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લાશરા લાચકો સભત્રો,  

 ુઅજે ુઅણે લાત કયીશુું વભસ્મા સલળે. વભસ્મા એટરે શુું? વભસ્મા એટરે એલી 
રયસ્સ્થસત જેનો તાત્કાલરક ુઈકેર ુઈરબ્ધ ન શોમ. જમાયે વ્મસ્લતને કુંુઇક જોુઇત ુું શોમ ુને 
તે પ્રાપ્ત કયલા ભાટે શુું કયવુું  તેને તે લખતે જ્ઞાન ન શોમ ત્માયે વભસ્મા ુસ્સ્તત્લભાું ુઅલે છે.  
 વભસ્મા એટરે એલી રયસ્સ્થસત જેભાું વ્મસ્લતની પ્રવસૃિનુું કોુઇ રક્ષ્મ શોમ છે. યુંત ુ
ત્માું સધુી શોંચલા ભાટે ુમકુ ફાફતો ુલયોધ ેદા કયે છે. કોુઇ રયસ્સ્થસત ક્યાયેમ 
વભસ્મા ફનતી નથી,  વભસ્મા એટરા ભાટે થામ છે કે ુઅણને રયસ્સ્થસતની વાભ ેરડતા 
નથી ુઅલડતુું. 

   

     

  

 
 

 ઘણી વભસ્માઓ તો ુઅણે વાભે ચારીને રેતા શોુઇએ છીએ. કોુઇ લચિંતકે વયવ કહ્ુું છે કે “DON'T 

PROBLEM THE PROBLEM,  UNTIL THE PROBLEM PROBLEMS YOU.” 
 

 

 

 જજિંદગીભાું વભસ્માઓ તો ુઅલતી જ યશ ેછે. ઘણાું રોકો વભસ્મા ુઅલતા ધ્રજુી જામ છે,  ઘણાું રોકો શતાળ 
થુઆ જામ છે ુને એવુું ભાનલા રાગે છે કે જાણે ફધુું ખતભ થુઇ ગયુું. ખયેખય તો ુઅલી રયસ્સ્થસત ુઅલે ત્માયે 
વૌથી શરેાું ભાણવે સ્ષ્ટ ુને ળાુંત યશવે ુું જોુઇએ. ત્માયે વૌથી લધ ુધ્માન ોતાનુું યાખલાનુું શોમ છે. જે ભનથી 
ભજબતૂ યશ ેછે એને કોુઇ વભસ્મા સલચલરત કયી ળકતી નથી.  

        સલશ્વભાું એલી એક ણ વ્મસ્લત નશીં શોમ કે જેના જીલનભાું વભસ્મા જ ન શોમ.  ભોટી કે નાની વભસ્મા તો 
વૌના જીલનભાું શોમ જ છે. પયક ભાત્ર એટરો શોમ છે કે કોુઇ એને જોયથી કડી યાખે છે તો કોુઇ એનુું વભાધાન 
ળોધી રે છે ુને કોુઇ વભસ્માને ફાજુએ મકૂીને ોતાનુું રક્ષ્મ સવધ્ધ કયીને જ જ ુંે છે.  

   વભસ્માનુું એવુું છે કે કેટરીક વભસ્માનુું વભાધાન થુઆ ળકે એલી શોમ છે. તો કેટરીક વભસ્માઓનુું 
વભાધાન તયત ન થુઇ ળકે. ત્માયે ુઅણે તેની વાથે જ જીલવુું ડ.ે ફાકી જીલનભાું પ્રસતકૂતા ન ુઅલે ને 
ફધી ુનકુૂતાઓ જ ભી ુઅલે તે ળક્ય નથી. પ્રસતકૂ વુંજોગો ફદરામ તેભ શોમ તે ભાટે ુલ્મ પ્રમાવ 
કયલો જ યહ્યો ણ વુંજોગો ફદરી ળકામ તેભ શોમ જ નશીં તો ુઅણે ોતે ફદરાુઇ જવુું ુને તેનો સ્લીકાય 
કયીને ળાુંસતથી જીલવુું. ફાકી જીલનભાું વભસ્મા જ ન યશ ેતેવુું કોુઇ કાે ફનયુું નથી ુને ફનલાનુું ણ નથી. 

     કોુઇણ વભસ્માનો યસ્તો લશરેો કે ભોડો નીકી ુઅલતો શોમ છે. ુઅણો પ્રોબ્રેભ એ શોમ છે કે 
ુઅણને તાત્કાલરક ુઈકેર જોતો શોમ છે. ુઅણને વભસ્માનુું તયત જ સનયાકયણ જોુઇત ુું શોમ છે. ુઅણાભાું 
ધીયજ જેવુું કુંુઇ શોત ુું જ નથી ણ જેભ ફૂરની સગુુંધ ભાણલા ફૂરને ખીરલા દેવુું ડ ેછે. પનો સ્લાદ ભાણલા 
શરેા તેને ાકલા દેવુું ડ ેછે ુને પ્રકાળ ભાટે જેભ સમૂય ુઈગલાની યાશ જોલી ડતી શોમ છે, એભ વભસ્માના 
સનયાકયણ ભાટે ણ ધીયજ ધયલી ડતી શોમ છે. યુંત ુુઅણને ટકલાની કે રડલાની ુઅદત જ નથી શોતી. 
ુઅણ ેતયત જ થથયી  જુઇએ છે. 

     દયેક વ્મસ્લતના જીલનભાું કુંુઇક ને કુંુઇક વભસ્મા ુઈદ્ભલે છે. રોકો શુંભેળાું વભસ્માથી દૂય બાગે છે, ણ  
તેનાથી તો વભસ્મા દૂય થતી નથી, યુંત ુલધ ુગશયેી  ફને છે. ુઅથી સભત્રો, ુઅ દુસનમાભાું કાુંુઇ ણ કામભી 
નથી, વભસ્માઓ ણ નરશ.  શુંભેળા એટલુું માદ યાખવુું  કે વભસ્માથી બાગવુું નશીં...જો વભસ્માઓથી બાગળો 
તો લધ ુસલકટ રૂ ધાયણ કયી ુઅણી સનકટ ુઅલળે....ુને જો બાગ રળેો તો વભસ્માને દુય કયલાનો કોુઇ ને 
કોુઇ યસ્તો જરૂય ભી જળે. 
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લષ:૧૪ અંક:૪ વંગ અંક:૧૬૦ 

              ડડવેમ્ફય-૨૦૨૦ 

 

    વભસ્મા વપતાની  

ગદંડી 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

      
 
 

      ચદં્રળેબાઈ ાયેખ - ૩૫                                           
    

ભનની ોજણ 

વભસ્માની સચૂચ 

ષુ્ા ડકળોય ગારા – ૧૯ 

વભસ્મા કે તેનો ભ્રભ?? 

ધીરૂબાુઇ ભીયાણી  

વભસ્મા- ઉકેર કે વભાધાન? 
 
 

 
 

વલયાજ ડંયા - ૨૭  
   

 

  સભતર ટેર - ૩૨  

લૂી ભોદી ભરકાણ – ૩૯  

ભો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 
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આ અંકભા ં

વજૉનશાયનો દયેક અંક ભરશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે ોસ્ટ કયલાભાું ુઅલતો શતો. 

ણ, શભણાું કોયોનાની ભશાભાયીને કાયણે ોસ્ટ કયવુું ળક્ય ન શોલાથી ડીજીટર 

(PDF) ભોકરલાભાું ુઅલે છે વાથે વજૉનશાયની લેફવાુઆટ www.sarjanhar.com  

ય ણ લાુંચલા ભળે. જેની નોંધ રેલા સલનુંતી. 

  

વભસ્મા કે વભાધાન??? 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

જાદલજી કાનજી લોયા – ૪૨ 

 

વપતાનુ ંવયનામુ ં
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ચેતના ગણાત્રા -૪૫  

 

સ્લાવત ળાશ – ૪૭ 

અચીતા ડંયા – ૪૯ 

કેતન ોટ - ૫૫  
વલભરા ડશયયા - ૫૧ 

યાવળ બવલષ્મ 

http://www.sarjanhar.com/
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વર્જનશાય ગજુયાતી ભાવવકને 

   વોવળમર ભીડડમા ય ફટન     CLICK કયીને FOLLOW કયો... 
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    ડડવેમ્ફય-૨૦ 
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વર્જનશાય ગજુયાતી ભાવવક ડીજીટરભા ં
રેખકોના નાભ ય        CLICK કયીને સલરડઓ જોલો 
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લૂી ભોદી ભરકાણ 
 

                                                        

                               લૂી ભોદી ભરકાણ 
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વભસ્મા, વભસ્મા.. વભસ્મા. વભસ્મા વે ક્યા ડયના?  

ભૈ વભસ્મા વે બી પ્માય કયતા ંહું..શા, માયો..!  

વભસ્મા શૈ તો.. સરુજાના...વભસ્મા વે ક્યા ઉરઝાના.. વભસ્મા તો શભાયી ઉડાન શૈ..  

ઇવ વે ક્યા ગબયાના? વભસ્મા તો શભાયી ભશોબ્બબ્બત શેં.. શભાયી જાન શી... શભાયી ભશબેફૂા શેં... 

          "A Man is a Bundle of Problem" પ્રોબ્રેભ બાુઇ પ્રોબ્રેભ પ્રોબ્રભે શી પ્રોબ્રભે શૈ. ુઅ જગતભાું કોને 
પ્રોબ્રભે નથી? કોને કોુઇ વભસ્મા નથી? શેં? ુયે દેલોને ણ કેટરી ફધી વભસ્માઓ શતી. તો ુઅણે તો 
ભનષુ્મ છીએ! ભાનલી ુઅ થૃ્લી ય જનભે ત્માયથી રુઇને ભયે ત્માું સધુી એ વભસ્માઓથી રેટામેરો જ 
યશલેાનો! કોુઇ સુુંદયીની જેભ વભસ્માઓથી ઘેયામેરો જ યશલેાનો! તો છી વૌ પ્રથભ તો વભસ્માથી ડયલાનુું ળા 
ભાટે? શેં? 
 વભસ્માઓ કોને નથી શોતી? ૈવાદાય શોમ કે ગયીફ, નાનો શોમ કે ભોટો, રુુ શોમ કે સ્ત્રી, દેલ શોમ કે 
દાનલ, ગાભડાભાું શોમ કે ળશયેભાું, દેળભાું શોમ કે સલદેળભાું, સળલિત શોમ કે ુસળલિત, રૂાી શોમ કે ્માભ, જાડી 
શોમ કે ાતી, ઊંચી શોમ કે ઠીંગણી ફધાભાું ફધાને કોુઇ ને કોુઇ વભસ્મા તો યશલેાની જ! ભારુું તો કશવે ુું છે કે 
વભસ્મા છે તો જીંદગી જીલલા જેલી રાગે છે. શા, માય જીંદગીભાું ડકાયો, વભસ્માઓ તો શોલી જોુઇએ. વભસ્મા 
શોમ તો તેનુું સનયાકયણ કયલા ુઅણે વતત વ્મસ્ત યશીએ છીએ. ુને તેનુું સનયાકયણ થતાું ુઅણે  કેટરી ફધી 
ખળુી ુનબુલીએ છીએ! એ શાળકાયો કેટરો ભીઠો રાગે છે! જાણે સ્લગયની યી ભી ગુઇ! ુઅ ભીઠાળ, ુઅ ખળુી 
વભસ્મા લગય ભી ળકે?? 
 વભસ્મા તો ુઅણને નલો યસ્તો ળોધતા ળીખલે છે. ફશાદુય ફનતા ળીખલે છે, વભમનો વદ્દમોગ કેભ 
કયલો એ ળીખલે છે. ડયને દૂય કયે છે ુને નીડય ફનાલે છે. વભસ્મા તો ડકાયનો વાભનો કયતાું ળીખલે છે. 

પ્રદી વિલેદી, અભદાલાદ 
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વભસ્મા જ વાચા વફુંધોને ઓખતા ળીખલે છે. વભસ્મા એ તો જીલનનુું "ગલણત" છે. વભસ્મા જ નલી ભગૂો યચ ે
છે ુને નલા મકુાભો ળોધે છે. વભસ્મા જ નલો ુઆસતશાવ ુઅરેખે છે ુને નલા સળલાજી, વમ્રાટ ુળોક, સવકુંદય જેલા 
ાત્રો વજ ેછે. વભસ્મા જ કેભેસ્રીના નલા સતૂ્રો ુઅે છે ુને નલા યવામણો તૈમાય કયે છે. 
 વભસ્માઓ એ તો વલયકારીન છે ુને વલયત્ર છે. ુઅ થૃ્લી ય કોુઇ એલી જગ્મા નશીં શોમ કે જમાું કોુઇ 
વભસ્મા ના શોમ! શલાની જેભ વભસ્મા તો ુત્ર-તત્ર વલયત્ર પેરામેરી છે. એટરે તેનો ભને કભને તેનો સ્લીકાય કયલો 
જ યહ્યો. તો છી ળા ભાટે પે્રભથી તેનો સ્લીકાય ના કયલો? 
         જીલન છે તો વભસ્મા તો ુઅલલાની જ છે ુને તેનો વાભનો ણ કયલાનો જ છે. તો છી  કેભ શવતા 
ભોઢે તેનો વાભનો કયી ના ળકામ? વભસ્માથી જેટરાું ગબયાળો તેટરી વભસ્મા લધ ુડયાભણી રાગળે. ગબયાભણ કે 
કોુઇ જાતનો ડય તભને વાચા કે વાયા સલચાયો કયલા નશીં દે. તેનાથી વાચો યસ્તો ળોધાળે નશીં ણ લધ ુગુુંચલડાભાું 
ડી જળો! ુઅથી જમાયે ણ કોુઇ વભસ્મા ુઈબી થામ કે વાભે ુઅલે ત્માયે વૌ પ્રથભ ળાુંસત યાખો ુને થોડી સ્લસ્થતા 
કેલલો. જે કાુંુઇ થુઇ ગયુું તે થુઇ ગયુું. જે કોુઇ વભસ્મા, કોુઇણ યીતે ુઅણા જીલનભાું ુઅલી છે તો તે વભસ્માન ે
ળાુંસતથી ઠુંડા કરેજે વભજલા પ્રમત્ન કયો. કોુઇ જ ુઈતાલ કયળો નશીં કે કોુઇ ફશાલયા ફનળો નશીં. ખોટો ગસુ્વો કે 
કોુઇનો લાુંક કાઢળો નશીં. તાયા રીધે જ થયુું છે. તેલા કોુઇ ુઅયો મકુળો નશીં. 
 વભસ્મા ુઅલી જ ડી છે તો સ્લીકાયી રો ુને એ વાથે એ ણ સ્લીકાયી રો કે દયેક વભસ્મા કે ભશા 
વભસ્માનો ણ ુઈકેર કે યસ્તો શોમ જ છે. જરૂય છે એ યસ્તો કે ુઈકેર ુઅણને દેખામ, ુઅણને સઝૂે. કોુઇણ 
ડેરી ગાુંઠ ળાુંસતથી જ ુઈકેરી ળકામ છે. ુઈતાલ કયો કે ગસુ્વો કયો તો એ ગાુંઠ ુઈકેરાલાના ફદરે લધ ુગુંઠાુઇ જળે 
ુથલા તટૂી જળે. તભે ફધુું ખોુઇ ફેવળો. એટરે વૌ પ્રથભ વભસ્માને ળાુંસતલૂયક વભજો ુને તેના ુઈકેરના સલસલધ 
યસ્તાઓ સલચાયો. ઘણી લખત વભસ્મા ખફુ નાની  શોમ છે ણ ુઅણે તેને "યામનો શાડ" ફનાલી મકુતા શોુઇએ 
છીએ. ખરુું ને? ુને તેની વાભે ભાથા ટકતા શોુઇએ છીએ. જેનાથી વભસ્મા ુઈકેરાલાને ફદરે ુઅણે  ુઈકરી જતા 
શોુઇએ છીએ! વભસ્મા ુઈકેરલાના ઘણા ફધા યસ્તાઓ શોમ છે. કોુઇણ વભસ્મા, વભજૂતી, વભાધાન, ચચાય, થોડુું 
જત ુું કયલાથી, થોડુું વશન કયલાથી, થોડુું ભોટુ ભન યાખલાથી કે થોડા પ્માય-ભશોબ્બ્તથી ુઈકેરી ળકામ છે. થોડી જીદ 
કે ુશુંકાય છોડી દેલાથી ણ ઘણી લાય વભસ્મા વાલ ઢીરી, નફી કે ુવય લગયની સનસ્તેજ ફની જતી શોમ છે. 
         ભોટાબાગની વભસ્માતો લધ ુ ડતી ુેિા, ુઇચ્છા, ધાયુું કયાલલાની વસૃિ કે વાભેલાાને નશીં વભજી 
ળકલાની ુવભથયતાભાુંથી ુઈબી થતી શોમ છે. ઘણી વભસ્મા કુદયતી કશયેથી ણ ુઅલતી શોમ છે. ઘણી વભસ્મા 
ુણવભજથી ુઈબી થતી શોમ છે. તો ઘણી વભસ્મા ુઅણી કે કોુઇની ભરૂથી ણ ુઅલતી શોમ છે. ુઅ ફધી 
વભસ્માભાું ધીયજ, ળાુંસત ુને ુઇશ્વયભાું સલશ્વાવ-શ્રદ્ધા યાખલી ખફુ જરૂયી ફની જામ છે. 
         વભસ્મા વભમ, સ્થ ુને વુંજોગો પ્રભાણે ફદરાતી યશતેી શોમ છે. ણ તેનો ુઈકેર તો પ્માય ભશોબ્બ્તથી 
દુસનમાના કોુઇણ ખણેૂ રાલી ળકામ છે. ફીજુ ું કુદયતના સનમભોનો સ્લીકાય કયલો જ યહ્યો. જો કુદયતના સનમભોન ે
વભજળો ુને તેને પે્રભ કયળો તો કોુઇણ વભસ્મા ફહુ ભોટી કે ડયાભણી નશીં રાગે. શલે શુું થળે??? ફાયે! હુ ું તો 
ભયી ગમો ભાયી દુસનમાનો અંત ુઅલી ગમો, ભાયા તો ફાયે લશાણ ડફૂી ગમા, ભને કોુઇ ફચાલી નશીં ળકે. ુઅ તો 
ફહુ ભોટી ગુંબીય વભસ્મા છે. ુઅવુું તો ક્યાયેમ ફોરળો નશીં. જેવુું સલચાયળો તેવુું જ થત ુું શોમ છે. 'સલચાયળસ્લત' એ 
ુઅ બ્રહ્ાુંડનુું વૌથી લધ ુળસ્લતળાી બ્રહ્ાસ્ત્ર છે. તભે જાતને ક્યાયેમ નફી ાડળો નશીં, ક્યાયેમ નફળું સલચાયળો 
નશીં. તેના ફદરે એવ ુસલચાયજો કે હુ ું શોંચી લીળ, ુઅ વભસ્મા તો ચટી લગાડતાું જ ખતભ કયી નાખીળ. ભન ે
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ખફય છે કે ુઅ વભસ્માનો શર કાુંુઇ યીતે ુઅલી ળકે. ફવ, ુઅલા ોલઝરટલ સલચાયો જ ુઅની ુડધી વભસ્મા શર 
કયી નાખળે. 
         કોુઇ ણ વભસ્મા શભેંળા તેના ુઈકેર વાથે જ જનભતી શોમ છે. જેભ કે કોુઇ ણનો જનભ એ ભયણ તાયીખ 
નક્કી કયીને જ જનભતો શોમ છે. એવુું જ કઈંક વભસ્માનુું છે. શા, વભસ્માનો ુઈકેર ળોધતા કદાચ લાય રાગે, થોડુું 
નકુળાન કે ખ ૂુંલાયી વશન કયલી ડે ણ તેનો યસ્તો, ુઈકેર ુલ્મ શોમ જ છે એટરે  એટલુું ફધુું ગબયાુઇ ના જવુું 
કે જેભાું ુઅણે ખરાવ થુઇ જુઇએ! વ્મસ્લતગત વભસ્માથી રુઆને સલશ્વ સધુીની વભસ્મા શભેંળા ફધાને શયેાન 
યેળાન કયી નાખતી શોમ છે. ણ, તેને ધીયજલુયક, ળાુંસતથી વભજીને, તેના ુનમ સલકલ્ો બમાય ુઈકેર વાથે 
ુઅગ લધળો તો ગાઢ અંધકાય બમાય જ ુંગર જેલી રગતી એ વભસ્માભાું ણ, ક્યાુંક ુઅછા ાતા ુજલાળન ે
ળોધી ળકળો. જે ુજલાળના વશાયે ુઅ ુઅખુું ગાઢ અંધકાયબયુું જ ુંગર ણ ધીયે ધીયે વાય થુઇ જળે. 
        વભસ્મા એ કોુઇ ડાશી ડભયી દુલ્શન નથી કે તભોને શવતા શવતા ળયભાતા ળયભાતા ગારભાું ખુંજન ુને શોઠ 
ય ગરુાફી સ્સ્ભત લેયતા લેયતા ુઅને લયે!! એ તો લાલાઝોડાની જેભ ુઅલે ુને ચાયે ફાજુ ખેદાન ભેદાન કયી 
નાુંખે! એ એનો સ્લબાલ છે. ણ ુઅણે કેલો તેનો ભક્કભ ભને વાભનો કયીએ છીએ. તેભ ુશીં ણ ભક્કભ ભન ુન ે
ળાુંસતથી વાભનો કયલો જ યહ્યો. એભાું જ ુઅણી ળાન ુને ડશાણ યશલે ુું જોલા ભે છે. ડાહ્યો ભાણવ કોુઇણ  
વભસ્મા ગાુઇ લગાડીને કે દેકાયો કયીને નશીં ણ કુનેશલૂયક તેને શનેડર કયે છે. 
        ુઅજે ુઅણે જે કોુઇ ુધ્મતન સખુ વગલડો બોગલીએ છીએ. એ ુઈબી થમેરી વભસ્માના શર રૂ ે
ળોધામેરી ચીજ લસ્તઓુ જ છે. વભસ્મા શભેંળા ુઅણને કઈંક નવુું ુઅીને જામ છે, ચાશ ેએ ળીખ શોમ કે નલી 
ળોધ શોમ. સલસલધ પ્રકાયની વભસ્માઓ એ સલસલધ પ્રકાયના ુઅસલષ્કાયો કમાય છે. ુઅટરી ફધી પ્રગસતનુું મૂ જ 
"વભસ્મા દેલી" છે! વભસ્મા ુઅલી તો વભજલાનુું કે કઈંક નવુું ળીખલા, જાણલા ભળે. જો કોુઇ વભસ્મા જ ના શોમ 
તો?? જયા સલચાય તો કયો! ુઅણે કેલા સનભાયલ્મ ુને ભુંદ બદુ્ધદ્ધના થુઇ જુઇએ!! ખાુઇ ીને ભાત્ર સતુા જ યશીમે! 
વભસ્મા છે તો સલસ્્મતા છે, સલશ્વની ય્મતા છે. વભસ્મા છે તો સલકાવ છે પ્રગસત છે. વભસ્મા એટરે "ુઅપતને 
ુલવયભાું ફદરલાની વુંઘયભમ તક." 
        એટરે જ હુ ું વભસ્માને ભશોબ્બ્ત કરુું છું તેને ભાયી ભશબેફૂા ગણુું છું જે ભને ઘણુું ળીખલે છે.! જે ુઅણને 
પ્માય ુને ફેલપાુઇભાું ણ કેભ જીલવુું તે ળીખલે છે! એટરે તો હુ ું ભશબેફૂા કહુ ું  છું. વભસ્મા યાણીને! 

