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વ્શારા લાચક સભત્રો,

આણા જીલનભાાં સ્થાનનુ ાં ખ ૂફ જ ભશત્લ શોમ છે . સ્થાન અનેક વલબાગોભાાં વલબાજીત થતુ ાં શોમ છે .

જેભકે ઊંચુ સ્થાન અને નીચુ ાં સ્થાન. વારુાં સ્થાન અને ખયાફ સ્થાન. આણને ફધાને આણે જે સ્થાન ય
શોઈ એ એના કયતાાં ઉયના સ્થાન ય જવુ ાં લધુ ગભતુ ાં શોમ છે . ઘણાાંને ઉચ્ચ સ્થાન ય શોંચલાની
ભશત્તલાકાાંક્ષા શોમ છે . લધુ ભશત્લકાાંક્ષી રોકો જે ોતાનુ ાં સ્થાન છોડીને ફીજાનુ ાં સ્થાન ભેલલા ભાટે શોડ
રગાડે છે ત્માયે ઘણીલાય એવુ ાં થતુ ાં શોમ છે કે જે સ્થાન ય તેઓ શોમ છે એને ણ ગુભાલી દે છે . સ્થાન
ભતુ ાં નથી એ પ્રાપ્ત થામ છે . કોઈ ણ સ્થાનને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે એની ભાટેની મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલી
ડે. એની રામકાત પ્રાપ્ત કયલી ડે. વવિંશની ગુપાભાાં ફેવી જલાથી ઉંદય ક્યાયે મ જગરનો
ાં
યાજા નથી ફની
જાતો. ભાટે સ્થાન ભાટે ક્યાયે મ દોડવુ ાં નહશ. જે છે એને ન્મામ આલા ભાટે મોગ્મ પ્રમત્નો કયલા જોઈએ.
ગુણ એલા યાખલા જેથી સ્થાનના કાયણે આણુ ાં નહશ ણ આણા કાયણે સ્થાનનુ ાં ભશત્લ લધે.
આણે ભોટાબાગે દયે ક ક્ષેત્રભાાં એવુ ાં જોઈએ છે કે રામકાત ન શોલા છતાાં અમુક રોકો અમુક સ્થાન ઉય ગોઠલાઈ જતા

શોમ છે . આણે ણ એવુ ાં કશેતા અને વાાંબતા શોમ છે કે એનો તો ભે ડી જળે, એની શોંચ ફહુ ભોટી છે . તેઓ ગભે તેભ કયીને
સ્થાન ભેલીને કફજો જભાલી રેળે. જેને કાયણે જે ખયે ખય રામક શોમ છે એ યશી જામ છે . અમુક હકસ્વાઓભાાં એવુ ાં ણ ફને છે કે
કોઈ વપતાની વીડી ચડી યહ્ુાં શોમ ત્માયે તેનો ટાાંહટમો ખેંચીને નીચે છાડી દે લાભાાં આલે છે .
અત્માયનો યુગ એલો છે કે ફધાને ઉચ્ચ સ્થાન ય શોંચવુ ાં શોમ છે . ફધાને વેલરલિટી ફનવુ ાં શોમ છે . વોવળમર ભીહડમા ય
ઢગરાફાંધ રાઈલવ જોઈએ છે . ોતાની વાથે વેલ્પી રેલા ભાટે રોકો ડાડી કયે એલા વના જુએ છે . જો કે એભાાં કાાંઈ ખોટુાં નથી.
વલાર એ છે કે એ તભને આે છે શુ?ાં તભે જે સ્થાને છે અને તભાયી જે કાંઈ નાભના છે એનાથી તભને વાંતો છે ? તભે એનાથી ખુળી
ભે છે ? આણો પ્રોબ્રેભ એ શોમ છે કે આણને આણી રાઈકવથી ભજા નથી આલતી. આણને ફીજા ફધા કયતાાં લધુ રાઇકવ
જોઇતી શોમ છે . આણે ભશાન ફનલા કયતાાં રોકવપ્રમ થલા ઇચ્છતાાં શોમ છે .
બુદ્ધિળાી રોકો એવુ ાં કશેતા શોમ છે કે જે રોકોએ ોતાના જીલનભાાં આદય ાત્ર સ્થાન ભેલી ળક્યા છે એભણે ોતાનો
નલો ચીરો ચાતમો શતો. એ કોઈને અનુવમાન નથી. એભના મ ૂલ્મો, વવિાાંતો અને આદળો જ એભને ભશાન ફનાલતા શોમ છે .
જજિંદગીભાાં ઉચ્ચ સ્થાને શોંચલા ભાટે વૌથી જફૃયી છે ? ધગળ, રગન, ેળન, ઉત્વાશ અને વખત ભશેનત. આણી આલડત આણને
ઉચ્ચ સ્થાન ય મ ૂકે છે ણ આણી ભશેનત આણને ઉચ્ચ સ્થાન ય ટકાલી યાખે છે . જે વવિ કયલાનુ ાં છે એના ય પોકવ કયલાનુ.ાં
ઉચ્ચ સ્થાને લફયાજેરા ભશાન વ્મક્લત વલળે જાણી, એભાાંથી અનાલલા જેલી લાતો અનાલી ોતાનો યસ્તો ોતે જ ફનાલલો
જોઈએ. કોઈની ાછ આંધા ફનીને કાંઈ કયલાની જફૃય જ નથી.આણે આંખો ખુલ્રી યાખીએ તો આણો યસ્તો આણને ભી જ
આલે છે .
તભે ગભે તે કાભ કયતા શોમ એને નાનુસ
ાં ૂનુ ાં ન વભજો બરે કોઈ નોંધ રેલાતી ન શોમ ણ કાંઈક તો પ્રદાન શોમ જ છે . જેભ
ભળીનભાાં સ્ૂ દે ખાતા શોતા નથી ણ એના લગય ભળીન ચારે છે અને દયે ક નાની વ્મક્લત ણ ખ ૂફ કાભની શોમ છે . એવુ ાં ઘણી લાય
જોલા ભે છે કે ભાણવ નીચા સ્થાન કયતાાં ઊંચા સ્થાન ય શોંચે ત્માયે લધુ ફદરાઈ જામ છે . થોડીક વાંવત્ત લધે કે થોડોક શોદ્દો
ઊંચો જામ એટરે ભાણવભાાં ગુભાન આલી જામ છે . શલે હુ ાં શેરાાં જેલો નથી, શલે હુ ાં ભોટો ભાણવ થઈ ગમો છાં. ભારુાં સ્થાન ઊંચુ ાં છે .
ઘણા રોકોનુ ાં સ્થાન જેભ ઊંચુ ાં જામ તેભ એની જાત નીચી ડતી જતી શોમ છે . ક્સ્થવત ફદરામ એટરે યશેણીકયણી થોડીક ફદરામ
સ્લાબાવલક છે . ણ ફેલઝકરી ભાણવ જેલો શોમ એલો જ યશેલો જોઈએ. નવુ ાં અનાલો ણ જૂન ુ ાં જે વારુાં છે એને ગુભાલી ન દો, કાયણ
કે જે જૂન ુ ાં છે એ યખામેલ ુાં અને નીલડેલ ુાં છે , નવુ ાં છે એ તો શજુ ઓખાલલાનુ ાં ફાકી છે .
છે લ્રે વભત્રો, એટલુાં જ કશીળ કે ભોટાનુ ાં સ્થાન જ્માયે નીચે શોમ અને નાનાનુ ાં સ્થાન જ્માયે ઉય શોમ ત્માયે નાની વ્મક્લત
પ્રગવતના ઉચ્ચ સ્થાન ય શોંચી ળકે છે . જેભ કે આણે ૧ થી ૧૦ રખીએ તો ૧૦ નો આંકડો ભોટો છે યાં ત ુ તે વૌથી નીચે શોમ છે .
જ્માયે ૧નો આંકડો વૌથી નાનો છે ણ તે વૌથી ઉયના સ્થાને શોમ છે . ભટકી પોડતી લખતે ણ આવુ ાં જ શોમ છે . જેભાાં નીચેના
રોકો ભોટા શોમ છે અને વૌથી નાનો ફાક ઉય શોમ છે . આલી જ યીતે કાંઈક ફધાની જીંદગીભાાં થતુ ાં શોમ છે . જ્માયે ભોટેયાઓ

નીચે યશીને વશાયો આે છે ત્માયે જઈને નાની વ્મક્લત ઉચ્ચ સ્થાને શોંચે છે . ભાટે ભોટેયાાંઓનો આ ઉકાય ક્યાયે મ ણ ભ ૂરલો ન
જોઈએ.
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સ્થાન થકી ુઅણુું નશીં ણ
ુઅણાું થકી સ્થાનનુું ભશત્લ
લધવુું જોુઇએ
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સ્થાક-થદળષક

રારજી વય  ૧૬

ઉચ્ચ
નેણળીબાુઇ ગણેળબાુઇ ભીયાણી

વશતુંત્રી

ચેતના હકતી કોટક

સ્થાનેથી
તન
ધીરુબાઈ ભીયાણી  ૨૧

અનશ્વય હકિંભત- સ્થાન

સ્થાનનુ ાં સ્થાનક
અલ્ા લવા ૧૯

હૃદમભાાં સ્થાન
ુષ્ા હકળોય ગારા  ૨૪

જેને ખીરવુું જ છે એ કોુઇ ણ સ્થ ય ખીરી
ળકે એ કોુઇ ણ સ્થ ય ખીરી જળે

કલય ેજ
ઈભેજ ગ્રાહપલવ – થાણા

પાલ્ગુની હયખ  ૨૭

વલયાજ ાંડયા  30

કૌવળક લવાણી
જોરી લવાણી
વરાશકાય

ધીફૃબાઈ ભીયાણી
હશભાંતબાઈ વોભૈમા
યજી. ઓફપવ

કોુઇના જીલનભાું ુઅણી જગ્મા
શોલી ુને સ્થાન શોવુું ફુંન્ને ુરગ છે .

સભત્તર ટેર  ૩૨

ચેતના ગણાત્રા  ૩૫

૧૦૪,આકાય,લવાંત રીરા
કોમ્પ્રેલવ, વલજમ નગયી,
ઘોડફાંદય યોડ, થાણા(લેસ્ટ),
વન. ૪૦૦૬૦૭.

ુઅણાું જીલનભાું

મદ્રુ ક
અહયશાંત વપ્રહટિંગ,
ાંતનગય,ઘાટકોય( ઈસ્ટ)
મુફ
ાં ઈ – ૪૦૦0૭૫.
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તુંદુયસ્તીન ુંુ સ્થાન...
+
જાદલજી લોયા  ૩૭

ે બાઈ ાયે ખ  ૪૦
ચાંદ્રળ
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હશના વોની - ૪૬

“ુસ્સ્તત્લ...”

સ્થાનનુાં ભશત્લ

પ્રીસત બટ્ટ  ૫૧

ફહુરૂીમો સ્થાન....
ફશના વોની  ૫૪

ree થઈને લાત કયલી,
લાત કયલા ree થવુ,ાં
ફવ આ ફે લાક્ય તભારુાં સ્થાન નક્કી કયે !

રારજી વય - ૫૧

જોવ ુંુ રક્ષ્મ સવદ્ધિની યાશ
વ્શારા લાાંચકો,

વજૉનશાયનો દયે ક અંક ભહશનાની ૧૫/૧૬ તાયીખે ોસ્ટ કયલાભાાં આલે

છે . ણ શભણાાં કોયોનાની ભશાભાયીને કાયણે ોસ્ટ કયવુ ાં ળક્ય નથી. જેથી
ભેહુરPળાશ - ડીજીટર
૫૫
ભોકરલાભાાં આલેર છે . જેની નોધ રેલા વલનત
ાં ી.

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧
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વજૉનશાય ગુજયાતી ભાવવકને
વોવળમર ભીહડમા ય ફટન

CLICK કયીને FOLLOW કયો...

987019019

987019019

Sarjanhar Monthly Form

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ફય-૨૦૨૧

8૮

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

ુ ગુયાતી
II“વર્જનશાય
ગજ
ભાસવક”II
IIવજૉનશાય
જયાતી
ભાવવકII

જીલનભાું વાદગી, વુંમભ ુને વફુંધોની વાત્ત્લકતાને ુઅત્ભવાત કયનાય
ફોરલાભાું મ ૃદુ, કામષભાું ચોક્કવ ુને વભમથી ુઅગ, વભાજની ુનેક
ુ ાયી ુને ખેરદીરીથી વલેના ફદર
નાભી-ુનાભી વુંસ્થાઓભાું ખભીય, ખભ
જીતી વુંલેદનળીર હૃદમ ધયાલનાય, સનસ્લાથષ ુને સનષ્કાભ વેલાઓ ભાટે
વતત વજાગ ુને પ્રમત્નળીર ફની જીલનન ુંુ વૌંદમષ પ્રગટાલનાય ોતાના
નાભથી નશી, ણ ોતાના કામષથી મળનાભી ફનનાય ુભાયા લડીર

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ફય-૨૦૨૧
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શ્રી નેણળીબાઈ,
૭૫ભાાં જન્ભહદલવની ખ ૂફ ખ ૂફ લધાઈ..
અંગ્રેજીભાાં તેને પ્રેટીનભ લન કશે છે , યાં ત ુ આણી બાાભાાં તેને આણે અમ ૃત ભશોત્વલ કશીએ છીએ.
કશેલામ છે કે દે લો અને દાનલોએ વમુદ્રભાંથન કયુું તે લખતે શેરાાં વલ નીકળયુ ાં શત ુાં અને છી અમ ૃત ફશાય
આવ્યુ.ાં

આણાાં ફધાના જીલનભાાં આણી વદ્ વ ૃવત્તઓ અને તાભવ વ ૃવત્તઓ દ્વાયા વતત જીલન વાગયભાાં
ભાંથન થત ુાં શોમ છે , તે દયમ્માન ઘણી લખત વલ ફશાય આલે છે . દે લ અને દાનલોના વમુદ્ર ભાંથન લખતે
નીકે રા વલને તો ભશાદે લ ી ગમા, ણ આણા જીલન ભાંથન દયમ્માન નીકે રા વલને તો આણે જ
ભશાદે લ ફનીને ીવુાં ડે છે .
જીલનની વપય દયમ્માન કેટરામ આલા વલના ઘટડા
ાં ૂ
તભને ણ ીલા ડયા શળે. શવતા ભોંએ જે
રોકો ણ જીલન માત્રા દયમ્માન આલા વલના ઘટડા
ાં ૂ
જીયલી જામ છે , તેઓ જ હયલાય અને વભાજને અમ ૃત
લશેંચી ળકે છે .

વાંતાનો એ તભાયા જીલનભાાં શાંભેળા વાંતો અને વન્ભાનનુ ાં અમ ૃત યે ડ્ુાં છે અને તભે ણ હયલાય અને
વભાજને વેલાનુ ાં અમ ૃત આલાનો વતત પ્રમત્ન કમો છે .
યભ કૃાફૄ યભાત્ભા આની આ જીલનમાત્રાના ળે લો વનયાભમ આયુષ્મ બોગલલા આે અને
જીલનભાાં વદામ વાંતોનો ઓડકાય આલે તેલી પ્રાથનના વાથે ખ ૂફ ખ ૂફ શુબેચ્છાઓ

ધીફૃબાઈ ભીયાણી
વરાશકાય

વજૉનશાય ગુજયાતી ભાવવક
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ફય-૨૦૨૧
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ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ુને

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

અલ્ા
લવાલવા
ુલ્ા
અલ્ાલવા

ુષ્ા હકળોય સત્રલે
ગારાદી
પ્રદીબાુઇ

જાદલજી કાનજી
જદલજીબાુઇ
લોયાલોયા

પાલ્ગુ
ી યીખ
પ્રીસતનબટ્ટ

વલયાજ ાંડયા

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ક્લરક કયો

ુને

ુને

ુને

ુને

ુને

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

જુ ઓ સલડીમો

રારજી વય

વભતર ટે ર

હશના વોની

ક્લરક કયો

સ્લાવત ળાશ

અચીતા હદક ાંડયા

ક્લરક કયો
ુને
જુ ઓ સલડીમો

ચેતના ગણાત્રા

ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ફય-૨૦૨૧
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સ્લપ્ન આબાવ શોમ છે . આ જજિંદગી ણ એક ભોટુાં સ્લપ્ન છે . જેની ગદાં ડી છે કતનવ્મ! કતનવ્મની
ગદાં ડી ય ચારનાય વ્મક્લત  ૂયી વનષ્ઠાથી એ કતનવ્મ વનબાલે તો એની સુલાવથી એક અનોખા
વજૉનની યચના યચામ છે જેનુ ાં નાભ છે 'વજૉનશાય' ગુજયાતી ભેગેલઝન! મુયબ્ફી શ્રી નેણળીબાઈ ભીયાણીના
આદ્યસ્થાકથી વજાનમેર 'વજૉનશાય' તેનાાં ભાાંગલ્મભમ વપયના ૧૫ભાાં લનભાાં ભાંગર પ્રલેળ કયે છે ! આ
સુદય
ાં અલવય વાથે મુયબ્ફી શ્રી.નેણળીબાઈ ભીયાણીજીને જન્ભહદલવની ખ ૂફ ખ ૂફ શુબેચ્છા!
૧૫ભાાં લનનાાં ભાંગર પ્રલેળની 'વજૉનશાય'નાાં તાંત્રી શ્રી બાલેળબાઈ ભીયાણી અને એભની વભગ્ર ટીભને આ ભાાંગલ્મ
અલવયની ખ ૂફ ખ ૂફ શુબચ્
ે છાઓ!!!
શેપ્ી ફથષ ડે ટુ મ.ુ શ્રી. નેણળી બાુઇ ભીયાણી,
શેપ્ી ફથષ ડે ટુ 'વર્જનશાય' ભૅગેઝઝન!
પાલ્ગુની યીખ.,યાજીા

ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧
મ્ફય-૨૦૨૧
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રારજી વય,મુલડુાં
એક વ્મસ્લતને ોતાના સ્થાન ભાટે શુંભેળા ગલષ યશેતો. એ ભાનતો શતો કે સ્થાન ભાટે કોુઇ એને ુભાસનત ન કયી
ળકે. એના એક સભત્રે એન ુંુ ખુંડન કયલા એક પ્રમત્ન કમો. ાર જેવ ુંુ ુઅવન ઝફછાલી એ વ્મસ્લત વફશત ફધાને ફેવલાન ુંુ ુઅવ્શાન
કયું.ુ ફધા ફેવી ગમા છી ુઅ ાર ઊંચકી રેલાનો એણે એકાએક ુઅદે ળ ુઅપ્મો. ફધાને ુસનચ્છાએ ણ ોતાના સ્થાન
યથી ુઉબા થવ ુંુ ડ્.ુંુ ણ ેરી વ્મસ્લતએ ુઅ ારના ખ ૂણે સ્થાન ફનાવ્ય ુંુ શત.ુંુ ાર ઊંચકલાન ુંુ ુઅલતાું એભણે ુઅ ારનો
એ છે ડો દૂ ય કયી ોતે ોતાના સ્થાન ય ફેવી યહ્યા. ુઉબા થુઇ ુભાસનત થલાનો લાયો જ ુઅલલા ન દીધો. ુઅ એક દ્ર્ષ્ટાુંત
ુ ના તાયાની જેભ. ૌયાઝણક કથા ુનવ
ુ ાય ુણભાનીતી યાણી
છે . વ્મસ્લતએ ોતાન ુંુ વન્ભાન જનક સ્થાન ફનાલવ ુંુ જોુઇએ. ધ્રલ
ુ ીસતના દીકયા ધ્રલ
ુ ને વૌતન ભાતા,ભાનીતી યાણી સરૂુ ઝચના કશેલાથી ુઈતાનાદ યાજાએ ોતાના ખોાભાું સ્થાન ન ુઅપ્ય.ુંુ
સન
ુ ભમ્ભી ાવે ુઅલી પફયમાદ કયે છે . ભમ્ભી એને ુઇશ્વયની તશ્ચમાષ કયી એભના ખોાભાું કામભી
નાયાજ થમેરો ફાક ધ્રલ
ુ ુઅકયી તશ્ચમાષ કયે છે . બગલાન પ્રવન્ન થુઇ લયદાન ભાુંગલાન ુંુ કશે છે . ધ્રલ
ુ
સ્થાન ભેલલાની સળખાભણ ુઅે છે . ધ્રલ
ુભાનની લાત કયી કામભી સ્થાનની ભાુંગણી કયે છે . બગલાને તેને ુઅકાળભાું વપ્તસિ તાયાઓ કયતાું ણ શ્રેષ્ઠ,ુઈત્તય
ુ ના તાયા તયીકે ઑખામ છે .
ફદળાભાું તાયાન ુંુ સ્થાન ુઅી દીધ.ુંુ જે ધ્રલ
“બરે ુઅ ત ુંુ ઓથ ુનેકને કાન્શા,સ્થાન ભારું ુ ુકફુંધ યશે
ુ ાભયને એથી સલળે શ ુંુ જોુઇએ?”
મજ
ુ ાને ણ બગલાન શ્રીયાભને એભન ુંુ સ્થાન દળાષ લી ોતાની ુરૌફકક બસ્લતના દળષન કયાવ્મા શતા.
યાભબલત શનભ
ુ ાનને  ૂછે છે કે બલત,તભાયા જીલનભાું ભારું ુ સ્થાન ક્ાું? ત્માયે શનભ
ુ ાન ોતાની છાતી ચીયીને શ્રીયાભના
બગલાન શ્રીયાભ શનભ
દળષન કયાલી કશે છે કે બગલાન,ુઅન ુંુ સ્થાન ુશીં છે ! ુને ુઅ યાભ બલતે ોતાન ુંુ સ્થાન ક્ાું યાખય ુંુ છે તે જગસલફદત જ છે .
બગલાનના ચયણોભાું એભણે ોતાન ુંુ સ્થાન યાખય ુંુ છે . બગલાન શ્રીયાભના ભુંફદયોભાું ફજયું ગ ફરીન ુંુ ુઅ સ્થાન સનસશ્ચત છે .
“ફદરના સલળાર ભાયા ભુંફદયભાું હુું તારું ુ સ્થાન ભાુંગ ુ છું,
ુ દુસનમાન,ુંુ હુું તો ફવ તાયો પ્રેભ ભાુંગ ુ છું”
ના ભાુંગ ુ હુું સખ
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જીલનભાું સ્થાનન ુંુ ખ ૂફ ભશત્લ છે . સ્થાનના ણ પ્રકાય છે .ઊંચ-ુ નીચ,ુંુ વારુ–નયસ ુંુ સ્થાન. દયે કને ુઈયના સ્થાને જવ ુંુ
ુ ે છે ,ફયણાભે ોતાન ુંુ સ્થાન ણ
છે . ુઅલા ભશત્લકાુંક્ષી રૂુ ો ોતાન ુંુ વયવ સ્થાન છોડી,ફીજાન ુંુ સ્થાન પ્રાપ્ત કયલા શોડ મક
ુ ાલલાનો લાયો ુઅલે છે . ુડધી યોટરીથી વુંતો ન ભાનતાું, ુઅખી યોટરી ભાટે દોટ રગાલલા જતાું એ ુડધી યોટરી
ગભ
ુ ાલલી ડી–એ લાતાષ ની જેભ.
ગભ
તાયા ભાટે જ તો ફન્ય ુંુ છે એ સ્થાન તો મ ત ુંુ ુઇચ્છે છે પ્રસ્થાન.
‘સ્લ’ને સ્થાને‘સ્સ્થય’યશેવ ુંુ એટરે‘સ્લસ્થ. સ્થાન પ્રાપ્ત કયલા ભાટે એ સ્થાનની મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલી ડે છે ,
ુ ાભાું ઉંદય ફેવે તો એ સવિંશ નથી ફની જતો. ગણ
ુ એલા કેલલા જોુઇએ કે
એ ભાટે રામકાત કેલલી ડે છે . સવિંશની ગપ
સ્થાનને કાયણે ુઅણ ુંુ નફશિં ણ ુઅણા કાયણે સ્થાનન ુંુ ભશત્લ લધવ ુંુ જોુઇએ. ુઅણી ુઅલડત શુંભેળા ુઅણને ુઈચ્ચ સ્થાને
ુ ે છે , ણ ુઅણી ભશેનત,સનષ્ઠા ુઅણને ુઈચ્ચ સ્થાને ટકાલી યાખે છે . એક બયલાડને એના ગણ
ુ ો જોુઇ યાજાએ એને ભુંત્રી
મક
ફનાલી દીધો. ુઅવ ુંુ ુઈચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કમાષ છી ણ એ ઘભુંડી ન ફનતાું નમ્ર ફની યહ્યો. ભફશનાભાું એક લખત વુંઘયી
યાખેરો બયલાડનો ડ્રેવ શેયી ુયીવા વાભે ુઉબો યશી ોતાની જાતને ુવઝરમતની માદ ુાલતો,જેથી ક્ાુંક ુઝબભાન ન
ુઅલી જામ. નશી તો છી ુઅલા ઊંચા સ્થાનનો કોુઇ ુથષ નથી યશેતો.

बेशक अपनी मंजजल तक मेहनतसे जाना है हमें ,

पर जहांसे अपने ही न ददखाई दे , वो ऊंचाई ककस कामकी?
વભાજન ુંુ ફશત ુઇચ્છનાયા વદામ વભાજના હ્રદમભાું સ્થાન ાભે છે . ુઅવ ુંુ સ્થાન ૈવાથી ભેલી ળકાત ુંુ નથી. ણ ફીજા
ભાટે વભસિતતાની બાલના,વાભેલાાના હ્રદમભાું સ્થાન અંફકત કયી રે છે . ફ્રોયેં વ નાુઇટીંગે ર એન ુંુ પ્રસતકાત્ભક ુઈદાશયણ છે .
ઘામર યધ્ુ ધ કેદીઓની વાયલાયન ુંુ ફીડુું ફ્રોયેં વે ઝડપ્ય ુંુ શત.ુંુ યાત્રે શાથભાું દીલો રુઇ યધ્ુ ધ છાલણીભાું દદષ થી કણવતા વૈસનકોની
ાટાીંડી કયી, પ્રેભા શાથ પેયલી ભાતા જેલો સ્નેશ ુઅપ્મો ુને તેણે ુઅ વૈસનકોના હ્ર્દમ જીતી રીધા. એભના હ્ર્દમભાું
ુ ી વભાજવેલા કયતા રોકોની નાુઇટીંગે ર
કામભી સ્થાન ફનાલી રીધ ુંુ ુને એ ફની ગુઇ“ધ રેડી લીથ ધ રેમ્”સનસ્રશ
પ્રસતસનસધ છે . જમાું જમાું ુઅલી સનસ્લાથષબાલે વેલા થામ છે ,ત્માું ત્માું ુઅલી ક્રુતજ્ઞતા જોલા ભે છે . દીન દુઝખમાના ફેરી
ફનનાય, નોધાયાના ુઅધાય ફનનાયને એ રોકોના ુઅલા હ્રદમ સવિંશાવન ભતા શોમ છે . ુઅલા હ્રદમ સવિંશાવન ય સ્થાન
ુ લે છે .
જભાલનાય, સલયાજભાન થનાય, યાજા ભશાયાજા કયતાું ણ લધાયે ભનની યભ ળાુંસત તેઓ ુનબ
ભને જો તભાયા હ્રદમભાું સ્થાન ભે ,
તો ભેં જોમેરા દયે ક સ્લપ્ન વાચા ડે
જીલન કોયા કાગઝ વભ તેભાું રખામ પ્રેભ કશાની
ુ પ્રેભની કરભ ભે .
જો તજ
જીલનની નલી યાશ ઝચિંધનાય ણ જનતા જનાદષ નના હ્ર્દમભાું ુઅવ ુંુ જ ુઅદયન ુંુ સ્થાન ધયાલે છે . નમ્રમસુ ન,શોમ કે
જ્ઞાનલત્વર સ્લાભી,ુઅલા થદળષકો શોમ કે કસલ કાઝરદાવ, ળેલવસમય જેલા કરભના  ૂજાયીઓ કાાુંતયે ણ રોકોની
ુ સળક્ષકો સલાાથઓનાઓના જીલન ઘડતયભાું ુગત્મન ુંુ સ્થાન ધયાલે છે . ફોડષ ન ુંુ સ્થાન
આંખોભાું ુઅદયબયું ુ સ્થાન ધયાલે છે . સનણ
રેટો રુઇ ળકે,ચોકન ુંુ સ્થાન ટેફરેટ રુઇ ળકે. યું ત ુ સળક્ષકન ુંુ સ્થાન ક્ાયે મ ટેલનોરોજી ન રુઇ ળકે. શભણાુંન ુ ુઈદાશયણ
ુઅવ ુંુ શોમ તો તે છે ુઝબનમ વમ્રાટ ફદરી કુ ભાય. ુઅલા કરાકાયો,ગીતકાયો,વુંગીતકાયો ોતાની ુઅગલી પ્રસતબાથી
જનભાનવ ય છલાુઇ જતાું શોમ છે . ુસભતાબ જેલી લાલછટા ણ ુઅગવ ુંુ સ્થાન નક્કી કયે છે . ૧૮ ઓગસ્ટ્ ૨૦૨૧ના યોજ ૧૪
ુ લત્તા વબય લાુંચન
લષની દીઘષ લાુંચનમાત્રા  ૂણષ કયી ૧૫ભાું લષભાું દાષણ કયી યશેર વર્જનશાય વાભસમક ણ ગણ
ુ લાચકલગષ ના હ્રદમભાું ુઅવ ુંુ જ ુનેરું ુ સ્થાન ધયાલે છે .
વાભગ્રીથી સજ્ઞ
ુઅણા થકી સ્થાનન ુંુ ભશત્લ લધે એભાું સ્થાન તો દીી ુઉઠે છે ,વાથે ુઅણી ણ ગફયભા લધે છે . સ્થાન થકી
ુઅણ ુંુ નશીં ણ ુઅણી પ્રસતબા ખીરલી ુઅણા થકી સ્થાનન ુંુ ભશત્લ લધાયીએ.
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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સ્થાનનુ ાં સ્થાનક

અલ્ા લવા,મુફઈ
ાં
યભ કૃાફૄ યભેશ્વયે જ્માયે આ  ૃથ્લીની યચના કયી ત્માયે એની નાનાભાાં નાની, ઝીણાાંભાાં ઝીણી લસ્તુ, છી તે વજીલ શોમ કે
વનજીલ દયે કનુ ાં સ્થાન ખ ૂફ વભજી વલચાયીને અથન ૂણન યીતે નક્કી કયીને જ તેની યચના કયી છે . તેભાાં કોઈ ળાંકાને સ્થાન નથી.
જોયુ,ાં ળાંકાનુ ાં ણ સ્થાન….ફવ, આભ દયે ક ળબ્દ અને ભનોબાલનુ ાં ણ સ્થાન ફાકામદા છે જ. આ સ્થાન ળબ્દ અરગ અરગ
યીતે જુદા જુદા લાક્યભાાં પ્રમોજામ છે . જેભ કે, સ્થાનાાંતયણ, સ્થાનાાંહકત, સ્થાનક, સુસ્થાન, વાાંસ્થાવનક, સ્થાનાાંતય લગેયે લગેયે.
ક્યાયે ક વલાર થામ કે ક્ુ ાં સ્થાન ઉત્તભ? તો જલાફ છે ,
ુ ા ચયણભાું, પ્રેભીના હૃદમભાું, ગર
ુ ુ ના ભનભાું, સભત્રના વભમભાું.
પ્રભન
જીલતા ભાણવનુ ાં સ્થાન એના ઘયભાાં, કુટુાંફભાાં, વાંફધ
ાં ોભાાં, લશેલાયભાાં અને વભાજભાાં છે જ. ણ એના મ ૃત્યુ છી, એનુ ાં
પ્રથભ આગભાાં છી ભાટીભાાં અને છી છે લ્રે માદોભાાં એ સ્થાન વદા ભાટે જલામેલ ુાં યશે છે .  ૃથ્લી જ્માયે તેન ુ ાં સ્થાન ફદરે
છે ત્માયે અભાવ કે  ૂનભનુ ાં વજૉન થામ છે ણ વાશેફ, ભાણવનુ ાં સ્થાન ફદરામને ત્માયે વાંફધ
ાં ોનુ ાં વલવજૉન થામ છે . કોઈ ભાટે
હૃદમભાાં સ્થાન ફનાલતા તો વશેરાઈથી ફનાલી રેલામ છે , ણ એનુ ાં એ સ્થાન ટકાલી યાખવુ ાં ખ ૂફ અઘરુાં છે . સ્થાન ાભનાય
અને સ્થાન ફનાલનાય ફન્ને ભાટે એ એક ડકાય, ચેરેન્જ વમુ ાં છે .
જજિંદગીના ચઢાલ ઉતાયભાાં આણા આંતયીક બાલો જેભ કે, સુખ, દુ:ખ, યાગ, દ્વે, ધ ૃણા લગેયેન ુ ાં સ્થાન ઓછે લધતે અંળે
ફધાનુ ાં રગબગ વયખુાં જ અને નક્કી જ શોમ છે . ણ અત્માયે આ વાાંપ્રત કાભાાં લગય મુડીએ ભતા શલાળના સ્થાનો ણ
ઓછા થઈ ગમા છે . ોતાના ઈચ્છે રા, ધાયે રા સ્થાન ય શોંચલા દયે ક વજીલ ખ ૂફ શલાવતમા ભાયે છે . ખાવ કયીને તો
ભાનલી. ભનોલાાંવછત સ્થાન શાાંવર કમાન છી ત્માાં એ સ્થાન ય ટકી યશેલા ભાટે ભયલણમો થઈ જજૂભે છે . આજે ભાનવવક સ્તય
નશીં ણ ળાહયયીક સ્થાન, શોદ્દાનુ ાં લધાયે ભશત્લ છે . ક્યા સ્થાન ય તભે ફેઠાાં છો એનાથી તભાયી રામકાત, ભશત્તા અંકામ છે .
રોકો તભને, તભાયા ગુણને નશીં તભાયી ખુયળીને, તભાયા એ સ્થાનને વરાભ કયે છે . દુબાનગ્મે એ સ્થાન યથી જો ગફડયા તો
કોઈ શાથ આલા લાા તો નશીં ભે ણ ગ ખેંચલાલાા અચ ૂક ભળે જ.
આ સ્થાનનુ ાં ભશત્લ હુ ાં ભાયી જ એક ગઝર દ્વાયા કહુ ાં તો,
ભાન જમાું ગજાન ુંુ છે . સ્થાન ત્માું ધજાન ુંુ છે . એ ુઈબા શળે યાશભાું, સ્થાન ત્માું ભજાન ુંુ છે . કાભધાભ ક્ાું ગભે? ,
સ્થાન ત્માું યજાન ુંુ છે . એ યહ્યો ન દાફભાું, સ્થાન ત્માું વજાન ુંુ છે . યાખળે વરાભત વદા, સ્થાન ત્માું છજાન ુંુ છે .
Email id.: tejnikalme@gmail.com
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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ુઈચ્ચ સ્થાને થી તન

