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વ્શારા લાાંચકસભત્ર,
નવુ ાં લષ ળફૃ થલાની તૈમાયીભાાં જ છે . આ નલા લષભાાં કાંઈક તાજા, કાંઈક નલા અને
શલા થલાની જફૃય છે . જે ગયુ ાં એને ભ ૂરી જઈને જે નવુ ાં આલી યહ્ુાં છે , એનુ ાં સ્લાગત કયી ખુલ્રા
દદરે નલા લષને આલકાયીએ. ચાર, વો વાથે ભીને નલા લષન,ુ ાં નલા જળ અને ઉભાંગથી સ્લાગત
કયીએ. આ નલા લષની સુપ્રબાતે આ વોને ભાયા તથા વમ્રગ વજૉનશાય દયલાય તયપથી વાર
મુફાયક અને નલા લષની ખુફ ખુફ શુબકાભના.

લોથી એવ ુંુ કશેલાત ુંુ ુઅવય ુંુ છે કે ખયાફ થય ુંુ શમ એને ભ ૂરી જવ.ુંુ ુઅ લાત ત વાચી છે .

વાથે વાથે એ લાત ણ એટરી જ વાચી ુને જરૂયી છે કે જે વારૂ થય ુંુ છે એને માદ યાખવ.ુંુ ગમા
લષભાું શ ુંુ વારૂ થય?ુંુ એ વલચાયલાન ુંુ ળરૂ કયીએ તમાું ત છે લ્રા લીતેરા વાત-ુઅઠ ભહશનાન હશવાફ
ભાુંડલા ફેવી જુઇએ છીએ.
આણને ફધાને એભ થામ છે કે ક્યાયે આ કયના જળે? ક્યાયે આ લાતાલયણ વાફૃ થળે!! અને ક્યાયે આણે શેરાાંની
જેભ બફન્દાસ્ત યીતે ફશાય પયલા જઈ ળકશુ?ાં ક્યાયે એલ દદલવ આલળે જમાયે આણાાં નાકની આડે ભાસ્ક નશીં શમ!! અને ક્યાયે
શેરાાંની જેભ નભષર તયપ ાછા લીશુ.ાં
વાંજગ જ વાભાન્મ શત ત અત્માયે આણાભાાંથી કેટરા ફધા રકએ દદલાીના લેકેળનભાાં પયલા જલાના પ્રાસનિંગ કયી
રીધા શત અને કદાચ ઉડી ણ ગમા શત. યાં ત ુ આ લખતે પયલા જલાની કલ્ના ણ નથી થતી. ઉરટુાં એલા સલચાય આલી
જામ છે કે નલયાત્રી ત ઘયભાાં જ ગઈ શલે આ દદલાી વયખી યીતે ઉજલી ળકાળે કે કેભ? નલા લે કઈના ઘયે વાર મુફાયક
કયલા જઈ ળકાળે કે નશીં?? આણા ઘયે કઇ આલી ળકળે કે નશીં?? એલા ત અનેક સલચાય આલલા રાગે છે . કેભ ખરુાંન?ે ?
આ કયનાએ ત દદલાી જ નશીં, રકને ભલાના, આણા પયલા જલાના જેલા ત અનેક પ્રાસનિંગ ઉય ચકડી મુકાલી
ુ ાં
દીધી છે . ફશાય જલાની ઈચ્છા અંદય ને અંદય તયપડતી યશે છે . એક અજાણ્મ ડય કશે છે કે , "યશેલા દે ! ખટુાં જખભ નથી રેવ!"

અને આણે કાાંઈક કયતાાં અટકી જઈએ છીએ. આભ જુ ત ૮૦ ટકા જેટલુાં ફધુ ાં ખુરી ગયુ ાં છે .ણ દદર શજી ક્યાાં ખુલ્યુ ાં છે . ચશેયા
ય ભાસ્ક, શાથભાાં ગ્રઝ, બખસ્વાભાાં વેસનટાઇઝય વાથે ફશાય નીકીએ ત્માયે જાણે કઈ યુદ્ચ રડલા જઈ યહ્યા શમ એલી રાગણી
થામ છે .
કયનાએ આણી ભાનસવકતાભાાં ઘણ ફધ ફદરાલ રાલી દીધ છે . કયનાને કાયણે જેટરી રક ય અવય થઈ છે એના કયતા
ણ કાંઈક લધુ રક ય ભાનસવક અવય થઈ છે . શતાળા, વનયાળા, ુઈદાવી, નાયાજગી, ગુસ્વ જેલી ફીજી કેટરી ફધી નેગેદટલ અવય
આણાભાાં આલી ગઈ છે .
સનષ્ણાતનુ ાં કશેવ ુ ાં છે કે આભાાંથી જેટરી લશેરી તકે ફશાય નીકી જશુ ાં એટલુાં આણાાં દશતભાાં છે . એના ભાટે જફૃયી એ છે કે જે
ગયુ ાં છે એના સલળે ફહુ સલચાય ન કયલા. સલચાયને નલી દદળા ુઅ. તભને ગભતુ ાં શમ એવુ ાં કાંઈક કયતા યશ. વાંફધ
ાં ને અને તાની
જાતને

સ્લસ્થ યાખ. આલતીકાર વાયી ઉગલાની જ છે . જજિંદગી છે ચડાલ ઉત્તય ત ચારતાાં જ યશેલાના છે . આ વભમ ણ ચાલ્મ

જલાન છે . ફવ આણે આણી જાતને નફી ડલા ન દઈએ એ વોથી ભશત્લનુ ાં છે .
થડીક જુ દી યીતે સલચાયીશુ ાં ત ખફય ડળે કે ઘણુ ાં ફધુ ાં વારુાં ણ થયુ ાં છે અને વાફૃ થળે ણ, ભાટે જ સભત્ર, નલા લે ફીજુ ાં કાંઇ ન
કયે ત કાંઈ લાાંધ નશીં એટલુાં નક્કી કય કે હુ ાં ભાયી જજિંદગીને બાયે નશીં થલા નશીં થલા દઉં કાયણ કે જજિંદગીને બાયે થલા દઈએ ત
આણે એની નીચે દફાઈ જશુ.ાં બાયને બેગ કયલા કયતાાં ખાંખેયતા જશુ ાં ત બાય લધળે નશીં.
આણા વોન એક પ્રબ્રભ શમ છે કે અમુક ઘટના ઘટે એટરે આણે ફધુ ાં ખતભ થઈ ગયુ ાં શમ એવુ ાં ભાની રેતા શમ છે .
ણ ખયે ખય ત કાાંઈ ખતભ થામ ત્માયે વભજવુ ાં કે આ કાંઈક નવુ ાં થલાના વાંકેત છે .
ખયાફ થામ છી વાફૃ થલાની ળફૃઆત થતી શમ છે . જજિંદગીભાાં માદ યાખલા જેવુ ાં ઘણુ ાં શમ છે . એની માદ યાખશુ ાં ત ભ ૂરલા
જેવુ ાં ફધુ ાં આઆ ભુરાઈ જળે.
છે લ્રે સભત્ર, એટલુાં જ કશીળ કે નલા લષન પ્રાયાં બ એલા વાંકલ્થી કય કે જીંદગીની હુ ાં દયે ક ક્ષણને જીલીળ. એક ણ ક્ષણને હુ ાં
લેડપલા નશીં દઉં કાયણ કે જીંદગી જીલલા ભાટે છે અને એ ફહુ ખ ૂફસ ૂયત છે ભાટે એને ખ ૂફ પ્રેભ કય.
આ વોને નલા લયવની જ નશીં,  ૂયે  ૂયી, આખેઆખી, વાં ૂણષ અને સુદય
ાં
જજિંદગીની ખુફ ખુફ શુબકાભના.
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લષ:૧૪ અંક:૩ વું ગ અંક:૧૫૯
નલેમ્ફય-૨૦૨૦

૨૪]

આ

અંકભાાં

________[૩૭]

બગલદૌ ગીતાની ભોલરકતા
શહયબાુઇ કઠાયી – ૧૯

ચાવે હયલતષન

"ભાયી ફાયી"

કયના શ્રા કે ુઅળીલાષ દ
ધીરુબાુઇ ભીયાણી - ૨૮

એવુાં એક ઘય શમ...
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ુઅ

અંકભાું

a

અણભર યાત્રી
ુષ્ા દકળય ગારા - ૩૮

જીલને લણામેરા યાં ગ અને સ ૂય
અલ્ા લવા - ૪૮

શ્વાવ અને સુગધ
ાં ની વપય
સલયાજ ાંડયા - ૪૨

જીલનભાાં શલાળ અનુબલ!!!
જાદલજી કાનજી લયા - ૫૦

સલચાયનુ ાં વદાવ્રત
દશભાાંશ ુ ઠક્કય - ૪૬

સુબચતા બટ્ટ – ૫૩

શુ ાં તભારુાં વ્મક્લતત્લ એ જ છે ,

વપતાની ચાલી,

વ્માખ્મા અને તેનાાં પ્રકાય

જે રકને દે ખામ છે ?

મગ્મ વભમે મગ્મ સનણષમ

 ૂલી ભદી ભરકાણ - ૫૫

સભતર ટેર - ૫૯

ે ાયે ખ – ૬૧
ચાંદ્રળ

ોયાણીક સલભાનની

ાનખયે ફુટી ડા

જીલન અશસનિળ ઉત્વલ

પ્રીસત બટ્ટ – ૬૫

ચેતના ગણાત્રા - ૬૯
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ુઅ

અંકભાું

૮૦

વશારા લાુંચક,
વર્જનશાયન દયે ક અંક ભહશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે સ્ટ કયલાભાું
ુઅલે છે . ણ, શભણાું કયનાની ભશાભાયીને કાયણે સ્ટ

કયવ ુંુ ળક્ય ન શલાથી ડીજીટર (PDF) ભકરલાભાું ુઅલે છે .
વર્જનશાયની લેફવાુઆટ www.sarjanhar.com ય ણ
લાુંચલા ભળે. જેની નોંધ રેલા વલનુંતી.

નલેમ્ફય-૨૦

10

II“વર્જનશાય ગુજયાતી ભાસવક”II

www.sarjanhar.com

ુ યાતી ભાવવકને
વર્જનશાય ગજ
વવળમર ભીહડમા ય ફટન

CLICK કયીને FOLLOW કય...

98701901

Sarjanhar Monthly Form
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બાયતભાાં આણુ ાં શેરલશેલ ુાં ડીજીટર ગુજયાતી વાભાસમક

ુ યાતી ભાવવક ડીજીટરભાું
વર્જનશાય ગજ
રેખકના નાભ ય

CLICK કયીને સલદડ જલ

“દીત્વલી અંક”
ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ુને

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જાદલજીબાુઇ લયા

શીના વની

વલયાજ ુંડમા

અલ્ા લવા

ક્લરક કય

પ્રદીબાુઇ વિલેદી

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ુને

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

કાજર ઠક્કય

ચેતના ગણાિા

સ્લાવત ળાશ

વભતર ટેર

ુલચિતા ુંડયા

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ક્લરક કય

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

ુને
જુ ઓ વલડીમ

જુ ઓ વલડીમ

સલળાર સુથાય

કીસતિ કટક

પ્રીવત બટ્ટ

ક્લરક કય

 ૂલી ભદી ભરકાણ

સુલચતા બટ્ટ

ક્લરક કય
ુને
જુ ઓ વલડીમ

હશભાુંશ ુ ઠક્કય

નલેમ્ફય-૨૦
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.  ૂ. વદગરૂુ શ્રી દે લક્રુર્ષણદાવજી સ્લાભી, યાજકટ
"જેના હૃદમભાું દ્વે, ુઇર્ષમાષ , રબ, સ્લાથષના બાલ ડયા શમ તે રક જ ુઅતભપ્રળુંવાભાું યચ્મા કયે છે ."
'ુભાન ુમ ૃત છે અને ભટ ઝેય છે . 'આ કથન રકભાન્મતા પ્રભાણે પ્રથભ દ્ર્ષ્ટએ જયા સલબચત્ર રાગે. વભાજ
અભાનને ઝેય ગણે છે . અભાનના બમથી કે કલ્ના ભાત્રથી ધ્રુજી જામ છે . જ્માયે તાને ભાન ભટ ભે તેલી ઈચ્છા
ૂ ભાાં ભાન-ભટ વહન
વતત યશે છે . ભાન ભટ ભેલલાની વદે લ ઝાંખના યશે છે . તેને ભાટે ડ, દાં બ કયે છે . ટાંક
ુ ે અમ ૃત વભાન
રાગે છે . ત ઉયલત આ કથનની ળક્યતા કેટરી?
બરે રક ઉયના આકષણથી ભાન-ભટ ભેલીને ભનભાાં ખુળ થતા શમ કે આ લડાઈ શાાંકતા શમ; યાં ત ુ તેભાાં
કઈ વાય નથી. જે વ્મક્લતને લધાયે વન્ભાન ભલા રાગે તેની પ્રગસતના દ્વાય ફાંધ થમા વભજલા કાયણ કે તેનાથી તેને
 ૂણષતાન અશેવાવ થલા રાગે છે અને જે તાને  ૂણષ ભાનત થઈ જામ તેની સલકાવમાત્રા સલયાભ ાભી જામ છે .
ભાન ભટ ફાશમ આકષણ છે . તે આણને ભ્રભ જાભાાં નાખી ભનને ડશી નાખે છે . વાંવાયના આચયણ અને
વ્મલશાય જઈએ ત તેભાાં લાસ્તસલક પ્રેભ, સ્નેશ અને વહૃદમતા શતી જ નથી કાયણ કે વાંવાયન દયે ક વ્મલશાય ભટેબાગે સ્લાથષ
બમો અને ભતરફી શમ છે . ભાન-ભટાઈ-પ્રસતષ્ઠા શેરાાં ત ભીઠા રાગે છે ણ એનુ ાં દયણાભ સનસિત તન જ છે .
ફીજી ફાજુ અભાનને અમ ૃત વભાન એટરા ભાટે કહ્ુાં છે કે તેના કાયણે આણે દાંબી અને સ્લાથષ યુલત ભાન ભટાઈથી
ાછા લીએ છીએ. આણી ભનવ ૃસત્ત અંતમુખ
ષ ી ફને છે . વભાજના ફાહ્ય આડાંફય, દડની ભ્રભજાથી ફચીએ છીએ. આણને
આણા અંતયાત્ભાને ઢાંઢલાન અલવય ભે છે . આણે વાયાવાયન સલલેક કયતા થઈએ છીએ. જેનુ ાં અભાન કયનાયા, સનિંદા
કયનાયા રક લધાયે તે તેણે વાચી પ્રગસત કમાષની સનળાની છે . એલા રક આણને ખટુાં કાભ કયતા ફચાલે છે . એટરે
કફીયજીએ કહ્ુાં છે ,
ુ લફના, વનભષર કયે સબ
ુ ામ.'
'વનદક વનમયે યાખીએ, આંગન કુ હટ છલાુઇ, લફન ાની વાબન
અબ્રાઈભ બરિંકનથી ભાાંડીને નયસવિંશ ભશેતા સુધી વાંવાયભાાં કે બગલાનના ભાગષભાાં ભટાઈ ાભેરા રકન ઇસતશાવ
જઈએ ત સ્ષ્ટ થામ છે કે જેભને જેટરાાં લધાયે અભાન વશન કયલા ડયાાં છે તે તેટરાાં લધાયે ભશાન ફની ળક્યા છે .
વનાને જેટલુાં લધાયે ચભકાલવુ ાં શમ તેટલુાં લધાયે તાલવુ ાં ડે છે . અભાન ભનુષ્મ જીલનને તેજસ્લી કયનાય અક્ગ્ન વભાન
છે .ગુરુકુર વાંસ્કૃસતના ઉદ્વાયક  ૂજ્મ ળાસ્ત્રીજી કશેતા કે, 'રક ઉદ્વાયનુ ાં આ કામષ ળફૃ કયલા ભાટે ભાયે અને અનેક અભાનસતયસ્કાય વશેલા ડયાાં છે ; યાં ત ુ તેણે જ ભને લધુ ઉજ્જલ કમો. એટરા ભાટે આણે જગતની ઝેય વભાન ખટી ભટાઈથી
ફચવુ ાં જઈએ અને જીલનભાાં વન્ભાગે ચારતા અભાન, દુુઃખ વશન કયલા ડે તે દશિંભતથી વશન કયલા જઈએ. જેનાથી
જીલન અમ ૃતવભાન ફને છે .
નલેમ્ફય-૨૦
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વજૉનશાય ભેગેબઝનભાાં
સદ
ુંુ ય

ચશેય,

સયુ ીર ુલાજ ુને પ્રબાલળાી વમક્લતતલન વિલેણી વુંગભ એટરે ભયયુ ી

ુ ાકાત રેલા રુઇ યહ્યા છે . જેઓ પ્રવતબાળાી
ાટરીમા. ુઅજે ુઅણે એક એલા ુનખા વમક્લતની મર
ગાવમકા, એન્કય ુને ઓગે નાુઆઝય છે . જેઓ ગઝર, સપુ ી, કવલારી, ફરીવડુ વન્્વ, લેસ્ટનષ વન્્વ, વેભી
ુ યાતી રક ગાવમકા દીલાીફેન
લરાવવકર જેલા તભાભ પ્રકાયના ગીત ગામ છે . એટલ ું ુ જ નશીં તેઓ ગજ
ુ ી તથા
બીરથી રુઇને શ્રેમા ઘાર સધ
દયે ક પ્રકાયના હપલ્ભના ગીત ગાુઇને

ુ ીના
બ્રેક એન્ડ લાુઇટ હપલ્ભથી રુઇને ુતમાયના ૨૦૨૦ સધ
ુ યાત કે બાયતભાું નશીં ણ
તેભની ુઅ પ્રવતબાન ડું ક પલત ગજ

વલદે ળભાું ણ લગાડય છે . ય.ુ એવ.એ.ના TV Asiaભાું તેભ જ ઓસ્રેલરમા ુને કેનેડાની વલવલધ ચેનરભાું
તેભન ટીલી ુને યે હડમ ય ુઆન્ટયવય ુ ણ રીધ છે . ચાર, ુઅલી ુનેક પ્રવતબાઓ ધયાલતા ભયયુ ી
ુ ાકાત કયીએ ુને જાણીએ એભની લાત એભના જ ળબ્દભાું.
ાટરીમાની મર
ભને ભાય તાન ુલાજ ફહુ ગભત ુને ગાલાન ુંુ ભન થત.ુંુ કરેજભાું ુનેક ટે રેન્ટ ળ ભાું બાગ રેતી શતી
છી પ્રપેળનર ળૉ ભાટે ઓપય ુઅલલા રાગી ુને છી ત વુંગીત જ ભારું ુ પ્રપેળન ફની ગય.ુંુ
ગામક ુને લાદક જ્માયે તેના અંતભષનથી વુંગીત ીયવે છે ુને પ્રેક્ષક જ્માયે વાચા હદરથી તેને ભાણે છે

તમાયે તેઓ ભેહડટેળનની ુલસ્થાભાું ુઅલી જામ છે . ગાલાથી શ્રેર્ષઠ પ્રાણામભ થામ છે . ગાલાથી પેપવા ુને હ્રદમ
ુ થામ છે . જ્માયે મ ૂડ વાય ના શમ તમાયે ભનવુંદ વુંગીત વાુંબલાથી મ ૂડ ૧૦૦% વાય થુઇ જામ છે .
ભજબત
વુંગીતભાું ડુફીજલાથી ટે ન્ળનથી છુટકાય ભે છે . જેથી કરાકાય ભટે બાગે રાુંબ ુ ુઅયર્ષુ મ બગલે છે . ુઅજકાર
મ્યલુ ઝક થેયી ણ વલકવી યશી છે . જેભાું વલવલધ યાગ-યાલગણી વુંબાલી ઘણાું યગ દૂ ય કયલાભાું ુઅલે છે . દયે ક
ધભષ ણ  ૂજા-ફુંદગી કે પ્રાથષના ભાટે વુંગીતન વશાય રે છે .

ુ ી ભેં બાયત વવલામ ય.ુ એવ.એ., ય.ુ કે., કેનેડા, ુઅહિકા, દુફુઇ જેલા ુનેક દે ળનાનણથી રુઇને ુતમાય સધ

વલદે ળભાું 3,000 થી ણ લધ ુ ળૉ કમાષ છે .
નલેમ્ફય-૨૦
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ુ ાકાત ઘણા ભશાનબ
ુ ાલ વાથે થુઇ છે જેભકે પ્રીતભ, ળેખય (વલળાર-ળેખય), જજભી ળેયલગર,  ૂજા ફિા,
ુઅભ ત ભાયી મર
જમા પ્રદા, ળબ્ફીય કુ ભાય, ભશમ્ભદ ુઝીઝ, ભશમ્ભદ વરાભત, ભનશય ુઈધાવ, શ્રી યાભચુંદ્ર, કાદય ખાન, પ્રેભ ચયા,
ઓવભાન ભીય, કભરેળ ુલસ્થી, યભઝૂ ુઈસ્તાદ જેલા ુનેક રક વાથે ભલાન ુને કાભ કયલાન ભક ભળ્મ છે .
એક ળૉ ભાું ુઅય. ભાધલન ુઅવમા શતા. જે ભાયા પેલહયટ શીય છે . એભની વાથે પટ ડાલલાભાું ગુઇ, તમાયે હુું તેભના
ુ ીની લાત શતી.
લખાણ કરું ુ એ શેરાું જ તેઓ ભાયા વવિંલગિંગના લખાણ કયલા રા્મા. જે ભાયા ભાટે ફહુ જ ખળ

ભેં સલસલધ પ્રકાયના ળૉ કમાષ છે . જેભકે "ફબરવ ૂડ વન્ગ્વ, ગુજયાતી ગયફા, લેસ્ટનષ વન્ગ્વ, કવ્લારી, ગઝર, બજન
વાંધ્મા, સ ૂપી, મ્યુબઝકર અંતાક્ષયી, ગેભ ળૉ લગેયે. આ સવલામ ભેં ઘણાાં CONCEPT SHOWS કમાષ છે . જેભ કે HITS OF

LAXMIKANT- PYARELAL, HITS OF SHANKAR JAYKISHAN, ROSHAN TO RAJESH ROSHAN, SIRF BACHHAN, SURILI
AAKHE. અને "ભાયી રાડકી". આ વાથે ભાય વોથી દશટ ળૉ છે "ુનભર નગભે" જે ભેં ઘણી લખત ગેનાઈઝ કમો
છે . જેભાાં ફબરવ ૂડના ફધા જ પ્રકાયના વન્ગ્વ તથા સલસલધ પ્રે ફેક સવિંગવષના વન્ગ્વને રઈને આ ળૉ કયલાભાાં
આવ્મ છે .

ુ ી શોંચલા ભાટે વખત ભશેનત વવલામ ફીજ કુઆ માષ મ નથી. ભેં ણ ુહશ સધ
ુ ી શોંચલા ભાટે
વપતા સધ
ઘણી જ ભશેનત કયી છે .
ુ યશેવ.ુંુ ફધા વાથે પ્રેભથી લતષવ ુંુ ુને પ્રેક્ષક વાથે ાલયફૂર કનેલળન યાખવ ુંુ શમ ત તે ાલયફૂર વુંગીત
ખળ
ુને વુંચારનથી જ થુઇ ળકે છે .
એવ ુંુ કશેલામ છે કે એક વપ રુ ુ ની વપતા ાછ સ્ત્રીન શાથ શમ છે ણ ુશીં ભાયી વપતા ાછ એક
ુ ી શોંચડલા ભાટે ભાયા વતએ ખ ૂફ જ ભશેનત
રુ ુ ન શાથ છે ુને તે રુ ુ  છે ભાયા વત યકી. ભને ુશીં સધ
ુ ી શોંચવ ુંુ ભાયી ભાટે ુળક્ય જ શત.ુંુ ફીજુ ું, ભાયા ભમ્ભી, જેભણે
ુને ભદદ કયી છે . એભના વાથ લગય ુશીં સધ
ભને લરાવવકર વુંગીતના લરાવ કયાવમા.
ભને ફધા ડલટયએ વુંતાન દત્તક રેલાની વરાશ ુઅી શતી. છતાું ણ ભાયી દીકયી ુનભરન ુંુ ભાયા જીલનભાું
ુઅગભન થય.ુંુ તેણે ભાયા જીલનન શય હદલવ શય ને માદગાય ફનાલી દીધી છે .
ુ યશેવ ુંુ ુને જજિંદગીભાું જ્માું જે ભે તેને ુઅણા થકી ખળ
ુ ી ન ુઅી ળક ત કભવેકભ કુઇ તકરીપ
શય ખળ
ત ના ુઅલી. ુઅણુંુ ખયાફ કયનાયને ણ ભાપ કયી દે લા. જેથી એની વાથેન ુંુ કાવભિક એકાુઈન્ટ ફુંધ થુઇ જામ.
દયે ક વાયી લાત માદ કયલી ણ ખયાફ લાત ક્યાયે મ માદ ન કયલી. તેનાથી નેગેહટવલટી ુઅલે છે ુને ભન
ુઅતભાની ળક્લત ઘટે છે .
નલેમ્ફય-૨૦
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શહયબાુઇ કઠાયી
શજાય લષથી શ્રીભદૌ બગલદ ગીતા દીલાદાાંડીની ભાપક આ દે ળને દયલણી આતી આલી છે . મગેશ્વય
કૃષ્ણ ળબ્દભાાં વમાષ અને ગીતા ફૃ થમા, ગીતા જ ાછી ભાનલ દે શ ધાયણ કયે ત નક્કી કૃષ્ણ જ ફને!
જન્ભાષ્ટભી અને ગીતા જમાંતી આ દે ળભાાં વભજદાય રક દ્વાયા જીલાંત યીતે ઉજલામ છે . ભશાભાનલની
જમાંતી ઉજલામ એ સ્લાબાસલક છે યાં ત ુ કઈ ગ્રાંથને આવુાં ગોયલ વાાંડે એ હૃદમસ્ળી ઘટના ગણામ.
ગીતા એ કેલ ગ્રાંથ નથી, એ ત જીલાંત સલકાવન વાચ ાંથ છે .
લેદ વકરન વાય બમો છે ગીતાને ઉદ્ગગીથ,
અંધ સતસભય જીલનને ભાયગ ગીતા ાંથપ્રદી;
ભાયે મગેશ્વયથી પ્રીત!
ગીતાની ભોબરકતા સલળે સલચાયીએ ત વોથી શેરાાં ત ગીતાન લલતા ભોબરક છે . બગલાન ભાટે
રખામેરા ગ્રાંથ ઘણા શમ, યાં ત ુ બગલાન તે જ ફલ્મા શમ એલા ગ્રાંથ દુરષબ છે ."મગાં મગેશ્વયાત ૌ
કૃષ્ણાત ૌ વાક્ષાત ૌ કથમત: સ્લમમ"ૌ બગલાનના મુખ કભરભાાંથી આ જ્ઞાન પ્રલાશ લહ્ય છે . ગકુભાાં બગલાને
પ્રેભ મુયરી લગાડી, ત કુરુક્ષેત્રના ભેદાનભાાં જ્ઞાન મુયરી લગાડી. એક ઠેકાણે બગલાને પ્રેભથી ગીને
બાલસલબય કયી નાખી,
પ્રેભબીની ગીની બાલના છ બી છે , બાલભાાં ત ગારે જજિંદગી ઝફી છે !
નલેમ્ફય-૨૦
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ત ફીજી તયપ જ્ઞાનની મુયરી લગાડી અજુ ષનને જાગ ૃત કમો છે , યુદ્ચ યામુખને યુદ્ચ પ્રવ ૃત્ત કમો છે .
આટર ભશાન તાજત્લક ગ્રાંથ સલશ્વને આપ્મા છી, "આભાાં ભારાંુ કશુ ાં જ નથી. હુ ાં ત લેદસનળદભાાં ઋસએ
જે ગાયુ ાં છે તભાયી વભક્ષ મુકુાં છાં. "કશેલાની કૃષ્ણની નમ્રતાભાાં અન્મત્ર બાગ્મે જ જલા ભે એલી
ભોબરકતાના દળષન થામ છે .
ગીતા એવુાં વયવ ગીત છે , જે આણને વોને સ્ળી જામ છે . ભાણવ ભાત્રને ગીત અને વાંગીત ગભે
છે . ભાધુમષ સલળેફૃે સ્ત્રીન ગુણ છે . ગીતા સ્ત્રીબરિંગ છે . ગીત જ ભધુય શમ ત ગીતા કે ટરી ભધુય શમ!
ફાંવયી અને સુદળષન ચક્ર એ વભમાલચ્છે દે ધાયણ કયનાય ગીત ગામક ભધુયાસધસતની ભોબરકતા, અનન્મ
અને અ ૂલષ છે .
ગીતાના લલતાની જેભ એન શ્રતા ણ ભોબરક અજુ ષન જેલ ળધતા ભલ અસત દુરષબ છે . અજુ ષન
યણલીય, યણધીય તેભજ કત ૃતત્લલાન છે . ગાાંદડલના ટાંકાયે સત્રભુલનને ધુજા
ૌ લલાની ક્ષભતા ધયાલનાય અજુ ષન
ગીતાન શ્રતા ફન્મ છે . ગીતાના લલતા (કૃષ્ણ) અને શ્રતા (અજુ ષન) ફાંને વાંવાયી છે . સ્લધભષ કે સ્લધભષથી
બાગનાય રામનલાદ ગીતાને ભાન્મ નથી.
ગીતાનુ ાં ક્ષેત્ર ણ ભોબરક છે . કુરુક્ષેત્રની યણભ ૂસભભાાં ય આ ગીત ગલાયુ ાં છે . કભષમગન ઉદે ળ
આનાય ગ્રાંથ આલી યુદ્ચભ ૂસભ ય ગલામ એ કેટલુાં સ ૂચક છે . જીલન એક વાંઘષ છે અને વભગ્ર સ ૃ્ષ્ટ
યણભ ૂસભ છે . ભાનસવક સલકાય અને ફાહ્ય ળત્રુ લચ્ચે ઘેયામેરા ભાનલને ગીતા વાચુાં સ્લાસ્્મ ફક્ષે છે .
ગીતાના ળબ્દ ણ ભોબરક છે . ફેવી ગમેરા ભાણવને ઉબ ન કયે એ ળબ્દ શુ ાં કાભના? ાણીની
ભાપક ગીતાની લાણી ણ જીલનદામક છે . વત્લળીર લાણી શાંભેળા ાણીદાય શમ છે . ગીતાભાાં અથષની ણ
ભોબરકતા છે . ાાંચેક શજાય લષથી ગીતાના જુદા જુદા ઘણા અથષ થમા છે છતાાં કઈણ બાષ્મકાય આ
દાલાથી એભ નશીં કશી ળકે કે , ભેં વાં ૂણષણે ગીતાને આત્ભવાત ૌ કયી છે . ગીતાભાાંથી સનત્મ નલા અથો
પ્રગટતા જ યશે છે .
ગીતાભાાં વ ૃસત્તની ણ ભોબરકતા છે . તેજસ્લી જીલનલાદ એ ગીતાન પ્રસતાદ્ય સલમ ભાણવે તાન
ઉદ્ચાય તે જ કયલ એભ ગીતકાય કશે છે . ાત્રતા લગયની પ્રાક્પ્ત કે વાધના લગયની સવદ્ધદ્ચની ઝાંખનાને
ગીતા પ્રત્વાદશત કયતી નથી. ગીતાન વાંાદક ણ ભોબરક છે . ભશાબાયત જેલા ઐસતશાસવક ગ્રાંથભાાં લેદ
વ્માવે ગીતાને સુમગ્મ યીતે ગથ
ાં ૂ ી રીધી છે . વ્માવના નાભે આજે ણ વ્માવીઠ  ૂજામ છે .
શ્રીાદ ભશાદે લ ભાટે એ 'ગીતાતત્લ સલભળષ' નાભન ગ્રાંથ ભયાઠી બાાભાાં રખ્મ છે . તેભાાં એ કશે છે ,
'ગીતાભાાં જ્ઞાન છે , બક્લત છે , કભષ છે , ધ્માન છે , વાધના છે , મગ છે , વાદશત્મ છે , વ્માકયણ ણ છે - આવુાં ઘણુાં
ફધુાં છે , યાં ત ુ એ ફધુાં ત અન્મત્ર ણ ઉરબ્ધ છે . ભને ગીતા ગભલાના ફે મુખ્મ કાયણ છે :
૧) બગલાન મગેશ્વય એ સ્લમુખે ગાઈ છે કે જેના ય ભને પ્રેભ છે અને
૨) ભાયા જેલા વાભાન્મ ભાણવને એભાાં બય ૂય આશ્વાવન અામાાં છે . 'ગીતાનાાં આ આશ્વાવન ચાંચ
યાજકાયણીનાાં નશીં, યાં ત ુ અચ્યુત એલા સલશ્વકતાષ યભાત્ભાના છે .
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પ્રદી વિલેદી, ુભદાલાદ
ભાયી ફાયીને ચાુંદ-સ ૂયજના ુઅબરા.. ુને..તાયા ભુંડના ઓઢણાું.!
ભાયી ફાયી એ ુઅવારલના હશલ્રર...ુને...ુંખીઓના ચશચશાટના હકલ્રર!
ભાયી ફાયી એ ચાુંદની નીતયતી...ુને...ાુંણે વનાઓ ખેયલતી!
ભાયી ફાયી એ ળયભના ડદા...ુને...વલશ્વ દળષનના રટકા!!
ભાયી ફાયી વલશ્વ પ્રલાવે પયતી...ુને...વાત વભન્દયે ..તયતી!!
ફાયી, શા ફાયી એ...ભાફૃ "સલશ્વ" છે . ફાયી એ ભાયા ભનન ઉઘાડ છે . ફાયી એ ભાત્ર ઘયનુ ાં વૌંદમષ નથી ણ
ઘય અને ધયા લચ્ચેન ઉજાવ છે .
ભાયાાં ઘયની ફાયી ભને વલાયન કુણ કભ તડક આે છે . ત યાત્રીના ચાાંદનીની ચાશત ાથયે છે ! ભાયી
ફાયીભાાંથી ભાયાાં સપ્રમજનની ખુળબુ રઈને આલત "આ લામય" ભને યભાાંબચત કયી મ ૂકે છે ત... આ આંફાની ડાે
ફરતી કમર કે...વલાયભાાં...કરળય કયતાાં આ ાંખીનુ ગાન...આ ફાયીભાાંથી જ... ભાયાાં કણષ પ્રદે ળ ય તેની
સુયાલરી ાથયે છે .
અયે ...ભાયાાં ઘયની ફાયીની વાભે જ, કડાભાાં તેર ુદયમા લગયના શીંચકાના દશરાથી ઉત્ન્ન થત કકષ ળ
અલાજ ભાયાાં કાને અથડામ એ શેરાાં જ... ફખરા શાસ્મથી ઉડતા ફુલાયાભાાં એ કકષ ળ અલાજ ક્યાાંમ દફાઈ જમ છે !
એટલુાં જ નદશ એ વ ૃદ્ચ દાં તીના અટશાસ્મભાાં તેના વપ જીલનના ઉખડતા ાના અસનભે નમને સનશાત શઉ
છાં...ત...વાભેના ક્સ્ભતા ફ્રેટના એક બ્રકભાાં યશેલા આલેર યુલા-દાં તીના ઉછતાાં અશસનિળ પ્રેભભાાં... હુ ાં વભાંદયભાાં
ઉછતા અશસનિળ પ્રેભ પ્રચુય ભજાના દળષન કયત શઉ છાં. અયે ફાયીભાાંથી ચુકે...ચુકે... રાતી...રાતી
યાતયાણીની દદરચય... નળા યુલત ભીઠી વી...ભશેકતી સુગધ
ાં ક્યાયે નાવે્ન્દ્રમ દ્વ્રાયા પ્રલેળીને..તન..ભનને દદરફય
કયી મ ૂકે છે ....તેની ખફય જ નથી ડતી! ભાયી ફાયીભાાંથી વલાયભાાં ખીરતા ુષ્ ભાયાાં દદર દદભાગને ખીરલી દે
છે ! ુષ્નુાં ધીયે ધીયે ખીરવુ ાં અને... ખુશ્બુ વાથે પ્રવયવુ ાં એ.. ભાયાાં ભનને તયફ કયી દે છે .
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આશ.... આ ફાયી ખરતાાં ભાફૃ સુપ્રબાત ળફૃ થામ છે અને ફાયી ફાંધ કયતા ભાયી શુબ યાત્રી ળફૃ થામ છે .
લશેરી વલાયે ફાયી ખુરતાની વાથે ભાયી "સલશ્વદયભ્રભણ" માત્રા ળફૃ થામ છે . ફાયી ખરતાની વાથે દળે-દદળાભાાંથી
શુબ તત્લનુન ુાં આગભન થામ છે . તેના લાયણાાં રેલામ છે .
ખુરી ફાયીએ સનશાતુ ાં ભાફૃ આકાળ ભાયી આંખભાાં યામેરા ભાયી નજયની વીભા સુધીના વ ૃક્ષ, રાાંફી
મુવાપયી એ નીકે ર સ્લૈયસલશાયી લાદન ભાયી વાથેન ઘડી ફે ઘડીન વાંગ, દૂ ય સુદૂય આલેર ભાંદદયના સળખય
ય આસ્થા શ્રદ્ચા અને સલશ્વાવની પયપયતી ધજા, લાાંદયાની એક ઝાડથી ફીજા ઝાડ ય ઝડથી કુદલાની થતી
યભસતમા પ્રવ ૃસત્ત ભાયા ભનયાં જનને શયુું બયુું કયી દે છે .
ભાયી ફાયી ફશાય લયવત લયવાદ ભને અશીં અંગેઅંગને બીંજલી દે છે ! લયવાદના એક-એક પયાાં વાથે પ્રેભ
ભસ્તી કયીને તેના વભગ્ર અક્સ્તત્લને સ્ળષ કયીને આલત 'લન' ભાયા યભેયભભાાં પ્રવયી જઈને ભને યભાાંબચત કયી
મ ૂકે છે ! ભાયી ફાયી ફશાય યચાતુ ાં ભેઘ ધનુ એ જાણે ભાય મુકુટ શમ, તાજ શમ તેવ ુ ાં રાગે છે ! ભાયી ફાયીભાાંથી
ૃ ુ સ્ળષ છે !
આલતી લયવાદની એક એક છાટ એ ભાયી વ્શારી 'લાષયાણી'ન ભાયી વાથેન એક એક બુદ
ાં ફૃી મદ
ભાયી ફાયી ફશાય યચાતા તભાભ દ્રશ્મ ભાયા ભનજગતને નલા સલચાય આે છે . ફાયી ખરતાની વાથે જ
ભનની ફાયી ખ ૂરલા રાગે છે .... ખીરલા રાગે છે . ભાયી ફાયી ફશાય દે ખાત ુ ાં સલશ્વ એ ભારુાં પ્રથભ સલશ્વ છે . છી જ
અન્મ સલશ્વ ખુરે છે .
પ્રથભ ઘય ભાંદદય દળષન છી થતુ ાં જ કઈ દળષન શમ ત એ છે ફાયી ફશાય ઉઘડત ુ ાં સલશ્વ!ૌ ફાયી ખરતા જ
નલ ઉજાવ, પ્રકાળ, આનાંદ, પ્રવન્નતા, પ્રફુક્લ્રતતા અને કુદયત તેભ જ ભાનલ યચનાના વૌંદમષન ુ ાં દળષન થામ છે .
અને.. એ વાથે જ ભનભાાં ઘય કયી ગમેર અણગભ, કાંટા, નથી ગભત,ુ ાં ખટા સલચાય, ખટી ઉાસધ, ખટ બમ, ડય
લગેયેન ુાં ભામાલી જાફૄાં ગલા રાગે છે .... ધીયે ધીયે અદ્રશ્મ થલા રાગે છે .
ફાયી એ ત ફગીચ છે . આનાંદન અયીવ છે . ફાયી ફશાય યચાતા અને ફદરાતા દ્રશ્મ એ ત દપલ્ભની સ્ટયી
જેલા શમ છે . ફાયી ફશાયનાાં દ્રશ્મ એ ત કઈ યાં ગભ ૂસભ ય બજલતા નાટક જેલા શમ છે . જેના દ્રશ્મ અનેક અંકી
નાટક જેલા શમ છે .
ફાયીએ પ્રજ્ઞા છે . ફાયી લગયનુ ાં ઘય એટરે 'પ્રજ્ઞાચુ' ઘય! સલન્ડન અથષ સલિંગ્વ અથાષત 'ાાંખ' થામ છે .
ફાયી ખરતાાં જ કે ફાયી ાવે ફેવતા જ ભનને 'ાાંખ' ભી જતી શઈ છે . તન ફાયી ાવે ફેઠુાં શમ છે અને ભન
ફશાયના સલશ્વભાાં દયભ્રભણ કયતુ ાં શમ છે .
ફાયી એ ત પ્રેભનુ ાં દ્રાય છે . સપ્રમતભાના દળષનનુ ાં હૃદમ દ્વાય છે . લાટ સનયખતી સપ્રમતભાનુ ાં પ્રતીક્ષા દ્વ્રાય છે .
ભેયે વાભને લારી ખીડકી ભેં એક ચાાંદ વા ટુકડા યશેતા શૈ ત આ ચાાંદ કા ટુકડા નીયખલાનુ ાં દષણ છે . ળાાંત ઝરુખે
(ફાયીએ) લાત નીયખતી ફૃની યાની જઈ શતી ભેં એક 'ળશેજાદી' જઈ શતી! ફાયી દ્વાયા પ્રલેળેરા પ્રેભની સુલાવ
આખા ભશેરને ભશેકતુ ાં કયી દે છે ! હૃદમ દ્વાયે પ્રેભના ટકયા નમન ફૃી ફાયીભાાં પ્રલેળીને જ થામ છે ને!

