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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

   

     

  

વ્શારા લાર્ક સભત્રો,  
 સ્લીકાય ખફૂ જ ભશત્લન બાલ છે. સ્લીકાય કયલાની નાની એલી એક ક્રિમા આણા જીલનભાાં 
દયેક તફકે્ક ખફુ વશામક વાબફત થામ છે. સ્લીકાય બાલથી આણે ભાનવવક રૂથી ત સ્લતાંત્ર યશીએ છે 
વાથે વાથ ેએ આણા જીલનભાાં ળાયીક્રયક, બાલનાત્ભક, વાભાજજક અન ેઆવથિક બાગ ય ણ અવય કયે 
છે. જેન ે કાયણે આણે પ્રગવત કયીન ેઊંચા સ્તય ય શોંચી ળકીએ છીએ. સ્લીકાયના પામદાઓ ણ 
અનેક છે. વોથી શરેા ત  આણે કઈ ઘટના કે ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયીએ છીએ  ત્માયથી જ આણી 
અંદય નકાયાત્ભક ઉર્જા ખતભ થલા રાગે છે. આણુાં ધ્માન એ ઘટનાભાાં "શુાં ખટુાં છે?" એભાાંથી શટીન,ે 
"આ ક્રયસ્સ્થવતભાાં શુાં સધુાય કયી ળકામ?" એ લાત ય લધાયે કેન્દ્રિત થઈ ર્જમ છે. ભટાબાગના 
રકની એલી ધાયણા શમ છે કે સ્લીકાય કયલ એટરે ક્રયસ્સ્થવતથી બાગવુાં કે છી રામન થવુાં. ખયેખય                  
 ત સ્લીકાય કયવુાં એટરે ઉડાન બયવુાં. ઉડાન એટરે બયી ળકીએ છીએ કાયણ કે ત્માયે આણે નકાયાત્ભક ઉર્જાના વકાંર્જભાાંથી ફશાય 
આલી ગમા શઈએ  છીએ. સ્લીકાય કયલાન અથા એલ નથી કે આણે ઇચ્છાઓ કે રક્ષ્મને યાખલાનુાં ફ ાંધ કયી દેવ ુાં.  રક્ષ્મથી ત 
આણને ક્રદળા ભે છે. જ કઈ કાયણલળ આણ ેઆણા વનધાાક્રયત મકુાભ ય શોંચી નથી ળકતા ત તાના રક્ષ્મને લચ્ચથેી 
છડલાને ફદરે જે ક્રયસ્સ્થવત છે એન સ્લીકાય કયતાાં જ આણે ફીર્જ યસ્તાઓથી,  નલી યીતથી તાના રક્ષ્મ સધુી ચક્કવ 
શોંચી ળકીએ છીએ.  
     સ્લીકાય કયલ એટર ેનલા ક્રયણાભ ભાટે નલા ભાગાની વાંદગી કયલાની છે. સ્લીકાય  કયવુાં એક નાનકડુાં ગલુાં છે, ણ આ 
ગલુાં આણી ચતેનાભાાં ભટુાં ક્રયલતાન રાલે છે. કઈણ લસ્તનુ કે લાતન સ્લીકાય કયતાાં તે જ ક્ષણે નલા  દયલાર્જઓ ખરુલા 
રાગે છે અને આણે ઘણી ફધી વકાયાત્ભક ઉર્જાને ર્જગતૃ  કયલા રાગીએ છીએ. સ્લીકાય કયલાથી કઈણ ક્રયસ્સ્થવતન વાભન 
કયલાની ળસ્લત ખફૂ જ લધી ર્જમ છે. "શુાં હુ ાં સ્લીકાય કયી ળકુાં છાં?" આ એક એલ નાનકડ ભાંત્ર છે જે ફહુ ભટુાં કાભ કયી ળકે છે. 
જ્માયે ણ કઈ વલચાય, ઘટના આણને યેળાન કયતી શમ ત્માયે પલત એક ભાંત્ર," શુાં હુ ાં આ સ્લીકાય કયી ળકુાં છાં? ફરલ અન ે
અનાલલ, છી જ જ આ ભાંત્ર આણને તે ઘટનાભાાંથી ફશાય રાલલા ભાટે ખફૂ ભદદ કયળે. તે આણને ળાાંત, ક્રયરલેવ, તનાલ 
યક્રશત અને વભસ્માન ઉકેર રેલા ભાટે તૈમાય કયી દેળે.વપતાના દ્વાય આઆ ખરુલા રાગળે. કઈ ણ ક્રયસ્સ્થવત કે લસ્તનુ 
સ્લીકાય જ નશીં ણ વાંફાંધભાાં ણ સ્લીકાય ખફૂ ભશત્લ ણૂા છે. છી તે બરે વફાંધ વત-ત્ની લચ્ચેન શમ કે છી ભા-ફા 
લચ્ચેન શમ.કે છી કઈ ણ શમ!! જ્માયે આણે વાભેલાાને જેલા છે તેલા સ્લીકાયીએ છીએ ત્માયે વાંફ ાંધભાાં ભટુાં ક્રયલતાન 
આલે છે. ભશત્લણૂા સધુાય આલે છે. અશીં પ્રશ્ન એ થામ છે કે વાંફ ાંધભાાં સ્લીકાય બાલ કેલી યીતે થામ? આન ભશત્લણૂા ડાલ છે.  
વાભે લાાને ગણુ, અલગણુ અને ખાભી વક્રશત તેભન સ્લીકાય કયલ. આભ કમાા ફાદ આણને તે વ્મસ્લત પ્રત્મેની બચડ ઓછી થઈ 
જળે અને ફરચારભાાં નકાયાત્ભક બાલ કે કટુતા નશીં થામ. 
  વફાંધની જેભ દદા  અને બફભાયી લખતે ણ સ્લીકાય બાલ ઔવધનુાં કાભ કયે છે. જ્માયે ણ આણને ળયીયભાાં દદા  અને 
તેની વાથે જડામેરી ભાનવવક ીડા થામ, ત્માયે જ આણે તાને છૂીએ કે, "શુાં હુ ાં આ દદાન સ્લીકાય કયી ળકુાં છાં?" જમાયે આણ ે
આવુાં ફરીએ છે ત્માયે આણી ભાનવવક ીડા ઓછી થઈ ર્જમ છે. એટલુાં જ નશીં ણ ૫૦ ટકા કે તેનાથી લધ ુદદા  ખતભ થઇ ર્જમ 
છે. આભ સ્લીકાય કયલાથી નાના-ભટા દદા  ત ણૂા યીતે ગામફ જ થઈ ર્જમ છે. ઘણા રક તાના ભતુકાને ણ સ્લીકાયી નથી 
ળકતા અને વલચાયે છે કે કદાચ હુાં પેર ન થમ શત ત....કદાચ ભેં રગ્ન ન કમાા શત ત....કદાચ ભેં લધ ુવાલધાની લતી શત 
ત...લગેયે લગેયે. આભ જુઓ ત આણે ગભે તેટર પ્રમાવ કયીએ ત ણ આણ ેભતૂકાને ફદરાલી ળકલાના નથી. ભાટે 
ભતૂકાની જે ણ ઘટનાઓ છે એને સ્લીકાય કયીને લતાભાનને સધુાયલ જઈએ. એ જ વોથી ઉત્તભ ઉામ છે. ક્યાયેક આણી ભરૂ 
ણ થઈ શમ ત એને ણ સ્લીકાયી રેલી. ભાણવ જ્માયે તાની ભરૂન સ્લીકાય કયે છે. ત્માયે તેના જીલનભાાં ખળુીઓને પ્રલળેતા 
કઈ યકી ળકત ુાં નથી. ભરૂ કયે તેન ેભાણવ કશલેામ, તે સધુાયે તેને ભટ ભાણવ કશલેામ અને ભરૂ સ્લીકાયી ર ેતેને બગલાનન 
ભાણવ કશલેામ. અને શા, એક ખાવ લાત ..જ આણી તાની ભરૂ થઈ શમ ત એન વભમવય સ્લીકાય કયી જ રેલ .શુાં ખફય.. 
જજિંદગી પયી લખત ભક આે કે ન ણ આે.  છેલ્ર ે વભત્ર, એટલુાં જ કશીળ કે કઈ ણ ક્રયસ્સ્થવત કે વાંફ ાંધન ેખયા ભનથી 
સ્લીકાયી રઈએ અને ક્રયસ્સ્થવતને અનયેી અને વાંફાંધને વનેયી ફનાલીએ. 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 
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લચ:૧૪ અંક:૭ વંગ અંક:૧૬૩ 

ભાર્ચ-૨૦૨૧ 

ચારળ,ે પાલળ,ે ગભળ,ે બાલળે  

વત્મનો સ્લીકાય   

 

 

 

ર્દં્રળેબાઈ ાયેખ – ૩૫  

ભો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 

ર્જદલજી કાનજી લયા - ૩૨                                          

પ્રદી સત્રલેદી –૧૧  

સ્લીકાય"--દયેક ભનષુ્મની 
એક Psychological need 

રયસ્સ્થતીનો સ્લીકાય 

 
 

 

પ્રવતકાય કે છી...સ્લીકાય!!! 

તેજર ળાશ – ૧૫ 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

  

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

કેતન ોટ – ૬૦ 

યાસળ બસલષ્મ 

લૂી ભદી ભારકાણ - ૩૭  
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

અલ્ા લવા  

         અલ્ા લવા 
 

પ્રીસત બટ્ટ 
 

                           જદલજીબાઈ લોયા  
 

                                 પ્રદીબાઈ સત્રલેદી  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

રેખકના નાભ ય        CLICK કયીને વલક્રડઓ જલ 

 

                       સલયાજ ડંમા 

  
ક્લરક કયો  

અને 

 જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

લૂી ભોદી ભરકાણ  
                                                        

                              પ્રદી સત્રલેદી 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

 

                 અલ્ા લવા 
 

ભેહુર ળાશ 
 

                               જાદલજી લોયા 
 

                                                             ષુ્ા રકળોય ગારા 

 

                                                        

                                                       રે્તના ગણાત્રા 
 

                                                        

                      સભતર ટેર 
                                        

તેજર ળાશ 

 

                                                        

    અર્ર્િતા ડંયા 

 

                                                        

  રશના વોની 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

 

                                                        

સ્લાસત ળાશ 

 
                                                        

કીસતિ કોટક 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

 

                                                        

       લૂી ભોદી ભરકાણ

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

 

                                                        

પ્રીસત બટ્ટ 
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આ ભાયા બા ક્રદરન ત ુાં "સ્લીકાય" કયી રે, ને ચાર આણે એકફીર્જન આલકાય કયી રઈએ..! 
           સ્લીકાય... શા, સ્લીકાય એટરે "આલકાય" હુાં તાય સ્લીકાય કંુ ાં છાં એટરે કે...ત ુાં... જે સ્લરૂે છે ત ે
સ્લરૂે તને વાંણૂા યીતે આલકાંુ ાં છાં. તને અનાવુાં છાં. તાયાભાાં વલશ્વાવ મકુુાં છાં, તાયાભાાં ઓઘ થાઉં છાં. 
સ્લીકાય એટર.ે. તાય અને ભાય વાંગાથ. તાય અને ભાય અદભતુ વાંફાંધ. 
             કઈણ વ્મસ્લત કે લસ્ત ુવાથેન સ્લીકાય કય એટર ેએ વાથે કેટરીક જલાફદાયીન ણ સ્લીકાય 
કયલ જ યહ્ય. સ્લીકાય એ જલાફદાયી ઉબી કયે છે. સ્લીકાય વાથે તેઓ એકફીર્જના ઋણી ફને છે. સ્લીકાય 
કયલાથી એકફીર્જના હૃદમભાાં ખળુી પેરામ છે. 
            સ્લીકાય એ ખફૂ વાંલેદનળીર ધયાલતી રાગણી છે. Will you marry with me??? આ પ્રેભબયી 
અયજભાાં એક પ્રકાયના "સ્લીકાય"ની જ અભ્મથાના છે ને! તભે ભાય સ્લીકાય કયળ?? તભે ભને પ્રેભથી 
સ્લીકાયીને તભાયી ફનાલળ?? જીંદગીભાાં એકફીર્જન સ્લીકાય કયલ અને વાથે વશ ઉડ્ડમન કયલા કટીફદ્ધ થવુાં 
એ ણ એક ભટી ઘટના છે. સ્લીકાય કયલ એટર ે જીલનના અંત સધુી એકફીર્જન વાથ વનબાલલ. 
એકફીર્જને બયયૂ પે્રભ આલ. એ પે્રભબયુું જીલન જીલલા ભાટે સ્લીકાય કયલાન છે. નશીં કે ઝગડલા કે કઈ 
જરભની દુળભનાલટ યુી કયલા!! 
            શા, સ્લીકાય ણ મગ્મ વભમે કયી રેલાભાાં આલે ત એ સ્લીકાય આણને ખળુી આે છે. નલજીલન 
આે છે. જીલન જીલલાનુાં વશા વાશવ આે છે. સ્લીકાય એ નલા આકાળનુાં વજૉન કયે છે અને વશ ઉડ્ડમનન યભાાંચ 
આે છે. ણ જમાયે તભે કઈણ કાયણવય તેના પે્રભન સ્લીકાય ળકતા નથી ત્માયે આખી જીંદગી સ્તાવુાં ડત ુાં 
શમ છે. જ એ વભમે બા ક્રદરન, પે્રભથી તયફતય ક્રદરન સ્લીકાય કયી રીધ શત ત આજે સ્તાવુાં ડત નશી. 
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એટર ે કે મગ્મ વભમે સ્લીકાય થામ એ ણ ખફૂ જરૂયી છે. ઘણી લખત વાયી વ્મસ્લત, લસ્ત ુ કે વાયી ઓપય 
ભતી શમ છે. ણ તેન સ્લીકાય થામ ત એ જીલનની માદગાય ક્ષણ ફની ર્જમ છે. 
            કઈ ણ વ્મસ્લત કે લસ્તનુ મગ્મ વભમે કયેર સ્લીકાય શાંભેળા યાશત આે છે. સ્લીકાય શાંભેળા 
શલાળ આે છે. સ્લીકાય એ નલ વલચાય અને નલી ક્રદળા આે છે. 
         અયે.. આણાથી જમાયે કઈ ભરૂ થઈ ર્જમ ત્માયે ભરૂન સ્લીકાય એ ભરૂની વર્જ શલી કયલાભાાં 
ઢાર રૂ ફને છે. ભાણવ ભાત્ર ભરૂ ને ાત્ર છે. ણ જ એ ભરૂન સ્લીકાય કયલાભાાં આલે ત !!! ત એની 
વર્જ શલી થઈ ળકે છે. ણ ભરૂન, જઠૂન, ખટા કાભન કે ગનુાન સ્લીકાય કયલ ખફૂ અઘય છે. અઘય 
નશીં ણ ઘણ કક્રઠન છે. 
         સ્લીકાય એ એક પ્રકાયનુાં "વત્મના આચયણ" જેટલુાં અઘંુ ાં ણ છે. સ્લીકાય એ વત્મન જ એક પ્રકાય છે. 
વત્મ જેભ કડવુાં રાગે છે. તેભ ઘણી લાય ભરૂન સ્લીકાય ફેશદ કડલ રાગળે ણ આખયે એ સ્લીકાય જ ભનને 
ળાાંવત આી ળકે છે. જ્માાં સધુી ભરૂન સ્લીકાય કયળ નશી ત્માાં સધુી તભાયી અંદય યશરે આત્ભા તભને વતત 
ડાંખત યશળેે. 
          કઈણ ભરૂ કે ગનુાન સ્લીકાય શાંભેળા થડી ક્રશિંભત ભાાંગે છે. ભનને ભજબતૂ કયવુાં ડ ે છે. ભનભાાં 
ઉઠતા લરાતને ળાાંત ાડલા ભાટે સ્લીકાયથી ઉત્તભ કઈ ઔધ નથી. સ્લીકાય કયી રલેાથી થડી વર્જ ત 
જરૂય ભળે ણ એ વાથે ભનને ખફૂ ળાાંવત ણ ભળે જે અકલ્વનમ, અતલુ્મ શળે. સ્લીકાય કયલાથી ભેરી 
વર્જ એ ત ભરૂ ધલાનુાં ગાંગાજ છે. વર્જ બગલલાથી જ શદુ્ધદ્ધ થઈ ળકે છે. ફાકી ખટા કામાથી ભેલેરી 
"ભર્જ" એ ત વર્જ કયતાાં ણ અનેકગણી અકાલનાયી ગાંબીય, અણદેખી, લણકશી વર્જ જ છે. 
                    ઘણી લખત આણા દુુઃખનુાં કાયણ "સ્લીકાય"ન અબાલ અને જજદ્દીણુાં શમ છે. હુાં કણ 
છાં?? ખફય છે?? હુ ાં સ્લીકાય કંુ ાં? એભ? ભાયે ળા ભાટે સ્લીકાયલાનુાં? ના ના એ શયગીઝ નશીં ફને! આલ અશભ 
કે જજદ્દી સ્લબાલ આણને લધ ુદુુઃખી કયે છે. 
         જમાયે આણ ેઆલી ડરેી કે ઉબી થમેરી ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયતાાં નથી. ત્માયે આણે દુુઃખી કે 
ફચેને યશલેાના જ. જે કઈ ક્રયસ્થવત આલી જ ડી છે ત તેને સ્લીકાય કયી ર, તેને તભાયા અશભ વાથે જડ 
નશીં. તે ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયીને એભાાંથી યસ્ત ળધતા ળીખ. ફાકી તેની વાભે ળીંગડા બયાલલાથી કે 
યદણાાં યલાથી કઈ પામદ થલાન નથી. 
            શુાં તભે ફીભાય ડયા છ? તભાયા ધાંધાભાાં ખટ ગઈ છે? યીક્ષાભાાં તભાંુ ાં ક્રયણાભ નફળાં આવ્યુાં 
છે? તભાયી વાથે કઈ ખયાફ કે દુુઃખદ ઘટના ફની છે?? તભાયે કાંઈ ગભુાલવુાં ડ્ુાં છે ?તભને કઈ વનષ્પતા 
ભી છે? તભાય યાજ્મ થમ છે? ત શુાં થયુાં? શ?ે જે થયુાં, તે ત થયુાં જ છે. ત એ ક્રયણાભ કે ક્રયસ્થવતન 
સ્લીકાય કય. તેભાાં જ ળાણણ યશલે ુાં છે. ક્રયસ્થવત ભટાબાગે અણધાયી અથલા ત આણી અણવભજ કે 
ભરૂના કાયણ ેઉબી થતી શમ છે. ત આલા વભમે ક્રયસ્થવતન સ્લીકાય કયીને એ પ્રભાણ ેળાાંવત યાખલી જઈએ. 
તે ભાટે ળાાંવતથી વલચાયવુાં જઈએ. ક્રયસ્થવતન સ્લીકાય કમાા લગય. આણ ેએભ કશીએ કે ના, આભ કેભ થયુાં? 
હુ ાં આ વશન નશી કયી ળકુાં, હુ ાં ત જ ાંગે ચડીળ, ભાયી જીંદગી શલે ખરાવ થઈ ગઈ, ત આલા ફધા વલચાય 
આણને લધ ુમશુ્કેરીભાાં મકૂી ળકે છે. આભ કેભ થયુાં? એવુાં વલચાયલા કયતાાં ક્રયસ્થવતન જ જ ભને કભને 
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સ્લીકાય કયી ર ત દુુઃખ, આઘાત કે અણગભ ઓછ રાગળે અને તેભાાંથી આગ લધલાની પે્રયણા ભળે, 
ક્રશિંભત ભળે, યસ્ત ભળે. 
               ક્રિકેટની ભેચભાાં આણ યાજ્મ થામ કે ચ ૂાંટણીભાાં યાજ્મ થામ ત આણ ે  કેલ તેન ભને 
કભને સ્લીકાય કયી રઈએ છીએ! અને નુુઃ નલી ભેચ કે નલી ચ ૂાંટણી ભાટે ર્જતને તૈમાય કયીએ જ છીએ ને! ત 
આવુાં  આણા જીલનના કઈ ણ તફકે્ક ણ રાગ ુડી ળકે છે. ફવ "સ્લીકાય" કયતાાં ળીખ. અને આગ 
લધ. સ્લીકાય એ જ વનકાર છે. વનણામ રલેાભાાં ભદદરૂ થામ છે. કઈ ભરૂન સ્લીકાય કયલાથી કાંઈ નાના નથી 
થઈ જલાત ુાં. 
          સ્લીકાય એ ત "નમ્રતા" છે. કઈ ભરૂન સ્લીકાય કયલ કે કઈ કાયણ ભાટે તે જલાફદાય છે તેવુાં 
વલનમ્ર બાલે સ્લીકાયવુાં એ જ આનુાં એક વનખારવણુાં દળાાલે છે. વલનમ્ર બાલે સ્લીકાયેરી ભરૂ રક ખફૂ 
વશજતાથી અને વયતાથી ભાપ કયી દેતા શમ છે. રકને આ પ્રકાયના સ્લીકાયભાાં આની શદુ્ધતા અને 
વનયાબબભાનણાના દળાન થતા શમ છે. ભરૂન વલનમ્ર બાલે કયેર  સ્લીકાય જ રક ભરૂને ભાપ કયી દેતા શમ 
છે અને આના પ્રત્મે વાયી રાગણી યાખલા પે્રયે છે.! 
               સ્લીકાય એ એક પ્રકાયની પ્રાથાના ણ છે. આણે ઘણી લખત પ્રભ ુાવે કારાલારા કયીને કશતેા 
શઈએ છીએ કે ઓ પ્રભ,ુ ભાયા ક્રદરની આ પ્રાથાનાન સ્લીકાય કયી રે. અશીં આણે પ્રભ ુાવે વલનલણી કયીએ 
છીએ, પ્રભનેુ પ્રાથાના કયીએ છીએ કે ઓ ભાયા વ્શારા પ્રભ,ુ ભાયી આટરી અયજ સ્લીકાયી રે. ભાયી હ્રદમલૂાકની 
પ્રાથાનાન સ્લીકાય કયીને ભને ફવ આભાાંથી ઉગાયી રે. કશલેામ છે કે વાચા ભન અને બસ્લતબાલથી કયેરી પ્રાથાના 
ઈશ્વય અલશ્મ સ્લીકાયે છે. પ્રાથાનાન સ્લીકાય એટરે પ્રભનુા આઆ ભી જતા "આળીલાાદ" છે. વચ્ચે ભન વે કી 
હુઈ પ્રાથાના. ઈશ્વય જરૂય કબરૂ કયતે શ ેઔય કાભ તભાભ શોં ર્જતા શ.ે સ્લીકાય એ "આળીલાાદ" જ છે. 
              દામ્ત્મ જીલનભાાં "સ્લીકાય" એ ત ભશામલુ ુ ળસ્ત્ર અને ળાસ્ત્ર છે. અનેક ભનદુુઃખ યગ વાભેનુાં 
અમતૃભમ ઔધ છે. દામ્ત્મ જીલનને વદા શવત ુાં, યભત ુાં અને ખીરત ુાં યાખવુાં શમ ત કઈ ણ પ્રકાયની દરીર  
કે કકાટ કમાા લગય ભાત્ર ને ભાત્ર "સ્લીકાય" નાભન ાયવભણી વાથે યાખ. તભે રગ્ન તાયીખ ભરૂી ગમા? 
જરભતાયીખ ભરૂી ગમા? વાીને ભાટે બગફ્ટ રાલલાનુાં ભરૂી ગમા? કઈ લસ્ત ુભાંગાલી શતી એ રાલલાનુાં ભરૂી 
ગમા? જે કઈ ભરૂી ગમા શ કે કઈ વભજપેયથી કાંઈ ગટા થમ શમ ત તેન ખરુાવ કયલાને ફદરે કે દરીર 
કયલાને ફદરે ભરૂન ખફૂ બાબાલે. "સ્લીકાય" કયી ર! જુઓ આ છી ક્યાયેમ ઘયભાાં ભશાયદુ્ધ નશીં થામ!! શા, 
ભાયી ભરૂ થઈ ગઈ, ભાયે એભ કયવુાં જઈત ુાં ના શત ુાં, ભાયે એ ચીફાલરીના વૌંદમાના લખાણ કયલાની જરૂય ના શતી! 
ભાયે ભાયી બદુ્ધદ્ધ લાયલાની જરૂય ના શતી! આભ ભાત્ર "સ્લીકાય" કયલાથી જ ઘય કુંુ કે્ષત્રભાાં પેયલત ુાં ફચી જળે! 
               એટરે જ રગ્ન શરેા કશલેાભાાં આલે છે કે કબરૂ શ?ે કબરૂ શ?ે કબરૂ શ?ે માને ફધુાં સ્લીકામા છે ને! 
અને છી આખી જીંદગી સ્લીકાય સ્લીકાય કયવુાં જ ડ ેછે ને!! એ જે કશ ેતે ફધુાં સ્લીકામા છે! ત રગ્નજીલનભાાં કળી 
તકરીપ ઉબી થતી નથી! સખુી રગ્ન જીલનની ચાલી જ ફધુાં "સ્લીકાય" છે! એ જે લશ ેઅને જે આે તે તભે વશા 
સ્લીકાય એટરે રગ્નજીલન ખળુ ખળુાશર!  
             આભ સ્લીકાય એ વાભેના વ્મસ્લતના અશભને વાંતે છે. તેને છૂ આનાંદ આે છે. તેની ગંુુ તા ગ્રાંવથને 
ે છે. સ્લીકાય એ ત આબાય છે. તભે ભાયા પે્રભન સ્લીકાય કમો એ જ ભાયે ભન વોથી ભટુ ભાંુ ાં વરભાન છે. હુાં 
આન આબાયી છાં. ઋણી છાં.                                               Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co  
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 સ્લીકાયની વાદી વ્માખ્મા કયીએ. સ્લીકાય એટરે પક્રયમાદ યક્રશત અલસ્થા. જીલનભાાં જે કાંઈ ઘટના ફને એભાાં 
આણા કે્ષ લસ્ત,ુ વ્મક્રકત કે ક્રયસ્સ્થવત વાભે અણગભ ના શમ. એના પ્રત્મે અંતયભાાં કઈ વલયધ ઉદ્દબલે નશીં. 
 જ્માાં સધુી આણી ધાયણા અને ઈચ્છા પ્રભાણે ફધુાં થામ ત્માાં સધુી કઈ વભસ્મા નથી. ણ ભનલાાંવછત 
ક્રયણાભ ના ભે ત્માયે ભનભાાં ચક્કવ પક્રયમાદ ઊબી થામ. આ પક્રયમાદનુાં ફાષ્ીબલન થત ુાં નથી ણ પક્રયમાદન 
જીલનભાાં કામભી લવલાટ થત ર્જમ છે. વોથી લધ ુપક્રયમાદ વાંફાંધ પ્રત્મે શમ છે. ેરાને વનભાંત્રણ આપયુાં, આણને 
નશીં. કેવ ુાં ફલ્માાં! ફર આવુાં ફરામ? ઘયનાાં વદસ્મએ કેલી યીતે લતાવુાં એ ણ આણે તે જ નક્કી કયી રેતાાં 
શઈએ છીએ. આણને ભાપક આલે એવુાં લતાન, વ્મલશાય આણને સ્લીકામા શમ છે. લાસ્તવલક જીલનભાાં ખયેખય 
એવુાં ળક્ય નથી, કાયણ કે એક વયખ સ્લબાલ ધયાલતી વ્મસ્લતઓ જગતભાાં શમ એવુાં વ ાંબવલત નથી. દયેકન ઉછેય, 
વભજણ અને સ્લબાલ જુદાાં યશલેાના, આટલુાં વત્મ આણે સ્લીકાયી રઈએ ત વાંફાંધભાાં આલતી કટુતાને ટાી 
ળકામ. 
 જીલનભાાં આલતી વલકટ ક્રયસ્સ્થવતને આણે જેટરી જલ્દી સ્લીકાયી રઈએ એટલુાં જલ્દી આગ લધી 
ળકીએ. ગત લે ઘણાાં ક્રયલાય આવથિક કટકટીભાાં મકૂામા. કેટરાકે તાન ગાય શત એના કયતાાં ઓછાાં 
ગાયની નકયી રઈ રીધી, ત કેટરાકે તાન વ્મલવામ ફદરી નાખ્મ. ફાકી  વાયી તકની યાશભાાં ઘણાાં શજુ ઘયે 
ફેઠાાં છે. વપ્રમજનન વલયશ અને સ્લજનની કામભી વલદામ કને સ્લીકામા શમ? વ્મક્રકત ાછી નક્રશ જ આલે એલી 
વભજણ શમ છતાાંમ માદની કયચ લાગ્મા લગય યશતેી નથી. 
 ળાસ્ત્ર વશજ સ્લીકાયની લાત કયે છે. એ ઈશ્વયભાાં અતટૂ શ્રદ્ધા અને ળયણાગવત વવલામ ળક્ય નથી. દયેક વાંત-
ભશાત્ભાએ એભના જીલનકા દયવભમાન વલકટ ક્રયસ્સ્થવતઓન વાભન કમો જ છે. છતાાં એભણે યદણાાં નથી યમા. 
જે વાંજગ જીલનભાાં આવ્મા એને ઈશ્વયન પ્રવાદ ભાની વાંકટન વશા સ્લીકાય કમો.પ્રભ ુત ુાં જે કયે એ ભાયા ક્રશતાથે! 
એલી શ્રદ્ધા જમાયે જીલનભાાં િઢ થામ ત્માયે પ્રત્મેક ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય ળક્ય છે. 

