતા નથી. જેનાું કાયણે રકળોયલમ, તરુણલમ, વુંતાનો ુવનચ્છનીમ 
ુમોગ્મ વનણણમો વળકાય ફને છે. 
 ભાતા-વતા વુંતાનના ુઈજજલ બવલષ્મ ભાટે નશીં ણ ટુુંકા બવલષ્મ ભાટે લચિંવતત છે. ભા-ફા સ્લમું ળોટણકટનો 

વળકાય ફની છે. એટીકેટી ભેલનાય યલુાનના ભાતા-વતા તેનાું ગણુાુંક સધુયે ુને ુઈતીણણ થુઆ જામ તે ભાટે ાછરી દોટ 
રગાલનાય ભા-ફા ખયા ુથણભાું વ ુંતાનોનુું ુરશત કયતા યશમા છે. ુઅજે કેટરા ફાકો સ્લમું વળક્ષણ વુંસ્થાની મરુાકાતો 
રે છે? કેટરા ભા-ફા ોતે વનવશ્ચત પ્રકાયનુું  લાુંચન કયે છે? મખુ્મ પ્રશ્ન એ છે કે ફદરાતા વળક્ષણનાું પ્રલાશોથી ભાતા-
વતા સ્લમું ુજ્ઞાત છે. કેટરી વુંસ્થાઓ લતણભાનભાું ભાતા-વતાના વનમવભત વભરન મરુાકાત ગોઠલે છે. જમાું ગોઠલામ 
છે. ત્માું ણ ભશદઅંળે ઔચારયકતા જોલા ભે છે. "ખાધ ુીધ ુુઅનુંદ કમો" ુઅ ભવુભકાનુું વભરન શોમ છે. 
 જે ઘયભાું ભા-ફા લડીરો નીવતનુું મલુ્મોનુું વળક્ષણ ુઅલાભાું વનષ્પ જામ ુઈદાવીન યશ ેતો વળક્ષકો, ુધ્માકો, 

ુઅ જલાફદાયી કેલી યીતે વનબાલી ળકે? ઘયની લાતચીત કુુંટુફનાું વ્મલશાયોથી ુઅજનુું વ ુંતાન ણૂણ જાગતૃ છે. વાલધાન 
છે. ુઅ વુંજોગોભાું ભગજભાું જે દાખરો ખોટો ક્સ્થય થમો શોમ તેને વાચો કયલાની જલાફદાયી ળાા કુઆ યીતે કયી ળકે? 
ભા-ફાની ભવુભકા ભાત્ર જન્ભદાતાની જ નશીં "જીલનદાતા"ની ણ છે.  
 જન્ભ, ુઅલા છી કેલ "ુઅવથિક" જલાફદાયી જ ભા-ફા વુંબાતા શોમ ુને "ધડતય" ભાટે "ુઅુઈટવોવીગ" 

જ કયલાનુું  શોમ તેભ જ થલાનુું શોમ તો વુંતાન "ુઅુઈટવોવીગ"ના કભાન્ડ પ્રભાણે જ તૈમાય થામ ુને છી ભા-ફાને 
યડલાનો, આંસ ુવાયલાનો નૈવતક ુવધકાય યશતેો નથી. વઘી સખુ વગલડો જ ુઅલા ુને "ુગલડ"થી વુંતાનોને 
ુઅઘા યાખલાની લતણભાન પ્રવત બવલષ્મભાું ભોટા બાગે ુઅત્ભઘાતી વાલફત થામ છે. 
 ઘય કુટુુંફ ભા-ફા પ્રથભ છેલ્રી ાઠળાા છે. તેનો કોુઆ જ વલકલ્ શોમ  ળકે નશીં ભાટે વભાજ  જાગે, ભા ફા 

જાગે. વુંતાનોના ુઈજજલ બવલષ્મ ભાટે વસ્તા વભાધાન નશીં સખુના ત્માગની જરુય છે. દાખરો ન ુઅલડે તો ભા-ફાે 
ણ જીલતયનાું દાખરા ળીખલા વભમ ુઅલો ડે. તૈમાયી યાખલી ડે. જે ન ુઅલડે તે "ચારળે."ની ભનોવવૃત 
વભાજની શોમ છે. ભા-ફાની શોમ તો વુંતાનો 'બાગળ'ે ુને ' બાગળે". 
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 વળક્ષણ યથનુું ુઅ ૈડુ ુઅજે ઘવાયુું  છે. ખોડગાત ુથયુું  છે. તેન ુકાયણ તેભાું  તેર "યુલા ભાટે તેનુું  સ્ક્ુ ટાુઆટ 
કયલા ભાટે તેભને વભમ નથી ુને તેભને જાગવૃત ણ નથી. વળક્ષણના ચાયે ચક્ર જમાયે નફા ડે છે. સ્લ.ધભૂકેત ૂ
"વલનીાતભાું રખે છે. તેભ "ડ છે ત્માયે વધફૄ ડે છે." ખરીર જીિાને ઘ ોકેટભાું ીટી ધ નેળનભાું ૯ વુંજાગો 
દળાણવ્મા છે. તેનુું  ભકયુંદ દલે એ "એ યાષ્ટ્રની ખાજો દમા" એવુું હુફહુ બાાુંતય કયુણ છે. કાળ ભા-ફા ફુયવદ કાઢીને 
વભજે ુને વભાજ ઢુંઢોે તો!........ભ ુંથન..... 
 બાયતના ુઈજલ બવલષ્મ ભાટે કેટરાક ામાના પેયપાય એજ્યકેુળન વવસ્ટભભાું ુઅલશ્મક છે. જેભ કે ખયેખય 

વળક્ષણભાું જેને યવ છે તેલા ગણુલત્તાલાા વળક્ષકો જ ુઅ કે્ષત્રભાું ુઅલ Education is not be the last choice. ુઅ 
ુધ્માકોના ણ રયણાભ રક્ષી રયિેળય કોવણ વભમે વભમે થતા જ યશ.ે શાર ુનેક વયકાયી યવુન.ભાું શજાયો ુધ્માકો 
એલા છે. જેભણે છેલ્રે ક્યાયે ોતાના વલમનો લરાવ રીધો શળે તે ણ માદ નશીં શોમ. ુઅલા રોકો ુઉધુઇની જેભ 
વવસ્ટભને ખોખરી કયી યહ્યાું છે. 
 ગોખલણમા જ્ઞાનની યીક્ષા દ્ધવતને ફદરે નલા નલા વુંળોધનો, સ્લતુંત્ર વલચાય ળૈરી, ભૌલરકતાને લધાયે ભશત્લ 

ુઅવુું જ ડળે. સ્કીરફેુઇઝ એજ્યકેુળન ય બાય મકૂલો જ ડળે. શ્રી યવલળુંકયજીએ ફહુ જ વયવ લાત કયી. ‘તભાયી 
દ્ધવતથી એ નથી વભજી ળકતા તો એ જે દ્ધવતથી વભજે છે તે દ્ધવતથી વભજાલો.’ One size does not fit all. 
જલાફદાયી એક ભશાન ુઈશાય છે તેને જ ુંજીય વભજલાની ભરૂ ન કયો. જલાફદાયી ુઇશ્વયે ુઅેલુું કભણ છે તેને કતણવ્મ 
તયીકે વભજી ુઇશ્વયનુું કામણ પે્રભથી ણૂણ કયીએ.         