ફાયીભાાંથી આલત ભાંદ ભાંદ લન, ાંખીન કરળય અને દે ખાતુાં સલશ્વ એ ભારુાં તાનુ ાં 'સલશ્વ' છે .
તીક 'પ્રેભ' છે . ફાયી જ ભાયા ભનના અંતય દ્વાય ખરે છે અને ળક્લત તેભ જ બક્લતભાાં શ્રદ્ચા ૂલષક સલશ્વાવ
યાખલા પ્રેયે છે . ભાયી વજૉનમાત્રાભાાં ભાયી ફાયી ભાયી 'વશમાત્રી' યશી છે ! ભાયી ફાયી ભાયા વજૉન પ્રદક્રમાભાાં ભાયી
જીલાદયી યશી છે .
Email id: pradip_trivedi57@yahoo.co
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કીવતિ કટક, થાણા

આણા જીલનભાાં દયે ક તફક્કે દયલતષન આલતા શમ છે . આજે હુ ાં ચાવે શોંચ્મ ત્માયે ભાયાભાાં આલેરા
દયલતષન સલળે તભને જણાવુ ાં છાં.
શલે હુ ાં ભાયા તા ભાટે વભમ કાઢુ ાં છાં અને ભેં ભાયા તા ભાટે ણ સલચાયલાનુ ાં ળફૃ કયી દીધુ ાં છે . શેરાાં હુ ાં
ફધા ભાટે ફહુ સલચાય કયત શત. ભને એભ શતુ ાં કે હુ ાં નશીં કરુાં કે નશીં જાઉં ત કઈનુ ાં કાાંઈ કાભ અટકી જાળે અથલા
ભાયી લગય નશીં થામ, ણ શલે ભેં સ્લીકાયી રીધુ ાં છે કે દુસનમા ભાયા ખબા ય ટકી નથી. ભાયા લગય કાાંઈ જ
અટકી જતુાં નથી.
ુ થી તેન ુ ાં વ્મક્લતત્લ આંકત શત. તેના
શેરાાં હુ ાં વ્મક્લતના બ્રાન્ડેડ કડાાં, ભફાઇર કે ફીજી કઈ લસ્ત
ૈવા, ાલય અને બઝળનથી અંજાત શત. શલે ભને વભજાઈ ગયુ ાં છે કે વ્મક્લતત્લ વાયા સલચાયથી નીખયે

છે .

બ્રાન્ડેડ લસ્તુથી નશીં. વ્મક્લતના સલચાય, લાણી અને લતષનથી હુ ાં તેભના તયપ ખેંચાત થમ છાં.
શેરાાં કઈ લસ્તુ ખયીદી કયતી લખતે બાલતાર કયત શત. શલે નાના લેાયી કે પેદયમા વાથે
બાલતાર કયલાનુાં ણ ફાંધ કયી દીધુ ાં છે . ઘણીલાય ખફય શમ છે કે તે લધુ બાલ રે છે , છતાાં ણ તે શવતે ભઢે
જત ુાં કરુાં છાં. ત્માયે તે ૨૫ કે ૫૦ ફૃસમા જતા કયીને તેના ચશેયા ય રાખ ફૃસમા ભી ગમાન આનાંદ જઈને ખુળ
ુ
થાઉં છાં. ક્યાયે ક યસ્તા ય ફેવતા પેદયમા ાવેથી નકાભી લસ્ત
ણ ખયીદી રઉ છાં. તેનાથી તેભન લેાય
કયલાન ઉત્વાશ જઇને આનાંદ અનુબવુ ાં છાં. તાના ય શજાય ફૃસમા લાયલા કયતાાં કઈ જફૃદયમાતભાંદના શાથભાાં
૫૦૦ કે ૧૦૦૦ ફૃસમા આી તેના મુખ ય આલતી ખુળીન આનાંદ ભાણતા ળીખી ગમ છાં.
કઈ ધાસભિક સ્થે દાન આી તાના નાભની તકતી મુકાલી આનાંદ અનુબલલા કયતાાં અનાથાશ્રભ, વ ૃદ્ચાશ્રભ
કે કઈ જફૃદયમાતલાી વ્મક્લતને જભાડલાભાાં કે ભદદ કયલાભાાં તથા શુ ક્ષી ભાટે દાણા, ાણીની વ્મલસ્થા
કયલાભાાં લધાયે આનાંદ ભે છે . ઘણીલાય ખ્માર શમ છે કે વાભેલાી વ્મક્લત ખટી

છે . ત્માયે એકાદ લાય તેને

વભજાલલાન પ્રમત્ન કરુાં છાં. યાં ત ુ લાયાં લાય તેની ભ ૂર સુધાયલાનુ ાં ફાંધ કયી દીધુ ાં છે . દયે કને ખટુાં ન કયલા
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અટકાલલાન ભેં ઠેક નથી રીધ. આલા ખટા વ્મક્લત વાથે દરીર કયલા કયતાાં ચ ૂ યશીને ભાનસવક યીતે સ્લસ્થ
યશેલાનુાં લધુ વાંદ કરુાં છાં. તેભ જ કઈ વ્મક્લતની કુટેલ સુધાયલાન ણ પ્રમાવ નથી કયત, કેભ કે ભાયા શેરા
ઘણાાં કયી ચ ૂક્યા શમ છે .
જજિંદગીની દડધાભભાાં કઈ ભને છાડલા યભત યભે છે . ત્માયે ળાાંત યશી તેને યસ્ત આી દઉં છાં. કેભ કે ના
ત હુ ાં જજિંદગીની શયીપાઈભાાં છાં. ના ત ભાયે કઇ શયીપ છે . શયીપાઈ ત હુ ાં ભાયી તાની જાત વાથે કરુાં છાં કેભ કે
જીતવુાં ભાયે ભાયી જાત વાથે છે .
લડીર અને ફાક દ્વાયા કશેલાતી એકની એક લાત કેટરીમ લાય વાાંબી રઉં છાં. શલે કશેલાનુ ાં ફાંધ કયી
દીધુાં છે કે તે એ લાત ઘણીલાય કશી ચ ૂક્યા છે .
શલે ત રાગણીને ણ વ્મલત કયતા ળીખી રીધુ ાં છે . રાગણીને દફાલી યાખીને ભાયી નાખલા કયતાાં તે
વ્મક્લત વભક્ષ વ્મલત કયલી લધાયે વય રાગે છે . રકના વાયા કામષ કે સલચાય ભાટે તેભની પ્રળાંવા કરુાં છાં. ભાયી
આ ટેલ ભને વકાયાત્ભક રાગે છે . લખાણ્માાં ફાદ તેન ભને ણ આનાંદ ભે છે . કઈણ વાથે કઈ ફાફતે હવ
ુ ાં ાત ુવી
કયીને વાંફધ
ાં  તડલા કયતા વફાંધને થડ આતા ળીખી ગમ છાં. કેભ કે ભને વભજામ ગયુ ાં છે કે ભટાબાગે વભમ
વાથે વાંફધ
ાં ભાાં ડેરી સતયાડ ુયાઈ જતી શમ છે .
શલે હુ ાં એ જ કફૃ છાં જેભાાં ભને આનાંદ ભે છે . રક શુ ાં સલચાયળે કે શુ ાં કશેળે તેની બચિંતા રક ય છડી
દીધી છે . ચાય રકને ખુળ યાખલા ભારુાં ભન ભાયલાનુ ાં છડી દીધુ ાં છે . કઈ પાઈલ સ્ટાય શટરભાાં યશેલા કયતાાં શલે
કુદયતની કે પ્રકૃસતની નજીક યશેવ ુ ાં લધાયે વાંદ કરુાં છાં. જકફૂડ
ાં
કે શટરભાાં ખાલા કયતાાં શલે ઘયનુ ાં વાદુાં બજન
જભીને લધાયે વાંત અનુબવુ ાં છાં.
કઈ વ્મક્લતની લાતભાાં કટ્ટય અબબગભ આલા કે ખટા ાવે વાચુ ાં વાબફત કયલા કયતાાં ભોન યશેલાનુ ાં વાંદ
કયલા રાગ્મ છાં. ફરલા કયતાાં લધાયે રખલા અને લાાંચલા રાગ્મ છાં.
આભ, ચાવે શોંચલાની વાથે ભાયાભાાં ઘણા દયલતષન રાલી ફીજાને સુધાયલા કયતાાં તાની જાતને
નીખાયલાનુાં ળફૃ કયી નાખ્યુ ાં છે . ભને તાને અને ભાયા દયલાયને પ્રેભ કયલાનુ ાં તથા ભાયી તાની જાત વાથે
જીલલાનુાં ળફૃ કયી નાખ્યુ ાં છે .
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આ રેખ રખી યહ્ય છાં, ત્માયે દદલાી નજીક દે ખાઈ યશી છે . ભાચષ ભદશનાથી ળફૃ થમેર કયના લામયવ
શજુ કેડ મુકત નથી.. ફધાાં જ તશેલાય રકડાઉનભાાં ફાંધ થઈ ગમા, કદાચ દદલાી ણ તે જ યીતે વાય થઈ
જળે તેવ ુાં દે ખામ છે . આલી ભશાભાયી વભમે જેના ળયણે જઈએ તે ફધાાં દે લી દે લતા ણ તાના દ્વાય વજ્જડ
ફાંધ યાખીને ફેઠા છે . આખા બાયતભાાં અને સલશ્વભાાં ફધાાં ચશેયા ય ભાસ્ક શેયીને પયે છે . એકફીજાથી અરગ
અરગ અને દૂય યશે છે . ઘણી લખત એભ સલચાય આલે છે કે કયના લામયવનુ ાં કદાચ ફશાનુ ાં છે , કયનાન
આણે ખટ લાાંક કાઢીએ છીએ, આભ જુ ત કેટરામ વભમથી રક એકફીજાથી ભનથી દૂય દૂય જ યશેતા
શતા. ભે ત્માયે ખટુાં ખટુાં શવવુ,ાં પલત પભષર લાત કયીને છી છૂટા ડવુ.ાં ગ્રુભાાં ફધાાં છૂટા ડે એટરે તયત
જ ાછથી કૂથરી અને ટીકા થામ. પ્રેભ  ૂલષક ભે તેલી વ્મક્લત ત ળધલી ડે. આલા ભાશરભાાં કયના
લામયવનુ ાં એક સુદય
ાં
ફશાનુ ાં ભી ગયુ.ાં
આજના વભમભાાં આણે ફધા જાણીએ છીએ કે એક જ ઘયભાાં યશેતા ફધાાં દયલાયજન

આવભાાં

લાતચીત કયલાના ફદરે પેવબુક ય થલા અન્મ વશ્મર ભીદડમા દ્વાયા થમેરા અન્મ સભત્ર, જેની વાથે ક્યાયે મ
પ્રત્મક્ષ મુરાકાત થઈ નથી તેભની વાથે વતત લાત કયતા શમ છે . ઘયના વભ્મ વાથે ભાસ્ક શેમાષ શમ તેલી
રાગણી અને દૂય ફેઠેરા ક્યાયે મ પ્રત્મક્ષ મુરાકાત ન થઈ શમ તેની વાથે પ્રેભ  ૂલષક વશ્મર દડસ્ટન્વ યાખી
લાતચીત. આ ભાશર ત કયના લામયવ શેરાાં કેટરામ વભમથી દે ખામ છે ત છી કયનાન લાાંક ળા ભાટે
કાઢલ? કયના લામયવે આખા સલશ્વને આત્ભવાંમભ યાખતા ળીખલી દીધુ.ાં વતત દટ મુકી યશેરા ભાનલીને
બાન કયાવ્યુાં કે થબ નશીં ત થાકી જઈળ. આ સલશ્વના માષલયણ ફગાડલાન અને અન્મ જીલ સ ૃષ્ટીને ખતભ
કયલાન કઈ અસધકાય ભાનલ જાતીને ભળ્મ નથી. તેવ ુાં બાન ફધાાંને કયાવ્યુ.ાં રક ડાઉનના આ વભમભાાં
વભસ્ત સલશ્વભાાં લાતાલયણ ખ ૂફ શુદ્ચ થયુ.ાં
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શભણાાં દળેયાના દદલવે શ્રી યભેળબાઈ ઝા દ્વાદયકા ગમા શતા ત્માયે ત્માાં ળાંકયાચામષની ીઠના તેજસ્લી
વાધુ વાથે લાત કયતા શતા, તેભાાં તે ભશાત્ભા એ ફહુ વયવ લાત કયી. કયનાની ભશાભાયીન વભમ આત્ભ
વાંમભ અને તાની વ્મક્લતગત જાતને ખલાની તક છે . આણે બાયતીમ વદીથી ભાનીએ છીએ કે
વભસ્ત સલશ્વભાાં એક ળક્લત છે . જે આ સલશ્વનુ ાં વાંચારન કયે છે . અરગ અરગ જગ્માએ તે અરગ અરગ નાભથી
ખામ ણ અંતે ત એક જ ળક્લત છે . ઘણાાં દે ળ આ લાત વાથે વશભત ન શતા, ણ આજે કયના એ
વાબફત કયુું કે વભસ્ત સલશ્વ એક જ ળક્લતથી થાંબી ગયુાં છે અને ભનભન ફધાાં તેને આભાાંથી ફશાય નીકલા
ભાટે પ્રાથષના કયે છે . આણી ભાન્મતા છે કે જેન પ્રાયાં બ થમ છે તેન નાળ ણ થળે.
આણા ળાસ્ત્ર પ્રભાણે ત વજૉન, વાંચારન અને વાંશાયની પ્રદક્રમા ચારે જ છે , અને વાંશાય છી નલ વજૉન
થામ. આ વભસ્ત પ્રદક્રમા ભાટે આણા ળાસ્ત્ર એ બ્ર ા સલષ્ણુ અને ભશેળની ણ કલ્ના કયી છે . આન જ
સલસ્ત ૃત અભ્માવ કયીએ ત આણને મઝ
ાં ૂ લતા ઘણા પ્રશ્નન જલાફ ભી ળકે.
છે લ્રા પલત ચાયવ લષન ઇસતશાવ જઈશુાં ત દે ખાળે દય એકવ લે કઈ અને કઈ ભશાભાયી આલે છે
અને તેના કાયણે અનેક સ્થે મ ૃત્યુ નોંધામ છે . એક ફે લષ આ ઉદ્રલ યશે અને છી તેન ઉામ ણ ભે .
ઇ.વ.૧૭૨૦ થી ૧૭૨૩ સુધી વભસ્ત એસળમાભાાં પ્રેગ પેરામ. તે લખતે શજુ આટરા વાંદેળ વ્મલશાયના
વાધન ન શતાાં અને આટરા ભટા ામે પ્રલાવ ણ ન થતા. છતાાં વભસ્ત એસળમાભાાં પ્રેગન ઉદ્રલ જલા
ભળ્મ અને એક રાખથી લધુ મ ૃત્યુ થમા.
ત્માય છી વ લષ ફાદ ઇ.વ. ૧૮૧૭ થી ૧૮૨૪ સુધી કરેયાની ભશાભાયી વભસ્ત સલશ્વભાાં પેરાઈ ગઈ
અને રાખ રક મ ૃત્યુ ામ્મા. ત્માય ફાદ પયી એક વ લષ છી ઇ. વ. ૧૯૧૮ થી ૧૯૨૦ સુધી સ્ેનીળ
ફ્લ્યુની ફીભાયી રાગુ ડી. વભસ્ત સલશ્વ ત્માયે શજુ ફીજા સલશ્વ યુધ્ધની તાયાજીથી ત્રસ્ત શતુાં અને આ ફીભાયી
આલી જેભાાં સલશ્વબયભાાં ૫ કયડ જેટરા રકને આની અવય થઈ અને ૫૦ રાખ જેટરા રક મ ૃત્યુ ામ્મા.
આજે પયીથી વ લષ ફાદ આણે આલી ભશાભાયીન અનુબલ કયી યહ્યા છીએ. વભસ્ત સલશ્વના પ્રભાણભાાં
આણે બાયતીમ આ ભશાભાયી વભમે લધુ સ્લસ્થ છીએ અને આણી જીલનળૈરીના કાયણે લધુ ઝડથી ફશાય
નીકી યહ્યા છીએ. આણે આ આદાને અલવયભાાં પેયલી નાાંખી છે . વાત ભદશનાથી લધાયે વભમથી ધૈમષ
ધાયણ કયીને ભાનસવક યીતે સ્લસ્થ યશેલાની કસળ કયી યહ્યા છીએ.
ુ ન ગુભાલી ફેઠેરા કેટરામ રક દે ખામ છે . તેની વાભે આણે ત્માાં
વભસ્ત સલશ્વભાાં ભાનસવક વાંતર
ુ ન જલાઈ યહ્ુાં છે .આણને આણાાં ળાસ્ત્રએ ળીખવ્યુાં છે કે ભન: એલ ભનુષ્મનાાં કાયણભ ફાંધ
ભાનસવક વાંતર
ભક્ષમ ભનુષ્મનુ ાં ભન જ ફાંધન અને મુક્લતનુ ાં કાયણ છે , તેથી ભનને એકાગ્ર બચત્તે ળાાંત યાખીને આગ
લધનાયને કઈ આસત્ત યે ળાન કયી ળકતી નથી.
યુય અભેદયકાના દે ળભાાં કયનાન ફીજ યાઉન્ડ ળફૃ થમ છે . આણા દે ળભાાં શુાં થળે તેની કઈને
ખફય નથી ણ શલે જે યીતે ભાણવ ફશાય કઈ ણ જલાફદાયી લગય ફેપાભ પયી યહ્યા છે તે જતાાં આણે
ત્માાં ણ કયનાન ફીજ યાઉન્ડ ળફૃ થઈ ળકે છે , તે વભમે આજના જેલી જ દશિંભત અને દ્રઢ ભનફ વાથે
ુ ન ગુભાલી ફેઠેરા કેટરામ રક આ ફીભાયીભાાં જીલ ગુભાલી ળકળે. આણા
જીલવુાં ડળે. ભાનસવક વાંતર
ુ ન જલાઈ યશે તે અત્માંત જફૃયી છે .
ળાસ્ત્રન આધાય રઈને વાં ૂણષ ભાનસવક વાંતર
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શભણાાં શભણાાં જે રક રકડાઉનભાાં ઘયે યહ્યા તે ફધાાંને દયલાય વાથે વભમ ગાલાની સુલણષ તક
ભી, યાં ત ુ કેટરીમ જગ્માએ દયલાયભાાં ઘયે લ ુ દશિંવાના ફનાલ ફન્મા.
અત્માયે જે ઘય અથલા ભકાનની દકિંભત કયડ ફૃસમાભાાં ગણામ ત્માાં અંદય ફેવીને કાંઇ ણ કમાષ લગય
ભાણવ થાકી ગમા. આલા કેટરામ રકએ જીલનભાાં તાની જાતને ખલાની એક સુલણષ તક ખઈ નાાંખી.
ઘયભાાં રાાંફ વભમ સુધી ફાંધ યહ્યા ત્માયે ખ્માર આવ્મ કે આણી ભાતા અથલા આણી ત્ની જેને
આણે ક્યાયે મ વન્ભાન આપ્યુાં નથી, કઈ  ૂછે ત ફધાાં એભ જ કશે કે તે ત શાઉવ લાઇપ છે , કાંઇ કયતી નથી.
ણ ઘયે ફેઠા છી વતત કાભભાાં યશેતી ગદૃ શણીને જમા છી ખ્માર આવ્મ કે તે જેટલુાં કાભ કયે છે તેના
દવભા બાગનુ ાં કાભ ણ આણે નથી કયી ળકતા.
કયના લામયવનુ ાં આ વકાયાત્ભક ાસુાં જઈએ ત ખ્માર આલે કે કુદયતે આણને આણી તાની
જાતને તથા આણા દયલાયજનને ખ ૂફ નજીકથી જલાન ભક આપ્મ. ભાયી વ્મક્લતગત લાત કરુાં ત ભને
શાંભેળા એક અબબભાન શતુાં કે દયલાયભાાં હુ ાં વતત ભશેનત કરુાં છાં, અભાયા વભસ્ત દયલાય અને વભાજભાાં ભાયી
એક અનખી આબા અને છા છે . ણ તેવ ુાં અબબભાન કયતી લખતે ભને ક્યાયે મ એલ કઈ ખ્માર આવ્મ નશીં
કે આ ફધી આબા ાછ ભાયી ત્નીન મ ૂક વશકાય ખ ૂફ જ બાગ બજલે છે . તેણે વતત અભાયા  ૂયા
દયલાયને વાચવ્યુ,ાં ભાયી ભાતા જેની દ્ર્ષ્ટ નદશલતૌ શતી અને ૯૦ લષની ઉંભયે દે શ છડમ તેની વતત વેલા
તેણે શવતા ભઢે કયી.

