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બોધકથા: 
 

જમાના સાથે કદમ મેળવીને ચાલતા શીખો – મનોજ શકુ્લ  
ઉંમર વધવાની સાથે આપણે એ પણ સમજવુું પડે છે કે જગત સતત બદલાત ુું રહ ેછે. આ 

પરરવતતન એ કુદરતનો નનયમ છે. 

તાજેતરમાું એક શભુ પ્રસુંગે એક વડીલ મરુબ્બી પાસે બેસીને નનરાુંતે વાતો કરી. સાુંપ્રત જુદા જુદા 

નવષયો પર વાતો કરતાું કરતાું ઓચચિંતા લાગણીના નવષય પર આવી જવાયુું. ત્યારે આઠમા 

દાયકાના આરે પહોંચેલા એ વડીલે રદલ ખોલતાું કહ્ુું કે, આમ તો બધી વાતે સખુી છું. ધન, 

સુંતાન, સ્થાવર અને જ ુંગમ નમલકત બધુું સુંતોષ આપે તેવુું છે. 

છતાું મનમાું એક વાત સતત ખટક્યા કરે છે, તે વાત એ છે કે મારાું સુંતાનો જેટલાું કહ્યાગરાું હતાું 

અને મારી આમન્યા રાખતાું તેટલી આમન્યા મારાું સુંતાનોનાું સુંતાનો (પૌત્રો-પૌત્રીઓ) રાખતાું 

નથી. મારાું સુંતાનો આજે પણ મારો પડયો બોલ ઉપાડી લે છે અને હુું દુ:ખી થાવ તેવુું કોઈ પગલુું 

ભરતાું નથી, પણ આવુું બધુું મારા પતુ્રનાું સુંતાનોમાું બનતુું નથી. મારાું પૌત્ર-પૌત્રીઓ તેનાું મમ્મી-

પપ્પા (એટલે કે મારાું દીકરા-વહુ) સામે ઊંચા અવાજે બોલે છે, તેમને છણકા કરે છે, તેમને વડચકાું 

ભરે છે અને પગ પછાડીને ચાલયાું જાય છે. 

આ બધુું મારાથી જોવાત ુુંય નથી અને સહન પણ નથી થત ુું. અલબત્ત, અનભુવના આધારે મૌન 

જાળવુું છું, પણ મારાું સુંતાનોને જે રીતે તેમનાું દીકરા-દીકરીઓ લાચાર બનાવી મકેૂ છે તે જોઈને 

જીવ બળીને રાખ થઈ જાય છે. આવુું કેમ થત ુું હશે? મારાું સુંતાનો સુંસ્કારી છે, પરરપક્વ છે, શ્રદ્ધાળુ 

છે, ડાહ્યાું છે તેમ છતાું તેમનાું સુંતાનોમાું આમાુંના એકેય ગણુ કેમ નહીં ઊતયાત હોય? પૌત્રો-

પૌત્રીઓનો ઉછેર પણ અમે સરસ રીતે કયો છે, પણ તેમ છતાુંય આવુું બને છે. તેનુું શુું કારણ હશે? 

ત્રણ પેઢી વચ્ચેના સમયગાળામાું જે કુંઈ પરરવતતનો થયાું છે તે સમાજના દરેક કે્ષત્રને સ્પશી ગયાું 

છે. એટલે એમાુંથી કુટુુંબ બાદ ન થઈ શકે તે હકીકત છે. અહીં માત્ર વ્યક્ક્તગત વાત કરીએ તો આ 

વડીલની વાત સાચી હોવા છતાુંય તે તેમની ફરરયાદ પ્રત્યે સહાનભુનૂત બતાવવાનુું મન નથી થત ુું. 
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તેનુું કારણ એ છે કે જે યગુમાું તેમનાું સુંતોનો ઊછયાાં છે તે કાળનુું પયાતવરણ સાવ નોખુું હત ુું. એ 

જમાનામાું છોકરો (કે છોકરી) વક્તતૃ્વ સ્પધાતમાું પ્રથમ ઇનામ પેટે રૂ.૧૦૧નુું રોકડ પારરતોનષક 

જીતીને આવે તો પણ એ રકમ સાદર અને સહષત માતાના હાથમાું આપી દેતા ગૌરવ અનભુવતો, 

પરુંત ુઆજે આવુું બને તો આજની પેઢીનાું માબાપ એમ કહ ેકે લે બેટા ત ુું રૂ.૧૦૧ જીતી આવ્યો છે, 

તો તેમાું હુું મારી તરફથી રૂ.૧૦૧ ઉમેરુું  છું, જાવ વાપરો અને જલસા કરો. 

ઉપર જે વડીલની વાત કરી છે તેમની વેદનાનુું મળૂ અહીં પકડાય છે. હવેની પેઢીનાું માબાપો 

સુંતાનોનો ઉછેર જુદી રીતે કરે છે. એમનાું મનમાું ઊંડે ઊંડે એવો ભાવ પ્રવતે છે કે જે અભાવ 

મેં/અમે સહન કયો છે તે અમારાું સુંતાનોને ન મળવો જોઈએ. 

આ વાતને કારણે સુંતાનોનો ઉછેર સાવ જુદા વાતાવરણમાું થાય છે. એટલે બને છે એવુું કે પેલા 

વડીલનાું સુંતાનો જે વાતાવરણમાું ઊછયાાં હોય છે તેના કરતાું સાવ જુદા વાતાવરણમાું તેમનાું 

પૌત્ર-પૌત્રીઓ ઊછરે છે. વળી નશસ્ત અને આમન્યાની વ્યાખ્યા પણ હવે બદલાઈ ગઈ છે. જૂના 

જમાનામાું દીકરી બાપની સાથે વાત કરે તો તે આશ્ચયત લેખાત ુું. અરે એક જમાનો તો એવો હતો કે 

કોઈ પણ પરુુષ પોતાના નપતાની હાજરીમાું પોતાના સુંતાનને તેડી ન શકતો, રમાડી ન શકતો. 

આજે આ વાત નવી પેઢીને કહીએ તો તેમને હસવુું આવે, પણ વાત ખોટી નથી તે સૌ સ્વીકારશે. જે 

વડીલે પોતાની વેદના વહેંચી હતી તેમણે પણ આ સમજવાનુું છે. 

તેઓને પતુ્ર અને પૌત્ર વચ્ચે થતા વાણી કે વતતનના વ્યવહારમાું જે અજુગતુું લાગે તે તેમના પતુ્રને 

સહજ લાગે એવુું પણ બને. ઉપર જણાવ્યુું છે તે પ્રમાણે એક જમાનો હતો કે જ્યારે દીકરી બાપ 

સાથે વાત નહોતી કરી શકતી. આજે તો એવુું છે કે કોલેજથી આવેલી દીકરી સીધી બાપના ખોળામાું 

પણ બેસે અને લાડ કરે. નાટકમાું જેમ દરેક અંકે જુદાું દૃશ્યો જોવા મળે છે તેમ જીવનમાું પણ દરેક 

દશકે જુદાું જુદાું રુંગો કે દૃશ્યો જોવા મળે તે સહજ છે. મન, વચન અને કમતથી તે ફેરફાર સ્વીકારવો 

પડે. આપણે જે યગુમાું જીવ્યા હતા એવો યગુ કાયમ રહ ેએવુું જો ઇચ્છીએ તો આપણે પ્રગનત 

ઇચ્છતા નથી કે સ્વીકારતા નથી તેવો તેનો અથત થાય. 

એ વડીલની વાતમાું તેઓએ પોતાનાું સુંતાનોનુું નનરીક્ષણ પણ કરવુું જોઈએ તેવુું નમ્ર મુંતવ્ય છે. 

કારણ કે જે વાતથી તેઓ મનમાું અજ ુંપા અનભુવ્યા કરે છે તે વાતનુું મહત્ત્વ કદાચ તેમના પતુ્રને 

મન કશુું ન હોય તેવુું બને. કલ્લપત ભય કે વેદનાથી મ ૂુંઝાવુું એ મનષુ્યનો સ્વભાવ છે. વદૃ્ધ ઉંમરને 
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કારણે એ વડીલ કદાચ પોતે માની લીધેલાું કારણોથી વેદના અનભુવતા હોય તેવુું બને. સામે પકે્ષ 

હકીકત એવી હોય કે પતુ્ર અને પૌત્ર ક્ષચણક આવેશ કે ગસુ્સામાું થયેલી બોલાચાલી કે ઉગ્ર ચચાતને 

તરત ભલૂી જઈ પનુ: સરળ અને સરસ રીતે વતતતાું હોય. 

આ ફેરફાર કદાચ એ વડીલના ધ્યાનમાું નહીં આવ્યો હોય. આ ઉપરાુંત પોતાના પતુ્ર પ્રત્યેનુું વધ ુ

પડત ુું મમત્વ પણ આ ઘટનામાું જવાબદાર હોઈ શકે. એક ઉંમર એવી હોય છે કે જ્યારે તમારે 

સાક્ષીભાવે જીવવાનુું હોય છે. સાક્ષીપણામાુંથી સામેલગીરીના વત ુતળમાું પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરો તો 

ઈજા આવો ફેરફાર કરનારને થતી હોય છે. માની લીધેલા ખ્યાલોની ફૂટપટ્ટીથી બધાુંને માપવા 

બેસો તો સાચુું માપ કદાચ ક્યારેય ન મળે. 

ઉંમર વધવાની સાથે આપણે એ પણ સમજવુું પડે છે કે જગત સતત બદલાત ુું રહ ેછે. આ 

પરરવતતન એ કુદરતનો નનયમ છે. કુદરતને કાયમ કશુુંક નનત્ય નવીન ગમે છે અને એ માટે તે 

સર્જન અને નવસર્જન કયાત જ કરે છે. દરેક સર્જન અને દરેક નવસર્જનને ઈશ્વરની દેણ ગણી સ્વીકારવુું 

તેમાું જ મનષુ્યત્વનુું સાથતક્ય છે.' 
 

નવપલુ સમદૃ્ધદ્ધનાું દૂષણો (કેચલડોસ્કોપ) 

કેચલડોસ્કોપ - મોહમ્મદ માુંકડ 

દરેક માણસના લોહીમાું પશનુા લોહીનો અંશ પડલેો જ હોય છે,પરુંત ુજ્યાું સધુી એને એની 

જરૂરરયાત જેટલુું જ ખાવા મળે છે ત્યાું સધુી પોતાનુું પોત એ પ્રકાશત ુું નથી. જરૂરરયાતથી વધારે, 

નવપલુ પ્રમાણમાું જ્યારે એને વસ્તઓુની પ્રાલ્પ્ત થાય છે ત્યારે જ એનામાું રહલેા પશઓુનાું લક્ષણો 

સપાટી ઉપર આવે છે 

આજનો માણસ બે ભાગમાું વહેંચાઈ રહ્યો છે. એક ભાગ અનતસમદૃ્ધ કે પૈસાદારોનો છે, તો બીજો 

ભાગ ગરીબોનો છે. મધ્યમ વગતનો માણસ આ બને્નની વચ્ચે ક્યારેક પીસાઈ રહ્યો છે, તો ક્યારેક 

રબ્બર બેન્ડની જેમ ખેંચાઈ રહ્યો છે. માણસ જ્યારે એક તરફ સમદૃ્ધદ્ધની છોળો ઊડતી જુએ છે અને 

બીજી તરફ દારુણ ગરીબી અને ભખૂમરો જુએ છે ત્યારે સ્વાભાનવક રીતે જ માને છે કે સમદૃ્ધદ્ધમાું સખુ 

નસવાય કશુું નથી અને ગરીબીમાું દુુઃખ નસવાય કશુું નથી, પરુંત ુએ બેમાુંથી એકેય ક્સ્થનતમાું સાચુું 
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સખુ રહલે ુું નથી એવુું એને અનભુવે સમજાય છે. સખુી થવુું હોય તો એને ખપ પરૂતી વસ્તઓુ મળી 

રહ ેએટલે એ સખુી થઈ શકે છે, કારણ કે માણસ પાસે જરૂરરયાત કરતાું વસ્તઓુ વધી જાય છે 

ત્યારે એનાું દૂષણોથી એ ભાગ્યે જ બચી શકે છે. સમદૃ્ધદ્ધને માણસ સુંયમથી જીતી શકે છે, પરુંત ુ

સમદૃ્ધદ્ધ આવે છે ત્યારે 'સુંયમ' નામનુું એ શસ્ત્ર મોટે ભાગે બઠુૂું થઈ જાય છે અને સમદૃ્ધદ્ધની સાથે જ 

માણસના જીવનમાું અનેક દૂષણો અને નવકૃનતઓ પણ દાખલ થઈ જાય છે, જે છેવટે એના જીવનને 

પાયમાલ કરી નાખે છે. 

સો-સવાસો વષત પહલેાું ટોલસ્ટોયે લખેલી એક નાનકડી વાતાત આપણને આ બાબતમાું ઘણુું કહી જાય 

છે. મળૂ રનશયન ભાષામાું લખાયેલી અને અંગે્રજીમાું ભાષાુંતર થયેલી એ વાતાતનો સાર કાુંઈક આ 

પ્રમાણે છે. 

એક ગરીબ ખેડતૂ વહલેી સવારે ઘોડાઓ લઈને પોતાનુું ખેતર ખેડવા ગયો. સાથે લાવેલુું ભાથુું-જેમાું 

ફક્ત એક રોટલો જ હતો અને ફાચળયામાું વીંટાળીને સાચવીને શેઢાની ઝાડીમાું મકૂ્ુું. 

બપોર થતાું રોટલો ખાઈને થોડો આરામ કરવાના ઇરાદે થાકી ગયેલા ઘોડાઓને નવરામ આપીને 

એણે ચરવા માટે છોડી મકૂ્યા. ઝાડી પાસે જઈને રોટલો રાખેલો એ ફાચળયુું એણે ઉપાડયુું તો એ 

ફાચળયુું તો ખાલી હત ુું. એમાુંનો રોટલો તો કોઈ ચોરી ગયુું હત ુું. આશ્ચયતની વાત તો એ હતી કે 

ખેતરમાું એના પોતાના નસવાય બીજુ ું કોઈ તો આવ્યુું જ નહોત ુું અને છતાું ભાથાનો રોટલો ચોરાઈ 

ગયો હતો. એણે રોટલાની ઘણી તપાસ કરી પણ બધુું વ્યથત હત ુું. રોટલો ચોરાઈ ગયો હતો એ 

હકીકતનો સ્વીકાર કયે જ છૂટકો હતો. એનો લખૂો સકૂો રોટલો પણ ચોરાઈ ગયો હતો એટલે એનુું 

દુુઃખ તો એને હત ુું જ, પરુંત ુએથી એ એટલો ઉશ્કેરાઈ ગયો નહોતો કે ગાળાગાળી કરવા લાગ્યો 

નહોતો. ઊલટાનુું એણે તો સ્વસ્થતાપવૂતક સ્વીકારી લીધુું કે જેણે એ રોટલો લીધો હશે એને એની 

જરૂર હશે અને એથી એનુું પેટ તો ભરાશેને! 

પોતે ભખૂ્યો હતો છતાું માત્ર પાણી પીને સુંતોષ માનીને ફરી એ કામે લાગી ગયો હતો. 

વાતાતમાું આગળ વધતાું ટોલસ્ટોય અહીં Evil-શેતાની તત્ત્વને કથાવસ્ત ુતરીકે લઈ આવે છે. વાતાતમાું 

ટોલસ્ટોય કહ ેછે કે ખેડતૂ જ્યારે ખેડ કરતો હતો ત્યારે શેતાનની સોબતમાું રહતેા એક નવઘ્નસુંતોષી 

અને ઈષ્યાતખોર સેવક જેવા શેતાનના મદદગાર સાથીદારે એના રોટલાને ગમૂ કરી દીધો હતો. 
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શેતાનના એ સાથીદારે ખેડતૂને ચીડવીને ખબૂ જ ગસુ્સે કરવાના ઇરાદાથી એનો રોટલો ગમુ કરી 

દીધો હતો. એને હત ુું કે ખેડતૂ ભખૂ્યો થશે એટલે ગસુ્સે થશે અને પોતાના મગજ ઉપરનો કાબ ૂ

ગમુાવીને ઈશ્વર, શેતાન અને આખી દુનનયાને ગાળો આપશે. બધા સાથે ઝઘડા શરૂ કરશે, પરુંત ુ

ખેડતેૂ તો માત્ર પાણી પીને સુંતોષ માની લીધો. કોઈના ઉપર ગસુ્સે થવાના બદલે એ તો પોતાના 

કામે લાગી ગયો. એ રીતે શેતાનના સાથીદારની કોઈ કારી ફાવી નહીં. 

પેલા સાથીદારે શેતાનને જેવી આ વાત કરી કે શેતાનનો ગસુ્સો તો સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો. 

તેણે એને ધમકાવતાું કહ્ુું કે તને તારુું  કામ આવડતુું નથી. બધા આ રીતે જ વત્યાત કરશે તો આપણુું 

તો કાુંઈ ચાલશે જ નહીં, હુું તને ત્રણ વરસનો સમય આપુું છું. જો ત ુું એને તારી જાળમાું ફસાવવામાું 

સફળ નહીં થાય તો મારે તને ફાુંસીએ લટકાવી દેવો પડશે. શેતાનની ધમકીથી એના સેવક અને 

ચાકર જેવો આ સાથીદાર ખબૂ મ ૂુંઝાયો. ખબૂ નવચારને અંતે ખેડતૂને ફસાવવાની એક સચોટ 

યોજના તેણે ઘડી કાઢી. 

મનષુ્યદેહ ધારણ કરીને ખેડતૂને ત્યાું એ એક મજૂર તરીકે રહવેા લાગ્યો. ખેડતૂને નાની-મોટી બધી 

વાતમાું એ મદદ કરવા લાગ્યો અને એમ કરીને ખેડતૂનો ઠીક ઠીક નવશ્વાસ એણે સુંપાદન કરી 

લીધો. પહલેે જ વષે દુષ્કાળ પડયો. બધા ખેડતૂોનો પાક સકુાઈ ગયો, પણ ખેડતૂને ખબૂ સારો પાક 

ઊતયો. શેતાનના સાથીદારોએ પહલેેથી જ ખેતરના નીચાણવાળા, કાદવવાળા ભાગમાું વાવણી 

કરવાની સલાહ આપી હતી. ખેડતૂને તો આખુું વરસ ખાધા પછીએ દાણા વધે એટલો સારો પાક 

થયો હતો. 

બીજા વરસે શેતાનના આ સાથીદારે ખેડતૂને ઊંચા અને ઢોળાવવાળા ભાગમાું વાવણી કરવાની 

સલાહ આપી. અગાઉના વષે દુષ્કાળ પડયો હતો, પરુંત ુઆ વષે એથી તદ્દન ઊલટુું બન્યુું અને 

અનત વરસાદ પડયો. સખત વરસાદને કારણે બીજા ખેડતૂોનો માલ ધોવાઈ ગયો અને સડી પણ 

ગયો, પરુંત ુઆ ગરીબ ખેડતૂનુું નસીબ બીજા વષે પણ ખીલી ઊઠયુું. પહલેા વષત કરતાુંય પાક 

વધારે આવ્યો. વધારામાું દાણાનુું શુું કરવુું એનો એણે નવચાર કરવો પડે એમ હત ુું. હવે શેતાનના 

સાથીદારની શેતાની શરૂ થઈ. દાણા બીજા વષત માટે સાચવી રાખવાનુું કે બીજા ખેડતૂોને મદદરૂપ 

થવાનુું શીખવવાના બદલે એણે ખેડતૂને અનાજ કોહવડાવીને એમાુંથી દારૂ બનાવતાું શીખવ્યુું. 



 

6 

 

બહુ જ થોડા સમયમાું ખેડતૂને એણે દારૂનો પાકો વ્યસની બનાવી દીધો. બહુ જલદી ઓળખીતા 

પાળખીતા નમત્રો અને સુંબુંધીઓની મહરેફલ એને ત્યાું જામવા માુંડી. ખેડતૂ હવે એની પત્ની પાસે 

પણ દારૂ પીરસાવીને મહમેાનોની સરભરા કરાવતો હતો અને નશામાું છાકટો બનીને પત્ની સાથે 

સામાન્ય કારણસર પણ ઝઘડવા લાગતો હતો. 

ગરીબ હતો ત્યારે પોતાનો લખૂો સકૂો રોટલો ચોરાઈ ગયો હતો છતાું જે ખેડતેૂ એ ચોરી કરનારનુું 

ખરાબ ઇચ્છયુું નહોત ુું એ હવે વાત વાતમાું ઝઘડા ઉપર ઊતરી આવતો હતો. આ વખતે શેતાન 

પોતાના સાથીદારના કામની કમાલ જોઈને ખબૂ રાજી થયો. એણે જોયુું કે ખેડતૂ અને એના 

મહમેાનો દારૂના નશામાું ગમે તેવો બકવાસ કરતા હતા. એકબીજા માટે હલકામાું હલકી ભાષા 

વાપરતા હતા અને ઘરૂરકયાું કરીને અંદરોઅંદર લડતા હતા. શેતાને પોતાના સાથીદારને એ બદલ 

શાબાશી આપી. 

દારૂની ત્રણ-ત્રણ પ્યાલીઓ ચડાવીને યજમાન ખેડતૂ મહમેાનોને વળાવવા ગયો ત્યારે તો એ 

લથરડયુું ખાઈને ઊંધા મોંએ ગટરમાું જ પડયો અને ભ ૂુંડની જેમ આળોટવા લાગ્યો. આ જોઈને 

શેતાને ખબૂ જ આનુંરદત થઈને કહ્ુું, "વાહ! તેં તો અદ્ભુત કામ કયુાં છે, પણ એ તો કહ ેકે તેં આ 

પીણુું બનાવ્યુું છે કઈ રીતે? મને લાગે છે કે તેં આ પીણુું બનાવવા માટે પહલેાું નશયાળનુું લોહી 

લીધુું હશે, જેનાથી ખેડતૂો એકબીજાને જૂઠી વાતો કરીને છેતરતાું શીખ્યા. પછી એમાું તે વરુનુું લોહી 

ઉમેયુાં હશે અને છેલલે ભ ૂુંડનુું લોહી નાખ્યુું હશે, જેથી તેઓ ભ ૂુંડની જેમ આળોટતાું થઈ જાય." 

સેવક સાથીએ જવાબ આપ્યો, "ના, માચલક, મેં તો એવુું કાુંઈએ કયુાં નથી. મેં તો ફક્ત ખેડતૂ પાસે 

એની જરૂરરયાત કરતાું વધારે અનાજ ભેગુું થાય એટલી જ ગોઠવણ કરી હતી. દરેક માણસના 

લોહીમાું પશનુા લોહીનો અંશ પડેલો જ હોય છે, પરુંત ુજ્યાું સધુી એને એની જરૂરરયાત જેટલુું જ 

ખાવા મળે છે ત્યાું સધુી પોતાનુું પોત એ પ્રકાશત ુું નથી. જરૂરરયાતથી વધારે, નવપલુ પ્રમાણમાું 

જ્યારે એને વસ્તઓુની પ્રાલ્પ્ત થાય છે ત્યારે જ એનામાું રહલેા પશઓુનાું લક્ષણો સપાટી ઉપર 

આવે છે.. ખેડતૂને ત્યાું જ્યારે જરૂર કરતાું વધારે દાણા પાક્યા ત્યારે એમાુંથી દારૂ બનાવીને મોજ 

માણવાનો મેં ચીંધેલો રસ્તો એણે અખત્યાર કયો. જ્યારે ધરતીએ આપેલા દાણાની અમલૂય ભેટને 

એણે દારૂમાું પરરવનતિત કરી ત્યારે એનામાું વસેલુું નશયાળનુું, વરુનુું તથા જ ુંગલી ભ ૂુંડનુું લોહી બહાર 
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આવ્યુું. હવે જો તે આ રીતે જ જીવવાનુું ચાલ ુરાખશે તો પશ ુજેવો થઈ જશે. શેતાને સફળતા 

બદલ પોતાના સાથીદારને શાબાશી આપીને એની પીઠ થાબડી. 

ટોલસ્ટોયની આ વાતાત આટલાું વષો પછી પણ એટલી જ પ્રસ્તતુ છે. સમદૃ્ધદ્ધમાું શેતાન દાખલ થયા 

નવના રહતેો જ નથી અને આજે તો અગાઉ ક્યારેય નહોતાું એટલાું બધાું મનોરુંજનનાું સાધનો 

ઉપલબ્ધ થયાું છે. ટોલસ્ટોયના જ શબ્દોમાું કહીએ તો મનોરુંજનનાું એ સાધનો પાછળ પાગલ 

થનાર આજના માણસને જોઈને શેતાન જરૂર હરખાતો હશે કે કુદરતે આપેલી અમલૂય ભેટને 

આજનો માણસ પોતાના ક્ષચણક આનુંદ માટે કેવી નવકૃત બનાવી રહ્યો છે! સમદૃ્ધદ્ધ અને નવપલુતા 

માણસમાું રહલેી માણસાઈ અને એના સુંસ્કારોને છીનવી લે છે. એનામાું વસેલાું પશઓુનાું લક્ષણોને 

સપાટી પર લઈ આવે છે. આજે શરાબની મહરેફલો, હુક્કાબાર ડ્રગ્ઝ વગેરેનો જે રીતે વધારો થઈ 

રહ્યો છે એ નવપલુ સમદૃ્ધદ્ધનુું પરરણામ છે અને એમાું પરુુષો સાથે જે રીતે વધ ુને વધ ુસ્ત્રીઓ જોડાઈ 

રહી છે તે તેની પરાકાષ્ટા સચૂવે છે. 

 

સત્તાધારીએ પોતાની નજીક રહનેાર દરેક વ્યક્ક્તને પીછાણવી જોઈએ. 
રાજકતાતની નજીકમાું કોણ ઊભુું છે? તેનો ખ્યાલ ખદુ રાજકતાતએ રાખવો જોઈએ એવી એક 
નશખામણ ચાણક્યએ આપી છે. એક રાજા પોતાના નાનકડા રાજ્યના પાટનગરમાું પોતાના 
દરબારમાું અગ્રગણ્ય નાગરરકોની સભા અવારનવાર બોલાવતો. આવા એક નાગરરકે રાજાની કાુંઈક 
સેવા બજાવી એટલે રાજાએ પ્રસન્ન થઈને તેને કશુું માુંગવાનુું કહ્ુું. 'જે માુંગવુું હોય તે માગી લો!' 
નાગરરકે રાજાને કહ્ુુંઃુઃ 'અન્નદાતા, મારી પાસે ખપ પરૂત ુું ધન પણ છે અને ખપ પરૂતી જમીન પણ 
છે. હુું તો એટલુું જ માગીશ કે જ્યારે આપનો દરબાર ભરાયો હોય, ત્યારે હુું આપની નજીક આવીશ 
અને આપના કાન પાસે માત્ર મારા હોઠ ફફડાવીશ! હુું કશુું બોલીશ કે માગીશ પણ નહીં! માત્ર 
આપના કાન નજીક મારા હોઠ ફફડાવીશ!' 

રાજાને થયુું કે એ કશુું કહવેા કે માગવા ઇચ્છતો નથી- એણે જે નવનુંતી કરી છે તે 'નનદોષ' જ 
કહવેાય! મારા કાન નજીક તે માત્ર હોઠ ફફડાવશે. આવી નવનુંતીનો સ્વીકાર કરવામાું પોતાને શો 
વાુંધો હોઈ શકે? પછી તો રાજાનો દરબાર મળે ત્યારે એ અગ્રણી નાગરરક રાજાની પાસે જાય અને 
રાજાના કાનની અત્યુંત નજીક મખુ રાખીને માત્ર પોતાના હોઠ ફફડાવે! આખા દરબારને થયુું કે આ 
તો બહુ જ મોટો નવશેષાનધકાર કહવેાય! નગરના તમામ મોટા માથાના પ્રજાજનો ચરકત થઈ ગયા 
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અને તેમનો અહોભાવ વધી ગયો. પછી તો જેને જેને કાુંઈ મહત્ત્વનુું કાયત કરાવવુું હોય, રાજાની 
મહરેબાની માગવાની હોય તો તે આ વ્યક્ક્તને મળીને પોતાની વાત રાજાને કહવેાનુું કામ સોંપે 
અને આ કામ કરવા માટે તેને મોટી બચક્ષસ પણ પહલેાું જ આપી દે! આવી દરેક માગણીને એ 
તરુત સ્વીકારી લે, પરુસ્કાર પણ લઈ લે અને પછી દરબારમાું તો રોજ તે રાજાસાહબેના કાન નજીક 
હોઠ ફફડાવે! દરેકને એમ જ લાગે કે મારી નવનુંતી મજુબ તેણે રાજાસાહબેને વાત કરી જ દીધી 
હશે! દરેકને એ કહ ે કે, 'મેં તમારી નવનુંતી રાજાસાહબેના કાને નાખી દીધી છે! હવે રાજાને તમારુું  
કામ કરવુું, ન કરવુું એ એમના અનધકારની અને ઇચ્છાની વાત!' 

તેણે કશુું જ કહ્યા વગર પણ રાજાના કેટલાક નનણતયોથી અમકુતમકુ વ્યક્ક્તના પ્રશ્નો પતી જાય- કશી 
ભલામણ કે રાજાની કૃપા વગર પણ!  જેમનો પ્રશ્ન પતી ગયો હોય તે માને કે જેને પરૂતી બચક્ષસ 
આપીને પોતાની માગણી રાજા સધુી પહોંચાડી દેવાનુું કામ સોંપવામાું આવ્યુું હત ુું તેણે એ કામ કરી 
આપ્યુું છે. જે કોઈનુું કામ ન પતે તે એમ માને કે એ માણસે પોતાની વાત રાજાસાહબે સધુી જરૃર 
પહોંચાડી હશે, કેમ કે એ કામ કરવા માટે પોતે તો તેને પરૂત ુું ધન આપેલુું જ છે, પણ આખરે તો 
રાજા એ રાજા! રાજા, વાજાું અને વાુંદરાું! એટલે તેને પણ તેની પ્રામાચણકતામાું શુંકા ન પડે! 

આ તો જૂના જમાનાના કોઈ રાજાની વાતાત છે- એક બોધ કથા, પણ આજના જમાનાનો નવચાર 
કરીએ તો આપણે શુું જોઈએ છીએ? રાજ્યના નાના-મોટા મુંત્રીઓ, વરરષ્ઠ અનધકારીઓ, એક અગર 
બીજા દરજ્જજાનો હોદ્દો ભોગવનારાઓની આજુબાજુ કેટલાક માણસો સવાર-સાુંજ ઘમૂ્યા કરતા હોય 
છે. આ માણસ પોતાનુું કામ પતાવી દેવામાું મદદરૂપ- કડીરૂપ બનશે એવા ખ્યાલથી નનદોષ 
નાગરરકો તેમને માગે તે બચક્ષસ આપી દે છે! રીતસર એક વ્યવક્સ્થત છેતરનપિંડીનો ભોગ જ બને 
છે. આને લીધે ઘણાબધા રકસ્સામાું નાના-મોટા રાજકતાતઓ વગોવાય છે અને સામાન્ય પ્રજાની 
નજરમાું તેમનુું નામ અને તેમને માટેનો નવશ્વાસ ઘટે છે. એટલે પ્રજાએ જેમને 'સત્તા' સોંપી છે 
તેમણે પોતાની નજીક અવરજવર કરનારી વ્યક્ક્તઓને નપછાનવી જોઈએ અને તેની ઉપર સતત 
નજર રાખવી જોઈએ. આજકાલ કોઈ ને કોઈ રાજકતાતના પોતે 'એજન્ટ' છે એવુું કહનેારી 
વ્યક્ક્તઓનો તોટો નથી. આવો દાવો કરનારા સવતત્ર મોજૂદ હોય છે- ન્યાયનાું પનવત્ર મુંરદરોમાું પણ 
આ કે તે આદરણીય ન્યાયમનૂતિ સાથે પોતાના ઘનનષ્ઠ સુંબુંધનો દાવો કરનારા પણ કેટલાક નીકળે 
છે. મોટા સુંતો-મહુંતોની ખબૂ નજીક હોવાનો દાવો કરનારા પણ નીકળે છે! પોતાની જાહરે છબીની 
શોભા ઘટે નહીં, તેની ચીવટ રાખનારા મહાનભુાવો પોતાના વતતન અંગે સજાગ રહ ેછે, પણ તેમની 
જાણ બહાર કેટલાક માણસો તેમને ખરેખર ડુંખી નરહ શકતા હોય, પણ ડાઘ તો પાડી જ શકે છે. 
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(ભપૂત વડોદરરયાના પસુ્તક પુંચામતૃ માુંથી ચ ૂુંટેલા લેખ સુંગ્રહ – સાભાર: સમભાવ) 
 

દુશ્મનને મદદ કરાય? 

અમેરરકન ઉદ્યોગપનત એન્ુ કાનેગી અને તેમના નવરોધી યનુનયન લીડરની વાત  

સખુનો પાસવડત - 
અમેરરકન ઉદ્યોગપનત એન્ુ કાનેગી જેટલુું નવશાળ ઔદ્યોચગક સામ્રાજ્ય ધરાવતા હતા એથી વધ ુ
નવશાળ હૃદય તેમની પાસે હત ુું. એન્ુ કાનેગી અત્યુંત મોટા ઉદ્યોગપનત હતા અને તેમની અનેક 
ફેક્ટરીઝ હતી એટલે સ્વાભાનવક રીતે તેમણે યનુનયન લીડસત સાથે પણ પનારો પાડવો પડતો હતો.  

 

એન્ુ કાનેગીની એક ફેકટરીના યનુનયનનો લીડર કાનેગીની નવરુદ્ધ પ્રવનૃત્તઓ કરતો રહતેો અને 
અવારનવાર હડતાળ પડાવીને કાનેગીને નકુસાન કરાવતો. આવી રીતે તે યઃુુનનયન લીડરે એક 
વાર મોટી હડતાળ પડાવી. રદવસો સધુી કાનેગીની એ ફેક્ટરી બુંધ રહી. યનુનયન લીડર પોતાની 
શરતો  

 

નસવાય કાનેગી સાથે કોઈ વાતે સમાધાન કરવા તૈયાર નહોતો. તેણે આકરી શરતોનુું ચલસ્ટ 
બનાવીને કાનેગીને પકડાવી દીધુું હત ુું.  

 

આ દરનમયાન તે યનુનયન લીડર ગુંભીર બીમારીમાું પટકાયો. બધાને લાગ્યુું કે હવે કાનેગી પોતાની 
શરતે કામદારો સાથે સમાધાન કરશે. પણ કાનેગીએ પેલા યનુનયન લીડરની તમામ શરતો માનીને 
સમાધાન કરી લીધુું! બીજી બાજુ પેલા યનુનયન લીડરની હાલત ઓર કથળી હતી. તેને ડોક્ટસે 
સલાહ આપી કે તેણે કેટલાક સમય માટે કોઈ સારા સેનેટોરરયમમાું રહવેા જવુું જોઈએ. પણ તે 
યનુનયન લીડરની આનથિક ક્સ્થનત એવી નહોતી કે તે સેનેટોરરયમમાું રહવેા જઈ શકે. 
 

થોડા રદવસ પછી તેની સારવાર કરનારા ડોક્ટરે તેને કહ્ુું કે તમારી સેનેટોરરયમમાું રહવેાની 
વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. યનુનયન લીડર સેનેટોરરયમમાું રહવેા ગયો. થોડા મરહનામાું તે સાજો થઈ 
ગયો અને તે ઘરે પાછો આવ્યો ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહ્ુું કે તેનો સેનેટોરરયમમાું રહવેાનો અને 
દવાનો તમામ ખચત એન્ુ કાનેગીએ ભોગવ્યો હતો! 
 

યનુનયન લીડર કાનેગીને મળવા ગયો અને તેણે કહ્ુું કે, ‘હુું તો તમારી સાથે દુશ્મનની જેમ વત્યો 
હતો તમે મને શા માટે બચાવ્યો?’ 
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કાનેગીએ તેને કહ્ુું કે, ‘ભલે તમે મારી ફેક્ટરીમાું હડતાળ પડાવી પણ તમે માુંદા પડયા એ સમાચાર 
મને મળ્યા ત્યારે મેં નક્કી કયુાં કે કોઈને પણ મદદ કરવાનો મારો સ્વભાવ છે અને મારી 
આજુબાજુની કોઈ વ્યક્ક્ત બીમાર પડે તો તેને મદદ કરવાની મારી ફરજ છે. એ વ્યક્ક્ત નમત્ર છે કે 
શત્ર ુએ મારે ન જોવુું જોઈએ. 
 

એન્ુ કાનેગી જેવી ભાવના રાખનારા માણસો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. દરેક માણસ આ રીતે નવચારે 
તો જીવનના અને જગતના ઘણા પ્રૉબ્લેમ્સ હળવા થઈ જાય. 
 

મશુ્કેલીની બીજી બાજુ ધ્યાન આપો: 
એક વાર નપતા કોઈ મેગેઝીન વાુંચતા હતા. તેની નાની દીકરી તેમને વારુંવાર કોઈને કોઈ સવાલ 
પછૂીને હરેાન કરતી હતી. એટલે નપતાએ એક કાગળ ઉપર નકશો હતો તેના ટુકડે ટુકડા કરીને ફાડી 
નાખ્યો અને પછી દીકરીને કહ્ુું ત ુખબુ જ હોનશયાર છે તો બાજુના રૂમમાું જઈને આ આખો નકશો 
બનાવી લાવ. જો ત ુઆખો નકશો આખા રદવસમાું બનાવી લાવીશ તો હુું તારે માટે ગીફ્ટ લાવીશ. 
 

તેને ખાતરી હતી કે આ નકશો બનાવવામાું તેનો આખો રદવસ નીકળી જશે. પણ થોડાજ વખતમાું 
એની છોકરી દોડતી દોડતી આવી અને કહ્ુું પપ્પા આ લો તમારો નકશો. હવે મને મારી ગીફ્ટ 
આપો. એના નપતા તો તાજ્જજુબ થઇ ગયા. એમણે છોકરીને પછૂ્ુું કે ત ુઆટલા થોડા વખતમાું 
નકશો કેવી રીતે બનાવી લાવી. છોકરીએ તેના નપતાને હસતા હસતા કહ્ુું કે પપ્પા, આ નકશાની 
પાછળ માણસનો ચહરેો હતો એટલે મેં તે માણસનો ચહરેો બનાવી દીધો. આટલુું કહીને નપતાને 
આશ્ચયત ચરકત કરી છોકરી બહાર રમવા જતી રહી. 
 

બોધપાઠ: 
આ દુનીયામાું તમે કોઈપણ જાતની મશુ્કેલી, મ ૂુંઝવણ કે તકલીફમાું મકુાવ ત્યારે ગભરાઈ જવાની 
જગ્યાએ તેની બીજી બાજુ ધ્યાન આપો તો તમારા આશ્ચયત વચ્ચે તમને તેનો કોઈ સહલેો ઉપાય 
મળી જશે.  
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બે મન વચ્ચેનુું અંતર. 
એક રદવસ એક ગરુુજીએ પોતાના નશષ્યોને પછૂ્ુું : "આપણે જયારે ગસુ્સામાું હોઈએ છીએ ત્યારે 
જોર-જોરથી બરાડા પાડીએ છીએ અથવા તો કોઈની સાથે જયારે આપણે ઝગડો કરતા હોઈએ 
ત્યારે આપોઆપ આપણો અવાજ મોટો થઇ જાય છે, આવ ુકેમ?" 

 

બધાય નશષ્યો નવચારવા લાગ્યા. એક નશષ્યે ઉભા થઇને જવાબ આપ્યો : "ગરુુજી! જયારે આપણે 
ગસુ્સામાું હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પોતાના પરનો કાબ ુગમુાવી બેસીએ છીએ અને એટલા માટે જ 
કદાચ બરાડીને બોલીએ છીએ." 
 

આના પર ગરુુજી બોલયા : "પણ, જે વ્યક્ક્ત પર આપણે ગસુ્સે ભરાયા હોઈએ છીએ તે આપણી સામે 
હોવા છતાું કેમ આપણે બરાડીયે છીએ? જયારે આપણને એની સાથે સોમ્ય અને મદુૃ અવાજમાું વાત 
કરવુું શક્ય હોય છે" 
 

ગરુુજીની આ વાતે બધાય નશષ્યોને નવચારતા કરી દીધા. બધાય નશષ્યોએ પોતપોતાનુું બધુીબળ 
લગાડીને જવાબ આપવાની કોનશશ કરી. પણ કોઈનાય જવાબથી ગરુુજીને સમાધાન થયુું નરહ. 
 

એટલે છેવટે ગરુુજીએ પોતે જ જવાબ આપ્યો. તેઓએ કીધુું : "જયારે કોઈ બે વ્યક્ક્ત એકબીજા પર 
ગસુ્સે ભરાયા હોય છે ત્યારે તેઓના મનની વચ્ચેનુું અંતર વધી ગયુું હોય છે અને આજ અંતર 
ભરવા માટે તેઓ મોટા અવાજે બોલે છે. " 
 

આ જ વાત આગળ વધારતા તેઓ બોલયા : હવે મને બોલો કે જયારે કોઈ બે વ્યક્ક્ત પરસ્પર એક 
બીજાના પે્રમમાું હોય છે ત્યારે તેઓ એકદમ હળવેથી અને શાુંતપણે બોલે છે, આવ ુકેમ? 

 

પછી પોતે જ આનો જવાબ આપના ગરુુજી બોલયા : કારણકે તેઓ બુંનેના મન પરસ્પર નજીક 
આવેલા હોય છે અને જેમજેમ બે વ્યક્ક્ત વચ્ચેનો પે્રમ વધતો જાય છે તેમતેમ તેમની વચ્ચેનો 
સુંવાદ એટલો સલુભ થઈ જાય છે કે તેઓને બધી જ વાત બોલવાની આવશ્યકતા સધુા રહતેી 
નથી. ફક્ત નજરથી જ અથવા ઇશારાથી તેઓ પોતાના સાથીદારને શુું કહવે ુું છે તે સમજી જાય છે. 
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બોધ : નમત્રો, પરસ્પર વાદનવવાદ અને નાનામોટા જગડાઓ તો થતાજ રહ ેછે તેમ છતાય મનની 
વચ્ચેન ુઅંતર ક્યારેય ના વધવા દેતા. જો એમ થશે તો બે વ્યક્ક્ત વચ્ચેનો ફાસલો એટલો વધી 
જશે કે તેને મીટાવવુું કદાચ ક્યારેય શક્ય નરહ બને. 

 

MktíkkLkku{kt hk{ fu ©ðý þkuÄðkLke fkurþþ Lk fhðe 

rËðk¤e rLkr{¥ku yuf ÞwðkLk y{urhfkÚke Úkkuzk rËðMk {kxu ÃkkuíkkLkkt ð]Ø {kíkkrÃkíkkLku {¤ðk ykÔÞku. 

yuýu nMkíkkt nMkíkkt fÌkwt: ‘{Lku y{urhfk {kuf÷eLku ík{u ík{khku yzÄku Ëefhku økw{kðe ËeÄku. nsw nwt 

‘yzÄku’ ík{khku Awt yLku ‘yzÄku’ {khe ÃkíLke yLku çku çkk¤fkuLkku Awt, Ãký y{urhfk sELku {U íkku {khk 

çktLku çkk¤fku økw{kðe ËeÄkt Au. Mkku¤ ð»koLke Ãkwºke yLku [kiË ð»koLkku Ãkwºk çktLku ÃkwÏík ðÞu ÃknkU[ðkLke hkn 

s òuE hÌkkt Au. {Lku Mkkhwt ÷økkzðk ¾kíkh Ãký yu {eXe ðkýe çkku÷íkkt LkÚke. çktLku {Lku íkÚkk {khk 

ÃkíLkeLku yíÞkhÚke s MÃkü þçËku{kt fnu Au fu ô{h÷kÞf ÚkíkktLke MkkÚku s y{u y{khku hMíkku Ãkfze 

÷Eþwt. y{Lku ík{khu ík{khk çkwZkÃkkLke ÷kfze økýðkLke sYh LkÚke.’ {kºk y{urhfkLke s yk ðkík Au 

yuðwt LkÚke. ynª Ãký çkk¤fku nðu ð]Ø {kíkkrÃkíkkLke fkuE Ãký sðkçkËkhe WXkððkLkku MÃkü RLkfkh 

fhu Au. fkuE fkuE rfMMkk{kt nsw ËefheLkwt rË÷ Úkkuzwt Ãkeøk¤u Au. çkkfe fkuE Ãký Ãkwºk fu Ãkwºke ÃkkuíkkLkk 

¾¼k WÃkh ð]Ø {kíkkrÃkíkkLkku çkkuòu Ÿ[fðkLke RåAk hk¾íkkt LkÚke. yk{kt yÃkðkËku ½ýk nþu. Ãkkt[ 

ÃkiMkk ykÃke AqxðkLke íkiÞkhe sYh nþu, Ãký ©ðýLke su{ fkuE {kçkkÃkLku fkðz{kt çkuMkkzðk íkiÞkh 

LkÚke. økhs nkuÞ íÞkt MkwÄe s {kçkkÃkLke AºkAkÞk MðefkhðkLkwt yk ð÷ý y{urhfk{kt ðMkíkk 

¼khíkeÞ fwxwtçkkuLke çkkçkík{kt òuELku fkuE fËk[ fne þfu fu ¼khíkeÞkuLku Ãký y{urhfkLkku ÃkðLk ÷køke 

økÞku Au, Ãký ykÃkýk Ëuþ{kt Ãký yk s «fkhLke nðk «Mkhe [qfe Au. yutMke ð»koLkk yuf ð]ØLku 

LkkAqxfu ¼hýÃkku»ký {kxu ÃkwºkLke rðhwØ yËk÷íkLkk çkkhýu sðwt Ãkzâwt. Ãkwºk yuf hk»xÙeÞf]ík çkuLf{kt 

yrÄfkhe Au. yËk÷íku rÃkíkkLke íkhVuý{kt [wfkËku ykÃÞku íkku Ãkwºku yuLkku Mðefkh fhðkLku çkË÷u Mkðkuoå[ 

yËk÷ík{kt yÃke÷ fhe. yktMkw¼eLke ykt¾u ð]Øu fÌkwt fu, ‘nwt rËÕne fE heíku òô? ðfe÷Lku fE heíku 

hkufwt? rËÕne sðkLke þÂõík Ãkøk{kt LkÚke yLku Mkðkuoå[ yËk÷ík{kt {khku fuMk ÷zðkLke {khe ºkuðz 

LkÚke!’ y÷çk¥k, ykLkku yÚko yuðku LkÚke fu ÃkkuíkkLkkt çkk¤fkuLku [knðk Lknª fu íku{Lkkt ¼hýÃkku»ký yLku 

rþûkýLke sðkçkËkhe yËk Lk fhðe. ykLkku Mkk[ku yÚko yux÷ku s Au fu MktíkkLk{kt hk{ fu ©ðý 

þkuÄðkLke fkurþþ Lk fhðe yLku çknw ÍkÍe yÃkuûkkyku hk¾ðe Lknª. {kçkkÃkLku ÃkkuíkkLkwt ÷kune {eXwt  ÷køku 

íku Mðk¼krðf Au, Ãký yLkw¼ðu yu ÷kune yux÷wt {eXwt Lk Lkeðzu íkku {Lk{kt fzðkþ yufXe Lk fhðe. 
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Ëhuf rÃkíkk{kt Ä]íkhk»xÙLkku yuf ytþ nkuÞ Au yLku Ëhuf {kíkk{kt økktÄkheLkku yuf ytþ nkuÞ Au. {kçkkÃkku 

MktíkkLkkuLkku Ëku»k òuE þfíkkt LkÚke. Ãkwºk yðøkýLkk fhu íkku íkuLkku Ëku»k íkuLke ÃkíLkeLkk {kÚku Lkk¾þu yLku 

Ãkwºke yuðwt fhu íkku íkuLkku Ëku»k íkuLkk Ãkrík fu MkkMkwMkMkhk fu LkýtËLku {kÚku Lkk¾þu. ykÃkýu íÞkt xur÷rðÍLk 

Ãkh ‘hk{kÞý’ yLku ‘{nk¼khík’Lke rMkrhÞ÷ku òuELku çkk¤fku íkÚkk rfþkuhku {kíkkrÃkíkkLku {kLkðk[f 

MktçkkuÄLk fhíkkt ÚkE økÞkt níkkt. yu Ãký Mðefkhðwt hÌkwt fu {kíkkrÃkíkkLkkt SðLkÃkÞOík íku{Lke Mkuðk[kfhe 

fhLkkhk MktíkkLkkuLke MktÏÞk ykÃkýk Ëuþ{kt LkkLkeMkqLke LkÚke. £ktf÷eLk Ãke. òuLMku yuðwt fÌkwt Au fu, ‘ík{u 

çkk¤fku ÃkkMkuÚke ½ýwtçkÄw t þe¾e þfku. Mkðk÷ ík{khk{kt fux÷e Äehs Au íkuLkku s Au!’ ÷eyku su. çkfuo 

yuðwt fÌkwt Au fu, ‘su ÷kufku yuðwt fnu Au fu y{u çkk¤fLke su{ Ÿ½e sEyu Aeyu yu ÷kufkuLku fkuE çkk¤f 

s Lk nkuðkLkku Mkt¼ð Au!’ òuLk rðÕ{kuxu yuðwt fÌkwt Au fu, ‘nwt ÃkhÛÞku íku Ãknu÷kt çkk¤fkuLku fu{ WAuhðk yu 

ytøkuLke A rÚkÞhe {khe  ÃkkMku níke. nðu {khu A çkk¤fku Au, Ãký yuf Ãký rÚkÞhe LkÚke!’ r¢MxkuVh 

{kuh÷uyu yuðwt fÌkwt Au fu, ‘ík{khkt çkk¤fku ½h ÔÞðÂMÚkík hk¾ðk sux÷k {kuxk ÚkE òÞ íÞkt íkku ½hLku 

yÔÞðÂMÚkík fhLkkhk ÃkkiºkÃkkiºkeykuLkwt ykøk{Lk ÚkE [qõÞwt nkuÞ Au.’ zâqf ykuV rðLzMkhu yuðwt fÌkwt Au 

fu, ‘{kçkkÃkku fux÷e nËu çkk¤fkuLkk yk¿kktrfík çkLke òÞ Au íku {U y{urhfk{kt òuÞwt yLku íkuLke «çk¤ 

AkÃk {khk Ãkh Ãkze!’  

 

Mk{ÞLke MkkÚku [k÷íkkt þe¾ku 

yuf ykË{e çkMkLke hkn òuíkku Q¼ku níkku. çkMk ykðe, fux÷kf ÷kufku ÍzÃkÚke çkMk{kt [Ze økÞk, çkMk 

síke hne. yu ykË{e íkku òuíkku s hne økÞku. íku Mk{Þ MkkÚku ÃkkuíkkLke økrík yuzTsMx fhe þfíkku 

Lknkuíkku. ½ýk ÷kufkuLke rstËøke{kt ykðkt WËknhý {kusqË nþu. Mk{Þ fkuELke hkn òuíkku LkÚke. íku çkMk 

ðnuíkku s hnu Au yLku ykÃkýk ÃkifeLkk ½ýk ÷kufku íkuLku rLk:MknkÞÃkýu òuíkk hne òÞ Au, Ãký y{wf 

÷kufku yuðk Au fu suyku ðnuíkk Mk{ÞLku f{oLkk òuhu sfze hk¾u Au. ykðk ÷kufku Mk{ÞLke ËkuheLku Ík÷e 

÷u Au. Mk{Þ ßÞkhu íku{Lke MkkÚku nkuÞ íÞkhu íku{Lku MkðoMð {¤e økÞkLke ÷køkýe Úkíke nkuÞ Au. ykðk 

÷kufkuLku íkku yk¼ yLku Ähíke Ãký ÃkkuíkkLkkt s ÷køku Au. íku{Lku {Lk{kt ykùÞo ÚkkÞ Au fu Mk{Þ ykx÷ku 

¾wþLkw{k Ãký nkuE þfu! Mk{ÞÚke ÃkkA¤ hne økÞu÷k ÷kufku{kt nt{uþkt yu yVMkkuMk hnu Au fu ykÃkýu 

çknw ÃkkA¤ hne økÞk. ykðk ÷kufku Mk{Þ MkkÚku Lk Ëkuze þõÞk nkuðkLkku ðMkðMkku hk¾eLku Sðu Au. 

ykðk ÷kufku {kxu Mk{ÞLku Ãkfzðku yu MðÃLk Mk{kLk nkuÞ Au yLku ykðk ÷kufku yk¤MkLke hMMke ðzu 

çktÄkÞu÷k ÃkkuíkkLkk ¼køÞLku s Ëku»k ykÃkíkk hnu Au. íkuyku SðLkLkk MkíÞLku Mk{sðkLke fkurþþ fhíkk 
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LkÚke. su ÷kufku Mk{ÞLke fËh fhíkk LkÚke íkuyku ykðe s heíku Ãkíke òÞ Au. òu ykÃkýu Mk{ÞLkwt MkL{kLk 

fheþwt íkku Mk{Þ ykÃkýwt MkL{kLk fhþu. òu ykÃkýu fkuELku ftE ykÃke Lk þfíkk nkuEyu íkku {u¤ððkLkku 

yrÄfkh Ãký LkÚke yu {kLkðwt rçk÷fw÷ ¾kuxwt Au. ½ýk ÷kufku ÃkkuíkkLkku {kuxk ¼køkLkku Mk{Þ çkufkhLke 

ðkíkku{kt rðíkkðe Ëu Au. yk ÷kufku yðkhLkðkh yuðe [[ko fhíkk nkuÞ Au, su{kt rð[khLkku fkuE {wÆku s 

nkuíkku LkÚke yLku {wÆk ðøkhLke [[ko Y ðøkhLkk fÃkkMkLkkt zk¤¾kt suðe nkuÞ Au.  ÷kufku ¼q÷e òÞ Au fu 

Mk{Þ MkkiÚke {qÕÞðkLk yLku çk¤ðkLk Au. íkuLke Mkk{u Mkki fkuEyu Íqfðwt Ãkzu Au. MkkiÚke {kuxe ðkík yu Au fu 

Mkki ÷kufku ÃkkMku Mker{ík Mk{Þ s nkuÞ Au. y{hÃkxku ÷ELku fkuE ykÔÞwt LkÚke. Mk{ÞLke ÃkkuíkkLke ykøkðe 

økrík Au. íku íkku ðnuíkku s hnuðkLkku Au. Mk{Þ ÃkkA¤ VheLku õÞkhuÞ òuíkku LkÚke. yk fk{ íkku {Lkw»ÞLkwt 

Au. ÃkkuíkkLkwt fk{ ÞkuøÞ heíku ÚkE hÌkwt Au fu Lknª íku òýðk {kxu {Lkw»Þyu ÃkkAwt ð¤eLku òuðwt Ãkzu Au. 

ÃkkuíkkLkwt fk{ Mkkhe heíku Lk fhku íkku Mk{ÞLke ÃkkA¤ Aqxe s økÞk Mk{òu. ÷kufçkku÷e{kt yk ½xLkkLku 

Mk{Þ Mkk{uLkk ÃkhksÞ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. Mk{Þ Mkk{u ÃkhksÞ yu yrðfrMkík rð[khÄkhkLkwt 

s Ãkrhýk{ Au. Mk{ÞÚke ykøk¤ Lkef¤ðwt Ãký ¾íkhLkkf Au. «f]ríkLkwt Ãký ÃkkuíkkLkwt ykøkðwt Mk{ÞÃkºkf 

nkuÞ Au. Ëhuf ½xfLkwt rLkrùík fkÞo yLku íkçk¬kðkh fkÞo Lk¬e s Au. su ÔÞÂõík Mk{ks, Ä{o, ¼k»kk fu 

Ëuþ MkkÚku [k÷u Au íku s Lkk{ktrfík ÚkkÞ Au, çkkfeLkk çkÄk fk¤Lkk Ãkuxk¤{kt økhf ÚkE òÞ Au. 

સૌજન્ય:મેટ્રો   

rððufLkk ÷eÄu s MkíMktøkLkwt {n¥ð Au 

{kýMkLku nt{uþkt rððufLkku WÃkÞkuøk fhðkLke ðkík þe¾ððk{kt ykðu Au. rððufLkk ÷eÄu s MkíMktøkLkwt 

{n¥ð Au. fu{ fu ‘rçkLkw MkíMktøk rððuf Lk nkuE’ MkíMktøk rðLkk rððuf yLku çkwrØ «kÃík Úkíkk LkÚke. 

fw{rík s hnu Au Mkw{rík ¼køk{kt ykðíke s LkÚke. fw{rík nt{uþkt Lke[uLke íkhV ÷E òÞ Au. ÃkkuíkkLkk s 

nkÚku ÃkkuíkkLkwt LkwfMkkLk fhLkkhk ÷kufkuLku Mk{sËkh {kLke þfkÞ ¾hk? {kLkð sL{ ykÃkýLku {¤u Au 

ÃkkuíkkLkk yMk÷e YÃkLku òýðk {kxu Ãký {Lkw»Þ yu MkíÞLke yku¤¾ fhðkLke fkurþþ fhe s LkÚke. 

{kýMku Ãkh{ ík¥ð MkkÚku MktçktÄLkku Mkuíkw MÚkkÃÞku s LkÚke. Mk{sýk ÚkíkktLke MkkÚku s {kýMk {kÞkLkk 

¾u÷{kt ¾kuðkE òÞ Au. Eïhu íkku ykÃkýLku çknw Mk{Þ ykÃÞku Au. ïkMkkuLkwt ¼kÚkwt Ãký ykÃÞwt Au. 

{kLkð þheh ykÃÞwt Ãký ykÃkýu yk íkLkLkku õÞkhuÞ MkËwÃkÞkuøk fÞkuo Au ¾hku? yux÷k {kxu s MkkÄw 

Mktíkkuyu fÌkwt Au fu  ïkMkLke þ]t¾÷k õÞkhu íkqxe òÞ íku ytøku ftE fnuðkÞ Lknª. ½ýeðkh ÷kufkuLkk 

{kuZuÚke Mkkt¼¤ðk {¤u Au fu nwt yks Lknª, ykðíke fk÷Úke MkwÄhe sEþ, ykðíke fk÷Úke Lknª Ãkh{ 

rËðMkÚke MkwÄhe sEþ.  Ãký MkwÄhðkLkku {kufku ¾hu¾h {¤þu fu Lknª {¤u íku ytøku fþwt fne þfkÞ 
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Lknª. Ëhuf Þwøk{kt, Ëhuf MkËe{kt, Ëhuf íkçk¬k{kt  MktíkkuLke ðkík Lk {kLkLkkhk ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk sL{Lku 

ðuzVe LkkÏÞku Au. yksLkk Þwøk{kt MktíkkuLke ðkík {kLkLkkhk ÷kufku Ãký Au. yksu suLke ÃkkMku MktÃkr¥k Au 

fk÷u íku {kýMk {sçkqheykuÚke çktÄkE sþu. yksu su Mk¥kkLkk Lkþk{kt [f[qh Au íku fk÷u fkÞËkLkk 

fXuzk{kt Q¼ku nþu. yux÷k {kxu s fnuðkÞwt Au fu yk ÃkiMkkLkwt yr¼{kLk Lk fhku yLku fkuELkku yLkkËh 

Lk fhku. Ãk¤ðkh{kt ftE Ãký ÚkE þfu Au. yux÷k {kxu yr¼{kLk Lk fhku. {Lkw»Þ yntfkh yLku 

yr¼{kLk{kt sfzkELku SðLkLke Þkºkk fhu Au. íku yuðwt {kLku Au fu yuLkk suðwt fkuE LkÚke. íkuLkk suðku 

rðîkLk, rðãkÄh, MktÃkr¥kðkLk, {ku¼kËkh, íkkfíkðh yLku «rík»XkðkLk fkuE LkÚke,  Ãkhtíkw íku õÞkhuÞ 

Mk{S þfíkku LkÚke fu íku nfefík{kt ykðwt LkÚke Ãký yk «fkhLke ¼kðLkkyku{kt çktÄkÞu÷ku Au. ykðe 

ÃkhkÄeLkíkk MkkÚku {kýMk SðLkLke MkVh fuðe heíku ¾uze þfu? {nkÃkwhw»kku nt{uþkt yu ¼kðLkk yÃkLkkððk 

WÃkh ¼kh {qfu Au fu su ík{khwt SðLk Ãký MkwÄkhu yLku {]íÞw Ãký. yk ÷kufLku ykLktË{Þ çkLkkðu yLku 

Ãkh÷kufLku Ãký. su {kýMkLku ¿kkLkLke Lksh yLku ¿kkLkLkku «fkþ «kÃík ÚkÞku íkuLkk ÷kuf yLku Ãkh÷kuf çktLku 

MkwÄhe þfu Au.  su ÃkkuíkkLkk SðLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ykí{kLku Ãkh{ÃkËu ÷E sE þfu. íkuLkwt SðLk yuf 

òøk]rík{Þ Þkºkk çkLke òÞ Au. yLÞÚkk ykðku {kýMk Ähíke Ãkh çkkus çkLke òÞ Au. Ëhuf Þwøk{kt 

{nkÃkwhw»kLkku WÃknkMk fhíkk ÷kufku ÃkuËk ÚkÞk Au, Ãkhtíkw fkuELkk fnuðkÚke {nkÃkwhw»kkuLke «rík»Xk ½xe 

LkÚke. 

 

S¼Lku ÷økk{{kt Lk hk¾eyu íkku ½ýe {kuxe rft{ík [qfððe Ãkzu 

yuf Mkw¾e ©e{tík øk]nMÚk. yu{ýu ðkíkðkík{kt fÌkwt fu {U {khk ÃkwºkLku MÃkü fne ËeÄwt Au. {U fne ËeÄwt Au 

fu {Lku íkwt yÂøLkËkn Lk ykÃkíkku! íkwt {Lku yÂøLkËkn ykÃkeþ íkku {khku Sð sYh yðøkríkyu sþu! 

ykÃkýu {kLke þfeyu fu rÃkíkkLkk {Lk{kt yu{Lkk yufLkk yuf Ãkwºk MktçktÄu fk tEf Ãkqðoøkún fu fzðkþ nþu, 

Ãkhtíkw yuðe ÷køkýe Ãký ÃkkuíkkLkk {]íÞw ÃkAeLke rþûkk Mkt¼¤kðu íku íkku ¾kuxwt s Au. yuðk ½ýkçkÄk 

{kLkðeyku ykÃkýLku {¤u Au su rÃkíkkLkk {]íÞw ÃkAe ÃkMíkkðkLke Mkk[e ÷køkýe ÔÞõík fhu Au. ykðk yuf 

«kiZ {kLkðeLkkt {kíkk çke{kh níkkt. yuf rËðMk {kuze hkºku {kíkkyu ÃkwºkLku MkkË Ãkkzâku yLku fþwtf 

ykÃkðkLke ðkík fhe. Ãkwºk ¼hŸ½{ktÚke òøÞku níkku yux÷u yuýu økwMMku ÚkELku {kíkkLku fÌkwt : ‘çkk, 

yíÞkhu hkrºkLkk ºký ðkøÞk Au. ík{u çkeò ºký f÷kf hkn òuE þõÞkt Lk nkuík? nwt yk¾ku Ënkzku 

{khk fk{fks{kt ËkuzÄk{ fheLku Úkkfe økÞku nkuô Awt. {khu Ãkqhíke Ÿ½ íkku ÷uðe Ãkzu fu Lknª? ykðk 

fMk{Þu ík{u {Lku ¾kMk fkuE ðsqËðk¤k fkhý rðLkk søkkzâku! nðu {Lku Ÿ½ õÞktÚke ykððkLke?’ 



