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વ્હાિા િાચક વમત્રો,

તમે તમારી જાત સાથે કેિી રીતે િાત કરો છો? શુું આના વિશે ક્યારે ય વિચાર કયો છે ? જો ન
કયો હોય, તો હિે કરજો. દરે ક વ્યક્લત પોતાની સાથે િાત કરતો હોય છે . કોઈ ઘટના બને એનો સૌથી
પહેિો રભાિ આપણા મન પર પડે છે . આપણી અંદરથી જ ક્યારે ક સિાિો ઊઠે છે અને આપણુું ટદિ
જ આપણને જિાબ આપે છે .
સફળતા, વનષ્ફળતા, હતાશા, આનુંદ કે ઉદાસી સૌથી પહેિા આપણી અંદર આકાર પામે છે . આપણો
આપણી સાથેનો સુંિાદ ચાિતો રહે છે .આપણી સાથેન ુ ું િતતન કેવ ુું છે , એની સીધી અસર આપણા ઉપર
પડે છે .
જયારે આપણે આપણી જાત સાથે સારી, સાચી અને સકારાત્મક િાતો કરીએ છીએ ત્યારે બધુું
જ સારુું િાગે છે અને જયારે આપણે નબળી, નકામી અને નકારાત્મક િાત કરતા હશુું તો આપણને

ભાવેશ નેણશીભાઈ મીરાણી

ખોટા જ વિચાર આિશે. જો આપણે નેગેટટવિટીથી બચવુું હોય તો નકારાત્મક િાતો કરિાનુ ું બુંધ કરવુું જોઈએ. આપણે બહારની અને
અંદરની નેગેટટવિટી સાથે િડિાનુ ું જ નહીંપણ જીતિાનુ ું હોય છે . આમ, પોતાની જાત સાથેનો સુંિાદ હશે એિા જ આપણે બનતા
હોય છે .
હિે બીજો સિાિ ! તમે તમારી સાથે થતી િાતચીતથી કે ટિા સભાન છો? બીજા િોકો સાથે િાત કરિામાું આપણે જેટલુું
ધ્યાન રાખીએ છીએ. તેના કરતાું િધુ કાળજી ખરે ખર તો પોતાની સાથે િાત કરિામાું રાખિી જોઈએ. આપણે બીજા િોકો સાથે િાત
કરતી િખતે એને ઈમ્પ્રેસ કરિાનુ ું કે સારુું િગાડિાનો રયાસ કરીએ છીએ. શુું ક્યારે ય આપણે પોતાને ઈમ્પ્રેસ કરિાનો રયાસ કયો
છે ? કોઈ સારુું કામ થયુું હોય કે કોઇ સફળતા મળી હોય ત્યારે આપણી જાતને કહ્ુું છે કે "વેલ ડન!!" કે "બહુ જ સરસ" ?? ના!!
આવુું આપણે મોટેભાગે નથી કહેતા. તેની સામે જો કુંઇક ખરાબ બને તો તરત જ બોિીએ કે , "બહુ ખોટુંુ થયુ"ું . આપણાથી કોઈ ભ ૂિ
થઈ હોય તો આપણે આપણી જાતને કોસતા હોઈએ છીએ.
મનોિૈજ્ઞાવનકોના મત મુજબ આપણી કદર પોતે કરિી જોઈએ. આપણી પોતાની જાત માટે ગૌરિ નટહ અનુભિીએ તો બીજા
ગમે એટિા િખાણ કરશે તો પણ કુંઈ ફરક પડિાનો નથી. આપણે ત્યાું એવુું કહેિાય છે કે "સુંગ એવો રું ગ" આપણી ઉઠક-બેઠક કોની
સાથે છે એની સીધી અસર આપણા પર પડે છે એનાથી િધારે િધુ અસર આપણી સાથેન ુ ું િતતન કેવ ુું છે એનાથી થાય છે .
સાચુું કહેજો, તમારા જીિનમાું તમારી સાથે એિા કેટિા િોકો છે જે તમારા વિશે બધુું જ જાણે છે ? જેને તમારાથી ફેર પડે
છે કે જેનાથી તમને ફેર પડે છે !!! હકીકતમાું તો ગણ્યા ગાઠયા િોકો હશે. હા, સકત િ ઘણુું મોટુ ું હોઈ શકે પણ ટદિની િાત બધાની
સાથે કરી શકાતી નથી. એની માટે તો અમુક ખાસ િોકોના સાથની જરૂર પડે છે . સતત િોકોની ભીડથી ઘેરાયેિી વ્યક્લત પણ અંદરથી
સાિ એકિી હોઈ શકે છે . આિા "એકલા" િોકોની સુંખ્યા ટદિસે ને ટદિસે િધતી જાય છે . સરિાળે સાિ સીધી, સાદી અને સરળ
િાત એટિી જ કે માણસ એકિો જન્મે છે , એકિો મરે છે , પણ એકિો રહી શકતો નથી. તે સતત કોઈની સાથે જોડાિા મથતો રહે
છે . અમુક સાથ અને અમુક હાથ આપણને ગમિા િાગે છે . જેની સાથે રહેિાનુ,ું ચાિિાનુ,ું િાત કરિાનુ ું આપણને ગમતુું હોય છે .
ત્યારે કહેિાનુ ું મન થઈ જાય કે , "હૈયાની વાત હૈયામાું નહીં રાખુ,ું બસ! મળે તારો સાથ તો બધુ કહી નાખુું ".
જો તમારી સાથે પણ આિી કોઈ વ્યક્લત હોય તો પોતાની જાતને નસીબદાર સમજજો કે તમને એિી વ્યક્લતનો સાથ છે , જેના
વિચારો, જેની રાથતના અને જેના અક્તતત્િ સાથે તમે જોડાયેિા છો. સુંબધ
ું બધા સાથે રાખો. નેટિટકિંગ હજારો તો શુું િાખો સાથે હોય
તેનો િાુંધો નહીં. માત્ર જેને તમે બધી જ િાત કરી શકો છો, જેની સાથે રડી શકો છો અને જેને કોઈ િાત કરતા પહેિા વિચાર નથી
કરિો પડતો કે કોઈ ભ ૂવમકા બાુંધિી નથી. એનુ ું જતન કરજો. એને સાચિજો. એ િોકો જ આપણી જજિંદગીને જીિિા જેિી બનાિતા
હોય છે . એ આપણી જજિંદગીનુ ું કેન્ર હોય છે . જો આિી વ્યક્લત એકિાર કહે ને કે , "હુું છું ને તારી સાથે"... બસ, ક્યારે ક એટલુું કહેવાથી
હારે લો માણસ જજિંદગી સામે લડી લે છે ". આિો સાથ જ આપણા જીિનની અમ ૂલ્ય મ ૂડી છે .
જે વ્યક્લત તમને હુંમેશા ખુશ જોિા ઈચ્છતી હોય તેના માટે કુંઈ જ કરિાનુ ું બાકી ના રાખો. હાથમાું હાથ હોય એ માત્ર સાથ
જ નટહ, સહારો બનિો જોઈએ.
છે લ્લે સમત્રો, એટલુું જ કહીશ કે,
"અજવાળામાું તો ઘણાું મળી જશે,
શોધ એની કરો કે જે અંધારામાું પણ સાથ દે ".
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'લાગણીઓ સાથેના સેત ુ' - સવરાજ પુંડયા..................................................૪૫
સાથી હાથ બઢાના...!!! - જાદવજી કાનજી વોરા.........................................૪૮
“સાથે” નો સસધયારો - અલ્પા વસા...........................................................૫૧
હુંમેશા સાથે - પુષ્પા કકશોર ગાલા.............................................................૫૩
સાથ એટલે... "સ્વ" સાથેનો
અસવરત સુંગાથ… - સમતલ પટેલ...............................૫૭
અલસવદા તુષાર - પ ૂવી મોદી મલકાણ.....................................................૬૦
સાથે - સ્વાતી શાહ..................................................................................૬૩
જીવનભરનો સાથ સનભાવવો હોય
તો આવી સમજૂતી કરો! - ચુંદ્રશ
ે ભાઈ પારે ખ...............................૬૫
અગર તુમ સાથ હો - કાજલ ઠક્કર...........................................................૭૦
સુંગાથ - પ્રીસત ભટ્ટ..................................................................................૭૩
તારી સાથે - હીના સોની........................................................................૭૫
સાથે હોવુું - મીતા ડુુંગાણી........................................................................૭૮
હુું છું ને સાથે - હીરલ હેમાુંગ ઠકરાર.........................................................૮૨
સ્વયુંની સાથે - ચેતના ગણાત્રા................................................................૮૫
સાથે સાથે પણ કેવી રીતે??? - ધીરુભાઈ મીરાણી......................................૮૭
રાશી ભસવષ્ય - કેતન પોપટ....................................................................૯૧
વ્હાિા િાુંચકો,
સર્જનહારનો દરે ક અંક મટહનાની ૧૫ તારીખે પોતટ કરિામાું આિે છે .
પણ હમણાું કોરોનાની મહામારી ને કારણે રેસ અને પોતટ ઓટફસ બુંધ
હોિાથી પોતટ કરવુ ું શક્ય ન હોિાથી ડીજીટિ મોકિિામાું આિેિ છે .
જેની નોધ િેિા વિનુંતી.
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

પ ૂજ્ય શ્રી ભ ૂપેન્રભાઈ પુંડયાજી
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો
વસિંગર મયુરી પાટિીયા, િડોદરા
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

જાદિજીભાઈ કાનજીભાઈ િોરા, મુલડુું
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

મીતાબેન

અલ્પા િસા, મુબ
ું ઈ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

ર

રદીપભાઈ વત્રિેદી, અમદાિાદ

ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ચેતના ગણાત્રા, મુબ
ું ઈ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

કદવ્યેશભાઈ ઠક્કર, કોઈબ્તરુ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

સમતલ પટેલ, અમદાવાદ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

મેહલ
ુ શાહ, કેનેડા
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

સવરાજ પુંડયા, ભાવનગર
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લલક કરો અને
જુઓ સવડીયો

ુ ાઈ ઠક્કર, અમદાવાદ
હેમાુંનશભ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ુ
હીના સોની, ભજ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

કીસતિ કોટક, થાણા
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

કહરલ ઠકરાર, સેલવાસા
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ુ
કાજલ ઠક્કર, ભજ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

ુ
મીતા ડુુંગાણી, ભજ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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ક્લિક કરો અને
જુઓ વિડીયો

પ્રીસત ભટ્ટ, નવસારી
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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શું વાત કરો છો? સામાયિકમાું યવડીિો એડ?

હા! પહેલું સર્જનહાર ગર્રાતી માયસક
હવે યવડીિો જાહેરાત લઈને આવિું.
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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લોકડાઉનથી કું ટાળી ગયા છો ને???
સવશ્વના સવસવધ શહેરોમાું વાહન ચલાવો અને

મનપસુંદ સુંગીતને

Click

કરીને સાુંભળો ...

તો પછી તમે કારમાું બેઠા છો અને રસ્તા પર ચાલતા ગીતો સાુંભળી રહ્યા છો, એવ ુંુ જ લાગે છે ને?

ુ રાત • કોલકાતા
• મબ
ુંુ ઈ • ટોરે ન્ટો • લુંડન • લાસ વેગાસ • ગજ
તમારું ુ મનપસુંદ શહેર પસુંદ કરો અને તેનો આનુંદ લો !!!!

ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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કવિ, િેખક, પત્રકારની વસધ્ધ હતત કિમે "સર્જનહાર"ને
૧૩િર્તની અવિરત રકાશન યાત્રા રસુંગે હાટદિ ક હાટદિ ક હાટદિ ક
શુભેચ્છાઓ સાથે અઢળક અલભનુંદન અને શુભકામનાઓ.
"સર્જનહાર" માવસક નોખુ ું અનોખુ ું
કઇંક નોખુ,ું સહથ
ુ ી અનોખુ,ું માવસક અમારુું "સર્જનહાર"
એકસો બાસઠ અંકો રગટ્ાું, અંકે અંકે નિા વિચાર.

અન્નકોટ જેિાું વિધ વિધ વિર્યો, બન્યો સાટહત્યનો શણગાર,
રેરક રસુંગો રષ્ટાુંત કથાઓ, અખ ૂટ જ્ઞાન ભયો ભુંડાર.

ભાવેશભાઈ ની અખુંડ સાધના, દીશે અંકે અંકે સાકાર,
કાગ ડોળે રાહ જુએ છે , િાચકો એના હજાર પ્િસ હજાર.

ઠેર ઠેર સન્માન પામી, મેળવ્યાું "એવૉડષ " અપરું પાર,
ગરિી ગુર્જરી લગરા ક્ષેત્રે , માવસક આગવુ ું "સર્જનહાર".

નેણશીભાઈ ના કર કમિો એ, રગટાવ્યો રાર્ુતભાતિ,
કહિંમતભાઈ ને ધીરૂભાઈ નો સથિારો સારાસાર.
ચાહક એના ચાતક જેિાું, વરય છે સહુને "સર્જનહાર”,
અઢળક અલભનુંદન િર્ાતિ િરસાિે, રવસકો પારાિાર.

"કહિંમતભાઈ” ને “ધીરૂભાઈ” ને એનો આનુંદ અપરું પાર,
જય હો જય હો "સર્જનહાર" નો, સદા હો જય જય જયકાર.
કહિંમત સોમૈયા – નવી મબ
ુંુ ઈ
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦
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માનનીય શ્રી ભાવેશભાઈ,

કુ શળ હશો. આ િર્ે થયેિી વિવિધ ધમાિોમાું આ િર્ત ક્યાું અડધુ ું પસાર થઈ

ગયુ ું તેની ખબર ન રહી. પણ એક િાત હુંમેશાને માટે રહી તે છે સર્જનહાર માટેની.

ભાિેશભાઈ દે શ-વિદે શમાું સતત ફરતાું રહેિાને કારણે વમત્રોનુ ું શુ ું મહત્ત્િ છે તે હુું જાણી
શકી છું કે જીિનમાું કેટિાક વમત્રો સાક્ષ્યરૂપે આિે અને કેટિાક અસાક્ષ્યરૂપે. સાક્ષ્યરૂપે

દે ખાતાું આ વમત્રો આપણને શુ ું શીખિી જાય છે તે આપણે સતત જોઈએ છીએ સમજીએ
છીએ, પણ કેટિાક સારા અને ઉત્તમ વમત્રો અસાક્ષ્યરૂપે અને ચ ૂપચાપ આિીને ક્યારે તમને

સમાજ સાથે જોડી જાય છે , કે સમાજની સુંિેદના સાથે જોડી જાય છે તે ખબર પડતી નથી,
અને ખબર પડે તો તે ધીરે ધીરે પડે છે .

મારે માટે આ િાત એિી જ છે . વિદે શમાું એકિા રહી અમે સુંિેદના તો શીખી

ગયેિા, પણ ગુજરાતી સમાજથી ઘણાું ર્ૂ ર હતાું. આિા સમયમાું ૨૦૧૪ માું સર્જનહાર રૂપે

બે વમત્રો મળયાું અને આ બુંને વમત્રો મારા જીિનમાું, અમારા જીિનમાું મહત્ત્િનુ ું તથાન

મેળિી ગયા. આજે એિો સમય છે , કે સર્જનહારનાું રત્યેક વિર્યોની યાત્રા મને, અમને

(મી.મિકાણ સાથે અમારા બચ્ચાઓને પણ) અમારી યાત્રા િાગે છે . ઘણીિાર સર્જનહારનાું
કોઈક વિર્યોમાું હુું અટિાઈ જાઉં ત્યારે મને મારા ઘરનાું િોકો એ વિર્યનાું ઊંડાણ સુધી
િઈ જિામાું મદદ કરે છે . ત્યારે સર્જનહારે અમારા જીિનમાું ક્યાું પટરિતતન આણ્યુ ું છે
તેનો ખ્યાિ આિી જાય છે .

સર્જનહારની આ યાત્રા એ કેિળ મારી જ નથી બલ્કે મારા જે જે ઓળખીતા-

પારખીતા િોકો-વમત્રો છે તેમનાું સુધી પણ સર્જનહારની આ યાત્રા પહોઁચે છે . આ િર્તની

ઈન્ન્ડયા ટૂર દરમ્પ્યાન ગુજરાતનાું અમુક ગામડાઓમાું જિાનુ ું થયેલ.ુું ત્યારે હુું સર્જનહારનાું
કેટિાક અંકો મારી સાથે િઈ ગઈ હતી. મને યાદ છે કે, આ જૂના અંકોને એ િોકોએ િઈ
િીધાું, ને િાુંચીને મને કહે કે “બેન, આપણી વનશાળમાું આવુ ું માવસક આિી જાય તો
છોકરાઓનાું વિચારમાું વ ૃક્ધ્ધ થઇ જાય હો.” તેમની િાતથી મે નક્કી કરે લ ુું કે, સર્જનહારને
હુું ત્યાું મોકિાિીને રહીશ પણ સુંજોગોને કારણે આ િાત અધ ૂરી રહી ગઈ.

આ રીતે સમાજને જોડતી સર્જનહારની આ યાત્રા હિે 14માું િર્તમાું રિેશે છે તે

મોટી િાત ગણાય. એમાું યે આ િર્ે તો સર્જનહારે ફરી એક નિો રે કોડત બનાવ્યો ઓટડયો

સર્જનહાર!! કામ કરતાું કરતાું, હરતા ફરતા યુ ટયુબ પર તેમ જ મ ૂળ િેબ લિન્ક ઉપર
દરે ક િેખકોનાું તેમનાું તિતિરમાું તેમનાું વિચારોને જાણો અને માણો. મેગેઝીન પણ

ખોિિાની કે શોધિાની જરૂર જ નહીં. હુું ધારુું છું કે, સર્જનહાર ગુજરાતી ભાર્ાનુ ું પહેલ ુું
ઓટડયો મેગઝ
ે ીન છે . આપણાું આ ઓટડયો માવસકની હજી એટિી િોકોને જાણ નથી થઈ,
પણ જેમજેમ ખબર પડતી જશે તેમ તેમ અન્ય માવસકો સર્જનહારની આ યાત્રાને ચોક્કસ
ફોિો કરિાનાું છે .

ભાિેશભાઈ, ૧૪માું િર્તની આ નિીન યાત્રા માટે હુું પ ૂ. શ્રી નેણશીભાઈ, સર્જનહાર

ટીમ અને આપને ખ ૂબ ખ ૂબ અલભનુંદન આપુ ું છું અને સાથે આપ સૌનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર

માનુ ું છું, કે આટિા સુદ
ું ર અને વિશાળ પટરિારમાું આપે એક જગ્યા મારે માટે પણ રાખી
છે , જે મારે માટે બહુ ખાસ છે .

પ ૂવી મોદી મલકાણ (યુ.એસ.એ)
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કું ઈ કેટલાય પુંથ કાપવા પડયા,
પ્રત્યેક કદમ એક કેડી કું ડારતો,
સવ
ુંુ ાળી ડગર પર ફુલો ઊગે કે ના ઊગે,
મનમાું મકકમતાનો સુંકલ્પ ઊગ્યો હતો!
ુ ૂસતના ભાવસવન્યાસ દ્રારા અનેકો સફળતા સાધી છે . સુંવેદનાઓની નજાકત,
અનભ
સમાજચેતના, વૈસવધ્યસભર અલગ સવષયોની

માવજત, સદ
ુંુ રાત્મક કવરપેજ,

સમાજને

કદશાસ ૂચનથી 'સર્જનહાર' નો કલાપ ઉગાડયો છે .
સવચારોની નવીન મૌણલકતા આ મેગેઝીનની સપછાન નમ ૂનેદાર બનાવે છે . આધસુ નકતાન ુંુ
પકરપ્રેક્ષ્યને મહોરવાન ુંુ તેમનો પ્રયાસ ઉલ્લેખપાત્ર છે . આ બધાુંનો શ્રેય શ્રી ભાવેશભાઈ મીરાણીની
દીઘષદ્રષ્ષ્ટતા અને તેમની સમગ્ર ટીમના ટીમવકષ ને આભારી છે . એક એક કદમ પર ઉંચે ચડતાું
ુ ગ
ણિસતજો સવસ્તરતી રહી અને પરું પરા-પ્રયોગશીલતા સાથેની સસ
ું તતાથી તેનો પ ૂણષ સવકાસ થતો
રહ્યો!
સર્જનહારે ૧૩વષષ પ ૂરાું કરીને ૧૪માું વષષમાું મુંગલ પ્રવેશ કરી રહ્ું ુ છે . આ મુંગલ પ્રવેશની
ુ ેચ્છાઓ!!!
'સર્જનહાર' નાું સમગ્ર પકરવારને ખ ૂબ ખ ૂબ વધાઈ!! અનેકો શભ

ુ ી પરીખ, રાજપીપળા
ફાલ્ગન
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"

“હુ ું તારી સાથે

જ છું ને...”
રદીપ વત્રિેદી, અમદાિાદ
હોય જો તારો સાથ...
તો ણિસતજ ને પેલે પાર ઉડવ ુંુ છે ,
ને મેઘધનષ્ુ ય ના ઘોડે રમવ ુંુ છે .
હોય જો તારો સાથ...

