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ક્લરક કય અને જુઓ વલડીમ 
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ક્લરક કયો અને જુઓ સલડીમો 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

   

     

  

વ્શારા લાચક વભત્ર,  
 આદત...આ એક એલ ળબ્દ છે જે આણ વલકાવ કયલાભાાં ફહ ુ ભટ પા ધયાલે છે. 
આદત... વાયી શમ કે ખયાફ તે કઇણ વ્મક્લતની જજિંદગી ફદરી નાખ ેછે. વાયી શમ ત તે વ્મક્લત 
તેના ઉચ્ચતભ ધ્મેમ સધુી શોંચી ળકે છે અને ખયાફ આદત ડ ેત વ્મક્લત તાને જ નષ્ટ કયી દે 
છે, એટરે આણે તે જ નક્કી કયલાનુાં કે આણે કેલી આદત ાડલી છે.  

 આદત ભાટે એવુાં કશલેામ છે કે આણી એક વાયી આદત આણને અનેક રક વાથે જડી 
ળકે છે અને ખયાફ આદત અનેક રકથી દૂય કયી નાખે છે.  આદત જ આણને વપ કે વનષ્પ 
ફનાલી ળકે છે એટુાં જ નશીં ણ તે આણને યાજા ણ ફનાલી ળકે છે અને ગરુાભ ણ ફનાલી 
ળકે છે. 
  
 
 
 

 જીલનભાાં કઈ આદત ક્યાયે અને કેટરી જરૂયી છે તે વભજતા આલડી જામ ત ણ ઘણી તકરીપ દૂય થઇ જામ છે.આણી 
ઘણી એલી આદતન ેકાયણે આણી પ્રગવત રૂાંધાઈ જામ છે અને ઘણી એલી વાયી આદતન ેકાયણે પ્રગવતના વળખય ણ વય કયી 
ળકીએ  છીએ. 
       આલી જ એક આદત એટરે જીતલાની આદત. જીતવુાં આણને ફધાને શમ છે. વપ આણને વોને થવુાં શમ છે. આ ભાટે 
વોથી શરેાાં ત નકાયાત્ભક અને ળાંકાસ્દ ળબ્દને આણા ભગજભાાંથી કાઢી નાખલાની આદત ાડલી ડે. જેભ કે ણ,  ત,  થળ ે
ને, આલા ળબ્દ આણી શાયના દયલાજા છે.  વાભાન્મ યીતે ભાણવને શાય ભે એટરે તે ભનભન શાયી જત શમ છે. અને જીતલાની 
આળા છડી દે છે. ણ જ આણી બયયૂ ભશનેત શમ ને ત બગલાનને ણ આવુાં જ ડે. આણે શાયીએ ત્માયે છીએ જમાયે 
આણી જીતલાની આળા નફી શમ ભાટે જ જીતલાની આદત ડે ત વનષ્પ જલાના કે શાયલાન કઈ પ્રશ્ન જ ઉબ નથી થત. 
     ત વભત્ર. ક્યાયેમ શાય ન ભાનલાની આદત ાડ. જેટરી લાય શાયીએ એટરી લાય એક નલ પ્રમત્ન કય. ધીભે ધીભ ેતભાયી 
અંદય એક એલા વ્મક્લતન જન્ભ થળે જે ક્યાયે શાયે જ નશીં. શાયી જળે ણ શાય ત નહશ જ ભાને. ફવ આટર જ અભબગભ આલી 
જામ છી તભને તભાયા વવલામ ફીજુ ાં કઈ જ શયાલી નશીં ળકે. 
        વપ વ્મક્લતઓ યજ યજ નલી લાત અને પ્રબાલળાી આદતને તાના જીલનભાાં લણતા જતા શમ છે. વપ ભાણવ 
એલી આદત કેલે છે જે તેભની વપતાના ગવથમાાં ફની જામ છે. ઘણા રકનુાં એવુાં ભાનવુાં છે કે આદત કુદયતી શમ છે. તેન ે
કેલી ળકાતી નથી. જ કે આ લાત ભફન ામાદાય છે. વાયી આદત ત ચક્કવ કેલી ળકામ છે. 
      ભશાત્ભા ગાાંધી, સ્લાભી વલલેકાનાંદ, વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના વપતાના કાયણ તથા ભફર ગેટ્વ જેલી નાાવ થમરેી 
વ્મક્લત ણ તેભના શવરા અને તેભણે  કેલરેી વાયી આદતને કાયણે જ તેઓ આટરા આગ લધી ળક્યા. 
      જીતલાની આદત ભાટે તાની જાતને કશલેાનુાં કે હુાં ણ શાયત નથી,  કાાં ત હુાં જીતુાં છાં અથલા ત હુાં ળીખુાં છાં. એવુાં કશલેામ 
છે કે જીતલાની આદત શમ ને ત જજિંદગી જીલી કશલેામ નશીં ત જજિંદગી વલતાલી એભ કશલેામ.  
 સ્લાભી વલલેકાનાંદે કશરેી લાત ભને માદ આલે છે કે,  "દુવનમા તભને તે વભમ સધુી શયાલી ળકતી નથી જમાાં સધુી તભે 
ભનથી શાયી ન જાઓ. તેઓ એવુાં ણ કશતેા કે એક વલચાયને કડ. એ જ વલચાયને તભાયી આદત ફનાલ. તેના જ સ્લપ્ન વેલ. 
એ વલચાય ય જીલ. તભાળુાં ભગજ, સ્નાયઓુ, ભાાંવેળીઓ,  જ્ઞાનતાંતઓુ તભાયા ળયીયન એક-એક અલમલ એ વલચાયથી બયયૂ 
કયી દ. એ વવલામના ફીજા દયેક વલચાયને ફાજુએ મકૂી દ. વપ થલાન,  જીતલાન આ જ ભાગગ છે. 
  આભ, આણી આદત જ આણી બાગ્મ વલધાતા છે. આણે જેલી આદતને ણ આીએ એ જ આદત આણને વપ 
ફનાલે અને જીત અાલે. વપતા અને જીતલાના અરગ-અરગ ભાદાંડ શમ ળકે ણ આદત ત એક જ યીતે ભાી ળકામ છે 
અને તે છે વાયી કે ખયાફ આદત!! 
       છેલ્રે વભત્ર એટુાં જ કશીળ કે આદત એલી યાખ કે જે તભને જજિંદગી જીલલાનુાં  પે્રયક ફ ળુૂાં ાડે, જે તભને સખુ,  ળાાંવત 
અને ખળુી આે. જેને રીધે તભાયી વાથે જડામેરા રક ખળુ યશ ેઅને જે તભાયા પ્રગવતનુાં કાયણ ફને. 
      ત ચાર, આજથી આણે આદત ાડીએ શાંભળેા આનાંદભાાં યશલેાની, દયેક ક્ષણે નવુાં કયલાની, દયેક વ્મક્લતભાાં એક ઉભદા 
રક્ષણ ળધલાની અને દયેક હયક્સ્થવતને અનકુૂ થલાની આદત ાડીએ.  

બાલેળ નેણળીબાઈ ભીયાણી 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

આ અંકભાાં આ અંકભાાં 
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લષ:૧૪ અંક:૮ વંગ અંક:૧૬૫ 

ભે-૨૦૨૧ 

ચદં્રળેબાઈ ાયેખ – ૪૨ 

ભો. ૯૮૭૦૦ ૧૯૦૧૯ 

પ્રીસત બટ્ટ - ૩૮                                          

પ્રદી સિલેદી –૧૧  

વ્મક્લતની આદતો જ 
વ્મક્લતની ઓખ શોમ છે 

બાઈ! આ આદત  

તો ાડો તેલી ડે !! 

આદત  

તેજર ળાશ  – ૧૫  

આદત વાયી કે ખયાફ?? 

ધીરૂબાઈ ભીયાણી - ૧૮  

આદતનુ ં 

અંજન 

ષુ્ા કકળોય ગારા – ૨૩ 

આદતનો અલવય 

કીસતિ કોટક – ૨૭ 

આદતના  

આકદ 

 આ 

 દ 

 ત 

 નો 
 આં 

 ફો 

જજિંદાકદરીથી જીલલાની આદત 

અલ્ા લવા – ૩૬ 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૬ 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

  

 
 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

કેતન ોટ – ૬૦ 

 

યાસળ બસલષ્મ 

વ્શારા લાાંચક, 
 

 વર્જનશાયન દયેક અંક ભહશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે સ્ટ કયલાભાાં 
આલે છે. ણ શભણાાં કયનાની ભશાભાયી ને કાયણે સ્ટ કયવુાં ળક્ય નથી. 
જેથી PDF ડીજીટર ભકરલાભાાં આલેર છે. જેની નધ રેલા વલનાંતી.  
 

સ્લાસત ળાશ  – ૪૯ 

જમત્વના  

તન્ના – ૫૫ 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૭ 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

 

 
 

 

વર્જનશાય ગજુયાતી ભાવવકન ે

  વવળમર ભીહડમા ય ફટન      CLICK કયીન ેFOLLOW કય... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
       

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

          

        
 

 
 
  
                                                                          

 
 
 
 
 

  

 

 

Sarjanhar Monthly Form 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

     બાયતભા ંઆણુ ંશરેલશલે ુ ંડીજીટર ગજુયાતી વાભાસમક 

વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક 
એક ભાિ જેને ૧૮ યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ એલોડષ પ્રાપ્ત થમા.. 

એક જ સલમ ય અલનલા ભૌલરક સલચાયો  
વર્જનશાય ભેગેઝીનના ભાધ્મભથી લાચંલા અને 

શલે સલડીઓભા ંવાબંલા ભાટે 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

તભે ણ “વર્જનશાય” લાચંો અને ફીજાને ણ લચંાલો...  

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૯ 

https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
https://chat.whatsapp.com/KGxqTMMGP4l5pYh39ypH3T
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   ભે - ૨૦૨૧ 

અલ્ા લવા  

         અલ્ા લવા 
 

પ્રીસત બટ્ટ 
 

                           જદલજીબાઈ લોયા  
 

                                 પ્રદીબાઈ સિલેદી  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

રેખકના નાભ ય        CLICK કયીને વલહડઓ 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 સિલેદી 

  
ક્લરક કયો  

અને 

જુઓ સલડીમો 

 

                 અલ્ા લવા 
 

કીસતિ કોટક 
 

                               પ્રીસત બટ્ટ 
 

                                                             ષુ્ા કકળોય ગારા 

 
                                                 

                                                       ચેતના ગણાિા 
 

                                                        

                      સભતર ટેર 
                                        

તેજર ળાશ 

 
                                                        

    અલચિતા ડંયા 

રારજી વય 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૧૦ 

https://youtu.be/HwkKnjSQqxo
https://youtu.be/A7mVxMqI550
https://youtu.be/z1uzPQ3ZnDo
https://youtu.be/jB4ToRdpW00
https://youtu.be/DddDjoMa8I4
https://youtu.be/GcnzMt9SAzU
https://youtu.be/Zr_Se7ePgrE
https://youtu.be/0It6hW4jJvQ
https://youtu.be/MAxzte6Rg2E
https://youtu.be/CXIZDkstFtY
https://youtu.be/SrfFEB0U4WE
https://youtu.be/HwkKnjSQqxo
https://youtu.be/A7mVxMqI550
https://youtu.be/z1uzPQ3ZnDo
https://youtu.be/jB4ToRdpW00
https://youtu.be/DddDjoMa8I4
https://youtu.be/GcnzMt9SAzU
https://youtu.be/Zr_Se7ePgrE
https://youtu.be/0It6hW4jJvQ
https://youtu.be/MAxzte6Rg2E
https://youtu.be/CXIZDkstFtY
https://youtu.be/SrfFEB0U4WE
https://youtu.be/HwkKnjSQqxo
https://youtu.be/A7mVxMqI550
https://youtu.be/z1uzPQ3ZnDo
https://youtu.be/jB4ToRdpW00
https://youtu.be/DddDjoMa8I4
https://youtu.be/GcnzMt9SAzU
https://youtu.be/Zr_Se7ePgrE
https://youtu.be/0It6hW4jJvQ
https://youtu.be/MAxzte6Rg2E
https://youtu.be/CXIZDkstFtY
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ભાયી નજયોને તાયા કાભણ 
જોલાની આદત છે, ને 

તાયા ભાથે ઓઢામેર ઓઢણી 
જોલાની ચાશત છે. 

યાધાને કાનની ફવંયીભા ંસયુ 
યુાલાની આદત છે. ને , 

કાનને યાધાભા ંઆ સષૃ્ષ્ટ ને 
સનશાલાની ચાશત છે. 

ામરના ઝણકાયે આ કદરને 
થયકલાની આદત છે. ને, 

તાયા આગભને આ પ્રસતલિત ને 
ળાસંતની યાશત છે. 

નાલને ઉછતા ભોજા વાથે 
અથડાલાની આદત છે. ને 

વાશીરને એ ભોજા વાથે પે્રભ 
કયલાની ચાશત છે. 

                          -પ્રદી સિલેદી 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૧૧ 



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

12 

 
   ભે - ૨૦૨૧ 

 આદત,  આદત.! આદત વે ભે ભજબયુ હુ ાં.. માય. ક્યાાં કળુાં ભેયે પ્માય? કઈનુાં દુુઃખ જઈને દુુઃખી થઈ 
ઉઠલાની, કઈની મશુ્કેરી જઈને ીગી ઉઠલાની, કઈના અશ્ર ુજઈને.. અશ્રબુીના થઈ ઉઠલાની ભાયી આદત છે. 
 આદત, આદત એ ભાણવની ઓખ છે. કને કેલી આદત છે, તેના યથી તભે એ ભાણવ કેલ છે કે એ કેલ 
શળે તેનુાં અનભુાન કયી ળક છ. ભાણવની વપતા, વનષ્પતા, પ્રગવત કે અધગવત... તેની આદત ય અલરાંફતી 
શમ છે. 
 આણે આદતના ગરુાભ ફનવુાં ના જઈએ ણ ભટાબાગે આણે ફધા અમકુ આદતના ગરુાભ ફની 
જતા શઈએ છીએ. જે આદત જજિંદગી ભાટે શલે્ધી ના શમ, પ્રગવતભાાં કે વપતા ભેલલાભાાં ળુકાલટ ઉબી કયે તેલી 
શમ ત એ આદત આણે ફદરલી જ જઈએ. વાયી આદત જ વ્મક્લતને ભશાન ફનાલે છે. 
 આણે જાણીએ  છીએ કે.... લશરેા ઉઠવુાં, મગા, પ્રાણામાભ કે કવયત કયલાની આદત ળયીયની તાંદુયસ્તી 
ભાટે વાયી છે. ણ આવના કાયણે આણે એ આદત કે ટેલ ાડી ળકતા નથી, ખળુાં ને! એલી જ યીતે કઈ કાભ 
કાજ વભમવય ળુૂાં કયવુાં, તેના પ્રત્મે ચીલટ  યાખલી, વનષ્ઠા યાખલી એ વાયી આદત છે. 
 વાયી આદત ત કેલલી ડે છે. વાયી આદત ાડલી ડ ે છે. એ ભાટે થડુાં વશન ણ કયવુાં ડે. એવુાં  
ભનામ છે કે જ વાયી વાંગત માને વાયા વભત્ર શમ ત વાયી આદત આઆ વલકવી ળકે છે. એલી જ યીતે વાળુ 
લાાંચન ણ વાયી આદત વલલવલલાભાાં ખફુ ભદદરૂ થામ છે. એટરે જ કશલેામ છે કે વાયા વભત્ર અને વાળુ લાાંચન 
આની  જજિંદગી ફદરી ળકે છે. વાયી આદત જ ભાનલીને વાય ભાણવ ફનાલે છે. 
 ભાણવ ગભે તેટર વાય શમ ણ જ તેને ચયી કયલાની આદત શમ, ખટુાં ફરલાની આદત શમ, કઈની 
આઘી-ાછી કયલાની આદત શમ, કઈને વાયાભાાંથી ખયાફ જ ળધલાની આદત શમ, કઈની ભરૂ જ ળધલાની 
આદત શમ.. ત આલી આદતના કાયણે ભાણવની હકિંભત ઘટી જામ છે. રક તેનાથી દૂય યશ ેછે. તેને કઈ પે્રભબમો 
આલકાય ભત નથી. 
 ભને અશીં ગાાંધીજીના તીન ફાંદય માદ આલે છે. શા, એ જ તીન ફાંદય જે તભે વભજ છ! "બયુા ભત દેખ, 
બયુા ભત સનુ, બયુા ભત લશ" કેટુાં વયવ કશ ેછે કે બયુા ભત દેખ એટરે કે તભે આ ખયાફ જલાની, અમગ્મ 
જલાની, આદત છડી દ, તભે બયુા ભત સનુ એટરે કે તભે ખયાફ કાંઈ વાાંબલાની, કઈની ખટી લાત 
વાાંબલાની, કઈની બયુાઈ કયતી લાત વાાંબલાની આદત છડી દ અને છેલ્રે... બયુા ભત લશ એટરે કે કઈને 
તભે ખયાફ ળબ્દ કશલેાની, તેને ઉતાયી ાડલાની તેને ખખડાલી કાઢલાની આદત છડી દ. આભ આ તીન ફાંદય 
વયવ વાંદેળ "આદત” ભાટે આે છે. 
 વાયી આદત, વાયી ટેલ લાી વ્મક્લત શાંભેળા તાના પ્રશ્ન તાની યીતે ઉકેરતા જલા ભે છે. તે શાંભેળા 
ફીજાને ભદદ કયલા ણ તત્ય યશતેા શમ છે. વાયી આદત લાાની રાઈપસ્ટાઇર ણ અરગ અને વય શમ છે. 
તે શભળેાાં વાયી આદત લડે વાળુ જીલન જીલલા પ્રમત્ન કયે છે. 
 આણ ે ઝડથી આણી આદત ફદરલી જ યશી. આણી રાઈપસ્ટાઇરભાાં ફદરાલ રાલલા ભાટે 
આદત ફહુ ભશત્લન બાગ બજલે છે. જ તભાયે સ્લસ્થ જીલન જીલવુાં શળે ત... આખ હદલવ ખા, ખા કયલાની 
આદત ફદરલી ડળે, લધ ુડત ુાં સ્ાઇવી, લધ ુડતી બ્રેડ, ફટયલાી લાનગીઓ ખાલાની ટેલ ફદરલી જ 
યશી. વોથી લધ ુ ફ્રૂટ, જયવુ, અને ાણી ીલાની આદત કેલ. વરાડ ખાઓ. વાાંજે છ લાગ્મા ાછી ાણી 
વવલામ કશુાં જ ેટભાાં ના નાખ. વલાયે વ્શરેા ઉઠ, દડ, યવેલ લે તેટરી કવયત કય, ડી ભબ્રવધગ, 
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પ્રાણામાભ કય, વલાયે નાસ્તાભાાં ભાત્ર ફ્રૂટ જ ર, ફયે એક ટાંક જ જભ, જેભાાં ણ ગ્રીન ળાકબાજી લધ ુર. 
અન ેવાાંજે છ શરેા શલ ખયાક હડનયભાાં ર. અઠલાહડમાભાાં એક હદલવ ભાત્ર ગયભ ાણી કે ફ્રૂટ ખાઈને 
ઉલાવ કય. આલી આદત જમાાં સધુી ાડળ નશીં ત્માાં સધુી ળયીય સ્લસ્થ યશળેે નશી અને શારના વાંજગભાાં 
જરૂયી ઇમ્યનુીટી ભેલી નશીં ળક. ખયેખય ત આણી ખાન ાનની આદત ખયાફ અને અમગ્મ શમ આણે 
ળાયીહયક અને ભાનવવક યીતે ફીભાય યશીએ છીએ. આણને સ્રેવ યશ,ે યૂતી ઊંઘ ના આલે, થાક રાગે, આવ 
થામ, ગસુ્વ યહ્યા કયે, લાત લાતભાાં ઝઘડાઓ થઈ જામ. આ ફધાનુાં કાયણ... ખાલા ીલાની ખટી "આદત" જ 
જલાફદાય છે. 
 યજ ખાલાની આદત છે તેભ યજ અમકુ કરાક શવલાની, ખલુ્રા હદરથી, ભનથી શવલાની, ફાક વાથે, 
લડીર વાથે ફવેલાની આદત કેલ. જે હયલાય અને ઘયની ળાાંવત તેભ જ ખળુી જાલી યાખલા ભાટે ખફુ 
જરૂયી છે. તભાયી વલવલધ સ્થે વભમે અને વ્મક્લતએ તભાયી વાયી અને મગ્મ આદત જ તભને વપતા, ભાન, 
આદય અને ગોયલ અાલળે. તભાયી વાયી આદતની અવય વીધી અવય આના ફાક અને હયલાય ય 
ડળે. એટુાં જ નશીં વભત્ર લતુગભાાં ણ ડળે. 
 વલચાય, લાણી અને લતગનભાાં ભીઠાળબયી આદત યાખ. ઘણાને આડુાં ફરલાની ને કાંઈ વાંબાલી દેલાની 
કે કડવુાં, કકગળ ફરલાની જ આદત શમ છે. એ કઈને જમાાં સધુી કાંઈ વાંબાલી ના દે ત્માાં સધુી તેને ઠીક ડત ુાં 
નથી! આદતથી ભજબયુ! ણ આ આદત સધુાયી ળકામ છે. કઈ ણ અળબનીમ, અમગ્મ, કે ખટી આદત 
ધીયે ધીયે અલશ્મ સધુાયી ળકામ છે. આદતન જ આણે ગરુાભ થઈ ગમા ત છી ફવ... આનુાં જીલન 
આણા શાથભાાં નથી યશતે ુાં. 
 આ કયના એ આણી ઘણી આદત સધુાયી દીધી છે.! આણને ફશાયનુાં ખાલાની, ફશાય યખડલાની, 
અમકુ લસ્ત ુલગય ચારે જ નહશ એ ફધી આદત ફદરી જ નાખી છે ને! ઘયભાાં યશલેાની, જાતે ફધા કાભ 
કયલાની, ળીખલાની આદત આ કયના એ જ ળીખલી ને! એટરે કે તભે ધાય ત આદત તભે સધુાયી ળક છ, 
આદત ફદરી ળક છ. શા, આદત ફદરલાની ઈચ્છા ળક્લત શલી જઈએ. 
 ઇવતશાવભાાં એલા અનેક ઉદાશયણ છે કે...જેભણે જેભણે અમકુ આદત ફદરી છે તેઓ જજિંદગી ગોયલબેય 
જીલી ગમા છે અને ઇવતશાવ વજી ગમા છે. ત ઘણા ભશાન અને ળક્લતળાી શલા છતાાં તેઓ ભાત્ર ખટી 
આદતના કાયણ ેજજિંદગી ત શાયી ગમા ણ ઇવતશાવભાાં ખયાફ યીતે અંહકત ણ થઈ ગમા. ભાત્ર આદત ફદરી 
નશીં ળકલાને કાયણે. 
 સ્થ, વભમ અને વાંજગ પ્રભાણે જ તભે તભાયી આદત ફદર નશીં ત ખફુ દુુઃખી થલામ છે. જે રક 
આદત ફદર ેછે તે ગભે તેલા વાંકટ, લાલાઝડા, આંધી, સનુાભી વાભે ટક્કય ઝીરીને જીલી જામ છે. તપુાનને 
ાય કયી ને ેરે હકનાયે શોંચી ળકે છે. 
 ફવ વાયી આદત.... જીલન ફનાલી જામ છે, અને ખયાફ આદત જીલનને ડુફાડી જામ છે. તભાયે કેવુાં 
જીલન જીલવુાં છે એ તભાયે નક્કી કયલાનુાં છે અને એ પ્રભાણે આદત કેલલાની છે. 

