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વ્શારા લાચક સભત્રો,
ક્યાયે ક ભાણવ ત ૂટતો નથી...!! શાયતો ણ નથી....!!!
ફવ, એનાથી થાકી જલામ છે ....!!! ક્યાયે ક નવીફથી...!!

ક્યાયે ક જલાફદાયીઓથી ુને ખાવ તો ક્યાયે ક "ોતાનાથી" જ...!!!
ુઅટલ ુંુ લાુંચીને એવ ુંુ રાગે કે શા!! લાત તો વાચી છે . વભત્રો, ુઅણાભાુંથી ઘણાુંને એલો
વલચાય એકલાય તો ચોક્કવ ુઅવ્મો જ શળે કે "ફવ, ફહુ થુઇ ગય"ુંુ . શલે તો, "હુું ફહુ થાકી ગમો છું."
ુઅજના ુઅ શયીપાુઇના વભમભાું ઓફપવ શોમ કે ઘય, ખાનગી શોમ કે જાશેય, દયે ક ક્ષેત્રભાું ભાણવ
ુ લે છે . ુઅજના ુઅ ુઅધવુ નક યગ
ુ ભાું ગોર ુને ટાગે ટ વાથે
ોતાની જાતને શતાળ ુને થાકેરો ુનબ

બાલેળ નેણળીબાુઇ ભીયાણી

ુ ીભાું તો થાકીને ઠૂવ થુઇ જામ છે .
કદભ વભરાલલાભાું શાુંપી જામ છે . યાત ડે તમાું સધ
થાક ઘણી યીતે રાગતો શોમ છે . જેભ કે તભે કું ુઇ ણ કાભ ના કયો, ભાત્ર ળાુંવતથી ફેવો ુને વલચાયો તો ણ
ુ લળો. ઘણાું રોકોને થાક ુને કું ટાો, કાભ નશીં ભાત્ર વલચાયોથી ણ ુઅલે છે . ઘણાુંને તો તભે ફીભાય
તભે ખ ૂફ થાક ુનબ
છો ભાટે ુઅયાભ કયલો ડળે, તે વલચાય ણ

ખ ૂફ થાક ુઅે છે . તભાયે વખત ભશેનત કયલાની છે . તે વલચાય ભાત્ર ણ

થાક રાલે છે . એટલ ુંુ જ નશીં તભે ુઅજે ુવતળમ કાભ કયું.ુ એ વલચાય ણ થાક રાલળે. ુઅભ, ભાણવ પલત ળાયીફયક શ્રભથી
થાકતો નથી ણ એ થાકે છે ભનભાું પયતા વલચાયોના ઘોડાને રીધે. ુઅ તો લાત થુઇ વલચાયોનો થાક વલળેની લાતો...
શલે લાત કયીએ એલા થાક વલળે જેના કાયણે રોકો થાકીને બાુંગી ડે છે . ક્યાયે ક ક્યાયે ક ભાણવ થાકી જામ છે ,
ચ ૂ યશી યશીને, ુેક્ષા યાખી યાખીને, ધીયજ યાખી યાખી ને ચોખલટ કયી ને વુંફધ
ું વનબાલી વનબાલીને ુને ોતાના રોકોને
ભનાલી ભનાલીને. એટલ ુંુ જ નશીં ઘણીલાય રોકોના જુઠા લામદાઓનો ણ થાક રાગતો શોમ

છે . રોકોને ોતાના ભાટેનો

સ્લાથથ જોુઇને થાકી જલામ છે . ઘણીલાય ુનેક કોવળળો છી કાભ ન થામ કે વનષ્પ થલામ તો ણ શતાળ થુઇ જલામ છે .
ઘણીલાય તો ફેયુંગી દુવનમાના યું ગો જોુઇને ણ થાકી જલામ છે . ુઅભ, થાક દયે ક વ્મક્લતને રાગે છે . કોુઇકને જજિંદગીનો તો
કોુઇકને જલાફદાયીનો!!.
ુઅભ, જ્માયે ભાણવ ફધી જ યીતે થાકી જામ છે . તમાયે એવ ુંુ રાગે છે કે ુઅ ફધી ઝુંઝટનો ુથથ શ ુંુ છે ?. કોના
ભાટે ?. જેના ભાટે ફધ ુંુ કયતાું શોમ એ તયપથી જ્માયે કોુઇ પ્રવતવાદ ન ભે તમાયે ુઅલા વલચાયો ુઅલલા રાગે કે કોુઇને
ભાયી કદય નથી.

વલાયથી વાુંજ દોડાદોડી કયીને થાકી જાલ છું ુને એભ થામ કે ુઅ ફધ ુંુ મ ૂકી ને ક્યાુંક બાગી જાલ.

જુઓ વભત્રો, થાકીને કું ટાીને ક્યાુંમ બાગી જલાન ુંુ ભન થત ુંુ શોમ તો એક નાનકડો બ્રેક રુઇને યોજ કયતા શોમ
તેનાથી કું ુઇક જુદુું કયો. દયે કને કું ુઇક ચેન્જ જોતો શોમ છે . ભનથી થાકેરો ભાણવ બાગીને ક્યાુંમ જુઇ ળકતો નથી ુને તે
એકરો ણ યશી ળકતો નથી. જ્માયે ણ ુઅલો થાક રાગે કે કોુઇ ડકાયો ુઅલે તમાયે તે ડકાયોનો વાભનો કયો. તેનાથી
જયાણ શતાળ કે વનયાળ થવ ુંુ નશીં.જો થાકીએ કે કું ટાીએ તો શતાળા ધીભે ધીભે લધ ુ શાલી થલા રાગળે. શતાળા એ ફીજુ ું
કું ુઇ નથી ણ નફા વલચાયોનો વમ ૂશ છે . જો ુઅણે વતત એભ જ વલચાયતા યશીએ કે, "ભને ફહુ તકરીપ છે ", "હુું ફહુ થાકી
ુ ી છું" એલો વલચાય ુઅણને સખ
ુ ી કયી દે છે .
ગમો છું", "હુું દુુઃખી છું" તો ુઅણે ખયે ખય દુુઃખી થુઇ જુઇએ છે . જ્માયે "હુું સખ
ુઅણા જીલનને કેલી યીતે યવપ્રદ ફનાલવ ુંુ એ ુઅણા શાથની લાત છે . ુઅણા યથના ુઅણે જ વાયથી છીએ.
ુ , ુઅનુંદ ુને ુઈતવાશની ભુંઝઝર ય શોંચાડલાની તકેદાયી ુઅણે જ યાખલાની છે .
સખ
થાકને જાકાયો ુઅો ુને શલા થુઆને જીલો. જજિંદગીની વપયને ભાણશ ુંુ તો ભુંઝઝર ય શોંચલાનો થાક નશીં
ુ ી ણ ુલાજ દે તી શોમ તમાયે કાન ભાુંડજો. ુઅખા ફદલવનો તો શ ુંુ જજિંદગીબયનો થાક ુઈતયી
રાગે . જમાયે નાની નાની ખળ
જળે.
છે લ્રે વભત્રો, એટલ ુંુ જ કશીળ કે વલશ્વની તભાભ લસ્ત ુ કે ફાફતો તભને થકલી દે ળે.

ભાત્ર એક લસ્ત ુ થાક નથી

ુઅતી.તે છે પ્રેભ. ુઇશ્વયને પ્રેભ કયો. તેની બક્લત કયો. બક્લતભાું જે ળક્લત શોમ છે તે તભને ક્યાયે મ થાકલા નશીં દે .
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લથ:૧૪ અંક:૩ વું ગ અંક:૧૫૯
ઑલટોફય-૨૦૨૦

અનુક્રભણણકા
થાક રાગલાન ુંુ કાયણ શ?ુંુ  ધીરૂબાુઇ ભીયાણી_________________________[૧૧]
ચેતનલુંતો થાક  ુલ્ા લવા_____________________________________[૧૫]

બાલેળ નેણળીબાુઇ ભીયાણી
ભો . ૯૮૭૦૦૧૯૦૧૯
Email id:- sarjanhar1@gmail.com

વુંજોગોનો થાક  ષ્ુ ા ફકળોય ગારા________________________________[૧૭]
થાકની ફયબાા  વલયાજ ુંડયા___________________________________[૨૧]
ુ લ  ફશના વોની_______________________________[૨૪]
થાકનો ુનબ
ઢતી ુઈભયનો થાક !!!  જાદલજી કાનજી લોયા_______________[૨૭]
હુ,ું 'થાક' ને ણ...પ્રેભ કરું ુ છું...!

 પ્રદી વત્રલેદી_____________[૩૦]

થાકની કથા  ચેતના ગણાત્રા________________________[૩૫]
થાક શ્રભ નો કે વભજણ નો??  કાજર ઠક્કય________[૩૭]
ડછામો થુઇ જા
ુંુ લાનો... મ થાક રાગે છે  વભતર ટેર________________[૪૦]
થાક એટરે શ?ુંુ ??  સ્લાવત ળાશ___________________________________[૪૩]
ભેાનો થાક રાગે  ુઝચિતા દીક ુંડયા____________________________[૪૫]
“થાક ને ટેકો”  કીવતિ કોટક________________________________________[૪૭]
ે બાુઇ ાયે ખ________[૫૦]
ળયીય ુને થકલી નાખતી। ુઅજની જીલનળૈરી  ચુંદ્રળ
“વભજણનો વથલાયો”  પ્રીવત બટ્ટ__________________________________[૫૩]
થાકની કથા કે કથાનો થાક   ૂલી ભોદી ભરકાણ______________________[૫૭]
વુંફધ
ું ોભાું થાક  ભીતા ડુુંગાણી____________________________________[૬૧]
યાવળ બવલષ્મ  કેતન ોટ______________________________________[૬૬]
વ્શારા લાુંચકો,
વજૉનશાયનો દયે ક અંક ભફશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે ોસ્ટ કયલાભાું ુઅલે છે .
ણ, શભણાું કોયોનાની ભશાભાયીને કાયણે ોસ્ટ કયવ ુંુ ળક્ય ન શોલાથી ડીજીટર
(PDF) ભોકરલાભાું ુઅલે છે . વજૉનશાયની લેફવાુઆટ www.sarjanhar.com ય
ણ લાુંચલા ભળે. જેની નોંધ રેલા વલનુંતી.
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ુ યાતી ભાવવકને
વજૉનશાય ગજ
વોવળમર ભીફડમાના ય ફટન

CLICK કયીને FOLLOW કયો...
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બાયતભાાં આણુ ાં શેરલશેલ ુાં ડીજીટર ગુજયાતી વાભાસમક

ુ યાતી ભાવવક ડીજીટરભાું
વજૉનશાય ગજ
રેખકોના નાભ ય

CLICK કયીને સલડડઓ જોલો

“થાક”

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ુને

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

ુલ્ા લવા

વલયાજ ુંડમા

ક્લરક કયો

જાદલજીબાુઇ લોયા

શીના વોની

પ્રદીબાુઇ વત્રલેદી

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ુને

ક્લરક કયો

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમો

ુને

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

ચેતના ગણાત્રા

કાજર ઠક્કય

સ્લાવત ળાશ

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

જુ ઓ વલડીમો

કીસતિ કોટક
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ુ ાુંત વવિંશના ુમ ૃતમ ની વતત
થાક, છે લ્રા કેટરાક વભમથી ફપલ્ભ જગતના એક ુઝબનેતા સળ
ચચાથ ચારે છે જીલનથી થાકીને તેણે ુઅતભશતમા કયી રીધી તેવ ુંુ કશેલામ છે . વલાયન ુંુ છા ુંુ શાથભાું રુઇએ
તો ુઅલા કે ટરામ વભાચાય યોજ લાુંચલા ભે છે .
ુ ેયભાું લાુંચય ુંુ ગજ
ુ યાત યાજ્મભાું એક ભફશનાભાું ૧૭૬૦ વ્મક્લતઓએ
થોડા વભમ શેરા ન્યઝ
જીલનથી થાકી જુઇને જીલન ટુંુ કાલી દીધ.ુંુ
ુ ાય
ભનભાું વલાર થામ છે કે જે ભાનલ ળયીયને ુઅણે ુમ ૂલ્મ ભાનીએ છીએ, ુઅણા ળાસ્ત્રો ુનવ
તો ચોમાથ વી રાખ મોનીભાું પયી ુઅવ્મા છી ુઅ ુમ ૂલ્મ ભાનલ જીલન પ્રાપ્ત થામ છે , તો છી તેને
જીલલાભાું થાક કે ભ રાગતો શળે?
ુઅ થાક વનયાળાના કાયણે રાગે છે કે છી ુવત ભશતલાકાુંક્ષાઓના કાયણે રાગે છે . ુઅણા
ફાદાદા શજુ પલત વીતેય લથ શેરાું નાના નાના ગાભડાઓભાું ુબાલની દુવનમાભાું જીલતા શતા. તેભની
ાવે કોુઇ ુઅધવુ નક વગલડો તો ન શતી યું ત ુ ઘયભાું લીજી જેલી જરૂયીમાતની વગલડ ણ ન શતી.
તેઓ ફદલા તથા પાનવના પ્રકાળભાું ુઅખી જીંદગી જીવ્મા. રાકડાના ફતણ ુને તેના કાયણે થતા
ુ ાડાલાા યવોડાભાું તેઓ યવોુઇ કયતા, ભાુઇરો દૂય સધ
ુ ી શોંચીને ઘય ભાટે ાણી જેલી જીલન
ધભ
જરૂયીમાતની ુઅુઆટભ ઘયભાું રાલતા ણ ક્યાયે મ કોુઇ પફયમાદ નશીં, કોુઇ ુબાલો કે ુવુંતો ણ નશીં,
કાભ કયતા ક્યાયે મ ોતાને થાક રાગ્મો છે તેલી પફયમાદ ણ તેભની ાવે ક્યાયે મ વાુંબી નથી. ુઅટરી
ભશેનત કયલા છતાું કોુઇ થાક રાગે નશીં તો છી તેનો ભતરફ એભ થામ કે કાભ ુથલા તનતોડ
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ભશેનતના કાયણે ણ થાક રાગતો નથી. ુઅણને ફધાને ુઅણા કાભ પ્રતમે એક રગાલ શોલો જોુઆએ.
કું ટાો ન ુઅલલો જોુઆએ. તો છી થાક રાગે નશીં. ભોટા બાગે એભ દે ખામ છે કે કાભ જ્માયે જ્માયે
ુણગભત ુંુ શોમ, કે છી ુઅણે તે કાભ ુવનચછાએ કયતાું શોુઇએ તો તે કાભ કું ટાા જનક રાગે ુને તે
કાભ કયલાનો વતત થાક રાગતો શોમ છે . ુઅણ ુંુ ભનગભત ુંુ કાભ શોમ, ુઅણને યવ ડતો શોમ ુને
તેભાુંથી કોુઇ પ્રકાયે પામદો થળે તેવ ુંુ રાગે તો તે કાભ કયલાભાું ક્યાયે મ થાક રાગતો નથી. ુઅણા
ફયલાયભાું ુઅણી ભાતા શોમ કે છી ઘયની ગ ૃફશણી શોમ તો તે વતત ફયલાયજનોના ફશતભાું કાભ કયતી
શોમ છે . વલાયે વૈાથી શેરાું જાગી જામ ફયલાયના દયે ક વભ્મને શ ુંુ પાલળે તેન ુંુ ધ્માન યાખીને વલાયની ચા
ુ ા જામ, તે શેરાું ઘય ફયાફય
ુને નાસ્તાથી ભાુંડીને ુઅખો ફદલવ વતત કાભ કયે . યાત્રે ફધાથી ભોડી સલ
ુ ા જામ ણ
ફુંધ થય ુંુ છે કે નશીં તે ચેક કયે , દશીં ભેવ્ય ુંુ કે નશીં તે માદ કયે ુને ફધાું સ ૂુઇ જામ છી સલ
દયયોજ ુઅ કાભ કોુઇ ણ ુેક્ષા લગય કયે ુને છતાું તેને ક્યાયે મ થાક રાગતો નથી, તેની ાછ યશસ્મ
શ ુંુ શળે?
કોુઇ વ્મક્લત ુઅણને ુઈબા યાખીને ઓઝચિંતા  ૂછે કે તભાયી ભાતા ુથલા તભાયી તનીને ળેનો ળોખ છે ,
ુથલા તેને કુઇ ચીજ લધાયે બાલે છે ? તો ુઅણે શુંુ જલાફ ુઅશ?ુંુ ગેં ગે , પેં પે કયીને ુઅણે એ વલાર ને
ટાલાની કોવળ કયશ,ુંુ કાયણકે ુઅણને ખફય જ નથી કે જે વ્મક્લત વતત ુઅણા ફધાનાું ગભા ુણગભાન ુંુ
વતત ધ્માન યાખે છે તેને ોતાને શુંુ ગભે છે ? ુઅવ ુંુ શોલા છતાું તે વ્મક્લતએ ક્યાયે મ કોુઇ પફયમાદ કયી નથી, તેને
ોતાને થાક રાગ્મો છે તેભ ણ જણાવ્ય ુંુ નથી ુને ક્યાયે મ ફે ઘડીનો ુઅયાભ ણ નથી ભાુંગતી. તો ુઅન ુંુ
યશસ્મ શુંુ શળે?
ફશભારમના શાડોભાું એક તેય ચૌદ લથની ફદકયી ોતાના છ કે વાત લથના બાુઇને કાુંખભાું તેડીને
તે ટીભાુંથી ુઈય ોતાના ઘય તયપ જુઇ યશી શતી. ફશભારમના શાડોભાું પયલા ુઅલેરા માવત્રકો ુઈયથી નીચે
તે ટીભાું ોતાની શોટેર તયપ ુઅલી યહ્યા શતા. એક બાુઇ એ ેરી દીકયીને ુઈબી યાખીને  ૂછ્,ુંુ "ત ુંુ ોતે
ુઅટરી નાની નાની છો ુને ુઅ છોકયાને તેડીને શાડ ય ુઈય જામ છે તો તને થાક રાગતો નથી?"
ેરી દીકયીને નલાુઇ રાગી. તે કશે હુું તો યોજ ભાયા બાુઇને તેડીને ુઈય જાઉં છું , ભાયી ભા ભજૂયીન ુંુ કાભ
કયે છે તેની વાથે ુભે ફુંને નીચે ુઅલીએ ુને વાુંજે ઘયે જુઇએ. ુઅ તો ભાયો બાુઇ છે તેને તેડલાથી થાક થોડો
રાગે? ેરા માવત્રકો ચ ૂ થુઆ ગમા, તેઓ ોતે તો ખારી શાથે વલાયે તે ટીભાુંથી ુઈય જતા શતા તમાયે
કેટરામ રોકો થાકીને ટે થુઇ ગમા શતા ુને ુઅ તેય ચૌદ લથની ફદકયી ોતાના બાુઇને તેડી ને ુઈય જામ છે
તો ણ ખ ૂફ ુઅનુંદ ુને થાક લગય ચારી ળકે છે .
ુઅણી ભાતા, ુઅણી તની કે ફશભારમની ુઅલી નાની નાની ફદકયી ુઅટરી ફધી ભશેનતન ુંુ કાભ કયે
ુ લ છે ,
છે તો ણ તેભને થાક રાગતો નથી તેન ુંુ કાયણ શુંુ શળે? ુઅણો ફધાુંનો તાજેતયનો જ ુનબ
ુ ણથ
રોકડાુઈનભાું ફધાું ોતોતાના ઘયે ફેઠા શતા, ફયલાયજનો વાથે વભમ વાય કયલાનો એક ુનેયો સલ
ુલવય ભળ્મો છતાું કોુઇ ણ પ્રકાયના કાભ કમાથ લગય ફેઠા ફેઠા ુઅણા કેટરામ રોકો થાકી ગમા. કોુઇ ણ
ળાયીફયક શ્રભ કમાથ લગય થાક કેલી યીતે રાગે ? દયે ક ફાફતો ય વલચાય કયીએ તો રાગે છે કે જ્માું સ્નેશ છે ,
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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જ્માું ુઅનુંદ વાથે ગભે તેટલ ુંુ કાભ કયીએ તો ણ થાક રાગતો નથી ુને નશીતય ફેઠા ફેઠા ણ થાકી જલામ
છે . એવ ુંુ નથી કે પલત ળાયીફયક શ્રભ કયીએ તો જ થાક રાગે છે , ઘણી લખત વતત ભાનવવક તાણના કાયણે ણ
ુ લ થામ છે . ુતમાયે વતત શફયપાુઇ નો યગ
ુ ચારે છે , ફઘા કોુઇ ુજાણી દોડભાું વાભેર
ળયીયને થાકનો ુનબ
થુઇ ગમા છે , ફધાુંને ુવ્લર ુઅલવ ુંુ છે , કેટરામ રોકો ુઅલી સ્ધાથભાું વાભેર થમા છે ણ ક્યાું શોંચવ ુંુ છે તે
ખફય નથી. તેથી તેઓ જરદી થાકી જામ છે . કયોના લામયવના ુઅ વભમભાું જેભણે જેભણે કયોનાનો સ્લાદ
ચાખ્મો છે તેભાુંના કેટરાક રોકો તેની વાભે શાયી ગમા ુને ઝચય વલદામ થુઇ ગમા, કેટરાક રોકો ભાનવવક
તાણના બોગ ફન્મા ુને તેઓને ભાનવવક ઝચફકતવક ાવે જવ ુંુ ડ્.ુંુ જીલનની ુઅ ુણધાયી ુઅપત લખતે
કેટરામ રોકો ફધી યીતે થાકી ગમા. ણ ભાનવવક યીતે સ્લસ્થ ઝચત્તે વલચાય કયનાયા કેટરામ રોકો કોુઇ ણ
પ્રકાયના થાક લગય ુઅ વુંજોગોભાુંથી લધાયે ુઈજ્જલ ફનીને ફશાય ુઅલી ગમા. ળયીયના કયતા ભાનવવક
ળાુંવત લધ ુ ભશતલની ગણામ ુને ભજબ ૂત ભનોફ વાથે કેટરામ રોકો થાક્યા લગય ુઅ વુંજોગોભાુંથી ફશાય
ુઅલી ગમા.
ભોટા બાગે એવ ુંુ દે ખામ છે કે ુઅણી ભાનવવકતા થાક વાથે લધાયે નજીકનો વુંફધ
ું ધયાલે છે . વતત
ળાયીફયક શ્રભ કયનાયી ભાતા કે તની કે વતા ોતાના ફયલાયજનો ભાટે ગભે તેટરા શ્રભન ુંુ કામથ કયે ણ
થાકતા નથી. ુને કેયોનાના ુઅ ફદલવો દયવભમાન દે ખાય ુંુ કે કેટરામ લફયષ્ઠ નાગફયકો ઘયભાું ફેવીને કું ુઆ જ
ુ ી જણાવ્ય ુંુ કે શલે ાુંચ ભફશના થુઇ ગમા,
કાભ કમાથ લગય થાકી ગમા. ુભાયા એક વુંફધ
ું ી એ તો ભને તમાું સધ
ઘયભાું ફેવીને થાકી ગમો છું , ભને જો ફશાય જલા નશીં ભે તો ઘયભાું ફેઠા ફેઠા ભને કયોના થુઇ જળે ુને
મ ૃતયુ ાભીળ.
ુ યાતી ગઝરકાય ભયીઝ કશે છે ભાનલી,
રાગે છે થાકને ુઅણા ભન વાથે લધાયે ઊંડો વુંફઘ
ું છે . ુઅણો ગજ
ુ ી.
કેટલ ું ુ થાકી ગમા, નશીતય જીલનની વપય તો શતી ઘય થી કફય સધ
જીલનભાું લૈવલધ્મ ન શોમ તો ણ થાક રાગે છે . છતાું ણ શજુ રાગ્મા કયે છે કે ળયીય કયતાું ભન વાથે
થાકને લધાયે ગાઢ વુંફધ
ું છે .
ુઅણા ફાદાદા એક વયખી જજિંદગી જીવ્મા, ૨૦ થી ૨૫ વભ્મો ઘયભાું શોમ ણ દયે ક વ્મક્લત એકફીજાની
ઓથ વાથે ખ ૂફ વુંતો  ૂલથક જીલન વલતાલતી. કોુઇ ોતાના દૂ યના વગા વુંફધ
ું ી શોમ ુને જીલનની દોડધાભભાું
ક્યાુંક થાકી ગમા શોમ તો ઘયના ભોબી તયત તેની ાવે શોંચી જતા ુને ુઅશ્વાવનના ફે ળબ્દોથી તેનો થાક દૂ ય
કયીને જીલન જીલલા ભાટે નવ ુંુ ફ ુઅતા.
ુ ીભાું ફધાું થાકી જામ છે . જીલન એકદભ મુંત્ર લત
શલે તો ત્રણ કે ચાય વ્મક્લતનો ફયલાય શોમ છતાું વાુંજ સધ
રાગે ુને કું ટાા જનક રાગે કેટરામ રોકો ધીયે ધીયે ફડપ્રેળન તયપ જતાું યશે છે .
પયી એક લખત ભયીઝ વાશેફને માદ કયીએ
"જજિંદગીના યવને ીલાભાું કયો જલ્દી, ભયીઝ
એક તો ભફદયા ઓછી છે ુને ગત ુંુ જાભ છે "
જીલનના યવને ુઅલા ુઈભદા ુઝબગભથી ભાણીએ તો ભને રાગે છે થાક રાગતો નથી.
Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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‘ચેતનલુંતો થાક’