તો કાગળની કશ્તીનો કકરશ્મો કરવો છે ,
ને કોરા કાગળ ના કકનારે કલશોર કરવો છે .
હોય જો તારો સાથ...
તો મારે મન બારે માસ છે ચોમાસ ુ ચોમાસ,ુ
ને રે ત ના રણ માું પ્રેમથી ભીંજાશુંુ ભીંજાશ.ુંુ
હોય જો તારો સાથ...
તો આ જન્મે જ માણીશુંુ પ્રેમની મહેકફલ,
ુ ાવીશ હુું ઈન્દ્રસભાની મહેકફલ.
ને તને ભલ
હોય જો તારો સાથ...
પ્રદીપ સત્રવેદી
હા યાર, તુું "સાથે" છે ને એટિે જ આ "જીંદગી" િાગે છે , ક્યારે ક ઉછળતા મોજા જેિી, તો ક્યારે ક
શીતિ ચાુંદની જેિી, તો ક્યારે ક ઊંચા પિતતોમાુંથી િહેતા ખળ ખળ ઝરણાું જેિી, તો ક્યારે ક િહેિી પરોઢના
પણો પર આલિિંગન આપતાું ઝાકળ જેિી અને ક્યારે ક તાજા તરાર ખીિેિા ફૂિોના ખુશ્બુ જેિી!!!
યાર... તુું "સાથે" હોય અને હાથ માું હાથ હોય તો પછી આ ર્ુવનયા તો... હોય મારી બાથમાું!! પણ
ત ુું જયારે સાથે નથી હોતી ત્યારે આ ર્ુવનયા તો શુ.ું .. હુ ું મારી જાત ને પણ નથી રાખી શકતો.. હાથમાું!!
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તારુું 'સાથે' હોવુ ું એટિે રથમ િરસાદથી રસરી ઉઠતી માટીની મ્પ્હક
ેં જેવુ,ું ચો તરફ છિાયેિ
ધરતીની હટરયાળી જેવુ,ું વ ૃક્ષો પર કિશોર કરતાું પુંખીઓના ટહુકા જેવુ,ું તો નીિગગને રચાતા મેઘધનુષ્યની
રું ગીનતા જેવુ.ું તો ક્યારે ક કાન ઘેિી રાધાના તપશતથી િહેરાઈ ઉઠતી બુંસરીના સુર જેવુ ું અહિાદક િાગે છે !! ત ુું
જો સાથ હૈ તો સારી ર્ુવનયા મ્પ્હક
ેં ને િગતી હૈ!
સાથે હોવુું એટિે.. સિતતિનુ ું એક-બીજા માટે સક્તમત અપતણ કરવુ.ું સાથે હોવુ ું એટિે એકબીજામાું
ઓળઘોળ થઇ જવુ..ું ઓગળી જવુ.ું હુ ું અને તુું ના સાયુજ્યમાું થી ખીિતુું પુષ્પ એટિે જ "આપણુ"ું !
સાથે હોવુું એટિે અંવતમ શ્વાસ સુધી સાથે રહેવ,ુ ું સાથ વનભાિિો. સાથે એક જ તિરમાું ગીત
ગાવુું અને રું ગોળીમાું એક બીજાને મનગમતા રું ગો પ ૂરિા. દરે ક ધડકન તેના માટે હોય અને દરે ક ધડકનમાું તેની
હયાતી મણાતી હોય !
સાથે હોવુું એટિે હાથ માું હાથ રાખીને સાથે ચાિવુ ું અને આંખમાું આંખ પરોિીને સાથે ઉડવુ...
ું સાથે
મ્પ્હક
ેં વુું અને સાથે ગઁહક
ે વુ.ું ના કોઈ પીછે ના કોઈ આગે.. હમ તો ચિેંગે સાથ સાથ.
હુ ું તારી સાથે જ છું, I am always with you. હુ ું હુંમેશા તારી સાથે જ છું. એટિે કે ગમે તે
પટરક્તથવતમાું એક બીજાનો સાથ વનભાિિો. એક બીજાની પ ૂવતિ રૂપ બનવુ.ું સુખ-ર્ુુઃખમાું એક-બીજાના હાથની
પક્કડ મજબ ૂત બનાિિા સાથે.. એક બીજાના મન ને પણ મજબ ૂત બનાિવુ.ું
હુ ું સાથે છું એટિે મનને મજબ ૂત ટે કો આપિો, ટહિંમત આપિી, અપનાપન જગાિવુું અને જે
કોઈ પટરણામ આિે તેને સાથે રહી ને સહર્ત તિીકારવુ.ું
હુ ું સાથે છું એ શબ્દ જ કેટિો બધો તાકાતિાળો છે . "સાથે" છું એ શબ્દ જ પરમાણુ
બૉમ્પ્બથી પણ વિશેર્ તાકાત ધરાિે છે અને કોઈ પણથી ડયાત િગર આગળ પગલુું ભરિાની ટહિંમત આપે છે .
માત્ર "હુું સાથે છું" એ િાકય જ સાથીદાર ને સાહસ કરિાની ટહિંમત આપે છે . એટલુું જ નટહ પણ આ એક માત્ર
ઉદ્દગારથી જ સાત સમુંદર હસતા હસતા તરી જિાય છે અને ઉત્ુગ
ું સાત વશખરો પણ રમતા રમતા ચડી જિાય
છે યાર.
સાથે હોિાનો અહેસાસ જ રોમાુંચક બનાિી દે છે અને ગમે તે આફતને અિસરમાું બદિી
નાખિા તે સમથત થઇ જાય છે . સાથે હોિાનો અહેસાસ જ તેને ટફવનલસ પુંખીની જેમ ઉભો કરી દે છે એટલુું જ
નટહ પણ ઉડતો પણ કરી દે છે ! આ એક શબ્દ જ બ્રહ્માસ્ત્ર સાલબત થાય છે .
સાથે રહેવ ુું અને સાથે જીિવુ ું એ બે િચ્ચે ખુબ મોટો તફાિત છે . આપણે ઘણાબધા િોકો સાથે
વિવિધ હેત ુથી "સાથે" રહેતા હોઇયે છીએ અને કામ કરતાું હોઇયે છીએ પણ એ બધા સાથે ઓળઘોળ થઇને કે
ઓતરીત થઇ ને જીિતા હોતા નથી. સમાજમાું, પટરિારમાું કે કામધુંધાના તથળે ઘણા બધા િોકો સાથે રહેતા
હોઇયે છીએ પણ તે માત્ર કામ અથે જ સાથે રહેિાનુ ું થતુું હોય છે . પણ તેઓ સાથે ટદિ થી ટદિ મેળિીને
જીિિનુ ું થતુું હોતુું નથી કારણ કે તેમાું કામ પ ૂરતો જ સાથ હોય છે . આજીિન નટહ!
અરે , આજીિન સાથે રહેતા દું પવતમાું પણ બહુ ઓછા દુંપવત "સાથે" રહીને, એકબીજામાું ઓતરોત
થઇ ને જીિતા હોય છે . એક જ ઘરમાું, એક જ છત નીચે, એક સાથે રહેતા હોિા છતાું તેઓ એકબીજાના મન
રદે શના સાિ અજાણ્યા મુસાફર તરીકે આખી જીંદગી કાઢી નાખતા હોય છે ! સાથે રહેવ ુ ું અને સાથે જીિવુ ું એ બે
િચ્ચે બહુ તફાિત છે . સાથે તો એ જ જીવ્યા ગણાય કે જેઓ એક-બીજા ના મનને િાુંચી શકતા હોય, મનોરદે શના
ભોવમયા હોય, એકબીજાની ખુશી, નાખુશી જાણતા હોય, એકબીજા ને ગમે તેમ જ કરતાું હોય, તિ ને ભ ૂિી જઈને
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એક માત્ર સાથ આપિા સદૈ િ તત્પર હોય.. ત્યારે "સાથે" જીવ્યા ગણાય. સાથે રહેવ ુ ું સહેલ ુું છે પણ સાથ આપી
ને જીિવુું ઘણુું અઘરુું છે કારણ કે તે "સમપતણ, સમજણ અને દપતણ" માુંગે છે . સતત અપનાપન માુંગે છે .
આમ, ઘણાું િોકો સાથે રહેતા હોિા છતાું જોજનો માઈિ ર્ૂ રના અંતરે રહીને જીિતા હોય છે .
તો ઘણા િોકો ર્ૂ ર રહેતા હોિા છતાું એક બીજાના મન અને ટદિથી ખુબ જ નજીક રહીને જીિતા હોય છે . તેઓ
એકબીજાના મનને િાુંચી શકતા હોય છે , તે કાુંઈ બોિે એ પહેિા તેની ઈચ્છા જાણી શકતા હોય છે ! મનની િાત
હોઠ પર આિે એ પહેિા તો હાથ પર એ િતતુ આિી જતી હોય છે ! એ િોકો માટે દો જીતમ ઔર એક ટદિ હોતે
હૈ!
અહીં સાથે રહેવ ુું કે જીિવુું એટિે "એકબીજાની ખુશી સાથે રહેવ"ુું તેમ છે . સાથે રહેિાનો અથત
"ઘુટન" નથી. કોઈ પણ રકારના ઘુટન સાથે રહેતા હો તો એ હુ ું "સાથે" છું એમ ના કહેિાય. સાથે તો એને કહેિાય
કે એકબીજા એના મનની િાત ખુબ વનખાિસતાપ ૂિતક કહી શકે, બીક રાખ્યા િગર કહી શકે, અણગમો દશાતિી શકે
કોઈ સુંકોચ િગર પોતાનો અલભરાય આપી શકે અને તે પછી તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કે શ્રેષ્ઠ રતતો બન્ને સાથે મળીને
શોધી શકે તેને "સાથે છું" તેમ કહેિાય. બન્ને ને પોતપોતાનુ ું વ્યક્લતત્િ ખીિિિાનો પ ૂરતો અિકાશ મળતો હોિો
જોઈએ. એકબીજાના વ્યક્લતત્િના વિકાસમાું અને તેને પ ૂણત પણે ખીિિિામાું સતત તત્પરતા દશાતિિી એ જ સાચો
સાથ કહી શકાય.

સાથે હોવુું એ એક એિી અજબની રોમાુંચક હફ
ું ૂ છે કે.. બસ ત ુું મારી સાથે છે પછી મારે શી લચિંતા?
સાથે હોિાનો અહેસાસ જ એને નિજીિન બક્ષે છે , નિા વિચારો આપે છે . સાથે એ માત્ર હફ
ું ૂ આપતો શબ્દ નથી
પણ હફ
ું ૂ ાળું આલિિંગન છે . અપનાપન છે . એક નવુ ું જોમ, જોશ અને હોંશ છે .
મહાભારતમાું અજુ તન જયારે જયારે મુઝ
ું ય છે , કે હિે શુ ું થશે?? શુ ું કરવુ?ું ?? ત્યારે હુંમેશા ભગિાન શ્રી
કૃષ્ણ એ કહ્ુું છે કે, હે ગાુંટડિધારી! "હુ ું તારી સાથે છું "તારે મુઝ
ું ાિાની જરાપણ જરૂર નથી. હુ ું તારો સાથી અને સારથી
પણ છું, ખોટા માગે નહીં િઈ જાઉ. આમ, અજુ તનની ભવ્ય સફળતાનુ ું રહતય માત્ર તે શ્રેષ્ઠ બાણાિાળી હતો એટલુું
નથી પણ શ્રી કૃષ્ણ તેની સાથે હતા. શ્રી કૃષ્ણ મારી સાથે છે એ ભાિ, એ અહેસાસ જ તેને શ્રેષ્ઠ રદશતન કરિા રેરતુ ું
હતુ.ું
હુ ું સાથે છું ને... એ શબ્દ જ ચમત્કાટરક શબ્દ છે . આ સાથે હોિાની જરૂટરયાત વ ૃદ્ધાિતથામાું ખાસ હોય
છે . આખી જીંદગી ભિે નીિગગને મુલત વિહાર કરતા પુંખીની જેમ ઉડા ઉડ કરી હોય અને વિશ્વપટરભ્રમણ કયુું હોય
પણ જયારે પાુંખો નબળી પડે અને ઉડિાની તાકાત ઓછી થતી જતી હોય ત્યારે કોઈ પણ પુંખીને પોતાનો માળો
યાદ આિે! બાકીનુ ું શેર્ જીિન તે માળામાું તેના સાથી સાથે પસાર કરિા ઈચ્છે છે . એ િખતે સાથીની સાથે જીિિની
ખુબ મજા આિતી હોય છે ! પેિી કવિતા યાદ આિે છે . "કમાિ કરે છે એક ડોસી, ડોસા ને હજી વ્હાિ કરે "

સાથે જીિિામાું મજા છે દોતતો, અકેલા જીના કોઈ જીના હૈ?? એક તેરા સાથ હમ કો દો જહાુંસે
પ્યારા હૈ, ત ુંુ હૈ તો હર સહારા હૈ... તેરે સાથ જીના હૈ, તેરે સાથ મરના હૈ... મેરે યાર. સાથે એટિે આપણે તો સાથે
જીિનની મોજ માણીશુ,ું આપણે સાથે આભિાનાું તારા ગણીશુ ું અને ચાુંદ સ ૂરજની રોશનીનુ ું સાથે જ પયપાન કરીશુ.ું
સાથે જ પતુંગ ઉડાડીશુ ું અને સાથે જ રાસ-ગરબા રમીશુ.ું વરયે, આપણે તો એક ડાળના પુંખી બની ને સાથે જ
ઘુઘિાટ કરીશુ.ું
સપ્રયે I LOVE YOU કહેવા કરતાું હુું.. I M WITH YOU કહેવાન ુંુ વધ ુ પસુંદ કરીશ! ગમશે ને સપ્રયે!
Email id : pradip_trivedi57@yahoo.co.in
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“સદાય તમારો સાથ”

કીસતિ કોટક, થાણા
"હુું છું ને તારી સાથે" એ શબ્દ એવો છે જે આપણને કોઈ કહે કે, આપણે કોઈને કહીએ, તે બુંને પકરસ્સ્થસતમાું
આપણને ખ ૂબ જ ગમે છે . તે શબ્દમાું એટલી શસ્લતનો સ્ત્રોત છે કે આપણામાું કે આપણે જેને કહીએ, તેના મનમાું
એક નવો રોમાુંચ ઊભો કરીને, આશાન ુંુ નવ ુંુ કકરણ ફેલાવી નાખે છે . "સાથે" શબ્દથી એવ ુંુ લાગે કે જાણે કોઈએ
આપણો હાથ પકડીને આપણને આધાર આપ્યો હોય.
આપણા દરે કના જીિન સાથે આ શબ્દ જોડાયેિો જ હોય છે . આપણને દરે કને જીિનમાું કોઈ ને કોઈના
સાથની જરૂર પડતી જ હોય છે . જેમ કે બાળપણમાું મા-બાપ ની, થોડા મોટા થતાું શાળાએ જિા કે રમિા માટે
વમત્રોની, તેમ જ યુિાનીમાું કામધુંધા કે વ્યિસાય માટે િેપારી વમત્રોની અને ઘરમાું પત્નીની અને વ ૃદ્ધાિતથામાું,
આપણા સુંતાનોની.
આમ, જીિનના દરે ક તબક્કે કોઈને કોઈના સાથની જરૂર પડતી જ હોય છે , અને હા, જીિનના દરે ક
તબક્કામાું ભગિાનનો સાથ તો ખરો જ!!
આપણે કોઈના સાથ િગર ઘણાું કાયત કરી શકતા નથી. જેમ કે કોઈ ર્ુકાન, વ્યાપાર કે ફેલટરી શરૂ કરિી
હોય કે પછી કોઈ કૌટુુંલબક કે ધાવમિક રસુંગ ઉજિિા હોય, તો પણ આપણને અનેક િોકોના સાથની જરૂર પડતી
હોય છે . કોઈ સામાન્ય વ્યક્લત હોય કે સફળતાના ટોચની વ્યક્લત હોય દરે કને ક્યારે ક તો કોઈના સાથની જરૂર
પડતી જ હોય છે .
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"સાથ" શબ્દ એ સવશ્વાસન ુંુ પ્રસતક છે . જેમ કે આપણે કહીએ કે મારી સાથે ભગિાન છે , મારા વપતા છે , મારો
પુત્ર કે મારી પત્ની છે , મારો ભાઈ કે પછી મારો વમત્ર છે . તો આ બધાનુ ું સાથે હોવુ ું એ આપણો તેમની રત્યેનો
વિશ્વાસ દે ખાડે છે . આપણને જીિનમાું આમાુંની કોઈને કોઈ વ્યક્લતનો સાથ અચ ૂક મળતો જ હોય છે .
ુ સમાન હોય છે . મને પણ મારા જીિનમાું અનેક િોકોનો સાથ
"સાથે" શબ્દ બે વ્યસ્લતને જોડવા માટે પલ
મળયો છે . હુ ું ખ ૂબ જ નસીબદાર છું કે મને બાળપણથી આજ સુધી મારા માતા અને વપતાનો સાથ મળયો છે . મારા
વપતા આજે હયાત નથી છતાું તેમના આશીિાતદરૂપી સાથ આજે પણ મારી સાથે જ છે . મારા બુંને મોટા ભાઈઓ
એટિે કે જયેશભાઈ અને ચુંરશ
ે ભાઈ એ પણ મારા જીિનમાું ડગિે ને પગિે સાથ આપ્યો છે . જ્યારે મારે 1992માું
નિા ધુંધાની શરૂઆત કરિી હતી, ત્યારે પણ મારા ભાઈ જયેશભાઈ અને મારા ભાઈ રૂપી મારા વમત્ર પપ્પુભાઈએ
પણ મને ખરા ટદિથી સાથ સહકાર આપ્યો હતો, અને આજે પણ તે મારી સાથે જ છે .
બીજુ,ું આજે હુ ું મારા વિચારો તમારી સમક્ષ સર્જનહાર માવસક દ્વારા પહોંચાડી શકુું છું, તેનો બધો શ્રેય
સર્જનહારના તુંત્રી ભાિેશભાઈ મીરાણીને ફાળે જાય છે . તેમણે મને િખિા માટે રોત્સાટહત કયો અને મને
િખિાનો મોકો આપી સાથ આપ્યો.
જીિનસાથી તો એ કહેિાય જેની સાથે જજિંદગી વિતાિિી નહી પણ જીિિી ગમે.આિી મારી જીિનસાથી
ચેતનાનો પણ મને ખ ૂબ જ સાથ રહ્યો છે . ક્યારે ક હુ ું કોઈ કારણે લચિંતામાું હોિ કે નિતસ થઈ ગયો હોિ, ત્યારે મને
એક વમત્ર બનીને કહે છે , કે લચિંતા ના કરો હુ ું તમારી સાથે જ છું ને!! જિારામ બાપા બધુ ું સારુું કરશે તે આપણી
સાથે જ છે ને!! ત્યારે મને ખ ૂબ સાુંત્િના મળે છે , અને મારો મારા જિારામબાપા પરનો વિશ્વાસ િધારે મજબુત
થઇ જાય છે .
મને મારા જિારામબાપા પર ખ ૂબ જ શ્રદ્ધા છે . ખરે ખર, મને મારા જીિનમાું તેમના અનેક પરચા મળયા
છે . જયારે િાગે કે હિે કોઈ રતતો સ ૂઝતો નથી, ત્યારે હુ ું તેમને ખરા હૃદયથી યાદ કરુું, ત્યારે અચ ૂક તેમનો
ચમત્કાર થાય છે . ક્યારે ય સપનામાું પણ ન વિચાયુું હોય તેિો રતતો મળી જાય છે . તે ડગિે ને પગિે મારી
સાથે જ છે . તેમાું શુંકાને કોઈ તથાન નથી.
આખા એવશયામાું પહેલ ુું એવુ ું િીરપુરમાું મુંટદર શ્રી જિારામબાપાનુ ું છે . જ્યાું ૨૦૦ િર્તથી અન્નશ્રેત્રની
સેિા અવિરત ચાિે છે . તે પણ કોઈની પાસે એક પણ પૈસો િીધા િગર!! ત્યારે મારુું મન ખુબ જ ગિત અનુભિે
છે કે આિા મહાન સુંત શ્રી જિારામ બાપા મારી સાથે છે . જે િાખો િોકોને કોઈ પણ તિાથત િગર જમાડી શકે ,
તો તે મને કેમ ભ ૂિી શકે? કેમ કે હુ ું તો તેમનો પરમ ભલત છું. તેિા શ્રી જિારામ બાપાને મારા કોટી કોટી િુંદન.
આજે હુ ું જે કુંઈ પણ છું, તે આ બધાના સાથ સહકાર અને જિારામ બાપાના આશીિાતદથી જ શક્ય બન્યુ ું

છે . તે બદિ બધાનો ખુબ ખુબ આભાર.

જ - માડે

લા - ખો લોકોને

રા - મ ન ુંુ નામ લઈને
મ - નથી

એવા શ્રી જલારામ બાપા ની જય હો.
Email id: - kirtikotak71@gmail.com
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'લાગણીઓ
સાથેના સેત'ુ

સવરાજ પુંડયા, ભાવનગર
ુ ે નામ સાથે કોઈ સુંબધ
'લાગણીઓના સેતન
ું નથી. તેઓ આત્મીયતાના ઢાળમાું જ સરતા હોય છે .
ુ ીન ુંુ સ્સ્મત મારી આંખોમાું
એવ ુંુ જ કું ઈક કહી શકીએ આપણી મૈત્રી સવશે, નહીં તો શુંુ કામ? તારી ખશ
શોધાય છે ?'
કોઈનુ ું પાસે હોવુું કે ર્ૂ ર હોવુું અગત્યનુ ું નથી. અગત્યનુ ું છે કોઈનુ ું તમારી સાથે હોવુ.ું કોઈનુ ું સાથે હોવુું
એનો અથત એ કે એનુ ું તમારી િાગણીઓ સાથે સીધુું જોડાણ હોવુ.ું આપણે ઘણી બધી િખત અનુભિતા
હોઈએ છીએ, આપણી પાસે તો ઘણા બધા છે . પણ, આપણી સાથે એમાુંથી કેટિા?? બહુ થોડા કદાચ કોઈ
એકાદ બે જ એિા સુંબધો કે વ્યક્લતઓ હશે, જે ખરા અથતમાું સાથે હશે. સાથે હોવુું એટિે હફ
ું ૂ નો સુંબધ, સાથે
હોવુું એટિે વિશ્વાસનો સુંબધ, સાથે હોવુું એટિે સમજણનો સુંબધ.
ટહન્ર્ુ ધમત અનુસાર િગ્ન સમયે પવત પત્ની સપ્તપટદમાું અરસપરસ િચન આપે. એમાનુ ું એક િચન
સાથે રહેિાનુ ું પણ છે કે ગમે તે પટરક્તથવતમાું, સુંજોગોમાું એકબીજાનો પ ૂરો સાથ આપી કાયમ સાથે રહીશુ.ું
આ એક સહથ
ુ ી મોટુું િચન છે . આ સમજાિી જાય છે કે સુંબધમાું સહથ
ુ ી અગત્યનુ ું હોય કાુંઈ તો એ છે સાથ.
તો ઘણી િખત આપણે એ પણ અનુભવ્યુું છે . કોઈ સાિ પાસે હોિા છતાું પણ સાથે હોતુું નથી. એક
જ ઘરમાું એક જ છત નીચે રહેતા િોકો પાસે-પાસે હોિા છતાું પણ સાથે નથી હોતા. અને ક્યાુંક કોઈ કેટિા
ટકિોમીટર ર્ૂ ર હોિા છતાું પણ સાથે હોિાનો અનુભિ કરાિી જાય છે . આ છે સમજણ. વ્યક્લતગત રીતે
તમારી પાસે રત્યક્ષ હાજર ન હોિા છતાું પણ માનવસક હાજરી હોિી અને સાથે હોવુું બહુ જ જરૂરી છે . જ્યાું
સુંબધ
ું માું સમજણ હશે ત્યાું સાથ આપોઆપ આિી જશે.
ક્યારે ક નાની ગેરસમજણમાું સાથ છૂટી જાય છે . વ્યક્લત પોતાની વિચાર શક્લત પર એિો જોરદાર
પરદો પાડી દે છે , કે એને સાથે હોિા છતાું પણ સાથે રહેવ ુું હોતુું નથી. અને ધીરે -ધીરે આમાુંથી િાગણીઓનો
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અભાિ ઉત્પન્ન થાય છે . સુંબધ કોઈ પણ હોય એ સમય અને સાથ માુંગે છે . હફ
ું ૂ ના બે શબ્દો માુંગે
છે . િાગણીનો હુફ
ું ાળો તપશત માુંગે છે . કોઈ પણ રીતે બસ સાથ માુંગે છે .
જ્યારે તમે બહુ ખુશ હોિ, કોઈ સારો રસુંગ હોય છે ત્યારે પણ તમને બધાના સાથની જરૂર પડે છે .
જો તમે કોઈ સાથે તમારી ખુશી િહેંચી નથી શકતા, કોઈ તમારી સાથે નથી. તો ખુશીનુ ું મહત્િ અધ ૂરુંુ રહી
જાય છે . સારા રસુંગે મહેમાનોની ઉપક્તથવત ઘરના બધા સભ્યોની હાજરી એમનો સાથ હોય તો આનુંદ
બમણો થઈ જાય છે અને એિી જ રીતે જ્યારે ઘરમાું કોઈ ર્ુુઃખદ ઘટના બને છે , ત્યારે પણ પોતાના માણસોની
હુફ
ું અને સાથ એ બહુ જ અગત્યનુ ું અને અવનિાયત બની જાય છે . આ બુંને સમય એિા છે જીિનના કે, જ્યારે
પોતાના િોકોના સાથની ખરે ખર જરૂર પડે છે અને આ જરૂર િગભગ બધાને પડતી જ હોય છે . ખુશી અને
આનુંદની પણ મજા ત્યારે જ આિે છે જ્યારે પોતાના સાથે હોય. એિી જ રીતે જીિનમાું કુંઈક મેળિો કુંઈક
આગળ િધો ત્યારે પણ પોતાના િોકો સાથે હોય તો જ આનુંદ થાય છે . એમ જ જીિનમાું જ્યારે કોઈ
તિજનનો સાથ છૂટી જાય ત્યારે એ સમયે બીજા કોઈ તિજન કે વમત્રનુ ું સાથે હોવુું તમને હફ
ું ૂ નુ ું કામ કરી જાય
છે . માણસ ગમે એટિો એકિો રહેિા ટેિાયેિો હોય અંતે ક્યારે ક તો એને કોઈના સાથની જરૂર પડે જ છે .
તો ઘણી િાર વ્યક્લત િોહીના સગપણ વિના પણ િાગણીના સુંબધ
ું ે તમને સાથ આપી જાય છે .
ક્યારે ક કોઈને એવુું પણ અનુભિાયુું હશે કે જેને ક્યારે ય મળયા જ ન હોય, ફરી મળિાની કોઈ આશ ના હોય
એિા વ્યક્લતઓ પણ આપણને સાથ આપી જાય છે . ક્યારે ક જીિનમાું એિા સુંજોગ આિી જાય છે . જેમાું
સાિ જ અજાણી વ્યક્લત તમને સાથ સહકાર આપી જાય છે . આ કોઈ એવુું િેણ ુું હોય છે જે ગયા ક્યાું જનમના
સાથનુ ું હોય ઈશ્વરને ખબર! કે ભગિાન પોતે જ જાણે આપણને મુશ્કેિીમાુંથી ઉગારિા આવ્યા હોય એમ
સાથ આપિા આિી જાય છે . પણ એટલુું ચોક્કસ છે કે માણસ માણસના સાથ િગર અધ ૂરો છે . એકિો છે .
અને એટિે જ મને િાગે છે . કોઈના સાથ નો સેત ુ જ્યાું સુધી ના મળે જીિન અધ ૂરુંુ છે , બેતિાદ છે . કોઈનુ ું
હોવુ,ું સાથે છું એટલુું કહેવ ુું બહુ મોટી અમ ૂલ્ય સોગાદ છે .

Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
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જાદવજી કાનજી વોર
ુ ડ
મલ
ું ુ

સાથી હાથ બઢાના...સાથી હાથ બઢાના સાથી રે ... એક અકેલા થક જાયેગા, સમલકર બોઝ ઉઠાના...!
હમ મહેનતવાલો ને જબ ભી સમલકર કદમ બઢાયા, સાગર ને રસ્તા છોડા, પરબત ને શીશ ઝુકાયા
ફૌલાદી હૈં સીને અપને, ફૌલાદી હૈં બાહેં, હમ ચાહે તો પૈદા કર દે , ચટ્ટાનોં મેં રાહેં.
સાથી હાથ બઢાના સાથી રે ... સાથી હાથ બઢાના સાથી રે ...!

૧૯૫૭માું રદવશિત થયેિી મધુબાિા અને ટદિીપકુમાર અલભનીત નયાદૌર ટફલ્મનુ ું ઉપરોલત ગીત આજે
જ્યારે સમગ્ર વિશ્વમાું કોરોનાકાળ રિતી રહ્યો છે . ત્યારે બહુ જ ઉલચત અને સમયને અનુરૂપ છે . સમતત માનિ
જાતે એકબીજાના સાથ અને સહકાર સાથે આ વિર્મ લબમારીને નાથિાના રયાસો જારી રાખ્યા છે . આપણે
ભાગ્યશાળી છીએ કે ર્ુરું દેશીભયો રન્ષ્ટકોણ અપનાિીને આપણા િડારધાન શ્રી નરે ન્રભાઈ મોદીએ “જાન હૈ તો
જહાન હૈ” નુ ું સ ૂત્ર અપનાિી સૌથી પહેિાું િોકડાઉનની ઘોર્ણા કરીને સુંપ ૂણત વિશ્વને પાઠ આપ્યો કે જીિતા હોઇશુ ું
તો રૂવપયા તો કમાિી જ િઇશુ.ું એને િીધે ૧૩૫ કરોડની આબાદી ધરાિતા આ મહાકાય દે શમાું મ ૃત્યુ દર સહુથી
ઓછો રહ્યો છે . જેની નોંધ પવિમના વિકસીત દે શો ઉપરાુંત વિશ્વ આરોગ્ય સુંતથાએ પણ િીધી અને આપણા
દે શનો અલભગમ રશુંસાને પાત્ર થયો. આજે પણ આપણો દે શ સમતત વિશ્વને માગતદશતન આપી રહ્યો છે .
માનિતાિાદી અલભગમ અપનાિીને આપણા દે શે ર્ુવનયાના ૧૫૦થી િધારે દે શોને આ મુશ્કેિ સમયમાું દિાઓ
તથા અન્ય કેટિીયે મદદરૂપ સાધન–સામગ્રીઓ પાઠિિાનુ ું મહાન કાયત કયુું છે . ર્ુવનયાના કેટિાય દે શોની કુિ
િતતી કરતાું પણ િધારે એટિે કે ૮૦ કરોડથી િધારે દે શિાસીઓને આપણી સરકારે છ મટહના સુધી મફતમાું
અનાજ પ ૂરુું પાડ્ુું છે .
આ વિકટ પટરક્તથવતમાું કોઇ એક માણસ કે એક દે શ માટે બહાર નીકળવુ ું મુશ્કેિ છે . ત્યારે સમગ્ર
માનિજાત એક સાથે રહીને કોરોના નામક વિર્ાણુ સામે િડાઇ િડી રહી છે . આિા સમયમાું આપણા
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દે શિાસીઓને ડોકટરો, નસીસ, પેરામેડીકિ તટાફ, સફાઇ કમતચારીઓ, સામાજીક સુંતથાઓના કાયતકરો, પોલિસ
વિભાગના કમતચારીઓ તથા અન્ય કુંઇ કેટિાએ પોતાનો હાથ િુંબાિીને “હમ સબ સાથ સાથ હૈ” એમ સાલબત
કયુું છે . એકિો માણસ થાકી જાય પરું ત ુ તેને જો સમાજના અન્ય સિે સેિાભાિીઓનો સાથ મળે તો કોઇ પણ
કાયત અશક્ય નથી એ સાલબત કયુું છે . હૈયે હામ રાખીને જ્યારે બધા એક સાથે મુંડી પડે છે ત્યારે મહાકાય સાગરે
પણ પોતાનો રતતો છોડિો પડે છે તથા પિતતે પણ પોતાનુ ું શીશ ઝુકાિવુ ું પડે છે . આપણી છાતી છપ્પન ઇંચની
હોય અને આપણી બાહઓ
ુ માું બળ હોય ત્યારે આપણે જો ચાહીએ તો એક સાથે મળીને ખડકમાુંથી પણ રતતાઓનુ ું
સર્જન કરી શકીએ છીએ.
ભૌવતક સાધન સામગ્રીઓ િસાિિાની દોટમાું આપણે આપણા પોતાના પટરિારને જ ભ ૂિી ગયા હતા.
એ હિે પટરિારની સાથે એકમેકના સાથ અને સહકાર િડે જીિિાનુ ું શીખી ગયા છીએ. આ િોકડાઉનના કારણે
હોટેિો અને રે તટોરું ટ બુંધ થઇ ગયા હોિાથી હિે આપણે પટરિારના સભ્યોના રેમાળ હાથે રાુંધેિા ભોજનનો એક
સાથે બેસીને સમયસર આનુંદ માણતા થઇ ગયા છીએ. પડકાર બહુ જ મોટો છે . આત્મવનભતરતાની મુંલઝિ એક
ઘણી િાુંબી િડાઇ જેિી છે .
હકારાત્મક રન્ષ્ટકોણ અપનાિીને સહન
ુ ો સાથ અને સહકાર તથા રઢ વનધાતર જ આપણને આ સુંકટમાુંથી
બહાર કાઢી શકશે. જે સમાજે આપણને કાવમયાબી અને નામ-દામ આપ્યા છે એ સમાજ માટે થોડુું કરી છૂટીએ
તો કેમ? બધી સમતયાઓના વનરાકરણ માટે સરકાર પર ભરોસો રાખીને બેસિાને બદિે તથાવનક િેપારી મુંડળો
તથા ઉદ્યોગપવતઓની મદદ િઇને આજે શ્રવમકો અને જરૂરતમુંદોનુ ું પેટ ભરિાની ટદશામાું આગળ િધી શકાય
અને આત્મવનભતર બની શકાય છે . જરૂરત છે માત્ર રઢ સુંકલ્પ અને એક સાથે રહેિાની.
િોકો કહે છે કે, એકિા આવ્યા અને એકિા જિાનુ!ું સાથે શુ ું િઇ આવ્યા અને શુ ું િઇ જિાનુ!ું િાત
પણ તદ્દન સાચી છે , પરું ત ુ તેના કરતાું પણ િધારે સાચી અને િધારે મહત્િની િાત એ છે કે એકિા આવ્યાએકિા જિાનુ ું એ ખરુું, પરું ત ુ એકિા જીિિાનુ ું શક્ય છે ખરુું? જીિનસાથી વિના જીિન પસાર કરવુ ું બહુ જ ર્ુષ્કર
અને મુશ્કેિ હોય છે . તત્િજ્ઞાનીઓ ભિે કહેતા હોય કે જનાર વ્યક્લત પોતાની સાથે કશુ ું િઇ જતી નથી પણ
છતાુંય વ્યિહારમાું આપણે જોઇએ છીએ કે પોતાના વરયપાત્રના ગયા પછી પાછળ રહેનારનુ ું તો સિતતિ િઇ
જતી હોય છે . અમુક ટફલ્મોના સુમધુર ગીતો આપણા મનને એિા તો જકડી િે છે કે એના શબ્દો આપણા કાને
પડે કે આપણે એ ગણગણિા મુંડી પડીએ છીએ. મુકદર કા વસકુંદર નામક ટફલ્મનુ ું અવમતાભ અને રાખી ઉપર
ફીલ્માિેલ ુું આ ગીત આપણને હુંમેશા જીિનસાથી સાથે રહેિાનુ ું અને તેની કદર કરિાનો સુંદેશ આપે છે .
ઓ સાથી રે .... તેરે લબના ભી ક્યા જીના? ફૂિોં મેં કલિયોં મેં, સપનોં કી ગલિયોં મેં
તેરે લબના કુછ કહીં ના, તેરે લબના ભી ક્યા જીના?
ઓ સાથી રે .... તેરે લબના ભી ક્યા જીન?
ચાિો વમત્રો, આપણે માત્ર જીિનસાથીની જ નહીં પણ આપણા પટરિારજનો, સમાજ, દે શ તથા સમગ્ર
વિશ્વના સહુ માનિો સાથે રેમપ ૂિતક સાથ અને સહકાર િડે એકબીજાની સારસુંભાળ િેતા જીિીએ અને વિશ્વભરમાું
આપણા ગૌરિશાળી દે શનુ ું નામ રોશન કરીએ.
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦

49

www.sarjanhar.com

ુ રાતી માસસક” II
II “સર્જનહાર ગજ

ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર – ૨૦૨૦

50

ુ રાતી માસસક” II
II “સર્જનહાર ગજ

www.sarjanhar.com

“સાથે” નો સવધયારો

અલ્પા વસા, મબ
ુંુ ઈ
સાથે એટિે સુંગાથે, સુંગે કે સહ. આ 'સાથે' શબ્દ આપણા રોજબરોજના િાતાતિાપમાું ખ ૂબ રમાણમાું
રયોજાતો શબ્દ છે , પણ જરા ધ્યાનથી એ શબ્દને જોઈએ તો ક્યાુંક ટહિંમત બક્ષતો, તો ક્યાુંક આરામ દાયક,
ક્યાુંક રેરણા આપતો તો િળી ક્યાુંક મીઠો સુંગાથ સ ૂચિતો શબ્દ છે અને િધુ પડત ુું 'સાથે' એ તકરારનુ ું કારણ
પણ બની જાય છે એ સો ટકાની િાત છે .
"હુું મારા પપ્પા સાથે છું." અહીં 'સાથે' કહિંમત બિતો શબ્દ બને છે .
"હુું મારા પકરવાર સાથે છું." અહીં 'સાથે' આરામ દાયક બની જાય છે .
"હુું મારા ગરૂુ સાથે છું." શ્રેષ્ઠ ગરૂુ ના સાથ અને સહકારથી સશષ્યને મુંઝીલ મેળવવામાું તકલીફ નથી પડતી.
"હુું લાઈફ પાટષ નર સાથે છું." અહીં 'સાથે' શબ્દ મીઠો સુંગાથ સ ૂચવે છે .
અને સતત સાથ હોય ત્યાું તકરાર થાય છે જ. અત્યારે કોવિડના સમયમાું બધા ઘરમાું જ રહે છે . સૌથી િધારે
ઝગડા, મતભેદ, મનભેદ અને છૂટાછે ડાના કેસ થયા છે . આ તો થયુ ું 'સાથે' શબ્દનુ ું વિશ્િેર્ણ.
હિે સાથે રહેિાના ફાયદા કહુ ું તો....
ખ ૂબ જરૂરી છે એકબીજાના સુખ ર્ુ:ખમાું સાથે રહેિાની. સુખની ઉજિણી કરિા પણ સાથ જોઈએ, અને
ર્ુ:ખને કહી દઈ, મન હિકુું કરિા પણ સાથ જોઈએ.
ઇવતહાસને તપાસતા પાુંડિોને શ્રી કૃષ્ણનો સાથ હતો. તો અધમત પર ધમતનો વિજય થયો હતો. શ્રી રામને
હનુમાનનો સાથ હતો તો િુંકાપવત રાિણ પર વિજય મેળિી, સીતાજીને હેમખેમ પાછા િાિી શક્યા હતા.
તમાકુ અને ગુટકાનો સાથ મોતને વનમુંત્રે છે અને ખરાબ વમત્રોની સુંગત કુટેિો અને અંધ:પતનને નોતરે છે .
સાથ, સુંગાથ અને સહકાર જીિનમાું ખ ૂબ જરૂરી છે . જે વ્યાિહાટરક જીિન જીિિામાું અને હમેશાું રગવતકારક જીિન
જીિિામાું આપણને ઉત્સાટહત રાખે છે . સાથ િગર માણસ એકિિાયો થઈ જાય છે , ને વનરાશાનો ભોગ બને છે . તેના
રગવતનો પુંથ અટકી જાય છે . જીિનની મુંઝીિ ધુધ
ું ળી થઈ જાય છે . એને ડીરેશનમાું સરી પડતા પણ િાર નથી
િાગતી.

અંતમાું કહુું તો, મને અિરોનો સદ
ુંુ ર, સવ
ુંુ ાળો સાથ મળ્યો છે . અહીં મારો જ એક શેર કહુું,
"દ્વાર, બારી, આંગણુંુ તો હો બધે, બેસવા સુંગાથ ચોરો જોઈએ."

Email id: - alpavvasa@gmail.com
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પષ્ુ પા કકશોર ગાલા, ખાર

''માનવી ક્યારે એકલો નથી હોતો
''હુું" હુંમેશા સાથે હોય છે "
આમ તો સાથે એટિે ઘણા મતિબ અને િાક્યો બને છે . જેિી રીતે તમે મોબાઇિ સાથે ચાર્જર રાખો,
તાળા સાથે ચાિી રાખો અને મુસાફરીમાું ટટટકટ રાખીએ. ફોરે ન જઈએ તો સાથે પાસપોટત રાખીએ અને જરૂરી
દિાઓ સાથે રાખીએ આ બધા સાથ ભિે વનજીિ છે પરું ત ુ એટિા જ એકબીજાના પ ૂરક છે કે જેના િગર બીજો
નકામો છે . પરું ત ુ આજે િાત કરિી છે સજીિોની જે ઘણા અંશે એકબીજાના પ ૂરક પણ હોય અને જરૂરી પણ હોય
છતાું સાથે હોય પણ અને ન પણ હોય.
પહેિા તો આપણી સાથે રહેતો હુંમેશા જે આપણો ''હુું" એટિે અહુંકાર જે સાથે રહેતા આત્માને પણ
ઓળખિા નથી આપતો અને બીજો ''હ"ુ ું જે આત્મા છે અને જે આત્મા સાથે એટિે કે પોતાના સાથે જીિતા શીખી
જાય એને કોઈના સાથની જરૂર નથી. આ એક જ ''હ"ુ ું ના બે મતિબ જે તમને ર્ૂ ર પણ કરી શકે છે અને તમને
સાથ પણ આપી શકે પરું ત ુ આપણને અંદરના કરતાું બહારના સાથ િધુ ગમે છે અને એ છે સુંબધ
ું ોના સાથ. જેમાું
ઘણા બધા સુંબધ
ું ો અને ઘણી બધી પટરક્તથવતઓ આિતી હોય છે . એમાું ઘણાના સાથ મળતાું પણ હોય છે અને
ઘણાના સાથ છૂટતાું પણ હોય છે .
હુંમેશા આંસુ અને હાતય જલ્દી સાથે ન આિે. જ્યારે આપણે ર્ુુઃખી હશુ ું તો આંસુ આિશે ખુશ હશુ ું તો
હાતય આિશે પરું ત ુ જીિનમાું કોઈક ને જ અને ક્યારે ક જ ર્ુુઃખ પછી સુખનો અચાનક અનુભિ થાય ત્યારે આંસુ
અને હાતય બુંને સાથે આિે અને એ પણ ખ ૂબ જ ટકિંમતી હોય. જે આપણા જીિનમાું િણાઈ જાય.ઘણી િખત
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આપણી જજિંદગીમાું પણ કોઈ એિી વ્યક્લતનુ ું વમિન થઈ જાય અને આપણે એને ગુમાિિા ન માુંગતા હોઈએ
ત્યારે એને કહેવ ુું પડે કે ''આપકા નામ ક્યા રખે, દોતત રખેંગે તો રુઠ જાઓગે, ખ્યાિ રખેંગે તો ટૂટ જાઓગે, પ્યાર
રખેંગે તો છૂટ જાઓગે. તો ચિો આપ કા નામ જજિંદગી હી રખ િેતે હૈ જો મૌત સાથ વનભાયેગી "અને એિા
વ્યક્લતઓનો સાથ આપણને હુંમેશા મળતો રહે છે જે આપણામાું રાણ પ ૂરે છે અને એ વ્યક્લતને હુંમેશા સાથે
રાખિી હોય તો કોઈ બીજાની િાતોમાું આિી અને એને ખોઈ નટહ રાખિી નહીં તો છે લ્િે અફસોસ વસિાય કાુંઈ
નટહ બચે.
હમણાુંનો આ રોગ જે કોરોના જેિો ભયુંકર જેણે આખા વિશ્વને હચમચાિી રાખ્યુ ું અને આપણો ભારત પણ
એનો ભોગ બન્યો. પરું ત ુ આ lockdownમાું social distance ઘટયુ ું અને આપણે બહારના વ્યિહાર અને સુંબધ
ું ો
હતા એ બુંધ થયા અને બધા ઘરમાું સાથે રહીને social distanceમાું પણ ખુબ જ નજીક આિી ગયાું અને જોઇન્ટ
ફેવમિી અથિા પોતાનો પટરિાર એનો મહત્િ સમજાઈ ગયુ ું અને હા, કોઈ જગ્યાએ એવુું પણ બન્યુું હશે કે સાથે
રહેિા મજબ ૂર થવુું પડ્ુું હોય અને અણગમો િધારે પણ િધ્યો હોય કારણ કે ઘણા કપ્પિ એક છત નીચે તો
રહેતા હોય પરું ત ુું એકબીજાથી બહુ જ અંતર હોય અને ઘણા તો િગ્ન જીિનમાું એટિા માટે જોડાય કે પરું પરા
છે , તો ઘણા પોતાના પાટત નરને ખાિી કાયદા તરીકે સાથે રાખે અને એનુ ું બેવનટફટ મેળિે, તો ઘણાને ખાિી
પોતાની સાથે શોભે એિા સાથી માટે જોડાય અને ઘણાને તો ખાિી િારસો િધારિા સાથી જોઈએ, ઘણાને
પટરિારની દે ખભાળ માટે સાથી જોઈએ, તો ઘણાને હક
ુ મ ચિાિિા સાથી જોઈએ. આિા અનેક કારણોથી આપણે
ભિે એકબીજાથી જોડાતા હોઈએ પરું ત ુું પ્યાર જ ન હોય તો અંતર તો રહેિાનુ ું જ. ભિેને છત નીચે રહે અને
જેને એકબીજા સાથે પ્યાર હશે અને કોઈ કારણસર સાથે જીિી ન શકે તો પણ એ ર્ૂ ર રહીને પણ પિ-પિ સાથ
વનભાિે છે .
હમણાું આપણે જોયુું કે સુશાુંતવસિંહ એ આત્મહત્યા કરી એના મીટડયામાું હજારો ફેન હતાું, િાખો facebook,
twitter ફ્રેન્ડ હતાું છતાું તેને એકિતાએ કોરી ખાધો અથિા તો એની એકિતાનો કોઈએ ફાયદો ઉઠાડીને એને
મોતને ધાર ઉતાયો પરું ત ુ એને સાચો સાથ હોત તો કદાચ બચી જાત આિા સાચા સાથ મળતાું હોય છે .
પટરિારથી અને સાચા પ્યારથી. એક દ્રષ્ટાુંત: એક પટરિાર હત ુું એમાું બે બાળકો અને પવત પત્ની હતાું. એક
ટદિસ પત્ની સીડી ઉતરતા પડી ગઈ અને ફ્રૅલચર આવ્યુ ું અને તરત જ એનો પવત અને બાળકો ડોલટર પાસે િઇ
ગયા. પાટો બુંધાવ્યો અને આરામ કરિા કહ્ુું અને પવત અને બાળકો એ એની સેિા સાથે ઘરની જિાબદારી પણ
સુંભાળી િીધી અને તે સ્ત્રી થોડા ટદિસમાું કામ કરતી થઇ ગઈ અને થોડા ટદિસ પછી છોકરાનુ ું ટરઝલ્ટ આવ્યુ ું
અને ફેિ થઈ ગયો એટિે એની મમ્પ્મી એને ગુતસો કયો અને કહ્ુું કે ત ુું નાપાસ થયો છે અને ત ુું બધાથી પાછળ
રહી જઈશ. ત્યારે છોકરાએ સરસ િાત કહી કે મમ્પ્મી! થોડા ટદિસ પહેિા ત ુું પડી ગઈ હતી અને અમે બધા તારી
સાથે રહ્યા તો તુું ચાિતી થઈ ગઈ એિી જ રીતે હુ ું પરીક્ષામાું ફેિ થયો છું નાકાવમયાબ રહ્યો છું પણ મમ્પ્મી તમે
બધા મારી સાથે રહીને સપોટત કરશો તો હુ ું પણ તારી જેમ સફળ થઈ અને આગળ આિી જઈશ.
સારાુંશ : તકિીફમાુંથી બહાર આિિા સાથની જરૂર હોય છે .
ઘણીિાર સાથે રહેિા માટે પણ આપણે આપણા પાટત નરને પોતાની રીતે અિગ જીિિા પણ દે વ ુ ું પડે
અને એ હોય એના શોખ એની હોબી એની privacy િગેરે િગેરે કારણ કે ઘણી િખત સાથે ને સાથે રહેિાથી
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વ્યક્લત અકળાઇ જતી હોય છે અને જ્યારે થોડુું પણ પોતાની રીતે જીિશે તો િધારે નજીક આિશે એટિે સાથે
રહેિા માટે ર્ૂ રી પણ જરૂરી છે . ઘણા સાથે જીિિા-મરિાના કોિ આપતા હોય પરું ત ુ સાથે જીિી શકાય છે કોઇ
મરતુું નથી. કારણકે સાથે જીિવુ ું જેટલુું સહેલ ુું છે એટલુું જ એની પાછળ મરવુ ું મુશ્કેિ છે કોઈ ટકતસામાું બની શકે
કે આત્મહત્યા કરે અથિા એકસીડન્ટ મોત થાય અથિા કુંઈક એિા દાખિા બને કે વિરહ ઉંમરિાળા ને નોમતિ
મ ૃત્યુ પણ થાય પરું ત ુ એની ટકાિારી બહુ જ ઓછી હોય અને જે વ્યક્લત પાછળ હોય એ કાું તો એની યાદો સાથે
જીિી િે અથિા સાથી શોધીને નિો સાથ અપનાિી િે.
અળગી થઇ ને ફુલ થી ખશ્ુ બ ુ ને શુંુ જડય ુંુ ?
''ખાલી પવન ન ુંુ ઘર હત ુંુ ઉડી જવ ુંુ પડ્.ુંુ "
ુ નામીમાું પણ ધકેલાતા વાર લાગતી નથી એટલે જ કહેવાય
કોઈથી અડગા થઈ જઈએ તો ક્યારે ક ગમ
છે કે પ્યાર અને પ્રાયસિત એકલામાું કરો, અભ્યાસ બે જણ મળીને કરો, ગાયન ત્રણ જણ મળીને ગાઓ, પ્રવાસ
ુ મળીને કરો.
ચાર જણ સાથે જાઓ, ખેતી પાુંચ જણ સાથે કરો, અને લડાઈ પરુ ા ગ્રપ
એક વપતાજીને ચાર દીકરા હતા અને બધા સાથે સુંપીને રહેતા હતા. પરું ત ુ, વપતાજીની જિાની િેળા
નજીક આિી ત્યારે એમને થયુ ું કે મારા સાથે તો મારા છોકરા હતા પરું ત ુ મારા પછી ચારે ભાઈઓ સાથે રહે તો
સારુું. એમણે િાકડીનો ભારો મુંગાવ્યો અને છોકરાઓ સામે મ ૂકી અને કહે આ ભારાને તોડી નાખો અને ચારે
છોકરાઓએ ખ ૂબ જ મહેનત કરી પરું ત ુ ભારો ત ૂટ્ો નહીં એટિે વપતાજીએ કહ્ુું કે એક-એક િાકડી કરીને તોડો
અને ચારે દીકરાઓએ એક-એક િાકડી કરી આખો ભારો તોડી નાખ્યો એટિે વપતાજીએ કહ્ુું જોયુ ું તમે બધા ભારા
ને ન તોડી શક્યા પરું ત ુ અિગ કરીને તોડી શક્યા એિી જ રીતે તમે મારા ગયા પછી અિગ થઈ જશો તો કોઈ
પણ તોડી નાુંખશે પરું ત ુ સાથે રહેશો તો કોઈ નહીં તોડી શકે. દીકરાઓ સમજી ગયા કે તાકાતથી પણ િધારે
તાકાત છે સાથે રહેિાની અને હુંમેશા સાથે રહેિાની.
ટહન્દી ટફલ્મોમાું પણ સાથેના ઘણા મશહુર ગીત થઈ ગયા જેમકે ''તેરા સાથ હૈ તો મુજે ક્યા કમી હૈ
ુ
'અંધેરો સે ભી વમિ રહી રોશની હૈ. "અને જનમ જનમ કા સાથ હૈ તમ્ુ હારા હમારા, તમ્હારા
હમારા, અગર ન સમલે
ુ
ઈસ જન્મ તો લેંગે જનમ દુબારા, જનમ જનમ કા સાથ હે તમ્હારા
હમારા, એિા તો કેટિાય િિ સોંગ છે જે
આપણને સાુંભળિા ખ ૂબ જ ગમે છે અને એિી જ રીતે ગમતા વ્યક્લત સાથે ચા પીિાની પણ ખ ૂબ જ મજા આિે
છે અને િાતો કરિાથી ચાના નશાની સાથે રેમનો નશો પણ ચડે છે .
ગલષફ્રેન્ડ: મને કોઈ પણ એક ચમત્કારી શબ્દ બોલ
બોયફ્રેન્ડ: ચા પીવા ચાલીસ મારી સાથે
ગલષફ્રેન્ડ: યસ! એકવાર નહીં હુંમેશા સાથે ચાલીસ
અંતમાું: સાથે ચાલવ ુંુ એ શરૂઆત છે ,
સાથે રહેવ ુંુ એ પ્રગસત છે ,
સાથે જીવવ ુંુ એ જીંદગી છે ,
સાથે મરવ ુંુ એ પ્રેમ છે ,
પણ અલગ રહીને પણ સાથે રહેવ ુંુ એ સાચો પ્રેમ છે .
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સમત્તલ પટેલ " પકરભાષા", અમદાવાદ
જાતને સનતારીને સ ૂકવી લાગણીનાું બારણે,
હજીયે તે બારણે,