 
Email id.: - parekhcj@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

શતો. જેભાું મખુ્મ ભશભેાન ભાનનીમ વલધાનવભ્મ શ્રી વભશીય કોટેચા ુને ડીસ્ટ્રીક ગલનણય શ્રી સનુીર ભશયેાને શસ્તે 
પ્રળક્સ્ત ત્ર વાથે એભનુું વલળે ુલબલાદન કયલાભાું ુઅવ્યુું શત ુું. વભાજવેલા વલબાગભાું રારજી વયને તેભણે 
રોકડાુઈન ુને ુનરોક દયવભમાન ુઅેરી વનુઃસ્લાથણ વેલા ભાટે ુઅ "લોકેળનર એલોડષ ૨૦૨૧" ુઅલાભાું 
ુઅવ્મો શતો. એલોડણ લેૂ ુઈદઘોકે તેભની શપે્ી િીજની ુન્નદાન વેલા, મલુુુંડ ોરીવ  િેન્ડની ડયટુી, િી યાવન 
કીટ વલતયણની ભાલરકા, વલદ્યાથીઓ ુને લારીઓ ભાટે ચરાલલાભાું ુઅલેરા ઓનરાુઇન વનુઃશલુ્ક લગો લગેયેની 
વનસ્શૃી વેલાઓનો વલળે ુઈલ્રેખ કમો શતો. ુઅના પ્રવતબાલભાું ુઅ એલોડણ ભાટે રારજી વયે રયલાયજનો, 
વુંફુંવધત વુંસ્થાના દાવધકાયીઓ, દાતાશ્રીઓનો ખાવ ુઅબાય ભાન્મો શતો. ુઅ કામણક્રભ પે્રવવડેન્ટ વવદ્ધાથણ 
દપતયીના ભાગણદળણનભાું એભના વાથીઓ યોટે્રકટ નીવધ યાલ, યોટેરયમન ભીનાક્ષી ખોવરા, કેપ્ટન ુળોક ુગ્રલારે 
એભની વશમોગી ટીભના વુંગાથે વપતાલૂણક ાય ાડયો શતો .ુતે્ર ુઈલ્રેખનીમ છે કે 'કચ્છ ળક્લત'નો એલોડણ 
ભેલેર રારજી વયને જાન્યુુઅયી ૨૦૨૧ભાું એક એનજીઓએ 'વભાજ યત્ન' તયીકે નલાજ્મા શતા. 

તેભની આ સવદ્ધિ ફદર વર્જનશાય કયલાય તયપથી ખફુ ખફુ અર્બનદંન... 
 

યોટયી લરફ દ્વાયા વભાજવેલાનો એલોડષ વભાજ વેલક  
રારજી વયને આલાભા ંઆવ્મો. 

યોટયી લરફ ઓપ મુફંઈ મલુુડં (વાઉથ) દ્વાયા ભેડીકર, સળક્ષણ અને વભાજવેલાની 
કેટેગયીભા ં કોસલડ-19 ભશાભાયી દયસભમાન ઉભદા વેલા કામષ કયેર  િસતબાઓના 
વન્ભાનનો કામષક્રભ તાયીખ ૪ એસિર ૨૦૨૧ ના યોજ ઓનરાઈન મોજલાભા ંઆવ્મો 
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પ્રભ ુવનવભિત સુુંદય સલૃ્ષ્ટભાું પ્રલેળ કમો  છે ુઅણ,ે 

યાગ-દ્વે લેય, ઝેય ભરૂી પે્રભથી જીલન ુઈજલીએ. 

ુઅ જીલનફૃી યુંગભુંચ ય નશીં ભે ફીજો ભોકો, ુચાનક ડદો ડી જળે. 
 

એવુું જીલીએ કે જાણનાયા કશ,ે 

"પયી એકલાય" "પયી એકલાય" 

 

યુંત ુક્યાયેક લાસ્તવલકતા એટરી ફધી લયલી શોમ કે જલાફદાયી વનબાલલાભાું જાત વાથે ણ ઝઝૂભવુું ડ.ે એવુું રાગે કે... 

ખબે જલાફદાયીની ોટરી, ભાથે લચિંતાની ભોટી ાઘડી, 

ભનભાું ુઅળાવનયાળાની રડાુઇ, રદરભાું તટેુરા કૈંક ુયભાન. 

જીલે છે ભાનલી શૈમે શાભ બયીને, જીલનના ગાડાને યાણે ખેંચીને. 

દુુઃખ દફાલી સખુી શોલાનો ડો કયીને, 

ભાનલ ફની જામ ભજબયૂ જલાફદાયી વનબાલીને. 
 

 યુંત ુકશલેામ છે ને.. જે કામણ કયવુું જ ડળે.. છૂટકો જ નથી... તો એને રદરથી ુનાલીને કયીએ તો એ દીી ુઉઠે. 

ભનભાું વુંતો શોમ ુને શૈમે શાભ યાખીએ તો ઘઘૂલતા દરયમા ય ણ ભોજથી વલાયી કયી ળકામ. કોુઇ કામણ એવુું નથી કે 

વપતા ન ાભી ળકે. ફવ, જફૃય છે જલાફદાયીલૂણક વનબાલલાની.. શા, ણ વૌથી ભોટી જલાફદાયી છે… સ્લમુંનુું વન્ભાન 

જલામ એવુું જીલન જીલીએ તો ુઅત્ભા ણ ભરકી ુઈઠે… ુઅ જ બાલવલશ્વનુું વનફૃણ કયતી ભાયી  ગઝર પ્રસ્તતુ કરુું છું. 
 

ુઅદય વૌન ેુઅીન,ે શયખામો ભાયો ુઅતભ, 

ભરૂી ીડા સ્લમુંની, ભરકામો ભાયો ુઅતભ. 

ભનને ભાયીને ણ વઘી પયજો યૂી કયતાું, 
Email id: - ganatrachetna@gmail.com 

જલાફદાયીનો ુઅનુંદ 

ચેતના ગણાિા "ચેત"ુ, મુફંઈ 
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 જલાફદાયી ળબ્દ ઘણો મ ૂુંઝલણ બમો ુને ભને તો ક્યાયેક બાયેખભ રાગે છે. ઘણીલાય કયવુું ડત ુું કાભ જો 
જલાફદાયીના નાભે કયીએ તો તે કાભ રદરથી નથી થત ુું.  