ુલ્ા લવા – મફ
ુંુ ુઇ
શ ુંુ કહ્?ું ુ થાક! ભને તો ુઅ ળબ્દ જ વભજાતો નથી કે છી કદાચ ભાયી ડીલળનેયીભાું જ નથી તેથી ખફય નથી, કે થાક
શ ુંુ શોમ? કેલો શોમ? છતાું ણ હુું ુઅજે ુઅને 'થાક' વલે કશેલાની ફશિંભત કરું ુ છું. ુઅભ તો ુઅ વલશ્વની તભાભ ફાફત એક
વભમ છી થકલી દે નાયી છે . લધાયે ડતો પ્રેભ કે નપયત, શાસ્મ કે આંસ,ુ એળોુઅયાભ કે કાભ, ુઅ દયે કની એક ઝરવભટ શોમ
ુ ી જ એ ભાણી ળકામ છે . એનો ુવતયે ક થકલી નાુંખે છે .
છે , ુને તમાું સધ
વતત કાભ ભાટે ઘયની ફશાય યશેતા વ્મક્લતને થામ કે થાકી ગમો, શલે તો ઘયે ફેવીને ુઅયાભ જ કયલો છે . ને જાણે
કુ દયતે એભની લાત વાુંબી રીધી શોમ તેભ, ુતમાયે કોવલડના વભમ ગાાભાું ફધા ઘયભાું જ ફેઠા છે , તો શલે ખ ૂફ કું ટાી
ણ ગમા છે . ઘયભાું ુઅયાભ કયતા કયતા ણ ફધા થાકી ગમા છે . વાચી લાત ને વભત્રો..
શ્રભ ુને થાક ફન્નેના વયખા દે ખાતા ુથથભાું ણ એક ભોટો પયક છે . ળયીયને શ્રભ ડે ુને ભનને થાક રાગે .
ભનગભત ુંુ કાભ વું ગ ુંદય કરાક ણ કયીએને તો ણ થકામ નશીં ુને ુણગભતા કાભભાું એક કરાકભાું ણ થાકી
જલામ. થાક વલચાયોનો ણ ુઅલે. ભગજ તો ુટક્યા લગય વતત કાભ કયે છે , તો એને ુઅયાભ ુઅલો જોુઇએ. વનળાના
વફયમડની જેભ વલચાયોની ણ લશેંચણી કયી રેલી જરૂયી છે .
બગલદ્તગીતાભાું શ્રી કૃષ્ણએ એક શ્રોકભાું કહ્ ું ુ છે , "વુંજોગોનો થાક બરે રાગે , ણ ભનથી જે શાય નથી ભાનતો તેને
દુવનમાની કોુઇ ણ તાકાત શયાલી નથી ળકતી. ુઅ બલવાગયભાું કોુઇ ણ કાયણ લગય થાક રાગ્મો શોમ તો તેણે 'થાક'
ળબ્દને તયત ુઈરટાલી દે લો. ુઈરટાલાથી ફનળે 'કથા'. શ્રીભદ્

બાગલતના શ્રલણથી ફધો થાક ુઈતયી જળે. કવલશ્રી શયીન્દ્ર

દલેએ રખ્ય ુંુ છે , “જીલલાનો થાક ક્યાયે મ કોુઇને રાગ્મો નથી, ણ જીલનના ુઝબનમનો થાક રાગે છે . ” ુશીં એભની જ એક
જીંદગીનો થાક લણથલતી યચના કહુું,

ભેો છે એલો ભોટો કે ભેાનો થાક છે , તભને થય ુંુ કે ુઅણી દુવનમાનો થાક છે ?
જેવ ુંુ તને ભેં જોય ુંુ તમાું બાુંગી ડયો, ભયણ! ભુંજજર ભી તો રાગે છે ભોકાનો થાક છે .
ભાયા લદનના બાયથી વ્માકુ  ફનો નશીં, શભણાું જ ુઉતયી જળે યસ્તાનો થાક છે .
ુ ામભ થળો નશીં, યશીને સલ
ભાયી જો ળીખ લ્મો તો મર
ુંુ ાા વૌને દુબાવ્માનો થાક છે .
નદીઓ તો વાભટી ભી ધોમા કયે ચયણ, ણ ક્યાુંથી ુઉતયે કે જે દફયમાનો થાક છે . શયીન્દ્ર દલે
Email id.:- alpavvasa@gmail.com
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ષ્ુ ા ફકળોય ગારા, ખાય
ુ ી - ફેપાભ
તોમ ફેપાભ કેટલ ું ુ થાકી જલાય,ુંુ નફશ તો જીલનનો યસ્તો શતો ઘયથી કફય સધ
ુઅજની યોજ-ફયોજની બાગતી જીંદગીભાું ભાણવ શયણકા બયતો બાગી યહ્યો છે યું ત ુ એને ક્યાું જવ ુંુ છે ?
ુને ક્યાું ુટકવ?ુંુ એ ખફય જ નથી ફવ ફીજા દોડે છે એટરે ુઅણે ણ દોડવ ુંુ ુઅખયે ુઅ દોડભાું જીત છે કે શાય
કું ુઇ જ ખફય નથી. અંતભાું ભાણવ ને ભે છે શ?ુંુ થાક - થાક ુને થાક...
ૃ જ (ઝાુંઝલા)ન ુંુ ાણીને ીલાભાું ુઈમોગ નશીં કયી ળકીએ ુને
ુઅણે એટલ ું ુ ણ વભજી નથી ળકતા કે મગ
તયવ શોલાથી થાક નશીં ુઈતાયી ળકીએ છતાું ણ દૂ યથી એ નીય સદ
ુંુ ય રાગતાું ુઅણે દોટ રગાડીએ છીએ, ુને
અંતે વનયાળ થુઇએ છીએ. જો ુઅટલ ું ુ વભજી જુઇએ તો  પ્રબાત છે ુને યાત એ કું ુઇ થાક નથી યું ત ુ થાક
એ જ યાત છે .
થાક ણ કેટરા પ્રકાયના છે , જેભ કે ળયીયનો થાક, ભનનો થાક વુંજોગોનો થાક. એલા તો થાકના કેટરા ફધા
પ્રકાય છે ુને લધાયે થકલી નાખતો ભનનો થાક છે . જો ભન નફળું ડે તો તભે થાકી જળો ુથલા ોઢી જવ ુંુ છે
કા ને ખોે . એવ ુંુ વલચાયી ક્યાયે ક કોુઇ ગલ ું ુ ણ બયીરે યું ત ુ એ દોસ્ત! ના થાક ત.ુંુ ભનનો થાક ુઈતાયી જીલનને
ુઅગ લધાય, કાયણ કે કોુઇ થાક એલો નથી કે ન ુઈતયે ુઅણે તો થાકને ણ થકલી નાખવ ુંુ છે તો ુઅ ભનના
થાકને ુઅણા ુઈય શાલી થલા દે વ ુંુ નશીં. એની ભાટે વતત કામથયત યશેવ.ુંુ ોતાના ળોખને ન છોડલા ુને વાયા
ુ ી ુને ગભ લશેંચીને ભન શરકુું
વભત્રો યાખલા ુને જીલનભાું એક વ્મક્લત એલી યાખલી જેને તભે ફધી લાત કયી ખળ
કયો ુને થાક ુઈતાયો. કશેલામ છે ને કે, "દયે ક તકરીપની એક જ ભાત્ર દલા, ભનગભતી વ્મક્લત વાથે થોડી લાતો"
શભણાું કોયોના કા ુઅવ્મો. ફધાને રાગ્ય ુંુ કે ુઠલાફડય,ુંુ ુંદય ફદલવ, ભફશનો ુને લધાયે ભાું લધાયે ફે
ુ ી ણ ફયક્સ્થવત સધ
ુ યી નથી ુને લધાયે ફગડી છે ુને શલે ુઅ
ભફશનાભાું જત ુંુ યશેળે યું ત ુ છ-છ ભફશના સધ
કોયોના એ બરબરા રોકોને થકલી નાખ્મા છે ુને ફશિંભત શાયી ગમા છે કાયણ કે એનો ભાય ફધાને ુઅવથિક ુને
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ળાયીફયક ુને કૌટુંુ ઝફક યીતે રાગી યહ્યો છે . યું ત ુ ુઅણે ુઅ વુંજોગોને ભનથી રડીને જીત ભેલીને એને થકલી
નાખશ.ુંુ ણ ુઅણે નફશ થાકીએ એ વનશ્ચમ કયલાનો છે કાયણ કે વયકાય થાકી ગુઇ છે યું ત ુ ુઅણને થાકવ,ુંુ
શાયવ,ુંુ તટુ વ,ુંુ વલખેયાવ ુંુ ભુંજૂય નથી.
ુઅભ તો ુઅણને ઉંભયનો ણ થાક રાગે યું ત ુ જીલનભાું ુઈભયને આંકડા વાથે વયખાલલી ુથાથત: એજ
ુ ાન કયતા વ ૃદ્ધ લધાયે સ્ૂવતિ લાો રાગતો શોમ તમાયે એને
ુઇઝ ુ નુંફય. ઘણી લખત ુઅણે જોુઇએ છીએ કે યલ
ઉંભયનો થાક રાગતો નથી ુને એના ભાટે વતત કામથળીર, ળોખ ુને મોગ ુને લોક કયલા જાુઇએ જે તભને
ઉંભયના થાકથી દૂ ય યાખે છે . ઘણા ફીભાયીઓથી ણ થાકી જતા શોમ છે જ્માયે ઘણાું કેન્વય જેલી ફીભાયીઓને ણ
ુ ે વશન કયે છે ુને ફીભાયીને થકલી નાખે છે . ુશીં ભને યાજકુ ભાયનો ડામરોગ માદ ુઅલે છે ુને એ ભેં
શવતે મખ
ુ ેયભાું લાુંચય ુંુ શત.ુંુ જ્માયે એને કેન્વય થય ુંુ શત ુંુ તમાયે ભીફડમાલાા એ  ૂછ્ ું ુ કે તભને કેન્વય જેલી ફીભાયી
ન્યઝ
થુઇ જે ફહુ દુુઃખની લાત છે તમાયે એણે વલચયના સ્ટાુઇરભાું ડામરોગ ભામો કે ભૈં જાની ! યાજકુ ભાય હુું! ભેયી ભોત
કોુઇ છોટી ફીભાયી ખાુંવી ળયદી વે થોડી શોગી, ભેં ભરું ુ ગા તો કેન્વય જૈવી ફીભાયી વે ુઅલા વલરાલયલાા રોકોને
ફીભાયી શુંુ થકલી ળકે.
ુ કી ુઈજાથ લાી ચામ" થકે શાયે રોગો ભે બી જાન ુઅ જાતી શૈ, જફ
"ુઅખા ફદલવનો થાક ુઈતાયે એક ચવ
વપય ભેં ચામ કી દુકાન ુઅ જાતી શૈ, ચા થાક ુઈતાયલા ભાટે તો છે જ ણ વાથે વાથે વ્મક્લત ુથલા વભત્ર વાથે
ુ વું ધત ફશાન ુંુ છે . નાનો ેયેગ્રાપ ચા વલે: ચામ
કનેલટ થલાની કો્યવુ નકેળન રીંક છે , એ ભલા ુને ફેવલાન ુંુ સગ
ુ વે ચીની ઓય ચામ ત્તી કો
વવપથ ચામ નશીં શોતી જફ કોુઇ  ૂછતા શૈ ચામ ીઓગે ? તો લો મે એ નફશ  ૂછતા તભ
ુઈફાર કય ફની હુુઇ એક ક ચામે કે રીએ લો  ૂછતા શૈ..... ક્યા ુઅ ફાુંટના ચાશોગે કુ છ ચીની વી ભીઠી માદે ,
ુ વે કોુઇ ુના
કુ છ ચામ ત્તી કી તયશ કડલી દુુઃખ બયી ફાતે? લો  ૂછતા શૈ..... ક્યા ુઅ ફાુંટના ચાશોગે મઝ
ુ લ, મઝ
ુ વે કોુઇ ુઅળા એ, કોુઇ નુઇ ુઈ્ભીદે? લો કશેના ચાશતે શૈ તભ
ુ વે લો તભાભ ફકસ્વે જો સન
ુ ા નશી ામા
ુનબ
ુનો કો કબી.... લો ુઈવ ગયભ ચામ કી પ્મારી કે વાથ કુ છ ર કો ુની વાયી ફપક્ર ુઈડા દે ના ચાશતે શૈ. ુઆવ દો
ક ચામ કે વાથ ળામદ દો ુજનફી ફાત કય રેતે શૈ જીતની લો ુનો કે ફીચ બી નશી શો ાતી શે તો ફવ જફ
ુ
કોુઇ તભવે
ુગરી ફાય  ૂછે ચામ ીઓગે ? શાું, કશેકય ફાુંટ રેના ુઈનકે વાથ ુની ચીની ભીઠીવી માદે ઓય ચામ
ત્તી વી કડલી દુુઃખ બયી ફાતે ઔય ુની જજિંદગી કી થકાન દૂ ય કીજીમે, ક્યુકી ચામ વવપૅ ચામ નફશ શોતી.
થાક ુઈતાયલા ભાટે ભાુંનો ખોો એ દુવનમાની યવુ નલવવિટી જેવ ુંુ છે એભાું જે થાક ુઉતયે છે એ ક્યાુંમ નથી
ુઈતયતો ુને ફચનભાું ળયીયનો થાક ુને ભોટા થતાું જજિંદગીનો થાક ુઉતયે છે , એ ભાથે શેતથી શાથ પયતો શોમ
ુ ફધાને ભત ુંુ નથી, કાયણકે ભા શમાત
યું ત ુ ુઅ ખોો ભોટા થમા છી કોુઇકના જ નવીફભાું જ શોમ છે . ુઅ સખ
શોતી નથી યું ત ુ ભા જેલો જ પ્રેભથી બયે રો ખોો ભે ુને એની આંગીઓ લાભાું પયે તો વશેજે ુઅણી આંખ
ભીંચાુઇ જામ ુને નીંદય ણ ુઅલી જામ ુને એ ખોો એલો ચભતકાયી શોમ કે તભાયો ફધો થાક ુઈતયી જામ
ુ લામ છે ુને થાકથી શલા થલામ છે . યું ત ુ ુઅ
ફીજો છે ફાનો ખભ્બો. જેના ય ભાથ ુંુ યાખલાથી યાશત ુનબ
ણ ભોટા થમા છી ફધાના નવીફભાું નથી શોત,ુંુ તમાયે એ ખભ્બાન ુંુ કાભ એક વભત્ર ુથલા પ્માય ફુંને કયે છે . જેના
ુ લામ છે ુને થાકથી છૂટીને તાજગી ુનબ
ુ લામ છે . ગભતી વ્મક્લત
ખભ્બે ભાથ ુંુ યાખલાથી ખ ૂફ જ શલાળ ુનબ
વાથે લાત કયલાથી ણ થાક ુઉતયે છે . લાુંચન, વુંગીત, કવયત, વવનેભા લગે યે લગે યેથી ણ થાક ુઈતયે છે .

ઑક્ટોફય-૨૦૨૦

18

II“વજૉનશાય ગુજયાતી ભાસવક”II

www.sarjanhar.com

રેડીવોના થાક ળોવિંગ ુથલા ારથયભાું ુઈતયે છે ,તો કોુઇના થાક ભોરભાું જુઇ ુઈતયે છે કોુઇ ોતાની ભનગભતી
પ્રવ ૃવત્ત કયી થોડો વભમ થાક ુઈતાયે છે .

ક્યાયે ક એવ ુંુ ણ ફને છે કે જે તભારું ુ થાક ુઈતાયનાયા શતા એ જ તભને થકલી નાખે છે . દા.ત. ુઅણા
ફાકો નાના શોમ તમાયે થાકેરા ઘયે ુઅલીએ ુને એભનો ચશેયો જોલાથી થાક ુઈતયી જામ. એ જ ફાકો ભોટા
થામ તમાયે ભાવલત્રોને થકલી નાખે છે . તભને ગભતી વ્મક્લત જેની વાથે રગ્ન શેરા લાત કયતાું થાકતા ન શો.
ુ ાનો તો વતત ભીફડમાથી વુંકથ ભાું યશેતા ુને છી એ વ્મક્લત જીલનભાું જોડામ ુને થોડા
ુયે ! ુઅજના યલ
વભમ છી એની વાથે લાત કયલાનોમ થાક રાગે. ક્યાયે ક ભીફડમા, ટી.લી., ભોફાુઆર જેલા ભનોયું જન ુઅનાયા
વાધનોથી થાક ુઈતયે તો ક્યાયે ક લધાયે ુવતયે ક ુઈમોગ કયતાું એનો ણ થાક રાગે.
ભાણવને ભનગભતી વ્મક્લતને ભલા જલા ભાટે કેટરા ણ ફકરોભીટય ડ્રાુઆવલિંગનો થાક ન રાગે ુને
ુ નો ણ થાક
રોંગ ડ્રાુઇલ ણ કયે , જ્માયે એ જ ડ્રાુઆવલિંગ કાભ ભાટે કયલાની શોમ તો થાક રાગે. ક્યાયે ક સખ
રાગે. ડનરોનો ગાદરો તભાયો થાક ુઈતાયે , એ જ ગાદરો લધાયે ુઅયાભ કયલાથી થકલી નાખે. તભે થાક
ુઈતાયલા ફશર સ્ટેળન ુને પાુઇલ સ્ટાય શોટરભાું જાઓ છી એનો થાક ઘયે ુઅલીને ુઈતાયો. ફાકી, શા! ુઅ
લાત વતમ છે કે ફશાયનો થાક ઘયે ુઈતયે યું ત ુ જે ઘયનો થાકેરો શોમ એનો થાક ક્યાુંમ ન ુઈતયે . એ વનાતન
વતમ છે .
આંખને ણ ક્યાયે ક થાક રાગે છે . તમાયે કાું તો એ યડી ડે છે ુથલા ફુંધ થુઇ ઊંઘ ુઅલી જામ છે .
ક્યાયે ક ખોટુંુ શવી શવીને થાકી જુઇએ છે , તમાયે વાચ ુંુ યડલાથી થાક ુઈતયે છે . ઘણા કોટથ -કચેયીઓના ધક્કા ખાુઇ
ખાુઇને થાકી જામ છે . ઘણા ખ ૂફ જ થાકી જામ છે ચ ૂ યશેતા યશેતા, દુુઃખ વશન કયતાું કયતાું, ધીયજ યાખતાું
ુ યાખતાું યાખતાું. યું ત ુ શલે ુઅણે
યાખતાું, વફુંધો વનબાલતાું વનબાલતાું, સ્ષ્ટતા કયતાું કયતાું ુને ફધાને ખળ
ુ યાખલાન ુંુ ટાઝમે ુને ુઅણ ુંુ જે કતથવ્મ શોમ એ વનબાલીએ. કાયણ
એક લાત નક્કી કયી રુઇએ કે ફધાને ખળ
કે જે થાકી ગુઇ છે એ લધાયે થકલી એ નશીં. જુના તભાળા આંખને ુને જજિંદગીને ફતાલીએ નશીં.
ભાણવને ફધાથી લધાયે થાક રાગતો શોમ તો એ છે વલચાયોનો થાક. ભાણવ જેટરો કાભથી નથી
થાકતો, એનાથી લધાયે વલચાયોથી થાકે છે . ક્યાયે ક લધાયે ડતાું વલચાયો ફડપ્રેળન તયપ રુઇ જામ છે . ઘણી
લખત કોુઇ મશ્ુ કેર કામથ વલચાયલાથી ભોટુંુ રાગળે, યું ત ુ ળરૂ કયી દુઇશુંુ તો એકદભ વય રાગળે. ુઅણને
ુ ીન ુંુ કામથ શળે તો થાક નશીં રાગે. જેલી યીતે ઘયભાું રગ્ન પ્રવુંગ ુથલા તભાયા સ્લપ્નો  ૂયો કયલા ભાટે
ખળ
કયતાું ભશેનત ુથલા દોડધાભ એનો થાક નફશલત શોમ છે . જો ભાણવ કયજદાય થુઇ જામ, એના વ્માજ ુને
ફેંકના શપ્તા બયી બયીને થાકી જામ છે . વતત કાભના દફાણ શેઠ થાકતો યશે છે .
અંતભા:
ભાયે શવવ ુંુ છે ને શવાલવ ુંુ છે ,
નથી થાકવ ુંુ કે નથી કોુઇને થકાલવ.ુંુ ..
અંત વભમે એટલ ું ુ જ કશેવ ુંુ છે કે
મ ૂકજો શલેકથી ૂરોની વેજ
કે શજી શભણાું જ તમાું સ ૂતો છે થાક...
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ુ વાન ચોભેય બાવે છે .
ભધ્મયાત્રી લીતી છે , સભ
વલશલ ભન ુઅ દળા, ભાયી અંદય ફદલવ જાગે છે .
ુઈથર-ાથર કેલી ુઅ જોતો, ાણ નેમ થાક રાગે છે .
ને યડી-યડી થાકી આંખને, ઍક ટીાુંનોઁમ બાય રાગે છે .
ુ વાન યાતભાું, શલાનો ુલાજ ુઅલે છે .
ગોત ુ છું ુઅ સભ
ફવ શલેનાું લધ ુંુ ચભક ચુંદ્રભાું, તાયી ચાુંદનીનોઁમ તા રાગે છે .
ીખાુઇ ગય ુંુ છે ભન ભારૂ, ચોભેય ળબ્દો ગાજે છે .
છટી ગમા જે ાછ ફહુ, સ્લજનોનાું સ્નેશ સ્ળથ વાુંબયે છે .
ઊંઘી ગમા ુઅવાવ વહુ, કેવ ુંુ ળાુંત જગત રાગે છે .
ુ વાન ચોભેય બાવે છે .
ભધ્મયાત્રી લીતી છે , સભ
વલયાજ ુંડયા