 

16 

 

{kíkkyu Ëw¼kELku fÌkwt: ‘¼kE, nðu Vhe fËe nwt íkkhe Ÿ½{kt ¾÷u÷ Lknª Ãkkzwt!’ ðnu÷e Mkðkhu yu 

{kíkkLkwt yðMkkLk ÚkÞwt yLku ÃkwºkLkk yVMkkuMkLkku Ãkkh Lk hÌkku. yuLku yu{ s ÚkÞwt fu {khk ðíkoLkLkk fkhýu 

{khe {kíkkLku yk½kíkLke ÷køkýe ÚkE yLku yu yk MktMkkh{ktÚke [k÷e økE. nfefíku yuðwt íkku Lknª s 

nkuÞ fu{ fu {]íÞw íkku fkuE Ãký ÔÞÂõíkLkwt rLkrùík s nkuÞ Au yLku yu yuLke rLkÞrík nkuÞ Au, Ãký ÃkwºkLku 

yu ¾xfku hne økÞku- ðkhtðkh ÃkMíkkðkLke ÷køkýe ÓËÞ{kt Q¼hkÞk fhíke. rÃkíkk-Ãkwºk, {kíkk-Ãkwºk, 

çku ¼kEyku fu çknuLkku, Ãkrík yLku ÃkíLke fkuE Ãký MktçktÄ{kt fkuELku fkuE «Mktøku fzðkþLke fu ÃkqðoøkúnLke 

yuf ÷køkýe ÃkuËk ÚkE þfu Au, Ãký yu ÷køkýe Auðxu íkku MLkunLkk s¤{kt zwçkkze Ëuðe Ãkzu Au. çkeswt fktE 

Lknª íkku Ãký yu yýøk{k fu fzðkþLkwt ¾kíkwt {]íÞw ÃkAeLkk rnMkkçk{kt fËkrÃk Lkk¾e Lk þfkÞ. su 

rÃkíkkyu ÃkwºkLku {]íÞw ÃkAe íku{Lku yÂøLkËkn ËuðkLke {LkkE Vh{kðe yu rÃkíkkyu ÃkkuíkkLkk ðnk÷k ÃkwºkLku 

SðíkuSð zk{ ËeÄku. fux÷kÞ ÷kufku ykðuþ{kt øk{u íku{ çkku÷eLku ÃkAe ÃkkuíkkLkk çk[kð{kt fnu Au fu 

¼kE, {kýMkLke S¼{kt ¼økðkLku nkzfwt LkÚke {qõÞwt! yux÷u yu íkku øk{u íÞkhu øk{u íku çkku÷e Lkk¾u! 

yuLke WÃkh ykÃkýku fkçkq LkÚke nkuíkku! Ãký yk íkfo ¾kuxku s Au. S¼Lku ykÃkýu su{ ðk¤eyu íku{ ð¤e 

þfu Au. S¼ MðkËLku Ãkkh¾u Au. ¾kðkLke [eòuLkku MðkË Ãkkh¾e þfLkkhe {kýMkLke S¼u þçËkuLkku-

ðkýeLkku MðkË Ãkkh¾ðkLke þÂõík fu¤ððe Ãkzu Au. fux÷kf ð¤e fnuþu fu ¼kE, {kýMkLke sçkkLk íkku 

yMkðkh ðøkhLkk yïLke suðe Au! su sçkkLk Ãkh ík{u yMkðkhLke ¼qr{fk Lk rLk¼kðíkk nku yu sçkkLk 

íkkuVkLke yï su{ ík{Lku øk{u íÞkt ½Mkze sðkLke fu õÞkhuf ík{Lku fktxk¤k ÍkzLke ðå[u fu Ÿzk Ãkkýe{kt 

Ãký ½Mkze òÞ. yuf nfefík íkku Mkki fkuE Mðefkhþu fu ykÃkýu ykÃkýk nkÚk fu Ãkøk øk{u íÞkt WAk¤íkk 

LkÚke yLku yu s heíku ykÃkýk ykt¾ yLku fkLkLke Ãký çkhkçkh hûkk fheyu s Aeyu. ykÃkýu ykÃkýe 

sçkkLkLku çku Ëktík ðå[u õÞkhuf [økËe çkuMkeyu Aeyu, íÞkhu r[ífkh fÞko rðLkk hne þfíkk LkÚke. 

ykÃkýu ykÃkýe sçkkLkLkwt hûký ðøkh rð[kÞuo sçkkLk Ãkh ykðe økÞu÷k þçËkuÚke Ãký fhðwt yrLkðkÞo 

Au. fþku rð[kh fÞko ðøkh çkku÷u÷k þçËkuLke ½ýe {kuxe ®f{ík [qfððe Ãkzíke nkuÞ Au. Mkki òýu Au fu 

¼khíkLkk «Úk{ ðzk«ÄkLk Mð. sðknh÷k÷ Lknuhwyu ÷tzLkLke yuf nkux÷Lkk f{o[kheLku yuðwt fþwt fÌkwt 

níkwt fu {nt{Ëy÷e Íeýk yksfk÷{kt s ynª ykððk òuEyu! y{u íku{Lku ¼khík{ktÚke 

rçkMíkhkÃkkux÷kt çktÄkðe ËeÄk Au. nkuxu÷Lkk f{o[kheyu Íeýk ykÔÞk íÞkhu LknuhwSLke yu ðkík fhe. 

yuLke þwt yMkh Ãkze? {nt{Ëy÷e Íeýkyu rçkMíkhkÃkkux÷kt yu nkuxu÷{kt Akuzâkt Ãký Lknª yLku íkhík 

¼khík ÃkkAk VÞko yLku y÷øk ÃkkrfMíkkLkLke {køkýe ÍLkqLkÃkqðof ykøk¤ fhe. yu ðkík Mkk[e Au fu 

rçkúrxþ Mk¥kkðk¤kyku ¼khík{kt ÃkkuíkkLkwt þkMkLk xfkðe hk¾e ®nËwyku yLku {wÂM÷{ku ðå[u Mkíkík 

økuhMk{s yLku Ãkqðoøkúnku ðÄu íkuðe fkurþþ fhíkk s hnuíkk níkk, Aíkkt su ½xLkkLkku ynª WÕ÷u¾ fÞkuo Au 

íku íku{kt r[LkøkkheYÃk çkLke. ykÃkýu ykÃkýe sçkkLk {kýMk-{kýMk ðå[u MktðkË ðÄu yLku MkuíkwYÃk çkLku 
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íku heíku WÃkÞkuøk{kt ÷uðe òuEyu. íku çktÄkÞu÷k sqLkk MkuíkwLku íkkuze ÃkkzLkkhe Mkwhtøk Lknª çkLkðe òuEyu. 

ykÃkýk þçËku fkuE ðkh {eXk yLku ½ýe ðkh fzðk Ãký nkuE þfu, Ãký íku Mkk{e ÔÞÂõík {kxu økwýfkhe 

Ãkwhðkh ÚkkÞ íkuðk çkLke hnuðk òuEyu. 
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ઓપરેશન સફળતા પવૂતક પતી ગયુું એટલે ડોક્ટરે તેના હાથમાું ચબલ પકડાવી દીધુું. પેલો ડોસો 
માણસ ચબલ જોઈને રડવા માુંડયો. એને રડતો જોઈને ડોક્ટરને થયુું કે ડોસા પાસે પૈસા નહીં હોય 
એટલે રડે છે. ડોક્ટરે ડોસાને કહ્ુું કે તમે તમારી પાસે આ ઓપરેશનનાું પૈસા નાું હોય તો ગભરાવ 
નહીં, અરહયા ચેરીટીમાુંથી તમારુું  ચબલ ભરવાની હુું વ્યવસ્થા કરી આપીશ. 
 

ડોસાએ ડોક્ટરને જવાબ આપ્યો: ડોક્ટર સાહબે, હુું પૈસાને લઈને નથી રડતો. મને તો રડવુું એટલે 
આવે છે કે મારા વ્હાલા ભગવાને મને સાુંભળવા માટે ૮૦ વરસ સધુી કાનની વ્યવસ્થા કરી આપી 
છતાું કોઈ રદવસ ચબલ નથી મોકલયુું. એવી તો એણે કુંઈ કેટલી વસ્તઓુ મને આપી છે છતાું મને 
આટલા બધા વરસો સધુી તેને યાદ કરીને તેનો આભાર માનવાનુું કેમ નહીં સઝુ્ુું? 

 

નૈનતક બોધ: ભગવાનના આપણા ઉપર જજિંદગીભર કુંઈ કેટલા ઉપકાર કરે છે, સગવડો આપે છે 
પરુંત ુએના મહત્વનો ખ્યાલ તો જયારે ભગવાન એ વસ્ત ુઆપણી પાસે થી છીનવી લે ત્યારે જ 
આવે છે! 
 
 

નવવેકાનુંદ અને વાુંદરા 
 

વેદાાંત કેસરી સ્વામી વીર વવવેકાનાંદના જીવનની વાત છે. એ વાત એમણે પોતે જ પરદેશમાાં 
કરેલાાં પોતાનાાં પ્રવચનોમાાં કહી બતાવી છે. વાત ઘણી સરસ તથા પે્રરણાત્મક છે એથી એન ાં 
અવારનવાર સ્મરણ થઈ આવે એ સ્વાભાવવક છે. 
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પોતાની પ્રખ્યાવતના વખત પહલેાાં સ્વામી વવવેકાનાંદે દેશના પ્રત્યક્ષ દશશનની અને દેશની 
પરરસ્સ્થવતને જાણવાની ઈચ્છાથી પે્રરાઈને અમ ક ચોક્કસ સમય સ ધી દેશન ાં પરરભ્રમણ કરેલ ાં. એ 
દરવમયાન દેશના વવવવધ પ્રદેશોમાાંથી પસાર થતાાં એ મધ્યપ્રદેશમાાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાાંના 
પોતાના પ્રવાસ દરવમયાન એ એકવાર એક અરણ્ય જેવા પ્રદેશમાાંથી આગળ વધી રહલેા ત્યારે 
એકાએક એમની દ્રષ્ટિ પાછળ પડી તો એમના આશ્ચયશનો પાર રહ્યો નરહ. એમણે પોતાની પાછળ 
થોડેક દૂર વાાંદરાના એક નાના સરખા િોળાને આવત ાં જોય ાં. વાત એકદમ સાધારણ અને વનના 
વાતાવરણને માિે તદ્દન ક દરતી હતી. તો પણ વવવેકાનાંદને એથી આશ્ચયશ તો થય ાં જ, પરાંત   
વધારામાાં ભયની લાગણી થઈ આવી. 
એ લાગણીથી પે્રરાઈને એ રસ્તા પર દોડવા લાગ્યા. આગળ વવવેકાનાંદ અને પાછળ વાાંદરાન ાં 
િોળાં, બને્ન વચ્ચે જાણે કે દોડવાની હરરફાઈ શરૂ થઈ. વવવેકાનાંદ વચ્ચે વચ્ચે પાછળ નજર 
કરીને જોવા લાગ્યા તો વાાંદરાઓની સાંખ્યા એમને વધતી લાગી. વાાંદરા એમને પકડી પાડવા 
અને એમના પર આક્રમણ કરવા ઉત્સ ક હોય એવ ાં લાગવા માાંડ્ ાં. વવવેકાનાંદને સમજ ના પડી 
કે આ દશામાાં શ ાં કરવ ાં. એ વધારે ને વધારે વેગથી આગળ દોડવા માાંડયા. પરાંત   વાાંદરાન ાં િોળાં 
પાસે ને પાસે આવત ાં ગય ાં અને એમની વનરાશા વધતી ગઈ. એ વધારે ભયભીત થયા. એ જ 
વખતે દૂરના એક ખેતરમાાંથી કોઈ ખેડતૂનો અવાજ આવ્યો, ‘સ્વામીજી, દોડો નરહ. દોડવાને 
બદલે રહિંમતપવૂશક વાાંદરાઓની સામે ઊભા રહો.’ 
 
વવવેકાનાંદને એ શબ્દોથી પે્રરણા મળી. એ તરત જ વાાંદરાઓની સામે ઊભા રહ્યા. એની અસર 
એવી તો ચમત્કારરક થઈ કે વાાંદરાઓન ાં િોળાં દોડત  ાં અિકી ગય ાં, ને ધીમે ધીમે વીખેરાય ાં. એ 
હકીકતને વારાંવાર યાદ કરીને સ્વામી વવવેકાનાંદ કહતેા કે એવી જ રીતે માયાનો પ્રવતકાર કરો, 
એવી જ રીતે ભ્રાાંવત અથવા અજ્ઞાનનો સામનો કરો. એ ઉદ્દગાર સમજવા જેવા છે. જીવનમાાં 
જ્યારે સાંકિો, પ્રલોભનો કે ભયસ્થાનોથી ઘેરાઈ જવાનો અવસર આવે ત્યારે હતપ્રભ કે હતાશ 
થવાને બદલે, પોતાના મળૂભતૂ આત્મસ્વરૂપને યાદ કરી, એમાાં પ્રવતષ્ટિત થઈને, એમની સામે 
રહિંમતપવૂશક ઊભા રહવેાની જરૂર છે. એવી રીતે પ્રવતકળૂતાથી નાસીપાસ થવાને બદલે જે 
પરમાત્મામાાંથી પે્રરણા મેળવીને બનતી શાાંવત રાખીને માગશ કરે છે તે જ ભયમાાંથી મ ક્ત બને છે 
અને જીવનના વવકાસની સવોત્તમ સફરમાાં સફળતાપવૂશક આગળ વધે છે. વનરાશા નરહ પણ 
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આશા, વનબશળતા નરહ પણ બળ, ને નારહિંમત નરહ પણ રહિંમતને ધારણ કરવાથી જ લાભ થાય 
છે. આજે પણ એ સાંદેશ એવો જ અસરકારક અને અમર છે. 
 
આજે દેશમાાં હાલત પણ એવી જ છે. બધા વાાંદરાઓ(રાજકીય નેતાઓ) પ્રજાની પાછળ દોડી 
દોડીને પ્રજાને ગભરાવી રહ્યા છે. જ્યાાં સ ધી પ્રજા ગભરાતી રહશેે ત્યાાં સ ધી આ વાાંદરાઓ તો 
પ્રજાને ગભરાવતા જ રહશેે. પ્રજાએ આ વાાંદરાઓનો સામનો કરવાની જરૂર છે.  

 

‘f’Úke fhwýk yLku ‘Ë’Úke ËÞk þe¾ðku 

fçkeh  õÞkhuÞ  Mfq÷u  Lknkuíkk økÞk, Lk íkku õÞkhuÞ [ktË Ãkh økÞk. íku{Lke ÃkkMku fkuE rzøkúe yLku WÃkkrÄ 

Lk níke. íkuyku fÃkzkt ðýíkk níkk yLku íkuyku y¼ý Ãký níkk. òýu õÞktÚke íku{Lkk{kt yux÷e Mk{s 

ykðe økE fu yksu MkËeyku ÃkAe Ãký íku{Lke Mkh¤ðkýe ykÃkýLku  ¼ýkðe hne Auu, þe¾ðe hne Au.  

Sððwt, «u{ fhðwt,  ELMkkLk çkLkðwt. ykÃkýu yk ðkík WÃkh ¾qçk s økðo yLkw¼ðeyu Aeyu fu fÕÃkLkk 

[kð÷k  nrhÞkýkLke yuf Mfq÷{ktÚke  ¼ýeLku ytíkrhûk MkwÄe ÃknkU[e níke, Ãkhtíkw þwt  ykÃkýe fkuE  

Mfq÷u  fkuE yufLku  {Äh xuhuMkk çkLkkðe Au? fnuðkÞ Au fu þk¤k MktíkkuLkwt rLk{koý LkÚke fhíke, Ãkhtíkw   

ykÃkýu õÞkhuÞ  ykðku fkuE «ÞkMk  fÞkuo LkÚke.  yksLkk  ðÄkhu Ãkzíkkt MktfxkuLkku MktçktÄ  çkwrØLke yÃkuûkk 

ÓËÞÚke ðÄw Au. ykÃkýe þk¤kykuyu  fÕÃkLkk [kð÷kLkk rLk{koýLke {n¥ðfkûkk ÃkuËk fhe Au, Ãkhtíkw 

íkuLkkÚke fux÷wtÞ ðÄw sYhe yu Au fu  íkuyku {Äh xuhuMkkLku  ÃkuËk fhðkLkk ÃkzfkhLkku Mðefkh fhu Au. 

÷kufkuLku yu ySçk ÷køku Au fu  ykÃkýu  yçkòu YrÃkÞk [ktË yLku {tøk¤ Ãkh  ÃknkU[ðkLkk  yr¼ÞkLk 

ÃkkA¤ ¾[o fheyu Aeyu. ßÞkhu fu ykÃkýk ½h Ãkh  yçkòu yuðk ÷kufku Au suykuLku yuf {kLkðeÞ 

SðLk yLku  þktríkÃkqýo {]íÞw {u¤ððk {kxu íku hkrþLke MkkiÚke ðÄw sYh Au. [tÿ yr¼ÞkLk yíÞtík 

çkwrØ{íkkÃkqýo ÷køku Au, Ãkhtíkw íku yuf ¢qh yLku y{kLkðeÞ çkwrØ Au. suLke rft{ík yk ÄhíkeLkk ÷kufku 

ÃkkuíkkLke ÃkezkÚke [qfðe hÌkk Au. fËk[ yux÷k {kxu s çkþehçktÿyu ÷ÏÞwt Au fu,  ‘rfMkLku s÷kE 

çkMíkeÞkt, çkkòh fÞkut ÷qtxu, {U [ktË Ãku økÞk Úkk, {wÍu fwA Ãkíkk Lknª.’ ykÃkýe fku÷us yLku þk¤kyku 

Mk{su Au fu òu íku ÃkkuíkkLkk AkºkkuLke çkwrØ{kt ðÄkhku fhu yLku íku{Lku fwþ¤ «kuVuþLk÷ çkLkkðe Ëu íkku 

íkuykuyu ÃkkuíkkLkwt fíkoÔÞ Ãkqhwt fÞwO Au, Ãkhtíkw ykÃkýu òuEyu Au fu Mk{ks ¼ú»xk[kh íkÚkk yLÞ 

çke{kheykuÚke ½uhkÞu÷ku Au. íku íÞkhu s ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt WXkðu Au ßÞkhu {kýMk{kt {kýMkkELke yAík 
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WËT¼ðu Au. þwt rðãkÚkeoykuLku «u{, MknLkþe÷íkk yLku fhwýkLkk ÃkkX ¼ýkððk{kt, íku{Lku [rhºkðkLk 

çkLkkððk{kt ykÃkýe Mfq÷ku yLku fku÷uòuLke fkuE ¼qr{fk Lk nkuðe òuEyu? yksu ÷kufku Mkkhk {kfTMko 

{u¤ððk yLku Ÿ[e rzøkúeyku {u¤ÔÞk Aíkkt Ãký E{kLkËkh, [krhºÞÚke [kuÏ¾k {kýMk çkLke LkÚke 

hÌkk. íkku yuLkku {ík÷çk yu Au fu rþûký ykÃkðkLke ykÃkýe ÃkØrík{kt {kuxe økhçkz ÚkE hne Au. yksu 

rðï{kt fhwýkLke MkkiÚke ðÄw sYh Au. ¼økðkLk{kt rðïkMk hk¾ðku yÚkðk Lknet hk¾ðku íkuLkku rLkýoÞ 

MktÃkqýo ÔÞÂfíkøkík Au yLku fkuE ÔÞÂfík WÃkh ykæÞkí{ Xkufe çkuMkkzðwt ¾kuxwt Au, Ãkhtíkw ykÃkýu ‘f’Úke 

fhwýk yLku ‘Ë’Úke ËÞk íkku þe¾eyu s Aeyu, Ãkhtíkw ykÃkýwt rþûký ÓËÞLku MÃkþoíkwt LkÚke. 

 

yuðe ðkýe çkku÷ku fu çkkË{kt ÃkMíkkðwt Lkk Ãkzu 

yuf {k ÃkkuíkkLkk çkk¤fLku þkuÄe hne níke. çknw þkuÄðk Aíkkt çkk¤f Lkk {¤íkkt íku hkuðk ÷køke yLku 

òuhòuhÚke ÃkkuíkkLkk çkk¤fLkwt Lkk{ Ãkkufkhðk ÷køke. Úkkuzk Mk{Þ çkkË çkk¤f Ëkuzíkwt Ëkuzíkwt ykÔÞwt yLku 

ÃkkuíkkLke {kLku ¼uxe Ãkzâwt. {kyu Ãknu÷kt íkku çkk¤fLku øk¤u ÷økkzâwt yLku {Lk {qfeLku ÷kz ÷zkÔÞkt. íÞkh 

çkkË íku çkk¤fLku XÃkfku ykÃkðk ÷køke. íÞkh çkkË ÃkqAâwt fu íkwt yíÞkh MkwÄe õÞkt AwÃkkR økÞku níkku. 

çkk¤fu fÌkwt fu {k nwt AwÃkkÞu÷ku Lknkuíkku. nwt íkku çknkhLke ËwfkLku økwtËh ÷uðk økÞku níkku. {kyu ÃkqAâwt fu íkwt 

økwtËh þwt fk{ ÷uðk økÞku níkku? íkku çkk¤f ¼ku¤ÃkýÚke çkkuÕÞku fu økwtËh ðzu nwt [kLke ÃÞk÷eLku Vhe 

òuzeþ, íku íkqxe økR Au. {kyu ÃkqAâwt fu íkwt íkqxu÷e ÃÞk÷e òuzeLku þwt fheþ? økwtËh ðzu MktÄkÞu÷e ÃÞk÷e 

¾qçk s ¾hkçk Ëu¾kþu íkku çkk¤fu Vhe rLkËkuo»kíkkÚke W¥kh ykÃÞku fu ßÞkhu íkwt ½hze ÚkR sRþ íÞkhu nwt 

yu s ÃÞk÷e{kt íkLku [k rÃkðzkðeþ. yk Mkkt¼¤eLku {k ÃkhMkuðu huçkÍuçk ÚkR økR. Úkkuze Ãk¤ MkwÄe íkuLku 

fþe økíkkøk{ s Lk Ãkze fu þwt fnuðwt? ¼kLk ykðíkkt s íkuýu çkk¤fLku íkuzeLku ¾ku¤k{kt çkuMkkzâwt yLku 

ðnk÷Úke fÌkwt fu çkuxk ykðwt Lk çkku÷kÞ. ykÃkýu {kuxk {kýMkkuLku {kLk ykÃkðwt òuRyu. yu{Lke MkkÚku 

ykðku ÔÞðnkh Lk fhkÞ. òu íkkhk rÃkíkk íkLku Mkkhwt ¼ýkððk {kxu fux÷e {nuLkík fhu Au? {B{e íkkhk 

{kxu Mkkhwt Mkkhwt ¾kðkLkwt çkLkkðu Au. Mkki ÷kufku íkkhwt æÞkLk hk¾u Au, suÚke ßÞkhu y{u ½hzkt ÚkRyu íÞkhu 

íkwt y{khwt æÞkLk hk¾u...! çkk¤fu {kLke ðkík yÄðå[u fkÃkíkkt fÌkwt fu Ãký {k ÃkÃÃkkLku ¼ýkðíke ð¾íku 

ËkËk-ËkËeyu Ãký ykðwt s rð[kÞwO nþu Lku? yksu Mkðkhu ßÞkhu ËkËeÚke ¼q÷Úke [kLkku fÃk íkqxe økÞku 

íÞkhu íkwt fux÷e òuhòuhÚke çkhkzk Ãkkzíke níke. íkkhku økwMMkku òuRLku ËkËkyu ËkËeLke ¼q÷ çkË÷ íkkhe 

{kVe {køkðe Ãkze níke. íkwt íkku ÃkAe Y{{kt sRLku MkqE økE Ãký ËkËe {kuzu MkwÄe hkuíkkt hÌkkt níkkt. {U yu 

[kLkku fÃk Mkk[ðeLku hkÏÞku Au. nðu nwt yuLku òuzeþ. ykx÷wt Mkkt¼¤eLku {kíkkLkk nkuþfkuþ Qze økÞk. 
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yk ÂMÚkrík yksu ½uh ½uh òuðk {¤u Au. ykÃkýk Mktík ¼rð»ÞËþeoyku níkk yux÷u s íku{ýu fÌkwt Au fu, 

‘yiMke çkkLke çkkur÷Þu {Lk fk ykÃkk ¾kuÞ, ykihkut fku þeík÷ fhu ykÃknw þeík÷ nkuÞ’. þk†ku fnu Au fu 

ÄkhËkh nrÚkÞkhLkku ½k ¼hkE òÞ Au Ãký ðkýeyu fhu÷ku ½k õÞkhuÞ ¼hkíkku LkÚke. ykÃkýk MkkiLkku 

r{òs nðu rðr[ºk Úkíkku òÞ Au. ykÃkýu çkeòLkkt {kLk-MkL{kLk íkku Mkkð ¼q÷e s økÞkt Aeyu. YrÃkÞk 

ykð~Þf Au, Ãkhtíkw íkuLkk {kxu ykÃkýu çkeòLkwt MkL{kLk fhðkLkwt Akuze ËRyu yu ¾kuxwt Au. ykÃkýu 

ÃkkuíkkLkkt {kíkk- rÃkíkkLkk ÷eÄu s Mk{ks{kt yksu MkL{kLkÚke Sðe hÌkkt Aeyu. ykÃkýu ykÃkýk {kxu 

yLkuf íkf÷eVku WXkðLkkh {kíkk-rÃkíkk MkkÚku Lk{úíkkÚke ðíkoðwt òuRyu. 

 

  

તમને કઈ વાત સૌથી વધ ુરડસ્ટબત કરે છે? 
કદમને મકૂજે બહુ સાચવીને તુું બગીચામાું, 
નરહતર કુંટકો  કોમળ બનીને  છેતરી  જાશે. - ‘બરબાદ’ જૂનાગઢી 
દરેક વ્યક્ક્તને કોઈ ને કોઈ વાત રડસ્ટબત કરે છે. અપસેટ રહવે ુું એ આજની સૌથી મોટી સમસ્યા 
છે. બધાના ચહરેા પર ન કળી શકાય એવો ભાર જોવા મળે છે. આપણે બધા જ કોઈ ને કોઈ 
બોજ સાથે લઈને ફરીએ છીએ. કોઈને સફળતાની ચચિંતા છે તો કોઈને સુંબુંધોની સાથતકતાની. શુું 
થશે? એ પ્રશ્નના દબાણ હઠેળ બધા એવા દબાઈ ગયા છે કે કોઈ જ અને કુંઈ જ ‘નેચરલ’ 
લાગતુું નથી. 
દુનનયાની દરેક રફલોસોફી જજિંદગી નવશે એક જ વાત કરે છે કે જજિંદગીને માણવી હોય તો 
વતતમાનમાું જીવો. અત્યારે જે ક્ષણ છે તેને એન્જોય કરો. આ વાત બધા જાણે છે, પણ કેટલા 
લોકો ખરેખર વતતમાનમાું જીવતા હોય છે? આપણાું ટેન્શન્સ આપણા ઉપર એટલા બધા હાવી 
થઈ જાય છે કે વતતમાન આપણા હાથમાુંથી સરકી જાય છે. આપણે કાું તો ભતૂકાળમાું ધકેલાઈ 
જઇએ છીએ અથવા ભનવષ્યમાું સરી પડીએ છીએ. 
એક માણસ સુંત પાસે ગયો. તેણે સુંતને કહ્ુું કે મને એક અજાણ્યો ભય લાગે છે. કુંઈક બરુૂું 
થવાનુું છે એવો ડર મને લાગ્યા રાખે છે. આનાથી બચવા માટે મારે શુું કરવુું? સુંતે કહ્ુું કે 
તારા પડછાયા સાથે રમત રમવાનુું છોડી દે. સુંતે ઉમેયુાં કે દરેક માણસ પડછાયામાું જીવે છે. 
પડછાયો નાનો થાય તો ગભરાઈ જાય છે અને પડછાયો મોટો થાય તો હરખાઈ જાય છે. તમે 
તમારુું મલૂય પડછાયાને જોઇને ન આંકો, કારણ કે પડછાયો તો સમય મજુબ બદલાઈ જાય છે. 



 

22 

 

જે બદલે છે એ સમય છે. તમે તો એના એ જ છો. માણસ દુુઃખી એટલે છે કે જે નથી એમાું એ 
જીવતાું હોય છે. કલપના અને સપનાું સારી વાત છે પણ તેમાું તમે એટલા ન ખોવાઈ જાવ કે 
હકીકતને ન જીવી શકો. 
માણસ કઈ વાતે સૌથી વધ ુરડસ્ટબત થાય છે? એક જ્યોનતષી અને મનોચચરકત્સક સાથે આ 
નવષય પર વાત થઈ. જ્યોનતષીએ પછૂયુું કે કયા પ્રશ્નો અને કઈ મ ૂુંઝવણ લઈને લોકો તમારી 
પાસે આવે છે? જ્યોનતષીએ કહ્ુું કે સૌથી વધ ુસવાલો રરલેશનનશપના છે. સુંબુંધો ગમુાવવાનો 
ભય લોકોને સૌથી વધ ુછે. બધાને સુંબુંધો એટલી જડતાથી પકડી રાખવા છે કે સાથેની વ્યક્ક્ત 
ગ ૂુંગળાઈ જાય. કોઈ એ સમજવા જ તૈયાર નથી કે કોઈને વશમાું રાખી તમે પે્રમ મેળવી ન 
શકો. જે સુંબુંધો માણસને જીવવા જોઈએ એ જ તેને રડસ્ટબત કરે છે. 
કોઈને પત્ની સાથે ફાવત ુું નથી, કોઈને પનત હરેાન કરે છે, બધા ક્યાુંકથી પે્રમ મેળવવા ફાુંફાું 
મારે છે, કોઈને દીકરીના સુંબુંધ મુંજૂર નથી, કોઈનાથી દીકરાનુું વતતન સહન નથી થતુું, આડા, 
ઊભા, વાુંકા અને ત્રાુંસા સુંબુંધોમાું બધા જીવે છે અને હતાશ છે. મોટાભાગના લોકો અસમુંજસમાું 
જ જીવે છે. રડપે્રશનમાું હોય તો ખબર પડે કે માણસ રડસ્ટબત અને હતાશ છે પણ અત્યારના 
માણસની તકલીફ એ છે કે અત્યારનો માણસ નથી સો ટકા રડપે્રશનમાું કે નથી સો ટકા મજામાું. 
એ દુુઃખ અને સખુમાું, આનુંદ અને હતાશામાું એવો ઝૂલતો રહ ેછે કે એ થાકીને લોથપોથ થઈ 
જાય છે. બધા એવુું બોલે છે કે જે થવુું હોય એ થાય પણ જે થાય છે એ સહન કરી શકતા 
નથી. માણસ પોતે જ મકુ્ત થઈ શકતો નથી. એવો ઘેરાયેલો રહ ેછે કે પોતાની હાલતમાું જ 
ગ ૂુંગળાતો રહ ેછે.ળક્યાુંય મજા નથી આવતી, મડૂ બરોબર નથી, કોઈ વાતમાું આનુંદ આવતો 
નથી. નવચારો પીછો છોડતાું નથી. ડર વધ ુને વધ ુભયાનક થતો જાય છે. રદવસે ચેન નથી 
પડતુું અને રાતે ઊંઘ નથી આવતી, દરેક વ્યક્ક્ત આવી કોઈ ને કોઈ મ ૂુંઝવણ અનભુવે છે. 
આજે જો કોઈ વાતનો દુકાળ હોય તો એ હળવાશનો છે. ભતૂકાળને પકડી ન રાખો. અને 
ભનવષ્યને પકડવા બાચકાું ન ભરો. તો જ અત્યારના સમય સાથે જીવી શકશો. તમારા 
સુંબુંધોમાું નવશ્વાસ રાખો. 
સુંબુંધોમાું ન ફાવે ત્યારે માણસ સુંબુંધ બહ ુઆસાનીથી છોડી દે છે. જોકે છોડી દીધા પછી પણ 
એ છૂટી શકતો નથી. બે્રકઅપ થયા પછી પણ પોતાનો પે્રમી કે પે્રનમકા શુું કરે છે? કોની સાથે 
ફરે છે? મજા કરે છે કે દુુઃખી છે? એનુું ધ્યાન રાખતા ફરીએ છીએ. રડવોસત થયા પછી પણ જુદી 
થયેલી વ્યક્ક્ત દુુઃખી થાય એવા પેંતરા રચીએ છીએ. સાથે રહીને દુુઃખ આપવા કરતાું ઘણાું 
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લોકો છૂટા પડીને વધ ુદુુઃખ આપે છે. જે છૂટી ગયુું છે એને છોડી દો. છૂટા પડીને કોઈ સખુી 
થાય એ પણ આપણાથી જોવાત ુું નથી. આવા દુુઃખ માટે આપણે જ કારણભતૂ હોઈએ છીએ. 
કોઈનુું સારુું ઇચ્છવાને બદલે એને શાપ દેવાનુું આપણને વધ ુફાવે છે. માણસ સૌથી વધ ુદુુઃખી 
એટલે છે કે એને કોઈને દુુઃખી કરવા હોય છે. બતાવી દેવુું હોય છે. પરચો આપવો હોય છે અને 
આ બધાના કારણે જ પોતે દુુઃખી રહ ેછે. આપણે જજિંદગીનાું દુુઃખોને રડલીટ કયાત પછી પણ એને 
રરસાયકલ ચબનમાું સાચવી રાખીએ છીએ. રડલીટ ફોર એવર કરતાું જ નથી. દુુઃખનુું સૌથી મોટુું 
કારણ એ છે કે શુું પકડી રાખવુું અને શુું છોડી દેવુું તેનો સાચો નનણતય આપણે લઈ શકતાું નથી. 
હવે મનોચચરકત્સક સાથે થયેલી વાત. તેમણે કહ્ુું કે માણસ પોતાના નવશે લોકો અને ખાસ 
કરીને તેના નજીકના માણસો શુું બોલે છે તે જાણી સૌથી વધ ુરડસ્ટબત થાય છે. માણસ સતત એ 
વાત ઉપર જ નજર રાખતો ફરે છે કે કોણ તેના નવશે શુું વાત કરે છે. જે માણસની વાતને 
કોઈ ગુંભીરતાથી ન લેત ુું હોય તેવી વાતને માણસ એટલી બધી ગુંભીરતાથી લઈ લે છે કે 
એમાુંથી બહાર જ નીકળી નથી શકતાું. ઓરફસના પાુંચ માણસ સારુું બોલતાું હોય પણ જો એક 
માણસ ખરાબ તો આપણને એ એકની જ વાત ખટક્યા રાખે છે. જે માણસ માત્ર વાત, અફવા 
કે ગોનસપથી રડસ્ટબત થતો હોય તેને હરેાન કરવો સૌથી વધ ુસરળ છે. 
તમારી દુુઃખતી રગ જો બધાને ખબર હોય તો પછી લોકો એ જ રગ વારેવારે દબાવ્યા રાખશે. 
તમે ઉંહકારામાુંથી બહાર જ નહીં આવો. સ્પોટટતસમાું એક વણલખ્યો નનયમ એ છે કે તમારે જો 
જીતવુું હોય તો તમારા હરીફને કોઈ ને કોઈ વાતે રડસ્ટબત કરી દો, એમાું પણ જો એ કોઈ ખોટી 
વાતથી રડસ્ટબત થઈ જતો હોય તો તમારે વધ ુકુંઇ કરવાની જરૂર જ નથી. એનામાું તો સમજ 
જેવુું કુંઈ છે જ નહીં, તેને તો બેચઝક રૂલસની જ ખબર પડતી નથી, એ તો માત્ર દેખાડો કરે છે. 
બાકી તેનામાું એટલી ડેપ્થ નથી, બીજા પાસે કામ કરાવીને એ જશ ખાટી જાય છે, આવી 
વાતથી માુંડીને અંગત વાતો નવશે લોકો વાતો કરતાું રહ ેછે. એનો ભતૂકાળ તમને ખબર છે? 
એણે તો આવુું કયુાં હત ુું, એના ઘરમાું એને કોઈ સાથે બનતુું નથી. બોસની ચમચાગીરી કરીને 
એ માણસ અહીં સધુી પહોંચ્યો છે. સફળ માણસ નવશે આવી વાતો કરનારાની એક મોટી ફોજ 
હોય છે. આવી વાતો તરફ ધ્યાન આપીએ એટલે આપણે જ્યાું ધ્યાન આપવુું જોઈએ ત્યાુંથી 
ધ્યાન ચકૂી જવાય છે. 
તમારા નવશે કોણ કેવી વાતો કરે છે તેની પરવા ન કરો. તમારે જે કરવાનુું છે એ કરતાું રહો. 
જો કે બહુ ઓછા લોકો આવુું કરી શકે છે. આપણે ઓરફસમાું જ જાસસૂ રાખીએ છીએ કે શુું ચાલે 
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છે તેની જાણ મને કરતો રહજેે. બધે નજર તો રાખવી જ પડે. આવી વાતોમાું આપણે આપણો 
કેટલો સમય અને શક્ક્ત વેડફતાું હોઈએ છીએ? કોણ શુું કરે છે એ નહીં પણ તમારે શુું કરવાનુું 
છે એના ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરો. જો તમે રડસ્ટબત થશો તો બધા જ તમને રડસ્ટબત કરશે. 
ઘણા લોકો પોતાના નવશે જ વાતો જાણી ખલુાસાઓ કરવામાુંથી નવરાું પડતા નથી. તમે રસ્તો 
ચકૂી જાવ એવા સતત પ્રયત્ન થવાના જ છે. તમે માત્ર તમારા માગતને જ પકડી રાખો. તો કુંઈ 
વાુંધો આવતો નથી. 
તમે એ નવચાર કરો કે કઈ વાત તમને સૌથી વધ ુરડસ્ટબત કરે છે? એ વાત ખરેખર રડસ્ટબત 
થવા જેવી છે ખરી? તમે જે વાતથી રડસ્ટબત થાવ છો તેમાું જ પડયા રહવેાથી સરવાળે કોઈ 
ફાયદો થવાનો છે કે કુંઈ પરરણામ આવવાનુું છે? જો ના તો એને છોડી દો. નકામી વાતો અને 
ખોટી ચચિંતા અને ઉપાનધઓમાુંથી જ આપણે બહાર નીકળવાનુું હોય છે. એવા નવચારોને જ ટાળો 
જે તમને રડસ્ટબત કરે છે. કુંઈ જ ખરાબ નથી થવાનુું પણ પહલેાું તમે કુંઈક ખરાબ થશે એવા 
ડરમાુંથી બહાર તો નીકળો. તમારી જાતને હળવી કરી દો તો જ જજિંદગી જીવવા જેવી લાગશે. 
છેલલો સીન : 
માનવજાતનુું ડહાપણ બે વાક્યોમાું સમાઈ જાય છે. રાહ જુઓ આશા રાખો. 
-એલેકઝાન્ડર ડુમા 
સાભાર: શ્રી કૃષ્ણકાુંત ઉનડક્ટ 
 
 
 

આજની સૌથી મોટી સમસ્યા: અપસેટ રહવે ુું 
 

દરેક વ્યક્ક્તને કોઈ ને કોઈ વાત રડસ્ટબત કરે છે.અપસેટ રહવે ુું એ આજની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. 
બધાના ચહરેા પર ન કળી શકાય એવો ભાર જોવા મળે છે. આપણે બધા જ કોઈ ને કોઈ બોજ 
સાથે લઈને ફરીએ છીએ. કોઈને સફળતાની ચચિંતા છે તો કોઈને સુંબુંધોની સાથતકતાની. શુું થશે? એ 
પ્રશ્નના દબાણ હઠેળ બધા એવા દબાઈ ગયા છે કે કોઈ જ અને કુંઈ જ 'નેચરલ' લાગતુું નથી. 
દુનનયાની દરેક રફલોસોફી જજિંદગી નવશે એક જ વાત કરે છે કે જજિંદગીને માણવી હોય તો 
વતતમાનમાું જીવો. અત્યારે જે ક્ષણ છે તેને એન્જોય કરો. આ વાત બધા જાણે છે, પણ કેટલા લોકો 
ખરેખર વતતમાનમાું જીવતા હોય છે? આપણાું ટેન્શન્સ આપણા ઉપર એટલા બધા હાવી થઈ જાય 
છે કે વતતમાન આપણા હાથમાુંથી સરકી જાય છે. આપણે કાું તો ભતૂકાળમાું ધકેલાઈ જઇએ છીએ 
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અથવા ભનવષ્યમાું સરી પડીએ છીએ. એક માણસ સુંત પાસે ગયો. તેણે સુંતને કહ્ુું કે મને એક 
અજાણ્યો ભય લાગે છે.કુંઈક બરુૂું  થવાનુું છે એવો ડર મને લાગ્યા રાખે છે. આનાથી બચવા માટે 
મારે શુું કરવુું? સુંતે કહ્ુું કે તારા પડછાયા સાથે રમત રમવાનુું છોડી દે. સુંતે ઉમેયુાં કે દરેક માણસ 
પડછાયામાું જીવે છે. પડછાયો નાનો થાય તો ગભરાઈ જાય છે અને પડછાયો મોટો થાય તો 
હરખાઈ જાય છે. તમે તમારુું  મલૂય પડછાયાને જોઇને ન આંકો, કારણ કે પડછાયો તો સમય મજુબ 
બદલાઈ જાય છે. જે બદલે છે એ સમય છે. તમે તો એના એ જ છો. માણસો દુુઃખી એટલે છે કે જે 
નથી એમાું એ જીવતાું હોય છે. કલપના અને સપનાું સારી વાત છે પણ તેમાું તમે એટલા ન 
ખોવાઈ જાવ કે હકીકતને ન જીવી શકો. 
 

માણસ કઈ વાતે સૌથી વધ ુરડસ્ટબત થાય છે? એક જ્યોનતષી અને મનોચચરકત્સક સાથે આ નવષય 
પર વાત થઈ. જ્યોનતષીએ પછૂયુું કે કયા પ્રશ્નો અને કઈ મ ૂુંઝવણ લઈને લોકો તમારી પાસે આવે 
છે? જ્યોનતષીએ કહ્ુું કે સૌથી વધ ુસવાલો રરલેશનનશપના છે. સુંબુંધો ગમુાવવાનો ભય લોકોને 
સૌથી વધ ુછે. બધાને સુંબુંધો એટલી જડતાથી પકડી રાખવા છે કે સાથેની વ્યક્ક્ત ગ ૂુંગળાઈ જાય. 
કોઈ એ સમજવા જ તૈયાર નથી કે કોઈને વશમાું રાખી તમે પે્રમ મેળવી ન શકો. જે સુંબુંધો 
માણસને જીવવા જોઈએ એ જ તેને રડસ્ટબત કરે છે. કોઈને પત્ની સાથે ફાવત ુું નથી, કોઈને પનત 
હરેાન કરે છે, બધા ક્યાુંકથી પે્રમ મેળવવા ફાુંફાું મારે છે, કોઈને દીકરીના સુંબુંધ મુંજૂર નથી, 
કોઈનાથી દીકરાનુું વતતન સહન નથી થત ુું, આડા, ઊભા, વાુંકા અને ત્રાુંસા સુંબુંધોમાું બધા જીવે છે 
અને હતાશ છે. મોટાભાગના લોકો અસમુંજસમાું જ જીવે છે. રડપે્રશનમાું હોય તો ખબર પડે કે 
માણસ રડસ્ટબત અને હતાશ છે પણ અત્યારના માણસની તકલીફ એ છે કે અત્યારનો માણસ નથી 
સો ટકા રડપે્રશનમાું કે નથી સો ટકા મજામાું. એ દુુઃખ અને સખુમાું, આનુંદ અને હતાશામાું એવો 
ઝૂલતો રહ ેછે કે એ થાકીને લોથપોથ થઈ જાય છે. બધા એવુું બોલે છે કે જે થવુું હોય એ થાય પણ 
જે થાય છે એ સહન કરી શકતા નથી. માણસ પોતે જ મકુ્ત થઈ શકતો નથી. એવો ઘેરાયેલો રહ ે
છે કે પોતાની હાલતમાું જ ગ ૂુંગળાતો રહ ેછે. ક્યાુંય મજા નથી આવતી, મડૂ બરાબર નથી, કોઈ 
વાતમાું આનુંદ આવતો નથી. નવચારો પીછો છોડતાું નથી. ડર વધ ુને વધ ુભયાનક થતો જાય છે. 
રદવસે ચેન નથી પડત ુું અને રાતે ઊંઘ નથી આવતી, દરેક વ્યક્ક્ત આવી કોઈ ને કોઈ મ ૂુંઝવણ 
અનભુવે છે. આજે જો કોઈ વાતનો દુકાળ હોય તો એ હળવાશનો છે. ભતૂકાળને પકડી ન રાખો. 
અને ભનવષ્યને પકડવા બાચકાું ન ભરો. તો જ અત્યારના સમય સાથે જીવી શકશો. 
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તમારા સુંબુંધોમાું નવશ્વાસ રાખો.સુંબુંધોમાું ન ફાવે ત્યારે માણસ સુંબુંધ બહુ આસાનીથી છોડી દે છે. 
જોકે છોડી દીધા પછી પણ એ છૂટી શકતો નથી. બે્રકઅપ થયા પછી પણ પોતાનો પે્રમી કે પે્રનમકા 
શુું કરે છે? કોની સાથે ફરે છે? મજા કરે છે કે દુુઃખી છે? એનુું ધ્યાન રાખતા ફરીએ છીએ. રડવોસત થયા 
પછી પણ જુદી થયેલી વ્યક્ક્ત દુુઃખી થાય એવા પેંતરા રચીએ છીએ. સાથે રહીને દુુઃખ આપવા 
કરતાું ઘણાું લોકો છૂટા પડીને વધ ુદુુઃખ આપે છે. જે છૂટી ગયુું છે એને છોડી દો.છૂટા પડીને કોઈ 
સખુી થાય એ પણ આપણાથી જોવાત ુું નથી. આવા દુુઃખ માટે આપણે જ કારણભતૂ હોઈએ છીએ. 
કોઈનુું સારુું  ઇચ્છવાને બદલે એને શાપ દેવાનુું આપણને વધ ુફાવે છે. માણસ સૌથી વધ ુદુુઃખી 
એટલે છે કે એને કોઈને દુુઃખી કરવા હોય છે. બતાવી દેવુું હોય છે. પરચો આપવો હોય છે અને આ 
બધાના કારણે જ પોતે દુુઃખી રહ ેછે.આપણે જજિંદગીનાું દુુઃખોને રડલીટ કયાત પછી પણ એને 
રરસાયકલ ચબનમાું સાચવી રાખીએ છીએ. રડલીટ ફોર એવર કરતાું જ નથી. દુુઃખનુું સૌથી મોટુું 
કારણ એ છે કે શુું પકડી રાખવુું અને શુું છોડી દેવુું તેનો સાચો નનણતય આપણે લઈ શકતાું નથી. 
 

હવે મનોચચરકત્સક સાથે થયેલી વાત. તેમણે કહ્ુું કે માણસ પોતાના નવશે લોકો અને ખાસ કરીને 
તેના નજીકના માણસો શુું બોલે છે તે જાણી સૌથી વધ ુરડસ્ટબત થાય છે. માણસ સતત એ વાત 
ઉપર જ નજર રાખતો ફરે છે કે કોણ તેના નવશે શુું વાત કરે છે. જે માણસની વાતને કોઈ 
ગુંભીરતાથી ન લેત ુું હોય તેવી વાતને માણસ એટલી બધી ગુંભીરતાથી લઈ લે છે કે એમાુંથી બહાર 
જ નીકળી નથી શકતાું. ઓરફસના પાુંચ માણસ સારુું  બોલતાું હોય પણ જો એક માણસ ખરાબ બોલે 
તો આપણને એ એકની જ વાત ખટક્યા રાખે છે. જે માણસ માત્ર વાત, અફવા કે ગોનસપથી રડસ્ટબત 
થતો હોય તેને હરેાન કરવો સૌથી વધ ુસરળ છે. તમારી દુુઃખતી રગ જો બધાને ખબર હોય તો 
પછી લોકો એ જ રગ વારેવારે દબાવ્યા રાખશે. તમે ઉંહકારામાુંથી બહાર જ નહીં આવો.સ્પોટટતસમાું 
એક વણલખ્યો નનયમ એ છે કે તમારે જો જીતવુું હોય તો તમારા હરીફને કોઈ ને કોઈ વાતે રડસ્ટબત 
કરી દો,એમાું પણ જો એ કોઈ ખોટી વાતથી રડસ્ટબત થઈ જતો હોય તો તમારે વધ ુકુંઇ કરવાની 
જરૂર જ નથી. એનામાું તો સમજ જેવુું કુંઈ છે જ નહીં, તેને તો બેચઝક રૂલસની જ ખબર પડતી નથી, 
એ તો માત્ર દેખાડો કરે છે. બાકી તેનામાું એટલી ડેપ્થ નથી, બીજા પાસે કામ કરાવીને એ જશ 
ખાટી જાય છે, આવી વાતથી માુંડીને અંગત વાતો નવશે લોકો વાતો કરતાું રહ ેછે. એનો ભતૂકાળ 
તમને ખબર છે? એણે તો આવુું કયુાં હત ુું, એના ઘરમાું એને કોઈ સાથે બનતુું નથી. બોસની 
ચમચાગીરી કરીને એ માણસ અહીં સધુી પહોંચ્યો છે. સફળ માણસ નવશે આવી વાતો કરનારાની 
એક મોટી ફોજ હોય છે. આવી વાતો તરફ ધ્યાન આપીએ એટલે આપણે જ્યાું ધ્યાન આપવુું 
જોઈએ ત્યાુંથી ધ્યાન ચકૂી જવાય છે. તમારા નવશે કોણ કેવી વાતો કરે છે તેની પરવા ન કરો. 
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તમારે જે કરવાનુું છે એ કરતાું રહો.જો કે બહુ ઓછા લોકો આવુું કરી શકે છે. આપણે ઓરફસમાું જ 
જાસસૂ રાખીએ છીએ કે શુું ચાલે છે તેની જાણ મને કરતો રહજેે. બધે નજર તો રાખવી જ પડે. 
આવી વાતોમાું આપણે આપણો કેટલો સમય અને શક્ક્ત વેડફતાું હોઈએ છીએ? કોણ શુું કરે છે એ 
નહીં પણ તમારે શુું કરવાનુું છે એના ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરો. 
 

જો તમે રડસ્ટબત થશો તો બધા જ તમને રડસ્ટબત કરશે. ઘણા લોકો પોતાના નવશે જ વાતો જાણી 
ખલુાસાઓ કરવામાુંથી નવરાું પડતા નથી. તમે રસ્તો ચકૂી જાવ એવા સતત પ્રયત્ન થવાના જ છે. 
તમે માત્ર તમારા માગતને જ પકડી રાખો. તો કુંઈ વાુંધો આવતો નથી. તમે એ નવચાર કરો કે કઈ 
વાત તમને સૌથી વધ ુરડસ્ટબત કરે છે? એ વાત ખરેખર રડસ્ટબત થવા જેવી છે ખરી? તમે જે વાતથી 
રડસ્ટબત થાવ છો તેમાું જ પડયા રહવેાથી સરવાળે કોઈ ફાયદો થવાનો છે કે કુંઈ પરરણામ 
આવવાનુું છે? જો ના તો એને છોડી દો. નકામી વાતો અને ખોટી ચચિંતા અને ઉપાનધઓમાુંથી જ 
આપણે બહાર નીકળવાનુું હોય છે. એવા નવચારોને જ ટાળો જે તમને રડસ્ટબત કરે છે. કુંઈ જ ખરાબ 
નથી થવાનુું પણ પહલેાું તમે કુંઈક ખરાબ થશે એવા ડરમાુંથી બહાર તો નીકળો. તમારી જાતને 
હળવી કરી દો તો જ જજિંદગી જીવવા જેવી લાગશે. –કૃષ્ણકાુંત ઉનડકટ 

 

જીવનમાું હળવાશ કયારે અનભુવાય? 

જીવનમાું જે કુંઈ બની રહ્ ુછે અને બનશે તે આપણા રહતમાું જ હશે, આવો દઢ નનશ્ચય. * સરળતા 
અને શલુ્ધ્ધનો નનત્ય સથવારો. * ઈચ્છાઓનો મહલે ન રચવાની આદત. * જરૂરરયાતવાળી વસ્ત ુ
ખપપ રતી રાખવાની આદત. * વનયવમતતા અને સ ધડતાવાળ દેવનક જીવન. * ચોખ્ખો વ્યવહાર. 
 

ભગવાન ક્યાું છે? 

એક માણસે આકાશ સામે જોઈને કહ્ ાં, ‘હ ેભગવાન મારી સાથે વાત કર’, એ જ સમયે એક બ લબ લે 
સ ાંદર મજાન ાં ગીત છેડ્ ાં, પણ પેલા માણસન ાં એ તરફ ધ્યાન જ ન ગય ાં !! પછી પેલા માણસે 
આકાશ સામે જોઈને વવનાંતી કરી, ‘હ ેભગવાન, મારી સાથે બોલ તો ખરો !’ એ જ સમયે આકાશમાાં 
છવાયેલાાં વાદળોમાાં વીજળી થઈ અને એક લાાંબી ગડગડાિી ચાલી, પરાંત   પેલા ખોવાયેલા 
માણસને એનો ખ્યાલ પણ ન આવ્યો !! એને ભગવાનની આ અવગણના પર આશ્ચયશ થય ાં ! એ 
રાતે્ર અંધારામાાં એણે કોઈ નથી જોત  ાં એની ખાતરી કરીને પછી કહ્ ાં, ‘હ ેભગવાન, મારે તારાાં દશશન 
કરવાાં છે ! ત  ાં મને દશશન આપ!’ એ જ સમયે એક તારો ખબૂ જ તેજ સાથે ચમકી ઊિયો, પરાંત   પેલા 
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માણસની દ્રષ્ટિ એ ના પકડી શકી !! હવે એને રડવ ાં આવ્ય ાં. એ બોલ્યો : ‘હ ેપ્રભ , મને સમજાત ાં નથી 
કે ત  ાં મારી આિલી અવગણના કેમ કરે છે ? આજે તો ત  ાં મને ચમત્કાર બતાવ.’ એ જ સમયે તેની 
પત્નીને પ્રસ વતની પીડા ઊપડી, એને ત  રાંત દવાખાને લઈ જવી પડી. થોડી જ વારમાાં તેણે એક 
સ ાંદર આંખોવાળા બાળકને જન્મ આપ્યો. પરાંત   પેલા માણસને કાંઈ જ સમજાય ાં નહીં. એ હવે 
ભગવાન પર ગ સ્સે થયો. એણે બમૂ પાડી. ‘હ ેભગવાન, મને ખાતરી કરાવ કે ત  ાં છે જ. ત  ાં મને 

સ્પશીને એ ખાતરી કરાવ. તો જ હ ાં માનીશ કે ત  ાં છે.’ આ વખતે ભગવાન ખ દ નીચે આવ્યા. એમણે 

અવતસ ાંદર સ્વરૂપ ધારણ કય ું, અને પેલા માણસને હળવેથી સ્પર્શયાશ. પેલા માણસે હાથ પર બેિેલા 
રાંગીન પતાંગગયાને ઉડાડી મકૂ્ ાં અને વનસાસો નાખ્યો કે, ‘ભગવાન ક્ાાંય છે જ નહીં !!’ આપણે 
અપેક્ષા રાખેલી હોય તેવા સ્વરૂપે જ આશીવાશદ આવી પડે એવી આશામાાં આપણે કેિકેિલા 
આશીવાશદ અને ચમત્કારોની પ્રતીવત ગ માવી દેતાાં હઈશ ાં. લેખક: અજ્ઞાત  
 
 

વેદના બધાને થાય જ છે પણ તેના પ્રકાર હોય છે 

 

આ િષ્ટાુંત એ નવષય પર છે કે જયારે આપણને, જેને આપણે આપણા માનીએ છીએ એવા લોકો 
ઘાવ આપે છે ત્યારે આ રદલ માુંથી ચચત્કાર નીકળી જાય છે. 
 

એક લહુાર અને એક સોની 
બુંને વચ્ચે એક નાનકડી દુકાન. 
બુંને જણા સાથે કામ કરે. 
લહુાર લોખુંડ ટીપી ઓજારો બનાવે. 
સોની સોનુું ટીપી ઘરેણાું બનાવે. 
એક વાર બન્યુું એવુું ક લોખુંડના ટુકડાને ટીપતાુંટીપતાું લહુારનો હથોડો ટુકડાની ધાર પર પડયો 
અને સીધો બાજુમાું સોનાની ભટ્ઠીમાું પડયો. 
ઘણા વખતથી સોનાના ટુકડાના મનમાું લોખુંડના ટુકડાને એક પ્રશ્ન પછૂવાની ઈચ્છા હતી પણ ગમે 
તે કારણસર એમાું એને સફળતા નહોતી મળતી, 
પણ  

આજે જયારે સામે ચડીને જ લોખુંડનો ટુકડો પોતાની બાજુમાું આવી ગયો હતો ત્યારે એને લાગ્યુું ક 
મનમાું ઘમુરાતી શુંકાનુું સમાધાન કરી જ લેવા દે. 
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આખરે એને લોખુંડના ટુકડાને પછૂ્ુું 
'લોખુંડભાઈ ! એક પ્રશ્નનો જવાબ આપશો?' 

'પછૂો'  
'ભટ્ઠીમાું નાખી લહુાર જો તમને ટીપે છે તો ભટ્ઠીમાું નાખી સોની મનેય ટીપે છે. 
વેદના જો તમને થાય છે તો મનેય કઈ ઓછી નથી થતી. પણ હુું એવો લાુંબો કોઈ અવાજ કયાત 
નવના સોનીના હાથનો માર ખાઈ લઉં છું, જયારે તમે તો માર ખાતા -ખાતા કેટલો ભારે અવાજ કરો 
છો ! 
મારે એ જાણવુું છે કે આટલો બધો અવાજ કરવા પાછળનુું કારણ શુું છે?' 

 

સોનાના આ ટુકડાનો અવાજ સાુંભળીને લોખુંડના ટુકડાની આંખમાું તો આંસડુા આવી ગયાું દોસ્ત, 

એણે રડતાુંરડતાું જવાબ આપ્યો- 
'સોનાભાઇ! તમારી વાત સાચી છે. સમાન વેદના છતાું મારો અવાજ તમારા કરતા મોટો કેમ? 

તો હવે સાુંભળો એનો જવાબ. 
તમને હથોડીનો માર પડે છે એ વાત સાચી પણ તમને મારનારો તમારો જાતભાઈ નથી જયારે 
મારા પર જે હથોડો તટૂી પડે છે એ આખરે તો મારો જાતભાઈ(લહુાર) છે ! ' 

વેદના બધાને થાય જ છે પણ તેના પ્રકાર હોય છે . . 
જાતભાઈ એટલે કે સગા જ વધારે દદત  આપે છે. . . 
 

પીર ભ્રમણ કરવા ગયા છે. 