 કાભને ોતાનુું ગણી કયીએ તો તેનો બાય નથી રાગતો ણ જો પયજ ુથલા જલાફદાયી તયીકે કાભ થામ તો 
તેની કેટરી વપતા ભે તે ળુંકાસ્દ છે. પયજ ુને જલાફદાયી ફને્ન ઘણાને રગબગ વયખુું રાગે છે.  

 યુંત ુ ળબ્દકોળની યીતે જોુઇએ તો જલાફ ુઅલાભાું જોખભ, તેને જલાફદાયી કશલેામ છે ુથલા વલારનો 
જલાફ ુઅલાભાું લગય વલચામે ુઈતાલ કયલી એને જલાફદાયી કશલેામ.  

 ણ ુઅણાું વભાજભાું જલાફદાયીનો ુથણ કમ્રઝન ણ ગણલાભાું ુઅલે છે. જેભકે ફાકન ે ુઈછેયલાની 
જલાફદાયી ગણામ. ુયે, ોતાના ફાકને ુથલા તો ભાતાવતાને વાચલલા એ જીલનક્રભભાું ુઅલે. એને જલાફદાયીનુું 
રેફર ના રગાલી ળકામ. ઘણાું રોકો ુઅ ળબ્દનો ગેયપામદો ણ રેતા શોમ છે. એભાું ોતાની જરુયી કામણલાશીને 
જલાફદાયી નાભ ુઅી કોવતા ણ જોમા છે.  

 જલાફદાયી એ કુંુઇ ફોજ નથી. એ એક એલી લસ્ત ુ છે કે જેનો મુ ુથણ ફદરાુઇ ગમો છે. કોુઇણ પ્રશ્નનો 
જલાફ ુઅતા વલચાયીને ફોરવુું તે જલાફદાયી વનબાલી કશલેામ. ુઈતાલભાું જલાફ ુઅલાભાું ઘણીલાય જોખભ 
ુથલા ગેયવભજ ુઉબી થલાની ળક્યતા લધે. 
 ઘણીલાય રોકોનાું ભોઢે લાયુંલાય જલાફદાયી છે ભાટે કામણ કયીએ છીએ એલા ળબ્દો ુઅલે એ મોગ્મ ના કશલેામ. 
ભને તો એ એક જાતનો ગસુ્વો ુઅલે. એભ પ્રશ્ન થામ કે રોકો વભજતા કેભ નશીં શોમ?  યુંત ુવલચાયતા થામ કે એભનો શુું 
લાુંક! એ રોકોને જલાફદાયીનો વાચો ુથણ જ ખફય નથી.  

 જ્માયે લગય વલચામે વાભેલાી વ્મક્લતને કેવુું રાગળે! એને દુ:ખ થળે, ુઅઘાત રાગળે એલો કોુઇ વલચાય ુન ે
તેના ુઅઘાત પ્રત્માઘાત કેલા ડળે? તેને લફનજલાફદાયી કશી ળકામ.  

 ભાટે જ જલાફદાયી એ એક ફોજ નશીં ણ વભજી વલચાયીને ુઅચયણભાું મકુલા જેલી લાત છે.  

Email id.: - swatimshah@gmail.com 

સ્લાસત ળાશ, અભદાલાદ 
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   એસિર - ૨૦૨૧ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               જલાફદાયી! બાયેખભ ળબ્દ! ખરુું ને? છતાું ુઅ ળબ્દ ભને નાનણથી ુઅકણતો. જલાફદાયી શોંળબેય 
ગુંબીયતાથી વનબાલનાય વ્મક્લત ુઅજે ણ ભાયા જીલનની ુઅદળણ વ્મક્લત છે. કટોકટીભાું ણ જે વ્મક્લત ોતાની 
જલાફદાયી પ્રત્મે વબાનતા યાખે છે, એ વ્મક્લત ભને યદુ્ધના ભોયચે ભોખયે યશીને રડનાય રડલૈમો શોમ એવુું ભાન 
કયાલે છે. કાયણ, ખયેખય તો જે જલાફદાયીથી બાગે છે એના જેલો ફીજો કામય કોુઇ નથી. 
 

 ધયતી ય જેભ વવત્તેય ટકા ાણીનુું ુક્સ્તત્લ છે, એભ જ ુઅણી ભઝાની જજિંદગીભાું વવત્તેય ટકા જલાફદાયી 
છે. ુઅણુું ફાણ વાતતારી યભતાું યભતાું તારી ુઅી ક્યાયે છટકી જામ છે એની ખફય જ નથી ડતી ુને 
ુઅણુું ભન દરયમાના ભોજાું ય વપીંગ કયતાું કોુઇ યાુઇડય જેવુું વાશવવક ુને મગુ્ધ ફની જામ છે. તે લખતે 
જલાફદાયીનુું બાન જ ુઅણને વુંતલુરત ુઉડાન ભાટે તૈમાય કયી ળકે છે. 
 

 વલદ્યાથી ુલસ્થાભાું ણ ુઅણે બણતય ુને ચરયત્ર ઘડતયના ડકાયનો વાભનો કયલાનો શોમ છે. ુઅણો 
ુઈછેય ુને વુંસ્કાય, ઘડતયભાું ભદદ કયે છે. ણ વપતાની ચાલી તો છે ુઅણી જલાફદાયી પ્રત્મેની જાગવૃત. જ્માયે 
ફીજી કોુઇ જલાફદાયી ખાવ નથી એલી ફે ઉંભય કશી ળકામ, ફાણ ુને ઘડણ. વલદ્યાથી ુલસ્થાભાું મખુ્મત્લે 
બણતયની જલાફદાયી શોમ છે. એભાું ચકૂ થામ તો બવલષ્મ ય ુવય ડે છે. ુલાદ ફૃ રકસ્વા ણ શોુઇ ળકે. 
ણ વાભાન્મતુઃ યલુાનીભાું વાુંવારયક ફુંધનભાું ફુંધામા છી જલાફદાયી લધતી જ શોમ છે. જીલનના દયેક ડાલ 
ય વપતા શાુંવર કયલી ુને નલા ડાલ ભાટે તૈમાય યશવે ુું, એ જ ોતાના પ્રત્મેની ભોટી જલાફદાયી, ખરુું ને? 
 

 ઘડણ, એ જલાફદાયી લગયનો જીલનકા કશી ળકામ. ત્માયે ોતાનો ુઅત્ભા કેભ ખળુ યશ,ે એ જોલાની 
ભોટી જલાફદાયી છે. પ્રવવૃત્તભાું ભન યોલવુું ુને ભાત્ર વભમ વાય કયી રેલો એ સખુ નથી. સખુનુું ખરુું વયનામુું 
હ્રદમભાું છે. વનજાનુંદભાું છે. ુઅણે ફધાુંએ થોડી થોડી ુઅદત યાખલી જ યશી. જલાફદાયીલાા વભમે પ્રવવૃત્તનો 
ુઅનુંદ રેલાનો ુને વનવવૃત્તના વભમે વનજાનુંદભાું ડફૂતાું ળીખલાનુું. કાયણ ુઅણો ુઅત્ભા જેલો ુઇશ્વય ાવેથી છૂટો 
ડયો, એલો જ, વનષ્કરુંક એને ાછો વોંલાનો છે. એ જ ુઅણી ભોટી જલાફદાયી છે.                                                            

 Email id.:- architadeepak@gmail.com  

છે  

પ્માયી 
જલાફદાયી   

ુલચિતા દીક ુંડયા, ુભદાલાદ 
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mailto:architadeepak@gmail.com


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

48 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

49 
 

   એસિર - ૨૦૨૧ 

 Email id.:- mel.shah@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

જાગો ુઈઠો થુઇ વલાય 
સલુા દો ભને  શજી થોડી લાય 
વળમાાની ઠુંડી ઘણી છે માય. 

