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ચ િંતન: 

 
 
તારા દદલમાાં કેટલી િાત દબાયેલી છે? 
ચ િંતનની પળે : કૃષ્ણક ાંત ઉનડકટ 
ઘડીમાાં દરસાવુાં! ખરાાં છો તમે, ફરીથી મનાવુાં? ખરાાં છો તમે, 
હજી આિીને બેઠાાં ને ઊભા થયા? અમારાથી આવુાં? ખરાાં છો તમે, 
ન પછૂો કશુાંયે, ન બોલો કશુાં! અમસ્તા મ ૂાંઝાવુાં? ખરાાં છો તમે, 
ન આિો છો મળિા, ન ઘરમાાં રહો, અમારે ક્ાાં જાવુાં? ખરાાં છો તમે. 
- કૈલાસ પાંદડત 
દરેક મ ણસ પ સે જજિંદગી એક જ હોય છે પણ એ બે જજિંદગી જીવતો હોય છે. એક જજિંદગી જે એ 
ખરેખર જીવતો હોય છે અને બીજી જજિંદગી જેન  વવશે એ વવ  રતો હોય છે. પોત ની ઇચ્છ , વવ  ર 
અને કલ્પન  મજુબની જજિંદગી બહુ ઓછ  લોકો જીવી શકત  હોય છે. તમે અત્ય રે જે જજિંદગી જીવો 
છો એમ ાં બધુાં જ તમ રી ઇચ્છ  મજુબનુાં છે? તમ રુાં   લે તો તમે તમ રી જજિંદગીમ ાંથી શુાં હટ વી 
દો? કઈ પીડ  ખાંખેરી ન ખો? કઈ વેદન ને ગળી જાવ? કઈ વ તને ભલૂી જાવ? જજિંદગી રોજે રોજ 
લખ તી હોય છે અને એવી રીતે લખ તી હોય છે કે આપણે કશુાં જ ભ ૂાંસી નથી શકત . આજે 
જજવ યેલી જજિંદગી આવતીક લે ઇવતહ સ બની જવ ની છે. એવો ઇવતહ સ જે આપણે છીએ ત્ય ાં સધુી 
ભ ૂાંસ વ નો નથી. આ ઇવતહ સમ ાંથી કેટલ ાં પ ન ાં ફરીથી વ ાં વ નુાં મન થ ય એવ ાં હોય છે? કેટલ ાં 
પ ન ાં ફ ડીને ફેંકી દેવ નુાં મન થ ય છે? પ ન ાં ફ ડી ન ખવ થી પણ કાંઈ  ઇવતહ સ ખતમ થતો 
નથી! એ તો એની જગ્ય એ જીવતો જ હોય છે. ઇવતહ સન  કેટલ  બધ  અંશો આપણ  દદલ પર 
ભ ર બનીને ધરબ યેલ  હોય છે? આપણે એવી કેટલી બધી વ તો, ઘટન ઓ, પ્રસાંગો, વવ  રો, 
કલ્પન ઓ અને અપેક્ષ ઓની વ તો કોઈને કહવેી હોય છે? આપણે લથબથ હોઈએ છીએ. લથબથ 
હોવ  અને તરબતર હોવ મ ાં ફેર છે. ઝ કળન  બુાંદ અને વરસ દન  બુાંદમ ાં કેટલો ફકક હોય છે? અને 
આંસનુ  બુાંદમ ાં? એકસરખુાં દેખ ત ુાં બધુાં એકસરખુાં હોત ુાં નથી! 



 

 

બે વ્યક્તત સ થે હોય ત્ય રે પણ બાંને એક જ વસ્ત ુજોતી હોતી નથી. એક વસ્ત ુજોતી હોય તોપણ 
એ જોવ નો મમક જુદો જુદો ત રવવ મ ાં આવતો હોય. આપણને જે જોઈને હસવુાં આવે એ જ 
આપણી સ થેની વ્યક્તત જુએ ત્ય રે એને ગસુ્સો આવી શકે છે. એક પવત-પત્ની હત ાં. બાંને બેઠ ાં હત ાં 
અને દીકરી રમતી હતી. બાંનેનુાં ધ્ય ન દીકરી ઉપર જ હત ુાં. રમત ાં રમત ાં દીકરી અ  નક લપસી. 
એ એટલી સ્વીટ રીતે લપસી કે એ જોેેઈને બ ળસહજ મસ્તીનુાં અદ્ભુત દૃશ્ય ઉભરી આવે. આ 
જોઈને પવત હસી પડયો. આલેલે... મ રો દીકરો ભપ્પ થઈ ગયો, એવુાં બોલી પવત હસવ  લ ગ્યો. 
એ જ દૃશ્ય જોઈ પત્ની ગસુ્સે થઈ ગઈ. તમને હસવુાં આવે છે? દીકરી લપસી ગઈ એને તમે 
એન્જોય કરો છો? તમ ર  દદલમ ાં ફડકો પડતો નથી? આમ જુઓ તો બાંને સ   ાં છે છત ાં એક જ 
ઘટન ને જોવ ની બાંનેની દૃષ્ષ્ટ અલગ અલગ છે! બાંને હસી પડય ાં હોત તો? અથવ  તો બાંને જ 
ફટ ક દઈને દોડી ગય ાં હોત તો? પણ એવુાં નથી થત ુાં! એ જ તો ફકક હોય છે! એકસરખુાં દેખ ત ુાં કે 
એકસરખુાં જોવ ત ુાં પણ ક્ ાં એકસરખુાં લેવ ત ુાં કે એકસરખુાં સમજાતુાં હોય છે? નજર એક હોય પણ 
દૃષ્ષ્ટ જુદી હોય ત્ય રે દૃશ્યન  મતલબ બદલ ઈ જત ાં હોય છે. બીજી વખત અગ ઉની જેમ જ 
દીકરી લપસી જાય ત્ય રે પત્નીને હસવુાં આવી શકે છે અને પવત ગસુ્સે થઈ શકે છે. ઘણી વખત 
ઘટન ઓ મડૂ અને વવ  રો મજુબ દરએતટ થતી હોય છે. દરએતશન આવે એનો વ ાંધો ન હોય પણ 
દરજેતશન આવવુાં ન જોઈએ! 
પે્રમ એટલે જ એક જ દૃશ્યને અને એક જ ઘટન ને એકસરખી રીતે જોવ ની, સમજવ ની અને 
જીવવ ની કળ . સ થે હોવુાં પરૂત ુાં નથી, સ થે જીવવુાં જ જરૂરી હોય છે. દરેક પે્રમી અને દરેક દાંપતી 
એવુાં ઇચ્છત ાં હોય છે કે એની વ્યક્તતની બધી જ વ ત એને ખબર હોય. પોત ની વ્યક્તત બધી જ 
વ ત કરે. બાંનેને બધી જ વ ત કરવી પણ હોય છે. શરૂઆતમ ાં બધી વ ત કરત ાં પણ હોય છે. જો કે 
પછી અગ ઉન  દરએતશન મજુબ અમકુ વ ત કર તી હોય છે અને અમકુ વ ત છુપ વ તી હોય છે. 
છુપ વેલી વ ત પણ કરવી હોય છે પણ કરી શક તી નથી. એ વ ત કરીશ તો એનુાં દરએતશન શુાં 
આવશે એ વવ  રે અમકુ વ તો દદલમ ાં જ ધરબ યેલી રહી જાય છે. તમે તમ રી વ્યક્તતને બધી જ 
વ ત કરો છો? અથવ  તો તમ રી વ્યક્તત બધી જ વ ત તમને કરે છે? કદ   એ પણ નહીં કરતી 
હોય અને કદ   તમે પણ નહીં કરત ાં હોય! ક્ રેય વવ  ર્ુું છે કે કેમ દદલનુાં દ્વ ર ખોલવુાં હોય 
તોપણ ખોલી શક ત ુાં નથી? બેમ ાંથી કોણ બાંધ દ્વ રની સ ાંકળ ઉઘ ડત ુાં જ નથી? આપણે એટલી સ્પેસ 
આપત ાં હોઈએ છીએ કે આપણી વ્યક્તત મોકળ શથી બધુાં કહી શકે? પરૂી વ ત સ ાંભળત  પહલે ાં જ 
આપણે વવરોધ નોંધ વી દઈએ છીએ! ક્ રેક તો આપણે ખદુ જ એવુાં ઇચ્છત ાં હોઈએ છીએ કે એ 
એવી કોઈ વ ત જ ન ઉચ્  રે! બધી જ વ ત ઉચ્  રી શક ય, બધી જ વ ત કહી શક ય, એ વ ત 
ગમે એવી પણ હોય અને ન ગમે એવી પણ હોય તો પણ સ ાંભળી શક ય એટલુાં હળવુાં વ ત વરણ 



 

 

ક્ ાં હોય છે? આપણને વ ત ગમતી ન હોય ત્ય રે આપણે જ્જ બનીને ચકુ દો જ સાંભળ વી દેત  
હોઈએ છીએ. 
આવધપત્ય અને અવતક્રમણમ ાં ફકક છે. આપણે અવતક્રમણ પણ કરવુાં હોય છે અને આવધપત્ય પણ 
જમ વવુાં હોય છે. આપણી વ્યક્તતને 'દબ વી' દેવ ની સ થે આપણે પણ થોડ ક 'દબ ત ' જ હોઈએ 
છીએ પણ એનો આપણને અહસે સ હોતો નથી. આપણને ખબર હોય કે આપણી વ્યક્તત અત્ય રે 
મ ૂાંઝ ઈ રહી છે ત્ય રે પણ આપણે ક્ ાં એવુાં કહતે ાં હોઈએ છીએ કે ત ુાં બધી વ ત કહી દે. ત ર  
મનમ ાં કાંઈ દબ યેલુાં ન રહવે  દે, તુાં કેમ મને કાંઈ કહી શકતો નથી? આવ  વખતે પણ આપણે તો 
એવુાં જ કહતે ાં હોઈએ છીએ કે એ મને કાંઈ કહતેો નથી! એ શ  મ ટે કહતેો નથી એ આપણે 
વવ  રીએ છીએ ખર ાં? પે્રમીઓ અને દાંપતીઓ વચ્ ેની વ ત ીત પણ જ્ય રે વ્ય વહ દરક બની 
જાય ત્ય રે પે્રમ અલોપ થઈ જાય છે અને મ ત્ર વ્યવહ ર જ રહ ેછે! મ ત્ર સ થે રહવે ત ુાં હોય છે, 
સ થે સવુ ત ુાં પણ હોય છે પણ સ થે જજવ ત ુાં હોત ુાં નથી, સ થે હસ ત ુાં હોત ુાં નથી કે સ થે રડ ત ુાં પણ 
હોત ુાં નથી! કેટલ ાં દાંપતી કોઈ સાંવેદનશીલ મદેુ્દ સ થે રડય ાં હોય છે? શુાં આપણ  સાંબાંધો મ ત્ર સ થે 
હસવ  પરૂત ાં જ મય કદદત હોય છે? રડવ નુાં હોય ત્ય રે બાંનેએ અલગ અલગ રડવ નુાં? એ રડ ત ુાં 
પણ એવી રીતે હોય છે કે એક-બીજાને ખબર ન પડે! એટલ  મ ટે કે એક-બીજાને ક રણે જ તો 
રડવુે ુેાં પડત ુાં હોય છે! આપણે કેટલુાં બધુાં છૂપુાં અને ખ નગી કરત ાં હોઈએ છીએ? તમ ર  પે્રમને 
એકસરખો બન વો, તમ ર  સ થને સ ાંવનધ્ય બન વો અને તમ ર  સ્પશકને હ ૂાંફ બન વો તો તમ રે 
એક-બીજાથી કાંઈ છુપ વવુાં પડશે નહીં. 
બે પે્રમીઓ હત ાં. બાંને એક-બીજાને બ પણથી ઓળખત ાં હત ાં. બાંનેન  પદરવ રો એક-બીજાન  
ફેવમલી ફે્રન્ડસ હત . એક દદવસ બધ ાં ભેગ ાં થય ાં હત ાં ત્ય રે બાંનેએ પોત ન  દદલની વ ત કરી કે 
અમે બાંને એક-બીજાને પે્રમ કરીએ છીએ અને એક-બીજા સ થે જીવવ  મ ાંગીએ છીએ. બેમ ાંથી કોઈ 
પદરવ રને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હતો. બાંને વમત્રોએ પોત ન ાં દીકર  અને દીકરીને એક-એક ક ગળ 
આપ્યો. બાંનેને કહ્ુાં કે જાવ, તમેેે બાંને તમ ર  કલ્પન ન  ઘર અને તમ રી કલ્પન ની જજિંદગી વવશે 
લખી આવો. બાંને ગય ાં અડધ  કલ ક પછી બાંને લખીને આવ્ય ાં. બાંનેએ ક ગળમ ાં જે લખર્ુાં હત ુાં એ 
સમહૂમ ાં વ ાં વ મ ાં આવ્ર્ુાં. બાંનેએ જે લખર્ુાં હત ુાં તેમ ાં મ ત્ર પ ીસ ટક  સરખુાં હત ુાં, પાં ોતેર ટક  
જુદુાંેુ હત ુાં. બાંનેને પછી એટલો જ સવ લ પછુ યો કે હવે ફતત એટલુાં કહો કે આ પાં ોતેર ટક  તમે 
કેવી રીતે એડજસ્ટ કરશો? કોણ કેટલુાં જત ુાં કરશે અને કોણ કેટલુાં કઈ રીતે સ્વીક રશે? બાંનેએ કહ્ુાં 
કે, અમે આવી રીતે કરી લેશુાં. અમે ઝઘડ  નહીં કરીએ. બાંનેને પછી એટલુાં જ કહવે ર્ુાં કે બસ, 
એટલી તૈય રી ર ખજો કે તમે બાંને સ થે મળીને આ બ કીનુાં સમજી લેશો. એક-બીજા વ ત કરશો 
અને કોઈ દદલમ ાં કાંઈ દબ વી ર ખશો નહીં! 



 

 

એક-બીજાને દદલની વ ત કહતે ાં ડર લ ગે તો સમજજો કે કાંઈક ખટેૂ છે. એટચલસ્ટ એન  વવશે વ ત 
કરી શક ય છે કે મ રે તને અમકુ વ તો કરવી છે પણ મને ડર સત વે છે. આવ, આપણે સ થે મળી 
આ ડરને દૂર કરીએ. વ ત છુપ વવ  કરત ાં ડર દૂર કરવ મ ાં કદ   ઓછી વેદન  થશે. એકબીજાને 
સ્પેસ મળશે તો જ પે્રમ એની જગ્ય એ જીવતો રહશેે. વ ત કરત ાં રહશેો તો વ ત વધશે નહીં. પે્રમ 
કરત ાં રહશેો તો પે્રમ વધતો જ રહશેે. દદલમ ાં વ ત દબ તી હોય ત્ય રે થોડો થોડો પે્રમ પણ દબ ઈ 
જતો હોય છે!  
છેલ્લો સીન : કહવે નુાં જ્ય રથી બાંધ થ ય છે ત્ય રથી સહવે નુાં શરૂ થ ય છે!     - 

 
તમે તમારી સાથે હોિ તો તમે 'એકલા' નથી  
ચ િંતનની પળે: કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
દદન કુછ ઐસે ગજુરતાાં હૈ, જૈસે અહસેાન ઉતારતા હૈ કોઈ, 
આઈના દેખકર તસલ્લી હુઈ, હમકો ઈસ ઘર મેં જાનતા હૈ કોઈ! 
-ગલુઝાર 
આ અંધારુાં  એ બીજુ ાં કાંઈ નથી, સરૂજ જતાાં જતાાં કાળી શાહી છાાંટતો જાય છે. બીજા દદિસે એ જ 
સરૂજ પાછો આિીને એ શાહી લછેૂ છે. જજિંદગીમાાં પણ જતાાં જતાાં કોઈ કાળી શાહી છાાંટીને અંધારુાં  
કરતો જાય છે પણ એ સરૂજની જેમ પાછો આિતો નથી. અંધારાને તો કદા  એ ખાતરી હશે કે 
સરૂજ પાછો આિશે, માણસ ક્ાાં આિી ખાતરી આપીને જાય છે? એ તો બસ જાય છે અને પછી 
એકલો પડેલો માણસ આખી જજિંદગી અંધારાાં ઉલે તો રહ ેછે. પીડા અને િેદનાની િેળાએ ખરા 
બપોરે પણ અંધારાનો અહસેાસ થાય છે. શાયર જાાંવનસાર અખ્તરે લખ્્ુાં છે, યે ઇલ્મ કા સૌદા, યે 
દરસાલે, યે દકતાબેં,ઇક શખ્સ કી યાદોં કો ભલુાને કે ચલયે હૈ. કોઈને ભલૂિા અને એકલતાથી બ િા 
માણસ ધમપછાડા કરતો રહ ેછે, બહાનાાં શોધતો રહ ેછે, સહારા શોધતો રહ ેછે, છતાાં કોઈ ઇલાજ 
કામ કરતો નથી. એકલતા એટલી ઊંડી હોય છે કે એમાાંથી આસાનીથી બહાર નીકળી શકાત ુાં નથી. 
પ્રકૃવતનુાં કોઈ તત્તત્તિ એકલુાં નથી. માણસ વસિાય બધાને કોઈ આધાર હોય છે. ફૂલની સાથે પાાંદડાાં 
હોય છે, ઝરણાાંની સાથે દકનારા હોય છે, ઝરણુાં એટલે ગાત ુાં ગાત ુાં ઉછળતુાં હોય છે કે એને નદી સાથે 
મળવુાં હોય છે, નદીની ગવત દદરયા તરફની હોય છે. દદરયાને ક્ારેક એકલતા લાગતી હશે? એક 
િખત દદરયાને પછૂ્ુાં ત ુાં શા માટે આટલો બધો ઉછળે છે? દકનારે કેમ માથાાં પછાડે છે? દદરયાએ 
કહ્ુાં હુાં ક્ાાંય જઈ શકતો નથી. હા, આશ્વાસન હોય તો માત્ર નદીની રાહ જોિાનુાં. ડર લાગે છે કે 
નદી સકુાઈ જશે તો? એ ડરમાાં જ કદા  હુાં માથાાં પટકતો રહુાં છાં! આ ખારાશ કદા  એટલે જ 



 

 

આિી ગઈ હશે કે મારી આંખો સદા ભીની રહ ેછે. પોતાની વ્યક્તતનો સકુાઈ જિાનો ડર પણ કદા  
માણસને 'ખારો' કરી દેતો હશે. હુાં એકલો પડી જઈશ તો? કવિિર રિીન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્્ુાં છે કે 
તારો સાદ સણૂી કોઈ ન આિે તો એકલો જાને રે... એકલુાં જ જિાનુાં હોય તો પછી સાદ દેિાનો 
મતલબ શુાં? એક ચ િંતકે કહ્ુાં છે,તમારે સૌથી આગળ રહવે ુાં હોય અને નજીક જ જવુાં હોય તો એકલા 
નીકળી પડો પણ તમારે જો બહુ દૂર જવુાં હોય તો કોઈની સાથે નીકળો. કદા  આિી િાત એટલા 
માટે જ કહી હશે કે, એકલા હશો તો થાકી જશો. પગ ડગમુગ ુથિા લાગે ત્તયારે જોેે કોઈ હાથ હોય 
તો  ાલિામાાં સરળતા રહ ેછે. 
પતાંચગયા માટે કુદરતે ફૂલો બનાવ્યાાં છે કે ફૂલ માટે પતાંચગયાનુાં સર્જન ક્ુું છે? કદા  કુદરતે 
દરેકને માટે કાંઈક વનમાાણ ક્ુું છે! િાદળ માટે િરસિાનુાં છે, રણ માટે તરસિાનુાં છે, તારા માટે 
 મકિાનુાં છે, અને પથ્થર માટે? પથ્થર માટે પડઘા જ હોય છે! બે પથ્થર અથડાય ત્તયારેય સાંગીત 
નીપજે છે. પથ્થર એકલો પડે ત્તયારે માત્ર પડઘા જ હોય છે! એક દદિસે પતાંચગયાએ ફૂલને કહ્ુાં કે હુાં 
સ્િાથી છાંને? તારો મધરુ રસ ચસૂી લઉં છાં. ફૂલે કહ્ુાં અરે પાગલ, તારા માટે તો રસનુાં સર્જન ક્ુું 
છે. ત ુાં ન હોત તો આ રસ એમને એમ સકુાઈ જાત અને હુાં કદા  િહલે ુાં મરૂઝાઈ જાત. તારુાં  ચુાંબન 
તો મને સજીિન રાખે છે. એિા પતાંચગયાનુાં શુાં થત ુાં હશે જેની આસપાસ કોઈ ફૂલ હોત ુાં નથી અને 
એિા ફૂલને શુાં થત ુાં હશે જેની પાસે કોઈ પતાંચગ્ુાં નહીં હોય? માણસ ક્ારેક એકલા ફૂલ અથિા 
એકલા પતાંચગયા જેિો હોય છે. કાાં તો એકલુાં તરસી જિાનુાં અને કાાં તો એકલા ખરી પડિાનુાં! 
એકલતા તલિાર કરતાાં પણ તીક્ષ્ણ હોય છે અને ઝેર કરતાાં પણ િધ ુઝેરી હોય છે! કોઈ સમદૃ્ધિ, 
કોઈ સાધનો, કોઈ સવુિધા કે કોઈ સામ્રાજ્ય સખુ આપતુાં નથી. સાંગાથ અને સાવિધ્યથી જ સખુ મળે 
છે. અમેદરકા વિશ્વનો સૌથી સમિૃ દેશ છે. જ્યાાં બધુાં જ હોય છે ત્તયાાં ઘણી િખત ઘણુાંબધુાં હોત ુાં નથી. 
તમને ખબર છે, અમેદરકામાાં દકલર નાંબર િન શુાં છે? એકલિાયાપણુાં. લોન્દ્લીનેસ! પે્રમ, લાગણી 
અને સાંબાંધનો અભાિ માણસને મારી નાખે છે. અમેદરકાના જ એક ચ િંતકે સરસ િાત કરી છે. 
અમેદરકામાાં પ્લેઝર છે, હપેીનેસ નથી! પ્લેઝર અને હપેીનેસમાાં આસમાન-જમીનનો ફકા  છે. પ્લેઝર 
બહારનાાં સાધનોથી મળે છે અને હપેીનેસ માણસને પોતાની અંદરથી મળે છે. આપણા દેશમાાં પણ 
હિે હપેીનેસને બદલે પ્લેઝરની દડમાન્દ્ડ િધિા લાગી છે. 
માણસ સાધનો િધારતો જ જાય છે અને 'સાથ' ઘટાડતો જ જાય છે. નિી િસ્ત,ુ નવુાં સાધન, નિો 
મોબાઈલ, નિી કાર કે બીજુ ાં કાંઈ નવુાં આિે એટલે માણસ એ લેિા માટે દોટ મકેૂ છે. માણસને 
'સ્સ્ટમ્્લેુશન' જોઈએ છે. નિાાં સાધનો માણસને સ્સ્ટમ્્લેુટ કરે છે. ધીમે ધીમે એ સાધન 
સ્સ્ટમ્્લેુશન આપતુાં બાંધ થઈ જાય છે એટલે માણસ બીજુ ાં સાધન શોધિા ફાાંફાાં મારે છે. તમે માકા  
કરજો નિો મોબાઈલ હશે એટલે પહલેા બે દદિસ આપણે એમાાં બીઝી રહીશુાં. અરે, આમાાં આવુાં છે! 



 

 

અરે, આ તો મજાનુાં છે! બે દદિસમાાં બધી ખબર પડી જાય છે કે આમાાં શુાં છે? પછી એ રોમાાં  
આપતુાં નથી. માણસને સતત એવુાં કાંઈક જોઈએ છે જે એને બીઝી રાખે. મોબાઈલ, ટેબલેટ, 
લેપટોપ, કમ્પ્્ટુર, ટેચલવિઝન સાથે માણસ  ોંટેલો રહ ેછે. માણસ પાસેથી તમે માત્ર મોબાઈલ 
લઈ લો તો એ અનઈઝી દફલ કરે છે, જાણે એકલો પડી ગયો હોય એવુાં એને લાગિા માાંડે છે. 
માણસને સતત કોઈ ને કોઈ 'એલટા ' જોઈએ છે, કોઈ 'નોદટદફકેશન' જોઈએ છે, કોઈ 'ટોન' જોઈએ 
છે. માણસને બધુાં બહારથી જ જોઈએ છે, એટલા માટે કે અંદર તો કાંઈ છે જ નહીં! હોય તો મળેને? 
માણસને 'આધાર' તો જોઈએ જ છે પણ જે 'આધાર' છે એની પસાંદગીમાાં માણસ થાપ ખાય છે. 
ઘણી િખત એ 'ધાર' છે કે 'આધાર' છે એ માણસ નક્કી કરી શકતો નથી. 
માણસને આનાંદ જોઈએ છે અને દરવપટેડલી જોઈએ છે, િારાંિાર જોઈએ છે અને ઉપરાછાપરી 
જોઈએ છે. 'સેન્દ્સ્્અુલ પ્લેઝર'ની દોડમાાં માણસ ઈમોશનલ જોય અને ઈન્દ્ટલેતચઅુલ હપેીનેસથી 
દૂર  ાલ્યો ગયો છે. હિે માણસ સાંબાંધો 'વનભાિે' છે, સાંબાંધ જીિતો નથી. તમારે સખુ જોઈત ુાં હોય 
તો બે જ જગ્યાએથી મળિાનુાં છે, એક પોતાના લોકો પાસેથી અને બીજુ ાં તમારી અંદરથી. આપણે 
એકલા પડી ગયા છીએ. આપણી એકલતા માટે આપણે જ કારણભતૂ હોઈએ છીએ, આપણી 
એકલતા માટે બીજુ ાં કોઈ જિાબદાર હોત ુાં નથી. આપણે કોઈના પણ થઈ શકતા નથી અને આપણે 
અંતમુાખી પણ થઈ શકતા નથી. સોવશયલ મીદડયાને આપણે સોવશયલ સપોટા  વસસ્ટમ માની લઈએ 
છીએ અને આપણાાં જ લોકોની નજીક જઈ શકતાાં નથી. આપણને એ અહસેાસ જ નથી કે આપણી 
સોવશયલ સપોટા  વસસ્ટમ કેિી પઅુર થઈ ગઈ છે. સાધનો અને સાંબાંધો િચ્ ેનો ભેદ આપણે ભલૂતાાં 
જઈએ છીએ. સાધનો ખોટાાં કે ખરાબ નથી, એની માત્રા અને એ જ પ્રમાણભાનની ખબર ન હોિી 
એ ખરાબ છે. મોબાઈલમાાં બીઝી થઈ ગયેલો હાથ હિે કોઈની સાથે હાથ વમલાિિા, કોઈને સ્પશા 
કરિા કે કોઈની માથે ફેરિિા માટે નિરો જ પડતો નથી અને આપણને જ્યારે કોઈ હાથની જરૂર 
પડે છે ત્તયારે એ હાથ મળતો નથી. સાથ િગર હાથ ક્ાાંથી મળિાનો છે? આપણે કોઈની સાથે 
નથી હોતા અને આપણે આપણી સાથે પણ ક્ાાં હોઈએ છીએ? તમારી સાથે કોઈ છે? તમારી સાથે 
તમે છો? તો એને જકડી રાખજો, કારણ કે આજકાલ છટકિાની મૌસમ િાઈરલ થઈ ગઈ છે! 
છેલ્લો સીન:  
જ્યારે તમારી પાસે કોઈ ન હોય ત્તયારે માત્ર એટલો વિ ાર કરજો કે તમે પોતે ક્ાાં ગમુ થઈ ગયા 
હતા? –કે્ ુ('સાંદેશ', સાંસ્કાર પવૂતિ, તા. 12 ઓકટોબર, 2014. રવિિાર. 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 

સખુ એટલે શુાં ? 



 

 

સખુની  ાહ પ્રત્તયેક વ્યક્તતની હોય છે…તો પછી સા ા સખુની પ્રાપ્પ્ત કોને કહિેાય ? હકીકતમાાં 
સખુની પાછળ દોટ મકૂતાાં આજના માનિને સાંસારમાાં કઇ  ીજોથી સાચુાં સખુ મળે છે, તેની જ 
ખબર નથી. જીિનમાાં સખુ કેમ કરીને પ્રાપ્ત થાય ?માનિીને સખુ જોઈએ છે અને એ પણ કેવુાં? જે 
સદૈિ એટલે કે હરહાંમેશ હોય…દરેક વ્યક્તતને પોતાનુાં સખુ અલગ-અલગ જગ્યાએ છે એવુાં લાગે છે. 
ઉંમર પ્રમાણે સખુની પદરભાષા બદલાતી હોય છે, કોઈને પોતાનુાં સખુ પૈસામાાં, કોઈને પતુ્રમાાં, 
કોઈને નોકરીમાાં, કોઈને પ્રવતષ્ઠા કે ખ્યાવતમાાં, મોબાઇલ ફોન, કોમ્પ્્ટુર,કોઈને ફેસબકુ પર કેટલા 
લાઈક મળે છે..જે ગમતુાં મળે તેણે સખુ કહિેાય અને જીિનમાાં જે મળ્ુાં હોય તે ગમે તેને આનાંદ 
કહિેાય, .સખુ થી પર એક બીજી અનભુવૂત છે : આનાંદ…સખુ અને આનાંદમાાં ભેદ છે.“આનાંદ” કોઈ 
વ્યક્તત કે િસ્ત ુપર આધાર નથી રાખત ુાં.ધન દોલતથી જે મળે તે સખુ છે,સાંતોષથી જે મળે તે 
આનાંદ છે,સખુી વ્યક્તત આનાંદમાાં ના હોય એવુાં બને પણ આનાંદી વ્યક્તત સખુી હોય છે.અહાંકારના 
ત્તયાગ વિના કદીએ સખુ મળતુાં નથી. જીિનનુાં સખુ વિ ારોની ગણુિત્તા ઉપર આધાર રાખે 
છે.જયારે પરીક્સ્થવત મનષુ્યના સ્િભાિને અનકુુળ હોય છે ત્તયારે મનષુ્ય સખુી હોય છે. પરાંત ુજે 
માણસ પોતાનો સ્િભાિ પરીક્સ્થવતને અનકુુળ બનાિી શકે તે સૌથી િધ ુસખુી છે.દુન્દ્યિી  ીજોમાાં 
સખુ શોધવુાં નકામુાં છે. સખુનો ખજાનો તો તમારી અંદર જ પડેલો છે.હાથમાાંન ુાં સખુ મકૂી દઈને જે 
કાલ્પવનક સખુની શોધમાાં દોડે છે તેને મગુજળની માફક કદી પણ સખુ પ્રાપ્ત થત ુાં નથી.સખુ એક 
ધ ૂાંધળી િસ્ત ુછે. એ કોઇ નક્કર  ીજ નથી, કે જેને આપણે પકડી શકી એ, ખરીદી શકીએ કે બીજ 
કોઇ ને સ્પષ્ટ રીતે બતાિી શકીએ. એ તો માત્ર એક ભાિિા ક નામ છે. એને પામિા માટે માણસ 
જજિંદગીભર િલખા મારે છે, છતાાં મોટા ભાગે તે સિુણામગૃ જેમ આગળ ને આગળ જતુાં દેખાયા કરે 
છે. સખુ એ તો માત્ર એક નકારાત્તમક ખ્યાલ છે. જેટલી ક્ષણોમાાં એ દુુઃખને ભલુી શકે છે એટલી જ 
ક્ષણો સખુમય હોય છે.માણસનુાં સખુ બાહ્ય ઉપકરણો કરતાાં માણસના પોતાના ઉપર િધારે આધાર 
રાખે છે. સખુ ભાગ્યે જ ગેરહાજર હોય છે, માત્ર આપણે જ એની હાજરીને લક્ષમાાં લેતા નથી.સખુ 
પતાંચગયા જેવુાં છે. જેમ એની પાછળ િધ ુદોડો, તેમ એ તમને િધ ુભટકાિે છે. પણ જો તમારુાં  
ઘ્યાન બીજી બાબતોમાાં પરોિશો , તો હળિેથી તમારા ખભા પર બેસી જશે.સખુી થિાની  ાિી આ 
છે, પાપ થાય તેવુાં કમાવુાં નહી, માાંદા પડીએ તેવુાં ખાવુાં નહી, દેવુાં થાય તેવુાં ખ ાવુાં નહી અને લડાઈ 
થાય તેવુાં બોલવુાં નહી.જે માણસ પોતાના સખુની બાબતમાાં આત્તમવનભાર છે તેને દુવનયાની કોઈ 
તાકાત કદી દુ:ખી બનાિી શકતી નથી. સખુ એ સદિયતા છે, વનસ્ષ્િયતા નથી“માણસ પોતાની 
જાતને જેટલો સખુી માને છે. તેટલો સખુી તે બને છે.” એટલે કે સાચુાં સખુ બહારથી નથી આિતુાં 
પણ આપણા મનની અિસ્થા ઉપર વનભાર કરે છે.  આપણી એ માન્દ્યતા કે આપણને સખુ અમકુ 
િસ્ત,ુ વ્યક્તત કે ક્સ્થવતમાાંથી પ્રાપ્ત થ્ુાં…એ આપણી ભ્રમણા છે.સખુની શોધમાાં ફરતાાં માનિી ની 



 

 

મનોક્સ્થવતમા….માનિી દુ:ખી  બને છે… િધનેુ િધ ુ ીજ િસ્તઓુ પ્રાપ્ત કરિાથી કે િધ ુઉપભોગ 
કરિાથી સખુ મળતુાં નથી. પણ આ બધુાં પ્રાપ્ત કરિાની ઇચ્છાથી મકુ્તત મેળિિાથી જ સખુ પ્રાપ્ત 
થાય છે.”સખુ પોતાની મહીં જ છે, આત્તમામાાં જ છે. એટલે આત્તમા પ્રાપ્ત કરે તો (સનાતન) સખુ જ 
પ્રાપ્ત થાય. 

 
માનિ જીિનનુાં મલુ્ય: 
એકિાર એક રાજાએ ખશુ થઇને એક લહુારને  ાંદનનો એક મોટો બગી ો ઉ૫હારમાાં આપી 
દીધો.આ લહુારને  ાંદનના વકૃ્ષોની દકિંમતનુાં જ્ઞાન ન હત ુાં,તેથી તે  ાંદનના વકૃ્ષોને કાપીને તેના 
કોલસા બનાિી િે તો હતો.ધીમે ધીમે બગી ો ખાલી થઇ ગયો.એક દદિસ અ ાનક રાજા આ 
લહુારના ઘર પાસેથી ૫સાર થયા ત્તયારે તે વિ ારતા હતા કે અત્તયાર સધુીમાાં લહુાર અમીર બની 
ગયો હશે,પરાંત ુ રાજાને લહુારની હાલત ૫હલેાાંના જેિી જ જોઇને ઘણી જ નિાઇ લાગી.તમામ 
હકીકતથી િાકેફ થયા બાદ રાજાએ લહુારને પછૂ્ુાં કેુઃ  ાંદનના લાકડાનો કોઇ ટુકડો તારી પાસે 
બચ્યો છે..? ત્તયારે લહુારે કહ્ુાં કેુઃ મહારાજ..! મારી કુહાડીનો હાથો જ બચ્યો છે. બાદશાહ ે તેને 
 ાંદનના િહપેારી પાસે મોકલ્યો.લહુારને આ નાનકડા  ાંદનના ટુકડાના ઘણા પૈસા મળયા. તે 
પસ્તાિાથી ઘણુાં જ રડિા લાગ્યો.તેને બાદશાહને આિો બીજો બગી ો ઉ૫હારના રૂ૫માાં આપિા 
વિનાંતી કરી, ત્તયારે રાજાએ જિાબ આપ્ યો કેુઃ આિો ઉ૫હાર િારાંિાર મળતો નથી.                 
આપણા બધાનુાં જીિન આ લહુારના જેવુાં જ છે.અમોને માનિ જીિનના મલૂ્યની ખબર ત્તયારે જ ૫ડ ે
છે કે જ્યારે જીંદગીના અંવતમ શ્વાસ  ાલી રહ્યા હોય છે અને ત્તયારે અમે પ્રભનેુ પ્રાથાના કરીએ છીએ 
કેુઃ હ ેપ્રભ.ુ.! થોડો િધ ુસમય મને આપો,પરાંત ુત્તયારે સમય મળી શકિો સાંભિ હોતો નથી. સાંકલનુઃ 
શ્રી વિનોદભાઇ માંગળભાઇ માછી(વનરાંકારી) 
 
જાગતૃજીિન 
સખુ અને દુુઃખ જીિનયાત્રાના એક વસક્કાની બે બાજુ જેિા છે. સા ા સખુ કે દુુઃખની અનભુવૂત 
સામાન્દ્ય માનિી જ કરી શકે, અને જીિનયાત્રાના એ અનભુિો જ જીિનની સાથાકતા પણ છે. 
 
બાળકનુાં ઉદાહરણ આ સાંદભામાાં જોિા જેવુાં છે.બાળક હાંમેશા વનદોષ હોય છે, એ તેને ગમતી બધી 
જ િાતોમાાં ઓતપ્રોત થઇ જાય છે. ભય કે દુુઃખની એને કલ્પના પણ નથી. રમકડુાં રમિામાાં 



 

 

ઓતપ્રોત થઈને આનાંદ માણત ુાં બાળક રમકડુાં તટૂતાાં આિાંદ કરીને ગામ ગજિિાની જરૂર નથી, 
પણ બાળક આ નીવત રીતી ક્ાાં સમજે છે? 
 
સાંબાંધો, િૈભિ, સફળતા, સખુ કે દુુઃખ આ બધા જીિનયાત્રાના મકુામો છે. યાત્રા આગળ િધે તેમ 
તે પાછળ રહતેા જાય છે. 
 
પદરિાર, નામ, મોટાઈ, ગામ, ગોળ, જાત, રાજ્ય કે પ્રદેશ, દેશ પ્રત્તયેનો તીવ્ર લગાિ અને એ માટે 
કાંઈ પણ કરી છટિાની મથામણમાાં વ્યસ્ત રહવે ુાં, એક તબકે્ક આ બધુાં જ વનરથાક સાચબત થઈને રહ ે
છે. પદરણામે જે તબક્કામાાં જીિનને, જે તે સમયમાાં માનવુાં જોઈએ તે માણી નથી શકાત ુાં. ચબલકુલ 
પેલા બાળકની જેમ ભેંકડો તાણી રડિાનો િસિસો પણ નથી કરી શકતો. પદરણામે વત્રશાંકુ જેિી 
િેદનાઓમાાં સરેરાશ માનિી અટિાયેલો રહ ેછે. 
 
બધી િાતાાઓના અંત કલ્પના કથાની જેમ ખાધુાં, પીધુાં ને રાજ ક્ુું જેિા નથી હોતા. સફળતા તો 
મધ્યાાંતર જ બની રહ ેછે. સખુ સફળતાની મથામણ જીિનયાત્રાના ઉત્તરાધામાાં જીિનથી ઉબાઈ 
જિાની પદરક્સ્થવતમાાં અનેકિાર ધકેલી મકેુ છે, અને પછી સાથાક જીિન, શાાંવત અને સ્િસ્થતાની 
તરસ મન મસ્તક ઉપર કબજો જમાિિા લાગે છે, અને સફળ મધ્યાાંતરની એ કથા આગળ િધે છે. 
જીિનયાત્રાની િાતાા નિી ઉ ાઇઓએ પહો ે છે. 
 
રામનો રાિણ વિજય કે પછી કુરુકે્ષત્રમાાં કૌરિો સામેના વિજય સાથે તે કથાઓ સમાપ્ત નથી થઇ. 
આપણી જેમ જ તે જીિનયાત્રાઓ પણ આગળ િધી છે. રામ અને કૃષ્ણનાાં જીિન પણ િેદનામય 
મથામણો સાથે જ સમાપ્ત થયા હતા. 
 
જીિનયાત્રા એ  ડતા ગ્રાફ જેિી નથી. 
—-શ્રી કૌવશક અમીન 

 
જજિંદગી ધીમી  ાલ, હજુ ઘણાાં કામ બાકી છે! 
ચ િંતનની પળે: કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
કલ જો વમલા િતત તો ઝુલ્ફે તેરી સાંિાર દૂાંગા, 



 

 

આજ તો મૈં ઉલઝા હ ૂાં િતત કો સલુઝાને મેં. 
-ફૈઝ અહમદ ફૈઝ 
લાઇફ ઘદડયાળના કાાંટા સાથે સતત આગળ િધતી રહ ેછે. લાઇફમાાં સ્પીડોમીટર છે પણ બે્રક નથી. 
લાઇફમાાં પણૂાવિરામ નથી, માત્ર અલ્પવિરામ છે. લાઇફમાાં એક જ િખત ફુલસ્ટોપ આિે છે અને એ 
પરમેનન્દ્ટ હોય છે. અલ્પવિરામને અંગે્રજીમાાં કોમા કહ ેછે. માણસ'કોમા'માાં હોય ત્તયારે પણ લાઇફ તો 
આગળ િધતી જ હોય છે. એક માણસને એક્તસડન્દ્ટ થયો. થોડા સમય માટે તે બેભાન થઈ ગયો. 
ભાનમાાં આવ્યો ત્તયારે તેને કહિેા્ુાં કે, તમે 'કોમા'માાં હતા. તેણે હસીને કહ્ુાં કે એક્તસડન્દ્ટ થયો ત્તયારે 
તો મને લાગ્્ુાં હત ુાં કે હિે ફુલસ્ટોપ છે, થેન્દ્ક ગોડ કે કોમા હત ુાં. આજે મને સમજાય છે કે જજિંદગીનુાં 
પણૂાવિરામ આિી જાય એ પહલેાાં ઘણાાં કામો પરૂાાં કરિાનાાં છે. હિે હુાં મારાાં કોઈ કામ આગળ કોમા 
નહીં રાખુાં અને બધાાં કામ આગળ પણૂાવિરામ મકૂીશ. સપનાાં અધરૂાાં રહી ન જાય એ માટે તેને 
જલદીથી પરૂાાં કરિાનાાં હોય છે. મારે જીિવુાં છે, મારા લોકો માટે અને મારા પોતાના માટે. આપણે 
આપણાાં લોકો માટે જીિતાાં હોઈએ છીએ ત્તયારે આપણે આપણાાં માટે પણ જીિતાાં હોઈએ છીએ. 
તમે ક્ારેય તમારી જાતને સિાલ પછૂયો છે કે હુાં જીવુાં છાં ખરા? પછૂી જાજો. જે જિાબ મળે તેના 
ઉપર ઊંડો વિ ાર કરજો. સિારથી રાત સધુીના ચબઝી વશડ્લુમાાં જજિંદગી ક્ાાંક ખોિાઈ તો નથી 
ગઈને? મોટાભાગે તો લોકો રોજજિંદુાં કામ જ કરતા હોય છે,જજિંદગી તો િચ્ ે ટુકડે ટુકડે જજિાતી હોય 
છે. જજિંદગીના આિા ટુકડાને ભેગા કરીને વનરખિાનો પણ સમય આપણી પાસે નથી હોતો! સમય 
મળે ત્તયારે જજિંદગીના આ ટુકડાઓ ભેગા કરીને જોજો કે જજિંદગી કેિી જજિાય છે? તમને તમારી 
જજિંદગીથી સાંતોષ છે? 
આખી દુવનયા જાણે છે કે જજિંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. છતાાં કેમ કોઈ માણસ આજે જજિંદગીનો 
છેલ્લો દદિસ હોય એ રીતે જીિતો નથી? તમને ખબર પડે કે આજે જજિંદગીનો છેલ્લો દદિસ છે તો 
તમે કઈ રીતે જીિો? આમ તો માણસ કાલે મરી જિાના છીએ એ ભયમાાં જીિી જ ન શકે! સારુાં  છે 
માણસને મોતની ડેટ ખબર નથી હોતી, બાકી એ જીિી જ ન શતત! દહસાબ જ કયે રાખત કે હિે 
કેટલો સમય બચ્યો છે. આપણને ખબર નથી કે હિે કેટલો સમય છે, આપણે તો એમ જ માનીને 
જીિતાાં હોઈએ છીએ જાણે આ જજિંદગી ક્ારેય અટકિાની જ નથી એટલે જ આપણે જજિંદગી જે રીતે 
સરકતી હોય છે એ રીતે સરકિા દઈએ છીએ! 
બે વમત્રો હતા. સેટરડેની સાાંજે બાંને મળયા. સન્દ્ડેના દદિસનુાં પ્લાવનિંગ ક્ુું. કાલે ખબૂ મજા કરીશુાં. 
વમત્રએ કહ્ુાં કે  ાલ હિે હુાં જાઉં છાં. બીજા વમત્રએ કહ્ુાં કે થોડી િાર બેસને.  ા પીને જા. બાંનેએ 
સાથે  ા પીધી. છૂટા પડયા. બીજો વમત્ર ઘરે જતો હતો ત્તયાાં એનો એક્તસડન્દ્ટ થયો. એ ડેથ બેડ પર 
હતો. થોડા શ્વાસ જ બાકી હતા. વમત્ર તેની પાસે હતો. તેનો હાથ હાથમાાં લીધો. ડેથ બેડ પર રહલેા 



 

 

વમત્રએ ભાાંગ્યાતટૂયા અિાજમાાં એટલુાં જ કહ્ુાં કે, સારુાં  થ્ુાંને કે કાલે તારી સાથે  ા પીિા થોડીક 
વમવનટ રોકાઈ ગયો! હાટાબીટ બતાિતા મશીનમાાં દફગર ડાઉન થતા જતા હતા. જજિંદગીની છેલ્લી 
ક્ષણોનુાં આ કાઉન્દ્ટડાઉન જાણે મેસેજ આપતુાં હત ુાં કે ડોન્દ્ટ પોસ્ટપોન ગડૂટાઇમ! જીિિા જેિી ક્ષણોને 
મલુતિી ન રાખો. ન જાને દકસ ઘડી જજિંદગી કી શામ હો જાયે! 
એક વમત્રએ િોટસ એપ પર કોઈ શાયરની એક ર ના મોકલી. આદહસ્તા  લ એ જજિંદગી, અભી 
કુછ કર્જ ચકુાના બાકી હૈ, કુછ દદા  વમટાના બાકી હૈ, કુછ ફર્જ વનભાના બાકી હૈ, કુછ હસરતેં અભી 
અધરૂી હૈ, કુછ કામ ભી ઔર જરૂરી હૈ, ખ્િાદહશે જો ઘટુ ગઈ ઇસ દદલ મેં, ઉનકો દફનાના અભી 
બાકી હૈ. રફતાર મેં તેરે  લને સે, કુછ રુઠ ગયે કુછ છૂટ ગયે, રુઠોં કો મનાના બાકી હૈ, રોતોં કો 
હસાના બાકી હૈ... આ િાાં ીને વિ ાર આવ્યો કે શુાં આપણા કહિેાથી જજિંદગી એની રફતાર ઘટાડી 
દેિાની છે? ના. જજિંદગી પાસેથી રફતાર ઘટાડિાની અપેક્ષા ન રાખો, તમે તમારી રફતાર િધારી 
દો. રડતા હોય તેને હસાિિાની, નારાજ હોય તેને મનાિિાની, પે્રમ ઝાંખતા હોય તેને પે્રમ 
કરિાની અને તમારી રાહ જોતાાં હોય તેની પાસે પહોં ી જિાની રફતાર િધારી દો. જજિંદગી તો 
એની રફતાર છોડિાની જ નથી. એ તો સરકતી રહશેે અને આપણે અફસોસ કરતા રહીશુાં. એક 
કપલનાાં મેરેજને દસ િષા થયાાં. એ બાંને એક સાંત પાસે આશીિાાદ લેિા ગયાાં. બાંનેએ કહ્ુાં કે, 
અમારાાં લગ્નને દસ િષા થયાાં. સાંતે કહ્ુાં કે, સરસ. સાંતે પછૂ્ુાં, આ દસ િષામાાં તમે કેટલુાં સાથે 
જીવ્યાાં? સાથે મતલબ આખો દદિસ સાથે રહવે ુાં એિો નથી, તમે સાથે હોિ ત્તયારે એકબીજા સાથે જ 
હોિ છો? જરૂર હોય ત્તયારે સાથે હોિ છો? સાથે હોવુાં અને સાથે હોિાનો અહસેાસ થિો એમાાં ઘણો 
ફકા  છે. 
એક પવત-પત્તનીની િાત છે. પવતને કામ સબબ બહારગામ જિાનુાં થ્ુાં. બાળકોના અભ્યાસ માટે 
પત્તનીએ િતનમાાં રહવે ુાં પડે તેમ હત ુાં. પવતએ એક દદિસ લખ્્ુાં. કેટલા બધા લોકો આ શહરેમાાં છે 
છતાાં શહરે કેમ ખાલી લાગે છે? તુાં નથી તો જાણે કોઈ નથી. કામ પરથી સાાંજે ઘરે આવુાં છાં. ઘર 
ખોલિાિાળાં કોઈ હોત ુાં નથી તોપણ હુાં ઘરે પહોં ી ડોરબેલ િગાડુાં છાં. રાહ જોતી ત ુાં ઝડપથી દોડીને 
ખોલિા આિે છે એવુાં ફીલ કરુાં  છાં. ઘરમાાં દાખલ થાઉં છાં. તને હગ કરુાં  છાં. એિી જ રીતે જેિી રીતે 
તારી પાસે ઘરે આિતો ત્તયારે કરતો હતો. ફકા  એટલો જ છે કે ત્તયાાં હતો અને આવુાં કરતો ત્તયારે 
આંખમાાં  મક આિી જતી અને હિે આંખો ભીની થઈ જાય છે! આંખમાાં આંસનુુાં એક પડ છલકાય 
છે અને કેટલાાં બધાાં દૃશ્યો ત્તયાાં ઊમટી આિે છે. ગમે તે કરુાં  તોપણ એ અહસેાસ કલ્પનાઓથી નથી 
આિતો જે તારી હાજરીમાાં મહસેસૂ થાય છે. જીવુાં છાં એિી રીતે કે ત ુાં સાથે છે પણ હિામાાં દૃશ્યો 
ર િાાં પડે છે. ટેરિામાાં દુકાળ ઊપસી આિે છે અને ટેરિાના  ાસ આંખોની ભીનાશથી પરુાતા 
નથી. તારા હોિાનો મતલબ ત ુાં નથી હોતી ત્તયારે સૌથી િધ ુસમજાય છે. 



 

 

રાહ ન જુઓ. રાહ જોિામાાં ઘણી િખત બહુ મોડુાં થઈ જત ુાં હોય છે. જજિંદગીની દરેક ક્ષણ એક 
સરપ્રાઇઝ છે અને દરેક સરપ્રાઇઝ પ્લેઝન્દ્ટ નથી હોતી. સારુાં  સરપ્રાઇઝ હોય એને આપણે વ્હોટ અ 
પ્લેઝન્દ્ટ સરપ્રાઇઝ કહીએ છીએ, સારુાં  ન હોય એ સરપ્રાઇઝ આઘાત બની જતી હોય છે. જજિંદગી 
જીિિી છે? તો જજિંદગી ઉપર ભરોસો ન કરો. જજિંદગી જીિી લો. અત્તયારે અને આ ક્ષણે જ. જજિંદગી 
તમને છેતરે એ પહલેાાં તમે એને છેતરતા રહો. ઘણા લોકો પાસે બધુાં જ હોય છે, બસ જજિંદગી નથી 
હોતી. ઘરે જિાની ઉતાિળ ન હોય એિા માણસની િેદના  ીસો પાડતી હોય છે પણ કોઈ એ 
 ીસો સાાંભળતુાં નથી. તમને રોજ ઘરે જિાની ઉતાિળ હોય છે? જો આવુાં થત ુાં હોય તો તમે 
નસીબદાર છો. કોઈ પ્રોવમસને પેસ્ન્દ્ડિંગ ન રાખો, કોઈ િાયદાને અધરૂો ન છોડો, કોઈ ઇચ્છાને 
દબાિી ન રાખો. સમય દગાખોર છે, એનો જરાયે ભરોસો ન કરો. એ ક્ારેય જરાયે ધીમો કે 
આપણે કહીએ એમ  ાલિાનો નથી. એ તો એની રફતારથી જ ક્ારેક સીધી તો ક્ારેક આડી-ટેડી 
 ાલ  ાલતો રહિેાનો છે. સમયને પડકારીને કહો કે તારે જે રીતે  ાલવુાં હોય એ રીતે  ાલ, મને 
ફકા પડતો નથી, કારણ કે મારે જે કરિાનુાં છે એ હુાં ક્ારેય મલુતિી રાખતો નથી! 
છેલ્લો સીન:  
આ સસૃ્ષ્ટનાાં રહસ્યોને ઉકેલિામાાં સમય બરબાદ ન કરતા, બલકે તેને માણિામાાં સમય પસાર 
કરજો. -અજ્ઞાત 
('સાંદેશ', સાંસ્કાર પવૂતિ, તા. 10 ઓગસ્ટ, 2014. રવિિાર. 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 

 
 
લાઇફને આખરે કેટલી વસદરયસલી લેિી જોઇએ? 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
એક લમ્હા ભી મસુરાત કા બહુત હોતા હૈ,  
લોગ જજનેકા સલીકા હી કહાાં રખતે હૈ! -સૈયદ ઝમીર જાફરી 
તમે જજિંદગી જીિો છો કે પછી જજિંદગી તમને જીિે છે? દરેક માણસે લાઇફને વસદરયસલી લેિી 
જોઈએ. સિાલ એ થાય કે લાઇફને કેટલી વસદરયસલી લેિી? આપણે લાઇફને િધ ુપડતી 
વસદરયસલી તો નથી લેતાને? આળસ ુહોવુાં જેટલુાં ખતરનાક છે એટલુાં જ જોખમી િકોહોચલક હોવુાં છે. 
અંગે્રજીમાાં એક કહિેત છે, િકા વ્હાઇલ ્ ુિકા , પ્લે વ્હાઇલ ્ ુપ્લે. મતલબ કે ફકત કામ પણ નહીં 
અને માત્ર રમત પણ નહીં. જજિંદગી માત્ર કદરયર કે સફળતા માટે નથી, જજિંદગી જીિિા માટે છે. 
જજિંદગીને બે્રક જોઈતો હોય છે. ઘણાાં લોકો માટે તો ફરિા જિાનુાં પણ રૂદટન હોય છે. આ સમયે જ 



 

 

જિાનુાં, આટલા સમય માટે જ જિાનુાં, જઈને આમ જ કરિાનુાં, તેમ તો નહીં જ કરિાનુાં! માણસ 
ઘણી િખત પોતાના માટે જ એટલા બધા કાયદા અને વનયમો બનાિી લે છે કે પછી એમાાંથી પોતે 
જ મતુત થઈ શકતાાં નથી. 
  
જજિંદગીને ક્ારેક છટ્ટી પણ મકૂી દેિી જોઈએ. મશહરૂ શાયર ઇકબાલનો એક શેર છે, 'અચ્છા હૈ દદલ 
કે સાથ રહ ેપાસિાને અતલ,લેદકન કભી કભી ઈસે તન્દ્હા ભી છોડ દે.' મતલબ કે દદલના રક્ષક 
તરીકે બદુ્ધિ નજીક રહ ેતેમાાં કાંઈ ખોટુાં નથી પણ ક્ારેક દદલને રેઢુાં પણ મકૂી દેવુાં જોઈએ. આપણે 
દદલને રેઢુાં મકૂતાાં જ નથી. ઘદડયાળનો કાાંટો માણસને ન ાિે છે અને માણસ આખો દદિસ ના તો 
રહ ેછે. રાત પડે એટલે થાકીને સઈૂ જાય છે. સિારે મોબાઇલના એલામા સાથે ઊઠે છે અને ફરીથી 
ઘદડયાળના શરણે થઈ જાય છે. 
આપણા આખા દદિસનો ટાઇટ વશડ્લૂ હોય છે. એમાાં જરાકેય આઘુાંપાછાં થાય તો આપણે દડસ્ટબા 
થઈ જઈએ છીએ. આજે તો ધા્ુું હત ુાં એવુાં કાંઈ જ થ્ુાં નહીં, એવુાં આપણે કહીએ છીએ. આપણે બધુાં 
ધારી લેતા હોઈએ છીએ કે આવુાં કરશુાં અને આવુાં થશે. આપણે એ ધારતાાં કે સ્િીકારતાાં જ નથી કે 
જજિંદગી આપણે ધારીએ છીએ એમ  ાલિાની નથી. જજિંદગીને િધારે ગાંભીરતાથી લેિાની જરૂર 
એટલે પણ નથી હોતી, કારણ કે છેલ્લી ઘડીએ બધુાં બદલાઈ જત ુાં હોય છે. અવનવિતતા જ જજિંદગીનુાં 
સત્તય હોય છે પણ આપણને બધુાં વનવિત જોઈત ુાં હોય છે. તમે એવુાં વિ ારી શકો છો કે કાલે સિારે 
તમે ઊઠો ત્તયારે એવુાં કાંઈક થઈ શકે છે કે તમે પથારીમાાંથી બેઠાાં જ ન થઈ શકો? ના, આપણે તો 
આખા દદિસનુાં પરફેતટ પ્લાવનિંગ કરી રાખ્્ુાં હોય છે. મદહનાઓ પહલેાાં ટ્રાિેચલિંગની દટદકટ બકુ હોય 
છે. હોિી જોઈએ. પ્લાવનિંગમાાં કાંઈ ખોટુાં નથી. ઊલટુાં સારુાં  હોય છે. માત્ર બધુાં પ્લાવનિંગ મજુબ જ 
 ાલે એિો આગ્રહ ન રાખિો જોઈએ. આપણે આગ્રહને દુરાગ્રહ થઈ જાય તે હદ સધુી છોડતા 
નથી. આટલા િાગ્યે સઈૂ જ જિાનુાં, આટલા િાગ્યે ઊઠી જિાનુાં. આટલુાં જ ખાિાનુાં. ઘણાાં લોકો તો 
કેલેરી ગણીને ખાતા હોય છે અને પાણી પણ ડાયદટશ્યનને પછૂીને પીતા હોય છે. તચબયતની 
કાળજી જરૂરી હોય છે પણ એટલુાં યાદ રાખવુાં જોઈએ કે તચબયત સારી રાખિાનો હતે ુમસ્તીથી 
જીિિાનો જ હોય છે. 
અમેદરકન લેચખકા એલીનોર પોટા રે 'પોલીએના' નામની એક નિલકથા લખી છે. પોલીએના નાની 
બાળકી છે. માતા-વપતાના અિસાન બાદ એને માસીના ઘરે મોકલી દેિામાાં આિે છે. માસી સમય 
અને વશસ્તની અત્તયાંત આગ્રહી હોય છે. માસી નાનકડી પોલીએનાને એક નોટ પકડાિી દે છે. આ 
નોટમાાં પોલીએનાએ ક્ારે ઊઠવુાં, શુાં કામ કરવુાં, શુાં શીખવુાં, ક્ારે જમવુાંથી માાંડી ક્ારે સવૂ ુાં સધુીનુાં 
સમયપત્રક હોય છે. આ નોટ િાાં ીને નાનકડી પોલીએના એટલુાં જ કહ ેછે કે, "માસી, તમે આ 



 

 

બધામાાં મારા માટે જીિિાનો સમય તો રાખ્યો જ નહીં? આ બધુાં કામ કરતી િખતે હુાં શ્વાસ તો 
લેતી જ હોઈશ પણ જીિિાનો આનાંદ નહીં માણતી હોઉં." સો િષા પહલેાાં લખાયેલી આ બકુનુાં 
ગજુરાતીમાાં ભાષાાંતર પણ થ્ુાં છે. પોલીએના લોકોને 'રાજી રહિેાની' રમત શીખિાડે છે. 
પોલીએના વિ ારતા કરી મકેૂ છે કે આપણે માત્ર શ્વાસ લઈએ છીએ કે ખરેખર જીિીએ છીએ? 
જીિવુાં એટલે શુાં? માત્ર દદિસો કાઢિા? શ્વાસ લેતા રહવે ુાં? રાત પડે એટલે ઊંઘી જવુાં અને સિાર 
પડે એટલે ઊઠી જવુાં? અદમ પાદકસ્તાનના મશહરૂ શાયર છે. અદમનો એક શેર છે, 'જજિંદગી કા 
રાસ્તા કાટના હી થા અદમ, જાગ ઉઠે તો  લ દદયે, થક ગયે તો સો ગયે!' મોટા ભાગના લોકો 
આિી રીતે જ જજિંદગીને જીિે છે. તમારી જજિંદગીમાાં હળિાશ છે? તમે તમારી જાત સાથે જીિો છો? 
તમને ગમે એવુાં તમે ક્ારે કરો છો? તમને તમારા પરૂત ુાં એકાાંત મળે છે? દરેક માણસે થોડોક 
સમય એકલા રહવે ુાં જોઈએ, એ સમયે માણસે માત્ર પોતાની સાથે રહવે ુાં જોઈએ. આપણે આખી 
દુવનયા સાથે રહીએ છીએ, ફતત આપણી સાથે જ નથી રહતેા! 
એક પે્રમી-પે્રવમકા હતાાં. પે્રમી ખબૂ જ ડાહ્યો, હોવશયાર અને વ્યિહારુ હતો. એકદમ પફેતશનમાાં 
માનનારો. રોજ નક્કી ક્ુું હોય એ પરુૂાં  જ કરિાનુાં. પે્રવમકા કાંઈ કહ ેએટલે તરત જ એ કહી દે કે 
મારે તો આમ કરિાનુાં છે, તેમ કરિાનુાં છે. કોઈને ખરાબ કે ખોટુાં ન લાગે એની એ પરૂી કાળજી 
રાખતો. એક દદિસ એની પે્રવમકાએ કહ્ુાં કે, તુાં કોઈને ખોટુાં લાગે એવુાં નથી કરતો પણ તને ખબર 
છે કે તને પોતાને ખોટુાં લાગે એવુાં ત ુાં કેટલુાં કરે છે? હુાં એવુાં નથી કહતેી કે ત ુાં મારા માટે સમય કાઢ, 
હુાં એવુાં કહુાં છાં કે ત ુાં તારા માટે સમય કાઢ. હમણાાં હુાં તને એમ કહુાં કે ત ુાં આમ નહીં કરે તો મને 
ખરાબ લાગશે, તો ત ુાં તરત જ કરીશ, પણ મને એ નથી જોઈત ુાં. મને એ જોઈએ છીએ કે ત ુાં તારી 
સાથે જીિ. ઘણાાં લોકો આખી દુવનયાને સારુાં  લગાડિામાાં પોતાની જજિંદગીને પણ દાિ પર લગાડી 
દેતા હોય છે. કોઈ માણસ બધાાંને ખશુ રાખી ન શકે. આખો દદિસ આવુાં કરિાનો પ્રયત્તન કરતો 
માણસ પોતાની જ કેદમાાં હોય છે. મોહાંમદ વસદ્દીકીનો એક યાદ રાખિા જેિો શેર છે. '્ ૂાં ભી હોને કા 
પતા દેતા હૈ, અપની ઝાંઝીર દહલા દેતે હૈ,એક દીિાર ઉઠાને કે ચલયે, એક દીિાર ગીરા દેતા હૈ!' 
ભગિાન બિુ યોગ અને સાધના કરતાાં હતા. એક દદિસ એક માણસે બિુને પછૂ્ુાં. આટલી બધી 
સાધના કરિાથી તમને શુાં પ્રાપ્ત થ્ુાં? ભગિાન બિેુ તેની સાથે નજર વમલાિીને બહુ સહજતાથી 
કહ્ુાં કે કાંઈ નહીં, મને સાધનાથી કાંઈ નથી મળ્ુાં. ઊલટુાં મેં તો ગમુાવ્્ુાં છે. પેલા માણસને આિયા 
થ્ુાં. તેણે બીજો પ્રશ્ન કયો. બિુને પછૂ્ુાં કે, તમે શુાં ગમુાવ્્ુાં? ભગિાન બિેુ કહ્ુાં કે, મેં િોધ, મોહ, 
અહાંકાર અને ડર ગમુાવ્યા છે. ભગિાને કહ્ુાં કે, બધુાં માત્ર કાંઈ મેળિિા માટે જ નહીં, ઘણી િખત 
કાંઇક ગમુાિિા માટે પણ કશુાંક કરવુાં જોઈએ. પોતાની જાત સાથે જેને જીિતાાં આિડે એને જ ખબર 



 

 

પડે છે કે મારામાાં શુાં ખામી છે અને મારે મારામાાંથી શુાં ગમુાિિાનુાં છે. તમે તમારી જાતને ઓળખો 
છો? બધી જ ખબર હોિાનો દાિો કરતા માણસને પોતાના વિશે જ કાંઈ ખબર હોતી નથી! 
તમે ઇચ્છો છો કે જજિંદગી સામે કોઈ ફદરયાદ ન રહ?ે જજિંદગીથી કોઈ અફસોસ ન રહ?ે તો જજિંદગીને 
જીિી લો. તમે ઇચ્છો કે ન ઇચ્છો જજિંદગી દરેક ક્ષણે થોડી થોડી સરકતી જ રહિેાની છે. જો તમારે 
અફસોસ કરિો ન હોય કે હુાં તો મારી નજીકના લોકો સાથે જીવ્યો જ નહીં, ઊગતા સરૂજને ક્ારેય 
વનરખ્યો જ નહીં, પતાંચગયાના રાંગોને ક્ારેય ધ્યાનથી વનરખ્યા જ નહીં, પાંખીઓનો કલરિ ક્ારેય 
સાાંભળયો જ નહીં, ફૂલની કોમળતા ક્ારેય મહસેસૂ જ ન કરી, દદરયાની ભીની રેતીમાાં ક્ારેય 
 ાલ્યો જ નહીં અને મારા માટે તો હુાં જીવ્યો જ નહીં, તો આજથી જ થોડુાં થોડુાં તમારી રીતે 
જીિિાનુાં શરૂ કરી દો. લાઇફને એટલી વસદરયસલી ન લો કે જીિિાની હળિાશ જ મહસેસૂ ન થાય! 
  
છેલ્લો સીન: સારા માણસે સારા દેખાિવુાં નથી પડત ુાં, બરૂા માણસે એ સાચબત કરવુાં પડે છે કે હુાં 
સારો છાં. -અજ્ઞાત 
('સાંદેશ', સાંસ્કાર પવૂતિ, તા. 06 જુલાઇ, 2014. રવિિાર. 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 

 
સાંધ્યા ન ુનઝરાણ ુ
એક કથાકાર ભાિિાહી શૈલીમાાં ખબુ સુાંદર કથા કરી રહ્યા હતા. શ્રોતાિગા કથામાાં રસતરબોળ થઇ 
ગયા હતા. કથા પરુી થઇ ત્તયારે એક શ્રોતા કથાકારને મળિા માટે આવ્યા. એમણે પોતાની િેદના 
કથાકારને િણાિતા કહ્ ુ, " આપ ખબુ સુાંદર કથા કરો છો. જ્યારે આપની િાતો સાાંભળીએ છીએ 
ત્તયારે ખબુ આનાંદ આિે છે અને મન શાાંતી અનભુિે છે. પણ આ આનાંદ અને શાાંતી બહ ુલાાંબા 
ટકતા નથી એનુાં કારણ શુાં હશે ? “કથાકારે કહ્,ુ “આપની િાત બીલકુલ સા ી છે અને આ માત્ર 
આપની એકની જ નહી બધાની િાત છે. તમે વનખાલસ કબલુાત કરી અને બીજા કરતા નથી બાકી 
અનભુિ તો બધાનો એકસરખો જ છે કે સારી- સારી િાતો સાાંભળે ત્તયારે થોડો સમય મજા આિે 
પછી જેિા હતા તેિાને તેિા. તમે આિતીકાલે સિારે મારા ઉતારે આિજો તમારા આ પ્રશ્નનો હુાં 
તમને ઉતર આપીશ."  
પેલા ભાઇ બીજા દદિસે કથાકારના ઉતારે પહોંચ્યા. કથાકાર એને એક સરસ શણગારેલા રૂમમાાં 
લઇ ગયા. પેલા ભાઇ તો જેિા રૂમમાાં દાખલ થયા કે મન પ્રફુપ્લ્લત થઇ ગ્.ુ રૂમમાાં ગલુાબ અને 
મોગરાના ફુલોનો ઢગલો હતો. એની ખશુ્બથુી આખો રૂમ મઘમઘતો હતો. કથાકારે પેલા ભાઇને 
રૂમમાાં એક ખરુશી પર બેસાડયા અને સગુાંધને મનભરીને માણિાનુાં કહ્.ુ થોડીિાર પછી સગુાંધની 



 

 

સાથે થોડી દુગુંધ પણ આિિા લાગી. જેમ જેમ સમય પસાર થિા લાગ્યો તેમ તેમ દુગુંધ િધિા 
લાગી. હિે તો એ ક્સ્થતી આિી કે ગલુાબ અને મોગરાના ફુલોનો ઢગલો હોિા છતાય દુગુંધનુાં 
સામ્રાજ્ય છિાયેલુાં હત ુાં. દુગુંધથી અકળાયેલા એ ભાઇએ કથાકારને આમ થિાનુાં કારણ પછુ્.ુ 
કથાકારે કહ્ ુ, " ભાઇ આ રૂમના  ાર ખણુામાાં તમને જે  સરસ મજાના પડદાઓ દેખાય છે એ 
પડદાની પાછળ શુાં છે એ જરા ઉભા થઇને જોઇ આિો." પેલો ભાઇ ઉભો થયો અને સોના-રૂપાના 
તારિાળા મલમલના પડદાને ઉં ો કયો ત્તયાાં તો માથ ુફાટી જાય એિી દુગુંધ આિી.  ારેય 
ખણુામાાં જાત- જાતની ગાંદકી ભરી હતી. કથાકારે કહ્ ુ, " ભાઇ, હિે તને તારા સિાલનો જિાબ 
મળી ગયો ? રૂમના  ાર ખણુાની જેમ આપણા  ાર અંત:કરણ - મન , બપુ્ધ્ધ , ચ ત અને અહાંકાર 
- માાં પણ જાત- જાતની ગાંદકી ઠાાંસીઠાાંસીને ભરી છે. એના પર પડદા પાડી દીધા છે આથી એ 
દેખાતી નથી. જ્યારે સારી- સારી િાતો સાાંભળીએ ત્તયારે ગલુાબ- મોગરાના ફુલોની સિુાસથી મન 
આનાંદદત થાય એમ શાાંતી અનભુિાય છે. પણ પછી થોડા જ સમયમાાં પેલી ગાંદકી પોતાનુાં 
આવધપત્તય જમાિી દે છે. " વમત્રો , સારી િાતોના આનાંદનુાં સાતત્તય જાળિવુાં હોય તો સૌ પ્રથમ 
અંત:કરણની ગાંદકીને સાફ કરિી પડે. જો અંત:કરણ  ોખ્ખ ુહશે તો ફુલોના ઢગલાની જરુર નથી 
એકાદ નાન ુફુલ પણ સતત મહકે આપતુાં રહશેે – અજ્ઞાત  

 
૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ 
એક પ્રખ્યાત િતતાએ હાથમાાં ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ રાખીને ભાષણ આપિાનુાં શરુ ક્ુું. આખો 
સભાખાંડ ચ ક્કાર ભરેલો હતો. ભાષણ શરુ કરતાજ તેમને હાથમાાં પકડેલી સોની નોટ બતાિતા 
પછૂ્ુાં, “કોને જોઈએ છે આ ૧૦૦૦ રૂવપયાની  નોટ ?” ધીમે ધીમે એક પછી એક હાથ ઉપર થિા 
લાગ્યા. એમને કહ્ુાં, “ભલે, જેટલાએ હાથ ઉપર કાયા છે તે બધાને હુાં આ ૧૦૦૦ ની નોટ આપીશ 
પણ એ પેહલા મારે કઈક કેહવુાં છે.” એમ કહી એ ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટનો તેમને ડ ૂો િાળી દીધો. 
ખાંડમાાં સિાટો છિાઈ ગયો. ચનુ્દ્થેલી એ નોટને તેમને ખોલીને ફરી પછૂ્ુાં, “હજુ પણ આ ૧૦૦૦ની 
નોટ કોને જોઈએ છે?” ફરી હાથ ઉપર થિા લાગ્યા. “ભલે” કહી એમણે એ ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ 
જમીન પર ફેકી દીધી અને તેના પર પગ મકુીને તે  ગદાયેલી નોટને ફરી હાથમાાં લઇ ઉં ી કરી 
પછૂ્ુાં. “હજુયે આિી ખરાબ અને ધળૂિાળી નોટ કોને જોઈએ છે?” છતાાંયે બધાના ધીમે ધીમે હાથ 
ઉપર થિા લાગ્યા. પછી એમણે કહ્ુાં, “મારા વપ્રય વમત્રો, આજે આપણે 
ખબુ મહત્તિની િાત શીખ્યા છીએ. નોટને મેં ડ ૂો કરી,રગદોળી છતાાં તમારે તે જોઈએ છે, કારણ કે 
તમને ખબર છે કે આનાથી એની દકિંમત ઘટશે નદહ. અત્તયારે પણ તેની દકિંમત ૧૦૦૦ રુપીયાજ છે. 



 

 

આિીજ રીતે જીિનમાાં આિતા સાંજોગોને લીધે આપણે ની ે પડીએ છીએ, ખોટા વનણાયો કે ભલૂને 
લીધે હતાશ, વનરાશ થઇ સાંકો ાઈ જઈએ છીએ. 
આ નોટની જેમજ ડ ૂો િળી જઈએ છીએ અને આપણને લાગે છે કે આપણે સાિ નકામાાં થઇ ગયા 
છીએ પણ એવુાં નથી. કઈ પણ થાય છતાાં આપણી દકિંમત નથી ઘટતી. આપણે બધા ખાસ છીએ 
આ િાત ક્ારેય ન ભલૂતા.” 
બોધ: નાણાનુાં જે રીતે એક  ોક્કસ મલુ્ય છે એવુાં જ માનિજીિનનુાં પણ છે. સાંજોગોને લીધે તે 
પછડાય, ક ડાય – ગમે તે થાય છતાાં એક માણસ તરીકેનુાં તેનુાં મલુ્ય ઘટી જત ુાં નથી. 

 

બીજાને સમજિાનો પ્રયત્તન કરો, સધુારિાનો નહીં –કેચલડોસ્કોપ – મોહમ્મદ માાંકડ 

કુદરતમ ાં બધ  જીવ પોતપોત નુાં ક મ કરે છે. મ ત્ર મનષુ્ય જ બીજાઓએ શુાં કરવુાં જોઈએ એનો 
ખય લ ર ખે છે, પણ પોતે શુાં કરવુાં જોઈએ એનો ક્ રેય ગાંભીરત પવૂકક વવ  ર કરતો નથી. એટલુાં 
જ નહીં, બીજાઓએ શુાં કરવુાં, ન કરવુાં જોઈએ એ બ બતમ ાં દરેક મ ણસ ઘણો જ  ોક્કસ હોય છે  

આઝ દીનુાં આંદોલન જ્ય રે પરુજોશમ ાં   લત ુાં હત ુાં ત્ય રે લેખક-પત્રક ર સદ નાંદને કોઈએ પછૂર્ુાં કે 
સ્વતાંત્રત ન  આંદોલનમ ાં લોકોની આગેવ ની લઈને તેઓ શ  મ ટે સદક્રય થત  નથી ત્ય રે તેમણે 
જવ બ આપેલો કે, “હુાં મ રુાં ક મ કરુાં છુાં. બધ ને બધુાં જ ન આવડે.” તેમન  કહવે નો અથક એવો હતો 
કે તેઓ જે ક મ કરી રહ્ય  હત  તે બર બર અને પય કપ્ત હત ુાં. તેમને જે ક મ આવડતુાં હત ુાં પત્રક ર-
લેખક તરીકે લખવ નુાં તે તેઓ વનષ્ઠ પવૂકક કરત  હત . બધ ને બધુાં ક મ ન આવડે મ ટે બધ  બધુાં 
ક મ ન કરી શકે.  

કેટલુાંક ક મ લોકોની નજરે તરત જ  ડી જાય છે તો કેટલુાંક ક મ નજરમ ાં આવતુાં નથી, પરાંત ુજો 
બધ  પોતપોત નુાં ક મ વનષ્ઠ પવૂકક કરે તો તાંત્ર બર બર   લે છે, નહીં તો બધુાં અટકી પડે છે. 

એક સરસ વ ત છે.   

એક વ ર શરીરન  અવયવો ભેગ  થય . ઘણી    કવવ  રણ ઓ થઈ. દરેક અવયવ પોતે ખબૂ જ 
ક મ કરે છે અને સૌથી વધ રે અગત્ય ધર વે છે એવી દલીલો થઈ. પગ કેટલ ાંયે દકલોમીટર   લે 
છે. ખોર ક મ ટે અહીં તહીં ભટકવુાં પડે છે ત્ય રે અથવ  તો ક્ રેક જીવ બ  વવ  મ ટે પગે જ શ્રમ 



 

 

કરવો પડે છે. હ થ જ ખ વ પીવ ની, લખવ ની કે મહનેત કરવ ની અનેક પ્રવવૃિઓ કરે છે. હ થ 
થ કી જાય છે. આંખો સતત બધુાં જોતી રહ ેછે, ક ન સ ાંભળત  રહ ેછે વગેરે. અંતે, સવ કનમુતે એવુાં 
નક્કી કરવ મ ાં આવ્ર્ુાં કે મ ત્ર પેટ એવુાં છે કે જે ક ાંઈ જ ક મ કરત ુાં નથી અને મ ત્ર ખ ધ  જ કરે છે 
મ ટે એનો બદહષ્ક ર કરવો. બધ  અવયવોએ સ મદૂહક રીતે એનો બદહષ્ક ર કયો. પેટને ખોર ક 
મળવ નો બાંધ થયો. સમય પસ ર થવ  લ ગ્યો. શરીર અશતત થવ  લ ગ્ર્ુાં. સમગ્ર શરીરની સ થે 
હ થ-પગની શક્તત ક્ષીણ થવ  લ ગી. આંખોની દૃષ્ષ્ટ ધ ૂાંધળી થવ  લ ગી. છેવટે બધ  અવયવોને 
સમજાર્ુાં કે પેટન  ક મ બ બતમ ાં તેમની બધ ની ઘણી મોટી ગેરસમજ અને ગાંભીર ભલૂ હતી. તેનુાં 
ક મ પ્રથમ દૃષ્ષ્ટએ નહોત ુાં, પરાંત ુખબૂ મહત્ત્વનુાં હત ુાં. દરેક અવયવએ પોતપોત નુાં ક મ શરૂ કરી 
દીધુાં અને બધ એ સ્વીક ર્ુું કે દરેક અવયવનુાં ક મ સરખુાં જ મહત્ત્વ ધર વે છે. કોઈનુાં ક મ ન નુાં-
મોટુાં કે ઓછુાં-વધ ુમહત્ત્વનુાં નથી. એટલુાં જ નહીં, બધ  બધુાં ક મ કરી શકે નહીં.  

કુદરતમ ાં બધ  જીવ પોતપોત નુાં ક મ કરે છે. મ ત્ર મનષુ્ય જ બીજાઓએ શુાં કરવુાં જોઈએ એનો 
ખય લ ર ખે છે, પણ પોતે શુાં કરવુાં જોઈએ એનો ક્ રેય ગાંભીરત પવૂકક વવ  ર કરતો નથી. એટલુાં 
જ નહીં, બીજાઓએ શુાં કરવુાં, ન કરવુાં જોઈએ એ બ બતમ ાં દરેક મ ણસ ઘણો જ  ોક્કસ હોય છે, 
પરાંત ુમ ણસની જજિંદગી એવી છે કે જજિંદગીન  કોઈ એક તબકે્ક પોત નુાં ક મ નહીં કરી શકવ  બદલ 
ઘણો અફસોસ રહી જાય છે. જીવનની સાંધ્ય એ પહોં ે છે ત્ય રે મ ણસને એન  વવ  રો આવે છે 
અને કેટલીક વ ર આ ડાંખ જજિંદગીન  અંવતમ દદવસો સધુી રહ્ય  કરે છે. ઘણુાં ઘણુાં કરી જવ નુાં હત ુાં 
પણ કશુાં જ કરી ન શક ર્ુાં. જજિંદગી બહુ ઝડપથી વીતી ગઈ! બહુ ટૂાંકી પડી! મ ત્ર પીડ  આપી ગઈ, 
ક મ નહીં કરી શકવ ની પીડ !  

અને કોઈ પણ ક યક પરુૂાં કરવ  મ ટે મ ણસે સતત પોત ની જાતને સધુ રત , સાંવ રત  રહવે ાં પડ ે
છે. બીજાની જાતને સધુ રવ થી જજિંદગીન  અંતે અફસોસ વસવ ય કશુાં રહતે ુાં નથી. લાંડનન  
વેસ્ટવમવનસ્ટર કબ્રસ્ત નમ ાં એક સધુ ર વ દી પ દરીની કબર ઉપર આવુાં લખ ણ લખેલુાં છેેઃ  

“જ્ય રે હુ ાં મ રી ઊગતી જુવ નીમ ાં તદ્દન મતુત અને સ્વતાંત્ર હતો, મ રી કલ્પન ઓને કોઈ સીમ  
નહોતી ત્ય રે હુ ાં દુવનય ને બદલી ન ખવ ન ાં સ્વપ્ન જોતો હતો. પછી હુ ાં જ્ય રે પદરપતવ થયો ત્ય રે 
મને જ્ઞ ન લ ધ્ર્ુાં કે દુવનય  બદલી શક શે નહીં. મેં મ રી વવશ ળ દૃષ્ષ્ટ ટૂાંક વીને, મ રી હવેસયતનો 
વવ  ર કરીને,સમગ્ર વવશ્વને બદલી ન ખવ ન  બદલે મ ત્ર મ ર  દેશને બદલવ નો સાંકલ્પ કયો, 
પરાંત ુતેમ ાં એક જર  જેટલો સધુ રો હુ ાં કરી શક્ો નહીં, બધુાં જ જડ હત ુાં. મ રી જજિંદગીની સાંધ્ય ન ાં 
વર્ષો શરૂ થય ાં એટલે ભગ્નદયદયે મેં મ ત્ર મ ર  કુટુાંબન  લોકોને, જે ચબલકુલ મ રી નજીક હત  



 

 

તેમને બદલવ નો છેલ્લો પ્રયત્ન કયો. પણ અફસોસ! તેઓમ ાંન  કોઈ એકમ ાં પણ ફેરફ ર કરી 
શક યો નહીં અને આજે જ્ય રે હુ ાં મતૃ્ર્શુય્ય  ઉપર છુાં ત્ય રે મને એક એક ભ ન થર્ુાં છે કે જો સૌ 
પ્રથમ મેં મ રી જાતમ ાં પદરવતકન આણર્ુાં હોત તો એનુાં અનકુરણ કરીને મ ર  પદરવ રમ ાં પદરવતકન 
આવ્ર્ુાં હોત અને એ રીતે હુ ાં ર ષ્રન  વવક સમ ાં થોડો પણ ફ ળો આપી શક્ો હોત અને કોણ જાણે, 
કદ   એ રીતે હુ ાં દુવનય ને થોડી બદલી પણ શક્ો હોત. થોડી સ રી બન વી શક્ો હોત.”  

બીજાઓને સમજવ નો પ્રયત્ન કરવો પણ સધુ રવ નો પ્રયત્ન ક્ રેય ન કરવો. સધુ રવી હોય તો 
પોત ની જાતને સધુ રવી. જાતને સધુ ય ક વવન  બીજાને સધુ રી શક ત  નથી અને એટલે જ 
પ દરીની વ તમ ાં ઘણુાં ડહ પણ છે. બીજાએ શુાં કરવુાં જોઈએ? એ નક્કી કરવ ન  બદલે પોત નુાં 
જીવનક યક નક્કી કરવુાં. શરીરન  અવયવોની પેલી વ ત ‘બીજા ક મ કરત  નથી’ એવ  પવૂકગ્રહથી 
પીડ વ ન  બદલે જાતને સધુ રત ાં રહીને વનષ્ઠ પવૂકક ક મ કરત ાં રહવે ુાં, તો કદ   બહુ અફસોસ 
નહીં રહ.ે  આભ ર /સૌજન્ય-સાંદેશ . કોમ  

 

એક માણસ તરીકેનુાં તેનુાં મલુ્ય ઘટી જત ુાં નથી 
એક પ્રખ્યાત િતતાએ હાથમાાં ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ રાખીને ભાષણ આપિાનુાં શરુ ક્ુું. આખો 
સભાખાંડ ચ ક્કાર ભરેલો હતો. ભાષણ શરુ કરતાજ તેમને હાથમાાં પકડેલી નોટ બતાિતા પછૂ્ુાં, 
“કોને જોઈએ છે આ ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ ?” ધીમે ધીમે એક પછી એક હાથ ઉપર થિા લાગ્યા. 
એમને કહ્ુાં, “ભલે, જેટલાએ હાથ ઉપર કાયા છે તે બધાને હુાં આ ૧૦૦૦ ની નોટ આપીશ પણ એ 
પેહલા મારે કઈક કેહવુાં છે.” એમ કહી એ ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટનો તેમને ડ ૂો િાળી દીધો. ખાંડમાાં 
સિાટો છિાઈ ગયો. ચનુ્દ્થેલી એ નોટને તેમને ખોલીને ફરી પછૂ્ુાં, “હજુ પણ આ ૧૦૦૦ની નોટ 
કોને જોઈએ છે?” ફરી હાથ ઉપર થિા લાગ્યા. “ભલે” કહી એમણે એ ૧૦૦૦ રૂવપયાની નોટ 
જમીન પર ફેકી દીધી અને તેના પર પગ મકુીને તે  ગદાયેલી નોટને ફરી હાથમાાં લઇ ઉં ી કરી 
પછૂ્ુાં. “હજુયે આિી ખરાબ અને ધળૂિાળી નોટ કોને જોઈએ છે?” છતાાંયે બધાના ધીમે ધીમે હાથ 
ઉપર થિા લાગ્યા. પછી એમણે કહ્ુાં, “મારા વપ્રય વમત્રો, આજે આપણે ખબુ મહત્તિની િાત શીખ્યા 
છીએ. નોટને મેં ડ ૂો કરી,રગદોળી છતાાં તમારે તે જોઈએ છે, કારણ કે તમને ખબર છે કે આનાથી 
એની દકિંમત ઘટશે નદહ. અત્તયારે પણ તેની દકિંમત ૧૦૦૦ રુપીયાજ છે. આિીજ રીતે જીિનમાાં 
આિતા સાંજોગોને લીધે આપણે ની ે પડીએ છીએ, ખોટા વનણાયો કે ભલૂને લીધે હતાશ, વનરાશ 
થઇ સાંકો ાઈ જઈએ છીએ. આ નોટની જેમજ ડ ૂો િળી જઈએ છીએ અને આપણને લાગે છે કે 
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આપણે સાિ નકામાાં થઇ ગયા છીએ પણ એવુાં નથી. કઈ પણ થાય છતાાં આપણી દકિંમત નથી 
ઘટતી. આપણે બધા ખાસ છીએ આ િાત ક્ારેય ન ભલૂતા.” બોધ: નાણાનુાં જે રીતે એક  ોક્કસ 
મલુ્ય છે એવુાં જ માનિજીિનનુાં પણ છે. સાંજોગોને લીધે તે પછડાય, ક ડાય – ગમે તે થાય છતાાં 
એક માણસ તરીકેનુાં તેનુાં મલુ્ય ઘટી જત ુાં નથી." 
 

સાંપવતના સ્િાથાના  લણ તરીકે અવનસ્ટ પરમાથાના  લણ તરીકે ઇષ્ટ 
- ભપુતભાઈ િડોદરીયા  
પ્રવુશયાના રાજા સાઇરસે આમેવનયાનાાં એ િખતનાાં રાજા-રાણીને કેદ કયાું. સાઇરસે બાંદીિાન 
રાજાને પછૂ્ુાં : ‘તમારી રાણીને મતુત કરિાની કેટલી દકિંમત આપી શકો?’ રાજાએ જિાબ આપ્યો : 
‘મારી પાસે આમેવનયાનુાં રાજય હોત તો તો મારી રાણીને છોડાિિા આખુાં રાજય જ તમને આપી 
દેત, પણ એ તો નથી એટલે રાણીને છોડાિિા માટે હુાં મારુાં  જીિન આપી શકીશ.’ પ્રવુશયાના 
રાજાએ બાંદીિાન રાજા-રાણીને તરત જ છોડી મકૂ્ાાં. રાજાના જિાબથી પ્રવુશયાનો રાજા ખશુ થઈ 
ગયો હતો. એ િાતને થોડો િખત િીતી ગયો. એક દદિસ આમેવનયાના રાજાએ રાણીને પ્રશ્ન કયો : 
‘રાણી, પ્રવુશયાની જાહોજલાલી, દરબારનો ભપકો અને રાજાની ઉદારતા તમને કેિાાં લાગ્યાાં?’ 
 