ડયના નશીં, અનાના ળીખો... કોઈ વભસ્મા નશીં યશગેી. 
Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co  
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 "ુયે ુઅ કુંુઇ જજિંદગી છે? કુંટાી ગમો છું. વલાય ડે નશીં ને યોજની નલી નલી ુઈાસધ ફવ ભારુું 
ભગજનુું દશીં કયલા ભોં ઊંચુું કયીને ટકી જ ડે છે. એક વભસ્માભાુંથી ફશાય ન ુઅલે, કે નલો પ્રોબ્રભે સટૂ-બટુ 
વાથે ભેં ુઅુઇ કભ ુઇન કયીને ુઅલી જ યશ.ે"  

લાસબુાુઇ રૂભભાું ુઅટાું ભાયતા જામ ને ફફડતાું જામ.  
 

કાુંતાફને ચ્શાનો ક રુઇને રૂભભાું પ્રલે્માું. રૂભભાું થતી લાસબુાુઇની પ્રવસૃિથી કોુઇ પેય ડયો ન શોમ તેભ 
ટેફર ુઈય ક મકુી ુયીવા વાભે ુઉબા ુઉબા વાડીનો ારલ વયખો કયલા રાગ્માું.  

લાસબુાુઇ કાુંતાફેનની નજીક ુઅલી, 'ુયે કાુંતા ત ુું વાુંબે છે? હુું ક્યાયનો ુશીં-તશીં ુઈાસધઓનો ટોરો રુઇને 
ુઅટાુંપેયા કરુું છું, ને ત ુું કુંુઇ થયુું જ ન શોમ તેભ ુયીવાભાું શુું ભાથુું ભાયી યશી છે?'  
 

કાુંતાફનેે ળાુંત નજય લાસબુાુઇ તયપ કયી ુને ફોલ્માું, 'શા, ખફય છે. ુઅ ફધ ુભાયે નવુું નથી. તભારુું યોજનુું ુઅ 
સળડયરુ વાુંબી વાુંબીને રગ્નના 30 લય યૂાું કયી નાુંખ્મા. શલે ચુચા ચ્શા ી રો નશીં તો તભારુું તો 
ખફય નશીં ણ ુઅ તભાયી ચ્શા પયી ગયભ કયલાની એક ુઈાસધ ભાયી તો લધી જ જળે વભજમાું.'   
કાુંતાફને કાભલાી ફાુઇ ુઅલતાું એ સભૂી! ુઅલી શો, કયતાું રૂભની ફશાય નીકી ગમા.  

લાસબુાુઇ કાુંતાફેનના ળબ્દો વાુંબી, 'ર ેલી ઘયલાી ણ ભાયી લાત ન વાુંબે ુઅ તો કામભની ભાયે ભાથે 
ુઈાસધ છે. શ ેબગલાન! (ુઈય તયપ જોતાું) તને હુ ું જ ભળું છું કે?' 

યવોડાભાુંથી કાુંતાફનેની બભુ વુંબાતા, ' શા.. શા ીઉં જ છું તાયી ચ્શા ણ. (ધીભેથી) શલે ચ્શા ીને જ કુંુઇક 
સઝૂ ેતો વારુું ફોરતાું ચ્શાના ઘ ૂુંટડા બયલા રાગ્માું.   
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રદલાનખાનાભાું ેય લાુંચતાું લાુંચતાું દયલાજે ફરે વુંબાતા લાસબુાુઇ ફોલ્માું, 'શલે કોણ ુઅવ્યુું શળે? કોુઇ 
નલી ુઈાસધ ુઅલી ન શોમ તો વારુું.' 
 

કાુંતાફને ચ્ભા ભાથા ુઈય ચઢાલી, 'તભે ણ શુું જમાયે શોમ ત્માયે ુઈાસધના જ યાગ ુઅરાે યાખો છો. શલે 
તો ભાયે તભાયી વાથે યશવે ુું એ જ ભોટી ુઈાસધ થુઇ ગુઇ છે' કશીં દયલાજો ખોલ્મો.  
 

વાભે લાસબુાુઇના સભત્ર યભેળબાુઇ ુઉબા શતા. કાુંતાફનેે ુઅલો ુઅલો, કયી ુઅલકાયતા ઘયભાું પ્રલે્મા.  
 

લાસબુાુઇનો ળુંકાળીર સ્લબાલ એટર ેકામભ ફધી લાતોભાું વભસ્માઓ જ જાણ ેએભની વાભે ડોકાતી શોમ એભ 
એભને રાગ્મા કયત ુું. વોપા ુઈય ફેવતાું યભેળબાુઇ ફોલ્માું, "કેભ છો લાસબુાુઇ તલફમત ાણી ભજાભાું?"  
 

લાસબુાઈ : "શા બાુઇ એભ તો ફધુું ઠીક છે ણ.. એભની ુઈાસધઓનો ટાયો ખોર ેએ શરેાું જ કાુંતાફેન 
ફોલ્માું, 'યભેળબાુઇ તભે જણાલો ઘયે ફધા ભજાભાું? ફોરો શુું રળેો ગયભ કે ઠડુું?' 
 

યભેળબાઈ : "ફવ, બાબી ફધા ભજાભાું છે. જભીને જ ુઅવ્મો છું એટરે ુત્માયે ળાુંસતથી ફવેો. દવ સભસનટ છી 
ઠડુું ાણી ુઅજો ફવ." 

યભેળબાુઇએ લાસબુાુઇ તયપ નજય કયીને, 'લાસબુાુઇ નલીનના રદકયાની કુંકોત્રી તભને ુઅલી છે ને?' 

લાસબુાઈ : 'શા ુઅલી છે ને! ુને જાનભાું જલાનુું ુઅભુંત્રણ એ છે જ.' 
યભેળબાઈ : 'શા તે ભાયે ણ છે જ એટરે જ ુઅવ્મો કે ુઅણે વાથે જ જુઇશુું. કેભનુું કેલી યીતે જવુું એ નક્કી 
કયી રુઇએ એભ સલચાયી જ ુત્માયે ુઅવ્મો છું.' 
 

લાસબુાઈ : ુઅ વાુંબતાું જ 'શભભ... તે તભે વારુું કયુય ુશીં તભે ુઅવ્માું તે (ુઅ લાક્ય વાુંબતાું જ કાુંતાફેનને 
ચ્ભાુંના કાચ થોડા નીચ ે કયી લાસબુાુઇને જોતાું મછુભાું જ ભરકામાને ફફડમાું ુઅ ુઈાસધ એભની ુઈકેર 
રાલનાય નીકી ખયી) વલાયથી ભને ુઅ જ લાતની લચિંતા શતી કે નલીનને ત્માું કેભનુું જવુું? કેલી યીતે જવુું? 

કોની વાથે જવુું? કેટરો ચાુંલ્રો રખાલલો? શલે તભે ુઅલી ગમા એટરે ભને ફધા વલારોના જલાફ ભી ગમાું 
(ભનોભન શાળકાયો ભળ્મો શોમ તેભ ુઢેરીને ફેઠાું)  
 

યભેળબાુઇ : 'ુયે! એભા શુું લચિંતા કયલાની? કેફ ફોરાલી રુઇશુું સ્થ સધુીની, ને જે બાડુું થામ તે લશેંચી રુઇશુું 
ુને ચાુંલ્રાભાું તો ભાયે ત્માું 501 શતાું એટર ેહુ ું ણ 551 રખાલી દુઇળ એટરે કાભ ત્યુું.  
લાસબુાુઇ પયીથી લચિંતાની મદુ્રાભાું: "ુયે કાુંતા! ુઅણી ુંસ્લતના રગ્નના ચાુંલ્રાલાી નોટ તને ખફય છે કે?? 

ુત્માયે તને ભળે કે?  જો ન ભી તો ાછો ભાયે કેટરો ચાુંલ્રો રખાલલો તેની ુઈાસધ થુઇ ડળે." 
કાુંતાફને ચોડી વાુઇડે મકુી ચ્ભાું કાઢતાું, 'શા, છી કફાટભાું જોુઇ રુઇળ. યભેળબાુઇ શલે થોડી ચ્શા મકુુું' કશીં 
ુઉબા થમા. 
 

યભેળબાુઇ શકાયભાું જલાફ ુઅે ત્માું તો પયી લચિંતાના ઘયેાું લાદો ઓઢીને લાસબુાુઇ કાુંતાફને ુઈય લયવી 
ડયાું, 'ુયે ના.. ના કાુંતા ચ્શા ફા ફધુું છી મકુજે. શરેાું ત ુું ુઅણી ુંસ્લતના રગ્નના ચાુંલ્રાલાી નોટ ળોધી 
કાઢ નશીં તો ભાયે તકરીપ થુઇ જળે કલય ફનાલલાભાું.' કાુંતાફનેે યભેળબાુઇ તયપ નજય કયી, ફુંને શસ્મા ુને 
'શા, તભે ળાુંસત યાખો. ફધુું ભી જળે તભને'  કશીં યવોડા તયપ જલા રાગ્માું. લાસબુાુઇ પયી જાણે વભસ્માઓનાું 
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ભશાવાગયભાું પવામ ગમાું શોમ તેભ યભેળબાુઇને જોુઇને, ' જોયુું એક તો ુઅ કાુંતા, ુઅટરાું લો થમા તો એ ભન ે
વભજતી જ નથી. વાચ ે યભેળબાુઇ, હુું તો કુંટાી ગમો છું જજિંદગીથી. ુત્માયે નોટ ળોધલી ુગત્મનુું શત ુું તોમે 
યવોડાભાું જતી યશી.' 
 

યભેળબાુઇ : (મછુભાું ભરકાતા) 'ુયે લાસબુાુઇ, થોડી ધીયજ તો ધયો ુઅણે ક્યાું ુત્માયે ને ુત્માયે રગ્નભાું જલાનુું 
છે? શજી તો ફે રદલવ ફાકી છે. એ તો બાબી એ નોટ મકુી જ શળે, ભી જળે તભને.' 
 

લાસબુાઈ : 'ના..ના યભેળબાુઇ કાુંતાની ણ ઉંભય થુઇ ગુઇ છે. એને ણ કુંુઇ માદ યશતે ુું નથી. શલે વભમે ેરી 
ચાુંલ્રા લાી નોટ ન ભી તો ભાયે તો ુઈાધીના ાય જ નશીં ને? તભે વભજતાું નથી લાતને!' 
 

યભેળબાઈ : 'નોટ ન ભે તો તભે  ૫૦૧ એક રખાલી દેજો ને એભાું શુું પેય ડલાનો છે. ને તભાયી ુંસ્લતના રગ્નભાું 
ભગનકુભાય વાથે હુ ું જ તો ફેઠો શતો ટેફર ુઈય. ુયે.. નલીન તો કલય એ રાલાનો ભરૂી ગમો શતો. તે તો તભાયા 
ભાયા જેલા ાવે એકસ્રા શોમ તો ભાુંગી યહ્યો શતો. ભાયા ખ્મારથી તો કદાચ એણે 101 જેલા જ રખાલેરા. તેની 
વાભે તભે તો 501 રખાલળો એટરે તભારુું જ રડુું બાયે યશળેે. ને એભ એ નલીન ક્યાું ઘયે ુઅલીને કુંુઇ છૂયછ 
કયલાનો છે કે ુઅટરી ફધી લચિંતા કયો છો.?' 
 

લાસબુાઈ : (થોડા ગસુ્વાભાું) 'ના યભેળબાુઇ એભ થોડુું ચારે, જોવુું તો ડે જ ને! ુઅણે ત્માું વ્મલશાય શોમ એભ જ 
ુઅણે કયલો ડે ને?' 
 

યભેળબાઈ : (લાતને વુંબાતા) 'શા એભ તો લાત તભાયી વાચી છે. તભાયે ત્માું નલીનનો શુું વ્મલશાય છે એ તો 
જોલો જ યહ્યો.' 
 

કાુંતાફેને ત્રણ ક ચ્શાના રાલીને ટેફર ુઈય મકુમાું. યભેળબાુઇને શાથભાું ુઅપ્માું ફાદ લાસબુાુઇને ચ્શા ુઅતાું જ 
લાસબુાુઇ ફોરી ુઈઠમાું,'તુું ચ્શા છોડ ને ચાુંલ્રા લાી નોટ જયા જોમ રે છી ળાુંસતથી ીલાળે ચ્શા તો.'  
 

યભેળબાુઇને રયસ્સ્થસત વભજામ જતાું તેભણે પટાપટ ચ્શાનો ક ણૂય કયી રીધો ુને યજા રેતાું ફોલ્માું, 'ચારો 
લાસબુાુઇ, બાબી ુઅણે યભ રદલવે વલાયે દવ લાગ્મે ફશાય ગાડયનભાું ભીએ. કેફ હુ ું બકુ કયાલી દુઇળ એની 
લચિંતા તભે ન કયતાું..ુઅલજો!! જમશ્રી કૃષ્ણ.'  
 

યભેળબાુઇ ફશાય જતાું જ ુયે! ત ુું ચ્શા છી ીજે ને શરેાું નોટ ળોધી કાઢ ને, કશીં લાસબુાુઇ ુઈતાલા ફનલા 
રાગ્માું.  
 

કાુંતાફેને લાસબુાુઇને કોુઇ પ્રત્યિુય ુઅપ્માું સલના ચ્શા ીલાનુું ચાલુું યાખ્યુું.  
 

લાસબુાુઇ કાુંતાફેનને ળાુંસતથી ફેવી ચ્શા ીતા જોમ ભનોભન ચીંડામા. ફફડતાું ફફડતાું રૂભ તયપ ુઅગ લધતાું, 
'ભારુું તો કોુઇ વાુંબે જ નશીં. ુઅભ જ ફધી લચિંતા કયતો કયતો એક રદલવ લચતાએ ચઢી જુઇળ.' 
 

કાુંતાફેન લાસબુાુઇને ફફડતાું જોુઇ ફોરી ુઈઠયાું, 'શા ુઅભ ને ુઅભ નાની નાની લાતોભાું યાુઇનો શાડ કયી કયીન ે
ત્રીવ લયથી જીલન વભસ્માઓના ુખાડા જેવુું ભારુું એ ફનાલી દીધુું છે. યાભ જાણે ભને ુઅ લણ ભાુંગી ુઈાસધઓનો 
ઝુંડભાુંથી કોણ છોડાલળ?ે' 
 

ને પયીથી દયલાજે ડોયફેર લાગતાું લાસબુાુઇનુું ભન ભગજ કોુઇ નલી વભસ્માનુું ુઅગભન તો ન થયુું શોમ ને કયીને 
ચકયાલે બભલા રાગ્યુું.                 Email id:- pjbhatt1025@gmail.com  
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'જીલન જ વભસ્મા છે અને જીલન ોતે જ વનદાન છે' 

 ુઅભ તો વભસ્માનુું જીલનભાું ુઅલવુું એટરે તભાયા જીલુંત શોલાનુું નક્કી થામ છે કાયણ કે જમાું સધુી જીલન 
છે ત્માું સધુી નાની-ભોટી વભસ્મા તો યશલેાની જ. વભસ્માઓ ુઅલળે ુને તભે એને ુઈકેર કયળો તો તભને નલા 
યસ્તા ણ ભળે, નલી તાકાત ણ ભળે ુને તભારુું ભગજ વદામ વરિમ યશળેે. ુસભતાબ ફચ્ચનની ુઅત્ભકથાનુું 
નાભ છે “ટુ ફી ઓય નોટ ટુ ફી” (TO BE OR NOT TO BE)એનો ુથય છે કે જીલનની વભસ્મા એ છે કે ુઅણુું શોવુું. 
ુઅણે છીએ એટરે જ વભસ્મા છે. જમાયે ુઅણે નશીં શોુઇએ તો વભસ્મા ુઅોુઅ ભટી જળે કાયણ કે વભસ્માઓ 
તો બગલાન ફનમા એભને ણ ુઅલી ુને એટરે જ કદાચ બગલાન ફનમા શોમ. ભોટા ુઈદ્યોગસત કે કોુઆણ િેતે્ર 
ુઅગ ુઅવ્મા શોમ એભને વભસ્માઓ ણ ભોટી ુઅલી શોમ ુને એટરે કદાચ ઊંચુું સ્થાન ભળ્યુું શોમ ુને એ 
સ્થાન ય શોંચીને ણ વભસ્માઓ તો ુઅલલાની છે ણ એ વભસ્મા સ્લીકાયતા થુઇ જામ છે, નાવીાવ થતા નથી 
કાયણ કે રયસ્સ્થસત ક્યાયેમ વભસ્મા ફનતી નથી યુંત ુુઅણને રયસ્સ્થસત વાભે રડતા નથી ુઅલડતુું ુને મુુંઝાુઇ 
જુઇએ છીએ.   