 
લે લે કરુું  વનધાણય 

ુઅલતી કારે કરુ ળરુુઅત 
કવયત  કયલી જરુયી છે માય. 

 
Gym ભેંફયવળ રીધી વશરયલાય 
 જલાનો વલચાય કરુું  દય યરયલાય 

કાભ છે ઘણ,ુ શુું કરુું  માય?  
 

જભલાભાું યાખ ુઘણી દેખબા, 
પાપાડા-જરેફી ખાઉં ુઠલાડીએ એક લાય, 

Beer તો શલે્ધી જ ગણામ ભાયા માય. 
 

છોકયાઓ છેુ ભને ઘણી લાય, 
રક્રકેટ યભલા ુઅલો કોુઆકલાય, 
શાુંપ ચઢે છે, જલાદે ને માય. 

 
Cholesterol ગયુું border ાય, 
દલાભાું નથી કોુઇ બરીલાય, 

કશ ેછે ચારલા જાઓ યોજ વલાય, 
દાલતયો તો ૈવા ખાઉં છે માય.   

 
 

 

લજન લધ્યુું છે ાયાલાય, 

ટુકા કડે ના થામ કાયોફાય, 

Mall ભાું વેર રાગે લે ત્રણ લાય, 

નલા કડા લગય ચારે નશી માય.  

 

Skin-tight ટી-ળટણ શયે ુણ જોયદાય, 

ેટ શલ ેરાગત ુું નથી કાુંુઇ ફાય, 

ફૈરુ કશ ેતભે રાગો superstar, 

 તો ડોવણ વાભે કેભ જોતી નથી માય. 
 

ઘયલાી છેુ ભને એકલાય, 

યાખતા નથી તભે કેભ દયકાય, 

Insurance તો છે ને ુઅ વાર? 

વભજાતુું નથી લચિંતા છે કે નથી માય. 
 

રાગે છે લાત શલ ેશદની  ફાય, 

જીલનભાું ભાયા યહ્યો નથી કોુઇ વાય, 

કવયત લગય નથી  છટકાય, 

ફકા, ભાયી જોડે ત ુું ણ કયને માય. 
 

ભેહુર ળાશ, ફોયીલરી 

Email id.:- mel.shah@gmail.com  
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ુઈભાળુંકય જોળીની વયવ ુંક્લતઓ છે – 
દેળ તો ુઅઝાદ થુઇ ગમો, તે શુું કયુું? 

દેળ જો ફયફાદ થતાું યશી ગમો, 
એ ણુ્મ ુઅગ કોનુું યહ્ુું? 

 લાત વાચી છે, દેળની ુઅફાદી કે ફયફાદી - ફચવુું કે નષ્ટ થવુું, ુઅણે રોકોએ શુું કયુું? જે થયુું, થુઇ યહ્ુું કે 
થલાનુું છે તેભાું ુઅણી એટરે કે રોકોની જલાફદાયી છે કે નશી? પ્રખ્માત રુવોએ  વાચુું જ કહ્ુું દેળના યાજકાયણ વલળ ે
ભાણવ એભ કશ ેછે, ુઅભાું ભને શુું? તો વભજવુું કે દેળનુું ુઅલી ફન્યુું!" 
 ુઅણે શુંભેળા એભ જ ભાનીએ છીએ ુને એભ જ કશતેા શોુઇએ છીએ કે ુઅલી તો ુનેક ફાફતો શોમ છે. 
ુઅણે ક્યાું ભાથુું ભાયીને ાયકી રભાું ડીએ. એ જ ાછું ફને કે ુઅણી વાથે કાુંુઇ ન ગભતુું થામ તો એભ જ થામ કે 
રોકો ુઅણને કાુંુઇ ભદદ નથી કયતાું. કોુઇ ભાટે કુંુઇ કમાણ લગય ફીજાની વશામની ુેક્ષા કેલી યીતે યખામ? ુન્મો 
ાવેથી જો જલાફદાયી ુદા કયલાની ુેક્ષા યાખીએ તો ુન્મો પ્રત્મે ુઅણા કતણવ્મનુું શુું? એ તો ભરૂી જ જલામ!  
ુવધકાય ભાુંગીએ તો જલાફદાયી ણ યશરેી જ છે. 
 ભકયુંદ દલે જેલા દુવનમાથી યે એલા વાુંુઇ કશી ળકે,  

કોુઇ ુપવોવ નશીં, કોુઇ નશીં રપકય, 
                   કોુઇ ચીજ તણી નશીં જજિંદગીભાું જજકય. 

ુઅલે ને જામ એના લેઠલા ળા ફોજા?, 
                  કોક રદન ુઇદ ુને કોક રદન યોજા!. 

 ણ ુઅ દુવનમાના વુંવાયી ભનષુ્મો ફધ ુખુંખેયીને ુઉબા નથી થુઇ ળકતાું. રયલાય, વભાજ, દેળ-કેટરા ુવધકાય 
તો કેટરી જલાફદાયી! છટકી ન જલામ. ુઅણે શુંભેળા શકભાું ભાનીએ, હુું ણુું વાચલીએ ુને ુઅણાભાું જ યશીએ. 
ુન્મોની ુઅજુફાજુ લાાઓની  ઐવીતેવી ! ફીજાની સ્લતુંત્રતાનુું યક્ષણ કયલાની જલાફદાયી ુઅણી જ છે, ુને તો જ 
ુઅણી સ્લતુંત્રતાનુું યક્ષણ થળે, ુન્મો એ કયળે. જલાફદાયી ફધાુંની શોમ છે, ુવધકાયો ણ ફધાનાું છે, શક, પયજ, 
કતણવ્મ, જલાફદાયી - કોુઇ છટકી ળકે નશીં,  કાયણ કે વભાજભાું ુઅણે વાથે યશીએ છીએ, એક છત્ર નીચે. બરે લક્ષવતજો 