ધીફૃબાઈ ભીયાણી, ઘાટકોય

થોડા ભહશના શેરા ઋવકેળભાાં ગાંગા નદીના હકનાયે ઉબો શતો, હશભારમ લનતની ટોચ યથી ોતાનુ ાં ઉદગભ
સ્થાન છોડીને વતત ધવભવતી આ વતત ાલની ગાંગા ોતાના રક્ષ્મ ગાંગાવાગય તયપ ધવી યશી શતી. આટરી રાાંફી
વપયભાાં કેટરામ સ્થાન આલતા શળે.
ગાંગા નદીનુ ાં આણા જીલનભાાં એક વલવળષ્ટ સ્થાન યહ્ુાં છે , એટરે ભાગનભાાં આલતા અનેક પ્રકાયના સ્થાન એ તીથન
સ્થાન ફની યહ્યા છે . યાં ત ુ દયે ક નદી ોતાનુ ાં ઉદગભ સ્થાન છોડીને વતત લશેતી યશે છે . તેના ભાગનભાાં આલતા અનેક
ગાભડાાં, ળશેયો અને શુ ક્ષી ભાનલીઓ અને કુદયતની ાણીની જફૃહયમાત ોતાની ક્ષભતા મુજફ  ૂયી ાડે છે , ગાંગા
નદી જે કામન કયે છે , તેવ ુ ાં જ કામન નાના ભોટા ામે આ દયે ક નદી કયે છે , છતાાં દયે ક નદીને ગાંગા નદી જેટલુાં ઉચ્ચ સ્થાન
પ્રાપ્ત થત ુાં નથી. દયે ક નદી હકનાયે લવેરા ળશેયો તીથન સ્થાન ફની ળકતા નથી.
ભનભાાં પ્રશ્ન થામ છે કે આવુ ાં કેભ થયુ ાં શળે? પ્રત્મેક હશન્દુના ભનભાાં ઋવકેળ, શહયદ્વાય, કાળી, પ્રમાગનુ ાં જે સ્થાન છે
તેવ ુ ાં સ્થાન અન્મ નદીઓના હકનાયે લવેરા ળશેયો અને ગાભડાઓનુ ાં કેભ નથી?
આભ જોઈએ તો વાભાન્મ યીતે આણાાં દે ળભાાં હશન્દુ ધભનના ભાંહદયોની વાંસ્કૃવત નદી હકનાયે અથલા ભોટા ભોટા
જાળમોના હકનાયે વલકાવ ાભી છે . વાંસ્કૃવતના વલકાવભાાં આ સ્થાનોનુ ાં એક અનેરુાં ભશત્લ યહ્ુાં છે .
ઘણી જગ્માએ વાંતોની શાજયી અથલા તેભનાાં ગરાાં ડયાાં શોમ તો જે તે સ્થાનનુ ાં ભશત્લ લધી જામ છે . વાંતો ભાટે
કશેલામ છે કે તેના "ચયણ ફૃકે ત્માાં કાળી" વાંતોએ કાળી માત્રા કયલા જલાની જફૃય નથી, તેઓ જ્માાં ણ યોકામ તે સ્થાન કાળી
જેવુ ાં વલત્ર ગણામ. અત્માયના વભમભાાં આણે ફધા આ યીતે વલકવેરા કેટરામ સ્થાન વલે જાણીએ છીએ. વૌયાષ્રના ખ ૂણાના
સ્થાન ય આલેલ ુાં ખોફા જેલડુાં લીયુય ગાભ આજે વાંત જરાયાભ ફાાના નાભે આંતય યાષ્રીમ નકળા ય સ્થાન ામ્યુ ાં છે ,
ભશાયાષ્રના ખ ૂણાભાાં આલેલ ુાં વળયડી ગાભ વાઈફાફાના ચયણ ત્માાં ડયા અને વલત્ર સ્થાન ફની ગયુ.ાં  ૂના ાવે આલેલ ુાં
આાંદી જ્ઞાનેશ્વય ભશાયાજના કાયણે તીથન સ્થાન ફની ગયુ.ાં વૌયાષ્રના ખ ૂણાભાાં આલેલ ુાં ગઢડા ગાભ સ્લાવભનાયામણ બગલાનના
આગભન વાથે આસ્થાનુ ાં કેન્દ્ર ફની ગયુ.ાં આભ જોઈએ તો તો દયે ક સ્થાન ોતાના ફ કયતાાં લધાયે કોઈ વાંત કે કોઈ વલત્ર
નદીના વાંકન ભાાં આલે તો તેન ુ ાં ોતાનુ ાં એક આગવુ ાં ગૌયલ લાંત ુ વલવળષ્ટ સ્થાન ફની જામ છે .
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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યાં ત ુ આ દયે ક વલત્ર સ્થાન ય જ્માયે જ્માયે ણ જલાનુ ાં થયુ ાં છે , ત્માયે ત્માાં લવતા રોકોની ભાનવવકતા,
ભાંહદયોના  ૂજાયીઓ અને ાંડાઓની જોહુકભી જોઈએ તો એભ રાગે કે આ કશેલાતા વલત્ર સ્થાન ય લવતા આ ફધાની
ભનોવ ૃવત્ત આલી શરકી કક્ષાની કેભ છે . કયોડો ફૃવમાની આલક અને છતાાં વગલડો, સ્લચ્છતા લગેયેનો અબાલ. ભાંહદયોના
દ્વાય અને છત વોનાના ફન્મા શોમ, મ ૂવતિને વોનાના દાગીના, વોનાના મુગટ કુાંડર અને લસ્ત્ર શેયાવ્મા શોમ અને ભાંહદય
ફશાય દહયદ્ર નાયામણ એક લખતના યોટરા ભાટે ટલે છે .
વલયભગાભ ાવે આલેરા એક ભોટા જૈન તીથન સ્થાન ય ઘણી લખત ગમો છાં, રાખો ફૃવમા ન્મોચ્છાલય થામ
ણ ગાભના ફવ સ્ટે ન્ડથી ભાંહદય સુધીનો યસ્તો એકદભ લફસ્ભાય શારતભાાં અને યસ્તાની ફન્ને ફાજુ ગાંદકીનો ાય નશીં.
ભાયા વાથે આલેરા વભત્રને  ૂછયુ ાં કે આટલુાં ભોટુાં આસ્થાનુ ાં આ સ્થાન છે , યોજ શજાયો રોકો માત્રા કયલા ભાટે આલે છે તો
આટરો એક યસ્તો સુઘડ, વાપ સુથયો અને સુદય
ાં
ફનાલી ન ળકામ? જ્માાં દાખર થતાાં જ સ્થાન વલે એક વલવળષ્ટ બાલ
પ્રગટ થામ? ણ લો સુધી ત્માાં કોઈ ણ પયક થમો નશી.
ફહુ ચલચિત અમોધ્મા અને કાળી વલશ્વનાથ ભાંહદય ય ણ ગમો છાં. હશન્દુ ધભનના ઉચ્ચ કક્ષાના વલત્ર સ્થાન
ગણામ, ણ ત્માાં ણ જે શારત જોઈ તે ખ ૂફ જ કાંગા અને વનમ્ન કક્ષાની. ભનભાાં પ્રશ્ન થામ છે કે આણે આણાાં
વલત્ર સ્થાનને ળા ભાટે આલા ગાંદા અને ગોફયા યાખીએ છીએ? પોયે નના રોકો શુ ાં છા રઈને જતા શળે?
BAPS ના વાંતોએ યદે ળભાાં ભોટા ભોટા ભાંહદયો ફનાવ્મા છે , અભદાલાદ અને હદલ્શી ખાતે અક્ષયધાભ ફનાવ્મા છે ,
આ ફધી જગ્માએ એક હદવ્મ લાતાલયણનો અનુબલ થામ છે , તો અન્મ સ્થાન ય આણે ળા ભાટે ાવલત્ર્મ નથી જાલી
ળકતા?
ભાણવની ભાનવવકતા જ કદાચ એલી છે . વેન્ચ્યુયી યે મોનભાાં જોફ કયતો શતો ત્માયે ભાયા એક વવવનમય વાથી
વાથે કાંનીના કાભે કોઈ જ્ગગ્માએ પાઈલ સ્ટાય શોટરભાાં ઉતમાન શતા, કાંનીના કાભે ફશાય જલાનુ ાં શત,ુાં ફશાય નીકતી
લખતે ભાયા વાથીદાયે રાંગની ચાદયથી ોતાનાાં જોડાાં વાપ કમાન , ભને ફહુ આઘાત રાગ્મો, ભેં કહ્ુાં આવુ ાં કેભ કયુ,ું ભને
કશે આણે ફશાય ફોડન રગાલી દે શ ુ ાં ફૃભ લરીન કયલાનો છે , ણ ચાદયથી બુટ વાપ કયલાના પ્રશ્નનો ઉત્તય તેભણે આપ્મો
નશીં. ભાયાથી ઉયના સ્થાન ય એટરે જીબથી ભાયે તેભને વય કશેવ ુ ાં ડે ણ ભાયી નજયભાાંથી તેઓનુ ાં સ્થાન ઉતયી
ગયુ.ાં
અત્માયે આણે આણી આવાવ યાજકાયણનો જે ભાશોર જોઈએ છીએ તે મુજફ ઉચ્ચ સ્થાને લફયાજેરા કેટરામ
યાજકાયણીઓ કાન ૂની દ્રષ્ટીએ અયાધી છે , ોરીવ જેભને કડલા ચાશતી શતી તેન ુ ાં અત્માયે તેભના સ્થાનના કાયણે યક્ષણ
કયે છે . આખી જીંદગી એક ોતડી શેયીને જીલેરા ભશાત્ભા ગાાંધી કે પાટે રો ઝભ્બો શેયીને ગૃશ પ્રધાન તયીકે કામન
કયનાય વયદાય ટે ર કે રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી અશીં બાયતભાાં થમા શતા તેવ ુ ાં બવલષ્મની ેઢી ભાનળે નશીં.
વત્તાના સ્થાને લફયાજેરા કશેલાતા ભશાનુબાલોએ ોતાની વ્મક્લતગત વલશ્વવનીમતા ગુભાલી દીધી છે . તેવ ુ ાં જ
વાભાજજક ક્ષેત્રભાાં દે ખામ છે . ભોટા બાગના ભશાજનો વાંસ્થાઓભાાં ભની અને ભવરના જોયે રોકો આગેલાન ફની ફેઠા છે .
એક જભાનાભાાં વેલાના માન મ ગણાતા આ વલત્ર સ્થાન આલા રોકોના કાયણે અબડાઈ ગમા છે
રાગે છે કે કોઈક વલયરા જ નીવત અને વનષ્ઠાથી ઉચ્ચ સ્થાને શોંચી ળકતા શળે અને છી તે સ્થાન ય
શોંચ્મા ફાદ નીવત અને વનષ્ઠા  ૂલનક કાભ કયી ળકતા શળે, ફાકી ઉચ્ચ સ્થાને શોંચી ગમા છી તન વનશ્ચીત છે .
નદીની જેભ ઉચ્ચ સ્થાનેથી તન થામ અને વતત કોઈનુ ાં બલુાં થામ તો તો ખ ૂફ વયવ યાં ત ુ ઉચ્ચ સ્થાને શોંચીને
ાની ખીણભાાં તન થામ તો તેને કોઈ ણ ફચાલી ળકે નશી.
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'પલત ધફકત ુંુ યશે એ હૃદમ નથી, ણ એની અંદય કોુઇન ુંુ સ્થાન શોમ એ હૃદમ છે '.
ુઅભ તો સ્થાનન ુંુ ણ સ્થાન શોમ છે . જેલી યીતે ઝાુંઝય છે જેન ુંુ રૂ, યું ગ, ુલાજ લગેયે એક વયખ ુંુ જ શોમ ુને ઝાુંઝયન ુંુ
સ્થાન ગભાું જ શોમ યું ત ુ એ ગ ફદરતા સ્થાન ણ ફદરાુઇ જત ુંુ શોમ છે . જેલી યીતે એક ઝાુંઝય ુઅણી નલી લહુ ુથલા
દીકયી ુથલા કુ દે લીને શેયાલીએ, ફીજુ ું ઝાુંઝય કરાકાયો કરા દે ખાડલા શેયે ુને ત્રીજુ ું ઝાુંઝય લેશ્માઓના કે ફાય ડાન્વયના
ગભાું શેયેરા શોમ તો ુઅભ ત્રણેના સ્થાન જુદા જુદા થુઇ જામ છે . જેલી યીતે લહુ-દીકયી કે કુ દે લીના ઝાુંઝય ભાન વન્ભાન ાભે
છે , કરાકાયોના ામર એક ળણગાય ફને છે , જમાયે ત્રીજા સ્થાનભાું ઝાુંઝય માતનાન ુંુ સ્થાન ાભે છે . ુઅને કશેલામ સ્થાનન ુંુ ણ
સ્થાન શોમ છે .
ુઅભ તો દયે કના સ્થાન નક્કી શોમ યું ત ુ ફયલતષન કાના રીધે સ્થાન ણ ફદરામ છે . જેલી યીતે ભોફાુઇરે કેભેયા,
ુ ન ુંુ સ્થાન રુઇ રીધ ુંુ છે . કાભસ ૂત્ર જેવ ુંુ સલત્ર ગ્રુંથન ુંુ સ્થાન ુઅજે ોનષ ફપલ્ભોએ
યે ફડમો, ટી.લી, સથમેટયો, ટોચષ જેલી ુવુંખમ લસ્તઓ
ુ ન ુંુ સ્થાન ઓફડમો બક
ુ ે રુઇ
રુઇ રીધ ુંુ છે , ૌષ્ષ્ટક ુઅશાયન ુંુ સ્થાન જ ુંકફૂડ એ રીધ ુંુ છે , ોસ્ટન ુંુ કાભ ુઇ-ભેર એ રુઇ રીધ ુંુ છે , બક
ુ ુ ોના ઘણા સ્થાનો ુઅજે રેડીવો એ રુઇ રીધા છે જેલા કે ડ્રાુઇલ, ફેંક, ઝફઝનેવ ુને નાવા જેલી જગ્માએ સ્ત્રી શોંચી
રીધ ુંુ છે , ર
ગુઇ છે . ુઅભ ફયલતષન કાથી સ્થાન ફદરામ એ સ્લબાસલક છે .ુફશ એક સવયીમરન ુંુ નાભ માદ ુઅલે છે . ક્યુ કી વાવ બી કબી
ુ સ્થાન ફપલવ જ શોમ એભાું ક્ાયે મ ફદરાલ ના ુઅલે ુને ુઅલે તો નલાુઇ ભાડે જેલી યીતે તભાયા ળયીયના અંગન ુંુ
ફહુથી ુમક
સ્થાન ક્ાયે મ ન ફદરે જે ુલમલોની જગ્મા શોમ ત્માું જ શોમ ુને જો કોુઇ પેયપાય શોમ તો ુઅણે એને ખોડ તયીકે જોુઇએ છીએ
એલી જ યીતે સનલાવ સ્થાન એટરે કે ઘય એ ણ ન ફદરામ ુને ુઅણ ુંુ સ્થાન ઘયભાું જ શોમ જો ફશાય પયલા જુઇએ તો શોટરભાું
સનલાવ કશેલામ ુને કોુઇ ભાસલત્રને કાઢી મ ૂકે તો ુઅશ્રભભાું કશેલામ. એલી જ યીતે મ ૂસતિન ુંુ સ્થાન ભુંફદયભાું શોમ, યાજાન ુંુ સ્થાન
ભશેરભાું શોમ, ભ ૂતનુું સ્થાન ીાભા શોમ લગેયે એલા ઘણા સ્થાનો છે જે એભની જગ્માભાું જ શોમ એભન ુંુ સ્થાન ફપલવ શોમ ુને
ક્ાયે મ ન ફદરામ.
ુ સ્થાન ુગત્મના શોમ છે . જેલી યીતે ભા-ફા-ગર
ુ ુ ુને તભાયી ગભતી વ્મસ્લત ુથલા તભાયો પ્માય, ુઅણા વુંતાનો
ુમક
એ ફધાન ુંુ સ્થાન ુઅણા જીલનભાું ુગત્મન ુંુ શોમ છે જે ુનેરૂ સ્થાન કશેલામ છે . ુને એક સ્થાન 'ખેરત ુ ુને ખીરત'ુંુ શોમ છે ુને
ુ યાખે છે ુને એક સ્થાન ભાનબયું ુ શોમ છે ુને એ સ્થાન રેખક ભાટે લાચકોન ુંુ
એ સ્થાન ુઅણા સભત્રોન ુંુ શોમ છે જે ુઅણને ખળ
શોમ છે કાયણ કે પોરોલય લધે એના કયતાું લાચકો લધે ત્માયે રેખકન ુંુ સ્થાન ભજબ ૂત ફને છે ુને નવ ુંુ નવ ુંુ રખલા ફ ભે છે .
ુ ોભાું શોમ છે ુને એ સ્થાન નલી ઓખ ુને ભાન ુઅલે છે .
ુને શા, રેખકોન ુંુ સ્થાન ભેગેઝીન ુને બક
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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ુ કાયતા યશે, જીલનભાું એવ ુંુ સ્થાન ભેલો કે રોકો તભને વતત ળોધ્મા
"જીલનભાું એવ ુંુ સ્થાન ના ભેલો કે રોકો તભને ધત
ુ વ્મસ્લતના સ્થાન ભોટા શોમ ણ કાભ નજીલા શોમ ુને ુમક
ુ વ્મસ્લતના સ્થાન નજીલા શોમ ણ કાભ ભોટા શોમ ુને
કયે ." ુમક
કોુઇ વત્તાથી વાયા કામો કયે તો કોુઇ સ્થાનનો ગેયપામદો ણ ુઈઠાડે. એક સવિંશ યસ્તા ય ચાલ્મો જતો શતો ુને એને ફકયો રરકાયે
છે ત્માયે સવિંશને નલાુઇ રાગે છે કે ફકયો ભને રરકાયે છે ? એણે ુઅજુફાજુ નજય કયી તો ફકયો છાયા ય ફેઠો શતો ુને ત્માું સવિંશ
શોંચી ળકલાનો ન શતો એટરે ફકયો એની ફશાદુયી ફતાલતો શતો જે એની નશીં ણ એના સ્થાનની શતી. ુઅલી ખોટી ફશાદુયી
ફતાલનાયનો ણ તોટો નથી ુને ુઈય કહ્ ુંુ એ પ્રભાણે ભોટાન ુંુ સ્થાન નાન ુંુ ુને નાનાન ુંુ સ્થાન ભોટુું. તો ભે એક દૃશ્મ જોય ુંુ શત ુંુ
ુભો દે ળભાું પયલા નીકળ્મા શતા ુને ુભે ચાના સ્ટોર ય ચા ીતા શતા ત્માું એક ભોટી ગાડી ુઅલી ુને એભાુંથી એક વ્મસ્લત ચા
ુને ઝફસ્કીટ રુઇ ગમો ુને એ રોકો ચા ઝફસ્કીટ ખાલા રાગ્મા. એટરી જ લાયભાું એક યે કડી રુઇને ભાણવ ુઅવ્મો ુને એ વસ્તા
ુને નાના યભકડા ુને કાુંવકા લશેચતો શતો ુને એને ણ ચા ુને ઝફસ્કીટ રીધા ુને એણે ચા ોતે ીધી ુને ઝફસ્કીટ
કત
ૂ યાઓને ખલડાવ્મા. એ દ્રશ્મ ભને ફહુ સ્ળઓના ગય ુંુ કે જે કત
ૂ યાને ઝફસ્કીટ ખલડાવ્મા યું ત ુ ખયે ખય ભ ૂખમો તો એ શળે ુને શજી તો
જેની ફોણી ણ નથી થુઇ છતાું ુઅટરી ુઈદાયતા! ુને ગાડીલાા શ્રીભુંતોને

તો ન કુ તયા દે ખામા કે ન ગયીફ ભાણવ દે ખાણો.

