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વ્શારા લાાંચકવભત્ર, 
 આણાાં જીલનભાાં આલતી દયેક વ્મક્લત, , ખળુી,  કે છી  જફૃરયમાતની લસ્ત,ુ દયેકનુાં 
એક આગવુાં ભશત્લ શમ છે. જ તભને એલ પ્રશ્ન છૂલાભાાં આલે કે તભાયા જીલનભાાં વોથી 
લધાયે ભશત્લનુાં શુાં?? ત આ પ્રશ્નના જલાફભાાં કઈ કશળેે ૈવ, ત કઈ ભાટે વભમ, કઈ ભાટે 
નકયી, કઈ ભાટે પે્રભ, કઈ ભાટે ળાાંવત ત કઈ ભાટે ભાતા-વતા.. લગેયે લગેયે. આભ અનેક 
રકના જીલનભાાં અરગ અરગ લસ્ત ુકે વ્મક્લતનુાં ભશત્લ શમ છે. 
 આજે હુાં એક એલા ભશત્લની લાત કયલા જઈ યહ્ય છે. જે આણાાં દયેકના જીલનભાાં ખફુ જ 
ભશત્લન બાગ બજલે છે. તભે આ લાાંચી યહ્યા છ, એન ભતરફ એ થામ છે કે આ ભશત્લ વલળે તભે 
જાણ છ. ત જ તભે લાાંચતા શલ!!! કેભ ખરુાં ને? શલે તભને વભજામ જ ગયુાં શળે કે હુાં કના 
ભશત્લની ભશત્લની વલળે લાત કયી યહ્ય છાં?... શ.શ...ભ..વાચુાં વલચાયુુ!!. હુાં લાત કયી યહ્ય છાં, આણાાં જીલનભાાં લાાંચનના ભશત્લ વલળેની.  

 લાાંચન એ જીલન જીલલાની જડીબટુ્ટી  છે. દયેક કે્ષત્રભાાં તભે ફધાથી અરગ છ, એવુાં વાબફત કયલા ખફુ લાાંચન કયવુાં 
જઈએ. ભશાન લૈજ્ઞાવનક આઇન્સ્ટાઇને કહ્ુાં છે કે "લાાંચનભાાં અદ્ભૂત ળક્લત છે. તભાયી જાત વવલામ તભને દુવનમાભાાં જ કઈ 
ભદદ કયી ળકે તેભ કઈ શમ ત તે સુ્તકનુાં લાાંચન છે. જે તભને ડગરે ને ગરે ભીણફત્તીની જેભ અજલાફૄાં આળે."  

 લાાંચન ફે પ્રકાયના શમ એક શમ છે. એક 'પયજજમાત' અને ફીજુ ાં 'ભયજજમાત'. પયજજમાતભાાં બણલાના સુ્તક શમ, જે 
લાાંચલા જ ડ.ે નશીંતય ભાલવુ વાયા ના આલે. ભાલવુ વાયા ના આલે ત વાયી નકયી ના ભે અને નકયી ના ભે ત કદાચ 
વાયી છકયી ના ભે!!. ખેય, ભયજજમાતભાાં  કઈ ફાંધન ના શમ. જેભાાં યવ ડ ેએવુાં લાાંચવુાં, ણ એવુાં લાાંચવુાં જેનાથી જીલનની 
ઉર્ધલુ ગવત થામ. આભ ત સુ્તકભાાંથી જીલન વલળે ઘણુાં ફધુાં જાણી ળકામ છે. જેભ કે જીલનભાાં વનષ્પતા આલે ત શુાં કયવુાં? 

ભશાન રકની જીલનકથા આલે, ફધકથાઓ આલે, જીલનના કડલા વત્મ વલળેના સુ્તક આલે. એટલુાં જ નશીં  ઘણી લખત ત 
ભાનવવક યીતે બાાંગી ડરેાને સુ્તક વ્મક્લતને ઉબા ણ કયી દે છે. આભ, લાાંચન ભન ભાટે વાબનુ ુાં કામુ કયે છે.  

 વાયા વલચાય,  વાયા સુ્તકના લાાંચનથી જ ભે છે. લાાંચનથી વ્મક્લત ફશાયથી એલ જ દેખામ છે, યાંત ુઅંદયથી 
એ ફદરામ જામ છે. શરેાાં કયતાાં લધ ુવભજદાય ફને છે. ગાાંધીજી એવુાં કશતેા શતા કે, "વાયા સુ્તક યત્ન કયતાાં ણ 
અમલૂ્મ છે. યત્ન ફશાયથી જ પ્રકાળે છે. જ્માયે વાયા સુ્તક વ્મક્લતને જ્ઞાનથી અંદયથી પ્રકાવળત કયતા શમ છે". વાયા 
સુ્તક લાાંચ્મા છી  આણ દ્રષ્ટષ્ટકણ જ ફદરામ જામ છે. આણે તાની જાતને લધ ુ વનકટથી વનશાી ળકીએ છે. 
આણી કલ્નાળક્લત અમકુ શદ સધુી જ વીવભત શમ છે યાંત ુલાાંચન આણી કલ્ના ળક્લતને ાાંખ આે છે. જીલન 
વલળેની નલી વભજણ, પે્રયણા અને આંતરયક ફ આે છે. 
         અશીં પ્રશ્ન એ થામ છે કે વનજીલ સુ્તકભાાં આટરી ફધી ળક્લત કેલી યીતે શઈ ળકે...?? આખયે છે ત એક 
કાગબયુાં જ ને....!! શા,  છે ત એક કાગબયુાં જ ણ એ કાગ ઉય કઈકન  વલચાય ધફકત શમ છે,  કઈકન અનબુલ  
ફરત શમ છે, કઈ વ્મક્લતનુાં શનૂ્મભાાંથી વર્જન કયુું શમ એની આખી જીલન કશાની શમ છે, ત લી કઈકે જીલનભાાં 
ઠકય ખાઈને ળીખેરા ફધાઠ કહ્યા શમ છે. કઈકની રદરની રાગણી ત કઈ ભતૂકાના યુાલાની લાસ્તવલકતા કે 
બવલષ્મની ળક્યતાઓને  વાંકેરીને એક કાગ ય અંરકત કયલાભાાં આલેરી શમ છે. છી વભમ જતાાં તે સુ્તકભાાં યુાઈ 
જામ છે અને જ્માયે લાાંચીએ ત્માયે આણા ભનભાાં જીલાંત ફની જામ છે. છી બરે એ સુ્તક આજથી ચાવ, વ કે 
શજાય લુ શરેાના કેભ ના શમ..!! જેભ કે આણા ધાવભિક ગ્રાંથ જેલા કે ગીતા, યાભામણ, ઉવનદ લગેયે અત્માયે ણ 
આણી અંદય પ્રાણ યૂી, ઉત્વાશન વાંચાય કયી, ીઠફ રુૂાં  ાડે છે. 
 છેલ્રે વભત્ર, એટલુાં જ કશીળ કે ખફૂ લાાંચન કય. ફાકને ણ લાાંચલાની આદત ાડ. તેઓ આણુાં અનકુયણ 
કયતા શમ છે. આણે કયશુાં ત તે રક ણ ચક્કવથી કયળે. ભાટે યીડય ફન, નીડય ફન અને રીડય ફન. 
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આ અંકમાાં 
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લુ:૧૪ અંક:૫ વાંગ અંક:૧૬૧ 

જાન્યઆુયી-૨૦૨૧ 

 

    જજિંદગીભાાં વફાંધનુાં ભશત્લ 
 

 

 

 

 
 

 

 

જીલનભાાં ભશત્લની લાતનુાં ભશત્લ 
ક્યાયે વભજાળે??? 

ભશત્લ ભભુ 

ષુ્ા રકળય ગારા – ૧૯ 

પ્રકૃવત અને ભશત્લ 

 

“પ્રામરયટી ભેનેજભેન્ટ”-
એક ફેરેન્સ્ડ રાઈપ 
જીલલાની ચાલી... 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

વભતર ટેર - ૨૮  

   

લૂી ભદી ભરકાણ – ૪૦  

ભ. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 

અલ્પા િિા - ૩૧   

ચાંદ્રળેબાઈ ાયેખ - ૩૬                                           
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આ અંકભાાં 
   

જીલનભાાં ભશત્લ કનુાં? 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ચેતના ગણાત્રા – ૪૩ 

 

ભશત્લ સ્લાથુનુાં  

 જન્ભ સ્થાન??? 

અચીતા ાંડયા – ૪૭ પ્રીવત બટ્ટ– ૪૯ 

કેતન ટ – ૬૦ 

રશના વની - ૫૩ 

યાવળ બવલષ્મ 

સ્લાવત ળાશ – ૪૫ 

ભશત્લનુાં આ દુવનમાભાાં ખફુ ભશત્લ 

સમતેષ આહીર – ૫૫ 

ભાનલ ફૃી અલતાય 

ભેહુર ળાશ – ૫૭ 
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વર્જનશાય ગજુયાતી ભાવવકને 

   વવળમર ભીરડમા ય ફટન     CLICK કયીને FOLLOW કય... 
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    જાન્યઆુયી -૨૦૨૧ 

અલ્પા િિા  

         અલ્ા લવા 
 

પ્રીવત બટ્ટ 
 

                           જદલજીબાઈ લયા  
 

                                 પ્રદીબાઈ વત્રલેદી  

 

                                                        

                      ચેતના ગણાત્રા 
 

                                                        

                      વભતર ટેર 
 

                                                        

        વભતે આશીય 
 

                                                        

    અબચિતા ાંડયા 

 

                                                        

રશના વની 
 
                                                        

ભેહુર ળાશ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

રેખકના નાભ ય        CLICK કયીને વલરડઓ જલ 

                                           

 

                       વલયાજ ાંડમા 

  
ક્લરક કય  

અને 

 જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

લૂી ભદી ભરકાણ  

                                                        

                                                       લૂી ભદી ભરકાણ 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 

 

                                           અલ્ા લવા 
 

                                     પ્રીવત બટ્ટ 
 

                                                  જાદલજી લયા 
 

                                                             ષુ્ા રકળય ગારા 

  
ક્લરક કય  

અને 

જુઓ વલડીમ 
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 તભુ ક્યાાં જાન... તભુ ભેયે બરમે ક્યા શોં... કૈવે ફતાઉં ભેં તમુ્શ.ે... ભેયે બરમે તભુ કોન શોં...?... અશીં એક પે્રભી 
ભાટે તેની "વપ્રમતભાાં" ખફુ ભશત્લની છે.  તેને ભાટે વપ્રમતભા વલોત્તભ છે! 
       તભુ આ ગમે શ... નયૂ આ ગમા શૈ.... નશીં ત બચયાગવે રહુ જા યશા થા... જીને કી તભુ વે લજશ વભર ગઈ 
શૈ.. ફડી ફે લજશ.. જીંદગી જા યશી થી...અશીં ણ વ્મક્લતના  જીલનભાાં તેની ભાશકુાનુાં આલવુાં એ ખફુ જ "ભશત્લ"નુાં 
ફની જામ છે. તેભના આલલાથી તેભને  જીલલાનુાં કાયણ ભી જામ છે.તેભના જીલનભાાં એક અજીફ પ્રકાયન 
ઉત્વાશ આલી જામ છે. 
 આભ આણા જીલનભાાં...કઈ ભશત્લની વ્મક્લત આલી જામ કે ભશત્લની ઘટના ફની જામ ત જીલન 
ફદરાઈ જત ુાં શમ છે. આણે કને ભશત્લ આીએ છીએ તેના ય આણા જીલનની પ્રગવત કે વપતા આધાય 
યશતે શમ છે. અગત્મન ુ એ છે કે તભે કને "ભશત્લ" આ છ. તભાયી ાવે અનેક પ્રજેલટ શળે તેભાાંથી ક્યાાં 
પ્રજેલટને ભશત્લ આ છ તેના ય તભાયી વપતાન ગ્રાપ દયાત શમ છે.ઘણી લખત નાના નાના કાભ કયલાભાાં 
ભશત્લના કાભ ભાટે યૂત વભમ જ યશતે નથી અને છી આણે કશીએ કે, કેભ ભને જઈએ તેલી વપતા ભતી 
નથી?. હુાં ભશનેત ત  ખફુ કરુાં  છાં ત ણ ભને જઈએ તેલી વપતા ભતી નથી. કેભ?? ભાયી વપતાન ગ્રાપ 
ફહુ ધીયે ધયે આગ લધે છે. આવુાં કેભ થામ છે? ભે યીક્ષા ભાટે આખ કવુ લાાંચ્મ શત ત ણ ભારુાં  રયણાભ 
પસ્ટુ લરાવ કેભ આલતુાં નથી? હુાં કેભ ાંશોંચી લત નથી? હુાં કેભ ાછ યશી જાઉં છાં? ભાયે કેભ... વતત.. વભમની 
ખેંચ યશ ેછે? ભાનલી વલાયે ઉઠે ત્માયથી વાાંજ સધુી તે ઘણા ફધા કામોભાાં વ્મસ્ત યશતે શમ છે. તે વતત કાભભાાં 
યચ્મચ્મ યશતે શમ છે. ઘણા ફધા કાભ  ત તેને વતત લગેરા જ યશતેા શમ છે! આ ફધા કાભ કયલાભાાં 
રદલવના રદલવ અને લોના લો જતા યશતેા શમ છે! અયે લો  ત શુાં....આખી જીંદગી ણ જતી યશતેી શમ છે! 
છતાાં આખયે તેને કશુાં પ્રાપ્ત કમાુંન વાંત થત શત નથી. ત આભ કેભ??  જમાયે...મકેૂળબાઇત... ફ્રેટની વીડી 