ુ લામ એ થાક. જ્માયે જગત ુઅખ ુંુ ળાુંત શોમ છે તમાયે ુઅણી
ુઅખા ફદલવની યઝાટ છી જે ુનબ
અંદય એક ફદલવ જાગે છે યુ ા ફદલવ કયે રા કાભ, લાત, ભાથાકટ
ૂ ના અંતે એ કેલો થાક રાગે છે કે જે યાત્રે
થાયીભાું સ ૂુઇએ તમાયે ાુંણ ુઈય લતાથ મ છે . કોુઇ ણ ભાણવ શોમ એને ક્યાયે ક થાક તો રાગે જ છે ક્યાયે ક
ુવતળમ કાભનો થાક, ક્યાયે ક વાલ નલયાળનો થાક, ક્યાયે ક ખ ૂફ ફધી રાગણીઓનો થાક, ક્યાયે ક કોુઇની ુઅણા
ુ લતા શોુઇએ છીએ. ુઅણે
પ્રતમેની ુઈદાવીનતાનો થાક, ુરગ-ુરગ ઘણા પ્રકાયના થાક ુઅણે જીલનભાું ુનબ
ુ લ કયીએ છીએ તમાયે એભાુંથી ફશાય નીકલા ભાટે અરગ-અરગ યસ્તાઓ ળોધતા
જ્માયે જ્માયે થાકનો ુનબ
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ુ ુને શવ ુંુ થુઇ
શોુઇએ છીએ. ક્યાયે ક કોુઇ ોતાની ગભતી વ્મક્લત વાથે લાત કયી ભેવેજ કયી ભન ખળ
જત ુંુ શોમ છે .લી ક્યાયે ક કોુઇને પોન કયીને, ક્યાયે ક કોુઇ ગભતા ગીત વાુંબી ુને ભનની પ્રવન્નતા
ુઅલી જતી શોમ છે . ક્યાયે ક કોુઇ દૂ ય ફેઠેરી વ્મક્લત ુઅણને કોુઇક નાનકડુું વોંગ ભોકરે ુને ુઅણા
ચશેયા ય ફહુ જ ભોટી સ્ભાુઇર ુઅલી જતી શોમ છે . ુઅ ફધ ુંુ પયી ાછા જીલલા ભાટે ુઈભુંગ ુઈતવાશ
ભાટે  ૂયત ુંુ છે . જાણે ફધો થાક લાયભાું ુઈતયી જામ છે . ભનને રાગે છે કે જજિંદગી જીલલા જેલી છે .
ભાણલા જેલી છે .
ળાયીફયક થાક શજુ વશેલામ જામ છે . ણ ભાનવવક થાક લધ ુ ુઘયો શોમ છે . કોુઇ ણ વુંફધભાું
ભાનવવક થાક લધ ુ ડકાય રૂ શોમ છે . ઝફનજરૂયી વુંલાદ, ફશેવ ુને ુઅક્ષેો ભનને થકલી નાખે છે . જ્માયે
રાગણીમો લેડપામ એ થાકની બયાુઇ થતી નથી. તો ક્યાયે ક વાભેલાીની ુવતળમ રાગણી ણ થકલી
નાખે છે . કોુઇને ફહુ ફધ ુંુ શોમ એનો થાક છે ને કોુઇ ને કશ ુંુ નથી શોત ુંુ એનો થાક શોમ છે . ભાણવ પ્રભાણે
થાકની વ્માખ્મા ફદરામ છે . ફશાયની દુવનમાનો થાક ઘયભાું ુઅલીને ુઈતયી જામ છે . ણ ઘયભાું જ
રાગે રો થાક યુ ી દુવનમાભાું ક્યામ ુઈતાયતો નથી.
ુઅ ફધા વલચાયોના અંતે ક્યાુંક કોુઇ એવ ુંુ શોવ ુંુ જોુઇએ જેની ાવે જલાથી ભનનો થાક ુઈતયી જામ.
કોુઇ ાવે ફેવલાથી, લાતો કયલાથી ભનની કોુઇ ીડા દૂય થુઇ ળકે. ભાનવવક થાક ુઈતાયી ળકામ. તો લી
ુ લામ છે . ક્યાયે ક
મોગ એ ણ એક ુઈત્તભ યસ્તો છે . ુઅખો ફુંધ કયી ફેવી યશેલાથી ણ ફહુ શલાળ ુનબ
ુ ી જલાથી નલી તાજગી ુઅલી જામ છે . દયે કના થાકના ુનબ
ુ લ ુને એની
ખલ્ુ રી શલાભાું દૂય સધ
ુઈતાયલાની યીત ુરગ ુરગ શોમ છે . ણ એક લાત તો નક્કી જ છે કે થાક ફધાને રાગે છે .
ુ લે
લતથભાન વભમ ુને ફયક્સ્થવત જ એલી છે કે ભાણવ ોતાના દયે ક ફયશ્રભના અંતે થાક ુનબ
છે . શેરાના વભમભાું ુઅટરી શાડભાયી નશોતી. વુંયલુ ત કુ ટુંુ ફ શતા જેને કાયણે કોુઇ એક ય બાય ણ
ુ લતો. તમાયે થાક ુયવયવ લશેંચાુઇ જતો. તમાયના
નશતો યશેતો કે ના કોુઇ એકરો ભાણવ થાક ુનબ
વભમની કોુઇ વભસ્મા શતી તો એ એક વ્મક્લત  ૂયતી ભમાથ ફદત નશતી એ યુ ા કુ ટુંુ ફની ફની જતી. ુઅથી
ુ લતો. થાક એ વ્મક્લતની ભાનવવક ફયક્સ્થવત
એ વભમભાું ભાણવ ુઅજના વભમ જેટરો થાક ના ુનબ
ુઈય ફહુ ુઅધાય યાખે છે . ક્યાયે ક એવ ુંુ જોલા ભે છે . કે કોુઆ જુલાન વ્મક્લત એભ ફોરતી શોમ કે ફહુ થાકી
જલામ છે . ુને કોુઇ લમોવ ૃદ્ધ વ્મક્લત એ જ ુઈભુંગથી ફોરત ુંુ શોમ કે થાક ળેનો? ચાલ્મા કયે ફધ.ુંુ ..
ુ ફ ફની જામ છે . બગલાન શ્રી કૃષ્ણ ણ ભશાબાયતના યદ્ધ
ુ છી ખ ૂફ
ુઅભ થાકની વ્માખ્મા વ્મક્લત મજ
થાકીને ીર ના વ ૃક્ષ નીચે વલયાભ કયલા ફેવી જામ છે . જો ુઇશ્વયને ણ થાક રાગતો શોમ તો ભાણવની કોુઇ
વલવાત નથી કે એ ના થાકે. ફવ દયે ક થાકના અંતે એક નલી ળરૂુઅત શોમ છે . થોડા વભમના વલયાભ છી ાછું
નલા ુઈભુંગ ુઈતવાશ વાથે કાભે લગી જલાન ુંુ શોમ છે . યુ ી યાતના ુઅયાભ છી જેભ ભાણવ નલી વલાય નલા ુઈભુંગ
વાથે કાભે લગી જામ છે . એભજ દયે ક ફનાલના થાકના અંતે એક વકાયાતભક ુઝબગભ વાથે ાછું ુઅગ લધવ ુંુ
જ યહ્.ું ુ '
Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
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कौन हूूं मैं..ए..ज ूंदगी तू ही बता,
.........थक गया हूूं...........

मैं खुद का पता ढूूंढते ढूूंढते.......
ુ ી ફાક શતા તમાું સધ
ુ ી કોુઇ ફદલવ થકાન ભશેસ ૂવ નથી કયી, વભજદાય થમા તમાયથી જ
જ્માું સધ
થાક રાગલા ભાુંડમો છે . ભોટા ુને ઉંભયરામક થમા એટરે ળાયીફયક ુને ભાનવવક ફન્ને યીતે

વ્મક્લતને

ુ લીએ છીએ.
થાક રાગે છે . લાસ્તલભાું થાક એ ભનનો વલકાય છે ુઅણે જેવ ુંુ વલચાયીએ એવ ુંુ જ ુનબ
જીલનભાું ુઅલતી જલાફદાયી વનબાલી એટરે ુઅણે એભ વભજીએ કે ભે એટલ ું ુ કાભ કયી નાખ્ય ુંુ ુને શલે
હુું ખ ૂફ જ થાકી ગમો છું. ુઅટરા લોથી હુું ભાયા ફયલાયન ુંુ ોણ કરું ુ છું, ધુંધો વાચવ ુંુ છું, વ્મલશાય
વાચવ ુંુ છું. તેથી હુું ફહુ થાકી ગમો છું. જ્માયે વ્મક્લત ોતાના જીલનન ુંુ ુલરોકન કયે છે , તમાયે તે ોતાના
ુ વુ ત ુને રાગણી યાખીને વલચાયતો શોમ છે તેથી તે ોતા ભાટે થોડો વનફથ થુઇ જામ છે
પ્રતમે વશાનભ
ોતાને ભજબ ૂત વભજલા કયતા ોતે થાકી ગમો છે એવ ુંુ વભજે છે .
શકીકતભાું એ થાક નથી. એ તો ફધા જ કાભો ુને વ્મલશાયો વ્મક્લત કયી ચ ૂક્યો છે , જલાફદાયી
વનબાલી ચ ૂક્યો છે . છી ોતાના ભાટે વલચાયલા ફેઠો છે ઘણ ુંુ જ કાભ કયી રીધા છી લાસ્તવલકતાન ુંુ તે
ુ થવ ુંુ જોુઇએ, નશીં કે ોતાની જાતને થકાન ભશેસ ૂવ
ુલરોકન કયે છે ુને ુઅ ુલરોકન ફાદ તેને ખળ
કયાલી. જ્માયે જજિંદગી જીલલાનો વભમ ુઅલે છે તમાયે તે ોતાના વલચાયોથી થાકી જામ છે ોતે થાક્યો છે
એલા ળબ્દોથી તે ોતાની જાતને નફો ફનાલે છે . લાસ્તલભાું થાકને ઉંભય વાથે કોુઇ વનસ્ફત નથી, તેથી
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ુ ે જલાન ડોવરો કશીએ છીએ. વ ૃદ્ધ શોલા છતાું એક જલાન રુ ુ ને ળયભાલે
જ તો ુઅણે ુઅણા ગાુંધીફાન

ુ ાું શતો. ઘય ુને વભાજ ભાટે નશીં યું ત ુ યુ ા દે ળ ભાટે ગાુંધીજીએ
તેલો જુસ્વો ુને ખુંત ુઅણા ફાભ
ોતાની જલાફદાયી ુને કાભગીયી ફજાલી શતી.
ુ લ થામ છે તેથી જીલનભાું
વ્મક્લત ભનથી જ્માયે વનફથ થુઇ જામ છે તમાયે તેને થાકનો ુનબ
જુસ્વાલાા ુને ખુંતીરા વ્મક્લતઓ વાથે યશેવ ુંુ ુને દોસ્તી કયલી. જે ુઅણને જજિંદગીની નફાુઇ નફશ
ણ જજિંદગીને જીલલા ભાટે ભોટીલેટ કયી ુઅગ લધલાની વતત પ્રેયણા ુઅતા યશે.
કશેલામ છે , એક થાકેરો વ્મક્લતનો વુંગાથ વો વ્મક્લતઓને થકાલે. તેથી જીલનભાું વભત્રોની વુંદગી ણ
થાક લગય જ કયલી. જુસ્વાબેય યશેવ ુંુ ુને જુસ્વાબેય વભત્રો ુને ોતાના વ્મક્લતઓને યાખલા.
ફાકી જોલા જુઇએ તો, થાક નાભનો કોુઇ ભ ૂત શોતો જ નથી, થાક કોુઆને રાગતો કે લડગતો નથી,
ુઅણે જ ભાનવવક ુને ળાયીફયક યીતે કું ટાીને ુઉબો કયે રો ભ ૂત છે . ુઅણે જેભ ડયીને વભજતા શોુઇએ
કે ભ ૂત ુઅલળે ુથલા દુવનમાભાું ભ ૂત છે ણ લાસ્તલભાું ુઅવ ુંુ કશ ુંુ શોત ુંુ નથી .એલી જ યીતે ુઅણે થાક
રાગ્મો છે . તેથી હુું વનફથ છું, એવ ુંુ વલચાયવ ુંુ ણ ભ ૂત ુઅવ્મો ભ ૂત ુઅવ્મો વભાન છે . તેથી ુઅલી
નકાયાતભકતા ુઅણા વલચાયોભાું ન ુઅલે એલી વજાગતા વાથે યશીને ોઝઝફટલ યશીને જુસ્વા વાથે ુઅનુંદ
વલબોય ફનીને જજિંદગીની ભજા રેલી જોુઇએ.

Email id.:- hsoni6865@gmail.com

___________________________________________________________________________________________
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થાક !!!
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Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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પ્રદી વત્રલેદી, ુભદાલાદ
ના.. ના.. નશીં ુઅવ,ુંુ ભેે નશીં ુઅવ,ુંુ ભેાનો ભને 'થાક' રાગે ઓ વખી! ભેાનો ભને 'થાક 'રાગે ..!!! શે ભાયે
લશેતે ગે ના ગાવ.ુંુ .. ભને થાક રાગે .. શો.. ભેાનો ભને થાક રાગે ..!! ક્યાું છે એ નજરું ુ કે જેણે ભને ઘેયી! વખી, શો
વખી ુભથ ુંુ ુભથ ુંુ ક્યાું ુટલાવ.ુંુ .. ભને થાક રાગે .. શો ભેા નો ભને થાક રાગે ..! એના શોઠનો ભયોડ ક્યાું
ભરક્યો?? વખી, શો વખી એલા લેયાને કેભ જવ,ુંુ ભને થાક રાગે .. શો ભેાનો ભને થાક રાગે ...!
ુશીં પ્રેભઘેરી યાધાને.. 'કાનડુ ા' લગયના ભેાભાું જલાનો થાક રાગે છે . એટરે કે. પ્રેભ લગય.. તો.. ુઅલડો
ભોટો.. ભેો ણ તેને.. ફપક્કો રાગે છે ! ુઇલડા "ુઇ" ના ભરલતાું શોઠ ુને નજરું ુ ના કાભણ જો જોલા ભલાના ના
શોમ તો શે વખી! ભને એલા ભેાભાું ્શારલાનો થાક રાગે ...! ુઇ ભેાભાું જો "ુઇ" ના ાલાનો સયુ વાુંબલાનો ના
શોમ તો ુઇ ભેા ભા ભને ગાલાનો ણ થાક રાગે . શો ભાયી વ્શારી વખી...! ુને શા... જો "ુઇ" ુઅલલાનો જ ના
શોમ તો ભેાભા ુભથ ુંુ ુભથ ુંુ ુટલલાનો ણ, ભને થાક રાગે ..! શો વખી એલા ભેાભાું નશીં ુઅવ ુંુ જ્માું ભારું ુ દરડુું
ચોયનાય, ભાયા શોઠને ભરકાલનાય, ુને ભાયી નજરું ુ ભાું લવનાય કોુઇ "કાનડુ ો" ના શોમ!! તો એલા ભેાનો ભને થાક
રાગે..! વખી, ઓ.. વખી એલા ભેાનો ભને થાક રાગે .! ુઇલડા ુઇ ભેાના ચગડોભાું

જો કોુઇ

"જોડાજોડ"

ફેવનાય ુને ઘોડાનો ખદ
ું ૂ નાય કોુઇના શોમ તો ુઇ ભેાનો ભને થાક રાગે ..! શો વખી ુઇ ભેાભાું ભનને ભરકાલનાય
જો કોુઇ ના શોમ તો ુઇ ભેાનો ભને થાક રાગે ...! ના... ના.... નશીં ુઅવ.ુંુ ભેે નશીં ુઅવ.ુંુ
ુશીં ુઅણે ણ ુઅ પ્રેભઘેરી, કાનઘેરી, ફુંવયીના સયુ ઘેરી યાધાની જેભ ુઅ વુંવાયરૂી ભેાભાું ુઅવ્મા
છીએ. ુને ુઅણને ણ "પ્રેભ તતલ" લગય થાક રાગે છે .
થાકન ુંુ કાયણ પ્રેભ, સ્નેશ, ચાશત, ુનાન વલગેયેનો ુબાલ છે . જ્માું પ્રેભ નથી, જ્માું ચાશત નથી, જ્માું
ુનાન નથી, જ્માું ફદર ચોંટત ુંુ નથી તમાું ફધે "થાક" રાગે

છે .

ુઅ થાકને "કથા"ભાું પેયલે છે તે ભાત્ર "પ્રેભ

તતલ." હુું તો કાગઝમા રખી રખી થાકી કાનડુ ા તાયા ભનભાું નથી...! શા.. હુું.. કાગઝમા રખી રખી તમાયે થાકી કે
ુ લ
જમાયે ત ુંુ ુઇ કાગ રૂી ભાયા પ્રેભનો સ્લીકાય કયતો નથી. ુશીં ણ પ્રેભતતલ ભશતલન ુંુ છે . ુઅણ ફધાને ુનબ
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જ શળે કે જમાયે ુઅણે "પ્રેભત્ર" રખીમે છીએ તમાયે , ુઅણને ક્યાયે મ થાક રાગે છે ?? નથી રાગતો ને..! ણ
યીક્ષાભા પ્રશ્નત્ર રખતા "થાકી" જુઇએ છીએ! ખરું ુ ને! કેભ કે ુઅણે પ્રશ્નત્ર ને પ્રેભ કયતાું નથી!!
શા, હુું "થાક" ને ણ પ્રેભ કરું ુ છું! કેભકે ભને પ્રેભભાું પ્રતીક્ષાનો થાક ગભે છે ! વ્શારભના વભરન ભાટે તયવતો
ુને તયપડતો થાક ભને ગભે છે . ભાયી નજયો.. તાયા દળથનની પ્માવી છે તો ુઅ નજયોનો થાક ણ ગભે છે . ુશીં
ુ ી
નજયો વ્શારભને જોલા ભાટે શયખઘેરી થુઇ છે , નજયો ઊંચી ઊંચી થુઇ ને ુયે વાત વભુંદયને ેરેાય સધ
થયામેરી છે . તો તેને એકીટળે જોુઇ યશેલાનો થાક ગભે છે . ુઅ કાન ણ વ્શારભના ગયલ કે તેની લાુંવીના
ભીઠાું ભધયુ સયુ વાુંબલા તરાડ થુઇ, ુધીયા થુઇ ુઈઠયા છે ુને ફીજા કોુઇ દુન્લમી સયુ તેને

વુંબાતા

નથી..! તો ુઅ કાનનો થાક ગભે છે . ભાયી નજયો વાથે ભારું ુ દરડુું ચોયનાય ભાયા વ્શારભ, તાયી પ્રતીક્ષાનો થાક ણ
'વ્શારો' રાગે છે . ભને થાક ગભે છે કેભ કે હુું એભને પ્રેભ કરું ુ છું.
પ્રેભભાું થાક શોતો નથી, થાક તો શુંભેળા 'ુણગભતાનો' રાગતો શોમ છે .! કાભ ને પ્રેભ કયો તો થાક રાગળે
નશીં. કાભ ને યાભ વભજળો તો ણ થાક રાગળે નશીં. યાભ બજળો તો કાભનો થાક, કથાના સ્લરૂભાું પેયલાુઇ
જળે. તેભાું કોુઇ ફેભત નથી.
હુું તો થાકી ગમો...! હુું તો થાકી ને રોથોથ થુઇ ગુઇ...!! ુઅ એક વલથ વાભાન્મ લાુંકમ ફધાના ભોઢે
વાુંબલા ભત ુંુ શળે. ખરું ુ ને??? શા થાક તો ુલશ્મ રાગે જ છે . ચેતન તતલ ફધાને ઓછા લત્તા અંળે થાક તો રાગે
જ. થાક એ ળાયીફયક કામથ-ફક્રમાનો વનચોડ સ્લરૂ એક બાગ છે . એટરે થાક તો રાગલાનો જ. ણ ુઅ થાકને ુઅણે
ચોક્કવ ણે, ઓછો તો કયી જ ળકીએ છીએ. જો મોગ્મ પ્રભાણભાું તેન ુંુ "વભામોજન" કયલાભાું ુઅલે. કોુઇ ણ કામથન ુંુ
જો વભમ પ્રભાણે ુઅમોજન કયલાભાું ુઅલે તો એ વભમ પ્રભાણે થતા કાભભાું થાક ઓછો રાગે છે . ુને જો કોુઇ
કામથ પ્રતમેનો "રગાલ કે ચાશત" ુઈબી કયી ળકીએ તો ણ એ કાભનો થાક ઓછો રાગે છે . તેન ુંુ શ્રેષ્ઠ ુઈદાશયણ છે .
૭૨ લથની ઉંભયે ણ કામથયત યશેનાય ભશાનામક ુવભતાબ ફચચન, ુઅણા લડાપ્રધાન શ્રી નયે ન્દ્ર ભોદી, શ્રી યતન
ટાટા વલગે યે છે . જેઓ શજી "થાક્યા" નથી! ુઅ ઉંભયે ણ એટરા જ ુઈતવાશથી કામથયત છે . કેભ કે તેઓ કાભ ને પ્રેભ
ુ લે છે . જમાયે ુઅથી ઊંધ ુ જોુઇએ તો ઘણા ૨૭ લથની
કયે છે . કાભ ને તેઓ ફદરથી ચાશે છે . તેભાું તેઓ ગૌયલ ુનબ
ુ ા લમે ણ "થાકી" ગમા!! તેવ ુંુ કશેતા વાુંબળ્મા છે .!
બય યલ
કાયણ તેઓને કાભભાું યવ નથી, કાભભાું ફદરચશ્ી નથી. ુઅણે જોુઇએ જ છીએ કે ભકાન ચણાત ુંુ શોમ તમાું
ભજૂયી કયત ુ દું વત, યે રલે સ્ટે ળન ય કુ રીન ુંુ કાભ કયતાું કુ રીઓ કે ુઅણા ઘયે કાભ કયતાું કાભલાા ફેન ને
ુ ી વખત ભજૂયી માને
થાકતા જોમા નથી. શા તેઓ વલાયથી વાુંજ સધ