ક્યાયે મ કઈ ણ પ્રકાયની પદયમાદ નશીં. છતાાં ભને એભ રાગે કે તે ત ઘયભાાં જ ફેઠી છે , તેને શુાં કાભ
શમ. રકડાઉન દયમ્માન તેન કાભન ફજ ખ ૂફ લધ્મ. કાભલાી ફાઈ ણ આલે નશીં. ભેં તેને ભદદ કયલા
ભાટે પ્રમત્ન કમો ત તેના કાયણે તેન ુ ાં કાભ ઘટલા ના ફદરે લધ્યુ.ાં અભે ફાંને કયનાન સળકાય એક વાથે થમા
તે દયમ્માન ણ તેની દશિંભત અને ભનફ અકફાંધ યહ્યા. ભનભન તેના આ અબબગભથી ભને ભાયી જાત ય
ખ ૂફ ળયભ આલી ણ ભાયા અબબભાનના કાયણે તેની વાભે કબ ૂરાત કયી ન ળક્ય. કયના લામયવના કાયણે
ભાયી આંખ ખુરી એ ભાયા ભાટે ભટ પામદ.
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Happy Diwali
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પ્રસત
શ્રી બગલાનબાઈ ઈશ્વયબાઈ યભાત્ભા (ળાંખચક્ર લાા)
સ્લગષ રક, લાદાની લચ્ચે, મુ.આકાળ.
સપ્રમ બગલાન,

જમ બાયત વાથે જણાલલાનુ ાં કે હુ ાં તાયા બવ્મ ભાંદદયથી થડેક દૂ ય આલેરી એક વયકાયી ળાાના વાતભાાં ધયણભાાં
બણુ ાં છાં. ભાયા સતાજી દાણાીઠભાાં ભજૂયી કયે છે અને ભાયી ભા યજ ાયકા ઘયના કાભ કયલા જામ છે . હુ ાં શુ ાં કાભ બણુ ાં છાં એ
ભાયા ભા-ફાને કે ભને ણ ખફય નથી. કદાચ સળષ્મવ ૃસત્તના ૈવા અને એક ટાંકનુ ાં ભપત જભલાનુ ાં સનળાભાાંથી ભે છે એટરે
જ ભાયા ભા-ફા ભને યજ સનળાે ધકેરે છે .
બગલાન! તને ફે - ચાય વલાર  ૂછલા ભાટે જ આ ત્ર હુ ાં રખી યહ્ય છાં. ભાયા વાશેફે કીધુ ાં શતુ ાં કે તુ ાં વાચી લાત જફૃય
વાાંબે છે એટરે તને આ ફધુ ાં  ૂછી યહ્ય છાં. તુ ાં જફૃય જલાફ આજે.
પ્રશ્ન:૧) હુ ાં યજ વાાંજે તાયા ભાંદદયે આવુ ાં છાં અને વલાયે સનમસભત સ્કુરે જાઉં છાં અભે ત તાયા વ્શારા ફાલુડા છીએ. ત ણ
શે બગલાન, તાયી ઉય આયવશાણનુ ાં ભાંદદય છે , એ.વી. છે અને ભાયી સનળાભાાં ઉય છારુાં ણ કેભ નથી? દય ચભાવે
ાણી ણ ટકે છે . આ ભને વભજાતુ ાં નથી તુ ાં વભજાલજે.
પ્રશ્ન:૨) શે બગલાન! તને યજ ૩૨ બાતનાાં કલાન ીયવામ છે , ને તુ ાં ત એ ખાતમ નથી અને હુ ાં દયયજ ફયે
ભધ્માશન બજનના એ મુઠ્ઠી બાતથી અડધ ભ ૂખ્મ ઘયે જાઉં છાં, આવુ ાં કેભ?
પ્રશ્ન:૩) ભાયી નાની ફશેનના પયાક ય કઈ થીગડુમ
ાં નથી ભાયતુ ાં અને તાયે યજ યજ નલા ચયાં ગી નલા નલા લાઘા ?
વાચુ ાં કહુ ાં બગલાન ? હુ ાં યજ તને નશીં, તાયા નલા કડાાં જલા જ તાયા ભાંદદયે આવુ ાં છાં.
પ્રશ્ન:૪) તાયા કઈણ પ્રવાંગે રાખ ભાણવ ભાંદદયે વભાતા નથી અને ૨૬ જાન્યુઆયી અને ૧૫ ગસ્ટે જ્માયે હુ ાં ફે
ભદશનાની ભશેનતે તૈમાય કયે લ ુાં દે ળબક્લતનુ ાં ગીત યજુ કરુાં છાં ત્માયે વાભે શમ છે ભાત્ર ભાયા સળક્ષક અને થડાાંક ફાક! શે પ્રભુ!
તાયા ભાંદદયે જે વભાતા નથી ફધામ ભાયા ભાંદદયે ડકાતામ નથી?
નલેમ્ફય-૨૦
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પ્રશ્ન:૫) તને ખટુાં રાગે ત બરે રાગે, ણ ભાયા ગાભભાાં એક પાઈલ સ્ટાય શટર જેવુ ાં ભાંદદય છે . તે તાયે ખયે ખય
એટરી ફધી વગલડ જઈએ છે ? અને તાયા ભાંદદય જેલી એક પ્રાથસભક ળાા ણ છે . ણ એભાાં અભને ગયીફનાાં ફાકને
બણલા ના ભે એભ ફધા કશે છે . એવુ ાં ળા ભાટે? પ્રભુ! ભેં વાાંબળ્યુ ાં છે કે તુ ાં ત અભાયી ફનાલેરી મ ૂસતિ છ તમ આલી
જરજરાટ છ અને અભે ત તાયી ફનાલેરી મુસષ તિ છીએ, ત મ અભાયા ચશેયા ય ન ૂય કેભ નથી ?
ફવ, ળક્ય શમ ત ાાંચમ
ે પ્રશ્નનાાં જલાફ આજે. ભને લાસિક યીક્ષાભાાં ક્યાાંક કાભ રાગે! બગલાન, ભાયે ખ ૂફ બણવુ ાં
છે . ડલટય ફનવુ ાં છે ણ ભાયા ભા-ફા ાવે પી કે ટય ૂળનના ૈવા નથી. તુ ાં જ તાયી એકાદ દદલવની દાનેટી ભને ભકરે ને
ત હુ ાં આખી જજિંદગી બણી ળકુાં. જ જે આ લાત ય જયા સલચાય કયીને કશેજે. જ કે હુ ાં જાણુ ાં છાં કે તાયે ઘણાાંમને  ૂછવુ ાં ડે એભ
છે ! યાં ત ુ આ લે વાતભા ધયણની લાસિક યીક્ષા લખતે જ તુ ાં ભાયા ય ધ્માન નશીં આે ત ભાયા ફાુ વાભે ચા લાાની
શટરે યજના ાાંચ ફૃસમાના બવ્મ ગાયથી નકયીએ યાખી દે ળે! ને છી આખી જજિંદગી હુ ાં તાયા શ્રીભાંત બલત ને ચા ાઈળ,
ણ શા! તાયી શાયે ત કીટા કયી નાખીળ! ભાટે જલ્દી કયજે બગલાન, વભમ ફહુ છ છે , તાયી ાવે અને ભાયી ાવે ણ!
બર.
વયકાયી ળાાન એક ગયીફ સલદ્યાથી
અથલા
બાયતના એક બાસલ ભજૂયના લાંદે ભાતયભ!
____________________________________________________________________________________________________
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બાયતના ૭૪ભાાં સ્લતાંત્રતા દદલવના શુબ પ્રવાંગ,ે ટીભ બક્ષસતજ એ એક અત્માંત આલશ્મક અને બવ્મ એવુ ાં અબબમાન "દદર શૈ
દશન્દુસ્તાની"ની ળફૃઆત કયી શતી. આ અબબમાનના ભાધ્મભથી ટીભ બક્ષસતજ બાયતના ઉત્તય  ૂલીમ સલસ્તાયભાાં યશેરા વમુદામના
રક ય થતાાં દુવ્મષલશાય સલળે જાગૃસત અને વાંલદ
ે નળીરતા પેરાલલાન પ્રમત્ન કયે છે . આ બાગભાાં ટીભ બક્ષસતજ એ એક લધુ
વભાસલષ્ટ વાંવાય ફનાલલાન પ્રમત્ન કમો.
ગાાંધી જમાંસતના વાંતપ્રદ અને શ્રેમસ્કય પ્રવાંગે ટીભ બક્ષસતજ એ "હદર શૈ હશન્દુસ્તાની" ની ફીજા ક્રભે યજૂઆત કયી શતી. જેભાાં
તેએ બાયતની સલસલધતાની અને બવ્મતાની ઉજલણી કયી શતી. આ વત્રભાાં ટીભ બક્ષસતજ એ બાયતની વાંસ્કૃસત અને યાં યાને
પયી એકલાય ફધાની વાભે મ ૂક્ુ.ાં જેથી કયી તેભને યુલાનને દે ળની વાંસ્કૃસતની યક્ષા કયલા ભાટે અને એના પ્રત્મે ગોયલ ધયાલલા ભાટે
પ્રબાસલત કયુ.ું
ટીભ બક્ષસતજ તેના વત્તાલાય ળીષક- 'વન કા વપય' ના પ્રામજક ભજ વાથે ભી આ અબબમાનને વપ કયલાભાાં વક્ષભ
યશી. બાયતના વોથી ભટા વસળમર નેટલદકિંગ પ્રેટપભષભાાં ગણાતા ભજ ય ૭૨ સભબરમન વદક્રમ લયાળકતાષ દયયજ તેભની
પ્રસતબા દળાષલે છે . આ અબબમાન દયસભમાન ભનશય સલદડમ દ્વાયા બાયતની સલસલધ વાંસ્કૃસત અને જીલનળૈરી દળાષલલાભાાં
આલી શતી. તેભ જ ટીભ બક્ષસતજ દ્વાયા અનેક લીદડમ કન્પયક્ન્વિંગ પ્રેટપભષ ય અત્માંત પ્રબાલળાી શસ્તી વાથે ભાદશતીપ્રદ અને
ભનયાં જક વત્રોંનુ ાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુ ાં શતુ.ાં
ત્રણ લટફયે  ૂયલ યાજા જે યાષ્રીમ તથા આંતયયાષ્રીમ ટેસનવ ખેરાડી છે અને ભાનવી સ્કટ જે પ્રખ્માત ગામક
ગીતકાય અને અબબનેત્રી છે ભાઇક્રવફ્ટ ટીમ્વ ય ટીભ બક્ષસતજ વાથે જડામા શતા. ફરીવુડ અને બાયતીમ ટેબરસલઝનનુ ાં જાણીતુ ાં
વ્મક્લતત્લ ધયાલતા એલા તનાઝ ઈયાની ણ ટીભ બક્ષસતજ વાથે ઇન્સ્ટાગ્રાભ ય રાઈલ ગમા શતા.
આ લટફય એ નાઝ અયયા અને ભારસલકા બફલ્રા જેલા પ્રખ્માત પ્રબાલક ટીભ બક્ષસતજ વાથે ઇન્સ્ટાગ્રાભ ય રાઈલ
ગમા શતા. 6 લટફયે ટીભ બક્ષતીજ દ્વાયા ઇન્સ્ટાગ્રાભ ય સનુઃશુલ્ક ઑનરાઇન ભાલજત લકષ ળનુ ાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુ ાં શતુ.ાં
જેભાાં સળલભ એક ભાલજત સનષ્ણાત અને ક્રવ પાંલળનર સનષ્ણાત જડામા શતા. તેભજ ૮ લટફયે ભાઇક્રવફ્ટ ટીમ્વ ય રાઈટ
કેભેયા ડાન્વના ભાબરક સનસભિસત ઝલેયી અને આયશી ળાશના વશમગથી સન:શુલ્ક નરાઇન ગયફા લકષ ળનુ ાં આમજન કયલાભાાં
આવ્યુ ાં શતુ.ાં  ૂલષ યાજાએ કહ્ુ,ાં "આજની દુસનમાભાાં આણે ફધાએ આણા મ ૂ અને યાં યા વાથે જડાલાની જફૃદયમાત ય બાય
મ ૂકલાની જફૃય છે .ટીભ બક્ષસતજની આ શેરા આભ કયલાભાાં આણી ભદદ કયળે અને ભને આ અબબમાનન બાગ ફની ખ ૂફ આનાંદ
થમ."તનાઝ ઈયાની એ જણાવ્યુ,ાં "બાયત સલળેની એક ખુફ જ સુદય
ાં
લસ્તુ તેની સલળા અને લૈસલધ્મવબય વાંસ્કૃસત છે અને આજે હુ ાં
જે છાં એ ભાયા દે ળના રક ભાટે છાં. આ અબબમાનનુ ાં બાગ ફનવુ ાં અદભ ૂત શતુ."
ાં
સનસભિસત ઝલેયી અને આયશી ળાશે કહ્ુ,ાં "આ અસનસિતતાના વભમભાાં ણ આણે નલયાત્રીની બાલનાને ટીભ બક્ષસતજ વાથે
લચ્યુઅ
ષ ર યીતે જીલાંત યાખી ળક્યા. તેભ જ દળષક વાથે લાતચીત કયલાભાાં અને તેભને ગયફા ળીખલાડલાભાાં ખ ૂફ જ ભજા આલી."
રાઈલ વત્ર અને લકષ ળભાાં 11120+ વ્યુવ વાથે આ પ્રવાંગને એક ભટી વપતા ભી.
ભીઠીફાુઇ કરેજના ુઅચામષ કૃવતકા દે વાુઇએ જણાવ્યુ,ાં " હુ ાં ભાનુ ાં છાં આણા દે ળના યુલાનના સલકાવભાાં વાંસ્કૃસત ભશત્લ ૂણષ

ભ ૂસભકા બજલે છે . લક્ષવતજ '20 'વન કા વપય' ના વત્તાલાય પ્રામજક ભજના વતત વભથષન વાથે "હદર શૈ હશન્દુસ્તાની"ન ફીજ
તફક્ક ફહુ વાયી યીતે મજામ. આ ભશાભાયીના કાભાાં ણ ટીભ બક્ષતજે વાબફત કયુું કે આ તશેલાય ખયે ખય શેરાાં કયતાાં લધાયે
લધી યહ્ય છે . લક્ષવતજ '20 એ છે જ્માાં આલા મુશ્કેર વભમભાાં ણ વકાયાત્ભકતા વજૉનાત્ભકતા અને  ૂણષ કયે છે . હુ ાં તેભના બાસલ
પ્રમત્ન ભાટે તેભને શુબચ્
ે છા ાઠવુ ાં છાં."
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ઘય.. આ ફે અક્ષયભાાં જાણે કે જીલનની વભગ્ર ફાયાખડી વભાઈ ગઈ છે . ઘય ભારુાં જ કશેલામ, તાનુ ાં
કશેલામ, આણુાં કશેલામ, જે ફીજાનુ ાં કશેલામ તે ઘય ન શમ. પ્રત્મેક ઘયને એનુ ાં વ્મક્લતત્લ, ચાદયત્ર્મ અને ળીર શમ
છે . ઘય - આભ જલા જઈએ ત આણી ફથભાાં આલી જામ એલ ળબ્દ છે . ઘય જ્માયે ફથભાાં આલે છે ત્માયે
દીલાર ગી જામ છે . જ્માાં આણ અશમ ૌ ગી જામ અને સનયાાંતને જીલે જીલી ળકીએ એ આણુ ાં ઘય. જ્માાં
દાંબ ન કયલ ડે અને વશજ ણે જીલી ળકીએ એ આણુ ાં ઘય.
ઘય અને ઘયની વજાલટ એક પ્રકાયની કા રાગે છે . ભાણવ ાવે એસ્થેદટક વેન્વ-એક પ્રકાયની કાસ ૂઝ
શલી જઈએ. ઘયની દદલારન યાં ગ ણ એલ શલ જઈએ કે ફાયણે ફેર ભાયનાયને એભ રાગે કે ફાયણુ ાં
ખુરતાાંની વાથે શાથ રાંફાલી રાંફાલીને આલકાયે છે . ફેરના યણકાયભાાં ભાધુમષ શવુ ાં જઈએ. ફેરના યણકાયન સ્ળષ
ભયીંછ જેલ મુરામભ શમ ત લાાંવીના સુયને ણ વાતા ભે .
પસનિચય સલના ઘય ન શઈ ળકે. પસનિચય ઘયની વગલડ છે . લૈબલન દે ખાડ કયલાનુ ાં વાધન નથી. પસનિચય
વ્મલક્સ્થત યીતે ગઠલામેલ ુાં શવુ ાં જઈએ. ખડકામેલ ુાં નશીં. ઘય ઘય છે . લખાય નથી. ગડાઉન નથી. ડ્રઈંગ ફૃભ બરસલિંગ ફૃભભાાં રાઈપ શલી જઈએ. પસનિચય ઘયભાાં યભલાનુ ાં યભકડુાં નથી. વપાવેટ કે દીલાન, એના યાં ગ, એન
આકાય, આ ફધુાં ભશત્લનુ ાં છે . વોથી અણવાય સુદ્ચાાં ન આલે કેટરેક ઠેકાણે ખુયળી કે વપા એલા શમ છે કે ફેવતાાંની
વાથે આણને ઉઠી જલાનુ ાં ભન થામ. કેટરાક વપા એટરી શદે ચાાં શમ છે જાણે કે આણે કાદલના ગાયાભાાં
ખ ૂતાાં શઈએ. વેન્ટય ટે ફર, ભકામેલ ુાં ફ્રાલયલાઝ - આ દયે કનુ ાં મ ૂલ્મ છે . ઘયના વૌંદમષની વ ૃદ્ધદ્ચ ભાટે ઘયની તભાભ
નાની-ભટી ચીજનુાં કાંઈકને કાંઈક અષણ શમ છે . તભારુાં ઘય ફશાયથી ફધી યીતે સુદય
ાં
શમ ણ અંદયથી તભાય
કાજુ કરુાં શળે ત ઘયભાાં જીલ નશીં આલે. કઈ આલે ને ભીઠુાં ક્સ્ભત ન આી ળક ત આખુ ાં ઘય સળમાફૄાં રાગળે.
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કઈક વાથે થત લાતાષરા, એ લાતાષરાના આયશ - અલયશ, ળબ્દભાાં યશેલ ુાં વચ્ચાઈ બયુું ભાધુમષ ઘયને ઘય
ફનાલે છે અને તભને ભાણવ.
ઘય ઘય જેવુ ાં રાગવુ ાં જઈએ. પાઈલ સ્ટાય શટર જેવુ ાં નશીં. એન અથષ એલ નથી કે એભાાં ભનુષ્મની
વ્મલસ્થાન શાથ શોંચ્મ ન શમ. ણ ઘયભાાં લધુ ડતી સળસ્તના કાયણે ઘયનુ ાં ઘયણુ ાં જખભામ છે . ઘય છે ત
થડાક તદકમા આડા-અલા ડયા ણ શમ ઘય છે અને ઘયભાાં ફાક શમ ત એભણે દદલાર ય એકાદ ફે રીટા
કમાષ ણ શમ. છે ત છાાાંના ાનાાં આભ તેભ પપડતા ણ શમ. એનાથી તભાયી વૌંદમષ સુઝને ધયતીકાંન
આંચક ન રાગલ જઇએ.
કેટરાક ઘય એલા શમ છે . વીધા, વાદા, વય સનદો ભાણવ જેલા. એભાાં કઈ ઠાઠઠઠાય નથી શત. નથી
શત ુાં અશ્રીર પ્રદળષન. એભના ઘયભાાં ક્ષણે ક્ષણે વાજત્લકતાનુ ાં દળષન થત ુ ાં શમ છે .
ભારુાં ઘય એટરે ભાયા સ્લજન. ભાયા ઘયને ઉંફયે થી જ ફશાય જલાન યસ્ત ફૂટે છે . ફશાયના જગતના
દયચમભાાં આવુાં છાં. ણ જ્માાં સુધી ઘયે શોંચત નથી ત્માાં સુધી બ્રાહ્ય જગતન અનુબલ અધુય યશે છે . ઘયને
કાયણે જ બ્રાહ્ય જગતન અનુબલ ભધુય રાગે છે . લૈષ્ણલજન જેલા વાંત ભાટે ત આખુ ાં સલશ્વ ઘય છે અને ભાયા
તભાયા ભાટે ઘયભાાં જ સલશ્વ છે .
પ્રત્મેક ભાણવની તાની ઘયની બાલના-સલબાલના શમ છે . મુફ
ાં ઈભાાં યશેત ભાણવ ઘયની ફશાય નીકે છે
છી એ ઘયે શોંચે ત્માયે વાચ. આ ળશેય ત શલે અકસ્ભાતની યાં યા થઈ ગયુ ાં છે . એટરે જ ત કેટરીક ાંક્લત
વાથષક રાગે છે .
સનયાાંતે હુ ાં યાતે ઘય બણી લફૄાં એ જ વભણુ,ાં રખુ ાં અંધાયાના ભખભર યે નાભ નભણુ.ાં
ઘય શમ ત આવુ ાં શમ એલી ભાયી કલ્ના, નદીની વડભાાં ઉગતાાં યઢભાાં.
ાંખીના સ્લય શમ એવુ ાં એક ઘય શમ, ઝુરા ય ઝૂરીએ ફૂર જેભ ખીરીએ.
આંખભાાં આંખ શમ ભ ૂરુાં વયલય શમ,કઈણ ઝાંઝટ નશીં યસ્ત સલકટ નશીં.
વાાંલય સનકટ શમ નશીં કઈ અલય શમ, એવુ ાં એક ઘય શમ.
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ર્ષુ ા હકળય ગારા, ખાય
ુ -દુુઃખ યડલા વયખી યાત ભી છે "
"ુભીય ુને ગયીફ ને સખ
વનળા, યાત, યજની આ ફધા વભાનાથી ળબ્દ છે . અને ઇંગબરળભાાં એને નાઈટ કશે છે . અને આ ખગની ઘટના
છે ણ બાયતભાાં રક ભાટે કુાંલાયીકાથી ભાાંડી ભટેયા ભાટે યાત્રીનુ ાં ભશત્લ ધાસભિક ણ શમ છે . જેભ કન્મા અને
સ્ત્રી જાગયણ યાખે છે અને એ સળલયાત્રી તયીકે ખામ છે . નલયાસત્ર એટરે ત ફધાન ભનગભત અને બક્લતભમ
તશેલાય છે . ત લી જૈનભાાં ત યાત્રી બજન અને ાણીન ણ ત્માગ ફતાવ્મ છે અને યાતભાાં  ૂનભની યાત વોથી
યબમાભણી શમ છે . યાં ત ુ અભાવની યાત દદલાી ણ કાંઈ બફશાભણી નથી શતી અને ભેરીસલદ્યા જેભ સ્ભળાનભાાં
ફેવીને યાતના ાભી ળકામ છે ત બ્ર સલદ્યા જેલી દકિંભતી સલદ્યા ણ યાતના છે લ્રા યે ભેલી ળકામ.
"શ ુંુ કહુું ને શ ુંુ રખ ુંુ તભને ભાયા શાર,
હૃદમભાું યાજસ્થાન છે ુને આંખભાું નૈનીતાર".
આ વ્માખ્મા જેના ય ફેવે એને ભાટે યાત્રી લયદાનફૃ વાબફત થામ છે . કશેલામ છે કે શેરાના જભાનાભાાં સ્ત્રીને
તકરીપ શમ ત યાતના વભમે ઘાંટી દલા ફેવી જામ અને યડી રે કાયણ કે એના ડુવકાન અલાજ કઈને ન આલે અને તે
યડી અને શલી થઈ જામ. ફીજા પ્રેભી જે સલયશભાાં ઝૂયતા શમ તે ણ યાતના સ ૂઇ ળકતા નથી અને સળકાભાાં આંસુ વાયે
છે અને લૈજ્ઞાસનક તયીકે સળમાાની યાત રાાંફી શમ છે . જેભાાં પ્રેભીને લધુ ઝુયવુ ડતુ ાં શમ છે . અને ઘયડા વ્મક્લત અને
ફીભાય વ્મક્લતને યાત વાય કયલી ખુફ જ કદઠન ડતી શમ છે . કસલ અને રેખક ત આલી રાાંફી યાત રખલાભાાં વાય
કયે છે અને તાનુ ાં સુખ દુ:ખ દકતાફભાાં ઉતાયી શલાળ અનુબલે છે . જ્માયે વાંકેત વાયા શમ ત્માયે કુતયા ણ યાત્રે જ યડે
છે .

કસલ ફામયને કશેલ ુાં કે યાસત્ર ફે જણને અનખી બ્યુટી આે છે . એક ત યાત્રે તાયાની બ્યુટી જલા જેલી શમ છે .
અને ફીજી ફૃાી સ્ત્રીની બ્યુટી ણ યાતના પ્રકાળભાાં લધાયે દીી ઊઠે છે . આણાભાાં ત વ્માખ્મા છે જે સુદય
ાં
સ્ત્રી ભાટે
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ુ યાત ક, રગ યઝા છડ દે ગે તભે
ુ ચાુંદ વભજ કય" ફીજી દદલાીની યાત જે
ફરતા શઈએ કે "છત ય ન જાના તભ
દીલાથી દીી ઉઠે છે . અને ભરેસળમાભાાં ત મુસ્તપા ભાકે ટ નાઈટ ળસિંગ ભાટે ટુયીસ્ટને લયદાનફૃ છે . ફમ્ફે કે ભટા
ળશેયની નાઈટ લરફ, ફ કે છી દડસ્ક એની ઝાકભઝ જેણે જઈ શમ એ જાણે ફાકી ખફય ન ડે. આ નાઈટ
રાઈપ જીલનાયા નફીયા ાણીની જેભ ૈવા લેયે છે . અને વોથી લધાયે ખુળીની યાત ત એના ભાટે શમ છે જેની ાવે
ચાાંદની યાતભાાં ચાશનાય વ્મક્લત એટરે કે પ્રેભ કયલાલાફૄાં એની વાથે શમ અને આ યાત કઈક જ બાગ્મે જ વ્મક્લત ાવે
શમ છે . જેની વાંખ્મા ખ ૂફ જ છી શમ છે . રલ રેટય રખલાની ભજા ણ યાત્રે જ આલે છે . જેભાાં તભે અક્ષય વાથે
પીબરિંગ એટરે કે બાલનાને કાગભાાં ઉતાયીને આનાંદ ભેલ છ અને કઈન ભે ર રલ રેટય ણ યાતના પયી પયી
લાાંચલાન આનાંદ અનેય છે .
"જેને યાતની ળાન જાલી છે ,
યાતે એની ળાન જાલી છે ,
ુાય કર્ષટ લેઠીને જેણે યાતે ુભ્માવ કમો છે ,
તેને યાવિએ ુઈત્તભ સ્થાને શોંચ્મ છે ."
આગ જેભ રખ્યુ ાં છે કે નાઇટ લરફ ચારે છે એલી જ યીતે નાઈટ સ્કૂર ણ ચારે છે . અને એભાાંથી બણીને
ગયીફ વ્મક્લત ટચન અભીય ફન્મ છે . એના દાખરા આણે લાાંચીએ છીએ. અને ઘણા બરે થડુાં જ્ઞાન ભેલે યાં ત ુ
જીલનબય ઉમગી થત ુાં શમ છે ત જે વ્મક્લતને બણતયન ખચષ બાયી રાગત શમ એના ભાટે આ નાઈટ સ્કુર
લયદાનફૃ છે . ઘણાાંની દયક્સ્થસત ન શલાથી ઘયભાાં લીજીન ાલય ન શલાથી યાતની યડ રાઇટ ણ લાાંચીને
અવ્લર નાંફયે ાવ થઈ સ્કૂર પેસભરી અને ગાભનુ ાં નાભ યળન કયે છે . ઘણા જીલનભાાં આગ લધલા દદલવ-યાત એક
કયી ભશેનત કયી એનુ ાં પ ભેલે છે . ઘણા રટયીની દટદકટથી અથલા કયડસત જેલા પ્રગ્રાભ દ્વાયા યાતયાત ધનલાન
ફને છે . આભ ત સ્લપ્ન ણ યાતના જ આલતા શમ છે યાં ત ુ આણે કશીએ છીએ કે જેને સ્લપ્ન જલા છે એ યાતના
સુઈ જામ યાં ત ુ જેભને સ્લપ્ન  ૂયા કયલા છે એ યાતના ણ જાગતા યશે અને કાભભાાં આગ લધે. ભેં ક્યાાંક એવુ ાં લાાંચ્યુ
શત ુાં કે કેદીને જેરભાાં યાતને ણ એક દદલવ ગણલાભાાં આલે છે એટરે એક દદલવ અને યાત શમ ત ફે દદલવ ગણામ.
વ્મલશાયભાાં આણને વ્માજ રનન દય દદલવ અને યાત વતત ચાલુ યશે છે ત્માયે યતન તાતા એભ કશે છે કે તભાયે એક
આલક એલી યાખલી જે તભે સુતા શ ત ણ યાતના ચાલુ શમ અને એલી આલક તભે અનાલી રેળ ત તભાયે ક્યાયે મ
દુુઃખી થવુ ાં ડળે નશીં.
"યાિે વનયાુંતે સ ૂુઇ ળકીએ એલ લશેલાય હદલવે યાખ"
આન અથષ છે કે તભે જીલનભાાં ખટી દડધાભ કયી ૈવા ાછ બાગી વ્મલશાય અને તબફમત ફાંને ફગાડી
ફીભાયીન બગ ફનતા અટકવુ ાં જઇએ. અને કઈનુ ાં ણ બુરુાં કયવુ ાં નશીં અને ઉંઘ લેચીને ઉજાગયા રેલા જઈએ નશીં
અને વાંતી ફનવુ ાં જઈએ. ફધા વાથે શીભીને યશેવ ુ ાં જઈએ કાયણ કે કઈ વાથે ઝઘડ થામ છે . ત્માયે આણે
ળાાંસતથી સ ૂઈ નથી ળકતા અને દુુઃખી થઈએ છીએ. ળયીય સનયગી યાખલા કવયત અને ખયાક ફાંનેન ુ ાં ધ્માન યાખલાથી
ઉંઘ વાયી આલે છે . યાતના વભમે જફૃય ન શમ ત રાલેબરિંગ ટાવુ ાં જઈએ જેભાાં એક્લવડન્ટના ચાન્વ લધાયે શમ છે . આ
ભીદડમાના યુગભાાં યાતની ગદયભા ખલાઈ ગઈ છે . ફધા જ વ્મક્લત અને આણે ણ એભાાંથી ફાકાત નથી અને નેટ ચાલુ
કયી ચેટીંગ અને લચીંગભાાં વભમનુ ાં ધ્માન જ નથી યશેત ુાં અને વલાયે ઉઠલાના ણ ટાઈભ ચુકાઈ જામ છે ભાટે એન ણ
વભમ નક્કી કયલ જઈએ કાયણ કે યાસત્રના વયખ આયાભ કયલાથી દયચાજૉ થઇ જલામ છે યાં ત ુ આણે યાત્રે
ભફાઈરની ફેટયી અને આણી એનજી ફાંને ડાઉન કયીએ છીએ.
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ુ શ જરૂય ુઅમેગી,
"યાત ુગય ુઅુઇ શે ત સફ
ુ જરૂય ુઅમેગા."
દુુઃખ ુગય ુઅમા શૈ ત સખ
મુશ્કેરીના વભમભાાં ગબયાલાનુ ાં નશીં જે બગલાને તભને દુુઃખથી બયે રી યાત આી છે એ બગલાન સુખથી બયે રી
વલાય જફૃય આળે. આણે જાણીએ છીએ કે ચલીવ કરાકભાાં અજલાફૄાં લધાયે છે અને અંધારુાં છાં છે . એન ભતરફ
એ થમ કે જીલનભાાં સુખ લધાયે અને દુુઃખ છાં છે . એ શાંભેળા માદ યાખવુ ાં જઈએ.
એક યાત આણી આ યાસત્ર છે ત ફીજી ફાજુ દ્ર્ષ્ટશીન એટરે કે અંઘ વ્મક્લતની ત આખી જજિંદગી યાત વભાન
છે . છતાાં ણ કેલા વાશવથી જીલે છે એન વત્મ દાખર ભેં લાાંચ્મ ત્માયે એવુ ાં રાગ્યુ ાં કે આણને ત દુુઃખ યડલાની આદત
ડી ગઈ છે . લાાંચેર પ્રવાંગ: બચાઉના વતય લષના યુલાન રારજીબાઈ પ્રજાસત બણતા શતા. ત્માયે કઈ કાયણથી
તેભની આંખની યળની જતી યશી અને એભની જજિંદગીભાાં અંધારુાં છલાઈ ગયુ.ાં શલે શુ ાં યાત અને શુ ાં દદલવ? અને શતાળા
છલાઈ ગઈ. યાં ત ુ અચાનક તેભનાભાાં ઊજાષન સ્ત્રત યશેલા રાગ્મ અને અંદયની દ્ર્ષ્ટ ઉઘડી અને દશિંભત કયી
અભદાલાદની સલકરાાંગ કરેજભાાં વામકરજીના ગ્રેજ્યુએટ થમા. છી જાભનગયથી વાંગીતની તારીભ રીધી. અને
વાંગીતના સળક્ષક ફન્મા અને એભને આ દદવ્માાંગ અજ
ાં જલા
ાં
દે ત ન શત અને નલ સલચાય આવ્મ. અને બચાઉ તથા
આજુ ફાજુ ગાભડાભાાં અંધ અને ભાંદ બુદ્ધદ્ચના વ્મક્લત ભાટે કાંઈક કયી છૂટવુ ાં અને એભને બચાઉભાાં 'નલચેતન અંધજન
ભાંડ' ળફૃ કયુું અને એભાાં વાથ ભળ્મ ચાાંળી દે લવી નાંદુ (ચાાંવી ફાા)ન અને આ વાંસ્થાના રસ્ટી ફની ભદદ કયી
અને અશીં અંધજન તથા ભાંદબુદ્ધદ્ચ ભાટે ગૃશ ઉદ્યગ, રામબ્રેયી, બ્રેઇનબરી, ગોળાા, અંધ વ ૃદ્ચાશ્રભ જેલી પ્રવ ૃસત્તથી વાંસ્થા
ધભધભલા રાગી અને કભાણી ણ થલા રાગી. જે દદવ્માાંગને ભતી અને આગ ફીજી વાંસ્થા ભુજભાાં 'નલચેતન
અંધજન ભાંડ' ળફૃ કયુું અને ભુજભાાં ફાયભા ધયણ સુધી દદવ્માાંગ સ્કૂર, કમ્પ્યુટય, દપજીમ થેયેી, સપ્રન્ટીંગ પ્રેવ, રાઇબ્રેયી,
સવલણ જેલી કા વાથે ત્રણવ જેટરા દદવ્માાંગની શસ્ટેર ફની ગઈ અને આ વાંસ્થાને ડનેળન ણ ખ ૂફ જ ભલા
રાગ્યુ.ાં અને ઘેઘ ૂય લડર ફની ગઈ. આ વત્મ ઘટના આણને જાગૃત કયી જામ છે કે ભાણવને અંધા ણ સનસભત્ત
ફની ગયુ ાં અને કેવ ુ ાં કામષ કયુ.ું અને આ લાત રાાંફી છે ણ ભેં ટુાંકભાાં કશી છે ॰ આણે પલત પ્રેયણા રેલાની છે કે અંધ
વ્મક્લત જ અંતયચુથી આટલુાં ભટુાં કામષ કયી ળકે ત આણા જીલનભાાં યાત્રી જેલી કઈ મુશ્કેરી આલે ત દશિંભત ન
શાયલી જઈએ અને પ્રબાત ડે ત્માાં સુધી વભમ સલતાલી યાખલ.
અંધાયાને એક ફ્રેન્ડ દયલલેસ્ટ ભકરલી છે , અજલાાભાાં જે ખરી નથી ળકાતી એલી કેટરીક લાત ખરલી છે ,
વનાના શાડ ચઢલા છે ભાયે ઉજાગયાને અડલા છે તાયા ભફાઈરની પરેવરાઈટના આંચના ઉજાવભાાં ભારુ વષનર
અંધારુાં તને ધયવુ ાં છે , ત ુ જ વાથે શમ ને દસ્ત ત અંધાયાભાાં થડુાં ઇન્લેસ્ટ કયવુ ાં છે . ભારુાં વનવેટ ઇન્ટ તાયી આંખભાાં
છે . ત્માાં ઊબા યશીને જયા ડૂફતા સ ૂયજને જલ છે , ભાયી જાતની જેટર જ આ દદલવ ભેર થમ છે એને તાયી આંખભાાં
ડુફાડીને ધલ છે , તાયી વાથે યશીને જીંદગી જીલલાના નલા સનમભ બણલા છે . દસ્ત! એક લાય તાયા ચશેયા ય ભાયે
તાયા ગણલા છે , કટકે-કટકે ત યજ જીવુ ાં છાં. એક વાથે તાયી શાજયીભાાં ભયવુ ાં છે , ત ુાં જ વાથે શમ ને ત અંધાયાભાાં જયા
ઇન્લેસ્ટ કયવુ ાં છે , આત્ભાને થડુાં લેઇટ રવ કયવુ ાં છે તાયી શલી ક્ષણ ભને આી દે , ત ુાં ફધ ભાય બાય રઈ રે, તાયી
વાથેન ુ ાં અંધારુાં સુગધ
ાં ી છે . આ યાત ભાયી ાવે યશેલા દે , તને જઈએ ત ભાયી વલાય રઈ રે, ગુગર ભે કે નેસલગેળન
લગય ભાયે ફેયકટક યખડવુ ાં છે , ત ુાં યસભળન આે ત એક લખત તાયાભાાં ભ ૂરા ડવુ ાં છે , તાયા વથલાયાન રાઈપ જેકેટ
શેયીને તાયી આંખભાાં તયવુ ાં છે , ત ુાં જ વાથે શમ ને ત અંધાયાભાાં થડુાં ઈન્લેસ્ટ કયવુ ાં છે .