પ્રદી વત્રલેદી, અભદાલાદ 
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ચડતા શમ એભ પટા પટ વપતાની વીડી ચડી જતા  શમ એવુાં રાગે છે! અભે ફને્ન રગબગ  વયખી લમના છીએ  
અને રગબગ વયખુાં કાભ કયીએ છીએ..તેભ  છતાાં અભાયા ફને્નની વપતાભાાં આટર તપાલત કેભ??? વપતા, 
પ્રગવત કે વલકાવના ઉર્ધલુગાભી ગ્રાપ ભાટે ભાત્ર રયશ્રભ જ ભશત્લન નથી. શા, માય....ભાત્ર રયશ્રભ  કે વખત 
ભશનેત જ ભશત્લની શત ત...ભજૂય... ઉદ્યગવત ફની ગમા શત! યણ વાંગ્રાભભાાં.. ઘડાને ફદરે ગધેડા ય 
ફેવીને.. રડાઈ રડાતી શત! 
  ણ એવ ુ લાસ્તલભાાં જલા ભતુાં નથી. કેભ?.. કેભ કે....આણે... દયેક લસ્ત,ુ ક્સ્થવતનુાં ખાવ "ભશત્લ" 
વભજીએ છીએ. ગધેડ ભજૂયી કયલાભાાં ગભે તેટર  શોંવળમાય શમ ણ... તે.. યણ વાંગ્રાભભાાં ત ના જ ચારે..! અશીં 
ત તેજીરા ઘડા જ.. ચારે. આભ, આણી વપતા-વનષ્ફ્તાભાાં રયશ્રભ કે વખત ભશનેત કયતાાં....તભે કને  
"ભશત્લ" આીને ભશનેત કય છ તે વોથી લધ ુઅગત્મનુાં છે. તભે આખ રદલવ ગભે તે કાભ કયતાાં શોં ણ જ તભે 
એભાાં ભશત્લના કાભ ક્યાાં છે  તે ઓખી ળકતા ના શોં અને એ યશી જતા શમ ત એ વખત કાભ કમાુ કયલાન કઈ 
જ અથુ નથી. તેનુાં કઈ પ્રગવતકાયક કે વલકાવ  જનક રયણાભ આલી ળકત ુાં નથી. 
 વોથી ભશત્લનુાં એ છે કે તભે ઘણા ફધા પ્રકાયના કાભની લચ્ચે ઘેયામેરા શોં ત્માયે વોથી લધ ુભશત્લના કાભ 
ક્યાાં છે તેને ઓખ અને છી એ કાભ ય વખત ભશનેત કય ત જ તભે ઝડથી.. ઉચ્ચતભ વપતા ભેલી 
ળકળ. ભટાબાગે આણુાં જીલન નાના ભટા કાભભાાં જ વ્મવતત કયી દઈએ છીએ અને છી ફા કાઢીએ છીએ 
કે અયય.. જીલનભાાં હુાં કાાંઈ જ કયી ળક્ય નશીં, હુાં કઈ ભટી વપતા ભેલી ળક્ય નશીં. હુાં આટલુાં ફધુાં કાભ કયત 
શલા છતાાં.. હુાં કઈ ફની ળક્ય નશીં કે કઈ ભેલી ળક્ય નશીં.!..આણે .. યીક્ષા ભાટે કેટલુાં લાાંચ્યુાં એ નશીં..ણ 
કેટલુાં ભશત્લનુાં લાાંચ્યુાં? એ અગત્મનુાં છે. એ વભજવુાં જફૃયી છે. આણે યીક્ષાભાાં કેટરા ભશત્લના મદુ્દાઓ રખ્મા? એ 
ભશત્લના મદુ્દાઓના આધાયે... પસ્ટુલરાવ કે સુય યેન્ક ભત શમ છે. નકયી-ધાંધાભાાં ણ.. જ તભે ભશત્લના કાભ 
ભાટે વભમ  આ, ભશત્લના વનણુમ રઇને તેને અનફુૃ કાભકાજનુાં ટાઈભ ટેફર ગઠલ ત અચકૂ આ ઝડથી 
વપતા ભેલી ળકળ. આવુાં જ ઘયકાભ શમ કે ફશાયના કઈ કાભ શમ એ ફધાભાાં.. ક્યા કાભ ભશત્લના છે તે 
જાણીને એ પ્રભાણે  કાભ કયલાભાાં આલે ત એને કઈ રદલવ હુાં શોંચી લત નથી કે આ યશી ગયુાં તેલ પ્રશ્ન થત 
નથી. 
 વોથી લધ ુભશત્લ છે "વભમ"નુાં. જે કઈ વભમનુાં ભશત્લ વભજે છે તે જ કઈંક ાભી ળકે છે, કઈક ભેલી ળકે 
છે. વભમ ફહુ જ ભશત્લન છે. એક લખત વભમ શાથભાાંથી વયી ગમ છી.. એ વભમ ાછ આલત નથી. એટરે 
જ કશલેામ છે ને કે "વભમ લતે વાલધાન" જીલનભાાં વભમનુાં ખફુ ભશત્લ યશલે ુાં છે. જે કઈ વભમનુાં ભશત્લ વભજીને 
તાના જીલનનુાં આમજન કયે છે તે વનશ્ચત વભમભાાં તાની ભશત્લકાાંક્ષા યુી કયી ળકે છે. તાના ર્ધમેમને ાભી 
ળકે છે. આથી જ એભ કશલેામ છે કે એ વભમ એના ભાટે ખફુ ભશત્લન શત, "ગલ્ડન ટાઈભ" શત અને એટરે જ 
આજે એ આ બઝળન ય છે, આ ક્સ્થવતભાાં છે. વભમ છી કઈ "વ્મક્લત" ભશત્લની છે. તે ાયખતા આલડવુાં 
જઈએ. ઘણી લખત આણે એલી વ્મક્લત વાથે જીલનન ભટ બાગ વાય કયી દેતા શઈએ છીએ કે જેનાભાાંથી 
આણને કશુાં જ જાણલા કે ળીખલાનુાં ભતુાં ના શમ. આણા ર્ધમેમને ભાટે કઈ વ્મક્લત ભશત્લની છે તે.. જાણવુાં ખફુ 
જફૃયી છે. જેન વટુ આણને ઝડથી ર્ધમેમવવદ્ધિ સધુી શોંચાડી ળકે છે. 
 આ વાંવાયભાાં કઈ વ્મક્લત કેલી છે તેન આધાય તે કઈ ફાફતને ભશત્લ આે છે તેના ય યશરે છે. જે કઈ 
વ્મક્લત જે ફાફતને ભશત્લની ગણતી શળે એલી એ વ્મક્લત ફનતી શમ છે. તભાયા જીલનભા તભે કને ભશત્લનુાં ગણ 
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છ તે ખફુ અગત્મનુાં છે. લાબરમ જમાયે વળકાયને ભશત્લ આત શત ત્માયે એ "લાબરમ લ ૂાંટાય "કશલેાત શત, 
લ ૂાંટાયાથી ઓખાત શત. ણ જમાયે યાભ નાભને ભશત્લ આપ્યુાં ત્માયે એ... લાક્લ્ભકીથી ઓખાલા રાગ્મ. આભ 
તભે તભાયા જીલનભાાં ક્યાાં કામુને ભશત્લ આ છ તેના યથી તભાયી ઓખ ફનતી શમ છે. 
 હુાં કે તભે… કને "ભશત્લ" આ છ તેના ય વપતાન આધાય યશતે શમ છે. આણે ઘણી લખત ખફુ 
ઓછી ભશત્લની વ્મક્લત કે કાભ ાછ ખફુ વભમ ખચી નાખતા શઈએ છીએ. અને છી ભશત્લના કાભ કે.. 
યીક્ષાભાાં ભશત્લના પ્રશ્નના જલાફ રખલા ભાટે વભમ યશતે નથી. રયણાભ સ્લફૃ આણે જઈએ તેવુાં રયઝલ્ટ 
ભેલી ળકતા નથી. છી અપવવ કયલાન કઈ જ અથુ નથી. 
 તભે ભશત્લના કાભને પ્રથભ પ્રાધાન્મ આ. દયેક કાભ લતા ઓછા અંળે ભશત્લ ધયાલતા શમ છે ત વો 
પ્રથભ ભશત્લતા પ્રભાણે કાભ ગઠલ એને વભમનુાં ણ ભશત્લ વભજીને એ પ્રભાણે કામુ ળૈરી ગઠલ અને છી 
જુઓ તભે ણ કેલા વડવડાટ વપતાની વીડી ચડી જાઓ છ.! આણ Goal-ર્ધમેમ..એલયેસ્ટનુાં વળખય જ શવુાં 
જઈએ. છી આજુ ફાજુની રરચાભણી સુાંદયતાને ભરૂી જલી ડે, છડી દેલી ડે...શા! ઘણી લખત નાના નાના 
કાભ રરચાભણાાં શમ છે, અને તેની ાછ જ ચાર..ત..એ તભાય વભમ ખામ જામ છે અને છી લધેરા વાલ 
થડા વભમભાાં તભાયે ભશત્લના કાભ ય ાડલા ડે છે જેભાાં તભે છી સ્રેવ અનબુલ છ, વભમની ખેંચ અનબુલ 
છ, ફીજાથી ાછ યશી જાઓ છ. એટરે જ વો પ્રથભ કાભન ક્રભ તેના ભશત્લ પ્રભાણે ગઠલ અને એ પ્રભાણે 
આગ લધ. 
 શાર કયનાના વાંજગભાાં તભાયા ફધા કામોભાાં વોથી ભશત્લનુાં કામુ. શલે્થ કઈ યીતે વાયી જાલલી એ છે. 
આ છી ફશાય જાલ ત ભાસ્ક શયેલ, શને્ડ ગ્રઝ શયેલા, વવળમર રડસ્ટન્વ જાલવુાં, શને્ડ લૉળ કયલા, લસ્ત ુ
ફધી વૅનેટાઇઝ કયલી. વલગેયે વોથી લધ ુભશત્લનુાં છે. ત અમકુ વાંજગભાાં અમકુ કામો ખફુ ભશત્લના ફની જતા 
શમ છે. આભ વાંજગ પ્રભાણે ણ તભે ભશત્લના કામો કયીને આગ લધ ત વપ થઈ ળકામ છે. એટરે કે 
વભમ, સ્થ, વાંજગ પ્રભાણે તભે કામોનુાં, વ્મક્લતનુાં ભશત્લ વભજ ત  જીલન જીલલાભાાં ફહુ મશુ્કેરી ડતી નથી. 
 રગ્ન પ્રવાંગ શમ કે કઈ વાય-ભાઠ પ્રવાંગ શમ ત્માયે આણે વો પ્રથભ ભશત્લની વ્મક્લતનુાં બરસ્ટ ફનાલીએ 
છીએ અને વો પ્રથભ તેને આભાંત્રણ આીએ છીએ..કેભ? કેભ કે ભશત્લની વ્મક્લત ભશત્લના પ્રવાંગભાાં ફાકી યશી જામ 
નશીં. ત આવુાં જ આણે આણા જીલનભાાં દયયજ કયી ના ળકીએ?? આણી જીલન ળૈરી જ આ પ્રભાણે ગઠલી 
ના ળકીએ??  દયયજ વલાયે ઉઠ ત્માયે કયલાના કાભના બરસ્ટભાાં ભશત્લના કાભને પ્રથભ રખ અને છી એ પ્રભાણે 
કાભ કય.. અને જુઓ તેન ચભત્કાય! થડા રદલવ કે ભરશનાભાાં જ આ સ્રેવ ફ્રી યશીને ઝડથી આગ લધી યહ્યા 
શળ. કેભ કે તભે ભશત્લના કાભ વભમ ભમાુદાભાાં યુા કમાુ શળે. આભ દયયજ આલી ટેલ ાડ અને છી રયશ્રભ 
કય ત તેના ભીઠાાં પ અલશ્મ ચાખલા ભળે જ. આ ભશાન ભાણવનુાં, ળધ કતાુઓનુાં, લૈજ્ઞાવનકનુાં જીલન ચરયત્ર 
લાાંચ. ત ખ્માર આલળે તેઓ ભશત્લના કામુ ાછ આખી જીંદગી ખચી નાખી શતી અને એટરે જ તેઓ ભશાન 
થમા, ઇવતશાવભાાં સ્થાન ામ્મા. 
    ત ચાર, આ નલા લુભાાં આજથી જ ભશત્લના કાભનુાં બરસ્ટ ફનાલ અને એ પ્રભાણે ભશનેત ળફૃ કયી દ.. 
છી જુઓ તેન બવ્મ ચભત્કાય. વર્જનશયના દયેક લાચક વભત્રને.. નલા લુભાાં ખફુ ખળુીઓ ભે અને વાયી  
તાંદુયસ્તી જલામ તેલી શારદિક શબેુચ્છા.     
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 કયનાના કા શરેાાં ભાયા વભત્ર શ્રી વભતેબાઈ રનના ઘયે એક લખત ગમ શત. તેભણે એક ભટ લાઘ 
જેલ કતૂય ાળ્મ શત.. ઘયભાાં દાખર થતાાં જ તે દડીને વાભે આવ્મ. ભને ત ગબયાટ થમ ણ વભતેબાઈએ 
તેને લશારથી ચૂ કયીને એક જગ્માએ ફાાંધી દીધ. યજ વભતેબાઈ તેની વાથે લધાયે લશાર કયતા શળે ણ આજે 
ભાયા કાયણે તેનુાં ભશત્લ ઓછાં થઈ ગયુાં શમ તેભ તેને વતત રાગ્યુાં શળે એટરે તાની જગ્માએથી તે વતત ભાયી 
વાભે ઘયૂકત યહ્ય. 
 ધીયે ધીયે આ નાના ફાક ભાટે ભશત્લની વ્મક્લતના ખ્માર અજાણ ણે જ ફદરાઈ જામ છે. પ્રાથવભક 
ળાાભાાં જતા શમ ત્માાં સધુી ફાકને ભાટે ભાતાનુાં ભશત્લ લધાયે ઉમગી શમ છે. ભા સ્કરેૂ મકૂલા જામ, રેલા 
જામ, સ્કરૂભાાંથી આલે એટરે ભા તેના ભાટે દૂધ, નાસ્ત તૈમાય યાખે. તે દૂધ નાસ્ત કયતાાં કયતાાં ભાને સ્કરૂની આખા 
રદલવની ફધી લાત કયે અને ભા ખફૂ પે્રભથી તેની આ ફધી લાત વાાંબે. 
     ધીભે ધીભે જેભ અભ્માવ આગ લધે, ફાક ભટ થામ તેભ શલે તેના જીલનભાાં વભત્રનુાં ભશત્લ લધાયે થામ. 
શલે તે લધાયે વભમ વભત્ર વાથે વલતાલે. ભા સ્કરૂ ફાફતે કઈ લાત છેૂ ત શલે તે લાત તેને કચ કચ રાગે. 
ક્યાયેક ક્યાયેક કઈ વ્મક્લતની વફત વલળે ભાતા વતા ાવે લાત છાલતા ણ તે ળીખી જામ. ળાાના લુ યૂા 
થામ એટરે શલે તેને ાાંખ ફૂટે.. સ્કરૂના યવુનપભુભાાંથી મકુ્લત અને એક નલી દુવનમાભાાં પ્રલેળ.  

 શલે તેને તાની કલ્નાની કરેજ રાઇપ જીલલી શમ છે. શલે તે તાના વ્મક્લતત્લના ભશત્લ ય લધાયે 
ર્ધમાન આે છે. રેટેસ્ટ શયે સ્ટાઈર, બ્રાન્ડેડ કડાાં અને ફૂટલેય તયપ તેનુાં ર્ધમાન લધે છે. વલજાતીમ આકુણનુાં ભશત્લ 
લધાયે થામ છે. લરાવભાાં ફેવલા કયતાાં ફશાય નીકી કઈની કાંનીનુાં ભશત્લ તેના ભનભાાં લધે છે. અત્માયે ભડનુ 

ધીફૃબાઈ ભીયાણી, ઘાટકય 
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જનયેળન તાની રાગણીને તયત વ્મકત કયી ળકે છે, અને બે્રક અ ણ જલ્દી કયી ળકે છે. પે્રભ ળબ્દનુાં ભશત્લ 
ઓછાં થઈ ગયુાં અને ળાયીરયક આકુણનુાં ભશત્લ લધી ગયુાં. 
     ધીયે ધીયે આ વભમ ણ લશી જામ તે છી જીલનની ઘયેડભાાં જતયાઈ જામ. શલે ભશત્લ તાની કેરયમય 
અને ૈવાનુાં લધે છે. ૈવ આલે છી દ અને પ્રવતષ્ઠાનુાં ભશત્લ લધી જામ છે. જે રક ભાટે ભશનેત કયે છે, જેઓની 
સખુાકાયી ભાટે કાજી યાખે છે, તેભને જ વભમ નથી આી ળકાત. જે યીલાયજનના વટુથી પ્રગવત થામ છે, 

તેભનુાં ભશત્લ જાણે અજાણે ઘટી જામ છે અને પલત કાભ, કાભ અને કાભનુાં ભશત્લ લધી જામ છે. તાની જાતને ણ 
વભમ આી ળકાત નથી. 
 અભાયી જ્ઞાવતના ખફૂ આગ ડતાાં અને વાભાજજક કે્ષતે્ર તથા વ્મલવામભાાં વદા ડફેૂરા યશતેા એક 
ભશાનબુાલ વાથે અંગત વાંફાંધ વલકવાવ્મા શતા. તેભની ાવે જ્માયે જ્માયે જાઉં ત્માયે તાની ડામયીભાાં જઈને 
છીની મરુાકાત ભાટે વભમ આતા. અભાયી જ્ઞાવતની ભટી વાંસ્થાના પ્રમખુ દે ણ બફયાજતા શતા. વતત 
કામુળીર અને રાલેબરિંગ કયે. અભે તેભને ઉડતા પ્રમખુ તયીકે ણ નલાજતા. 
 વતત કામુળીર યશ,ે અને તબફમત તયપ ર્ધમાન ઓછાં આે. વાભાજજક વેલા કામુ લખતે તાની નાદુયસ્ત 
તબફમતને નજય અંદાજ કયે. તેભને જ્ઞાવત વેલાના કામોનુાં ભશત્લ ખફૂ જ યહ્ુાં. ઇ વ.૨૦૦૧ભાાં કયછ અને વોયાષ્રભાાં 
બીણ ધયતીકાં આવ્મ ત્માયે ત્માાંના ીરડત રક ભાટે અને તેભના નુલુવન ભાટે ખફૂ પ્રમત્નળીર યહ્યા. 
તબફમત લધાયે ખયાફ થઈ ણ શક્સ્ટરના બફછાનેથી તાના વાથીદાય વાથે વતત યાશત કામુ ભાટે જ બચિંવતત 
યશતેા શતા. જીલનના અંવતભ શ્વાવ સધુી તેભણે વેલાકામોને ભશત્લ આપ્યુાં. 
     જીલનભાાં ઘણી લખત આણે ટાઇભ ભેનેજભેન્ટ નથી કયતા, વતત કાભભાાં ભળગરુ યશનેાય વ્મક્લત, તાની 
ડામયીના ાને ફધાાંની એઇન્ટભેન્ટ રખનાય વ્મક્લત તાની જાતને એઇન્ટભેન્ટ નથી આી ળકતી. તાની 
જાતનુાં ભશત્લ ઓછાં કયી વતત કામુ કે્ષત્રને ભશત્લ આનાય વ્મક્લતને જ્માયે ણ આ વભજામ છે ત્માયે ખફૂ ભડુાં 
થઇ જામ છે. 
     શજુ ચાવ લુ શરેાાં આટરા ઉકયણ ન શતા, કમ્પ્યટુય અને ઇન્ટયનેટનુાં નાભ સરુ્ધધાાં કઈને ખફય ન 
શતી, છતાાં આણા લડીર યીલાય ભાટે અને તાના ભાટે તથા વભાજના પ્રશ્ન ભાટે વભમ આી ળકતા શતા. શલે 
ત ફધ ુઆંગીના ટેયલે થામ છે, આંખના રકાયાભાાં કાભ થઈ ળકે છે, છતાાં ભાણવને વભમ ભત નથી. આઠ, 

નલ લુના ફાકને છૂળ ત કશળેે સ્કરૂ, શભલકુ અને લરાવભાાં જ બફઝી યહુાં છાં, ભને ફશાય યભલા જલા ભાટે 
વભમ જ નથી. યભલા કદૂલાની ઉંભયનુાં ભશત્લ ઓછાં કયીને ફાકને એક ભળીન ફનાવ્યુાં શમ તેવુાં રાગે છે. તેણે 
ગભુાલેરા ફચણના એ ભશત્ના લોનુાં નકુવાન કેલી યીતે બયાઈ થઈ ળકળે?? 

 વાભાન્મ યીતે જલાયુાં છે કે આણે બાયતીમ ખાવ કયીને ગજુયાતી પ્રજા તાની વ્મક્લતગત જાત પ્રત્મે 
ખફૂ ફેદયકાય યશ ેછે. તેભને ભન સ્લાદનુાં ભશત્લ લધાયે શમ છે. કઈ ણ વભાયાંબભાાં જઈએ છી તે ધાવભિક પ્રવાંગ 
શમ કે વાભાજજક પ્રવાંગ શમ, આણાાં બાઈ ફશને અકયાાંવતમાની જેભ ખાલાની આઇટભ ય તટૂી ડે, ફગાડ ણ 
ખફૂ કયે, અન્ન અને જનુાં ભશત્લ ભરૂી જલામ, જે એઠલાડ જભા થામ તેભાાં કેટરામ જફૃરયમાત ભાંદ ને ફે ટાંકનુાં 
બજન ભી ળકે.   

   આણને વાચી ભખૂ કયતાાં લધાયે દેખત ભખૂ લધાયે રાગે છે, ળયીયને જફૃય શમ નશીં ણ ભન રરચામ 
એટરે તયત ેટભાાં ધયાલીએ, છી તબફમત સધુાયલા ડકટય ાવે દડી જઈએ. 
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    ભશત્લ ળેનુાં લધાયે છે, તાની જાતને વાચલલી કે છી ભનની ઈચ્છાઓને ભશત્લ આવુાં??? આ ઉયાાંત 
આણે ફધા વભમને ક્યાયે ણ ભશત્લ નથી આતા. કઈ ણ જગ્માએ રગ્ન પ્રવાંગ શમ કે છી વાભાજજક પ્રવાંગ 
શમ ણ ક્યાયેમ વભમવય ળફૃ થામ નશીં. વળક્ષીત વ્મક્લતઓ ણ વભમનુાં ભશત્લ વભજી ળકતા નથી. થડા વભમ 
શરેા એક રગ્નભાાં શાજયી આલા જલાનુાં થયુાં, વત્કાય વભાયાંબ યાતે્ર વાતથી નલ શત, હુાં વાડા વાત લાગ્મે 
શોંચ્મ ત ભાયા જેલા ાાંચ,  છ,  ભાણવ શતા. જેભના ઘયે પ્રવાંગ શત તે રક જ તૈમાય થઈને ણા આઠ લાગ્મે 
આવ્મા. લય અને કન્મા ત છેક ણા નલ લાગ્મે આવ્મા. લય યાજા M B A શતા અને કન્મા સ્ટ ગે્રજ્યએુટ શતી, 
આટલુાં બણેરા જ વભમનુાં ભશત્લ ન વાચલે ત અન્મ ાવે શુાં આળા યાખીએ? 

આ ટાઇભ ભેનેજભેન્ટ ખફુ જ ભશતલનુાં છે, કાયણકે ટાઇભ ભેનેજભેન્ટ એટરે જ રાઇપ ભેનેજભેન્ટ. 
     કઈ એક રેખક ફહુ વયવ લાત કયે છે "યજીંદા અનેકવલધ કાભભાાં વોથી ભશતત્લણુૂ છે. તાના જીલનભાાં 
તાન વલકાવ. જીલનભાાં વાભાજજક વલકાવ વાથે આર્ધમાજત્ભક વલકાવને ણ રક્ષ્મભાાં યાખ. નાની નાની લુ્રક 
ફાફતને ભશત્લ આલાના ફદરે વભમનુાં શુાં આમજન કય.  

 અન્મ રકની મરુાકાત ભાટે વભમ ડામયીભાાં નોંધ કયીએ છીએ. તેભ તાની જાત વાથેની મરુાકાત ભાટે 
વભમ નોંધી યાખ. તાની વ્મક્લતગત ભનગભતી પ્રવવૃત્તઓને ભશત્લ આીને તે ભાટે વભમ પાલ 
 આણા સ્લજન અને વભત્ર વાથે પે્રભબમાુ વાંફાંધની ભાલજત અને કુદયતનુાં વાવનર્ધમ જીલનભાાં ખફૂ ભંુ ાં 
ભશત્લ ધયાલે છે. 
   વભમ ત આણે ચયલાન જ શમ, વભમ આણને ચૂકીથી ચયીને રઈ જામ તે શરેાાં જીલનનુાં ભશત્લ 
વભજી ળકામ તે ખફુ ભંુ ાં યશસ્મ છે.        Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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"જીલનભાાં લાયવ આતા વાંફાંધ કયતાાં વલવાભ આતા વાંફાંધ લધ ુભશત્લના શમ છે" 
  ભશત્લ એ દયેકના જીલનભાાં બબન્ન બબન્ન શમ છે અથાુત: અરગ-અરગ શમ છે. જેભ કે કઈના જીલનભાાં 
લસ્તનુ ુાં ભશત્લ લધાયે શમ. કઈના જીલનભાાં વ્મક્લતનુાં ભશત્લ લધાયે શમ. કઈના જીલનભાાં વભમનુાં ભશત્લ 
લધાયે શમ. કઈના જીલનભાાં ૈવાનુાં ભશત્લ શમ. કઈના જીલનભાાં દ-પ્રવતષ્ઠાનુાં શમ. કઈના જીલનભાાં 
વળક્ષણ અને લાાંચનનુાં ભશત્લ શમ ત કઈના જીલનભાાં ળખ, ભજ અને ભનયાંજનનુાં ભશત્લ શમ. કઈના 
જીલનભાાં બજનનુાં ભશત્લ શમ, ત કઈના જીલનભાાં બજન અને તનુાં ભશત્લ શમ. આભ દયેક વ્મક્લતનુાં 
તાનુાં અરગ ભશત્લ શમ છે. યાંત ુકઈ વ્મક્લત વાભેલાાને ત્માાં સધુી જ ભશત્લની છે. જ્માાં સધુી એની વાથે 
અેક્ષાઓ છે. જેલી અેક્ષાઓ યૂી થળે કે વાંફાંધભાાં ભશત્તા ઘટી જળે. 

 કેટરીમે એલી નાની ણ ભશત્લની ક્ષણ શમ છે. જેભાાં આણે એક ક્ષણભાાં યૂા જીલનન આનાંદ ભાણી 
ળકીએ છીએ. જેલી યીતે વાચ પ્માય કયત વ્મક્લત શાંભેળાાં એવુાં ઇચ્છત શમ કે ભાયા એલા એક જ વ્મક્લત જેનુાં 
ભશત્લ ભાયા જીલનભાાં ખફૂ જ છે અને હુાં શાંભેળા એને ખળુ જલા ભાાંગુાં છાં. એ વ્મક્લત આલી ભશત્લની ક્ષણ ઉબી 
કયે અને વાભેનુાં ાત્ર એને ઝીરી રે અને આનાંદ ભાણે છે અને એ આનાંદ ત  ભશત્લની ક્ષણ ભાણી શમ એને 
જ ખફય શમ, કાયણ કે આલી ભશત્લની ક્ષણ ફધાના નવીફભાાં નથી શતી અને લશેંચાતી ણ નથી ભતી 
અને આલી ક્ષણ જીલનભાાં ક્યાયેમ ભરુાતી ણ નથી અને જ્માયે માદ કય ત્માયે એટર જ આનાંદ આે છે. 