શાડથ લકથ જ કયતાું શોમ છે ને! ણ તેઓ

ુ ી જેલી ુઇચછા
થાકતા નથી કાયણ કે તેઓએ ુઅ ફયક્સ્થવતનો સ્લીકાય કમો શોમ છે ુને ફધા કાભને તેઓ પ્રભન
એભ વભજી ને તે કામથભાું ફદર ચોંટાડીને કાભ કયતાું શોમ છે . તેના ફયલાયના બયણ ોણ ભાટે તેઓ કાભ કયતાું
શોમ છે જેભાું ુનાન ની બાલના જોલા ભતી શોમ છે એટરે થાકતા નથી. ુયે ! કોુઇ ખેરાડી ણ વખત
દોડલાથી, તયલાથી કે ભેદાન ય ળાયીફયક ળક્લતન ુંુ કૌલત દાખલલાથી થાકતો નથી. કાયણ કે તેં થાક તેને ગભે છે .
એ થાક એભને ુને એભના દે ળને ગૌયલ ુાલે છે . જ્માું ચાશત છે , રગાલ છે , બક્લત છે . તમાું ુલશ્મમ ળક્લત છે .
તમાું થાક.. રાગતો નથી.
હુું ુઅ જીંદગીથી 'થાકી' ગમો છું. ભાયે ક્યાું જવ?ુંુ ભાયે શુંુ કયવ?ુંુ કું ુઇ જ ખફય ડતી નથી. ુઅલી તેં જીંદગી
શોતી શળે?? ુઅ જજિંદગીએ ભને થકલી દીધો! શા, જીંદગીથી થાકી ગમા છો. કાયણ કે તભે જીંદગી ને "પ્રેભ "નથી કમો,
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તભે જીંદગી ને ચાશી નથી. તભે જીંદગી ને શુંભેળા કોવતા જ યહ્યા છો, તેને ધતુ કાયતા જ યહ્યા છો, ફીજાની જીંદગી
વાથે વયખાભણી કયતાું યહ્યા છો. ખરું ુ ને? કમાયે મ તભે જીંદગીને ચાશી છે ? ગૌયલબયી નજયે થી જોુઇ છે ? કુ દયતના
ુ ભ વૌંદમથ લચચે તભોને ુઅ જીંદગી જેલી ભી છે તેલી સ્લીકાયીને તેને ભાણલાનો પ્રમતન કમો છે ?? જીંદગી
ુન
ુ સયુ ત જ છે . જરૂય છે વારું ુ વલચાયલાની, વાયી દ્રષ્ષ્ટથી જોલાની. નાની નાની ખળ
ુ ીઓને ભજેથી ભાણલાની!
તો ખફ
ણ ુઅણે તો જીંદગી ભાું ભળ્ય ુંુ છે તેં નશીં. ણ જે નથી ભળ્ય.ુંુ તેં ભાટે દુુઃખી થુઇએ છીએ ુને જીંદગી ને કોવતા
યશીમે છીએ..! છી જીંદગી ઢવયડો જ રાગે ને! જીંદગીથી થાકી જ જુઇએ ને! થાક તમાયે જ ના રાગે જમાયે જે
ફયક્સ્થવતભાું છો તેં ફયક્સ્થવતનો વશથ સ્લીકાય કયીએ, તેને ચાફશમે, તેભાું ફદર રગાલીને કાભ કયીએ ુને ભજાનો
ુઅનુંદ લટૂું તા યશીમે!
ુ થાકી ગમો છું. શલે હુું ુઅટલ ુ ફધ ુંુ દોડી નશીં ળકુું . હુું થાકી ગમો
શલે ભાયાથી ુઅ કાભ થત ુંુ નથી. શો! હુું ખફ
છું. શલે કોુઇને જભલા ફોરાલળો નશીં શો હુું યવોુઇ કયી ને થાકી ગુઇ છું. ભાયાથી એભના છોકયાઓ વુંચાલાળે નશીં, હુું
થાકી ગુઇ છું! ુઅ ફધો "થાક" ુઅણે ુઅલી કોુઇ ણ ઘટના ફન્મા શેરાું જ ુઅવ ુંુ ફોરી ફોરી ને "થાક"
ભશાળમને ુઅણે તમાું ુઅલલા વશથ ુઅભુંત્રણ ુઅી દે તા શોુઇએ છીએ.! ુઅવ ુંુ ફોરલાથી જ ભગજને થાકનો વુંદેળો
ભી જામ છે ુને તેં થાક.. થાક.. થાક.. ના પ્રલાશોને ળયીયભાું, ળયીયના અંગે અંગભાું લશેતા મ ૂકી દે છે ુને
ુ લા રાગે છે .! ુઅભ ઘણી લખત ુઅણે "થાક"
ફયણાભ સ્લરૂ ુઅણ ુ ળયીય ણ છી ખયે ખય થાક ુનબ
ભશાળમને વાભેથી જ ુઅણે તમાું ધાયલા, જાણે-ુજાણ્મે ુઅભુંત્રણ ુઅી ફેવીમે છીએ ુને છી થાકને લાગોળ્મા
કયતાું તેં ભોટુ સ્લરૂ કડી રેત ુંુ શોમ છે .! શા, ઉંભય લધતા જરૂય ળાયીફયક થાક રાગે, શાડકાઓ ઘવાુઇ ગમા શોમ,
ુન્મ વલટાવભન્વની ુઈણ ુઈબી થુઇ શોમ નલા શોભોન્વ ફનતા ના શોમ એટરે થાક તો રાગે જ, એ એક ળાયીફયક
પ્રફક્રમા છે એટરે તો ૫૮ કે ૬૦ લથની લમને વનવ ૃવત્તની લમ ગણલાભાું ુઅલે છે ... ને! તે ણ ભાત્ર "થાક"ના કાયણે
જ ને...! થાક રાગલાની ફાફતભાું ુઅ લધતી જતી ઉંભય ણ ભશતલનો બાગ બજલે છે .
ણ, થાક રાગે છે , થાકી ગમો છું. તેભ કશીને વતત ડયા યશેવ,ુંુ કું ુઇજ કયવ ુંુ નશીં તેં ખોટુંુ છે . જે કાુંુઇ થુઇ
ળકત ુંુ શોમ તેં કયી ને ણ ુઅનુંદભાું યશેલાથી થાક ઓછો રાગે છે . ુઅ ુઅનુંદ જ થાકની દલા છે . ુઅનુંફદત યશો,
પ્રફુક્લ્રત યશો, જે કયો છો તેને ફવ ફદરથી ચાશતા યશો. તો.. થાક તો ક્યામ ખોલાુઇ જળે! ભન ફનાલળોતો તનને
ફધ ુંુ ગભળે ુને થાક નશીં રાગે . ભાણવન ુંુ ભન 'ફયશ્રભ' કયતા 'ુઅયાભ' વપ્રમ લધ ુ શોમ છે ! એટરે તેં વતત 'થાક'
'થાક' ની પફયમાદ કમાથ જ કયે !! ણ ુઅણે તેને કેલવ ુંુ ડે.
ુયે , કોુઇનો ભીઠો ભધયુ ો સ્ળથ ણ થાકને શલો કયી ળકે છે ! ભાથા ય, કા ય પયતો ભનગભતી
વ્મક્લતનો શાથ.. થાક દૂ ય કયી દે છે . એટરે જ ગભે તેટલ ું ુ થાકેલ ું ુ ફાકભાુંના પ્રેભબમાથ, વ્શારબમાથ સ્ળથથી
નલવુંઝચત થુઇ જત ુંુ શોમ છે . ગભે તેટરી થાકેરી વ્મક્લતને જો ગભથજોળ બયું ુ ુઅઝરિંગન ુઅલાભાું ુઅલે કે
શસ્તધ ૂનન કયલાભાું ુઅલે તો ણ થાક ુઈતયી જતો શોમ છે . કેભ કે ુશીં પ્રેભ, ુનાન ુને ગૌયલની ુઈજાથન ુંુ
ુઅદાનપ્રદાન થત ુંુ શોમ છે . જે થાક ને ઓગાી દે છે ુને ગૌયલની ુઈજાથ પ્રજ્લક્લ્રત કયે છે . ુયે .. ળાફાળી ભાટે
ખબા કે ફયડા ય ભાયલાભાું ુઅલતો ધબ્ફો ણ થાક ુઈતાયી દે છે . એટલ ું ુ જ નશીં ણ નલો ુઈતવાશ ુને નલી ુઈજાથ
પ્રદાન કયે છે . ભવાજ ણ ળાયીફયક થાક ુઈતાયી ળકે છે ુને નલી ુઈજાથ ુઅી ળકે છે . ળયીયની થકાન સ્ળથ, ભાઝરળ
કે વલવલધ પ્રાણામાભ, તેભજ ધ્માનથી શલી કયી ળકામ છે . તેલી જ યીતે ભાનવવક થાક દૂ ય કયલા લાુંચન, ેુઆષ્ન્ટિંગ,
વુંગીત, યભત, ફશાય પયલા જવ,ુંુ ભનગભતી વ્મક્લત વાથે લાતચીત, શાસ્માવન, ુઇશ્વય બક્લત, નકાયાતભક વલચાયો દૂ ય
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કયલા, કુ દયત ુને ફાકો વાથે ઓતપ્રોત થવ ુંુ ુને ફધાને પ્રેભબયી દ્રષ્ષ્ટ જોલા તેભણે ુનાલલા વલગે યે છે . જે
ભનના ુઈદ્વેગોને ળાુંત ાડે છે ુને શલાળ ુઅે છે .
વાત વભુંદય ાય, તેયે ીછે ીછે ભેં ુઅ ગુઇ!! શા, ભને વાત વભુંદય તયલાનો કે એલયે સ્ટ જેલા લથતો
ચઢલાનો થાક રાગતો નથી. કાયણ કે ત ુ ભાયી વાથે છે ..! તાયો શાથ ુને તારું ુ શૈય ુંુ ભાયી વાથે છે . છી થાક ળેનો??
એકલાય પ્રમતન કયી જો જો ભનગભતી વ્મક્લત વાથે ચારલાભાું કે તયલાભાું થાક રાગે છે ?? ુયે .. તાયા 'વાથ',
વાથે તો હુું ુઅજીલન ુથાક છું, માય! ફવ ભને તાયો પ્રેભ, સ્નેશ ુને વ્શાર જ ભાયી ળક્લત છે . ભાયા થાકની દલા છે .
ુ ી યખડલાનો થાક રાગતો
ુઅણને વારું ુ વારું ુ ભનબાલન ખાલા-ીલાનો, જોલાનો, લાુંચલાનો, પયલાનો, દૂ ય દૂ ય સધ
નથી. ખરું ુ ને? ુયે ુઅલા વયવ ુઅફટિકર રખલા કે લાુંચલાનો ણ થાક રાગતો નથી. કાયણ કે તે ફધ ુંુ ગભે છે !
ભનબાલન છે ! ભાટે જ ુઅણે જે કું ુઇ કમે તેને ગભાડતા યશીમે ુને ુઅનુંદથી જજિંદગી જીલતા યશીમે.
થાકને ભાયો ગોી ુને પ્રેભાનુંદ બજતાું યશીમે. ભેયે તો ઝગયધય ગોાર.
"ચારી ચારી ને થાકી હુું યસ્તાભાું, તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા:
ુઅબભાું જેટરાું દે ખામ તાયરા, તેટરા યોવ્મા ભોતીડાું વ્શારા,
તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા: શ્વાવે શ્વાવે યોવ ુંુ તારું ુ નાભ,
ુ ુંુ ભારું ુ નાભ, તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા:
લશેતા લાદે લશેત ુ મક
ાુંદડે ાુંદડે જુઇ ને  ૂછ્ ુંુ શત,ુંુ રશેયખીઓ ને સ્ળી જોુઇ શતી,
તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા: ડાીઓ.. એ ..જાત ને લીંધી શતી,
તમાયે , લાુંવી સ ૂયીરી થુઇ શતી, તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા:
ચારી ચારી ને થાકી હુું યસ્તાભાું, તોમ તભે વાભે ના ુઅવ્મા શ્માભા".
કવલ-પ્રદી વત્રલેદી
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નાદાન ુભે યહ્યા વદામ, તભાયો પયે ફનો ખેર ન વભજી ળક્યા,
ુભે તો દોસ્તીને ુઅણો એક ભીઠો ભધયુ ો વુંફધ
ું જ વભજ્મા,
સ્લાથથની પલત એક જ ચાર યભીને ુભને ચેક ભેટ કયી નાખ્મા,
લાશ, નીવત વનમભ ભ ૂરીને શુંુ પયે ફથી વુંફધ
ું ની ળતયું જ ખેલ્મા.
શા, થાક રાગે છે . જજિંદગીભાું પયે ફનો જ્માું વલશ્વાવ યાખ્મો શોમ, તમાુંજ ધોકો ભે , ીઠ ાછ ખુંજય ભાયલાની
લાતથી થાક રાગે. કોુઇ ણ કામથ કયલાની તો ભજા જ ુઅલે. વપતા ભલાની વુંબાલના શોમ, તમાું રક્ષ્મ વાધલાન ુંુ
કામથ જુસ્વાથી કયી જ ળકામ. ુજુ થન ફનીને રક્ષ્મ પ્રાપ્ત થામ છે . તમાું જરૂય ડે છે , વાભર્થમથની, એકાગ્રતાની… યું ત ુ
તમાું થાક નથી લતાથતો.
ુ લે જ
વશદે લ ફનીને જીલલાભાું ઘણી લખત થાક રાગે છે . ફધ ુંુ જ જાણીને ચ ૂ યશેલાનો થાક તો ુનબ
વભજામ. ુઅ લાત જીલનના વલવલધ ાવાઓને ુઅલયીરે છે . વુંફધ
ું વાચલલા ભાટે ોતાની જાતને, ોતાના ભનને
ઓતપ્રોત કયી નાખીએ છીએ. એ જ વુંફધ
ું ભાું જ્માયે ખફય ડે કે , ુઅણો ુઈમોગ કયલાભાું ુઅવ્મો છે . તમાયે જે થાક
રાગે ને… એ ુવશનીમ શોમ છે . ુઅ ફાફત લડીરો ભાટે કેટરી કયી ફયક્સ્થવત વનભાથ ણ કયતી શોમ છે . ુઅમખાની
વભી વાુંજે વલવાભો રેલાનો વભમ ુઅલે, તમાયે વુંતાનો ાવેથી જાકાયો ભે , તમાયે જે થાક રાગે એ કેટરો દદથ નાક
ુ કરું ુ છું.
શોમ, એની કલ્ના કયલી ણ મશ્ુ કેર ફની જામ. ુઅ ભાટે ભાયો એક ળેય પ્રસ્તત
ભાલતય યાખે બયોવો આંધો વુંતાન ય, ણ શલે તો, ુઅળની જો કાુંચી ુઈતયી ગુઇ.
થાક રાગે જ્માયે ુઅળા, બયોવો ત ૂટી જામ. ુઅવ ુંુ થામ ને તમાયે એભ રાગે કે...
શા, ફનીને ભૌન ુઅ ુભાન ણ ગતાું યહ્યાું, યીતવયની, ભાનની જો કાુંચી ુઈતયી ગુઇ.
જજિંદગીભાું ભાન ુભાન વશન કયલાની ળક્લત કેલલી જ ડે છે . ુઅ થાક ુઈતાયલાનો પ્રમાવ ણ કયલો
ડે છે . જે ર્થથય પેંકામ એના જ ગવથમાું ફનાલલાની કા ુઅતભવાત કયી રુઇએ તો? થાકને ુઅતભફભાું
ફયલવતિત કયી નાખીએ તો? બગલાને ભગજન ુંુ સ્થાન વૌથી ુઈય યાખ્ય ુંુ છે … એનો ુઈમોગ મથાથથ યીતે કયીએ તો?
થાકને ુઈરટાલીને કથા યચી નાખીએ તો? જજિંદગી ફની જળે… ુશવનિળ ચૈતન્મ ધાયા...
Email id.:- ganatrachetna@gmail.com
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ુ
કાજર ઠક્કય, ભજ

થાક તમાયે રાગે કે જ્માયે ળયીયને શ્રભ ુઅલાભાું ુઅલતો શોમ, થાક તમાયે રાગે જ્માયે ળયીયને ભશેનત
કયાલલાભાું ુઅલતી શોમ ણ ધાયો કે ુઅવ ુંુ ના કયતા શોુઇએ ુને જો થાક રાગે તો એ ળાયીફયક થાક ના શોતા,
ભાનવવક થાક લધ ુ શોમ છે .
નાના ફાકોથી રુઇને ભોટી ઉંભયના દયે ક વ્મક્લતની લાયું લાય ુઅલતી પફયમાદભાું એક થાક રાગલો ણ છે .
ઘણી લખત ુઅણે ઘણી ઝચિંતાઓ ઘેયી લતી શોમ છે . જેભ કે ફાકોને ુઅ શફયપાુઇના જભાનાભાું ુઅગ
લધાયલાની, ભોટા થુઇ ગમા શોમ તો એને વેટ કયલાની, તમાયફાદ રગ્ન કયાલલાની. નાણાકીમ વ્મલસ્થા કયલાની
ઝચિંતા. એટરે કે ુઅણી ઝચિંતાઓનો કોુઇ અંત જ નથી ુને ઝચિંતા લધી જામ એટરે ુઅણુંુ ભન ુઅણા લતથભાન
ના કાભભાું રાગત ુંુ નથી ુને એક કાભ  ૂરું ુ થત ુંુ નથી. તમાયે કું ટાો ુને થાક ફુંનેનો ુઈદમ થામ છે . શલેના વભમભાું
તો વતતની ફુંને વાથે કાભ ુઈય જામ છે , ફુંને વાથે ઘેય ુઅલે છે ુને વાથે વુંીને કાભ  ૂરું ુ કયે છે . જો તમાયે
ુ ન ખોયલાુઇ જામ છે . જે સ્ત્રીઓ ઘયભાું કાભ કયે છે તેના ુઈય તો ફાકોથી રુઇને,
થાક ુને કું ટાો ુઅલે તો વુંતર
વત, ભાતાવતા તથા ઘયના દયે ક પ્રવુંગ વાચલલાની જલાફદાયી શોમ છે . યું ત ુ તેની ુઅ ભશેનત કે રાગણીથી
 ૂયી કયતી પયજોને જોુઇએ તેટલ ું ુ ભશતલ નથી ભત ુંુ ુને તેને રીધે તે લધ ુ કું ટાી ુને થાકી જામ છે . ુઅના
યથી એક નાની લાત માદ ુઅલી, એક વતતની તેના નાના ફાકો વાથે પ્રેભથી યશેતા શતા, વત ઓપીવ જામ છે
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ુને તની ઘય તથા ફાકોને વાચલે છે . ફાકો નાના છે એટરે  ૂયો વભમ તનીને તેભને જ ુઅલો ડે છે . યાત
ુ ીભાું તો તે થાકી જામ છે . યાત્રે તે તેના વતને કશે છે કે ુઅખો ફદલવ કાભ કયીને થાકી જલામ છે . તમાયે
થતાું સધ
વત ણ થાકીને ઓપીવથી ઘયે ુઅવ્મા શોમ છે , એટરે તે કશે છે કે એવ ુંુ તે શુંુ કાભ ઘયભાું શોમ છે કે ત ુંુ થાકી જામ
છે ? તને ક્યાું ફાયે કાભ કયલા જવ ુંુ ડે છે ? તની ુઅ લાત વાુંબીને ખ ૂફ શેયાન યશી જામ છે . ફીજા ફદલવે જ્માયે
વત ઓપીવથી ાછા ુઅલે છે , જુએ છે કે ઘય ખ ૂફ જ ુસ્તવ્મસ્ત છે ુને ફાકોના યભકડા, કડાું ુને યવોડાભાું
ણ ફધ ુંુ લેય વલખેય ડ્ ું ુ શોમ છે . ફાકો ણ તૈમાય થમા લગય યભતા શોમ છે . વત ડયી જામ છે કે શુંુ થય ુંુ શળે
ભાયી તની ને! તે ઝડથી રૂભભાું જામ છે તો જુલે છે તની ુઅયાભથી રૂભભાું ટીલી જોતી શોમ છે . વત શેયાન થુઇને
 ૂછે છે કે તાયી તઝફમત તો વાયી છે ને! તો તની કશે શા! ભને કશુંુ નથી થય.ુંુ તે વાુંબીને વત જયા ગસ્ુ વે થુઇ
જામ છે ને કશે છે “ઘયભાું ુઅ ફધ ુંુ શુંુ ભાુંડ્ ુંુ છે !! ફાકો ુઅ યીતે જેભ તેભ પયે છે ને ત ુંુ ુઅભ કેલી યીતે ફેઠી છો!?”
ુ જ ળાુંવતથી શવીને જલાફ ુઅે છે કે કારે તે કહ્ું ુ શત ુંુ ને તને શુંુ કાભ શોમ છે ુઅખો ફદલવ? તો, એ
તમાયે તની ખફ
એક ણ કાભ ભે ુઅજે નથી કમાથ જે હુું ુઅખો ફદલવ કરું ુ છું. વત ને તયત જ ોતાની ભ ૂર વભજાુઇ જામ છે તમાયે
તેની તની ખ ૂફ જ વશજતા ુને પ્રેભથી કશે છે કે, ભને ખ્માર છે કે ઓપીવથી ત ુંુ ણ થાકીને જ ુઅલે છે , હુું ણ
ુ ી થાકી જઉં છું. એટરે ફોરાુઇ જામ છે . શલેથી ુઅણે ફન્ને એક ફીજાને ળાુંવતથી વાુંબીશુંુ ુને એક
યાત થતાું સધ
ફીજાનો થાક ઓછો થામ તેલો પ્રમતન કયશ.ુંુ ુને એક લાત વભજદાયી  ૂલથક ુશી  ૂયી થામ છે . યું ત ુ દયે ક લખતે
દયે ક વુંફધ
ું ભાું ુઅણે વાભેની વ્મક્લતને વભજાલી નથી ળકતા ુને વભજાલતા વભજાલતા ઘણી લખત થાકી
જલામ છે . એટરે જ કશે છે કે..

ુઅજની જનયે ળનભાું ણ થાકન ુંુ પ્રભાણ લધી ગય ુંુ છે જેન ુંુ કાયણ જુદુું છે તેઓ વતત ભોફાુઆર, ક્પ્ય ૂટય
ુને ટીલી વાભે શોમ છે . ળાયીફયક યભત ગભતનો ુબાલ શોમ છે , ફધા કાભ ભોફાુઆર ય થુઇ જામ છે એટરે ફધી
એનજી એ વાધનો ાછ જ જતી યશે છે . ને ફાકીના વભમભાું થાક ુને કું ટાો ુઅવ્મા કયે છે . તો તેના ભાટે શુંુ
કયવ ુંુ જોુઇએ!
તેના ભાટે મોગ, ધ્માન ુને પ્રાણામાભ કયલા જોુઇએ. જેનાથી જીલન નલા જુસ્વાથી બયાુઇ જામ ુને થાક
દૂ ય કયી ળકામ. છે લ્રે, એટલ ું ુ જ કશીળ કે, યસ્ય વભજથી, એક ફીજાના વાથ વશકાયથી ુને લતથભાનભાું યશીને
ભનગભતી પ્રવ ૃવત્તઓ કયશુંુ તો ચોક્કવ "થાક" નાભના વલચક્રભાુંથી ફશાય નીકી ળકીશ.ુંુ અંતભાું
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ડછામો
થઈ

ુજા
ાં લાનો..મ

થાક રાગે છે ...

વભત્તર ટેર "ફયબાા", ુભદાલાદ
વુંફધ
ું ો વાચલલાનોમ થાક રાગે છે ...
એક ઓથાય શેઠ જીલલાની બાતી....
જાતને ભ ૂરીને જીશલલાનોમ..થાક રાગે છે ...
કભોવભી લયવાદ શોમ તોમ શ!ુંુ !
એ વ્મલશાયને ુલવય ફનાવ ુંુ તોમ શ!ુંુ !
ડછામો થુઆ જા
ુંુ લાનોમ.. થાક રાગે છે ..
ત ૂટી ને પયી પયી જોડાલાનોમ... થાક રાગે છે ...

લો લથ જીવ્મા શોુઇએ તો મ ભાત્ર લો વલતાવ્મા શોમ એવ ુંુ રાગે ને ક્ષણોને જીલલાને ફદરે
ુ લ કયળો. વફુંધો ુઅખી
ઓછાાભાું શુંભેળા ખોલામેર યહ્યા શોમ એવ ુંુ રાગે , તો ચોક્કવ તભે થાકનો ુનબ
જજિંદગી ભાત્ર વાચલલાભાું ભર્થમા શોુઇએ ણ વુંફધ
ું ોને "જીલલાભાું" ક્યાયે મ રક્ષ ન ુઅપ્ય ુંુ શોમ તો જીલનના
એક ચોક્કવ તફક્કે તભે ચોક્કવ થાકળો. જો તભે શતાળાને કામભ છાલીને યાખતા શળો. ગસ્ુ વો, તણાલ,
ુઅક્રોળ, પ્રેભાલેળ, રાગણીનો ુઈબયો... ને કામભ ભનભાું દફાલી દે તા શો... કોુઇ વભત્ર કે ુઅતભીમજન વાથે
ક્યાયે મ ખલ્ુ રા ભને યડી રેલાન ુંુ કે ખલ્ુ રા ભને શવી રેલાની ક્ષણો ન લીતાલતા શો, કોુઇની વભક્ષ વ્મલત ન થતાું
શો.. તો ભાનવવક થાકની ચયભવવભા ચોક્કવ લશેરી ુઅલળે.નજીકનાું ુઅતભીમજનો ભાટે ઘણી ફધી લાય
કત
ૃ જ્ઞતાનો બાલ ુઉબયામો શોમ ણ ક્યાયે મ "કદય"ન ુંુ નાભ ુઅી ળબ્દ બાલથી વ્મલત ન કમો શોમ. તે
ુ ૂવત કયાલી વુંગાથે જીલનને એક
વ્મક્લતની શમાતીભાું તેન ુંુ ોતાનાું જીલનભાું સ્થાન ુને ભશતલની તેને ુનભ
ુ લળો.
ુઈતવલની જેભ ન ુઈજલી ળક્યા શો, તો તેની ગેયશાજયીભાું એકરતાનો થાક ચોક્કવ ુનબ
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થાક ક્ષણોને "જીવ્માનો" નશીં...
ક્ષણોને "વલતાવ્માનો " રાગે છે ....