ત્માયે કશેલાન ુંુ ભન થામ કે ભોટા સ્થાન લાા ન કયે એલા કાભ નાના સ્થાન લાા કયી જામ ુને ુઅ તો એક સનસભત્ત છે યું ત ુ ઘણાું
ુ લાય થામ છે .
સનસભતોભાું ુઅ વત્મ ય
ુઅભ તો બગલાનન ુંુ સ્થાન બરે ભુંફદય શલે યું ત ુ ક્ાયે ક લવલાટ ફીજે ણ શોમ એન ુંુ દ્રષ્ટાુંત: એક ઝબખાયી ભુંફદયની ફશાય
બીખ ભાગી યહ્યો શતો વાુંજ ડી ગુઇ છતાું એને જોુઇએ તેટરી બીખ ન ભી ુને યાત ડી ગુઇ ત્માયે કોુઇ એને કહ્ ુંુ કે તભે
ુશીંમા ભુંફદયની ફશાય બગલાનના નાભે બીખ નથી ભતી તો ત ુંુ ફીમય ફાય જમાું ચારત ુંુ શોમ ત્માું જુઇને બીખ ભાુંગ તારું ુ કાભ
થુઇ જળે ુને ઝબખાયી તો કટોયો રુઇને ફેવી ગમો ુને જે વ્મસ્લત ફીમય ફાયભાું થી દારૂ ીને નીકે એની ાવેથી ઝબખાયી બીખ
ભાુંગે તો કોુઇ ૫ રૂસમા, ૨૦ રૂસમા, ૨૦ રૂસમા, ૫૦ રૂસમા, ૧૦૦ રૂસમા એલી યીતે ુઅતા ગમા ુને ઝબખાયીનો કટોયો બયાુઇ
ગય ુંુ ત્માયે એને ખ ૂફ ુઅશ્ચમષ થય ુંુ ુને ુઅકાળ ુઈય જોુઇને બગલાનને કશે છે તારું ુ સ્થાન ક્ાું છે ુને ત ુંુ યશે છે ક્ાું એ ભને ુઅજે
ખફય ડી. વાયાુંળ: વાયા સ્થે થી નીકતો ભાણવ વાયો જ શોમ ુને ખયાફ સ્થે થી નીકતો ભાણવ ખયાફ જ શોમ એવ ુંુ ક્ાયે મ
ધાયી રેવ ુંુ જોુઇએ નશીં.
ુઅભ તો ઘણા વ્મસ્લતઓ ુઈચ્ચ સ્થાન ધયાલતા શોમ યું ત ુ એ ુઈચ્ચ સ્થાન ભેલલા ખ ૂફ જ ભશેનત કયલી ડતી શોમ છે
ુને ફીજા સ ૂતા શોમ ત્માયે ુઈચ્ચ સ્થાન ાભલા લાળું કાભ કયત ુંુ શોમ છે . ુને ુઈચ્ચ સ્થાન ાભલા લાાને છાડલા લાા ુને
ીઠ ાછ લાત કયલા લાા ણ ધણા શોમ છે યું ત ુ એલા રોકોની યલા કયલી જોુઇએ નશીં ુને ુઅણે એનાથી ુઅગ છીએ
એભન ુંુ સ્થાન ુઅણી ાછ છે એટરે એલા રોકોથી ડયવ ુંુ નશીં.ુને શા, ુઅણી ુઅલડત ુઅણને ુઈચ્ચ સ્થાને શોંચાડે છે યું ત ુ
ુઅણી ભશેનત ુઅણને ુઈચ્ચ સ્થાને ટકાલી યાખે છે એટરે ુઈચ્ચ સ્થાન ભેલવ ુંુ વશેલ ુંુ નથી યું ત ુ ટકાલી યાખવ ુંુ એનાથી ણ
ુઘરું ુ છે .
જેન ુંુ જમાું સ્થાન શોમ ુને એ ન દે ખામ તો સ્લાબાસલક યીતે દુુઃખ ણ થામ 'જેભ વાલજ લગયન ુંુ જ ુંગર એટરે યાજા લગય
ન ુંુ યાજ' એલી જ યીતે ઘણા રોકો ઘણાું રોકોન ુંુ સ્થાન છીનલી રેતા શોમ છે જે મોગ્મ નથી. ુઅ કોયોના કાે ઘણાના સ્થાન ુઈથર
ાથર કયાલી યાખમા ુને ોતે ોતાન ુંુ સ્થાન ુડગ યાખય ુંુ જે ીડાદામક છે . ુઅભ તો ધભષસ્થો એટરે ળાુંસત, સ્સ્થયતા ુને
વુંસ્કાયોન ુંુ સ્થાન છે યું ત ુ ફધા યશેલા લાા ુને વુંબાલા લાા શોદ્દાના સ્થાન ભાટે ુળાુંસત ુઈબી કયે છે ુને રોકોની શ્રિાને ઠેવ
રાગે છે ુને જલાન ુંુ ટાે છે .
ુઅભ તો સ્થાનની વ્માખમાઓ એટરી ફધી છે કે એક સ્ુ તક રખાુઇ જામ યું ત ુ ભેુઇન મદ્દુ ાભાું એક સ્થાન માદો એ ણ
રીધ ુંુ છે . ફાક જન્ભે ત્માયે એના ભગજભાું કોુઇ માદ ન શોમ યું ત ુ જેલો વભજલા રાગે એટરે માદોન ુંુ સ્થાન ભગજભાું જભા થત ુંુ
ુ ાા લચ્ચે જલાની માદો એ જેલી યીતે બણતયની માદો, પ્રેભની માદો, સભત્રોની માદો, ગમેરા વ્મસ્લત
જામ જેલી યીતે ફાણથી બઢ
માદો એલી તો કેટરી ફધી માદો છે જે વાયી ણ શોમ એને ખયાફ ણ શોમ ુને એ માદો નલયાળની ોભાું લધ ુ ુઅલે છે ુને
ધણી માદો શવાલી જામ છે .માદોન ુંુ સ્થાન ફધાના જીલનભાું શોમ છે .
અંતભા:શદમભા જેન ુ ણ સ્થાન યાખે છ,ભાયાથી લધાયે એન ુ ધ્માન યાખ ુંુ છું. Email:-galapushpa@gmail.com
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
મ્ફય-૨૦૨૧
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ુ ી યીખ, યાજીા
પાલ્ગન
આ જજિંદગી કતનવ્મની કેડીથી કાંડયામેરી છે , જેભાાં વાંફધ
ાં ોની સુલાવ ત્માાં સુધી ભશેંકતી યશે, જ્માાં સુધી યસ્ય પ્રેભ યશે.
પ્રેભ નાભનુ ાં ુષ્ કયભામ એટરે આ જજિંદગી ડતય ફની જામ છે . ડતય હકિંભતનુ ાં સ્થાન શુ ાં શોમ છે એ આણે ગલણતનાાં
ભાધ્મભથી જાણીએ છીએ. આણાાં જીલનભાાં રાગણીઓ, અેક્ષાઓ, રોબ, કાભ, ક્રોધ, ઈાન, અશાંકાયનાાં તાણાલાણા લણામેરા
છે . આથી જજિંદગીભાાં અશાંકાયનુ ાં સ્થાન વાંફધ
ાં ોના કૌંવની ફશાય યાખો. કેભકે ફે આંગીઓ લચ્ચેની જગ્મા અવલશ્વાવ છે એને
વભજણથી  ૂયી ળકો તો એ વલશ્વાવ ફને છે . જજિંદગીફૃી ગથ
ાં ૂ ામેરા શાથોભાાં જ પ્રેભનો વલશ્વાવ છે ! આ વલશ્વાવભાાં અશાંકાય આલી
જામ તો વલશ્વાવનુ ાં સ્થાન ત ૂટીને દદન નુ ાં સ્થાન ફની જામ છે . વભમનાાં ચક્રે વાંફધ
ાં ોના વભીકયણો ફદરાઈ જામ છે , યાં ત ુ એક
લસ્તુન ુ ાં સ્થાન એનુ ાં એ જ યશે છે જેનુ ાં નાભ છે 'રાગણી'! ભાટે કોઈની રાગણીઓને કદી ના દુબાલો, સ્નેશથી એનુ ાં વવિંચન કયતાાં
યશો.
કોઈને આણાાં હ્યદમભાાં સ્થાન આવુ ાં એ આણાાં શાથની લાત છે યાં ત ુ એ જગ્માભાાં ફાંધ ફેવવુ ાં એ વાભેલાાના
શાથની લાત છે . કોઈ સ્થે આણે વભાલવુ ાં શોમ તો એ સ્થાન કયતાાં આણે નાનાાં થવુ ાં ડે છે ચાશે છી એ સ્થાન કોઈનુ ાં
હ્રદમ કેભ ના શોમ? યાં ત ુ જજિંદગીનો એક વનાતન વનમભ છે - કારે તભે કોઈનાાં સ્થાન ય આવ્મા શતા, આલતીકારે ફીજુ ાં કોઈ
તભાયાાં સ્થાન ય આલલાનુ ાં જ છે ! ભાટે જજિંદગીને આકાાંક્ષાઓનાાં ચક્રથી દૂ ય યાખીને કતનવ્મયામણતાની પોયભથી ભશેંકાલતા
યશો. આલી અવનવશ્ચત જજિંદગીની વપય ય મ ૃત્યુ નાભની એક ભાંજજર આલેરી છે , જેની વપયે દયે ક ભાનલીએ જલાનુ ાં છે ત્માયે
એટલુાં વલચાયલાનુ ાં મ ૃત્યુ છીનુ ાં સ્થાન કેટલુ?ાં ઓમ્ ળાાંવત: જેટલુાં અને મ ૃત્યુ છીનુ ાં જીલન કેટલુ?ાં એક તવલીય જેટલુ!ાં
આજ વનાતન વત્મ છે જજિંદગીનુ ાં તો શે ભાનલી! ળા ભાટે આખી જજિંદગી ઈાન, રોબ, રારવા, કાભનાઓ, અશાંકાયની
ાછ ખચી નાાંખે છે ? અયે ! એને વ્મથન થતી અટકાલીને વાયાાં કાભોનાાં કાભભાાં ઉમોગ કયતાાં ળીખી જા શલે કાયણ કે દુવનમાનાાં
ચાય સ્થાન એલાાં છે જે ક્યાયે મ બયાતાાં નથી વમુદ્ર, સ્ભળાન, આકાાંક્ષાઓ અને ભાનલીનુ ાં ભન! આ ફધાાં સ્થાનની હકિંભત અનશ્વય
છે જે કદી બયાતાાં નથી. શે ભાનલી અંતયાત્ભાફૃી નમનને ખોરીને જજિંદગીને પ્રેભ, કતનવ્મયામણતા, પ્રભુતાના ુષ્થી
ખીરલીને ઉજાગય કયી જજિંદગીને અથનવબય ફનાલી દે !
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ફય-૨૦૨૧

Email Id.:- falguniparikh04@gmail.com
27
૨૭

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

ઓગસ્ટ/વપ્ટે
મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
મ્ફય-૨૦૨૧

ુ ગુયાતી
II“વર્જનશાય
ગજ
ભાસવક”II
IIવજૉનશાય
જયાતી
ભાવવકII

28
૨૮

www.sarjanhar.com

ુ યાતી ભાસવક”II
II“વર્જનશાય ગજ

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧

29

ુ યાતી
II“વર્જનશાય
જ
IIવજૉનશાયગગુ
જયાતીભાસવક”II
ભાવવકII

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

જેને ખીરવુ ાં જ છે
એ કોઈ ણ સ્થ ય ખીરી જળે

સલયાજ ુંડયા, બાલનગય
જીલન વલકટ છે . અશીં વલકવવુ ાં વલસ્તાય કયલો, અને ટકી યશેવ ુ ાં દયે ક ભાટે એક વાંઘનની લાત છે . દયે કનો ોતાનો

વાંઘન છે . યાં ત ુ જેને કોઈ ણ વાંજોગોભાાં ટકી યશેવ ુ ાં છે . જેને ખીરવુ ાં જ છે . એને સ્થાન કે સ્થ કોઈ ણ શોમ ભાત્ર ને ભાત્ર
ોતાની જાત ય, ોતાના વલકાવ ય વલશ્વાવ શોમ છે . એ ખીરે ણ છે , અને ભશેકે ણ છે .

આણે ફધા જીલનભાાં કોઈને કોઈ સ્થાને શશુ.ાં દયે ક ોતાના વાંફધ
ાં ો મોગ્મ સ્થાને વનબાલાનો પ્રમત્ન કયતુ ાં જ શળે. ણ

આણે ોતે ોતાના જીલનભાાં ક્યાાં છીએ એ જાણતા નથી. શુ ાં ક્યાયે મ તભે ોતે ોતાની જ જાતને ળોધી છે ?? કે એ ક્યાાં
સ્થાને છે ?? જુદા જુદા રોકોના જીલનભાાં તભાયા અક્સ્તલનુ ાં જુદુાં જુદુાં સ્થાન શળે. ણ તભાયા ોતાના જીલનભાાં તભાયા
ોતાના અક્સ્તલનુ ાં સ્થાન કયુ?ાં ?? છે ને મુજાલતો
ાં
પ્રશ્ન...

આણે વાંઘન કયતા કયતા પ્રકૃવત વાથે રડી અને તાર ભેલી ોતાનુ ાં ભાનલ જાતનુ ાં એક સ્થાન ફનાવ્યુ.ાં વાભાજજક
મ ૂલ્મો, હયવતયીલાજો અને વ્મલશાયો લચ્ચે આણે જાતને એક યીતે અંદય ઉતાયી દીધી. ફવ આણે એ જ અનાલતા યહ્યા જે
આણે જોયુ.ાં આણે શાંભેળા વ્મક્લત કયતા એ

વ્મક્લતના સ્થાન ને એના ેદને ભશત્લ આપ્યુ ાં છે . આણી વાંસ્કૃવત ગણો તો

ઘયભાાં લડીર વ્મક્લતનુ ાં સ્થાન અને ભાન જલાઈ યશે એ આણે કામભ ળીખતાાં ળીખલતા આવ્મા. આ એટરી શદે આણે
ળીખી રીધુ ાં કે આણે એને વાંસ્કાય ગણી વાચા ખોટાની રભાાં ડલાનુ ાં ણ વાઈડભાાં કયી દીધુ.ાં આભ કોઈ ચોક્કવ વ્મક્લતના
ભોબાદાય સ્થાનને જ આણે અવત ભશત્લનુ ાં કયી દીધુ.ાં
જ્માયે તભે કોઈ ભશત્લના સ્થાને શો ત્માયે તભાયો વનણનમ ાયદળનક શોલો જોઈએ. અને વનષ્ક્ષ શોલો જોઈએ. આ
ફતાલે છે કે તભે કેટરા ન્મામવપ્રમ છો. તભને તભાયા સ્થાનનુ ાં અલબભાન નશી ણ ગલન શોલો જોઈએ. ઘય શોમ કે કોઈ
વાભાજજક ક્ષેત્ર જ્માયે તભે કોઈ જલાફદાયી લી જગ્મા ય શો તભાયા એક સ ૂચનથી એક વનણનમથી ઘણોફધો પેયપાય થામ છે .
વાથોવાથ તભાયાભાાં એટરીજ વલનમ્રતા શોલી જોઈએ. તભાયા ળબ્દો, તભાયો વલલેક તભાયા સ્થાનને ળોબે એ યીતે શોલા
જોઈએ. આણે કોઈ ણ કાભ કયીએ એ ુયી વનષ્ઠા વાથે કયવુ ાં જોઈએ. કોઈ ણ કાભ નાનુ ાં કે ભોટુાં શોતુ ાં નથી. કાભ અને દ
કયતા કાભ પ્રત્મેની આણી કાભ કયલાની ઈચ્છા, બાલના ભશત્લની છે . કોઈ ણ કાભને એના સ્થાનની નજયથી ના જોઈ
પયજ વભજી કયશુ ાં તો આણી પ્રવતબા આો આ ખીરી ઉઠળે.
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
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કોુઇના જીલનભાું
ુને

શોલી
ફુંને ુરગ છે .