 આજકાર આણે જઈએ છીએ કે ઘણાના ઘયભાાં ડગી એટરે કે કુતયાઓ ાે છે. અને આને પ્રાણી 

પે્રભ કશલેામ કે વશ્ચભી અનકુયણ એ ત નથી ખફય, યાંત ુઘયના ભેમ્ફય જેલા કે વાંતાન અને ભાવલત્ર કયતાાં 

ષુ્ા રકળય ગારા, ખાય 
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ણ લધાયે દેખયેખ થતી શમ છે. વાંતાન અને ભાવલત્રને નકય-ચાકયથી યલરયળ  કયળે યાંત ુડગીન તે 

જાતે ર્ધમાન યાખળે અને યુ રદલવ એની રદન ચચાુભાાં વલતાલળે અને અમકુ રક ત ડગીના મતૃ્ય ુલખતે 

એટરા બાાંગી ડ ે છે કે રડપે્રળનભાાં વયી ડે છે. અને શલે ત અમકુ ગાડુનભાાં અરગથી ડગીનુાં સ્થ 

ફનાલલાભાાં આલે છે. જેના રીધે તભે તભાયી કવયત કય ત એ રક ડગીને વાંબાે. ત અશીંમા વ્મક્લત 

કયતા જાનલયનુાં ભશત્લ લધી જામ છે. 

 ક્યાાંક વ્મક્લત કયતાાં લસ્તઓુન વાંફાંધ લધી જામ છે. જેલી યીતે રક તાની ગાડીની દેખયેખ કયે છે 

એટરી વાંતાનની દેખયેખ નથી કયતા જ કે અમકુ રક ફધાભાાં ફાકાત ણ શમ છે. યાંત ુ લધાયે રક 

લસ્તનેુ ભશત્લ લધાયે આતા શમ છે. અમકુ રકને ત ઘયનુાં પવનિચય ણ એટલુાં ભશત્લનુાં શમ કે જ નકયના 

શાથથી કાંઈ તટૂી ગયુાં ત તભાચ રગાડતા ણ લાય નથી કયતા. અરશમા ફે નાના દ્રષ્ટાાંત રખુાં છાં. 

 શલેુાં દ્રષ્ટાાંત: એક ભાણવ નલી કાય રઈને ઘયે આલે છે અને કમ્ાઉન્ડભાાં ાકુ કયે છે અને ભાણવને 
ાાંચ લયવન ફાક શમ છે અને એ એના વતાને ખફૂ જ પે્રભ કયત શમ છે શલે એને કાયની રકિંભત ત 
ખફય શતી નથી. યાંત ુપ્ાના પે્રભની રકિંભત ખફય શમ છે એટરે એક ધાયદાય થ્થય રીધુાં અને કાય ય 
કાંઈક રખલા રાગ્મ. શલે આ દ્રશ્મ એના પ્ાએ જયુાં એટરે એને ખફૂ જ ગસુ્વ આવ્મ કે આટરી ભટી 
કાયભાાં થ્થયથી  બરવટા કયે છે અને ગસુ્વાભાાં ફાકને ભાયે છે અને ધકક આે છે. નાનુાં ફાક થ્થય વાથે 
અથડાઇ છે અને મતૃ્ય ુાભે છે. શલે જ્માયે આ ભાણવે જયુાં કે ભાયા દીકયાએ થ્થયથી બરવટા ન કમાુ શતા 
યાંત ુઆઇ રલ ય ુાા રખ્યુાં શત ુાં. આ લાાંચીને એના વતાને ખફૂ જ યડવુાં આવ્યુાં, યાંત ુશલે સ્તાલાથી શુાં 
થામ કાયણ જ્માયે વ્મક્લત કયતાાં લસ્તનેુ ભશત્લ આીએ ત્માયે એટલુાં વલચાયલાનુાં કે લસ્ત ુફીજી ભળે વ્મક્લત 
ફીજી નશીં ભે. 
 ફીજ દ્રષ્ટાાંત: એક વત અને ત્ની શતાાં અને એ રકએ નલી કાય રીધી અને એ કાય ચરાલલાનુાં 
ત્નીને ખફૂ જ ભન થયુાં અને એના વતને છૂયા લગય જ કાય રઈને નીકી ડી અને ફન્યુાં એવુાં કે કાયને 
ફીજા લાશન વાથે અથડાલાથી થડ ગફ ડી ગમ અને બરવટા થઈ ગમા. શલે ત્નીને ત ખફૂ જ ડય 
રાગ્મ કે હુાં છૂયા લગય નલી કાય રઇ આલી અને ડભેૅજ થઈ એટરે શલે ભાય વત ખફૂ જ ગસુ્વે થળે.એ ત 
ઘયે આલી અને ગબયાઈને સઈુ ગઈ. આ દૃશ્મ એના વતએ જયુાં કે ગાડી ડભેેજ છે અને એ ડયના ભાયે સઈૂ 
ગઈ છે એટરે એની ત્ની જ્માાં સતુી શતી. ત્માાં એક બચઠ્ઠી રખીને મકૂી દીધી અને રખ્યુાં કે ડાબરિંગ હુાં કાય નશીં 
ણ તને પે્રભ કરુાં  છાં અને કાય બરે ડભેૅજ થઈ ણ ત ુાં વરાભત છે એની ભને ખળુી છે અને જ્માાં ત્ની જાગી 
અને ચીઠી લાાંચે છે ત એને ખળુીના આંસ ુઆલે છે અને વતને બેટી ડે છે.   
 *વાયાાંળ* અશીં વ્મક્લતને લધાયે ભશત્લભાાં આલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. લસ્તનેુ નશીં. આલ જ એક નાન ંુ ચક 
છે: નાની ફાકીને એની ભમ્ભી કાભલાી ાવે મકૂીને ફશાય જલા નીકે છે અને વુ  વાથે રઈ જામ છે. 
ત્માયે ફાકી કશ ેછે ભમ્ભી! ત ુાં  વુ કેભ વાથે રઈ જામ છે ?ત્માયે એની ભમ્ભી કશ ેછે. ફેટા ઘયભાાં કાભલાી 
શમ ત વુ યેઢી ન યખામ વાથે રઇ જલી ડે ત્માયે દીકયીએ વયવ જલાફ આપ્મ કે ભમ્ભી! ત ુાં વુ ન યાખી 
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ળકે ત ભને યાખી ળકે? આટરા ળબ્દભાાં ભમ્ભી ફધુાં વભજી ગઈ અને ફાકીને તેડીને વાથે રઈ ગઈ. વાયાાંળ: 
આજે ણ ઘણા ઘયભાાં કફાટની ચાલી વાથે રઈ જળે યાંત ુફાકને ઘયભાાં કાભલાાઓ ાવે મકૂીને જતા 
યશળેે. અશીંમા વ્મક્લત કયતા ૈવાનુાં ભશત્લ લધાયે દેખામ છે. 
 એલા ત કેટરામ દાખરા છે કે વભરકત ભાટે ખનૂ ખયાફા કયતાાં ણ નથી અચકાતા અને એકનુાં પે્રભ 
ાભલા ફીજાની શત્મા ણ કયી યાખે છે. ત એ ણ વ્માજફી નથી અને કેટરા ત થડા સ્લાથુ ભાટે દસ્તીને 
ણ દાલ ય રગાડી દેતા શમ છે. ત ઘણા કરયમય ફનાલલા ભાટે જજિંદગીને દાલ ય રગાડીને રગ્ન ણ ન 
કયે અને  રગ્ન કયે ત ફાક ન કયે. અને ઘણા ત ખાલા ીલાના ળખભાાં શલે્થને નકુવાન શોંચાડ ેછે. ત 
ઘણા ધભુને એટલુાં ભશત્લ આતા શમ કે ફીજા વ્મક્લતને ત્રાવ ઉબ કયે. એલા ત કેટરા પ્રકાયના રકસ્વાઓ 
આણી આજુફાજુ થતા શમ અને આણે જતા શઈએ યાંત ુજ્માયે એ ફધાભાાંથી કઈ પ્રવાંગ આણી વાથે 
થામ ત્માયે એનુાં વારુાં  કે ખયાફ જે શમ એ ભશત્લ વભજામ. 

નથી ભખૂને છતાાં એ ભખૂ ય ફરે 
અનીવત બયુું જીલન અને વબાભાાં નીવત ય ફરે 

યાઈ નાયી દેખી જેના નમન આભ-તેભ ડરે અને વબાભાાં ઉબ થઇ બ્રહ્મચમુની લાત કયે. 
 આ ાંક્લત એલા દેળદ્રશી નેતાઓ ભાટે છે અને અમકુ અંળે વભાજ ભાટે છે. આલા રક લાઈટ કરય 
લાા ગુાંડા તયીકે ઓખામ છે. જે ફરતા કાંઇક શમ છે અને કયતાાં કાંઈક શમ છે . એલા વ્મક્લતઓને લધાયે 
ભશત્લ આવુાં જઈએ નશીં. યાંત ુઅપવવ એ લાતન છે કે વાયા અને વાચા વ્મક્લતને ઓછ ટેક ભળે અને 
ઉયની ાંક્લત જેલા રકને લધાયે ભશત્લ અાળે. 
  શભણાાં 'શુદ ભશતેા' અને 'આશ્રભ' જેલી વીયીઝના એવવડ નીકળ્મા છે. જઈએ ત્માયે ખ્માર આલે કે 
એ રક આટરી શદ સધુી શોંચે એભાાં આણે ણ ક્યાાં જલાફદાય શશુાં અને લધાયે ભશત્લ અાયુાં શળે અને 
એ  રકએ  વલશ્વાવ યાખ્મ એભને જ યડાવ્મા. એભને ત તાનુાં દ, પ્રવતષ્ઠા, ાલય ભશત્લનુાં શત ુાં કઈએ 
મકેુર વલશ્વાવ નરશ. 
 તુાં કેટરાને ઓખે છે એ ભશત્લનુાં નથી તને કેટરા ઓખે છે. એ ભશત્લનુાં છે. તાયા પનભાાં કના નાંફય 
છે એ ભશત્લનુાં નથી, તાયા નાંફય કના પનભાાં વેલ છે. એ ભશત્લનુાં છે. ત ુાં કેટલુાં ખામ છે, એ ભશત્લનુાં નથી 
કેટલુાં ચાલે છે એ ભશત્લનુાં છે. કેટલુાં લાાંચે છે, એ ભશત્લનુાં નથી, કેટલુાં માદ યશ ેછે એ ભશત્લનુાં છે. કેટલુાં રખે 
છે, એ ભશત્લનુાં નથી કેટલુાં જીલનભાાં ઉતાયે છે એ ભશત્લનુાં છે. કેટલુાં ફેંક ફેરેન્વ જભા છે, એ ભશત્લનુાં નથી 
તાયા બખસ્વાભાાં કેટરા ફૃવમા છે, એ ભશત્લનુાં છે. ઘયભાાં લડીર છે, એ ભશત્લનુાં નથી. કેટલુાં ભાન છે એ ભશત્લનુાં 
છે. કેટલુાં આયષુ્મ છે, એ ભશત્લનુાં નથી કેવુાં જીલ છે એ ભશત્લનુાં છે. 
  કેભ કે ઘણી ફાફતભાાં ખારી ભશત્લન જ ભશત્લ છે. કાયન આગન કાચ ભટ શમ છે અને ાછન 
કાચ નાન શમ છે એન અથુ એ ણ થામ છે કે ભતૂકા કયતાાં બવલષ્મનુાં ભશત્લ લધાયે છે અને જે લતુભાનને 
જીલે છે કે જાણે છે એના જેવુાં ત કઈ ભંુ ાં નથી. 

*અંતભાાં*: ભને ભારુાં  'એકાાંત' ફહ ુવ્શાલ ુછે કેભ કે ત્માાં ભશત્લ ફવ ભારુાં  છે. 
Email id :- galapushpa@gmail.com   
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 પ્રકૃવતનુાં દયેક વર્જન આકુક અને અજામફીલાફૄાં છે. દયેક વજીલ અને વનજીલ ફાંનેનુાં અરગ ભશત્લ છે. 
યાંત ુઆ દયેક વર્જનભાાં ભનષુ્મનુાં વહુથી અનેરુાં  ભશત્લ છે. પ્રકૃવતએ ભાનલ જાતને જે વભજણને બદુ્ધિ આી છે. એ 
ફીજા કઈ જીલને આી નથી. ભાણવ તાની વભજણને આધાયે તાનુાં વારુાં  ખયાફ વલચાયી ળકે છે. તાના 
પામદા અને નકુવાનને વભજી ળકે છે. ફીજા જીલભાાં આ પ્રકાયની વભજણ શતી નથી. અને એટરે જ ભાણવ તાનુાં 
ભશત્લ વભજી ળકે છે. એને તાની જાત ય વભજણ ય એક બયવ છે. એને ખફય છે કે એ તે વક્ષભ છે. એ 
વભજણના બાગ ફૃે જ એ તાનુાં ભશત્લ લધાયે અને ક્યાયેક અણવભજણના રીધે ભશત્લ ઘટાડી દે છે. 
 છતાાં ણ એને ભશત્લ ભેલલાની અને આલાની વભજણ છે. ભશત્લ ભેલલા ભાટે તાન વ્મલશાય અવત 
ભશત્લન બાગ બજલે છે. જમાયે તભે કઈ ણ લાતચીત - વ્મલશાય કય છ ત્માયે એ ઉયથી વાભે લાી વ્મક્લત 
ાવે તભારુાં  ભશત્લ લધે અને ઘટે છે. આભ, જુઓ ત ભશત્લ કભાવુાં ડે છે અને વામુાં આવુાં ણ ડે છે. જ કામભ 
તભે તભારુાં  જ ભશત્લ  જાલી વાભે લાાને ભશત્લ ના આ, તે ણ મગ્મ નથી. 
 આણા જીલનભાાં અનેક ફાફતનુાં, વ્મક્લતનુાં ભશત્લ અને એન પા શમ છે,ણ ક્યાયેક આણે કઈ એક જ 
વ્મક્લતને એટલુાં ભશત્લ આી દેતા શઈએ છીએ કે ફીજી ઘણી ફધી વ્મક્લતઓને જાણે અજાણે અન્મામ કયી ફેવતા 
શઈએ છીએ. 
 કઈ એક એટલુાં અગત્મનુાં રાગલા ભાાંડે છે કે, આણે કઈ લાય ત તાની જાતનુાં ણ ભશત્લ ભરૂી જતા 
શઇએ છીએ અને વાભે લાાના આણી વાથેના વ્મલશાય અને લતુનની એટરી અવય આણા સ્લબાલભાાં જલા 
ભે છે કે, આણે  એના ય યૂ આધાય યાખી યશલેા રાગીએ છીએ. આથી જ્માયે એ આણી વાથે વાય વ્મલશાય 
કયે આણે ખળુ અને કઈ લાય જ એન ફદરામેર વ્મલશાય જઈએ ત આણે અકાભણ અનબુલા રાગીએ 
છીએ. આભ આણે આણા જીલનભાાં કઈ એક વ્મક્લતને અવતળમ ભશત્લ આી ફેવતા શઈએ છીએ. એની 
આણને ણ જાણ શતી નથી.   

          

વલયાજ ાંડયા, બાલનગય 
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 આભ જ ઘણી લખત એવુાં ણ ફને કે વભમ વાથે વ્મક્લતનુાં ભશત્લ ફદરામ જામ છે. આજે જે ખફુ જ જફૃયી 
શમ જેના લગય ચારતુાં ના શમ એનુાં જ વભમ યશતેા કશુાં જ ભશત્લ યશતે ુાં નથી. ઘણા ખયા રક નવુાં કશુાંક ભતા 
જૂનુાં ભરૂી જતા શમ છે. યાંત ુદયેક વ્મક્લત, દયેક વાંફધનુાં અનેરુાં  અને આગવુાં તાનુાં ભશત્લ શમ છે. એ ભરૂવુાં ના 
જઈએ. આ ત થઈ ભાણવની ભાણવ જાત વાથેની લાત, ભનષુ્મભાાં વભજણ વાથે સ્લાથુ ણ જલા ભે છે. 
તાના વનજી બરાઈ ભાટે એ ક્યાયેક વાભે લાી વ્મક્લત, અથલા ત ક્યાયેક કુદયતને ણ નકુવાન કયી ફેવે છે. 
ફાકીના કઈ જીલભાાં આવ ુશત ુાં નથી. ભાણવ પ્રકૃવતની રકિંભત વભજે છે છતાાં એ ઘણીલાય એની કદય ભરૂી જામ છે. 
જ્માયે શ ુાંખી ફીજા જીલ વાંણુૂ ણે પ્રકૃવત ઉય જ આધાય યાખી જીલે છે. એને વભજણ ના શલા છતાાં ણ 
પ્રકૃવતની કદય છે અને આણે એ ભશત્લ ચકુી જઈએ છીએ.  

 છતાાં ણ કુદયતે ત તાના દયેક વર્જનનુાં  અનેરુાં  ભશત્લ યાખ્યુાં છે અને વભાન ભશત્લ આપ્યુાં છે. 
ધભધખતા તાભાાં તભને કુદયતના ફનાલેરા ઘટાટ ઝાડનુાં એના છામાનુાં ભશત્લ વભજામ છે. એલી જ યીતે 
અવતળમ ગયભીભાાં ઠાંડા લનની એક નાનકડી રશયેખીનુાં ણ તાનુાં આગવુાં ભશત્લ છે. તભને ખફૂ જ તયવ રાગી 
શમ અને ળીત જ ભે ત્માયે જ તભને શાળકાય અનબુલામ છે. આભ જ ખફૂ ઠાંડીભાાં સમુૂના કુભા રકયણ 
તભને કેલી હ ૂાંપ આે છે? અને અવતળમ તેરી ધયતી, ભાણવ અને પ્રત્મેક વજીલની અકાભણના અંત સ્લફૃે 
ડત છભાછભ લયવાદ, વલચાય?  કેટલુાં ભશત્લ છે કુદયતના દયેક ાવાનુાં. આભ જળ ત ફધુાં વભાન રાગળે કઈ 
એકથી ચરડમાત ુાં અને કઈ એકથી નફફૄાં નથી.  

 ઈશ્વયને ભાટે દયેકનુાં ભશત્લ વભાન છે. ણ ભાણવ જાતે જ દયેક લસ્તનુ ુાં તાના રશવાફે મલૂ્મ નક્કી કયી 
રીધુાં છે. ફાકી કુદયતની ફનાલેલ ુદયેક વર્જન અમલૂ્મ છે. અજડ છે. ભાટે વહુથી વલળે આણે પ્રકૃવતનુાં ભશત્લ 
વભજવુાં જફૃયી છે. એ છે ત આણે છીએ. અને અવત ભશત્લની આ પ્રકૃવત, કુદયતને ક્યાયેમ આણે આ ફદર કઈ 
મલૂ્મ ચકૂલવુાં ડત ુાં નથી. ક્યાયેમ આને શ્વાવ રેલા શલા ભાટે ફદરાભાાં કુદયતને કશુાં આવુાં ડત ુાં  નથી. ભીઠા 
પ જે ઝાડ ય ઉગે છે. એને ભાટે ભનષુ્મ એ ક્યાયે તાનાભાાંથી કશુાં આવુાં ડત ુાં નથી. આટરી લાત જાણલા 
છતાાં આણે કુદયતનુાં ભશત્લ વાલ ભરૂી જઈએ છીએ. જેને આણને જીલનનુાં ભશત્લ વભજાવ્યુાં. જીલતા ળીખવ્યુાં છે. 
આજ કાયણવય કુદયત ક્યાયેક રુઠે છે અને ભાનલીને ફધાઠ ભે છે અને છી કુદયતનુાં જીલનનુાં ભશત્લ વભજામ 
છે.                                                                                                                         Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com  
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 દેળવ્માી યગચા અને અગબણત ડકાય શલા અત્માયે આણા દેળન વાભન કયલ ડી યહ્ય છે. છતાાં 
ટીભ બક્ષવતજે આગ લધલાની તૈમાયી કયી તાને એવળમાના વોથી ભટા લચુઅુર તશલેાય તયીકે સ્થાવત કયીને 
અવાધાયણ યેકડુ. બક્ષવતજ એ લાવિક આંતયયાષ્રીમ છે. 

 એવ.લી.કે.એભ.ની ભીઠીફાઈ કરેજ ઇન્ટયકરેજજએટ કલ્ચયર પેષ્ટસ્ટલર, ૨૦૦૭ થી ૮૦૦ લત્તાની લરકિંગ 
કવભટીથી રકવપ્રમ વલદ્યાથીઓ દય લે એક ગોયલણુૂ વાાંસ્કૃવતક ઉડાઉ આમજન. ૫ રડવેમ્ફય, ૨૦૨૦ ના યજ, 

ભીઠીફાઈ બક્ષવતજ વત્તાલાય યીતે  બક્ષવતજ’20ના પ્રથભ તફકે્ક વભાપ્ત થયુાં. ‘વન કા વપય’, જે એક અતલુ્મ 
વપતા શતી.  