Email id .: tejnikalme@gmail.com   

તેજર ળાશ,  અભદાલાદ 
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 ભશાબાયતનુાં યદુ્ધ ંુૂ ાં થયુાં, કોયલ કુન નાળ થમ શત,  શસ્સ્તનાયુ ળશયે વલધલાઓ અને અનાથ 
ફાકથી ઉબયાત ુાં શત ુાં. ગાાંધાયી કુંુ કે્ષત્રન વલનાળ જલા આંખે ાટા ફાાંધીને નીકળ્મા શતા. યણભેદાનભાાં તેભને 
શ્રીકૃષ્ણન બેટ થમ. તેભને જઈને ગાાંધાયીએ કહ્ુાં, કેળલ! તેં ધાયુું શત ત આ વલનાળ અટકાલી ળકામ શત, ણ 
તેં એ ન કયુું.  ભાયા વભસ્ત કુન વલનાળ થમ છે. આ વલનાળભાાં તાયી ભવૂભકા ખફૂ ભશત્લની યશી. હુાં તને શ્રા 
આુાં છાં કે જે યીતે ભાયા કુન વલનાળ થમ છે, તે મજુફ તાયા વભસ્ત કુન વલનાળ થળે. બગલાન શ્રી કૃષ્ણે ધાયુું 
શત ત આ શ્રાને વભથ્મા કયી ળક્યા શત ણ તેભણે ભા ગાાંધાયીન આ શ્રા સ્લીકાયીને ભાથા ય ચડાવ્મ અન ે
ગાાંધાયી ને કહ્ુાં, "ભા, તભાયા શ્રાન હુાં સ્લીકાય કંુ ાં છાં અને ભાથે ચડાવુાં છાં" 
    શ્રી કૃષ્ણનુાં જીલન ચક્રયત્ર જઈએ ત દેખામ છે કે તેભણે વભસ્ત જીલન દયમ્માન જે ણ ક્રયસ્સ્થવત આલી તે 
ફધાન શાંભેળા  સ્લીકાય કમો.  
    કુરગંુુ  લવવષ્ઠ દ્વાયા બગલાન શ્રી યાભના યાજ્માબબેકનુાં મહુતૂા આલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં, તેના આગરા ક્રદલવે 
જ તેભને ચોદ લાના લનલાવની આજ્ઞા કયલાભાાં આલી.  શ્રી યાભે ણ શવતા મખેુ આ આજ્ઞાન સ્લીકાય કમો અને 
તેને ભાથા ય ચડાલીને કઇ ણ દરીર કમાા લગય લન તયપ પ્રમાણ કયુું. 
 આણે ફધા આ લાત ર્જણીએ છીએ, છતાાં જ્માયે જ્માયે આણા ય કઈ લીતે કે કઇ પ્રવતકૂ વાંજગ 
ઉબા થામ ત આણે તે સ્લીકાયી ળકતા નથી. આણે તયત જ પક્રયમાદ કયીએ છીએ કે આવુાં ભાયી વાથે જ કેભ 
થામ છે?? ઓળ યજનીળે કહ્ુાં છે કે જે ણ ક્રયસ્સ્થવત તભાયી વભક્ષ આલે, તેન શવતા મખેુ સ્લીકાય કય, ત છી 
તભને દુવનમાનુાં કઇ ણ યીફ ઉદાવ નશીં ફનાલી ળકે. યાંત ુઆણે ત વઢ લગયના લશાણની જેભ ખેચાઇ 
જઈએ છીએ, અનકુૂ લન શમ ત લશાણ વડવડાટ ચારે, તેભ આણને સખુ રાગે તેલી ક્રયસ્સ્થવત શમ ત 
આણે શવતા શવતા તેન સ્લીકાય કયીએ છીએ, ણ જ વાંજગ ફદરામ, પ્રવતકૂ ક્રયસ્સ્થવત ઉબી થામ ત 
આણે તયત પક્રયમાદ ળરૂ કયીએ છીએ, ભાયી વાથે જ આવુાં કેભ થામ છે?? હુાં આટર ધાવભિક છાં, યજ ભાંક્રદયે ર્જઉં 

ધીરૂબાઈ ભીયાણી, ઘાટકય 
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છાં, આટરી ભાા કંુ ાં છાં, કઇનુાં ખયાફ નથી કયુું ત છી ભાયી વાથે આવુાં કેભ?? શકીકત એ છે કે આણે જે 
ક્રયસ્સ્થવત આલે તેન સ્લીકાય કયીને તે મજુફ તાની ર્જતને તે ભાટે તૈમાય નથી કયતા.  એક વયખા ક્રદલવ ત 
કઈના ણ જતા જ નથી. ક્રદલવ છી યાત અને તેના છી પયી ક્રદલવ. આ ત કુદયતે વનવભિત કયેલુાં ચિ છે, તે 
મજુફ જ સખુ અને દુુઃખનુાં ણ ચિ ચારત ુાં યશ ેછે. 
 આણે ભાની રીધેલુાં સખુ કે દુુઃખ તે આણી અનભુવૂત શમ છે. અરમ કઈ ભાટે તે અરગ યીતે શઈ ળકે. 
શભણાાં જ આણે ફધા યૂા વલશ્વભાાં કવલડના કાયણે ખફૂ યેળાન થમા. રક ડાઉન ર્જશયે થમા. કઇ ણ વ્મસ્લત 
આ ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયલા તૈમાય ન શતી, યાંત ુઆજે એક લા ફાદ ફધાાં આ નલી ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય 
કયીને તે મજુફ તાનુાં કામા ગઠલતા ગમા. જેઓ આ ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયી નથી ળકતા તેઓ શજુ ણ દુુઃખી 
થામ છે. ળરૂઆતભાાં આણા દેળભાાં કવલડના કેવ ઓછા શતા ત્માયે ભાણવના ભનભાાં બમ ખફૂ શત, આજે કેવ 
લધ્મા છે ણ ભનભાાંથી બમ ઓછ થઈ ગમ છે, ભટા બાગના રક એ ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયી રીધ છે . 
 ક્રયલતાન એ વાંવાયન વનમભ છે ણ આણે આ લાત વભજીને સ્લીકાયલા તૈમાય નથી શતા, ૨૦૧૪ભાાં શ્રી 
નયેરિ ભદી લડા પ્રધાન થમા ત્માયે કેટરામ યાજકાયણીઓ આ લાત સ્લીકાયી ળકતા ન શતા,, એક ચામલા બાયત 
વયકાયન લડ પ્રધાન થામ તે લાત વભજલા અને  સ્લીકાયતા ફહુ તકરીપ એ ખાઈ ફદેરા યાજકાયણીઓને થઈ. 
તેભના દયેક કામા અને ગરાાંઓન વતત વલયધ કયલ, એ જ તેભન એજ ેંડા યહ્ય. આજે ણ યાષ્રના ક્રશત અન ે
વવદ્ધાાંતને એક ફાજુ એ યાખીને આ રક ભદી શટાલ ઝાંફેળ ચરાલીને યાષ્ર અને તેના લડા પ્રધાનનુાં વતત 
અભાન કયી યહ્યા છે. ક્રયલતાનન સ્લીકાય તેઓ આજે ણ કયી નથી ળકતા. 
    શભણાાં જ કઈકે એક ભવેેજ ભકલ્મ શત, ક્રયલતાન એ વાંવાયન વનમભ છે, ાણીને ણ તયવુાં શમ ત 
તેણે તાને ફયપભાાં કરલટા કયવુાં ડ.ે ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય શવતા મખેુ કયનાય અને ક્રયસ્સ્થવત પ્રભાણે તાની 
ર્જતને ગઠલનાય ક્યાયેમ દુુઃખી થઇ ળકત નથી. 
 ભાણવને વત્મન સ્લીકાય કયલાભાાં ણ ખફૂ તકરીપ થામ છે. વ્મસ્લતગત જીલનભાાં જરભથી મતૃ્ય ુ સધુી 
વતત ક્રયલતાન આલે છે.  ફાક યલુાન થામ છી ધીયે ધીયે વધૃ્ધ થામ, આ લાત સ્લીકાયતા ફહુ તકરીપ થામ 
છે. આજે હુાં ૭૭ યૂા કયીને ફેઠ છાં ણ ૬૦ લા છીની ળરૂઆતભાાં કઇ ભને કાકા કશીને ફરાલે ત તે ળબ્દ હુાં 
જલ્દી સ્લીકાયી ળકત ન શત, ધીયે ધીયે તે ળબ્દ સ્લીકામો, ત્માાં ત ભાણવ ભને દાદા અને ફાા કશીને ફરાલે, 
આન સ્લીકાય કયતાાં ફહુ વભમ રાગ્મ. કેટરામ રક ખાવ કયીને ફશને લા કાા કયે, નલા દાાંત implant કયાલે, 
પેવવમર કયાલે ણ તે ફધુાં કયલા છતાાં વદૃ્ધાલસ્થા ટાી ળકાતી નથી . 
 શભણાાં બાગલતાચામા શ્રી યભેળ બાઈ ઓઝા એ ખફૂ સુાંદય વભજણ આી શતી. ભથયુા ય જયાવાંઘે ૧૭ 
લખત આિભણ કયુું શત ુાં તેન અથા એલ થામ કે જયા એટરે વદૃ્ધાલસ્થા ભાણવ ણ આિભણ કયે ત તે ઉય 
જણાવ્મા તેલા કૃવત્રભ ઉામ અજભાલીને જયા ને દૂય યાખલાના પ્રમાવ કયે યાંત ુછેલ્રે જયાવાંઘે કામલન વાથે 
ભીને ભથયુા ય આિભણ કયુું ત્માયે શ્રી કૃષ્ણ ભથયુા છડીને દ્વાયકા તયપ ગમા અને યણછડ કશલેામા. 
   ભાણવ ય ણ જ્માયે જયા એટરે કે વદૃ્ધાલસ્થા કા વાથે આિભણ કયે ત્માયે આ દેશ રૂી ભથયુા છડલી 
ડ.ે જીલનનુાં આ અંવતભ વત્મ છે કે જેન જરભ થામ તેનુાં મતૃ્ય ુનક્કી છે ણ આ વત્મ આણે વશજતાથી સ્લીકાયી 
ળકતા નથી. વશજ યીતે આ લાતન સ્લીકાય કયનાય ફધા બમથી મલુત થઈ ને જીલતે જીલ ભક્ષ પ્રાપત કયે છે. 
                                                                       Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com 
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     જ આણ ે કેયીને ઉનાાનુાં પ તયીકે, વપયજનને વળમાાનુાં પ તયીકે અને ર્જાંબનેુ ચભાવાના પ 
તયીકે સ્લીકાયીએ છીએ અને બગલાને ફતાલેર ધભા, વનમભ અને ળાસ્ત્ર છે એ ફધુાં સ્લીકાયીએ છીએ. અયે! રેન 
અને પરેનભાાં મવુાપયી કયતી લખતે ડ્રાઇલયન સ્લીકાય કયીએ છીએ. ડલટયના ક્રયટાને સ્લીકાયીએ છીએ. એલા 
ત ઘણા સ્લીકાય છે જેભાાં પ્રશ્ન જ ેદા ન થામ ત છી અમકુ સ્લીકાય આણી જજિંદગીની બરાઈ ભાટે 
સ્લીકાયલાભાાં ળા ભાટે લાાંધ શમ? એને ત ખળુીથી સ્લીકાયી ખળુ યશવે ુાં જઈએ. કાયણ કે જે કડવુાં વત્મ સ્લીકાયે 
એ જીલનભાાં ભીઠાળના શકદાય ફને છે. અયે! ઘણા વ્મસ્લતને ત તાના નાભન ણ સ્લીકાય નથી શત અને 
ફદરી નાખે, યાંત ુએ કેભ નથી વલચાયતા કે 'રદળા કે દળા ફદરલાથી કોઈ પેય ડતો નથી ઘયનુ ંકેટલુ ંણ 
યીનોલેળન કયીએ યંત ુએડ્રવે ફદરત ુ ંનથી'  
        અશીં એક ટુર્કો રખુ ં છં: એક ળેઠ અને ળેઠાણી શતા અને ખફૂ જ સખુી શતા યાંત ુ ળેઠનુાં નાભ 
ઠીઠણાક શત ુાં એ જેઠાણીને બફરકુર ગભતુાં ન શત ુાં. અને ક્યાાં ણ નાભ રખવુાં શમ ત એ ઠીઠણાક રખ ેનશીં 
અને ળેઠને યજ કશ ેતભાંુ ાં નાભ ફદર, યાંત ુળેઠે કહ્ુાં કે ભને આ નાભનુાં સ્લીકાય છે અને હુાં ફદરલાન નથી. 
તાયે સ્લીકાયવુાં  કે ન સ્લીકાયવુાં એ તાયી ભયજી છે. એટર ેળેઠાણી કશ ેહુાં તભને છડીને જતી યહુાં છાં એભ કશીને 
ઘયેથી નીકી ગઈ અને ફશાય ઝાડુલાી યસ્તાઓ ય ઝાડુ કાઢતી શતી એટર ેળેઠાણી છૂ્ ુાં, “ફેન, તભાંુ ાં 
નાભ શુાં છે?” એટર ેએણે કહ્ુાં કે રક્ષ્ભી! અને ળેઠાણીને રાગી આવ્યુાં કે રક્ષ્ભી છે ને ઝાડુ કાઢે છે!!.આગ જતા 
એક ફને કઈથી ઝઘડ કયી યહ્યા શતા અને ગા ફરી યહ્યા શતા. ત્માયે ળેઠાણીએ ફનેને નાભ છૂ્ ુાં કે,”ફને, 
તભાંુ ાં નાભ શુાં છે?” ત ેરી કશ ે “વયસ્લતી” અને ળેઠાણીને રાગી આવ્યુાં કે વયસ્લતી છે ને ગા ફરે છે. 
આગ જતા એક બબખાયી ભે છે અને ળેઠાણી છેૂ છે કે “બાઈ, તાંુ ાં નાભ શુાં છે? “ત્માયે બબખાયી કશ ે છે 
ધનાર! અને ળેઠાણીને રાગી આવ્યુાં ધનાર છે અને બીખ ભાાંગે છે. આગ જતાાં એક નનાભી ભે છે અને 