કેટલુાં અઘરુાં છે વ્મક્લત વલળે ફનવુ ાં કોકના જીલનભાાં..!!
વફાંધી ફનવુ ાં વશેલ ુાં શોઈ ળકે..
કેટલુાં અઘરુાં છે યસ્તે ભાગનદળનક ફનવુ.ાં ...!!
વરાશકાય ફનવુ ાં વશેલ ુાં શોઈ ળકે...
કેટલુાં અઘરુાં છે સ્લીકાય ભાણવનો "ભાણવ" તયીકે કયલો...!!
તેભનાાં ગુનાઓના લકીર ફનવુ ાં વશેલ ુાં શોઈ ળકે.....
પ્રમત્ન કમાન લગય વશજણે જે લતનન થત ુ ાં શોમ કે બાલ અનુબલાતો શોમ છે તે વ્મક્લતના ભાનવ ય
ઊંડી છા છોડી જામ છે . નશીં કે વાયી બાાઓભાાં કયે રાાં વ્મલશાય. રોશીનાાં વાંફધ
ાં ો ફામ હડપોલ્ટ ફાંધામ છે . ણ તે
વાંફધ
ાં ોભાાં બાલનો, રાગણીનો ફાંધ તો આણે જ ફાાંધલો ડે છે અને મોગ્મ વભમે તેન ુ ાં વભાયકાભ અને ભાલજત
ણ કયલી ડે છે . તેભનાાં જીલનભાાં આણી વાંફધ
ાં ફૃી ભાત્ર "જગ્મા" શોમ તો  ૂયાઈ ણ જઈ ળકે. તેન ુ ાં
હયપ્રેવભેન્ટ ણ થઈ ળકે. ણ જો "સ્થાન" શળે તો ભાત્ર તભે જ શળો.તભારુાં સ્થાન ફીજુ ાં કોઈ નશીં રઈ ળકે.
વાંફધ
ાં નુાં આ રેલર દયે ક વ્મક્લત કદાચ ન વભજી ળકે. કાયણ કે દયે ક ોતે ફાાંધેરા એક દૃષ્ષ્ટકોણથી જ વ્મક્લતને
વનશાે છે . કેટરીકલાય આણાાં કોઈ વળક્ષકે કશેર કે રખીને આેર થોડાાંક ળબ્દો આણને જીલનબય માદ યશે છે .
અને આણને જીલનની ઘણી હયક્સ્થવતભાાં હદળા સ ૂચન ણ કયે છે .પ્રેયણા આે છે . અને તે વળક્ષકનુ ાં આણાાં
જીલનભાાં એક ચોક્કવ સ્થાન ફની જામ છે . તેવ ુ ાં જ કોઈક વ્મક્લત એ આણને સ્લાથન લગય, વાંઘનના વભમભાાં કયે ર
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ભદદ, ભાનવવક વોટન તે વ્મક્લતનુ ાં આણાાં જીલનભાાં એક અનાભી સ્થાન ફની જામ છે એક "ભાણવાઈ"નુ ાં સ્થાન.
આજે વભાજભાાં ભાણવાઈ ભયી યલાયી છે ભોટે બાગે. રાગણી ણ અશીં વાંફધ
ાં અને સ્લાથનનાાં ઓથ શેઠ
દાખલલાભાાં આલે છે . ત્માયે આણાાં જીલનભાાં ભાનલતા દાખલતા ભાણવોના ગરાાં જીલનબય યશી જામ છે .
ભાનલતાની કોઈ પ્રમોગળાા નથી શોતી...
લેદના કોઈની, ોતે વભાન ભાત્રાભાાં અનુબલી, વાંલેદી ળકે તે જ વાચો "ભાણવ" છે .
કેટરાાંક ભાણવો  ૃથ્લી ય ઈશ્વયની ટાર સ્લફૃે આલતાાં શોમ છે . જેનાાં રીધે આ દુવનમા ટકેરી છે .
ભાનલતાનુાં ઊધ્લીકયણ તેભનાાં વત્કભોથી આોઆ થામ છે . ચાયે ફાજુ દૂ ણો, સ્લાથનની લચ્ચોલચ્ચ જીલતાાં શોલાાં
છતાાં, વાંઘોથી વતત છોરાતા યશેતાાં શોલાાં છતાાં, અગયફત્તીની સુલાવની જેભ અન્મનાાં જીલનનાાં ઉત્કન ભાટે વતત
કામાનક્ન્લત યશે છે . અને તેઓ કેટરાાંમ રોકોનાાં જીલનભાાં અતલ્ુ મ સ્થાન ધયાલતાાં શોમ છે .
ઝાકલફિંદુનુ ાં સ્થાન જેભ ાાંદડા ય...
ને તાંલગયુ ાં ફેવે ફૂર ય..
યવલાઈ દીઘનઈ ફેવે જેભ ળબ્દ ય..
ને બાલ ફેવે અથન ય .....
સ્થાન તો વશજ ફને છે , જેભ વાંલાદ થામ વશજ અલાદ ય....
Email id: - mitalpatel56@gmail.com
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ચેતના ગણાત્રા "ચેત"ુ , મફ
ુંુ ુઇ

ભનના બાલ એટરે કે રાગણીઓ મથામોગ્મ સ્થાને લફયાજે તો ભનનુ ાં વામ્રાજ્મ કેટલુાં અદભ ૂત રાગે, અનુબલ
કયીએ.
ભનના વામ્રાજ્મભાાં "અત્માંત ભશત્લ ૂણન વબા"નુ ાં આમોજન થયુ.ાં ળાાંવતના લાતાલયણભાાં અંધાધધી
ાં ૂ પેરાઈ
ગઈ શતી. ફધા જ બાલ તુયાંત શાજય થમા. ખાવ વાંળોધન કયલાનુ ાં શત.ુ ાં ભાભરો ગાંબીય શતો. મુદ્દો શતો, "હૃદમના
આશત થલાનો, સ્નેશવાંફધ
ાં ભાાં વલચ્છે દ થલાનો." ક્રોધ બભ ૂકી યહ્યો શતો. દુુઃખ અને દદન આંસુભાાં હયલવતિત થઈ યહ્યા
શતા.
વભજદાયીએ આખો ભાભરો શાથભાાં રીધો, ળાાંવતએ વાથ આીને તાવ આદયી. વભનણ વ્શાયે આવ્મો,
આળાએ પ્રકાળ ાથમો. શ્રિાએ વલશ્વાવ જગાવ્મો. અંતે જે વત્મ ફશાય આવ્યુ,ાં તે ખ ૂફ જ ચોંકાલનારુાં શતુ.ાં
કુદયતી યીતે જીલાતા ભનના બાલજગતભાાં 'અશાંકાય' નાભના લામયવના પ્રલેળ થલાથી, શાશાકાય ભચી ગમો
શતો. આ લામયવે ોતાનુ ાં સ્થાન આખા વામ્રાજ્મ સ્થાવત કયી નાખયુ ાં શત.ુ ાં ોતાનુ ાં વવિંશાવન વાચલલા કાંઈ ણ કયી
ળકતો. બમાંકય અટ્ટશાસ્મને છાલલા સુદય
ાં
ક્સ્ભતનુ ાં ભશોરુાં શેયે. યીતબાત ભીઠી યાખે યાં ત ુ લેયી બાલનાથી ોતાની
સ ૂક્ષ્ભ જાભાાં પવાલે... જે પ્રબાવલત થામ, એને તેભાાં ગથ
ાં ૂ ામેરી બમાનક અવહ્ય લેદનાના યશસ્મોનો અશેવાવ થામ,
ત્માયે ખ ૂફ જ ભોડુાં થઈ જતુ ાં શતુ ાં અને યશેતો ભાત્ર અપવોવ...
ુ વ્મો.
ક્ષભાનાએ ુઅનો એક ભાત્ર ુઈકેર સજા
'જો ુઅ કટોકટીભાુંથી ફશાય નીકવ ુંુ
શોમ તો, વુંલેદના ુને કરુણા જેલી સનુઃસ્લાથષ રાગણીઓને સ્થાન ુઅીને ુનાલીએ.
ુશુંકાય નાભના લામયવના ુટકચાા ુટકાલીએ.'
ુ તે....
ુશુંકાય રૂી લામયવને કામભી રૂે નાબ ૂદ કયલા વલાષ નભ
ભનની વબાભાુંથી 'ળાશ્વત પ્રેભ'ને સ્થાન ુઅલાનો ઠયાલ ભુંજૂય થમો.
Email id:- ganatrachetna@gmail.com
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ુ ડ
જાદલજી કાનજી લોયા, મલ
ું ુ
સ્થાનનુાં એક ગૌયલ શોમ છે કો .ઈ ણ વ્મક્લતને ોતાના સ્થાન કે દલીનુ ાં એક ગૌયલ શોવુ ાં જોઈએઆણે .
જે ણ સ્થાન ય શોઈએ એભાાં એક પ્રકાયના ગૌયલનો અનુબલ થતો શોલો જોઈએએ સ્થાન ઉય યશીને કાભ .
કયતી લખતે જો ગૌયલ અનુબલાતો શોમ તો એ કાભભાાં ક્યાયે મ ણ થકાલટ કે કાંટાો આલતો નથી અને એ કાભ
વપતાને જ લયે છે યાં ત ુ એ જ દયજ્ગજા કે સ્થાન ય યશીને ોતાનુ ાં કાભ યવ રીધા લગય અને જાણે કે લેઠ

.

ઉતાયતા શોઈએ એલી યીતે થતુ ાં શળે તો એ કાભભાાં થકાલટ રાગળે અને કાંટાો ણ આલળેઅવનચ્છાએ થતા

.

યી ૂણન કમાનનો આત્ભવાંતો ઉરબ્ધ થળે નશીં અને આલા કાભકાભભાાં ક્યાયે મ ણ કાભ ભાાં બરીલાય જેવુ ાં ણ
ખાવ કાંઈ નશીં શોમ.
આણે વહુ જાણીએ છીએ એભ લડાપ્રધાનના સ્થાનને ગૌયલ અાલે એલો આણો ફધાનો જાણીતો પ્રવાંગ
ભી ભે૨૭એટરે તાયીખ , ૨૦૧૪ના રોકળાશીના ભાંહદય એલા વાંવદબલનભાાં આણા રોકરાડીરા લડાપ્રધાન શ્રી
નયે ન્દ્રબાઈ દાભોદયદાવ ભોદીનો થમેરો અભ ૂત ૂલન પ્રલેળભી વપ્ટેં ફય૧૭ગુજયાતના લડનગયભાાં તાયીખ

!!!,

૧૯૫૦ભાાં જન્ભેરા એક ચા લાાએ બાયતીમ જનતા ક્ષને ૨૮૩ વીટ અને એન૩૩ને .એ.ડી.૫ વીટ વાથે બવ્મ
ુ ાં
વલજમ અાલી ોતાના સ્થાનને ગૌયલ અાવ્યુ ાં શતઆ
અગાઉ કો .ઈ ણ વાાંવદ કે લડાપ્રધાને આલી યીતે
વાંવદબલનના ગવથમા ઉય વાષ્ટાાંગ દાં ડલત ભાથુ ાં ટે કલીને પ્રણાભ કમાન નો વભસ્ત વલશ્વભાાં કોઈ જ દાખરો નથી .
ભને માદ છે ભાયા વાા શ્રી શવમુખબાઈ ગારા જ્માયે કેનેયા ફેંકભાાં વલીવ કયતા શતા ત્માયે ફેંકભાાં પ્રલેળ કયતી
લખતે ોતાના સ્થાનનુ ાં ગૌયલ જાલી ભાથુ ાં નભાવ્મા ફાદ જ પ્રલેળતા જેથી ભાત્ર એક લરાકન તયીકે દાખર થમા
ફાદ ફહુ જ ઝડથી ભેનેજયની દલી ય ોતાના સ્થાનને ગૌયલ અાવ્યુ ાં શત.ુ ાં
ભને માદ આલે છે અભાયી યુયોની ટુયલખતે રાંડનભાાં થમેરો એક માદગાય અનુબલઅભાયી ફવ ઊબી .
ત રાાંફી અધતન કાયભાાંથી એક બવ્મ વ્મક્લતત્લ ધયાલતો યશી કે તયત જ અભાયી આગ ઊબેરી એક ચકચકી
આળયે છ વલા છ ફુટ ઉંચાઈલાો ભાણવ અભાયી વાભે આલીને  ૂછલા રાગ્મો, “HOW IS THE STREET? આ
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
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ગરી કેલી રાગી?” આ પ્રશ્નનો શેત ુ અભને ખાવ કાંઈ ખમાર ન આવ્મો ણ અભે ધીભેથી કહ્ુ,ાં “ INE ! વયવ!” તેણે
આબાયલળ ચશેયે કહ્ુ,ાં “THANK YOU VERY MUCH ! I AM IN CHARGE OF THE STREET ! આનો ખ ૂફ જ
આબા .આ ગરીની દે ખયે ખ ભાટે હુ ાં જ જલાફદાય છાં” અભે વલચાયતા શતા ત્માાં અભાયી ટુય કન્ડલટયે આલીને ખુરાવો
કમો કે, “આ બાઈ આ ગરીના વપાઈ કાભદાયો ઉય દે ખયે ખ યાખનાય છે .” અભે આશ્ચમનચહકત થઈને વલચાયતા યશી
ગમા કે એક વપાઈ કાભદાયને ોતાના સ્થાનનુ ાં કેટલુાં ગૌયલખયે ખય કો !ઈ સ્થાન નીચુ ાં નથી શોત ુ ાં કે કોઈ જ સ્થાન
ઉંચુાં નથી શોતુકો
ાં .ઈ ણ સ્થાન ય યશીને ોતાનુ ાં કાભ  ૂયી વનષ્ઠા તથા આદય કે ગૌયલ ૂણન યીતે કયાત ુ ાં શોમ તો એ
કાભ ચોક્કવણે વપતાને લયે છે અને એ કાભની પરશ્રુવત શ્રેષ્ઠ શોમ એભાાં ળાંકાને કોઈ જ સ્થાન નથી.
રઘુગોવલિંદનાભક રેખકે રખયુ ાં છે કે, “આત્ભશુક્ધ્ધના ચાય સ્થાન છે રજ્ગજા :, દમા, વાંમભ તથા િહ્મચમન .
રજ્ગજા અથાનત ્ ાબીફૃતા વ્મક્લતને ફ  ૂયે છે એટરે વ્મક્લત‘આધ્માત્ભ’ યાશભાાં વજાગ ફની જામ છે આધ્માત્ભ .
લેળ થલાથી ભોક્ષ ભેલલાની તારાલેરી જાગે છે બાલભાાં વભતાનો પ્ર રજ્ગજાગુણના ત્રણ પામદા છે , રજ્ગજાગુણ
ધયાલનાય વ્મક્લત અકામન ન કયે , વદાચાયનુ ાં ારન કયે અને રીધેરી પ્રવતજ્ઞાઓનુ ાં  ૂણન ારન કયે ફીજા સ્થાન .
‘દમા’ભાાં વ્મક્લત વલન જીલોને ોતાના આત્ભા વભાન ભાનતો શોલાથી તેના હ્યદમભાાં દમાગુણ ફૂરે પારે છે દમાને .
મ ૂ .ધભનન ુાં મ ૂ કશેલામ છે લગય જેભ વ ૃક્ષ ન શોમ એભ દમા લગય ક્યાયે મ ણ ધભન શોતો નથીદમા લગયનો .
દમા ાલાથી આત્ભાના ક્રોધ .ધભન એટરે પ્રાણ લગયનુ ાં ભડદુાં, ઈાન, વનિંદા–ટીકા, હશિંવા લગેયે જેલા અનેક ાો ને
દુગુનણોનો વલનાળ થામ છે ક્ધ્ધના ત્રીજા સ્થાનઆત્ભશુ .‘વાંમભ’ભાાં વમ્મક પ્રકાયે ઈષ્ન્દ્રમોનો વનગ્રશ કયી વલમો અને
ક્રોધ, ભાન, ભામા અને રોબ જેલા કામોને વલદામ આલાભાાં આલે છે આત્ભાને વલલેક ૂલનક લીતયાગ ભાગત્

.

ળાયીહયક .વાંમભ વલના જીલનભાાં સ્લછાંદતાનુ ાં આચયણ થત ુ ાં શોમ છે .લાલી એનુ ાં નાભ વાંમભ છે , ભાનવવક અને
આજત્ભક તાંદુયસ્તી ભાટે આત્ભાની વલશુક્ધ્ધનુ ાં ચોથુ ાં સ્થાન ‘િહ્મચમન’ છે િહ્મચમનના વેલનથી લીમનની યક્ષા થામ છે

.

આત્ભશુક્ધ્ધના આ ચાય સ્થાનો .િહ્મચમન આત્ભાને ભશાાોથી ફચાલે છે .ખો વશેલાની ળક્લત લધી જામ છે :જેથી દુ
કભનના તાાને ખોરી દેે છે જેથી વલન કભોની વલદામથી મુક્લત ભાંહદયભાાં વયતાથી પ્રલેળ ભેલી ળકામ છે .”
જીલનભાાં વપતા ભેલલાનો પલત એક જ યસ્તો છે અને એ કે તભે જે ણ સ્થાન ય શો એ સ્થાન પ્રત્મેની
જો તભે તભાયા સ્થાન પ્રત્મે લપાદાય શળો તો તભે તભાયા જીલનભાાં વપતાની વીડી પટાપટ !તભાયી લપાદાયી
ચડતા જળો અને વપતાની દે લી તભાયા કદભો ચુભળે એભાાં ળાંકાને કોઈ સ્થાન નથીજો તભે બાગ્મળાી શળો તો .
કદાચ તભાયા બાગ્મ ન ખીલ્મા શોમ તો તભને ભે રા સ્થાન પ્રત્મે જ

.તભારુાં ભનગભત ુ ાં સ્થાન ભેલી ળકળો

લપાદાય યશીને ધીભે ધીભે પ્રગવતના વોાનો વય કયી તભે અલધમ તભાયા ભનગભતા સ્થાને શોંચી જ ળકો છો .
.કદાચ વભમ રાગળે ણ તભાયા ભનગભતા સ્થાનનુ ાં ગૌયલ તભે શાાંવર કયી જ ળકળો
દયે ક વ્મક્લતને તેની વનમવત અનુવાય સ્થાન ભત ુ ાં જ શોમ છે જેભાાં એણે વાંતો ભાની એના ગૌયલને
જાલવુાં જોઈએવભત્રો ., આણને ભે લુાં સ્થાન જો આણે ઓછાં ગૌયલપ્રદ ભાનતા શોઈએ તો તેનો કોઈ અથન નથી .
કોઈ ણ સ્થાન ઓછાં ગૌયલપ્રદ શોતુ ાં જ નથીજે ણ સ્થાન ભળયુ ાં શોમ એની ગહયભા જાલીને એનુ ાં ગૌયલ

.