 બક્ષવતજ’20ની મખુ્મ વવભવત જ્માાં ભટાબાગની વાંસ્થાઓ અને તશલેાય ન થઈ ળકે તેવુાં વાશવ કયુું, કાયણ કે 
તેઓ તેભની જભણુાં-નાભલાી થીભ ‘વન કા વપય’ વાથે ચાલ ુયાખતા ફધી અલયધને ઓાંગીને અને આજની 
તશલેાયની વોથી ભટી આવવૃત્ત ખેંચીને. આ લે, ભીઠીફાઈ બક્ષવતજને વલશ્વબયભાાંથી કુર ૪,000+ નોંધણીઓ ભી. 
૨૫૦થી લધ ુ કરેજ વલશ્વબયભાાંથી તેભની કક્લ્ત ઘટનાઓભાાં બાગ રીધ છે. જેભાાં ૩૬ થી લધ ુઆંતયયાષ્રીમ 
યવુનલવવિટીઓ બાગ ફની છે.  
 આ અદભતૂ ઉત્વલભાાં વાભેર થઈને બક્ષવતજ રયલાયન આ લખાણામેરી આંતયયાષ્રીમ વાંસ્થાઓભાાંની 
કેટરીક બગ્રરપથ ઓસ્રેબરમન યવુનલવવિટી, કેનેડાથી મકુ યવુનલવવિટી, વવિંગાયથી જેમ્વ કકૂ યવુનલવવિટી,  લગેયે ટની 
કરેજ છે. બાયતના આઇઆઇટી કાનયુ, નઈડાની ફેનેટ યવુનલવવિટી, રદલ્શીથી વભયાન્ડા શાઉવ, વવજક્કભ ભવનાર 
ઇક્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ ભેરડકર વામન્વ, કબઝકડની ગલનુભેન્ટ ર કરેજ, ફેંગરયની વેન્ટ જવેફ્વ કરેજ, ધ બાર 
સ્કરૂ ઓપ વવળમર વામન્વ, લગેયે, બક્ષવતજને તેભની ઇલેન્્વભાાં બાગ રઈને શરેાાં ક્યાયેમ ન જઈ શમ તેલી 
ઊચાઈએ શોંચ્મ શત. મુાંફઈનુાં વોથી પ્રખ્માત મુાંફઈ યવુનલવવિટી આઇડર, શવાયાભ રયજુભર કરેજ લગેયે 
કરેજએ રડમમ્વ જીતલા ભાટે ઉત્વલભાાં બાગ રીધ શત અને લખાણ. નતૃ્મ, નાટક અને વાંગીતથી ભાાંડીને પેળન, 

કામદા સધુીના કે્ષત્રભાાં વલળેતા ધયાલતા બાયતબયની પ્રવતષ્ટષ્ઠત વાંસ્થાઓ ઉતે્તજનાની અવત લૈવલર્ધમવબય શોંચ 
અને ઉક્સ્થવત પ્રદવળિત કયીને બક્ષવતજ’20ભાાં રદલાભાાં બાગ રીધ શત. 
        બક્ષવતજ ાવે છે.આઠ જુદા જુદા કેટેગયીભાાંથી લધ ુઇલેન્્વ જે યપવભિંગ આં ૌુવ, બરટયયી આં ૌુવ, રક્રએરટવ્વ 
અને પાઇન આં ૌુવ બફઝનેવ છે ઇલેન્્વ, ગેવભિંગ અને સ્ં ૌુવ, પટગ્રાપી, રપલ્ભ ભેરકિંગ અને ઇનપભુલ્વ. તેભની ાવે 
ફૃ. ૨૦,૦૦,૦૦૦ અને ફૃ. તેભના ઇલેન્્વના તભાભ વલજેતાઓ ભાટે ૨,૫૦,૦૦૦૦ જેઓ તેભના શસ્તકરાભાાં ઉત્કૃષ્ટ છે 
અને બક્ષવતજ’20 ય તેભની ભેટરી વાબફત કયે છે. બક્ષવતજ’20ની કય કવભટીના 30 થી લધ ુવલદ્યાથીઓએ, મુાંફઈના 
જેડબ્લ્ય ુ ભયીમટથી લચ્યુઅુર યીતે ભશત્વલનુાં વાંચારન કયુું. બાયત વયકાય દ્વાયા મકુલાભાાં આલેર તભાભ 
ભાગુદવળિકા અને યાજ્મની ભાનક વાંચારન પ્રરક્રમાઓ અનવુાય ભશાયાષ્ર વયકાય. વલદ્યાથીઓએ તશલેાયનુાં આમજન 
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કયુું શત ુાં. તેભ જ તેભની વાંણુૂતા દયવભમાન તાને વાંબાળ્મા શતા શટેરભાાં યશ. ટીભ બક્ષવતજે પ્રખ્માત શસ્તીઓ, 

અને વાથે વલવલધ લચુઅુર રાઇલ વેળન્વ અને ટક ળ  carried કમાુ શતા. ભારશતી પ્રદ લકુળ ભપત. તેભની 
ફધી ઇલેન્્વ અને સ્ધાુઓ ભીઠીફાઈ બક્ષવતજના વશ્મર ભીરડમા ય રાઇલ સ્રીભ થઈ શતી. શને્ડલ્વ, ૫૦૦+ 
રકની વતત દળુકળક્લત અને 10,000+ દળુકના કુર દબચહ્ન વાથે. તેઓ વપતાલુૂક ણ શતા. 
 ફે ગ્રાઉન્ડ ફionsતીઓનુાં આમજન કયુું. પ્રભળનભાાં રદવ્મા જેલી ટચની શસ્તીઓ વાથેના ફે ગીતના 
પ્રભળનન વભાલેળ થામ છે. ખવરા કુભાય અને ર્ધલની બાનળુાી. રદવ્મા ખવરા કુભાયે તેની તાજેતયની 
વાંલેદના ‘ફેળાયાભ ફેલપા’ ને પ્રત્વાશન આપ્યુાં, જે ફી પ્રાક દ્વાયા ગાયુાં છે અને ગીત જાની દ્વાયા રખામેરા છે. ર્ધલની 
બાનળુાીએ બક્ષવતજ’20 ય તેના આગાભી ગીત ‘નમન’ નુાં પ્રભળન કયુું. 
 ગીતનુાં વલવળષ્ટ સ્ટય ઇલેન્ટભાાં અનાલયણ કયાયુાં શત ુાં. આ ગીત જુબફન નોરટમાર દ્વાયા ણ ગાયુાં છે. 
ઓપરાઇન ઘટનાઓ શતી. કઈ ણ કરેજ પેષ્ટસ્ટલર દ્વાયા આમજીત વો પ્રથભ યગચાા છી, તે ણ આટરી 
અદભતૂ યીતે. ફાંને પ્રજેલટ છે. 
 પ્રખ્માત મ્યબુઝક યેકડુ રેફર અને રપલ્ભ પ્રડલળન શાઉવ ટી-વવયીઝ દ્વાયા ઉત્ારદત અને યરયિંગના 
વશમગથી મજાઇ શતી બરેુટ અને ક્રવનકર લેન્ચવુ. 
 ભજ વાથે,  બક્ષવતજ’20નુાં ળીુક પ્રામજક ‘વન કા વપય’, તેભની ફાજુભાાં, ટીભ બક્ષવતજ તેભની રાઇન 
ચરાલલાભાાં વક્ષભ શતી 
 તેભ જ તેભના બવ્મ સ્કેર ય બક્ષવતજ’20 ની લન-ગ્રાઉન્ડ ઇલેન્્વ. ભજ એ બાયતન વોથી ભટ વવળમર 
નેટલરકિંગ વવિંરડકેટ છે, જ્માાં ૭૨ વભબરમનથી લધ ુ વરક્રમ લયાળકતાુઓ તેભની પ્રવતબા દળાુલલા અને ઉજલણી 
કયલા ભાટે દૈવનક ધયણે પ્રેટપભુન ઉમગ કયે છે. 
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 પ્રામયીટી નક્કી કયલી એ જીલનભાાં વોથી ભશત્લનુાં અને વોથી અઘરુાં  કાભ છે. આણી પ્રામરયટી આણને 
ઘડે છે. આણને વવિંચે છે. આણે ક્યાાં વાંફાંધને કેટરી પ્રામરયટી આીએ છીએ તે તે વાંફાંધનુાં આયષુ્મ નક્કી કયે છે. 
જીલનભાાં આણને વાભાજજક યીતે, કામુકે્ષત્રના સ્થે, કે કોંુ ાં બફક યીતે ઘણાાં નાનાાં ભટાાં કામો કયલા ડતા શમ છે. 
તેભાાં કમા કામોને તભે શરેા યૂા કય છ. જે તે વભમે તભે કમા કામોને તેભની ભશત્લતાની કક્ષા પ્રભાણે પ્રામરયટી 
આ છ. તેનાાં યથી તભે વાભાજજક યીતે, આવથિક યીતે, કોંુ ાં બફક જલાફદાયીઓભાાં, વાંફાંધભાાં કેટરાાં વપ થળ તે 
નક્કી કયે છે. 
            કેટરીક લાય આણે વશલે ુાં વશલે ુાં કાભ શરેાાં કયલા રાગી જઈએ છીએ અને થડુાંક ભશનેત ભાગી રે 
તેવુાં ણ ખફૂ જ ભશત્લનુાં કાભ કયલાનુાં યશી જામ છે. જેથી ાછથી સ્તાલાન લાય આલે છે અથલા "વભમ જ ન 
ભળ્મ" એવુાં ફશાનુાં શાથ ધયવુાં ડે છે. શકીકતભાાં તભે પ્રામયીટી નક્કી કયલાભાાં થા ખાઈ ગમા શલ છ. ઘણીલાય 
નલયાળન વભમ ઘણ ફધ શમ અને કઈ કાભ શમ ત ણ માદ ન આલે ને ઘણીલાય વ્મસ્ત શઈએ ત્માયે નલા 
કાભ માદ આલે ત્માયે વભમ ઓછ ડે એવુાં થામ છે. તે ભાટે નાના ભટા દયેક કાભને જેભ જેભ માદ આલે તેભ 
પ્રામરયટી પ્રભાણે ક્રભ આી રખલાની ટેલ કેલલી ડે. જેથી મગ્મ વભમે ભશત્લના કાભ ાય ાડી ળકીએ. 
            જે તે ક્ષણે કમા કામુને અબગ્રભતા આલી, કમા વાંફાંધને અગ્રીભતા આલી તેન મગ્મ વનણુમ જ 
આણને વપ ફનાલે છે. આ વપતા એટરે કઈ એલડુ કે પ્રવવદ્ધિ નશીં જીલનનાાં ફધાાં ાવાને વાચલીને ફેરેન્વ 
રાઈપ જીલલાભાાં "સ્લ" ને ભેર વપતા. ફીજી યીતે જઈએ ત આણાાં દ્વાયા અાત ુાં કઈ વ્મક્લતને ભશત્લ તે 
વ્મક્લતને જીલન જીલલાની હુાંપ યૂી ાડે છે. ઘયડા ભા-ફાને છૂલાભાાં આલે કે તભે આજે શુાં જભળ? નાનાાં 

વભત્તર ટેર "રયબાા", અભદાલાદ 
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ફાકને છૂલાભાાં આલે કે તને આજે કમ વલમ બણલ ગભળે? એક ગરૃશણીને ક્યાયેક કશલેાભાાં આલે કે.."ત ુાં ઘય 
વાયી યીતે વાંબાે છે એટરે હુાં બચિંતામલુત યીતે નકયી કયી ળકુાં છાં"... ત તેભને આેલુાં થડુાં ભશત્લ ણ તેભનાભાાં 
આત્ભવન્ભાન લધાયે છે. જ્માયે તભે થી દ છ કે જે ઘયભાાં ફને એ ખાલાનુાં. એભાાં લી છૂલાનુાં શુાં. ફાકને જે 
અભે બણાલીએ, ટયળુનભાાં જે બણાલળે એ જ બણલાનુાં. ગરૃશણીને લી કદય કેલી!! તેનુાં ત એ કાભ જ છે. ત એભાાં 
તેભની બાલનાઓ રયફામ છે. ણ ક્યાયેમ તેન અલાજ આલત નથી. 

રકીયે, રકીયે...ચીતયાઈ ગયુાં 
  કઈએ છૂયુાં નશીં કે આ કેભ નુાં..?? 

રથડી ગમાાં, ગ ભનડાાં ને રઈને 
  તમે ન વાાંબી ળક્યા કે "કેભ છે ત ુાં"?? 

           તભે ફાકને ક્યાયેક-ક્યાયેક છૂ છ કે તને આજે શુાં જભલાનુાં ગભળે... તે ફનાવુાં. તને કમા કડાાં 
શયેલા છે? આલી નાની નાની લસ્તઓુભાાં છૂલાભાાં આલેર તેન અબબપ્રામ તેભન આત્ભવલશ્વાવ ઘડે છે. "હુાં ણ 
ઘયભાાં ભશત્લની વ્મક્લત છાં "એલ અશવેાવ તેને કયાલે છે. તેથી તેને તાનાાં શલાણા ભાટે આનાંદની અનભુવૂત 
થામ છે. આવુાં જ ઘયભાાં યશતેા ભટી ઉંભયના વ્મક્લતઓ વાથે થામ છે. ક્યાયેક, ક્યાયેક નાના ભટા વનણુમ રેતી 
લખતે તેભન અબબપ્રામ છુામ, તેભનાાં જીલનનાાં અનબુલના નીચડન થડક રાબ રેલામ. તેભને ત ઘણી ફધી 
લાત કયલી જ શમ છે ણ ઘયભાાં કઈની ાવે વભમ જ નથી શત. ણ ક્યાયેક તેભની ાવે ફેવી આ લાત 
વાાંબી ળકામ. જેટરી હુાંપ તેભને ભળે એટરી જ રયટનુ બગફ્ટ તયીકે આણને ભળે. મવૂછિત થમેરી તેભની 
વાંલેદનાઓ ખીરી ઉઠળે અને અઢક અળાષ્ટબ્દક આળીલાુદન લયવાદ શળે. 

ઉઠી ને છૂયુાં એ ફૂરડા એ ડાીને... 
                                                 ત ુાં સતુીતી જ્માયે હુાં શત ુાં વનિંદ્રાભાાં??? 

ડાીએ શવીને, લીને, કડીને.... 
    ફૂરને સ ૂાંઘયુાં કાંઈક થઈને વનિંદ્રાધીન..!!! 

            ક્યાયેક કઈની જીલનભાાંથી અચાનક થતી ફાદફાકી આખા જીલનને ડાભાડ કયી નાખે છે. એક કયાંટન 
ઝટક આી જામ છે. ત્માયે અચાનક ભનભાાં ચભકે છે કે અયે! ભાયે ત તેની વાથે આટરી ફધી લાત કયલી ફાકી 
શતી. ભાયે ત ભાયા ભમ્ભી પ્ાના ખાભાાં ભાથુાં મકૂી થડુાં શત ુાં. થડુાંક લાત્વલ્મ અનબુલવુાં શત ુાં. ભને નકયી અને 
ઘય કાભભાાંથી વભમ  જ ન ભળ્મ. ને શલે ક્યાાં છે એ ખ ને ક્યાાં છે તે લાત્વલ્મ બમો શાથ!! તેની ગેયશાજયી 
આણને વતત ડાંખી જામ છે. કઈ વ્મક્લત વાથે વતત ભાત્ર ઝઘડયા જ શઈએ. તે ભને નથી વભજતી કે હુાં તેને 
નથી વભજી ળકત ના વાંઘુભાાં વાથે થડીલાય ભોન યશી એકફીજાના અક્સ્તત્લ ના ભશત્લ ને જ વલવયી જલામ છે. 
"તે છે આણી વાથે" એ જ ભશત્લનુાં છે. ફીજુ ાં ફધુાં ગોણ. ને એ ત્માયે જ પીર થામ છે. જ્માયે તે નથી શત ુાં જીલનભાાં. 

ઓવળકાના કલય ને છૂજ કે.... 
   ભેં ટેકવ્યુાં છે... તેનાભાાં શુાં?? 

આખ એ આખ એ વાંલેદનાન થેર.. 
    ઠારવ્મ તમ અશ્રનુી ધાયા નુાં શુાં...??? 

Emai id: - mitalpatel56@gmail.com  
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 આ જગતભાાં ભશત્લ ળેનુાં નથી? આણે કશીએ છીએને કે, વાંઘયેર વા અને ચટી ધૂ ણ કાભભાાં આલે. એ જ 
ધૂનુાં વતરક કયી જલાન યિુના ભેદાનભાાં જામ છે. ભાટે જગતભાાં વનભાુણ થમેરી કઈ ણ લસ્ત ુનકાભી ત નથી જ. વાથે 
વાથે દયેકનુાં તાનુાં આગવુાં ભશત્લ ણ છે. ફવ, જફૃયી છે આણે એ ભશત્લને જાણી, વભજી અને એ પ્રભાણે લતુલાનુાં છે. 
 ળફૃઆત કયીએ ત પ્રથભ શ્વાવનુાં ભશત્લ. એના ભાટે આણે કઈ પ્રમત્ન ણ નથી કયલ ડત.  જન્ભતાાં જ એ એની 
જાતે રેલામ છે અને છડામ છે. અને એ છે શુાં? પલત ભપતભાાં ભતી શલા...ણ એનુાં ભશત્લ કેટલુાં ફધુાં. એક-ફે વભનીટ ન ભે 
ત??  એવુાં જ છે ાણીનુાં ભશત્લ. આણને દૂવત કે ખારુાં  ાણી જ ભે ત? કે છી ન ભે ત? એનુાં ભશત્લ વશાયાના યણભાાં 
જઈને છૂીએ ત ખફય ડ.ે શલે લાણીનુાં ભશત્લ કહુાં ત.. ફરતા ત ફધાને ફે લુની ઉંભયથી આલડી જ જામ છે, ણ ક્યાાં 
શુાં ફરવુાં? કેટલુાં ફરવુાં? એ વભજતાાં આખી જજિંદગી નીકી જામ છે. એ વભજામ ત્માયે લાણી કશલેામ, નશીતય ફફડાટ. 
 શલે લાત કયીએ ત ચરયત્ર, ળીરના ભશત્લની. ૈવા ાત્ર, વભાજભાાં ભાનીતા, જાણીતા કે બણેરા ગણેરા શ તે તભાયી 
ઓખાણનુાં ભાદાંડ ન શઈ ળકે. તભાયી ભાનવવકતા, વનખારવતા, ભામાફૄ કે દમાફૄ હૃદમ, સ્ષ્ટ ાયદળુક અબબગભ લધ ુ
ભશત્લ ધયાલે છે. દયેક વત્મનુાં ણ એક આગવુાં ભશત્લ શમ છે. ક્યાયેક વવિેવવ્ધુ વત્મ કશલેામ ત ક્યાયેક શલેથી, થડુાં થડુાં 
વત્મ કશલેામ જેથી તે વશરેાઈથી ચી જામ. 
 જીલનભાાં આનાંદનુાં ભશત્લ ણ ઘણુાં છે ણ ભનલાાંવછત તભે જે પ્રાપ્ત કય છ તે જ ભાત્ર આનાંદ નથી યાંત ુતભાયી 
ાવે જે છે તેભાાં તભે કેટર આનાંદ ભેલ છ અને અન્મને કેટરા આનાંરદત યાખ છ એ લધ ુ ભશત્લનુાં છે. જીલનભાાં 
શકાયાત્ભકતાનુાં ભશત્લ વોથી લધ ુ છે. કઈણ જાતના લુૂગ્રશ લગય, ફીજા કઈના ણ અબબપ્રામને ભશત્લ આપ્મા લગય 
તાની જાતને પે્રભ કયલ. કઈની ણ અલગણનાથી દુ:ખી થમા લગય તાની જાતને ભશત્લ અને ર્ધમાન આવુાં. ઘણી લાય 
વલાર થામ કે, ભશત્લ ડીગ્રીનુાં કે જ્ઞાનનુાં? ત અત્માય સધુી નાભ ાછ રખાતી ડીગ્રીનુાં રાાંબુાં  ૂાંછડુાં વોને આકવિત કયત ુાં શત ુાં. 
યાંત ુશલે એટલુાં ત ખાતયી લુૂક કશી ળકામ કે આલનાય વભમ ડીગ્રીન નશી ણ નરેજન એટરે કે જ્ઞાનન શળે. 
 અંતભાાં ફીજાને સખુી કયલાની બાલના યાખનાય કઈ રદલવ દુ:ખી નથી થત. વાંફાંધ એલા રક વાથે યાખ જેના ભાટે 
તભે "કણ છ" એ નશી.. ણ તભે "કેભ છ" એ ભશત્લનુાં શમ.        Email:- alpavvasa@gmail.com   

અલ્ા લવા,મુાંફઈ 
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ફધુાં જ કયલા ભાટે નથી શત ક્યાયેમ ણ યૂત વભમ 
વોથી ભશત્લના કામોને કયલાને શમ છે વદામ યૂત વભમ! 
જીલનની બાગદડભાાં ભશત્લના કામોને પ્રાથવભલતા આીએ 
નશીંતય નશીં લધે ક્યાયેમ જીલન ભાણલાન યૂત વભમ!!! 