Good Habit Makes a not only Good Life… But... It makes a Great Life. 
Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co  
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 નાનણથી જ દયેકને વાયી ટેલ ાડલા ભાટે લડીર જેશભત ઊઠાલતા શમ છે. જેથી કયીને એ ટેલ એને 
વજ્જન ફનાલલાભાાં ભદદરૂ થામ. લશે ુાં ઊઠવુાં, વભમવય ઊંઘવુાં, ોષ્ષ્ટક ખાવુાં, વાચુાં ફરવુાં, લડીરને ભાન 
આવુાં ઈત્માહદ. જે કાભ યજે યજ કયીએ એ ટેલભાાં રૂાાંતય ાભે. આ ડેરી ટેલ આણને મશુ્કેરીભાાં કાભભાાં આલે 
ખયી? નહશ ત આ ટેલ ાડીને કયલાનુાં શુાં? તભને ખફય છે એક વાયી આદત જીલ સદુ્ાાં ફચાલે. કેલી યીતે? ચાર 
કહુાં ત્માયે... 

  જની નાભન એક ભાણવ, ફયપ ફનાલલાની પેલટયીભાાં કાભ કયે.એ જમાાં કાભ કયત શત એ પેલટયીભાાં કુર 
ત્રણેક શજાયન સ્ટાપ શળે. ફીજા કાભદાયની જેભ જની યજ કાભ ય આલ ેઅને જામ. એ એના કાભભાાં ખફૂ ચીલટ 
યાખે. એક હદલવ પેલટયી ફાંધ થલાન વભમ થઈ ગમ શત. ફીજા કાભદાય કાભ તાલીને નીકલા રાગ્મા. જની 
ણ નીકત જ શત. એલાભાાં એને કલ્ડ સ્ટયેજભાાં કાંઈક કાભ માદ આવ્યુાં. કાભ ળુૂાં કયલા એ અંદય ગમ. ફીજા 
કાયીગયને થયુાં કે ‘ભરૂથી આ કલ્ડ સ્ટયેજનુાં ફાયણુાં ખલુ્ુાં યશી ગયુાં રાગે છે, રાલને ભને ફાંધ કયી દેલા દે.’ એ ત 
ફાયણુાં ફાંધ કયીને જત યહ્ય. જની અંદય યશી ગમ. ફાયણુાં ત ફશાયથી ફાંધ શત ુાં! જની તે ફાયણુાં ખરીને 
ફશાય આલી ળકે એલી ત કઈ ળક્યતા જ નશતી. થડ વભમ વાય થમ. ઠાંડીને રીધે એનુાં ળયીય થીજલા રાગ્યુાં. 
એને ખાતયી થઈ ગઈ કે વલાય સધુી જીલી ળકાળે નહશ, મતુ્ય ુ નજીક છે, એભ ભાની એ ઈશ્વયને પ્રાથગના કયલા 
રાગ્મ. 

 જનીએ જમાયે આંખ ખરી ત્માયે એની વાભે વવક્યહુયટી ગાડગ ઊબ શત. એને ખફૂ નલાઈ રાગી કે એ ફશાય 
નીકળ્મ કેલી યીતે? પેલટયીના  વવક્યહુયટી ગાડે  એને ફચાલી રીધેર! નલાઈ રાગે, કાયણ કે શરે જ પ્રશ્ન  થામ 
કે ગાડગને ખફય કેલી યીતે ડી? જમાાં શજાય રક કાભ કયતા શમ ત્માાં એક વાભાન્મ કભગચાયીની નોંધ રે કણ? 
ણ રેલાઈ. એની ટેલને રીધે. 

તેજર ળાશ, અભદાલાદ 
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 જનીએ જમાયથી કાંનીભાાં નકયી ળળુ કયી ત્માયથી એન વનમભ કે એ ગાડગને યજ  'ગડુ ભવનિગ' કશ.ે 
જમાયે ાછ પયે ત્માયે ણ આલજ ત કશ ેજ અને એની વાથે ફે ભીઠી લાત કયત જામ. ગાડગને એ ખફૂ  
ગભતુાં.  

 શલે જે હદલવે જની વાથે આ ઘટના ઘટી ત્માયે ગાડગ વાાંજે એની યાશ જત ઊબ શત. પેલટયીના ફધા 
કભગચાયી ગમા અને જની ફશાય આવ્મ નશીં એટર ેએ તે એને ળધી આવ્મ અને જની ફચી ગમ. 

 જ કે જનીએ જ એક કે ફે હદલવ ભાટે ગાડગ વાથે લાત કયી શત ત  ગાડગને એ ચક્કવ માદ નશત ુાં જ 
યશલેાનુાં ણ આ ત વાતત્મણૂગ કયામેરી પ્રવવૃિ શતી. જે આદતભાાં હયણભી. એક લાય ટેલ ડી જામ છી 
અવબાનણે તભે એ કાભ કયી ળક. તભને અનબુલ શળે જ કે કેટરીએ લાય ઘયેથી નીક અને ઓહપવ શોંચ 
ત્માયે ખ્માર આલે કે ઓહપવ આલી ગઈ. વલચાયવુાં નથી ડત ુાં કે જભણી ફાજુ લળાં કે ડાફી ફાજુ. 

    ઘણાાંને એલીમ ટેલ શમ કે ઉતાલ શમ કે નશીં યોંગ વાઈડ ેજ લાશન ચરાલે. રાહપક રીવ ભેભ પાડે,દાંડ 
બયાલે કે છેલટે તાન જીલ જખભભાાં મકૂામ તમ સધુાયલાનુાં નાભ નશીં. ભાટે જમાયે આણ ેકઈણ ટેલને 
આધીન થતાાં જઈએ ત્માયે વલચાયવુાં કે એ ટેલ આણને તાયળે કે ડૂફાડળે. જેભ આગ લાત કયી કે પ્રવવૃત 
આદતભાાં અને આદત ધીયે ધીયે સ્લબાલ ફનત જામ છે. ભાટે જીલનભાાં આદતન એલ  આંફ લાલીએ જેને 
ઊગતાાં બર ેલો રાગે ણ અંતે પ ભીઠાાં ભે! 

ભને આળ યજા ણ શા આણી ટેલ પ્રભાણે પયી ભીશુાં. 

Email id .: tejnikalme@gmail.com  
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 આ રખી યહ્ય છાં ત્માયે મુાંફઇ અને ભશાયાષ્રભાાં રક ડાઉન ચારી યહ્ુાં છે. અપલા ત એલી છે કે જે યીતે કયના 
લામયવના કેવ લધતા જામ છે તેથી કદાચ ટૂાંક વભમભાાં આખા દેળભાાં પયીથી કડક રક ડાઉન આલી ળકે છે.  

    ભાયા એક વાંફાંધીન ેઆ જાણકાયી પ્રાપ્ત થતાાં ઘયભાાં જરૂયી ચીજન વાંગ્રશ કયલાનુાં ળરૂ કયુું. તેભના ઘયભાાં 
ફાયભાવ ચારે તેટુાં અનાજ કઠ, તેર, ઘી ફધુાં છે ણ રક ડાઉન રાાંબ ુચારે ત??? આ એક ભાત્ર ળાંકાથી 
ઘયને ગડાઉન ફનાલલાની ળરૂઆત કયી. આણી બાયતીમ હયલાય અને ખાવ કયીને ગજુયાતી હયલાયની આ 
એક આદત છે, આલતી કારે કદાચ લધુાં અઘટત ુાં થામ ત વાંગ્રશ કયી યાખલ વાય. આ આદતના કાયણે ફધા જ 
આલી યીતે ભફનજરૂયી વાંગ્રશ કયે ત ચક્કવ ફજાયભાાં લસ્તઓુ ભલા ભાટે તકરીપ ડે, ખટા ખટા બાલ લધે અને 
જરૂહયમાતભાંદને જરૂયી લસ્ત ુ ભેલલાભાાં તકરીપ ડે. ણ આણી પ્રજાની આ આદત છૂટતી નથી, તે કેલા 
શોંવળમાય છે અને શલે ગભે તેટુાં રક ડાઉન રાંફામ આણને કઈ લાાંધ નથી એવુાં કશીને તેઓ યવાતા શમ છે. 

    આણી આલી ભાનવવકતા વાભ ે શભણાાં ઇંગ્રેન્ડન એક દાખર લાાંચલાભાાં આવ્મ. ફીજા વલશ્વયદુ્ લખતે 
ઇંગ્રેન્ડ તયપ ખાાંડ રઇને આલતા જશાજને દુશ્ભન એ ડુફાડી દીધા શતા, ઇંગ્રેન્ડભાાં ખાાંડની તાંગી ઊબી થઈ શતી, 
પ્રજા ખાાંડ ભેલલા રાાંફી રાાંફી રાઈન રગાલી કરાક સધુી ઉબા યશતેા શતા. તે વભમે ત્માાંના લડા પ્રધાન શ્રી 
ચભચિરે પ્રજાને વાાંત્લન આતા જણાવ્યુાં કે ફધાને તેભની જરૂહયમાત યૂી ાડલાભાાં આલળે કઈ ણ વ્મક્લત ખટી 
યીતે વાંગ્રશ કયે નશીં. 

 ફે હદલવ છી ચભચિર તાની ઓહપવે જલા નીકળ્મા ત યસ્તાભાાં દુકાન ય બીડ જલા ભી, ચભચિર 
દુુઃખી થઇ ગમા, આ રકને ધયત આી છે, છતાાં ળા ભાટે આ રક ખટી યીતે વાંગ્રશ કયે છે?? તેભણે તાના 
વેકે્રટયીને ત્માાં જઈને તાવ કયલાનુાં કહ્ુાં, ત તેભને જાણલા ભળ્યુાં કે આ રાઈન ખયીદી ભાટે નથી ણ જે રક એ 
ભફન જરૂયી વાંગ્રશ કમો શત તેઓ તાના લડાપ્રધાનની લાતને લધાલીને તાના ઘયભાાં ખાાંડન જે લધાયાન સ્ટક 

ધીરૂબાઈ ભીયાણી, ઘાટકય 

આદત  

વાયી કે ખયાફ?? 
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છે તે ાછ આલા આવ્મા છે, કડક સ્લબાલના ચભચિરની આંખભાાં આ વાાંબીને આંસ ુઆલી ગમા. આણી પ્રજાની 
આદત વાભે આ પ્રજાની આદતની વયખાભણી કયીએ ત રાગે કે તાને ખફૂ ખફૂ ધાવભિક ભાની હક્રમાકાાંડભાાં યચી 
ચી યશતેી પ્રજા ભશાન કે છી ફીજાની તકરીપ અને તાના દેળની તકરીપ લખતે તાના નેતા વાથે ઉબા 
યશતેા રક ભશાન??? 

  વાંગ્રશ કયલાની આણી આ આદત અન્મ કેટરીમ જગ્માએ દેખામ છે, ખફય નથી ણ ક્યાાંથી આ કશલેત 
આણી બાાભાાં આલી છે કે "વાંઘમો વા ણ કાભ આલે" આ લાત આણે ખાવ કયીને ગજુયાતી હયલાયએ ખફૂ 
ખયાફ યીતે અનાલી છે, ઘયભાાં ગભે તેટરી જૂની યુાણી ચીજ ડી શમ, તેન વનકાર કયલાનુાં ભન થત ુાં નથી. 
ભાીમા ય અને કફાટભાાં જગ્મા યકે, ક્યાયેમ લયામ નશીં ણ વનકાર કયતાાં જીલ ન ચારે, આણી આ આદત 
ધીયે ધીયે ઘયને ગડાઉન ફનાલી દે છે. 

     શયેક હદલાી લખતે ભાીમા યની ચીજ નીચે ઉતયે, આ લખતે ત થડી ઘણી ચીજ કાઢી જ નાાંખલી છે 
તેભ ભનથી નક્કી કયલાભાાં આલે, ણ વાપ વપાઈ કમાગ છી પયી આણી એ આદત અને તેના કાયણે રાગણીન ે
ભાન આીને ફધી ચીજ ાછી ભાીમા ઉય ચડી જામ.  

   કફાટભાાં વાડી યાખલાની જગ્મા નથી ણ ફજાયભાાં જામ એટર ેળીંગ વેન્ટયભાાં જઈને ખયીદી કયલાની 
આદતના કાયણે કાંઇક નવુાં આલે અને કફાટભાાં ગઠલામ ણ જુનુાં ત ત્માાં જ યશ.ે 

   કઈ ગયીફ ફાઈ અથલા કઈ જરૂહયમાતભાંદ હયલાયને આતાાં જીલ ચારત નથી, રગ્નના વભમન 
વવલડાલેર સટુ શલે યૂ થત નથી ણ કઈને અાત નથી, કાયણ કે આલાની આદત ડી નથી. 

  ઘણા વભમ શરેા એક લાતાગ લાાંચી શતી, કઈ એક ગાભભાાં ખફૂ શ્રીભાંત હયલાય યશતે શત, ણ કઈ 
ણ કામગ ભાટે ૈવા લાયી ળકે નશીં, લાયલાની આદત જ નશીં. કઈ વાધ ુવાંત કે ભબકુને ણ કાંઈ જ ન આે, 
"ૈવ ભાય યભેશ્વય અને હુ ાં ૈવાન દાવ, ભાય ૈવ રઈ જામ તેનુાં થામ વત્માનાળ" આલી એક ભાનવવકતા વાથે 
હયલાયના ફધાાં વભ્મ જીલે.  

 એક લખત એક વાધ ુભશાત્ભા તેના ચેરા વાથે આ કાંજૂવ હયલાયના ઘયે ગમા અને ભબક્ષા ભાાંગી. ઘયના કઈ 
ણ વભ્મ એ કઈ ણ પ્રકાયની દાદ આી નશીં. કુદયતી તે હયલાયના હદકયાની નાની લહુ ત્માાંથી નીકી, વાધએુ 
તાનુાં કભાંડ તેની વાભે ધયીને ભબક્ષા ભાાંગી, હદકયાની લહુ ને શુાં બકુ્ધ્ધ સઝૂી ણ તેણે આંગણાભાાં ડેરી ધૂ 
ઉાડીને વાધનુા કભાંડભાાં નાાંખી વાધએુ આળીલાગદ આપ્મા "તાળુાં કલ્માણ થાઓ" 

   ચેર ફહુ અવેટ થઈ ગમ, કશલેા રાગ્મ "ગરુૂજી,, આ ફાઈએ આણા કભાંડભાાં ધૂ નાાંખી, આણે 
આના શરેાના ઘેયથી ભબક્ષા પ્રાપ્ત કયી શતી તેભાાં ણ આ ધૂના કાયણે ફધુાં પેંકી દેવુાં ડળે અને તભે તે ફાઈને 
શ્રા આલાના ફદરે આળીલાગદ આપ્મા. ભને ત આ વભજાતુાં નથી" 

     ગરુૂજી શવલા રાગ્મા, તાના વળષ્મને કશ,ે "તને ત આ હયલાયની ખ્માવતન ખ્માર છે, તેઓની કાંઈ ણ 
આલાની આદત નથી, આજે તે હયલાયની એક લહુને આલાની આદત ત ડી, આજે ધૂ ઉાડીને આી, કાર ે
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ણ કદાચ ધૂ જ આળે ણ આલાની આદત ડ ેતે લધ ુભશત્ત્લની લાત છે" આલાની આદત ત જમાયે 
ણ ડ ેત્માયે, કાયણ કે તેલી આદત જીલનભાાં ડ ેતે ભાટે ણ આણા વત્કભોન ઉદમ થલ જઈએ.  

