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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

   

     

  

વ્શારા લાચક વભત્ર,  

 તભાયે ખળુ યશવે ુું છે? તભાયે સખુી થવુું છે? ુઅલ પ્રશ્ન તભે કુઇને ણ છૂી જજ. 
ુઌકેમ ભાણવ ુઌવુું નશીં કે ભાયે ખળુ નથી થવુું. દયેક ભાણવ  ખળુ યશલેા પાુંપા ભાયત યશ ેછે.  
દયેકને ુઌવુું થત ુું શમ છે કે કુંુઇક ભજા ુઅલે, થડ જરવ ડે,  કુંુઇ ગભે તેવુું થવુું જુઆુઌ.          

        ુઅણને ફધાને ખળુ યશવે ુું છે, ણ ખળુી કેલી યીતે ભે ુઌ ફહુ ઓછા રકને ખફય 
શમ છે. ુઅણે ફધા જ ુઅણી ખળુીની ચાલી કુઇના શાથભાું ુઅીને પયીુઌ છીુઌ. કુઇ 
શવાલે ત શવીુઌ ુને કુઇ યડાલે ત યડીુઌ. ખળુી ભેલલાનુું કુઇ ળાસ્ત્ર કે વથમયી નથી. ખળુી 
ત ુઅણે જાતે ગતલી ડે. ખળુી ભાટે વોથી શરે વવદ્ાુંત ુઌ છે કે જે છે તેને ભાણ. જે ણ  

         રયસ્થથવત શમ તેભાું ખળુીને ળધલી. જે સ્થથવત શમ તેભાું લધનેુ લધ ુખળુ કેલી યીતે યશી ળકામ ુઌલી કવળળ કયલી. ુઅણે 
જીંદગીને યડતા યડતા વલતાલલી કે ખળુીથી  બયયૂ જીલલી ુઌ ુઅણે તે નક્કી કયલાનુું શમ છે.  

 ભાણવ ુઅખી જજિંદગી ખળુી જ ળધત યશ ેછે. ત ુઅ ખળુી છે શુું?  ખળુીની ુનભુવૂત કેલી યીતે થામ? ખળુીની ુઌક વાલ 
વીધી, વાદી ુને વય વભજ ુઌ છે કે જે શમ ુઌભાું ખળુ યશવે ુું. જેટલુું છે ુઌટલુું ભાણવુું. લાથતલભાું ત ખળુી ુઌક પ્રકાયની 
ુનભુવૂત છે, ુઌક વુંકલ્ છે,  ુઌક ુનબુલ છે. ુઅણે ુઅખા રદલવ દયવભમાન ુનેક પ્રકાયના ુનબુલ કયતા શુઇુઌ છે, 
ક્યાયેક ખળુ, ક્યાયેક દુુઃખી કે ક્યાયેમ ચચિંતા. ુઅ ફધી ુનભુવૂતન ુઅધાય ુઅણા વલચાય કે વુંકલ્ થકી જ થતા શમ છે. જે 
વભમે જેલા વલચાય કયીુઌ ુઌલી ુનભુવૂત થામ. 
        જીલનભાું ખળુ યશવે ુું, ખળુવભજાજી ફનવુું ુઌ ુઌક કા છે. ખળુવભજાજી ગુંબીય લાતાલયણને લાયભાું શવુું ફનાલે છે 
ુઌટલુું જ નશી તાની  વાથે વાભેલાાની તચફમત ણ થલથથ યાખે છે. 
      ખળુી ુઌટરે ભાત્ર સખુ કે ભજ-ભજા નશી. જરવા કયતી લખતે ુનકુૂ રયસ્થથવતભાું ફધા ખળુ યશ ેછે યુંત ુજે દુુઃખ 
લચ્ચે ણ ચખરચખરાટ શવત યશ ેછે ુઌ વાચ મદ્ા છે. ભનલૈજ્ઞાવનક વલચરમભ ભેકડઝરે રખયુું છે કે રક દુુઃખભાું ણ ખળુ 
યશી ળકે છે ુને બાયબાય ખળુી લચ્ચે ણ દુુઃખન ુનબુલ કયી ળકે છે.  

 ુઅણે ખળુીની ુઌક ફે્રભ ભનભાું તૈમાય કયી યાખી શમ છે. ુઌભાું નાન વયખ ણ પેયપાય થામ કે કુઇ પ્રબ્રેભ થામ 
ત ુઅણી ફધી જ ખળુીનુું ફાષ્ીબલન થુઆ જામ છે. ુઅણાભાુંના ભટા બાગના રક ભાટે ખળુી ુઌટરે વારુું  ઘય, વાય કે 
વાયી જીલનવાથી, વાયી જફ લગેયે લગેયે. 
      શકીકતભાું ભાણવે સખુી થતા ુને ખળુ યશતેા ળીખવુું ડત ુું શમ છે. જજિંદગી ત વાયી જ શમ છે યુંત ુુઅણા વલચાય, 
ુઅણી ભાન્મતાઓ ુને લૂવગ્રશ ુઅણને દુુઃખી કયતા શમ છે. ુઌવુું કશલેામ છે કે ખળુ રક લધ ુવપ યશ ેછે તેઓ ભજબતૂ 
વુંફુંધન ુઅનુંદ ભાણે છે. ુઅળાને શુંભેળા જીલુંત યાખે છે ુઌટલુું જ નરશ ણ ખયાફ ુનબુલભાુંથી જલ્દી ફશાય ુઅલી જામ છે. 
જે વ્મસ્લત શુંભેળા ખળુ યશતે શમ તે બવલષ્મભાું ણ ચલલવ ખળુ યશી ળકળે. 
       કુઇુઌ ફહ ુવયવ કહ્ુું છે કે કુઇ ફીજા વ્મસ્લત ાવેથી કુઆણ પ્રકાયની ુઅળા યાખલી તે વ્મસ્લતન ખળુીન વોથી 
ભટ દુશ્ભન છે ુને કુઇકની ુઅળાઓ યુી કયલી ુઌ વ્મસ્લતની ખળુીન વોથી ભટ વભત્ર છે. 
     ખળુીનુું ુઌવુું છે કે ુઅણે તેને વ્મલત ન કયી ળકીુઌ. ખળુીની  ુઌલી શમ છે કે જ્માયે ુઅણને ફીજુ ું કાુંુઇ માદ ના 
ુઅલે ુને ુઌ ને માદ કયીુઌ ુઌટરે દુુઃખની ભાું ણ ખળુ થુઇ જુઇુઌ છીુઌ. ફીજાને ખળુ યાખલા કે તાની વ્મસ્લતને 
ખળુ કયલા ભાટેની શરેી ળયત ુઌ છે કે તે ણ ખળુ યશવે ુું. ુઅણે ફીજાન દીલ ત જ પ્રગટાલી ળકીુઌ જ ુઅણ દીલ 
પ્રજલચરત શમ. અંધારુું અંધાયાને દૂય ના કયી ળકે.     

    છેલ્રે વભત્ર, ુઌટલુું જ કશીળ કે  જજિંદગીને શલી ફનાલીfને યાખ. બાયે યશલેાથી થાક જ રાગલાન છે. શવલાનુું થડુુંક 
લધાયી દ ુને નક્કી કય કે ભાયે ખળુ યશવે ુું છે. ભાયે સખુી યશવે ુું છે. ફવ, જે ણ કાુંુઇ કય રદરથી કય. છી જ જ ુઅ જજિંદગી 
તભને કેટરી ખફૂસયૂત ુને ખળુખળુાર રાગળે. 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

આ અંકમાાં 
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લવ:૧૪ અંક:૬ વુંગ અંક:૧૬૨ 

પેબ્રુુઅયી-૨૦૨૧ 

    ખળુી ખળુી યશ 

કબી ખળુી કબી ગભ 

 

 

 

ચુંદ્રળેબાુઇ ાયેખ – ૩૮  

ભ. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 

જાદલજી લયા -૩૫                                           

"મે ખવુળમાું શૈ તમુ્શાયે ચરમે" 

પ્રદી વત્રલેદી – ૧૨  

ુઅ ભાયી ખળુી... 

ુલ્ા લવા - ૩૩  

ખળુીની પ્રરિમા જરટર કે વય? 

લૂી ભદી ભારકાણ - ૪૨  
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

  

 
 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ચેતના ગણાત્રા – ૪૬ 

વાચા સખુની ચાલી  

 

પ્રીવત બટ્ટ– ૫૨  

કેતન ટ – ૬૭ 

રશના વની - ૫૫ 

યાવળ બવલષ્મ 

ખળુીન ુું દ્વાય ુઌટરે ુઅત્ભવુંત 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

થલાવત ળાશ – ૪૮ 

 

જ્મત્વના તન્ના - ૬૨   
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

અલ્પા િિા  

         ુલ્ા લવા 
 

પ્રીવત બટ્ટ 
 

                           જદલજીબાુઇ લયા  
 

                                 પ્રદીબાુઇ વત્રલેદી  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

રેખકના નાભ ય        CLICK કયીને વલરડઓ જલ 

 

                       વલયાજ ુંડમા 

  
ક્લરક કય  

ુને 

 જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

લૂી ભદી ભરકાણ  
                                                        

                              પ્રદી વત્રલેદી 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

 

                 ુલ્ા લવા 
 

ભેહુર ળાશ 
 

                               જાદલજી લયા 
 

                                                             ષુ્ા રકળય ગારા 

 
                                                        

                                                       ચેતના ગણાત્રા 
 

                                                        

                      વભતર ટેર 
                                        

તેજર ળાશ 

 

                                                        

    ુચચિતા ુંડયા 

 

                                                        

રશના વની 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 

 

                                                        

થલાવત ળાશ 

 

                                                        

કીવતિ કટક 

  
ક્લરક કય  

ુને 

જુઓ વલડીમ 
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https://youtu.be/e8I4bZtvg0M
https://youtu.be/7G1biSJNPcg
https://youtu.be/JEmxAUzVSxQ
https://youtu.be/km3zuVPtS4U
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

ર…ે ચર મે... ખવુળમાું, ભૈ ુઅમા હુું... ખવુળમાું ફાુંટને, 
ખવુળમાું લ ૂુંટતે ચર, 

મજુે ખળુી વે શોં ગમા શૈ પ્માય... 
ખવુળમાું વે ફઢકય કુઇ નશી શૈ 

ખવુળમાું શી ભેયી કવલતા શૈ, 
ખવુળમાું શી ભેયી પ્રાથવના શૈ, ખવુળમાું શી વફકુછ શૈ, 

મજુે ખળુીમ ભેં યશને દ... 
મજુે ખળુીમ વે જીને દ... 

મજુે ખળુીમ ભેં ખને દ... ુઅ બી ખળુ યશ ઔય ખવુળમાું ફાુંટતે યશ... 
✍પ્રદી વત્રલેદી 

             "ખળુ યશ" વાયી ખવુળમાું તમુ્શ ે વભરે..! ખવુળમાું વે બયા શોં તેયા દાભન મે શી શૈ ભેયી દુુઅ" શલે ુઅલા 
ુઅળીલાવદની જફૃય છે. ખળુ થવુું ુઌ ણ જીલનની ુઌક ભશત્લની કરા છે. ખળુી ત ત્માયે જ ભે જ્માયે "ુેક્ષા" 
ઓછી શમ ુને "વુંત" લધ ુશમ. ખળુ યશનેાય વ્મસ્લત જ ફીજાને ખળુી ુઅી ળકે છે. 
      ખળુી ત ચતયપ ુઅણી ુઅવાવ લેયામેરી ડી જ છે. ફવ ુઌક નજય ડલી જુઇુઌ. તેને લીણતા 
ુઅલડવુું જુઇુઌ. માય, ખળુી ત ુઅણા અંતયભાું ુઈછાા ભાયતી જ શમ છે. જફૃય છે ભાત્ર તેને ુનબુલલાની, તેને 
ભાણલાની. ખળુી ત શૈમે રશિંરા રેતી શલી જુઇુઌ. ખળુી ત છે. શૈમાન ળણગાય. ખળુી ત શૈમાભાું ખીરે છે ુને 
આંખભાું ુઈછે છે. ખળુી ત ચશયેા ય રીામ છે ુને શઠ ય ભરકામ છે. ુઅ જગતભાું ુઅણ જન્ભ જ ખળુ 
યશલેા ુને ખળુી લશેંચલા થમ છે. કુઇ ણ સ્થથવતભાું ખળુ યશવે ુું ુઌ જ વાધતુ્લ છે, ફોદ્ત્લ છે. ગભે તે રયસ્થથવતભાું 

પ્રદી વત્રલેદી, ુભદાલાદ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

ુઅનુંદી કાગડાની  લાતાવની જેભ ખળુ યશતેા ુઅલડવુું જુઇુઌ. લાતાવભાું ુઌક યાજા કાગડાને વજા પયભાલતા કુલાભાું 
નાુંખે છે. ત કાગડ લશ ેુભે ત ડફૂકી ભાયતા ળીખીુઌ  છીુઌ. બુઇ ુભે ત ડફૂકી ભાયતા ળીખીુઌ છીુઌ! ુભે ત 
ભજ ભજા કયીુઌ છીુઌ.! યાજા, પયી ગથુવે થામ છે ુને કાગડાને કાુંટાની લાડભાું પેંકે છે ત કાગડાબાુઇ કશ.ે. ુભે ત 
કાુંટા વલણતા ળીખીુઌ છીુઌ. બુઇ.. ુભે ત કાુંટા વલણતા ળીખીુઌ છીુઌ!! ુઅભ યાજા, કાગડાબાુઇનેં ગભે ત્માું નાુંખે, 
ત ણ તેં ુઅનુંદી કાગડ ત.. દયેક રયસ્થથવતભાું ુઅનુંદ જ કયત શમ છે. ત ુઅણે ણ ગભે તેલી રયસ્થથવતભાું 
ચચિંતા, ગથુવ કે વ્માકુ થમા લગય ુઅનુંદથી યશતેા ળીખવુું જુઇુઌ. 
               ખળુી ત કુઇને ભદદ કયલાથી, તેના દુુઃખ-દદવ  દૂય કયલાથી, તેને વાુંબલાથી, તેને વુંબાલાથી, 
તેને પ્માય કયલાથી કે તેનાભાું ુનાન જગાલલાથી ભે છે. ખળુી ક્યામ લેંચાતી ભતી નથી કે ખયીદી ળકાતી 
નથી. ખળુી ત... પ્માય-ભશબ્બ્ત છે. જેટર પ્માય ુઅળ તેટરી લધ ુખળુી ભળે. ફાકને ુઌક નાની ચકરેટ 
ુઅળ ત ણ તે કેવુું ખળુ-ખળુાર થુઇ જામ છે! લથતનુી રકિંભતનુું ભશત્લ નથી ણ તભે તેને જે કાુંુઇ ુઅીને પ્માય 
કય છ, ુઅદય કય છ, તેની નોંધ ર છ તેની રકિંભત છે. તભે ફવભાું જતા શોં ુને કુઇ વદૃ્ને ફેવલા તભે ુઈબા 
થુઇ ને જગ્મા ુઅ ત્માયે ુઌ વદૃ્  જે "ફખલુું" શાથમ કયે છે ુઌ ુદભતુ ખળુી ુઅી જામ છે. ુયે! કુઇ વગબાવ 
ભરશરાને ણ તભે ફેવલા જગ્મા ુઅ ત્માયે ભરશરા ત ુઅન ુઅબાય ભાનળે ણ ગબવભાું યશરે ફાક ણ 
ુઅની તયપ જુઇને ખળુ થળે ુને ભુંદ ભુંદ થભાુઇર ુઅળે!  ખળુ યશનેાય ભરશરાનુું ફાક ણ ભટાબાગે 
તુંદુયથત ુને ખળુ-ખળુાર જન્ભતુું  શમ છે. 
               ખળુી ત તભે ગભે ત્માુંથી ભેલી ળક છ. ુઅને ભાય જ ુનબુલ કહુું ત હુું જમાયે જમાયે વવટી 
ફવભાું મવુાપયી કયત ત્માયે ુલશ્મ કન્ડકટયને ચકરેટ ુઅત! ુને ુઅ ચકરેટથી તેના ભ ય જે ખળુી ુને 
ુઅબાયની રાગણી વ્મલત થતી તેન ભને ખફુ ુઅનુંદ થત. ુઅણને ભટા બાગે કન્ડકટય વાથે રટરકટ રેલા વવલામ 
કુઇ વફુંધ શત નથી. ણ ુઅણે વલચાયવુું જુઇુઌ કે વવટી ફવન કન્ડકટય વતત ુઈબ યશતે શમ છે, ુઌક છી 
ુઌક ફવ થટ ુઅલે ુઌટરે કેટરામ મવુાપય ચડતા શમ છે ુને તેં વતત રટરકટ ુઅલાભાું વ્મથત યશતે શમ છે. 
કુઇ મવુાપયને તેના પ્રત્મે શભદદી કે પે્રભ બાલ શત નથી. ણ જ ુઅણે તેને ુઌક ભીઠી મથુકાન વાથે ચકરેટ 
ુઅપ્મે ત? ત.. તે કેટર ખળુ થામ છે તેની કુઇ વીભા નથી. 
            ુભાયા ઘય ની ફાજુભાું જ... ૧૩ ભાન વયકાયીફાબ ુભાટેન ટાલય ફને છે. ુઅ ભાટે ઘણા ફધા ભજૂય 
ફા ફચ્ચા વાથે ુઅવ્મા છે. શલે તેઓ  ુઅ ફાકને યેતીભાું યભતા મકૂીને  ભજૂયી કાભ કયતાું શમ છે. ુઅલા 
વભમે  કુઇ વાલ નાનુું ધાલણુું ફાક યડે ત ભટુ ફાક ુઌટરે કે છ -વાત લવની તેની ભટીફેન, કાથભાું, ફાક 
રફડતુું શમ તેભ તેને તેડીને પયે ુને છાનુું યાખલા પ્રમત્ન કયે! ણ ુઌને ક્યાું ખફય છે કે તેં ભખૂયુું થયુું છે ુઌની 
ભાું ત ચફચાયી ૧૨ભા ભાે ભજૂયી કયતી શમ છે. ુઅલા વભમે ુભે ફે-ત્રણ દૂધની ફટર રુઇને શોંચી ગમા ુને 
ફટર  ીલડાલતા. તેં ફાક  ખળુ ખળુ થુઇ ગયુું! ુભાયી વાભે શવલા રાગ્યુું ુને ગ ુઈછાલા રાગ્યુું! ુઌ 
લખતે ુભને  જે ખળુી ભી. તેં ુદભતુ ખળુી શતી. ુઅ છી ત ુભે વનત્મિભ જ કમો શત કે ુઌ ફાકને ુઅણે 
જ દયયજ ાુંચ-છ લખત દૂધ ીલડાલીશુું. ુઅ વાથે ુઌને વાચલતા ુને ફીજા નાના-ભટા છકયાઓને ણ દયયજ 
નાથત ુઅલાન િભ ગઠવ્મ શત. ફાક નાથત કમાવ છી ુભને જુઇને જે ધૂલાા ભઢે થભાુઇર ુઅતા કે 
તભે જતા જ યશી જાલ.! તેની આંખભાું ખળુીઓનુું ભજુ ું પયી લતુું.!  
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

             ખળુી ળધલા જવુું ડત ુું નથી ુઅણી ુઅવાવ ફનતી જતી  ઘટનાઓભાુંથી જ ખળુીઓ  લીણલાની 
શમ છે.ુઅણે જ્માું જુઆમે ત્માું.. ફવ ખળુી છલાુઇ જલી જુઇુઌ. નાની ભટી ખળુી લશેંચ ત જીલલાની ખફુ ભજા 
ુઅલળે. ુઅણે જે કાુંુઇ ફધુું ભેવ્યુું  છે તેં ફધુું ુઅણા ભાટે નથી શત ુું. તેભાુંથી ુઅણે નાભ કે  પ્રવવદ્ધદ્ના ભશ 
લગય ુઅજુફાજુ જફૃરયમાત ભુંદને લશેંચલાનુું શમ છે ુને ખળુીઓ  પેરાલાની શમ છે. ખળુી ભાત્ર ચીજ લથત ુ
ુઅીને ભેલી ળકામ તેવુું નથી. તભે ફાક, વધૃ્ધ, થરભ ુઌરયમાના રક વાથે નાચ, કુદ, યભ, લાતાવ 
વુંબાલ, ગીત ગાલ, વુંગીત લગાડ, તેને ગભતુું કય ત ણ ખળુી ભતી શમ છે. 
              ુઅણે  કુઇના જન્ભરદલવ કે રગ્નરદલવ ય ફૂરન ગરુદથત કે ચકરેટ કેભ ુઅીુઌ છીુઌ?? તેને 
ખળુ કયલા જ ને! ુઅણે ત્નીને વયપ્રાુઇઝ ચગફ્ટ કેભ ુઅીુઌ છીુઌ? વપ્રમ ત્નીને ખળુ કયલા જ ને! ુઅણે 
લડીરની વતવથ લખતે વદૃ્ાશ્રભભાું કેભ ફધાને જભાડીુઌ છીુઌ?? તેભના ુઅત્ભાને ખળુ કયલા જ ને. ુઅણે 
ભટાબાગે... ફીજા ભાટે કેભ ઘવાુઇુઌ છીુઌ? કુઇને ખળુ કયલા જ ને. ુઅણે વાયા-ભાઠા પ્રવુંગે કેભ ફધુું લશેંચીુઌ  
છીુઌ? ુઅલેરા ફધાને ખળુ કયલા જ ને. 
         ખળુ થુઇને કયલાભાું ુઅલતા કાભથી ક્યાયેમ કુંટા ુઅલત નથી કે થાક રાગત નથી. ુઌટરે કુઇ ણ 
કાભ ખળુ થુઇને ુઅનુંદથી કયવુું જુઇુઌ. ત તેનુું રયણાભ ણ વારુું  ુઅલે ુને વપતા ણ ખફુ ઝડથી ભે છે. 
ઘણા રક ભને લશ ેછે. ુઅભાુંથી કાુંુઇ લતય ભતુું ના શમ, ફે ૈવા કભાતા ના શ ત ુઅવુું કાભ કેભ કય છ? 
ુઅજકાર કુઇ ૈવા લગય... ભપતભાું કાભ કયત ુું નથી. ત્માયે તેભને કહુું છું કે ભને ુઅ કાભ કયલાભાું "ભજા" ુઅલે છે. 
ૈવા કયતાું ભને "ખળુી" લધ ુભે છે.! ઘણી લખત રક લશ ે છે કે "તભે રેખ રખલાભાું ુઅ...યુંગ ફે યુંગી ેન 
લાયીને ુઅટરાું ફધા વાયા ુક્ષયે  વયવ રખ છ... ણ કુઇ તેની કદય કયલાનુું નથી.! તભે નકાભ વભમ 
ફગાડ યહ્યા છ... ુને લધાયાની ભજૂયી કય છ. ત્માયે કહુું છું કે "હુું ભાયી ખળુી ભાટે ુઅ ફધ ળણગાય કરુું  છું. કુઇ 
કદય કયે કે ના કયે ણ ભાયા કાભન ભને વુંત થલ જુઇુઌ. ભારુું  કાભ ુઌ ભારુું  ફીજુ ું થલફૃ છે. ભાયી ઓખ છે. 
જે સુુંદય ુને ભશક ત શલી જ જુઇુઌ I LOVE MY WORK, I LOVE MY SELF. I ALWAYS DO THE BEST. 
કુઇ કાભ કયલાથી ુઅણુું ભન ખળુ થામ છે? ુઅણાથી કુઇને નકુવાન થત ુું નથી નેં? ત કય.. માય. ૈવા કયતાું 
ખળુી ફહુ રકિંભતી છે, ુતલુ્મ છે. ખળુી ુઌ પ્માય છે ભશબ્બ્ત છે માય. 
         કુદયતેં ણ ુઅણને કેટરી ફધી ખળુીઓ ુઅી છે. ુઅ નદી, તાલ, લવત, જ ુંગર, ફાગ ફગીચા, વકૃ્ષ, 
પ, ફૂર, ાુંદડા, લાદ, લયવાદ, દયીમ, વલગેયે... કેટલુું ફધુું સ ુુંદય ુઅણા ભાટે જ ફનાવ્યુું છે નેં. ુઅ ફધુું 
ુઅણને ખળુી ુઅલા જ લશ ેછે, લયવે છે, ુઈગે છે કે રશયેામ છે. કમર ટહુકે છે કે ભય થનગનાટ કયે છે... કેભ? 
કુઇ જલે કે ના જલે, કુઇ વાુંબે કે વાુંબે...ણ તે ત ભજ કયલા, ખળુ થલા ુઅ રીરાઓ કયે છે. કુદયતે 
ઢગરાફુંધ ખળુીઓ ુઅણી ુઅજુ ફાજુ લેયી છે, ુઈગાડી છે... તેભાુંથી ણ ખળુીઓ લીણ ુને ભજભાું યશ.. શવતા 
યશ.. માય. જીદગી શૈ તફ તક ખળુ યશ ઓય ખળુી ફાટતા યશ. આંનદ વલચયના (યાજેળખન્ના) ફાબભુળામને 
ખફય છે કે તેને બ્રડ કેન્વય છે તે થડા રદલવ જ જીલલાન છે. ત ણ કેલ ખળુ થુઇ ને... યશ ેછે. ત ુઅણે કેભ 
ખળુ યશી ના ળકીુઌ ? ુઅણે ણ કેભ ફધાને ખળુી ુઅી ના ળકીુઌ? ુઅણે કેભ..ખળુીઓ લશેંચતા વાન્તા કરવ 
ફની ના ળકીુઌ? ચાર, ુઅણે નલા લવથી વનમભ રુઇુઌ કે હુું "ખળુ" યશીળ ુને... ફીજાઓને ખળુી ભે તેલા  
પ્રમત્ન કયીળ. ખળુી જેવુું ફીજુ ું કુઇ શલે્ધી વલટાવભન નથી. ભાટે ખળુી ખળુી જીલ ુઌ જ ુભ્મથવના. 

Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co  
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તભને ખળુ યશવે ુું ગભે? ુયે! ુઅ ત લી કેલ પ્રશ્ન છે?  ુઈદાવ યશવે ુું કને ગભે?  
 

શતી, ુઌક યાજકુભાયી, શુંભેળા ુઈદાવ યશ.ે યાજાની ઘયે જન્ભ રીધ શમ ુઌટરે દૂધ ભાુંગતા ાણી ભે ુઌલ 
ુઌન લૈબલ.ુઌના નાના વયખા ુઇળાયે, ચાકયની પજ ુઌન ડય ફર ઝીરલા તૈમાય શમ. ણ 
યાજકુભાયીના ચશયેા ય ખળુીની નાની વયખીમે ઝરક જલા ભે નશીં. 
 

યાજા ભાટે યાજકુભાયીની ુઈદાવી ુઌક ભટી વભથમા ફની ગુઇ. યાજાુઌ ઢુંઢેય ીટમ, "યાજકુભાયીને જે ખળુ 
કયળે ુઌને ભાુંગ્યુું  ુઇનાભ ુઅીળ." 
 

દૂય દેળાલયથી વલચબન્ન કાઓભાું વનણુ રક ુઅલલા રાગ્મા. શકીભે ડીકીઓ કયી ત જાદુગયે ખેર. 
કુઇુઌ નતૃ્મ-ગાન કમાવ ણ ફધુું વ્મથવ. 
 

ઓચચિંતા ુઌક યલુાન મવુાપય ુઅ યાજમભાું ુઅલી ચઢય. ુઌના કાને ુઅ વભથમા ુઅલી. ુઌ યાજા વાભે 
શાજય થમ ુને કહ્ુું, "યાજાજી, હુું તભાયી તકરીપ દૂય કયી ળકુું ુઌભ છું." 
 

યાજાુઌ કહ્ુું, "બરે" 
 

યલુાને કહ્ુું, "ભને યાજકુભાયીને ફશાય રુઇ જલાની ભુંજૂયી ુઅ." 
 

યાજાુઌ તત્ક્ષણ ુનભુવત ુઅી દીધી. 
 

શરેાું રદલવે ુઌણે યાજકુભાયીની રદનચમાવ જાણી છી નગય ભ્રભણ કયી રક વાથે રયચમ કેલી રીધ. 
ુઌણે કહ્ુું," જ્માયે યાજકુભાયીન યથ વાય ત્માયે ુઈભકાબેય ફરલાનુું...યાજકુભાયી ુઅજે ખફૂ ખળુ રાગે છે." 
 

યલુાન યાજભશરે યત પમો. ુઌણે યાજકુભાયીની દાવીને સચૂચત કયી કે કારે વલાયે પ્રાત:કા દેલદળવને જલા 
યાજકુભાયીને તૈમાય યાખજ. મજના પ્રભાણે ફધી તૈમાયી થુઇ ગુઇ. યાજકુભાયી ુઅજે ખાથવા વભમ છી ભશરેની 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

ફશાય નીકી શતી. કુદયતના પ્રબાલ શઠે ત ણવ શમ કે થ્થય ફધા નલલ્રવલત થુઇ ુઉઠે! ુઅ 
ત જીલતી જાગતી યાજકુભાયી! ુઅનુંદની ઝાક ુઌનેમ થળી! 
 

યાજકુભાયીન યથ જેભ જેભ વાય થત ગમ. મજના પ્રભાણે લાયાપયતી ફધા રકુઌ ુઌને વુંબામ 
ુઌલી યીતે કહ્ુું, યાજકુભાયી ુઅજે  ખળુ રાગે છે' 
 

યાજકુભાયીના વલચાયભાું ડી ગુઇ? શુું હુું ખયેખય ખળુ છું? હુું ખળુ કેલી યીતે શુઇ ળકુું? 
 

યાજભશરેભાું પ્રલેળતાની વાથે દાવી ફરી, "ુઅ ુઅજે ખળુ રાગ છ!" વલશ્વાવના શમ ત ુઅમનાભાું 
જુઓ, ુઌ ત ખટુું નશીં ફરે." 
 

યાજકુભાયીનુું મખુ ભરકી ુઉઠ્ુું! શા! હુું ખળુ છું. 
 

ુઅ યાજકુભાયી ુઌટરે ુઅણુું ભન. ભન ભકવટ જેવુું છે. વ્મલશારયક યીતે 'સખુી-વુંન્ન' શુઇુઌ ત ણ 
ુઈદાવીનુું કાયણ જ ળધી નાખે. ફીજાના સખુ વાથે શુંભેળા વયખાભણી કયત ુું યશ.ે તે સખુી છે, ખળુ છે 
ુઌવુું થલીકાયલા જાણે તૈમાય જ નથી. દુુઃખના કચરાભાું તાને યૂી દે છે. વભજણ નાભન યલુાન 
ુઅલી જ્માું સધુી ફશાય ના કાઢે ત્માું સધુી. યશ ત્માયે ખળુ ખળુશાર. 

Email id .:  
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 રપલ્ભ જલાન ભને કુઆ ળખ નશીં, વતત ત્રણ કરાક યદા વાભે કે ટી.લી.ના થિીન વાભે હુું ફેવી ળકુું નશીં. ટી. લી.ના થિીન 
ય ુઅલતી ફગવ વવરયમર ત ભેં ક્યાયે ણ જુઇ નથી. ભાયા કેટરાક થનેશીજનને ુઅલી વવરયમર વાભે ખળુીથી ચચટકીને ફેઠેરા 
જઉં ત ભને નલાુઇ રાગે. ભાયા ુઌક લમથક દુંતી ત ટી.લી. જલા ભાટે નાના ફાકની જેભ ઝઘડા કયે. ભનભાની ન થામ ત 
ેરા ફેન નાના ફાકની જેભ રયવાુઇ જામ. ભને ઘણી લખત થામ કે ુઅભાું શુું ખળુી ભતી શળે?? 

      શભણાું છેલ્રા ભાચવ ભરશનાથી વતત ઘયભાું ફેવલાનુું થયુું. ુઌક લખત ભાયા ત્ની તાને ભનગભત ધાવભિક કામવિભ જલા 
ભાટે ટી.લી.ની ચેનર પેયલતા શતા. ત્માું ુઌક ચેનર ય કબી ખળુી કબી ગભ નાભનુું વલચય ચારતુું શત ુું. વલચયભાું ફધાું ભટા 
ગજાના કરાકાય. ઘણાું લખતે ભેં તે વલચય જયુું. ખળુીથી બયેલુું ઘય ુઌક વ્મરકતના ુશમૌ ના કાયણે કેવુું સનૂ ુું થુઇ ળકે છે, તે લાતનુું 
વનફૃણ ફહુ વયવ યીતે કયલાભા ુઅવ્યુું શત ુું ુને છેલટે અંતભાું ફધી ગેયવભજ દૂય થતાું ાછ ખળુીન ભાશર જલા ભળ્મ. ભનભાું 
વલચાય ુઅવ્મ. ુઅણા ફધાુંના જીલનભાું ુઅવુું જ થામ છે.  
 ુઅણા કુઇક ુશમૌ ના કાયણે ુથલા ુઅણા કુઆ લૂવગ્રશના કાયણે ુઅણે કેટરી ફધી ગેયવભજ ુઈબી કયીુઌ છીુઌ, ભન 
વતત તે દુુઃખદામી વલચાય ુથલા ગથુવાભાું યહ્યા કયે ુને જીલનની ુનેક ુમલૂ્મ ક્ષણ ુઅણે ગભુાલી દુઇુઌ છીુઌ. 
              ુઅણા નજીકના થનેશીના ઘયે કુઆ પ્રવુંગ શમ ુને ુઅણને ુઅભુંત્રણ ુઅે નશીં ત ુઅણને ખયાફ રાગે છે, તેની 
શુું ભજબયૂી શતી તે લાત વભજલા ુઅણી તૈમાયી જ નથી શતી. શલે ુઅણે ત્માું કુઆ કામવિભ શળે ત્માયે ુઅણે ણ તેને નશીં 
ફરાલીુઌ ુને ુઌ ફદર ન રેલામ ત્માું સધુી વતત ભનભાું ુઈત્ાત યહ્યા કયે છે. નાની નાની લાતભાું ુઅણી ખળુી નાયાજગીભાું 
પેયલાુઇ જામ છે, ુઅવુું ળા ભાટે?  ઘણી લખત ુઅણે ખળુી ુને ુઅનુંદ લચ્ચે બેવે કયી નાખીુઌ છીુઌ. ખળુી ઘણી લખત ક્ષચણક 
શમ છે, ુઅનુંદની રાગણી ુથલા ુનભુવૂત ળાશ્વત શમ છે.  
 નાના ફાકને ચકરેટ ુઅીુઌ ત તેના ભનભાું ખળુીની રાગણી થામ, ણ ુઌ ચકરેટ યુી થુઇ જામ છી તયત તેનુું 
ધ્માન ફીજે જતુું યશ.ે ખુત લમની વ્મસ્લતને ણ ુઅવુું જ થતુું શમ છે. ફે યલુાન શૈમા ુઌક ફીજાના પે્રભભાું ડયા શમ ત્માયે કુઆ 
વભરન થથ ય યાશ જલી તેભાું ખળુી ભતી શમ, ફુંને ભી જામ છી ત વાતભા ુઅવભાને શોંચી જામ. 

ધીફૃબાુઇ ભીયાણી, ઘાટકય 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

     ુઅ ફુંને વ્મસ્લત યણી જામ થડા લો ફાદ કુઆ કાભ ભાટે ફુંનેને ફશાય જવુું શમ, વત ફવ થટ કે યેરલે થટેળને યાશ 
જુઇ યહ્ય શમ, ુને ત્ની તૈમાય થુઇને થડી ભડી ુઅલે ત તે લખતે જે વુંલાદ થામ તે વાુંબીને રાગે કે થડા લો શરેાું કરાક 
સધુી ુઌક ફીજાન ુઆન્તજાય કયત ુું ુઅ જડુું શલે કુઇ બાાભાું લાત કયે છે,  ુઌ લખતની ખળુી ક્યાું ગુઇ? ુઅણી ખળુીન ુઅધાય 
ુઅણા ભન ય ુલરુંચફત શમ છે. ભાનવળાસ્ત્રીઓ કશ ેછે ભાણવના ભનભાું રગબગ ૬૦,૦૦૦ જેટરા વલચાય દડતા શમ છે, 

તેભાુંથી ૯૫% વલચાય ુઌકવયખા ુને નકાયાત્ભક શમ છે. ુઅના કાયણે જીલનભાું નકાયાત્ભક વલચાયલાની ુઅદત ડી જામ છે. 
 જીલનની વાયી વકાયાત્ભક લાત જલાના ફદરે ભાણવ વતત નકાયાત્ભક ફાફત ુને ભતૂકાની ઘટનાઓ તથા 
બવલષ્મની કલ્ના કયીને દુુઃખી થત શમ છે. ુત્માયના લતવભાનભાું જીલલાનુું ુને તેભાું શુું વારુું  છે તે જુઇ નથી ળકત ુને તેના 
કાયણે તે વતત ુઈદાવ ુને ચચિંતીત યહ્યા કયે છે. જીલનની ભઝા ુને ુઅવાવની ખળુી તે ભાણી ળકત નથી. ઘણી લખત ુઇક્ચ્છત 
લથત ુપ્રાપ્ત કયલા ભાટે થડુું દુુઃખ વશન કયવુું ડે, ણ તેના છી જે ખળુી પ્રાપ્ત થામ છે તેની રકિંભત ુનેકગણી લધાયે શમ છે. 
ગબવલતી સ્ત્રી ભાતા ફનલાની શમ ત્માયે ભરશનાઓ સધુી ુને છેલ્રે છેલ્રે પ્રસવુત દયમ્માન જે દુુઃખ ુને લેદના બગલે છે, તેનુું 
લણવન રુુ ત કયી જ ન ળકે, ણ તે ીડા બગવ્મા છી ફાકન જન્ભ થામ ુને તેને જુઇને તથા તેને છાતીુઌ લગાડીને જે 
ખળુી પ્રાપ્ત થામ તેલી ખળુી ત દેલને ણ દુરવબ શમ છે. 
    દયેક ઘટના ફે લખત વજાવમ છે, શરેાું ુઌ ભનભાું વલચાય ફીજ ફૃે વલકવે છે ુને છી કામવ ફૃે ુભરભાું મકૂામ છે. 
ુભરભાું મકુનાયા ુઌ કામવ વકાયાત્ભક યીતે કયે છે કે છી લેઠ ુઈતાયે છે તેના ય ખળુી ુને દુુઃખ વનબવય યશ ેછે. ુઅણને જ ખળુી 
જુઇતી શમ ત જીલન પ્રત્મે ુને ુઅણા કાભ પ્રત્મે વકાયાત્ભક લરણ ુનાલવુું જફૃયી છે. વલઘ્ન ુને અંતયામ ત ુઅલળે ણ 
તેના પ્રત્મે દુરવક્ષ કયવુું જુઆુઌ. ઘણાું લખત શરેાું ુઌક લાતાવ લાુંચી શતી.  

 જુના કાભાું ુઌક યાજા તાના ઘડા ય ફેવીને નગયની ફશાય નીકળ્મ શત. યથતાભાું ુઌક લાડીભાું ભટયથી ચારતા ું 
દ્વાયા ાણી ફશાય નીકતુું શત ુું. યાજા ઘડાને ાણી ાલા ત્માું રુઇ ુઅવ્મ, ણ ભટયના ુલાજથી ઘડ બડકત શત ુને ાણીથી 
દૂય જત યશતે. યાજાુઌ ખેડતૂને કહ્ુું ભાય ઘડ ભટયના ુલાજથી ડયે છે, તુું ભટય ફુંધ કયી દે, ખેડતેૂ તાની ભટય ફુંધ કયી 
દીધી ત ાણી ણ ફુંધ થુઇ ગયુું. ખેડતૂ શાથ જડી કશલેા રાગ્મ ુલાજ ભાટે ભટય ફુંધ કયાલળ ત ાણી ણ ફુંધ થુઇ જળે.  
ાણી જુઇતુું શમ ત ુલાજ વશન કયલ ડે. 
    જીલનભાું ણ ુઅવુું જ છે, ખળુી પ્રાપ્ત કયલી શમ ત ુડચણ ત લેઠલી જ ડળે.. ઘણી લખત ુઅલા વુંગ્રાભ ુને 
વુંઘવથી ુઅણે લધ ુળસ્લતળાી ુને વમદૃ્ ફનીને ફશાય ુઅલી ળકીુઌ ુઌટરે જ કશલેાયુું છે કે "your I CAN is more important 

than your I.Q."  ુઅલા વકાયાત્ભક લરણ ુને વલચાયનુું જીલતુું ુઈદાશયણ છે,  થભવ ુઅલ્લા ુઌડીવન. ુઌડીવન તાની 
પ્રમગળાાભાું લોથી ભશનેત કયતા શતા, કેટરામ પ્રમગ કમાવ શતા. ુઌક રદલવ ુઌભની પ્રમગળાાભાું ુઅગ રાગી ુને ફધુું 
બથભીભતૂ થુઆ ગયુું. ૬૭ લવના ુઌરડવન ુને તેભન યલુાન તુ્ર લોની ભશનેતને બથભીભતૂ થતી જુઇ યહ્યા, તેભણે તાના તુ્રને 
કહ્ુું ત ુું જલ્દી તાયી ભા ને ણ ફરાલી રે, ુઅલી ુઅગ છી જલા નશીં ભે.  ફીજા રદલવે બુંગાય જુઇને ુઌરડવનના ત્ની ુને 
તુ્ર વનયાળ થુઇ ગમા ણ ુઌરડવન ફલ્મા વારુું  થયુું, ુઅગભાું ુઅણે પ્રમગ દયમ્માન જે જે ભરૂ કયી શતી તે ફધી ફી ગુઇ, શલે 
ુઅણે પયીથી નલા વલચાય વાથે કાભ કયીશુું ુને ુઅણ શતે ુ વવદ્ કયી ળકાળે. ુઅગ રાગ્મા છી થડા વભમભાું જ તેભણે 
જગતને શલેુું પનગ્રાપ ુઅપ્યુું. ુઅલી વકાયાત્ભક વતૃી ધયાલનાય જ કુંુઆક ુઅી ળકે ુને ખળુ થુઆ ળકે. 
    લાથતવલક જીલનભાું ફીજુ ું ણ દેખામ છે કે જ્માયે કુઆ વ્મસ્લતની વનકટની વ્મસ્લત, તેના વગા વુંફુંધીઓ કે વભત્ર તેનાથી 
ુઅગ લધી જામ, તેઓની પ્રગતી થામ ત ભાણવ દુુઃખી થુઇ જામ છે, તાની ાવે યશરેી વગલડની ખળુી તે ભાણી ળકત નથી. 
જ્માયે જ્માયે ણ કુઆ વ્મસ્લત ુન્મની પ્રગતી જુઇને ખફૂ ખળુ થામ ત્માયે વભજવુું કે શલે તેને વાચી ખળુી પ્રાપ્ત થુઆ છે. ફધી જ 
બોવતક વગલડ ુઅણને ક્ષચણક ખળુી ુઅળે ણ તેનાથી ુઅનુંદ પ્રાપ્ત થત નથી. બગલાન શ્રી બદેુ્ કહ્ુું છે કે અંતયન ુઅનુંદ 
તભાયા તાના ુસ્થતતલને જાણલાથી પ્રાપ્ત થામ છે, જે ળાશ્વત શમ છે. જ્માયે ણ ફાહ્ય સખુ વગલડના વાધનને ુઇળાલાથમ 
ુઈવનદના બાલથી બગલશુું "तने त्यक्तने भ ॊजीथा:” ના બાલ મજુફ ુચરપ્ત થુઆ જશુું ત્માયે વાચી ખળુી ુને ુસ્થતત્લના 
ુઅનુંદની ુનભુવૂત થળે.                   
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"સખુી વ્મસ્લત ખળુ શમ કે ન શમ યુંત ુખળુ વ્મસ્લત શુંભેળાું સખુી શમ છે" 
 ુઅણી વુંથકૃવતભાું ભટાઓને ગે રાગલાનુું ળીખલીુઌ છીુઌ ુને લાય, તશલેાય કે જન્ભરદલવ, 
રગ્ન જેલા વભમભાું ત વગા વુંફુંધીઓને ગે ણ રાગીુઌ છીુઌ ુને ગે રાગનાય વ્મસ્લત નાનુું શમ 
ુઌટરે વાભેની વ્મસ્લત ુઌને ુઅળીલાવદ ુઅળે કે 'ખળુ યશ' ુને ુઌ ુઅળીલાવદ તભને 'ખળુીની વભી' રુઇ 
જામ છે.  
        ખળુી ુને સખુનુું અંતય ફતાલતી ુઌક લાત માદ ુઅલે છે. ુઌક યલુકના રગ્ન થમા ુને જ્માયે 
વલદામન વભમ થમ ત્માયે દીકયીની ભા ુઌ યલુકને પ્રશ્ન કમો કે ત ુું ભાયી દીકયીને ખળુ ત યાખીળ ને? 
ત્માયે યલુાને જલાફ ુઅપ્મ ના! હુું તભાયી દીકયીને સખુી યાખીળ યુંત ુખળુ યશવે ુું ના યશવે ુું ુઌના ુઈય 
ુઅધાય છે. ુને લાત ણ વાચી છે, કાયણ કે બોવતક વાધન તભને સખુ ુઅી ળકે, ખળુી નશીં. ખળુ ત 
તભાયે જાતે જ યશવે ુું જુઆુઌ. 
 જેભ કે તભે નલી ભટી કાય રીધી ુને ખફુ જ ખળુ થમાું ુને તભે ુઌભાું ફેઠા ુઌ ખળુી ુકફુંધ 
યશી યુંત ુજફૃયી નથી કે તભે જ્માયે ણ ુઌ કાયભાું ફેવળ ત્માયે ખળુ જ શળ. ુઌલી જ યીતે નવુું ઘય શમ, 
નલી જ્લેરયી શમ કે કડાું શમ, પયલા ભાટે રાુંફી ટ્રી શમ લગેયે.. ુઌ તભને શય લખતે ખળુી નશીં ુઅે. 
ુઌ ખળુી થડા વભમ થડા રદલવ યૂતી જ શમ છે. જ તભે ધાયી લ્મ કે ભાયે ખળુ યશવે ુું છે ત તભે 
કુઇણ લથત ુલગય કે કાયણ લગય ણ ખળુ યશી ળક છ. 