કાભ કયલાું કયતાું કાભ ન કમાથનો થાક લધ ુ રાગે છે . નૈવભવત્તક કામો વાચી વનષ્ઠાથી કયલાનો તો ભાત્ર
ુ લ થામ તભાયી ફદનચમાથથી,
ભીઠો ુઅતભવુંતો જ ભે છે . જો તભે તભાયી નોકયીથી થાકી ગમાનો ુનબ
ુ લ કયતા શો તો એનો ુથથ એ છે કે તભે તભાયાું જીલનનાું ુઅ
જલાફદાયી વનબાલતા વતત બાયનો ુનબ
કભથસ્થના ુને નૈવભવત્તક કામો  ૂયે  ૂયી વનષ્ઠાથી ુને  ૂયા ભનથી, ોતાન ુંુ ૧૦૦% ડેડીકેળન ુઅીને નથી કયી
યહ્યા. તેભાું શજી ુઈણ છે . જો તભે ફદનબયભાું જે ણ કામથ શાથભાું રો છો તેને વાચાું ુથથભાું જીલો.  ૂયા ભનથી
જીલુંતતાથી કયો, ુઈતવાશથી કયો, તભાયા કાભને તભે ભાણો, એન્જોમ કયો, તો ફદલવના અંતે ણ તભે ુઈતવાશથી
તયફતય ુને પ્રવન્નતાથી થનગનતા શળો. ુઅ કામથથી જે ુઅતભવુંતો તભને ભળે તેની રારી ુને ુઅબા
તભાયા ચશેયા ય સ્ષ્ટ જોલા ભળે. ુને માદ યાખજો જો તભે ુઅ યીતે જીવ્મા શળો તો જીલનના કોુઆણ
ુ લ નશીં કયો.
મકુ ાભે તભે ક્યાયે મ થાકનો ુનબ
દુવનમાભાું ુઅણે ઘણા ફધા ભાણવોથી જોડામેરાું શોુઇએ છે . રાગણીથી, કાભકાજથી, કે વાભાજજક યીતે. ુઅ
વુંફધ
ું ોને ણ ુઅણે ુરગ-ુરગ કેટેગયીભાું લશેચી દીધા છે .વાભાજજક યીતે જોડામેરા શોુઇએ તેભની જોડે
વાભાજજક વુંફધ
ું ો યાખલાનાું,પ્રવુંગભાું શાજયી ુઅલાની ક્યાયે ક પોન કયી ખફય અંતય  ૂછલાની, વાજાભાદા શોમ તો
ખફય કાઢલા જલાન.ુંુ કાભકાજના સ્થે શોમ તેભની જોડે ભાત્ર પ્રોપેળનર વફુંધ... કાભ શોમ તો જ ુને તેટરી જ
લાત કયલાની, કો-ઓફડિનેળનથી પોભાથઝરટી લાા વુંફધ
ું યાખી ફદલવનો ૫૦% વભમ

વ્મતીત કયલો. રાગણીથી

ફુંધામા શોુઇએ તેલા ફાકો, વત-તની, ભાતા-વતા, બાુઇ-ફશેન વાથે જ થોડો વભમ રાગણી બમો વ્મલશાય
કયલાનો, નશીંતય એભાુંથી ણ ભોટા બાગનો વભમ ભોફાુઇર ભશાયાજને ધયાલી દે લાનો. ુઅ ફધાભાુંથી બાગ્મે જ
ુ ફન ુંુ લતથન ન કયે કે
કોકની વાથે ુઅણે ુઅતભીમતાથી જોડામેરા શોુઇએ છે . એભાુંમ ાછું ુઅની ુેક્ષા મજ
રાગણીનો ડઘો ન ભે તો તે ુઅતભીમતા ણ દુુઃખદામી નીલડે ને ાછાું "ભાણવ" ભટીને "યોફોટ" ફની જાઓ ને
ુ ફ વ્મલશાય કયો, વુંફધ
ફપટ કયે રા ડેટા મજ
ું ો વાચલોને જજિંદગી યુ ી. બરે ોતાની વાચી જાત જે જીલુંતતા થી બયે રી
છે તેને કામભ દફાલીને યાખી છે ક્યાયે ક તો ુઈબયો ઠારલળેને ુઅ યોફોફટક રાુઇપથી થાકી જળે. ુઅ થાક "જીવ્માનો"
નથી.... "ન જીલામાનો" છે .
તો દયે ક વુંફધ
ું ુને ુઅણી વાથે વુંકથ ભાું ુઅલનાય દયે ક વ્મક્લત વાથે ુઅતભીમતાથી કેભ ન જીલી રુઇએ!!
વોવામટીભાું લોચભેન શોમ કે ઓફપવભાું વશકભથચાયી કે યસ્તે ભત ુંુ ુજાણ્ય ુંુ ફાક વયવ સ્ભાુઇર ુઅી, ક્યાયે ક
ખફય અંતય  ૂછી, ુઅતભીમતાથી જોડાુઇને વાચા ુથથભાું કનેલટ કેભ ન થુઇએ...!! જ્માયે તભે કોુઇણ ુન્મ વ્મક્લત
ુ લી
વાથે  ૂયે  ૂયી ુઅતભીમતાથી કનેલટ થાઓ છો તમાયે તભે ોતાની ુઅતભા વાથે, ોતાની જાતને કનેલટ થતી ુનબ
ુ ી તભાયાભાું વતત પ્રવતઝફિંઝફત થતી યશે છે . જો તભે ડોલટય છો તો ેળન્ટ વાથે
ળકો છો. ુને તેની ખળ
ુઅતભીમતાથી લતો. જો તભે એક વળક્ષક છો તો ફાકો વાથે ુઅતભીમતાથી જીલો. જો તભે લકીર છો તો ોતાના
દયે ક કેવ વાથે ુઅતભીમતાથી જોડાલ. જો તભે "ભાણવ" છો તો દયે ક "ભાણવ" વાથે "ભાનલતા"થી જોડાલ. તો "થાક"
ુ ુંુ ુક્સ્તતલ તભાયી જજિંદગીભાું ક્યાયે મ નશીં શોમ. કાયણ કે તભે જીલન ભાત્ર વલતાલતા નથી દયે ક
નાભની લસ્તન
ક્ષણને, દયે ક વુંફધ
ું ને "જીલો" છો.
Emai id:- mitalpatel56@gmail.com
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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સ્લાવત ળાશ, ુભદાલાદ
“પ્ા ુઅજે ફહુ થાક રાગ્મો છે .” શજુ ભાયાું ળબ્દ યુ ા થામ તમાું પ્ાનો ુલાજ કાને ડે, “થાક!
થાક એટરે શ?ુંુ ુઅલ ફેવ ભને વભજાલ કે થાક એટરે શ?ુંુ ” ળાાભાું હુું બણતી તમાયે ભાયી ાવે કોુઇ જલાફ
નશોતો કે ભાયે થાકને કુઇ યીતે વભજાવ.ુંુ નથી ળયીય દુુઃખત,ુંુ નથી કોુઇ ીડા થતી.
ભને ણ થત ુંુ કે ુઅ થાક ફોરી શલે પ્ા ને ુઅગ શુંુ કશેવ.ુંુ ભોટાું થતાું ખફય ડી કે થાક તો કેટરાું
પ્રકાયનાું શોમ છે . ળાયીફયક થાક. એભાું ણ ભાનવવક ુને ખયે ખય ળાયીફયક. એટરે કે ઘણીલાય યાત્રે ઉંઘ ના
ુઅલતી શોમ તો ભનભાું થમાું કયે કે ગ ફહુ દુુઃખે છે . શકીકતભાું ગનાું દુખાલાન ુંુ કોુઇ કાયણ શોમ જ નશી.
ક્યાયે ક કોુઇ દુુઃખદ ફનાલ ફન્મો શોમ ુને ુઅખો ફદલવ દોડાદોડ કયલાભાું ુઅલી શોમ તો તે
ળાયીફયકની વાથે ભાનવવક થાક ણ કશેલામ. રગ્ન જેલાું ુઅનુંદના પ્રવુંગની દોડાદોડભાું જે થાક રાગે તે
ુઅનુંદનો થાક કશેલામ.
ુઅયાભનો થાક ાછો જુદો છે . જેને હુું ુઅવન ુંુ જન્ભ સ્થાન ણ કશીળ. એટરે જ કશેલામ છે કે
ુ ેરાુંન ુંુ નવીફ સત
ુ .ુંુ ’
‘સત
એક કશેલત ણ ડી છે કે ‘કટ
ૂ ામ ેટ ુને દુુઃખે ભાથ’ુંુ . ફન્ય ુંુ કું ુઆક ફીજુ ું શોમ ુને ફશાન ુંુ કાઢે થાકન.ુંુ
ફાકો તો ખાવ એવ ુંુ કયે . શોભલકથ ના કયવ ુંુ શોમ એટરે શાથ દુુઃખે, રખતાું રખતાું થાકી જલામ એભ ણ
જલાફ ુઅલે.
ઓપીવથી રુ ુ લગથ થાકી ને ુઅલે તો કશેળે ફહુ થાક રાગ્મો ુને ાણી ણ જાતે ના રેલામ તમાયે જે
સ્ત્રી ુઅખો ફદલવ ઘયકાભ કયતી શોમ ુથલા તો ઓપીવની નોકયી કયી ઘયભાું ુઅલે તો તેનો થાક થાક ના
કશેલામ! ભયીઝ દ્વાયા એટરે સ્ત્રીઓ ભાટે રખાય ુંુ શળે, ‘દદથ એવ ુંુ કે કોુઇ ના જાણે, શાર એલો કે જે ફધાું જાણે!
Email id.: - swatimshah@gmail.com
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ુઝચિતા દીક ુંડયા, ુભદાલાદ
થાક સલળે સલચાયતા ભને એક જાણીતુ ાં ગીત માદ આલી ગયુ.ાં
'ના ના નશીં આવુ,ાં ભેે નશીં આવુ,ાં ભેાનો ભને થાક રાગે..' આ ગીતભાાં નાસમકા થાક રાગલાનુાં કશે છે . ણ
એના ઉદ્ગાયભાાં ઉદ્ ગાયભાાં ક્ાાંમ થાક છે ? થાકનુ ાં એવુ ાં જ છે . ક્ાયે ક લગય કાભ કમે ણ થાક રાગે અને ક્ાયે ક
થાકભાાં ણ આનાંદ શોમ!
દયે ક વ્મક્ક્તએ થાકનો અનુબલ કમો જ શોમ છે ણ વ્મક્ક્ત ઉત્વાશ અને જજજજસલાથી

થાક જોડે રડીને

નલોડદત વ્મક્ક્ત ફને છે અને ોતાને પ્રવ ૃસિભાાં જોડતી યશે છે .
થાક આભ તો ફે પ્રકાયના કશી ળકામ, ળાયીડયક અથલા ભાનસવક. ળાયીડયક થાકને ણ ફે બાગભાાં લશેંચી
ળકામ છે .
૧) શ્રભ છીનો થાક, જે આનાંદદામક છે .
૨) શ્રભ છી આયાભની તીવ્ર ઈચ્છા અને ળયીયની વાંબા ભાાંગે એ પ્રકાયનો થાક.
થાક શ્રભના પ્રમોજન મુજફ રાગે છે . જો વ્મક્ક્તની વાંદગી શોમ, તો

એ પ્રવ ૃસિનો થાક રાગતો નથી.

જેભકે, યાવ ગયફા કયલા, ભેયેથોનભાાં બાગ રેલો, યભત ગભત યભલી, શ્રદ્ધા  ૂલવક ભાંડદયે ચારીને જવુ,ાં ટ્રે કીંગ કયવુ ાં કે
વપાઈ અણબમાન કયવુ ાં લગેયે.
શ્રભ ફોજારૂ અને ભજૂયી જેલો શોમ, તો તન અને ભન ફાંનેને થકલી દે છે . એકધારુાં એક જગ્માએ ફેવીને
થતુાં ફોયીંગ કાભ ણ થાક અને કાંટાો આે છે . કોઈ ભ ૂરને રીધે આલી ડતાાં વાંજોગોથી ફેલડાત ુ ાં કાભ, ફવ ચ ૂકી
જલી, લાશન ફગડવુાં આલી અણધાયી ઉાસધ અણધામો થાક નોંતયે છે .
થાક કાંટાા રૂે ણ આલે છે . જેને ભાનસવક થાક કશીશુ.ાં આલો થાક કશુ ાં કમાવ લગય ફેવી યશેલાથી ણ
આલી ળકે.
વતત કોઈ પ્રવ ૃસિભાાં એકધાયાણુ ાં આલે તો ણ ભાનસવક થાક આલી ળકે. થાક, એ ઉંભયનુ ાં કાયણ ણ શોઇ
ળકે છે . નાની ઉંભયભાાં શવતાાં યભતાાં થતી પ્રવ ૃસિ ભોટી ઉંભય ભાટે થાક ઉત્ન્ન કયનાય ફને

છે . આભ, થાક એ

આણી વાથે અણબન્ન યીતે જોડામેર ડયક્થથસત છે .
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થાક

ને

ટેકો

કીવતિ કોટક, થાણા

થાક ળબ્દ વાુંબતા જ ુઅણુંુ ભન ફે પ્રકાયના જલાફ ુઅે છે . શેલ,ું ુ "હુું તો ફહુ થાકી ગમો
છું" ુને ફીજુ ું, "ના યે ના, ભને તો જયામ થાક નથી રાગ્મો".
થાકન ુંુ એવ ુંુ છે કે ુઅણી ભનગભતી પ્રવ ૃવત્ત કે પ્રવુંગ શોમ તો તેની ભાટે ુઅણને ગભે તેટરી
ુ
ભશેનત કે ળાયીફયક શ્રભ ડે તો ણ ુઅણને તેનો થાક નથી રાગતો. જેભ કે કુ ટુંુ ફભાું કોુઇ શબ
પ્રવુંગ શોમ તો તેની ભાટે ુઅણને ગભે તેટરી દોડધાભ કે ુઈજાગયા થમા શોમ તો ણ ુઅણે એભ જ
કશીએ કે, "ભને તો જયામ થાક નથી રાગ્મો". તેનાથી વલરુદ્ધ જે પ્રવ ૃવત્તઓભાું ુઅણને યવ ન શોમ કે
ુઅણી ભનગભતી પ્રવ ૃવત્ત ન શોમ તો તેનો ુઅણને ફહુ જલ્દી થાક રાગી જામ છે ુને ુઅણે
કશીએ છીએ કે, "હુું તો ફહુ જ થાકી ગમો છું".
ુ ી થાકને ત્રણ બાગભાું લશેંચલાભાું ુઅલતો શતો. એક ળાયીફયક થાક, ફીજો
વાભાન્મ યીતે ુતમાય સધ
ભાનવવક થાક ુને ત્રીજો ુઅવથિક થાક!! કોુઇ વ્મક્લતને ળાયીફયક તકરીપ શોમ ુને તે રાુંફો વભમ ચારે તો
તે વ્મક્લત ળાયીફયક યીતે થાકી જામ છે . તો કોુઇ કાભધુંધાને કાયણે તો કોુઇ કુ ટુંુ ફભાું કરેળ કે ફીજા કોુઇ
ુ લ કયે છે . જમાયે ુઅલકન ુંુ મોગ્મ વાધન ના શોમ તો ુઅવથિક યીતે થાકી
કાયણવય ભાનવવક થાકનો ુનબ
જામ છે ુને શલે શભણાું છે લ્રા છ ભફશનાથી એક નલા થાકનો જન્ભ થમો છે . તે છે ુઅયાભનો થાક!!! ભાચથ
ભફશનાથી રોકડાુઈન ળરૂ થય ુંુ તમાયથી કાભધુંધા ફુંધ થુઇ ગમા. ફશાય જલાન ુંુ ુને એકફીજાને ભલાન ુંુ
ણ ફુંધ થુઇ ગય.ુંુ ફધાને ઘયભાું જ યશીને પયજીમાત ુઅયાભ કયલો ડયો. જે ઘય ફનાલલા કે રેલા

ભાટે

રાખો રૂવમા ખચી નાખ્મા કે રોન રુઇને ણ ઘય ફનાવ્ય.ુંુ તે જ ઘયભાું યશીને શલે રોકો
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ુ ો ુવતયે ક થામ તો ભાણવ
થાકી ગમા છે . તેનાથી એક લાત તો વાઝફત થામ છે કે કોુઇ ણ લસ્તન
તેનાથી થાકી ુને કું ટાી જામ છે .
જ્માયે ફધ ુંુ મોગ્મ યીતે ચારત ુંુ શત ુંુ તમાયે દયે ક જણ ુઅખા ુઠલાફડમા દયવભમાન થાકી જતા. તમાયે
ક્યાયે યવલલાય ુઅલે ુને ુઅયાભ કયી ુઅખા ુઠલાફડમાનો થાક ુઈતાયે તેની યાશ જોતા. તમાયે તે એક
યવલલાયના ુઅયાભથી ણ તયોતાજા થુઆ જતા ુને ફીજે ફદલવે ાછા કાભ ય જલા તૈમાય થુઇ
જતા.
ુતમાયે ુઅ કોયોનાની ભશાભાયીના વભમભાું ભોટાબાગના રોકો