જ્મોત્વના તન્ના,મુુંફુઇ 

ભાયી જલાફદાયી  
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જુદી છે, ણ છત્ર કે ુઅકાળ તો એક જ છે. એકફીજાને વશાયે, એકભેકની વુંગાથે જીલન વપય તમ થામ છે. લેદભાું તો 
કહ્ુું છે - વુંગચ્છધ્લું  વાથ ેચારીએ, એક ભન થુઆને ચારીએ. ત્માયે જલાફદાયી ુને વભજ લગય એ ળક્ય નથી ફનતુું. 
ુઅણો શક છે ફધાું ુઅણુું ભાન યાખે, એ શક ખયો, ણ ુઅણે ફધાનુું ભાન યાખવુું તે ુઅણી જલાફદાયી છે, ુને 
ુઅ જ યીતે દુવનમા ચારલી જોુઇએ તો જ વુંવાય સચુારુ ફૃથી ચારે ુને ુઅ લાત વભજલા ુઅણે ુઅણુું અંતુઃકયણ 
વભજદાય યાખલાનુું છે.  
 અંતુઃકયણ મોગ્મ ફની યશ ેતે ભાટે વભાજે ફધાની સયુક્ષા ખાતય વલકવાલેરા ુમકુ લણ રખ્મા વનમભોનુું ારન 
કયે છે, જે મોગ્મ છે. જ્મોર્જ લોવળિંગ્ટન, “અંતુઃકયણ એ સ્લગીમ ુઅતળનો નાનો વયખો તણખો છે.” ુઅણુું અંતુઃકયણ 
વાક્ષી છે, જલાફદાયી વભજે છે, ોતાનુું કતણવ્મ ાભે એ યીતે કામણ કયે છે, ુને એટરે દાવ યણછોડે કહ્ુું તેભ, રદરભાું 
દીલો કયો, યે દીલો કયો. બદેુ્ધ કહ્ુું ,ુઅત્ભ દીો બલ. ોતાનુું કતણવ્મ, ોતાની જલાફદાયી વભજીએ. જજિંદગી એ ડકાય 
છે. પલત ફૂર-ફૂલરમા લાણીથી વજેરાું સ્લપ્નોથી દેળનુું ઘડતય થત ુું નથી. દેળના ુવુંખ્મ વાભાન્મ જનોનુું લાભન ફૃ 
વલયાટ ફની દેળને ભશાન ફનાલલાભાું કાયણભતૂ ફને છે, જો વહુ ોતાની જલાફદાયી વભજી કામણ કયે. દેળ પે્રભ એટરે 
વામદુાવમક જલાફદાયીની જીલુંત વભજ. 
 હુું ુઅગ લધુું, ભાયી વાથે ભાયો વભાજ, ભાયો દેળ ુઅગ લધે એ ભાયી જલાફદાયી છે. કતણવ્મ તન્ભમતા 
કલ્દ્રભુ છે - ભશાત્ભા ગાુંધીની લાત, ક્રોધ તો ુઅલી જામ, તેથી જલાફદાયીઓભાુંથી બાગીએ તો તે કામયતા કશલેામ. 
કામદો રાલીને ફધાને જલાફદાયીનુું બાન કેલી યીતે કયાલામ?  જોન ગાલ્વણ લધી નાભના વલચાયકે વાચુું જ કહ્ુું છે કે 
કામદો એટરે ુઅણને વૌને ુઅશ્રમ ુઅતી બવ્મ ુઆભાયત, જેનો એક એક થ્થય એકફીજાને ટેકે યશરેો છે. ભયીજ કશ ેછે, 

'' ખદુને ખયાફ કશલેાની રશિંભત નથી યશી 
                   તેથી ફધાું કશ ેછે - જભાનો ખયાફ છે." 

 એથી જ જલાફદાયી ુઅણી છે, તેને વભજીએ, જેથી જીલન ુઅનુંદભમ ફને. ુઇશ્વય વર્જનશાયે કેટરી વયવ 
દુવનમા ુઅી, સ્નેશબમાણ રદર ુઅપ્માું. વભજીને ુઅનુંદથી ુઅણી જલાફદાયીઓ ુદા કયીએ. 
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 વ્મક્લતના મલૂ્માુંકનના કેટરાક ભાદુંડ શોમ છે. જેલા કે સુ્તક, વભત્ર લગેયે. કોુઇ વ્મક્લત કેલા પ્રકાયના સુ્તકોનુું 
લાુંચન કયે છે, એના યથી એના વ્મક્લતત્લનો અંદાજ  ફાુંધી ળકામ. એલી જ યીતે એનુું વભત્ર લત ુણ કેવુું છે, એના યથી 
ણ એ વ્મક્લતના વ્મક્લતત્લ વલળે ુનભુાન ફાુંધી ળકામ. વ્મક્લતની છા વલળેની ુઅ માદીભાું ‘જલાફદાયી’ ણ એક છે. 
કેલી જલાફદાયી ુને તે કેલી યીતે ાય ાડલાભાું ુઅલે છે, તેભાું ણ વ્મક્લતના વ્મક્લતત્લનુું પ્રવતલફિંફ ડ ેછે. 
 જલાફદાયીનુું લગીકયણ ુઅ યીતે કયી ળકામ. પ્રથભ પ્રકાય–કોુઇ ણ ુઈદે્દળ વલના યોજજિંદા ઘટનાક્રભ પ્રભાણ ે
જલાફદાયીઓનુું ઘેટાની ભાપક મુુંડી નીચી યાખીને લશન કયતા જવુું. ફીજા પ્રકાયભાું જલાફદાયીને ફોજો વભજી એના 
બાય નીચે દફાુઇ ગદણબની ભાપક ચારતા યશવે ુું.  જલાફદાયીનો ત્રીજો પ્રકાય ભાનલીને લુંદનીમ ફનાલી દે છે. ુશીં કોુઆ 
ુઈદાત્ત ુઈદે્દળ ભાટે વાભે ચારીને જલાફદાયી સ્લીકાયી, એભાું હ્રદમના યુંગ બયલાભાું ુઅલે છે ુને જીલન ભેઘધનુની 
ભાપક નીખયી ુઉઠે છે. પ્રથભ ફે પ્રકાયભાું જલાફદાયી ‘સ્લ’ ની ુઅવાવ કેંરદ્રત યશ ેછે, જ્માયે ુઅ ત્રીજા પ્રકાયભાું ‘સ્લ’ના 
વીભાડા ાય કયી જલાફદાયી ‘વલણ’ ભાટે વલસ્તરયત થામ છે.  સ્લાથણ નશીં ણ યભાથણ ુશીં લધ ુ દેખામ છે. ુશીં 
વનયવતા કે કુંટાો નથી.  જીલન એભાું તયફો થુઇ જામ છે. ુશીં જલાફદાયીનો વ્મા એટરો લધાયી દેલાભાું ુઅલે છે 
કે વ્મક્લતગત રાબ વલળે વલચાયલાભાું ણ નથી ુઅલતુું, એલા પામદાઓની તો ફલર ચડાલી દેલાભાું ુઅલે છે. એનાથી 
ુઅગ લધીને ુઅલી જલાફદાયી ભાટે જાનની કુયફાની ણ ુઅી દેલાભાું ુઅલતી શોમ છે. ુઆવતશાવના ાના ણ 
ુઅલી ગલણબયી જલાફદાયીના ગલાશ છે. કચ્્નો ુફડો ુડબુંગ શોમ કે છી ભશાબાયતનો ુલબભન્ય ુશોય ્– ુઅલા 
કેટરામે ુઈદાશયણો છે કે જ્માયે ુઅણે એભની જલાફદાયી ભાટે ુઅેરી કુયફાનીની ગાથાઓ લાુંચીએ છીએ, ુઅ 
કશાનીઓ ુઅણા ફૃલાુંડા ુઉબા કયી નાખે છે. રુરકત હ્રદમે ુઅલી ગૌયલગાથાની ઝરક ભેલીએ.  
    કચ્છના દવ તાલકુાઓભાુંથી નલ તાલકુાના નાભ તેભના મખુ્મ ળશયે યથી છે. જેભકે ભજુ તાલકુો, ભાુંડલી 
તાલકુો લગેયે. ણ જેનુું મખુ્મ ળશયે નલરમા છે એને નલરમા તાલકુો  નશીં ણ ુફડાવા તાલકુો કશલેાભાું ુઅલે છે. એની 
ાશ્વભવૂભભાું વાભેથી, સ્લેચ્છાએ સ્લીકાયેરી જલાફદાયી ભાટે પ્રાણ ુઅી દેલાની કુયફાનીની ગાથા છે. ઐય્માળીભાું જીલતો 
વવિંધનો ફાદળાશ ત્માુંની સુુંદયીઓને ોતાના ભશરેભાું રાલલા ભાુંગતો શતો. ફાદળાશના ુઅ નાાક ુઆયાદાની જાણ થતાું 
ોતાને એનાથી ફચાલલા તેઓ બાગી છટે છે. તે લખતના યજલાાઓને દયફાયે દયફાયે ભદદની ધાું નાખે છે. 