 વનષ્ઠાલુૂક કયાત ુાં દયેક ભશત્લનુાં કાભ વલત્ર જ શમ છે અને ભશત્લના કામુ પ્રત્મેન અનયુાગ એ વર્જનશાય પ્રત્મેની 
વનષ્ઠાન વલોચ્ચ કક્ષાન બક્લતબાલ છે. ભશત્લનુાં કાભ એ જ પ્રાથુના છે. વલોચ્ચ કક્ષાની પ્રાથુના! જ્માયે તભે કઇ ણ 
ભશત્લનુાં કામુ કયતા શ ત્માયે તભે એ કાભ વવલામનુાં કાાંઇ જ ન વલચાય. તભાયા ભશત્લના કામુને તભે એક પ્રાથુનાની જેભ 
એકાગ્રતાથી કય. તભાફૃાં વાંણુૂ જીલન તભાયા ભશત્લના ર્ધમેમને શાાંવવર કયલા ભાટે વભવિત કયી દ! કઇ ણ ભાણવને 
ક્યાયેમ ણ ફધા જ કાભ કયલા ભાટે યૂત વભમ શત જ નથી. ણ, ભાણવ જ ભશત્લના કામો ઉય ર્ધમાન કેષ્ટન્દ્રત કયે ત 
એ ભશત્લના કામો કયલા ભાટે તેને ચક્કવ યૂત વભમ ભી જ યશ ેછે! ભશત્લના કામો કયલા ભાટે વલલેકદ્રષ્ટષ્ટ કેલલાની શમ 
છે. ર્ધમાનભાાં યશ ે કે, જીલનભાાં વાભાન્મ કામો અગબણત–ષુ્ક શમ છે જ્માયે તેને ભેર વભમ ભમાુરદત શમ છે. ભશત્લનુાં 
કામુ શુાં છે અને ઓછાં ભશત્લનુાં કે લુ્રક કામુ શુાં છે એની લચ્ચે જ ભનષુ્મે વાંદગી કયલાની શમ છે. આલી મગ્મ વાંદગી 
કયનાય જ તેના જીલનભાાં તાની ભશત્લાકાાંક્ષા યૂી કયીને તાનુાં નાભ કાઢત શમ છે. જ્માયે કઇ ણ કામુ યૂી વનષ્ઠા અને 
અશબાલલુૂક કયાત ુાં શમ ત્માયે એ કાભની પરશ્રષુ્ટષ્ઠ શે્રષ્ઠ શમ એભાાં ળાંકાને કઇ જ સ્થાન નથી. 
 જીલનભાાં વપતા શાાંવવર કયલા ભાટે શાંભેળા ર્ધમાનભાાં યાખજ કે કઇ ણ કાભ નાનુાં નથી. દયેક કાભનુાં એક ભશત્લ 
શમ છે. તભને કદાચ કઇ કાભ નાનુાં કે ઓછાં ભશત્લનુાં રાગતુાં શમ યાંત ુએ કાભ ણ જ રદર યેડીને કયલાભાાં આલે ત એ 
કાભ ણ વનખયી ઉઠે છે અને તેની વોયબ વલુત્ર પ્રવયી જામ છે અને બચત્તને આશરાદક અનબુલ આી જામ છે. શાથભાાં 
રીધેરા કઇ ણ કાભભાાં જ ભળગરુ થઇ જલાત ુાં શમ ત એ કાભભાાં વપતા અલશ્મ ભળે... ભળે અને ભળે જ! LOVE 
YOUR JOB! FEEL PROUD FOR YOUR JOB! THE GODDESS OF SUCCESS WILL BOW DOWN TO YOUR FEET! 
તભાયા કાભને પે્રભ કય. તભાયા કાભ વલળે ગલુ અનબુલ. વપતાની દેલી તભાયા ચયણ અલશ્મ ચભૂળે જ! જીલનભાાં ખફૂ જ 
વપતા ાભેરા અને વમકૃ્ર્ધધના વળખયે આટતા એક ઉધગવત વાભાન્મ યીતે ફહ ુજ વનયાાંત બમાુ દેખાતા અને કેટરામ 
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વાભાજીક કામુક્રભભાાં ણ શાજયી આતા શતા. આ જઇને એક નલયલુાનને નલાઇ રાગતાાં તેણે તેભને આટરી બવ્મ વવક્ર્ધધ 
શાાંવર કયી શલા છતાાં જાણે તેભની ાવે ખાવ ભશત્લનુાં કઇ કાભ જ ન શમ અને ઘણી ફધી નલયાળ શમ એભ રાગતુાં શલાનુાં 
કાયણ છૂયુાં ત્માયે તેભણે આેર જલાફ આણે વહએુ જીલનભાાં ઉતાયલા જેલ છે. તેભણે કહ્ુાં કે, “I ALWAYS DECIDE 
UPON MY PRIORITIES OF LIFE FIRST AND THEN, WORK UPON THEM.” હુાં શાંભેળા ભાયા જીલનના ભશત્લના 
કામુક્રભનુાં આમજન કરુાં છાં અને છી એ પ્રભાણે જ કામુ કરુાં છાં. તાની લાત વલળે લધાયે ખરુાવ કયતાાં તેભણે કહ્ુાં કે, 
“વલાયના હુાં જ્માયે ભાયી ઓરપવે જાઉં ત્માયે કેટરામ કાગન ઢગર ભાયા ટેફર ઉય ડય શમ છે. એ ફધા કાભને હુાં 
ચાય બાગભાાં લશેંચી નાખુાં છાં. તેભાાં અમકુ કાગન કઇ અથુ ન શલાથી તેભાાં કાાંઇ કયલા જેવુાં જ નથી શત ુાં. I 
IMMEDIATELY DESTROY IT.  હુાં તેન તયત જ વનકાર કયી નાખુાં છાં. અમકુ કાગ કઇને વોંી દેલા જેલા શમ તેને કયલા 
ભાટે તયત જ તે મગ્મ વ્મક્લતને વોંી દઉં છાં.I DELEGATE IT. છીથી ફાકી યશતેા કામોભાાંથી કેટરાક ાછથી કયલા જેલા 
શમ તેને છીથી કયલા ભાટે યાખી દઉં છાં. DELAY IT. શલે ફાકી યશરેા ભશત્લના ભાત્ર થડાક કામો એલા શમ છે જે ભાયે એ 
લખતે જ કયલા જેલા શમ એ હુાં તયત જ કયી દેત શઉં છાં. DO IT. જ આ FOUR D ચાય ડી ની થીમયી DESTROY IT, 
DELEGATE IT, DELAY IT AND DO IT ને જીલનભાાં મગ્મ યીતે અનાલલાભાાં આલે ત વાંબલત: જીલનભાાં કઇ જ 
ભશત્લના કામો ફાકી કે અધયૂા યશતેા નથી અને આણે વદામ ભાનવવક તથા ળાયીરયક ળાતા અને વનયાાંતન અનબુલ કયતા 
શઇએ છીએ. જીલનના અગ્રતાક્રભ વ્મલક્સ્થત યીતે અગાઉથી નક્કી કયેરા શમ ત એ વ્મક્લત જીલનભાાં તાના ર્ધમેમને 
વયતાથી શાાંવર કયે છે અને તે તાના જીલનભાાં ક્યાયેમ ણ શાયન અનબુલ કયત નથી અને વપતાની દેલી વદામ 
તેના ચયણ ચભૂતી શમ છે.” 
 ફેન્જાવભન ફે્રન્કબરનએ એક લખત કહ્ુાં શત ુાં કે, “જીલનન વોથી ભટ લૈબલ એ વભમની ભકાળ છે. આયાભ કયલા 
ભાટે, વલચાય કયલા ભાટે તથા જીલનભાાં તાની ળક્લત મજુફ ઉત્કૃષ્ટ કામો કયલા ભાટે વભમની ભકાળ શલી ફહ ુજફૃયી છે. 
જે ભાત્ર એક ભાગે જ આલી ળકે. તભે તભાયા ભશત્લના કામોનાાં અગ્રતાક્રભ(PRIORITIES)નુાં આમજન કય અને એ છી એ 
અંગે યૂત વલચાય કય. એ છી એ કાભને તેના મગ્મ ક્રભભાાં ગઠલીને છી જ કામુ કય. આભ કયળ ત તભે તભાયા ફધા 
જ કામોને ફહ ુવાયી યીતે કયી ળકળ. તભાયા જીલનભાાં લોન લધાય થળે અને નલી ચેતના આલળે તથા નલજીલનન 
વાંચાય થળે.” 
 વાભાન્મ યીતે યટી, કડા અને ભકાન એ દયેક વ્મક્લત ભાટે જીલનની મૂભતૂ જફૃયીમાત–પ્રાથવભલતાઓ ગણામ છે 
ણ આણે અતે્ર આ ત્રણેમ વલકલ્ યૂા કમાુ ફાદ જીલનના ર્ધમેમને શાાંવર કયલા ભાટે કયલાના ભશત્લના અગ્રતાક્રભ વલળે 
લાત કયલાની છે. સ્ધાુત્ભક અને દડધાભબયી ં ૂાંકી જીંદગીભાાં જ આણે કયલાના અનેકવલધ કામોભાાંથી ભશત્લના કામુની 
વાંદગી કયલાભાાં ન આલે ત ભટા બાગે આણ ફહમુલૂ્મ વભમ તથા ળક્લત વ્મથુ ચાલ્મા જતા શમ છે. આણી વભક્ષ 
યશરેા ઘણાાં ફધા કાભભાાંથી આણે કમા કાભને પ્રાથવભલતા આલી એ ઘણુાં ભશત્લનુાં છે. આ વાંદગીભાાં આણે કાચા 
યુલાય થઇએ ત ફની ળકે કે આણે ઓછા ભશત્લના કે લુ્રક કાભ ાછ અવત રકભતી વભમ વ્મથુ ગભુાલીને ફહમુલૂ્મ 
જીલનને લેડપી દઇએ. 
 વાથુક, વપ અને શતેુણુૂ જીલન જીલલા ભાટે કઇ ણ વ્મક્લતને તાના ર્ધમેમ વલળેની સ્ષ્ટતા શલી અવનલામુ છે. 
જ તેનુાં ર્ધમેમ સવુનવશ્ચત શમ ત એ વ્મક્લત વાભાન્મ યીતે ક્યાયેમ ણ તાના વભમને વ્મથુ ગભુાલત નથી અને તે ચક્કવ 
વભમે તાના તે વનવશ્ચત કાભભાાં જ વ્મસ્ત યશતે શમ છે. આલા ભનષુ્મને વભમન અબાલ ણ નડત નથી કે વભમ વાય 
કયલા ભાટે કઇ વનયથુક પ્રવવૃત ણ ળધલી ડતી નથી. જીલનભાાં વપતાને ાભલા ભાટે તાના ર્ધમેમ પ્રત્મે ભાત્ર 
એકાગ્રતા ન નશીં ણ વનયથુક પ્રવવૃતઓની ફાદફાકી ણ એટરી જ જફૃયી છે. ચાર વભત્ર, જીલનભાાં આણે વનયથુક 
પ્રવવૃતઓની ફાદફાકી કયીએ અને ભાત્ર ભશત્લના કાભ ઉય ર્ધમાન કેન્દ્રીત કયીને આણે ત ચક્કવ ળાતા ાભીએ ણ 
અન્મને ણ સખુ અને ળાતા ભાડતાાં આણુાં જીલન વપ ફનાલીએ.                       Email: - jkv1950@yahoo.co.in  

http://www.sarjanhar.com/
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વાંફાંધ વલળે રખવુાં, ફરવુાં ખફુ વશલે ુાં શમ છે.!!!! 
વફાંધ એટરે શ?ુ 

●એક વ્મક્લતને ફીજા વ્મક્લત ભાટે થત પે્રભબાલ ●ફીજાના ભાટેની રાગણી ●ફીજાનાાં પ્રત્મે પે્રભ 
 ણ અઘરુાં  ત એ અભરભાાં મકુવુાં અને વનબાલવુાં શમ છે. આણે તાને જ પ્રાધાન્મ આીને જીલતા શઇએ 
છીએ. કઈણ વાંફાંધભાાં વભજદાયી અને વભજુતી વાથે પે્રભ ીયવલાન શમ છે. ત્માયે જ પે્રભ વાંફાંધની યેખા અતટૂ 
યશીને ધીભે ધીભે લશતેી યશ ેછે. નશી ત!!!! અગા, સ્લાથી આલા ઉનાભ વાથે કડલા પ્રવાંગ આલલાના ચાલુાં થઈ 
જામ છે. આભાાં એક ફાજુએથી એ વાંફાંધ વાચલલાની અનયેુખા અતટૂ યખામ એ ળક્ય નથી શતી ફાંને્ન ફાજુના વાથ-
વશકાયથી જ વાંફાંધભાાં ઉભી જીલનબય પેરામેરી યશ ેછે. વાંફાંધન અથુ વભ+ફાંધ એટરે કે વયખુાં ફાંધન એલ થામ 
છે. જેભ કે વકૃ્ષ અને લેર, જેભ કે ભીન અને જ! વાંફાંધ રાગણી અને ઉષ્ભાના ઘઘૂલતા ભશાવાગય જેલા શલા 
જઈએ, વાંફાંધભાાં એક જબ્ફય તાકાત યશરેી છે, તે કાભીંઢ ત્થયને ણ ીગાલી ળકે છે. વાંફાંધ ળક્લતના 
લયવતા ધધ જેલા છે. વાંફાંધ લગયનુાં ભાનલ જીલન કલ્ીત જુ! ! અયે જે શભુાાં ળક્ય નથી તે ભાનલીભાાં કેલી 
યીતે વાંબલી ળકે? યાંત ુ એ ણ શકીકત છે કે, જે વાંફાંધભાાં રાગણીની કુભાળની કભી ભશસેવૂ થલા ભાાંડ,ે જે 
વાંફાંધભાાં ઉષ્ભા, દૂધભાાં આલેરા ઉબયાની જેભ વભલા ભાાંડ,ે  જે વાંફાંધ રદનપ્રવતરદન ળાંકાઓના લાદથી વતત 
ઘેયાતા યશતેા શમ, જેભાાં એક ફીજા ય શાલી થલાની શડ રાગી જામ, જમાયે વાંફાંધ વભ રશત ને ફદરે સ્લ રશત 
ય કેષ્ટન્દ્રત થઇ જામ ત્માયે તેનુાં નીતયી જવુાં સ્લાબાવલક નથી રાગત ુાં? 
 વાંફાંધભાાં જમાયે અંગત સ્લાથુન લણૂ રાગે ત્માયે વભજવુાં કે તેના અંત તયપના પ્રમાણને શલે કઈ યકી ળકે 
તેભ નથી! શલે તેના અંવતભ શ્વાવ ચારી યહ્યા છે! કઈ તેને યકી નરશ ળકે.. ના કઈ ણ નરશ, ખદુ ઈશ્વય ણ નરશ!! 
જે વાંફાંધભાાં આણે ઘેઘયુ લડરાની જેભ ચભેય પ્રવયીને ળીતતા લયવાલે  તેલી યીકલ્નાભાાં યાચતા શતા, જે 
વાંફાંધની બીની બીની ખશુ્બ ુશ્વાવે બયતા શતા, જે વાંફાંધ આણા  આખા અક્સ્તત્લના યભે યભભાાં પ્રવયી ગમા શતા 
તે વાંફાંધ આજ અક્સ્તત્લની આખયી રડાઈ રડતા બાવે છે, આખયી શ્વાવ રેતા દીવે છે! 

ચાંદ્રળેબાઈ ાયેખ, ઘાટકય 
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 આણે સ્લીકાયવુાં ડળે કે વાંફાંધના ગબણત અને વલજ્ઞાનને વભજ્મા લગય, વભગ્ર ભાનલ જાતનુાં અક્સ્તત્લ 
જખભભાાં છે! જ આણે અથુવબય જજિંદગી વ્મતીત કયલી શમ, જ આણે યાતયાણીની જેભ ભશકેવુાં શમ, જ 
આને રશભારમની જેભ અડીખભ યશવે ુાં શમ ત, જ આને રાગણીના ધવભવતા પ્રલાશભાાં તયફ સ્નાન કયવુાં  
શમ, જ આણે ગભે તેલા ધયતીકાંથી આણને સયુબક્ષત યાખલા શમ ત આણે વાંફાંધની ગાાંઠને લધ ુભજબતૂ 
ફનાલલી ડળે, ત આણે રાગણીના તાયને જ ાંકૃત કયલા ડળે, ત આણે ભયરાની જેભ ટશકેવુાં ડળે.. ત 
આણે વાંફાંધની સપુ્રબાતે કુકડાની જેભ ફાાંગ કાયલી ડળે! ફીજ કઈ ઉામ છે જ નરશ. 
 એક લખત એક બાઈ ગામને દયીને જતા શતા. કઈ સપૂી પકીયે તેને છૂયુાં કે તભે ગામથી ફાંધામા છ કે 
ગામ તભાયાથી  ફાંધામેર છે ? ેરા એ કહ્ુાં કે બાઈ ગામથી હુાં કેલી યીતે ફાંધામેર શઉં? ગામને ત ભેં ફાાંધી છે! 
ત એક કાભ કય, જ આણે ગામને છડી દઈએ ત ગામ તભાયી ાછ બાગળે કે તભે ગામની ાછ બાગળ?  
ેરા એ કહ્ુાં  ભાયે જ ગામની ાછ બાગવુાં ડળે! ત પકીયે  કહ્ુાં, ત કણ કનાથી ફાંધામેલુાં છે? 
 વાંફાંધનુાં ણ કઈક આવુાં કશી ળકામ, એ નક્કી કયવુાં મશુ્કેર છે કે વાંફાંધથી આણે ફાંધામેરા છીએ કે 
આણાથી વાંફાંધ ફાંધામેર છે! વાંફાંધની ભધયુના જાભ ભાણલા શમ ત વાંફાંધના ગબણતને વભજવુાં ણ અત્માંત 
આલશ્મક છે.. વાંફાંધને મરૂલલા શમ ત તેને ચાય યીતે લગીકૃત કયી ળકામ: 