ષુ્ા ક્રકળય ગારા, ખાય 
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ળેઠાણી ભયનાયનુાં નાભ છેૂ ત કશ ેએભનુાં નાભ અભય શત ુાં અને ળેઠાણીને રાગી આવ્યુાં કે અભય છે ત ણ 
મતૃ્ય ુામ્મ. આગ જતાાં એક ફાંગર આવ્મ ઉય નાભ શત ુાં ળાાંવતવદન અને અંદય ખફૂ જ જયથી ઝઘડાના 
અલાજ આલતા શતા અને ળેઠાણીને રાગી આવ્યુાં કે ળાાંવતવદન અને આટરા ફધા ઝઘડા થામ છે. 
  શલે ળેઠાણીને અપવવ થામ છે કે નાભ વાથે કઈનુાં કાાંઈ ભેચ નથી થત ુાં ત ભાયા લયનુાં નાભ ઠીઠણાક 
છે યાંત ુએ ત વમદૃ્ધ અને સળુીર અને સખુી છે ત ભને એ નાભ સ્લીકાયલાભાાં શુાં લાાંધ છે. એ ળેઠાણી ાછા 
તાને ઘયે ગમા અને ફધી લાત કયી અને નાભન સ્લીકાય કમો. વાયાાંળ: ઘણી લખત તભે વત્મને લગી યશ 
ત અસ્લીકાય ણ સ્લીકાયભાાં ફદરી ર્જમ છે. 
  વ્મવનને આધીન ફની ગમેરા વ્મસ્લતઓ જ્માયે ભનની રાચાયી અને ફીભાયીને આભાંત્રણ આે છે 
ત્માયે એભ રાગે છે કે લનયાજજી એ ગધેડાની ળયણાગવત સ્લીકાયી રીધી છે કાયણ કે ત્માગન સ્લીકાય એ ણ 
ખફૂ જ પામદાકાયક સ્લીકાય છે. જૈન ધભાભાાં ત ત્માગન ભક્રશભા ખફૂ ફતાવ્મ છે અને જૈન ણ એ ત્માગને 
શોંળેથી સ્લીકાયે છે. ૨૦૨૦ ના  વભમને ત ત્માગના તયણ ફાાંધીને સ્લીકાયવુાં ડ્ુાં. 
  સ્લીકાય અને પે્રભને ફહુ નજીકન વાંફાંધ છે. કાયણ કે વાચ પ્રેભ સ્લીકાયથી થામ છે. 'એક ભીઠા વાંફાંધન 
ામ કઈણ પ્રકાયની ળયત લગયન થમેર સ્લીકાય છે' અને એકફીર્જને સ્લીકાયીને કશ ે છે આણે 
એકફીર્જના શ્વાવભાાં સગુ ાંધ ફનીને બશુાં, એકફીર્જની નવ નવભાાં યલત ફનીને લશશેુાં. એકફીર્જની ધડકન 
ફની હૃદમભાાં ધફકશુાં. કેભ કે આણે એકફીર્જન વાંણૂા સ્લીકાય કમો છે.  જ પે્રભી યગુર એકફીર્જની ભરૂ 
સ્લીકાયી અને એકફીર્જની ભાપી ભાાંગી ર ેત તેભન પમાય ક્યાયેમ ખતભ થત નથી. કેભ કે ખટા શમ અને 
ભરૂ સ્લીકાયે તેઓ પ્રભાબણક કશલેામ યાંત ુવાચા શમ અને છતાાં ણ ભરૂ સ્લીકાયે એને વાચ પે્રભ કશલેામ. જે 
તભને સધુાયીને સ્લીકાયે એને ક્યાાં પે્રભ કશલેામ છે, જે તભને સ્લીકાયીને સધુાયે એને વાચ પે્રભ કશલેામ, કાયણ 
કે લાસ્તવલકતા સ્લીકાયલા ણ જીગય જઈએ. 
  તભે તકરીપભાાં શ અને બગલાનને પ્રાથાના કય અને એ પ્રાથાના બગલાન સ્લીકાયે ણ ખયા અને કઇક 
ને કઇક રૂભાાં ભદદ કયી ર્જમ. 
 નાનુ ં દ્રષ્ટાતં: એક ફને ગયીફીથી કાંટાીને રાઈલ યેક્રડમ પ્રવાયણ ય બગલાનને પ્રાથાના કયે છે કે 
ભાયા ફાક ભખૂ્મા છે ભાયી ભદદ કય. આ પ્રવાયણ એક ળેતાન વાાંબી યહ્ય શત એને ભર્જક સઝુી અને 
વેિેટયીને ભકર ેછે એને ખાલાનુાં આલા અને કહ્ુાં છેુ ત કશજેે ળેતાને આપયુાં છે. એ વેિેટયીએ સ્ત્રીને ખાલાનુાં 
આપયુાં યાંત ુસ્ત્રી એ કઈ વલાર ન કમો. એટરે ળેતાન અકામ અને ાછી છૂલા મકેુ છે ત્માયે સ્ત્રી એટલુાં જ 
ફરી કે ભાયે નથી ર્જણવુાં કે કણે ભકલ્યુાં યાંત ુઈશ્વયની આજ્ઞા થામ ત ળેતાનને ણ સ્લીકાયલી ડી છે. 

અંતભા:ં પ્રભ ુત ુકયે એ વારંુ જ કયે ફધુ ંસ્લીકાય, 
યંત ુક્યાયેમ ફધુ ંવારંુ નથી શોત ુ,ં 

યંત ુસ્લીકાય કયલા લગય છૂટકો નથી શોત ુ,ં 
ભાટે જ કશલેામ છે 'ધાયુું થામ તો શરય કૃા અને ધાય ુું ન થામ તો = શરય ઇયછા.  

Email id :- galapushpa@gmail.com 
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 તાનુાં ન શમ તેને તાનુાં કયી રેવ ુાં એ જ સ્લીકાય, અંગીકાય, સ્લીકૃવત કશલેામ છે. જજિંદગીને વયવ યીતે જીલલા ભાટે 
સ્લીકાય કયવુાં જરૂયી છે કે ભાયી ાવે જે છે એ વોથી શે્રષ્ઠ છે. આભ ત જીલન ત્રણ અક્ષયન ળબ્દ છે. આ ત્રણ ળબ્દભાાં ત્રણે ભલુનનુાં 
ઐશ્વમા છે. જીલનને લન, ઉલન, તલન ફનાલી ળકામ છે. બસ્લત િાયા, યાંત ુઆજના વભમભાાં જીલન વાભાજજક લશલેાયભાાં 
લશેંચામ ગયુાં છે. જીલનને સ્લસ્થ અને ભસ્ત ફનાલલાની તાકાત બક્રકતરૂી યવધાયાભાાં છે. ળયણાગવતનાાં બાલ વલના બસ્લત ન થામ 
એ ણ વત્મ છે. જીલનભાાં શ્રધ્ધાનુાં ળઢ અને બસ્લતનુાં શરેસ ુાં જઈએ. હ્રદમનાાં િાય ખરી નાખલા ડે. ગીબાલ યાખી બક્રકતની 
ચયભવીભાએ શોંચી ળકામ છે. દાસ્મ બક્રકતથી કૃષ્ણને ાભી ળકામ છે એ વનાતન વત્મ સ્લીકાયવુાં યહ્ુાં. 
 જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણભાાં ઘણુાં ફધુાં ફદરાત ુાં યશ ેછે. દયેક ક્રયસ્સ્થવતન વાભન કયલા તત્ય યશવે ુાં જઈએ. વાભન કયલ એ 
આણ વાંઘા છે અને એ વાંઘાન સ્લીકાય એ આણી વપતારૂી ળાાંવત છે. કશ ેછે દયેક ભાનલીભાાં પ્રવતબા જરભર્જત શમ છે એન ે
ળીખલલી નથી ડતી. દયેક ભાનલીભાાં પ્રવતબા એની વલરક્ષણ બકુ્ધ્ધથી શમ છે, એની આલડત મજુફ ભાનલી આચયણ કયત શમ 
છે. જજિંદગીન વાચ અનબુલ આણને વભમ કયાલે છે. વય-વય લશતેાાં વભમનાાં પ્રલાશભાાં ઠકય લાગે છે ત્માયે અનબુલ થામ છે. 
અનબુલ લગયનાાં ખારી ળબ્દનુાં જ્ઞાન ણ અંધ છે - આ જજિંદગીની સ્લીકૃવત છે, આણ ેવભજી  રઇએ ત જીલન વય ફની ર્જમ. 
 યાંત ુભાનલી ડગરે ને ગરે તેની આકાાંક્ષાઓ, સ્લપનાાંઓ, પ્રેભ, યાગ, દ્વે, રારવાઓન ઈચ્છા-અવનચ્છાએ અંગીકાય કયે 
છે. ભાનલીને કેભ ફધુાં સ્લીકામા છે? અમકુ ફાફતન કેભ અસ્લીકાય નથી કયત?? આ ફધા વલારના જલાફ દયેક ભાનલી ાવ ે
અરગ અરગ શળે. ક્યાયેક નાભ ના આી ળકે એલાાં ફેનાભી વાંફ ાંધ શમ છે. જેન સ્લીકાય એનુાં હ્રદમ અને ભન કયે છે યાંત ુ
વાભાજજક યીતે તેન અસ્લીકાય કયલ ડે છે. ઋણાનફુ ાંધની આ રાગણીઓને નાભ આપમા લગયની સ્લીકૃવત ખદુ કયી રે છે અને એ 
નૈવબગિક પે્રભાનભુવૂતનાાં અશવેાવની મ્શેંકથી જજિંદગી ભશેંકી ઊઠે છે! 
 ક્યાયેક યાંયાગત વાંસ્કૃવતનાાં લાયવાન સ્લીકાય, ઋણાનફુ ાંધન સ્લીકાય, ઉકાયન સ્લીકાય, કુદયતી અનભર બેટન 
સ્લીકાય, પે્રભની રાગણીન સ્લીકાય, ઋણન સ્લીકાય, નેત્રદાન-અંગદાનન સ્લીકાય, વલકટ ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય-આભ, ભાનલી ડગર ે
ને ગરે અનામવે ફધુાં સ્લીકાયત ર્જમ છે. વલકટ ક્રયસ્સ્થવતભાાં એનાાં ધૈમાની કવટી થામ છે અને ભક્કભતાથી એને સ્લીકાયી 
કવટીભાાંથી ાય ઉતયે છે ત્માયે એનુાં ભનફ ભજબતૂ ફનીને ઉબયે છે. ૨૦૨૦ના લાભાાં આખી દુવનમા ય 'કયના લામયવ'ન 
કશયે પેરામ. આ લામયવને કાયણે રાખની વાંખ્માભાાં રકનાાં મતૃ્ય ુથમાાં. આલી વલકટ ક્રયસ્સ્થવતભાાં દયેક ભાનલીએ ધૈમાતાથી એન 
સ્લીકાય કમો અને શાય ના ભાનતા એની વાભે રડત આી. નલી લેકવવન ળધી અને આ લામયવને ભાત આલાભાાં વપ થમા છે. 
કશલેાન ુાં તાત્મા એ છે કે સ્લીકાય કયવુાં એટરે ક્યાયેક ભોનરૂી ભીંઢને વભમનાાં શાથે ફાાંધી રવે ુાં! જેભાાં ઘણુાં ફધુાં વભામેલુાં શમ છે 
અને છતાાં કશી નથી ળકાત ુાં.                                                                Email Id.:- falguniparikh04@gmail.com   
 

પાલ્ગનુી યીખ,યાજીા 

  વભમનાાં ઝરૂખે  

          ભોનની ક્રયબાા - સ્લીકાય 
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 સ્લીકાય ળબ્દ છે વભજણન.  સ્લીકાયવુાં શુાં છે? કઈ ણ ઘટના, લાત, કે વ્મસ્લત પ્રત્મે શકાયાત્ભક અબબગભ. 
આના વાયા અને ખયાફ ફને્ન ાવા શમ ળકે. તભે કઈ ણ લાતને ઘટનાને કે વ્મસ્લતને  શકાયાત્ભક અબબગભ વાથે 
અનાલી ર ત્માયે એ સ્લીકાય થમ કશલેામ.  
 વ્મસ્લત જેટર ખલુ્રા વલચાય લા શળે. તેનુાં લાાંચન જેટલુાં વમદૃ્ધ શળે. એટર જ એ વકાયાત્ભક શળે. અને 
એથી જ એ કઈ ણ લાતને વભજી ળકળે. જીલનભાાં અનેક ફનાલ અનેક અનબુલભાાંથી આણે ફધા જ વાય 
થતા શઈએ છીએ. આભાાંથી અમકુ  ફનાલ આણે જીલી ત જતા શઈએ છીએ. ણ એને વભજી  ળકતા નથી. જે 
તે ઘટનાની ઊંડીને લેધક અવય આણા જીલનભાાં જલા ભતી શમ છે. આણ ુભન એને વભજી ત ળકત ુાં શમ ત 
ણ ક્યાાંક સ્લીકાય કયલાભાાં ખચકાટ અનબુલત ુાં શમ છે. 
 આણે ફધા ક્યાાંક ને ક્યાાંક કઈ ંુ ણાનફુ ાંધનથી જડામેરા  છીએ. ર્જણે અર્જણે આણે અમકુ વાંફાંધથી 
જડાઈ જતા શઈએ છીએ.  
 જેને ક્યાયે જમા ના શમ, ભળ્માના શમ એની વાથે વભમાનકુરૂ અનવુાંધાન સ્થામ જત ુાં શમ છે. અને આભ 
જ ર્જણે અર્જણે આણે આલા વાંફધભાાં જડાઈ જતા શઈએ છીએ. અશીં કઈ મજના નથી શતી. ભાત્ર વાંમગ 
અથલા આણી રાગણી અને રેણાદેણી શમ છે.   
 આણી વાંસ્કૃવત મજુફ આણે વાંવાયની યચનાભાાં રગ્ન જીલનભાાં યસ્ય ફે વ્મસ્લતઓનુાં  એકફીર્જ વાથે 
જડાણ કયીએ  છીએ. આ ફે વ્મસ્લતઓ ક્યાયેક ર્જણીતી ત ક્યાયેક અનામવે  બેગી થમેરી શમ છે. યાંત ુએકફીર્જ 
વાથે વશજીલન જીલતી શમ છે. જેને શરેા ક્યાયે જમા ના શમ એભની  વાથે તાની યુી જજિંદગી શવતા શવતા 
નીકી ર્જમ છે. આ ફાંને  ાત્ર વશજીલન વાથે નલજીલનને ણ ધયતી ણ રાલે છે. આભ આ એક એલ સ્લીકાય 
છે. જે કુદયત વાથે જડામેર છે.  
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 આટરા ભટા જીલનકા દયવભમાન આણે ઘણા ઉતાય ચઢાલભાાંથી વાય થતા શઈએ છીએ.  એભાાં ઘણી 
ફાફત આણે વશજતાથી લધાલી રેતા શઈએ છે અને ઘણા ફનાલ આણને અચાંફાભાાં નાખી દેતા શમ છે.  
તભે તભાયી  વાથે ફનતી લાત જ્માયે તભાયા કઈ નજીકના ાત્ર વાથે કય છ ત ત્માયે તભાયા નજીકના વ્મકવતઓ 
તભાયી લાત વાાંબી ત રે છે, ણ એને અનાલી ળકતા નથી. ઘણી ફધી ફાફત રકને ગે ઉતયતી નથી. 
અશીં એ જરૂયી ફને છે કે તભે તભાયી લાત કે ફાફત કની વાથે લશેંચ છ. જે વલચાયથી ખલુ્રા ભનનુાં શળે એ કઈ 
ણ ઘટનાભાાં તાની ર્જતને મકૂીને જળે.  
 જે ભરૂ વાભે લાા વ્મસ્લત થકી થઈ એ જ ભરૂ કદાચ તાનાથી થઈ શમ ત??? એભ ભાની એ વ્મસ્લત 
વશજ યશી ળકળે. આભ જુઓ ત ફધા જ વાભારમ ભનષુ્મ છીએ. એટરે ક્યાયેક કાંઈક વાંુ ાં ત ક્યાયેક કાંઈક ભરૂ 
થલી ફાંને  વશજ છે. ણ આણે  વાયી લાતન ેફાફતને વશજતાથી રઈએ છીએ. ણ એ જ જ કઈની નફી 
લાત કે કઈ ભરૂ શમ ત એને વભજી સ્લીકાયીને ભાપ નથી કયી ળકતા. ત્માાં આણે રાગણીળીર ભટીને તાક્રકિક થઈ 
જઈએ છીએ. લી ઘણી લખત આણને આણી વ્મસ્લત ય એટર બયવ અને એટરી અેક્ષા શમ છે કે આણે 
એની કઈ ભરૂને  વશજતાથી નથી રઇ ળકતા. 
 અશીં આણુાં ભન એ નથી ભાની ળકત ુાં કે આણુાં ાત્ર કે વાભે જે કઈ છે એ ણ વાભારમ ભાણવ જ છે. જ 
તભે કઈની ભરૂને વભજી ભાપ કયી ળકળ. ત આભેે ધીભે ધીભે એ વ્મસ્લતને ણ સ્લીકાયી ળકળ. ફવ, ભનના 
વલચાય ખલુ્રા યાખી ગશન ભનન કય. ક્યાયેક ક્યાાંક તભને ણ ફધુાં વભર્જલા રાગળે કે જ્માયે ક્રયસ્સ્થવત જ એલી 
વનભાાણ થામ છે ત્માયે ભાણવન લાાંક શત નથી.  જ્માયે તભે તભાયી આવાવની ઘટનાને વ્મસ્લતઓ અને એભની 
વાયી ખયાફ ફાફતને વશજતાથી રેલા રાગળ અનામાવે જ તભે તભાયી ર્જત વાથે વાંલાદ કયી તાને એ 
ક્રયસ્સ્થવતભાાં રેળ, વભજી ળકળ. 
 લી ઘણી લખત એવુાં ણ ફને છે કે ઘણુાંફધુાં વભર્જલા છતાાં તભાયી વ્મસ્લત કે ક્યાયેક તભાયી તાની 
ર્જત ણ ફદરાલ ઇચ્છતી નથી. આ સ્સ્થવતભાાં તભે જે છે એ ચરાલી ર છ. જ્માાં ફદરી ળકતા નથી ત્માાં ક્યાયેક 
જે છે એને એ જ સ્લરૂભાાં અનાલી ર છ. આભ જુઓ ત વોથી શરેા તભે તભાયી ર્જતન સ્લીકાય કય. 
જીલનભાાં ઘણુાં ફધુાં તભાયી ધાયણા ફશાયનુાં ણ થામ છે. એભાાં તાની ર્જતને બ્રેભ કમાા કયતા, તભે જે કાાંઈ ણ 
કયુું છે કે કય છ એની જલાફદાયી તભે તે સ્લીકાય. પયી આવુાં કશુાં ન કય જે કામા છી એન સ્તાલ  વહુથી 
શરેા તભને જ થત શમ. 'આત્ભા વ યભાત્ભા'  તભાયી અંદયથી જ તભને વાચ જલાફ અને વાચી ક્રદળા ભળે.  
 આણાભાાંથી ઘણા ખયા રક તાના વાથે ફનેરી ઘટના ભાટે કઈ ફીર્જને જલાફદાય ગણાલતા શળ ે
અથલા અરમ કાયણ અને ફશાના આી તાની ર્જતન ફચાલ કયી રેતા શઈએ છીએ.ણ આ મગ્મ નથી. 
તભાયી વાથે જે કાાંઈ ફરયુાં વાંુ ાં કે ખયાફ એના વહુથી શરેા જલાફદાય તભે તે જ છ. વાંુ ાં અને ખયાફ આ ફે 
ાવા ત કામભ કઈ ણ ફાફતભાાં યશલેાના જ. એભાાં ના ઉતયતા આણે વાચુાં અને ખટુાં, એભ વલચાયી જ 
ચારશુાં ત બવલષ્મભાાં જે કાાંઈણ ફનાલ ફનળ ે એભાાં તભ ે વભજી વલચાયીને આગ લધી ળકળ. માદ યાખ 
આણે એક-ફીર્જ વાથે જ યાશલેાનુાં છે. થડી વભજણ, થડી ઉદાયતા, થડુાં જત ુાં કયલાની બાલના તભાયા જીલનન ે
વય ફનાલે છે. તાના રકભાાં યીવ નશી સ્ષ્ટતા જરૂયી શમ છે. ફવ એટલુાં વભજી ર, જજિંદગીન કમડ 
વભજલા કયતા ભાણલ લધ ુજરૂયી છે.                                         
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વઘળં સલવયી ત ુ ંજયા અનવુયી તો જો... 
સલશ્વાવથી શ્રદ્ધાભા ંવયકી તો જો... 
દાખરાભા ંન ફધં ફેસ ુતો એ શુ.ં.!! 
ખોટો ડંુ, ભરૂો કરંુ તો એ શુ.ં..!! 