એક ફકીર જેવો વેશ ધારણ કરેલો શખ્સ ઘેર ઘેર માુંગી ને પોતાનુું પેટ ભરતોહતો, તેને કોઈ એક 
શખ્સે કહ્ુું ભાઈ, આમ ભટકતા ભટકતા જીવન કેમ જાશે? કોઈ કામ ધુંધો કર નરહતો ભખેૂ મરવાનો 
વારો આવશે. ફકીરને પણ લાગ્યુું કે વાત તો સચી છે, કુંઈક જરૂર કરવુું પડશે, એમ નવચાર કરતો 
આગળ ચાલવા લાગ્યો. રસ્તામાું એક દરગાહ જેવુું ખુંડેર જોઈને ત્યાું બેસીને હવે શુું કરવુું એ 
વવચારવા લાગ્યો. એ ખાંઢેરમાાં એક ભતૂ રહ,ે તેને થય ાં આ માણસ મારી જગ્યા પચાવી પાડશે અને 
મારી શાાંવતનો ભાંગ કરશે, તેથી તે એ ફકીરને ડરાવવા ના અનેક પ્રયત્નો કરવા લાગ્યો, પણ ફકીર 
કોઈ રીતે ડયો નહીં ત્યારે ભતૂ તેની સામે પ્રગિ થઈને કહવેા લાગ્યો કે ભાઈ ત  ાં કોણ છો? અને 
મારાથી ડરતો કેમ નથી? ફકીરે કહ્ ાં હ ાં આ સાંસારથી કાંિાળી ગયો છાં, જને તો આ જીવનથી છિકારો 
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જોઈએ છીએ, જે પોત જ મોત ઇચ્છતો હોય તેને બીક શાની? ત ાં તારે જે કરવ ાં હોય તે કર, હ ાં તો 
થાક્ો છાં તેથી આરામ કરીશ, આ જગ્યા મને ગમી છે, તેથી હવે તો અરહિંજ રહી જવા વવચારી લીધ ાં 
છે. ભતૂ હતો હોવશયાર, એણે એક રસ્તો બતાવ્યો, કે જો તાર ાં અને માર ાં બને્નન ાં કામ થઈ રહ ેએવ ાં 
કરીએ, આ જગ્યા સાફસફૂ કરીને ત  ાં જાહરે કરીદે કે મને અહીં પીર બાબા સાક્ષાત ્પ્રગિ થઈને આ 
જગ્યાની સેવા ચાકરી કરવાન ાં કહી ગયા છે, તેથી તને અહીંથી કોઈ હિાવશે નહીં,  હ ાં તો ભતૂ છાંજ, 

મારી શસ્ક્તના ઉપયોગ થી તને ચમત્કાર કરવામાાં મદદ કરીશ, બોલ છે કબલૂ? ફકીરને તો એિલ ાંજ 
જોઈત  ાં હત  ાં, એ જગ્યા સાફસફૂ કરીને લાગ્યો રહવેા. ધીરે ધીરે આજ  બાજ  વાત માાંડી ફેલાવા કે કોઈ 
ચમત્કારી બાબા આવ્યા છે અને ભતૂ ભવવટય જાણે છે. માનવ માત્ર લાલચ  તો છે જ, માાંડી કતારો 
લાગવા, લોભી હોય ત્યાાં ધ તારા ભખેૂ ન મરે એ ન્યાએ ફકીર ની જાહો જલાલી વધવા લાગી,પીર 
બાબા માિે અનેક ચડાવા ચડવા લાગ્યા, અને ધન ના ઢગલા થવા લાગ્યા. આખા પરગણા માાં પીર 
અને આ ફકીરની સેવા કરવા માણસો તત્પર રહવેા લાગ્યા. એક રદવસ પેલો ભતૂ ફકીરને કહવેા 
લાગ્યો કે ભાઈ, મેં તારી ખબૂ મદદ કરી, મારા નામે ત  ાં ખબૂ કમાયો, એમાાંથી હવે મને મોક્ષ મળે 
એવો કોઈ ઉપાય કરીને મને આ યોની માાંથી છોડાવ. ફકીરે કહ્ ાં અરે ગાાંડા તારી મદદ અને તારા 
ચમત્કારને લીધે તો આ બધ ાં શક્ બન્ય ાં છે, હવે તને હ ાં જવા દેતો હોઈશ? માિે આરામ થી અહીં રહ ે
અને મને મદદ કરતો રહ.ે ભતૂ સમજી ગયો કે મેં આ સ્વાથી ને મદદ કરીને મોિી ભલૂ કરી છે, તેથી 
તેણે ફકીરને કહ્ ાં કે તેં મને દગો દીધો છે, હવે હ ાં તને મદદ કરવાનો નથી, મારા નામે ચાલત  ાં તાર ાં 
નાિક હવે કેમ ચાલે છે તે હ ાં જોઈશ. હ ાં મારી શસ્ક્ત નો ઉપયોગ અત્યાર સ ધી તારા ચમત્કાર 
સર્જવામાાં કરતો તે હવે લોકોને તારી પોલ ખોલવા માાં વાપરીને તને બરબાદ કરી નાાંખીશ. બને્ન 
વચ્ચે ખબૂ જગડો થયો, પણ પેલો ફકીર ચાલાક નીકળ્યો, તેણે ભતૂને કહી દીધ ાં કે હવે મને તારી 
કોઈજ જરૂર નથી, બીજે રદવસે તેણે સવે લોકો ને બોલાવી ને જાહરેાત કરી કે આજે રાતે્ર પીર બાબા 
આવીને મને કહવેા લાગ્યા કે 

"મારે દેશા રિણ કરવા જવ ાં છે, પણ આ જગ્યા પર એક ભતૂ નજર રાખીને બેિો છે, મારી હાજરીમાાં 
તો એ તને કાંઈ કરી શકતો નથી પણ મારા ગયા પછી તને હરેાન કરશે એ બીક છે, માિે ત  ાં બાજ  
ના ગામમાાં એક તાાંવત્રક રહ ેછે, તેને બોલાવીને આ ભતૂન ાં વનવારણ કરીને તેનાથી સદાય છિકારો 
મેળવી લેજે." તમે સવે લોકો મારા સેવકો છો તેથી હ ાં તમને કોઈ હાની થવા નહીં દવ, તમારે કોઈ 
ભતૂ થી ડરવાની જરૂર નથી, જો તે તમને દેખાય તો મારા નામના પોકાર કરવા લાગજો, એિલે એ 
મારાથી ડરી ને જતો રહશેે. અને ગબજ ાં હમણા પીર બાબા  હાજર નહીં હોય તેથી જેણે બાધા આખડી 
કરી હોય કે કરવાની હોય તેણે વનરાશ થવાની જરૂર નથી, તમારો ચડાવો વનયવમત અરહિં ચડાવતા 
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રહજેો બાબા પધારશે ત્યારે ક્રમ મ જબ બધાની માનતા પ રી કરશે, માિે કોઈ આ ક્રમ છોડશો નહીં, 
નહીંતર તમારો નાંબર જલદી આવશે નહીં. ભ તે તેનાથી બનતા બધાય પ્રયત્નો કયાશ પણ ફકીરને 
કોઈ ન કસાન કરી ન શક્ો, ફકીરે લોકોને એવા ભ્રવમત કરેલા કે તેઓ આ પાખાંડીના પાખાંડને 
સમજી ન શક્ા અને છેતરાતા રહ્યા. મજબરૂ બનીને ભતૂ પણ ફકીરની મદદ કરતો રહ્યો, અને જે 

ભતૂને પણ મજબરૂ બનાવી શકતો હોય તેની સામે લાલચ  કે ભોળા મનવ શી વવસાતમાાં? ફકીરને 
હવે અઢળક ધન કમાયા પછી ભતૂના પરચાની ખાસ જરૂર ન હતી, જીવ્યો ત્યાાં સ ધી આરામ થી 
રહ્યો, પછી ઊપર શ ાં થય ાં હશે તે તો ઉપરવાળો જાણે. આતો કાંઈક સાાંભળેલ ાં અને કાંઈક જોડેલ ાં છે, 

પણ ભારત માાં આવા પાખાંડી બાકાઓ નો અત્યારે રાફડો ફાિયો છે, રોજ િી.વી. ચાલ  કરો ત્યાાં નવા 
નવા બાબાઓ ના ગચત્ર વવગચત્ર તેમજ સજી ધજી ને બેિેલા અને વારહયાત વાતો કરી ને ભોળા સાથે 

લાલચ  લોકોને િગતા નરાધમો નજરે પડે, આપણ ાં સ રક્ષા તાંત્ર પણ કેવ ાં છે? જ્યાાં સ ધી કોઈ ફરરયાદ 
ન કરે ત્યાાં સ  ધી આવા િગોને કોઈ રોક િોક વવના લોકોને િગવાદે, અને જ્યારે કોઈ પગલાાં ભરે 
ત્યાાં સ  ધીમાાંતો આવા િગો એિલાાં ધનાઢય બની બેસે કે પોતાના કરતતૂ છપાવવા માિે સફેદ 
િગોને લાલચ આપીને પોતાન ાં કાયશ આસનીથી ચલાવતા રહ.ે આવા બધા પાખાંડીઓ ના પ્રતાપે 
સાચા સાંતો અને ભક્તો ને પણ આપણે ખોિી રીતે જોવા લાગીએ છીએ. આજના જમાનામાાં િી.વી. 
અને સમાચાર પત્રો જેવા માધ્યમો મારફતે કેવા કેવા રકસ્સાઓ બહાર આવતા હોય છે, કેિલી કેિલી 
સમજ આપવામાાં આવે છે, છતાાં લોકો કેમ ભરમાય જાય છે ? કઈ હદ સ ધી માનવીની લાલચ તેને 
ખોિાાં કામ કરવા પે્રરે છે? નથી લાગત  ાં આપણે હજ  ઘણ ાં બધ ાં શીખવા ન ાં અને શીખવવાન ાં બાકી છે ? 

ઈશ્વર સૌને સદ્બુદ્ધિ આપે એજ અભ્યથશના - kedarsinhjim@gmail.com 

 
હસતાાં ચહરેા હવ ેદ લશભ બની ગયા છે 
બેપ્રકારના લોકોનો ક્ારેય ભરોસો ન કરવો. એક જે ક્ારેય હસતા ન હોય અને બીજા જે દરેક 
વાતમાાં હસતા હોય. આજે કોઈ વસ્ત  ની અછત હોય તો એ 'સેન્સ ઓફ હ્ મર'ની છે. હાસ્યનો 
જ્યારે દ કાળ પડે છે ત્યારે માણસના ચહરેા પર ન દેખાય એવી વતરાડો ઉપસી આવે છે. 
જજિંદગીને લોકો એિલી બધી ગાંભીરતાથી લેવા માાંડયા છે કે જજિંદગીમાાંથી હાસ્ય ગ મ થત ાં જાય 
છે. 
તમે વવચાર કરી જોજો કે આજે આખા રદવસ દરવમયાન તમે કેિલી વાર હસ્યા હતા? આપણે 
કેમ કોઈ વસ્ત   હળવાશથી લઈ શકતા નથી? આજના સમયની જો કોઈ કોમન કમ્પપ્લેન હોય તો 
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એ છે કે ક્ાાંય મજા નથી આવતી. મજા જો અંદર નહીં હોય તો એ ક્ારેય બહારથી 
આવવાની નથી. તમારે તમારા લોકોને મજામાાં રાખવા છે? તો પહલેાાં તમે મજામાાં રહો. તમે 
જેવ ાં ઇચ્છતા હો એની શરૂઆત તમારે જ કરવી પડે. 
માણસ જેમ જેમ આધ વનક બનતો જાય છે એમ એમ એન ાં હસવાન ાં ઘિત ાં જાય છે. માણસને 
હવે હસવા માિે પણ એસએમએસ અને કોમેડી શોની જરૂર પડવા લાગી છે. આપણ ાં હસવ ાં હવે 
આપણાાં હાથની વાત નથી. હસવા માિે આપણને કશાકનો આધાર જોઈએ છે. વારહયાત કોમેડી 
શો જોઈને આપણે હસવાનો ધરાર પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હાસ્ય પણ હવે નેચરલ રહ્ ાં નથી. જો 
આવ ાં જ ચાલ્ય ાં તો એક રદવસ ગલગગલયાાં કરવાાં માિે પણ એક્સપર્ટસશ હાજર હશે. ચાર્જ લઈને 
એ તમને ગલગગલયાાં કરશે. હસવ ાં ચાજેશબલ થત ાં જાય છે. 
લોકોને હવે કોમેડી રફલ્મ વધ  ગમવા લાગી છે. લોકો એવી વાત કરે છે કે આપણી ઉપાવધઓ 
કયાાં ઓછી છે કે રફલ્મ જોઈને કાલ્પવનક ઉપાવધઓ વહોરી લેવી! એના કરતાાં કોમેડી રફલ્મ 
જોવી સારી. મગજ ઘરે મકૂીને જ જવ ાં ! કેવ ાં છે, આપણને હવે હસવા માિે પણ મગજને ક્ાાંક 
બીજે મકૂવાની જરૂર લાગવા માાંડી છે. મગજ જો બોલી શકત ાં હોત તો કદાચ એ પણ એવ ાં 
કહતે  ાં હોત કે સાર ાં છે તમે મને થોડો સમય રેઢ ાં મકૂો છો, હ ાં પણ થાકી જાઉં છાં. 
મગજની વાત નીકળે ત્યારે આપણે એવી વાતો સાાંભળીએ છીએ કે માણસ એના મગજનો બહ  
ઓછો ઉપયોગ કરે છે. આઈન્સ્િાઈન કેિલા િકા મગજનો ઉપયોગ કરતા હતા તેનાાં ઉદાહરણો 
આપીએ છીએ. સવાલ એ નથી કે આપણે મગજનો કેિલો ઉપયોગ કરીએ છીએ, સવાલ એ છે 
કે આપણે મગજનો કેવો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે મગજનો જેિલો ઉપયોગ કરીએ છીએ 
એિલો બરાબર કરીએ છીએ? મગજના ઉપયોગની િકાવારીની વાત સાાંભળીને એક વમત્રએ કહ્ ાં 
કે સાર ાં છે આપણે મગજનો ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આિલા ઉપયોગ પછી પણ આવી 
હાલત છે તો મગજના પરૂતાાં ઉપયોગ પછી શ ાં થાત? કદાચ મગજ જ ફાિી જાત. 
માણસ બધી વસ્ત  માાં 'ગોલ' નક્કી કરે છે. મારે આિલ ાં હાાંસલ કરવ ાં છે. મારે આિલ ાં કમાવવ ાં છે, 
મારે અહીં પહોંચવ ાં છે. સાથોસાથ હવે માણસે એ પણ નક્કી કરવાની જરૂર છે કે મારે જજિંદગીમાાં 
આિલ ાં હસવ ાં છે. જજિંદગીમાાં મને આિલી હળવાશ જોઈએ છે. ધરાર ભારે રહવેાનો કોઈ મતલબ 
નથી. દ ુઃખી રહવે  ાં ફરજજયાત નથી. આખી દ વનયામાાં ઘણી જાતની સચૂનાઓનાાં બોડશ લગાવેલાાં 
હોય છે પણ ક્ાાંય એવ ાં બોડશ હોત  ાં નથી કે અહીં હસવાની મનાઈ છે. આપણે તો હસવાન ાં હોય 
ત્યાાં પણ સોગગયાાં મોઢાાં કરીને બેિાાં હોઈએ છીએ. હાસ્યના કાયશક્રમમાાં પણ કેિલા લોકો 
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ખડખડાિ હસી શકે છે? બધાાં એવ ાં વવચારે છે કે આપણે કેવા લાગીએ? યાદ રાખો,હસવાથી 
કોઈ ક્ારેય ખરાબ લાગત ાં નથી. હાસ્ય તો ય વનવસશલ છે. હાસ્યની ભાષા એક જ છે. 
લાઈફ ઇઝ નોિ સીરરયસ ગબઝનેસ. પણ આપણને બધ ાં તલવારના જોરે મેળવવાની આદત 
પડી ગઈ છે. જાણે હસશ ાં તો કાંઈક લ ૂાંિાઈ જશે. સ્રીક્િનેસ એ જજિંદગીની લાક્ષગણકતા બની ગઈ 
છે. ક્ાાંક કશી મોકળાશ છે જ નહીં એિલે જ આપણને હવે દરેક વસ્ત  નો થાક લાગે છે. 
માણસને ઊંઘથી પણ આરામ મળતો નથી. સવારે ઊિીએ ત્યારે પણ આપણને થાક વતાશય છે. 
આપણે ઊંઘને દોષ દઈએ છીએ, કારણ કે આપણને પોતાની જાતને દોષ દેતાાં આવડત ાં જ 
નથી. રાતે હસીને ન સઈૂએ તો સવાર ઉદાસ જ ઊગવાની છે. 
બાળકને જોજો, એ ઊંઘમાાં પણ હસત ાં હશે. આપણે ઊંઘમાાં પણ કણસતા હોઈએ છીએ. આપણાાં 
સપના પણ ગબહામણાાં બની ગયાાં છે. જે જાગતી અવસ્થામાાં હળવો નથી રહી શકતો તેની ઊંઘ 
પણ ભારે હોય છે. માણસ પોતાની જાત સાથે જીવવાન ાં ભલૂતો જાય છે. આપણે આપણી સાથે 
જીવીએ છીએ? તેનો જવાબ ના છે. આપણે મોબાઈલ અને લેપિોપ સાથે જીવવા લાગ્યા છીએ. 
ક દરતથી દૂર થતાાં જઈએ છીએ. આપણને હવે દરેક વાતની સીડી જોઈએ છે, પેનડ્રાઈવ 
જોઈએ છે. આપણને હવે બીજી વસ્ત  ઓ ડ્રાઈવ કરે છે. આપણ ાં ષ્સ્િયરરિંગ આપણાાં હાથમાાં જ 
નથી. સ્માઈગલિંગ ફેઈસ પણ હવે રડજજિલાઇઝ્ડ બની ગયા છે. ગોળ પીળો ચહરેો આપણે એિેચ 
કરીને હવે ફનનો મેસેજ કરી દઈએ છીએ. હાસ્યનો ચહરેો પીળો હોય? કોઈ હસતી વ્યસ્ક્તના 
ચહરેા પર તમે પીળાશ જોઈ છે? હાસ્યનો ચહરેો તો ગ લાબી હોય. 
તમે રોડ પર પસાર થતાાં કે તમારી સાથે કામ કરતાાં લોકોના ચહરેા પર નજર કરજો, કેિલાાં 
લોકોના ચહરેા પર હાસ્ય હોય છે?ઉદાસી અને ઉપાવધ એ આજના સમયની સૌથી મોિી સમસ્યા 
છે. માણસના ચહરેાની ચામડી જડ થતી જાય છે. એક માણસ બ્ય રિવશયન પાસે ગયો. તેણે કહ્ ાં 
કે મારો ચહરેો તાંગ થતો જાય છે, મારી ષ્સ્કન ખેંચાય છે. ફેઈસ ડેડ લાગે છે. બ્ય રિવશયને 
હસીને કહ્ ાં કે, તમારે એક જ કામ કરવાન ાં છે. હસવાન ાં થોડ ાંક વધારી દો. 
રડપે્રશનન ાં સૌથી મોટ ાં લક્ષણ કય ાં છે? જે માણસ રડપે્રશનમાાં હોય એ હસી શકતો નથી. તેના 
ચહરેા પરથી હાસ્ય જાણે અલોપ થઈ ગય ાં હોય છે. બીજી રીતે એમ પણ કહી શકાય કે જે 
હસતો નથી એના રડપે્રશનમાાં જવાના ચાન્સીસ સૌથી વધ  રહ ેછે. તમારે તમારી જજિંદગીને 
નેચરલ રાખવી છે તો હસતાાં રહો. 
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કેવ ાં છે? માણસને રડવ ાં તરત આવી જાય છે અને હસવા માિે મહનેત કરવી પડે છે. તમારે જો 
હસવા માિે મહનેત કરવી પડતી હોય તો યાદ રાખજો કે તમારી જજિંદગીમાાં કાંઇક ખિેૂ છે. હવે 
તો માણસ હસવાન ાં પણ કોઈને સાર ાં લગાડવા માિે કરે છે. માણસ હવે ખોટ ાં હસતા શીખવા 
લાગ્યો છે. સાચ ાં હસવાન ાં ભલૂી ગયેલા માણસ કેિલી વાર ખોટ ાં હસતો હોય છે. ઘણા માણસોના 
તો હાસ્યમાાં પણ રમત હોય છે. એિલે જ આપણે કહીએ છીએ કે તેના હસવા ઉપર ન જતો, 
એના હાસ્ય પાછળ છૂપી ક્રૂરતા છે. હસવાન ાં નાિક કરવ ાં એ સૌથી મોટ ાં પાપ છે. આપણે જ્યારે 
હસતાાં હોઈએ છીએ ત્યારે ખરેખર હળવા હોઈએ છીએ? પાિીઓમાાં અને વમરિિંગમાાં આપણે 
હસવાના કેિલા નાિક કરતાાં હોઈએ છીએ? આવી રીતે હસતાાં લોકો કરતાાં તો ઉદાસ લોકો 
કદાચ વધ  નેચરલ હોય છે. કમસે કમ એ પોતાની ઉદાસી છપાવતા તો નથી. 
હાસ્યને કૃવત્રમ ન બનાવો. જે કાંઈ કોસ્મેરિક છે એ નેચરલ નથી. જેણે મેકઅપ કયો હોય એ 
દેખાઈ આવે છે. એવી જ રીતે ખોટ ાં હાસ્ય પણ પકડાઈ જત ાં હોય છે. જે પોતાની જાત સાથે 
જીવી શકે છે એ જ ચહરેા ઉપર સાચ ાં હાસ્ય ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તમને જજિંદગીથી ભાર લાગે 
છે? તો એક કામ કરજો, હસવાન ાં થોડ ાંક વધારી દો. અને હા ખરાાં રદલથી હસજો, હળવાશ 
લાગશે. યાદ કરો તમે છેલ્લે ખડખડાિ ક્ારે હસ્યા હતા? છેલ્લે ક્ારે હસી હસીને તમારી 
આંખમાાં પાણી આવી ગયાાં હતાાં? હસવાથી આંખોમાાં પાણી આવી જાય ત્યારે જ આપણે ખરા 
અથશમાાં છલોછલ અને તરબતર હોઈએ છીએ. હાસ્ય તો ચહરેાની ખરી ચમક છે. હસશો નહીં તો 
ચહરેા ઉપર પણ કાિ લાગી જશે.  
- કૃટણકાાંત ઉનડકિ 
છેલ્લો સીન : પ્રસન્નતા વસાંતની જેમ હૃદયની બધી કળીઓને ખીલવી જાય છે - મેપોલ 

 
આ આત્મા અને દેહની ભીન્નતાન ાં જ્ઞાન એિલે જ સ્સ્થત પ્રજ્ઞતા 

તથાગત ( ભગવાન બ ધ્ધ) ધ્યાનસ્થ હતા ત્યારે એક ભક્તે આવીને તેમના ચરણે ફુલ 
ચઢાવ્યા..વશરે શ્રધ્ધાથી અહોભાવ ભયો ચાાંદલો કયો…ભોગ પેિે પકવાન નો થાળ ધયો. તથાગત 
તો ધ્યાન્સ્થ હતા તેથી ન ચળ્યા કે ન ભાવન્વીત થયા…કે ન ખ શી બતાવી. પણ તેમનો વશટય 
તથાગતન ાં બહ માન થત  જોઇ ખ બ પ્રસન્ન થયો. તથાગતે વશટયનાાં આનાંદ સામે ફક્ત કર ણા 
ભાવથી જોય . 
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સાાંજે કોઇક બીજ  વનવમત્ત બન્ય  અને ભક્તે આવીને તથાગતને અપશબ્દોથી ભાાંડવા જ 
માાંડ્ ..સવારે ફુલોથી પ જાયેલા ભગવાન બ ધ્ધ ઉપર તીખા અને અભદ્ર શબ્દોનાાં બાણોની વષાશ 
છિી…વશટય તો દ ુઃખી દ ુઃખી થઇ ગયો. તે સમયે પણ તથાગતની આંખમાાં એકલી કર ણા હતી જે 
કર ણા સવારે તેમન ાં બહ માન થત   હત   ત્યારે હતી 

વશટય વ્યથીત થઇને તથાગતને પ છે છે ” ગ ર દેવ! તમને દ ુઃખ ના થય ..આ માણસ તમને જેમ ફાવે 
તેમ બોલતો હતો.. અને માર  મસ્તક શરમથી ઝુકી ગય ાં” 

તથાગતે પહગેલવાર તેમન ાં મૌન છોડ્ડીને જવાબ આપ્યો..” આ બધા માન અને અપમાનનાાં બાંધનો 
છોડવા તો સાંન્યાસ લીધો છે. સવારે જે બહ માન કરતો હતો તે અને સાાંજે માર ાં અપમાન કરતો હતો 
તે બાંને પ્રરક્રયા મારા શરીર સાથે થતી હતી મારો આત્મા તો બાંને થી ભીન્ન હતો અને ઘિતી બાંને 
ઘિનાઓને હ ાં તો સાક્ષી ભાવથી જોતો હતો. 

આ આત્મા અને દેહની ભીન્નતાન ાં જ્ઞાન એિલે જ સ્સ્થત પ્રજ્ઞતા 

 

 
જીવન શ ાં છે ? 
 
જીવન એક ખેતર છે. તે જૂઠ ાં નહીં બોલે. તમે એને જેિલ ાં આપો તેનાથી સોગણ ાં કરીને તે પાછાં 
આપે, પણ તમે કશ ાં નહીં આપો તો એની પાસેથી તમને કશ ાં નહીં મળે. જીવન ખોટ ાં લગાડત  ાં 
નથી અને ખ શામત પણ કરત  ાં નથી. ચોખ્ખો રહસાબ છે,જેવ ાં આપો તેવ ાં મળે. જીવનને તમે શ ાં 
શ ાં આપ્ય ાં છે? સાચ ાં કહો. જીવન પ્રત્યે તમને અવવશ્વાસ છે,કાંજ સાઈ છે, નફરત છે. ઓછામાાં 
ઓછાં આપો અને ન છૂિકે આપો પછી જીવનમાાં સારા પાકની આશા કેમ રખાય ? 
 
તમે ફરરયાદ કરો છો કે તમાર ાં ભાગ્ય ઊઘડ્ ાં નરહ,જીવન ફળ્ય ાં નરહ, તમે છેતરાયા છો, 
ભરમાયા છો,પણ તમારી ફરરયાદ સાચી નથી. ધરતી છેતરતી નથી. જીવન છેતરત  ાં નથી. 
જીવન જૂઠ ાં બોલત ાં નથી. જીવન તમને ફક્ત યાદ દેવરાવે છે કે તમે કશ ાં આપ્ય ાં જ નથી. ક્ાાં 
પે્રમ કયો છે, ક્ાાં સાહસ કય ું છે, ક્ાાં ભોગ આપ્યો છે, ક્ાાં શ્રિા રાખી છે ?તમે ઝાંપલાવ્ય ાં 
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નથી, અજમાવ્ય ાં નથી, જીવન હોડમાાં મકૂ્ ાં નથી. પછી બદલામાાં શ ાં મળે ? તમે તમારી 
વનરાશા બતાવો એમાાં તમે તમારા જીવનનો ગનૂો કબલૂ કરો છો અને જાહરે કરો છો. કારણ કે 
તમે જીવનમાાં ખરેખર સાચી મડૂી રોકી હોત તો એન ાં મબલક વ્યાજ તો તમને મળી ચકૂ્ ાં હોત. 
જીવન જૂઠ ાં બોલત ાં નથી. 
 

સ ખની શોધ ઘરમાાં કરો : લાઈનસ ફરેરા 
 
દરેક માણસ સ ખની શોધમાાં હોય છે. માણસ પોતાની પ્રકૃવત પ્રમાણે જ દા જ દા િેકાણે, જ દી 
જ દી વસ્ત  ઓમાાં, જ દી જ દી પરરસ્સ્થવતઓમાાં સ ખની શોધ કરતો રહ ેછે. 
 
પરાંત  -લાઈનસ ફરેરા નામના ગચિંતક-સ ખની શોધ ઘરમાાં કરવાની સલાહ આપે છે અને તે 
મેળવવાની ચાવીઓ પણ  બતાવે છે. 
 
(૧) Never try to discipline your child when angry. 

જ્યારે ગ સ્સમાાં હો ત્યારે બાળકને વશસ્તના પાિ ભણાવવાનો કદાવપ પ્રયાસ ન કરો.  ગ સ્સો 
નાના મોિા સૌને ભાન ભ લાવી દેતો હોય છે.  મોિાાં પોતાના ગ સ્સમાાં બાળકને ગમે તેમ 
સાંભળાવી દેતાાં હોય છે; પરાંત   આ ગચિંતકો માને છે 
ઉભયપકે્ષ જ્યારે ગ સ્સાન ાં સામ્રાજ્ય  પ્રવતશત  ાં હોય, ત્યારે બાળકને વશસ્તનો પાિ ભણાવી દેવાન ાં 
સાહસ કરવ ાં નહીં.  બાળક નાન ાં છે.  પરતાંત્ર છે, એ વાત સાચી છે; પરાંત   તેથી કાાંઈ તેના 
વ્યસ્ક્તત્વને નકારી શકાય એમ નથી.  આથી કદાચ દરથી બાળક તાબે થઇ જાય પણ તે 
વશસ્તબિ થઇ ગય ાં છે એમ નહીં કહી શકાય. 
 
(૨) Make yourself approachable. 

તમારી પાસે ઘરના સભ્યો સહલેાઈથી આવી શકે એવ ાં વ્યસ્ક્તત્વ બનાવો. કેિલાક વડીલો એવા 
દ વાશસા જેવા હોય છે, કે તેમની પાસે ઘરના માણસો પણ જતાાં ડરતા હોય છે.  ખાસ કરીને 
બાળકોની બાબતમાાં આ વાત  સો િકા સાચી છે. કેમ કે બાળકો મોિેરાાંના હાવભાવ પરથી 
એમનાાં હૃદયને પારખી જતાાં હોય છે. જો બાળકોને માિે આપણે સહલેાઈથી મળી  શકાય એવા 
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ન બની શકતા હોઈએ તો ઘરમાાં બાળકો કે અન્ય સભ્યો હોય કે ન હોય, કાંઈ બહ  ફરક પડતો 
નથી. 
 
આથી ગચિંતકની સલાહ છે કે તમે તમાર ાં વ્યસ્ક્તત્વ એવી રીતે ઘડો કે જેથી ઘરન ાં કોઈ પણ 
માણસ તમારી પાસે આવતાાં સાંકોચ ન અન ભવે. વધારે પડતો કડપ માણસને વાત છપાવવા 
પે્રરે છે.  ક ટ ાંબનો સભ્ય છૂિથી વાત કરી શકતો નથી.  અને આ રીતે છપાવી રાખેલી વાત 
અનેકાનેક વવકૃવતઓ રૂપે પ્રકિ  થાય છે.  આથી આપણે એવ ાં વ્યસ્ક્તત્વ કેળવીએ કે આપણા 
ઘરના સભ્યોને એમ લાગે કે આ માણસ આપણો સ્વજન છે, વમત્ર છે, રક્ષક છે.  આવા 
માણસને માિે અન્યત્ર સ ખ શોધવાની જરૂર રહતેી નથી. 
 
(૩) Don’t keep repeating the wrong your child has done. 

તમારા બાળકે જે કાાંઈ ખોટ ાં કામ કય ું હોય તે ફરી ફરીને તેને કહી ન બતાવો.  આપણે જાણીએ 
છીએ કે ભલૂ કરવી એ માનવનો સ્વભાવ છે.  નાનાાં મોિાાં સૌથી ભલૂો થયા જ કરતી હોય છે.  
આથી ભલૂ એ આપણી દ ુઃખતી રાગ બની જાય છે. આપણને પોતાને એ ભલૂ ખિક્ા જ કરતી 
હોય છે; પરાંત   આપણે રીઢા બની ગયાાં હોઈએ છીએ, તેથી કોઈ વારાંવાર એની યાદ આપણને 
આપ્યા કરે તો આપણે ન ગમત ાં હોવા છતાાં એને સહન કરી લઈએ છીએ અથવા એક યા બીજી 
રીતે એનો પ્રવતકાર કરી લેતાાં હોઈએ  છીએ.  
 
બાળકની વાત  જરા જ દી છે.  એન ાં હૃદય કોમળ હોય છે, એ રીઢ ાં બનેલ ાં હોત  ાં નથી.  તેથી 
તેને જો તેની ભલૂની વારાંવાર યાદ અપાવ્યા કરીએ તો એના મનમાાં એવી ગ્રાંવથ બાંધાઈ જાય 
છે કે હ ાં આવો જ છાં.  હ ાં આવા વ્યસ્ક્તત્વને લીધે કદાવપ સ ધારી શકીશ જ નહીં.  એને કોઈ 
પણ બાળકને પોતાન ાં ઉજ્જવળ ભવવટય હોય છે જ.  આથી બાળકની પાસેથી આપણે સ ખની 
અપેક્ષા રાખતા હોઈએ તો એને એની ભલૂ  બતાવી બતાવીને આપણે એને બ ઠ્ઠો ન બનાવી 
દઈએ.  
 
(૪) Do not think that money can be a substitute for your love. 
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એમ ન માની લો કે પૈસા એ તમારા પે્રમનો –વાત્સલ્યનો વવક્લ્પ છે.  તમે પૈસા ખચી નાખ્યા 
એિલે પત્ય ાં.  તમારે તમે જેને માિે પૈસા ખચો છો, તેને તમે પે્રમ નહીં આપો કે વાત્સલ્ય નહીં 
આપો તો ચાલશે એમ માનવ ાં ભલૂ ભરેલ ાં છે. 
આજે ગમે તેમ પણ ખબૂ વ્યસ્ત રહતેાાં માબાપ કે દાંપતી એમ માનીને ચાલે છે કે આપણે પૈસા 
દ્વારા  ઘરના સભ્ય ની જરૂરીયાત પરૂી પાડી દઈએ એિલે આપણા કતશવ્યની ઇવતશ્રી આવી 
જાય છે. 
 
પરાંત   આ ગચિંતક માને છે કે માત્ર સ્થળૂ જરૂરીયાતોની પવૂતિ જ પૈસા દ્વારા થતી હોય છે.  બાળક 
કે અન્ય સભ્યોની ઝાંખના જ દા જ પ્રકારની હોય છે. એમની કામના હોય છે પે્રમભયાશ સ્પશશની,  
વાત્સલ્યભયાશ બે શબ્દોની.  ભગવાન પાસે ભસ્ક્તની ચાહના હોય છે. હ ેભગવાન મારે સ્થળૂ 
જરૂરીયાતો સાંતોષે તેવા વરદાનની કોઈ જરૂર નથી.  મારે તો જોઈએ 
છે માત્ર તમે મારા હૃદયમાાં આવીને વસો એ જ અથવા એક અત્યાંત વ્યસ્ત વપતાનો બાળક 
એને પછેૂ છે;  વપતાજી આપને કલાકન ાં વેતન કેિલ ાં મળે છે ?  વપતા પોતાન ાં વેતન કહ ેછે, 
ત્યારે બાળક કહ ેછે કે વપતાજી મારી પાસે એથી અડધી રકમ ગખસ્સાખચીમાાંથી બચાવેલી છે 
અને અડધી તમે મને આપો તો હ ાં તમને એ વેતન આપી દઉં પણ તમે મને એક કલાક 
પે્રમથી વાતો કરવા માિે આપો.  મારી સાથે એકાદ કલાક પસાર કરો. આ રદશામાાં પણ સ ખની 
શોધ કરવા જેવી ખરી. 
 
(૫) Never compare your child with others. 

તમારા બાળકની સરખામણી અન્ય સાથે ન  કરો.  મોિા ભાગનાાં માબાપની એ આદત હોય છે 
કે તેઓ પોતાનાાં બાળકોની ત લના અન્યનાાં બાળકો સાથે કરતાાં રહ ેછે.  ત લનાનો આ એક 
પ્રકાર છે.  બીજો પ્રકાર છે પોતાનાાં જ અન્ય બાળકો સાથે એકાદ બાળકની ત લના કરવી. આ 
બાંને પ્રકારો વનિંદાપાત્ર છે.  આમ કરવાથી બાળકને એમ લાગે છે કે મારાાં માબાપને મન બીજાાં 
બાળકો અથવા બીજાનાાં બાળકો જ સારાાં છે.  તેમને મન મારી તો કોઈ ગણતરી જ હોતી  
નથી.   
 
બાળકોની ત લના કરીને માબાપ જે મેળવી શકતાાં હોય, તે તો તેઓ જ જાણે.  પણ તેઓ 
બાલમાનસમાાં એક વવષવેલ વાવી દે છે, એ વાતમાાં કોઈ શાંકા નથી. કેમ કે આ પ્રવવૃત્તમાાં તેઓ 
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બાળકને મન તો આકરાાં થઇ જ્યા છે.  તદ પરાાંત તે બાળક અન્ય બાળક વવષે પણ અદેખાઈ 
કરત   થઇ જાય છે. બાળકને આ પ્રવવૃત્તથી ગ્રાંવથ બાંધાઈ જાય છે કે મારા માબાપ બીજા માિે 
પક્ષપાત દાખવે છે.  આ વવૃત્ત જ ભવવટયની અનેક સમસ્યાઓન ાં ખાતમહૂતૂશ કરી દે છે. પરરણામે 
ઘરન ાં સ ખ, ઘરની શાાંવત જોખમમાાં મ કાઈ જાય છે. 
 
અહીં ગચિંતકે-FAMILY  શબ્દને ઘરના પયાશય તરીકે યોજીને એ શબ્દને શાષ્બ્દક રમતની રીતે 
ઘિાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે. 
એ રમત છે  Father and Mother I Love you. બા અને  બાપ જી, મમ્પમી અને પપ્પા હ ાં 
તમને ચાહ ાં છાં. 
 

૦૬-૧૪-૨૦૧૨ 

ઈશ્વર સાથે ચેરિિંગ  

   

એક વખત હ ાં મારા લૅપિૉપ પર ચેરિિંગ કરતો હતો. ત્યાાં મને ઈશ્વરનો ઓનલાઈન ભેિો થઈ 
ગયો.  
ઈશ્વર : ‘શ ાં ત ાં મારી સાથે ચેરિિંગ કરવા માાંગે છે ?’ 
હ ાં : ‘ના, મેં તમને બોલાવ્યા નથી. તમે કોણ છો ?’ 
ઈશ્વર : ‘વત્સ ! હ ાં આ સમસ્ત બ્રહ્ાાંડનો અને આ સષૃ્ટિનો સર્જક છાં….ઈશ્વર છાં.’ 
હ ાં : ‘હ ાં કેવી રીતે માન ાં કે તમે ઈશ્વર છો ? તમારા જેવા તો ઘણા પોતાની જાતને અહીં 
‘ભગવાન’ કહવેડાવે છે.’ 
ઈશ્વર : ‘માનવ ાં કે ન માનવ ાં એ તારી મરજીની વાત છે. મને તેનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. 
તને જો તારી જાતમાાં વવશ્વાસ ન હોય તો પછી મારામાાં ક્ાાંથી હોય ?’ 
હ ાં : ‘ઓ.કે. પરાંત   હ ાં અત્યારે નવરો નથી. તમારી સાથે વાત કરવાનો મને સમય નથી. તમે 
જાણો છો કે હ ાં કેિલો વ્યસ્ત છાં ? 
ઈશ્વર : ‘વ્યસ્ત તો કીડી માંકોડા પણ આખો રદવસ હોય છે !’ 
હ ાં : ‘તમને ખબર નથી કે અમારે કેિલ ાં કામ હોય છે. જજિંદગી કેિલી ઝડપી થઈ ગઈ છે. 
અત્યારે ‘ પીક અવસશ’ ચાલે છે.  
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ઈશ્વર : ‘ભાઈ, સવારના પહોરમાાં ત ાં છાપાઓમાાં ભરેલો દ વનયાભરનો કચરો મગજમાાં િાલવે છે. 
એિલ ાં ઓછાં હોય તેમ, અત્યારે તારા ‘પીક અવસશ’માાં ઈન્િરનેિથી બીજા વધારે કચરાનો ઉમેરો 
કરે છે. આને ત ાં વ્યસ્તતા કહ ેછે ? તને તારા માિે ફુરસદ ન હોય તો મારા માિે તો ક્ાાંથી 
હોય ? પણ મને થય ાં ચાલ, ઈન્િરનેિ પર તો ત ાં ચોક્કસ મળી જ જઈશ અને તને એ વધ  
અન કળૂ પડશે; જેમ ત ાં તારા પ ત્રોને મોબાઈલ પર જ મળી લે છે ને તેમ !’ 
હ ાં : ‘જો તમે ખરેખર ઈશ્વર હોવ તો મને જવાબ આપો કે જજિંદગી આિલી બધી ગ ાંચવણભરી 
કેમ બની ગઈ છે ?’ 
ઈશ્વર : ‘જજિંદગીન ાં બહ  વપટિપેષણ કરવ ાં સાર ાં નરહ. અવતશય ઉપભોક્તાવાદ અને આડેધડની 
તટૃણાઓ ઓછી કરીને સહજ રીતે જીવ , બેિા !’ 
હ ાં : ‘તમને ખબર છે કે અમાર ાં જીવનધોરણ કેિલ ાં ઊંચ ાં થઈ ગય ાં છે ?’ 
ઈશ્વર : ‘હા, ફક્ત તાર ાં જીવનધોરણ જ ઊંચ ાં ગય ાં છે , જીવન ઊંચ ાં નથી ગય ાં… એ જ તો 
તકલીફ છે ને !’ 
હ ાં :‘તો શ ાં અમારે પાછા જવ ાં ? પાછા ફરવ ાં તો અમારે માિે શક્ જ નથી.’ 
ઈશ્વર : ‘મેં તને પાછા ફરવાન ાં કહ્ ાં નથી, પરાંત   ધારે તો ત ાં નવેસરથી શરૂઆત તો કરી શકે ને 
? િેકનોલૉજીએ ઊભા કરેલા તારા પ્રશ્નોને દૂર કરવા માિે તારે જ કોઈ નવી િેકનોલોજી 
વવકસાવવી પડશે !’ 
હ ાં : ‘અમે કાયમ ઉદાસ, વનસ્તેજ અને દ :ખી કેમ હોઈએ છીએ ?’ 
ઈશ્વર : ‘હરીફાઈમાાં સતત આગળ નીકળવા તેં તારી જાતને ‘ઉંદરદોડ’ માાં 
 

 

ધમશ અન ેવવજ્ઞાન 

અંધશ્રિા છે આંધળી, વહમેને વાંિોળે વહ;ે 
અતીશ્રિા છે અવળચાંડી, વેવલાપણાાંનાાં વાવેતર કરે. 
ય રોપે અિપિાાં યાંત્રો શોધી ફીિ કયાું ફૅક્િરીમાાં; 
આપણે સીિીયાંત્રો બનાવી, ફીિ કયાું ફોિામાાં. 
પશ્ચીમે ઉપગ્રહ બનાવી, ગોિવી દીધા અંતરીક્ષમાાં; 
આપણે ગ્રહોના નાંગ બનાવી, મઢી દીધા અંગ િીમાાં. 
જાપાન વીજાણ  યાંત્રો થકી, સમિૃ બન્ય ાં જગમાાં; 
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આપણે વૈભવલક્ષ્મીનાાં વ્રતો કરી, ગરીબી રાખી ઘરમાાં. 
અમેરીકા વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી બળવાન બન્યો વવશ્વમાાં; 
આપણે ધાવમિક કમશકાાંડો થકી, કાંગાળ બન્યા દેશમાાં. 
પશ્ચીમે પરીશ્રમ થકી, સ્વગશ ઉતાય ું આ લોકમાાં; 
આપણે પ જાપાિ–ભકતી કરી, સ્વગશ રાખ્ય ાં પરલોકમાાં. 
ઍડવડશ જેનરે રસી શોધી, શીતળા નાબ દ કયાશ જગમાાં; 
આપણે શીતળાનાાં માંદીર બાાંધી, મ ખશ િયાશ આખા જગમાાં. 
પયાશવરણ–પ્રદ ષણથી જયારે જગત આખ ાં છે ચીંતામાાં; 
આપણે વકૃ્ષો જ ાંગલો કાપી, લાકડાાં ખડક્ાાં ચીતામાાં.. 
વાસ્ત  શાસ્ત્રનો દાંભ ને વળગાડ, લોકોને પીડે આ દેશમાાં; 
ફાલત  શાસ્ત્ર છે એ, છેતરાશો નહીં, િગનારા ઘણા છે આ દેશમાાં. 
સાયાંિીફીકલી બ્લડ ચૅક કરી, ઍંગેજમેન્િ કરે પશ્ચીમમાાં, 
સાંતાનોને ફસાવી જન્મક ાંડળીમાાં, લગ્નક ાંડાળાાં થાય આ દેશમાાં. 
લસણ–ડ ાંગળી–બિાકા ખાવાથી પાપ લાગે આ દેશમાાં, 
આખી ને આખી બેન્ક ખાવા છતાાં પાપ ન લાગે આ દેશમાાં 
 

ભગવાનનો આપને વવનાંતીપત્ર 
તારીખ : આજની જ. 
પ્રવત, તમોને જ 
 વવષય : જજિંદગી અને તમે !  
શ્રી  
હ ાં ભગવાન – આજે તમને બે શબ્દો લખવા માાંગ ાં છાં. ધ્યાનથી વાાંચજો. આજે તમારી જજિંદગીના 
બધા જ પ્રશ્નોન ાં વનરાકરણ કરી શકાય તેવો રસ્તો તમને બતાવવાનો છાં. એિલ ાં યાદ રાખજો 
મારે તમારી મદદથી કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડવાની નથી. હ ાં તમારી પાસે સીધો આવવાનો 
પણ નથી. તમારે ફક્ત નીચેના મ દ્દાઓ યાદ રાખવાના છે અને એ મ જબ પાલન કરવાનો  
પ્રયત્ન કરવાનો છે 
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[1]   જજિંદગી તરફથી એવી કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય કે જે તમારાથી હલ ન થઈ શકે તો એને 
મારા નામની પ્રાથશનાના પોસ્િબૉક્સમાાં મકૂી દેવી. એના ઉપર – ભગવાનને માિે – એવ ાં અવર્શય 
લખવ ાં. એક વખત આ બૉક્સમાાં સમસ્યા મકૂ્ા પછી વારાંવાર એને બહાર કાઢીને તપાસ્યા ન 
કરવ ાં. એન ાં વનરાકરણ ચોક્કસ થશે, પણ હા ! મારા સમયે, તમારા સમયે નહીં! 
[2] તમે ધાંધાની કોઈ આફતમાાં રાઈ જાવ તો મ ૂાંઝવણ ન અન ભવશો. ફકત એવા માણસોને 
યાદ કરજો કે જેની પાસે ધાંધો જ નથી. 
[3] રારફકમાાં ક્ારેય પણ ફસાવ તો અધીરા ન થશો, એવા લોકોને યાદ કરજો કે જેને માિે 
કાર ચલાવવી એ એક પરીકથાની વસ્ત   જેવ ાં હોય. 
[4] તમારા શેિ કે સાહબે તમને ક્ારેક ગખજાય તો એવા માણસોનો વવચાર કરજો કે જેમના 
નસીબમાાં કામ કે નોકરીમાાં કામ કે નોકરી લખાયા જ ન હોય. જે સાવ બેકાર  હોય. 
[5] તમારો એકાદ રવવવાર કે રજા ખરાબ જાય તો દ :ખી થવાને બદલે એવા લોકોન ાં સ્મરણ 
કરી લેજો કે જેને ક ટ ાંબન ાં પેિ ભરવા માિે રોજેરોજ કપરી મજૂરી કરવી પડતી હોય. જેનો એક 
પણ રવવવાર રજાનો રદવસ જ ન હોય. 
[6] ક્ારેક વાહન વગર ચાલવાન ાં થાય તો અફસોસના બદલે બાંને પગે જેને પૅરાગલવસસ કે 
લકવો થયો હોય તેવી વ્યસ્ક્તને યાદ કરજો. એમને એકાદ ડગલ ાં પણ ચાલવા મળે તો એ 
લોકો કેિલો આનાંદ પામે એનો વવચાર કરજો. 
[7] તમારી જજિંદગીએ તમને શ ાં આપ્ય ાં છે એવો વવચાર કદીકેય આવે તો એવા લોકોને યાદ 
કરજો જે તમારા જેિલી ઉંમરે પહોંચ્યા જ ન હોય. એ પહલેાાં જ જેને મતૃ્ય  આંબી ગય ાં હોય. 
[8] કોઈ તમારી સાથે ખબૂ જ ખરાબ વતશન કરે,  તમાર ાં અપમાન  કરે, તમને ન કશાન 
પહોંચાડ ેતોપણ ખ શ  એ વાતથી થજો કે તમે એ વ્યસ્ક્ત નથી ! 
[9] કોઈ રદવસ અરીસામાાં એકાદ સફેદ વાળ જોઈ જાવ તો કૅન્સરથી પીડાતાાં નાનાાં બાળકો કે 
નાની ઉંમરની વ્યસ્ક્તઓને યાદ કરજો 
કે જે પોતાને વાળ હોય તેવી આશા રાખતાાં હોય. 
અને છેલ્લે….  
હ ાં તમારા પ્રશ્નોન ાં વનરાકરણ કરીશ જ, વવશ્વાસ રાખજો પણ ત્યાાં સ ધીમાાં જો તમને આ બાબતો 
ગમી હોય તો તમારાવમત્રોને સગાાંવહાલાાંને મોકલજો અને એમનો રદવસ પણ સ ધારજો અને એ 
લોકો પણ વનવશ્ચિંત થઈ જાય તેવ ાં કરજો. 
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એ જ 
ગલ, 
ભગવાનની આવશષ. 
 

ધાવણની લાજ ! 
 
બા તમને કેિલી વખત કીધ ાં પણ તમો તો સમજતા જ નથી.મારા વમત્રની હાજરીમાાં પણ િો..િો 
કયાશ કરો છો.ઉધરસ આવે તો બીજા રૂમમાાં જતા શ ાં જોર પડે છે ? માર ાં ખરાબ લાગે એ તમને 
ગમે છે. ‘મે પણ મમ્પમીને કેિલી વખત િોક્ા હશે પણ એમને વશખામણની કોઈ અસર થતીજ 
નથી.’ ઉમેશ અને પ વી બને્નએ એકી સાથે મારા પર પ્રહાર શર  કયાશ. 
મને કોઈ શોખ નથી થતો કે તમારા વમત્રની હાજરીમાાં ઉધરસ ખાઉં. ઉધરસ મિતી નથી..ઘર 
ગથ્થ  કેિલા ઉપાય કયાશ છતાાં પણ ઉધરસ ઓછી થતી નથી.ડૉકિર પાસે મને લઈ જવા 
તમારી પાસે સમય અને પૈસા બને્ન નથી.મે તમને બધ ાં આપી દીધ ાં એ ભ લ મને આજ 
સમજાણી. 
રદકરો જન્મ્પયા બાદ છ મરહનામા ઉમેશના પપ્પા આ દ વનયા માાંથી જતા રહ્યાાં ૨૪ વષશની નાની 
વયે વવધવા બની. હ ાં એક પ્રાથવમક સ્ક લમાાં વશગક્ષકા હતી.બહ ાં પગાર પણ નહોતો.બીજા લગ્ન 
કરીશ તો મારા પ ત્રને સ્િેપ ફાધર, વપતાનો પે્રમ આપી શકશે કે કેમ? એ પ્રશ્નમાાં મે નક્કી કય ું 
કે હ ાં ઉમેશની મા અને વપતા બની બને્નનો પે્રમ આપીશ.ઉમેશના સારા ભાવવ માિે મારા ત્યાગની 
જરૂર છે. 
સવવિસ સાથો સાથ િય શન કરી મારા એકના એક સાંતાન માિે ભગીરથ કાયશ સાથે અનેક 
વવિાંબણા, મ ર્શકેલીઓનો સામનો કરી ઉમેશને વમકેવનકલ એન્જીનયર બનાવ્યો, તેની પસાંગીની 
છોકરી ઉમી સાથે લગ્ન કરાવ્યા. લગ્નબાદ એજ પ ત્ર એકાએક બદલાઈ ગયો. શ ાં મે આપેલા 
સાંસ્કારો, વશક્ષણ અને સારી તાલીમ એકાએક બાસ્પીભવન કેમ થઈ ગયા! આ નવા ય ગની 
હવામાાં એવીતો શ ાં તાકાત છે કે મેં આપેલ પે્રમના વકૃ્ષને ઉખેડી ફાંગોળી દીધ ાં ?..આવા વવચારો 
અવાર નવાર મારા મનમાાં આવી જતા. ..હશે…ચાલ્યા કરે…મનને મનાવી લેતી.. 
૫૮ વષે વનવતૃ થઈ. વનવતૃી એિલે.જજિંદગીભર કરેલા પરરશ્રમને વવશ્રામ!ય વાનીમાાં વાવેલા 
બીજમાાંથી થયેલ વકૃ્ષની છાયા તળે વશતળતા! પણ મને ના તો વવશ્રામ, ના તો કોઈ વશતળતા 
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મળી. વહ ાં ને મે દીકરી તરરકે માની પણ ઉમીએ મને કદી મા તરરકે ના સ્સ્વકારી. ના તો 
રદકરાએ મા ની ગોદની લાજ રાખી..મારી પાછલી જજિંદગી એક સહરાના રણ જેવી બની ગઈ! 
કાંિાળી ગઈ! 
‘ઉષાબેન, આ જાહરેાત જોઈ ? અમેરરકાથી એક ડૉ.કપલને બેબીવસિર અને ગ જરાતી રસોઈ કરી 
શકે તેવા બેનની જરૂરત છે. મારી બહનેપણી લત્તાએ કહ્ ાં. ‘નકશ જેવી જજિંદગી જીવવા કરતા આ 
તક તારા માિે ઘણી સારી છે.’ ‘પણ લત્તા, તેના માિે પાસપોિશ પણ જોઈએ.’ ‘તેની ત ાં ગચિંતા 
નકર.તારા બનેવી ને ઘણી લાગવગ છે. વાાંધો નહી આવે. હ ાં અને લત્તા બને્ન અમેરરકાથી 
આવેલ વમસ્િર,અને વમવસસ વ્યાસને મળ્યા.બધ ાં સેિ થઈ ગય ાં. બને્ન ડૉકિર હતાાં.પાાંચ વષશનો 
બાબો હતો. લત્તાએ મને ઘણીંજ હલે્પ કરી.ત્રણજ મરહનામાાં મારે અમેરરકા જવાન ાં થય ાં. ઉમેશને 
એકદમ આશ્રયશ થય ાં પણ શૉક નહી. પવત-પજત્નએ ‘હાશ’ની લાગણી અન ભવી…ચાલો લપ ગઈ! 
 
‘પારકા’ ને ‘પોતાના’ની ખરી વ્યાખ્યા શ ાં? મારે માિે પોતાના હતા એ પારકા બની ગયા અને 
જેને લોકો પારકા ગણે છે તે મારા પોતાના બની ગયા.જે ફેવમલીએ રહવેા ,ખાવા પીવા ઉપરાાંત 
મરહને પગાર અને અિવારડએ એક વખત રજા.આવી મજા મને આ સાંસ્કારી ફેવમલીમાાં મળી. 
આજ કાલ કરતાાં અમેરરકામાાં ૧૨ વષશ થઈ ગયાાં.’વ્યાસ’ ફેવમલીની એક મેમ્પબર તરરકે રહી. નહી 
કે નોકરાણી તરીકે,ઘરમાાં સૌ મને ‘બા”ના નામથીજ સાંબોધે. સ ધાબેન અને સતીષભાઈ મને મા 
તરીકે ગણતા એમનો પ ત્ર મનન મને દાદી તરીકે જે સન્માન આપે છે એના આનાંદ અને 
ઉલ્લાસથી મારો દ ;ખ ભયો ભ તકાળ ભ લી ગઈ છાં. હ ાં ૭૦ની થઈ. સ ધાબેને જ્યારે નવી 
મવસિડીઝ કાર લીધી ત્યારે એમની લેક્સસ મને ભેિમાાં આપેલી. હ ાં રવવવારે મારી બેનપણી, કે 
કોઈ કાયશક્રમમાાં, મ વી જોવા મારી કાર ડ્રરાઈવ કરીને જાઉં છ.વનયવમત યોગા, કસરત,હલે્થી 
ડાયેિ અને ઘરના ડોકિરની સલાહ સ ચન , જેથી હલે્થ પણ ઘણી સારી છે. કોઈ પણ શારરરરક 
પ્રોબ્લેમ નથી. ઘરમાાં મારો પોતાનો રૂમ છે. મનન ને એક સારી ય વનવવસિીમાાં એડવમશ પણ 
મળી ગય ાં છે. આજ મારો સ ખી પરરવાર છે! 
“બા” તમારો પત્ર ઈષ્ન્ડયાથી આવ્યો છે’સ ધાબેને મને પત્ર હાથમાાં આપતાાં કહ્ ાં. પત્ર ઉમેશનો 
હતો. ખોલ્યો. 
‘બા, 
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તમો તો અમેરરકા ગયા પછી કદી અમારી સાંભાળ કે અમારા પર ધ્યાનજ નથી આપ્ય ાં. ક્ાાંથી 
આપો! તમે તો અમેરરકામાાં ખાઈ પી જલશા કરતા હશો. આવી સ્વગશ જેવી જજિંદગી જીવતા હોય 
ત્યાાં અમો તમને યાદ ક્ાાંથી આવીએ.  
અમો અત્યારે બહ ાંજ મ ર્શકેલીમાાં છીએ..ઉવમિને બે્રસ્િ કેન્સર થય ાં છે. મારી જોબ છિી ગઈ છે.. 
દીકરી િીના કોલેજમાાં આવી છે. ઘર ગીરવે મ ક્ ાં છે.તમને દયા આવે તો થોડા પૈસાની મદદ 
કરજે. મોકલીશને..અમારા પર દયા આવશે ને? 
ગલ.ઉમેશ 
હજ ાં એજ જ સ્સો..એજ ગ સ્સો..બાવળ સ કાઈ જાય પણ એમના કાાંિા તો એમના એમજ રહ ે! 
મનમાાં તો થઈ ગય ાં કે ચાલ આ પત્ર ગારબેજમાાં નાાંખી દઉં. ઉમેશના પત્રમાાં કોઈ પસ્તાવો કે 
કોઈ મદદ માિે વવનાંતી તો છે નહી. તો હ ાં શા માિે મદદ કર  ? એને મારી કશી દયા આવી 
હતી ? પણ અંતે હ્ર્દયમાાં બેિેલી મમતા બોલી ઉિી! ‘મા ની મમતામાાં કદી પણ સાંતાનો માિે 
ઓછી થઈ નથી, થવાની નથી.કોઈ પણ પરરસ્સ્થવતમાાંએમાાં કદી ઓિ આવી નથી, આવવાની 
નથી . મા માિે કદી પણ પે્રમના ધોધમાાં પણૂશ વવરામ આવત ાં જ નથી..તેનો પે્રમ સદેવ 
અવવરત છે..આ જગતમાાં અવવરતજ રહશેે. 
મારામાાં ઘડીભર આવેલ નેગેિીવ વવચારો.અદ્ર્શર્શય થઈ ગયા.. રદકરાને પત્ર લખ્યો.. 
‘મારા વ્હાલા રદકરા ઉમેશ, 
તારી કપરી પરરસ્સ્થવતને લીધે મારા પર િાલવેલ ઉભરો વાાંચી તારા પ્રત્યે મને કોઈ દ્વશે કે 
ગ સ્સો નહી પણ લાગણી અને પે્રમ ઉદભવ્યો છે.દયા ઉદભવી છે.એક માનવતા ઊભરી આવી 
છે..તારી કપરી પરરસ્સ્થવતમાાં મા પ્રત્યે જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે ત ાં ના કરી શક્ો 
એજ તારી મજબ રી છે.એક માનવતા ખાતર મારી બચતમાાંથી હ ાં તને બે લાખ ર વપયાનો ચેક 
આસાથે રવાના કર ાં છ તેમાાંથી તારી ગબમાર પજત્નનો ઈલાજ ,બાકીના પૈસામાાંથી ઘર-ગ જરાન 
ચલાવજે. 
 
 
ઈશ્વર પાસે. હ ાં એિલીજ પ્રાથશના કર ાં છાં કે તને સદબ ધ્ધી સાથે પરરસ્સ્થવત સામે સામનો કરવાની 
રહિંમત બકે્ષ. 



 

46 

 

સાથો સાથ એક નમ્ર વવનાંતી જ્યારે તારી પરરસ્સ્થવત સ ધરે ત્યારે મારા બે લાખ, કોઈ રદકરાથી 
ઠ કરાયેલા,દ ુઃખી થયેલા મા-બાપ જે વિૃાસ્થામમાાં રહ ેછે તેમાાં ત ાં આપી દેજે ,આ મારી વવનાંતી 
ધ્યાનમાાં રાખી મારા ધાવણની લાજ રાખજે. 
સદા સ ખી રહ ેએજ આવશષ. 
ગલ. રદકરાથી દાઝેલી છતાાં સદેવ શ ભ ઈચ્છતી મા. 
લેખક: અજ્ઞાત  
 

રોજ આપણા હાથમાાંથી જીવન છિકી જાય છે                              

દમયાંતીના હાથમાાંથી ચાલી જતી માછલીની માફક રોજ આપણી ભીતર પડેલી શક્તાઓ 
આપણને છોડીને અદ્રર્શય થાય છે.જ્યાાં જ્યાાં સત્યનો પક્ષ લેવા માિે બે શબ્દો બોલવાનો મોકો મળ્યો 
ત્યારે આપણે મ ૂાંગા મયાશ!જ્યાાં એક હકીકત પ્રગિ કરવાથી કોઇ એકલા પડી ગયેલા સાચા માણસને 
િેકો કરવાની તક હતી ત્યારે આપણે આપણા કપિય ક્ત મૌન દ્વારા કોઇ બદમાશને મદદ 
પહોંચાડી!આવ ાં કરતી વખતે આપણે આપણા માાંહ્યલાની હત્યા કરતા રહ્યા અને રૂપાળા દેખાવાની 
મજા માણતા રહ્યા! વશક્ષણ દ્વારા અજ્ઞાન દૂર થાય, પરાંત   મખૂશતા દૂર નથી થતી. જીવનન ાં એક 
વવગચત્ર સત્ય એ છે કે મખૂશતા કદી પીડાદાયક નથી હોતી. 

માણસને મખૂશતા અત્યાંત વહાલી હોય છે તેન ાં રહસ્ય એ જ કે મખૂશતા રાહત પણ આપે છે.મખૂશતાનો 
માગલક એક એવા નશામાાં હોય છે, જે નશો એને જ્ઞાન દ્વારા મળનારી પીડામાાંથી બચાવી લે છે. 
સેમ્પય અલ બેકેિના વવખ્યાત નાિક ‘વેઇરિિંગ ફોર ગોદો’માાં સાાંભળવા મળત ાં એક વવધાન 
છે,‘દ વનયામાાં આંસ  કદી ખિૂતાાં નથી.એ વનરાંતર વહ ે છે.ક્ાાંક કોઇ રડવાન ાં બાંધ કરે,ત્યાાં તો બીજે 
કશેક રડવાન ાં શરૂ થઇ જાય છે.’મખૂશતા સ ખદાવયની છે!જીવન તળાવ જેવ ાં અપ્રવાહી કે 
‘સ્થાનકવાસી’નથી હોત  ાં. એ તો પ્રવતક્ષણ ગવતશીલ હોય છે. ગવત એ જ તો પરરવતશનન ાં ચારરત્ર્ય 
છે!વહવે  ાં અને સતત વહવે ાં એ નદીન ાં શીલ છે.ગીતામાાં સાગરને ‘અચલપ્રવતટિ’ કહ્યો છે. જે ધ્યેય 
હોય તે સ્સ્થર હોય તો જ ત્યાાં સ  ધી પહોંચીને પામી શકાય.આપણા ઘણાખરા ઉપદ્રવો કાયમીપણાની 
ભ્રમણાનાાં ફરજ ાંદો છે. સાગર ‘અચલપ્રવતટિ’ છે તેથી તો નદી સાગર ભણી વહી શકે છે. સાગર એ 
જ નદીન ાં ગાંતવ્ય છે. જીવનને અસ્ખગલત પ્રવાહ સ્વરૂપે જોવામાાં બધા આધ્યાત્મનો સાર આવી જાય 
છે.એક જ બાબત કાયમી છે અને તે છે કાયમીપણાનો અભાવ!આવી સમજણ આપણને હળવા 
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બનવાની છિ આપે છે.જે હળવો નથી તે સાધ  નથી. જેન ાં સ્સ્મત કરમાઇ જાય તેની સાધ તા કરમાઇ 
જાય છે. 