 વભસ્માને શર કયલા ભાટે ભાનલી ાવે ુઅ ાુંચ સ્થાન શળે તો એભાુંથી ુઅફાદ ુઈગયી જળે ુને કોુઇણ 
વભસ્માભાુંથી ફશાય ુઅલી જળ.ે (૧) શવલાનુ ં (૨) યડલાનુ ં (૩) વરાશ રેલાનુ ં (૪) તડાકા ભાયલાનુ ં (૫) આશ્વાવન 
રેલાનુ.ં ુઅ ાુંચ સ્થાનભાું કેલી યીતે યશવે ુું?  

(૧) શવલાનુ-ંજીલનનુ ંવૌથી ભોટંુ વલટાવભન શાસ્મ છે. જ્માયે વભસ્મા આલે તો શાસ્મને વલરીન થલા દેવુ ંનશીં એને 
જાલી યાખવુ.ં શરેાના યાજા ભશાયાજાઓ શાસ્મ ભાટે વલદૂક યાખતા અને વબાભા ંફધાને શવાલતા એટરે જ 
કદાચ વભસ્માઓ વાભે રડલાનુ ંજોભ ભતુ ંશળે. તો આણે ણ શવતા યશીશુ ંતો કદાચ વભસ્માઓ વશરેાઇથી 
ઉકેરી ળકીશુ.ં  

ષુ્ા ડકળોય ગારા, ખાય 
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(૨) યડલાનુ-ંએક જગ્માએ યડલાની ણ યાખલી જોઈએ કાયણ કે શવી ફધા વાથે ળકામ યંત ુફધા વાથે યડી ન 
ળકામ અને ઘણીલાય ભોટી વભસ્માઓ આઘાતરુ આલતી શોમ તો યડમા વલના આઘાત  જીયલાતો નથી, ભાટે 
યડલાથી શરકંુ થઈ જલાળે અને વભસ્માભાથંી યસ્તો કાઢલો વય ફનળે. એક વ્મક્લત એલી યાખલી જેની વાભે તભે 
યડી ળકો અને એલી વ્મક્લત તભાયા જીલનભા ંન શોમ તો બગલાન વાભે યડી રેવુ ંઅને એ ણ ન શોમ તો એકરાભા ં
યડી રેવુ ંઅને શલાળ અનબુલલી અને આગ લધવુ.ં  

(3) વરાશ રેલાનુ-ં એક વ્મક્લત જીલનભા ંએલી ણ યાખલી જે તભને તભાયા ખયાફ વભમભા ંવાચી વરાશ આી 
ળકે કાયણ કે વભસ્માઓ આલે ત્માયે આણુ ં ડદભાગ જડ ફની જામ છે. આણને કાઈં સઝેુ નશીં. ત્માયે વરાશ 
આણને વયતાથી ાય કયી વભસ્મા એ વભાધાનભા ંપેયલામ છે અને નકુવાનથી ફચી જલામ છે.  

(૪) તડાકા ભાયલા. જીલનભા ંવભસ્મા આલે તો શાલી ન થલા દેલી એને શયાલી દેલી. તડાકા ભાયલા એટરે ચૂ ન 
થઈ જવુ.ં ગભુસભુ ન થઇ જવુ ંનશીં. તો ડડપે્રળન જેલી ફીભાયીઓના બોગ ફની જઈએ, ભાટે વભસ્માનો વાભનો 
કયલા લાતચીતને વલયાભ આલો જોઈએ નશીં.  

(૫) આશ્વાવન-ાચંમુ ં સ્થાન એવુ ં છે કે જે તભે ણ રઈ ળકો અને આી ણ ળકો॰ આજે ણ ભોટી વભસ્માઓ 
આલે છે. જેલી યીતે મતૃ્ય,ુ ફીભાયી, ધધંો લગેયે ત્માયે આશ્વાવનની ખફૂ જ જરૂય ડે છે. ક્યાકં રેવુ ંડે છે ક્યાકં 
આવુ ંડે છે અને એ આશ્વાવન ળબ્બદોથી ણ આળો તો ણ મશુ્કેરી વભમભા ંીડા ય ભરભનુ ંકાભ કયળે અને 
યાશત આળે. આ ાચં ળબ્બદો વાથે વભસ્મા વનલાયલા લડીરોના આળીલાષદ, ધભષભા ંશ્રદ્ધા અને વાચો વ્મલશાય અને 
ડશતેચ્છુઓ વાથે યાખી વભસ્માને વય ફનાલી ળૈરીથી આગ લધવુ ંજોઈએ.   

 નદીભાું ડલાથી કોુઇનુું મતૃ્ય ુ નથી થત ુું. જીલ એટરા ભાટે જામ છે કે ાણીભાું ુઅણને તયતા નથી 
ુઅલડતુું. 'ડયક્સ્થવત' ક્યાયેમ 'વભસ્મા' ફનતી નથી 'વભસ્મા' એટરા ભાટે થામ છે કે ુઅણને 'રયસ્સ્થસત' વાભે 
રડતા નથી ુઅલડતુું. ુઅભ જોલા જુઇએ તો ુઅ શભણાું કોયોના કા કોુઇ નાની-સનૂી વભસ્મા ન શતી ુને એ 
દયેકની વભસ્મા ુને શય લાતની વભસ્મા શતી. ૈવા, ધુંધો, રયલાય, તલફમત, કાભલાા લગેયે લગેયે ફહુ જ રાુંબુું 
લરસ્ટ છે. છતાું ણ ફધા ુઅ વભસ્માનો વાભનો કમો ુને એભાુંથી ઘણુું ફધુું ળીખી ુને વરાભતલૂયક ફશાય 
નીકળ્મા એટરે ઘણી વભસ્માઓ ુઅણને ળીખલલા ણ ુઅલે છે. ફધી વભસ્મા નકુવાનકાયક નથી શોતી ુને શા! 
ક્યાયેક વભસ્માનો વાભનો કયતાું કઠોય  રયસ્સ્થસત વજાયમ તો ભાર કયતા ેરા જાન ફચાલી ુને ભોદીનો ભુંત્ર માદ 
કયલો કે 'જાન શૈ તો જશાન શૈ' ુને 'વય વરાભત તો ઘરડમાું ફશોત' ુઅ લાક્યને રગતુું નાનુું દ્ર્મ: એક લખત 
સળમાાની કડકડતી ઠુંડીભાું ફે લેાયી લેાય ુથે નીકળ્મા. શરેાના જભાનાભાું રેનનો શતો નશીં એટરે ફુંને 
લેાયીઓ ગાડા રુઇને નીકી ડયા. ફુંને કડાના લેાયી શતા એટરે ગાડા કાડથી બયેરા શતા.  

 શલે ફનયુું એવુું કે યસ્તાભાું યાતલાવો કયલા જ ુંગરભાું યોકામા ુને જ ુંગર ુઅખુું લેયાન જેવુું શત ુું. એલાભાું 
લન ખફૂ જોયથી ુઅલતો શતો ુને ઠુંડીભાું લધાયો કયતો શતો ુને ફુંને જણા ઠુંડીથી ધ્રજુતા શતા ુને તાણુું 
કયલા ભાટે ુઅજુફાજુ રાકડા ન શતા ુને જમાું શોંચવુું શત ુું એ ગાભ થોડુ દૂય શત ુું ુને ુઅલી જ ઠુંડી જો વલાય 
સધુી વશન કયે તો મતૃ્ય ુનક્કી શત ુું. એટરે એક લેાયીએ તો ોતાનો રાકડાનો ગાડુ જે કાડથી બયેલ ુશત ુું એ ફધા 
કાડ ફાીને તાણુું કયી નાખ્યુું. જમાયે ફીજાએ ભાર ફચાલલા ઠુંડી વશન કયી ુને ભાર વરાભત યાખ્મો ુને 
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ફનયુું એવુું કે જેણે તાણુું કયુું, એ ઠુંડીથી ફચી ગમો ુને વલાય થતાું ગાડાથી ગાભભાું શોંચી ગમો ુને જે ભાર 
ફચાલલા ગમો એ ઠુંડીથી મતૃ્ય ુા્મો ુને ભાર જ ુંગરભાું જ યશી ગમો ુને ોતે જતો યહ્યો.  

*વાયાળં*: ઘણી લખત સલકટ રયસ્સ્થસતભાું ૈવા જળે તો ભળે ણ જાન જળે તો નશીં ભે, ભાટે જાન ફચાલી 
ૈવાને ફચાલલો નરશ. નશીં  તો ૈવો ુરશમાું જ યશી જળે ુન ે તભ ેચાલ્મા જળો, ભાટે  વભસ્માને ભાયલી ુઅણે 
ન ભયવુું.    

 ુઅભ, તો ઘણા વભસ્માઓ ુઅલે તો જમોસતની વરાશ રે છે યુંત ુજમોસતીઓ તભને યસ્તા ફતાડળે. 
વભાધાન તો તભાયે જ કયવુું ડળે, કાયણ કે ુકફય યાજા ાવે ફીયફર જેલો શોસળમાય વ્મસ્લત શતો. જે 
યાજાની શય વભસ્માનુું સનલાયણ કયતો શતો. ુઅણી ાવે નથી. ુઅભ તો શલે નયઝુ ેયોભાું ણ કોરભ ુઅલે 
છે. જમાું તભે પ્રશ્ન કયો તો તભને જલાફ ણ ભે છે ુને તભાયી અંગત ફાફત શોમ તો નાભ ણ નથી 
રખતા. ુઅલી કોરભો ઘણાને ુઅળીલાયદરૂ વાલફત થતી શળે. ુઅભ તો વભસ્મા, લાુંધો, તકરીપ, મુ્ કેરી એલા 
ફધા વભાનાથી ળબ્દો છે.  

 યુંત ુઘણી જગ્માએ તો ુઅણે જ લાુંધા ુઉબા કયીને વભસ્માઓ ુઈબી કયી રતેા શોુઇએ છીએ જેલી યીતે 
'ુઅ ફેર મજુે ભાય' ુને ઘણાને તો ુઈધાયા ઝઘડા લશોયી રલેાનો ળોખ શોમ છે ુને વાભેલાી વ્મસ્લતની 
વભસ્મા તો દૂય ન થામ યુંત ુ ોતે ણ મુ્ કેરીભાું મકુામ. ઘણાને તો ઊંચા-નીચા, જાડા-તરા, એ ણ 
વભસ્મા રાગતી શોમ ુને ખળુ ન યશતેા શોમ તો તેભના જીલનભાું ુઅલતી ફીજી વભસ્મા કેલી રાગતી શળે? 

કોુઇને વુંતાન છે તો વભસ્મા. વુંતાન નથી તો વભસ્મા. કોુઇને દીકયી છે તો વભસ્મા. કોુઇને દીકયો છે તો 
વુંસ્કાયી નથી એ વભસ્મા. ુઅભ વભસ્માનો અંત જ નથી. ઘણાુંને તો શુું શયેવુું, શુું ખાવુું,  ક્યાું જવુું એ ણ 
વભસ્મા રાગતી શોમ.   

 જજિંદગીની નાની-નાની વભસ્માથી ક્યાયેમ ન ડયવુું જોુઇએ એ તો યોડ યના સ્ીડ બે્રકય જેલી શોમ છે જે 
તભને ભોટા એસ્લવડનટથી ફચાલી જામ  છે. જમાયે તભાયાથી ફધુું સલયીત જત ુું શોમ ત્માયે એટલુું માદ યાખવુું કે 
એયોપ્રેન શલાની સલયીત રદળાભાું ુઈડાન બયે છે ત્માયે જ એ ુઈડી ળકે છે ુને ભુંજજરે શોંચે છે.  

 ઘણી વભસ્માઓ એલી શોમ કે કશી ણ ન ળકામ. વશી ણ ન ળકામ. જો ુઅલી રયસ્સ્થસત ક્યાયેક ુઅલે તો 
ુઅણી વભસ્મા કાગ ય રખીને કાગના ટુકડા કયી પેંકી દેલા. ુઅભ કયલાથી તભને થોડી યાશત થળે ુને 
ુઅગ સલચાયી ળકળો. ુઅ નવુખો ુનાલલા જેલો છે.  

 ઘણી લખત પે્રભીઓની વભસ્માઓ ુરગ શોમ છે કોુઇને કશી નથી ળકતા ુને કશ ેતો કોુઇ એભની વભસ્મા 
વભજી નથી ળકતા. કોુઇ મવુીફતોથી ફચીને પે્રભને ુને ોતાને ુઅફાદ યાખે છે તો કોુઇ પે્રભ ગભુાલી દે છે ુથલા 
જાન ુઅી દે છે. ુઅલી તો વભસ્માઓ દયેકના જીલનભાું છે ુને જે વભસ્માઓ ન ુઈકેરામ તો ુઇશ્વય ય છોડી દેલી 
એ એનો વભમ ુઈય ુઈકેર રાલળે.  

 *અંતભા*ં ઘણીલાય તભાયો ૈવો, દ, પ્રવતષ્ઠા એ ણ તભાયી વભસ્મા ફને છે. ફાકી કોઈ એલી વભસ્મા નથી કે 
જેનુ ંવભાધાન નથી ભાટે 'પેવ કયી ફે્રળ યશો'  
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 ઘણી લખત સલચાય ુઅલે છે કે ુઅ યગુની વભસ્મા શુું છે?? કોયોના લામયવની ભશાભાયીના કાયણે ુઅખો 
રદલવ ઘયભાું ફેવીને સલચાય કયલા સવલામ તો કુંુઇ કયલાનુું છે નશીં,  એટરે ફેઠાું ફેઠાું ુઅ સલચાય ભનભાું ઘભુયી 
રેતો શતો.  

      શરેી નજયે તો કોુઇ ણ એભ જ સલચાયે કે ુત્માયની ભોટી વભસ્મા તો ુઅ કોયોના લામયવની ભશાભાયી 
ભાુંથી ફશાય નીકલાની છે. ક્યાયે ુઅ વભસ્મા દૂય થળે તે કોુઇ ણ જાણતુું નથી.. થોડી ઘણી યાશત રાગતી શતી 
ત્માું પયી એક લખત નલેવયથી કેવભાું લધાયો થમો છે. એવુું રાગે છે કે શજુ એકાદ લય સ્લેચ્છાએ ઘયભાું જ કેદ 
યશવે ુું ડળે. 
  યુંત ુળાુંસતથી સલચાય કયીએ તો રાગે ખયેખય ુઅ ભશાભાયીની વભસ્મા એટરી ફધી ભોટી તો છે જ નશીં.  
કુદયત શય વો લય ફાદ ુઅલી નાની ભોટી કવોટી કયે છે ુને ભાણવ ોતાની ળસ્લત ુનવુાય તેભાુંથી યસ્તો કાઢીને 
ફશાય ુઅલે છે. 
 ુઅણા ળાસ્ત્રો કશ ેછે તે મજુફ જમાયે જમાયે ણ વભસ્મા દેખામ ત્માયે ત્માયે તેના વભાધાનનો યસ્તો ણ 
વાથે વાથે જ પ્રગટે છે ણ વભસ્માના કાયણે વ્મસ્લતનુું ભગજ કાભ કયત ુું ુટકી જામ છે ુને તે વભાધાન ફાફતે 
સલચાય જ નથી ુઅલતો. 
  લધાયે તકરીપ તો ત્માયે થામ કે જમાયે વભસ્મા શુું છે તે જ ખ્મારભાું ુઅલે નશીં. દયેકને ોતાની 
વ્મસ્લતગત વભસ્મા ભોટી રાગતી શોમ છે. ભોટી ઉંભયે ભને દાુંતભાું તકરીપ થામ કે ગભાું ઢીંચણભાું તકરીપ થામ 
તો ભને એભ જ રાગે કે ભાયા જેવુું કોુઇ જ દુુઃખી નથી. ભને જે વભસ્મા ભોટી ઉંભયે થામ છે તેલી વભસ્મા ફીજા 
કોુઇને નથી. કોયોના લામયવની ભશાભાયીભાું કેટરામ રોકોને ભાનસવક યીતે કેટરીમ તકરીપો થુઇ ગુઇ છે, કેટરામ 
રોકોનુું લજન ઘટી ગયુું છે. ળા ભાટે ુઅવુું થામ છે,  વભસ્મા શુું છે તે કોુઇ કશી ળકત ુું નથી. ુઅખુું ળયીય ચેક કયાલીએ 
તો ફધુું જ નોભયર ુઅલે તો છી વભસ્મા ક્યાું છે? 

વભસ્મા કે તેનો ભ્રભ?? 

ધીરૂબાઈ ભીયાણી, ઘાટકોય 

http://www.sarjanhar.com/


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

24 
    ડડવેમ્ફય-૨૦ 

  ભાનસવક તાણ ુને ડયના કાયણે ચાયે તયપ નાની ભોટી વભસ્મા દેખામા યાખે છે. ભગજ વતત ક્યાું દુખે છે 
તે ળોધલાભાું જ ફીઝી યશ ેછે. શકીકતભાું વભસ્મા શોમ નશીં ણ વતત તેનો ડય યહ્યા કયે છે.  