"હંુ એલો હંુ તેલો" તકચ ને સ્સ્ભતભા ંખાલી.. 
સ્લીકાયનો અથચસલસ્તાય ત ુ ંવભજી તો જો..!! 

વાબંી રઈળ, જોઈ રઈળ તોમે શુ.ં.!! 
લધાયાભા ંતને ઓખી રઈળ તોમે શુ.ં.!! 

વયલાા, ફાદફાકી ભાયી કયતા ંથાકે ત્માયે 
બાગાકાય ફાદ તાયાભા ંભને ગણુી તો જો... 

  જેભ ભાણવની ખયાક, કડાાં, ભકાન જેલી ફેબઝક need છે તેભ "સ્લીકાય" એ ભાણવ ભાટે ખફૂ જ 
ભશત્લની વામકરજીકર નીડ છે. ફાક શમ કે ખુ્ત વ્મસ્લત કે ઘયડુાં ભાણવ દયેકને એવુાં શમ છે કે હુાં 
જેલ છાં તેલ કઈ સ્લીકાયે. ભાયી લાત વાાંબે, ભાંુ ાં અસ્સ્તત્લ તેભના ભાટે ભશત્લનુાં શમ આજે વભાજે 
ગઠલરે ચકઠાાંથી વશજે અરગ કયલાન પ્રમાવ કયતાાં વભાજ દ્વાયા થત અસ્લીકાય, કુટુાંફ દ્વાયા થત 

સભત્તર ટેર "રયબાા", અભદાલાદ 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

"સ્લ"ન અસ્લીકાય. જેભાાં તાનાાં આત્ભીમજન વાભેર શમ, તીકાાં જીલ જડામેર શમ ત ભાણવ તે 
અંદયઅંદય શયામ છે. મુાંઝામ છે. ઘ ૂાંટામ છે. આ ઘટુન અને આઘાત જ તેની વશન કયલાની ક્ષભતાથી 
થડી લધી ર્જમ, જ તેને ઓલયકભ કયલાભાાં તે વનષ્પ નીલડે ત આત્ભશત્મા સધુીના પ્રમાવ કયતા  જલા 
ભે છે. આત્ભશત્મા એ ભાત્ર તે વ્મસ્લતની વનષ્પતા નથી, તે વભાજની, તેના ભાતા-વતાની અને તેના 
આત્ભીમજનની વનષ્પતા છે. આટરાાં ફશા વભાજભાાં યશતેાાં આલી ઘટુન અનબુલી યશરે વ્મસ્લતને તભે 
વાંલદેી ન ળક, અનબુલી ન ળક,અથલા અનબુલીને તેને તેભાાંથી ફશાય રાલલાભાાં ભદદ ન કયી ળક! 
"ફધુાં વાંુ ાં થઈ જળ"ે "ત ુાં છે ત ફધુાં છે" "હુાં છાં ને તાયી વાથે" આટલુાં ળાન્દ્બ્દક અને બાલાત્ભક આશ્વાવન, 
સ્લીકાય ણ જ વભાજ ના આી ળકત ુાં શમ ત "દાંબ" તેનાાં ભાાંહ્યરાભાાં બયાઈ ગમ છે એભ ભાનવુાં.  

 વભાજની યચના જ ભાણવ ભાણવને જડીને યાખલાાં, તેની ભાનવવક જરૂક્રયમાતને ણ ભે, 
વાશચમા ભે, વાં, વશકાય અને વોન વાંગાથ ભે. સખુ-દુુઃખ એકફીર્જના લશચેી, વભજી, ળયે કયી ળકીએ 
ને વાથ આી ળકીએ એનાાં ભાટે છે. જ એ જ શતે ુ fulfill ન થત શમ, દયેકને તાન સ્લાથા જેટર જ 
વાભેલાાન સ્લીકાય યલડત  શમ ત ભાણવ ક્યાાં જળે?? આવથિક યીતે, વ્મસ્લતગત યીતે, કયીમયની યીત ે
જજિંદગી ત તડકા છાાંમા ફતાલલાની જ છે. તેભાાં વ્મસ્લત તાને મગ્મ રાગે તે યીતે વનણામ રેત શમ છે. 
વોથી ભટી સ્લતાંત્રતા કઈ વ્મસ્લતને આલી તે છે  "ભરૂ કયલાની સ્લતાંત્રતા". શા! ભરૂ પ્રભાણે તેને વર્જ 
અલશ્મ ભલી જઈએ. ણ છી તે ભાણવને જીલલાન ત શક છે જ. ને એ જીલલાન શક વભાજ, કુટુાંફ ે
તેને આલ જઈએ. તેને એટરી શદ સધુી ટચાય કયી અને એકર ન ાડી દેલ જઈએ કે તે ફ્રસ્ટેડ થઈ 
ર્જમ. અને વાંણૂાણે અસ્લીકાયની વનયાળા તેના ભનઆલયણ ય શાલી થઈ ર્જમ. 

ભાણવ ભાણવ ફને તોમ ઘણુ,ં 

ભાનલતાભા ંશજુમે તે ખે તોમ ઘણુ.ં 

ઓખાણ, નાત-જાત, ૈવા, શોદ્દાથી નશીં, 

એક "વ્મસ્લત" તયીકે ભામ તોમ ઘણુ.ં 

        તણૃ વભજીને ઈશ્વય વગાલી નાખે તે શરેા ઘાવ જેલા અશભ, ઘભાંડ, સ્લાથાણ ુત્મજી દઈ ફીર્જને 
સખુી કયલાની, દયેકભાાં જે વાંુ ાં છે તેન વશા સ્લીકાય કયલાની બાલના કેલલીએ ત આખુાં વલશ્વ કરયલ 
કયત ભા ફની ર્જમ. દુવનમાભાાં દયેક વભીકયણ વભમ વાથ ેફદરાતા યશ ેછે. એ ફા ઉછેયના શમ કે 
રગ્નજીલનના કે યશણેીકયણીના શમ તે ફધા વભીકયણ વાથ ેતે થડુાં જત ુાં કયી, નવુાં અનાલી જૂની 
ઘયેડભાાંથી શાય આલી નલી જનયેળન નલાાં વલચાયને નલાાં ક્રયલતાનને સ્લીકાય કયતાાં થઈશુાં ત્માયે વાચા 
અથાભાાં અથાવબય વભાજની યચના કયી ળકીશુાં. 
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અબાલભાાં ણ તટેૂ ન જેન બાલ,  

‘નથી ’ ને સ્લીકાયી રે તે વભબાલ.   
 

 
 

 વભત્ર, આ છે સ્લીકાય. આણે વહુ ર્જણીએ છીએ કે વભમથી લશલેુાં કે ભડુાં, નવીફથી લધાયે કે ઓછાં કઈને ક્યાયેમ 
ભતુાં જ નથી, ત છી જે, જેટલુાં ભળ્યુાં છે તેન વશા સ્લીકાય કેભ નશીં? જે નથી તેની ભાટે ળા કાજે ઉધાભા અને ધભછાડા 
કયલા? ફવ, આજે ભાયે લાત કયલી છે, આ સ્લીકાયબાલ કેલલાની, અને એ દ્વાયા ભેરા આ ાલન જીલનને શાથી વમદૃ્ધ 
ફનાલલાની. જે ભનષુ્મ ક્યાયેમ શાય નથી ભાનત, ઈશ્વય તેની ડખે ચક્કવ ઊબ યશ ેછે. અશીં ઈશ્વયના અસ્સ્તત્લન સ્લીકાય 
એટરે આણા ભાણવ શલાન અશવેાવ. 
 અશીં દયેક લાત કે લસ્તનુ આંખ ફાંધ કયી સ્લીકાય કયી રેલાની લાત નથી. વાચ અને વત્મનુાં પ્રભાણત્ર ત વદા 
ભોંઘુાં જ ડ ે છે. તેથી શાથ ય શાથ યાખીને ફેવલા કયતાાં, તે ભાટેની ંુુ ાથા દ્વાયા ભશનેત કયલાની, ણ...અેક્ષા યાખ્મા 
લગય. ફીજી ફાજુ આ ણ એટલુાં જ વત્મ છે કે, જીલનના પ્રત્મેક લાાંકે ફધુાં જ ફદરાઈ ળકે છે ભાટે દયેક ક્રયસ્સ્થવતના 
સ્લીકાય ભાટે કે વાભના ભાટે વદા તત્ય યશવે ુાં. “વાભન એ વાંઘા અને સ્લીકાય એ ળાાંવત છે.”  આ ધ્રલુભાંત્ર કામભ માદ યાખલ. 
જીલનભાાં ગભે કે ના ગભે, અમકુ ફદરાલને પયજીમાતણે સ્લીકાયલા જ ડ ેછે. 
 જીલનભાાં કેટકેટરા સ્લીકાય કયલાના શમ છે, જેભ કે ઋણ સ્લીકાય, ળયત સ્લીકાય, વાંફાંધન સ્લીકાય...! અયે, મતૃ્ય ુ
સદુ્ધાન સ્લીકાય કયલ ડ ે છે. આ સ્લીકાયના પામદા કહુાં, ત ભટ પામદ એ કે સ્લની નજીક આલી જલામ છે. એક ળાાંત, 

વલત્ર આત્ભાની વકાયાત્ભક અનભૂવૂત થામ છે. આ ણ એક કભામજ્ઞ છે. આ કભામજ્ઞને વય બાાભાાં વભજવુાં શમ ત છે... 
“ચારળે, પાલળ,ે ગભળ ેઅન ેબાલળે” આ છે સ્લીકાયલાના ચાય મખુ્મ મદુ્દા. 
 દયેક નલા ફદરાલને એક સ્લીકાય અને ળરૂઆતની જરૂય શમ છે. પ્રકૃવત અને કુદયત ાવે સ્લીકાય અને ળરૂઆત ફને્ન 
કયલાની તાકાત શમ છે એટરે જ પ્રકૃવતભાાં વતત પયેપાય અને અલનલા ક્રયલતાન થતાાં જ યશ ેછે. યાંત ુઆણા ક્ષે જ્માયે 
ક્રયલતાનના વવદ્ધાાંતની લાત આલ ેછે, ત્માયે આણે ક્રયલતાન સ્લીકાયતા થડા ગબયાઈએ છીએ, થડા ખચકાઈએ છીએ. જેભ 
કે આણા ળયીય વાથે કુદયતી ક્રયલતાન આલે છે, એભાાં આણ ેકશુાં કયી નથી ળકતાાં તેથી ના છૂટકે સ્લીકાયી રઈએ છીએ. 
ફાકી જ વલકલ્ ભે કે વદૃ્ધાલસ્થા નશીં સ્લીકાયલાની કઈ સ્કીભ છે...ત?  ખેય, આ ત થઈ ગાંબીયણ ેશવલાની લાત. 
વાશફે, અંતભાાં એક વનાતન વત્મની લાત હુાં ભાય જ ળેય ટાાંકતા કહુાં ત, 

“છે વત્મ આ વનાતન સ્લીકાયવ ુ ંજરૂયી, 
                                          ખારી થયુ ંજો ખીસ્સ ુ,ં વગણ વયી જલાના.”     Email ld.:- alpavvasa@gmail.com   

અલ્ા લવા, મુાંફઈ 
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Positive thinking is not only about expecting the best to happen. But it is also about accepting whatever 

happens is the Best. Mistakes, Failures, Insult, Frustration & Rejections are the Part of Progress. Nobody ever 

achieved anything worthwhile without facing these things. 

 શકાયાત્ભક િન્દ્ષ્ટકણ એટર ેભાત્ર અનકુૂતાઓનુાં જ વજૉન એવુાં નથી. શકાયાત્ભક િન્દ્ષ્ટકણ એટર ેજે ણ વાંજગનુાં 
વનભાાણ થયુાં છે એન વશા અને વશજબાલે સ્લીકાય! ભરૂચકૂ, વનષ્પતાઓ, અભાન, શતાળાઓ અને નાવાંદગી એ 
વપતાના જ અંળ છે. કઇએ ણ આ પ્રવતકુતાઓન વાભન કમાા લગય કાાંઇ જ નોંધનીમ ભેવ્યુાં નથી. શકીકતભાાં, અનકુૂ 
વાંજગભાાં જીલત ભાણવ સખુી શમ છે યાંત,ુ લતાભાન વાંજગને અનકુૂ ફનાલીને જીલનાય ભાણવ લધાયે સખુી શમ છે. 
સ્લીકાય બાલના ભશત્લની છે. 

 ભાયા એક વભત્રના વતાજી ભનશયબાઇ શલ ે૯૦ લયવના થમા છે. ઉભય ત ઉભયનુાં કાભ કયે ણ આ લધેરી ઉભયના 
કાયણે ફદરામેરા વાંજગ તેભને ભાંજુય નથી. લાતલાતભાાં એ અચકૂ કશ ેજ કે, “શજી પલત છ લયવ શરેાાં ત હુાં દયયજ ઘયથી 
ફે ક્રકરવભટય દૂય આલેરી અભાયી જ્ઞાવતની ઓક્રપવભાાં ગે ચારીને જત. ત્માાં દઢ ફે કરાક જ્ઞાવતના અભાયા વલસ્તાયભાાં યશતેા 
છ શર્જય જેટરા કુટુાંફના દયેકે દયેક જ્ઞાવતજનને વદલાાંચન કયલાની પે્રયણા આત અને તેભની રૂબચ અનવુાય સુ્તક 
લાાંચલાનુાં સચૂન કયત અને ફાયેક શર્જય જેટરા સુ્તકની સુાંદય ર્જલણી કયત.” જ્ઞાવતના કઇ ણ વભ્મને કઇ ણ 
પ્રકાયનુાં કાભ શમ તે શાંભેળા ભદદગાય થલા તત્ય જ શમ. કદાચ ક્યાયેક કઇક કાયણવય ભનશયબાઇ ઓક્રપવે ન શોંચ ેત 
ત્માાંના કભાચાયીઓ તથા શદે્દદાય ર્જણે કે રાચાય ફની ર્જમ. જ્ઞાવતજન ળધાળધ કયી મકેૂ ણ જરૂયી સુ્તક જલ્દીથી ભે 
નશીં. જ્માયે ભનશયબાઇને ભટા બાગના સુ્તક ક્યાાં છે એ ખ્માર જ શમ. શારભાાં તેભને ડામાબફટીવ, બ્રડ પ્રેવય તથા 
પ્રસ્ટેટની ફીભાયીઓ રાગ ુડી ગઇ છે. પલત છ લયવ શરેાાં વતત દડતા ભનશયબાઇને શલે, ઘયભાાં જ ચારલા ભાટે ણ 
રાકડીન ટેક રેલ ડ ે છે. ગભે ત્માયે ડી જલાળે એલ બમ તેભના ભનભાાં વતત વતાલત શમ છે. તાન અગાઉન 
આત્ભવલશ્વાવ ર્જણે કે ક્યાાંમ ગામફ થઇ ગમ છે. લાતલાતભાાં એ શાંભેળા તાના ભતૂકાના ક્રદલવને માદ કયીને તાના 
સ્લાસ્થમની તથા લતાભાનની ફદરામેરી ક્રયસ્સ્થવતની પક્રયમાદ કયતા શમ છે. તાની લધતી જતી ઉભયના તકાર્જન તેભણ ે
સ્લીકાય કમો નથી. 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 જેભની વાથે ભાય ફહુ જ આજત્ભમતાન વાંફાંધ છે એલા ભાયા નજીકના એક વાંતની શારભાાં ૮૮ની ઉંભય થઇ છે. 
અગાઉ તભેણ ે કેટરીમે લખત યજના ૧૦–૧૫ કે છી ક્યાયેક એથી ણ લધાયે ક્રકરભીટયન વલશાય કમો છે. તાના 
વાંપ્રદામના દઢવ જેટરા વળષ્મગણને તેભણે ફહુ જ પે્રભ અને વભબાલથી વાંબાળ્મા છે. વાંઘની કેટરીમ જલાફદાયીઓનુાં 
તેભણે કઇને ણ અવાંત ન થામ એલી યીતે લશન કયુું છે. ક્યાયેમ ણ તેભણે તાને થાક રાગ્મ શમ એલી પક્રયમાદ નથી 
કયી. ફધા જ કામો તેભણ ે ફહુ જ સુાંદય યીતે શવતા શવતા ાય ાડયા છે. ણ, શલે કેટરીક ફીભાયીઓ તથા ઉંભયના 
તકાર્જએ તેભને એલા ત રાચાય કયી મકૂ્યા છે કે, ઉાશ્રમભાાં ણ એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જલા ભાટે તેભને તકરીપ 
થામ છે અન ેક્રદલારન ટેક રેલ ડ ેછે. આ વાંત તાના ભનભાાં આનુાં દુ:ખ અનબુલે છે. લધતી ઉંભયના કાયણે ઉદબલેરી 
ક્રયસ્સ્થવત તેભને સ્લીકામા નથી ણ, નાછૂટકે તેભને સ્લીકાય કયલ ડય છે. શારભાાં આ વાંત ફહુ જ શતાળાભાાંથી વાય થઇ 
યહ્યા છે અને વનયાળાબાલ અનબુલી યહ્યા છે. 