કુું ચી વગરન ુંુ તાળું અકબુંધ છે ...!!
ુ ેલ પગલ ૂછણણય.ુંુ ...
કોરાણે મક
રોજ દસ્તક દીધે રાખે છે .....

સજડ "ભાવ"નાું અભાવનો....

તે સ્વભાવ હજી અકબુંધ છે ....!!

પ્રેયસી હોત તો પ ૂછી પણ લેત કે...
તાકકિકતા ક્યાું હોય પ્રેમમાું...???
"સ્વ"પોતને એ પ્રશ્ન પ ૂછતાું....

મૌનની એ પહેલીઓ અકબુંધ છે ..!!
ુ તાજ માટેનાું...
શાહજહાુંના મમ
એ પથ્થરો ન ુંુ શુંુ થય.ુંુ ..???
ખડક બની ગયેલ એ...

સુંભાિનાઓ અકબુંધ છે ...!!

"સાથે" શબ્દ સાુંભળિો કેિો મીઠો િાગે!! વ્હાિો િાગે!! પોતીકો િાગે!! પણ "સાથે" શુું હોય છે ??? કોણ
હોય છે ?? ક્યાું હોય છે ?? કેમ હોયછે ?? કેટિો સમય હોય છે ?? કુંઈ કેટિાય રશ્નોનો માત્ર એક જ જિાબ હોઈ
શકે "સાથે હોવુ"ું મહત્િનુ ું છે . બાકી બધુ ું ગૌણ છે .
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તારાું વિણિા નીકળે િાું આલગયા જેિા આપણે સુંગાથની શોધમાું જે સાથે છે સતત તે 'તિયું રકાવશત'
'પોત' ને જ ભ ૂિી જઈએ છે . જે ભીતર છે . જે ખુદમાું છે . તે હુંમેશા બીજાઓમાું શોધતાું રહીએ છીએ, ને તે શોધમાું
જ રિાસ પુરો થઈ જાય છે . ક્યારે ય ભીતરનો રિાસ કયો છે ? ક્યારે ય અંતરની યાત્રા કરી છે ? ક્યારે ય ખુદનાું
સુંદભત જોડે મુિાકાત સાુંધી છે ? જો ખુદનુ ું અનુસધ
ું ાન તમે બીજા બધાું વ્યક્લતઓમાું શોધતાું હોય તો તમે ખોટા
સરનામે ટપાિ મોકિી રહ્યા છો. જ્યાું આત્માનુ ું સુંધાન છે . ત્યાું સાુંધા ક્યારે ય હોતાું નથી. માત્ર સુંધાન જ હોય
છે . જે અનન્ય, અદ્વદ્વવતય અને અિૌટકક હોય છે .
કુંઈ કેટિીય સુંભાિનાઓ િચ્ચે આપણે હુંમેશા 'તરાપો' શોધતાું હોઇએ છીએ. ક્યાુંક િહેણથી બચિા,
ક્યારે ક આપની ઇનવસક્યોટરટીથી બચિા, ક્યારે ક એકિતાથી બચિા પણ તે 'તરાપો' પણ આખરે પોતે જ
કશાકના આધારે , કશાકની સપાટી પર તરતુું માત્ર તરણુ ું જ છે . માટે િહેણ સાથે િહેતા, તરતાું શીખી જઈએ.
જોડે આિી ગયેિ ડહોળાશને ખુંખેરી િહેતાું શીખી જઈએ તો આિાું તરોપાની જરૂર ક્યારે ય આપણને પડતી
નથી.
રતતાનો પણ એક વશરતતો હોય છે . ક્યાું િળાુંકે નિો િળાુંક આિશે તેની તેનેય ખબર નથી હોતી. માત્ર
"તે" હોય છે . "રતતો" હોય છે િળાુંક િાળો, િાુંકોચ ૂકો, ઉબડખાબડ, ઢાળિાળો ,ભિે ગમે તેિો પણ "હોય" છે .
તેિી જ રીતે "સુંગાથ" હુંમેશા સાથે જ હોય છે . ક્ષણાધત સુધી જીિીએ ત્યાું સુધી. જે અધિચ્ચે અટકી જાય, જે
માુંહ્યિામાું માત્ર ભાડે હોય, તે તો માત્ર "જોડે" હોય છે "સાથે" નહીં. તે ગમે ત્યારે અસહકારનુ ું આંદોિન છે ડી
શકે. જ્યારે જે "સાથે" છે તે તો ત ૂટેિા તાુંતણાને ભેગા કરી પણ આપણી જાતને ફરીથી જોડીને ઉભી કરી દે િામાું
હુંમેશા એલસપટત હોય સાથે જીિી જાણે બાકી બધા જોડે રહેતાું માત્ર જોડા!!
પોતાના જેિો ખુદનો કોઈ વમત્ર નથી હોતો, કોઈ રેમી નથી હોતો, કે કોઈ સુંગાથી નથી હોતો. જે "તિ"
જોડે રમાલણક રહી શકે છે , જે ખુદને રેમ કરી શકે છે , વનુઃતિાથતતાથી જે ખુદને માણી શકે છે , જે ખુદની જોડે િાતો
કરી શકે છે , જે ખુદને સાુંભળી શકે છે , ખુદને સુંભાળી શકે છે , ખુદને જીિી શકે છે . તે જ "ખુદેશ્વર" છે .
Emai id:- mitalpatel56@gmail.com
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અિવિદા તુર્ાર

પ ૂવી મોદી મલકાણ, ય.ુ એસ.એ
એક તારા મળી જવાનાું સવચારથી જ બધ ુંુ જ લાગત ુંુ હત ુંુ પ ૂણષ
નહીં તો, તારા વગર જીવનથી કેમ લાગત ુંુ હત ુંુ અધ ૂરું ુ ને અલગ
ુ ને ખોઈ બેઠી હતી કે
ન સમજાય તેવા અજાણયાું રાહમાું હુું ખદ
ુ ને તને સોંપી દીધી હતી
જાણે અજાણે તારા પ્રેમમાું બુંધાઈ ખદ
આજે બસ એ જ મને પ્રશ્ન છે કેમ સવશ્વાસ કયો તાર પર?
સ્ત્રીનુ ું હૃદય કેવ ુ ું હોય તેનો શુું ક્યારે ય વિચાર આવ્યો છે ? મને તો હુંમેશા િાગ્યુું છે કે સ્ત્રીનુ ું હૃદય એક

સાગર જેવુું હોય છે , જેટલુું વિશાળ તેટલુું ઊંડુું ને ગહેરુું પણ જેમાું એિી કેટિીયે િાતોને યાદો રહેિી છે . જેને

જીિનમાું ઉપર આિિાનો બહુ ઓછો અિકાશ મળે છે . આજે એક એિો જ ટદિસ છે જેમાું મારા હૃદયમાું રહેિાું
એ અિકાશે અચાનક એિા દતતક દીધા કે અત્યાર સુધી શાુંત રહેિ મારા હૃદયરૂપી સાગરની િહેરોમાું િુંટોળ
ઊભો થઈ ગયો.

હજી હુ ું સિારની નીંદરનાું કેફમાુંથી નીકળી ન હતી. ત્યાું ફોનની ટરિંગ િાગી. રથમ ટરિંગ િખતે થોડી

આળસ કરીને સ ૂઈ રહી. કોઈના આગમનની છડીને બજાિી બજાિી ફોન અંતે થાકી ગયો ને શાુંત થઈ ગયો.

ફોનની શાુંવતથી હુ ું યે ખુશ થતી ફરી તુંરામાું સ ૂઈ જિાની કોવશશ કરિા િાગી પણ મારો એ રયત્ન સફળ ન

થયો. ફરી ફોન પોતાનાું ગળામાું માઇક ભરાિીને ગાિા િાગ્યો. અંતે થાકીને બબડતાું બબડતાું હુ ું ઊભી થઈ

અને ફોન િીધો. ન હાય, ન હેિો, ન ગુડ મોવનિંગ...બસ મારો અિાજ સાુંભળતાું જ સામેથી અિાજ ગુજી
ું ઉઠયો
અિક એ ગયો.. એ ગયો... ગયુ ું કોણ? કોણ ગયુ?ું હુ ું મઝ
ું ૂ ાઇ ગઈ, તુંરામાું રહેિી હુ ું સામેનો અિાજ સરળતાથી

ુ ાર...ગયો...તુર્ાર
ઓળખી ન શકી. ત્યાું જ ફરી અિાજ આવ્યો અિક હુ ું પ ૂિી, એ ગયો. ત ુર્ાર ગયો.....અિક!...તર્

બહુ કોમન નામ...પણ મારે માટે બહુ િર્ે સાુંભળે લ ુું એ નામ ને એય પ ૂિીનાું મોઢેથી...જેટલુું જાણ્યુું એટલુું જ
અજાણ્યુું એવુું એ નામ સાુંભળતાું જ હુ ું મનસાગરનાું અનેક તોફાનો સાથે હતી, ત્યાું જ બેસી પડી.

રેમ કરતી હતી હુ ું તુર્ારને મારા જીિનનો પહેિો રેમ હતો એ, રેમનો અહેસાસ હતો એ ને આજે ગયો?

કેિી રીતે? શુું થયુ ું હશે? આટિી નાની ઉંમરે ? ૫૧ િર્ત એ તો બહુ મોટી ન ગણાય પણ તોયે ? સિાિ અનેક

હતાું પણ જિાબ એકપણ ન હતાું અને મતતક મારુ ચકરાત ુું હતુ.ું તોયે મારુ મન ઉમ્રનાું અનેક વિતેિા પડાિોને
પાર કરતુું કરતુું એ તરફ જિા િાગ્યુ ું જ્યાું ત ુર્ાર હતો. મા િગરનો એ છોકરો હતો, પપ્પા તેનાું હતાું પણ તેઓએ

ુ ાર એના દાદાબીજા િગ્ન કરી િીધેિાું ને પત્ની આગળનાું ઘરનાું આ છોકરાને રાખિા તૈયાર ન હતી. તેથી તર્
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દાદી પાસે રહેતો હતો. પ ૂિી ને મારૂ ઘર એકદમ અડીને હત.ુું અમારા બુંનન
ે ાું ઘરનાું રસોડામાું ને ડાઈવનિંગરૂમમાું
એક જ દીિાિ હતી. તેથી અમે ઘણીિાર વિચારતાું કે આ દીિાિમાું એક બારણુ ું નાખી દઈએ તો મજા પડી

જાય...પણ એ બાળપણ હતુું ...અમારુું બાળપણ...પણ આમ જોિા જઈએ તો હુ,ું અિક ને ત ુર્ાર અમે ત્રણેય એક

ગિીમાું રહેતાું હતાું તેથી યે અમારી વમત્રતા સારી હોિાની જ હતી. પણ અમારી એ સારી વમત્રતામાું િધુ રું ગ
મારા અને ત ુર્ારનાું રેમસાથથી પુરાયો. અમારી દરે ક ગુફ્તગુની સાક્ષી ને સાથી હતી પ ૂિી. તે અમને હુંમેશા

પ ૂછતી...તમે રેમ તો કયો પણ તમે સાથે તો રહેિાનાું છો ને? ને અમે કહેતાું હાતતો સાથે રહેિા માટે તો રેમ

કયો છે ને અમે ધારી છીએ કે અમે બુંને કેિળ સારા વમત્ર જ નથી બલ્કે , અમે એકબીજાને સારી રીતે સમજીએ

છીએ. તેથી સાથે છીએ. મારો ને તુર્ારનો આજ રેમસુંબધ
ું ને વમત્રતા અમે કોિેજમાું આવ્યાું ત્યાું સુધી બકરાર

રહ્યા. અિબત્ત અમારી કોિેજ જુદી હતી. એ ૧૨મુ ું કરી બરોડા ગયો ને અમે વસટી કોિેજમાું ભણિા િાગ્યા.
ુ ારનો સાથ હિે કિલચત જ મળતો. તેથી હિે
કોિેજથી છૂટા પડયાનો િસિસો હુંમેશા મને રહેતો કારણ કે તર્

અમારો-કદાચ મારો પત્ર વ્યિહાર શરૂ થયો. ઘણીિાર પ ૂિી મને પ ૂછતી કે, ત ુર્ારનો પત્ર આિે છે ? પણ હુ ું ચ ૂપ

રહેતી, ને મારી ચ ૂપકીદીમાું તેને જિાબ મળી જતો. તે મને િારું િાર સાિચેત કરતી ને કહેતી કે એને કાગળ
ુ ાર માટે મે મારી એ બેતટ ફ્રેન્ડનો સાથ છોડી દીધો.
િખિાનુ ું બુંધ કર મે ક્યારે ય તેન ુ ું સાુંભળયુ ું નહીં બલ્કે તર્

એક ટદિસની સિારે મારા ઘરમાું આ િાતની ખબર બધાને પડી ગઈ. પછી મારી ઉપર મારા પપ્પાની ને

મમ્પ્મીની ચોકીદારી શરૂ થઈ ગઈ ને તુર્ાર સાથે મારો સુંબધ
ું પ ૂરો કરિા માટે રેશર થિા િાગ્યુ.ું તે િખતે તે મારી

વમત્ર ફરી મારી પાસે આિી ગઈ. તેણે મારો પ ૂરો સાથ આપ્યો. પણ, જે સાથ માટે હુ ું તરસતી હતી તે સાથ બેિફા
બની ગયો. તેણે સુંબધ
ું તો તોડયો જ એટલુું જ નહીં, પણ મારા એ જ પત્રોને આધારે મને બ્િેકમેઈિ પણ કરિા

િાગ્યો. હુ ું શોલડ હતી, તતબ્ધ હતી, મારો નાનપણનો વમત્ર, મારો બેતટ વમત્ર મને બ્િેકમેઈિ કરે એ િાત સરળતાથી

પચે તેમ ન હતી. પણ તેમ થયુું હતુ.ું એ સમયનો ડર, એ એકિતા...મને મળે િ હતો એ સાથી તરફથી જેણે મને
ક્યારે ક સાથ આપિાનો િાયદો કરે િો. આ બધી ધમાિની િચ્ચે મારી વમત્ર તેના નિા ઘરે ચાિી ગઈ ને હુ ું એક રીતે
એકિી પડી ગઈ ને બીજી રીતે એકિી ન રહી. હિે મારી સાથે હતી નફરત. કેિળ નફરત એને માટે જેની સાથે મે
એક સમયે િહેતી નદીની જેમ િહી જિાનુ ું નક્કી કરે લ ુું હતુ ું તેને માટે નફરત હતી, ખ ૂબ નફરત.

મારા સુંતાનો મોટા થઈ ગયાું છે , તેઓ પણ કોઈકનાું રેમમાું છે ત્યારે મને મારા એ ટદિસો યાદ આિે છે ,

પણ હિે તુર્ાર મારા જીિનમાું નથી ક્યાુંય નથી, અને તેને યાદ કરિાની કોઈ ફુરસત પણ નથી. હા ક્યારે ક મારા

સુંતાનો પ ૂછે છે કે મોમ, તમને િગ્ન પહેિાું ક્યારે ય કોઇની સાથે રેમ થયો હતો, તે સમયે હુ ું કહી દઉં છું, ના...એક

મોટો શબ્દ... ના... મને ક્યારે ય રેમ નથી થયો કોઇની સાથે નહીં કહી ચ ૂપ થઇ જતી. પણ ચુપકીદીની પાછળ રહેિો
તુર્ાર એક ક્ષણ માટે યાદ અને નફરત બનીને ઝળકી જતો. આજે આ સમયે પ ૂિી તરફથી મળે િ સમાચાર સાથે

મારો તુર્ાર સાથેનો સબુંધ પણ અનેક સિાિો સાથે છૂટી ગયો છે આજે હુ ું મુલત છું. જેમ છે લ્િાું કેટિાક િર્ોથી હતી
તે જ રીતે. પણ મારા મનમાું રહેિી તેનાું માટેની નફરત ને તુર્ારને મે આજે અિવિદા આપી દીધી. પ ૂણત મનથી
અિવિદા આપી દીધી, હુંમેશને માટે આપી દીધી.

નોંધ:- આ િેખમાું જે સમય આિેલખત કરિામાું આિેિો છે તે ઘટનાું ૩૩ િર્ત જૂની છે .