અનુબલીશુાં તો અલધમ આણે જીલનભાાં આગ લધીને વલોચ્ચ સ્થાને શોંચીશુ ાં એભાાં કોઈ જ ળાંકા નથીએક

.

છાા લશેંચનાય દે ળના વલોચ્ચ સ્થાન યાષ્રવતના સ્થાન ઉય લફયાજી ળકે છે એ આણે ક્યાાં નથી જાણતા ?
ચારો, આણે સ્થાનનુ ાં ગૌયલ અનુબલી આણા ોતાના સ્થાનને ગૌયલ અાલીએ !!!
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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ુઅણા જીલનભાું તુંદુયસ્તીન ુંુ સ્થાન
...

ે બાુઇ ાયે ખ, ઘાટકોય
ચુંદ્રળ
ગુજયાતીભાાં કશેલત છે કે શેલ ુાં સુખ તે જાતે નમાન એટરે જીલનને અથન ૂણન ફનાલલા ભાણવ ળાયીહયક અને ભાનવવક
યીતે હપટ શોલો જફૃયી છે એટરે તાંદુયસ્તીનુ ાં સ્થાન પ્રથભ આલે છે . તભાયી ાવે ધનદોરત, યાચયચીલુાં હયલાય ફધુ જ શોમ
ણ તભે સ્લસ્થ ના શો તો ફધુ ાં નકામુ ાં છે ,
વાંતલુ રત અને ૌષ્ષ્ટક આશાય,  ૂયતી ઊંઘ, તણાલથી મુક્લત, ભાનવવક તાંદુયસ્તી અને વ્મામાભ જેલા વનમભોને જીલનભાાં
વાભેર કયલાથી તાંદુયસ્ત જીલન ભેલી ળકામ છે .
આણુ ાં વારુાં સ્લાસ્થ્મ જ આણી વૌથી ભશામ ૂરી મ ૂડી છે , જે આણને નીયોગી તન અને જીલનની દયે ક કવોટીઓને
ાય કયી ળકે તેવ ુ ાં ભન આી ળકે છે . સ્લાસ્થ્મની હયબાા વભમાાંતયે ફદરાતી યશી છે . એક વભમ શતો જ્માયે સ્લાસ્થ્મ
વલચાય વભગ્ર અવવતત્લને ધ્માનભાાં રઈને કયલાભાાં આલતો શતો. ત્માય છી ભાનવવક અને બાલનાત્ભક સ્લાસ્થ્મને અલગણીને
પલત ળાયીહયક સ્લાસ્થ્મ ય ધ્માન કેષ્ન્દ્રત થયુ ાં અને તેના કટુ હયણાભો ણ વભગ્ર વલશ્વએ જોમા. ઈ.વ ૧૯૪૬ભાાં વલશ્વ સ્લાસ્થ્મ
વાંસ્થાન એટરે કે લલ્ડન શેલ્થ ઓગત્નાઈઝેળને, સ્લાસ્થ્મને, “વાં ૂણન સ્લાસ્થ્મ એટરે પલત યોગ અથલા નફાઈની ગેયશાજયી નશી,
યાં ત ુ ાં વાં ૂણન ળાયીહયક, ભાનવવક, બાલાનાત્ભક અને વાભાજજક સુખાકાયીની ક્સ્થવત” કશીને હયબાવત કયુ.ું
સ્લાસ્થ્મએ વતત હયલવતિત થતી હયક્સ્થવત છે . ળાયીહયક યીતે સ્લસ્થ દે ખાતો ભાણવ ભાનવવક યીતે ફીભાય શોઈ ળકે
ુ નના કાયણે વાભાજજક વાંફધ
અથલા તો કદાચ ળાયીહયક અને ભાનવવક યીતે વાંતલુ રત વ્મક્લત તેના બાલનાત્ભક અવાંતર
ાં ો
જાલલાભાાં વનષ્પ વાલફત થઈ. તેના ોતાના તેભ જ વભાજના કુર સ્લાસ્થ્મ ય નકાયાત્ભક પ્રબાલ ાડી ળકે. આથી જ
સ્લાસ્થ્મના દયે ક ાવાની વનમવભત વાંબા તેભ જ તાવ સ્લસ્થ જીલન તેભ જ સુદ્ઢ વભાજ-વ્મલસ્થાનુ ાં એક અગત્મનુ ાં
હયફ છે .
ઉંભયના દયે ક તફક્કાભાાં ળાયીહયક સ્લાસ્થ્મની હયક્સ્થવત જુદી જુદી શોમ છે . ભોટા અકસ્ભાત અથલા આવત્તજનક
ઘટનાની ગેયશાજયીભાાં ળાયીહયક સ્લાસ્થ્મની હયક્સ્થવત ધીય-ધીયે ફદરામ છે . ાંયતુ ળયીય જ્માયે ઘયડુાં થામ ત્માયે તે લધાયે
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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વાય-વાંબા ભાાંગે છે . આ થમો યુલાલસ્થા અને ઘડણનો ળાયીહયક સ્લાસ્થ્મનો હશવાફ. ભાનવવક અને બાલનાત્ભક સ્લાસ્થ્મનુ ાં
ણ કાંઈક આવુ ાં જ છે . આણાાં સુધી શોંચતી ભાહશતીઓ, તેન ુ ાં  ૃથ્થકયણ કયલાની આણી યીતો, ફૃઢીગત ભાન્મતાઓ, કોઈણ
વાંજોગો અથલા હયક્સ્થવત યત્લે ચોક્કવ પ્રવતબાલના વાંસ્કાય જેલી ઘણી ફધી ફાફતો આણા ભાનવવક અને બાલનાત્ભક
સ્લાસ્થ્મને શયર ફદરતી યશે છે . આ ફધા જ હયફોને ધ્માનભાાં યાખીને વનમવભત સ્લાસ્થ્મ ચકાવણી ભાટેની ભાગનદવળિકા
ણ તૈમાય કયલાભાાં આલી છે . .
વાભાન્મ યીતે જોલા ભતા ”શેલ્થ ચેક-અ” પ્રાન્વભાાં ઉંભય અથલા જીલનળૈરીની અવનમવભતતાથી ઉદબલતા
વલકાયોને રગતા યોગો જેભકે ભધુપ્રભેશ, હૃદમયોગ, શાડકાાંને રગતા યોગ કે છી ભેટાફોલરક હડવઓડન યનુ ાં વનદાન અથલા વનદે ળ
થતો શોમ છે .
આ આખીમ લાતને વાં ૂણન લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટએ જોઈએ તો નોંધાત્ર તથ્મ એ છે કે ભશદઅંળે દયે ક વ્મક્લતની ળાયીહયક
તેભજ જૈવલક લમ જુદી જુદી હયક્સ્થવતઓના કાયણે અરગ-અરગ શોમ છે . વ્મક્લતનુ ાં આનુલવાં ળક ભાખુાં તેભજ ફાહ્ય
હયક્સ્થવતઓનો પ્રબાલ આભાાં અગત્મનો બાગ બજલે છે . તેનો અથન એ થમો કે દયે ક વ્મક્લત ભાટે યોગવલકાયનુ ાં જોખભ ણ
અરગ અરગ શોમ છે . આ જ કાયણે આ અવયકાયક અને અથન ૂણન સ્લાસ્થ્મ તાવ કયાલલા ભાાંગતા શોલ તો તેભાાં આનો
તથા આના કુટુાંફનો સ્લાસ્થ્મ વાંફવાં ધત ઈવતશાવ(પેવભલર હશસ્રી), મુખમ આદતો વલળેની જાણકાયી, કુટેલો વલળેની નોંધ તેભ જ
અન્મ સ્લાસ્થ્મ વાંફવાં ધત ભાહશતીને ધ્માનભાાં યાખીને શેલ્થ ચેક-અના ઘટકો નક્કી કયલા જફૃયી ફને છે . માદ યાખો, વપ્રલેન્ટીલ
શેલ્થ ચેક-અના યાભળન લખતે ખોયાક પ્રણારી, યોજ-ફયોજની જજિંદગીભાાં વ્મામાભનુ ાં પ્રભાણ, કાભની વ્મસ્તતા અને
લાતાલયણ ણ અગત્મનો બાગ બજલે છે ..
ફીજા ળબ્દોભાાં કશીએ તો વપ્રલેન્ટીલ શેલ્થ ચેક-અ એ જોખભ આધાયીત તાવ (Risk Based Assesment) છે અને
વલળે હકસ્વાઓભાાં આનુલવાં ળક જોખભનુ ાં મ ૂલ્માાંકન કયલાની જફૃય ડી ળકે છે . તેથી જ શલે જ્માયે આ આના આયોગ્મની
ચકાવણી ભાટે જાઓ ત્માયે અચ ૂક ધ્માન યાખળો કે, સ ૂલચત પ્રાન આની જોખભ આકાયણીને ફાંધફેવતો શોમ. જો આભ નશીં
શોમ તો તેન ુ ાં બાગ્મેજ કોઈ ભશત્લ યશેળે અથલા તો તે આના સ્લાસ્થ્મ રક્ષ્માાંકોને વય કયલા ભદદ કયી ળકળે. .
અન્મ અગત્મની લાત એ છે કે સ્લાસ્થ્મ ચકાવણીની અથન ૂણનતા તો જ યશે છે કે જ્માયે આણે આગોતયી જાણકાયી
ધ્માનભાાં યાખીને યોગને આલતો અથલા પેરાતો અટકાલાના સુવકાં લરત ગરાાંઓ રઈએ. આ વવલામ આણે કેટલરક યોગ
વનલાયક ધ્ધવતઓ જેલી કે યોગ પ્રવતયોધક યવીઓ કે જીલનળૈરીના આયોગ્મપ્રદ પેયપાયો ણ અનાલી ળકીએ.
અંતે, જ્માયે આની ળાયીહયક સ્લાસ્થ્મ ચકાવણીનુ ાં હયણાભ ”વફ વરાભત” આલે ત્માયે ભાનવવક અને બાલનાત્ભક
સ્લાસ્થ્મ યત્લે ણ દુરનક્ષ્મ ન વેલી તેને લધાયે સુદ્ઢ કયલાના ગરાાં રઈ સ્લસ્થ વભાજના વનભાનણભાાં ભદદફૃ થઈએ !!.
દય લત્ વલશ્વ સ્લાસ્થ વાંગઠન-WHOના સ્થાના હદલવ, ૭ એવપ્રરને વલશ્વ સ્લાસ્થ હદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે . જેના ભાટે
દય લત્ એક ખાવ વલમ નક્કી કયલાભાાં આલે છે અને આ લત્ વલશ્વ સ્લાસ્થમ હદલવની થીભ છે 'એક સ્લસ્થમ દુવનમાનુ ાં
વનભાનણ'. દુવનમાભાાં ગાંબીય સ્લાસ્થમ વભસ્માઓ વાભે વલશ્વ સ્લાસ્થમ વાંગઠન તો કાભ કયી યહ્ુાં છે , યાં ત ુ સ્લસ્થ જીલન ભાટે
કેટરાક વાદા અને વય એલા વનમભો ણ છે જેને આવાનીથી યોજજિંદા જીલનભાાં ઉતાયીને કામભ ભાટે સ્લસ્થ જીલન ભેલી
ળકામ છે . આ વનમભો તદ્દન વય છે અને જીલનળૈરીભાાં વાભેર કયી ળકામ એલા છે . જેની ભદદથી આજના તણાલબમાન
વભમભાાં ણ તાંદુયસ્ત ળાહયયીક અને ભાનવવક સ્લાસ્થ ભેલી ળકામ છે .
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
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વાંતલુ રત આશાય - વ્મસ્ત ફનતી જતી જીલનળૈરીને કાયણે આ વનમભ જાલલો રોકો ભાટે હદલવેને હદલવે અઘયો
ફનતો જઈ યહ્યો છે . ણ થોડો વભમ પાલીને, ધ્માન દઈને જો વાંતલુ રત આશાયનુ ાં વેલન કયળો તો તભાયા ળયીયને તભે
અનેક ફીભાયીઓ વાભે યક્ષણ  ૂરુાં ાડળો. કાયણ કે તભાયો આશાય જ તભાયા સ્લાસ્થ્મનુ ાં વનભાનણ કયે છે .
વ્મામાભ અનાલો - આજે તણાલ અને બાગદોડથી બયે લ ુાં જીલન તો ફહુ વાભાન્મ ફની ગયુ ાં છે . આ વભસ્માઓથી ફચલા
વ્મામાભ કયો અને હપટ યશો.
વભમવય તાવ કયાલો - ફીભાયીઓથી ફચવુ ાં શોમ તો કોઈણ ફીભાયીભાાં લચહકત્વા કયાલલાભાાં વશેજ ણ વલરાંફ કે આવ
ન કયળો. તેની વભમવય તાવ કયાલી મોગ્મ હદળાભાાં દલા રેલાનુ ાં ળફૃ કયજો.
તણાલમુક્લત - તણાલમુલત થઈને તભે તભાયા તભાભ કામો વયતાથી અને વભમવય કયી ળકો છો. ભાટે તણાલમુલત થલાનો
પ્રમાવ કયો.
 ૂયતી ઊંઘ - તણાલમુલત યશેલા ભાટે  ૂયતી ઊંઘ ણ એટરી જ જફૃયી છે . વભમવય ઊંઘલાની અને વભમવય જાગલાની ટેલ
ાડો.
યોગ ભટાડલા જેટરી ચીલટ યાખીએ છીએ તેટરી જ ચીલટ ળયીયની વક્ષભતા લધાયલા યોજફયોજનાાં જીલનભાાં યાખલી.
લજનની વપ્રભાણતા ભાટે ડામેહટિંગ નશીં, યાઈટ ઈટીંગ કયો.
ાતા થાઓ – દુફા (દુફનર) નશીં.
લોહકિંગ, સ્લીભીંગ, વામકલરિંગ, લેઈટલરષ્્ટિંગ, લેઈટરેઈનીંગ, ફેડવભન્ટન, સ્લલોળ, ટેવનવ, ટેફરટેવનવ, બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ ન ૃત્મ,
લેસ્ટનન ડાન્વ જેલી ઘણી ળાયીહયક પ્રવ ૃવત્તઓ છે જેભાાંથી ભનગભતી તથા ળયીયની ક્ષભતા લધાયે તે મુજફની તારીભ રઈ
પ્રવ ૃવત્તઓ કયલી.
ુ ન, ળક્લતનો લયાળ વાથે ભનની એકાગ્રતા જો આ ફાફતો વલળે
મોગાવનભાાં થતુ ાં સ્રેલચિંગ, શ્વાવનુ ાં વનમભન, ળયીયનુ ાં વાંતર
વભજ કેલી, મોગ્મ ભાગનદળનન રઈ વનમવભત મોગ કયલાભાાં આલે તો હપટનેવ ભાટે આલધમક ઘણી ફાફતો કેલી ળકામ.
અને છે લ્રે
જીલન તો જીલાતુ ાં જામ છે યાં ત ુ પ્રત્મેક ભાાં જીલાંતતા રાલલા ભાટે ળયીય-ભનની ક્ષભતા કેલલાથી પામદો થામ.
Email id.: - parekhcj@gmail.com
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“સ્થાન” એટરે કે એક ખાવ ઓખ. આ ઓખના મોગ્મતા, વનળાનીઓ, ઘય, વ્મક્લત, વલળે ક્સ્થવત એભ ઘણાાં
પ્રકાયો શોમ ળકે. ટૂાંકભાાં એભ કશી ળકામ કે, નાનો ળો દે ખાતો આ ળબ્દ ઘણો જ ભોટો અને વલળા છે . તેથી જ આ ળબ્દનુ ાં
ઘણુ ાં જ ભશત્લ યશેલ ુાં છે . જોલાની લાત એ છે કે , જેભ આ ળબ્દનુ ાં ભશત્લ આણાાં યોજજિંદા જીલનભાાં છે તેભ આ ળબ્દનુ ાં
ભશત્લ આણાાં અનાજો વાથે મ યશેલ ુાં છે . ક્યાયે મ વલચાયુું છે કે; યોજફયોજ જે અનાજનો આણે ઉમોગ કયી છીએ તે
અનાજોએ આણાાં જીલનભાાં સ્થાન કેલી યીતે ફનાવ્યુ?ાં અગય અનાજોના ઈવતશાવભાાં જઈએ તો જાણલા ભે છે કે , જે
અનાજોને આણે બાયતીમ તયીકે જાણીએ છીએ તે ફધાાં જ અનાજોનુ ાં મ ૂ સ્થાન આહિકા શત ુાં ણ જ્માયે આ અનાજો
પ્રલાવી ફનીને બાયતભાાં આવ્માાં અને છી બાયતની ભ ૂવભ ય જ તેભણે ોતાનુ ાં ખાવ સ્થાન ફનાલી રીધુ.ાં ચારો
વોળીમર લાતોને છોડી આજે કવળક ખાવ લાતો કયીએ અને જાણીએ કે આ અનાજોનો ઈવતશાવ શુ ાં શતો.
જ્માયે આમનન રોકો બાયત આવ્માાં ત્માયે તેભણે જલ, જુ લાય અને ચોખાને લધુ ભશત્લ આપ્યુ ાં અને ઘઉંને ભરેચ્છો
અને નીચ જાવતના રોકો ભાટે ના અનાજ તયીકે ઓખયુ.ાં આ જલનુ ાં પ્રભાણે મ આણને ઈજજપ્તનાાં વયાવભડોભાાંથી ભળયુ ાં
છે જે ૭૦૦૦ લન જૂન ુ ાં છે . અગય ઘઉંની લાત પયી કયીએ તો જાણીએ કે, ૧૫૦૦ BC છી પયી ઘઉંનો ુનુઃજન્ભ આણે
ત્માાં થમો તેભ કશી ળકામ કાયણ કે આ વભમભાાં ઉત્તયબાયતે ઘઉંને  ૂણન ખોયાક ગણીને ોતાના યોજજિંદા ખોયાકભાાં ળાવભર
કયી રીધો. વવિંધ વાંસ્કૃવત અગાઉના ગ્રાંથોભાાં કે લેદોભાાં ક્યાાંમ ઘઉંનો ઉલ્રેખ થમો નથી તે જોતાાં એવુ ાં રાગે છે કે આ
વભમભાાં આણે ચોખાનો ઉમોગ થતો શળે. કાયણ કે લેદોના શોભ-શલનાદી આદી શુબ કામન ભાટે અક્ષતનો ઉલ્રેખ થમો
છે . લિહટળ ઈષ્ન્ડમા આવ્યુ ાં તે શેરાના વભમભાાં વશ્ચભી યાજસ્થાન, વવિંધથી અને અપઘાવનસ્તાન સુધીના વલસ્તાયભાાં જુ લાય
અને જલનો ઉમોગ વલળે થતો. જ્માયે આણે ત્માાં એટ્રે કે બાયતીમ પ્રાાંતના યાજસ્થાન, ગુજયાતના બાગભાાં
ફાજયાનો ઉમોગ લધુ થતો. ફાજયો આણે ત્માાં ૨૦૦૦ લન  ૂલત્ આહિકાથી આલેરો. ફાજયાને ઓછાં ાણી અને ગયભ
શલા જોઈએ જે પ્રભાણે ફાજયાને ગુજયાત-યાજસ્થાનની ભ ૂવભ ખ ૂફ પાલી ગઈ તેથી ત્માયથી રઈ આજ સુધી ફાજયો
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યાજસ્થાન-ગુજયાતભાાં ક્સ્થય થઈ ગમો. ૧૫૪૩ભાાં જ્માયે ળેયળાશ સ ૂયીએ બાયતના વશ્ચભી પ્રાાંત ઉય હુભરો કમો ત્માયે
આ પ્રાાંતના યાજા ભારદે લે ળેયળાશ સ ૂયીનો વાભનો કમો. આ યુધ્ધભાાં યાજા ભારદે લનુ ાં વૈન્મ યોજ ફાજયાના યોટરા અને
ફાટી ખાઈ એનજી ભેલતાાં શતાાં. યાજા ભારદે લના વૈન્મની આ તાકાત જોઈ ળેયળાશ સ ૂયી ફોરી ઉઠયો કે “ગધેડાની જેભ
આખો હદલવ કાભ કયીને થાકેર વ્મક્લત જો એક ટાંક ફાજયો ખાઈ રે તો તે ફીજે હદલવે ઘોડા જેલો ફની જામ છે ભાટે જો;
એક મુઠ્ઠી ફાજયો કોઈ ભને આી દે તો હુ ાં હશિંદુસ્તાનના તખતોતાજને ભ ૂરીને ભાયા દે ળભાાં ાછો ચાલ્મો જાઉં.” જે ફાજયા
ય ળેયળાશ ઓઘો થઈ ગમો શતો તે ફાજયાને કચ્છના યાજલી રાખા ફૂરાણીએ ખ ૂફ ભશત્લ આતાાં કહ્ુાં શત ુાં કે,
ુ ફાજયા, જેનાું રાુંફા ાન,
ફઝરશાયી તજ
ઘોડાને ાુંખ ુંુ ુઅસલય,ુંુ બઢ્ઢુ ા થમા જુલાન
આ લાતાન કેલ ફાજયાની નથી ણ ભગ, ચણા જેલા અન્મ કઠોની મે યશેરી છે . ૨૦૧૮ભાાં અભાયી
ાહકસ્તાનની વપય દયમ્માન અભે ઈન્્વ લેરી વાંસ્કૃવતનુ ાં મુખમ સ્થ શયપ્ાની મુરાકાત રીધેરી ત્માયે અભે ુયાક્ત્ત્લમ
ખોદકાભભાાંથી નીકે રાાં ભગ જોમેરાાં જેની આયુ ૬૫૦૦ લન જૂની શતી ણ આ ભગની મ ૂ આયુ ૧૦,૦૦૦ લનની
ભાનલાભાાં આલી છે . આ ભગ મ ૂનો ઈવતશાવ એ આણાાં દે ળની ભ ૂવભ અને ભોંગોલરમા એભ ફે દે ળભાાં યશેર છે . આણાાં
દે ળને ફાદ કયતાાં એક વભમે ભોંગોલરમાની ભ ૂવભ ય ભગ એ વલડ એટ્રે કે જગરી
ાં
ઘાવની જેભ ઉગેરા. આ વલડને
ગયભાણીભાાં ઉકાી ભોંગોર રોકો એનજી ભેલતાાં. વભમાાંતયે ભોંગલરમાનાાં ાડોળી ચીને આ ભગને અનાલી રીધાાં
જેને હયણાભે આજે આણી જેભ જ ભગ અને સ્પ્રાઉટે ડ ભગ એ ચીનનાાં મુખમ ખોયાકનો એક બાગ છે . ભગ છી શલે
ચણા તયપ જઈએ.
ચણો કશે હુું ખયફચડો, ીો યું ગ જણામ,
બીના દા ને ગો ખામ, તે ઘોડા જેલો થામ
પ્રોટીનનો મુખમ સ્ત્રોત ગણાતાાં ચણાને યુગની ળફૃઆતભાાં પ્રાણીજ ભાાંવની અલેજીના સ્તોત્ર તયીકે ગણાત ુાં શત.ુાં
વાંબલતુઃ જ્માાં જ્માાં જે તે દે ળોભાાં ભાાંવનો લયાળ પ્રવતફાંવધત શતો કે પ્રાણીભાાંવ દુરનબ શત ુાં તે વભસ્ત દે ળોભાાં ચણા અને
ચણાભાાંથી ફનતી લાનગીઓને ભશત્લ આલાભાાં આવ્યુ ાં શત.ુાં ચણા એ મ ૂ તો અપઘાવનસ્તાનનો ાક છે તેથી જ છોરે
ચણાને આણે “કાબુરી ચણા” (કાબુરભાાંથી આલતાાં ચણા) તયીકે ઓખીએ છીએ. જો કે ચણાનાાં કાા, રીરા અને વપેદ
એભ ત્રણ પ્રકાય શોમ છે .) અખાંડ બાયતનાાં વભમભાાં ઠાણો દ્વાયા કે અપઘાનથી આલતા મુક્સ્રભ વૈન્મનાાં ઘોડાઓ ભાટે
પ્રોટીન ભી યશે તે શેત ુથી ચણાને બાયતીમ ભ ૂવભ ય રાલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. ણ અંતે ફાજયાની જેભ આ કઠોને મ
કચ્છ, ગુજયાત અને યાજસ્થાનની ગયભ શલા આ ાકને મ ભાપક આલી ગઈ જેથી કયીને ચણા, ચણાની દા, ચણાનો રોટ
અને આ રોટભાાંથી ફનતી દયે ક લાનગીએ ણ આણાાં જીલનભાાં એક ખાવ સ્થાન ફનાલી રીધુ.ાં
આભ જોલા જઈએ તો અનાજોનાાં ઈવતશાવ અદ્ભુત છે , અને એભાાં મે આજની નાની દુવનમાભાાં આણે લલાથ,
શોવનગ્રાભ, હકનલા, સુગોથ, જેલા કેટરામે જાણમાાં-અજાણમાાં વલદે ળી અનાજોને સ્લીકાયી આણાાં જીલનભાાં એક ખાવ સ્થાન
આપ્યુ ાં છે , જેથી કયી આ અનાજોભાાંથી ફનતી બાયતીમ લાનગીઓનો વ્મા ણ આજે લધી ગમો છે .
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સ્થાનની