રાણીએ કહ્ુાં : ‘કેદી તરીકે આપણે ત્તયાાં ગયાાં ત્તયારથી મારી નજર કે મારા વિ ારો બીજા કશામાાં 
રોકાયાાં જ નથી. જે માનિી મારી મકુ્તત માટે પોતાનો પ્રાણ આપિા તૈયાર થયો હતો તેની પર જ 
મારુાં  મન એકાગ્ર થ્ુાં હત ુાં.’ દકસ્સો જૂના ઇવતહાસનો છે- ઇવતહાસમાાં તેનુાં જે તથ્ય હોય તે, પણ તેમાાં 
જે મમા છે તે જીિનના એક તથ્ય તરીકે કોઈ પણ સમય માટે સ્િીકારિો પડ ેતેિો છે. 
 
દરેક વ્યક્તત એક અગર બીજા પ્રસાંગે એવુાં કહ ેછે- કોઈ મજાકના સરેૂ કહ ેછે, કોઈ પરૂી ગાંભીરતાથી 
કહ ેછે કે બીજાઓની નજરે મારી કાાંઈ દકિંમત જ નથી! વપતાની ફદરયાદ એ છે કે દીકરાઓને 
બાપની દકિંમત નથી. જે કાંઈ મારી દકિંમત છે તેનો આધાર વમલકત છે. પતુ્રની ફદરયાદ એ છે કે 
મારા વપતાની નજરમાાં મારી દકિંમત આિતી કાલના ‘કમાઉ દીકરા’ તરીકે છે! દીકરો કાલ સિારે 
રૂવપયા કમાઈને લાિિા માાંડશે અને ઘરને લક્ષ્મીથી ભરી દેશે, તેિી ધારણા ગણતરી ઉપર જ 
દીકરાની દકિંમત બાપની નજરમાાં હોય છે! 
 



 

 

હિે જેઓ આ રીતે વિ ારે છે તેઓ કદી એટલુાં વિ ારતા નથી કે તેમણે પોતે કદી વઆાથક અને 
િહિેારની ગણતરીઓથી અલગ રીતે તેમની પોતાની દકિંમત ઊં ી અંદાજાય એવુાં કાંઈ ક્ુું છે? 
પતુ્ર ફદરયાદ કરે છે કે મારા વપતા માત્ર  લણી નોટોનુાં જ મલૂ્ય સમજે છે એટલે મને પણ  લણી 
નોટોના િજનથી તોળે છે, પણ આિી ફદરયાદ કરનાર પતેુ્ર વિ ારવુાં રહ્ુાં કે તેણે વપતાને બીજા 
કોઈ  લણનો પદર ય કરાવ્યો છે ખરો? જે કોઈ માણસ આ સાંસારમાાં સોના-રૂપાના વસક્કામાાં થતા 
માણસના મલૂ્યાાંકન વિશે ફદરયાદ કરે છે તે માણસે એથી  દઢયાતા  લણનો પદર ય કરાિિો 
જોઈએ. ઈશ્વરે માણસના હૃદયમાાં પણ લક્ષ્મી મકૂી છે- લાગણીની લક્ષ્મી, પે્રમની લક્ષ્મી, કરુણાની 
લક્ષ્મી, પણ માણસે તો પોતે કીમતી ધાતઓુને એક મોટી મડૂી ગણી અને તેને જ િધ ુને િધ ુ
મહત્તત્તિની ગણી એટલે છેિટે તમે જે હવથયાર બીજાની સામે ઉગામો એ જ હવથયાર તમારી સામે 
આિે એવુાં બનિાનો પરૂો સાંભિ રહ ેછે. 
 
કેટલાક દકસ્સામાાં એવુાં પણ બને છે કે માણસ પોતાના હૃદયની લક્ષ્મી ભરપરૂ લ ૂાંટાિે અને છતાાં 
દુવનયા તેની સા ી દકિંમત કરે જ નહીં- તમે લાગણીનો વસક્કો આપો, પણ સામો માણસ તેની ગરજ 
ટાણે તમારો વસક્કો સ્િીકારે, પણ તમને તેનો ખપ પડે ત્તયારે તે કહશેે કે તમે આપેલો વસક્કો ખાસ 
દકિંમત િગરનો હતો અને તમે આજે મારી પાસે જે વસક્કો માગો છો તે તો સોના- ાાંદીનો છે- હુાં 
તમને તે કઈ રીતે આપી શકુાં? આવુાં કોઈ કોઈ િાર બને છે, પણ તેથી અસલ િાત ખોટી ઠરતી 
નથી. િહિેારની દુવનયામાાં રૂવપયાનુાં  લણ તો સ્િીકારવુાં જ પડે છે, પણ સોનુાં કે  ાાંદી પોતે કાંઈ 
ખરાબ નથી- તે સારાાં કે ખરાબ તેનો વનણાય તમે તેનો વિવનમય કઈ રીતે કરો છો તેની પરથી 
થાય છે. સ્િાથા અને સાંગ્રહના  લણ તરીકે તે ‘અવનષ્ટ’ છે. પરમાથા-પે્રમના  લણ તરીકે તે ‘ઇષ્ટ’ 
છે. ચબ્રટનના મહાન નિલકથાકાર  ાલ્સા દડકન્દ્સના વપતા દીકરા માટે એક સમસ્યા બની ગયા હતા. 
 ાલ્સા દડકન્દ્સ બાળક હતા ત્તયારે તેના વપતાને દેવુાં થઈ જતાાં જેલમાાં જવુાં પડ્ુાં હત ુાં. વપતા આમ 
છતાાં પતુ્રને આગળ ભણાિિા માગતા હતા. દડકન્દ્સની માતા પોતાની ક્સ્થવતનો વિ ાર કરીને તેને 
કામે લગાડિાના મતની હતી. માતાએ બાળક  ાલ્સાને કારખાનામાાં કામે લગાડી દીધો. બાળમજૂર 
તરીકે  ાલ્સાને બહુ ઝાઝા દદિસ મજૂરી તો કરિી ન પડી, પણ માતાના િલણને તે કદી માફ કરી 
શક્ો નહીં! બીજી બાજુ  ાલ્સા દડકન્દ્સ સફળ નિલકથાકાર બનીને ખબૂ ધન કમાયો અને તેના 
વપતા પતુ્ર ( ાલ્સા દડકન્દ્સ)ને કશુાં કહ્યા િગર તેના પ્રકાશકો પાસેથી પૈસા લઈ આિિા માાંડયા. 
ત્તયારે કોઈએ દડકન્દ્સને સલાહ આપી કે ‘તમારા વપતાને કોઈએ પૈસા આપિા નહીં, એિી સ ૂના 
લાગતાિળગતાઓને આપી દો!’  ાલ્સા દડકન્દ્સે ત્તયારે એવુાં કરિાની સાફ ના પાડી- માયાળ વપતાનુાં 
અપમાન એિી રીતે કઈ રીતે કરી શકાય? ‘સમસ્યા’રૂપી વપતા માત્ર વઆાથક અથામાાં ‘સમસ્યા’ હતા- 



 

 

સ્નેહની સમસ્યા નહોતા. માણસે પોતે જ માણસ કરતાાં રૂવપયાને મોટો બનાિી દીધો છે અને હિે 
માણસ પોતે જ ફદરયાદ કરે છે કે રૂવપયો માણસ કરતાાં બહુ મોટો થઈ પડયો- આવુાં તે હોય! 
 

તમને બહ ુિોધ  ડે છે? (કેચલડોસ્કોપ) – મોહમ્મદ માાંકડ 
િોધ કરિો જ નહીં, એ િાજબી હોય તોપણ નહીં. કારણ કે િોધ એ બે્રક િગરની ગાડી છે. એક 
િાર ઊપડયા પછી એની ગવત ગણુાકારમાાં િધે છે. િોધનુાં વનિારણ બહુ જ મશુ્કેલ છે. છતાાં એના 
તરફથી થત ુાં વ્યાપક નકુસાન જોતાાં દરેક વ્યક્તતએ એના ઉપર કાબ ૂરાખિો જરૂરી છે 
ક્ારેય િોધ ન  ડતો હોય એિી વ્યક્તત શોધિી મશુ્કેલ છે. હુાં એક એિા માણસને ઓળખુાં છાં 
જેમને ક્ારેય ગસુ્સે થતા મેં જોયા નથી, પરાંત ુમને ખબર ન હોય એિા કોઈ સમયે એ ગસુ્સે થતા 
પણ હોય. િોધ લગભગ બધાને  ડે છે. દુિાાસા જેિા ઋવષ પણ િોધી હતા. માણસ ઋવષ હોય, મવુન 
હોય, વિદ્વાન હોય, એકાાંતિાસી હોય. છતાાં િોધથી બ િાનુાં એના માટે મશુ્કેલ હોય છે. પ્રાણીઓને 
પણ આપણે ચખજાઈ જતાાં જોઈએ છીએ. 
િોધ એ આપણા જાનિરપણાનુાં લક્ષણ છે. પ્રકૃવતથી જ આપણામાાં િોધ રહલેો છે. દરેક વ્યક્તતને 
િત્તાઓછા પ્રમાણમાાં િોધ  ડે છે, પરાંત ુબહુ િોધી હોવુાં, અવતશય િોધી હોવુાં એ જુદી જ િાત છે. 
િોધ આપણને બધાને  ડે છે. એટલે એ આપણા માટે અમકુ હદ સધુી સ્િાભાવિક છે અને એને 
સહન કરિાની, જીરિિાની શક્તત પણ કુદરતે આપણા શરીરને આપી છે, પરાંત ુજો એ હદથી િધી 
જાય તો પદરણામ ખતરનાક આિે છે. િોધથી મતૃ્ત્ ુથયાના પણ દાખલા છે. 
િોધ વસિાયની બીજી લાગણીઓ પણ શરીરને નકુસાન કરે છે, પરાંત ુિોધ એના કરનારને અને 
એની આસપાસના બીજાઓને, એમ બાંને રીતે નકુસાન કરે છે. િોધને િશ થઈને માણસ પોતાના 
વપ્રયજનને પણ મારી બેસે છે. (માબાપ જ્યારે પોતાનાાં િહાલસોયાાં બાળકોને મારે છે કે ભાઈ 
પોતાની બહનેને મારે છે ત્તયારે એની પાછળ િોધ જ કારણભતૂ હોય છે.) એક માણસે િોધમાાં ને 
િોધમાાં પોતાના એકના એક પતુ્રને એટલો માયો કે તે મરી ગયો! પાછળથી એ માણસે આપઘાત 
કયો. 
એક હૃદયરોગના દદીને એના પાડોશીએ એટલો ગસુ્સે કયો કે એની સાથે ઝઘડો કરિા માટે દોડતાાં 
એ પોતે જ પડી ગયો અને મતૃ્ત્ ુપામ્યો. િોધના  ોપડે નોંધાયેલા આિા તો અનેક દાખલાઓ છે. 
આમ હોિા છતાાં, િોધ બધાને  ડે છે. કારણ કે, િોધને જીતિાનુાં મશુ્કેલ, અવત મશુ્કેલ છે, દુષ્કર છે. 
ધમાશાસ્ત્રોએ બીજી જે લાગણીઓનો ઉલ્લેખ કયો છે એને જીતિાનુાં મશુ્કેલ હોિા છતાાં િોધ જેટલુાં એ 
કામ મશુ્કેલ નથી. લોભને માણસ જીતી શકે છે, મદને જીતી શકે છે, કામને જીતી શકે છે. કારણ કે 
એમાાં એને પોતાના અહમના પ્રિાહ સાથે તરિાનુાં હોય છે. માત્ર રૂપપલટો કરીને પોતાના અહમને 



 

 

અકબાંધ રાખીને એ કામ એ કરી શકે છે. િોધ જીતિો હોય તો એને સામા પરેૂ તરવુાં પડે છે. એના 
અહમના પ્રિાહ સાથે રહીને િોધને એ જીતી શકતો નથી. 
લોભી માણસ દાનેશરી થઈને લોભને જીતી શકે છે. એમાાં એને મશુ્કેલી તો બહુ જ પડે છે, પરાંત ુ
દાનેશરી થિાથી એનો અહમ ્સાંતોષાય છે. જે માણસ બધી િસ્તઓુનો મોહ છોડીને ત્તયાગી બને છે 
એનો અહમ ્પણ સાંતોષાય છે. કામવવૃત્તને તજી દેનાર પણ પોતાના અહમને સાંતોષી શકે છે. 
અહાંકાર અને મદ છોડીને નમ્રતાની મવૂતિ તરીકે બહાર આિનાર વ્યક્તત પણ અહમને સાંતોષી શકે 
છે. આ બધી જ લાગણીઓ અને વવૃત્તઓને જીતનાર માણસ એના અહમના પ્રિાહ સાથે તરે છે. 
પોતાનુાં એક રૂપ છોડીને બીજુ ાં જે રૂપ એ ઓઢે છે એનાથી એના અહમને િધારે પોષણ મળે છે. 
પરાંત ુિોધ તજી દેનારને એિો કોઈ લાભ મળતો નથી. અમકુ પદરક્સ્થવતમાાં િોધ નહીં કરનાર 
માણસ માત્ર ‘નમાલો‘ દેખાય છે. એટલે િોધ તજી દેિો એ સામા પરેૂ તરિા જેવુાં કામ છે. પોતાના 
અહમના પ્રિાહનો સાથ એમાાં માણસને મળતો નથી. િોધ તજી દેનારને અહમનો સાથે છોડી દેિો 
પડે છે. એનો અહમ ્તો ઘિાય છે અને ઘણી િાર તો એ અહમ ્એટલો ખાંદડત થાય છે કે માણસ 
તરીકે ટકી રહિેાનુાં પણ મશુ્કેલ બની જાય છે. 
આમ હોિાથી જ િોધ તજી દેિાનુાં દુષ્કર હોય છે. િોધ માણસના અહમ ્સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગયો 
હોય છે. કોઈક મહાિીર જ તેને સાંપણૂાપણે જીતી શકે છે. 
િોધ જીતિો અને િોધ મનમાાં ને મનમાાં દબાિી દેિો તે બાંને જુદી બાબત છે. િોધ કરિાથી 
શારીદરક, માનવસક અને સામાજજક ત્રણેય કે્ષતે્ર નકુસાન થાય છે. એ જ રીતે િોધ દબાિિાથી પણ 
શરીર અને મનને નકુસાન થાય છે. િોધ દબાિી રાખિાથી કેટલાાંક બાહ્ય નકુસાનોથી બ ી શકાય 
છે, પરાંત ુશરીર અને મનને એથી ઘણુાં જ નકુસાન પહોં ે છે. મનમાાં ને મનમાાં દાબી રાખેલ િોધ 
અનેક પ્રકારનુાં વિષ પ્રસરાિે છે. દાબી રાખેલ િોધ દટાઈ જતો નથી કે નાશ પામતો નથી, તે 
બીજાાં અનેક રૂપે ફૂટી નીકળે છે, િોધને દાબી રાખિાથી માણસ એવસદડટી, લોહીનુાં ઊંચુાં દબાણ, 
હોજરીનાાં  ાાંદાાં જેિા અનેક રોગોનો ભોગ બને છે. હૃદયના ધબકારા િધી જાય છે. છાતીમાાં અને 
પેટમાાં દુખાિાનો અનભુિ થાય છે. અવનરા સતાિે છે. શરીર અને મનનુાં તાંત્ર જાણે હ મ ી જાય 
છે. 
િોધને દબાિી રાખિા કરતાાં તો તેને વ્યતત કરિામાાં િધ ુસલામતી છે. ખરેખર તો િોધનુાં શમન 
થવુાં જોઈએ. એક પ્રકારનુાં માનવસક સમાધાન અને શાાંવત પ્રાપ્ત થિાાં જોઈએ. ગસુ્સે થનારને હાંમેશાાં 
એમ લાગે છે કે, ગસુ્સે થિા માટે એની પાસે િાજબી કારણો છે અને એ નછૂટકે ગસુ્સો કરી રહ્યો છે. 
ઘણા માણસો પોતાના નોકરો ઉપર ગસુ્સે થાય છે એથી નોકરો એમને જોઈને ધ્રજૂે છે અને િધારે 
ભલૂો કરી બેસે છે. પદરણામે પેલાને િધારે ગસુ્સો  ડે છે. પોતાનાાં બાળકો ઉપર ઘણા માણસો 



 

 

એટલો ગસુ્સો કરે છે કે બહારથી એ ઘરમાાં આિતાાં જ ઘરમાાં સોપો પડી જાય છે. ઘણા માણસો 
કશુાંક ખોિાઈ જાય તો ગસુ્સે થઈને થાળી, િાટકા, ખરુશી કે  ોપડી પછાડે છે. ઘણા માણસો 
હિામાન ઉપર ગસુ્સો કરે છે. ઘણા સરકારના કાયદાઓ ઉપર, સમાજની રૂદઢઓ ઉપર, 
િસ્તીિધારા ઉપર, ટ્રાદફક ઉપર અને ઘણા તો વિશ્વમાાં બનતા બનાિો ઉપર િોધ કરીને નકામુાં 
પોતાનુાં લોહી બાળયા કરે છે. એિો િોધ કે ગસુ્સો કશુાં જ પદરણામ લાિી શકતો નથી, માત્ર એના 
કરનારને જ નકુસાન કરે છે. 
ગસુ્સો કરનારને એમ લાગે છે કે, એથી પોતાનુાં મહત્તત્તિ પોતે સાચબત કરી શકે છે, પરાંત ુ
મોટાભાગના દકસ્સાઓમાાં મહત્તત્તિ ઘિાય અથિા તો કોઈ કામને કે પદરક્સ્થવતને માણસ પહોં ી 
િળી શકે તેમ ન હોય ત્તયારે જ તે ગસુ્સે થઈ જાય છે. 
જીિનના અટપટા વ્યિહારોમાાં ઘણી િાર થોડો ગસુ્સો કરિાની જરૂર પડે છે, ખાસ કરીને બાળકો 
સાથે કામ લેિાનુાં હોય ત્તયારે. 
એિી કોઈક જ વ્યક્તત હશે જેણે પોતાનાાં બાળકો ઉપર ગસુ્સો કયો ન હોય. એિી કોઈક જ માતા કે 
વપતા હશે જેમણે પોતાનાાં બાળકોને ગસુ્સે થઈને ટાપલી પણ મારી ન હોય. પ્રાણીઓ પણ પોતાનાાં 
બચ્ ાાંઓ ઉપર ચખજાઈને તેમને વશક્ષણ આપે છે. બાળકો માટેનો માબાપનો િોધ એ જીિન અને 
વશક્ષણનો જ એક ભાગ છે, પરાંત ુએ િોધ માત્ર અમકુ ક્ષણો કે અમકુ સમય પરૂતો જ હોય છે. એનાાં 
મળૂ ઊંડાાં નથી હોતાાં અને એ બેમાાંથી કોઈ પક્ષને ખાસ નકુસાન કરતો નથી. પરાંત ુિોધ જો િધી 
જાય તો એનાાં પદરણામો ભયાંકર આિે છે. 
એટલે સારામાાં સારો રસ્તો એ છે કે િોધ કરિો જ નહીં, એ િાજબી હોય તોપણ નહીં. કારણ કે િોધ 
એ બે્રક િગરની ગાડી છે. એક િાર ઊપડયા પછી એની ગવત ગણુાકારમાાં િધે છે. િોધનુાં વનિારણ 
બહુ જ મશુ્કેલ છે. છતાાં એના તરફથી થત ુાં વ્યાપક નકુસાન જોતાાં દરેક વ્યક્તતએ એના ઉપર કાબ ૂ
રાખિો જરૂરી છે. આપણા જેિી સામાન્દ્ય વ્યક્તતઓએ ધ્યાન આપિા જેિી કેટલીક અગત્તયની 
સ ૂનાઓ આ પ્રમાણે છે. 
- િોધ  ડે ત્તયારે તરત જ એ પદરક્સ્થવત અને િાતાિરણથી દૂર  ાલ્યા જવુાં. એમ કરિાથી િોધની 
વિનાશક અસરોથી બ ી શકાય છે. 
- િોધ  ડે ત્તયારે મનમાાં એ િખતે  ાલતા વિ ારોને પકડી પાડિા અને એના ઉપર વિ ાર કરિો 
કે, એ વિ ારોનો અમલ કરિા માટે કે અચભવ્યતત કરિા માટે િોધ વસિાયનો બીજો રસ્તો છે કે 
નહીં? 
- િોધ  ડે ત્તયારે ઘણા માણસો ઈશ્વરનુાં સ્મરણ કરે છે, ઘણા કોઈ જાપ કે શ્લોક બોલે છે, ઘણા કશુાંક 
પઢિાનુાં શરૂ કરે છે, ઘણા સહજે દૂર જઈને પાણી પી લે છે. આનાાં પદરણામો  ોક્કસ સારાાં આિે છે, 



 

 

કારણ કે, િોધની ગાડી જ્યારે ઢાળ પરથી ગબડતી હોય ત્તયારે કોઈ પણ રીતે એને અટકાિિાની 
જરૂર હોય છે. જો એને અટકાિિામાાં આિે તો જ તે ખાઈમાાં પડતી નથી, બને એટલા અિરોધોથી 
એની ગવતને ભાાંગી નાખિી જોઈએ. 
- િોધ પણ બીજી ટેિો જેિી એક ટેિ છે અને અને છોડી શકાય છે. બીજી સારી ટેિો પાડિાથી 
આપોઆપ જ એ ટેિ છૂટી જાય છે. 
- જે માણસને હસિાની ટેિ હોય છે એ જલદી ગસુ્સે થઈ શકતો નથી. કોઈ િાતની અચભવ્યક્તત 
કરિાની જ હોય ત્તયારે ગસુ્સાથી એ કરિાના બદલે હાસ્યથી કરિાની ટેિ પાડિી જોઈએ. 
- વિન્દ્સ્ટન  ચ િલનુાં એક સુાંદર િાક્ છેુઃ It is my belief, you cannot deal with the most 
serious things in the world, unless you understand the most amusing. 
જજિંદગીને બહુ ગાંભીરતાથી લેિાના બદલે, એનો બધો બોજ પોતાના ઉપર ઉપાડિાના બદલે, થોડી 
રમજૂવવૃત્ત રાખિી સારી, કારણ કે જીિનની ગાંભીરમાાં ગાંભીર બાબતોમાાં પણ ક્ાાંક રમજૂ છપાયેલી 
હોય છે. 
- આપણે જ સા ા છીએ એિો દુરાગ્રહ ઓછો રાખિો. સા ા હોઈએ તોપણ બીજા આપણને એ રીતે 
જ સ્િીકારે એિો આગ્રહ ન રાખિો. આસપાસના માણસો પાસે બહુ અપેક્ષાઓ ન રાખિી, બાળકોને 
આપણા પોતાના વિ ારોના બીબામાાં ઢાળિાનો વમથ્યા પ્રયત્તન ન કરિો, દુવનયાને ધરમળૂથી 
પલટી નાખિાની મહત્તત્તિાકાાંક્ષા ન સેિિી, વ્યિહારમાાં વમતા ારી થવુાં. કારણ કે દરેક બાબતનો 
અવત ાર િોધ જન્દ્માિે છે. 
- જે માણસ સદહષ્ણ ુહોય, હસમખુો હોય, ગમ ખાિાની ટેિિાળો હોય, નમ્ર હોય, આનાંદી હોય એને 
િોધ ઓછો  ડે છે. 
- હાસ્ય અને િોધ, રમજૂ અને ગસુ્સો એકસાથે રહી શકતાાં નથી. 
- વિખ્યાત એતટર હને્દ્ડરસન માટે એમ કહિેાય છે કે તેને ભાગ્યે જ િોધ  ડતો હતો. એક દદિસ 
ઓતસફડામાાં એક   ાામાાં તે ભાગ લેતો હતો ત્તયારે એક વિદ્યાથીએ ચખજાઈને તેના  હરેા પર 
પોતાના ગ્લાસમાાંથી શરાબ છાાંટયો. હને્દ્ડરસને ચખસ્સામાાંથી રૂમાલ કાઢયો અને પોતાના  હરેો 
લછૂીને કહ્ુાં, “વમત્ર! આપણે જરા આડા રસ્તે  ાલ્યા ગયા,  ાલો ફરી   ાાના મદુ્દા પર આિીએ! 
(સૌજન્દ્ય:સાંદેશ) 
 

માનિ માત્ર ભલૂને પાત્ર – હાદદિક પટેલ 
તમારી આજુબાજુ તમે એિો કોઇ માણસ નહી હોયજેણે જીિનમાાં કયારેય ભલૂ જ ના કરી હોય, જો 
જોયો હોય તો તેના  રણો ધોઈ  રણામતૃ પીવુાં જોઈએ કેમ કે તે ઈશ્વર જ હોઈ શકે. ભલૂ એ 



 

 

માણસની સ્િાભાવિક દિયા છે. જો માણસ ભલૂ કરિાનુાં જ બાંધ કરીદે તો તેનો વિકાસ સ્થચગત થઈ 
જાય અને તે કઇ નવુાં શીખીજ ન શકે. કાંઈક નવુાં શીખિા કે કરિા ભલૂ તો કરિી જ પઙે. ભલૂ કયાા 
વિના સત્તય ન જ મેળિી શકાય. કોઈ વિજ્ઞાનીએ કહ્ુાં છે કે હુાં મારા પ્રયોગોમાાં 1૦૦૦ િખત વનષ્ફળ 
ગયો કારણકે મે 1૦૦૦ ભલુો કરી હતી, પણ એ ભલુોથી, એ વનષ્ફળતાઓથી હુાં હાયો નહી. દરેક 
િખતે હુાં મારી ભલૂ સધુારી ફરીથી પ્રયત્તન કરતો. 1૦૦૦ િખત વનષ્ફળતા મળયા બાદ મને 
સફળતા મળી. આમ મને ખ્યાલ આવ્યો કે વનષ્ફળતાના 1૦૦૦ રસ્તાઓ છે, અને દરેક િખતે મારી 
ભલુો જ મને સફળતા તરફ લઈ ગઇ અને સફળતા મેળિિામાાં મને સહાયભતુ બની. 
ઘણા એિા લોકો હોય છે જે ભલૂ કરે, અને પોતાની ભલૂ સમજાતા વનરાશ થઇ જાય કે, હિે શુાં 
કરીશ? લોકો શુાં વિ ારશે? મારૂ શુાં થશે? આિી નકામી ચ િંતા કયાા કરે છે, પણ પોતાની ભલૂ 
સધુારિાનો પ્રયત્તય કરતા નથી. અરે ભાઈ, આિી નાહકની ચ િંતા કયાા કરિાથી થોડો કોઈ ઉકેલ 
આિિાનો છે. તમે ભલૂ કરી, કોઇ િાાંધો નહી ! તમને પોતાની ભલૂ સમજાઇ એ જ મહત્તિની િાત 
છે. તો હિે એનો સ્િીકાર કરો અને જરૂર પડે તો જેતે વ્યક્તતની માફી માાંગી લો અને ફરીથી આિી 
ભલૂ ન કરિાન ુિ ન આપો, અને પોતાના િ ન પ્રત્તયે િફાદાર રહો. હિે ભલુી જાઓ ભલૂને! 
અને નિેસરથી શરૂઆત કરો. ભલુી જજો ભલૂને, પણ ભલેુચકેુ એના બોધને ન ભલૂતા ! 
જે લોકો પોતાની ભલૂનો નથી સ્િીકાર કરતા, ન એને સધુારિા કે ન ફરી એનુાં પનુરાિતાન ન થાય 
એિા પ્રયત્તન કરતા, ઉલટુાં પોતાની ભલૂને પોતાની બહાદુરી કે હોંવશયારી સમજે છે, એિા લોકો 
ખરેખર બીજી ભલૂ કરી રહ્યા હોય છે. 
બે વમત્રો હતાાં. એક િાર એક વમત્રથી ભલૂ થઇ ગઈ બીજા વમત્રને એન ુમાઠુાં લાગ્્ુાં. થોડા સમયબાદ 
પહલેા વમત્રને પોતાની ભલૂ સમજાઈ અને એનો ખબુ પસ્તાિો થયો. એણે બીજા વમત્રની માફી 
માાંગી બીજા વમતે્ર એને માફ કરિાના બદલે પોતાનો ગસુ્સો કાઢયો, એની હાાંસી ઉઙાિી અને ન 
કહિેાનુાં કહ્ુાં, પહલેો વમત્ર ચપુ ાપ ત્તયાથી  ાલ્યો ગયો. બાદમાાં તેને અફસોસ થયો કે પોતે માફી 
માાંગી બીજી ભલૂ કરી બેઠો. 
માફી માાંગિી કોઇ કાયરોનુાં કામ નથી, માફી માાંગિા માટે અદ્દભતુ સાહસની જરૂર હોય છે. િળી 
માફી સામેિાળી વ્યક્તત કે બીજા કોઇ માટે નહી, પરાંત ુપોતાના માટે જ માાંગિાની હોય છે. કારણ કે 
ભલૂ સમજાયા બાદ મનમાાં ઉઠતી અપરાધભાિના અને પિાતાપની આગ મનને અશાાંત અને 
બે ેન કરી મકેુ છે. માફી માાંગિાથી જ આ અગનજ્િાળાઓને શાાંત કરી શકાય છે. આપણા મનની 
શાાંવત માટે તો આપણે પ્રયત્તન કરિો જ રહ્યો. માફી આપિી ન આપિી સામેિાળી વ્યક્તતના હાથમાાં 
છે. અહી એક સ્પષ્તા કરી લઉ કે આપણે ભલૂની િાત કરી રહ્યા છીએ, નદહ કે ગનુાહની. 



 

 

બાકી ભલુો તો થાય અને કરતાાં પણ રહવે ુાં જોઈએ, કેમ કે ભલૂ માણસથી જ થાય કાંઈ પશઓુ ભલૂ 
ન કરે. કયારેય સાાંભળ્ુાં કે કતૂરાએ ભલૂથી બ કુાં ભ્ુું કે ભેંસે ભલૂથી વશિંગ ુાં મા્ુું. કયારેય ભલુોથી 
ડરવુાં જોઈએ નહીં. ભલુો તો કરતા જ રહવે ુાં જોઇએ. ભલુો તો કરિી જ પઙે, દરેક િખતે કોઈક નિી 
ભલૂ કરિી જોઇએ અને એને સધુારીને આગળ િધવુાં જોઇએ. ભલુો કરિાથી જ નવુાં શીખી શકાય. 
રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે ખબુ સરસ કહ્ુાં છે, ‘જો તમે ભલુોને રોકિા દરિાજા બાંધ કરી દેશો તો, સત્તય 
પણ બહાર રહી જશે.” પોતાની ભલૂને લીધે વનરાશાની ગતાામાાં ધકેલાઇ ગયેલા કોઈ એકાદને બેઠો 
કરિા પણ આ લેખ મદદરૂપ થશે, તો મારો પ્રયત્તન સફળ ગણાશે. 
“ઘણી બધી અને મોટી ભલુો કરીને જ માણસ મહાન બને છે” - 
 

ગમે એિો છે, મારી સાથે સારો છે ને! 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
લ ૂાંટ એણે ગણતરી મકૂીને કરી, હાથ મકૂી ગયો તો નમન લઈ ગયો. 
આિડત દાદને પાત્ર સાચબત કરી, ફૂલ માગ્યાાં હતાાં ને કિન લઈ ગયો. 
-ગલુામ અબ્બાસ 'નાશાદ' 
સાંબાંધ માણસના આધારે નક્કી થાય છે અને માણસ એની પ્રકૃવતના આધારે. િેિલેન્દ્થ એક ન હોય 
ત્તયારે સાંબાંધ સીધી દદશામાાં  ાલતો નથી. સાંબાંધમાાં અપડાઉન સ્િાભાવિક છે. બે માણસ હોય 
તેમાાંથી એક સીધી રીતે  ાલતો હોય અને બીજો કુદાકા મારીને  ાલતો હોય તો થોડી જ િારમાાં 
બાંને થાકી જાય છે. કાાં તો સરળ રીતે  ાલતા માણસે કુદકા મારિા પડે છે અથિા તો કુદાકા 
મારનારે શાાંવતથી  ાલિાની પ્રકૃવત કેળિિી પડે છે. એડજસ્ટમેન્દ્ટ એ સાંબાંધનો સૌથી મોટો આધાર 
છે. જોકે એડજસ્ટમેન્દ્ટનુાં પણ એવુાં છે કે એક હદથી િધારે કોઈ માણસ સમાધાન કરી શકત ુાં નથી. 
પોતાની પ્રકૃવત ગમે તેિી હોય તોપણ એક સમયે તો એ છતી થઈ જ જાય છે. દદરયા અને ઝરણાાં 
િચ્ ે દોસ્તી ન થાય, કારણ એકની પ્રકૃવત િહવે ુાં છે અને બીજાની બાંધાઈ રહવે ુાં. દદરયો છલકી શકે 
છે, પણ િહી નથી શકતો. 
સખુી થિા માટે બે જ રસ્તા હોય છે. કાાં તો એકબીજાને એડજસ્ટ થાિ અથિા છૂટા પડી જાિ. 
મોટાભાગના લોકો એટલા માટે દુુઃખી હોય છે કે એ આ બેમાાંથી કાંઈ જ કરી શકતા નથી. આવુાં ન 
કરે ત્તયારે એ એકબીજાને િખોડિાનુાં અને િગોિિાનુાં શરૂ કરે છે. આકે્ષપો કરિા એ બળાપો 
ઠાલિિાનો સૌથી સહલેો રસ્તો છે. આપણને ન ગમતી વ્યક્તત માટે કોઈ ને કોઈ આકે્ષપ,ફદરયાદ, 
િાાંધા અને નારાજગી તૈયાર જ હોય છે. મોકો મળયો નથી કે આપણે ઉતારી પાડિાનુાં શરૂ કરી 
દઈએ છીએ. 



 

 

દરેક સાંબાંધમાાં આપણી પાસે  ોઇસ હોતી નથી. અમકુ સાંબાંધોનો વનણાય આપણા હાથમાાં હોય છે. 
દોસ્તી કે સાથે કામ કરનારા સાથેના સાંબાંધની માત્રા આપણે નક્કી કરિાની હોય છે. દોસ્તીની 
દુવનયામાાં દુહાઈ અપાતી રહ ેછે. દોસ્તી મહાન છે. હર એક દોસ્ત જરૂરી હોતા હૈ. રાઇટ, જજિંદગીમાાં 
દોસ્ત જરૂરી હોય છે, પણ આપણે જેને દોસ્ત સમજીએ છીએ એ દોસ્ત છે કે નહીં એ ઘણી િખત 
નક્કી કરી શકતા નથી. માનો કે દોસ્ત હોય તોપણ એ દોસ્ત દોસ્તીને લાયક છે કે નહીં એ નક્કી 
કરવુાં પડત ુાં હોય છે. સાંબાંધોના માગા ઉપર સાિધાનીનાાં બોડા નથી હોતાાં, એ તો આપણે ખલુ્લી 
આંખો રાખીને વનહાળિાાં પડતાાં હોય છે. 
ઘણી િખત આપણને ખબર હોય છે કે આ માણસ સારો નથી. આપણે એટલા માટે સાંબાંધ  ાલ ુ
રાખીએ છીએ કે દુવનયા સાથે એ ગમે તેિો હોય, મારી સાથે સારો છેને. આપણે એવુાં પણ માનિા 
લાગતા હોઈએ છીએ કે એ બીજા સાથે ભલે ગમે તેવુાં િતાન કરે પણ મારી સાથે એવુાં નહીં કરે. 
ક્ારેક આપણો સ્િાથા પણ આપણને સાંબાંધ  ાલ ુરાખિા માટે લલ ાિતો હોય છે. આપણે એ 
ભલૂી જતાાં હોઈએ છીએ કે કેટલાક માણસોની પ્રકૃવત ક્ારેય બદલાતી નથી. જે માણસ સારો હોય 
એ સારો જ રહ ેછે પણ ખરાબ માણસ જ્યારે સારો દેખાિિા મથતો હોય ત્તયારે એનાથી સાિ ેત 
રહવે ુાં પડે છે. દરેક માણસમાાં વસતસ્થ સેન્દ્સ હોય છે. એ અંદાજ અને અણસાર આપતી જ હોય છે કે 
આ સાંબાંધ જોખમી છે. જોકે આપણે એને ગણકારતા નથી. 
ઉપયોગી હોય એનાથી પણ ઘણી િખત સાિ ેત રહવે ુાં પડે છે. એક દોસ્ત માટે પવત-પત્તનીને 
બોલિાનુાં થ્ુાં. પત્તનીએ કહ્ુાં કે તમારો એ વમત્ર સારો નથી. તેની સાથે િધ ુસાંબાંધ રાખિામાાં તમે 
ધ્યાન રાખો. પવતએ ઉદાહરણો આપ્યાાં કે આટલા સમયે એ આપણને કામ લાગ્યો છે. પત્તનીએ 
ત્તયારે એક સરસ ઉદાહરણ આપ્્ુાં. તેણે કહ્ુાં કે, હુાં દક નમાાં રોજ રસોઈ બનાવુાં છાં. ગેસ િગર 
રસોઈ થતી નથી. ગેસનો ઉપયોગ કરિો જ પડે છે. ગેસ કામનો છે એટલે તમે એનો આંખો 
મીં ીને ઉપયોગ ન કરી શકો. ગેસની િધ ુનજીક જાિ તો દાઝિાનો જ િારો આિે. આપણે બધા 
આગનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ તેનાથી સલામતી તો જાળિતાાં જ હોઈએ છીએ. કેટલાક 
સાંબાંધો આગ જેિા હોય છે. જો સલામતી ન રાખીએ તો બાળી નાખે. 
જેની પ્રકૃવત બદમાશ છે એ બદમાશ જ રહિેાની છે. દરેક માણસ ઉપર શાંકા કરિાનો અથા નથી, 
પણ દરેક માણસ ઉપર આંધળો વિશ્વાસ કરિામાાં પણ ડહાપણ નથી. આપણે સમાજમાાં કે 
ઓદફસમાાં ઘણાાં એિા લોકોને સાથ આપતાાં હોઈએ છીએ જે ક્ારેય કોઈની સાથે સારી રીતે િત્તયાા 
ન હોય. આપણે એવુાં વિ ારીએ છીએ કે મારી સાથે ક્ાાં કાંઈ ખોટુાં કે ખરાબ ક્ુું છે? હુાં શા માટે 
સાંબાંધ બગાડુાં? અમકુ વ્યક્તતઓને આવુાં કહીને જ આપણે મોકા આપતા હોઈએ છીએ. અનભુિ 
થયા િગર આપણે સમજતા નથી. સાંબાંધોની સ્પષ્ટતા જરૂરી હોય છે. કોઈનો અહસેાન હોય તોપણ 



 

 

િધ ુપડતા ઢળી જિામાાં ખતરો માંડાયેલો હોય છે. ઘણા લોકો અહસેાન પણ એ માટે જ કરતા હોય 
છે કે સમય આવ્યે એની દકિંમત િસલૂ કરી શકે. 
પે્રમ વિશે એવુાં કહિેાય છે કે પે્રમ આંધળો છે. પે્રમ કરાતો નથી પણ થઈ જાય છે. પે્રમમાાં હોઈએ 
ત્તયારે પે્રમના દરેક ઉદાહરણો ગે્રટ જ લાગતા હોય છે. દરેક પે્રમી મહાન જ લાગતો હોય છે. એક 
છોકરીની િાત છે. એને એક ્િુાન સાથે પે્રમ થયો. થોડા સમય પછી ખબર પડી કે એ માણસ તો 
દિવમનલ છે. તેના ફે્રન્દ્્સે સમજાિી કે એ માણસ બરાબર નથી. છોકરીએ દફલ્મી સ્ટાઇલથી દલીલો 
કરી કે કેમ દિવમનલને દદલ નથી હોત ુાં? એને પે્રમ કરિાનો અવધકાર નથી હોતો? એ દુવનયા માટે 
ગનેુગાર હશે, પણ મારી પાછળ તો પાગલ છે. મારા માટે એ ગમે તે કરી શકે છે. સા ો પે્રમ એ 
હોય છે કે જે સાચુાં હોય એ કરે, ગમે તે નહીં. એ બાંનેનો સાંબાંધ આગળ િધ્યો. એક દદિસ પે્રવમકાએ 
કહ્ુાં કે આપણા મેરેજ માટે મારા ઘરના હા નહીં પાડે તો? પે્રમીએ કહ્ુાં , હા શુાં ન પાડ?ે તારા માટે 
ગમે તે કરી છૂટીશ. જો નહીં માને તો તારા ઘરના લોકોને જ પતાિી દઈશ. તારા અને મારા આડે 
કોઈ આિે એ મને માંજૂર નથી. એ સમયે પે્રવમકાને સમજા્ુાં કે માત્ર આપણા માટે સારો હોય એ 
સારો જ હોય એ જરૂરી નથી. એણે ધીમે ધીમે એ સાંબાંધનો અંત આણી દીધો. અનભુિ થિાની રાહ 
જોિી એના કરતાાં અગાઉથી જ આપણે જેની સાથે સાંબાંધ બાાંધિા જઈ રહ્યા હોય એની ઓળખ 
મેળિી લેિામાાં િધ ુશાણપણ છે. દફલ્મોમાાં કે િાતાામાાં સારુાં  લાગત ુાં હોય એ િાસ્તવિકતામાાં અઘરુાં  
હોય છે. હા, દરેક પે્રમ અયોગ્ય કે ગેરિાજબી નથી હોતો, પણ દરેક પે્રમ પરફેતટ જ હોય એ જરૂરી 
નથી. 
દુયોધન અને કણા વમત્ર હતા. દુયોધન દુષ્ટ હતો. કણા દુયોધનની પ્રકૃવત જાણતો હતો. વમત્ર હતો 
એટલે કણા દુયોધનને છોડી શકતો ન હતો. ગમે એિો છે પણ મારો વમત્ર છે, એને હુાં કેિી રીતે 
છોડી શકુાં? સારો વમત્ર હોય અને એ કોઈ મશુ્કેલીમાાં સપડાઈ ગયો હોય તો એને મદદ કરિામાાં 
સા ી દોસ્તી છે, પણ આપણને વમત્રની મથરાિટી જ ખબર હોય ત્તયારે એટલી પણ સમજ હોિી 
જોઈએ કે આ માણસ િહલેો કે મોડો એના પગ પર કુહાડો મારિાનો જ છે. કણે દુષ્ટ દુયોધનની 
દોસ્તીનુાં પદરણામ ભોગિવુાં પડ્ુાં હત ુાં. દોસ્તી તો કષૃ્ણ અને સદુામાની પણ હતી. સદુામા કાંઈ 
બોલ્યા નહીં તોપણ કૃષ્ણ વમત્ર સદુામાના મૌનનો મમા જાણી ગયા હતા. ફૂલને કાાંટો મારો તો પણ 
એ સગુાંધ આપિાની પ્રકૃવત છોડત ુાં નથી અને કાાંટા ઉપર ગમે તેટલુાં ફૂલ ફેરિો તોપણ તેની 
તીક્ષ્ણતા ઘટતી નથી. સાંબાંધ સો ટકા વનભાિો, પણ થોડુાંક એ પણ વિ ારો કે એ સાંબાંધ વનભાિિા 
જેિો છે કે નહીં.આંધળા રહીને આગળ િધતા રહીએ તો િહલેા મોડા અથડાિિાનો જ િારો આિે 
છે. 
છેલ્લો સીન : 



 

 

સાંબાંધ, દોસ્તી અને પે્રમ એની સાથે જ રાખો જે હાસ્ય પાછળની િેદના, ગસુ્સા પાછળનો પે્રમ અને 
મૌન પાછળનાાં કારણો સમજી શકે. -અજ્ઞાત  
(‘સાંદેશ’, તા.  14 જુલાઇ, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ) 

 
માણસ દદિસે ને દદિસે િધ ુસખુી થતો જાય છે કે દુુઃખી? 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
હાથ ખલુ્લા હોય તો પણ કોઈ ના પામી શકે, છે ખરેખર બાંધ મઠુ્ઠીની કરામત જજિંદગી, 
લાભ લે ઇન્દ્સાન એનો, છે ખદુાઈ હાથમાાં,  ાર દી' તો  ાર દી', પણ છે હકમૂત જજિંદગી - 'શનૂ્દ્ય' 
પાલનપરુી 
માણસ દદિસે ને દદિસે િધ ુસખુી થતો જાય છે કે દુુઃખી? સખુી અને ખશુ થિા માટે આપણી પાસે 
સેંકડો કારણ છે છતાાં પણ આપણે કેમ િધ ુને િધ ુઉદાસ, વનરાશ અને હતાશ થતાાં જઈએ છીએ? 
દરેકના  હરેા ઉપર એક અજાણ્યો અજ ાંપો છિાયેલો રહ ેછે. બધાાંનાાં મોઢે એક પ્રશ્ન સાાંભળિા મળે 
છે કે કોણ જાણે ક્ારે શાાંવત મળશે? કામ પરુૂાં  જ થત ુાં નથી, જિાબદારી ઘટતી જ નથી. 
જ ાંજાળમાાંથી જેમ બહાર નીકળિા જઈએ એમ િધ ુને િધ ુઅંદર ખ ૂાંપતા જઈએ છીએ. ક્ાાંય મજા 
નથી આિતી. ખશુ થિા માટે બહાનાાં શોધીએ છીએ, પ્લાવનિંગ્સ કરીએ છીએ, ખ ા પણ કરિામાાં 
બાકી રાખતા નથી, છતાાં મજા કેમ નથી આિતી? 
 
જેમ જેમ સાધનો અને સવુિધા િધતાાં જાય છે તેમ તેમ એ િાત િધ ુને િધ ુસાચબત થઈ રહી છે 
કે સાધનો, સવુિધા કે સાંપવત્ત સખુ આપતાાં નથી. સખુ અને ખશુી જો અંદર નહીં હોય તો એ 
બહારથી ક્ારેય મળિાનાાં નથી. માણસ બહારથી ભરાયેલો રહ ેછે પણ અંદરથી ખાલી થતો જાય 
છે.  ાલીસ િષાથી સાઇદકયાદટ્રસ્ટની પે્રસ્તટસ કરતા એક તબીબે હમણાાં સરસ િાત કરી. તેણે કહ્ુાં કે 
લોકોનાાં માનસ સાથે મારે  ાર દાયકાનો સાંબાંધ છે. દરેક દાયકો નિા નિા પ્રશ્નો લઈને આિે છે. 
નિા પ્રશ્નો આિે એમાાં િાાંધો હોઈ ન શકે પણ જૂના પ્રશ્નો ઘટતા નથી, એ તો ત્તયાાંના ત્તયાાં જ છે અને 
નિા નિા ઉમેરાતા જાય છે. 
 
તેમણે કહ્ુાં કે અગાઉના સમયમાાં જિાબદારીઓ પરૂી કરિાનુાં લોકોને ટેન્દ્શન હત ુાં. ખ ાનુાં ટેન્દ્શન 
હત ુાં. હિે એ નથી. હિેના પ્રશ્નો સાંબાંધો આધાદરત છે. દરલેશનવશપ એ આજે માનવસક તણાિ માટે 
સૌથી મોટુાં કારણ બની ગઈ છે. દરેકને પોતાના સાંબાંધો સામે સિાલ છે. કોઈ કોઈને ફ્રીડમ આપતુાં 



 

 

નથી અને બધાાંને ફ્રીડમ જોઈએ છે. દરલેશનવશપમાાં કવમટમેન્દ્ટનુાં તત્તત્તિ પાતળાં અને દફક્કુાં પડી જાય 
છે. જ્યાાંથી મળે ત્તયાાંથી મજા કરિી છે, મજા અને આનાંદ માટે લોકો ભટકી રહ્યા છે અને તેને એ 
ખબર જ નથી રહતેી કે એ દદશા જ ભલૂી ગયા છે. 
 
મારા સાંબાંધો સતકા , સાથાક અને સદૃુઢ છે એિો ખ્યાલ જીિતો રાખિા માણસ ભ્રમ ઊભા કરતો થઈ 
ગયો છે. સોવશયલ મીદડયામાાં એસ્તટિ રહી માણસ એવુાં સમજિા લાગ્યો છે કે તેના દરલેશન લાઈિ 
છે. હસતાાં ફોટા અપલોડ કરીને એ બધાને બતાિિા મથે છે કે હુાં મજામાાં છાં. રીઅલ સ્ટેટસ કોઈ 
અપલોડ કરત ુાં નથી. પાટીઝ અને ફનના ફોટા િોલ ઉપર  ીપકતા રહ ેછે અને દદલની દીિાલો 
જર્જદરત થતી રહ ેછે. લોકો ઓનલાઈન આપઘાત કરતાાં થઈ ગયા છે. 'મન' િગરના 'ફન'નુાં 
પ્રમાણ િધતુાં જ જાય છે. લોકો તો હિે પોતાના લોકોનુાં સ્ટેટસ એ  ેક કરિા માટે કરિા લાગ્યા છે 
કે એ શુાં કરે છે? કોની સાથે ફરે છે? કોઈ સાથે મજા કરે એ આપણાથી સહન નથી થત ુાં. હુાં નથી ને 
એ જલસા કરે છે. મને જેની સાથે ફાિત ુાં નથી એની સાથે એ ફરે છે. ફોન અને નેટની મદદથી 
આપણે જાસસૂી કરિા લાગ્યા છીએ. તને મારા માટે ટાઈમ નથી અને બીજુ ાં બધુાં કરિા માટે પરૂતો 
સમય છે. ફદરયાદો િધતી જાય છે અને સાંબાંધો ઘટતાાં જાય છે. 
 
આપણે બાંધાયેલા રહી શકતા નથી અને છૂટા પડી ગયા પછી મતુત થઈ શકતા નથી. એક કપલની 
િાત છે. બાંને િચ્ ે બે્રકઅપ થઈ ગ્ુાં. બાંનેએ નક્કી ક્ુું કે હિે આપણે એકબીજાાંની જજિંદગીમાાં 
દખલ નહીં કરીએ. એ પછી પણ બાંને એકબીજાાંના સ્ટેટસ દરરોજ  ેક કરતાાં રહ ેછે. એ વિશે   ાા 
કરતાાં રહ ેછે, ફદરયાદ કરતાાં રહ ેછે અને ગસુ્સો િધી જાય ત્તયારે આડીટેડી કમેન્દ્્સ પણ કરતાાં રહ ે
છે. 
 
પે્રમની વ્યાખ્યાઓ બદલાતી જાય છે. લાગણીનો મતલબ  ેન્દ્જ થઈ ગયો છે. કેર, ઇમોશન, 
સેસ્ન્દ્ટમેટ, અફેતશન જેિા શબ્દોનો ્ઝુ િધી ગયો છે પણ હિે જીિિાનુાં ઘટી ગ્ુાં છે. દરલેશનવશપ 
બદલાતી રહ ેછે. એની સાથે ફાિત ુાં નથી એટલે બે્રકઅપ ક્ુું. ફાઈન, કાંઈ ખોટુાં નથી. નિી 
જનરેશનમાાં સૌથી સારી િાત હોય તો એ જ છે કે એ સાંબાંધોની બાબતમાાં ઓનેસ્ટ છે. ન ફાિે તો 
છટ્ટાાં. પણ બે-ત્રણ દરલેશનવશપ પછી પોતાના સાંબાંધો ઉપર જ શાંકા જાગિા માાંડે છે. આ પણ એિો 
જ નીકળશે તો? એ પણ બીજી છોકરીઓ જેિી હશે તો? સાંબાંધો પણ જ્યારે ટ્રાયલ અને એરર પર 
આિીને ઊભા રહી જાય છે ત્તયારે જોખમો મોટાાં ને મોટાાં થતાાં જાય છે. ભરોસા િગરનો સાંબાંધ 
ટકતો નથી અને ભરોસો શોધ્યે પણ મળતો નથી. 



 

 

 
પોતાની વ્યક્તત પર શાંકાના કારણે લોકો પોતાના ઉપરથી વિશ્વાસ ગમુાિતા જાય છે. એ 
સાયદકયાદટ્રસ્ટે કહ્ુાં કે મારી પાસે એક છોકરી આિી હતી. તે લિમેરેજ કરિા જઈ રહી હતી પણ 
સતત ડરતી હતી કે અમારુાં  સરખુાં નહીં  ાલે તો? તેને પછૂ્ુાં કે તને કેમ એવુાં લાગે છે? તો એણે 
કહ્ુાં કે ઘણાાં કારણો છે. એક તો મારાાં મમ્મી-ડેડીને બનતુાં જ નથી. એ લોકોને જોઉં છાં તો એમ થાય 
છે કે આિા દાાંપત્તયનો કોઈ અથા ખરો? બાંને એકબીજાાંને પે્રમ ન કરે તો કાંઈ નહીં પણ એકબીજાાંને 
હટે કરે છે. આજુબાજુમાાં નજર ફેરવુાં છાં તો પણ બધી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમેદટક દરલેશન જ અક્સ્તત્તિમાાં 
છે. મારે પણ અગાઉ એક બે્રકઅપ થઈ ગ્ુાં છે. હિે જેની સાથે લિમેરેજ કરિાની છાં એને દોઢ 
િષાથી ઓળખુાં છાં પણ હુાં તેને હજુ પરેૂપરૂો ઓળખી શકી નથી. ડર લાગે છે કે અમારુાં  બરાબર નહીં 
 ાલે તો? શુાં અમારા દરલેશન પણ બીજા જેિા જ થઈ જશે. 
 
જે દરલેશનવશપ હજુ આકાર જ નથી પામી એના પાયા આટલા નબળા હોય તો શુાં થાય? એ 
છોકરીને કહ્ુાં કે ત ુાં કવમટેડ છે? તો તેણે જિાબ આપ્યો કે હા. તો પછી શાંકા ન કર. પહલેાાં તો તારે 
તારી જાતને ભરોસો આપિો પડશે કે અમારા સાંબાંધો સારા રહશેે. બધા જ લોકો સરખા નથી હોતા. 
જેમ તારે સાંબાંધ ટકાિિો છે એમ તારા લિરે પણ સાંબાંધ ટકાિિો હશે. કોઈ શોટા  વપદરયડ માટે 
કાંઈ નથી કરત ુાં. તકલીફ ત્તયારે થાય છે જ્યારે બાંનેને એકબીજાાં પર ભરોસો હોતો નથી. 
 
કમ્્વુનકેશન ઘટત ુાં જાય છે અને ઝઘડા િધતાાં જાય છે. પવત પત્તની ફરિા, દફલ્મ જોિા, હોટેલમાાં 
જમિા અને ફોરેન ટરૂમાાં જાય છે પણ સાથે બેસીને શાાંવતથી િાત કરતાાં નથી. વિ ારોમાાં જરાયે 
 ેન્દ્જ આિે તો માકા  કરતાાં નથી કે ત ુાં કેમ અ ાનક આવુાં વિ ારિા માાંડી? તને શુાં વિ ાર આિે છે? 
કેમ આજે ત ુાં મજામાાં નથી? આપણી નજર સામે જ જો આપણી વ્યક્તત દડપે્રશનમાાં સરી જાય તો 
તેનુાં એક કારણ આપણે ખદુ હોઈએ છીએ. તમારી વ્યક્તતમાાં આિતા બદલાિને તમે પકડી શકો 
છો? માત્ર પકડિાથી નહીં પણ તેનાાં કારણોમાાં ઊંડા ઊતરીને તેને મદદ કરિાનો પ્રયત્તન કરો છો? 
તુાં હિે પહલેાાં જેિી નથી રહી કે ત ુાં હિે અગાઉ હતો એિો નથી રહ્યો એવુાં આપણે બધાાં કહીએ 
છીએ પણ એવુાં વિ ારીએ છીએ ખરાાં કે એ હિે અગાઉ જેિો કેમ નથી રહ્યો અથિા તો એ હિે કેમ 
જુદી લાગે છે? માણસમાાં કોઈ બદલાિ રાતોરાત નથી આિતો, ધીમે ધીમે માણસ બદલાતો જતો 
હોય છે. જો પહલેેથી જ આપણુાં ધ્યાન હશે તો આપણી વ્યક્તત હાંમેશાાં હતી એિી ને એિી રહ ેછે. 
જરાક  ેક કરજો, તમારી વ્યક્તત એિી ને એિી છે કે નહીં? ન હોય તો એક િાત યાદ રાખજો કે 



 

 

ક્ારેય કાંઈ એટલુાં મોડુાં નથી હોત ુાં કે પાછાં ન િળી શકાય. ઘણી િખત તો આપણે જ પે્રમ કરિાનુાં 
ભલૂી ગયા હોઈએ છીએ.              
 
છેલ્લો સીન 
જ ાંગલના વસિંહને જબરદસ્તીથી િશ કરી શકાય છે, પણ ગમે તેટલી જબરદસ્તીથી એક ફૂલ ઉગાડી 
શકાત ુાં નથી. જબરદસ્તીથી તમે કોઈને િશ કરી શકો, પે્રમ નહીં. સાભાર: સાંદેશ  
 

સમયની સાથે તમે કેટલા 'ગ્રો' થાિ છો? 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

આંખના પોલાણમાાં જો્ુાં નથી, એ રીતે જીિન અમે ખો્ુાં નથી, 
શુાં એ પાચળયા હિે બેઠા થશે? જેમની પાછળ કોઇ રો્ુાં નથી. - -આવતશ જામનગરી. 
 

સમયનો શ્વાસ ક્ારેય રૃાંધાતો નથી. બધુાં જ નશ્વર છે, એકમાત્ર સમય અમર છે. સમયમાાં 'સમ' છે 
અને 'મય' છે. સમય સાથે જે 'સમ' એટલે કે સરખો અને 'મય' એટલે કે મગ્ન રહ ેછે તેને ઉંમરનો 
થાક લાગતો નથી. ઘદડયાળની દરેક દટક દટક સાથે માણસ તસ ુતસ ુમોટો થતો જાય છે. દરેક 
શ્વાસની સાથે શરીર થોડુાં થોડુાં બદલતુાં રહ ેછે. સમયની સાથે માણસ કેટલો બદલાય છે? શરીરનો 
આકાર અણસાર ન આિે એમ બદલાતો રહ ેછે, પણ વિ ાર કેટલા બદલાય છે? 

  

આપણે ત્તયાાં એક કહિેત છે, બારે બદુ્ધિ અને સોળે સાન આિી તો આિી. આપણે સાન કરતાાં િાનને 
ઓલિેઝ િધ ુઇમ્પોટા ન્દ્સ આપતા હોઈએ છીએ. સારા દેખાિિા માટે માણસ શુાં નથી કરતો? આપણે 
િટ મારિો હોય છે. દરેક વ્યક્તત એકબીજાને ઇમ્પે્રસ કરિા મથતો રહ ેછે. બહારથી બેસ્ટ દેખાિિા 
માટે આપણે જેટલા પ્રયત્તનો કરીએ છીએ એનાથી અડધા પ્રયત્તનો પણ સારા બનિા માટે કરીએ 
છીએ ખરા? સારા દેખાિામાાં કાંઈ જ ખોટુાં નથી. દરેકને સારા દેખાિાનો સાંપણૂા અવધકાર છે. 
જોકે,માત્ર મોંઘાાં બ્રાન્દ્ડેડ કપડાાં કે કોસ્ટલી કારથી માણસ સારો નથી દેખાતો, સા ી સુાંદરતા 
ઇન્દ્ટરનલ છે. એના માટે જરૂરી છે કે સમયની દરેક ક્ષણ સાથે આપણે 'ગ્રો' થતાાં રહીએ. 
આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સર એડમાંડ દહલેરીએ સૌથી પહલેાાં એિરેસ્ટ સર કયો હતો. અલબત્ત, 

તેમણે પહલેે જ ઝાટકે એિરેસ્ટ સર કરી લીધો ન હતો. અનેક પ્રયાસો વનષ્ફળ ગયા હતા. ઘણી 
િખત સફર અધરૂી છોડિી પડી હતી. તેમણે જ્યારે દહમાલય સર કયો ત્તયારે એક પત્રકારે તેમને 
પછૂ્ુાં કે તમે કેમ વનષ્ફળતા સામે થાકી ન ગયા? દહલેરીએ કહ્ુાં કે જ્યારે વનષ્ફળ જતો ત્તયારે હુાં મારી 



 

 

જાતને મનાિતો હતો, પટાિતો હતો. દર િખતે હુાં એક જ વિ ાર કરતો હતો કે દહમાલય તો 
એિડો ને એિડો અને ત્તયાાંનો ત્તયાાં જ છે, દહમાલય 'ગ્રો' નથી થતો, હુાં તો 'ગ્રો' થાઉં છાં ને? દરેક 
વનષ્ફળતા િખતે હુાં થોડો થોડો ગ્રો થતો ગયો અને છેિટે હુાં સફળ થયો. કોઈ પણ સફળતા માટે 
તમારે સમય સાથે ગ્રો થવુાં પડત ુાં હોય છે. જો તમે ગ્રો ન થાિ તો તમે આગળ િધી શકતા નથી. 
માણસ ઘણી િખત ઉંમરના અમકુ તબકે્ક અટકી જતો હોય છે. એ એવુાં સમજિા માાંડે છે કે મને 
બધી ખબર પડે છે. હુાં ઘણુાં જાણુાં છાં. બધા તેને પછેૂ એિો એ આગ્રહ રાખિા માાંડે છે. એટલુાં જ નહીં 
બધા માને એિો દુરાગ્રહ પણ ક્ારે મનમાાં ઠસી જાય છે એનો અંદાજ આિતો નથી. પોતાના વિશે 
માન્દ્યતા બાાંધી લેિા જેિી ભલૂ કોઈ નથી. એ માન્દ્યતા નબળી હોય કે સબળી, માન્દ્યતા એ 
માન્દ્યતા છે. માન્દ્યતામાાં બાંધાઈ ગયા પછી તેમાાંથી છૂટવુાં સહલે ુાં નથી. તમે કોઈને બહુ પકડિા 
જશો તો એ બહુ ઝડપથી તમારાથી દૂર થઈ જશે. તમારી માન્દ્યતાઓ કોઈને જોઈતી હોતી નથી, 
કારણ કે દરેક પાસે પોતપોતાની માન્દ્યતાઓ હોય જ છે. 
સમય અને ઉંમરની સાથે માણસના વિ ારોમાાં પણ પદરિતાન આિતાાં રહ ેછે. નાના હોઈએ ત્તયારે 
આપણે બધુાં શીખવુાં હોય છે,બધુાં જાણવુાં હોય છે. એક તબક્કો એિો આિે છે કે માણસ પોતે જ એવુાં 
માનિા લાગે છે કે મને આિડી ગ્ુાં. કાર ડ્રાઇવિિંગ સ્કલૂના એક ઇન્દ્સ્ટ્રતટરે સરસ િાત કરી. જેને 
કાર  લાિતાાં જ નથી આિડતુાં એની બાજુમાાં બેસી કાર  લાિિાનુાં શીખિાડતા તમને ડર નથી 
લાગતો? એિો સિાલ ઇન્દ્સ્ટ્રતટરને કરાયો હતો. ઇન્દ્સ્ટ્રતટરે કહ્ુાં કે, જે લોકો કાર શીખી ગયા હોય છે 
એ જ લોકો એક્તસડન્દ્ટ કરે છે, શીખિાિાળા નહીં. કાર શીખી ગયા પછી એ ચબન્દ્ધાસ્ત અને બેદફકર 
થઈ જાય છે. શીખિાિાળા તો હાંમેશાાં એલટા  હોય છે. જજિંદગીનુાં પણ એવુાં જ છે. મને આિડી ગ્ુાં 
એવુાં લાગિા માાંડે પછી જ એક્તસડન્દ્ટના  ાન્દ્સીઝ િધી જાય છે. 
કેટલાાં પેરેન્દ્્સ પોતાનાાં સાંતાનો હિે ઇનફ સમજુ ાં થઈ ગયાાં છે એવુાં માનિા તૈયાર હોય છે? એક 
સાિ સા ી ઘટના છે. એક વપતાએ તેના પતુ્રને ખબૂ ભણાવ્યો. દીકરાને ડોતટર બનાવ્યો. ડોતટર 
બની ગયેલા દીકરાએ વપતાને અમકુ આદત બદલિાનુાં કહ્ુાં. વપતાએ કહ્ુાં કે બસ રહિેા દે હિે, 

ખબર છે બહુ મોટો ડોતટર થઈ ગયો છે.. મોટાભાગનાાં પેરેન્દ્્સ એનાાં સાંતાનોને એટલે જ કામ, ધાંધા 
અને સામાજજક વ્યિહારો સોંપી નથી શકતાાં, કારણ કે એ તેમને કાયમ નાના અને અણસમજુ ાં જ 
સમજતાાં રહ ેછે. ત ુાં રહિેા દે, તને આમાાં ખબર ન પડે એવુાં મોટાભાગનાાં મા-બાપે ક્ારેક તો એનાાં 
સાંતાનોને કહ્ુાં જ હોય છે. બહુ ઓછા લોકો સમય સાથે એટલા ગ્રો થયા હોય છે કે એ પોતાનાાં 
સાંતાનોને કહી શકે કે હિે બધા દડસીઝન તમે લો. ્ ુઆર નાઉ ઇનફ મેચ્યોર. ખબર હોય કે 
સાંતાનો સમજુ થઈ ગયાાં છે છતાાં પોતે કાંઈ છોડી શકતાાં નથી. ઉંમરના દરેક તબકે્ક માણસે કોઈ ને 
કોઈ વનણાયો કરિા પડતા હોય છે અને આપણે કેિા વનણાયો કરીએ છીએ તેના પરથી જ નક્કી થત ુાં 



 

 

હોય છે કે આપણે કેટલા ગ્રો થયા છીએ. સાંતાનો સામા થાય કે જુદા થઈ જાય તેનુાં એક કારણ એ 
પણ હોય છે કે સાંતાનો ગ્રો થઈ ગયાાં હોય છે, પણ આપણે ગ્રો થયા હોતાાં નથી. 
સમયની સાથે સખુની  ાિીઓ પણ બદલતી રહિેી પડે છે. કારણ કે સમય તાળાાં બદલાિી 
નાખતો હોય છે. આપણે એકને એક  ાિી લગાડિાની મથામણ કરતા રહીએ છીએ. આખરે એવુાં 
કહીએ છીએ કે તાળાં ખલૂત ુાં નથી. આપણને તાળાં જ ખોટુાં લાગે છે,  ાિી ક્ારેય ખોટી લાગતી જ 
નથી. કારણ કે એ આપણી  ાિી હોય છે. ઇગો છોડિા માટે ઘણુાં બધુાં લેટ ગો કરવુાં પડે છે. 
એક મદહલા ભગિાન બિુ પાસે ગઈ. બિુને તેમણે કહ્ુાં કે, આઈ િોન્દ્ટ હપેીનેસ. બિેુ કહ્ુાં કે સાિ 
સહલે ુાં છે. તમે જે િાત કરી તેમાાં સૌથી પહલેાાં 'આઈ' કાઢી નાખો, પછી 'િોન્દ્ટ ' કાઢી નાખો, એ પછી 
જે બ શે એ હપેીનેસ જ છે. 'હુાં' જ્યાાં સધુી ન જાય ત્તયાાં સધુી સખુ શક્ જ નથી અને ઇચ્છાઓનો 
અંત ન આિે ત્તયાાં સધુી શાાંવત મળતી નથી. 
નાનો હોય ત્તયારથી માણસ બધુાં ભેગુાં જ કરતો હોય છે. માત્ર સાધન કે સાંપવત્ત જ નહીં, વિ ારો પણ 
મનમાાં જમા થતા રહ ેછે. વિ ારો બદલતાાં રહિેા જોઈએ. એકના એક વિ ારો પણ ઘણી િાર 
મનમાાં ગાાંઠ બનીને જામી જતાાં હોય છે. માત્ર મોટી ઉંમરના જ અમકુ વિ ારો પર અટકી જાય છે 
એવુાં નથી, ઘણી િખત નાની ઉંમરના લોકો પણ તેના વિ ારોને જડની જેમ િળગેલા રહ ેછે. 
નાનપણમાાં ઠસાિી દેિાયેલી અમકુ િાત આખી જજિંદગી સા ી જ માનતા છે. ્િુાન થયા પછી 
ક્ારેય એ તપાસિાનો કે  કાસિાનો પ્રયાસ જ નથી કરતા કે મને જે કહિેા્ુાં છે એ કેટલુાં સાચુાં 
છે. કોઈ કડિાશ એક જ ઝાટકે નથી બાંધાઈ જતી, તેના પર થરના થર લગાિાયા હોય છે. એ 
ક્ારેક હટાિીને તો જોઈ જોજો, અંદરથી જે નીકળશે એ કદા  જુદુાં પણ હોય! 
સમય સાથે ગ્રો થવુાં એટલે દરેક િાતને તટસ્થતાથી અને સ્િસ્થતાથી સમજિી અને સ્િીકારિી. 
દરેક ભલૂ સધુરતી હોય છે. દરેક માણસ બદલતો હોય છે, ગ્રો થતો હોય છે. જો એની સાથે આપણે 
પણ ગ્રો ન થઈએ તો આપણે ઘણી િખત કોઈને અન્દ્યાય કરતા હોઈએ છીએ. આવુાં કરીને સરિાળે 
તો આપણે આપણને પણ અન્દ્યાય જ કરતાાં હોઈએ છીએ. માત્ર િષો ઉમેરાિાથી માણસ મોટો 
નથી થતો, મોટા થિા માટે મનથી અને વિ ારોથી ગ્રો થવુાં પડે છે. તમે જેિડા છો એટલા ગ્રો થયા 
છો ખરાાં? 

છેલ્લો સીન : જો આપણે સૌ એકબીજાની પ્રાથાનાઓ સાાંભળી શકીએ તો પ્રભનુા માથેથી થોડો બોજ 
જરૂર ઓછો થાય. –અજ્ઞાત. ('સાંદેશ', તા. 24 નિેમ્બર,2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, 'ચ િંતનની પળે' 

કોલમ) 
 



 

 

 
આપણે જીિિા માટે કમાઈએ છીએ કે કમાિા માટે જીિીએ છીએ 

યે જો હૈ ચઝિંદગી - ગીતા માણેક 

સફળ વ્યક્તતઓ પાસે પોતાના સાંતાન સાથે બેસીને કાગળ પર રાંગોના લપેડા કરિાની કે રેવસિંગ 
કાર સાથે વ્રમૂ કરિા જેિી ‘વનરથાક’ પ્રવવૃત માટે સમય નથી હોતો. એટલે જ કદા  તેમનાાં બાળકો 
જ્યારે મોટાાં થાય છે ત્તયારે તેમની પાસે પણ તેમનાાં મા-બાપનાાં ઘ ૂાંટણના દુખાિાની કે અવનરાની 
ફદરયાદ જેિી ‘ફાલત’ુ િાતો માટે સમય નથી હોતો 
બેંગ્લોરની નેશનલ ઇપ્ન્દ્સ્ટટ્ટૂ ઑફ મેન્દ્ટલ હલે્થ એન્દ્ડ ન્દ્્રુોસાયન્દ્સના સાઇકયાદટ્રસ્ટ અને 
કાઉન્દ્સેચલિંગ વિભાગમાાં એક િષાની ઉંમરના એક પેશન્દ્ટને લાિિામાાં આવ્યો. આ એક િષાનુાં 
ટાબદર્ુાં તેનાાં મમ્મી, પપ્પા કે પદરિારના કોઈ સભ્યોના  હરેાઓ ઓળખતુાં નથી. આ છોકરુાં  એટલુાં 
િેન્દ્કી છે અને એટલા તોફાન કરે છે કે તેને માનવસક ઉપ ાર માટે હોક્સ્પટલમાાં લાિિામાાં આવ્્ુાં 
છે. આ બાળક વિશે જાણકારી મેળિતા માનસચ દકત્તસકોના ધ્યાનમાાં આવ્્ુાં કે આ છોકરાનાાં મા-
બાપ બાંને બહુ ઊં ા પગારની નોકરી ધરાિે છે અને સ્િાભાવિકપણે એ પદિી અને પગાર ટકાિી 
રાખિા માટે તેમનો બધો સમય કામકાજમાાં જ િીતે છે. તેમની પાસે તેમના બાળક સાથે 
િીતાિિા માટે થોડાક કલાકો તો શુાં વમવનટો પણ નથી. બાળક દાદા-દાદી, નાના-નાની કે પછી 
નોકરો અથિા ડ-ેકેરમાાં એમ એક હાથમાાંથી બીજા હાથમાાં ફરત ુાં રહ્ુાં છે. તેને જેની-જેની પાસે 
મકૂિામાાં આિતુાં તે દરેક વ્યક્તતની બાળઉછેરની પોતપોતાની રીત હતી.  
આ દાંપતી દુન્દ્યિી અથામાાં જોઈએ તો ખબૂ જ સફળ હત ુાં. મોટો ફ્લેટ, ત્રણ કાર, તગડુાં બેન્દ્કબેલેન્દ્સ 
અને તમામ પ્રકારની સમદૃ્ધિ ધરાિત ુાં હત ુાં. આ રીતે કામ કરતી અને સફળ વ્યક્તતઓ પાસે ક્ારેય 
સયૂાાસ્ત સમયે આકાશમાાં પથરાતી લાલીમા જોિાનો ‘ફાલત’ુ સમય નથી હોતો. દદરયાદકનારે 
બેસીને પાણીનાાં મોજાાંના આિનજાિનથી સજાાતો મધરુ રિ સાાંભળિાની ફૂરસદ નથી હોતી. 
તેમના પોતાના સાંતાન સાથે બેસીને કાગળ પર રાંગોના લપેડાાં કરિાની કે રેવસિંગ કાર સાથે ભરૂર્્ા મ 
કરિા જેિી ‘વનરાથક’ પ્રવવૃત માટે સમય નથી હોતો. એટલે જ કદા  તેમનાાં બાળકો જ્યારે મોટાાં 
થાય છે ત્તયારે તેમની પાસે પણ તેમનાાં મા-બાપના ઘ ૂાંટણના દુખાિાની કે અવનરાની ફદરયાદ જેિી 
‘ફાલત’ુ િાતો માટે સમય નથી હોતો. પ્રશાાંત દળિી ચલચખત નાટક ‘ગેટ િેલ સનૂ’ નાટકમાાં એક 
સરસ સાંિાદ હતો કે પહલેાાં લોકોનુાં સપનુાં હત ુાં કે હુાં જોઇન્દ્ટ ફેવમલીમાાંથી જુદો થાિ કે પછી મારુાં  
પોતાનુાં એક ઘર હોય, પણ હિે સેતધડ હોમ, ફામા હાઉસ, દુબઈમાાં કે પેદરસમાાં એક ઘર... ઇચ્છાઓ, 

આકાાંક્ષાઓનો કોઈ અંત જ નથી. 



 

 

થોડાક સમય અગાઉ અમારા એક પત્રકાર વમત્ર જે અત્તયારે અમદાિાદ ઝી ન્દ્્ઝૂ  ેનલમાાં બ્્રુો 
 ીફ છે તેમણે કહ્ુાં હત ુાં કે હિે આપણે લોકો દાળ- ોખા માટે કમાતા નથી. આપણે ફ્રીઝ, 

ટેચલવિઝન, કાર, ફવનિ ર, લેપટોપ, લેટેસ્ટ મોબાઈલ ફોન, ઇલેતટ્રોવનક ગેજે્સ, મોલમાાં જઈ જોઈતી 
કે ન જોઈતી િસ્તઓુ, ફોરેન ટસૂા એ બધા માટે કમાઈએ છીએ. ક્ારેક જો આપણા સિાસામાન્દ્ય 
ઉચ્  મધ્યમ પદરિારના ઘર ખ ા પર નજર કરીશુાં તો ખ્યાલમાાં આિશે કે જીિનજરૂદરયાતની 
િસ્તઓુ માટે આપણે એટલો ખ ા નથી કરતા જેટલી લતઝરી િસ્તઓુ માટે કે સામાજજક પ્રવતષ્ઠા 
અથિા દેખાદેખી માટે કરીએ છીએ. યાદ કરો આજથી ૩૦-૪૦ િષા પહલેાાં આપણા કબાટમાાં 
રોજબરોજનાાં ત્રણ- ાર જોડી કપડાાં અને લગ્ન સમારાંભોમાાં પહરેિા માટે એકાદ સફારી કે સટૂ હતાાં 
અને સ્ત્રીઓ પાસે બે-ત્રણ કોટનની કે નાયલોનની સાડીઓ તેમ જ સગાઈ-લગ્નમાાં પહરેિા માટે બે-
ત્રણ સેલાાં રહતેા હતા. આજે આપણો િોડારોબ સમર િેઅર, વિન્દ્ટર િેઅર, કેઝ્લુ્સ, પાટી િેઅર, 

વપકવનક િેઅર, દડઝાઈનર ડ્રેવસઝ, ટે્રદડશનલ અને િેસ્ટના કપડાાંઓથી ખી ોખ  ભરાયેલો હોય છે. 
 

આ બધુાં મેળિિા માટે પછી આપણે િહલેી સિારથી કતૂરુાં  પાછળ પડ્ુાં હોય એમ દોડિા માાંડીએ 
છીએ અને મોડી રાતે પથારીમાાં પડીએ છીએ ત્તયારે હાાંફતા જ હોઈએ છીએ. આ ગાાંડી દોટમાાં 
આપણી પાસે એ વિ ારિાનો પણ સમય નથી હોતો કે આપણે શા માટે દોડી રહ્યા છીએ? છેલ્લાાં 
થોડાાં િષોમાાં કોપોરેટ કલ્ રનો જે ઉદય થયો છે એમાાં ૨૪-૭ કામ કરિાનો મદહમા છે પણ આ 
કામ અને આટલુાં બધુાં કામ કરિાનુાં જ શા માટે એ કોઈ પછૂત ુાં નથી? િેલ, કોઈ કહશેે સફળ થિા 
માટે, પૈસા કમાિિા માટે. બરાબર પણ પછી આ પૈસાનુાં કરિાનુાં શુાં? કબલૂ છે કે મોંઘિારી િધી 
રહી છે અને માણસને પોતાની જરૂદરયાતો પરૂી કરિા માટે પૈસા અવનિાયા છે પણ ઘરના દરેક 
રૂમમાાં ક્સ્પચલટ એરકસ્ન્દ્ડશનર હોય અને આરામદાયક પલાંગો હોય પણ એના પર લાંબાિીને જો 
મનગમતુાં પસુ્તક િાાં ી ન શકતા હોઈએ કે મનપસાંદનુાં મ્્ચુઝક સાાંભળી શકિા જેટલો સમય ન 
હોય તો અસલ કાદઠયાિાડી ભાષામાાં કહીએ તો એ બધી સગિડોને શુાં ધોઈ પીિાની? 

બહુ િખત પહલેાાં એક િાતાા િાાં ી હતી. 
દદલ્હીના  ાાંદની  ોક વિસ્તારમાાં ઉનાળાની એક બપોરે એક કુાંભાર ઝાડ ની ે સતૂો હતો. માટલા 
લછૂિાના કપડાની ઘડી કરીને તેણે માથા ની ે મકૂ્ુાં હત ુાં અને સામે માટીનાાં માટલાાં અને કુાંજાનો 
ઢગલો પડયો હતો. એ કુાંભાર તો બપોરનુાં જમણ કરીને એ..યને આરામથી લાંબાિીને ઊંઘ ખેં ી 
રહ્યો હતો. એ જ િખતે એક મસ્લ્ટનેશનલ કાંપનીનો ઉચ્  પદાવધકારી ત્તયાાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. 
પોતાની એરકસ્ન્દ્ડશનર કારમાાંથી તેણે આ કુાંભારને સતેૂલો જોયો અને એક વમવનટ માટે તેને આ 
કુાંભારની ઈષાા પણ આિી. જાણે કેમ તેણે આ કુાંભારને જોઈને કાર બાજુ પર ઊભી રખાિી. 



 

 

તે ્િુાન કારમાાંથી ની ે ઊતયો અને તેણે કુાંભારને જગાડયો અને કહ્ુાં કે, તારા માટલાાં તો બહુ 
સરસ છે. ત ુાં એનુાં માકેદટિંગ કેમ નથી કરતો? પહલેાાં તો તે કુાંભારને સમજા્ુાં નહીં કે આ ્િુાન કહી 
શુાં રહ્યો છે ત્તયારે એ ્િુાને તેને કહ્ુાં કે ‘ભાઈ, તુાં આમ સતૂો રહિેાને બદલે મોટે-મોટેથી બોલીને આ 
માટલાાંની ખાવસયતો વિશે લોકોને કહ ેતો તારી પાસે ગ્રાહકો આિેને!’ 
કુાંભારે પછૂ્ુાં, ‘અચ્છા, એવુાં કરિાથી શુાં ફાયદો થશે?’ 

્િુાન કહ,ે ‘અરે, તારા આ બધાાં માટલાાં ફટાફટ ખપી જશે.’ 
કુાંભારે કહ,ે ‘એમ, પછી શુાં કરુાં?’ 

્િુાને કહ્ુાં, ‘એના પૈસામાાંથી ત ુાં િધ ુમાટલાાં બનાિજે.’ 
કુાંભાર કહ,ે ‘એ તો બરાબર પણ પછી શુાં?’ 

્િુાનને લાગ્્ુાં કે હિે આ અભણ-ગમાર માણસને મારી ચબઝનેસ સ્ટે્રટેજીમાાં રસ પડિા માાંડયો છે 
એટલે તેણે ઉત્તસાહમાાં આિીને કહ્ુાં કે ‘પછી એના નફામાાંથી ત ુાં તારુાં  પોતાનુાં એક િકાશોપ અને 
ધીમે-ધીમે માટલાાં બનાિિાની એક ફેતટરી નાખજે.’ કુાંભાર કહ,ે ‘તમારો આઇદડયા તો બહુ સરસ છે. 
આ ફેતટરી નાખી દીધા પછી હુાં શુાં કરુાં?’ 

્િુાન તો એકદમ ખશુખશુાલ થઈ ગયો કે હિે આ માણસમાાં અક્કલ આિી છે. તેણે તેને િધ ુ
આઈદડયાઝ આપિા માાંડયા, ‘તારાાં માટલાાંઓ એક  ોક્કસ બ્રાન્દ્ડનેમ હઠેળ િે િા માાંડજે અને એ 
બ્રાન્દ્ડને પ્રમોટ કરિાના પણ હુાં તને ઘણાાં આઈદડયાઝ આપીશ. એ બ્રાન્દ્ડની પેટન્દ્ટ પણ કરાિી 
લેજે.’ ્િુાન જરા થોભ્યો એ જોિા માટે કે બ્રાન્દ્ડ અને બ્રાન્દ્ડ પેટન્દ્ટ કરાિિી એ બધી બાબતો આ 
કુાંભાર સમજે છે કે નહીં. ્િુાને કહ્ુાં કે ‘આ બધામાાં હુાં તારી મદદ કરીશ કારણ કે આ બધુાં મને બહુ 
સારી રીતે આિડે છે. અલબત્ત, મને તારે તારા ધાંધામાાં ભાગ આપિો પડશે. 
કુાંભાર કહ,ે ‘એ તો બરાબર પણ પછી હુાં શુાં કરુાં?’ 

્િુાન હિે એકદમ ઉતે્તજજત થઈ ગયો હતો. તે કહ,ે ‘આપણી પ્રોડતટ આપણે એતસપોટા  પણ કરી 
શકીએ. એટલે કે આપણે એને પરદેશમાાં િે ીશુાં તો બહુ બધો નફો થશે.’ 
કુાંભાર કહ,ે ‘તમારી િાત તો બરાબર છે પણ...’ 
્િુાન તો એકદમ તોરમાાં આિી ગયો હતો અને બોલ્યે જ જતો હતો, ‘તુાં એકિાર આ બધુાં કરીશ 
એટલે તારુાં  તકદીર જ ફરી જશે. તારી ગણતરી એકદમ સફળ માણસમાાં થિા માાંડશે. અહીં સામે 
આ બાંગલો છે ને એિો જ તારો પોતાનો એક બાંગલો હશે અને એમાાં ત ુાં દહિંડોળે હીં કતો હોઈશ અને 
એરકસ્ન્દ્ડશન્દ્ડ બેડરૂમમાાં એ...યને આરામથી સતૂો હોઈશ...’ કુાંભારે કહ્ુાં, ‘ભાઈ, તમે અહીં આવ્યા ત્તયારે 
હુાં શુાં કરી રહ્યો હતો? આરામથી સતૂો જ હતોને? તો આરામથી સિૂા માટે જ આ બધી દોડધામ 
કરિાનીને? રહિેા દોને ભાઈ, તમને એકાદ માટલુાં જોઈત ુાં હોય તો લઈ લો પણ મને સિૂા દો.’ 



 

 

આટલુાં કહીને કુાંભારે ફરી લાંબાિી દીધુાં. જીિન જરૂદરયાતની િસ્તઓુ રોટી, કપડાાં અને મકાન છે 
એવુાં પ્રાથવમક ધોરણમાાં ભણ્યા હતા. શરીરને થોડીક સગિડતાઓ અને મનને મોજ પડે એટલુાં હોવુાં 
જોઈએ એની ના નહીં પણ આજુબાજુ િસ્તઓુના ખડકલા કરતા રહીએ અને એ િસ્તઓુ 
િાપરિાનો સમય જ ન હોય કે પછી જ્યારે એટલી વનરાાંત મળે ત્તયારે શરીરે જિાબ દઈ દીધો હોય 
છે. 
માનિી પાસે કેટલુાં હોવુાં જોઈએ એનો જિાબ સાંત કબીરે આપ્યો છે: 
સાાંઈ ઈતના દીજજયે જજસ મેં કુટુાંબ સમાય, મૈં ભી ભખૂા ના રહુાં સાધ ુન ભખૂા જાય 

 

તમને તમારી પોતાની કેટલી કદર છે? 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

જજિંદગી તન્દ્હા સફર કી રાત હૈ, અપને અપને હૌંસલે કી બાત હૈ - -જાાંવનસાર અખ્તર 

દરેક માણસને પોતાનુાં નામ થાય એિી ઇચ્છા હોય છે. લોકો કદર કરે, બધાાં ઓળખતા હોય, 

પોતાનુાં સન્દ્માન થાય એિી તમિા દરેકના દદલમાાં રમતી હોય છે. આિી મહચે્છા હોય એમાાં કાંઈ 
ખોટુાં નથી. બલકે દરેક માણસના મનમાાં આિી ખ્િાદહશ હોિી જ જોઈએ. સારા અને સન્દ્માનનીય 
બનિાની ઇચ્છા જ માણસને સારો બનાિતી હોય છે. લોકોમાાં વપ્રય બનિાનો સૌથી સરળ ઉપાય 
શુાં હોય છે? એ જ કે તમે જે કરો છો એ પરૂી સતકાતા અને સાંવનષ્ઠા સાથે કરતાાં રહો. ઘણા લોકો 
માત્ર પ્રવતષ્ઠા માટે કામ કરતા હોય છે અને અમકુ લોકો એિાાં કામ કરે છે, જેનાથી પ્રવતષ્ઠા સામે 
 ાલીને મળે છે. કોઈ સફળતા અ ાનક નથી મળતી. બહુ મહનેત પછી સફળતા મળે છે. તમને 
તમારી મહનેત ઉપર શ્રિા હોિી જોઈએ. તેના માટે એ જરૂરી છે કે તમને તમારી પોતાની પરૂતી 
કદર હોિી જોઈએ. 
તમે તમારા વિશે શુાં માનો છો? તમારી પોતાની જાત માટે તમને કેટલી કદર છે? તમારા વિ ારો 
સબળ છે કે વનબાળ? તમારુાં  ઘડતર, તમે તમારા વિશે શુાં માનો છો? અને તમારી માન્દ્યતા સાથાક 
કરિા કેટલા પ્રયાસો કરો છો? તેના આધારે જ નક્કી થત ુાં હોય છે. એક સાયસ્ન્દ્ટસ્ટ હતો. ત્રણ િષાથી 
એ એક શોધ પાછળ મહનેત કરતો હતો. આખરે એ સફળ થયો. સાયસ્ન્દ્ટસ્ટને ઈનામ મળ્ુાં. એ 
િખતે તેમને પછૂિામાાં આવ્્ુાં કે તમને ખબર છે કે આ ત્રણ િષા દરવમયાન દુવનયામાાં શુાં બની 
ગ્ુાં? સાયસ્ન્દ્ટસ્ટે કહ્ુાં કે ના, મને કાંઈ જ ખબર નથી. હુાં તો મારી લેબોરેટરીમાાં પરુાયેલો હતો. હુાં શુાં 
કરુાં  છાં, શા માટે કરુાં  છાં, એની જ મને ખબર હતી. ત્રણ િષામાાં શુાં બન્દ્્ુાં, એની ભલે મને ખબર ન 
હતી પણ મને એટલી ખબર હતી કે જ્યારે આ મારી શોધ પરૂી થશે ત્તયારે આ િષો દરવમયાન શુાં 
બન્દ્્ુાં, એની યાદીમાાં મારી શોધની પણ નોંધ હશે. કોણ શુાં કરે છે, એનુાં જ ધ્યાન રાખ્્ુાં હોત તો હુાં 



 

 

એ યાદ ન રાખી શકત કે મારે શુાં કરિાનુાં છે. હુાં જ્યારે મારી રીતે કામ કરતો હતો ત્તયારે મને મારા 
કામનુાં ગૌરિ હત ુાં, મને મારી કદર હતી. સફળતાની કોઈ ગેરાંટી ન હતી પણ મને એિો વિશ્વાસ 
જરૂર હતો કે હુાં એક દદિસ સફળ થઈશ. તમે જે કામ કરતા હોિ તેને િળગી રહો તો સફળતા 
મળિાની જ છે. 
મોટા ભાગના લોકોનો પ્રોબ્લેમ એ હોય છે કે એને પોતાનુાં જ ગૌરિ હોત ુાં નથી. પોતે જે કરતા હોય 
એ કામને જ નાનુાં અને નકામુાં ગણતાાં હોય છે. એક સોસાયટીમાાં એક માણસ િો મેનનુાં કામ કરતો 
હતો. એ પોતાનુાં કામ એન્દ્જોય કરતો સતત હસતો રહતેો. સોસાયટીના એક સજ્જનને સમજાતુાં ન 
હત ુાં કે આ માણસ સાિ સામાન્દ્ય ગણી શકાય એિી િો મેનની નોકરી કરે છે છતાાં આટલો ખશુ 
કેિી રીતે રહી શકે છે? એક દદિસ એ સજ્જને િો મેનને પછૂ્ુાં કે ત ુાં ખશુ છે એની પાછળનુાં રહસ્ય 
શુાં છે?િો મેને કહ્ુાં કે આખી સોસાયટીના રક્ષણની જિાબદારી મારી છે. શુાં આ કામ કાંઈ નાનુાં છે? 