ુઈય જણાલેર ચાયે મ પ્રકાયના

થાકથી થાકી ગમા છે . એભાું ણ જેભને ોતાને કે ોતાના કુ ટુંુ ફભાું કોુઇ વ્મક્લતને કોયોનાન ુંુ વુંક્રભણ
ુ ાલલી ડી. તેભના ય તો જાણે ુઅબ ત ૂટી ડ્ ુંુ શોમ એવ ુંુ
થય ુંુ ુને ોતાની વ્શારી વ્મક્લતને ગભ
ુ વ્ય.ુંુ
ુનબ
ઘણીલાય ુઅ ફધા થાક બેગા થામ તમાયે વ્મક્લત અંદયથી ત ૂટી જામ છે ુને તેની વશનળક્લત ખ ૂટી
જામ છે ુને છે લ્રે જમાયે તેને તેભાુંથી ફશાય ુઅલલાનો કોુઇ યસ્તો ન દે ખામ તમાયે તે ુઅતભશતમા જેલો ખોટો
યસ્તો ુનાલી રે છે !! ુઅ ફધા થાક વશન ન થલાથી જ છે લ્રા છ ભફશનાભાું વૌથી લધ ુ ુઅતભશતમાના કેવ
ફન્મા છે .
ુઅ યથી ુઅણે વૌએ ભીને એક વનશ્ચમ કયલાની જરૂય છે કે ુઅણા ફયલાયભાું, વભાજભાું,
વગાવ્શારાભાું કે ાડોળભાું કોુઆણ વ્મક્લતને કોુઇ ણ જાતનો થાક રાગ્મો શોમ તો તેને ટેકો ુઅી ુને
ુઅશ્વાવન ુઅી તેનો થાક ુઈતાયલાભાું ભદદ કયલી જોુઆએ. જમાયે વ્મક્લત જીલતી શોમ તમાયે જ તેને કોુઇ ણ
વભસ્મા શોમ તો તેની લાત વાુંબીને, વભજીને તેને તકરીપભાુંથી ફશાય રાલલાભાું ભદદ કયલી જોુઆએ. જ્માયે
કોુઇ વ્મક્લતન ુંુ ુલવાન થામ છે , તમાયે વૌ તેની ુથીને કાુંધ ુઅી ટેકો ુઅલા દોડાદોડી ુને ડાડી કયે છે
ુને એવ ુંુ ભાને છે કે ુથીને ટેકો ુઅલો ખ ૂફ જ ણ્ુ મન ુંુ કાભ છે .ણ ખયે ખય તો ભાણવ જીલતો શોમ તમાયે જ
તેને ટેકો ુઅી તેના ખબે શાથ યાખી ુઅશ્વાવનના પલત ફે ળબ્દો કશેલાથી કે બાુઇ, "ત ુંુ ઝચિંતા ના કય.” “હુું તાયી
વાથે જ છું". ુઅટરા જ ળબ્દો થાકેરા ભાણવનો થાક ુઈતાયલા ભાટે ભોટા વલવાભા વભાન ફની જામ છે ુને તે
વ્મક્લતને નલજીલન ભી જામ છે . ક્યાયે ક એવ ુંુ ણ ફને કે તે વ્મક્લત ુઅતભશતમા જેલા ખોટા યસ્તા ય જતાું
ુટકી ણ જામ!!
કોુઇ વ્મક્લતની ભદદ કયલાથી ુઅખી દુવનમા નથી ફદરામ જલાની ણ જેની ુઅણે ભદદ કયશુંુ
તેની દુવનમા જરૂય ફદરામ જળે. ુઅણે કોુઇના જીલનભાું સયુ જ નફશ ણ દીલો ફની ને પ્રકાળ જરૂયથી પેરાલી
ળકીએ. ુઅભ, કોુઇ વ્મક્લત જ્માયે કોુઇ ફયક્સ્થવતથી થાકી ગમો શોમ તમાયે ુઅણે તેને વાથ ુઅી તેના
થાકનો બાય લશેંચી રેલો જોુઇએ.
"થાક કોુઇને થકલી નાખે તે શેરાું વાથ ુઅી દુઇએ.
થાકીને કોુઇ ખોટુંુ ગલ ુંુ બયી નાખે તે શેરા ટેકો ુઅી દુઇએ".
Email id: - kirtikotak71@gmail.com
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ે બાુઆ ાયે ખ,ઘાટકોય
ચુંદ્રળ
જીલામ ગમેર જજિંદગીનો થાક તો છે જ ણ, ફાકી યશેરી જજિંદગીનો શુંુ લાુંક છે !!
ુ ી.
“ફેપાભ” તોમે કેટલ ું ુ થાકી જવ ુંુ ડ્?ુંુ નફશ તો જીલનનો ભાગથ છે ઘયથી કફય સધ
તભે જ્માયે એકવાથે ત્રણ-ચાય કાભ શાથભાું રો છો તમાયે ળયીયના સ્રે વ વાથે જોડામેરા શોભોન ઢીરા
થુઇ જામ છે . ડો. એરીઝાફેથ વયુ ઝેર નાભની જભથન ડોલટયને ખ ૂફ પ્રેફકટ્વ ચારતી ણ ઘયે ુઅલે તમાયે તેનો ગ
વત દફાલી દે તો વારું ુ તેલી ુઇચછા યાખતી. તેના વતને કશેતી. હુું કેટરી ફધી થાકેરી છું તે કેભ કશી ળકુું ? ુયે !
ભાયા વનાભાું ણ હુું થાકેરી શોઉં છું. ુઅજનો ભાનલી શુંુ કાભ થાકી જામ છે ? જ્માયે તભે ઓફપવભાું કે ગૃફશણી
તયીકે ઘયભાું કે વોપટલેય ુઇજનેય તયીકે જે કાભ, થાકોડા વાથે કયું ુ શોમ તેનો મળ ન ભે કે ફદરો ન ભે તમાયે
લધ ુ થાક રાગે છે . વાથે ગસ્ુ વો ુઅલે છે . એ ગસ્ુ વો તભાયે તભાયી જાત ુઈય જ ુઈતાયલાનો શોમ છે . ુઅજે
ટેઝરવલઝન, ક્પ્ય ૂટય, વોવળમર ભીફડમા, ભોફાુઇર પોન લગેયે તભાભ ુઅધવુ નક ુઈકયણો ભાણવને થકલી નાખનાયી
ચીજો છે .
ુ ી ુઉઘભાું જ ભયી જાઓ. તેભ ુઇચછો છો ણ.. ણ
તભે માદ યાખો કે તભે ઘયભાું ને ઘયભાું ભયતાું સધ
ુ ર ફટરયે તેના સ્ુ તક ”વ્શોટ ુઇઝ ભેન’’ભાું રખ્ય ુંુ છે કે, ‘ધીવ રાુઇપ
તભે ભાત્ર ુઅયાભથી મ થાકી જાઓ છો વે્યુ
ુઇઝ લન રોંગ પ્રોવેવ ઓપ ગે ફટેં ગ ટામથડ.’ ભેં ોતે ુઅ ૮૩ લથની ઉંભયે ણ એક વલઝચત્ર લરણ ુનાવ્ય ુંુ છે ુને
તે વાચ ુંુ છે કે, “થાક એ ભાત્ર ભાનવવક છે . એટરે જ્માયે તભને રાગે કે શાળ થાકી ગમાું, તમાયે જ ાછું નવ ુંુ કાભ
શાથભાું રેવ.ુંુ થાકોડાને શયાલલો શોમ તો થાકીને ણ ાછું કાભ ચાલ ુ યાખી થાકવ,ુંુ પયી પયી થાકવ ુંુ ુને ‘થાક’ને
થકલી દે લો થાકનો એ જ ુઇરાજ છે . કોુઇ દલા કે ભેફડટે ળન કે ફીજા કોુઇ જ ુઇરાજ કાભના નથી. ુભાયા
‘વ્માાય’ના તુંત્રી શ.ઝ. ગીરાણી કશેતાું કે, હુું વલાયે ૧૧.૦૦ લાગે ઓફપવભાું ુઅવ ુંુ છું તમાયે ભાયા વું ૂણથ ળયીય વાથે
કાભ કરું ુ છું. ણ યાત્રે ઘયે જાઉં છું તમાયે ભાત્ર ગ વાથે ચાલ ુ છું. ભાયા વભત્રના તની કશેતાું કે “તભાયા વાશેફને
તભે ઓફપવભાું કેટરા ફધા થકલી દો છો? ુઅલીને ‘ભડદા’ની જેભ થાયીભાું ડે છે . ુઅજે ુભદાલાદ કે મફ
ુંુ ુઇભાું
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કેટરામ વોપટલેય ુઇજનેયીન ુંુ કાભ કયનાયા ઘયે ભડદા જેલા થાકેરા જામ તમાયે તેની તનીએ તેભને ાછા
વજીલન કયલા ડે છે . ુઅલે તમાયે ગયભ ચા ીલાની ણ વો (ળક્લત) યશેતી નથી. થાક કેભ રાગે છે ? તેના
જુદા જુદા જલાફ ભે છે . સ્ુ તક “ાલય ઓપ નાુઈ’’ના રેખક એકશડથ રોર કશે છે કે , ુઅજનો ભાનલી એટરા
ભાટે થાકી જામ છે કે ફદર-ફદગાભથી કાભ રેતો નથી. કાભભાું તેન ુંુ વભગ્ર વભથણ નથી. કાભભાું તેન ુંુ વભગ્ર
ફદરલાળું વભથણ નથી.’’ ણ ુઅવ ુંુ શુંુ કાભ? કાયણકે ભાનલી ુઅજે ઓફપવભાું કે ફીજુ ું કાભ ફીજા ભાટે કયે છે .
તેન ુંુ  ૂણથ ફયણાભ કે મળ ભળે કે નશીં તેની ળુંકા શોમ છે . ભાનલીને ુણગભતી ચીજો કયલી ડે છે તમાયે જ
થાક રાગે છે .
વાવયે ગમેરી દીકયીને વાવયે જ્માયે ુડધો ડઝન વમફયમાું ુઅલે તમાયે યવોુઇ કયલાભાું થાક
રાગતો નથી. ણ વાસ-ુ વવયા ભાટે લધાયાની કોુઇ લાનગી ફનાલલી શોમ તો થાક રાગે છે . ુઅજે ઘયકાભ
કયનાયી નોકય ફાુઇઓ શોમ છે તે લઢકણી ળેઠાણીથી કું ટાે છે થાકેરી કાભલાી ઘયે જામ છે . ટોયોન્ટો ળશેયની
ભાનવવક થાક અંગેનો ુઇરાજ કયતી ડોલટય ભેફયમન ફકરાડથ કશે છે કે , સ્ત્રીઓ રુ ુ ો કયતાું રાબ ુંુ જીલે છે ણ
ુઅજે ભષ્લ્ટ ટાસ્ક કયનાયી સ્ત્રીઓ ઓછું જીલે છે .
“ભષ્લ્ટ ટાસ્કવથ’’ના રેખક ડો. લોલ્ટયકનથ એ એટરાષ્ન્ટકભાું રખ્ય ુંુ છે કે તભે જ્માયે એક વાથે ત્રણચાય કાભ શાથભાું રો છો (ભષ્લ્ટ ટાસ્કીંગ કયો છો) તમાયે તભાયા ળયીયના સ્રેવની વાથે જોડામેરા શોભોન જેલા કે
કોટીઝોન નાભના શોભોન તભાયા ળયીયની મુંત્રણા ુને જીલયવામણનાું તતલો થાકેરા ફફદમા જેલા ઢીરાઢપ
ુ ાો ુઅલે છે . ુઅધવુ નક ુઈકયણોથી કુઇ યીતે ભષ્લ્ટ ટાસ્કીંગ (એક
થુઇ જામ છે . તેને કાયણે તભને લશેરો બઢ
વાથે ુનેક કાભ) થામ છે તેનો દાખરો ‘એટરાષ્ન્ટક’ભાું ુઅપ્મો છે . એક ફાજુ તભે ભોફાુઇર દ્વાયા તભાયી
ગરથફ્રેન્ડ કે ફોમફ્રેન્ડને ુઇન્સ્ટું ટ ભેવેજ ુઅો છો. ફીજી ફાજુ તભે કોુઇ ્યઝુ ઝક તભને ગ્ય ુંુ શોમ તે ને ટી.લી.
ુ ના ાનાની તાજી ભાફશતી વુંઘયો છો.
ુઈયથી ડાુઈનરોડ કયો છો એની વાથે ુઅુઇ.ોડ ુઈય તભાયા પેવબક
યું ત ુ ુઅજે જેને વોવળમર ભીફડમા કશે છે , તેભાું ફડજજટર ુઈકયણો છે તે ભાનલીને થકલી નાુંખે છે .
ુ ન ુંુ વ્મવન તેના ભાઝરકોને કભાલી ુઅે છે તે પેવબકુ નો ુઈમોગ એક ભફશનાભાું ૧.૦૬ ુફજ લાયનાયા કયે
પેવબક
છે . તેનો થાક રાગે છે . લીકીીફડમાનાું રેખક ુને ભનોવલજ્ઞાની કશે છે કે વોવળમર ભીફડમાનો લધ ુ ડતો ુઈમોગ
ડામાઝફટીવ ણ ેદા કયે છે . જો ડામાઝફટીવને બગાલલો શોમ તો વોવળમર ભીફડમા ુને ક્પ્ય ૂટયને ૧ ભફશનાની
વતરાુંજઝર ુઅો. યું ત ુ તભે  ૂછળો કે ુઅ વોવળમર ભીફડમા કુઇ લાડીનો મ ૂો છે . હુું જે ઝરસ્ટ ુઅીળ તેભાું ભને
ણ  ૂયો ચ ૂજકો નથી. વોવળમર ભીફડમા એટરે ભેગેઝઝનો, ુઇન્ટયનેટ, લીફડમો, યે ફટિંગ ુને વોવળમર બકુ ભાફકિંગ,
ટેકનોરોજી, બ્રોગીગ ુને એવ ુંુ ઘણુંુ ુગડભ ફગડભ, ખયે ખય ુઅ વોવળમર ભીફડમાને તડકે મ ૂકો તો જ જજિંદગીભાું
જ ું લળે.
અંતે જીલનના થાકને દૂ ય કયલાનો ુઇરાજ છે કથા ાછરી ઉંભયે જો જીલની પ્રવ ૃવતભાુંથી વનવ ૃવત્ત રુઆ
વતવુંગ, કથા પ્રભ ુ સ્ભયણ કયલાભાું ુઅલે તો જીલન વુંધ્માને લધ ુ યું ગીન ફનાલી ળકશ.ુંુ ભાણવ થાક રાગે ને વલવાભો
ુ લામ છે તેભ
ખામ તેભ જીલનભાું ચાવ લથ કાભ કમાથ છી વલવાભો રેલાનો છે . વલવાભા છી જેભ તાજગી ુનબ
જીલન વુંધ્માએ ળાુંવતભમ જીલન જીલલાન ુંુ છે .
Email id.: - parekhcj@gmail.com
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પ્રીવત બટ્ટ "પ્રીત", નલવાયી
‘ફ...વવવ શલે હુું ણ થાકી છું.’ એક ભોટી ચીવ વાથે બવ્મા યવેલે યે ફઝેફ થાયીભાું જ ફેઠી થુઇ ગુઇ.
ુઅગ ાછ નજય કયતાું વનકુું જ ુને ભોન્ટી ફુંને ળાુંવતથી ઊંઘી યહ્યાું શતા. વનાનો ુણવાય ુઅલતાું કેટરા
લાગ્મા શળે એભ વલચાય કયતાું જ ટે ફર ુઈય મકુ ેર એરાયાભે ફાુંગ ોકાયી દીધી. બવ્મા ભનોભન જ, ‘ઓશશશ
ાુંચ લાગી ણ ગમા. ફોરતાું, એરાયાભ ફુંધ કયી યોજજિંદા કાભોભાું જોતયાુઇ ગુઇ.
ભોન્ટી ુને વનકુું જ ફુંન્ને ળાા ુને ઓફપવ ભાટે નીકી ગમા. વાસ ુ વવયા ભાટે ફોયન ુંુ જભલાન ુંુ ડામનીંગ
ટેફર ુઈય મ ૂકી ઘયના ફધા કાભો તાલી ોતે ણ પટાપટ તૈમાય થુઇ ઓફપવ જલા ભાટે નીકી. યોજની જેભ
ઘયના કાભો એકરા શાથે તાલલાભાું ભોડુું થુઇ ગુઇ શત.ુંુ વોવામટીની ફશાય એક ણ યીક્ષા ન દે ખામ. ફશાય ચાય
ુ ી પટાપટ ચારતી શોંચી. ભનભાું ને ભનભાું ુઅજે ણ ફોવ ફયાફય ખીજલાળે એભ ફફડતી યીક્ષા ભાટે
યસ્તા સધ
પાપા ભાયલા રાગી. દવ વભવનટ છી યીક્ષા ભતાું એક શાળ વાથે અંદય ગોઠલાુઇ. શેરેથી ફયક્ષાભાું એક ફશેન ફેઠાું
જ શતા. ફશેને બવ્મા વાભે જોુઇ એક સ્ભાુઇર ુઅી. ુફયઝચત શોલાથી તેણે ણ નાભન ુંુ સ્ભાુઇર ુઅી
ભોફાુઇરભાું ભેવેજ લાુંચલા ભાુંડયા.
ુ ન શતા
ફયક્ષાભાું ફેઠેર ફશેન બવ્મા કયતાું થોડા જ ઉંભયભાું ભોટા શોમ તેભ રાગતાું શતા. ોતે લફકિંગ વભ
જેથી બવ્માના ચશેયા ય ઓફપવભાું ભોડુું થુઇ જલાની ુને ફોવના પામયીંગની ઝચિંતા સ્ષ્ટ જોુઇ યહ્યાું શતા. ધીભેથી
ુ ાય. પ્રાુઇભ. કો.ઓ. ફેંકભાું
ુફયઝચત ફશેને બવ્મા તયપ નજય કયીને લાતનો દોય છે ડમો. ‘ભારું ુ નાભ ભભતા ભજબદ
વવવનમય કેવળમય છું.’
ુ ્ ું ુ ન શોલા છતાું જાતે જ કેભ ફયચમ ુઅલા રાગ્મા.
બવ્માને થોડુું ુજુગત ુંુ રાગ્ય.ુંુ ોતે કું ુઇ ણ છ
બવ્માએ તે ફશેન વાભે કોુઇ ણ ુઈત્તય ુઅલાની જગ્માએ પલત ડોકુું શરાલી પયી ભોફાુઇરભાું જોલા રાગી.
બવ્માને તેની લાતોભાું કોુઇ યવ નથી એ વભજાત ુંુ શોલા છતાું તેના જ ભ ૂતકાની છફી તેની ફાજુભાું ફેઠી છે
એ સ્ષ્ટ વભજતાું ભભતાને જયામે લાય ન રાગી. ુચાનકકું ુઇક માદ ુઅલતાું બવ્માએ વનકુું જ ુઈય પોન રગાવ્મો.
પોન ફયવવલ થતાું જ, ‘શલ્રો વનકુું જ વોયી ગુઇકારે કશેલાન ુંુ ભ ૂરી ગુઇ શતી ફોયે પ્રીઝ રુંચ બ્રેકભાું ભોન્ટીની
સ્કુ રભાું લારી વભફટિંગ છે તો તભે ુઅલી જજો.’ વનકુું જે પોન ુઈય જ યીતવયની બવ્માને ઝાુંટકી કાઢી ુને ‘હુું નથી
ુઅલલાનો તાયે એ ફધ ુંુ તાલલાન’ુંુ કશીંને પોન કટ કયી નાુંખ્મો. વનકુું જનો ુલાજ એટરો ભોટો શતો કે ફાજુભાું
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ફેઠેરા ભભતા ફશેનને ણ વુંબાય.ુંુ બવ્માની ઓફપવ ુઅલી જતાું તે પટાપટ નીચે ુઈતયી વથભાુંથી રૂવમા કાઢી
યશી શતી. ભભતા ફશેને બવ્મા તયપ નજય કયી શાથ રુંફાલી ોતાનો કાડથ ુઅપ્મો ુને ‘કું ુઇ ણ કાભ શોમ ગભે
તમાયે પોન કયી ળકો છો’ એભ કહ્.ું ુ બવ્માને પયી વલઝચત્ર રાગ્ય,ુંુ ખયા ઝચકુું છે ણ કોુઇન ુંુ ુભાન ણ ન કયાુઇ
ુ ી પટાપટ ઓફપવ તયપ દોડી.
વલચાયી કાડથ રુઇ વથભાું મક
ુ ફ ઓફપવભાું શોંચી કે તયત જ ફોવે તેને કેઝફનભાું ફોરાલી કડક ળબ્દોભાું યોજ ભોડા
તેની ધાયણા મજ
ુ ાલલી ડળે એભ ણ કશીં દીધ ુંુ વાથે વાુંજ
ુઅલલા ભાટે ખ ૂફ વુંબાવ્ય ુંુ ુને શલેથી ભોડુું થળે તો નોકયી ગભ
ુ ીભાું તાલાના ુજૉન્ટ કાભન ુંુ ઝરસ્ટ કડાવ્ય.ુંુ રુંચ બ્રેક થમો બવ્માએ પાુઇરો વાુઇડ ુઈય કયી વથ રુઇને
સધ
ુ ે ુઅલીને કહ્,ું ુ ‘તભને ફોવ ફોરાલે છે .’
પટાપટ ભોન્ટીની ળાાભાું વભફટિંગ ભાટે જલાની તૈમાયી કયી તમાું પ્યન
ુજૉન્ટ ડ્રાષ્્ટિંગન ુંુ કાભ તાલતાું રુંચ બ્રેક ણ તી ગમો. ફદકયાની ળાાભાું વભફટિંગભાું શાજય ન યશેલાય.ુંુ
વાુંજે ણ ઓફપવેથી નીકતા ભોડુું થય.ુંુ પયી ફયક્ષા કડી શાુંપી પાુંપી ઘયે શોંચી. ઘયભાું ગ મ ૂક્યો ન મ ૂક્યો કે
ુ ી વાુંજની યવોુઇની બ ૂભ, વવયાની ખાલાન ુંુ ચત ુંુ નથી
ફધી ફાજુથી વલારો ળરૂ થુઇ ગમાું. ભોડુું થય ુંુ શોલાથી વાસન
ની બ ૂભ, ભોન્ટીની ભ્ભી ુઈય વભફટિંગની યીવ. ફાકી શત ુંુ તેભા વનકુું જના ઘાટા, ‘તને જલાફદાયીન ુંુ બાન નથી
પ્ાભ્ભીને ણ નથી વાચલી ળકતી કે નથી ભાયા ફદકયાને. સ્કુ રભાુંથી વપ્રન્વીારનો પોન ભાયા ુઈય ુઅલે છે .
તને બાન નથી ડત ુંુ ભાયે ઓફપવભાું કેટરી જલાફદાયી છે . શલે ુઅ ફધાું કાભ ણ જોલાના ુને જલાફ ુઅલાના
છે ?’ બવ્માને ાણી ણ ીલાનો કોુઇએ ભોકો ન ુઅપ્મો. ફોયે જભી ણ ન શતી ુઈયથી ઘયના વ્મફકતઓ દ્વાયા
કડલા લેણ. એભ તો બવ્મા ભાટે ુઅ ફધ ુંુ યોજન ુંુ જ શત ુંુ યું ત ુ વભમ વાથે જલાફદાયીના બાયનો યીતવય થાક તેને
લતાથતો શતો.
ઘયનાું ફધા કાભો ુઅટોી ફદકયાન ુંુ રેળન કયાલી વલાયના નાસ્તા ુને ફોયના બોજન ભાટે ની  ૂલથ તૈમાયી
ુ ા ભાટે રૂભ તયપ ગ ુઈાડયો કે વવયાજીની બ ૂભ ડી, ગે વ થમો શોલાથી ુજભાન ુંુ ગયભ ાણી ુઅી
કયી સલ
ોતાની પયજ  ૂણથ કયી ુને ઘફડમા તયપ નજય કયી. યાતના વાડાફાય થુઇ ગમા શતા. રૂભભાું શોંચી વનકુું જ
ઊંઘી ગમો શતો. ફેડ ુઈય બવ્માએ ળયીય રુંફાવ્ય ુંુ કે એક તીણી ચીવ નીકી ગુઇ ણ વાુંબનાય કોુઇ ન શત.ુંુ
ુ ી એકધારું ુ ભળીનની જેભ કાભ કમાથ ફાદ ળયીય
ફાય લથથી યોજે વલાયે ાુંચ લાગ્માથી રુઇને યાતના વાડાફાય સધ
જલાફ ુઅી યહ્ું ુ શત.ુંુ વત, ફદકયો, વાસ-ુ વવયા, ઘયના કાભો, ઓફપવના કાભો, વાભાજજક જલાફદાયી ુઅ ફધાભાું
ોતાના ભાટે તો વભમ શતો જ નશીં. થાયીભાું સ ૂતા સ ૂતા બવ્મા ોતાની રાચાયી વાભે ગસ્ુ વો કયતી વલચાયતી
યશી.
“ુઅટલ ું ુ કરું ુ છું કોને ભાટે કરું ુ છું ભાયા ફયલાય ભાટે જ ને! તો છતાું કદી કોુઇ ભાયી રાગણી કેભ નથી
વભજત ુંુ કે કોુઇને ભાયી ફયક્સ્થવત કેભ નથી વભજાતી? નોકયી કયી રૂવમા કભાુઇને વતને ુઅ ુંુ છું . ફે ૈવા બેગા
ુ ફનાલલા ઝુંઝૂમ ુંુ છું, છતાું એક સ્કુ ટી રેલા જેટરી ણ તે સ્લતુંત્ર નથી. તેન ુંુ
થતાું ઘયની ુઅવથિક ફયક્સ્થવત ભજબત
ધાયું ુ કું ુઇ જ ુઅ ઘયભાું નથી થત.ુંુ ફધાની બાલના રાગણી વભજીને ફધાને વાચલલાનો પ્રમતન કયે છે . છતાું છે લ્રે
તો કોુઇને કોુઇ ફાફતભાું ઓછું જ ડે ુને ફધાના યોનો ટોરો તેણે જ વશન કયલાનો. વલચાયોભાું ને વલચાયોભાું
ઊંઘ ુઅલી ગુઇ. ઊંઘભાું જ થોડાું કરાકો ફાદ ુઅજે ફનેર ઘટનાઓ ભગજભાું ઘ ૂભલા રાગી ુને પયી વપાી જાગી
ગુઇ. ઘફડમાભાું નજય કયતાું ફે લાગ્મા શતા. ુઈબી થુઇ ટે ફર ુઈયથી ગ્રાવ ાણીન ુંુ રીધ ુંુ ુને ફે ઘટ
ું ૂ ડા ીધાું
છી થોડીલાય ભાટે ફાયીભાુંથી ળાુંત યસ્તા ુઈય જોતી યશી. ુચાનક તેને યીક્ષા લાા ફશેન માદ ુઅવ્મા ુને તેણે
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ુ ાય. વીવનમય કેવળમય ફ્રોભ પ્રાુઇભ કો.ઓ ફેંક. ભોફાુઇર
ુઅેર કાડથ ાફકટભાુંથી કાઢી લાુંચલા ભાુંડ્,ુંુ ‘ભભતા ભજબદ
ુ તા લાુંચય ુંુ જેથી પયી કાડથ નજીક રુઇને વીુઇઓ
નુંફય… નીચે યે ડ ુક્ષયભાું ફીજુ ું ણ રખ્ય ુંુ શત ુંુ જે કાડથ ટે ફર ુઈય મક
ુ ન્વ. કાડથ પયી વથભાું મક
ુ ી ઊંઘી ગુઇ.
ઓપ વેલ્પ એભાલયભેન્ટ લન્ડય વભ
ુ ફદલવો વલતી ગમા. ુઅજે ઓફપવન ુું કાભ ઘણ ુંુ શોલાથી યાત્રે ુઅલતાું નલ
પયી યોજજિંદી જજિંદગીની ઘયે ડભાું ુમક
ુ તાું જ યોજની જેભ જ વલારોની
લાગી ગમા. ભોડુું થય ુંુ શોલાથી શોટરભાુંથી તૈમાય જભલાન ુું રેતી ુઅલી. ઘયભાું ગ મક
છડી લયવલા રાગી. બવ્માએ ફધી લાતોને નજયઅંદાજ કયી રાલેર શોટરના બોજનથી ફધાની થાી ીયવીને જભલા
ફોરાવ્માું. જભલાન ુું શોટરન ુું છે જાણતાું વાસ-ુ વવયાએ ુઅ ઉંભયે ુઅવ ુંુ ન ચે ુને તને ુભાયી ડી જ નથી કશીં ઘણ ુંુ
વુંબાલી જભલાની ના ાડી દીધી. પલત ગયભ દૂ ધ ીને સ ૂુઇ ગમાું. ભાતા વતાને થમેર દુ:ખથી વનકુું જ ણ બવ્માની
ફયક્સ્થવત વભજમાું લગય ન ફોરલાન ુું કેટ કેટલ ુંુ વુંબાલીને સ ૂુઇ ગમો. ુઅ ફધા યભખાણભાું ભોન્ટીન ુું રેળન ણ ફાકી
યશી ગય ુંુ ુને તે ણ સ ૂુઇ ગમો.
ુ ાયના
ુઅજે બવ્માન ુું હ્રદમ એકદભ શતાળ શત.ુંુ એક દદથ ગાભાું ગગ
ુંુ ાુઇ યહ્ ું ુ શત.ુંુ ુઅજે પયી ભભતા ભજબદ
ળબ્દો માદ ુઅવ્મા કોુઇ ણ કાભ શોમ ગભે તમાયે પોન કયજો. કોુઇ ણ વલચાયો લગય જ વીધો જ પોન રગાવ્મો.
ભભતાએ પોન ફયવવલ કયતાું, ‘શલ્રો કોણ ફોરો છો?’ બવ્મા એ ોતાન ુું નાભ જણાલતાું ‘કોણ બવ્મા?’ ‘ફે ભફશના ુઈય
ુ ાકાત થુઇ શતી તભે કાડથ ુઅપ્મો શતો’ એભ જણાલતાું ભભતાને બવ્મા માદ ુઅલી. એક સ્ભાુઇર વાથે તેણે
ફયક્ષાભાું મર
ુ ન્વ વુંસ્થા અંગે ન ુું
લાતનો દોય ચાલ ુંુ કમો. થોડી ઔચાફયક લાતો છી બવ્માએ ભભતાને વેલ્પ એભાલયભેન્ટ લન્ડય વભ
ુ ્.ુંુ ભભતાએ વુંસ્થાન ુું કામથ જણાવ્ય ુંુ ુને લફકિંગ વભ
ુ ન્વોની વભસ્માઓન ુું વનયાકયણ કયે છે ુને તેભની થતી વાભાજજક,
છ
ાફયલાફયક ુઈેક્ષા વાભે યક્ષણ ુઅે છે . ુઅ વૌ જાણી બવ્માએ પોન કટ કમો. થાયીભાું સ ૂતા સ ૂતા વનકુું જ ુને વાસ-ુ
વવયાના યોજના કડલા લેણ, ુભાન વાભે ભનોભન જ યો છરકાુઇ ગમો. ુઅ ફયક્સ્થવતભાુંથી ફશાય નીકલા ભાટે
ભભતાને ભલાનો વનશ્ચમ કયી ઊંઘી ગુઇ.
બવ્મા થોડા ફદલવ ભભતાની જજિંદગીથી પ્રબાવલત થુઇને શલે ોતે ણ વત ફયલાય દ્વાયા યોજ ુભાવનત ફની
ોતાની ુઈેક્ષા વશન કયલા કયતાું વૌથી ુરગ થુઇ સ્લતુંત્ર જીલન જીલલા ભનોફ ફનાલી યશી શતી.
ુ ા ાણીભાું ગ
ફીજે ફદલવે એક ઘટના ઘટી ગુઇ. ુઈતાલભાું ઘયના કાભો તાલતાું બવ્માનો ફાથરૂભભાું વાબન
રવતા ઉંધા ભાથે છડાુઇ. તેની ઝચવ વાુંબતા વનકુું જ તમાું શોંચી ગમો. વનકુું જ તેને તાતકાઝરક શોક્સ્ટરભાું રુઇ ગમો
ુને તેની વાયલાય ચાલ ુ કયાલી. વનકુું જ ુને વાસ ુ વવયા ખડેગે ુઅટા પેયા કયી યહ્યાું શતાું ુને બવ્માની તઝફમત અંગે
ડોલટયને વલનલી યહ્યાું શતાું. બવ્માને ગભાું ત્રણ ભફશના ભાટે પ્રાસ્ટય થય ુંુ ુને કેડભાું છે લ્રો ભણકો દફાતા ફેડ યે સ્ટ
કયલા કહ્.ું ુ બવ્માને થાયીભાું સ ૂતા સ ૂતા શલે શ ુંુ થળેની ઝચિંતા થુઇ યશી શતી. વનકુું જે બવ્માની વાભે જ તેના ફોવને પોન
ુ ી દીધી. વનકુું જે બવ્માની, ઘયની ફધી જલાફદાયીઓ ુઈાડી રીધી વાસજી
ુ ણ
રગાવ્મો ુને ત્રણ ભફશના ભાટે યજા મક
લોકયના ટે કે ફદકયાને યવોડાભાું ભદદ કયલા રાગ્માું. બવ્માના સ્ચથી રુઇને ભોન્ટીને તૈમાય કયવ ુંુ રેળન કયાલવ ુંુ ફધ ુ જ
વનકુું જ કયલા રાગ્મો.