     ભેં એલા કશલેાતા ધનલાનને ખફૂ નજીકથી જમા છે કે જેભને આલાની આદત ત નથી જ, ણ 
ભપતભાાં કાંઈ ભતુાં શમ ત તે ભેલીને ઘય બેગ ુકયલાની તેભની આદત શમ છે. કઈ વ્મક્લત કાંઈ ણ ચીજ 
કાઢી નાખલા ભાાંગે ત આલા રક તયત તેભની ાવેથી ભેલીને ઘય બેગી કયે, હુાં યયુ શીના રાલેલ્વની 
ટુયભાાં ગમ શત, અભાયી વાથે એક કર શત ુાં, ફ ેકે અઢી રાખ રૂવમા ટયૂના ખચ્માગ છી આ કર જમાાં ણ 
શટેરભાાં ઉતયે ત્માાંથી નેકીન, ટલેર, વાબ ુજેલી ભામરૂી ચીજ ફેગભાાં બયીને રઇ રે, એક જગ્માએ શટેરભાાં 
વલાયે નાસ્ત કયલા ગમા શતા ત્માયે ત્માાં ડ્રામ ફ્રુટ અને વપયજન જેલા પ યાખ્મા શતા, આ કર કાજુ 
તાના ખીવાભાાં અને વગભાાં ઠાવી ઠાવીને બયત ુાં શત ુાં, આજુફાજુલાા આ જતા શતા ણ આણે ક્યાાં અશીં 
પયીલાય આલવુાં છે અને આણા ક્યાાં કઈ ઓખીતા છે, તેભ ભાનીને તાન પ્રવવૃિભાાં વ્મસ્ત યહ્યા, શદ ત 
ત્માયે થઈ ગઇ કે એક જગ્માએ લળરૂભભાાં જલા ભાટે એક યયુ બાલ શત, તભે દયલાજા ાવેના સ્રટભાાં એક 
યયુ નાખ ત છી જ દયલાજ  ખરૂે, હુાં એક યયુ શાથભાાં રઈને ઉબ શત ત્માયે આ બાઈ ભને ાછથી 
ફયાફય ભચટકીને ઉબા યહ્યા, ભેં એક યયુ નાાંખ્મ અને દયલાજ ખલૂ્મ ત આ બાઈ ભને ચોંટીને ભાયી વાથે 
દાખર થઇ ગમા, ભને ફહુ જ અજુગતુાં રાગ્યુાં, ભેં ભાયી નાયાજગી વ્મલત કયી અને કહ્ુાં અશીં દયલાજા ય વી 
વી ટીલી રાગ્મા છે, આવુાં કયીએ ત આણી બાયતીમની છા ખયાફ થામ ત તે બાઈ નફ્પટ થઈને ભને કશ ે
આણ ે ક્યાાં અશીં ફીજી લાય આલવુાં છે, તભે ત એક યયુ નાખલાના જ શતાાં. ભપતની આ આદત અને 
શટેરની ચીજ ચયી જલાની આદતના કાયણ ેશલે કેટરીક જગ્માએ શટરલાા ચેક આઉટ લખતે ફગે ચકે કયે 
છે, આખા ફ્રુટ યાખલાના ફદરે ફ્રુટના ટુકડા કયીને યાખે છે, જેથી તભે વગભાાં બયી ન ળક.  

    ભટી ભટી વેભરભબ્રટી ણ ઘણી જગ્માએ ભરભાાં ઉઠાાંતયી કયતી કડામ છે, આ આદત ના કાયણે આખા 
દેળની છા ખફૂ ખયાફ ડે છે. આલી ભાનવવકતા ધયાલતા રક તાના ભાટે અને તાના હયલાય ભાટે 
ણ ૈવા લાયી ળકતા નથી, તેઓ ધનલાન નશીં ણ ધન યક્ષક શમ છે, તેભની ભચયવલદામ છી અન્મ 
કઈને એ ૈવા કાભ આલે છે. 

     આણી પ્રજાની ફીજી એક આદત શમ છે, ગભે ત્માાં વભલવ થઇ જલાની, રાાંફા અંતયની રેનભાાં રાલેર 
કય ત તયત તે આદતન હયચમ થામ, રેન ઉડ ેએટર ેનાસ્તાના ડબ્ફા ખરૂ ેઅને આજુફાજુલાાને ણ 
ઓપય કયે, કઈ ણ ઓખાણ શમ નશીં ણ થડા વભમભાાં ત ખફુ આત્ભીમ વાંફાંધ શમ તેવુાં લતગન કયે. 
અભેહયકા ઘણી લખત ગમ, વલભાનભાાં પ્રલાવ વભમે ફાજુની વીટ ઉય કઈ અભેહયકન કે યયુવમન ફઠે શમ 
ત ફાય, તેય કરાકના એ પ્રલાવભાાં આણી વાભે ણ ન જુએ, 

    વલાયે ઉઠીને ભાયા તુ્રના ઘય ાવે ગાડગન છે ત્માાં લક કયલા જઈએ, હપલવ ટાઈભે જઈએ ત દયયજ 
કઈને કઈ વનમવભત આલતા રક વાભે ભે, ણ પલત એક લખત ગડુ ભવનિંગ કશ,ે ફીજા યાઉન્ડભાાં વાભે 
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ભે ત શવે ણ નશીં. જમાયે અશીં ઘાટકયના ગાડગનભાાં ચક્કય ભાયીએ ત થડા વભમભાાં ત એક આખુાં ગ્રુ 
ફની જામ, થડા વભમ છી ત વાથે નાસ્ત ાણી કયે અને એકભેકના ઘયે અલય જલયના વાંફાંધ ફાંધામ. 

  આણી પ્રજાની ઘણી આદત ખફૂ વાયી ણ છે, યસ્તાભાાં કઈ તકરીપભાાં શમ, ાડળીના ઘયે અથલા 
વવામટીભાાં કઈના ઘયે વાય નયવ પ્રવાંગ શમ ત ફધાાં વશામ ભાટે તત્ય થઈ જામ, અત્માયે કૉવલડના આ 
વભમભાાં ભાયા ાડળી, વવામટીના યલુાન લાયે લાયે છૂી જામ, કાંઈ જઈએ છીએ, તભે વવવનમય વવટીઝન 
છ, ફશાય નશીં નીકતા, અભને કશજે અભે ફજાયભાાંથી તભને જે જઈએ તે રાલી દેશુાં, ફ ે ત્રણ હદલવ 
દેખાઈએ નશીં ત તયત ઇન્ટય કભ દ્વાયા છેુ ફયાફય છ ને??? 

 વલદેળભાાં ત ફાજુભાાં કણ યશ ેછે તેની ખફય ણ ન શમ. એક લખત અભેહયકાભાાં ભેં ભાયા તુ્રને છૂુાં 
ત ુાં અશીં ાાંચ લગથી યશ ેછે, તાયી ફાજુભાાં કણ યશ ેછે?? ભને એ કશ ેપ્ા, અશીં કઈ કઈની ાંચાત ન કયે, 
ભાય ાડળી કણ છે તે ભને ખફય નથી અને તે પ્રભાણે તેને ણ ખફય નશીં શમ કે હુ ાં તેની ફાજુભાાં યહુ ાં છાં, 
આણ ેકાંઈ છૂીએ ત તેભને તાની પ્રાઈલવીન બાંગ થત શમ એવુાં રાગે. 

 આણા ભગજભાાં આલી આદત ઉતયે નશીં ણ આ શકીકત છે, ભાય તુ્ર આના શરેાાં ઍક 
એાટગભેન્ટભાાં યશતે શત, નીચનેા ફ્રટેભાાં એક ભાજી યશ,ે તાના કતૂયાને યભાડતા યભાડતા ફેઠા શમ, અભને 
અભાય તુ્ર યજ વાાંજે ઓહપવથી આલીને કઈક જગ્માએ ફશાય રઈ જામ, ભાજી આ યજ જુએ, ણ ત્માાંની 
આદત મજુફ કાંઈ છેૂ નશીં, ણ એક લખત તેભનાથી યશલેાયુાં નશીં, તેભણે ભાયા તુ્રને છૂી જ નાખ્યુાં કે આ 
ફ ેવવવનમય વવટીઝન કણ છે??? તેં કઈને ેઈગ ગેસ્ટ યાખ્મા છે?? 

 ભાય તુ્ર કશ ેતેઓ ભાયા ભા-ફા છે, તે ભાજીને ખફૂ નલાઈ રાગી, ભાફા ને તાયી વાથે ફ ેભહશનાથી 
લધાયે તે યાખ્મા છે??? ભાય તુ્ર ત ગાભભાાં જ છે ણ તે ભને પકત ભધવગ ડનેા હદલવે વલાયે રઇ જામ અને 
યાતે્ર ાછ મકૂી જામ, વાથે ભીને યશલેાની ત અભને આદત જ નથી. દયેક જણ તતાની યીતે તાની 
વ્મક્લતગત પ્રાઈલવી જાલીને યશ.ે ત્ની ણ ફશાય જતી શમ ત વત તેને છૂી ન ળકે કે ક્યાાં જામ છે કે 
ક્યાયે ાછી આલળે??? તેભની આ આદત આણને ત ક્યાયેમ ભગજભાાં ઉતયે નશીં. 

 દયેક સ્થે વાયી અને નયવી આદત શમ છે, આણને ખયાફ આદત રાગે તે આદત વાભે લાી 
વ્મક્લતને નભગર રાગે. આણા ગજુયાતભાાં જ સયુતી રારા તાની ગાથી પ્રચયુ બાા ભાટે ખફૂ પ્રખ્માત 
છે. આણને જે અળબ્દ રાગે તે ત તેભને તાની સ્લાબાવલક બાા રાગે. 

 કેટરામ રક તાની બાાભાાં શયેક લાક્ય છી એક તહકમા કરાભ ફરે, અભાયા એક લડીર દયેક 
લાક્ય છી આણને છેૂ, તભે વભજમા ને?? ફીજા એક સ્નેશી શયેક લાક્ય છી શકીકતભાાં આભ છે, એભ 
વતત ફરે, તેઓની આ આદત ડી ગઈ શમ, તેભને ખ્માર ણ ન આલે કે આભાાં કાંઈ અજુગતુાં રાગે છે. 
આણા ળાસ્ત્ર કશ ેછે કે અભને ચાયે હદળાથી શબુ વલચાયની પ્રાક્પ્ત  થામ તેલી યીતે આણે વો પ્રાથગના કયી 
ળકીએ કે અભને આવાવથી વાયી આદત ળીખલા ભે અને અભાયી કઈ ખયાફ આદત શમ ત દૂય થામ. 
                                                                    Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com  
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"ફાય ગાઉએ ફોરી ફદરે, તરૂલય ફદરે વાખ, 
લમ આલે તમા ંકેવ ફદરે ણ રખણ ન જામે રાખા" - અજ્ઞાત 

  ભનષુ્મની એક આદત શમ છે જે ન કયલાનુાં શમ તે શે ુાં કયે. અને આ ફાફત યથી આણે વળસ્તન 
અબાલ જઈ ળકીએ છીએ. આદત ણ ફે પ્રકાયની શમ છે એક વાયી આદત અને એક ખયાફ આદત. યાંત ુલધાયે 
કયીને નકુવાનકાયક આદતને ાડલી નથી ડતી આઆ ડી જામ છે. જમાયે વાયી આદત ાડલા ભાટે થડી 
ભશનેત કયલી ડ ેછે અને એ ટકાલી યાખલા ણ વતત ધ્માન યાખવુાં ડત ુાં શમ છે.ઘણાને ત એલી આદત શમ છે 
કે જેલી યીતે ચા યકાફી ભા ન ીએ ત્માાં સધુી ભજા ના આલે. ઓઢલાની ચાદય તાની શમ ત જ ઊંઘ આલે. જે 
ેનથી રખે  એની જ આદત શમ લગેયે લગેયે અરગ પ્રકાયે શમ. આ આદતન અંજાભ એટુાં આણી વાથે 
જડાઈ જામ છે કે એના લગય આણને ચેન ણ ન ડે. 
  ફાણભાાં એક વાાંબેરી લાતાગ છે: એક યાજા શત અને એ નગયભાાં નગયજન ને જલા નીકળ્મ કે ભાયી 
પ્રજા સખુી ત છે ને! અને એત પ્રધાન વાથે પયે છે અને ફધે જુએ છે ત્મા યાજા ની નજય બીખ ભાાંગતી કન્મા ય 
ડે છે. એ છે બરે ભબખાયણ ણ યાજા એના ય ભહશત થઈ ગમ અને પ્રધાનને કહ્ુાં કે આ કન્માને ભાયા યાજ 
દયફાયભાાં રઈ આલ હુ ાં એને યાણી ફનાલલા ભાાંગ ુછાં અને એની વાથે રગ્ન કયીળ. 
  શલે યાજાન હુકભ થમ એટરે પ્રધાન એ કન્માન ેયાજ દયફાયભાાં રઈ આવ્મ. ભસ્ત સગુાંધીદાય દાથોથી 
એની વપાઈ કયી, નલા નલા કડાાં અને હશયાજડીત દાગીના શયેાવ્મા અને એનુાં રૂ ખીરી ઉઠલુાં. અને એને યશલેા 
અરગ ભશરે દાવીઓ અને કઈ જ લાતની કભી ન યશ ેએવુાં યાજાનુાં સચૂન ણ થય.ુ યાંત ુફન્યુાં એવુાં કે યાણી ખળુ 
થલાને ફદરે ઉદાવ યશલેા રાગી અને ળયીય સકુાલા રાગ્યુાં શલે યાજાની ભચિંતા થલા રાગી. ભટા ભટા લૈદ, શકીકત 
ફરાવ્મા યાંત ુ કાાંઈ પયક ડે નશીં. એલાભાાં એક અનબુલી વ્મક્લત આલે છે અને યાણીન ભતૂકા જાણે છે કે 
ભતૂકાભાાં યાણી ભબખાયણ શતી અને યાજાએ યાણી ફનાલી છે. એટરે એભણે તયકીફ ફતાલી કે તભાયા 

ષુ્ા કકળોય ગારા, ખાય 
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યાજભશરેના જેટરા ગખરા છે એભાાં લાવી ખાલાનુાં મકુાલી દમ અને યાણીને એકરી ભશરેની ફશાય જલા દ્ય. 
યાજાએ ત ફધા ગખરે લાવી અને ઠાંડુ ખાલાનુાં મકુાલી દીધુાં અને યાણીને કશ ેછે કે ત ુાં ભશરેની ફશાય આંટ ભાયી 
આલ.અને યાણી ત જેલી ભશરેની ફશાય નીકી ત ગખરાભાાં ઠાંડી યટરી અને ફીજા ગખરાભાાં લાવી અનાજ 
યાાંધેુાં જઈ યાજી થઈ ગઈ અને એ રઈને ખાલા રાગી. આલ ક્રભ 15 હદલવ ચાલ્મ યાણી ત શરેા જેલી તાજી 
થઈ ગઈ. વાયાાંળ: ડી આદત ટતી નથી. 
  આભ ત ઘણી આદત વ્મક્લતની ખયાફ શમ યાંત ુએક ફીભાયી એલી છે જેનુાં નાભ છે કરેપ્ટભેવનમા જે 
વ્મક્લતને ચયી કયલા ભજબયૂ કયે છે. અને વાયાભાાં વાયા વ્મક્લત ને ચયી કયલાની આદત ડી જામ છે. કઈના ઘયે 
જામ અથલા કઈના દુકાને જામ અથલા પ્રવાંગભાાં જામ ત્માયે કાંઈ ને કાંઈ ચયી કયીને આનાંદ ભેલે છે. અને 
ઘણીલાય કડાઈ જામ અથલા કઈ જઈ જામ ત્માયે આણને વલચાય આલે કે આ વ્મક્લતને શુાં કભી છે કે આવુાં કયવુાં 
ડે અયે શટરભાાં ણ યકામ ત નેકીન અને ટલેર ચયી કયીને રઈ આલે અને શટરના શજાય રૂવમા 
ચકૂલે.આ ખયેખય વત્મ છે અને અભે એલા હકસ્વા જમા ણ છે અને વાાંબળ્મા ણ છે અને લાાંચ્મા ણ છે આ 
આદત વ્મક્લતની ઈભેજ ખયાફ કયી નાખે છે. 
  ઘણા રકની આદત શમ છે શરેા ઓખ ભેલી રે અને છી જેના થકી ઓખ ભી એને ધક્ક ભાયે 
અને તે ઘવૂી જામ ફીજી બાાભાાં કશીએ ત ઘવુણખયીની આદત અને આલી આદત લાા વ્મક્લત તભને 
પેવભરીભાાં, ફે્રન્્વભાાં, વભાજભાાં, વવામટીભાાં ફધે જ જલા ભળે. અને એલા વ્મક્લતઓ રાાંફ વભમ તાનુાં સ્થાન 
ટકાલી નથી ળકતા એ ણ વત્મ છે. 
  ઘણા વ્મક્લત 'આદતથી ભજબયુ' શમ કઈ કેટરી ણ વળખાભણ કે બરાભણ કયે યાંત ુએ એભની આદત 
મજુફ દખરગીયી કયી અને કામોભાાં વલઘ્ન ઊબા કયળે અને ળાાંવત બાંગ કયળે. ઘણા એટરા રેટ રતીપ શમ કે 
કાયણ લગય ફધાને યાશ જલડાલે અને ભડુાં કયે. ઘણાને જભતા વ્મક્લતઓ વાભે કપ અન ેનાક વાપ કયીને સગૂ 
ચડાલલાની  આદત શમ, ઘણાને ટળન કયી ઝઘડા લશયી રેલાની આદત શમ એલી ત નેગેહટલ ઘણી જ આદત 
શમ છે જે ફદરલી મશુ્કેર શમ છે એટરે જ કશલેામ છે 'આદતથી ભજબયુ'. 
 આણે લાત કયલી છે વાયી આદતની ત એ કેલી શમ?એ આંખભાાં આંજેર અંજન જેલી શમ જે વૌંદમગ ણ 
લધાયે અને આંખનુાં તેજ ણ લધાયે. આભ વાયી આદતના ઘણા પામદાઓ શમ જેલી યીતે તભે લાાંચનની આદત 
ાડ ત તભને ઘણુાં ફધુાં ાભી ળકળ, એલી યીત ેપ્રાથગનાની આદત ાડ ત એનજી ભેલળ, ફચતની આદત 
ાડળ ત કઈની વાભે શાથ રાંફાલલ નહશ ડે. વાદુ જભલાની આદત યાખળ ત ભફભાય નશીં ડ. વાયા કામોભાાં 
બાગ રેલાની આદત યાખળ ત ભાન ાભળ. આલી યીત ેયજજિંદા કામોભાાં વાયી આદતથી આણુાં ચહયત્ર ઘડામ છે 
ભાટે વાયી આદતભાાં અગ્રેવય યશવે ુાં જઈએ. 
  કઈ ણ આદત જન્ભજાત નથી શતી યાંત ુ ઉંભય લધલાની વાથે ભાણવ એન ગરુાભ ફની જામ છે. 
ફધાથી ખયાફ આદત છે વ્મવનની જે ફે ધાયી તરલાય છે. તરલાય તભાયા ય ડે કે તભે તરલાય ય ડ 
નકુવાન તભને જ કયે છે ભાટે આલી આદત છડલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ. એક વતા તેના તુ્રની વ્મવનની આદત 
છડાલલા ગળુુ ાવે રઈ જામ છે ત્માયે ગળુુ તેને જ ાંગરભાાં રઈ જામ છે અને નાનુાં વકૃ્ષ ઉખેડલા કશ ેછે. ેર છકય 
તયત જ ઝાડ ઉખેડી નાખે છે. છી ગળુુ ભટા થડલાળાં વકૃ્ષ ઉખેડલા કશ ેછે ત્માયે છકય કશ ેછે આ વકૃ્ષ ત ભટુાં છે 
હુ ાં કેલી યીતે ઉખેડી ળકુાં? ત્માયે ગળુુએ એટુાં જ કીધુાં કે તાયાભાાં ડેરી આદત નાના વકૃ્ષ જેલી છે ત્માયે જ ઉખેડી 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે – ૨૦૨૧ ૨૪ 



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

25 

 
   ભે - ૨૦૨૧ 

નાખ એ વભમ જતાાં ભટા વકૃ્ષ જેલી થઈ જળે ત ત ુાં ઉખેડી નશી ળકે અને છકય વાનભાાં વભજી ગમ અને ખયાફ 
આદત વ્મવનન ત્માગ કમો. 
  આદત ત આદત શમ છે એક છડલા જતા ફીજી ડી જતી શમ છે. ઘણી લખત વ્મક્લતની આદત ડી 
જામ છે અને એ વ્મક્લતને છડવુાં ડે ત વ્મવનની આદત રાગી જામ છે. ચાની આદત છડતા કપીની આદત ડી 
જામ છે. એકરા જીલલાની આદત ાડ ત ભફાઈરની આદત ડી જામ છે. આભ ઘણી આદત એલી શમ છે કે 
એક છૂટતા ફીજી પ્રલેળી જામ છે. યાંત ુશા આદત ના ગરુાભ ન ફની જઈએ ધ્માન યાખલાનુાં શમ છે. 