 ઉયના ફ ે પ્રવાંગભાાં ત સ્લાબાવલક લધતી જતી ઉંભય તથા ફીભાયીઓના કાયણે ઉદબલરેી ક્રયસ્સ્થવતન તેભણે 
નાછૂટકે સ્લીકાય કયલ ડય છે ણ, પ્રશ્ન એ છે કે જીલનભાાં ક્યાયેક અવનચ્છાએ ણ આલી ડતી અણગભતી ક્રયસ્સ્થવતન 
આણે પ્રવતકાય કયલ જઇએ કે છી શવતાાં શવતાાં સ્લીકાય ? કદાચ આણે પ્રવતકાય કયી ળકીએ એભ ન શઇએ ત્માયે 
સ્લીકાય કયતી લેાએ આણા ભનના બાલ કેલા શલા જઇએ ? શુાં દયેક લખતે આણે ક્રયસ્સ્થવત કે વાંજગન પ્રવતકાય 
કયલ જઇએ કે છી યાભ યાખે તેભ યશીએ એ નીવત અનવુાય સ્લીકાયબાલ કેલલ જઇએ ? 

 જીલન છે ત પ્રશ્ન ત ઉદબલલાના જ ! વાંવાયભાાં ફધી જ લસ્તઓુ કાાંઇ આણા વલચાય મજુફ જ નથી ફનતી. આલી 
ડરેા વાંજગને જ આણે વશજતાથી સ્લીકાયી રઇએ ત જીલનભાાં ખફૂ જ ળાાંવત અને શલાળન અનબુલ થત શમ છે. 
ક્યાયેક એવુાં ણ ફને કે ઘયભાાં તથા વભાજભાાં અગાઉ આણી હુકુભળાશી ચારતી શતી એની જગ્માએ બવલષ્મની ેઢી તૈમાય 
થઇ ગઇ શલાથી શલ ેરકળાશીન આવલબાાલ થામ છે અને આણી ભનભાની ચારતી નથી. શલે આણને કઇ કાાંઇ જ છૂત ુાં 
નથી, વતત ગભ ખાલાન લાય આલે છે. આણે ઘયભાાં લડીર શઇએ કે વાંસ્થાઓભાાં બરે કઇક શદ્દા ઉય શઇએ ણ ઘણી 
ફધી ફાફતભાાં આણને છૂલાભાાં કે ર્જણ કયલાભાાં આલતી નથી. ફહુધા આણને વતત અલગણનાન અશવેાવ થત શમ 
છે. આણે Taken for granted ફની ગમા શઇએ છીએ.  

 ક્યાયેક કઇક વાંસ્થાભાાં આણ કઇ વશકામાકય આણને ર્જણીજઇને અલગણત શમ ત આણ ેઉદાયભત થઇ તેને 
તેનુાં કામા કયલા દેવુાં જઇએ. આલી અલગણના થતી જઇ ભનભાાં જ આણ ેઅજ ાં અનબુલતા યશીએ અને તયછડામા 
શલાની રાગણીથી ીડાઇએ ત વાભી વ્મસ્લતને કાાંઇ જ નકુળાન થત ુાં નથી ણ, આણને ચક્કવ નકુળાન થામ છે. આની 
અલી અવય આણી તબફમત ઉય ણ થતી શમ છે. ક્યાયેક કઇક વ્મસ્લતન વ્મલશાય કે તેની કામાધ્ધવત આણા 
ભગજભાાં ન ફેવતી શમ ત ભનભાાં ીડાલા કયતાાં મગ્મ વભમે એ વ્મસ્લતનુાં ધ્માન જરૂય દય યાંત,ુ છી આણ કક્ક ખય 
કયલા લાત કડી યાખલાન કઇ અથા નથી. કદાચ વશન થત ુાં ન શમ ત ત્માાંથી દૂય જ શટી ર્જલ. વલયધાત્ભક લાતાલયણની 
અવય ભાનવવક તથા ળાયીક્રયક એભ ફાંને યીતે આણી ઉય ડ ે છે અને વયલાે આણને જ નકુળાન થત ુાં શમ છે. 
ક્રયલાયભાાં કે વાંસ્થાભાાં ણ લાતાલયણ બાયી બાયી યશતે ુાં શમ છે. ક્યાાંમ શલાળ જેવુાં શત ુાં નથી.  

 વભત્ર, જીલનભાાં ઉદબલતા વાંજગ કે ક્રયસ્સ્થવતઓન લાયાંલાય પ્રવતકાય કયલાને ફદરે આણે જ વભજી વલચાયીને 
સ્લીકાયની નીવત અનાલીએ ત એક લાત ચક્કવ જ છે કે ટૂાંકા ગાાભાાં કદાચ થડુાંક નકુળાન લેઠલાનુાં આલે કે અશભ 
ઘલામાન અનબુલ થામ યાંત ુ રાાંફા ગાે ત ઘી ના ઠાભભાાં ઘી જ ડી યશતે ુાં શમ છે અને તેભાાં રાબ જ રાબ છે, 
ગભુાલલાનુાં કશુાં જ શત ુાં નથી.  

Email: - jkv1950@yahoo.co.in 
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  બગલાન જે કઈ કયે છે તે વાયા ભાટે કયે છે. તેલ આત્ભવલશ્વાવ શમ ત આણા ભાટે ક્રયસ્થવતન  
સ્લીકાય આવાનીથી થઇ ળકળે. જે યાભને ફીજે ક્રદલવે યાર્જ ફનલાનુાં શત ુાં તેને ચોદ લયવન લનલાવ પ્રાપત થમ. 
યાભામણભાાં શ્રી લાક્લ્ભકીજીએ રખે છે, લનલાવની ર્જણ થતાાં તેના ચશયેાની એક ણ યેખા ફદરાઈ ના શતી. કેટર 
આવાનીથી સ્લીકાય. ક્રયસ્થવતન આધાય આણા કભો અને બાગ્મ ય વનબાય છે. ણ તેન શસ્તે ભઢે સ્લીકાય કયલ તે 
આણા ય વનબાય છે. જે ભાણવ સખુભાાં છકી જત નથી અને દુુઃખભાાં વલચબરત થત નથી, તે આવાનીથી ક્રયસ્સ્થવતન 
સ્લીકાય કયી તેભાાંથી ફશાય નીકી જઈ ળકે છે. 
  જજિંદગીભાાં આલતી મશુ્કેર ઘડીભાાંથી કેલી યીતે ફશાય આલવુાં? તે જ ભાણવ તાની ર્જતને કેલે ત તે 

કેલણી ખયા વભમે ચક્કવ કાભ આલી ળકે. 
  જજિંદગીભાાં ઘણી લખત આણી વાથે એટરી ફધી ન ઇચ્છલા મગ્મ ઘટનાઓ ફનતી શમ છે. જેના ભાટે 

આણે તૈમાય ન શઈએ. જજિંદગીભાાં આલી મશુ્કેર ઘડીભાાંથી કેલી યીતે ફશાય આલવુાં તે જ ભાણવ તાની ર્જતને કેલે 
ત તે કેલણી ખયા વભમે ચક્કવ કાભ આલી ળકે. આને અંગે્રજીભાાં Resilience અથલા ત સ્સ્થવતસ્થાકતા તયીકે 
ઓખલાભાાં આલે છે. જ ફાક નાનુાં શમ ત્માયથી જ આના ાઠ બણાલલાભાાં આલે ત તે જીલનભાાં આલનાય મશુ્કેર 
ક્રયસ્સ્થવતન વાભન ફહુ આવાનીથી કયી ળકે. વભાજભાાં દયેક ઘયભાાં ઓછા ફાક થલા ભાાંડયાાં છે. તેના રીધે ફાકભાાં 
મશુ્કેરીન વાભન કયલાની લાત ક્યાાંમ ળીખલાડાતી નથી. ફાકને ખફૂ જ યક્ષાત્ભક લાતાલયણભાાં ઉછેયલાભાાં આલે છે. 
જેના રીધે જજિંદગીભાાં થડી ણ મશુ્કેરીન વાભન કયલા ભાટે તે વક્ષભ ફનત નથી. 
  કઈ વ્મસ્લતભાાં ક્રયસ્સ્થવતન વાભન કયલાની તાકાત લધાયે છે, તે જલાન આધાય જે તે વ્મસ્લત કઈ 

ચક્કવ લાતાલયણભાાં કેવ ુાં લતાન કયે છે. તેના આધાયે જ ભાી ળકામ. વાભારમ યીતે આલી મશુ્કેર ક્રયસ્સ્થવત કઈ શઈ 
ળકે? જેભ કે, કઈ કાભભાાં વનષ્પતા ભે. નકયીભાાંથી છૂટા કયલાભાાં આવ્મા શમ, વાંફાંધભાાં વતયાડ ડી શમ કે છૂટાછેડા 

ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય 
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થમા શમ, કઈ ભટી ફીભાયી રાગ ુડી શમ, કા ત ળયીયના કઈ બાગને કામભી નકુવાન થયુાં શમ. કઈએ ળાયીક્રયક 
ળણ કયુું શમ. 
  ઘણી લાય આજની કયરવી િાઇવીવ જેટરી જ ગાંબીય અને ભટી તકરીપ ફધાની જજિંદગીભાાં આલતી નથી 

શતી. નાના ફાક કે તંુ ણની જજિંદગીભાાં પેવબકુ ઉય ઓછી રાઇક ભે તે ણ એક ભટી તકરીપ જ ગણામ. 
ક્રયસ્સ્થવત ક્યાયેમ વભસ્મા નથી ફનતી, ણ તેની વાભે રડતા નથી આલડત ુાં એથી તે વભસ્મા ફને છે. વાભારમ યીતે 
મશુ્કેર ક્રયસ્સ્થવત ઊબી થામ ત્માયે કેટરાક રક ખફૂ ગસુ્વે થઈ ર્જમ, આવુાં નથી જ ફરયુાં તેલી રાગણી ઊબી થામ, 
આવુાં ભાયી વાથે જ થામ છે. તેલી બગલ્ટન અનબુલ કયે, બગલાનને આજીજી કયે અથલા જે તે ક્રયસ્સ્થવત જેલી છે તેને 
સ્લીકાયી રે એટરે વોથી શલે ુાં કાભ જે તે ક્રયસ્સ્થવતને જેભ છે તેભ સ્લીકાય કય. ત જ આગન યસ્ત ભળે અન ે
સ્લસ્થતાથી ફશાય અલાળે. 
  આ સ્લીકાય કયલા ભાટે ભનભાાં નવીફની લાત, બગલાનની ઇચ્છા, કા ત તાની ભરૂના રીધે થયુાં, કા 

ત ફીર્જની ભરૂના રીધે થયુાં. તેભ ભાનીને આગ લધલાથી કદાચ ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય કયી ળકામ છે. કેટરાક રક 
જે થામ છે તે વાયા ભાટે થામ છે તેલા રજજકન ઉમગ કયે છે. જે વયલાે તેભને સ્સ્થયતા આે છે. ઘણા રક આ 
મશુ્કેર ક્રયસ્સ્થવતને એક નલી તક તયીકે જુએ છે, જે તેભને તાની વાભારમ ળસ્લત કયતાાં વલળે કયી ફતાલલાન ભક 
ભળ્મ તેભ ગણે છે અને તેલા કામો કયીને ફશાય ડે છે. 
  જ આણ ેકઈ ણ ક્રયસ્સ્થવતભાાં કાાંઈક ત વાંુ ાં ળધી કાઢીએ ત ક્રયસ્સ્થવતની મશુ્કેરી ચક્કવ ઓછી 

થામ. વાભારમ યીતે આણે આણી વાથે ફનેરી ઘટનાને યજ લાગળ્મા જ કયતા શઈએ છીએ. તેનાથી તેન સ્રેવ 
લધત શમ છે અને જે અંતે ભાનવવક ફીભાયી તયપ ધકેરે છે, આથી ક્રયસ્સ્થવત કે ઘટનાને લાગલાનુાં ફ ાંધ કયીને, 
પક્રયમાદ કયલાનુાં ફ ાંધ કયીને, એક એલળન પરાન ફનાલલ. જેભાાં તભાયાથી શુાં થઈ ળકે છે અને શુાં નથી થઈ ળકત ુાં તેની 
નોંધ ફનાલલી. તભને કણ ભદદ કયી ળકે તેભ છે તેનુાં બરસ્ટ ફનાલવુાં અને તેભન ઉમગ કયલ અને એ માદ યાખવુાં 
કે તભાયી આજુફાજુના કઈને ણ ખયાફ ક્રયસ્સ્થવત શમ ત્માયે તેભને ભદદ કયલી. 
  છેલ્રે માદ યાખવુાં કે જજિંદગી એક યભત છે. ક્યાયેક જીત થામ અને ક્યાયેક શાય થામ, યાંત ુ તેભાાંથી 

જજિંદગી યૂી થઈ જતી નથી.                
Email id.: - parekhcj@gmail.com  
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रुतबा तो खामोशियों का होता है...िब्दों का क्या...वो तो बदऱ जाते हैं, अक्सर हाऱात देखकर !!! 
 ઉયલત લાત ભે ભાયે ભાટે કશી છે, કાયણ કે જીલનભાાં એલી કેટરીમે ક્રયસ્સ્થતી આલી છે જ્માયે ભે તે ને 
સ્લીકાયલાની ના કશી શતી, ણ ાછથી ભાયે તેને યાણે સ્લીકાયલી ડી શમ. કાયણ કે ના કશલેાની વાથે આગના 
કેટરામે દયલાર્જઓ ફાંધ થઈ જતા શતા ને શા કશલેાથી ખરુી જતાાં શતાાં. દા.ત. કહુાં ત ભને ૨૦૧૧ન વભમ માદ આલે 
છે. આ વભમભાાં થમેરાાં એક ભટા યડ અકસ્ભાતે ભાંુ ાં જીલન ફદરી નાખ્યુાં. એ વભમે ખદુને ફચાલલાની ભાયી અને 
ભાયા ડકટય લચ્ચે શડ ર્જભી.  જે રગબગ ૪ લા ચારી. આ ચાય લાભાાં ભાયી રગબગ ૧૪ વજૉયી થઈ ગઈ શતી, અને 
હુાં ઘણાાં અંળે ઊબી ત થઈ, ણ ફહુ ઊંડા પ્રબાલ વાથે. આજે હુાં જીવુાં છાં, સ્લસ્થ જીવુાં છાં. ળાયીક્રયક યીતે હુાં સ્લસ્થ છાં કે 
નશીં તેની ખફય નથી ણ આ તકરીપએ ભાનવવક યીતે ભને ઘણી ભજબતૂ કયી દીધી. ચક્કવ ભાયી વાથે ઉબેરા એ 
ડકટય ણ શતાાં જેભણે ભને દયેક લખતે લાયાંલાય કહ્ુાં, તભે તભાયી ક્રયસ્સ્થતીન સ્લીકાય કય, અભે ર્જણીએ છીએ આ 
આની વપય ફહુ શાડા છે, ણ તભાયે રડવુાં ડળે. એક રડલૈમા ફની તભાયે, તભાયે ભાટે રડવુાં ડળે, એ ણ કઈણ 
પ્રકાયનાાં ઇનકાય લગય, બમ લગય તભાયે તભાયા બાગનાાં ૧૦૦ ટકા વાથે રડવુાં ડળે. આભાાં એ ણ છે કે, તભાયા એ 
૧૦૦ ટકાની ભશનેત અભાયે ભાટે ૧૦૫ ટકાની થઈ જળે ભાટે રડ, રડ, રડતાાં યશ અને હુાં રડતી યશી અને આ રડાઈ 
આજે મ ચાલ ુછે.  ભાયા આ પ્રવાંગથી હુાં એટલુાં ત કશી જ ળકુાં છ કે દયેક વ્મસ્લતના જીલનભાાં કઈને કઈ એલ વાંજગ 
આલત શમ છે જેને કાયણે તેભને ણ એક શકાયાત્ભક સ્લીકાય અથલા ત નકાયાત્ત્ભક અસ્લીકાય વાથે રડવુાં ડત ુાં શમ 
છે. 
 આ સ્લીકાય અને ક્રયસ્સ્થતી ઉય બાયતીમ દાળાવનક ભનીીઓ કશ ેછે કે, આણાાં ભતૂકાની ઈંટ ઉય લતાભાન 
ઊબ છે અને એ જ ભાગે બવલષ્મ યાશ તકે છે. આજે ભને જ જુઓ ને કેટરીમે ળાયીક્રયક કભી વાથે હુાં આજે આ વો વાથે 
છાં અને આ ભાયી વાથે છ. ણ ભાયી આ ભાયી વાથેની આ રડત જઈને અભાયા વભત્ર શ્રી શયીળ વભશ્રા કશ ેછે કે, किसी 
भी लड़ाई िी लड़ िी शरूआत पहेले खुद से होती है बाद में वोह भीड़ िा साथ बनती है। શયીળજીની આ લાત ભને 
ફહુ વાચી રાગે છે. વાભાજજક શમ ધાવભિક કઈણ રડાઈની ળરૂઆતનુાં વાક્ષી આણુાં ભન અને ભગજ ફને છે, છી જેભ 
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જેભ એ રડાઈની ઉગ્રતા લધલા રાગે તેભ તેભ એ રડાઈ વલયધનાાં રૂભાાં ભટા સ્તયે દેખાલાનુાં ચાલ ુથઈ ર્જમ છે.  શલે 
પ્રશ્ન એ છે કે, સ્લની રડાઈને બીડની જરૂય ળા ભાટે ડલા રાગી? એનુાં એક કાયણ કશતેાાં ડ એરન એરુઝ કશ ેછે કે, 

કાયણ એ કશી ળકામ કે આણે વ્મથાભાાં જ આણી આજુફાજુ ન વભર્જમેર સ્સ્થવત - ક્રયસ્સ્થતીની અવપતાનુાં બચત્ર 
ઊભુાં કયી દઈએ છીએ. જેને કાયણે બમનુાં એવુાં લાતાલયણ ઊભુાં થામ છે કે આણે એ સ્સ્થવતને સ્લીકાયલાને ફદરે 
અલગણી દઈએ છીએ. એભાાં મે ઘણીલાય એવુાં એ થામ છે. જેભાાં આણે આણી સ્સ્થવતને વશનળીરતાનુાં નાભ આી 
દઈએ છીએ. આ વશનળીરતા અને સ્લીકૃવત લચ્ચે ણ બેદ યશરે છે. આણે યજફયજ કેટરીમે ળાયીક્રયક, ભાનવવક, 

ધાવભિક અને આધ્માજત્ભક પ્રવવૃત કયતાાં શઈએ છીએ. આ ફધી જ પ્રક્રિમા એ ભાગા નથી શતી ણ તેભ છતાાં મે તે 
ચરામભાન ચક્કવ શમ છે. આ ચરામભાન પ્રક્રિમાને ફીર્જ અથાભાાં આણે તીવ્રતા ચક્કવ કશી ળકીએ. ણ જ 
જીલનભાાં તીવ્રતા ન શમ ત ધાયુું ક્રયણાભ ક્યાયેમ ભતુાં નથી અને જીલન દડભાાં આણે ાછ યશી જઈએ છીએ. 
ભાટે જીલનભાાં વશનળીરતાની વાથે કઈ ગણુ અનાલલા જેલા શમ ત તે છે ણૂા ભન અને ણૂા વલચાયથી સ્લીકાય 
કયલ અને સ્લીકૃવત આલી. 
            આ ફાંને લાત એક વાયા યસ્તા ય દયી ર્જમ છે. ણ જ આણે વર્જગ ન શઈએ અને ણૂા યીતે આ ફાંને 
ગણુભાાં વાથ ન આીએ ત વલકલ્ની સ્સ્થવત વાભે આલી ર્જમ છે. આ સ્લીકાય અને સ્લીકૃવતથી વશનળીરતા અરગ છે, 

તેથી જ વલકલ્ની સ્સ્થવત વાભે આલે છે.  ત્માયે વશનળીરતાને વશજ યીતે અનાલી ડે છે. વશન નથી કયવુાં શત ુાં 
આણે, ણ સ્સ્થવત ક્રયસ્સ્થતી અનવુાય આણે ચૂ યશવે ુાં ડે છે અને જે વભમ ચારી યહ્ય છે તે વભમભાાં ભને કે કભને 
ગઠલાવુાં ડે છે. આ વશનળીરતા ણ ત્માયે આલે છે જ્માયે આણને ળાયીક્રયક કે ભાવવક કષ્ટ ડે છે. આ કષ્ટના 
વભમભાાં આણે બગલાનનુાં નાભ રઈએ છીએ તે કેલ રેલા ખાતય નશીં, ણ દદાન સ્લીકાય કમાા છી આણને 
અર્જણી ળસ્લત ભતી યશ ેતે ભાટે. આભ પ્રભ ુઆણા એક સ્લીકાય વાથે આણી વાથે ત્માાં સધુી ચારે છે જ્માાં સધુી 
આણે કઈ નલ ભાગા ળધી ન રઈએ.                      
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સ્લીકાયબાલભા ંવોશામ વસં્કાયની વસં્કૃસત, વશજ, વય સ્લબાલથી વોશામ સ્લીકૃસત. 
 જીલનની વપય ખફૂ જ વય છે. ફવ, જરૂય છે આણી વભજદાયીની, સ્લીકાય કયલાની ક્ષભતાન. જ સ્લબાલભાાં 
વયતા શમ ત સ્લીકાય વશજતાથી આત્ભવાત થઈ જ ર્જમ. દયેક વ્મસ્લતન તાન આગલ િન્દ્ષ્ટકણ શમ છે. એભન 
અબબગભ વભજીએ, લાસ્તવલકતાન સ્લીકાય કયીએ ત વભસ્માનુાં અસ્સ્તત્લ જ ન યશ.ે વાંગીતભાાં વાત સયૂ એકભેકભાાં બે ત્માયે 
સભુધયુ આરા કણાવપ્રમ ફને છે. જીલનના ગીતને ક્રદરથી સ્લીકાયીએ ત વાંવાય સખુભમ ફની ર્જમ. આ જ લાતને ભેં ભાયી 
રખેરી ગઝરભાાં પ્રસ્તતુ કયી છે. 