   લો શરેાું કોરેયાની ભશાભાયી પેરાુઇ શતી, કેટરામ રોકોને તકરીપ થુઇ ુને કેટરાક રોકો મતૃ્ય ુા્મા. ણ 
ુઅ મતૃ્ય ુ ાભેરા રોકોભાું કોરેયા ગ્રસ્ત રોકો ઓછા શતા ણ કોરેયા થળે તો શુું થળે તેના ડયના કાયણે મતૃ્ય ુ
ાભનાયા લધાયે શતા. જે વભસ્મા તેભને થુઆ જ ન શતી, તેનો સલચાય કયીને ભાનસવક તાણ, તેના કાયણે હૃદમ યોગ 
લગેયે વભસ્માના કાયણે રોકો મતૃ્ય ુા્મા. 
    ઓળો યજનીળને કોુઇ એ છૂ્ુું ુઅ ભશાભાયીથી કેલી યીતે ફચવુું જોુઇએ?  ઓળો કશ ેતભાયો પ્રશ્ન જ ખોટો છે. 
તભને કોુઇ યોગ તો ુઅવ્મો નથી ણ તેનો ડય રાગે છે તો તભાયે ુઅ યોગ ના ડયથી કેભ ફચવુું જોુઇએ તેવુું છૂવુું 
જોુઇએ. શકીકતભાું ભોટા બાગની વભસ્મા ુઅણા ભનની ેદાળ શોમ છે. ળાયીરયક વભસ્માના ુઈામ છે ુને તેનુું 
સનલાયણ ણ થામ છે. યુંત ુભનના વતત સલચાયોના કાયણે ેદા થતી વભસ્માનુું સનલાયણ તો ુઅણે ોતે જ 
રાલવુું ડે. 
     ભોટી ઉંભયે નજીકના ભતૂકાભાું શુું થયુું એ માદ નથી યશતે ુું, ગુઇ કારે શુું જ્મા શતા તે ભરૂી જલામ છે ણ 
લીવ લયવ શરેાું શુું થયુું શત ુું,  ુઅણી વાથે કોણે શુું કયુું શત ુું તે ફધુું ફયાફય માદ શોમ છે, તેના કાયણે ત ેવ્મસ્લત 
તયપ વતત લૂયગ્રશ યહ્યા કયે જેટરી લાય તેની વાથે મરુાકાત થામ ત્માયે સ્લાબાસલક યીતે લતયન કયલાનો ડો 
કયીએ ણ ભનભાું તો વતત તેના પ્રત્મે નકાયાત્ભક બાલ યહ્યા કયે છે. 
 જીલનની કેટરીમ વભસ્મા ુઅલા લૂયગ્રશ ુને ુશભના કાયણે ેદા થતી શોમ છે. બગલાન બદેુ્ધ ોતાના 
ુઈદેળભાું કહ્ુું છે કે વુંવાયભાું દુુઃખ છે,  દુુઃખનુું કાયણ છે,  તે કાયણનુું સનલાયણ ણ છે ુને ુઅ વલય દુુઃખનુું વભાધાન 
ણ છે  યુંત ુુઅણે ફધાું નાની નાની લાતોના કાયણે ેદા થમેરા દુુઃખને કડીને લૂયગ્રશથી ફવેી યશીએ છીએ, 

તેના સનલાયણ ુને વભાધાન તયપ ુઅગ લધલાની કોસળ ણ કયતા નથી ુને તેના કાયણે વભસ્માઓ ેદા 
થામ છે. 
 યજ્જુ વયનુું ુઈદાશયણ ફહુ જ જાણીત ુું કથાનક છે. અંધાયા ઓયડાભાું ડેરી યસ્વી જોુઇ ને યખેને વા તો 
નથી ુઅલી ગમો ને તેલો બમ ેદા થામ છે..ણ ઓયડાભાું રાુઇટ કયીએ એટરે તયત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ કે ુઅ વય 
નથી ણ યસ્વી છે. વભસ્મા તો શતી જ નશીં ણ અંધકાયના કાયણે વભસ્મા ભનભાું ેદા થુઇ શતી. રાુઇટનો પ્રકાળ 
થતાું જ વભસ્માનુું સનલાયણ થુઇ ગયુું. જીલનભાું ણ કેટરીમ વભસ્મા ુજ્ઞાનના અંધકાયના કાયણે ેદા થામ છે,  

જ્ઞાનનો પ્રકાળ થતાું જ તે વભસ્મા દૂય થામ છે. શકીકતભાું તો વભસ્મા શતી જ નશીં યુંત ુતેનો ુઅબાવ ુઉબો થમો 
શતો એટરે જ ુઅણા ળાસ્ત્રો કશ ેછે तमसो मा ज्योततर्गमय. ઊંડા અંધાયેથી પ્રભ ુયભ તેજે ત ુું રુઇ જા. ુઅ બાલ 
વાથે જીલન જીલી ળકામ તો ઘણી વભસ્માનો અંત ુઅલી જામ. 
 શભણાું જ એક વયવ ભજાનો લોટવએ ય ભેવેજ ભળ્મો. સલદેળભાું ૮૦ લયના એક ભાજી ખફૂ જ ળોખીન. 
ઘયભાું ણ ફયાફય વાયી યીતે તૈમાય થુઇ ને ફેવે. ળયીય વાથ ુઅે તેલા ોતાનાું ફધાું ળોખ યૂા કયે. તેભના 
સત થોડા વભમ શરેાું મતૃ્ય ુા્મા શતા. શલે તેભનુું ળયીય શરેાું જેટરો વાથ ુઅતુું ન શત ુું. તેથી તેભણે કોુઇ 
ઓલ્ડ એજ શાુઈવ, ુઅણા વદૃ્ધાશ્રભભાું જલાનુું નક્કી કયુું. 
    નક્કી કયેરા વભમે તેઓ ઓલ્ડ એજ શાુઈવ ય શોંચ્મા. તેભનાું રૂભની વપાુઇ ચારતી શતી તેથી તે ફશાય 
શોરભાું યાશ જોતા શતા. થોડા વભમભાું ત્માુંની એટેનડનટ ુઅલી ુને સલદેળની વભ્મતા મજુફ ભાજી જે રૂભભાું 
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યશલેાના શતા તેનુું લણયન કયલા રાગી. ભાજીએ તયત નાના ફાકોની જેભ ફોખા ભોઢે શવતા શવતા કહ્ુું, ઓશ ગોડ 
ફહુ જ વયવ. હુ ું ભાયા રૂભને ખફૂ જ વાયી યીતે વુંદ કરુું છું. એટેનડનટ ફશને કશ ેભાજી તભે શજુ સધુી રૂભ જોમો 
નથી તે શરેાું રૂભને વુંદ કયો છો? 

 ભાજી કશ ેફશને, ભાયે જે રૂભભાું યશલેાનુું છે તે ખફૂ જ વયવ ુને સુુંદય છે તે મજુફ ભેં ભાયા ભનને તૈમાય 
કયુું છે. તેનુું પસનિચય ફયાફય નથી, તેની ફાયીભાુંથી ફશાય ફયાફય દેખાત ુું નથી,  તે રૂભનો ફાથરૂભ ફહુ નાનો છે, 

ુઅલી ફધી નાની નાની લાતોને ભાયે વભસ્માનુું રૂ ુઅીને ભાયો મડૂ ખયાફ નથી કયલો. ભેં ભાયા ભનભાું નક્કી 
કયેલુું છે કે શલે ભાયે જમાું યશલેાનુું છે તે ખફૂ વયવ છે. ભાયી ુઅવાવના ભાણવો ણ ખફૂ વાયા ુને પ્રેભા છે. 
     ભાયી ાવે ફે સલકલ્ છે. એક તો વતત તભાયી ાવે પરયમાદ કયલી ુને થાયીભાું ડયા ડયા ભાયા 
ળયીયનો કમો બાગ દુુઃખે છે તેના વતત યોદણાું યડલા. 
 ફીજો સલકલ્ છે તભાયી વુંસ્થાભાું શુું વારુું છે તેનુું લણયન કયવુું. ભાયી ભોટી ઉંભયના કાયણે ભાયા ળયીયભાું 
નાની ભોટી તકરીપો શળ,ે ણ હુું ળયીયના એલા બાગ ુઈય ધ્માન ુઅીળ કે જે ુઅ ઉંભયે ણ ફયાફય ચારે છે 
ુને ભને તકરીપ નથી ુઅતા. ુઅલી વકાયાત્ભક સલચાય ધાયા જેની શોમ ત્માું તો વભસ્મા ણ ુલવયભાું રટી 
જામ. ુઅણી રોક ફોરીભાું કશલેાયુું છે કે  

“વલત ડે નલ લરખીએ, 

લરખે વલત નલ જામ, 

વલતે ઉદ્યભ કીજીએ, 

ઉદ્યભ વલતને ખામ.." 
વભસ્માભાું યોલાના ફદરે વભસ્મા દૂય કયલાના ુઈામો કયીએ ુને ન થુઇ ળકે તો ણ ભનભાું વતત વકાયાત્ભક 
સલચાય કયીએ તો જીલનભાું ુઅનુંદનો ુનબુલ થામ.                                 Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com 
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૧૧ નલેમ્ફય ૨૦૨૦ના યોજે  ભીઠીફાઈ ચિવતજ એ ઘણાએ પ્રબાલળાી વ્મક્લતત્લ ધયાલતા રોકો વાથે 
લચ્છયુષઅર વભંવત કયી. આ વભંવતભા ંચચાષનો વલમ શતો 'ભડશરા વળક્લતકયણ'. આ વભંવતભા ંઆદયણીમ યોડશત 
ફોવ યોમ, ગૌતભી અયોસ્કાય, વના ેકય,  સવુપ્રમા ાઠક અને યીભા વઘંલી ેનરીસ્ટ તયીકે  જોડામા શતા. આ 
ઇન્ટયેકટીલ વેળન્વ ભીઠીફાઈ ચિવતજના પેવબકુ, ટ્વલટય અને યટુયફૂ શનૅ્ડલ્વ ય રાઈલ સ્રીભ કયલાભા ંઆવ્મા 
શતા. 
 

આ વભંવતનો વલમ 'ભડશરા વળક્લતકયણ' વલશ્વબયની ભડશરાઓના ઉત્થાન અને આ વલમ ય વંણૂષ જાગવૃત 
પેરાલલા ભાટે વદં કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં ચરિંગ અવભાનતા આણા વભાજભા ંશજી ણ જડડત છે. સ્ત્રીઓને શજી 
ણ બેદબાલ અને દુવ્મષલશાયનો બાયે સ્તય ય  વાભનો કયલો ડ ેછે. 
 

વભાનતા વલળે જાગવૃત પેરાલલી એ આ વભમની ભોટી જરૂડયમાત છે.જેથી આ વાભાજજક યોગોને દૂય કયલા ટીભ 
ચિવતજ એ આ વભંવત દ્વાયા એક ગલુ ંબયુું. 
 

યોડશત યોમે કહ્ુ,ં 'આ નાભના આધવુનક વભાજભા ં ભડશરાઓને વભાન દયજ્જો અને આદય આલાનો ફાકી 
છે.વભાજભા ંભડશરાઓને વળલત ફનાલલાની અને તેભને આગ લધાલી તેભનો શક ભેલલાની જરૂડયમાત છે.' 
 

ગૌતભી અયોસ્કાયે કહ્ુ,ં'આજની ભડશરાઓ તભાભ િેિે ોતાનુ ંપ્રવતવનવધત્લ કયી ળકળે.  તેઓ ોતાના કડયમયને 
વદં કયલાભા ંવભથષ શોલી જોઈએ અને વભાજે તેઓને વભાન તકો પ્રદાન કયલાની ખાતયી આલી જોઈએ. 
 

વના ાકષ યે કહ્ુ,ં'આજે ભડશરાઓભા ંસયુિાની બાલના શોલી જરૂયી છે અને  તેભના જીલનને વનમવંિત કયલા 
અને તેભની આવથિક ક્સ્થવત અને સખુાકાયીભા ંસધુાયો કયલાભા ંતેઓ વિભ શોલી જોઈએ. 
 

સવુપ્રમા ાઠક એ કહ્ુ,ંજ્માયે આણે ભડશરા વળક્લતકયણ વલળે લાત કયીએ ત્માયે આણે તેભને વભાન તકો 
પ્રદાન કયલાની જરૂડયમાત અને દયેક લસ્તભુા ં બાગ રેલા ભાટે વિભ કયલા વલળે લાત કયીએ છીએ. રીંગ 
અવભાનતા રોકોને શલે વશન ન કયવુ ંજોઈએ.' 
 

યીભા વઘંલી એ કહ્ુ,ં 'ભડશરા વળક્લતકયણ એ આજના વભમભા ંચચાષનો એક ભશત્લણૂષ વલમ ફની ગમો છે. 
ભીઠીફાઇ ચિવતજ એ તેની જરૂડયમાત ઉજાગય કયીને એક વયવ કામષ કયી યશી છે.' 
રાઈલ વિો  ય ૫૧૬૦+ દ્રશ્મ વાથે ઇલેન્ટને બવ્મ વપતા ભી. 
 

ભીઠીફાઈ ચિવતજના આઇ/વી આચામષ ડોલટય કૃવતકા દેવાઈએ જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે,' હું ભાનુ ંું કે ચરિંગ વભાનતા શાવંર 
કયવુ ંઆણા વભાજભા ંટકાઉણુ ંસવુનવિત કયલા ભાટે વનણાષમક છે. ભને ખળુી છે ટીભ ચિવતજ એ આ વલમ ઉય 
વભંવત યાખીને રોકોભા ંઆ વલળે જાગવૃત પેરાલી. હું તેભને તેભના બાવલ પ્રમત્નો ભાટે શબેુચ્છછા ાઠવુ ંું.' 
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 કોુઇ ણ ફાફત જમાયે જરૂય કયતાું લધ ુવભમ રુઆ ર ેત્માયે એ વભસ્માના રૂભાું પેયલામ જતી શોમ છે. 
ુઅ વભસ્મા વ્મસ્લતગત શોમ, ઘયને રગતી શોમ, વાભાજજક શોમ, કે દેળને રગતી શોમ દયેક વભસ્માનુું ુઈદ્ભબલ 
સ્થાન કોુઇ નાના પ્રશ્નભાુંથી જ થતુું શોમ છે. 
 ભાણવ ગભે એટલુું વભસ્માથી દુય યશલેા ભાગતુું શોમ કોુઇને કોુઇ નલી નલી વભસ્મા જીલનભાું ુઅવ્મા જ 
કયતી શોમ છે. ણ નાની નાની મુ્ કેરીઓને વભસ્માનુું નાભ ન ુઅી ળકામ. નાની ભોટી મુ્ કેરી તો દયેક 
જીલને જીલનભાું ુઅલતી જ શોમ છે. ણ જે લાત, સલચાય કે યોગના ુલનલા ુઈામ કમાય છી ણ જો એનો 
ુઈકેર કે ુઈામ ના ભતો શોમ તો એ ચોક્કવ વભસ્માભાું પેયલામ જતી શોમ છે. ળરૂુઅતભાું કોુઇ ણ પ્રશ્ન વાલ 
નજીલો રાગતો શોમ છે, ણ વભમ જતાું જતાું એ જ નાનુું ફતાત ુ પ્રશ્નનુું સ્લરૂ ભોટુું થત ુું જામ છે. ને 
વભસ્માભાું પેયલામ જામ છે. ુઅલી જ યીતે ળયીયભાું યોગનુું ણ છે. ળરૂુઅતભાું જો ધ્માન દેલાભાું ના ુઅલે તો 
ુઅજ યોગ ફહ ુભોટી વભસ્મા ફની જતો શોમ છે. ભાટે વભમવય દયેક પ્રશ્નની નોંધ રુઆ એનો મોગ્મ ુઈામ કયી 
રલેાથી ફહુ ભોટી વભસ્માભાુંથી ફચી જલાત ુું શોમ છે. 
 ુઅભ જુઓ તો દયેક વભસ્માનુું કોુઇના કોુઇ તો સનલાયણ શોમ જ છે. કોુઇ એક યીતે ણ ુઅણ ેકોુઇ 
ણ પ્રશ્નનુું સનયાકયણ રુઇ ુઅલતા શોુઇએ છીએ. ક્યાયેક ુઅણી વભસ્મા ુઅણે ોતે જ શોુઇએ છીએ. ઘણુું 
ફધુું જાણલા વભજલા છતાું ુઅણે  એ નથી કયી ળકતા, જે ખયેખય ુઅણ ેકયલા ભાુંગતા શોુઆએ છીએ ુને 
કોુઇલાય ુઅણી ોતાની જ અંગત વ્મસ્લત જ વભસ્મા ફની જતી શોમ છે. એભાું ણ ઘણુું વભજલા છતાું 
રયસ્સ્થસત જેભ શતી એભની એભ જ યશતેી શોમ છે. ુઅણાભાું ઘણી વભજણ શોલા છતાું ુઅણે યાલળતા 
ુનબુલી ુઈદ્દબલેરી વભસ્મા વાભે રાચાય થુઇ જતા શોુઇએ  છીએ. 

વલયાજ ડંયા, બાલનગય 
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 ુઅભ જ દેળને દુસનમાની ણ ભોટી ભોટી વભસ્માઓ શોમ છે. ઘયભાું ફેઠા બરે ુઅણને એભ રાગે કે 
ુઅ ુઅને રલેા દેલા નથી ણ  ુમકુ વભસ્મા વ્મસ્લતગત ના શોલા છતાું એ ફધાના જીલનભાું ફહુ ભોટો પેય 
ાડી જામ છે. 
 ુઅણો ભાણવનો સ્લબાલ છે કે જમાું સધુી ુઅણી ોતાની વાથે કોુઇ ફનાલ ના ફને કે જમાું સધુી  
ુઅણને ના ુડતુું શોમ એ સલમ, ફાફત ુઈય ુઅણે  જાજો સલયોધ કયતા નથી. ણ  ુમકુ ફાફત લશરેી 
ભોડી ફધાને ુવય કયતી શોમ છે. ભાટે ુઅલી કોુઇ ણ વભસ્મા ોતાની ના શોમ ફીજાની શોમ, કુટુુંફની શોમ 
કે વભાજની શોમ ુઅણ ે એને ુઈકેરલાભાું યૂતો વશકાય ુઅલો જોુઆએ. એક જાગતૃ વ્મસ્લત એક જાગતૃ 
નાગરયકની ુઅ શરેી પયજ છે કે કોુઇ ણ વભસ્માને ોતાની સજુબજૂથી ોતાના વ્મલશારુ ુઈકેરથી ાય ાડ.ે  
 ક્યાયેક કોુઇ ોતાની વભસ્મા વાથે જીલનબયનુું વભાધાન કેલી રે છે. ોતાનાથી થતા દયેક પ્રમત્ન 
કયીને થાકીને શાયી ગમા છી એ વભસ્મા વાથે વભાધાન કેલામ જામ છે. એ વાથે જીલલાની ટેલ ડતી જામ 
છે. ળરૂ ળરૂભાું જે  ુવહ્ય રાગતી શોમ છે એ જ ફાફત વભમ જતાું વભસ્માભાું ુને છી વભાધાનભાું પેયલામ 
જામ છે. 
 ણ એક લાત તો છે. જીલન છે. વાયા નયવા પ્રવુંગો છે. ત્માું વભસ્મા તો ફનલાની જ ુને એક 
ુઈકેરીએ ત્માું ફીજી ુઅલલાની જ. ક્યાયેક જીલનનો ુઅ ણ ુઅનુંદ છે કે કોુઇ વભસ્મા જ ન શોમ તો જીલલાની 
ભજા ણ શુું ુઅલે? ુને ક્યાયેક કોુઇ ફીજાની વભસ્માભાું ભદદરૂ થુઇ ુને  ુઈકેરી ુઅણે ખફૂ ુઅનુંદ 
ુનબુલતા શોુઇએ છીએ. ુઅભ જીલન લશતે ુ ઝયણુું છે. એના દયેક ડાલભાું ક્યાયેક કોુઇ ને કોુઇ વભસ્મા 
ુઅલલાની જ. શવતા ભોઢે એને વભમવય ુઈકેરલી એ જ કુળ ભાણવની ઓખ. 

Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com 
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“ક્યા ંછે વય કયલા વભસ્માઓના વભાધાન?” શોમ છે ફધા ગેયવભજના ગોટાા ફવ." 
ક્યાયેક વભસ્માના લભભા ંપવાઈ શતી, ત્માયે ભેં જ આ અનબુવ્યુ ંશત ુ ંઅને ભાયી અનભુવૂતને ળબ્બદદેશ આપ્મો શતો. 
                           વભિો, વભસ્મા ક્યા ં નથી? એ તો શલાની જેભ અિ, તિ, વલષિ છે. કોઈને ળાયીડયક તો કોઈને 
ભાનવવક, વાભાજજક કે આવથિક, તો લી કોઈને વ્માલશાડયક. કોઈને યણલા ભાટેની વભસ્મા તો કોઈને યણીને 
વફંધં ટકાલી યાખલાની વભસ્મા. ફાક ન થામ તો વભસ્મા, ને થામ તો છી વબંાલાની વભસ્મા. આ તો થઈ 
ઘયની લાત, ણ દેળ ચરાલલા ભાટે ણ કેટકેટરી વભસ્માઓ શોમ છે. ણ દ્રઢ ણે માદ યાખો કે, દયેક વભસ્મા 
વાથે એનો ઉામ શોમ છે જ. ફવ, જરૂય છે વભસ્માથી ડમાષ લગય ઉામ અભરભા ંમકુાલો જોઈએ. એક ઉામ ન 
કાભ કયે, ફીજો ઉામ કાભ ન કયે તો િીજો કે ચોથો ઉામ તો જરૂય કાભ કયે જ. તભે વભસ્મા ય ધ્માન આળો 
તો વભસ્મા લધતી જ જળે, ણ જો તભે વભસ્મા વનલાયલાની વબંાલના ય ધ્માન આળો તો નક્કી અનેક 
વબંાલનાઓ ભળે. આ ભાયો અનબુલ છે. 
                            જજિંદગીભા ંપે્રભ, પ્રાથષના અને ભાપીને જો વાધી ળકીએ તો જીલનને નદંનલન ફનતા ંવભમ નશીં રાગે. 
આણી વભસ્માનો શર આણે ોતે જ રાલી ળકીએ. ફીજાઓ તો પલત તેભના વલચાયો જ જણાલી ળકે. એક જ વભસ્મા 
એક વ્મક્લતને શાડ વભ રાગતી શોમ તો ફીજા વ્મક્લતને ભન એ વભસ્મા જાણે કીડીએ બમો નાનો ચકટો. વભસ્મા નાની 
કે ભોટી નથી શોતી ણ વભસ્મા દૂય કયલાભા ંતભાયી આલડત શોમ એ મજુફની વભસ્મા રાગે છે.  

                            વભસ્મા વલળે વલચાયીશુ ંતો ફેચેની લધળે, યંત ુવભાધાન વલળે વલચાયીશુ ંતો જરૂયથી નલા ભાગો ભળે 
જ, એભા ંકોઈ ળકંા નથી. નાની નાની વભસ્માઓનુ ંતો વભાધાન ળોધી ઊગતી જ ડાભલી જરૂયી છે, નશીતય એક ડદલવ 
એને લધતા ં લધતા ં ડશભારમ જેલડી થતા ં ણ લાય નશી રાગે. ફીજી ફાજુ આ ણ એટલુ ં જ વત્મ છે કે અમકુ 
વભસ્માઓને અલગણી, જેભની તેભ યશલેા દેલાથી ણ વભાધાન ભી જામ છે. ફવ, વભમ વાય થલા દો, વભમ વાથે 
એ ણ વાય થઈ જળે. 
                            ઘણીલાય એવુ ં ફને કે જેભ ખદુ ોતાના કાન ોતે ન લીંધી ળકે તેભ ફીજાની વભસ્મા ચટી 
લગાડતાભા ંશર કયી દેતા વ્મક્લત ખદુ ોતાની વભસ્માનો ઉકેર નથી રાલી ળકતા. તો જ્માયે કોઈ વ્મક્લત તેની 
વભસ્મા આણી ાવે યજૂ કયે ત્માયે તે વ્મક્લત આણા ય વાિાત ્ઈશ્વય જેલો વલશ્વાવ મકેૂ છે. ત્માયે આણી ખાવ 
પ્રમત્ન લૂષકની પયજ ફને છે કે એનો વલશ્વાવ ક્યાયેમ તટેૂ નશીં. 
                            સ્લાભી વલલેકાનદેં કહ્ુ ં છે,  "જ્માયે બગલાન તભાયી વભસ્મા દૂય કયી આે છે ત્માયે તભને એભની 
િભતાભા ં વલશ્વાવ ફેવે છે, ણ જ્માયે એ તભાયી વભસ્મા દૂય ન કયે ત્માયે, ખાવ માદ યાખજો કે, એભને તભાયી 
િભતા ય વલશ્વાવ છે." 
      અંતભા,ં 

"કશતેા નશીં પ્રભનેુ કે વભસ્મા વલકટ છે. 
કશી દો વભસ્માને કે પ્રભ ુભાયી વનકટ છે." 

Email:- alpavvasa@gmail.com   

વભસ્માઓના વભાધાન 
અલ્ા લવા, મુફંઈ 
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    તભે વભસ્મા સલનાની જજિંદગીની કલ્ના કયી છે ખયી?? વભસ્મા જીલનભાું શોલી એ પ્રશ્ન નથી. 
પ્રશ્ન ત્માયે થામ છે, જમાયે વભસ્માને તભે વાથ ે રુઆને જીલો છો, વભસ્માભાું તભે ગયકાલ થાલ છો, 
વભસ્માને તભે ોતાનાું ય શાલી થલા દો છો. ાણીભાું યશરેી ુશદુ્ધદ્ધઓ કભને સ્ળ ેછે ખયી?? ફગરો 
કાદલભાું, ભાટીભાું યશતેો શોલા છતાું કદી તેનાું વપેદ ોત ય ડાઘા ડેરાું જોમા છે?? 

          જજિંદગી ુઅણી કલ્નાના કેનલાવ ય ચીતયેરી નથી શોતી. તેનુું ોતાનુું ોત છે. ોતાના યુંગો 
છે. ોતાનુું ુઅખેુઅખુું એક ભેઘધનુ છે. ફધા જ યુંગો ુઅણને ુનકુૂ, ુઅણને ગભે તેલા જ શોમ એ 
જરૂયી નથી ુને તે ખયફચડાણા, ુતયુંગીણાભાું જ તેની સુુંદયતા છે, ભભય છે.  

 ુટટાણ ુુને ગઢુતા એ જીલનનો સ્લબાલ છે. તેભાું ખપુ્મા લગય તેને ાભી, ભાણી કે જાણી 
ળકામ જ નશીં. ુઅ ભાગયભાું એક ફેટયી શુંભેળા ોતાની વાથે યાખજો. શકાયાત્ભકતાની ુને તેને 
અંતયાત્ભાના ુલાજ રૂી ુઈજાયથી શુંભેળા ચાજૉ યાખજો. તો ક્યાયેમ તભે જીલનભાું કોુઇ વભસ્મા નશીં થામ. 

           જીલનભાું મુ્ કેરી, તકરીપ શોલી ુને તેની વભસ્મા ુઅણને થલી ફુંને ુરગ લસ્ત ુછે. કેટરાક 
રોકોને જીલનભાું કેટરીમ ુઅસથિક, વાભાજજક, ભાનસવક, ળાયીરયક મુ્ કેરીઓ શોમ છે. ણ તે તો વતત 
વાયા કામોભાું વ્મસ્ત યશી, પ્રવન્નલચિ જ યશતેાું શોમ છે. તેભના વુંકયભાું ુઅલતી કોુઇણ વ્મસ્લત ક્યાયેમ 
કી ન ળકે કે ુઅ વ્મસ્લતનાું જીલનભાું ુઅટરી ફધી તકરીપો શળ.ે તભાયા જીલનભાું ુઅલતી મુ્ કેરીઓને 

વભત્તર ટેર "ડયબાા", અભદાલાદ 
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જો તભાયા જીલન પ્રલાશભાું, તભાયી પ્રવન્નતાભાું તભે દખરરુ થલા દો, સ્ળયલા થલા દો તો જ તે તભાયા 
ભાટે વભસ્મારૂ ફનળે. ફાકી તો વભમ ય છોડી દેળો તો તે તો ુઅલળ ે ને જળ.ે ુઅણે તો વતત 
ોઝીટીલ, વતત ોતાના કભયભાું વ્મસ્ત ુને "જીલલાભાું" ભળગરુ, તનભમ યશીએ તો તકરીપોને ણ 
ુઅણા ુઅનુંદથી ુઇાય ુઅલળ.ે 

ધ્રલુ બટ્ટની ુશીં થોડી ુંસ્લતઓ માદ ુઅલ ેછે... 

મઠુ્ઠી બયીને વ્શાર લશેંચતા યશો, ને બરે આણી શથેી શોમ ખારી... 
દડયમાને છૂલાનુ ંટાજો કે બાઈ તને બયતી ગભે કે ઓટ વ્શારી.. 

ખંી તો કોઈનેમ કશતે ુ ંનથી કે એને ીછાભા ંવાચવ્યુ ંછે શુ.ં... 
ભાયાભા ંઆયાય વાત વાત દડયમા અને દડયમાભા ંઆયાય ત ુ.ં... 

           નદી જેભ તીમે ભાટી, યેતી, થ્થય કુંુઇ કેટરામ કચયા ધયફીને  ખખ લશતેી , ુઅ ફધાથી 
વાલ સનરે યશી ુઅગ લધતી જામ છે. ફવ ુઅભ જ ફધી તકરીપો મુ્ કેરીઓને ધયફી દુઇ ુઅણે 
ભસ્ત ભોરાની જેભ જ પ્રવન્નતા લશેંચતા ુઅત્ભીમતાથી જીલી જલાનુું છે. 

         ગસુ્વો ુઅલલો, દુુઃખ થવુું, વારુું પીર થવુું, ખળુી થલી, તકરીપ થલી, એ ભાનલ વશજ વુંલદેનાઓ 
છે ને વશજ છે. તભને ક્યાયેમ દુુઃખ નશીં જ થામ. એવુું તો ળક્ય જ નથી ણ તભાયાું ભનની ળાુંસતને ડશોે 
એ ન જ થવુું જોુઇએ. જે બાલ જે રયસ્સ્થસત તભાયા ભનની ળાુંસતને, બીતયના સ્લને ડશોી નાખે તે શદે 
ોતાના ય શાલી ન થલા દેલી. તો ક્યાયેમ તે તભાયા ભાટે વભસ્મારૂ નશીં ફને.  

 વાયા સુ્તકોનુું લાુંચન એ જીલનના ગઢૂ યશસ્મોને વભજલા, જીલનને વાચા ુથયભાું ભાણલા, એક 
ટોસનક રુૂું ાડે છે. કાયણ કે તભે ઘણા ફધા જીલન એક વાથે જીલો છો. ઘણા ફધા ુનબુલોને એક વાથે 
જીલો છો. જેથી ોતાના જીલનભાું ુઅલતી ભોટાબાગની મુ્ કેરી, તકરીપ ુને કશલેાતી વભસ્માઓના 
ુથયણૂય ુને વાચા સનયાકયણ તેભાુંથી ુઅણને ભી યશ ેછે. so keep reading, keep living lively.... 

પાટેરા ચખસ્વાની આડભા ંમકૂી છે અભે છરકાતી ભરકાતી ભોજ.. 
એકરો ઊભુ ંને તોમ ભેાભા ંશોમ એવુ ંરાગ્મા કયે છે ભને યોજ, 

આંખોભા ંાણી તો આલે ને જામ, નથી બીતય બીનાળ થતી ઓછી, 
લધઘટનો કાઠંાઓ યાખે ડશવાફ નથી યલા વભદંયને શોતી. 

સયૂજ તો ઊગે ને આથભી એ જામ, ભાયી ઉય આકાળ એભનેભ છે, 
આણે તો કશીએ કે દડયમા ળી ભોજભા ંને ઉયથી કુદયતની યશભે છે. 

----ધ્રલુ બટ્ટ 
     

Emai id: - mitalpatel56@gmail.com  
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 વભસ્મા સલનાનુું જીલન કોુઇ જીલી ળકત ુું નથી ચાશ ેભાણવ શોમ કે બગલાન નાનક,  કફીય, વત્મ વાુઇ, યાભ 
ઔય કૃષ્ણ દયેકના જીલન વભસ્માઓથી બયયૂ શતા. 
 જીલન શોમ ુને વભસ્મા ન શોમ તે ફને જ નરશ, ણ એભ ફની ળકે કે વભસ્મા યશ ેણ વભસ્મા કઠે નરશ. 
કેટરામ રોકોના જીલનભાું વકાયાત્ભક રયલતયન ુઅવ્માું શોલાનાું ુનેક દ્રષ્ટાુંત ભી ુઅલે છે. જેનીપય લોલ્પ નાભની 
રેલખકાએ અંગત જજિંદગીભાું ુઅલતા કયા વભમનો કેલી યીતે વાભનો કયલો એના સલળે ભાગયદળયન ુઅતો રેખ 
રખ્મો છે. એભાું એભણે જણાવ્યુું છે: ‘ુઅણે જમાયે કટોકટીબમાય વુંજોગોભાું મકુાુઆએ છીએ ત્માયે રાગે છે કે ુઅણી 
જજિંદગી ચિલાતભાું પવાુઆ ગુઆ છે. એ કોુઆ ણ પ્રકાયની વભસ્મા શોુઆ ળકે. રાુંફા વભમના વુંફુંધભાું ડેલુું બુંગાણ, 

સ્લજનની ભાુંદગી કે મતૃ્ય,ુ નોકયી-ધુંધાભાું ુઉબી થમેરી મુ્ કેરીઓ ુને એવુું તો કેટલુુંમ ફધુું યુંત ુએલા કોુઆ ણ 
કયા વુંજોગોભાુંથી ફશાય નીકલાનો ભાગય શુંભેળાું શોમ જ છે ુને ુઅણે એભાુંથી લધાયે ભજબતૂ ફનીને ફશાય 
નીકી ળકીએ છીએ.’ એભણે કટોકટીબમાય વભમભાુંથી વપતાલૂયક ફશાય નીકલા ભાટે કેટરાક યસ્તા સચૂવ્મા છે. 
એભણે કહ્ુું છે તેભ દયેક ભાણવે કટોકટીભાુંથી ફશાય નીકલા ભાટે એના ુઅયુંબથી જ કરટફદ્ધ થવુું જોુઆએ. ળક્ય છે 
કે ફદરામેરા વુંજોગો છી ુઅણુું જીલન ુગાુઈ જેવુું યશળેે નશીં. જીલનભાું ુઅલી યશરેાું રયલતયનનો ખલુ્રા 
ભનથી સ્લીકાય કયો. માદ યાખો કે તભે કયા વભમભાું મકુામેરી શરેી જ વ્મસ્લત નથી. ફીજા કેટરામ રોકો તભાયા 
જેલી ુથલા તભાયાથી ણ લધાયે સલકટ વભસ્માનો વાભનો કયી યહ્યા શોમ છે.  

 તભે તભાયા કયા વભમનો એકરા શાથે વાભનો કયી ળકો તેભ શો તો ણ એના સલળે નજીકના સભત્ર કે 
સ્લજન વાથે લાત કયલાથી વારુું રાગળે. સલના વુંકોચે એભની ભદદ ભાગો. ળક્ય છે કે ફીજા રોકો તભને ભદદ 
કયલા ભાગતા શોમ, યુંત ુએ ભાટે તભે તૈમાય છો કે નશીં એની એભને ખફય ન શોમ. લાત કયલાથી પામદો થામ છે. 
તભાયા ભનભાું ુઉઠતી ીડા, ગસુ્વો, શતાળા કે એલા કોુઆ ણ બાલને તભાયી લાતચીત દ્વાયા વ્મલત કયી દો. ભન 
ખારી થળ,ે છી જ ડકાયનો વાભનો કયલા સલળેના ુઈામો સલળ ે સલચાયી ળકાળે. જેનીપય લોલ્પ કશ ે છે તેભ 
ફદરામેરા વુંજોગોના વુંદબયભાું તભાયે તભાયા વભગ્ર બસલષ્મ સલળે તે જ લખતે એકીવાથે સનણયમ રેલાની 

ચદં્રળેબાઈ ાયેખ, ઘાટકોય 

http://www.sarjanhar.com/


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

36 
    ડડવેમ્ફય-૨૦ 

ુઅલ્મકતા શોતી નથી. ભાત્ર એક જ રદલવનો સલચાય કયો. એ રદલવને તભે કેલી યીતે વાય કયળો એના સલળે જ 
સલચાયો. એભ કયતાું કયતાું રાુંફા બસલષ્મ સલળે ુઅોુઅ મોગ્મ સનણયમો રેલાતા જળે. 
 એક વુંત ભશાત્ભા ાવે લાયુંલાય વુંવાયીઓ ોતાની વભસ્માઓ રુઇને ુઅલતા શતા. એભાું એકલાય એક 
દુંતી વુંત ાવે ુઅલીને યડલા રાગ્યુું. વ ુંતે તેભને વાુંત્લના ુઅીને સ્લસ્થ કમાય છી દુંતીએ કહ્ુું, ''કોણ જાણે કેવુું 
બાગ્મ રુઇને ુભે ુઅવ્મા છીએ તે ુભાયી મુ્ કેરીઓનો અંત જ ુઅલતો નથી. એક વભસ્માનુું ભાુંડ ભાુંડ વભાધાન 
કયુું શોમ ત્માું તો ફીજી વભસ્મા વાભે ુઅલીને ુઉબી યશ ેછે. એક છી એક ુઅલતી મુ્ કેરીઓથી ુભે તટૂી ડમા 
છીએ. તભે ુભને એલો કોુઇ ભુંત્ર ુઅો કે ભાગય ફતાલો જેથી ુભાયી વભસ્માઓનો અંત ુઅલે ુને ુભે સખેુ શ્વાવ 
રુઇ ળકીએ.'' 
 વુંતે કહ્ુું, ''ભને તભાયા પ્રત્મે ણૂય શભદદી છે ણ તભે જે યીતે ુઆચ્છો છો તે યીતે તો તભાયી વભસ્માઓનો 
અંત ુઅલી જ ન ળકે. પ્રમત્ન કયલાથી કદાચ વભસ્માનુું વભાધાન થામ ણ તેનો અંત રાલલાની લાત જ ુસ્થાને 
છે. વભસ્મા રીધા સલના કોુઇ વુંવાયભાું ુઅલતુું જ નથી. મૂ લાત એ છે કે વુંવાય એટરે જ વભસ્મા. જો વભસ્મા જ 
ન જોુઇતી શોમ તો વુંવાયથી મલુત થવુું ડે ુને તે ભાટેનો ભાગય કડલો જોુઇએ. ફાકી વુંવાય યશ ેુને વભસ્મા ન 
શોમ તે લાત જ ુવુંબલ.'' 
 દુંતીએ ભશાત્ભાના ગ કડતા કહ્ુું, ''સ્લાભીજી! તભાયી લાત તાક્ત્ત્લક યીતે વાચી શળે ણ ુભાયે ુઅ ફધુું 
ુઅભ જ જજિંદગીબય લેઠમા કયલાનુું? ુભાયી ુઅવાવના કેટરાક રોકો ભોજ-ભજા કયે છે ુને ુભાયે કભે ુઅલા 
રેખ કેભ રખામા શળે?'' 