"જફ દો રોગ એક વાથ યશતેે શૈ તો આદત ડ જાતી શૈ એક દુવયે કી, 
લલત આને ય ના આદત છુટતી  શૈ ના પ્માય છુટતા શૈ" 

 પ્માયભાાં હયવાવુાં એ અદા છે અને કઈ ભનાલે ભજા છે યાંત ુએ અદા જમાયે આદત ફની જામ છે છી 
ભજાની વજા થઈ જતી શમ છે. ભાટે હુ ાં શવતા ળીખુાં છ આમનાભાાં જઈન,ે આદત શળે ત કઈ હદલવ કાભ રાગળે. 
આદત એટરે ટેલ નશી ણ વશજતા.  જેની અન્મને રાગે અચયજતા અને એ ટેલ ન શતી એ શત ભાયી આદતની 
જેલ એટરે છૂટી ન ળક્ય. ભાટે જીલનભાાં એક આદત કામભ ભાટે ાડ કે ક્યાયેમ કઈ વ્મક્લત કે લસ્તનુી આદત ન 
ાડ. અને આદત થામ એ શરેાાં જ એના વલના જીલલાની આલડત કેલલી વાયી. 
  આણી આદત કેલલી જઈએ વાયા વાહશત્મ લાાંચલાની અને શાંભેળાાં ખળુ યશલેાની. દયેક ક્ષણે નવુાં 
ળીખલાનુાં, દયેકભાાં વાય ગણુ જલાન, અનબુલથી ઘડતય કયલાનુાં, હયક્સ્થવતને અનકુૂ થલાનુાં, અને છી નહશ 
યશ ેઆદત કઈને પહયમાદ કયલાની. વાભેલાાને આદત ડી જળે આણને પહય પહય માદ કયલાની. 

અંતભા ંકોઈ લસ્તનુી આદત ડી જામ એને પે્રભ ના કશલેામ. 
જેભ કે આદત છે ભને ઊંઘલાની 

એને પે્રભ વભજલો એ ભાયો લશભે છે, 
અને ચા ીલી પે્રભ છે ભાયો, 

                                  એને આદત વભજલી એ તભાયો લશભે છે. Email id :- galapushpa@gmail.com 
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 આદત ળબ્દ વાાંબતા જ ભટાબાગે આણા વોના ભગજભાાં ફે પ્રકાયની આદતના વલચાય આલે છે. એક  
ત વાયી આદત અને ફીજી ખયાફ આદત. આણા વોન એક સ્લાબાવલક સ્લબાલ એલ શમ છે કે આણને 
કઈની ણ વાયી આદત કયતાાં  ખયાફ આદત જલ્દી ધ્માનભાાં યશ ેછે. ભને ણ અભાયા એક ાડળીની ખયાફ 
આદત માદ આલે છે. તેભને ફીડી ીલાની ફહુ આદત શતી. તેભને જમાયે ણ ભાયા ભમ્ભી-પ્ા તે આદત 
છડલાનુાં કશતેા  ત્માયે તેઓ એભ જ કશતેા કે,” ફામડીને છડી ળકુાં ણ ફીડી ત નશીં જ!!” અને વાચ ેજ એક હદલવે 
તેઓ ફામડીને છડીને ફીડીની યાખભાાં બી ગમા. ફીડીની યાખભાાં તેભની ણ યાખ બી ગઈ.  

  જલા દ. વભત્ર, આજે આણે કઈની ખયાફ આદત નશીં ણ વાયી  આદતની લાત કયીએ. આભ ણ 
અત્માયે વકાયાત્ભક વલચાય કયલાન અને વાયી આદત ાડલાન વભમ ચારી યહ્ય છે. વાયી આદત ાડલી એટરી 
વશરેી નથી ણ જ દૃઢ વનશ્ચમ વાથે આણે કઈણ વાયી આદત ાડલાની ળરૂઆત કયીએ ત અચકૂ થઈ ળકે 
છે. જેભ કે વલાયે ઉઠતાની વાથે બગલાનને પ્રાથગના કયલી છી નાશી  ધઈને જૂા ાઠ કયલાની અને ઘયના 
લડીરને ગે રાગલાની. આભ વલાય થતાાં જ વાયી આદતની ળરૂઆત કયી ળકીએ.  

  ચાર વભત્ર, આજે આણે આ વવલામની ણ વાયી આદતની ળરૂઆત કયીએ. જેભ અત્માયે ઓક્લવજનની  
અછત ડી ત આણને વકૃ્ષની કદય થઈ. ત નલા વકૃ્ષ લાલલાની આદત ાડીએ. કઈને આવથિક ત કઈને 
ભાનવવક વાથ આીને ભદદરૂ થઈએ અને જરૂહયમાતભાંદને અન્નદાન કયલાની આદત ાડીએ. આ ભશાભાયી કઈને 
ણ ભશાબાયી ન ડે તેની તકેદાયી યાખીએ અને એકફીજાને વાથ આલાની વાાંક ફનાલીએ.  

  રક અત્માયે ભઝહટલ ળબ્દથી ગબયાતા થમા છે. ત્માયે આણે તે ભઝહટલ ળબ્દને અનાલીને વકાયાત્ભક 
વલચાય કયલાની આદત ાડીએ. રકની નજયભાાં જે વ્મક્લત ભનથી ખયાફ છે તેભનાભાાં કાંઈક વાળુ ળધલાની 
આદત ાડીએ. આ સ્લાથી દુવનમાભાાં વનસ્લાથગ બાલે જીલલાની આદત ાડીએ. અત્માયે આ ભશાભાયીન દન 

આદતન અલવય 

કીસતિ કોટક, થાણા 
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ટર ફધા એકફીજા ય ઢલા રાગ્મા છે. જેભ કે કેન્ર વયકાય, યાજમ વયકાય ય ત યાજમ વયકાય, 

ભશાનગયાભરકા ય અને ભશાનગયાભરકા બ્બ્રક ય. ણ ખળુાં જઈએ ત ફધા તતાની યીત ેઆભાાંથી 
ફશાય આલલાના અથાગ પ્રમત્ન કયી યહ્યા છે. જેભ દયેક વ્મક્લતભાાં કઈ ખયાફ ત કઈ વાયી આદત શમ છે. તેભ 
આણે ણ આ ફધાએ શુાં વાળુાં કયુું તે જલાની આદત ાડીએ  અને તેભને વન્ભાવનત કયીએ. જેભ અત્માયે આણે 
ફશાય જતા ડયીએ છીએ અને છતાાં ણ આલા વભમભાાં ડલટય, રીવ , વપાઈ કભગચાયીઓ જેલા અનેક જરૂયી 
વેલા યૂી ાડનાય તાની પયજ વનબાલે છે. ત્માયે તેભને દ દેલાને ફદરે દુઆ આીએ  અને તેભની હશિંભતની  
દાદ આીએ.  

   કઈ ણ વ્મક્લત કઈ વાયા કામગ કયે કે આણુાં કઈ કાભ કયે ત તેન આબાય ભાનીએ અને તેભની પ્રળાંવા 
અચકૂ કયીએ તેલી આદત ાડીએ. આણાાં હયલાયભાાં જે  સ્ત્રીઓ આલી ગયભીભાાં ણ યવડાભાાં કાભ કયીને આખા 
હયલાય ભાટે અન્નણૂાગન ુાં કાભ કયે છે તેની ણ કદય કયીએ અને તેન ણ આબાય ભાનલાની આદત ાડીએ.  

 આ ભશાભાયીના ભશાવાંકટભાાંથી આણે જે ળીખ્મા તેને આણા જીલનભાાં વનમવભત આદત ફનાલી રઈએ. 
જેભ કે ઘયનુાં વાજત્લક બજન, સ્લચ્છતા તથા હયલાયના વભ્મનુાં, એકફીજાના કાભભાાં ભદદ કયવુાં કે વાથે બજન 
કયવુાં કે પ્રાથગના કયલી અને શા! વગા વાંફાંધી કે આડળી ડળીભાાં  કઈન ેણ આણી જરૂય શમ ત તેભને વાથ 
આલાની આદત ાડીએ અને હયક્સ્થવત ગભે તેલી શમ શભેળાાં વકાયાત્ભક વલચાય અને વકાયાત્ભક અભબગભ 
કેલલાની આદત ાડીએ. ત જ આણે આ ભશાભાયીભાાંથી ભશાભાગગ ફનાલીને ફશાય આલી ળકશુાં.  

 આણે ણ ભાનલતા અને ભદદ નાભના ફે લેક્લવનના ડઝ રઈ રઈએ અને તેને એક વનમવભત આદત 
ફનાલી અલવયભાાં હયલવતિત કયીએ. જેભ અત્માયે અનેક વાંસ્થાઓ કે અનેક વભાજના અનેક રક ભદદ ભાટે 
આગ આવ્મા છે તેભ આણે ણ જમાાં ભદદરૂી ઓક્લવજનની જરૂય શમ ત્માાં આણી ળક્લત પ્રભાણેનુાં ભદદરૂી 
ઓક્લવજન શોંચાડશુાં તેઓ એક વનમભ ફનાલી રઈએ.  

“સનમભ જ્માયે આદત ફની જામ છે 

                            તમાયે ભાણવને  વપ ફનાલી જામ છે”. 

Email id: - kirtikotak71@gmail.com  
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आदत अच्छी हो तो इबादत बन जाती है। 
 જીલન પ્રત્મેક ક્ષણ ફદરાત ુાં યશ ેછે. જીલનની કઈ ણ ફાફત એલી નથી જે વતત એક વયખી ચારતી 
શમ. તભે યજ એક જ વયખી વલાય જતા શળ. યાંત ુઆભાાં ણ તભને કામભ કશુાં એકવયખુાં નશીં રાગે. યજ 
કાંઈક વનયાુાં રાગળે. આન અથગ વીધ એ થમ કુદયત વનમવભત છે. ણ તે કઈ ફાફત કયલા ભાટે ટેલામેરી 
નથી. દયયજ એક જ ઘટના ક્રભ શલા છતાાંમ ક્યાાંમ તભને કુદયતનુાં કઈ કામગ એકવયખુાં હયીટ થત ુાં શળે એવુાં 
નશીં રાગે. દયયજ એભાાં નલીનતા રાગળે. અને આ જ કુદયતન એક અભબન્ન હશસ્વ  એટર ેકે આણ ેભાણવ 
જાત વતત કઈને કઈ આદતભાાં ફાંધાતી જતી શઈએ છીએ. આણે જે કામગ લાયાંલાય કયીએ છીએ અને જે એક 
જ વયખી યીતે કયીએ છીએ એ રાાંફા ગાે એક આદતભાાં રૂાાંતહયત થઈ જતુાં શમ છે.  

 આ આદત છે શુાં? ભાત્ર એક ફાંધન. આણે આણી જાતને કઈ એક ઘટના ક્રભભાાં ફાાંધી દીધી શમ છે.  
એ જ પ્રભાણે આણે વતત લતગન કયતા શઈએ છીએ. વાભાન્મ કાભભાાં આણે ટેલામેરા શઈએ છીએ કે એ 
ત આણી યજફયજની જજિંદગીભાાં આલી જતા શમ છે. યાંત ુઅશીં અમકુ ચક્કવ કાભ, અમકુ ચક્કવ પ્રવવૃિ, 
આણ ેજીલનભાાં શાથે કયીને ઊબી કયેરી શમ છે. જેને કયલા ભાટે હદલવેને હદલવે આણે અંદય ગુાંચલાતા 
જતા શઈએ છીએ.  આ આણી આદત ફની જતી શમ છે. ભાણવ આભ જુઓ ત આદતથી ઘયેામેુાં પ્રાણી 
છે. તભાયી કઈ ણ  આદત જમાાં સધુી તભને કઈ ભાનવવક શાવન ન શોંચાડે ત્માાં સધુી કળ જ લાાંધ નથી.  

 ઘણીખયી તભાયી એલી આદત શમ છે, કે જે વાલ વાજત્લક શમ છે. જેભ કે તભે દયયજ ભાંહદય જતા શ. 
આ ત્માાં સધુી કાંઈ જ નકુળાન કાયક નથી જમાાં સધુી આ ભાત્ર શ્રદ્ાન વલમ શમ, યાંત ુજમાયે તભે ના જઈ 
ળક એલા વાંજગ શમ અને ત્માયે તભે ગભે તેભ કયીને ભાંહદય ત જવુાં જ ડ.ે આલી કઈ ભાનવવક જડતાથી 
ઘયેાલા રાગ. ત્માયે ઈશ્વય, ભાંહદય એ ફધ ુશ્રદ્ાભાાંથી અંધશ્રદ્ા તયપ અને બાલભાાંથી ડય તયપ પ્રમાણ કયત ુાં શમ 
છે.  છી ભાંહદય જવુાં એ ભાત્ર એક માાંવત્રક પ્રહક્રમાના બાગરૂે શમ છે. ત્માાં કઈ બાલ કે શ્રદ્ા યશતેી નથી. ભાટે 

આદત ઈફાદત 

સલયાજ ડંયા, બાલનગય 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

આણે કઈણ આદતને એટરી શદ સધુી ના રઈ જલી કે એ વાજત્લક ભફનશાવનકયક શમ એભાાંથી એ એક 
ભાનવવક જડ લગણના સ્લરૂે ઘય કયી ફેવે. ભાટે જેટરા આણ ેઆણી અમકુ આદતભાાં ગુાંચાતા જઈએ 
છીએ એટરા જ આણે આણા જીલનભાાં ફાંધ થતા જઈએ છીએ.  

 જીલન એક લશતે ુાં ઝયણુાં છે. એના પ્રલાશભાાં આણ ેવતત લશતેા યશીએ છીએ. એક ઉજાગ અનબુલતા 
શઈએ છીએ. યાંત ુઅમકુ નકાભી આદતના કાયણ ેઆણ ેઆણા શવતા ખીરતા જીલનને ફાંધ કયી દેતા 
શઈએ છીએ. અને છી આણે શનૂ્મભન્વકમની જેભ ફવેી યશતેા શઈએ છીએ. નકાયાત્ભકતા આણને ઘયેી 
લે છે. કઈણ કાભભાાં આણી ળુભચ રાગતી નથી જમાાં સધુી આણે આણા નક્કી કયેરા કાભને કયીએ નશીં 
ત્માાં સધુી એક  ફચેેની આણને યશતેી શમ છે. આભ ધીભે ધીભે જીલન ફાંધ ાણીની જેભ કશલાત ુાં જામ છે.  

 જીલનભાાં કઈ વ્મક્લતની રાગણી, પ્રેભ, હૂાંપ એ એક ભીઠુાં ફાંધન છે. કઈને વતત ચાશવુાં એ ણ એક 
આદત જ કશલેામ. ણ આ ફાંધન આણને ભાનવવક યીતે અકાભણ રૂી ફાાંધી નાખ ેએ ત નકામુાં. કઈ 
વ્મક્લતની  આદત આણી તાકાત ફને ત કાભનુાં યાંત ુએ જ વ્મક્લત જ આણી યજજિંદી વનજી જજિંદગીભાાં 
ગાફાંધણી ફને અને આણા વાભાન્મ કાભભાાં ણ અડચણરૂ ફને ત આ વ્મક્લત એની રાગણી, એન પ્રેભ 
એ એક વાયી આદત નશી યાંત ુ એક નફાઈ ફનીને યશી જામ છે. ણ તભાયી કઈ  આદત તભાયી 
જલાફદાયીઓ વનબાલાભાાં અડચણરૂ ફને ત્માયે એને સધુાયી રલેી જરૂયી.  

 આવુાં જ તભાયી તાની અંદય યશરેી આદતનુાં ણ છે. કઈ ફશાયની વ્મક્લત નશીં ણ તભાયી અંદય 
યશરેી તભાયી તાની જ જાતને અમકુ જ આદત શમ છે. અને એક શદે એ તભને કન્રર ણ કયી ફવેતી 
શમ છે કે તભે એ ચીજ લગય યશી જ ન ળક. અમકુ દાથગનુાં વેલન શાવનકાયક શલા છતાાં એ તભાયી જીલનની 
એલી જરૂહયમાત ફની જામ છે. એવુાં જ કઈ વ્મક્લતનુાં લગણ શમ છે કે, તભે તભાળુાં વાળુાં ખયાફ ભરૂી જાલ 
છ. 'ઓળ' એ તાના પ્રલચનભાાં કહ્ુાં છે કે 'તભાયા ાછરા જન્ભના વાંસ્કાય તભાયી આ જનભની આદત છે. 
અન ેતભાયી આ જન્ભની આદત તભાયા આલતા જન્ભના વાંસ્કાય ફની જળે. ત અંત ક્યાયે'??   