વ્મક્લતત્લનુું એક ભાદુંડ – જલાફદાયી    

રારજી વય,મલુ ુડં 
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વશાનભુવૂત ભેલી, ણ જેલો વવિંધના ફાદળાશનુું નાભ ુઅલતાું ુઅ ુઅલી ડેરી જલાફદાયી સ્લીકાયલા કોુઆ તૈમાય ન 
થયુું. ોતાના વળમનુું યક્ષણ કયલા દયફદય બટકતી ુઅ સભુયીઓને કોુઆકે ‘ુફડા ુડબુંગ’ ના દયફાયભાું જલાની 
વરાશ ુઅી. ુઅળાના છેલ્રા રકયણ વભાન ુઅ દયફાયભાું ુઅલી તેઓ ભદદ ભાટેની ોકાય નાખે છે. ોતાની શયૂલીયતા 
ુને ુબમ લચન ભાટે જાણીતો ુફડો ુઅને ોતાની વલત્ર જલાફદાયી વભજી, ફાદળાશના વાભથ્મણ વાભે ફાથ 
બીડલાની તૈમાયી કયી, ુઅ ફશનેોને ‘ુબમ લચન’ ુઅે છે કે જ્માું સધુી ુફડો જીલતો છે ત્માું સધુી ભાયી ફશનેોનો કોુઆ 
લા ણ લાુંકો નશી કયી ળકે. ફાદળાશને જાણ થુઇ. ુફડાને ડયાલલાની ધભકીઓ ુઅલાભાું ુઅલી. ણ ુફડો 
ોતની જલાફદાયીભાુંથી રગીયે વલચલરત ન થમો. તે જ ુંગે ચડલા તૈમાય થમો. દુંતકથા ુનવુાય તે સભુયીઓને દશીંની 
લાટકી ુઅી જામ છે ુને કશીને જામ છે કે ુઅ દશીં વપેદ યશળેે ત્માું સધુી તભાયો બાુઆ ફાદળાશને ુઅગ લધલા નશીં 
ુઅ,ે ણ જો દશીં રાર થુઆ જામ તો વભજવુું કે તભાયો બાુઆ ળશીદ થુઆ ગમો છે. ત્રણેક રદલવો ફાદ દશીંનુું રાર યુંગ 
જોતાું સભુયીઓ ોતાના ુણદીઠેરા બાુઆની કુયફાની ય લાયી ગુઆ. ક્યાું ફાદળાશની વલક્રુત આંખો જે  ુઅ ળયીયને 
ાભલા ભાુંગતી શતી ુને ક્યાું ુઅ ુણદીઠેરા બાુઆ ુફડાની વનભણ પ્રેભવબય આંખો! ણ શલે ુઅ આંખો યશી ન શતી. 
ુને ેરી બોગી,લાવનાયલુત આંખોથી ફચલા ુઅ સભુયીઓ જીલતે જીલત ધયતીભાું વભાુઆ ગુઆ. કચ્છ નલરમાની ફાજુભાું 
યાભય–ુફડાલાીની ફાજુભાું સભુયી બીંત એની ગલાશી છે. ુફડાવા તાલકુાભાું જલાનુું થામ તો ુઅ ધીંગી ધયાની 
ધીંગી ભાટીને બીની આંખે ભનોભન લુંદન કયજો. હ્રદમથી સ્લીકાયેરી જલાફદાયી ભાટે કેટરી ભોટી કુયફાની! 
 ભશાબાયતના ુલબભન્યનુુ ું યાક્રભ ણ ુઅલી જ સ્લીક્રુત જલાફદાયીની કશાની છે. ભશાબાયતના યદુ્ધભાું ાુંડલોને 
શયાલલાના કાલાદાલાભાું કૌયલોએ એલી વ્યશુ યચના ગોઠલી કે ુજુ ણન ુને શ્રીક્રુષ્ણને યદુ્ધભવૂભથી દૂય યશવે ુું ડે ુને વાત 
કોઠાના યદુ્ધનુું ુઅવ્શાન કયલાભાું ુઅલે. ાુંડલ છાલણીભાું વોો ડી ગમો. યવુધલ્ષ્ઠય વરશત ફધા વલભાવણભાું ડી ગમા 
કે વાત કોઠાનુું યદુ્ધ તો ુજુ ણન જ રડી ળકે. એની ગેયશાજયીભાું જો ુઅ ડકાય ન સ્લીકાયલાભાું ુઅલે તો યદુ્ધ શાયી ગમા 
ગણામ. ુઅ લખતે શજી મછૂનો દોયો ણ ન ફૂટયો શોમ  એલો ુલબભન્ય ુુઅ જલાફદાયી સ્લીકાયલા ુઅગ ુઅલે છે. 
ભાતાના ગબણભાું છ કોઠાના યદુ્ધની ભારશતી ભેલેર ુલબભન્ય ુભક્કભ શતો કે છ કોઠા સધુી એને કોુઆ જ શયાલી નશીં ળકે. 
ુઅ રદલવના યદુ્ધની જલાફદાયી તેણે લડીરોની ુવનચ્છા છતાું સ્લીકાયી. વાતભાું કોઠાભાું કાકા બીભ ફાજી વુંબાળે એવુું 
નક્કી થયુું. ણ ુઆવતશાવ કશ ેછે તેભ વાતભા કોઠાભાું પ્રુંચ થયુું. બીભને ણ ુઈન્ભત્ત ગજયાજને ભશાત કયલા યણભવૂભથી 
ફશાય ુઅલવુું ડ્ુું. વાતભા કોઠાભાું ફધા ભશાયથીઓ યદુ્ધના વલણ વનમભો કોયાણે મકૂી ફામોદ્ધા ુલબભન્ય ુય ગીધની 
જેભ તટૂી ડયા. ુન્મામી યીતે એ શણામો. યણભવૂભ ય ુઅ યલુાને ોતે વાભે ચારીને સ્લીકાયેરી જલાફદાયી ભાટે 