અંતભાાં શલી કટાક્ષ: એટરે યાસત્રના વભમે આલત 'નવકયા'ન અલાજ છી તે ફાજુભાાં સ ૂતેરી વ્મક્લતન
શમ કે પ્રલાવ કયતી લખતે રે ન ફવ કે પ્રેનના મુવાપયન શમ.
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ુ ધ
શ્વાવ ુને સગ
ું ની છે વપય,
કુઇ કેડી? કમ લણાુંક?
ક્યાયે ુટકળે? કને ખફય?
ભનના તયું ગની છે ુઅત ુઈભય,
કું ુઇક તયું ગ કું ુઇક ુઈભુંગ,
શ?ુંુ યું ગ રાલળે કને ખફય?
બય-ું ુ બયું ુ હૃદમ શમ નાની નાની કુું ણ,
કણ? ભાુંગી રાલે ુઈછીનાું શ્વાવ
શલે ત? કને ખફય?
ને ાયકી થાણ જ બરે,
વચલાુઇ જામ એક યાત,
હયણાભ રાલે શુંુ વલાય? કને ખફય?
રે અંતય ભનની લાત બલ ું ુ  ૂછુું લગયધાયીને,
યાધા ને ભીયાું ફે નાભ, ણ...,
કણ ાભે શ્માભ કને ખફય?
છે ફધ વમલશાય પ્રેભને હદરની વગાુઆન,
નલેમ્ફય-૨૦
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ણ ુઉબય થામ ળાુંત, છી...,
કણ કયે છે પ્માય, કને ખફય?.
ુ ,ુંુ
ને કાુઇ જામ અંતય આંસન
છડે આંખ જમાયે વાથ,
જામ એ આંસ ુ ક્યાું? છી કને ખફય.
ુ ધ
શ્વાવ ુને સગ
ું ની છે વપય,
કુઇ કેડી? કમ લણાુંક?
ક્યાયે ુટકળે કને ખફય? કને ખફય?

જન્ભ છીના શેરા શ્વાવથી જજિંદગીની ળફૃઆત થામ છે . ભાના ગબષભાાં ફાક ના વાથે જડામેલ ુાં શમ
છે . જન્ભ થતાાં વાથે જ આ ના કાી અને જ્માયે ફાકને જુદુાં ાડે છે ત્માયથી તાના શ્વાવની ળફૃઆત થામ
છે અને શ્વાવ વાથે જ તાના જીલનની ળફૃઆત થામ છે . જજિંદગી આભ જુ ત આલા શ્વાવશ્વાવથી બયે રી છે
નલી તયાં ગ, નલી ઉભાંગ, નલી રાગણી નલા વ્મક્લત આ ફધુાં વતત જજિંદગીભાાં આલતુાં યશે છે . આણે
શ્વાવ રઈએ એ વાલ વાભાન્મ ક્રભ છે અને ફૂર સુઘ
ાં ત્માયે શ્વાવ ર ત તેભાાં સુગધ
ાં બી જામ છે . અનામાવ જ
શ્વાવને સુગધ
ાં નુ ાં વયનામુાં ભે છે . આ કઈ ખાવ કે ભટી લાત નથી ણ જ્માયે એ સુગધ
ાં ભનના ઊંડાણ સુધી
શોંચે એ ભનને નલા તયાં ગ આી જામ છે . વાલ નાની અભસ્તી આ દક્રમા કેટરી યભાાંચક છે . ભનને ખુળ
કયલા ભાટે આ નાનકડી ફાફત ણ કેટરી ભટી ખુળી આે છે . શેર લયવાદ આલે અને ભાટીભાાં જે બીનાળ
આલે એની વડભ ભનને છે ક સુધી ભશેકાલી દે છે . તભે જયુાં છે ક્યાયે મ સનયીક્ષણ કયુું શમ ત? કે આણે ઊંડ
શ્વાવ બયી આ ફધી સુગધ
ાં ને ભાણતા શઇમે છીએ.
આભ શ્વાવની અંદય ભનના તયાં ગ ડે છે . તભને અચાનક જ જજિંદગી વ્શારી અને વશાભણી રાગલા
ભાાંડે છે . એવુાં રાગે છે કે જ્માયે જજિંદગી તાના  ૂયફશાયભાાં ખીરેરી શમ ત્માયે ભાણવ તાને વોથી ખુળ અને
વોથી બાગ્મળાી વભજતા શમ છે . આ વપય ક્યાયે અટકળે એ કઈ કશી ળકતુાં નથી. ણ નલી ઉભાંગ, ઉજાષ
વાથે ભાણવ વતત જીલત યશે છે , ધફકત યશે છે , ભશેકત યશે છે . આ વપયની અંદય કેટરા ડાલ આલે છે ,
લણાાંક આલે છે . કેટકેટરા યાં ગથી બયે રી આ જજિંદગી છે .
ઘણી લખત આ ઉભાંગ લણાાંક તયાં ગ ફધુાં તભાયી અંદય પ્રેભ તયીકે સ્થાસત થઈ જતુાં શમ છે . ભાણવ
પ્રેભભાાં ડે ત્માયે એને દયણાભ શુાં આલળે એ બચિંતા કે સલચાય આલત નથી. શ્વાવભાાં શ્વાવ બી જામ એ શદ
સુધીના પ્રેભ છી શુાં નલા યાં ગ જજિંદગીભાાં આલળે એની કઈને કળી ખફય શતી નથી. છતાાં ભાણવને પ્રેભભાાં
ડવુાં ગભે છે . અશીં જજિંદગીના નલા શ્વાવની ળફૃઆત થામ છે . જે ફીજા ભાટે રેલાતા શમ છે . જે ફીજાના
શ્વાવભાાં બલા ભાટે આતુય શમ છે . જીલનના દયે ક ડાલભાાં પ્રેભન ડાલ વહથ
ાં
ડાલ છે . ભાણવને
ુ ી સુદય
તાની કયતા તાના ાત્રની ખુળી લધુ વ્શારી શમ છે . એક બચિંતા, એક રગાલ, એક અદભ ૂત ખેંચાણ એ
તાના ાત્ર ભાટે અનુબલા રાગે છે . ક્યાયે ક ભાત્ર આ એક ઉબયા વભાન શમ છે . એ ળાાંત થામ પ્રેભ ક્યાાં
ચાલ્મ જામ છે ખફય ડતી નથી. ત ક્યાયે ક એ એટર સનભષ શમ છે . કે રાગણીભાાં વભાઈ ને સનયાં તય
નલેમ્ફય-૨૦
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ભત જ યશે છે . શ્વાવે શ્વાવભાાં એનુ ાં નાભ ગથ
ાં ૂ ાઈ ગયુાં શમ છે . આલ સનભષ પ્રેભ કલ્નાભાાં અથલા ઈશ્વયભાાં
જલા લાાંચલા ભે છે . પ્રેભની લાત આલે ને ભને શ્રી કૃષ્ણનુ ાં અચ ૂક સ્ભયણ થઈ જામ છે . એભણે એભના
જીલનકા દયસભમાન કેટરાને પ્રેભ કમો અને કેટરા એ એભને પ્રેભ કમો. છતાાં ણ આણે એ દયે ક પ્રેભને, એ
ાત્રને ભાન આીએ છીએ. એ દયે ક ાત્રને આણે પ્રેભથી બજીએ છીએ  ૂજીએ છીએ. આણે કૃષ્ણના
જીલનભાાં આલેરા કઈ એક જ ાત્ર ને વ્મક્લત ને જ વાચ પ્રેભ નશીં ગણાલી ળકીએ. કઈ એક જ ાત્રને ભાન
વન્ભાનની નજયે જઈ ફીજાને તુચ્છ નશીં ગણી ળકીએ. કૃષ્ણ એ તાના દયે ક ાત્રને પ્રેભ કમો છે . કુફજાને
ણ બગલાને એ જ બાલ આદયને રાગણી અાલી. ભાતા મળદાની જે ગસત શતી એ જ ગસત  ૂતનાની ણ
થઈ. આ કેલી પ્રેભની ઉત્કૃષ્ટતા કે જે તાને ભાયલા ભાટે આલી ત ણ પલત સ્તનાન કયલાથી ઈશ્વયે એને
તાની ભાતા વભાન દયજ્જ આી એ જ ગસત કયી. આલ સનભષ પ્રેભ પલત શ્રી કૃષ્ણ જ કયી ળકે. યાધા શમ
કે ભીયા બગલાન ફાંનેના શ્વાવભાાં વભાઈ ગમા છે .
આલા સનભષ કૃષ્ણ આંખભાાંથી લશી જામ છે . જે બાલ એભને બજતાાં આંખભાાં આલી જામ છે એ પ્રેભભાાં
સ્લાબાસલક છે . આંસુ એ પ્રેભને ફહુ ગજફન નાત છે . જ્માાં પ્રેભ આલળે ત્માાં આંસુ આલલાના જ. આંખભાાં
વભમેરા આંસુ ણ એક વભમે વાથ છડી દે છે . આન વીધ જ અથષ છે કે જ્માાં શ્વાવ છે , સલશ્વાવ છે , પ્રેભ છે ,
ત્માાં આંસુ ણ છે જ. એક છી એક આ દયે ક તફક્ક ત આલલાન જ સ્લીકાયલાન જ.
કૃષ્ણ ફૃી જ આણી અંદય જે શ્વાવ છે . એ જ સલશ્વાવ છે , એ જ ઉભાંગ છે , એ જ પ્રેભ. અને અંતે
જીલનના છે લ્રા શ્વાવ છી જેભાાં બી જશુ,ાં એ ણ એ જ છે . આભ શ્વાવથી ળફૃ થમેરી વપય શ્વાવથી ુયી થઈ
જળે. ક્યાયે ? ક્યાાં? કને ખફય?...

નલેમ્ફય-૨૦
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હશભાુંશ ુ ઠક્કય, ુભદાલાદ
વજૉનશાય દયલાય વાથે જડામેરા વ્શારા વભ્મને તશેલાય અને ન ૂતન લષની ભાંગર કાભના. વભમ વભમની
ફબરશાયી ન્માયી શમ છે . લીતેરા લે આણને વોને ળીખલાડી દીધુ ાં છે કે વભમથી ભટ કઈ ગુરુ શત નથી. ળીખલા ભાટે
કઈ ાઠળાા કે યુસનલસવિટીની જફૃદયમાત શતી નથી. દયે ક પ્રશ્નનુ ાં વભાધાન ણ વભમ જ આત શમ છે . અસત ગાંબીય
દયક્સ્થસતભાાંથી આણે વો વાય થઈ યહ્યા છીએ અને થઈ જઈશુ ાં તે સલશ્વાવ ણ આણને વભમે જ અાલે છે . વભમથી
ભટુાં કઇ ધન નથી તે લાસ્તસલકતા ણ વભમ વાથે સ્લીકાયલી જ ડે. કયના લામયવની ગાંબીય ફીભાયીની શેરાાંના
વભમગાાભાાં દયે ક ક્ષેત્રભાાં થતા આમજન, સલચાય, તકષ દ્ર્ષ્ટ અને અબબગભ એભ તભાભ ાવાભાાં આલનાયા વભમભાાં ખ ૂફ
ભટુાં અંતય જલા ભળે. જ્માયે દયક્સ્થસત અસત ગાંબીય શમ અને તભાભ ફાજુએથી નકાયાત્ભક રાગણી વજાષતી શમ ત્માયે
ધન-વાંસત્ત, વાંકો, વ્મલસ્થા આ ફધુ ાં જમાયે ખયાં બે ચડી જામ ત્માયે આણે વો આણી તાની આત્ભદદપ્તી ભાટે અને
તાની જાત વાથે વાંલાદ વાધી ળકીએ એલી કઈ વાયી પ્રવ ૃસત્તભાાં તાની જાતને યલી ળકીએ ત એ વભમને ભાન આપ્યુ ાં
ગણાળે. દદલવ અને યાત,  ૂનભ અને અભાવ એક કુદયતી ક્રભ છે . એ ચાલ્મા જ કયલાન છે , યાં ત ુ દયે ક દયક્સ્થસતભાાં આણે
વભમને ભાન આી વભમ એ જ વભાધાન છે એલ દ્રઢ સલશ્વાવ યાખી આણુ ાં જીલન વદાવ્રતી ફને તે ભાટે વાંકલ્ફદ્ચ યશીએ.
આજથી લો શેરાાં  ૂજમ જરાયાભ ફાાએ વદાવ્રત ળબ્દની બેટ દુસનમાને આી. આજે વદાવ્રત ળબ્દને ખ ૂફ
વ્માક યીતે જલાભાાં આલે છે અને ભાણવ તે વદાવ્રતી ફને તે જ વભમની ભાાંગ છે અને એ જ વભમને આદય ણ છે .
કદાચ વદાવ્રત પલત બજનનુ ાં નશી ણ યલતદાન, અંગદાન ણ જીલનને વાથષક કયલા ભાટે એટલુાં જ જફૃયી છે . ફાહ્ય દ્રષ્ટીએ
વદાવ્રતી ફનલા ભાટે વોથી શેરાાં ભનભાંદદયભાાં સલચાયનુ ાં વદાવ્રત ળફૃ થવુ ાં ખ ૂફ જફૃયી છે . જેનાથી આઆ જીલન જીલલા
ભાટે અને યભાથષ ભાટે કાંઈક કયી છૂટલા ભાટે સલલેક, સલશ્વાવને લૈયાગમના બાંડાય ખુરી ળકે. આણે સિભી વાંસ્કૃસત તયપ ખ ૂફ
યકેટ ગસતએ આગ લધી ગમા ત્માયે ભશાભાયીના આ કયા વભમભાાં ભ ૂતકાભાાં ક્યાયે મ ન જમા શમ તેલા વાંજગએ
આણને એટલુાં જફૃય કયાલી દીધુ ાં છે કે દશન્દુત્લ વભગ્ર સલશ્વને ભાગષદળષન આી ળકે તેલી સલચાયધાયા છે અને આ વાંસ્કૃસતનાાં
લટવ ૃક્ષના આણે ણ એક ાન છીએ તેન ુ ાં ગોયલ આણને વોને વશેજે વશેજે થામ જ. ત આલ આણે વો ન ૂતન લે
વદાવ્રતી ફની દશન્દુત્લને છાજે તે યીતે વભમન ળણગાય કયીએ.
નલેમ્ફય-૨૦
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ુલ્ા લવા, મફ
ુંુ ુઇ

ચાર વભિ, હદલાીના લધાભણા કયીએ. ુઅણા ુઅ કયના કાના
દી’ લાલા ુઅલી છે હદલાી. વલય વલક્રભની ણ્ુ મ સ્મ ૃવતભાું ળરૂ થમેરા ુઅ
એક ગઝાયા લષને ુરવલદા કશીએ.. ુને નલા લષના અંતયથી ોંખણાું
કયીએ. હદલાીને પલત નલા કડાું, ભીઠાુઇ, પટાકડા ુને લેકેળનથી ન જતાું
એક નલા દ્રષ્ર્ષટકણથી જુઇએ.
ુ ે
હદલાી એટરે યું ગી. યું ગી એટરે ઘણા ફધા યું ગન સભ
કયી કયે રી કરાતભક ુલબવમક્લત. યું ગન ુંુ લૈવલધ્મ અંતયને ુલબભ ૂત કયે છે ,
ુ ી યું ગની ય
ુ ણી કયે છે . વપેદ યું ગ ળાુંવત ુને
ુને જીલનભાું ભેઘધન

ુ લ કયાલે
ુઅયાભ ુઅે છે . નીર, બ્લ ુ ુને જાભરી જેલા યું ગ ઠું ડકન ુનબ
છે . નાયું ગી ુને ી યું ગ જ્ઞાન ુને હકતી પ્રાક્પ્ત ભાટે છે . કથ્થાુઇ યું ગ
ુ , ળાુંવત થામ છે . કું કુન
ળયીયને યગ મલુ ત કયે છે . રીરા યું ગથી ઘયભાું શબ
રાર યું ગ બદ્ધુ િની વ ૃદ્ધિ કયે છે ુને વનણષમ ળક્લત લધાયે છે . કા યું ગ ુઈદાવી
ુને શતાળાન ુંુ પ્રવતક છે . તેથી જ યું ગીભાું નહશલતૌ જ લયામ છે . યું ગ
ુઅણા તન ભનભાું નલી ુઈજાષ, ુઈભુંગ ુને ુઈતવાશન વુંચાય કયે છે ુને
ુઅણી ભનદળાને વમલત કયલાભાું ભશતલની ભ ૂવભકા બજલે છે . ણ વોથી
વળયભય ત છે શાસ્મન યું ગ. ફવ, જીલનભાું ુઅ એક યું ગ શળે ત, ફીજા ફધા
યું ગ ુઅુઅ ુઅલી જજિંદગીને નલ વનખાય ુઅી દે ળે.

વુંગીતના વાત સ ૂય વા.. યે .. ગ.. ભ.. .. ધ.. વન.. વા.. ને ણ ુઅ
ુ ીન
ન ૂતન લષભાું વાથષક કયી રુઇએ. ુઅ વાતે સ ૂયની વયગભ જીલનભાું ખળ
વુંલાદ

સ્થાી

ુ તા
ભધય

ુઅે

છે .

ુઅ

છે

દુવનમાની

વોથી

ઓછા

ુ ાક્ષયલાી બાા. વુંગીત એ ુઅતભાની બાા છે . ભનની વાધના છે .
મ
રાગણીઓની લાચા છે . ઘણા રક વુંગીત ળીખલા ભાટે વનવ ૃત થલાની યાશ
જતા શમ છે . ણ ના, વુંગીત ત લતષભાન પ્રવ ૃવત્તને લેગ ુઅલા ભાટેની
પ્રવ ૃવત્ત છે . યું ગની જેભ સ ૂય ણ વાુઇકરજીકર વલમ છે . બીતયના ગભન ુંુ
વયલય બયી દે તે વયગભ. ુઅતભાને ભનની વાથે વુંર્ન કયે તે વુંગીત.
જરૂયી નથી કે કુઇ વાધનના વથલાયે જ વુંગીત વુંબામ. એ પ્રકૃવતના કણ
કણભાું ુિ, તિ, વલષિ છે . જ્માું કાન ભાુંડ તમાું વુંગીત ભાણલા ભે . ઝયભય
લયવતા લયવાદભાું, ફાકના વનદો શાસ્મભાું, ુંખીના કરયલભાું, ખખ
ુ લાટાભાું કે વાગયના ઘઘ
ુ લાટભાું ફધે જ ભધય
ુ
લશેતા ઝયણાભાું, લનના સવ
વુંગીત વતત લાગત ુંુ યશે છે . વુંગીત એક વાધના છે , ુઅયાધના છે . ુઅતભાને
ુ ૂવત છે . ેટા સ ૂય ુને
યભાતભા વાથે બક્લતથી બેલલાની સદ
ુંુ ય ુનભ
ભેલણીના યું ગ ત ુગલણત છે . ણ મ ૂ વાત સ ૂય ુને વાત યું ગ ુઅણા
ુ ી શોંચાડત ુંુ ભાધ્મભ છે . ત ફવ વભિ,ુઅ નલા
ુઅતભાને યભ તતલ સધ
લષના વુંકલ્ભાું, જીલનભાું યું ગ ુને સ ૂયન જરૂયથી વભાલેળ કયી, લણી

રુઇએ… ુને નલા લે, નલેવયથી, નલરા થુઇએ.

Email:- alpavvasa@gmail.com
નલેમ્ફય-૨૦
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કેટરાક લો શેરાાં ભાયા એક સભત્રે ભાયા જન્ભદદલવે તાની ખુળારી વ્મલત કયત ુ ાં એક કાડષ ભકરાવ્યુ ાં શત ુ ાં
જેભાાં

શુબેચ્છા

વ્મલત

કયલા

ઉયાાંત

રખ્યુ ાં શત ુ ાં કે,

“LIFE IS AN

ADJUSTMENT AND MUTUAL

UNDERSTANDING!!!” “જીલન એ એક પ્રકાયની ફાુંધછડ ુને યસ્ય વભજણ જ છે !!!” જીલન છે ત પ્રશ્ન ત
આલલાના જ છે . ક્યાાંક લાાંચ્યુ ાં શતુ ાં કે, જે દદલવે તભાયા જીલનભાાં કઇ જ પ્રશ્ન ન શમ ત જફૃયથી સલચાયજ કે આભ
કેભ ? કાાંઇક ગડફડ જેવુ ાં રાગે છે ! જીલતા ભનુષ્મને પ્રશ્ન ત શમ જ ! ભાણવ નાન શમ કે ભટ, યામ શમ કે યાં ક,
અભીય શમ કે તલાંગય, ભાબરક શમ કે નકય, સ્લતાંત્ર શમ કે આસશ્રત, નાના શમ કે છી ભટા – પ્રશ્ન ત શલાના,
શલાના અને શલાના જ ! જીલનભાાં પ્રશ્ન શલા સ્લબાસલક જ છે . જીલન એક ફાાંધછડ કે એડજસ્ટભેન્ટ છે કે નશીં
એન વાં ૂણષ આધાય આણા તાના દ્ર્ષ્ટકણ–અબબગભ ઉય આધાયીત શમ છે . જીલનભાાં ફધી જ દયક્સ્થસત
શાંભેળા વાનુકુ શમ અને આણી તાની અેક્ષા મુજફ જ ફધુ ાં ચારત ુ ાં શમ એલી અેક્ષા યાખી ળકામ નશીં.
ભનુષ્મ ભાત્રને પ્રશ્ન ત શમ જ. કઇ ણ જાતના સલઘ્ન સલના તભને તભાયી ભાંજજરે શોંચાડત શમ એલ કઇ
યસ્ત તભને ભી જામ ત ભાનજ કે એ યસ્ત ક્યાાંમ જત નથી. પ્રશ્નન વદાં તય અબાલ અવાંબલ છે . પ્રશ્ન નાના
શમ કે ભટા એ લધાયે ભશત્લનુ ાં નથી. પ્રશ્ન પ્રત્મેન આણ અબબગભ એ જ ખયી ભશત્લની ફાફત છે . જીલનભાાં
ઉદબલતા પ્રશ્ન પ્રત્મે આણ દ્ર્ષ્ટકણ કેલ શલ જઇએ એ તયપ અંગુરીસનદે ળ કયત એક સુદય
ાં પ્રવાંગ છે .
આજના વભમભાાં ડગરે ને ગરે આણા જીલનભાાં ઉદબલતા પ્રશ્ર્ન તથા આલા પ્રશ્નના કાયણે ઉત્ન્ન
થતી ભાનસવક તાણને સનમાંત્રીત કયલાની કા ઉય એક સલળા શ્રતાલગષ વભક્ષ એક સલધ્લાન ભદશરા ભાનવળાસ્ત્રી
ભનનીમ પ્રલચન આી યહ્યા શતા. તેભના લલતવ્મને શ્રતા એક બચતે ભાણી યહ્યા શતા. પ્રલચન દયમ્માન જેલ કે
લલતાએ ાણીન ગ્રાવ ઉાડય, “ફધાએ સલચાયુું કે શભણાાં જ તે  ૂછળે, “ફર, ાણીન ગ્રાવ અધો ખારી છે કે
બયે ર ?” યાં ત ુ, મુખ ય શલા ક્સ્ભત વાથે તેણીએ  ૂછયુ,ાં “ાણીન આ ગ્રાવ કેટર બાયી – કેટર લજનદાય છે ?”
ફહુ જ સ્લાબાસલકણે જુદા જુદા પ્રત્યુતય ાણીથી બયે ર ગ્રાવ ૨૦૦ થી ૩૦૦ ગ્રાભ લચ્ચે શળે એભ સ ૂચલતા
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શતા. તેણીએ શવીને ખુરાવ કમો, “મ ૂભ ૂત લજન એ ભશત્લની ફાફત નથી. લજનન આધાય હુ ાં તેને કેટરી લાય–
કેટરા વભમ સુધી કડી યાખુ ાં છાં તેની ઉય છે .” તાના લલતવ્મને આગ લધાયતાાં તેણીએ કહ્ુ,ાં “જ હુ ાં આ
ાણીના ગ્રાવને ફે–ત્રણ સભસનટ છી નીચે યાખી દઉં ત કઇ જ વભસ્મા નથી. ણ જ હુ ાં તેને એક કરાક સુધી
કડી યાખીળ ત ભાયા શાથભાાં એક પ્રકાયનુ ાં વતત શવુ ાં દદષ ચાલુ યશેળે. જ હુ ાં તેને ચાય કરાક સુધી કડી યાખીળ
ત ભાય શાથ જડ થઇ જળે. અને જ હુ ાં આ ગ્રાવને આખ દદલવ સુધી કડી યાખીળ ત કદાચ ભાયા શાથને રકલ
કે ક્ષાઘાત જેલી અવય થલાની વાંબાલના ઊબી થળે.”
આટલુાં કશીને ખુરાવ કયતાાં એ સલદ્વાન ભાનવળાસ્ત્રીએ કહ્ુ,ાં “શકીકત ત એ છે કે, ગ્રાવનુ ાં લજન કાાંઇ જ
ફદરાતુાં નથી, તે ત જેટલુાં છે એટલુાં જ યશે છે , જેટર લધાયે વભમ હુ ાં તેને કડી યાખુ ાં છાં તેટર લધાયે ને લધાયે
બાયી અનુબલાત જામ છે .” ભાસભિક શાસ્મ વાથે તેણીએ ખુરાવ કયતાાં કહ્ુાં કે, “જીલનભાાં ભાનસવક તાણ, બચિંતા કે
મુઝ
ાં લણ ણ આ ાણીના ગ્રાવ વભાન છે . એ ઉદબલે ત્માયે ખાવ લધાયે કાાંઇ જ ફનત ુ ાં નથી. યાં ત,ુ થડા લધાયે
વભમ સુધી એ સલળે સલચાયતા યશ ત તે ીડા આલાનુ ાં ચાલુ કયી દે છે . જ તભે દદલવબય એ પ્રશ્ન સલળે
સલચાયતા યશ ત તભે એ વભમે અન્મ કઇ ણ કાભ કયલા ભાટે અવભથષ ફની જાલ છ અને જાણે કે રકલાગ્રસ્ત
અનુબલલા ભાાંડળ. જીલનભાાં મુશ્કેરી ફૃ થી બયે રા કથા જેલી શમ છે . જ જમા જ કય ત તે ફહુ જ ભટી
દે ખાળે ણ ઉાડી રેળ ત શલી જ શમ છે .”
આખયે જાણે કે બ્ર લચન લદતી શમ એભ તેણીએ અંસતભ વત્મ ઉચ્ચાયુું કે, “ગ્રાવ(પ્રશ્ન)ને ક્યાયે મ કડી
ન યાખ. જીલનના વ્મલશાયભાાં જેટલુાં જલ્દી છડી દે લાનુ ાં લરણ અનાલીશુ ાં એટરી જ જલ્દીથી શલાળ
અનુબલીશુ.ાં આણુાં સુખ કે દુ:ખ અન્મ રક, અન્મ ફાફત કે વાંજગ ઉય આધાદયત શમ ત વતત આણે
ગાંબીય તકરીપભાાં જ શઇએ. એક લખત આણે સુખી યશેલાન જ સનણષમ કયી રઇએ ત ફાકીનુ ાં ફધુ ાં અનુબલ અને
વાંજગની ફાફત છે .”
ભાયા કેટરાક સભત્ર અલાયનલાય લટ્વએ ઉય ખુફ જ અથષવબય વાંદેળા કે ઇ–ભેઇર ભકરાલતા શમ
છે . તાજેતયભાાં ભને ભે રા એક લટ્વએ વાંદેળાભાાં રખ્યુ ાં શત,ુ ાં “Read twice…The more we LEAVE…the more we
LIVE !” ફે લખત લાાંચ. “આણે જેટલુાં લધાયે છડીમે તેટલુાં લધાયે જીલીએ!” થડુક
ાં ઉંડાણથી સલચાયીએ ત આભાાં
વાંબલત: જીલનનુાં ચયીભ વત્મ જ વભાઇ ગમેલ ુાં દે ખામ છે . આણે જેટલુાં લધાયે છડીમે તેટલુાં લધાયે જીલીએ ! અશીં
શુાં છડલાની લાત છે ? અશીં અંદય અંદયના યાગ–દ્વે, અશભ, ભન દુ:ખ, ભાફૃાં–તાફૃાં લગેયે છા કયલાની–છડલાની
લાત છે .
સ્લાબાસલક જ છે કે યાગ–દ્વે, ભનદુ:ખ લગેયે જ છા થામ ત અયવયવભાાં વાંફધ
ાં  વાયા જલાઇ યશે
અને ભાનસવક વાતા ણ વાયી જ યશેલાની. શલાળ અનુબલામ. ભાનસવક વાતાની અવય ળયીય ઉય ત
શકાયાત્ભક ડતી જ શમ છે . શકાયાત્ભક અબબગભ ધયાલનાય વ્મક્લત બરે તાના આયુષ્મ કભષ અનુવાય ટૂાંકુાં કે રાાંબ ુ ાં
જીલે યાં ત,ુ તેન ુાં જીલન ત ચક્કવણે ળાાંત, સુદય
ાં
અને વય જ યશેલાનુ ાં એ શકીકત છે . સભત્ર, તાન શઠાગ્રશ
છડલાથી શકાયાત્ભક અબબગભ કેલામ છે . જેની પશ્રુસત સુદીઘષ આયુષ્મભાાં દયણભતી શમ છે . જેભ જેભ લધાયે
છડતા જઇશુાં તેભ તેભ લધાયે ને લધાયે શલાળ અનુબલતા જઇશુ ાં ! ચાર, અત્માયથી જ છડલાનુ ાં ળફૃ કયી દઇએ
અને સ્નેશી તથા સ્લજન વાથેના વાંફધ
ાં ભાાં સુલાવ પ્રવાયીને જીલનને શલા ફૂર જેવુ ાં ફનાલીએ!
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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સલુ ચતા બટ્ટ “કલ્નાના સ ૂય", ુભદાલાદ
આજન ભાય સલમ છે "નાયી તુ ના શાયી, નાયી ત ુ ના શાયી". આ સ્ત્રી સલે એક રેખ છે જેને હુ ાં રઘુકથા
સ્લફૃે તભાયી વભક્ષ મ ૂકી યશી છાં. તે ભેં તે રખ્યુ ાં છે અને શલે હુ ાં ળબ્દભાાં તેન ુ ાં લણષન કયી યશી છાં.
સનળા, ખ ૂફ જ શનશાય, શોંસળમાય, ચતુય અને રાગણીળીર દીકયી શતી. સતાની એક ની એક દીકયી, ખ ૂફ જ
રાડકડભાાં ઉછયે રી યાં ત ુ વભસ્મા એક જ કે ઘય ગયીફ! દીકયી ભટી થામ એટરે બાગે જ. દયે ક ભાતા સતાને એની
બચિંતા થામ. તેના વગણ ભાટે ની, કે તેને કેવ ુાં વગણ ભળે? કેવ ુ ઘય ભળે? કેલા રક ભળે? તેલી જ બચિંતા
સનળાના ભાતાસતાને ણ શતી. ઘણા ભાાંગા આલતા, ઘણી લાત આલતી, ઘણામ રક ઘયે આલતા. યાં ત ુ આસથિક
દયક્સ્થસતને કાયણે સનળાના વાંફધ
ાં ને કઈ સ્લીકાયત ુ ાં નશત.ુ ાં
શલે એક દદલવ અચાનક ફૃેળ સનળાને જલા આવ્મ. સનળાની આલડત જઈને ફૃેળે સનળાને વાંદ કયી અને
સનળા એ ણ લચન આપ્યુ ાં કે તાની આલડત ને તે કામભ ભાટે ફનાલી યાખળે અને ફૃેળના દયલાયને જ્માયે
ણ તેની જફૃય ડળે ત્માયે તે ઢાર ફનીને તેની વભક્ષ ઉબી યશેળે. ફૃેળના ભાતાસતાને સનળા મગ્મ નશતી
રાગતી કેભકે તેભને ત ભટા ઘયની અને ખ ૂફ જ દશેજ રાલે તેલી લહુ જઈતી શતી. યાં ત ુ ફૃેળને સનળાભાાં
તાની અધાુંબગનીના દળષન થમા અને છે લટે ફાંને એ રગ્ન કમાષ. રગ્ન છી ફૃેળના ભાતાસતાનુ ાં લતષન સનળા ભાટે
મગ્મ નશતુ.ાં ના તેને ખાલા આે, ના તેની વાથે વન્ભાન થી લાત થામ, ના કઈ કાભભાાં તેની ગણના કયલાભાાં
આલે! ફવ એભ સતયસ્કાય, સતયસ્કાય અને સતયસ્કાય જ થામ. શલે એક દદલવ એલ આવ્મ કે ફૃેળના સતા
ભાાંદગીભાાં વડામા, એટરા ભાાંદગીભાાં વડામા કે જેટરી ધન દરત શતી તે ણ દલાખાનાભાાં ગઈ અને ળયીય
વાથ નશતુાં આતુાં એ નપાભાાં! સનળા શનશાય સ્ત્રી શતી અને તે તે રાગણીળીર શલા છતાાં તેના પ્રત્મેના લતષ નને
તે ભ ૂરીને તાના વવયાની વેલાભાાં તે ગાડૂફ થલા રાગી. તેને તે ભશેનત કયીને આસથિક યીતે ભશેનત કયીને
તાના સતાને વજા કયે તે યીતે તેને તાના વવયાને વાજા કમાષ. તેભની વેલા, તેભને ઉઠાડલા, ફેવાડલા, તેભને
વભમે દલા આલી આ ફધુ ાં જ સનળા એ કયુું એક દીકયીની જેભ.
શલે ફૃેળના સતાજી વાજા થઈ ગમા. તેભને દયે કની લચ્ચે કહ્ુાં કે આજે ભને લહુ ના ફૃભાાં દીકયી ભી છે .
કદાચ સનળાની જગ્મા એ ફીજી કઈ સ્ત્રી શત ત આ ના કયી ળકત તે પલત સનળા જ કયી ળકે અને સનળા જેલી
છકયી જ કયી ળકે.
ભને ગલષ છે , ભને ગલષ છે દીકયી કે તભે આ ઘયની રક્ષ્ભી છ. સભત્ર સ્ત્રીભાાં એક ળક્લત છે કે જે અળક્યને ણ
ળક્ય ફનાલી દે . ભાટે જ કશીએ છશીએ કે સ્ત્રી નુ ાં વન્ભાન કય. તે જ્માયે ણ જફૃય ડળે ત્માયે તભાયી વભક્ષ ઢાર
ફનીને ઉબી યશેળે. ભાટે જ કશેલામ છે કે "નાયી ત ુ ાં ના શાયી, નાયી ત ુ ાં ના શાયી"
નલેમ્ફય-૨૦
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 ૂલી ભદી ભરકાણ, ય,ુ એવ.એ
ુષ્ક સલભાન