ષુ્ા રકળય ગારા, ખાય 

ખશુીની િમીપ 
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  હુું ુઌક રગ્ન વભાયુંબભાું ગુઇ શતી ુને ભાયી ાવે નાની કાય શતી. હુું રગ્ન થથે શોંચી ુને 
ભાયી ફાજુભાું ુઌક ભટી ુને નલી કાય ુઅલી ુને ુઉબી યશી. હુું ત ુઌ કાયને જતી જ યશી ુને હુું અંદય 
શરભાું જલાને ફદરે ત્માું ુઈબી યશી ગુઆ ુને ભે જે  દૃશ્મ જયુું ુઌની ભે કલ્ના ણ ન કયી શતી. તે 
કાયભાુંથી ાછથી ડ્રાુઇલયે ુઌક ુઅઠથી દવ લવના ફાકને વલરચેયથી નીચે ુઈતાયી ુને શરભાું 
વલરચેયથી રુઆ ગમ. 
  ત્માયે ભને ભાયી નાની કાયન ુપવવ ન શત, યુંત ુભને બગલાને ળયીય વરાભત ુઅપ્યુું છે ુઌની 
ખળુી શતી. ુને ભને ભનભન બગલાનને કશલેાનુું ભન થયુું કે બગલાન, ુઅને ભટી કાય ન ુઅી શત ત 
ચારત યુંત ુળયીય વરાભત ુઅવુું શત ુું ને. 
  યુંત ુ ખેય કુદયતની રીરા ુઅણે ક્યાું વભજી ળકીુઌ છીુઌ. ુઅલા દ્રશ્મ તભને જજિંદગીભાું ખળુ 
યશલેાના રયફ લધાયી જામ છે વાથે ુઌક ટુચક ણ રખલ છે કે ુઌક વત તેની ત્ની ભાટે ડામભુંડન 
વેટ રુઇ ુઅલે છે. 
  યુંત ુત્નીને ુઌ વેટ ભાટે ખળુી ન શતી ુને ુમકુ ખાભીઓ કાઢી  વત વાથે ઝઘડી યશી શતી. 
ુઌટરાભાું ુઌની કાભલાી ુઅલે છે ુને શવતી શવતી ખળુીથી કાભ કયલા રાગે છે. ત્માયે શરેી ળેઠાણીથી 
યશલેાયુું નશી ુને છૂ્ુું કે ફૃરી ુઅજે ુઅટરી ખળુ કેભ છે? ત્માયે નકયાણીુઌ કીધુું: ભારકીન ુઅજે ભાય 
વત ઘયે દાફૃ ીધા લગય ુઅવ્મ ુને ભને ભાયી ણ નશીં ુને ભાયી ભાટે ા ચરટય દૂધ રુઇ ુઅવ્મ. 
ળેઠાણી ત ુઅ વાુંબીને ળયભ ુનબુલલા રાગી કે ુઌન વત ા ચરટય દૂધ ુઌની ભાટે રાવ્મ ત 
ુઅટરી ખળુ છે ુને ભાય વત ડામભુંડન વેટ રાવ્મ છે ત ણ હુું નાખળુ છું?? ુશીં લથતનુી રકિંભત 
નથી, યુંત ુવ્મસ્લતની ખળુીુઌ ુઌ લથતનુુું મલૂ્મ લધાયી દીધુું. 
  ુઅણી ખળુી કુઇની તકરીપ ફને ુઌવુું ક્યાયેમ ન કયવુું જુઆુઌ ુને ુજાણતા થુઇ જામ ત 
ુરગ લાત છે યુંત ુજાણી જુઇને કુઇને ુઅણી ખળુી ભાટે તકરીપ ુઅીુઌ ત ુઌ ખળુી રાુંફી ટકતી 
નથી. છી બરેને વુંફુંધભાું શમ, ધુંધાભાું શમ કે કુઇ વ્મલશાયભાું શમ. 
  દા. ત. ુઅણા જન્ભરદલવની ુઈજલણી નનલેજથી કયીુઌ ત શુું કુઇનુું જાન રુઇને ુઅણે ખળુ 
યશી ળકશુું? ુને કુઇને ખફૂ જ ભદદની જફૃય શમ ુને તભે કયી ળકતા શલા છતાું તભે તભાયી વભજફાની 
કય ત શુું ખળુ યશી ળકળ? કદાચ યશળે ત ણ થડા વભમ ભાટે યુંત ુકુઇને ખળુ યાખીને તભે ુઈજલળ 
ુઌ ખળુી તભને ખફૂ જ ુઅનુંદ ુઅળે. કાયણ કે ુઌ ખળુી ફશાયની નશીં અંદયની શળે. 
 ુઅભ ત ખળુીની વ્માખમા ફધા ભાટે ુરગ ુરગ છે. ુઌક ફાક ફુગ્ગ લેચીને ખળુ છે, ત ફીજ 
ફાક ફુગ્ગ ખયીદીને ખળુ છે ત ત્રીજ ફાક ફુગ્ગ પડીને ખળુ છે.  
 ુઌક ભટી કુંનીના ભાચરકે નવુું ઘય રીધુું ુને ફધા લાવણ નલા રીધા ુને જૂના લાવણ ભેનેજયને 
ુઅી દીધા. ુઌ લાવણથી ભેનેજયની ત્ની ખળુ થુઆ ગુઇ ુને ુઌણે ુઌના જુના લાવણ કાભલાીને ુઅી 
દીધા. ુઌ લાવણથી કાભલાી ખળુ થુઆ ગુઇ ુને ુઌણે ુઌના જુના લાવણ બુંગાયલાીને ુઅી દીધા ુને ુઌ 
લાવણથી બુંગાય લાી ખળુ થુઇ ુને ુઌ લાવણ કુઇ ગયીફને નજીલી રકિંભતે ખયીદી રીધા ુને ઘયભાું 
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લાવણ ુઅલલાથી ુઌ ખળુ થમા. ુઅભ ુઌકની નકાભી લથતઓુ ણ ફીજાની ખળુી ફની ળકે છે ુઌટરે 
ુઅણી ાવે ડેરી ઘણી વાયી લથતઓુ જે ુઅણને કાભની નથી યુંત ુફીજાને ુઌ ુઈમગી છે ત ુઌ 
ુઅીને ણ ખળુી રુઇ ળકીુઌ છીુઌ. 
  ુઅભ ત ખળુી ભાટે ુઌક ક ચા ુને લયવાદ ુને ગભત ુું વ્મસ્લત છી ફીજુ ું  જુઇુઌ શુું? ુઅભ ત 
ખળુી ભાટે રોંગ ડ્રાુઇલ ુને ગભત યથત ુને ગભત ુું ગીત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ક્યાયેક વાુંજન ટાુઇભ ુને 
શાથભાું ગભત ુું થુતક, ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ુઅથભતા સયૂજની વાભે ુઈબીને જાતને ઓગાડતા શુઆુઌ ત 
ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ુઌક ગભત થલાદ, ગભતુું બજન ુને કુંની ુઅત પે્રભ ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? વાચલી 
યાખેરી શ્રદ્ા, ગભતી પ્રાથવના ુને ભુંરદયભાું બગલાન ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ભાયા ગભતા રકની શાજયીભાું 
ભાયા જીલતા શલાની ુઈજલણી કયી ળકુું ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ુઌક ગભતુું થીુઌટય, શાથભા કનવ, ભને 
ગભત થટાય ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ગભતી ભીઠાુઇ ુને ગભત ુું તશલેાય ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? કુઇને 'ુઅુઆ 
રલ ય'ુ કશીુઌ ુને વાભેથી 'ુઅુઆ રલ ય ુટુ' ન જલાફ ભે ત ફીજુ ું જુઇુઌ શુું? ુઅ ફધા કાયણભાુંથી 
કુઇ ુઌક ણ કાયણ જ શમ ત ણ ખળુી ુઅે છે ુને જેને વાચ પ્માય ભે છે ુઌની ત ખળુીની કુઆ 
વીભા જ નથી શતી. 
  ુઅભ ત ઘણી ખળુી ાછ લેદના ણ શમ છે જેલી યીતે કે રગ્ન ખળુી છે ત બે્રકુ લેદના છે. 
જન્ભ ખળુી છે ત મતૃ્ય ુલેદના છે. લેરશકર ખળુી છે ત ુઌકવીડન્ટ લેદના છે. જ ુંકફુડ ખળુી છે, ત ચફભાયી 
લેદના છે. પે્રભભાું વભરનની ખળુી છે ત જુદાુઆની લેદના છે લગેયે.. ઘણા ાવાઓભાું ખળુી વાથે લેદનાન 
વાથ શમ છે યુંત ુુઌ ત જજિંદગી છે ત કબી ખળુી કબી ગભ ચાલ્મા કયે. 
 ુઅભ, ત ખળુી ુઌટરી વથતી છે કે ચાની રાયી ય ણ ભેલી ળક છ ુને વેર ુથલા ફ્રીભાું ભતી 
લથતથુી ત ખયીદેરી લથત ુકયતાું ણ લધાયે ખળુી ભે છે ુને કુઇની ભેર બેટ ત તભને જેટરી લાય જળ 
ુઌટરી લાય ખળુી ુઅે છે. લેદનાની ણ ખળુી શમ છે. ડલટયે ુઅણને કેન્વયનુું વનદાન ુઅપ્યુું યુંત ુશજી 
જીલીુઌ છીુઌ!! ુને શલે હુું ભન બયી ને જીલીળ ુઌ ખળુી છે. ઘણી લખત ુઅકસ્થભક નકુવાન થામ યુંત ુુઅણે 
વરાભત છીુઌ ુઌની ખળુી શમ. તશલેાયની ખળુી શમ યુંત ુુઌભા લશલેાય બી જલાથી લેદના થામ ુને 
ુઅનુંદ ઓવયી જામ.  ઘણી લખત ડાફી આંખભાું ખળુી શમ ત જભણી આંખભાું લેદના ણ શમ. કાયણ કે ફે 
પ્રવુંગ વાથે શમ ુઌભાું ુઌકનુું  વલમગ ુને ુઌકનુું  વભરન શમ, જે દીકયીને વાવયે લાલતી લખતે જલા ભે. 

*અંતભાું* ખળુીની ુઅખી ુનિુભચણકા 
અંદય ગભના પ્રકયણ 
તભે જજિંદગી લાુંચી છે? 

લાુંચ ત ુઅલળે વભજણ. 
યુંત ુખળુીભાું ભશરેપર ત ુું  વોને નતયજે 
ણ જભજે ુશ્રનુ થા ત ુું  ુઌકર. 

Email id :- galapushpa@gmail.com 
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 ખળુી...શ?ુ કહુું ખળુી વલળે, ઘડીકભાું ુઅલે છે ને ઘડીભાું ચારી ણ  જામ છે. ક્યાયેક ગારના ખાડાભાું  
ભરકામ ત ક્યાયેક આંખભાું આંસ ુફની છરકામ છે.  

 ખળુી છે શુું? ભાયી અંદયની વુંલેદના કે છી ભાયી અંદયના ુઅલેગ? ક્યાયેક કુઇ નાની ુભથતી 
લાત ભને ખળુ કયી જામ છે.  

 લશરેી વલાયભાું ફરતા ક્ષીઓ ભને ફહુ જ ગભે છે. ુઅછું ુજલાફૄું શજુ સમૂવ ુઈગલાને થડી લાય 
શમ ુધખીરેરા ફૂર ય ઝાકના ચફિંદુઓ શમ, ુઌ લખતે ચારલા જવુું, ુને ુઅખી યાતના ુઅયાભ છી 
ાછું જાગતૃ થમેલુું જનજીલન ુઌ ચશરશરે ભને ફહુ ખળુી ુઅે છે. 
 ઘયના કાભ દયવભમાન ભનભાું ગુંગણાત ુું  કુઇ ગીત, કુકયની  વવરટમ વાથે  તાર ભેાલત ુું  ભાયી 
વાથે ખળુ થત ુું તાની શાજયી યુાલત ુું  શમ ુઌવુું રાગે. ુઅભ જુઓ ત વાલ નાની નાની લાત ણ ખળુી 
ુઅી જામ છે.  

 ખળુ યશવે ુું ુઌટરે ુઅનુંદભાું યશવે ુું, ભજભાું યશવે ુું. રયસ્થથવતભાું ચઢાલ ુઈતાય ુઅલે ત ણ તાના 
ભનના ુઅનુંદને જાલી યાખલ. દયેક ભાણવના જીલનભાું ક્યાયેક ખળુી ત ક્યાયેક ુઈદાવીની ુઅલે જ છે ણ 
ુને ભાત્ર રયસ્થથવતજન્મ વભજી ુને જ ભાણવ યશલેા રાગે ત ુઅલેરી ુઈદાવી ણ ક્ષચણક રાગળે ુને ાછું 
ુઅનુંદભાું ુઅલી જલાળે ુઌવુું ક્યાયેમ શત ુું નથી કે ભાણવ કામભ ખળુ જ યશ ેુને ુઌવુું ણ ક્યાયેમ શત ુું નથી કે 
ભાણવ ુઌકર ુઈદાવ જ યશ ેણ કુઇ ણ ુઈદાવીને જ વતત કડી ુને લગી યશળે ત ુઌ તભાયા નીજી 
ુઅનુંદને ખતભ કયી નાખળે ુને ધીભે ધીભે તભે ુઌક ુઌલી ુલથથાભાું ુઅલી જળ. જ્માું ભાત્ર તભને ુઈદાવી જ 
દેખાળે. ભાટે ફને ુઌટલુું શલા યશી ુને ભનને જે કાભભાું પ્રવન્નતા ભે ુઌ કયતા યશવે ુું. જેથી તભાયી અંદય 
કુઇ વનયાળા ઘેય ન કયી ફેવે. 
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 ુઅભ, જુઓ ત વાચ ુઅનુંદ તભાયી બીતય છે. ઘણા ખયા રક ફશાય ુઅનુંદને ગતતા શમ 
છે. ણ જ તભારુું  ભન વુંતી ુને ળાુંત શળે ત તભે કુઇ કાયણ લગય ણ ખળુ યશી ળકળ.  

 ઘણા ફનાલ જીલનભાું ુઅણને શતાળ કયી દેનાયા શમ છે. પયી ભનને ખળુ કયલાના રાખ પ્રમત્ન 
કયલા છતાું યશી યશીને ુઈદાવી તભાયા ભાનવને  ઘેયલાન પ્રમત્ન કયતી શમ છે. ુઅલા દયેક વભમભાું ભાત્ર 
ુઌટલુું વલચાય કે જીલનભાું ફનતા ફનાલ ભાત્ર ઘટનાના બાગ ફૃે શમ છે .ુઅણે ત ભાત્ર ુઌભાું યર 
પ્રે કયલાન શમ છે. થિીટ ત શરેેથી જ રખામ ગુઇ શમ છે. જેવુું તભે લતવભાન રયસ્થથવત  વાથે તાર 
ભેલા રાગળ. ધીભે ધીભે તભે ઓકે થતા જળ. માદ યાખ ભનભાું ઘય કયી ગમેરી ુઈદાવી તડલા ભાટે 
ખળુ થલા ભાટે તાના રક લચ્ચે યશ. જે કાભ કયલાન કુંટા ુઅલે. ના ગભે ુઌ જ કાભ શલે ુું કય. 
ફવ ુઌક ળફૃુઅતની જફૃય શમ છે. પયી ુઈબા થલા ભાટે. પયી દડલા ભાટે. 
 લીતેરી જજિંદગી ુઌક જમ ફલવ જેલી છે.  ુઌભાું વાયા  સખુદ, ુને ક્યાયેક દુુઃખદ ફુંને થભયણ શમ 
છે. ણ જ તભે ખળુીના પ્રવુંગ માદ કયીને લાગળ ત તભને ુઌ માદ ણ ફહુ ફધી ખળુી ુઅી જળે. 
દયેક નલ રદલવ ુઌક ચગફ્ટ ફલવ જેલ છે. ચગફ્ટ ફલવ ખરને અંદય શ ુશળે  ુઌ ખફય ના શમ, ુઌભ જ 
ક્યાયેક ુઌભાું કુંુઇક ખફૂ ખળુ થલામ ુઌવુું શળે. ત ક્યાયેક ફવ ુઅભ જ વાદુુંને વય, વાભાન્મ રદલવ 
વાય થળે.  ત ક્યાુંક તભાયી ુેક્ષા ફશાયનુું ણ નીકળે.  ણ કુંુઇક ત શળે જ ુઌ ત ાકુ્કું. ભાટે ખળુ 
યશ ભથત યશ. કાયણ કે થલથથ યશલેા ભાટેની શરેી ચાલી છે. ખળુ યશ માય.   

                                                                                                                            Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com  
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       દુવનમાભાું ચારી યશી ભશાભાયી ુને વલવલધ ડકાય શલા છતાું ટીભ ચક્ષવતજુઌ તાને 
ુઌવળમાના વોથી ભટા લર્ુવુર તશલેાય તયીકે થથાવત કયીને ુવાધાયણ યેકડવ ફનાવ્મ. ચક્ષવતજ 
ુઌવ.લી.કે.ુઌભની ભીઠીફાુઇ કૉરેજનુું  ુઌક લાવિક આંતયયાષ્ટ્રીમ ુને આંતય કરેજ વાુંથકૃવતક 
ુઈત્વલ છે. ૨૦૦૭થી ચારી યહ્યા. ુઅ ુઈત્વલભાું ૮૦૦થી લધાયે વલદ્યાથીઓ ભીને ુઅ બવ્મ 
કામવિભનુું  ુઅમજન કયે છે. 30 રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ના યજ ભીઠી ચક્ષવતજ ુઌ વત્તાલાય યીતે ચક્ષવતજ-20  
વન કા વપયના ફીજા તફક્કાન અંત કમો, જે ુઌક ુતલુ્મ વપતા શતી. તેની બવ્મતા ુને 
શે્રષ્ઠતા વાથે ચક્ષવતજ-20 ુઅજ સધુીના  ુઈત્વલભાું વોથી ભટી ુઅવવૃત્ત વાચફત થુઇ. 

              ચક્ષવતજ-20 વન કા વપયના ળીવક પ્રામજક ભજ વાથે ભીને ટીભ ચક્ષવતજ ુઌ 
ટચની શથતીઓ  વાથે ઓનરાુઆન તથા ગ્રાુઈન્ડ ુઆલેન્ટ કયલાભાું વક્ષભ યશી. ભજે બાયતન વોથી 
ભટ વવળમર નેટલરકિંગ પ્રેટપભવ છે. જ્માું ૭૨ વભચરમનથી લધ ુ વરિમ લયાળકતાવ તેભની 
પ્રવતબા દળાવલી ુને ુઈજલણી કયલા ભાટે દૈવનક ધયણે પ્રેટપભવન ુઈમગ કયે છે. 

  વલશ્વબયભાુંથી ૨૫૦થી લધાયે કરેજે ચક્ષવતજના બવ્મ કામવિભભાું જડામા ુને કુર 
ભીને ૪૦૦૦થી લધ ુ વલદ્યાથીઓુઌ તેભાું બાગ રીધ. તેભ જ ૩૬ થી લધ ુ આંતયયાષ્ટ્રીમ 
યવુનલવવિટીઓ ચક્ષવતજ રયલાયન બાગ ફની.  જમભાું કેટરી લખાણામેરી આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંથથાઓ 
ણ વાભેર શતી. નતૃ્મ નાટક ુને વુંગીતથી ભાુંડીને  પેળન સધુી વલવલધ કે્ષત્રભાું વલળેતા 
ધયાલતા બાયતબયની પ્રવતષ્ષ્ઠત વુંથથાઓ ણ ુઅભાું જડાુઇ શતી. જેથી ુઅણે ુઅ તશલેાયની 
લૈવલધ્મવબય શચ ુને શાજયીનુું ુનભુાન રગાલી ળકીુઌ છીુઌ. ુઅ લે ચક્ષવતજભાું ૪૨+ 
ુઆલેન્્વ શતી. જેભાું ૨૦ રાખ ફૃવમા સધુી મલૂ્મ ધયાલતા ુઆનાભ ુને ૨,૫૦,૦૦૦ યકડ ુઆનાભ 
વલજેતાઓને ુઅલાભાું ુઅવ્મા. જેભણે  તાના કરાભાું તેભની દીક્પ્ત વાચફત કયી. 

           બાયત વયકાય દ્વાયા યચચત તભાભ ભાગવદવળિકા ુને ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ વયકાયની ભાનક 
કાભગીયી પ્રરિમાઓને ધ્માનભાું યાખીને  ટીભ ચક્ષવતજની ૪૦ થી લધ ુ વલદ્યાથીઓની કરૌ કવભટીુઌ 
ુઅ ુઈત્વલના ફીજા તફક્કાને જેડબ્લ ુ ભેરયઓટ,જુહ,ુ મુુંફુઇ virtual તયીકે ુઅમજજત કયુું. 
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        ટીભ ચક્ષવતજુઌ ચક્ષવતજ-20 વાન કા વપયના શરેા ુને ફીજા તફક્કાભાું ઘણાુઌ 
વેચરચબ્રટી વાથે  વપતાલૂવક ુનેક ગ્રાુઈન્ડ પ્રભળન ુને ુઆન્ટયેષ્લટલ ળેળન કમાવ શતા. ુઅરદત્મ 
નાયામણ, શયેી ુઅનુંદ, ુનુા દાુંડેકય, કુણાર ુંરડત,ુને યદ્દનમી ત્માગયાજ જેલા શથતીઓ ટીભ 
ચક્ષવતજના વભ્મ વાથે જડામા ુને ુઌભના બ્રક ફથટય ગીત ણ ગામા. પ્રભળન ભાટે  અંરકત 
વતલાયી, ભશળે કેળલારા, રદવ્મા ખવરા કુભાય, ધ્લવન બાનળુારી રેથરી લુુઇવ,  કાવ્મા જનવ,  

મળલીની દમાભાું, કયણ ભલ્શત્રા જેલી શથતીઓ જડામા શતા. જેભણે વલદ્યાથીઓ ુને પેકલ્ટી ભેમ્ફય 
વાથે તાના પ્રજેલટ વલળે લાત કયી. તશલેાયના વભગ્ર વભમ દયવભમાન ટીભ ચક્ષવતજ ુઌ વલવલધ 
રાુઇલ વત્ર, પ્રભળન ુને ટક ળનુું ુઅમજન કયુું શત ુું. જેભાું ફભન ુઇયાની, મળયાજ મખુાટે,ળાન  
પ્રવતક ગાુંધી, કયણલીય ફશયા,યરશત વયપ જડામા શતા. Jasleen Royal, ુચબજીત વાલુંત ુવભત 
વભશ્રા કીયથી વુંગાથીમા, શયેી ુઅનુંદ ુને વલરુ ભશતેા જેલા ફચરવડૂના નાભાુંરકત વુંગીતકાય 
વાથે ઘણાુઌ રાુઇલ મ્યચુઝક વેળન્વનુું ુઅમજન કયુું. નતૃ્મ વુંગીત કરા વારશત્મ પ્રકાળન ુને 
ુચબનમ જેલા વલવલધ કે્ષત્રના નાભી ગાભી શથતીઓ જેભ કે ડબ ૂયત્નાની સખુફીય  વવિંશ,  દળવન 
દળી, સમુળ યામ,  કેતન વવિંગ, વવદ્ાથવ કનન,  ળારશદ ભાલ્મા, રકકુ ળાયદા, વપ્રન્વ નાફૃરા, ભયયુ લૈદ્ય 
ુઅ તશલેાયભાું જજ તયીકે જડામા શતા. ફધી ુઇલેન્ટ ુને થધાવઓ ભીઠીફાુઇ ચક્ષવતજના  વવળમર 
ભીરડમા શનૅ્ડલ્વ ય રાુઇલ થટ્રીભ થુઇ શતી. 