વષો પહલેાાં વવનોબાએ કોઇ સ્વાથી માણસને સાંભળાવેલ ાં, ‘ફાયદે સે ક્ા ફાયદા?’ જે મન ટય 
ભારેખમ જણાય તેને ગચિંતક કહવેાની ભલૂ ન કરશો.અધ્યાત્મને ઘ વડગાંભીરતા સાથે કોઇ લેવાદેવા 
નથી.સતત યાદ રાખવાન ાં છે કે આપણને ગીતાનો ઉપદેશ એક એવા યોગેશ્વરે આપ્યો છે,જેમણે 
રાસલીલા પણ કરી હતી અને માખણચોરી પણ કરી હતી.કૃટણના સ્સ્મતનો જાદ  આજે પણ ઓસયો 
નથી.આજની નવી પેઢીનો ભગવાન પણ નતૃ્યવપ્રય, સ્સ્મતવપ્રય અને આનાંદવપ્રય હોવાનો.જેન ાં મોં 
ગાંભીરતાને કારણે બેડોળ બની ગય ાં હોય એવા ગચિંતકથી દસ રકલોમીિર છેિા રહવેામાાં જ લાભ 
છે.આપણો સમાજ બહ મતી નામના બ લડોઝરનો ગ લામ છે.ઘણાખરા લોકો જે માને તે સાચ ાં 
માનવામાાં સલામતી રહલેી છે.આવી ગ લામીને કારણે જ સદીઓ સ ધી સતીપ્રથા ચાલ  રહી 
શકી.આિલી ક્રૂર પરાંપરાને ધમશની ઓથ સાાંપડી તેથી ‘ધમશ’શબ્દ ઝાંખવાણો પડયો.એ જ પ્રમાણે 

અસ્પરૃ્શયતા જેવી અમાનવીય પ્રથાને પણ ધમશની ઓથ સાાંપડી. 

સાને ગ ર જી જેવા સાધ પ ર ષે પ્રશ્ન કયો,‘અદ્વતૈ અને અસ્પરૃ્શયતા વચ્ચે મેળ બેસે ખરો?’સતીપ્રથા સામે 

બ લાંદ અવાજ ઉિાવનાર રાજા રામમોહનરાયની ભાભીને બળજબરીથી સતી થવાની ફરજ પડી 
ત્યારે રાજા રામમોહનરાયની ચેતના જાગી ઊિી.બહ મતી એિલે શ ાં?જવાબ છે:રહિંમતવાળો એક 
માણસ એિલે બહ મતી. નોઆખલીમાાં ગાાંધીજી એકલા ગયા તોય બહ મતીમાાં જ હતા.માણસ ભલે 
એકલો હોય,પરાંત   સત્ય જ્યારે બાજ માાં ઊભેલ ાં હોય ત્યારે સાંખ્યા ગૌણ બની જાય છે.એકલા જણાતા 
માણસ પાસે ઊભેલ ાં સત્ય સ્થળૂ આંખે દેખાત  ાં નથી. 

 કોઇ પણ જાતના સ્વાથશ વવના પોતાને જડેલા સત્યનો ઉપાડો લેતી વખતે માણસ એકલો હોય છે 
એવો ભ્રમ ખાંખેરી કાઢવા જેવો છે.એ માણસની પાસે ઊભેલા સત્યદેવતા અન્યની નજરે ન પડે તેથી 
શ ાં?ઐતરેય ઉપવનષદમાાં દેવોને ‘પરોક્ષવપ્રયા:’ કહ્યા છે. સત્યના દેવને પણ અપ્રત્યક્ષ રહીને પોતાન ાં 
કતશવ્ય બજાવવાન ાં ગમે છે. રોજ આપણા હાથમાાંથી જીવન નામની જણસ છિકી જાય છે. 
દમયાંતીના હાથમાાંથી ચાલી જતી માછલીની માફક રોજ આપણી ભીતર પડેલી શક્તાઓ 
આપણને છોડીને અદ્રર્શય થાય છે. 

 જ્યાાં જ્યાાં સત્યનો પક્ષ લેવા માિે બે શબ્દો બોલવાનો મોકો મળ્યો ત્યારે આપણે મ ૂાંગા મયાશ! જ્યાાં 
એક હકીકત પ્રગિ કરવાથી કોઇ એકલા પડી ગયેલા સાચા માણસને િેકો કરવાની તક હતી ત્યારે 
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આપણે આપણા કપિય ક્ત મૌનૈન દ્વારા કોઇ બદમાશને મદદ પહોંચાડી!આપણે આપણી 
મ ત્સદ્દીગીરીને અકબાંધ રાખી અને ગોિાળામય વાક્ો બોલીને અસત્યને વહતે  ાં મેલ્ય ાં!આવ ાં કરતી 
વખતે આપણે આપણા માાંહ્યલાની હત્યા કરતા રહ્યા અને રૂપાળા દેખાવાની મજા માણતા રહ્યા! તમે 
આવા રૂપાળા માણસને મળ્યા છો? એ માણસ અંદરથી મરી ચકૂયો હોય છે.એ માણસ ક્ારેક 
તમારી પ્રશાંસા કરે,તોય હરખાશો નહીં.જો તમે એની જ િી પ્રશાંસાથી હરખાઇ જશો, તો તમારે એની 
જ િી વનિંદાથી દ :ખી થવ ાં જ પડશે. આવો કોઇ બનાવિી બદમાશ તમારી નજીક આવી પહોંચે, તો મોં 
પર રૂમાલ દબાવીને દૂર ચાલી જજો. 

ત લસીદાસની વશખામણ સતત યાદ રાખવા જેવી છે.‘અસાંતથી દૂર ભાગો.’ કોઇ ‘અસાંત’ ઘરે મળવા 
આવે ત્યારે શ ાં કરવ ાં?એ જેિલો વખત બેસે તેિલો વખત પરૂી જાગવૃત સાથે એની વાતો સાાંભળી 
લેવી અને એ જાય કે તરત બાથરૂમમાાં ચાલી જવ ાં. બાથરૂમ સ્વચ્છતાદેવીન ાં મ ાંરદર છે. એક બાબત 

સમજી લેવા જેવી છે. તમે જો થોડાક સાચાબોલા હો અને વળી આત્મવવશ્વાસથી ભરેલા હો,તો 
આસપાસના ઘણા લોકોને તમે દ :ખી કરતા હો છો.સમાજના ઘણાખરા લોકોમાાં આત્મવવશ્વાસ અને 
આત્મગૌરવનો અભાવ હોય છે. સરેરાશપણ ાં (એવરેજનેસ)તેમન ાં રક્ષાકવચ બની જાય છે.સરેરાશ 
સામાન્યતા એમને વનિંદાકથૂલી અને ઇષ્ર્યાનાાં આક્રમણોથી બચાવી લે છે.એવી સરેરાશમલૂક 
સલામતી એમને જબરી વનરાાંત આપે છે.વનરાાંતનો પણ એક નશો હોય છે.નશાની શોધના મળૂમાાં 
પણ વનરાાંત પામવાની ઝાંખના રહલેી છે. 

આપણા સમાજમાાં જે ઘણાખરા લોકોને માન્ય હોય,તેવી જીવનશૈલી રાખવામાાં વનરાાંત રહ ેછે.અમારા 
ગામના ફગળયામાાં અડધી સદી પહલેાાં એક સ ાંદર સ્ત્રી રહતેી હતી જે ઘરમાાં બેસીને હામોવનયમ 

વગાડતી.એ ગબચારી હામોવનયમ વગાડતી ત્યારે ફગળયાની સ્ત્રીઓ વનિંદાકથૂલીનાાં ઢોલકાાં 
વગાડતી!(એ સ્ત્રી ગૌરવભેર આજે પણ રાાંદેરમાાં જીવે છે.)જરાક જ દી રીતે જીવનાર મન ટયને 
શત્ર ઓ પ્રાપ્ત કરવા માિે પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. જે વ્યસ્ક્ત તોતડી હોય તેને જ સમજાય છે કે 
આત્મવવશ્વાસ જાળવી રાખવાન ાં કામ કેિલ ાં મ ર્શકેલ છે.લોકો એની મર્શકરી ઉડાવે છે.કેિલાક લોકો 
પ્રશ્નો પછૂીને એની પાસે અઘરા શબ્દો બોલાવડાવે છે,જેથી તોતડ ાં બોલનાર અપમાવનત થાય. 
સમાજ સતત કોઇનો આત્મવવશ્વાસ ખતમ થાય તેની પેરવી કરતો રહ ેછે. 

માનશો?સ્વરાજ મળ્ય ાં પછીના દાયકામાાં લોકશાહી ઢબે ચ ૂાંિાયેલી પ્રથમ સામ્પયવાદી સરકારના 
મ ખ્યપ્રધાન (કેરાલાના) ઇ.એમ.એસ. નમ્પબરૂદ્રપાદ તોતડા હતા. તેમને કોઇએ પછૂય ાં, ‘શ ાં તમે કાયમ 
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તોતડાવ છો?’ જવાબમાાં એ નેતાએ આત્મવવશ્વાસ સાથે કહ્ ાં, ‘ના, ફક્ત બોલ ાં ત્યારે જ.’ જીવનના 
એક તબકે્ક અગભનેતા હૃવતક રોશન તોતડો હતો.રક્રકેિર વેંગસરકર પણ નાનપણમાાં તોતડ ાં 
બોલનારા હતા.એવ ાં જ પોતાના સ ાંદર અવાજ માિે વખણાતાાં અગભનેતા રઝા મ રાદ માિે પણ કહી 
શકાય.આત્મવવશ્વાસ વવનાન ાં જીવન એ પાિશિાઇમ મતૃ્ય  છે. આત્મગૌરવ વવનાન ાં જીવન એ ફુલિાઇમ 
મતૃ્ય  છે.આત્મવવશ્વાસના પાયામાાં સત્ય રહલે  ાં હોય,તો એક એવી શસ્ક્તન ાં વનમાશણ થાય છે,જે ગાાંધીજી 
પાસે હતી.પથૃ્વી પર ક્ારેય આિલી દ બશળ કાયામાાં આિલો પ્રબળ આત્મવવશ્વાસ વસ્યો હશે ખરો? 

 પાઘડીનો વળ છેડ ે

 તમે ગાંભીર હોવાનો ડોળ કરી શકો છો, 

 પરાંત   તમે હસમ ખા હોવાનો ડોળ કરી શકતા નથી- સાચા ગ ત્રી 

 

*જીવન શ ાં છે? એક આંખ તો બતાવો મન ેજે ક્ારેય રોઈ નથી. 
 

 જીવન એક ખેતર છે. તે જૂઠ ાં નહીં બોલે. તમે એને જેિલ ાં આપો તેનાથી સોગણ ાં કરીને તે પાછાં 
આપે, પણ તમે કશ ાં નહીં આપો તો એની પાસેથી તમને કશ ાં નહીં મળે. જીવન ખોટ ાં લગાડત  ાં નથી 
અને ખ શામત પણ કરત  ાં નથી. ચોખ્ખો રહસાબ છે,જેવ ાં આપો તેવ ાં મળે. જીવનને તમે શ ાં શ ાં આપ્ય ાં 
છે? સાચ ાં કહો. જીવન પ્રત્યે તમને અવવશ્વાસ છે,કાંજ સાઈ છે, નફરત છે. ઓછામાાં ઓછાં આપો અને 
ન છૂિકે આપો પછી જીવનમાાં સારા પાકની આશા કેમ રખાય ? 
 
તમે ફરરયાદ કરો છો કે તમાર ાં ભાગ્ય ઊઘડ્ ાં નરહ,જીવન ફળ્ય ાં નરહ, તમે છેતરાયા છો, ભરમાયા 
છો,પણ તમારી ફરરયાદ સાચી નથી. ધરતી છેતરતી નથી. જીવન છેતરત  ાં નથી. જીવન જૂઠ ાં બોલત  ાં 
નથી. જીવન તમને ફક્ત યાદ દેવરાવે છે કે તમે કશ ાં આપ્ય ાં જ નથી. ક્ાાં પે્રમ કયો છે, ક્ાાં સાહસ 
કય ું છે, ક્ાાં ભોગ આપ્યો છે, ક્ાાં શ્રિા રાખી છે ?તમે ઝાંપલાવ્ય ાં નથી, અજમાવ્ય ાં નથી, જીવન 
હોડમાાં મકૂ્ ાં નથી. પછી બદલામાાં શ ાં મળે ? તમે તમારી વનરાશા બતાવો એમાાં તમે તમારા 
જીવનનો ગનૂો કબલૂ કરો છો અને જાહરે કરો છો. કારણ કે તમે જીવનમાાં ખરેખર સાચી મડૂી રોકી 
હોત તો એન ાં મબલક વ્યાજ તો તમને મળી ચકૂ્ ાં હોત. જીવન જૂઠ ાં બોલત  ાં નથી.  
લેખક –શ્રી ગ ણવાંત શાહ 
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ગ મ થયેલી ઘરડયાળ  
એક ખેડતૂ પાસે એક ખ બજ મોંઘી ઘરડયાળ હતી. ખેતરમાાં કામ કરતાાં કરતાાં એ ઘરડયાળ ઘાાંસની 
ગાંજીમાાં ખોવાઈ ગઇ. આ ધડીયાળ સાથે તેની અંગત લાગણીઓ જોડાએલી હતી. ખ બ જ શોધખોળ 

કરવા છતાાં એ ઘરડયાળ મળી નહીં એિલે તેણે ત્યાાં રમતા છોકરાઓને આ ઘરડયાળ શોધવા માિે 
વવનાંતી કરીને કહ્ ાં કે જો આ ઘરડયાળ છોકરાઓ શોધી આપશે તો ખેડતૂ તેમને મોટ ાં ઇનામ આપશે. 
એિલે બધા જ છોકરાઓ ઘરડયાળ શોધવા માંડી પડયા. ખ બ જ શોધખોળ કરવા છતાાં ઘરડયાળ 
મળી નહીં. એિલે ખેડતેૂ ઘડીયાળની શોધખોળ કરવાન ાં માાંડી વાળવા વવચાય ું. ત્યાાં જ એક નાનો 
છોકરો ખેડતૂ પાસે આવ્યો અને ખેડતૂને તેણે કહ્ ાં કે મને ઘરડયાળ શોધવાનો એક વધ  ચાન્સ 
આપો. એિલે ખેડતેૂ તેણે ઘાસની ગાંજીમાાં ઘડીયાળ શોધવાની રજા આપી. થોડા વખત પછી છોકરો 
હાથમાાં ખોવાએલી ઘરડયાળ લઈને પાછો આવ્યો. ખેડતૂને આનાંદ અને આશ્ચયશ પણ થય ાં. એિલે 
તેણે એ છોકરાને પછૂય ાં કે બધા સાથે તે પણ ઘરડયાળ શોધી ત્યારે કોઈને નહીં મળી અને ત  ાં એકલો 
ગયો તો તને ઘરડયાળ કેવી રીતે મળી?  
એિલે છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે મેં કશ ાં જ નથી કય ું. ત્યાાં મેં એકદમ શાાંત વાતાવરણમાાં જઈને 
શાાંવતથી કાન સરવા કરીને ઘરડયાળના િક િક અવાજ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કય ું. અને પછી એ 
રદશામાાં ગયો અને ઘરડયાળ શોધી કાઢી.  

બોધ:  
અશાાંત મગજ કરતાાં શાાંત મગજથી ઘણ ાં જ સારી રીતે વવચારી શકાય છે. તમારા મગજને દરરોજ 
થોડો આરામ અને શાાંતી આપો. પછી જ ઓ ચમત્કાર! તમે જે ઈચ્છો છો તે બધ ાં પ્રાપ્ત કરી શકો છો 
કે નહીં!  

ધ્યાનન ાં વશક્ષણ – ભાણદેવ 

એક આશ્રમ હતો. આશ્રમમાાં એક સમથશ ગ ર મહારાજ હતા. ગ ર મહારાજની સાથે તેમના અનેક 
વશટયો પણ રહતેા હતા. જેઓ અધ્યાત્મના સાચા જજજ્ઞાસ ઓ હોય તેમને આશ્રમમાાં સાધના 
કરવાની અન કળૂતા મળી રહતેી અને તેમને ગ ર મહારાજ યથોગચત માગશદશશન પણ આપતા. 
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એક વાર આશ્રમમાાં એક નવો વશટય દાખલ થયો. વશટયના મનમાાં સત્યપ્રાપ્પ્તની અભીપ્સા 
હતી. તેનાથી પે્રરાઈને જ તે આશ્રમમાાં દાખલ થયો હતો. 
  
એક વાર આ નવાગાંત  ક વશટયે ગ ર મહારાજને પ્રાથશના કરી : 
‘ગ ર દેવ! મને ધ્યાન કરવાની પિવત શીખવો.’ 
તે વખતે તો ગ ર મહારાજ મૌન રહ્યા. થોડા રદવસો તે પછી તે વશટયે ગ ર મહારાજને ફરીવાર 
પ્રાથશના કરી. 
‘ગ ર દેવ! મને ધ્યાન કરવાની પિવત શીખવો.’ 
આ રીતે તે વશટય ગ ર  મહારાજને વારાંવાર પ્રાથશના કરતો રહ્યો. 
‘ગ ર દેવ! મને ધ્યાન કરવાની પિવત શીખવો.’ 
એક વાર ગ ર મહારાજે એક એકાાંત સ્થાનમાાં વશટયને પોતાની પાસે બેસાડયો. પોતાની પાસે 
બેસાડીને ગ ર  મહારાજે વશટયને એક નાની કથા કહી. 
 
કથા આ પ્રમાણે છે: 
 
એક મહાન ચોર હતો. તે ચોર ચોરી કરવાની વવદ્યામાાં ઘણો પારાંગત હતો. તે ચોર વિૃ થયો. 
તેને એક પ ત્ર હતો. પ ત્ર ય વાન થયો. તે ય વાન પાસે આજીવવકાન ાં અન્ય કોઈ સાધન હત  ાં નરહ. 
તેણે પણ ચોરીનો ધાંધો કરવાન ાં નક્કી કય ું. પરાંત   ચોરીનો ધાંધો તે માિેની આવર્શયક આવડત 
વવના ન કરી શકાય. આવડત વવના ચોરી કરવા જઈએ તો જેલમાાં જવ ાં પડે. ય વાન પ ત્ર 
જાણતો હતો કે પોતાના વપતા ચોરી કરવાની વવદ્યામાાં ઘણા પારાંગત છે. પોતાના વિૃ વપતા 
પાસેથી ચોરી કરવાની વવદ્યા શીખી લેવાન ાં નક્કી કય ું. પ તે્ર વપતાને વવનાંતી કરી, ‘વપતાજી ! 
આપ મને ચોરી કરવાની વવદ્યા શીખવો. મારી પાસે બીજા કોઈ ધાંધાની આવડત નથી. તમારી 
પાસે આ ધાંધાની આવડત છે. આપ કૃપા કરીને મને આ ધાંધાની આવડત આપો તો મને 
આજીવવકાન ાં એક સાધન મળી રહ.ે’ વપતાએ ચોરી કરવાની વવદ્યા પ ત્રને શીખવવા માિે સાંમવત 
દશાશવી. 
  
એક અંધારી રાતે્ર તે વિૃ અને પારાંગત ચોર પોતાના ય વાન પ ત્રને સાથે લઈને ચોરી કરવા 
નીકળ્યો. વિૃ વપતા પોતાના ય વાન પ ત્રને ચોરી કરવાની વવદ્યા વવશે મ ખેથી કશ ાં જ કહતેા 
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નથી. શબ્દો દ્વારા તે પોતાના પ ત્રને કશ ાં જ શીખવતા નથી. ચોરી કરવાની વવદ્યાની કોઈ બારીક 
વાતો, કોઈ પિવત, રીતરસમ કે વવકિ સમયે શ ાં કરવ ાં તેવી કોઈ બાબત વવશે તેઓ શબ્દના 
માધ્યમથી પોતાના ય વાન પ ત્ર અને હવે વશટયને કોઈ વશખામણ આપતા નથી. તે વિૃ ચોર તો 
બસ અંધારામાાં ચાલ્યો જ જાય છે અને તેની પાછળ ચાલે છે તેનો ય વાન પ ત્ર. અંધારી રાતે્ર 
ચોરી કરવા માિે નીકળેલા બાંને એક શ્રીમાંતની હવેલી પાસે પહોંચ્યા. વિૃ પ ર ષ દીવાલ કદૂીને 
અંદર પ્રવેર્શયા. તેની સાથે તેનો ય વાન પ ત્ર પણ અંદર દાખલ થયો. બાંનેએ સાથે મળીને એક 
દીવાલમાાં બાકોર ાં પાડ્ ાં. બાંને ઘરની અંદર દાખલ થયા. ઘરના એક ઓરડામાાં એક મોિો 
પિારો હતો. વપતાએ પ ત્રને કહ્ ાં : ‘આ પિારાની અંદર જા અને અંદર સોન ાં, ચાાંદી જેવી જે 
કોઈ રકિંમતી વસ્ત   હોય તેન ાં એક પોિલ ાં બાાંધી લે.’ 
  
વપતાની સચૂના પ્રમાણે પ ત્ર પિારાની અંદર પ્રવેર્શયો. પ ત્ર રકિંમતી પદાથો એકિા કરવામાાં 
તન્મય હતો અને બહાર ઊભેલાાં વપતાએ પિારો બાંધ કરી દીધો. પિારો બાંધ કરીને વપતા તો 
દોડીને ઘરની બહાર નીકળી ગયો. શેરીમાાં પહોંચીને જોર જોરથી ‘ચોર ચોર’ એ પ્રમાણે બમૂો 
પાડવા લાગ્યા. ઘરના માણસો અને નોકરો આ બમૂો સાાંભળીને જાગી ગયા. બધા જાગી ગયા 
એિલે ડોસો દોડતો દોડતો નાસી ગયો. તેને નાસી જતો જોઈને સૌને લાગ્ય ાં કે ચોર તો નાસી 
ગયો છે. ચોર તો નાસી ગયો છે, તેમ માનીને બધાાં શાાંત થઈ ગયા. ય વાન ચોર તો પિારામાાં 
પ રાઈ ગયેલો છે. પિારો તેના વિૃ વપતાએ બહારથી બાંધ કરી દીધો છે. ય વાન તો મ ૂાંઝાયો હવે 
શ ાં કરવ ાં ? પિારામાાંથી બહાર નીકળવ ાં કેવી રીતે? પહલેાાં તો ય વાને પોતાના વપતાને મનોમન 
ગાળો દીધી કારણ કે વપતાએ જ પોતાના પ ત્રને પિારામાાં પયૂો હતો અને ‘ચોર ચોર’ની બમૂો 
પાડીને બધાને જગાડીને પોતે તે નાસી ગયો હતો. પણ એમ ગાળો દેવાથી પિારો કાંઈ ખલૂી ન 
જાય ! પરરસ્સ્થવત માણસને શીખવે છે. વવકિ સાંજોગો હોય ત્યારે તેમાાંથી મ ક્ત થવાનો માગશ 
પણ માણસને અંદરથી સઝેૂ છે. તેમ જ થય ાં. તે ય વાન ચોરને ઉપાય સઝૂયો. 
  
ય વાને પિારાની અંદરથી ધીમે ધીમે ‘મ્પયાઉં મ્પયાઉં’ એમ ગબલાડીના અવાજ જેવો અવાજ કરવા 
માાંડયો. ગબલાડીનો અવાજ સાાંભળીને ઘરનો નોકર હાથમાાં દીવો લઈને ગબલાડીને શોધવા માિે 
ઘરમાાં આંિા મારવા લાગ્યો. ય વાન ચોરે ગબલાડીનો ‘મ્પયાઉં મ્પયાઉં’ અવાજ ચાલ  રાખ્યો. આખરે 
નોકરને સમજાય ાં કે ગબલાડીનો અવાજ તો પિારામાાંથી આવે છે. તેને સમજાય ાં કે ગબલાડી તો 
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પિારામાાં છે. ગબલાડીને પિારામાાંથી બહાર કાઢવા માિે તેણે એક હાથથી દીવો પકડી રાખ્યો 
અને બીજા હાથથી પિારો ખોલ્યો. અંદર બેિેલા ચોરને પકડાઈ જવાની બીક તો લાગી પરાંત   
તેનો ઉપાય પણ સઝૂયો. તે ઊભો થયો. તેણે બહ  ત્વરાથી ફાંક મારીને નોકરના હાથમાાં રહલેો 
દીવો ઓલવી નાખ્યો. એિલી જ ત્વરાથી તેણે ધક્કો મારીને નોકરને પાડી દીધો અને પોતે 
રકિંમતી વસ્ત  ઓન ાં પોિલ ાં લઈને નાસવા માાંડયો. ફરીથી ‘ચોર ચોર’ની બમૂો પડી. ઘરના નોકરો 
અને ઘરમાગલકના પરરવારજનો ચોરની પાછળ દોડયા. પોિકાના વજન સરહત દોડીને નાસી જવ ાં 
મ ર્શકેલ હત  ાં. પોિક ાં છોડીને નાસી જાય તો ફેરો વ્યથશ જાય. શ ાં કરવ ાં ? ચોરને ઉપાય સઝૂયો. 
રસ્તાની એક બાજ  પર કવૂો હતો. ચોરે બાજ માાં પડેલો એક મોિો પથ્થર ઉપાડીને કવૂામાાં 
ફેંક્ો. ચોરનો પીછો કરી રહલેાાં સૌને લાગ્ય ાં કે ચોર કવૂામાાં કદૂી પડયો છે. બધા કવૂાની 
આજ બાજ  ઊભા રહ્યા અને ચોરને કવૂામાાંથી બહાર કાઢીને કેવી રીતે પકડવો, તેનો વવચાર 
કરવા લાગ્યા. દરવમયાનમાાં તે ય વાન વશખાઉ ચોર રકિંમતી દાગીનાઓન ાં પોિલ ાં લઈને નાસી 
ગયો અને સલામત રીતે પોતાને ઘેર પહોંચી ગયો. 
  
ઘેર આવીને ત રત તેણે વપતાની સાથે ઝગડો કરવા માાંડયો. તે બોલ્યો : 
‘અરે! તમે તો મારા વપતા છો કે દ ર્શમન ? મને મોતના મોંમા મકૂીને નાસી આવતાાં તમને 
શરમ ન આવી ?’ 
વપતાએ શાાંવતથી કહ્ ાં : ‘શાબાશ ! ત ાં આવી ગયો ને બેિા ! હવે અહીં મારી પાસે શાાંવતથી સઈૂ 
જા. સવારે વાત કરશ ાં. જેણે ચોર બનવ ાં છે તેણે આવી નાની બાબતોમાાં ગભરાઈ જવ ાં ન 
પાલવે. ગમે તેવા વવકિ સાંજોગોમાાં પણ જાણે કાાંઈ જ બન્ય ાં નથી, તેમ માનીને શાાંવતથી સઈૂ 
જતાાં તેને આવડવ ાં જોઈએ.’ પ ત્ર ચપૂચાપ વપતાની બાજ માાં સઈૂ ગયો. 
  
પ તે્ર સવારે પોતે કેવી રીતે રકિંમતી દાગીનાનાાં પોિકાાં સરહત સલામત રીતે છિકીને અહીં આવી 
પહોંચ્યો તેની વવગતવાર વાત વપતાને કહી. વપતાએ કહ્ ાં : ‘શાબાશ, બેિા ! ત ાં ચોરી કરવાની 
વવદ્યામાાં પારાંગત થઈ ગયો છે. મારે હવે તને કાાંઈ શીખવવાન ાં બાકી રહતે  ાં નથી. હવે ત ાં તારી 
રીતે ચોરી કરી શકે છે. કર ફતેહ !’ પ ત્ર વપતાની યોજના સમજી ગયો. વપતાએ આગળ કહ્ ાં : 
‘બેિા ! ચોરીની વવદ્યા શીખવાની કોઈ શાળા હોતી નથી કે તે વવદ્યા શીખવા માિે કોઈ પ સ્તકો 
હોતાાં નથી. સાંજોગો જ માનવીને ઘડે છે, એ તો આપોઆપ આવડવા માાંડે છે બેિા ! આ તો 
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કોિાવવદ્યા છે. તને વવકિ સાંજોગોમાાંથી માગશ કેમ કાઢવો તે શીખવવા માિે જ હ ાં તને તેવા 
સાંજોગોમાાં મકૂીને નાસી આવ્યો હતો. સમજ્યો ?’ પ ત્ર બધ ાં જ સમજી ગયો. 
  
ગ ર  મહારાજે પોતાના વપ્રય વશટયને આ કથા કહી અને પછી તેને સમજાવ્ય ાં, ‘બેિા ! ધ્યાન તો 
અંદરથી ઉગે છે. ધ્યાન તો ગચત્તની વવૃત્તમ ક્ત અવસ્થાન ાં નામ છે. ધ્યાન તો આંતરરક સઝૂથી 
સમજાય છે. એ તો કોિા વવદ્યા છે. ધ્યાન ભાષાગમ્પય નથી, અન ભવગમ્પય છે. ધ્યાન તને કોઈ 
શીખવી શકે નરહ. ત ાં અહીં આશ્રમમાાં રહ.ે અધ્યાત્મ તરફ અગભમ ખતા રાખજે. ધ્યાનમાાં તારો 
પ્રવેશ આપોઆપ થવા માાંડશે. જેમ વરસાદ આવતાાં ધરતીમાાંથી લીલ ાં લીલ ાં ઘાસ ઊગી નીકળે 
છે, તેમ તારામાાં ધ્યાન ઊગી નીકળશે.’ 
 
અવત ખરાબ પણ અંવતમ હોત  ાં નથી.. 
એક ધનવાન માણસ હતો. દરરયામાાં એકલા ફરવા તેણે બોિ વસાવી હતી. રજાના રદવસે તે 
પોતાની બોિમાાં દરરયો ખ ાંદવા નીકળ્યો. મધદરરયે પહોંચ્યો ત્યાાં દરરયામાાં તોફાન આવ્ય ાં. બોિ 
ડબૂવા લાગી. બોિ બચવાની કોઇ શકયતા ન લાગી ત્યારે એણે લાઇફ જેકેિ પહરેીને દરરયામાાં 
પડત  ાં મકૂય ાં. બોિ... ડબૂી ગઇ. તોફાન પણ શાાંત થઇ ગય ાં. તરતો તરતો એ માણસ એક િાપ  પર 
પહોંચી ગયો. િાપ  ઉપર કોઇ જ ન હત  ાં. િાપ ના ફરતે ચારે તરફ ઘઘૂવતા દરરયા વસવાય કાંઇ જ 
નજરે પડત  ાં ન હત  ાં. એ માણસે વવચાય ું કે મેં તો મારી આખી જજિંદગીમાાં કોઇન ાં કાંઇ બરૂ ાં કય ું નથી તો 
પછી મારી હાલત આવી શા માિે થઇ? તેના મને જ જવાબ આપ્યો કે જે ઇશ્વરે તોફાની દરરયાથી 
તેને બચાવ્યો છે એ જ ઇશ્વર કાંઇક રસ્તો કાઢી આપશે.રદવસોપસાર થવા લાગ્યા. િાપ  પર ઉગેલા 
ઝાડ-પાન ખાઇને એ માણસ રદવસો પસાર કરતો હતો. થોડા રદવસમાાં તેની હાલત બાવા જેવી 
થઇ ગઇ. ધીમે ધીમે તેની શ્રિા તિૂવા લાગી. ઇશ્વરના અસ્સ્તત્વ સામે પણ તેને સવાલો થવા 
લાગ્યા. ભગવાન જેવ ાં કાંઇ છે જ નહીં, બાકી મારી હાલત આવી ન થાય.િાપ  ઉપર કેિલાાં રદવસો 
કાઢવાના છે એ તેને સમજાત ાં ન હત  ાં. તેને થય ાં કે લાવ નાનકડ ાં ઝાંપડ ાં બનાવી લઉં. ઝાડની ડાળી 
અને પાાંદડા ની મદદથી તેણે ઝાંપડ ાં બનાવ્ય ાં. એને થય ાં કે, હાશ, આજની રાત આ ઝાંપડામાાં સવૂા 
મળશે. મારે ખ લ્લામાાં સવૂ  ાં નહીં પડે. રાત પડી ત્યાાં વાતાવરણ બદલાય ાં. અચાનક વીજળીનાાં 
કડાકા-ભડાકા થવા લાગ્યા. ઝાંપડીમાાં સવૂા જાય એ પહલેાાં જ ઝાંપડી ઉપર વીજળી પડી. આખી 
ઝાંપડી ભડભડ સળગવા લાગી. એ માણસ સળગતી ઝાંપડી જોઇ ભાાંગી પડયો. ઈશ્વરને મનોમન 
ભાાંડવા લાગ્યો. ત  ાં ઈશ્વર નથી, રાક્ષસ છો, તને દયા જેવ ાં કાંઇ નથી. ત  ાં અત્યાંત ક્રૂર છો. હતાશ થઇને 



 

55 

 

માથે હાથ દઇ રડતો રડતો એ માણસ બેિો હતો. અચાનક જ એક બોિ િાપ ના રકનારે આવી. 
બોિમાાંથી ઉતરીને બે માણસો તેની પાસે આવ્યા. તેણે કહ્ ાં, અમે તમને બચાવવા આવ્યા છીએ. 
તમાર ાં સળગત ાં ઝાંપડ ાં જોઇને અમને થય ાં કે આ અવાવર ાં િાપ  પર કોઇ ફસાય ાં છે. તમે ઝાંપડ ાં 
સળગાવ્ય ાં ન હોત તો અમને ખબર જ ન પડત કે અહીં કોઇ છે!એ માણસની આંખમાાંથી દડદડ 
આંસ  વહવેા લાગ્યા. ઈશ્વરની માફી માાંગી અને કહ્ ાં કે મને કયા ખબર હતી કે તેં તો મને બચાવવા 
માિે માર ાં ઝાંપડ ાં સળગાવ્ય ાં હત  ાં!કાંઇક ખરાબ બને ત્યારે માણસ નાસીપાસ થઇ જાય છે. હલેન કેલરે 
એક સરસ વાત કરી છે કે, જયારે ઈશ્વર સ ખન ાં એક બારણ ાં બાંધ કરી દે ત્યારે સાથોસાથ સ ખના 
બીજા બારણાાંઓ ખોલી દે છે પણ આપણે મોિાભાગે બાંધ થઇ ગયેલાાં સ ખના બારણાાં તરફ જ 
જોઇને બેસી રહીએ છીએ. બીજી તરફ નજર જ નાખતા હોતા નથી. સમય અવળચાંડો છે. ઘણી 
વખત બધ ાં જ આપણી મ ઠ્ઠીમાાં હોય એવ ાં લાગે છે, અને ઘણી વખત સાવ ખાલી હાથમાાં આપણી 
રેખાઓ પણ આપણને પારકી લાગે છે. – લેખક:અજ્ઞાત  
 

જીવનધારા - જય મહતેા 

એક ગરીબ માણસ એક મહાત્માની પાસે ગયો અને કહ્ ાં, ‘મહારાજ,માર ાં મોિા ભાગન ાં જીવન 
ગરીબીમાાં જ પસાર થઈ ગય ાં. હ ાં પણ મરતાાં પહલેાાં વૈભવ તથા અમીરીમાાં જીવન વવતાવવા 
માગ ાં છાં, તેથી કૃપા કરીને મારી મદદ કરો.’ એ ગરીબ માણસની વાત સાાંભળીને મહાત્મા 
હસીને બોલ્યા, ‘કાલે ત ાં આ જ સમયે મારી પાસે આવજે અને તારી કોઈ એક ઇચ્છા જણાવજે. 
હ ાં તે અવર્શય પરૂી કરીશ.’ આ સાાંભળીને તે માણસ ખ શ થઈ ગયો અને પોતાના ઘર તરફ 
જવા લાગ્યો. 

તે પોતાની ઝાંપડીમાાં પહોંચીને ખાઈ-પીને પથારીમાાં સઈૂ ગયો. સતૂાાં સતૂાાં તે વવચાર કરવા 
લાગ્યો કે હ ાં મહાત્માને કઈ ઇચ્છા પરૂી કરવા માિે કહ ાં? ક્ારેક તે વવચારતો કે તે મહાત્માને 
કહશેે કે મારી મહલેમાાં રહવેાની ઇચ્છા પરૂી કરી દો. મહલેમાાં રહવેાથી તે ખ દ શેિ બની જશે. 
પછી તેણે વવચાય ું, ના, ખાલી મહલેથી તો કામ નહીં ચાલે. તેનાથી તો સાર ાં હ ાં રાજા બની 
જાઉં. રાજા બનીને હ ાં બધાાં પર શાસન કરીશ અને ધનધાન્ય એમ કોઈ વાતની કમી નહીં 
રહ,ે પરાંત   ત્યારે જ તેના મનમાાં વવચાર આવ્યો કે રાજા તો સ્વયાં પ્રજા પર આવશ્રત હોય છે. 
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જો પ્રજા તેને પસાંદ ન કરે તો તે રાતોરાત જમીન પર આવી જાય છે. આવા વવચારોમાાં જ 
સવાર પડી ગઈ. સવારે તે મહાત્મા પાસે પહોંચ્યો. મહાત્મા તેને જોઈને આછા સ્સ્મત સાથે 
બોલ્યા,’હા ભાઈ, બોલો, તમારી કઈ ઇચ્છા પરૂી કર ાં?’ 

મહાત્માની વાત સાાંભળીને તે માણસ બોલ્યો,’મહારાજ, આખી રાત હ ાં એ જ વવચારતો રહ્યો કે 
કઈ ઇચ્છા પરૂી કર ાં? પરાંત   મને એવ ાં લાગે છે કે એક ઇચ્છા અનેક ઇચ્છાઓને જન્મ આપે છે. 
ધીરે ધીરે ઇચ્છાઓન ાં જાળાં ગ ૂાંથાત  ાં જ જાય છે, જેને ઉકેલવ ાં શક્ નથી, તેથી સૌથી સારી અને 
મનને સાંતોષ આપનારી ઇચ્છા તો આત્મસાંત  ષ્ટિ છે, તેથી તમે આ જ ઇચ્છા પરૂી કરી દો કે 
મારી અંદર હાંમેશાાં આત્મસાંતોષ રહ ેઅને ક્ારેય પણ અસાંતોષની ભાવના મને ખોિા માગશ પર 
ચાલવા માિે પે્રરરત ન કરે.’ ગરીબ માણસની આ વાત સાાંભળીને મહાત્માએ કહ્ ાં, 
‘તથાસ્ત  .’ ત્યાર બાદ તે માણસ સાંત  ટિ થઈને પોતાના ઘરે ચાલ્યો ગયો અને મહનેત-મજૂરી 
કરીને પોતાન ાં જીવન વવતાવવા લાગ્યો. 
 

 
બે અનાથ બાળકો : 
ત્રણ બાળકો થયાાં બાદ પહલેીવાર ભારત જવાન ાં થય ાં.દશ વષશ પહલેાાં ભારતની મ લાકાત મારા 
મમ્પમી-ડેડી  સાથે કરી હતી અને ઉમેશ પર મારી પસાંદગી ઉતરી.દેખાવડો,વમકેવનકલ એપ્ન્જવનયર  

સાથે લગ્ન નક્કી કયાશ.હ ાં વસરિઝન હતી તેથી ઉમેશને રફયાન્સે વવઝા પર ત  રત અહી અમેરરકા 
આવવા મળ્ય ાં.નસીબ જોગે બે મરહનામાાં મારીજ કાંપનીમાાં એપ્ન્જવનયર તરીકે જોબ મળી ગઈ.પહલેી 
બે બેબી ગલશ પછી મેં ઉમેશને કહ્ ાં.ઉમેશ,આપણે અહીં બાળકોનો પણૂશવવરામ મ કવો 
પડશે…ર કેશા.તારી વાત સાચી છે પણ હ ાં મારી ઈચ્છા કહી શક ાં ? ‘એક બેબી-બૉય હોય…તો.’  
‘ના..ના ઉમેશ..It’s impossible! I can not raise more than two kids….it’s too much hassle (એ 
શક્જ નથી…કેિલી હાડમારી પડે.)’  ઉમેશ..આગળ એક શબ્દ ના બોલ્યો માત્ર એિલ ાં જ કહ્ ાં. ‘As 

you wish’ (જેવી તારી ઈચ્છા) 
 

તમો   રેઈની સીઝનમાાં રોજ છત્રી લઈ જાવ અને  એક રદવસ છત્રી લઈ જવાન  ભ લી જાઉ તેજ 
રદવસે ધોધમાર વરસાદ પડે ને  પલળી જવાય એવ ાં મારા જીવનમાાં બન્ય ાં.  હ ાં બથશ-કન્રોલ વપલ્સ 
લેવાન ાં  બે વખતભ લી ગઈ.એના પરરણામ ર પે આકાશનો જન્મ થયો.ઉમેશની ઈચ્છા પ રી થઈ  બને્ન 
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જણાાં જોબ કરતાાં હોયએ ત્યારે ત્રણ બાળકોને સાંભાળ  રાખવી,બેબી વસિર શોધવાની…બહ ાંજ હાડશ 
હત  ાં..ઉપરાાંત છોકરા માાંદા-સાજા હોય ત્યારે બે માાંથી એકને ઘેરે રહવે  ાં પડે એ જ દ ાં.  પણ પડ્ ાં પત્ત  
વનભાવે છિકો નહી! ત્રણ બેડરૂમન ાં હાઉસ નાન ાં પડે..તેમાાંય કોઈ ગેસ્િ આવે ત્યારે તો ખાસ. બે 
વષશનો આકાશ,િીનાને પાાંચ અને લીનાની ઉંમર સાત સૌને લઈ  પહલેી વખત અમદાવાદ  

આવ્યાાં.ત્રણે બાળકોને પેલી વખત ભારત લઈ જતાાં હતાાં તેથી બહ ાંજ કેર-ફુલ રહવે  ાં પડ્ .મેં 
અહીંથીજ ડોકિરની સલાહ મ જબ જરૂરી શોિશ  બાળકોને અપાવી દીધા હતાાં.ડીસેમ્પબર મરહનો હતો 
એિલે થોડી િાંડી હતી તેથી અમદાવાદ મારા સાસ -સસરાના ત્યાાં રહવેાની મજા  આવતી હતી.ઉમેશે 
ફાયનાસ્ન્સયલી હલે્પ કરી અને તેના પેરન્િસે  ઘર અહીં અમેરરકન સ્િાઈલન ાં બનાવેલ જેથી અમને 

કશી મ ર્શકેલી પડી નહી.છતાાં ત્રણ, ત્રણ બાળકો સાથે કઈ પણ જવા-આવવામાાં થોડી હરેાનગતી 
લાગે.અહીં ભારતના વાતાવરણમાાં બાળકો િેવાયેલા નહી એથી શદી-ઉધરસ,શોરથોિ અને એને 
લીધે રફવર આ બધ ાં ચાલ્યા કરે. આને કારણે અમો બહ ાં બહાર ફરવા જવાનો પ્લાન ઓછો કરતાાં 
હતાાં. ઘરમાાં જ રહી બાળકો સાથે સમય ગાળતા તેથી મારા-સાસ -સસરાને પણ ગમ્પય ાં. પહલેીજ 
વખત ગ્રાન્ડ-કીડ્સ  જોયા તેથી તેઓનો હરખ ને ઉત્સાહ અનેરો હતો બાળકોને પણ દાદા-દાદી સાથે 
રમવાની મજા પડતી હતી.. 
અમો બને્નને મળવા એના એક વમત્ર મ કેશભાઈ આવ્યા.પપચારરક વાતો થઈ..વાતમાાંને વાતમાાં 
મ કેશભાઈએ ઉમેશના બીજા એક વમત્ર સ વમત વવશે વાત કાઢી તો જાણવા મળ્ય ાં કે સ વમત અને તેની 
પજત્ન ઉમા બને્ન બસ એક્સીડેન્િમાાં ગ જરી ગયાાં હતાાં.  અને તેમની પાછળ તેનો ત્રણ વષશનો છોકરો 
મ કી ગયાાં…’ મ કેશ, તેના છોકરાની સાંભાળ કોણ રાખે છે ?’ ‘કોઈ નહી.’  તેમના નજીકના સાંગાઓ  

છોકરાને  રાખવા  તૈયારજ નથી..અત્યારે તો  અનાથ-આશ્રમમાાં.’  ઉમેશની આંખમાાંથી ગાંગા-જમના 
વહવેાવા લાગ્યા.મને પણ દ ખ થય ાં પરાંત    મારા કરતાાં ઉમેશ વધારે લાગણીશીલ બની ગયો હતો.. 
ઉમેશ સવારે ઉિીને બાજ ાંના પાકશમાાં વૉક કરવા ગયો અને હ ાં થોડી મોડી ઉિી..તો મારી નજર િેબલ 
પર પડી.ઉમેશની ગચિી હતી…’વપ્રય ર કેશા, ગઈ કાલે જે મારા વમત્રની કરૂણ ઘિના સાાંભળી.તેના 
છોકરાને કોઈ સગાએ  આસરો ના આપ્યો અને ગબચારાને અનાથ-આશ્રમમાાં જવ ાં પડ્ ાં. બહ ાંજ દ ુઃખ 
થય ..મારી એક નમ્ર વવનાંતી સાાંભળીશ ? આપણે તેના છોકરાને એડાપ્િ કરી લઈએ તો……? હ ાં 
ત  રતજ મનોમન બોલી ઊિી ..’ઉમેશ..ગાાંડો થયો છે.આપણ ાં ઘર કઈ ધમશશાળા છે ? ત્રણ ત્રણ 
છોકરાઓને ઊછેરવા કેિલો હાડશ-િાઈમ પડે છે. મારે આવા લફરામાાં નથી પડવ ાં.મારે કોઈ હવે 

ક ટ ાંબમાાં કોઈપણ જાતની વધારાની જવાબદારી લેવી નથી..હ ાં બહ ાંજ અપ્સેિ થઈ ગઈ. 
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ઉમેશ જેવો ઘરમાાં આવ્યો ત  રતજ મેં તેને બેડરૂમમાાં બોલાવ્યો..’આ શ ાં છે ઉમેશ ?’  હ ાં ધ વાપ વા થઈ 
ગઈ હતી.ભારતમાાં લાખો બાળકો અનાથ છે ત  ાં કેિલાની ગચિંતા કરીશ ? આપણે એિલાાં અમીર નથી 
કે આવી ખોિી જવાબદારી માથે લઈએ. હ ાં કદી પણ આવી જબાવદારી લેવા માાંગતી નથી.ઉમેશ 
કશો પણ ગ સ્સે થયાાં વગર મારી વાત સાાંભળી રહ્યો હતો..’ 
 

જો ત  ાં મને બોલવાનો ચાન્સ આપે તો મારે કઈક કહવે  ાં છે.’ ‘ હ ાં પણ અનાથ હતો.’ ‘શ ાં વાત કરે છે 
? તે મારાથી આ વાત કેમ છપાવી ?’ ‘તેના માિે મને માફ કરજે.કહવેાની તક મળી નથી. અને આ 
મારા પાલક માતા-વપતાએ સદા પોતાન ાં સ ાંતાન માનીનેજ મને ઉછયો છે,,સારા સાંસ્કાર આપી મને 
ઉચ્ચ વશક્ષણ આપ્ય ાં છે.’ ઉમેશ વાત કરતાાં કરતાાં ગળગળો થઈ ગયો.મને મારા જન્મ આપનાર મા-
બાપ કોણ છે એ પણ ખબર નથી.હ ાં પાાંચ વષશનો હતો અને અનાથ આશ્રમના મેનેજર   બહ ાં ખરાબ 
સ્વભાવના હતાાં અને એક રદવસ મેં બીજા છોકરા સાથે ઝગડો કયો મને આખો રદવસ ખાવા  ના 
આપ્ય ાં. બહ ાંજ ભ ખ લાગી હતી ત્યાાંથી ભાગ્યો. નજરદકના એક પ્લોિમાાં પાિી ચાલતી હતી ત્યાાં ગયો 
પણ મારા ચીંથરેહાલ કપડાાંમા મને અંદર જવા ના મળ્ય . રડતો રડતો ભ ખ્યો  તરસ્યો ખ ણા પાસે 
બેસી ગયો અને આ મારા પાલક માતા-વપતા  મારા જીવનમાાં ભગવાન બની આવ્યા મને 
ઉગાયો..રદકરા તરરકે સ્સ્વકાયો એમને ચારા ચાર સાંતાન હતાાં છતાાં,,,ઉમેશ…I am so sorry…(મને 

માફ કરજે)..કહી તેને ભેિી પડી..પણ મમ્પમી-ડેડીના બીજા ચાર રદકરા ક્ાાં છે ? ર કેશા..સૌ ગામમાાં 
રહ ેછે પણ કોઈ મમ્પમી-પપ્પાન ાં ધ્યાન  રાખતાજ નથી.તેમના માિે તો આપણે બેઉજ જે ગણીએ તે 
છીએ.’ 
 

ઉમેશની ઘિનાએ માર ાં રદલ વપગળાવી દીધ ાં..ઉમેશના પાલક માતા-વપતા ચાર ચાર સાંતાનો હોવા 
છતાાં એક અનાથને આસરો આપ્યો. અને એ અનાથ ઉમેશે આજે જીવનની સ ાંદર કારરકદી  બનાવી 
એક પે્રમાળ પવત એક પે્રમાળ વપતા બન્યો.જીવનની જવાબદારીમાાંથી હ ાં કેમ ભાગ ાં છ ? હ ાં પણ એક 
માનવ છાં. માનવી પ્રત્યે મારી લાગણી અને પે્રમ નહી રાખ ાં તો આ માનવજીવન શા કામન ાં ? બસ 
મેં  સ્વ.સ વમતના એકલો અટ લા સાંતાન  માિે ફાઈલ કરી દીધ ાં.હવે એ અનાથ નથી..મેં ફાઈલ કય ું 
ત્યારે ઉમેશના ચહરેા પર જે ખ શી જોઈ છે તેને  અહીં શબ્દમાાં મ કી શકાય તેમ નથી.. 
આજ હ ાં ચાર ચાર છોકરાની મમ્પમી છાં એનો મને અનહદ આનાંદ છે. સમય જતાાં ક્ાાં વાર લાગે છે 
? સ વમત હાઈસ્ક લમાાં  valedictorian  તરરકે ગે્રજ્ય એિ થયો.  તેના ગે્રજ્ય એશન સેરરમવનમાાં  
વપ્રસ્ન્સપલે અમને કહ્ . ‘You are very proud  and lucky parents to have this kind of  intelligent kid 
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in your family(તમે નસીબદાર અને ગૌરવશાળી મા-બાપ છો જેના ક ટ ાંબમાાં આવો હોવશયાર બાળક  

હોય)…સ વમતને  ગે્રજ્ય એશન સેરરમવનમાાં સ્પીચ આપવાની હતી. 
 

‘Mom, thank you for your encouraging words, your advice, and for always believing in me even 
at times when I gave up on myself. Just as you have stood by me and helped me accomplish so 
many goals, I hope to be able to fulfill many of your dreams. Dad, thank you for your support, 

guidance, and for the lifelong values and morals you have instilled in me. (મમ્પમી, તમાર ાં 
પ્રોત્સાહન, સલાહ માિે હ ાં આપનો ઋણી છાં તેમજ હ ાં જ્યારે, જ્યારે વનરાશ થયો છે ત્યારે તમને 

મારામાાં પ રે પ રો વવશ્વાસ રાખી ઉત્સાહ આપ્યો.માર લક્ષ્યને પહોચવા મારી પડખે ઉભી રહી 
છો.ઈશ્વરને પ્રાથ શ છાં કે આપના સ્વપ્ન સાકાર કરી શક ાં. ડેડ, આપના માગશદશશન,િેકા  તેમજ આ 
જીવનની રકિંમત અને ઉદે્દશ મને સમજાવ્યા  તે બદલ આપનો પણ ઋણી છાં). 
 

વમત્રો,મેં મારા માતા-વપતાની છત્રછાયા બહ ાંજ નાનપણમાાં ગ માવી હતી. એનો મને કશો અફસોસ 
નથી.પણ આનાંદ અને ગૌરવ સાથે કહ ાંછાં કે મારા પાલક માતા-વપતા એક કચરા પેિામાાંથી ઉચકી 
મને એક સ્વગશ જેવા ઘરમાાં લાવી આસરો આપ્યો, સાંસ્કાર આપ્યા,વશક્ષણ આપ્ય ાં ,માગશદશશન આપ્ય ાં 
છે.આજે  મને જે valedictorian નો એવોડશ મળ્યો છે તે એવોડશ મારા માતા-વપતાને આભારી છે અને 
હ ાં તેમને સ્િેજ પર આવવા વવનાંતી કરૂ છાં.. 
 

હ ાં અને ઉમેશ  ભાવ-વવભોર અને ગળગળા થઈ સ્િેજ પર ગયાાં..’Mom, dad, Only you deserve this 

award, not only me..All thanks go to you...All I needs is you blessing… (મમ્પમી, ડેડી. 
આ એવોડશના આપ અવધકારી છો..હ ાં  નહી. યશ અને જશ અવધકારી આપજ છો.મને તો માત્ર આપના 
અવશવાશદ જોઈએ છીએ..) કહી..હજાર પે્રક્ષકોની હાજરીમાાં અમારા ચરણે પડી ગયો….! ( સ બોધ 
નાયકના ઈમેલ ઉપરથી લેખક:અજ્ઞાત ) 
 

અરીસો - હ ાં તો અરીસો હતો 
  

યશ મેન્િલ હોસ્સ્પિલમાાં પોતાના ભાઇ પરરમલને મળવા ગયો હતો. ત્યાાં જ તેની નજર એક ય વક 
પર પડી. એ ધ્યાનથી પ સ્તક વાાંચી રહ્યો હતો. તે સ્વસ્થ લાગી રહ્યો હતો અને તેન ાં વતશન અન્ય 
રોગીઓ કરતાાં ગબલક લ અલગ હત  ાં. યશ તેની પાસે જઇને બેિો અને કહ્ ાં, ‘ત ાં મનોરોગી હોય એવ ાં 
જરાપણ લાગત ાં નથી. ત  ાં આ બધાની વચ્ચે કેવી રીતે આવ્યો? ય વકે આશ્ચયશપવૂશક યશની સામે 
જોઇને એ ડોક્િર છે કે નહીં? તેન ાં વનરીક્ષણ કય ું. યશ ડોક્િર નથી એની ખાતરી થયા પછી ય વકે 
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કહ્ ાં,‘ મારા વપતા બહ  મોિા વકીલ હતા. એ તેમની જેમ મને વકીલ બનાવવા ઇચ્છતા હતા. મારા 
કાકા વનસાંતાન હતા.  
 

તેઓ ગબઝનેસ કરતા હતા. તેમનો ગબઝનેસ હ ાં સ ાંભાળી મોિો ગબઝનેસમેન બન ાં એવ ાં તેઓ ઇચ્છતા 
હતા. હ ાં નાનાની જેમ ડોક્િર બની લોકોની સેવા કર ાં એવ ાં મમ્પમી હાંમેશાાં કહતેી. મારો ભાઇ એની 
જેમ મને કરાિે ચેસ્મ્પપયન બનાવવા ઇચ્છતો હતો. જ્યારે મારી બહને હ ાં તેના પવતની સફળતાન ાં 
પ નરાવતશન કર ાં એવ ાં ઇચ્છતી. હ ાં સ્કલૂમાાં હતો ત્યારથી કરાિે, િય શન જેવા વવવવધ વગશમાાં મને 
મોકલવામાાં આવતો રહ્યો.  
 

મારા ભણતરની જવાબદારી જે ખભા ઉપર હતી એ બધાાં અન કરણ માિે પોતાની જાતને આદશશ 
વ્યસ્ક્ત માનતા હતા. એ બધા માિે હ ાં એક માણસ નહીં પણ અરીસો હતો. જેમાાં સૌ પોત-પોતાનો 
પડછાયો જોવા માાંગતા હતા. તેથી કાંિાળીને હ ાં અહીં આવતો રહ્યો. અહીં મને કોઇ હરેાન નથી કરત  ાં 
અને મારે ખરેખર જે કરવ ાં છે તે કરી શક ાં છાં.’  
 

બોધ: પોતાની ઇચ્છાઓને બીજા પર િોકી દેવી એ એક પ્રકારનો અન્યાય છે. પરરવારે પોતાની 
ઇચ્છાઓને સાંતાન પર િોકવાની નથી પણ સાંતાનના ગ ણોને અન રૂપ તેને વવકસાવવામાાં મદદ 
કરવાની છે. લેખક:અજ્ઞાત  

મધમાખીનો જીવન સાંદેશ   

એક વકૃ્ષની ડાળી પર એકવાર એક પક્ષી અને એક મધમાખી અરસ પરસ વાતો કરતાાં હતાાં.   

પક્ષીએ માખીને પ્રશ્ન કયો : “ત ાં પ ટકળ મહનેત કરીને મધપડૂામાાં મધ એકઠ ાં કરે છે પરાંત   આ 
માણસો તાર ાં બનાવેલ ાં બધ ાં મધ ચોરી જાય છે.આથી તને છેતરાઈ જવાન ાં દદશ  અને મધ 
ગ માવવાથી વનરાશા ઉત્પન્ન થતી નથી ? “ 

મધમાખીએ જવાબ આપ્યો :”ગબલક લ નહીં,કેમ કે ભલે ને માણસો મધ ચોરી જાય, પરાંત   મધ કેમ 
બનાવવ ાં એની આવડત અને મારી બ દ્ધિની ચોરી કદી કરી નહીં શકે. બસ, મને તો મારી જાતમાાં, 
મારી કાયશ શસ્ક્ત અને કાબેલીયતમાાં પ રો વવશ્વાસ છે.મારે માિે તો એિલ ાં  જ પરૂત  ાં છે. “ 
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દરેકે આ મધમાખી પાસેથી એના જેવો હકારાત્મક અગભગમ રાખીને પોતાની જજિંદગીનો રાહ 
કાંડારવાન ાં શીખવ ાં જોઈએ. (અંગે્રજી પરથી ભાવાન વાદ- વવનોદ પિેલ) 

 

ભગવાનન ાં કામ ભગવાનને કરવા દે! 
  

એક પરરવાર છે... આ પરરવારના લોકો વરચે બહ  ઓછા મતભેદ થાય છે. આ પરરવારના એક 
વડીલને કારણ પછૂય ાં. તેણે સરસ વાત કરી. એ વડીલે કહ્ ાં કે, અમારા પરરવારમાાં દરેક વ્યરકતને 
બે વાત શીખવવામાાં આવે છે.  
 
એક, નાના હોય તેને પે્રમ કરવો. બે, મોિા હોય તેનો આદર કરવો. તકલીફો ત્યારે જ ઊભી થાય છે 
જયારે માણસ બીજાના કામમાાં ચાંચ પાત કરે છે. આપણે મોિા ભાગે બીજાના કામ ઉપર નજર 
રાખીએ છીએ . આપણે બીજાનો ચોકી પહરેો કરીએ છીએ અને આપણી જાતને રેઢી મકૂી દઈએ 
છીએ. કોઈ કામ નાન ાં નથી. કોઈ કામ મોટ ાં નથી. સમજવા જેવી વાત એક જ છે કે દરેક કામ 
મહાન છે. દરેક કામન ાં મહત્ત્વ છે અને દરેક કામ જરૂરી છે..  
 
એક બોલ્િ નીકળી જાય તો આખ ાં મશીન તિૂી પડે. બોલ્િ દેખાવમાાં ભલે સાવ નાનો રહ્યો પણ તેન ાં 
કામ બે વસ્ત  ને જોડી રાખવાન ાં છે.. આપણે એ બોલ્િની એિલે કે નાના વ્યરકતની કદર કરીએ 
છીએ? તમારી ઓરફસમાાં કે દ કાનમાાં જે વ્યરકત નાનાાં મોિાાં કામ કરે છે, એ ન હોય તો શ ાં થાય 
તેનો તમે કોઈ રદવસ વવચાર કયોછે? ઘર હોય, નોકરી- ધાંધો હોય કે સમાજ હોય, બે વાત યાદ 
રાખવી જોઈએ. એક તો દરેકના કામનો આદર કરો અને બીજ ાં દરેકને પોતાન ાં કામ કરવા દો. સાથો 
સાથ તમે એ જ કરો જે તમારે કરવાન ાં છે..  
 
અમદાવાદના ભરતક માર ભગતે પોતાના જીવનની એક વાત સરસ રીતે લખીને ઇ- મેલથી 
મોકલી છે. આજથી ૧૪ વષશ પહલેાની વાત છે. ભરતભાઈનો પ ત્ર રાજજત બીમાર પડયો. ડોકિરે 
વનદાન કય ું કે રાજજતને મેનેન્જાઇરિસ છે. બીમારીના કારણે રાજજતની આંખો નબળી પડી ગઈ હતી. 
એવો ડર હતો કે કદાચ રાજજતની આંખો કાયમ માિે ચાલી જશે. ભરતભાઈ અને તેમનાાં પત્ની 
જાગવૃતબહને સતત ગચિંતામાાં રહતેા ાં હતાાં. રાજજતને બતાવવા ભરતભાઈ દવાખાને ગયા.ખાનગી 
દવાખાનાના વેઇરિિંગ લોન્જમાાં બેસી ભરતભાઈ પોતાનો વારો આવવાની રાહ જોતા હતા.  
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એવામાાં એક અપાંગ અને અણસમજ  દેખાતો બાળક દવાખાનામાાં ઘસૂ્યો. તેના હાથમાાં અગરબત્તીનાાં 
પેકેર્ટસ હતાાં. તે બધાને પછૂવા લાગ્યો કે અગરબત્તી લેવી છે? બાળકને જોઈને રરસેપ્શન કાઉન્િર 
ઉપર બેિેલા માણસે રાડ પાડી. ત  ાં પાછો આવી ગયો? ચાલ બહાર નીકળ. તને ના પાડી છે તો 
પણ ચાલ્યો આવે છે. બહ  ખરાબ રીતે તેણે બાળકને તતડાવ્યો. ભરતભાઈએ એ બાળકને પછૂય ાં, 
તને આિલી ખરાબ રીતે ખખડાવે છે તો પણ ત  ાં શા માિે અહીં આવે છે?  અણસમજ  દેખાતા એ 
બાળકે મોિી વાત કરી દીધી. બાળકે કહ્ ાં કે, હ ાં માર ાં કામ કર ાં છાં અને એ તેન ાં કામ કરે છે. માર ાં કામ 
છે અગરબત્તી વેચવાન ાં, એિલે હ ાં અગરબત્તી વેચ ાં છાં. તેન ાં કામ છે મને કાઢી મકૂવાન ાં એિલે એ 
મને કાઢી મકેૂ છે.. બાળકે વાત આગળ વધારી. તેણે કહ્ ાં કે હ ાં અપાંગ છાં. ગઈકાલે મારે ઘરે જવામાાં 
મોડ ાં થય ાં. ઘરે પહોંરયો ત્યારે મારી મા રડતી હતી. મેં તેને પછૂય ાં તો કહ્ ાં કે, તારી ગચિંતા થતી હતી. 
તને કાંઈ થઈ જાય તો? બાળકે તેની માને કહ્ ાં કે એ કામ તાર ાં નથી. ત  ાં ઘરન ાં ઘ્યાન રાખે છે, બધા 
માિે જમવાન ાં બનાવે છે. તારા બદલે હ ાં જમવાન ાં બનાવ ાં તો તને ગમે?ના ગમે ને? મારી ગચિંતા 
કરવાન ાં કામ ભગવાનન ાં છે. ને. ભગવાનના કામમાાં દખલ કરીશ તો ભગવાનને પણ નહીં ગમે!  
 