જાનની ફાજી રગાલી દીધી. ુઅલી જલાફદાયીઓ ુઅણને બાલવલબોય ફનાલી દે છે. શભણાુંની ણ લાત કયીએ તો 
દેળના વીભાડાઓ ય ુત્મુંત વલભ રયક્સ્થવતભાું જે જાફાુંઝ વૈવનકો દેળનુું યક્ષણ કયી યહ્યા છે એ ુઅ યાષ્ટ્ર પ્રવત 
ક્રુતજ્ઞતા વબય જલાફદાયી જ છે.  
   ુઅ જલાફદાયી હ્રદમના યુંગોથી યુંગામેરી છે. એક વાભાન્મ લચત્રકાયની ેઇંટીંગ્વ એટરી રોકવપ્રમ ફની શતી કે 
ભોટા ભોટા લચત્રકાયો કે જેભની ાવે લધ ુવાયા વાધન ુને વગલડ શોલા છતાું એની ફયોફયી નશોતા કયી ળકતા. ફધા 
એનુું યશસ્મ જાણલા ુઈત્સકુ શતા. એના જીલતે જીલત તો ુઅ બેદ તેઓ ન જાણી ળક્યા. ણ એનુું ુલવાન થયુું ત્માયે 
એની નજીક જલાનો એભણે પ્રમત્ન કમો.  વનશે્ચતન એના ળયીયભાું એભણે જોયુું કે એના હ્રદમ ાવે રોશીની ગાુંઠ જોલા 
ભી. ફધા વભજી ગમા કે તેઓ ફજાયના કરયથી ોતાની જલાફદાયી વનબાલતા શતા, જ્માયે ુઅ લચત્રકાયે એભાું 
ોતાના રોશીના યુંગો ુઈભેમાણ શતા. ુઅલા રદરના યુંગોથી યુંગામેર જલાફદાયી ુને ુઅ દ્દષ્ટાુંતફૃ ફની યશ ે છે. 
વર્જનશાય ણ વભાજને સચુાફૃ લાચન વાભગ્રી ીયવલાની સ્વ્મું સ્લીક્રુત સુુંદય જલાફદાયી વનબાલી યહ્ુું છે.  
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ભે: લાણીની જાગફૃકતા ધામાણ કામો ાય ાડલા વાભથ્મણ ધયાલે છે. વભત્રો વાથેના ુઅધાયફૃ વુંફુંધોને 
વ્મક્લતગત રાબ ભાટે ુઈમોગ રુઇ ળકળો. ુઈષ્ણ પ્રકૃવત લતણભાને ળાયીરયક કષ્ટ લધાયી ળકે છે. વાલધાની 
યાખો. ભશત્લકાુંક્ષાના ોણ કયતાું જફૃરયમાતોને લધ ુ ભશત્લ ુઅો. સ્ત્રીલગણ ખ યુતી જ ચચાણએ કભણઠતા 
સ્થાી ળકળે, રયણાભોને જ ભશત્લ ુઅો. જલાફદાયી વભજળો તો ભાન સ્શજેે ભેલી ળકળો, તે ભાટે પ્રમત્નો 
ન શોમ. 
વૃબ: ુઅલડત કયતાું ચારાકી ુને ઝડી વનણણમો રુઇ ળકલાની ક્ષભતા જ વપતા ુાલી ળકે છે. વત્મનો 
ભાગણ ન છોડતાું. બાુંડયડાઓને ભદદફૃ થલાનો ુઅનુંદ ાભો. પ્રલાવ-મણટનની જફૃરયમાતો પ્રથભ વભજી 
ફાદભાું જ ુઅમોજન કયજો. ુઈદ્યભી છો ણ ુન્મ વલમ લસ્તઓુ જલાફદાયીઓથી ચલરત ન કયે તેની તકેદાયી 
જફૃયી. પ્રબાલી ુને શ્રેષ્ઠ વુંકો ુઅનુંદ ુઈજાલનાય જ નશીં ણ સ્લાથણ વવદ્ધ કયનાયા શોલા જોુઇએ. 
સભથનુ: સ્લબાલની ુઈગ્રતાને ળાયીરયક શ્રભભાું રયલતણન કયી કભણઠ ફનો. લાણીનો મોગ્મ ુઈમોગ લતણભાને 
જફૃયી છે. વશમોગીઓ વાથેના વુંફુંધો જાલી યાખલા નમ્ર ફનવુું યહ્ુું. વભત્રોથી રાબ ભેલલાનો ુથણ ુયવ 
યવ ભદદફૃ થવુું. ુવધકાય જાલી યાખલાની તકો ળોધતા યશો, જત ુકયલાની વવૃત્ત મોગ્મ નથી. ુઈયીઓ 
લડીરોની જફૃરયમાતો વભજળો તો રયણાભ યાજીાના રાલી ળકળો. લધ ુઊંડા દયેક ફાફતે  ન ુઈતયો. 
કકષ : ુન્મોની રાગણીની યલાશ કયળો તો ુન્મોને ગભળે. સ્લ યાક્રભે કામણ વવદ્ધ થુઇ ળકે તેભ છે, છત્તાું વાથ 
વશકાય વૌના રાબની ક્સ્થવત ફની ળકળે. ુન્મોની ુઅવથિક જલાફદાયી વવયે ના રતેાું. ુશભથી અંતય યાખી 
ચારવુું. ુવનલામણ જોખભી ભાગે ધન પ્રાક્પ્તના પ્રમત્નો યશલેા દેજો. નકય પ્રવવૃત્તઓ વુંતો ુઅી ળકલા વક્ષભ 
છે. વલચાયો સ્ષ્ટ યીતે યજુ  કયો. રયણાભ ુઇચ્છતા શો તો રયક્સ્થવતની ઊંડાણથી વભજલા પ્રમત્ન કયો. 