 આ લાક્ય જ આણને ઘણુાં ફધ ુ કશી જામ છે. કે આણી અમકુ  આદત ક્યાયેક એલી શમ છે જે 
આણા વાંસ્કાય ય ણ વીધ વલાર કયી જામ છે. તભાયા વ્મક્લતત્લથી વાલ અરગ જ તભાયી છફી ઉબી કયે 
એ આદત શુાં કાભની? જમાાં તભાયી અમકુ આદતના કાયણ ેતભાયી વાથેના રક ભાનવવક શયેાન થતા શમ તભે 
એલી આદતને છડી ના ળક?  એક યીતે જુઓ ત તભાયી  વાયી આદત જેટરી તભને પામદાકાયક નીલડે છે 
એટરી જ ખયાફ શાવનકાયક..  

 આ ફાંનેના પામદાને નકુવાન વભમ યશતેા જ  દેખામ છે. ણ વભમ યશતેા તભાયી ખયાફ આદતને 
સધુાયી રલેી જઈએ. નશીં ત ક્યાયેક જીલનભાાં તભે એકરા ડી ને યશી જાઓ છ. તભાયા તાના તભાયાથી 
કાંટાીને નશીં ણ તભાયી આદતથી કાંટાીને તભાયાથી ધીભે ધીભે દૂય થઈ જળે. છી વાથે યશળેે ત ભાત્ર 
તભે અને તભાયી આદત. 

Email id.:- viraj.pandya80@gmail.com  
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આદત શવલાની કેલી રે એ ભન.... 

બરે અશ્રનુી રીટી શથેી ય રફંાતી જતી રાગે.... 

તોસતિંગ મશુ્કેરીની ઈભાયતોની બીતય... 

લઝિંદાકદરીની ટેફરેટ એકભાિ જીલાદોયી રાગે... 

        તકરીપભાાં ભાણવની કવટી થામ એ લાત વાચી ણ કેટરીકલાય એ તકરીપ વાથે વાંઘગ કયતાાં 

કયતાાં ભાણવ શવલાનુાં ભરૂત જામ છે. ભાટે દયેક તકરીપ એ નાની શમ કે ભટી ગભે તેટરી કયી રાગે 

ણ તેની આંખભાાં આંખ વભરાલી તકરીપને "હુાં ત તનેમ જીલી રઈળ" એવુાં કશી શાંપાલી ળકીએ. તાનાાં 

વનદો વનરે ક્સ્ભતના ઘયેણાને ન વલવયીને ભક્કભ ભનફથી વાભન કયી, જજિંદાહદરીથી તેની વાભે 

જજુભી ળકીએ ત ચક્કવથી તકરીપ શાયળ ેઅને તભે જીતળ જ. 

જ ડય ગમા લ ભય ગમા... 

ને ફદરે 

જ ભનવે ભજબતૂ યશગેા લશી જીતેગા..... 

એ માદ યાખવુાં ઘટે.... 

સભત્તર ટેર "કયબાા", અભદાલાદ 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

         જ્લાામખુી વભ રાગતી ચાયેકયથી ઊબયી આલરેી મશુ્કેરીઓ લચ્ચે હૃદમની બીતયથી ઉગત ુાં 

શાસ્મ કાંઈ યીતે ટકાલી યાખવુાં જે ભઝહટવલટીનુાં બસુ્ટય ડઝ છે. આણુાં વોથી ફેભઝક ભનફને ત ુાં અને 

ભાનવવક immune systemનુાં વોથી ભટુાં એન્ટીફડી છે. તેથી ભન બયીને શવ. તીકી વ્મક્લતઓને ક્સ્ભત 

વાથ ેવતત શકાયાત્ભકન ડઝ આતા યશ. જે તેભને ણ એક અરશ્મ ઉજાગન અનબુલ કયાલળ.ે હુ ાંપની 

છારક ભળ.ે 

તયતાાં આલડે ને તયી જઈએ... 

એભાાં ત્રેલડ કાંઈ  નલી નથી...!! 

ડૂફતાાં ડૂફતાાં તયતાાં ળીખી જલામ.. 

એ જીંદાહદરી ભાણવભાાં તકરીપ કેલ ેછે... 

                  યદુ્ ત ળસ્ત્રથી જીતામ. તકરીપ અને એ ણ જેભાાં તાની વાથ ે તાનાઓ ણ 

involve શમ તેને શયાલલા ભનફને કેલવુાં, ટકી યશવે ુાં , વક્ષભ ફનીને વાંઘગ કયલ ખફૂ કળુાં શમ છે. 

અને તેભાાંમ ભાણવ એ વાંઘગ કયતાાં કયતાાં ળાયીહયક અને ભાનવવક યીતે ણ નીચલાઈ જત શમ છે. 

વતત બીતયથી લરલાતા શમ છે. આ લરાત તેભને ક્યાયેમ તડી ણ નાખે. ણ આભાાં ટકી યશલેા 

રાદ જેવુાં ભાનવવક ભનફ કેલવુાં અવનલામગ છે. હયક્સ્થવતને સ્લીકાયી, ઈશ્વયને વાથે યાખી અને 

શકાયાત્ભકતાના હદકને વાથ ેયાખી વતત ભથવુાં ડે. 

         ઘયની ફાયવાખ ય તયણ જઈને જેભ ઘયભાાં ઉત્વલ જેવુાં અનબુલામ, કાંઈ કાયણ લગય શાથભાાં 

ભશેંદી મકુતાાં આનાંદના પ્રવાંગની અનભુવૂત થામ તેલી જ યીતે ક્સ્ભત વાથ ે મશુ્કેરીઓને લધાલીને, 

જજશલીએ ત તકરીપ કદાચ જતી નશીં યશ ેણ તભે તેભાાંથી ફહુ ઝડથી વાય ચક્કવ થઇ જળ અને 

તાના સ્લસ્થ ભાનવવક સ્લાસ્્મ વાથ.ે 

એ તકરીપ ત ુાં યાંજાડ ભને... 

હુાં ક્સ્ભત દઈળ તને તાયી આંખભાાં વનશાી..... 

ઝયણુાં ફની લશતેી યશીળ... 

ત ુાં નશીં ડશી ળકે મજુ ભનફને થયાા કતયાલી..... 

Email id: - mitalpatel56@gmail.com  
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स्वभावो नोपदेशेन शक्यत ेकततमुन्यथा । 
सततप्तमपप पानीयं पतनर्ुच्छतत शीतताम ्॥ 

 અથાગતૌ કઈ ણ વ્મક્લતન સ્લબાલ કે ડેરી આદતને વરાશ દઈને ફદરાલલી ળક્ય જ નથી. દા. ત. ાણીને ગયભ કયલાથી એ 
ગયભ ત થઈ જામ છે ણ પયી મુ આદતલળ સ્લમાં ઠાંડુાં ણ થઈ જામ છે. આ વાંસ્કૃતના એક શ્રકે ‘આદત’ ને કેલી વયતાથી વભજાલી 
દીધી.આ આદત ળબ્દના આણે ખફૂ આદી થઈ ગમા છીએ. વાળુાં ખટુાં કાંઈ ણ થામ ત ફવ કશી દેલાનુાં, ‚ભાયી ત આદત જ છે.‛ આ 

આદત વાયી કે ખયાફ શમ ળકે. સ્લને રાબ કતાગ ણ યને નકુવાન કતાગ ણ શમ ળકે. ણ એન વનણગમ કણ કયે?  

 વાશફે, આદતનુાં ત એવુાં છે ને જેટરી જલ્દી ડી જામ તેટરી જલ્દી છૂટે નશીં. ભતરફ કે વ્મક્લત જમાાં સધુી ભનથી ભક્કભ ન ફને 
કે ધાયે કે ઈચ્છે નહશિં ત્માાં સધુી આ આદતન ીછ છડલ મશુ્કેર નહશ ણ નામભુકીન ફની જામ છે. વાયી આદત ાડલા ભાટે ધ્માન 
કેષ્ન્રત કયવુાં ડે છે અને ખયાફ આદત આઆ ડી જામ છે. દા.ત. આખ હદલવ હયલાય વાથે વાંસ્કાયભાાં યશતે ુ ાં ફાક એકાદ કરાક 
વભત્ર વાથે યભલા જામ અને કુવાંસ્કાય ળીખીને જ આલે. વાભા ક્ષે એલી જ યીતે ખયાફ આદતને છડલા ભાટે ખફૂ ભશનેત ડે છે, ધ્માન 
કેષ્ન્રત કયવુાં ડે છે અને વાયી આદત લાયભાાં છૂટી જામ છે, વલવયાઈ જામ છે. ખટી આદત છડલી મશુ્કેર છે. ખટી આદત જાણે ઠાંડી 
યાતભાાં, ગયભ યજાઈ જેલી છે. એ ઓઢીને સઈૂ જવુાં વશે ુાં છે, ણ એભાાંથી ફશાય આલવુાં મશુ્કેર છે.  
 દયેક વ્મક્લતભાાં કઈ ખાવ આદત કે ટેલ ડેરી જ શમ છે. આ જ કાયણે વ્મક્લત વ્મક્લતથી જુદ ડે છે. આદતથી જ વ્મક્લતની 
વલળેતા ફને છે. આ દયેક આદત ાછ આણી ભાનવવક અને ળાયીહયક તકરીપ ક્યાાંક ને ક્યાાંક છામેરી શમ છે. દયેક આદત વાથે 
ભતૂકા જડામેર શમ છે. કઈને જુઠ્ઠાં ફરલાની આદત, નાની નાની ચયી કયલાની આદત, ાંચાત કયલાની આદત લગેયે દયેક ાછ 
ભતૂકાભાાં ફીજ લલામા શમ છે. હયણાભે ભાણવ લતગભાનભાાં ણ ભતૂકાને જીલે છે તેથી દયેક શદને એના કદભાાં જીલલાની આદત 
ાડલી જઈએ. આદત, આવ અને અપલા, એ આપતને રાલી ળકે છે. કશ ેછે ને, ‚પ્રાણ અને પ્રકૃવત વાથે જ જામ.‛ આ પ્રકૃવત એટરે જ 
આદત. ખયાફ આદત કે કુટેલનુાં ભરસ્ટ ત ઘણુાં રાાંબુ ાં છે, અશીં એની ચચાગ કમાગ લગય વાયી આદતની જ લાત કયીએ. ‘ભાયે વદા પ્રવન્નભચિ 
યશવે ુ ાં છે.’  આ એક ઉિભ આદત તાની વાથે ફીજી અનેક વાયી આદતને નતયળે અને ખટી આદતથી છડાલળે. આ એક વાંકલ્થી 
શલાળન અનબુલ થળે અને કઈ ણ હયક્સ્થવતન શર કાઢી વાભન કયી ળકાળે.  
અંતભાાં ભાયી કવલતાની એક કડી કહુાં ત... 

છેલ્ર હદલવ વો ખફૂ નાચી, ગાઈને ઊજલે. લીતેરા લે થડુાં શયખ્માાં શમ, ત હુાં ભાનુાં. 
કેરેન્ડયના ાને ત લગ ફદરામ છે પલત, વોન સ્લબાલ, આદત ફદરામ, ત હુાં ભાનુાં. 

                                                                                 વોન સ્લબાલ, આદત ફદરામ, ત હુાં ભાનુાં.                    
Email id.:- alpavvasa@gmail.com   
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 ભાનલીઓ ભાટે આ આદત કશ કે ટેલ એ ળબ્દ ઘણ હયભચત છે કાયણ કે આણ ેવો કઈને કઈ 
આદત ધયાલતા જ શઈએ  છીએ. ણ આ આદત આણને ક્યાાંથી ડે છે અથલા આણા જીલનન હશસ્વ 
અથલા આણી ઓખ કેલી યીતે ફની જામ છે, એ વલચાયલા જેલી લાત છે. 

 ઘણીલાય આદત આણને આણી વાભે ઉક્સ્થત થમેર વભસ્માભાાંથી ડ ેછે. જમાયે આણે જન્મ્મા 
ત્માયે ત કઈ ટેલ કે આદત વાથે રઈને આવ્મા ન શતાાં ણ જેભ જેભ ભટા થતાાં ગમા તેભ અનેક વભસ્માઓ 
આણી વાભે આલતી ગઈ અને તેભાાંથી નીકલા ભાટે અમકુ ગરાાં બયતા થમાાં શલે આ ગરાાં ક્યાાં ત 
આણ ે વલચાયીને બયીએ અથલા પયજજમાત બયલા ડે અથલા ત ભજબયુીભાાં બયીએ યાંત ુ આભ અનેક 
ડકાય વાભે આણ ેઅક્સ્તત્લ ટકાલલા જે કામગ કયીએ એ કામગનુાં લાયાંલાય નુયાલતગન કયતાાં યશીએ ત તે 
આગ જતાાં આણી આદત ફની જામ છે. એટર ે આણે એભ ણ કશી ળકીએ કે આ આદત આણી 
રાગણીઓભાાંથી કે વલચાયભાાંથી પ્રગટે છે.  

 રાગણીથી કે વલચાયથી પે્રયામને જમાયે આણ ે એક કામગ કયુગ અને એ કામગ શલે આણે લાયાંલાય 
આણી વાભે ઉદબલતી હયક્સ્થવતને શોંચી લલા કયતા યશીએ એટર ેઆ કામગ આગ જતાાં આણી આદત 
ફનતી જામ છે. આણ ે શલે એક લખત હયક્સ્થવતન વાભન કયલા ગસુ્વાન વશાય રીધ અને તેભાાંથી 
આણને યસ્ત ભી ગમ ત આણે કામભ આલી હયક્સ્થવતના ઉકેર ભાટે ગસુ્વાન જ વશાય રતેા થઈ 
જઈએ  છીએ અને ધીયે ધીયે આણ સ્લબાલ આણી આદતન ગરુાભ ફની એ મજુફ જ લતગત થઈ જામ 
અને આણી આ આદત જ આણી ઓખ ફની જામ છે. લાયાંલાય લાતે લાતે ગસુ્વ આલલા ભાાંડળે. તેલી જ 

બાઈ! 

આ  

આદત  

ત ાડ 

તેલી 

ડે..!! 

પ્રીવત બટ્ટ, નલવાયી 
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   ભે - ૨૦૨૧ 

યીતે અમકુ વ્મક્લતઓને કામભ દુ:ખી યશલેાની આદત ડી જતી શમ છે એટરે તેઓ કઈ ણ લાત શમ તેભાાં 
દુ:ખના રક્ષણ ળધી જ કાઢતાાં શમ છે અને દુુઃખના જ યદણાાં યડીને ગભે તેટરી વાયી હયક્સ્થવતભાાં ણ દુ:ખી 
થઈ જતા શમ છે અને તાની વાથે યશનેાયને ણ દુ:ખી કયી નાખતા શમ છે.  

 ખયેખય, ગસુ્વ કયલ, દુ:ખી યશવે ુાં, લાયાંલાય લાતે લાતે ઉભાઓ આલી, અમકુ કામગ અમકુ યીતે જ 
કયવુાં, ફરવુાં, ચારવુાં આભ એકનુાં એક કામગ કયતા યશલેાથી તે તેની આદત ફની ચકુી શમ છે અને આ 
આદતનુાં ણ એવુાં છે ને કે એ જેટરી જલ્દી ડી જામ તેટરી જલ્દી છૂટતી નથી. ભતરફ કે વ્મક્લત જમાાં સધુી 
ભનથી ભક્કભ ન ફને કે ઈચ્છે નહશ ત્માાં સધુી આ આદત તેન ીછ છડતી નથી. જેથી તેને ત્મજલી ડન 
વકચયના ડામરગની જેભ મશુ્કેર જ નહશ ણ નામભુકીન ફની જામ છે. લશલેાયભાાં એવુાં કશલેામ છે કે વતત 
૪૦ હદલવ સધુી કઈ ણ લાત, વલચાય કે કામગ કયતાાં યશ ત તે ધીભે ધીભે આદત ફની જામ છે. આનાથી 
તદ્દન ઉલ્ટુાં આદત છડલા ભાટે ણ આવુાં જ કઈક કયવુાં ડે છે ણ એભાાં  વપતા ભળે જ એભ ખાતયીથી 
કશી ળકામ નશીં. આદતભાાં કામભ આદત ખયાફ જ શમ એવુાં નથી શત ુાં અમકુલાય વાયી આદત ણ જીલનભાાં 
લણામ જતી શમ છે યાંત ુથડુાં વલભચત્ર ણ કશલેામ કે વાયી આદત ાડલા ભાટે ધ્માન કેષ્ન્રત કયવુાં ડ.ે  
વતત પ્રમત્ન કયલા ડ ેજમાયે ખયાફ આદત આઆ ડી જતી શમ છે. તેલી જ યીતે ખયાફ આદતને 
છડલા ભાટે ણ વતત ધ્માન કેષ્ન્રત કયી પ્રમત્ન કયલા ડે, તેની વાભે વાયી આદત આઆ વયતાથી 
આણી છૂટી ણ જતી શમ છે.  

 ઘણીલાય આદત તાના જીલન સધુી વવવભત શમ ત્માાં સધુી ફયાફય ણ તેની આદત વ્મક્લતઓ 
વાથે જડામેરા તેના અન્મ વાંફાંધ ઉય શાલી ફનલા ભાાંડ ેત્માયે ઘણી વભસ્માઓનુાં ણ વર્જન થઈ જતુાં શમ 
છે. રાગણીઓથી પે્રયાઈને વ્મક્લત ગસુ્વ, યડવુાં, શવવુાં, ટકવુાં જેલા કામગ કયત યશ ેત આ ફધી રાગણીઓ 
આધાહયત કુટેલ થઈ ણ અમકુ આદત ક્યાયેક શાસ્મ ેદા કયનાયી ત ક્યાયેક્ય માદગાયને ક્યાયેક વાયી-
નયવી માદ ણ અાલતી શમ છે.  