હુાં તો મારી જાતને આ સોસાયટીનો સેનાપવત માનુાં છાં. મને મારા કામનુાં ગૌરિ છે. તમને ખબર છે, 

જ્યારથી હુાં આ સોસાયટીનો િો મેન બન્દ્યો છાં ત્તયારથી આ સોસાયટીમાાં એકેય  ોરી નથી થઈ. 
મારા માટે આ નાની િાત નથી. ભલે મને આખુાં ગામ ઓળખતુાં નથી, ભલે હુાં મહાન નથી પણ 
મારા કામ પરૂતો તો હુાં મહાન છાં જ. એ સજ્જને સોસાયટીના પ્રમખુને િાત કરી િો મેનનુાં 
સન્દ્માન ક્ુું. અને બધાાંને કહ્ુાં કે પોતાનુાં ગૌરિ હોવુાં એટલે શુાં એનુાં ઉદાહરણ આ માણસ છે અને 
તેની ખશુી અને સખુનુાં કારણ પણ એ જ છે. 
ઘણાાં લોકોને પોતાની જ ઈજ્જત નથી હોતી. એવુાં જ માનતા હોય છે કે હુાં કાંઈ કરી ન શક્ો. 
બીજાને જોઈને એ જીિ જ બાળતા રહ ેછે અને દુુઃખી થતાાં રહ ેછે. આપણો ફેરો ફોગટ ગયો. 
જજિંદગી નકામી ગઈ. ઘણાાં લોકો િળી રૂવપયા અને કમાણીને ધ્યાનમાાં રાખીને જ પોતાની સફળતા 
કે વનષ્ફળતા નક્કી કરતા હોય છે. અમીરી અને રઈસીમાાં ફકા  છે. તમે તમારી ક્સ્થવતમાાં કેિી રીતે 
રહો છો તેના પરથી રઈસી નક્કી થતી હોય છે. રૂવપયા કે સાંપવત્તથી નહીં. રોયલનેસ સ્િભાિમાાં 
હોય છે. સખુ, સગિડ કે સાંપિતામાાં નહીં. 
બે વમત્રો હતા. એક અમીર અને બીજો મધ્યમ િગાનો હતો. સામાન્દ્ય િગાના વમત્રની એક ઇચ્છા 
હતી કે હુાં એક દદિસ લકઝરી કાર ખરીદીશ. જોકે એની ક્ારેય એટલી તે્રિડ ન થઈ કે એ લકઝરી 
કાર ખરીદી શકે. અમીર વમત્ર માટે લકઝરી કાર ખરીદિી એ મોટી િાત ન હતી. પોતાના વમત્રની 
લકઝરી કાર ખરીદિાની ઇચ્છા તેને ખબર હતી. એક દદિસ તેણે નક્કી ક્ુું કે હુાં મારા વમત્રની 
ઇચ્છા પરૂી કરીશ. વમત્રનો બથા ડે હતો ત્તયારે અમીર વમત્ર તેને લકઝરી કારના શો રૂમમાાં લઈ ગયો. 
વમત્રને જે કાર ગમતી હતી એની  ાિી આપીને કહ્ુાં કે લે, આ કાર તારી. હુાં તને બથા ડે ચગફ્ટ 
આપુાં છાં. 



 

 

કારના શો રૂમનો સેલ્સમેન આ બાંને વમત્રને ઓળખતો હતો. અમીર વમત્રની સાંપવત્ત અને મધ્યમ 
િગાના વમત્રની લકઝરી કાર ખરીદિાની ઇચ્છા વિશે તેને ખબર હતી. દોસ્તીનો આખો નજારો તે 
વનહાળતો હતો. અમીર વમત્ર એ સેલ્સમેન પાસે ગયો અને કહ્ુાં કે "મને ખબર છે કે અત્તયારે તારા 
મનમાાં શુાં  ાલી રહ્ુાં છે." સેલ્સમેને પછૂ્ુાં કે "તમે જ કહો મારા મનમાાં શુાં  ાલે છે?" 

અમીર વમત્રએ સેલ્સમેનને કહ્ુાં, "તને એમ થતુાં હશે કે મારે પણ આિો અમીર વમત્ર હોત તો કેવુાં 
સારુાં  હત ુાં, મને પણ એ લકઝરી કાર ચગફ્ટમાાં આપત." અમીરની િાત સાાંભળી સેલ્સમેને કહ્ુાં, "આઈ 
એમ સોરી પણ હુાં તમે િાત કરો છો એિો વિ ાર જરાયે નહોતો કરતો. હુાં તો એિો વિ ાર કરતો 
હતો કે હુાં ક્ારે મારા વમત્રને એને મનગમતી અને મોંઘી ચગફ્ટ આપી શકીશ." સેલ્સમેનની આ 
િાત સાાંભળીને અમીર વ્યક્તતએ કહ્ુાં કે "દોસ્ત, તુાં મારા જેટલો જ અમીર છે. તારા વિ ારોને હુાં 
દાદ આપુાં છાં. ભલે તારી પાસે સાંપવત્ત નથી પણ દદલથી ત ુાં ધનિાન જ છે." માણસ પોતાના વિશે 
જેવુાં વિ ારતો હોય એિો જ એ હોય છે. તમારા કામને, તમારી ક્સ્થવતને, તમારા સાંજોગોને તમે કેિી 
રીતે લો છો એ જ િસ્ત ુનક્કી કરે છે કે તમે કેિા છો. 
તમારી જજિંદગીને નક્કામી ન ગણો. તમારી પોતાની જાતનુાં ગૌરિ કરો. તમારી લાઇફનુાં મહત્તત્તિ છે. 
તમે સૌથી પહલેાાં તમારા માટે મહત્તત્તિના છો. જો તમે જ તમને મહત્તત્તિના ન સમજો તો લોકો તો 
ક્ાાંથી સમજિાના? હા, દરેક માણસ મહાન નથી થઈ શકતો, દરેક માણસ સેચલચબ્રટી નથી બની 
શકતો પણ તમે તમારી જગ્યાએ તો મહાન રહી શકો. તમારી સરખામણી કોઈની જોડે ન કરો. તમે 
તમારા કામમાાં અને તમારી લાઈફમાાં બેસ્ટ રહો. તમારા વિશેની તમારી માન્દ્યતા જ તમને ખશુ 
અને સખુી રાખી શકશે. કોઈ કામ નાનુાં કે ઓછાં મહત્તત્તિનુાં નથી, આપણે જ આપણા કામને નાનુાં કે 
મોટુાં, ઉપયોગી કે નકામુાં, િાજબી કે ગેરિાજબી માની લેતા હોઈએ છીએ. િેઠ ત્તયારે જ ઊતરતી 
હોય છે જ્યારે આપણને આપણાાં કામમાાં રસ ન હોય. રસ ત્તયારે જ ન હોય જ્યારે આપણને આપણી 
જ કદર ન હોય. બધુાં જ મહત્તત્તિનુાં છે અને તમે પણ મહત્તત્તિના છો, જો તમે પોતાને મહત્તત્તિના 
સમજતા હોિ તો. વિ ારજો કે મને મારુાં  ગૌરિ છે ખરુાં? 

છેલ્લો સીન : 
કોઈ તમારા માટે શુાં વિ ારે છે એના કરતાાં તમે તમારા વિશે શુાં વિ ારો છો એ િધ ુઅગત્તયનુાં છે. -
સેનેકા 
('સાંદેશ', તા. 27 ઓકટોબર,2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 

લાાંબ ુજીિિાની જડીબટુ્ટી સાંયમ અને તપસ્યા જ છે 

આત્તમા અમર છે તેિી દફલોસોફરોની િાત માત્ર ભ્રમ છે 



 

 

તમારી જાતને ઈશ્વરના પરમભતત પરુિાર કરિા માટે લાયક બનાિિાનો માગા આશાિાદ છે 
ઈટાચલયન દફલસફૂ વસસેરોએ કહલે ુાં કે 'આત્તમા અમર છે તેિી દફલોસોફરોની િાત માત્ર ભ્રમ છે એમ 
છતાાં મને લાગે છે કે ૧૦૦ િષાથી ઉપર જીિિાની િાત ભ્રમ હોય તોય મને એ ભ્રમ ગમે છે અને 
હુાં છેલ્લા શ્વાસ સધુી માનીશ કે લાાં...બુાં જીિવુાં શક્ છે.’ 
એ લાાંબા જીિિાની િાત જિા દો પણ ૯૦ િષાની ઉપરની ઉંમરે ધબકત ુાં િૈદુાં કરવુાં. આ્િેુદના 
ઓસદડયા ખેતરમાાં ઉગાડિા અને આરોગ્ય વશચબરો યોજી આરોગ્યનુાં મેગેચઝન જે અમે પ્રગટ કરી 
શકતા નથી તે જૂનાગઢ પાસેના શાપરુ નામના ગામડામાાં રહતેા િૈદ રિજીભાઈ વિસાિદડયા 
વિ ારી શકે છે. 
તે છાતી ઠાકીને કહ ેછે કે તેઓ ૧૦૦ િષા જીિશે અને ત્તયારે પણ િૈદુાં કરતા હશે અને આ્િેુદની 
વશચબરો યોજતા હશે  ીની ધમાાત્તમા-દફલસફૂ લાઓ ત્તસેએ તો કહલે ુાં 'અરે બચ્ ાઓ કોઈ લાાં...બુાં 
અગર અમર જિાની કોવશષ કરે કે િાત કરે તેની મજાક નહીં કરતા. 
કારણ કે જે માણસ બધુાં જ વિધાતા ઉપર છોડી દે છે તે અમરત્તિ પામી ગયો સીસેરોના િખતથી 
આજ સધુીમાાં એટલે કે ૧૯૭૦ િષોમાાં માનિી અમર થિાની િાતો કરતો થયો એટલુાં જ. 
ટૂાંકમાાં આપણે આ્િેુદથી, તાંદુરસ્ત ખાનપાનથી, વનસગોપ ાર-ને રોપથી અને ને રલ હાઈજીનના 
જ્ઞાનથી મેં ૮૩ િષે કામ ક્ુું તેમ ૧૦૦ની ઉંમર સધુી કડેધડે કામ કરતા હશો. 
તો પછી ૧૦૦ િષા કોણ જીિશે? બાઇબલમાાં એક દકિંમતી િાત કહી છે-લેટ અસ ઈટ એન્દ્ડ દડ્રિંક, ફોર 
ટુમોરો િી શેલ ડાય. 
'અથાાત ખાઈ-પીને જલસા કરો, પણ ઈશ્વર સમવપિ ત જીિન કરીને બીજાને ઉપયોગી થઈને બીજા 
માટે જીિો તો તમે ૧૦૦ િષા જીિી ગયા’ 
આપણે ગયા લેખમાાં આદમ લીથ ગોલનરના પસુ્તક 'ધ બકુ ઓફ ઈમ્ર્મોટાચલટી ધ સાયન્દ્સ, ચબલીફ 
એન્દ્ડ મેજજક ચબહાઈન્દ્ડ ચલવિિંગ ફોર એિર’ની   ાા શરૂ કરી અધરૂી છોડી હતી. ડેવિડ હ્મુ નામના 
સ્કોટીશ દફલસફૂની દફલસફૂી મને આજે ૩૦૦ િષા પછી પણ બહુ જ પે્રસ્તટકલ લાગે છે. 
તેમણે કહલે ુાં કે તમે ખબૂ લાાંબુાં અને તાંદુરસ્ત જીિન જીરૂર જીિી શકો છો. ક્ારે? જ્યારે તમે કબલૂ 
કરો કે માનિ હોવુાં એટલે જ આળિીતરા હોવુાં, સેક્ન્દ્સદટિ હોવુાં. તેનુાં આ અંગે્રજી િાક્ લખી લેજો-
'ઓલ ડોતટરીન આર ટુ બી સસ્પેતટેડ વિ  ઈઝ ફેિડા બાય અિર પેશન.’ 
અથાાત માનિો અમકુ મત, વિ ાર, પાંથ, માગા, વસિાાંત કે નીવત ઘડે છે, તે વસિાાંત પણ તેના પેશનને 
કારણે છે. પેશન એટલે આિેગ, સાંમ્ભ્રમ, ભાિાિેગ, મનોિેગ, સાંક્ષોભ, સાંતાપ અને પ્રણયોન્દ્માદ અથા 
પણ થાય છે. 



 

 

મહાત્તમા ગાાંધીજીથી માાંડીને ટોલસ્ટોય સધુીના લોકોને આિો પેશન હતો. ગાાંધીજીએ તેમના 
વનસગોપ ારના અદ્ભુત-અમલૂ્ય જ્ઞાન સાથે ઉરૂલીકાાં નમાાં વનવતૃ્ત થિાને બદલે પોચલદટકલ પેશન 
રાખીને જાન ખોયો. 
નહીંતર ગાાંધીજી જરૂર તેની જે તાંદુરસ્ત ખાનપાન, અિારનિાર ઉપિાસ અને સાજત્તિકતાની ટેિને 
કારણે ૧૦૦થી િધ ુિષા જીવ્યા હોત.ઈમ્ર્મોટાચલટી અથાાત અમર થિાના અભરખાને બદલે બસ 
જજિંદગીની પરિાહ કયાા િગર લાાંબુાં જીિી જનારાની િાતો પણ ડો. ગોલનરે લખી છે. 
દા.ત. જાપાનનાાં શતા્ ુજીિિાની પે્રસ્તટકલ ઈચ્છા રાખનારા આદકિટેતટે તો એિાાં ઘરો જ ાંગલોમાાં 
બાાંધ્યાાં હતાાં જ્યાાં તેમને વનમાળ હિા મળે. સયૂાનો પરૂતો પ્રકાશ મળે અને ઘરમાાં દાખલ થયા ભેગાાં 
જ વનમાળ વિ ારો આિે. ખાિાનુાં ભલૂી જાય. 
બીજા એક વિજ્ઞાની ડો. ડેવનયલ રૂડમેને એન્દ્ટી-એજજિંગ ડ્રગ પણ શોધી કાઢેલુાં. તે પછી એસ્ટ્રોલોજર 
મેડમ ચલિંડા ગડુમેને સાિ વસમ્પલ િાત કહલેી કે બસ ફળના રસો પીતા રહો. બીજુ ાં કાંઈ નહીં. 
શાપરુિાળા ૯૦ િષાના િૈદ્ય રિજીભાઈ પણ આહારમાાં ૮૦થી ૯૦ ટકા ફ્રુટ રાખિાનુાં કહ ેછે. 
ભલે તમને ૧૦૦ િષા ઉપર જીિિાનો કે અમર થઈ જીિિાનો આઈદડયા પાગલપન લાગે પણ 
તમારે જાણવુાં તો જોઈએ જ કે વિજ્ઞાનીઓએ અમર થિાના કેિા કેિા અખતરા કયાા છે. 
દા.ત.. ડો. ગોલનરે તેના પસુ્તકમાાં લખ્્ુાં છે કે એક રસાયણશાસ્ત્રીનાાં વમત્ર ટેડ વિચલયમ્સ જે 
િોચલબોલના ખેલાડી હતા તેને જીિિાથી ધરિ થતો નહોતો. તેણે ઘણા મેડલો મેળિેલા, પણ તેને 
તમામ રમતમાાં અને દિકેટમાાં પાિરધા થવુાં હત ુાં એટલે તેણે તેની દીકરીને કહ્ુાં કે તેના એરીઝોના 
નામના અમેદરકન ગામમાાં એક કેવમસ્ટે અને ઈમ્ર્મોટાચલટીમાાં માનનારાએ નાઈટ્રોજનના 
રસાયણિાળી સપુરફુલ ટાાંકી બનાિી છે તેમાાં તેનાાં શબને ડુબાડી રખાય દટાય નહીં કે બળાય 
નહીં. 
ટેતનોલોજી શોધાય કે અમરતાની જડીબટુ્ટી શોધાય ત્તયારે તેને જીિતો કરિો િાહ. 
આિા િાયોવનતસ-સાયન્દ્સના ઘણાાં કેન્દ્રો અમેદરકામાાં ખલૂ્યાાં છે. મોટરકારના શહરે ડેટ્રોઈટ અને 
એદરઝોનામાાં મળીને આજ સધુીમાાં ૯૬૭ જેટલા સભ્યોએ 'લાઈફ એકસ્ટેન્દ્શન ફાઉન્દ્ડેશન’ રચ્્ુાં છે. 
આ લોકોના શબને નાઈટ્રોજનની ટાાંકીમાાં ડુબાડાશે. 
ઉપરાાંત ઘણા લોકોએ તો ઓલરેડી તેમના િહાલા પાળેલાાં કતૂરા, ચબલાડા અને પોપટને પણ આિી 
ટાાંકીમાાં ડુબાડયાાં છે. એક ડો. રેય કઝાિેલ નામનાાં દડજજટલ ટેતનોલોજીસ્ટ માને છે કે આજથી ૩૦ 
િષા ૨૦૪૩ સધુીમાાં માણસ અમરત્તિની ટેકવનક જાણી લેશે  ીનથી ્રુોપ સધુીના ઘણા દેશો 
તલિારના બળે જીતનારા  ાંગીઝખાને ૭૮૬ િષા પહલેાાં મરતાાં અગાઉ અમર થિાની કે લાાંબુાં 
જીિિાની અભરખા બતાિેલી. 



 

 

તેમણે ત્તયારે  ાયનીઝ સાધ ુક ૂ ઈ ચજુીને જડીબટુ્ટી શોધિા કહલે ુાં. સાધએુ કહલે ુાં, લાાંબુાં જીિિા 
જડીબટુ્ટી નથી, માત્ર સાંયમ અને તપસ્યા જ છે. 
ડો. આદમ ગોલનર 'ધ બકુ ઓફ ઈમ્ર્મોટાચલટી’ લખિા માટે હાિાડા ્વુન.માાંડી ડઝનબાંધ દેશો અને 
દહ માલય સધુી ફયો હતો. ડેવિડ કોપર દફલ્ડે પણ બહામા ટાપમુાાં એક મહારસાયણ શોધ્્ુાં જે લાાંબુાં 
જીિાડત ુાં હત ુાં તેનો દરપોટા  પણ ગોલનરે લીધો. 
ફલોદરડામાાં સાંત ઓગસ્ટાઈનની મલુાકાત લીધી જેણે 'યૌિનના ફુિારા’ શોધેલા. આ બધા 
વિશ્વસફર પછી ભગિાન બિુની વથયરી તેને ગળે ઉતરી કે માનિ જો તેના આહાર, વિહાર અને 
વિ ારોમાાં ઉપભોગિાદી ન બને અને વિ ારોમાાં પણ આિમક ન બને તો લાાંબુાં જીિી શકે. મારા 
િૈદ્ય વમત્ર જે વતબેટ થઈ આવ્યા છે તે 'ન્દ્્ ુસાયસ્ન્દ્ટસ્ટ’ના ૧૮-૨-૨૦૧૨ના અંકમાાં લખેલી િાતને 
સા ી માને છે કે વતબેટમાાં એક એિા ફૂલિાળો છોડ થાય છે જે ખાિાથી તમારા શરીરના કોષો 
હાંમેશાાં તમને વમતાહારી રાખે અને બઢુાપો વનિારે. 
આ બધી ૧૦૦થી િધ ુિષા જીિિાની િાત ભલે િાતાા જેિી લાગે છે, પણ તમે ડો. સોવનયા 
એદરસોન નામની ફય ુદરસ્ટનુાં પસુ્તક 'િનહાંડ્રેડ પ્લસ’ િાાં શો તો ખબર પડશે કે ગાાંધીજીની ૧૦૦ 
િષાથી િધ ુજીિિાની અભરખા સાયસ્ન્દ્ટદફક હતી. 
ડો. મેટ રીડલીએ કહ્ુાં કે આશાિાદી બનવુાં તે ગનુો નથી પણ ઈશ્વરના પરમભતત પરુિાર કરિા 
માટે તમારી જાતને લાયક બનાિિાનો માગા આશાિાદ છે. 
હજી તમારે વનસગોપ ારનો જાદુ અને ડો. સોવનયા એરીસનના પસુ્તક 'િનહાંડ્રેડ પ્લસ’માાં િેરેલા 
વિ ારોના રત્તનો િાાં િાના છે. - કાક્ન્દ્ત ભટ્ટ 

 

મારી વ્યક્તત મને જ પે્રમ કરતી હોિી જોઇએ 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
માત્ર હૈ્ુાં જ ખોલિાનુાં છે, જીભ દ્વારા ક્ાાં બોલિાનુાં છે? 
ત્રાજવુાં લઈને કેમ આવ્યા છો? કોના હૈયાને તોલિાનુાં છે? 
-ડો. એસ.એસ. રાહી 
ગમે તેિો ગાઢ હોય તો પણ પે્રમ ક્ારેય એકસરખો રહતેો નથી. પે્રમ ક્ારેક અપ હોય છે, ક્ારેક 
ડાઉન હોય છે. પે્રમ ક્ારેક ઘટ્ટ હોય છે, ક્ારેક પાતળો હોય છે. પે્રમ ક્ારેક ઉગ્ર હોય છે, ક્ારેક 
શાાંત હોય છે. પે્રમ ક્ારેક તીવ્ર હોય છે, ક્ારેક શષુ્ક હોય છે. પે્રમ અને લાગણી ક્ારેય એકસરખી 
રહતેી નથી, કારણ કે માણસ ક્ારેય એકસરખો હોતો નથી. દરેક પે્રમીને એક િખત તો એવુાં થત ુાં 
જ હોય છે કે હિે ત ુાં મને પહલેાાં જેિો પે્રમ કરતો નથી. 



 

 

પે્રમ માણસને પઝેવસિ બનાિી દે છે. મારી વ્યક્તત મને જ પે્રમ કરતી હોિી જોઈએ. હુાં એને ખબૂ 
જ પે્રમ કરુાં  છાં એટલે એણે પણ મને અનહદ પે્રમ જ કરિો જોઈએ. પે્રમ દડમાસ્ન્દ્ડિંગ હોય છે. દરેક 
પે્રમીને એમ જ થતુાં હોય છે કે મારા પે્રમીનુાં 'સેન્દ્ટર પોઈન્દ્ટ' હુાં જ હોિી કે હોિો જોઈએ. કોઈ માણસ 
કોઈને ક્ારેય એક જ રીતે, એક પ્રમાણમાાં અને એક જ સરખો પે્રમ કરી શકતો નથી. માણસનુાં મન 
તરલ છે, એમાાં ક્ારેક ઉભરો આિે છે અને ક્ારેક તચળ્ુાં દેખાઈ જાય છે. 
અવતશય પે્રમ માણસને શાંકાશીલ બનાિી દે છે. ત ુાં આખો દદિસ શુાં કરે છે? કોને મળે છે? કોની 
સાથે િાત કરે છે? પઝેવસિ માણસ એવુાં પણ વિ ારિા માાંડે છે કે મારી વ્યક્તત મારા વસિાય બીજા 
કોઈના વિ ાર પણ ન કરે. આવુાં થઈ શકત ુાં નથી અને એટલે જ પે્રમના પતનની શરૂઆત થાય છે. 
પે્રમમાાં દરેક માણસે પઝેવસિ હોવુાં જોઈએ, એમાાં કાંઈ ખોટુાં નથી પણ તમે તમારી પઝેવસિનેસ કેિી 
રીતે સમજો છો અને કેટલી ઠોકી બેસાડો છો એના ઉપર પે્રમનો આધાર હોય છે. 
એને છૂટો મકૂી દઉં તો તો એ મારા હાથમાાં જ ન રહ,ે થોડીક તો નજર રાખિી જ પડે. જેને છૂટા 
નથી મકૂતા એ છટકી જતા હોય છે. શાંકા અને શ્રિા િચ્ ે પે્રમ હાલકડોલક થતો રહ ેછે. હમણાાં બે 
પે્રમીઓ િચ્ ે બે્રકઅપ થઈ ગ્ુાં. કારણ શુાં હત ુાં? પે્રવમકાની એક ફે્રન્દ્ડે તેનો ફોટો ફેસબકુ પર 
અપલોડ કયો. છોકરાએ કમેન્દ્ટ કરી કે, ્ ુલકુ બ્્ટુીફૂલ. આ િાતથી પે્રવમકા નારાજ થઈ ગઈ. 
મારા વસિાય બીજુ ાં કોઈ બ્્ટુીફૂલ લાગે જ કેિી રીતે? એ તને બ્્ટુીફૂલ લાગે છે ને, તો રાખ 
દોસ્તી એની સાથે. કેિી નાની નાની બાબતોમાાં આપણે જજમેન્દ્ટલ બની જતા હોઈએ છીએ. 
નારાજગી એક િાત હોય છે અને નફરત બીજી. હમણાાંની િાત છે. એક વમત્રને એની પત્તની સાથે 
એક બાબતે ઝઘડો થયો. ઝઘડો લાાંબો  ાલ્યો. પવતના વમત્રએ કહ્ુાં કે, કેમ હમણાાં બરાબર નથી 
 ાલત ુાં? પવત  ાટાડા એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ છે. તેણે કહ્ુાં,  ાલ્યા રાખે. થઈ જશે. તેણે પછી સરસ િાત કરી. 
તેણે કહ્ુાં કે હુાં કેટલીય કાંપનીઓના  ોપડા તપાસુાં છાં. દરેક મદહનો સરખો નથી હોતો. ક્ારેક નફો 
હોય છે તો ક્ારેક ખોટ. પે્રમનુાં પણ એવુાં જ હોય છે. હુાં િષે નફાનો દહસાબ કાઢુાં છાં. સરેરાશ કેિી 
છે? સરેરાશ સરખી હોિી જોઈએ. મને ખબર છે કે હુાં ખોટમાાં નથી. દરેક સમય એકસરખો રહતેો 
નથી અને દરેક પે્રમ પણ. 
હમણાાં એક સાઇદકયાદટ્રસ્ટે સાંબાંધ બાબતમાાં સિે કયો. પે્રમમાાં ભરતી અને ઓટ શા માટે આિે છે? 
પે્રમના અનેક પ્રકાર છે. માણસના સાંબાંધ અને લાગણી એકસરખાાં હોતાાં નથી. એક વમત્ર પ્રત્તયે િધ ુ
લાગણી હોય છે અને બીજા પ્રત્તયે ઓછી. ઘણી િખત ઓછી લાગણી હોય તેને પણ આપણે િધ ુ
મદદ કે પે્રમ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે જેને િધ ુપે્રમ કરીએ છીએ તેને મદદની જરૂર હોતી 
નથી. આિા સમયે એક વમત્ર એવુાં પણ માનિા લાગ્યો કે હિે મારા કરતાાં એ તને િધ ુવ્હાલો લાગે 
છે. પે્રમી અને પવત-પત્તનીના પે્રમમાાં પણ િધઘટ થતી રહ ેછે. પે્રમના અનેક માગો હોય છે. અનેક 



 

 

માંચઝલ હોય છે. પવત હોય કે પત્તની, બાંનેને માતાવપતા હોય છે, ભાઈ-બહને હોય છે, તલીગ હોય છે. 
ફે્રન્દ્્સ હોય છે. પડોશી હોય છે. પે્રમ િહચ ાતો રહ ેછે. આ િહચ ાતો પે્રમ ઘણી િખત પે્રમ માટે જ 
ઉપાવધરૂપ બનતો રહ ેછે. 
માણસને એક જ વ્યક્તત િહાલી હોય એવુાં હોત ુાં નથી. હા, પે્રમી કે પત્તની અથિા તો પે્રમી કે પવત 
પોતાને જ પે્રમ કરે એવુાં દરેક ઇચ્છતા હોય છે. કોઈ વ્યક્તતને પોતાની વ્યક્તત 'શેર' કરિી ગમતી 
નથી. પે્રમીઓ અને દાંપતીઓ બીજાાં અફેર ન કરે એ ચ િંતા સમજી શકાય એિી છે પણ બીજા 
સાંબાંધોનુાં શુાં? તને તારા વમત્રો જ ગમે છે, મારી કાંઈ પડી જ નથી. વમત્રો મળે એટલે ત ુાં મને ભલૂી 
જાય છે. પત્તની આિી ફદરયાદ કરતી રહ ેછે. તો પવતને પત્તનીનાાં વપયદરયાાં'િ સાથે પ્રોબ્લેમ હોય છે. 
તારાાં ભાઈ-બહને આિે એટલે તને બીજુ ાં કાંઈ જ યાદ રહતે ુાં નથી. 
પત્તની અને માતા િચ્ ે દરેક માણસ થોડો ઘણો તો વપસાતો જ હોય છે. મોટા ભાગના પરુુષોએ 
બાંને તરફથી ટોણા સાાંભળિા પડતા હોય છે. પત્તનીએ ક્ારેક તો માિદડયો કહ્યો જ હોય છે અને 
મોટાભાગની માતા ક્ારેક તો એવુાં કહતેી જ હોય છે. બૈરી આિી પછી ત ુાં એનો થઈ ગયો છે. 
પરુુષને બાંને પ્રત્તયે લાગણી હોય છે. મજાની િાત એ હોય છે કે પત્તની અને માતા બાંનેને પવત અને 
દીકરા પ્રત્તયે પે્રમ હોય છે પણ બાંનેની દાનત એિી જ હોય છે કે એ વ્યક્તત માત્ર ને માત્ર મારા 
પ્રત્તયે જ લાગણી રાખે. પરુુષ બેલેન્દ્સ કરિામાાં હાાંફી રહતેો હોય છે. એક કો મનાઓ તો દુજા રૂઠ 
જાતા હૈ. 
પે્રમ માત્ર કરિાની  ીજ નથી, સમજિાની પણ  ીજ છે. તમે તમારી વ્યક્તતને એની રીતે એની 
સાથે જોડાયેલા લોકોને પે્રમ કરિા દો છો? ના. મોટેભાગે આપણે એવુાં ઇચ્છતા હોઈએ છીએ કે 
આપણી વ્યક્તત એની વ્યક્તતઓને આપણે ઇચ્છીએ એટલો જ પે્રમ કરે. આનુાં આટલુાં જ રાખિાનુાં, 
આના માટે આટલુાં જ કરિાનુાં. એનાથી િધ ુનહીં. એવુાં થત ુાં નથી. જો એની સમજણ ન હોય તો 
પ્રોબ્લેમ થાય છે. અરે, સાંતાનોને પણ એવુાં હોય છે કે, મારા ડેડીને મારા કરતાાં બહને પ્રત્તયે િધ ુ
લાગણી છે. 
સાંબાંધો ઘણા હોય છે.થોડાક લોહીના હોય છે. થોડાક પારકા હોય છે. થોડાક સાિકા હોય છે અને 
થોડાક એિા હોય છે જેનાાં કોઈ કારણો હોતાાં નથી. એ બસ હોય છે. પે્રમ પામિો હોય તો પે્રમને 
માપિાનુાં છોડી દો. આપણે પે્રમ માપતા રહીએ છીએ. પે્રમની ટકાિારી નથી હોતી. પે્રમ પસાન્દ્ટેજમાાં 
થતો નથી. પત્તનીને આટલા ટકા, દોસ્તને આટલા ટકા, બહને માટે આટલા ટકા કે ભાઈ માટે 
આટલા ટકા એવુાં માપ નીકળતુાં નથી. પે્રમ ક્ારેક દરેકમાાં સેન્દ્ટ પસાન્દ્ટ હોય છે અને ક્ારેક એ જ 
માઇનસ થઈ નફરતમાાં પલટાઈ જતો હોય છે. 



 

 

સૌથી સા ી િાત એ જ હોય છે કે એ માણસ કેિો છે? બધાાંને પે્રમ કરે એિો છે કે કોઈને પે્રમ ન 
કરી શકે એિો? જે કોઈને પે્રમ ન કરી શકતો હોય એ તમને પણ પે્રમ નહીં કરી શકે અને જે બધાને 
પે્રમ કરતો હશે એની પાસે તમારા માટે પણ પરૂતો પે્રમ હશે. મને જ પે્રમ કરે, મારા વિ ારો જ કરે, 
મારામય જ રહ,ે મારા વસિાય એને કાંઈ જ ન દેખાય એવુાં ઇચ્છવુાં ઘણી િખત જોખમી હોય છે. જો 
પે્રમ હોય તો ઘણી િખત માણસ એવુાં પણ કરતો હોય છે. પણ એ એની અંદર બીજા પે્રમનુાં ગળાં 
ઘોંટતો હોય છે. એના પે્રમમાાં પે્રમ હશે પણ હળિાશ નહીં હોય. સાંબાંધોમાાં ભીનાશ અને હળિાશ 
િતાાિી જોઈએ. પે્રમને બાાંધી ન રાખો. તમે કોઈ ફૂલ લઈ આવ્યા હોય, એ ફૂલ તમારુાં  જ હોય છતાાં 
તમે એિી અપેક્ષા ન રાખી શકો કે એ ફૂલની સગુાંધ માત્ર તમને જ આિે. ફૂલની સગુાંધ કાબમૂાાં 
રાખિા જશો તો કદા  એની સગુાંધ તમને પણ નહીં આિે. 
છેલ્લો સીન : દુશ્મનને સરળતાથી ખતમ કરી દેિો છે? એને વમત્ર બનાિી દો.. -અજ્ઞાત 
 

તારી અને મારી િાત  
- હાંસલ ભ ે  
એકબીજાના વમત્ર થવુાં એ લાગણીઓ ઉપર નહીં પરાંત ુપરસ્પર સન્દ્માન અને જિાબદારીની 
ભાિના ઉપર આધાદરત છે 
સહજીિનની મજબતૂાઇ માટે માત્ર પે્રમ ઉપર આધાર રાખી શકાય એમ નથી પોતાનો સાંબાંધ િધ ુ
મજબતૂ અને સખુી બનાિી શકે તેિી અન્દ્ય બાબતો અંગે વિ ારવુાં પણ જરૃરી છે 
'હુાં તને પે્રમ કરુાં  છ'એ લાગણીઓથી છલોછલ એકરાર છે અને 'ત ુજેિો (જેિી) છ તેિો (તેિી) મને 
ગમે છે'એ સમજદારીપિૂાકના સહજીિનમાાંથી જન્દ્મેલો ખ્યાલ છે. સાથીને પે્રમ કરતા હોઇએ એટલે 
આપોઆપ જેિો છે તેિો  ાહિા માાંડીએ એ શક્ નથી.વ્યિહારમાાં તો ઉલટુાં બને છે, પે્રમ એટલે 
જેિો છે તેિો  ાહિાને બદલે તેની ઉપર હક ધરાિીને આપણી જરૃરીયાત કે પસાંદગી પ્રમાણે 
બદલિા સાંઘષા કરીએ છીએ! ઘણા ્ગુલો તો એકબીજા ઉપર'જો ત ુાં' મને પે્રમ કરતો (કરતી) હોય 
તો' નો પોતાની રીતે ઇચ્છનીય બદલાિ લાિિાના શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે.મસમોટુાં 
સત્તય તો એ છે કે મજબતુ અને સખુમય સાંબાંધો માટે પોતાની જાતને  ાહિી જેટલી જરૃરી છે 
એટલી જ કે એથી'ય િધારે સાથી જેિો છે તેિો  ાહિા યોગ્ય છે તેિી સમજ અગત્તયની છે. 
મહત્તિની િાત એ છે કે પે્રમ તો ઘાસની જેમ આપોઆપ અને રાતોરાત કુટી નીકળે શકે છે પરાંત ુ
આ સમજ તો સાંભાળપિૂાક િાિીને ઉછેરિી પડે છે. 
પે્રમ કરતા શીખવુાં ના પડ ેપરાંત ુસાથીને જેિો છે તેિો  ાહિા માટે તો અમકુ પાયાની સમજ 
કેળિિી પડે.પ્રાણીઓને કુદરતે અનેક લાગણીઓ આપે છે. આ લાગણીઓનો મળુ ગણુધમા  ઢ- 



 

 

ઉતરનો છે, એટલે કે તે ક્સ્થર નથી. કોઇપણ લાગણી શાશ્વત નથી, પરાંત ુઘડીયાળના લોલકની 
જેમ એક સીમામાાં ઉપર- ની ે થયા કરે છે.કોઇપણ લાગણીની દદશા, પ્રમાણ, તીવ્રતા, અનભુવૂત 
િગેરે કશુાં'ય ક્સ્થર નથી. તે વ્યક્તત, સમય, સાંજોગ, મનની ક્સ્થવત િગેરે પ્રમાણે બદલાતી રહ ેછે. 
પે્રમ પણ આ લાગણીઓના સમહુ પૈકી એક લાગણી છે અને તે પણ લાગણીઓના આ ગણુધમાને 
અનસુરે તે સહજ કુદરતી છે. પદરણામે , તેમાાં  ઢાિ- ઉતાર આિિા સામાન્દ્ય છે. એનો અથા એ 
થયો કે તમે કોઇના'ય પ્રત્તયે પે્રમની લાગણીઓ ધરાિતા હોિ અને તે ગમે તેટલી મજબતુ, 
એકધારી કે પવિત્ર (જે વિશેષણો આપિા હોય તે) હોય તેમ છતાાં'ય તે એકધારી કે એકસરખી રહ ે
તે જ્યાર'ય શક્ નથી. પહલેા તબ્બકે ્ગુલો કે પે્રમીઓને સહજેપણ ના ગમે તેિી િાતો થાય છે 
પરાંત ુસમય અને સહજીિન સાથે ડહાપણ બની જશે તે નક્કી છે. જીિનમાાં એકિાર આ ડહાપણ 
આિી જાય તે ખબૂ જરૃરી છે. કારણ કે, જ્યારે ્ગુલ એવુાં સ્િીકારત ુાં થાય કે સાથે જીિિા માટે 
અને સહજીિની મજબતુી માટે માત્ર પે્રમ ઉપર આધાર રાખી શકાય એમ નથી ત્તયારે તે પોતાના 
સાંબધને િધ ુમજબતુ અને સખુી બનાિી શકે તેિી બાબતો અંગે વિ ારતા કે ધ્યાન કેન્દ્રીત કરતાાં 
થાય. એિી બાબતો કે જે સા ા અથામાાં અવિ ચલત હોય, ક્સ્થર હોય અને સમયની સાથે પણ બાત 
ભીડી શકે! સાંબાંધમાાં જે કામ લાગણીઓ નથી કરતી તે કામ આ સમજ કરી જાય છે. 
ક્ારેય વિ ા્ુું કે આપણે 'પે્રમ- સાંબધ કે લગ્ન સાંબાંધ 'કરતા 'દોસ્તી'ને કેમ મહત્તિની ગણતા 
હોઇએ છીએ? આ બાબતમાાં મારી સ્પષ્ટ સમજ એટલી એ કે પે્રમ- સાંબધ કે લગ્ન સાંબાંધ મહદઅંશે 
એકબીજા પરત્તિેની પે્રમની લાગણીઓ ઉપર ઊભો હોય છે જ્યારે દોસ્તીનો સાંબાંધ લાગણીઓ કરતાાં 
એક બીજા માટે કોઇપણ સાંજોગમાાં ઉપલબ્ધ હોિાની પરસ્પર જિાબદારીની ભાિના ઉપર ઉભો 
હોય છે. સ્િાભાવિક છે, પે્રમ- સાંબાંધો કે લગ્ન સાંબાંધોનો મળૂ આધાર જ ક્સ્થર નથી ત્તયાાં સાંબાંધ 
કેિીરીતે ક્સ્થર અને મજબતૂ રહ?ે! પે્રમ અપેક્ષાઓને જન્દ્મ આપે છે જ્યારે જિાબદારી ફરજને જન્દ્મ 
આપે છે. અપેક્ષાઓ પરૂી કરિા કરતાાં ફરજ વનભાિતી ઓછી સાંઘષામય હોય છે. પદરણામે દોસ્તીમાાં 
સાંઘષા હોછો હોય! 
હિે મજાની િાત , િષોના મારા અનભુિમાાં મેં તમા ો મારીને ગાલ લાલ રાખીને ફરતા અસાંખ્ય 
્ગુલો જોયા છે. આ ્ગુલો એકબીજાના વમત્રો હોિાનુાં દાિો અને િતાન બધાની સામે કરતા હોય 
છે પરાંત ુતેમના બેડરૃમમાાં જોઇ શકો તો ખબર પડે કે તેમના ગાલ પોતાના તમા ો કારણે લાલ 
નથી હોતા પણ એકબીજાએ મારેલા તમા ોને કારણે લાલ હોય છે! (ના સમજ્યા હોિ તો ફરી 
િાાં ો!!) માત્ર પે્રમ હોિાથી સાંબાંધ મૈત્રીપણૂા નથી થઇ જતો, એકબીજાના વમત્ર થવુાં એ લાગણી 
ઉપર આધાદરત નથી પરાંત ુલાગણીઓથી અલગ અળગી પરસ્પર સન્દ્માન અને જિાબદારીની 



 

 

ભાિના ઉપર આધારીત છે. જો સહજીિનમાાં પે્રમની લાગણીઓથી આગળ િધીને આ સમજ 
વિકસાિી શકો તો જાહરેમાાં તમે એક બીજાના વમત્રો છો એિો દાિો કરતાાં ફરત ુાં નદહ પડે. 
સો િાતની એક િાત, જાતને  ાહ્યા િગર અન્દ્યને  ાહવુાં શક્ નથી અને અન્દ્યને જેિો (જેિી) છે 
તેિો  ાહ્યા િગર સખુી સહજીિન શક્ નથી. ટ્રાદફકમાાં આપણે કોઇ અન્દ્ય ડ્રાઇિરને આપણા 
ડ્રાઇવિિંગથી સસડાિી દઇએ પછી છાનામાના એના દરએતશન 'રીઅર વમરર'માાં જોતા હોઇએ છીએ. 
જો તે ડ્રાઇિર ગસુ્સો કરે તો આપણી ભલૂ હોિા છાંતા'ય આપણે સામા ઘરૂદકયા કરીએ છીએ પણ 
જો એ ડ્રાઇિર આપણેને 'સ્માઇલ'આપે તો શક્ છે આપણે શરમ અનભુિીએ. બસ, આ જ રીતે 
દરેક વ્યક્તતને પોતાના અિગણુો કે ના  ાહી શકાય તેિી બાબતો ખબર જ હોય, જ્યારે આપણે 
સતત એના ઉપર ધ્યાન દોરીને સધુારિાનો પ્રયન્દ્ત કરીએ ત્તયારે એ વ્યક્તત ઘરુદકયા કરે છે પરાંત ુ
તેને સ્િીકારી લઇએ તો કદા  આપમેળે બદલાિા પણ માાંડે! આ બધુાં જાણે કે બરાબર સાથીને 
જેિો છે તેિો  ાહિા યોગ્ય છે તેિી સમજ કેિી રીતે વિકસાિી શકાય?!! આિતા સપ્તાહ.ે.... 
પણૂાવિરામ 
દોસ્તી કરતાાં લગ્ન સાંબાંધો િધ ુતનાિગ્રસ્ત હોય છે. કારણ કે, આપણે દોસ્ત જેિો છે તેિો 
સહજતાથી સ્િીકારી લેતા હોઇએ છીએ પરાંત ુસાથીને તો પોતાની ઇચ્છા અનસુાર બદલિા સતત 
પ્રયન્દ્તશીલ રહતેા હોઇએ છીએ. 

 
તુાં હતો તો દુવનયા કાંઇક જુદી જ હતી 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
રોજ આિે છે એ જ  કલી છે, માત્ર બારી જ એણે બદલી છે. 
એ જ દૃશ્યો છે 'ખલીલ' આજે, મેં ફતત મારી નજર બદલી છે. 
-ખલીલ ધનતેજિી 
માણસને સૌથી િધ ુઝાંખના શેની હોય છે? માણસની. પોતાની વ્યક્તત િગર માણસ અધરૂો છે. 
માણસ બધા િગર રહી શકે છે પણ માણસ િગર રહી શકતો નથી. તમને કોની ગેરહાજરી સતત 
સાલે છે?ગેરહાજરી બે પ્રકારની હોય છે. એક તો કોઈ હોય જ નહીં અને સતત ગેરહાજરી િતાાય. 
બીજુ ાં કોઈ હોય અને  ાલ્્ુાં જાય એ પછી િતાાતી ગેરહાજરી. બીજા પ્રકારની ગેરહાજરી િધ ુઆકરી 
છે, કારણ કે હાજરીમાાં આપણી વ્યક્તત કાંઈક છોડી ગઈ હોય છે. થોડીક યાદો,થોડીક ઘટના, થોડાાંક 
સપનાાં, થોડાક શબ્દો, થોડુાંક સાાંવનધ્ય,  
થોડોક સ્પશા અને અઢળક આત્તમીયતા. 



 

 

સતત કાંઈક યાદ આિતુાં રહ ેછે, સતત કાંઈક પડઘાત ુાં રહ ેછે, અજાણ્યો ખાલીપો આપણને 
ગ ૂાંગળાિતો રહ ેછે, એક અક્સ્તત્તિ સતત મોટુાં થત ુાં રહ ેછે અને પછી છમ્મ થઈને ગમૂ થઈ જાય છે. 
બાકી રહ ેછે ફતત ગેરહાજરી, ઉદાસી, ઝૂરાપો અને શનૂ્દ્યાિકાશ. સખુ હોય જ નહીં તો દુુઃખ એટલુાં 
આકરુાં  લાગત ુાં નથી, પણ સખુના ગયા પછીનુાં દુુઃખ િધ ુઆકરુાં  હોય છે. માણસનુાં પણ એવુાં જ છે. 
હોય ત્તયારે એ બહુ જ સહજ અને સાહજજક લાગે છે, ગયા પછી જ એનો અહસેાસ થાય છે. માણસની 
હાજરીનુાં મહત્તત્તિ તેની ગેરહાજરીથી જ િતાાત ુાં હોય છે. કોઈ જાય છે ત્તયારે જાણે આખુાં ઘર સાથે લેત ુાં 
જાય છે. કોઈ જાય ત્તયારે આખુાં શહરે સાથે લેત ુાં જાય છે. એના િગર બધુાં જ ખાલીખમ લાગે છે, 
પોતાનુાં અક્સ્તત્તિ પણ ભ્રમ લાગે છે. 
તારા િગર મારુાં  જાણે કોઈ જ અક્સ્તત્તિ નથી. ત ુાં નથી તો હુાં ક્ાાં હોિ છાં? મને તો એવુાં લાગે છે કે 
અક્સ્તત્તિ તારુાં  નથી હોત ુાં કે અક્સ્તત્તિ મારુાં  નથી હોત ુાં, અક્સ્તત્તિ તો આપણુાં હોય છે. હિે મને 
સમજાય છે કે પાનખરમાાં બગી ો કેમ ઉદાસ લાગે છે. હા, એવુાં કહિેાય છે કે દરેક પાનખર પછી 
િસાંત આિે છે, પણ એ પહલેાાં કેટલુાં તટૂિાનુાં, કેટલુાં ખરિાનુાં અને કેટલુાં ઝૂરિાનુાં હોય છે? ખરી 
પડેલાાં પાાંદડાાંનો ખાલીપો ડાળથી કેમ સહન થતો હશે? ઓટના સમયે દદરયાને ભરતીનો વિરહ 
સાલતો હશે?  ાંરને અમાસ અઘરી લાગતી હશે? માળીને ફૂલની ગેરહાજરી િતાાતી હશે? એ 
પતાંચગયાનુાં શુાં જે ડાળીએ ડાળીએ ફૂલ શોધત ુાં હશે અને માત્ર કાાંટાઓની હાજરી મળતી હશે? તારા 
િગર હિા પણ સકૂી લાગે છે, હિામાાં ભીનાશ હતી કે ત ુાં? પાણી આગને ઠારે છે, પણ આંસ ુઆગને 
િધ ુદાહક બનાિી દે છે. એક વ્યક્તત ન હોય ત્તયારે કેટલુાં બધુાં  ાલ્્ુાં જત ુાં હોય છે! 
એક અંધ છોકરી હતી. દુવનયા જોિાનુાં એના નસીબમાાં ન હત ુાં. તેની સાથે િાત કરિાિાળાં કોઈ ન 
હત ુાં.. તેને એવુાં જ લાગતુાં કે દુવનયા બ્લેક છે, કાંઈ છે જ નહીં, બધુાં ખાલી જ છે. એ બીમાર પડી. 
તેને લાગિા માાંડ્ુાં કે હિે હુાં મરી જઈશ. તચબયત લથડતી ગઈ. બીમારી ગાંભીર ન હતી, પણ 
માનવસકતા કમજોર હતી. જજજીવિષા તો એને હોય જેની પાસે જીિિાનો કોઈ મતલબ હોય. એનુાં 
હાલિા,  ાલિાનુાં બાંધ થઈ ગ્ુાં. ગામની બહાર આિેલી એક હોક્સ્પટલમાાં એને દાખલ કરી 
દેિાઈ. તેને એવુાં લાગિા માાંડ્ુાં કે હિે હુાં ક્ારેય અહીંથી બહાર જ નહીં નીકળાં. 
હોક્સ્પટલના રૂમમાાં બે પથારી હતી. થોડા દદિસોમાાં એક ્િુાન દદીને એ રૂમમાાં દાખલ કરાયો. 
તેની બીમારી ગાંભીર હતી. ધીમે ધીમે બાંને િચ્ ે દોસ્તી થઈ. એક દદિસ છોકરીએ પછૂ્ુાં કે, 
હોક્સ્પટલની રૂમની બહારનુાં દૃશ્ય કેવુાં છે? છોકરાએ િણાન ક્ુું કે બારીની બહારનુાં િાતાિરણ 
અદ્ભુત છે. ત ુાં જોઈ શકતી હોત તો તને ખબર પડત કે રૂમની બહારનુાં દૃશ્ય કેટલુાં આહ્લાદક છે. 
બહાર બગી ો છે. બગી ામાાં ફૂલ છે. થોડાાંક બાળકો હીં કે છે. એક માળી બગી ાની માિજત કરે 
છે. દરરોજ એ બગી ાની સુાંદરતાની િાતો કરિા લાગ્યો. આજે બગી ામાાં એક ગલુાબી ફૂલ ઊગ્્ુાં 



 

 

છે. પાાંદડાાંનો રાંગ અસલ તારા કુમળા હોઠ જેિો છે. છોકરી હોઠને અડી. ગલુાબી રાંગ કેિો હોય 
એની એને ખબર ન હતી. પહલેી િખત તેને એવુાં લાગ્્ુાં કે ગલુાબી રાંગ દદલને ઠાંડક આપે એિો 
હોતો હશે. 
દરરોજ નવુાં વિિરણ થતુાં અને છોકરીની કલ્પનાઓ ખીલિા લાગતી. એ ઊભી થઈ શકતી ન હતી. 
છોકરાએ હાથ પકડીને કહ્ુાં કે,એિી કલ્પના કર કે હુાં તને બગી ામાાં ફરિા લઈ ગયો છાં. આપણે 
બાાંકડે બેઠાાં છીએ. થોડાાંક પતાંચગયાાં ઊડાઊડ કરે છે અને ફૂલની સગુાંધ પ્રસરે છે. છોકરીને થ્ુાં જાણે 
કોઈ અજાણી સગુાંધથી આખો રૂમ ભરાઈ ગયો છે. 
એક દદિસ છોકરાએ કહ્ુાં કે, જો િરસાદ પડે છે. એક મેઘધનષુ ર ા્ુાં છે. જુદા જુદા રાંગ છે. 
જજિંદગી જેિા રાંગ. અલગ અલગ રાંગ. ધીમે ધીમે છોકરીને જજિંદગી જીિિા જેિી લાગી. મરિાનો 
ડર  ાલ્યો ગયો. છોકરીની તચબયત સધુરતી હતી. બરાબર એ જ સમયે છોકરાની બીમારીએ 
ઊથલો માયો. તેને સમજાઈ ગ્ુાં કે હિે િધ ુસમય નથી. એક રાતે એ ઊભો થયો, છોકરીના 
કપાળ પર હળવુાં ચુાંબન ક્ુું. છોકરી ઊંઘમાાંથી જાગી ગઈ. પછૂ્ુાં કે, શુાં થ્ુાં? છોકરાએ સામો 
સિાલ કયો કે, જજિંદગી સુાંદર છેને? છોકરીએ કહ્ુાં, હા, ખબૂ સુાંદર છે. છોકરાએ પછૂ્ુાં, તુાં થાકીશ 
નહીંને? હારીશ નહીંને? છોકરીએ કહ્ુાં, ના. હિે ક્ારેય નહીં થાકુાં. છોકરો પોતાની પથારીમાાં જઈને 
સઈૂ ગયો. 
સિારે ડોતટરે આિીને છોકરીને કહ્ુાં કે, તારી સાથે જે ્િુાન હતો એ ગજુરી ગયો. હિે એ નથી. 
છોકરી ધીમે ધીમે ઊભી થઈ. છોકરાના માથા પર હાથ મકૂ્ો. જજિંદગીથી દૂર જતાાં પહલેાાં ત ુાં મને 
જજિંદગીની નજીક મકૂતો ગયો. એ દોસ્ત તારામાાં કાંઈક ખબૂી હતી. હુાં જીિીશ અને તને મારામાાં 
કાયમ જીિતો રાખીશ. 
હિે બારીની બહારના દૃશ્યનુાં િણાન કરિાિાળાં કોઈ જ ન હત ુાં. થોડા દદિસોમાાં એક બીજો ્િુાન 
એ જ રૂમમાાં દાખલ કરાયો. હિે કોઈ હત ુાં પણ જે  ાલ્યો ગયો એ ્િુાન ન હતો. આમ છતાાં 
છોકરીથી એક દદિસ પછુાઈ ગ્ુાં કે, બારીની બહારનુાં દૃશ્ય કેવુાં છે?્િુાને બારીની બહાર નજર 
કરી અને કહ્ુાં કે, બહારનુાં િાતાિરણ એકદમ ડરામણુાં છે, ભયાિહ છે, બહાર માત્ર ખીણ છે 
ખીણ,સુાંદરતાનુાં કોઈ તત્તત્તિ નથી. નરક કદા  હશે તો આના જેટલુાં ખરાબ નહીં હોય. ખીણની 
દીિાલોમાાં  ામા ીદડયા લટકે છે. છોકરીએ બમૂ પાડી બસ, હિે એક શબ્દ ન બોલીશ. બારીની 
બહાર જે દૃશ્ય હોય તે પણ મારી આંધળી આંખોમાાં જે દૃશ્ય છે એને ત ુાં બરબાદ ન કર. બગી ો, 
ફૂલ, પતાંચગયાાં, મેઘધનષુ અને હીં કે ઝૂલતાાં બાળકો. આ દૃશ્યો જ સા ાાં છે. 
હિે પછી ત ુાં ક્ારેય મારી સાથે િાત ન કરીશ. છોકરીએ કહી દીધુાં. છોકરાએ કહ્ુાં કે, નહીં કરુાં  પણ 
મારી પહલેાાંના દદીએ એક પત્ર મકૂી રાખ્યો છે, એ સાાંભળી લે. પત્રમાાં લખ્્ુાં હત ુાં, વપ્રય ત ુાં, હિે હુાં 



 

 

નથી. હુાં તો જિાનો જ હતો. મેં ર ેલાાં દૃશ્યો કદા  ખોટાાં પડી ગયાાં હશે. જજિંદગીને તો આપણે 
માનીએ એિી હોય છે. મારુાં  માનજે, તુાં જીિજે. મારાાં દૃશ્યોને તારામાાં જીિતાાં રાખીને. હુાં ઉપર તારી 
રાહ જોઈશ અને ત ુાં જેટલી મોડી આિીશ એટલુાં મને ગમશે. હુાં સમજીશ કે ત ુાં જીિે છે અને મને 
તારામાાં જીિાડ ેછે. મારે જીિવુાં છે. મને જીિાડીશને તારામાાં? બારીની બહાર ફરીથી મેઘધનષુ 
ર ા્ુાં છે, એક ફૂલ ખીલે છે, એક પતાંચગ્ુાં ઊડે છે અને ત ુાં જીિે છે. તને જજિંદગી મબુારક! તારો 
દોસ્ત. છોકરીએ કહ્ુાં, હા, જજિંદગી સુાંદર છે, બધુાં જ છે, મેઘધનષુ, ફૂલ, પતાંચગયાાં બસ ત ુાં નથી. 
કોઈની ગેરહાજરીમાાં તમને કયાાં દૃશ્ય અધરૂાાં લાગે છે? ઘર કેટલુાં ખાલી લાગે છે? શહરે કેટલુાં સનૂ ુાં 
લાગે છે? કયો દોસ્ત, કયો સાથી, કયો સ્િજન અને કયો સાંગાથી તમારા માટે મહત્તત્તિનો છે? જેની 
સાથે મજા આિતી હોય એની સાથે જીિી લો. કોઈ ફદરયાદ િગર, કોઈ અધરૂપ િગર, કોઈ ચ િંતા 
િગર એની હાજરીને માણો. નાની નાની ખશુીઓ  ાલી જાય પછી જ એ સમજાતુાં હોય છે એ ખશુી 
કેટલી મોટી હતી! માત્ર એટલુાં વિ ારો કે જે વ્યક્તત આજે તમારી સાથે છે એ ન હોય તો જજિંદગી 
કેટલી ખાલી થઈ જાય! દુવનયામાાં કાંઈ જ અને કોઈ જ કાયમી નથી, આજે જેટલુાં જીિી લેશો એટલુાં 
જ સાથે રહિેાનુાં છે. તમને ગમતી વ્યક્તતની આંખમાાં આંખ પરોિીને કહજેો કે ત ુાં છે તો બધુાં જ છે, 
તુાં નથી તો કાંઈ નથી. ત ુાં નથી તો હુાં પણ નથી. આપણે છીએ તો ત ુાં છે અને હુાં છાં. 
છેલ્લો સીન : ભતૂકાળમાાં મેં જે આંસ ુપાડયાાં હતાાં એ અત્તયારે યાદ કરુાં  છાં તો હસવુાં આિે છે, પરાંત ુ
મને એ ખબર નહોતી કે ભતૂકાળમાાં આપણે જે હસ્યાાં હતાાં એ યાદ કરિાથી આંસ ુઆિી જશે. -
અજ્ઞાત 
('સાંદેશ', તા. 8 સપ્ટેમ્બર,2013. રવિિાર. 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 

તમારા વસિાય તમને કોઇ સખુી કરી શકે નહીં 
બધાાં લોકોને સખુી થવુાં છે પણ સખુી કેમ થવુાં, એ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય છે. આપણે બધા 
જ આપણા સખુની  ાિી કોઈના હાથમાાં આપીને ફરીએ છીએ. કોઈ હસાિે તો હસીએ અને કોઈ 
ફસાિે તો ફસાઈએ. કોઈ જરાક છાંછેડે અને આપણો પારો સીધો સાતમા આસમાને પહોં ી જાય. 
કાંઈક થાય એટલે આપણે એવુાં કહીએ છીએ કે એણે તો મારો મડૂ બગાડી નાાંખ્યો. મડૂ બગાડયો 
કોણે? આપણે જ તો િળી. આપણા મડૂ માટે કોઈને દોષ દેિાની સારી ફાિટ આપણને હોય છે. 
સખુ અને દુુઃખની િાત  ાલતી હતી ત્તયારે એક સોફ્ટિેર એપ્ન્દ્જવનયરે સરસ િાત કહી. તેણે કહ્ુાં કે 
મારા જીિનમાાં કોઈ ઘટના બને એટલે તેને હુાં સીધી જ કમ્પ્્ટુર વસસ્ટમ સાથે જોડીને વિ ારુાં  છાં. 
કમ્પ્્ટુર ઉપર તમે કાંઈ કામ કરો અને એ પ્રોગ્રામ સીધો બાંધ કરો ત્તયારે કમ્પ્્ટુર સિાલ કરે છે કે 
ડુ ્ ુિોન્દ્ટ ટુ સેિ  ેન્દ્જીસ? આપણે યસ કહીએ તો જ એ સેિ થાય છે. તમે જજિંદગીની કેટલી 



 

 

ઘટના પછી તમારા દદલને પછૂો છો કે ડુ ્ ુિોન્દ્ટ ટુ સેિ? જે સેિ કરિા જેિી ન લાગે તેને જિા 
દો તો જજિંદગીનુાં અડધુાં સખુ આપોઆપ મળી જશે. આપણને તો બધુાં સાંઘરિાની આદત પડી ગઈ 
છે. કમ્પ્્ટુરમાાં એક જ ફકા  છે, ત્તયાાં પ્રોગ્રામ રન કરિા માટે 'સોફ્ટિેર' છે અને તેને સાંઘરિા માટે 
'હાડા દડસ્ક' છે. સોફ્ટ અને હાડા િચ્ ેનો સાંબાંધ વિચ ત્ર છે. જજિંદગીમાાં હાડાને હાઈડ ન કરો તો સોફ્ટ 
દડસ્ટબા થઈ જાય છે. સખુી થિાનુાં કોઈ શાસ્ત્ર નથી. સખુના કોઈ વસિાાંત કે વથયરી નથી. સખુ તો 
માણસે પોતે જ પેદા કરિાનુાં હોય છે. અલબત્ત, આપણે સખુને બદલે દુુઃખ જ પેદા કરતા રહીએ 
છીએ. સખુ માટે આપણે અઢળક સાધનો િસાિીએ છીએ. મજાની િાત એ છે કે સખુનાાં સાધનો 
િધતાાં જ જાય છે અને સખુ ઘટત ુાં જ જાય છે. તમે માકા  કરજો, મજા માટે તમારી પાસે કેટલાાં 
સાધનો છે. ખલુ્લી હિામાાં ફરિાનુાં મન થાય તો કાર કે બાઈક છે, િરસાદનો અહસેાસ માણિાનુાં 
મન થાય તો શાિર છે. એરકસ્ન્દ્ડશન્દ્ડ ઠાંડીની ગરજ સારે છે. ફ્રીજ જોઈએ ત્તયારે ચ લ્ડ કોસ્લ્ડ્રિંતસ 
હાજર કરી દે છે, મ્્ચુઝક તો હિે મોબાઈલમાાં છે. ગેઈમ રમિા માટે પ્લે સ્ટેશન છે, ટીિી છે. મવૂિ 
છે. ફન માટે બધુાં જ છે,પણ ફન માટે મન છે? 
 
આપણાાં દદલમાાં હળિાશ ન હોય તો કોઈ િસ્ત ુકે કોઈ વ્યક્તત આપણને સખુ આપી શકતી નથી. 
આપણે મજામાાં ન હોઈએ ત્તયારે કોઈ આપણા માથે પે્રમથી હાથ ફેરિે તોપણ આપણે  ીડાઈ જઈએ 
છીએ. રેિા દેને, એક તો મને મજા નથી આિતી અને માથેથી ત ુાં અડાઅડ કરે છે! સખુ માટે આપણે 
આખો દદિસ દોડધામ કરીએ છીએ અને પછી રાતે શાાંવતથી સઈૂ પણ નથી શકતા. 
 
ઘણાાં લોકો િળી એિી સલાહ આપતા ફરે છે કે ન ગમે એવુાં ન કરવુાં. સાાંભળિામાાં આ િાત સારી 
લાગે પણ આપણે એવુાં કરી શકતા નથી. ન ગમે એવુાં પણ ઘણુાં કરવુાં પડત ુાં હોય છે. જજિંદગીના 
દરેક પદરબળો  ેલેન્દ્જ કરતા જ રહ ેછે અને આ બધા િચ્ ે આપણે સખુી અને ખશુ રહિેાનુાં હોય 
છે. તમે દુુઃખને જેટલુાં ટાળી શકશો એટલા સખુી થઈ શકશો, ઉદાસીને જેટલી દૂર રાખશો એટલી 
ખશુી નજીક રહશેે. મોટા ભાગે તો આપણે નકામી ચ િંતાઓ કરીને જ દુુઃખી થતાાં હોઈએ છીએ. 
મોટાભાગના લોકો કોઈ ને કોઈ આભાસી ડરમાાં જીિે છે. મને સફળતા નહીં મળે તો? સફળતા મળી 
ગઈ હોય તો િળી એિો ભય લાગે છે કે સફળતા નહીં ટકે તો? મારો ધાંધો નહી  ાલે તો? મને 
નોકરીમાાંથી કાઢી મકૂશે તો? મારી સાથે કોઈ દગો કરશે તો? હુાં જેને પે્રમ કરુાં  છાં એ મને પે્રમ 
કરિાનુાં બાંધ કરી દેશે તો? જે થ્ુાં નથી તેનો ભય રાખીને આપણે દુુઃખી થતાાં રહીએ છીએ. નબળા 
વિ ારો જ માણસને િધ ુને િધ ુનબળો બનાિતા રહ ેછે. 
 



 

 

હમણાાં જ થયેલો એક અભ્યાસ એવુાં કહ ેછે કે જે વ્યક્તત પોતે એવુાં માને છે કે હુાં સખુી છાં એ ખરેખર 
સખુની િધ ુનજીક હોય છે. મોટાભાગે તો માણસ પોતાને દુુઃખી સમજિાનુાં જ પસાંદ કરતો હોય છે. 
દુુઃખ માટે એ કારણ શોધતો ફરે છે. આિા લોકોને આખી દુવનયા સખુી લાગે છે અને પોતે દુુઃખી 
હોય એવુાં જ અનભુિે છે. આપણે એિી જ ફદરયાદ કરતાાં રહીએ છીએ કે ક્ાાંય મજા જ નથી 
આિતી, પગાર કે આિકમાાં પરુૂાં  જ થત ુાં નથી, આખો દદિસ દોડધામ કરીએ તો પણ કામ પરૂાાં જ 
થતાાં નથી, દરરોજ ઊઠીને એકનુાં એક કામ કરિાનુાં. તમે વિ ારજો તમને આિા વિ ાર આિે છે કે 
નહીં? આિતા હોય તો એટલુાં વિ ારજો કે દુુઃખી થિાથી આ પદરક્સ્થવત બદલાઈ જિાની છે? 
બધાાંને ફદરયાદ જ છે. કોઈને બોસ સાથે ફાિત ુાં નથી, તો કોઈને તલીગ ગમતાાં નથી. ઘરમાાં 
પત્તનીને પવત સામે અને પવતને પત્તની સામે ફદરયાદ છે. કાંઈ ન હોય તો છેલ્લે માણસને વસસ્ટમ 
સામે પ્રોબ્લેમ હોય છે. જે હોય એ આપણે સ્િીકારી જ નથી શકતા. ઘણુાં બધુાં એવુાં હોય છે, જેને 
આપણે બદલાિી નથી શકતા. જે બદલાિી શકાય એમ ન હોય એનો સ્િીકાર કરિામાાં જ 
સમજદારી છે. જજિંદગી સતત બદલાતી રહ ેછે. આપણે સહુ કહતેાાં રહીએ છીએ કે પદરિતાન એ 
સાંસારનો વનયમ છે. સાથોસાથ એ િાત પણ યાદ રાખિા જેિી છે કે દરેક પદરિતાન સખુદ નથી 
હોિાનાાં, મોટાભાગનાાં પદરિતાનો  ેલેપ્ન્દ્જિંગ હોય છે. તકલીફ પડિાની જ છે એિી માનવસક તૈયારી 
રાખનારને તકલીફનો સામનો કરિામાાં ઓછી તકલીફ પડે છે. જજિંદગીમાાં ક્ારેક 'જો્ુાં જશે' નો 
વસિાાંત પણ અપનાિિા જેિો હોય છે. એવુાં કાંઈ થશે તોની િાત છેને? તો જો્ુાં જશે. માણસે કોઈ 
મદેુ્દ િધ ુપડતાાં વિ ારો પણ ન કરિા જોઈએ. ઘણી િખત વિ ારો જ માણસને મશુ્કેલીમાાં મકૂતા 
હોય છે. જો આમ થશે તો તેમ થશે અને તેમ થશે તો એવુાં થશે એિા જ વિ ારો કરીને માણસ 
ક્ાાંયનો ક્ાાંય પહોં ી જાય છે. સરિાળે એ પાછળ જ જતો હોય છે. 
યાદ રાખો, તમે જેવુાં વિ ારશો એવુાં જ થિાનુાં છે. સારુાં  વિ ારશો તો સારુાં  અને બરુૂાં  વિ ારશો તો 
બરુૂાં . તમને કોઈ વિ ાર જેટલી િધ ુિખત આિશે એ એટલુાં ઝડપી થશે.  મત્તકારો માત્ર 
વિ ારિાની શક્તતથી જ થાય છે. તમારા વિ ારોને નબળા ન પડિા દો. તમે જે િાતથી દુુઃખી 
થતાાં હોિ છો તેના વિશે એટલો જ વિ ાર કરો કે ખરેખર આ િાત આટલી બધી દુુઃખી થિા જેિી 
છે ખરી? 
સખુી થિાનાાં બહાનાાં શોધો. દુુઃખ કદા  નકલી હોય છે પણ સખુ ક્ારેય નકલી હોત ુાં નથી. જેને 
સખુી થવુાં હોય છે એને કોઈ દુુઃખી કરી શકત ુાં નથી. જજિંદગી ઉપર એટલી શ્રિા પણ રાખિી જ 
જોઇએ કે સારુાં  જ થિાનુાં છે. જે િાત િધ ુસતાિતી હોય, જે ઘટના સૌથી િધ ુપીડા આપતી હોય, 
જેનાથી ખબૂ જ ભય લાગતો હોય તેને જેટલી બને એટલી ઝડપથી છોડી દો. તમારા દુુઃખી થિાથી 



 

 

દુવનયાને કોઈ ફકા  પડિાનો નથી. દુુઃખી લોકોથી લોકો પણ દૂર ભાગે છે. એની પાસે જિામાાં મજા 
નથી, એ તો રોદણાાં જ રડતો હોય છે. લોકો પણ મજા આિતી હોય ત્તયાાં જ જાય છે. 
સૌથી પહલેાાં એ જ વિ ારો કે તમને તમારાથી મજા આિે છે ખરી? જજિંદગીને હળિી બનાિી રાખો. 
ભારે રહિેાથી થાક જ લાગિાનો છે. હસિાનુાં થોડુાંક િધારી દો અને નક્કી કરો કે મારે ખશુ રહવે ુાં 
છે, મારે સખુી રહવે ુાં છે.  ેક કરતાાં રહજેો કે તમારાાં સખુ, આનાંદ, ઉત્તસાહ, ખશુી અને જજિંદગીની 
 ાિી તમારા હાથમાાં જ છે ને? 
છેલ્લો સીન : મરૂખ માણસ એક જ દુખનો અનભુિ ત્રણ િખત કરે છે. (1) દુ:ખ આિિાનુાં છે તેની 
કલ્પના કરીને, (2) દુ:ખ ખરેખર આિી પડે ત્તયારે એ િેઠીને અને (3) દુ:ખ  ાલ્્ુાં જાય પછી એને 
િાગોળયા કરીને.- અજ્ઞાત. 
 

જીિનસાથી 
પત્તનીની પસાંદગી િખતે મખુ્યત્તિે તો આપણે એનો દેખાિ જ જોઈએ છીએ. ઉં ાઈ, સ્કીન કલર, 
િાત કરિાની રીત િગેરે પર ધ્યાન આપીયે છીએ. આપણે જાચણયે છીએ કે બાહ્ય દેખાિથી 
વ્યક્તતનુાં માનસ જાણી નથી શકાત ુાં, છતાાં પસાંદગી કરતી િખતે બીજાની પત્તની સાથે સહજમાાં 
સરખામણી થઈ જાય છે. િળી પસાંદગી કરતી િખતે વિ ાર આિે છે કે વમત્રો અને સગાાં-
સાંબાંધીઓનો આ પસાંદગી ગમશે? 
 
ભણેલી પજત્તન જોઈએ પણ પોતાના કરતા િધ ુભણેલી નદહ. િધ ુદેખાિડી  ાલે કારણ કે બધે િધ ુ
પોપ્્લુર થાય, પાટી કે સમારાંભમાાં બધા એની પછૂા કરે. 
 
અગાઉ આ  ાલી જત ુાં કારણ કે આગલી પેઢીની મદહલાઓમાાં સહનશીલતા િધ ુહતી. આજે જો 
્િુવત કામે જતી હોય ને કમાતી હોય તો િારાંિાર  ળભળ થાય છે. ‘તમે જેમ કામે જાિ છો ને 
કમાિ છો તેમ હુાં પણ જાઉં છાં ને ઘરમાાં પૈસા લાવુાં છાં. બેઉ જણા સાથે મળીને ઘરનુાં કામ કરીએ.’ 
િાસણો તો આગલી પેઢીમાાં પણ ખખડતા હતા પણ ‘ગોબા’ નો’તા પડતા. આજના પરણેલામાાં 
ગોબા પડતાાં િાર નથી લાગતી. 
 
આજની સ્ત્રીઓ માત્ર બોલીને જ અટકતી નથી, છૂટાછેડા ધમકી નથી હોતી, િાસ્તિમાાં થાય છે. 
ત્રીજા ભાગના ્ગુલોમાાં છૂટાછેડા થાય છે, ને તે પણ લગ્નના બે-ત્રણ િષાની અંદર. પહલેા 



 

 

છૂટાછેડા લીધેલી ્િુવતનો હાથ ઝાલિા બીજો ્િુક જલ્દી તૈયાર નહોતો થતો. આજે છૂટાછેડા એ 
કાળીટીલી નથી. વન:સાંતાન છૂટાછેડા થયેલાને અપનાિિા ્િુક કે ્િુવત બેઉ તૈયાર હોય છે.   
 
આજે પણ પણુા સાંિાદદતા િગરના લગ્નો ટકી જાય છે, પણ એમા નભાિી લેિાની ભાિના િધારે 
હોય છે. આિા લગ્નોમા પવત અને પત્તની એક બીજાની કાંપની કરતાાં ઓળચખતા પાળચખતાની 
કાંપનીમાાં િધારે આનાંદ મેળિે છે. બહારગામ જતી િખતે લોકો વમત્રોનો સાથ શોધતા હોય છે, 
કારણ કે અંદરખાને ડર લાગે છે કે આખો દદિસ એકબીજા સાથે અથડાયા કરીશુાં તો બહારગામમાાં 
પણ િાસણો ખખડશે. બે જ જણા હશુાં તો િાત શુાં કરશુાં ? સમય કેમ જશે ? 
 
પત્તનીની સાથે જ  વમત્રતા હોય તો બીજા કોઈની જરૂર જ ન પડે. સ્િાભાવિક છે કે પવત-પત્તનીની 
પસાંદગી એક સરખી ન હોય, એકને હીલ-સ્ટેશન ગમે તો બીજાને દદરયો કાાંઠો. સાથે જન્દ્મેલા જોડકા 
પણ સ્િભાિે એક સરખા હોતા નથી તો આ તો બે અલગ અલગ કુટુાંબની વ્યક્તતઓ. લગ્નજીિન 
એ બાાંધ-છોડની રમત છે. આટલુાં સમજીએ તો દરેકનો બઢુાપો સધુરી જાય. કોમ્પ્રોમાઈઝ જીિનનો 
મહામાંત્ર છે. 
 
જીિનમાાં જેને આપણે માટે લાગણી હોય એને હક્ક છે કે આપણી ખામી બતાિે. પવત-પત્તની 
એકબીજા માટે પરૂક છે. પણ નાની નાની બાબતોમાાં જો એકબીજાને ટોકીએ તો અણગમો પેદા 
થાય છે. પવત કે પત્તની વસિાય સમતોલ અચભપ્રાય બહારના નદહ આપી શકે પણ જો એકબીજાને 
સા ા હૃદયથી વમત્ર માન્દ્યા હોય તો, આમાાં વિિાદ ન હોિો જોઈએ, દલીલ ન હોિી જોઈએ, માત્ર 
સ્િીકાર જ હોિો જોઈએ. ઘણીિાર જો્ુાં છે કે પવત બોલતો હોય, કોઈ િાત ઉત્તસાહપિૂાક કહતેો 
હોય, ત્તયારે જો પત્તની અધિચ્ ેથી જ ઝાંપલાિી િાતમા ખલેલા નાખે તો પવતને હીણપત લાગે છે. 
આ એક ખરાબ મેનસા છે. 
 
િીન્દ્સ્ટન   ીલ વિશ્વ ્િુ િખતે કહતેા કે લડો, જમીન પર લડો ને ડુાંગર પર લડો, પાણી પર 
લડો, પણ એ પવત પત્તનીની િાત નહોતા કરતા!!!   - પી. કે.દાિડા 

 
વિષયો વિ૫વત્તનુાં ઘર છે 



 

 

આ૫ણને પ્રશ્ન થાય કેુઃ તમામ મનષુ્ યો એ જાણે છે કેુઃ વિષયો વિ૫વત્તઓનુાં ઘર છે તેમ છતાાં તેઓ 
કતૂરાાં.. ગધેડાાં અને બકરાાંઓની જેમ દુુઃખ ભોગિીને ૫ણ વિષયોને ભોગિે છે તેનુાં કારણ શુાં ? 
અજ્ઞાની પોતાના હ્રદયમાાં "હુાં’’ અને "મારૂાં’’ આિી વમથ્યા આસક્તત કરી લે છે તે જ તેમના દુુઃખનુાં 
કારણ છે. િાસ્તિમાાં મન સ્િરૂ૫થી સત્તિપ્રધાન હોિાથી સ્િરૂ૫થી શિુ છે,પરાંત ુઅહાંતા-મમતાના 
કારણે તેને ઘોર રજોગણુ ઘેરી લે છે ૫છી રજોગણુ દ્વારા ઢાંકાયેલુાં મન અનેક પ્રકારના સાંકલ્પ 
વિકલ્પ કરિા માાંડે છે..વનરાંતર તે ગણુોનુાં ચ િંતન થાય છે તેનાથી કામના ઉત્તપિ થાય છે..બદુ્ધિ 
દૂવષત થાય છે.આ પ્રમાણે દૂવષત બદુ્ધિિાળો પોતાની ઇપ્ન્દ્દ્દયો ૫રનો કાબ ૂગમુાિી બેસે છે. 
કામનાઓના િશમાાં થઇને તથા રજોગણુના િેગથી મોદહત થયેલો મનષુ્ ય એિાાં કમોમાાં ફસાઇ 
જાય છે કે જેનુાં ૫રીણામ માત્ર દુુઃખ જ દુુઃખ છે. 
વિદ્વાનોની ૫ણ બદુ્ધિ રજોગણુ અને તમોગણુથી  ચલત થાય છે4પરાંત ુતે સાિધાની પિૂાક મનને 
ભગિાનમાાં જોડીને તે કમો પ્રત્તયે દોષદ્દવષ્ ટ કરીને તેમાાં આસતત થતા નથી.કલ્યાણની કામનાિાળા 
મનષુ્ યોએ સાિધાન રહવે ુાં જોઇએ.િમશુઃ અભ્યાસ દ્વારા મનને પરમાત્તમામાાં ૫રોિી સાધનામાાં ધીરજ 
રાખી પ્રયાસ કરતા રહવે ુાં..પ્રાણ અને આસન ઉ૫ર કાબ ૂરાખિો..બધા જ વિષયોમાાંથી મનને સારી 
રીતે ખેં ી લેિાથી વનવિિષય બનેલુાં મન ૫રમાત્તમામાાં દ્દઢતાથી ક્સ્થર થઇ જાય છે. 
િારાંિાર વિષયોનુાં સેિન કરતા રહિેાથી ચ ત્ત તે વિષયમાાં ઘસુી જાય છે.આ વિષયો ચ ત્ત દ્વારા 
સાંકલ્પ વિકલ્પ કરિાથી જ પૈદા થાય છે.સાધકે ૫રમાત્તમામાાં તન્દ્મય થઇને ચ ત્તને ક્સ્થર કરવુાં અને 
વિષયોનુાં ચ િંતન ન કરવુાં.સાધકે તષૃ્ ણારહીત થઇને વિષયો ૫રથી દ્દવષ્ ટને હટાિીને અંતમુાખ બની 
જવુાં જોઇએ. 
તમામે એ િાતનુાં ધ્યાન રાખવુાં જોઇએ કેુઃ જે લોકો વિષયોના સેિન અને ઉદર પોષણમાાં જ 
લાગેલા છે તેિા અજ્ઞાની મનષુ્ યોનો ક્ારેય સાંગ ના કરિો.સ્ત્રીએ જેનુાં મન હરી લીધુાં છે તેનુાં જ્ઞાન 
વ્યથા છે..તેની તપસ્યા..ત્તયાગ શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી કોઇ લાભ થતો નથી.આિા મનષુ્ યનો 
એકાાંતિાસ અને મૌન ૫ણ વથૃા છે.જેમ આહવૂતઓ આ૫િાથી અક્ગ્ન તપૃ્ ત થતો નથી તેિી જ રીતે 
પોતાનામાાં ઉત્તપિ થનારો કામ ૫ણ તપૃ્ ત થતો નથી.પોતાનુાં હીત ઇચ્છનારા વિિેકી મનષુ્ યે સ્ત્રીઓ 
તથા સ્ત્રી લાં૫ટ પરુૂષોનો સાંગ ના કરિો.વિષયો અને ઇપ્ન્દ્દ્દયોના સાંયોગથી જ મનમાાં વિકાર પેદા 
થાય છે.જે લોકો વિષયો અને ઇપ્ન્દ્દ્દયોનો સાંયોગ થિા દેતા નથી તેમનુાં આ૫મેળે વનિળ થઇ શાાંત 
થઇ જાય છે.બદુ્ધિમાન પરુૂષે કુસાંગ ત્તયજીને સત્તપરુૂષોનો સાંગ કરિો જોઇએ. તેઓ પોતાના 
સદઉ૫દેશથી મનની આસક્તત દૂર કરી દે છે.સાંત મહાપરુૂષોનુાં ચ ત્ત ૫રમાત્તમામાાં જોડાયેલુાં હોિાથી 
બીજી કશી િસ્તનુી તષૃ્ ણા હોતી નથી.તેમનુાં અંતુઃકરણ સિાથા શાાંત હોય છે.તેઓ સિામાાં અને 



 

 

સિાત્ર  ૫રમાત્તમાને જુિે છે.મમતા અને અહાંકારથી તેઓ ૫ર હોય છે.ઠાંડી-ગરમી,સખુ-દુુઃખ..િગેરે 
દ્વન્દ્રો તેમને સ્પશી શકતા નથી અને તેઓ કોઇ૫ણ પ્રકારનો સાંગ્રહ કરતા નથી. 
જેને મોક્ષની ઇચ્છા છે તે પરુૂષે ભોગી પ્રાણીઓનો સાંગ છોડી દેિો અને એક ક્ષણ માટે ૫ણ પોતાની 
ઇપ્ન્દ્દ્દયો બદહિમખુ થિા દેિી જોઇએ નહી.એકાાંતમાાં પોતાના ચ ત્તને સિાશક્તતમાન ૫રમાત્તમામાાં જ 
૫રોિી દેવુાં.જો સાંગ કરિાની જરૂર જણાય તો ભગિાનના અનન્દ્ય પે્રમી વનષ્ ઠાિાન મહાત્તમાઓનો જ 
સાંગ કરિો.ક્ાાંય કોઇની ૫ણ સાથે વિશેષ સ્નેહ અથિા આસક્તત કરિી જોઇએ નહી....! 
વિનોદભાઇ માંગળભાઇ માછી "વનરાંકારી") 

 

જજિંદગી અને માનવસકતા 
 

જજિંદગી અને માનવસકતાને સીધો સાંબાંધ છે. માણસના વિ ારો એની જજિંદગીને સખુી કે દુુઃખી બનાિે 
છે. સતત આિતાાં વિ ારો માણસને િેદના કે સાંિેદના તરફ ખેં તા રહ ેછે. કોઈક િખત માણસને 
કારણ િગર મજા આિતી હોય છે અને ક્ારેક મન વિના કારણે દુુઃખી હોય છે. અમકુ સમયે મન 
એવુાં વિ ચલત થઈ જાય છે કે આપણે ડરિા લાગીએ છીએ. કાંઈક અમાંગળ બનિાનાાં એંધાણ હોય 
એિો ડરામણો આભાસ ખડો થઈ જાય છે. ઘણી િખત સાંજોગો અને પદરક્સ્થવત જ એિી સજાાય છે 
કે માણસ મજામાાં રહી શકતો નથી. આસપાસનુાં િાતાિરણ જ કાળાં દડબાાંગ લાગિા માાંડે છે. 
હમણાાં એક સિે થયો. તનની મન પર અને મનની તન પર અસર વિશેનો આ સિે કહ ેછે કે 
માણસની ખશુી અને સ્િસ્થતા ઉપર મનનો પ્રભાિ તન કરતાાં િધ ુરહ ેછે. આપણે એિા ઘણાાં 
દકસ્સાઓ િાાં ીએ અને સાાંભળીએ છીએ કે એણે પોતાના મક્કમ મનોબળથી બીમારી ઉપર જીત 
મેળિી. મોટા ભાગે એવુાં થાય છે કે માણસ વિપરીત સાંજોગોને તાબે થઈ જાય છે. એને પોતાના 
ઉપર હાિી થિા દે છે. માણસને તાિ આિિાનો હોય એ પહલેાાં જ તેને ખબર પડિા માાંડે છે કે 
મને ઇઝી નથી લાગત ુાં. આપણે ઘણાાંનાાં મોઢે સાાંભળીએ છીએ કે મને તાિ આિે એવુાં લાગે છે. એ 
પછી મનની અસર તન ઉપર શરૂ થઈ જાય છે. 
ઘણાાં માણસો સ્િાસ્થ્યને લાઇટલી લઈ શકે છે. તચબયત છે, ક્ારેક બગડે પણ ખરી. તાિ તો આિે 
અને જાય. થોડોક આરામ અને થોડીક દિા કરીશુાં એટલે સાજા થઈ જઈશુાં. આિી 
વિ ારસરણીિાળો માણસ જલદીથી સાજો થઈ જાય છે. અમકુ લોકો સામાન્દ્ય તાિથી પણ 
ગભરાઈ જાય છે. હુાં કેમ બીમાર પડયો ? કોઈ ગાંભીર બીમારી તો નહીં હોયને? આ તાિ હિે ક્ારે 
ઊતરશે? મારાાં બધાાં જ પ્લાવનિંગ ઊંધાાં  ત્તાાં થઈ ગયાાં. આિી વ્યક્તત ઝડપથી બીમાર પડે છે અને 



 

 

લાાંબો સમય બીમાર રહ ેછે. સિે કહ ેછે કે તમારી માનવસકતા સાજા કે બીમાર થિામાાં બહુ 
મહત્તત્તિનો ભાગ ભજિે છે. 
 