        તેની વાથે ુઅ તશલેાયભાું ઘણાુઌ ુઆલેન્્વ રક પ્રત્મેના બેદબાલ વરશતના વાભાજજક મદુ્દા 
જેભ કે ખેરૈમા દ્વાયા વુંઘવ,  ુઈત્તય લૂી બાયતના રક પ્રત્મે બેદબાલ પ્રત્મે જાગવૃત ુને વુંલેદનળીરતા 
ફનાલલા ભાટે ુનેકવલધ કામવિભ મજામા. યભત ુને ભરશરા વળસ્લતકયણ જેલા વલમ ય ચચાવ કયી 
ુનેક વભાધાનનુું  ુઅમજન કયુું.  ુઅ વલમ ય ફરનાયા વ્મસ્લતઓ શતા વમાની ગપુ્તા,  લૂવ યાજા, 

તન્નાઝ ુઇયાની,  ગરુળન દેલૈમા, સવુપ્રમા ાઠક, યરશત યમ, ધનયાજ  ીરમ,  યીત ુ પગાત. 
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                વનાના ાુંજયાભાું યુામેરા ક્ષી ભાટે ખળુીની રયબાા થલતુંત્રતા શમ, યટરા ભાટે ભજૂયી 
કયતાું ભાણવ ભાટે ખળુીની વ્માખમા ફે ટુંકનુું બજન શમ, તાનાું વનલસ્ત્ર ફાક ભાટે રુુ ળયીય ઢાુંકી ળકે 
તેટરા કડાું શમ.... કુઇણ ત્ની ભાટે ખળુીની રયબાા તાના વતન જીલનબયન પ્રભાચણક ુને 
ુથવવબય વુંગાથ શમ. વત ગભે તેટરી ચગફ્ટ ુઅત શમ, લખાણ કયત શમ ણ તેનાભાું વુંફુંધ ભાટે 
વનષ્ઠા ન શમ, વનથલાથવ રાગણીન ુબાલ શમ ત ત્ની ખળુ ક્યાયેમ નથી યશી ળકતી. ુઈયછલ્ર વુંલાદ 
કે ુઈયછલ્રી "દાખલેરી" કે "ફતાલેરી" રાગણી, ુઉબડક લવ ગાુંઠ ુને ુઌવનલવવયીની ુઈજલણી ત્માું સધુી 
જ વાથવક નીલડે છે જ્માું સધુી "ભાનલતા" ુને "વુંલેદનળીરતાન"ુ તત્લ ફુંને લચ્ચે જીલુંત શમ છે. 
ુઌકફીજા ભાટે ુને ુઌકફીજાનાું ઘયના વભ્મ ભાટે ણ ભાણવ જેલ છે તેલ લતી ળકે, ભાણવનાું વલચાય, 
લાણી ુને લતવનભાું ુઍક્ય શમ, તેને થડાુંક રાબ ભાટે કૃવત્રભતાના લાઘા શયેી તાના "થલ" તત્લને 
શાની શોંચાડત ન શમ, તે વનદો, વનખારવ ુને દ્વે, કટથી યરશત શમ ત ુઌ સખુી થડ ઓછ શમ 
ત ણ દયેક રયસ્થથવતભાું અંતયથી ખળુ ચક્કવ યશી ળકે છે. દયેક સખુી ભાણવ સખુની ુનભુવૂત કયે જ 
છે. ુઌ કશવે ુું મશુ્કેર છે. 
         સખુ શવુું ુને સખુની ુનભુવૂત અંતયથી કયલી, ુનબુલલી તે ફુંને ુરગ લથત ુ છે. રકની 
નજયભાું કુઇ વ્મસ્લત ાવે ફધુું જ સખુ છે કદાચ શમ ણ ખરુું  ણ ત્માું ભાણવન થલબાલ તેને નડી જામ 
છે. થલબાલભાું યશરે 'ુબાલ' તેને નડી જામ છે. થલબાલભાું યશરે ુવુંત, સખુને ચાલી ળકલાની તેની 
ુક્ષભતા તને નડી જામ છે. 

વભત્તર ટેર "રયબાા", ુભદાલાદ 

ખળુી - ુઌક તીકી રયબાા... 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

             વાચ સખુી તે જ છે જે સખુને ચાલી ળકે છે ુને દુુઃખભાું રશિંભત શામાવ લગય તાની ુઅત્ભા 
જડે પ્રાભાચણક યશીને ઝઝુભી ળકે છે. બરબરા રપરવપય નાનુું, ભટુું દુુઃખ જીલનભાું ુઅલતા ુવત્મન, 
જૂઠાણાન વશાય રુઇ, ખટાના ડખે ુઈબા યશી જુઇ, તેભાુંથી ફશાય ુઅલલા ળટવકટૌવવ ુનાલી તયપરડમા 
ભાયતાું શમ છે. ણ તાની ુઅત્ભાને વનરે યાખી, તાની જાત જડે પ્રભાચણક યશી, વાચાું શલ ત 
ુઌકરાું ુઉબા યશી ઝઝૂભી ળકલાની રશિંભત દાખલનાય જ વાચા સખુની ુનભુવૂત કયી ળકે છે. 
      વાચી ખળુી આંતરયક છે ુને ુઅણે ફશાયની ુઅડુંફયથી બયેર લથતઓુભાું તેને ળધતાું યશીુઌ છીુઌ.... 
            ભયજીલા દરયમા ખુુંદલા જામ ુને જ ટચવ રાુઇટ વાથે ન યાખે ત ભતીની પ્રાક્પ્ત દુરવબ છે. 
બરે તભાયાું યથતા, ધ્મેમ થષ્ટ શમ ણ ુઅત્ભાનુું ુજલાફૄું ન શમ, અંતય ુઅત્ભાના ુલાજની 
દીલાદાુંડીને ુનવુયલાની તભે રશિંભત ન દાખલી ળકતા શલ, ત તભે સખુી થળ ણ સખુની ુનભુવૂત નશીં 
ભેલી ળક. કેટરી ુઘયી વવચ્યુુઌળન શમ!!! યટરી વાભે ડી છે ણ તભે ખાુઇ નથી ળકતા કાયણ કે 
લચ્ચે ુશભની, દુંબની રદલાર છે. રશભારમની ટચ ય શોંચ્મા છી તભાયાભાું જીલુંતતા શળે તેની 
સુુંદયતા, તેની બવ્મતા ુનબુલલાની આંતરયક ળસ્લત દ્રષ્ષ્ટ શળે ત તભે તેને ુનબુલી ળકળ. ફાકી થલેટય 
શયેી, ઝુંડ યી, થડી વેલ્પી રુઆ નીચે ુઈતયી ુઅલળ.... ને લાશ-લાશી ભેલળ. શુું લાશલાશી ભેલલાથી 
તભે સખુી થુઆ ગમા?? ચક્કવથી નશીં. ુઌ જ યીતે વપતાની ટચ ય શોંચ્મા છી તભે આંતરયક યીતે 
વમદૃ્ થમા શળ  ત જ તેની ખળુી ુનબુલી ળકળ. ુથવણૂવ વપતા ભેલી ળકળ. 
            તભે તાના વુંકવભાું ુઅલતાું ભાણવ, તે નજીકનાું વુંફુંધ શમ કે ભાત્ર વુંકવભાું ુઅલતાું શમ ુઌલાું 
વ્મસ્લતઓને  ળાષ્બ્દક, ુળાષ્બ્દક કે લતવનથી દુુઃખી કયી તેભને છેતયી,દગ દુઇ કે  તેભની ુઅત્ભાને દુુઃખી કયી તે 
જ વપ થમા શલ ત ુઌ ળક્ય જ નથી કે તભે ખળુી ુનબુલ. જીલન  ુઌક યીફ્રેલળન છે. તભે જે ુનબુલ છ તે 
તભાયા કભોનુું યીફ્રેલળન છે. જેવુું ુઅ છ તેવુું જ રયફ્રેલળન ભેલ છ. ખળુી લશચેલાથી લધે છે ફવ ુઌવુું જ. 
દુુઃખ લશચેલાથી ઘટે છે ુઌ વાર્ુું ણ તાનુું જ દુુઃખ લશેંચ્મા કય ુઌવુું નશીં ક્યાયેક કકના દુુઃખભાું ણ બાગ 
ડાલ. તભે તેનુું દુુઃખ બરે દુય ના કયી ળક ણ તેના દુુઃખને વુંલેદી ળક ,ુનબુલી ળક, શાથભાું શાથ કડી 'હુું છું 
તાયી વાથે' યૂા ભનથી કશી ળક. તેને ભયર વટવ  વતત ુઅી ળક ત તે તભાયા કભોનુું  જભા ાસુું છે. શા, 
તેભાું ણ "ભેં ભાયી જભા ાવાની ચેકબકુ ફુર કયલા ુઅવુું કયુું" તેન રશવાફ ન યાખતા. 'ભેં કયુું’ તેલ બાલ ના 
યાખતાું જે કભવભાું  ુકભવને  ુને ુકભવભાું કભવને જાણે છે તે જ વાચ જ્ઞાની છે. 
        ુઅ ગીતાનાું વલધાનના કેટરાું ગશન ુને ઊંડા ુથવ છે. તેને જ થડ ણ ુઅત્ભવાત કયી ળકીુઌ ત વાચાું 
ુથવભાું સખુની ુનભુવૂત કયી ળકામ. ફાકી બ્રહ્મ વત્મ જગત વભથ્મા છે. ુઅ જગતભાું પ્રળુંવા ુને ૈવા ફે જ ભે છે 
સખુ ત જાતે કભાલવુું ડે છે કભોથી. 

ચધાય આંસુુઌ યડી ડ્ુું સખુ 
ભાયી દ્ધદ્વધાને ત ુું વલવાયે ન ાડ ુઌ ખળુી...!!! 

ખળુીુઌ સ્થથતપ્રજ્ઞ થુઇને કહ્ુું... 
"વથત ુસખુ ભને ગભતુું નથી... ખળુી ુનબુલલા ત  તાયે બીતયથી વમદૃ્ થવુું ડળે...” 

Email id: - mitalpatel56@gmail.com  
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શા, હુું છું ખળુી, ભકય ભાયી યાળી. 
વશરેાુઇથી ફા લમે હુું ભતી  ને, છી ધીયે ધીયે જાઉં ખલાતી. 

વુંતાકકૂડી ત છે ભાયી ભાવી, શા, હુું છું ખળુી. 
દૂ...યથી હુું દેખાઉં ુઅલતી, ણ, મગૃજ વભી બાવતી. 

યશી જતી જનભેદની શાથ ઘવતી, શા, હુું છું ખળુી. 
ભને ત ખફરે ખફરે ીલી, ને, ભને નાની નાની લાતે ભાણલી. 

વુંતની ત, હુું છું વદા દાવી, શા, હુું છું ખળુી. 
ુધયનુું હુું છું ુઅભૂણ, યાખ ભને વદા ગજલે બયી. 

હુું, લાણીની કડલાળને રેતી ભવૂી, શા, હુું છું ખળુી. 
ુમલૂ્મ લય છું હુું ુઇળ કેરુું , જે, ભાય ન કયે વુંગ કરદ. 

 તે ત, શોંચે લશરે કાળી, શા, હુું છું ખળુી. 
 વભત્ર, ુઅ છે ખળુી. શા, ભાનુું છું ખળુીને ુજયા ુને ુભયત્લનુું લયદાન ભેલુું નથી શત ુું, છતાું ણ ુઌની શાજયી શમ 
તેટરી ઘડી ખફૂ દેરદપ્મભાન શમ છે. ુઅ ખળુીનુું ણ ુઌવુું છે ને વાશફે, ુઌનુું થલફૃ ફદરાત ુું જ યશ ેછે. ફાણભાું જે લથત ુ
ખળુી ુઅતી શતી, તે યલુાનીભાું તચુ્છ રાગે. યલુાનીભાું ુઅતી ખળુીઓ લમ થતા ત વાલ નકાભી રાગે. ુઅભ વભમ ુને 
વુંજગ વાથે ખળુીની ગણુલત્તા ુને તીવ્રતા ણ કાચીંડાના યુંગની જેભ ફદરાતી જ યશ ેછે. 
 જજિંદગીભાું શકાયાત્ભક ુચબગભ ુને ભળ્માન વુંત શળે ત ખળુીને ુઅલતા કુઇ યકી નશીં ળકે. ન ગભતુું ણ થડુું 
થલીકાયી રેલાથી, થડુું જત ુું કયલાથી ુને રક ાવેથી થડી ુેક્ષાઓ ઓછી યાખલાથી ુઅુઅ ુઅણને ુને ુઅણી 
વાથે યશનેાયાઓને ુઅણાથી ખળુી ભળે જ. પ્રથભ થલ ખળુ ુને વુંતષુ્ટ શળે ત યના હૃદમ ુને ભન સધુી ુઅણે ુઅેરી 
ખળુી ફયફય શોંચળે. કુઇુઌ ફયફય કહ્ુું છે,  

Happiest person are not always happy in their life. 
But they have ability to find happiness in their day to day activity 

Email ld.:- alpavvasa@gmail.com   

ુલ્ા લવા,મુુંફુઇ 

આ મારી ખશુી... 

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


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુરાતી માસિક”II 

34 
 

   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sarjanhar.com/


www.sarjanhar.com                                                                             II“વર્જનશાય ગજુરાતી માસિક”II 

35 
 

   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 

 

 

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ુઅણે વલવ પ્રથભ ત બાલેળબાુઆ ભીયાણીને “ખળુી” જેલ સુુંદય ળબ્દ સઝૂલા ફદર ુચબનુંદન ુઅીુઌ. 
‘ખળુી’ ળબ્દ જ ુઌલ છે, જે ફરતાું જ ુઅણા મખુ ખીરી ુઈઠે ુને ુઅણા હ્રદમને ટાઢકન ુશવેાવ થામ છે! 
ખયેખય ુઅણને નલાુઆ રાગે કે ુઅ ખળુી ળબ્દ ભાત્ર ુઈચ્ચાયતાું જ ુઅણને કેભ ખળુીન ુનબુલ થલા ભાુંડે છે 
ુને ુઅણુું મખુડુું કેભ ભલ્કી ુઈઠે છે. 

વભમ ુને વુંજગ ય ુઅધારયત  ખળુી, 
ફાણભાું નાનકડુું યભકડુું ુઅે ખળુી! 
પ્રથભ નુંફય ુાલે છે વલધાથીને ખળુી, 
પ્રથભ ગાય જીંદગીની માદગાય ખળુી! 
ુઅ ફધી છે ક્ષચણક સખુ ુઅતી ખળુી, 
ણ તભાયા થકી ભતી ફીજાને ખળુી! 

ુઌ ખળુી યાલવતિત થુઆને તભને ાછી ભતી ખળુી, 
ુઌ જ ત જીલનની ુમલૂ્મ–ુખટૂ ખળુી!!! 

 જીલનની ુઅળાઓના ઓલાયણાઓ રુઆ ફાણ મોલનના ઉંફયે ુઉભુું શમ છે. ત્માયે ઘડણ તાના 
ફહુમલૂ્મ ુનબુલથી ખળુીની વ્માખમાઓ રખી ર્કૂ્ુું શમ છે! ુઅણે શુંભેળા નાની નાની લથતઓુભાુંથી ખળુીઓ 
ભેલી રેલી જુઆુઌ ુને જીલનને વદામ ખળુીઓથી બયુું બયુું યાખવુું જુઆુઌ! ુઅ નાની નાની ખળુીઓન વયલા 
જ ુઌક રદલવ તાની ભેે ભટી ખળુીભાું યાલવતિત થુઆને યશળેે! ફચણભાું ભાત્ર ુઌક નાનકડા યભકડાથી કે 
રયક્ષાભાું વાયા ગણુાુંક ભલાથી ણ ફાક ખળુ ખળુ થુઆ જત શમ છે. જ્માયે તાની લધાયે ડતી 
ભશત્લકાુંક્ષાઓ કે ુેક્ષાઓને રુઆને યલુાનીભાું વ્મસ્લત વદામ તાણ કે ટેન્ળનભાું યશતે શલાથી ુઌ ખળુીને ભાણી 
ળકત નથી. ુઅવુું શલા છતાુંમ જ કે ભટા બાગે વધૃ્ધાલથથાભાું ખળુ યશનેાયા ભાણવ તાના જીલનના ુનબુલ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

થકી ઘડામા શલાથી ખળુખળુાર કેભ યશવે ુું ુઌ ળીખી ર્કૂમા શમ છે! ુઌટલુું ુલશ્મ ધ્માનભાું યશ ેકે વાભા ભાણવને 
ખળુીની વોગાદ બેટ ધયલાથી ભતી ખળુીની વયખાભણી ક્યાયેમ તભે ુન્મ કુઆ ણ ખળુી વાથે નશીં જ કયી ળક! 
વાભી વ્મસ્લતને ખળુ કયલાથી ુઅણી ખળુી ફેશદ લધી જતી શમ છે ુને જીલનની ુઌ જ ખળુી ુમલૂ્મ ુને ુખટૂ 
શમ છે!! 
 વાભાન્મ યીતે ુઅણા યજફયજના વ્મલશાયભાું ુઅણે ુઌકફીજાને ભતી લેાુઌ વલવ પ્રથભ ુઌભ જ છૂતા 
શુઆુઌ છીુઌ કે, “કેભ છ?” ભટા બાગે જલાફ ણ ુઌલ જ ુાત શમ છે કે, “શ! ભજાભાું કે છી ુઅનુંદભાું કે છી 
ખળુીભજાભાું!” દયેક વુંજગભાું દયેક લખતે જફૃયી નથી કે શુંભેળા ફધામ ખળુ શમ! ‘ખળુીભાું’ ુઅ ુઌક વ્મલશારયક બાાભાું 
ુાત જલાફ છે. ફાકી ત ત ુુંડે ત ુુંડે ભવતચબિન્ના જેવુું શમ છે. કદાચ દયેકની ખળુીની વ્માખમા કે વભજ ુરગ ુરગ શુઆ 
ળકે છે. જે વુંજગભાું કેટરાકને ખળુી દેખાતી શમ ુઌ જ વુંજગભાું કેટરાકને નાખળુી કે ુતકૃ્પ્ત જેવુું ણ રાગત ુું શમ 
છે. ુઅણે જ પલત શકાયાત્ભક ુચબગભ યાખીને વકાયાત્ભક દ્રષ્ષ્ટકણથી વલચાયતા શુઆુઌ ત કેવુું વાફૃું? કડકડતી ઠુંડીભાું 
ુઌક ુત્મુંત ગયીફ ભાતા તાનાું ફાકના ળયીય ય છાાું ાથયી ુઌના ય ઘાવ ઓઢાડીને સલૂડાલી યશી શતી ત્માયે 
ુઌના ટેચણમા દીકયાુઌ બાુઆને છૂ્ુું, “શેં બાુઆ, ુઅણે ત કેટરા બાગ્મળાી છીુઌ ? જે રક ાવે છાાું કે ઘાવ નશીં 
શમ ુઌભની શારત કેલી ખયાફ થતી શળે?” વભત્ર, ુઅણી ાવે ઘાવ ુને છાાુંથી ત ઘણી વાયી કેટરીમે લથતઓુ 
ઘયભાું વનયથવક ડી શમ છે ુઌટરે શલે ક્યાયેક ‘હુું સખુી નથી, કે ભાયી ાવે ુઅ નથી, કે ભાયી ાવે તે નથી’ ુઌવુું રાગે 
ત્માયે ુઌક નજય જે કુંુઆ ુઅણી ાવે છે તેના ય નાખી રેલી જુઆુઌ... જેભ કે, ુઅલ વયવ ભજાન રેખ તભે લાુંચી ળક 
છ, તેના યથી ત્રણ ભશત્લની ફાફત ત વાચફત થામ જ છે. 
(૧) તભને ઠુંડીથી ફચલા ભાટે છાાુંઓ કે ઘાવ ઓઢવુું ડે ુઌટરા ગયીફ ત નથી ને? કન્ગે્ર્વ.  
(૨) તભે ળાુંવતથી ફેવીને લાુંચી ળક છ, ભતરફ કે તભે ુત્મુંત ભાુંદા નથી. ઔય જીને ક ક્યા ચારશમે? 
(૩) જેના વલના ુઌક વભવનટ ણ જીલી ન ળકામ ુઌલ ઓસ્લવજન શલાભાું શાજય છે જે તભને કુંુઆ ણ ૈવા ર્કૂવ્મા લગય 
ભી યહ્ય છે. ખળુ યશ! 
 ખળુીન ુઅધાય ુઅણા થલબાલને ણ ુઅવધન શમ છે. કેટરાક ભાણવન થલબાલ જ ુઌલ શમ છે કે તે વદામ 
શવતા જ યશ,ે જ્માયે કેટરાકન થલબાલ વદામ યડતા જ યશલેાન શમ છે! ુભાયા કરેજ કાભાું ભને માદ ુઅલે છે કે 
ુભાયા ુઌક વભત્રન થલબાલ ુઌલ શત કે, તેને કુઆ ણ પ્રશ્ન છૂલાભાું ુઅલે ત તે વદામ નાયજગીથી નકાયાત્ભક 
જલાફ જ ુઅે. લધાયે ગયભી શમ ત કશળેે કે, “ઓશ, કેટરી ફધી ગયભી છે?” વળમાાના રદલવભાું જ્માયે ઠુંડકનુું 
વદાફશાય ખળુનભુા લાતાલયણ શમ ત્માયે ુઌ કશ ેકે, “ઓશ, કેટરી ફધી ઠુંડી ડે છે!” જ્માયે ચભાવાભાું ત ુઌ વદામ 
યતર ભઢુું કયીને કશતે શમ કે, “ભાયા ત ફધામ કડા બીંજાુઆ જામ છે કે જુતા રી જામ છે!!!” ુઌટરે ચભાસુું ત 
ક્યાયેમ ણ ુઌ બાુઆને ન જ જુઆુઌ! લયવની ફધી જ ુઊતઓુ વાથે ુઌભને લાુંકુું જ ડત ુું શમ! ભાયા વ્શારા બાુઆ, તભને 
કુઆ ણ ુઊત ુુનકુૂ ન ુઅલતી શમ ુઌ કેભ ચારે? ુઅણે વદામ વલે ુઊતઓુન ુઅનુંદ ભેલતાું યશવે ુું જુઆુઌ. 
ુભાયા ુઌ વભત્રનુું નાભ ત રદરી ભશતેા શત ુું ણ ુભાયા વકવરભાું ુઌને ફધા ‘યતર ભશતેા’ તયીકે જ ઓખતા શતા!!   
 ચાર વ્શારા વભત્ર, સખુના વભુંદયભાું ુઅણે વલે વાથે ભીને વલશયીુઌ !!! ુઅટર ભથત રેખ તભે ુત્માયે 
લાુંચી યહ્યા છ ત છી છડ પરયમાદ ુને ુઅબાય ભાન ુઆશ્વયન, નવીફન ુને રુુાથવન કે જીલન ભથત છે !!! ગભે 
ત ુઅ સખુ ફીજા વાથે ણ લશેંચળ ત ભજા ુઅલળે..!!! ુઅલ ુઅણે તાની અંદય ઝાુંકીુઌ ુને વદામ ખળુ યશીને 
ુઅણે તે જ ખળુીના લાશક ફનીુઌ ુને તે ત ખળુ યશીુઌ ણ ુઅણા વુંકવભાું ુઅલનાયા ફધામને ણ વદામ 
ખળુી ખળુી જ યાખીુઌ!!!                                                                   Email: - jkv1950@yahoo.co.in 
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ુઅ દુવનમાભાું દયેક ભાણવને ખળુીની તરાળ છે. યુંત ુખળુી ભેલલા ભાટે પ્રમાવ, પે્રભ તથા દૃષ્ષ્ટન વત્રલેણી વુંગભ 
જફૃયી છે. તેભના શઠ ય શુંભેળાું શાથમ શમ છે. તેઓ વશરેાુઇથી શવી ળકે છે ુને જજિંદગીને ખફૂ પે્રભ કયે છે. ુઅ ખળુ 
યશનેાયા રક છે. ુઅણે જે ુઅનુંદની લાત કયલા ભાગીુઌ છીુઌ ુઌનુું કુઇ વયનામુું નથી, કેભ કે ુઌ ુઅણી બીતય યશ ે
છે. તકરીપ, યેળાનીઓ, મશુ્કેરીઓ ુને ડકાય છી ણ શુંભેળાું ખળુ યશી ળકતા રક જ દુવનમાભાું ુઅનુંદ પેરાલી ળકે 
છે. 
 ખળુ યશનેાયા પ્રવન્ન ત યશ ેજ છે, ુઈયાુંત વલયીત સ્થથવતને ણ તાની તયપેણભાું લાી રે છે. ુઌવુું નથી કે 