૨) જે તુર્ારનુ ું પાત્ર છે તેનાું મ ૃત્યુનાું સમાચાર ૧ જુ િાઇને ટદિસે મળે િાું. તેન ુ ું મ ૃત્યુ અલગયારમાું માળે થી પડી જિાને

કારણે થયેલ ુું તેની ખબર અમને પાછળથી પડેિી. આ સમાચાર જ્યારે મે મારી વમત્રને આપ્યાું ત્યારે તેણે આ િેખ
િખીને મોકલ્યો જેનુ ું મે કે િળ સુંકિન કરે લ ુું છે . અગાઉ એકિતા ઉપર સર્જનહારનો અંક આિેિો ત્યારે તેમાું પણ
મારી આ જ સહેિીની િાત કરે િી. કારણ કે તુર્ાર જ્યારે તેને બ્િેકમેઈિ કરિા માટે પત્રો મોકિતો તે ક્ષણો અિક
માટે અવત ડરામણી હતી. સોસત સત્યઘટના
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સાથે

સ્વાસત શાહ, અમદાવાદ
નાનપણમાું શાળામાું હુંમશ
ે ા નાતતો કરતાું પહેિાું રાથતના કરતાું કે ,
“સાથે રમીએ, સાથે જમીએ, સાથે કરીએ સારા કામ,
આપણી સાથે કાયમ રહેજો ઘટ ઘટ વસતા શ્રી ભગવાન.”
એ સમયે ખાિી બાળસહજતાથી રાથતના બોિાઈ જતી. જેમ જેમ મોટાું થતાું ગયાું તેમ તેમ તે શબ્દોની
અગત્યતા જીિનમાું શુ ું છે , તેન ુ ું જ્ઞાન આવ્યુ.ું આ રાથતનાનુ ું મહત્િ સમજાિા િાગ્યુ.ું આપણે જીિનમાું જો કોઈ
કામ એકિા કરીશુ,ું તો મનમાું જે ભાિ આિશે તેનાું કરતાું તે જ કામ બે જણા મળીને કરીએ તો ખુશીનો રકાર
કઇંક જુદો જ હશે.
આ રાથતનામાું આખા જીિનનો સાર કહીએ તો આિી જાય છે . બાળપણમાું એકિા રમતા હોઈએ તો શુ ું
ુ ું તે આિડી જાય. બધાું સાથે બેસીને
આનુંદ મળે ? બધાની સાથે રમવુું હોય તો જીિનમાું સુંપીને કેમ રહેવ?
જમિામાું પણ કેટિો બધો આનુંદ આિે! એકિા બેઠાું ખાિાનો એક કોળીયો ગળે ઉતારિો મુશ્કેિ પડી જાય છે .
સુંયલુ ત કુટુુંબની ભાિના અહીં શીખિાડિામાું આિી છે . ઘણાું કામ એિા પણ હોય જે એકિા કરિાના હોય. તો
જો સારા કામ સાથે રહીને કયાું હશે તો છે િટે શ્રી ભગિાન આપણી સાથે હુંમેશા રહેશે જ. એકિો એક સૈવનક
કેટલુું િડી શકે? દે શ આખાને બચાિી શકે? ના, તેનાું માટે તો આખુું સૈન્ય સાથે જોઈએ. ક્યાુંય કોઈ જગ્યાએ
જિાનુ ું હોય અને કોઈ સુંગાથ મળી જાય તો પણ ટદિસ સુધરી ગયો તેવ ુ ું િાગે.
જેમ એકિી એક આંગળીથી ઝાઝા કામ ના થાય પણ જો ચાર આંગળી અને એક અંગુઠો ભેગાું કરો,
પછી કરી જુઓ કામ...
અત્યારના કોરોનાથી બચિા બધાુંને સાથે મળીને (એટિે કે એક સમયે) રાથતના કરિાનુ ું ઘણાું િોકોનુ ું સુચન
હોય છે . તેની પાછળ પણ આ “સાથે” નુ ું જ કારણ. આખા િાયુમડું ળમાું એક સાથે પોઝીટીિ એનજી ફેિાય તો
કેટિો ફાયદો થાય!! આમ, સાુંસાટરક બાબતથી માુંડીને િાયુમડું ળ અને કોક્તમક એનજી પર પણ “સાથે” ની
મહત્િતા છે .
Email id.: - swatimshah@gmail.com
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જીવનભરનો
સાથ
સનભાવવો
હોય
તો આવી સમજૂતી

કરો!
ચુંદ્રશ
ે ભાઇ પારે ખ, ઘાટકોપર
અંગ્રેજી િેખક જ્હોન રન્તકને િખ્યુ ું છે કે જે સુંબધ
ું માું રહેિા માટે તમારુું ટદિ ન માનત ુું હોય તો શા માટે
તમે એ સુંબધ
ું માુંથી બહાર નીકળી જતા નથી? લગિ ઈટ અપ કરતા કોણ રોકે છે તમને? સાચી િાત છે . સુંબધ
ું નો
ભાર િાગતો હોય તો એિો ભાર ઊંચકીને ચાિિાનો કોઈ અથત નથી.
એક-બીજાની સાથે રહેિામાું જો થોડી રેમભરી સમજૂતી કરિામાું આિે તો આનુંદ અને સુગ
ું ધ બુંને મળી
જાય છે . બગીચામાું દરે ક ફૂિ પોતાની સુગ
ું ધ માટે હોય છે . એ રકારે જ જ્યારે આપણે પટરિારમાું રહીએ છીએ
ત્યાું પણ દરે ક વ્યક્લતની એક આગિી ખુશ્બ હોય છે . જે સુગધ
ું તમને સારી િાગે છે તે વ્યક્લત પાસે આપણે
રહેિાનુ ું પસુંદ કરીએ છીએ. બધા એવુ ું ઈચ્છતા જ હોય છે કે તેમને કોઈનુ ું સાુંવનધ્ય રહે. આ સુંગવત પછી મનથી
હોય કે તનથી, પોતાની રીતે સુંતોર્ રદાન કરે છે અને તેને હેન્ડલિિંગ સારી રીતે ન કરિામાું આિે તો વનરાશા
અને તણાિ પણ આપે છે . પટરિારમાું સહયોગ, સમજૂતી અને સ ૂઝબુઝ સુંબધ
ું ોના અથતને બદિી દે તી હોય છે .
એક કુટુુંબમાું ન તો માત્ર પુરુર્ોથી જીિન આિશે અને એકિી સ્ત્રીઓથી પણ નહીં. ઘરની માતા, પત્ની,
બહેન, પુત્રી, િહ,ુ ભાભીના રૂપમાું દરે ક સ્ત્રી એક વિશેર્ સુગધ
ું માટે રહેતી હોય છે . જેમ પુરુર્ોની પાસે એક સૌરભ
હોય છે . એિી જ રીતે સ્ત્રીની પાસે વિવશષ્ટ સુગધ
ું હોય છે . જેિી તે કોઈ પવિત્ર સુંબધ
ું સાથે જોડાય છે તેન ુ ું આખુ
જીિન મહેકી ઊઠે છે . પટરિારમાું સાથે-સાથે જીિિાની જે ઈચ્છા હોય છે તેની પાછળ એિી જ મહેક કામ કરે
છે . તેને પવિત્ર રાખિા માટે દરે ક ઘરમાું ભક્લતનુ ું આચરણ ઘણુું કામ આિશે. જેિી પટરિારમાું ભક્લત ઊતરે છે
બધાની સાથે સમાનતાનો વ્યિહાર થિા િાગે છે .
બહારની ર્ુવનયામાું કહેિામાું આિે છે કે વ્યક્લતિાદી રન્ષ્ટકોણ સારો નથી પરું ત ુ ઘરના સુંસારમાું
વ્યક્લતિાદી રન્ષ્ટકોણ હોિો જોઈએ. તેનો અથત છે રત્યેક વ્યક્લતનો ઘરમાું સમાન વિકાસ થાય. તેમના માનપાન અને ધ્યાન(દે ખભાળ)માું ભેદભાિ ન હોય. ન કોઈ વિવશષ્ટ હોય કે ન કોઈ વનકૃષ્ટ. દરે કની તિતુંત્રતા માન્ય
કરિામાું આિે અને અંગત તથા સામાજજક વિકાસમાું આખો પટરિાર સહયોગ કરે . પટરિારની સામ ૂટહક ભક્લત
ભાિના આ જીિનશૈિીને રેટરત અને રોત્સાટહત કરે છે . એટિા માટે પટરિારના જીિનમાું ભક્લતને ટકાિી રાખો.
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આમ તો જન્મ સાથે કેટિાક સુંબધ
ું આપોઆપ બુંધાઈ જાય છે . તો કેટિાક સુંબધ
ું જજિંદગીના જુદા જુદા
પડાિ ઉપર જોડાતા જાય અને ત ૂટતા જાય છે . જજિંદગીની સફરમાું કોઈ પણ સુંબધ
ું કાયમી કે ટકાઉ ન પણ હોય.
કદાચ દરે ક સુંબધ
ું ને મેટડવસનની માફક એલસપાયરી ડેટ હોય છે . સુંબધ
ું શુષ્ક થઈ જાય યા સુકાઈ જાય નહીં,
એનુ ું ધ્યાન રાખિાની પણ જરૂર હોય છે .
આજે જાણે કે સુંબધ
ું ો મોબાઈિ બની ગયા છે . સુંબધ
ું ો તમાટત (ફોન) બની ગયા છે . તમે મેસેજીસ કરો યા
િોટ્સ-એપ કરો ત્યાું સુધી સુંબધ
ું ના િાિેિા છોડને પોર્ણ મળત ુું રહે છે . તમે મેસેજની કાળજી બુંધ કરો અથિા
કાળજીથી મેસેજ કરિાના બુંધ કરો ત્યારે સુંબધ
ું માું િળાુંક આિી જાય છે . માણસ નુંબરના આધારે ઓળખાતો
થયો છે . માણસ હેન્ડ-સેટમાુંથી નુંબર ટડલિટ કરીને સુંબધ
ું નો છે ડો ફાડી નાખે છે .
જ્યારે તમને રવતભાિ યા ટરતપોન્સ મળતો બુંધ થાય ત્યારે સમજી િેવ ુ ું રહ્ુું કે રતતો ડેડ એન્ડ ઉપર
આિીને અટકી ગયો છે . રતતો જ જ્યાું બુંધ થતો હોય છે , ત્યારે હિે આપણે સમજી િેવ ુ ું જોઈએ કે િળાુંક િેિાનો
સમય આિી ગયો છે . સુંબધ
ું ના છોડને િાગણી અને કાળજીનુ ું ખાતર-પોર્ણ મળવુ ું જોઈએ. નહીં તો કુમળો છોડ
કરમાઈ જાય છે .
ખરે ખર તો હેત ુ વિના બુંધાયેિા સુંબધ
ું ોનો સેત ુ િધારે મજબ ૂત હોય છે . જે વ્યક્લતને તમારી કદર ન હોય
તેનો સાથ વનભાિિો એ કોઈ િફાદારી નથી પરું ત ુ મ ૂખાતમી જ કહેિાય. સુંબધ
ું ને જતનપ ૂિતક ઉછે રિા અને
જાળિિા માટે બન્ને વ્યક્લતએ જતન કરવુ ું પડે. બે વ્યક્લતએ સુંબધ
ું નામના છોડને સાચિિાની કાળજી િેિી પડે.
કોઈ એક વ્યક્લતના ખભા ઉપર સુંબધ
ું વનભાિિાની જિાબદારીનો ભાર હોય તો એ બાબત બોજરૂપ બની જતી
હોય છે .
આપણા સુંબધ
ું ો મનની વમરાતથી નીકળીને મોબાઈિ સુધી પહોંચી ગયા છે . ધારે ત્યારે માણસ સુંબધ
ું ને
સેિ કરે છે અને ધારે ત્યારે ટડલિટ પણ કરી દે છે . એક સમય એિો પણ હતો કે આપણે જૂના ફોટોગ્રાફસ જોઈને
યાદો તાજી કરતા. આજે તો હેન્ડસેટમાું સુંખ્યાબુંધ ફોટોગ્રાફસ હોય છે , તો પણ એિી ટફલિિંગ્સ નથી જ આિતી.
ટફલિિંગ્સ ગાયબ થઈ છે અને સુંબધ
ું ો ટડજજટિ થઈ ગયા છે .
સુંબધ
ું માું ઉષ્મા ઝીરો બેિેન્સ પર આિી જાય ત્યારે માનવ્યની િેલિટડટી પણ ખતમ થઈ જાય છે .
સુંબધ
ું ના મોબાઈિમાું િાગણીનુ ું ઈન્ટરનેટ ડેટા-પેક ટરચાર્જ કરાિિા માટે ફરીથી ઉષ્મા અને સુષ્માનો વિવનમય
કરિો પડે છે . મનના માુંડિે જૂઈની સુગધ
ું ફેિાતી રહે એ જરૂરી છે . સુંબધ
ું માું વિશ્ર્િાસ, વનખાિસતા, આદરસમાદરની સુિાસ પણ ભળે એ જરૂરી છે .
રેમ એટિે અપેક્ષાથી મુક્લત. જ્યાું અપેક્ષામાું પ ૂણતવિરામ આિે ત્યારથી રેમ વનદોર્પણે અને વન:તિાથતપણે
તથા વન:શુંકપણે આગળ િધે છે . કોઈ પણ નાની-મોટી અપેક્ષાઓ રેમમાગતમાું બાધક અને અિરોધક બની જાય
છે . આપિાનુ ું નામ રેમ. કુંઈ પણ, કશુકું પણ માગવુ ું પડે તો એ સુંબધ
ું રેમ નથી.
જ્યારે કોઈ સુંબધ
ું માું આશા, અપેક્ષા, તિાથત, ત ૃષ્ણા, િાિચ, ગરજ, મતિબ િગેરેનાું જાળાું બાઝી ગયાું
હોય ત્યાું રેમ પ ૂણતપણે રગટ થઈ શકતો નથી. આિાું તત્િોના િાયરામાું રેમ નામનો દીિો ઓિિાઈ જતો હોય
છે . જીિનમાુંથી પછી રેમનો રકાશ ગાયબ થઈ જાય છે . રેમ વિનાની જજિંદગી અંધકારરૂપ અને બોજરૂપ િાગતી
હોય છે . જો કે જેને રેમનો પટરચય અને મટહમા જ ન હોય તેના માટે તો રેમની ગેરહાજરી યા અંધકારથી કશો
ફરક પડતો નથી. રેમમાું તિાથત ઓગળે અને પરમાથત પાુંગરતો જાય.
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રેમ એટિે માત્ર બે વિજાતીય વ્યક્લત િચ્ચેનો સુંબધ
ું એટલુું જ નહીં. માની મમતા, બહેનીનુ ું હેત અને
દીકરીનુ ું િાત્સલ્ય એટિે પણ રેમ જ. મા પોતાનાું સુંતાનને કેટલુું ચાહે છે , એનુ ું મીટર હજુ ર્ુવનયામાું બન્યુ ું નથી.
નાની હોય કે મોટી બહેન પોતાના ભાઈ માટે એક માતાથી કમ નથી હોતી. બહેનનુ ું હેત સાિ જ વન:તિાથત અને
નૈસલગિક હોય છે .
માને જેમ દીકરા પાસે કોઈ અપેક્ષા હોતી નથી એમ બહેનને પણ પોતાના ભાઈને હેતથી ઓળઘોળ કરિા
પાછળ કોઈ તિાથત હોતો નથી. દીકરીનુ ું િાત્સલ્ય પણ તેના વપતા માટે રેમની અણમોિ સોગાત હોય છે . દરે ક
વપતા માટે પોતાની દીકરી ડ્રીમ-ગિત અને િન્ડર-બેબી જ હોય છે . દીકરી એટિે કુદરતે િખેિી કવિતા. આિી
કવિતા દરે ક બાપ યા પુરુર્ માટે નસીબે િખાયેિી હોતી નથી. એક સરસ મજાની િાત છે . એક રાજાએ પોતાના
રાજમાું રજાને એિો હુકમ કયો હતો કે નગરના કોઈ પુરુર્ે કદી ખોંખારો ખાિો નહીં. ખોંખારો ખાિો એ મદત નુ ું
કામ છે અને આપણા નગરમાું મદત એક માત્ર રાજા છે . બીજો કોઈ પણ ખોંખારો ખાશે તો તેણે એક રૂવપયો નગદ
દુંડ ભરિો પડશે. નગરમાું સૌએ ખોંખારો ખાિાનુ ું બુંધ કરી દીધુ.ું
એિામાું એક નગરિાસીએ મદાતનગી બતાિી અને જાહેર કયુું કે ખોંખારો ખાિો એ તો માણસનો જન્મવસદ્ધ
અવધકાર છે . હુ ું તો ખોંખારો ખાઈશ જ. એ માણસે દરરોજ રાજમહેિ પાસેથી પસાર થિાનુ ું શરૂ કયુું અને ત્યાુંથી
પસાર થતી િખતે મોટેથી ખોંખારો ખાય અને નગદ એક રૂવપયો દુંડ પણ ચ ૂકિી દે .
આમને આમ તો િગભગ બે-ત્રણ િરસ ચાલ્યુ.ું રાજાને પણ આશ્ર્ચયત થયુ ું હતુ.ું પરું ત ુ બે-ત્રણ િર્ત પછી
સાિ અચાનક એ માણસ મહેિ પાસેથી પસાર તો થયો પરું ત ુ ખોંખારો ખાધા વિના જ ચ ૂપચાપ જતો રહ્યો.

રાજાએ તપાસ કરાિી અને કોઈકે તેને પ ૂછયુું પણ ખરુંુ કે ‘ભાઈ, શુું થયુ?ું રૂવપયા ખ ૂટી પડયા કે
મદાતનગી ઊતરી ગઈ? આજે તમારો ખોંખારો કેમ શાુંત પડી ગયો?’ પેિા માણસે જિાબ આપતા કહ્ુું કે
‘આજે મારે ઘેર દીકરીનો જન્મ થયો છે . આપણા સમાજમાું દીકરીના બાપને મદાતનગી બતાિિાનુ ું શોભતુું
નથી. ર્ુવનયાના િહેિારોમાું દીકરીના બાપે ખોંખારા ખાિાના નહીં, પરું ત ુ ખામોશી રાખિાની ને ગમ ખાિાની
હોય છે . મારી પાસે રૂવપયાય નથી ખ ૂટી પડયા કે મારી મદાત નગી પણ નથી ઊતરી ગઈ. પરું ત ુ આજે દીકરીનો
બાપ બન્યો છું અને દીકરીના બાપને ખોંખારા ન શોભે, ખાનદાની શોભે. મારે ઘેર દીકરીએ જન્મ િઈને
મારી ખુમારીના માથે ખાનદાનીનો મુગટ મ ૂક્યો છે .’
આ િાત જાણી ત્યારે રાજાને એ માણસ રત્યે ભારોભાર ગિત અને ગૌરિ પણ થયુું અને પોતે એકિા
જ મદાતનગી રાખે છે એનુ ું ગુમાન પણ ત ૂટી ગયુ.ું રાજાને ખુદ અહેસાસ પણ થયો કે પોતે પણ એક
રાજકુુંિરીના વપતા છે . પોતાને પણ ખુમારી ઉપરાુંત ખાનદાનીનુ ું આભ ૂર્ણ જ શોભે.
દીકરીના બાપ થિાનુ ું સદભાગ્ય તો ભગિાન શુંકર, ભગિાન શ્રીરામ અને ભગિાન શ્રીકૃષ્ણનેય
નથી મળયુ.ું કદાચ એટિે જ એમણે વત્રશ ૂિ, ધનુષ્ય અને સુદશતન ચક્ર જેિાું હવથયારો હાથમાું િેિાું પડયાું
હશે. શસ્ત્ર પણ શક્લત છે . શક્લત સ્ત્રીલિિંગ છે . દીકરીની શક્લત ન મળી હોય તેમણે આખરે શસ્ત્રથી ચિાિી િેવ ુું
પડે છે .
ભગિાન મહાિીરને દીકરી હતી. એનુ ું નામ વરયદશતના. ભગિાન મહાિીરે શસ્ત્ર હાથમાું ન િીધુ.ું
તેમણે જગતને કરુણાનુ ું શાસ્ત્ર આપ્યુ.ું સુંસારને કાું તો શસ્ત્ર જોઈએ કાું તો શાસ્ત્ર જોઈએ. દીકરી હોય ત્યાું
શસ્ત્રની ગરજ ટળી જાય છે .
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વનત્સેન ુ ું એક વિધાન છે : રેમનુ ું પલ્લુું ચઢે અને નફરતનુ ું પલ્લુું નમે. તમે કોઈ સાથે રેમથી િાત કરો
તો તમને હુંમેશા રેમાળ રવતભાિ જ મળે . જો તમે કોઈ સાથે વધક્કારથી યા નફરતથી િાત કરો તો એનો
રવતભાિ તમને નકારાત્મક જ મળે . પરું ત ુ રેમ હુંમેશા વ્યક્લતને હકારાત્મક બનાિે છે . કોઈ નફરત કરે તો
પણ રેમમાું રત યા ઓતરોત વ્યક્લતનો રવતભાિ હુંમેશા રેમભાિસભર જ હોય. આ જ તો રેમની તાકાત
છે . રેમ ક્યારે ય નકારાત્મક બનતો નથી, બનાિતો નથી. રેમનો જિાબ નફરત, ઘ ૃણા, વતરતકાર કદાવપ ન
હોઈ શકે. રેમ માત્ર રેમ કરતા જ શીખિે, નફરત કરતા નહીં.
રેમ એટિે જ ઊધ્િતગવત. તિક્તત પુંથે રયાણ એટિે રેમ. જ્યારે વધક્કાર યા નફરત એટિે હુંમેશા
અધોગવત. અધોગવત હુંમેશા પારોઠનાું પગિાું ભરાિે અને ઊધ્િતગવત હુંમેશા આપણને ઉચ્ચતમ પથ તરફ
િઈ જાય. રેમનો માગત કુંટાળો હોઈ શકે. રેમનો પથ મુશ્કેિ જરૂર હોઈ શકે પરું ત ુ અશક્ય તો નથી જ.
સત્ય એ રેમ છે અને રેમ એ સત્ય છે . જીિનનુ ું અંવતમ સત્ય એટિે રેમ. રેમ હુંમેશા તપાિે, કસોટી
કરાિે અને વિજય પણ અપાિે. કસોટી તો કુંચનની જ થાય, િોઢાની નહીં. સોની-સુિણતકાર સોનાનુ ું ઘરે ણ ુું
હાથમાું િઈને જુએ ત્યાું જ તેને સાચા-ખોટાની પરખ આિી જતી હોય છે . આમ છતાું તે સોનાના ઘરે ણાુંને
આગમાું તપાિીને ચકાસી જ િે છે . િોખુંડનુ ું ઘરે ણ ુું હોય તો સોની એને અક્ગ્નમાું તપાિીને ચકાસતા નથી.
પારખા તો સતનાું અને સોનાનાું જ હોય, અસત અને િોઢાનાું નહીં.
મહાન વિચારક વનત્સેએ કહ્ુું છે કે તમારા ભાવિ ઉપર તમારો ભ ૂતકાળ અને િતતમાન બહુ મોટો ભાગ
ભજિે છે . તમારો પટરિેશ, તમારી સુંતકૃવત, તમારો વ્યિહાર અને તમારો અલભરાય તમારુંુ ઘડતર કરે છે ,
જેિા તમે બનિા માગો છો, એિા તમને બનાિે છે .
અગર તુમ ટકસી ચીજ કો બડી વસદ્દત સે ચાહો તો પુરી કાઈનાત ભી ઉસે વમિાને મેં િગ જાતી હૈ...
અલભનેતા શાહરુખ ખાનનો આ ડાયિોગ ભિે ટફલ્મી હોય પણ આ જ તો બ્રહ્માુંડનો વનયમ છે કે જેવુું ચાહો
તેવ ુું પામો. વિિપાિર. આત્મબળ અથિા મનોશક્લત મહત્ત્િનુ ું પટરબળ છે . જેને તમે ભરપ ૂર ચાહતા હો,
જેની તમે ખરા ટદિથી ખ્િાટહશ રાખતા હો, એ આખરે તો તમને મળે જ છે . હા, સમય જરૂર િાગે છે .
મહત્ત્િનો મુદ્દો છે , ચાહવુ.ું વિશ કરિી. ઈચ્છાશક્લતનુ ું ફળ મળે જ છે .
તમારી ચોઈસ કેિી છે ? બધો આધાર ચોઈસ ઉપર પણ રહેિો છે . વનત્સેએ કહ્ુું છે એમ તમારા
પટરિેશ, તમારી આસપાસનુ ું િાતાિરણ, તમારા વમત્રો, તમારા સાથીઓ િગેરે કોણ છે , કેવ ુું છે , એના ઉપર
તમારા વ્યક્લતત્િનો, તમારા ભવિષ્યનો અને સરિાળે તમારા અક્તતત્િનો આધાર રહેિો હોય છે . તમારી
વ્યક્લતગત તાકાત કેટિી છે તે મહત્ત્િનુ ું નથી. તમારી સાથે કોણ કોણ જોડાયેલ ુું છે , અથિા તમે કોની સાથે
સુંકળાયેિા અને જોડાયેિા છો, એ મહત્ત્િનુ ું હોય છે .
જજિંદગીનુ ું સુખ-ર્ુ:ખ પણ તમારા સુંબધ
ું ઉપર આધાટરત હોય છે . જો તમારા સાથી તમને ર્ુ:ખમાું
પણ સાથ આપશે તો તમારા માટે ર્ુ:ખના ટદિસો પણ સુખના બની જશે. પરું ત ુ જો તમારા સાથી સુખના
ટદિસોમાું પરે શાન કરી રહ્યા હશે તો તમારા માટે સુખના ટદિસો પણ ર્ુ:ખદાયી જ રહેિાના છે . સિાિ તમે
કોની સોબતમાું રહો છો, એનો છે . મુદ્દો એ છે કે તમે કોનો સાથ પસુંદ કરો છો.
Email id.: - parekhcj@gmail.com
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અગર
તુમ
સાથ હો…
કાજિ ઠક્કર – ભુજ
"ॐ संगच्छदद्धवं संवदद्धवं
सं वो मनांसस जानताम
दे वा भागं यथा पव
ू े
सज्जानाना उपासते"
"ॐ संगच्छदद्धवं संवदद्धवं