દરેક બીમારી એિી નથી હોતી કે જીિન-મરણનો સિાલ થઈ જાય. આ સિે કહ ેછે કે તમે કાંઈ કરી 
શકો તેમ ન હોિ ત્તયારે જે ક્સ્થવત હોય એને સ્િીકારો અને એન્દ્જોય કરો. એની સામે હારી ન જાિ કે 
તેની સામે બળિો પણ ન કરો. ઘણાાં લોકો બીમારીને ગણકારતાાં નથી અને મોટુાં જોખમ િહોરે છે. 
તમારા મનને સમજો અને મજામાાં રહિેાનો પ્રયત્તન કરો. 
બીમારી હોય કે પછી વિપરીત સાંજોગો હોય, તમારી માનવસક સ્િસ્થતા જ તમને એમાાંથી બહાર 
લાિી શકશે. વિ ારો એ કળણ જેિા છે. તમે જો એને આિિા દો તો એમાાં ખ ૂાં તા જ જશો. તમને 
એવુાં લાગે કે હિે જોખમ છે એટલે એિા વિ ારોને ટાળો. હતાશા એકદમ ત્રાટકતી નથી. એ ધીમે 
ધીમે માણસને સકાંજામાાં લ્યે છે. એક નબળો વિ ાર માણસને હળિે હળિે અંદર ખેં ે છે. માણસ 
પોતાના મનથી જ સજાાયેલા અંધકારમાાં ઘેરાઈ જાય છે અને એવુાં માનિા લાગે છે કે હિે આ 
અંધકાર વસિાય કાંઈ બચ્્ુાં નથી. મારામાાં હિે કોઈ તાકાત રહી નથી. બધુાં ખતમ થઈ ગ્ુાં છે. હિે 
હુાં કાાંઈ કરી શકીશ નહીં. આવુાં કાંઈ જ હોત ુાં નથી. માત્ર અને માત્ર આપણે ધારણાઓ બાાંધી લીધી 
હોય છે. તમને આિા વિ ારો આિે છે તો સાિધાન થઈ જાિ. તમારા વિ ારોને નિી દદશા આપો. 
ઘણાાં લોકો એવુાં કહતેા હોય છે કે થઈ થઈને શુાં થઈ જિાનુાં છે? જે થશે એ જો્ુાં જશે. આ 
માનવસકતા સારી છે પણ સાથે એ પણ જરૂરી છે કે તમે સાિ બેદફકર ન થઈ જાિ. સાિ ચબન્દ્ધાસ્ત 
રહિેામાાં પણ સાર નથી. અધ્યાત્તમ એિો જ મેસેજ આપે છે કે માણસે દરેક ઘટનાને સાક્ષીરૂપે જ 
જોિી, સમજિી, સ્િીકારિી અને માનિી જોઈએ. સ્પીદરચ્્આુચલટી કહ ેછે કે દરેક ક્સ્થવતમાાં સ્િસ્થ 
રહો. તમારા મન પરનો કાબ ૂન ગમુાિો. માણસ આવુાં કરી શકતો નથી. માણસ ઘટના સાથે િહિેા 
લાગે છે. ઘટનાથી દોરિાઈ જાય છે. સખુ હોય ત્તયારે અત્તયાંત સખુી થઈ જાય છે અને ક્ારેક છકી 
પણ જાય છે. દુુઃખ હોય ત્તયારે ડરી જાય છે. માણસ મજામાાં રહિેા સજાાયો છે. 
હા, અમકુ કરુણ પ્રસાંગોએ મજામાાં રહવે ુાં શક્ નથી પણ માનવસક રીતે મજબતૂ તો રહી જ શકાય. 
હમણાાંની જ એક નજરે જોયેલી ઘટના છે. એક ઘરમાાં િડીલ બીમાર પડયા. ઉંમર મોટી હતી. એને 
જે બીમારી ડાયોગ્નાઈઝ થઈ એ ગાંભીર હતી. થોડા જ દદિસોમાાં એને દિાખાને ખસેડિા પડયા. એ 
તો બીમાર હતા જ પણ આ ઘટનાથી એના ઘરના લોકોની હાલત એિી થઈ ગઈ કે બીમાર કરતાાં 
એને સા િિા અઘરા પડી જાય. બીમાર વ્યક્તતની કેર તો ડોતટસા લેતા હતા; પણ આ બધાનુાં શુાં 
કરવુાં એ કોઈને સમજાતુાં ન હત ુાં. એક તબકે્ક એવુાં લાગે કે કેિા ઇમોશનલ લોકો છે, જોકે ઇમોશન 
પણ થોડીક કાંટ્રોલમાાં રહિેી જોઈએ. આપણી ઈમોશન્દ્સ કોઈ માટે આફત બની જિી ન જોઈએ. 



 

 

આિા લોકો ગાંભીર પદરક્સ્થવતને િધ ુખરાબ બનાિતા હોય છે. તમે ખરાબ,ગાંભીર, વિપરીત કે 
 ેલેપ્ન્દ્જિંગ પદરક્સ્થવતમાાં કેટલા સ્િસ્થ રહી શકો છો તેના પરથી જ તમારી મેચ્યોદરટી નક્કી થતી 
હોય છે. 
 
દરેક પદરક્સ્થવતમાાં એ જરૂરી હોય છે કે તમે તમારા મન, વિ ારો, માનવસકતા અને ખશુી – નાખશુી 
ઉપર નજર રાખો. તમારે સાજુ ાં સારુાં  રહવે ુાં હોય તો મજામાાં રહિેાનો પ્રયત્તન કરો. મજા ન આિતી 
હોય ત્તયારે આપણને ખબર હોય છે કે મને મજા નથી આિતી,આિા સમયે મજા આિે એવુાં કાંઈક 
કરો. જો આવુાં નહીં કરો તો તમને મજા ન આિિામાાં પણ મજા આિિા લાગશે અને પછી તમે 
મજામાાં જ નહીં રહી શકો. સખુી અને સાજા રહિેાની પહલેી શરત એ છે કે મજામાાં રહો. 
જાપાનના એક ડોતટર છે. તેમનુાં નામ શીગૈકી દહનોહરા. આિતી તા. ૪ ઓતટોબરે ડો. દહનોહરા 
૧૦૨ િષાના થશે. તેમણે સખુ અને સ્િાસ્થ્ય વિશે પાંદર પસુ્તકો લખ્યાાં છે. ૧૦૧ િષાના થયા ત્તયારે 
‘લીવિિંગ લોંગ, લીવિિંગ ગડૂ’ વિશે એક ઇન્દ્ટરવ્્મૂાાં કહ્ુાં કે એનજી માત્ર સારુાં  ખાિાથી કે પરૂતી ઊંઘ 
કરિાથી નથી આિતી; પણ ખરી એનજી માત્ર સારુાં  દફલ કરિાથી આિે છે, મજામાાં રહિેાથી આિે 
છે. તેમણે કહ્ુાં કે જજિંદગીને છટ્ટી મકૂી દો. જમિા અને સિૂા માટે બહુ વનયમો ન બનાિો. બાળકો 
આિા કોઈ વનયમોને અનસુરતાાં નથી છતા એ મસ્ત,ખશુ અને તાંદુરસ્ત રહ ેછે, કારણ કે એ દરેક 
િસ્તનુો આનાંદ ઉઠાિે છે. તમે મજામાાં રહશેો તો સાજા રહશેો. મનને મજબતૂ રાખો, નેગેદટિ 
વિ ારો અને નકારાત્તમક માનવસકતા જ માણસને બીમાર પાડે છે કે દુુઃખી રાખે છે. શરીર દરેક 
પદરક્સ્થવતમાાં અનકુળૂ થત ુાં હોય છે. માણસ મનથી પદરક્સ્થવતને સ્િીકારતો નથી એટલે તેને આકરુાં  
લાગે છે. 
માત્ર તમે મજામાાં રહો એ પણ પરૂત ુાં નથી. તમારી સાથેની વ્યક્તતને પણ મજામાાં રાખો. તમે જેની 
સાથે જીિો છો તેની ખશુી કે તેની િેદના તમને સીધી અસર કરે છે. તમારી વ્યક્તત મજામાાં ન હોય 
તો તમે પણ મજામાાં રહી શકશો નહીં. તમારી વ્યક્તતને મજામાાં રાખિાની પહલેી શરત એ છે કે 
તમે મજામાાં રહો. જે માણસ પોતે મજામાાં ન હોય તે કોઈને મજામાાં રાખી ન શકે. તમે મનથી નક્કી 
કરી લેશો કે મજા નથી આિતી તો તમને ક્ારેય મજા નહીં આિે. એવુાં લાગે કે મજા નથી આિતી 
ત્તયારે સૌથી પહલેાાં એ વિ ારો કે શુાં કરુાં  તો મજા આિે ? દરેક ક્સ્થવતમાાં આવુાં કરવુાં સહલે ુાં નથી 
પણ થોડુાંક સકારાત્તમક રીતે વિ ારશો તો સમજાશે કે અશક્ પણ નથી. મજામાાં રહવે ુાં કે ન રહવે ુાં 
એ તમારા હાથમાાં છે, વસિાય કે તમે તમારી મજા, આનાંદ, ખશુી, સખુ કે હળિાશને તમારા હાથે જ 
મસળી નાખો. 



 

 

છેલ્લો સીન: જીિનની મીઠાશને માણિા માટે આપણી પાસે ભતૂકાળને ભલૂિાની શક્તત હોિી 
જોઈએ - અજ્ઞાત 

 
પદરિતાન 
મને યાદ છે કે જ્યારે હુાં નાનો હતો ત્તયારે મારા ઘરથી શાળા સધુીના રસ્તામા  ાટની રચકડી, 
જલેબીની દુકાન,બરફના ગોલાિાળો, બધુાં જ ખલુ્લુાં હત ુાં. હિે ત્તયાાં મોબાઈલની દુકાન, વિદડયો 
પાલાર, બેંક અને એ.ટી.એમ. બથુ છે, બધુાં બાંધ બારણે છે. કેવુાં સનુ ુસનુ ુલાગે છે? 
જ્યારે હુાં નાનો હતો ત્તયારે સાાંજ બહુ લાાંબી હતી. કલાકો સધુી રમતો, થાકી ને લોથપોથ થઈ ઘરે 
જતો. હિે સાાંજ હોતી જ નથી. કોમ્પ્્ટુર અને ટી.િી. સાથે દદિસ ઢળે છે અને રાત થઈ જાય છે. 
કદા  સમય સાંકો ાઈ રહ્યો છે. 
જ્યારે હુાં નાનો હતો ત્તયારે દોસ્તી બહુ ગહરેી હતી, સાથે મળીને ગપ્પા મારતા, એક બીજાને ઘરે 
નાસ્તા કરતા, એક બીજાનુાં સખુ-દુખ િાાંટતા. આજે સામા મચળએ તો  ાલિાનુાં રોક્ા િગર 
“હાય!” કહીએ છીએ, sms મોકલીએ છીએ અને તહિેારોમા શભેુચ્છાના ફોન કરીએ છીએ. પડોસીને 
પણ માત્ર લીફ્ટમાાં જ મળીએ છીએ. 
આજે પણ મારા ઘણા વમત્રો છે, કેટલાક ભારતમા તો કેટલાક અમેદરકામા છે તો કેટલાક ્રુોપમા 
છે. રોજ ઈ-મેલથી મળીએ છીએ. સારી સારી િાતો કરીએ છીએ.  એકબીજા પર સારી છાપ 
પાડિાનો સતત પ્રયત્તન કરીએ છીએ. ક્ારેય ઝગડતા નથી. ખબર નથી કે ઝગડા િગરની 
દોસ્તીને દોસ્તી કહિેાય કે નદહિં? 
લોકો કહ ેછે દુવનયા નાની થઈ ગઈ છે. આજે ્રુોપ અમેદરકાના વમત્રો સાથે સહલેાઈથી અને 
સસ્તામા િાત થઈ શકે છે. ્રુોપ અમેદરકા સહલેાઈથી જઈ શકાય છે. ખબર નથી દુવનયા નાની 
થઈ છે કે મન નાના થયા છે. 
પદરિતાનનુાં પદરણામ શુાં આવ્્ુાં? હાઈ બ્લડ પે્રસર, ડાયાચબટીસ અને ડીપે્રશન. 
-પી.કે.દાિડા 
 

મજા ન આિતી હોય તો સતકા થઈ જાિ 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ. 
હુાં જ દૃસ્ષ્ટ, હુાં જ દપાણ ને ડગર પણ હુાં જ છાં, હુાં જ દપાણ, હુાં જ પરદો ને નજર પણ હુાં જ છાં. 
કોણ કોને આંતરે, ને કોણ કોને છેતરે? હુાં જ  રણો, હુાં જ બેડી ને સફર પણ હુાં જ છાં. 



 

 

- બકુલેશ દેસાઈ. 
જજિંદગી અને માનવસકતાને સીધો સાંબાંધ છે. માણસના વિ ારો એની જજિંદગીને સખુી કે દુુઃખી બનાિે 
છે. સતત આિતાાં વિ ારો માણસને િેદના કે સાંિેદના તરફ ખેં તા રહ ેછે. કોઈક િખત માણસને 
કારણ િગર મજા આિતી હોય છે અને ક્ારેક મન વિના કારણે દુુઃખી હોય છે. અમકુ સમયે મન 
એવુાં વિ ચલત થઈ જાય છે કે આપણે ડરિા લાગીએ છીએ. કાંઈક અમાંગળ બનિાનાાં એંધાણ હોય 
એિો ડરામણો આભાસ ખડો થઈ જાય છે.. ઘણી િખત સાંજોગો અને પદરક્સ્થવત જ એિી સજાાય છે 
કે માણસ મજામાાં રહી શકતો નથી. આસપાસનુાં િાતાિરણ જ કાળાં દડબાાંગ લાગિા માાંડે છે. 
હમણાાં એક સિે થયો. તનની મન પર અને મનની તન પર અસર વિશેનો આ સિે કહ ેછે કે 
માણસની ખશુી અને સ્િસ્થતા ઉપર મનનો પ્રભાિ તન કરતાાં િધ ુરહ ેછે. આપણે એિા ઘણાાં 
દકસ્સાઓ િાાં ીએ અને સાાંભળીએ છીએ કે એણે પોતાના મક્કમ મનોબળથી બીમારી ઉપર જીત 
મેળિી. મોટા ભાગે એવુાં થાય છે કે માણસ વિપરીત સાંજોગોને તાબે થઈ જાય છે. એને પોતાના 
ઉપર હાિી થિા દે છે. માણસને તાિ આિિાનો હોય એ પહલેાાં જ તેને ખબર પડિા માાંડે છે કે 
મને ઇઝી નથી લાગત ુાં. આપણે ઘણાાંનાાં મોઢે સાાંભળીએ છીએ કે મને તાિ આિે એવુાં લાગે છે. એ 
પછી મનની અસર તન ઉપર શરૂ થઈ જાય છે. 
ઘણાાં માણસો સ્િાસ્થ્યને લાઇટલી લઈ શકે છે. તચબયત છે, ક્ારેક બગડે પણ ખરી. તાિ તો આિે 
અને જાય. થોડોક આરામ અને થોડીક દિા કરીશુાં એટલે સાજા થઈ જઈશુાં. આિી 
વિ ારસરણીિાળો માણસ જલદીથી સાજો થઈ જાય છે. અમકુ લોકો સામાન્દ્ય તાિથી પણ 
ગભરાઈ જાય છે. હુાં કેમ બીમાર પડયો ? કોઈ ગાંભીર બીમારી તો નહીં હોયને? આ તાિ હિે ક્ારે 
ઊતરશે? મારાાં બધાાં જ પ્લાવનિંગ ઊંધાાં  ત્તાાં થઈ ગયાાં. આિી વ્યક્તત ઝડપથી બીમાર પડે છે અને 
લાાંબો સમય બીમાર રહ ેછે. સિે કહ ેછે કે તમારી માનવસકતા સાજા કે બીમાર થિામાાં બહુ 
મહત્તત્તિનો ભાગ ભજિે છે. 
દરેક બીમારી એિી નથી હોતી કે જીિન-મરણનો સિાલ થઈ જાય. આ સિે કહ ેછે કે તમે કાંઈ કરી 
શકો તેમ ન હોિ ત્તયારે જે ક્સ્થવત હોય એને સ્િીકારો અને એન્દ્જોય કરો. એની સામે હારી ન જાિ કે 
તેની સામે બળિો પણ ન કરો. ઘણાાં લોકો બીમારીને ગણકારતાાં નથી અને મોટુાં જોખમ િહોરે છે. 
તમારા મનને સમજો અને મજામાાં રહિેાનો પ્રયત્તન કરો. 
બીમારી હોય કે પછી વિપરીત સાંજોગો હોય, તમારી માનવસક સ્િસ્થતા જ તમને એમાાંથી બહાર 
લાિી શકશે. વિ ારો એ કળણ જેિા છે. તમે જો એને આિિા દો તો એમાાં ખ ૂાં તા જ જશો. તમને 
એવુાં લાગે કે હિે જોખમ છે એટલે એિા વિ ારોને ટાળો. હતાશા એકદમ ત્રાટકતી નથી. એ ધીમે 
ધીમે માણસને સકાંજામાાં લ્યે છે. એક નબળો વિ ાર માણસને હળિે હળિે અંદર ખેં ે છે. માણસ 



 

 

પોતાના મનથી જ સજાાયેલા અંધકારમાાં ઘેરાઈ જાય છે અને એવુાં માનિા લાગે છે કે હિે આ 
અંધકાર વસિાય કાંઈ બચ્્ુાં નથી. મારામાાં હિે કોઈ તાકાત રહી નથી. બધુાં ખતમ થઈ ગ્ુાં છે. હિે 
હુાં કાાંઈ કરી શકીશ નહીં. આવુાં કાંઈ જ હોત ુાં નથી. માત્ર અને માત્ર આપણે ધારણાઓ બાાંધી લીધી 
હોય છે. તમને આિા વિ ારો આિે છે તો સાિધાન થઈ જાિ. તમારા વિ ારોને નિી દદશા આપો. 
ઘણાાં લોકો એવુાં કહતેા હોય છે કે થઈ થઈને શુાં થઈ જિાનુાં છે? જે થશે એ જો્ુાં જશે. આ 
માનવસકતા સારી છે પણ સાથે એ પણ જરૂરી છે કે તમે સાિ બેદફકર ન થઈ જાિ. સાિ ચબન્દ્ધાસ્ત 
રહિેામાાં પણ સાર નથી. અધ્યાત્તમ એિો જ મેસેજ આપે છે કે માણસે દરેક ઘટનાને સાક્ષીરૂપે જ 
જોિી, સમજિી, સ્િીકારિી અને માનિી જોઈએ. સ્પીદરચ્્આુચલટી કહ ેછે કે દરેક ક્સ્થવતમાાં સ્િસ્થ 
રહો. તમારા મન પરનો કાબ ૂન ગમુાિો. માણસ આવુાં કરી શકતો નથી. માણસ ઘટના સાથે િહિેા 
લાગે છે. ઘટનાથી દોરિાઈ જાય છે. સખુ હોય ત્તયારે અત્તયાંત સખુી થઈ જાય છે અને ક્ારેક છકી 
પણ જાય છે. દુુઃખ હોય ત્તયારે ડરી જાય છે. માણસ મજામાાં રહિેા સજાાયો છે. 
હા, અમકુ કરુણ પ્રસાંગોએ મજામાાં રહવે ુાં શક્ નથી પણ માનવસક રીતે મજબતૂ તો રહી જ શકાય. 
હમણાાંની જ એક નજરે જોયેલી ઘટના છે. એક ઘરમાાં િડીલ બીમાર પડયા. ઉંમર મોટી હતી. એને 
જે બીમારી ડાયોગ્નાઈઝ થઈ એ ગાંભીર હતી. થોડા જ દદિસોમાાં એને દિાખાને ખસેડિા પડયા. એ 
તો બીમાર હતા જ પણ આ ઘટનાથી એના ઘરના લોકોની હાલત એિી થઈ ગઈ કે બીમાર કરતાાં 
એને સા િિા અઘરા પડી જાય. બીમાર વ્યક્તતની કેર તો ડોતટસા લેતા હતા પણ આ બધાનુાં શુાં 
કરવુાં એ કોઈને સમજાતુાં ન હત ુાં. એક તબકે્ક એવુાં લાગે કે કેિા ઇમોશનલ લોકો છે, જોકે ઇમોશન 
પણ થોડીક કાંટ્રોલમાાં રહિેી જોઈએ. આપણી ઈમોશન્દ્સ કોઈ માટે આફત બની જિી ન 
જોઈએ.આિા લોકો ગાંભીર પદરક્સ્થવતને િધ ુખરાબ બનાિતા હોય છે. તમે ખરાબ,ગાંભીર, વિપરીત 
કે  ેલેપ્ન્દ્જિંગ પદરક્સ્થવતમાાં કેટલા સ્િસ્થ રહી શકો છો તેના પરથી જ તમારી મેચ્યોદરટી નક્કી થતી 
હોય છે. 
દરેક પદરક્સ્થવતમાાં એ જરૂરી હોય છે કે તમે તમારા મન, વિ ારો, માનવસકતા અને ખશુી - નાખશુી 
ઉપર નજર રાખો. તમારે સાજુ ાં સારુાં  રહવે ુાં હોય તો મજામાાં રહિેાનો પ્રયત્તન કરો. મજા ન આિતી 
હોય ત્તયારે આપણને ખબર હોય છે કે મને મજા નથી આિતી, આિા સમયે મજા આિે એવુાં કાંઈક 
કરો. જો આવુાં નહીં કરો તો તમને મજા ન આિિામાાં પણ મજા આિિા લાગશે અને પછી તમે 
મજામાાં જ નહીં રહી શકો. સખુી અને સાજા રહિેાની પહલેી શરત એ છે કે મજામાાં રહો. 
જાપાનના એક ડોતટર છે. તેમનુાં નામ શીગૈકી દહનોહરા. આિતી તા. ૪ ઓતટોબરે ડો. દહનોહરા 
૧૦૨ િષાના થશે. તેમણે સખુ અને સ્િાસ્થ્ય વિશે પાંદર પસુ્તકો લખ્યાાં છે. ૧૦૧ િષાના થયા ત્તયારે 
'લીવિિંગ લોંગ, લીવિિંગ ગડૂ' વિશે એક ઇન્દ્ટરવ્્મૂાાં કહ્ુાં કે એનજી માત્ર સારુાં  ખાિાથી કે પરૂતી ઊંઘ 



 

 

કરિાથી નથી આિતી પણ ખરી એનજી માત્ર સારુાં  દફલ કરિાથી આિે છે, મજામાાં રહિેાથી આિે 
છે. તેમણે કહ્ુાં કે જજિંદગીને છટ્ટી મકૂી દો. જમિા અને સિૂા માટે બહુ વનયમો ન બનાિો. બાળકો 
આિા કોઈ વનયમોને અનસુરતાાં નથી છતા એ મસ્ત,ખશુ અને તાંદુરસ્ત રહ ેછે, કારણ કે એ દરેક 
િસ્તનુો આનાંદ ઉઠાિે છે. તમે મજામાાં રહશેો તો સાજા રહશેો. મનને મજબતૂ રાખો, નેગેદટિ 
વિ ારો અને નકારાત્તમક માનવસકતા જ માણસને બીમાર પાડે છે કે દુુઃખી રાખે છે. શરીર દરેક 
પદરક્સ્થવતમાાં અનકુળૂ થત ુાં હોય છે. માણસ મનથી પદરક્સ્થવતને સ્િીકારતો નથી એટલે તેને આકરુાં  
લાગે છે. 
માત્ર તમે મજામાાં રહો એ પણ પરૂત ુાં નથી. તમારી સાથેની વ્યક્તતને પણ મજામાાં રાખો. તમે જેની 
સાથે જીિો છો તેની ખશુી કે તેની િેદના તમને સીધી અસર કરે છે. તમારી વ્યક્તત મજામાાં ન હોય 
તો તમે પણ મજામાાં રહી શકશો નહીં. તમારી વ્યક્તતને મજામાાં રાખિાની પહલેી શરત એ છે કે 
તમે મજામાાં રહો. જે માણસ પોતે મજામાાં ન હોય તે કોઈને મજામાાં રાખી ન શકે. તમે મનથી નક્કી 
કરી લેશો કે મજા નથી આિતી તો તમને ક્ારેય મજા નહીં આિે. એવુાં લાગે કે મજા નથી આિતી 
ત્તયારે સૌથી પહલેાાં એ વિ ારો કે શુાં કરુાં  તો મજા આિે ? દરેક ક્સ્થવતમાાં આવુાં કરવુાં સહલે ુાં નથી 
પણ થોડુાંક સકારાત્તમક રીતે વિ ારશો તો સમજાશે કે અશક્ પણ નથી. મજામાાં રહવે ુાં કે ન રહવે ુાં 
એ તમારા હાથમાાં છે, વસિાય કે તમે તમારી મજા, આનાંદ, ખશુી, સખુ કે હળિાશને તમારા હાથે જ 
મસળી નાખો. 
છેલ્લો સીન : જીિનની મીઠાશને માણિા માટે આપણી પાસે ભતૂકાળને ભલૂિાની શક્તત હોિી 
જોઈએ.-અજ્ઞાત (‘સાંદેશ’, તા. 29 જુલાઇ, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ) 
 

EGO – અહમ  
EGO શબ્દનુાં ગજુરાતી કદા  અહાં થઈ શકે. પ્રત્તયેક વ્યક્તતને થોડે ઘણે અંશે અહાં હોય જ છે અને 
તે  ોિીસે કલાક માણસની સાથે જ રહ ેછે. કેટલાક લોકો અગિડમાાં હોય ત્તયારે કે અસાલામવત 
અનભુિતા હોય ત્તયારે અહાંનો ઉપયોગ કરી એમાથી બ િા કોશીશ કરે છે. હકીકતમા અહાં માણસને 
તાત્તકાલીન ફાયદા કરતાાં લાાંબા ગાળે નકુશાન િધારે કરે છે. 
અહાંમાાંથી જન્દ્મ લેતી અન્દ્ય પ્રદિયાઓ િધારે નકુશાન કરે છે, આ પ્રદિયાઓમાાં ફરજમાાંથી છટકી 
જિાની વવૃત્ત, લોકોનો દોષ કાઢિાની વવૃત્ત, ફદરયાદ કરિાની વવૃત્ત, હદરફાઈ કરિાની વવૃત્ત, લોકો 
ઉપર અવધકાર જમાિિાની વવૃત્ત, લોકોની દટકા કે વનિંદા કરિાની વવૃત્ત, જૂઠ્ઠાં બોલિાની વવૃત્ત, લોકો 
પ્રત્તયે અણગમો પ્રગટ કરિાની વવૃત્ત, અદેખાઇ, િગેરેનો સમાિેશ થાય છે. 



 

 

કેટલીકિાર આપણે મનમા સમજતા હોઈએ છીએ કે આપણુાં િતાન ઠીક નથી, એનાથી સાંબાંધ 
ખરાબ થાય છે, દુખ થાય છે પણ અહાં આપણને િતાન બદલતા રોકે છે. 
એક ક્ષણ માટે અહાંને દૂર રાખીને વિ ારો કે આપણે આપણા અહાંને સા િિા શુાં શુાં નથી કરતા? 
અહાંને લીધે આપણી ગણના અચભમાની, ગસુ્સાિાળા અને આિમકમાાં થાય છે. આપણે અંદરખાનેથી 
જાણીએ છીએ કે ખરેખર આપણે એિા નથી. નાળીએરની જેમ આપણે બહારથી ભલે સખત 
દેખાઈએ છીએ પણ અંદરથી કોપરા જેિા નરમ છીએ, અથિા બહારથી ભલે બહાદુર હોિાનો 
દેખાિ કરીએ છીએ પણ અંદરથી ડરપોક છીએ. 
અહાં છોડિાનુાં અઘરૂાં છે પણ એટલુાં પણ અધરૂાં નથી કે આપણે છોડી ન શકીએ. જો આપણે એ છોડી 
શકીએ તો સમજાય છે કે આની કાંઈ જરૂર જ ન હતી. જ્યારે આપણે ઊંડાણથી વિ ારીએ છીએ તો 
લાગે છે કે આ અહાંની જરૂર જ ન હતી. શા માટે હુાંસાતસુી કરિી? હુાં જે છાં તે જ છાં, બીજા મારા 
વિષે શુાં ધારે છે એનાથી મને કોઈ મોટો ફરક પડિાનો નથી, મને પોતાને જ હુાં સાંતોષી શકુાં તો 
બસ - સાંકલન-પી.કે.દાિડા 

અથડામણ 

સાંબાંધોમા અથડામણ થિી સ્િભાવિક છે. દરેક વ્યક્તતને લાગે છે સામાિાળાની ભલૂ છે, અથડામણ 
માટે એ જ જિાબદાર છે. આપણે એ ભલૂી જઈએ છીએ કે અથડામણ થિા માટે બે જણ જરૂરી હોય 
છે. અથડામણ દરમ્યાન આપણી શુાં ભલુ છે એ સમજી શકવુાં થોડુાં અઘરૂાં છે. આપણી અંદરની િોધ, 
અદેખાઈ, વતરસ્કાર િગેરે લાગણીઓ આપણને એ ભલુ સમજતા રોકે છે. 
  

પહલેા તો એ સમજિાની જરૂર છે કે આપણે અથડામણનો એક દહસ્સો છીએ. આપણે એનો વિરોધ 
કરીએ છીએ એટલે જ અથડામણ ઊભી થઈ છે. જો એની િાતથી તમને કોઈ જાતનુાં નકુશાન ન 
થિાનુાં હોય, તો એની િાત તોડી પાડિા તમને કોઈ જ ફરજ પાડત ુાં નથી. તમે એ તમારી 
મરજીથી કરો છો. તમે વિરોધ કરો એ ઈરાદાથી કદા  સામાિાળાએ એ િાત કરી પણ ન હોય. હા 
કદા  એની િાત ભલૂ ભરેલી હોય, તો એકિાર તમે એનુાં ધ્યાન દોરી શકો, પણ એ ન માને તો 
એને િટનો સિાલ બનાિિાનુાં જરૂરી નથી. એ તમારી િાત ન માને તો તમને ગસુ્સો આિે કે 
વતરસ્કાર આિે એિી લાગણી એણે તમારામા નાખી નથી, એ તો તમારામા પહલેેથી છે, એટલે 
બહાર આિે છે. 
 

અથડામણની શરૂઆત તમે સામાિાળા પાસેથી શુાં આશા રાખો છો એના ઉપર અિલાંબે  છે. તમારા 
મનમાાં એ વ્યક્તત માટે અભાિ હોય તો એની સા ી િાત પણ તમને સારી નદહિં લાગે. એની 



 

 

િાતનો તમારો પ્રવતભાિ પણ નકારાત્તમક હશે. તે સમયનુાં તમારૂાં િતાન પણ સારૂાં નદહિં હોય. આમ 
કરવુાં જરૂરી નથી, તે ક્ષણે જો એણે સારી િાત કરી હોય તો તેના િખાણ કરિામાાં કાંઈપણ ખોટુાં 
નથી. આમ કરિાથી મોટાભાગની અથડામણો ટાળી શકાય છે. 
  

જ્યારે અથણામણ થાય છે ત્તયારે તમને પણ માનવસક પીડા થાય છે, ક્ારેક એ માનવસક અને 
શાદરરીક રોગમાાં પણ પદરણમે. આના િધ ુનદહિં તો અધાા જિાબદાર તમે પોતે છો. તમે ભાગ ન 
લો તો અથડામણ થિી શક્ જ નથી. તમે ધારો તો થયેલી અથણામણનો પણ અંત લાિી શકો 
છો. પહલેા તમે મનથી નક્કી કરો કે તમને અથડામણ ખતમ કરિી છે કે નદહિં. 
વિ ારોનુાં સાંકલન-પી.કે.દાિડા 

 

કડિાશ હશે ત્તયાાં સધુી હળિાશ નહીં આિે! 
ઊમટયો ગઝલના ગામમાાં િાદળ થયા પછી, જાઉં તો પાછો જાઉં હિે જળ થયા પછી, 
મારી જ સૌ અંધારી ગફુાઓ ને કાંદરા, દેખાિા માાંડી ખદુ મને ઝળહળ થયા પછી. 
-રઇશ મનીઆર  
કેટલાક લોકો જ્િાળામખુી જેિા હોય છે. લાગ મળે કે તરત જ લાિા ઓકિા માાંડે છે. બધુાં જ 
ખરાબ છે. કોઈને પોતાની જિાબદારીનુાં ભાન નથી. કોઈ પોતાની લાઇફ પ્રત્તયે વસદરયસ નથી. 
કોઈને મહનેત કરિી નથી. બધુાં જ આસાનીથી જોઈએ છે. ગાંભીરતા જેવુાં તો કોઈ તત્તત્તિ જ નથી. 
આખી દુવનયાને સધુારિાનો જાણે પોતે ઠેકો લીધો હોય એમ સ ૂનાઓ જ આપતા હોય છે અને 
હુકમો જ છોડતા હોય છે. આિા લોકો પોતે પણ શાાંવતથી રહતેા નથી અને બીજાને પણ શાાંવત લેિા 
દેતા નથી. 
અશાાંવત બહાર નથી હોતી. બધુાં આપણી અંદર જ હોય છે. કોઈને શાાંવત આપિા માટે પહલેાાં તો 
માણસ પોતે શાાંત હોિો જોઈએ. કેટલાક લોકો ઘરમાાં પ્રિેશે એટલે જાણે ઇમરજન્દ્સી દડતલેર થઈ 
ગઈ હોય એિો સિાટો છિાઈ જાય છે. તમારી કોઈ રાહ જોત ુાં ન હોય તો માનજો કે તમારામાાં 
કાંઈક ખટેૂ છે. હાજરી ન િતાાય તો કાંઈ નહીં, ગેરહાજરી િતાાિી જોઈએ. તમે કોઈના સખુનુાં કે 
આનાંદનુાં કારણ હશો તો જ કોઈ તમારી રાહ જોશે. 
સખુ સાંપવત્ત કે સાધનોથી નથી મળતુાં. સખુ સાાંવનધ્યથી મળે છે. બે બહનેપણી હતી. એકનાાં લગ્ન 
અમીર ઘરાનામાાં થયાાં હતાાં. બીજીનાાં લગ્ન મધ્યિગાના ઘરમાાં થયાાં હતાાં. એક િખત બહનેપણી 
તેની અમીર ફે્રન્દ્ડના ઘરે ગઈ. બાંને િાતો કરતી હતી. મધ્યમિગાની બહનેપણીએ કહ્ુાં કે, તારા 
ઘરમાાં તો બધી જ સગિડ છે. સરસ મજાનો બાંગલો છે. લતઝરી કાર છે. તારા પવતનો મોટો 



 

 

ચબઝનેસ છે. અમે બાંને તો નોકરી કરીને પરુૂાં  કરીએ છીએ. દહસાબ રાખીને જીિીએ છીએ. તારે 
આિક અને ખ ાની તો કોઈ ચ િંતા જ નથી. ખરેખર ત ુાં બહુ જ સખુી છે. આમ ને આમ સાાંજ પડી 
ગઈ. અમીર બહનેપણીના પવતનો ઘરે આિિાનો સમય થઈ ગયો. 
અમીર બહનેપણીએ કહ્ુાં કે,  ાલ હિે ફટાફટ થોડુાંક સરખુાં કરી લઈએ. એને નહીં ગમે એવુાં હશે તો 
આખુાં ઘર માથે લેશે. તેના પવતનો ફોન આવ્યો કે તેને ઘરે આિિામાાં એકાદ કલાક મોડુાં થશે. 
બહનેપણી બોલી કે, સારુાં  લે થોડોક સમય િધ ુમળયો. એકાદ કલાકમાાં પવત આવ્યો. શુાં કરે છે? 
આખો દદિસ િાતો જ કરી? તમારે બીજુ ાં કાંઈ કામ તો છે નહીં! અમારે તો મહનેત કરિી પડે 
છે,તમારા જેિા જલસા નથી. મારી  ા ક્ાાં છે? કેટલી િાર કહિેાનુાં કે હુાં આવુાં ત્તયાાં સધુીમાાં બધુાં 
તૈયાર રાખિાનુાં? 
અમીર બહનેપણીએ તેની ફે્રન્દ્ડને કહ્ુાં કે, તુાં ખરાબ ન લગાડતી. એનો સ્િભાિ જ એિો છે. 
મધ્યમિગાની બહનેપણીએ કહ્ુાં કે, મને લાગતુાં હત ુાં કે ત ુાં સખુી છે, તુાં નસીબદાર છે. અંદરખાને તો 
એમ પણ થતુાં હત ુાં કે મારાાં નસીબ કેિાાં છે! મારી પાસે તો એવુાં કાંઈ નથી જે તારી પાસે છે. જોકે 
હિે મને સમજાય છે કે મારી પાસે શુાં છે. 
મારા પવત કરતાાં હુાં જોબ પરથી િહલેી ફ્રી થઈ જાઉં છાં. ઘરે આિીને એની રાહ જોતી હોઉં છાં. 
ડોરબેલ િાગિાની રાહ જ જોતી હોઉં છાં એને થોડુાંક મોડુાં થાય તો  ેન નથી પડત ુાં. એ પણ 
આિીને મને િળગી જાય છે. એવુાં કહ ેછે કે હાશ, મને બધુાં મળી ગ્ુાં. તારી પાસે આિતો હોિ એ 
સમય જજિંદગીનો બેસ્ટ સમય હોય છે. તારા સાથમાાં જ સખુ છે. અમે સાથે બેસીને િાતો કરીએ 
છીએ. આખા દદિસનો થાક ક્ારે ઓગળી જાય છે એની સમજ જ નથી પડતી. સાથે બેસીને 
દહસાબ કરીએ છીએ. કાંઈક ખરીદિાનાાં સપનાાં જોઈએ છીએ અને બ તનો ટોટલ જોઈએ છીએ. 
અમારા સખુના ટોટલમાાં તો દરરોજ િધારો જ થતો રહ ેછે. હિે મને સમજાય છે કે કદા  હુાં 
તારાથી િધ ુસખુી છાં. મને ખબર છે કે અત્તયારે હુાં તારી પાસે આિી છાં તો એને મજા નહીં આિતી 
હોય. મારી રાહ જોતો હશે. એકબીજાાંમાાં જ અમારુાં  સખુ છે. 
તમારે કોઈને સખુ આપવુાં હોય તો સાંપવત્ત કે સવુિધા કરતાાં હળિાશ આપો. આપણી તકલીફ એ છે 
કે આપણે કડિાશ જ મનમાાં ઘ ૂાંટયે રાખીએ છીએ. માણસ જે શોધે એ એને મળી આિે છે. િાાંધા 
અને તકલીફ શોધતા રહશેો તો ક્ારેય નિરાાં જ નહીં પડો. એવુાં નથી હોત ુાં કે આપણા લોકો 
આપણને પે્રમ નથી કરતા. ઘણી િખત આપણે જ આપણી વ્યક્તતને પે્રમ કરિાની અને વ્યતત 
થિાની હળિાશ આપતા હોતા નથી. તાંગદદલી હોય ત્તયાાં રાંગદદલી ન હોય. આપણે કહીએ છીએ કે 
તાલી એક હાથે નથી િાગતી,તાલી બે હાથે િાગે છે. આ તાલીના બે હાથ જ્યારે બે વ્યક્તતના હોય 
ત્તયારે તાલીની ગુાંજમાાં સખુનો ધ્િવન પ્રગટે છે. તમારી પાસે તાલી િગાડી શકાય એિો બીજો હાથ 



 

 

છે ?હાથ તો હોય છે, પણ ઘણી િખત આપણે જ હાથ લાંબાિતા હોતા નથી. જે હાથથી તાળી 
પડતી હોય છે એ જ હાથથી તમા ો પણ લાગતો હોય છે. ઘણા લોકોને તો હાથ ઉગામ્યા િગર 
પણ તમા ા મારિાની ફાિટ હોય છે! 
માણસમાાં માત્ર કોઈને સખુી કરિાની જ તાકાત હોતી નથી, કોઈને દુુઃખી કરિાની તાકાત પણ હોય 
છે. સખુી કરિા કરતાાં દુુઃખી કરવુાં સહલે ુાં છે. દુુઃખી કરિા માટે થોડીક કડિાશ જ જરૂરી હોય છે, પણ 
સખુી કરિા માટે હળિાશ જરૂરી હોય છે. આપણે આપણી વ્યક્તત પાસે હળિાશની અપેક્ષા રાખીએ 
છીએ, પણ ક્ારેય એ તપાસતા નથી કે હુાં પોતે કેટલો હળિો છાં? આગ છે એ સળગાિિાનુાં જ 
કામ કરે, આગથી ક્ારેય આગ ઠરે નહીં. એક નિદાંપતી િડીલ પાસે આશીિાાદ લેિાાં ગયાાં ત્તયારે 
તેમણે માત્ર એક જ િાક્ કહ્ુાં કે એક આગ બનજો અને બીજો પાણી. કમનસીબી એ જ હોય છે કે 
એક આગ હોય ત્તયારે બીજો પણ આગ બની જાય છે. પાણી સાથે પાણી થવુાં સહલે ુાં છે, આગ સામે 
પાણી થઈ શકે એ જ કાંઈક ઠારી શકે છે. 
બોંબ દડફયઝુલ સ્તિોડનો એક એતસપટા  હતો. બોંબને દડફયઝુ કરિાનુાં તેનુાં કામ. એનુાં મગજ હાંમેશાાં 
તપેલુાં રહતે ુાં. િાત િાતમાાં ગસુ્સે થઈ જાય. તેનુાં કામ જોખમી હત ુાં. એક િખત તેના વમતે્ર કહ્ુાં કે, 
તને આ કામમાાં મજા આિે છે? એતસપટે કહ્ુાં કે બહુ જ મજા આિે છે. બોંબ દડફયઝુ થઈ જાય 
ત્તયારે મારા આનાંદની પરાકાષ્ઠા હોય છે. જાણે એક ધડાકાને મેં શાાંત કરી દીધો. એક આફતને મેં 
ઓસરાિી દીધી. એક આગને મેં જન્દ્મિા જ ન દીધી. તને ખબર છે આ બોંબ ફાટે તો શુાં થાય? હુાં 
એને શાાંત કરી દઉં છાં અને મને હાશ થઈ જાય છે! એતસપટાની િાત સાાંભળીને વમતે્ર કહ્ુાં કે, તારી 
અંદર િારાંિાર જે બોંબ જીિતો થઈ જાય છે એને કેમ ત ુાં દડફયઝુ નથી કરતો? તને ખબર છે આ 
બોંબ ફાટે છે ત્તયારે કેટલાનાાં દદલ બળી જાય છે? તારી બહારની કળાને થોડીક અંદર િાપર, એિી 
જ હળિાશ લાગશે જેિી તને બોંબ દડફયઝુલ પછી થાય છે! 
માણસ આખી દુવનયાને સારુાં  લગાડે છે, પણ પોતાની વ્યક્તતને સારુાં  લાગે એિો કોઈ પ્રયત્તન કરતો 
નથી. કોઈને સારુાં  લગાડિા આપણે આપણી પ્રકૃવતને અનકુળૂ ન હોય એવુાંય કરીએ છીએ. કરિા 
ખાતર આપણે કેટલુાં બધુાં કરતાાં હોઈએ છીએ, પણ કરિા જેવુાં આપણે બહુ ઓછાં કરતાાં હોઈએ 
છીએ. આપણામાાં કડિાશ હશે તો આપણને હળિાશ ક્ાાંયથી મળિાની નથી. પે્રમ, લાગણી, સ્નેહ, 
હૂાંફ અને સાાંવનધ્ય તો ઘણાને આપવુાં હોય છે, પણ ઘણી િખત આપણને એ લેતા આિડતુાં નથી. 
પે્રમ માટે પહલેાાં તો આપણે આપણી પાત્રતા કેળિિી જોઈએ. પે્રમ જોઈએ છે તો પે્રમ માટે લાયક 
બનો. આપણી લાયકાત અને આપણી ઔકાત આપણે જ નક્કી કરતાાં હોઈએ છીએ!  ેક કરજો કે હુાં 
પે્રમ માટે લાયક છાં ખરો? 
છેલ્લો સીન : 



 

 

અજાણતાાં ખલુ્લાાં રહી ગયેલાાં બારણાાંમાાંથી જ ક્ારેક સખુ પ્રિેશી જત ુાં હોય છે. -અજ્ઞાત 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ- (‘સાંદેશ’, તા.  30 જુન, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, 
‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ) 
 

સખુ-દુ:ખ મનમાાં ન આણીએ... 
ભગિાન બિુની એક બહ ુજાણીતી િાતાા છે. તે અહીં મકૂીને તેના અનસુાંધાને બીજુ ાં પણ કશુાંક જે 
કહવે ુાં છે તે િાતનો પ્રારાંભ કરીએ. બન્દ્્ુાં એવુાં કે એક સ્ત્રીનો દીકરો અિસાન પામ્યો. તે રડતી રડતી 
બિુ પાસે ગઈ અને કહ્ુાં કે મારો એકનો એક દીકરો ગજુરી ગયો છે. તેને જીિતો કરી દો ભગિાન 
બિેુ કહ્ુાં કે, 'ભલે, તારો દીકરો  ોક્કસ જીિતો કરી દઉં, પણ ત ુાં મારુાં  એક કામ કર. કોઈકને ઘરે 
જઈને થોડી રાઈ લઈ આિ અને હા, એટલુાં ખાસ ધ્યાન રાખજે કે જે ઘરમાાં કોઈનુાં પણ મતૃ્ત્ ુન 
થ્ુાં હોય તે ઘરેથી જ રાઈ લાિજે.’ પેલી સ્ત્રી દરેક ઘરે ફરી અને જ્યાાં કોઈનુાં મતૃ્ત્ ુન થ્ુાં હોય 
તેવુાં કોઈ ઘર તેને મળ્ુાં નહીં. પછી ભગિાન બિેુ તે સ્ત્રીને મતૃ્ત્નુી દફલસફૂી સમજાિી. 
 
આ િાતાા અહીં ટાાંકિાનુાં કારણ એ કે ધારો કે આજે ભગિાન બિુ હયાત હોય અને કોઈ સ્ત્રી (કે 
પરુુષ) તેની પાસે જઈને એમ કહ ેકે હુાં સખુી નથી મને સખુી કરો, સખુ આપો, તો ભગિાન બિુ 
એમ જ કહ ેકે જે ઘરે લોકો એમ કહ ેકે 'અમે સખુી છીએ’ એ ઘરેથી 'રાઈ’ લઈ આિ અને રાબેતા 
મજુબ જ એ સ્ત્રી કે પરુુષે રાઈ લીધા િગર પાછાં જ આિવુાં પડે કારણ કે 'હુાં સખુી છાં’ તેમ કહવે ુાં 
ખબૂ અઘરુાં  છે, લગભગ અશક્ છે. આનુાં કારણ એ છે કે મનષુ્ય પોતાને મળેલા સખુનો અહસેાસ 
કરી નથી શકતો. સખુ એ અંદરથી આિતી ઘટના છે. જીિનમાાં જો સમજણ અને સાંતોષ હોય તો 
જ સખુનો સાક્ષાત્તકાર થાય છે. 
 
બહુ િષો પહલેાાં િાાં ેલી એક િાતાા યાદ આિે છે (લેખકનુાં નામ-સ્મરણિગુાં નથી), તે આ સાંદભામાાં 
સાંભારિા જેિી છે. િાતાામાાં બને છે એવુાં કે કોલેજકાળમાાં સાથે ભણેલા અને મૈત્રી ભાિે સાથે રહલે 
એક પરુુષ અને એક સ્ત્રી પોતપોતાનાાં કારણોસર િતન છોડીને મુાંબઈમાાં િસિાટ કરે છે. લગભગ 
૨૦-૨પ િષા પછી મળે છે અને પોતાની િાતો કરે છે. મદહ લાની કથા એિી છે કે તે એકલી રહ ેછે, 
સરસ કમાય છે, સ્િતાંત્ર છે એટલે દેશ-વિદેશના પ્રિાસ કરે છે. નાટકો જુએ છે, દફલ્મો માણે છે, 
વપકવનક કરે છે. સામે પકે્ષ પરુુષની િાત એિી છે કે તે જરૂદરયાત મજુબનુાં કમાય છે, ઘરરખ,ુ 
પે્રમાળ અને સશુીલ પત્તની છે, પાાં  સમજદાર સાંતાનો છે. જેમાાં ત્રણ દીકરા અને બે દીકરી છે. 
વિગતો અને િાતોની આપ-લે પછી પરુુષ કહ ેછે, 'તારાાં સખુ, તારી સ્િતાંત્રતાની મને ઈષાા આિે 
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છે.’ સામે પકે્ષ સ્ત્રી કહ ેછે, 'મને તારા હયાાભયાા સાંસારજીિનની ઈષાા આિે છે. ઘરે જઈએ અને 
દરરોજ મકાનનુાં તાળાં જાતે ખોલવુાં પડે, તેનાથી બીજી કોઈ મોટી િેદના મનષુ્યજીિન માટે ન હોઈ 
શકે.’ 
 
આ િાતાા ઘણુાં કહી જાય છે. એક િાત સ્િીકારી લેિા જેિી છે અને તે એ કે જ્ઞાન માત્ર 'ગીતા’માાંથી 
જ મળે તેવુાં નથી. 'ગીત’માાંથી પણ મળે. જ્ઞાન 'િેદ’માાંથી મળે તેવુાંય નથી, 'િાતાા’માાંથી પણ મળે. 
જરૂર હોય છે સમજણની. અહીં આ િાતાા આપણને એ સમજાિે છે કે િાતાામાાં આિતાાં પાત્રોને 
પોતાને મળેલાાં સખુનો પદર ય જ નથી. જેની પાસે સખુ ઓછાં છે એને તો કોઈ પણ સખુી કરી 
શકે,પણ જેને પોતાને મળેલુાં તમામ સખુ હાંમેશાાં ઓછાં જ લાગતુાં હોય તેને તો ભગિાન પણ સખુી 
ન કરી શકે. 
 
સખુની અનભુવૂત એટલે શુાં? તેની સમજણ એક સફૂી િાતાામાાંથી મળે છે. એક મનષુ્ય સફૂી સાંત 
પાસે ગયો અને ફદરયાદ કરી કે મારી ઝૂાંપડી બહુ નાની છે. તેમાાં અમે સાત જણ રહીએ છીએ. માાંડ 
માાંડ સમાઈ શકીએ છીએ. ગ ૂાંગળામણ થાય છે. કાંઈક રસ્તો બતાિો કે શુાં કરવુાં? સાંતે બાજુમાાં 
બાાંધેલો એક બોકડો બતાિીને કહ્ુાં, 'આ બોકડો લઈ જા. તારી ઝૂાંપડીમાાં તારી સાથે જ રાખજે. 
ઝૂાંપડીની બહાર ન બાાંધતો. સાત દદિસ પછી આિજે.’ પેલો ભતત તો સાંતની આજ્ઞાનસુાર 'બોકડો’ 
લઈ ગયો અને ઝૂાંપડીમાાં બાાંધી દીધો. સાત દદિસ પછી સફૂી સાંત પાસે આિીને કહ ેમહારાજ ત્રાસી 
ગયો છાં. બોકડાની ગાંધથી રહિેાત ુાં નથી. સાંકડાશ િધી ગઈ છે. શુાં કરુાં? સાંત કહ ેબોકડો મને આપી 
જા. બોકડો પાછો આપિા આિેલા ભતતને સાંતે કહ્ુાં કે હિે અઠિાદડયા પછી મને મળિા આિજે. 
 
સાત દદિસ પછી આિેલા ભતતને સફૂી સાંતે પછૂ્ુાં કે હિે કેમ લાગે છે? તો તેણે ખશુી સાથે કહ્ુાં કે 
હિે બહુ સારુાં  લાગે છે. બોકડો જિાથી જગ્યા સાાંકડી નથી પડતી, મજા આિે છે. 
આ િાતાા આપણને સખુનુાં સરનામુાં આપે છે. આપણી પાસે જે કાંઈ છે તે જોિાની-માણિાની 
આપણી તૈયારી નથી. તેને પદરણામે આપણે મળેલુાં સખુ પણ ભોગિી શકતા નથી. તેનો અથા એ 
થયો કે, 'હુાં સખુી છાં’ એમ કહવે ુાં પ્રત્તયેક મનષુ્ય માટે બહુ અઘરુાં  છે. જીિનમાાં સાંતત્તિ આિે તો જ 'હુાં 
સખુી છાં’ તેમ કહિેાની તે્રિડ આિે છે. આવુાં િાક્ કહિેા માટે જીિનમાાં અપાર સમજણ હોિી 
જોઈએ. રજનીશજીએ સમજણની વ્યાખ્યા એિી આપી છે : જ્યારે મનષુ્ય જરૂર પડે ત્તયારે બદુ્ધિથી 
અને જરૂર જણાય ત્તયારે લાગણીથી વિ ારિાનુાં શીખી જાય ત્તયારે સમજણ પ્રગટે છે.  



 

 

અથાાત ્માનવસક સ્િસ્થતા કેળિાય તો જ સમજણ પ્રગટે. વસક્કાની બીજી બાજુ જોતાાં આિડે તો 
સમજણ પ્રગટે. સમજણ પ્રગટે તો સખુ જન્દ્મે. 
 
ઉપવનષદ પોકારી પોકારીને કહ ેછે કે તમારા આત્તમાને ઓળખો, પામો. આ આત્તમા એટલે શુાં? એ 
શરીરથી જુદો છે? ના, પણ શાસ્ત્ર એમ કહિેા માગે છે કે તમારા 'શરીર’થી ઉપર ઊઠો. માત્ર 
બહારની યાત્રા ન કરો. અંદરની યાત્રા પણ કરો, તો કશુાંક પમાશે. મનષુ્ય બધુાં શીખે છે, પણ 
અંદરની યાત્રા કરિાનુાં ભલૂી જાય છે. સમજણ પ્રાપ્ત કરિી તે અંદરની યાત્રા છે. અંદરની યાત્રા 
શરૂ થાય ત્તયારે શરીર આપોઆપ  ેતનિાંત ુાં બનિા માાંડે છે. સદિય મન અને  ેતનિાંત ુાં શરીર 
તમને સા ા સખુનો સાક્ષાત્તકાર કરાિે છે. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્તકાર એટલે ભગિાન શ્રીકૃષ્ણે અજુ ાનને 
બતાિેલુાં વિરાટ સ્િરૂપ એિી વ્યાખ્યામાાં ફસાિા જેવુાં નથી. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્તકાર કરિાની યાત્રા 
'સ્િ’ના સાક્ષાત્તકારની યાત્રાથી શરૂ થાય છે. જો એક િાર 'આત્તમા’ની ઓળખ થાય, એટલે કે સમજણ 
પ્રાપ્ત થાય તો દરેક સખુ હાથિગા છે. 
 
આપણે જગતને જુદી રીતે વનહાળતાાં શીખિાનુાં છે. ભૌવતક જગત જે દેખાય છે તેને વમથ્યા માન્દ્યા 
િગર (આપણી તમામ ફરજો બજાિતાાં બજાિતાાં) પણ સમજણ (ઉફે આત્તમાની ઓળખ) પ્રાપ્ત 
થાય તો પછી આપણને પ્રાપ્ત થયેલાાં સખુને પણ ઓળખી શકાશે. સાંતોષના પથ ઉપર આ 
અંતરયાત્રા કરી જોઈએ. પદરણામ સારુાં  આિિાની ગેરાંટી શાસ્ત્રોએ આપી જ છે. પ્રયોગ કરિા જેિો 
છે. કરીએ. 
ઈવત વસિમ : ગગન એ સમજે  ાાંદ સખુી હૈ,  ાંદા કહ ેવસતારે, દદરયાકી લહરેે એ સમજે, હમ સે 
સખુી દકનારે. 
 
 

માણસાઇ સમય આવ્યે મપાઇ જતી હોય છે 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
કદા  ત્તયાાં હુાં સખુી હાલતમાાં મળી જાઉં, 
મને હુાં મારી નજરની બહાર શોધુાં છાં. 
-બરકત વિરાણી 'બેફામ' 
કયો માણસ કેિો છે એ કેિી રીતે ખબર પડે? માણસને માપિાનુાં કોઈ મીટર નથી. માણસની 
ઊં ાઈ માપી શકાય છે પણ ઊંડાઈ માપી શકાતી નથી. કેટલાક માણસો છીછરા હોય છે, કેટલાાંક 



 

 

ગઢૂ હોય છે, કેટલાક મઢૂ હોય છે. દરેક માણસનો પોતાનો એક પ્રકાર હોય છે. દરેકનુાં એક પોત 
હોય છે. આ પોત યોગ્ય પળ આવ્યે પ્રકાશત ુાં હોય છે. આપણે બોલીએ છીએ કે પછી એનુાં પોત 
પ્રકાશ્્ુાં. કેટલાાંકનાાં પોત પ્રકાશે ત્તયારે અંધકાર છિાઈ જાય છે, કેટલાાંક પોત ઉજાસ ફેલાિી જાય 
છે. 
માણસ જેિો હોય એિો િહલેો કે મોડો િરતાઈ આિતો હોય છે. માણસ અંદરથી જુદો હોય છે અને 
બહારથી ચબલકુલ અલગ હોય છે. એટલે જ આપણે ઘણી િખત એને ઓળખિામાાં થાપ ખાઈ 
જઈએ છીએ. બહુ ઓછા માણસો અંદરથી અને બહારથી એકસરખા હોય છે. સ્ટાન્દ્ડડા પોચઝદટિ હોય 
કે નેગેદટિ, જે હોય તે રહવે ુાં જોઈએ. ડબલ સ્ટાન્દ્ડડા લાાંબુાં ટકત ુાં નથી. માણસને ઓળખિાની 
ઉતાિળ ન કરિી, કારણ કે સમય આવ્યે એ મપાઈ જતો હોય છે. માણસ કાાં તો સારો હોઈ શકે 
અથિા તો ખરાબ હોઈ શકે, કાાં તો હીરો હોઈ શકે અથિા તો વિલન, કાાં તો શેતાન હોઈ શકે 
અથિા તો ઈન્દ્સાન. દરેક માણસ એક દફતરત લઈને જન્દ્મે છે અને એ જ દફતરત લઈને મરે છે. 
માણસને ઓળખિો અઘરો છે પણ અશક્ નથી. કોણ કેિો છે એ જાણવુાં હોય તો એના ઉપર 
ભરોસો મકૂો. એટલા માટે કે દરેક વ્યક્તત ખરાબ જ હોય એ જરૂરી નથી. ભરોસો તો મકૂિો જ 
પડશે, કારણ કે એ િગર તો તમને ખબર જ નહીં પડે કે માણસ કેિો છે. જે માણસ કોઈના પર 
ભરોસો મકૂી શકતો નથી એને ક્ારેય સારા કે ખરાબની સા ી પરખ નહીં મળે. 
એક દુકાનદાર હતો. સેંકડો ગ્રાહકો તેની દુકાને ખરીદી કરિા આિે. એક ગ્રાહક  ોર હતો. એ દર 
િખતે કાંઈક ને કાંઈક  ોરી જતો. દુકાનદારને ખબર હતી કે આ માણસ  ોર છે પણ એ કાંઈ 
બોલતો નહીં. દુકાનદારના માણસે એક િખત એ  ોર ગ્રાહકને પકડી લીધો. દુકાનદાર પાસે તેને 
લાિીને કહ્ુાં કે આ જ આપણી દુકાનમાાંથી  ોરી કરે છે. દુકાનદાર એને સાઇડમાાં લઈ ગયો. બે 
હાથ જોડીને કહ્ુાં કે તને એક વિનાંતી છે કે હિેથી ત ુાં મારી દુકાને ન આિીશ. તને આવુાં કહિેાનુાં 
કારણ એ છે કે ત ુાં  ોરી જાય એની સામે િાાંધો નથી, મને ડર એ લાગે છે કે તને જોઈને હુાં મારા 
સારા ગ્રાહકો ઉપર પણ શાંકા કરિા લાગીશ. હુાં નથી ઇચ્છતો કે મારામાાં કોઈ માટે શાંકા જાગે, કારણ 
કે મને મારા ગ્રાહકોના ખરાબ કરતાાં સારા અનભુિો િધારે થયા છે. જે દદિસે મને મારા ગ્રાહકો 
ઉપર શાંકા જિા લાગશે એ દદિસથી ગ્રાહકોને મારા પરથી વિશ્વાસ ઊઠી જશે. 
એક માણસ સાંત પાસે ગયો. સાંતને પછૂ્ુાં કે લોકો સાથે સારા સાંબાંધ રાખિા શુાં કરવુાં ? સાંતે કહ્ુાં કે 
તમને જેના ખરાબ અનભુિો થયા હોય એને ભલૂી જાિ અને સારા અનભુિોને યાદ રાખો. આપણી 
તકલીફ એ હોય છે કે ખરાબ અનભુિોને યાદ રાખીએ છીએ અને સારા અનભુિોને ભલૂી જઈએ 
છીએ. સાંતે એ માણસ સામે બે કટોરા ધયાા. એક કટોરો સોનાનો હતો અને બીજો માટીનો. સોનાના 
કટોરામાાં ઝેર હત ુાં અને માટીના કટોરામાાં અમતૃ. માણસને કહ્ુાં કે કોઈ પણ એક પસાંદ કરી લે. 



 

 

માણસ સમજુ હતો, તેણે માટીનો કટોરો લીધો. સાંતે કહ્ુાં કે, બસ આ જ િાત સમજિાની છે. માણસ 
કેિો છે એ મહત્તત્તિનુાં નથી. માણસાઈ કેિી છે એ મહત્તત્તિનુાં છે. જો તમે માત્ર કટોરાને જ જોશો તો 
છેતરાઈ જશો. 
આપણે ક્ારેય વિ ારીએ છીએ કે આપણુાં 'પોત' કેવુાં છે ? એક દફલોસોફરે સરસ િાત કહી છે કે 
તમારે સારા દેખાવુાં છે? તો તમે જેિા હોિ એિા દેખાિ. બનાિટ કરિાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે 
સારા નહીં હોિ તો પણ તમને એવુાં વિ ારીને સ્િીકારશે કે એ એિો જ છે. માણસ એની 
મોટાભાગની શક્તત સારા દેખાિામાાં જ ખ ી નાાંખે છે અને સતત એ ડર સાથે જ જીિે છે કે ક્ાાંક હુાં 
પકડાઈ ન જાઉં. 
કેવુાં છે, કોઈ ખરાબ અનભુિ થાય ત્તયારે આપણે ક્ારેય આપણી જાતને દોષ દેતા નથી પણ 
સામેના માણસનો જ િાાંક કાઢીએ છીએ. બે વમત્ર હતા. એક વમત્રએ બીજા સાથે દગો કયો. વમત્રએ 
કહ્ુાં કે ત ુાં આિો નાલાયક નીકળીશ એનો મને અંદાજ ન હતો. બીજાએ કહ્ુાં કે એમાાં િાાંક મારો 
નથી. હુાં તો આિો જ હતો, તેં મને ઓળખિામાાં થાપ ખાધી. પેલાએ કહ્ુાં તારી િાત સા ી છે, િાાંક 
તારો નથી પણ મારો છે. જોકે મને મારા આ િાાંકનો અફસોસ નથી, કારણ કે તેં દગો ન કયો હોત 
તો મને એિો જ ભ્રમ રહતે કે ત ુાં મારો વમત્ર છે. હુાં તો તારામાાંથી એટલુાં શીખ્યો છાં કે કોઈ દદિસ તેં 
ક્ુું એવુાં મારાથી ન થઈ જાય, કારણ કે હુાં નથી ઇચ્છતો કે અત્તયારે મને જે પીડા થાય છે એિી 
પીડા મારા કોઈ વમત્રને થાય. 
એક માણસને થોડાક ખરાબ અનભુિો થયા અને તેણે નક્કી કરી લીધુાં કે હિે કોઈનો ભરોસો ન 
કરિો. આખી દુવનયા બદમાશ છે. એ માણસને એક દદિસ એક સાંતનો ભેટો થઈ ગયો. સાંતને કહ્ુાં 
કે તમે માત્ર ડાહી ડાહી િાતો કરો છો, તમે સાંત છો, તમને લોકોના અનભુિ નથી. બધા જ લોકો 
બદમાશ છે, મને બધાના ખરાબ અનભુિો થયા છે. સાંત હસિા લાગ્યા અને કહ્ુાં કે, એમ બધા જ 
ખરાબ છે? પેલા માણસે કહ્ુાં કે હા, બધા જ ખરાબ છે. સાંતે કહ્ુાં, એક સિાલનો જિાબ આપ, તુાં 
કેિો માણસ છે? પેલાએ કહ્ુાં કે હુાં તો સારો માણસ છાં. સાંતે કહ્ુાં કે ત ુાં સારો છે તો પછી ત ુાં એમ શા 
માટે કહ ેછે કે બધા જ ખરાબ છે? હકીકત એ છે કે ત ુાં તારા વસિાય કોઈને સારો માનતો જ નથી. 
સાંતે તેને કહ્ુાં કે એક કામ કર, આંખો બાંધ કરી દે. પેલા માણસે આંખો બાંધ કરી. સાંતે તેના હાથમાાં 
એક છોડ આપ્યો. છોડને પકડતા જ પેલા માણસને કાાંટો િાગ્યો અને તેણે  ીસ પાડી. સાંતે કહ્ુાં કે 
હિે આંખો ખોલીને જો આ શુાં છે? ગલુાબના છોડ ઉપર ફૂલોનુાં ઝૂમખુાં હત ુાં. સાંતે કહ્ુાં કે કાાંટો િાગ્યો 
એનો મતલબ જરાયે એિો નથી કે ફૂલનુાં અક્સ્તત્તિ જ નથી. આ જગતમાાં સારુાં  પણ છે અને ખરાબ 
પણ છે. જો તમે સમજો કે બધુાં સારુાં  છે તો તમને બધુાં જ સારુાં  લાગશે અને ખરાબ સમજો તો 
ખરાબ જ દેખાશે. દદરયામાાં અને નદીમાાં આમ તો પાણી જ હોય છે પણ એક ખારુાં  છે અને બીજુ ાં 



 

 

મીઠુાં. દદરયાના પાણીને  ાખીને આપણે નદીનુાં પાણી પીિાનુાં બાંધ નથી કરી દેતા. સાંતે છેલ્લે 
એટલુાં જ કહ્ુાં કે આપણે ભગિાનને ઘણી પ્રાથાનાઓ કરીએ છીએ, બધી પ્રાથાનાઓ ફળતી નથી. 
છતાાં આપણે ભગિાનમાાંથી શ્રિા ગમુાિતા નથી. તો પછી એક માણસના ખરાબ અનભુિ પરથી 
બીજા માણસ પરની શ્રિા શા માટે ગમુાિિી જોઈએ? 
તમે ઇચ્છો છોને કે આખુાં જગત સારુાં  હોય? તો પછી સૌથી પહલેાાં તમે સારા બની જાિ. જે લોકો 
જેિા છે એિા રહિેા દો, કારણ કે એ સમય આવ્યે સાચબત થઈ જ જિાનુાં છે. પોતાની વ્યક્તતની 
પરીક્ષા થઈ જાય એિો સમય દરેકની જજિંદગીમાાં આિતો જ હોય છે,એ સમય જ કહી આપશે કે એ 
માણસ પાસ છે કે નાપાસ. 
છેલ્લો સીન : જે વ્યક્તત પોતાની જાત માટે વનયમો ઊભા કરે છે તેને બીજા કોઈ કાયદાની જરૃર 
રહતેી નથી. –અજ્ઞાત (‘સાંદેશ’, તા.  23 જુન, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ)   
  

જજિંદગીને ક્ારેક થોડીક છટ્ટી પણ મકૂી દો 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
એિો લપેટાઈ રહ્યો'તો જીિ માયાજાળમાાં,  
પાણીમાાં જીિન ગ્ુાં ને અંતે તરસ્યો નીકળયો. 
-આદદલ મન્દ્સરૂી 
જજિંદગી ક્ારેય પ્લાવનિંગ મજુબ  ાલતી નથી, છતાાં દરેક માણસ જજિંદગીને પોતાની રીતે 
 લાિિાનો પ્રયત્તન કરતો રહ ેછે.  ોપાટની રમતમાાં પાસાાં કેિાાં પડશે એ કોઈને ખબર હોતી નથી. 
જજિંદગીનુાં પણ એવુાં જ છે. હિે પછીની ક્ષણ કેવુાં રૂપ લઈને આિશે એ નક્કી હોત ુાં નથી. સમય 
બદલાય એટલે આપણે નાછૂટકે જજિંદગીમાાં પદરિતાન લાિીએ છીએ. આપણી મરજીથી આપણે 
ક્ારેય જજિંદગીને છટ્ટી મકૂતા નથી. એક દફતસ ફે્રમમાાં જકડાઈ રહવે ુાં આપણને એટલુાં બધુાં ફાિી ગ્ુાં 
હોય છે કે આપણે તેમાાં જરાસરખો પણ ફેરફાર સ્િીકારી શકતા નથી. 
વનયવમતતા જરૂરી છે. નક્કી ક્ુું હોય એ રીતે આગળ િધીએ તો જ માંચઝલ પર સમયસર પહોં ી 
શકાય છે. આમ છતાાં બધુાં જ ટાઈમટેબલ મજુબ જ  ાલે એિો આગ્રહ િધ ુપડતો હોય છે. તમને 
ક્ારેય એવુાં લાગે છે કે તમે ડાયરી અને એલામાના સહારે જ જીિો છો? મોબાઈલમાાં મકેૂલા 
એલામા મજુબ આપણે ઊઠીએ છીએ અને પછી એકદમ ટાઈટ વશડ્લુમાાં આખો દદિસ પસાર કરી 
દઈએ છીએ. વનધાાદરત કાયાિમમાાં જરાયે આડુાંઅિળાં થાય ત્તયારે આપણે અપસેટ થઈ જઈએ છીએ. 
જજિંદગીની ખરી મજા મોટા ભાગે અવનવિતતામાાં આિતી હોય છે. આપણે એવુાં સાાંભળીએ છીએ કે 
દુુઃખ અથિા મશુ્કેલી કાંઈ પછૂીને નથી આિતી, સખુ અને આનાંદનુાં પણ એવુાં જ હોય છે. દુુઃખ તો 



 

 

ઘસૂી જ આિે છે, એને તમે રોકી શકતા નથી, પણ સખુ ઘણી િખત આિિાનો પ્રયાસ કરે ત્તયારે 
આપણે એને રોકી દેતા હોઈએ છીએ. હમણાાં નહીં, હમણાાં હુાં બીઝી છાં. 
એક માણસે નક્કી ક્ુું હત ુાં કે મારે જજિંદગીમાાં આ મકુામ સધુી પહોં વુાં છે. પછી હુાં જજિંદગીને સો એ 
સો ટકા એન્દ્જોય કરીશ. એ સતત કામ કરતો રહતેો. એક િખત એના ઘરની ડેલી ખખડી. તેણે 
જો્ુાં તો બહાર એક નાનકડી ખશુી ઊભી હતી. એ માણસે દરિાજો ન ખોલ્યો, નાનકડી ખશુીને કહ્ુાં 
કે, આટલી નાની ખશુી માટે મારી પાસે સમય નથી. મારે મોટી ખશુી માટે કામ કરિાનુાં છે. એ 
પાછો પોતાના કામે લાગી જતો. દરરોજ નાની ખશુી તેના દરિાજે આિી ડેલી ખખડાિતી હતી. 
રોજ પેલો માણસ તેને કાઢી મકૂતો. 
સમય િીતતો ગયો. એ માણસ થાકી ગયો. મોટી ખશુી કાયમ એિડી મોટી થતી જતી હતી કે એ 
ક્ારેય તેના સધુી પહોં ી જ શકતો ન હતો. એક દદિસ એ થાકીને સઈૂ ગયો. એને સપનુાં આવ્્ુાં. 
એના ઘરની ડેલી ખખડી. દરિાજો ખોલ્યો તો સામે મોટી ખશુી ઊભી હતી. એ માણસે કહ્ુાં કે ત ુાં છેક 
હિે આિી. હુાં તો તારી રાહ જોઈને થાકી ગયો. જજિંદગી પરૂી થિા આિી ત્તયારે છેક ત ુાં આિી. મોટી 
ખશુી મસુ્કુરાિા લાગી, તેણે કહ્ુાં કે હાં તો રોજ આિતી હતી પણ ત્તયારે હુાં થોડીક નાની હતી એટલે 
ત ુાં મને ગણકારતો ન હતો. અ ાનક ધડામ દઈને બારણુાં બાંધ થઈ ગ્ુાં. એ ખશુી, તુાં રોકાઈ જા... 
રોકાઈ જા... એ રાડો પાડી બારણા સાથે માથુાં અથડાિિા લાગ્યો. ત્તયાાં જ એની ઊંઘ ઊડી ગઈ. 
જજિંદગીને પણ થોડીક રેઢી મકૂતાાં આિડવુાં જોઈએ. બહુ સા િીને મકેૂલુાં જ ઘણી િખત આપણને 
મળતુાં હોત ુાં નથી. આપણુાં તો દરલેતસેશન પણ ટાઈમટેબલ મજુબનુાં જ હોય છે. ફરિા જિાનુાં 
વશડ્લુ પણ કેવુાં  સો સ હોય છે. આટલા િાગ્યે અહીં અને તેટલા િાગ્યે ત્તયાાં. ઘણાાં લોકો તો 
એિી રીતે ફરતા હોય છે જાણે કોઈ સ્થળ સાથે વમદટિંગ્સ ન ગોઠિી દીધી હોય. ફરગેટ એિદરવથિંગ, 
જસ્ટ એન્દ્જોય એવુાં વિ ારીને તમે તમારો સમય જીિી જાણો છો ખરાાં? 
 
નાની નાની ખશુી, હળિાાં હળિાાં હાસ્ય, થોડી થોડી મજા અને થોડીક પળોની હળિાશ આપણી 
આજુબાજુ વિખરાયેલી જ પડી હોય છે તેને ઝડપી લેતા આિડવુાં જોઈએ. આપણે આકાશમાાં 
મેઘધનષુ્ય ર ાિાની રાહ જોઈને બેઠા હોઈએ છીએ અને ધરતી પર ફેલાયેલા રાંગો તરફ નજર 
નાખતા નથી. આપણે િરસાદની રાહ જોઈએ છીએ, એટલા માટે કે અત્તયારે આકરી ગરમી છે. 
કેટલા લોકો ભીંજાિિા માટે િરસાદની રાહ જુએ છે? કારમાાં જતા હોઈએ અને અ ાનક િરસાદ 
તટૂી પડે ત્તયારે તમે કારને સાઈડમાાં પાકા  કરીને, આકાશ સામે જોઈ ક્ારેય િરસાદને આચલિંગન 
આપ્્ુાં છે? બાઈક પર જતી િખતે પણ આપણે િરસાદથી બ િાના જ પ્રયાસો કરતા હોઈએ 
છીએ. ખબર હોય કે પલળી જ જિાના છીએ તો પણ આપણે િરસાદથી બ િાનાાં ફાાંફાાં મારતાાં 



 

 

રહીએ છીએ. પલળી જવુાં અને ભીંજાિવુાં એ બિેમાાં બહુ મોટો ફકા  છે. સમયને માણિા માટે ક્ારેક 
એને સરન્દ્ડર થઈ જવુાં પડત ુાં હોય છે. એટલુાં કાંઈ જ પકડી ન રાખો કે તમે જ એનાથી છૂટી ન શકો. 
બે ભાઈ હતા. બાંને સારુાં  ભણ્યા. મોટા થઈને એક ભાઈએ નોકરી મેળિી લીધી. બીજા ભાઈએ કહ્ુાં કે 
હુાં તો બાપદાદા કરતા આવ્યા છે એ ખેતી જ કરીશ. બાંને પોતપોતાનુાં કામ કરતા હતા. નોકરી 
કરતા ભાઈએ એક દદિસ કહ્ુાં કે તને કાંટાળો નથી આિતો? ખેતીમાાં તો કાંઈ જ નક્કી નથી હોત ુાં, 
થાય પણ ખરી અને ન પણ થાય. ખેતી કરતા ભાઈએ કહ્ુાં કે, મને પણ તારા માટે એિો જ વિ ાર 
આિે છે કે એકસરખી જજિંદગીથી ત ુાં થાકી નથી જતો? રોજ એ જ  ેમ્બર અને એ જ લેપટોપ, નિા 
નિા ગોલ અને લક્ષ્યાાંક વસિ કરિાની પળોજણ. હા, ગોલ તો હુાં પણ બાાંધ ુાં છાં પણ સાથોસાથ 
જજિંદગી પણ માણુાં છાં. રોજ કુદરતનાાં નિાાં નિાાં રૂપ જોઉં છાં. રોજ થોડુાં થોડુાં કાંઈક ખીલત ુાં, ઊગતુાં, 
પ્રગટતુાં અને જીિતુાં રહ ેછે. અહીં કાંઈ જ 'ડેડ' નથી, બધુાં જ 'લાઈિ' છે. હુાં પણ... હા, ક્ારેક 
િરસાદ ન આિે કે પાકમાાં રોગ આિી જાય તો ટાગેટ કે ગોલ પરૂો નથી થતો, એ તો તારે પણ 
ક્ાાં દર િખતે પરૂા થાય છે? પણ તારો ગોલ પરૂો ન થાય ત્તયારે તને ફસ્ટે્રશન આિે છે, મને નથી 
આિતુાં. આટલો જ ફકા  છે. ત ુાં કરે છે એ ખોટુાં નથી પણ એટલો દફતસ ન થઈ જા કે જરાયે હલી લી 
ન શકે. આપણા બાંનેમાાં એટલો જ ફકા  છે કે મેં મારી આજુબાજુના પાણીને પાણી જ રહિેા દીધુાં છે, 
અને તેં તારી આજુબાજુના પાણીને જમાિીને બરફ કરી દીધો છે અને આ બરફમાાં ત ુાં એટલો 
જકડાઈ ગયો છે કે નથી ત ુાં તરી શકતો કે નથી ત ુાં પાણી પી શકતો. 
જજિંદગીમાાં બધુાં જ કરો, વનયવમત રીતે કરો પણ મઠુ્ઠીને એટલી બાંધ ન રાખો કે આંગળા કાયમ માટે 
જકડાઈ જાય. કેટલાાંક લોકો મરી જાય ત્તયાાં સધુી જીિતા હોતા નથી. માણસે રોજ થોડુાં થોડુાં જીિતા 
શીખવુાં જોઈએ. એટલા બધા બીઝી ન થઈ જાિ કે જીિિા માટે પણ સમય ન મળે. જજિંદગીને 
જાકારો ન આપો, હળિાશથી જજિંદગીની સફર માણિા જેિી રહ ેછે અને માંચઝલે પહોં િાનો થાક 
પણ નથી લાગતો. નાની ખશુી તમને આિાજ દેતી હોય ત્તયારે કાન માાંડજો, આખા દદિસનો થાક 
ઊતરી જશે. 
છેલ્લો સીન : કુછ કર ગજુરને કે ચલયે, મૌસમ નહીં, મન  ાદહયે. -અજ્ઞાત 
(‘સાંદેશ’, તા. 9 જુન, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ) 
 

જજિંદગી ક્ારેય પ્લાવનિંગ મજુબ  ાલતી નથી 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
એિો લપેટાઈ રહ્યો'તો જીિ માયાજાળમાાં, પાણીમાાં જીિન ગ્ુાં ને અંતે તરસ્યો નીકળયો. 
 - આદદલ મન્દ્સરૂી 



 

 

 જજિંદગી ક્ારેય પ્લાવનિંગ મજુબ  ાલતી નથી, છતાાં દરેક માણસ જજિંદગીને પોતાની રીતે 
 લાિિાનો પ્રયત્તન કરતો રહ ેછે.  ોપાટની રમતમાાં પાસાાં કેિાાં પડશે એ કોઈને ખબર હોતી નથી. 
જજિંદગીનુાં પણ એવુાં જ છે. હિે પછીની ક્ષણ કેવુાં રૂપ લઈને આિશે એ નક્કી હોત ુાં નથી. સમય 
બદલાય એટલે આપણે નાછૂટકે જજિંદગીમાાં પદરિતાન લાિીએ છીએ. આપણી મરજીથી આપણે 
ક્ારેય જજિંદગીને છટ્ટી મકૂતા નથી. એક દફતસ ફે્રમમાાં જકડાઈ રહવે ુાં આપણને એટલુાં બધુાં ફાિી ગ્ુાં 
હોય છે કે આપણે તેમાાં જરાસરખો પણ ફેરફાર સ્િીકારી શકતા નથી. 
વનયવમતતા જરૂરી છે. નક્કી ક્ુું હોય એ રીતે આગળ િધીએ તો જ માંચઝલ પર સમયસર પહોં ી 
શકાય છે. આમ છતાાં બધુાં જ ટાઈમટેબલ મજુબ જ  ાલે એિો આગ્રહ િધ ુપડતો હોય છે. તમને 
ક્ારેય એવુાં લાગે છે કે તમે ડાયરી અને એલામાના સહારે જ જીિો છો? મોબાઈલમાાં મકેૂલા 
એલામા મજુબ આપણે ઊઠીએ છીએ અને પછી એકદમ ટાઈટ વશડ્લુમાાં આખો દદિસ પસાર કરી 
દઈએ છીએ. વનધાાદરત કાયાિમમાાં જરાયે આડુાંઅિળાં થાય ત્તયારે આપણે અપસેટ થઈ જઈએ છીએ. 
જજિંદગીની ખરી મજા મોટા ભાગે અવનવિતતામાાં આિતી હોય છે. આપણે એવુાં સાાંભળીએ છીએ કે 
દુુઃખ અથિા મશુ્કેલી કાંઈ પછૂીને નથી આિતી, સખુ અને આનાંદનુાં પણ એવુાં જ હોય છે. દુુઃખ તો 
ઘસૂી જ આિે છે, એને તમે રોકી શકતા નથી, પણ સખુ ઘણી િખત આિિાનો પ્રયાસ કરે ત્તયારે 
આપણે એને રોકી દેતા હોઈએ છીએ. હમણાાં નહીં, હમણાાં હુાં બીઝી છાં. 
એક માણસે નક્કી ક્ુું હત ુાં કે મારે જજિંદગીમાાં આ મકુામ સધુી પહોં વુાં છે. પછી હુાં જજિંદગીને સો એ 
સો ટકા એન્દ્જોય કરીશ. એ સતત કામ કરતો રહતેો. એક િખત એના ઘરની ડેલી ખખડી. તેણે 
જો્ુાં તો બહાર એક નાનકડી ખશુી ઊભી હતી. એ માણસે દરિાજો ન ખોલ્યો, નાનકડી ખશુીને કહ્ુાં 
કે, આટલી નાની ખશુી માટે મારી પાસે સમય નથી. મારે મોટી ખશુી માટે કામ કરિાનુાં છે. એ 
પાછો પોતાના કામે લાગી જતો. દરરોજ નાની ખશુી તેના દરિાજે આિી ડેલી ખખડાિતી હતી. 
રોજ પેલો માણસ તેને કાઢી મકૂતો. 
સમય િીતતો ગયો. એ માણસ થાકી ગયો. મોટી ખશુી કાયમ એિડી મોટી થતી જતી હતી કે એ 
ક્ારેય તેના સધુી પહોં ી જ શકતો ન હતો. એક દદિસ એ થાકીને સઈૂ ગયો. એને સપનુાં આવ્્ુાં. 
એના ઘરની ડેલી ખખડી. દરિાજો ખોલ્યો તો સામે મોટી ખશુી ઊભી હતી. એ માણસે કહ્ુાં કે ત ુાં છેક 
હિે આિી. હુાં તો તારી રાહ જોઈને થાકી ગયો. જજિંદગી પરૂી થિા આિી ત્તયારે છેક ત ુાં આિી. મોટી 
ખશુી મસુ્કુરાિા લાગી, તેણે કહ્ુાં કે હાં તો રોજ આિતી હતી પણ ત્તયારે હુાં થોડીક નાની હતી એટલે 
ત ુાં મને ગણકારતો ન હતો. અ ાનક ધડામ દઈને બારણુાં બાંધ થઈ ગ્ુાં. એ ખશુી, તુાં રોકાઈ જા... 
રોકાઈ જા... એ રાડો પાડી બારણા સાથે માથુાં અથડાિિા લાગ્યો. ત્તયાાં જ એની ઊંઘ ઊડી ગઈ. 



 

 

જજિંદગીને પણ થોડીક રેઢી મકૂતાાં આિડવુાં જોઈએ. બહુ સા િીને મકેૂલુાં જ ઘણી િખત આપણને 
મળતુાં હોત ુાં નથી. આપણુાં તો દરલેતસેશન પણ ટાઈમટેબલ મજુબનુાં જ હોય છે. ફરિા જિાનુાં 
વશડ્લુ પણ કેવુાં  સો સ હોય છે. આટલા િાગ્યે અહીં અને તેટલા િાગ્યે ત્તયાાં. ઘણાાં લોકો તો 
એિી રીતે ફરતા હોય છે જાણે કોઈ સ્થળ સાથે વમદટિંગ્સ ન ગોઠિી દીધી હોય. ફરગેટ એિદરવથિંગ, 
જસ્ટ એન્દ્જોય એવુાં વિ ારીને તમે તમારો સમય જીિી જાણો છો ખરાાં? 
નાની નાની ખશુી, હળિાાં હળિાાં હાસ્ય, થોડી થોડી મજા અને થોડીક પળોની હળિાશ આપણી 
આજુબાજુ વિખરાયેલી જ પડી હોય છે તેને ઝડપી લેતા આિડવુાં જોઈએ. આપણે આકાશમાાં 
મેઘધનષુ્ય ર ાિાની રાહ જોઈને બેઠા હોઈએ છીએ અને ધરતી પર ફેલાયેલા રાંગો તરફ નજર 
નાખતા નથી. આપણે િરસાદની રાહ જોઈએ છીએ, એટલા માટે કે અત્તયારે આકરી ગરમી છે. 
કેટલા લોકો ભીંજાિિા માટે િરસાદની રાહ જુએ છે? કારમાાં જતા હોઈએ અને અ ાનક િરસાદ 
તટૂી પડે ત્તયારે તમે કારને સાઈડમાાં પાકા  કરીને, આકાશ સામે જોઈ ક્ારેય િરસાદને આચલિંગન 
આપ્્ુાં છે? બાઈક પર જતી િખતે પણ આપણે િરસાદથી બ િાના જ પ્રયાસો કરતા હોઈએ 
છીએ. ખબર હોય કે પલળી જ જિાના છીએ તો પણ આપણે િરસાદથી બ િાનાાં ફાાંફાાં મારતાાં 
રહીએ છીએ. પલળી જવુાં અને ભીંજાિવુાં એ બિેમાાં બહુ મોટો ફકા  છે. સમયને માણિા માટે ક્ારેક 
એને સરન્દ્ડર થઈ જવુાં પડત ુાં હોય છે. એટલુાં કાંઈ જ પકડી ન રાખો કે તમે જ એનાથી છૂટી ન શકો. 
બે ભાઈ હતા. બાંને સારુાં  ભણ્યા. મોટા થઈને એક ભાઈએ નોકરી મેળિી લીધી. બીજા ભાઈએ કહ્ુાં કે 
હુાં તો બાપદાદા કરતા આવ્યા છે એ ખેતી જ કરીશ. બાંને પોતપોતાનુાં કામ કરતા હતા. નોકરી 
કરતા ભાઈએ એક દદિસ કહ્ુાં કે તને કાંટાળો નથી આિતો? ખેતીમાાં તો કાંઈ જ નક્કી નથી હોત ુાં, 
થાય પણ ખરી અને ન પણ થાય. ખેતી કરતા ભાઈએ કહ્ુાં કે, મને પણ તારા માટે એિો જ વિ ાર 
આિે છે કે એકસરખી જજિંદગીથી ત ુાં થાકી નથી જતો? રોજ એ જ  ેમ્બર અને એ જ લેપટોપ, નિા 
નિા ગોલ અને લક્ષ્યાાંક વસિ કરિાની પળોજણ. હા, ગોલ તો હુાં પણ બાાંધ ુાં છાં પણ સાથોસાથ 
જજિંદગી પણ માણુાં છાં. રોજ કુદરતનાાં નિાાં નિાાં રૂપ જોઉં છાં. રોજ થોડુાં થોડુાં કાંઈક ખીલત ુાં, ઊગતુાં, 
પ્રગટતુાં અને જીિતુાં રહ ેછે. અહીં કાંઈ જ 'ડેડ' નથી, બધુાં જ 'લાઈિ' છે. હુાં પણ... હા, ક્ારેક 
િરસાદ ન આિે કે પાકમાાં રોગ આિી જાય તો ટાગેટ કે ગોલ પરૂો નથી થતો, એ તો તારે પણ 
ક્ાાં દર િખતે પરૂા થાય છે? પણ તારો ગોલ પરૂો ન થાય ત્તયારે તને ફસ્ટે્રશન આિે છે, મને નથી 
આિતુાં. આટલો જ ફકા  છે. ત ુાં કરે છે એ ખોટુાં નથી પણ એટલો દફતસ ન થઈ જા કે જરાયે હલી લી 
ન શકે. આપણા બાંનેમાાં એટલો જ ફકા  છે કે મેં મારી આજુબાજુના પાણીને પાણી જ રહિેા દીધુાં છે, 
અને તેં તારી આજુબાજુના પાણીને જમાિીને બરફ કરી દીધો છે અને આ બરફમાાં ત ુાં એટલો 
જકડાઈ ગયો છે કે નથી ત ુાં તરી શકતો કે નથી ત ુાં પાણી પી શકતો.  