વાયાળં  વપ્તક  સયૂનો  વકંલ્ના  સ્લીકાયભા,ં વત્મભની વયગભ સુદંયમ ્વગંીતના વત્કાયભા.ં 
વાશવ વનભના સ્નેશભા ંવરયતા વયે સનુકાયભા,ં વોશ ેસયુીરો વાસથમો વન્ભાનથી વવંાયભા.ં 

 કઈ ણ વ્મસ્લત ણૂા ંુુ ત્તભ છે જ નશીં. આણ ેણ નથી. ત ળા ભાટે વલચાયીએ કે એના લાણી, લતાન, વ્મલશાય 
ભાયાાં જેલા જ શલા જઈએ.. વાભી વ્મસ્લત ણ આવુાં વલચાયલા સ્લતાંત્ર છે. એ અેક્ષા ક્રયણૂા કયલાની આણી ક્ષભતા છે 
ખયી? ના.. કઈની નથી. વલવલધતાભાાં એકતાની ણ અનખી ભર્જ છે. 
 યાંગીભાાં અરગ અરગ યાંગનુાં અસ્સ્તત્લ છે ભાટે જ એ નમનયમ્મ દેખામ છે. એવુાં જ દયેક વાંફાંધનુાં છે. ફીર્જના 
વ્મસ્લતત્લન વરભાન વક્રશત સ્લીકાય કયલ જરૂયી છે. કભાભાાં ધભા લણીને જીલન જીલલાની ભર્જ અનખી છે. ભાયી યચેરી ગઝર 
છે, જે ભેં શ્રી કૃષ્ણના ળયણભાાં વાંણૂા સ્લીકાય બાલ વાથે રખી છે. 

ભાયા હૃદમભા ંલાવ છે, ોકાયભા ં શ્રી શ્માભ છે, 
તન ભન ને ધન અચણ કરંુ, વસં્કાયભા ંશ્રી શ્માભ છે. 

હંુ સ્નેશની ધાયા ફનુ,ં સ્લીકાયભા ંશ્રી શ્માભ છે, 
શય  યશ ેવગંાથભા,ં વવંાયભા ંશ્રી શ્માભ છે. 

વત્મભ, સળલભ ને સ ુદંયભ, અલતાયભા ંશ્રી શ્માભ છે, 
દ્રષ્ષ્ટ ડ ેજમા ંઆંખથી, આકાયભા ંશ્રી શ્માભ છે. 
એ વાય ભાયા પે્રભનો, સલસ્તાયભા ંશ્રી શ્માભ છે, 
અંતય નમનનુ ંનયૂ જો, દીદાયભા ંશ્રી શ્માભ છે. 
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 સ્લીકાય કયલ એના ઘણાાં અથા થામ છે. અંગીકાય કયવુાં, કબરૂ કયવુાં, ભાથે લશયી રેવુાં લગેયે.  સ્લીકાયનુાં 
વોથી સુાંદય ઉદાશયણ ત વીતાજીનુાં  છે. ભાથે જે કાંઈ ડ્ુાં તે ફધુાં સ્લીકાયીને ચાલ્મા. છેલ્રે લી વતદેલે ત્માગ 
કમો તે ણ સ્લીકાયી રીધુાં અને તાન યસ્ત રઈ રીધ. 

 સ્લીકાય લસ્ત ુ એલી છે કે તેને અનાલલાભાાં જ ળાાંવત છે. છકયીને યણાલતા શરેા દયેક ભાતા ણ 
દીકયીને વભર્જલતા શમ છે કે વાવયે જે લાતાલયણ શમ તે સ્લીકાયી રઈળ ત જ ત ુાં વાવયે સખુી થઈળ. આણા 
ંુુ  પ્રધાન વભાજભાાં લધાયે ત સ્ત્રીના બાગે જ સ્લીકાયી રેલાનુાં આલે છે. આણે ઈવતશાવ જઈએ ત લધાયે 
ક્રયસ્સ્થવતન સ્લીકાય સ્ત્રીના બાગે જ આવ્મ છે. છી એ વીતાજી શમ કે અશલ્મા. કઈણ કાયણે ગભે કે ના ગભે 
આલેર સ્સ્થવતભાાં જ સ્લીકાયી ના રઈએ ત ક્યાાં, ભનદુુઃખ થામ અથલા અશભન ટકયાલ થામ.  

 બગલાને એક જ જીલન આપયુાં છે ત એભાાં આલી ડલે ુાં સ્લીકાયી આનાંદથી જીલલાભાાં જ ભર્જ છે. આગ ભેં 
કહ્ુાં કે સ્ત્રીને લધાયે સ્લીકાયી રેવુાં ડ ે છે ણ તેભાાં અલાદ ણ શમ છે. આણે શલેની જનયેળન જઈએ ત 
ંુુ  ણ ઘણી ફધી લસ્ત ુસ્લીકાયી અને વાંવાયી જીલન આગ લધાયતા શમ છે. અત્માયના કોટુાંબફક વ્મલસ્થા 
જતાાં શલે વલબલત કુટુાંફભાાં વત અને ત્ની ફાંને જણાએ કભાઈને ઘય ચરાલવુાં ડ ે છે. તેભાાં અનેક લસ્તનુ 
યસ્ય સ્લીકાય અવનલામા યશ ેછે. જ એ ળક્ય ના ફને ત છી ઝગડાનુાં મૂ જરભે છે.  

 ઘણી વ્મસ્લત એલી શમ છે કે જે ંુુ ાં ર્જણ્મા વભજ્મા લગય લાતન અસ્લીકાય કયી દે અને છી સ્તાલ કયે. 
કઈણ લાત વલચાય લૂાક અસ્લીકાયલી જઈએ કે તાના અસ્લીકાયથી કઈણ પ્રકાયનુાં નકુળાન નથી થત ુાં ને! 
લધાયે વભમ ત આલેર લાત, વાંજગ લગેયે સ્લીકાયી રેલાભાાં જ સખુ છે. ભનની ળાાંવત છે. છી બરે તે 
સ્લીકાયલાથી થડી ભશનેત લધાયે ડ.ે જ્માાં સ્લીકાય છે ત્માાં વ ાં અને ળાાંવત છે.  

Email id.: - swatimshah@gmail.com 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               જે ે ભેં જરભ રીધ ત્માયે ભને જ ર્જણ નશતી કે, 'હુાં કણ છાં?' ભાયી ઓખ ભને ભાયાાં તાના રકથી થઈ. 
ભાના ઉષ્ભાબમાા સ્ળા અને વતાના લશારને હુાં, ભાયા કયતાાં શરેા ઓખતી થઈ. ભને ગભતુાં ભાયી આજુફાજુનુાં એ 
ઝાાંકબીનુાં પે્રભનુાં લાતાલયણ! ભાયી નાની કતૂશુરબયી આંખ એ ફાંનેને, રાગણીની દેદીપમભાન મવૂતિને ળધતી યશતેી. ભને થત ુાં 
કે ભાય જરભ વાંબાનાય આ વનેયી તાાંતણાાંથી ગ ૂાંથેરી જજિંદગીની ભામાર્જભાાં સખુના અનબુલ ભાટે જ થમ છે. જેન 
ઋણસ્લીકાય કયલાન વલચાય ક્યાયેમ નથી આવ્મ કાયણ કે હુાં એના ભાટે વક્ષભ નથી જ નથી! 
            ભાતા વતાની વળક્ષાએ ભને ચારતા અને ધીયે ધીયે ઊડતાાં ણ ળીખવ્યુાં. એભણે ભને બાન કયાવ્યુાં કે હુાં કણ છાં. હુાં 
નાનકડુાં વાંુ ાં કાભ કંુ ાં ત ફહુ ફધુાં પ્રત્વાશન ભે, ત જયા અભથી રારચ ાછ ભટી ટકય ણ થામ. ભાયી વપય આગ 
ચારતી યશ ેછે, ાયણાથી ઓટર, ઓટરાથી ળાા અને ળાા છી ત ભાયી વપય અટકી જ નથી. હુાં આખી દુવનમા થડા 
લખતભાાં પયલા રાગી છાં. ખાભાાં યભીને ભટા થમા છી ફ ેગ ેચારીને હુાં દુવનમા ઘમૂ ુાં છાં ણ એ ભાટેના ભાયે કયલા ડતા 
ઋણસ્લીકાયભાાં ક્યાાંક ાછી ત નથી ડી ગઈ ન?ે 
             એક ક્રદલવ ભાતા વતાની હૂાંપ ઉયાાંત ણ કઈ ગરુાફી ક્ષણએ ભને ભાય ભનગભત પે્રભ ભે છે. ભેં ર્જણ ે
ભાયી તાની ર્જતને પયી લાય ળધી ન શમ? જીલન લવાંતભાાં ખીરેરી ફૂરલાડી જેવુાં છે. હુાં ણ ર્જણે વાંણૂા ખીરલેુાં એક 
વૌંદમાલાન કભ! જીલન બયુું બયુું છે અને હુાં ખળુીથી તયફતય. જીલનન સુાંદય યાંગ ભાણતી લખતે ભને કન ઋણસ્લીકાય કંુ ાં 
એ ણ માદ ન આવ્યુાં. થડા લખતભાાં જ લાસ્તવલકતા વભર્જઈ. હુાં તે શલે ગાંબીયતાથી વલચાંુ ાં છાં. ભાયા ભાટે કે કુટુાંફ ભાટે 
વાંુ ાં શુાં છે, એ નક્કી કંુ ાં છાં. ભાય વ્મા ઘણ લધી ગમ છે. હુાં ભને ફયાફય ઓખી રઉં એ શરેાાં ત ભાયી ર્જતને ફાજુ ય 
મકૂી દઉં છાં કાયણ હુાં વતત દડુાં છાં કાંઈક ાભલા, કાંઈક ભેલલા. ભાયા કુટુાંફને ઊંચે રાલલા ઝઝૂમુાં છાં. શલે ભને ણ ભાંુ ાં 
વાંતાન છે. પે્રભને લળ હુાં વતત કુટુાંફની વાથે યલામેર યહુાં છાં. ભને ભાયા ભાતાવતાએ આેર ફબરદાનન અશવેાવ થામ છે. 
ભાયે એ ઋણસ્લીકાય કયીને એભના ભાટે કાંઈક કયવુાં છે. શાળ! ફહુ ભડુાં નથી થયુાં. એ લક્રડર જજૉક્રયત થમા, ણ ઘઘેયૂ વકૃ્ષ 
વભા શજુ ણ છાાંમ આે છે. એ ભાટે ણ ભાયે એભન ઋણસ્લીકાય કયલ છે.વભમને લશતેાાં લાય નથી રાગતી. જેટરી ઝડે 
હુાં વલચાંુ ાં છાં, એટરા ભાયા શાથ ચારતા નથી. ગ ધ્રજૂે છે. ઝાાંખ ુદેખામ છે ણ દૂય ભાંુ ાં ધ્મેમ છે, એ ભને ખફય છે. આ વપય 
યૂી થલાની તૈમાયીભાાં છે. ભને શલે માદ આલે છે કે ખય ઋણ સ્લીકાય ત જે અિશ્મ યશીને વાથે યહ્ય એન કયલાન છે એનુાં 
ઋણ ચકૂવ્યુાં ત્માયે જ કશલેાળે કે એનાભાાં બી પયી હુાં એનાથી અરગ નશીં શઉં. ભાયા સ્લરૂને વભર્જલલા ફદર તાય ઋણ 
સ્લીકાય છે, શ ેયભ!                                                                  Email id.:- architadeepak@gmail.com  

અબચિતા દીક ાંડયા, અભદાલાદ 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 વભતાક્ષી શરૂમભનસ્ક ફની કફાટ ગઠલી યશી શતી. અચાનક વાડીના યેકભાાંથી ડામયી રવીને નીચે ડી, 
જેભાાંથી રાર કયભામેલુાં ગરુાફનુાં ફૂર ફશાય ડ્ુાં. વભતાક્ષીની ડામયીના અલાજની ક્રદળાભાાં ફશાય ડેરા ફૂર ય નજય 
ડી, ને આંખભાાં નલ લા શરેાના તાના રગ્નન ક્રદલવ તયલયી આવ્મ. શાથભાાં કયભામેલુાં ફૂર રેતા માદ આવ્યુાં કે 
આજે રગ્નન જ ક્રદલવ છે. શલે વભતાક્ષી ભાટે ફધા જ ક્રદલવ એક વભાન શતા. કઇ વતવથ કે લાયથી પેય ડત શત 
નશીં. ડામયીભાાં પયી ફૂર ત મકુી દીધુાં યાંત ુભન ભગજ ભતુકાભાાં વયી ગયુાં. 
 નલ લા શરેા યભણીમ ાટી પરટભાાં વભતાક્ષી અને યાહુરના નલા જીલનની ળંુ આત થઇ. ફાંને રગ્નગ્રાંવથથી 
જડામા અને લડીરનાાં આળીલાાદ રઇ વભતાક્ષી વાવયે આલી. યાહુર એ વભતાક્ષીને પ્રથભ યાવત્રએ પે્રભની વનળાની ંુ ે 
ગરુાફ બેટ આતા કહ્ુાં, “આ ફૂરની જેભ આણુાં દામ્ત્મજીલન ણ કામભ ભશકેત ુાં યશળેે.” વભતાક્ષીએ સ્સ્ભતવશ ગરુાફ 
સ્લીકાયી મકુ લચન આી, નલા જીલનની ળંુ આત કયી. રગ્નના ળરૂઆતના ત્રણ લા ખફૂ જ આનાંદભાાં વાય થમા. 
વભતાક્ષી અને યાહુર ફાંને એકફીર્જને ક્રદરર્જનથી પે્રભ કયતાાં શતાાં યાંત ુઅચાનક એભના પે્રભને કઇની નજય રાગી ગઇ 
શમ તેભ રાગણીભાાં ઓટ આલલા રાગી. નાની નાની લાતભાાં ઝગડા થલા રાગ્મા. ફાંનેના વલચાય અરગ થલા રાગ્મા. 
વભતાક્ષીની ભાતા ફનલાની ઈચ્છા પ્રફ ફનલા રાગી શતી. રગ્નના ત્રણ લા ફાદ ફાક ન શલાથી ફાંને વનયાળ 
યશલેા રાગ્મા. વભત્રના કશલેાથી ડૉકટયની વરાશ રીધી, જરૂયી  ક્રયટા  કયાવ્માાં. જેભાાં યાહુર કદી વતા ફની ળકે તેભ 
નથી એભ આવ્યુાં.  આ વાાંબતા યાહુર અને વભતાક્ષી ફાંને જ બાગી ડમાાં, વભતાક્ષી વભજદાય શલાથી તાના 
ભાતતૃ્ત્લના દદા ને છૂાલી યાહુરને આશ્વાવન આી ક્રશિંભત યૂી ાડતી અને તાના પે્રભથી લાતને વાંબાલાન પ્રમત્ન 
કયતી યશતેી યાંત ુફીજી ફાજુ યાહુર કઠય ફનત જઈ યહ્ય શત.  વભતાક્ષી ય લધ ુ ને લધ ુત્રાવ ગરુ્જયલા રાગ્મ . 
વભતાક્ષી સુાંદય દેખાતી એટરે એના ચક્રયત્ર ય ળાંકા કયલા રાગ્મ શત. છતાાં વભતાક્ષી યાહુરને પે્રભ કયતી શલાથી ફધ ુજ 
ચૂચા વશન કયી યશી શતી.  શલે ત યાહુર વભત્ર વાથે દાંુ  ણ ીલા રાગ્મ તાની ઉણની ફધી ખીજ વભતાક્ષી 
ય ઉતાયત. નાની નાની લાતભાાં ઘાટા ાડી વભતાક્ષી ય શાથ ણ ઉઠાલા રાગ્મ. આ ફધુાં જ તે ચુચા વશન કયે 
જતી શતી. વભતાક્ષીના આ વશન કયલાના વદગણુભાાં ણ યાહુરને ળાંકા ઉજતી અને લધ ુખયાફ લતાન કયલા રાગ્મ.  
શલે વભતાક્ષીની ણ વશનળક્રકત જલાફ આી ચકુી શતી. જેને એ ક્રદરથી પ્રેભ કયતી શતી, તેના ફધા જ અલગણુ અને 