ુ
કાજલ ઠક્કર, ભજ
કાજિ ઠકકર – ભ ૂજ

सं वो मनांसस जानताम
दे वा भागं यथा पूवे
सज्जानाना उपासते"
ઉપરના શ્િોકનો અથત થાય છે . આપણે એક સાથે ચાિીએ, એક સાથે બોિીએ, આપણુ ું મન એક બને.
રાચીન સમયના િોકોનુ ું આચરણ આ રીતનુ ું હત.ુું એટિે તેઓ િુંદનીય હતા.
મનુષ્ય ક્યારે ય એકિો નથી રહી શકતો. તેને સતત સાથની જરૂર હોય છે . જ્યારે તેઓ આટદમાનિ હતા,
ત્યારે પણ સતત ટોળામાું જ રહેતા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ ધીમે ધીમે કબીિા બનાિીને રહેતા હતા. કુટુુંબ
પટરિાર અને તેનો સાથ એ આપણા જીિનનુ ું એક અલભન્ન અંગ છે . સાથે રહેિાથી પરતપરના સુંબધ
ું હુફાળા બને
છે , સુંપ િધે છે અને ઘર અને સમાજમાું શાુંવત જળિાય છે .
સાથની જરૂર આપણને દરે ક ઉમરમાું હોય છે . બાળપણમાું માતાવપતાની, ટકશોરાિતથામાું વમત્રની,
યુિાિતથામાું જીિનસાથીની અને વ ૃદ્ધાિતથામાું તો ઘરના દરે ક સભ્યના સાથ અને સહકારની જરૂર હોય છે .
કોઈને પણ આપી શકાય તેિી શ્રેષ્ઠ ભેટ હોય તો તે "તેની જરૂટરયાત પર આપનો સાથ". સાથે રહેિાથી ઘણીબધી
મુશ્કેિીઓ સરળ થઈ જાય છે . દરે ક કામ સહેલ ુું થઈ જાય છે . એકબીજાને હફ
ું ૂ મળે છે . અને સાથે હોિાથી કપરો
સમય પણ જલ્દી જ પ ૂરો થઈ જાય છે .
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તો વમત્રો, હિે એક સિાિ થાય છે કે, સાથે રહેવ ુ ું જરૂરી છે ? કે સાથે હોવુ ું જરૂરી છે ? સાથે રહીને પણ ર્ૂ ર
રહેવ ુું તે યોગ્ય નથી અને ર્ૂ ર રહીને પણ "તુું જરાય લચિંતા ના કરીશ હુ ું છું ને! બધુ ું સારુું થશે!" એવુ ું કહેવ ુ ું તે જ
સાચા અથતમાું સાથ આપિો છે . આ રીતે સાથ આપિાથી માનવસક રીતે નબળી પડેિી વ્યક્લતમાું પણ નિો જુતસો
આિી જાય છે . એવુું પણ બને કે તે પોતાની તકિીફ પોતાની રીતે જ ર્ૂ ર કરી િે, માત્ર આપણા માનવસક સાથ
ને િીધે.
પવતપત્ની તો બુંને એક બીજાની સપોટત વસતટમ હોય છે . કહેિાય છે કે , દરે ક સફળ પુરુર્ પાછળ એક
સ્ત્રીનો હાથ હોય છે પણ, હુ ું તો એમ માનુ ું છું કે પવત અને પત્ની બુંનેની સફળતામાું એકબીજાનો "સાથ" હોય
છે . તેના ઉપર જ એક ટહન્દી ટફલ્મનુ ું ખુબ જ સરસ ગીત છે ,
ુ ક્યાું કમી હૈ
તેરા સાથ હૈ તો મજે
અંધેરો મે ભી સમલ રહી રોશની હૈ.
આિી જ રીતે બીજા પણ દરે ક સુંબધ
ું માું એકબીજાનાું સાથની જરૂર હોય છે . એક નાની પણ મજાની િાત
કરુું. એક વપતા અને તેનો દીકરો બુંને સાથે તકુિનુ ું રીઝલ્ટ િેિા નીકળે છે , દીકરો ખ ૂબ જ ટેન્શનમાું છે . વપતા
તેને અિકમિકની િાતો કરાિે છે . રતતામાું આઈતક્રીમ પાિતર પાસે ગાડી ઉભી રાખીને આઈતક્રીમ ઓફર કરે છે ,
ત્યારે દીકરો થોડો લચડાઇને કહે છે કે , “હુ ું આટિો ટે ન્શનમાું છું કે મારુું શુ ું રીઝલ્ટ આિશે અને તમે મને આઈતક્રીમ
ઓફર કરો છો? મારુું રીઝલ્ટ સારુું નટહ આિે તો?” ત્યારે તેના વપતા તેને ખુબ જ સરસ જિાબ આપે છે કે, તારા
અત્યારના રીઝલ્ટથી તારી આખી જજિંદગીનુ ું માપ નાું નીકળે . તારુું રીઝલ્ટ ગમે તે આિે હુ હુંમેશાું તારી સાથે જ
છું, આગળ જે પણ થાય આપણે સાથે િડી િઈશુ.ું દીકરાના મોં ઉપર સુંતોર્નુ ું એક ક્તમત આિી ગયુ ું અને તેના
વપતા માટે માન અનેક ઘણુ ું િધી ગયુ.ું તો આપણુ ું એક િાક્ય પણ સામેિાળાને આપણા સાથનો અહેસાસ કરાિિા
માટે પુરતુું છે .
હિે,આ જ િાત થોડી આધ્યજત્મક રીતે જોઈએ, ખરે ખર આપણા જીિનમાું આપણી સાથે શુ ું હોવુ ું જરૂરી
છે ?. તેના માટે શ્રી શ્રી રવિશુંકરજી કહે છે ,
" मुस्कुराहट, अपनापन और सहजता यह सब स्वयं की संपतत है , यह हमेशा हमारे साथ ही रहेती है ,
इनका जी भर के उपयोग कीजजए ताकक आपको दे ख कर जमाना भी कहे , यह है जीवन जजनकी कला"
આટિી ગહન િાત કેટિી સહજતાથી કહેિી છે . જો આપણે આ ત્રણે ગુણ આપણામાું વિકસાિીએ તો
આપણે દરે ક સુંબધ
ું િાગણીસભર અને રેમસભર રાખી શકીએ.
સાથે હોિાથી ઘણી બધી મુશ્કેિીઓ સરળ થઈ જાય છે . એકબીજાને હફ
ું ૂ મળે છે . અત્યારે કોરોના િાયરસ
જેિી મહામારીમાું પણ આપણે સમજી વિચારીને એકબીજાને પ ૂરતો સાથ સહકાર આપશુ ું તો આ સમયમાુંથી પણ
ચોક્કસ નીકળી જશુ.ું
અંત માું એટલુું જ કહીશ,
મશ્ુ કેલીના દકરયામાું મીઠો એ તારો સાથ છે ,

લાુંબા બેજાન રસ્તામાું ધીરજ એ તારો સાથ છે ,

કઈ કેટલાય અંધારા હોય જીવનમાું અજવાસ એ તારો સાથ છે ,
દદષ ઘણાુંય હોય જીવનમાું રાહત એ તારો સાથ છે .

Email id.: - thackerkd@gmail.com
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“સુંગાથ...

પ્રીસત ભટ્ટ "પ્રીત", નવસારી

પ્રણવ ણબઝનેસ એસોસસયેશનની પાટીમાું દોસ્તો સાથે ઊભો હતો, દરે ક સમત્રો પોતાની કોલેજ લાઈફની
ુ કાળ યાદ આવી ગયો.
યાદો તાજા કરતા પોતાની વાત કહીં રહ્યા હતા. કોલેજની વાત આવતા પ્રણવને ભત
વષો પછી પ્રણવની સામે પલકનો ચહેરો ફરવા લાગ્યો અને રોઝ ડે ના કદવસે બે ખાસ સમત્રોનાું સુંબધ
ું નો
ુ કરતો યાદોમાું ખોવાઈ ગયો.
અંત આવી ગયો એ પળને મહેસસ
પ્રણવ રાત્રે, રોઝ ડે ના કદવસે પોતાની બેસ્ટ ફ્રેડને પ્રેસમકામાુંથી જીવનસુંગીની બનાવવાના સપનાુંને પ ૂણષ
કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. ત્યારે રુમમાું પપ્પાને આવતા જોઈ રોઝ સુંતાડી દીધ.ુંુ પપ્પા, પાસે આિી શાુંત
ચહેરાએ જણાવ્ય,ુંુ ‘કદકરીના સાસરે વાળાએ શરત મ ૂકી છે કે, અમારી કદકરી ઝુંખનાના લગ્ન તમારા કદકરા સાથે
કરો તો અમને તમારી કદકરી વહુ તરીકે મુંજૂર છે ’. આ સાુંભળતા પ્રણવના હોશ ઉડી ગયા, શુંુ બોલવ ુંુ તે સમજી
શક્યો નહીં. એક તરફ પોણલયાવાળી બહેનનો ચહેરો અને બીજી તરફ પોતાની પ્રેમીકાનો ચહેરો. બુંને તરી આવ્યા.
કોનો ભોગ લેવો મારે ? આમ મનમાું જ સવાલોના કશ્મકશમાું બહાર નીકળી ગયો. અંતે બહેનના ભસવષ્ય માટે
પોતાના પ્રેમને ભ ૂલવા તૈયાર થઈ ગયો..
ુ ાબ
બીજે કદવસે કોલેજમાું પલક પ્રણવના રે ડ રોઝની રાહ જોતી ઊભી હતી. ત્યાું અચાનક પ્રણવ પીળું ગલ
ુ બની ફુલને જોતી રહી ગઈ, મનથી એકદમ ભાુંગી પડી
આપતાું રોઝ ડે ની વીસ કરી. આ જોઈને પલક સ ૂનમન
અને કું ઈ પણ બોલ્યા વગર ત્યાુંથી જતી રહી. મનોમન પ્રણવ પર ગસ્ુ સો કરતાું તેની બહેનપણીને કહેવા લાગી:
‘શુંુ પ્રણવને મારી આંખમાું તેના માટેનો પ્રેમ ન દે ખાયો? મારો ખાસ સમત્ર જો મારી લાગણી ન સમજી શકયો તો
ુ ાબ પરત મોકલાવી આપ્ય ુંુ અને કાયમ માટે સુંબધ
એ મારો સમત્ર પણ બનવા લાયક નથી, કહીં પીળું ગલ
ું તોડીને
જતી રહી. થોડા સમય બાદ કોલેજ જ નહીં પરું ત ુ પલકે શહેર પણ છોડી દીધ.ુંુ
ુ વવા લાગ્યો. ઘરે આવી પોતાની જૂની ડાયરીમાું મક
ુ ી રાખેલ ું ુ દોસ્તીન ુંુ
પ્રણવ પાટીમાું જ અસ્વસ્થતા અનભ
ફુલ હાથમાું લઈ ભ ૂતકાળની યાદોમાું ઊંઘી ગયો. થોડી કહિંમત ભેગી કરી બીજે કદવસે પલકને ફોન લગાવ્યો.
પલકે પોતાનો નુંબર પણ વષો થઈ ગયા છતાું બદલ્યો ન હતો. ફોનની રીંગ વાગતાું પલકે ફોન રીસીવ કયો;
સામેથી હલ્લો, કહેતાું જ અવાજ ઓળખી ગઈ. એક િણમાું વીતેલા વષો નજર સામે આવી ગયા, આંખો અશ્થ
ુંુ ી
છલકાઈ જતાું રોગ નુંબર કહીં ફોન કટ કરી નાુંખ્યો.
પ્રણવ બધ ુ જ સમજી ગયો એટલે પહેલાુંની જેમ આજે પણ મનમાું જ સમસમીને દદષ ખાળતાું બોલ્યો ‘હા
મેં જાતે જ રોગનુંબર લગાવ્યો છે પલક...સોરી..’
“યાદો ખાળી જીવવ ુંુ હવે,
યાદો સુંગાથે ઝૂરવ ુંુ હવે,
રહ્ું ુ શેષ આયખા મહીં,
યાદો થકી જ પ ૂરવ ુંુ હવે”
પુંસ્લત ગણગણતો વતષમાન સાથે ફરી તાલમેલ સાુંધવા ઊભો થયો.
Email id.: - pjbhatt1025@gmail.com
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ુ
હીના સોની, ભજ
એમ કહેિાય છે કે જે ચીજ િતતુ કે માિ વમિકત તમારા હાથમાું હોય તો જ તમારી સાથે હોય એમ કહેિાય.
જો દીકરા સમલકત હાથમાું રાખજે હો !!
આવી સલાહો અને કહેવતો તો વડીલો પાસે બહુ સાુંભળવા મળતી હોય છે .
શુંુ આ બધી સમલકતો સદાય આપણી સાથે રહેવાની છે ?
શુંુ જીવનમાું માત્ર પૈસો નામ અને શહુરત સાથે રહેવાના છે ?
શુંુ સદાય બધા જ સબુંધો આપણી સાથે રહેશે?
આ પુંચભ ૂતોનો બનેિો દે હ જો આપણો નથી. તો પછી બીજી ભૌવતક િતત ુ વમિકત અને સગા સબુંધીઓનો
સાથ આપણુ ું થોડુું રહેિાનુ.ું બધુ ું જ આ જગતમાું છોડીને ઈશ્વરના ઘરે જિાનુ ું છે . આનો સિત શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ
ર્ુવનયાને જીતનાર વસકુંદર છે .
જ્યારે વસકુંદર મ ૃત્યુ પામે છે , ત્યારે ર્ુવનયા સમક્ષ પોતાના બે હાથ ખુલ્િા રાખતો જાય છે અને ર્ુવનયા
સમક્ષ પરમ સત્ય તપષ્ટ કરી જાય છે કે હુ ું આ ર્ુવનયાને જીતનાર હોિા છતાું મ ૃત્યુ સમયે મારા બુંને હાથ
ખાિી છે અને તમામે તમામ રાજપાટ વમિકતો બધુ ું જ અહીં મ ૂકીને જાઉં છું. મારી સાથે કશુ ું જ નથી આિત.ુું તો
રશ્ન એ થાય છે આપણી સાથે શુ ું રહે છે ?
આપણી સાથે રહે છે , આપણા કમત,આપણી ઈશ્વર રત્યેની ભક્લત, આ જગતમાું આપણે િેણદાર કરતા
દે િાદાર કેટિા બન્યા એ, સેિા ચાકરી, દાન પ ૂન કેટિા કયાત એ...
જીિનમાું ઘણા સુંબધ
ું ો અિગ-અિગ રૂપથી

સાથ વનભાિિા આિે છે . એમાું સારા અને નરસા બુંને

અનુભિ થતા હોય છે અને જો આ જીિનમાું સારા વ્યક્લતનો સુંગાથ અને સાથ મળી જાય તો જીિન સાથતક
બની જાય. અમુક સુંબધ
ું ો જન્મથી જોડાય છે . જેિા કે માતા વપતા સાથેનો સુંબધ
ું , ભાઈ-બહેનનો સુંબધ
ું , કાકાકાકી, મામા-મામી, માસી-માસા જેિા સુંબધ
ું ો અને અમુક સુંબધ
ું ો આપણે આપણા તિભાિથી બનાિતા હોઈએ
છીએ. આિા સુંબધ
ું ો ખાસ કરીને વમત્રો, ગુરૂજનો અને જીિનમાું સાથ આપનાર આપણો જીિનસાથી હોય છે .
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જેના સાથે પ ૂરી જજિંદગી રેમ અને િાગણીથી સાથ આપશે એિા વિશ્વાસથી આપણે તિીકારી હોય છે . જીિનસાથીની
ભ ૂવમકા પછી મહત્િની ભ ૂવમકા વમત્રની હોય છે . કહેિાય છે કે....

સમત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય,
ુ માું પાછળ પડી રહે અને દુુઃખમાું આગળ હોય.
સખ
આ પુંક્લતમાું કવિ આપણને સાચા વમત્રની પરખ આપણને હોિી જોઈએ. સદાય સાથે રહેતા હોિા છતાું
પણ નામ, શહુરત, સુંપવત્ત માટે ઘણીિાર દગો દઇ જતાું હોય છે . આિા દગાખોર વમત્રો કરતા એક વમત્ર એિો
હોય જે િાતતિમાું તમારી સાથે વિશ્વાસરૂપી સાથે રહે. વમત્ર અને જીિનસાથી સાથેનો સબુંધ વિશ્વાસ ઉપર
રહેિો છે . ગુરુ સાથેનો સુંબધ
ું અવત પ ૂજનીય છે . માતા પછીનુ ું વશક્ષણ જો વ્યક્લતને મળત ુું હોય તો તે ગુરુ પાસેથી
મળે છે અને જો એક સાચા ગુરુનો સાથ મળે તો વ્યક્લતનુ ું જીિન સાથતક થઈ જાય.
સાથ દરે ક વ્યક્લતને જોતો હોય છે . સુંસારમાું એકબીજાના સાથ િગર દરે ક સુંબધ
ું અધ ૂરો હોય છે .એ પછી
માતા-વપતાનો સબુંધ હોય, પવત-પત્નીનો સુંબધ
ું હોય, કે બાળકો સાથેનો સુંબધ
ું હોય. સબુંધ અને સાથને હફ
ુ ું તો
અિશ્ય જોતી હોય છે . બાળક જ્યારે જન્મ િે છે . ત્યારથી જ બધા સુંબધ
ું ોમાું જોડાિા િાગે છે અને જેમ બાળક
મોટો થતો જાય છે તેમ તેમ સુંબધ
ું ો વ્યિહારો અને સાથ િધતા જાય છે . કોઈક સાથ અને સુંબધ
ું ો ફરજો માટે
વનભાિિામાું આિે છે તો કોઈક સાથ અને સુંબધ
ું ો િાગણી, રેમ અને મમતા જેિા ભાિ માટે વનભાિિામાું
આિતા હોય છે .
બહુ જ મહત્િનો સાથ અને સુંબધ
ું હોય છે "મા" સાથેનો. ર્ુવનયામાું િાિનાર

આ સબુંધ ઈશ્વરની

અનુભ ૂવત કરાિે છે . અવત વનતિાથતભાિે 'મા' પોતાના સુંતાનોનો ઉછે ર કરે છે . ઈશ્વર પછીનુ ું બીજુ ું રૂપ જો વ્યક્લતઓ
માટે હોય તો એ છે 'મા'. કહેિાય છે ન

"મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા"
ભગિત ગીતામાું ત્રણ રકારના કમોની િાત કરિામાું આિી છે

પહેલા સ્થાને:- ટક્રયામાણ કમત જેમાું રવતક્ષણ આપણી ઇચ્છાઓ પ ૂરી કરિા માટે શારીટરક અને માનવસક

રીતે કરે િા કમો.

બીજા તથાને:- સુંલચત કમત આિે છે . જે ટક્રયામાું કમોમાુંથી જે કમત આપણા લચત્ત અને સુંતકાર સાથે

જોડાય છે . તે સુંલચત કમત કહેિાય. જે જન્મની સાથે ફળ નથી આપતા પણ તેના માટે બીજો જન્મ િેિો પડે છે .
ત્યાર બાદ

ત્રીજા સ્થાને:- રારબ્ધ કમત આિે છે જે અસુંખ્ય િાસનાઓના સુંતકાર જે લચત્તમાું સુંલચત અને સુંકલિત

થઇ જાય છે . જેના થકી તમને બીજો જન્મ રાપ્ત થાય છે . જેને આપણે સાથે જન્મેિો વ્યક્લત પણ કહી શકીએ
છીએ.

ઈશ્વર પાસે હુ ું એટિી જ રાથતના કરીશ કે આ જીિનમાું હુ ું સારા કમો કરી મારુ જીિન સુધારુ અને મારા

સાથે જોડાયેિા દરે ક સબુંધોમાું સત્યતા અને િફાદારી રાખુ.ું
આપણા રારબ્ધ અને સુંલચત કમો આપણને સારા અને પવિત્ર સુંબધ
ું ોનો સાથ અપાિે એ માટે જીિનમાું
સારા કમો કરીએ. આ જીિનને ઈશ્વર સમવપિત અને ઈશ્વર ભક્લતમાું પસાર કરીએ. ઈશ્વર ભક્લત જ આ જીિનના
તમામે તમામ દોવર્ત કમોથી રાહત અપાિે છે .