૧) સ્લાથ,ુ ૨) યભાથ,ુ ૩)યસ્ય સ્લાથુ, ૪) દુશ્ભનાલટ 
 સ્લાથનુા વાંફાંધ એટરે કે જેભાાં અંગત રશતને ર્ધમાનભાાં રઇને વાંફાંધન ઉમગ એલી યીતે કયલ કે જેથી 
અંગત રશત વાધી જામ અને બરે તે ભાટે વાભા કે્ષ ગભે તેટર બગ કેભ ન આલ ડે! ક્યાયેક ત અંગત રશત 
વાધલા, વાભેના વ્મક્લતન બગ રેલાની ગણતયીથી જ વાંફાંધ વલકવાલલાભાાં આલે છે. આ વાંફાંધનુાં આયષુ્મ શભેળા 
બગ ફનનાય વ્મક્લતની વશનળક્લત ઉય યશલે ુાં શમ છે. આ વાંફાંધનુાં આયષુ્મ શભેળા ં ૂાં કુાં જ યશલેાનુાં અથલા ત 
કશી ળકામ કે આ વાંફાંધનુાં આયષુ્મ ભમાુરદત  શમ છે. 
 યભાથુના વાંફાંધભાાં બગ આનાય વભજદાયીલુૂક તાન ઉમગ થલા દેતા શમ છે. તેને ખફય શમ 
છે કે આ વાંફાંધભાાં એક જ કે્ષ પામદ થલાન છે, એટરે કે વાભા કે્ષ. આ વાંફાંધભાાં ણ બગ આનાયની 
ભનસપુી સધુી જ વાંફાંધ ટકી ળકે છે. આ વાંફાંધનુાં આયષુ્મ ણ ં ૂાં કુાં જ શમ છે. 
 યસ્ય સ્લાથુના વાંફાંધ: વાંફાંધભાાં આ વલુ શે્રષ્ઠ વાંફાંધ ભાનલાભાાં આલે છે કાયણ કે આભાાં ફાંનેનુાં 
અલરાંફન એકફીજા ય શમ છે. જ્માાં સધુી રાાંફા ગાાના રાબ ભાટે આ રયક્સ્થવત વલોત્તભ છે કેભ કે આ 
રયક્સ્થવતભાાં ફાંને કે્ષ વભરાબ શલાથી તે વાંફાંધ રાાંફા ટકલાની આળા યશરે છે. જ્માાં સધુી વાંફાંધ આ 
રયક્સ્થવતભાાં શમ છે ત્માયે ફાંને ક્ષ આનાંદન ઉત્વલ ભનાલતા શમ છે. ફીજા ળબ્દભાાં આને રયલલ વાંફાંધ ણ 
કશી ળકામ કે જેભાાં કઈ એક ફીજાના ઉય શાલી થલાન પ્રમાવ કયતા નથી. ણ એક ફીજાના યુક ફનલાની 
કવળળ કયે છે. એકફીજાના સખુ અને દુ:ખ વાંીને લશેંચી રે છે અને દયેક રયક્સ્થવતભાાં એકફીજાને હપૂ યૂી ાડ ે
છે.ણ યસ્ય સ્લાથુના વાંફાંધ અને સ્લાથુના વાંફાંધ લચ્ચેની બેદ યેખા એટરી ાતી શમ છે કે બેવે થતા 
લાય નથી રાગતી. ઘણીલાયે ળાંકા આલા વાંફાંધનુાં કાવ કાઢલાને વનવભત ફને છે. દુશ્ભનાલટના વાંફાંધની 
રયક્સ્થવતભાાં ફાંને ક્ષનુાં લરણ જક્કી અને જીદ્દી શમ છે. ફાંને તાની લાત ફીજા ઉય થલાની ઈચ્છા યાખતા 
શમ છે. ફાંને એકફીજાન ભશતભ રાબ રેલા ત ઈચ્છતા શમ છે, ણ કઈ ણ ઘભુાવ્મા લગય! એક શાથ રાંફાલલ 
ત છે ણ ફીજ શાથ ાછ છાલી દેલ છે. 
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 ફચણભાાં વનાના ઈંડા આતી ભયઘીની લાત ત આણે ફધાએ વાાંબી છે. જેભાાં એક ખેડતૂની ભયઘી 
દયયજ વનાના ઈંડા આતી શમ છે. ખેડતૂ દયયજ વનાના ઈંડા ભેલે છે અને આનાંદથી તાન વભમ વ્મતીત 
કયે છે. એક રદલવ કઈએં એના કાન બમ્બેયે છે કે આ યજ યજ યાશ જલી એના કયતા ભયઘીને ભાયીને તેના ેટભાાં 
જેટરા ઈંડા શમ તે રઇ રે! ખેડતૂને રબ અને રારચ જાગે છે અને તે અંત આણને ફધાને ખફય જ  છે! 
 શલે ઉયલત લાતાુને તારકિક યીતે વભજીએ. જ ખેડતૂ વનાના ઈંડાની ઉજ લગય અથલા ત કઈ ણ 
જાતની અેક્ષા લગય ભયઘીને ચણ નાખ્મા કયે ત કેટરા રદલવ તે ભયઘીને ાી ળકળે? તે જ યીતે જ તેને કઈ 
ણ જાતનુાં ચણ આપ્મા લગય પલત વનાના ઈંડાની અેક્ષા યાખે ત ભયઘી કેટર વભમ ઈંડા આી ળકળે? 
આણે વનાના ઈંડા ભેલલા શમ ત ફાંને કે્ષ તે જલાનુાં યશળેે કે ફાંને એક ફીજાના યુક ફને! નરશ ત, ના 
યશગેી ફાાંવ ના ફજેગી ફાાંસયુી! 
 કઈ ણ વાંફાંધભાાં વોથી વલઘાતક અવયલાા કઈ રયફ  શમ ત તે છે  બમ! અને અવલશ્વાવ! બમ 
અવલશ્વાવ જગાલે છે અને અવલશ્વાવ બમને જન્ભ આે છે. બગલાન ભશાલીયે આળયે ૨૦૦૦ લુ શરેા કહ્ુાં શત ુાં કે 
અબમ ફન! અબમ એટરે કે બમ યાખલાનુાં કઈ કાયણ ના યશ ેતે. અબમ અને વનબુમના અથુભાાં તાજત્લક પયક છે. 
વનબુમ એટરે બમ લગયનુાં. વાંફાંધને અવય કયત ુરયફ છે બમ, ડય ભાનલીને ળાંકાળીર ફનાલે છે અને ળાંકા 
વાંફાંધની ઘય ખદલાનુાં કાભ કયે છે. આ ફાંને રયફ રદલવે ના લધે તેટરા યાતે્ર અને યાતે્ર ના લધે તેટરા રદલવે 
લર્ધમા કયે છે અને આખયી રયણાભ વાંફાંધભાાં  વલચ્છેદ સ્લફૃે આલે છે: આ વલચ્છેદને કઈ આલકાયલા ભાાંગત ુાં નથી! 
આ વલચ્છેદનુાં કઈને સ્લાગત કયવુાં ગભતુાં નથી! શજી ણ વલકલ્ છે, શજી ભડુાં થયુાં નથી!  
 જ આણે સ્લીકાયી રઇએ  કે નદીને ફે રકનાયા છે અને શ્ચ્માતાના વલત્ર ઝયણાને આણાાં હૃદમભાાં 
લશલેા દઈએ, પ્રામવશ્ચત ફૃી નદીભાાં ભાથાફ સ્નાન કયી નતુન જીલન તયપ આણે પ્રથભ ડગ ભાાંડીએ. વાભાન્મ 
યીતે આણે શ્ચ્માતા અને પ્રામવશ્ચતને વભાનથી ભાનતા શઈએ  છીએ ણ ફનેભાાં તાજત્લક બેદ છે. શ્ચ્માતા 
એટરે કભુની ભરૂન સ્લીકાય અને તેભાાંથી મકુ્લત ભાટે તે ભરૂ ફદર ભાપી ભાાંગલી! જમાયે પ્રામવશ્ચત એટરે આણે 
ભરૂ ભાટે તાને જલાફદાય ભાનલા,! જવુાં ડળે કે આણે ક્યાાં ઉબા છીએ. આણે ક્યાાંત આણાાં કભો ન દ 
જઈશુાં, ક્યાાંત આણ ને આણી ભરૂ વભજામ ક્યાાંત ફીજાની ભરૂ જમા કયીશુાં! જે તાના કભુન દ જળે તે 
શ્ચ્માતા કયળે! જે તાની ભરૂ જળે તે પ્રામવશ્ચત કયળે અને જેને ફીજાની ભરૂ દેખામ છે તેની ાવે કઈ 
વલકલ્ નથી! વવલામ કે વલયછેદ!! 
કૈરાળ ાંરડતે ખફૂ વયવ રખ્યુાં છે કે 

કણ બરાને છૂ છે અશી કણ બયૂાને છેુ છે?  
ભતરફથી ફધાને વનસ્ફત છે અશી કણ ખયા ને છેુ છે? 

અત્તય ને વનચલી કણ છી ફૂરની દળા ને છેૂ છે?  
વાંજગ ઝુકાલે છે કે નરશ ત અશી કણ ખદુા ને છેૂ છે? 

 ત વભત્ર, હુ તભને એટલુાં જ કશીળ કે આણ ને આ અમલુ્મ જીંદગી ભી છે એને આડ ેવ્મથુ ના જલા 
દઈએ અને એકફીજાની રાગણી ને વભજીને આણે પે્રભના વાંફાંધ ફાાંધીએ (સ્લાથુ લગયનાાં વાંફાંધ) ત પયી એ 
રદલવ દુય નથી કે આણે એક ફીજાના રદર થી રદર જડી ળકીમે અને એક ફીજાને ખયેખય ભદદફૃ ફની ળકીએ.
                Email id.: - parekhcj@gmail.com      
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 વભસ્માથી ઘેયામેરાાં આણાાં જીલનભાાં આધાયણુૂ વત્મ ક્ય ુછે અને કનુાં છે? ત આ ફાંને પ્રશ્નન જલાફ એક 
જ છે અને તે છે “વભમ”.  વભમ એ વત્મ છે અને ભશત્લતા ણ વભમની જ છે. વભમ ળા ભાટે? ત કશ ેકે જે વભમ 
અત્માયે ચારી યહ્ય છે, તે વભમ ચારી જળે ત વલતેરી  ાછી આલળે નશીં. શા, રદલવ નલ ઊગળે, સયૂજ નલ 
ખીરળે, નલા જૂના કામોને  ૂયા કયલાન ભક કદાચ ભળે, જનજીલન પયી દડલા રાગળે ણ એ  નશીં આલે 
જેની એક ભમાુદા શતી. એ વલતેરી  તાની માદભાાં યશરેી છા છડી જળે ણ એ વભમ ત વાથે નશીં જ 
યશ.ે આથી જ એભ કશલેામ છે કે, “આજ ને કાર થતાાં લાય નશીં રાગે ને કારને આલતાાં લાય નશીં રાગે.” આ 
વભમનુાં ભશત્લ કેલ ભાણવ ભાટે જ નશીં, ણ પ્રકૃવત ભાટે મ શમ છે. તેથી જ જુઓને આ સમુૂ યજ વલાયે ડેને 
આલી જામ અને વાાંજ ડે કે તાને ઘેય જત યશ,ે આ વકૃ્ષલેરીઓ જમાાં? તેઓ ણ લવાંતભાાં ખીરી ઊઠે ને 
ાનખય આલે કે તયત જ તાનાાં આખા લુનુાં કાભકાજ રુૂાં  કયી ળીત ઋત ુઆલલાની છે તેનાાં વભાચાય આી દે 
છે. જલાની લાત એ કે, દયયજ જીલનનાાં ાઠ ળીખલતી આ પ્રકૃવત જેટરી વભજદાય શમ છે તેટરાાં વભજદાય 
આણે શતા નથી. તેથી વભમની શુાં ભશત્લતા છે તે આણે વભજી નથી ળકતાાં ને આણે વભમને જીતી રીધ 
એલા ગભુાનભાાં જ યાચતાાં શઈએ છીએ.  

 આ ફાફતનુાં ભંુ ાં પ્રભાણ આણને આણાાં ધભુગ્રાંથભાાંથી જ જલા ભે છે. જે યાભ યાજગાદી ય ફેવલાની 
તૈમાયી કયતાાં શતાાં તે ફીજી ક્ષણે ત્ની અને બાઈ વાથે લનલાવે જલા નીકે છે, જે કૃષ્ણને આણે રારા, કુભાય, 

ચાંદ્ર, મગી, ચક્રલતી યાજા, ઈશ્વય તયીકે સ્થાન આપ્યુાં તે કૃષ્ણ એક વમ્રાટની જેભ જન્ભલાને ફદરે કાયાગશૃભાાં 
જન્ભમા, જન્ભીને તયત જન્ભદાતાને છડીને બાગ્માાં, છી ઓખ છાલી ગલા લચ્ચે ભટા થમાાં અને જીલનબય 
વભાજ કલ્માણ ખાતે દડતાાં યહ્યાાં, તમે તેભનુાં મતૃ્ય ુ એક પ્રાણીની બાાંતી થયુાં. આથી ફીજી કશલેત આલી કે 
“ભનષુ્મફૃભાાં આલેરા ઈશ્વયને મ વભમે છડયાાં નથી ત આણે કમા ખેતયનાાં મૂા છીએ બાઈ....”વભમ ફડા 
ફરલાન યે ભનલા વભમ ફડા ફરલાન. 

.  
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 જ કે કેલ પ્રકૃવત કે ઈશ્વય વાથેનાાં વભમની અશીં લાત નથી, દયેક ભનષુ્મની તાની દડની એક ભશત્લતા 
શમ છે. દા.ત. ભાયી લાત કરુાં  ત ભાયે આને ભાયી માદની ગરીઓ લાટે ૧૯૯૫ ભાાં રઈ જલા ડે જ્માાં હુાં ઘયનાાં 
અનેક નાના ભટા વભ્મ અને ફે દેળની વાંસ્કૃવત લચ્ચે લશેંચામેરી શતી. 
 ફસ્ટનભાાં એ અભાય શરે રક્રવભવન ઉત્વલ શત. અન્મ અભેરયકન રકની જેભ અભે ણ ઘયની અંદય 
નાના નાના ફલ્ફલાી રક્રવભવ રાઇટ રગાલેરી, કાયણ એ રાઇટની ઝગભગ થતી યળનીભાાં ક્યાાંક ઈષ્ટન્ડમાની 
માદ ઝકી યશી શતી. આ વાથે નાનાભટા રક અને નલા તશલેાયની ખળુી લચ્ચે હુાં ભરૂી ગઈ કે ભાય દઢ લુનાાં 
દીકયા ભાટે ઘયની દયેક લસ્ત ુશલે કુતશૂરતા ફૃ શતી, તેથી અમકુ લસ્તઓુન ભશ છડી દેલ જઈએ અથલા લધાયે 
કેયફૂર યશવે ુાં જઈએ. ણ ભાયી આ ફાંને જલાફદાયી હુાં ભરૂી અને એને કાયણે જે અકસ્ભાત થમ તેણે ભાયા અભાયા 
શાથ -ગ શ્વાવ ફધુાં જ ફુરાલી દીધુાં શત ુાં. અભાયી રગાલેરી એ યાંગફેયાંગી રક્રવભવ રાઇટભાાંથી એક ફલ્ફ કાઢી 
ભાય દીકય તેને ગી ગમ શત. ભને આજેમ માદ છે કે, ભાયા દીકયાનુાં નવુાં નવુાં કુતશૂર અને ભાય ળખ ફાંને એ 
રદલવે બાયે ડી ગમાાં શતાાં. એ રદલવે ભને ભાયે ભાટે જેટલુાં ભશત્લ ભાયા દીકયાનુાં શત ુાં તેનાાં જેટલુાં જ અને તેનાાં 
કયતાાં લધાયે ભશત્લ ભાયે ભાટે વભમનુાં મે શત ુાં. અભે  ઇભયજન્વીભાાં (શક્સ્ટર) દડી યહ્યાાં શતાાં, ણ ગાડી અને 
રારપક અભને સ્ર રાગી યહ્યાાં શતાાં. યસ્તાભાાં આલતી પ્રત્મેક રારપક રાઇટ ે ે અભાયા ળયીયને ણ ઠાંડા કયી 
યશી શતી... ખયે જ એ વભમ ફહુ જ ક્રૂવવમર શત અભાયે ભાટે... જેની માદ આજેમ ભાયા ભનભાાં ડય ઊબ કયી દે છે. 
જલાની લાત એ કે; ભાયે ભાટે ભાયા આ દીકયાન આ પ્રકાયન આ શરે અને છેલ્ર ફનાલ ફનીને ન યહ્ય. ત્માય 
છી ફીજા એલા ત્રણ અકસ્ભાત થમાાં જેભાાં હુાં અને અભે વભમ વાથે રડતાાં યહ્યાાં અને અંતે જીત્માાં. આજે હુાં એભ 
કશી ળકુાં કે એ વભમે અભને તેની ભશત્લતા અને મલૂ્મતા વભજાલી એક વલદ્યાથી ફનાલી દીધા. જેને કાયણે અભે એ 
ળીખ્માાં કે, દયેક વભમ એ નલી નલી વભસ્માઓ વાભે રડલાન ભક આે છે ત વાથે નલા નલા અલવયને 
ાભલાની અને યીલતુન કયલાની તક ણ આે છે. ફવ એ વભમન વાંકેત વભજલાની જફૃય શમ છે જે ભાયી, 
તભાયી અને આણી વાભે કઈણ ફૃભાાં આલી ળકે છે.                     Email id :- purvimalkan@yahoo.com    
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 આણાાં જીલનભાાં ભશત્લ કનુાં?  ફધાનુાં ભાંતવ્મ અરગ અરગ શમ. ભાયા વલચાયને ભેં ભાયી લણાુંનપુ્રાવ 
યચનાભાાં યજૂ કમાુ છે. 

ભૈત્રીનુાં ભશત્લ ભશકેે ભનની વભયાતભાાં, 
ભાતાનુાં ભશત્લ ભરકે ભીઠી ભભતાભાાં, 
ભાધમુુનુાં  ભશત્લ ભશકેે ભાણવાઈભાાં, 

ભાનલતાનુાં ભશત્લ ભરકે ભોબરકતાભાાં. 
 જજિંદગીને ભશત્વલ ફનાલીએ ત જીલનનુાં ભશત્લ અદકેરુાં  ફની જામ. દુવનમાદાયી વનબાલલા ભાટે ધન 
દોરત આલશ્મક છે. યાંત ુએનુાં ભશત્લ એટલુાં ફધુાં લધી જામ કે ફૃવમાના યણકાયભાાં ફધા વાંફાંધના સયૂ ફેસયૂા 
રાગલા ભાાંડ.ે  

 વયગભના વાત સયૂન વભન્લમ વધામ ત્માયે જ વાંગીત કણુવપ્રમ રાગે, એલી જ યીતે જીલનભાાં દયેક 
ાવાાંન ુાં ભશત્લ વાયી યીતે વભજામ ત જીલનનુાં વાંગીત ણ ભધયુ રાગે. 
 વભમનુાં મલૂ્મ વભજામ ત જીલન જીલલાની જડીબટુ્ટી ભી જામ. જે વ્મક્લત વભમને વાચલે એને વભમ 
વાચલી જ રેત શમ છે. કને કેટલુાં ભશત્લ આવુાં એ ગબણત ખફૂ જ ગશન છે. ગયજ વયી એટરે લૈદ લેયીનુાં 
લરણ અનાલીએ ત આણી વાભે ણ એ જ લસ્ત ુઆલલાની છે. આણે કટ યાખીને કદાચ તાત્કાબરક 
નપ ભેલી ળકીએ ણ રાાંફે ગાે નકુવાન જ થામ.  
 જીલનભાાં પ્રગવત કયીને ફધુાં જ શાાંવવર કયીએ  યાંત ુવોથી શરેા ભાણવ ફનીએ. ફવ, આ ભાણવ 
ફનલાનુાં ભશત્લ વભજામ ત બમ બમ… નશીં ત ભશત્વલ ભાણલાન અલવય ગમ ગમ. 