ુ ને દે લાભાાં આલે છે , જેભણે
આણે જાણીએ છીએ કે આધુસનક સલભાનની ળધ ભાટેન ક્રેદડટ યાઇટ ફાંધ
૧૯૦૩ભાાં પ્રથભલાય સલશ્વની ઉડાન બયે રી. યાં ત ુ આ લાત ત ગઇકારની છે , બાયતીમ ગ્રાંથએ ત આકાળગાભી
લાશનન ઉલ્રેખ યુગ અગાઉ કયી દીધ છે . કાયણ કે આણાાં એ રક જ્ઞાની-સલજ્ઞાની શતાાં, આથી આજે
આણે જે જગ્માએ છીએ તે જગ્માથી ત તે ઘણાાં જ આગ શતાાં. આ ફાફતનુ ાં વોથી ભટુાં પ્રભાણ ત
આણને આણાાં ધભષગ્રથ
ાં  આતાાં કશે છે કે ,  ૃ્લી ય થતી અનેકસલધ દક્રમા જલા દે લ- દે લી સલભાને
ચઢીને આલતાાં, આ ફાફત દળાષલે છે કે જે આજના સલશ્વ ભાટે નવુાં છે તે સલભાનની પ્રથા આણે ત્માાં ઘણી જ
પ્રાચીન શતી. વાંસ્કૃતભાાં “સલ” ન અથષ ક્ષી કહ્ય છે અને “ભાન” એટ્રે કે, તેનાાં જેવુ.ાં આભ આખા ળબ્દન અથષ
“ક્ષી જેવુાં કે જેલા” તયીકે કયી ળકામ. આજે મ ઉત્તયાખાંડની પ્રાકૃત રકબાાભાાં સલભાનને ચીરગાડી તયીકે
ખલાભાાં આલે છે . તે જ યીતે ભય ૂયાંખ, શાંવાંખ લગેયે પ્રકાયનાાં સલભાનન મ ઉલ્રેખ ગ્રાંથભાાં જલા ભે
છે .
યાભામણભાાં ુષ્ક સલભાનન ઉલ્રેખ થમેર જ છે . જલાની લાત એ કે , દે લ જે સલભાને ચઢીને આલતાાં
તે સલભાનભાાં જ તેની વાઇઝ ફતાલી દે લાભાાં આલતી શતી આ સલભાનભાાં કઈ નાના (આજની બાાભાાં ૨-૩
વીટલાા પ્રેરય પ્રેન) શતાાં ને કઈક ભટા (આજે એયફવ કે ફઈંગ જેભાાં ૬ થી લધુ રક જઈ ળકે) શતાાં.
ુષ્ક સલભાન ભાટે એભ કશેલાયુાં છે કે , જ્માયે યાલણ આવ્મ ત્માયે તેણે સલભાનને સ્લમાં ચરાલેલ ુાં એટરે કે, (Self
Driven) શતુાં જે તેણે યાભ-વીતાની કુટીમાથી થડે દૂય યાખેલ.ુાં જલાની લાત એ કે , આ કુટીમાથી થડે દૂય યાખવુાં
અને વીતાને ઉાડીને તયત જ સલભાનને ઉડાડવુાં તે પ્રદક્રમા આજે શેબરકપ્ટયભાાં જલા ભે છે . આ શેબરકપ્ટયની
લાતથી સુદયકાાં
ાં
ડભાાં જલાનુ ાં ભન થામ છે . સુદયકાાં
ાં
ડનાાં વગષ ૧ અને શ્રક નાં ૪૨.૪૩ ભાાં કહ્ુાં છે કે,
નલેમ્ફય-૨૦
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उत्पाताय वेगेन वेगवानववचारयन, सुपर्णमिव चात्िानाां िेने स कवपकांु ज्जरः।

सिुत्पततत तस्मिमतु वेगात्ते नगरोहिर्ः, सांह्यत्य ववटपान ् सवाणन ् सिुत्पेततुः सिन्ततः।।

અથષ:- શનુભાનજી તાની ફાધાને ધ્માનભાાં ન રેતાાં અત્માંત લેગ ૂલષક રાંકાની અંદય કૂદી ડયાાં
ત્માયે કેટરાક લનલાવી શ્રેષ્ઠને શનુભાન ગરુડ વભાન રાગ્માાં, આ વભમે અત્માંત લેગ ૂલષક કુદલાથી અને તેભનાાં
લેગજસનત લાયુલેગથી લાદટકાભાાં યશેર અનેક વ ૃક્ષલેરી અને ગુલ્ભરતાતા અને તેભની ળાખા ઉખડી
ગઈ. જલાની લાત એ કે , આજે શેબરકપ્ટય જ્માયે ઊડે અને જ્માયે રેન્ડ થામ છે ત્માયે રગબગ આલી જ ક્સ્થસત
શમ છે . ુષ્ક સલભાનની ફીજી ખાસવમત સલે કહ્ુાં છે કે આ સલભાન તે માત્રી પ્રભાણે તાની વાઇઝ ફદરી
ળકતુાં શતુ.ાં દા.ખ જ્માયે યાલણ ાંચલટીભાાં આવ્મ ત્માયે ુષ્ક સલભાનની વાઇઝ કેલ તે એકર ફેવી ળકે
તેલ શતી શતી, ણ વીતાજીને ખેંચી આવ્મ ત્માયે તે જ સલભાનભાાં ફે વ્મક્લત યશી ળકે તેટરી જગ્મા શતી. આ
ુ ાન, સલબીણ,
જ સલભાન જ્માયે રાંકા યુધ્ધ છી અમધ્મા જલા નીકળ્યુાં ત્માયે તેભાાં યાભ, વીતા, રક્ષ્ભણ, જાાંબલ
સુગ્રીલ, અંગદ અને અમુક ફીજા લાનય ણ ફેવેરાાં શતાાં. દબક્ષણ બાયતીમ યાભામણભાાં તેભ જ યાભામણ
આધાદયત સળલ્કાભાાં યાભ-રક્ષ્ભણ-વીતાને રઈને જતુાં ુષ્ક સલભાન ત્રણથી ાાંચ ભાંબઝરા શતુ.ાં
ુષ્ક સલભાનની ત્રીજી ખાસવમત લાલ્ભીદક યાભામણભાાં એ ફતાલી છે કે , રાંકાથી આ સલભાન જ્માયે ઉડયુાં
ત્માયે યાભે કે સલબબણે ઉડાડ્ુાં નથી ફલ્કે તેભણે ુષ્કને આદે ળ આપ્મ અને તે આદે ળ પ્રભાણે ુષ્ક ઉડતુાં
શતુ.ાં
આજની દૃ્ષ્ટએ જઈએ ત આ ફાફતને  ૂણષ યફદટક અને કમ્પ્યુટયાઇઝ સવસ્ટભભાાં જઈ ળકામ. અગય આ

યફદટક અને કમ્પ્યુટયાઇઝ સવસ્ટભની લાત કયીએ ત એ વભમ દૂય નથી જ્માયે યસ્તા ય ડ્રાઈલયરેવ કાય
દડતી શળે. આ ડ્રાઈલયરેવ કાય ઉય ગમા લે અભેદયકાભાાં પ્રમગ થમેરાાં, ણ આ પ્રમગ  ૂણષ યીતે વપ
થમેર નશીં. કાયણ કે યસ્તા યનાાં રાદપકને ભાલાભાાં, યસ્તાભાાં કેટરા ેડસ્ે રીમન (ચારતા રક અને યસ્ત
ક્રવ કયતાાં રક) છે તે વભજલાભાાં કમ્પ્યુટય ભ ૂર કયી ગમેલ.ુાં આ ભ ૂરને કાયણે તત્કાર  ૂયતાાં વભમ ભાટે આ
કાયન ઉમગ અટકાલી દે લાભાાં આવ્મ છે , ણ એક આળા યાખી ળકામ કે આલનાયા ૨૫-૩૦ લોભાાં આણે
યસ્તા ય એલી કાય ચક્કવ જઈશુ.ાં આ ડ્રાઈલય રેવ કાય તયપથી ાછા ુષ્ક સલભાન તયપ જઈએ ત
જાણીએ કે જ્માયે સલબબણે ુષ્ક સલભાનને આદે ળ આપ્મ શત તે વભમે આકાળભાાં ફીજા કઈ જ સલભાન ન
શતાાં કે રાદપક ન શત જેને કાયણે ુષ્કને આદે ળ પ્રભાણે ઉડલાભાાં કઈ જ તકરીપ ન યશી. આ ત સલભાનની
લાત થઈ ણ બગલાન સલષ્ણુ ણ જે ગરુડે ચઢીને આલતાાં તે ગરુડને મ એક વીટય સલભાન તયીકે ખી
ળકામ અને બગલતી રક્ષ્ભી જ વાથે શમ ત તે જ વભમે ગરુડ એ ટુ વીટય ણ ફની જતુ.ાં બગલાન સલષ્ણુની
જેભ ળસનદે લ અને કાસતિકેમ સ્લાભીનુ ાં મે છે . જેભાાં ળસનદે લ કાગડા ય ફેવી ઊડે છે ત સ્લાભી કાસતિકેમ ભય ૂય
ઉય બફયાજભાન થઈ ઊડે છે . આભ આ ક્ષીને મ એક પ્રકાયે સલભાનનુ ાં ફૃ આી જ ળકામ છે , ણ આ
ફધા લાશન ક્ષીભાાં ગરુડન ઉલ્રેખ લધુ થામ છે , કાયણ કે ુયાતન કાથી રઈને ફોધ્ધ વભમ સુધી
ગફૃડાકૃસતલાા સલભાનનુ ાં લધાયે ચરણ યશેલ ુાં અને ફોધ્ધકા સુધી આ પ્રકાયનાાં સલભાન ફનાલલાલાા
કાયીગયની વાંખ્મા ણ લધુ શતી, ણ ફોધ્ધકા છી આ કા ાછ છૂટી ગઈ. અગય કેલ ગરુડની લાત
કયીએ ત, ઇન્ડનેસળમાનાાં એયટષ ન ુ ાં નાભ આજેમ ગફૃડા છે અને તેના સલભાનને ગફૃડા યાજલલ્રી કે ગફૃડા
નલેમ્ફય-૨૦
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ચાંદ્રાલલ્રીને નાભે ખલાભાાં આલે છે . બગલાન સલષ્ણુનાાં લાશન આ ગફૃડા ભાટે ભને એક પ્રશ્ન થામ છે કે, ળા
ભાટે આણાાં ધભષગ્રથ
ાં ભાાં ગફૃડાનુ ાં બચત્ર અરગ યીતે ફતાલલાભાાં આવ્યુાં છે . કાયણ કે અત્માય સુધી ભે ુયાણથી
રઈ અન્મ જેટરાાં ધભષગ્રથ
ાં  જમાાં તેભાાં ગફૃડાનુ ાં મુખ ત ક્ષી જેવુાં શમ છે ણ દે શ ભાનલન શમ છે . આભ ળા
ભાટે છે તે પ્રશ્નન જલાફ ભે ત્માાં સુધી તેને અશીં જ છડી દઈએ. અગય ઉડલાની લાત કયલાભાાં આલે ત,
યાભામણભાાં જ્માાં ુષ્ક સલભાન ઊડે છે તેભ શનુભાન, સલબીણ અને અમુક રાંકાલાવીને ણ ભશસિ
લાલ્ભીદકએ ઊડતાાં ફતાલેરાાં છે . આગ જ્માયે શનુભાન વીતાજીને ભળ્માાં તેભની ીડાને જાણી તેભણે
વીતાજીને કહ્ુાં કે , ભાતા આ ભાયી ીઠ ય ફેવી જા હુ ાં આને પ્રભુ શ્રીયાભ સુધી રઈ જઈળ. ત્માયે
વીતાજીએ ના કશી અને કહ્ુાં કે , ુત્ર તુાં ઊડીને આવ્મ છે અને ઊડીને ભને રઈ જઈળ ણ તમે ભાયે ભાટે તે
મગ્મ નથી. આભ વીતાજીન બાલ દળાષલતાાં લાલ્ભીદક કશે છે કે , જ્માયે શનુભાન વીતાને કશે છે હુ ાં ઊડીને રાંકા
આવ્મ છાં તે ફાફતને વીતાજીએ ફહુ વયતાથી ભાની રીધી છે . આભ શલે એ સલચાયવુાં યહ્ુાં કે ; શનુભાન,
સલબીણ લગેયે ાંખ લગયનાાં આ ભશાુરુ એલી તે કેલી કરા જાણતાાં શળે?
સલભાનની ફાફતભાાં ાંચતાંત્રની એક કથાભાાં કહ્ુાં છે કે , એક ધ ૂતષ ભનુષ્મએ બગલાન સલષ્ણુન ુ ાં સ્લફૃ
ધાયણ કયુું અને ગફૃડાકૃસતલાા ચાલીથી ચારતાાં લાશન ઉય વલાય થઈને આલત શત, જ્માયે
“ગમાબચિંતાભણી” નાભનાાં ગ્રાંથભાાં ભય ૂયા અને ભત્સ્માકૃસતલાા સલભાનન ઉલ્રેખ થમ છે . આભાાંથી મે ભય ૂયને
ત વભજી ળકામ કાયણ કે તેની ાવે ાાંખ છે , ણ ભત્સ્માકૃસતલાફૄાં સલભાન કેલી યીતે ઊડી ળકતુાં શળે તે પ્રશ્ન
આજે મ યશેર છે . શ્રીભદૌ બાગલતભાાં યાજા ળલ્મનાાં સલભાનન ઉલ્રેખ કયતાાં કહ્ુાં છે કે , આ સલભાન ભ ૂસભ અને
લષત ય વશેરાઈથી ચારી ળકતુાં શતુ,ાં આકાળભાાં લાયુની જેભ દડી ળકતુાં શતુાં અને જભાાં નાલની ચારી
ળકતુાં શતુ.ાં યાજા ળલ્મનાાં સલભાનની લાતથી ત્રેન લષ શેરાાં ફનેરી એક દપલ્ભ ચીટી ચીટી ફેંગ ફેંગ માદ
આલી ગઈ. આ દપલ્ભભાાં આલી જ એક કાયની લાત કયે રી શતી, જે ભ ૂસભ ય ચારે છે , આકાળભાાં ઊડે છે અને
જભાાં ફટ ફની જામ છે . આ દપલ્ભની અવય ફૃે આજે અભેદયકાભાાં એલી ટુદયસ્ટ ફવ જલા ભે છે જેન
ઉમગ ફીજા સલશ્વયુધ્ધ દયમ્માન થમ શત. આ ફવ શારભાાં યસ્તા ય ત દડે જ છે અને ફટ ફનીને તયે
તે યીતે કન્લટષ કયલાભાાં આલી છે ણ શજી આ ફવ ઊડતી નથી તેથી અભેદયકન લૈજ્ઞાસનક ચીટી ચીટી ફેંગ
ફેંગની ઊડતી કાયની જેભ આ ફવને મ સલભાનની કક્ષાભાાં રાલલા વાંળધન કયી યહ્યાાં છે . જ’કે તેભાાં વપતા
ક્યાયે ભળે તે ત વભમ જ જાણે, ણ જ આ ફાફતભાાં વપતા ભળે ત બસલષ્મભાાં આણને સલભાન,
શેબરકપ્ટય, એયફલ ૂનની જેભ ઊડતી ફવ ણ જલા ભળે. આગ લધતાાં જાણીએ કે ; ભશસિ બયદ્વાજકૃત
અંશુફસધની ગ્રાંથનાાં સલભાન અસધકયણ નાભનાાં વગષભાાં ૯ પ્રકાયનાાં સલભાનન ઉલ્રેખ થમ છે . જે લીજીથી,
જથી, તેરથી, ફાષ્થી, સ ૂમષનાાં દકયણથી, લાયુથી, અક્ગ્નથી, ચુફ
ાં કથી અને ભબણ એટ્રે યત્નની ઉજાષથી ચારતાાં
શતાાં. આજન વભમ અરગ છે , આજે આણને તેર કે ેરબરમભથી ચારતાાં સલભાન જલા ભે છે ણ અન્મ
ઉજાષથી ચારતાાં સલભાન જલા ભતાાં નથી, અગય સલજ્ઞાન અને વભમની લાત કયીએ ત સ ૂમષ દકયણ એટ્રે
વરાયથી ચારતાાં સલભાન અને લીજીથી ચારતાાં સલભાન આણને ચક્કવ જલા ભળે , ણ તમે જ,
ફાષ્, લાયુ, યત્ન, અક્ગ્ન, ચુફક
ાં
લગેયેથી ચારતાાં સલભાન ત જલા ભાટે આણે મ બગલાન સલષ્ણુની જેભ
ફીજ અલતાય રેલ યહ્ય.
નલેમ્ફય-૨૦
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જેભ ભાણવ ભેકઅ કયે છે તેન ુ ાં "સ્લત" ઢાંકાઈ જામ છે . જેભ ભાણવ દાંબ કયે ને તેન ુ ાં આતભ ઢાંકાઈ જામ, જેભ
અભાવભાાં ચાંદ્રનુ ાં અજલાફૄાં ણ ઢાંકાઈ જામ તેભ વ્મક્લતનુ ાં સ્લમાંપ્રકાસળત તેજ દાં બ, કટ, ફનાલટ, દે ખાડ લગેયેભાાં ઢાંકાઈ જામ
છે . જેલા વ્મક્લતત્લને રક ખે છે રકને દે ખામ છે એવુ ાં શતુ ાં નથી. કેટરીકલાય તે વ્મક્લતના વ્મક્લતત્લ ય એટરાાં ફધા
ણ ચડી ગમા શમ છે કે તાનુ ાં વાચુ ાં સ્લફૃ ળધલાભાાં ભાણવ તે જ ભ ૂર ડી જામ છે . જેભ એક અબબનેતા ઘણા ફધા
યર બજલત શમ છે તેભ વ્મક્લત તાના જીલનભાાં ઘણા ફધા યરભાાં જીલત શમ છે ણ તેભાાં સ્લત સલવયી જામ છે .
ઘણીલાય રકની નજયભાાં વજ્જન દે ખાત ભાણવ અંદયથી વાલ છીછય અને નીચા ચાદયત્ર્મલા શઈ ળકે છે . કેટરીકલાય
ભઢા ય વાચુ ાં ફરી દે ત, તછડ દે ખાત ભાણવ પ્રભાબણક, વાચ અને વાચા અથષભાાં વજ્જન શઈ ળકે છે .
કઈણ વ્મક્લત તેનાથી નાના ભાણવ જડે કેવ ુ ાં લતષન કયે છે તેના યથી તેન ુ ાં વ્મક્લતત્લ યખામ છે . વ્મક્લતને કઈ
યકલા ટકલાલાફૄાં ન શમ ત્માયે જ તે તાનુ ાં નૈસભસતક કભષ પ્રભાબણકતાથી કયત શમ અને લતષન વસલનમ કયત શમ ત તે
ઉત્તભ વ્મક્લત છે . વાંલેદનળીરતા ભાણવને જેલ તે છે તેલ જીલલા ભાટે ઇંધણ ુરુાં ાડે છે . સ્લાથષની ગેયશાજયી તેના ભાનવને
શ્રેષ્ઠ રેલર ય શોંચાડે છે . રબ-રારચની અનુક્સ્થસત તેને આયાય જીલલા ખેરદદરી ફક્ષે છે .
ઘણીલાય દયક્સ્થસત અને અનુબલ વ્મક્લતને ઘડે છે . વતત થતાાં અન્મામ વ્મક્લતને સલદ્રશી ફનાલી દે છે . વતત થતી
અલશેરના વ્મક્લતને એકરલાયુ ાં ફનાલી દે છે . ફીજાની સ્લાથષવ ૃસત્તથી છે તયામેર ભાણવ સ્લાથી ફનતા લાય નથી રાગતી.
તાની ખ ઉબી કયલા ખાણ ળધત ભાણવ ખખરા વ્મક્લતત્લના ભાબરક શમ છે . જ્માયે ફહુ વાંઘષ કયી
આત્ભવાંત ભેલનાય વ્મક્લત બીતયથી છરછર શમ છે . ાયદળષક વ્મક્લતત્લના ભાબરક શમ છે . કઈ જ ભશરુાં શેયલાની
જફૃય ડતી નથી. તે તે જેલા દે ખામ છે તેલા જ શમ છે .
ુ દઝાડી જામ...
તાન ુંુ જ તત
અંતય  ૂછે પ્રશ્ન તમાયે ....
દષણ યું જાડી જામ...
ભનભન સ્લને ઢું ઢી જામ....
ુ ન જાગે તમાયે
ુક્ષ ખદ
ુક્ષયત: શુંપાલી જામ
તાયાભાું તને જ ળધાલી જામ...
નલેમ્ફય-૨૦
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ત્રણ યુલાન વાશવ કયલા ઘયે થી નીકળ્મા અને એક તપાની નદીને દકનાયે શોંચ્મા નદીને જઈને આ ત્રણ
યુલાન અંદયઅંદય ચચાષ કયલા રાગ્મા. આ નદીભાાં કેટરા ભાણવ ડૂબ્મા શળે? કેટરા તયીને વાભે દકનાયે શોંચ્મા
શળે? તપાની ભજા જઈ કેટરા જણ ાછા લળ્માાં શળે સલગેયે સલગેયે।  ૂયતી ભાદશતી લગય આણે નદીભાાં ન કુદવુ ાં
જઈએ અને તે દકનાયે ઉબા યહ્યા.
એટરાભાાં એક ૮૦ લયવન વ ૃદ્ચ દકનાયે આલલી તપાની નદીભાાં કૂદી ગમ અને તયીને વાભે દકનાયે શોંચી
ગમ અને તેને ત્રણે બ ૂભ ભાયી કહ્ુ.ાં આલા ડયક અને સનણષમશુન્મ યશેળ ત જજિંદગીભાાં કઈ નદશ કયી ળક. "હુ ાં વ ૃદ્ચ
શલા છતાાં ભનથી યુલાન છાં અને તભે રક યુલાન શલા છતાાં દદન ભનવ ૃસત્તને કાયણે સનમષણશીન વ ૃદ્ચ છ.
મે ભેયી રાઇપ શૈ! કાયદકદીની વપયભાાં મગ્મ ઘ્મેમ વાંદ કયવુ ાં એ વોથી ભશત્લનુ ાં અને કદાચ એટરે જ વોથી
કરુાં કામષ છે . ક્યાયે ક ત આ ઘ્મેમ નક્કી કયલાભાાં જ ભટા બાગનુ ાં જીલન ખચાષ મ જામ છે . ફહુ છા રક નાની
ઉંભયથી જ તાનુાં રક્ષ્મ સુસનસશ્વત કયી ળકે છે . બાયતભાાં ચેવન માષ મ ગણાત સલશ્વનાથન આનાંદ આલા જૂજ
રકની માદીભાાં બફયાજે છે . ભાત્ર અઢાય લષની લમે જ આનાંદે ‘લલ્ડષ જુવનમય ચેવ કક્મ્હટળન’ જીતીને ‘ગ્રાન્ડ
ભાસ્ટય’ન બખતાફ શાાંવર કમો. વાંઘષને લધુ એક અલવય આ. સનષ્પતા ફહુ દકિંભતી છે . કાયણ કે તેનાથી જ
વપતા ભીઠી રાગે છે અને તે ભાટે કયે રી ભશેનત રેખે રાગેરી દે ખામ છે . સનષ્પતા લાસ્તલભાાં વપતાન જ
ફીજ ચશેય છે . તેનાથી ક્યાયે મ ડય નશીં. એલા ઘણા રક છે . જેભના ભશત્લ ૂણષ યચનાત્ભક કાભની ળફૃઆત
સનષ્પતાથી જ થઇ છે .
શદયલાંળયામ ફચ્ચનની એક ાંક્લત માદ આલે છે "દકનાયે ય કૈ વ રુકુાં ભૈન, આજ રશેય કા સનભાંત્રણ શૈ."
સનણષમની ે ગબણત ગણલાના ફેવામ, ડકાયને ડકાયે તે યુલાન. યુલાની લમન અલવય નથી ણ દ્રઢ અને
ભક્કભ ભનફન અલવય છે . ભાણવ ફશાયથી શાય ાભતા શેરા અંદયથી શાય ાભે છે "યાજમ કશે છે ીછે શટ
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અને સલજમ કશે છે આગ લધ. "જેની ઈચ્છા ળક્લત ભાંદ શમ તેને યાજમના ટરાાં રઇ ને ાછા ઘયે પયવુ ાં ડે
છે કાયણ કે તેનાભાાં મગ્મ વભમે મગ્મ સનણષમ કયલાની ક્ષભતા શતી નથી. 'ડય કે આગે જીત શૈ ', તેથી કશેલામ છે કે
કઈ ણ ભાંજજર  ૂયી કયતા શેરા પ્રથભ ગસથયુ ાં ચારવુ ાં ડે છે બરે ને વાભ લષત આલી જામ ણ હુ ાં ાછ
નદશ શટુ એવુાં ભક્કભ ભનફ જેનાભાાં શમ તે શાય ને કદી ાભત નથી.
આખી દુસનમા જીતલા નીકે રા સવકાંદયને ભાગષભાાં અનેક મુશ્કેરીન વાભન કયલ ડય શત ણ અડગ
ભનફ શલાને દશવાફે ફધા જ અલયધને ાય કયી દુસનમા ય જીત શાાંવર કયી. સ ૂકરાકડી ળયીય ધયાલતા
આણા યાષ્ર સતા ભશાત્ભા ગાાંધીન ભનફ લષત અડગ શત તેને રઇને ફધી જ તાકાત ધયાલતા અંગ્રેજન
કબ્જ છડાલી બાયતને આઝાદી અાલલાભાાં વપ થમા શતા અને વપતાની દે લી આલા રકને જ સલજમ ભાા
શેયાલલા તત્તય યશે છે .
ભશાબાયતના યુદ્ચભાાં અજુ ષન જમાયે શ્રી કૃષ્ણને તાન યથ ફન્ને વેનાની લચ્ચે રઈ જલાનુ ાં કશે છે ત્માય
છી તે કોયલની વેનાભાાં તાના ગુરુ, સળક્ષક અને વગા લશારાને જલે છે . ત્માયે તે નલષવ થઇને ફેવી જામ છે
અને શ્રી કૃષ્ણને કશે છે કે ભાયે યુદ્ચ કયવુ ાં નથી. વગા લશારાને ભાયલા કયતા બબક્ષાથી ભે લ ુાં અન્ન ખાઈને જીલલા
તૈમાય છાં અને તાની સનણષમ ળક્લતને ખઈ ફેવે છે . વાદા ળબ્દભાાં સ્લધભષ એટરે કતષવ્મ. કૃષ્ણ અજુ ષનને કશે છે ,
“યુદ્ચ નશીં કયે ત રક તને કામય ભાનળે, તાયી અકીસતિ થળે. યુદ્ચ ન કયલા કયતાાં યુદ્ચ કયવુ ાં એ જ તાયે ભાટે
દશતાલશ છે . કોયલએ તભને અન્મામ કમો છે , બીષ્ભ, દ્રણ, કણષ લગેયે તેભને વાથ આે છે . અન્મામ વશન કયલ એ
કામયતા છે , અધભષ છે , એની વાભે તાયે રડવુ ાં જ જઈએ, કાયણ કે તાય ક્ષસત્રમ ધભષ છે .’’આભ ફેવી ગમેરા અજુ ષને
ઉબ કયી મગ્મ સનણષમ રેલા કહ્ુાં અને યુદ્ચ કયલા પ્રેદયત કમો. જીલનભાાં ઘણી લખત એલા પ્રવાંગ આલે જમાયે
ભાણવની મગ્મ સનણષમ કયલાની ળક્લત બુઠી થઇ જામ છે ત્માયે બગલાન કૃષ્ણ જેલા ગુફૃની જફૃયત ડે છે . અને
આલી વ્મક્લત ભી જામ ત ભાણવ વાચ સનણષમ કયી તાનુ ાં ધ્મેમ શાાંવર કયી રે છે .
વાંકલ્ એ લયદાન છે . મઝ
ાં ૂ લણ એ અબબળા છે . ળાંકા, બમ, ડય, સલગેયે ઝડી સનણષમ રેલાભાાં ફધા છે . એક
લાય એક ભાીએ તેના છકયાને ફગીચાભાાંથી વાયા અને સુગધ
ાં ી ફૂર રાલા કહ્ુ,ાં 'જ ત ુ ાં વાયાભાાં વારુાં ફૂર રઇ
આલીળ ત હુ ાં તને ઈનાભ આીળ'. છકય આખ દદલવ ફગીચાભાાં પમો ણ ઇનાભની રારચે કઈ સનમષણ ય
આલી ના ળક્ય અને વાાંજે ખારી શાથે ાછ પમો. આણે ણ ઈશ્વયે આ જગત ફૃી ફગીચાભાાં વાયાભાાં વાયા કામષ
કયલાનુાં વોંેર છે અને ભક્ષ ફૃી ઇનાભ ણ આલા તૈમાય થમ છે ણ ૬૦-૭૦ લષની જજિંદગીભાાં વાયા કામષ
ાછ ઠેરાલતાાં જઈએ છે અને ત્માાં સુધીભાાં મત્ૃ યુ આલી જામ છે અને ભાણવ એભ ને એભ ખારી શાથે ાછ પયે છે .
ભટા બાગના ભાણવ સનષ્પ થલાનુ ાં કાયણ વભમવય સનણષમ રેલાન અબાલ અને તેના રીધે જ તે સનષ્પતાને
લયે છે .
ભાણવની વનણષમ ળક્લતને શાવન શચાડનાય કુઇ કુઇ ફાફત છે તે શલે ુઅણે જુઇએ:
૧) ભાનસવક અક્સ્થયતા અને આત્ભસલશ્વાવન અબાલ
૨) કક્લ્ત બમ અને વાશસવકતાથી અરગ યશેલાની વ ૃદ્ધદ્ચ
૩) સ્ષ્ટ ધ્મેમ અને તેની સવદ્ધદ્ચ ભાટે અડગ વાંકલ્ કયલાની અણઆલડત
૪) કામષભાાં સલરાંબ વ ૃસત્ત અને વાલધાની  ૂલષક સલચાયલાની બફન કાબફબરમત
૫) વપ ભશાુરુને માદ કયલાને ફદરે સનષ્પ ભાણવને માદ કયલાની વ ૃસત્ત
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૬) ખટા તકષ સલતકષ ળાંકા અને ભથાભણભાાં અટલામેરા યશેલાની ભનદળા
૭) તકને લધાલી રેલાની યખ ળક્લતની ઉણ
જગત એક એલી ફજાય છે અશીં ફધી જ લસ્ત ુ લશેંચામ છે તભાયે અશીં બુદ્ધદ્ચ ફૃી ધન ખચીને મગ્મ સનણષમ
રઈને તેને ખયીદલાની છે . જેભ જશયીને શીયાને જતા ાયખી જલાની ળક્લત શમ છે તેલી ળક્લત તભાયે મગ્મ
વભમે મગ્મ સનણષમ રઇ તેભાાં વાશસવકતાન ભેલણ નાખીને તકને ઝડી રેલાની છે . અને છે લ્રે લીતેરી ે કે
લીતેર વભમ ાછ આલી ળકે તેભ નથી ભાટે જીલનની દયે ક ે જાગૃકતા રાલી મગ્મ વભમે મગ્મ કાભ શાથભાાં
રઇ  ૂરુાં કયલાની આદત નાનણથી ાડલી ડળે છી જીલનભાાં અભ્માવ કયલાન શમ, રગ્ન કયલાન શમ કે
ૈવા કભાલાના શમ ફધુ ાં મગ્મ વભમે  ૂરુાં થવુ ાં જઈએ કાયણ કે જીલનની ઢતી ઉંભયે ના ત તભે અભ્માવ કયી
ુ  વભન્લમ કયીને ભાણવ જીલન
ળક, ના રગ્ન થઇ ળકે કે ના ૈવા કભાઈ ળક. વભમ અને તક આ ફન્ને લસ્તન
જીલતા ળીખે ત ચક્કવ વપ થઇ ળકળે.
આ વાથે વજૉનશાયના તાંત્રી શ્રી બાલેળ ભીયાણી, આ ભેગઝીનેની વાથે જડામેરા રેખક તથા સપ્રમ લાાંચક
સભત્રને દદલાીની આ વોને ખ ૂફ ખ ૂફ શુબકાભના, આણુ ાં આલત ુ ાં લષ ભાંગરભમી યશે તેલી ઈશ્વય ચયણે પ્રાથષના.
આણે વો કયનાની લૈસશ્વક ભશાભાયીથી છે લ્રા ૭ ભદશનાથી મુશ્કેરી બગલી યહ્યા છે . રકડાઉનના દશવાફે કાભ
ધાંધા ફાંધ છે અમુક રક ફેકાય થઇ ગમા છે . ત અમુકની આલક ફાંધ થઈ ગઈ છે . આ દયે ક જણ ભાટે હુ ાં
વશાનુભ ૂસત પ્રગટ કરુાં છાં. આલનારુાં લષ આણને આ મુશ્કેરીભાાંથી છડાલે અને આણે વો શુખ, ળાાંસત અને વમ ૃદ્ધદ્ચ
પ્રાપ્ત કયીએ અને પયીથી આણી જજિંદગી ાટે ચડી જામ તેલી શ્રીજી ચયણે પ્રાથષના.
શે ભાનલી! તાયે ઊંચ ુંુ ુઅલવ ુંુ શમ ત તાયા વલરાલયને દ્રઢ ફનાલ.
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પાગબણમ લામય વશેજે ળયીય ધ્રુજાલી જત ુ ાં શત.ુ ાં ફીજી ફાજુ ખુલ્રી ફાયીભાાંથી કભ સ ૂમષ દકયણ ફૃભભાાં
પ્રલેળી યહ્યાાં શતાાં અને વાંગીતના ભાદક સ ૂયભાાં સનળીતા કાચ વાભે ઊબી ઊબી ઢતી ઉંભયે ણ તાના આકષક
ફૃની દદલાનગીભાાં ગુરતાન શતી. ત્માાં જ કૂકયની વીટીએ તેની તાંદ્રા તડી નાાંખી. ઝડથી યવડાભાાં આલી ઘયના
ફાકીના કાભ આટલા રાગી. આજે તેન ુ ાં ભન કાંઈક અરગ જ અનુબલી યહ્ુાં શત.ુ ાં ક્રધ અને અધ ૂયની જ્લાા
લચ્ચે ખફય નશીં કેભ ણ લાયાં લાય સનવગષની છફી તેની નજય વાભે છલામ જતી શતી.
ફશાયથી સ્લસ્થ દે ખાતી સનળીતાના બીતયભાાં ત અક્મ અને અધ ૂયી પ્માવન આબાવી આવલ જ છરકાત
શત. દદલાનખાનાની દદલાર ઉય ઊંટીના કુદયતી દૃશ્મભાાં લાદની વાંગે ઝૂભતી તેની ખીરખીરાટ શાસ્મ વબય
લરઝઅભાાં સનવગષ દ્વાયા રેલામેર પટા ઉય નજય ડી. ફ્રેભને સનશાતા ભનભન જ ફરી ''શુ ાં ભાય જભાન
શત! એ સુખની યાં ગીસનમતબયી યાત શતી, સનવગષ ભાયા પ્રેભન કેટર ાગર શત, કેલા કેલા ગાાંડણ કયત, ન
ધાયે રી વયપ્રાઈઝ રાલત હુ ાં અને તે ફવ ભજાની દુસનમા. શા, અને ેરી ફાફલ્કનીભાાંથી ઉગતા સ ૂમષની રાબરભા
જમાયે ભાયા ગાર ય સ્ળષતી ત્માયે સનવગષ ધીયે થી શાથ ગારને અડી કેલા ગરગરીમા કયત…!”
ભુતકાને લાગતાાં સનળીતા દપવ જલા ભાટે તૈમાય થલા ગઈ. કફાટ ખરી શુ ાં શેયવુ ાં સલચાયલા રાગી
સનવગે કયે રા સલશ્વાવઘાતને કાયણે તેને ગભતી ફધી જ લસ્ત ુ તયપ અણગભ થલા રાગ્મ શત જેથી વાડીના ઢગરાાં
તયપ સતયસ્કાય બયી નજય કયી રાઉઝવષ શેયી દપવભાાં જલા તૈમાય થઈ; ત્માાં જ કફાટ ખરતાાં માદના લાંટ
ફૃી સનવગે આેરી પ્રથભ એસનલવષયીની પટફ્રેભની બગફ્ટ નીચે ડી, ફ્રેભનાાં કાચ ત ૂટયા, સનળીતા ચકી ગઈ. ત ૂટે રી
ફ્રેભ અને કાચ બેગાાં કયલા તે નીચે લી કાચના ટુકડા વાથે એક ત્ર ણ ડય, ત્રની ઘડી પયી એ જ લેદના
વાથે ધ્રુજતા શાથે ખરી…
નલેમ્ફય-૨૦
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'ભાયી પ્રાણ સપ્રમે…
ભને ભાપ કયજે, હુ ાં તાય ગુન્શેગાય છાં. ભાપી ભાાંગલા રામક નથી, તાયા ભફરખ પ્રેભથી હુ ાં તયફતય શત,
યાં ત ુ તાયી ભાત ૃત્લની ખેલનાને ુણષ કયલા અક્ષ્ભ શત. તાયી ળાયીદયક ખડ એક યે ળનથી દૂ ય થામ એભ શતી
યાં ત ુ રાખ ફૃસમાન ખચષ શત. આણી ગયીફી આડી આલતી શતી અને તને જણાલીને નીકલાની દશિંભત ન શતી
ભાટે એક યાસત્રએ તને ઊંઘભાાં એકરી મુકી અને યાતયાત ગેયકાનુની યીતે હુ ાં સલદે ળ શોંચી ગમ. સલદે ળભાાં ૈવા
કભામ તારુાં યે ળન કયાલલા ઈચ્છત શત, ણ કુદયતની રીરા કાંઈક અરગ જ યાં ગ ફતાલી ગઈ. ભેં ત્માાં વાયી
વમ ૃદ્ધદ્ચ ભેલી, ૈવા ભેવ્મા. ત્માયે અચાનક જ વભમની એકરતાએ ભાયી અંદયના ુરુને એક સ્ત્રી વાથીની ઝાંખના
જગાલી. ભાયી જ દપવભાાં નકયી કયતી આમેળાના આકષણે હુ ાં ખેંચામ. તાયી ગેયશાજયીની ખટ ઘડીબય દૂ ય થઈ,
નલા પ્રેભાાંકુયે ભને ાગર કયી દીધ અને તેના ખેંચાણે આણી લચ્ચે લોની ખામ ઊબી કયી દીધી. આ લાત ભાયે
ફૃફફૃ ભી કયલી શતી તાયી સનખારળતા ભને ખફય શતી, તાયી ઉદાયતા ભાય પ્રેભ વભજી ળકે તેલી ાકટ શતી.
અને ત ુાં કામભન ભને આમળાન ફનલા ભાટે શાભી બયળે એલી અેક્ષા વાથે વનાની ઉંડાન રઈને હુ ાં તને
ભલા બાયત આલલાન શત, દટદકટ રઈ રીધી. તને વયપ્રાઇઝ આલા ભાાંગત શત, લો છી ત ુ ાં ભને તાયી વાભે
ઊબ જઇ જે આનાંદદતતા અનુબલે તે જલા ભાાંગત શત. આમેળાએ છટા ડતી લખતે ભને તાની માદ ફૃી
ઘણી બેટ આી, તેભાાં એક નાનુ ાં ાવષર શતુ,ાં ભેં  ૂછયુાં એભાાં શુ ાં છે , તેણે જલાફ ટાલા ભાટે ભને ગાઢ આબરિંગનભાાં
રીધ, હુ ાં તેના પ્રેભ યવભાાં ફધુ ાં ભ ૂરી ગમ. ફાંને શાથભાાં રાડલા ભી ગમા શમ તેભ ખુળીથી નાચત ગાજત તાયી
ાવે આલલાના ભીઠાાં ભજાના તયાં ગથી ળયીયના યભેયભથી પ્રવન્ન શત. દદયમાઈ ભાગે આલી યહ્ય શત ત્માયે ત્માાં
સવક્ુદયટી કેભેયાભાાં વાભાન સ્કેસનિંગ ભાટે ગમ, થડીલાયભાાં એક રીવભેને ભને ફાજુભાાં આલીને કડય અને
નળીરા દાથષની શેયાપેયીન આય રગાડય, આમેળાએ જે ભને બેટ આેરી તેભાાં આ ેકેટ આફાદ વયકાલી
દીધેલ ુાં અને ભને જેરની વજા થઇ; આમળાન પ્રેભ છરાલ શત એ ભને જેરના વબમા ાછ વભજામ. આ ત્ર
તને જેરભાાંથી રખી યહ્ય છાં. વજા ુયી થતાાં હુ ાં કામભને ભાટે તાયી ાવે આલી જઈળ, ભને તાયા પ્રેભનુ ાં મ ૂલ્મ
ૃ જ જેલા ખટા પ્રેભના તયાં ગએ દદળા બટકાવ્મ શત. ભને
વભજામ ગયુાં છે . હુ ાં તને પ્રેભ કયત જ શત યાં ત ુ મગ
ભાયી ભુર વભજાઈ ગઈ છે . લધુ તને ભીને જણાલીળ અને ત ુ ાં જે વજા આળે તે ણ વશષ સ્લીકાયીળ.
ફવ,
પલત તાય જ સનવગષ... એકરલામ. આ ત્ર તેણે ઘણીલાય લાાંચ્મ શત યાં ત ુ તે સનવગષના કામષને કઈ ણ
યીતે મુરલી ળકતી જ ન શતી. આજે અચાનક જ તેણે ભનથી ફધા જ ક્રધના ધધને આંખથી લયવાલી સનવગષને
તાના ભાટે ભયી ગમ છે અને શલે એ એકરી જ છે ફધી યીતે એભ ભક્કભ સનધાષ ય કયી ત્રના ણ ટુકડે ટુકડા
કયી કાચની વાથે ડસ્ટફીનભાાં પેંકી દીધ.
દપવ જલાાં ભાટે તૈમાય થઈ અને ત્માાં પનની ઘાંટડી યણકી, સનળીતા દયળીલય ઉાડી, ‘શલ્ર: અભેદયકાથી
બરવ ખાતાભાાંથી ફરીમે છીએ તભાયા સભસ્ટય સનવગે જેરભાાં આઘાત કમો છે . સ્ટભટભ ફાદ રાળને બાયત
યલાના કયલાભાાં આલળે. ફડીને ફે દદલવ ફાદ ત્માાંથી ભેલી રેળ.’ પન કટ થમ.
સનળીતા ક્ષબણકલાય ભાટે બાાંગી ડી અને દયળીલય શાથભાાં જ રઈને ફેવી ડી ણ ભનભન જાતે જ જાતને
વશાય આી દપવ જલા ભાટે ઊબી થઈ દયલાજા તયપ ડગ બમાું . દયલાજ ખલ્મ ઠાંડી શલાના ઝકાથી પયી
સનવગષની માદએ સલલશ કયી મુકી. આંખની ધાયે આલીને અટકી ગમેરાાં અશ્રુની
ાં બુદ
ાં ને ખાડી આગ લધી ત્માાં જ
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ઘયની યવાભાાં તેની નજય ગઈ–એક ધ્રુજત નાન ફાક, ભેરા પાટેરા કડાાં શેયેરાાં અને પાટે રા કાંતાનના
ટુકડાને શાથભાાં દાફી વાલ સુકરકડી ભાસુભ કામા યડતાાં યડતાાં આજીજી કયલા રાગી ‘ભને ભાયતાાં નદશ, ભેં કાંઈ ણ
ચયુષ નથી. આંખભાાંથી દમાની બીખ અને કાકલુદી બયર થયથયાશત વાથે ત ૂટક ત ૂટક ફરલા રાગ્મ ભાયી ભા કે
ફા કઈ નથી, કારે હુ ાં ભ ૂખથી થાકેર અને ઠાંડી ફહુ શતી તેથી અશીં રામને સ ૂત શત, આખી યાત ભા-ફાુને
માદ કયત યહ્ય, વલાયે જ ઊંઘ આલી શતી જેથી ઊઠાયુ ાં નશીં. તભે દયલાજ ખલ્મ હુ ાં ડયન ભામો ઉઠી ગમ હુ ાં
વાચુાં કહુ ાં છાં, વલાય ડી શલે જત યશીળ પયી ાછ અશીં નશીં આવુ.ાં ’ આટલુાં ફરી તે ધ્ર ૂજત યહ્ય.
સનળીતાના ભનભાાં લોથી ધયફામેરી ભાત ૃત્લની ભભતા જાગી, તેણે ેરા ફાકને શૈમા વયવ ચાાંી દીધ,
મ ૃદુ શાથ પેયવ્મ, વ્શાર, પ્રેભ અને સ્ળષ આતાાં કહ્ુાં ''ફેટા ઘફયાત નદશ, શલે હુ ાં તાયી વાથે છાં તાયે ભાયી વાથે જ
યશેલાનુાં છે . ''ફાકને ફેટા ળબ્દ લો છી વાાંબલા ભળ્મ, તે સનળીતાને લગી ડય. કાંનીની લાનના ડ્રાઇલયે
શન ભામો, સનળીતાએ ડ્રાઇલયને આજે નથી આલલાની કશીં જલા ભાટે કહ્ુ.ાં વષભાાંથી પન કાઢી-દપવ આલી નદશ
ળકામ તેલ ભેવેજ મુક્ય.
સનળીતાનુાં શૈય ુ ાં પયીથી નાચી ઉઠયુ.ાં પાગબણમ લામય અને પ્રવન્નતા ફૃાંલેફૃલ
ાં ે વ્માી ગઈ કાયણ કે આજે તેણે
સનવગષને પ્રત્મક્ષ યીતે કામભ ભાટે ખમ દીધ અને તેના ભાટે ન વાં ૂણષ આક્રળ ણ તેના જેલ જ સનજીલ ફની ગમ
શત. ણ જે અધ ૂયે ફાંનેને છૂટા ાડયા શતાાં તે આજે આ ફાક ફૃે ભેલીને લાસ્તલભાાં વાં ૂણષ ખઈને ુયેરુ ુાં
વ્માજ વદશત ભેલી રીધુ ાં શતુ.ાં લોની એકરલામી તસ્માએ ઈશ્વયી પ્રવાદી પ સ્લફૃે ભી શતી. ભાતા ફનલાન
લ્શાલ ભળ્મ. જેથી આંગણાભાાં ફૂર ણ ઝૂભી ઉઠયા. લાસ્તલભાાં ાનખયના એંધાણ લતાષ તા શતા યાં ત ુ સનળીતાના
જીલનભાાં ાનખયની ઋતુ કામભ ભાટે લવાંતભાાં દયણભી ગઈ શતી. સનવગષને ણ તાની ભ ૂર અંસતભ વભમે
વભજામ ગઈ શલાથી મત્ૃ યુ ફાદ મુખાયઅક્ગ્ન વશજતાથી ભી ગઈ.
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ૃ થઈ જામ, શોલ્રાવ આનાંદ છલાઈ જામ,
"ફાલ્માલસ્થા જાગત
ભજભજાન ભાશર વજાષઈ જામ,જ્માયે ઉજલણી તશેલાયની થામ."
કઈ ણ તશેલાય શમ, ફાક ફનીને ભજથી ભાણીએ અને એને જીલનભાાં લણી રઈએ., એના ય એક
સુદય
ાં
કાવ્મનુાં વજૉન કયીને ઠન ણ કયીએ. ઉતયાણ આલે ત કરભ જાણે આબને આંફલા દડે. ેર પાગણ ભાવ
આલે ત કેસડુ  એના હૃદમભાાં છલાઈ જામ.. અને યચી નાખીએ ભેઘધનુ જેલા વયવ ભજાના વપ્તયાં ગી કાવ્મ..
"યુલાલસ્થાન તયલયાટ વ્માી જામ, ભન ભય ફની થનગાટ કયત થામ,
ખુળી, ભસ્તીનુ ાં વામ્રાજ્મ છલાઈ જામ, જ્માયે ઉજલણી તશેલાયની થામ."
વભમ વયત જામ.. ભનના ભાણીગય વાથે સુખદ દદલવ વાય કયીએ, તશેલાયના ભાશત્મ્મ વભજીને
ઉલ્રાવ ૂલષક ઉજલીને તાની અબબવ્મક્લતને સુદય
ાં યીતે વ્મલત કયીએ.