ુઌભના યથતા વશજ ુને વય શમ છે ુઌટરે તેઓ ખળુ યશ ે છે, યુંત ુુઌટરે ખળુ યશ ે છે કે મશુ્કેરીઓ છતાું તેઓ 
તાની બીતય સખુન ાક તૈમાય કયી રે છે. પ્રવન્ન રક જાણે છે કે ચઝરટવલટી દુ:ખથી ફચલાનુું વારુું  ભાઘ્મભ છે. 
ુઌભને ુઌ ણ ખફય છે કે ચઝરટવલટી કેલી ળકામ છે. તેઓ ખદુને કસ્ન્લન્વ કયી ળકે છે કે ગ્રાવ ુડધ બયેર છે. 
તેઓ ખયાફ વભમને ફદરે વાયા પ્રવુંગ-ુઅનુંદના વભમને લધ ુમાદ યાખે છે. કુઇ ીડાદામક ઘટનાની માદ ુઅલી જામ 
ત તેઓ  ફે  ુટકીને જીલનભાું ઘટેરી ફશતેયીન ચીજને માદ કયી રે છે. કુઇ લવતના વળખય યન સમૂોદમ 
કે વાગયતટ યની વલણૂી વુંઘ્મા કે વયવ ભજાન ફગીચ કે ુઌવુું કુંુઇ ણ તેઓ માદ કયી રે છે. ુઅ ટેસ્લનક ખફૂ જ 
ળસ્લતળાી યીતે કાભ કયે છે. ભનવલજ્ઞાનીઓ ભાને છે કે શુું ખટુું થયુું છે ુઌને ફદરે શુું વાર્ુું થયુું છે ુઌ જાતને માદ 
કયાલતા યશલેાથી દુ:ખન વાભન કયલાની ળસ્લત લધે છે.  
 વેચરગભેન ખળુીના ત્રણ યથતા ફતાલે છે: ખળુશાર જજિંદગી, વાયી જજિંદગી ુને વાથવક જજિંદગી. ુઅ ત્રણેમનુું વભશ્રણ 

ુઅદળવ છે. ખળુ યશતેા રક ુઅ વભશ્રણન જ ુઈમગ કયતા શમ છે. ખળુશાર જજિંદગી વાટી યનાું સખુને જીલનની 
ખળુી ભાને છે. ુઇન્થટન્ટ ખળુી વુંતષુ્ષ્ટ ુઅનાયી નથી શતી. લાથતલભાું ખળુ યશલેા ભાટે ુઅણે વાયી ુને વાથવક જજિંદગી 
ય ઘ્માન કેષ્ન્દ્રત કયવુું ડે. ુઌ ભાટે ુઅણે ુઅણી મખુમ તાકાત મા ત ટેરેન્ટને ઓખલી ડળે. ુઌની ાવેથી 
લધભુાું લધ ુકાભભાું રીધા છી ુઅણને ખળુી ુને વુંતષુ્ષ્ટની ુનભુવૂત થળે. ુઅણી વલળે ળસ્લતઓને પ્રપેળનર ુને 

ચુંદ્રળેબાુઇ ાયેખ, ઘાટકય 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

વાભાજજક જજિંદગીભાું કાભભાું રેલાથી ફશતેય જજિંદગી પ્રાપ્ત થુઇ ળકે છે. ુઌન ુઈમગ ફીજાને ભદદ કયલાથી વાથવક 
જજિંદગી પ્રાપ્ત કયલાભાું ભદદ ભે છે. જે રક ુઅવુું કયલાભાું વપ થામ છે તેઓ જીલનને લધાયે સખુી ફનાલી ળકે છે. 
 કેભ કે ુઅણે જે રયસ્થથવતભાું શુઇુઌ ુઌભાુંથી સખુ ળધલાનુું શમ. રયલાય વાથે યશીને ણ દુ:ખી યશતેા 

રકની કભી નથી ુને ુઌકરા યશીને ખળુ યશતેા રકને નજયઅંદાજ કયી ળકામ ુઌભ નથી. 
 ુભેરયકન-કૅનેરડમન ુઋલટય ુને કૉભેરડમન જજભ કૅયીનુું ુઌક સુુંદય લાક્ય છે: જ્માયે તભે ુઌકરા ખળુ યશલેાનુું ળફૃ 

કય છ, ત્માયે ફધા જ તભાયી વાથે યશલેાનુું નક્કી કયે છે. લાુંચીને ચશયેા ય સ્થભત ુઅલી જામ ુને લાક્યભાું યશરે 
કટાક્ષ ણ વભજાુઇ જામ. 
 ભાણવ કુઇ ણ વુંજગભાું જીલત શમ, જગતને ચુંર્ુાત કયલાની ભજા ુઅલતી શમ છે. જ ભાણવ ુઌકર 

યશતે શમ ત તે ુઌકર શુું કાભ છે? તેની વાથે શુું ફન્યુું ુઌ જાણલાની ુઈત્સકુતા જગતને શમ છે. ભાણવે ુઌકરા ન યશવે ુું 
જુઇુઌ. કુઇ કમ્ૅન્મન ળધી રેલ જુઇુઌ. ુઅખી જજિંદગી ુઌકરા યશવે ુું ુળક્ય છે લગેયે જેલી વરાશ જગત ુઌના 
ટાયાભાુંથી ફશાય પેંકત યશ ેછે. જગત ુઌટરે ુઅખુું જગત નશીં, જગતના ુમકુ ટકા રક જેભની ચાુંતી નજય તેભના 
ઓખીતાની દયેકે દયેક મલૂભેન્ટ ય શમ છે. જેભન યવ... ભદદ કયલાન નશીં ણ ભાણવ ુઌકર કુઇ યીતે જીલી ળકે 
ુઌ જાણલાન લધ ુશમ છે. 
 ભાણવ રયલાય વાથે યશતે શમ ત ણ જગતના ુઌ ુમકુ ટકા ભશાનબુાલને ુઌ જાણલાભાું યવ શમ છે કે 

રયલાયભાું ભાણવ કુઇ યીતે યશ ેછે. ઝઘડા થામ છે કે નશીં? પ્રૉટી કના નાભે છે? લવભાું કેટરી લાય રયલાય પયલા 
જામ છે? પયલા જામ છે ત વાથે જામ છે કે વભત્ર વાથે પયલા જામ છે? વભત્ર વાથે પયલા જામ છે ત રયલાય વાથે 
પયલા કેભ નથી જતા? શુું રયલાય વાથે ભનભે નથી? તેભના ભનભાું ુઈદ્ભલતા ુઅલા વલારન જલાફ ળધલા ુઅલા 
ભશાનબુાલ વતત વુંકવભાું યશલેાની કવળળ કયતા  શમ છે. ુને તાન વુંકવ  ન થુઇ ળકત શમ ત ફીજા થ્ર ૂતાના 
વલારના જલાફ ળધલાના પ્રમત્ન ચાલ ુયાખે છે. 
 કુઇ ણ ભનષુ્મ શમ, કાું ત તે સખુી યશી ળકે કાું ત દુખી. શલે ભાણવ સખુી યશતે શમ ત તેના સખુની ુઇાવ 

કયનાયાઓ ુઌ ભાણવ સખુી કેભ છે ુઌનુું કાયણ ળધલા તાન વભમ ફયફાદ કયતા શમ છે. ુને જ ભાણવ દુ:ખી શમ 
ત ુઌ ભાણવ વલળે ખટી લાત પેરાલલાભાું તાની ભશાનતા વભજત શમ છે. 
 ભાણવ ુઌકર શમ ુઌટરે દુ:ખી જ શમ, વલરા જ કયત શમ ુઌલી ભાન્મતા જગતના ભટા બાગના રકભાું 

ઘય કયી ગુઇ શમ છે. ુને ભાણવ રયલાય વાથે યશતે શમ ત સખુી જ શમ, ખળુ જ યશતે શમ ુઌલી ગ્રુંવથ ભટા 
બાગના રક યાખીને ફેવતા શમ છે. વુંવાયના કુંવાયની ભીઠાળ લો સધુી ુકફુંધ યશતેી જ નથી ુઌ લાથતવલકતા છે. 
ુઌકે ુઌવુું ઘય કે રયલાય નશીં શમ જ્માું ભનમટુાલ નશીં શમ, રડપયસ્ન્વવ નશીં શમ. જ્માું ુઅગ્યુવભેન્ટ ન થતી શમ કે જ્માું 
ભાત્રને ભાત્ર સખુની યેરભછેર યશતેી શમ. ુઌ ળક્ય જ નથી, કાયણ કે જુદી-જુદી વ્મસ્લતઓ ુઌકવાથે યશતેી શમ ત્માું 
ભતબેદ ત થલાના જ છે. ણ ુઌ ભતબેદને દયેક રયલાય તતાની યીતે શનૅ્ડર કયતા શમ છે. કુઇક જત ુું કયત ુું 
શમ, કુઇ ુઈગ્ર ફની જત ુું શમ, કુઇ ભનભાું ગાુંઠ યાખીને ફેવત ુું શમ. જીલનભાું સખુ વાથે યશીને ણ ભે ુને ુઌકરા 
યશીને ણ ભી ળકે. વાથે યશીને તભે સખુી થળ ુઌની કુઇ ગૅયન્ટી નથી. ુઌલી જ યીતે ુઌકરા યશીને ણ તભે સખુી 
થળ ુઌની ણ કુઇ ગૅયન્ટી નથી. સખુ આંતરયક ુલથથા છે. ુઌને વવિંગર વ્મસ્લત કે કર વાથે કુઇ રેલાદેલા જ નથી. 
ભાણવ વાથે યશીને સખુી કે દુ:ખી યશી ળકે. ુઌલી જ યીતે ભાણવ ુઌકરા યશી સખુી કે દુ:ખી યશી ળકે. ફધુું જ વ્મસ્લત ય 
વનબવય છે. મૂભાું ુઅણે જે રયસ્થથવતભાું શુઇુઌ ુઌભાુંથી સખુ ળધલાનુું શમ. રયલાય વાથે યશીને ણ દુ:ખી યશતેા 
રકની કભી નથી ુને ુઌકરા યશીને ખળુ યશતેા રકને નજયઅંદાજ કયી ળકામ ુઌભ નથી. કુઇ વ્મસ્લત તભને સખુી 
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કયી ળકે, ખળુી ુઅી ળકે ુઌ ફહુ ફાચરળ વલચાય છે. શા, કુઇ વ્મસ્લતના ુઅલલાથી જીલનભાું ફદરાલ ુઅલી ળકે, ણ 
તભે વુંણૂવ સખુી ફની ગમા ુઌવુું તભે ન કશી ળક. તભાયી ભયજી પ્રભાણેનુું કુંુઇ ન ફન્યુું ત તયત તભે દુ:ખી થુઇ જળ. 
ુઅણી અંદયની ુઆચ્છા ુને ુેક્ષા ુઅણને સખુ-દુુઃખના વલચાય તયપ રુઇ જામ છે. 
 ુઌકરતા ુઌટરે દુુઃખ ુને બેગા યશવે ુું ુઌટરે સખુ. ુઅ વ્માખમા ુઅણે ફનાલી છે. ફને્ન વુંજગભાું ભાણવ સખુ 

ુને દુુઃખ ફને્નન ુનબુલ કયી ળકે છે. ફને્ન વુંજગભાું ન ત સખુ કામભ યશ ેછે ન ત દુુઃખ. 
 સખુી ુને ખળુ યશતેા ભાણવ વાથે દયેક જણ જડાલા ભાગે છે. ુઌભાુંમ જ ખફય ડે કે ુઌકર યશતે ભાણવ 

સખુી છે ત ુઌ ભાણવને ુઌક વભમે ુઌકર મકૂી દેનાય રક જ તેના સખુભાું કદૂક ભાયલા થનગનતા શમ છે. તભે 
ુઌકરા છ ુને સખુી છ ુઌ જાણીને ત તેભને યાતે્ર કદાચ ઊંઘ નશીં ુઅલતી શમ. 
 ુઅણે ુઌ લાત તયપ ધ્માન જ નથી ુઅપ્યુું કે સખુને ુઌકરા કે ફેકરા શલા વાથે કુઇ વુંફુંધ જ નથી. સખુી થવુું 

ુઌક કરા છે. ુઅ કરા ભાણવ ધીયે-ધીયે તાની અંદય ડેલર કયી ળકે છે. તભે ખળુ છ ુઌટરે તભે સખુી છ. તભે 
નાખળુ છ ુઌટરે તભે દુ:ખી છ. 
 વુંળધન કશ ે છે કે ુઅણે ફધા ખળુી વાથે જ ેદા થમા છીુઌ. કેચરપવનિમા યવુનલવવિટીના ભનવલજ્ઞાનના 

ુઘ્માક વોંજા લ્યરુવભસ્ર્કીના કશલેા મજુફ ુઅણે કેટરા ખળુ છીુઌ  ુઌન ૫૦ ટકા ુઅધાય ુઅનલુુંવળકતા ય છે. ૧૦ 
ટકા ખળુી રયસ્થથવતથી નક્કી થામ છે, જેભ કે વ્મસ્લતગત ક્ષભતા ુને નાણાું. ફાકીની ૪૦ ટકા ુઅણી ભશનેત ુને 
પ્રત્વાશન ય વનબવય છે. ુઌ વવલામ શવતા-સ્થભત કયતા વકાયાત્ભકલાદીઓભાું કેટરીક વલવળષ્ટતા શમ છે, જે ુઌભના 
શાથમને કદી ુઅથભલા કે ઓછું થલા નથી દેતી. વનકના કશલેા પ્રભાણે જે કુઇ તાની જજિંદગીથી ખળુ છે ુઌ લધ ુ
પ્યરુય શમ છે. ખળુ યશતેા રક કુટુુંફીઓ-વભત્રથી ધેયામેરા યશ ે છે. તેઓ ડળીઓ કે ફીજા કુઇ વાથે થધાવ 
કયલાભાું ભાનતા નથી. યજફયજનાું કાભભાું તેઓ જાતને ડુફાડી દે છે ુને વોથી લધ ુ ુગત્મનુું ત ુઌ કે તેઓ 
વશરેાુઇથી ભાપ કયી ળકે છે. ખળુ યશતેા રક ફહુ ઓછ વભમ ુઌકરા યશ ે છે. તેઓ વ્મસ્લતગત ુઈન્નવત ુને 
ુઅત્ભીમતાન યથત ુનાલે છે. તેઓ તાને થલમું તાના ભાદુંડથી આંકે છે. ુઅ લાત થષ્ટ કયલા ભાટે ફે 
પ્રકાયની ખળુી લચ્ચેન તપાલત વભજલ ડળે. વારુું  રગાડનાયી ખળુી ુને મલૂ્મ ુઅધારયત ખળુી. ુઅણે જ્માયે કુઇ 
યવપ્રદ ટુચક વાુંબીુઌ કે કુંુઇ થલારદષ્ટ ખાુઇુઌ ત્માયે ુઅણને વારુું  રાગે છે. ુઅ ખળુી કળીક લથત ુવાથે, કુઇ પ્રાક્પ્ત 
વાથે જડામેરી શમ છે ુને તેની ુવય થડ વભમ જ ટકી ળકે છે. વાભા કે્ષ મલૂ્મ ુઅધારયત ખળુી ુઅણી જજિંદગીને 
વાથવક ુને રયણૂવ ફનાલે છે. ુઌ વુંતના ુઅઘ્માજત્ભક સ્રત ફની ળકે છે. ુઅણાું ઊંડાું ુઈદે્દશ્મ ુને મલૂ્મથી ુઅ 
ખળુી ુઅુઅ તાન યથત ફનાલે છે. કુઇ પ્રાક્પ્ત વાથે ુઌને કળ વુંફુંધ ન શલાથી ુઌની કુઇ વીભા નથી. તભે 
વાયાું કામોથી તભાયી જજિંદગીને ુઆચ્છ ુઌટરી વાથવક ફનાલી ળક છ. ખળુીની વાુઇડ ુઇપેક્વ વુંળધનભાું જણાયુું છે કે –
ખળુ રક લધ ુવપ શમ છે. -ભજબતૂ વુંફુંધન ુઅનુંદ ભાણે છે. -ઓછા ભાુંદા ડે છે. -ુઅળાને શુંભેળાું જીલુંત યાખે છે. -
ખયાફ ુનબુલભાુંથી ઝટ ફશાય ુઅલી જામ છે 

ના ખળુી, ના કુઆ તભન્ના છે, શલે. 
ફવ, તાના છામાની વુંગ યશીુઌ છીુઌ ુભે. 

કેભ કશીુઌ કેલી શારત છે, ુભાયી.. 
ફવ,ુઌભ વભજી લ્મ તભે ખળુ છ.. ત ુભે ખળુ છીુઌ…. 

-ભયઝી 
               Email id.: - parekhcj@gmail.com        
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वोह मेरे घर नह ॊ आती,  मैं उसके घर नह ॊ जाती ऩर, 

इतनी छोट  सी बात ऩे हमार  ख शीयाॊ मीट नह ॊ जाती 
 તભે ખળુ છ? કેટરા? ખફય નથી હુું ખળુ છું કે નશીં, ણ ભે શુંભેળા કવળ કયી છે. કનાથી તે કવળ કયી છે? 

જે લથત ુભને સખુ ુઅે છે, જે વભમ ભાયા ભનને રયરેલવ કયે છે, તે જ કામવ કે રિમા ુઌ ભાયે ભાટે ખળુીન વભમ છે. 
 જ તભે કામવ, રિમા કે વાધન સવુલધાની લાત કયતાું શમ ત તભે ખટાું છ કાયણ કે ખળુી ુઌટરી વયતાથી 
ભતી નથી. ુઌભાુંમે તભે ુઌભ ભાનતાું શમ કે, ુઅ લાત ુઅજની છે ત કહુું કે તભે ુઅભાું મે ખટાું છ કાયણ કે જે 
રદલવે ભનષુ્મન જન્ભ થમ તે જ રદલવથી ભનષુ્મનુું જીલન જેભ જરટર થયુું તેભ ખળુી ળધલાની પ્રરિમા ણ 
જરટર થુઇ. કાયણ કે પ્રથભ જે ભાનલી થૃ્લી ય ુઅવ્મ તે ભાનલીુઌ શલે તે જ જીલન જીલલાન ભાગવ 
ળધલાન શત. ુઅ ભાનલીુઌ જીલન ભાટે પ્રથભ તાની ભખૂ વુંતલાની શતી, ભખૂ છીનુું ફીજા નુંફય ય 
ુસ્ગ્ન ુને યશઠેાણ ુઅવ્માું. ુઅ ત્રણેમ લથત ુય ુવધકાય જભાવ્માું છી વભાજ ુઅવ્મ ુને વભાજ વાથે ખળુી 
ળધલાની પ્રરિમા ય ણ ધ્માન ુઅલાભાું ુઅવ્યુું. વભાજળાસ્ત્રીઓ કશ ે છે કે, પ્રાચીન ભાનલે બરે ુઅ ત્રણેમ 
લથતઓુની ળધ કયી રીધી શતી, ણ તમે જ્માું સધુી ુઆરેલટ્રીકવવટીની ળધ થુઇ નશતી ત્માું સધુી ુઅ ભાનલવભાજ 
સયૂજ ઢળ્માું છી બેગ થત. તેભનાું વનલાવથથાન ાવે ુઌક ભટ ુસ્ગ્ન તેભની ુઅવાવ જરાલલાભાું ુઅલત 
ુને તે ુસ્ગ્નની ુઅવાવ બેગા થમેરાું ભાણવ ુઅખા રદલવભાું ક્યાું ક્યાું બટક્યાું ુને ક્યાું ક્યાું ુઈયલત ત્રણેમ 
લથતઓુન લધાયે વવવ છે. તે વભજલાભાું ુઅ રક ખળુી ભેલી રેતાું. જલાની લાત ુઌ કે ુઅ વભમભાું ખળુીને ુઌક 
વાભાજજક થતયે જલાભાું ુઅલતી ુઈયાુંત ુઅ વભમભાું બાા કે ચરવ ન શતી, કેલ થલય શતાું. ુઅ વભમ ફદરામા 
છીન વભમ ણ ફહુ જલ્દી ફદરામ કાયણ કે ુઌ પ્રાચીન ભાનલથી ુઅધવુનક ભાનલની માત્રાભાું ુઇચ્છાની પ્રરિમા 
વતત ચારતી યશી જેથી કયીને જીલનભાું વભથમા ુઅલી, ુને જે તે જીલનનુું ભશત્લ ણ વભજાયુું ણ અંતે 
વભજીુઌ ત ખમાર ુઅવ્મ કે પ્રાચીન વભમથી ુઅજ સધુી પ્રગવત કયલાભાું ુઅણે જે રકિંભત ર્કૂલી છે. તે તભાભ 
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રકિંભત ુઌ ખળુી ળધલા ભાટેની જ શતી ુને છે. તેભ છતાું મે ણૂવ ખળુી ુઅણને ભી છે કે નશીં, તે વલાર શુંભેળા 
ુઉબ યશલેાન જ છે. 
 ખળુી શુું છે, કેલી યીતે ભે, ક્યાયે ભે, જ્માયે ભે છે ત્માયે તભે તેન ુશવેાવ કય છ કે નશીં, ુને જ ુઌ 
ુશવેાવ થામ તમે તે ખળુીને ચાલી ળક છ કે નશીં તે ફધી ફાફત ુઌક યીતે વ્મસ્લતગત છે. ભનલૈજ્ઞાવનક ડ. 
ુબ્દુર ગોની કશ ે છે કે, ુનેક પ્રશ્નથી ઘેયામેરાું શલાું છતાું ુઅણે ફધાું ુદ્ભુત છીુઌ કાયણ કે જ્માયે જ્માયે ુઅણે 
પ્રશ્નથી ઘેયામા છીુઌ ત્માયે ત્માયે ુઅણે ુમકુ વભથમાઓન ુઈકેર ુઅણે ુઅણાું જીલનની વોથી ભોંઘી લથતભુાુંથી 
ળધલાન પ્રમત્ન કયેર છે ુને ુઅ વોથી લધ ુભોંઘી લથત ુછે ળાુંવત ુને ખળુી. નાની નાની ખળુીથી રુઇ ભટી ખળુી સધુી 
ુઅણે કેટરામે ગરાું વાથે ચારીુઌ છીુઌ ત્માયે ુઅણે કેટરામે પ્રકાયની વભથમાઓને દૂય કયી દુઇુઌ છીુઌ. જેથી 
કયીને ુઅણી ુઅવાવ જલાન ુઅણ ુચબગભ જ ફદરામ જામ છે. ખળુી અંગે શાલડવ યવુનલવવિટીનાું રયવચવ ેય 
કશ ે છે કે; ખળુી ળધલા ુને ખળુી ભેલલા ભાટે ત્રણ યથતાઓ ય ખાવ ધ્માન યાખવુું ડે છે. જેભાું શલે ુું છે ગાઢ 
વુંફુંધ. વુંફુંધનાું ઘણાું પ્રકાય શમ છે, ણ જેની વાથે ગાઢ વુંફુંધ શમ તેની ાવેથી ખળુીની વયલાણી લશલેાની શરેી 
ળક્યતા છે. ુઅ વુંફધભાું ુઌક વુંફુંધ ભેયેજન ણ છે, ુઅ ુઌક ભેયેજને કાયણે ુનેક વુંફુંધ ફુંધામ છે. જેને કાયણે ુનેક 
પ્રકાયની ખળુીઓ ભતી યશ ેછે. ફીજુ ું છે કે વુંફધભાુંથી કેટરાું પ્રકાયની ખળુી ભે છે. ુશીં વુંખમાની લાત કયલાભાું નથી 
ુઅલતી ુશીં કેલા પ્રકાયની ખળુી તભે ભેલ છ તે જફૃયી છે. ત્રીજુ ું છે થટેફર ુને વરટિલ ભેયેજ ુઌ ખળુી ભેલલા 
ભાટેનુું વશજ ુને વય વાધન છે. 
 ુત્માય સધુી ખળુીની ળફૃુઅતથી રયવચવ ેય સધુીની લાત જુઇ, ણ ખળુીની લાત કયીુઌ ત ુઅણાું ગીત 
ુને રકગીતુઌ ણ ખળુી જાશયે કયલા ભાટે ઓછી ભશનેત નથી કયી. જુઓને ુઅ ુઌક ુઈદાશયણ જેભાું રગ્નભાું થતી 
ખળુીની  ભેલલા ભાટે ક્ષીઓને જડલાભાું ુઅવ્માું છે. 