ભરતભાઈ કહ ેછે કે એ બાળક તો આિલી વાત કરીને ચાલ્યો ગયો. પણ મને આખી જજિંદગી કામ 
લાગે એવો પાિ શીખવાડી ગયો. હ ાં સાવ હળવો થઈ ગયો. મને વવચાર આવ્યો કે હ ાં દીકરાની 
ગચિંતા ખોિી કર ાં છાં.. એ માર ાં કામ નથી. માર ાં કામ તો છે તેને બેસ્િ રીિમેન્િ અપવવાન ાં, તેન ાં જતન 
કરવાન ાં અને તેને પોતાના દદશમાાં રાહત થાય તેવા પ્રયત્ન કરવાન ાં. હ ાં માર ાં કામ કર ાં અને બીજ ાં 
કામ જેન ાં છે એના ઉપર છોડી દઉ. ભગવાને તેન ાં કામ કય ું.  
 
ભરતભાઈ અનેજાગવૃતબહને કહ ેછે કે એ બાળકની વાત અમને જીવનનાાં ડગલે અને પગલે કામ 
લાગી છે. કમશના વસિાાંતમાાં એક વાત અદૃર્શય રીતે પણ કહવેામાાં આવી છે. કમશ કરશો એિલે ફળ 
તો મળવાન ાં જ છે. સનાતન સત્ય એ છે કે સાર ાં કામ કરશો તો સાર ાં ફળ મળશે અને ખરાબ કામ 
કરશો તો ખરાબ ફળ પણ મળવાન ાં જ છે. તમારા કામને ઓળખો. તમારા કામને એન્જોય કરો. 
બસ એિલ ાં તપાસતા રહો કે મારે જે રોલ ભજવવાનો છે એ હ ાં સરખી રીતે ભજવ ાં છાં કે નહીં? છેલ્લો 
સીન ઇશ્વરે તમને જેવા બનાવ્યા હોય એ કરતાાં સહજે પણ ઊતરતા ન બનવ ાં, એમાાં જ તમાર ાં 
ગૌરવ છે.(ઈન્િરનેિ ઈમેલ) 



 

63 

 

સ્િીવ જોબ્સન ાં આ ભાષણ લાખો લોકો માિે બની ગય ાં છે પ્રેરણાસ્ત્રોત 

 
 

 
 

પ્રેરણા : પ્રત્યેક રદવસને જીવનનો અંવતમ રદવસ માનો 
 

પ્રથમ વાતાશ - મ દ્દાઓ ઉકેલવા અંગે 

મેં રીડ કોલેજ પ્રથમ છ મરહનામાાં જ છોડી દીધી હતી, પરાંત   તેની તૈયારી ઘણા સમય પહલેાાં થઈ 
ગઈ હતી. મારી અપરરણીત અને કોલેજની વવદ્યાવથિની માતાએ મને કોઈને દત્તક આપવાનો વનણશય 
લીધો. જેઓ મને દત્તક લઈ રહ્યા હતા તેઓ સ્નાતક ન હતા. આ બાબત જાણતાાંની સાથે જ મારી 
માતાએ કાગળો પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઈનકાર કરી દીધો. જ્યારે તેઓએ મને કોલેજ મોકલવાની 
ખાતરી આપી, ત્યારે માતા તૈયાર થયાાં હતાાં. આવી રીતે હ ાં કોલેજ ગયો. 
 

પસાંદ કરાયેલી કોલેજ સ્િેનફોડશ જેવી જ મોંઘી હતી. માતા-વપતાની બધી જ કમાણી કોલેજ ફીમાાં જ 
જતી રહતેી હતી. છ મરહનામાાં મને અન ભવ થયો કે, આ અભ્યાસથી મને કોઈ ફાયદો થવાનો 
નથી. ત્યારે મેં કોલેજ છોડવાન ાં નક્કી કય ું. ત્યારે તે એક ખરાબ વનણશય હતો, પરાંત   આજે જ્યારે હ ાં 
પાછળ વળીને જોઉં છાં તો, વવચાર ાં છાં કે, તે મારા સૌથી વધ  સારા વનણશયોમાાંથી એક હતો. જો મેં 
કોલેજ ન છોડી હોત તો, કેલીગ્રાફીની કક્ષા ન કરી હોત અને પસશનલ કમ્પપ્યિૂર બનાવવામાાં સ ાંદર 
િાઈપોગ્રાફી સામેલ ન થઈ હોત. કોલેજમાાં રહીને મ દ્દાઓ ઉકેલવાન ાં અશક્ હત  ાં, પરાંત   ૧૦ વષશ 
પછી તે સરળ છે. તમે ભવવટયના મ દ્દાઓને જોડી શકતા નથી. તમે તો તેમને પાછળ જોઈને જ 
જોડી શકો છો. 
 

બીજી વાતાશ - પ્રેમ અને ન કસાન વવશ ે
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હ ાં ભાગ્યશાળી હતો. મેં જીવનની શરૂઆતમાાં જ જાણી લીધ ાં હત  ાં કે, મને કોની સાથે પે્રમ છે. વોજ 
અને મેં પોતાના માતા-વપતાના ગેરેજમાાં એપલની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારે હ ાં ૨૦ વષશનો હતો. 
અમે સખત મહનેત કરી. ૧૦ વષશમાાં એપલ ૨૦ લાખ ડોલર અને ચાર હજાર કમશચારીઓવાળી 
કાંપની બની ગઈ. અમે પોતાની સૌથી સ ાંદર કઈવત મેરકિંિોશ બજારમાાં ઉતારી ચકૂ્ા હતા. હ ાં ૩૦ 
વષશનો થઈ ગયો હતો અને ત્યારે મને એપલમાાંથી કાઢી મકૂવામાાં આવ્યો હતો. તમે જે કાંપનીની 
સ્થાપના કરી હોય, તે કાંપનીમાાંથી તમને કેવી રીતે કાઢી મકૂવામાાં આવે? 

 

હ ાં અસફળતાન ાં પ્રતીક હતો. મેં વસગલકોન ખીણમાાંથી ભાગી જવાનો પણ વવચાર કયો. પરાંત   મેં બધી 
જ બાબતની ફેરશરૂઆત કરવાનો વનણશય લીધો. ત્યારે એ વાતનો અહસેાસ નહોતો પણ 
એપલમાાંથી હાાંકી કાઢવાની ઘિના તે મારા જીવનની સૌથી સારી ઘિના છે. આ ઘિના પછી મારી 
જજિંદગીના સૌથી સરક્રય રહસ્સાની શરૂઆત થઈ અને મેં નેકસિ અને વપકસર નામની કાંપનીઓ શરૂ 
કરી. વપકસરે વવશ્વની સૌપ્રથમ કમ્પપ્યિૂર દ્વારા વનમાશણ પામેલી એવનમેશન રફચર રફલ્મ ‘િોય સ્િોરી’ 
બનાવી. આજે તે વવશ્વનો સૌથી સફળ એવનમેશન સ્ટ રડયો છે. પછી એપલે નેકસ્િને ખરીદ કરી 
લીધી, હ ાં એપલમાાં પાછો ફયો.મને પરૂો વવશ્વાસ છે કે મને એપલમાાંથી કાઢવામાાં ના આવ્યો હોત તો 
આ બધ ાં ના બનત. તે કડવી દવા હતી પણ દદીને તેની જરૂર હોય છે. જો જજિંદગી તમારા માથા 
પર ઈંિથી પ્રહાર કરે તો ભરોસો ના છોડૉ. મને વવશ્વાસ છે કે મને સાંઘષશ કરવાની પે્રરણા હતી મારો 
કાયશ સાથેનો પે્રમ. તમારા કાયશ સાથે તમને એિલો જ પે્રમ હોવો જોઈએ કે જેિલો પે્રમ પોતાના 
પે્રમી સાથે હોય. 
 

ત્રીજી વાતાશ મોત વવશે 

 

૧૭ વષશની ઉંમરે મેં ક્ાાંક વાાંચ્ય ાં હત  ાં કે જીવનના પ્રત્યેક રદવસને તમે જો જજિંદગીના અંવતમ 
રદવસના રૂપમાાં જીવશો તો એક રદવસ તમે જરૂરથી સાચા સાગબત થશો. આ વવધાને મારા મન પર 
ઊંડો પ્રભાવ સજ્યો હોત. ત્યારથી છેલ્લાાં ૩૩ વષોથી રોજ સવારે અરીસામાાં પોતાને જોઈને પછૂતો 
રહ્યો કે શ ાં આજે જજિંદગીનો છેલ્લો રદવસ છે? હ ાં આજે જે કરવા જઈ રહ્યો છાં તે, તે કરવા ઈચ્છીશ કે 
નહી? જ્યારે લાાંબા સમય સ ધી ઉત્તર નકારાત્મક આવે ત્યારે હ ાં સમજી જતો કે મારામાાં કા ાંઈક 
બદલાવની જરૂરત છે. 
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પોતાના મઈત્ય ને યાદ રાખવ ાં તે સૌથી મહત્વની વાત છે. આ બાબતે મને જજિંદગીના તમામ મોિા 
વનણશય લેવામાાં મદદ કરી. કેમ કે લગબગ તમામ બાબતો, તમામ આશા, ગવશ કે અસફળતાની 
શરમ કે ડર એ બધ ાં જ મોતની સામે કોઈ મહત્વ ધરાવતા નથી. બચી જાય છે એ જ સત્ય છે. એ 
યાદ રાખજો કે તમારે એક રદવસ મરવાન ાં છે. એ વવચાર તમને વવચારની એવી જાળમાાં ફસાતા 
બચાવશે કે તમે કાાંઈક ખોવાના છો. પછી તમને તમારા મન મ જબ કરતાાં રોકી શકે એવ ાં કાંઈ 
બચશે નહીં. 
 

એક વષશ પહલેાાં મને કેન્સરની ખબર પડી. તબીબે મને ઘેર જઈને તમામ કામ કરવાની સલાહ 
આપી. તેમની ભાષાનો અથશ હતો મતૃ્ય ની તૈયારી. એ પ્રકારન ાં કેન્સર હત  ાં કે શસ્ત્રરક્રયાથી િીક ના 
થઈ શકે. માર ાં ઓપરેશન થય ાં અને હવે હ ાં િીક છાં. 
 

મોતને ખબૂ જ નજીકથી જોવાની એ પળ હતી. આશા છે કે આગામી કેિલાક દશકા સ ધી તેની 
અન ભવૂત આગામી થોડા દશકા સ ધી રહશેે. કોઈ મરવા નથી ઈચ્છત ાં. જેઓ સ્વગે જવા માગે છે 
તેઓ પણ ત્યાાં પહોંચવા મરવા તો નથી જ માનતા. પણ મોત એક એવી માંજજલ છે કે જ્યાાં તમામે 
પહોંચવાન ાં હોય છે. તેનાથી કોઈ બચી નથી શકત  ાં અને એવ ાં હોવ ાં પણ જોઈએ કારણ કે મોત તે 
જજિંદગીની સૌથી મોિી શોધ છે. મોત જ નાને હિાવીને નવા માિે રસ્તો બનાવે છે. આજે તમે નવા 
છો પણ થોડા રદવસ પછી જ તમે વિૃ થઈ જશો અને તમને રકનારા પર હિાવી દેવામાાં આવશે. 
આ જ સત્ય છે. 
 

તમારી પાસે વખત ઓછો છે, તેથી જ કોઈ બીજાના વવચારો આધારે જીવવાની જાળમાાં ના ફસાઓ. 
કોઈ બીજાના વવચારનો ઘોંઘાિ તમારા અંતરાત્માના અવાજને દબાવી ના જાય અને સૌથી 
મહત્વની વાત એ છે કે તમારી પાસે તમાર ાં?દય અને અંતરાત્મા કહ ેતે મ જબ પાલન કરવાન ાં 
સાહસ હોવ ાં જોઈએ. 
 

ત્રણ શોધ જેણે દ વનયા બદલી 
 

આઇપોડ- મારા હાથમાાં સાંગીત 

૨૦૦૧માાં એપલને ૫ ગીગાબાઇિન ાં પહલે  ાં આઇપોડ લોન્ચ કય ું. તે ખબૂ જ નાન ાં મ્પયગૂઝક પ્લેયર 
રડવાઇસ હત  ાં. કાંપનીએ કહ્ ાં કે આ રડવાઇસમાાં પાાંચ હજાર ગીતો સ્િોર કરી શકાશે. આ માકેરિિંગ 
રણનીવતથી સોનીના વોકમેનને િક્કર આપી એિલ ાં જ નરહ, પણ તેને બજારમાાંથી વવદાય કરાવી. 
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આઈફોન- સ ાંદર િચસ્ક્રીન 

૨૦૦૭ની શરૂઆતમાાં એપલે આઇફોનની જાહરેાત કરી અને વષશના મધ્યમાાં તે લોન્ચ પણ કયો. 
િચપેડ િેક્નોલોજી અને તેના ઇન્િરફેસે ધમૂ મચાવી તેના એકવષશ પછી આવ્ય ાં આઇફોન૩જી, જેના 
તેજ ડેિા રાન્સફરથી ગ્રાહકોને જબરદસ્ત રદલચસ્પી ઊભી થઇ. 
 

આઈપેડ-મારા હાથમાાં કમ્પપ્યિૂર 

િેબલેિ કમ્પપ્યિૂરની દ વનયામાાં એપલે પહલેો ધડાકો કયો. ૨૦૧૦માાં આવેલ ાં આઇપેડ ફિાફિ વેચાઇ 
ગય ાં. િચપેડ િેક્નોલોજી આધારરત આ અલ્રાપોિેંબલ કમ્પપ્યિૂરના કેિલાક કમશચારીઓ ઉપરાાંત 
તેના ઇન્િરફેસ, તેજ પ્રોસેસર અને સ્પટિ વપક્ચર કવોગલિીના કારણે લોકોએ ખબૂ પસાંદ કય ું. 
 

ત્રણ ખબૂીઓ જેણે જીત્ય ાં વવશ્વ 

 

-સામાન્ય માણસની જરૂરરયાત ઓળખી 
સ્િીવ કહતેા હતા કે - જ્યાાં સ ધી તમે વસ્ત   બનાવશો ત્યાાં સ  ધી નવી વસ્ત   માગશે આથી જ વવશ્વ 
જ્યારે વોકમેનની વાત કરત  ાં હત  ાં ત્યારે તેમણે ૧૦૦૦ ગીતો આઈપોડમાાં સમાવીને લોકોના હાથ 
સ ધી પહોંચાડી દીધા. 
 

-રડઝાઈન એવી જે દ્રષ્ટિ પડતા જ ગમી જાય 

એપલની શરૂઆતના પ્રોડકિસ જોબ્સના વમત્ર અને એપ્ન્જવનયર સ્િીવ વોજવનયાકે બનાવ્યા હતા, 
પરાંત   જોબ્સ રડઝાઈનર સારા હતા. તેમણે કેલીગ્રાફી (લેખન કળા)થી તેમાાં વનપ ણતા હાાંસલ કરી 
હતી. કમ્પપ્યિૂર ફોન્િ બનાવતી વખતે તેમને તેનો લાભ મળ્યો હતો. 
 

-સફળતાનો માંત્ર માકેરિિંગની કળા 
તેમણે પ્રથમ કમ્પપ્યિૂર બનાવતા પહલેાાં જ તેને વેચવા માિે એડવાન્સ ઓડશર મેળવી લીધા હતા. 
આ વ્યહૂરચનાને કારણે તેમના આઇપોડ, આઇફોન અને આઇપેડ લોકોએ લાઇન લગાવીને 
ખરીધ્યા. 
 

ત્રણ અન ભવ : ત્રણ મોિા દ :ખદ વળાાંક 

 

-જન્મ થતાાં જ માતા-વપતાએ છોડી દીધા 
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-જોબ્સનાાં માતા-વપતા અપરરણીત હતાાં. તેથી સ્િીવને દત્તક આપી દેવામાાં આવ્યા હતા. 
-સ્થાપેલી કાંપનીમાાંથી જ કાઢી મ કાયા : પોતાના વમત્ર વોજજવનયાકની સાથે મળીને તેમણે એપલ 
કાંપની શરૂ કરી હતી, પરાંત   એપલમાાંથી જ તેમને કાઢી મકૂવામાાં આવ્યા હતા. 
 

-કેન્સરે આંચકો આપ્યો:૪૯ વષશની વયે તેમને પેષ્ન્ક્રયારિક કેન્સર થય ાં હોવાન ાં જાણવા મળ્ય ાં હત  ાં. 
તેમને ઘણા સમય પહલેાાં અંદાજ આવી ગયો હતો કે મતૃ્ય  નજીક છે. ૨૧ નવેમ્પબરે સ્િીવની 
બજારમાાં મ કાનારા જીવનચરરત્રમાાં આ વાત લખાઇ છે. વોલ્િર આઇજેકસનન ાં આ પ સ્તક ૨૧મી 
નવેમ્પબરે બજારાાં મ કાશે. 
 

--જીવન યાત્રા: અસ્ત-વ્યસ્ત બાળપણ 

 

વસરરયાના મ સ્સ્લમ વવદ્યાથી અબ્દ લ ફતેહ જોન જ ાંદાલી અને જોઆન વશબલે લગ્ન પવેૂ જ જન્મેલા 
પોતાના સાંતાનને અનાથાશ્રમમાાં સોંપી દીધ ાં. પણ તેમની શરત હતી કે તેમના બાળકને દત્તક 
લેનાર પરરવાર ભણેલો ગણેલો હોય. કેિલાક રદવસ પછી અનાથાશ્રમને કેગલકોવનિયા વનવાસી 
વન:સાંતાન આમેવનયાના પરરવાર પોલ અને કલારા જોબે બાળકને દત્તક લેવાની દરખાસ્ત મોકલી. 
તેમને બાળક સોંપી દેવામાાં આવ્ય ાં. 
 

તેને નામ મળ્ય ાં સ્િીવન પોલ જોબ્સ. મજ રી કરીને પેરિય ાં રળતા જોબ્સ પરરવાર વવષે જ્યારે 
સ્િીવની માતા જોઆન વશબલને ખબર પડી ત્યારે તેણે સખત વાાંધો લીધો. છ મરહના સ ધી તે 
બાળકને દત્તક આપવાના દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવા રાજી ના થઈ. આ ખેંચતાણની સ્િીવના 
જીવન પર ભારે અસર પડી. માંરદરમાાં ભોજન : જોબ્સ પોતાના ખચશને વેિવા કોકની ખાલી બોિલ 
વેચતા હતા. સ્થાવનક હરે રામ હરે કૃટણ માંરદરમાાં મફત ભોજન કરતા હતા. 
 

--ભારતમાાં આવ્યો એપલનો વવચાર 

 

ભારત આવવા માિે જોબ્સે ૧૯૭૪માાં વીરડયો ગેમ બનાવનારી કાંપની અિારીમાાં નોકરી કરી. પછી 
તે રહપ્પી ના રૂપમાાં ભારત આવ્યા. તેમની સાથે કોલેજના વમત્ર ડેવનયલ કોિકે પણ હતા, જેઓ 
આગળ જતાાં એપલના પ્રથમ કમશચારી બન્યા. નૈનીતાલમાાં તેઓ બાબા નીમકરોલીના કૈંચી 
આશ્રમમાાં રહ્યા. બાબાને તેમના અન યાયી હન માનનો અવતાર માનતા હતા. જોબ્સ અહીં આધ્યાત્મ 
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સાથે સાંકળાયા. જોબ્સને ભારતને તેમની કલ્પના કરતાાં વધારે ગરીબ હોવાન ાં લાગ્ય ાં. પરાંત   તેમને 
એ જાણી આશ્ચયશ થય ાં કે આવી સ્સ્થવતમાાં પણ અહીં આિલી સાદગી અને પવવત્રતા છે. 
 

ભારતથી અમેરરકા પાછા ફરતાાં તેમણે મોથે મ ાંડન કરાવી લીધ ાં અને બૌિ બની ગયા. તેમનાાં 
વસ્ત્રોમાાં ભારતીય છાાંિ જોવા મળતી હતી. તેઓ સાદગીને પસાંદ કરતા હતા. જોબ્સે અમેરરકા પાછા 
ફરીને પોતાના વમત્ર સ્િીવ વોજવનયાક સાથે એપલની સ્થાપના કરી. તેમણે એક ઈન્િરવ્યમૂાાં કહ્ ાં કે 
ભારત યાત્રા દરવમયાન તેમને આ કાંપની વવષે વવચાર આવ્યો હતો. 
 

--૫૬ વષશની જજિંદગી સાંઘષશથી મળી સફળતા 
-ગેરેજથી શરૂ થઈ સફળતાની સફર 

-૨૧ વષશની ઉંમરે (૧૯૭૬) વપતાના ગેરેજમાાં એપલ કાંપનીનો પ્રારાંભ કયો. ત્યાાં તેમણે તથા વમત્ર 
વોજજવનયાકે કમ્પપ્યિૂર વસકશિ બોડશ બનાવ્ય ાં. એપલ - ૧ કમ્પપ્યિૂર બનાવ્ય ાં. રકિંમત ૬૬૬.૬૬ ડોલર (રૂ. 
૩૨,૭૩૪.૩૪) 
-૨૨ વષશની ઉંમરે (૧૯૭૭) એપલ - ૨ કમ્પપ્યિૂર બનાવ્ય ાં. આ પહલે  ાં પસશનલ કમ્પપ્યિૂર હત  ાં જેના પર 
રાંગીન ગ્રારફકસની સ વવધા હતી. તેની રકિંમત ૧૦ લાખ ડોલર હતી. 
-૩૦ વષશની ઉંમરે (૧૯૮૫) કાંપની છોડવી પડી. 
 

--પરાંત   હાર ન માની... 
-૩૧ વષશની ઉંમરે જોબ્સે કમ્પપ્યિૂર વસસ્િમ બનાવનારી કાંપની નેકસ્િની શરૂઆત કરી. તે વષે તેમણે 
એક કરોડ ડોલરમાાં વપકસર કાંપની ખરીદી. 
-૩૪ વષશની ઉંમરે (૧૯૮૯) જોબ્સે પસશનલ કમ્પપ્યિૂર લોન્ચ કય ું. 
-૪૦ વષશની ઉંમરે (૧૯૯૫) જોબ્સે કમ્પપ્યિૂર વનમાશણ છોડીને કમ્પપ્યિૂર એવનમેશન રફલ્મો 
બનાવવાની શરૂઆત કરી. ૧૯૯૫માાં િોય સ્િોરી નામની આ કાંપનીની રફલ્મે દ વનયામાાં ૩૫ કરોડ 
ડોલરની કમાણી કરી. ત્યારબાદ ‘એ બગ્સ લાઈફ’, ‘ફાઈષ્ન્ડિંગ નીમો’ તથા ‘મોન્સ્િસશ ઈંક’ જેવી રફલ્મો 
પણ બનાવી. 
-૪૧ વષશની ઉંમરે (૧૯૯૬) તેમની કાંપની નેકસ્િને એપલે ૪૦.૩ કરોડ ડોલરમાાં ખરીદી. 
 

--નાની શરૂઆત 

 



 

69 

 

-૧૯૭૬માાં જોબ્સે વમત્ર બોજવનયાક સાથે મળીને એપલ કાંપની શરૂ કરી. પહલે  ાં કમ્પપ્યિૂર ૬૬૬ 
ડોલરમાાં બનાવ્ય ાં. 
--ઝડપી પ્રગવત 

-૧૯૮૨ સ ધીમાાં ગેરેજમાાં શરૂ થયેલી એપલ કાંપની એક અબજ ડોલરની બની ગઈ. 
 

--મ ર્શકેલીમાાં મક્કમ 

-૧૯૯૭માાં ફરી એક વખત એપલમાાં ષ્સ્િવ જોબ્સ પરત આવ્યા. ન કસાનમાાં ચાલતી કાંપનીને 
ઉગારી. 
-૨૦૧૦માાં આઈપેડ લોન્ચ કરીને તેમણે હરીફોને ઘણા પાછળ રાખી દીધા. 
 

1970ના દાયકાના અંતભાગમાાં એપલની પ્રગવત પરૂજોશમાાં થઈ રહી હતી. આ અરસમાાં ષ્સ્િવ 
જોબ્સ એક ય વવત રક્રન-એન બે્રનના સાંપકશમાાં આવ્યો હતો. બાંને વચ્ચે પે્રમ થયો હતો અને શારીરરક 
સાંબાંધો પણ બાંધાયા હતા. જેનાથી ગલસા વનકોલ બે્રનનન-જોબ્સ નામની બાળકીનો જન્મ થયો હતો. 
 

-"હ ાં નપ ાંસક છાં અને સાંતાન પેદા કરી શક ાં તેમ નથી,"કોિશમાાં જોબ્સે કહલે  ાં 
-ક લ ચાર સાંતાનોના વપતા ષ્સ્િવ જોબ્સના કોિશમાાં વનવેદનથી ચકચાર મચી ગયેલી 
 

આ અરસામાાં એપલ દ્વારા લીસા કોમ્પપ્ય િર રજૂ કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં. જે કવથત રીતે પ ત્રી લીસાના 
નામ પર આધારરત હત  ાં. જો કે, જોબ્સે એ વાતને નકારી કાઢી કે લીસાના તેઓ વપતા છે. કોિશમાાં 
રજૂ કરવામાાં આવેલા દસ્તાવેજોમાાં જોબ્સે કહ્ ાં હત  ાં કે, "હ ાં નપ ાંસક છાં અને સાંતાન પેદા કરવા માિે 
અસક્ષમ છાં."એપલ કાંપની દ્વારા એ આરોપોને નકારી કાઢવામાાં આવ્યા કે, લીસા કોમ્પપ્ય િર કવથત 
રીતે ષ્સ્િવની પ ત્રીના નામ પર આધારીત હત  ાં. કાંપનીના કહવેા પ્રમાણે લીસાએ 'લોકલ ઈષ્ન્િગે્રિેડ 
સોફ્િવેર આરકિિેક્ચર' નામ પર આધારરત છે. 
 

આગળ જતા ષ્સ્િવ જોબ્સે લોરેન પોવેલ સાથે લગ્ન કયાશ અને વધ  ત્રણ સાંતાનોનો વપતા બન્યો. 
ષ્સ્િવે એ પણ સ્વીકારી લીધ ાં કે લીસા તેમની પ ત્રી છે. લીસાએ વષશ 2000માાં હાવશડશ ય વનવવસિિીમાાંથી 
અભ્યાસ પણૂશ કયો અને ય રોપ જતી રહી. હાલ લીસા અખબારોમાાં લખે છે અને પત્રકારત્વ કરે છે. 
તેના લેખો વવવવધ અખબારોમાાં છપાઈ છે. 
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બીલ ગેર્ટસના વનયમો: 
જીવનની તકલીફોથી િેવાઈ જાઓ  
વવશ્વને તમારા કામથી જ મતલબ છે, વવચારોથી નરહ. 
તમારે જીવનમાાં જે જોઈત  ાં હોય તેને રદવસ અને કલાકોમાાં વવભાજીત કરીને કામે લાગી જાઓ. 
પ્રયત્નો કરતા રહવેામાાં કોઈ શરમ નથી. 
તમારી ભલૂો માિે કોઈને દોષ આપવાને બદલે તેના કારણ શોધો  
તમારા માાં-બાપ તમારા ખચશ ઉિાવીને થાકી ગયા છે તે હકીકત બને તેિલી વહલેી સમજી લો  
કોઈ તક ફરી મળતી નથી પરાંત   નવી તકો જરૂર મળે છે 

જીવન કદી ધોરણો પ્રમાણે તમને પાસ કરીને આગળ લઈ જત ાં નથી, અહી વેકેશન પણ હોતા નથી 
િી.વી.,રફલ્મો અને નવલકથાઓમાાં દેખાડાતા માનવીઓમાાંથી કોઈ જ પે્રરણા ન લેશો  
સફળતા માિે ધ્યેય નક્કી કરીને સતત કામ કરતા રહો  
તમને ન ગમતા માનવી સાથે પણ સૌજન્યથી વતો, શી ખબર તેની સાથે જ કામ કરવાના રદવસો 
આવી જાય !  
 

ધનજી ક ાંભારનો ગધેડો    
લેખક – વવનોદ આર. પિેલ 

 

રામજી પિેલના ખેતરના છેવાડે એક ભાગમાાં ધનજી ક ાંભાર અને બીજાાં કેિલાાંક ક ાંભાર ક ટ ાંબો 
એક ઈંિવાડો ભાડે રાખીને રહતેાાં હતાાં. ગ ન્દેલી માિીમાાંથી ઈંિો પાડી,પકવી પછી બાાંધકામ 
કરવા વાળાઓને વેચી એ બધાાં પોતાન ાં ગ જરાન ચલાવતાાં હતાાં . માિી લાવવા માિે અને 
પકવીને તૈયાર થયેલ ઈંિોની હરેફેર માિે ગધેડાાં એમનાાં મ ખ્ય વાહનો હતાાં . 
ધનજી ક ાંભારનો એક ગધેડો હવે ઘરડો થઇ ગયો હતો. થોડો માાંદો પણ રહતેો .ધનજી ક ાંભાર 
પણ હવે એની પાસે પહલેાાં જેવી મજ રી નહોતા કરાવતા. આ માાંદલો અને ઘરડો ગધેડો એક 
વખત ચરતો ચરતો ખેતરના દ રના છેડે પહોંચી ગયો. ત્યાાં એક અવાવર ાં ક વો હતો.બહ ાં  
વરસોથી પાણી વગરનો બીન ઉપયોગી અવાવર પડી રહલેો.અંદર જાળાાં ઝાાંખરાાંને લીધે ક વો 
સ્પટિ દેખાતો પણ ન હતો.આ ગબચારો ગધેડો આ ક વામાાં પડી ગયો.અંદર પડતાની સાથે જ 
,મદદ માગતો હોય એમ ,એના આગવા ગદશભ અવાજમાાં એણે અંદરથી ભ ૂાંકવા માાંડ્ ાં. 
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ક વામાાંથી પડઘાતો એનો અવાજ સાાંભળી ઈંિવાડામાાં કામ કરતા ક ાંભાર,એમના  સાથીઓ અને 
આસપાસના ખેડતૂો ભેગા થઇ ગયા .શ ાં કરવ ાં ,કેમ કરવ ાં એની ગડમથલમાાં સૌ પડી ગયા. 
 
અંતે એમને બહ ાં કિોર વનણશય લેવો પડયો.આ વનણશયથી કોઈ રાજી તો ન હત  ાં પણ લેવો 
પડયો.ક વાની અંદર પડી ગયેલો ગધેડો આમે ય ઘરડો અને માાંદો હતો અને એને બહાર કાઢયા 
પછી પણ એ બહ ાં લાબ ાં જીવે એમ ન હતો.એ મરવાના વાાંકે જ જીવી રહ્યો હતો.આ સાંજોગોમાાં 
ધનજી ક ાંભારની સાંમવતથી ત્યાાં ભેગા થયેલા બધા લોકોએ વનણશય લીધો કે આ માાંદલા ગધેડા 
સહીત ક વાને પરૂી નાખવો જેથી ભવવટયમાાં ફરી બીજ ાં કોઈ અંદર પડે નરહ. 
આ વનણશય લીધા પછી બે ત્રણ જણાએ પાવડે પાવડે ક વાની અંદર માિી નાખી ક વો પરૂવાન ાં 
કામ શર  કરી દીધ ાં.હવે અંદર ગધેડા  ઉપર અચાનક જેવી માિી પડી કે તરત એ માિીના 
મારાથી પ્રથમ તો ચોંકી ગયો.ગભરાયો પણ ખરો.સાથે સાથે આ આપવત્તથી એની જીજીવવષા 
પ્રબળ બની ગઈ .ભયથી સતેજ બની ગયેલા એનાાં મગજે એક ઝડપી વનણશય લઇ લીઘો.જેવી 
માિી પીિ ઊપર પડી કે તરત એ ચાર પગે ઉભો થઇ ગયો.પીિ હલાવીને એના ઉપરથી માિી 
ખાંખેરી નાખી અને એ માિી ઉપર ઉભો રહી ગયો. ઉપરથી જેમ જેમ એની પીિ ઉપર માિી 
પડતી જાય તેમ તેમ એ ખાંખેરીને માિી નીચે પાડતો ગયો. એના પગ તળે ભેગી થતી માિી 
ઉપર પોતાના પગ િેકાવતો એ ધીમે ધીમે ઉપર આવતો ગયો.પશ  હોય કે માનવી હોય, 
આપવત્ત માથે આવી પડે ત્યારે એમાાંથી બહાર નીકળી આવવાના બનતા બધા જ પ્રયત્નો 
કરવાની ઇચ્છા પ્રબળ બને છે .એવ ાં આ વિૃ અને માાંદલા ગધેડાએ પણ કય ું. થાકને ગણકાયાશ 
વવના ,રહિંમતથી કામ લઇ, મરણીયો બનીને પોતાની બધી જ તાકાતથી પીિ ઉપર પડતી 
માિીને નીચે ખાંખેરતો ગયો અને ઉપર ચઢતો ગયો. 
આ પ્રમાણે કરતાાં કરતાાં જાળા ઝાાંખરાથી ઢાંકાયેલ ાં એન ાં માથ ાં છેક ક વાના કાાંિા સ ધી બહાર 
દેખાય ાં ત્યારે ધનજી ક ાંભાર અને માિી પરૂી રહલેા અન્ય લોકોના આશ્ચયશનો પાર ન રહ્યો.બધા 
આનાંદથી ઉત્તેજજત થઈને રકલકારીઓ પાડી ઉિયા અને સાચવીને ગધેડાને ક વા બહાર લઇ  
લીધો.બહાર જમીન ઉપર પગ મ કતાાં જ થાકેલો ગધેડો આરામ કરવા બેસી પડયો. 
આ ગધેડાની આંતરરક  રહમ્પમત અને સમયસ ચકતા કેિલી તીવ્ર કહવેાય ! જે માિી એને જીવતો 
દાિી દેવા માિે અંદર નાખવામાાં આવતી હતી એ જ માિીથી એણે પોતાની અક્કલ વાપરીને 
પોતાનો જીવ બચાવી લીધો.આપવત્ત કાળે એણે િાંડા રદમાગથી કામ લઇ આવેલ આપવત્તમાાંથી 
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આબાદ રીતે માગશ કાઢી લીધો.બ દ્ધિ કોઈના બાપની છે! મહરેબાની કરીને હવે પછી કોઈને “ ત ાં 
તો સાવ ગધેડા જેવો છે “ એમ કહીને કોઈ ગધેડાન ાં અપમાન કરશો નહીં ! 
 
આ અબોલ વિૃ ગધેડાએ પોતાના રહમ્પમત ભયાશ આચરણથી આપણે સૌને માિે જજિંદગીનો કેિલો 
મોિો સાંદેશ રજ  કયો છે! .આ કથામાાંથી બોધ એ લેવાનો છે કે જ્યારે પણ જીવનમાાં આપણે 
મ ર્શકેલ સાંજોગોના ઊંડા ક વામાાં સપડાઈએ ત્યારે મ ર્શકેલીઓ રૂપી માિી નીચે દબાઈ  જઈને  
દ ખી થવાને બદલે એને આપણી પીિ ઉપરથી ખાખેરી નાખી એના ઉપર સવાર થઇ ઉપર 
આવવા અને એમાાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો કાઢવા માિે પોતાની બધી જ રહમ્પમત એકિી 
કરીને કિીબિ થવ ાં જોઈએ.મ ર્શકેલીઓથી કદી ન ગભરાવ ાં .કોઈ પણ પ્રકારની વવકિ 
પરરસ્સ્થવતમાાં િાંડા રદમાગથી વવચારવાથી અને પ્રયત્નશીલ બનવાથી કોઈને કોઈ રસ્તો નીકળી 
આવે છે અને અંતે મ ર્શકેલીઓના ઊંડા ક વામાાંથી સફળતાપવૂશક બહાર આવી શકાય છે.જરૂરત 
હોય છે આપણામાાં પડેલી પ્રભ  બકે્ષલ સ સ પ્ત શસ્ક્તઓને ઢાંઢોળવાની અને ખરે સમયે એનો 
ઉપયોગ કરવાની સ ઝ-સમજ દાખવવાની. 
ધનજી ક ાંભારના ગધેડાની આ વાતાશનો આપણી જજિંદગી માિેનો આવો સ ાંદર અને ઉમદા 
બોધપાિ સૌએ સમજીને જીવનમાાં ઉતારવા જેવો નથી શ ાં ? 
 
 

સાગર અને નદી 
– આચાયશ વવજયરત્ન સ રર 

સાગરને મળી રહલેી નદી આજે ખ બ પ્રસન્ન હતી. સાગરે નદીને પ્રસન્નતાન ાં કારણ પછૂય ાં . 
નદી કહ ે, ‘કેિલાાંએ વરસોથી વચ્ચે રહલેો એક પવશત તને જલદી મળવામાાં મને અંતરાય  
કરતો હતો. એ પવશતને મેં વષો પછી આજે તોડી નાખ્યો ! ચારેબાજ  હ ાં જાહરેાત કરતી આવી 
છાં  કે મારા રસ્તામાાં જે કોઈ પણ અવરોધ કરશે તેના આ પવશત  જેવા હાલ-બેહાલ થઈ જશે.’ 
સાગર હસ્ર્યો, ‘બહને ! એક કામ કરીશ ? આ એક બાજ  નેતરની સોિીઓ ઊગી છે તેમાાંથી બે-
ચાર સોિીની મારે જરૂર છે, લાવી આપીશ ?’ 
 
નદી તો ઉપડી નેતરની સોિી લેવા.નદી મનમાાં ગવશ કરવા લાગી કે જેણે પવશતના હાલ-બેહાલ 
કરી નાખ્યા એના માિે નેતરની સોિી તોડી લાવવી એ તો રમત વાત છે. નદીએ ભારે જોશથી 
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નેતર પર આક્રમણ કય ું પણ નદી જેવી નેતર પર ક દી કે તરત જ નેતરે પોતાની કાયા 
નમાવી દીધી. નદીન ાં પાણી રવાના થતા નેતર વળી પાછાં ઊભ  થઈ ગય . આ જોઈને નદી 
વધ  ગ સ્સ્સે થઈ ગઈ. બમણા જોશથી નેતર પર ક દી પણ પરીણામ એન ાં એ જ ! આખો રદવસ  
નદીના આક્રમણો ચાલ  રહ્ા .પણ  નેતર ન તિૂય ાં.! હારી-થાકીને નદી સાગર પાસે આવી. 
‘કેમ બહને, નેતર ક્ાાં ?’ 
‘હ ાં ન લાવી શકી. મને ખબર નથી પડતી કે આમ કેમ થય  ? પવશતને હ ાં તોડી શકી પણ આ 
નેતરને મળૂમાાંથી હચમચાવી પણ ન શકી !’ 
‘જો, આ રહ ાં તેન ાં કારણ ! પવશતને ત ાં તોડી  શકી; કારણ કે તે અક્કડ હતો. નેતરને ત ાં તોડી ન 
શકી કારણ કે તે નમી ગય  હત  ાં ! આ દ વનયામાાં પવશતની જેમ અક્કડ રહનેારાનાાં પાણી 
ઉતારવાાં સહલેાાં છે; પરાંત  ાં નેતરની જેમ સ્વયાં નમી જનારાનાાં પાણી ઉતારવાાં સહલેાાં નથી !’ 
સાગરની આ વાત સાાંભળી નદી મૌન થઈ ગઈ ! આધ્યાજત્મક જગતમાાં આ વાત ખ બ 
મહતવની છે. અક્કડ રહનેારાઓ હારી ગયા  છે અને ઝુકી જનારાઓ જીતી ગયા  છે ! 
 

 
કોઈની જજિંદગીમાાં રોશની ભરો 
એક અઢાર વષશનો છોકરો રેનમાાં બારી પાસે બેિો હતો. અચાનક જ તેણે ખ શીમાાં બ મ મારીને કહ્ ાં; 
“બાપ જી, જ ઓ આ બધા ઝાડો આપણી ગાડી કરતા પાછળ જઈ રહ્યા છે. તેના વપતાએ સ્નેહથી 
તેના માથા ઉપર હાથ ફેરવ્યો. ફરીવાર પેલા છોકરાએ જોરમાાં બ મ મારીને કહ્ ાં; “બાપ જી, જ વોને 
આ બધા વાદળો પણ આપણી રેન સાથે સાથે ચાલી રહ્યા છે. વપતાની આંખમાાંથી આંસ  સરી પડયા. 
પાસે બેિેલા એક ભાઈ આ બધ ાં જોઈ રહ્યા હતા. તેમનાથી રહવેાય ાં નરહ એિલે એમણે છોકરાના 
બાપને કહ્ ાં કે આિલો મોિો થવા છતાાં તમારો છોકરો નાના છોકરાઓ જેવી હરકતો કરે છે. તમે 
પાંપાળો છો એના કરતા કોઈ સારા ડોક્િરને કેમ બતાવતા નથી? 
એિલે એ છોકરાના વપતાની આંખોમાાંથી દળ દળ આંસ ઓ સરી પડયા અને એ બોલ્યા ભાઈ, 
અત્યારે એને મોિી હોસ્પીિલમાાંથી લઈને આવ ાં છાં. મારો છોકરો જન્મથી જ અંધ હતો. કોઈએ એને 
આંખો દાન કરી એિલે એને આજે જ આંખોની રોશની મળી છે.  
“નેત્રદાન કરો અને કોઈની જજિંદગીમાાં રોશની ભરો“  
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ધમશ કે પરમાત્મા નજીક કેવળ કોણ રહી શકે છે? 
વવવેકાનાંદ રહન્દ સ્તાનથી અમેરરકા જતા હતા. રામકૃટણ પરમહાંસનાાં પત્ની શારદા માના 
આશીવાશદ લેવા ગયા. એ સમયે રામકૃટમ પરમહાંસ અવસાન પામ્પયા હતા. શારદા મા રસોડામાાં 
કામ કરી રહ્યાાં હતાાં. વવવેકાનાંદજીએ આવીને કહ્ ાં, ‘મા, મને આશીવાશદ આપો હ ાં અમેરરકા જઉં 
છાં.’ 
શારદા માએ પછૂય ાં, ‘અમેરરકા જઇને શ ાં કરશો?’ 
‘હ ાં રહિંદ  ધમશનો સાંદેશ પ્રસરાવીશ.’ 
શારદા માએ કોઇ પ્રવતભાવ ન આપ્યો. ચપૂ રહ્યાાં. થોડી પળ પછી પોતાન ાં કામ કરતાાં કરતાાં 
બોલ્યાાં, ‘પેલી શાક સ ધારવાની છરી મને આપશો?’ 
વવવેકાનાંદજીએ છરી ઉપાડીને શારદા માને આપી. શારદા માએ છરી આપતા વવવેકાનાંદજીના 
હાથ પર એક નજર કરી. પછી વવવેકાનાંદજીના હાથમાાંથી છરી લેતાાં બોલ્યાાં, ‘જાઓ, મારા 
આશીવાશદ છે તમને’. 
હવે વવવેકાનાંદજીથી ન રહવેાય ાં. 
‘મા છરી ઉપાડવાને અને આશીવાશદ આપવાને શો સાંબાંધ છે?’ 
શારદા માએ કહ્ ાં, ‘હ ાં જોતી હતી કે તમે છરી કેવી રીતે ઉપાડીને મને આપો છો. સામાન્ય રીતે 
કોઇ છરી ઉપાડીને આપે ત્યારે હાથો તેના હાથમાાં રાખે છે. પણ તમે છરી ઉપાડીને આપી ત્યારે 
હાથો મારી તરફ અને ધાર તમારા તરફ રાખીને છરી મને આપી. મને ખાતરી છે કે તમે 
ધમશનો સાંદેશ સફળતાપવૂશક લોકો સ ધી પહોંચાડશો. કારણ કે ધમશ કે પરમાત્મા નજીક કેવળ 
તેઓ જ રહી શકે છે જે દ :ખ પોતાના માિે રાખે છે અને સ ખ અને સ રક્ષા અન્યને આપે છે. 
જેમ તમે ધાર તમારી તરફ રાખી અને હાથો મને આપ્યો.’ 
 

કોની યાત્રા પરૂી થઇ છે તો તારી થશે? 
વસકાંદર રહન્દ સ્તાન આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાાં તેને સાંત ડાયોજજનસ મળ્યા. તેમણે વસકાંદરને 
પછૂય ાં, ‘ક્ાાં જાય છે?’ 
વસકાંદર બોલ્યો, ‘પહલેા એવશયા માઇનોર જીતવ ાં છે. પછી રહન્દ સ્તાન જીતીશ.’ 
‘પછી?’ ડાયોજજનસે પછૂય ાં. 
‘પછી આખી દ વનયા જીતીશ.’ 
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‘પછી?’ 
‘બસ, પછી આરામ કરીશ.’ 
 
રેતીના પિ પર સાંપણૂશ નગ્ન અવસ્થામાાં સતેૂલા ડાયોજજનસ મલકાયા. પોતાના કતૂરાને 
સાંબોધીને બોલ્યો, ‘આ પાગલ વસકાંદરને જો, આપણે અત્યારે આરામ કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે તે 
આિલા બધા ઉપદ્રવ પછી આરામ કરશે.’ પછી વસકાંદરને સાંબોધીને બોલ્યો, ‘આિલા બધા 
ઉપદ્રવ પછી આરામ જ કરવો છે, તો અત્યારે જ આવીજા આપણે બાંને આરામ કરીએ.’ 
‘ના, અત્યારે હ ાં અડધે રસ્તે છાં. પહલેા હ ાં વવશ્વવવજેતા તરીકે મારી યાત્રા પણૂશ કરી લઉં. પછી 
દેશ પાછો ફરી આરામ ફરમાવીશ.’ 
અને ત્યારે ડાયોજજનસ બોલી ઊિયા, ‘કોની યાત્રા પરૂી થઇ છે તો તારી થશે?’ 
અને સાચ્ચે જ રહન્દ સ્તાનથી પાછા ફરતા વસકાંદર અવસાન પામ્પયો. ન તો તે આરામ ફરમાવી 
શક્ો, ન પોતાની યાત્રા પરૂી કરી શક્ો. 
 

કાયશ પ્રત્યેનો અગભગમ 
કૃટણ ભગવાનનો કમશનો વસિાાંત જીવન કાયશને મલૂ્ય તો અપે છે જ, પણ જીવનકાયશ પ્રત્યેના 
અગભગમને ભારણ ન ગણતા, ઉત્સવ માનવા પે્રરે છે. તેન ાં એક દ્રટિાાંત ઓશોએ આપ્ય ાં છે. એક 
માંરદર બનત ાં હત  ાં. અનેક મજ રો ત્યાાં પથ્થર તોડવાન ાં કાયશ કરતા હતા. એક માણસે એ સ્થળે 
જઇ એક મજ રને પછૂય ાં, ‘તમે શ ાં કરો છો?’ મજ ર આ પ્રશ્ન સાાંભળી ગ સ્સામાાં બોલી ઊિયો, 
‘આંધળા છો? જોતા નથી કે પથ્થર તોડ ાં છાં?’ એ જ વ્યસ્ક્ત બીજા મજ ર પાસે ગયો અને તેને 
પણ એ જ પ્રશ્ન પછૂયો, ‘તમે શ ાં કરો છો?’ પેલા મજ રે એક નજર એ વ્યસ્ક્ત પર નાખી. પછી 
હથોડો નીચે મકૂતા કહ્ ાં, ‘પથ્થર તોડ ાં છાં. એ રીતે મારા ક ટ ાંબ માિે રોિલો રળાં છાં.’ એ જ 
વ્યસ્ક્ત ત્રીજા મજ ર પાસે ગઇ. 
એ મજ ર આનાંદના સ્વરે ગીત ગાતાાં ગાતાાં પથ્થર તોડતો હતો. પેલી વ્યસ્ક્તએ તેને એ જ 
સવાલ પછૂયો, ‘તમે શ ાં કરો છો?’ પેલા મજ રે ગીત ગાવાન ાં અિકાવીને કહ્ ાં, ‘ભગવાનન ાં માંરદર 
બનાવી રહ્યો છાં.’ અને પાછો એ મજ ર ગીત ગાતો ગાતો પથ્થર તોડવામાાં મગ્ન થઇ ગયો. 
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આ ત્રણે માનવીઓ એક જ કામ કરતા હતા. પણ ત્રણેનો પોતાના કાયશ પ્રત્યેનો અગભગમ ગભન્ન 
છે. ત્રીજો માનવી પથ્થર તોડવાના પોતાના કાયશને ઉત્સવ સમજી કરી રહ્યો છે. અને એ જ 
ઇશ્વરે સોંપેલ કાયશ (કમશ) કરવાની સાચી દ્રષ્ટિ છે. 

 
ઘડપણ સડવા માિે નથી  - ગ ણવાંત શાહ                 
  
માણસ સાિ વિાવે પછી થોડાક ડરામણા શબ્દોન ાં બ્લેકમેઈલ શર  થઈ જાય છે: બ્લડ–સ ગર, 
કૉલેસ્િરોલ, બ્લડ પે્રશર, આરથ્રાઈિીસ, બાયપાસ, ઘડપણ અને મતૃ્ય . ઘણા લોકો ઘડપણમાાં 
દ :ખી થવા માિે ય વાનીમાાં રોગના ખાતામાાં દ :ખની થાપણ મકૂી રાખે છે. પાછલી ઉંમરે દ :ખ 
એમને વ્યાજમ દ્લ સાથે પાછાં મળે છે. 
  
જ્યાાં જ્યાાં નજર કરીએ ત્યાાં એડવાન્સ બરૂકિંગ કરાવીને ઘડપણમાાં રોગોન ાં મ્પય ગઝયમ બનીને 
ખાિલે પડેલા ખોગળયા જોવા મળે છે. એમના જજગરજાન દોસ્તન ાં નામ છે, ગળફો. એમની 
ગલશફે્રન્ડન ાં નામ છે, થ ૂાંકદાની. એમની વપ્રયતમાન ાં નામ છે, પથારી. રવવશાંકર મહારાજ વારાંવાર 
કહતેા કે ઘરડમાાં ચાલે તે ઘરડો. ઘડપણન ાં સર્જન સડવા માિે નથી થય ાં. માણસે ઘરડા નથી 
થવાન ાં, પણ વધૃ્ધ થવાન ાં છે. જે વપૃ્ધ્ધ પામ્પયો એ વધૃ્ધ. 
  
પાછલી ઉંમરે સ ખી થવાના સચોિ ઉપાયો કયા ? ગમે એ ભોગે ય વાનીમાાં બેિાડ  બનવાન ાં 
િાળવ ાં રહ્ ાં. જેિલ ાં ચલાય એિલ ાં ચાલવ ાં અને વળી ઝડપથી ચાલવ ાં. 
  
ચલના જીવનકા નામ 
ચલતે રહો શ બહ શામ 
  
પરસેવાના બે પ્રકાર છે. એક છે હરામનો પરસેવો અને બીજો છે ખરી કમાણીનો પરસેવો. 
મ ાંબઈમાાં ભેજ એિલો કે આળસ ના પીરને પણ પરસેવો વળે. એ હરામનો પરસેવો ગણાય. 
વશયાળામાાં કોઈ માણસ એકાદ કલાક કસરત કરે અને શરીરે પરસેવો વળે એ ખરી કમાણીનો 
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પરસેવો ગણાય. એ પરસેવો રોગમ સ્ક્ત(healing)નો ખરો ઉપાય છે. કમાણીનો પરસેવો ઉંમરને 
ખાઈ જાય છે. 
  
પાછલી ઉંમરે દ :ખી થવાના ઘણા રસ્તા છે. ઓરફસની ખરશીમાાં પોિલ ાં થઈને બેસવ ાં એ પહલેો 
ઉપાય છે. વ્યસનો વવનાની ય વાની ઘણા લોકોને નથી ગમતી. પૈસા કમાવા વસવાય અન્ય કોઈ 
વાતમાાં રસ ન લેવાની િેવ ય વાનીને કદરૂપી બનાવે છે. સારહત્ય, સાંગીત, કળા, નાિક અને 
કવવતા જેવી ‘ફાલ્ત  ’ બાબતોથી દૂર રહનેારા ઝિ ઝિ સડે છે. આવા લોકોને તાણ નામની વૅમ્પપ 
અકાળે ઘરડા બનાવે છે. કેવળ પૈસો કમાનારી વ્યસ્ક્તને સાચી મૈત્રી સાાંપડતી નથી. પરરણામે 
જીવન ઝિ કિાઈ જાય છે. 
  
પ સ્તક વાાંચવાની િેવ હોય એવો સ્ફવતિમ ાંત વિૃ કાંિાળતો નથી. સાંગીતમાાં રસ લેનારો વિૃ 
નવરાશને શણગારતો જોવા મળે છે. મૈત્રીવૈભવ ધરાવનારા દાદા ખાસા રળીયામણા જણાય છે. 
અન્ય માિે કશ ાંક કરી છૂિવા તત્પર એવાાં દાદીમા આદરણીય જણાય છે. પારકી પાંચાતથી દૂર 
રહીને વનજાનાંદમાાં મસ્ત રહનેારા દાદાને ખાલીપો પજવતો નથી. ઘરના સાંતાનો એમનાથી 
કાંિાળતા નથી. પ ત્રવધ ને એમની હાજરી ખિકતી નથી. કેિલાક વડીલોથી પરરવાર કાંિાળે છે. 
એ કાંિાળો સાગબત કરે છે કે વડીલ હજી જીવે છે. આવ ાં ઘડપણ અગભશાપ ગણાય. 
  
જે વધૃ્ધ છે એ તગબયતનો રાાંક નથી હોતો. પ સ્તકપે્રમ, કળાપે્રમ, મનોરાંજન, મૈત્રી અને પ્રસન્ન 
સ્સ્મતથી શોભતો કરચગળયાળો ચહરેો એમના સમગ્ર જીવનન ાં ઓરડિ પ્રગિ કરતો રહ ેછે. આવો 
વધૃ્ધ છેક સ ધી પોતે સ્થાપેલી કે ઉછેરેલી સાંસ્થાની ખ રશી પર ફૅવવકોલ (અમેરીકામાાં Crazy 
Glue) લગાડીને ચોંિી રહતેો નથી. શાંશોધનોએ સાગબત કય ું છે કે વનયવમતપણે ચચશમાાં જનારા 
લોકો લાાંબ ાં જીવે છે. ભગવાન નામન ાં રાપ્ન્ક્વલાઈઝર જબરી રાહત સાવ ઓછી રકિંમતે પહોંચાડે 
છે. ડ્રગને રવાડે ચડવા કરતાાં કૃટણને રવાડે ચડવ ાં સાર ાં. 
  
જે બાલ્દી કિાઈને કાણી નથી થતી એને છેક છેલ્લે સ ધી કોઈ ભીનો સ્પશશ મળી રહ ેછે. એ 
સ્પશશ જીવનદાયી છે. લાાંબા આય ટયના શાસ્ત્રને gerontology કહ ેછે. આપણા ઘરડા નેતાઓ 
ઝિ વનવતૃ્ત થતા નથી. સત્તા ન છોડવાની એમની ચીિક  વવૃત્તને gerontocracy કહ ેછે. કિાઈ 
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જવા માિેનો શે્રટિ સમય ય વાની છે. ઘરડા થવ ાં એ ગ નો છે. વિૃ થવ ાં એ વવશેષાવધકાર છે. 
સતત સમધૃ્ધ થતો રહ ેતે વિૃ. વવચારની વદૃ્ધિ 
  
ગખસકોલી ઘરડી થાય તોય દોડવામાાં ધીમી પડતી નથી. પ ટપ ખરવાની અણી પર હોય તોય 
સ ગાંધ આપવામાાં પાછીપાની કરત  ાં નથી. હરણ ગમે એિલ ાં ઘરડ ાં હોય તોય એની દોડવાની 
ગવત જળવાઈ રહતેી હોય છે. ઘરડા હાથીન ાં ગૌરવ પણ છેલ્લી ક્ષણ સ ધી અકબાંધ રહતે  ાં હોય 
છે. જે માણસ મોિી વયે પણ નવ ાં નવ ાં વાાંચવાન ાં, વવચારવાન ાં અને વનમશળ આનાંદ પામવાન ાં 
વ્યસન છોડવા તૈયાર નથી એ ખરા અથશમાાં વિૃ છે. એવા માણસને ‘ઘરડો’ કહવેો એ એન ાં 
અપમાન છે. અમેરરકાના બનોડશ બાર ચ કહ ેછે : 
  
ઘરડા થવાની ઉંમર 
હ ાં આજે છાં એનાાં 
પાંદર વષશ પછીની જ હોય છે. 
  
લેખકના ‘વકૃ્ષમાંરદરની છાયામાાં’ પ સ્તકમાાંથી સાભાર..... 
 

 

બોધકથા-૨  

જાણો સાંસારમાાં આિલ ાં દ :ખ શા માિે? 

એક રાજા પોતાની સભામાાં પાંરડતો સાથે વાદવવવાદ કરી રહ્યા હતા. અચાનક એમણે પોતાનાાં એક 

વવદ્વાન પાંરડતને પ્રશ્ન કયો, ‘સાંસારમાાં આિલ ાં બધ ાં દ :ખ શા માિે છે? માનવ આિલો પીરડત શા માિે 

રહતેો હશે?’પાંરડતજી ત  રાંત જવાબ ન આપી શક્ા, પછી પછી બોલ્યા, ‘મહારાજ, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર 

શોધવા મને સમય લાગશે.’રાજાએ કહ્ ાં, ‘િીક છે. તમે એ માિે બે રદવસ વવચાર કરી શકો છો.’  

પાંરડતજી રાજાના પ્રશ્નનો જવાબ શોધવા નીકળી પડયા. રસ્તામાાં જે કોઈ સાધ -સાંત મળે એને પ્રશ્ન 

પછૂતા, પણ ક્ાાંય સાંતોષકારક ખ લાસો ન મળ્યો. છેવિે થાકીને એક ઝાડ નીચે બેિા. થોડીવારમાાં 
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ત્યાાંથી એક ફકીરને પસાર થતા જોયા. એમને ઊભા રાખી વવનાંતી કરી, ‘તમે મારા સવાલનો 

જવાબ આપી શકશો? સાંસારમાાં આિલાાં દ :ખોન ાં શ ાં કારણ છે?’ 

ફકીર એમને જોતા રહ્યા. પછી ધીરેથી કહ્ ાં, ‘આનો જવાબ હ ાં તમને પછી આપીશ. અત્યારે તો મારે 

પાસેનાાં ગામમાાં પાણી માિે કવૂો ખોદવા જવાન ાં છે. તમે પણ મને મદદ કરી શકો છો..’ બને્ન જણ 

બાજ ના ગામે ગયા અને કવૂો ખોદવા લાગ્યા. પાંરડતજી મને-કમને કામમાાં જોડાયા હતા એિલે 

થોડીવારમાાં કાંિાળીને બબડાિ કરવા લાગ્યા: મારા માિે આવા કામનો શ ાં અથશ? આવી મજૂરીથી 

મને શ ાં મળવાન ાં છે? ખોિી હરેાનગવત છે. 

પેલા ફકીર આ સાાંભળી ગયા. તેમણે કહ્ ાં, ‘પ ાંરડતજી, અહીં જ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ છે. જ્યાાં સ ધી 

મન ટય ફકત પોતાનાાં સ્વાથશનો જ વવચાર કરતો રહશેે ત્યાાં સ  ધી એ દ :ખી રહવેાનો પણ જ્યારે એ 

બીજાનાાં ભલાનો વવચાર કરશે ત્યારે એનાાં અંગત સ ખ-દ :ખ ગૌણ બની જશે!’આ ઉત્તરથી પાંરડતજી 

ખ શ થઈ ગયા અને તરત રાજાને કહવેા દોડયા. 

 

સરખામણીન ાં દ :ખ  
બીજા સાથે સરખામણી કયાશ વગર જ જીવન જીવવામાાં સાંતોષ મળે છે  થાય સરખામણી તો 

ઊતરતા છીએ,તે છતાાં આબર ને દીપાવી દીધી, એમના મહલે ને રોશની આપવા ઝાંપડી પણ 

અમારી જલાવી દીધી. ફલ હોવાની ખ મારી બહ  મજાની છે વમત્રો, રદન ખ દા એવો ન લાવે કે હ ાં 

પથ્થર લાગ ાં.-‘ શનૂ્ય પાલનપ રી 

પતાંગગય ાં ક્ારેય તેની પાાંખોના રાંગોની સરખામણી બીજા પતાંગગયાના રાંગો સાથે કરત  ાં હશે? 

મેઘધન ષના સાતેય રાંગોને એક-બીજાની ઇષાશ થતી હશે? માછલીઓ તરણ સ્પધાશ યોજીને કોણ વધ  

ઝડપે તરી શકે છે એની સરખામણી કરતી હશે? આંબો ક્ારેય બાજ ના આંબાને જોઈને એવ ાં 

વવચારતો હશે કે એ આંબામાાં કેરી કેમ વધ  છે. હા, એિલી ખબર છે કે માણસ કાયમ પોતાની 

સરખામણી બીજા સાથે કરતો ફરે છે! 



 

80 

 

બાળક નાન ાં હોય ત્યારથી તેના મગજમાાં એક વાત િોકી બેસાડાય છે કે તારે કોના જેવ ાં થવ ાં છે? 

બધાને કોઈકના જેવ ાં થવ ાં છે. એવા કેિલાાં લોકો હશે જેને પોતે છે એવા જ થવ ાં છે? દરેક વ્યસ્ક્ત 

પોતાની જજિંદગીની માંજજલ નક્કી કરી રાખે તેમાાં કાંઈ ખોટ ાં નથી. કોઈ વ્યસ્ક્ત, કોઈ આદશશ કે કોઈ 

વસિાાંતને માઈલ સ્િોન ગણી ત્યાાં પહોંચવાનો પ્રયાસ કરે એમાાં પણ કાંઈ ગેરવાજબી નથી, પણ 

સરખામણી કરીને દ :ખી થયા રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. માણસે એ પણ ધ્યાન રાખવ ાં જોઈએ 

કે કોઈના જેવા થવામાાં પોતાની ઓરરજીનાગલિી ન ગ માવી બેસે! બનવા જોગ છે કે તમે બીજી 

વ્યસ્ક્ત કરતા સાવ જ દા, અનોખા અને વનરાળા હો! ઈશ્વરે સજેશલી પ્રકૃવત જ બતાવે છે કે જજિંદગીમાાં 

વૈવવધ્ય હોવ ાં જોઈએ. ઈશ્વરે કદાચ એિલે જ માણસને પણ જ દી જ દી જાતના અને અલગ અલગ 

પ્રકૃવતના બનાવ્યા છે. છતાાં માણસ બીજા સાથે પોતાની સરખામણી કરીને દ :ખી થતો રહ ેછે! 