 

 

જજિંદગીમાાં બધુાં જ કરો, વનયવમત રીતે કરો પણ મઠુ્ઠીને એટલી બાંધ ન રાખો કે આંગળા કાયમ માટે 
જકડાઈ જાય. કેટલાાંક લોકો મરી જાય ત્તયાાં સધુી જીિતા હોતા નથી. માણસે રોજ થોડુાં થોડુાં જીિતા 
શીખવુાં જોઈએ. એટલા બધા બીઝી ન થઈ જાિ કે જીિિા માટે પણ સમય ન મળે. જજિંદગીને 
જાકારો ન આપો, હળિાશથી જજિંદગીની સફર માણિા જેિી રહ ેછે અને માંચઝલે પહોં િાનો થાક 
પણ નથી લાગતો. નાની ખશુી તમને આિાજ દેતી હોય ત્તયારે કાન માાંડજો, આખા દદિસનો થાક 
ઊતરી જશે.  
છેલ્લો સીન - કુછ કર ગજુરને કે ચલયે, મૌસમ નહીં, મન  ાદહયે. - અજ્ઞાત  
સાભાર: સાંદેશ ૧૩-૦૬-૨૦૧૩              
 

તમારી ખબૂીના માચલક બનો, ગલુામ નહીં (ચ િંતનની પળે) 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
આગ કો પતાંગોને ખેલ સમઝ રખ્ખા હૈ, સબ કો અંજામ કા ડર હો યે જરૂરી તો નહીં. 
- ઝરીના સાની. 
દુવનયા કોઈ નિો વિ ાર આસાનીથી સ્િીકારતી નથી. દુવનયાના બનાિેલા રસ્તે  ાલતા રહશેો તો 
કોઈ ક્ારેય પછૂશે નહીં કે તમે ક્ાાં જાિ છો. કોઈ નિી કેડી કાંડારિા જશો તો દુવનયા તરત જ 
સિાલ કરશે કે આ ત ુાં શુાં કરે છે? કેટલાાંક લોકો વિરોધ પણ કરશે કે ત ુાં જે કરે છે એ બરાબર નથી. 
આખી દુવનયામાાં એિી કેટલીય પરાંપરાઓ, રીતદરિાજો, માન્દ્યતાઓ અને ધારણાઓ છે જે ્ગુોથી 
એમની એમ  ાલી આિે છે, તેનુાં સૌથી મોટુાં કારણ એ જ છે કે એને પડકારિાની કોઈ દહિંમત નથી 
કરત ુાં. દુવનયા એક જ વનયમમાાં માને છે કે બધુાં જેમ  ાલતુાં હોય એમ  ાલિા દો. આપણા મનમાાં 
ફદરયાદ હોય છે પણ આપણે સિાલ કરતાાં નથી. સિાલ કરતા પહલેાાં તમારી પાસે જિાબ હોિો 
જોઈએ. એ જિાબ સા ો પણ હોઈ શકે અથિા ખોટો પણ હોઈ શકે. મહત્તત્તિ સા ા કે ખોટાનુાં નથી, 
મહત્તત્તિ એનુાં હોય છે કે તમારી પાસે જિાબ છે એ જિાબ તમારો પોતાનો છે. કેટલા લોકો પોતાના 
જિાબને  કાસે છે? આપણને બધાને જે જિાબો છે એ સ્િીકારી લેિાની આદત પાડી દેિામાાં 
આિી હોય છે. 
ઘણી બધી બાબતો એિી હોય છે જેના વિશે આપણે એવુાં માનતા હોઈએ છીએ કે આ બરાબર નથી. 
શુાં હોવુાં જોઈએ એનો અંદાજ પણ આપણી પાસે હોય છે, પણ આપણે બોલતા નથી. ઘરમાાં કે 
ઓદફસમાાં જ્યારે કોઈ   ાા થતી હોય ત્તયારે પણ આપણે આપણી માન્દ્યતા અને વિ ારોને દબાિી 
રાખીએ છીએ. મારી િાત કોઈ સ્િીકારશે નહીં અથિા તો મને મરૂખ કે નાસમજ માનશે એવુાં ઘણા 
માને છે પણ એવુાં હોત ુાં નથી, જ્યાાં સધુી તમે ચપૂ રહો છો ત્તયાાં સધુી તમે ટોળામાાંના જ એક છો. 



 

 

દરેક માણસમાાં એક લીડર જીિતો હોય છે છતાાં દરેક માણસ લીડર બની શકતો નથી. એનુાં કારણ 
એ જ હોય છે કે માણસ પોતાનામાાં રહલેા લીડરને જ સૌથી પહલેાાં મારી નાખતો હોય છે. એના 
કારણે જ દુવનયામાાં ફોલોઅસા, અનયુાયીઓ, વશષ્યો અને ગલુામોની સાંખ્યા િધતી જાય છે. 
દરેક માણસમાાં એકાદ તો એિી ખબૂી હોય જ છે જે બીજા બધા કરતાાં જુદી હોય. દરેકનુાં પોતાનુાં 
િજૂદ છે. આપણે આપણી ખબૂીને બહાર ન લાિીએ તો આપણામાાં શુાં છે એ કોઈને ક્ારેય ખબર 
પડિાની નથી. આપણે એવુાં ધારી લેતા હોઈએ છીએ કે કોઈ કાંઈ નહીં થિા દે, આપણી મહનેત 
પાણીમાાં જશે. બે વમત્રો હતા. એક વમત્રએ કહ્ુાં કે આપણા સમાજમાાં આ એક બદી છે. એને મારે 
નાબદૂ કરિી છે. બીજા વમતે્ર કહ્ુાં કે રહિેા દે, કોઈ તારી િાત નહીં માને. પેલા વમત્રએ કહ્ુાં કે હા, 
પણ હુાં તો પહલેાાં મારી િાત માનુાં. ત ુાં માને છે કે મારી િાત સા ી છે? જો આપણે બે માનશુાં તો જ 
આિતીકાલે આખી દુવનયા માનશે. હુાં જ માની લઉં કે કોઈ નહીં માને તો પછી કોઈ કેિી રીતે 
માનિાનુાં છે? કાંઈ ન કરિા કરતાાં કાંઇક કરિાનો પ્રયત્તન િધ ુઉત્તમ છે. બહ ુબહુ તો શુાં થશે? મારે 
જે બદી દૂર કરિી છે એ નહીં થાય, પણ એ તો અત્તયારે પણ છે જને. એટચલસ્ટ મને તો એવુાં થશે કે 
મેં પ્રયત્તન કયો. કમસે કમ લોકોને એટલુાં તો થશે કે આપણા સમાજમાાં આ બદી છે. 
સફળ થિાનો એક માગા એ છે કે બધા કહ ેએ માની ન લો, બધુાં જ સ્િીકારી ન લો, શાંકા જાગે ત્તયાાં 
સિાલ કરો અને આ સિાલના જિાબ શોધો. દુવનયાએ નવુાં વિ ારનારને પાગલ જ કહ્યા છે. પણ 
આિા પાગલો જ પછી ડાહ્યા સાચબત થતા હોય છે. દુવનયાનો વનયમ છે કે પહલેી િાર તમે કોઈ 
નિો વિ ાર આપશો તો દુવનયા હસી કાઢશે, તમે તમારા પ્રયત્તન  ાલ ુરાખશો તો પછી એવુાં કહશેે 
કે એ ભલે મહનેત કરે પણ સફળ થિાનો નથી, જેિા તમે સફળ થશો કે આખી દુવનયા તમને 
સ્િીકારિા લાગશે. તમારી િાત અને તમારી જાત પર તમને ભરોસો હોિો જોઈએ. તમારી િાતને 
િળગી રહો. બધા જેિા થવુાં બહુ જ સરળ છે પણ પોતાના જેવુાં થવુાં  બધાનાાં નસીબમાાં નથી હોત ુાં. 
દરેક માણસ ્વુનક હોય છે પણ દરેક માણસ પોતાની ્વુનકનેસ સાચબત કરી શકતો નથી. એટલે 
જ સામાન્દ્ય લોકોની કાયમ બહુમતી રહ ેછે. ગમે તેિા ગાંભીર સાંજોગોમાાં પણ તમારા વિ ારને 
દૃઢતાપિૂાક િળગી રહો. 
એક રાજા હતો. રાજા અને તેના રજિાડાાંના લોકો ખશુીથી જીિતા હતા. એક જાદુગર રાજાનો 
દુશ્મન હતો. આખા રજિાડાના લોકોને રાજાની સામે કરી દેિાના નસુખા તે શોધતો હતો. આખરે 
જાદુગરને એક ઇલમ સઝૂી આવ્યો. ગામના લોકો જે કિૂામાાંથી પાણી પીતા હતા એ કિૂામાાં 
જાદુગરે એક દિા મેળિી દીધી. આ દિા એિી હતી કે જે લોકો આ પાણી પીએ એ બધા જ પાગલ 
થઈ જાય. આખા ગામના લોકો એક જ કિૂાનુાં પાણી પીતા હતા એટલે ધીમે ધીમે બધા જ પાગલ 
થઈ ગયા. 



 

 

રાજમહલેનો કિૂો મહલેની અંદર હતો. રાજા અને રાણી એ કિૂામાાંથી પાણી પીતાાં હતાાં. જાદુગર 
રાજાના કિૂા સધુી પહોં ી ન શક્ો એટલે રાજા-રાણીને કોઈ અસર ન થઈ. ગામના બધા લોકો 
એકસરખા પાગલ થઈ ગયા હતા. ધીમે ધીમે લોકો કહિેા લાગ્યા કે રાજા કરે છે એ બરાબર નથી. 
રાજા સામે વિરોધ ઊઠિા લાગ્યો. રાજાની િાત કોઈ માનત ુાં ન હત ુાં. તપાસ કરી તો રાજાને 
જાદુગરની દિાિાળી િાત ખબર પડી ગઈ કે આખુાં કાિતરુાં  જાદુગરનુાં છે. 
રાજાને સમજાતુાં ન હત ુાં કે હિે શુાં કરવુાં ? એક દદિસે રાજા અને રાણી િાતો કરતાાં હતા કે શુાં કરીએ 
તો આપણુાં રજિાડુાં પાછાં હત ુાં તેવુાં થઈ જાય? રાણીએ કહ્ુાં કે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે પણ 
ગામના કિૂાનુાં પાણી પી લઈએ. આપણે બધા જેિા જ થઈ જશુાં પછી એ લોકો આપણને સ્િીકારી 
લેશે અને આપણે પણ એ લોકોની જેમ જ વિ ારિા લાગીશુાં. બધા જેિા થઈ જશુાં પછી િાાંધો નહીં 
આિે. 
રાજાએ ખબૂ વિ ાર કયો અને પછી રાણીને કહ્ુાં કે તમારી િાત તો સા ી છે, પણ એ રસ્તો 
િાજબી નથી. આપણે પણ એ લોકો જેિા થઈ જશુાં તો પછી આપણામાાં અને તેનામાાં ફકા  શુાં રહશેે? 
આપણે એવુાં નથી કરવુાં. જો આપણા દુશ્મન જાદુગર પાસે એિો ઈલમ હતો કે એના દિાિાળા 
પાણીથી આખુાં ગામ પાગલ થઈ જાય તો કોઈ એિો ઇલમ પણ હશે કે એનાથી આખુાં ગામ પાછાં 
ડાહ્ુાં થઈ જાય. બધા જેિા થઈ જવુાં સહલે ુાં છે પણ બધાને પાછા આપણા જેિા કરિા એ જ સા ો 
માગા છે. નજીકના રજિાડામાાંથી રાજાએ જાદુગરોને બોલાવ્યા અને કોઈ રસ્તો શોધી કાઢિા કહ્ુાં. 
એક જાદુગરે એિી દિા આપી કે દુશ્મન જાદુગરની દિાની અસર ખતમ થઈ જાય. એ દિાને 
પાણીમાાં મેળિી અને ગામના લોકો પાછા ડાહ્યા થઈ ગયા. 
દરેક પાસે એક અનોખો ઇલમ હોય છે, આપણે બસ એને શોધી કાઢિાનો હોય છે. તમારા વિ ારો 
જો બહાર જ ન આિે તો એ ક્ારેય સજીિન થિાના નથી. વિ ારોને સાથાક કરિા પડતા હોય છે. 
તમારી ખબૂીઓને ઓળખો અને એને દબાિી ન રાખો. તમારી ખરી ઓળખ તમારી અંદર જ છે. 
એને જ્યાાં સધુી બહાર નહીં લાિો ત્તયાાં સધુી દુવનયા તમને ઓળખી શકિાની 
નથી.           
 

જીિનમાાં આગળ િધિા છતાાં મળૂથી દૂર ન થાિ 
સિારે પ.૧૦ િાગ્યા હતા. પ્રદીપ કલાની ગાઢ વનરામાાં હતો. ત્તયાાં જ મોબાઈલની દરિંગ િાગી, 
સામેથી રોફપણૂા અિાજ આવ્યો, 'ક્ાાં છે ત ુાં.’ પ્રદીપે શાાંવતથી જિાબ આપ્યો, 'સર, અત્તયારે તો 
ઊંઘમાાં છાં, પરાંત ુ૨૦ વમવનટમાાં જ આપની હોટેલ પહોં ી જઈશ.’ પ્રદીપની ટેતસીઓ  ાલે છે. જેણે 
તેને ફોન કયો હતો તે એક પ્રિાસી હતો. તેણે ટેતસી ભાડે કરી હતી. તેને સિારે ઉદયપરુથી 



 

 

દદલ્હીની ફ્લાઈટ પકડિાની હતી. તેણે ૬.૧પ િાગ્યે એરપોટા  પહોં િાનુાં હત ુાં. તે જે હોટેલમાાં 
રોકાયો હતો ત્તયાાંથી એરપોટા  અંદાજે ૩૦ દક.મી. દૂર હત ુાં.. તેથી પ્રદીપે પ.૩૦ િાગ્યા સધુી તો હોટેલ 
પહોં વુાં જરૂરી હત ુાં. 
રવિિાર હોિાથી ડ્રાઈિર આવ્યો નહોતો. પદરણામે પ્રદીપે જાતે જ ટેતસી લઈ જિાની હતી. આ 
સમયે પ્રદીપ ઊંઘમાાં જ હોિાથી તેનો ગ્રાહક ભડકી ગયો. તેણે ફોન પર જ કહ્ુાં, 'તમને લોકોને 
સમયની કોઈ દકિંમત નથી. નાના શહરેના લોકોની આ જ મશુ્કેલી હોય છે. ત ુાં મને એરપોટા  
સમયસર નહીં પહોં ાડે.’ આ સાાંભળીને પણ પ્રદીપ શાાંત અને નરમ અિાજે અંગે્રજીમાાં ગ્રાહકને 
કહ્ુાં કે તે તેમને ફ્લાઈટના વન વિ ત સમયથી પહલેાાં ૬.૦પ િાગ્યે એરપોટા  પર છોડી દેશે. 
આ પહલેાાં તે પ.૨૯ િાગ્યે હોટેલ પહોં ી જશે અને આપણે પ.૩૦ તલાકે હોટેલ છોડિાના સમયે જ 
 ેકઆઉટ કરી દઈશુાં. ગ્રાહકને આ પ્રકારના અંગે્રજીમાાં જિાબની અપેક્ષા નહોતી. તેને ખબર હતી કે 
ઉદયપરુના ટેતસીડ્રાઈિર િારાંિાર વિદેશી પ્રિાસીઓના સાંપકામાાં આિતાાં હોિાથી થોડી-ઘણી 
અંગે્રજી બોલે છે, પરાંત ુપ્રદીપે તેને જે રીતે જિાબ આપ્યો તે સામાન્દ્ય ડ્રાઈિરની ભાષા નહોતી તે 
ગ્રાહકને ખબર પડી ગઈ. પ્રદીપ વન વિ ત પ.૨૦ િાગ્યે ટેતસી લઈને હોટેલના પો ામાાં હતો. લગભગ 
પ.૩૧ િાગ્યે તે તેના ગ્રાહક સાથે એરપોટા  તરફ રિાના થઈ ગયો. 
થોડા સમય બાદ ગ્રાહકે પ્રદીપને પછૂ્ુાં, 'તે આટલી સરસ અંગે્રજી ક્ાાંથી શીખી.’ પ્રદીપે કહ્ુાં, 'સર 
હુાં એક ગરીબ પદરિારથી છાં. અમે ૧૯૯૭માાં નાનાસ્તરે આ કારોબાર શરૂ કયો. ધીમે ધીમે તે 
વિકસ્યો છે. પરાંત ુઅહીં ડ્રાઈિરોની અછતની સમસ્યા છે. તેથી જરૂર પડે ત્તયારે અમે જાતે જ 
ડ્રાઈિર બની ગ્રાહકની જરૂદરયાતો પરૂી કરીએ છીએ. રવિિારે ડ્રાઈિરને પણ દડસ્ટબા કરિો યોગ્ય 
નથી. તેને પણ પદરિાર હોય છે. ગ્રાહકે તેને િચ્ ે અટકાિતાાં કહ્ુાં, 'આ તો સારી િાત છે, પરાંત ુ
અત્તયાર સધુી તે કહ્ુાં નહીં કે ત ુાં આટલુાં સરસ અંગે્રજી બોલતા શીખ્યો ક્ાાંથી? 
પ્રદીપે જિાબ આપ્યો, 'સર હુાં મદહ ન્દ્રા એન્દ્ડ મદહ ન્દ્રા શોરૂમમાાં કામ કરુાં  છાં. કેટલાક મદહ ના પહલેા જ 
નિી કાર દડવિઝનમાાં મારી બદલી થઈ છે, જ્યાાં તિાન્દ્ટોનુાં િે ાણ થાય છે. અગાઉ અઢી િષા સધુી 
હુાં ્ઝુ્ડ કાર દડવિઝનમાાં હતો. અહીં કામ કરતાાં મેં અગે્રજી પર પક્કડ જમાિી દીધી. દરવમયાનમાાં 
તેઓ એરપોટા  પહોં ી ગયા. ટેતસીમાાંથી ઊતરતા ગ્રાહકે પછૂ્ુાં, 'તુાં ટેતસીનો ચબઝનેસ છોડી કેમ 
નથી દેતો? પ્રદીપે જિાબ આપ્યો, 'સર, હુાં મારા મચૂળયા કેિી રીતે ભલૂી શકુાં. આ ચબઝનેસે િષો 
સધુી મારા પદરિારનુાં ભરણપોષણ ક્ુું છે. 
ફાંડા : તમે જીિનમાાં ગમે તેટલા આગળ િધો પરાંત ુપોતાના મળૂને ક્ારેય ન ભલૂો. તેનાથી તમે 
હાંમેશાાં જમીન સાથે જોડાયેલા રહશેો, ઉદાર રહશેો. પોતાના મળૂને જ્યાાં સધુી યાદ રાખશો ત્તયાાં 
સધુી માનિીય રહશેો. - N Raghuraman  - raghu@bhaskarnet.com 



 

 

 

જજિંદગી નાની નાની ખશુીઓની બનેલી છે 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
સાિ નક્કામી નથી, સારીય છે, એક રેખા હાથમાાં તારીય છે, 
મેં મને મારા મહીં રહિેા દીધો, ભલૂ એમાાં કાંઈક તો મારીય છે - રજનીકાાંત સથિારા. 
    આનાંદ, ખશુી, મજા, ઉત્તસાહ અને પે્રરણા પ્લાવનિંગથી નથી મળતાાં, એ અ ાનક જ આચગયાની 
જેમ પ્રગટી જતાાં હોય છે. અ ાનક જ કાંઈક એવુાં બને છે કે આપણો મડૂ  ેન્દ્જ થઈ જાય છે. કોઈ 
સ્મરણ, કોઈ સ્પશા, કોઈ સાંિાદ અને કોઈ મલુાકાત અ ાનક જ દદલમાાં ઊગી નીકળે છે અને 
ઘડીકમાાં પાનખર િસાંતમાાં ફેરિાઈ જાય છે. અણધારી આિેલી આ ખશુીને આપણે કેટલી 
ગાંભીરતાથી લઈએ છીએ? 
    આપણે એટલા બધા વ્યસ્ત થઈ ગયા છીએ કે મજાનુાં પણ પ્લાવનિંગ કરવુાં પડે છે. હિે પછીની 
રજામાાં આમ કરવુાં છે, થોડુાંક િાાં વુાં છે, એકાદ ગઝલ સાાંભળિી છે, સીડી પર આ દફલ્મ જોિી છે, 
દદરયાદકનારે જઈ ભીની રેતીમાાં ખલુ્લા પગે  ાલવુાં છે કે બગી ાની લીલી લોનનો સ્પશા મહસેસૂ 
કરિો છે. એકાદ ફૂલની પાાંખડીને આંગળીના ટેરિા િચ્ ે રમાડી તેની કુમાશ મહસેસૂ કરિી છે 
અને કાંઈક એવુાં કરવુાં છે જેનાથી બે ઘડી એમ થાય કે મજા આિી ગઈ. 
    બધાાંનાાં દદલમાાં આિી થોડીક તમિાઓ કાયમ સળિળતી રહ ેછે. એિાાં ઘણાાં સપનાાંઓ હોય છે 
જે સાકાર થિા મથતાાં રહ ેછે. એક માણસ આિા જ વિ ાર કરતો કરતો પોતાની કારમાાં જતો હતો. 
ક્ાાંય મજા નથી આિતી, ખબર નહીં ક્ારે છટકારો મળશે. આટલુાં બધુાં ટાઇટ વશડ્લુ થોડુાં હોય 
કે શ્વાસ લેિાની ફુરસદ પણ ન મળે. કેટલા બધા સમયથી અંગત વમત્રોને મળયો નથી. એકાદ રજા 
મળે તો નાનકડુાં ગેટ ટુ ગેધર કરી બધા વમત્રોને એકઠા કરુાં . આિા બધા વિ ારો  ાલતા હતા ત્તયાાં 
જ મોબાઇલ રણક્ો. ઘણા સમય અગાઉ મળેલા એક વમત્રનુાં નામ મોબાઇલની સ્િીન પર  મક્ુાં. 
    ફોન ઉપાડયો. અ ાનક જ વમત્રનો મધરુ અિાજ ગુાંજ્યો. અરે અરે સાાંભળ, ગાડી સાઇડમાાં રોક. 
હમણાાં જ તને િોસ થતો જોયો. ત ુાં ઊભો રહ,ે હુાં આવુાં છાં. ગાડી સાઇડમાાં રોકી ત્તયાાં ્ ુટના લઈને 
પેલો વમત્ર આિી ગયો. હગ કરીને બોલ્યો, યાર તને જોયો તો મજા આિી ગઈ.  ાલ બે ઘડી 
બેસીએ, કોફી પીએ. નજીકની કોફીશોપ પર જઈ િાતો કરી. હાઉ ઇઝ લાઇફ? હપેી? આિી બધી 
િાતો કરી. પાંદર વમવનટ પછી કહ્ુાં કે, લે્સ ગો નાઉ. જુદા પડતી િખતે પેલો ફે્રન્દ્ડ બોલ્યો કે તેં 
અ ાનક મને રોકી દીધો. મારી સાથે થોડી િાર બેઠો. તને ક્ાાંય જિાનુાં મોડુાં નથી થત ુાં? પેલા 
વમત્રએ કહ્ુાં, થાય છે. મારે એક જગ્યાએ પહોં િાનુાં છે, પણ તને જોયો તો મારાથી ન રહિેા્ુાં. 
તારી સાથે આટલી િાત કરી તો મજા આિી ગઈ. યાર, આ ક્ષણોનો અફસોસ કરિાનો ન હોય. આ 



 

 

ક્ષણો તો માણિાની હોય. આિી ક્ષણો િારાંિાર નથી મળતી અને જ્યારે મળે છે ત્તયારે ઓચ િંતી જ 
મળે છે. પ્લાવનિંગ ક્ુું હોત તો આ પાંદર વમવનટ ન જાણે ક્ારે આિત? અને બીજુ ાં ગઈ કાલે પાંદર 
વમવનટ ટ્રાદફક જામમાાં ફસાઈ ગયો હતો, ત્તયારે કેમ ચપૂ ાપ બેઠો હતો. એનો અફસોસ નહોતો કયો 
તો આજે તારી સાથે તો બેસ્ટ ટાઇમ ગયો. કદા  આજના ૨૪ કલાકની બેસ્ટ ક્ષણો આ પાંદર 
વમવનટની જ છે. ઓકે ડીયર, બાય... એમ કહીને એ  ાલ્યો ગયો. 
    એના ગયા પછી પેલા માણસને વિ ાર આવ્યો કે હુાં આવુાં જ કાંઈક કરિાનો તો પ્લાન કરતો 
હતો, હુાં કેમ આિી નાની નાની ખશુીઓને નથી ઓળખતો? મને તો એમ થ્ુાં હત ુાં કે આ અ ાનક 
ક્ાાં ટપકી પડયો. આનાંદની અિવધ વનવિત હોતી નથી, ઘણી િખત કોઈ એક દૃશ્ય, સાંગીતની 
નાનકડી ધનૂ, એકાદ પક્ષીનો મધરુ ટહુકો, કોઈની એકાદ નાનકડી િાત મન ઉપર બાઝી ગયેલી 
ઉદાસીને હટાિીને લીલીછમ હળિાશ પાથરી દે છે. આ ક્ષણને આપણે જીિતી રાખી શકીએ છીએ? 
કે પછી આપણી ઉદાસીને તેના પર ઓઢાડી દઈને એનેય ખામોશ કરી દઈએ છીએ? 
    જજિંદગી ક્ષણોનો રોમાાં  છે. રોમાાં ક ક્ષણોને તમે પકડી શકો છો? આિી ક્ષણોને તો જ સમજી 
શકાય જો આપણે હળિા હોઈએ. જોકે આપણે હાંમેશાાં ભારેખમ જ હોઈએ છીએ અને એટલે જ સાિ 
નજીકથી પસાર થઈ જતી આિી ક્ષણોને આપણે માણી શકતા નથી. ક્ારેય ખશુીઓને પેસ્ન્દ્ડિંગ ન 
રાખો.  ાલને કાંઈક પ્લાન કરીએ અને આરામથી મળીએ એિી િાત કરનારને શાાંવતનો સમય 
ક્ારેય મળતો જ નથી. જે સમય ઓચ િંતાનો આિે છે એમાાં તમે શાાંવત મેળિી શકો છો? 
     જે ક્ષણે એવુાં દફલ થાય કે યાર મજા આિે છે તો એિી ક્ષણોને જીિી લો. જીિિા જેિી ક્ષણોને 
આપણે ટાળી દેતા હોઈએ છીએ. આખા બગી ાની રાહમાાં આપણે એક ફૂલના માધયુાને માણી 
શકતા નથી. ખશુીઓનુાં વશડ્લુ ન હોય, આનાંદની એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ ન હોય અને પે્રમનુાં પ્લાવનિંગ ન 
હોય. એ તો અણધારી રીતે જ આકાર પામતાાં હોય છે. આિી ક્ષણોને ઝીલી લેિાની હોય છે અને 
જીિી લેિાની હોય છે. 
    એક સૈવનક હતો. તેની દીકરી સાથે ઘરમાાં બેઠો હતો. દીકરી સાાંજે બહાર ફરિા લઈ જઈ 
આઇસિીમ ખિડાિિાનુાં કહતેી હતી. સૈવનકે હા પાડી હતી. એકાદ કલાકમાાં કોલ આવ્યો કે 
ઇમરજન્દ્સી છે, તાત્તકાચલક બોડાર પર પહોં િાનુાં છે. ગાડી આિે છે, તમે તૈયાર થઈ જાિ. બધુાં જ 
પડત ુાં મકૂી સૈવનકે ફટાફટ તૈયારી કરી લીધી. જીપ આિી ગઈ. દોડીને જીપ તરફ ગયો. બે વમવનટમાાં 
ઘરની ડોરબેલ રણકી. દીકરીએ દરિાજો ખોલ્યો તો સૈવનક વપતા હાથમાાં આઇસિીમ લઈને ઊભો 
હતો. જીપમાાં બેસતાાં પહલેાાં દોડીને સામેની દુકાનેથી આઇસિીમ લાવ્યો અને દીકરીને એક બાઇટ 
ખિડાિીને બાય કહ્ુાં. િળગી પડેલી દીકરી સાથેની ક્ષણોને આંખો મીં ીને માણી લીધી. આખી 
સાાંજની સાંિેદનાઓ થોડીક ક્ષણોમાાં સમેટાઈ ગઈ. અનભુવૂત માટે એક ક્ષણ કાફી હોય છે. 



 

 

    આપણે એક ક્ષણમાાં થડકી કે ભડકી જઈએ છીએ, પણ એક ક્ષણમાાં મહકેી કે િરસી શકતા 
નથી. િીતી જતા સમયનો અફસોસ ન થાય તેવુાં ઇચ્છતા હોિ તો તેને માણતા શીખો. આપણી 
તકલીફ એ જ હોય છે કે આપણે યોગ્ય સમયની રાહ જોઈને જ બેઠા રહીએ છીએ. ભવ્ય આયોજનો 
કરતાાં રહીએ છીએ અને નાની નાની ખશુીઓને ઇગ્નોર કરીએ છીએ. સાથે હોઈએ ત્તયારે સમય 
આપતા નથી અને પછી એરપોટા  ઉપર દેખાય ત્તયાાં સધુી સામે જોતા રહીએ છીએ. 
    િાયદાઓ અને પ્રોવમવસસ ક્ારેય પરૂાાં થતાાં નથી અને ઘણી િખત તો કાયમ અધરૂાાં જ રહી 
જાય છે. ખ્િાદહશ, તમિા, ઇચ્છા અને અપેક્ષાઓને અધરૂી ન છોડો. આ ક્ષણે કાંઈ થઈ શકત ુાં હોય 
તો એને મલુતિી ન રાખો, કારણ કે સમય જરાયે ભરોસાપાત્ર  ીજ નથી. સમય સૌથી િધ ુ
દગાબાજ છે. રાહ જોઈને બેસીએ તો એ આિતો જ નથી. એને તો પકડી લેિાનો હોય છે, માણી 
લેિાનો હોય છે અને તેની સાથે ખેલી લેિાનુાં હોય છે. 
    ખશુીઓનુાં માપ નથી હોત ુાં. નાની ખશુી કે મોટી ખશુીમાાં ખશુીઓનુાં િગીકરણ કરી શકાત ુાં નથી. 
ખશુી તો એટલી જ હોય છે જેટલી તમે માણી શકો. ઘણી િખત પાાં  કલાકની પાટીમાાં પણ મજા 
નથી આિતી અને ઘણી િખત પાાં  સેકન્દ્ડ હાથ પર બેઠેલુાં પતાંચગ્ુાં દદલમાાં રાંગો ભરી જાય છે. 
પતાંચગ્ુાં પછૂીને કે કહીને નથી આિતુાં, ખશુી અને આનાંદનુાં પણ એવુાં જ હોય છે. બસ પતાંચગ્ુાં 
બેસે ત્તયારે તમારુાં  ધ્યાન તેના પર હોવુાં જોઈએ. કમનસીબે એ સમયે આપણી નજર બીજે ક્ાાંક 
હોય છે. સખુની થોડી ક્ષણો પરૂતી હોય છે, જો એ માણતાાં આિડે તો.... 
    છેલ્લો સીન : 
    આિતી કાલ આજના જેિી જ હશે. આપણે જીિિાની તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ ત્તયારે જજિંદગી 
િેડફાતી જતી હોય છે. -આર. ડબલ્્.ુ એમસાન. ('સાંદેશ'. તા.24મી ફેબ્રઆુરી,2012. રવિિાર. સાંસ્કાર 
પવૂતિ. 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 

જીિનમાાં હાંમેશાાં સતત ઉપયોગી અને ધારદાર રહો 
Kanti Bhatt 
સ્િાથી દુવનયાની વશખામણ: આધવુનક જમાનામાાં શે્રષ્ઠ ગણુ જો કેળિિાનો હોય તો તે સહનશીલતા 
અને ધીરજનો છે 
એક પશ્ર્યન કહિેત છે કે જેને ગલુાબ જોઈત ુાં હોય તેણે કાાંટાના અક્સ્તત્તિને પણ માન આપવુાં 
જોઈએ. આજે મોહાલીમાાં ઓસ્ટે્રચલયા સામે ત્રીજી ટેસ્ટમે માાંથી િીરેન્દ્ર સેહિાગને ઠાંડી ક્રુરતા સાથે 
કાઢી નાખાયો છે. તેણે દુવનયાનાાં ક્રૂર, િાસ્તવિક અને ઉપયોચગતાિાદના રીત-દરિાજને જાણિો 



 

 

જોઈતા હતો. માત્ર દિકેટમાાં જ નહીં ૪૦ની િયે પહોં તી સુાંદર સ્ત્રીથી માાંડીને ઘોડા સધુીનાાં પ્રાણીએ 
પોતાનાાં સૌંદયા અને ઉપયોચગતા તથા ઝડપને જાળિિા પડે છે. 
િોલ્ટર લીપમેન અમેદરકાનો પ્રખર પત્રકાર-કટાર લેખક હતો. ૬૦-૬૦ િષા સધુી તેના ધારદાર 
લેખો િાં ાતા રહ્યા. તેણે ૧૪-૧૨-૭૪નાાં મરતાાં પહલેાાં ્િુા પત્રકારો અને લેખકોને સલાહ આપેલી 
કે તમારી પાછલી કીવતિ નાાં બણગાાં ફૂાંકીને જીિી નહીં શકો. તેના શબ્દો 'કોઈ માણસ સતત તેની 
કીવતિ ના પારણામાાં વનરાાંતે સઈૂ ન શકે. કારણ કે તમે જ્યાાં સધુી ્ઝુફુલ હો ત્તયાાં સધુી જ જગત લાડ 
કરશે. જગતને લાગે કે હિે તમે ્ઝુલેસ છો એટલે તમને શેરડીના કુચ્ ાની જેમ ફચકી દેશે.’ એમણે 
એક િાક્નુાં સતૂ્ર પણ આપેલુાં, '્દુટચલટી ઈઝ ધ ગે્રઈટ આઈડોલ ઓફ ધીસ એઈજ.’ અથાાત ્તમે 
કેટલા ઉપયોગી છો. તે મહત્તત્તિનુાં છે. 
ખેડતૂ તેનુાં દાતરડુાં અને હળ સતત ધારદાર રાખે છે. તે રીતે તેણે પોતે પણ પોતાની જાતને 
સજીધજીને રાખિી જોઈએ. મારે બ્યાાંશી િષાની ઉંમરે પત્રકારત્તિ જાળિવુાં હોય તો ગઈકાલની 
િાહિાહને ભલૂીને આજે પાછા િાાં કને રીઝિિા ઉજાગરો કરિો પડે છે. િા કોથી ડરવુાં પડે છે. 
આ લેખ માટે અને સેહિાગ જેિા કરોડો લોકો જે તેના રસ ચસુાઈને ફચકાઈ ગયા હોય તેને 
જગાિિા પડશે.  
૧૯૮૩માાં સ્ટીિ જોબ્સ જેણે તાંદુરસ્તીની કાળજી લીધા િગર એપલ કમ્પ્્ટૂરને એટલુાં આગળ 
િધા્ુું કે તેની કાંપનીનો ૧ ડોલરનો શેર આસમાને જઈ ૬૦ ડોલરમાાં પણ માાંડ મળતો હતો. હજી 
સ્ટીિ જોબ્સ માત્ર ૨૦ િષાનો જ હતો. કોણ જાણે એપલ કમ્પ્્ટૂરના આ સહસ્થાપકમાાં કશીક ગપુ્ત 
શક્તત હતી. તેને વિકસાિિા અને નવુાં સત્તય જાણિા તે દહ ન્દ્દુસ્તાન આવ્યો અને ઉઘાડે પગે 
જ ાંગલોમાાં પણ રખડયો. પણ તેની કીવતિ  ઉપર તેની ગેરહાજરીમાાં એપલ કોમ્પ્્ટૂરના શેર ટકયા 
નહીં.  
  
શેરોના અને સાથે સ્ટીિ જોબ્સના ભાિ ગગડી ગયા તેની કાંપનીમાાં તેના ભાગમાાં ૨પ કરોડ 
ડોલરની ખોટ ઉધારાઈ એ સમયે સ્ટીિ જોબ્સને એક ભારતીય મદહ લા પત્રકારે પછૂ્ુાં, એક જ 
ધડાકે લગભગ અરધા અબજે પહોં ે તેવ ુનકુસાન થ્ુાં ત્તયારે તમને કેવુાં લાગ્્ુાં? ત્તયારે સ્ટીિ જોબ્સે 
કહ્ુાં-'ઈટ ઈઝ િેરી કેરકટર ચબસ્લ્ડિંગ.’ દદ. ભા.ના નિ્િુાન િા કો આ િાક્ લખી લો. જગત 
તમને નક્કામા સમજીને ફચકી દે, તમને તમારી મહનેતનો જોઈતો યશ ન મળે, મોટાાં સપનાાં સેવ્યાાં 
હોય ત્તયાાં સપનાાંના િહાણ ઊંધા પડે ત્તયારે સ્ટીિ જોબ્સનુાં આ સતૂ્ર યાદ રાખો. કોઈ પણ જાતનો 
જજિંદગીનો પછડાટ ઈશ્વર તમારા  ાદરત્ર્યને ધીંગુાં બનાિિા માટે જ આપે છે. 
  



 

 

સચ ન તેંડુલકર કરતાાં સેહિાગ હજી  ાર-પાાં  િષા નાનો છે. તેને અમારી જેિા જેણે જજિંદગીમાાં 
આિી રીતે ફચકાઈ ગયા પછી ઊઠી જિાની તકલીફો ભોગિી છે તેની સલાહ માનીને તેની જાતને 
શાપા બનાિિી પડશે. પે્રસ કોન્દ્ફરન્દ્સમાાં પત્રકારો પાસે બળતરા કાઢિાથી કાંઈ નહીં મળે-સેહિાગનો 
દહાડો નહીં પાકે. તેણે બેટને મજબતૂ પકડી સાંસારની ત્રણ સ્ટમ્પોનુાં રક્ષણ કરવુાં પડશે. 
હિે સેહિાગની પીડાને આપણે વિશાળ પદરપે્રક્ષ્યમાાં લઈ જઈને એમાાંથી ઉપયોગી પાઠ લઈએ. 
દૂરાં દેશીતાિાળા કવિ વિચલયમ બ્લેકે જો્ુાં કે કવિતા જ કરિાથી પેટ નહીં ભરાય. તેને ધવનક થવુાં 
નહોત ુાં પણ તેનુાં નામ અને રોજી જાળિિા હતા. તે ૧૨-૮-૧૮૨૭માાં મરતાાં પહલેાાં એક િાત તેણે 
ડાયરીમાાં અગાઉ લખેલી તે સૌએ યાદ રાખિા જેવુાં છે. બાહ્ય દેખાિ પરૂતો જ 'હ ેઈશ્વર, હુાં ઈચ્છાં છાં 
કે હુાં કગાળ રહુાં અને સ્િાથી લોકો મને કાંગાળ માની લઈને દૂર રહ ેઅને જગતનાાં એ ક્રૂર તત્તત્તિો 
મારા તરફ તેના જાલીમ અને ઝેરીલા-ઈષ્ર્યાળ તીર ફચકયા કરે? ('ગરીબ છે ને?’) જેથી હુાં સહનશીલ 
બનુાં અને સતત સતત કાયામાાં ગ ૂાંથાયેલો રહુાં અને મારી કલમ અને પીંછીને કૌિતિાન રાખુાં. 
'દરટાયરમેન્દ્ટ શબ્દને જજિંદગીના શબ્દકોશમાાં સ્થાન ન આપુાં.’ 
આજે આધવુનક જીિનમાાં જ્યારે તમારી ઉપયોચગતા જ િધ ુજોિાય છે, સ્ત્રીમાાં તેનુાં યૌિન જ 
જોિાય છે, ભૌવતક દુ:ખો કરતાાં માનવસક પીડાઓ િધી ગઈ છે, ત્તયારે સ્ત્રી-પરુુષે િધ ુસહનશીલતા, 
િધ ુસમજણ અને િધ ુધીરજ સાથે જીિવુાં પડશે. પહલેાાં પોતાનામાાં જે ગણુો હતા કે કાયા સાધકતા 
હતી તેને િધ ુવિશસ્ષ્ટ બનાિિા પડશે અને િધ ુશાપાનેસ સાથે જગતને  ોતરે આિવુાં પડશે. 
એટલે જખ મારીને તમારી િાહ િાહ કરિા લોકો દોડશે. 
ડો. આરનોલ્ડ રગ્બીની િાત પણ કદા  તમને ઉપયોગી થાય. 'આ જગતમાાં સખુશાાંવતથી જીિિા 
માણસે કેટલાાંક સાદા વ્રત લેિાાં જોઈએ. તે આિાાં છે-સૌપ્રથમ તેણે ઈશ્વરમાાં શ્રિા રાખિી. પછી 
નૈવતક વસિાાંતો પાળિા. જેન્દ્ટલમેનની જેમ દરેક કાયામાાં પ્રમાચણક થઈ રહવે ુાં અને છેલ્લે ખાસ કહલે ુાં 
કે માણસે સતત બૌદ્ધિક કુશળતા મેળિતા રહિેી. નિીનતા લાિતા રહવે ુાં. તેની કુશળતાને વિૃ 
ઉંમર સધુી પણ જાળિિી. તેમજ પૌત્ર-પૌત્રીને ઉપયોગી બની રહવે ુાં.’ લગભગ ૨૦૦ િષા પહલેાાં 
ડો. આરનોલ્ડ આ સલાહ આપી ગયેલા તે આજે સા ી પડે છે. 
આજે આધવુનક જમાનામાાં શે્રષ્ઠ ગણુ જો કેળિિાનો હોય તો તે સહનશીલતા અને ધીરજનો છે. 
સ્પધાાત્તમક ્ગુમાાં આજે તમારા ઘણા ઘણા હરીફો છે.સૌંદયા અને  પળતા સાથે ઉપયોચગતા પણ 
જાળિિી પડે. વ્યિહારુ જગતમાાં તમે પરસેિો પાડીને આગળ િધો. ઉદ્યોગપવતએ તેના 
કારખાનાની પેદાશમાાં અને કારીગરોએ તેની પ્રોડતટમાાં નાિીન્દ્ય આપતાાં રહવે ુાં પડે છે. િળી તમે 
ગરીબ રહો તો આ જગતને િાાંધો નથી, પણ પરુુષાથા થકી થોડા ઊજળા દેખાયા એટલે  ોતરફથી 



 

 

તમારા ઉપર કાદિ ઉછાળિામાાં આિશે. મોઢેથી િખાણ કરનારા તમે પીઠ ફેરિો એટલે તરુાંત 
ટીકા કરશે.  
વમત્રોને જો બરાબર સા િશો ત્તયાાં સધુી મીઠા મીઠા રહશેે જરાક ઊણુાં ઊતરે તો વમત્રો પણ (જો 
કા ા હોય તો) દુશ્મન બની જશે. જગતમાાં હિે બહુ ઓછા વમત્રો છે જે તમારા સાંકટ અને 
ગરીબાઈમાાં સાથે રહ ેછે. હીલેરી પ્તલન્દ્ટનને તેની માતાએ કહલે ુાં જીિન એક સતત સાંઘષા છે. કોઈ 
તકલીફનો કાયમી અંત આિતો નથી તો?-ઈટ ઈઝ એ ગે્રઈટ લાઈફ ઈફ ્ ુડોન્દ્ટ વિકન. કદી 
નબળા ન બનો. તે જ મોટી મહાનતા છે 
'ખદુ હી કો કર બલુાંદ ઈતના કી, 
ખદુા બાંદે સે ખદુ પછેૂ, બતા તેરી રઝા ક્ા હૈ’ 
આસપાસ, કાક્ન્દ્ત ભટ્ટ 
 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
દકસી કે ઝોરો વસતમ કા તો ઈક બહાના થા, હમારે દદલ કો બહરહાલ ડબૂ જાના થા, યે કમશનાસ 
તલાતમુ દકસે ડરાતા હૈ? િો લોગ ડબૂ ગયે, જજનકો ડબૂ જાના થા. 
(કમશનાસુઃ ઓછી સમજણિાળાં , તલાતમુ : તોફાન) - નરેશકુમાર શાદ 
દરેક સફળતાના પડછાયામાાં વનષ્ફળતા છપાયેલી હોય છે. ઝાડ ગમે એટલુાં મજબતૂ હોય તો પણ 
તેના દરેક ફળ એકસરખા પાકતા નથી. કેટલાક ખરી જાય છે અને થોડાક સડી પણ જાય છે છતાાં 
ઝાડ કાંટાળત ુાં નથી. દરેક છોડના ફૂલ સોળે કળાએ ખીલતા નથી. દદરયાનુાં દરેક મોજુ ાં એકસરખુાં 
અંતર આંબતુાં નથી. એક જ ખેતરમાાં પાકતાાં ડૂાંડાાં એકસરખાાં હોતાાં નથી. સરિાળો કેિો અને કેટલો 
હોય છે તેના પરથી જ સફળતા કે વનષ્ફળતા સાચબત થતી હોય છે. 
કોઈ સફળ માણસ એમ કહ ેકે એણે ક્ારેય વનષ્ફળતા જોઈ નથી તો એ ખોટુાં જ બોલતો હશે. ભલૂ 
જ માણસને શીખિે છે કે આ ભલૂ મારે ફરીથી કરિાની નથી. દુવનયાનો એકેય દડરેતટર એિો નથી 
જેની તમામે તમામ દફલ્મ દહટ ગઈ હોય. રાત જેટલી ગહરેી હોય એટલો જ દદિસ ઉજળો લાગતો 
હોય છે. ઠોકર ખાધા િગર બાળક  ાલતાાં શીખત ુાં નથી. સ ીન તેંડુલકરે દિકેટમે માાં સો સદી 
ફટકારી છે એ બધાને યાદ છે પણ એ કેટલી િખત ઝીરોમાાં આઉટ થયો એ  ેક કરિા રેકડા 
તપાસિો પડે છે. જ્યાાં સધુી પ્રયત્તનો  ાલ ુહોય છે ત્તયાાં સધુી કોઈ માણસ વનષ્ફળ હોતો નથી. 
આવમર ખાનની પહલેી દફલ્મ 'કયામત સે કયામત તક' ને હમણાાં પચ્ ીસ િષા પરૂાાં થયાાં. આ 
અિસરે આવમરખાને કહ્ુાં કે આજે હુાં સફળ છાં ત્તયારે મને એિો વિ ાર આિે છે કે મેં મારી કદરયરમાાં 
કેટલી બધી ફ્લોપ દફલ્મો આપી છે. એિો પણ વિ ાર આિી જાય છે કે મેં આિી દફલ્મો પસાંદ જ 



 

 

શા માટે કરી હતી? જોકે પછી એિો વિ ાર આિે છે કે મને મળેલી વનષ્ફળતામાાંથી જ હુાં 
સફળતાના પાઠ શીખ્યો છાં. હુાં જો સતત સફળ જ ગયો હોત તો કદા  આટલી મહનેત કરતો ન 
હોત. હુાં આજે જે છાં એ મને સફળતાએ નહીં પણ વનષ્ફળતાએ બનાવ્યો છે. 
દફલ્મી દુવનયાની જ બીજી એક હસ્તી જોહરા સાયગલ હમણાાં સો િષાનાાં થયાાં. સોમા િષાની કેક 
કાપતી િખતે એના  હરેા પર બાળકને હોય એિો જ રોમાાં  હતો. સો િષાના થવુાં એ મહત્તત્તિનુાં 
નથી, સો િષા 'જીિવુાં' એ ઇમ્પોટા ન્દ્ટ છે. જોહરાએ કહ્ુાં કે, હુાં એટલા માટે જ જીિતી છાં, કારણ કે મેં 
દરેક ક્ષણ જીિી છે. માણસ મનથી મરી જતો હોય છે. ડબૂી એ જ જાય છે જે તરિાનુાં છોડી દે છે. 
દરેક માણસને જીિનના કોઈ ને કોઈ તબકે્ક એવુાં થાય જ છે કે બસ પરુૂાં  થઈ ગ્ુાં. હિે બધુાં 
ખતમ, હુાં કાંઈ જ નહીં કરી શકુાં. કોઈ ઘટના એિી બને છે કે સળિળીને બેઠો થઈ જાય. એક 
માણસની િાત છે એને ધાંધામાાં ખબૂ જ નકુસાની ગઈ. બધુાં જ ખતમ થઈ ગ્ુાં. એ હારી ગયો. 
ઘરમાાં બેસી ગયો. દીકરાનો દીકરો ઘરમાાં ગેઇમ રમતો હતો.  ોસલાાં ઉપર  ોસલાાં  ડાિીને ઘર 
બનાિિાની ગેઇમ હતી.  ોસલાાં પડી જાય એટલે બાળક નિેસરથી  ણિાની શરૂઆત કરે. 
કેટલીયે િખત બાળકે એવુાં ક્ુું. એ માણસને વિ ાર આવ્યો કે આ બાળક અનેક પ્રયાસ છતાાં પણ 
દહિંમત નથી હારતો અને હુાં એક િારમાાં થાકી ગયો? એણે નિેસરથી શરૂઆત કરી અને સફળ થયો. 
વનષ્ફળતા બહુ જ સ્િાભાવિક છે. એને દદલથી ન લેિી જોઈએ.ઈમારત ધીરે ધીરે જ ઊભી થાય છે. 
ટો  પહલેાાં ન બને. માંદદરમાાં ધજા સૌથી છેલ્લે જ લાગે છે. તમે ઈંટ ઉપર ઈંટ  ણતા જાિ, ટો  
આપોઆપ આિી જશે. જજિંદગી માણસને પરૂતા  ાન્દ્સ આપતી હોય છે.  ાન્દ્સ ક્ારેય ખતમ જ 
નથી થતા, માણસ માાંડી િાળતો હોય છે. મોકા તો હોય જ છે. આપણે મોકાને અજમાિતા રહવે ુાં 
પડે છે. 
સફળ થિા ઇચ્છતા દરેક માણસે એક િાત યાદ રાખિી જોઈએ. સફળતાને ગાંભીરતાથી ન લો તો 
 ાલશે પણ દરેક વનષ્ફળતાને પરેૂપરૂી ગાંભીરતાથી લેિી જોઈએ. વનષ્ફળતાને જે ગણકારતો નથી 
એ ક્ારેય સફળ થતો નથી, મોટા ભાગનાાં બાળકો એક િખત દાઝયાાં જ હોય છે. આગને અડકી 
ગયા પછી જ એને સમજ આિે છે કે આને અડિા જેવુાં નથી. વનષ્ફળતા આપણને જોખમોથી 
પદરચ ત કરાિે છે. એિાાં જોખમો જેનાથી કાાં તો બ િાનુાં હોય છે અથિા તો તેને અવતિમી જિાનુાં 
હોય છે. 
વનષ્ફળતાનો ડર સૌથી િધ ુકોને હોય છે? જે સફળ હોય છે એને. જે ક્ારેય સફળ નથી થયો એ 
સફળ થિા માટે પ્રયાસો છોડતો નથી પણ એક િખત સફળ થઈ ગયો પછી એને સતત ડર રહ ેછે 
કે હુાં વનષ્ફળ તો નહીં થાઉંને. વનષ્ફળતાનો ડર ન રાખો કે વનષ્ફળતાનો વિ ાર પણ ન કરો. 
વિ ારોમાાં તાકાત છે. એવુાં કહિેાય છે કે માણસ જે વિ ારે એવુાં થાય છે. મતલબ કે નબળાં 



 

 

વિ ારશો તો નબળાં પણ થશે. રિીન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્ુાં છે કે મેં હાંમેશાાં એક જ વિ ાર કયો છે કે આ 
પથૃ્િી ઉપર મારો જન્દ્મ કોઈ ઉમદા હતે ુમાટે થયો છે. મારો જન્દ્મ વનરથાક નથી. મારે કાંઈક કરિાનુાં 
છે અને એના માટે જ મારુાં  સર્જન થ્ુાં છે. 
કમનસીબે આજનો માણસ એવુાં જ વિ ારતો રહ ેછે કે હુાં કાંઈ કરી શક્ો નહીં. આપણો ફેરો જ 
ફોગટ ગયો. જ્યાાં સધુી જજિંદગીનો છેલ્લો શ્વાસ છે ત્તયાાં સધુી સફળ થિાની તક છે. માણસ થોડીક 
ઉંમર થાય ત્તયાાં મનથી જ નક્કી કરી લે છે કે હિે આપણાથી કાંઈ નહીં થાય. એક દરસ ા એવુાં કહ ેછે 
કે માણસ ખરેખર મરે છે એ પહલેાાં ઘણો િહલેો મનથી મરી જતો હોય છે. કેટલા બધા માણસો 
મનથી મરેલા હોય છે? તમારી આજુબાજુમાાં નજર કરજો, ઘણા 'મરેલા' લોકો મળી આિશે. આપણે 
સાિ ેતી એ જ રાખિાની કે હુાં તો ક્ાાંક એમાાં નથીને? 
માણસ ઓલિેઝ સેફ ગેમ રમિાનુાં જ વપ્રફર કરે છે. બધાને એક કમ્ફટા  ઝોન જોઈએ છે, એ કમ્ફટા  
ઝોનમાાં આિી જાય પછી સતત એિા જ પ્રયાસ કરતો રહ ેછે કે ક્ાાંક આ કમ્ફટા  ઝોન દૂર ન થઈ 
જાય. થોડીક સવુિધા મળી એટલે માણસ એ પદરક્સ્થવતમાાં જબરજસ્ત એડજસ્ટ થઈ જાય છે. એ 
જરાયે જોખમ લેતો નથી. જે જોખમ લેતા ડરે છે એના વનષ્ફળ જિાના  ાન્દ્સીસ સૌથી િધ ુરહ ેછે. 
જે જોખમ લે છે એ વનષ્ફળ જિા છતાાંયે સફળ થિા માટે જોખમ લેતા અ કાતો નથી. 
વનષ્ફળ ન જિા માટે એક િાત એ પણ ધ્યાનમાાં રાખો કે તમારા કામને પરેૂપરુૂાં  એન્દ્જોય કરો. 
વનષ્ફળ માણસનો પ્રોબ્લેમ એ હોય છે કે એ સતત એવુાં જ દફલ કરતો રહ ેછે કે હિે મજા નથી 
આિતી. આવુાં વિ ારનારને એક વનષ્ફળતા બીજી વનષ્ફળતા તરફ જ ઢસડી જાય છે. એક િખત 
વનષ્ફળ ગયા તો શુાં થ્ુાં, હજુ ક્ાાં બધુાં ખતમ થઈ ગ્ુાં છે, એવુાં વિ ારી તમારા કામમાાં ઓતપ્રોત 
રહો. મશુ્કેલીઓએ જ દુવનયાને માગા બતાવ્યા છે. 
માણસ સફળ થિાના પ્રયાસને બદલે વનષ્ફળ થયાનો અફસોસ િધ ુકરતો રહ ેછે. એક માણસે 
સાંતને પછૂ્ુાં કે દુવનયાનુાં સૌથી મોટુાં દુુઃખ ક્ુાં ? સાંતે કહ્ુાં કે િીતી ગયેલુાં સખુ. સખુ એક િાર જત ુાં 
રહ ેપછી માણસ સતત એ  ાલ્યા ગયેલા સખુને જ રોયા રાખે છે. વનષ્ફળતાનુાં પણ એવુાં જ છે. જે 
વનષ્ફળતાને રોયે રાખે છે એ ક્ારેય સફળ થતો નથી. આંખમાાં આંસ ુજ હોય તો રસ્તો સ્પષ્ટ 
દેખાતો નથી. રડવુાં આિે તો રડીને પણ આંખો હળિી અને  ોખ્ખી કરી નાખિાની હોય છે. 
વનષ્ફળતાને માત્ર એટલા પરૂતી જ યાદ રાખો કે જે ભલૂો થઈ છે એ ફરી ન થાય, ભલૂને  ોક્કસ 
યાદ રાખો પણ વનષ્ફળતાને ભલૂી જાિ. સફળતા એને જ મળે છે જે વનષ્ફળતાથી ડરતો નથી. 
સફળ માણસ એ જ છે જેણે વનષ્ફળતાને પોતાના ઉપર હાિી થિા દીધી નથી. બાળક પડી જાય તો 
એ ઊભુાં થઈ સૌથી પહલેા કપડાાં ઉપર લાગેલી ધળૂ ખાંખેરી નાખે છે. માણસે બસ આ જ રીતે, 
વનષ્ફળતાઓને ખાંખેરી નાાંખિાની હોય છે. 



 

 

(કમશનાસુઃ ઓછી સમજણિાળાં , તલાતમુ : તોફાન) 
છેલ્લો સીન : 
જેણે પ્રકાશ આપિાનો હોય છે તેણે સતત સળગતા જ રહવે ુાં પડે છે. અજ્ઞાત 
 
‘અસ્ન્દ્ટલ આઈ એ ગડુબાય’  
અમેદરકી પત્રકાર સસેુન સ્પેન્દ્સર િેન્દ્ડલે એના એકમાત્ર કામ કરતા અંગ અંગઠૂાની મદદથી બેસ્ટ 
સેલર પસુ્તક લખ્્ુાં! 
સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 
‘તારી પાસે હિે માત્ર ત્રણ િષા જેટલો સમય બચ્યો છે,’ ડોતટરે ૪૩ િષાની અમેદરકન મદહલા 
પત્રકારને કહ્ુાં, સામાન્દ્ય રીતે આવુાં સાાંભળીને કોઈ પણ માણસ દહિંમત હારી જાય. પણ અમેદરકાના 
ફ્લોદરડા સ્ટેટની પત્રકાર સસેુન સ્પેન્દ્સર િેન્દ્ડલે જીિનનો બાકીનો સમય માણી લેિાનુાં નક્કી ક્ુું. 
તેણે તેની ઈચ્છા હતી એિા ઘણાાં સ્થળોની મલુાકાત લીધી અને પછી પોતાની બીમારી અને 
પોતાના જીિન વિશે પસુ્તક લખ્્ુાં. હાપાર કોચલન્દ્સ કાંપનીએ એ પસુ્તક પ્રવસિ કરિા માટે સસેુન 
સ્પેન્દ્સર-િેન્દ્ડલને ર.૩ વમચલયન (ર૩ લાખ) ડોલર એટલે કે રૂવપયા ૧૨ કરોડ, ૬૫ લાખ ચકૂવ્યા! એ 
પસુ્તક પ્રવસિ થિાની સાથે સસેુન સેચલચબ્રટી રાઈટર બની ગઈ.  
‘અસ્ન્દ્ટલ આઈ એ ગડુબાય’ નામનુાં પસુ્તક લખનારી સસેુન ફ્લોદરડાના િેસ્ટ પામ બી માાં કુટુાંબ 
સાથે રહ ેછે. તે ‘ધ પામ બી  પોસ્ટ’ અખબારમાાં કોટા  દરપોટાર તરીકે ફરજ બજાિતી હતી. તેણે 
ર૦૦૦માાં ફ્લોદરડામાાં અમેદરકન પ્રમખુપદની ચ ૂાંટણી િખતે રી-કાઉન્દ્ટ (ફેર મતગણતરી)થી માાંડીને 
અનેક સ્ટોરીઝ ‘ધ પામ બી  પોસ્ટ’ માટે કરી હતી. એ તેના પવત અને ત્રણ બાળકો સાથે ખશુ 
હતી. સસેુન તાંદુરસ્ત શરીર ધરાિતી હતી, પણ ર૦૦૯માાં એક રાતે બેડરૂમમાાં નાઈટ ડ્રેસ પહરેતી 
િખતે અ ાનક તેણે જો્ુાં કે તેનો ડાબો હાથ જાણે બદલાઈ ગયો છે. તેના ડાબા હાથની  ામડીનો 
કલર ઝાાંખો પડી ગયો હતો અને હાથ સાંકો ાઈ ગયો હતો. તેના જમણા હાથથી ડાબો હાથ તદ્દન 
જુદો લાગતો હતો.  
ગભરાઈ ગયેલી સસેુન બીજા જ દદિસે એના ફેવમલી ડોતટર પાસે ગઈ. ડોતટરે એને સ્પેવશયાચલસ્ટ 
ડોતટર પાસે મોકલી. બે િષા સધુી સસેુનને શુાં રોગ થયો છે એ ડોતટરો નક્કી ન કરી શક્ા. છેક 
૨૦૧૧માાં અનેક મેદડકલ ટેસ્ટ બાદ ડોતટરોએ તેને કહ્ુાં કે તેને એમીઓ ટ્રાદફક લેટરલ સીરોવસસ 
નામનો રોગ લાગ ુપડયો છે. આ ન્દ્્રુોલોજજકલ રોગમાાં નિા સેલ્સ ખતમ થિા માાંડે છે અને 
પદરણામરૂપે મગજમાાંથી શરીરને સાંદેશો મોકલતા હોય છે એ બાંધ થઈ જાય છે. મગજમાાંથી મળતા 



 

 

સાંદેશાને કારણે મસલ્સ કામ કરે છે એ સાંદેશા બાંધ થતાાં મસલ્સ કામ કરતા બાંધ થઈ જાય છે. આ 
વિચ ત્ર રોગ થાય એ પછી દદી ત્રણથી પાાં  િષામાાં મતૃ્ત્ ુપામે છે. 
સસેુનને ર૦૦૯માાં આ રોગ થઈ ગયો હતો, પણ બે િષા સધુી મેદડકલ ટેસ્્સ પછી ડોતટરને ખબર 
પડી કે સસેુનને એ રોગ થયો છે ત્તયારે ડોતટરે સસેુનને કહ્ુાં કે તારી પાસે િધમુાાં િધ ુત્રણ િષા છે. 
ત્તયાાં સધુીમાાં તો સસેુનના શરીરના અંગો કામ કરતા અટકી ગયા હતા. સસેુનને આ રોગ વિશે 
ખબર પડી અને પોતાની પાસે બહુ ઓછો સમય રહ્યો છે એવુાં તેને કહિેા્ુાં ત્તયારે પહલેા તો તે 
હબેતાઈ ગઈ, પણ પછી તેેેણે હસતા મોઢે આ રોગનો સામનો કરિાનુાં નક્કી ક્ુું.  
સસેુનને જન્દ્મ આપનારી માતા કેચલફોવનિયામાાં રહતેી હતી, પણ સસેુનને એ ખબર નહોતી કે તેની 
માતા ક્ાાં છે. સસેુન નાની હતી ત્તયારથી તેની જન્દ્મદાતા માતા સાથે સાંબાંધ તટૂી ગયો હતો. એ 
વપતા અને સાિકી મા સાથે રહીને મોટી થઈ હતી. સસેુને કેચલફોવનિયા જઈને એની જન્દ્મદાત્રીને 
શોધિાનુાં નક્કી ક્ુું. એ પછી તે અમેદરકાના જુદા જુદા વિસ્તારોમાાં ફરિા ગઈ અને કેરેચબયન ટાપ ુ
પર પણ તેણે પોતાના કુટુાંબ સાથે થોડો સમય ગાળયો. તેની ઈચ્છા હતી ત્તયાાં બધે જઈ આવ્યા પછી 
સસેુનની પાસે જીિનમાાં કોઈ એજન્દ્ડા રહ્યો નહીં. આ દરવમયાન તેના શરીરનો ગળાથી ની ેનો 
સાંપણૂા દહસ્સો કામ કરતો બાંધ થઈ ગયો હતો. તે માત્ર તેેેનો અંગઠુો હલાિી શકતી હતી. 
આ ક્સ્થવતમાાં તે કાંઈ નહીં કરી શકે એવુાં ડોતટરોએ તેેેને કહી દીધુાં હત ુાં, પણ સસેુને વિ ા્ુા કે મારો 
અંગઠૂો તો હજી કામ કરે છે એનાથી હુાં કાંઈક કરી શકીશ. અને સસેુને પોતાના જીિન પર એક 
પસુ્તક લખિાનુાં નક્કી કરી નાખ્્ુાં. તેણે પોતાના આઈ ફોનમાાં અંગઠૂાથી ટાઈપ કરીને ૮૯,૦૦૦ 
શબ્દોનુાં પસુ્તક લખ્્ુાં. તે પસુ્તક લખી રહી હતી એ દરવમયાન તેના પ્રિાસના િણાનો હાપાર 
કોચલન્દ્સના અવધકારીઓના ધ્યાન પર આવ્યાાં અને તેમણે સસેુનનુાં એ પસુ્તક પ્રવસિ કરિાનુાં નક્કી 
ક્ુું.  
સસેુને એ પસુ્તકમાાં પોતાના રોદણાાં રડિાને બદલે આિી ક્સ્થવતમાાં પણ તેને કઈ િાતોથી મજા 
આિી અને પ્રિાસ દરવમયાન તેણે કેિો આનાંદ મેળવ્યો એ વિશે લખ્્ુાં છે. સસેુન કહ ેછે કે મારે 
એવુાં લખવુાં હત ુાં કે જેનાથી લોકો ખશુ થઈ શકે. હુાં જીિનની ઉજળી બાજુ જોિામાાં માનુાં છાં. 
કોટામાાંથી સ્ફોટક સ્ટોરીઝ મેળિિા માટે દોડધામ કરતી રહલેી સસેુને જીિનમાાં પ્રથમિાર કાંઈક 
જુદા પ્રકારનુાં લખ્્ુાં. તે કહ ેછે કે આ મારા જીિનનુાં શે્રષ્ઠ લેખન છે. સસેુને આ પસુ્તકમાાં એ િાતો 
પણ લખી છે કે તેના રોગનુાં વનદાન થ્ુાં ત્તયાાં સધુી તે કેિાાં કેિાાં પરીક્ષણોમાાંથી પસાર થઈ અને 
જીિનના અંવતમ દદિસોમાાં પોતાની વપ્રય વ્યક્તતઓને ગડૂ બાય કહિેા માટે તેણે કઈ રીતે માનવસક 
તૈયારી કરી.  



 

 

સસેુને એના જીિનના છેલ્લા તબક્કામાાં લખેલા પસુ્તકમાાં જે િાતો કરી છે એના કરતા તેનુાં જીિન 
અનેકગણુાં પે્રરણાત્તમક છે. જીિનનો અંત વનપ્શ્ર્ ત હોય અને ગળાથી ની ેનુાં શરીર કામ કરત ુાં બાંધ 
થઈ ગ્ુાં હોય એ ક્સ્થવતમાાં પણ માણસ કાંઈક કરી શકે છે એ સસેુને સાચબત કરી બતાવ્્ુાં છે. સસેુન 
પાસે હિે એકાદ િષા જેટલો સમય બચ્યો છે, પણ તે હસતા હસતા જીિન વિતાિી રહી છે. તેને 
ઈચ્છા થાય ત્તયારે તે રોક સોંગ્સ પણ સાાંભળે છે.  
સસેુનને આ રેર રોગ લાગ ુન પડયો હોત તો તે એક કોટા  દરપોટાર તરીકે જ જીિન વિતાિી દેતે, 
પણ કુદરતે તેની સાથે કાંઈક જુદુાં કરિાનુાં ધાયુંેુ હશે એટલે તેના જીિનમાાં આિો િળાાંક આવ્યો 
અને તેણે એક બેસ્ટ સેલર પસુ્તક લખ્્ુાં. બાય ધ િે, સસેુનને આ પસુ્તકની જે રૉયલ્ટી મળી એ 
કાંઈ નથી. ્વુનિસાલ વપત સા કાંપનીએ આ પસુ્તક પરથી દફલ્મ બનાિિા સસેુનને રૂવપયા પાં ાિન 
કરોડથી િધ ુરકમ ચકૂિી છે! 
 

સાંતોષ’ના પાયા ઉપર ઊભેલી ‘સખુ’ નામની ઇમારત(કેચલડોસ્કોપ) 
કબીરસાહબે એક સિાસ્િીકાયા સા ા સાંત હતા. એમણે જીિનના તત્તત્તિજ્ઞાનને પોતાની સરળ 
ભાષામાાં, પદો, ભજનો, સાખીઓ અને દોહાઓ દ્વારા પીરસ્્ુાં છે. એમની એક સાખી છેુઃ 
ગોધન, ગજધન, બાજધન, ઔર રતનધન ખાન; 
જબ આિે સાંતોષ ધન, સબ ધન ધલૂ સમાન. 
કબીરસાહબે કહ ેછે કે તમારી પાસે ગમે તેટલુાં ધન હોય અને રત્તનોની ખાણ હોય પણ જ્યારે તમને 
‘સાંતોષ’ રૂપી ધન પ્રાપ્ત થાય છે ત્તયારે બાકીનાાં બધાાં ધન તમને ધળૂ સમાન લાગિા માાંડે છે. 
એટલે કે માણસ ‘સાંતોષી’ થાય તો જ સખુી થઈ શકે છે. 
કબીરસાહબેની િાત આત્તમસાત ુકરિા જેિી છે, કારણ કે આજના માનિીને પોતાની 
જીિનજરૂદરયાતથી િધારે મળ્ુાં હોિા છતાાં એની ઇચ્છાઓ િધ ુને િધ ુમેળિિા માટે બહકેી જાય 
છે. અને પછી કોઇ એક તબકે્ક પોતે શુાં મેળિિા ઇચ્છે છે એનુાં ભાન પણ એને રહતે ુાં નથી. 
ટોલ્સ્ટોયની િાતાા ‘માણસને કેટલી જમીન જોઈએ?ના નાયકની જેમ આજનો માનિી િધ ુને િધ ુ
મેળિિા માટે દોડયા જ કરે છે, એને સાંતોષ જ થતો નથી. ટોલ્સ્ટોયની િાતાામાાં મદુ્દો એિો છે કે 
સયૂોદયથી લઈને સયૂાાસ્ત સધુીમાાં માણસ જેટલી જમીન ઉપર દોડી શકે એટલી જમીનનો એ 
માચલક બની શકે. હજી િધ,ુ હજી િધનુી ઇચ્છામાાં એક માણસ દોડતો જ રહ ેછે, છેિટે થાકીને 
હાાંફીને એ પડી જાય છે અને એમ જ મતૃ્ત્ ુપામે છે. જે જમીન ઉપર એ ફસડાઈને મતૃ્ત્ ુપામ્યો હોય 
છે ત્તયાાં જ એને દફન કરિામાાં આિે છે. છેિટે ‘એની કબર બની એટલી જમીન જ એને મળી.’ 



 

 

હિે નિા િષાના નિા દદિસો આિી રહ્યા છે ત્તયારે આપણે એ માંથન કરવુાં જરૂરી છે કે આજના 
માનિીએ ખાસ કરીને ્િુાનોએ ધન, સત્તા અને કીવતિ પાછળ જે દોટ મકૂી છે એ જરૂરી છે ખરી? 
આખરે એ શુાં આપી શકશે? સત્તા, પૈસા, પ્રવતષ્ઠા એ ક્ારેય સખુનાાં પયાાય બની શક્ાાં છે ખરાાં? 
સાંતોષ એ જ સખુનો પયાાય છે. 
 
પણ, આજના માણસનાાં તોલમાપ જ ફરી ગયાાં છે. આજે માણસના ડહાપણને, તેની સર્જકતાને,તેની 
ભલાઈને, અરે, તેના સાધપુણાને માપિા માટે પણ એની પાસેના પૈસાનો અને સાંપવત્તનો જ વિ ાર 
કરિામાાં આિે છે. અને એટલે સ્િાભાવિક રીતે જ આજના ્િુાનો પૈસા અને સત્તા મેળિિા માટે 
આંધળી દોટ મકેૂ છે, એમને લાગે છે કે એ રસ્તે તેઓ સખુી થઈ શકશે. પરાંત,ુડાહ્યા માણસો કહ ેછે 
કે માણસે પૈસા એટલા જ કમાિા જોઇએ જેને એ જીરિી શકે, જેનો ઉપયોગ એ કરી શકે અને જેને 
કમાયા પછી સખુ માણિાનો સમય એની પાસે બાકી રહ.ે અનભુિી માણસો તો ત્તયાાં સધુી કહ ેછે કે 
પૈસા પોતાની સાથે કોઇ ને કોઇ ઉપાવધ લઈને જ આિે છે અને એ ઉપાવધ સખુને હરે છે. 
 ળકાટથી ભરેલી દફલ્મી દુવનયામાાં જીિતાાં-સાંકળાયેલાાં ધન,િૈભિ અને ઐશ્વયામાાં રા તાાં અનેક 
લોકોની જજિંદગીના કરુણ અને અકાળે આિેલા અંતથી આપણે અજાણ નથી અને છતાાં આજનો 
માનિી એ રસ્તેથી પાછા ફરિાનો વિ ાર કરતો નથી.પરાંત ુએનો અથા એ નથી કે માણસે પોતાની 
જરૂદરયાત જેટલુાં પણ ન કમાવુાં. દરેકે પોતાની પાયાની જરૂદરયાત સાંતોષિા જેટલુાં તો કમાવુાં જ 
જોઈએ. ધન કમાિાની અને ધન સાં ય કરિાની બાબતમાાં દરેક વ્યક્તતની મયાાદા જુદી જુદી હોય 
છે. કેટલુાં ધન કમાિાથી કે એકઠુાં થિાથી નકુસાન થાય એનો કોઈ સિાસામાન્દ્ય વનયમ નથી. અને 
એિો કોઇ વનયમ સ્થાવપત થઇ પણ શકે નહીં. માણસ પોતે જ એ નક્કી કરી શકે. 
જેમ વનરોગી રહિેા માટે વ્યાયામ જરૂરી છે કે પૌસ્ષ્ટક ખોરાક લેિો જરૂરી છે એ જ રીતે ધન કમાવુાં 
પણ માણસ માટે જરૂરી છે. પણ આખો દદિસ જેમ વ્યાયામ ન કરાય, આરામ પણ કરિો પડે, એ 
જ રીતે આખો દદિસ ભોજન ઉપર પણ બેસી ન રહિેાય. અને એિી જ િાત ધન કમાિાની અને 
ધન સાં ય કરિાની છે. જે માણસ ‘અવત સિાત્ર િજ્યાતે.’ એ સતૂ્રને અનસુરે છે 
એને કબીરસાહબેના ‘સાંતોષધન’ની િાત બરાબર સમજાઈ જાય છે. 
જજિંદગીને જેમણે અનેક રીતે જોઈ છે, અનેક જુદી જુદી ક્સ્થવતમાાં રહીને જોઈ છે, માણી છે, કાસી છે, 
એિા અનભુિી માણસોએ કહ્ુાં છે કે, જજિંદગીનુાં સાચુાં સખુ વિપલુ સાધનસામગ્રી એકઠી કરિામાાં 
નથી, ધન દોલત પાછળ દોડિામાાં નથી, ભોગવિલાસમાાં નથી. સાચુાં સખુ જુદી જ િસ્ત ુછે. અને તે 
સાંયમ અને મયાાદામાાં રહલે ુાં છે. સાંયમ, મયાાદા કે સાદગી સાંતોષમાાંથી અને સમજણમાાંથી પ્રગટે છે. 



 

 

રાજા યયાવત હોય, ભતહૃદર હોય, સોિેદટસ જેિો દફલસફૂ હોય, શેખ સાદી કે મૌલાના રૂમી જેિા 
સફૂીઓ હોય કે આધવુનક સમયમાાં જીિી ગયેલ ટોલ્સ્ટોય, થોરો કે મહાત્તમા ગાાંધી હોય, દરેક 
વ્યક્તતએ આ જ િાત ભારપિૂાક કરી છે. એટલુાં જ નહીં, જજિંદગીનો પરૂો અનભુિ લીધા પછી કહી 
છે. સાદી જજિંદગીમાાં જેવુાં સખુ છે તેવુાં સખુ વિલાસી જજિંદગીમાાં નથી. 
 
બહારથી જોનારને ધનિાન અને વિલાસી વ્યક્તતઓનુાં જીિન ભ્ુું ભ્ુું લાગે છે. કેિાાં વિવિધ 
પ્રકારનાાં સખુો એ લોકો માણતાાં હશે એની કલ્પના બીજા લોકોમાાં ઇષ્યાા પે્રરે છે, પરાંત ુજે જાળમાાં 
ફસાયેલી વ્યક્તત પોતે જ પોતાની ખરી ક્સ્થવત જાણાતી હોય છે. એટલે જ યયાવત અને ભત ૃાહદર 
જેિા રાજાઓએ ભોગ વિલાસમાાં સખુ નથી એમ કહ્ુાં છે. અને સાંસારના ભોગ વિલાસ, ધન 
દોલતનો પરૂો અનભુિ કયાા પછી એમણે એવુાં કહ્ુાં છે. 
જજિંદગીના ભોગવિલાસમાાં રા તી વ્યક્તત કે ધનદોલત પાછળ દોડતી વ્યક્તત ક્ાાંક ને ક્ાાંક 
પરાવધનતા અનભુિતી જ હોય છે. ક્ાાંક ને ક્ાાંક એ બીજાની ઓવશયાળી બનતી જ હોય છે અને 
જીિનનુાં સાચુાં સખુ મણિામાાં એ બાધારૂપ થાય છે. જેમ જેમ તે તેમાાંથી દૂર ખસતી જાય છે તેમ 
તેમ તેની સ્િતાંત્રતા િધતી જાય છે. એટલે જ જજિંદગીના અનેકવિધ અનભુિોમાાંથી પસાર થયેલી 
વ્યક્તતઓએ જીિનનુાં સાચુાં સખુ સાદગીમાાં, સાંયમમાાં, ત્તયાગમાાં, સાંતોષમાાં છે એમ કહ્ુાં છે. 
મનષુ્ય સ્િભાિને ઉજાગર કરત ુાં અંગે્રજીમાાં એક િાક્ છેુઃ ‘Few men are ever satisfied when 
they get what they deserve.’ બહુ ઓછા માણસોને એ િાતનો સાંતોષ હોય છે કે તેમને તેમની 
લાયકાત મજુબનુાં મળ્ુાં છે. 
મોટા ભાગના માણસો એમ જ માનતા હોય છે કે તેમને પોતાની લાયકાત કરતાાં ઘણુાં જ ઓછાં 
મળ્ુાં છે. અને એમ માનીને અસાંતોષની આગમાાં પોતે તો ભ ૂાંજાયા કરે છે પણ બીજાને પણ દુુઃખી 
કરી મકેૂ છે. 
અંગે્રજીમાાં બીજુ ાં પણ એક િાક્ છેુઃ There are two ways of being rich. One is to have all 
you want, and other is to be satisfied what you have. 
આ િાક્ કબીરસાહબેની િાત જ દોહરાિે છે. ‘શ્રીમાંત થિાના બે રસ્તા છે. એક તમારી ઇચ્છા 
મજુબનુાં બધુાં જ તમને મળે, અને બીજો રસ્તો તમને જે મળ્ુાં હોય એમાાં સાંતોષ પામિાનો છે અને 
પોતાની ઇચ્છા મજુબ બધુાં જ મળ્ુાં છે એમ ભાગ્યે જ કોઈ માને છે. 
અહીં મહાભારતના કણાની િાતુઃ ‘જન્દ્મ કુદરતને આવધન છે પણ પરાિમ મારે આવધન છે’ ને જરા 
યાદ કરી લઈએ, અને સાંકલ્પ કરી લઈએ કે ‘ગૌધન, ગજધન, બાજધન ઔર રતનધન’ મળવુાં કે 
ન મળવુાં એ તો કુદરતને આવધન છે પરાંત ુ‘સાંતોષધન’ મેળિવુાં એ વ્યક્તતને પોતાને આવધન છે. જે 



 

 

વ્યક્તત એ મેળિશે એને બાકીનાાં બધાાં ધન ક્ષલુ્લક લાગશે. ‘સાંતોષ’ એ ‘સખુ’ નામની ઇમારતનો 
પાયો છે. કદા  એ પાયો દેખાય કે ન દેખાય પણ ‘સખુ’ નામની ઇમારત તો એના ઉપર જ 
ઊભેલી હોય છે. એના ઉપર જ ઊભી રહી શકે છે. 
 

રાજી રહિેાની રમત – નીલમ દોશી 
“રાંગરેલી જેિો છે, ખેલ કાંઈ ખેલી જિો છે; 
જજિંદગી જીિી જિાનો, કીવમયો મેલી જિો છે.” 
આ ખબૂ જાણીતી પાંક્તતની સાથાકતા અમેદરકન લેચખકા શ્રીમતી એચલનોર પોટારની  ોપડી 
‘પોલીએના’ િાાં ી ત્તયારે કદા  સા ા અથામાાં સમજાઈ અને એ સમજણની અનભુવૂત બીજાઓ પણ 
કરી શકે…. તે માટે તેની એક ઝલક લખિાનુાં મન થ્ુાં. ‘ગમતાનો કરીએ ગલુાલ’ શ્રી મકરાંદ 
દિેની આ પાંક્તત પ્રમાણે જે ગમ્્ુાં છે તેનો ગલુાલ કરી િહચ િાની ઈચ્છા એટલે ‘પોલીએના’ નુાં 
રસદશાન. 
પોલીએના 10 િષાની છોકરી છે. માતા-વપતા વિનાની આ અનાથ છોકરીને એક સખાિતી સાંસ્થા 
તેના માસીને ઘેર રહિેા મોકલી આપે છે. આ માસી એટલે વમસ પોલી. જેના જીિનમાાં એક રુક્ષતા 
છે….. જડતા છે…. લાગણીઓને કોઈ સ્થાન નથી. માસી ખબૂ શ્રીમાંત છે. પણ એનુાં હૃદય ઝરણુાં 
સકૂાઈ ગ્ુાં છે. અને એક નાનકડા િત ુાળમાાં એનુાં જીિન સીવમત છે. એિા એકાકી રહતેાાં માસીને 
પોતાની ભાણેજને રાખિાની જિાબદારી આિી પડે છે, ત્તયારે પોતાનુાં કતાવ્ય છે એમ માની, ફતત 
ફરજના એક ભાગ રૂપે પોલીએના તેના ઘરમાાં પ્રિેશ પામે છે. અને ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે એક 
બદલાિ. પોલીએના ખબૂ િાતોડી, ખબૂ પે્રમાળ. સતત હસતી અને હસાિતી છોકરી છે. માણસ 
માત્ર તેને ગમે છે કોઈ પણ માણસ સાિ કેમ ન ગમે ? એ તેને ક્ારેય સમજાતુાં નથી. તેને દરેક 
નાની િસ્તમુાાં જીિાંત રસ છે, હોંશ છે. જીિનની પ્રત્તયેક પળ તે સા ા અથામાાં જીિે છે. અને એના 
કારણમાાં છે એક રમત. પોલીએનાના વપતાજી જ્યારે જીિતા હતા, ત્તયારે નાનકડી પોલીએના માટે 
વમશનરી સાંસ્થાને એક ઢીંગલી માટે અરજી કરી હતી. એ સાંસ્થા પાસે બાળકી માટે ઢીંગલી નહોતી 
પણ અપાંગ માણસ માટેની કાાંખઘોડી પડી હતી. તો ઢીંગલીને બદલે એ કાાંખઘોડી મોકલી આપી !! 
અને એક નાનકડી બાળકીને રમિા માટે મળે છે ઢીંગલી ને બદલે ઘોડી. પણ…. પણ એના વપતાએ 
એને શીખવ્્ુાં હત ુાં કે કોઈ પણ િસ્ત ુકે િાત માટે હાંમેશાાં ખશુ થવુાં. પોલીએનાએ એના વપતાજીને 
પછૂ્ુાં હિે આ િસ્ત ુમાટે ખશુ કઈ રીતે થવુાં ? ત્તયારે વપતાએ કહ્ુાં, ‘તારે એમ વિ ારીને ખશુ થવુાં કે 
તારે આ કાખઘોડીની જરૂર તો નથી ને !! તારે તો બે પગ છે ને !! 
 



 

 

અને નાનકડી પોલીએના સા ે જ ખશુ થઈ ગઈ. તેના વપતાએ આ રમતનુાં નામ પાડ્ુાં હત ુાં ‘રાજી 
રહિેાની રમત’ અને જેમ રમત રમિી મશુ્કેલ બને ત્તયારે પણ રમાિી જ જોઈએ અને બને તેટલા 
િધ ુલોકોને આ રમત રમિામાાં સામેલ કરિા. અને પોલીએનાનુાં  ાલ ુથ્ુાં… આ રમત રમિાનુાં 
અને રમાડિાનુાં. 
માસી…. વમસ પોલી તો તેની કોઈ િાતમાાં રસ લે એમ નહોતાાં. અને તેણે પોલીએનાને તેના 
વપતાજી વિશેની કોઈ પણ િાત કરિાની મનાઈ કરી હતી. તેથી પોલીએના આ રમતની િાત 
માસીને કરી શકતી નહોતી. પણ માસીની નોકરાણી વમસ નેન્દ્સી સાથે પોલીએનાની રમત અનાયાસે 
શરૂ થઈ ગઈ હતી. 
એકિાર નેન્દ્સીએ કાંટાળાથી પોલીએનાને કહલે ુાં – મને મારુાં  નામ જરાએ ગમતુાં નથી. કેવુાં વિચ ત્ર છે 
? તમે ખશુ થિાનુાં કહો છો. આમાાં મારે ખશુ કઈ રીતે થવુાં ? 
અરે એમાાં શુાં ? – પોલીએનાએ અનાયાસે જ તરત જ રમત શીખિાડિી  ાલ ુકરી. ‘તમારુાં  નામ 
હફેચઝબા’ કે એવુાં કાંઈ તો નથી ને ? એના કરતા તો નેન્દ્સી સારુાં  ને ?’ 
‘અને મને સોમિાર તો જરાય ન ગમે. એમાાં શુાં કરવુાં ?’ 
‘અરે આજે સોમિાર ગયો.. હાશ ! હિે છ દદિસ સધુી તો નથી આિિાનો ! એમ માનીને ખશુ ન 
થઈ શકાય ?’ 
રમત જેમ અઘરી, એમ જ રમિાની મજા આિે ને ? ખશુ થિાનુાં શોધવુાં જેમ અઘરુાં  તેમ એ 
શોધિાની િધ ુમજા ન આિે ? 
પોલીએનાને અરીસો… સરસ પડદાિાળો રૂમ વિ. ખબૂ જ ગમતુાં. પણ માસીએ જ્યારે તેને કોઈ જ 
અરીસા-બારીના પડદા કે કોઈ જ િસ્તઓુ વિનાનો રૂમ રહિેા આપ્યો (હકીકતે આ નાનતડી અનાથ 
બાળકીને હત ુાં કે મારા માસી ખબૂ શ્રીમાંત છે તેથી હિે મને આવુાં બધુાં મળશે એમ માની લીધુાં હત ુાં. 
પણ માસી શ્રીમાંત તો ખબૂ હતાાં…. પણ….) ત્તયારે આ બહાદુર બાળકીએ તરત જ રમત યાદ કરીને 
ખશુ થિાનુાં કારણ શોધી કાઢ્ુાં કે સારુાં  થ્ુાં. અરીસો નથી તો મારે મારા મોઢા પરના શીળીના 
 ાાંઠાાં જોિાાં તો નહી પડે !!! કે બારીમાાં પડદા નથી તો સરસ ખલુ્લી હિા પણ મળે છે ને સામેનુાં 
સરસ રશ્ય પણ જોઈ શકાય છે. 
અને ધીમે ધીમે આ બાળકી આખા ગામના સાંપકામાાં કેિી રીતે આિતી ગઈ…. સામેથી દરેકની 
સાથે કેિા ઉત્તસાહથી િાતો કરતી ગઈ ને જાણ્યે-અજાણ્યે પોતાના ઉત્તસાહનો, આનાંદનો  ેપ બધાને 
લગાડતી ગઈ, બધાને રાજી રહિેાની રમત કઈ રીતે શીખિાડતી ગઈ… રમતાાં કરી ગઈને 
કેટકેટલાના જીિનમાાં સખુના આનાંદના દીપ પ્રગટયાાં. એનુાં ખબૂ સરસ, સ્િાભાવિક ચ ત્રણ 
લેચખકાએ ખબૂ સુાંદર પ્રસાંગો દ્વારા ક્ુું છે. 