ુ ી છરકાતી શતી. વનકુું જના ગસ્ુ વાની ાછ યશેરો તેનો જે પ્રેભ
વનકુું જન ુંુ ુઅ રૂ જોુઇ બવ્માની આંખો આંસથ
છામેરો શતો તે શલે સ્ષ્ટ દે ખાુઇ યહ્યો શતો. વનકુું જ બવ્માને સ ૂ ીલડાલતાું ફોલ્મો.. ‘ુઅજે બવ્મા ખફય છે
યવોડાભાું શુંુ થય!ુંુ ુને બવ્માના લશેંતા આંસ ુ જોુઇ ુયે ! ભાયી બવ્મા શુંુ થય?ુંુ કેભ યડે છે દુખાલો લધાયે થામ છે ?
ુ 
ુ ા ુને ઝચિંતા જોુઇને લોનો બવ્મના જીલનભાું લતાથ તો થાક દૂ ય થલા
ડોકટયને પોન કરું ુ ???’ ુઅ રાગણી વબય શશ્ર
રાગ્મો.
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 ૂલી ભોદી ભરકાણ, યુ,એવ.એ

આજે આ સલમ વાથે હુ ાં પયી ભાયા ગાભડાનાાં ઘયભાાં ખોલાઈ ગઈ છાં અને એ જ વભમભાાં શોંચી ગઈ છાં
જમાાંની દીલારોનાાં ખ ૂણેખ ૂણાભાાં લજી ફા અને અમુ ફાાનાાં અનેક ળબ્દો અને અનેક માદો ભાયા આ વભમને
ખેંચીને રઈ જઇ યશી છે . શુ ાં આ વભમભાાં આ ણ ભાયી વાથે આલળો?
ઠાકયભશાયાજની શલેરીલાી ળેયીભાાં બયાતી ળાકફજાયભાાં બાલતાર કયતાાં અમુફાા નજયે આલી યહ્ાાં છે .
સલસલધ ળાકથી બયામેરી થેરીઓભાાંથી એક થેરી ભાયા શાથભાાં કડાલી ને કશી યહ્ાાં છે ; ફેફરી આ શલી છે ફેટા
આને ઉાડો. હુ ાં આ અદ્રશ્મભાન વભમભાાં ખોલાઈને એ થેરીને ફદરે તેભનાાં શાથભાાં યશેર ફીજી બાયે થેરી ઉાડીને
કહુ ાં છાં. જુઓ ફાુજી! આ બાયે થેરી મે હુ ાં ઉાડી ળકુાં છાં. જલાફભાાં તેઓ કશે છે ; શાાં શો ફેટા! તભે ઉાડી ળકો
છો...ણ અત્માયે આ શલી જ ઉાડો આગ ઘણો મ બાય આલળે ત્માયે એ બાયનો થાકે મ આલળે, ભાટે અત્માયે
શવુાં ઉાડી શલા યશો ફેટા એટરે થાકનો રાગે.
ફાુજી શુાં ફોલમાાં એનો અથવ ક્ાયે મ વભજાતો નશીં, ણ ત્માયે સલચાયતાાં કે આટરી ક અભથી થેરી
ઉાડલાભાાં ક્ાાં થાક રાગલાનો? ણ ફાુજી ભોટાાં કશેલામ એની લાત ભાનલી જોલે એભ ભાની એભની શલી
થેરી ઉાડી અભે આગ થતાાં.
ભેડભ, આ ફોકવીવ ક્ાાં મ ૂકલાનાાં છે ? આલનાય ટ્રક ડ્રાઈલય ભને  ૂછતો. હુ ાં તેને જગ્મા ફતાલતી. જો હુ ાં ત્માાં
શોઉં તો તેને ભદદ કયતી અને ન શોમ એ ૪૦-૫૦ કે તેનાાંથી લધાયે લજનલાા ફોકવીવ ભાયે જ ઉાડીને વયખી
યીતે મ ૂકલાનાાં યશેતાાં. એ બાયે લજન ઉાડી રૂભ વયખો કયાતો, અને ત્માયછી આખા ડદલવનુ ાં કાભ થતુ,ાં અનેક રોકો
આલતાાં જતાાં તે લખતે ક્ાયે ક મ ૂડથી અને ક્ાયે ક મ ૂડ લગય શવીને કાભ થત ુ ાં યશેત.ુ ાં ડદલવનાાં અંતે સ ૂમવ મે થાકીને
જતો યશેતો છી ભાયે ભાટે ફીજા સલશ્વનાાં દયલાજા ખ ૂરતાાં ને એભાાં હુ ાં વભાઈ જતી. એવુ ાં ન શતુ ાં કે એ સલશ્વભાાં વભાઈ
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જલાથી ફધુ કામવ  ૂરુાં થઈ જતુ,ાં ફલકે ત્માાંથી તો એ ફીજા સલશ્વનાાં ફીજા કાભો ળરૂ થતાાં. વલાયે ૪ લાગે ળરૂ થતો
ડદલવ એ યાત્રે ૧૨ લાગે  ૂયો થતો ત્માયે અમુ ફાાનો થલય એ થકાનભાાં પયી લતો “ફેટા શવુ ાં રઈ શલા
યહ્ો...” આ શવુાં ઉાડીને શલા કેલી યીતે યશેલામ એની જાણ જ્માયે થઇ છે ત્માયે અમુ ફાા કોઈ ફીજા સલશ્વભાાં
વભાઈ ગમાાં છે .
જીલતયનાાં કેટરા લયવ લમાાં ગ્માાં. ફેટા, શલે તો ફવ ગણમાાં ગાાંઠમા ડદલવો યહ્ાાં. ફવ, આ જીલતયભાાં
જેટરા ડદલવો યહ્ા એટરી જ જજિંદગી.. ફાકી યશી ને ફેટા જેટરાાં કાઢ્ાાં એટરાાં તો નશીં કાઢલાનાાં ને? લી એમ છે
કે આ ગણમો ગાાંઠમો વભમ છે ને એમ થાક અાલે છે , જાણે કેટરે દૂ યથી આવ્માાં છીએ તેની માદ અાલે છે . ત ુાં તારુાં
કે, તારુાં શુાં ચારે છે ? યદે ળભાાં યે છે તો વારુાં જ શળે, અશીંનાાં કયતાાં તો થાક ઓછો રાગતો શળે.
આજે પયી હુ ાં ત્માાં જ છાં જ્માાં ગઇકારે લજીફાનાાં ળબ્દો વાંતાઈને ડ્ાાં શતાાં. સલચારુાં છાં કે, યદે ળભાાં આલીને
લથમાાં છી જજિંદગી થોડી વય થઈ શતી કે, જીંદગીદગીનો બાય લધ્મો શતો? એ લાતનો જલાફ આલો મુશ્કેર છે .
કાયણ કે, નાનણનો તે થાક અને શારનો થાક. ફાંનેના જુદાજુદા ભાશૌર છે . નાનણનો થાક એ ફાસુરબ અદા
શતી, જલદી ભોટા થલાની ઈચ્છા શતી ને એ ઇચ્છાભાાં કશુકાં હુ ાં કયી ળકુાં છ તે ફતાલી દે લાની આકાાંક્ષા શતી. જ્માયે
લજીફા ભને  ૂછી યહ્ાાં શતાાં ત્માયે લાતાલયણ અને વભમ ફાંનેને તેઓએ બેગા કયીને લાત કયી યહ્ાાં છે .
લાતાલયણભાાં ભ ૂસભ એ યદે ળની શતી અને વભમ ભાટે તેઓ જાણતાાં શતાાં કે અત્માયનો જલાફદાયી વભમ એ વૌથી
લધુ શાડવ છે . કાયણ કે યદે ળભાાં હુ ાં કેલ ડયલાયને નથી વાંબાતી ણ વાથે ત્રણ ત્રણ જોફ ણ કરુાં છ, ણ તેભ
છતાાં મે કદાચ યદે ળ શોલાને કાયણે આ કાભનો ફોજ ઓછો થઈ જતો શળે તેલી તેભની ભાન્મતા શતી.
ઉયોક્ત ફાંને જુદા જુદા વભમને એટરાાં ભાટે ઉજાગય કમો કે; સલજ્ઞાનીઓ કશે છે કે , દયે ક ઉંભયનો થાક
અરગ શોમ છે અને તેને અનુબલ કયલાની યીત ણ અરગ શોમ છે . તેથી અરગ અરગ કામવકાભાાં, ભગજ થાક્ા
લગય ક્ાાં સુધી કાભ કયી ળકે છે તે એક વભજલાની જરૂય છે . નાનણની એનજી એ ૧૭ થી ૧૮ કરાક થાક્ાાં
લગય કામવ કયી ળકે છે , જ્માયે ભોટા થમાાં છી એ કામવકા ૧૨ થી ૧૪ કરાકનો થઈ જામ છે . આભાાં ફીજીલાત એ
છે કે, ભોટા થમાાં છી લધતી જલાફદાયીને કાયણે ૧૮ થી ૨૦ કરાક કામવ કયવુાં ડે છે તે ફાફત જુદી છે . આ
ુ ાં યશે છે . તેથી કયીને તેનાાં
ફાફતભાાં ભનોલૈજ્ઞાસનકોએ કહ્ુાં કે, નાનણભાાં ફાક વતત ણચિંતામુક્ત થઈ શયતુપયત
ાં
ભગજને વતત ઑક્વીજન અને શુધ્ધ રોશી ભત ુ ાં યશે છે . તેથી કયીને તેને થાકનો અનુબલ થતો નથી કે તેનાાં
કામવકાભાાં કોઈ ઘટાડો જોલા ભતો નથી. તેની જગ્માએ વતત ડયશ્રભ કયનાયા રોકોનુ ાં જો બ્રડ ચેક કયલાભાાં
આલે તો જાણ થામ છે કે, તેભનાાંભાાં થાકને રીધે ઉત્ન્ન થતાાં ઝેયી દાથો જોલા ભે છે . જ્માાં સુધી ભગજની લાત
છે ત્માાં બ્રેઇન ડોકટવવ કશે છે કે, વાભાન્મ યીતે ભગજ ક્ાયે મ થાકત ુ ાં નથી, ફલકે તેની ાવે જેટલુાં લધુ કાભ કયલલાભાાં
આલે તો તેટલુાં તે લધુ ળાવ થામ છે . ણ તેભ છતાાં ભગજને થાકનો અનુબલ થામ છે તે તે ભગજનાાં ોતાનાાં
કાયણે નશીં, ણ ભનને કાયણે થામ છે . આણાાંભાાં યશેરી ભાનસવક અને બાલનાત્ત્ભક રાગણીઓ જ્માયે વતત ઉય
નીચે થામ છે ત્માયે ભન થાકે છે . આથી કહ્ુાં છે કે , આણે જે થાક અનુબલ કયીએ છીએ તે મ ૂ ભનની ક્થથસત ય
આધાડયત છે , તેથી જ્માયે ભન થાકે ત્માયે તેની અવય ળયીય ય ણ થામ છે . કોઈક એક વ્મક્ક્ત કશુ ાં જ કાભ ન કયે
અને પક્ત ફેવી યશે તો ણ ફેઠાાં ફેઠાાં તેન ુ ાં ભન થાકે છે જેને કાયણે તેને મ થાકનો એટરો જ અનુબલ થામ છે
જેટરો કોઈ કાભ કયનાય ને થામ છે . કાભકાજ લગય જેને થાક રાગે છે તેને થાક ળા ભાટે રાગે છે ? તેન ુ ાં કાયણ છે
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કાંટાો, સનિઃયવતા, અણગભો, ડદળા લગયનાાં સલચાયોનુાં આક્રભણ એ ભન ય બાય લધાયે છે અને તેને નફળાં કયે છે
જેને કાયણે થાકની પ્રડક્રમા ઊબી થામ છે .
નાનણનાાં થાકભાાં અને ભોટા થતાાં થતાાં થાકભાાં શુ ાં પકવ શોમ છે તેભ જો આજે એભ  ૂછલાભાાં આલે તો તેનો
જલાફ શુ?ાં ળા ભાટે નાનણભાાં થાક કેભ ઓછો ને ભોટા થતાાં કેભ લધાયે રાગે છે ? ભાયા ભતે તેન ુ ાં કાયણ એ છે કે,
નાનણભાાં આણે વતત એ પ્રવ ૃસત કયીએ છીએ જે આણને ગભતી શોમ અથલા તો આણી ભનગભતી પ્રવ ૃસત
વતત ફદરાતી શોમ. આ ભનગભતી પ્રવ ૃસત અથલા વતત ફદરાતી પ્રવ ૃસત બરે રાાંફા થઈને સુલા ન દે ણ તેભાાં
મે એક પ્રકાયનો આનાંદ શોમ છે તેથી થાક ઓછો રાગે છે , જ્માયે ભોટા થતાાં આણે આણી પ્રવ ૃસતને જેટથીડે
ફદરી નથી ળકતાાં, શા જેટથીડે વભમને શોંચી લલા કાભ કયતાાં શોઈએ છીએ જેથી કયીને વભમ, લાતાલયણ
અને જલાફદાયી વચલાઈ જામ... ણ આ લાત લથતુ એક ડક્રમા-પ્રડક્રમા ફનીને યશી જામ છે જેથી કયીને કામવ
કડાકૂટ, કાંટાાજનક રાગે છે અને થાકની પ્રકૃસત ઉત્ન્ન થામ છે .
એરચડી:- ભાયા એક સળક્ષક ધભાવ ફેન જેઓ શાંભેળા ફે લાક્ દોશયાલતાાં. પ્રથભ લાક્ એ કે “થાકને ળબ્દને
ઊંધો કયો એટ્રે કથા ળબ્દ ફને” અને ફીજુ ાં લાક્ એ કે, “દયે ક થાકની એક કથા શોમ છે .” ચોક્કવ એ વભમે આ ફે
ભોટાભવ લાક્નો અથવ ન વભજાતો અને આજે વભજાઈ ગમો છે . શુ ાં આની ાવે કોઈ આલી એરચડી છે ? શોમ તો
તેનો એક ટુકડો ભાયા ઈભેઈર ય ચોક્કવ ભોકરજો.
Email id :- purvimalkan@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ભીતા ડુગ
ાં ાણી, ભુજ
ુ ીનો વથલાયો ુને દુુઃખનો વલવાભો. ુઅખી દુવનમાભાું કોુઇણ વ્મક્લત
વુંફધ
ું ો એટરે જીલન જીલલાન ુું કાયણ. ખળ
એવ ુંુ નશીં શોમ કે જેણે નલા વુંફધ
ું ો ળરુ થમાનો ુઅનુંદ નફશ ભાણ્મો શોમ કે, ફુંધામેરા વુંફધ
ું ો ત ૂટલાન ુું દુુઃખ વશન નશીં
ુ તેભ જ, બાુઇ-બાુઇના
કયું ુ શોમ. ુઅણા યાભામણ ુને ભશાબાયત જેલા ભશાકાવ્મોભાું ણ વત તની, ભાતા ુને ત્ર
વુંફધ
ું ો ત ૂટી જામ ુને તે ફયક્સ્થવતનો સ્લીકાય કયલો જ ડે તેલી લાત યજૂ કયલાભાું ુઅલી છે . કોુઇ ણ વુંફધ
ું જ્માયે
ુ લ થામ છે તે ભાનવવક ીડા શોમ છે . જજિંદગીના જુદા જુદા વભમે ભાનલી ળયીયથી
ત ૂટે તમાયે તભને જે ીડાનો ુનબ
ુ મ વલમ છે થાક. તેના વુંદબથભાું હુું
નથી થાકતો યું ત ુ વુંફધ
ું ોભાું ુઅલતા ુઈતાય-ચઢાલ તેને થકલી નાખે છે . ુઅજે જે મખ્
ુ લાતા થાક વલળે લાત કયલા ભાગ ુંુ છું.
વુંફધ
ું ોને કે વુંફધ
ું ોભાું ુનબ
એક ફહુ જ નાની ુને સદ
ુંુ ય લાતાથ છે . એક ભાતાએ, વતના મ ૃતયુ છી ખ ૂફ જ વુંબા ૂલથક ોતાના દીકયાને
ુ ાવ્મો ુને ુઅવથિક જલાફદાયીઓ ુઈાડી તમાયે તેના આંખભાું
ુઈછે મો, બણાવ્મો ુને ગબય કમો. નાની ઉંભયે વત ગભ
ોતાના વુંતાન ભાટે ઘણા વનાઓ શતા. ુઅખો ફદલવ કાભ કયતી ુઅ ભાતા ક્યાયે મ ણ થાકી ગમાની પફયમાદ ન
કયતી. દીકયાના રગ્ન થમા ુને ઘયભાું લહુ ુઅલી. દીકયાએ સ્લ વુંદગીથી રગ્ન કમાથ શતા. ોતાની વાથે બણતી ુને
ુ તી તેણે વુંદ કયી શતી. દીકયાના રગ્ન ખ ૂફ ધાભધ ૂભથી થમા. દીકયો વારું ુ કભાતો ુને શલે તો
છી નોકયી કયતી યલ
ુ ની ફધાને ુઇાથ ુઅલલા રાગી.
તેભાું લહુની કભાણી ણ બી. ભાતા ભાટે વોનાનો સયુ જ ુઈગ્મો. ધીભે-ધીભે તેના સખ
ુ ને જન્ભ ુઅપ્મો. દીકયો ુને લહુ ફુંને કાભ ય જામ તમાયે ૌત્રને વુંબાલાની જલાફદાયી
થોડા વભમભાું લહુએ ત્ર
દાદીના બાગે ુઅલતી. ૌત્ર ભોટો થલા રાગ્મો. દીકયો-લહુ ણ કાયફકદીના વપતાના વળખયો વય કયલા રાગ્મા. ૌત્રનો
ુ લ થમો કે ોતે જે વભમે ોતાની
ુઈછે ય કોને ન ગભે? મ ૂડી કયતાું વ્માજ વ્શાલ ુ જ શોમ ને! યું ત ુ ધીભે-ધીભે ભાતાને ુનબ
વુંદગીન ુું જીલન જીલવ ુંુ જોુઇએ તે વભમ ૌત્ર ુને દીકયા-લહુની વુંબાભાું ચાલ્મો જામ છે . નોકયી કયતી લહુ ઘયભાું
કોુઇણ કામથ ના કયતી. લધાયાભાું ૌત્રને વાચલલાની જલાફદાયી. વ ૃદ્ધ ભાતા શલે ોતાના ભાટે થોડો વભમ ુઇચછતી
ુ ાનીભાું
શતી. યું ત ુ ઘયની ુઅ પ્રકાયની વ્મલસ્થાભાું તે ળક્ય ન શત.ુંુ વુંગીતનો, લાુંચનનો કે બયત ગથ
ુંુ ણનો જે ળોખ, યલ
પયજ વનબાલલા ાછ  ૂયો ન થમો તે ળોખ  ૂયો કયલા શજુ ણ વભમ નશોતો ભતો. રોકોને ુઅ વું ૂણથ ફયલાય
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રાગતો. યું ત,ુ ેરી ભાતા શલે ોતાના ભાટે કું ુઇક કયલા ભાગતી શતી. એલાભાું એક ફદલવ દીકયા-લહુ એ ખફય ુઅપ્મા
ુ ને વાથે રુઇને તમાું વેટ થુઇ જળે. છી ભાતાને ણ ફોરાલી રેળે.
કે તેઓ ભોટા ળશેયભાું જુઇ યહ્યા છે . ોતાના ત્ર
દીકયા ુને લહુ એ જ્માયે ુન્મ કુ ટુંુ ફીજનોની વાભે ુઅ લાત કયી તમાયે ફધાને થોડો આંચકો રાગ્મો. કેટરાકે તો દીકયા
ુ ામ. યું ત,ુ ભાતા ચ
ુ શતી તેણે ખફ
ુ શોંળે શોંળે દીકયા-લહુ ુને
લહુને વળખાભણ ણ ુઅી કે શલે ભાતાને એકરી ન મક
ૌત્ર ુને વલદામ ુઅી. શલે તે ઘયભાું એકરી ડી. જ્માયે તેની અંગત વખીએ  ૂછ્ ુંુ કે, "તે કેભ વલયોધ ન કમો? કેભ એ
રોકોને યોક્યા નશીં?" તમાયે ભાતા એટલ ુંુ જ ફોરી, "હુું થાકી ગુઇ શતી". લાત નાની છે ,ણ ફશાયથી ખ ૂફ જ પ્રેભ બમાથ
રાગતા વુંફધ
ું ો જાલી યાખલા ભાટે કોુઇ વ્મક્લત વતત ઘવાત ુંુ શોમ છે . તેને વફુંધોને તે જ સ્તય ય ટકાલી યાખલા ભાટે
ખ ૂફ ભશેનત કયલી ડતી શોમ છે .
ુ
વુંફધ
ું ોભાું થાક ક્યાયે રાગે ? વભત્રો માદ યાખજો, વુંફધ
ું ોભાું વભમને કાયણે, ૈવાને કાયણે કે બૌવતક લસ્તઓને
ુ મતલે શોમ છે કોુઇણ એક ક્ષકાયની
કાયણે ક્યાયે મ કોુઇણ ક્ષ થાકતો નથી. વુંફધ
ું ોભાું થાક રાગલાન ુું કાયણ મખ્
ુેક્ષા ુને ફીજા ક્ષકાયની તે ુેક્ષા  ૂયી કયલા ાછ કયલી ડતી ભશેનત. ફેભાુંથી એક ક્ષ વતત ભાગણી કે
ુેક્ષા યાખતો યશે, ુને ફીજો ક્ષ જ્માયે તે ુેક્ષા  ૂયી કયલાભાું ોતાની જાતને નીચોલી નાખે ુને છતાું ણ તેના
ુ ૂવત ન થામ, તેને રાગણીની ઊંચાુઇ ુને ઊંડાણ ન ભે તમાયે તે
શાથભાું કું ુઇ ણ ન ુઅલે, તેને ુઅતભવુંતોની ુનભ
ુ લે છે . કશેલામ છે ને કે રુ ુ ની કભાણી ુને સ્ત્રીની ઉંભય ક્યાયે મ ના  ૂછલી. ુઅ કોુઇ શાસ્માસ્દ
વુંફધ
ું ોનો થાક ુનબ
વલધાન નથી. ુઅભ કશેલાન ુું એક ચોક્કવ કાયણ છે . તે એ છે કે , કોુઆ રૂુ  ભાત્ર ોતાના જ ભાટે કભાતો નથી. તે કભાુઇ
ુ વગલડ ુઅલા. સ્ત્રી
છે ોતાના ુઅવાવ જુદા જુદા વુંફધ
ું ોથી ફુંધામેરા રોકોને લધ ુ વાયી જજિંદગી ુઅલા, લધ ુ સખ
ક્યાયે મ ભાત્રને ભાત્ર ોતાના ભાટે જીલતી નથી. સ્ત્રી ોતાની ઉંભયના દયે ક ક્ષણનો તે ુઈમોગ કયે છે , ોતાની વાથે જુદા
જુદા વુંફધ
ું થી ફુંધામેરા રોકોની વગલડો વાચલલા ભાટે . તેથી જ ુઅ વલધાન કશેલામ છે કે, રુ ુ ની કભાણી ુને સ્ત્રીની
ઉંભય ક્યાયે મ  ૂછલી કેભ કે તે ફુંને જાણતા જ નથી શોતા કે કભાણી ુને ઉંભયનો કેટરો ફશસ્વો તેઓના બાગે ુઅલળે.
એક રુ ુ  જ્માયે તનતોડ ભશેનત છી ણ ફયલાયની જરૂફયમાતો  ૂયી ન કયી ળકે ને તમાયે તે થાકી જામ છે . ુઅ થાક
તેણે કયે રા કાભનો નથી શોતો. યું ત ુ તે થાક શોમ છે ોતે ફયલાયની ુેક્ષાભાું ાય ન ુઉતયી ળક્યો તે લાતનો.
લવલવો શોમ છે તેને કે તે ોતાની જાતને ઘવીને ણ જરૂફયમાતો  ૂયી નથી કયી ળક્યો. તેલી જ યીતે ફદલવને અંતે
જ્માયે કોુઇ સ્ત્રી એવ ુંુ ફોરે ને એને કે, ુઅજ તો હુું થાકી ગુઇ..!! તમાયે એવ ુંુ ભાનલાની ભ ૂર ન કયતા કે તે ઘયકાભથી થાકી
ગુઇ છે . તેનો ખયે ખય થાક તો એ શોમ છે કે ફદલવ ટૂુંકો ડયો ુને ઘયના કોુઆ વભ્મને રગત ુંુ કોુઇ કામથ ફાકી યશી ગય.ુંુ
ભનોવલજ્ઞાન એવ ુંુ કશે છે કે થાક વું ૂણથણે ભાનવવક ઘટના છે . તેને ળયીય વાથે કોુઇ રેલાદે લા નથી. તભે થોડાક એલા
ુ ી ગયફા યભી ળકતી વ્મક્લતઓને ઓખતા જ શળો....!!!!
કાભથી થાકી જતી કે ભાુંદી ડી જાતી યું ત ુ કરાકો સધ
ુ ી થાકનો
શલે વલચાયીએ કે વુંફધ
ું ોભાું રાગતાું થાકથી ફચલા શ ુંુ કયવ?ુંુ વભત્રો જો તભાયે વુંફધ
ું ોભાું રાુંફા વભમ સધ
ુશેવાવ ન કયલો શોમ તો કેટરીક લાતો ધ્માનભાું યાખજો. શેલ,ુંુ ક્યાયે મ ણ વાભેલાા ાવેથી લધ ુ ડતી ુેક્ષા ન
યાખતા ુને જો તભે ખ ૂફ જ રાગણીળીર શો તો લધાયે વાલધાન યશેજો વાભેલાાની દયે ક ુેક્ષાઓ  ૂયી કયલા તભે
ફુંધામેરા નથી જ. તે, માદ યાખજો. ફીજુ, વફુંધો ોતાની ભેે વશેજે વશેજે લધે તેની ભજા છે જે વુંફધ
ું તભને લધ ુ ડતો
વભમ કે શ્રભન ુંુ યોકાણ કયલા ભજબ ૂય કયતો શોમ તે વુંફધ
ું તભને ફહુ જરદી થકલી નાખળે. ત્રીજુ ું વુંફધ
ું ોભાું ભાત્ર વાભેની
વ્મક્લતનો જ વલચાય કમે યાખલો તદ્દન ગે યવ્માજફી છે . જજિંદગીભાું તભાયા ોતાના વલચાયો ુને ધ્મેમ ભાટે  ૂયતી જગ્મા
ુ ી થાક્યા વલના વુંફધ
યાખજો. થોડુું થોડુું ોતાની વુંદગીન ુંુ ણ જીલળો તો રાુંફા વભમ સધ
ું ોના ભેદાનભાું ટકી ળકળો. થાકી
ગમેરા ખેરાડીઓ ફહુ જરદી વનયાળાના ળયણે થુઇ જામ છે તે તો જાણો છો ને? વુંફધ
ું ોભાું થાક ન રાગે તે ભાટે વજાગ યશેવ ુંુ
ફહુ જરૂયી છે .
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ભનભીત - 2020 એટરે વભાજના રગ્નોત્સુક યુલક યુલતીઓના વગણ શેત ુને વશજતા અને વયતા ૂલવક
ભેા કયાલલાનુ ાં એક સુદ
ાં ય ભાધ્મભ. શ્રી દ.બા.રો.વ. ના ભડશરા સલબાગના ચેયવવન અને પ્રમુખ શ્રીભતી જ્મોતીફેન
ખીયૈ માનુ ાં એક એવુ ાં થલપ્ન ભનભીત-2020, જે આશ્રીએ રોક ડાઉનના કયા વભમભાાં ટેકનોરોજીના ભાધ્મભ દ્વાયા
વપતા ૂલવક વાકાય કયી અને ભેટ્રીભોનીઅરના ઈસતશાવભાાં પ્રથભલાય બવ્મ આમોજન કયી અનોખી વપ ઉરક્બ્ધ
પ્રાપ્ત કયે ર છે . ઉિભ કામવળૈરી ધયાલનાય જ્મોતીફેન અદભ ૂત કામવક્ષભતા, ઉત્વાશ અને ધગળ વાથે ઉિભ મોજનાઓ
દ્વાયા કામવક્રભને વાં ૂણવ વપ ફનાલલાની મોગ્મતાથી વભગ્ર દણક્ષણ બાયતભાાં પ્રળાંવા અને અણબનાંદનને ાત્ર ફન્મા શતા.
જે ખયે ખય અત ુરનીમ યહ્ુાં શત.ુાં શ્રીભતી જ્મોતીફેન તથા યુલા સલબાગના ચેયવવન શ્રી ડદવ્મેળબાઈ ઠક્કયના નેજા અને
વાંગઠન શેઠ તા.૧૫-૧૬ ઓગથટના શુબદીને આ કામવક્રભ પીભ ૂત થમેર.
રોક ડાઉનને રક્ષ્મભાાં યાખી શ્રીભતી જ્મોતીફેને નલતય પ્રમોગરૂે ટે કનોરોજીનો વદ્ ઉમોગ કયી કામવક્રભને
વપતા ૂલવક ઓનરાઈન કયે ર, જેભાાં રગબગ ૨૨૫ ઉભેદલાયોએ બાગ રીધેર. વભગ્ર કામવક્રભ દયસભમાન જ્મોતીફેને
યુલક યુલતીઓના હૃદમ સુધી શોંચીને તેભન સલચાયો મુક્ત યીતે પ્રગટ કયી ળકે તેવ ુ ાં રાગણીળીર અદભ ૂત લાતાલયણ
વર્જયુ ાં શત ુાં જે ખયે ખય આદય અને અણબનાંદનને ાત્ર યહ્ુ.ાં વભગ્ર કામવક્રભના શોથટ તયીકે ટીભના યુલા વભ્મ શ્રી યખબાઈ
ખખ્ખય યહ્ા શતા. દયે ક ઉભેદલાયો ભાટે અરગ અરગ ગુગર ડ્રાઈલ ફનાલલાનુ ાં કાભ અથાગ ભશેનત દ્વાયા શ્રી કયણબાઈ
કાયીઆ દ્વાયા કયામેર. કામવક્રભના પ્રલકતા નીતાફશેન કાયીમાએ ભશાનુબાલોને ભાંચ ય આભાંત્રણ આેર અને ગણેળ
લાંદના કમાવ ફાદ શ્રી દ.બા.રો.વ.ના પ્રમુખ શ્રી પ્રફુરબાઈ વેજારે શ્રીભતી જ્મોતીફેન અને તેભની વભગ્ર ટીભને
ુાં
અણબનાંદન આેર. કામવક્રભની વભાક્પ્ત વશતાંત્રી શ્રીભતી શીનાફેન ચાંદેએ કયે ર. અંતભાાં જ્મોતીફેને કામવક્ર ભને અતરનીમ
પ્રસતવાદ ભે ર ફદર અણબલાદન વ્મક્ત કયે ર અને ટૂાંક જ વભમભાાં આગાભી કામવક્રભ મોજલાભાાં આલળે એભ જાશેય
કયે ર. “ધ્મેમ વભથવ જીલન એ જ જીલનનુ ાં રક્ષ્મ’’ એલા કથનને વાથવક કયનાય વૌના રાડીરા જ્મોતીફેને વભાજને
વદ્ ઉમોગી નીલડે તેવ ુ ાં આમોજન કયુું જે શ્રી દ.બા.રો.વ. ભાટે અનોખી ઉરક્બ્ધ કશી ળકામ.
કામવક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે શ્રી દ.બા.રો.વ.ના ચેયવવન અને પ્રમુખ શ્રીભતી જ્મોતીફેન ખેયૈમા, ઉપ્રમુખ શ્રી
જથભીનફેન ભોદી. ભાંત્રી શ્રી સનતાફેન કાયીમા, વશભાંત્રી શ્રી ડશનાફેન ચાંદે, ખજાનચી શ્રીભતી ઉલળીફેન કોટક, વશખજાનચી
ફ્રેનીફેન કોટેચા તથા કભીટી ભેમ્ફવવ રૂરફેન ઠક્કય ઉયાાંત યુલા સલબાગના ચેયવવન ડદવ્મેળબાઈ ઠક્કય અને કભીટી
ભેમ્ફવવ યખ ખખ્ખય તથા કયણ કાયીઆ એ બાયે જશેભત ઉઠાલી શતી.
ઑક્ટોફય-૨૦૨૦
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ભો. 98690 71366