 વાંફાંધ આધાહયત જમાયે કઈ વાથે કઈક રગાલ રાગણી ફાંધાઈ જામ ત્માયે કેટરીક બાલનાત્ભક 
આદત ફાંધાઈ જતી શમ છે. અમકુ વભત્ર વાથે યજ ભન બયીને લાત કયલી, યજ પન કયલ, ખફય અંતય 
છુલા, તેન અલાજ વાાંબલ, આલા કામગ ઈચ્છા અવનચ્છા જેલા વ્મલશાળુ ડાલને ઓાંગી કાંઈક અરગ જ 
આબાવી દુવનમા વજી નાાંખ ેઅને તેભાાંથી ઉદબલતા હયણાભથી સખુ દુ:ખની જણભાાં યલામ જલામ છે. 
ખાવ ત ઘયના નાના ફાક અને ઘયના લહડર લચ્ચ ેણ એક અનખુાં અનફુ ાંધ યચામેુાં શમ છે તેથી ફાંને 
ક્ષની આદત યસ્ય આઆ જ એકફીજાભાાં આલી જતી શમ છે. ઘણીલાય વાંફાંધભાાં એકફીજા ઉયન 
આધાય કે રગાલ ણ ઘણી આદત રગાલી દેતી શમ છે એટર ેકે વપ્રમજન કે આત્ભજન વાથેન થડ વલમગ 
ણ ભફભાયીને આભાંત્રણ આી દેતી શમ છે એનાથી વલયીત કેટરીક માદગાય ક્ષણ લાગી કયા વભમભાાં 
ણ એ માદને લાગલાની આદતથી આણે દુ:ખભાાં ણ સખુદ ક્ષણનુાં વર્જન કયી ળકીએ છીએ. ઘણીલાય 
વાભેના વ્મક્લતઓની ટેલ કે આદતની ચચાગ કયીને ણ તેને માદ કયતાાં શઈએ  છીએ. 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 
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 દયેક વ્મક્લતભાાં કઈ ખાવ આદત કે ટેલ ડરેી જ શમ છે. કદાચ આ કાયણે જ વ્મક્લત વ્મક્લતથી જુદ 
ડ ેછે અથલા ત એભ કશીએ કે દયેક વ્મક્લતતની જે તે આદત તેની અનખી ઓખ કે વલળેતા ફની જામ 
છે. રાગણી કે વાંફ ાંધ આધાહયત આણ ેજેભ આદતની લાત કયી એભ ઘણીલાય કઈ લસ્ત ુવાથે ણ એક 
અનફુાંધ ફાંધામ જતાાં એ લસ્ત ુ ણ તેની આદત ફની જતી શમ છે જેભકે શાથભાાં કામભ રૂભાર યાખલ, 
ફરેન યાખલી, પેલહયટ યપરભુ છાાંટે નશીં ત્માાં સધુી ચને ન ડ ેભફાઈર લાયાંલાય જતા યશલે, ચ્શા ન 
ીએ ત્માાં સધુી કઈ કામગ શાથ ન ધયામ આલી કાંઈ કેટરી લસ્તઓુની ણ આણ ેજાણતા અજાણતાાં ટેલ 
રગાલી દેતા શઈએ છીએ.  

 આજ યીતે ઘણીલાય ઘણા રકને અમકુ ખાવ પ્રકાયના ળબ્દ ફરલાની આદત ડી શમ છે જેભકે 
શભભ, ફયાફય, ઓકે,  ગડુ, ફે્રન્કરી સ્ીક, એકચ્યરુી આલા ત કાંઈ કેટરા ળબ્દની હડકળનયી ફનીને તેઓ 
પયતાાં શમ છે. ત કેટરાક ળાયીહયક રક્ષણની ણ આદત ધયાલતા શઈ છે.  જેભકે લાયાંલાય ગ શરાલતાાં 
યશવે ુાં, રૂભારની ગાાંઠ ભાયતા યશવે ુાં, આંગીઓ વતત ગણતયી કયતી યશતેી શમ, આંખ વતત રકાયતા શઈ. 
આભ, આદત ભબન્ન ભબન્ન સ્લરૂે આણેને આણી આગ ાછ વતત જલા ભતી શમ છે. ઘણીલાય 
આણને ફીજાની આલી આદત ય શવવુાં ણ આલી જતુાં શમ છે અથલા ત ફાણભાાં આણી કેટરી 
આદત જેભ કે અંગઠુ ચવુતા યશવે ુાં, ગ છાીને ચારવુાં, ગુાંટભણમાની જગ્માએ ઘવડામને આગ લધવુાં. આ 
ફધુાં ઉંભય લધતા ભરૂાઈ જતુાં શમ છે અને આણને આણી આ આદત માદ અાલે ત વશજ જ ળયભામને  
શવામ જલાત ુાં શમ છે. 

 લતગભાન વભમભાાં ટેલનરજીન આણે વતત ઉમગ કયી યહ્યાાં છે એટર ેદયેક વ્મક્લતભાાં લિે ઓછે 
અંળે કઈને કઈ આદત જલા ભે જ છે. અને આ આદત ાછ આણી ભાનવવક કે ળાયીહયક એક પ્રકાયની 
ઉણ જ ક્યાાંક છામેરી શમ છે. જેથી ફીજાની ટેલ ઉય શવલા કયતાાં કે તાની આદતથી યેળાન થમા 
લગય આ આદત કેભ ડી? ક્યાાંથી ડી? એ વભજીને તેના ાછના કાયણ જાણી તે દુય કયી ખયાફ 
આદતભાાંથી વો વયતાથી મલુત થઈ ળકીએ છીએ.  

 વાંફાંધ આધાહયત શમ કે લસ્ત ુઆધાહયત, ભાનવવક યીતે કે ળાયીહયક યીતે દયેક ટેલ કે આદતન આણી 
અંદય ધયફામેરી અને વ્મલત ન થઈ ળકતી રાગણી વાથે વીધ વાંફાંધ યશરે શમ છે. જેથી શલે આદતને 
વાયી ખયાફના રફેર રગાડી લખડલા કયતાાં આ આદત ડલા ાછના મખુ્મ કાયણને જઈશુાં, વભજીશુાં 
અને તેને દુય કયલાન પ્રમત્ન કયીશુાં ત આણુાં વ્મક્લતત્લ ત શાસ્માસ્દ કે ટીકા મલુત ફનાલી જ ળકીશુાં અને 
વાથે વાથે આણી વાથે વાંકામેરા વ્મક્લતઓના જીલનને ણ નલી હદળા આી ળકીશુાં.  

 જયુાં વભત્ર, તભાયી વાથે આટરી ફધી આદત ભાટેની ચચાગ કયી યાંત ુભાયી અંદય ણ આ રખલાની 
આદત ત યશરેી જ છે જે છૂટી ળકે એભ રાગતી નથી ત પયી આલતાાં અંકે નલા વલમ વાથે ભીશુાં ત્માાં સધુી 
ટેક કેય.                                                                         Email:- Pjbhatt1025@gmail.com  
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 ભાણવની પ્રવતબા તેની આદત તેની અનવુાય ફનતી શમ છે અને તેના જીલનનુાં ઘડતય ણ આદત 
અનવુાય ઘડત ુાં શમ છે. અને તેથી જ લારીઓએ નાનણથી જ તાના વાંતાનનુાં ઘડતય વાયી આદતથી ઘડવુાં 
જઈએ, જગતના જે ભશાન ભાણવ થમા તે વાયી આદત હશવાફે તાનુાં જીલન તે પ્રભાણે ઘડીને ભશાન ફન્મા. 
વભત્ર, તભાયી વાથે વત્મ ઘટના યજુ કળુાં છાં. ખયાફ આદત ભાણવનુાં જીલન કેલી યીતે ખયાફ કયી નાખે છે.  

 અભદાલાદના હયલાયની લાત છે. એક છકય નાનણભાાં તાના વભત્રના ઘયેથી કાંઈક લસ્ત ુરઈ આવ્મ  
અને તેની  ભાતાને ફતાલી ણ તેની  ભાતાએ છકયાને યત કયલાની ફદરે પ્રત્વાશન આપ્યુાં એટરે ધીયે  ધીયે  
છકયાને ચયી આદત ડી ગઈ. એક લાય કઈ ધવનક ભાણવના ઘયે ચયી કયલા ગમ ણ ત્માાંના લચભેને કડય  
તેથી ડયના  હશવાફે લચભેનનુાં ખનૂ કયુું. તેથી રીવે કડય અને તેના ય કેવ ચાલ્મ અને ન્મામાધીળે પાાંવીની 
વજા આી. ત્માય છી પાાંવીના હદલવે તેને છૂલાભાાં આવ્ય ુકે તાયી છેલ્રી ઈચ્છા શુાં છે. ત્માયે તે ભાણવે કહ્ુાં કે 
ભને ભાયી ભા ને ભવુાં છે. છી ભા જમાયે તેને ભલા આલી ત્માયે તે ભાણવે ભા નુાં નાક કયડી ખાધુાં અને કહ્ુાં કે 
જ તે ભને નાનણભાાં ચયી કયતા અટકાવ્મ  શત ત ભને આ હદલવ જલાન લાય ન આલત. આભ ખયાફ 
આદતથી જીલનની કેલી અધગવત થામ છે!. ભાટે દયેક જણે ખયાફ આદતથી ફચવુાં જઈએ.  

  લાાંદયાને કડલા ભાટે ભદાયી ાંજા આકાયનુાં એક નાનુાં વિંજળુાં જ ાંગરભાાં ગઠલે  છે. એભાાં ભગપીના દાણા 
શમ છે. ભગપીની રારચભાાં લાાંદય ઝાડ યથી ઉતયીને ભગપી રેલા ભાટે તાન શાથ વિંજયાભાાં નાખે છે. 
વિંજયાની યચના એલી શમ છે કે શાથ અંદય જતા જ ફાંધ થઈ જામ અને લાાંદયાન શાથ અંદય પવાઈ જામ છે. જ કે 
વિંજયાનુાં કાણુાં એટુાં ત જરૂય ખલુ્ુાં શમ છે કે લાાંદય ભગપી છડીને શાથ વીધ કયે ત ફશાય નીકી જ ળકે, 

          
 

      ચદં્રળેબાઈ ાયેખ, ઘાટકોય 
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યાંત ુલાાંદય ભગપી છડત નથી અને પવામેર યશ ે છે. લાાંદય ત વભજ કે મ ૂાંગુાં પ્રાણી છે, ણ આણે ત 
અક્કરભાંદ ભાણવ છીએ ને? એભ છતાાં ક્ષભણક રારચના ભશભાાં આપત રાલનાયી આદતને છડી ળકતા નથી.  

 લાસ્તલભાાં આદત કેલી ળકામ છે, આદતને વાંદ કયી ળકામ છે. આણે આદતની વાંદગી કયીએ છીએ 
એ વાથે જ એના અંવતભ હયણાભની ણ વાંદગી કયી રઈએ છીએ. વાયી આદત કેલલી મશુ્કેર છે યાંત ુએની 
વાથે જીલવુાં વય છે. એની વયખાભણીએ ખયાફ આદત કેલલી ફહુ વય છે. ણ એની વાથે જીલવુાં ખયેખય 
મશુ્કેર છે. રગબગ દયેક ખયાફ આદત શલે શલેથી અને ભજા કયાલતી આલે અને ભટાબાગના હકસ્વાઓભાાં ત 
આણે આદતને લગીએ એ શરેા એ આણને લગી ડે છે. ખયાફ આદત કેલલી એટરે ભાભરક ભટીને 
ગરુાભ ફનલાની વાંદગી. વાયી આદત ભાટે ભશનેત કયાલી ડ,ે ણ એ છી એ શભેળાાં આણી તશનેાતભાાં યશ ે
છે. 

 આદત કાાં ત ભાયે અથલા તાયે. વાયી આદત કેલલાભાાં તકરીપ ડ,ે ણ જીલન વય ફને. કુટેલ 
કેલલી વશરેી છે, ણ એની વાથેનુાં જીલન નકગ ફને છે. એટરે વભજદાયી એભાાં છે આદતથી ભજબયુ ફનલાને 
ફદરે આદતની કુનેશલૂગક વાંદગી કયીએ.  

આદત કેવ્મા છી એ આણને કેલે છે. 

 જીલનભાાં પેયપાય કયીને ફધી આદત તયત ફદરી નાખલી અળક્ય છે. તભે વલચાયળ કે, ‘આ અઠલાહડમાથી 
હુ ાં ધમૂ્રાન કયલાનુાં, ખયાફ ળબ્દ ફરલાનુાં છડી દઈળ અને લશરે ઊંઘી જઈળ. તેભ જ, કવયત કયલાનુાં, ોષ્ષ્ટક 
ખયાક ખાલાનુાં અને દાદા-દાદી વાથે લાત કયલાનુાં ળરૂ કયીળ. ણ, ફધા ધ્મેમ એક વાથે યૂા કયલાની કવળળ 
કયળ ત એકેમભાાં વપ નહશ થાઓ. 

 ફે ભરસ્ટ ફનાલ. એકભાાં વાયી આદત રખ, જે તભે કેલલા ભાાંગ છ અને ફીજા ભરસ્ટભાાં ખયાફ આદત 
રખ, જે તભાયે કાઢી નાખલી છે. ભરસ્ટ ફનાલલાભાાં કાંજુવાઈ ના કયતા, ળક્ય એટરી આદત માદ કયીને ભરસ્ટભાાં 
રખ. 

 તભાયા ભાટે જે ભશત્લની આદત શમ, એને ળરૂઆતભાાં યાખજ. ળરૂઆતભાાં, દયેક ભરસ્ટભાાંથી અમકુ જ 
આદત ય કાભ કય. અને એ જ આદત ય ધ્માન આ. છી, ફાંને ભરસ્ટભાાંથી ફીજી અમકુ આદત ય કાભ 
કય. 

 વાયી આદત કેલીને ખયાફને જરદીથી કાઢી નાખ. દાખરા તયીકે, કદાચ તભે લધ ુડત વભમ ટી.લી. 
જલા ાછ કાઢતા શળ. એ તભાયી ખયાફ આદત છે. ણ, તભાયે વભત્ર કે વગા વાથે વાંકગભાાં યશલેાની વાયી 
આદત કેલલી છે. તભે વનણગમ કયી ળક. કાભ યથી ઘયે ાછ આવુાં ત્માયે, તયત ટી.લી. ચા ુકયલાને ફદરે હુ ાં 
શરેા વભત્ર કે વગાને પન કયીળ 

તભાયા વાંજગન વલચાય કય 

„ તભે નક્કી કર્ુું છે કે આચયકચૂય નકશ ખાઓ. ણ, તભે ાણીયુીની રાયી જુઓ છો અને તભાયાથી યશલેાત ુ ંનથી. 

„ તભે ધમૂ્રાન છોડલાનુ ંનક્કી કર્ુું છે. તભાયો સભિ એ લાત જાણતો શોલા છતા,ં તે તભને સવગાયેટ આે છે. 
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„ તભે આજે એલવયવાઈઝ કયલાનુ ંનક્કી કર્ુું છે, ણ એ ભાટે બટૂ ળોધલાનો કંટાો આલે છે. 

 ઉયનાાં ઉદાશયણભાાં શુાં વભાનતા છે? લોન અનબુલ ફતાલે છે કે આણા વાંજગની અવય આણી આદત 
ય ડે છે. આણે કેલા ભાશરભાાં છીએ અને કેલા રક વાથે વભમ વાય કયીએ છીએ એના આધાયે વપતા ભે છે. 
વપતા એટરે કે, વાયી આદત કેલલી અને ખયાફ આદતથી છૂટકાય ભેલલ. 

તભે શુાં કયી ળક? 

„ ખટી આદતને ભાગગભાાં આલલા ન દ. દાખરા તયીકે, તભને પાસ્ટ ફુડ ખાલાની આદત છે. જ તભે એને છડલા 
ભાાંગતા શ, ત યવડાભાાં એવુાં ખાલાનુાં યાખળ જ નહશ. એટરે જમાયે તભને પાસ્ટ ફુડ ખાલાની ઈચ્છા થળ,ે ત્માયે તભને એ 
વશરેાઈથી નહશ ભી યશ,ે ણ ભશનેત કયલી ડળે. 

„ વાયી આદત કેલલા પ્રમત્ન કય. દાખરા તયીકે, જ તભે વલાયભાાં ઊઠીને તયત જ એલવયવાઈઝ કયલાના શ, ત 
યાત્રે જ તભાયા એલવયવાઈઝના કડાાં રાંગ ાવે મકૂી દ. જ તભે શરેેથી વાયી ળરૂઆત કયળ, ત તભે વશરેાઈથી 
આગ લધી ળકળ. 

„ દસ્તની વાંદગી વભજી-વલચાયીને કય. આણે જેલા રક વાથે વભમ વાય કયીશુાં, આણે એલા ફની જઈશુાં. 
આણે ખયાફ આદત છડલા ભાાંગતા શઈએ ત્માયે, એલા રકની વાંગત નહશ કયીએ, જેઓ એલી આદતને લળ થલા 
દફાણ કયતા શમ. એના ફદર,ે વાયી આદત કેલલા ભદદ કયે એલા રકની વાંગત કયીશુાં 

 હશિંભત ન શાય એવુાં કશલેાભાાં આલે છે કે નલી આદત કેલતા ૨૧ હદલવ રાગે છે. શકીકતભાાં, હયવચગ પ્રભાણે 
આદત ફદરતા અમકુને ઓછ, ત અમકુને લધાયે વભમ રાગે છે. શુાં એ લાતથી વનયાળ થવુાં જઈએ? 

જયા વલચાય: તભે અઠલાહડમાભાાં ત્રણ લાય એલવયવાઈઝ કયલાની આદત કેલલા ભાાંગ છ. 

„ શલેુ ંઅઠલાકડર્ુ:ં તભે ધ્મેમ યૂો કયો છો. 

„ ફીજુ ંઅઠલાકડર્ુ:ં તભે એકાદ કદલવ ચકૂી જાઓ છો. 

„ િીજુ ંઅઠલાકડર્ુ:ં તભે ધ્મેમ યૂો કયો છો. 

„ ચોથુ ંઅઠલાકડર્ુ:ં તભે પલત એક લાય એલવયવાઈઝ કયો છો. 

„ ાચંમુ ંઅઠલાકડર્ુ:ં તભે પયીથી ધ્મેમ યૂો કયો છો અને તમાયથી જ દય અઠલાકડમે ધ્મેમ પ્રભાણે કયો છો. 

 નલી આદત કેલતા તભને ાાંચ અઠલાહડમા રાગે છે. કદાચ એ વભમ રાાંફ રાગે, ણ તભે એક લાય ધ્મેમ 
શાાંવર કય છી તભને ખળુી થળે કે તભે એક નલી આદત કેલી છે. 

„ એક કવલએ વયવ કહ્ુાં છે. "બયુી આદતને ભેયે  જીલનક ભાય ડારા." જમાયે કઈ આદત તભાયા જીલને ખટે ભાગે 
રઈ જતી શમ ત તેને તયત જ છડી દ. જ તભે આદતના ગરુાભ ફનળ ત તભાળુાં જીલન નકગ ફનાલી દેળે. અને 
જીલનભાાં વાયી આદત શળે ત તભાયા જીલનને ળાાંવત અને સખુના ભાગે રઈ જળે. બગલાને ભાણવને અમલૂ્મ જીલનની 
બેટ આી છે. તેને ખયાફ આદત દ્વાયા લેડપલાની નથી ણ વાયી આદત દ્વાયા  કેલી જીલનષુ્ને સગુાંધી ફનાલી 
બગલાને ાછાં અગણ કયલાનુાં છે.                                                      Email id.:- parekhcj@gmail.com  
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 વાદય પ્રણાભ કશલેાની ભને ભજાની આદત ડી ગઈ છે. આ આદત ણ કેટરી ભજાની ઘટના છે. કઈ 
ણ લસ્તનુી આદત ડલી, એટર ેતેના ફાંધાણી ફની જલામ. આદત અચાનક ત ડતી નથી. વલચાય વલશ્વભાાં 
વનભાગણ થતી એક વાાંક છે. 

વલચાય જ ફને આદત, 
આદતથી પ્રગટે વ્મલશાય, 
વ્મલશાય દળાગલે વાંસ્કાય, 
વાંસ્કાય ભશામરૂી ધયશય, 

ધયશય ફને ગણુન બાંડાય, 
જ શમ અંતયભાાં સ્થાના, 
શધુ્ધ વાજત્લક વલચાયની. 