 

 

િાતાાની પરાકાષ્ટા આિે છે પોલીએનાના એક્તસડેન્દ્ટથી ને સતત હસતી…. હસાિતી છોકરી 
પેરેચલસીસને લીધે હિે કાયમ માટે  ાલી શકિાની નથી. ડૉકટરના એ વનદાને પોલીએનાની ખશુી 
છીનિી લીધી ત્તયારે પોતે તેના વપતાને કહતેી હોય તેમ સતત અનભુિે છે… ‘બાપ,ુ આમાાં હુાં કોઈ 
રીતે ખશુ થઈ શકતી નથી. હુાં તમારી શીખિાડેલી રમત રમી શતતી નથી. નથી રમી શતતી….’ 
અને જીિનમાાં પહલેી િાર પોલીએના દુ:ખી, વનરાશ થયા છે. પણ…. પણ ત્તયારે શરૂ થાય છે એક 
નિો િળાાંક….. 
અત્તયાર સધુી લગભગ આખા ગામમાાં દરેકને આ નાનકડી છોકરીએ આ રમત શીખિાડી હતી. ને 
બધાને રમતા કરી રાજી કયાું હતાાં. એ દરેક જણ પોલીએનાના અકસ્તમાતના સમા ાર સાાંભળી 
તેના માસીને ઘેર સતત આિે છે. એની માસીને આિયા થાય છે. આટલા બધા આ છોકરીને કઈ 
રીતે ઓળખે ? બધા કહતેા હતા, ‘તમે તમારી ભાણેજને અમારો સાંદેશો આપો કે અમે એની રમત 
રમિાની શરૂ કરી છે ને  ાલ ુરાખી છે ને અમે બધા ખબૂ ખશુ છીએ ને એ સાાંભળી કદા  એ પણ 
ખશુ થઈ શકશે ? ત્તયારે માસીને પછૂવુાં પડ્ુાં કે કઈ રમત ? કારણ માસી એ તો પોલીએનાને 
મનાઈ કરી હતી કે તના વપતા વિશેની કોઈ િાત તેને કરિી નહીં. પદરણામે પોલીએના ક્ારેય 
તેના માસીને જ આ રમત વિશે કહી શકી નહોતી !! 
અને ત્તયારે માસીને ‘રાજી રહિેાની રમત’ શુાં છે એ ખબર પડે છે. આટલા બધાનો પોલીએના 
પ્રત્તયેનો પે્રમ જોઈ જીિન પ્રત્તયેનો તેનો અચભગમ બદલાય છે અને બહારથી શષુ્ક, કઠોર જણાતી 
માસીની સાંિેદનશીલતા બહાર આિે છે. અને તેના લગ્ન પણ થાય છે ને તે લગ્ન પોલીએનાની 
પથારી પાસે થાય છે. પોલીએનાને  ાલતી કરિાના શક્ ઉપાયો થાય છે. માસીનુાં બદલાયેલુાં 
જીિન પોલીએનાને ફરીથી ઉત્તસાદહત કરી દે છે. અને અ ાનક પોલીએનાને પોતાના વપતાની રાજી 
રહિેાની રમત આ સાંજોગોમાાં પેરેચલસીસિાળી અપાંગ ક્સ્થવતમાાં પણ કેમ રમિી એ સઝેૂ છે… ને તે 
ખશુખશુાલ થઈને બોલી ઊઠે છે. ’હા, મારે પણ ક્ારેક તો પગ હતા ને !!! હુાં  ાલી શકતી હતી…. 
આ િાતે હુાં કેમ ખશુ ન થઈ શકુાં ?’ અને ફરી પોલીએના ખશુખશુાલ થઈ જાય છે…. અહીં પસુ્તક 
પરુૂાં  થાય છે. 
િાતાામાાં ઘણા સુાંદર પ્રસાંગો છે. કઈ રીતે કેિા કેિા સાંજોગોમાાં કેટકેટલાના જીિનમાાં કેિા પદરિતાન 
આ બાળકીના ઉત્તસાહી સ્િભાિને લીધે તથા રાજી રહિેાની આ રમત શીખી જિાથી આવ્યા, તેનુાં 
સ ુાંદર વનરૂપણ છે. 
પસુ્તક િાાંચ્યા પછી મનમાાં એક જ અનભુવૂત જાગે છે. આપણે દરેક વ્યક્તત આ રમત કદા  
પણૂારૂપે નહીં તો યે આંવશક રીતે પણ રમતા શીખી શકીએ ને રમતા થઈ જઈએ તો જીિનમાાં સખુ 



 

 

ક્ારેય ગેરહાજર ન રહ.ે આ પસુ્તકમાાં આિતા ઉપાયો બાળકીએ જે બીજાને શીખડાવ્યા હતા 
તેમાાંથી િધ ુનહીં તો બે- ાર જરૂર ટાાંકીશ. 
‘કપડાાં િધારે ન હોય તો…..’ 
‘અરે, બધુાં કેવુાં જલ્દી ગોઠિાઈ જાય !’ 
‘ફૂલો જલદી કરમાઈ જાય છે’ ની ફદરયાદના જિાબમાાં પોલીએના કહ ેછે…. 
‘તો જ બીજાાં નિાાં-તાજા ફૂલો લઈ શકાય ને ?’ 
‘પગમાાં ફે્રક ર થ્ુાં તો…..’ 
‘એક જ પગમાાં થ્ુાં છે ને ? બે પગ ભાાંગ્યા હોત તો ?’ 
‘કમર િળી ગઈ છે.’ 
‘અરે ! ની ેની િસ્ત ુલેિા માટે િધારે િાાંકુ તો નથી િળવુાં પડત ુાં ને ?’ 
‘મોઢામાાં બે જ દાાંત રહ્યા છે….’ 
‘અરે ! બે દાાંતથી પણ થોડુાં તો  ાિી જ શકાય છે ને ?’ 
અને રમત જેમ અઘરી…. તો જ રમિાની મજા આિે ને ! 
આ છે નાનકડી બાળકીએ પ ાિેલ જીિન અચભગમ. અને તે ય કોઈ મોટા ઉપદેશો, સલાહો િડે 
નહીં પણ લેચખકાએ ખબૂ સુાંદર પ્રસાંગો દ્વારા િાતાા દ્વારા સાંદેશ આપ્યો છે. 
આપણે સાંજોગો તો નથી બદલી શતતા પણ દરેક પદરક્સ્થવતમાાંથી કાંઈક શોધીને ખશુ થિાનો 
પ્રયત્તન કરીએ તો જીિનને રમતની માફક રમી શકાય ને આપણા તથા અન્દ્યના જીિનમાાં પણ 
આનાંદની ક્ષણોને જરૂર આિકારી શકીએ ને. 
‘શાના દુ:ખ અને શાની વનરાશા ? 
મકુુલે મકુુલે મખુદરત આશા….’ ની જેમ… જીિન એક નિી જ દસ્ષ્ટથી ખીલી ઊઠે… 
પોલીએનાના મળૂલેખક એલીનોર પોટારનો શ્રી રક્શ્મબહને વત્રિેદીએ કરેલો ગજુરાતી અનિુાદ 
િાાં િો ને િાં ાિિો જોઈએ એમ માનીને આનુાં રસદશાન કરિાનો પ્રયત્તન કયો છે. શ્રી હદરન્દ્ર દિે 
અને શ્રી અમતૃલાલ યાચજ્ઞકે લખેલ તેની પ્રસ્તાિના પ્રમાણે દરેકે એક િાર આ પસુ્તક િાાં વુાં ને 
િાં ાિવુાં જ જોઈએ…. શ્રી હદરન્દ્ર દિેના શબ્દોમાાં કહુાં તો આ પસુ્તક વિશે તેમણે કહ્ુાં છે…. 
‘રાજી રહિેાની અનોખી રમત….. 
ને િેરાતાાં સ્િપ્નોનુાં ઘ ૂાંટાત ુાં રહસ્ય….’ 
 ાલો, આપણે પણ આ રમત  ીપીને રમીશુાં ? 
 

હુાં અને મારુાં ’ જીિનનુાં મોટુાં બાંધન: માણસનો સૌથી િધ ુસાંઘષા પોતાની સાથે 



 

 

જીિનમાાં બધુાં છૂટી જાય તો પણ આ સકૂ્ષ્મ અહાંકારથી છટકારો મળતો નથી. હુાં કાાંઈક છાં એવુાં 
માનીએ એટલે તેનાાં બીજ િિાઈ જાય છે. ધનિાનનો અહાંકાર છે મેં પ્રાપ્ત ક્ુું. ત્તયાગીનો અહાંકાર 
છે મેં છોડી દીધુાં. એકનો અહાંકાર દેખાય છે, બીજાનો દેખાતો નથી 
જીિન દશાન - મહને્દ્ર પનુાતર  
‘આગ ઉપર  ાલિાનુાં નામ આ સાંસાર છે થઈ શકે જો એટલો વનણાય તો બેડો પાર છે.  
વિશ્ર્િમાાં કુદરતની લીલાનો ભલા ક્ાાં પાર છે તારી દૃસ્ષ્ટ શુાં જુએ છે એ ઉપર આધાર છે  
સિાથી ત ુાં શે્રષ્ઠ છો એ ગિામાાં રહતેો નહીં આપણાથી શે્રષ્ઠ લોકો જગમાાં અપરાંપાર છે  
કોઈનુાં દદલ તોડિાની િાત કરશો નહીં કદી જીભ તો કાબમૂાાં રાખો જીભ તલિાર છે 
ક્ાાંથી આિે છે હિા કેિો હિાનો રાંગ છે વિજ્ઞાનીઓને પછૂીએ કે એનો કયો આકાર છે  
કોણ પ્રગટાિે છે રાતે આ કરોડો તારલા? કો’ અદીઠી આજ્ઞાનો કેટલો સહકાર છે  
કેટલો આભાર માનુાં, કેટલુાં િણાન કરુાં આઝાદ મારા પર તો ઈશ્ર્િરના ઘણા ઉપકાર છે.’ 
કુતબુ ‘આઝાદ’ની આ ર નામાાં જીિનનો મમા સમજાિાયો છે. સાંસારમાાં રહીએ છીએ તો અનેક 
પ્રશ્ર્નો, મશુ્કેલીઓ અને આંટીઘ ૂાંટીઓ ઊભી થિાની છે. માણસે આ બધાનો સામનો કરિાનો છે. બધુાં 
આપણી મરજી મજુબ થિાનુાં નથી. સાંસારની આગમાાં માણસે તપીને, નક્કર થઈને બહાર 
આિિાનુાં છે.  
આપણે સૌ ઈશ્ર્િરની ર નાના અંશમાત્ર છીએ. કુદરતે  ોમેર તેનો જાદુ પાથયો છે, પણ તેને 
સમજિાનુાં મશુ્કેલ છે. આપણે તેનો કઈ રીતે સાક્ષાત્તકાર માણીએ છીએ તે આપણા પર આધાદરત 
છે. કોઈ પણ જાતના માન, અચભમાન અને અહાંકાર િગર જો જાગીને જોઈએ તો તે અવતસુાંદર છે. 
આપણો અહમ ્આપણને સારુાં  જોિા અને સમજિા દેતો નથી. આપણે માનીએ છીએ કે આપણા 
જેવુાં કોઈ નથી. આ કિૂામાાંના દેડકા જેિી પદરક્સ્થવત છે. બહાર નીકળીને જોઈએ તો ખ્યાલ આિે કે 
ધસમસતી નદીમાાં આપણે એક નાના તણખલા જેિા છીએ. જજિંદગી પે્રમ, મૈત્રી, સાંપ અને સહકારથી 
 ાલે છે. આપણે જાણ્યે-અજાણ્યે વતરાડો ઊભી કરીએ છીએ અને કડિાાં િ નો દ્વારા બીજાના દદલને 
દૂભિીએ છીએ. મનષુ્યમાત્ર રોટીથી જીિતો નથી. પે્રમ, મૈત્રી, સૌંદયા, સાંિાદદતા, સચ્ ાઈ, 
ભલમનસાઈ, પદરશ્રમ, વિશ્રામ, પજૂા, અ ાના અને આરાધના તેને જીિાંત રાખે છે. ઊં ા પિાતો, 
કલકલ િહતેાાં ઝરણાાંઓ, પક્ષીઓનો કલરિ, આકાશમાાં ટમટમતા તારલાઓ મનષુ્યને નવુાં જીિન 
બકે્ષ છે.  
ઈશ્ર્િરે આપણને મબલખ આપ્્ુાં છે, પણ આપણને સાંતોષ નથી. કુદરતે જે આપ્્ુાં છે તે છોડીને 
કૃવત્રમ રીતે જીિીએ છીએ. દાંભ, માન-અચભમાન અને પિૂાગ્રહના કો લામાાં આપણે સીવમત થઈ 
ગયા છીએ. દરેક માણસ િધતેઓછે અંશે અહાંકારથી પીડાય છે. કોઈને ધનનુાં, કોઈને તનનુાં, કોઈને 



 

 

પદનુાં તો કોઈને પ્રવતષ્ઠાનુાં અચભમાન છે. આપણી જાતને બીજાથી  દડયાતા માનીએ એટલે 
અહાંકારના બીજ િિાઈ જાય છે. જ્ઞાનનો અને ત્તયાગનો પણ માણસને અહકાર હોય છે. અહાંકારી 
માણસને કોઈનુાં સારુાં  દેખાત ુાં નથી. કોઈ પોતાનાથી જરાક આગળ નીકળી જાય તો ઈષ્યાા થાય છે. 
કોઈ તેની િાત ન સાાંભળે કે તેના હુકમને તાબે ન થાય તો રોષ ઊભો થાય છે. માન-સન્દ્માન ન 
થાય, આિકાર ન મળે અને ઊં ા આસને બેસિા ન મળે તો માઠુાં લાગી જાય છે. જેટલો અહાંકાર 
િધે છે તેટલા તેના સખુ- ેન અને શાાંવત હણાઈ જાય અને માણસ અંદરથી સળગ્યા કરે છે. હુાં 
કાાંઈક છાં એિો ખ્યાલ તેના દુ:ખનુાં કારણ બની જાય છે. કોઈ માન આપે, ઊં ા આસને બેસાડે કે 
આદર-સત્તકાર કરે ત્તયારે માણસે વિ ારવુાં જોઈએ કે આ બધુાં શાના માટે છે? ધન, પદ અને સત્તાના 
કારણે આિાાં માન મળતાાં હોય છે. આ બધુાં ન રહ ેત્તયારે માણસો મોઢુાં ફેરિી લે છે. એટલે આ માટે 
અચભમાન રાખિાનુાં કોઈ કારણ નથી. 
સ્િાથાના પાયા પર આ દુવનયા ર ાઈ છે. દરેક માણસ પોતાના સ્િાથા માટે આ બધુાં કરી રહ્યો છે. 
કહિેાય છે કે ‘સગાેાેાં સૌ સ્િાથાનાાં’ સ્િાથા હોય ત્તયારે દૂરના પણ સગા જેિા બની જાય છે અને 
સ્િાથા પરૂો થઈ જાય, માણસ પાછો પડી જાય ત્તયારે નજીકનાાં સગાાંઓ પણ દૂર ભાગે છે. માણસ 
પાસે સત્તા, ધન, દોલત, સાંપવત્ત હોય અને તેનો વસતારો બલુાંદ હોય ત્તયારે વમત્રો, સગાાંસાંબાંધીઓ 
અને કહિેાતા દહતેચ્છઓ મધમાખીની જેમ િીંટળાયેલાાં રહ ેછે. ખશુામતખોરો ટોળે િાળે છે, પણ 
જ્યારે ખરાબ સમય આિે છે ત્તયારે આ બધા ક્ાાં અલોપ થઈ જાય છે તેની ખબર પડતી નથી. 
માણસે સારો સમય હોય ત્તયારે સાિધાનીપિૂાક િતાવુાં જોઈએ. સા ા માણસોને ઓળખિા જોઈએ 
અને કોઈ પણ જાતના અચભમાનથી દૂર રહવે ુાં જોઈએ. સખુ અને દુ:ખમાાં સમભાિ કેળિિો જોઈએ. 
જેના માટે આપણે ગિા કરીએ છીએ તેનો કોઈ ભરોસો નથી. આજે આપણી પાસે આ બધુાં છે. કાલે 
ન પણ હોય. તો ઘમાંડ શા માટે? જીિનમાાં જે કાાંઈ મળ્ુાં છે તે પ્રભનુી કૃપાથી મળ્ુાં છે તેમ 
સમજીને  ાલીએ અને આમાાં મારુાં  કશુાં નથી એિો ભાિ રાખીએ તો જીિન સરળ બની જાય. 
અહાંકારને નાબદૂ કરિાનો અને સમભાિ કેળિિાનો એક રસ્તો એ છે કે ‘હુાં ના ચબિંદુમાાં ત ુાં’ દેખાિા 
લાગે. હુાં અદૃશ્ય થઈ જાય અને ત ુાં દેખાિા લાગે. કોઈએ કહ્ુાં છે તેમ ‘ઔરોં મેં ખદુ કો ખો કર, મૈકો 
ઢૂાંઢના, ચઝિંદગી ઉસી કા નામ હૈ.’ ભગિાન મહાિીરે પણ આ જ  
બોધ આપ્યો છે. તેમની સાધનાની આખરી કડી ‘કેિળ જ્ઞાન’ છે. કેિળ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાની ન રહ ે
માત્ર જ્ઞાન રહ,ે જાણનારો ન રહ ેમાત્ર જાણકારી રહ,ે કરનારો ન રહ ેમાત્ર કામ રહ,ે કતાા રહ ેનહીં 
માત્ર કમા રહ.ે’ 
માણસ બધુાં છોડી દે અને ત્તયાગી બની જાય તો પણ આખરી સકૂ્ષ્મ અહાંકાર ‘હુાં’ છે. બધુાં છોડી દીધા 
પછી પણ આ ભાિ રહી જાય છે.. ધનિાનનો અહાંકાર છે ‘મેં પ્રાપ્ત ક્ુું છે.’ ત્તયાગીનો અહાંકાર છે 



 

 

‘મેં ત્તયાગ કયો છે.’ ફરક માત્ર એટલો છે ધનિાનનો અહાંકાર દેખાય છે, ત્તયાગીનો અહાંકાર દેખાતો 
નથી. ધનિાનો કહ ેછે આ મારુાં  ધન છે, આ મારી મહલેાતો છે. ત્તયાગીઓ કહ ેછે, આ મારો સાંપ્રદાય 
છે. આ મારો આશ્રમ છે, આ મારુાં  માંદદર છે, આ મારુાં  તીથા છે. બધુાં કાાં ળીની જેમ ઊતરી જાય તો 
પણ હુાં અને મારુાં  રહી જાય છે. સાંસારીઓ મહલેો બાાંધે છે અને ત્તયાગીઓ આશ્રમો. સાંસાર અને 
સાંન્દ્યાસ બાંનેમાાં ઢોલનગારાાં અને ધામધમૂ છે. અહાંકારનુાં ઈંધણ છે. િસ્તઓુ છોડી દેિાથી ત્તયાગી 
બનાત ુાં નથી. મનની અંદરથી બધી િસ્તઓુ છૂટી જિી જોઈએ. સાંન્દ્યાસીઓ ત્તયાગ કયાા પછી અહીં 
અટકી જાય છે. હુાં અને મારુાં  તેમનુાં સૌથી મોટુાં બાંધન છે. અહાંકાર ત્તયાગનુાં મહોરુાં  પહરેી લે છે ત્તયારે 
તે દેખાતો નથી. બહારની દુવનયા અને અંદરની દુવનયા જુદી હોય છે. દરેક માણસ એક બીજો 
 હરેો લઈને બેઠેલો છે. એટલે તે ખરા સ્િરૂપમાાં દેખાતો નથી. કોઈએ ધનનો, કોઈએ જ્ઞાનનો, 
કોઈએ સજ્જનતાનો, કોઈએ દયાનો તો કોઈએ કરુણાનો અં ળો ઓઢેલો છે. આપણે સાધારણ લોકો 
છીએ. ઉપરથી નકાબ લગાિીને આપણે એકબીજાને બનાિીએ છીએ. બહાર દેખાત ુાં બધુાં અસલી 
નથી. કોઈનો ડ્રોઈંગ રૂમ જોઈને તેના ઘરનો ખ્યાલ આિી શકે નહીં. ડ્રોઈંગરૂમ બીજાને બતાિિા 
માટે સજાિેલો હોય છે. આિા જ સજાિેલા માણસના  હરેાઓ છે.  
ઘર તો એ છે જ્યાાં માણસ જીિે છે, સએૂ છે, ઝઘડે છે, ખાય છે, પીએ છે. સખુ-દુ:ખનો અનભુિ કરે 
છે. આ બધુાં સાધારણ છે. આ જજિંદગી છે તેનો આ અસલી રાંગ છે. ઉપરથી રાંગના થપેડા કરિાની 
જરૂર નથી. અને આ લાાંબો સમય ટકે પણ નહીં. અંદરથી જે િસ્ત ુપ્રગટ થાય છે તે સ્િાભાવિક છે. 
બહારથી જે થોપાય છે તે કૃવત્રમ છે. આપણે જજિંદગીના મોટા અસલી ભાગને અંધારામાાં ધકેલી 
દઈને કામનુાં નહીં એવુાં થોડુાં જીિીએ છીએ. અંધારા પાછળ ધકેલાઈ ગયેલી જજિંદગી આપણને 
સતત ધક્કા મારતી રહ ેછે અને કહતેી હોય છે મને જીિિાની તક આપો. પણ માણસ િાઘા ઉતારી 
શકતો નથી અને તેને જોરથી અંદર ધક્કા મારતો રહ ેછે. આમ આખી જજિંદગી સાંઘષામાાં િીતી જાય 
છે. માણસને પોતાની રીતે કદીક જીિિાનુાં મન થાય છે, પરાંત ુઆભાસી જીિનમાાંથી બહાર 
નીકળિાની તેની દહિંમત નથી. આ વિરોધાભાસના કારણે માણસ પોતાની સામે લડિામાાં હારી જાય 
છે.  
માણસ સૌથી િધ ુદુ:ખ અને કષ્ટ પોતાને આપે છે. બહાર કરતાાં સૌથી િધ ુદહિંસા અને દમન 
પોતાના પર કરે છે.. સીધોસાદો માણસ જે સરળતાથી જીિે છે, તે કશાથી ડરશે નહીં. જેણે કદી 
ખોટુાં ક્ુું ન હોય, કોઈનુાં દબાવ્્ુાં ન હોય, છપાવ્્ુાં ન હોય તેને ડર શેનો? આપણે ભયભીત છીએ 
એટલા માટે કે ખોટી રીતે જીિીએ છીએ. આપણે અંદરથી બીમાર છીએ, વિચક્ષપ્ત છીએ અને મનથી 
ભાાંગેલા છીએ. જે માણસ બહારથી અને અંદરથી સ્િસ્થ હોય તેને ડરિાનુાં કોઈ કારણ નથી. આપણે 



 

 

આપણી રીતે  ાલિાનુાં છે. આપણે સખુી થવુાં કે દુ:ખી તે આપણા હાથની િાત છે. આ અંગેની 
ઓશોની કથાનો મમા સમજીએ... 
એક બહુ મોટો જ્યોવતષી હતો. એ જે કાાંઈ કહતેો તે બરાબર બનતુાં તેની કોઈ િાત ખોટી ઠરતી 
નહીં. એ જે બનિાનુાં છે તે સાચુાં કહતેો એટલે ગામના લોકો તેનાથી પરેશાન હતા. ગામના બે 
્િુાનોએ વિ ા્ુું કે આ માણસને એક િખત તો ખોટો પાડિો. તેઓ પોતાના મોટા ઓિરકોટની 
અંદર એક કબતૂરને છૂપાિીને જ્યોવતષીની પાસે ગયા અને કહ્ુાં અમે આપને પછૂિા આવ્યા છીએ 
કે આ કબતૂર જીિતુાં છે કે મરેલુાં? તેઓ નક્કી કરીને આવ્યા હતા કે જ્યોવતષી જો જીિતુાં છે એમ 
કહ ેતો અંદરથી તેની ગરદન મરડી નાખિી અને મરેલુાં કબતૂર કાઢવુાં અને જો તે કહ ેમરેલુાં છે તો 
જીિતુાં કબતૂર કાઢવુાં, ગમે તમે પણ જ્યોવતષીને ખોટો પાડિો.  
વિૃ જ્યોવતષીએ ઉપરથી ની ે નજર કરી અને ્િુાનોના  હરેાઓ જોઈને તે િાતને કળી ગયા કે 
આ ્િુાનો તેમને બનાિિા માટે આવ્યા છે. તેણે કહ્ુાં, ‘કબતૂર નથી જીિતુાં કે નથી મરેલુાં. આ 
તમારા હાથની િાત છે.’ આ જ રીતે જજિંદગી કેિી રીતે જીિિી તે આપણા હાથની િાત છે. આપણે 
મરી મરીને જીિવુાં છે કે જીિીને મરવુાં છે તે આપણે નક્કી કરિાનુાં છે. 
 

જોજો માફ કરિામાાં મોડુાં ન થઇ જાય 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ. 
િષો પછી મળયાાં તો નયન ભીનાાં થઈ ગયાાં,સખુનો પ્રસાંગ શોકનો અિસર બની ગયો. 
એ મજુને રડતો જોઈ ખદુ પણ રડી પડયા, મારો જ પ્રશ્ન એમનો ઉત્તર બની ગયો. 
-બરકત વિરાણી 'બેફામ' 
'િજન' નો અનભુિ ન કરાિે તેનુાં નામ સ્િજન. હળિાશ એ સાંબાંધની સૌથી મોટી લાક્ષચણકતા છે. 
જ્યાાં ભાર હોય છે ત્તયાાં સ્િીકાર હોતો નથી. લાદી દીધેલુાં િેંઢારવુાં પડત ુાં હોય છે. જે સહજ હોય એનો 
ભાર લાગતો નથી. માણસ 'ભાર' લઈને ફરે છે અને બીજા પર લાદતા પણ રહ ેછે. 
દરેક માગાને િળાાંક હોય છે. સાંબાંધમાાં પણ ઉતાર અને  ઢાિ હોય છે. હાથની કોઈ રેખા સીધી 
હોતી નથી તો પછી જજિંદગી કાયમ કેિી રીતે એકસરખી  ાલિાની છે? દુવનયામાાં કાંઈ જ ક્સ્થર 
નથી. સરૂજ ઊગે છે અને આથમે છે, દદરયામાાં પણ ભરતી અને ઓટ છે. ગ્રહો પણ એની  ાલ 
બદલતા રહ ેછે, ફૂલ ખીલે છે અને કરમાય છે. મેઘધનષુ કાયમ રહતે ુાં નથી, તો પછી સાંબાંધ કેમ 
એકસરખા રહ?ે 
આપણી ઇચ્છા મજુબ કોઈ કાંઈ ન કરે ત્તયારે આપણે એને ભલૂ ગણી લઈએ છીએ. આપણે આપણી 
વ્યક્તતને ભલૂ કરિાનો અવધકાર આપીએ છીએ? પે્રમની સૌથી મોટી પરખ ત્તયારે થાય છે કે આપણે 



 

 

કોઈને કેટલા ઝડપથી માફ કરીએ છીએ. માફ કરિામાાં મોડુાં કરવુાં એ પણ એક જાતનો અન્દ્યાય જ 
છે. ભમરો મધ ચસૂી જાય ત્તયારે ફૂલ ફદરયાદ કરત ુાં હશે? નદી દદરયાને મળે અને ખારી થઈ જાય 
ત્તયારે નદી બળાપો ઠાલિતી હશે? 
દુવનયામાાં બે કામ સૌથી અઘરાાં છે. માફી માગિી અને માફી આપિી. પોતાના ઈગોને માણસ 
કેટલો ઓગાળી શકે છે તેના ઉપર સાંબાંધોનો આધાર રહ ેછે. ઘણી િખત આપણે અચભમાનને 
સ્િાચભમાન ગણી લેતા હોઈએ છીએ. જેને 'સ્િ'નુાં ભાન છે એ જ ખરો સ્િાચભમાની છે. આપણે 
આપણી ફરતે એક કુાંડાળાં દોરી લઈએ છીએ અને પછી એને જ આખી દુવનયા માની લેતા હોઈએ 
છીએ. તેની બહાર કોઈ જાય એને આપણો વિરોધી કે દુશ્મન સમજી લઈએ છીએ. દુવનયામાાં સૌથી 
મોટુાં પાપ કોઈના મન અને મગજ પર કબજો કરિાનુાં છે. મને પછૂયા િગર કાંઈ જ કરિાનુાં 
નથી,એવુાં ઇચ્છતી વ્યક્તત જ પોતાના નજીકના લોકોને મયાાદા િટાિિા માટે મજબરૂ કરતી હોય 
છે. 
ઘણા લોકો તો એિા હોય છે જેની પાસે માફી માાંગતા પણ ડર લાગે. જ્યાાં 'ભાિ'નો અભાિ હોય 
ત્તયાાં અણબનાિની શક્તા સૌથી િધ ુહોય છે. જ્યાાં 'ભાિ'નો સ્િભાિ હોય છે ત્તયાાં જ અહોભાિ 
હોય છે. એક માણસ મરણપથારીએ હતો. તેને સમજાઈ ગ્ુાં કે જજિંદગીનો અંત હિે નજીક છે. એને 
વિ ાર આવ્યો કે કોઈ કામ બાકી રહી જત ુાં નથી ને? બહુ વિ ાર કયાા પછી તેને યાદ આવ્્ુાં કે 
ઘણા લોકોનાાં દદલ દુભાિાઈ ગયાાં છે. જતાાં પહલેાાં એની માફી માાંગી લઉં. 
એક પછી એક બધાને બોલાિીને માફી માગિાનુાં શરૂ ક્ુું. સૌથી છેલ્લે યાદ આિી એ દીકરી જેણે 
ભાગીને લગ્ન કરી લીધાાં હતાાં. દદલના ટુકડા જેિી દીકરીને િષોથી જોઈ ન હતી. અંતે પત્તનીને કહ્ુાં 
કે એને બોલાિી દે. દીકરીને બોલાિી. દીકરીની દીકરી પણ સાથે હતી. હોક્સ્પટલના રૂમમાાં સૌથી 
પહલેી પૌત્રી દાખલ થઈ. નજીક આિીને કહ્ુાં કે, દાદા, મારો શુાં િાાંક હતો? પહલેી િખત એ 
માણસ ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડી પડયો અને નાનકડી પૌત્રીને કહ્ુાં કે દીકરા, તારો કાંઈ િાાંક ન હતો, કદા  
િાાંક મારો જ હતો. આપણો િાાંક દેખાતો નથી હોતો ત્તયારે આપણે બીજા લોકોનો િાાંક કાઢતા 
હોઈએ છીએ. 
દીકરીએ નજીક આિી વપતાના માથા પર હાથ મકૂ્ો. વપતાએ કહ્ુાં કે, એક િાર તો મને કહી જો્ુાં 
હોત. દીકરી એટલુાં જ બોલી કે ડર લાગતો હતો પાપા, આજે છે એટલી હળિાશ ત્તયારે ક્ાાં હતી? 
ઘરેથી નીકળી ત્તયારે તમારી તસિીર લેતી ગઈ હતી. દરરોજ તમારો ફોટો જોઈને માથે હાથ ફેરવ્યો 
છે અને મનોમન બોલ્્ુાં છે કે લિ ્ ુપાપા. રોજ આંખો ભરાઈ આિતી, આજે પણ આંખો ભરાયેલી 
છે, જોકે તેમાાં અભાિ નથી, પણ આભાર છે. વપતાએ કહ્ુાં કે હિે કોઈ ભાર નથી, હિે કોઈ અભાિ 
નથી, અને હિે કોઈ અફસોસ નથી. 



 

 

પોતાના લોકોને માફ કરિામાાં ક્ારેય એટલો વિલાંબ ન કરો કે બહુ મોડુાં થઈ જાય. 'મોડા'ની કોઈ 
મયાાદા નથી હોતી, મોડુાં કદા  આિતીકાલે પણ થઈ જાય, આજે તમે કોઈને માફ કરી શકો છો? 
એિો પે્રમી કે એિી પે્રવમકા જે આજે સાથે નથી એને તમે માફ કરી શક્ા છો? એિો દોસ્ત જેનાથી 
ક્ારેક કોઈ નાની ભલૂ, થોડીક છેતરવપિંડી કે એકાદ દગો થઈ ગયો છે એને તમે અપનાિી શકો 
છો?એક-બે સાથે કામ કરતી વ્યક્તત, જેની સાથે કોઈ મદેુ્દ  ડભડ થઈ ગઈ હોય એનુાં જત ુાં કરી શકો 
છો? એિા ભાઈ કે બહને, જે કોઈ સમયે કોઈ કારણસર આપણી સાથે હાજર રહી નથી શક્ા એને 
'હશે' કહીને પાછા બોલાિી શકો છો? જો ના, તો તમે કાંઈક ગમુાિી રહ્યા છો. 
માફ તો કરી જુઓ, એના જેિી ઉદારતા બીજા કશામાાં નથી. માણસ દાનિીર થઈ શકે છે. પણ 
માફિીર થઈ શકતો નથી. જે માફિીર છે એ મહાિીર જ છે. ઘણી િખત તો આપણી વ્યક્તતએ 
આપણને માફ કરી દેિો હોય છે પણ આપણે જ માફી માગતા હોતા નથી. ક્ારેક ડર હોય છે કે 
આપણને માફી નહીં મળે અને ક્ારેક એવુાં લાગે છે કે હુાં શા માટે માફી માગુાં ? મેં ક્ાાં કોઈ ભલૂ 
કરી છે ? એક દોરો ન તોડીએ તો એ ધીમે ધીમે દોરડુાં બની જાય છે. માફી માાંગી લેિાથી કોઈ 
નીચુાં થઈ જત ુાં નથી, માફી માગીને તો માણસ િધ ુટટ્ટાર થાય છે. માફી માગી લેિાથી માણસ 
હળિો થઈ જાય છે. આપિી ન આપિી એ તમે ચ િંતા ન કરો. એ બીજા પર છોડો. 
 
આપણે આપણને જે યોગ્ય લાગે એ કરિાનુાં હોય છે. કેવુાં છે, કોઈ વ્યક્તત આપણને સતત યાદ 
આિતી હોય છે, કોઈને સતત નજીક લાિિાની કે એની નજીક જિાની આપણને ઇચ્છા થતી હોય 
છે, આપણે કોઈને સતત ઝાંખતા હોઈએ છીએ પણ એને નજીક આિિા દેિા કે એની નજીક જિા 
માટે દરિાજો ખોલતા નથી. કેટલાાંક પહાડોને ઓગળવુાં હોય છે પણ એને તક તો આપો. કેટલાક 
ભ્રમ આપણે ધારતા હોઈએ એટલા મોટા કે ચબહામણાાં હોતા નથી. બસ 'સોરી' કહિેાની જ િાર હોય 
છે. અને કોઈ સોરી કહ ેત્તયારે જરાયે મોડુાં ન કરતાાં, કારણ કે માફ કરિાની તક પણ િારાંિાર 
મળતી નથી. 
જજિંદગીમાાં એટલુાં 'ભારે ' કશુાં જ નથી હોત ુાં જે હળવુાં ન થઈ શકે. આપણે બસ થોડુાંક જત ુાં કરિાનુાં 
હોય છે. તમને પે્રમ કરિાિાળા તમારાથી ડરિા ન જોઈએ. તમે તમારી વ્યક્તતની ભલૂ કેટલી માફ 
કરી શકો છો તેના પરથી જ નક્કી થત ુાં હોય છે કે તમે તેને કેટલો પે્રમ કરો છો. તમે ઇચ્છતા હોિ 
કે તમારી વ્યક્તત કાંઈ જ છાનુાંછપનુાં કે ખાનગી ન કરે તો એ તમારી સામે એ કરી શકે અને તમને 
ખલુ્લા દદલે એ કહી શકે એટલી હળિાશ આપો. કોઈને પોતાની વ્યક્તતનુાં દદલ દુભાિવુાં હોત ુાં નથી. 
કોઈને દૂર જવુાં હોત ુાં નથી. અસ્િીકાર જ અભાિ સર્જતો હોય છે. મહાન માણસ જ માફી માગી કે 



 

 

માફી આપી શકે છે. કાયરોનુાં એ કામ નથી. એક િાર કહી તો જુઓ કે આઈ એમ સોરી. એટલુાં મોડુાં 
શેમાાંય ન કરો કે જજિંદગીભરનો અફસોસ રહી જાય. ન તો માફી માાંગિામાાં, ન તો માફી આપિામાાં. 
છેલ્લો સીન : 
જે ગાાંઠ છૂટી શકે તેિી હોય તેને કાપિી નહીં. -અજ્ઞાત. 
(‘સાંદેશ’, તા. 21મી એવપ્રલ, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 

પ્રગવત માટે પાં શીલ  
કેચલડોસ્કોપ - મોહમ્મદ માાંકડ 
બૌિ ધમામાાં આ ાર માટેના પાં શીલ કે પાાં  વનયમો છે. એ જ રીતે જૈન ધમામાાં પણ પાાં  
મહાવ્રત છે. અદહિંસા, સત્તય, અદત્તાદાન,બ્રહ્મ યા અને અપદરગ્રહ. મહાત્તમા ગાાંધી અદહિંસા, સત્તય, 
બ્રહ્મ યા,અપદરગ્રહ િગેરે ઉપર ભાર મકૂતા હતા. એમનો ટ્રસ્ટીવશપનો વસિાાંત ધનિાનો માટેના 
આદશા તરીકે એમણે પ્રબોધ્યો હતો. 
પરાંત,ુ ઉપર જેનો ઉલ્લેખ કયો છે એના ઉપર કેટલો અમલ થાય છે, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. 
અહીં હુાં સામાન્દ્ય માણસ માટે પ્રગવતના 'પાં શીલ' વિશે લખિા ઇચ્છાં છાં. માનુાં છાં કે કોઈ પણ 
વ્યક્તત આ પાાં  બાબતો ઉપર અમલ કરી શકશે. એના ઉપર અમલ કરિાનુાં પણ સાિ સહલે ુાં 
નથી. અઘરુાં  છે, પરાંત ુઅશક્ નથી. 
હુાં જેના વિશે લખિા ઇચ્છાં છાં એ 'પાં શીલ' આ પ્રમાણે છે 
૧. દરરોજ નવુાં શીખો 
આ કોલમ ્િુાનો અને ્િુતીઓ િાાં ે છે, એ જ રીતે આધેડ વ્યક્તતઓ, વિૃો, વશક્ષકો-પ્રોફેસરો, 
અરે, દરક્ષા દરપેર કરનાર અને પેટ્રોલપાંપ  લાિનારાઓ પણ િાાં ે છે. એટલા વિવિધ 
વ્યિસાયિાળાઓ અને એટલા બધા લોકો એ િાાં ે છે કે બધા આ રી શકે, એિા વનયમો વિશે 
લખવુાં અઘરુાં  છે. 
જેમકે, દરક્ષા દરપેર કરનાર પછૂી શકે કે મારે નવુાં શુાં શીખવુાં? તો એમને હુાં સામેથી પછૂીશ કે શુાં તમે 
કાયમ દરક્ષા દરપેર કરીને જ જજિંદગી પરૂી કરી નાખિા ઇચ્છો છો? જો એમ જ હોય તો આ ાર 
માટેનુાં આ સતૂ્ર એમના માટે નકામુાં છે, પરાંત ુજો એમને ક્ારેય પણ કાર માટેનુાં ગેરેજ કરિાની 
ઇચ્છા હોય તો એ બાબતમાાં શીખિાનુાં એમણે શરૂ કરી દેવુાં જોઈએ. માણસ ગમે તે ઉંમરે, ગમે તે 
કે્ષત્રમાાં થોડુાં નવુાં શીખે તો એ ક્ારેય નકામુાં નથી જત ુાં. મેં એિી વ્યક્તતઓ જોઈ છે, જેમણે નવુાં 
શીખિાના ખાંતને કારણે નિી દરક્ષાઓ બનાિિાનુાં શરૂ ક્ુું હોય. 



 

 

કોઈ વિદ્યાથી દરરોજ માત્ર બે જ નિા શબ્દો શીખે તો એક મદહને સાઠ અને બાર મદહને ઓછામાાં 
ઓછા સાતસોને િીસ નિા શબ્દો શીખી શકે. અબ્રાહમ ચલિંકને િકીલાત શરૂ કરી ત્તયારે દરરોજ એક 
પસુ્તક લઈને બેસતા-એ પસુ્તક કાયદાનુાં નહોત ુાં, એ અંગે્રજી દડતશનરી હતી. અંગે્રજીના એટલા બધા 
શબ્દો એમને યાદ હતા કે એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને એ પોતાની િાત સ ોટ રીતે રજૂ કરી શકતા 
હતા. નવુાં શીખિાની અને નવુાં િાાં િાની એમની ઇચ્છા એટલી પ્રબળ હતી કે શેતસવપયરનાાં 
નાટકો એકથી િધ ુિાર એમણે િાાંચ્યા હતા. શેતસવપયરની  ાર 'ટે્રજેડી' એમણે એટલી બધી િાર 
િાાં ી હતી કે કેટલાક સાંિાદો એમને મોઢે થઈ ગયા હતા. આનો અથા એ કે કોઈ પણ વ્યક્તત 
પોતાને મળતાાં ફાજલ સમયનો ઉપયોગ કરીને જજિંદગીને કાયમ હદરયાળી રાખી શકે છે. જજિંદગીના 
કપરા દદિસોમાાં એણે િાાં ેલુાં એને જીિિાનુાં બળ પરુૂાં  પાડી શકે છે. 
૨. ધ્યેય નક્કી કરો અને આગળ  ાલો 
એક િાતનુાં ધ્યાન રાખજો - તમે નક્કી કરેલ ધ્યેય એક જ કદૂકે તમે વસિ નહીં કરી શકો. મોટા 
ભાગના ્િુાનો આજના સમયમાાં પૈસા મળે એવુાં ધ્યેય નક્કી કરે છે અને એમાાં કશુાં ખોટુાં નથી, 
પરાંત ુબધા દિકેટરો સ ીન તેંડુલકર નથી બની શકતા અને બધી રૂપાળી છોકરીઓ ઐશ્વયાા રાય 
નથી બની શકતી. જેનો અિાજ મધરુ હોય એ બધા કાાંઈ સાયગલ, રફી કે લતા માંગેશકર નથી 
બની શકતા. સ ીન અને લતા બનનારને અનેક પ્રકારની ખટપટનો ભોગ બનવુાં પડે છે અને 
અનેક પ્રકારની ખટપટ પણ કરિી પડે છે - આ કડિી છતાાં સા ી િાત છે. 
કેટલાક માણસો દિકેટમાાં વનપણુ હોિા છતાાં ફચકાઈ ગયા છે અને કેટલીક ગાવયકાઓ - િાણી 
જયરામ, મબુારક બેગમ અમકુ અંશે શમશાદ બેગમ અને નરૂજહાાં જેિી ભલુાઈ ગઈ છે. એના 
ઉપર જરા નજર કરી લેજો. કેટલાય એતટરો દદલીપ કુમાર અને અવમતાભ બનિાના કોડ લઈને 
દફલ્મલાઇનમાાં જાય છે અને પછી એતસ્ટ્રા તરીકે કામ કરીને જજિંદગી પરૂી કરી નાખે છે કે પછી એ 
લાઇન છોડી દે છે. 
કોઈક જગ્યાએ મેં િાચ્્ુાં હત ુાં કે ધમેન્દ્ર અને અવમતાભ કામ મળે એ માટે રાજ કપરૂનો સમય લઈને 
એમને મળિા ગયા હતા. ખબૂ બેસી રહ્યા, પણ રાજસાહબે મળયા નહીં. સાંદેશો મોકલ્યો કે 
રાજસાહબેને આજે સમય નથી. 
કહ ેછે કે એ િખતે ધમેન્દ્ર ેઅવમતાભને કે અવમતાભે ધમેન્દ્રને કહ્ુાં કે, સાહબેને સમય નથી એમ 
નથી, પણ સા ી િાત એ છે કેુઃ આપણો સમય આવ્યો નથી. 
િાત સા ી હોય કે ખોટી, પણ સમજિા જેિી જરૂર છે. જે કોઈ માણસમાાં પોતાનો સમય આિે 
એટલી રાહ જોિાની ધીરજ હોય તો 'કદા ' એનો સમય આિે પણ ખરો અને 'કદા ' રાહ જોિામાાં 
જ જજિંદગી પરૂી થઈ જાય. 



 

 

૩. દરેક સફળતા નવુાં દ્વાર ખોલે છે 
એ િાત સા ી છે કે વનષ્ફળતા માણસને ઘડે છે, પરાંત ુએ પણ એટલુાં જ સાચુાં છે કે વનષ્ફળતા 
માણસને ખલાસ કરી નાખે છે. સેંકડો ્િુાનો અને બીજા લોકો વનષ્ફળતાને કારણે ખલાસ થઈ જાય 
છે અને આજકાલ તો લોકો આપઘાત પણ કરે છે, પરાંત ુસફળતા માણસને નવુાં બળ આપે છે. 
માણસ જો ધ્યાન રાખે તો દરેક સફળતાનો ઉપયોગ કરી નવુાં સોપાન સર કરી શકે છે. 
સફળતા માણસને બળ આપે છે. સફળતા ગલુાબી છે, વનષ્ફળતા અંધારી, કાળી ધબ છે, પરાંત ુ
સફળતા માણસની પ્રગવત રોકી પણ શકે છે. કેટલાક લેખકોને એમની પ્રથમ કૃવત માટે પાદરતોવષકો 
અને પ્રશાંસા મળયા હોય છે, પરાંત ુત્તયાર પછી એમણે ભાગ્યે જ સારી કૃવત સજી હોય છે - વસિાય કે 
એ વ્યક્તત જાગતૃ હોય અને પોતે જ પોતાની કૃવતના કડક વિિે ક હોય. છતાાં વનષ્ફળતા કરતાાં 
સફળતા સારી છે. કમ સે કમ એિી વ્યક્તતને પ્રવસદ્ધિ તો મળે છે, ભલેને પછી વસદ્ધિ ન મળે. 
અને એક ખબૂ જ અગત્તયની િાત. દરેક માણસનુાં એક િત ુાળ હોય છે એ િતુાળમાાં એ સફળ વ્યક્તત 
હોય, આબરુદાર વ્યક્તત હોય તો જજિંદગી સખેુથી પસાર કરી શકે છે. અમકુ વ્યક્તત પોતાના ગામમાાં 
પ્રવતસ્ષ્ઠત હોય છે, કોઈક િળી જજલ્લામાાં, કોઈક પોતાના પ્રાાંતમાાં કે સ્ટેટમાાં પ્રખ્યાત હોય છે. એિી 
વ્યક્તત સખુી હોય છે ભલેને પછી એને દુવનયામાાં ખ્યાવત ન મળે, ભલેને 'નોબલ પ્રાઇઝ'ન મળે. 
૪. બીજા કરતાાં થોડા આગળ રહો 
જે માણસો પોતાના ભાગે આિેલુાં કામ વનષ્ઠાથી કરે છે તે લોકો પોતાની ફરજ બજાિે છે. પરાંત,ુ જે 
લોકો પોતાના ભાગે આિેલ કામને બીજા માણસો કરતાાં માત્ર થોડી િધારે ધગશ, થોડો િધારે 
ઉત્તસાહ, થોડી િધારે સઝૂથી કરે છે અને એમાાં પોતાની થોડીક વિવશષ્ટતા ઉમેરે છે, તે લોકો બીજા 
કરતાાં કાયમ આગળ રહ ેછે. 
ધારો કે, કોઈ પત્રકારે રેલિે અકસ્માતનો અહિેાલ લેિા જિાનુાં હોય ત્તયારે જો એ થોડી િધારે 
મહનેત કરીને રેલિે તાંત્ર વિશે, અગાઉ થયેલા અકસ્માતો વિશે, અકસ્માતોની જગ્યા અને સમય 
વિશે, એમાાં ભોગ બનેલા માણસો વિશે કે માનિતા વિશે અહિેાલ તૈયાર કરે તો બીજા અહિેાલો 
કરતાાં એ વિવશષ્ટ બનશે. 
સારાાં અને ખરાબ ચ ત્રોમાાં થોડી રેખાઓનો જ ફેર હોય છે. ખરાબ અને સારી તસિીરોમાાં માત્ર 
થોડી લાઇટ-શેડ કે એન્દ્ગલનો જ તફાિત હોય છે, પરાંત ુઆ 'થોડુાં' જ માણસને બીજા કરતાાં અલગ 
તારિી બતાિે છે. જે માણસો પોતાની પ્રવવૃત્તમાાં થોડુાં થોડુાં ઉમેરતા રહ ેછે, તે લાાંબા ગાળે ઘણુાં બધુાં 
ઉમેરી શકે છે. 



 

 

એક સામાન્દ્ય કારકનૂ તરીકે દાખલ થનાર માણસ સમય જતાાં એક પેઢીના ભાગીદાર અને ઘણી 
િાર માચલક બની શકે છે, કારણ કે તે જ્યાાં હોય છે ત્તયાાં તેઓ પોતાની સાથેના બીજા માણસો કરતાાં 
થોડા િધારે મહનેત,ુ થોડા િધારે સઝૂિાળા કે થોડા િધારે સાહવસક હોય છે. 
જે માણસો ઊં ા લાગે છે, એ માત્ર અમકુ ઈં  જ ઊં ા હોય છે. એક મઠુ્ઠીભર ઊં ાઈ માણસને 
અન્દ્યો કરતાાં ઊં ો બનાિી દે છે. 
જે માણસો હરીફાઈમાાં પ્રથમ નાંબરે આિે છે, તે બીજા કરતાાં ઘણી િાર તો અમકુ સેકન્દ્ડ જ િહલેા 
હોય છે. રેસમાાં પ્રથમ આિનાર ઘોડા ક્ારેક તો બે ડગલાાં જ આગળ હોય છે. પરાંત ુઆ બે ડગલાાં 
મહત્તત્તિનાાં હોય છે. 
જજિંદગીની મજલમાાં પણ એવુાં જ છે. માત્ર બે ડગલાાં આગળ રહિેાથી માણસ કાયમ બીજા કરતાાં 
આગળ રહીને પ્રગવત કરી શકે છે.  
૫. નસીબને કે બીજાને ક્ારેય દોષ ન દેશો 
મોટા ભાગના માણસો પોતાની વનષ્ફળતા માટે કે દુુઃખ માટે બીજાનો િાાંક કાઢે છે. કોઈ નહીં તો 
નસીબનો િાાંક તો કાઢે જ છે. મને કેટલાય માણસો એિા મળયા છે, જે લોકોને આ રીતે જ દુુઃખી 
થતા મેં જોયા છે. 
"એવુાં છે ને, હુાં અને... સાથે જ ભણતા હતા. એ ઠોઠ હતો. એના દાખલા પણ હુાં જ ગણી આપતો 
હતો, પણ નસીબની િાત છે એ કરોડપવત છે અને હુાં કારકનૂ છાં." 
"હુાં સ્કલૂમાાં હતો ત્તયારે િાતાા તો લખતો હતો, પણ પછી છોડી દીધુાં. જો લખતો રહ્યો હોત તો 
આજે..." 
"મારી સ્કલૂમાાં હુાં દિકેટનો કેપ્ટન હતો, પણ મારા નસીબ િાાંકા, બાપાએ મને દુકાને બેસાડી દીધો. 
આમ તો હુાં સખુી િેપારી છાં, પણ જો દિકેટ રમિાનુાં  ાલ ુરાખ્્ુાં હોય તો..." 
એમની િાત અમકુ અંશે સા ી હોય છે, પરાંત ુસાંપણૂા સા ી નથી હોતી. 
* માણસોને ગચણતના દાખલા ન આિડતા હોય, પણ એ લોકોમાાં બીજી કોઈક એિી શક્તત હોય છે, 
જેણે એમને કરોડપવત બનાવ્યા હોય છે. 
* જે લોકો સ્કલૂમાાં િાતાાઓ લખતા હોય છે એ લોકો બધા સારા લેખકો નથી થઈ શકતા. સારા 
લેખક થનારમાાં બીજુ ાં ઘણુાં બધુાં હોય છે. 
* પોતાની સ્કલૂમાાં કોઈ દિકેટનો કેપ્ટન હોય, અરે રણજી ટ્રોફીમાાં રમ્યો હોય તોપણ સ ીન તેંડુલકર 
બની શકે એિી કોઈ ગેરાંટી નથી હોતી. જજિંદગીની કશમકશ એિી હોય છે કે એમાાં સેંકડો માણસો 
ખલાસ થઈ જાય છે. એ કરતાાં સારો િેપારી સખુી હોય છે. 



 

 

એટલે જે દૂધ ઢોળાઈ ગ્ુાં એનો ક્ારેય અફસોસ ન કરશો. તમે ક્ાાં ઠોકર ખાધી એનો વિ ાર કરી 
આગળ િધજો. યાદ રાખજો, પ્રગવત કરિા માટે કોઈ ઉંમર મોટી નથી હોતી. 
 
 

રાજી રહિેાની રમત – નીલમ દોશી 
“રાંગરેલી જેિો છે, ખેલ કાંઈ ખેલી જિો છે; 
જજિંદગી જીિી જિાનો, કીવમયો મેલી જિો છે.” 
આ ખબૂ જાણીતી પાંક્તતની સાથાકતા અમેદરકન લેચખકા શ્રીમતી એચલનોર પોટારની  ોપડી 
‘પોલીએના’ િાાં ી ત્તયારે કદા  સા ા અથામાાં સમજાઈ અને એ સમજણની અનભુવૂત બીજાઓ પણ 
કરી શકે…. તે માટે તેની એક ઝલક લખિાનુાં મન થ્ુાં. ‘ગમતાનો કરીએ ગલુાલ’ શ્રી મકરાંદ 
દિેની આ પાંક્તત પ્રમાણે જે ગમ્્ુાં છે તેનો ગલુાલ કરી િહચ િાની ઈચ્છા એટલે ‘પોલીએના’ નુાં 
રસદશાન. 
પોલીએના 10 િષાની છોકરી છે. માતા-વપતા વિનાની આ અનાથ છોકરીને એક સખાિતી સાંસ્થા 
તેના માસીને ઘેર રહિેા મોકલી આપે છે. આ માસી એટલે વમસ પોલી. જેના જીિનમાાં એક રુક્ષતા 
છે….. જડતા છે…. લાગણીઓને કોઈ સ્થાન નથી. માસી ખબૂ શ્રીમાંત છે. પણ એનુાં હૃદય ઝરણુાં 
સકૂાઈ ગ્ુાં છે. અને એક નાનકડા િત ુાળમાાં એનુાં જીિન સીવમત છે. એિા એકાકી રહતેાાં માસીને 
પોતાની ભાણેજને રાખિાની જિાબદારી આિી પડે છે, ત્તયારે પોતાનુાં કતાવ્ય છે એમ માની, ફતત 
ફરજના એક ભાગ રૂપે પોલીએના તેના ઘરમાાં પ્રિેશ પામે છે. અને ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે એક 
બદલાિ. પોલીએના ખબૂ િાતોડી, ખબૂ પે્રમાળ. સતત હસતી અને હસાિતી છોકરી છે. માણસ 
માત્ર તેને ગમે છે કોઈ પણ માણસ સાિ કેમ ન ગમે ? એ તેને ક્ારેય સમજાતુાં નથી. તેને દરેક 
નાની િસ્તમુાાં જીિાંત રસ છે, હોંશ છે. જીિનની પ્રત્તયેક પળ તે સા ા અથામાાં જીિે છે. અને એના 
કારણમાાં છે એક રમત. પોલીએનાના વપતાજી જ્યારે જીિતા હતા, ત્તયારે નાનકડી પોલીએના માટે 
વમશનરી સાંસ્થાને એક ઢીંગલી માટે અરજી કરી હતી. એ સાંસ્થા પાસે બાળકી માટે ઢીંગલી નહોતી 
પણ અપાંગ માણસ માટેની કાાંખઘોડી પડી હતી. તો ઢીંગલીને બદલે એ કાાંખઘોડી મોકલી આપી !! 
અને એક નાનકડી બાળકીને રમિા માટે મળે છે ઢીંગલી ને બદલે ઘોડી. પણ…. પણ એના વપતાએ 
એને શીખવ્્ુાં હત ુાં કે કોઈ પણ િસ્ત ુકે િાત માટે હાંમેશાાં ખશુ થવુાં. પોલીએનાએ એના વપતાજીને 
પછૂ્ુાં હિે આ િસ્ત ુમાટે ખશુ કઈ રીતે થવુાં ? ત્તયારે વપતાએ કહ્ુાં, ‘તારે એમ વિ ારીને ખશુ થવુાં કે 
તારે આ કાખઘોડીની જરૂર તો નથી ને !! તારે તો બે પગ છે ને !! 



 

 

અને નાનકડી પોલીએના સા ે જ ખશુ થઈ ગઈ. તેના વપતાએ આ રમતનુાં નામ પાડ્ુાં હત ુાં ‘રાજી 
રહિેાની રમત’ અને જેમ રમત રમિી મશુ્કેલ બને ત્તયારે પણ રમાિી જ જોઈએ અને બને તેટલા 
િધ ુલોકોને આ રમત રમિામાાં સામેલ કરિા. અને પોલીએનાનુાં  ાલ ુથ્ુાં… આ રમત રમિાનુાં 
અને રમાડિાનુાં. 
 
માસી…. વમસ પોલી તો તેની કોઈ િાતમાાં રસ લે એમ નહોતાાં. અને તેણે પોલીએનાને તેના 
વપતાજી વિશેની કોઈ પણ િાત કરિાની મનાઈ કરી હતી. તેથી પોલીએના આ રમતની િાત 
માસીને કરી શકતી નહોતી. પણ માસીની નોકરાણી વમસ નેન્દ્સી સાથે પોલીએનાની રમત અનાયાસે 
શરૂ થઈ ગઈ હતી. 
એકિાર નેન્દ્સીએ કાંટાળાથી પોલીએનાને કહલે ુાં – મને મારુાં  નામ જરાએ ગમતુાં નથી. કેવુાં વિચ ત્ર છે 
? તમે ખશુ થિાનુાં કહો છો. આમાાં મારે ખશુ કઈ રીતે થવુાં ? 
અરે એમાાં શુાં ? – પોલીએનાએ અનાયાસે જ તરત જ રમત શીખિાડિી  ાલ ુકરી. ‘તમારુાં  નામ 
હફેચઝબા’ કે એવુાં કાંઈ તો નથી ને ? એના કરતા તો નેન્દ્સી સારુાં  ને ?’ 
‘અને મને સોમિાર તો જરાય ન ગમે. એમાાં શુાં કરવુાં ?’ 
‘અરે આજે સોમિાર ગયો.. હાશ ! હિે છ દદિસ સધુી તો નથી આિિાનો ! એમ માનીને ખશુ ન 
થઈ શકાય ?’ 
રમત જેમ અઘરી, એમ જ રમિાની મજા આિે ને ? ખશુ થિાનુાં શોધવુાં જેમ અઘરુાં  તેમ એ 
શોધિાની િધ ુમજા ન આિે ? 
પોલીએનાને અરીસો… સરસ પડદાિાળો રૂમ વિ. ખબૂ જ ગમતુાં. પણ માસીએ જ્યારે તેને કોઈ જ 
અરીસા-બારીના પડદા કે કોઈ જ િસ્તઓુ વિનાનો રૂમ રહિેા આપ્યો (હકીકતે આ નાનતડી અનાથ 
બાળકીને હત ુાં કે મારા માસી ખબૂ શ્રીમાંત છે તેથી હિે મને આવુાં બધુાં મળશે એમ માની લીધુાં હત ુાં. 
પણ માસી શ્રીમાંત તો ખબૂ હતાાં…. પણ….) ત્તયારે આ બહાદુર બાળકીએ તરત જ રમત યાદ કરીને 
ખશુ થિાનુાં કારણ શોધી કાઢ્ુાં કે સારુાં  થ્ુાં. અરીસો નથી તો મારે મારા મોઢા પરના શીળીના 
 ાાંઠાાં જોિાાં તો નહી પડે !!! કે બારીમાાં પડદા નથી તો સરસ ખલુ્લી હિા પણ મળે છે ને સામેનુાં 
સરસ રશ્ય પણ જોઈ શકાય છે. 
અને ધીમે ધીમે આ બાળકી આખા ગામના સાંપકામાાં કેિી રીતે આિતી ગઈ…. સામેથી દરેકની 
સાથે કેિા ઉત્તસાહથી િાતો કરતી ગઈ ને જાણ્યે-અજાણ્યે પોતાના ઉત્તસાહનો, આનાંદનો  ેપ બધાને 
લગાડતી ગઈ, બધાને રાજી રહિેાની રમત કઈ રીતે શીખિાડતી ગઈ… રમતાાં કરી ગઈને 



 

 

કેટકેટલાના જીિનમાાં સખુના આનાંદના દીપ પ્રગટયાાં. એનુાં ખબૂ સરસ, સ્િાભાવિક ચ ત્રણ 
લેચખકાએ ખબૂ સુાંદર પ્રસાંગો દ્વારા ક્ુું છે. 
િાતાાની પરાકાષ્ટા આિે છે પોલીએનાના એક્તસડેન્દ્ટથી ને સતત હસતી…. હસાિતી છોકરી 
પેરેચલસીસને લીધે હિે કાયમ માટે  ાલી શકિાની નથી. ડૉકટરના એ વનદાને પોલીએનાની ખશુી 
છીનિી લીધી ત્તયારે પોતે તેના વપતાને કહતેી હોય તેમ સતત અનભુિે છે… ‘બાપ,ુ આમાાં હુાં કોઈ 
રીતે ખશુ થઈ શકતી નથી. હુાં તમારી શીખિાડેલી રમત રમી શતતી નથી. નથી રમી શતતી….’ 
અને જીિનમાાં પહલેી િાર પોલીએના દુ:ખી, વનરાશ થયા છે. પણ…. પણ ત્તયારે શરૂ થાય છે એક 
નિો િળાાંક….. 
અત્તયાર સધુી લગભગ આખા ગામમાાં દરેકને આ નાનકડી છોકરીએ આ રમત શીખિાડી હતી. ને 
બધાને રમતા કરી રાજી કયાું હતાાં. એ દરેક જણ પોલીએનાના અકસ્તમાતના સમા ાર સાાંભળી 
તેના માસીને ઘેર સતત આિે છે. એની માસીને આિયા થાય છે. આટલા બધા આ છોકરીને કઈ 
રીતે ઓળખે ? બધા કહતેા હતા, ‘તમે તમારી ભાણેજને અમારો સાંદેશો આપો કે અમે એની રમત 
રમિાની શરૂ કરી છે ને  ાલ ુરાખી છે ને અમે બધા ખબૂ ખશુ છીએ ને એ સાાંભળી કદા  એ પણ 
ખશુ થઈ શકશે ? ત્તયારે માસીને પછૂવુાં પડ્ુાં કે કઈ રમત ? કારણ માસી એ તો પોલીએનાને 
મનાઈ કરી હતી કે તના વપતા વિશેની કોઈ િાત તેને કરિી નહીં. પદરણામે પોલીએના ક્ારેય 
તેના માસીને જ આ રમત વિશે કહી શકી નહોતી !! 
અને ત્તયારે માસીને ‘રાજી રહિેાની રમત’ શુાં છે એ ખબર પડે છે. આટલા બધાનો પોલીએના 
પ્રત્તયેનો પે્રમ જોઈ જીિન પ્રત્તયેનો તેનો અચભગમ બદલાય છે અને બહારથી શષુ્ક, કઠોર જણાતી 
માસીની સાંિેદનશીલતા બહાર આિે છે. અને તેના લગ્ન પણ થાય છે ને તે લગ્ન પોલીએનાની 
પથારી પાસે થાય છે. પોલીએનાને  ાલતી કરિાના શક્ ઉપાયો થાય છે. માસીનુાં બદલાયેલુાં 
જીિન પોલીએનાને ફરીથી ઉત્તસાદહત કરી દે છે. અને અ ાનક પોલીએનાને પોતાના વપતાની રાજી 
રહિેાની રમત આ સાંજોગોમાાં પેરેચલસીસિાળી અપાંગ ક્સ્થવતમાાં પણ કેમ રમિી એ સઝેૂ છે… ને તે 
ખશુખશુાલ થઈને બોલી ઊઠે છે. ’હા, મારે પણ ક્ારેક તો પગ હતા ને !!! હુાં  ાલી શકતી હતી…. 
આ િાતે હુાં કેમ ખશુ ન થઈ શકુાં ?’ અને ફરી પોલીએના ખશુખશુાલ થઈ જાય છે…. અહીં પસુ્તક 
પરુૂાં  થાય છે. 
િાતાામાાં ઘણા સુાંદર પ્રસાંગો છે. કઈ રીતે કેિા કેિા સાંજોગોમાાં કેટકેટલાના જીિનમાાં કેિા પદરિતાન 
આ બાળકીના ઉત્તસાહી સ્િભાિને લીધે તથા રાજી રહિેાની આ રમત શીખી જિાથી આવ્યા, તેનુાં 
સ ુાંદર વનરૂપણ છે. 



 

 

પસુ્તક િાાંચ્યા પછી મનમાાં એક જ અનભુવૂત જાગે છે. આપણે દરેક વ્યક્તત આ રમત કદા  
પણૂારૂપે નહીં તો યે આંવશક રીતે પણ રમતા શીખી શકીએ ને રમતા થઈ જઈએ તો જીિનમાાં સખુ 
ક્ારેય ગેરહાજર ન રહ.ે આ પસુ્તકમાાં આિતા ઉપાયો બાળકીએ જે બીજાને શીખડાવ્યા હતા 
તેમાાંથી િધ ુનહીં તો બે- ાર જરૂર ટાાંકીશ. 
‘કપડાાં િધારે ન હોય તો…..’ 
‘અરે, બધુાં કેવુાં જલ્દી ગોઠિાઈ જાય !’ 
‘ફૂલો જલદી કરમાઈ જાય છે’ ની ફદરયાદના જિાબમાાં પોલીએના કહ ેછે…. 
‘તો જ બીજાાં નિાાં-તાજા ફૂલો લઈ શકાય ને ?’ 
‘પગમાાં ફે્રક ર થ્ુાં તો…..’ 
‘એક જ પગમાાં થ્ુાં છે ને ? બે પગ ભાાંગ્યા હોત તો ?’ 
‘કમર િળી ગઈ છે..’ 
‘અરે! ની ેની િસ્ત ુલેિા માટે િધારે િાાંકુ તો નથી િળવુાં પડત ુાં ને ?’ 
‘મોઢામાાં બે જ દાાંત રહ્યા છે….’ 
‘અરે! બે દાાંતથી પણ થોડુાં તો  ાિી જ શકાય છે ને ?’ અને રમત જેમ અઘરી…. તો જ રમિાની 
મજા આિે ને ! 
આ છે નાનકડી બાળકીએ પ ાિેલ જીિન અચભગમ. અને તે ય કોઈ મોટા ઉપદેશો, સલાહો િડે 
નહીં પણ લેચખકાએ ખબૂ સુાંદર પ્રસાંગો દ્વારા િાતાા દ્વારા સાંદેશ આપ્યો છે. 
આપણે સાંજોગો તો નથી બદલી શતતા પણ દરેક પદરક્સ્થવતમાાંથી કાંઈક શોધીને ખશુ થિાનો 
પ્રયત્તન કરીએ તો જીિનને રમતની માફક રમી શકાય ને આપણા તથા અન્દ્યના જીિનમાાં પણ 
આનાંદની ક્ષણોને જરૂર આિકારી શકીએ ને. 
‘શાના દુ:ખ અને શાની વનરાશા ? 
મકુુલે મકુુલે મખુદરત આશા….’ ની જેમ… જીિન એક નિી જ દસ્ષ્ટથી ખીલી ઊઠે… 
પોલીએનાના મળૂલેખક એલીનોર પોટારનો શ્રી રક્શ્મબહને વત્રિેદીએ કરેલો ગજુરાતી અનિુાદ 
િાાં િો ને િાં ાિિો જોઈએ એમ માનીને આનુાં રસદશાન કરિાનો પ્રયત્તન કયો છે. શ્રી હદરન્દ્ર દિે 
અને શ્રી અમતૃલાલ યાચજ્ઞકે લખેલ તેની પ્રસ્તાિના પ્રમાણે દરેકે એક િાર આ પસુ્તક િાાં વુાં ને 
િાં ાિવુાં જ જોઈએ…. શ્રી હદરન્દ્ર દિેના શબ્દોમાાં કહુાં તો આ પસુ્તક વિશે તેમણે કહ્ુાં છે…. 
‘રાજી રહિેાની અનોખી રમત….. 
ને િેરાતાાં સ્િપ્નોનુાં ઘ ૂાંટાત ુાં રહસ્ય….’ 
 ાલો, આપણે પણ આ રમત  ીપીને રમીશુાં ? 



 

 

કોઈ પણ દેશની તાકાત એની પ્રજાના દેશપે્રમથી નક્કી થાય છે 
ફ્રાન્દ્સનુાં વિશાળ સૈન્દ્ય જ્યારે હૉલેન્દ્ડના ટચકૂડા સૈન્દ્ય સામે હાાંફી ગ્ુાં હત ુાં... 
સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 
ફ્રાન્દ્સ પર મહત્તત્તિાકાાંક્ષી રાજા લઈૂ ફોદટિન્દ્થનુાં શાસન  ાલતુાં હત ુાં એ િખતે એ પોતાના સામ્રાજ્યનો 
વિસ્તાર િધારિા માટે મથામણ કરતો રહતેો હતો. 
એક િાર લઈૂ ફોદટિન્દ્થએ નજીકના દેશ હૉલેન્દ્ડ પર આિમણ કરિા માટે પોતાની સેનાને સજ્જ કરી. 
લઈૂના મનમાાં હત ુાં કે ફ્રાન્દ્સની વિશાળ સેના આિડા અમથા હૉલેન્દ્ડને ગણતરીના કલાકોમાાં કબજે 
કરી લેશે. 
લઈૂના આદેશથી ફ્રાન્દ્સનુાં લશ્કર હૉલેન્દ્ડ પર તટૂી પડ્ુાં. પણ ગણતરીના સમયમાાં હૉલેન્દ્ડને હરાિી 
દેિાની લઈૂની ગણતરી ઊંધી પડી ગઈ. હૉલેન્દ્ડના નાનકડા સૈન્દ્યએ ફ્રાન્દ્સની વિશાળ સેનાને 
બરાબર ટક્કર આપી. લઈૂ ફ્રાન્દ્સના વિજયના સમા ારની રાહ જોતો હતો એને બદલે તેને સતત 
એિા સમા ાર મળતા રહ્યા કે હૉલેન્દ્ડનુાં ટચકૂડુાં સૈન્દ્ય ફ્રાન્દ્સના વિશાળ સૈન્દ્યને હાંફાિી રહ્ુાં છે. 
રાજા લઈૂને નિાઈ લાગી કે ફ્રાન્દ્સના આિડા મોટા સૈન્દ્ય સામે હૉલેન્દ્ડનુાં સૈન્દ્ય કઈ રીતે ઝીંક ઝીલી 
શકે? તેણે પોતાના પ્રધાનને બોલાિીને પછૂ્ુાં કે આપણી આિડી મોટી સેના હોિા છતાાં અને 
આપણી પાસે આધવુનક શસ્ત્રો હોિા છતાાં આપણે હૉલેન્દ્ડની આિડી અમથી સેનાને કેમ હરાિી 
શકતા નથી? 
રાજા લઈૂનો પ્રધાન કોલ્િટા  હોવશયાર અને આખાબોલો હતો. તેણે લઈૂને કહ્ુાં કે, આપણો દેશ અને 
આપણુાં સૈન્દ્ય ઘણાાં મોટાાં છે અને આપણુાં લશ્કર શસ્ત્રસજ્જ છે પણ છતાાં આપણે હૉલેન્દ્ડને જીતી 
શકતા નથી કારણ કે હૉલેન્દ્ડની પ્રજાનો દેશપે્રમ અને એનુાં  ાદરત્ર્ય ઊચ્  કક્ષાના છે. દેશદાઝ 
એમનામાાં િણાઈ ગયેલી છે. કોઈ પણ દેશની મહાનતા એની સાંપવત્ત કે િસવત કે કે્ષત્રફળ યા તો 
તેના લશ્કર પર આધાદરત નથી હોતી, પ્રજાના દેશપે્રમ અને  ાદરત્ર્ય પર આધાદરત હોય છે. 
આપણી પાસે વિશાળ સૈન્દ્ય અને મોટી િસવત છે પણ દેશપે્રમ અને  ાદરત્ર્યમાાં આપણે હૉલેન્દ્ડની 
પ્રજાની બરાબરી કરી શકીએ એમ નથી, એટલે આપણે હૉલેન્દ્ડને હરાિી શકતા નથી. 
આપણા ઘણા બે કોડીના સેક્લુર બદમાશો આપણા દુશ્મન દેશની  મ ાગીરી અને ભારતની 
ટીકા કરતા હોય છે એમને રોજ પ્રાત:કાળે આિા દકસ્સાઓ િાાં િાની ફરજ પાડિી જોઈએ. 
 
 

આજનો લ્હાિો લીજીએ... કાલ કોણે દીઠીરે... 



 

 

 ેતનાની ક્ષણે, કાાંવત ભટ્ટ 

Where can we live? Live Fully this day What are days for? Days are where we live 
They come, they wake us Time one and time over They are to be happy in But this 
day this day! - phillip larkin 

ઈંપ્ગ્લશ કવિ દફચલપ આથાર લારકીને સાંકલ્પ કયો કે તે કાવ્ય અને સાદહ ત્તય પર જીિશે. તેની 
ઉપરની કવિતા કોઈએ છાપી નહી. દેવુાં કરીને તેણે પોતાના ખ ે કવિતાસાંગ્રહ છપાવ્યો. તે હાંમેશાાં 
્િુાનોને કહતેો કે આજનો દદિસ તમારો છે. તે દદિસને 'બાપનો કરીને’ જીિો. આપણી કહિેત 
પણ છે કે આજનો લ્હાિો લીજીએ કાલ કોણે દીઠી રે 'પી લેિો હોય તો રસ ઝટ પી લેજો આજે 
વપયાલો મળયો જે તે તત્તકાળ.’ એમણે દફલસફૂ હને્રી ડેવિડ થોરોના આ સતૂ્રને અનમુોદન આપેલુાં કે 
જે દદિસે તમે જાગી જાઓ તે દદિસ તમારે દદિાળી, ધળેુટી, દિસમસ, નાતાલ કે ઉત્તસિનો દદિસ 
છે. 'જાગી જાઓ’ એટલે કે આ જીિન ઈશ્વરે તમને સસૃ્ષ્ટને માણિા માટે આપી છે તો માણો. 

ઉપરના કાવ્યનો અથા એમ નહી કરતા કે જેમ તેમ જીિી જાઓ. ના. આ કાવ્યમાાં કહ્ુાં છે કે દરેક 
દદિસ નિો ઊગે છે. એ એક જ દદિસ તમારે માટે છે. એ દદિસમાાં જ તમારે સખુી રહિેાનુાં છે. 
ખશુવમજાજ રહિેાનુાં છે. તમે પ્લીઝ દરેક દદિસને જીિો. ઉજિણીનુાં કાંઈક બહાનુાં શોધો. ટેરદરઝમની 
કે ્િુની િાતો અખબારોને કરિા દો. આપણી આંતદરક જજિંદગીમાાં અને િેપાર ધાંધામાાં ઘણા ટેરર, 
ટેરર અને ટેરર છે. તેનો સામનો કરિાનો છે.  

આ ટેરરના અવતરેકની િાત પછીથી કરીશુાં. આપણે ગેરી  ેપમેન નામના લેખકના પસુ્તક 'ધ 
ફાઈિ લિ-લેંગ્િેજીસ’ની સાદામાાં સાદી િાત કરિી છે. માકા  ્િેનએ કહલે ુાં કે મારી થોડીક પ્રશાંસા 
કરે તેના નશામાાં હુાં પરૂા સાઠ દદિસ કાઢી શકુાં. દહ બ્રનુા ડહાપણિાળા ગ્રાંથમાાં રાજા સોલોમને કહલે ુાં 
કે 'માનિીની જીભમાાં કોઈને જજિાડિાની કે મારી નાખિાની શક્તત રહલેી છે’ એટલે નાહકનુાં 
લેિાદેિા િગરનુાં કડવુાં િાક્ કોઈને કહવે ુાં નહીં અરે તમે ઘણા લાાંબા િખત પછી વપ્રયતમાને મળો 
તો તે દૂબળી પડી ગઈ હોય કે જાડી થઈ ગઈ હોય તો તેના શરીર વિશે કોઈ ટકોર ન કરો. માત્ર 
તેનાાં સૌંદયાનાાં િખાણ કરો તો તે એકદમ  ીયરઅપ થશે. 

  



 

 

કોઈએ નવુાં સાહસ શરૂ ક્ુું હોય તો તેને હાંમેશાાં પ્રોત્તસાહનિાળા અને પાનો  ઢે તેિા શબ્દો જ કહો-
એનકરેજજિંગ શબ્દો જ કહો. તમારુાં  ડહાપણ િધારીને તેને વનરુત્તસાહ ન કરો. તમારી પત્તની ધારો કે 
લેચખકા બનિા માગે તો તેને પ્રોત્તસાહન આપો. િારાંિાર હુાં િષાા અડાલજાનો દાખલો આપુાં છાં. તેના 
વપતા ગણુિાંતરાિ આ ાયા આપણા વપ્રય નિલકથાકાર હતા. િષાાને તેના િેપારી પવત સાથે એક 
સિારે   ાા-વિિાદ થયો. પડકાર આવ્યો કે 'એક િાતાા લખી દે તો ખરી.’ અને િષાાએ પવત 
ઓદફસે આવ્યા ત્તયાાં ટૂાંકી િાતાા લખી અને પછી પવતનુાં ભરપરૂ પ્રોત્તસાહન મળ્ુાં. 

બીજી સાદી પે્રમની અચભવ્યક્તત તમે જાણો છો. જે તમારી વનકટ હોય તેને કોઈ ને કોઈ ભેટસોગાદ 
આપિાનો મોકો શોધો. ભેટની  ીજ દકિંમતી હોય તેની કીંમત નથી પણ તમે ભેટ આપિાન ુયાદ 
રાખ્્ ુતેની મોટી કીંમત છે. પણ હુાં કહિેા માગુાં છાં કે મીઠા શબ્દો કે થોડી પ્રશાંસાના શબ્દો સસ્તામાાં 
સસ્તી ચગફટ છે. 

સ્મોલ ઈઝ બ્્દુટફુલ નામના પસુ્તકના લેખક ઈ. એફ. સ્કુમેકરે એક સરસ િાત કરી છે. તમે 
િાાં તા-વિ ારતા હો ત્તયારે અમકુ પદરક્સ્થવતને બદલિાનુાં મન થાય છે. તમને દદલ્હીમાાં કોંગે્રસ 
(સોવનયા) ન ગમતા હોય કે ગજુરાતમાાં નરેન્દ્ર મોદી ન ગમતા હોય તેને સામાન્દ્ય માનિી તરીકે 
બદલી નહીં શકો. માટે એિી પ્રવવૃત્ત કરો જેને તમે બદલી શકો તેમ હોિ. પ્રથમ તો નાની નાની 
 ીજોને બદલો જે તમારા િશમાાં હોય. સાનફ્રાક્ન્દ્સસ્કોમાાં મને થોડાક વમત્રો મળયા. જગતનુાં 
પયાાિરણ બગડી રહ્ુાં છે અને લોકોનાાં કબાટો અને ઘરો ચબનજરૂરી  ીજોથી ખડકાયાાં છે તેનો સૌએ 
ખરખરો કયો. તે લોકોએ કોમ્પેતટ ગ્રપુ ઊભુાં ક્ુું હત ુાં. થોડા સમયમાાં છેક ્રુોપ-ઓસ્ટે્રચલયામાાં 
૮૦૦૦ સભ્યો થયા. તે બધા જગતના પયાાિરણને બદલી શકિાનાાં નહોતા એટલે સૌએ નક્કી ક્ુું 
કે ખોટી ખરીદીઓ બાંધ કરીએ.  

મોટા સ્ટોર કે શોવપિંગ મોલ તમને ખરાબ કરિા-તમારા ઉપભોગને િાંઠાિિા ઊભા થયા છે. 
'કોમ્પેતટ’ િાળાએ નક્કી ક્ુું કે જોિા કે ફરિા ખાતર પણ શોવપિંગ મોલમાાં ન જવુાં ચબનજરૂરી  ીજ 
ખરીદિી નહીં. ઘરમાાં તમારે રોજ નજર કરિી. તમારા ઉપયોગની ન હોય તેિી  ીજ આિી પડી 
તે તમારા ઘરમાાં ભાંગાર રૂપે પડી રહ ેતે બીજાને આપી દો. જેથી તેનો ઉપયોગ થાય. 

  



 

 

ચિસ્તી ધમામા મખુ્ય ધમાગ્રાંથમાાં મહત્તત્તિની શીખામણની િાતને િળગીએ. ચિસ્તી-ધાવમિ ક-ગ્રાંથ 'બકુ 
ઓફ જજનેવસસ’માાં તો આ પથૃ્િી માનિીને સ્િગા જેવ ુસખુ ભોગિિા જ ઈશ્વરે બક્ષી છે તેમ લખ્્ુાં 
છે. બાઈબલના આ છેલ્લા ગ્રાંથમાાં આધવુનક માનિીનો અગાઉથી જ િરસો પહલેાાં ઉલ્લેખ હતો. 

આ પથૃ્િીને માનિી બે હાથે લ ૂાંટીને પ ાિી ન શકે તેટલી ભોગિી શકે છે. પણ માણસ પથૃ્િીને 
િધ ુપડતી ભોગિીને બરબાદ કરી રહ્યો છે. િધનેુ િધ ુદૂધ મેળિિા ગાયોની ઓલાદ બગાડીને 
ગાયોને દૂધના મશીન બનાિીને કસ િગરનુાં પષુ્કળ દૂધ ખેં ી રહ્યો છે. િધ ુને િધ ુમાાંસ અને 
ઈંડા મેળિિા િાછડાાં, ડુક્કર અને મરુઘીઓને હાવનકારક એસ્ન્દ્ટબાયોદટકસ અને હોમોન્દ્સ ખાિા 
અપાય છે. ભગિાને જેને ધન આપ્્ુાં છે તે પ્રોસેસ્ડ મોંઘો, નશીલા પીણાાં, પાટીઓ, સાદડીઓ અને 
મોજશોખમાાં ઉડાિે છે.  

દડમીટ્રોયસ નામના ચિસ્તી વિદ્વાને લખેલુાં. If man limits  his material needs he conquers 
spiritual perfection and freedom. જો માનિી તેની ભૌવતક જરૂદરયાતોને જીતી જાય તો જ તે 
આધ્યાજત્તમક પણૂાતા અને મકુ્તત મેળિે છે. પણ મેં પત્રકારત્તિના ૪પ િષાના જીિનમાાં જો્ુાં કે 
મહાત્તમાઓ અને ઉપદેશકોની જરૂદરયાતો જ ાંગી હોય છે તેના ઠઠારા તો નઠારાપણાને આંબે છે. રોજ 
રોજ અખબારોમાાં નેગેદટિ સમા ારો જ હોય છે.. 

આજકાલ આપણે ત્રાસિાદ નહીં પણ ભૌવતકિાદ તેમજ નયાા સ્િાથાિાદથી િધ ુરોજ રોજ પીડાઈએ 
છીએ. આપણે સખુનુાં સાતત્તય ઈચ્છીએ છીએ. આજનુાં સખુ જ આપણુાં છે. સોિદટસે કહલે ુાં કે માત્ર 
ડુક્કરો જ ક રો ખાિામાાં સખુ માનીને સખુી હોય છે. આપણે આતાંકથી કેટલા બધા ગભરાઈ ગયા 
છીએ? અનભુિી ્રુોવપયન જનરલ હલેમથ મોલ્ટકે એ કહલે ુાં કે સતત શાાંવત ઈચ્છિી તે માત્ર 
સપનુાં છે અને એ િળી બ્્દુટફુલ ડ્રીમ નથી. War is an integral part of God’s ordering of the 
universe. Life itself without war our world would become swamped in materialism. આ 
યોિો જે પ્રથમ વિશ્વ્િુ લડી ચકૂયો છે તે દફલસફૂ જેિી િાણી ઉચ્ ારે છે.  

માત્ર મોર ા કે સરહદનુાં ્િુ નહીં માનિીના જીિનમા પણ આવથિ ક સાંઘષા, ગરીબી સામે ્િુ અને 
સ્પધાક સામે આપણે સતત ્િુ ખેલવુાં પડે છે. ્િુ એ જગતવનયાંતાએ જગત રહ્ુાં ત્તયારે તેના 
સર્જનનો અંતરાંગ ભાગ હતો. ્િુ દ્વારા જ ઈશ્વર વિશ્વને ઘાટમાાં રાખે છે. જો ્િુ ન હોત તો માનિી 
ભોગિાદ-ભૌવતકિાદના ગાંદિાડના કળણમાાં સડી ગયો હોત. અમેદરકા પાસે આજે બધુાં જ છે પણ 



 

 

દફલસફૂ એદરકફ્રોમની ભાષામાાં ક્સ્પદરચ્્અુલ પોિટી છે. તેની આધ્યાજત્તમક દદરરતાનો  ેપ ભારતને 
લાગ્યો છે. કાલા માકાસને સામ્યિાદી કહીને િગોવ્યા.  

આજે તેની િાત સા ી ઠરે છે. તે દફલસફૂ પણ હતા. તેના સતૂ્રથી લેખ પરૂો કરીને આજના નિા 
દદિસને માણીએ -Our goal should be much not to have much - ઊંડો અથા કરીએ તો આપણા 
જીિનનુાં ધ્યેય આપણી જાતને અંદરથી સમિૃ કરિાનુાં હોવુાં જોઈએ. બહારની ભૌવતક સમદૃ્ધિનાાં 
ડુગર ખડકિાનુાં ધ્યેય નહીં. તમારી સમદૃ્ધિ તમારા િટમાાં છે. તમારી વનષ્ઠામાાં છે. તમારા આત્તમ 
સન્દ્માનમાાં જ તમારી સમદૃ્ધિ છે. કોઈ વિટાંબણામાાં આ આંતદરક સમદૃ્ધિ જ િહારે આિે છે.' 