 વુંતે કહ્ુું, ''વુંવાયભાું એલી એક ણ વ્મસ્લત નરશ શોમ કે જેના જીલનભાું વભસ્મા જ ન શોમ. ભોટી કે નાની 
વભસ્મા તો વૌના જીલનભાું શોમ જ, ણ ભને રાગે છે કે તભે વભસ્માને લધાયે જોયથી કડી છે. બગલાન 
ભશાલીયને ણ જીલનભાું કેટરીમ વભસ્માઓનો વાભનો કયલો ડમો શતો. બગલાન બદુ્ધનો વાધના ભાગય ણ 
એટરો વય ન શતો. ુઅલા ભોટા યાજતુ્રોને વભસ્માઓએ વતાવ્મા છે તો ુઅણે કોણ? ણ એભનાભાું ુન ે
ુઅણાભાું પેય એ છે કે તેઓ વભસ્માઓને ુઅણી જેભ કડી રેતા ન શતા. તેઓ તેભની વભસ્માઓનુું વભાધાન 
ળોધી રુઇને કે વભસ્માઓને ફાજુએ મકૂીને ુઅગ લધલાનુું જાણે છે. તેનો ુથય એ નથી કે તેભના જીલનભાું 
વભસ્માઓ નથી શોતી. લી એલી કેટરીક વભસ્માઓ શોમ છે કે તેનુું વભાધાન ભે નરશ ુને તે શર ણ થુઇ ળકે 
નરશ ણ ભશારુુો વભસ્માઓથી મ ૂુંઝાતા નથી. તેઓ વભસ્માઓને ફાજુએ યાખીને ોતાનો ભાગય ચાતયીને ુઅગ 
લધતા જ યશ ેછે ુને ોતાનુું રક્ષ્મ સવદ્ધ કયીને જ સલયભે છે. ફાકી જીલન શોમ ુને વભસ્મા ન શોમ એ ફને જ 
નરશ, ણ એભ ફની ળકે કે જીલન યશ,ે વભસ્મા યશ ેણ વભસ્મા કઠે નરશ ુને ુઅણુું જીલન પ્રવન્ન યશ.ે'' 
 દુંતીને ુઅ લાત વભજાુઇ નરશ તેથી તેભણે વુંતને કોુઇ ભુંત્ર કે વ્રત ુઅલા સલનુંતી કયી જે તેઓ 
વયતાથી વાધી ળકે. વુંતે કહ્ુું કે, વભસ્માના વભાધાન ભાટેનો સ્થામી ુઈામ એક જ છે ુને તે છે ુઅણા 
આંતરયક વ્મસ્લતત્લ ુને ફશાયના વ્મસ્લતત્લ લચ્ચેનુું વ ુંતરુન. લાસ્તસલકતાભાું ુઅણે ુઅ ફે સ્તયે જીલીએ છીએ. 
ફાહ્ય સ્તયે ુઅણે વભસ્માને શર કયલા પ્રમાવ કયતા યશીએ છીએ દયસભમાન વભસ્મા ુઅણા આંતરયક સ્તયને 
વતત પ્રબાસલત કયતી યશ ે છે. જો ુઅણા આંતરયક વ્મસ્લતત્લનો વાયો સલકાવ થમેરો શોમ છે ુને ફશાયના 
વ્મસ્લતત્લ વાથે તેનુું વ ુંતરુન વધામેલુું શોમ છે. તો ુઅણે વભસ્માથી સલચરીત નથી થતા ુને સ્લસ્થતાલૂયક 
વભસ્માને ઝીરી રુઇ ળકીએ છીએ. 
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 વાથે વાથે ભાણવે એ વભજી રેલાની જરૂય છે કે દયેક વભસ્માનુું વભાધાન ળક્ય નથી શોત ુું. કેટરીક 
વભસ્માઓ એલી શોમ છે કે તેભને વાથે યાખીને જ ુઅણે જીલવુું ડે છે. ફાકી જીલનભાું પ્રસતકૂતાઓ ન ુઅલે 
ુને ફધી ુનકુૂતાઓ જ ભી ુઅલે તે ળક્ય નથી. લી પ્રસતકૂતાઓ ુઈય ુઅણને શુંભેળા સલજમ ભે એવુું 
ણ નથી ુને એભ ણ ભાનવુું નરશ કે પ્રસતકૂતા દૂય થતા ુને ુનકુૂતા થુઇ જતા જીલન સખુી થુઇ જળે. 
 વુંવાયનો સ્લબાલ જ એલો છે કે વભસ્માઓ ુઅલતી જ યશલેાની એભાુંથી કેટરીક વભસ્માઓનુું વભાધાન થુઇ 
ળકે એલી શોમ તો કેટરીક વભસ્માઓ એલી શોમ કે તેનુું વભાધાન થુઇ જ ન ળકે ુને ુઅણે તેની વાથે જ જીલવુું 
ડે. તેથી વભસ્માઓથી બયેર વુંવાયભાું સખુી થલાનો એક જ સલુણય ભાગય છે ુને તે વુંતલુરત જીલન જીલલાનો. 
ફશાયના પ્રસતકૂ વુંજોગો ફદરામ તેભ શોમ તો તે ભાટે ુલ્મ પ્રમાવ કયલો જ યહ્યો ણ વુંજોગો ફદરી ળકામ 
તેભ શોમ જ નરશ તો ુઅણે સ્લમું ફદરાુઇ જુઇને તેનો સ્લીકાય કયીને ળાુંસતથી જીલવુું યહ્ુું જે વ્મસ્લત ુઅ વાધી ળકે 
છે તેને જ વુંવાયભાું સખેુથી જીલી ળકે છે ુને વુંવાયને સખેુ છોડી ળકે છે. ફાકી જીલનભાું વભસ્મા જ ન યશ ેતેવુું 
કોુઇ કાે ફનયુું નથી ુને ફનલાનુું નથી. વ્મસ્લતત્લના ફાહ્ય ુને આંતરયક સ્તયે વુંતરુન વાધલા ભાટે ધ્માન જેવુું 
ુનમ કોુઇ વાધન ુઈકાયક નથી. જીલનભાું વભસ્મા ુઅલે તો ણ ોતાના સલચાય શુંભેળા ોઝીટીલ જ યાખો. 
વભસ્માભાુંથી ફશાય ુઅલલા શુું કયવુું? 

 વૌથી શરેી ળયત છે શ્રદ્ધા ન ગભુાલલી, ુઅળા ન છોડલી. સલનસ્ટન ચલચિરે કહ્ુું શત ુું કે સનયાળાલાદી ભાણવ 
દયેક તકભાું ણ મુ્ કેરી જુએ છે. જમાયે ુઅળાલાદી ભાણવ દયેક મુ્ કેરીભાું ણ તક જુએ છે. ુઅજ ખયાફ છે તો 
કાુંુઆ લાુંધો નશીં, ુઅલતીકાર તો વાયો જ રદલવ શળે. મુ્ કેરી ુઅજે છે તો કારે યાશત ભળે. કુુઅનયભજીદભાું છે, 

“દયેક મુ્ કેરી છી યાશત છે.” 

 ફીજુ ું, વુંઘય કયલાનુું છોડવુું નશીં, શસથમાય શઠેા મકૂલા નશીં, ભાથે શાથ દુઇને ફેવી યશવે ુું નશીં, વખત રયશ્રભ 
કયતા યશવે ુું. 
 ત્રીજુ ું, પ્રાથયના કયલી. ુત્માય સધુી ુઅણે એવુું ભાનતા શતા કે ુઅ તો ભાત્ર એક ધાસભિક પ્રરિમા છે. યુંત ુ
લૈજ્ઞાસનકોએ ળોધી કાઢ્ુું છે કે પ્રાથયના કયલાથી ન ભાત્ર ભાનસવક તણાલ ઓછો થામ છે યુંત ુભાણવની શ્રદ્ધાભાું 
લધાયો થામ છે ુન ેભાનસવક ફીભાયીભાું ણ યાશત ભે છે. ભનને તુંદુયસ્ત યાખળો તો તન ણ તુંદુયસ્ત યશળેે. 
ભનને તુંદુયસ્ત યાખલાનો વૌથી શ્રેષ્ઠ ુઈામ છે ુઆશ્વયની પ્રાથયના કયલી.         Email id.: - parekhcj@gmail.com     
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 વભસ્મા એ ુઅજની છે કે ગુઆકારની? ુઅ પ્રશ્ન ફહુ ુઘયો છે. તેભ છતાું એટલુું કશી ળકામ કે કેલ 
વાડાત્રણ ુિયોથી ફનાલેરો ુઅ ળબ્દ ુઅજે ુઅખી થૃ્લીભાું યશરેાું દયેક જીલને, દયેક ભાણવને ુને દયેક વભાજને 
નચાલી યહ્યો છે. ુશીં દયેક જીલ વાથે વ્મસ્લતની લાત કયલાભાું ુઅલી છે. ભાણવ જે વૌથી બકુ્ધ્ધળાી  પ્રાણી છે. 
તેભને ોતાની એક વભસ્મા છે ુને તે વભસ્મા યશલેાની. એવુું નથી કે એક વભસ્માનો અંત ુઅલી જતાું ફીજી 
વભસ્માનો અંત ણ ઝડથી ુઅલી જલાનો કે ફીજી વભસ્માનો ુઈદ્ભલ નશીં થલાનો. એક યૂી થતાું ફીજી નલી 
ુઈદ્ભલલાનીને ફીજીનો ુઈકેર ુઅલતાું ણ લાય થલાની.  
 યશી ભાયી લાત તો... ભાયી ોતાની અંગત ઘણી વભસ્માઓ છે ણ ુઅ સલમ સલે સલચારુું છું તો ભને દયેક 
ખણૂાભાું એક વભસ્મા દેખામ છે. ક્યાુંક ડાુઈયીની વભસ્મા દેખામ છે, ભોટા ળશયેોભાું ુત્માયે ુાટયભેંટભાું યશવે ુું તે 
વભસ્મા છે, ગાભડાઓભાું ખેડતૂોને ોતાની વભસ્મા છે, ગયીફોને ોતાની વભસ્મા છે. તો ભધ્મભલગી ભાણવોની તો 
લાત જ જલા દો એઓ ુઅ વભમભાું ન તો શાથ રાુંફો કયી ળકે છે કે, ન ોતાની લાત કશી ળકે છે. ુઅભ 
ભધ્મભલગી ભાણવની ોતાની વભસ્મા છે. ુઅ યીતે ુરગ ુરગ વભસ્માની શાયભાાભાું હુ ું ુટલાુઈ છું, ણ ુઅ 
વભસ્માનો કોુઇ શર ભને નજયભાું નથી ુઅલતો. કાયણ કે સલમ ભાયો વભસ્મા યનો છે. યુંત ુઅંતે સલચારુું છું કે 
કેલ એક વભસ્મા ુઈય રખીળ તો એ ુઅજને ભાટે યૂત ુું નથી. કાયણ કે કોુઇણ વભસ્માનો સલમ એ ક્યાયેમ 
યૂો થતો નથી.  
 જમાુંથી ળરૂુઅત થુઇ ત્માુંથી રુઇ અંત સધુી દયેક સલચાય ુને દયેક સલચાયનુું ળબ્દભાું સનરૂણ એ ુધરુૂું જ યશ ે
છે. ભાટે સલચાયુું કે ુઅ વભસ્મા ુઈય રખલાને ફદરે ુરગ ુરગ લૈચારયકો ુને સલદ્વાનોના ભત યશરેાું છે તે ુઈય 
રખુું. તે લૈચારયકો શુું સલચાયતાું શતાું ુને ક્યાું વ ુંજોગોભાું તેઓએ ુઅ સલમ ુઈય ોતાની રટપ્ણી ુઅી શળે? ુઅ 
લૈચારયકો ુને સલદ્વાનોની વભસ્મા ુઈય સલચાયતાું સલચાયતાું પયી એભ રાગે છે કે કોના ભત રઉં ુને કોના ન રઉં. જુઓ 
પયી એક વભસ્મા ુઉબી થુઇ ગુઇ. ુઅ વભસ્મા છે જ એલી કાયણ કે, ભોટાબાગની વભસ્મા ુઅણે જ ુઉબી કયેરી શોમ છે, 
કે ુઅણાું દ્વાયા ુઉબી કયામેરી શોમ છે. ુઅણે એટ્રે...હુ ું, ુઅ, ુઅણે કે ુઅણાું વભાજ દ્વાયા ુઉબી કયામેરી શોમ છે. 
ુઅણુું ભન શુંભેળાથી ળુંકાળીર યહ્ુું છે, ુતપૃ્ત યહ્ુું છે. તેથી ભેરી જજિંદગીનો સમુોગ્મ લયાળ કયલાનુું ુઅણને 
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ુઅલડયુું નથી. જેને કાયણે વભાજ, સ્લાસ્થ્મ કે માયલયણભાું સુુંદય યીતે જીલલાની જે ુઅણને જે તક ભી છે તેને વયખી 
યીતે ન ુનાલતા ુઅણે તેનો દુયમોગ લધાયે કમો છે. ુઅ દુયમોગને કાયણે ઘણી નલી નલી વભસ્માનો ુઈદ્ભલ થામ 
છે.  
 ળાસ્ત્રોલત લાણી છે કે વુંવાયના દયેક જીલ વજીલને ોતાની ચેતના શોમ છે. ુઅ ચેતનાનો ુઈમોગ-દુરુમોગ એ 
ુઅણને વભસ્મા તયપ ધકેરે જેની ુવય ુઅણી ુઅજુફાજુ જોલા ભે છે. કોુઇ ગયીફ છે ુને કોુઇ ુસત ધસનક ુને 
લચ્ચેના ુઅણે સલચાયીએ છીએ કે, વારુું છે ુઅણી સ્સ્થસત ેરા જેલી નથી, ને ફીજી યીત ે સલચાયીએ છીએ 
કે...ઓશો...શો...શો...એની ાવે છે તેટલુું તો ુઅણી ાવે મ નથી. ુઅ યીતે ુઅણે ુઅણી ુઅજુફાજુ ુનેક રયણાભોને 
જોુઇ ળકીએ છીએ...ને ુઅણાું સલચાયોની ુને ુઅણી વભસ્માની ુવય એ ત્રણેમ વભાજ ય ડતી જોુઇ ળકીએ 
છીએ.. જમાયે વભાજળાસ્ત્રીઓ કશ ેછે કે, જમાયથી ુઅદી ભાનલોનુું ુસ્સ્તત્ત્લ ુઅવ્યુું છે ત્માયથી જ વભસ્માનો પ્રાયુંબ થુઇ 
ગમેરો...ણ જમાયે વભ્મતા, વભાજનુું ુસ્સ્તત્લ ુઅવ્યુું ત્માયથી જે વભસ્મા ઓછી દેખાતી શતી તે પ્રભાણભાું ઓછી શતી. 
કાયણ કે એ વભમ એલો શતો એ વભમભાું યશરેો જીલ કે ભનષુ્મ ોતાની એ વભસ્માને ધીયે ધીયે વોલ્લ કયલાનો પ્રમત્ન 
કયતો શતો. જેને કાયણે એ વભસ્માનાું વભાચાય ભે તેટરીલાયભાું એ વભસ્મા સલતેરા વભાની લાત ફની ગુઇ શોમ. ણ 
શલે ુઅણે ુઅધસુનક ુને બૌસતકલાદનાું વભમભાું જીલીએ છીએ. તેથી એ વભસ્મા ુઅલતાુંની વાથે જ ભોટા સ્તય ય 
દેખાલા રાગે છે. હુ ું તો એભ કહુું છું કે; જે વભસ્મા ગુઆકારે કેલ દેખાતી શતી, તે ુઅજે છત ય ફેવીને ગાજે છે. જુઓ 
ુઅણે પયી પવાુઇ ગમાું એ જ વભસ્માનાું ચક્કયભાું.  
 વભસ્માનુું વભાધાન ભાનલી એ ભોટાબાગે ોતાની જાતે કયલાનુું શોમ છે. જો કે કોુઇલાય ભદદ, વરાશ, સચૂને મ 
રેલા ડે છે, શ્રધ્ધા યાખલી ડે છે, પ્રમત્ન કયલા ડે છે ુને લચિંતામલુત થુઇ કાભ કયવુું ડે છે. જીલનભાું યીલતયન 
ુઅલે છે ણ ુઅ યીલતયન દય્માન ુઅલતી વભસ્મા ુને તેનો ુઈચાય એ ઔસધ ફને તો ફહુ સુુંદય ુને એ જ 
વભસ્માનો ુઈામ ળોધતાું ળોધતા ફીજી કોુઇ વભસ્મા પ્રગટ થુઇ જામ જેનો ુઈકેર ુઅણે ળોધલાને ફદરે કોુઇ બતા 
જ ભાગય ુઈય ચઢી જુઇએ તો તે મવુીફત ણ ફને છે. ચારો વભસ્માના ુઅ લગણભાુંથી છૂટીએ ુને ુઅલતાું ભરશને 
પયી ભીએ કોુઇ નલા સલચાય વાથે કોુઇ નલા સલમ વાથે.      Email id :- purvimalkan@yahoo.com   
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 ભાણવને શુંભેળા શુું સપ્રમ શોમ છે, વભસ્મા કે છી વભાધાન ??? ભનષુ્મ ોતાની જીંદગી કેલી યીતે વાય થામ 
એભ ુઆચ્છતો શોમ છે??? પ્રશ્નો, કોમડાઓ ુને વભસ્માઓથી બયેરી કે છી તકૃ્પ્ત, વુંતો ુને ળાુંસતબયી ખળુખળુાર 
જીંદગી??? 

 સ્લાભીનાયામણ વુંપ્રદામના ફેસ્ટ ભોટીલેળનર સ્ીકય સ્લાભી જ્ઞાન લત્વરદાવજી તેભના “વભસ્મા ુનેક 
વભાધાન એક” વ્માખ્માનભાું કશ ે છે કે, વાસ ુુને લહુ લચ્ચેના ઝઘડા શોમ, વુંતાનો લચ્ચેના ભતબેદો શોમ કે વુંયલુત 
રયલાય લચ્ચેના વભ્મોભાું ુવુંતો ુઉબો થમો શોમ ત્માયે એના ુઈકેર ભાટે ‘ઘયવબા’ એ ફહુ જ જોયદાય ુને એક 
ુવયકાયક ુઈામ વાલફત થામ છે. ુઅ ઘયવબાભાું રયલાયના વહુ વભ્મો એક સનસિત વભમે વાથે ફવેીને ળાુંસતલૂયક 
ોતાના સલચાયો ુને કોુઆ ણ ફાફત ુથલા પ્રવુંગ સલળે ોતાના ભુંતવ્મો યજુ કયે છે.  

 સ્લાબાસલક છે કે ક્યાયેમ ણ ફધામના સલચાયો એક વભાન તો શોુઆ જ ન ળકે!!! ુઅલા લખતે કુટુુંફના 
રયલલતા ધયાલતા લડીર જો વરશષ્ણતુાલૂયક ફધાને વાુંબે ુને એ ફાફતે ફધાની વાથે વરાશ ભવરત કયીને 
ોતાનો સનણયમ યજુ કયે તો ચોક્કવણે ુઅલા રયલાયો ોતાના રયલાય તથા વભાજને દાખરારૂ વાચી રદળા પ્રદાન 
કયી ળકે છે. 
 ભને ુનબુલ છે કે કચ્છભાું લફયાજતા શ્રી ુઅઠ કોટી નાની િ સ્થાનકલાવી જૈન વુંપ્રદામના ુઅચામય બગલુંત 
જૂમ યાઘલજી સ્લાભી ણ ‘ળાુંત ોભાું સલચાય કય’ ભુંત્રનો પ્રચાય કયતા શતા તથા રયલાયના ફધા જ વભ્મો ફની 
ળકે તો દયયોજ ુંદયેક સભનીટ ુથલા ુઠલારડમાભાું ઓછાભાું ઓછા એક રદલવ વાુંજે વમશુભાું પ્રસતિભણ ફાદ ુધાય 
કરાક ભાટે ુઅલી જ ‘ઘયવબા’ મોજલાના રશભામતી શતા. ુઅલી યીતે ળાુંત ોભાું સનયાુંતે સલચાયલાથી તથા ઘયવબાઓ 
મોજલાથી રયલાયના ભોટા બાગની ફધી જ વભસ્માઓનો શર થુઆ જતો શોલાથી કુટુુંફના વભ્મોભાું વૌશાદણૂય 
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લાતાલયણ જલાુઆ યશતે ુું શોમ છે ુને રયલાયના વભ્મોભાું ભાનસવક ળાુંસત ુને વખ્મબાલ પ્રવયે છે. એક કશલેત ણ 
છે કે, વું ત્માું જ ું. જમાું વ ું શોમ ત્માું જ રક્ષ્ભીનો ણ લાવ શોમ છે.  