ુાં
હવ
ુ ાં ા તવી

સ્લાવત ળાશ, અભદાલાદ

સ્થાનના ઘણાાં અથન થામ છે . પ્રવતષ્ઠા, જગ્મા, દયજ્ગજો કે દલી લગેયે. અહશમાાં આજે હુ ાં સ્થાન એટરે એક દયજ્ગજો.
એની લાત કયલા ભાગુ ાં છાં. ફાકી ફીજા ફધા અથન વલળે રખીએ તો વભમ ઓછો ડે.
નાનણથી ફાકને એના વલળે ભગજભાાં ઠોકલાભાાં આલે છે કે તાયે અમુક ધ્મેમ પ્રાપ્ત કયવુ ાં જ જોઈએ.
ફાણભાાં યીક્ષા શોમ તો ભાતા વતાની આળા ોતાનુ ાં ફાક અવ્લર સ્થાન ય ાવ થામ એલી શોમ. લાતે લાતે
તેના ઉય પ્રથભ આલલા ઠોકી ફેવાડતા તેભને લાય ના રાગે.
આભ ફા ભાંહદયથી ભાાંડીને અભ્માવ ુયો ના થામ ત્માાં સુધી તેના ભક્સ્તષ્કભાાં આ અવ્લર સ્થાને યશેલાની લાત
ુાં
ઠાાંવી ઠાાંવીને ઘુવી ગઈ શોમ. શલે દયે ક જણ તો પ્રથભ સ્થાન ભેલી ળકલાના નથી! ણ હુવાતવીભાાં
ભાનવવક યીતે
વળકત વ્મક્લત જ આગ આલે.
છી એ બણતય શોમ કે નોકયી શોમ. ઘણીલાય જોલાભાાં આલે છે કે લગનભાાં શાંભેળા પ્રથભ આલતો વલદ્યાથીને
નોકયી ભેલલા અથાગ પ્રમત્ન કયલા ડે છે . ઉંચુ ાં સ્થાન ભેલલા રોકો જાતજાતના યસ્તા અનાલતા શોમ છે . અશીંમા
એ વલળે ચચાન કયલી અસ્થાને છે . ણ દુુઃખ તો જફૃય થામ કે આ ઊંચા દયજ્ગજે શોંચલા કેલા કેલા યસ્તા શોમ છે !
એવુ ાં ણ નથી કે ફધાાં યસ્તા ખયાફ જ શોમ છે . ઘણા એલા ઉદ્યોગવત છે જે આ ફે એ સ્થાન ઉય શોંચ્મા
શોમ અને ઘણા એલા યાજકાયણીઓ જોમા કે જેભની ાવે ગ્રેજ્યુએળન વહટિહપકેટ ણ ના શોમ. ફવ, સ્થાન ભેલલાની
દોડભાાં કોણ આગ આલે છે તે જ જોલાનુ.ાં
ઉંચુ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયવુ ાં એભાાં કાંઈ જ ખોટુાં નથી, ણ તે ોતાની મોગ્મતા દ્વાયા પ્રાપ્ત કયે લ ુાં શોવુ ાં વલળે જફૃયી છે .
Email id.: - swatimshah@gmail.com
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અલચિતા દીક ાંડયા, અભદાલાદ

ભને રાગે છે , કે સ્થાન ળબ્દ વાથે જ થોડે ઘણે અંળે ભશત્લ જોડાઈ જામ છે . સ્થાન એભ જ નથી ભત,ુાં એના
ભાટે હયશ્રભ રાગે છે . ભશેનતથી ભે રી કોઈણ ક્સ્થવત એટરે જ તો ભશત્લની છે . એ છી કોઈના જીલનભાાં સ્થાન
ભેલલાનુ ાં શોમ કે છી યીક્ષા આીને ઉચ્ચ સ્થાને ક્રભાાંક રાલલાનો શોમ. તભાયે ક્યાાં તો વલનસ્લ ન્મોછાલય કયલાનુ ાં
શોમ, કમાાં તો વલન ળક્લત કાભે રગાડલાની શોમ છે . એટરે જ સ્થાન ત્માયે જ ભે છે જ્માયે તભે તભાયા તયપથી કોઈ
ચ ૂકલણી કયો છો. એ છતાાં રોકો તો એ જ મ ૂરલણી કયે છે કે 'તભારુાં સ્થાન શુ ાં છે ?' તભારુાં કષ્ટ કે તભાયી ીડા ભાત્ર
તભાયી છે ,ણ જ્માયે વપ થાલ ત્માયે તભાયા સ્થાનનુ ાં પ અનેક રોકોને ભે છે .
જ્માયે લગય ભશેનતે જે કાંઈ ભે , એને આણે દૈ લ અથલા તો નવીફ કશીએ છીએ. જેભ કે એક વભમ શતો કે
યાજાનો ુત્ર યાજા થામ. તો એનુ ાં નવીફ છે કે એ યાજા થઈ ગમો. યાં ત ુ એ યાજલીએ વવિંશાવન વાચલલા ભશેનત ણ
એટરી જ કયલી ડે છે . એ ભશેનત એનુ ાં સ્થાન ટકાલી યાખલા ભાટે છે . એની ાવે ધન, દોરત, વભરકત, યાજાટ છે , તો
શુ ાં એ સુખી અને વનવશ્ચિંત યશી ળકળે? એનુ ાં સુખ અને સ્થાન ટકાલલા એણે જે ભશેનત કયલી ડે એની કલ્ના યૈ મત ફૃે
યશેતા વાભાન્મજનને તો આલળે ણ નશી!
સ્થાન ળબ્દ ફન્મો છે , સ્થા અને અન ્ ળબ્દોના વાંમોગથી. સ્થા એટરે ક્સ્થવતભાાં શોવુ ાં અને અન ્ એ એક હક્રમાલાચક
પ્રત્મમ છે . એક ક્સ્થવતભાાં ટકી યશેલાની ક્સ્થવત એ છે સ્થાન. બગલદ્ગોભાંડભાાં નજય કયીએ તો સ્થાન ળબ્દ વાથે ઘણાાં અથન
જોડામેરા છે . જેભ કે સ્થાન એટરે અલવય, અલકાળ, અલાજ, અંતય, ક્રભ અથલા ઠેકાણુ ાં કે સ્થાનક.

સ્થાન એટરે અલવય, સ્થાન એટરે અલકાળ. અશીં સ્થાન વાથે જોડાતી ળક્યતાની લાત છે અને સ્થાન વાથે
જોડાઈ ળકતી હક્રમાની લાત છે . સ્થાન એક અલાજ છે , જ્માાં સ્થાનનો અવધકાયસ ૂચક અથન નીકે છે . તેલી જ યીતે
સ્થાન એ અંતયસ ૂચક ણ છે . અને અંતે એ ણ ખરુાં કે સ્થાન ક્રભસ ૂચક છે અને ઠેકાણુ ાં ણ ફતાલે છે . સ્થાન
ભોટેબાગે ળક્લતસ ૂચક છે ણ જ્માયે નફાઈ ફતાલે ત્માયે ભભનસ્થાન કે જીલનસ્થાન ફતાલે છે . ભાટે જ સ્થાન ળબ્દ
ઘણો ભશત્લનો છે .
Email id :- architadeepak@gmail.com
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“અક્સ્તત્લ...”