"પ્રોઢાલસ્થાની દયકલતા દળાષમ, લેયઝેય, યાગદ્વે અદ્રશ્મ થઈ જામ,
વાં, વાથ વશકાયનુ ાં લાતાલયણ ભશેકામ, જ્માયે ઉજલણી તશેલાયની થામ."
શા, ફધી જલાફદાયી સનબાલલાભાાં કઈ કવય ન છડી ળકામ. જીલનની યાં ગભ ૂસભના દયે ક ાત્ર સુેયે
દદાલીએ, યાં ત ુ જજિંદગીનુ ાં એક એવુ ાં ુસ્તક આરેખીને નાભ આીએ॰

“તશેલાયની ઉજલણી” જેભાાં જીલનનુ ાં વાયદળષન ઝકી ઊઠે. “વ ૃદ્ચાલસ્થાના ગોયલ ગદયભા ચશેકામ,
નાતજાતના વીભાડાના ફાંધન અર થામ, સનયેક્ષ પ્રેભના બાલનુ ાં આગભન થામ,
જ્માયે ઉજલણી તશેલાયની થામ.”તાના અનુબલના આધાયે જફૃયી શમ ત્માાં ભાગષદળષન આીએ, જીલનની
વભી વાાંજના આમખાની અટાયીએ સનયાાંત અને શલાળ અનુબલીએ. સનયાળાના અંધકાયભાાં આળાના દી
પ્રગટાલીને જીલનને જ તશેલાય ભાનીને ઉજલણી કયીએ.
Email:- ganatrachetna@gmail.com
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ફરવ’ુંુ ત ુંુ પ્રાણથી પ્માયાું વલળે, હુું રખી ુઅવમ ફધ ુંુ તાયા વલળે,
ુ ભાયા લતીથી ફરળે, હુું નથી ફરત ભાયા વલળે,
ુશ્રઓ
હુું તને યસ્ત ફતાવ ુંુ એક ળયતે, ત ુંુ ભને વભજાલ વથલાયા વલળે,
ેયલી ુજલાવની તેં ફહુ કયી, ક’ક દી’ ત ફર અંધાયા વલળે!
- હકળય જજકાદયા
દયે ક ભાણવ લધતા કે છા અંળે એવુ ાં ભાનત શમ છે કે , તે જે સલચાયે છે એ વાચુ ાં છે . ફીજી તયપ અમુક
રક એલા ણ શમ છે જેને તાની લાત, તાના સલચાય કે તાના સનણષમ ય જ શ્રદ્ચા શતી નથી. અલઢલ
જેટરી ખયાફ છે એટર જ જખભી અસત સલશ્વાવ છે . ફેરેન્વ યાખતા જેને આલડે છે એ ભાણવ જ ખય વભજદાય છે .
ક્યાયે કઇની વરાશ રેલી એની વભજ ણ જજિંદગીભાાં જફૃયી છે . દયે ક લખતે કઇની વરાશ રેલા દડી જવુ ાં એ ણ
સનફષતાની સનળાની છે . આણે જ્માયે સનણષમ રઇ ળકતા ન શઇએ ત્માયે જ કઇનુ ાં ભાગષદળષન રેવ ુ ાં જઇએ.
એક યુલાનની આ લાત છે . ઘયના રક વાથે એ ફશાય જત શત. જ્માાં જત શત ત્માાં અગાઉ ણ એ ગમ
શત. નજીક શોંચ્મા ત્માયે એ ફલ્મ કે, આભ ત ભેં યસ્ત જમ છે , છતાાં એવુ ાં થામ છે કે કઇને  ૂછી રઉં. આ લાત
વાાંબીને ફાજુભાાં ફેઠેરા તેના પાધયે કહ્ુાં કે, તેં જ યસ્ત જમ છે , ત તાયી જાત ય બયવ યાખ. કઇને  ૂછલાની
જફૃય નથી. શા, આણે જવુ ાં છે એ સ્થ ન ભે અથલા ત તને એવુ ાં રાગે કે શલે ભ ૂરાાં ડયાાં છીએ ત્માયે ક્યાાં નથી
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ુછાત?ુાં ક્યાયે ક ળાંકા ણ આણને નફા ફનાલે છે . તાની જાત ઉય ળાંકા એ વોથી ખતયનાક લસ્ત ુ છે . ભટા
બાગના રકની સનષ્પતાનુ ાં એક કાયણ એ શમ છે કે એને તાના ઉય જ બયવ શત નથી.
જે ભાણવને તાના ય શ્રદ્ચા શતી નથી, એ ફીજા ય દડેન્ડન્ટ થઇ જામ છે . દયે ક લાતભાાં જે યાધીન
યશે છે , એ બટકત જ યશે છે . એક છકયા-છકયીનાાં રગ્ન થમાાં. ત્ની કાંઇ ણ લાત શમ, ત તયત જ સતને  ૂછે .
આ કેલી યીતે કરુાં? શલે હુ ાં શુ ાં કરુાં? સત દયે ક લખતે એને વરાશ અને ભાગષદળષન આે. એક લખત ઘયના એક કાભ
ફાફતે ત્નીએ સતને  ૂછયુ.ાં સતએ કહ્ુાં કે, દયે ક લાતભાાં ભને  ૂછવુ ાં જફૃયી છે ? ત ુ ાં નક્કી કયી રેને કે શુ ાં કયવુ ાં છે ?
ભને ભાગષદળષન આલાભાાં કાંઇ લાાંધ નથી. લાાંધ એટર જ છે કે ત ુ ાં દડસવઝન રઇ ળકતી નથી. થઇ-થઇને શુ ાં થઇ
જલાનુાં છે ? ત્નીએ કહ્ુ,ાં ભને ફે લાતની ફીક રાગે છે . એક ત હુ ાં જે કહુ ાં એ તભને નશીં ગભે ત? ફીજી લાત એ કે હુ ાં
જે કયીળ, એભાાં ભ ૂર થળે ત? સતએ કહ્ુાં કે, ન ગભલાનુ ાં કઇ કાયણ જ નથી. કદાચ નશીં ગભે ત આણે લાત ક્યાાં
નથી કયી ળકતાાં? ફનલાજગ છે કે, ભેં જે કહ્ુાં શમ એ ણ તને ન ગમ્યુ ાં શમ.
વાચી લાત કયલાની દશિંભત શલી એ ણ તાના લજૂદન સ્લીકાય જ છે . તારુાં તાનુ ાં એક અક્સ્તત્લ છે .
ફીજી લાત એ કે, ભ ૂર થામ ત થામ. હુ ાં ક્યાાં છી ભ ૂર કરુાં છાં? કાભ કયે એનાથી જ ભ ૂર થામ. ભ ૂરની ફીકે અટકી
જવુાં એ વોથી ભટી ભ ૂર છે . આણે ઘણી લખત આણા ભનથી જ આણને ઊતયતા ભાની રઇએ છીએ. દુસનમાભાાં
જેટરા ભશાન ભાણવ થમા છે , એભણે ભ ૂર કયી છે . ભ ૂરના કાયણે જ આણને એ લાત વભજામ છે કે, આવુ ાં
કયલાની જફૃય નશતી. શુ ાં કયલાની જફૃય નશતી એટલુાં વભજાઇ જામ છી એ જ ફાકી યશે છે કે શુ ાં કયલાનુ ાં છે !
જજિંદગીના અમુક સનણષમ વ્મક્લતગત શમ છે , અમુક વામ ૂદશક શમ છે . દયે ક લખતે એકરા ચારલાનુ ાં શત ુ ાં
નથી. અમુક લખતે ફધાને વાથે યાખીને ચારલાનુ ાં શમ છે . એક કાંનીને એક આંતયયાષ્રીમ પ્રજેલટ ભળ્મ.
કાંનીના ફવે આ પ્રજેલટ ભાટે એક ટીભ ફનાલી. ફવે દયે ક ટીભ ભેમ્ફયને પ્રજેલટ સલળે નાનાભાાં નાની લાત કશી.
એ છી ફધાનાાં વજેળન્વ ભાાંગ્માાં કે, શલે તભે લાયાપયતી ભને કશ કે આ પ્રજેલટને વપ ફનાલલા ભાટે આણે
કઇ યીતે આગ લધવુ ાં જઇએ. દયે કે તાના સલચાય વ્મલત કમાષ . એક ટીભ ભેમ્ફયની લાત ફવને વાચી રાગી.
ફવે જાશેયાત કયી કે, આણે તેના સલચાય અને યડભે ઉય આગ લધીશુ.ાં આ લાત વાાંબીને જેન સલચાય
વાચ શત એણે કહ્ુાં કે, એલવક્ ૂઝ ભી વય, ભાયે એક લાત કયલી છે . તભે ભાય સલચાય અનાવ્મ એની ભને ખુળી
છે , ણ એક ચખલટ કયલી છે . જ આ પ્રજેલટ પેર જામ કે એભાાં કઇ અડચણ આલે ત પ્રીઝ ભને દ ન દે તા!
ફવ થડીક ક્ષણ ભોન યહ્યા. છી ફવે કહ્ુાં કે , પ્રજેલટ ળા ભાટે પેર જળે? ભેં તાયી લાત ઉય બયવ મ ૂક્ય, ત
તને કેભ તાયી લાત ઉય ળાંકા જામ છે ? તાય ડય ભનભાાંથી કાઢી નાખ! પ્રજેલટ વપ થળે જ, ભનથી એવુ ાં નક્કી
કયી રે કે, તેં જે સલચાયુું છે એ શ્રેષ્ઠ છે . કદાચ કઇ અડચણ આલળે ત ણ હુ ાં તેન યસ્ત ળધી રઇળ. હુ ાં ગભે એભ
કયીને ભારુાં કાભ વપ ફનાલીળ! જીત શેરાાં ભનથી નક્કી થતી શમ છે . છી જ તેને લાસ્તસલક ફૃ ભે છે !
કઇ ણ ભાણવ ગભે એટર ડાહ્ય, શસળમાય, વભજુ, અનુબલી કે બણેર શમ ત ણ એનાથી ક્યાયે ક ખટા
સનણષમ રેલાઇ જતા શમ છે . આણે આણા ખટા સનણષમને ણ તટસ્થતાથી મ ૂરલલા જઇએ. ભટા બાગે રક
તાની ભ ૂર સ્લીકાયી ળકતા નથી. એભાાં ણ એભન ઇગ ઘલાત શમ છે . એક દયલાયની આ લાત છે . ઘયના
લડીર દયે ક લાતભાાં તાન સનણષમ જ વાચ ભાને. ફધા વાથે લાત કયે , ણ છે લ્રે ત તે જે સલચાયુું શમ એ જ
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કયે ! ઘયભાાં રકળાશીની લાત કયી વયમુખત્માય જેવુાં લતષન કયનાયા ણ છા નથી શતા. ઘયભાાં થડા
ચેન્જીવ કયલાના શતા. લડીરે ઘયના ફધા રકને બેગા કમાષ. લાતની ળફૃઆત કયી કે , આણે ઘયભાાં થડાક
પેયપાય કયલા છે . એના સલળે તભાયાાં વજેળન્વ જઇએ છે . ઘયનાાં છકયાાંલ ત કાંઇ ફલ્માાં નશીં, ણ એ લડીરનાાં
ત્નીએ કહ્ુ,ાં તભે જ કશી દ ને કે શુાં કયવુાં છે ? આભેમ તભે કઇની લાત ભાનતા ત નથી જ! લાત વાાંબલાભાાં
અને લાત ભાનલાભાાં ફહુ ભટ પેય છે . તભાયે અંતે જ તભારુાં ધાયુું જ કયવુાં શમ ત છી આવુાં ફધુાં કયલાની
કાંઇ જફૃય જ નથી! તભે જ સનણષમ વાંબાલી દ! આવુાં ઘણાાં ઘયભાાં થતુાં શમ છે !
આણે ણ ક્યાયે ક આણુ ાં ધાયુું કયતા યશીએ છીએ. જે લાતન આણને અનુબલ શમ તેના સલળે
આણે છાતી ઠકીને અમુક સનણષમ રઇએ છીએ. ભેં ભારુાં ધાયુું જ કયુું છે એવુાં કઇને ન રાગે એ ભાટે ફધાને
લાત ણ કયી શમ છે . ભાણવ તાની ભ ૂરનુ ાં ઠીકરુાં કઇના ભાથે પડલા ભાટે ભ ૂર થામ એ શેરાાં જ કેટરાાંક
ભાથાાં તૈમાય યાખત શમ છે . વપતા ભે ત તાની અને સનષ્પ જઇએ ત ઠીકરુાં ફીજાના ભાથે પડી
દે લાનુ.ાં આવુાં કયવુાં એ ણ એક પ્રકાયની બાગેડુવ ૃસત્ત જ છે . ફહુ છા રક સનષ્પતાની જલાફદાયી તાના
ભાથે રઇ ળકતા શમ છે . ભટા બાગે રક ફશાનાાં જ ળધતા શમ છે . આવુાં થયુાં એટરે આવુાં દયણાભ આવ્યુ.ાં
જ આવુાં થયુાં ન શત, ત દયણાભ જુદુાં જ શત! દયણાભ જે શમ છે એ જ શમ છે ! દયણાભનુ ાં સ્ટભટષ ભ કમાષ
છી ણ ઘણા રક વાચુાં કાયણ સ્લીકાયી ળકતા નથી.
એક સત-ત્નીની આ લાત છે . ફાંને લચ્ચે વાયી અંડયસ્ટે્ન્ડિંગ શતી. કઇ લાતન સનણષમ કયલાન શમ
ત ફાંને ળાાંસતથી દડસ્કવ કયે . પ્રવ-ભાઇનવ ઇન્ટ્વ સલચાયે અને છી સનણષમ રે. એક લખત એક લાતે સતત્ની લચ્ચે ઉગ્ર ફરાચારી થઇ. ફાંને તતાની લાતને લગી જ યશેતા શતા. હુ ાં કહુ ાં છાં એ જ વાચુાં છે એવુાં
ફાંનેન ુ ાં કશેવ ુાં શતુ.ાં આખયે સતએ કશી દીધુાં કે , હુ ાં જે કહુ ાં છાં એ જ આ લખતે કયીશુ.ાં જે થળે એ જયુાં જળે. સતએ
તાનુ ાં દડસવઝન વાંબાલી દીધુ.ાં આખયે એવુાં થયુાં કે સતન સનણષમ ખટ ડય. સતએ ત્ની વાથે ફેવીને
કહ્ુાં કે , તુાં વાચી શતી. તાયી લાત ભાની શત, ત લધુ વારુાં શતુ.ાં ભ ૂર ભાયી શતી. ત્નીએ આ લાત વાાંબીને
કહ્ુ,ાં શળે, થઇ જામ! જલા દે . આભાાં તાયે કાંઇ ળયભાલલા જેવુાં નથી અને ભાયી લાત વાચી શતી એ મુદ્ઙે ભાયે
યવાઇ જલાની જફૃય નથી.
જે થઇ ગયુાં એ થઇ ગયુ.ાં તને તુ ાં વાચ રાગ્મ શત. તને ખફય છે , તેં દડસવઝન રઇ રીધુ,ાં છી ભને એલ
સલચાય આવ્મ શત કે, કદાચ તુ ાં વાચ ણ શમ! કદાચ તાય સનણષમ વાચ ણ વાબફત થામ! ભને એ ણ ખફય
છે કે, તુાં વાચ ડય શત, ત ણ તુ ાં એવુ ાં જયામે ન જતાલત કે જયુ,ાં હુ ાં વાચ શત, ત ુ ાં ખટી શતી. શલે ત ુ ાં ખટ ઠમો
છે , ત્માયે હુ ાં એવુાં જતાવુ ાં કે હુ ાં વાચી શતી, ત એ લાત ણ લાજફી નથી! વાચી લાત એ છે કે વાથે ભીને રેલાતા
સનણષમભાાં વપતા કે સનષ્પતાની જલાફદાયી ણ વદશમાયી જ યશેલી જઇએ. આણે એકફીજાને દ દે લા ય
ઊતયી જતા શઇએ છીએ. અમુક વભમે કણ વાચુ ાં શત ુ ાં કે કણ ખટુાં શત,ુ ાં એ ગોણ ફની જામ છે . આલી ફાફતે
આણે ઇગ આણા ય શાલી ન થઇ જામ અને આણી જ વ્મક્લતને ઉતાયી ન ાડીએ, એ ણ વભજદાયી જ છે !
છે લ્ર વીન:
તભે જ એવ ુંુ ુઆચ્છતા શ કે રક તભાયી કદય કયે , ત વોથી શેરાું તભે તે તાની કદય કયલાન ુું ળરૂ કયી દ! -કેય.ુ
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દશના વની, ભુજ
જજિંદગી એટરે જન્ભથી ભયણ લચ્ચેન વભમ અને આ વભમ કેલી યીતે સલતાલલ અને એભાાં કેલી યીતે ખુળી અને
આનાંદ ભેલલ એ ફાફતને ધ્માનભાાં રેશ.ુ ાં આણે ફધા જ જાણીએ છીએ કે આણી ધયતી ુયા બ્ર ાાંડ વાભે ધ ૂના કણ
ભાત્ર ણ નથી છતાાં ણ ભાત્ર એ ધયતી ય જ જીલ અને જજિંદગી ઈશ્વયે સ્થાસત કયી છે .
કશેલામ છે કે જજિંદગીની યીક્ષાના કઈ ભાકષ વ નથી શતા રકએ તભાયા વાથે યશીને તભને કેટર પ્રેભ આદય આપ્મ
અને તભને કેટરી રાગણી આી એ જ તભાય પ્રભાણત્ર છે . જીલનના પ્રભાણત્રને રઈને પયામ નશીં ણ જે પ્રેભબાલનુ ાં
પ્રભાણત્ર ભળ્યુ ાં છે તે રઈને જીલામ. જ રાગણી પ્રેભ આદય આણને જઈતુ ાં શમ ત આણને એટલુાં વાભે આવુ ાં ણ
ડે. કશેલામ છે કે,