Email id.:- hsoni6865@gmail.com
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o be with someone

મીતા ડુગ
ું ાણી, ભુજ
ભારતીય સમાજ મ ૂળભ ૂત રીતે સમ ૂહનો સમાજ છે . અહીં નાના મોટા રસુંગો અને એ રસુંગોનુ ું આયોજન
કરનાર વ્યક્લત કેટિો આગળ પડતો છે , તે તેના ઘરના રસુંગોમાું હાજર રહેનાર િોકોની સુંખ્યા પરથી નક્કી
થાય છે . િોકો એિા વિતતારમાું ઘર શોધે છે જ્યાું પડોશ સારો હોય કેમ કે, ઘરમાું રહેિા કરતાું ઘરની આજુબાજુ
કેિો િગત રહે છે ?' તેને ભારતીય માનસ િધુ મહત્િતનુ ું ગણે છે .!!!
ભારતમાું એકિો રહેનાર લબચારો ગણાય છે . તમારી સાથે કેિા િોકો છે તેના પરથી તમારૂ મ ૂલ્યાુંકન
થાય છે . તમે કેિા વ્યક્લતને વમત્રો તરીકે પસુંદ કરો છો? તમારા કુટુુંબીજનો કોણ કોણ છે ? અને સૌથી મહત્િનુ ું
તમારો િાઈફ પાટત નર એટિે કે જીિનસાથી કોણ છે ? તે કેિા સુંજોગોમાું તમારી સાથે ટકી રહે છે ? આ બધી જ
બાબતો ઉપરથી સમાજ તમારુું મ ૂલ્યાુંકન કરે છે .
અહીં આપણે, "સાથે હોવ"ુંુ એ વિર્ય પર થોડા ઊંડાણથી ચચાત કરીએ. િગભગ દરે ક ધમતમાું ટક્રયાના ત્રણ
પાસા હોય છે . મન, િચન અને કમત. મન એટિે વિચારો, િચન એટિે શબ્દો અથિા જેની સાથે તમે િાતચીતનો
વ્યિહાર કેળિો છો તે, અને કમત એટિે ભૌવતક રીતે તમે જેની સાથે રહો છો તે.
હિે તમે પોતે જ સમાજમાું ચારે તરફ રન્ષ્ટ ફેરિશો તો તમને સમજાશે કે મન, િચન અને કમતથી સાથે
હોય તેિા સાથીદારો કેટિા છે ? કેટિાક સાથીદારો 'મનથી મળી ગયેિા હોય છે અને કેટિાક સાથીદારોના મન
મરી' ગયેિા હોય છે . આિા મનથી મળી ગયેિા િોકો માટે પન્નાિાિ પટેિે 'મળે િા જીિ' નામનુ ું પુતતક િખ્યુ ું
છે . જેના મન મળી ગયા હોય તેને ર્ુવનયાની કોઈ તાકાત જુદા નથી કરી શકતી. તેના વિચારોનુ ું સામ્પ્ય તેના
િતતનમાું દે ખાય છે . જેની સાથે મન મળી ગયુું હોય તેને તમારાથી ર્ૂ ર કરિાનુ ું કાયત મુશ્કેિ છે . હિે આિે િચન,
માત્ર શબ્દોનો સથિારો હોય, જેણે સપ્તપદીના િચનો માત્ર સાુંભળયા હોય, અનુભવ્યા ન હોય. કેટિાક સાથીદારો
મનથી નહીં પરું ત ુ િચનથી બુંધાયેિા હોય છે . સામેિાળાને ખરાબ ન િાગે માત્ર તેટિા માટે પોતાના તરફ નુ ું
કવમટમેન્ટ વનભાિી જાય છે . િચનથી કે શબ્દોથી એકબીજાને સારુું િગાડે છે . સહમવત બતાિે છે કે સહકાર આપે
છે . કદાચ એવુું માનીએ કે મનથી મળે િા કરતાું શબ્દોથી સાથ આપતા સાથીદારો થોડા ઓછા નજીક હોય,
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એકબીજાની. તો એમાું કાુંઈ ખોટુું નથી. પરું ત ુ તેઓ િચ્ચે કવમટમેન્ટ હોય છે . પોતાના સુંસારને તેઓ સરસ રીતે
ચિાિે છે . આિા સાથીદારો િચ્ચે એક િતતુ સામાન્ય જોિા મળે છે કે બુંને બુદ્વદ્ધમાું સમાન હોય છે . અસહમવત
હોય ત્યારે પણ તેને સહમવતમાું ફેરિતા તેઓને આિડે છે .
હિે આિે છે કમતથી કે માત્ર ભૌવતક રીતે જ સાથે હોય તેિા સાથીદારો. આિા સાથીદારોએ સપ્તપદીના
સાત િચનો અનુભવ્યા પણ નથી અને સાુંભળયા પણ નથી. એકબીજાની ઉપક્તથવત કે અનુપક્તથવત વિશે તેઓ
બહુ સજાગ નથી. માત્ર કાયાથી જ સાથે હોય છે . આિા સાથીદારો રૂટઢચુતત સમાજમાું જગ્યાએ જગ્યાએ દે ખાઇ
આિશે. સમાજ, સુંતકાર અને સુંતાન માટે ભેગા રહેતા આિા િાઈફ પાટત નર માત્ર એકબીજા સાથે કાયાના ધમતથી
જ જોડાયેિા હોય છે . કદાચ માત્ર કમતથી જ સાથે રહેનારા શરીરથી ઉપર જઈ શકતા નથી. ભૌવતકતા તેનામાું
ભારોભાર હોય છે .
આપણને કેિા સાથીદારો જોઈએ છે .?? તે આપણુ ું પોતાનુ ું િતતન અને આપણી પોતાની િાયકાત જ
નક્કી કરે છે . આજના સોવશયિ મીટડયાના યુગમાું જ્યારે વ્યક્લત, વ્યક્લતની આિડત, વ્યક્લતની પસતનાલિટી કે
વ્યક્લતત્િ ખ ૂબ મહત્િના બની ગયા છે . ત્યારે , એક બૌદ્વદ્ધક મનોિૈજ્ઞાવનક અને સામાજજક રન્ષ્ટકોણથી આપણે
તપાસવુું જોઈએ કે આપણે કોની સાથે રહેવ.ુ ું તમે વ્યક્લત તરીકે સદ્ધર હો તો તમારે કેિો સાથીદાર પસુંદ કરિો?
હિે અહીં સધ્ધરતાનો માત્ર આવથિક સધ્ધરતા એિો શાન્બ્દક અથત નથી િેિો. અહીં હુું િાત કરુું છું વ્યક્લતની પોતાની
િાયકાતની. આપણી જજિંદગીમાું મોટા મન સાથે જીિતા કેટિાય નાના માણસોને જોયા છે . તો અહીં સદ્ધર વ્યક્લત એટિે
એિો વ્યક્લત જે પોતે સુંબધ
ું ને વનભાિી જાણે છે . અહીં સદ્ધર વ્યક્લત એટિે એિી વ્યક્લત જેને પોતાની સાચી ટકિંમતની જાણ
છે , અને સામેિાળાના આત્મસન્માન અને િાગણીઓ સાથે ક્યારે ય છૂટછાટ િેતો નથી.

આવો વ્યસ્લત જ્યારે પોતાના સાથીદારની પસુંદગી કરે ત્યારે તેણે નીચેના પાુંચ મદ્દુ ાઓ ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ:
પહેિો મુદ્દો અહીં એ જ છે , જે મોટે ભાગે સમાજમાું રશ્નો અને ઝઘડાઓ ઊભા કરે છે . જી, હા તમે સમજી
ગયા. તેની સાથે રહો જે તમને પ ૂરે પ ૂરુું ધ્યાન આપે. કારણ કે આજના સમયમાું કોઈ વ્યક્લતથી કે પટરક્તથવતથી
પોતાનુ ું ધ્યાન પાછું ખેંચી િેવ ુ ું અને તેને બીજી બાજુ િાળી દે વ ુું બહુ સહેલ ુું છે . WhatsApp, Facebook અને
Instagram ચમકતા ચહેરાઓથી ઉભરાય છે . જે વ્યક્લત સમજતો હોય કે તેની સામે રહેિો ચહેરો એ તક્રીન પર
રહેિા હજારો ચમકતા ચહેરા કરતાું િધારે મહત્િનો છે , તેને જ તમારે તમારો સાથ આપિો.
થોડા હળિાશથી કહીએ તો જે વ્યક્લત તમારી સાથે હોય ત્યારે પોતાના મોબાઈિને ભ ૂિી જાય ને તેની
સાથે રહો. જે વ્યક્લત તમારો ટદિસ કેિો ગયો તે જાણિામાું ખરે ખર રસ બતાિે, જે તમને સુંભાળે , જેને પોતાના
શબ્દો કરતાું તમારી ચ ૂપકીદી િધુ મહત્િની િાગે. આવુ ું પુરેપરુ ુ ધ્યાન જે તમને આપે તેની સાથે રહો. આજની
ભાગતી-દોડતી ર્ુવનયામાું કોઈ ૨૪ કિાક કોઇ આવુ ું એટે ન્શન આપે તે માગવુ ું થોડુું િધુ પડત ુું છે . પરું ત,ુ જ્યારે
તમારી સાથે હોય ત્યારે માત્ર તમારો જ હોય આિી રીતે જીિી શકે ને તેની સાથે રહેવ.ુ ું
મારો બીજો મદ્દુ ો છે કે, જે તમને પસુંદ ન કરે ને છતાું એ તમને રેમ તો કરે છે તેની સાથે રહો આ િાત
પણ કદાચ થોડી કોન્રોિસી કે વિરુદ્ધ િાતાિરણ ઉભી કરે તેિી િાગશે. કેમ કે, આપણે સમાજમાું િિ અને
િાઈક આને િગભગ િગભગ સરખુ ું જ સમજીએ છીએ. પરું ત ુ ઘણીિાર કોઈની સાથે તમે સહમત ન થાિ,
કોઈની સાથે ઝઘડો થાય, તમારો અને એનો રન્ષ્ટકોણ અિગ પડે, ત્યારે તે વ્યક્લત થોડા સમય માટે તમને
ગમતી નથી. કુટુુંબ કે બાળકો બાબતે દિીિ થાય ક્યારે સામેિાળી વ્યક્લત ન ગમે શક્ય છે . પરું ત ુ આિા
બનાિોથી જેની સાથે તમારો રેમ ઓછો ન થાય ને તેની સાથે રહેવ.ુ ું જેને રેમ કરો છો તેની બધી જ િાત તમને
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ગમે તેની કોઇ ગેરુંટી નથી હોતી. કેટિીકિાર કોઈ વ્યક્લતથી અસહમત થવુ,ું કોઈ વ્યક્લતથી ફતરે ટ થવુ.ું એ
સામાન્ય છે . જ્યારે આવુું બને ત્યારે પણ રેમ તો હોય જ. તમારા ઘરનો કોઈ ટહતસો ડેમેજ થાય ત્યારે તમે ઘરને
િેચી નથી નાખતા, તેને ટરપેર કરાિો છો. બસ આવુ ું જ, જેની સાથે હો તેની સાથે વિચારો. જોકે અહીં પણ એ
બહુ જરૂરી છે કે સામેિાળાની નકારાત્મકતા કે નટટકયતા ચિાિી િેિાની િાત નથી. એ સમજી િેવ.ુ ું જો આખુ ું
ઘર ત ૂટી જાય કે પડી જાય તો તેની અંદર રહેિાનો કોઈ આગ્રહ નથી. પરું ત ુ કોઈની કેટિીક અણગમતી િાતો
સાથે પણ રોજ રેમ કરી શકિો, એ બહુ મહત્િનુ ું છે .
મારી ત્રીજી િાત છે કે,જે તમારી સાથે િફાદાર હોય તેની જ સાથે રહો કેમ કે કોઈને છે તરિા બહુ સહેિા
છે કોઈને છે તરીને ખરે ખર તો તમે સામેિાળા વ્યક્લતની નહીં તમારી પોતાની loyalty ઘટાડો છો. પરું ત,ુ જે વ્યક્લત
સાથે િફાદારીનો સુંબધ
ું હોય, ન ગમતી િાત પણ મોઢામોઢ કહી શકાતી હોય, જે વ્યક્લત તમારો વિશ્વાસ જીતી
શકિા માટે નીડર અને વનષ્પક્ષ રહી શકતી હોય, તેની સાથે રહો. કારણકે, વિશ્વાસ મળતો નથી વિશ્વાસ તો
કમાિિો પડે છે . give your trust someone who earned it. િારું િાર રમાલણકતા બતાવ્યા પછી જ વિશ્વાસ
જીતી શકાય છે અને વિશ્વાસ દરે ક સુંબધ
ું નો પાયો છે .
મારો ચોથો મુદ્દો બહુ જ સરળ છે , અને છતાુંય થોડો વિચાર માગી િે તેિો છે . તમે તમારી વિલચત્રતાઓ
સાથે પણ જેની સાથે સહજતા અનુભિી શકતા હો તેની સાથે રહો. તમારી ટે િ કુટેિ જેને તિીકાયત હોય તેની
સાથે રહો. કારણકે આપણા બધામાું જેમ જુદી જુદી વિવશષ્ટતાઓ છે , તેમ જુદી જુદી ખામીઓ પણ છે . મોટે ભાગે
આપણે ર્ુવનયાથી આપણી ખામીઓ છપાિીએ છીએ, કેમ કે ર્ુવનયાના િોકો આપણને ખોટા સમજી િેશે તેિો
ડર હોય. પરું ત ુ જે તમારો સાથીદાર હોય તેની સાથે તમારી અધુરી ઈચ્છાઓ અને છપાિેિા રહતયો ખુલ્િા
મનથી શેર કરી શકાય એવુું હોવુ ું જોઈએ. જે તમારી uniqueness ને રેમ કરે , તમે જે કારણથી ર્ુવનયાથી અિગ
છો તે કારણને રેમ કરે , તેની સાથે રહેિાય.
એટલુું યાદ રાખવુું કે સાચો સાથીદાર ચહેરા પરની કરચિીઓ ર્ૂ ર નથી કરી શકતો પરું ત,ુ તે આ
કરચિીઓને જ રેમ કરે છે . કેમ કે તમે જે કુંઈ છો કે બની શક્યા છો તે આ કરચિીઓ બતાિી રહી છે . જે
તમારા હોિાને રેમ કરે , તેની સાથે રહો.
હિે છે લ્િી િાત, જે તમને િાુંબા સમય સુધી સાથ આપી શકે તેઓ સાથીદાર ગોતી તેની સાથે રહેવ.ુ ું
આજની પેઢી થોડી થોડી િારે કુંટાળી જાય છે . એિા સાથીદાર ને પસુંદ કરો, એિા સાથીદારની સાથે રહો કે જે
તમને તમારી જજિંદગીની સફરમાું સાથ આપે. જજિંદગી તમે નથી જીવ્યા તે જજિંદગીનુ ું લચત્ર બનાિી આપે. જે તમારી
બહારની સુદરતાને
ું
િખાણે, પરું ત ુ તમારા હૃદયને સુદ
ું રતાને સાચા અથતમા ઓળખે. એની સાથે સાથે રહો જે
સમજતુું હોય કે તમારી ચામડી અને િાળ એક ટદિસ પોતાની સુદ
ું રતા ગુમાિશે.
તેની સાથે રહો કે જેને તમારો ફોટો પાડિામાું તો રસ હોય જ પરું ત ુ તમારી સાથે મેમરી ટક્રએટ કરિામાું,
તમારી સાથે જીિેિી ક્ષણોને યાદગાર બનાિિામાું િધુ રસ હોય. જે તમને તમારી સેલ્ફીમાુંથી તમારી શ્રેષ્ઠતા
શોધી આપે. જે આજે તમારી સાથે રહે અને ભવિષ્યની સફર માટે તમને સાથ આપે. વમત્રો, જજિંદગી ટૂુંકી છે , સમય
ઓછો છે અને કામ ઘણુ ું છે . સુખેથી જીિિા માટે ખુશ રહેિા માટે અને િાગણીઓને ભરપ ૂર માણિા માટે કોઇકનુ ું
સાથે હોવુું જરૂરી છે .
Email id: -mitadungani@gmail.com
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હીરલ હેમાુંગ ઠકરાર - સેલવાસ
ગુજરાતી સાટહત્ય રત્યે મને ઘણુું મમત્િ છે , ખબર જ ના રહી કેિી રીતે મારો નાતો જોડાયો ને
હુ ું િખતી થઈ! જેમ જેમ િખતી ગઈ નવુ ું નવુ ું શીખતી ગઈ. હિે તો એવુ ું થાય ઘણાું નિોટદતોને િેખન
કાયત અંગે સમજણ આપુ.ું જેટલુું મને સમજાય એટલુું સમજાઉં. એ કિમકાર હરખાઈને કહે દીદી, હુંમેશાું
આમ જ માગતદશતન આપતાું રહેજો, સદા સાથે રહેજો... ને હુ ું ખડખડાટ હસી પડુું અને મારુું વરય િાક્ય
બોલુ,ું જે મારી ઓળખ બની ગયુું છે .
“એટલ ુંુ જ કહીશ.... જે હુંમેશાું કહુું છું.... હુું છું ને સાથે....”
આપણી ગુજરાતી ભાર્ાનો િૈભિ જ વનરાળો છે . તથળ ફરે એમ શબ્દ ફરે છે પણ અંતે આનો
અથત તો એક જ સરે છે .

કોઈ કહે "હુું છું ને સાથે..."

કોઈ કહે "આઉં ઐયાું ને ભેગો..."
કોઈ કહે "હારે છું ને હુું..."
કોઈ કહે "હુું કને સ ુ ને..."
કોઈ કહે "પોહાન હુું શ.ુંુ .."
કોઈ કહે "હુું જોડે છું ને..."
કોઈ કહે "હુું સ ુ ને હાથે..."
કોઈ કહે "સુંગાથે હુું છું ને...
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"આ “સાથે” શબ્દ જાતે જ રલળયામણો છે . આપણુું વરયજન, તિજન કે આપ્તજન એવુ ું કહે લચિંતા
ના કર, હુ ું છું ને સાથે. આ સાથે શબ્દ એક વિશ્વાસ બનીને હૈયે ધબકી ઉઠે. ર્ુવનયાભરની ઉપાવધઓ
લચિંતાઓ આ “સાથે” શબ્દ સામે િામણી િાગે.
નાનુું બાળક ચાિતાું શીખી રહ્ુું હોય ત્યારે માતાવપતાની આંગળી પકડીને પા પા પગિી પાડતુું
હોય. તિજનો સાથે છે એિો વિશ્વાસ જ કામ કરે છે હો સાહેબ....
અભ્યાસકાળ દરવમયાન વશષ્ય એનાું ગુરુને સિતતિ માને છે અને ગુરુના માગતદશતન સાથે શીખતો
રહે. જે અહીં અવ્યલત ભાિ, તુું આગળ િધ હુ ું છું ને સાથે. એ જ તો કામ કરે છે હો સાહેબ...
યુિાનીનાું ઊંબરે ઉભેિાું યુગિો રભુતામાું પગિાું માુંડી, નિજીિન રિાસ ખેડિાની તૈયારી કરે .
સપ્તપદીનાું િચનો િઈને કહે છે કે જીિનભર સાથ વનભાિશુ.ું પોતાનાું પટરિારને છોડીને એક નિાું
માહોિમાું નિાું િોકો િચ્ચે એક યુિતી આિીને નિી જ શરૂઆત કરે છે , આ સાથે રહેિાનાું િચનની
તાકાત જ છે હો સાહેબ...
જીિનભરની જિાબદારીઓ વનભાિી વ ૃધ્ધાિતથામાું પહોંચેિાું િડીિોને એમનાું સુંતાનોનાું
િહાિભયાત શબ્દો આત્મસુંતોર્ આપે છે કે આખી જજિંદગી તમે બહુ કયુ,ું હિે અમારી સાથે શાુંવતથી
વનવ ૃવત્તમય જીિન ગાળો. આ શબ્દો જીિનભરનો થાક ઉતારી દે છે હો સાહેબ...
"આપણી તાકાત આપણાું સ્વજનો હોય સાથે,
ભલેને આવતી અનેક ઉપાસધઓ ઊંધે માથે."
Email id: - hiralthakrar83@gmail.com
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તિયુંની સાથે
ચેતના ગણાત્રા “ચેત”ુ , મબ
ુંુ ઈ
આપ સહુની સાથે મારા વિચાર વિશ્વને શબ્દાતીત કરિા આિી છું. સાથે રહેવ ુ ું એ કલ્પના કેટિી ગમતીિી
છે . જાણે આિી િાગણી વ્યાપી જાય.
આવ ુંુ કેવ ુંુ તારું ુ મારામાું સમાઈ જવ,ુંુ
કે તારા સવયોગે મારું ુ સવખરાઈ જવ.ુંુ
સાથે ત ુંુ સદૈ વ, એવો તારો વસવાટ,
કે પલકના રખોપામાું પરોવાઈ જવ.ુંુ
બસ, આમ જ બધા સાથે જીવન જીવતી રહી, બધાની આંતકરક શસ્લત તત્વ બનીને. અણલપ્ત રહીને જીવવ ુંુ
હત,ુંુ પણ કહેવાય છે ને કે સવસધના લખ્યા લેખ લલાટે એમ જ થાય, થાય, થાય... એમાું પાછો મારો વસવાટ
ુ નો અહેસાસ, સવરહમાું સમલનની ઝુંખના, ધરબાયેલી
અત્ર, તત્ર, સવષત્ર... સનરાશામાું આશાન ુંુ કકરણ, દુુઃખમાું સખ
અકથ્ય વેદના, ધબકતી સુંવેદના, સનસ્વાથષ ભાવના બનીને જીવતી રહી. કોઈ મને સાદ પાડીને કહેત ુંુ હત,ુંુ મારી
ખામોશીમાું જાણે કે પડઘાું ઝીલાતાું હતાું. આમ તો, મારો સુંવાદ કોની સાથે? સ્વયું સાથે જ.
ુ ુ ષાથષ અને સ્ત્રીઆથષ એકમેકની સાથે છે , પ ૂરક છે , હુું એની સદાય સાિી બની છું. ઉચ્ચ ગસત તરફ
હા, પર
પ્રણાય કરનાર સવષવ્યાપી શસ્લતસ્તોત્ર, ચૈતન્ય તત્વથી ભરપ ૂર જીવનધારા આજે અંતરું ગ વાતો કરવા આવી છું.
મારા કાનમાું આ શબ્દો ઝુંકૃત થઈ રહ્યા છે જે ક્યાુંક સાુંભળ્યાું હતાું. “ભગવાન સ્વયું પોતાની શસ્લત સવના
ુ ી સર્જનકતાષ સ્ત્રી, પ્રેરણાનો અખ ૂટ ભુંડાર
અધ ૂરા છે , એ સનસવિવાદ સત્ય છે . નારીમાું જ નર સમાસવષ્ટ છે . સશશન
છે . સમય આવ્યે પસતને યમરાજા પાસેથી લઈ આવવા સિમ છે . એ જ નારીત્વ પરુ ુ ષના રગરગમાું વ્યાપીને
ુ વવા શબ્દકોશ
સ્નેહધારા બને છે . લાગણી, હુુંફથી સુંયોજાઈને ઉધ્વષગામી પ્રેમધારા બનીને શ્વસે છે .” આ બધ ુંુ અનભ
પયાષપ્ત નથી, જીવનકોશ સાથે મળીને ફું ફોળવો પડે.
ુ ીની સફર તો ફલત પાુંચ પગલાુંની.
સફર છે મારી એકધારી, પરમતત્વ સાથેની... આત્માથી પરમાત્મા સધ
ુ ો કહાણી, “પ્રથમ તો હુું સાથે રહેલા ડરને ભગાડુું, દ્વદ્વતીય હુું મોહને સમટાવ,ુંુ ત ૃસતય ઈષાષથી મલુ ત થાઉં,
એની સણ
ુ પગલે હુું સાથે રહેલા ક્રોધને શમાવ,ુંુ પુંચમ પગલે હુું ગવષને ઓગાળું . મારી માટે તો સવષ સમાન... નર
ચતથષ
ુ વગાથા. સદૈ વ ગસતશીલતા એ જ મારી ઓળખાણ. વ્યાપક સ્વરૂપે
હોય કે નારી.” આ છે મારા જીવનની અનભ
બધા સાથે જ જીવી રહી છું. મને હજી ના ઓળખી?
સ્નેહસકરતાની સુંજીવની બટ્ટુ ી સમ સુંવેદના,
વૈચાકરક સવશ્વની સવહરતી સવલિણ વેદના,
અણલપ્તતાથી અહસનિશ આલેખતી આત્મભાવના,
ુ બલ
ુ ી...
ણચિંતનમય ચેતનવુંતી ચહેકતી ચલ
બધાની સાથે ધબકનારી...
ચૈતન્ય ધારા..... હુું.... “ચેતના”