 ુઅણે વભસ્મા ુને વભાધાનની લાત કયતા શોુઆએ ત્માયે ુઅણે લતયભાનભાું ુનબુલેરી કોયોના વજીત કોસલડ 
ફીભાયીના કાયણે દુસનમાબયભાું ુઈદબલેરી રયસ્સ્થસતને ુલગણી ળકીએ નશીં. એક નાનકડા એલા કોયોના નાભક લામયવે 
વભસ્ત ભાનલજાતને જાણે કે ધયમૂથી શચભચાલી દીધી છે. વભસ્ત ભાનલજાત ખડબડી ુઉઠી છે. લામદાઓ ુઈય 
લામદાઓ થતા જામ છે ણ શજી સધુી કદાચ ુઅ કોસલડ ફીભાયીને નાથલા ભાટે કોુઆ ચોક્કવ સલશ્વાવ ફેવે એલી યવી કે 
ુઈચાય ળોધામો નથી. ુઅણે શજુ પ્રમોગોભાું જ યચ્મા ચ્મા છીએ. વયકાયી ધોયણે જે કાુંુઆ ણ રયણાભો કે ુઅળાલાદ 
જાશયે કયામ છે તેની ુઈય ુઅણને શજી વુંણૂયણે બયોવો ફેવતો નથી. દુસનમાબયની ભાનલજાત શજી બસલષ્મ ભાટે 
લચિંતીત છે.  
 અંગ્રેજીભાું એક કશલેત છે કે, EVERY CLOUD HAS A SILVER LINE. દયેક લાદભાું એક ચાુંદીની યેખા વભામેરી શોમ છે. 
ુઅણા દેળના બસલષ્મ ભાટે ચોલીવે કરાક જાગતૃ એલા રોકરાડીરા લડાપ્રધાન શ્રી નયેનદ્રબાુઆ ભોદીએ ુગભચેતી લાયીને 
દુસનમાનો કોુઆ ણ દેળ જાશયે કયે એ શરેાું જ ૧૩૫ કયોડની લસ્તી ધયાલતા ુઅણા દેળભાું રોકડાુઈનના સલસલધ તફક્કાઓ 
જાશયે કયી દીધા. દેળના ુથયતુંત્રને ચોક્કવ નકુળાન થયુું જ છે ણ ભાણવોની જાન તો ફચી જ છે. જે ભાટેના વુંતોનો 
ુઅણ ેશારભાું ુનબુલ કયી યહ્યા છીએ. ુઅભ કયલાથી ુઅણને તથા વયકાયને નકુળાની જ થુઆ છે ણ એ ફધુું ુઅમોજન 
ુઅણી સયુિા ભાટે જ કયલાભાું ુઅવ્યુું. ુથયતુંત્રને થમેરા નકુળાનને બયાુઆ કયલા ભાટે ુનરોકના સલસલધ તફક્કાઓ તથા 
વાભાનમ પ્રજાજનો ભાટે સલસલધ યાશત ેકેજોની જાશયેાત ધ્લાયા જે કાુંુઆ ણ બયાુઆ થુઆ ળકે એલી કેટરીમે મોજનાઓ 
ઘડલાભાું ુઅલી. નકુળાન ભોટુું જ છે યુંત ુુઅણુું ભાનલજીલન તથા ુઅસથિક રયસ્સ્થસત લૂયયત થામ એ ભાટે ધ્માનભાું યશ ેકે 
એકરી વયકાયના પ્રમાવો યૂતા નશીં થામ ણ ુઅણ ેવહએુ જ સનષ્ઠાલૂયક વફકા વાથ, વફકા સલકાવ ુને વફકા સલશ્વાવને 
વાથયક કયલા તથા દેળભાું ુઅત્ભસનબયયતા ુઅણલા ભાટે વુંસનષ્ઠ પ્રમાવો કયલા ડળે. 
 દયેક વ્મસ્લતના જીલનભાું નાની કે ભોટી વભસ્માઓ ુઅલતી જ શોમ છે. એભાુંથી કેટરીક વભસ્માઓ વભમની વાથે 
ોતાની ભેે જ દૂય થુઆ જતી શોમ છે જમાયે ુમકુ વયતાથી ીછો છોડતી નથી. ુઅલા વભમભાું જ સ્લસ્થતાલૂયક ટકી યશવે ુું 
ભશત્લનુું શોમ છે. શકીકતભાું જો જીલનભાું વભસ્માઓ ુને ડકાયો ના શોમ તો વીધા વાદા ુને વય જીલનભાું તભે ક્યાયેમ 
ણ તભાયી અંદય યશરે આંતરયક ળસ્લત તથા વાભથ્મયને પ્રકાસળત કયી ળકતા નથી!!! જીલનભાું ુઆક્ચ્છત સખુ કદી કોુઆને ણ 
ભળ્યુું નથી. જીલનભાું જે કાુંુઆ ભળ્યુું છે એનો ુઅનુંદ ુઈઠાલો ુને એ ભાટે યભ કૃાળ યભાત્ભાનો ુઅબાય ભાનો!!! ુઅણન ે
કોુઆની વાથ ેણ વયખાભણી કયલાની જરૂય નથી. જીલનભાું સલસલધ પ્રકાયની વભસ્માઓ, સખુદુ:ખ, ચડતી–ડતી ુન ેુઈતાય–

ચડાલ તો ુઅવ્મા કયે છે. એનાથી ગબયાુઆ જલાનુું કે નાવીાવ થલાનુું ના શોમ! જીલનની ઘટભાભાું જે ફનલાનુું છે તે તો 
ફનમા જ કયે છે. 
 સભત્રો, ુઅણે બરે ટાટા, ફીયરા કે અંફાણી જેલી વમકૃ્ધ્ધ ન બોગલતા શોુઆએ ણ, ુઅણને ફે ટુંકનુું વાદુું ુને 
ૌષ્ષ્ટક બોજન તો ુઅલા સલકટ વભમભાું ણ ભળ્યુું જ શત ુું ને? ુઅણને કોુઆ ણ રદલવ ભખૂ્મા યશલેાનો લાયો તો નશોતો જ 
ુઅવ્મો ન?ે ુઅણે ુઅણા રયલાયના વભ્મો વાથે સખુથેી ુઅલો કટોકટીબમો વભમ વાય કમો જ છે ને? ુઅણે દુ:ખ ુને 
દદોથી કણવતા ુનમ કેટરામ ભાણવોની જેભ ભયણ થાયીએ તો નશોતા જ ડયા ને! ુઆશ્વયે શજી સધુી જીલીત યાખ્મા જ છે 
ને? ધ્માનભાું યાખજો કે, દુ:ખ ુને ુઅપતના વભમે જો ુઆશ્વય ુઈય શ્રધ્ધા ુને શકાયાત્ભક ુલબગભ યાખીને અંતયભાું ડોરકયુું 
કયલાભાું ુઅલે તો ુઅણન ેગભે તેલી વભસ્માઓભાું ણ ુલ્મ વભાધાન ભે જ છે! વોનુું ુસ્ગ્નભાુંથી વાય થમા ફાદ જ 
લધાયે શધુ્ધ ફને છે એભ ુઅણે ણ ભરૂો ુને િસતઓભાુંથી ફોધ રુઆને જીલનભાું વભાધાન ભેલીને ુઅગ લધીએ! 
શબુભ બલત:ુ              

Email: - jkv1950@yahoo.co.in   
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આમખુ ંઅનામાવ લીતી ગયુ,ં ખદુને અનામાવ ભરૂી જલાયુ,ં 
જાતથી અનામાવ દૂય થલાયુ,ં વયનામુ ંવપતાનુ ંળોધલાભા.ં 

વયનામુ ંળોધલા નીકળ્મા જમાયે વપતાના વાતત્મનુ,ં  

અનામાવ ામ્મા યભ ડદવ્મ વયનામુ.ં.."આત્ભા." 
ફવ, ુઅ જ છે વભસ્મા કે ુઅણને ખરુું વયનામુું ળોધલાભાું જ વભસ્મા નડે છે. 
 ુઅત્ભફ શોમ તો ફધુું જ ળક્ય ફને છે. રુુાથય, વભજદાયી, ધૈમય, બદુ્ધદ્ધચાતમુય, દીઘયદ્રષ્ષ્ટ, વુંમભ, 

ુઅત્ભસનયીિણનો વભનલમ વુંમોજામ તો વપતાના સ્લલણિભ શસ્તાિય ઝશલા રાગે. શા, યુંત ુએની ભાટે વાચો 
ભાગય ુનાલલો ુસનલામય છે. વપતાનુું વાતત્મ જલામ તો, વપતા ાભલી ુઘયી નથી ુન ેકોુઇ વભસ્માનો 
વાભનો નથી કયલો ડતો. જીલનની લાસ્તસલકતાને વદામ કડલી ગણી રુઇએ છીએ.  

 ુઅણે ભ્રભભાું યાચતાું શોુઇએ છીએ કે ુઅણે કયુું એ જ ફધુું વાચુું. ુઅણી ભરૂ ભાટે લકીર ફની જુઇએ 
છીએ ુને ફીજાની ભરૂ ભાટે નમામાધીળ. યુંત ુભ્રભના સ્તયને ાય કયીને શકીકત સ્લીકાયલાની િભતા શોમ તો, 
જીલનવપય વય ફની જામ. વભસ્માનુું સનલાયણ થામ ુને વપતાનુું વાતત્મ જલામ. 
 ગીતાનો ુઈદેળ ુનાલીએ, પની ુેિા લગય કભય કયીશુું, તો બેદ બયભની ભામાજાભાુંથી ફચી જુઇશુું. 
ુઅખી જીંદગી દોડતાું યહ્યાું, ના ખાધો કદીમ ોયો, ુઅજે ઘડીક શાળકાયો રુઇને ુઈબા યશીને સલચાયુું, તો ુનબુવ્યુું કે 
ુઅ દોડલાનો કોુઇ ુથય શતો કે ફધુું જ વ્મથય? કે શયીપયીને ત્માુંના ત્માું જ...ફવ ુઅ જ છે, ુઅણી વભસ્મા ુન ે
ુઅણો ભોટાભાું ભોટો ભ્રભ. વભજીને જીલીશુું,  તો ભી જળે એભાુંથી જ ભભય.  

જીલન વાથષક ફનાલીએ યાખીને બયોવો ઈશ્વય ય, અેિાની કોઈ ણ આળા વલના, 
ભ્રભભા ંનશીં અટલાઈએ, જો ધભષને કભષભા ંલણીને જીલીશુ,ં વભસ્માનુ ંવભાધાન ભળે ળકંા વલના. 

અંતય આત્ભાનો અલાજ વાબંીશુ,ં તો વપતાનુ ંવાતત્મ જલાળે કાલા દાલા વલના. 

 

http://www.sarjanhar.com/


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

46 
    ડડવેમ્ફય-૨૦ 

  
  

http://www.sarjanhar.com/


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

47 
    ડડવેમ્ફય-૨૦ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

વીધા યસ્તા શોત તો શુ ંયશતે આ જીંદગી, 
અિયના લાકંભા ંછે ભજાની આ જીંદગી, 
વીધા જીલ ભે તો ભજા શુ ંછે આ જીંદગી, 

લાકંી છે આ ધયતી, તો ાક આી ટકાલે આ જીંદગી, 
લાકંી આંગીએથી ઘી કાઢી ભાણલી આ જીંદગી, 
જો વીધી ચારે તો ભજા શુ ંએલી જીંદગીની.... 

 ુઅવુું જ વભસ્માનુું છે. જો જીલનભાું કોુઇ વભસ્મા જ ના શોત, તો એ જીલનનુું ભશત્લ કે ભઝા શુું શોત? દુસનમાભાું 
કોુઆણ એલી વ્મસ્લત શળે કે જેને ક્યાયે કોુઇ વભસ્મા ના ુઅલી શોમ? શા વભસ્માના પ્રકાય જુદાજુદા શોુઇ ળકે.  

 કોુઇ વ્મસ્લતને જીલન વીધેવીધુું ચારત ુું શોમ તો ણ વભસ્મા ેદા કયલાની ુઅદત શોમ છે. નાના નાના પ્રશ્ન 
ુઈબાું કયી ુને વભસ્માનુું નાભ ુઅી યોદણાું યોલાના ળરુ કયી દે. વાભાનમ કામય શોમ તો ણ એ વ્મસ્લતને એભ જ 
થામ કે, “ુઅભાું ણ સલઘ્ન ુઅલળે તો?”  સ્ષ્ટ બાાભાું કહુ ું તો ઘયનો કોુઇ પ્રવુંગ શોમ તો શરેો સલચાય કોુઇ 
વભસ્મા ુઈબી નશી થામ ને તે જ ુઅલે. ુયે બાુઇ, ુઅનુંદનો પ્રવુંગ છે તો ુઅનુંદ રો ને! ળા ભાટે વભસ્મા ુઅલળે 
એભ સલચાયી ુત્માયની િણ ફગાડો છો? ુઅને કશલેામ સ્લયલચત ુથલા સ્લકક્લ્ત વભસ્મા. 

 કેટરીક વભસ્મા કુદયતી ુઈબી થમેરી શોમ. જેભ કે પ્રવુંગ શોમ ુને સ્લજનનુું ભયણ થામ. શલે ુઅભાું કોુઇ 
કશુું કયી ળકલાનુું નથી. યડીને પ્રવુંગ તાલો કે વભતાબાલ યાખી પ્રવુંગ તાલો. જો વભતાબાલ યાખળો તો તે 
વભસ્મા ફહુ ભોટી નશી રાગે.  

 વ્મસ્લતએ વ્મસ્લતએ વભસ્માને જુદાજુદા સ્લરૂે જોલાભાું ુઅલે છે. વભસ્માના પ્રકાય જોલાું ફેવીએ તો તેનો 
કોુઇ અંત જ ના ુઅલે. શા, ખયેખય જોલાું જુઇએ તો ભોટી કુદયતી વભસ્મા એ જ ખયી વભસ્મા કશલેામ. જેભ કે 
નદીભાું યૂ ુઅલવુું, ધયતીકું થલો, કોયોના પેરાલો. ુઅલી વભસ્મા ુસનલામય વભસ્મા કશલેામ.  

 વભસ્માના ફે ખાવ પ્રકાય કશીએ તો કુદયત ુઈાજજૉત ુને ભાનલ ુઈાજજૉત. નદીનુું યૂ, ધયતીકું કુદયતી 
વભસ્મા છે. યધુ્ધ થવુું, કોયોનાનો પેરાલો થલો તે પ્રકાયની વભસ્મા ભાનલ દ્વાયા ુઈબી કયલાભાું ુઅલેરી વભસ્મા છે. ુશીં 
હુ ું કહુ ું કે કોયોના થલો ુને તેને જાણી જોુઇ પેરાલલો એ ફે વભસ્માની લચ્ચે ફહુ ાતી યેખા છે. એની ચોખલટ પયી 
ક્યાયેક. ુત્માયે તો ુઅણ ેવભસ્માની જ લાત કયીએ છીએ. ખયેખય જો જીલનભાું કોુઇ ણ પ્રકાયની વભસ્મા ના શોમ તો 
લફચાયા બગલાનને ણ ળાુંસત યશ.ે ભાનલ ુઈાજજૉત વભસ્માભાું ભેજોયીટી રોકો વભસ્મા સનલાયણ ભાટે બગલાન ાવે 
દોડે છે. ઘણી વભસ્માનો સનકાર ળાુંત ભનથી સલચાયી ુઅગનુું ગલુું રુઆને ણ સનલાયી ળકામ છે. ણ ના,  
સનયાળાલાદી રોકો ‘ શ ેબગલાન ત ુું કુંુઆક કય’ ના ુઅધાયે યશ ેછે,  જમાયે વશજે ુભથા પ્રમત્ને તે વભસ્મા સનલાયણ ળક્ય 
શોમ છે. જો જીલન જીલલાની ભજા રેલી શોમ તો વભસ્મા ળબ્દને નાનો કયી નાુંખલો જોુઇએ. 

        Email id.: - swatimshah@gmail.com   
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                  વભસ્માને વભજલા ભાટે બગલાન કૃષ્ણનો એક ફહ ુજાણીતો રકસ્વો છે. કૃષ્ણ ફરયાભ ફુંને બાુઇઓને એક 
લખત યાસત્રના વભમે જ ુંગરભાુંથી વાય થલાનુું થયુું. ખફુ ગાઢ જ ુંગર તો શત ુું, ણ ુઅ  જગ્માએ યાિવોનો લાવ શતો. એલા 
બમુંકય યાિવો શતા કે ુઅજુફાજુ એભનો બમ પેરામેરો શતો. કોુઇ યાતે્ર ત્માુંથી વાય જ ન થામ. ણ ુઅ તો ુઅણાું કાનજી, 
ફહ ુજફયા! ફુંને બાુઇએ નક્કી કયુું કે જ ુંગર વાય તો કયવુું જ છે. ણ એટલુું ગાઢ જ ુંગર કે વાય કયતાું ફહ ુવભમ રાગ્મો 
ુને ફુંને ખફુ થાકી ગમા. અંતે, લાયાપયતી સુૂઇ જવુું ુને એક જણ જાગીને ચોકી કયવુું, એવુું નક્કી થયુું. કૃષ્ણએ કહ્ુું, 
"ભોટાબાુઇ, તભે સુૂઇ જાલ, શરેી ાીભાું હુું ચોકી કયીળ." ણ ુઅ તો ભોટાબાુઇ, નાના બાુઇને તકરીપ ડલા દે ખયા? 
ફયાભ ન ભાનમા ુને કૃષ્ણને સલૂડાલી દીધા ુને ોતે શયેો બયલા રાગ્મા. 
                   યાસત્રનો ઘયેો અંધકાય ુને થાક, કૃષ્ણ તો ોઢી ગમા. ફયાભ ઉંઘ ુઈડાડલા થોડા આંટા ભાયલા રાગ્મા. ત્માું 
તો કુંુઇક ઘયુકાટ વુંબામો. ફયાભ વતેજ થમા ુને જોયુું, તો યાિવ શતો, ડયાભણો શતો. ફદેલ થોડા ગબયામા. યાિવનુું 
રૂ ભોટુું થયુું. લફશાભણા યાિવને જોુઇ ફયાભ લધ ુગબયામા. યાિવે લધ ુભોટુું રૂ રીધુું. ફયાભ ખફુ ડયી ગમા તો યાિવ 
સલળા ુને સલકયા થુઇ ગમો. ફદેલ તો ડયીને ફબેાન જ થુઇ ગમા. 'કૃષ્ણ, કૃષ્ણ' ફોરતા કૃષ્ણની નજીક જ ડયા. યાિવ 
ાછો  વુંતાુઇ ગમો. કૃષ્ણ ુઅ ુલાજથી જાગી ગમા ણ એભ વભજમા કે ફયાભ ભને જગાડીને સુૂઇ ગમા છે. 
                   પ્રવુંગનુું નુયાલતયન થયુું. શલે કૃષ્ણને ઘયુકલાનો ુલાજ વુંબામો. કૃષ્ણ એ જોયુું તો વાભે યાિવ શતો. 
એભણે ભોટેથી ત્રાડ ાડી, "તુું કોણ છે?" નલાુઇની લાત કે યાિવ થોડો નાનો થમો. ણ પયી લચત્ર સલલચત્ર ુલાજ કયલા 
રાગ્મો, કૃષ્ણ એ પયી ભોટેથી છૂ્ુું, "કેભ ુશીં ુઅવ્મો છે?" યાિવ થોડો નાનો થુઇ ગમો. ણ વખણો યશ,ે તો એ યાિવ 
ળાનો? પયી ઘયુકાટ કયલા ભાુંડયો. કૃષ્ણ એ સવિંશ ગજૉના કયી, "તાયે કોનુું કાભ છે, એ કશીળ?" યાિવ તો નાના જીલડા જેલો 
થુઇ ગમો, ત્માું સધુી કૃષ્ણ એને રશિંભતથી પ્રશ્નો છૂતા ગમા. છી એ નાનકડા જીલને છેડી વાથે ફાુંધી દીધો.  
                   વલાય ડી. ફદેલ ુઉઠયા. એભણ ે કૃષ્ણને કહ્ુું, "યાતે તો ફહ ુભોટો યાિવ ુઅણને ખાુઇ જલા ુઅવ્મો 
શતો. "કૃષ્ણએ ભયકીને નાનકડો યાિવ ફતાવ્મો. "ુઅના જેલો શતો? "ફયાભ ુચુંલફત થમા. એભણે કહ્ુું કે એ તો ફહ ુભોટો 
શતો. ણ કૃષ્ણ એ  જ વભજાવ્યુું કે ુઅ યાિવ એટરે વભસ્મા. જે ુણધાયી જ ુઅલે છે, ડયાલે છે. ણ જો ડયી ગમા તો એની 
તાકાત લધી જામ છે. એનો  રશિંભતથી વાભનો કયીએ, તો એ નાની ુને નાની થતી જામ છે. ભાટે, જો ફકા, વભસ્મા તો 
યશલેાની. આણે ભાગષ કાઢીએ એભા ંજ આણી શોંવળમાયી.  
 