 

માણસ શનૂ્દ્યમાાંથીય સર્જન કરી શકે 

 ાલી  ેપ્પ્લનને એક સદી પહલેાાં િાવષિક દસ લાખ ડૉલરનો પગાર મળતો થઈ ગયો હતો 

સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 

 ાલી  ેપ્પ્લનને પાાં  િષાની ઉંમરે બીમાર માતાને મદદરૂપ બનિા જતા માતા જેની સાથે કામ 
કરતી હતી એ નાટય સાંસ્થામાાં જ નોકરી મળી ગઈ.  ાલીએ એ નાટક માંડળી સાથે િષો સધુી 
ઇંગ્લેન્દ્ડમાાં તથા ્રુોપ અને અમેદરકામાાં પણ સ્ટેજ ગજાવ્્ુાં. તેની અમેદરકાની ટરૂ દરવમયાન 
અમેદરકામાાં તેનુાં નામ મશહરૂ બની ગ્ુાં. અમેદરકાના પ્રિાસ પછી એ પાછો નાટય સાંસ્થાની ટીમ 
સાથે ઇંગ્લેન્દ્ડ આિી ગયો હતો, પણ અમેદરકાની દફલ્મ કાંપની દકસ્ટોને તેની સાથે સાંપકા  જાળિી 
રાખ્યો હતો. 

્િુાન બન્દ્યા પછી  ાલીએ પેલી નાટય સાંસ્થા સાથે છેડો ફાડી નાખ્યો. કારમી ગરીબી જોનારા 
 ાલીને કોઈ પણ રીતે ચ ક્કાર પૈસા કમાિા હતા. તેણે કોઈ એક કાંપની સાથે બાંધાિાને બદલે જુદી 
જુદી કાંપનીઓ સાથે અમકુ સમય માટે કામ કરિા માાંડ્ુાં. હિે તેનુાં નામ થઈ ગ્ુાં હત ુાં અને એ 
કારણે તેને સારી એિી કમાણી પણ થિા લાગી હતી. ૧૯૧૩માાં દકસ્ટોન કાંપનીએ તેને અમેદરકા 
આિી જિાની ઑફર આપી. દકસ્ટોન કાંપની મગૂી દફલ્મ્સ બનાિતી હતી.  ાલીએ અઠિાદડયાના 
૧૫૦ ડૉલરના પગારથી એ નોકરી સ્િીકારી લીધી. યાદ રહ,ે એક સદી પહલેાાં એને ૧૫૦ ડૉલરનો 
પગાર મળતો થઈ ગયો હતો! 



 

 

 

દકસ્ટોનની પહલેી દફલ્મમાાં દદગ્દશાકે  ાલીને કપડાાં આપ્યાાં હતાાં એ પહરેીને તેણે અચભનય કયો. 
પણ બીજી દફલ્મથી  ાલીએ પોતાનો પહરેિેશ જાતે નક્કી કયો. સાિ ટૂાંકા જાકીટ સાથે કોથળાાં જેવુાં 
પાટલનૂ ને મોટા શઝૂ. એ દફલ્મ માટે તેણે અત્તયાંત ઝીણી મછૂ રાખી અને હાથમાાં નેતરની સોટી 
રાખી. મફુચલસ જેિો એ પોશાક પછી તેની ઓળખ બની ગયો. 

 ાલીએ દકસ્ટોનના સ્ટુદડયોમાાં ૩૫ કોમેડી દફલ્મ્સ બનાિી. એ બધી મગૂી દફલ્મ્સ હતી અને ૧૦ 
વમવનટની જ હતી. એ દફલ્મોમાાં  ાલી  ેપ્પ્લનના ટ થી પે્રક્ષકો આકષાાયા અને દકસ્ટોન કાંપનીએ 
ધમૂ નફો કયો. 

 ાલીની દફલ્મ્સની સફળતા જોઈને ૧૯૧૫માાં દકસ્ટોનની હરીફ કાંપનીએ  ાલીને નોકરીએ રાખી 
લીધા. એ કાંપનીએ  ાલીને અઠિાદડયાના ૧૫૦ ડૉલરના પગારને બદલે ૧૨૫૦ ડૉલરનો પગાર 
આપિા માાંડયો. એથી  ાલીએ ઉત્તસાહમાાં આિીને એક જ િષામાાં ૧૪ દફલ્મ બનાિી નાખી. એ 
દફલ્મો પણ ટાંકશાળસમી સાચબત થઈ અને  ાલીને ત્રીજી એક દફલ્મ કાંપનીએ ૧૯૧૬માાં નોકરીએ 
રાખી લીધા અને એ કાંપનીએ  ાલીનો પગાર નક્કી કયો હતો, એક િષાના પોણા સાત લાખ 
ડૉલર. હોલીવડૂમાાં  ાલી  ેપ્પ્લનના નામનો વસક્કો જામી ગયો. અગાઉ એની ટીકા કરતા વિિે કો 
અને ભર સમાજના લોકો પણ એની પ્રશાંસા કરતા થઈ ગયા હતા. 

૧૯૧૮માાં ફસ્ટા  નેશનલ નામની દફલ્મ કાંપનીના માચલકે  ાલી  ેપ્પ્લનને મળિા બોલાવ્યા. એમણે 
કહ્ુાં કે તમે અમારી કાંપનીમાાં આિી જાઓ.  ાલીએ કહ્ુાં કે, ‘હુાં િરસમાાં માત્ર આઠ દફલ્મ માટે જ 
કામ કરીશ.’ ફસ્ટા  નેશનલ કાંપનીના માચલકે કહ્ુાં, ‘માંજૂર છે.’ ‘અને હા, હુાં િષાનો દસ લાખ ડૉલર 
પગાર લઈશ,’  ાલીએ કહ્ુાં. ફસ્ટા  નેશનલ કાંપનીના માચલકે કહ્ુાં, ‘એ પણ માંજૂર અને તમે બીજી જે 
કાંઈ શરતો મકુો એ પણ અમને માંજૂર છે!’ 

 ાલી  ેપ્પ્લને એ ડીલ કયુંેુ ત્તયાાં સધુીમાાં તો તેઓ એટલા લોકવપ્રય બની ચકૂ્ા હતા કે 
હોલીવડૂમાાં અનેક નકલી  ેપ્પ્લનો મેદાનમાાં ઊતરી પડયા હતા! એ સમયની મોટા ભાગની 
દફલ્મ્સમાાં નકલી  ેપ્પ્લન દેખાિા માાંડયા. ક્સ્થવત એિી સજાાઈ કે ૧૯૧૮થી  ાલી  ેપ્પ્લને પોતાની 
દરેક દફલ્મની શરૂઆતમાાં પોતાની સહી સાથે એિી જાહરેાત પડદા પર દશાાિિી પડી કે મારા આ 
હસ્તાક્ષર ન હોય એિી કોઈ પણ દફલ્મ અસલી  ાલી  ેપ્પ્લનની નથી એવુાં માનજો! 



 

 

 

 ાલીએ ૧૯૧૬માાં ‘િન એ. એમ.’ અને ૧૯૧૮માાં ‘સોલ્ડર આમ્સા’ દફલ્મો બનાિી. એ બાંને દફલ્મને 
કારણે  ાલીની કોમેદડયનની ઈમેજ બદલાઈ ગઈ.  ાલી  ેપ્પ્લન બ્રાન્દ્ડ દફલ્મનો સમય ત્તયારથી 
શરૂ થયો. પડદા પર ઉડતી હાસ્યની છોળોની ભીતરમાાં ઊંડી િેદના અને લાગણી પે્રક્ષકોની નજરે 
 ડિા લાગી. ‘સોલ્ડર આમ્સા’માાં સૈવનકોના જીિનની ભયાનક િાસ્તવિકતાને હાસ્યના ઓઠા હઠેળ 
રજૂ કરીને  ાલીએ કમાલ કરી નાખી હતી. ૧૯૧૮માાં પ્રથમ વિશ્ર્િ્િુ પરુૂાં  થ્ુાં એ જ િષે રજૂ 
થયેલી એ દફલ્મ આજે પણ પ્રથમ વિશ્ર્િ્િુ વિશેની મહાન દફલ્મોમાાંની એક ગણાય છે. 

 ાલીએ ૧૯૨૦માાં પહલેિહલેી લાાંબી દફલ્મ ‘ધ દકડ’ બનાિી એ તેમની સૌથી િધ ુસફળ દફલ્મ 
સાચબત થઈ.  ાલીનુાં નામ અત્તયાંત મોટુાં થઈ ગ્ુાં હત ુાં એમ છતાાં એમણે એ સમયના કેટલાાંક 
નામાાંદકત દફલ્મ સર્જકો સાથે મળીને ‘્નુાઈટેડ આદટિસ્્સ’ નામની કાંપની બનાિી. એ કાંપનીના 
બેનર હઠેળ  ાલીએ ૧૯૨૫માાં ‘ગોલ્ડ રશ’, ૧૯૨૮માાં ‘સકાસ’ અને ૧૯૩૧માાં ‘વસટી લાઈ્સ’ દફલ્મ્સ 
બનાિી. અને એ દફલ્મોને કારણે  ાલી સફળતાની  રમસીમા સધુી પહોં ી ગયા. ૧૯૩૦ સધુીમાાં 
તો વિશ્ર્િમાાં મગૂી દફલ્મોને બદલે બોલતી દફલ્મો બનિા માાંડી હતી, પણ  ાલીની દફલ્મ્સનાાં પાત્રો 
મગૂાાં જ રહતેાાં હતાાં. ૧૯૩૬માાં તેમણે ‘મોડના ટાઈમ્સ’ નામની દફલ્મ બનાિી. એમાાં  ાલીએ 
અસ્પષ્ટ રીતે ગણગણાયેલા ગીતરૂપે પદરિતાનનો ઈશારો કયો. જોકે તેમણે પહલેી બોલતી દફલ્મ 
છેક ૧૯૪૦માાં બનાિી. એ ‘ગે્રટ દડકટેટર’ દફલ્મમાાં  ેપ્પ્લને ડબલ રોલ કયો હતો. સરમખુત્તયાર 
દહટલર પર કટાક્ષ કરતી એ દફલ્મમાાં  ાલીએ દહટલરનો રોલ કયો હતો અને સાથે એક યહદૂી 
િાળાંદનો રોલ પણ કયો હતો. જોકે શબ્દોને બદલે મકૂ અચભનય દ્વારા િધ ુ ોટદાર અચભવ્યક્તત 
કરી શકતા  ાલીનુાં મફુચલસનુાં પાત્ર બોલતી દફલ્મોમાાં પે્રક્ષકોને અપીલ કરી શક્ુાં નહીં. એના કારણે 
 ેપ્પ્લનનાાં િળતાાં પાણી થયાાં. 

આ દરવમયાન બીજુ ાં વિશ્ર્િ્િુ શરૂ થ્ુાં. બીજા વિશ્ર્િ્િુ પછી અમેદરકામાાં સામ્યિાદ અને 
સામ્યિાદીઓ વિરુિ જુિાળ ઉમટયો અને  ેપ્પ્લને એિી ક્સ્થવતમાાં સોવિયેત સાંઘ સાથે દોસ્તી કરિી 
જોઈએ એવુાં કહ્ુાં. પદરણામે લોકો એના વિરોધી બની ગયા અને  ાલીએ અમેદરકા છોડીને ્રુોપ 
જતા રહવે ુાં પડ્ુાં. તેમણે ૨૦ િષા ્રુોપમાાં ગાળયાાં, પણ એ દરવમયાન તેઓ બે જ દફલ્મ બનાિી 
શક્ા અને એ પણ ફલોપ સાચબત થઈ. જોકે તેમણે વસનેમાના કે્ષતે્ર કરેલા અમલૂ્ય પ્રદાન બદલ 



 

 

૧૯૭૨માાં ઓસ્કર એિૉડા સમારાંભમાાં એમને બોલાિીને હોલીવડૂના ધરુાંધરો દ્વારા એમનુાં સન્દ્માન 
કરા્ુાં. 

૧૯૭૭માાં ૮૮ િરસની ઉંમરે  ાલી  ેપ્પ્લન મતૃ્ત્ ુપામ્યા. વિશ્ર્િની વસનેમા સસૃ્ષ્ટમાાં તેઓ પોતાનુાં 
આગવુાં પ્રદાન કરી ગયા અને તેમનુાં નામ અમર બની ગ્ુાં. કારમી ગરીબીમાાં ખાિાના ફાાંફા હોય 
એિી ક્સ્થવતમાાં પણ માણસ પોતાનો રસ્તો કાઢી શકે છે એ  ાલી  ેપ્પ્લને સાચબત કરી બતાવ્્ુાં. 
 ાલી  ેપ્પ્લનના જીિનમાાંથી દરેક માણસે ઘડો લેિો જોઈએ કે કોઈ પણ માણસ ધારે તો 
શનૂ્દ્યમાાંથી સર્જન કરી શકે છે. 

 

કોઈ કહ ેએટલે તમે વનષ્ફળ થઇ જતાાં નથી :  

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

ક્ાાંક ક્ષણના કાફલા ફૂાંકી જિાના હોય છે,ક્ાાંક કાાંધે ભાર એ િેંઢારિાના હોય છે, 
હો ભલે િેઢે તમારા દુુઃખના ટવશયા બધા,એક દફક્કુાં ક્સ્મત દઈ,ભલૂી જિાના હોય છે - સાંજય પાંડયા 
તુાં જજિંદગીમાાં કાંઈ કરી શકિાનો નથી, તારામાાં કોઈ આિડત જ નથી,તારે જે કરિાનુાં હત ુાં એ ત ુાં કરી 
શક્ો નથી, તારી પાસેથી આિી અપેક્ષા ન હતી, તુાં વનષ્ફળ છે, તુાં ખોટી મહનેત કરે છે, સરિાળે 
કાંઈ જ િળિાનુાં નથી. કોઈ પણ સફળ માણસની જજિંદગી જુઓ, એને ક્ારેક ને ક્ારેક તો આિાાં 
િાક્ો સાાંભળિાાં જ પડયાાં હોય છે. બોચલવડૂમાાં આજે જે શહનેશાહ તરીકે ઓળખાય છે એ 
અવમતાભ બચ્ ન રેદડયો માટે એનાઉન્દ્સરનો ઇન્દ્ટરવ્્ ૂઆપિા ગયા ત્તયારે તેમને એવુાં કહીને 
દરજેતટ કરી દેિાયા હતા કે તમારો અિાજ રેદડયોમાાં  ાલે તેિો નથી. દરેક વ્યક્તતની જજિંદગીમાાં 
ક્ારેક ને ક્ારેક તો દરજેતશન આિિાનુાં જ છે. 

યાદ રાખો, કોઈના કહિેાથી તમે વનષ્ફળ થઈ જતાાં નથી. હા, એિો સમય ક્ારેક  ોક્કસ આિે છે 
જ્યારે તમારે એવુાં સાાંભળવુાં પડે કે તમે વનષ્ફળ છો. સિાલ એ હોય છે કે તમે કોઈના શબ્દોથી 
તમારી જાતને વનષ્ફળ માની લો છો કે પછી સફળ થિા માટે નિો પ્રયાસ આદરો છો? વનષ્ફળ એ 
જ માણસ છે જે પોતાના હાથે જ પોતાના ઉપર 'વનષ્ફળ' નુાં લેબલ મારી દે છે. જ્યાાં સધુી તમે 
તમારી જાતને વનષ્ફળ નહીં માનો ત્તયાાં સધુી કોઈ તમને વનષ્ફળ કરી શકત ુાં નથી. 



 

 

એ જ માણસ વનષ્ફળ છે જે પોતાની જાતને અંડર એસ્સ્ટમેટ કરે છે. એક એિો રાજા બતાિો જે 
તમામે તમામ ્િુો જીત્તયો હોય. હાર સ્િાભાવિક છે. તમે હારને તમારા પર કેટલી હાિી થિા દો છો 
તેના પર હાર કે જીતનો આધાર રહ ેછે. એક વ્યક્તતને તેની કાંપનીમાાં એક 'ટાસ્ક' સોંપિામાાં આિી. 
તેણે ખબૂ મહનેત કરી પણ એ સફળ ન થયો. બોસ પાસે જઈને તેણે કહ્ુાં કે, "આઈ એમ ફ્લોપ." હુાં 
વનષ્ફળ ગયો. બોસ સમજુ હતો. બોસે કહ્ુાં કે ત ુાં વનષ્ફળ નથી, તારો એક પ્રયાસ વનષ્ફળ ગયો છે. 
આ પહલેાાં તેં અનેક ટાસ્ક પરૂી કરી છે, ત્તયારે તો તેં આિીને કહ્ુાં ન હત ુાં કે હુાં સફળ થયો છાં. તારી 
એ સફળતાને યાદ કર. સિાલ કદરયરનો હોય કે જજિંદગીનો, કોઈ પણ માણસના તમામ વનણાયો 
ક્ારેય સા ા પડતાાં જ નથી હોતા. સફળતા માટે માત્ર આપણા ઇરાદા અને મહનેત જ કામ નથી 
લાગતાાં બીજાાં પણ એિાાં પદરબળો હોય છે જે તમને વનષ્ફળ બનાિતાાં હોય છે. તમે તેનાાં કારણોને 
સા ી રીતે તપાસી શકો છો? તેમાાંથી કાંઈ શીખિા જેવુાં શોધી શકો છો? જજિંદગીમાાં સફળતા જેટલુાં 
નથી શીખિતી એના કરતાાં અનેક ગણ ુવનષ્ફળતા શીખિી જતી હોય છે. 

એક વનષ્ફળતામાાંથી જજિંદગી ખતમ થઈ જતી નથી. સૌથી િધ ુ ાન્દ્સ કોને મળે છે? જેનામાાં 
કાબેચલયત હોય છે એને. તમે તમારી તમામ શક્તતઓ એમાાં રેડી દો. વનષ્ફળતાનો ડર ન રાખો. 
ખાસ તો જૂની વનષ્ફળતાને ભલૂી જાિ, માત્ર એ ભલૂોને જ યાદ રાખો જે તમારે હિે નથી કરિાની. 
તમારી સફળતાનો મખુ્ય આધાર એ જ છે કે તમે તમારી વનષ્ફળતાને કેટલી ગાંભીરતાથી લીધી છે. 
સફળતાને સહજ રીતે લેજો પણ વનષ્ફળતાને સમજજો. જે વનષ્ફળતાને ગાંભીરતાથી નથી લેતો એ 
સફળ નથી થઈ શકતો. 

ઓપ્રા વિન્દ્ફે્રની ગણના આજે સૌથી સફળ વ્યક્તત તરીકે થાય છે. ઓપ્રા વિન્દ્ફે્ર શો આખી દુવનયામાાં 
મોસ્ટ પોપ્્લુર ટેચલવિઝન શો હતો. તમને ખબર છે આ જ ઓપ્રા વિન્દ્ફે્રને ન્દ્્ઝૂ એન્દ્કરની 
જોબમાાંથી એક ન્દ્્ઝૂ  ેનલે કાઢી મકૂી હતી. તેને કહિેા્ુાં હત ુાં કે તમે ટેચલવિઝન માટે દફટ નથી. 
ઓપ્રાએ આ િાત માની લીધી હોત તો એ આજે પોતાની ટેચલવિઝન કાંપની  લાિતી ન હોત. 
દરેક વ્યક્તતમાાં કાંઈક ખબૂી હોય જ છે. માણસમાાં સૌથી મોટી ખબૂી એ જ હોિી જોઈએ કે કોઈ પણ 
વનષ્ફળતાથી હતાશ ન થાય. 'એપલ'કાંપની આજે જેના નામે ઓળખાય છે એ સ્ટીિ જોબ્સને ૩૦ 
િષાની ઉંમરે એણે જ શરૂ કરેલી કાંપનીમાાંથી કાઢી મકુાયા હતા. સ્ટીિ જોબ્સ જેિો માણસ પણ 
દડપે્રશનમાાં સરી ગયો હતો. જોકે પછી તેણે નક્કી ક્ુું કે હુાં હારિાનો નથી. તેણે હતાશા ખાંખેરી 
પ્રયાસો આદયાા અને પછી તેની સફળતાની નોંધ આખી દુવનયાએ લીધી. 



 

 

દુવનયા સફળતા સાાંખી શકતી નથી. માણસ સફળ થાય ત્તયારે રાજી થિાિાળા બહુ ઓછા હોય છે 
પણ વનષ્ફળ જાય ત્તયારે ખશુ થિાિાળાની બહુમતી હોય છે. સફળતા િખતે અચભનાંદન 
આપિાિાળા ખરેખર કેટલા દદલથી અચભનાંદન આપતા હોય છે?વનષ્ફળતા િખતે આશ્વાસન 
આપનારાના મનમાાં ખરેખર કેટલો અફસોસ હોય છે? જે અચભનાંદન અને આશ્વાસનથી પર રહી શકે 
છે એ જ પોતાનુાં ધા્ુું કામ કરી શકે છે. અત્તયારે એક સાિાવત્રક ફદરયાદ એ હોય છે કે બધા મારી 
સાથે પોચલદટતસ રમે છે, કોઈ પણ ઓદફસનુાં ઉદાહરણ લઈ લ્યો, ત્તયાાં કોઈ ને કોઈ રમત  ાલતી જ 
હોય છે. તમારી સાથે કોઈ રમત રમે છે? તો યાદ રાખો કે તમે એ રમતથી દૂર રહો. જો તમારુાં  
ધ્યાન એમાાં ગ્ુાં તો તમારે જેમાાં ધ્યાન રાખિાનુાં છે ત્તયાાંથી ધ્યાન હટી જશે. જે લોકો જે કરતાાં હોય 
એ કરિા દો અને તમારે જે કરિાનુાં છે એ કરો. મોટા ભાગે માણસને રમત રમાય છે એિી ખબર 
પડે ત્તયારે એ પોતે પણ રમત રમિા માાંડે છે અને શક્તતઓ િેડફે છે. બીજી િાત એ કે કોઈ માણસ 
મહનેત કરતો હોય તો તમે એની સફળતા માટે કાંઈ ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં પણ એ વનષ્ફળ જાય 
એિા પ્રયાસોથી દૂર રહો. જે કોઈનુાં ભલુાં નથી ઇચ્છતો એનુાં કોઈ ભલુાં નથી ઇચ્છતુાં. 

વનષ્ફળતાને જરાક જુદી રીતે સમજિાની પણ જરૂર છે. તમારી વપ્રય વ્યક્તતને તમારી સૌથી િધ ુ
જરૂર ક્ારે હોય છે? એ વનષ્ફળ થઈ રહ્યા હોય ત્તયારે. તમારી વ્યક્તતને તટૂિા ન દો. એ પણ 
પે્રમનો જ એક પ્રકાર છે કે આપણે આપણી વ્યક્તતને હારિા, થાકિા કે નાસીપાસ થિા ન દઈએ. 
પોતાની વ્યક્તતની વનષ્ફળતાને િધ ુઅઘરી ન બનાિો. તમારા શબ્દોની બહુ મોટી તાકાત છે. 
આપણી વ્યક્તતને એિી તો આશા હોય જ છે કે આખી દુવનયા ભલે મારી વિરૂિ થઈ જાય પણ આ 
એક વ્યક્તત છે જે દરેક સાંજોગોમાાં મારી સાથે છે. આિી એક વ્યક્તત બનવુાં એ બહુ મોટી િાત છે. 
આપણને આપણી સફળતા િખતે નહીં પણ વનષ્ફળતા િખતે સા િે એ જ વ્યક્તત યાદ રહતેી હોય 
છે. કોઈ ન હત ુાં ત્તયારે એ હતો અથિા તો કોઈ નહોત ુાં ત્તયારે એ હતી, આ અહસેાસ જ પરૂતો હોય છે. 

પે્રમની સૌથી િધ ુપરખ ત્તયારે જ થાય છે જ્યારે આપણે જેને પે્રમ કરતા હોય એ વ્યક્તત ઉદાસ, 
વનરાશ કે હતાશ હોય. માત્ર પે્રમમાાં જ એિી તાકાત છે કે માણસને પાછો બેઠો કરી શકે. તમને 
આિો  ાન્દ્સ મળયો હોય તો તમારી જિાબદારી, િફાદારીને પે્રમપિૂાક વનભાિો. તેને ખાતરી આપો 
કે ત ુાં વનષ્ફળ નથી, કોઈના કહિેાથી ત ુાં ખતમ થઈ જિાનો નથી, હુાં તારી સાથે છાં, તમારા શબ્દો 
સાંજીિની જેવુાં કામ કરશે. 



 

 

કોઈ વનષ્ફળતાથી ન ડરો. એક િખત ફેઈલ જિાથી, એક િખત એટીકેટી આિી જિાથી, એકાદ 
મેમો કે નોદટસ મળિાથી કે એકાદ િખત નોકરીમાાંથી હકાલપટ્ટી થઈ જિાથી કોઈ કાયમ માટે 
વનષ્ફળ થઈ જતુાં નથી. બીજી િખત આવુાં ન થાય એ માટે સભાન રહી તમારા પ્રયત્તનો  ાલ ુરાખો. 
વનષ્ફળ એ જ જાય છે જેનામાાં સફળતાની શક્તા હોય છે અને સફળ એ જ થાય છે જે 
વનષ્ફળતાને ઓિરટેક કરી માંચઝલ સધુી પહોં ે છે. જ્યાાં સધુી તમને તમારી જાત ઉપર ભરોસો છે 
ત્તયાાં સધુી તમને કોઈ હરાિી શકિાનુાં નથી. યાદ રાખો, કોઈ વનષ્ફળતા કાયમ હોતી નથી. 

છેલ્લો સીન : 

સખુનુાં એક દ્વાર બાંધ થઈ જિાની સાથે બીજુ ાં દ્વાર ખલૂી જત ુાં હોય છે, પરાંત ુઆપણે બાંધ દ્વાર તરફ 
એટલો બધો સમય જોતા રહીએ છીએ કે ખલુ્લુાં દ્વાર જોઈ જ શકતા નથી. -હલેન કેલર  

(‘સાંદેશ’, તા. 14મી એવપ્રલ, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ચ િંતનની પળે કોલમ) 

 

સારા કે ખરાબ માણસ હોવુાં એટલે શુાં? 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
આિે છે યાદ એની બસ એટલુાં હુાં જાણુાં, પછૂો નહીં કે ક્ારે,શુાં કામ યાદ આિે, 
ભલૂી જિાય માણસ આખેઆખો પરાંત ુમાણસની બાદ માણસનુાં કામ યાદ આિે 
-વનનાદ અધ્યારુ 
સારા માણસ હોવુાં એટલે શુાં? સારાની કોઈ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા નથી. હા,કહવે ુાં હોય તો કહી શકાય કે જે 
ખરાબ નથી એ સારુાં  છે. તો સિાલ એ થાય કે ખરાબ એટલે શુાં ? ખરાબ કે બરૂાની પણ કોઈ 
 ોક્કસ ડેદફનેશન નથી. દરેક માણસ પોતાને સારો જ સમજે છે. ખનૂીને પછૂશો તો તેની પાસે પણ 
ખરાબ ન હોિાનાાં પરૂતાાં કારણો હશે. 
સારા હોવુાં કે સારા બનવુાં એ કોઈનો ઇજારો નથી. દરેક માણસમાાં જો સૌથી મોટી કોઈ ક્ષમતા હોય 
તો એ સારા બનિાની છે. સારા કે ખરાબનો કોઈ માપદાંડ પણ નથી. કેટલો સારો હોય તો માણસ 
સારો ગણાય, એનુાં માપ ન હોય. હા, ખરાબ બનિા માટે એક ભલૂ કે એક ગનુો કાફી છે. જાહરેમાાં 
સારો થઈને ફરતો માણસ ખાનગીમાાં થોડોક ગનેુગાર હોય છે અને આખી દુવનયા જેને ખરાબ 
માનતી હોય એ પણ થોડોક સારો હોઈ શકે છે. માણસ કઈ તરફ િધ ુઢળે છે તેના પરથી તેનુાં સારુાં  
વ્યક્તતત્તિ કે ખરાબ  ાદરત્ર્ય નક્કી થત ુાં હોય છે. 



 

 

મને કાંઈ ફેર પડતો નથી એવુાં કહનેારને પણ ક્ાાંક કશોક ફેર પડતો હોય છે. કોઈ સારો માણસ કહ ે
એ બધાને ગમતુાં હોય છે. સારા માણસ કહિેડાિિા સારા સાચબત થવુાં પડત ુાં હોય છે. બગડિાની 
પરૂતી તક હોય છતાાં જે બગડે નહીં એ સારો માણસ છે. સીધી જમીન પર બધા જ સીધા  ાલી 
શકે છે પણ લપસણી જગ્યા ઉપર પણ લસરી ન જાય એ માણસ 'બેલેન્દ્સ્ડ' છે. 
એક માણસે કહ્ુાં કે મેં મારી જજિંદગીમાાં ક્ારેય લાાં  લીધી નથી. હકીકત એ હતી કે એને લાાં  મળે 
એિી શક્તા જ ન હતી. હા,લાાં  ઇઝીલી અિેલેબલ હોય અને ન લે તો એ સા ો સજ્જન છે. એક 
માણસ હતો. જજિંદગીમાાં ક્ારેય કાંઈ ખોટુાં ન કરે. તેની સાથે કામ કરતા લોકો બધા જ પ્રકારના 
ગોરખધાંધા કરે. એક િખત એ માણસને રૂવપયાની જરૂર ઊભી થઈ. ઓદફસમાાં સાથે કામ કરતી 
વ્યક્તત પાસે તેણે રૂવપયા ઉછીના માગ્યા. એ માણસે કહ્ુાં કે હુાં કહુાં એ કામ પતાિી દે, તને એમને 
એમ રૂવપયા આપુાં. મારે પાછા જ નથી જોઈતા. પેલા માણસે કહ્ુાં કે ના, મારે એ રીતે રૂવપયા નથી 
જોઈતા, તારે આપિા હોય તો ઉછીના આપ. તેના જિાબમાાં એવુાં કહ્ુાં કે મારી પાસે તો હરામના 
રૂવપયા છે, તો શુાં ત ુાં હરામના રૂવપયા લઈશ? તુાં તો આિા રૂવપયાને ખરાબ ગણે છે. પેલા માણસે 
કહ્ુાં કે રૂવપયા સારા કે ખરાબ નથી હોતા, દાનત સારી કે ખરાબ હોય છે. 
બરૂા બનવુાં બહુ સહલે ુાં છે, કારણ કે કોઈ પણ માણસ ખરાબ બની શકે છે. સારા બની રહવે ુાં જ િધ ુ
અઘરુાં  છે. સારા બનવુાં સહલે ુાં હોત તો તો આખી દુવનયા સારી જ હોત. કોઈ માણસ કાયમી સારો જ 
રહ ેકે હાંમેશ માટે ખરાબ જ રહ ેએવુાં જરૂરી નથી. સારો માણસ ગમે તે ઘડીએ ખરાબ થઈ શકે છે. 
યાદ રાખિા જેિી િાત એ જ છે કે સારી છાપ ઝડપથી ભ ૂાંસાઈ જાય છે અને ખરાબ છાપ વમટાિતા 
િષો અને ઘણી િખત આખી જજિંદગી નીકળી જાય છે. એક સારા માણસે એક ભલૂ કરી અને બધા 
જ કહિેા લાગ્યા, એ તો ખરાબ છે. એક ખરાબ માણસે દસ સારાાં કામ કયાું તો પણ કોઈ તેને સારો 
કહતે ુાં નથી. એટલે જ સારા રહવે ુાં અઘરુાં  છે. સારાપણુાં તમારી દરેક ક્ષણે પરીક્ષા કરે છે. 
હા, સારા માણસે સારા દેખાિા પ્રયત્તન કરિો પડતો નથી. ખરાબ માણસે એિી મહનેત કરિી પડે 
છે કે એ સારો દેખાય. અંધારામાાં પણ જે માણસ સારો છે એ અજિાળામાાં પણ એિો જ રહિેાનો છે. 
અંધારામાાં જે માણસ સારો નથી એણે અજિાળામાાં સારા દેખાિા પ્રયત્તન કરિો પડે છે. તમે કેિા 
છો એ તમારે જાણવુાં છે તો તમારી ગેરહાજરીમાાં લોકો તમારા વિશે શુાં બોલે છે એની તપાસ કરજો. 
માણસની મજબરૂી કે ડર હોય છે જે ખરાબ માણસને મોઢામોઢ ખરાબ કહતેાાં અટકાિે છે. ડરના 
કારણે સામે સારુાં  બોલતો માણસ પાછળથી હાંમેશાાં ખરાબ બોલતો હોય છે. 
સારા માણસને ખાનગીમાાં પણ ખરાબ ન કહિેો એ સારા સાંસ્કાર છે. તમારી નજીક સારો માણસ 
હોય એને તમે ક્ારેય મોઢામોઢ કહ્ુાં છે કે ત ુાં સારો માણસ છે. ખરાબ માણસની લોકો િાતો કરતા 



 

 

ફરે છે અને સારા માણસની કદર કરતાાં ઓલિેઝ અ કાય છે. સારા માણસને સારો રાખિો એ પણ 
મોટુાં કામ છે, કારણ કે સારા માણસો લઘમુતીમાાં છે અને દદિસે ને દદિસે ઘટતા જાય છે. 
એક માણસ સાંત પાસે ગયો. તેણે કહ્ુાં કે મારે હાંમેશ માટે સારા બની રહવે ુાં છે, મારે શુાં કરવુાં ? સાંતે 
કહ્ુાં કે તો તારે રોજ જીતવુાં પડશે. પેલા માણસે કહ્ુાં કે મહારાજ, મને તમારી િાત સમજાઈ નહીં. 
સાંતે કહ્ુાં કે માણસ તો માણસ જ હોય છે પણ દરેક માણસની અંદર એક સજ્જન અને એક શેતાન 
જીિતો હોય છે. આ બાંને િચ્ ે રોજેરોજ ્િુ  ાલત ુાં રહ ેછે. સજ્જને દરરોજ શેતાનને મારીને 
જીિિાનુાં હોય છે. એ જ્યાાં સધુી શેતાનને મારી શકે છે ત્તયાાં સધુી જ એ સારો માણસ રહ ેછે. શેતાન 
જો એક િખત જીતી ગયો અને સજ્જનને મારી નાખ્યો તો એ સજ્જનને પાછો જીિતો થિા દેતો 
નથી એટલે સારા બની રહિેા માટે દરરોજ શેતાનને મારીને જીતતા રહવે ુાં પડે છે. શેતાન એક 
િખત જીતી ગયો તો પછી એ મોટો ને મોટો થતો જાય છે અને પછી એને મારી શકાતો નથી. 
માણસ સારો કે ખરાબ હોય છે. બાળક સારુાં  કે ખરાબ નથી હોત ુાં. તમે કોઈ દદિસ સાાંભળ્ુાં છે કે એ 
બાળક ખરાબ છે? બાળક બાળક જ હોય છે. મતલબ કે ઈશ્વર તો બધાને સારા બનાિીને જ મોકલે 
છે. મોટા થઈને માણસ પોતાનાાં કમો કે કુકમોથી સારો કે ખરાબ બને છે. સારા અને સા ા માણસે 
ક્ારેય પોતાનો બ ાિ કરિો પડતો નથી, કારણ કે જે સારુાં  હોય છે એ િહલે ુાં કે મોડુાં સાચબત થઈ 
જતુાં જ હોય છે. દરેક માણસ મહાન ન બની શકે પણ દરેક માણસ સારો તો બની જ શકે છે. અને 
હા, મહાન બનવુાં હજુયે સહલે ુાં છે પણ સારા બનવુાં સહલે ુાં નથી. તમારી અંદર રહલેા 'સારાપણા' ને 
જીિતુાં રાખો, જીિિાની મજા આિશે.    
છેલ્લો સીન : 
મતૃ્ત્ ુપછી સમાજમાાં મરનાર વિશે જે કાાંઈ બોલાય છે તે સાાંભળીને વિ ારજો કે જીિન એવુાં જીિવુાં 
જોઈએ જેથી આપણા મતૃ્ત્ ુપછી લોકોએ અંજચલ આપતી િખતે ખોટુાં બોલવુાં ન પડે. -અજ્ઞાત     
(‘સાંદેશ’, તા. 5 મે, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ‘ચ િંતનની પળે’ કોલમ) 
 

બધા મારા સારાપણાનો ફાયદો જ ઉઠાિે છે 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

પાાંદડીના ઘર મહીં જીિી રહ્યો છાં, પષુ્પ છાં, ધીમે ધીમે ખીલી રહ્યો છાં. 

આ ગચણતના દાખલાની જેમ રોજે, થોડુાં થોડુાં હુાં મને શીખી રહ્યો છાં.   -અવનલ  ાિડા 



 

 

દુવનયામાાં સૌથી િધ ુન સમજાતી કોઈ બાબત હોય તો એ સાંબાંધ છે,કારણ કે સાંબાંધ બદલાતા રહ ે
છે. કોઈ સાંબાંધ ક્ારેય એકસરખો નથી રહતેો. ગાઢ હોય એ સાંબાંધ ગમે ત્તયારે પતલો પડી જાય છે 
અને જેની કોઈ અપેક્ષા ન રાખી હોય એિી વ્યક્તત ક્ારેક અ ાનક પડખે આિીને ઊભી રહી જાય 
છે. જેના ઉપર વિશ્વાસ હોય કે આ માણસ ખરા ટાઈમે ઊભો રહશેે એ પાણીમાાં બેસી જતો હોય છે 
અને ક્ારેક ડબેૂલો સાંબાંધ તરિરીને તાજો થઈ જાય છે. 

વિશ્વનુાં સર્જન થ્ુાં ત્તયારથી એક િાત કહિેાતી અને સાંભળાતી આિી છે કે માણસ મતલબી છે, 
બધા જ લોકો સ્િાથાનાાં સગાાં છે,કામ હોય ત્તયારે કાલાિાલા કરી કામ કઢાિી જાય છે અને આપણને 
જરૂર હોય ત્તયારે ફરકતાાં પણ નથી. દુવનયાના દરેક માણસને ક્ારેક તો એવુાં થત ુાં જ હોય છે કે 
બધા લોકો મારા સારાપણાનો ફાયદો ઉઠાિે છે. ક્ારેક માણસ પોતાને જ મરૂખ લાગે છે કે હુાં જ 
મરૂખો છાં કે બધાને મદદ કરિા દોડયો જાઉં છાં. માણસને એિા પણ વિ ાર આિતા રહ ેછે કે હિે 
મારેય સ્િાથી થઈ જવુાં છે. કામ લાગે એિા જ સાંબાંધો રાખિા છે. કોઈ પાછળ ખોટા તણાવુાં નથી. 

અલબત્ત, માણસની પ્રકૃવત એમ ઝટ બદલાતી નથી. સારો માણસ હોય એ સારો જ રહ ેછે. ખરાબ 
માણસ પણ દરેક બાબતમાાં ખરાબ રહી શકતો નથી. માણસ સરિાળે તો માણસ જ હોય છે, 
આપણે તેના ઉપર સારા કે ખરાબનુાં લેબલ લગાડી દઈએ છીએ અને મોટાભાગે આ લેબલ સા ાાં 
નથી હોતાાં. આપણે આપણા કાટલાથી માણસને માપતા રહીએ છીએ, અને એ દહસાબે સાંબાંધો 
બાાંધતા રહીએ છીએ. 

એક માણસ તકલીફમાાં હતો. ક્ાાંય  ેન પડત ુાં ન હત ુાં. તેને થ્ુાં કે મારા લોકો મને ઉપયોગી થશે. 
તે િારાફરતી બધાની પાસે ગયો પણ કોઈએ મદદ ન કરી. લોકો ઉપરથી તેનો વિશ્વાસ ઊઠતો 
જતો હતો. એિામાાં તેને એક એિો માણસ મળયો જેને તે ખરાબ અને નક્કામો સમજતો હતો. તેણે 
કહ્ુાં કે ચ િંતા ન કર, બધુાં થઈ જશે. આ માણસે તેને મદદ કરી. તકલીફમાાં હતો એ માણસે તેને કહ્ુાં 
કે, માફ કરજે યાર, પણ હુાં તને આખી જજિંદગી ખરાબ જ સમજતો રહ્યો અને જેને હુાં સારા સમજતો 
હતો એ બધા જ ખરાબ નીકળયા. પેલા માણસે હસીને કહ્ુાં કે ત ુાં ત્તયારેય ખોટો હતો અને અત્તયારે 
પણ ખોટો છે, તુાં મારા વિશે સા ો ન હતો તો ત ુાં જેને હિે ખરાબ સમજે છે એના વિશે પણ સા ો 
નથી. એવુાં નથી કે કોઈએ તને મદદ કરિી નહીં હોય પણ બનિાજોગ છે કે એ ન કરી શક્ા હોય. 
હુાં પણ આજે તને ઉપયોગી થયો છાં અને શક્ છે કે કાલે ઉપયોગી ન પણ થઈ શકુાં. સા ી િાત 
એ છે કે કોઈ પણ માણસ વિશે કોઈ ધારણા બાાંધી લેિી ન જોઈએ. 



 

 

આપણે માણસને તેની આજની પદરક્સ્થવતમાાં જોઈ કે સ્િીકારી નથી શકતા. આપણે ઓલિેઝ તેને 
ગઈકાલના કે આિતીકાલના આધાર ઉપર માપીએ છીએ. માણસ માટે આપણે જુદાાં જુદાાં લેબલો 
હાથમાાં લઈને જ ફરતા હોઈએ છીએ અને એક નાનકડી િાતમાાં વનણાય કરીને ફટ દઈને લેબલ 
 ીપકાિી દઈએ છીએ. સારો, ખરાબ, ઉદાર, દયાળ, નાલાયક, લચુ્ ો, બદમાશ, સ્િાથી,લેભાગ ુ
અને બીજાાં કેટલાાંય લેબલો હાથિગાાં જ હોય છે. કોઈ આપણો ફોન ન ઉપાડે તો પણ આપણે તરત 
જ એવુાં કહી દઈએ છીએ કે હિે એ મોટો માણસ થઈ ગયો છે, આપણો ફોન શા માટે ઉપાડ?ે કામ 
હત ુાં ત્તયારે દસ દસ ફોન કરતો 

હતો અને હિે તેની પાસે આપણો ફોન ઉપાડિાની ફુરસદ નથી. લગાિી દીધુાં સ્િાથીનુાં લેબલ. 
અડધા કલાક પછી એ જ માણસનો સામેથી ફોન આિે કે હુાં ડ્રાઈિ કરતો હતો એટલે ફોન ઊં કી 
શક્ો ન હતો, તમારે શુાં કામ હત ુાં ? તરત જ આપણે જૂનુાં લેબલ ઉખેડીને નવુાં લેબલ મારી દેશુાં કે 
એ તો સારો માણસ છે હોં. સા ી િાત એ છે કે માણસને ક્ારેય માપિાનો પ્રયાસ જ ન કરિો 
જોઈએ, કારણ કે એ સમય આવ્યે મપાઈ જ જતો હોય છે. 

તમારા વિશે પણ કોઈને કેવુાં લાગશે એની ચ િંતા ન કરો. તમારાથી જેટલુાં થઈ શકે એટલુાં કરો પછી 
જેને જે માનવુાં હોય એ એના પર છોડી દો. એવુાં ન વિ ારો કે લોકો તમારો ફાયદો કે ગેરફાયદો 
ઉઠાિે છે. કોઈ કાયમ તમને સારા જ કહ ેએિી અપેક્ષા પણ ન રાખો, કારણ કે સાંબાંધ, સમય અને 
સાંજોગ બદલાતા રહ ેછે. સારા હોવુાં એટલે જે તે પદરક્સ્થવતમાાં આપણી ક્ષમતા જેટલુાં સારુાં  કરવુાં. 
દરેક િખતે ક્ષમતા સરખી ન હોય. ઘણી િખત આપણે ઇચ્છતા હોિા છતાાં કોઈનુાં સારુાં  કરી શકતા 
નથી. આિા સમયે પોતાની જાતને દોષ પણ ન દેિો. એક વમત્રએ બીજા વમત્ર પાસે મદદ માગી. 
બીજો વમત્ર મદદ કરી શકે તેમ ન હતો. તેણે કહ્ુાં કે મારી પદરક્સ્થવત જ અત્તયારે એિી છે કે હુાં તારા 
માટે કાંઈ કરી શકુાં એમ નથી. હુાં તો તારા માટે માત્ર ભગિાન પાસે પ્રાથાના કરી શકુાં છાં. આ િાત 
સાાંભળીને પેલા વમત્રએ કહ્ુાં કે એ પણ ક્ાાં ઓછાં છે. પણ ના, આપણે તો બદલો જોઈતો હોય છે. 
િળતર કે બદલો મળે એ માટે કોઈ સાંબાંધ ન બાાંધો, કારણ કે એ ખોટો પડિાના સૌથી િધ ુ
 ાન્દ્સીસ છે. 

જરૂરી નથી કે તમે જેનુાં સારુાં  ક્ુું હોય એ જ તમારુાં  સારુાં  કરે, એવુાં બધાની જજિંદગીમાાં બન્દ્્ુાં જ હોય 
છે કે આપણે ધા્ુું ન હોય એ બાજુથી કોઈ મદદ મળી રહ ેછે અને કોઈ નિી દદશા મળી જાય છે. 
આપણે બસ એટલુાં જ ધ્યાન રાખિાનુાં હોય છે કે આપણે સારા બની રહીએ. કોઈ આપણા વિશે શુાં 



 

 

ધારશે એની ચ િંતા ન કરીએ અને કોઈના વિશે ધારણા ન બાાંધી લઈએ અને હાથમાાં લઈને ફરીએ 
છીએ એ બધાાં લેબલ ફગાિી દઈએ. 

છેલ્લો સીન : 

જે બધામાાં અવિશ્વાસ રાખે છે તેના પર બહુ ઓછા લોકો વિશ્વાસ કરે છે.  -થીઓક્ગ્નસ. 

(‘સાંદેશ’, તા. 24મી મા ા, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ચ િંતનની પળે કોલમ) 

 

િતામાનમાાં રહિેાની’ િાત અઘરી છે, અશક્ નહીં 

વનજ-નગદરયા - તરુ કજાદરયા 

સામાન્દ્ય અને રોજજિંદી રફ્તારમાાંથી પણ ક્ારેક પામી શકાય છે મલૂ્યિાન વનદેશ! 

દુવનયાના લગભગ તમામ ધમાગરુુઓ, આધ્યાજત્તમક ચ િંતકો અને શાસ્ત્રગરુુઓ તેમના અનયુાયીઓને 
કહતેા આવ્યા છે કે ભતૂકાળ િીતી ગયો છે અને ભવિષ્યકાળ તો હજી આવ્યો નથી. માણસના 
હાથમાાં તો માત્ર િતામાન જ છે. તેમાાં જ તેણે જીિનનો મમા પામી લેિાનો છે, આત્તમાની ઓળખ 
કરી લેિાની છે. અનભુિીઓ પણ કહ ેછે કે જજિંદગીમાાં સખુી થવુાં હોય તો ‘િતામાનમાાં રહો’. 
અખબારો અને ટીિીની આધ્યાજત્તમક-ધાવમિક  ેનલો પરથી રજૂ થતાાં વ્યાખ્યાનો કે ઉપદેશોમાાં આ 
િાત ઘણી િાર િાાં ી-સાાંભળી છે, પરાંત ુહાથમાાં ભગિાનના નામજપની માળા હોય અને દાદીમાનુાં 
ધ્યાન રસોડામાાં કામ કરતી િહુ ઉપર નજર રાખિામાાં કે ઘરમાાં દેકારો બોલાિતા છોકરાઓને શાાંત 
કરિામાાં હોય એવુાં ક્ાાં નથી જો્ુાં? એમ તો પરીક્ષા િખતે હાથમાાં સ્ટડી-બતુસ લઈને બેઠેલા 
સ્ટુડન્દ્ટની નજર પણ કમ્પ્્ટુર સ્િીન પર ફેસબકુની િૉલ પરના પોસ્સ્ટિંગની આસપાસ ઘમુરાતી 
હોય છે. ટૂાંકમાાં આપણા બધાનો અનભુિ છે કે જ્ઞાનીઓ ને સાંતોની આ ‘િતામાનમાાં રહિેાની’ એટલે 
કે જે કરતા હોઇએ તેમાાં જ સો ટકા જીિ રાખિાની બાબત ભારે અઘરી છે. બરાબરને! 

 

પરાંત ુરોજબરોજના જીિનની કેટલીક પ્રવવૃત્તઓ દરવમયાન એ અઘરી લાગતી શીખ અને તેના જેિી 
બીજી પણ કેટલીક બાબતોને અજાણતાાં અને અનાયાસ જ આપણે અમલમાાં મકૂતા હોઇએ છીએ 



 

 

તેનો ખ્યાલ છે? િરસોથી મુાંબઈની લોકલ ટે્રનમાાં અપ-ડાઉન કરતાાં કરતાાં આિાાં કેટલાાંય 
સમજણચબન્દ્દુઓ સાાંપડયાાં છે. જેમ કે આ લોકલ ટે્રન તેને અટકિાનુાં હોય એિા દરેક સ્ટેશને માાંડ 
અધી કે પોણી વમવનટ માટે રોકાય છે. અને એટલા નાનકડા સમયમાાં હજારો પ્રિાસીઓ એ ટે્રનમાાં 
 ડી કે ઊતરી જાય છે! એ ઊતરતા કે  ડતા પ્રિાસીઓ એ ક્ષણ પરૂતા  ોક્કસ િતામાનમાાં રહ ેછે 
અને એટલે જ અધી-પોણી વમવનટ જેટલા ટૂાંકા સમયમાાં પોતાને કરિાનુાં છે તે કરી શકે છે. કોઇને 
ટે્રન છોડિાની છે તો કોઇને પકડિાની છે. એ બિે સમહૂના લોકો પોતપોતાનુાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લે 
છે. એ ક્ષણે એ સમહૂમાાંન ુાં કોઇ પણ ભતૂકાળ કે ભવિષ્યકાળની ચ િંતા કે ઈિન વિ ારસરખો પણ 
નથી કરતા. ત્તયારે તો તેઓ ટોટલી અને કમ્પ્લીટલી િતામાનમાાં હોય છે અને તેમનુાં એકમાત્ર લક્ષ્ય 
હોય છે સ્ટેશને પહોં ેલી ટે્રનમાાંથી ઊતરવુાં કે  ડવુાં. એ પળે જો કોઇ િતામાન છોડીને બીજો-ત્રીજો 
વિ ાર કરિા જાય કે મનને ભટકિા દે તો શુાં થાય? તેના પર બધા તટૂી જ પડેને! ‘અરે, ઉતરના 
નહીં હૈ ક્ા? તો ચબ  મેં ક્ોં ખડે હો?  લો હટો! હટો જલ્દી! ’ કે ‘અરે. મોબાઇલ બાંધ કર, ફટાફટ 
 ડ પહલેે. બાદ મેં બાત કરના. નહીં તો  ડિા દે અમને! ’ આ તો ખબૂ જ માઇલ્ડ શબ્દો િાપયાા 
છે. પરાંત ુિાસ્તિમાાં જ્યારે આિી બોલા ાલી થાય ત્તયારે તન-મનમાાં ખ ૂાં ી જાય તેિા આકરા 
શબ્દો અને શારીદરક પ્રહારોની પણ લાણી થતી હોય છે. આમ િતામાનમાાં રહનેારા શુાં પામે છે અને 
શેનાથી બ ી શકે છે તેનુાં ઉદાહરણ આપણી નજર સામે છે, રોજ-બરોજનુાં છે!  

બીજો એક વિ ાર રેલિે ઓિરચબ્રજનાાં પગવથયાાં  ડતી-ઊતરતી િખતે અચકૂ ઝબકી જાય છે, 
ખાસ કરીને ટે્રનમાાંથી ઊતરીને ચબ્રજ  ડતા પ્રિાસીઓનાાં લયબિ પગલાાં જોઇને. આખો દાદર 
હકડેઠઠ ભરેલો હોય. પોતાની આગળના પગવથયા પરથી કોઇનો પગ ઊપડે પછી જ ત્તયાાં આપણેેે 
પગ મકૂી શકીએ! આગળનાાં પગવથયાાં પરની વ્યક્તત ડાબો પગ ઉપાડે ત્તયારે જ આપણો પણ ડાબો 
પગ ઊપડે. એ રીતે જ આપણી પાછળના, એની પાછળના અને છેક છેલ્લે પગવથયે ઊભેલાનો પણ 
ડાબો પગ જ ઊપડે! એક-મેકથી તદ્દન અજાણ્યા લોકો એક-બીજાના તાલમાાં તાલ વમલાિે! એક-
બીજાનાાં પગલાાંની આમન્દ્યા રાખે એટલે ઊધ્િાગમનની એ સફર સાંિાદદતાપિૂાક પાર પડી જાય! 
આટલા બધા લોકોની આ કોદરયોગ્રાફી કેિી આપોઆપ થઈ જાય છે! કોઇ ડાન્દ્સ ડાયરેતટરની કે 
વમચલટરી કમાન્દ્ડોની ટે્રવનિંગ વિના પણ કેિી લયબિ અને વશસ્તબિ રીતે આટલા બધા લોકોના પગ 
ઊં કાય અને મકુાય- લેફ્ટ-રાઇટ, લેફ્ટ-રાઇટ! અને પાંદર-િીસ પગવથયાાં સધુીની એ વસમ્ફની 
અ ાનક સપાટ સરફેસ અને મોકળાશ મળતાાં આપોઆપ વિખેરાઈ જાય! સૌ પોત-પોતાની ગવત 
પકડે અને પોતાને માગે  ડે. આમાાંથી જજિંદગીની સફર માટેય શીખ લેિા જેિી લાગે છેને! 



 

 

અને આપણા આ મોબાઇલ મહાશય પાસેથી તો ભલભલાાં શાસ્ત્રોનાાં અધ્યયન, ગરુુનાાં સેિન અને 
સાધના પછીય સમજિો મશુ્કેલ લાગે તેિો એક અઘરો મરમ સમજિાની  ાિી મળી શકે એમ છે. 
દાખલા તરીકે દેહ નશ્ર્િર છે એ આપણે જોઇએ એટલે સમજી શકીએ પણ આત્તમા અમર છે એ 
તથ્ય હજારો િાર ઉચ્ ાયાા છતાાં એ દેહ અને આત્તમા િચ્ ે ચભિતા કેિી હશે? એ કેિી રીતની હોઇ 
શકે? એિા અનેક પ્રશ્ર્નો આપણા જેિા સામાન્દ્ય માણસોને હાંમેશાાં મ ૂાંઝિનારા લાગે છે. પણ આ 
મોબાઇલની શોધે એ દદશામાાં પ્રકાશ પાડયો છે. દેહ અને આત્તમાનો સાંબાંધ અમકુ અંશે મોબાઇલ 
ફોનના હને્દ્ડસેટ અને તેના વસમ કાડા સાંદભે સમજી શકાય એવુાં લાગે છે. વસમ કાડા એ આત્તમા અને 
હને્દ્ડસેટ એ આપણો દેહ! વસમ કાડા કાઢી નાખો તો મોબાઇલ ડેડ, એવુાં આપણી આ કાયાનુાં. આત્તમા 
નામના વસમ કાડા િગર એ ઠપ! વસમ કાડા બીજા હને્દ્ડસેટમાાં નાખીને ફરી મોબાઇલ  ાલ ુથઈ જાય. 
એમ જ કદા  એક દેહ છોડીને નીકળેલો આત્તમા બીજા દેહમાાં એન્દ્ટર થઈને બીજા મનષુ્યને જજિંદગી 
બક્ષતો હશે! જોકે વસમ કાડા વિહોણો હને્દ્ડસેટ ભલે મોબાઇલ તરીકે જીિતો ન રહ,ે પણ જો તેની 
બેટરી  ાર્જ કરી હોય તો દડરેતટરી, કેમેરા કે કેલેન્દ્ડર તરીકેની કામગીરી  ાલ ુરાખી શકે છે. 
માણસના દકસ્સામાાં વસમ કાડા (આત્તમા) અને બેટરી(આ્ષુ્ય)નુાં પ્રોવિઝન અલગ અલગ નથી એટલે 
વસમ કાડા િગર ધબકિાનુાં માણસને માટે શક્ નથી.  

જીિતે જીિ તો દેહ અને આત્તમાનુાં દ્વતૈ સમજિાનુાં કોઇ અવ્િલ દરજ્જાના સાધક કે જ્ઞાની માટે જ 
સગુમ હોઇ શકે. પણ આ મોબાઇલના દકસ્સામાાં એ ઘટનાને પે્રસ્તટકલી જોિાનુાં સહુ માટે શક્ બન્દ્્ુાં 
છે. સસૃ્ષ્ટના સર્જનહારની કીવમયાગીરીને થોડીક સમજિાની જાણે આ મોબાઇલની શોધે તક આપી 
દીધી! ખરેખર, સામાન્દ્ય અને રોજજિંદી રફ્તાર જેિી બાબતોમાાંથી પણ ક્ારેક મલૂ્યિાન વનદેશ 
પામી શકાય છે! 

 

 

પડકારોનો સામનો કરો, અન્દ્યોને પણ તે શીખિો 

Vijay Batra 



 

 

તાજેતરમાાં જ મેં દદલ્હીમાાં એક સેવમનાર યોજ્યો હતો. લાં  બે્રક દરવમયાન એક સભ્ય મારી પાસે 
આવ્યા અને પોતાની સમસ્યા જણાિી. તેમણે કહ્ુાં કે દદિાળીની રજાઓમાાં તેઓ પદરિાર સાથે 
લખનઉથી બરેલી જઈ રહ્યા હતા. કેટલાાંક તોફાની બાળકોએ કા ની બારી પર પથ્થરો ફચક્ા. 
કા ના કેટલાક ટુકડા આંખોમાાં પડયા અને આંખને નકુસાન થ્ુાં. ઈલાજ  ાલી રહ્યો છે. કદા  
આંખોની રોશની પાછી ન પણ આિે. તેમને એક આંખો  ોખ્ખુાં દેખાય છે પરાંત ુઅફસોસ છે કે 
વિઝન તિોચલટી પહલેાાં જેિી નથી. 

તેમને આ િાત અનેક િાર પરેશાન કરી મકેૂ છે. તેમને સમજાતુાં નથી કે આવુાં તેમની સાથે જ શા 
માટે થ્ુાં? મેં આખી રાત આ અંગે વિ ાર કયો અને બીજા દદિસે સેવમનાર પછી તેમને વિતટર 
ફે્રન્દ્તલની 'મેન્દ્સ સ ા ફોર મીવનિંગ’ િાાં િાની સલાહ આપી. પસુ્તક િાાં િાથી જીિનની સારી-ખરાબ 
ઘટનાઓનો અથા સમજાય છે. 

મેં સેવમનારમાાં કહ્ુાં કે થોડાાં િષા પહલેાાં અમેદરકામાાં ઓચલક્મ્પક ડાઈવિિંગ પાદટિ વસપેન્દ્ટને પે્રસ્તટસ 
દરવમયાન ઈજા પહોં ી હતી. તે એક્તસડન્દ્ટના કારણે  ાલી શકતો નહોતો. તેને અફસોસ હતો કે 
હિે તે ક્ારેય ડાઈવિિંગ નહીં કરી થશે અને ડાઈવિિંગ જ તેનુાં ઝનનૂ હત ુાં. તેણે પોતાની જાતને 
સમજાવ્્ુાં કે આવુાં તો થિાનુાં જ હત ુાં. આથી થ્ુાં છે. આથી તે તણાિમાાંથી બહાર આિિા લાગ્યો 
અને ડોતટરોનો સાથ આપિાનુાં શરૂ ક્ુું. તેના સ્િાસ્થ્યમાાં ઝડપથી સધુારો આિિા લાગ્યો. તેને 
સમજા્ુાં કે જો અકસ્માત ન થયો હોત તો તે સ્પાઈનલ કોડની ઈજા અને િેસ્ટ ડાઉન 
પેરાચલવસસના પીદડતોના દદા ને ક્ારેય ન સમજી શક્ો હોત. તેમણે આિા પીદડતોને સામાન્દ્ય 
જીિન વિતાિિા માટે પ્રોત્તસાદહ ત કરિાનુાં વમશન અપનાવ્્ુાં. 

ખશુ રહિેા માટે કારણ ન શોધશો. કાંઈક સારુાં  થિાથી બીજા સાથે ખશુીઓ િહચ ો. ખરાબ થાય તો 
તેનો સામનો કરો અને બીજાને પણ તેમની સમસ્યાઓમાાંથી નીકળિા માટે પ્રોત્તસાદહ ત કરો અને 
પડકારોનો સામનો કરતા શીખો. 

 
જીિનનો એક રસ્તો બાંધ થઈ જાય તો શુાં કરવુાં? 
સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 
બેન જોન્દ્સનને વશક્ષક બનિાની તક ન મળી એના કારણે તેઓ મહાન સાદહત્તયકાર બની ગયા! 



 

 

ઈંગ્લેન્દ્ડના વિખ્યાત સાદહત્તયકાર બેન જોન્દ્સન કદરૂપા હતા એના કારણે મોટા ભાગના માણસો 
એનાથી દૂર ભાગતા હતા. અને એના કારણે તેમણે ્િુાનીમાાં ઘણી નોકરીથી પણ હાથ ધોિા 
પડયા હતા.  
બેન જોન્દ્સનના વપતા મતૃ્ત્ ુપામ્યા ત્તયારે તેઓ પતુ્રને િારસામાાં કશુાં નહોતા આપી ગયા. તેમના 
ચખસ્સામાાંથી ૨૧ પાઉન્દ્ડ અને થોડા પેન્દ્સ નીકળયા હતા એ બેન જોન્દ્સનની મડૂી હતી. આ ક્સ્થવતમાાં 
બેન જોન્દ્સને જેમ તેમ થોડોઘણો અભ્યાસ કયો.  
એમના અભ્યાસના આધારે એમને માત્ર વશક્ષક તરીકે નોકરી મળી શકે એમ હતી. એટલે તેમણે જે 
પણ શાળામાાં વશક્ષકની વન્કુ્તત માટેની જાહરેખબર આિે એ શાળાઓમાાં અરજી કરિા માાંડી. 
આ રીતે એક શાળામાાં વશક્ષકની ભરતી કરિાની હતી ત્તયારે બેન જોન્દ્સને તરત જ અરજી કરી 
દીધી. એ સ્કલૂના વપ્રક્ન્દ્સપાલે બેન જોન્દ્સનને ઈન્દ્ટરવ્્ ૂમાટે બોલાવ્યા. અત્તયાંત ગરીબ દશામાાં 
જીિતા બેન જોન્દ્સન વપ્રક્ન્દ્સપાલને મળિા પહોં ી ગયા. એ િખતે બેન જોન્દ્સને બહુ જૂનાાં કપડાાં 
પહયેાું હતાાં અને ઉપરથી એમનો દેખાિ અનાકષાક હતો. વપ્રક્ન્દ્સપાલે બેન જોન્દ્સનની સામે જો્ુાં 
અને એમને ત્તયારે જ કહી દીધુાં કે, હુાં તમને વશક્ષક તરીકે નોકરી આપી શકુાં એમ નથી. 
બેન જોન્દ્સને વપ્રક્ન્દ્સપાલને કહ્ુાં કે, હુાં બહુ સારો વશક્ષક બની શકુાં એમ છાં. મને એક તક તો આપો.  
વપ્રક્ન્દ્સપાલે કહ્ુાં, મદુ્દો એ નથી. હુાં તમને એિી તક પણ આપી શકુાં એમ નથી. કારણ કે તમે ઘણા 
જ કદરૂપા છો. વિદ્યાથીઓ તમને જોશે એ સાથે જ ડરીને સ્કલૂમાાંથી ભાગી જશે. એટલે માટે અમે 
તમને નોકરીએ રાખી શકિા સમથા નથી.  
 
જોન્દ્સનને વપ્રક્ન્દ્સપાલના શબ્દોથી આઘાત લાગ્યો. પણ એ થોડી ક્ષણોમાાં સ્િસ્થ થઈ ગયા. તેમણે 
ત્તયાાંથી વિદાય લેતી િેળાએ વપ્રક્ન્દ્સપાલને કહ્ુાં કે, મને અહીં વશક્ષક તરીકે નોકરી નહીં મળે એ 
કદા  આના કરતાાં િધ ુસારી તક ઊભી કરિા માટેની એક તક બની રહશેે! 
આમ નોકરી મેળિિાના વનષ્ફળ પ્રયાસો પછી બેન જોન્દ્સને વશક્ષકને બદલે સાદહત્તયકાર બનિાનુાં 
નક્કી કરી લીધુાં. અને તેઓ માત્ર ઈંગ્લેન્દ્ડમાાં જ નહીં વિશ્ર્િભરમાાં સાદહત્તયકાર તરીકે નામના પામ્યા.  
કોઈ માણસનો કોઈ એક રસ્તો બાંધ થઈ જાય તો એનાથી વનરાશ થયા વિના માણસે માનવુાં જોઈએ 
કે ઉપરિાળાએ એના માટે કોઈ િધ ુસારો રસ્તો પસાંદ કયો હશે.  
 
 

દુુઃખ પણ જિા માટે જ આિતુાં હોય છે 
ચ િંતનની પળે – કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ. 



 

 

 ફૂલો કા ખેલ હૈ, કભી પત્તથર કૈ ખેલ હૈ, ઈન્દ્સાન કી જજિંદગી તો મકુદર કા ખેલ હૈ, 
હમ જજસકો ઢૂાંઢતે હૈ ઝમાને મેં ઉમ્રભર, િો જજિંદગી તો અપને હી અંદર કા ખેલ હૈ.. 
- રાજેશ  રેડ્ડી 
એક શહનેશાહ હતો. દુુઃખ હોય કે સખુ, એને સતત ભય લાગતો હતો કે હિે શુાં થશે? સખુમાાં હોય 
ત્તયારે એને થત ુાં કે આ સખુ  ાલ્્ુાં જશે તો? દુુઃખમાાં હોય ત્તયારે ડર લાગતો કે આ દુુઃખ ક્ારેય 
ખતમ જ નહીં થાય તો? આ ઉપાવધનુાં શુાં કરવુાં એની શહનેશાહને સમજ પડતી ન હતી. આખરે તેને 
વિ ાર આવ્યો કે મારા દરબારમાાં કેટલાાં બધાાં બદુ્ધિરત્તનો છે, એ ક્ારે કામ આિશે?  ાલો તેને જ 
કહુાં કે મને આ મશુ્કેલીનો માગા શોધી આપે. 
દરબાર ભરીને શહનેશાહ ેફરમાવ્્ુાં કે મને એક એિી િીંટી જોઈએ છે જે દુુઃખમાાં મને દદલાસો આપે 
અને સખુમાાં મને છકી જતા રોકે, આિી િીંટી ક્ાાંથી લાિિી? બધા દરબારીઓ મ ૂાંઝાયા. કોઈને 
કાંઈ રસ્તો સઝૂતો ન હતો. એિામાાં જ એક ફકીર ફરતો ફરતો દરબારમાાં આિી  ડયો. બધાને 
દ્ધદ્વધામાાં જોઈ તેણે કારણ પછૂ્ુાં. િીંટીની િાત નીકળી તો એ હસિા લાગ્યો. તેણે કહ્ુાં કે બસ 
આટલી જ િાત છે? તે શહનેશાહ પાસે ગયો અને કહ્ુાં કે તમારી િીંટી આપો. શહનેશાહ ેહાથની 
આંગળીમાાંથી િીંટી કાઢીને આપી. ફકીરે આ િીંટી ઉપર કાંઈક લખ્્ુાં અને પાછી શહનેશાહને 
પહરેાિી દીધી. િીંટીમાાં માત્ર એટલુાં જ લખ્્ુાં હત ુાં કે આ પણ િહ્ુાં જશે. 
ફકીરે કહ્ુાં કે સખુ કે દુુઃખ કાંઈ જ કાયમી નથી. સખુ હોય ત્તયારે વિ ારજો કે આ પણ  ાલ્્ુાં જિાનુાં 
છે એટલે તમે છકી નહીં જાિ અને દુુઃખ હોય ત્તયારે પણ વિ ારજો કે આ પણ  ાલ્્ુાં જિાનુાં છે 
એટલે તમે હતાશ નહીં થાિ. માણસ ગમે તે ક્સ્થવતમાાં હોય, એ ભય હઠેળ જ જીિતો રહ ેછે. ખાસ 
તો દુુઃખ આિે કે તરત જ માણસ ફફડી જાય છે. હાય હાય હિે શુાં થશે? મને તો કોઈ રસ્તો જ 
સઝૂતો નથી. કાંઈ જ સારુાં  થશે એવુાં લાગત ુાં જ નથી. હા, જજિંદગીમાાં એિો સમય આિતો હોય છે 
જ્યારે માણસનુાં ક્ાાંય ધ્યાન પડત ુાં નથી. એિા સમયે ટકી રહિેા માટે માત્ર એક જ સતૂ્ર અકસીર 
છે કે આ પણ  ાલ્્ુાં જિાનુાં છે. 
આપણે સખુને સાહજજક ગણી લઈએ છીએ પણ દુુઃખને સહજ રીતે લઈ શકતા નથી. સખુને આપણે 
આપણો અવધકાર સમજીએ છીએ અને દુુઃખનાાં રોદણાાં રડીએ છીએ. કેટલાાંક દુુઃખ કુદરતી હોય છે, 
જેમાાંથી માણસે પસાર થવુાં જ પડે છે. દુવનયાનો દરેક માણસ ક્ારેક તો આિી અિસ્થા ભોગિતો 
જ હોય છે. તમે એ દુુઃખનો કેિી રીતે સ્િીકાર કરો છો તેના પરથી જ તેની તીવ્રતા અને 
અસરકારકતા નક્કી થતી હોય છે. માથે હાથ દઈને રડિાથી કોઈ દુુઃખ  ાલ્્ુાં નથી જિાનુાં. જો એ 
િાત સા ી હોય કે દરેક દુુઃખ  ાલ્્ુાં જ જિાનુાં હોય છે તો પછી માથે હાથ દઈને રડવુાં શા માટે ? 
હસતા મોઢે એનો સામનો શા માટે ન કરિો? 



 

 

દુુઃખથી છૂટિાનાાં ફાાંફાાં ઘણી િખત માણસને િધ ુદુુઃખ આપતાાં હોય છે. શાણા લોકો કહ ેછે કે 
ખરાબ સમયને શાાંવતથી પસાર થઈ જિા દેિો. કા બો કેવુાં કરે છે? જ્યારે એને ભય લાગે ત્તયારે 
તેનાાં અંગો સાંકોરી લે છે. આપણે સાંકોરીએ છીએ? ના, આપણે તરફડીએ છીએ. માથાાં પછાડીએ 
છીએ અને આપણા દુુઃખને ગાયા રાખીએ છીએ. દુુઃખને પસાર થઈ જિા દો. િાિાઝોડુાં આિે ત્તયારે 
આપણે બહાર નીકળિાનુાં ટાળીને ઘરમાાં બેસી રહીએ છીએ. િાિાઝોડાને પસાર થિા દઈએ છીએ. 
આપણને એ ખબર જ હોય છે કે આ િાિાઝોડુાં પરુૂાં  થિાનુાં જ છે. દુુઃખ પણ પરુૂાં  થિાનુાં જ હોય છે. 
એ પસાર થિા માટે જ આિે છે, આપણે બસ એ  ાલ્્ુાં જાય ત્તયાાં સધુી રાહ જોિાની હોય છે. 
કુદરતી દુુઃખ તો કુદરતી રીતે જ દૂર થઈ જતાાં હોય છે પણ બધાાં દુુઃખ કુદરતી નથી હોતાાં, કેટલાાંક 
દુુઃખો તો આપણે હાથે કરીને ઊભાાં કરેલાાં હોય છે. આ દુુઃખથી દૂર રહિેા અને આિી પડ્ુાં હોય તો 
ટાળિા માટે જ સમજદારીની જરૃર રહ ેછે. આિા સમયે પણ માણસ છેિટે તો પોતાના નસીબને 
અથિા તો પોતાના લોકોને દોષ દેિાની વવૃત્ત જ રાખતા હોય છે. દુુઃખ માટે બે િસ્ત ુસૌથી જરૃરી 
છે, એક તો કોઈને દોષ ન દો અને બીજુ ાં કોઈ િાતનો અફસોસ ન કરો, કારણ કે આ બાંનેથી કાંઈ જ 
ફકા પડિાનો નથી. 
માણસ સૌથી િધ ુશેનાથી દુુઃખી થાય છે? એક તો સરખામણી કરીને અને બીજુ ાં અપેક્ષાઓ રાખીને. 
તેની પાસે આટલુાં છે અને મારી પાસે નથી, એ આટલુાં બધુાં કરી શક્ો અને હુાં તો કાંઈ કરી જ ન 
શક્ો. ઘણા તો પોતાની મેળે જ પોતાની જજિંદગીને વ્યથા સમજી લ્યે છે. યાદ રાખો, કાંઈ જ નકામુાં 
કે ફોગટ નથી. તમારી જજિંદગીનો મતલબ છે અને તમારુાં  સખુ તમારે જ નક્કી કરિાનુાં છે. અપેક્ષા 
ન રાખો, કારણ કે જેટલી તમે િધ ુઅપેક્ષા રાખશો એટલા જ િધ ુદુુઃખી થશો. 
અત્તયારે મોટા ભાગના દુુઃખી લોકોનુાં જો કોઈ સૌથી મોટુાં કારણ હોય તો એ છે કે મેં બધાનુાં ક્ુું પણ 
મારી કોઈને પડી નથી. મેં ક્ુું એ બધા જ ભલૂી ગયા છે અને મને રેઢો મકૂી દીધો છે. એક 
બહનેની િાત છે એ ઘરમાાં મોટી હતી. એક અકસ્માતમાાં મા-બાપ  ાલ્યાાં ગયાાં. ભાઈ નાનો હતો. 
બધી જિાબદારી બહને પર આિી પડી. તેને ભણવુાં હત ુાં પણ જો ભણે તો ઘર કેમ  ાલે? ભાઈના 
ભવિષ્યનુાં શુાં? આખરે તેણે નક્કી ક્ુું કે હુાં ભણિાનુાં છોડી કામ કરીશ. ભાઈને કહ્ુાં કે ત ુાં ભણ, હુાં 
તારા માટે મહનેત કરીશ. ભાઈને ભણાવ્યો. ભાઈની ખશુીથી જ એને આનાંદ મળતો. ભાઈને સરસ 
નોકરી મળી ગઈ. ભાઈનાાં લગ્ન થયાાં. ભાઈ-ભાભી એની જજદગીમાાં વ્યસ્ત થઈ ગયાાં. 
બહનેનાાં પણ સામાન્દ્ય ઘરમાાં લગ્ન થયાાં. જોકે બહને પછી એક જ ફદરયાદ કરે કે મેં મારા ભાઈ 
માટે કેટલુાં બધુાં ક્ુું અને હિે એ પોતાની જજિંદગીમાાં મસ્ત થઈ ગયો, મારો ભાિ પણ પછૂતો નથી. 
એક સમય તો એિો આવ્યો કે ભાઈનુાં સખુ પણ તેનાથી સહન નહોત ુાં થત ુાં. એ જલસા કરે છે અને 
અમે માાંડ માાંડ પરુૂાં  કરીએ છીએ. બહનેનો પવત સમજુ માણસ હતો. એક દદિસ તેણે કહ્ુાં કે તેં જે 



 

 

ક્ુું એનુાં તને ગૌરિ કેમ નથી? તુાં તો ઊલટુાં અફસોસ કરે છે. અરે, ભાઈના સખુ માટે તો તેં 
બચલદાન આપ્્ુાં હત ુાં અને હિે એ સખુી છે તો તારાથી સહન કેમ નથી થત ુાં? તારે તો ખશુ થવુાં 
જોઈએ કે તારે જે કરવુાં હત ુાં એ ત ુાં કરી શકી. તારા ભાઈને શા માટે દોષ દે છે? આપણા પડકારો 
આપણા છે અને આપણે તેનો સામનો કરીશુાં. દુુઃખી થઈને તો ત ુાં તારા ભાઈનુાં પણ ભલુાં ઇચ્છી નથી 
શકતી અને ત ુાં પોતે પણ ખશુ નથી રહી શકતી. આવુાં કહીને તો ત ુાં તેં જે ક્ુું છે એના ઉપર પણ 
પાણી ફેરિે છે. 
 
બદલા કે િળતરની અપેક્ષા ઓલિેઝ દુુઃખી કરે છે. દરેક પાસે પોતાના સખુ પરૂત ુાં હોય જ છે, 
કમનસીબી એ જ છે કે આપણુાં સખુ ક્ારેય આપણને પરૂત ુાં લાગત ુાં નથી. મોટાભાગે તો દુુઃખ હોત ુાં 
જ નથી, આપણે જ તેને ઓઢીને ફરતાાં હોઈએ છીએ અને હા, દુુઃખ હોય તોપણ ડરો કે ડગો નહીં, 
કારણ કે કાંઈ જ કાયમી નથી. તમે ધારો તો સખુને કાયમી રાખી શકો. સિાલ એ છે કે તમે દરેક 
પદરક્સ્થવતમાાં તમારી જાતને સખુી સમજો છો? જો હા તો તમને કોઈ જ કે કાંઈ જ દુુઃખી કરી શકશે 
નહીં. બસ એટલુાં જ નક્કી કરો કે મારે દુુઃખી નથી થવુાં. 
છેલ્લો સીન : 
રાતે સયૂા ગમુાિિા બદલ તમે આંસ ુિહાિશો તો તમે તારા પણ ગમુાિશો. -રિીન્દ્રનાથ ટાગોર. 
 (‘સાંદેશ’, તા. 7મી એવપ્રલ, 2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, ચ િંતનની પળે કોલમ) 
 
 
 
 

હરીફાઈને હુાં તાંદુરસ્ત બાબત ગણુાં છાં  
THE SUCCESS STORY - નરેન્દ્ર સોમાણી 
સ્ટાફમાાં અમે નાનામાાં નાના માણસની સલાહ પણ સાાંભળીએ છીએ. તેને અમે એમ્પ્લોયીની જેમ 
નહીં પણ પદરિારના સભ્યની જેમ રાખીએ છીએ. અમે નાનકડી  ાટની દુકાન શરૂ કરી ત્તયારથી 
ચબઝનેસ આટલો વિસ્તાયો ત્તયાાં સધુી અમારી પાસે પ ાસ માણસ એિા હશે જે ત્તયારથી એટલે કે 
પચ્ ીસ િર્ાષથી અમારી સાથે કામ કરે છે. 
 ાની કીટલીથી વ્યિસાયની શરૂઆત કરનારી કોઈ વ્યક્તત હોટેલ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીમાાં મોટુાં નામ બનાિે એ 
િાત કોઇને કહીએ તો ઝટ ગળે ન ઊતરે, પરાંત ુસપનુાં લાગે એિી આ િાત વસિ કરી છે નરેન્દ્ર 
સોમાણીએ. નરેન્દ્ર સોમાણી એટલે અમદાિાદની પ્રખ્યાત હોટેલ ધ ગ્રાન્દ્ડ ભગિતી અને ભગિતી 
ગ્રપૂના ફાઉન્દ્ડર અને  ીફ મેનેજજિંગ દડરેતટર. સરુતમાાં ભગિતી ગ્રપૂની હોટેલ છે. જયપરુમાાં રેસ્ટોરાાં 



 

 

છે. ઉપરાાંત, િડોદરા, નાગપરુ, ઉદયપરુ, ઇન્દ્દૌરમાાં તેમની નિી હોટેલ્સ બની રહી છે. કેટદરિંગ 
વ્યિસાયમાાં પણ તેમનુાં નામ છે. તેમની પહલેી એિી કાંપની છે જે કેટદરિંગ વ્યિસાયમાાં ચલસ્ટેડ થઇ 
છે. નાની દુકાનથી હોટેલ ચબઝનેસના સેતટરમાાં કાઠુાં કાઢનાર નરેન્દ્ર સોમાણી પોતાની સતસેસ સ્ટોરી 
જણાિે છે સાંદેશ ન્દ્્ઝૂને. 
તમે ધાંધાની શરૂઆત  ાની કીટલીથી કરી હતી.  ાની કીટલી પર બેઠા હતા ત્તયારે તમે વિ ા્ુું હત ુાં 
કે તમે આટલુાં મોટુાં ચબઝનેસ એમ્પાયર ઊભુાં કરશો? 
સ્કલૂમાાં હતો ત્તયારે  ાની દુકાન સાંભાળતો હતો, પરાંત ુકાંઈક બનિાની ધગશ મારામાાં નાનપણથી 
જ હતી. હુાં બધે ફરતો ત્તયારે મને થત ુાં કે હુાં એક સારી રેસ્ટોરાાં શરૂ કરુાં . ૧૯૮૯માાં મેં અમદાિાદના 
પાં િટી વિસ્તારમાાં  ાટની દુકાન શરૂ કરી હતી. હુાં દદલ્હી ગયો હતો ત્તયારે મેં ત્તયાાં વિવિધ  ાટ 
આઇટમ્સ જોઇ હતી. મને થ્ુાં કે ગજુરાતમાાં ફાફડા, ઢોકળાાં િગેરે તો છે જ પણ  ાટની આઇટમ્સ 
નથી. તેથી એ રીતે  ાટની દુકાન શરૂ કરી હતી. ગજુરાતમાાં પહલેી િખત મેં  ાટ આઇટમ્સ રજૂ 
કરી હતી. પહલેા દદિસથી જ મને ખબૂ સારો પ્રવતસાદ મળયો હતો. એ રીતે અમે આગળ િધતા 
ગયા હતા. 
સફળતાના આ મકુામ સધુી પહોં તા કયા કયા પડકારો સહન કરિા પડયા. કયા કયા આવથિક 
પડકારો સામે હતા? 
આવથિક તકલીફો હાંમેશાાં રહી હતી. પહલેી રેસ્ટોરાાં શરૂ કરી હતી એમાાં મને વમત્રોએ આવથિક મદદ 
કરી હતી. ૧૯૯૨માાં અમે કેટદરિંગના કે્ષત્રમાાં આવ્યા હતા. ૧૯૯૫માાં અમે તલબ િગેરેના મેનેજમેન્દ્ટ 
કોન્દ્ટ્રાતટ લેિાનુાં શરૂ ક્ુું હત ુાં. સાલ ૨૦૦૦માાં અમે ધ ગ્રાન્દ્ડ ભગિતી હોટેલનુાં પ્લાવનિંગ ક્ુું અને 
૨૦૦૨માાં હોટેલ શરૂ કરી. એ દરમ્યાન પણ ઘણી કુદરતી આફતોનો અમારે સામનો કરિો પડયો 
હતો. એ અરસામાાં ભકૂાંપ થયો હતો. રમખાણો થયાાં હતાાં. અમારી જે લાઇન છે એ ફાઇનાક્ન્દ્સયલી 
રીતે સાંપણૂા અનઓગેનાઇઝ્ડ સેતટર છે તેથી હોટેલ બનાિતી િખતે અમને ઘણી સમસ્યા થઇ 
હતી. એ િખતે અમને હોટેલફૂડ લાઇનનો એટલો અનભુિ નહોતો, પરાંત ુએનો શોખ હતો એટલે 
ધીમે ધીમે આગળ િધતા ગયા. અમે પહલેા દદિસથી એક ધ્યેય રાખ્યો છે કે ગણુિત્તામાાં ક્ારેય 
બાાંધછોડ કરિી નહીં. અમે હાંમેશાાં ગણુિત્તા અને સિવસિ પર સૌથી િધ ુધ્યાન આપ્્ુાં છે. ભોજનમાાં 
અમે મસાલાથી માાંડીને ઘી સધુીનુાં બધુાં જ સ્ટાન્દ્ડડા િાપરીએ છીએ. ઉપરાાંત, નેસ્પ્કન,  મ ી તેમજ 
ટથૂવપક જેિી નાની નાની  ીજો પર પણ અમે વ્યક્તતગત રીતે ધ્યાન આપીએ છીએ. 
હોટેલનુાં નામ ધ ગ્રાન્દ્ડ ભગિતી કઈ રીતે નક્કી ક્ુું? 
પહલેાાં અમારી  ાની દુકાનનુાં નામ પણ ભગિતી ટી સ્ટોલ હત ુાં.  ાટની દુકાનનુાં નામ પણ અમે 
ભગિતી જ રાખ્્ુાં હત ુાં. એ પછી અમે ભગિતી કેટરસા શરૂ ક્ુું હત ુાં. હોટેલ શરૂ કરી અને એ માટે 



 

 

અમે કાંઈક નવુાં નામ વિ ારતા હતા. અમે લોકો પાસેથી અિનિાાં નામ માટે સ ૂન પણ માંગાવ્યાાં 
હતાાં, પણ િાત કાંઈ જામી નહોતી. પછી મને થ્ુાં કે આપણે કાંઈક મોટુાં એટલે કે ગ્રાન્દ્ડ શરૂ કરી 
રહ્યા છીએ તેથી નામ 'ધ ગ્રાન્દ્ડ ભગિતી' મને સઝૂ્ુાં. 
તમે તમારા કેટલાક જૂના વ્યિસાય બાંધ નથી કયાા અને નવુાં વ્યિસાવયક સાહસ કરતા જ રહ્યા તો 
એ બાંનેને કઈ રીતે મેનેજ કરતા હતા? 
અમે અમારા જૂના વ્યિસાય બાંધ નહોતા કયાા પણ એને મોડના બનાિતા ગયા. તેમજ એનુાં 
એતસપાન્દ્સન એટલે કે વિસ્તરણ કરતા ગયા.  ાની દુકાન તો અમે બાંધ કરી હતી પણ  ાટની 
દુકાનનુાં અમે એતસપાન્દ્સન કરીને એને કેટદરિંગમાાં લઈ ગયા હતા. ત્તયારબાદ હોટેલમાાં પણ અમે 
 ાટ આઇટમ્સ ડેિલપ કરી હતી. અમે પહલેેથી જ બેન્દ્તિેટ હોટેલ બનાિી છે, અને ફોકસ ફૂડ એન્દ્ડ 
બેિરેજીસ પર રાખ્્ુાં છે, કારણ કે માત્ર રહિેા માટે રૂમની સગિડ ધરાિતા હોટેલ ચબઝનેસમાાં 
હરીફાઈ ઘણી છે. આજે અમારી ૭૦-૭૫ ટકા રેિન્દ્્ ુબેન્દ્તિેટ તેમજ ફૂડ એન્દ્ડ બેિરેજીસથી આિે છે 
અને ૨૫ ટકા રૂમ ચબઝનેસથી આિે છે. આજે ઘણી વિદેશી બ્રાન્દ્ડની હોટેલો આિી રહી છે. એ 
અમને રૂમચબઝનેસમાાં હરીફાઈ આપી શકે છે, પણ ફૂડ એન્દ્ડ બેિરેજીસમાાં નહીં. 
બેન્દ્કિેટ હોટેલ એટલે કે ભોજન સમારાંભ હોટેલનો પ્રોજેતટ તમે પહલેી િખત ગજુરાતમાાં લાવ્યા તો 
તમારા મનમાાં એિો ડર નહોતો કે કદા  સફળ ન પણ થાય? 
૨૦૦૦માાં પ્રોજેતટ શરૂ થયો ત્તયારે અમારુાં  બજેટ ૨૨ કરોડનુાં હત ુાં. એ િખતે અમદાિાદનો આ સૌથી 
મોટો પ્રોજેતટ હતો. શહરેમાાં એિી   ાા હતી કે આ પ્રોજેતટ સફળ નહીં થાય. હોટેલમાાં કોઈ પહલેા 
માળે કે બીજે માળે લગ્ન કરિા લોકો નહીં આિે. િગેરે િગેરે, પરાંત ુહુાં મારી િાતમાાં ચબલકુલ 
સ્પષ્ટ હતો. મને સ્હજેેય શાંકા નહોતી કે હોટેલ નહીં  ાલે. હુાં સ્પષ્ટ હતો કે લોકોને એક િનસ્ટોપ 
સોલ્્શુન આપશુાં તો લોકો જરૂર પસાંદ કરશે. પાટીપ્લોટ િગેરેમાાં પ્રસાંગ ઊજિિા માટે લાઇટ, 
સાઉન્દ્ડ, ડેકોરેશન િગેરેના ખ ા એટલા િધી રહ્યા છે એિામાાં દરેક ફેસેચલટી કોઈ એક જ જગ્યા 
પર મળે તો લોકો એના પર જ પસાંદગીનો કળશ ઢોળશે. શરૂઆતમાાં લોકોને લાગે છે કે 
પાટીપ્લોટમાાં પ્રસાંગ ગોઠિિો તેમને સસ્તો પડશે પણ જ્યારે દહસાબ માાંડે છે ત્તયારે સરિાળે એ 
મોંઘો પડે છે. 
કેટદરિંગ ઉદ્યોગમાાં મોટી મોટી તલબ પણ તમારી કેટદરિંગ સિવસિ લે છે. એનુાં મેન,ુ તિોચલટી િગેરે 
કઈ રીતે દડઝાઇન કરો છો. ખાસ કરીને માકેદટિંગ કઈ રીતે કરો છો? 
આજ સધુી અમારી પાસે માકેદટિંગનો કોઈ માણસ નથી. અમે ગણુિત્તાના જોરે ઊભા છીએ. અમારે 
ત્તયાાં એક પ્રસાંગ હોય અને એમાાં હજારેક માણસ આિે ત્તયારે અમે એ કાયાિમમાાં કાંઈક એવુાં નવુાં 
આપીએ છીએ જેની લોકોમાાં   ાા થાય છે. એ હજાર લોકો બીજા દશ હજાર લોકોને પોતાનો 



 

 

અનભુિ કહ ેછે. આ રીતે માઉથ પબ્બ્લવસટીથી અમારુાં  માકેદટિંગ છે. આ વસિાય અમે એડ કરીએ 
છીએ. ન્દ્્ઝૂ પેપસા - મેગેચઝન્દ્સ િગેરેમાાં અમારી એડ વનયવમત આિતી રહ ેછે. 
હોટેલ ઉદ્યોગમાાં કોક્મ્પદટશન િધી રહી છે. નિાાં નિાાં ગ્રપૂ અમદાિાદમાાં આિી રહ્યાાં છે તો આ 
કોક્મ્પદટશનને તમે કઈ રીતે વનહાળો છો? 
હરીફાઈને હુાં તાંદુરસ્ત બાબત ગણુાં છાં. કોક્મ્પદટશન પોચઝદટિ બાબત છે. કોક્મ્પદટશન વ્યિસાય 
િધારે છે એવુાં હુાં માનુાં છાં. કોક્મ્પદટશન હોય છે એટલે માણસ એલટા  રહ ેછે. એલટા નેસ જ માણસનો 
વિકાસ કરે છે. કોક્મ્પદટશન ન હોય તો માણસ આળસ ુબની જાય છે. 
એિી ઘણી હોટેલ્સ આપણે જોઈ છે કે એની શરૂઆત ધમૂધડાકાભેર થાય છે પણ આગળ જતાાં 
એમાાં એક એિી અલામા વસચ્્એુશન આિે છે જ્યારે હોટેલ  ાલતી નથી. બ્રાસ્ન્દ્ડિંગ, માકેદટિંગ િગેરે 
કાંઈ કામ કરત ુાં નથી. ઇન્દ્ડસ્સ્ટ્રયાચલસ્ટે ક્ારે એલટા  થઇ જવુાં જોઈએ? 
આ પ્રકારના ચબઝનેસમાાં પહલે ુાં િષા તો ખબૂ સારુાં  જાય છે, કારણ કે લોકોને કાંઈક નવુાં ફૂડ ટ્રાય 
કરવુાં હોય છે. નિી હોટેલ પ્રત્તયે લોકોને કુતહૂલ હોય છે. ખરેખરી કસોટી બીજા િર્ાષથી થાય છે 
ત્તયારે એ ધ્યાન રાખિાનુાં હોય છે કે તમારા ગ્રાહક દરપીટ થાય. બીજા િર્ાષથી ખબર પડે છે કે 
ચબઝનેસમાાં તમે ક્ાાં ઊભા છો. એ જ િખતે ખરો સાંઘષા હોય છે કે તમે તમારી ગણુિત્તા જાળિી 
રાખો. ગ્રાહક પાસેથી ફીડબેક લેિો ખબૂ જરૂરી છે. ગ્રાહક પાસેથી ફીડબેક લઈએ તો માલમૂ પડે છે 
કે હોટેલની મહમેાનગવતમાાં કઈ, ક્ાાં ખામી છે અને કઈ બાબત તેમને પસાંદ પડી છે. 
તમે તો હોટેલની દરેક બાબતની ગણુિત્તા અને દેખરેખ પર પરૂત ુાં ધ્યાન આપતા જ હશો. એનુાં 
આકલન કરિા તટસ્થ અચભપ્રાય માટે તમે કોઈ થડા પાટી સિે કરાિો છો ખરા? 
સિે તો અમે કરીએ જ છીએ. કેટલીક િાર અમે ડમી ગ્રાહકો મોકલીને અમારા સ્ટાફની સિવસિ પણ 
 ેક કરાિીએ છીએ જેથી ગ્રાહક સાથે સ્ટાફનો વ્યિહાર કેિો છે એ પણ માલમૂ પડે છે. ઉપરાાંત 
દરેક વિભાગમાાં સરપ્રાઇઝ  ેદકિંગ પણ રહ ેછે. 
પ્રોફેશન એ જ પેશન 
મારે બેન્દ્તિેટ હોટેલ બનાિિી હતી એના માટે હુાં દેશભરમાાં ફયો હતો અને સ્ટડી કયો હતો. દેશની 
વિવિધ હોટેલમાાં ફયો હતો. વિવિધ ફૂડની િેરાઇટી જાણિા માટે પણ હુાં દેશભરમાાં ફયો છાં. લોરીમાાં 
મળતા ફૂડની શુાં વિવિધતા છે, ફાઇિસ્ટાર હોટેલ્સમાાં શુાં વિશેષતા છે, એ બધુાં હુાં વનરીક્ષણ કરતો રહુાં 
છાં. હુાં વિદેશ ગયો હોઉં અને ત્તયાાં પાાં  દદિસ રહુાં તો રોજ નિી હોટેલમાાં જાઉં છાં. આજે પણ હુાં 
મુાંબઈ ૩ દદિસ જાઉં છાં તો ૩ દદિસ અલગ અલગ હોટેલમાાં રોકાઉં છાં. એ રીતે હુાં કાંઈક નવુાં 
શીખિા, જાણિા માગુાં છાં. મને ઇનોિેશન્દ્સ ગમે છે. કોઇ પણ  ીજ કરુાં  તો પહલેાાં હુાં જ કરુાં  એવુાં 
ઇચ્છાં છાં. 