मैना बोऱ  चिरैया के न्यौते हम जायें, 
स अना ऩक्यात कर  चिरूवा के साथ, ऱग न ऱवा ऱै िऱे। 

कौआ समझदार बामें, तीत र बने ससरदार, 

मोर करै सत्कार, बाजे बजें िटकदार मैना मध रु बोऱ गई। 

 ુથવ:- ચકરીુઌ ચકરા વાથે વગાુઇ કયી છે. તેથી વલવલધ ક્ષીઓન વભાજ ચકરીને ત્માું બેગ થમ છે. ુઅ 
વભાયુંબભાું કાગડ વભજદાય લડીરની કાભ કયે છે, તેતય વયદાય ફન્મ છે  ુને ભય ફધાુંન વત્કાય કયે છે, લાજા લાગી 
યહ્યાું છે ત્માયે ભૈના ભીઠુું ફરે છે. (ુશીં ગામનનાું ફૃભાું છે.) 
ુઈયલત કહ્ુું તે બુુંદેરી રકગીત છે. શલે ુઅણાું ગજુયાતી ખાુંમણાભાું જુઇુઌ. 

તાલની ાે ભા ને દીકયી ભચમાું ને, 

ખળુીુઌ બેંટી ુઌટલુું યડયાું કે તાલે નીય છરક્યાું. 
 ુઅ ફુંને રકગીતની ુંસ્લતઓભાું જીલનની ુરગ ુરગ ક્ષણ યશરેી છે. તેભ છતાું ુઅ ુંસ્લતઓ ખળુીની ને 
જડે છે. ુઅથી ુઌભ કશલેાયુું કે ુઅ ગીત ુને રકગીત ુઌ દલા ુને દુુઅ ફુંનેનુું કાભ કયે છે. ણ ુઅજન પ્રબ્રેભ ુઌ 
છે જે વભમભાું ખળુીનાું રકગીત ગલાતાું શતાું તે વભમ ત ચાલ્મ ગમ. ુઅથી ખળુીની ુઅ તભાભ ને ફાુંધલાનુું 
કામવ ુઅણી રપલ્ભુઌ કયુું ુને તે વાથે ળફૃ થુઇ ુઌક નલી ળફૃુઅત. ચાર જુઇુઌ ુમકુ ુઌ રપલ્ભનાું ગીત જેભાું ખળુી 
ળબ્દ યશરે છે. 
૧) ૧૯૪૯ ભાું ુઅલેરી ફડી ફશને રપલ્ભભાું ુઅલેલુું ગીત 

जो ददऱ में ख शी बन कर आये, वो ददद बसा कर िऱे गए 
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૨) ૧૯૪૯ ભાું જ ુઅલેરી તુંગા રપલ્ભનુું ગીત 

मोहब्बत की ख शी दो ददन की, और गम जजन्दगी भर का 
૩) ૧૯૫૨ભાું ુઅલેરી રપલ્ભ ફેલપાનુું ગીત   

तू आये ना आये ख शी तेर ,  हम आस ऱगाए बैठे है 

૪) ૧૯૬૬ની રપલ્ભ ુનુભાનુું ગીત 

क्यों म झ ेइतनी ख शी दे द , की गभराता है ददऱ 

૫) ૧૯૬૭ભાું ુઅલેરી રપલ્ભ ુઈકાયનુું ગીત 

 हर ख शी हो वहाॊ तू जहाॊ भी रहे 

૬) ૧૯૬૮ ની રપલ્ભ ભેયે શઝૂયનુું ગીત 

जो ग झर रह  है म झ ऩर उसे कैसे मै बताऊ, वो ख शी समऱ  है म झ को मै ख शी से मर न जाऊॊ  
૭) ૧૯૬૯ ભાું સશુાગયાતનુું ગીત 

ख श रहो हर ख शी है त म्हारे सऱए, छोड़ दो आॊसूओ को हमारे सऱए 

૮) ૧૯૭૩ ની રપલ્ભ ુચબભાનનુું ગીત 

अब तो है त म से हर ख शी अऩनी, तूम ऩे मरना है जजन्दगी अऩनी 
૯) ૧૯૭૬ની રપલ્ભ ચચત્તચયનુું ગીત 

ख सशयाॉ ह  ख सशयाॉ हो जजस के दामन में, क्यों ना वो ख़ शी से द वाना हो जाए 

૧૦) ૧૯૮૦ ની રપલ્ભ લ ૂુંટભાયનુું ગીત કશ ેછે કે, 

हस तू हरदम ख शी हो या गम 

ુઅ ગીત ત ૬૦ થી ૮૦નાું દામકાભાું ુઅલેરાું શતાું, જ ૮૦ છીનાું દામકાની લાત કયીુઌ ત ત્માું મે ખળુીને ુને ખળુી 
ળબ્દને પ્રથતતુ કયતાું ઘણાું ગીત છે ણ ુઅજે ુઅટરેથી જ ુટકીુઌ ુને ખળુીથી ગણગણ કયતાું ઘયદ્વાયે ુઅલનાયી 
નાની નાની ખળુીઓનાું ુંખ ય ુઈડલા તત્ત્ય થુઇુઌ.                                    Email id: - purvimalkan@yahoo.com    
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 વર્જનશાયન દયેક અંક જતાું જ ભન ભરકાુઇ ુઈઠે, આંખભાું યળની ઝકી ુઈઠે, મખુ ય શાથમ 
છલાુઇ જામ. ુઅ ફધાન વભન્લમ થામ ુને જે રાગણી ુઈદ્દબલે ુઌનુું નાભ “ખળુી.” વારશત્મ 
જગતભાું ુઅટલુું સ ુુંદય કામવ કયીને ફધાને “ખળુી” ુઅનાય શ્રી બાલેળબાુઇ ભીયાણીને વાદય લુંદન.  
રેખક, લાચક ુને ગજુયાતી બાાના ચાશક... ફધાને ફેશદ ખળુી ભે છે.  

 ફધાની ખળુીના ભાદુંડ ુરગ ુરગ શમ છે. નલજાત વળશનુ ુું ભરકત ુું મખુડુું જુઇને 
ભાતાવતાના રદરભાું ખીરતી ખળુીની ત લાત જ વનયાી. નાના ફાકના ચખરચખરાટ શાથમભાું 
ુઢક વનદો ુઅનુંદ ત જાણે ભશામરૂી વભયાત. જીગયજાન વભત્ર વાથે વલતાલેરી પ્રત્મેક ક્ષણ 
ખળુીની વોગાત રુઇને ુઅલે છે. વપ્રમાત્ર વાથેન વભમ ુઌટરે ખળુીન ુણભર ખજાન.. યુંત ુ
જજિંદગી પકત ફૂરની સુુંલાી વેજ નથી. તેથી જ જ્માયે ખળુીઓની ફાયાતભાું ઝૂભતાું શુઇુઌ, ત્માયે 
ભરૂી જુઇુઌ છીુઌ કે દદવન ુું ઝુલવુ ાછ ુઅલળે જ. ખળુી ુને ગભ ુઌકભેક વાથે જડામેરા જ છે.  

 કલ્નાનુું જગત ખફૂ જ સુુંદય છે. યુંત ુલાથતવલક જીલન ત પયજ ુને જલાફદાયીથી બયેલુું 
છે.  જલાફદાયી વનબાલલાભાું  જે કામવ કયલાભાું ુઅત્ભવુંત ુનબુલામ ુઌ રાગણી ુઌટરે ખળુી... 
ુઅ ુદ્ભુત બાલનાની ુનભુવૂત થામ ત ખળુી ળધલા ફશાય જલાની જફૃય જ ન ડે. આંતરયક 
ુનુભ વૌંદમવ ખીરી ુઈઠે, રદરભાું ુરોરકક પે્રભનુું વામ્રાજ્મ છલાુઇ જામ, સુુંદય થનેશ ધાયા 
યગયગભાું વ્શતેી યશ,ે ુઅનુંરદત જીલન ફની જામ ખળુીઓથી છરકતી ુશવનિળ ચૈતન્મ ધાયા...  

Email id: - ganatrachetna@gmail.com  
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 દયેક વ્મસ્લતને ખળુ યશલેાન ુવધકાય છે. તે ુવધકાય તે તાની જાતે જ ભેલી ળકે છે. ખળુીભાું ફે 
જાતની ખળુી શમ છે. ુઌક ફાહ્ય ુને ફીજી આંતરયક. ફાહ્ય ખળુી ુઉય છલ્રી રાગે. ખળુીન કુઇ ભાદુંડ 
નથી. ખળુી થલી ુઌ ફહુ વ્મસ્લતગત ફાફત છે.   

 ુઅનુંદ થલ કે ખળુી થલી તે રગબગ વયખી જ લાત છે. કુઇ વ્મસ્લતને ભીને જ રદર ખળુ થુઆ 
જામ.  કેટરાક રકન ચશયે જ ુઈદાવ રાગે છે. શલે તેભાું તે વ્મસ્લતન લાુંક ના શમ ણ જનાયની દ્રષ્ષ્ટ 
ય ુઅધાય યશ ેછે. કુઇક લાય કુઇુઌ કશરેી ફાફત તભને ના ગભે, છતાું વફુંધ કે રયસ્થથવતને કાયણે કશુું 
ફરી ળકામ નરશ. લખાણ કયી ુને ફહુ ખળુ થમાન દેખાલ કયલ ડે તે ફાહ્ય ખળુી કશલેામ.  

 

 રકને ખળુ કયલા તે ખળુ છે, તેલ દેખાલ કયનાય ણ ઘણા શમ છે. ગમ્ભે તેલી મશુ્કેરી કે 
તાન પ્રબ્રેભ ફીજા સધુી ના શોંચાડતા વ્મસ્લત શુંભેળ ખળુીભાું છે તેવુું વ્મલત કયે. તેના ુઅચાય ુને 
વલચાય ફુંને તેલા શમ. ુઅભ ણ ઘણા પ્રબ્રેભ ુઌલા શમ જેભાું ફીજુ ું કુઇ કુંુઇ કયી ળકલાનુું ના શમ. 
તે જ તાની યીતે પ્રબ્રેભ શર કયલાન શમ ત તે દુુઃખી છે ુઌવુું ફીજાને ળાભાટે ફતાલવુું! ભથત 
ભજાની ખળુીભાું ના યશવે ુું!  ખળુી ુઌલી ચીજ છે જે લશેંચલાથી લધે છે. 

 
 

 ુઌવુું કશલેામ છે કે શુંભેળા ખળુીભાું યશલેાથી ળયીય ણ વારુું  યશ ે છે. ખળુી ુઅણા ળયીયના શેી 
શભોન્વને ુઈતે્તજજત યાખે છે. ભાટે જ કશલેામ છે કે જ સખુી યશવે ુું શમ ત ખળુી વાથે દથતી યાખલી. યજ 
વલાયે ુઉઠી ુયીવા વાભે જુઇ શવતા ભોં ુઌ ભનભાું વલચાયવુું કે ભાય ુઅજન રદલવ વયવ યશળેે. હુું ખફુ 
ખળુ યશીળ ુને ફધાને ખળુી લશેંચીળ. છી જુઓ તભાય રદલવ કેલ ખળુીભમ વાય થામ છે! 

 

Email id.: - swatimshah@gmail.com 
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           ખળુી ુઌક ુઌલ બાલ છે, જે જન્ભે છે, ફાણ ભાણે છે, યલુાન ફની, વભજણ કેલી લમથક ણ ફને છે. 
ઉંભય ફદરાતાું ખળુીના થલફૃભાું ુઅલતી વલવલધતા ધ્માન ખેંચે છે. 
           ફાકને ભાન ખ કે વતાન ખભ્બ જે ખળુી ુઅે છે, ુઌનુું થથાન ધીયે ધીયે ઘરડયુું, યભકડાું, ટૉપી કે કેન્ડી 
રુઇ રે છે. જેભ પ્રવવૃત્ત લધતી જામ છે,  ુઌલી યીતે ખળુીના થથાન ણ ફદરાતા જામ છે. નાનકડી 'ટૉમ કાય'ની વપય 
ક્યાયે વ્શારાુંની જડે પયલાના થલપ્નાુંભાું પેયલામ છે, ુઌ ખમાર નથી યશતે. વભમ ુઌનુું 'દાુું' રુઇને વમાવ કયે છે. ઉંભય 
ુઌભ જ ખચાવતી યશ ેછે, તે છતાું દયેક ઉંભયે ુઌક ુરગ 'સખુ' શમ છે,ુરગ 'ુઅનુંદ' શમ છે, ુરગ 'ખળુી' શમ છે. 
           ુઅનુંદની રયસ્થથવત, ુઌ ત જાણે લશતે ુું જ છે. ખળુીની નાલભાું ફેવીને ુઅણે 'સખુ' નાભના પ્રદેળભાું વલશાય 
કયીુઌ છીુઌ. દયેક વ્મસ્લતને ખળુી ગભે છે, ણ ખળુ યશલેાની કા દયેક વ્મસ્લતને શથતગત નથી થતી. ખળુી ભાટે 
ુગત્મની લાત ુઌ છે, કે ફશાયના તત્લથી કે ચીજલથતથુી ભત ુઅનુંદ રાુંફ ટકત નથી. ખળુીનુું કુઇ ુઌક થલફૃ 
નથી. ફે વ્મસ્લતઓ ભાટે ખળુીની વલબાલના જ જુદી શલાથી, ુઌક જ રયસ્થથવતભાું ુઌક વ્મસ્લત ખળુ શમ, ુને ફીજી 
વ્મસ્લત વલહ્વ શમ, ુઌવુું ણ  ફને. 
           ખયેખય, ખળુ યશવે ુું, ુઌ ુઌક કા છે. શુંભેળા ખળુ યશનેાય વ્મસ્લત વુંણૂવણે સખુી જ શમ, ુઌવુું નથી ફનતુું. 
ઘણીલાય કુઇ વ્મસ્લત દભદભ વાહ્યફીભાું ણ દુુઃખ જુઇ રે છે. ત ુનેક ુબાલભાું ણ રદરદાય વ્મસ્લત, સખુન થળવ 
ાભી ળકે છે. ખળુી ભાુંગલાથી નથી ભતી. ખળુી સખુ નાભના પ્રદેળ જડે વુંકામેર ળબ્દ રાગે છે. ણ ખળુી, ફહ ુ
ભાનભોંઘી યાણી જેલી છે. જેને વો કુઇ લયલા ચાશ ેછે. ણ ુઅ ખળુીયાણી, કવટી કયી, થલમુંલયથી જ યણે છે! જ્માયે 
સખુના ુલયધ જેલા નકાયાત્ભક વલચાય, જેલા કે, દ્વે, દુુઃખ, ુઇષ્માવ, િધ છડીને ખયેખય ભન 'સખુાવન' ફને, ત જ 
ખળુીયાણી ભન-વવિંશાવન ય ચફયાજે છે. ભનલૈજ્ઞાવનકના કશલેા મજુફ ણ ુઅણાું ભગજભાું થતાું ુઅલા સ્રાલ જ 
ુઅણી ખળુીનુું કાયણ ફને છે. ચાર, ુઅણે ણ 'ુઅનુંદી કાગડા' ાવેથી ળીખીુઌ, ખળુ યશીુઌ ુને ભથત. 

ુચચિતા દીક ુંડયા,ુભદાલાદ 
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"વળકામતે તભુળે ફશત શ ેુઌ જજિંદગી 
ર્ુ ુઆવરીમે હુ કે જ તનેુ મજુે દીમા 

લ બી ફશત કે નવીફ ભે નશી" 

 વોના જીલનભાું ુઈયની ુંસ્લત ભશદઅંળે વત્મ રાગે છે. ુઅણે વો ુઌક વાભાજજક પ્રાણી 
છીુઌ ત્માયે ુઅણે ુઅણુું ુસ્થતત્લ ટકાલલા ભાટે કેટકેટરી ુેક્ષાઓના ટરાુંઓ રુઇને પયતા 
શુઇુઌ છીુઌ. જીલનભાું ઘણીખયી ુેક્ષાઓ ણૂવ થામ છે ત ુમકુ ુેક્ષાઓ ણૂવ થતી નથી. જે 
ુઇચ્છા ુેક્ષા ણૂવ થામ છે. ત્માયે ુઅણા જીલનભાું ુઌક ુઅનુંદ કે ખળુીની રાગણી પ્રલતે છે. તેની 
વાભે જે ુઇચ્છા ુેક્ષા ુણૂવ યશી ગુઇ ુઌન વલચાય કયતાું વશજ ભનભાું દુ:ખની રાગણી પ્રલતી 
જામ છે. ત્માયે તેલા વુંજગભાું ુઈયની ુંસ્લતના ળબ્દને જીલનભાું ચરયતાથવ કયીુઌ ત દુ:ખની 
રાગણી યશતેી નથી. દયેક ક્ષણ ુઅનુંદભાું રયણભી જામ છે.  

 દુ:ખભાું ણ ુઅનુંદન ુનબુલ થલા રાગે છે ુને ુઅ ક્ષણ ુઅખા જીલનની રયબાા 
ફદરી નાુંખે છે. ુઅણે ુઅણુું જીલન ખળુીથી કામભ બયી દેલા ુઇચ્છીુઌ છીુઌ. ફધી ક્ષણ 
ુઅનુંદભાું વાય કયલાના જ પ્રમત્ન કયતાું શુઇુઌ છીુઌ ભાટે ફધી જ જગ્માુઌ ુઅનુંદને ળધતા 

જીિન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ   
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પયીુઌ યુંત ુુઅ ળધભાું ઘણીલાય ુઅનુંદ ક્યાુંથી ભી ળકળે ુઌ જ વભજાતુું નથી ુઌટરે બોવતક 
સખુભાું કે વાભેની વ્મસ્લતભાું ુઅણે ખળુી કે ુઅનુંદને ળધતાું શુઇુઌ છીુઌ.  

 ઘયની વજાલટથી રુઇને તાને વભજાલલા સધુીના કામો યજેયજ કયતા યશીુઌ. ુઈયાુંત 
ાઠ, જુા, દાન, ણુ્મ, વત્વુંગ જેલા કામો ણ કયીુઌ છીુઌ. ુઅલા બોવતક કામો કે થલાથવથી 
પે્રયાુઇને થતા કામો દ્વાયા કુઇકલાય ક્ષચણક ુઅનુંદ કે ખળુી ભી જામ યુંત ુતેન વભમગા ુલ્ 
જ શમ જેથી ુઌ વભમ જતાું પયી શતાળા કે દુ:ખની રાગણીભાું ગયકાલ થલા રાગતા પયી ુઌ જ 
ખળુી કે ુઅનુંદની ખજભાું નીકી ડીુઌ ુને રદળાશીન ખળુીની ળધભાું બટકલાનુું ળફૃ કયીુઌ 
છીુઌ. ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે વાચ ુઅનુંદ કે ખળુી ક્યાુંથી ભેલીુઌ કે જે ચચયકા સધુી ટકી યશી યશ?ે  

 ુઅ પ્રશ્ર્નન ુઈત્તય ુઅણને ફાહ્ય રયફ દ્વાયા કદી ણ ભી ળકે નશીં. ુઌ ભાટે ુઅણે 
દવણ વાભે ુઈબા યશી ુઅણા જ અંતય ભનને ુઅ પ્રશ્ન છુલ ડે. "ભને વાચ ુઅનુંદ ખળુી ક્યાુંથી 
ભળે ુને ુઌ ચચયકા સધુી ભાયી ાવે કેલી યીતે ટકી યશળેે?" ત્માયે ુઅણુું ભન ુઅણા 
વ્મસ્લતત્લનુું ચચત્ર ુઅણી વાભે યજુ કયે છે. ુઅણાું વ્મસ્લતત્લને નખવળખ વનશાતા ુઅણને 
ખમાર ુઅલળે કે ુઅણે જે ુઅનુંદ, ખળુી ફશાય ળધી યહ્યાું શતાું. તે લાથતલભાું ુઅણી અંદય જ છે 
ુઌટરે કે દવણ વાભે ુઈબા યશી ુઅણે શાથમ લેયસુું ત વાભે દવણભાું પ્રવતચફિંચફત થતી છફી ણ 
શાથમ લેયતી દેખાળે.  

 ુઌથી વલયીત ુઅણે આંસ ુાડતાું શુઇશુું ત વાભે પ્રવતચફિંફ ણ આંસ ુડત ુું જ દેખાળે. 
ુઅ ુઅખી ઘટના જ વાચફત કયી દે છે કે ુઅણી અંદય યશરે બાલ રાગણીને વ્મલશાય થલફૃે 
ફશાય કાઢીશુું. તે જ ુઅણી વાભે યશરે વ્મસ્લતને ભળે. શલે વાભેના વ્મસ્લતને જે ભળે તે જ 
પયીથી તે ણ તેની વાભેના વ્મસ્લત વાભે વ્મલત કયળે. ુઅભ ુઅનુંદ કે ખળુી યથય પેરાતી જળે 
ુને જે બોવતકતા કે ુન્મ કામો દ્વાયા ન ભેલી ળક્યા તે વયતાથી બીતયભાુંથી જ ફશાય 
નીકતાું પયી તાની ાવે લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટુઌ ગરુુત્લાકવણના ુને યાલતવનના વનમભ મજુફ 
યત પયતાું ઘટેર ફનાલ કે ઘટના દ્વાયા છરકાતી ખળુી, શાથમ કે ુઅનુંદ ભનને પ્રફુક્લ્રત કયીને 
ચચયકા સધુી ુઅણી ાવે ટકી યશ ેછે. 

 ુઅણે ફીજાને ુઅશુું તે પયી લતય ફનીને ુઅણી ાવે ુઅલળે ભાટે ખળુી કે ુઅનુંદ 
જીલન મવન્ત ુનબુલતા યશીુઌ ુઌ ભાટે ુઅણે વતત બીતયથી ુઅનુંદ કે ખળુીન ુશવેાવ કયતા 
યશીને ફીજાને ણ ુઅનુંદ ુને ખળુી લશેંચતા યશીશુું ત વલવત્ર ુઅનુંદ ુને ખળુીનુું લાતાલયણ 
ફની યશળેે. જેથી વોનુું જીલન ુઈત્વલ ફની જળે.           Email id:- pjbhatt1025@gmail.com  
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હુું ુને તભે ુઅણે ફધા જ જેની ળધભાું  છીુઌ ુઌ છે ખળુી!! 

ુલ્મા, તભને ભી છે ુઅ ખળુી? 

શા શ... 