Email id: - ganatrachetna@gmail.com  
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 દયેક વ્મક્લતના જીલનભાાં જુદીજુદી ફાફતનુાં ભશત્લ જુદુાં  જુદુાં  શમ છે. ભાયે ભાટે ભારુાં  સ્લાસ્થ્મ ભશત્લનુાં 
શમ ત ફીજા ભાટે વારુાં  વારુાં  ખાલાની અગત્મતા લધાયે શમ. અયે! હુાં ત કહુાં કદાચ આ વલશ્વભાાં કઈ ણ ફે 
એલી વ્મક્લત નશી શમ કે જેને ભન એક જ લાતનુાં ભશત્લ વયખુાં શળે. દયેક વ્મક્લતએ વ્મક્લતએ અગત્મતા એટરે 
કે ભશત્લ ફદરાત ુાં જત ુાં શમ છે. ઘણી ફધી લાય ત વભમ વભમ ય લાતનુાં ભશત્લ ફદરામ. 
 વ્મક્લતનુાં ભન ણ અગત્મતા પ્રભાણે કામુ કયે છે. જે લસ્તનુ ુાં ભશત્લ લધાયે શમ તે જલ્દી માદ યશ.ે 
વલદ્યાથીને જ જઈએ જ્માયે યીક્ષાભાાં ાવ થલાનુાં શમ ત ફધાાં વલમનુાં ભશત્લ લધાયે શમ અને છી જેલાાં 
ફાયભાભાાં આલે કે ત બવલષ્મભાાં જે કે્ષત્રભાાં જવુાં શમ તે વલમ લધાયે ભશત્લના થામ અને તેભાાં લધાયે ભશનેત 
કયી ગણુ રાલલા ભશનેત કયે. 
 એકરાાં વલદ્યાથીને એવુાં શમ છે તેભ નથી ભાનલજીલનભાાં ફધાને એવુાં જ શમ છે. આણે કેલા 
અગત્મના પન નાંફય માદ યાખી ળકીએ છીએ. કાયણ તેનુાં આણે ભન ભશત્લ લધાયે શમ છે. આવુાં ઘણી ફધી 
ફાફતભાાં થામ છે. ઘણાને ભન ત વફાંધ ણ ભશત્લતાને આધાયે ફનતા અને તટૂતાાં શમ છે.  
 ઘણીલાય કઈક લસ્તનુ ુાં ભશત્લ લધતાાં વ્મક્લત વાચા વનયાકયણ ય આલતા અટલાઈ જામ છે અને 
વ્મક્લત વલના કાયણે ગ ૂાંચલાઈ જામ. એવુાં ણ રાગે કે જમાયે અમકુ લાતનુાં ભશત્લ વ્મક્લતના જીલનભાાં લધી 
જામ ત્માયે સ્લાથુન જન્ભ થતાાં લાય નથી રાગતી. જ્માાં સધુી તાનાથી વીવભત શમ તે મગ્મ છે યાંત ુજ્માાં 
ફીજી વ્મક્લતન આધાય રઈને તાનાાં ભશત્લનાાં કામુની યુતી કયલાભાાં આલે ત્માયે વનદોતા નાળ ાભે છે.  
 ભાનલજીલ ઘણ સ્લાથી ણ શમ છે. હુાં એવુાં નથી કશતેી કે ફધાાં ભાણવ સ્લાથી શમ છે. ઘણાાં રક 
જમાયે તાને અગત્મનુાં કાભ શમ ત્માયે વફાંધ ખફૂ લધાયે વાચલે અને એ કાભની ભશત્લતા ઘટી જામ ત્માયે 
છી તે વફાંધભાાં ‘તુાં કણ ને હુાં કણ’!                                    Email id.: - swatimshah@gmail.com 
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         ભશત્લ, ભશતૌ બાગ, અગત્મન બાગ, જફૃયી શલાણુાં એ છે ભશત્લ. ભશત્લ, એ ળબ્દ વલળા અથુભાાં જઈએ, ત 
જેની શાજયીથી, ળબ્દની રયબાાભાાં કે અથુભાાં એક લજન ઉભેયામ છે, એ છે ભશત્લ. કઈણ વલમ શમ, દયેકભાાં ખાવ 
ર્ધમાનભાાં રેલા જેલી ફાફત શમ જ છે. જેભ કે સ્લાસ્થ્મભાાં ભશત્લનુાં છે મગ્મ ખયાક. ખયાકભાાં ભશત્લનુાં છે મગ્મ ણ. 
ત જીલનભાાં ભશત્લનુાં શુાં છે? વવદ્ધિ કે રયદ્ધિ? યભત, બણતય, લલતવ્મ શમ કે રેખ શમ, દયેકભાાં જે જફૃયી છે, જેની 
શાજયીથી અથુણુૂતા કે ઉમબગતા લધે છે, એ તત્લ, એટરે એ ભશત્ત્લનુાં છે એભ કશી ળકામ.  
         વ્મક્લત ભાટે ભશત્લનુાં શુાં છે, એ ઉય એની જીલનળૈરીન આધાય છે. વ્મક્લતના આચાય વલચાયથી ખફય ડે કે 
એના ભાટે ભશત્લનુાં શુાં છે?  ૈવ, વભત્ર, વાંફાંધ, પ્રવતષ્ઠા કે કુંુ ાંફ? વ્મક્લતના ભનની બાલનાત્ભકતા વાથે જીલનભાાં ળાનુાં  
ભશત્લ છે એ વવિ થામ છે. દયેક વાંફાંધભાાં ણ જે વોથી લધ ુહ્રદમને સ્ળે એ જ લધ ુભશત્લના ગણામ છે, એ રશીન 
વાંફાંધ શમ કે ભૈત્રી ણ શમ.  
          એક લાતાુ માદ આલી ગઈ. કશલેામ છે કે કૃષ્ણ ફાસ્લફૃે મળદાભૈમા જડે રીરા કયતા. એક લખત ચરૂા ય 
દૂધ મકૂીને ભા મળદાએ કાનડુાને ખાભાાં ફેવાડય અને લશાર કયલા રાગ્મા. થયુાં એવુાં કે દૂધ ઊબયાલા રાગ્યુાં. 
ત્લયાથી કાનડુાને જભીન ય મકૂીને મળદા ભા દડયા. ચરેૂથી દૂધ ઊબયાઈ ન જામ એટરે. ણ કાનડુાએ ત ધભાર 
ભચાલી દીધી. ખફૂ યડય. રયવાઈ ગમ. મળદા ભાને કશ ેકે, 'હુાં લધાયે ભશત્લન કે આ તારુાં  દૂધ? તાયા દૂધ  ભાટે  ભને 
નીચે કેભ મકૂી દીધ?' મળદા ભા એ વયવ જલાફ આપ્મ, 'ભાયા ભાટે આ દૂધ એટરે લધાયે ભશત્લનુાં છે કાયણ કે એ 
તાયા ભાટે છે. જ  દૂધ ઊબયાઈ જળે ત ભાયા વ્શારકાને હુાં શુાં આીળ? ભાય કાનડુ ભખૂ્મ ન યશ?ે ભાયા કાનડુા ભાટે 
આ દૂધ છે, એટરે જ ભાયા ભાટે એ ભશત્લનુાં છે.' કાનડુ વભજ્મ અને શવત શવત મળદાભાની ગદભાાં ફેવી ગમ. આભ, 
દયેક લખતે ભશત્લ વીધી યીતે ન દેખામ ણ કતાુના લતુનભાાં ઊબયી આલે છે. શા, એ ણ અત્માંત વાચુાં છે કે  ભશત્લ એલી 
લાત છે કે એ ક્યાયેમ ભાાંગલાથી નથી ભતુાં. ભશત્લતાની રામકાત અનેક યીતે જુદી જુદી યીતે વવિ થામ છે.                    

અબચિતા દીક ાંડયા,અભદાલાદ 
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ખારી ચડે ત્માયે “ગ” નુાં ભશત્લ વભજામ, અને ખારી રાગે ત્માયે  વાંફાંધનુાં ભશત્લ વભજામ. 
 નીરને આ લાક્ય ગભી જતાાં પટાપટ કી કયી ગડુ ભવનિંગના ટેગ વાથે ફધાને પયલડુ કયી નાાંખ્યુાં. આજે 

વભત્ર વાથે એન્જમ કયલાના ઉત્વાશભાાં અચાનક તેને ફેચેની જેવુાં રાગલા રાગ્યુાં. થડીલાયભાાં તબફમત લધ ુ
ફગડતાાં ઉયા છાયી ત્રણ લખત તેને લવભટ ણ થઈ ગઈ. થડ ગબયાટ જેવુાં ણ રાગલા રાગ્યુાં. શુાં કયવુાં તે 
વભજાતુાં ન શત ુાં. તેણે તેના વભત્ર વનરાાંગને પન રગાવ્મ અને તાની તબફમત ફગડી છે ત ફૃભ ઉય આલલા 
કહ્ુાં યાંત ુવનરાાંગ તેની ગર ફે્રન્ડ વાથે પયલા જલાન શલાથી તાની ણ તબફમત ખયાફ છે. તાલ બયામ છે. 
કશીં પન કટ કયી નાાંખ્મ ફીજા વભત્રએ ણ કઈ ને કઈ ફશાનુાં ફતાલી છટકફાયી ળધી રીધી. થડીલાય યશી 
નીરે જાતે જ રશિંભત કયી શસ્ટેરની ફશાયથી રયક્ષા કયી દલાખાને શોંચ્મ. ડલટયે ઈન્જેકળન મકુી ફે રદલવની દલા 
આી આયાભ કયલા કહ્ુાં.  

 દલાખાનેથી નીકતા જ નીરને 'વનરાાંગ ણ ભાાંદ છે. ત તેને ણ દલા આી આલ' એભ વલચાયી યીક્ષા 
તેના ીજી લાા ઘય તયપ રેલા કહ્ુાં. દૂયથી યસ્તા ય નીરે વનરાાંગને તેની ગરફે્રન્ડ વાથે ફુર સ્ીડે ફાઈક ઉય 
ચાટી તયપ જતા જમ. એક વભવનટ ભાટે ત નીરની આંખ આ દ્રશ્મ સ્લીકાયી જ ળકી નશીં યાંત ુતે વનરાાંગ જ છે 
એભ ખાતયી થતા તે ભનભન શતાળ થઈ ગમ. જે વભત્રને તે તાના જીગય જાન ગણત શત. જેભની વાથે વભમ 
વાય કયલ ગભત શત. વતા કયતાાં ણ લધ ુ વ્શારા રાગતા શતાાં. એ વભત્ર ભાટે તે તે કઈ ભશત્લ જ 
ધયાલત ન શત. આજે તેઓ એ ભાાંદગીભાાં ણ વાથ ન આપ્મ એથી વભત્રતા ણ એક ક્ષીમ અને ખાલા ીલા 
યુતી જ શતી એ વભજતાાં જયામ તેને લાય ન રાગી. વનયાળા વાથે તે પનભાાં ભેવેજ જલા રાગ્મ અચાનક  તેની 
નજય તે વલાયે પયલડુ કયેર ભેવેજ ય ડતાાં પયીથી એ ભેવેજ તેણે લાાંચ્મ. ભેવેજના એક એક ળબ્દ શરેીલાય 
તેના ભન ભગજ ઉય શાલી થતાાં રયક્ષાને શસ્ટેર તયપ રેલાનુાં જણાલી તે ભન ભગજથી તાના ઘયભાાં શોંચી ગમ.  

******************* 
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 વભનાક્ષીફેનના અલવાન ફાદ વલનદબાઈ અને તેભન એકન એક તુ્ર નીર શલે ફાંને અકેરા થઈ જતાાં 
એકફીજાને વાંબાી યહ્યાાં શતાાં. ધીયે ધીયે વભમ વાય થતા રદકયાને આગન અભ્માવ કયલા ભાટે ળશયેથી 50 
રકર વભટય દૂય આલેર કરેજભાાં એડવભળન કયાવ્યુાં, એભ ત ફવની વ્મલસ્થા શલાથી અ એન્ડ ડાઉન થઈ ળકે 
એભ શત ુાં યાંત ુકરેજન વભમ અને એકસ્રા લરાવન વભમ લધ ુશલાથી યજ ઘયે આલલાનુાં અનકુુ થામ તેભ ન 
શત ુાં તેથી કરેજની નજીક જ શસ્ટેરભાાં તેનુાં યશલેાનુાં નક્કી થયુાં.  

 ળફૃઆતના વભમભાાં નીર ળવનલાયે યાતે્ર ઘયે આલી જત અને યવલલાયે આખ રદલવ વલનદબાઈ વાથે યશતે 
અને વતા તુ્ર લચ્ચે અડધી યાત સધુી જાત જાતની લાતની ભશરેપર જાભતી. નીર પયી વભલાયે લશરેી વલાયે 
કરેજ જલા નીકી જત. વલનદબાઈ ભાટે તેનુાં વલુસ્લ નીર જ શત. તેઓ નીર ભાટે જ જીલન જીલી યહ્યાાં શતાાં. 
ળવન યવલ આલે એટરે ઘયભાાં ઉત્વલ જેવુાં લાતાલયણ ફની જત ુાં. વભલાય આલતા જ વલનદબાઈનુાં જીલન પયી 
વનજીલ ફની જત ુાં યાંત ુ રદકયાના વાયા બવલષ્મ ભાટે એકરતાના કડલા ઘુાંટડા બયી યહ્યાાં શતાાં. ળવનલાયની વલાય 
ડતાાં જ વનજીલ ફનેર વલનદબાઈ ગરગટાની ભાપક પયી ભશેંકી ઉઠતા.  

 વભમના લશતેા ચક્ર વાથે નીરના વલચાયભાાં, વાંદગીભાાં રયલતુન આલલા રાગ્યુાં. ધીયે ધીયે ઘય પ્રત્મે 
તેન રગાલ ઓછ થલા રાગ્મ. કરેજ કેમ્વ, શસ્ટેર રાઈપ, વભત્ર, તેભ જ એલા અરયબચત વ્મક્લતઓન વાંકુ 
લધ ુગભલા રાગ્મ. જેથી વતાના આગ્રશલળ તે ળવન યવલ ભાાં ઘયે આલત ણ એક ઔચારયકતા વનબાલલા 
યુત જ અને જેભ તેભ કયીને વભમ ઘયભાાં વાય કયી નાાંખત, યાંત ુવલનદબાઈને ત તેભન રાડકલામ એની 
આવાવ છે એ અશવેાવ જ આનાંરદત યશલેા ભાટે યુત શત. 

 નીરને ઘયે આલવુાં વતા વાથે વભમ વાય કયલ એ શલે કાંટાા જનક રાગલા રાગ્યુાં, કાયણ કે વભલાયથી 
શકુ્રલાય તે મલુત ફની જીલન જીલત. કઈ યકટક કે પ્રશ્ન છુનાય ન શમ એટરે જીંદગી એકદભ રપલ્ભી સ્ટાઇર 
યભાાંચક રાગતી. તેથી વલયીત ળવન યવલ ઘયે જામ એટરે વતાની છત્રછામા તેને એક ચાાંતી નજય યાખતી કે 
વરાશ સચુન આતી, વલાર છુતી રાગલા રાગતી, એટરે ફે રદલવ જાણે જેર લાવ બગલત શમ તેવુાં 
અનબુવ્મા કયત. 

 કરેજભાાં નીરના ઘણાાં વભત્ર ફન્મા જેભાાં વનરાાંગ, ઉલીળ, અને લન ખાવ વભત્ર શતાાં. એ રકનુાં ઘય કરેજથી 
ઘણુાં દુય શત ુાં એટરે ફે ત્રણ ભરશને એક ફે રદલવ ભાટે જ ઘયે જતાાં. નીર દય ળવન યવલ ઘયે જત એટરે ઘણીલાય વભત્ર 
કરેજ કેન્ટીનભાાં તેની ભજાક ઉડાડતાાં અને પ્ાન ચભચ કશીને જ ફરાલતાાં. આને કાયણે નીરને ખફૂ ગસુ્વ આલત 
અને ભનભન વલચાયત કે 'આ રક ફધા ક્યાાં ઘયે જામ છે. હુાં જ ફાર ભાંરદયભાાં બણત શઉં તેભ ળવન યવલ ઘયે શચી 
જાઉં છાં. શલે હુાં ણ ઘયે નથી જલાન પ્ાને ચખ્ખી ના જ ાડી દઈળ.' એભ વલચાયી એક યવલલાયે રશિંભત કયીને તેણે 
વલનદબાઈને કહ્ુાં, "પ્ા હુાં દયેક ળવન યવલ ઘયે આવુાં છાં તે શલે આલીળ નશીં. ફે ત્રણ ભરશને એક લખત યજા વેટ કયીને 
આલી જઈળ." વલનદબાઈ આ લાક્ય વાાંબતાાં જ જાણે લેષ્ટન્ટરેટય ઉય મકેુર વ્મક્લતના નાક ઉયથી ઓક્લવજનની 
ની ખેંચી નાાંખી શઈ તેલી અકાભણ અનબુલલાાં રાગ્માાં. ભશા ભશનેતે સ્લસ્થતા જાતે જ કેલીને રદકયાના ભાથા ઉય 
શાથ પેયલતા ફલ્માાં, "લાાંધ નશીં રદકયા તને આલલાન થાક રાગત શમ કે વભમ અનકુુ થત ન શમ ત હુાં તને 
ભલા ળવન યવલ ત્માાં આલી જઈળ. એ ફશાને ભને ણ થડુાં ઘયની ફશાય નીકલાનુાં ભળે." કશીં તેઓ રદકયા ભાટે ચ્શા 
ફનાલલા યવડાભાાં ગમા. આ વાાંબતા જ નીરને 'ફકયી કાઢતાાં ઊંટ ેવી ગયુાં શમ તેવુાં રાગલા રાગ્યુાં. શલે પ્ા જ 
શસ્ટેરભાાં કે કરેજભાાં આલલા રાગળે ત ત ફધા જ વલધાથીઓ પ્ાને આભ કામભ ભલા આલેરા જઈને આ ત 
વાલ નાન છકય છે એભ કશીને ભાયી ભજાક ફનાલી મકુળે' એભ વલચાયલા રાગ્મ. વભલાયે કરેજ યત પયતી લખતે 

http://www.sarjanhar.com/


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

51 
    જાન્યઆુયી -૨૦૨૧ 

નીરે પ્ાને કહ્ુાં, "પ્ા હુાં જ ઘયે ળવન યવલભાાં આલીળ તભાયે ત્માાં આલલાની જફૃય નથી. હુાં ન કહુાં ત્માાં રગી શસ્ટેર કે 
કરેજભાાં આલળ નશીં. વલનદબાઈ રદકયાની મુાંઝલણને વભજી જતાાં એક ભાંદ શાસ્મ વાથે "વારુાં  રદકયા ત ુાં જેભ કશ ેતેભ 
ભને લાાંધ નથી ફવ તાયી કાજી યાખજે" કશીં કરેજ ભાટે વલદામ કમો.  
 નીરને તેના ત્રણ વભત્ર વતા કયતાાં ણ લધ ુવાયા અને વ્શારા રાગતાાં શતાાં તેભાાં ણ વનરાાંગને નીર તાન 
ખાવ વભત્ર ગણત. ળવનલાયે પયી ઘયે જવુાં ડળે એભ વલચાયત નીર એકર કેન્ટીનભાાં ફેઠ શત. વનરાાંગ ાછથી 
આલીને ધબ્ફ ભાયતાાં, "માય ત ુાં અશીં ફેઠ છે તને કેમ્વભાાં ળધત શત." નીરન ઉદાવ ચશયે જઈને, "અયે શુાં થયુાં 
કેભ આભ ભોં ઉતયી ગયુાં છે?"  
નીર: "અયે બાઈ ળવનલાય આલાન ને એટરે ઘયે જવુાં ડળે ણ કાંટા આલે છે."  
વનરાાંગ: "અયે ત પન કયીને ના ાડી દે આ લખતે નથી આલાન ફવ."  
નીર: "ના માય હુાં અત્માયે છેલ્રી લાય ઘયે ગમેર ત્માયે જ આ કહ્ુાં શત ુાં ત પ્ાએ ભને કહ્ુાં ત ુાં ન આલી ળકે ત હુાં તને 
ભલા આલીળ. શલે પ્ા અશીં આલે અને ફીજા દવ વલાર કયે એના કયતાાં હુાં જ જઈ આવુાં તે લધ ુવારુાં  ને!" 
વનરાાંગ: "અયે દસ્ત પ્ાને પન કયીને કશીં દે એકઝાભ નજીક છે એટરે અભાયા એકસ્રા લરાવ છે, ત આ લખતે નશીં 
અલાળે. નેલસ્ટ લીક આલીળ. ફવ તાય પ્રબ્રેભ આ લખતન ત વલ્લ." 
    નીરને વનરાાંગની લાત ગભી જતાાં આનાંરદત થતાાં,"લાશ દસ્ત ભાની ગમા." કશીને બેટી ડય. થડીલાયભાાં જ 
વલનદબાઈના ભફાઈર ય નીરે પન કમો અને વનરાાંગ એ કહ્ુાં શત ુાં એભ જ ફશાનુાં ગગા અલાજે કશીને ફામ 
તબફમત વાચલજ કશીને પન કટ કયી નાાંખ્મ.  
'યુા એક અઠલારડમા ભાટે ળાાંવત અને ળવન યવલ તાના વભત્ર વાથે ફુર ડે એન્જમ કયીળ' એભ વલચાયત તાની 
ભસ્તીભાાં નીર ખલાઈ ગમ. 
     ************ 
 ફાયભાાં ધયણની રયક્ષાના ઉજાગયાથી તેની તબફમત ફગડી ગઈ શતી અને ત્માયે તેના વતાએ ખડેગે 
તેની વેલા કયી શતી. તે પે્રળય અને સગુયના ેળન્ટ શલા છતાાં તાની ખાલા ીલા કે દલાની રપકય કમો લગય 
રદકયા ભાટે આખી યાત ઉજાગયા કમાુ શતાાં. એ માદ આલતાાં આંખભાાંથી આંસ ુવાથે એલા રાગણી વબય તાના 
ભાટે જ જીલતા વતા વાથે કાયણ લગય ખંુ ાં ફલ્મ, એ ભરૂ વભજાતાાં પટાપટ ફૃભભાાંથી ફેગ રઈ તે જ રયક્ષાભાાં 
ફેવીને ફવ સ્ટેળન શોંચ્મ.  
 વલનદબાઈ આકુવ્માકુ ભને તાની સ્લગુસ્થ ત્નીના પટા ાવે ઊબા યશી તાના જ વલચાયને જલાફ 
આલા રાગ્મા, "વભનાક્ષી ભને ખફય છે આણા નીરને ણ ભાયા લગય ત્માાં એકરા યશવે ુાં ગભતુાં નથી યાંત ુ
યીક્ષા નજીક છે, એલસ્રા લરાવ ણ છે બફચાય શુાં કયે?, અયે ત ુાં ભને આભ જમા ન કય. શા, હુાં ણ થડ અસ્લસ્થ ત 
છાં જ, તેના લગય આલતા અઠલારડમા સધુીભાાં ત ાંદય રદલવ થઈ જળે. હુાં આખુાં ફીજુ ાં એક અઠલારડયુાં એને ભળ્મા 
લગય કેલી યીતે વાય કયીળ? ણણ.. વાય કયવુાં ત ડળે જ ને!" વલચાયને વલચાયભાાં ખયુળીભાાં ફેઠા ફેઠા યાત 
વાય કયી નાાંખી. ળવનલાયની વાાંજ ડલા આલી શતી ણ રદકયા વલનાન ળવનલાય વાલ વનયવ અને પ્રાણ વલરશન 
રાગતા વલનદબાઈ પનની સ્કીન ઉય તાના રદકયાના પટાને જઈ આંસ ુવાયી યહ્યાાં શતાાં. અચાનક ફે લાય એક 
લાગતાાં ના છટકે તેભણે દયલાજ ખલ્મ. દયલાજ ખરતાાં જ પયીથી વલનદબાઈના આંખભાાંથી આંસ ુવયી ડયાાં 
વાથે ડયફેર યાંત ુશરેાાં લશરેા આંસનુી વાભે પયીથી લશરેા આંસનુુાં ભશત્લ અને લજન ફાંને તયપ કાંઈક અરગ જ 
શત ુાં.              Email id:- pjbhatt1025@gmail.com  
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ખફૂ જ ભશત્લન ળબ્દ છે ભશત્લ... આ ળબ્દને જેટલુાં ભશત્ત્લ આીએ  એટલુાં ઓછાં છે ભશત્લ ળબ્દને વભજલા ભાટે આ 
ળબ્દને ખફૂ  ભશત્લ આવુાં ડળે. જેટલુાં ળબ્દ ભશત્લનુાં છે તેટલુાં જ એના વાથે વાંકબરત લસ્ત,ુ વ્મક્લતઓ, દાથો, વભમ, 

પ્રકૃવત લગેયે ભશત્લનુાં છે. આ વાંવાયભાાં કઈણ જગ્માએ નાનાભાાં નાની લસ્ત ુ કે વ્મક્લતને ભશત્લ નરશ ભે ત તે તભને 
ભશત્લશીન ફનાલી દેળે. આણે ઘણીલાય કશતેા શઈએ છીએ કે જજિંદગીભાાં ત ગભે ત્માયે નાનાભાાં નાની લસ્તનુી જફૃય ડ ે
અને ક્યાયેક ત ચટી ધૂને ણ ભશત્લ આવુાં ડ ેછે. અયવ યવભાાં ભશત્લ અને વન્ભાન  આશુાં ત જ આ જીલનનુાં 
ભશત્લ વભજાળે. ભશત્લની લાત ત એ છે કે ભશત્લ ઉય વનફાંધ ત ઘણા રખ્મા જેલા કે વભાજનુાં ભશત્લ, સ્ત્રીનુાં ભશત્લ, 

પ્રકૃવતનુાં ભશત્લ, વભમનુાં ભશત્લ... ણ ભશત્લનુાં ભશત્લ ક્યાયે ના રખ્યુાં અને ક્યાયેમ ના વભજ્યુાં. 
 તેથી ભાયી દ્રષ્ટષ્ટએ આ ભશત્લ ળબ્દ ફહ ુભશત્લન છે કેભ કે જલા જઈએ ત દયેક વ્મક્લત તાનુાં ભશત્ત્લ વાબફત 

કયલા દડી યહ્ય છે. તાને prove કયલા ભાટે ફહ ુફધી શયીપાઈઓ કયી યહ્ય છે. વલાયન સયુજ ઉગે અને યાત ડ ેત્માાં 
સધુી ભાણવ તાના ભશત્લ વાબફત કયલા ભાટે ઝઝૂભે છે અને ખટી દડ રગાલે છે. 