Email id.:- ganatrachetna@gmail.com
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ધીરૂભાઇ મીરાણી, ઘાટકોપર
આપણે ભારતીયો આપણા નાના મોટા હરે ક રસુંગો સાથે મળીને માણિા, એિી એક માનવસકતા
સાથે જીિીએ છીએ. રસુંગ જન્મનો હોય, મ ૃત્યુ નો હોય,, સગાઈ હોય કે િગ્ન હોય, આપણે બધા સાથે
મળીને જ રસુંગો ઉજિીએ છીએ. મારા કેટિાક સુંબધ
ું ીઓ તો હોતપીટિમાું કોઈ બીમારી થકી દાખિ થાય
તો તરત જ બધાું તનેહીજનોને ફોન કરીને પોતે જાતે જ જણાિે કે આજે ફિાણી હોતપીટિમાું દાખિ થયો
છું, િોડત નુંબર, ખાટિા નુંબર આપે અને કહે મુિાકાતીઓને સાુંજે ચાર થી સાત આિિા દે છે . આમ તેઓ
ઈનડાયરે લટ હોતપીટિમાું આિિાનુ ું આમુંત્રણ આપે, જેથી બીમારી પણ સાથે મળીને ઉજિાય.
પાિાત્ય સુંતકૃવતના માણસોને તો આવુું બધુું બહુ અજબ ગજબ િાગે. તેઓને તો પોતાની રાઈિસી
ખ ૂબ ખ ૂબ િહાિી િાગે. તેમાું કોઈ પણ ટડતટબત કરે તો તેમને લબિકુિ ન ગમે. એક સિામત અંતર તેઓ
પોતાના પટરિાર સાથે પણ રાખે.
ઈ.સ.૨૦૦૭માું પહેિી િખત અમે બુંને મારા પુત્ર પાસે અમેટરકા ગયા. તે િખતે તે એક એપાટત મેન્ટમાું
રહેતો હતો. અમે પહેિા મજિે હતા. અમારા એપાટત મેન્ટ નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર પર એક સીતેર િર્તના
અમેટરકન માજી રહે.
અમારો પુત્ર વનરિ ઑટફસેથી આિે ત્યારે રતતામાુંથી જ ફોન કરે , મમ્પ્મી-પપ્પા ચા બનાિી રાખો
અને પછી તૈયાર થઈ જાઓ. આપણે બહાર જિાનુ ું છે . અમે તૈયાર થઈ ને િગભગ દરરોજ ઓછામાું ઓછાું
બે ત્રણ કિાક ફરીને પાછા આિીએ. શવનિારે સિારથી જ નીકળી પડીએ. નીચે રહેતાું પેિા માજી રોજ
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પોતાની બાલ્કનીમાુંથી આ બધુું જુએ. ત્યાુંની રીત રસમ મુજબ તેઓ અમને કુંઇ પ ૂછે નહીં, ફલત જુએ રાખે.
એક સાુંજે અમે બધાું ફરીને પાછા આિી રહ્યા હતા. ત્યારે તેઓ બહાર કુંપાઉન્ડમાું પોતાના ગલ ૂટડયાું સાથે
રમતા હતા. અચાનક જ મારા પુત્રને ઉભો રાખીને તેમણે પ ૂછયુું આ બન્ને ઓલ્ડ કપિ કોણ છે ?? તેં તેમને
પેઈઁગ ગેતટ તરીકે રાખ્યા છે ??? મારો પુત્ર કહે, "નહીં, તેઓ મારા માબાપ છે ". આ સાુંભળીને તે માજીને
ખ ૂબ નિાઈ િાગી, "તારા માબાપ તારી સાથે આટિા બધા િાુંબા સમયથી રહે છે અને તુું તેમને રોજ બહાર
ફરિા પણ િઈ જાય છે , ખ ૂબ ખ ૂબ સારુંુ કહેિાય."
મારો પુત્ર હસિા િાગ્યો. તે કહે, "અમારા ભારતમાું તો અમે બધાું માબાપ સાથે આખી જીંદગી રહીએ,
અમે નાના હતા ત્યારે તેઓ અમારુંુ ધ્યાન રાખતા, અમે મોટા થઇએ અને તેઓ વ ૃધ્ધ થાય એટિે અમે
તેમનુ ું ધ્યાન રાખીએ. અમે બધાું એક સાથે જ રહીએ"
માજીની આંખમાું આંસુ આિી ગયા. તેઓ કહે "આવુું થઈ શકે? અહીં તો મારો પુત્ર આ શહેરમાું જ
રહે છે , પણ મને ફલત મધસત ડે ના ટદિસે મળે , તે પણ મોટા ભાગે ક્યાુંક હોટેિમાું િઇ જાય, જમાડે, ગીફ્ટ
આપે અને ત્યાુંથી જ અમે એક બીજાને આઇ િિ યુ એમ કહી ને છટા પડી જઈએ. હુ ું ક્યારે ક બીમાર પડુું
તો અહીંની નગરપાલિકામાું ફોન કરુંુ , તેઓ મને હોતપીટિમાું દાખિ કરી ને મારા પુત્રને સમાચાર આપે.
મારો પુત્ર કોઈની સાથે એક ફૂિનો ગુિદતતો અને ગેટ િેિ સુનનુ ું એક કાડત મોકિી આપે. સાથે રહેિાનુ ું તો
અમે વિચારી પણ ન શકીએ.
હુ ું મ ૂક રેક્ષક બનીને આ સુંિાદ સાુંભળતો હતો, ત્યાુંની રીત મુજબ બે જણ િાત કરતા હોય તો
આપણે િચ્ચે બોિી ન શકાય. રાત્રે મને સતત ભારતની યાદ આિતી રહી. ડોિર કમાિિાના મોહમાું
આપણી નિી પેઢી અમેટરકા, કેનેડા, ઇંગ્િેન્ડ, િગેરે દે શ તરફ દોટ મ ૂકે છે . ત્યાુંની સીટીઝનશીપ મળે તો તો
જાણે કરોડો રૂવપયાની િોટરી િાગી હોય તેમ ઉજિણી કરે , પણ પોતાનુ ું ભવિષ્ય આવુું એકિતામાું િીતશે
તેવ ુું વિચારી શકતા નથી.
હિે તો આપણે ત્યાું પણ ન છૂટકે સાથે રહેતા હોઈએ એવુું દે ખાય છે , ક્યારે ક સામાજીક ભયના કારણે,
ક્યારે ક બીજો બ્િોક િેિાના પૈસા ન હોય એટિે િાચારીથી સાથે પડયા રહે, એક છત નીચે સાથે રહે, પણ
મનથી તો અિગ જ રહેતા હોય. હિે તો આ મોબાઈિ, ટી. િી. િગેરે સાધનો આવ્યા પછી તો બધાું
પોતપોતાના રૂમમાું અથિા એક જ જગ્યાએ સાથે સાથે બેઠા હોય, પણ િાત અંદર અંદર ન થાય, કોઈ
ફેસબુક પર ના અજાણ્યા વમત્ર સાથે ચેટ કરાતી હોય. ક્યારે ક નેટ બુંધ હોય કે િાુંબા સમય સુધી ઈિેલરીસીટી
ન હોય તો બધાું પોતાના રૂમમાુંથી બહાર આિી િાતો કરે ત્યારે ક્યારે ક તેમને અહેસાસ થતો હશે કે એક
ઘરમાું જ જેમની સાથે રહીએ છીએ તેઓ પણ સારા માણસો છે . તેમની સાથે પણ િાત થઈ શકે ખરી.
સામાન્ય રીતે આપણા ભારતીય સમાજના િોકો ખ ૂબ જલ્દી અજાણ્યા માણસો સાથે મીલસ થઈ જાય છે .
અમેટરકા સાતેક િખત મુસાફરી કરી, બાજુની સીટ પર કોઈ બેઠુું હોય તો ફલત એકાદ િખત તમાઇિ કરે પણ
તેનાથી આગળ કોઈ પણ િાત કે વ્યિહાર કરે નહીં. અહીં આપણા દે શમાું ગુજરાત અને કચ્છ તરફ ખ ૂબ મુસાફરી
કરી, રેન ઉપડે થોડી િારમાું જ બાજુની સીટ પર બેઠેિા િોકો એકબીજાના સુંપકત માું િર્ોથી જોડાયેિા હોય તેિી
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રીતે િાતો કરતા નજરે પડે છે . થોડા સમયમાું ટટટફનના ડબ્બા ખુિે અને એકબીજા ને આગ્રહ કરીને જમાડે. સાથે
મળીને મુસાફરી કરિાનો આિો આનુંદ બીજા કોઈ દે શમાું હજુ સુધી જોયો નથી.

મોટા મોટા મહાનગરોમાું રહેતા િોકો પોતાના ધુંધા રોજગાર અને નોકરીના કારણે સતત દોડધામમાું
રહેતા હોય છે . મુબ
ું ઈ શહેરમાું કેટિાય િોકો પુના, નાવસક કે દહાણુ, પાિઘરથી પોતાના રોજગાર માટે
આિતા હોય છે . િહેિી સિારે ઘરે થી નીકળી જાય અને મોડી રાત્રે ઘરે પહોંચે. પટરિારના સભ્યો સાથે રહે
છે કે ફલત થોડો સમય પટરિારના સભ્યોનુ ું મોઢુ ું જુએ છે એ નક્કી કરી ન શકાય.
આિા િોકો માટે હમણાું હમણાું કરોના િાયરસની મહા મારી આશીિાતદ બનીને આિી. પોતાના
પટરિાર સાથે ખ ૂબ િાુંબો સમય સુધી રહેિાનુ ું શક્ય બન્યુ.ું જો કે કેટિાક િોકો જેઓ પોતાના પટરિાર સાથે
આ રીતે રહેિા ટે િાયેિા ન હતા તેઓ થોડા સમયમાું પટરિાર સાથે સમય કેમ પસાર કરિો, િાત શુું કરિી
તેિી મુઝ
ું િણ અનુભિિા િાગ્યા. કેટિાક પટરિારમાું પવત પત્ની ખ ૂબ રેમપ ૂિતક સાથે મળીને રહ્યા અને
કેટિીક જગ્યાએ પવત પત્ની િચ્ચે ઘરે લ ુ ટહિંસાના બનાિોમાું મોટા પાયે િધારો થયો.
સમજણ પ ૂિતક સાથે રહેિાનો એક સુદ
ું ર અિસર કરોના િાયરસના કારણે રાપ્ત થયો.પણ ઘણાું
િોકો િાુંબા સમયથી ઘરમાું બેસીને કુંટાળી ગયા. અત્યારે શ્રાિણ માસમાું કેટિાય તહેિારો આિે, શ્રાિલણયો
જુગાર રમતાું કેટિાય િોકો ઘરમાું બેસીને ર્ુુઃખી થઈ ગયા. પટરિાર સાથે રહેિાનો એક અિસર મળયો તેન ુ ું
સુખ આિી વિચારધારા ધરાિનાર િોકો માણી ન શક્યા.

ઘણી િખતે કોઈ સુંતથામાું તેના વનયમો અને શરતોના કારણે માણસો સાથે રહે ખરા પણ એક
બીજા રત્યે સન્માન અને આદર ન હોય. કેટિાય વ ૃદ્ધાશ્રમોમાું સાથે રહેતી િયતક વ્યક્લતઓ સતત
એકબીજા સાથે ઝઘડતી દે ખાય છે .
સાથે સાથે રહેવ ુું એટિે ફલત શરીરથી જ નહીં પરું ત ુ સુંપ ૂણત સન્માન અને આદર પ ૂિતક મન, િચન,
કાયાથી જોડાઈને સાથે રહે તેન ુ ું નામ સાથે રહેવ ુું યોગ્ય ગણાય.
સન્માન અને આદર પ ૂિતક સાથે રહેિા માટે જયિુંતીબહેન કાજી એ પોતાની એક બુકમાું બહુ સરસ
માગતદશતન આપ્યુું છે . તેઓ િખે છે કે સફળ સહજીિનમાું ગૌરિ પ ૂિતક સાથે રહેિા માટે "સ" અક્ષરથી શરૂ
થતાું પાુંચ શબ્દો ખ ૂબ અગત્યનો ભાગ ભજિે છે . (૧) તનેહ (૨) સન્માન (૩) તપશત (૪) સમય અને (૫)
સહકાર. આ પાુંચ શબ્દોને જો જીિનમાું તથાન આપી શકાય તો સાથે રહેવ ુું સાથતક થાય.

તનેહ એ સહજીિનનો આત્મા છે . તેની સાથે પરતપર સન્માન અને આદર જોઈએ. િાગણીસભર
તપશત ટદિને તપુંટદત કરે છે . રેમનો અહેસાસ કરાિે છે . ગમે તેટિા વ્યતત જીિનમાું પટરિાર માટે સમય
ફાળિિો જોઈએ. આ ફાળિેિ સમય સુંબધ
ું ને ધટ્ટ બનાિે છે અને એક બીજાનો સહકાર "સ" થી શરૂ
થતાું આ પાુંચ શબ્દોના સોપાન જેઓ સાથે મળીને ચડી શકે તેમનુું જીિન સુરમ્પ્ય અને સુમધુર બની
રહે છે .
Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com
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રાસશ ભસવષ્ય

ુ ડ
કેતન પોપટ, મલ
ુંુ
મેષ:- વશતત આપણુ ું સફળતાનુ ું મુખ્ય હવથયાર છે . કરકસર સાથે ચાિો તો તિતુંત્ર વનણતયો કષ્ટરૂપ નહીં બને.
સુખસગિડના સાધનો ધાયાત રમાણે ઉપયોગી નહીં નીિડે ત્યાું શ્રમ યોગ્ય પટરણામદાયી બની શકશે. સહયોગીઓ
સાથે િધુ પડતાું આગ્રહી ન બનો. ખાિા-પીિાની ટે િ બાબતે પ ૂરતુ ું ધ્યાન રાખજો. પાટરિાટરક જિાબદારી આનુંદનુ ું
કારણ બની શકે લચિંતાનુ ું નહીં. આવથિક બાબતે લચિંતા ભિે થતી પટરણામોથી આનુંદ રહેશે. વમત્રો કમત ક્ષેત્રે ઉપયોગી
વનિડશે.
વ ૃષભ:- ખચાત રકૃવતને મયાતદામાું રાખો, મુશ્કેિીઓ ભિે નથી છતાું આદત ના પડે તેન ુ ું ધ્યાન રાખવુ.ું વમજાજને શાુંત
રાખી ચાિો. ભાુંડરડાઓ કે પડોશીઓ સાથે અકારણ ઘર્તણ ઊભુ ું ન કરતાું, બધાું માટે ઉપયોગી છો આપ. સહયોગીઓને
સાચિો. અડચણે કામ િાગે તેિા છે . વ્યિસાય ક્ષેત્રે માસારભથી જ ધ્યાન આપો પટરણામ આપને આિયત આપનાર
મળી શકે છે . વિર્ુર્ી વમત્રો આનુંદદાયક ક્તથવતએ િઈ જઈ શકે છે , ભૌવતકિાદે નહીં. કાયોમાું અડચણ તિીકારી ચાિો.
ુ :- િતતમાનને સાચિી ચાિો, ખચત બાબતે બેદરકારી મુશ્કેિીઓ ઊભી કરી શકે. આત્મવિશ્વાસ સારો છે ,
સમથન
ધીરજપ ૂિતક ચાિશો તો જ આનુંદ પામી શકશો. કમત ક્ષેત્રે આવથિક િાભમાું સહયોગી ભિે અન્યોને બનાિિા પડે.
સુંગાથ સિાહ, સ ૂચન માટે અવનિાયત. શત્રુઓની ઉત્પવત્ત િાણીએ અથિા કમતની સફળતાએ થાય, સાચિીને ચાિીએ
તો સફળતા સરળતાથી પણ મળે . પટરિારની જિાબદારી માન વ ૃદ્વદ્ધ કરનારી નીિડી શકે. મહત્િ મળે કે ઇચ્છાનુસાર
િાભની ગણતરીમાું સમાધાન કરશો તો બીજા પગથીયે આનુંદ મળે .
કકષ :- સુખ સુવિધાનો ત્યાગ ન કરી શકતા હો તો િતતમાને રવ ૃવત્તઓનો વ્યાપ પોતે મળે , તમને દોડતા કરી દે શે.
તથાિર વમિકત અંગે યોગ્ય વનણતય િઈ શકો છો. અનેકનુ ું પોર્ણ થાય તેિા વનણતય િઈ શકિાની તક ગુમાિતા
નહીં. કાયતનો બોજો પહોંચી િડાય તેટિો જ રહેશે. નાહક ઢીિાું ના પડતા. િાક્ ચતુરાઈમાું બોલ્યે બુંધાિ તેિા જોખમે
સાચિી ચાિો. અંગતજનો માટે આવથિક ઘસારો ભોગિી િેજો. ટૂુંકા રતતે ધન મેળિિાની ધારણાથી બહાર રહો. માન
રવતષ્ઠા માટે ખચત ન કરો.
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સસિંહ:- િડીિ િગત કે ઉપરીઓનો સહયોગ મળી શકશે. સ ૂચનોના યોગ્ય અમિ દ્વારા માન સફળતા પામી શકો છો. હુ ું
પણાના આગ્રહી ન બનો તો સારા સિાહકાર તરીકેની છાપ તથાપી શકશો. સહયોગીઓની મહેનતનુ ું માન િળતર
યોગ્ય રીતે ચ ૂકિીને િાળો, સફળતાના ભાગીદાર છે . આવશ્રત િગત પ ૂરતી જહેમત િઈ શકે તેમ છે , યોગ્ય નેત ૃત્િ પુરુું
પાડો, નિા વમત્રો બનાિિા યોગ્ય સમય ખરો પણ ઉપાર્જન હાિે કશુ ું નહીં કરી શકો. ખચત કયાત બાદ ખચતન ુ ું ગલણત
કરિા ન બેસાય. જે થયુું ચિાિી લ્યો.
કન્યા:- આવથિક બાબતે આપનુ ું આયોજન અન્યો માટે માગતદશતક બનતુ ું હોય છે . વમત્રોથી િાભ જરૂર મેળિી શકો છો,
ધ્યાન આપો વનરાશા નહીં મળે . જાહેરજીિનમાું પારકી પુંચાતે લખતસાને ઘસારા વસિાય કશુ ું અંકે નથી થિાનુ.ું વરય
પાત્રોના વિચારોને મન આપશો તો પાટરિાટરક અનેક રશ્નોના વનરાકરણ માટે સમય ઉત્તમ છે . િાણી એ ઉગ્રતા
અંગતજનો માટે આિયતજનક રહેશે. ભાુંડરડા ઓ સાથેના વ્યિહાર એ ભ ૂિ ન કરી બેસતાું. સમય અને ક્તથવત સાચિી
ચાિો. સક્ષમ છો.
ુ ા:- સહયોગી સાથેના સુંબધ
તલ
ું ો જાળિિા, િાણીના સર્ુપયોગે સફળ થઈ શકશો. તથાિર વમિકત અંગે જન્મના ગ્રહો
સાથ આપે તે અનુસધ
ું ાને વનણતય િઈ શકશો. વરય પાત્ર સાથે િૈચાટરક વિવનયમ અવનિાયત. સુંતાનો સાથે આનુંદ
સભર સમય વિતાિી શકો. રભાિી વમત્રો પાછળ ઢસરડા ન કરતાું. સુંભવિત િાભ નો વિચાર કરો. કુટુુંબ પોર્ણ માટે
આપની અવનિાયતતા સમજાશે. હરીફોને પોતાનુ ું કાયત કરિા દયો, કહીને જ બગાડી નથી શકિાના.
વ ૃસિક:- ખાિા પીિાનો શોખ જાગૃત થતો હોય તો સાિધાનીના ગુણને જાગરૂક કરજો. આપનો ગેરિાભ િેિામાું આિી
રહ્યો હોિાથી કાલ્પવનકતાથી બહાર આિો. શત્રુ અંગે િધુ વિચાર આપની ક્ષમતાને મયાતટદત કરે છે . કર્જ બાબતે લચિંતા
કરિી સારી બાબત છે પણ ક્તથવત આપની ગણત્રી અનુસારની છે . મન મ ૂકી ક્તથતીનો આનુંદ માણો. વ્યિસાય વ ૃદ્વદ્ધ
માટે પણ કર્જ યોગ્ય ગણત્રી કરજો. ભાુંડરડાઓ આપની મહેનતાના િાભાથી બની શકશે.
ધન:ુ - સગિડના સાધનો ઉપયોગી નીિડશે. અન્યનો િાગણી ભાિ આપને મદદરૂપ થિા માટે િધુ આક્રમક બનાિશે.
વમત્રોથી િાભ િેિાની વ ૃવત્તને મયાતદાઓ બાુંધો, ફલત તિાથત, સુંબધ
ું ોમાું રશ્નો ઊભા કરાિી શકે છે . અચાનક અને સત્િરે
ધન રાક્પ્તના માગત શોધિા રયત્નો ના કરો. જરૂટરયાતો ઉપર મયાતદા મ ૂકો. વિદ્વતાથી અન્યોને આંજી શકિા સક્ષમ
છો. સકારાત્મક ઉપયોગ કરો. યુિાિગત વિદ્યા રાક્પ્ત બાબતે આળસ ન કરે , આ ક્ષેત્રે કોઈ મયાતદા નથી હોતી.

મકર:- તથાિર વમિકતનુ ું સુખ પામિા જન્મના સહકાર પણ અવનિાયત ગણાય. યુિાિગત વિદ્યા રાક્પ્ત માટે યોગ્ય
ટદશા પસુંદ કરી શકશે. વ્યિસાવયકો માટે સમજપ ૂિતક ના વનણતયો રગવતનો માગત કુંડારી શકશે , વનણતય લ્યો.
સહયોગીઓની નારાજગીમાું આપનો વ્યિહાર શુ ું ભાગ ભજિે છે ? ચકાસી િેજો! વ્યિસાવયકોએ સહયોગીઓના વનણતય
આ બાબતે વિચારશીિ રહેવ.ુું પરગામના વ્યિહારો સુખદાયી નીિડી શકે. આપનો બોલ્યુ તિીકૃત બનશે.
કુું ભ:- તિપરાક્રમી થવુું ખોટુું નથી, અંગતજનો સાથેના વ્યિહારો બગડે નહીં તેની તકેદારી રાખો. સહયોગીઓને
રવ ૃવત્તમાું અવધકૃત બનાિો અન્યથા તેમની બેદરકારી તમને એકિા પાડી શકે છે . કાયદાકીય બાબતો ને િઈ ક્તથવત
સુંજોગોએ સમાધાન વ ૃવત્ત સારી. ગામ ઉપાવધ આપની જિાબદારીઓથી વિયુખ કરે તેટિા ઊંડા ન ઉતરતા. મોટાઈ
ગમશે પણ સમય શક્લત િેડફાશે. સારા વમત્રોનો સાથ ન િઈ શકો તે રશ્નો પછીથી ઉભા કરશે. આવશ્રત િગતના ભરોસે
કાયૅ ના છોડો.
ુ ર પ ૂરતુ ું ધ્યાન આપો. આવથિક ક્ષેત્રે આપની રગવત ઉત્તમ
મીન:- પાટરિાટરક િાતાિરણ આનુંદદાયક બને તે હેતસ
રહેશે. સિાહ સ ૂચન અન્યોને આપો છો તેમાું અમિ આપને પણ િાભ આપી શકનાર બને છે . ખાિા પીિાની આદત
ન બગડે તેન ુ ું ધ્યાન રાખો. સુંતાન સુખ આનુંદ આપી શકે તે સુંભાિના હેત ુ તકો આપિા જરૂરી. િડીિોની પરું પરા
સાચિિા સમય ફાળિિો પડશે, બશમાું ન ચાિે. િૈભિી સમય જીિિાની તકો મળશે છતાું સુંયમી બનજો.
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