પેરરસની સ્કલૂ ઓફ ઈકોનોવમક્સે ય રોપના જ ૨૪ દેશોના ૧૯ હજાર લોકો પર અભ્યાસ કરીને 

તારણ કાઢય ાં કે, ૭૫ િકાથી વધ  લોકો પોતાના પગારની સરખામણી બીજા સાથે કરીને દ :ખી થાય 

છે! મજાની વાત એ છે કે જે લોકો પર અભ્યાસ થયો એ બધા જ સારા પગારની નોકરી કરતાાં 

હતા! પગાર એ જીવનનો કે આવડતનો બહ  મોિો ક્રાયિેરરયા નથી! તમારાથી કોઈનો પગાર વધ  

હોય એિલે એવ ાં માની લેવાની જરાયે જરૂર નથી કે એ માણસ તમારાથી વધ  હોંવશયાર, વધ  ડાહ્યો, 

જ્ઞાની કે સ ખી છે! દેખાદેખીથી માણસ સૌથી વધ  દ :ખી થાય છે. બહ  ઓછા લોકો એવ ાં વવચારતાાં 

હોય છે કે મારી પાસે મારે જોઈએ એ બધ ાં જ છે અને મારા માિે પરૂત  ાં છે, હ ાં મારી પાસે જે છે 

એનાથી સ ખી છાં. હવે તો માણસ પોતાના સાંતાનને બીજાના સાંતાનથી બે-પાાંચ િકા ઓછા આવે તો 

પણ દ :ખી દ :ખી થઈ જાય છે. પોતાના બાળકને ડોબ ાં સમજવા માાંડે છે, હકીકતે આવી સરખામણી 

કરવાવાળાાં જ ડોબા હોય છે! તમારી પાસે જેિલ ાં છે એિલામાાં શાનથી જીવો, બીજા લોકો 

આપોઆપ તમને માન આપવા માાંડશે. 

એક સાાંજે રાજા તેના માંત્રીને લઈને નગરચયાશએ નીકળ્યો. રાજા અને માંત્રી ગામના પાદરે આવેલા 

એક ખેતરે પહોંચ્યા. ખેડતૂ એની પત્ની અને બે બાળકો સાથે પે્રમથી સાાંજન ાં ભોજન કરતો હતો. 

રાજાને પોતાના ખેતરમાાં જોઈને એ ઊભો થઈ ગયો. રાજાએ ખેડતૂને પછૂય ાં, ત ાં સ  ખી તો છે ને? 

ખેડતેૂ કહ્ ાં, જી મહારાજ! હ ાં બહ  જ સ ખી છાં. સામો શેઢો દેખાય છે ત્યાાં સ  ધી માર ાં ખેતર છે, બાજ માાં 

વહતેી નદીમાાંથી પરૂત  ાં પાણી મળી રહ ેછે, દર વષે સારો પાક થાય છે, પે્રમ કરે એવી પત્ની છે 
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અને બે ડાહ્યા બાળકો છે. સ ખ કહવેાય એવ ાં બધ ાં જ મારી પાસે છે! રાજા અને માંત્રી ત્યાાંથી નીકળ્યાાં. 

રાજાએ માંત્રીને પછૂય ાં કે મને કેમ આજે એવ ાં લાગ્ય ાં કે એ ખેડતૂ મારા કરતાાં સ ખી છે! મારી પાસે તો 

એની પાસે છે તેનાથી અઢળક સાંપવત્ત છે! ખેડતૂ પાસે જે છે એનાથી એ ખ શ છે અને તમે જે છે 

એને વધારવાની રફરાકમાાં જ રચ્યાપચ્યા રહો છો. ખેડતૂ એના બાળકોને ખેતી શીખવે છે અને તમે 

તમારા સાંતાનોને લડાઈ કરતાાં શીખવો છો! તમને તો એ પણ ગચિંતા છે કે લડાઈમાાં રાજક માર 

માયો જશે તો? તમે તમારી સરખામણી મોિા રાજાઓ સાથે જ કરો છો અને દ :ખી રહો છો! 

આપણે બધા જ થોડાાં- ઘણાાં અંશે રાજા જેવ ાં જ કરતાાં હોઈએ છીએ. ઘણાાં લોકો એવા પણ હોય છે 

જે પોતાનાથી ઓછાં હોય એવી સરખામણી કરીને અગભમાનમાાં રાચે છે. આવા સાંજોગોમાાં માણસ 

પોતાનાથી ઓછાં હોય તેને નબળો ગણે છે. વધ  હોય તેની સાથે સરખામણી જેમ યોગ્ય નથી એવી 

જ રીતે ઓછાં હોય તેની સાથે પણ કમ્પપેરરઝન વાજબી નથી, કારણ કે કોઈન ાં વધ  જોઈને ઈષાશ થાય 

છે અને કોઈન ાં ઓછાં જોઈ તેના પ્રત્યે વતરસ્કાર થાય છે. 

સાંપવત્તની સરખામણી ક્ારેય સ ખ આપતી નથી. માણસ વધ  સારો થવા કે વધ  પ્રામાગણક બનવા 

કોઈ જ પ્રયાસ કરતો નથી. બધાને રૂવપયાવાળા થવ ાં છે, બહ  ઓછા લોકોને રદલવાળા થવ  નાંછે! 

યાદ રાખો, તમે જેવા છો એવા રહશેો તો કોઈ તમને દ :ખી નહીં કરી શકે. દરેક માણસને ઈશ્વરે 

તેના પરૂત  ાં આપ્ય ાં જ હોય છે પણ આપણે તો હાંમેશાાં બીજા કરતાાં વધ  જોઈત  ાં હોય છે. સ ખ માિે 

સાંપવત્ત મહત્વની નથી, પે્રમ, લાગણી, સાંબાંધો અને સાંતોષ મહત્વનો છે. બીજા સાથે સરખામણી 

કરવાન ાં છોડીને તમારી પાસે જે છે તેના વવશે વવચાર કરો તો ચોક્કસ એવ ાં ફીલ થશે કે, હ ાં બહ  

સ ખી છાં!‘ લેખક: અજ્ઞાત  

છેલ્લો સીન: અગભમાનથી માનવી ફુલાઈ શકે છે, ફેલાઈ શકતો નથી. – રષ્સ્કન 

 

 

ખ બ જ સ ાંદર આ ટૂાંકી વાતાશઓ ખરેખર સ ાંદર બોધ આપે છે.  



 

82 

 

લેખક: અજ્ઞાત  
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એક ખ બ જ સરસ વાત 

 એક ખ બ જ સરસ વાત છે કે હજીયે આપણા ગામડાાંઓમાાં માનવતા જીવે છે... 
પ્રામાગણક્તા,દીઘશસાંતોષ,ગમે તેવી હાલતમાાં પણ ભગવાન ઉપરની શ્રધ્ધા...એની આ વાત છે. 
થોડાક વખત પહલેાાં, એક માનતા પ રી થયા પછીથી, તે માન્યા પ્રમાણે હ ાં અમ ક ગરીબ ભખૂ્યા 
લોકોને કશ ાંક ખાવાન ાં આપવા માિે ફરસાણ-વમિાઇવાળાની દ કાનેથી બ ાંદીના ૧-૧ લાડ  અને 
ગાાંિીયાના ૫૧ પડીકા બાંધાવીને સવારના પહોરમાાં સ્ક િર ઉપર નીકળી પડયો. થોડાક પડીકા 
રસ્તામાાં આવતા-જતાાં ગભખારીઓને આપતો આપતો રેલ્વે સ્િેશને પહોંચ્યો, કારણ કે ત્યાાં અથવા 
માંરદરે જ વધારે ગભખારીઓ મળી રહ.ે.. 
ભજીયાાં,સીંગ ચણા વગેરેની લારીઓથી થોડેક દ ર, એક ઝાડ નીચે, એક ગભખારણ બે નાના 
છોકરાઓને લઇને બેિી હતી. મેં તેની નજીક જઇને તેને વ્યસ્ક્તદીિ ૧-૧ એમ ત્રણ પડીકા 
આપ્યા, અને હજી તો સ્ક િરની કીક મારવા જઉં તે પહલેાાં પેલી ગભખારણે 
"ઓ...સાયેબ...અરે..ઓ..શેિ" બ મો પાડીને મને રોક્ો. પાસે આવીને મને કહ ેકે "સાયેબ, તમ યે 
તૈણ જણના તૈણ પડીકા આપીયા, પન આ નાલ્લો તો હજી હાત મ્પહૈનાનો જ થ્યો છે.. ઇ કેમનો 
ખૈ હખવાનો? લો આ એક પડીક ાં પાછાં લૈ જાવ. કોક બચારા મારાથી વધારે ભ ખ્યાને કામ 
લાગશે." 
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મારી આંખોમાાં આંસ  આવી ગયા. (કેિલી ઇમાનદારી?) છતાાં એની પરરક્ષા કરવા માિે મેં પ છય ાં 
કે, 
"જો આ પડીક ાં તેં તારી પાસે રહવેા દીધ ાં હોત, તો તને સાાંજે ખાવા કામ લાગેત. શ ાં તારી પાસે 
સાાંજના ખાવા માિેની કોઇ વ્યવસ્થા છે? કે ત ાં શ ાં ખઇશ? છોકરાને શ ાં ખવડાવીશ?"...તેણે હાથ 
જોડીને જે જવાબ આપ્યો તે સાાંભળીને મને તેના ચરણસ્પશશ કરવાન ાં મન થઇ ગય ાં, તેણે કીધ ાં 
કે," શેિ...સાાંજની કે કાલની ગચિંતા કરવાન ાં કામ મારૂાં નથી, ઉપરવાળાન ાં છે અને તે જે આપે છે 
તેર્ટલ ાં જ મારૂાં છે, (ભગવાન ઉપર કેર્ટલી શ્રધ્ધા છે).. જો મારા નસીબમાાં હશે તો અહીં જ ઝાડ 
નીચે બેિાાં- બેિાાં પણ તમારા જેવા કોઇક ગાડીવાળાને વનમીત્ત બનાવીને પણ અમારૂાં પેિ ભરશે, 
પણ તે માિે હ ાં બેઇમાની તો નહીં જ કરૂાં. મારા નસીબન ાં હશે, તેર્ટલ ાં જ મને મળશે, નરહતર 
તમે આપેલ  આ પડીક  પણ કોઇ ક તરૂાં કે કાગડો આવીને ખેંચી જશે.(કેિલો સાંતોષ) 
જો ભગવાને મને મારા કમોના રહસાબે આ ગભખારણનો દેહ આપ્યો છે તો તેમાાં જ મારૂાં ભલ  
હશે અથવા તે જ મારૂાં નસીબ હશે, નરહતર હ ાં અત્યારે ગાડીવાળાના ઘરમાાં હોત....!!!" 
કેવો સરસ માવમિક જવાબ છે, પોતાની પાસે કશ ાં જ નથી તો ય કાલની કે સાાંજની ગચિંતા નથી, 
અને આપણને ભગવાને એિલ ાં બધ ાં આપી દીધ ાં છે કે આપણને તે સાચવવાની ગચિંતા છે...શેમાાં 
પૈસા રોક ાં તો જલ્દીથી વધે? 
૨૫ વષશ પછી પાકીને કેિલાાં થશે, તેવી ગણતરી કરીને રોકાણ કરીએ છીએ... 
૨૫-૩૦ વષશન ાં મોરગેજ, ૨૫ વષશ પછી RRSP/CPP/Insurance માાંથી કેિલા પાછા આવશે, તે 
ગણીને 
આજે ભીડ ભોગવીને ય કાલ માિે બચાવીએ છીએ, અને ભગવાન ઉપર શ્રધ્ધાની મોિી મોિી 
વાતો કરીએ છીએ...!!! 
खबर नह ीं है पलकी.... 
और बात करत है कलकी... 
 

આજ ભી બચ્ચે હાથ છોડ દેતે હૈ.! પર માાં-બાપ નરહ 

એક છોિી બચ્ચી અપને પાપા કે સાથ જા રહી થી. રસ્તે મેં એક પલૂ પર પાણી બહ ત તેઝીસે બહ 

રહા થા.  
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પાપા : બેિી ડરો મત મેં હ ાં મેરા હાથ પકડ્લો 

બચ્ચી: નરહ પપ્પા, આપ મેરા હાથ પકડ્લો.  

પાપા (હશ કર બોલે): એ તો એક હી બાત હ ઈ. દોનો મેં ક્ાાં અંતર હૈ?  

બચ્ચી: અગર મ ૈઆપકા હાથ પકડ ાં ઓર અચાનક ક છ હોજાએ, તો શાયદ, મેં આપકા હાથ 

છોડદ ાંગી , પર અપ અગર મેરા હાથ પકડેંગે તો મૈ જાનતી હ ાં .....કે ચાહ ેક છ ભી હોજાયે આપ મેરા 

હાથ કભી નરહ છોડેંગે. "આજ ભી બચ્ચે હાથ છોડ દેતે હૈ.! પર માાં-બાપ નરહ. 

 
ગઢૂ રહસ્ય 
 
દશ રદવસથી ઘરમાાં કલ્પાાંત કરતો મહમદ દશમા રદવસે રહિંમત કરી ઘર બહાર નીકળી નમાઝ 
પઢવા મસ્સ્જદે ગયો. દસ રદવસ પહલેાાં ગ મ થયેલ એની વહાલસોયી દીકરીનો પત્તો લગાડવા, 
સહાય કરવા માિે અલ્લાહને પ્રાથશના કરી. નમાઝ પઢી પાછો ફરતો હતો ત્યાાં રસ્તામાાં 
કાળકામાન ાં માંરદર આવ્ય ાં. બહાર એક બોડશ હત  ાં, ‘આજની પનૂમના રદવસે જે શ્રધ્ધાથી 
કાળકામાની પજૂા કરી સાંકલ્પ કરે એની મનોકામના પણૂશ થાય છે.’ 
એ પાકો મ સલમાન હતો પણ રહિંદ  માંરદરમાાં જઈ એણે પ્રાથશના કરી, “હ ેમહાકાળી મા, મને 
મારી દીકરી પાછી મેળવી આપશો તો હ ાં સવાસો રૂવપયાના પેંડા ધરાવીશ અને તમને ચ ૂાંદડી 
ચઢાવીશ.” સાંકલ્પ કરી એ પાછો ફરતો હતો ત્યાાં એના કાને શબ્દો પડયા, “હ ેમાડીના ભકત, 
એકાદ સાર ાં કામ કરીશ તો તારી મનોકામના પણૂશ થશે.” એણે ગખસામાાંથી પાાંચ રૂવપયા કાઢી 
એની સામે પડેલી ચાદરમાાં નાખ્યા. 
ઘેર પહોંચી ઉદ્ધદ્વગ્ન મને ખાિલામાાં આડો પડયો. વવચારે ચઢયો, “મારી પાંદર વષશની દીકરીને 
કોણ ઉપાડી ગય ાં હશે? હ ેઅલ્લાહ, એના વવના હ ાં જીવી નરહ શક ાં.” અને કલ્પાાંત કરવા લાગ્યો. 
વીશ વષશ પહલેાાંનો એ રદવસ એને યાદ આવ્યો. ભતૂકાળ યાદ આવતાાં એ બબડયો, “મારી 
દીકરીને કોઈએ એવા નાલાયક એજન્િ પાસે તો નરહ પહોંચાડી હોય?” એ વવચાર મનમાાં 
ઝબકૂતાાં એ ધ્રજૂી ઉિયો. વધ  વવચાયાશ વવના પહલેી રેઈન પકડી મ ાંબઈ પેલા એજન્િને ઘેર 
પહોંચી ગયો. એના ઘેર  તાળાં  હત  ાં. પ ૂાંિ ફેરવી તો એક પાડોશીએ કહ્ ાં, “રાજારામન ાં કામ છે? 
એ તમને  ફોકલેન્ડના એમના હડ્ડા પર મળશે.” 
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એ તરત જ ફોકલેન્ડ પહોંચી ગયો. પાનના એક ગલ્લાવાળાને રાજારામ વવષે પછૂતાાં એણે એક 
વવશાળ કાંપાઉન્ડ તરફ આંગળી ચીંધી. કાંપાઉન્ડમાાં દોડી જઈ અંદરના એક ઘરના બારણે બેલ 
મારતાાં એક ત્રીસેક વષશની ય વતીએ દરવાજો ખોલી પછૂય ાં, “કોન ાં કામ છે?” સામે મહમદને 
જોતાાં રાંભા પળભર તો એને નખશીખ વનરખી રહી. સ્મવૃતપિ પર ઝબકારો થતાાં એણે પછૂય ાં,  
“રાજારામને શોધો છો? કેમ કોઈ નવી છોકરીને ઉપાડી લાવ્યા છો?” 
“ના બહને, મારે જાણવ ાં છે કે મારી વહાલી દીકરીને કોઈ અહીં તો નથી લાવ્ય ાં?” 
“તમે કયાાંથી આવો છો?” મનની ખાત્રી કરવા એણે પછૂય ાં. 
“અમદાવાદથી.” 
“વીશ વષશ પહલેાાં માાંડવીની પોળની એક છોકરીને તમે તો અહીં નહોતા લાવ્યા?” 
મહમદ એની સામે તાકી રહ્યો. ચહરેો કાંઈક યાદ આવતાાં ગભરાિને કારણે એનાાં અંગે અંગ 
ધ્રજૂવા લાગ્યાાં. એક હરફે ઉચ્ચારી ન શકયો. શ ાં જવાબ આપવો એના વવચારમાાં સ્તબ્ધ બની 
ગયો. શરમથી એન ાં મસ્તક નીચે ઢળી ગય ાં. એને ચપૂ જોઈ રાંભા બોલી, ” છેલ્લા પાંદર 
રદવસમાાં પાાંચ છોકરીઓ આવી છે.  ઉપર આવો,  તમારી દીકરી જો અહીં હોય તો લઈ જઈ 
શકો છો.” 
પસ્તાવાનાાં આંસ  છૂપાવી  આશાભયો મહમદ ઉપર ગયો. ચારે બાજ  દેવદેવીઓ અને વવશ્વની 
મહાન સન્નારીઓના ફોિાજોઈ એન ાં હૈય ાં અને મન નાચી ઉિયાાં. એણે ચારે બાજ  નજર ફેરવી. 
એ ખાંડમાાં પચાસેક ય વતીઓને એક આધેડ વયની બહને સાંસ્કારના પાિ શીખવતાાં હતાાં. 
એકાએક વચ્ચેથી એક છોકરી દોડી આવી. “ડેડી, તમે અહીં કયાાંથી?” મહમદની દીકરી પાસે 
દોડી આવી એને ભેિી પડી. 
મહમદન ાં હૈય ાં પીગળી ગય ાં. એના માથે હાથ ફેરવતાાં એ બોલ્યો, “હા, બેિા હ ાં તને લેવા આવ્યો 
છાં. ચાલ, સાંસ્કારની આ મહાદેવીને નમસ્કાર કરી એમના આશીવાશદ લઈ ઘેર ચાલ. તારા વવના 
હ ાં જીવી નરહ શક ાં.” અને પ ૂાંિ ફેરવી રાંભાને બે હાથ જોડી વાંદન કરી ઉમેય ું, “આપના જેવી 
મહાન મહાદેવીને નરકવાડે લાવનાર કયો કાળમ ખો અભાગી હશે? સાત ભવ એ નરકમાાં 
સબડયા કરશે!” 
રાંભા અને મહમદની આંખો મળી પણ બેમાાંથી એકેયે એ ગઢૂ રહસ્ય ન ઉકેલવામાાં ડહાપણ 
માન્ય ાં. 
જય ગજજર 
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જજિંદગી નો સાચો મમશ 
એક ડોક્િર હતા.હાંમેશાાં ખ શ રહ ે

એક રદવસ એક વમતે્ર તેમને સવાલ કયો કે ત  ાં દરેક સાંજોગોમાાં આિલો ખ શ કેવી રીતે રહી શકે છે? 

ડોક્િરે જવાબ આપ્યો કે મારી દવા ઉપરથી હ ાં જજિંદગી જીવતા શીખ્યો છાં! દવા ખાઈને નહીં પણ 

દવા પાછળન ાં તાત્પયશ સમજીને! ડોક્િરે મતલબ સમજાવ્યો કે આપણા મોઢામાાં ચોકલેિ હોય તો 

આપણે ચગળ્યા રાખીએ છીએ અને દવાની કડવી ગોળી હોય ફિ દઈને ગળેથી નીચે ઉતારી દઈએ 

છીએ. બસ આવ ાં જ જજિંદગીન ાં છે ખરાબ ઘિના હોય તેને ગળેથી નીચે ઉતારી નાખવાની અને મજા 

આવે એવ ાં હોય એને ચગળ્યા રાખવાન  

 
 

ચલે ચલો રક વહ માંગઝલ અભી નહીં આઈ 
  
Source: Namskar, Alok Shrivastav  
  
  

માણસની સૌથી મોિી સમસ્યા કઈ છે? આ સવાલના હજાર જવાબ હોઈ શકે. ખરેખર તો આ 
સવાલના જવાબમાાં જ દ વનયાભરની રફલસ ફીઓ અને વવચારો જન્મે છે. પાંથો અને સાંપ્રદાયો 
બને છે, બગડે છે. કોઈએ કહલેી એક વાતાશ મને બહ  અથશપણૂશ જણાય છે. મ ાંબઈની એક 
કાંપનીમાાં એક ચપરાસી કામ કરતો હતો. રોજ ઘરેથી દોઢ કલાકની રેનની યાત્રા બાદ ઓરફસે 
પહોંચતો. રેનમાાં ભીડ એિલી રહતેી કે માાંડ ચઢી શકતો. ઓરફસે પહોંચે ત્યાાં સ ધીમાાં જ એ 
ખાસ્સો થાકી જતો. પછી કામમાાં પણ ભલૂો થતી. લોકો ખીજાતા. બહ  કપર ાં જીવન હત  ાં. એ 
ભગવાન વવઠ્ઠલનો ભક્ત હતો. 
 
રદલથી પજૂા-પાિ કરતો, વ્રત રાખતો. પ્રસન્ન ભગવાને એક રદવસ દશશન આપી જ દીધા. 
વરદાન માગવા કહ્ ાં. સૌથી મોિી સમસ્યા તો જાનવરની જેમ રેનની ભીડમાાં ઓરફસે જવાની જ 
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હતી. એિલે એણે વરદાન માગ્ય ાં કે કાલથી વવિંડો સીિ મળે જેથી દોઢ કલાકની મ સાફરી 
આરામથી કરી શકાય. ‘તથાસ્ત  ’ કહીને ભગવાન અંતઘ્ર્યાન થઈ ગયા. 
 
આપણે જેમતેમ સમસ્યાના ઉકેલો શોધીએ છીએ, આપણાાં મયાશરદત દ્રષ્ટિકોણના જોરે. આપણા 
વવચારો એિલા ટૂાંકા હોય છે કે આપણે કારણો સામે જોવા જ નથી માગતા. આપણે ઉતાવગળયા 
અને ક્ષ લ્લક ઇલાજો શોધીએ છીએ. માણસોથી માાંડીને સમાજો અને સભ્યતાઓ સ ઘ્ધાાં સાથે 
આવ ાં થત ાં હોય છે. કદાચ માણસની સૌથી મોિી સમસ્યા ભય છે. એકદમ નાના નાનાથી માાંડીને 
મોિા મોિા ડર આપણા અસ્સ્તત્વને પીડે છે. 
 
જીવનન ાં સત્ય એ છે કે માણસ એક એકમ નથી. એ વ્યાપક પ્રકૃવતનો જ એક રહસ્સો છે. એ 
પોતે જ પ્રકૃવત છે. એિલે વાસ્તવમાાં તો ભય ક્ાાંય છે જ નહીં. એ કાલ્પવનક બાબત છે. 
વનરાધાર પણ છે. વાત થોડી દાશશવનક લાગશે, જીવનથી કપાયેલી અને અવાસ્તવવક પણ. 
કારણ કે સામાન્ય માણસ ગબચારો કઈ રીતે ભયથી મ સ્ક્ત મેળવી શકે. 
 
રોજી-રોિીનો ડર, યશ-અપયશનો ડર, સફળતા-વનટફળતાનો ડર... અનાંત શૃાંખલા છે. પરાંત   
બીજો રસ્તો પણ નથી. રવીન્દ્રનાથ િાગોરે જ્યારે એક નવા ભારતની કલ્પના કરેલી ત્યારે એમાાં 
સૌથી ઉપર હત  ાં - ગચત્ત જેથા ભયશનૂ્ય, ઉરચ જેથા વશર. એક ભયશનૂ્ય ગચત્ત જ રક્રયેરિવ હોઈ 
શકે છે. મોિા ભાગના ડર મનોવૈજ્ઞાવનક પ્રકારના હોય છે અને અસ રક્ષામાાંથી પેદા થતા હોય 
છે. તેનાથી મન ટયની પ્રવતભા ક ાંરિત થાય છે, ચરરત્ર વવકૃત થઈ જાય છે. 
 
જો આંતરરાટરીય સ્તર પર જોઈએ તો આજે પથૃ્વી પર ભયનો સૌથી વધારે નક્કર સાંચય 
અમેરરકન રાજસત્તામાાં થયો છે. આ ભય એવા વવચારમાાંથી પેદા થાય છે કે સામ્રાજયવાદી 
શોષણના જે તાંત્ર વડે ગચક્કાર સમદૃ્ધિ પેદા થઈ છે તેમાાં ક્ાાંક અવરોધ તો નહીં આવી જાયને? 
આ ભયને સમાાંતર એક બીજો ભય સળવળે છે અને તે છે આંતકવાદનો ભય. તે સવશવ્યાપી 
ભય છે. 
 
આપણા દેશમાાં કાંઈકેિલાય પ્રકારના ડર છે જે વ્યસ્ક્ત, પરરવાર અને સમાજ પર સદીઓથી 
બોજ બનીને બેિા છે. આ ડરનો એક છેડો સામાંતી સાંસ્કારો ધરાવતા રદમાગમાાં છે, જ્યારે બીજો 
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છેડો પ્રગવતની હોડમાાં પાછળ ન જઈ જવાની લાહ્યમાાં પરોવાયેલો છે. આપણે પ્રવતગામી અને 
પ્રગવતશીલ બને્ન છીએ. આપણે આગળ પણ વધી રહ્યા છીએ અને આપણા પગ બેડીઓમાાં પણ 
જકડાયેલા છે. આ તે કેવો વવરોધાભાસ! 
 
શ ાં આપણ ાં રાટરીય જીવન ભયથી મ કત થઈ શકશે? શ ાં એવા ભારતન ાં વનમાશણ થઈ શકશે જેની 
પરરકલ્પના જ સ્વાતાંત્ર્યસાંગ્રામનો મ ખ્ય પે્રરણાસ્રોત હતી? સમગ્ર દ વનયાના ઈવતહાસમાાં ભારતે 
એક અનોખો સાંઘષશ કરેલો. આ અનોખાપણ ાં એ વાતમાાં હત  ાં કે ભારતની આઝાદી તમામ 
પ્રકારની ગ લામીથી ધેરાયેલી માનવજાવતની મ સ્ક્ત તરફન ાં માત્ર એક પગલ ાં હત  ાં, અંવતમ લક્ષ્ય 
નહીં. 
 
બેશક, એ ય ગના માનવતાવાદી વવચારોમાાં અમ ક કચાશ રહી ગઈ હશે. અમ ક નબળાઈઓ 
પણ. પરાંત   વતરાડો ભરવાને બદલે તેમજ તે વવઝનના ઊંડાણને વ્યાપકતા આપવાને બદલે 
આપણે આપણી ચારે તરફ ભયની નવી દીવાલો ઊભી કરી નાખી છે... ભારતની જનતાએ હવે 
પોતાની જ સામે એક ય િ લડવાન ાં છે. 
 
આ ય િ એિલે એ ભયમાાંથી મ સ્ક્ત મેળવવી જે ભારતીયોના સામાજજક જીવનનો રહસ્સો બનીને 
તેમના વ્યસ્ક્તત્ત્વને સીવમત-સાંક ગચત-ક ાંરિત કરી નાખે છે. આ કાંઈ અમતૂશ કે દાશશવનક ભય નથી. 
તમે પોતાના જીવનને ઘ્યાનપવૂશક વનહાળશો અને ખ દની ભીતર નજર કરશો તો તમને આ 
ભયના હજાર ચહરેા અને તેનાથી બચવાની કોવશશ કરત  ાં ખ દન ાં વજૂદ પણ દેખાશે. બચવાની 
આ કોવશશ વ્યથશ છે. જો તમે ભયને નાથશો નહીં તો એ તો તમને નાથી લેશે જ. અહીં બચાવ 
છે જ નહીં. 

 

બધ ાં પકડી રાખશો તો અંતે કાંઈ જ નહીં મળે ! 
દ ુઃખનો જીવનમાાં જ્યારે કોઈ ભાર હોય છે, મારા ઉપર મને જ અવધકાર હોય છે. 
દ ુઃખની દશામાાં એક અન ભવ થયો ‘ઇજન’,જેઓ મને મળે છે, સમજદાર હોય છે. 
- ઇજન ધોરાજવી 
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આવધપત્ય જમાવવ ાં એ માણસનો સ્વભાવ છે. દરેકને આવધપત્ય જોઈએ છે. જગ્યા, વસ્ત  , સત્તાથી 
માાંડી દરેક ઉપર માણસને અવધકાર જમાવવો છે. મારો પ્રભાવ રહવેો જોઈએ, હ ાં કહ ાં એમ જ થવ ાં 
જોઈએ, મારો બોલ તમે ઉથાપી જ કેમ શકો! અવધકારનો નશો માણસને અંધ બનાવી દે છે. તમારે 
કાંઈ પકડી રાખવ ાં છે? તો સૌથી પહલેાાં તેને છોડતા શીખો! 
‘અિેચ’ થવ ાં એ આવડત છે અને ‘ડીિેચ’ થવ ાં એ આિશ છે. સાંબાંધોમાાં આ વાત ખાસ લાગ  પડે છે. 

સાંબાંધમાાં આવધપત્ય ન હોય! દરેક સાંબાંધની એક બોડશર લાઈન હોય છે, એને ક્રોસ કરવા જઈએ તો 
સાંબાંધ તિેૂ છે. માણસ સાંબાંધોમાાં પણ આવધપત્ય ઇચ્છે છે અને સાંબાંધો તિૂવાન ાં સૌથી મોટ ાં કારણ એ 
જ છે. 
એક પવત-પત્ની હતાાં. દરેક પવત-પત્નીની જેમ તેની જજિંદગીમાાં પણ સવાલો આવતા, સમસ્યાઓ 
ઊભી થતી અને ઝઘડા પણ થતા. પવતનો વમત્ર દરેક વખતે જજ હોય એ અદાથી બાંનેની વચ્ચે 
આવી જતો અને શ ાં સાચ ાં, કોણ સાચ ાં અને હવે શ ાં કરવાન ાં છે એનો વનણશય સ ણાવી દેતો. એ વમત્ર 
પોતાને ડાહ્યો જ સમજતો. એક રદવસ પેલા ભાઈએ વમત્રને કહ્ ાં કે, “પ્લીઝ, અમે ન કહીએ ત્યાાં 
સ ધી ત  ાં અમારી જજિંદગીમાાં દખલ ન કર. એ વાત સાચી કે ત  ાં અમાર ાં ભલ ાં ઇચ્છે છે પણ તારી 
ચાવીથી અમાર ાં તાળાં ખલેૂ એ જરૂરી નથી.” 
દરેક માણસને તેની સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો અવધકાર છે અને એ અવધકાર ક્ારેય છીનવવો ન 
જોઈએ. આપણે ક્ારેય વવચારીએ છીએ કે આપણે કોઈ સાંબાંધમાાં એન્ક્રોચમેન્િ તો નથી કરતાાંને? 
સાંબાંધોમાાં અવતક્રમણ જોખમી હોય છે. કોઈ ઉકેલ કદાચ આપણી નજરે વાજબી ન હોય, છતાાં 
દરેકને પોતાનો ઉકેલ મેળવવા દેવો જોઈએ. કોઈ સલાહ માાંગે ત્યારે આપણે પછૂીએ છીએ કે ત  ાં શ ાં 
ઇચ્છે છે? આપણે મોિાભાગે આપણી ઇચ્છા જ િોકી બેસાડતાાં હોઈએ છીએ! 
એક કલાકાર હતો. રોજ નાિકમાાં કામ કરે. એક રદવસ એક વ્યસ્ક્તએ તેને પછૂય ાં કે નાિકમાાંથી તમે 
તમારી જજિંદગીમાાં શ ાં શીખ્યા? નાિકના એ કલાકારે સરસ વાત કરી. તેણે કહ્ ાં કે, “નાિકમાાંથી એક 
જ વસ્ત   હ ાં શીખ્યો છાં કે તમારો રોલ પરૂો થઈ જાય એિલે તમારે સ્િેજ છોડી દેવાન ાં છે!” આપણે 
કાંઈ છોડતાાં નથી એિલે જ દ ુઃખી થઈએ છીએ. આપણને ઘણી વખત તો ખબર જ નથી પડતી કે 
આપણો રોલ ક્ાાં પરૂો થાય છે! આપણો રોલ પરૂો થાય પછી પણ આપણે જો ન ખસીએ તો બીજા 
કલાકારોને એવ ાં જ લાગે કે આપણે નડતરરૂપ છીએ. 
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દરેક સાંબાંધમાાં આ વાત લાગ  પડે છે. તમારો રોલ પરૂો થાય એિલે ખસી જાવ. નાના હોઈએ ત્યારે 
રમકડાાંનો શોખ અને મોહ હોય છે. આપણે રોજ આપણાાં રમકડાાં સાચવીને મકૂી દઈએ છીએ. મોિા 
થઈએ એિલે એ રમકડાાં આપોઆપ છૂિી જાય છે. એક ઉંમરે આપણને પોતાને સમજાઈ જાય છે કે 
આપણે હવે રમકડે રમવા જેવડાાં નથી! મોિા થઈએ પછી કેમ આપણાથી રમકડાાંની જેમ કાંઈ છૂિત  ાં 
નથી? 
‘ઇન્વોલ્વ’ થયા પછી ધીમે ધીમે ‘વીડ્રો’ થતાાં પણ શીખવ ાં જોઈએ. જનરેશન ગેપ એ બીજ ાં કાંઈ 
નથી, પણ વીડ્રો ન થવાની અણઆવડત હોય છે. સાંતાનોને તમે કયા વનણશયો લેવા દો છો? દીકરો 
કે દીકરી ગમે એવડા મોિા થઈ જાય તોપણ આપણે એવ ાં જ ઇચ્છતાાં હોઈએ છીએ કે એ આપણે 
કહીએ એમ જ કરે! જો તમે કહો એમ જ કરવાન ાં હોય તો એને જે કરવ ાં હોય એન ાં શ ાં? સાંતાનોની 
જજિંદગીમાાંથી પણ એક સમયે વીડ્રો થઈ જવ ાં જોઈએ. 
એક બાપ-દીકરાને ઝઘડો થયો. વપતા બીજ ાં કાંઈક કહતેા હતા અને દીકરાને બીજ ાં કાંઈક કરવ ાં હત  ાં. 
એક વખત દીકરાની માતાએ પોતાના પવતને કહ્ ાં કે “એને જે કરવ ાં છે એ કરવા દેજો.” પવતએ કહ્ ાં 
કે “પણ એણે જે વનણશય લીધો છે એ મને સાચો નથી લાગતો.” પત્નીએ ત્યારે એિલો જ સવાલ 
કયો કે “તમારી જજિંદગીમાાં તમે જેિલા વનણશયો લીધા છે એ બધા સાચા હતા? દીકરાનો વનણશય 
સાચો છે કે ખોિો એ નક્કી કરનાર તમે કોણ? એ ભલૂ કરતો હોય તો એને ભલૂ કરવાનો પણ 
અવધકાર છે!” 
દરેક વ્યસ્ક્ત સમજ  છે. તેને અણસમજ  સમજીને તમારી સમજણ એની ઉપર િોકી બેસાડવા જેવ ાં 
અસમજ  કામ બીજ ાં કોઈ નથી. સૌથી વધ  ડાહ્યો માણસ એ જ છે જે પોતાન ાં ડહાપણ બીજાની માથે 
િોકી બેસાડતો નથી. કોઈના વનણશયમાાં ઘસૂણખોરી કરવા જેવ ાં પાપ બીજ ાં કોઈ નથી. તમારે તમારા 
સાંબાંધોમાાં આવધપત્ય જમાવવ ાં હોય તો એક વાત યાદ રાખો કે કોઈના પર આવધપત્ય જમાવવાનો 
પ્રયાસ ન કરો. સાંબાંધો જેિલા મ ક્ત હશે એિલા જ ગાઢ રહશેે. દરેક સાંબાંધની એક સીમા હોય છે, 
એ સીમાન ાં સન્માન નહીં કરો તો અપમાન સહન કરવાનો વારો આવશે... 
છેલ્લો સીન 
બ દ્ધિના અવતરેકથી બ દ્ધિશાળી માણસ મખૂશ થઈ જાય છે. 
- એમસશન 
લેખક: અજ્ઞાત  
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ફક્ત 8 રદવસ અને 8 સાંકલ્પથી મેળવો પરમ શાાંવત...! 
  

શાાંવતની શોધ અને પ્રાપ્પ્ત બહારથી અંદરની તરફ નહીં, પણ અંદરથી બહારની તરફ થતી 
પ્રરક્રયા છે. મનના કોઇખણૂામાાં કાંઇ વવખેરાયેલ ાં હોય  ;તો તેને એકવત્રત કરવ ાં જરૂરી છે. ચાલો, 
આિ રદવસનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. રોજની એકરક્રયા નક્કી છે. જ્યારે પણ ભલૂો, ફરીથી શરૂ 
કરો... 
 
પહલેો રદવસ સ્વીકૃત ભાવથી જીવો 
તમારી પરરસ્સ્થવત (તે ગમે તેિલી ખરાબ હોય) અને લોકો (જેમની સાથે તમે છો)ને તે જેવા છે, 
તેવા જ રૂપમાાં સ્વીકાર કરો કા રણ કેબીજાને બદલવાની કોવશશ કરવામાાં તમે પોતે જ તમારી 
શસ્ક્ત વેડફો છો. પહલેાાં તમારી જાતને બદલો, તો પછી બધ ાં આપોઆપજ બદ લાઇ જશે. 
 
બીજો રદવસ આભાર માનો, આશીવશચન આપો 
જો તમને એવ ાં લાગત ાં હોય કે તમારા લીધે બીજાને દ :ખ કે ન કસાન થઇ રહ્ ાં છે, તો એવી 
વ્યસ્ક્તને ખબૂ આશીવચન આપો.આના થી તમારી અંદર અિકી ગયેલી હકારાત્મક ઊજાશનો 
પ્રવાહ વહવેા લાગશે, ચેતના શ િ થશે. તમે તમારો પે્રમ વહેંચશો, તોદ વનયાભરનો પે્રમનો 
ખજાનો  તમારા માિે ખ લી જશે. 
 
ત્રીજો રદવસ એક રદવસમાાં એક સાંકલ્પ 
જે લક્ષ્યને સૌપ્રથમ મેળવવા ઇચ્છતાાં હો, સવારે ઊિો ત્યારે સૌથી પહલેાાં તમારી સાંપણૂશ 
શસ્ક્તથી મનોમન તેન ાં પ નરાવતશન કરોઅને એ પણૂશ  કરવામાાં લાગી જાવ. રાતે્ર સતૂી વખતે 
સાંકલ્પ પ્રાપ્પ્ત માિે શાાંવતથી આંખો બાંધ કરીને મક્કમ બનો. સાંકલ્પ લેવાથી જસાંકલ્પશસ્ક્ત વધે  
છે અને પછી એકાગ્રતા પણ તમારો સાથ આપશે. 
 
ચોથો રદવસ ફરરયાદ ન કરો 
મનોમન નક્કી કરો કે કોઇ પણ વ્યસ્ક્તને કાંઇ પણ બાબત અંગે ફરરયાદ નહીં કરો. કોઇ 
પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વવના તમાર ાં કામકરતાાં< SPAN> રહો. પહલેા જ રદવસથી આવી િેવ 
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છિી જાય એવ ાં તો નહીં કહી શકાય, પણ ધીરે ધીરે તમે ફરરયાદ કરવાન ાં છોડી દેશો. તેની 
સાથે ધીમે ધીમે દ :ખ પણ જતાાં રહશેે. 
 
પાાંચમો રદવસ ક્રોધ ન કરો 
જ્યારે પણ ગ સ્સો આવે, ત્યારે એને મનમાાં થોડી વાર દબાવી રાખી માત્ર સાક્ષી બનીને 
પરરસ્સ્થવતને વનહાળો. ગ સ્સો તમનેઅંસત ગલત કરી દેનારી નકારાત્મક ઊજાશ છે. ગ સ્સામાાં લોકોના 
હાથ-પગ અને શરીર ધ્રજૂવા માાંડે છે તે આ બાબતન ાં ઉદાહરણ છે. 
 
છઠ્ઠો રદવસ ખ શ રહો 
મનમાાં ખ શીની ભાવના રાખો. તમને થોડા જ રદવસમાાં ખ્યાલ આવશે કે આ ખ શીના તરાંગ 
અનેકગણા વધીને તમારા અંતર, ઘર,આસપાસના વાતાવરણમાાં  પ્રસરવા લાગ્યા છે. જ્યારે 
આપણે ખ શ રહીએ છીએ, ત્યારે ખ શી તેની પાછળ અનેક ખ શી લઇને આવેછે. ખ શાલીભય ું મન 
તમારા માિે સ ખના  નવા દ્વાર ખોલી નાખે છે. 
 
સાતમો રદવસ બસ એક વમવનિ 
ઇશ્વર સાથે જોડાયા હોવાનો અન ભવ કરીને તેના પ્રત્યે આભારી બનો. ઇશ્વર સાથે જોડાવાનો 
અન ભવ શારીરરક શસ્ક્તની અન ભવૂતકરાવે છે. રદવસમાાં  એક વમવનિ માિે પણ પોતાના 
ઇટિદેવન ાં નામ ઉચ્ચારવાથી માનવસક શાાંવત મળે છે. 
 
આિમો રદવસ સાક્ષીભાવથી જીવો 
મનમાાં સતત ચાલ્યા કરતાાં વવચારોથી અપ્લ્પત રહવેાનો પ્રયત્ન કરો. મનમાાં જે કાંઇ વવચાર 
ચાલતાાં હોય તેને સાક્ષીભાવે વનહાળો.શરૂઆતમાાં ખ્યાલ </ SPAN>નહીં આવે, પણ ધીરે ધીરે 
તમને પોતાને જ સમજાવા લાગશે કે કયો વવચાર સારો છે અને કયો ખરાબ? થોડા જરદવસોમાાં 
ખોિા વવચાર< SPAN> આવતાાં અિકી જશે. 
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સાત પગલા............ 
(૧) જન્મ - એક અણમોલ સોગાદ છે, જે ભગવાનની ભેિ છે 

(૨) બચપણ - મમતાનો દરરયો છે જે પે્રમથી ભયો છે, જે ડ બી શક્ો તે તરી ગયો છે 

(૩) તર ણાવસ્થા - કાંઇ વવચારો, કાંઇ આશાઓનો પહાડ છે, મેળવવાની અનહદ આશા અને લ િવાની 
તમન્ના છે.તર ણાવસ્થા એિલે તરવરાિ, થનગનાિ અને અનેક નવી મ ૂાંઝવણો 
(૪) ય વાવસ્થા - બાંધ આંખોન ાં એ આંધળ સાહસ છે, તેમા જોશ છે, ઝન ન છે, ફના થવાની ઉમ્પમીદો 
અને ક રબાન થવાની આશા છે. 
(૫) પ્રૌઢાવસ્થા - ખ દને માિે કશ  ન વવચારતા,બીજા માિે કરી છિવાની ખ શી છે, ક ટ ાંબ માિે કાંઇ 
કરી છિવાની જીજીવવશા છે. 
(૬) ઘડપણ - વવતેલા જીવનના સરવાળા બાદબાકી છે,જેવ ાં વાવ્ય ાં તેવ ાં લણવાનો સમય છે 

(૭) મરણ - જીદગીની રકતાબના પાના ખ લ્લા થશે, નાડીએ નાડીએ કમશ તિૂશે, પાપ-પણૂ્યનો મમશ 
ખ લશે, ધમશ-કમશનો રહસાબ થશે, સ્વગશ-નરકનો માગશ થશે, પોતાનાનો પ્યાર છિશે અને સાત પગલા 
પ રા થશે 

માિે.. 
સાત પગલાની.. 
પાણી પહલેા પાળ બાાંધો.... 
 

(૧) જીદગીને કોઇપણ જાતની શરત વગર પે્રમ કરો. 
(૨) તમે નહી ખચેલા નાણાના તમે ચોકીદાર છો, માલીક નથી! 
(૩) દ વનયામા દરેક માણસ એમજ સમજે છે કે તે પોતે જ ચાલાક છે! પરાંત   જ્યારે ક દરતનો 
તમાચો પડે છે ત્યારે--------માિે તમારી હોશીયારી તમારી પાસે જ રાખો! 
(૪) જો તમને પહરેવા કપડા, રહવેા ઘર અને બે િાઇમ અન્ન મળત ાં હોય તો ઉપરવાળાનો આભાર 
માનજો 
તમારાથી બીજા કેિલા સ ખી છે તે જોવા કરતા બીજા કેિલા દ ુઃખી છે,તે જોશો તો,તમારે માિે સ્વગશ 
અહીં જ છે! 
(૫) તમે પૈસાદાર હો કે ગરીબ બધા અંતે મ્ર ત્ય ને જ વરે છે! મ ખ્ય વાત તો એ જ છે કે તમારી 
ખોિ કેિલાને પડી? તમારી યાદમા કેિલી આંખો ભીની થઇ! 
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વવશ્વના અમર હાસ્ય પ્રસાંગો – પી. પ્રકાશ વેગડ 

પ્રખ્યાત અને પ્રવતષ્ટિત વ્યસ્ક્તઓની રોજનીશી, આત્મકથન, સાંસ્મરણ, ઈન્િરવ્ય ૂઅને જીવનચરરત્ર 
જેવાાં સાધનોમાાંથી વવવવધ હાસ્યપે્રરક તેમજ હળવા પ્રસાંગોન ાં સ ાંપાદન કરીને લેખકે આ પ સ્તકમાાં 
સ ાંદર વાાંચનસામગ્રી એકવત્રત કરી છે. આ ઉપરાાંત સમાચારપત્રો અને સામાવયકોમાાંથી પણ કેિલીક 
સામગ્રી ટૂાંકાવીને અને વવદેશી ભાષાના ભાવાન વાદ સ્વરૂપે લીધી છે. કેિલીક સામગ્રીન ાં પ નલેખન 
કય ું છે, તો કેિલીકન ાં મૌગલક લેખન પણ. આ રીતે તૈયાર થયેલા ‘વવશ્વના અમર હાસ્ય પ્રસાંગો’ની 
વધ  વવગતો લેખના અંતે આપવામાાં આવી છે. આ લેખ અતે્ર પ નુઃપ્રકાવશત કરવામાાં આવ્યો છે. 

 
 

[1] એકવાર સાંત કબીર ગાંગારકનારે પોતાનો લોિો ધોઈ રહ્યા હતા. એવામાાં કેિલાક બ્રાહ્ણો પાણી 
પીવા માિે ત્યાાં પહોંચ્યા. એ લોકોને નદીમાાં નમીને ખોબે ખોબે પાણી પીતા જોઈને કબીરે કહ્ ાં : 
‘મહારાજ ! આ લોિો લો અને આરામથી જલ પીઓ.’ 
કબીરના એ શબ્દો તેમને અપમાનજનક લાગ્યા. એક બ્રાહ્ણે ગ સ્સે થઈને કહ્ ાં : ‘તને અક્કલ છે કે 
નરહ ? તારા અપવવત્ર લોિા વડે ત  ાં અમને અભડાવવા ઈચ્છે છે ?’ 

કબીરે તરત જ હાથ જોડીને વવનયપવૂશક કહ્ ાં : ‘જો આ લોિો ગાંગાના પવવત્ર જળનો સ્પશશ પામ્પયા 
છતાાં પવવત્ર થઈ શકતો નથી, તો એમાાં સ્નાન કરવાથી લોકોનાાં પાપ કઈ રીતે ધોવાઈ જાય છે !’ 
 

[2] એકવાર કોઈ અિકચાળી વ્યસ્ક્તએ અરહિંસા ઉપર કિાક્ષ કરતો એક પત્ર મહાત્મા ગાાંધીને લખ્યો: 
આપણે ધરતી પર ચાલીએ છીએ ત્યારે અસાંખ્ય કીડીઓ ને બીજા જીવ-જ ાંત  ઓ આપણા પગ તળે 
ચગદાઈ જાય છે. એ રહિંસા કઈ રીતે અિકાવી શકાય ?’ 

ગાાંધીજીએ પત્ર સરદાર પિેલને આપ્યો. તેમણે ખડખડાિ હસતાાં કહ્ ાં : ‘બાપ  ! એને લખો કે 
પોતાના પગ માથા પર રાખીને ચાલે !’ 
 

[3] આઈન્સ્િાઈનની બીજી પત્ની એલ્સા ઘણ ાં ઓછાં ભણેલી હતી. એના માિે તેમના વસિાાંતો માત્ર 
ગઢૂ રહસ્યો જ હતા. આથી એકવાર એણે કહ્ ાં : ‘તમારા બધા સાંશોધનોનો મને થોડો પરરચય 
આપો. લોકો એ અંગે ચચાશઓ કરે છે ત્યારે મને એ કહતેાાં શરમ લાગે છે કે એ અંગે હ ાં કાંઈ જાણતી 
નથી.’ 
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એકક્ષણ માિે આઈન્સ્િાઈનન ાં માથ ાં ચકરાવા લાગ્ય ાં, ‘એને કઈ રીતે સમજાવ ાં ! વળી ના પાડવામાાં 
પણ જોખમ છે !’ પણ બીજી ક્ષણે તેમને એક ય સ્ક્ત સઝૂી અને સ્સ્મત કરતાાં તેમણે કહ્ ાં : ‘જ્યારે 
લોકો તને પ્રશ્નો પછેૂ તો એમ કહવે  ાં કે ત  ાં એ વવશે બધ ાં જાણે છે, પણ આ અંગે કશ ાં કહી શકે નરહ, કેમ 
કે એ એક મહાન રહસ્ય છે !’ 
 

[4] મશૂળધાર વરસાદ અને અંધારી રાત હતી. સાંત એકનાથના દરવાજે િકોરા પડયા. તેમણે ઊભા 
થઈને જોય ાં તો ચાર અવતવથઓ પધાયાશ છે. એકનાથે પે્રમપવૂશક તેમને આવકાયાશ અને ભીનાાં વસ્ત્રો 
કોરાાં કરવાની વ્યવસ્થા કરી આપી. સાથોસાથ પત્નીને કહ્ ાં : ‘અવતવથઓ માિે જલદી રસોઈ 
બનાવી નાખ.’ 
 

પત્નીએ દબાયેલા સ્વરમાાં જણાવ્ય ાં : ‘ઘરમાાં બળતણ નથી અને કાલે આવેલો લાકડાનો ભારો આ 
વરસાદમાાં પલળી ગયો છે.’ 
‘ત ાં એની ગચિંતા ન કર અને રસોડામાાં જઈને તૈયારી કરવા લાગ, હ ાં હમણાાં લાકડાાં લાવી આપ ાં છાં.’ 
એકનાથે કહ્ ાં. અને ખરેખર થોડીવારમાાં જ, પત્નીના આશ્ચયશ વચ્ચે તેમણે સકૂા ાં લાકડાાંનો ભારો એની 
સામે રાખી દીધો, અને હસતાાં-હસતાાં અવતવથઓ સાથે જઈને બેિા. 
વરસાદ બાંધ પડયો અને ભોજન કયાશ પછી અવતવથઓએ વવદાય લીધી ત્યારે એકનાથ ભોંયે ચાદર 
પાથરીને આડા પડયા. રસોડાન ાં કામ પતાવીને આવેલી પત્નીએ તેમને ભોંયે સતૂા જોઈ નવાઈ 
પામીને પછૂય ાં : ‘ખાિલો ક્ાાં ગયો ?’ 

‘તેં રસોઈ બનાવી એ બળતણ ભલા ક્ાાંથી આવ્ય ાં?’ એકનાથે જવાબ આપ્યો અને ખડખડાિ હસી 
પડયા. 
 

[5] વવનોબા ભાવેને દગક્ષણ ભારતના એક કાયશકરે પછૂય ાં : ‘વવજ્ઞાનમાાં જેવી રીતે વસ્ત  વનટિ કસોિીઓ 
હોય છે, તેવી રીતે આત્મજ્ઞાનમાાં પણ કસોિીઓ ખરી ?’ 

વવનોબાએ હસતાાં હસતાાં કહ્ ાં : ‘કોઈના ગાલ પર તમાચો મારો ને તરત જ પારખી લો. જો એને 
ક્રોધ આવે તો સમજી લેવાન ાં કે આત્મજ્ઞાની નથી ! બસ આ છે આત્મજ્ઞાનની કસોિી !’ 
 

[6] નાની આવકમાાં મોિા ક ટ ાંબની જવાબદારીઓ પરૂી કરવામાાં વનટફળ નીવડેલા એક ભક્તે રમણ 
મહવષિ સામે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતાાં કહ્ ાં : ‘એવા જીવન કરતાાં તો મતૃ્ય  બહતેર છે !’ એ 
વખતે મહવષિ ખાખરાનાાં પાાંદડાાંની પતરાવળીઓ બનાવી રહ્યા હતા. તેમણે પોતાન ાં કામ ચાલ  
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રાખતાાં કહ્ ાં : ‘આ તૈયાર થયેલી પતરાવળીઓ ઉકરડે ફેંકી આવો. પછી આપણે શાાંવતપવૂશક એ અંગે 
વવચાર કરીએ.’ 
‘આપ શ ાં કહો છો પ્રભ  !’ એણે નવાઈ પામતાાં પછૂય ાં, ‘આિલા શ્રમથી તૈયાર કરેલી પતરાવળીઓ 
વાપયાશ વગર ઉકરડે ફેંકી દેવાનો શ ાં અથશ ?’ 

મહવષિએ હસીને જવાબ આપ્યો : ‘વત્સ ! આવી જ રીતે આ અણમોલ માનવ અવતારનો યોગ્ય 
ઉપયોગ કયાશ વગર એનો અંત લાવી દેવાનો વવચાર પણ એક મખૂશતા છે !’ 
 

[7] ઈંગલેન્ડના વડાપ્રધાન ગ્લેડસ્િન રેલવેના ત્રીજા વગશમાાં મ સાફરી કરી રહ્યા હતા એ જોઈને એક 
વમતે્ર કહ્ ાં : ‘તમારો પ ત્ર હાંમેશાાં ફસ્િશ  કલાસમાાં મ સાફરી કરે છે ને તમે આ દેશના વડાપ્રધાન હોવા 
છતાાં થડશ કલાસમાાં ?’ 

ગ્લેડસ્િને તેમના ખભે હાથ રાખીને જવાબ આપ્યો : ‘હ ાં એક ખેડતૂનો પ ત્ર છાં, જ્યારે એ એક 
વડાપ્રધાનનો !’ 
 
 

[8] 1932માાં મહાત્મા ગાાંધી, વલ્લભભાઈ પિેલ અને મહાદેવ દેસાઈ યરવડાની જેલમાાં હતા, ત્યારે 
ગાાંધીજીએ એવ ાં અન માન વ્યક્ત કય ું હત  ાં કે સરકાર તેમને ઓછામાાં ઓછાાં 5 વષશ સ ધી જેલમાાં 
રાખશે. પણ એ દરવમયાન ‘ક્રોવનકલ’માાં એવા સમાચાર પ્રગિ થયા કે ગાાંધીજીને ત્રણ વષશ જેલમાાં 
રાખવાના છે. આ સાંદભે ગાાંધીજીએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતાાં સરદાર પિેલને કહ્ ાં : ‘જ ઓ, હ ાં તો પાાંચ 
વષશ કહતેો હતો, પણ આ તો બે વષશ ઓછાાં થઈ ગયાાં !’ 
વલ્લભભાઈએ તેમની આ હાસ્યવવૃત્ત પર કિાક્ષ કરતાાં કહ્ ાં : ‘તમે તો પેલા નાગા જેવ ાં કરો છો. 
કોઈકે કહ્ ાં : ‘અલ્યા, તારી પ ૂાંિે બાવગળયો ઊગ્યો, તો એ બોલ્યો : ‘ભલે ઊગ્યો છાાંયડો થશે !’ 
 

[9] એકવાર ગલિંકન પાસે ફરરયાદ લઈને ગયેલો ઓરફસર ઉર્શકેરાિમાાં વચ્ચે-વચ્ચે અપશબ્દ બોલતો 
હતો. ગલિંકને એને અિકાવતાાં કહ્ ાં : ‘ભલા માણસ, મારી સામે આિલો બફાિ કાઢવા કરતાાં એ 
માણસને ધધડાવતો એક જોરદાર પત્ર લખી નાાંખતો હોય તો ? લે આ કાગળ અને અત્યારે જ અહીં 
બેસીને લખી નાાંખ !’ 
ગ સ્સે ભરાયેલ એ પરફસરે એવ ાં જ કય ું. એણે પોતાનો બધો ગ સ્સો પત્રમાાં િાલવી દીધો. એ પછી 
હળવાશ અન ભવતાાં એણે ગલિંકનને એ પત્ર વાાંચવા આપ્યો. 
‘વાહ તેં તો જોરદાર પત્ર લખ્યો છે!’ ગલિંકને મલકાતાાં કહ્ ાં, ‘આવ ાં તો મને પણ લખતાાં ન આવડે!’ 
પરફસરે પ્રસન્ન થતાાં પછૂય ાં : ‘હવે શ ાં ?’ 
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ગલિંકને પણ એ જ શૈલીમાાં જવાબ આપ્યો : ‘હવે શ ાં – હવે કાાંઈ નરહ !’ અને માવમિક ઢબે હસવા 
લાગ્યા. એ પરફસર તો ડઘાઈ ગયો અને ગલિંકનને બાઘાની જેમ જોઈ રહ્યો. ત્યારે ગલિંકને આદેશ 
આપ્યો : ‘જાઓ, આ પત્ર પેલી સગડીમાાં નાખી દો. મને પણ જ્યારે ગ સ્સો ચઢે છે ત્યારે હ ાં આવ ાં જ 
કર ાં છાં. આમ કરવાથી મનન ાં ઝેર બહાર નીકળી જાય છે ને આપણને શાાંવત મળે છે !’ 
 

[10] બાળગાંગાધર રિળકને કોઈએ પછૂય ાં : ‘શાસ્ત્રીજી ! આપણાાં શાસ્ત્રોમાાં સારો વર મેળવવા માિે 
કન્યાઓને ગૌરીવ્રત રાખવાન ાં સચૂન કરવામાાં આવ્ય ાં છે. એવી રીતે પ ર ષો માિે સારી પત્ની 
મેળવવા માિે શા માિે કોઈ વ્રતની ભલામણ કરવામાાં આવી નથી ?’ 

‘એિલા માિે કે બધી સ્ત્રીઓ જન્મજાત સારી હોય છે !’ રિળકે જવાબ આપ્યો અને ખડખડાિ હસી 
પડયા. 
 

[11] ભારતીય ઈવતહાસવવદ કાશીપ્રસાદ જયસ્વાલ એક્વાર કવવ મોહનલાલ મહતો સાથે ગપસપ 
કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તાજેતરમાાં લાંડનથી આવેલા તેમના બેરરસ્િર વમત્ર તેમને મળવા પહોંચ્યા. 
ત્યાાંથી વાતો દરમ્પયાન તેમણે કહ્ ાં કે અંગે્રજો યોગ પ્રત્યે અનન્ય જજજ્ઞાસા અને અગભરૂગચ ધરાવે છે. 
 

અંગે્રજો પ્રત્યેનો તેમનો એ અહોભાવ જોઈને કાશીપ્રસાદને ગમ્પમત સઝૂી. તેમણે મોહનલાલ તરફ 
ઈશારો કરીને કહ્ ાં : ‘આ ભાઈ દેખાવે ભલે સામાન્ય માણસ લાગતા હોય, પણ ખરેખર તેઓ એક 
વસિ યોગી છે. એક વાર હ ાં મારા ક ટ ાંબ સાથે નેપાળ ગયો હતો ત્યારે તેમને અમારી સાથે ન લઈ 
ગયો. પણ કાિમાંડ  પહોંચતાાં જ અમે તેમને અમારી હોિલના કાઉન્િર પર ઊભેલા જોયા. ત્યાાં 
પછૂપરછ કરતાાં ખબર પડી કે તેઓ એક અિવારડયાથી એ જ હોિલમાાં રોકાયા છે. અમે તો 
આશ્ચયશમાાં ગરકાવ થઈ ગયાાં, કેમ કે ચાર રદવસ પહલેાાં જ તેઓ અમારી સાથે પિણામાાં હતા. આ 
રીતે કોઈ વ્યસ્ક્ત એક જ સમયમાાં બે જગાએ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આવી છે તેમની યોગવસદ્ધિ !’ 
બેરરસ્િર સાહબે તરત જ મોહનલાલ મહતોના પગે પડી ગયા : ‘બાબા, આવમ આર તોમાકી છારડબો 
ના. આમાર ઉિાર કરો !’ 
મહતો પોતાન ાં હસવ ાં રોકી શક્ા નરહ અને તેમણે સ્પટિતા કરી : ‘કાશીબાબ  તો મર્શકરી કરે છે. 
મારામાાં એવી કોઈ શસ્ક્ત નથી.’ પણ તેમને એ સ્પટિતામાાં વવશ્વાસ પડયો નરહ. અને તેઓ મહતોના 
ઘરન ાં સરનામ ાં લઈને ઝાંપ્યા. વળી જતાાં જતાાં કહતેા ગયા કે : ‘કાલે સાાંજે ઘેર રહજેો. હ ાં તમારે ત્યાાં 
આવ ાં છાં.’ 



 

100 

 

તેમના ગયા પછી બાંને જણ ખબૂ હસ્યા. કાશીબાબ એ કહ્ ાં : ‘જોય ાં તમે ! વવલાયત ભણીને આવ્યો 
છે, પણ અક્કલનો ઓથમીર છે !’ 
 