 કઈ ણ આદત શમ.. વાયી કે નયવી. કઈને એનાથી તકરીપ ન થામ એનુાં ધ્માન યાખવુાં જઈએ. ખાવ 
ત વરાશ આલાની આદત.. જમાયે કઈને ખયેખય ભાનવવક વવધમાયાની જરૂય શમ, બાલનાત્ભક ટેકાની જરૂય 
શમ.. ત્માયે એને વભજમા વલના વરાશની બયભાય ઠકી દેલાની આદત ખફૂ જ વાભાન્મ છે. અયે, ક્યાયેક ત એ 
સ્થાને તાને મકૂી જઈએ. ભનક્સ્થવત વભજલાની કવળળ કયીએ. ણ ના યે ના.. કઈ વળકાય ભી ગમ 
એટર ેએન ખાત્ભ કયે જ છૂટક.  
 ફધાને તાની લાત વાચી ઠેયલલા ભાટે શાંભેળા લકીર ફની જામ અને ફીજાની કઈણ લાત ભાટે 
ન્મામાધીળની ખયુળી ય ફવેલાન એક ણ ભક છડતા નથી. ાછાં કશલેામ. પ્રકૃવત અને પ્રાણ વાથે જ જામ. 
એવુાં થડી શમ? આદતના ફાંધાણી ળા ભાટે ફનવુાં? ચારળે, ગભળે, અને પાલળે. અનાલી રઈએ ત જીલન 
કેટુાં સુાંદય? તાની ભાટે અને વાથે જડામેરા ફધાને નડીએ નશીં, એલી આદત ાડીએ. 
 

Email id: - ganatrachetna@gmail.com 

ચેતના ગણાિા "ચેત"ુ, મુફંઈ 
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 "ફેટા, તને કેટરી લાય વભજાવ્ર્ુ ં કે યોજ યાિે સતૂી લખતે યેકડમો વાબંલાની આદત બસલષ્મભા ંતને 
દુ:ખી કયળે!" ભમ્ભીના આલા ંળબ્દો દુ:ખી કયતાં. યંત ુરગ્ન થમા એટરે ભમ્ભીના ળબ્દોની કકિંભત વભજાણી.  
 આદત કશો કે ટેલ કશો. ફને્ન લચ્ચે ફહુ બેદ નથી. શા,આદત કે ટેલ વ્મવનભા ંના ફદરાલી જોઈએ. 
વ્મવન અને આદત લચ્ચે ાતી બેદ યેખા છે. વ્મવન જનયરી ખયાફ આદતને કશલેાભા ંઆલે છે. ડરેી 
આદત છોડી ળકામ છે. તેની ળયીય ઉય અવય નથી થતી. યંત ુડલેુ ંવ્મવન છોડતા ંશયેાન થલામ છે.  
 યેકડમો વાબંલાની આદત જીલનવાથી વાથે લાતો કયતાં છુટી જામ છે. યંત ુલાયંલાય કવભમની ચા 
ીલાની, અલાયનલાય ખોટંુ ફોરવુ ંએ પ્રકાયની આદત જીલન ફયફાદ કયનાયી થઈ ળકે છે. વ્મક્લત એ ોતે 
ોતાની આદતનુ ં કયિણ કયી જો તે ખયાફ શોમ તો તેને છોડલી જરુયી છે.  
 એવુ ંનથી કે ફધી આદત ખયાફ શોમ છે. ઘણા ંરોકો ભાટે સનમસભત કવયત કયલી એ આદત ડી શોમ, 
તો ઘણા ગામને યોટરી ખલડાલીને જ ોતે જભે. આ ફધી વાયી આદતો છે.  
 શલે વાયી ખોટી આદતોનુ ંકયિણ કયલા કોઈ આલલાનુ ંનથી. એ તો દયેક વ્મક્લત એ ોતાની જાતે 
અને સ્લેચ્છાએ કયવુ ંડે. કોઈના કશલેાથી આદત જલ્દી ફદરાતી નથી. એના ભાટે ોતે જ ભશનેત કયલી ડ.ે 
એટરા ભાટે જ કશલેામ છે ને કે "આ મલુા લગય સ્લગષ જલાત ુ ંનથી".  
 આભ જોઈએ તો કોઈ ણ ખયાફ પ્રકાયની આદત શોલી વાયી નથી કે જેનાથી નકુળાન થતુ ંશોમ. ભાટે 
આદતો ભાટે ળેભા ંપામદો અને ળેભા ંનકુળાન, એલી દ્રષ્ષ્ટ કેલલી અને છી ોવલી. અશીં કસલ કરાી એ 
રખેર લાત માદ આલે, 'જે ોત ુ ંતે ભાયત ુ ંએ જ જીલનનો ક્રભ.'  
 એવુ ંભાિ ખયાફ આદતને કાયણે જ થામ છે. વાયી આદત તો સ્લગષ વગંાથી ફની યશ.ે આભ આદત 
કેલી કેલલી એ વ્મક્લતગત છે.                              

Email id.: - swatimshah@gmail.com 

          સ્લાસત ળાશ, અભદાલાદ 

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

ભે - ૨૦૨૧ ૪૯ 

mailto:swatimshah@gmail.com


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

50 

 
   ભે - ૨૦૨૧ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
  

          

II“વર્જનશાય ગજુયાતી ભાસવક”II 

૫૦ ભે - ૨૦૨૧ 



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

51 

 
   ભે - ૨૦૨૧ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

 'આદત વે ભજબયૂ', આ લાક્ય ભાનલભાત્ર ભાટે એક ગભત ુાં સતૂ્ર છે, જે આણી તાની 'છટકફાયી' 
છે! આણને ખ્માર ણ ન આલ ેએ યીતે એ પ્રગવતભાાં વલઘ્ન ફની જામ છે. આણે જાણીએ જ  છીએ કે 
આણાાં ભાટે લધાયે મગ્મ શુાં છે? તે છતાાં આણી ભનક્સ્થવત એલી  શમ છે, જેભ કે 

जानामि धिमि ्न च िे प्रवतृ्ति, एवं जानामि अधिमि ्न च िे ननवतृ्ति। 

 હું ધભષને જાણુ ંછંુ ણ પ્રવતૃ્ત નથી થઈ ળકતો અને અધભષને જાણુ ંછંુ ણ સનવતૃ્ત નથી થઈ ળકતો.  

 શુાં વાળુાં અને શુાં ખયાફ આણાભાાંન ભાાંહ્યર ફધુાં જ વભજત શમ છે. તે છતાાં આણે મગ્મ વભમે 
મગ્મ વનણગમ રઈ નથી ળકતા. એને રીધે વનણગમાત્કતા કે જાગવૃત ગભુાલી ચકૂીએ  છીએ. એ છી દુુઃખ, 
શતાળા, શાય જીલનન બયડ રેલા ભાાંડે છે. એલી વ્મક્લતને યદણાાંની આદત ડી જામ  છે. એભ જ 'આદત 
વે ભજબયૂ' નાભની ભટી યાજમની ગતાગભાાં ધકેરાઈ જામ છે. 

 આણાાં જીલનનાાં કભગયદુ્ના આણે ફધા દુમોધન છીએ.  આણને ખફય છે વિા ય શઈએ ત 
ણ બક્લત ત ઈશ્વયની જ કાભ રાગલાની છે. તે છતાાં આણે બક્લત વલવયી વિા, ધન, રારવા, કીવતિની 
ાછ દડયા કયીએ છીએ. ધભગ એટરે કે કતગવ્મ. આણાાં ભાટે જે શ્રેમસ્કય છે એવુાં કભગ. ણ આણુાં ભન 
ભાાંકડુાં છે, એ જે પે્રમ શમ છે એની બક્લતભાાં યત યશીને ભશભામાના ફાંધનભાાં લધ ુને લધ ુગ ૂાંથાત ુાં જામ છે. 
જેલ સ્લબાલ એટરે કે પ્રકૃવત, એલી જ આદત. 

 કશલેામ છે કે એકલીવ હદલવ રગાતાય કયેર હક્રમા, વ્મક્લત ભાટે વશજવાધ્મ એટરે કે આદત ફની 
જામ છે!  આણે ત આવ, પ્રભાદને જ એકલીવ હદલવની ભશભેાનગવત આી દઈએ છીએ. જમાયે 

અભચિતા દીક ાંડયા, અભદાલાદ 

 આદત વે ભજબયૂ 
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ખયેખય ત જરૂય છે કહટફદ્તા અને ઉાવનાની નજીક યશલેાની. જે આણને આણી ભાંભઝર સધુી રઈ 
જલા ખફૂ ભદદરૂ થામ છે. આણે ધ્મેમ નક્કી કયી રીધા છી તેને વલબાજજત કયી નાના નાના  વનળાન 
ગઠલી રેલાના શમ છે. એભ એક છી એક ગવથયુાં ચડતા જઈએ ત ઊંચાઈની નજીક આવાનીથી 
શોંચી જલામ છે.  

  પ્રવતફદ્તા તટૂી ત વનુાં  ણ કડડડભવૂ થઈ તટૂી જામ છે. દન ટર ત તૈમાય જ શમ, જે 
કઈકની ઉય ઢી દેલાન! 'આદત વે ભજબયૂ'. ણ ના, આણે એલી આદત કે ટેલ ાડલી જઈએ જે 
આણને ભદદ કયતી શમ. 

 એક વાધએુ એક વ્મક્લતને વરાશ આી કે તભાયે યજ ભને ચટી ધૂ દાનભાાં આલી. તભને ત 
કઈ નકુવાન નથી. થડુાં વલચાયીને લાત વાચી રાગતા એ વ્મક્લતએ લાત ભાની રીધી. એકલીવ હદલવ 
રગાતાય વાધ ુઆવ્મા. એ છી એભણે કહ્ુાં કે "કાંઈ બજનનુાં દાન કય." વ્મક્લતએ ટીપીનભાાંથી થડુાં બજન 
કાઢી વાધનેુ આપ્યુાં ત ખળુાં, ણ એનાથી યશલેાયુાં નશીં. 

 "ભશાયાજ, કેભ આટરા હદલવ ધૂ ભાાંગ્મા છી આજે બજન ભાાંગ્યુાં?" વાધ ુશવી ડયા અને કહ્ુાં, " 
તભાયા ચશયેા યની યેખાઓ જઈ ભને રાગ્યુાં કે તભને 'આલાની' આદત જ નથી. ચટી ધૂ આલાનુાં 
પયજજમાત કયીને તભાય શાથ લત કમો."વાધનુી લાત વાચી રાગી અને એ વ્મક્લતએ એક છી એક 
વાયી આદત વલકવાલલાનુાં નક્કી કયુું. 

 Email id.:- architadeepak@gmail.com                                                        
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 ભધ્મકારીન ગજુયાતના એક યત્ન એલા અખા બગત. તેભના છપ્ા ખફૂ પ્રવવદ્ છે. વભાજ, ધભગ, જીલ, 
ઈશ્વય લગેયે તેભાાં કશલેામા છે, ક્યાાંક કટાક્ષ રૂે ત લી ફીજે વીધી લાત. એક છપ્ છે -              

''કાળી નયને મોગ વાધલો (ફીજો) કભષઓધ ઓછા કયલો નશીં નલો; 
(જમભ) છૂટી ધેન ુભાયતી પયે,(તેને) અંધાયે ફાધં્મો ટેલ લીવયે; 

અખા એભ જાણી કમો ઉામ (તમા)ં 
વાધન રૂસણી રાગી ફરામ." 

 વાંવાયની કાભનાઓ વેલનાય ભનષુ્મે  મગની વાધના કયલી, ફીજા કઈ નલાાં કભગ ન કયલાાં. તપાની 
ગામ છૂટી શમ ત આડે આલનાયને ળીંગડા ભાયે, ણ તેને અંધાયાભાાં ફાાંધી યાખે ત આ ટેલ ભરૂી જામ. આ 
વભજી બટકતા કાભનાલાા ભનને કાબભુાાં રલેા મગ રૂી ઉામ કમો, ત ત્માાં લી વાધન રૂી ફરા આલી 
ડી. 
 મૂ લાત છે ટેલ કેભ ભરૂી ળકામ? આણાભાાં કશલેત છે, ડી ટેલ કેભ ટાી ટે? ભન અને બદુ્ધદ્ એક 
યીતે લી જામ, છી તેની ટેલ ડી જામ. ટેલ-આદત-ભશાલય-શલેા-લરણ લગેયે રગબગ એક અથગભાાં 
લયામ છે. કઈ કામગ કે વલચાયને લાયાંલાય રાાંફ વભમ કયે યાખલાથી ભન, બદુ્ધદ્ અને ળયીય ય તેની ભજબતૂ 
અવય થામ છે અને તેનુાં અમકુ ફાફત ય લરણની કડ ભજબતૂ થઈ જામ છે. આ લરણ વાળુાં ણ શમ 
અને નઠાળુાં ણ શમ. અવનચ્છા શમ કે રકન ઉદેળ શમ કે કઈ અન્મ કાયણ શમ, ણ આ લરણ છૂટતુાં 
નથી. તે ટેલ છે આણા વ્મક્લતગતભાાં લણાઈ ગમ શમ છે. 

 

 

જમત્વના તન્ના, મુાંફઈ 
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 આણ સ્લબાલ એ કુદયતી લરણ છે, અને તે લખતે આણ ેઅનાલેુાં લરણ છે. આ ટેલ છૂટે કે ભટે 
એ વશેુાં નથી. ખાવ કયીને કુટેલ. વભજલા વભજાવ્મા છી  ણ આલી કુટેલ છૂટતી નથી, વલગનાળ થત  
છતાાં ણ, એટર ેફાકને નાનણથી જ વાયી આદત ાડલી જઈએ, એ યીતે કે વાયી આદત તેભન સ્લબાલ 
ફની જામ. વશજ સ્લાબાવલક યીતે લતગનભાાં એન પ્રબાલ ડે છે. 
 ટેલ ડાલલી એટરે ટેલડાલવુાં, ટેલયાલવુાં કે ટેલલવુાં. આણે અનેકલાય ળબ્દ લાયીએ છીએ - શલે 
ટેલાઈ ગમા, એટર ેકઈ લસ્તનુી ટેલ ડી ગઈ. નકાયાત્ભક યીતે જઈએ ત ખયાફ લસ્તનુી રત રાગી ગઈ, 
છડાલલી એ અઘળુાં છે. વાભાન્મ યીતે કુછાંદ, વ્મવન કે એવુાં કઈ અવનચ્છનીમ તત્લ રાગ ુડે ત આણ ેતેને 
રત કશીએ છીએ.''આદત વે ભજબયૂ" છીએ એભ કશીને રક બયૂા લતગનના હયણાભ બગલલા તૈમાય નથી. 
આદત ત આણી એક જલાફદાયી છે. 
  આણુાં જીલન અખાંડ છે, એક રૂ છે અને આણી યજજિંદી પ્રવવૃિઓ ણ એકફીજા વાથે વાંકામેરી છે 
અને આણુાં લતગન જે  આણી આદતથી ઘડામેુાં છે, તે વભાજજીલન વાથે ણ વાંકામેર છે. વ્મક્લતની 
ખટી આદતને  કાયણ ે વભાજભાાં ણ વલવાંગવત થતી યશ ે છે. આ લસ્તનેુ આણે જઈ ળકતા નથી. એટરે 
આણ ેએ વલે વબાન ણ નથી. દા.ત. કઈણ જાતનુાં વ્મવન ગભે ત્માાં ગાંદકી પેરાલલાની આણી યુાણી 
આદત! વભાજ ફને છે વ્મક્લતઓથી, એકર  ભનષુ્મ કાંઈ કયી ળકત નથી. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં શત ુાં, ''વમરુભાાં યશે ુાં 
ભફિંદુ વમરુની ભશિા બગલે છે, ણ તેને તેનુાં જ્ઞાન નથી. વમરુથી લેગળાં થયુાં ને તાણાન દાલ કયલા 
ફઠુેાં, એટર ે તે તે જ ક્ષણ ેસકુાયુાં" વભાજની ઘણી વમશૂ ગત આદત ભઠાયલાની જરૂય છે અને આ પ્રત્મેક 
વ્મક્લતની પયજ ફને છે. તે ભાટે અંતનાગદને વાાંબી વાયી આદત - વનજી અને વામહૂશક - અનાલલાની જરૂય 
છે. અંતયાંગ અને ફહશયાંગ જીલન લચ્ચે કઈ અલયધ ન શમ. 
 આણ ેઘણીલાય ચીરાચા ુ યીત પ્રભાણ ે વભજમા લગય જીલન જીલીએ છીએ. દા.ત. ધાવભિક યીવત-
હયલાજ અને વલવધઓ ભધ્મકારીન અખા બગતે ધ્માન દયુું ણ ખળુાં.''એક મયૂખને એલી ટેલ, ્થય જૂે 
એટરાાં દેલ, ાણી દેખી કયે સ્નાન, તરુવી દેખી તડે ાન, એ અખા લડ ઉત્ાત, ઘણાાં યભેશ્વય એ ક્યાાંની 
લાત?" 
વાભાજજક યીત-હયલાજ ણ ાયાંાહયક ચારતી આલતી રૂહઢ પ્રભાણે જડફે વરાક થઈ જામ છે, અને આણે 
આદતના ઘયેાાંભાથી મલુત થઈ ળકતાાં નથી. આદત એલી ન શલી જઈએ કે એ હયલતગન એ ન જઈ ળકે.  

અંતભા ંલાત તો એલી જ આલે, 
''તુ ંતાયો દીલો થા ને! 

આતભભા ંસયુજ, ચદં્ર ને તાયા, 
ભોટા ભોટા તે જ યામા, 

આતભનો તાયો દીલો ેટલલા, 
તુ ંસલણ વલષ યામા! " 

                                        (બોગીરાર ગાધંી) 
 આણે જ આણી આદત ફદરી ઉન્નવત તયપ પ્રમાણ કયીએ ત? 
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 જીલન અવનવશ્ચતતાથી બયયૂ છે અથાગત અવનવશ્ચતતાનુાં ફીજુ ાં નાભ છે જજિંદગી. ક્યાયે શુાં થળે તે કશલેામ 
નશીં. કઈ ઘડીએ જીલનની હદળા ફદરાળે કાાંઈ ચક્કવ નથી. નદી ત ક્યાયેક ભકુાં જેલી ઘટનાથી તાન 
યાશ ફદરતી શમ છે. જીલનભાાં ત આલા ભચૂાર આલતા યશતેા શમ છે. વ્મક્લતગત જીલન ભાટે એ જેટુાં 
વાચુાં છે એટુાં જ વભષ્ષ્ટ ભાટે ણ. જેનુાં ઉદાશયણ છે – કયનાની ભશાભાયી, જેણ ેવભસ્ત વલશ્વની યશણેી કયણી 
જ ફદરી નાખી છે. નલી આદત વાથે જીલલા ભજબયૂ કયુું છે. ચાંર ય શોંચેર અને ભાંગ ગ્રશ ય 
શોંચલા ભથત ભાનલી ઘયની ફશાય ણ નથી નીકી ળકત. જીલનળૈરીભાાં કેટર ધયમૂથી પેયપાય!  