પ્રીસત બટ્ટ "પ્રીત", નલવાયી
આજે અરુણ ઓહપવેથી કરાક લશેરો આલી ગમો. ોતે ખ ૂફ ખુળ શતો ઘયભાાં પ્રલેળતાાં જ ત્નીના નાભની બ ૂભ
ાડતો યવોડાભાાં જતો યહ્યો. આળા વાાંજના બોજનની  ૂલન તૈમાયી કયતી શતી. અરુણ આળાને બેટી ડતા; હુ ાં ખ ૂફ ખુળ છાં ભને
પ્રભોળન ભળયુ ાં છે , આજે આણે ફધા ફશાય ડીનય કયીશુ.ાં ત્માાં જ તેભની ાાંચ લનની હદકયી ઈળા આલી. પ્ાને આલી
ગમેરા જોઈ શવતી શવતી ાા કશીં લગી ડી. અરુણને ણ હદકયી ખુફ વ્શારી શતી. ઈળાને ઉંચકીને વ્શાર કયતાાં ફોલ્મો,
‘ભાયી હદકયી ભાયા ભાટે રક્કી છે , ભાયો જીલ છે ’.
વોપા ઉય ચા નો ક આતાાં આળા ળયભાતા ફોરી: ‘ભાયે ણ તભને ગુડ ન્ય ૂઝ આલાના છે ’ કશીં નીચે જોઈ ગઈ.
ઈળાને વોપા ઉય ફેવાડી અરુણ આળાનો શાથ કડતા શુ ાં લાત કયે છે ! વાચે?, કશીં બેટી ડયો. ઈળા પ્ા ભમ્ભીને જોઈ
યશીં. ફાંન્ને ઈળા ાવે આલીને ફેઠા. અરુણ હદકયીને યભાડતાાં ફોલ્મો, ‘હદકુ જલ્દીથી શલે તાયી વાથે યભલા ભાટે બઈલુાં આલળે.
છી તુ ાં ને બઈલુાં ખ ૂફ ભજા કયજો’. આ વાાંબી ઈળા ખુળ થતી વાભે યશેતી ફશેનણીને કશેલા દોડતી શોંચી ગઈ.
સુભી, શલે ભાયો ણ બાઈ આલલાનો છે તાયા બાઈ જેલો જ, છી હુ ાં એની વાથે યભીળ. સુભી થોડી ઉદાવ ફેઠી શતી,
ઈળાને કોઈ જલાફ ન આપ્મો. ઈળાએ  ૂછ્ુાં શુ ાં થયુ,ાં તો યડતા યડતા ફોરલા રાગી; શલે ભાયા પ્ા ભમ્ભી ભને પ્રેભ નથી
કયતા એ રોકોને તો બાઈ જ વ્શારો છે હુ ાં નશીં. આ વાાંબતા ઈળાને ણ થયુ ાં બાઈ આલતાાં ભાયા પ્ા ભમ્ભી ણ ભને પ્રેભ
નહશિં કયે તો? આ વલચાયે પયી દોડીને ઘયે ગઈ. ભમ્ભી ડીનય ભાટે જલા તૈમાય થઈ યશી શતી. પ્ા વોપા ઉય ફેઠાાં ટી.લી
જોતાાં, ચાર હદકુ તૈમાય થઈ જા. તારુાં યે ડ િોક ભમ્ભી એ કાઢયુ ાં છે કશી ાવે ફોરાલી. ઈળા ઉદાવ શતી શુ ાં થયુ ાં ફેટા? તાયે ીઝા
નથી ખાલા? કશી રાડ રડાલતા અફૃણે ઈળાને તૈમાય કયલા ાવે ખેંચી. ઈળા ાવે આલી યડલા રાગી અફૃણ વભજી ન ળકમો
શુ ાં થયુ!ાં ધીભેથી ઈળા ફોરી પ્ા ભાયે બાઈ નથી જોઈતો. આ વાાંબતા અરુણ ચભકી ગમો. તેને વભજાલલા ખોાભાાં
ફેવાડી લશાર કયતાાં બાઈ કેભ નથી જોઈતો!  ૂછલા રાગ્મો. તો ઈળા ફા વશજ ભનભાાં ચારતા વલચાયો કશેલા રાગી. બાઈ
આલી જતાાં તભે ભને પ્રેભ નશી કયો છી ફધુ ાં તભે રોકો બાઈને જ આી દે ળો કશીં યડલા રાગી. અરુણ ખ ૂફ પ્રેભથી પ્પ્ી
કયતાાં વભજાલલા રાગ્મો તુ ાં ભોટી ફશેન ફનળે એટરે તુ ાં કશેળે તેભ બાઈ કયળે. અને તારુાં ફધુ ાં કાભ ણ કયળે. અને તુ ાં તો
ભાયી રક્કી ગરન છો ભાટે વૌથી લધુ તો અભે રોકો તને જ પ્રેભ કયશુ.ાં આ લાત વાાંબી વાચે? કશીં ઈળા પ્ાને લગી ગઈ.
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યોજ નલા વલારોભાાં ને વલારોભાાં ઈળાના ઘયે બાઈનો જ જન્ભ થમો. ફધાાં જ ખ ૂફ ખુળ શતાાં. ઈળા ણ બાઈને જોઈ
ખ ૂફ આનાંદભાાં આલી ગઈ. વભમ જતાાં ઈળાના ભગજભાાં હુ ાં ભોટી છાં પ્ા અને ભમ્ભી ઉય ભાયો શક્ક વૌથી લધુ,ાં ભને જ
પ્રેભ કયલાનો ફધુ ાં ભને જ શેરા આલાનુ ાં આ ફધી લાતો ઘય કયતી ગઈ અને નાની લાતોભાાં જીદ્દ કયતી. અરુણ, ઈળા શજી
નાની છે વભજી એની ફધી જીદ્દ ુયી કયતા યશેતા. આભ ને આભ ઈળા ફાય લનની થઈ ગઈ. અને એનો બાઈ વળલ છ લનનો
થમો. શલે ઈળા ભોટી થઈ શતી ભાટે અરુણ-આળા ફધી જીદ્ ુયી કયતા નહશિં જેથી હયવામ જતી.
વળલ નાનો, વભજે નહશિં એટરે ફેન કશીં ાછ ાછ પયતો યશેતો ણ ઈળા લાત કયતી નશીં આ જોઈ આળા યોજનો
ઠકો આતી, 'ભોટી છે ણ વભજતી નથી'. આ ભમ્ભીના ગુસ્વાને ોતાના ભાટેના ઓછા પ્રેભભાાં ગણતી યશી અને ભનોભન
બાઈ પ્રત્મે ચીડ લધાયતી ગઈ. ભમ્ભી કોઈકલાય વળલ ભાટે વારુાં ફોરે તે ણ વશન કયી ળકતી નહશિં. બાઈ આવ્મો ત્માયથી
પ્ા ભમ્ભી ફદરાઈ ગમાાં. તેભાાં ણ ભમ્ભી પ્રત્મે તો ઘણી ગુસ્વે યશેતી. બાઈ લશારો રાગલાને ફદરે ોતાનુ ાં ઘયભાાં
અક્સ્તત્લ, સ્થાન, ભશત્લ છીનલી રેનાયો રાગલા રાગ્મો. પ્ા ભમ્ભી ભાટે ોતે વળલ કયતા ઓછી ભશત્લની છે એભ વભજતી
થઈ ગઈ.
વળલ વાથે યોજે ખયાફ લતનન કયતા અરુણ અને આળા આજે ફને જ ગુસ્વાભાાં ઈળાને ખીજલામાાં. 'શલે ભોટી થઈ લાત
વભજલી જોઈએ નાના બાઈને વાચલાને ફદરે કામભ યડાલે છે . કશીં ફોલ્માાં, જે ઈળા વશન ના કયી ળકી. એ ણ ગુસ્વાભાાં
યડતી જામ ને ોતે શલે કાભની નથી વળલ આવ્મો એટરે હુ ાં ખયાફ ફની ગઈ ભમ્ભી ફધુ ાં વળલને જ લધાયે આે પ્ા ણ
વળલનુ ાં કશેલ ુાં કયે ભને જ વળલને કાયણે ખીજલામાાં કયે કયીને રુભભાાં ફાયણુ ાં ફાંધ કયીને ફેવી ગઈ. અરુણ અને આળા ઈળાના આ
લતનનથી લચિંતાભાાં ડી ગમાાં. ભોટી થતી હદકયીની આલી જીદ્ અને ખોટા વલચાયો કેભ ફદરલા તે અંગે કોઈક ડોકટયની વરાશ
રેલાનુ ાં વલચાયતા શતાાં, ણ કોઈક કાયણોવય આજકર થમા કયતુ ાં શતુ.ાં કાને કાંઈક અરગ જ ભાંજુય શતુ.ાં
થોડા હદલવ લીતી ગમા. ઈળા સ્કૂરેથી ઘયે આલી ત્માયે કાંઈક અરગ જ લતનન તેન ુ ાં શતુ.ાં આજે તેણે વાભેથી વળલને
ફોરાવ્મો ોતાની ાવે ચોકરેટ શતી તે આી.
ઈળા: ભમ્ભી ભારુાં ને બઈલુન
ાં ુ ાં દૂ ધ આ અભે ફાંને વાથે ી રઈશુ.ાં
ભમ્ભી: આનાંદભાાં આલી ગઈ ને, લાશ ભાયી ઢીંગરી’ કશેતા ી કયીને ફાંનેન ુ ાં દૂ ધ આપ્યુ.ાં
ઈળા: ‘બઈલુ!’ કશી ાવે ફોરાલી ટીલી જોતા જોતા ફાંને દૂ ધ ીલા રાગ્મા.
શલે ઈળા બાઈને વભજતી થઈ ફાંને શલે વાથે યભળે લચિંતા ઓછી થળે વલચાયતી યવોઈની તૈમાયીભાાં રાગી ગઈ.
વળલને ણ ફેન વાથે યભલાની ભજા આલી. ભમ્ભી હુ ાં બાઈ વાથે યભલા જાઉં કશીં ઈળા વળલને ોતાના લફલ્ડીંગની અગાવી
ઉય રઈ ગઈ. વળલને કોઈ જ વભજ શતી નહશિં તે તો ફશેન કશે તેભ ફોર યભલા રાગ્મો. જાણી જોઈને ઈળા એ ફોર ાની
ધાય તયપ નાાંખમો. ાનો બાગ ત ૂટેરો શતો. વળલ દોડીને ફોર તયપ ગમો અને ગ રસ્તા ફશાયની તયપ પેંકામો આ જોઈ
ઈળા ભનોભન વલચાયલા રાગી બાઈથી છાંટકયો ભી જળે. અગાવીની ાનો વલમો કી વળલ ટીંગામ ગમો ફેન ફેન કશીં
યડતા યડતા બુભ ાડલા રાગ્મો. વળલની ચીવ ભોટી થતી ગઈ. આ ચીવ વાાંબતા ઈળાના ભગજભાાં અચાનક બાઈ ભાટે પ્રેભ
રગાલ જન્ભી ગમો અને બાઈને ફચાલલા દોડી. ોતાનો શાથ આી વળલને ઉય ખેંચલાનો પ્રમત્ન કયલા રાગી. ફાકોની
ચીવ વાાંબતા લફષ્લ્ડિંગભાાં રોકો બેગા થઈ ગમા. બુભા બ ૂભ વાાંબીને આળા ણ ફશાય આલી ોતાના ફાકોને ટીંગામરા
જોઈ બુભો ાલા રાગી. વળલ ફશેનનો શાથ કડીને ઉય આલી ગમો. વળલને દૂ ય ખવેડી ઈળા ઉબી થલા ગઈ યાં ત ુ ઉંચાઈ
યથી નીચે નજય ડતાાં ોતાનુ ાં ફેરન્વ ગુભાલી ફેઠી લર્ટ ફાંધ શોલાથી લફષ્લ્ડિંગના વભ્મો ઉય આલતાાં સુધીભાાં ઈળા નીચે
ટકાઈ. વળલ, ફેન કશીં બુભ ાડતો યહ્યો ને ઈળા રોશીના ખાફોલચમાાંભાાં ટકાઈ ગઈ. આળા હદકયીને નીચે ડતાાં જોઈ
ફેબાન થઈ ગઈ. ફાંન્નેને શોક્સ્ટરભાાં રઈ જતા ઈળાએ યસ્તાભાાં જ પ્રાણ છોડી દીધા, છે લ્રી જે ક્ષણો શતી તેભાાં પલત ને પલત
તે ોતાના બાઈનો જ શાથ કડીને જોતી યશી, ને બાઈરો બાઈરો ફોરતી યશી.
Email id: - pjbhatt5201@gmail.com
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ફહફૃુ ીમો સ્થાન....

હશના વોની, ભુજ

ગુરઝાયનુ ાં ફહુ વયવ ાંક્લત છે

बहुत गुरूर था छत को
छत होने पर,

एक मंजजल और बनी,
छत फशश गई हो गई....
જ્માાં સુધી સ્થાન ઊંચુ ાં ત્માાં સુધી ગુરુય યશેલાનુ ાં ણ જો એક સ્થાન આણા કયતા ફીજા કોઈનો ઉય
આલી જામ તો આણુ ાં સ્થાન તલમા ઉય આલી જતાાં લાય નથી રાગતી આ કભાર છે સ્થાન નો......
સ્થાન લસ્તુ અને વ્મક્લતની ઓકાત ફતાલી દે છે . આણે ઉદાશયણ વાથે વભજીએ એક વયવ ભજાના
ખીરેરા ફૂર(ગુરાફ)ની લાત કયી ફહુ જ નજીલી હકિંભત શોમ છે ફૂરની ણ જો એને કોઈ વ્મક્લત ઊચુ ાં સ્થાન
અાલે તો ફહુ જ કીભતી વૌગાત ફની ળકે છે .
જેભ કે દે ળના આ લીય જલાન જે દે ળ ભાટે ળશીદ થઈ ગમા છે તેભની શ્રિાાંજલર ફૃે ફૂર ચડાલવુ ાં અને સુદય
ાં
પ્રતીક ભાનલાભાાં આલે છે .
ઈશ્વયની  ૂજા ાઠભાાં ફૂરોનુ ાં ખ ૂફ જ ઊંચુ ાં સ્થાન શોમ છે દે લતા અને દે લી ઉય ફૂરો ચઢાલાભાાં આલે છે
અને એ જ ફૂરોને આણે આંખે રગાલી નભન કયીએ છીએ.
પ્રેભી ોતાની વપ્રમતભાને ફૂરો અનેક ફૂરોનો ગુરદસ્તો આી ોતાના પ્રેભનો ઈજશાય કયે છે . તેથી પ્રેભનુ ાં
પ્રવતક ગુરાફને ભાને છે . નજીલા એલા ફૂરને ઊંચુ ાં સ્થાન આલાભાાં આલે છે આલી જ યીતે એક ફૂરને ઊંચાભાાં
ઊંચુાં સ્થાન અને એ જ ફૂરને બય ફજાયભાાં ોતાનુ ાં સ્થાન ગુભાલી નાખતા ણ જોઈએ.
ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
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દે લ દે લીઓના ળયણે ગમો ઈશ્વયની આયાધનાનુ ાં સ્થાન ભળયુ.ાં દયે ક વ્મક્લતના હૃદમભાાં પ્રેભ... દયે કની નજય શ્રિા
અને સ્નેશ નજીલી હકિંભત શોલા છતાાં તેના કયતાાં ણ વવલળે સ્થાન અને એ જ સ્થાનભાાં ખુફ જ વલત્રતા
વનભનતા કોભતા અમ ૂલ્મતા...
ત્માયફાદ પ્રેભનુ ાં વન્ભાન ભાટે , હૃદમની રાગણીઓ ોતાના વપ્રમતભ ાવે રાગણીઓને વ્મલત કયલા ભાટે
આ સુગધ
ાં થી બયે રા ુષ્ો વોને ે સુશાગા જેવુ ાં કાભ કયે છે .
ણ જ્માયે છે લ્રી લાતભાાં

એ અમ ૂલ્મ સુગધ
ાં ી વનભનર વલત્ર ફૂરનુ ાં સ્થાન ફદરાઈ અને બમાનક સ્થાન આલાભાાં આલી યહ્ુાં છે .
જે ળશેયોની ગરીઓના ઊંડાણભાાં છામેરા કોઠા ઉય દયે ક લેધમા ોતાની વેજ વજાલલાભાાં તેનો ઉમોગ રે
છે .. વનરનજ્ગજ અને શલવથી બયે રા ભાણવો શાથની કરાઈભાાં ફૂરોના ગજયા ફાાંધેરા જોલા ભે છે .. ગાંદકી
બયે રી દ્રષ્ષ્ટ, શેલાવનમતથી બયે રી આંખ... કરાઈભાાં સુગધ
ાં ી ફૂરોના ગજયા ફાાંધી આ વલત્ર કોભ વનભનર
ફૂરોનુ ાં સ્થાન હૃદમ કાંી ઊઠે એવુાં કયી નાખે છે . ગાંદકી બયે રા ભાશોરભાાં આ ફૂરોનુ ાં સ્થાન હૃદમ કાંાલી નાખે
તેટલુાં નીચુાં થઈ જામ છે . આ ફજાયભાાં ઈજ્ગજત કચડાઈ જામ છે અને ફૂરનુ ાં સ્થાન ણ ગ નીચે કચડાઈ જામ
છે .
અંતે આટલુાં જ કશીળ.
“જીલનભાું એવ ુંુ સ્થાન યાખજો કે જગત તભાયો વત્કાય કયે , જીલનભાું એવ ુંુ સ્થાન યાખજો કે જગત એનો ુઇનકાય કયે ”
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કસલ

ભેઘઝફિંદુની

ઝચય સલદામ

સ્લ. ભેઘજીબાુઇ ડોડેચા
વાંલદ
ે ના અને અનુભ ૂવતના કવલ શ્રી ભેઘલફિંદુ એ ૮૦ લનન ુ ાં આયુષ્મ બોગલીને લચય વલદામ રીધી.
વતત ોતાના ખમારોભાાં, શાંભેળાાં શવતો ચશેયો અને આંખોભાાં પ્રેભબમાન આલકાયનો બાલ
ભાણવ ભ ૂખમા, વતત કોઈ ઝાંખના, કાંઇક નવુાં અને અરગ આલાની ઈચ્છા. યભતત્લ અને
અગભ અગોચય તત્લ તયપ તેભને એક અદમ્મ આકનણ શત.ુાં
તેભના આટીસ્ટ બાઈ ભોશનબાઈ વાથે બાઇ કયતાાં લધુ વભત્રતા નાતો. લો શેરાાં ોતાના જીલન
વાંગીની ગુભાવ્મા, ણ ભોશનબાઈ અને ભેઘલફિંદુ તથા ભોશનબાઈના હયલાયે આ કવલને ફૂરની જેભ
જાવ્મા.  ૂ. શહયબાઈ કોઠાયી વાથે ઘવનષ્ઠ આત્ભીમતા. ફાંને લચ્ચે અનેક લખત વ્મલત અને અવ્મલત
ભૌન વલચાયોની આરે થતી શતી.
એક ઝફિંદુ ભેઘની જેભ ગર્જના કયીને યભ તત્લભાું ઓતપ્રોત થુઆ ગય,ુંુ
ળબ્દ દે શ ે ુઅણાું વૌના હૃદમભાું હૃદમસ્થ કસલ શ્રી ભેઘઝફિંદુને ુરસલદા....

ુ ન:-: શ્રિાસભ

ધીરૂબાુઇ ભીયાણી - વર્જનશાય ફયલાય

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ફય-૨૦૨૧

57
૫૭

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્મ્ફય-૨૦૨૧
ઓગસ્ટ/વપ્ટે
ફય-૨૦૨૧

ુ જ
II“વર્જનશાય
જ
યાતી
IIવજૉનશાયગગુ
યાતીભાસવક”II
ભાવવકII

58
૫૮

ુ ગુયાતી
II“વર્જનશાય
ગજ
ભાસવક”II
IIવજૉનશાય
જયાતી
ભાવવકII

www.sarjanhar.com
www.sarjanhar.com
online Posted on 15-16/08/2021-Price: Rs. 20.00

ઓગસ્ટ/વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧

R.N.I. – MAH GUJ/2007/22869

59