પ્રીસત બટ્ટ "પ્રીત",  નલવાયી 
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ખટ વાથે તેને અનાલી ચકૂી શતી એ વત તાની વાથે કઈ ણ લાાંક ગનુાશ લગય અભાનવુ લતાન ગરુ્જયત. તે શલે 
તેના ભાટે ણ અવહ્ય શત ુાં. જેથી વતથી કામભ ભાટે છટા ડી સ્લતાંત્ર જીલન જીલલા ભનફ ફનાલી રેતા કાનનુી 
કામાલાશી ચાલ ુકયી આલા એક તયપી વાંફ ાંધભાાંથી મસુ્લત  ભેલલા ભાટે વનવિમ કયી ચકૂી શતી.  
 અચાનક પનની યીંગ લાગતા ભતુકાની તાંિાભાાંથી વભતાક્ષી ઝફકીને ફશાય આલી. ડામયી કફાટભાાં મકુી પન 
ઉાડય; વાભે છેડે શસ્સ્ટરભાાંથી ફરીએ છીએ, “તભાયા વતન અકસ્ભાત થમ છે. આ જલ્દીથી શસ્સ્ટરભાાં આલ.” 
કશીં પન મકુામ ગમ. વભતાક્ષી તાની વાથે શુાં ઘટી યહ્ુાં છે એ વભજી ળકી નશીં. થડા વભમ શરેાાં એ તાના 
દદાનાક ભતુકાને માદ કયી યશી શતી અને આલા દજખ જીલનભાાંથી મકુ્રકતનુાં ભન ફનાલતી શતી, ને ફીજી ે વતના 
અકસ્ભાતના વભાચાય વાંબામા!! આ અસ્ભનજળ વાથે જ વભતાક્ષી શસ્સ્ટરભાાં દડી ગઈ. વતની શારત ડૉકટયે નાજુક 
જણાલતાાં ત્માાં જ તે બાાંગી ડી. ભનભન તાના ઇશ્વયને ઠક આલા રાગી, "કેલા વભમની યીક્ષા રઇ યહ્ય છે. 
થડી ક્ષણ શરેા વતથી અરગ થલા ભનથી ભલલભ ફનાલી યહ્ય શત. ત તેની થડી જ વભનીટ ફાદ વતને ગઝાયા 
અકસ્ભાતભાાં નાજુક શારતભાાં મકુી દીધ?" તાના વત વલનાના એકરલામા જીલનની કલ્નાથી જ તેનુાં ક્રદર ગબયામ 
ઉઠ્ુાં.  
 શલે વભતાક્ષી યેૂયૂી તટુી ચકુી શતી. તાના જ વલચાય વાભે ભનભાંથન ફાદ પયી વભમ વાથે તે ફાથ બીડલા 
તૈમાય થઈ ગઈ. ળશયેના પ્રખ્માત ડલટયને તાના વતન ઈરાજ કયલા જણાલી તે વતના રાાંફા આયષુ્મ ભાટે 
ફનતી ફધી જ ભાનતાઓ રઈ રીધી. અંખડ જમત ,ાઠ,અનષુ્ટાન કયલા રાગી અને યાત ક્રદલવ ફવ વતની વેલા 
ચાકયી વવલામ કઈ અરમ કઈ કામા તયપ તેનુાં ધ્માન જત ુાં નશીં.  
 ર્જણે વભતાક્ષીના વત ભાટેના વભાણને જઇ વભમ ણ તાની શાય સ્લીકાયત શમ તેભ યાહુરને નવુાં 
જીલનદાન ભળ્યુાં. ડૉલટય દ્વાયા કશલેાતી વભતાક્ષીની વેલા- ત્માગની અને ખડે ગે તાના ત્ની ધભાને વનબાલેર વાંણૂા 
લાત યાહુર ચુચા વાાંબત યહ્ય.  આજે તેને ભનભન તાના લતાન ભાટે ાયાલાય સ્તાલ થમ. શસ્સ્ટરભાાંથી 
ક્રડસ્ચાજૉ થઈ ઘયે આવ્મા ફાદ યાહુર વભતાક્ષીન શાથ કડી તાની ભરૂની ભાપી ચધાય આસ ુવાથે ભાાંગલા રાગ્મ 
અને શલે પયી કદી આલી ભરૂ જીલનભાાં ન કયલાનુાં લચન આપયુાં. ફીજી તયપ વભતાક્ષીને ણ મતૃ્યનુા દ્વાયેથી વત ાછ 
ભળ્મ શત અને એક ભાાં વત વલનાની જીંદગીની અંધકાયતા કેલી શમ તે ાભી ગઈ શતી; જેથી તે ણ યાહુર વાભે 
અશ્રધુાયા વાથે તે તેનાથી કાંટાીને કામભ ભાટે અરગ થલાન વનણામ કયી ચકુી શતી, જે તેના જીલનની વોથી ભટી 
ભરૂ શતી એભ કશીં ભાપી ભાાંગલા રાગી. ફાંનેના ચશયેા ય યસ્ય  થમરેી ભરૂન સ્તાલ શત, શલે તેઓના 
જીલનભાાં રગ્નજીલનની ળરૂઆત જેલ પ્રેભ પયી ભયાટ ાભલા રાગ્મ શત. તેથી એકફીર્જની ભરૂને ભરૂી નલા 
જીલનના અધ્મામની ળંુ આત કયી. 
 તાના જીલનભાાં ફાકન ખારી એક અનાથ ફાકીને અનાલીને યૂ કયી દીધ. ફાંને જ દત્તક દીકયીને 
ભટી કયલાભાાં ફધ જ ભતુકા લીવયી ગમાાં. વભમ વભમનુાં કાભ કયે જત શત, અને તેલીવ લે દત્તક દીકયીના 
રગ્નની તૈમાયી ળંુ  થઈ.  
 આજે યાહુર અને વભતાક્ષીની દીકયી ભેશાના રગ્નની કાંકત્રી છામને આલી ગઈ શતી. યાહુર એક કાંકત્રી શાથ 
રઇ ભટેથી નાભ લાાંચતા."શ્રીભતી વભતાક્ષી ફર્જજ અને શ્રીભાન યાહુર ફર્જજની દીકયી બચ.ભેશાનાાં શબુ રગ્ન બચ.વનરમ 
વાથે વનધાાયમા છે." આ લાકમ ફરતા વભતાક્ષી વાભે નજય કયતાાં ફાંને વત જત્નને એક ભાાં તાન લીતેર વભમ 
માદ આલી જતાાં ભતુકાને સ્સ્ભત વાથે અશ્ર ુ ધાયાભાાં લશાલી કઇક નલા જ આલનાય વભમને સ્લીકાયલા તેના 
સ્લાગતની તૈમાયીભાાં રાગી ગમાાં.                                Email id:- pjbhatt1025@gmail.com  
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વત્મન સ્લીકાય કયવુાં આ નકરી દુવનમાભાાં અઘંુ ાં છે વાશફે, આજની દુવનમા ફે પ્રકાયની થઈ ગઈ છે. 
૧)  ક્રયમાબરટી ળ વાથ ેની રાઈપ  

૨) લચ્યુાઅર ક્રયમાબરટી ળ વાથનેી રાઈપ શારની ક્રયસ્સ્થવત એલી છે કે વ્મસ્લત તાની ર્જતને જલાને 
ફદરે ફશાયની દુવનમાભાાં રક એને કઈ યીતે જળ ેએભાાં લધાયે યવ દાખલ ેછે. વલાયે ઉઠીને તાનુાં ભઢુાં 
અયીવાભાાં છી જલે ણ શરેા ભફાઈરભાાં તાના વલચયને કેટરી રાઇક અને કભેરટ ભી છે એભાાં 
લધાયે ઇરટયેસ્ટ શમ છે. 
 જ કભેરટભાાં કઈ unknown વ્મસ્લતએ ણ જ આટલુાં કશી દીધ ુાં કે આ તાય વલચયભાાં ત ુાં 
થડ ર્જડ રાગે છે, ત ફવ, ંુૂ ાં. તાને ગભત ુાં શમ કે ન ગભત ુાં શમ, બાઈ વીધા તાનુાં લજન 
ઘટાડલાભા રાગી જળે અયે,  બાઈ તને થાઇયડ છે એટરે આલા વલચવા આવ્મા છે. ત ુાં લજન ઘટાડલા 
કયતા તાયી તબફમતની ધ્માન યાખ એ લધાયે ભશત્લનુાં છે. કઈના કશલેાથી ત ુાં તાયી ર્જત ય જુરભ ના 
કય તાન ર્જતન વલચાય કય અને તાની ર્જત ભાટે શુાં વાંુ ાં અને શુાં નયસ ુ છે તે વભજી વલચાયીને  
સ્લીકાય કય તને શુાં ગભે છે એને ભશત્લ આ. 
 લાસ્તલભાાં વ્મસ્લત તાને શુાં ગભે છે એ ભરૂી ગમ છે અને તાનુાં જ સ્લીકાય કયત નથી 
તે ઓનરાઈનની દુવનમાભાાં તાનુાં લચાસ્લ યાખલા ભાાંગે છે. જેભ આણે આગ જયુાં તેભ આ 
દુવનમાભાાં ફે પ્રકાયના ળ થતા શમ છે એભાાં આણને કમા પ્રકાયના  ળ ભાાં  આણી ભવૂભકા બજલી એ 
આણા ય વનબાય કયે છે. આણે લાસ્તવલક દુવનમાભાાં જીલવુાં છે કે આડાંફયી દુવનમાભાાં એ આણે નક્કી 
કયી અને સ્લીકાયલાનુાં  શમ છે. આ ટેલનરજીની દુવનમાભાાં આણે આણી લાશ-લાશ વાાંબલાની આદત 
ડી ગઈ છે અને લચ્યુાઅર દુવનમાભાાં એટરા ફધા ખલાઈ ગમા છે કે ક્રયમરભાાં આણે આણી કાયક્રકદી 
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ભાટે તેન સ્લીકાય કયલાન છે એના ફદરે ફીર્જ આણને કેટર સ્લીકાયળ,ે કેટરા આણે કેટરીક રાઈક 
આળે, કેટરી કભેરટ આળ ેએ ફધુાં વલચાયલાભાાં આણે આણ અમલૂ્મ વભમે લડેપી નાખીએ છીએ. 
  આ લાતન થડ રજીક વભજીએ ત આ કમ્ીટીળરવ લાી દુવનમાભા વ્મસ્લત એટર યવ 
દાખલત થઈ ગમ છે કે લાસ્તલભાાં દુવનમા વાથ ેચારતા ચારતા અને તાન ભબ ટકાલલા તે તાની 
ર્જતને ણ ભરૂી ગમ છે. જે ક્રયમરભાાં જે તે નથી છતાાં દુવનમાની કસ્મ્ક્રટળનભાાં ભાત્ર રાઈક અને 
કભેરટ ભાટે ન જીલલા લાી જીંદગી જીલ ેછે. ભાયા ભતે વલાપ્રથભ આણને નક્કી કયવુાં ડળ ેકે આણને 
યીમરભાાં આણ સ્લીકાય કયલ છે કે આડાંફયલાી દુવનમા ભાટે આણે આણી ર્જતને ફનાલી છે 
લાસ્તલભાાં લચ્યુાઅર ક્રયમાબરટી લાી દુવનમા ત વતત ફદરામા જ કયળ ેઅને વલવલધ ક્રડભારડ કમાા કયળ ે
ત છી આણે નકરી દુવનમાભાાં યશવે ુાં છે કે અવરી દુવનમાભાાં એ ત આણે જ નક્કી કયવુાં ડળ.ે 
  આણે જેલા છીએ તેલા આણે ફેસ્ટ જ છીએ એલા વકાયાત્ભક વલચાય વાથ ેઆણે આણી 
ર્જતનુાં સ્લીકાય કયલાનુાં યશળે.ે જ તભાયી ફેન બણલાભાાં ટય શમ અને તભને બણલાભાાં યવ જ ન શમ 
અને સ્ટાભાાં યવ શમ, ત તભે ક્યાયે ણ  બણલાભાાં ટય નથી થલાના. તેથી જે લસ્તભુાાં તભાય 
ઇરટયેસ્ટ છે જે લસ્ત ુતભને વાંદ છે એ જ લસ્ત ુતભે સ્લીકાય, ત્માયે જ તભે તેભાાં આગ નીકી ળકળ 
અને ખળુ યશી ળકળ.  

  અંતભાાં હુાં એટલુાં જ કશીળ કે તભે જેલા છ એલા તાની ર્જતન પે્રભથી સ્લીકાય. સ્લ-
સ્લીકૃવત જ તભને દયેક ક્ષેત્રભાાં આગ લધાયળ.ે અને તભને 100% યીઝલ્ટ અાલળ.ે તાની ર્જત ય 
વલશ્વાવ કય અને ઇશ્વયની ફનાલરેી હુાં સ ુાંદયભાાં સુાંદય કૃવત છાં અને ભાયે ર્જતન ખફૂ ખફૂ જ પે્રભથી 
સ્લીકાય કંુ ાં છાં અને જ આભેે જ આણે ખળુ ખળુાર જજિંદગી શલે્ધી અને ક્રપટ થલા રાગળ.ે 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 

   ક્રયલતાન છે કામભ, આે અડચણ અને ડકાય, 
           પ્રગવતાંથન વનમભ, કયીએ તેન સ્લીકાય. 

વજૉન અને વલવજૉનથી આગ લધે વાંવાય, 
                વભમ ક્યાયે ફદરામ, બાીમે તેન અણવાય. 

 

તકનીકી દુવનમા આજે બયી યશી શયણપા, 
                  ઈટાંયનેટ અને ભફાઈરથી વનતનલા આવલષ્કાય. 

   મુભતુ ંુ ે ફદરામ યહ્યા કેટકેટરા વ્માાય, 
             મવુાપયીથી ભનયાંજન, ઉત્ાદનથી આશાય. 

જે વ્માાયી વભજે, તે આકે ખયીદાય, 
 

        દેળબયભાાં આજે  થઈ યહ્યા ભાખાકીમ સધુાય. 
                   GST શમ કે NEP કે છી ઓખન આધાય, 

         ખેતી, વળક્ષા, ઊર્જા  જેલા ક્ષેતે્ર થઈ યહ્યા પેયપાય. 
                     ળાવનભા વાંળધનને આીએ આગલ આલકાય, 

 

          ભ્રષ્ટાચાય અને ગાંદકી આણા વાભાજીક વલકાય. 
                   વભાજ કે વયકાય, આભાાં કણ જલાફદાય? 

       દાવમત્લ છે આણુાં, આ નથી કઈ યકાય. 
                   સ્લીકાયીએ આ વત્મ અને સધુાયીએ વાંસ્કાય, 
         ત્માયે જ ફનશુાં  આણે, પ્રાચીન ધયશયના શક્કદાય. 

 

       ક્રયલતાન સ્લીકાયવુાં  નથી વશલે ુાં, ભાન ુછાં દસ્તાય, 
                     ણ ભન શમ ત ભાલ ેશચતા રાગતી નથી લાય. 

     બયીએ ગલ ુશલે ુાં, જડાળ ેવભત્ર અને ક્રયલાય, 
                                      ભદદ કયલા ત તત્ય છે ભાય વજૉનશાય      
                                                                                     Email id.:- mel.shah@gmail.com 

 

ભેહુર ળાશ, ફોયીલરી 
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   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  વાંસ્કૃત ધાત ુયથી ળબ્દ ફરમ છે, સ્લીકાય....જેન અથા થઈ ળકે અનભુદન, ગ્રશણ કયવુાં, ભાંજયૂી, વાંભવત, 
કબરુાત, અંગીકાય, વભથાન, ફશારી. આણાાં પ્રાચીન બચિંતક અને બજવનક એ વયવ લાત કયી છે. જીલનને 
ઈશ્વયની દેણ કે પ્રવાદી વભજીને સ્લીકાય કયી રેવુાં. નયવવિંશ ભશતેા-  

જે ગભે જગત ગરુુ દેલ જગદીળને 
તે તણો ખયખયો પોક કયલો. 

આણો ર્ર્િંતવ્મો અથચ કંઈ નલ વયે 
ઊગયે એક ઉદ્વગે ધયલો. 

        કેટરી વયવ લાત છે, જીલન જે યીતે ભળ્યુાં તેન સ્લીકાય કયી રેવુાં. ઈશ્વય પ્રત્મે ળયણાગવતન બાલ ત છે, 
વાથે અંગીકાય કયલાન ણ બાલ છે. ઈશ્વય (તેન ેજે કશ તે-વનમવત, બાગ્મ, પ્રકૃવત એલી તત્લ) જે આે તેને વશજ 
બાલે પ્રેભથી આલકાય, સ્લીકાય, અંગીકાય. એક ળાશ્વત વાંદેળ ત છે જ ને-વલાાન ધભાાન અન ેક્રયત્મજમ ભાભેક 
ળયણાં વ્રજ... ફારાળાંકય કશી ગમા-ગણ્યુાં જે પમાંુ ાં પમાયાએ અવત પમાંુ ાં ગણી રેજે. 
  આણુાં ભન ત અલીતંુ ાં છે, ભન ભકાટ ત છે. “હુાં કંુ ાં, હુાં કંુ ાં એ જ ત અજ્ઞાનતા, ળકટન બાય જ્મભ શ્વાન 
તાણ”ે જીલન છી બાયરૂ રાગે છે, કાયણ કે આણે દૈલી લૈવશ્વક ચેતનાને વભજતા નથી. ફધુાં દૈલાધીન છે. શની 
અનશની નક્કી કયનાયા આણે નથી. એટરે જ ત શા, ળક, બચિંતા લગેયે  વભથ્મા છે. જજિંદગીના ચડાલ-ઉતાય, સખુ 
દુુઃખ, ગભ-અણગભ એ ત જીલનના બાગ છે. અનેક સ્તયે વભસ્માઓ આલી ડ ેછે, અથલા આણે તેનુાં વનભાાણ 
કયીએ છીએ. આણી ઈચ્છા, આકાાંક્ષા, એણા, ભશત્લકાાંક્ષાન ત ક્યાાંમ અંત જ નથી. ભાાંગણીઓની બક્ષવતજને 
આંફી ળકામ એભ નથી. દયેક જીલનને ભમાાદા ત છે જ, એ ભમાાદા કેલી યીતે ઉલ્રાંઘી  ળકામ? અને છી આલા 
અસ્લીકાયને કાયણે ભનગભતુાં ન ભે ત તાણન બગ ફની જલામ છે. આ તાણ એ આધવુનક વભાજન 
અવનચ્છનીમ ણ ભશત્લન બાગ છે. આણને જે જીલન ભળ્યુાં તેન સ્લીકાય કયલ નથી અને જે ભળ્યુાં તેનાથી લધ ુ
પ્રાપત થઈ ળકે તેભ નથી. મવુીફત, આપત, અણગભતી લાત, વભસ્મા-જીલનભાાં ક્યાાં નથી, ડગરે ને ગરે વાભે 
આલે જ છે. તેન સ્લીકાય કયી ભાગા ળધલાને ફદરે લાસ્તવલકતાન વાભન કયલાને ફદરે કભજય ભાનવવકતાને 
આધીન થઈ યાઈન શાડ ફનાલી દઈએ છીએ. 

જ્મત્વના તન્ના, મુાંફઈ 
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 વભસ્મા આલે ત્માયે? બાવલન ગાણીની વયવ ાંસ્લતઓ છે, “શત એક ટીાને અસ્સ્તત્લન બમ, જ આી 
રડત ત વભાંદય થલાયુાં." યઈળ ભબણમાયે વયવ કહ્ુાં, 

''કોઈ દુુઃખથી મઢૂ ક્યા ંફનત ુ,ં કૃાએ ગઢૂ છે! 
જે ટકે, ફશતેય થલાની યીત ળીખી જામ છે. 

સલ સલભ વજંોગનુ ંજે બોણથી ી જળ;ે 
આખયે ળકંય થલાની યીત ળીખી જામ છે!" 

 જ્માયે ભનષુ્મ તાન સ્લીકાય કયી ળકત નથી ત્માયે તે ર્જતને છેતયલા દાંબી ફની ર્જમ છે, એક 
અંચ ઓઢી રે છે, જે વત્મ નથી. અને સ્રેવન બગ ફની ર્જમ છે. આધવુનક વભાજની આ વ્મગ્રતા છે, જ્માયે 
જીલન અવતળમ ગવત કડ ેછે અને તન ભનની એકાગ્રતા યશતેી નથી. જીલનભાાં ભશનેત અને આત્ભાવનષ્ઠાને 
અંગીકાય કયલાને ફદર ે તાન જ સ્લીકાય ન કયીને વલભ ક્રયસ્સ્થવતભાાંથી ભાગા ળધલાને ફદર ે
આડાઅલા વલચાય કયી બાગ્મને દ આી વનયાળાથી ઘયેાઈ ફવેી યશીએ છીએ. મકેુળ જળી  -  

“કાટંા ને ફાજુભા ંમકૂો ને 
થ્થય જો આલે તો શલેથી ઠેકો, 

લચત તો કોઈ ઉાડળે. 
આણે ફધાએં કયલાનો ટેકો. 

છી સખુના આકાળભાં યાર્ો યે બાઈ ભાયા.” 
ભન આણુાં મસુ્લત અને ફાંધન ફાંને આે છે. એ સ્લતાંત્ર શમ ણ સ્લચ્છાંદી નશીં. ભીયાાંફાઈ માદ આલે, 

કશો, ભનડા ંકેભ કયી લાયીએ?  
કૂ શોમ તો ગાીએ નીય કૂના, 

વાગયને કઈ ેય ગાીએ?  
ભનડાને કેભ કયી લાયીએ? 