 

 

અચચિતા દીક ડંયા, અભદાલાદ 
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 ુઅણ ેધભય, એની ુઈત્સત ફદરાતા વભમભાું એના ુથયઘટનને  ુઅણા વભાજ ય એની વાયી નયવી 
ુવય સલે ચચાય કયીએ છીએ. ુશી કોુઆની ધાસભિક રાગણી દુબાલલાનો ુઅળમ નથી ને કોુઆને એવુું રાગે તો 
પ્રથભથી િભા ભાગીરુઈ છ.    

 ઘભય એ વાભાજજક ફુંધાયણ છે. એભા વભાજના વભ્મોએ વમશુભાું યશલેા ભાટે એકફીજાને દુુઃખ 
શોચાડમા સલના કેભ યશવે ુું એન ુભાગયદળયન છે. કોુઆનુું ળોણ ન થામ ણ વહનુ ુ ું ોણ થામ એ જ ધભયનો 
ુઅળમ. જનવમશુભાું જેભ યાજા કે નેતા શોમ, કુટુુંફભાું લડીર શોમ એભ ઘભયભાું ુઅણે બગલાનની સ્થાના 
કયી. એની ળરકત ને જ્ઞાનની લાતો ુલતાય રુે રખાુઆ ને લુંચાુઆ. ેઢી દય ેઢી વભાજના જ્ઞાની ભનાતા રોકો 
જે  ગરુુ  કે સળિક એના શાથભાું એનુું ભાગયદળયન ુઅવ્યુું.  

 યુંત ુજમાું ુશભનો ટકયાલ થમો ત્મા પાુંટા ડયા ને ુનેક ધભય ને ુનેક બગલાનને દેલીદેલતા વભામા 
છે. એભાું મ ુઅણા દેળભાું તો તે્રળીવ કયોડ દેલીદેલતા ઓછા શોમ એભ યોજ એક નલા દેલીદેલતા થયા કે 
ડછામાભાુંથી પ્રગટ થામ છે!.  

વલભરા ડશયયા (ભેડયરેંડ ય.ુએવ.એ) 
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 શલે જોલાની લાત એ છે કે ુઅ ભશારુુોએ એભના જીલનકાભાું વભાજને ભાગય ફતાલલાનુું કાભ એક 
વાધાયણ ભાનલ તયીકે જ એભના જીલનભાું કયુય છે. ણ વભમ જતા એનો ુઈદેળ ભરુી જુઆ ભાત્ર એની જુા, 

એની લયામેરી ચીજોને જુમ ને સલત્ર ભાનીને જુા કયલાની ુઅટરાથી જ ધાસભિક શોલાનો વુંતો 
ભાનલાનો? સલચાયો કે ુઅણ ેુઅટરા ધાસભિક શોત તો ુઅણા દેળભાું ુઅટરી ગયીફી, ુનમામ, ુત્માચાય, 
ુનીસત, ઉંચ નીચ, ુભીય ગયીફના બદેબાલ શોુઆ ળકે? ણ ુઅણ ે ધભયને જીલનના યોજફયોજના 
ુઅચયણભાુંથી દુય યાખી એ એને ભાત્ર ભુંરદય, જૂા, ાઠ, સતરક, ભાા, રદલા ુઅયતી, કાગ ય બગલાનના 
નાભ રખલા, સ્તસુત સ્તલનભાું સવસભત કયી દીધો છે. ુઅણે ધાસભિક છીએ ણ નૈસતક નથી એ કોુઆ રેખકે કહ્ ુછે 
એ કેટલુું વચોટ છે.  

 જુઓ ુઅણા ધાસભિક પ્રસતકો. નાગ એટરે ળૈનાગ. બગલાનની ળૈમા ને ુઅણે નાગાુંચભ ુઈજલીએ 
ણ નાગ ઘયભાું નીકે ત્માયે દેલને દુંડા ભાયીને જુા કયલાની! ગામ ભાતા તયીકે જુામ ણ એની જરુય શોમ 
એટરી જ લાય. છીએ પ્રાષ્સ્ટકની કોથીઓને કચયો ખાુઆને ેટ બયે. ઘયેઘયે બટકે. ફહુ ફહુ તો રશિંદુ 
મસુ્રીભભાું ઝઘડા કયાલલા એનો પ્રસતક તયીકે લયામ. ુઅણી રોકભાતા ગુંગા ુઅણને ભોિ ુાલે ણ 
ુઅણે એને કેટરી ુશધુ્ધ કયીએ છીએ? એનો સલચાય કોુઆને ુઅલે છે. ુઅણે યાલણને દવ ભાથા ુઅપ્મા. 
ખયેખય તો એનાભાું દવ ભાથા જેટરો અંશકાય શતો. કોુઆણ અંશકાયી ભાણવને યાલણ કશી ળકામ. એ અંશકાયનુું 
પ્રસતક. ળરુુઅતભાું વભમભાું શ્રભસલબાજન ભાટે ચાયલણય ુસ્સ્તત્લભાું ુઅવ્મા.  

 ત્માયે જનભ પ્રભાણે નરશ ણ કભય એટરે કે કાભ પ્રભાણ ે જાસત નક્કી થતી. વભમ જતા એ 
લુંળયુંયાગત થુઆ ગુઆ. એટરે તો યાભામણભાું ળુંબકુલધ યાભને કયલો ડ ેછે કાયણ  એ શદુ્ર  જનભે શતો ને 
બગલાનની બરકત કયતો શતો! શલે ુઅનાથી ભોટો ભાનલદ્રોશ કમો શોુઆ ળકે. શલે કૃષ્ણ કથા રુઆએ તો કૃષ્ણના 
ખાતાભાું ુનેક યાિવોના નાળની કથા જભા થમેરી છે. જેને ભરાલીને યસવક કથાઓ ફનાલી ુઅણા 
વાધવુ ુંતોએ ાયામણોને ુઈત્વલો ુઈબા કયીએ ુઅજીસલકાનુું વાધન ફનાલી દીધી છે. ખયેખય તો ુઅ યાિવ કોુઆ 
એભના લણયનો પ્રભાણ ેલફશાભણા ચશયેાભશોયા નથી ણ ભાણવ તયીકેની ુઅણી વસૃતઓ જ છે.   

 જમાયે િોધભાું શોુઆએ કે કોુઆને સતયસ્કૃત નજયે જોુઆએ એ િણ ેુઅણી જાતને ુયીવાભાું જોુઆએ તો 
યાિવથી કભ ન રાગીએ. એટર ે કૃષ્ણ ેએક વાભાનમ જાસતભાું જનભ રુઆને ુઅ ભાનલવશજ દદુવસૃત કે દુગુયણો 
ય સલજમ ભેવ્મો એભ વભજવુું ુઈલચત રાગે. જેભ ગાુંધીજી ુઅજ વદીના ભશાભાનલ એણ ે ોતાની 
ભાનલવશજ નફાુઆનો એકયાય કયીને એભાથી લચિંતન ભનન દ્રાયા સલજમ ભેવ્મો. ુઅજે એની સલદામને ફહ ુ
વભમ નથી થમો ણ એના મુભતુ વુંદેળા ભરુીને એના ભુંરદયને કથા ળરુ થુઆ ગુઆ! એ જ તો ુઅણી 
નફાુઆ છે કે ુઅલા ભશારુુોના વુંદેળાને ભરુી ુઅણે એની ુઅયતી, જુા, કથા કયીને વુંતો ભાનીએ છીએ. 
શુું રયણાભ ુઅલે છે? વલાય વાુંજ ભુંરદયે જતા ને કથા વાુંબતો ભાણવ રદલવ દય્માન ુનેક ુનૈસતક કાભ 
કયે ને વાુંજે ુઅયતી કયી ોતાને બલત ભાને. કોુઆકે વાચ ુ જ કહ્ ુ છે કે એક ભાછલ ુ ખાલાભાું ા રાગે, 

જીલશત્મા રાગે ણ ુઅખુેઅખી ફેંક ખાુઆ જલાભાું ા ન રાગે! રાુંચ રલેાભાું ુનીસત ન રાગે. સનયાધાય 
ુફાની ુઆજ્જત લટુલાભાું ા ન રાગે. ુઅભ ુઅણા ુઅચયણ ને સલચાયોભાું ફહુ પયક છે.  
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ભે: લડીર કે ુઈયી તયપથી શાર યુતી વરાશની ુેિા છોડીને ચારો. રયલાયનુું લાતાલયણ 
ુઅનુંદભમ યશ ે તે શતેવુય વુંમભી સભજાજની ુસનલામયતા વભજલી યશી. ુઅસથિક િેત્રે ુઅિભક નશી તો 
ુઅગ્રશી ફનવુું યહ્ુું. શારે વ્મલવાસમક જોખભ ભાવ ભધ્માશન સધુી યોકીને ચારો. ધભયિેતે્ર ફદરાલાની 
ુસનલામયતા સ્લીકાયળો તો જ સ્સ્થસત થાે ાડી ળકળો. જભીનથી રેણુું યશળે.ે 
વૃબ: વ્મલવાસમક વપતા શતે ુસભત્રોનો વુંગાથ રાબપ્રદ યશળે.ે પ્રેયક ફનતા વુંફુંધો ુેિા ભાુંગી રે છે. 
લાણી એ લરેળ ુઈત્ન્ન થામ તેવુું ના કયતાું. ખાલા ીલાની ફાફતે મોગ્મ તકેદાયી ુસનલામય યશળે.ે ુનમો 
ુઈય લધતો ુઅધાય રયણાભ ભાટે રશતાલશ ન ગણામ. છોકયીઓ વાથ ે સલયોધાબાવને ત્લયીત સનયાકયણે 
રાલો. વ્મલવામ િેત્રની ુડચણો ુઈકેરલા તકો ભી યશળે.ે 
વભથનુ: એકરુંડે ફધે ન શોંચી લામ,"વફકા વાથ વફકા સલકાવ" સતૂ્ર ુનાલો. ુઅસશ્રત લગયને ત્રાવ 
ુઅલાનુું છોડો. કુતશૂર વસૃિને વજૉનિેતે્ર લાો. ખણખોદભાું સખુ ગભુાલલાનો લાયો ુઅલી ળકે. વ્મલવામ 
સભત્રો ુઈમોગી ુને રાબાથી ફન્ને ફનળ.ે ુઈજાયત્ભક યશળેો તો કભયકતા લધળે, ુઅમોજન લગયની ળસ્લત 
મુ્ કેરીઓ સવલામ ફીજુ ું કશુું ન ુઅી ળકે. 
કકષ : ુનમો ુઈય લાણીના પ્રબાલ ેુઈિભ રયણાભ રાલી ળકલા વિભ ફનમા છો. જરૂયત તકય ુને ધીયજની 
યશળે.ે ુઅસથિક ફાફતે સ્સ્થસત શ્રષે્ઠ છે. જાલણીની જરૂય યશળે.ે વુંતાનો વાથ ેુઅગ્રશ વબય વસૃિએ ન ચારો, 
સચુનો ફાદ છૂટા મકુલા યહ્યા. ુઈચ્ચ શોદા વાથ ે વુંફુંધે યશરે સભત્રો ુઈમોગી નીલડળ.ે કામદાકીમ 
ફાફતોભાું ભાગય કાઢી ળકલા વિભ યશળેો. ુઈયી લગયની ભશયેફાની ુઅનુંદ ુઅે.  

 કેતન ોટ, મલુ ુડં  
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વવિંશ: કભયિેતે્ર  નલી વભજ ુને જાણકાયી શતે ુએકાગ્ર ફનો. પ્રગસતની ખાત્રી ાભી ળકળો. લડીર લગયના સપ્રમ ાત્ર 
ફની ળકો છો. વપતાનો નાદ સભજાજે ચડલા ના દેતા, ુનમથા ટકી યશલેાની ભથાભણ તુંદુયસ્તી જોખભાલી ળકે છે. 
જલાફદાયી યલુત પ્રવસૃિને સ્શજેે સ્લીકાયો. ીછેશઠ ના કયતાું. શયીપો ાછ વભમ ના ફગાડો. પ્રગસતના ુંથે યુતી 
ભશનેત કયલાની છે. ુઅસશ્રત લગય વશમોગ ુઅળે. 
કન્મા: સ્લ યાિભે મુ્ કેરીઓથી ભાગય કાઢી ળકો તેભ છો. નાના પ્રલાવોનુું ુઅમોજન વાલચેતીથી કયો. ગાભ 
ુઈાસધની ફાફતો વનમખુ ુઅલે ત્માું જાત ઘવાયા શતે ુવાલચેત યશો. ુઅસશ્રત લગય દાુંડાુઇ કયે તો  શોંચી લલા 
વિભ છો. પ્રાપ્ત સખુ વૌ ભાટે છે  નો ુઅળમ ુઈિભ ણ જલાફદાયી જેભની ુઅના સળયે  છે એભને પ્રાથસભકતા 
ુઅો. ુસધકાયની પ્રાક્પ્ત લતયભાને વશજ છે. 
તરુા: લડીરોની કે ુઈયીઓની વરાશ ન ભાનલાનુું કોુઇ કાયણ નથી. ુઅ લતયભાનને ધાયી વપતા ભેલા 
વિભ છો. ુશમ ્ત્મજી ફાુંધછોડ કયો. રાુંફાગાાના સનણયમ રજેો. જાશયે જીલનની ુઈાસધભાું શાર ેના ડતાું. 
ુનમોને આંજી નાખલાના પ્રમત્નો એ ધન-ળસ્લતના લેડપાટનુું જોખભ છે. વ્મલવામિતેે્ર નવુખા ળોધલા કયતાું 
શાથે છે તેને જ શસથમાય મોગ્મ યીતે ફનાલો. 
વવૃિક: સ્લુઈત્કયની ઝુંખના ખોટી નથી ુને લડીરોથી ણ ુઅગ લધવુું ળાણણ ખરુું છતાું ુઅપ્તજનોના 
વનભાનના બોગે નશીં. મયટન મોગ્મતા ુને જરૂરયમાત ુનવુાય કયો. સિની વ્માસધથી વાચલવુું યશવે ુું, સભજાજ 
ળાુંત યાખો. શઠ ુને ધાયુું કયલાની વસૃિ વુંબસલત વપતા વાથે વુંફુંધોની નયનૂમતા ુઅી ળકે છે. સભત્રોના 
રાબથી લુંલચત યશલેાનુું ુશમ ્કાયણે ુઅલે. 
ધન:ુ વશજતા ુને વયતાથી લધ ુભે તે વુંબાલના ભમાયરદત ભાનીને ચારળો. વુંઘય વશજ રાગળે. શયીપો 
બર ેશયેાન કયતા ણ નભીને ુઅલા જેલી સ્સ્થસત નશીં ુઅલે. રયલાય વાથેના વુંફુંધોની જાલણ શતે ુજત ુું  
કયલાની વસૃિ ાલી ોલી યશી. ખાલાીલાની ફાફતો ફદેયકાયભાું ુઅની ગણના કયાલી ળકે છે. પ્રાપ્ત 
સખુોને ભાણલા ફાક ફનવુું ડે,ુઅ વસૃિ ક્યાું ખોલાુઇ ગુઇ? 

ભકય: નમામભાું રુલચ યાખનાય શોલા છતાું, ુઅડુંફય યલુત વ્મલશાયની વભજ ોતાના ઓને થુઇ ળકે 
છે.ુઈયીઓને ુભાનમા ન જાલલાનુું કોુઇ કાયણ ન જડ ેતો ડાહ્યા થુઇને યશજેો. સભત્રોથી રાબ ભેલી ળકો છો. 
તો સભત્રોને ણ રાબાથી ફનાલલા યહ્યા. વાશવી ફનો તો વપતા ભે ણ તેને ભાણલા ોતાનાઓને વાથ ે
યાખલા જોુઇએ. વ્મલવામ િેતે્ર ભશનેતનુું લતય ભળે. 
કંુબ: કભષ િેિે વય ગણાતી ફાફતને ગ ૂચંલણિભ ફનાલલાની વવૃત્તથી દૂય યશો. ખટટનો આનદં વપતાથી 
જોજનો દૂય યાખે છે, વભજ ભોડથેી આલળે. અન્મને દુુઃખ ઉજાલે તેવુ ંફોરલાનુ ંટાો. અજાણતા ણ વફંધંો 
ફગાડી ળકો છો. વશમોગીઓના પ્રબાલને ખાલાનો કોઈ અથષ નથી. લચષસ્લ સ્લીકાયી ચારો. કામષ વય ફનળે. 
જલાફદાયીઓ વલળે વલચાયળો તો મોગ્મ વનણષમ રેલાળે. 
ભીન: વદગણુી સચૂનો ુઈયી લડીરો તયપથી ભી યહ્યા છે. બાગ્મળાી છો. સ્ષ્ટ લલતા યશળેો તો જ 
ોતાનાઓ ધાયણા  ફાુંધીને નશીં ચારે. કામદાકીમ ુને જલાફદાયી યલુત ફાફતો ુઅને ુઅનુંદ વબય 
વપતા ુઅી ળકળે. ુઈતાલા ુને ુઈગ્ર ફની ોતાનુું જ ફગાડળો. ધીયજને સ્લીકાયો. બાુંડયડાઓને નાયાજ 
ળા વારુ કયલા ?વાચલીને ચારો. કભયકતા ધન ખેંચી રાલળે. 
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