"You can’t gain unless you give"

તભે કશુ ાં આપ્મા લગય ક્યાયે ણ કઈ ભેલી ળકતા નથી. જીલનથી ભયણ સુધીની જજિંદગીભાાં થડાાંક સવદ્ચાાંત અને
સપ્રક્ન્વર ફનાલી અને અમુક સનમભ જીલનભાાં ઉતાયી રેલાથી જજિંદગી ખ ૂફ જ વયવ અને વય યીતથી જીલી ળકીએ છીએ. વયવ
અને વય યીતની જજિંદગી જીલલા ભાટે આ જજિંદગીને દુલ્શન જેભ વ ળણગાયથી વજાલાની શમ છે ત્માયે જ ત એક અથષ લગયની
જીંદગી ભશત્લની જજિંદગી ફની જામ છે જેભ દુલ્શન ફન્મા છી સ્ત્રી ઘયનુ ાં ભાન-વન્ભાન અને ભબ ફની જામ છે અને ત્માયે જ સ્ત્રી
ઘયની ભશત્લની વ્મક્લત કશેલામ છે . આલી જ યીતે જજિંદગી ણ જીલલા ભાટે અને ભશત્લની ફનાલલા ભાટે એભાાં થડા સવદ્ચાાંત અને
આદળોને વાથે યાખીને આણે આણુ ાં જીલન ખ ૂફ સુદય
ાં
ફનાલી ળકીએ છીએ. સનમસભતતા, ગાંબીયતા, ભભતા, રાગણી, પ્રેભ, આદય
બાલ આ ફધુ ાં જ જજિંદગીભાાં રાલવુ ાં ડે છે . ત્માય છી જ તભે તભાયી વયવ ભજાની જજિંદગીની યચના કયી ળક છ.દયે ક વ્મક્લતની
જીલન જીલલાની ળૈરી જુદી જુદી શમ છે ણ જીલન જીલલાની કા અને સવદ્ચાાંત રગબગ ફધા વયખા જ શમ છે . દયે કને
જજિંદગીભાાંથી કશુ ાં જઈતુ ાં જ શમ છે ણ સલલેકથી રઇને જીલવુ ાં લધાયે મગ્મ છે . રેલા અને દે લાની વ ૃસત્ત જ વયખી શળે ત આ
જીલનનુ ાં ાકુ વયલૈય ુ ાં ફયાફય ભળે. છે લ્રે હુ ાં એટલુાં જ કશીળ ઈશ્વયે આણને આટરી વયવ ભજાની જજિંદગી આી છે . ત એ
જજિંદગીને બય ૂય પ્રેભ વાથે ભાણીએ દયે ક જીલ પ્રત્મે દમાબાલ અને ભભતાન બાલ યાખીએ. આ અમ ૂલ્મ જજિંદગીને પ્રેભ કરુણા
અને સલલેકથી જીલલી.

छोटी सी है जजिंदगी हर बात में खुश रहो... जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज से खुश रहो...

कोई रूठा हो आपसे उसके अिंदाज से खश
ु राहो... जो ऱौट के नहीिं आने वाऱा उनकी याद मैं खश
ु रहो...

कऱ ककसने दे खा है अपने आज में खश
ु रहो
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ુ
કાજર ઠકકય, ભજ
ુ ના ડે પ્રવતલફિંફ
આંસઓ
એલા દષણ ક્યાું છે ?
કહ્યા વલના એ વઘળુ વભજે
એલા વગણ ક્યાું છે ?
ત્રણ અક્ષયન ળબ્દ વાંફધ
ાં એ ગજફ ભામાજા છે . સુરજેર યશે ત્માાં સુધી ત ઠીક છે યાં ત ુ
ગુચલાઈ જામ ત્માયે તે વાંફધ
ાં ફાંધન ફની જામ છે .
વાંફધ
ાં ફે પ્રકાયના શમ છે , રશીના અને રાગણીના વાંફધ
ાં . રશીના વાંફધ
ાં થી આણે કુદયતી યીતે
ફાંધામેરા શઈએ છે . જેભ કે ભાતા, સતા, બાઈ, ફશેન લગેયે. અને રાગણીના વાંફધ
ાં ભાાં આણે વભજી
સલચાયીને ફાંધામેરા શઈએ છીએ જેભકે સત,ત્ની, સભત્ર લગેયે. વાંફધ
ાં ન પ્રકાય ગભે તે શમ યાં ત ુ તેને
વાચલલા ભાટે આણે  ૂયા પ્રમત્ન કયલા ડે છે . વાંફધ
ાં વાચલલા ભાટે ફાંને ક્ષની  ૂયી તૈમાયી શલી
જઈએ.
આ જનયે ળનની એક લાત કહ.ુ ાં એક છકય અને છકયી ફાંને એકફીજાના પ્રેભભાાં છે . તે ફાંને ખુળ
છે . થડા વભમ છી નાના ભટા ઝગડા થલા ભાાંડે છે અને અંતે છૂટા ડલાન સનણષમ રે છે . છકયી
ખ ૂફ જ સનયાળ થઈ જામ છે . તે ેરા છકયાને ભ ૂરી નથી ળકતી. થડા વભમ છી તે તાના ભફાઇરભાાં
ેરા છકયાનુ ાં સ્ટેટ્વ જુલે છે કે તે કઈ ફીજી છકયી વાથે દયરેળનભાાં છે .ત્માયે તેને ખ ૂફ જ આઘાત રાગે
છે અને તે તેની ફ્રેન્ડને કશે છે કે તે આટર જલ્દી કેભ ભને ભ ૂરી ળકે છે !? શુ ાં અભાય વાંફધ
ાં આટર નફ
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શત! ત્માયે તેની ફ્રેન્ડ વયવ જલાફ આે છે કે , તે વાંફધ
ાં ભાાં ભાત્ર ત ુાં જ શતી તે શત જ નદશ, ફધા જ ભેવેજ
તે એને કમાષ છે . એણે ત ભાત્ર દયપ્રામ જ આપ્મ છે . જેભ તાી ફે શાથથી જ લાગે તેલી યીતે વાંફધ
ાં ભાાં ણ
વભજદાયીની, જતુાં કયલાની અને એક ફીજાને વાંબાી રેલાની  ૂયે  ૂયી જલાફદાયી ફાંને વ્મક્લતની શમ છે .
એટરે જ કશેલામ છે કે,

ુ ી ટકી ળકે છે , વાશેફ
દયે ક વુંફધ
ું અંત સધ
જ તેને Maturity થી શેન્ડર કયલાભાું ુઅલે ,
નહશ કે mood પ્રભાણે...
રગ્ન વાંફધ
ાં થી જડામેરા વ્મક્લતને ત નલી જ જલાફદાયીન વાભન કયલ ડે છે . રગ્ન છી
ધીભે ધીભે દયક્સ્થસતભાાં પેયપાય આલલા રાગે છે , ત્માયે જ વાંફધ
ાં ને વાચલલ ડે છે . વાંફધ
ાં ભાાં ક્સ્થયતા યાખલા
ભાટે વ્મક્લતએ તાના ભનને ળાાંત અને દયે ક દયક્સ્થસત ભાટે અનુકૂ યાખવુાં ડે છે .
શલે આ લાતને જયા જુદી યીતે જઈએ કે , ખયે ખય વાંફધ
ાં વાચલલા ભાટે ફે વ્મક્લત વયખ બાગ બજલે
છે ? ઘણી લખત ફે વ્મક્લતભાાંથી એક જ વ્મક્લત વાંફધ
ાં વાચલલાની જલાફદાયી રે છે . ફીજી વ્મક્લત ભાત્ર વાથે
શમ છે . છી તે સ્ત્રી શમ કે ુરુ, વાભે લાી વ્મક્લતનુ ાં સલચાયલાનુ,ાં તેનાાં ગભાાં-અણગભાનુ ાં ધ્માન યાખવુ,ાં તેના
ઈગને એડજેસ્ટ થવુાં તે ફધુાં કઈ એક વ્મદકત કયતુાં શમ છે . અને વાભેલાી વ્મક્લત ને આ કાંઇ ખફય ણ નથી
શતી અને જલાફદાયી  ૂયી થતી જામ છે અને વાંફધ
ાં વચલાતા જામ છે . શલે આને તભે પ્રેભનુ ાં નાભ આ કે
જીલન ળાાંસતથી વાય થામ એ ભાટેન ુ ાં એડજેસ્ટભેન્ટ.
વાંફધ
ાં ભાટે શ્રી શ્રી યસલળાંકયજી ભશાયાજ ખ ૂફ જ વયવ કશે છે કે... ભાાંગ અને દ, વાંફધ
ાં ને નષ્ટ કયે છે .
તેથી તભાયે પલત તે જ જાણવુાં જઈએ કે કેલી યીતે અન્મની પ્રળાંવા કયલી અને દ જલા અને ળધલાને
ફદરે દયક્સ્થસતને સુધાયલી.
શારની દયક્સ્થસતભાાં ત ભફાઇરને કાયણે આણે દૂય યશેતી વ્મક્લત વાથે ણ વતત વાંકષ ભાાં શઈશુાં
યાં ત ુ આણી વાથે ફેઠેરા રક, આણા નજીકના રક વાથે આણ વાંફધ
ાં નદશલત શમ છે . આણે આણી
ગભતી વ્મદકત વાથે ણ  ૂયત વભમ વાય નથી કયી ળકતા.
અંતભાાં એટલુાં જ કશીળ સભત્ર કે , વાંફધ
ાં ના છડને થડ વભમ, થડ પ્રેભ અને થડી રાગણી આતા
યશીશુાં ત વાંફધ
ાં આઆ ભશેકી ઉઠળે.
"ભાન ુભાનની લાતભાું
ુ થુઇ ગમ છે ભાનલી.
ભળગર
નપા ખટની લાતભાું
ુ ાુઇ ગમ છે ભાનલી.
ગથ
નાની ભટી લાતભાું
'હુું' કયત થુઇ ગમ છે ભાનલી.
વુંફધ
ું ને વાચલલાભાું
ાછ યશી ગમ છે ભાનલી..."
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ુભે ુભદાલાદ ઝાુંવી રેનભાું ગમાું. ઝાુંવીથી ુંદય હકરભીટય દુય ઓયછા ુઅલેલ ુંુ છે . બગલાન યાભ જે હદલવે યાલણ
ુઈય વલજમ પ્રાપ્ત કમો તે હદલવ હશન્દુ ધભષભાું હદલાીના હદલવ તયીકે ઓખામ છે . ુભે ફેટલા નદીને કાુંઠે ભધ્મપ્રદે ળ
ુ ીંગ કયાવય ુંુ શત ુંુ જેથી ફેટલા નદીના જુદા જુદા સ્લરૂને જલાન રાબ
ટુયીઝભના ુઅલેરાું સદ
ુંુ ય સ્લીવ ટેન્ટભાું યશેલા ભાટે બક
ભે . ફેટલા નદીની ણ એક જુદીજ બવમતા છે .
વો પ્રથભ ત જલાું રામક સ્થન ુંુ લરસ્ટ ફનાવય.ુંુ શટેરલાા બાુઇ વાથે લાત ગાુઇડ ભાટે કયી ત જાણલા ભળ્ય ુંુ કે
ુ ેન્ટની વુંબા યાખનાય બાુઇ જ તભને વલગતે ુઇવતશાવ જણાલળે. ુભે ત નીકળ્માું.
ુઅ ગાભભાું ગાુઇડની જરૂય નથી. ભન્યભ
શેરાું ભુંહદય જવ ુંુ શત.ુંુ
ુઅ બવમ ભુંહદય કુઇ બગલાનન ુંુ નશત ુંુ ફલ્કે યાભન ુંુ યાજા તયીકેન ુંુ શત.ુંુ ઓયછા ૧૫૩૧ (16th century AD) દયમ્માન
ુ
બદ
ુંુ ે રા યાજ ૂત યાજા રુદ્રપ્રતાે ફનાલેલ ુંુ શત.ુંુ ઓયછાની ઓખ તમાુંના ભુંહદય, ફેટલા નદી ુને ુઅજુ ફાજુન ુંુ જ ુંગર. ચિભજ
ુ ભુંહદયભાું હદલાર ુઈય ખ ૂફ સદ
ભુંહદય ઓયછાના યાણીએ ુકફયના જભાના દયમ્માન ફનાવય ુંુ શત.ુંુ ુઅ ચિભજ
ુંુ ય લચિકાયી
જલાું ભે છે . જેને ુઅણે અંગ્રેજીભાું િેસ્ક ેુઆહટન્ગ કશીએ છીએ. ખયે ખય ુઅલાું દુરષબ લચિ જુઇને ુઅણ ુંુ ભન બયાુઇ ુઅલે
ુને ુઅણી વુંસ્કૃવત ભાટે ુલબભાન જાગે . દે ળવલદે ળથી ુઅલાું બીત લચિ જલાું ુને એન ુભ્માવ કયલાું રક ુઅલતાું શમ
ુ ાુંથી યું ગ ફનાલી લચિભાું મ
ુ ાષ જે ુઅટરાું લો એલાજ યહ્યાું છે . ુઅ ચિભજ
ુ ભુંહદયની ખાવવમત એ છે કે
છે . કુ દયતી લસ્તભ
ુઈયથી જુઆએત ુઅખ ુંુ ભુંહદય એક શેરાના જભાનાના વલભાન જેવ ુંુ રાગે . ઓયછાભાું રગબગ ૧૬ જલાું રામક સ્થ ુઅલેરાું
છે . જેભકે ળીળ ભશર જેભાું અંદય ફેલ્જીમભથી ભુંગાલેરા કાચન ુંુ સદ
ુંુ ય કાભ જલાું ભે છે .
જશાુંગીય ભશેર જે ુચ ૂક જલ. ઓયછાના યાજાને જાણ ભી શતી કે જશાુંગીય યાજા બન્ુ દે રખુંડથી વાય થલાનાું છે
ભાટે તેભનાું એક હદલવના ુઅયાભ ભાટે ુઅ ભશેર ફનાવમ શત.

યાજભશેર ત જુઇ રીધ. યાજભશેરભાું ણ ફેલ્જીમભ

ટાુઇલ્વ જલાું ભે .દયે ક જ્માએ જુઇએ તમાયે તમાના યખેલા એટરી ળાુંવતથી ુઇવતશાવ વભજાલે કે તભને એવ ુંુ રાગે કે ુઅણે
એ કાભાું શચી ગમાું છીએ. ુઅખાું ઓયછાની

ખાવવમત જ ભને રાગી શમ ત તમાના બીંત લચિ.જેને શલેની બાાભાું

િેસ્ક ેુઆહટન્ગ કશે છે . ફેટલા નદીને કાુંઠે ુઅલેરી શ ૂયલીય રકની છિીન ુંુ કાભ જુઇ એ રકની ળશાદતને જે સદ
ુંુ યતા ુઅી
ુ ાફફાગ ણ જલાું રામક છે . ગર
ુ ાફની ખેતી ુઅશ્ચમષ ભાડે તેલી
ભાન ુઅપ્ય ુંુ છે તે જુઇ ભન બયાુઇ જામ. યાણી ભશેર, ગર
યીતે ુઅટરાું લોથી ચારે છે . રકની યાભ તયપની એક યાજા તયીકેની બક્લત જુઇ ુને ુઅખ્ખા બાયતભાું યાભન ુંુ એક જ
ુ ૂવત થુઇ.
ભુંહદય એવ ુંુ છે કે જ્માું યાભ યાજા તયીકે  ૂજામ છે તે જુઇ એક વલળે ુનભ
નલેમ્ફય-૨૦
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ુલચિતા દીક ુંડયા, ુભદાલાદ
 ૂજા - ાઠ કે વ્રતભાાં વ્મસ્ત યશેનાય વ્મક્લત જ ધાસભિક છે ? વાભાન્મ યીતે ધભષ એટરે કતષવ્મ અને પયજ,
અથલા કઈ ણ આલશ્મક કભષ. જેભ કે , ભાતાન ધભષ, ુત્રન ધભષ, સળક્ષકન ધભષ અને નાગદયકન ધભષ, આ
ફધાાંની વ્માખ્મા એટરે મગ્મ જલાફદાયીની પ્રેયણા.
શ્રેમ વચલામ એવુાં કભષ કયીએ એ જ ધભષ. વ્મક્લત ભાટે , વ્મક્લતત્લ સલકાવ ભાટે , વલષ જનના દશત ભાટે
ધભષ આલશ્મક છે . વાંદશતા અને સ ૂત્રગ્રાંથભાાં મજ્ઞ કભષ એ જ ધભષ છે એભ કહ્ુાં છે . ણ શ્રુસતભાાં આચાય
વાંદશતાને, એટરે કે જે શ્રેમકય છે , કલ્માણકાયી છે , એ ધભષ કશેલાભાાં આલે છે .
ભનુએ લેદભાાં વાભાન્મ ધભષના દવ રક્ષણ કહ્યા છે . ધીયજ, ક્ષભા, ભનસનગ્રશ, અસ્તેમ, સલત્રતા,
ઈ્ન્દ્રમ સનગ્રશ, ધી-સલદ્યા, વત્મ અને અક્રધ. આટરા ગુણ