ભને ણ ભી છે ુઅ ખળુી, ભેં ણ ભાણી છે ુઅ ખળુી ુને ખળુખળુાર જજિંદગી...  

ણ ફહુ ઓછા વભમ ભાટે ુઅ ખળુશાર લાતાલયણ યશ ેછે શ...    

ણ બાુઇ ભાયે ત લધ ુવભમ ભાટે ખળુ યશવે ુું શમ છે. 

ણ ુઅ ખળુશાર લાતાલયણ ુને 

ુઅ ફધી ખળુી ત ફહ ુજ ક્ષણબુંગયુ શમ છે... 

 વાર્ુું કહુું ત ભાત્ર ભને નશીં ણ દયેકને ુઅ ખળુીન ુશવેાવ રાુંફા વભમ  સધુી કયલ શમ 
છે. જ દયેક વ્મસ્લત ુઅભ જ ુઇચ્છા યાખતા શમ ત ળા ભાટે ુઅ ખળુી કામભ ુઅણી વાથે નથી  યશી 
ળકતી ુને ુઅ ળા ભાટે  ુઅણે ફધા ખળુી ભેલલા લરખાું ભાયતા શમ છે. 

 ુઅણે ક્યાયે ુઅ વલચાયુું છે કે ળા ભાટે ુઅ ુઅનુંદભમ લાતાલયણ થડા વભમ યૂત જ શમ 
છે? ળા ભાટે ુઅણે ફધા લધ ુવભમ સધુી ુઅ સખુભમ રયસ્થથવતભાું નથી યશી ળકતા? ળા ભાટે ુઅ ખળુી 
લધ ુવભમ ુઅણી નથી ફની ળકતી? ુઅલા ુવુંખમ પ્રશ્ન ુઅણા રદભાગભાું ચારતા શમ છે. ભે ફહુ જ 
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વલચાયુું, ફહુ જ ગશયેાુઇભાું ણ ગુઇ ુને જ્માયે ુઅ પ્રશ્ન નાભ જલાફ ભળ્મા ત્માયે ફહુ ફધા યશથમ 
ખલુ્રા ડતા ણ ભને દેખામા. 

  ુઅ ફધા જ યશથમભમ પ્રશ્ન ના જલાફ ભળ્મા ત્માયે હુું ભાયી જાતને જાણે અંધકાયભાુંથી  
પ્રકાળ તયપ ુઅલી યશી શતી ુઌવુું ુદભતૂ ુશવેાવ ભને થલા રાગ્મ ુને ભને ત જાણે  ખળુી લાથતલભાું 
ક્યાું યશ ેછે ુઌન ુઌડ્રેવ ભી ગમ ુઌલી પ્રતીવત થલા રાગી. 

 વભત્ર, ખળુી ુઅનુંદ ળાુંવત ુઅ ફધી જ સખુભમ પીચરિંગ્વ ુઅણી અંદય જ યશ ે છે. ુઅણે 
ુઅણી નાનાભાું નાની ુને ભટાભાું ભટી ખળુીના જલાફદાય શુઇુઌ છે.‘We are the creators of our own 

happiness' 

 શલે લાત ુઌભ ુઅલે કે How can we create our own happiness? ુઅણે કુઇ યીતે ખળુીનુું 
લાતાલયણ ુઉભુું કયી ળકીુઌ? કશલેામ છે ને કે ગજલાભાું ૈવા શળે ત જ ફીજાને ભદદ કયી ળકળ. જ 
ુઅણી ાવે જ ગજવુું ખારી શળે ત ુઅણે કુઇને કાુંુઇ જ ભદદ ફૃે ુઅી ળકશુું નશીં. ત ુઌલી જ યીતે 
ુઅણી ાવે જ ખળુી નરશ શમ ત ુઅણે ફીજાને ખળુી ુઅી ળકશુું  નશીં. ત વલવ પ્રથભ ુઅણી ાવે 
જ ખળુી શલી જફૃયી છે. 

    ખળુી વ્મસ્લતને શુંભેળા ુઅત્ભવુંતથી જ ભે છે. વ્મસ્લત કન્ટેનભેન્ટથી ખળુ યશી ળકે છે. ુને 
ખળુી ુઉબી કયી ળકે છે. વુંતકાયક લાત, વુંતકાયક વ્મસ્લત, વુંતકાયક જીલન ુઅણી ખળુીનુું કાયણ 
શુઇ ળકે  છે "satisfaction is the way of happiness" કુઇક વ્મસ્લતને ત્રણ કરાકનુું વલચય જુઆને ણ 
ખળુી ભેલી ળકે છે ુને કુઇ વ્મસ્લત ૨૪ કરાક ુઌળુઅયાભ ભેલત શમ ત ણ નાખળુ શમ છે.  

 વ્મસ્લત કુઇ લાતભાું  ુને કુઇ જીલનળૈરીથી વુંત થામ છે તે વ્મસ્લત ભાટે જાણવુું ખફૂ જ 
ભશત્લનુું શમ છે ુને તે વ્મસ્લતના થલબાલ ુઈયથી નક્કી થામ છે કે તે કેલા લાતાલયણભાું ખળુ યશી ળકે 
છે ુને જ વ્મસ્લતના જીલનભાું ફધુું જ શલા છતાું ણ ખળુશાર જીલન નથી જીલી ળકત ત ુઅલા 
વ્મસ્લતઓ ભાટે તાના થલબાલભાું ુને તાની જીલનળૈરીભાું કુંુઇક ુઈભેય કયલ ડે છે.  

 જેભ કે વ્મસ્લતઓને જ ખળુ યશવે ુું શમ ત નાનાભાું નાની લથતઓુભાું ખળુી ળધલી, નાનાભાું 
નાના વલચાયને ભશત્લ ુઅવુું ુને તાની ુેક્ષાઓને ણ ફહુ જ નાનાભાું નાની કયી દેલી ફને ુઌટરા 
વકાયાત્ભક વલચાય કયલા, બદુ્ધદ્ વાથે રાગણીની બાલનાને ણ ખળુી ુઈબી કયલા ભાટે ુઈમગભાું રેવુું 
ફની ળકે તેટલુું વભમ વનદો ફાક વાથે કાઢવુું કેભ કે કુઇણ વ્મસ્લતના દુુઃખન ુઇરાજ વનદોતા શમ 
છે. કાયણ કે ભામા ુને ભગજ ત દયેક વ્મસ્લતને ળુંકાભાું નાખી ળકે છે. ણ જે ુઅણ વલત્ર હ્રદમ શમ 
છે ુઌ ુવતળમ વનદો બાલ લાફૄું શમ છે. તેથી દુુઃખનુું વનલાયણ વનદોતા વાથે જ થામ છે ુને ખળુી 
ભી ળકે  છે. ફાકી વભત્ર વુંત કફીય ણ કશી ગમા છે.  

िाह गई चिॊता समट  मनवा बेऩरवाह जजसको कछ  ना िादहए जग में वह  शहॊशाह 
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ભયજી ખદુાકી 
રામી શમાત ુઅમે; કઝા રે ચરી ચરે 

ુની ખળુી ન ુઅમે, ન ુની ખળુી ચરે. 
- ળેખ ુઇબ્રારશભ ઝોક 

          ભાનલી જગતભાું તાની ભયજીથી ુઅલત નથી, તાની ભયજીથી મતૃ્ય ુાભત નથી. તેના શાથભાું પલત 
જીલન ુને મતૃ્ય ુલચ્ચેની માત્રા છે. જીલન ખળુી ુને ગભ લચ્ચે ઝીરાતી  છે. ખળુી પાયવી ળબ્દ છે. 
 જેન ુથવ થામ ુઅનુંદભગ્નતા, શવ, પ્રવન્નતા, ુઅનુંદબયી શારત, રુચચ, ભયજી, ખળુી. બગલદ્ગભુંડર નોંધે છે કે 
ખળુી ુઌ બાલલાચક નાભ છે. તેથી ખળુ થવુું- ખળુી થવુું તે ખટ ળબ્દ પ્રમગ છે, ખળુી થવુું તેને ઠેકાણે ખળુ થવુું ને ખળુી 
થુઆ તેને ઠેકાણે ખળુી ુઈત્ન્ન થુઆ ુઌભ ફરવુું શદુ્ છે. 
  ુઅ ખળુી જીલનભાું કેલી યીતે થામ ુઌ ફાફતે કુઇ ુઌક ચક્કવ વ્માખમા કે સતૂ્ર ુઅજ  સધુી ફન્મા નથી કે ભળ્મા 
નથી. ખળુી કે દુુઃખ ુઌ ુઅણા ભનના બાલ છે તેભ કશીુઌ ત જયા ણ ુવતળમરકત નથી 'તુુંડે ત ુુંડે ભવત ચબનૌ:, ુઌટરે 
કે વ્મસ્લતુઌ વ્મસ્લતુઌ ખળુી થલાના ભાગો, વવદ્ાુંત ુરગ ુરગ શુઇ ળકે છે. જેભ કે જે કામવ કે લાતભાું તભને ખળુી 
ભતી શમ, તે જ ફાફતે ુન્મને ખળુી ન ણ ભે! વાદા ુથવભાું કશીુઌ ત, જેભાું તભારુું  ભન યાજી ાભે, ચચત્ત ખળુ 
ાભે ુને ુઅનુંદ વાથે સ્થભત પયકત ુું યશ ેતે તભાયી ખળુી. તભાયી લાણી-ુઈત્તભ ફરે, તભાયી દૃષ્ષ્ટ વારુું  જુુઌ, કાન વારુું  
શ્રલણ કયે ુને તભાયા કભવ, કામો વારુું  કયે તે તભાયા ભાટે ખળુી વર્જક છે. ુઅ ગણુ પ્રવન્નતા ુને ુઅનુંદ જગાડે છે. 
ુશીં ુઌક ફાફત ખાવ વભજણભાું રેલી જફૃયી છે કે કામવ વાફૃ કે ખટુું તેની ુચબવ્મસ્લત કે વ્માખમા ણ દયેકના ભન ુને 
વલચાય મજુફ, રયસ્થથવત, પ્રદેળ મજુફ ુરગ ુરગ જ શમ છે, કાયણ કે જે તભાયી વભજ પ્રભાણે મગ્મ નથી, તે ુન્મ 
ભાટે મગ્મ શુઇ ળકે છે, ુને તેભાું તેને ખળુી ણ ભતી શમ છે ુઌટરે જફૃયી નથી કે તે તભને મગ્મ રાગે. ુઅભ ખળુી 
શમ કે દુુઃખ ુઌ દયેકના ભનના ુરગ ુરગ બાલની ુઈજ છે. 

જજતેન્દ્ર ાઢ, ુભેરયકા 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 કશુુંક ાભલાની ભથાભણને તેભાુંથી પ્રાક્પ્ત ફાદની પરશ્રવુત તે ખળુી. ુઅનુંદ ધભવ ળાસ્ત્રભાું ુઅત્ભાના ૭ (વાત) 
ગણુ ફતાવ્મા છે, તેભાું ળાુંવત, સખુ, પે્રભ, ળસ્લત, જ્ઞાન, શદુ્ધદ્ ુને ુઅનુંદન વભાલેળ થામ છે. ુઅ ુઅધ્માજત્ભક ખળુીના 
ગણુ છે. ુઅત્ભાની ળસ્લત ત્રણ પ્રકાયની છે, ભન (વલચાય); બદુ્ધદ્ (વલલેક); ુને વનણવમ, કભવ (વુંથકાય છા) ુઌન ુથવ ભન, 
વલચાય, બદુ્ધદ્, વુંથકાય દ્વાયા જે તભે કભો કય છ, તેના ુઅધાયે તભે ળાુંવત, ખળુી, પે્રભ, ળસ્લત, જ્ઞાન ુને ુઅનુંદ ાભ છ. 
ખળુી ાભલા ભાટે જીલનભાું જે જફૃયી છે, તેભાું પ્રથભ શવ જુઇુઌ જે તભાયા થલાથથ્મ-ખળુવભજાજીન ઘટક છે. ુઌક વુંથકૃત 
શ્રકભાું, જીલનભાું ખળુી ુઅનાયા ઘટકભાું તુંદુયથતી, થલાથથ્મ સખુાકાયી, સખુ,ધન, કુલુંતી નાય ુને કહ્યાગયા વુંતાન 
જણાલેર છે ુને જીલનભાું વુંથકાયને ણ થથાન ુઅપ્યુું છે. ખળુી ાભલી ડ,ે ુઌને વભજલી ડે ુને ગભતી ુણગભતી 
ફાફત લચ્ચે ફાુંધછડન વલલેક કયી, વશનળીરતા કેલલી ડે. તે વલના ળાુંવત ન ાભી ળકીુઌ, ુને ભાનવવક ળાુંવત 
વલના ખળુી ાભી ન ળકામ. બોવતક વુંવત્ત ુઌ સખુ નથી, ખયી ખળુી તે ખળુ વભજાજી, ખળુારી ુઅનુંરદત ચશયેે છરકામ 
છે, કશ કે શવત ુું લદન ુઌ ખળુીન વનલાવ છે. ચશયેા ય શાથમ જાલી યાખળ ત તભે જાણી ળકળ કે જીલન શજુ 
મલૂ્મલાન છે, દયેક સ્ત્રી રુુ કે જીલ ભાટે શાથમ ભટુું ટૉવનક છે, ુઅણે ખાવ ધ્માનભાું ુઌ યાખલાનુું છે કે ુઅણા 
શાથમથી કમાયેમ કુઇના દુુઃખનુું કાયણ ુઅણે ના ફનીુઌ. 
      ુઅણી ુઅલયદા ટૂુંકી ુને ુઇચ્છાઓ ુનુંત છે, ઢગરાફુંધ છે, ુેક્ષાઓની રાુઇન રાુંફી છે ુને વલઘ્ન, 
ુડચણ, ુથડાભણ જીલનભાું ુઅલલાની જ છે ુને ફધાન વાભન ખદુ, જાતે જ કયલાન છે, તેથી શલાળ તભે 
ુઇચ્છ છ તે થલાબાવલક છે. રકન્ત ુતણાલ ગ્રથત ભાનલીને ખળુી ભતી નથી, કાયણ કે તભે પ્રમત્ન કયતા નથી. તભને 
કદી જલવ વાુંબલા, રપલ્ભ જલા કે શાથમ નાટક જલા વભમ નથી. જભાન યેડીભેડ ુને તાત્કાચરક રયઝલ્ટ ભેલલાન 
ફની ગમ છે, ુઅણે ભરૂી ગમા છીુઌ કે જીલનનુું વાર્ુું સખુ ુઅત્ભવુંત છે, વાચી તાકાત ભનફ છે ુને વાચી મડૂી 
રયલાય છે ુને વાચી ખળુી વભત્ર છે. જ ખળુી નથી ત શાથમ કે, ખળુવભજાજી ત ક્યાુંથી શમ? તેના વલના તે વુંબવલત નથી. 
 જીલનભાું વોુઌ ખળુ યશલેાન કીવભમ તાને અંગત યીતે જે ગભે તે ુનાલલ ડળે જ. માદ યાખજ કુઇ 
ાવે નશીં શમ તેલ ચશયે, તેલ ુલાજ તભાયી ાવે છે, ભીઠાું વુંથભયણ તભાયી ુઅજુફાજુ ઘભેૂ છે, તે જાગે ુઌટરે ખળુી 
જન્ભે. યુંત ુભજા ત્માયે જ ુઅલે જ્માયે તભાયી વાથે ુફરા રીધા શમ ુને ુઌની ુઌકાદી ગભતીરી ુદા તભને માદ 
ુઅલી જામ. ભતૂકાભાું ણ બભલાની ભઝા કુંુઇ ઓય જ શમ છે, તભે જૂની માદથી ખળુ થાલ, જેના શાથમભાું, વલનદ 
વાથે બી જાલ ત્માયે ખળુી જફૃય તભાયી ફાથ બીડળે. નાનકડ પ્રવુંગ ણ ખળુીન ખજાન રુઇને ુઅલે છે, ણ તભાયે 
તેને ુઅલકાયલા તૈમાયી યાખી ુશુંભન, જીદ્દ, શઠન, ુઅખદુી લરણન ત્માગ કયલ ડળે. કૈંક ભેલલાું કશુુંક જત ુકયવુું 
ડે - છડવુું ડે તે સષૃ્ષ્ટન િભ છે. ુઅણે ળા ભાટે ુક્કડ ણુું? ળા ભાટે શઠ, ળા ભાટે ફીજાને ઝુકાલલાની ભાુંગણી? 
ફધુું યાખીમે? છડ ખળુ યશલેાના ભાગે વપય કયલાન વનશ્ચમ કય, ખળુ યશલેાની ટેલ ાડ. 
          જમાયે તભાયાભાું ુઅળા જાગળે, ત્માયે ુઅનુંદ જફૃય ુઅલળે, તભે ુઅજને જુઓ, ુઅજને ભાણ ુને તેથી ફાક 
વભી વનદોતા તભાયાભાું ુઌક લાય પ્રગટ થળે. તભાયાભાું અંદય યશરેી ખળુીને  તભે પ્રગટ કય, શવ, ખળુ યશ છી તે 
તભાયી ુઅદત ફની જળે. તભારુું  વભત્ર લત ુવ લધળે, ભન તાજગી ાભળે. તભાય લતવભાન, તભાય લાવુંતી ફાગ ફનળે. 
ભતૂકાના ભાઠા પ્રવુંગ ુને બવલષ્મની ખટી ચચિંતાઓ ુને વલચાય તભને ગ ૂુંચલી નાખનાયા શુઇ, ખળુ યશલેા ુઅજને 
ભનથી બયીને ભાણ, શવતા યશીને સ્થભત લેય, ખળુીને વત્કાય,ુઅલકાય ુને વદા ખળુ વભજાજી થલબાલ યાખ. કાયણ કે  
જજિંદગીભાું ુઆન્શીં  ગભ કી ઘટાઓં ભેં ખળુીકા ચાુંદ ખીરેગા અંધેયી યાત કે દેભેં રદનકી યળની બી શૈ  ુખતય ળીયાનીની 
ુઅ લાત વાચી છે. ુઌક જ જજિંદગીના ફે શલે ુ ખળુી ુને ગભ છે. તેભાું નવીફે ુઅલતા પ્રવુંગભાું રયશ્રભ દ્વાયા 
વલચાયના દ્વુંદભાુંથી જે  ડકાય વાથે છટકાય ાભે છે, તેના કામો ફરે છે ુને ખદુ વલજમ શાવવર કયતા તેના 
જીલનભાું ુઅનુંદનુું વ ૃુંદાલન તેઓ જલા ાભે છે.   
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ુઅલી ુઅલી ુઅલી ખળુીઓની લેા ુઅલી યે, 
રાલી રાલી રાલી લેસ્લવનના લાલડ રાલી યે. 

 

ુઈગ્મા ુઈગ્મા ુઈગ્મા ુઅળાના અંકુય ુઈગ્મા યે, 
બાગ્મા બાગ્મા બાગ્મા બમના લાદ બાગ્મા યે. 

 

જીતે જીતે જીતે બાયતના લૈજ્ઞાવનક જીતે યે, 
ાભે ાભે ાભે વલશ્વભાું ુગ્રથથાન ાભે યે. 

 

ખરુળે ખરુળે ખરુળે ળાાના દ્વાય ખરુળે યે, 
ઘટળે ઘટળે ઘટળે ભફાુઇરની ભામા ઘટળે યે. 

 

પયશુું પયશુું પયશુું ુભેં દેળ-વલદેળભાું પયશુું યે, 
કયશુું કયશુું કયશુું ુભે ભન મકુીને ભજા કયશુું યે. 

 

ુઅલળે ુઅલળે ુઅલળે થનેશ વુંફુંધી ુઅલળે યે, 
લધળે લધળે લધળે ુઈત્વલન ુઈત્વાશ લધળે યે. 

 

થબશુું થબશુું થબશુું શજી થડી લાય થબશુું યે, 
યાખશુું યાખશુું યાખશુું વાલચેતી વાચી યાખશુું યે. 

 

લીત્મા લીત્મા લીત્મા લામયવના વલઘ્ન લીત્મા યે  
ધન્મ ધન્મ ધન્મ વર્જનશાય વુંગાથે ધન્મ યે. 

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

ભેહુર ળાશ, ફયીલરી 
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   પેબ્રુુઅયી - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ખળુી વ્મલત કયલાનુું ુઌક થષ્ટ ભાધ્મભ છે શાથમ. ુઅલા શાથમ ુને તેના કયાર કભર ફૃનુું 
લણવન થયુું છે વુંથકવૃત કવલ કુરગરુુ કાચરદાવ દ્વાયા. રશભારમના ુઈત ુુંગ રશભાચ્છારદત ચગરયવળખય જાણે 
ળુંભનુ ુું મલુત શાથમ (ુટ્ટશાથમ), ુને ુઌક નાનકડા ફાક જેના દાુંત શલે ફૂટી યહ્યાું છે. કાલુું ઘેલુું ફરી 
ુકાયણ શાથમ કયે છે તે ફૃ. બદુ્નુું સ્થભત જયુું છે? ળાુંત કરુણાભમ પ્રવન્ન વશજ સ્થભત. ુવલથભયણીમ. 

 વવભનદ બલુા નાભના નાયીલાદી રેચખકાુઌ કહ્ુું કે જીલન શાથમ ુને કરુણાન વયલા છે. જ 
તભે દુુઃખથી ઘેયામેરા છ ત તભાયે સ્થભત ુને ુઅનુંદ વાથે રયસ્થથવત થલીકાયી રેલી જુઇુઌ. ુઅભ 
જુઓ ત ફધાું યવન વયલા ુઌ જ ત જીલન. શાથમ - રુદન, સખુ-દુ:ખ, ખળુી-ગભ. ુઌ ત જીલન 
વવક્કાની ફે ફાજુ, ુઅગ-ાછ ુઈય-નીચે થમે જ યાખે. કહ્ુું જ છે કે ચકાય ુંસ્લતરયલ ગચ્છવત બાગ્મ 
ુંસ્લત, બાગ્મ ૈડાુંની જેભ પમાવ કયે. ુઅ વુંવાય શવવલાદ સખુ દુુઃખ ુઅરદ દ્વુંદ્વ ુઈલન છે. 
(તત્લાથથવસતૂ્ર). જેભ વનયુંજન બગત કશી ગમા - ક્ષણ શવવુું, ક્ષણ યડવુું. થૃ્લી વલણ ક્યાું જડવુું? કુઇ 
ક્ષણે ુભી બયેરી આંખ વાથે છે. ુઈલ્રાવ ત ક્યાુંક ટહકૂ જાણે ડૂભ ફનીને થીજી ગમેર છે. 

 ખળુી - ખળુી છે ત મૂ પાયવી ળબ્દ શલે ત તીક જ છે. કેટરાું ળબ્દ ુઅણાું?  ખળુકાય - 
ુઅનુંદદામક, ખળુરદર - ુઅનુંદી ખળુ-રકથભત, ખળુખફય, ખળુારી, ખળુનભુા, ખળુશાર લગેયે. લવુંતુઊત ુ
ુઅલલાભાું છે - ખળુભને ફશાય ! ખળુીન જીલડ ુઌટરે ુઅનુંદી ભાણવ. ુઅનુંદ ુઌટરે? અંતુઃકયણની 
પ્રવન્ન સ્થથવત. ુઅલા ુઅનુંદ ાુંચ જાતનાું છે. ુઌલી યુંયાગત ભાન્મતા છે - ુઅત્ભાનુંદ, બ્રહ્માનુંદ, 

જ્મત્વના તન્ના, મુુંફુઇ 
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વલમાનુંદ, વલદ્યાનુંદ, મગાનુંદ ુને ુઅનુંદના ુવધષ્ઠાતા દેલ કણ?  સષૃ્ષ્ટના ારનશાય વલષ્ણનુા નાભ 
છે ુઅનુંદી, ુઅનુંદમવૂતિ, ુઅનુંદધન. સષૃ્ષ્ટના વલનાળકતાવ દેલ છે ભશાદેલ. તેભનુું તાુંડલ ુઅણે ભાનીુઌ 
છીુઌ તેભ પ્રરમુંકાયી ણ તેભનુું ુઅનુંદ તાુંડલ નતૃ્મ ણ છે. 