   એ ભરૂી ગમ છે કે ઈશ્વયે ફનાલેરી તે તે જ એક સુાંદય યચના છે, ઈશ્વયની આ કૃવત સુાંદય જીલન આીને જ 
ઈશ્વયે જ ભશત્તા આી છે છી ફીજા આણને ભશત્લ આે એલી આળા ળા ભાટે યાખલી? 

  આ ભાનલ સ્લફૃ જે ઈશ્વય દ્વાયા પ્રદાન થમ છે જેભાાં ભા ના કખેથી જન્ભ ભળ્મ અને યભેશ્વય જેલા વતાનુાં ભાથે 
શાથ ભળ્મ શમ ત છી ભાયા ખ્મારથી આથી લધ ુભશત્લ આ દેશ ભાટે શુાં શમ? 

 અંતભાાં ત હુાં એટલુાં જ કશીળ કે એ કુદયતે ફનાલેરી દયેક વ્મક્લતઓ ચીજ લસ્તઓુ દયેક નાના-ભટા  જીલને ભશત્લ 
આવુાં જઈએ... ભશત્લ આલાથી આણે તે ભશત્લ ભે છે. ભનષુ્મ એક વાભાજીક પ્રાણી છે વભાજ અને વાંવાય ચરાલલા 
ભાટે દયેક વાંફાંધને ભશત્લ આવુાં ડ ેછે અને વાથે વાથે ભાન-વન્ભાન ણ આલ ડ ેછે. ભીઠી લાણીથી દયેક વ્મલશાય 
વાચલલા ડ ે છે ફાકી જીબ આણને જન્ભથી જ ભી જામ છે ણ એના ઉમગની કા ભેલલા ભાટે આખી જજિંદગી 
નીકી જામ છે. 

  તભાયી લાણી ય કાબ ુયાખીને અને ભીઠાળ બમાુ લચનથી કઈના કાભને ભશત્લ આી ળક છ. આણી ભાતબૃાા 
ગજુયાતીભાાં ત આટરી ફધી ભીઠાળ છે કે આણે ત્માાં નભકને ણ ભીઠુાં કશલેાભાાં આલે છે. જ એ આ નભક જેલી ચીજને 
આણા ગાાંધીજીએ શાથભાાં રઇ અને દાાંડીકચૂ કયી ભીઠા અને ભીઠાવ યના આંદરનને તડી ળકે છે અને ઇવતશાવ યચી ળકે 
છે ત આણે આ ભીઠાવને ભશત્લ આીને ઘણા ફધા ઝેય બયેરી જજિંદગીને ભીઠી કયી ળકીએ છીએ. ભીઠાળને ભશત્લ 
આલાથી ફહ ુફધી ક્સ્થવત અને રયક્સ્થવત ફદરી ળકીએ છીએ. 
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 ભશત્લનુાં આ દુવનમભાાં ખફુ ભશત્લ છે. જાણે કે ભશત્લ ન યશ ેત ફધ ુઝીય. ભશત્લ ન શમ 
ત્માાં ફીજુ શુાં શમ? આ ભશત્લની રકિંભત ફહુાં ઉંચી છે. વાલ વીધી વાદી લાત કયીએ ત ભશત્લ 
એટરે મલુ્મ! લી આ ભશત્લનુાં એવ ુછે ને કે તભે કઇને ભશત્લ આ ત તભાફૃ ભશત્લ અંકામ. જ 
તભને કઇ ભશત્લ ન આે ત તભેમ તેને ભશત્લ આ ખયા? એભ જ શવુાં જઇએ.  

 જમાાં તભને ભશત્લ ન ભે ત્માાં કમાયેમ વાભેર ન થળ. શલે અશીં એ ર્ધમાન ણ યાખવુાં ડ ેકે 
ભશત્લ કને આવુાં? કેભ કે ભશત્લ આલા જેવુાં કઈ ન શમ અને તેને આણે ભશત્લ આી ફેવીએ ત 
શાસ્માસ્દ ઠયીએ. ભાટે કઇને ણ ભશત્લ આલા ભાટે ણ આણે ખફુ ર્ધમાન યાખવુાં ડ ેછે. 

 પ્રકૃવતની લાત કયીએ ત અશીં ફધ ુજ ભશત્લનુાં છે. પ્રકૃવતએ કઈ જ વાભાન્મ નથી ફનાવ્યુાં. 
કણ કણ અને ક્ષણ ક્ષણ અવાભાન્મ છે. અવાભાન્મ શમ એ ફધ ુ ભશત્લનુાં ગણામ. આ દ્રષ્ટષ્ટએ 
વલુસ્લ ભશત્લનુાં છે. ભશત્લ ળબ્દન ઉદ્દબલ ભશત્તા યથી થમ છે.  

 ભશત્તા એટરે ભાયા ભાટે ઉત્તભ તેલ અથુ નીકી ળકે. "ભાયા' ળબ્દભાાં "હુાં' ન બાલ 
કેલલાન નથી. વ્માક અથુભાાં જે કાભનુાં છે તેને ભશત્લનુાં કશી ળકામ. તભને આ જીલનભાાં ભેરી 
  ભશત્લની છે. તેને ફયાફય વભજીને ચારવ ત જ જીલન વાથુક ગણાળે. 

                  Email Id:- miteshpahir@gmail.com  

સમતેષ આહીર,રાજકોટ 
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ભાયા વર્જનશાય તાયા ભશત્લન નશીં કઈ ાય, 
  તાયા ગણુ દળાુલે તાયા ભાનલ ફૃી અલતાય.  

 

વાશવના વળખયથી આે સ્લજનન ડકાય, 
 વત્મ અને અરશિંવા, ફા ુના ફે શવથમાય. 

 

નૈવતકતાના ભાગે વલકવાલે લૈવશ્ચક વ્માાય, 
  જભળેદજી તાતાના શસ્તે રાખ સ્લપ્ન વાકાય. 

 

જજજ્ઞાવાથી જાણકાયીભાાં નશીં કરાભને ડકાય, 
  અણથુી અંતયીક્ષભાાં વાધી વવદ્ધિઓ અાય. 

 

વાંલેદનાના સયૂથી વાચલે ફાણન વાય, 
  ભઝદુયી અને અવળક્ષા નથી વત્માથીને કયાય. 

 

ભાયા વર્જનશાય તાયા ભશત્લન નશીં કઈ ાય,  

  તાયા ગણુ દળાુલે તાયા ભાનલ ફૃી અલતાય. 

 ભેહુર ળાશ, ફયીલરી 
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લાત્વલ્મ હૃદમી રદવ્મ આત્ભાને 
બાલબીની શ્રિાાંજબર 

 
 
   
 
 
 
 
 

આદયણીમ સ્લ. ભશનબાઈ દાભજી લાણી 

(ઉ. લ. ૯૪) 

ભે છે દેશ ભાટીભાાં, ણ ભાનલીનુાં નાભ જીલે છે. 

મતૃ્ય ુાભે છે ભાનલી તે, ણ તેના વત્કભો જીલે છે. 

વત્કામો તભાયી ળબા શતી, 

વજ્જનતા તભાયી સલુાવ શતી, 

યકાય તભારુાં  જીલન શત ુાં, 

તભાયા ઈયાદાને ન તડી ળક્યા લાત કે ઝાંઝાલાત, 

તભે ભાંબઝર વય કયી સ્લજાત, 

આી વોને જીલનભાાં મલૂ્મની  વગાત અને કયુું યભ તત્લને આત્ભવાત. 

જીલનના રક્ષ્મને કતુવ્મવનષ્ઠાથી વવર્ધધ કયી વહનેુ પે્રભની યભ છામા આનાય 

ભાગુદળુકને અભે કટી કટી લાંદન કયીએ છીએ, 

અભે શ્રિાાંજબર અુણ કયીએ છીએ. 

-:શ્રિાસભુન:- 

વર્જનશાય રયલાય  
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ભે: ભાવ દયમ્માન આની વળસ્તફિ જીલનળૈરી જ આને વનવશ્ચત યાખલા માુપ્ત છે. કભુઠતા એ અવધકાયની 
ક્સ્થવત આ જફૃય ાભી ળકળ. જલાફદાયીથી વદૃ્ધિ માુપ્ત ડશાણ યલુત વનણુમની અેક્ષા યાખળે. લધતી 
ાયાલારયક જલાફદાયી આવથિક કે્ષતે્ર વાલધાની યાખલા પે્રયળે. કભુકે્ષતે્ર જફૃયી ફદરાલને ટાલાન કઈ અથુ યશતે 
નથી. વનણુમ રેલ યહ્ય. લૈચારયક સ્ષ્ટતા મશુ્કેરીભાાંથી ભાગુ વય ફનાલળે. 

 

વૃબ: જીલનવાથીને વાંબવલત વ્માવધભાાં વભજલા પ્રમત્ન આે કયલ યહ્ય. બોવતકતાભાાં વાંમભ જાલ. બાાંડયડાઓ 
પ્રત્મેના વ્મલશાયે વશીણુાં થવુાં યહ્ુાં. ખચુ ફાફતે યૂત ુાં ર્ધમાન યાખ. બફનજફૃયી ખચુ થઈ યહ્ય છે. વશમગીઓ 
વાથેન અણફનાલ આને જ નકુવાન કયતાાં નીલડી ળકે છે. વ્મલવામ કે્ષતે્ર બાગીદાયને વાાંબ અને સચૂન 
સ્લીકાય. સ્થાલય વભરકત અંગે અવનલામુ ક્સ્થવતએ વનણુમ રેલા યહ્યા. 

 

વભથનુ: વભત્ર ળત્રનુી બેદયેખા ાભલા થા ખાઇ ળક છ, લખાણે ફુરાલલા કયતાાં લધ ુ વાલચેત ફન. આવથિક 
વપતા બાગ્મધીન છે. શયૂા થલા કયતાાં જખભી ાવા તાવી આગ લધજ. ળાયીરયક ક્ષભતા અને ઇચ્છાળક્લતના 
પયકને વભજી કભુ ફનજ. અકાયણ તાંદુયસ્તી ભાટે જખભ ઊભુાં કયી ળક છ. વાંતાન વાથેના વ્મલશાયે લાંદનલાદથી 
અંતય યાખી ડશાણે વ્મલશાય કય. જીલનવાથીન ઉત્તભ વશમગ ાભી ળકળ.   

કકુ: ભકાન જભીન ફાફતે જન્ભના ગ્રશના દળુન શળે ત રયણાભદામી વનણુમ રઈ ળકળ. લડીર લગુ કે ઉયીઓ 
વાથે આના વલચાયની ચચાુને ફદરે વનણુમભાાં પેયલી લાદ વલલાદ ઉબ ન કયતાાં. વપ્રમ ાત્ર વાથે શ ૃાંગાય યવ ન 
પાલે ત લીય યવભાાં ચચાુ ન કયામ, ર્ધમાન યાખ. વલચાયની આક્રભકતા એ અવનણાુમક ગવતળીરતા ળાયીરયક 
અડચણ ઊબી કયી ળકે છે. ારયલારયક ફાફતે વનણાુમક ફનજ ટાલાભાાં ભજા નથી.  

 કેતન ટ, મલુ ુાંડ  
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વવિંશ: ઉધભી અને રયશ્રભી ફનળ ત લતયની ખાત્રી યાખી ળકળ, લતુભાને કમાું કભુનુાં પ ભેલલા ઉત્તભ વભમ 
છે. બોવતક વાધનની ઉરક્બ્ધ કભુકે્ષત્રને ઝડી ફનાલલા કય. તાનાઓને વભજાલી ન ળક ત રયણાભ વાથે 
નીસ્ફતની શબુ ખાત્રી આી વનણાુમક ફન. ઈષ્માુથી અંતય યાખળ ત રકભાન્મ થળ. આની વનણુમ ક્ષભતા 
તટસ્થ યશળેે તેટરા લધ ુઅવધકૃત ફનતાાં જળ. તારી વભત્રથી વાલધાન યશજે. 

 

કન્મા: લાણી એ વાંમભ શળે ત ઉાધીઓથી મલુત યશળે. વભજાજ પે્રભ યાખ. અન્મ ીડા ાભળે તેઓ વાતા ક્યાાંથી 
આી ળકે? વભત્રથી રાબ ભેલી ળકળ. બાાંડયડા વાથેના ઘુણથી અંતય યાખી ચાર. સખુ-વગલડ ાછ વભજીને 
ખચુ કયી યહ્યા છ? આ પ્રશ્ન જાતે જ કયજ. જલાફદાયીઓથી વલમખુ થલાની પ્રકૃવત નથી. આની આદત જાલી 
યાખજ. દયેક મશુ્કેરીઓ તે જ ભાગુ કાઢી જતી યશળેે. ફહુજન શીતામ સખુ આે. 

 

તરુા: વશમગીઓ મગ્મ વનણુમ રેલા અને આવથિક તથા ારયલારયક ફાફતે પ્રગવત યલુત વ્મલશાયે તેભનુાં ભશત્લ 
લધાયી ળકળે, સ્લીકૃવત આલી યશી. ય ગાભના વાંફાંધ પ્રગવત યલુત ક્સ્થવત વનભાુણ કયળે, વાંકુ સદૂુઢ ફનાલ. 
વભજાજની ઉગ્રતા મશુ્કેરીઓ લધાયી ળકે છે. ડલા આખડલાથી ફચી ચાર. ઉત્તભ વભત્ર વાયા ભાગુદળુનની ગયજ 
યૂી કયળે. તકુળક્લતન ન્મામી ઉમગ કયી વન્ભાન ભેલી ળક છ. વલદ્વાનની શે્રષ્ઠતા સ્લીકાયી ચાર. 

 

વવૃશ્ચક: અકાયણ વભજાજને બચિંવતત અલસ્થાએ યાખ તેન કઈ અથુ નશીં વયે, ફલ્યુાં ાભી ફતાલલા જાગ્રત યશ 
આ કેન્દ્રસ્થાને છ. ારયલારયક પ્રશ્ન ઘણાાં ઉદ્ભબલળે, ખાત્રીલુૂક ભાગુ કાઢી ળકળ. આવથિક ફાફતની વનવશ્ચતતતા 
રશિંભત વદૃ્ધિ કયળે. અણીને લખતે શવથમાય શઠેા મકુલાની ભરૂ ના કયતાાં. ળત્રઓુ તયપ લધ ુર્ધમાન આલાની જફૃયત 
નશીં યશ,ે તાની ભેે ક્સ્થવતથી યાશત દામક ફનળે. લયણાગીમા થલા કયતાાં વનજાનાંદભાાં ભસ્ત યશ ત વારુાં . 

 

ધન:ુ સખુ-વમદૃ્ધિ કભુના ભાગે આલે છે તે જાણી અને ભાણી ળકલાન વભમ છે. વભત્ર લત ુુને રાબ શોંચાડી રાબ 
ભેલલાની ક્ષભતા ઉજાગય કયજ. બોવતકતાન ભાગુ ખટ નથી ણ અવતયેકથી ફચવ ુયહ્ુાં. ખચુ ભાટેના વલવલધ 
ભાગો ભી યશળેે, ણ તે ખાડ યૂ કયલા આલકના ંુ ાંકા ભાગુ ળધી ના કાઢ. સ્થાલય વભરકત કે જભીન અંગે 
જન્ભના ગ્રશન વશકાય અવનલામુ ગણામ. વપ્રમ ાત્રની જફૃયત વભજથી યે યશળેે. 

 

ભકય: આલકના કે્ષતે્ર આની આક્ર્ભકતી જીલનની ળાાંવતન બગ રઈ યશી છે. તે જાગફૃકતા કેલ. ારયલારયક 
ફાફતે જીલનવાથીને ભશત્લ આવુાં અવનલામુ ગણી ચારવુાં યહ્ુાં. વભજાજ કાબભુાાં વશજ યીતે યશી ળકે છે, ફીજા ણ 
વાચા શઈ ળકે. આ સતૂ્ર અનાલ. અન્મથા જીદ વ્માવધના ભાગે ગવત કયાલલા માુપ્ત કાયણ છે. શાથ ધયેર દયેક 
કામો રયણાભદામી નીલડી ળકે છે. અઘયી ફાફત શાથે ધયી ચાર. 

 

કુાંબ: બાાંડયડાઓના સખુ ભાટે હુાં ણાન ત્માગ કયળ ત જ લાસ્તલદળી ફની ળકળ. તાનાઓ વાથે ભનભે શતે ુ
જાગફૃક ફનવુાં યહ્ુાં. ય ગાભના વાંકો ઉજાગય કય, પ્રગવતન ભાગુ ખરુી ળકળે. જીલનવાથીને જલાફદાયીએ ફાાંધ 
અન્મથા સ્લેચ્છા વબય વનણુમ ભશનેતનુાં લતય નશીં આી ળકે. કામદા કાનનુ વળસ્ત ભાટે શમ છે.જીદ યૂી કયલા 
ભાટે નશીં. આવશ્રત લગુની અવનલામુતા વભજ. શયીપ શારે કશુાં ફગાડી ળકે તેભ નથી. 

 

ભીન: લાણી વત્મ ણ ક્રૂય શમ ત લાતાલયણ બબષ્ણ થતાાં લાય રાગતી નથી. ળબ્દનુાં ભશત્લ લતુભાને વભજી 
ળકળ. ફલ્યુાં બ્રહ્મ લાક્ય ભાનીને રક ચારી ળકે તે ક્સ્થવતએ જલાફદાયી લધળે. આવથિક કે્ષતે્ર ભજાનુાં છે. 
ારયલારયક ફાફતે ળાાંવત જાલી યાખલા ડશાણની જફૃય ડળે. આ સ્લકેન્દ્રીમ નથી થલાનુાં ણ કેન્દ્ર સ્થાને યશી 
વોને વાચલલાના છે. કભુ કે્ષતે્ર લાતાલયણ આનાંદભમ યાખ. 
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