 કઈ ડાહ્યા ભાણવે વાચુાં જ કહ્ુાં છે કે ફહુ જ થડા રકને જ્ઞાન છે કે તેભને શુાં જઈએ છે, અને ફહુ થડા 
જણને જ્ઞાન છે કે તેભને ળાની જરૂય છે. વભજ્મા વલના બલાયવલભાાં અટલાઈ ગમા છીએ. જીલન એ તભાંુ ાં છે, 
તેને કેલી યીતે સ્લીકાયવુાં એ તભાયી ઈચ્છા પ્રભાણ ેથળે. સ્લને વભજી જીલનન સ્લીકાય કયલાન છે. 
 જીલનની અખાંક્રડતતાન અનાંતતા વાથે સ્લીકાય કયલાન છે. યવલરિનાથ કશ ેછે - જીલવુાં એટરે જીલવુાં કશીએ 
છીએ એ જ એકલુાં નશીં, ણ ભયવુાં એ ણ જીલનન જ બાગ છે. ગલુાં ઉાડવુાં અને નીચે મકુવુાં એ ફાંને જેભ 
ગવતનાાં અંગ છે, તેભ જરભ અને મતૃ્ય ુજીલનના અંગ છે. ફાંનેને વશજબાલે સ્લીકાયી રેલાના છે. તે  છે જીલની 
અબખરાઈ, સ્લીકૃવતની ચયભ ઘડી. જમાંત ાંડયા, ''અશીં કે ત્માાં ફધે ત ુાં છે, છી જુદાઈન ગભ ળ ? ઉઠીને તાયી 
ભશકે્રપરથી લવીશુાં તાયી ભશકે્રપરભાાં!" જીલનન યૂ યૂ સ્લીકાય કમો શમ તેની જ આલી અનભુવૂત શમ. અંતે ત 
જીલન એ ઈશ્વયની રીરા છે, ભામા છે. જે ભે તે તેની કૃા વભજી અંગીકાય કયલાનુાં છે. તેલી વલચાયવયણી 
અનાલીએ. સનૃ્દ્ષ્ટ ાવે ખટેૂ નશીં તેટરી અઢકતા છે. ફે શાથે સ્લીકાયી રઈએ. જજિંદગી ફજ છે કે ભજ, એ 
આણા શાથભાાં છે.  
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 આલકાય ળબ્દ જ એલ છે કે જે આણને કઈ આે ત આણને ખફૂ ગભે છે અને આણે કઈને આીએ ત 
તેભને ણ ખફૂ ગભે. જેભ કે આણા ઘયે કઈ આલે અને આણે તેને પ્રેભથી કશીએ કે “આલ આલ” ત તે વ્મસ્લતન ે
ખફૂ જ વાંુ ાં રાગે છે અને જ્માયે આણે ણ કઈના ઘયે કે કઈ પ્રવાંગભાાં જઇએ અને તે રક આને ણ આલકાયે ત 
આણને  ણ ઘણી ખળુી થામ છે.  

  આલી જ યીતે આણા જીલનભાાં ઘણી  વાયી અને ખયાફ ઘટનાઓ અને ક્રયસ્સ્થવતઓ આલતી શમ છે. ત્માયે 
તેને આણે પ્રેભથી સ્લીકાયતા થઈએ ત વાયી ઘટનાની ખળુી ફભણી થઇ ર્જમ છે અને ખયાફ ઘટના કે ક્રયસ્સ્થવતની 
તકરીપ અડધી થઈ ર્જમ છે. 

 આણુાં ભન જ આણને ભટુાં ફ ંુૂ ાં ાડે છે કે આણે તે ક્રયસ્સ્થવતભાાં યડલાનુાં છે કે તેને સ્લીકાયીને તેની 
વાભે રડલાનુાં છે. અત્માયે ભને એક લાત માદ આલે છે કે ઉત્તયપ્રદેળભાાં આંફેડકય નગયભાાં ૧૯૮૮ભાાં જરભેરા અંુ બણભા 
વવિંશાના ૧૧ એવપ્રર ૨૦૧૧ના યજ એક રેન અકસ્ભાતભાાં તેભના ફાંને ગ કાઈ ગમા. ત્માયે રીવ તાવભાાં તેભના 
ય આક્ષે કયલાભાાં આવ્મા શતા કે તેભણે આત્ભશત્મા કયલાની કવળળ કયી કે તેઓ ડી ગમા. 

 ત્માયે રક કશલેા રાગ્મા કે બફચાયીના ફાંને ગ કામ ગમા અને તે રાચાય થઈ ગઈ. ત્માયે તેભને થયુાં ભાયી 
શાજયીભાાં રક ભાંુ ાં ખયાફ ફરી ળકે ત ન ફચી શત ત શુાં ફરત?? તભેની આ ક્રયસ્સ્થવતથી શાયીને નક્રશ ણ  
સ્લીકાયીને િઢ વનિમ વાથે કાંઈક કયી ચકૂલાના જળ વાથે તેભણે ભાઉરટ એલયેસ્ટ જ નશીં ણ ફીર્જ  વાત વળખય વય 
કયીને જે રક તેન ે બફચાયી કશતેાાં તેભને તેઓ  વલચાયી ણ ન ળકે તેલા કામો  કયી ફતાવ્મા. તેભને બફચાયી કશતેા 
રક ભાટે  તેભની આ વવદ્ધદ્ધ એ દયેક રકને જલાફ શત.   

 આણુાં ભન ણ જ ભક્કભ શમ ત આણે ણ ગભે તે ક્રયસ્સ્થવતને સ્લીકાયી અને તેભાાંથી ફશાય આલી  
ળકીએ છીએ. આજે આણાભાાંથી ભટાબાગના રક તાના વ્મલવામ કે નકયીથી ખળુ નથી અને ભનભાાં મ ૂાંઝામા કયતાાં 
શમ છે, ણ ખંુ ાં જઈએ ત જે કાભ ધાંધ  છે, તેને આણે ભનથી સ્લીકાયી રઈએ ત તેભાાં  આણને કાંઈક વાંુ ાં ણ 
દેખાળે. આજે  ઘણા રક ાવે કાાંઇ ણ  કાભ નથી અને ફેયજગાય છે. આણે  નવીફદાય છીએ કે  આણી ાવે 
કાંઈક ત કાભ  છે!!  
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 ઘણાાં કુટુાંફભાાં ણ એવુાં જલા ભે છે કે તાની ફશને કે દીકયી વાવયે ર્જમ ત તેને ત્માાં ફધા સ્લીકાયીને 
દીકયીની જેભ યાખે એવુાં ઇચ્છતા શમ છે, ણ જ્માયે કઈની  દીકયી આણા ઘયે ત્ની કે લહુ ફનીને આલે ત્માયે આણે 
તેને  દીકયી તયીકે  સ્લીકાયતા નથી. તેવુાં ન થવુાં જઈએ. કેભ કે આલનાયી સ્ત્રી તાનુાં વલાસ્લ, ભાતા-વતા, બાઈ-ફશને 
અને વગા વાંફાંધીઓ ફધાને જ  છડીને આણા ઘયે આલતી શમ છે. આણે ણ તેને દીકયીની જેભ  જ સ્લીકાયલી 
જઈએ. તે વાંફ ાંધ ત શુાં, ઘણીલાય તાનુાં નાભ ણ છડીને આણા ઘયનુાં નવુાં નાભ અને અટક સ્લીકાયી રે છે. ત્માયે 
ભને એભ થામ છે કે જેટરી ક્રકિંભત આણને દીકયીના શાથના કાંકુ થાાની  શમ છે, એટરી જ આણને લહુના કાંકુ 
ગરાાંની ણ શલી જ જઈએ. આ વત્મ જ્માયે આણે સ્લીકાયતાાં થઈશુાં ત આણા વભાજભાાં દીકયી અને લહુ લચ્ચેન 
બેદ શાંભેળ ભાટે દુય થઈ જળે.  

  તેલી જ યીતે જ આણને કઈ ફીભાયી આલે કે આણે કઈ ક્રયસ્સ્થવતભાાં પવાઈ જઈએ ત તે ફીભાયી કે 
ક્રયસ્સ્થવતભાાં યડલાની ફદરે તેને સ્લીકાયીને તેની વાભે રડલાની તૈમાયી કયી રઈએ ત તેભાાંથી આણે જરૂય ફશાય  
ળકીએ. ઘણાાં લમવદૃ્ધ તાની કઈ ફીભાયીને રીધે ખફુ જ શયેાન થતાાં શમ છે અને કશતેા શમ છે કે ભને આભ થામ 
છે, ભને તેભ  થામ છે. તેની ફદરે તેઓ સ્લીકાયી રે કે શલે ઉભયને રીધ ેળયીયભાાં કાંઈ ને કાંઈ તકરીપ થલાની કે 
યશલેાની જ. ત તે તકરીપ કદાચ ઓછી ણ થઈ ર્જમ.  

 ક્યાયેક ઘણાાં વત-ત્ની કે બાઈ–બાઈ કે બાઈ-ફશને કે વતા-તુ્રભાાં કઈ  ફાફતે અણફનાલ થત શમ  ત્માયે 
તેઓને એકફીર્જ ભાટે વતયસ્કાયની રાગણી ઉબી થતી શમ છે. ત્માયે જ તેઓ તતાન અશભ અને શઠ છડીને વાભે 
લાી વ્મસ્લતને વભજીને  સ્લીકાયી રે ત તે વતયસ્કાય આલકાયભાાં ક્રયલવતિત થઇ ર્જમ છે. ભાટે વભત્ર, 

જજિંદગી વયવ યીતે જીલલા ભાટે એ સ્લીકાય કયલો જરૂયી છે કે 
ભાયી ાવે જે કંઈ છે એ જ વૌથી વયવ છે. 

અને દયેક રયસ્સ્થસતને આલકાયીને સ્લીકાયતા થઈએ.                                            
Email id: - kirtikotak71@gmail.com 

 

 
  

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


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

59 
 

   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

   

http://www.sarjanhar.com/


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

60 
 

   ભાર્ચ - ૨૦૨૧ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ળાાંવતલૂાક વલચાય કયી પ્રવવૃત્તભમ થજ, આંધુક્રકમા  ઉતાલા વનણામ ન રેતા. તાને કે ડળ ભદદરૂ ભે: 
થલા પ્રભાણે જ આગ લધજ. ભાનાન ાછ ખટા ઢવયડ ે ચડી ન ર્જતા. ભજીરાણાન રાબ ક્રયલાયન ે
આજ. આવથિક ફાફત ભાટે વક્ષભ વાંમભની જરૂય ડળે, શોંચી લ તેટલુાં યૂત ુાં નથી. વાંફાંધની અવનલામાતા 
વભજજ. આની ભાટે કામા કયનાયાઓને વરભાન અાલ. સ્થાલય વભરકત અંગે ખચા કયલા તૈમાય યશ. 

 શયીપ આવશ્રત ફાંને કે્ષ વશમગ ાભી ળકળ. વલમની વભજ ન શલા છતાાં જ્ઞાન દળાાલી ળકળ, ણ વૃબ:
જલાફદાયીથી અંતય યાખજ. વાંતાન વાથેના વ્મલશાયે વશમગ બાલ અવનલામા. બાાભાાં કડલાશટ ઊબી ન થામ. 
આવથિક ફાફત વય યશળેે. લડીર લગા કે ઉયીઓના વશકાયનુાં ભશત્લ વભજ. તાના અને વભત્રભાાં પયક ાભલ 
યહ્ય. 
સભથનુ: વાથીદાયન વશમગ પ્રત્વાશક નીલડળે. પ્રવતન્દ્ષ્ઠત વાંકો ઉમગી નીલડી ળકે છે. ડાહ્યાણા અથે વાંમભની  
અવનલામાતા અરમથા લુ્રક લાતે ઉગ્રતા દળાાલળ. આની રાગણી વભજી ળકામ તેવુાં લતાન યાખ. કઠયતા કે 
દ્વેીણુાં પ્રગવત અલયધક ગણામ. સ્થાલય વભરકત ફાફતે મગ્મ વનણામ રઈ ળકાળે. પ્રલાવભાાં વાલચેતી લધ ુ
વાયી. રમામ નીવતના ાઠ બણાલલાની જરૂય નશીં યશ,ે લતાન જ ભાગાદળાક નીલડળે. 
કકચ : ાક્રયલાક્રયક લાતાલયણ તાંદુયસ્ત યશ ેતે ભાટે વશકાય આજ. ભાાંગલાની જરૂક્રયમાત ટા. લાતચીત પ્રબાલી યશ ે 
ણ સ્લકેરિીમ વલચાયથી દૂય યશ. યગાભની જરૂક્રયમાતથી ફચીને યશ. શાર યુતાાં લાશન સખુભાાં ઉાધી 
લશયલીને ચારવુાં ડળે. બાાંડયડાઓ કે ડળીઓ વાથેની જલાફદાયી યલુત ચચાા શાર યૂતી ટા. આને 
વશમગીઓ ઉય બયવ કયલ યહ્ય, અર્જણતા સખુાકાયીન ભાગા વચલાતા જળે. શ્રભ કયળ ત નકાભા વલચાય 
દૂય થળે. 

 કેતન ટ, મલુ ુાંડ  ૧૫/૦૩/૨૧ થી ૧૪/૦૪/૨૧ 
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સવિંશ: ભાગાદળાનની જરૂય બરે ન શમ ત ણ ઉયીઓ, લડીરના વાથ ર્જલી યાખ. ક્રયશ્રભ અનવુાયનુાં લતય  
ભેલલાન વભમ છે. આલડત અને ફોદ્ધદ્ધક ક્ષભતા વલશ્વનીમતા સ્થાવત કયલા માાપત છે. ગાભ ઉાવધ ભાશ 
યૂતી ભાથે લ્મ ત્માાં સધુી લાાંધ નથી. ળત્રઓુ ઊબા ન થામ ત વભમ ઘણ ફચાલી ળક છ. જરૂયી ન શમ તેલી 
ફાફતની ચચાાથી દુય યશ, આત્ભાશ્રાધા વભત્ર ભાંડ આનાંદ આનાંુ ાં નીલડી ળકળે. 

 સ્લફે, આલડતના ઉમગ ર્જતને સ્થાવત કયી ળક તે સ્સ્થવત એ લડીર કે ઉયીઓન અનાદય ન થામ કન્મા:
તેની તકેદાયી યાખ. બાાંડયડાઓ વભત્ર ભાંડ ઉમગી નીલડી ળકે છે. કામદાકીમ ભાથાકુટ વયતાથી ઉકેરી ળકાળે. 
પ્રાપત સ્થાન ટકાલી યાખલા ભશનેત યુી કયજ. ઉષ્ણતા તાંદુયસ્તીને કષ્ટ આી ળકે છે. બોવતકતાની ઝડી એષ્ણા 
વાંતનુ્દ્ષ્ટ ન આી ળકે. થડી ધીયજ ધય. સ્થાલય વભરકત ભાટે અત્માયે ઉતાલ નશીં કય ત ણ ટુાંક વભમે 
ક્રયણાભ ભળે. 
તરુા: ઉત્તભ વભત્રન વાંવગા ાભી ળકળ. ભાન આી ભાન ભેલલાની સ્સ્થવત છે. સ્ત્રીલગા આનાંદલૂાક જઈત ુાં  
ભેલી ળકલાની સ્સ્થવત એ છે, ણ વાંમભી યશવે ુાં વાંુ ાં. લખત યાર્જાઠન નથી. સ્લતાંત્ર વભર્જજી ફનલા કયતા 
અરમની દયકાય કયજ, અેક્ષા યાખીને યાશ જનાયા ઘણાાં  છે. ફરાચારીભાાં ભાનવવક તાણ ઊબી ના કયતાાં. 
અવનલામાતા અનવુાય યગાભના વાંફાંધ ઉર્જગય કય. વાથીદાયન વલશ્વાવ ર્જલલા ળાાંવત ર્જલલી અવનલામા. 

 ચઢાલ ઉતાય જઈ ફહુ બચિંતાતયુ ના થતા. વ્મલશાયભાાં વપતા શતે ુવભાધાન મગ્મ ભાગા છે. આને પે્રભ વસૃિક:
આી ળકનાયાઓન આદય કયતાાં યશ. સ્થાલય વભરકત ફાફતે ગવતળીર વનણામ રઈ ળકળ. ધાયુું કાભ ાય 
ડલાની જીદથી મલુત યશળે. ત જ પ્રવવૃત્તન આનાંદ ાભી ળકાળે. વાથીદાયને ર્જલી યાખ. પ્રલાવભાાં વાલચેતી 
વાયી. ફાંધ ુલગા વાથે રાબન જ વાંફાંધ ન શમ સ્ષ્ટ વલચાય શળે ત ભાગાદળાન ભી ળકળે. 
ધન:ુ શાજય જલાફી ણ આની પ્રકૃવત નથી ણ ભજ કયાલી ળકળે. ાક્રયલાક્રયક કે્ષતે્ર વોન વશકાય લાતાલયણ  
વશજ ફનાલલા ઉયલુત ફનળે. આવથિક કે્ષતે્ર ધામાા પ્રભાણેની સ્સ્થવત ાભી ળકળ. નલી જલાફદાયીઓ લધ ુભશનેત 
કયાલળે ત વ્મલવામ કે સ્થાલય વભરકતના કે્ષતે્ર જરૂક્રયમાત અનવુાય વનણામ રેલા યહ્યા. ઈક્ચ્છત ક્રયણાભ ભાટે 
ઉતાલા કે આકયા ના ફનતાાં. ખાલા ીલા ફાફતે વાંમભની અવનલામાતા ર્જતે વભજ. વોન વશકાય ભેલી ળકળ. 
ભકય: આની શાજયી પ્રબાલી ફની યશળેે તે ભાટે ળબ્દના ડીકા ફાાંધલાની જરૂય નક્રશ ડ.ે અવધકાય ભેલલાની  
ભાંછાથી અંતય યાખજ. આવથિક ફાફતે અકાયણ ઉધાય ફનલાનુાં મગ્મ કાયણ ન ભે ત વબયુી યાખજ. તાંદુયસ્તીની 
બચિંતા બરે ન શમ ણ ફેદયકાયી ણ નશીં ચારે. કામાક્ષભતાન વલોત્તભ ઉમગ કયી ળકળ. આલનાય વભમ 
ાક્રયલાક્રયક  જલાફદાયીઓભાાં વલળેતા રાલી ળકળે. આદભ ભાન ભેલલા પ્રમત્ન નશીં કયલા ડ.ે 

 સ્લબાલ આકયા ાણીએ ના ચડ.ે મવુાપયી આમજન અને વકાયણ કયજ. રાબ ભેલી ળકળ. અરમ ઉય કંુબ:
પ્રબાલ ાથયલાની વવૃત્તથી દુય યશ. વભત્ર સખુ દુુઃખના વાથીદાય જેલા લતાભાને રાગળે. બાાંડયડાઓ કે ડળીઓ 
વાથે વલલાદ ટા. યલુાલગા વભર્જજ ઠાંડ યાખી અભ્માવ તયપ જલાફદાયી વભજ. આવથિક ફાફતભાાં લાસ્તલલાદી 
ફન. સ્ત્રી ર્જતક લાતાલયણ વાચલીને ચાલ્મા છ ત ચચાાથી અંતય યાખ. જલાફદાયીથી ળાાંવત ભલાભાાં જ છે. 
ભીન: દેખાડ કયલા કે અશભ લાન ઉશ્કેયાટ જેટર જલ્દી વભજળ તેટલુાં લધ ુકાબભુાાં સ્સ્થવત યાખી ળક છ.  
શયીપ ાછ વભમના ફગાડ. પ્રવવૃત્તભાાં ધ્માન આ. બાઈ બાાંડડાઓની તાની મશુ્કેરીઓ શઈ ળકે તેવુાં ભાની 
ચારજ. વ્મલવાવમક કે્ષતે્ર થતા પેયપાય વભર્જજને ળાાંત, સ્સ્થય  યાખળ ત ઉત્તભ વનણામ રઈ ળકળ. સ્થાલય વભરકત 
જરભના ગ્રશ વશમગ આતા શળે ત રાબાથી ફનળ. સ્ત્રીલગા લાણી એ વાંમભ યાખળે ત રાગણીબાલ દળાાલી ળકળે.
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