 સ્લપ્નભાાં ણ ન કલ્ેરી આદત વાથે જીલલાનુાં ભાનલીએ જાણે શલે વભાધાન કયી રીધુાં છે. 
યાંયાઓભાાં ભાનત ભાનલી તે જ યાંયાઓ તડી કુદયત વાભે અવશામ ફની નલી અણગભતી ળૈરીથી 
જીલન જીલી યહ્ય છે. શલે જીલનના શયેક ક્ષેત્રભાાં આમરૂ હયલતગન આવ્યુાં છે. જીલન ત ઠીક મતૃ્યનેુ ણ લવમુાં 
ફનાવ્યુાં છે આ કયનાએ. મતૃ્ય ુલખતે વાંવાયભાાંથી વલદામ આલા ગાભ બગેુાં થત ુાં. ધાવભિક વલવધઓ કયલાભાાં 
આલતી. શલે આ ફધાન છેદ ઉડી ગમ છે. નજીકની વ્મક્લતઓને અંવતભ મખુદળગન ણ પ્રાપ્ત થતા નથી. 
ીીઈ કીટભાાં જ વલદામ કયલાભાાં આલે છે. ફીભાયી લખતે ભલા ન જલાને અને મતૃ્ય ુફાદ પ્રાથગના વબા ન 
યાખલાને વરાભતીની આદત ગણલાભાાં આલી યશી છે અને આ આદત વાથે ભાનલીએ જીલલાનુાં સ્લીકાયી જ 
રીધુાં છે.  

   વતત ગવતળીર જીલન જીલતી અને છટ્ટીને હદલવે ણ ઘયે ન ફવેતી વ્મક્લત ભહશનાઓથી નજય કેદ 
છે. “જાન શૈ ત જશાન શૈ” એલી ભનવ્રવુત કેલી ઘયભાાં યશલેાની આદત તેણ ેકેલી રીધી છે. ળશયેની ધયી 
નવ, રાઈપ રાઈન ગણાતી રેન એક હદલવ ત શુાં કઈ પલ્ટથી ત્રણ ચાય કરાક ણ એ ફાંધ યશ ેત ફેફાકા 

શલે જીલનભાાં આ આદત ણ કેલલી યશી 

રારજી વય,મલુ ુડં 
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ફની જતા ભાનલીએ ભહશનાઓથી ફાંધ ડેરી રેન વેલાને સ્લીકાયી રીધી છે, એના લગય ણ ચરાલી રલેાની 
આદત ાડી દીધી છે. આવુાં હયલતગન ત કદાચ નસ્રાડભે ણ નશીં બાાંખ્યુાં શમ. 

 વભાજ ઘડતયન ામ ગણાતા વળક્ષણક્ષતે્રભાાં ણ કેટુાં ભટુાં હયલતગન આલી ગયુાં છે. “જ યીક્ષા ન 
શત ત” અને “ન જઈએ આ યીક્ષાઓ” એલા વલદ્યાથીઓના વપ્રમ અને કાલ્વનક વલમના વનફાંધ શલે 
લાસ્તવલક ફન્મા છે. યીક્ષા લગય ણ ાવ થઈ ળકામ છે, એ શલે વશજ થઈ ગયુાં છે. ઓનરાઈન વળક્ષણ ે
ણ કેલણીકાયને વલચાયતા કયી મકુ્યા છે. ફાકને ભફાઈરની આદત ન શલી જઈએ એલી 
વલચાયવયણીલા લડીર લગગ, ઓનરાઈન વળક્ષણ ભાટે ફાકના શાથભાાં ભફઈર આલા ભજબયૂ ફન્મ છે, 
અથાગત ફાકને ભફાઈરની આદત ાડી યહ્ય છે. શલે જ આ નલી ેઢીને ભફાઈરની આદત રાગી જળે ત 
એભાાં લડીર લગગન દ નશીં શમ, હયક્સ્થવતને જ દ આલ યહ્ય. ફશેદ હક્રકેટ યવવમાઓ તાના ળશયેભાાં 
આંતય યાષ્રીમ હક્રકેટ ભેચના આમજનની જાશયેાત થતાાં ભેદાનભાાં પ્રત્મક્ષ ભેચ જલા ધવાય કયતા. આ ભેચ  
હક્રકેટ ફડગ ભાટે ૈવા છાલાનુાં ભળીન ફની જામ છે. ણ લતગભાન વાંજગભાાં આ હક્રકેટ યવવમાઓએ ભનને 
ભનાલી રીધુાં છે. ઘયે ફેવીને જ ટી.લી.ના ભાધ્મભથી જ ભેચન આનાંદ ભાણલાની આદત કેલી રીધી છે. 

 કયના કાભાાં દૈવનક જીલનની આદત ણ યેૂયૂી ફદરાઈ ગઈ છે. શરેાાં વતત વ્મસ્ત યશતેા 
ભાનલીએ ઘણી નલી આદત કેલી રીધી છે. જે કાા લાદાઓ લચ્ચ ેલીજીની વનેયી કય કશી ળકામ. 
જીલનચમાગના ક્રભભાાં ઘયે યશીને મગ વ્મામાભની આદત ઉમગી ફની યશી છે. દૂયદળગન ય આલતા મગ 
કામગક્રભ કે મગના સુ્તકના ભાધ્મભથી મગાવન કયલાભાાં આલી યહ્યા છે. કારબાતી, અનરુભ વલરભ 
લગેયે નાભ લાાંચેરા કે વાાંબેરા એને પ્રત્મક્ષ કયલાન વભમ ભળ્મ. આલી વાયી આદતની માદી વાલ નાની 
નથી. તાનાભાાં યશરેી સષુપુ્ત ળક્લતઓને ઓખલાન વભમ ભળ્મ. ફુયવતના વભમભાાં ડ્રઇંગ જેલી કાઓ 
નીખયી ઊઠી. ઓનરાઈન ડ્રઇંગ સ્ધાગઓએ એને પ્રત્વાશનનુાં ાણી ાયુાં. તાની આલી કાઓને ફીજાઓ 
ણ વાંદ કયે છે એની શરેી લખત પ્રતીવત થઈ. લાાંચનની ભખૂ જાગી. કફાટના ખણૂાભાાં ડરેા સુ્તકની 
ધૂ ખાંખયેી લાાંચનની આદત કેલલાભાાં આલી. ઓનરાઈન નલા કોળલ્મ ળીખલાન ભક ભળ્મ. વર્જનશાયભાાં 
જે નલી વર્જનતાળીરતા દેખામ છે, જેલા કે એનુાં ગ્રાહપલવ, ગગૂર ટાઈીંગ, લઈવ યેકડીંગ આ ફધા પેયપાય આ 
ફુયવતના વભમભાાં કેલેરી આદતનુાં જ હયણાભ છે. વાંગીતના લગોએ ણ સષુપુ્ત ગામકને જગાડયા. તાની 
ગામકીના તે જ પ્રળાંળક ફન્મા. સ્લકાંઠે ગલામેરા ગીતના લીડીમ ફનલા રાગ્મા. બાાજ્ઞાન  ભાટે ણ વભમ 
ભળ્મ. ખાવ કયીને ભાતબૃાા ળીખલા ભાટેની જૂની ઈચ્છા ણ હયણૂગ થઈ.   

 આદત  જીલનભાાં વનણગમાત્ભક ભવૂભકા બજલતી શમ છે. વાયી નયવી આદત જીલનભાાં ચડતી ડતી રાલે છે. 
અશીં આણે ચચાગ કયેરી હયક્સ્થવતજન્મ આદત જીલનને જરૂય કાંઈક નક્કય આળે. મગ આવનની આદત સ્લસ્થ 
જીલનને પે્રયે છે, ત ગીત-વાંગીતની આ નલી ળરૂ થમેરી વપય જીલનને શવુાં ફનાલળે.. કા-કોળલ્મની આદત 
ણ જીલનને આત્ભ વનબગય કયલાની હદળાભાાં એક વયવ શરે ફની યશળેે. આલી અને ફીજી વાયી આદત કેલી 
શષુ્કતાભાાં યવના યાંગ ભેલી જીલન ભેઘધનષુ્મ જેવુાં ફનાલીએ. 

Email id :- laljisir@gmail.com   
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ભે: શયીપની ભમાગદા આ ભાટે પ્રગવતન ભાગગ ફની યશળેે. તાંદુયસ્તીની કાજી મગ્મ હયણાભ આી ળકળે. વર્જનાત્ભક 
ફાફત તયપ વલચાયને લા. ળક્લત લેડપાતી શમ તલેી ફાફતથી અંતય યાખતા થાલ. ઉયીઓ લડીર વાથે વલચાયબેદની 
ચચાગ કયજ, ઘગણભાાં ન ઉતયતાાં. ગાભ ઉાવધ શાર યૂતી ત્મજી ચાર. અકાયણ ઘગણે ઉતયવુાં ડળે. લડીર લગગ તયપથી 
જરૂય ડય ેઆવથિક ક્ષેત્ર ેવશમગ, ભાગગદળગનની વાંબાલના સ્લીકાયલી યશી. 
વૃબ: ાહયલાહયક વશમગ આની ઈચ્છા વૂતિ શતે ુસ્શજેે ભી યશળેે. સખુના વાધન અને ઈચ્છાવૂતિ શતેનુા પ્રમત્ને વપ 
ફની ળકળ. વયકાયી કાભકાજ કે ફાહ્ય જલાફદાયીઓ વશજેે ણૂગ થઇ ળકળે. વભત્ર ઉિભ છે રાબ અથલા ભાન ફાંનેભાાંથી એક 
વાંદ કયજ. ખચગથી ફચીને ચાર. વશમગીઓન વાથ બાગ્મ વદૃ્ધદ્ શતે ુઉયલુત નીલડી ળકે છે. રક ઉમગી કામો તયપ 
જલાફદાયીઓથી આગ લધી ળકતાાં શ ત જ વલચાયજ. બાાંડયયડાઓની જલાફદાયી રેલી યશી. 
સભથનુ: બાગ્મ વદૃ્ધદ્ શતે ુ વભત્ર તયપ ધ્માન બરે આી યહ્યા, આનુાં તયબાણુાં બયામ તેની તકેદાયી યાખજ. ક્સ્થવત ધામાગ 
પ્રભાણે સ્થાી ળકળ ણ ઉતાલાાં ન થતાાં. વભજાજ ઉગ્ર ફન ેવાલચેત યશ. પ્રલાવની અવનલામગતા વભજી વનણગમ રેલા યહ્યાાં. 
વગલડ પ્રાપ્ત થલી વશજ ફની ળકળે. જલાફદાયીઓ મગ્મ આમજન કયળ ત જ હયણાભ સધુી પ્રાપ્ત કયી ળક તેભ છ. 
ાહયલાહયક ફાફત પ્રાયાંભબક તફકે્ક કભગ ક્ષેતે્ર ફદરાલ વભમ યૂત વાચલી ચાર. નુ: સ્થાવત થઇ ળકળ. 
કકષ : આવથિક રાબ પ્રાપ્ત થલ. લતગભાને વશજ ફની યશળેે. વભત્ર તયપ ધ્માન આ છ, વાલચેત યશ. વભમ ફયફાદ ન 
થામ. વશમગીઓની ભમાગદા જેટરી જલ્દી વભજ તેટરા લધ ુવશજ ફની ળકળ. લડીર લગગ ઉયીઓને મગ્મ યીતે વાાંબળ 
ત વનણગમભાાં વયતા યશળેે. ખચગ ફાફતે વાલચેત યશ. જરૂયત લગયની ફાફત તયપ ભન વલચાયને કાયણે લી યહ્ુાં છે. કભગ 
ક્ષેતે્ર આનાંદભાાં યશી ળકળ. હયણાભ શતે ુક્સ્થવત ઉિભ. વગલડ  શતે ુખચગ ફાફતે વાલચેત યશ.ક્સ્થવતની ઊંડાણથી કય. 
સવિંશ: આવશ્રત લગગ તયપથી અકાભણ ઊબી થઈ ળકે છે. ધીયજલૂગક જલાફદાયી વભજાલળ ત પ્રબાલી ફની 
ળકળ. ખાલા ીલા ફાફતે વાલધાની યાખ. આવથિક ફાફતે તકરીપ ન શલા છતાાં મગ્મ આમજનન અબાલ 
મ ૂાંઝલી ળકે છે. સ્થાલય વભરકત ફાફતે અવનલામગતા અનવુાય વનણગમ રેજ. કભગ કે્ષતે્ર જરૂયી વનણગમ રેતા અચકાતાાં 

      કેતન ોટ, મલુ ુડં  ૧૫/૦૫/૨૧ થી ૧૪/૦૬/૨૧ 
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નશીં. વગલડ ફાફતે લધ ુ ડતા આગ્રશી ફની યહ્યાાં છ. ધભગ પ્રત્મે બાલ લધે વાયી ફાફત છે. ભશનેત અને 
આળીલાગદન પયક વભજાળે. 
કન્મા: ઉયીઓ લડીર લગગ તયપથી ઘવાય શોંચે તેલી જલાફદાયી ણ વશજેે સ્લીકાયી રેલી. વગલડતા એ વભત્ર 
બાાંડયડાઓને ભદદ કયલા દડલાને ફદરે હયલાયને પ્રાથવભકતા આજ. વ્મલવાવમક કે્ષતે્ર ગવતળીર થલા લધ ુ
આક્રભક ન ફનતાાં. વયકાયી કામદા વનમભનુાં લતગભાને ારન કયજ. વગલડના વાધન ઉયની વનબગયતા 
મશુ્કેરીભાાં લધાય કયી ળકે છે. ગયભીની વ્માવધથી ફચલા મગ્મ ઉામ કય. વાંતાન કે વપ્રમ ાત્રને વાાંબ, વભજ, 
ઉતાલાાં ન થાલ. 
તરુા: લાણી એ પ્રબાલ બરે ાથય ણ બાાનુાં પ્રભતુ્લ ન ખઈ ફેવતાાં. આવથિક ક્ષેતે્ર ધામાગ પ્રભાણેનુાં ગવતળીર યશળેે. 
પ્રબાલી  વભત્રના લચગસ્લને આંતહયક ફાફતભાાં સ્લીકાયવુાં યહ્ુાં. ાહયલાહયક ફાફતે અત્માંત વારવતાથી ઉકેર. બાાંડયડાઓની 
સભેુ યાખલાની તક જાલી યાખજ. સ્લબાલની વનમવભતતા અને ખાંતીરાણુાં પ્રવવૃિભમ કય. ધાવભિક ફાફત તયપ શ્રદ્ા 
જરૂયી, ડય નશીં. વગલડના વાધન શતે ુભફન અેભક્ષત ભાનવવકતા ક્ષભતા જાલી યાખળે. 
વસૃિક: પ્રબાલી ફની યહ્યા છ. મગ્મ મદુ્દા શાથ ધયળ. ત જ વન્ભાનના અવધકાયી ફની  ળકળ. વશમગીઓ વાથે વ્મલશાયે 
આદયબાલ યાખ. લધ ુવળસ્ત મગ્મ નથી. સ્લબાલભાાં આનાંદન બાલ સ્લ અથે શળે ત સ્લચ્છાંદી ગણાળ. વ્મલવાવમક પ્રવવૃિ 
ધન  પ્રાક્પ્ત ભાટે છે,  અશભના ણ શતે ુ નશીં આટુાં જ ધ્માને યાખી ચાર. વયકાયી કાભકાજભાાં ધીયજ લૂગકની ગવત 
વપતા અાલળે. વ્મલવાવમક વશમગીઓ નાયાજ ન થામ તે જલાફદાયી આની. 
ધન:ુ આવશ્રત લગગ ાવેથી ધાયુું કાભ કઢાલી ળકળ. ખાલા ીલાભાાં વાંમભ યાખજ. વાથીદાય વાથે અડચણ ઉબી ન થામ તેની 
તકેદાયી યાખી ચાર. લડીર લગગ વાથેના વ્મલશાયે ભોન અને વરાશના અભરની વવૃિ જાલ. ધન ભેલલા ભનની ળાાંવત 
ગભુાલલી નથી. પ્રાપ્ત સખુની ક્સ્થવતને ભાણલાની આદત કેલલી ડળે. ઉચાટીમા જીલને વતરાાંજભર આ. લાણી એ કટુતા 
શુાં નકુવાન કયાલે તેન અનબુલ ન રેલામ. હયલાયને પે્રભથી વાચલ કયડાકીથી નશીં. 
ભકય: વભત્રનુાં સખુ ાભી ળક તેભ છ, ક્સ્થવતન પ્રગવત શતે ુરાબ રેજ. વપ્રમ ાત્રના વ્મલશાયે જરૂયી પ્રશ્નન ઉકેર 
રાલા ઉિભ વભમ છે. વાભાજજક પ્રવવૃિ એ શ ત ભાન-વન્ભાનની અેક્ષા યાખલી ખટુાં નથી, ટકાલલા કેટુાં જત ુાં 
કયવુાં આ નક્કી કયજ. વ્મલવાવમક કે્ષતે્ર શ્રવભક ભાનવવકતા ઉમગી વનલડળે. યલુાલગગ અભ્માવ ફાફતે ગાંબીય 
યશ.ે ડલા આખડલાથી ફચીને ચાર. ાહયલાહયક જલાફદાયીઓની વદૃ્ધદ્ આવથિક ફાફતે મગ્મ આમજન ભાાંગી 
રેલાની ક્સ્થવત યખાલે. 
કંુબ: સખુ વમદૃ્ધદ્ પ્રાપ્ત કયલી વશજ નથી છતાાં પ્રાક્પ્તન ભાગગ ભી જામ ત વશમગીન આબાય ભાનલ યહ્ય. 
પ્રાપ્ત સખુન આનાંદ ાભલ. વકાયણ ણ ભચિંતા છડી ચાર. લડીર લગગ વાથે ભનભે યાખલ. જલાફદાયી 
આલતી યશળેે. આના લતગનથી અચાંભફત ન થામ એ રક, ડાહ્યા શલા છતાાં લતગભાનને નજીલી ફાફતે ઝઘડ 
કયલા ન ઉતયી ડતાાં. વ્મલવાવમકને કટગ-કચેયીભાાં ભાન વપતાની ખાતયી યાખી ળકળ. વાંતાન અન ે વપ્રમ 
ાત્રને વાચલી જાણ. ધનખચગભાાં વાલચેતી યાખ. 
ભીન: બાઈ બાાંડયડાઓની  જલાફદાયી સ્લીકાયલાભાાં ીછેશઠ ના કયતાાં. વાશવ વવૃિને મગ્મ યીતે અભરભાાં મકૂલા 
ઉિભ વભમ છે. જાશયે જીલન ભાટે શાર જરૂહયમાતને રક્ષ્મ યાખી વનણગમ ર. લડીર લગગ કે ઉયીઓન વલયધ 
કયલ કેટુાં મગ્મ, વભજાલી ળક ત વાચા. વગલડ શતે ુખચગ લધ ુડત ુાં થમાનુાં રાગલ જઈએ. ળત્ર ુવદૃ્ધદ્ લધ ુ
ડતાાં ઉતાલાાં વનણગમ એ થઈ ળકે છે. તાંદુયસ્તીની કાજી યાખ. આવશ્રત લગગને મગ્મ સચુના એ જરૂયી હયણાભ 
ભેલી ળકળ. 
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