[12] ગલવરપ લનાાં શ્રીમતી મારરયા થેરેસાએ અદાલતમાાં અરજી કરી કે મારા પવત આખો રદવસ 
મારી સાથે ઝગડયા કરે છે અને મારી સાથે શાળાનાાં બાળકો જેવો વ્યવહાર કરે છે. ક્ારેક સ્ટલૂ 
ઉપર ઊભા થઈ જવાની વશક્ષા કરે છે, તો ક્ારેક સો વખત એવ ાં લખવાન ાં કહ ેછે કે, ‘હ ાં હવે નરહ 
ઝગડ ાં અને રોજ સવારે વહલેી ઊિીશ.’ 
તેમની આ ફરરયાદ ઉપર ન્યાયાધીશે કાનનૂી અને માનવીય બાંને દષ્ટિથી વવચાર કયો અને 
છૂિાછેડાની માગણીનો અસ્વીકાર કરતાાં તેમના પવતને ચેતવણી આપી કે તેઓ મારરયા થેરેસા સાથે 
પ ખ્ત વ્યસ્ક્ત જેવો વ્યવહાર કરે. 
 

[13] એકવાર નહરે  ચ ૂાંિણી પ્રચાર માિે વવિંધ્યાચલ પવશત પાસે આવેલ શહરે વમરજાપ ર જઈ રહ્યા 
હતા. રસ્તામાાં આવેલ એક ઘાિ પાસે કેિલાક ડાક ઓએ એમની કાર અિકાવી. નહરે એ બહાર 
નીકળીને કહ્ ાં : ‘હ ાં જવાહરલાલ નહરે  છાં. બોલો, તમને શ ાં કામ છે ?’ ડાક ઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. 
તેમને કોઈ સઝૂ ન પડતાાં, તરત જ નીચે નમીને નહરે ને પ્રણામ કયાશ અને રૂવપયાથી ભરેલી એક 
થેલી ભેિ આપી. 
ચ ૂાંિણી મ કામે પહોંચ્યા પછી ત્યાાંના વ્યવસ્થાપકે પછૂય ાં : ‘તમને રસ્તામાાં કોઈ મ ર્શકેલી તો નથી નડી 
ને ?’ 

‘અરે! મ ર્શકેલી ?’ નહરે એ પોતાની સ્વસ્થતા પ્રગિ કરતાાં કહ્ ાં : ‘અમને તો કેિલાક અજાણ્યા 
માણસોએ કાર રોકીને રૂવપયાની થેલી ભેિ આપી છે !’ 
‘પાંરડતજી! એવા સજ્જન માણસો તો આ વવસ્તારમાાં જોવા નથી મળતા !’ એ ભાઈએ આશ્ચયશ વ્યક્ત 
કરતાાં કહ્ ાં : ‘અહીં તો કાર રોકીને લ ૂાંિફાિ કરનારા લોકો ભયાશ પડયા છે !’ 
‘વાહ! તો પછી હ ાં ડાક ઓનો સરદાર ગણાઉં !’ નહરે એ ખડખડાિ હસતાાં કહ્ ાં અને રસ્તાનો બનાવ 
સાંભળાવ્યો. એ પછી તો ત્યાાં ઉપસ્સ્થત બધા લોકો ખબૂ જ હસ્યા. 
 

[14] જનરલ કરીઅપ્પ્પાના ભાઈ ક મારપ્પા પહલેીવાર ગાાંધીજીને મળવા સાબરમતી આશ્રમે 
પહોંચ્યા. ત્યાાં માથે ફાગળય ાં બાાંધેલો એક ડોસો સાફસફૂીન ાં કામ કરી રહ્યો હતો. ક મારપ્પાએ તેમને 
પછૂય ાં : ‘ગાાંધીજીને જણાવો કે જનરલ કરીઅપ્પાના ભાઈ તેમને મળવા આવ્યા છે.’ 
એ ડોસાએ તેમને સામે પ્રશ્ન કયો : ‘ગાાંધીજીએ તમને કેિલા વાગ્યાનો સમય આપ્યો છે ?’ 
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ક મારપ્પાએ એ પછૂપરછ પ્રત્યે અણગમો પ્રગિ કરતાાં કહ્ ાં : ‘એન ાં તારે શ ાં કામ છે ? ત ાં તારે જઈને 
ખબર આપ. જો કે એમણે ચાર વાગ્યે મળવાનો સમય આપ્યો છે.’ 
‘પણ હજી તો સાડાત્રણ જ વાગ્યા છે!’ ડોસાએ તેમને જણાવ્ય ાં. 
ક મારપ્પા ગચડાઈ ગયા : ‘ડહાપણ કયાશ વગર હ ાં કહ ાં છાં એમ કર !’ 
આથી એ ડોસો અંદરના ખાંડમાાં ચાલ્યો ગયો અને થોડીવારે પાછો આવીને બોલ્યો : ‘સાહબે ! આપ 
બેસો. ગાાંધીજી આપને િીક ચાર વાગ્યે મળશે.’ ક મારપ્પા બેિકખાંડની ગાદી પર બેસી ગયા. 
બરાબર ચાર વાગ્યે એ ડોસાએ પોતાના માથેથી ફાગળય ાં કાઢી નાાંખ્ય ાં અને ક મારપ્પાને પછૂય ાં : 
‘બોલો સાહબે ! શ ાં કામ છે ? મને જ લોકો ગાાંધીજી કહ ેછે !’ 
 

[15] રાટરપવત વથયોડોર રૂઝવેલ્િનાાં પત્ની સામાજજક પ્રવવૃત્તઓ સાથે સાંકળાયેલાાં હતાાં. એકવાર 
તેઓ નારી વનકેતન જેવી કોઈ સાંસ્થાની પરફસમાાં બેિાાં હતાાં ત્યારે એક ય વતીએ તેમને કહ્ ાં : ‘માર ાં 
લગ્ન થયે હજી એક જ વષશ થય ાં છે, પણ કોણ જાણે શાથી મને પહલેાાં જેવ ાં દાાંપત્યસ ખ મળત ાં નથી.’ 
તેમની બધી વાત સાાંભળી લીધા પછી શ્રીમતી રૂઝવેલ્િે પછૂય ાં : ‘તમે કદી તમારા પવત સાથે 
ઝગડયાાં છો ખરાાં ?’ એનો જવાબ નકારમાાં મળતાાં, બીજો પ્રશ્ન પછૂયો : ‘તો પછી તમારા પવત સાથે 
કદી રરસાયાાં છો ખરાાં ?’ એનો જવાબ પણ ‘ના’માાં મળ્યો. એ પછી તો રૂઝવેલ્િ ખડખડાિ હસી 
પડયાાં. એ જોઈને એ ય વતી આશ્ચયશ પામી. ત્યારે તેમણે એના ગાલે હળવી િપલી મારતાાં કહ્ ાં : 
‘બેબી ! તમે ખરેખર હજી પરણ્યાાં જ નથી ! પહલેાાં પરણો, પછી ઝગડો, એ પછી રરસાઓ, ત્યારે જ 
તમને મારી સલાહ કામ લાગશે !’ 
 

[16] અમેરરકાના રાટરપવત ગલિંડન જોન્સને ગે્રિ ગબ્રિનના લોડશ સ્નોડન અને રાજક ાંવરી માગશરેિ માિે 
એક સત્કાર સમારાંભ યોજ્યો હતો. ત્યારે કોઈએ ગમ્પમતમાાં તેમને પછૂય ાં : ‘તમારી પત્નીને ખ શ 
રાખવા માિે તમે શ ાં કરો છો ?’ 

તેમણે એનો જવાબ આ પ્રમાણે આપ્યો : ‘પત્નીને ખ શ રાખવા માિે બે વસ્ત  ઓ જરૂરી છે. – એક 
એને એ વવચારવા દો કે એનો પોતાનો સ્વતાંત્ર અગભગમ છે અને બીજી એ કે, એ અગભગમ એને 
માણવા દો.’ 
 

[17] ગ ર  નાનકદેવ એકવાર હરદ્વાર ગયા ત્યારે તેમણે જોય ાં કે કેિલાક લોકો પવૂશ રદશા તરફ મોં 
કરીને પોતાના પવૂશજોને અંજગલ આપી રહ્યા છે. તેમની એ મખૂશતાને ચ ૂાંરિયો ભરવા માિે પોતે 
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આથમણી રદશામાાં મોં કરીને ખોબે ખોબે પાણી ઉલેચવા લાગ્યા. એ જોઈ એક પાંડાએ કહ્ ાં : ‘અલ્યા 
! આ શ ાં કરી રહ્યો છે ?’ 

‘મહારાજ! માર ાં ગામ આ રદશામાાં છે. ત્યાાં આવેલ મારા ખેતરને હ ાં પાણી વસિંચી રહ્યો છાં.’ 
‘તાર ાં માથ ાં તો ખસી નથી ગય ાં?’ પાંડાએ તેમના ઉપર ઉપહાસ કરતાાં કહ્ ાં, ‘આ રીતે તારા ગામના 
ખેતર સ ધી કાંઈ પાણી પહોંચી શકે. 
 

ગ ર નાનકે હસીને જવાબ આપ્યો : ‘મહારાજ ! તમે લોકોના મરી ગયેલા બાપદાદાઓ માિે સ્વગશ 
સ ધી પાણી પહોંચાડી શકો છો, તો હ ાં અહીં ઢૂાંકડે આવેલ મારા ગામ સ ધી પાણી કેમ ન પહોંચાડી 
શક ાં ?’ ત્યાાં ઉપસ્સ્થત યાત્રીઓ ગ ર  નાનકનો આ કિાક્ષ સાાંભળીને હસી પડયા. પાંડાએ ગચડાઈને કહ્ ાં 
: ‘ભણેલા લોકોની મખૂશતા આવી જ હોય છે !’ 
 
 

સાગબતીની પેલે પાર પ્રતીવતનો પ્રદેશ –  ડૉ.ગ ણવાંત શાહ 

  

આપણા મનમાાં કો’ક વવરલ પળે આવા વવગચત્ર પ્રશ્નો ઊિે છે : 
•        ઉપરઉપરથી દેખાય તે ખરેખર વાસ્તવવક (real) હોય છે ખર ાં  
•        શ ાં આ ઘનીભતૂ ખડક એ વાસ્તવવકતા (reality) છે 

•        ભરૂા આકાશ નીચે લીલ ાં ઘાસ ચરતી પેલી ગાય વાસ્તવવક છે 

•        રસ્તા પર અિવાતાાં વાહનો, સ્ત્રીપ ર ષો અને દ કાનોમાાં જામેલી ભીડ આખરે શ ાં છે 

•        શ ાં વાસ્તવવક્તા દ્રવ્યતા, પદાથશતા અન ેવસ્ત  તા પરૂતી જ સીવમત છે  
•        મતૃ્ય  થાય ત્યારે આખરે શ ાં મરે છે  
•        આપણ ાં અસ્સ્તત્વ એિલે શ ાં કેવળ શરીરન ાં અને મનન ાં જ અસ્સ્તત્વ  
•        શ ાં આપણ ાં ‘હોવ ાં’ દેહ અને મન ઉપરાાંત પણ કોઈ અન્ય બાબત પર આધારરત 
ખર ાં, એ અન્ય બાબત કઈ  
અધ્યાત્મ (metaphysics)નો સાંબાંધ અંવતમ વાસ્તવવક્તા (ultimate reality) અંગેના 
ઉપરોક્ત પ્રશ્નો સાથે રહલેો છે. આવા પ્રશ્નો જ જ્યાાં ન ઉિે એવી દ વનયાની કલ્પના 
કરવી મ ર્શકેલ છે. ઉપરથી દેખાય તે સષૃ્ટિની સપાિીની નીચે ખરેખર શ ાં છે તે જાણવા 
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માિેની જજજ્ઞાસાવાળી થોડીક વ્યસ્ક્તઓ પણ ન હોય એવી દ વનયામાાં જીવવા કરતાાં 
તો ખડક બની જવ ાં સાર ાં. આ સષૃ્ટિની અંવતમ વાસ્તવવકતા અંગેની શોધ અધ્યાત્મના 
ક્ષેત્રમાાં સદીઓથી ચાલતી રહી છે. સત્ય શ ાં, વાસ્તવવક શ ાં, ન્યાયી શ ાં, મ લ્યવાન શ ાં 
અને અથશપણૂશ શ ાં – એવા પ્રશ્નોની હારમાળા જાગતૃ વ્યસ્ક્તને કનડ ેછે. અંવતમ 
વાસ્તવવકતા અંગે કો’ક પ્રબ િ ગચત્તમાાં જન્મલેી ઊધ્વશમલૂ જજજ્ઞાસાને આપણા 
ૠવષઓએ બ્રહ્જજજ્ઞાસા કહી. ઉપવનષદના માંત્રો એિલે ૠવષની બ્રહ્જજજ્ઞાસાનાાં 
અલૌરકક ચેતના–સ્ફુગલિંગો. ૠવષની બ્રહ્જજજ્ઞાસાથી શર  થતી આ યાત્રા એક પછી એક 
ઊંચે લઈ જતાાં સોપાનો દ્વારા આગળ વધે છે. પ્રથમ તો બ્રહ્જજજ્ઞાસા પ્રગિ થાય. 
પછી એ ક્રમશ: બ્રહ્વવદ્યા, બ્રહ્જ્ઞાન અને બ્રહ્વનટિાના વશખરો વિાવીને અંતે 
બ્રહ્લીનતાની િોચ પર લઈ જાય એમ બનત ાં હશે. ગીતા કહ ેછે તેમ : ‘બ્રહ્ભતૂ: 
પ્રસન્નાત્મા ન શોચવત ન કાાંક્ષવત.’ આ અવસ્થા અશોચ્ય અને વનરીચ્છ પદ સ ધી 
સાધકને લઈ જાય છે. 
ગગણત, વવજ્ઞાન અને િૅકનોલોજીના વવકાસ સાથે એક અત્યાંત રૂપાળો રોગ માણસને 
વળગે છે જેન ાં નામ છે : ‘સાગબતીજ્વર’ આ ત્રણે વવદ્યાક્ષેત્રો સાગબતીની સીમ વિાવીને 
કશ ાં જ તારણ ન કાઢવામાાં માને છે. આવો આગ્રહ સવશથા યોગ્ય છે. માનવસાંસ્કૃવતના 
વવકાસમાાં આવા આગ્રહનો ફાળો ઓછો નથી. જો આવો આગ્રહ ન હોત તો પથૃ્વી હજી 
સપાિ ગણાતી હોત, સ યશ પથૃ્વીની પ્રદગક્ષણા કરે છે એવ ાં જ કહવેાત  ાં હોત અને 
શીતળાની રસીને બદલે શીતળામાતાની કૃપા પર જ લોકો આધાર રાખતા હોત. જો 
સાગબતીનો આગ્રહ ન હોત તો હજી આપણે પાષાણય ગમાાં જ જીવતા હોત. 
સાગબતીનો આગ્રહ રોગ ત્યારે જ બને જ્યારે કશ ાંક સાગબત ન થઈ શકે તે હોઈ જ ન 
શકે એવી હિ પકડવામાાં આવે. આ સષૃ્ટિમાાં એવી તો કેિલીય બાબતો છે જે સાગબત 
નથી થઈ શકતી અન ેછતાાંય ‘છે.’ સાગબતીનો આગ્રહ રોગની કક્ષાએ પહોંચે ત્યારે બે 
પ્રકારની જડતાનો ઉદય થાય છે : 
(૧) જે સાગબત થઈ શકે તે જ સત્ય હોઈ શકે; અન ે
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(૨) જે સાગબત ન થઈ શકે તે સવશથા વારહયાત ગણાય. 
વષો પહલેાાં રાજકોિમાાં છેલભાઈ નામે એક ફોજદાર થઈ ગયા, એમણે પકડેલો એક 
ખનૂી કોિશમાાં વનદોષ છૂિી ગયો. પાછળથી છેલભાઈ એ માણસન ેમળ્યા અને પછૂય ાં : 
‘‘સાચ ાં કહજેે, તેં ખનૂ કરલ ાં કે નહીં ?’’ પેલાએ વનખાલસપણે જણાવ્ય ાં : ‘‘સાહબે ! મેં 
ખનૂ કરેલ ાં એમાાં કોઈ જ શાંકા નથી પરાંત   કોિશના ચ કાદા પછી હવ ેમનેય વહમે પડે 
છે કે કદાચ મેં ખનૂ ન પણ કય ું હોય !’’ 
વાસ્તવવકતા એ કે માણસે ખનૂ કય ું. કોિશમાાં એ સાગબત ન થઈ શક્ ાં તેથી ખનૂીને 
વનદોષ છોડવામાાં આવ્યો. પ્રશ્ન થાય કે : જે સાગબત ન થઈ શકે ત ેહરકકત, હરકકત 
મિી જાય ખરી ? સાગબતી સત્યની ઓવશયાળી છે; સત્ય સાગબતીન ાં ઓવશયાળાં નથી. 
આમ કહવે  ાં એમાાં સાગબતીનો અનાદર નથી. સત્યના વ્યાપને બાથમાાં લેવામાાં 
સાગબતીન ાં કદ ક્ારેક નાન ાં પડે છે. બાળક માિે સીવડાવલે  ાં પહરેણ એ મોિો થાય 
ત્યારે નાન ાં પડે છે. એવ ાં બને ત્યારે એ પહરેણનો ઉપયોગ ન કરવો એમાાં પહરેણનો 
અનાદર નથી. 
આ સષૃ્ટિન ાં સમગ્ર સત્ય સાગબતીમાાં સમાઈ શકે તેમ નથી. એ તો પવનને ફુગ્ગામાાં 
પરૂવાની ચેટિા ગણાય. અત્યાર સ ધીમાાં વવજ્ઞાન દ્વારા જે કાાંઈ સાગબત થય ાં છે તે તો, 
હજી જે બધ ાં સાગબત થવાન ાં બાકી છે, તેની સરખામણીમાાં સાવ અલ્પ છે. સાગબતી 
માિેનો આગ્રહ એ ગગણતજ્ઞ, વવજ્ઞાની અને િૅકનોલોજજસ્િનો સ્વધમશ છે. સાગબતી 
અંગેની અક્ષમ્પય લાપરવાહીને કારણે આપણે ત્યાાં અંધશ્રધ્ધા અને વહમેનાાં ગાંધાતા 
ખાબોગચયાાં સજાશયાાં. ધમશગ રૂઓએ તો આવા ખાબોગચયાાંને ગાંગાનો દરજ્જો આપ્યો. 
અભણ, અબ ધ અને ભોિ પ્રજાને છેતરવામાાં તથા એન ાં શોષણ કરવામાાં ધમશગ રૂઓ 
શાહ કારોને પણ આંબી ગયા. 
સાગબતીન ાં કાળજ ાં તકશ છે. આપણે જોય ાં કે તકશને વેદમાાં ૠવષ કહ્યો. સાગબતી તકશ 
ઉપરાાંત જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયોએ એકિી કરેલી દ્રર્શય–શ્રાવ્ય (audio-visual) સામગ્રી પર આધાર 
રાખે છે. આમ જે કશ ાંક તકાશતીત કે ઈષ્ન્દ્રયાતીત હોય તે સાગબતીની પકડમાાંથી છૂિી 
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જાય છે. કણશ ક ાંતીનો પ ત્ર હતો. જો આ બાબત સાગબત ન થઈ શકે એવ ાં બને તોય 
વાસ્તવવકતા બદલાતી નથી. દ વનયાની અદાલતોમાાં સાગબતીનો આગ્રહ રખાય એ 
સવશથા યોગ્ય છે પરાંત   ઘણીવાર ન્યાયાવધશને લાગે છે કે ગ નાન ાં સમગ્ર સત્ય એની 
પહોંચ બહાર છે. એવ ેવખતે ન્યાયાવધશ ખ લ્લ ાં મન રાખે અને ગ નેગાર જણાતી 
વ્યસ્ક્તને સજા ન કરે એમાાં જ સત્યશોધકની નમ્રતા રહલેી છે. આમ સાગબતી માિેનો 
આગ્રહ ખોિો નથી પરાંત   જે વ્યાપ સાગબતીની સીમમાાં પ રાઈ ન શકે તેમાાં તો સાવ 
ખ લ્લ ાં મન લઈને જ પગરણ માાંડી શકાય. 
ૠવષ બનવાન ાં આપણ ેમાિે શક્ ન પણ હોય, તોય ખ લ્લ ાં મન રાખવ ાં એ તો આપણા 
હાથની વાત છે. અંવતમ સત્ય અંગે અશ્રધ્ધા કે અંધશ્રિા રાખવાન ેબદલે આપણે 
શ્રિાની મદદ લેવાની છે. અંધશ્રિા કેવળ ઈશ્વર પર જ હોય એવ ાં નથી. અંધશ્રિા તો 
કમ્પપ્ય િર પર પણ હોઈ શકે. અધ્યાત્મનો સાંબાંધ સાગબતીની પેલે પાર આવેલા 
આત્મપ્રદેશ સાથે છે. આકાશમાાં ઊગેલા શરદપગૂણિમાના ચાંદ્ર તરફ હાથ લાંબાવીને 
આંગળી ચીંધીને ચાંદ્ર બતાવવામાાં આવે ત્યારે આંગળીને િેરવે ચાંદ્ર નથી હોતો. ચાંદ્ર 
તો ખબૂ દૂર હોય છે. અંવતમ વાસ્તવવકતા સાગબતીની સરહદથી ઘણી દૂર હોય છે. 
જગતના મહાન વવજ્ઞાનીઓને જે મળેૂ અમયાશદ છે, તેને સમજવામાાં સાગબતીની સીમા 
નડે તેનો ખ્યાલ વહલેો આવે છે. મહાન વવજ્ઞાનીઓની નમ્રતાન ાં આ જ ખર ાં રહસ્ય છે. 
તેઓ ખરેખર જાણે છે કે પોતે કશ ાં નથી જાણતા. 
અધ્યાત્મના માગે જનારાઓએ ખ લ્લા મનના સત્યશોધક તરીકે જૈન દશશનમાાં 
પ્રબોધેલા સ્યાદવાદ અને અનેકાાંત દ્વારા પ્રજ્ઞાવાન નમ્રતા કેળવવાની છે. સત્યની 
ચોિલી પકડીને બહાર નથી આણવાન ાં; સત્યનો પગરવ સાાંભળી શકાય તે માિે કાન 
સરવા કરવાના છે. ર ડોલ્ફ કાનપે કહ ેછે : “Metaphysicians are musicians without 

musical talent.” અધ્યાત્મવાદીઓ તો સાંગીતની વનપ ણતા વગરના સાંગીતકારો છે. 
આપણે આગળ વારાંવાર ચચી ગયા તેમ આ સષૃ્ટિનો કૉસ્સ્મક લય પામવો એ જ 
અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ માગશના યાત્રીઓ કૉસ્સ્મક સાંગીતના સરૂ સાાંભળવા ઝાંખે છે. 
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ઉપવનષદોમાાં અંવતમ વાસ્તવવકતાનો સાંકેત એિલે આત્મા. સ્થળૂતા ખરી પડે. સકૂ્ષ્મતા 
વધતી રહ ેઅને જ્યારે શનૂ્યતાની લગોલગ પહોંચી જાય ત્યારે જે વાસ્તવવકતા બચે 
તે ચેતનાગબિંદ ને આપણા ૠવષઓએ ‘આત્મા’ તરીકે ઓળખાવ્ય ાં. આ બે માંત્રોમાાં ૠવષ 
આપણને સાગબતીની પેલે પાર આત્મપ્રદેશની મનોયાત્રાએ લઈ જાય છે, કહ ેછે : 
જે  સવશ જીવોને આત્મામાાં જ વનહાળે અને સવશ જીવોમાાં આત્મા જ ભાળે તે કોઈને 
ધીક્કારતો નથી 
 

જ્યાાં સવશ જીવો આત્મરૂપ બની ગયા ત્યાાં વળી શોક  કેવો અને મોહ કેવો ? બધ ાં જ 
એકરૂપ બની ગય ાં ! 
 

આત્માની સાંકલ્પનાની વવસ્તતૃ સમીક્ષા ઉપવનષદોમાાં બહ  વવસ્તારથી થઈ છે. આ બે 
માંત્રોમાાં આવી તત્વચચાશ નથી. અહીં તો આત્મભાવ કેળવાય ત્યારે જે જાદ  થાય તેની 
જ વાત થઈ છે. 
•        જે સીમાય ક્ત છે તેને સાગબત કરી શકાય પરાંત   જે વન:સીમ છે તેને સાગબત શી 
રીતે કરવ ાં 
વવજ્ઞાન માપની પ્રતીવત કરાવી શકે; અમાપની નહીં. 
સ્થળૂ હોય તેને પ્રત્યક્ષ બતાવી શકાય પરાંત   જે સકૂ્ષ્મ હોય તનેો દાશશવનક પ રાવો 
ક્ાાંથી લાવવો ? પરમની સકૂ્ષ્મતા તો ઈલકે્રોન–માઈક્રોસ્કોપને પણ નથી ગાાંિતી. 
જે શબ્દોમાાં વણશવી શકાય તેવ ાં હોય તનેે શબ્દ દ્વારા પામી શકાય પરાંત   જે શબ્દાતીત 
હોય તેન ાં શ ાં  
થોડાાંક વષો પર ઐક અનોખો એનસાઈક્લોપીડીયા બહાર પડયો જેન ાં મથાળાં છે : 
“એનસાઈક્લોપીડીયા ઓફ ઈગ્નરન્સ.” આ ગ્રાંથમાાં જે જે બાબતો હજી વવજ્ઞાનની 
પકડમાાં નથી આવી તે બાબતો પરનાાં લખાણો છે. જેમ જેમ સમજ પડતી જશે એમ 
આ ગ્રાંથના પ્રકરણો ઘિતાાં જશે અને છેવિે ગ્રાંથન ાં અસ્સ્તત્વ મિી જશે. પરરચયનો 
િાપ  અપરરચયના સાગર વડે ઘરેાયેલો છે. બધ ાં સાગબત નથી થઈ શકત  ાં. જે સાગબત 



 

107 

 

નથી થઈ શકત  ાં તેનો આંધળો સ્વીકાર ન હોય તે જ રીતે આંધળો અસ્વીકાર પણ ન 
હોય. પરમ સત્યનો પગરવ સાાંભળવા માિે કાન સરવા રાખીને પ્રાથશનામય ગચત્તે 
પ્રતીક્ષા કરવી એ જ ખરી વાસ્તવીકતા છે. આ પ્રતીક્ષા અપ્રમાદ વગર ફળતી નથી. 
એ તપશ્ચયાશ અને વતવતક્ષા માાંગે છે. અમેરરકાના રાટરપ્રમ ખ હરેી ટ્રુમેન કહતેા તેમ, 

‘જેઓ ગરમી સહન ન કરી શકે તેમણે રસોડામાાં જવાન ાં િાળવ ાં જોઈએ.’ 
લેખકના પ સ્તક ‘અસ્સ્તત્વનો ઉત્સવ ઈશાવાસ્યમ’માાંથી સાભાર 

 

 

બોધકથા-૧  

શસ્ક્તન ાં સાચ ાં માપ 

આપણામાાંના ઘણા પોતાની શસ્ક્ત વવશે વધ  પડતો ખ્યાલ રાખતા હોય છે, પણ જ્યાાં સ ધી મ ર્શકેલી 

નથી આવતી ત્યાાં સ  ધી શસ્ક્તન ાં સાચ ાં માપ નીકળી શક્ત  ાં નથી. ઘણા એવો ફાાંકો રાખતા હોય છે કે 

વ્યવસ્થા અને વહીવિમાાં મને કોઈ પહોંચી ન શકે પણ તેઓનો ઘમાંડ વધ  િકતો નથી. પોતાની 

જાત વવશે વધ  પડત  ાં માની બેસવ ાં એ જરા વધ  પડતી મખૂાશઈ છે. કોઈ પોતાની જાતને ડાહ્યો માને 

એ માન્યતામાાં પણ ડહાપણની થોડી ખામે રહલેી જ છે. પોતાની જાતને સાંપણૂશ માની લેવી એ જ 

અપણૂશતાન ાં ઉઘાડ ાં સરિિરફકેિ છે ! 

ઉકરડા ઉપર થોડો કચરો કે ગાંદકી વધારે પડે તો એના ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી. એને એ 

ખ્યાલ નથી આવતો કે પોતે વધ  બગડી ગયો છે, પણ ઉકરડા ઉપર જો એકાદ વરસાદ પડે તો 

વરસાદના સ્વચ્છ પાણીથી તે એિલો બધો અકળાઈ જાય છે કે એમાાંથી વધ  દ ગુંધ નીકળવા માાંડે 

છે. સ્વચ્છ અને પવવત્ર વસ્ત  ને તે જીરવી શક્તો નથી અને સ્વચ્છ પાણીમાાં જરા જેિલો કચરો પડે 

છે કે પાણી ધ્ર જી ઊિે છે, અકળાઈ જાય છે અને એનાથી દ ગુંધ સહન નથી થતી. 

જેઓ ઉકરડા જેવા છે તેઓ જો કાંઈ ખરાબ કામ કરે તો એમન ાં અંત:કરણ બળત ાં નથી. એમાાં જ 

એમને આનાંદ આવે છે, પણ જેઓ સ વાસ ના સાથીદાર છે, જેમની વવચારમાળા હાંમેશા શ ધ્ધ અને 
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પવવત્ર સ ત્રથી ગ ૂાંથાતી રહ ેછે, એવા માણસો જો જરા જેિલ ાં ખરાબ કામ કરી બેસે તો પાછળથી 

એમન ાં હ્રદય બળવા માાંડે છે અને તેઓ મનની શાાંવત ગ માવી બેસે છે. સરૂીલી જજિંદગીમાાં જીવનાર 

ઉસ્તારના જીવનમાાં એકાદ તાન બેસરૂી નીકળી જાય તો એન ાં હ્રદય સળગી જાય છે. 

 

મનની અમાપ શસ્ક્ત 

માણસના મન વવષે ઘણાએ વાતો કરી છે અને મોિે ભાગે મનની ચાંચળ પ્રકૃવત માિે ઘણ ાં કહવેાય ાં 

છે. પણ આ ચાંચળવવૃત્ત જ સાગબત કરી બતાવે છે કે મનમાાં અદ્ભુત શરકત ભરી છે. જે એક પળ માિે 

પણ સ્સ્થર રહી શક્ત  ાં નથી અને જેની ઝડપ કોઈ પહોંચી શકે એમ નથી એવા આ મનમાાં કેવી 

પ્રચાંડ તાકાત ભરી હશે એની કોઈ કલ્પના થઈ શકે એમ નથી ! માણસોના બાંધન અને મોક્ષન ાં 

કારણ મન છે એવા આ નાનકડા વાક્માાં ગીતાકારે એક અજબ સનાતન સત્ય કહી દીધ ાં છે. 

મનની અમાપ શસ્ક્ત માિે આવ ાં અપ્રવતમ પ્રમાણપત્ર આપીને ગીતાકારે ખરેખર છેલ્લો ચકૂાદો 

આપી દીધો હોય એમ સ્પટિ દેખાય છે ! તનમાાં ગમે એવી તાકાત ભરી હોય પણ મન જો વનમશળ 

ન હોય તો તાકાતભય ું તન તણખલ ાં બની જાય છે. પણ મન જો મજબતૂ બન્ય ાં તો તણખલા જેવ ાં 

તન પણ અનેક ચમત્કારો કરી બતાવે છે ! વનબશળ મન એવો આપણે શબ્દપ્રયોગ કરતા આવ્યા 

છીએ, પણ મન કદી વનબશળ છે જ નહીં. એની તાકાત આપણને વનબશળ બનાવી દે છે. 

 

વજ કોિકના ગજબ જવાબો 

સ : મારો વમત્ર કહ ેછે િાઢન ાં વજન સવા મણ, દસ શેર અને બે મ ઠ્ઠી તો તે કેવી રીતે ? 

જ : જ્યારે િાંડી પડે છે ત્યારે શ્રીમાંત સવામણની રજાઈમાાં પોઢે છે માિે િાંડીન ાં વજન સવા મણ 

ગણાય. સાધારણ માણસ દસ શેરની રજાઈ વાપરે છે ત્યાાં િાઢન ાં વજન દસ શેર થય ાં, અને ગરીબ 

માણસ ટ ાંરિય ાં વાળી બે મ ઠ્ઠી બાંધ કરીને સ એ છે. માિે ત્યાાં િાઢન ાં વજન બે મ ઠ્ઠી થય ાં. 
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સ : એક વખત હાથમાાંથી ગય ાં તે શ ાં ? 

જ : સમય; જીવનની જે પળ આજે ચાલી રહી છે તે કદી પાછી આવતી નથી. 

સ : શ્રવણના માતા-વપતાન ાં નામ શ ાં હત  ાં ? 

જ : શ્રધ્ધા અને સાંસ્કાર. 

સ : પ ર ષના જીવનમાાં સ્ત્રીન ાં સ્થાન શ ાં ? 

જ : પાનના બીડા ઉપર લવીંગન ાં સ્થાન છે તે. 

સ : િાલ પડવાનાાં ત્રણ મ ખ્ય કારણો ક્ાાં ? 

જ : માથાભારે બૈરી, વધ  પડતી ગચિંતા અને શરીરમાાં રહલેી ખોિી ગરમી. 

સ : બાળક એિલે ? 

જ : લગ્નજીવનન ાં વ્યાજ. 

સ: શ ાં ખાવાથી માણસો સ ધરે છે ? 

જ : િોકર ખાવાથી. 

સ : ઈશ્વર આપણા હ્રદયમાાં કેવી રીતે છપાયો છે ? 

જ : જેમ લાકડામાાં અસ્ગ્ન છપાયો છે તેમ. 

સ : સ ખના શત્ર  કોણ ? 

જ : અસાંતોષ, વહમે અને શાંકા 

સ: કોણ જીણશ થત  ાં નથી ? 

જ : આશા, તટૃણા અને વાસના. 



 

110 

 

સ: કોણ કોઈન ાં સાાંભળત ાં નથી. 

જ : ભખૂ્ય ાં પેિ અને ગ સ્સે થયેલા શેિ. 

સ: કોણ કોઈની પરવા કરત  ાં નથી ? 

જ : બાળક 

સ: અંધકારમાાં આપણને કોણ વધ  તેજસ્વી લાગે છે ? 

જ : આવતીકાલ 

સ: રદલ તિૂી ગય ાં છે તો શ ાં કરવ ાં ? 

જ : આશાના મલમપટ્ટા બાાંધવા. 

સ: કાકા, મામા, ભાઈ, બહને, બાપ હોવા છતાાં માતાની ખોિ કેમ પ રાતી નથી ? 

જ : માતાનો પે્રમ વન:સ્વાથશ હોય છે માિે. 

સ : શરૂવીરન ાં પ્રથમ લક્ષણ કય ાં ? 

જ : ક્ષમા 

સ: આ જગતમાાં જાતજાતના વાદ ચાલે છે એમાાં સૌથી સારો વાદ કયો ? 

જ : આવશવાશદ 

સ: તાજમહાલ શ ાં છે ? 

જ : આંસ ની ઈમારત. 

સ: માણસ પર કયો ગ્રહ વધારે ખરાબ અસર કરે છે ? 

જ : પવૂશગ્રહ 



 

111 

 

સ: સ્ત્રીન ાં હ્રદય જો પે્રમની પવવત્ર શાળા હોય તો પ ર ષન ાં હ્રદય ? 

જ : ધમશશાળા. 

સ: લગ્ન એિલે શ ાં ? 

જ : બેમાાંથી એક અને એકમાાંથી અનેક ! 

સ: મોિામાાં મોિી ભલૂ કઈ ? 

જ : કોઈપણ ભલૂ થયા પછી એને સ ધારી લેવાન ાં ભલૂી જવ ાં એ શ ાં મોિામાાં મોિી ભલૂ નથી ? 

સ: યૌવન શ ાં છે ? 

જ : યૌવન એ એવ ાં વન છે કે જ્યાાં અિવાઈ પડતાાં વાર નથી લાગતી. નક્કી કરો કાાંઈક અને 

નીકળો કાાંઈક. 

 

 

આમ જ વો તો આખ ાં રામાયણ  પત્નીની કથા છે..... 

લક્ષ્મણ પોતાની પત્નીને ઘરે મ કીને રામ-સીતા સાથે ચાલી ગયા 
રાવણ રામની પત્નીને  ઉિાવી લાવ્યો, પત્નીન ાં કહવે  ાં માન્ય ાં નરહ અને ફસાઈ ગયો 
હન માનજીને પોતાની પત્ની તો હતી નરહ,  

પણ રામની પત્નીને  શોધવામાાં લાંકા સળગાવી દીધી 
રામે પોતાની પત્નીને પાછી લાવવા માિે દસ રદવસન ાં ય િ કરવ ાં પડ્ ાં,  
તેમને પત્ની પાછી મેળવીને મેળવ્ય ાં શ ાં?   

એક ધોબીએ પોતાની પત્નીને ઘરમાાં નરહ આવવા દીધી  
એિલે રામે પણ પત્નીની અસ્ગ્ન પરીક્ષા કરી!  
અંતમાાં થય ાં શ ાં? 

જે પત્નીને  લઈને આિલી રામાયણ થઇ તે તો આખરે ધરતીમાાં સમાય ગયા!  
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આખરે એક વસ્ત   વવચારો કે આ રામાયણ થઇ કેમ? 

કારણ કે  
દશરથ રાજાને ત્રણ પત્નીઓ હતી! - વવપ લ દેસાઈ 

 
 
 
 

 

પેસ્ન્સલ: મને માફ કરજે ! 

રબર: શાને માિે? તે એવ ાં તો કશ ાં કય ુંજ નથી? 

પેસ્ન્સલ: મારે લઈને તારે ખ બજ સહન કરવ ાં પડે છે.જયારે જયારે હ ાં કોઈ ભલૂ કર ાં છાં ત્યારે ત્યારે ત  ાં 

તે ભસૂી નાખવા તૈયાર હોય છે.અને આ ભલૂ ઘસવામાાં ત  ાં પોતાની જાતને પણ ઘસે છે અને તારી 

કાયા નાની થતી જાય છે. 

રબર: તારી વાત સાથે હ ાં સહમત છાં, પણ એમાાં મને કાંઈ લાગત  ાં નથી. હકીકતમાાં તો એ માિે જ 

માર ાં સર્જન થય ાં છે. માર ાં કામ જ ત  ાં જે કાંઈ ભલૂો કરે તે ભ ાંસવાન ાં છે. મને એ પણ ખબર છે કે એક 

રદવસ માર ાં અસ્સ્તત્વ નરહ હોય અને માર ાં કામ કોઈ બીજ ાં નવ ાં રબર કરશે. હ ાં મારા કામથી ખ બજ 

ખ શ છાં, માિે ત  ાં મારી નકામી ગચિંતા કરીને દ ખી થવાન ાં છોડી દે કારણ કે મારાથી કોઈને દ ખી થત  ાં 

જોવાત  ાં નથી. 
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મને આ પેસ્ન્સલ અને રબરની વાત ઘણી જ પે્રરણાદાયક લાગી. આપણી જજિંદગી પણ પેસ્ન્સલ અને 

રબર જેવી છે. માાં-બાપ પેસ્ન્સલ છે અને તેમના છોકરાઓ રબર છે. માાં-બાપ હાંમેશા પોતાના 

છોકરાઓની ભલૂો સ ધારવા માિે તૈયાર હોય છે. છોકરાઓને સ ધારવામાાં માાં-બાપ પોતાની જાત 

ઘસી નાખે છે. એવ ાં કરવામાાં કાંઈ કેિલી વાર એ દ ખ સહન કરીને પોતાની જાતને ઇજા કરે છે, કાંઈ 

કેિલા ઘા ઝીલીને, પોતાની જાતને ઘસીને, રબરની જેમ નાની કરતા જાય છે અને છેવિે અંવતમ 

માંઝીલ તરફ પ્રયાણ કરે છે. જો કે એમની વવદાય પછી તેમના છોકરાઓ બીજા વમત્રો અને 

સગાવહાલા બનાવી લેશે, છતાાં પણ માાં-બાપ તો પોતાના છોકરાઓને સ ખી જોઈને ખ બજ ખ શ 

થાય છે. તે પોતાના છોકરાઓને દ ખી થતા જોઈ શકતા નથી અને ફરી વાર પ્રભ ને છોકરાન ાં રબર 

બનાવવા પ્રાથશના કરતા હોય છે.  

આમ તો રબર અને પેસ્ન્સલ સામાન્ય વસ્ત   છે, પરાંત   તે માાં-બાપ અને છોકરાઓને અમ લ્ય બોધ 

આપી જાય છે – વવપ લ દેસાઇ  

 

માણસ પૈસા પાછળ પડે તો લોભી, સાચવી રાખે તો કાંજૂસ,  

વાપરી નાખે તો ઉડાઉ, ન મેળવે તો કડકો,  

મેળવવાની ઉત્સ કતા નરહ હોય તો મહત્વકાાંક્ષા વગરનો ગણાય છે. 

વગર મહનેતે મેળવે તો સમાજદ્રોહી અને  

અવત પરરશ્રમ કરીને ભેગો કરે તો જીવનનો આનાંદ ન માણનાર મ રખ ગણાય છે. 

બોલો, તમેં શ ાં કયો છો? 

 

એક શેિે ખબૂ ખચશ કરીને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કરાવી . કથા આરાંભ થતાાં પહલેાાં સ ાંકલ્પ માિે 

એમને િાંડા પાણીથી સ્નાન કરાવવામાાં આવ્ય ાં . એ વખતે થોડ ાંક પાણી એમના કાનમાાં ગય ાં તેથી 

સાંભળાત  ાં બાંધ થઇ ગય ાં . 
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આથી આખી કથા દરમ્પયાન તેઓ કેવળ બેિા જ રહ્યા , કશ ાં સ ાંભળાત  ાં તો હત  ાં નહી એમને ! 

સપ્તાહને છેલ્લે રદવસે લોકોએ ખબૂ ફિાકડા ફોડયા એના ધડાકાથી શેિજીના કાન ખલૂી ગયા ! 

બધા જ કાંઈ ભાગવત કથા સાાંભળી શકતા નથી .જેના પ ણ્યનો ઉદય થયો હોય તે જ માણસ કથા 

સાાંભળવા પામે છે - સ્વામી શ્રી સ્વરૂપાનાંદ સરસ્વતીજી મહારાજ  
 

એક માણસને બે પત્નીઓ હતી . એક જૂની ને નવી . તે બાંનેને એવી ઈચ્છા થાય કે ચાલ , પવત 

મને ગમે તેવો બનાવ ાં . જૂની પત્નીએ પવતના કાળા વાળ ખેંચવા માાંડયા અને નવી પત્નીએ સફેદ 

વાળ ! ગબચારો એ માણસ તો િાગલયો થઈ ગયો ! 

બધી જ ઇષ્ન્દ્રયો આપણને બાહ્ય સ ખ માિે પોતપોતાની તરફ ખેંચતી હોય છે , પરાંત   આપણને 

કોઈથી ય સાચો સાંતોષ પ્રાપ્ત થતો નથી - સ્વામી શ્રી સ્વરૂપાનાંદ સરસ્વતીજી મહારાજ 

 

બ િ ભગવાનનો ઉપદેશ 

એક રદવસ બ િ ભગવાન પોતાના થોડા વશટયો સાથે મ સાફરી કરતા હતા. જયારે તેઓ એક નદી 

પાસેથી પસાર થતા હતા ત્યારે બ િ ભગવાને પોતાના એક વશટયને કહ્ ાં : વત્સ, મને તરસ લાગી 

છે તો ત  ાં નદીમાાંથી મારા માિે પાણી લઇ આવ.જયારે વશટય નદીમાાં પાણી લેવા ગયો ત્યારે એક 

બળદગાડ ાં નદીમાાંથી પસાર થય ાં જેને લઇને નદીન ાં પાણી ગાંદ  થઇ ગય ાં. વશટયે મનમાાં વવચાય ું કે 

આવ ાં ગાંદ  પાણી ભગવાન બ િ માિે કેવી રીતે લઇ જવાય? એિલે એ પાણી લાવ્યા વગરજ 

ભગવાન બ િ પાસે આવ્યો અને ભગવાન બ િને કહ્ ાં કે નદીન ાં પાણી ડહોળાં છે અને પીવા લાયક 

નથી. અડધા કલાક પછી એજ વશટયને ભગવાન બ િે પાણી લેવા મોકલ્યો. વશટય ફરીવાર જઈને 

ભગવાન બ િ પાસેપાછો આવ્યો અને કહ્ ાં કે ભગવાન, હજ  પણ નદીન ાં પાણી ડહોળાં છે. થોડા વખત 

પછી ફરીવાર ભગવાન બ િે એ વશટયને પાણી લેવા માિે મોકલ્યો. આ વખતે પેલા વશટયે જોય ાં કે 

બધો કાદવ નીચે બેસી ગયો હતો અને પાણી એકદમ ચોક્ખ ાં અને પીવા લાયક હત  ાં. એિલે એ 

ચોક્ખ ાં પાણી ઘડામાાં ભરીને ભગવાન બ િ પાસે લાવ્યો - રજ કતાશ: વવપ લ દેસાઈ  
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િાંડ  પાણી , કાન અને ફિાકડા – બોધકથા 

એક શેિે ખબૂ ખચશ કરીને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કરાવી . કથા આરાંભ થતાાં પહલેાાં સ ાંકલ્પ માિે 
એમને િાંડા પાણીથી સ્નાન કરાવવામાાં આવ્ય ાં . એ વખતે થોડ ાંક પાણી એમના કાનમાાં ગય ાં તેથી 
સાંભળાત  ાં બાંધ થઇ ગય ાં . 

આથી આખી કથા દરમ્પયાન તેઓ કેવળ બેિા જ રહ્યા , કશ ાં સ ાંભળાત  ાં તો હત  ાં નહી એમને ! સપ્તાહને 
છેલ્લે રદવસે લોકોએ ખબૂ ફિાકડા ફોડયા એના ધડાકાથી શેિજીના કાન ખલૂી ગયા ! 

મોરલ: બધા જ કાંઈ ભાગવત કથા સાાંભળી શકતા નથી . જેના પ ણ્યનો ઉદય થયો હોય તે જ 
માણસ કથા સાાંભળવા પામે છે . 

દ્રટિાાંત પ્રબોધ – જગદગ રૂ શાંકરાચાયશ સ્વામી શ્રી સ્વરૂપાનાંદ સરસ્વતીજી મહારાજ  

 

સરોવરને કાાંિે એક વશવાલય. એમાાં એક સાંત રહ.ે કથાવાતાશ કરે અને લોકોને બોધ આપે. એક 
રદવસ એક વણજારો કથામાાં આવીને બેિો. સાથે એનો પાળેલો કતૂરો અને પાળેલી ગબલાડી પણ 
હતી. સાંતે કથા પરૂી કરી કહ્ ાં : ‘ભક્તજનો ! કાલે દેવપોઢી અગગયારસ છે. ઉપવાસ કરશે એ પ ણ્ય 
પામશે.’ 
વણજારાએ મનમાાં ગાાંિ વાળી, ‘આિલાાં વષો તો વ્રત કે ઉપવાસ કાંઈ કયાશ નથી. કાલે અગગયારસ 
કર ાં.’ કતૂરાએ અને ગબલાડીએ પણ ઉપવાસ કયો. 

બીજે રદવસે સવારે ત્રણે જણ સાંતનાાં દશશને ચાલ્યાાં. 
રસ્તામાાં ગબલાડી કતૂરાને કહ,ે ‘કાલે રાતે્ર મને એક સ્વપ્ન આવ્ય ાં. એમાાં ઉંદરનો વરસાદ વરસ્યો.’ 
કતૂરો કહ ે: ‘જા….જા….ગાાંડી. સ્વપ્નમાાં ઉંદરનો વરસાદ કદી વરસતો હશે ! મને કાલે સ્વપ્ન 
આવ્ય ાં હત  ાં ને એમાાં હાડકાાંનો વરસાદ વરસેલો.’ 
આ સાાંભળી વણજારો બોલ્યો : ‘તમે બાંને જૂિાાં છો. સ્વપ્નમાાં ઉંદર કે હાડકાાં તે વળી ક્ાાંય વરસતાાં 
હશે !! મને સ્વપ્ન આવ્ય ાં, એમાાં તો જારના રોિલા વરસ્યા હતા.’ 
ત્રણેમાાં ઝઘડો પેિો. 
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જઈને સાંતને વાત કરી. 
સાંત મલક્ા અને બોલ્યા : ‘રદવસે ત્યાગ્ય ાં એ સ્વપ્નમાાં ભોગવ્ય ાં !’ 

 

સાગરને મળી રહલેી નદી આજે ખબૂ પ્રસન્ન હતી. સાગરે નદીને પ્રસન્નતાન ાં કારણ પછૂય ાં. નદી કહ,ે 
‘કેિલાાંય વરસોથી વચ્ચે રહલેો એક પવશત તને જલદી મળવામાાં મને અંતરાય કરતો હતો. એ 
પવશતને મેં વષો પછી આજે તોડી નાખ્યો ! ચારેય બાજ  હ ાં જાહરેાત કરતી આવી છાં કે મારા 
રસ્તામાાં જે કોઈ પણ અવરોધ કરશે તેના આ પવશત જેવા હાલ-બેહાલ થઈ જશે.’ 
સાગર હસ્યો, ‘બહને ! એક કામ કરીશ ? આ એક બાજ  નેતરની સોિીઓ ઊગી છે તેમાાંથી બે-ચાર 
સોિીની મારે જરૂર છે, લાવી આપીશ ?’ 

નદી તો ઊપડી નેતરની સોિી લેવા. ભારે જોશથી નેતર પર આક્રમણ કય ું પણ નદી જેવી નેતર 
પર કદૂી કે તરત જ નેતરે પોતાની કાયા નમાવી દીધી. નદીન ાં પાણી રવાના થતાાં નેતર વળી 
પાછાં ઊભ ાં થઈ ગય ાં. આ જોઈને નદી વધ  ગ સ્સે થઈ ગઈ. બમણા જોશથી નેતર પર કદૂી પણ 
પરરણામ એન ાં એ જ ! આખો રદવસ નદીનાાં આક્રમણો ચાલ  રહ્યાાં. નેતર ન તિૂય ાં ! હારી-થાકીને 
નદી સાગર પાસે આવી. 
‘કેમ બહને ! નેતર ક્ાાં ?’ 
‘ન લાવી શકી. મને ખબર નથી પડતી કે આમ કેમ થય ાં ? પવશતને હ ાં તોડી શકી પણ આ નેતરને 
મળૂમાાંથી હચમચાવી પણ ન શકી !’ 
‘જો, આ રહ્ ાં તેન ાં કારણ ! પવશતને ત  ાં તોડી શકી; કારણ કે તે અક્કડ હતો. નેતરને ત  ાં તોડી ન શકી; 
કારણ કે તે નમી ગય ાં હત  ાં ! આ દ વનયામાાં પવશતની જેમ અક્કડ રહનેારાઓનાાં પાણી ઉતારવાાં 
સહલેાાં છે; પરાંત   નેતરની જેમ સ્વયાં નમી જનારાનાાં પાણી ઉતારવાાં સહલેાાં નથી !’ સાગરની આ 
વાત સાાંભળી નદી મૌન થઈ ગઈ ! આધ્યાજત્મક જગતમાાં આ વાત ખબૂ મહત્વની છે. અક્કડ 
રહનેારાઓ હારી ગયા છે અને ઝકી જનારાઓ જીતી ગયા છે ! 

– આચાયશ વવજય રત્નસ ાંદરસરૂર 
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અધ્યાત્મ એિલે શ ાં ? – હરેશ ધોળરકયા 

ભારતીય માનસમાાં કેિલાક શબ્દો સાાંસ્કૃવતક માહોલના કારણે ઘસૂી જ ગયા છે એમ કહવે  ાં અયોગ્ય 
નહીં થાય. ત્યાગ, મોક્ષ, માયા, ભવસાગર, ધમશ, અધ્યાત્મ, ધ્યાન વગેરે ! નાનકડાાં બાળકને પણ 
આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરતાાં જોઈ શકાશે. (થોડા વખત પહલેાાં એક ‘બાલ વશગબર’માાં દસ વષશનાાં 
થોડાાં બાળકોને ‘વશગબરમાાં શા માિે આવ્યાાં છો’ એમ પછૂતાાં જવાબ મળેલા કે ‘મોક્ષ મેળવવા’, 
‘ભવસાગર તરવા’ કે ‘માયાથી મ ક્ત થવા’ !!) પ્રૌઢો તો જેમ સરળતાથી ગાળો બોલી શકે છે 
તેિલી જ સરળતાથી આ સાાંસ્કૃવતક શબ્દો બોલે છે. અથશ સમજે છે કે નહીં તે સાંશોધનનો મ દ્દો છે. 
થોડા સમય પહલેાાં એક વશગબરમાાં પરરચય-વવવધ ચાલતી હતી. તેમાાં એક વ્યસ્ક્તએ પરરચયમાાં 
પોતે ‘આધ્યાજત્મક થવાનો પ્રયત્ન કરે છે’ તેવ ાં કહ્ ાં. તેને આધ્યાજત્મક હોવ ાં એિલે શ ાં-એમ પછૂય ાં, તો 
યોગ અને પ્રાણાયામમાાં ઊંડા ઉતરવ ાં, ગ ર  ભસ્ક્ત કરવી, શાસ્ત્રો વાાંચવાાં કે સાંસ્કૃવત માિે કામ કરવ ાં 
વગેરે વવવવધ જવાબો આપ્યા. બીજો પ્રશ્ન પછૂયો કે આધ્યાજત્મક થવાના કોઈ અન ભવો છે ? તેના 
જવાબમાાં તે મ ૂાંઝાયા અને જવાબ ન આપી શક્ા. એિલે પ્રવતપ્રશ્ન કયો કે તે રદવસના અંતે કેવા 
વવચારો કરે અથવા તો લાગણીઓ અન ભવે છે ? તો જવાબ આપ્યો કે સમાજ તરફ નજર કરતાાં તે 
મોિા ભાગે હતાશા અન ભવે છે. છાપાાં-િીવી જોતાાં કે વાાંચતાાં ગ સ્સો અન ભવે છે. પોતાનાાં 
ભવવટયનો વવચાર કરતાાં તો ગચિંતા જ અન ભવે છે. ક્ારેક તો તાણ પણ અન ભવે છે અને ઊંઘ પણ 
નથી આવતી. જવાબ આપનાર પ્રૌઢ વ્યસ્ક્ત હતા. સાંસારનો ઘણો જ અન ભવ હતો. ડાહ્યા હતા. 
અનેક આધ્યાજત્મક વશગબરોમાાં વનયવમત જતા હતા. મોરારી બાપ થી શ્રી શ્રી રવવશાંકર અને 
વવપર્શયનામાાં પણ જઈ આવ્યા હતા. તેમના આ જવાબ હતા ! એિલે જ, ડર લાગવા છતાાં, કહવે  ાં 
પડે છે કે આ સાાંસ્કૃવતક શબ્દો મગજમાાં ઘસૂી ગયા છે. પડયા પડયા અંદર સડે છે. પચતા નથી. 
એસીરડક થઈ જાય છે. માિે જ ‘આધ્યાજત્મક’ થયેલાના ‘આવા’ જવાબો આવે છે. તો આ 
‘આધ્યાજત્મકતા’ એિલે છે શ ાં ? ગીતમાાં અજ શને શ્રીકૃટણને આ જ પ્રશ્ન પછૂયો હતો કે તે અધ્યાત્મ 
વવશે કહ.ે શ્રીકૃટણે તરત જવાબ આપેલ કે ‘સ્વાભાવોડધ્યાત્મ ઉચ્યતે’ – અધ્યાત્મ એિલે સ્વભાવ. 
અહીં બીજો પ્રશ્ન થાય કે તો સ્વભાવ એિલે શ ાં ? તો જવાબ આવે કે જે જન્મદત્ત મળેલ હોય તે. 
‘સ્વ’ પોતાન ાં અને ‘ભાવ’ એિલે હોવ ાં. એિલે કે અસ્સ્તત્વગત પ્રકૃવત. શ ાં છે મન ટયની પ્રકૃવત ? 
શાસ્ત્રોને િાાંકીએ તો કહવેાય કે માણસ જન્મથી જ પણૂશ છે. ‘પણૂશમદ: પણૂશવમદમ’. માણસ રદવ્યતાનો 
અંશ લઈને જ જન્મે છે. ઐશ્વયશ તેનો સ્વભાવ છે. આનાંદ તેની વનયવત છે. હવે જો સમગ્ર જગતના 
છ અબજ લોકો તરફ નજર કરશ ાં, તો લગભગ નેવ ાં િકા લોકો તદ્દન અપણૂશ દેખાશે. મોિા ભાગના 
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દ :ખી, ફરરયાદી અને પેલા ભાઈએ કહ્યાાં તે બધાાં લક્ષણ ધરાવે છે. ક્ાાંય કોઈ પણૂશ નથી દેખાત  ાં. 
આનાંદનો તો સવશત્ર દ કાળ છે. માિે તો ગમે તેવાાં પણ મનોરાંજનની બોલબાલા છે. તેનો અથશ શ ાં 
થયો ? તેનો અથશ એ થયો કે માણસ તેના સ્વભાવને નથી જીવતો. માિે તે આધ્યાજત્મક નથી. પણ 
સ્વભાવને કેમ જીવી શકાય ? સ્વભાવ જીવવો તો સહજ હોય ને. વ્યસ્ક્ત જે જીવે તે સ્વભાવ જ 
હોય ને ! બધાાં પ્રાણીઓમાાં માનવ જીવનની જ આ કર ણતા છે. બધાાં પ્રાણીઓ જન્મની પળથી જ 
સ્વાભાવવક હોય છે. બાળક પણ જન્મ સમયે સ્વાભાવવક જ હોય છે, પણ જેમ જેમ મોટ ાં થત  ાં જાય 
છે, તેને સાંસ્કાર-વશક્ષણ અને તાલીમ આપવામાાં આવે છે, તેમ તેમ તે અસ્વાભાવવક બનત ાં જાય છે. 
સ્વભાવ વવર િ જીવવા લાગે છે. માિે જ સમગ્ર જીવન તે અશાાંત રહ ેછે, જે વ્યસ્ક્તગત ઝઘડાથી 
માાંડી વૈવશ્વક ય િો કે ત્રાસવાદમાાં પરરણમે છે. તો, શ ાં સ ાંસ્કાર અપાય છે ? તેને કદી રદવ્યતાની યાદ 
નથી અપાતી. તેને જાવત-જ્ઞાવત-ધમશ-પ્રદેશની સાંક ગચતતાની તાલીમ અપાય છે. તેનાાં વ્યસ્ક્તત્વને 
નાના નાના વાડાઓમાાં બાાંધી નખાય છે. તેની વવચાર-શસ્ક્ત ક ાંરિત કરી નખાય છે. તેના ‘દૈવી’ 
સ્વભાવને ‘અસરૂ’ સ્વભાવમાાં બદલાવી નખાય છે. (એિલે શ ાં તે જાણવ ાં હોય તો ગીતાનો સોળમો 
અધ્યાય વાાંચી લેવો) વવરાિ થઈ શકે તેવ ાં વ્યસ્ક્તત્વ છછૂાંદર જેમ જીવે છે, જમીન પર આળોિે છે 
અને એક રદવસ ક્ષ દ્રતામાાં જ મતૃ્ય  પામે છે. તેનો ‘સ્વભાવ’ પ્રગિ જ નથી થતો. માિે તે હતાશા, 
ગ સ્સો, આવેશ વગેરે અન ભવ્યા કરે છે. સતત અશાાંત રહ ેછે. સતત દ :ખનો અન ભવ કરે છે. અંદર 
ને અંદર તરફડયા કરે છે. માિે જ તેને ‘આધ્યાજત્મક’ થવાની ઝાંખના જાગે છે. તદ્દન સ્વાભાવવક છે 
આ ઝાંખના. તેનો પ્રયાસ જ તેને સ્વસ્થ કરી શકશે. પણ અહીં તે ફરી ભલૂ કરે છે. આપણે ત્યાાં 
‘ધમશ’ અને ‘અધ્યાત્મ’ને ભેળસેળ કરી નાખવામાાં આવ્યાાં છે. તેમને એક જ માનવામાાં આવે છે. ધમશ 
તો સાંગરિત વવચારોનો સમહૂ છે. ત્યાાં ચોક્કસ વનયમો છે. તે પાછા દરેક સાંગિનોમાાં વવવવધ અથો 
ધરાવે છે. તેનાાં ચોક્કસ પ સ્તકો છે. તેને જ શ િ સત્ય મનાય છે. દરેક ધમશ પોતાને પણ ‘અંવતમ’ 
માને છે. તેમાાં ગ ર  હોય છે. વવવધઓ હોય છે. આ બધાને ‘વફાદાર’ રહ ેતેને જ ‘ધાવમિક’ મનાય છે. 
તેના નામે ‘અધ્યાત્મ’ એિલે બહારના બધા ખ્યાલો તોડી, સ્વ-તાંત્ર બની, કેવળ પોતાની જન્મદત્ત 
રદવ્યતાને પ્રગિ કરવી તે. આ અથશમાાં નાસ્સ્તક પણ આધ્યાજત્મક હોઈ શકે. તેમાાં કશ ાં માનવાન ાં 
નથી. તેમાાં તો પોતાના સ્વભાવ (રદવ્યતા)ને ‘જાણવાનો’ છે. ‘જીવવાનો’ છે. સ્વભાવને જીવવો તે 
જ આધ્યાજત્મકતા. તેમાાં ગ ર  કે ઈશ્વરને માનવાની પણ જરૂર નથી અને નાસ્સ્તક હોવાની પણ છૂિ 
છે. એિલે આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્ત ધાવમિક હોઈ શકે, કારણ કે તે શાસ્ત્રના વનયમો સહજ રીતે જીવે છે. 
પણ ધાવમિક વ્યસ્ક્ત આધ્યાજત્મક હોય જ એમ માની ન શકાય, કારણ કે ધાવમિક વ્યસ્ક્ત માિે 
મહત્વન ાં છે ગ ર -શાસ્ત્રો-વવવધઓ વગેરેને વળગી રહવે  ાં. ધાવમિક વ્યસ્ક્તન ાં સત્ય નાન ાં છે. આધ્યાજત્મક 



 

119 

 

વ્યસ્ક્ત તો આકાશવત છે. ધાવમિક વ્યસ્ક્તને તરત ઓળખી શકાય, પણ આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્ત તો 
ભાગ્યે જ ઓળખાય. સમજવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી. ધાવમિક વ્યસ્ક્તનાાં ચોક્કસ લક્ષણો છે, વનશાનીઓ 
છે, વતશન છે. માિે ઓળખવી સરળ છે. પણ આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્તને ઓળખવી કેમ ? અથવા પ્રશ્નને 
બદલાવીને પછૂવો હોય, તો આધ્યાજત્મક હોવાન ાં પરરણામ શ ાં ? પરરણામનાાં લક્ષણો આધ્યાજત્મક 
વ્યસ્ક્તને ઓળખવામાાં મદદ કરશે. આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્તને ધાવમિક વ્યસ્ક્તના સાંદભશમાાં કદી 
સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. જબરા માનવસક ગોિાળા થશે. રામકૃટણ, ગાાંધીજી-પરણેલાાં છે. 
વવવેકાનાંદ કે વનસગશદત્ત મહારાજ બીડી, વસગરેિ, હ ક્કો પીએ છે. પ રાણોમાાં ઘણા ઋવષઓને અનેક 
પત્નીઓ છે. રામ-કૃટણ-જનક તો વળી રાજાઓ છે. કૃટણ તો રહિંસા પણ કરે છે. તેને તો વળી સોળ 
હજાર રાણીઓ છે ! હવે જો ધમશના નીવત-વનયમોનાાં ચર્શમાાંથી જોવાશે તો આ બધી જ વ્યસ્ક્તઓ 
અધાવમિક છે એમ સાગબત થશે. (એિલે જ ઘણા ધમોને શ્રીકૃટણ નથી સમજાતા !) પણ હકીકતે તે 
તેમનો દષ્ટિભ્રમ કે સમજની ભલૂ છે. આ બધા કદાચ અધાવમિકો હોઈ શકે, પણ તે બધા જ 
આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્તઓ છે. અધ્યાત્મને બાહ્ય પરરવેશ, વતશન વગેરે સાથે કશો સાંબાંધ નથી. આવા 
લોકો તદ્દન અગભપ્રાય ન બાાંધી શકાય તેવા લોકો છે. ક્ારે કય ાં વતશન કરશે તે નક્કી ન કહી 
શકાય. (ગાાંધીએ વાછરડાાંને મારી નાખવાન ાં સચૂન ન કય ું ?) તેમન ાં ચોક્કસ (t ext -book) વતશન 
નથી હોત  ાં. પણ હા, તેમને જોયા પછી કેિલાાંક લક્ષણો દેખાય તો સમજવ ાં કે તેઓ આધ્યાજત્મક છે. 
વવવેકાનાંદે આધ્યાજત્મકતાનાાં ત્રણ લક્ષણો બતાવ્યાાં છે. પ્રથમ લક્ષણ છે ‘શાાંવત.’ આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્ત 
સત્યવનટિ હોવાથી વવવેકી હોય છે. માિે તે ‘સાચ ાં’ જ કરે છે. માિે તે હાંમેશ ‘શાાંવત’ ભોગવે છે. 
અશાાંવત તો અસત્યને અન સરાય તો જ આવે. સત્યવનટિ તો હાંમેશાાં શાાંવત જ માણે. તેને આનાંદ જ 
મળે. કેવળ શાાંવત જ આનાંદ માણી શકે. એિલે આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્તન ાં બીજ ાં લક્ષણ છે કે તે પળેપળ 
‘આનાંદ’માાં હોય. અને જેમ જેમ આ આનાંદ વધતો જાય, તેમ તેમ તેને વહેંચવાની પ્રબળ ઈચ્છા 
થાય. અથવા તો કહો કે વહેંચ્યા વવના રહવેાય જ નહીં. પણ વહેંચી તો શકાય, જો પે્રમ હોય. 
એિલે આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્તન ાં ત્રીજ ાં લક્ષણ છે ‘પે્રમ’. અનગશળ, વનટકામ, વનમશમ પે્રમ. આવી વ્યસ્ક્ત 
સમગ્ર જગતને પોતાની શાાંવત અને આનાંદ વહેંચે છે. એિલે જેના પાસે બેસતાાં શાાંવત-આનાંદ અને 
પે્રમનો અન ભવ થાય, તો માનવ ાં કે તે આધ્યાજત્મક વ્યસ્ક્ત છે. અથવા તો જે અધ્યાત્મની સાધના 
કરે, તેમાાં જેમ જેમ આગળ વધે, તેમ તેમ તેનામાાં જો શાાંવત-આનાંદ અને પે્રમ વધતાાં જાય, 
સાંક ગચતતા ખરતી જાય, તો માનવ ાં કે પોતે પ્રગવત કરે છે. આ ત્રણેની સ ગાંધ જ સમગ્ર વ્યસ્ક્તત્વમાાં 
પ્રસરવા માાંડશે. તેના સાંપકશમાાં આવનારને પણ તે સ ગાંધનો સ્પશશ થશે. બસ ! આ એક જ વનશાની 
છે આધ્યાજત્મક હોવાની : શાાંવત-આનાંદ-પે્રમની. આ ન હોય ત્યાાં સ  ધી તે વ્યસ્ક્ત ધાવમિક. તે હોવ ાં 
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પણ અયોગ્ય નથી. પણ તેમાાં કવૂાના દેડકાનો અન ભવ થશે. બસ ! વવશાળ સાગરનો અન ભવ 
નહીં થાય. તે તો અધ્યાત્મ જ કરાવી શકે. 