 શવથી બયેરા ુઈલ્રાવીને જુઇને કેટલુું વારુું રાગે ! ુઈલ્રાવ ુઌટરે ુઈદૌ  (લધાયે ) ુને રસૌ 
(ુઌટરે ુઅનુંદ ાભલ)  ુઌટરે ુદભતુ તેજથલી પ્રફુલ્ર ુઅરદ. કુંુઇ વારુું  કાભ થામ કે કયીુઌ ત ુઅણે 
યાજીના યેડ થુઇ જુઇુઌ ુને યાજીાથી પ્રવુંગ ુઉજલી છીુઌ પ્રવાદ, પ્રવન્ન, શવ, ભજા ણ ખળુીના જ 
માવમ છે. 

 પ્રવન્નાત્ભાુઌ વલષ્ણનુુું નાભ છે ત ળુંકયનુું છે પ્રવન્નનાથ. ખયેખય ત ુઅ ુનભુવૂત ભગજભાુંથી 
નશીં ણ હૃદમભાુંથી ુઈદ્ભલતી બાલના છે. રકળય ફાયટ,  

“બરે શમ ગજવુું બયેલુું કે ખારી 
બીતય ભજની ુઌ જ જાશજશારી... 
ભળ્યુું તેને ભાન્યુું પ્રવાદી પ્રભનુી 

જીલનભાું ટકી ુઌ જ કાયણ ખળુારી." 

 ુઅભ જુઇુઌ ત ુઅણા શોલ્રાવભાું ણ આંસ ુવાથ ુઅે છે, ત ગભભાું ણ ુઌ જ વાથી. 
ઝલેયચુંદ ભેઘાણી,'' તજુ સખુની ભશરેપરભાું ત ુું વોને  નતયજે ણ જભજે ુશ્રનુી ધાય ુઌકર." શ્રીભદ 
બગલદૌ  ગીતાભાું શ્રીકષૃ્ણે કહ્ુું છે કે તેભને ુઌલ બલત વપ્રમ છે જે हषादमषदभयोद्वगेै् મલુત શમ, ગત 
વ્મથ, જે ન હૃષ્મવત... ન ળચવત, જે શવ,  ુઇાવ, ુઈદ્વગે, બમ, વ્મથાથી મલુત શમ, કે જે શવ ુને 
ળકથી યે શમ, જે વભબાલે યશ.ે ુઅ પલત બલત ભાટે જ નશીં, ણ ફધાું રકને ણ રાગુું ડ ેછે. 
જેભ ષુ્કયયામ જળી કશ ેછે - ફે છેડા લચ્ચે થીય યશી ભન રશિંડે શીંચફૄું છું. 

 ુઇષ્માવ, ુસમુા, ુચબભાન, ુઈદ્વગે ુઅરદ ુઅણી ખળુી ુઅડ ે ુલયધ ફને છે. જેભ કવલલય 
યલીન્દ્રનાથ ટાગયે કશયુું -ુંખીને ભન થામ કે હુું લાદ શઉં કેવુું વારુું? લાદફૄું વલચાયે કે હુું ુંખી શત 
ત કેવુું વારુું? અંતે કુઇને ખળુી ન ભે. ુઌટરે ત ુઅણા પ્રાચીન ુઌ સ્થથયભવત કે સ્થથય બદુ્ધદ્ની 
પ્રળુંવા કયી છે. જગદીળ ુઈાધ્મામ-ાનખય, કાુંટાઓ, તડકાઓ,લ ૂલચ્ચે ફૂર વો  કેલા છે સખુી? 
ુઌકાદ ડુંખ ુને કામભન યુંજ લ્મ! ુઅણે ત દુુઃખી ના દુુઃખી! 

 જીલનભાું શુું જુઇુઌ? ''ુઅન-ભાન, ધન-લૈબલ ુઌવુું ક્યાું ભાુંગે છે? જજિંદગી છે રાગણીની ભખૂી." 
જીલન રાગણી વબય શમ ત જીલનભાું ુઅનુંદ ખળુી પ્રવન્નતા ુઈલ્રાવ છે. જેભ કહ્ુું  છે – ુઅનુંદ યભું 
સખુમૌ-ુઅ ુઅનુંદને ભાણીુઌ ખળુીની લ્શાણી કયીુઌ.  
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   ુઅણા જીલનભાું ુઅણે યજ કુંુઇક ને કુંુઇક લથત ુખયીદતા શુઇુઌ છીુઌ.  જેભ કે  ક્યાયેક ુનાજ ત  
ક્યાયેક દલા કે કડાું કે છી પવનિચય કે ઘય. ુઅ ફધી જ  લથતઓુની ખયીદીભાું ુઅણે તેની રકિંભત ૈવાભાું 
ર્કૂલતાું શુઇુઌ  છીુઌ.  

      ુઅજે હુું ુઌલી ુઌક લથતનુી લાત કયલા જુઇ યહ્ય છું. જે ખયીદલા ુઅણે ૈવાની ર્કુલણી નથી કયલી 
ડતી ણ ુઅણે જે ખયીદલા ભાુંગતા શુઇુઌ  ુઌ જ લથત ુુઅણે  ણ વાભે ુઅલી ડે છે. જેનુું નાભ છે ખળુી. 
ખળુી ળબ્દ ુઌક છે ણ તેના પ્રકાય ફે છે ુને તેને ભેલલાના યથતા ુનેક છે. જેભ કે કુઇ તાની ુઆચ્છા યુી 
થામ ત ખળુ થામ છે ત કુઇ ફીજાની ુઇચ્છા યુી કયીને ખળુ થામ છે. 

       જેભ કે નાના ફાકને તેભને ભનગભતુું યભકડુું કે ચકરેટ ભી જામ ત તે ખળુ થુઇ જામ છે. થકરૂ કે 
કરેજભાું બણતા વલદ્યાથીઓને તેભના ુભ્માવભાું વાયા ટકા ભે ત તે ખળુ થુઇ જામ છે. જમાયે યલુાનને વાય  
કાભ ધુંધ કે નકયી ુને વાયી જીલનવાથી ભી જામ ત તે ખળુ થુઇ જામ છે ુને લડીરને  તાના છકયા કે 
છકયીઓ મગ્મ ઉંભયે ુને મગ્મ ઠેકાણે યણી  જામ ુને તેભના  વુંવાયભાું  સખુફૃ  જીલન જીલતા શમ ત, તે 
જુઆને તેઓને ખળુી થામ છે.  

   ખળુીનુું ુઌવુું છે કે ઘણાને  તે ભેલીને ખળુી ભે છે, ત ઘણાુંને તે ફીજાને ુઅીને ખળુી ભે છે. જેભ કે 
ઘણીલાય ુઅણી  કુઇ ુઇચ્છા યૂી થામ કે ુઅણને  જુઇતી કુઇ વ્મસ્લત કે લથત ુભી જામ ત ુઅણે ુઌકદભ 
ખળુ થુઇ જુઇુઌ છીુઌ. ત ઘણીલાય કુઇ વ્મસ્લતની ખળુી ભાટે ુઅણે કુઇ લથત ુ કે ુઆચ્છાન  ત્માગ કયી, તે 
વ્મસ્લતની ુઆચ્છા યૂી કયીુઌ ત્માયે તેના ચશયેા યની ખળુી જુઆને ુઅણને ણ ખળુી થામ છે ુને ુઌભ થામ કે 
બરે ભે જત ુું કયુું કે ત્માગ કમો, તેના કયતા વાભેલાી વ્મસ્લતને ભેલીને જે  ખળુી થુઇ તે જુઇને ુઅણને તાને 
ણ ખળુી ભે છે.  

       ુઅણાભાુંથી ભટાબાગના રક તાની ુઆચ્છા યૂી થતાું ખળુી ભે છે, ણ ભાયા ભત પ્રભાણે ુઅણે 
ક્યાયેક ુઅનાથી ુઈરટુું કયી જુઇુઌ ત કદાચ લધાયે ખળુી ભળે.  કુઆ જફૃરયમાતભુંદ વ્મસ્લતને બજનની જફૃય શમ 
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ુને ુઅણે તેને બજન કયાલીુઌ ત્માયે ુઅણે તેભાુંથી કુંુઇક ખાતા કે રેતા નથી છતાું ણ તે વ્મસ્લતને બજન 
કયીને જે વુંત થામ છે ુને તેના ચશયેા ય ખળુી છલાુઇ જામ છે, તે જુઇને ુઅણુું ભન ણ ખળુ થુઇ જામ છે. 
ુઅણે કુઇ ભેલતા નથી પલત ુઅીુઌ છીુઌ, છતાું ણ તેભાું ુઅણને ખળુી ભતી શમ છે.  ખળુી ભાટે ઘણુું 
ફધુું બેગુું કયવુું ડે છે ુઌલી ુઅણી ભાન્મતા છે ણ શકીકતભાું ત ઘણુું ફધુું જત ુું કયવુું ડત ુું શમ છે. 

       દયેક લખતે કુંુઇક  ભેલીને જ ખળુી નથી ભતી, ક્યાયેક ુઅીને ણ ભેલી ળકામ છે.  ુઅણાભાુંથી 
ભટાબાગના રક ફીજાની ખળુીના પ્રવુંગભાું વાથ ુઅી તેની વાથે ખળુ થતા શમ છે,ણ ભાયા ભત પ્રભાણે 
ક્યાયેક કુઇના દુુઃખના પ્રવુંગભાું તે વ્મસ્લતને વાથ ુઅીુઌ ત કદાચ તેને લધાયે ખળુી થળે. 

       ખળુી ુઌલી લથત ુછે કે ુઅણે જેટરી રકભાું લશેંચશુું તેટરી લધળે. લશચેલાથી ુઅણને ક્યાયેમ ખટ 
નશીં ુઅલે. તે વુંઘયી યાખલાની નશીં લશેંચી નાખલાની લથત ુછે. 

       તા ભાટે  ભેલીને ત વો કુઇ ખળુ યશી ળકે છે ણ ખયી ખળુી ત ફીજાને ુઅીુઌ  ુને તેના ચશયેા 
યની ખળુી જુઆને ુઅણે ખળુ થુઇુઌ તે જ છે. કુઇના ચશયેા ય સ્થભત રાલી જુઓ  અંદયન યાભ ુને ુઈય 
શ્માભ, ફને્ન ખળુ થળે. 
          જજિંદગી ફધા ભાટે ુઌક જ છે  ણ પયક ભાત્ર ુઌટર છે કે કુઇ તાની ખળુી ભાટે જીલે છે ત કુઇ 
ફીજાને ખળુ યાખલા ભાટે જીલે છે.                                           Email id: - kirtikotak71@gmail.com  

 

શારદિક ુચબનુંદન 
 
 
 
 
 

શ્રી ડ.સયેુળબાુઆ ટ 
 

શ્રી રશાણા ભશારયદના ભશાભુંત્રી તયીકે વનભણુુંક થલા ફદર શ્રી ડ. સયેુળબાુઇ ટને  

 

વર્જનશાય રયલાય તયપથી ખફૂ ખફૂ ુચબનુંદન વાથે શારદિક શબેુચ્છાઓ.  
 

તભે ુઅભ જ ખફૂ જ પ્રગવત કયતા યશ ુને પ્રગવતના વાન ચઢતા યશ ુઌલી ુઅળા. 
 

શબેુચ્છક 

વર્જનશાય રયલાય   

http://www.sarjanhar.com/
mailto:kirtikotak71@gmail.com
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ભે: વગલડતાના બકતા ફન્મા છ ત ભ્રાભક ફન્મા છ ત ુલથથાથી ફશાય ુઅલે. ુન્મના વશમગે વપતાની 
ુેક્ષા મગ્મ નથી. ુઅની જલાફદાયીન ટર ુન્મના ભાથે ત નથી ચડાલી યહ્યા ને ? કભવ કે્ષતે્ર ફદરાલ-
ુડચણ-રયશ્રભ દયેક ગણુન વભન્લમ કયજ. વર્જનાત્ભક વલચાયવયણી  કામવ વવદ્ધદ્ ુાલી ળકળે.  વશમગીઓના 
ભ્રાભક પ્રબાલને શાર યૂત થલીકાયી ચારજ. વનણવમભાું ભુંદતા વાયી નશીં. ઝડી ફન, જખભી ફનળે ત ણ 
ચારળે. 
વૃબ: મુુંઝલણ વબય સ્થથવતુઌથી ફશાય ુઅલવુું ળક્ય ન શમ ત્માું સ્થથવતને ુનફુૃ ફન. લધતી જલાફદાયીઓ 
વુંબવલત ુઌકર ડે શોંચી લવુું ડ,ે વક્ષભ છ દયેક સ્થથવતુઌ. ુઅવથિક  ફાફત ભટી જપા નથી ણ ફચત અંગે 
વલચાયળ ત લધ ુાભી ળકળ. વભત્ર તયપથી ુેક્ષા જફૃય યાખી ળક છ, ણ બાણાભાું રાડુ જભળે તેની ુઈદાયતા 
ણ ુઅ યાખી ળકળ. થષ્ટ વલચાય વયણી શલાું છતાું ળુંકાનુું ભતૂ ધણૂત ુું ફુંધ થામ તેની યાશ જુઓ. 
વભથનુ: બદુ્ધદ્, ડશાણન વભન્લમ ુન્મની ુેક્ષા લધાયળે. ુઅવથિક કે્ષત્રની વપતાને લકય ુઌટર નપ કયી ન 
લાયતાું. બવલષ્મન વલચાય જફૃયી. ઘણુું ુણધાયુું છે. ગભતાું ુઌ ુઅનુંદ ચાલજ, ુડચણે ધીયજ 
યાખજ.ારયલારયક લાતાલયણ મ ૂુંઝલણ વબય શલા છતાું ુઅનુંદભમ યાખી ળકળ. પ્રબાલી વભત્રન વુંકવ  રાબ અંકે 
કયલા. ુઈયલુત નીલડી ળકે છે. ુઅવથિક લગવ યૂતી ચતયુાુઇ લાયે વાલચેત યશ ુને વલશ્વાવ તાના ુઈય યાખ. 
કકવ : વભત્ર તયપ વુંમભભાું ુેક્ષા યાખી થલફે ુઅગ લધ. ઝડી રાબ ભેલલાની લ્શામથી મલુત યશ, યુતી 
રારચ વન્મખુ ુઅલી યશી છે. શ્રભ ફાફતે લધ ુુઈજાવ ળીર ફન્મા છ, જફૃય ુઌકાગ્રતાની છે જાલ. ુન્મના ગભા 
ુણગભાનુું ધ્માન યાખ, ુન્મથા શાથે કયી ુડચણ ુઈબી કયળ. વુંતાન પ્રત્મે વલકુાુઇ વબય ચચાવને ભશત્લ ુઅ, 
ુઅવધત્મ જાલલાથી અંતય યાખ. વભત્ર ુઈમગી ણ વુંમવભત યશ.ે 

 કેતન ટ, મલુ ુુંડ  ૧૫/૦૨/૨૧ થી ૧૪/૦૩/૨૧ 
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વવિંશ: થલબાલનુું હુું ણ ક્યાયે જત ુું કયવુું તે અંગે વચેત ફનતા જાલ, ુઅલનાયા વભમની કભવઠતા વપતા શતે ુ
ુઈમગી નીલડળે. શાર યૂતાું વાશવી વભજાજને ુનબુલનુું તેર યૂતાું યશ. મગ્મ વનણવમ રેલાળે. લૈબલી વવૃત્ત  
શારના તફકે્ક અંતયે યાખલા જેલી ગણજ. ુઅવશ્રત તલુ્મ વભત્ર ડશાણન યુંગ ફતાલળે. મગ્મતાનવુાય થલીકાયજ. 
બાુંડયડાઓ  તયપ ુઈદાય થલા કયતાું ભાગવદળવક ફનજ. થથાલય વભરકત ુને જન્ભના ગ્રશની ુઇચ્છા રાબ ુાલળે 
પ્રમત્ન કય. 
કન્મા: રાબની ુનેક રદળાઓ ખરૂી શમ તેવુું રાગળે, ધીયજ લૂવક વનણવમ રેલા વક્ષભ છ. વભત્ર તયપથી ુઅનુંદ 
ભાગી થલા તક ુઉબી થળે. વાલચેતી યાખજ. કભવકે્ષતે્ર વચેત યશળે ત ફદરાલ વપતા, પ્રગવતના ભાગે રુઇ જળે. 
ુઈયીઓ કે લડીર લગવની દયેક વરાશ તકવફધ્ધ શળે, છતાું રાબપ્રદ ફનાલલા બદુ્ધદ્ ુઅની જ કાભ ુઅલળે. 
ારયલારયક ફાફતે ત્લરયત રયણાભ ુઅલનાયી નશીં શમ, ુઅની ક્ષભતાન રયચમ ુઅને કયાલે છે. 
તરુા: ુન્મના પ્રબાલે ુઅલી વનણાવમક ના ફન. ુઅ લતય લગય કુંુઇ જ કય તેલા નથી. ુન્મની વલચાયધાયા 
ુઅને ઢવયડ રાગળે. કભવકે્ષતે્ર વર્જનાત્ભક લાતાલયણ યાખ. પલત ુઅનુંદ કયાવ્મે કુઇ જ નશીં લે. લાણીની કટુતા 
બમનુું લાતાલયણ વજી ળકે છે.ુઅવથિક કે્ષત્ર છદભ યીતે સદુ્ઢ ફન્યુું છે, લાથતવલકતા છાલલાનુું કાયણ ુઅ જાણે 
થથાલય વભરકત ફાફતે વનણવમભાું ુઅવ ના કયતાું. વભત્રન ુઈમગ વાથે ુઈમગીતા વભજ. 
વવૃશ્ચક: ચચત્ત ધ્મેમ તયપ ુઌકાગ્ર કયળ ત વપતાન ભાગવ ત ભેે જી ુઅલળે. ારયલારયક ફાફત જલાફદાયી 
ભાુંગી યશી છે, ત્માું પલત ુઅવથિક નશીં ુઅની ુઈસ્થથવત ણ ુવનલામવ છે. પલત તાના વલળે વલચાયળ ત 
ુશભથી લધ ુકળામનુું ણ નશીં કયી ળક. વશમગીની વલચાયધાયા ુઈમગી છે. પ્રબાવલત થલાભાું છછ ના યાખ. 
ધન:ુ ફધુું જ ઘય બેગુું કયલાની વવૃત્ત ક્યાુંથી જાગી? ુઈદાવચીત યશ, ુઅકફૃ લરણ દૂય કય. વલચાયભાું ગવતળીર શળ 
ત જ ુઇાવ બાલથી દૂય યશી ળકળ. ક્ષભતા વવદ્ધદ્ ફલ્યુું ાી ફતાલલાની છે, લતવભાન ુઌ ફધુું જ વભજી વલચાયી 
કયળ ત વવક્ક જાભી જળે. ુઅવશ્રત લગવ મગ્મ લતયની ુેક્ષા ુઌ વશમગ ુઅી યહ્યા છે, થલાથી ન ફનતાું. 
વશમગીઓની તકવળસ્લત વાભે લાભણાું વવદ્ થલા કયતાું ુેક્ષા વલશીન જલાફદાયી વોં. કભવકે્ષતે્ર લાણી કે ધન 
રયલતવન રાલી ળકે છે. 
ભકય: જડતાું વલચાય પ્રત્મેની જે ત્માગળે  વત્મ તેના ડખે ુઅલી ફેવે. ઘણાું ભાગવ દેખાળે ુઈતાલા ુને ુઅગ્રશી 
ના ફનતાું. જુના ુઅવથિક વ્મલશાય ચખથસુું ગયભ કયી ળકળે. ધન ફાફતે ુઅનુું ગચણત ુન્મથી વલવળષ્ટ છે. 
ુવધકાય ુને ભાનની લાુંછનાથી દુય યશ. વગલડ શતેનુી ભશનેત કયતાું શલા છતાું વાધનભાું બકતા તયીકે ુઅને 
રક જુઆ ળકતા નથી. કયકવય ચારે કુંજૂવાુઇ નશીં. વાથીદાયની ુઇચ્છા ુઌ ચારજ થડા ુઅનુંદ ભાગી થલામ. 
કુુંબ: વ્મસ્લતગત વલચાયને જ ભશત્લ ુઅલાથી ભમાવદા ુઌ ફુંધાલ છ ની વભજ ુઅણે વપ ફનાલળે ુન્મથી 
પ્રબાવલત થલામ ણ કામવદ્વતથી ખ યુતી જ ફદર. થથાલય વભરકત અંગે કભને વનણવમ રેલા ડે, છીથી 
વનણવમની શે્રષ્ઠતા વભજાળે. કભવઠતા વાથે વુંગઠનને ુવનલામવ વભજ. વાશવી વવૃત્તુઌ ુઌકર ુંડે વનણવમ ન રુઆ લ્મ. 
વરાશ વાયી ાભળ. ુઅની વપતા શતે ુવભત્રન વશમગ ભી યશળેે, ુઅગ લધ. 
ભીન: ુઇચ્છાઓની ભમાવદા ન શમ, જેલી ુઇચ્છા યાખળ તેલા વભત્ર ભેલળ. લાણીન પ્રબાલ લતવભાનને ાભી યહ્યાું 
છ. શે્રષ્ઠ નીવત ભાન-ભબાના શકદાય ફનાલી ળકળે. ુન્મની ુઇચ્છા વભજળ ત જ થલીકૃત ણૂવ યીતે ફનળ. 
ુઅવથિક કે્ષત્ર શતે ુુઈધાયણીુઌ ધ્માનથથ યશવે ુું જફૃયી. રાબ વદૃ્ધદ્ રાુંફા ગાાની ુઈચ્ચત ભાટેની સ્થથવત વનભાવણ કયી ળકે 
છે. વશજ નથી ભાટે જ ભેલળ ત તે શે્રષ્ઠ શળે. કભવકે્ષત્ર વશમગી ના વશકાયે રયલતવન રાલ. 
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લાત્વલ્મ હૃદમી રદવ્મ ુઅત્ભાને 

બાલબીની શ્રદ્ાુંજચર 
 

 

 

   

 

 

ુ. વો. ુનસમુાફેન યભેળ ઠક્કય (ચુંદે) 
(ુઈ. લ. ૬૩) 

સખુ-દુુઃખભાું વદામ શવતા યહ્યા તભે, 

વોના હૃદમભાું લવતા યહ્યા તભે, 

શતા નજય વભક્ષ, 

ાણના રકાયે ભક્ષ ાભી ગમા તભે. 

 ભે છે દેશ ભાટીભાું, 

 ણ ભાનલીનુું નાભ જીલે છે.  

મતૃ્ય ુાભે છે ભાનલી તે, 

ણ તેના વત્કભો જીલે છે. 

 છડી ુભાય વાથ, 

લથમા જુઇ પ્રભનેુ ાવ. 

 વલદામ રીધી ુણધાયી, 

  માદ યશળેે વદા તભાયી. 

 પ્રભ ુુઅના ુઅત્ભાને ળાુંવત ુે ુઌ જ વર્જનશાય રયલાય તયપથી પ્રાથવના  

-: શ્રદ્ાસભુન:- 

વર્જનશાય રયલાય  
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