 કેતન ોટ, મલુ ુડં  ૧૫/૦૪/૨૧ થી ૧૪/૦૫/૨૧ 
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સવિંશ: ભશનેતનો કોુઇ જ માણમ ન શોમ, રયણાભ ફાફતે ુઅકયાું ન ફનો. ુઈયીઓ ુને લડીર લગણની   
જફૃરયમાતો જલાફદાયી વભજો. ુશભ ોણની તક નશીં. ુઅવથિક ક્ષતે્રે લચિંતા નથી, ણ ખચણનુું પ્રભાણ ભમાણરદત 
ફને તે જફૃયી. વ્મક્લતગત ળોખ ફાફતે વુંમભી યશો. બાુંડયડાઓને ુઅના વુંકોની ુઈમોગીતા યશળેે. ગાભ 
ુઈાધીથી કે યાજકાયણ ુથણશીન ુઈાવધઓ ુાલે, જત ુકયો. સ્થાલય વભરકત અંગે મોગ્મ વનણણમ રુઇ ળકળો. 
કન્મા: બાગ્મલધણક ફાફત વભત્રોનો ુઈત્તભ વશમોગ લતણભાને  ખયો, જાગતૃ યશો. વભત્રો મડૂી વભાન ગણી ચારો, 
બરે લધ ુરાગણીલેડા દળાણલતાું. વુંતાનો વાથે ભૈત્રી વુંફુંધ ુઅનુંદ ુાલળે, રયણાભો ભાટે ુઅગ્રશી નશીં ણ 
વુંતાનો ભાટે પલત ભાગણદળણક ફનો. ુઅવશ્રત લગણ ક્ષભતા મજુફ લતી યહ્યો છે.  શે્રષ્ઠ વાલફત થલાના ુઅના  
પ્રમત્નો મોગ્મતા ચકાવલા જફૃયી. લચણસ્લ જાલલા કભણઠતા ુવનલામણ. 
તરુા: વાશવ યલુત વલચાયો વાયા ણ વનણાણમક ફનો. લધ ુડતા વલચાયો ગવતયોધક ફની યહ્યા છે. લચણસ્લ 
સ્થાવત કયલા વલળે પ્રમત્નોની જફૃય નથી. ગાભ ુઈાવધ ભોજ ભાટે સ્લીકાયો ણ અંગત જલાફદાયીઓના 
બોગે નશીં. સ્થાલય વભરકત અંગે ુઅગાભી વભમ વશમોગ ુઅળે. બાુંડયડાઓથી બદુ્ધદ્ધગમ્મ વલલાદથી અંતય 
યાખો. વત્મ વભજલાની લાય છે. વુંતાનો વાથેના વ્મલશાયે તેભનાું વલચાયો સ્લીકાયો. 
વસૃિક: ભકાન, જભીન ફાફતે વનણણમ રેલા વભમ વાથ ુઅળે. પ્રવતસ્ધીથી ભનને ચલરત ન થલાું દેતાું, ધીયજ 
લૂણક ુઅગ લધો. ુઅના વલચાયોનો ગલણ બર ેશોમ, ણ ુન્મનો ુઅદય જ ુઅને ભાન ુાલી ળકળે. 
ુઅવશ્રત લગણનો ુવશમોગ ુઅના વ્મલશાયનુું નુુઃમલૂ્માુંકન કયલાની તક વભજજો. બૌવતક ફાફતોને લધ ુ
ભશત્લ ના ુઅો. ખાલા ીલાની ુઅદત ફગડી યશી છે. જુના ુઅવથિક વ્મલશાય એ વભાનતા સખુ ુઅે. 
ધન:ુ રયશ્રભથી કભાલેર ધનને બોગલલા તલુ્મ ક્સ્થવત ણ સ્થાલી જફૃયી છે. લાણીની કટુતા ફધી જ ફગાડી 
ળકે, વભજાલલાનુું ન શોમ. વ્મલશાયભાું સ્લાથી કોણ નથી?  ુઅ પ્રશ્ન જાતને છૂો તો ફધા જ વાયા રાગળે, કભે 
યૂતા વાલચતે ફનો. ુન્મની જફૃરયમાત ુને વગલડ ફુંને ુવનલામણ ક્સ્થવત ગણામ. વલદ્વાન વભત્રો પ્રોત્વાશક 
ફની ળકળે. વલટુંફણાઓથી મકુ્લત ાભલા વર્જનાત્ભક કામો તયપ ભનને લાી ચારો. 
ભકય: ભકાન જભીનને રગતી ફાફતો તયપ વનણાણમક ફનલાભાું લાુંધો ન ુઅલલો જોુઇએ. પ્રવતસ્ધી કુંુઇક ળીખલી 
જળે રયતા ન બોગલો. વપતા ુગત્મની છે. સખુવગલડના વાધનો રયણાભો શતે ુુઈમોગભાું રાલલા ક્ષભતા 
કેલલી ડળે. વશમોગી ુઅની ાવે ુેક્ષા યાખે ત્માું વનણણમો રેલાભાું ઢીરા ન ડતાું. કોુઇ ુઈમોગ ુઅલળે કે 
નશીં તે ળુંકા નથી કયલાની છતાું બયોવે ગાડા નશીં ચારે વાલધાની યાખો. ારયલારયક ફાફતો ુઅનુંદ ુઅે. 
કંુબ: બાુંડયડા શોમ કે ડોળીઓ વલચાયબેદ ટાલા ચચાણને ભશત્લ ુઅવુું યહ્ુું. એકર ુંડે રયણાભો ભેલલાની 
ક્ષભતા અંગે ળુંકા નથી, છતાું ુઈતાલા ન થતાું. ાયકાું બરે ુઈમોગી થુઇ ળકે ણ ોતાનાઓને વાચલી ચારો. 
ુઅવશ્રત લગણ રયણાભો ભેલલા ભદદગાય વાલફત થુઇ ળકે છે. શયીપોથી વનવશ્ચત થુઇ પ્રવવૃત્તભમ યશો. ગાભ ુઈયથી 
રાબપ્રદ નથી. ુઅડુંફય ાછ ખચાણ ન કયો. વત્મ સ્શજેે ુઅણા કે્ષ યશળેે. 
ભીન:  કભણકે્ષતે્ર કભણઠતાને મોગ્મ રદળા ુઅલા નુુઃ નુુઃ કામણન ુું નુુઃમલૂ્માુંકન કયતાું યશો. વન્ભાનનો બાલ પ્રબાલી 
પ્રવતલ્ષ્ઠત વભત્રોને ુઅ ભાટે વભમ પાલલા ભદદફૃ ફનળે. કામણ વપતા શતે ુ ુઈયીઓનુું ભાગણદળણન સ્લીકાયી 
ચારો. શુું ુઅપ્યુું કે ગભુાવ્યુું ફાફતે નકાભા વલચાયો ન કયતાું, વલદ્વાન છો. રાબ ભાટે ધીયજ ુવનલામણ. ારયલારયક 
ફાફતો લધ ુજશભેત ભાુંગી રેળે. પલત વલચાયો ુને તકણ કાભ ન ુઅલે, જલાફદાયી રેલી ુવનલામણ.  
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