સલકવે ત વ્મક્લતત્લ કેટલુાં ઉભદા થામ? જે

કભષથી ળાશ્વત સુખ ભે તેને ધભષ કશી ળકામ. આ સુખ ળાશ્વત વત્મ તયપ રઈ જામ છે . ધભષ કઈણ શમ
ળાશ્વત વત્મ ફદરાત ુાં નથી. દયે ક ધભષના ઉદે ળ અને સનષ્કષ એક જ શમ છે . અને શજાય લોથી
પ્રલતષભાન કઈ ણ ધભષ, ભનને ળાાંસત આનાય છે .
ધભષ એ અવત ૌ નથી, ાખાંડ નથી, દાં બ નથી કે અશાંકાય નથી,ણ, જે વત-ૌ બચત-ૌ આનાંદભમ છે અને
યભ તત્ત્લની શાજયી છે . ધભષ કઈને શાસન શોંચડાલાની કે કઈને દુુઃખી કયલાની યલાનગી આત
નથી. ઈશ્વયને ગભે, એ પ્રવ ૃસત્ત એટરે ધભષ. એ પ્રવ ૃસત્ત છે અને સનવ ૃસત્ત ણ છે કાયણ જે વભમની ભાાંગ શમ
એ પ્રભાણે લતષવ ુાં એ જ ધભષ. દુગુષણન અસ્લીકાય, આડાંફયથી અંતય, ઝન ૂની સલચાયન ફદશષ્કાય કે ભાયાતાયાની વ ૃસત્તથી સનવ ૃસત્ત, સલનાળને લખડનાય જે છે , એ જ વાચી ભાનલતા છે , એ જ છે વાચ ધભષ છે .
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ુ ાય “બાયદ્વાજ”, ુભદાલાદ
વલળાર સથ
ુ લેલ ુંુ સ્ત્રીન ુું વભષણ". વલમના ળીષકભાું જ વલમની
ુઅજન ભાય વલમ છે . "રકડાુઈન દયવભમાન ુનબ
ગશેયાુઇ ભશેસ ૂવ થામ છે . રકડાુઈન એક ફેજડ ળબ્દ. જે લષ-૨૦૨૦ભાું ભખયે યહ્ય (ુઅણા કભનવીફે). સ્ત્રી ુઇશ્વયની
ુ ફ સ્ત્રીની ભશત્તાને લણષન કયલા કુઇ ળબ્દ ળધામ જ નથી.
એક ુમ ૂલ્મ યચના, ભાયા ભત મજ
રકડાુઈન દયવભમાન વભગ્ર વલશ્વના દયે ક દે ળ કયના નાભના વલાણ ુ ગ્રસ્ત શતા. વલશ્વના દયે ક દે ળની
શક્સ્ટર, તફીફ, વુંસ્થાઓ, ુવધકાયીઓ, રીવ, વાભાજજક કામષકતાષ ઓ લગે યે એ ુઇભાનદાયી ૂલષક તાની પયજ
ફજાલી. દયે ક રકએ નાભના ણ ભેલી. યું ત ુ કુઇએ સ્ત્રીઓ તયપ દ્રષ્ર્ષટ કયલાન ુું વલચાયું ુ સધ્ુ ધાું નશીં. કદાચ ુઅ
રકડાુઈનભાું દયે ક રુ ુ ની ળક્લત ફની શમ ત એ સ્ત્રી જ છે . વન ુ સ ૂદ એક ુલબનેતા જેઓએ રકડાુઈનભાું વેલાન ુું
ુઈત્તભ કામષ વપ કયી ફતાવય ુંુ તેભને ણ તાની તની ુઅ મગદાનથી જ ળક્ય ફન્ય ુંુ એ લાતને વભથષન ુઅપ્ય ુંુ છે .
વોથી સદ
ુંુ ય કાભગીયી શૉક્સ્ટરના નવષ ફશેન દ્વાયા કયલાભાું ુઅવય ુંુ શત,ુંુ જેભાું એભન ુું વું ૂણષ વભષણ ભાિ દદીઓની વેલા
કયીને વાજા કયલાન ુું શત.ુંુ ુઅ ફશેનએ હદલવ યાતની યલા કમાષ લગય ભાસ્ક, ્રવઝ ુને ીીુઇ કીટ શેયીને તાન
ુ ે ભાત ુઅી શતી ુને ુઅી યહ્યા છે . જેભાું ઘણા ફશેનએ તાના જીલ ણ
જીલ જખભભાું મ ૂકીને કયના વલાણન
ુ ાવમા છે . સ ૂિના જણાવમા પ્રભાણે ગબષલતી સ્ત્રીઓ ણ છે લ્રા શ્વાવ સધ
ુ ી તાની પયજ વનબાલતી શતી.
ગભ
ુ લ યહ્ય છે , સ્ત્રીઓ જીલનના પ્રતમેક ક્ષણે વભષણની મય
ુ ત શમ છે ચાશે કુઇ ણ ભ ૂવભકાભાું શમ,
ભાય જે ુનબ
રકડાુઈન દયમ્માન પ્રતમેક સ્ત્રીએ તાના હયલાયને ુઅવથિક, ભાનવવક, ળાયીહયક, વાભાજજક છડાટના વભમભાું વું ૂણષ
વાથ ુઅપ્મ. સ ૂક્ષ્ભ ુલરકન કયલાભાું ુઅલે ત રકડાુઈનભાું સ્ત્રીઓ+ની કાભગીયીભાું ુનાધાય લધાય થુઇ ગમ શત,
શટે ર ફુંધ શલાના રીધે દયે ક કલાન ઘયે જ ફનાલલાની પયજ ડી શતી. જે સ્ત્રી લગય ળક્ય નથી. કુઇ ઘય ફાકી
ુ ી ુવય ફાકી શમ, એ વભમે ભાુંદગીભાું ણ ઘય હયલાયન ુું ધ્માન, વાચલણી, ફાકન ુું
નથી જેભાું કયના વલાણન
ુ
વળક્ષણ, ુઅવથિક વુંક્રભણભાું રુ ુ ને હુંપૂ , લડીરની તલફમત લગે યે જેલા ાવાુંન ુું વુંતરન
જાવય ુંુ શત.ુંુ
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બાયતીમ વાંસ્કૃસતના પ્રકાાંડ સલદ્વાન આનાંદ કુભાયસ્લાભીને કઇએ  ૂછે લ ુાં કે, ‘કઇ ચીજ કાઢી નાખલાની બાયતીમ
સળલ્ કે વાદશત્મની યનક જતી યશે?’
જલાફ ભળ્મ, ‘કભ’!
જી શા, દદલાીના દે લી ભશારક્ષ્ભીનુ ાં આવન એવુ ાં કભ! ગાાંધીનગય અને દદલ્શીના તખ્ત ય કેવદયમ રશેયામા
છી બા.જ..નુ ાં ાટી સવમ્ફર કભ જગજાશેય છે , ણ કભ આણુ ાં યાષ્રીમ ુષ્ ણ છે , એ કેભ ભ ૂરાઈ જામ? જૈન કે
સ્લાભીનાયામણ ભાંદદયના અદ્ભુત સ્થાત્મભાાં કભન આકાય ામા કે છતભાાં જલા ભે છે . શમ્ીથી અંગકયલાટના શલે
અલળે ફનેરા ભાંદદયભાાં ણ. દદલ્શીનુ ાં રટવ ટે મ્ર શમ કે સવડનીની પ્રસવદ્ચ ેયા શાઉવ–કભનાાં આકાયનુ ાં
ફાાંધકાભ છે . બા.જ.. થકી કભનુ ાં કવદાય ભાકે દટિંગ થયુ ાં છે એ લાત વાચી, ણ આણાાં મ ૂબમાાં વાથે જડફેવરાક
જડામેલ ુાં આ પ્રસવદ્ઘ ુષ્ કાંઇ અભથે-અભથુ ાં જ યાષ્રીમ પ્રતીક નથી ફન્યુ.ાં બાયતની બવ્મતા અને બાતીગણાને
ખલાન દાલ કયનાયા શેરા ત કભન કભાર કેટર ાયખે છે , એ વાંળધન કભ ય ચકડી ભાયનાયાએ
(ભતરફ, ભતદાયએ!) કયવુ ાં જઇએ!
એફીવીએરની ‘સભવ લલ્ડષ ’ના સ્ટે જ ય કણાષ ટકના જે લુપ્ત નગય ‘શમ્ી’ન વેટ ખડ કયામ શત, એ શમ્ીના
અલળેભાાં ૧૭ની વારભાાં મુગરાઈ અવયભાાં ફનેર ‘કભર ભશેર’ ણ વાભેર છે . આલાાં કભ આકાયનાાં સ્થાત્મ
ચાાંદબગયી, ભદુયા, તાાંજય, વાાંચી, ઉદમબગદય, બાયદુત લગેયેભાાં ણ ુષ્ક છે . આજે જે લાસ્ત ુળાસ્ત્રની સલચાયણા ફયાફયની
ચગી છે તેલા સ્થાત્મળાસ્ત્રન ઉલ્રેખ ‘યાજલલ્રબ’ નાભના પ્રાચીન ગ્રાંથભાાં છે . તેભાાં ૪ દ્વાય અને ૨૩૬ સ્તાંબલાા
‘કભરદ્વલ’ નાભક સનલાવસ્થાનની ફાાંધણીનુ ાં સલગતપ્રચુય લણષન છે . આણા યાષ્રીમ પ્રતીક ત્રણ સવિંશની આકૃસતની નીચે
નલેમ્ફય-૨૦
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ઊરટુાં કભ છે અને તેન ુ ાં કાયણ એ કે વમ્રાટ અળકે ફનાલેરા પ્રત્મેક સ્તાંબ ય કભ અંદકત છે ! રગબગ પ્રત્મેક
બાયતીમ ભાંદદયની છતભાાં ઊરટા કભ આકાયનાાં ્થદયમા ઝુમ્ભય જલા ભળે જ! તેની ાછન ોયાબણક તકષ
ખફય છે ?
મગળાસ્ત્રભાાં ભાનલદે શભાાંના ચક્ર (થેન્કવ ટુ યે કી, આ ચક્ર આજે આણે ત્માાં ‘ઇન સથિંગ’ ગણામ છે !) ભક્સ્તષ્કથી
મ ૂરાધાય સુધી આ સનરુામા છે . જેભાાં પ્રત્મેકભાાં ઊરટુાં કાલ્સનક કભ છે , એલી કલ્ના થઇ છે . ભાનલ મગાભ્માવથી
પ્રાણલાયુ સનમાંસત્રત કયી એ ચક્રભાાં શોંચાડે એટરે તેના અસધષ્ઠાતા દે લતા જાગી જામ અને કભ વીધુ ાં થઇ જામ!
ધભષસ્થભાાંના ઊરટા કભ ભાટે છે ને યવ ડે તેવ ુ ાં સ ૂરટુાં વભાધાન! એથીમે અસધક યવભમ લાત કભના વાંદબે
આણા ોયાબણક ગ્રાંથભાાં છે . અંધશ્રદ્ઘા અરગ લાત થઇ, ણ સવદયમવરી એક લાત નોંધલી જઇએ કે, પ્રાચીન બાયતીમ
ગ્રાંથભાાં ધાસભિકતાના અંચા તે ણ જે અદૌ ભુત લણષન અને કથાનક છે . તેની આગ ત શબરવ ૂડના દપલ્ભ વજૉકની
કલ્નાળક્લત ઝાાંખી ડે!
જેભ કે, ‘તૈત્તયીમ બ્રા ણ’ભાાં એલી લાત છે કે આ સ ૃ્ષ્ટ તયર શતી. પ્રજાસતએ તેભાાં એક કભ તયત ુાં જયુ,ાં અને
તેના મ ૂન તાગ રેલા તેભણે ડૂફકી ભાયી. બ્ર ાને એ સ્થાને ાતાભાાં ભાટી ભી અને એ ફશાય રઇ આલી,
કભાાંદડી ય એભણે પેરાલી, ધયતીની યચના ળફૃ કયી! એટરે સલષ્ણુની નાબબભાાંથી ખીરેરા કભ ય બ્ર ા ફેઠાાં શળે?
ગોંડ આદદલાવીની રકકથાભાાં કભની ાાંખડીના વાત દડમા ફનાલી તેભાાં વજૉનશાયે  ૃ્લીના કણ મ ૂકી સ ૃ્ષ્ટ
યચેરી એલી ભાન્મતા છે . પ્રાચીનતભ ુસ્તક ‘ઋગ્લેદ’ભાાં ણ કભના ફે પ્રકાય સનરુામા છે . ‘ુડદયક’
ાં
(શ્વત કભ)
અને ‘ુષ્કય’ (નીર કભર)! અથલષલેદભાાં કભની ઉભા હૃદમને ભી છે .‘ાંળસલિંળ બ્રા ણ’ભાાં ુઢદયક
ાં
નક્ષત્ર વમ ૂશની
યળનીભાાંથી અને નીરકભર અસશ્વનીકુભાય જેલા દદવ્મ બચદકત્વક દ્વાયા ઉત્ન્ન થમાની લાત છે .
બાયતલાવીને બાયે સપ્રમ એલા ‘શનુભાન ચારીવા’ વાથે ત ુરવીદાવે યચેરી ચાઇ ‘નલ કાંજ રચન કાંજ
મુખકય, કાંજ દ કાંજાફૃણાં’ ત આંખ ભીંચીને ફધા યટયા કયે છે . ણ તેન અથષ? અશીં ‘કાંજ’ એટરે કભ અને શ્રીયાભનાાં
અરગ અરગ અંગને કભ વાથે વયખાલામાાં છે ! ક્ષીયવાગયભાાં સ ૂતેરા સલષ્ણુની નાબબભાાંથી પ્રગટે રા કભ ુષ્ભાાંથી
બ્ર ાન આસલબાષ લ થમ, એ ત અત્માંત જાણીતી કથા અને તેથી જ ત સલષ્ણુ ‘દ્મનાબ’ કશેલામા! બ્ર ા દ્મભાાંથી જન્ભેરા
‘દ્મજ’ અને તેભના ુત્રી વયસ્લતી ‘દ્મજા’! દ્મા નદી ણ છે , અને દ્મુયાણ અને મગનુ ાં ફેબઝક એવુ ાં દ્માવન ણ!
સલષ્ણુ ત ળાંખચક્ર, ગદા આદદ વાથે કભને શાથભાાં ણ ધાયણ કયે અને જભણા ગભાાં ણ કભનુ ાં વામુદદ્રક ળાસ્ત્રની
દૃ્ષ્ટએ દુરષબ બચહ્ન ધયાલે! ‘ભશાબાયત’ની એક આડકથાને અનુવયીએ ત રક્ષ્ભી ણ શ્રીશદયના ભક્સ્તષ્કભાાંથી નીકે ર
કભભાાંથી ેદા થઇ. ‘કભરા’ નાભધાયી અને રાર કભના આવનલાી થઇ. આ ‘કભરા’ના ઇળ માને ‘કભરેળ’ ભતરફ
સલષ્ણુ! કભનુ ાં કૂ ણ બાયત ભનામ છે , એ અભસ્ત ુાં જ ? આ દે ળભાાં જ કભર કશ ત છકય, કભરા કશ ત છકયી ને
કભ કશ ત યગ!
યાં ત ુ, કભ વાંવાયબયભાાં શાજયાશજૂય છે . સલએતનાભનુ ાં ણ એ યાષ્રીમ ુષ્ છે ! યદે ળભાાં બ્લ્યુ રટવ માને
નીરકભર જાદૂ ઈ ને દે લતાઈ ચભત્કાય ગણામ છે . ઇજજપ્તના સયાસભડ ય કતયામેર આકૃસત અને મ ૂસતિભાાં ણ
એક દે લતા કભ ઉય આવનાફૃઢ છે ! ઇસ્રાભભાાં ણ વાતભા આવભાનભાાં ફેઠેરા અલ્રાશની એક ફાજુ કભ છે , એલા
ઉલ્રેખ અંગે વાાંબે લુ!ાં ફોદ્ઘ ાંથ ‘ભશામાન’ભાાં ત ય એક ભીઠડી કશાણી છે કે સ્લગષભાાં સલભ ૂસત આત્ભા ત્માાં
ખીરેરા ભબણકભ સ્લફૃે શમ છે .
ચીનભાાં દ્માબણ બુદ્ઘનુ ાં એક સ્લફૃ ‘અલરદકતેશ્વાય’ના નાભે  ૂજામ છે અને તેભનુ ાં આવન કભુષ્ છે !
સતફેટન ેર પ્રસવદ્ઘ જભાંત્ર ‘ભ ભબણદ્મ હુમ’ૌ ણ ક્યાાં કભની ઉક્સ્થસત અલગણી ળક્ય છે ! આણા યાભામણ
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જેલી કથા ધયાલત ુાં ભળહયૂ ગ્રીક ભશાકાવ્મ ‘દડવી’ ણ કભના વાંદબો ધયાલે છે . ત ઇયાની, યભન કે ગ્રીક બચત્રભાાં
ણ કભની કભાર ચાયે કય! ઇ. ૂ. ૨૨ના વભમની એક ચીની શસ્તબરસ ભી આલેરી, તેભાાં ણ કભે તાની છા
છડેરી!આણી જ બાયતીમ ન ૃત્મકા, બચત્રકા, વાંગીત કે કાવ્મળાસ્ત્રભાાં કભનુ ાં સ્થાન ચચાષલા જઇએ ત ીએચ.ડી. થઇ
ળકામ! ભાત્ર કભના નાભધાયી કાવ્મના છાંદની માદી જ ળબ્દકળભાાંથી ફનાલીએ ત, આખુ ાં ાનુ ાં છરકાઇ જામ તેભ
છે ! ધ્રુદ વાંગીત, છપ્ા, યાગ ફધે તેના અઢક ઉલ્રેખ! સલસલધ નાભભાાં તેન ુ ાં પેસલકર જેવુ ાં ચુસ્ત જડાણ! આજે ભુરાઇ
ગમેરા ‘કભરફાંધ’ નાભના એકદભ ઇન્ટયે ્સ્ટિંગ કાવ્મપ્રકાયન ઉલ્રેખ ુયાતન વ્માકયણ ગ્રાંથભાાં છે . જેભાાં કભુષ્ના
આકાયભાાં કાવ્મ રખલાનુ ાં યશેત.ુાં મ ૂની દાાંડરીથી ળફૃ કયીને લાાંચ, ત એક મ ૂભ ૂત વાંગ કાવ્મ લાાંચલા ભે . ણ
કભના આકાયભાાં ળબ્દ એલી યીતે ગઠલલાના કે , એ મ ૂ કાવ્મ ઉયાાંત ગભે તે ડાફા જભણા છે ડેથી એક એક અક્ષય કે
ળબ્દ કડતા જાલ ત નલી નલી ાંક્લત યચાતી જામ! એવુ ાં જ ાાંદડીના અગ્રબાગથી નીચે આલીએ ત્માયે ફને, અને
‘એકભાાં અનેક’ કાવ્મ વજાષતાાં જ યશે! કમ્પ્ય ૂટયને ણ કવે એલ ‘જીગવ’ ઝર જેલ કાવ્મપ્રકાય છે ને! (આલ અટટ
પ્રકાય લુપ્ત થામ તેભાાં નલાઇ ળી? શેશશ
ે )ે
કભ આણી વાંસ્કૃસતનુ ાં એવુ ાં અણભર અને અબબન્ન અંગ છે કે, ‘કભભાાંથી કભની ઉત્સત’ થામ એ પ્રાચીન
ભાન્મતા વાચી છે કે ખટી એ વલારની એક વાંસ્કૃત કસલએ અદૌ ભુત શ્રક યચી ાદ ૂસતિ કયી કે- “કભરે કભરત્સતુઃ/
શ્ર ૃમતે ન ચ શષ્મતે/ફારે તલ મુખામ્બજે/દૃષ્ટ સભન્દી લયદ્વમભ” અથષુઃ કભભાાંથી કભ ઉત્ન્ન થામ છે એવુ ાં વાંબામ
છે , ણ ક્યાયે મ દે ખાયુ ાં નથી, યાં ત ુ શે સપ્રમતભા સુદયી,
ાં
તાયા મુખફૃી કભભાાં નેત્રફૃી કભ ણ સુળબબત છે . એ જ ત
તેની દે ખીતી વાબફતી છે !
જ કે, આયુલેદના યસવમાએ કભના સલસલધ ઘયગ્થુ ઉમગ ને ળબ્દબચત્ર લુપ્ત થલા દીધા નથી.
ગબાષ ળમનુ ાં મસનભાગષના છે ડે આલેલ ુાં મુખ ‘કભમુખ’ અને તેને જડત ભાગષ ‘કભગ્રીલા’ કશેલામ છે . ગબષની નાન છે ડ
જમાાં શમ છે , એ સ્થાનને ‘કભ’ કશેલામ છે . ળીત ભનાત ુાં કભ દાશ, યલતસલકાય, ગ ૂભડાાં આદદના ઇરાજભાાં દાાંડરીથી
ાન વદશત લયામ છે . કભકાકડીના નાભે ખાતાાં કભનાાં ફીજ કે ફ્ની ત ો્ષ્ટક અને (કેટરાક ભાટે) સ્લાદદષ્ટ
લાનગી ણ ફને છે , એ જાણીત ુાં છે . ણ એભેઝન નદીના લાષ લન, કભ અને ફેંગાલુફૃ લચ્ચેના એક સલક્રભવજૉક
વાંફધ
ાં ની જાણ છે ખયી?
દુસનમાની વોથી સલળા એલી કભની જાત એભેઝનભાાં ‘સલલટયીમા રીરી’ની થામ છે જેભાાં વલા પીટનુ ાં ફૂર
અને છ-વાત પીટ વ્માવના ગ થાા જેલા તસ્તાન ાન થામ છે . આ ાનભાાં એકફીજા ય આધાદયત કુદયતી
ક્સ્ફ્ટકભમ દડઝાઇન જલા ભે છે . જેને આધાયે રખાંડના ભાખા ય કાચ ભઢી ઇંગ્રેન્ડભાાં પ્રખ્માત ‘દક્રસ્ટર ેરેવ’
૧૯૧ભાાં ફનાલામેર. તેની રઘુ પ્રસતકૃસત ઠેકઠેકાણે થઇ., જેભાાં એક કી વજાષઇ ફેંગાલુફૃના રારફાગભાાં આજેમ
અડીખભ યશીને વશેરાણીને આકષતા ‘કાચઘય’ તયીકે! લેર, ‘નીલુમ્ફીમભ સ્ીવીઝભ લાઇલ્ડ’ માને કભનુ ાં ફૂર જ
વજૉનાત્ભક પ્રસતબાને આકે તેવ ુ ાં નથી, તેના ાણીની વાટી ણ ભીણીમા ‘કલય’ને કાયણે તયતા યશેતા ાન બી કુછ
કભ નશીં!
લૈજ્ઞાસનક લાત જ કયલી શમ ત દ્ધદ્વદા જૂથની લનસ્સતભાાં આલતુ ાં કભ ફે લષભાાં ફીભાાંથી  ૂણષ સ્લફૃ ધાયણ કયે
છે . તેનાાં ૨,૦૦૦ લષ જૂનાાં ફીજ ણ વફ્તાથી ઊગ્માાં શમ તેલા સલક્રભ નોંધામા છે ! ગસ્ટથી લટફયભાાં તેની
સલશ્વાવ્માી ભવભ ખીરે છે . વપેદ, રાર, ગુરાફી, જાાંફરી, ભ ૂયા, ીા, રીરા...અઢક યાં ગ, આકાય, લેયામટીભાાં ઠેકઠેકાણે
ઊગતા કભભાાં ફે મુખ્મ પ્રકાય શમ છે . એક ત ‘કભરફાંધ’ુ નાભ ધયાલતાાં સ ૂયજના ઊગલા-આથભલા વાથે જ ખીરતાાંબફડાતા સ ૂમષસલકાવી ‘કભબરની’ અને ફીજા ચાંદ્રસલકાવી એલી ‘મણાાં’! દશભારમભાાં થતુ ાં દુરષબ ‘બ્ર કભ’ એવુ ાં ત  ૂજાયુ ાં કે
એક પ્રકાયના કેલટવના ફૂર એના નાભે ઉગલાને લેંચાલા રાગ્મા છે આજે!
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આ ગુણધભષને ધ્માનભાાં રઇએ ત કભભાાં ુયામેરા બભયાની ફાલાતાષથી રઇ કેટકેટરી ભદઝયતી યભે્ન્ટક
ાંક્લત રખાઇ છે ! લૈતાચ્ચીવીની લાતાષભાાં ણ ાણીભાાં દૂ ય-દૂ ય બાગતુ ાં કભ શમ, અને વલષધભષ-વભન્લમના ધ્માનરક્ષી
‘ફશાઇ’ વાંપ્રદામનાાં જગતબયનાાં ભાંદદય (જેભાાંન ુ ાં એક દદલ્શીભાાં ણ છે ) ણ કાયીગયીના અદૌ ભુત નમ ૂનાવભા ‘રટવ ટેમ્ર’
(કભાકાય ભાંદદય) જ શમ! ભગર ફાદળાશના ફગીચાથી રઇને સવનેભાના ટાઇટર કે યાવરીરાભાાં યચાતા કભુષ્ સુધી,
આધુસનક સલઞયુઅર ગ્રાક્ફ્લવથી રઇ આંગણાભાાં દયાતી યાં ગી સુધી, યાં યાગત બયતકાભથી કભષકાાંડી  ૂજન-અચષન સુધી...
વઘફૄાં જગત ‘કભાકાય’ છે !

કભ બાયતભાાં વૌંદમષન માષ મ છે . તેની ગુરાફ જેલી સુગધ
ાં ન શલા છતાાં યુયભાાં જે વાંફધ
ાં ‘બ્ય ૂટી’ અને
‘યઝ’ન છે , તે બાયતભાાં ‘કભ’ અને ‘કભનીમ’ન છે . કભ ળબ્દ ણ કભાંખડુ ીની મુરામક ક્સ્નગ્ધતા થકી
ઉદૌ બવ્મ શળે ? ‘કભરદરરચન’ માને કભાાંદડી જેલી આંખલાા એવુ ાં ત કૃષ્ણનુ ાં નાભ છે જ, ણ ‘કભરાક્ષી’ એક
વૌંદમષપ્રળક્સ્ત ણ છે . કાભળાસ્ત્રભાાં ણ કભના પ્રત્મક્ષ-યક્ષ ઉલ્રેખ છે . નાયીના ફૃના ભશક લણષનભાાં ત કભની
વયખાભણીના અરાંકાય છે જ. ણ યસતક્રીડાભાાં ળયીયના ભધ્મબફિંદુએ ગેઝભની ચયભ વીભાએ દે શભાાં થતાાં વાંકુચનઆકુાંચન માને થ્રબફિંગ લામબ્રેળન્વને કભના ફીડાલા-ઉઘડલાની ગુરાફી ઉભા અાઈ છે ! કભન ભધુયવ ચ ૂવલા
જતાાં એની બફડાતી ાાંદડીભાાં કેદ થમેરા બભયાની પ્રાચીન કસલતા ળભા ાછ પના થતા યલાનાની કલ્ના
કયતા જૂની છે ! સિંક ડેબરકેટ કભ એ નાયીને ભ્રભય એ નય!
ઉદૂષ ભાાં કભાર કે મુકમ્ભર જેલા ળબ્દન કભ વાથે વાંફધ
ાં શળે ? આયફ કેભર કે યસળમન ક્રેભબરન લાાંચ ત મ એભાાં
કભર વાંબામ! ધલર પ્રકાળલાા ચાંદ્રને વાંસ્કૃતભાાં ‘કભબરસુકાંદ કાાંસત’ કશે છે . ળાંકયનુ ાં એક નાભ ‘કભરેક્ષણ’ છે , ત બ્ર ાના
કભરવાંબલ, કભરસુતન! એકલીવભી વદીભાાં ણ શજુ ભાથા કાીને પ્રભુને પ્રવન્ન કયલાની ‘કભ ૂજા’ની દાં તકથા
જડસુના દદભાગભાાંથી જતી નથી! ફામ ધ લે, વયલયભાાં ઊગે તે ‘વયજ’ માને કભ કે ૧૯૮૪ભાાં ખીરી ઉઠેલ ુાં કોંગ્રેવના
યાજીલજીલાફૄાં ‘યાજીલ’ એટરે કભ એ વલષસલદદત છે , ણ કભનાાં ફાકીનાાં કેટરાાંક નાભ જઇએ ત... અબ્જ, જરજ, અંબુજ,
ુ ,
નબરન, અયસલિંદ, વશ સ્ત્રદર બ્ર , ભશત્દ, ળતત્ર, કુળળમ, તાભયવ, વાયવ, કુલરમ, ભકયાં દી, ઇન્દીલય, ાંકેફૃશ, કકનદ, કુમદ
વયસવફૃશ, બફશ, પ્રસ ૂન, અંબફૃશ, ીતક, ધીતેરા, નાગફ્ણી (જેભાાં લચ્ચેથી નાગની પેણ જેલી દાાંડરી શમ છે .) અને ‘ાંક’ માસન
કાદલભાાં જન્ભતુ ાં - ાંકે જામસત ઇસત ‘ાંકજ’!
તત્લજ્ઞાનભાાં આવક્લત ાણીની ભાફ્ક ચભેય શલા છતાાં કભ જેલા ક્સ્થતપ્રજ્ઞ ઊબેરા ભાનલને બીંજલે નશીં, તેલી
સનસ્ ૃશ અલસ્થાને ‘જરકભરલતૌ’ ક્સ્થસત કશે છે . વાંઘદયલાયના મ ૂ વાંસ્કાય વત્તા કે વાંસત્ત યત્લે જરકભરલતૌ યશેલાના જ
છે . કાયણ કે, કભ કદી લશેતા ાણીભાાં ખીરતુ ાં નથી. એ કેલ ક્સ્થય જભાાં જ ખીરે છે . એટરે આણા આધ્માજત્ભક લાયવાભાાં
કભની ાાંખડી ખીરલી એને આત્ભાના દ્વાય ઉઘડલા એ વાથે વયખાલાયુ ાં છે . અને આવક્લત – એટેચભેન્ટ સલના ખીરલાની
ક્સ્થતપ્રજ્ઞ સલતયાગબાલનાને કભ વાથે વયખાલાઈ છે . કભની આઠ ાાંખડી ભાનલીના જુદા-જુદા ગુણ દળાષલે છે .
સલત્રતા, ળાાંસત, દમા, ભાાંગલ્મ, સન:સ્ ૃશતા, વયતા, ઇષ્માષન અબાલ અને ઉદાયતા.
ગભતીલુાં ગુરાફ કદાચ પ્રાચીન બાયતભાાં નશતુ.ાં એ સળિમા કે યુયભાાંથી અશીં આલેલ ુાં શઈ ળકે. ગુર કે યઝના
ઉલ્રેખ યાભામણ કે ભશાબાયતભાાં નથી. આજે દદલાીના સુળબન કે બેટ કે યાં ગી કે બ ૂકે કે ભીઠાઈ કે  ૂજાભાાં વોથી લધુ
ગુરાફ લયામ છે , એ જ બાયત કેવ ુ ાં વલષવભાલેળક યહ્ુાં છે , એન સુગધ
ાં ી વબ ૂત છે ! રક્ષ્ભી અને નાયામણ ફાંને વાથે જડામેરા
કભને બાયત જ  ૂરુાં ખતુ ાં નથી! ભશત્લની લાત એ છે કે, કાદલન ઉમગ ણ તયીકે કયી, એભાાંથી ખાતય ભેલીને
કભ ત રારગુરાફી ફૃાફૄાં જ ખીરે છે . જીલનભાાં મ વભસ્મા અને ટીકાના કાદલ ઉછાભાાંથી વમ ૃદ્ચ થઇ ફૃડાવશાભણા
કભની જેભ ખીરવુ.ાં
એ જ હદલાીટાણે હદરભાું થત દીલ!
ુ કભલરની હદલાી, શેી યઝી ન્ય ુ ુઇમય.
શબ
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ુ ડ
કેતન ટ, મલ
ું ુ
ભે: આસથિક ફાફતને રઇ બચિંતા ન શલા છતાાં વાલચેતી લધુ વાયી. લાણીભાાં વાંમભની અસનલામષતા વભજાળે.
ાદયલાદયક સુખભાાં વ ૃદ્ધદ્ચ કે ખાભી ભાટે તાને જલાફદાય ભાની ચારળ ત વયતા યશેળે. જલાફદાયીની વ ૃદ્ધદ્ચ
ભશત્લ લધાયનારુાં ફની યશેળે. સભરકત ફાફતે સનણાષ મક ફની ળક છ. લડીર લગષન સલશ્વાવ જીતલા  ૂયતી જશેભત
રેજ. સભત્ર યની સનબષયતા ખટી નથી ણ  ૂયત સલશ્વાવ યાખ.
વ ૃબ: લડીર લગષ કે ઉયી તયપથી જફૃયી વશમગ પ્રાપ્ત થઇ ળકળે. વ્મલવાસમક બાગીદાય શમ કે વાથીદાય
ઉત્તભ ભાગષદળષન ભેલલા  ૂયત પ્રમત્ન કય. આસથિક ક્ષેત્રે ભદદફૃ થઈ ળકળે. વ્મલશાયે સ્લબાલની ઉગ્રતા ટાજ.
પ્રવ ૃસત્ત એ ભાન-વન્ભાન ભેલવુ ાં વાંબલ ફનળે. સપ્રમ ાત્ર કે વાંતાન વાથેના વ્મલશાયે સભજાજ ઉગ્ર ફને. શ્રભ ગજા
ુ ા ખાંત અને ઝનુનન
ફશાયનુના
ાં કય.વપતા શેતન
ાં
વભન્લમ દયણાભદામી ફની ળકળે.
ુ : એકરટા ન ફનતાાં, વફાંધ અને વાંકષ જ આ ભાટે ઉત્તભ ભાગષ છે . ક્સ્થસતને શોંચી લલા. શાથ નીચેના
વભથન
વ્મક્લતને વાચલીને ચાર. ળધખ કે કુટુાંફ વ ૃદ્ધદ્ચને વાંમભે યાખ. જે ચબરત થલાનુ ાં જખભ શી યહ્યા છ.આસથિક
ફાફતે વાલચેતી યાખ. સનલાયી ળકામ તેલા ખચષ થઇ યહ્યા છે . બાાંડયડા વાથે ઘષણભાાં ન ઉતય, વાંફધ
ાં વાચલી
ચાર. યુલાલગષ સલદ્યાભ્માવભાાં ફેદયકાયી ન યાખે. વ્મલવામે જફૃય પ્રગસત કય.

કકષ : ધન પ્રાક્પ્ત ભાટેની ક્સ્થસત લતષભાને ઉત્તભ યશેળે. અન્મને પ્રબાસલત કયલા મગ્મ સલચાય લાણી આને વાથ
આળે. ઈચ્છાભાાં સનતીભતા જાલી યાખજ. વાંતાન તયપથી ઉબી થતી દયક્સ્થસતને ળબા  ૂલષક ઉકેરલા
પ્રમત્નળીર યશેજ. ઉચ્ચ વાંકષ ધયાલનાયા સભત્ર કાભકાજભાાં ઉમગી થઇ ળકે છે . નકદયમાત એ વપતા
ભેલલા તકન રાબ રેલ.પ્રલાવભાાં તકેદાયી યાખ. ડલા આખડલાની વાંબાલના સલચાયની ગસત યશેળે.

વવિંશ: એકાગ્રતા એ વપતાની વાંબાલના સલચાયતા યશ. ભાન ભબ ભેલલાની તક મગ્મતાનુવાય ભતી
યશેળે. જલાફદાયી યુલત કામોથી ીછે શઠ ના કયતાાં. શયીપને શેયાન કયલાભાાં વભમ ના ફગાડ. ાદયલાદયક
નલેમ્ફય-૨૦
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લાતાલયણ આનાંદભમ યશે તે શેત ુ તકેદાયી રેલાની જલાફદાયી આે રેલી યશી. સ્થાલય સભરકત આને આસથિક
રાબ અાલી ળકળે. ધભષ તયપન અનુયાગ વાયી ફાફત છે , પ્રાક્પ્ત શેત ુ ખચષ ફાફતે ુનુઃસલચાય કય.

કન્મા: સ્લફે વપતા ભેલલાની તકન બયુય રાબ રેલ જઈએ, ણ અહૌ ભ ધયાલતી લાત દ્વાયા
તાનાને કાંટા ન આતાાં. રકવેલાના કામો ભાન અાલી ળકે છે . આસશ્રત લગષને યાજી યાખી ધાયુું કામષ
કયાલતા યશ. ધનન ભશ ન શમ ત ણ તાના ભાટે ઉયુલત નીલડી ળકે ન સલચાય જાલ. વાંતાન
ફાફતે આના સલચાય વપતા ાભતા અનુબલી ળકળ. ઉમગી કામો કે સભત્ર દ્વાયા આસથિક ક્ષેત્રે પ્રગસત
ાભી ળકળ.

ુ
તરા:
સ્લભાની બરે યહ્યા, અશભળીર ના ફનતાાં, ઉયી કે લડીર આની વરાશ, સ ૂચનને વન્ભાન આી
યહ્યા છે . આની વ્મક્લત પ્રત્મેની વયતા વ્મલશાયે રાલ. જૂની સભરકત કે લાયવાગત લસ્તુ જન્ભના ગ્રશ
વશમગ આતા શળે ત ધન રાબ કયાલી ળકે છે . આસથિક વધ્ધયતા એ ાદયલાદયક લાતાલયણ આનાંદ ભમ
યશેવ ુાં જઈએ. ખાલા ીલાની આદત ન ફગાડતાાં. પ્રાપ્ત દ વન્ભાન જાલલા  ૂયતી એકાગ્રતા જાલજ.

વ ૃવશ્ચક: ઉયીની જલાફદાયીભાાં બાગ ડાલ, લો વ ૃદ્ધદ્ચની ઉત્તભ તક ઉબી છે . સલદ્યાથી લગે ુનુઃસલદ્યાભ્માવ
તયક ભનને લા, આનાંદ પ્રભદના પ્રવાંગ છી ણ આલતા યશેળે. લાશન સુખ ભે ણ ઉમગની દયકાય
યાખ. સભત્ર ઘણાાં ફનાલ છ, ણ વાંફધ
ાં ને ભશત્લ આ. ટુાંક વભમના રાબને પ્રાથસભકતા દ્ધદ્વતીમ કામદાકીમ
ફાફતની ગુચ
ાં ઉકેરલા વભમ, બુદ્ધદ્ચ ફાંને વાથ આળે. વગલડ લૈબલને જખભભાાં મુકાલવુાં ડે તેલા સનણષમ ન
રેતાાં.

ધન:ુ તાંદુરુસ્તી ફાફતે કાજી યાખ. સત પ્રકની વ ૃદ્ધદ્ચ ન થામ. આસથિક ફાફત દયશ્રભ ભાાંગી રેળે, વશજતાથી
ક્સ્થસત વાચલી ળકાળે પ્રસતસ્ધી કે કામદાકીમ ફાફતને વશેજે શોંચી લાળે. ખાલા ીલાની આદત ન ફગડે.
વ્મલવામ ક્ષેત્રે વાશવ ના ફશાને અખતયા શારના તફક્કે ના કયતાાં. આસશ્રત લગષને જલાફદાયી વાથે મગ્મ
સુચના આતાાં યશ. ભશેનતે ભેલેર દ-પ્રસતષ્ઠાને ફેદયકાયીએ લરણુ ાં ન કયી ફેવતાાં.

ભકય: ઈભાન અને તકષ ળક્લત કામષ વય ફનાલી ળકે છે , બુદ્ધદ્ચ દ્વાયા વાંફધ
ાં  ન વચલામ. આડાંફય આન સ્લબાલ
નથી, સ્થાસત કયલા મગ્મ ભાગષ ળધ. વાંતાન ઉત્તભ દયણાભ આનાયા યશેળે. વશમગીની બચિંતા કય છ ત
વ્મલશાયે દળાષલ. પલત દયકાય ન ચારે. લાણીભાાં કડકાઈ કે કકષ ળતાને પ્રલેળ કયલાના દે તા. વાંતાન વાથે વભજાલટ
ણ મગ્મ યીતે શલી જઈએ અન્મથા પ્રશ્ન મુશ્કેરી ઉબી કયી ળકે. વમદ્ધૃ દ્ચ શેત ુ એકાગ્રતા માષ સ્ત છે .

કુું બ: પ્રબાલ સનણષમ દ્વાયા ાથય, ઊચ આલાજ કાભ નશીં કયી ળકે. આસથિક ફાફતને રઇ તાના વાથે ચચાષભાાં
ન ઊતયવુાં ડે, ખચો ઉય ભમાષ દા ફાાંધલી યશી. ડળને આની અંગત ફાફત પ્રલેળતા અટકાલલા લધુ ચચાષ
ટા. દયશ્રભ દ્વાયા ધન પ્રાપ્ત કયી ળકળ, ક્સ્થસત ધાયણા પ્રભાણે સ્થાી ળકાળે. અંગત સલચાયને ભમાષદા એ યાખ,
ડલા આખડલાથી ફચલા વાલચેતી જફૃયી. દયલાયન આલય જાલય જલાફદાયી અને વન્ભાન લધાયળે.

ભીન: દયલાયની યાં યા અને ધભષયામણતા વાચલલાની જલાફદાયી વન્મુખ આલતી યશેળ.ે ખચષ ફાફતે
વાલચેત યશ. આસશ્રત લગષ તયપ લધુ ડતી અેક્ષા ત નથી યાખી યહ્યા ને? ફીજાની ઉાસધભાાં ભધ્મસ્થી ટાીને
ચાર. અકાયણ અન્મની ચચાષ કયલાની ટે લ શમ ત લતષભાને વાચલ. બાગ્મ વ ૃદ્ધદ્ચ શેત ુ આની જશેભત અનુવાય
ઉયીન ટેક ભેલી ળકળ, આસથિક રાબ ભાટે થબ અને યાશ જુ. પ્રાપ્ત સુખના બલતા ફન.
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