 

દ :ખી થવાના દસ રસ્તા 

(ક) તમારી જ વાત કયાશ કરો 
(ખ) તમારો જ વવચાર કયાશ કરો. 
(ગ) ‘કદર’ ‘કદર’ ઝાંખ્યા કરો. 
(ઘ) કોઈ તમારી ઉપેક્ષા કરે તો બળ્યા કરો. 
(ચ) કોઈનો યે વવશ્વાસ ન કરો. 
(છ) તમારી ફરજમાાંથી શક્ ત્યાાં સ ધી છિકી જાવ. 
(જ) બને તેિલી વાર ‘હ ાં’ શબ્દનો ઉપયોગ કરો. 
(ઝ) બીજા માિે બને તેિલ ાં ઓછાં કરો. 
(િ) તમારી મહરેબાની બદલ લોકો આભાર ન માને તો સમસમ્પયા કરો. 
(િ) દરેક બાબતમાાં તમારો જ કક્કો ઘ ૂાંિયા કરો. 

 

 

દીકરો અને દીકરી 
 

દીકરો વારસ છે તો દીકરી પારસ છે!  દીકરો વાંશ છે તો દીકરી અંશ છે! 
દીકરો આન છે તો દીકરી શાન છે!  દીકરો તન છે તો દીકરી મન છે! 
દીકરો માન છે તો દીકરી સ્વમાન છે!  દીકરો સાંસ્કાર છે તો દીકરી સાંસ્કૃવત છે! 
દીકરો આગ છે તો દીકરી બાગ છે!  દીકરો દવા છે તો દીકરી દૂવાાં છે! 
દીકરો ભાગ્ય છે તો દીકરી વવધાતા છે!  દીકરો શબ્દ છે તો દીકરી અથશ છે! 
દીકરો ગીત છે તો દીકરી સાંગીત છે!  દીકરો પે્રમ છે તો દીકરી પજૂા છે! 
દીકરો વાદળ છે અને વરસે છે તો   દીકરી ધરતી છે અને તરસે છે! 
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દીકરો એક પરરવારને તારે છે તો   દીકરી દસ પરરવારને તારે છે!! 
 

ક્ારેય તમે તમારી જાતને દ વનયાભરના તમામ દ :ખોથી ઘેરાયેલી મહસે  સ કરો ત્યારે તમારી 
દીકરી સાથે થોડો સમય રદલથી વવતાવજો.  તેની સાથે રદલ ખોલીને વાત કરી લેજો.  ત્યાાં તમારા 
મનને રહમાલયથી પણ વધારે િાંડક અને અનાંત શાાંવત અન ભવવા મળશે. દીકરી તો મા-બાપનો 
શ્વાસ છે, જે લીધા વગર ચાલત ાં પણ નથી અને સમય આવ્યે છોડયા વગર પણ ચાલત ાં નથી.  
ઈશ્વરે દીકરી ઘડીને માતા-વપતા ઉપર ઉપકાર કયો છે.દીકરીનો મા-બાપ પ્રત્યેનો પે્રમ પ્રારાંભથી 
લઈને અંત સ ધી એક સરખો જ વહ ેછે.  દીકરી જગતના કોઈપણ ખણેૂ જશે, માતા-વપતાના 
હૃદયથી ક્ારેય દૂર જતી નથી. 
 
દીકરી સાથેની મા-બાપની વહાલની કડીઓ ક્ારેય ઢીલી પડતી નથી. દીકરી જ સચ્ચાઈ છે.  
દીકરો ક્ારેક ભ્રમ સાગબત થઈ શકે છે. કદાચ એિલા માિે જ આપણાાં તત્ત્વગચિંતકોએ દીકરીને 
બાપન ાં હૈય ાં કહી છે કલેજાનો ટ કડો કહ્યો છે. અને, એિલા માિે જ દીકરી સાસરે જાય છે ત્યારે મા-
બાપની આંખોમાાં આંસ  વહ ેછે. નક્કી માનજો, દીકરી તો ગયા ભવમાાં જેણે પ ણ્ય કયાશ હોય તેને જ 
મળે છે – અજ્ઞાત 

 
 
 

આ ૧૦ વાક્ તમે જજિંદગીમાાં કેિલી વાર બોલો છો? 
 

૧. હ ાં ખોિો છાં. ૨. મને અફસોસ છે. ૩. તમે આ કરી શકો છો. ૪. મને તમારી ક્ષમતામાાં વવશ્વાસ છે. ૫. મને 
તમારા પર ગવશ છે. ૬. તમને મારાાં અગભનાંદન. ૭. મને તમારી જરૂર છે. ૮. મને તમારા પર વવશ્વાસ છે. ૯. 
હ ાં તમારો આદર કર ાં છાં. ૧૦. હ ાં તમને પે્રમ કર ાં છાં.... આ ૧૦ વાક્ તમે જજિંદગીમાાં કેિલી વાર બોલો છો? 

રરચ ડવેોસ પોગઝરિવ વથિંરકિંગના પ્રચારક છે. આ ૧૦ વાક્માાંના એકના અન ભવો એમની પાસેથી જાણીઐ. 
 

તમે કામ શરૂ ન કરી દો ત્યાાં સ ધી તમે કેિલે દૂર સ ધી જઇ શકો છો એ ક્ારેય નહીં જાણી 
શકો. આવી શરૂઆત નહીં કરો તો તમે આખ ાં જીવન ખબૂ સીવમત કરી દેશો અને હાંમેશાાં 
અફસોસ કરશો કે કાશ, મેં ફલાણી ચીજ કરવાની કમસે કમ કોવશશ કરી હોત...! 
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એક તર ણીએ કોલેજના એક ફાંકશનમાાં મને પછૂય ાં, ‘મારા જેવી છોકરીને ખબર હોવી જ જોઇએ 
એ સૌથી મહત્વની વાત કઇ છે?’ મેં એને કહ્ ાં, ‘ય  કેન ડ  ઈિ’ યા તો ‘તમે આ કરી શકો છો’ 
એ રફલોસોફી પર તારે ચાલવ ાં જોઇએ, પછી ત ાં જે કરવા ઇરછતી હોય એ કરી શકે છે.’ આ 
સાાંભળીને એ ખબૂ આશ્ચયશમાાં પડી ગઇ. કદાચ પહલેાાં કોઇએ એને આ વાત કહી નહોતી. 
 
અંગત રીતે You can do it મારા જીવનન ાં બહ  મહત્વન ાં વાક્ રહ્ ાં છે. આ વાક્ની શસ્ક્તથી 
પરરગચત કરાવવાનો સૌથી સાચો રસ્તો એ છે કે હ ાં તમારી સાથે પોતાનો અન ભવ શેર કર ાં. 
મહામાંદીના અત્યાંત મ ર્શકેલ સમયમાાં મોિા થવા છતાાં એ વવચાર મારામાાં િાાંસીિાાંસીને ભરવામાાં 
આવેલો કે હ ાં કાંઇ પણ કરી શક ાં છાં. મારાાં બાળપણનાાં અદ્ભુત વષો મેં જ્યાાં ગાળેલાાં એ મકાન 
અમારે છોડવ ાં પડ્ ાં હત  ાં. એન ાં કારણ માત્ર એ હત  ાં કે વપતાજીને નોકરીમાાંથી રજા આપી દેવામાાં 
આવેલી અને તેઓ આ ઘરમાાં રહવેાનો ખચશ ઉિાવી શકે એમ નહોતા, પછી મારા ક ટ ાંબે મારા 
દાદા-દાદીના મકાનના ઉપરના ઓરડામાાં રહવે  ાં પડ્ ાં. 
 
ત્યાાં હ ાં માગળયા નીચે સતૂો હતો એવ ાં મને યાદ છે. માંદીનાાં સૌથી વધ  ખરાબ પાાંચ વષશ 
દરવમયાન અમે ત્યાાં જ રહ્યાાં. અલબત્ત, બાળપણના આ રદવસો મારે માિે ખરાબ નહોતા. એ 
સમયે મોિરો બહ  દેખાતી નહીં, એિલે અમે સડક પર બોલ-બોલ રમી શકતા હતા. અમારા 
બોલની હાલત એિલી તો ખખડી જતી કે અમારે એની અંદર ચીથરાાં ભરીને બહાર દોરા 
વીંિાળવા પડતા. થોડા પૈસા કમાવા હ ાં ઘરેઘરે સવારે અખબાર નાખવા લાગ્યો. સાઇકલ 
ખરીદવાના પૈસા તો હતા નહીં, તેથી હ ાં પગપાળા ચાલીને છાપાાં નાખતો. એ રદવસોમાાં ૧૦ 
સેન્િ પણ મોિી રકમ ગણાતી. 
 
મને બરાબર યાદ છે કે એક રદવસ એક માણસ અમારા ઘરે કોઇ મેગેગઝન વેચવા આવેલો 
અને વાત કરતાાં કરતાાં રડી પડેલો. કારણ એ હત  ાં કે મેગેગઝનની છેલ્લી નકલ ન વેચી લે ત્યાાં 
સ ધી એ ઘરે જઇ શકે એમ નહોતો. મારા વપતાએ એને કહી દીધ ાં કે અમારા ઘરમાાં ફિી કોડી 
પણ નથી. આમ છતાાં, પપ્પા મને ‘ય  કેન ડ  ઈિ’ કહીને સતત પ્રોત્સારહત કરતા જ રહ્યા.મારા 
વપતાજી એકદમ હકારાત્મક વ્યસ્ક્ત હતા. પોગઝરિવ વથિંરકિંગની શસ્ક્તમાાં તેમને વવશ્વાસ હતો. 
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જોકે, એમને પોતાના જીવનમાાં ધારી સફળતા નહોતી મળી છતાાંય તેમનામાાં ક્ારેય કડવાશ કે 
વનરાશા આવ્યાાં નહીં. તેઓ મને હાંમેશાાં કહતેા હતા, ‘ત ાં મોિો થઈને મહાન કામ કરવાનો છે. ત ાં 
મારા કરતાાં ઘણ ાં વધારે હાાંસલ કરી શકીશ અને મારાથી ઘણો આગળ નીકળીશ. ત ાં એ બધ ાં 
જોઈ શકીશ, જેને હ ાં કદી માણી શક્ો નથી.’ 
 
હ ાં પે્રમ અને આત્મીયતાભયાશ પારરવારરક માહોલમાાં મોિો થયો છાં. જબરજસ્ત માંદીમાાં પણ મારા 
પરરવારે ખ શી શોધી અને ઉજ્જવળ ભવવટયમાાં વવશ્વાસ રાખ્યો. હ ાં લકી હતો કે મને ગ્રાન્ડ 
રેવપડ્સ રક્રવશ્વયન હાઇ સ્કલૂ નામની ખાનગી સ્કલૂમાાં ભણવાનો મોકો મળ્યો. માતા-વપતાએ મને 
એ સ્કલૂમાાં મોકલવા ઘણી મહનેત કરેલી અને ઘણો ભોગ આપેલો. જોકે હ ાં માત્ર પાસ થવા 
જેિલી જ મહનેત કરતો હતો, તેથી વપતાજીને ઘણી વનરાશા થઇ. એમણે મને એ સ્કલૂમાાંથી 
ઉિાડી લીધો અને ઇલેરકરવશયનન ાં કામ શીખવા માિે પબ્બ્લક સ્કલૂમાાં દાખલ કરી દીધો. મને 
પછી તરત જ સમજાઇ ગય ાં કે મોજમસ્તીમાાં સમય બરબાદ કરીને મેં કેિલ ાં બધ ાં ગ માવ્ય ાં છે. 
મારે પેલી ગ્રાન્ડ રેવપડ્સ રક્રવશ્વયન હાઇસ્કલૂમાાં પાછા ફરવ ાં હત  ાં. 
 
મેં માતા-વપતાને કહી દીધ ાં કે તમે ફીની ગચિંતા ન કરો, હ ાં નાની-મોિી નોકરીઓ કરીને પૈસા 
કમાઈશ અને ફી તો હ ાં જ ભરીશ. આ વખતે હ ાં ભણવામાાં ગાંભીર હતો, એિલે મને સારા માકસશ 
મળવા લાગ્યા. હ ાં મારા વસવનયર કલાસનો પે્રવસડન્િ પણ ચ ૂાંિાયો હતો. આવી સ્કલૂમાાં ભણવા 
બદલ હ ાં આજ સ ધી કૃતજ્ઞતા અન ભવ ાં છાં. ઘરમાાં શીખેલાાં આશાવાદ, આસ્થા અને સખત 
મહનેતની વશખામણોને સ્કલેૂ ઓર મજબતૂ કરી. આ સ્કલૂમાાં પાછા ફરવાનો અને એની ફી જાતે 
ભરવાનો વનણશય મારે માિે બહ  જ મહત્વનો સાગબત થયો. 
 
જજિંદગીમાાં પહલેી વાર મેં કોઇ નક્કર વનણશય લીધેલો, જેનાાં દૂરગામી પરરણામ આવ્યાાં. મેં 
અન ભવ્ય ાં કે હ ાં માત્ર ઇલેરકરવશયન બનીને ન રહી શક ાં. વપતાજીએ મારા માિે જે સપન ાં જોયેલ ાં 
એ મારા જીવનન ાં પથપ્રદશશક બની ગય ાં. સ્કલૂમાાં મારા વપ્રય વશક્ષકે મારી યર બકૂમાાં સરળ પણ 
યાદગાર પાંસ્ક્ત લખી હતી, જેણે મારી આખી જજિંદગી બદલી નાખી, ‘ઇશ્વરના સામ્રાજ્યમાાં 
નેતતૃ્વની પ્રવતભા’. આ વાત ‘ય  કેન ડ  ઈિ’ની જ પ ષ્ટિ કરત  ાં હત  ાં ને! હાઇ સ્કલૂમાાં જ હ ાં જે વેન 
એન્ડલને મળ્યો અને અમારી આજીવન ભાગીદારીની શરૂઆત થઇ. 
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જે વેનના વપતા ઓિો ડીલર હતા, એિલે તાંગીના માહોલમાાં પણ અમારી શાળાના એ 
વવદ્યાથીઓમાાંનો એક હતો, જેમની પાસે કાર હતી. એની કારમાાં અમે બધા વમત્રો ખીચોખીચ 
ભરાઇ જતા. કેિલાક સીિ પર જગા ન મળે એિલે બહાર બોડશ પર ઊભા રહતેા. હ ાં એને ઘરથી 
સ્કલૂ સ ધીના કાર-પ્રવાસ બદલ દર અિવારડયે ૨૫ સેન્િ આપતો હતો! 
 
એ કાર-પ્રવાસ દરવમયાન થતી વાતચીતમાાં સોનેરી ભવવટયનાાં ય વા સપનાાં ઊછળતાાં. ત્યાાં જ 
ગબઝનેસ માગલકોરૂપે અમારી કરીઅરનો પાયો નખાયો. અમને એ વવશ્વાસ હતો કે અમે આ કરી 
શકીએ છીએ. મારા રસપ્રદ જીવન તરફ પાછો વળીને જોઉં છાં તો કહી શક ાં છાં કે મેં જીવનમાાં 
ઘણા ગબઝનેસ શરૂ કયાશ, સ ખી પરરવાર બનાવ્યો, પૌત્ર-પૌત્રીઓનો આનાંદ લીધો અને આ 
બધાનો પાયો એ જ છે: ‘ય  કેન ડ  ઈિ’. 
 
જે અને મેં હાઇ સ્કલૂમાાં જ એવી સ્પટિ - સમજૂતી કરેલાાં કે અમે બને્ન સાથે મળીને જ કોઇ 
ગબઝનેસ શરૂ કરીશ ાં. બીજા વવશ્વય િમાાં વવદેશમાાં ફરજ બજાવીને પાછાાં ફયાશ બાદ અમે એક 
ફ્લાઇંગ સ્કલૂ શરૂ કરી. જો કે અમારા બેમાાંથી કોઇને વવમાન ઉડાડતાાં આવડત ાં નહોત  ાં. એ પછી 
અમે અમારા વવસ્તારની પહલેી ડ્રાઇવ-ઇન રેસ્િરાાં શરૂ કરી. તે વખતે અમને રેસ્િરાાં ચલાવવાનો 
પણ ક્ાાં કોઇ અન ભવ હતો? છેવિે ૧૯૫૯માાં અમારા ઘરોના બેઝમેન્િમાાં એમવેનો પાયો 
નખાયો. 
 
સકારાત્મક વાતાવરણને કારણે હ ાં પોગઝરિવ વ્યસ્ક્ત બન્યો. વપતાજીના પ્રોત્સાહક શબ્દો ‘ત  આ 
કરી શકે છે’ મારા કાનમાાં ગ ાંજતા રહ્યા અને મને વવશ્વાસ થઇ ગયો કે હ ાં કાંઇ પણ અને બધ ાં જ 
કરી શક ાં છાં. મારી પત્ની હલેન મને જોખમી સાહસ કરનારો કહ ેછે. એ કહ ેછે કે હ ાં એને 
દ વનયાની એવી જગ્યાઓ પર લઇ જાઉં છાં, જ્યાાં જવાની એણે ક્ારેય કલ્પના પણ ન કરી 
હોય. 
 
હ ાં બસ કહ ાં છાં, ‘ચાલો, જઇએ! ચાલો, આ અજમાવીએ!’ મને લાગે છે કે ‘ય  કેન ડ  ઈિ’ 
અગભગમવાળી સકારાત્મક વ્યસ્ક્ત આવી જ હોવાની. મને ગબઝનેસમાાં સફળતા મળશે એવ ાં 
સપન ાં જોયેલ ાં પણ તે આિલી મોિી સફળતા હશે તેવી કલ્પના નહોતી કરી. એમવેની 
અભતૂપવૂશ સફળતાને લીધે લોકો મને ભવવટયદ્રટિા ગબઝનેસમેનન ાં ગબર દ આપે છે, જેમણે 
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પોતાની સફળતાની ચોક્કસ-સ્પટિ યોજના બનાવેલી. બકવાસ! હકીકત તો એ છે કે અમે બને્ન 
પણ બીજા લોકોની જેમ પોતપોતાના ક ટ ાંબને પાળવાની - પેિ ભરવાની જ કોવશશ કરતાાં હતાાં. 
 
અમે ક્ારેય સપનામાાં પણ એવ ાં વવચાય ું નહોત  ાં કે જેન ાં વાવષિક વેચાણ અબજો ડોલરન ાં હોય, 
જેમની શાખા ડઝનબાંધ દેશોમાાં હોય, જેના દ વનયાભરમાાં હજારો કમશચારીઓ અને લાખો સ્વતાંત્ર 
ગબઝનેસ માગલકો હોય એવી કાંપનીના આપણે માગલક હોઇશ ાં! ૧૯૭૦ના દાયકાની શરૂઆતમાાં હ ાં 
એક જગ્યાએ પ્રવચન આપી રહ્યો હતો. એમાાં મેં શ્રોતાઓને પોગઝરિવ બનવાનો આગ્રહ કયો. 
એન ાં શીષશક હત  ાં. ‘રાય ઓર ક્રાય’ (કોવશશ કરો નહીં તો રડો). મેં શ્રોતાઓને કહ્ ાં છે કે 
હકીકતમાાં લોકોને બે વગશમાાં વહેંચી શકાય: એક, જેઓ કોવશશ કરવા ઇચ્છે છે અને બીજા જેઓ, 
કોવશશ કરવાને બદલે એક બાજ  બેસી રહ ેછે, પોતાનાાં દ ભાશગ્ય પર રડતા રહ ેછે અને કોવશશ 
કરતા લોકોની િીકા કરતા રહ ેછે. મેં એમને કહ્ ાં કે આપણે એવા ય ગમાાં જીવી રહ્યા છીએ, 
જ્યાાં િીકાકાર બનવ ાં કેવળ સહલે ાં જ નથી, બલકે એ લોકવપ્રય પણ છે. 
 
મેં શ્રોતાઓને કહ્ ાં કે અમે વનટફળતાઓ મળવા છતાાં કોવશશ કરતાાં રહ્યાાં. કેિકેિલા અખતરા 
કયાશ- ફલાઈંગ સ્કલૂ, ડ્રાઇવ-ઇન રેસ્િરાાં, ઝાડનાાં લાકડાાંનાાં ઉત્પાદનોની આયાત, લાકડાાંના 
રોરકિંગ હોસશ બનાવવા, બોમ્પબ શેલ્િસશ વેચવા... ફલાઈંગ સ્કલૂની બજાર બીજા વવશ્વય િ પછી 
એવી ન ઊંચકાઇ જેવી લોકોની ધારણા હતી. વષો સ ધી અમારી પાસે સ્સ્પ્રિંગ અને લાકડાાંનાાં 
પૈંડાનો ઢગલો પડી રહ્યો, કેમ કે અમે બનાવતા હતા એ રમકડાાંના ઘોડાની બજાર ખતમ થઇ 
ગઇ હતી. આવ ાં એન ાં સ ાંદર મોલ્ડેડ પ્લાષ્સ્િક મોડલ બજારમાાં મકૂી દીધ ાં હત  ાં છતાાં અમે કોવશશ 
કરતાાં રહ્યાાં. છેવિે એક એવી કાંપની બનાવી લીધી, જે આજે હજારો લોકોને રોજગાર આપે છે. 
 
મારાાં સાંતાનો ‘તમે આ કરી શકો છો’ના સતૂ્ર સાથે ઊછયાશ - મોિાાં થયાાં છે. મેં એમને હાંમેશાાં 
કહ્ ાં છે કે તેઓ જે ઇરછે એ કરી શકે છે, જે કરવ ાં ઉગચત છે અને જે કરવા પોતે સમથશ છે એવ ાં 
લાગે એ બધ ાં જ. મેં એમને કહ્ ાં છે કે અમે એમને મદદ કરીશ ાં, એમની ક્ષમતામાાં વવશ્વાસ 
રાખીશ ાં અને એમનો ઉત્સાહ વધારીશ ાં. માતા-વપતાની ભવૂમકામાાં આપણે ઘરમાાં સકારાત્મક 
વાતાવરણ ઊભ ાં કરવાની જરૂર છે. આપણે સાંતાનોને એ વાતે પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર છે કે 
તેઓ જે વનશ્ચય કરી લે એ તેઓ કરી શકે છે અને ઇશ્વર પણ કૃપા કરીને એનો હાથ પકડી લે 
છે. 
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મને એક વાર આરોન કોપલેન્ડના ‘અ ગલિંકન પોરેિ’ની ગ્રાન્ડ રેવપડ્સ વસમ્પફનીના માંચનમાાં 
વાચક બનવાન ાં સદ્ભાગ્ય મળેલ ાં. એમાાં પે્રરક સાંગીત સાથે અબ્રાહમ ગલિંકનના શબ્દોને જોડવામાાં 
આવ્યા છે. ‘તમે આ કરી શકો છો’ન ાં જીવત ાંજાગત ાં ઉદાહરણ ગલિંકન હતા. એમણે પોતાની 
જજિંદગીની શરૂઆત ઇષ્ન્ડયાનાના વેરાન મેદાનમાાં બનેલા ગાંદી ફરશવાળા ઓરડામાાં કરી હતી. 
કેિલીય સ્કલૂોમાાં માત્ર એક જ વષશન ાં ઔપચારરક વશક્ષણ મેળવ્ય ાં હોવા છતાાં તેઓ અમેરરકાના 
પ્રમ ખ ચ ૂાંિાઇ આવ્યા. 
 
રાટરપ્રમ ખ બનવા પહલેાાં તેઓ દ કાનદાર તરીકે વનટફળ નીવડી ચકૂ્ા હતા અમેરરકાની સાંસદ 
અને સેનેિની ચ ૂાંિણીઓમાાં પણ હારી ચકૂ્ા હતા. ‘કરી શક ાં છાં’માાં માનતા પ્રમ ખોનો આપણો 
સમ િ ઇવતહાસ છે એ જરાય આશ્ચયશની વાત નથી. આપણે સૌએ આપણી અંદર ‘કરી શક ાં છાં’ 
દ્રષ્ટિકોણ વવકસાવવો જોઇએ. એ પણ હકીકત છે કે ‘કરી શક ાં છાં’ દ્રષ્ટિકોણની કમીવાળા લોકો 
સાથે આપણા સૌનો ક્ારે ને ક્ારે તો પનારો પડયો જ હશે. તેઓ હાંમેશાાં નકારાત્મક રહ ેછે 
અને હાંમેશાાં ફરરયાદ કરતા હોય છે. ‘હ ાં કરી શક ાં છાં’ પ્રકારના લોકોને યોગ્ય વળતર મળે, યોગ્ય 
પ્રોત્સાહન મળે તો તેઓ વધ  ઉત્પાદન કરશે, જેનાથી ‘નહીં કરી શક ાં’વાળા લોકોને નોકરી મળી 
શકે છે. 
 
તમે કામ શરૂ ન કરી દો ત્યાાં સ ધી તમે કેિલે દૂર સ ધી જઇ શકો છો એ ક્ારેય નહીં જાણી 
શકો. આવી શરૂઆત નહી કરો તો તમે આખ ાં જીવન ખબૂ સીવમત કરી દેશો અને હાંમેશાાં 
અફસોસ કરશો કે કાશ, મેં ફલાણી ચીજ કરવાની કમસે કમ કોવશશ કરી હોત...! તમે 
મ ર્શકેલીઓ-વવધ્નોને પ્રામાગણકતાથી મલૂવો છો ત્યારે કાંઇ ન કરવાન ાં બહાન ાં શોધતા નથી હોતા, 
બલકે એનાથી બચવા-છૂિવાના રસ્તા શોધતા હો છો. એ કામ કરવામાાં ભલે તમે વનટફળ જાઓ, 
પરાંત   તમે કેિલે પહોંચી શકયા એ જાણવાનાાં શસ્ક્ત અને સાહસ તો આવશે. બીજી વાર તમે 
વધ  મજબતૂ આત્મવવશ્વાસ સાથે કોઇ નવ ાં કામ હાથમાાં લેશો. એનો વવચાર કરો કે તમે શ ાં કરી 
શકો છો અને બસ, એમાાં મચી પડો. મોટ ાં વવચારો! 
(રરચ રડવોસના મળૂ પ સ્તક ‘િેન પાવરફુલ ફે્રગઝસ ફોર પોગઝરિવ પીપલ’નો રહન્દી અન વાદ 
માંજ લ પ્રકાશન તરફથી ‘સકારાત્મક લોગોં કે ગલએ ૧૦ શસ્ક્તશાલી વાક્’ રૂપે ઉપલબ્ધ છે.) 
Source: Prerana, Rich Devos   
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વીતેલા સમયના અવશેષો 
તમે તમારા ભતૂકાળની કશી જ સાગબતી તમારા વતશમાનમાાં આપી શકતા નથી. એવ ાં લાગે છે, 
જાણે એક સમયે તમારી સાથે જે કાંઇ બન્ય ાં હત  ાં, તમે જે કાાંઇ કય ું હત  ાં. તેમાાંન  ાં કશ ાં જ તમારી સાથે 
બન્ય ાં નથી, પરાંત   બીજી વ્યસ્ક્ત સાથે બનેલી ઘિનાઓ હોય છે. 
 
ઘણી બધી જૂની યાદો સ્મવૃતમાાં જ સચવાયેલી રહ ેએિલ ાં સાર ાં. આપણ ાં જૂન ાં ગામ, જેને આપણે 
વરસો પહલેાાં છોડી દીધ ાં હોય છે, એની ક્ારેક મ લાકાત લઇએ ત્યારે સ્મવૃત અને વાસ્તવવકતા 
વચ્ચે બહ  મોિો ફરક પડી ગયો હોય છે. જૂના સમયની ગાંધો, એ અવાજો, તે સમયના લોકો વગેરે 
હવે રહ્ ાં હોત  ાં નથી. વતશમાનમાાં જે દેખાય છે તેને આપણી સ્મવૃતમાાં સચવાયેલા સમય સાથે કશો જ 
મેળ પડતો નથી અને મન ખરાબ થઇ જાય છે.. 
 
ભ જ શહરેમાાં અમાર ાં ઘર ધરતીકાંપ પછી તોડી પાડવામાાં આવ્ય ાં ત્યાાં હવે નાનકડો બગીચો બની 
ગયો છે. એ બગીચામાાં પ્રવેશ કરવા માિેનો દરવાજો ઉઘાડયો તે સાથે મને તેમાાંથી મારા જૂના 
ઘરના એક બારણાનો રકચડૂાિ સાંભળાયો. હ ાં ચમકી ગયો. મારા પ તે્ર મને યાદ અપાવ્ય ાં કે આ એ જ 
દરવાજો છે, જે આપણા જૂના ઘરમાાં હતો. જૂનો અને પરરગચત રકચડૂાિ હતો, પણ વાસ્તવવકતા 
બદલાઇ ચકૂી હતી. હ ાં જાણે વીતેલા સમયના અવશેષ પર ઊભો હતો. 
 
થોડા રદવસો પહલેાાં હ ાં માર ાં બાળપણ જે ગામમાાં વીત્ય ાં એ ગામના પાદરમાાંથી પસાર થતો હતો. તે 
વખતે મારી ત્રીજી પેઢીનાાં સાંતાનો પણ મારી સાથે હતાાં. હ ાં એમને મારા જૂના સમય વવશે ઘણ ાં બધ ાં 
કહવેા માગતો હતો, પણ હ ાં એમને કશ ાં કહી શકવાની રહિંમત એકિી કરી શક્ો નહોતો. હ ાં એમને 
મારાાં જૂના સ્થળો પણ બતાવવા માગતો હતો. મારી પ્રાથવમક શાળા, માર ાં ઘર, માર ાં મ ાંરદર, જે 
શેરીમાાં હ ાં રમતો એ મારી શેરી. પછી મને થય ાં-હ ાં એમાાંન  ાં કશ ાં જ એમને બતાવી શકીશ નહીં. મને 
નવાઇ લાગી, પીડા પણ થઇ, કે તમે તમારા ભતૂકાળની કશી જ સાગબતી તમારા વતશમાનમાાં આપી 
શકતા નથી. એવ ાં લાગે છે, જાણે એક સમયે તમારી સાથે જે કાંઇ બન્ય ાં હત  ાં, તમે જે કાાંઇ કય ું હત  ાં. 
તેમાાંન  ાં કશ ાં જ તમારી સાથે બન્ય ાં નથી, પરાંત   બીજી કોઇ વ્યસ્ક્ત સાથે બનેલી ઘિનાઓ હોય છે. 
 



 

128 

 

જે ગામમાાં તમે પહલેો પે્રમ કયો હોય અને તે વખતે તમને ગામમાાં જે જે સ્થળો સાંતાઇને મળવા 
માિે યોગ્ય લાગ્યાાં હોય તે બધાાં જ સ્થળોને વરસો પછી જોવા જાવ ત્યારે એક સમયે એકાાંતમાાં 
આવેલાાં તે સ્થળો હવે જાહરે જગ્યા થઇ ગયાાં હોય છે અથવા તેની કોઇ વનશાની રહી હોતી નથી. 
મને ઘણી વાર ગચિંતા થાય છે કે હવે વતશમાનમાાં પે્રમ કરતાાં ય વક-ય વતીઓ માિે એમના ગામમાાં 
પે્રમ કરવા માિેની કોઇ જગ્યા બચી હશે કે કેમ. 
 
કદાચ નવી પેઢી એમનાાં સ્થળો શોધી કાઢતી હશે અને તે સ્થળો વવશે આપણને કશી જ ખબર 
પડતી નહીં હોય. પકડાઇ ન જવ ાં તે પે્રમીઓ માિે સૌથી આકરી કસોિી હોય છે અને દરેક પેઢીનાાં 
પે્રમીજનો પોતાન ાં એકાાંત શોધી લેતાાં હોય છે. પછી એ લોકો પણ વરસો પછી જ્યારે પોતાનાાં જૂનાાં 
સ્થળો શોધવા નીકળશે ત્યારે એમને પણ એમના ભતૂકાળના એકાાંતનાાં સ્થળો જોવા મળશે નહીં. 
 
તેમ છતાાં ક્ારેક એ જૂના સમયના અવશેષો વ્યસ્ક્તને ફરીથી પોતાની સાથે જોડી પણ આપે છે. 
એક દાંપતી થોડાાં વરસોના લગ્નજીવન પછી એમના સાંબાંધમાાં પે્રમ અને સાહચયશનો અન ભવ કરી 
શકત  ાં નહોત  ાં. પવત અને પત્ની બાંનેને લાગત  ાં હત  ાં કે એમની વચ્ચે અગાઉ જેવી હ ૂાંફ રહી નથી. 
એમણે લગ્ન પહલેાાં ચાર-પાાંચ વરસ ગબન્ધાસ્ત રીતે પે્રમ કયો હતો. લોકોથી છપાઇને કેિલાાંય 
સ્થળોએ મળતાાં રહ્યાાં હતાાં. તે સમયની યાદો એમના મનમાાં જીવાંત રહી હતી અને દાાંપત્યજીવનમાાં 
ઓિનો અન ભવ થવા લાગ્યો ત્યારે એમને એ રદવસો તીવ્રપણે યાદ આવવા લાગ્યા હતા. 
 
બાંને જણે એમના લગ્નજીવનને બચાવી લેવા માિે અને ફરીથી જૂની હ ૂાંફ પાછી મેળવવા માિે એક 
પ્રયોગ કરવાન ાં નક્કી કય ું. તેઓ લગ્ન પહલેાાં જે રીતે મળતાાં, જે સ્થળોએ મળતાાં, ત્યાાં મળવાન ાં 
શરૂ કય ું. એ જ જૂના ખાાંચા, એ જ જૂની સાંતાઇને મળવાની જગ્યાઓ, એ જ બગીચો, એ જ િેકરીઓ 
પર ફરીથી મળવા લાગ્યાાં. એ રીતે જ મળે, ફોનથી કે સાંકેતથી મળવાનો સમય નક્કી કરે, સાથે ન 
જાય-કોઇ જોઇ ન જાય એમ જતાાં હોય તેમ મળવાના સ્થળે અલગ અલગ પહોંચે, બેસે, વાતો કરે, 
જાણે વમલનના થોડા સમય પછી ફરીથી મળવાન ાં બને ત્યાાં સ  ધી છિા પડી જવાન ાં હોય. 
 
એવ ાં એમણે થોડા મરહના સ ધી ચાલ  રાખ્ય ાં. એિલો સમય તેઓ પવત-પત્ની તરીકે સાથે રહ્યાાં નહીં, 
પણ જ દાાં રહ્યાાં. જૂનાાં સ્થળોની સાથે જૂનો સમય ફરીથી જજવાયો અને લગ્નજીવનમાાં જે ફગ વળી 
ગઇ હતી તેમાાં ફરીથી સાંબાંધની નવી તાજગી જન્મી. એમણે જૂના સમયના અવશેષોના આધારે 
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એમન ાં લગ્નજીવન બચાવી લીધ ાં. ક્ારેક વીતેલ ાં પણ ભવવટયને નવી રદશા ગચિંધી શકે છે એ સત્ય 
પણ ભલૂવા જેવ ાં નથી. 
ડબૂકી, વીનેશ અંતાણી 
 
 

અન્ન તેવો ઓડકાર 

ફોક્સ રહસ્િરી એન્ડ રાવેલર ચેનલ પર તેનો એન્કર હાંમેશાાં વવશ્વભરમાાં ભ્રમણ કરતો જે દેશમાાં જાય 
ત્યાાંની વવગતો બહ  જ રસપવૂશક રજ  કરે છે. 
 

િીવીને તો સામાન્ય રીતે આપણે ઇરડયિ બોક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખાસ કરીને મનોરાંજન 
ચેનલો પર આવતા વારહયાત કાયશક્રમો તથા કાટૂશન ચેનલો માિે ઘેલા થઇ જતા બાળકોને કારણે. 
શાળા-કોલેજમાાં ભણતા વવદ્યાથીઓને િીવીથી દૂર રાખવા માિે પણ અલગ પેંતરા કરવામાાં આવે 
છે. ધો. ૧૦ અને ધો. ૧૨માાં બાળક આવે ત્યારે ઘણા ઘરોમાાં િીવી બાંધ કરીને માગળયે મકૂી દેવાની 
પ્રથા પણ અમલી છે. મારહતી મેળવવા માિેન ાં િીવી એક ઉત્તમ સાધન છે, પરાંત   મનોરાંજન લેવા 
જતાાં તેની પાછળ ઘેલા ક્ારે અને કેિલા થઇ જવાય છે તેનો ખ્યાલ રહતેો નથી. ત્યારબાદ અનેક 
સમસ્યાઓ સજાશય છે. 
 

િીવી પર તમામ કાયશક્રમો વારહયાત જ આવે છે તેવ ાં પણ નથી. ઘણા કાયશક્રમ-ચેનલ્સ મારહતીપ્રદ 
હોય છે. ખાસ કરીને રડસ્કવરી, ફોક્સ રહસ્િરી, નેિ જીઓ વગેરે પર આવતા કાયશક્રમો. હકીકતમાાં 
ગરૃહણીઓ અને બાળકો તથા વવદ્યાથીઓને િીવીની ઘેલછા એિલી લાગી હોય છે કે, તેઓ તેના 
વનયવમત કાયશ કરવાન ાં પણ વીસરી જતાાં જોવા મળે છે એિલે જ તેને ઇરડયિ બોક્સ તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે પણ અહીં આજે િીવીના કાયશક્રમની જ વાત કરવી છે. ફોક્સ રહસ્િરી એન્ડ 
રાવેલર નામની ચેનલ પર તેનો એન્કર હાંમેશા વવશ્વભરમાાં ભ્રમણ કરતો જોવા મળે છે. જે દેશમાાં 
જાય ત્યાાંની રહણેીકરણીથી માાંડી ખાણીપીણીની વવગતો બહ  જ રસપવૂશક રજ  કરવામાાં આવે છે. 
 

થોડા સમય અગાઉ આ ચેનલ પર જમશનીના પ્રવાસનો કાયશક્રમ પ્રસારરત થતો હતો. બગલિન દીવાલ 
તિૂી ગયા બાદ જમશનીમાાં એક પ્રકારે સાાંસ્કૃવતક લોકશાહી પ્રવતે છે. િેર િેર ખાણીપીણીના બજાર 
ભરાતા હોય છે. આવા જ એક બજારમાાં રક્રસમસ વખતે ફોક્સ રહસ્રી ચેનલનો એન્કર પહોંચ્યો હતો. 
ખાણીપીણી મેળામાાં એક શેફે વષો સ ધી જૂની પિવતએ કેક બનાવી હતી. એન્કર આ શેફને કેકની 
રેવસપી પછૂતો હતો. પેલા શેફે કેકમાાં જે ચીજવસ્ત   નાખી હતી તેની વવગતો આપી અને છેલ્લે ઉમેય ું 
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કે લોર્ટસ ઓફ લવ. શેફનો કહવેાનો મતલબ એ હતો કે ગમે એિલ ાં સાર ાં ખાવાન ાં હોય પણ જો તે 
અત્યાંત પે્રમ અને સ્નેહથી બનાવાયેલ ાં ન હોય તો તે ક્ારેય સ્વારદટિ હોઈ શકે નહીં. 
 

આ વાત સાથે જ આપણે ત્યાાં ભગવાન સત્યનારાયણની કથાના પ્રસાદ માિે દરેક ઘરમાાં બનતો 
શીરાનો પ્રસાદ યાદ આવી ગયો. મોિા ભાગના લોકોનો એવો અન ભવ છે કે ભગવાન 
સત્યનારાયણની કથા માિે જે શીરો બનાવાય છે તે શીરો સામાન્ય સાંજોગોમાાં બનાવામાાં આવે તો 
તેવો બનતો નથી. તેન ાં વવર્શલેષણ કરતાાં એક શ્રિાળએ કહ્ ાં હત  ાં કે, કથા સમયે બનાવાતા શીરા 
માિે યજમાનના મનમાાં આ વસ્ત   ભગવાન માિે બને છે તેવી લાગણી હોય છે. આથી એક અલગ 
ઉત્સાહ અને ઉમાંગથી તેને બનાવવામાાં આવતી હોય છે. આ દલીલ થોડી તારકિક પણ લાગે છે. 
 

કેિલાક ઘરોમાાં સવારના સમયે કે જ્યારે ઘરમાાં રાંધાત  ાં હોય ત્યારે મરહલાઓ ભજન લલકારતી કે 
િેપમાાં મકેૂલા ભજનો સાાંભળતી જોવા મળે છે. આની પાછળનો હતે   એ છે કે રાાંધતા સમયે ગચત્ત 
પ્રસન્ન હોય. આપણે ત્યાાં કહવેત છે કે અન્ન તેવો ઓડકાર! આ કહવેત ઘરની ગરૃહણી માિે અત્યાંત 
જરૂરી છે. જો સ્ત્રીન ાં ગચત્ત પ્રસન્ન હશે તો ચોક્કસપણે સ્વારદટિ રસોઈ બનાવશે. જે રદવસે કાંકાસ થયો 
હોય તો કેવી રસોઇ બને તેનો પણ ઘણાને અન ભવ હશે. મળૂ વાત પ્રસન્ન ગચત્તની છે. 
 

ફોક્સ િીવીનો શેફ હસતાાં હસતાાં જે વાત કરી ગયો તે આપણા ઘરોને પણ રોજજિંદી બાબતોમાાં લાગ  
પડે છે. માત્ર રાાંધવાન ાં કાયશ જ પ્રસન્ન ગચત્તે થવ ાં જોઇએ તેવ ાં નથી. કોઇ પણ કામ જેમ કે વવદ્યાથીઓ 
માિે ભણવાન ાં, નોકરી કરનાર માિે નોકરી, ધાંધો-વ્યવસાય કરતા લોકો માિે તેમની આવથિક પ્રવવૃત્ત 
વગેરે વગેરે. જે કામમાાં મન સારી રીતે પરોવાયેલ ાં હોય તેન ાં પરરણામ પણ કાંઇક અલગ જ આવત ાં 
હોય છે. આમ ગચત્ત પ્રસન્ન તો વવશ્વ પ્રસન્ન. 
 
 

આજકાલ બધ ાં જ બદલાઈ રહ્ ાં છે...  
 
'મારાબાપાખર ાંકહતેાહતા'એવ ાંમાણસને જ્ઞાનથાયછે ત્યાાં સ ધીમાાં તો એનો દીકરો એવ ાં 
વવચારતો થઈ ગયો હોય છે કે 'મારા બાપા ખોિા છે.' 
 

આજકાલ બધ ાં જ બદલાઈ રહ્ ાં છે અને વળી ઝડપભેર બદલાઈ રહ્ ાં છે. 
પરરવતશનની ઝડપને કારણે અક્કલ બહરે મારી જાય તેવ ાં પણ થાય છે.  
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ઘડપણની વ્યાખ્યા શી?  

  

ઘડપણ એિલે પરરવતશનને સ્વીકારવાની અને પચાવવાની અશસ્ક્ત.  
માનવ ઈવતહાસમાાં ક્ારે પણ જૂની પેઢીને નવી પેઢી ડાહી લાગી નથી.. 
જગતન ાં સૌથી ઘરડ ાં વવધાન આ પ્રમાણે છેુઃ ‘આ દ વનયા હવે પહલેા જેવી રહી નથી’.  
પ્રત્યેક સયૂાશસ્ત નવ ાં અંધાર ાં મકૂતો જાય છે, પ્રત્યેક સયૂોદય નવ ાં અજવાળાં લેતો આવે છે.  
છાશ પીવાન ાં ઘિત  ાં જાય છે અને ગબયર પીવાન ાં વધત  ાં જાય છે. 
ગોળપાપડી ખાવાન ાં ઘિત  ાં જાય છે અને ચોકલેિ ખાવાન ાં વધત  ાં જાય છે.  
ગાય પાળવાન ાં ઘિત  ાં જાય છે અને કતૂરા પાળવાન ાં વધત  ાં જાય છે.  
ચાલવાન ાં ઘિત  ાં જાય છે અને ‘સ્કિૂરવાન ાં’ વધત ાં જાય છે 

વવચારવાન ાં ઘિત  ાં જાય છે અને ડાચ ાં વકાસીને િીવી જોયા કરવાન ાં વધત  ાં જાય છે 

લોહીની સગાઈની અને લગ્નસાંબાંધની બોલબાલા ઘિતી જાય છે. અને મનમેળના માનપાન વધતાાં 
જાય છે.  
માબાપની કડકાઈ ઘિતી જાય છે અને સાંતાનોની જોહ કમી વધતી જાય છે. 
ભાખરીની જગ્યાએ બે્રડ અને ઢેબરાની જગ્યાએ વપઝાન ાં ચલણ વધત ાં જાય છે.  
લીંબ ન ાં શરબત એકાએક ગલમકા બની જાય છે. 
ય ગલ હોય એવા કપ–રકાબીની જગ્યાએ વાાંઢો ‘મગ’ આવી જાય છે.  
ઘરે ઘરે ગરૃહણીઓ કહતેી થઈ છેુઃ ‘આજે બહાર જમી આવીએ.’  
 સ્કિૂર નારીમ સ્ક્તન ાં વાહન બની રહ્ ાં છે.  
જૂની આંખે નવા તમાશા જોવાની પણ એક મજા હોય છે.  
 

આવી મજા ન માણી શકે તેવી અવસ્થાને ઘડપણ કહવેામાાં આવે છે.  
ઘડપણ મનની અવસ્થા છે.  

લેખક: અજ્ઞાત  
 

જજિંદગી આપણા ઇશારા અન ેઇચ્છા મ જબ ચાલતી નથી, 
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આપણે જજિંદગીના ઇરાદા મ જબ ચાલવાન ાં હોય છે, આપણે જજિંદગીના પડકાર ઝીલવાના હોય 
છે. સમય કરવિ બદલતો રહ ેછે, એની આદત જ અવળચાંડી છે. ઘણી પરરસ્સ્થવત જ એવી 
હોય છે જેને આપણે િાળી શકતાાં નથી. જે સ્સ્થવત, સમય અને સાંજોગને તમે બદલી શકો તેમ 
હોય તેને તમારી ઇચ્છા અને આવડત મ જબ બદલો અને જે પરરસ્સ્થવતને તમે બદલી શકો તેમ 
ન હોય તેને હસતા મોઢે સ્વીકારી લો. 
  
જજિંદગી દરેક પળે પરીક્ષા લેતી રહ ેછે. આપણને જવાબ આવડતા હોય ત્યારે આપણને આ 
પરીક્ષા સરળ અને સહલેી લાગે છે. અઘરા સવાલ આપણને આકરા લાગે છે. આકરા એિલા 
માિે જ લાગતા હોય છે, કારણ કે તેનો જવાબ અને ઉકેલ આપણી પાસે હોતો નથી. આવા 
આકરા સવાલોના ઉકેલ શોધવા પડે છે. દરેક તાળાની ચાવી હોય છે. આપણે સાચી ચાવી 
શોધીને લગાડવાની હોય છે. 
  
એક બાળકે તેના વપતાને કહ્ ાં કે, આ ભણવાન ાં અને પરીક્ષા આપવાન ાં ક્ારે પરૂૂ થશે? વપતાએ 
હસીને કહ્ ાં કે, જજિંદગી છે ત્યાાં સ ધી આ બધ ાં ચાલત ાં જ રહવેાન ાં છે. અત્યારે ત ાં ભણે છે, તારી 
પાસે વસલેબસ છે, પાિયપ સ્તકો છે, ગાઈડ છે, અને સૌથી મોિી વાત તો એ કે તને ખબર છે 
કે તારી પરીક્ષા ક્ારે છે. ભણવાન ાં પરૂૂ થશે પછી રીયલ લાઈફ શરૂ થશે. ત્યારે પ સ્તકો કે 
ગાઈડ નહીં હોય, પરીક્ષાન ાં િાઈમિેબલ નહીં હોય, અચાનક જ તમારી સામે સમસ્યા અને 
સાંજોગ આવી જશે અને તમને કહશેે કે લ્યો હવે આ દાખલો ઉકેલો. તમારે દરેક પરરસ્સ્થવત 
માિે તૈયાર રહવેાન ાં હોય છે. 
  
પરીક્ષામાાં કેિલાાંક પ્રશ્નો ફરજજયાત હોય છે. તેના જવાબ આપવા જ પડતાાં હોય છે. જજિંદગીન ાં 
પણ એવ ાં જ છે. અમ ક પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવા જ પડે છે. ય  હવે નો ઓપ્શન. તમારે 
પાસ થવાન ાં છે. જજિંદગીમાાં તમારે સ ખી થવાન ાં જ છે. જજિંદગીની કેિલીક પરરસ્સ્થવત સામે 
લડવાન ાં હોય છે અને જીતવાન ાં હોય છે. પણ મોિાભાગે માણસ લડવાન ાં છોડી રડવાન ાં ચાલ  
કરી દે છે. આપણે ફરરયાદો કરવા લાગીએ છીએ. આવ ાં થોડ ાં હોય? મારી સાથે જ કેમ આવ ાં 
થાય? મારો કાંઈ જ વાાંક નથી. મને વગર વાાંકે સજા મળી છે. મારા ઉપર આવી જવાબદારી 
અને મ ર્શકેલી શા માિે આવી? આવા પ્રશ્નોનો, આવી ફરરયાદોનો અને કેિલાક ઉધામાઓનો કોઈ 
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મતલબ હોતો નથી. સવાલો ન કરો, જવાબો શોધો. તમે જવાબ શોધશો તો મળી જ જશે. કોઈ 
સમસ્યા એવી નથી જેનો ઉકેલ ન હોય, ઘણી વખત આપણે જ ઉકેલથી ભાગતાાં હોઈએ છીએ. 
  
ઘણી વખત આપણ ાં મન જ બળવો કરે છે. મન બળવાખોર છે. જો અને તો, યસ અને નો, આ 
પાર કે પેલે પાર, એક ઘા ને બે કિકા કરી દેવાના વવચાર આવે છે. જજિંદગી સામે આપણે 
શીંગડાાં ભરાવીએ છીએ. માથાાં પછાડીએ છીએ. ઘણી વાર શીંગડાાં તિૂી જાય પછી જ પરરસ્સ્થવત 
સ્વીકારીએ છીએ. કોઈ પરરસ્સ્થવતને હાયાશ પછી સ્વીકારવા કરતાાં લડયા વગર જ સ્વીકારવામાાં 
સાચી જીત હોય છે. માણસ કેિલો સમજ  અને ડાહ્યો છે તેન ાં માપ તેની વાતો પરથી નહીં પણ 
તે જજિંદગીના સાંજોગોને કેવી રીતે લ્યે છે, કેવી રીતે ઉકેલે છે તેના પરથી નીકળે છે. ઘણાાં લોકો 
વશખામણ આપવામાાં શાણા હોય છે. પણ વાત જ્યારે પોતાની આવે ત્યારે પાણીમાાં બેસી જતાાં 
હોય છે. યાદ રાખો, તમારા લોકો તમે શ ાં કહો છો તેના પરથી નહીં પણ તમે શ ાં કરો છો તેના 
ઉપરથી તમારૂ મલૂ્યાાંકન કરે છે. 
  
જજિંદગી જ્યારે વવકલ્પ ન આપે ત્યારે વવકલ્પ શોધવા પડતા હોય છે. જજિંદગી સ્ક્વઝ નથી કે 
એક સવાલના ચાર જવાબ હોય. જજિંદગીની સ્ક્વઝ તો એવી જ હોય છે જેમાાં માત્ર સવાલ જ 
હોય છે, જવાબ હોતા નથી. તમારે પહલેાાં જવાબો ઊભા કરવા પડે છે. અને પછી તમારે શે્રટિ 
જવાબ પસાંદ કરવો પડે છે. તમારા સ ખ માિે તમારા વવકલ્પો ઊભા કરો. અને પછી એમાાંથી 
શે્રટિ વવકલ્પ પસાંદ કરો. દરેક વખતે જવાબ સાચો જ પડે એવ ાં જરૂરી નથી. જો જવાબ ખોિો 
પડે તો એને પણ સ્વીકારો. તમારાથી કોઈ ભલૂ થઈ છે? તો એને પણ સ્વીકારો. કઈ વ્યસ્ક્ત 
એવી છે જેણે ભલૂ નથી કરી? ભલૂને ભલૂી નથી શકતો એને જીત દેખાતી જ નથી. તમારૂ 
જીવન તમારે જ જીવવાન ાં છે. પરરસ્સ્થવતથી ભાગો નહીં, પરરસ્સ્થવતથી ભાગવા જશો તો એ 
તમારો પીછો કરશે. મોઢ ાં સાંતાડવાવાળાની ઓળખ ક્ારેય મળતી નથી. મોિાભાગે આપણે 
એિલા માિે દ ુઃખી થતા હોઈએ છીએ, કારણ કે જે પરરસ્સ્થવત ઊભી થઈ હોય તેને આપણે 
સ્વીકારી નથી શકતા. આપણને આપણી પરરસ્સ્થવત આપણી ઇચ્છા મ જબ જોઈતી હોય છે, જે 
વ્યસ્ક્ત દરેક પરરસ્સ્થવતને પોતાની ઇચ્છા મ જબ વાળી શકે છે એ ઓછો દ ુઃખી થાય છે. 
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તમારી પાસે એક જ રસ્તો હોય ત્યારે તમે રસ્તાને દોષ ન દઈ શકો, તમારે થોડાક આગળ 
ચાલવાન ાં હોય છે અને નવા રસ્તાઓ શોધવાના હોય છે. પણ આપણે આગળ વધતા નથી, 
ત્યાાં જ ઊભા રહી રસ્તાઓ શોધતા રહીએ છીએ. અને રસ્તો ન મળે ત્યારે બેસી જઈએ છીએ. 
રસ્તા ઊગતા નથી, રસ્તા બનાવવા પડે છે. 
 
તમારે આગળ વધવ ાં હોય તો ઘણ ાં બધ ાં છોડવ ાં પડત ાં હોય છે. એક જ જગ્યાએ ચપ્પિ બેિા 
રહીને તમે આગળ વધી ન શકો. એક માણસનો જન્મ જ ાંગલમાાં થયો હતો. મા બાપ એક ઝાંપડ ાં 
બનાવીને જ ાંગલમાાં રહતેાાં હતાાં. જ ાંગલમાાં જ એ બાળક મોિો થયો. બીજો એક ય વાન ફરતો 
ફરતો જ ાંગલમાાં આવ્યો. બાંને મળ્યા. તેણે કહ્ ાં કે હ ાં તો જ ાંગલની બહારથી આવ્યો છાં. તને 
ખબર છે જ ાંગલની બહાર એક શહરે છે. 
  
ત્યાાંની જજિંદગી જ દી છે. તારે મારી સાથે આવવ ાં છે? પેલાએ કહ્ ાં કે ના, હ ાં અહીં સ ખી છાં. બીજા 
ય વાને કહ્ ાં કે એ તો તારી માન્યતા છે. ત ાં જ્યાાં છે તેને જ તેં સ ખ માની લીધ ાં છે. બીજ ાં જોયા 
વગર ત ાં નક્કી કેમ કરી શકે કે એ દ ુઃખ છે કે અત્યારે છે તેનાથી વધારે સ ખ છે? ઘણી વખત 
આપણે જે સ્સ્થવતમાાં હોઈએ એને જ સ ખ માની લેતા હોઈએ છીએ અને એિલે જ કોઈ પ્રયત્ન 
નથી કરતાાં. 
  
ત ાં બહાર તો નીકળ, જો તો ખરાાં કે શ ાં છે? ત ાં નીકળી નહીં શકે તો તને ખબર જ નહીં પડે કે 
બીજી કોઈ દ વનયા પણ છે. ઘણી વખત આપણે જજિંદગીમાાં પણ આવ ાં જ કરતાાં હોઈએ છીએ. 
જરૂરી નથી કે બહાર સ ખ જ હોય પણ બહાર શ ાં છે એ જાણવાનો જ પ્રયાસ કરતાાં નથી અને 
બહાર દ ુઃખ જ છે એમ માની લઈએ છીએ. અંદર પ રાઈ રહીએ છીએ અને બહારની દ વનયાને 
વખોડતાાં અને વગોવતાાં રહીએ છીએ. 
  
તમને ક્ારેય એવ ાં લાગ્ય ાં છે કે તમે તમારી અંદર જ બાંધ થઈ ગયા છો? ગ ૂાંગળામણ લાગે 
ત્યારે બહાર નીકળીને જોવ ાં એ પણ સ ખી થવાનો રસ્તો છે. તમારી માન્યતાઓ અને તમારા 
પવૂશગ્રહોની બહાર પણ એક દ વનયા વસે છે. અંધારામાાં જ રહશેો તો અંધારૂ પણ ફાવી જ જશે, 
લાાંબો સમય અંધારામાાં રહનેારને પ્રકાશનો પણ ડર લાગવા માાંડે છે. ઘણા લોકોને દ ુઃખની પણ 
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એિલી બધી આદત પડી ગઈ હોય છે કે એ સ ખની નજીક જતાાં પણ ડરે છે. તમારે બહાર 
નીકળવ ાં પડે છે, તમારૂ સ ખ તમારે જ શોધવાન ાં હોય છે. 
  
આંખો મીંચીને દરેક પરરસ્સ્થવતને તમે બદલી શકો છો, તેને બદલો. એ જ પરરસ્સ્થવતને સ્વીકારો 
જેને તમે બદલી નથી શકતા અને જેને બદલી નથી શકતા તેને તમારી અન કળૂ બનાવવાનો 
અને અન કળૂ બનવાનો પ્રયાસ કરો. સ ખને પણ તમારે જીતવાન ાં હોય છે. તમારૂ સ ખન ાં વનમાશણ 
તમે જ કરી શકો. સ ખ સામે આંખ બાંધ કરશો તો તમને એવ ાં જ લાગશે કે સ ખ છપાઈ ગય ાં 
છે. સ ખ ક્ારેય છપાયેલ ાં હોત  ાં જ નથી, આપણે ફક્ત ચેક કરતાાં રહવે  ાં પડે છે કે આપણી આંખો 
ખ લ્લી છે કે બાંધ? ગચિંતનની પળે – કૃટણકાાંત ઉનડકિ 
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