ભે:(અ.ર.ઈ.) લૈચાડયક અને વ્મલશાડયક સળથત જાલલી વાયી ણ અન્મો ઉય થોલાનુ ાં કામવ ન કયળો.
ડયશ્રભનો અન્મ માવમ ન શોમ આ વભજી ળકો છો. તે શ્રેષ્ઠ ફાફત છે . વગલડો આનાંદ જરૂય ભાણજો. ખચવ
ફાફતની વાલધાની આસથિક ક્ષેત્રે સનસિતતા આી ળકે છે . વશમોગીઓ વાથે અવાંતોનો બાલ છતો કયલાને ફદરે
ુ ગુણ ઉમોગી નીલડળે.
જાતે જલાફદાયી થલીકાયી ચારો. ય ગજુ ણુાં જાગૃત યાખો. લતવભાને પ્રથતત

ૂ ા ભાગવ ળોધલાનો પ્રમત્ન એટરે ોતાના ઉયનો સલશ્વાવ ગુભાલો
વ ૃબ:(ફ.લ.ઉ.) ઝડથી ધન ભેલલાના ટાંક
છો. વાંતાનોને તાંદુયથતી ભાટે પક્ત વરાશ આપ્મે કાભ નશીં ચારે ધ્માન આવુ યહ્ુ.ાં વયકાયી કે જલાફદાયી
યુક્ત કામો દ્વાયા ભાન અને ધનની પ્રાક્પ્ત વશેજે કયી ળકો છો. ઉિભ સભત્રો દ્વાયા વાંકોનો રાબાથે ઉમોગ કયી
ળકો તેભ છો. અશીં વાશવીણુ ાં થથાસત કયલા શ્રભ અગત્મનુ ાં ભાધ્મભ ફનળે. ધીયજલાન છો.
સભથુન:(ક.છ.ઘ.) સુખ-સુસલધાભાાં આલતી અડચણો વશજે થલીકાયી ચારો. થથાલય સભરકત ફાફતે  ૂયત ુ ાં ધ્માન
આવુાં યહ્ુ,ાં કામદાકીમ ફાફતોને જાલી ચારો. ઈભાન અને અનુબલનો  ૂયતો રાબ લમો, લખાણે ેટ નશીં બયામ.
ખચવ ફાફતની ફેદયકાયી કર્જ અને તાંદુયથતીને જોખભાલી ળકે છે . પ્રસતથધીઓ વાભે ટકી યશેલા કયતાાં યથતો ફદરો
"જમ યણછોડ" પ્રગસતનો ભાગવ ળોધલો. પ્રાપ્ત આસથિક રાબે લધુ જોખભ ન રેતા.
કકવ :(ડ.શ.) ણચિંતાત ુય થલા ઉયાાંત આકયા કેભ થઈ યહ્ા છો? આ વાશવ યુક્ત ક્થથય સલચાયધાયાએ વપતા ાભી
ળકલાના છો. અધીયા ના થાલ. કયકવય અને સલચાયલાંત શોવુ ાં શ્રેષ્ઠ ગુણ વાણફત થળે. છતાાં અનેક સલચાયોની આ
ગડભથર યશો તે ફાધા ઉત્ન્ન કયનારુાં ગણામ. જલાફદાયી યુક્ત સલશ્વવનીમ પ્રવ ૃસિભાાં આનુ ાં થથાન ભાન બયુું
યશેળે. છતાાં જાત ઘવાયે ભદદરૂ થલા શાર ના દોડો.

સવિંશ:(ભ.ટ.) લડીર લગવ કે ઉયીઓના ભાગવદળવન, વશમોગને નકાયવુાં એ પક્ત અશભ થથાીત કયનારુાં છે . લાણી
એ પ્રબાલ ાથયી ળકળો. વ્મલથથાન શ્રેષ્ઠ ણ આ આસથિક ભોયચે ખચાવ નીલડો છો. ધન ફાફતે મુશ્કેરી
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નથી ણ સનસિિંતતાનો બાલ અગત્મનો ફને છે . ભકાન લાશનનુ ાં સુખ પ્રાપ્ત કયવુાં અને બોગલલો ફાંનેનો પયક
કોઈ વભજાલી ળકે તો યભ સભત્ર ભાનજો. બાાંડયડાઓને આની જરૂય ડળે.
કન્મા:(.ઠ.ણ.) યાં યા અને પ્રસતષ્ઠા જાલલા ધન ખચવ નશી વ્મલશાય લતવન જ માવપ્ત છે મોગ્મ યીતે
ભાગવદળવક ફનો. જીલનવાથી વાથેના વ્મલશાયે ભૌન વાથે કાનને ખુલરા યાખળો તો લાથતલ દળવન થળે.
વપતા અને સનષ્પતા ભાટે કામવક્ષભતાનુ ાં સનયક્ષણ કયતાાં યશો ફાંને ભાટે આત્ભસનયીક્ષણ અગત્મનુ ાં ગણામ.
આની લાચાતા શુદ્ધ બુદ્ધદ્ધ વાથે યાખજો સલશ્વવનીમતા વાથે આત્ભળાધા વબય વ્મક્ક્તત્લ ઊબયી આલળે.
તુરા:(ય.ત.) લડીર અને ઉયીઓ વાથે વ્મલશાયે વભજણ કેલલા જેલો વ્મલશાય યાખજો. વ્મલવાસમકો
કામદાકીમ ફાફતોનુ ાં મોગ્મ યીતે ારન કયવુાં યહ્ુ.ાં સભત્રો અને પ્રળાંવા કયનાયા આને ગભળે ણ તેભની
ૂ યશેળે ણ તે ભાટે
ાછ કયાતો ખચવ મોગ્મ લતય આી ળકે તે વાંબલ નથી. આસથિક ક્ષેત્રે અનુક
વશમોગીનો વશકાય વ્મલવામ ડયલાયે ભશત્લનો યશેળે. આસશ્રત લગવ ભદદરૂ યશેળે. વ્મલવામ કર્જની ણચિંતા
કયલાની જરૂય નશીં યશે.
વ ૃસિક:(ન.મ.) ઉિભ સભત્ર વાંફધ
ાં થથાી ળકો છો કે વ્મલશાયે ભનોલાાંસછત પ ભેલી ળકલા વભથવ ફનળો.
ાડયલાડયક પ્રેભ આદય ાભી ળકલાની ક્થથસત એ આની જલાફદાયી ચ ૂકતા નશીં. આનાંદ આના ઉય જ સનબવય
છે . વાશવ યુક્ત લાતો કયતાાં અણીના લખતે ફશાના ન કાઢતાાં ભાંડી ડજો વપતા ાભી ળકળો. સલલાશ ફૌદ્ધદ્ધક
શોમ અશીં સલજેતા સનલડી ળકળો. છતાાં ડશાણ યુક્ત સલચાયોને શાથોથી ગુભાલતા નશીં. જલાફદાયી લધી છે  ૂણવ
કયી ળકાળે.
ધનુ:(બ.ધ.પ.ઢ)"પયે એ ચયે ફાાંધ્મો ભ ૂખે ભયે " ગાભ ય ગાભની પ્રવ ૃસિ શોમ ત્માાં જાગરુક ફનો વપતા ભેલળો. ગાભ
ઉાસધ ળોખનો સલમ શોમ કે આદત વપતાની ખાતયી યાખી ળકો છો. શારના વભમે સભત્રોની અેક્ષા વાંતોી ળકામ
તેભ છે , અશીં અનુબલનો જ ઉમોગ કયલાનો છે . સ્ત્રી જાતકો ભાટે વભમ ડયલાય અને ધાસભિક યાં યા અંગે સનિંણાવમક
ફનલા ઉિભ છે . આસથિક ક્ષેત્રે વદ્ધયતા ભેલલી અસનલામવ છે , આટલુાં જ સભજાજ યાખે ફાકી ઉિભ.

ભકય:(ખ.જ.) બાગ્મ લધાયલાની પ્રાપ્ત તભાભ તકોને ધીયજ  ૂલવક ઉમોગ કયજો. વશમોગી વાથીદાયોના કાયણે
અનામાવ આસથિક રાબની ડદળાઓ ખુરી ળકે છે . વૌને ભાનની દ્રષ્ષ્ટએ જુઓ. બાઈ બાાંડયડાઓ વાથેનો ભે ોતાની
ગૌયલ વ ૃદ્ધદ્ધ શેત ુ નશીં ણ રાગણી વબય યાખો. વપતા એ નમ્રતા અગત્મની અશભ નશીં. થથાલય સભરકત ફાફતે
જન્ભના ગ્રશોનો રાબ શેત ુ આધાય રેલો યહ્ો. સુખનાાં વાધનો પ્રવ ૃસિની વ ૃદ્ધદ્ધ શેત ુ ઉમોગી નીલડળે.
કુાંબ:(ગ..ળ.) ભયજી આલે તેવ ુ ાં લતવન કયલા કોઈ યોકનાય નથી ણ ક્ાાંક ભ ૂર થામ તે વાંબાલનાઓ તાવતા યશેલી.
વશમોગીઓ જરૂયત પ્રભાણે ભદદરૂ ફની ળકે તેભ છે . આસથિક ફાફતે આ ચત ુય છો છતાાં પક્કડ બાઈ જેવુ ાં લતવન
આિમવ જ જભાલળે. ણચિંતાની ક્થથસત નથી. યગાભની વાંબાલનાઓ પ્રવ ૃસિ શેત ુ તાવી જુ ઓ. સનષ્પતા નશી શોમ.
થથાલય સભરકત ફાફતે ોતાનાઓ કે ાયકાઓથી ઘવણ ટાો. સલદ્વાન કરા યસવક સભત્રો આનાંદની અનુભ ૂસત કયાલળે.

ભીન:(દ.ઝ.ચ.) આંતયીક જીલનભાાં ળાાંસત જાલલા લાણી કયતાાં કણેષ્ન્દ્રમ ઉમોગી નીલડે. આસથિક ફાફતે વાલચેતી
જ ળાાંસત અાલી ળકે છે . જરૂડયમાત ભાટે નભીને ન જઈએ ણ વશકાયે ફાંને ક્ષના રાબને સલચાયલાભાાં ખોટુાં નથી.
સલચાયોની લૈસલધ્મતા આને સલસળષ્ટ જાણકાય અને ઈભાાંની તયીકે થથાી ળકળે, આ રાબપ્રદ છે કે? જલાફ જાતે
ભેલી ળકો છો. લાણીનો પ્રબાલ ઉિભ યશેળે, આના સલચાયો થલીકાયળે. આસથિક રાબ ભેલળો. ખાલા ીલાની
આદત ન ફગડે.
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