 

 

 

જીિનમલુ્યો – પી.કે.દાિડા  
સમાજની પ્રગવત માટે જીિનમલુ્યો જરૂરી છે. િેદ પરુાણો કહ ેછે કે મનષુ્ય એકલો જીિતો રહી શકે પણ 

સમાજમાાં એકલો ન જીિી શકે. સમાજની પ્રગવત માટે સ્િાથા અને પમાાથ િચ્ ે સમન્દ્િય હોવુાં જરૂરી છે. 

આ સમન્દ્િય જીિનમલુ્યો જ લાિી શકે. સમાજના ભલા માટે થોડા ત્તયાગની વવૃત જરૂરી છે. 

આ જીિનમલુ્યો એટલે શુાં? સમાજ પ્રત્તયેનુાં િતાન, વિશ્વાસ અને સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટિાની ઈચ્છા, 
આ જીિન્દ્મલુ્યોનો પાયો છે. પરમાથા માટે થોડો સ્િાથા જતો કરિાની તૈયારી જ સમાજની પ્રગવત શક્ 

બનાિે છે. 

જીિનમલુ્યોના બે મખુ્ય આધાર છે કુટુાંબ અને સમાજ. માત્ર એક ઉપર જ ધ્યાન આપવુાં એ પરુત ુાં નથી. 
જે સમાજના લોકો આ બિે ઉપર લક્ષ આપે છે, એ સમાજ પ્રગવત કરે છે. 

આપણે ત્તયાાં કુટુાંબ પ્રત્તયેની િફાદારી તો ખબૂ જોિા મળે છે, પણ પવિમના લોકો જેટલુાં સામાજીક 

જિાબદારી પ્રત્તયે લક્ષ આપતા નથી. મા-બાપ પોતાના બાળકો માટે બહુ મોટા ત્તયાગ આપે છે, બાળકો 
પગભેર થાય ત્તયાાં સધુીની જિાબદારી મા-બાપ સાંભાળે છે. બાળકો પણ મોટા થયા પછી મા-બાપની 
સાંભાળ રાખિી એને પોતાની ફરજ સમજે છે. ભાઈ બહને પણ એકબીજા માટે બધુાં જ કરી છૂટે છે. લગ્નને 

તો પવિત્ર સમજિામા આિે છે, પવત-પત્તની જીિનભર એકબીજાના થઈને રહ ેછે. સા્ં તુત કુટુાંબ, કુટુાંબની 
ભલાઈ માટે એકઝુટ થઈ કામ કરે છે. આ કુટુાંબ ભાિના એ આપણી એક મોટી તાકાત છે. 

કમનશીબે આપણી સમાજ પ્રત્તયેની ભાિના આપણી કુટુાંબ ભાિના જેિી નથી. 
આપણે ગમેત્તયાાં ક રો ફચકીએ છીએ, રસ્તાની િચ્ ોિચ્   ાલીએ છીએ, કરેલા િાયદામાથી ફરી જઈએ 

છીએ. ટુાંકમા સમાજ પ્રત્તયે બેદરકાર છીએ. 

પવિમના લોકો આપણા કરતાાં સમાજ પ્રત્તયે િધારે જિાબદાર છે. ત્તયાાં લોકો બીજાની સગિડ અગિડ 

પ્રત્તયે પરૂત ુાં ધ્યાન આપે છે. રસ્તા, બાગ બગી ા િગેરેમા ક રો ફચકતા નથી. પબ્લીક ટોઈલે્સ પણ 

સ્િચ્છ હોય છે, એમા ગાંદા લખાણો લખતા નથી. નાની નાની િાતોમા પણ આપણે લાાં  રૂશ્વતનો સહારો 
લઈએ છીએ, દા.ત. વસગ્નલ તોડી હિાલદારને દસ રૂવપયા આપી છટકી જઈએ છીએ, પવિમમા આવુાં 
શક્ નથી, કારણ કે ત્તયાાંની પોલીસ સમાજના ભલાને િધારે મહત્તિ આપે છે. આિી જ રીતે ત્તયાાં બધા 
સરકારી ખાતાઓમા લાાં  આપ્યા િગર જ, તમારૂાં કામ, જો કાયદેસરનુાં હોય તો, થઈ જાય છે. 

રૂશ્વતખોરીએ ભારતના આત્તમાને શનૂ કરી દીધુાં છે. ટેક્ષ  ોરી, છેતરપીંડી, રૂશ્વતખોરી િગેરે હિે આપણા 
માટે સામાન્દ્ય થઈ ગયા છે. પરૂા પૈસા લઈને પણ કોંટે્રકટરો રસ્તા, પલૂો, મકાનો િગેરેમા હલકુાં કામ 

કરી, સમાજના પૈસા ઘર ભેગા કરે છે. લોકો આ  લાિી લે છે. પૈસા લઈ ઓછી પાત્રતાિાળા લોકોને 



 

 

નોકરી આપિામા આિે છે, પૈસા આપી ડીગ્રી સદટિફીકે્સ ખરીદિા આિે છે. પદરણામે સમાજની 
પડતીની ઝડપ િધે છે. 

સામાજીક પ્રશ્નોની ઉપેક્ષાને લીધે સમાજની પ્રગવત ઘણી ધીમી ગવતથી થઈ રહી છે. આપણને 

સમસ્યાઓની જાણ છે, પણ એના ઉકેલ માટે આપણે સમય કે ધન ખ ા કરતા નથી. પવિમના લોકો 
સામાજીક સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપી, એમને સમય રહતેા દુર કરે છે. આપણે જો પ્રગવત કરિી હોય તો 
આ માનવસકતા બદલિી પડસે. જેમણે પ્રગવત કરી છે તેમની પાસેથી વશખવુાં પડસે. 

એક બીજી િાત પણ આપણે પવિમના દેશો પાસેથી વશખિાની છે, અને તે છે જિાબદારી. તમે ગમે 

એટલા મોટા માણસ હો તો પણ તમારી બેદરકારી માટે તમને જિાબદાર ગણી 
 
 

સ્ટે્રસ પણ ક્ારેક સારો હોય છે! (મનોવવૃત્ત) 
મનોવવૃત્ત - ર ના કોઠારી 
કેચલફોવનિયામાાં ૨૦ િષાની ઉંમરનો એક અદ્ભુત છોકરો ઉછરી રહ્યો છે. એ અદ્ભુત એટલા માટે છે કે 
'સ્ટે્રસ ફ્રી લાઈફ' (તાણ િગરની જજિંદગી) કેિી હોય તે જાણિા માટે કરિામાાં આિતા પ્રયોગોના એક 
ભાગરૂપે તેને ઉછેરિામાાં આિી રહ્યો છે. આપણે સહુ ઉછરીએ તેના કરતાાં તદ્દન જુદી જ રીતે. 
શહરેથી દૂર એક અલાયદી જગ્યાએ તેનુાં વનિાસસ્થાન છે. જ્યાાં જરા પણ ઘોંઘાટ કે શોરબકોર 
નથી. પ્રદૂષણમતુત એિી આ જગ્યામાાં છોકરાની તમામ જરૂદરયાતોનો સાંપણૂાપણે ખ્યાલ રાખિામાાં 
આિી રહ્યો છે. તેની ભખૂ, તેની ઊંઘ, તેનો ખોરાક, તેની ટેિો, તેની રમતગમતો, તેના વમત્રો િગેરે 
તમામ બાબતોથી છોકરાને પરેૂપરૂો સાંતષુ્ટ રાખિામાાં આિી રહ્યો છે. માતા-વપતાનો પે્રમ, િાાં નની 
સામગ્રી, સમિયસ્કોની હ ૂાંફ બધુાં જ તેને માટે હાજર છે. અને છતાાં તેની એકિીસમી િષાગાાંઠે એ 
છોકરો દૂર આિેલાાં જ ાંગલોમાાં એકલો જઈને પાછો આિે છે. તેના હાથમાાં એક કાગળ હોય છે, જેમાાં 
લખી છે એક કવિતા : 'જીિન કેટલુાં સભર છે! કેટલુાં ભર ક છે! કેટલુાં ખી ોખી  છે! િીસ િષાના 
સાંઘરાયેલા અથાહીન શનૂ્દ્યાિકાશથી!'' 
તો આ છે 'સ્ટે્રસ ફ્રી' રહ્યાનો અનભુિ, વન ોડ અને વનષ્કષા. તમે તમામ પ્રકારની તાણ, ચ િંતાઓ, 

તકલીફો, મશુ્કેલીઓથી બ ી જશો અથિા દૂર રહશેો તો તમને જીિન અથાહીન, ખાલીખમ, વનરથાક 
લાગિા માાંડશે. જીિનમાાં સાંઘષા હશે તો જ તમને જીિતા હો એવુાં લાગશે. યાતનાઓ હશે તો જ 
તમારે સામનો કરિાનો આિશે અને તો જ તમે જીિનને અનભુિી શકશો. 
મનોવિજ્ઞાેાનના પ્રયોગોએ પણ પરુિાર ક્ુું છે કે, શરૂઆતના તબક્કામાાં જેમ જેમ કોઈ કાયા પરુૂાં  
કરિા અંગેની એન્દ્કઝાઈટી િધે, તેમ તેમ તે કાયા પરુૂાં  કરિાની આપણી શક્તત અને ઝડપ પણ 



 

 

િધતા જાય છે. પરીક્ષાના દદિસો નજીક આિતા જાય છે તેમ તેમ એન્દ્કઝાઈટીની માત્રા િધતી 
જાય છે અને સાથે જ આપણી િાાં િાની ગણુિત્તા અને ક્ષમતા પણ િધતા જાય છે. (અલબત્ત, 

એક સમય એિો આિે છે જ્યારે એ એન્દ્કઝાઈટી જો અમકુ માત્રાથી િધી જાય તો આપણે આપણી 
કાયાક્ષમતા ઓચ િંતી જ ગમુાિી બેસીએ છીએ; જેમ કે, પરીક્ષાથી િધ ુપડતો ચ િંવતત થયેલ વિદ્યાથી 
પોતાને આિડતી િસ્તઓુ પણ ભલૂી જાય છે). કહિેાનુાં તાત્તપયા એટલુાં જ કે સ્ટે્રસ, તાણ િગેરે 
જીિનમાાં અમકુ રીતે જરૂરી અને વિધાયક ભાગ ભજિે છે. 
 

પરાંત,ુ સાથે જ આપણે આનાથી તદ્દન વિપરીત ઉદાહરણો પણ જોઈએ છે, જેમાાં નાની સરખી 
મશુ્કેલી માણસના સખુ ેન, માણસની શાાંવત હરી લેતા હોય છે. પોતાના પટાિાળાની દાદાગીરી 
સામે કાંઈ ન કરી શકનારા ઓદફસરો, િાંઠી ગયેલા છોકરાઓ આગળ લા ારી અનભુિતા િડીલો; 
બીમારી કરતાાં બીમારીની બીકથી િધ ુડરતા, િધ ુપીડાતા લોકો; શારીદરક ખોડ-ખાાંપણને લીધે 
લઘતુાની િેદનાનો ભાર ઊં કીને ફરતા લોકો અને આિી તો કેટલીય પદરક્સ્થવતઓમાાં વિિશતા 
અનભુિતા, ગ ૂાંગળાતા લોકોને આપણે જોઈએ છીએ ત્તયારે થાય છે કે વિચ ત્ર પદરક્સ્થવતમાાંથી 
ઉદ્ભિતી માનવસક તાણ માણસને કેટલો વનુઃસહાય, વનરુપાય બનાિી મકેૂ છે! 
આ તો હજુ એક જ પ્રકારનો સ્ટે્રસ (તાણ) થઈ! આિા તો કેટલાય પ્રકારના સ્ટે્રસ આપણે 
રોજબરોજના જીિનમાાં અનભુિતા હોઈએ છીએ! આપણને મેલેદરયા, ટાઈફોઈડ, ટીબી, કમળો ને 
કોલેરા થાય છે, તે થયો બાયોલોજજકલ (જૈવિક) સ્ટે્રસ. ભખૂ, તરસ, ઠાંડી, ગરમી, ભેજની અવતશયતા 
અથિા ઊણપથી ઉત્તપિ થતો દફચઝયોલોજજકલ સ્ટે્રસ. ધમુાડો, ગાંદકી, ઝેરી િા્ઓુ, રસાયણો 
િગેરેથી બનતો િાતાિરણજન્દ્ય (એન્દ્િાયન્દ્મેન્દ્ટલ) સ્ટે્રસ અને આ યાદી લાંબાયા જ કરે છે. એમાાં 
ઉમેરાય છે સાાંસ્કૃવતક તાણ અથિા કલ્ રલ સ્ટે્રસ. લઘમુતીઓ, વનરાવશ્રતો, સ્થળાાંતદરત થયેલા 
લોકોમાાં દૃઢ બનતી જતી અસલામતીની ભાિનાથી ઉપજતી તાણ. જેની િાત પણ ન થઈ શકે 
એિા મોંઘિારી, બેકારી, ગરીબી, ત્રાસિાદ િગેરેથી સજાાત ુાં તાણ્તુત જીિન અને લાંબાતી લાંબાતી 
આ યાદી અંતહીન બની જાય છે. 
આપણે જાણીએ છીએ કે આિો લાાંબા ગાળાનો અથિા તીવ્ર માત્રાનો અથિા એક સાથે એકથી િધ ુ
પ્રકારનો સ્ટે્રસ વ્યક્તત ઉપર પડિાથી તે હતાશ, ઉદાસ,વનરાશ થઈ જાય છે. તેનુાં કૌટુાં ચબક, 

વ્યક્તતગત, સામાજજક, વ્યિસાવયક તથા લગ્નજીિન કથળિા માાંડે છે. તેનો અહ્મ ઘિાય છે, તેનુાં 
મનોબળ તટેૂ છે, તેની સહનશક્તત ખટૂિા આિે છે. તેનુાં િતાન  ીદડ્ુાં, હતપ્રભ, એકાકી, ઉશ્કેરાટપણૂા, 
નાદાવનયતભ્ુું, અણસમજુ પ્રકારનુાં થત ુાં જાય છે. તેની દરેક સાાંજ અકારણ રસ્તાઓ પર ભટકિામાાં 



 

 

અથિા ઘરોના અસ્પશૃ્ય ખણૂાઓમાાં અશ્ર ુસારતી િીતી જાય છે. તે બાળકોનો વપતા નથી રહતેો, તે 
 ાહકોનો વમત્ર નથી રહતેો અને ક્ારેક તે પોતાનો પણ નથી રહતેો. 
 
 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 
એ હિે રહી રહીને માગે છે પદરિતાન મરીઝ, 
મારી બરબાદીને મેં જેની ખશુી સમજી લીધી - મરીઝ 
તારામાાં બસ એક આ જ પ્રોબ્લેમ છે, એ તુાં દૂર કરી દે ને તો આખી દુવનયામાાં તારા જેવુાં કોઈ નથી. 
માણસનો સ્િભાિ છે કે એને ખામી સૌથી પહલેાાં દેખાશે. દુવનયામાાં સૌથી સહલે ુાં જો કોઈ કામ હોય 
તો એ માણસની ખામી શોધિાનુાં છે. કોઈ માણસ ક્ારેય હન્દ્ડ્રેડ પસાન્દ્ટ નહીં હોિાનો. કોઈ ને કોઈ 
ખામી તો દરેક માણસમાાં હોિાની જ છે. 
ખામી, ભલૂ, મયાાદા, પ્રોબ્લેમ, શોધિાની માણસને સૌથી િધ ુમજા આિતી હોય છે. દિદટક બનવુાં 
બહુ સહલે ુાં છે. પ્રસાંશક બનવુાં સૌથી અઘરુાં  છે. બધો જ આધાર એના ઉપર છે કે તમે માણસને કઈ 
દૃસ્ષ્ટથી જુઓ છો. ખામી શોધિી હોય તો બધેથી મળી આિશે.  ાાંદમાાં પણ ડાઘ છે અને ફૂલ સાથે 
પણ કાાંટા હોય છે.  ાાંદમાાં ડાઘ જ જોઈએ તો એની રોશનીનુાં મલૂ્ય ક્ારેય સમજાિાનુાં જ નથી. 
સિાલ એ છે કે તમને મતલબ શેનાથી છે, ડાઘથી કે રોશનીથી?  ાંરમાાં ભલે ડાઘ રહ્યો પણ એનો 
પ્રકાશ બધે એકસરખો જ પડે છે. 
પ્રકૃવતનો કોઈ અંશ એકસરખો નથી. આખી પથૃ્િીને જ જોઈ લ્યોને. ક્ાાંય જ ાંગલ છે તો ક્ાાંક રણ, 
ક્ાાંક કાળઝાળ ગરમી છે તો ક્ાાંક બરફ. ક્ાાંક દદરયો છે તો ક્ાાંક એક ટીપાાંનીય હાજરી નથી. 
કેવુાં છે, આને આપણે િૈવિધ્ય કહીએ છીએ. માણસના િૈવિધ્યને આપણે સ્િીકારી શકીએ છીએ? 
આપણી 'માન્દ્યતા' અને આપણા 'ગમા'માાં જે વ્યક્તત દફટ નથી બેસતી તેને આપણે નકામી ગણી 
લઈએ છીએ. કોઈ વ્યક્તતને આપણે સાંપણૂા રીતે સ્િીકારી શકતા નથી. 
બે ભાઈઓ હતા. બાંનેની પોતાની કાંપની હતી. બાંનેમાાં એકસરખો જ મેનપાિર અને એક સરખી જ 
સાધનસામગ્રી હતી છતાાં એક ભાઈની કાંપની સરસ  ાલતી હતી અને બીજા ભાઈની કાંપની નબળી 
 ાલતી હતી. પેલા ભાઈને સમજાતુાં જ ન હત ુાં કે આખરે ખામી ક્ાાં છે? એક દદિસ તેને થ્ુાં કે 
મારા ભાઈને જ પછૂી જોઉં કે તારી સફળતાનુાં કારણ શુાં છે? તેણે પછૂ્ુાં કે આપણા બાંને પાસે બધુાં 
જ સરખુાં હોિા છતાાં હુાં કેમ વનષ્ફળ જાઉં છાં ? ત્તયારે બીજા ભાઈએ સરસ િાત કરી. તેણે કહ્ુાં કે 
માત્ર એક જ અને નાનકડો જ તફાિત છે. તારે ત્તયાાં જે લોકો કામ કરે છે એનામાાં ત ુાં ખામી જ શોધે 
છે અને મારે ત્તયાાં જે લોકો કામ કરે છે એનામાાં હુાં ખબૂી જ શોધુાં છાં. હુાં માણસની ખામીઓની દરકાર 



 

 

જ નથી કરતો પણ તેનામાાં ખબૂી શુાં છે એ શોધીને એને જ એનકરેજ કરુાં  છે. ત ુાં ખામીઓ શોધિાનુાં 
બાંધ કરી દે અને માણસની ખબૂીઓને શોધી કાઢ, પછી જો, લોકો કેવુાં પદરણામ આપે છે. 
આપણે પણ આપણા લોકોની ભલૂ જ શોધતા હોઈએ છીએ. ત ુાં આ બરાબર નથી કરતો, તુાં ક્ારેય 
સધુરિાનો જ નથી, તારામાાં બદુ્ધિ જેવુાં કાંઈ છે જ નહીં, તુાં કોઈ દદિસ સફળ જ નથી થિાનો, આવુાં 
જ આપણે શોધતા અને કહતેા હોઈએ છીએ. આપણે ક્ારેય વિ ારીએ છીએ કે આપણી સાથે જે 
લોકો જીિે છે કે આપણી સાથે જે લોકો કામ કરે છે તેની ખબૂી શુાં છે? આપણે ક્ારેય આ ખબૂીને 
શોધીને તેનાાં િખાણ કરીએ છીએ? ના, આપણને કોઈની ભલૂ શોધિામાાં જ મજા આિતી હોય છે. 
રોજ મોડા આિનારને આપણે ખિડાિશુાં પણ દરરોજ સમયસર આિનાર માટે આપણાાં મોઢામાાંથી 
િખાણના બે શબ્દો પણ નહીં નીકળે. 
સાંબાંધોનો આધાર પણ તેના ઉપર જ છે કે તમે તમારી વ્યક્તતમાાં શુાં જુઓ છો. તમારી વપ્રય 
વ્યક્તતમાાંથી કોઈ એક સારી બાબત શોધીને ક્ારેક તેને કહી જોજો કે તારામાાં આ એક એિી ખબૂી 
છે જે બહુ ઓછા લોકોમાાં હોય છે. સારી બાબતોની આપણને દરકાર જ નથી હોતી. માણસને માતસા 
આપિા કરતાાં માતસા કાપિાની ફાિટ િધ ુહોય છે. દફલ્મમાાં જશે તોપણ એ જ શોધશે કે દફલ્મ ક્ાાં 
નબળી છે. આ એક ગીત સાિ ભાંગાર છે એમ કહશેે પણ ત્રણ ગીત સરસ છે એમ કહી નહીં શકે. 
ચ ત્રમાાં પણ ક્ાાં ખોટો સ્ટ્રોક લાગી ગયો એ જ શોધશે. સાંગીતમાાં પણ ક્ાાં દરધમ તટૂી એના પર 
જ ધ્યાન હશે. 
એ વ્યક્તત ક્ારેય કોઈને પે્રમ નથી કરી શકતી જે પોતાની વ્યક્તતમાાં ખામી જ શોધે છે. તમારી 
વ્યક્તતમાાં શોધશો તો એવુાં પણ મળી આિશે જે બીજા કોઈનામાાં નહીં હોય. સારાપણુાં આપણે ટેકન 
ફોર ગ્રાન્દ્ટેડ લઈ લેતા હોઈએ છીએ. એક પવત-પત્તની હતાાં. પત્તની દરરોજ પવત માટે ખબૂ પે્રમથી 
અને મહનેત કરીને સ્િાદદષ્ટ િાનગીઓ બનાિે. પવત કોઈ દદિસ તેની કદર કે િખાણ ન કરે. એક 
દદિસ પત્તનીએ સરસ િાનગી બનાિી, બસ એમાાં મીઠુાં ન નાખ્્ુાં. પહલેો કોચળયો મોઢામાાં મકૂ્ો 
ત્તયાાં જ પવતએ કહ્ુાં કે આજે શાકમાાં મીઠુાં નથી. પત્તની હસિા લાગી અને કહ્ુાં કે દરરોજ તો હોય છે, 
ત્તયારે કેમ તમે નોંધ નથી લેતા. માકા  કરજો, ઘણી બધી બાબતોમાાં આપણે આવુાં કરતા હોઈએ 
છીએ. 
 
બાળક ગચણતમાાં નબળાં હશે તો આપણે તેને સતત એના માટે જ ટોકતા રહીશુાં, ઇકોનોવમતસ સારુાં  
હશે તો તેનાાં િખાણ નહીં કરીએ. ક્ારેય એવુાં કહીએ છીએ કે એ નથી ફાિત ુાંને, ચ િંતા ન કર, એમાાં 
સારી રીતે પાસ થિાય એટલી તૈયારી કર, બાકી તારી જેમાાં માસ્ટરી છે એના પર િધ ુધ્યાન દે. 



 

 

પસાન્દ્ટેજ કિર થઈ જશે. પણ આપણે ગચણતની જ એટલી બધી ખામી દેખાડીને એનુાં ઇકોનોવમતસ 
પરનુાં ધ્યાન હટાિી દેશુાં. તમને ખબર છે કે તમારા બાળકની ખબૂી શુાં છે? 
જે તમારી ખામીઓ જ શોધીને બતાિતા રહ ેતેનાથી પણ સાિ ેત રહજેો. ઘણી િખત તો આપણી 
જ વ્યક્તત આપણામાાં એટલી બધી ખામી શોધતી રહ ેછે કે આપણને જ એવુાં લાગિા માાંડે કે 
મારામાાં કાંઈ આિડત 
છે જ નહીં. એવુાં ક્ારેય નથી હોત ુાં કે કોઈનામાાં કાંઈ આિડત ન હોય. દરેક વ્યક્તત સારી હોય છે. 
જો તેનામાાં રહલે ુાં સારાપણુાં તમે જોઈ શકતા હો તો. તમારી વ્યક્તતની સારી બાબત શોધીને એનાાં 
િખાણ કરી જોજો, પછી જો જો કે તેનામાાં શુાં પદરિતાન આિે છે. એક િાર કહી તો જુઓ કે ્ ુઆર 
બેસ્ટ, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ ્.ુ માણસને સારો, ઉમદા અને પે્રમાળ બનાિિાનો જાદુ તમારી પાસે 
છે જ, એને ક્ારેય અજમાિી તો જુઓ. બેસ્ટ નહીં હોય એ પણ ધ બેસ્ટ થઈ જશે. 
છેલ્લો સીન : 
આપણે એકબીજાના જીિનને જો ઓછાં મશુ્કેલ ન બનાિવુાં હોય તો પછી આપણે કોના માટે જીિીએ 
છીએ? જ્યોર્જ એચલયટ 
 

શાાંવત-સહકારિાળાં જીિન જગતમાાં પ્રગવત લાિશે 
- સમદૃ્ધઘુઃ તમે જેટલુાં નવુાં જ્ઞાન પેદા કરો એટલુાં ઉત્તરોત્તર નવુાં પેદા કરતાાં રહશેો જ અને એ રીતે 
દુવનયા આગળ િધશે - કાાંતી ભટ્ટ   
અગસ્ત્તય ઋવષ અને તેમની ધમાપત્તની લોપામરુાને મળિા રામ તેમના આશ્રમમાાં ગયેલા. ઋગ્િેદ 
અને અથિાિેદ લખનારા ઋવષઓ પૈકીના તે એક હતા. તેમને કદા  ૯૦૦૦ કે ૧પ૦૦૦ િષા 
પહલેાાં એસ્ટ્રોનોમી એટલે કે ખગોળશાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન હત ુાં અને ત્તયારે પણ પથૃ્િી રસાતાળ જિાની િાતો 
ગુાંજી હશે. અથિેદમાાં એટલે જ કદા  આ પથૃ્િી ઉપર ઉલ્કાઓ તટૂી પડશે તેવુાં અનમુાન થત ુાં હત ુાં. 
ત્તયારે ની ેનો શ્લોક લખાયો હતો: 
ઉત્તપાતા પાવથિ િાત દરક્ષા છાં નો દદવિ રાગ્રહા: 
શાંનો ભવૂમ િેદ્ય માના શમલુ્કા વનદહ તાં  ાંયાત 
શાંને મતૃ્ત્ ુધમૂાકેત:ુ શાં રૂરાવસગ્મ તેજસ: 
આ પથૃ્િી ઉપર કુદરતી સાંકટો આવ્યાાં કરશે અને અિકાશમાાં ફરતાાં ગ્રહો થકી આવુાં થશે. પરાંત ુતે 
ઈશ્વરકૃપાથી શાાંત થઈ જશે. આ ધબકતી પથૃ્િી ધબકે છે તે ધગધગતી ઉલ્કાઓ થકી હશે છતાાંય 
બધુાં જ શાાંત-શીત થઈ જશે. ઉલ્કાઓ અને સયૂા રાહુની ્વુત પણ થિા દો. એ મતૃ્ત્મુાાંથી જીિન 
પેદા થશે. હાલમાાં અમેદરકા ઉપર ઉલ્કા ત્રાટકી ત્તયારે સદભાગ્યે બ ી ગયેલુાં.પરુાણા શાસ્ત્ર કહ ેછે કે 



 

 

માનિીને આકાશના ગ્રહો પણ કાાંઈ કરી નહીં શકે તો આ ધરતીમાાં સાંપવત્ત અને કુદરતી સાધનો 
ઈશ્વરે અઢળક અઢળક આપ્યાાં છે તે તો કદી ખટૂિાનાાં જ નહીં. 
આ લાાંબી પ્રસ્તાિના મારે 'ધ રેશનલ ઓસ્પ્ટવમસ્ટ’ નામના પસુ્તકના બીજા ભાગનો સાર લખિા 
માટે લખિી પડી છે. 'લોકો સાંપીને રહશેે તો ધરતીની, સાંપવત્ત ખટૂિાની નથી. કોઈ પણ વ્યક્તત 
મારી પાસેથી, નિો વિ ાર મેળિે છે તે ખરેખર તો પોતાનો વશક્ષક, હોય છે. તે મારુાં  જ્ઞાન ઓછાં 
કરતો નથી. દા.ત. મારી, વસગારેટથી બીજો જણ તેની વસગારેટ પેટાિે તો, કાાંઈ મારી વસગારેટનો 
વઅગ્ન ઓછો થતો નથી’ આ સતૂ્ર પસુ્તકના લેખકે 'રેશનલ ઓસ્પ્ટવમસ્ટ’માાં ટાક્ુાં છે. લેખક કહ ેછે 
તમે સમદૃ્ધિિાન થાઓ અને સમદૃ્ધિ િહચ તા રહો. તેનુાં અંગે્રજી િાક્ સરસ છે. 
 
'ધ મોર ્ ુપ્રોસ્પર ધ મોર ્કેુન પ્રોસ્પર. ધ મોર ્ ુઈન્દ્િેન્દ્ટ ધ મોર ઈન્દ્િેન્દ્શન બીકમ પોવસબલ’ 
બહુ જ સરળ અને જૂનુાં સતૂ્ર છે. આપણી કહિેત છે કે 'લક્ષ્મી લક્ષ્મીને ખેં ે છે.’ આપણે તો 
ઊલટાનુાં કોઈ  મકતો પત્રકાર હોય કે પ્રોગે્રસ કરતો ખેડતૂ કે ઉદ્યોગપવત હોય તેની ટાાંગ ખેં ીએ 
છીએ. તમે તમારી શક્તત પેદા કરીને િાપરો. તમે જેટલુાં નવુાં જ્ઞાન પેદા કરો એટલ ુઉત્તરોત્તર નવુાં 
પેદા કરતાાં રહશેો જ અને એ રીતે દુવનયા આગળ િધશે. એ રીતે ભારત આગળ િધ્્ુાં છે અને 
હજી આગળ િધશે. 'રેશનલ ઓસ્પ્ટવમસ્ટ’માાં લેખક મેટ રીડલી કહ ેછે કે એક નિી શોધ કરો કે નિો 
આઈદડયા અમલમાાં મકૂો તે જ ાંગલમાાં દાિાનળ લાગે તેમ ઝડપથી ફેલાય છે. અમેદરકાના 
ઈન્દ્િેન્દ્શનોનો  ેપ  ીન અને ભારતને લાગ્યો છે. લેખક કહ ેછે કે 'નાઉ ઈટ િીલ સ્પે્રડ લાઈક બશુ 
ફાયર.’ પણ જો શક્તતને નેગેદટિ રીતે િાપરો તો એ ફાયર બિે પક્ષને ખાખ કરે છે. 
૨૦મી સદીમાાં જગતભરમાાં અને અમેદરકામાાં ખાસ ક્રૂડતેલ-બળતણ-પેટ્રોલ એ ખાસ ચ િંતાનો વિષય 
હતો. વનરાશાિાદી તેલ વનષ્ણાતાઓએ ૧૯૧૪માાં ૧૦૦ િષા પહલેાાં કહલે ુાં કે તેલના ભાંડાર માત્ર ૧૦ 
િષા  ાલશે એ પછી ૧૯૩૯માાં અમેદરકાનાાં ઈસ્ન્દ્ટદરયર ખાતાએ િળી િાજુ ાં બદલીને કહ્ુાં કે તેલનો 
જથ્થો ૧૯પ૧ સધુી જ  ાલશે ૧૯૭૦માાં િળી પ્રમખુ જીમી કાટા રે કહલે ુાં કે ૧૯૮૦ના અંતમાાં 
અમેદરકા જગતના તમામ ક્રૂડતેલના ભાંડારો ખાલી કરશે. અને આજે? ૨૦૧૩માાં બરાક ઓબામા કહ ે
છે કે નિા વિસ્તારમાાં ગેસ મળતાાં તેલ અને ને રલ ગેસના ભાંડારો ૩૦૦ િષા  ાલશે. આજે તો 
વિજ્ઞાનીઓ એટલી હદ સધુી કહ ેછે કે અમે એિી ટેક્તનક શોધી કાઢીશુાં કે પાણીમાાંથી બળતણ 
પેદાકરીશુાં. 
ખરેખર આપણે બધાાં બળતણ-િીજળી, પેટ્રોલના ખાઉધરાઓ છીએ, જેનો અંદાજ તમને અમેદરકા જે 
રીતે િીજળી જમી જાય છે તેનાથી આિશે. ધારો કે િૈકપ્લ્પક સાધનો થકી શક્તત-િીજળી પેદા 
કરાય તો: 



 

 

(૧) સયૂામાાંથી શક્તત મેળિનારા સોલાર પેનલ એટલા બધા ઘડિા પડે જે સ્પેન દેશ જેિડા હોય. 
(૨) પિનમાાંથી ઊજાા  મેળિિાની હોંશ થાય તો કઝાદકસ્તાન જેિડા દેશમાાં સમાય તેટલા વિન્દ્ડ 
ફામા (પિન  ક્કીઓ) ઊભી કરિી પડે. 
(૩) ૩૦ કરોડ અમેદરકનોને જે બળતણ-િીજળી જોઈએ તે જ ાંગલનાાં લાકડાાંમાાંથી મેળિાય તો 
ભારત અને પાક.નાાં જ ાંગલોનાાં લાકડાાં અમેદરકનો બાળી નાખે. 
 
'રેશનલ ઓસ્પ્ટવમસ્ટ’ના પસુ્તકનો એક જ મખુ્ય સરૂ છે કે જગતમાાં સૌ સહકારથી રહ ેતો સતત 
આશાભયો વિકાસ જે ૬૦૦૦ િષાથી થયો છે તે ઔર િધ ુથતો રહશેે. 
(૧) વસિંધ ુનદીના નાવિકો દહ ન્દ્દુસ્તાનમાાં ટ્રાન્દ્સપોટા  માટેના સ્પેવશયાચલસ્ટ હતા. અહી વસિંધ ુનદીમાાં 
ધોળા રાંગના બળદો ગાડાાં  લાિતાાં. 
(૨) મહરેગઢ એ દહ ન્દ્દુસ્તાનનો એિો સુાંદર પ્રદેશ હતો જ્યાાં ઘઉં અને જિની ખેતી થતી. એ જિ 
દહ ન્દ્દુઓ યજ્ઞોમાાં િાપરતા. વસિંધ ુનદીની પ વિ મે મહરેગઢ પ્રદેશ હતો જે બલચુ સ્તાન-પાદકસ્તાનમાાં 
ગયો અને પાદકસ્તાને તે પ્રદેશને જહિમની ખાડી જેિો બનાિી નાખ્યો જે આખા દહ ન્દ્દુસ્તાનને 
અનાજ આપતો હતો. 
(૩) દહ ન્દ્દુકુશની ઉત્તરે આિેલા પિાતો અને ખીણોમાાં લાપીસ-લાઝુલી તરીકે ઓળખાતા દકિંમતી 
વનલમ મળતા. જે સેમી-પે્રસીયસ સ્ટોન તરીકે ઓળખાય છે. એ સેફાયર તરીકે પણ ઓળખાતા. 
તાજમહાલના  ણતરમાાં આ લાપીસ-લાઝુલીના વનલમ િપરાયા છે. લાપીસ-લાઝુલીની ઉપર 
પ્રદિયા કરીને કલીઓપેટ્રીની પાાંપણોને માટે આઈ શેડો બનાિાતી 
(૪) જગતને િાપરિા માટે તમામ તાાંબુાં રાજસ્થાનથી આિતુાં. િસ્ત્રો માટે તમામ કપાસ ગજુરાત 
પરુૂાં  પાડત ુાં. ભારતનાાં જ ાંગલોનુાં ઈમારતી લાકડુાં જગતમાાં િપરાત ુાં. ઈમારતશાસ્ત્રી વશરીષ રત્તનાગર 
કહ ેછે કે આપણા કાાંઠાના પ્રદેશમાાં હોડીઓ કે િહાણો બનતાાં તે આખી દુવનયાને જ્યાાં જ્યાાં જોઈએ 
ત્તયાાં પહોં ાડતા. અમેદરકન ડોલરે જ આ દુવનયામાાં પાંજો ફેલાિીને ઘો ઘાલી છે. આખી જગતની 
સાંસ્કૃવતને િાંઠાિી છે. મેટ દરડલી કહ ેછે કે િેપારી, ખેડતૂો, િાચણયાએ તમામ પોતાની પેદાશોની 
અદલાબદલી કરતા. દુવનયા પરસ્પર સહકારથી જીિતી. એ રીતે સહકારથી જીવ્યા િગર છૂટકો જ 
નથી અને આજે પણ 'ધ રેશનલ ઓસ્પ્ટવમસ્ટ’ તરીકે લેખક કહ ેછે કે દુવનયાએ લાાં...બુાં જીિીને 
સતત પ્રગવત કરિી હશે તો શાાંવત અને સહકારથી જીિવુાં પડશે. પાદકસ્તાનગીરી તેનો પોતાનો જ 
નાશ કરશે. આવુાં જ રાજકીય પક્ષોનુાં છે. તમારા કુટુાંબનુાં છે. સહકારથી રહો. ફૂલો-ફાલો. 
 

ડાહ્યા દીિાનાઓની આ દુવનયા 



 

 

દરેક માણસના માથા પર કાાંઈકને કાાંઈક ઝનનૂ સિાર થઈને બેઠુાં છે. કોઈ પૈસા પાછળ, કોઈ સત્તા 
પાછળ તો કોઈ પે્રમ પાછળ પાગલ છે. જજિંદગી એટલા માટે જીિિા જેિી લાગે છે કે એમાાં દીિાના 
થિાની અપાર શક્તાઓ છે.  
જીિન દશાન - મહને્દ્ર પનુાતર  
સમગ્ર સાંસાર એક પાગલખાનુાં છે. ડાહ્યા માણસો ભાગ્યે જ જોિા મળશે. તેમ છતાાં સમજદારીનો 
િમ સાિ ઊલટો છે. પાગલોને ડાહ્યા દીિાના લાગે છે. પાગલપણ અને ડહાપણ િચ્ ેની ભેદરેખા 
બહુ નાજુક અને પાતળી છે. આ કારણે ડાહ્યા કોણ અને પાગલ કોણ એ સમજવુાં મશુ્કેલ છે. દરેક 
માણસ કોઈક ને કોઈક બાબતમાાં પાગલ હોય છે. કોઈ પૈસા પાછળ, કોઈ સત્તા પાછળ, તો કોઈ 
પે્રમ પાછળ ઘેલો છે. માણસના માથા પર કોઈ ને કોઈ બાબત અંગે ઝનનૂ સિાર થઈને બેઠેલુાં 
હોય છે. દીિાનાઓ જન્દ્મતા નથી, સાંજોગો માણસોને દીિાના બનાિે છે. દીિાનગી માટેનાાં અનેક 
કારણો હોય છે. આમાાં પે્રમ-રૂપ-ધનનો મોહ, સત્તાલાલસા, જુિાનીનો મદ અને સફળતાનો ઘમાંડ 
િગેરે અનેક બાબતો સામેલ છે. હકીકતમાાં તો માણસને દીિાના બનિા માટે ખાસ કોઈ કારણની 
જરૂર પડતી નથી. સફળતા અને વનષ્ફળતા બાંને માણસોને દીિાના બનાિે છે. ખરુાં  પછૂો તો જજિંદગી 
એટલા માટે જીિિા જેિી લાગે છે કે એમાાં દીિાના થિાની અનેક શક્તાઓ રહલેી છે. માણસને 
કાંઈ પણ મેળિિા માટે પ્રબળ ઝાંખના જાગે છે ત્તયારે તેની ક્સ્થવત પાગલ જેિી બની જાય છે. જ્યાાં 
સધુી એ િસ્ત ુપ્રાપ્ત થતી નથી ત્તયાાં સધુી તેને ચબલકુલ  ેન પડત ુાં નથી. માણસને અ ાનક િગર 
મહનેતે જરૂર કરતાાં િધ ુમળી જાય અને માણસને સખત પદરશ્રમ કરિા છતાાં કશુાં મળે નહીં, આ 
બાંને ક્સ્થવતમાાં માણસ સમતલુા ગમુાિી બેસે છે. સખુ-દુ:ખમાાં ક્સ્થર રહી ન શકે તેની ક્સ્થવત પાગલ 
જેિી બની જાય છે. ધન-દોલત, સત્તા, સફળતા મળયા પછી અહાંકારનો પારો ઊં ે  ડે છે. માણસ 
પોતાને બીજા કરતાાં  દડયાતો માનતો થઈ જાય છે, ત્તયારે તે ખરા અથામાાં ડાહ્યો રહતેો નથી. 
અચભમાન એ ગાાંડપણનુાં જ સ્િરૂપ છે. કોઈ પણ બાબતમાાં જ્યારે અવત આિે છે ત્તયારે ગાાંડપણની 
શરૂઆત થઈ જાય છે. જીિનમાાં જ્યારે કશુાં િધ ુપડત ુાં થાય ત્તયારે તે મશુ્કેલી ઊભી કરે છે. અવત 
ધન, અવત િોધ, અવત પે્રમ, અવત ડહાપણ કાંઈ જ સારુાં  નથી. દરેક િસ્ત ુમયાાદામાાં હોય ત્તયારે સારી 
લાગે છે. મયાાદા ઓળાંગે છે ત્તયારે ઉપરિ બની જાય છે. કેટલાક માણસો િાતિાતમાાં િરસી પડે છે 
અને િાતિાતમાાં તપી જાય છે. જે િધ ુપડતો પે્રમ કરે છે તેનો ગસુ્સો પણ એિો જ હોય છે. 
અહાંમ,્ ઈષ્યાા અને અદેખાઈ પણ માણસને પાગલ બનાિી દે છે. તે કોઈનુાં સારુાં  જોઈ શકતો નથી. 
બીજાની ટીકા-વનિંદામાાં રા ે છે અને કોઈ બીજો પોતાનાથી આગળ નીકળી જાય કે કાંઈક િધ ુ
મેળિી જાય તો બળયા કરે છે. આ કારણ કાંકાસ અને કલહ િધે છે. મતભેદો, મનભેદો અને પિૂાગ્રહ 
િધ ુઘેરા બને છે. અહાંકાર સાથે જીદ અને મારી જ િાત સા ી એવુાં વમથ્યાચભમાન સમરાાંગણ સજ ે



 

 

છે. રોપદીનાાં કટુ િ નો, દુયોધનનો અહાંકાર અને દુ:શાસનની દુષ્ટતાએ પાગલપણુાં ઊભુાં ન ક્ુું 
હોત તો મહાભારત ન સજાા્ુાં હોત. વસકાંદરના માથે આખી દુવનયાને જીતિાનુાં ભતૂ સિાર થ્ુાં હત ુાં, 
પરાંત ુઆખરે કશુાં હાથમાાં આવ્્ુાં નહીં અને ભરજિાનીમાાં ખાલી હાથે જ આ ફાની દુવનયાની વિદાય 
લેિી પડી. 
આપણે દુ:ખભરી ગેરસમજણો િષોના િષો સધુી  ાલિા દઈએ છીએ. નકામાાં ઝઘડા સળગતા 
રાખીએ છીએ. કોઈની સાથે સમાધાન અને સમેુળ સાધિાની તક ઊભી થાય તો પણ રાહ જોઈએ 
છીએ અને વિ ારીએ છીએ કે તેને થોડો િધ ુકુણો પડિા દો. આપણે સામેથી જિાની જરૂર નથી. 
ગરજ હશે તો તે આિશે. આપણે રસ્તા પર મોં ફુલાિીને કે મોઢુાં ફેરિીને  ાલી જઈએ છીએ. કોઈક 
તચુ્છ અણગમાના કારણે જનમજનમના િેર બાાંધી લઈએ છીએ. આ પાગલપણુાં નથી તો બીજુ ાં શુાં 
છે? 
આપણે જેને માટે દીિાનગી િહોરી લેિી જોઈએ, જેને માટે ફના થવુાં જોઈએ તે કરતા નથી અને 
નકામી વ્યથા િસ્તઓુ પાછળ ખિુાર થઈ જઈએ છીએ. દીિાના અનેક પ્રકારના હોય છે. રામકૃષ્ણ 
પરમહાંસ એિા દીિાના હતા કે એક હાથમાાં ગાંગાજળ અને બીજા હાથમાાં વિષ રાખીને તપશ્ર્ યાા 
કરતા હતા. જેથી ક્સ્થતપ્રજ્ઞ રહી શકાય. સરમદ એિો દીિાનો હતો કે તે વનિાસ્ત્ર ફરતો હતો. 
ઔરાંગઝેબે તેને શળૂી પર  ડાિી દીધો. તેણે વનિાસ્ત્ર રહિેાનુાં કારણ એ બતાવ્્ુાં કે કપડાાં એબ 
છપાિિા માટે પહરેિામાાં આિે છે મારામાાં કોઈ એબ નથી તો હુાં કપડાાં શા માટે પહરુેાં? ઔરાંગઝેબ 
સરમદને સમજી ન શક્ો. સરમદની દીિાનગી હતી અને ઔરાંગઝેબનુાં ગાાંડપણ હત ુાં. નરવસિંહ 
મહતેા અને મીરાબાઈ પણ દીિાનાાં હતાાં. પ્રભભુક્તતમાાં લીન થિા એમણે દીિાનગી િહોરી લીધી 
હતી. આ માટે તેમને ઘણુાં સહન કરવુાં પડ્ુાં હત ુાં. નરવસિંહ મહતેાને લોકોએ નાત બહાર મકૂ્ા અને 
મીરાબાઈને ઝેરનો કટોરો પીિો પડયો, પરાંત ુતેઓ તેમના ધ્યેયમાાંથી વિ ચલત થયાાં નહોતાાં. 
પ્રભનેુ પામિાની આ દીિાનગી હતી અને તેમનુાં સાાંવનધ્ય માણિાની તાલાિેલી હતી. ગાાંધીજી જુદી 
કક્ષાના મહાપરુુષ હતા, પરાંત ુકોઈ દીિાનાની યાદી તૈયાર કરિા બેસે તો તેમનુાં નામ પ્રથમ મકેૂ. 
તેમણે સખુ િૈભિનાાં બધાાં લક્ષણોનો ત્તયાગ કયો હતો, તદ્દન ઓછાાં કપડાાં ધારણ કયાા હતાાં. આજના 
લોકસેિકોના િૈભિશાળી જીિન અને રાજકારણીઓના કરોડોના કૌભાાંડોમાાં કોઈ સત્તય, નીવત અને 
પ્રામાચણકતાની િાત કરે અને લાંગોટી ધારણ કરે તો આપણે એને પાગલ સમજીએ કે બીજુ ાં શુાં? 
જેઓ િ નને િળગી રહ,ે ધ્યેય માટે ખિુાર થાય તથા સચ્ ાઈ અને પ્રામાચણકતાને અનસુરે તો 
તેને ડાહ્યો કઈ રીતે કહી શકાય? રાજકારણીઓમાાં લાલબહાદુર શાસ્ત્રી આિા પાગલ હતા. મોટા 
મોટા હોદ્દાઓ ભોગવ્યા, િડા પ્રધાન બન્દ્યા પણ તેમની પાસે પોતાનુાં મકાન કે સાંપવત્ત નહોતાાં. 



 

 

ફકીરની જેમ પાયાના પથ્થર બનીને તેમણે દેશને જીિન સમવપિત ક્ુું. આ દીિાનગી નહીં તો 
બીજુ ાં શુાં? 
જે સ્થળ અને સમય પ્રમાણે રાંગ બદલી શકે છે જે બોલીને તરુતમાાં ફરી શકે છે, જે શરમને નેિે 
મકૂી શકે છે, જે જાહરેમાાં પગે લાગે છે અને ખાનગીમાાં લાત મારે છે એિા માણસો મોટા થઈને ફરે 
છે. સમાજ જીિન અને રાજકારણ અત્તયારે દાંભના અં ળા હઠેળ ઢાંકાયેલુાં છે. એમાાં કોઈ દીિાના 
નથી પણ ડાકુઓ છે. 
 
સમાજમાાં સત્તાની સાથે પૈસાનુાં પ્રભતુ્તિ િધ્્ુાં છે. પૈસા થતા માણસ સમળૂગો બદલાઈ જાય છે. 
‘નાણાાં િગરનો નાથીયો, નાણે નાથાલાલ’ કહિેત મજુબ માણસ પૈસાથી પજુાિા અને પછુાિા લાગે 
છે. માણસ ગમે તેટલો ગાાંડો હોય, પણ પૈસા થતાાં ડાહ્યો ગણાિા લાગે છે. કાલ સધુી કોઈ જેનો 
ભાિ પછૂત ુાં નહોત ુાં તેના ગણુગાન ગિાિા લાગે છે. પૈસાનો  ળકાટ અને રણકાર અનોખો છે. પૈસા 
ડાહ્યાને દીિાના અને દીિાનાને ડાહ્યા બનાિી નાખે છે. પૈસાનો પ્રભાિ એિો છે કે ડહાપણ એની 
મેળે આિી જાય છે. ધન અને સત્તા અનોખો આત્તમવિશ્ર્િાસ ઊભો કરે છે. 
પાગલ માણસો પણ આપણે ધારીએ છીએ તેિા પાગલ કદી હોતા નથી. તેમના પાગલપણામાાં 
પણ ડહાપણ હોય છે. ગમે તેિો માણસ મશુ્કેલી અને ભય આિે છે ત્તયારે ડાહ્યો ડમરો બની જાય છે. 
જમાન કવિ ગટેના કહિેા મજુબ આખુાં વિશ્ર્િ પાગલોથી ભરેલુાં છે. તેમને પાગલખાનામાાં શોધિાની 
જરૂર નથી. ડાહ્યા અને શાણા માણસો પણ કેટલીક િખત ગાાંડપણ પર ઊતરી આિતા હોય છે. 
સત્તા, પદ અને ધન માણસને બહકેાિે છે, તેમને સાચુાં સાાંભળવુાં ગમતુાં નથી માત્ર ખશુામત અને 
પ્રશાંસા પસાંદ છે. આિા માણસોનાાં ગમે તેિાાં ઉચ્ ારણો લોકો સહન કરી લે છે. ધન અને સત્તા 
સામે લોકોની નજર બદલાઈ જાય છે. કોઈ તેમને કહશેે નહીં, સાહબે આિી ગાાંડીઘેલી િાતો કરો 
નહીં. કોઈ તેમને ટોકશે નહીં કે તમે જે કહો છો તે સાચુાં નથી. ઊલટાનુાં કહશેે, સાહબે તમારી િાત 
સો ટકા સા ી છે. આ દુવનયાદારીની રીત છે. આટલી સીધી સાદી િાત નહીં સમજનાર સોિેદટસને 
ઝેરનો પ્યાલો પીિો પડયો, ઈસનેુ િધસ્તાંભે  ડવુાં પડ્ુાં, ભગિાન મહાિીરના કાનમાાં ખીલા 
ઠોકાયા અને ગાાંધીજીને ગોળીએ દેિાયા. સત્તયના રાહ પર  ાલનારા માણસોને દુવનયાએ કદી સહન 
નથી કયાા. 
યૌિન, ધનસાંપવત્ત, સત્તા, તમુાખી અને અહાંકાર આ બધાાં લક્ષણો ભેગાાં થાય છે ત્તયારે અનથા સજાાય 
છે. આિા માણસો કોઈ ને કોઈ તબકે્ક ગાાંડપણમાાં સરકી જતા હોય છે. કોઈ પણ માણસને ડાહ્યો 
ઠરાિિા કરતાાં પાગલ ઠરાિિાનુાં કદઠન છે. કોઈને ડાહ્યો કહીએ તો તે સ્િીકારી લેશે, કારણ કે એ 
પોતાને ડાહ્યો જ સમજતો હોય છે, પણ કોઈને ગાાંડો કહીએ તો આપણુાં આિી બને. આ કહિેાતા 



 

 

ડાહ્યા માણસો બીજાને નાસમજ, અબધુ અને ગાાંડા સમજતા હોય છે. ધન, સત્તા અને કીવતિ પાછળ 
દુવનયા પાગલ બનીને દોડી રહી છે. આ માયાિી તત્તત્તિો છે, તે હાંમેશાાંનાાં કોઈનાાં રહ્યાાં નથી. રાજાને 
રાંક બનતા િાર લાગતી નથી. સત્તાનુાં વસિંહાસન હિાની એક લહરેખીમાાં ઉથલી પડે છે, લક્ષ્મી 
 ાં ળ છે. આ બધુાં સમજિા છતાાં માણસ તેની પાછળ પાગલ છે. ધમા અને પે્રમમાાં દીિાનગી 
સારી છે, પરાંત ુગાાંડપણ સારુાં  નથી. ગાાંડપણ અને ઝનનેૂ ધમાને સા ા અથામાાં ધમા રહિેા દીધો 
નથી. હૃદય ધમાથી રાંગાયેલુાં હશે તો બહારના બીજા કોઈ રાંગની જરૂર નથી. માણસને માણસ 
બનાિે એ સા ો ધમા. 
 

તમારી ખશુી પર વનભાર કરે છે ખશુ રહિેાનુાં 
'ખશુી’ અથિા 'હપે્પીનેસ’ અંગે લખાયેલા પસુ્તકોના આધાર પર ખશુવમજાજ લોકોમાાં દેખાનારી 
સામાન્દ્ય વિશેષતાઓની યાદી તૈયાર કરાઇ છે. કેટલીક વિશેષતાઓ વિષે... 
તેઓને ખબર હોય છે કે ખશુ રહવે ુાં પસાંદ-નાપસાંદ પર નચભિર રહ ેછે. તેઓ ખશુ રહિેા માટે 
સમજીવિ ારીને પગલાાં ભરે છે. જ્યારે બીજા લોકો ખશુીની રાહ જોિામાાં સમય બરબાદ કરે છે. 
તેઓ મહત્તત્તિાકાાંક્ષી અને ઉમાંગી હોય છે.તેઓ કોઇ  ીજમાાં વિશ્વાસ અથિા કોઇ  ીજની રાહ 
જોિામાાં,  ાન્દ્સ લેિામાાં, નસીબ િગેરે િાતોમાાં પડતા નથી. તેઓ પોતાની જજિંદગીને પોતાના 
કાબમૂાાં રાખે છે. 
તેઓને ખબર છે કે તેઓ જીિનમાાં શુાં ઇચ્છે છે અને શુાં નથી ઇચ્છતાાં. તેઓ આિનારી જજિંદગીને 
દેખે છે. જ્યારે બીજા લોકો દશાકોની જેમ પોતાના જીિનને દફલ્મની જેમ જુએ છે. 
તેઓ સા ો પ્રશ્ન પછેૂ છે. જેનાથી તેમને આનાંદ મળે. તેમની ર નાત્તમકતા િધે. 
તે ફદરયાદ અથિા બીજાની વનિંદા કરિામાાં સમય બરબાદ કરતા નથી. તેઓને ખબર છે કે આમ 
કરિાથી તેમની શક્તત બરબાદ થઇ જશે. ફદરયાદ કરિાથી મગજમાાં નકારાત્તમક વિ ારો આિે છે. 
તેઓને કોઇપણ બાબતનો ડર લાગતો નથી. તેઓ ડર અને પડકારોનો સામનો કરીને તેનાથી 
આગળ નીકળિાનો પ્રયાસ કરે છે. 
ભલૂ થિાથી તે કોઇનો દોષ કાઢતા નથી. તે દરેક કાયાની જિાબદારી પોતે જ ઉપાડે છે અને 
પોતાના ટેલેન્દ્ટમાાં વનખાર લાિિાનો સતત પ્રયાસ કરે છે. 
તે સમસ્યાનો ચપૂ ાપ સમાધાન નીકાળે છે. તે પડકારોનો સામનો કરે છે અને તેનાથી વ્યક્તતગત 
રીતે મજબતૂ બને છે. 
લોકો દરએસ્તટિ(પ્રવતદિયાત્તમક) હોય છે. પણ, તે પ્રોએસ્તટિ(અગ્રસદિય)હોય છે. 



 

 

તે દફટનેસ પર ધ્યાન આપે છે.તે આવુાં કોઇને ઇમ્પે્રસ કરિા માટે કરતાાં નથી. જોકે, તેમને ખબર 
હોય છે કે ફીટ રહિેાથી ખશુી િધશે. – લેખક : અજ્ઞાત  
 
  
 

હુાં કહુ ાં એ જ સ ચુાં, બીજુ ાં બધુાં ખોટુાં 
માણસને ધનનુાં, અહાંકારનુાં અને મોટાઈનુાં પડ િળગેલુાં છે. તે સખુ ેનથી જીિિા નથી દેત ુાં આ 
જગત કતૂરાની પ ૂાંછડી જેવુાં છે, અનેક મનષુ્યો હજારો િષાથી તેને સીધુાં કરિાનો પ્રયાસ કરતા 
આવ્યા છે પણ તે િાાંકુાં ને િાાંકુાં જ રહ્ુાં છે 
જીિન દશાન - મહને્દ્ર પનુાતર  
 હરેા ઉપર  હરેા જોયાાં 
માણસ ઉફે મહોરાાં જોયાાં 
છે અસતને અહીંયા રાહત 
સતની ઉપર પહરેા જોયા 
સીધા સાદા માણસને મેં 
સાગરથી પણ ગહરેા જોયા 
મૌનને મારા સમજે કોણ 
કાનોિાળા બહરેા જોયાાં 
િષો પહલેાાં તે લખેલા 
કાગળ આજે કોરા જોયાાં 
ડૉ. ઈન્દ્તેખાબ અન્દ્સારીની આ ર ના જીિનની િાસ્તવિતતાનો ખ્યાલ આપે છે. આ જગતમાાં માણસ 
અનેક  હરેા લગાિીને બેઠો છે તેને ઓળખિાનુાં મશુ્કેલ છે. માણસ જેિો છે તેિો દેખાતો નથી. 
લોકો િાાંકુાં પડે ત્તયારે િાતિાતમાાં કહતેા હોય છે ‘તમને આિા નહોતા ધાયાા’. િષોનો સાંબાંધ હોિા 
છતાાં કેટલીક િખત માણસને ઓળખી શકાતો નથી. સીધો સાદો દેખાતો માણસ પણ આટલો ઊંડો 
હશે તે કળી શકાત ુાં નથી. આ જગતમાાં અસત્તય સત્તયના િાઘા પહરેીને  ાલી રહ્ુાં છે અને સત્તયને 
આકરી કસોટીમાાંથી પસાર થવુાં પડે છે. 
 
આપણે શબ્દોમાાં જીિીએ છીએ એટલે મૌનની, હૃદયની ભાષાને આપણે સમજી શકતા નથી. 
શબ્દોની ભાષા વશષ્ટા ારની ભાષા છે, હૃદયની ભાષા પે્રમની ભાષા છે. સત્તય આજે ડરામણુાં બની 
ગ્ુાં છે. તેનો સામનો કરિો મશુ્કેલ છે. સાચુાં સાાંભળિાનુાં આિે છે ત્તયારે લોકો આંખ આડા કાન કરે 



 

 

છે. સ્િાથા આિે ત્તયારે સત્તય-અસત્તય, સારુાં-નરસુાં, શભુ-અશભુ બધા ભેદ ભલુાઈ જાય છે. સમયની 
સાથે સાંબાંધો પણ વિસરાઈ જાય છે. 
આ જગતમાાં લોકો એકબીજાને સધુારિા મથી રહ્યા છે, પરાંત ુપોતાની જાતને સધુાયાા િગર 
જગતને સધુારિાનુાં મશુ્કેલ છે. આપણાાં પોતાનામાાં પદરિતાન આિી જાય તો જગતમાાં પદરિતાન 
થયેલુાં જ લાગશે. આજે કોઈ પણ પ્રશ્ર્ન ઊભો થાય ત્તયારે લોકો જાતજાતની સલાહ આપશે. સલાહ 
એક એિી િસ્ત ુછે જે આપિી ગમે છે, લેિી ગમતી નથી. કેટલાક લોકો આ માટે આગ્રહશીલ હોય 
છે, આપણે તેમની સલાહ ન સ્િીકારીએ તો તેમને માઠુાં લાગી જાય છે. આમાાં કાાંઈ આડુાં થઈ જાય 
તો તેઓ આપણને ધમકાિે છે. ‘મારી સલાહ માની હોત તો આ હાલત ન થાત.’ બીમારી આિી 
ગઈ, આવથિક મશુ્કેલી પડી કે િહિેારનો કોઈ પ્રશ્ર્ન ઊભો થયો તો સમાજમાાં રહલેા આિા કાજીઓ 
આપણને જાતજાતની સલાહ આપીને આપણુાં મગજ ખરાબ કરી નાખે છે. દરેક માણસને એમ લાગે 
છે કે પોતે કાંઈક જાણે છે, સમજે છે, બીજા કરતા િધ ુઅનભુિી છે, કાંઈક વિશેષ છે. આિા ભ્રમમાાં 
એ રા ે છે. સાચુાં સાાંભળિાનુાં કોઈને ગમતુાં નથી. િખાણ અને પ્રશાંસા્તુત િાતો સાાંભળિાનુાં સૌને 
ગમે છે. દરેક માણસ પોતાના લાભની, સ્િાથાની િાત ધ્યાનપિૂાક સાાંભળતો હોય છે. બીજી બધી 
િાતો એક કાનેથી સાાંભળી બીજા કાને કાઢી નાખે છે. 
દરેક માણસ માને છે કે પોતે કહ ેતે સાચુાં છે. સમાજમાાં પોતાનો કક્કો સા ો ઠેરિિા જાતજાતના 
પેંતરા થતા હોય છે. કોઈ પોતાની કહિેાતી સા ી િાત ન માને ત્તયારે અહમ ્ઘિાય છે. કેટલાકને 
તેમાાં પોતાનુાં અપમાન લાગે છે. મોટાભાગનાાં મનદુ:ખો આમાાંથી ઊભા થતાાં હોય છે. કોઈ કાાંઈ 
સાંભળાિી જાય, ઊં ા સાદે બોલે, ઠપકો આપે કે ટીકા કરે ત્તયારે માણસનુાં મન ઘિાય છે. મનના 
ઘા જલદીથી રૂઝાતા નથી. પોતાનુાં અપમાન કે અિહલેના થઈ હોય તેનો બદલો લેિાનો માણસ 
મોકો શોધતો હોય છે. કટુ િ નો દ્વારા એકબીજાને પરાસ્ત કરિા પ્રયાસો થતા હોય છે. આ બધાના 
મળૂમાાં એક જ િાત હોય છે - હુાં કહુાં એ સાચુાં બીજુ ાં બધુાં જુઠુાં. સાંબાંધો અને િહિેારોમાાં આિી નાની 
નાની અણગમતી િાતો ભલૂાતી નથી. આિી નકામી િાતોથી પિૂાગ્રહનાાં જાળાાં ગ ૂાંથાતાાં હોય છે. 
કોઈ પણ માણસ પ્રત્તયે પિૂાગ્રહ ઊભો થાય ત્તયારે તેની કોઈ િાત સમજિા મગજ તૈયાર હોત ુાં નથી. 
દરેક માણસ પોતાની રીતે બીજાને મલૂિિાનો પ્રયાસ કરે છે. માણસનુાં પોતાનુાં એક આભાસી 
જગત હોય છે, તેમાાંથી બહાર નીકળિાનુાં મશુ્કેલ બને છે. 
 
માણસ પોતાના ખ્યાલો અને ખ્િાબોમાાં જીિતો હોય છે. હકીકતમાાં જે થઈ શકત ુાં નથી તે સ્િપ્નો 
દ્વારા પદરપણૂા કરિાનો વમથ્યા પ્રયાસ થતો હોય છે. માણસ પોતાની અધરૂપ અને નબળાઈ 
છપાિિાનો પ્રયાસ કરતો હોય છે, એટલે તેને બહારનો દેખાિ કરિો પડે છે. માણસ આજે દુ:ખી 



 

 

અને પરેશાન છે તેનુાં કારણ તે પોતાની રીતે જીિતો નથી. માણસને ધનનુાં, અહાંકારનુાં, અચભમાનનુાં, 
મોટાઈનુાં પડ િળગેલુાં છે. આ પડ માણસને સખુ ેનથી જીિિા દેત ુાં નથી. આમાાં જરાક ટાાં ણી 
ભોંકાય તો ઊંડા ઘા પડી જાય છે. જે કાંઈ લાયકાત મજુબ મળે છે તે ટકી રહ ેછે. દાંભ અને દેખાિ 
દ્વારા જે ઊભુાં થાય છે તે પાણીના પરપોટા જેવુાં છે. તે લાાંબો સમય ટકત ુાં નથી. આમ છતાાં માણસો 
કીવતિ, પદ, પ્રવતષ્ઠા અને માન-મોભો મેળિિા હિાવતયાાં મારતા હોય છે. માણસ હાાંફી જાય, થાકી 
જાય, પણ આ દોડ બાંધ થતી નથી. આપણે દુવનયાની ચ િંતા છોડી દઈએ, જેને જે કહવે ુાં હોય તે કહ ે
- મન પર િાત ન લાિીએ, બીજાની બાબતમાાં માથુાં ન મારીએ અને આપણી પોતાની રીતે 
આગળ િધતા રહીએ તો જીિન સખુનો સાગર છે. બાલાશાંકર કાંથાદરયાની એક ર ના આમાાં 
બોધરૂપ છે... 
ગજુારે જે શીરે તારે જગતનો નાથ તે સ્હજેે 
ગણ્્ુાં જે પ્યારુાં  પ્યારાએ અવત પ્યારુાં  ગણી લેજે 
દુવનયાની જૂઠી િાણી વિશે જો દુ:ખ િાસે તો 
જરાયે અંતરે આનાંદ ઓછો ન થિા દેજે 
ક ેરી માાંહી કાજીનો નથી દહસાબ કોડીનો 
જગત કાજી થઈને ત ુાં િહોરી ના પીડા લેજે 
જગતના કા ના યાંતે્ર ખરી િસ્ત ુનહીં ભાસે 
ન સારા કે નઠારાની જરાયે સાંગતે રહજેે. 
આ જગતમાાં જે કાાંઈ બને સખુ દુ:ખ તે પ્રભનુી પ્રસાદી ગણીને સ્િીકારી લેિાનુાં હોય છે. જીિનમાાં 
અંતરાયો આિિાના છે.  ડ-ઊતર, સફળતા-વનષ્ફળતા એ જીિનનો ભાગ છે. તેમાાંથી વ્યવથત 
થિાની જરૂર નથી. આ જગત જેવુાં છે તેવુાં રહિેાનુાં છે. તે કતૂરાની પ ૂાંછડી જેવુાં િાાંકુાં છે. તેને ગમે 
તેટલુાં સીધુાં કરિાનો પ્રયાસ કરો તો પણ એ િાાંકુાં રહિેાનુાં છે. આ અંગે સ્િામી વિિેકાનાંદની એક 
દૃષ્ટાાંતકથા પે્રરક છે. 
એક ગામમાાં એક ગરીબ માણસ રહતેો હતો. ધન મેળિિાની તેની પ્રબળ ઈચ્છા હતી. તેણે 
સાાંભળ્ુાં હત ુાં કે ભતૂ-પે્રતને િશ કરિામાાં આિે તો જોઈત ુાં બધુાં મળી રહ.ે અલાઉદ્દીનના ચ રાગ 
જેિા જીનની શોધમાાં તે નીકળયો અને કઠીન સાધના કરી. આ સાધનામાાં એક વસિ મહાત્તમા મળી 
ગયા. આ માણસે પોતાની ઈચ્છા દશાાિી. 
મહાત્તમાએ પ્રથમ તો તેને ના પાડી અને કહ્ુાં આ લફરામાાં પડતો નહીં. દુ:ખી થઈ જઈશ. શાાંવતથી 
ઘેર  ાલ્યો જા. આમાાં પડિા જેવુાં નથી, પણ આ માણસ માનિા તૈયાર થયો નહીં અને ખબૂ 
આજીજી કરિા લાગ્યો કે એક િખત મારી આ મનોકામના પણૂા કરો. 



 

 

મહાત્તમાએ છેિટે કાંટાળીને એક તાિીજ આપ્્ુાં અને કહ્ુાં; આ તાિીજ તારી પાસે રાખ અને હુાં કહુાં તે 
માંત્ર ત્રણ િખત બોલજે એટલે જીન તારી પાસે આિી જશે, પરાંત ુએક િસ્ત ુયાદ રાખજે એને રાત 
દદિસ કામ આપ્યા કરજે. એને નિરો રહિેા દેતો નહીં, નહીંતર તને ભરખી જશે. 
પેલા માણસે વિ ા્ુું કે મારી પાસે ઘણા કામ છે, મારે ઘણુાં મેળિિાનુાં છે. એ નિરો ક્ાાં રહિેાનો 
છે. તેણે મહાત્તમાની રજા લીધી અને ઘેર ગયો. તાિીજ હાથમાાં રાખીને ત્રણ િખત માંત્રનો જાપ કયો 
અને ખરેખર જીન તેની સમક્ષ હાજર થઈ ગયો અને બોલ્યો માચલક શી આજ્ઞા છે? 
આ માણસ જે કાાંઈ કામ સોંપે તેને તે પલકિારમાાં કરી આપતો હતો. ધન સાંપવત્ત, મહલેાતો, 
આભષૂણો જે માગ્્ુાં તેણે હાજર ક્ુું. જે કાંઈ હુકમ થતો તે થોડી િારમાાં હાજર થઈ જતુાં હત ુાં. આ 
માણસે મેળિિા જેટલુાં બધુાં મેળિી લીધુાં. મોટાાં કામો પણ તે ક્ષણ િારમાાં પરૂા કરી આપતો હતો. 
માણસ હિે કામ આપતાાં પણ થાકી ગયો. તેને નિરો બેસિા દેિાય નહીં, માણસની ચ િંતા િધી 
ગઈ, તે ખબૂ પરેશાન થઈ ગયો, રોજ તેને શુાં કામ સોંપવુાં, તેનુાં જીિવુાં મશુ્કેલ થઈ ગ્ુાં. 
તે પાછો મહાત્તમા પાસે ગયો અને કહ્ુાં મને આમાાંથી બ ાિી લો. મારે કાંઈ જોઈત ુાં નથી, મારી 
પહલેાની જજિંદગીમાાં મને પાછો મકૂી દો. 
મહાત્તમાએ કહ્ુાં; મેં તને પહલેા જ કહ્ુાં હત ુાં કે આમાાં પડ નહીં, હિે એક ઉપાય છે.. જો આ સામે 
કતૂરુાં  ઊભુાં છે ને તેની પ ૂાંછડી સીધી કરિાનુાં કામ તેને સોંપી દે. લાખ ઉપાય કરશે તો પણ એ 
સીધી નહીં થાય અને તે સતત કામમાાં રહશેે. 
પેલા માણસે જીનને આ કામ સોંપી દીધુાં. જીને કતૂરાની પ ૂાંછડી પકડી અને ખબૂ સાિધાનીપિૂાક 
સીધી કરી પણ તેના પરથી હાથનુાં દબાણ જરાક ઓછાં થ્ુાં કે તે િાાંકી ને િાાંકી, હિે જીન પરેશાન 
થઈ ગયો. 
આ જગત પણ કતૂરાની પ ૂાંછડીની જેમ વિચ ત્ર અને િાાંકુાં છે, અનેક મનષુ્યો હજારો િષાથી તેને 
સીધુાં કરિાનો પ્રયત્તન કરતા આવ્યા છે, પણ તે િાાંકુાં ને િાકુાં રહ્ુાં છે. હજારો ઉપાય કરો, તે સીધુાં 
થિાનુાં નથી અને તેને સીધુાં કરિાની જરૂર પણ નથી. જરૂર છે આપણે પોતે સીધા થઈ જિાની. 
આપણે સધુરીશુાં તો જગત સધુરેલુાં દેખાશે. આપણામાાં પદરિતાન આવ્્ુાં તો બધુાં બદલાઈ જશે. 
આપ ભલા તો જગ ભલા... 
 

સખુ મેળવવ  મ ટે પહલે ાં દુ:ખને સમજવુાં જોઈએ 

Kanti Bhatt  

આ જગતમાાં ઠેર ઠેર ધબકતા જીિનમાાં ઘણુાં બધુાં સહન કરિાનુાં અને ઓછામાાં ઓછાં એન્દ્જોય 
કરિાનુાં હોય છે 



 

 

નેપાળના કાઠમાંડુ શહરેની અઢી કલાકની જેટની મસુાફરી પછી એક કલાકની હચેલકોપ્ટરની મસુાફરી 
અને ત્તયાાંથી બાબા યોગીનાથની મઢુલીમાાં પહોં િા અમે ખરબ ડે રસ્તે  ાલ્યા ત્તયારે લગભગ 
અઘોરી જેવુાં જીિન જીિતા બાબા યોગીનાથ માત્ર પાંદર િીસ વમવનટ માટે મળયા. જતાાં જતાાં મેં 
તેમને પછૂ્ુાં ‘‘તમે સખુી છો? તમે દુ:ખને પાર કરી ગયા છો?’’ તો બાબાએ કહ્ુાં ‘‘હુાં તો સખુ-દુ:ખને 
પાર કરી ગયો છાં. તમે દુ:ખ બોલો તો પાછળ સખુ બેઠેલુાં છે જ એટલે દુ:ખને પ ાિતા શીખો. 
છતાાં િધ ુ‘સખુ’ને જોવુાં હોય તો કાઠમાંડુમાાં પશપુવતનાથનાાં માંદદર નજીક તનુતનુ બાબાનો અખાડો 
છે ત્તયાાં તમને અઘોરીઓ મળશે. તેને સખુ-દુ:ખ વિષે પછૂજો. કાઠમાંડુમાાં પશપુવતનાથના માંદદર પાસે 
એક મઢુલીમાાં મોટો ભઠ્ઠો હતો. તેમાાં તપેલામાાં ગાયના દૂધમાાં કેસર, બદામ વપસ્તા, જ ાંગલની 
િનસ્પવત િગેરેનો કાઢો ઉકળતો હતો. આજુબાજુ અઘોરીઓ બેઠા હતા. તેમાાં એક ્રુોવપયન 
અઘોરી પણ બેઠો હતો. એ ગોરો વિદ્વાન હતો. 
કોલેજમાાં ભણેલો તેમ જ પ્રોફેસર હતો પણ ‘‘બાિો’’ બનિા આિેલો. મેં તેને પછૂ્ુાં તમને આ 
 ીલમ ફૂાંકો છો તો સખુ મળે છે? તો તેણે કહ્ુાં બહુાં લાાંબી િાત નથી. લો આ  લમ ફૂાંકો. મેં એક 
ઘ ૂાંટ મારી અને જો્ુાં? બસ સખુ ફેલાઈ ગ્ુાં. પણ પછી એ સખુ પીગળી ગ્ુાં. બીજા સખુાનભુિ 
માટે બીજી ફૂાંક મારિી પડે! સખુનુાં પણ એવુાં છે. એક ફૂાંક ભેગુાં સખુ મળે પણ તેને દરપીટ કરિા, 
િારાંિાર ફૂાંક મારિી પડે. માટે સખુનુાં વ્યસન ન પાડવુાં. દુ:ખને સ્િીકારવુાં તો ઓટોમેદટક પાછળ 
સખુ બેઠેલુાં છે. અહીં આખી સખુ-દુ:ખની દફલસફૂી સમજાઈ ગઈ. 
અમેદરકાના વિદ્વાન લોકો જે મેગેચઝન િાાં ે છે તે ‘‘ધ આટલાવેન્દ્ટક’’ નામના પ્રબિુો માટેના 
મેગેચઝનમાાં એવપ્રલ-૨૦૧૧નાાં અંકમાાં ઘણી ઉપયોગી િાતો હતી.‘‘ધ પોઈ-મેન ઓફ- 
અનહપે્પીનેસ’’નો લેખ ડૉ. લેન િોલેસ લખ્યો છે. તે કહ ેછે કે ચબ્રટનના મનોવિજ્ઞાનીઓના નિા 
અભ્યાસ પ્રમાણે સખુ અંગે સાિ સાદી િાત કહી છે. તમારે અનહપે્પીનેસથી દૂર રહવે ુાં છે? તો 
સારા-આશાિાદી (દરપીટ આશાિાદી) વમત્રો રાખો અને સિારે વ્યાયામ કરી સજત્તિક આહાર રાખો!’’ 
આમ દખીતી રીતે સાદી િાત લાગે પણ ત્રણ મનોવિજ્ઞાની સાંશોધકોએ કહ્ુાં કે દુ:ખને દૂર રાખિામાાં 
કોઈ મોટી દફલસફૂીની જરૂર નથી. ‘‘્ ુમસ્ટ હિે સ્ટ્રોંગ એન્દ્ડ હલે્ધી સોવશયલ કનેકશન્દ્સ’’ આ સાદી 
િાતને અમેદરકનો ભલૂી ગયા છે.  ટપટ પે્રમ કરે છે. ઝટપટ લગ્ન કરે છે અને એટલી જ ત્તિરાથી 
ફોક કરે છે. 
અમેદરકા દુ:ખીમાાં દુ:ખી છે. માનિે સખુ મેળિિા અને દુ:ખને દૂર રાખિા ઈમોશનલી હલે્ધી રહવે ુાં 
જોઈએ. સ્િભાિગત લેરખડાાં બનવુાં જોઈએ. પે્રમાળ બનવુાં જોઈએ. ડૉ. ફ્રાયડમેન કહ ેછે કે 
અનહપે્પીનેસ સીધી રીતે તમારુાં  જીિન ટૂાં કુાં નહીં કરે.પણ સતત દુ:ખી રહનેાર તેની આરોગ્ય- 
પ્રણાલીમાાં ધીમુાં ઝેર પેદા કરે છે. તમારે સૌથી પ્રથમ કામ એ કરવુાં કે અનહપે્પી લોકોનો સાંગાથ ન 



 

 

રાખિો. વનરાશાિાદીઓ અને પોતાને દુ:ખી ગણાિનારાથી દૂર રહવે ુાં. અનહપે્પીનેસ અને 
હપે્પીનેસની પાં ાત હજારો િષાથી  ાલે છે. તેમાાં ૨૦૧૨માાં સાિ નિી િાત ડૉ.. લેલેન્દ્ડ એમ. 
હલેર નામના એલોપેથીમાાં એમ.ડી. થયેલા ડોતટરે કહી છે. પસુ્તકનુાં નામ છે. ‘‘બાયોલોજજકલ 
અનહપે્પીનેસ: ફાઈસ્ન્દ્ડિંગ આઉટ વ્હોટ ઈઝ રોંગ એન્દ્ડ દફક્તસિંગ ઈટ’’ આ પસુ્તક નિી જ િાત કહ ે
છે. તેનો ની ેનો સાર િાાં ી લો. 
‘‘આપણને સૌને શાાંવત, પે્રમ, સખુ, આનાંદ અને ક્સ્થરતા તેમ જ સમવૃેિ જોઈએ છે. બહુ જ થોડા 
ઘણાને એ બધુાં મળે છે. ઘણાને ત્તિરાથી મળે છે પણ ઘણા સખુ માટે પગ પછાડયા કરે છે. શુાં કામ? 
આજની એલોપથીની પીડા એ છે કે તેણે ‘‘દડપે્રશન’’ નામનો ફાલત ુાં ‘રોગ’ શોધી કાઢયો છે. િળી 
મોટાભાગના ડોતટરોના દડપે્રશનના વનદાનો ખોટાાં હોય છે. અમકુ લોકોના સ્િભાિ જ દડપે્રશનમાાં 
રહિેાના હોય છે. 
ડૉ.. લેલેન્દ્ડ એમ. હલેર કહ ેછે કે ભારતમાાં લોકો સગપણ કરતી િખતે ગકે્ષત્ર, જ્ઞાવત, સાંસ્કારો અને 
છોકરી કે છોકરાનાાં સ્િભાિ જ નહીં પણ તેનાાં બાપા-દાદાનાાં સ્િભાિને પણ જોતા હતા. ડૉ.. 
લેલેન્દ્ડ કહ ેછે કે છોકરી કે છોકરાના જીન્દ્સમાાં જ તેનામાાં સખુ મેળિિાનાાં કે સખુી થિાનાાં કે 
લેરખડાાં બની રહિેાનાાં તત્તિો મા-બાપ તરફથી મળે છે. અમકુ છોકરીઓને તમે જોશો કે તે સતત 
ફદરયાદ કરતી હોય છે. તે સતત અસાંતષુ્ટ રહતેી હોય છે. તેને તમે ઘણુાં મથો તોય સખુી કરી 
શકશો નહીં. ઊલટાનુાં તમને તે દુ:ખી દુ:ખી કરી મકૂશે. એમ છતાાં ડૉ.. લેલેન્દ્ડ કહ ેછે કે ૩૩ ટકા 
લોકો પોતાના સાયકોલોજજકલ પાિરથી પોતાનાાં જીન્દ્સના મળૂભતૂ સ્િભાિને બદલીને િન્દ્ડરફુલ-
લાઈફ જીિી શકે છે, પણ તેણે સાંઘષા કરિો પડે છે. માનિીનુાં જીિન ત્રણ પાયાિાળા સ્ટુલ જેવુાં છે. 
આ ત્રણ પાયા છે: માઈન્દ્ડ, બોડી અને ક્સ્પદરટ. માનિીનુાં મન જ નહીં, શરીર જ નહીં પણ જુસ્સો 
પણ મજબતૂ હોિો જોઈએ. જો તે મજબતૂ ન હોય તો તેના ઉપર બાયોલોજજકલ અનહપે્પીનેસ 
સ્િર થઈ બેસે છે. 
હિે તમને બરાબર ૩૦૩ િષા પહલેાાં ઈગ્લેન્દ્ડમાાં થઈ ગયેલા મહાન ઈંપ્ગ્લશ કવિ, વનિંબધકાર, 
પત્રકાર અને ઉપદેશક ડૉ. સેમ્્અુલ જોન્દ્સનની િાત કરિી છે. ડૉ. જોન્દ્સને જો્ુાં કે માત્ર 
દફલસફૂીથી સખુ નહીં મળે તેણે પૈસા મેળિિા માટે ૧૭૫૯માાં ૧૫૩ િષા પહલેા ‘‘રાસેલાસ’’ નામની 
નિલકથા લખી. પરાંત ુતે પસુ્તક લખીને અપોઆપ તેને જ્ઞાન લાધ્્ુાં કે ‘‘માણસ જ્યારે પણૂા સખુ 
આંબિા કોવશશ કરે છે ત્તયારે જ દુ:ખ નોતરે છે. જે આવ્્ુાં તે સખુ કે પીડાને લહરેથી ભોગિી લેિી 
તેિો નિલકથાનો સાર હતો! નિલકથા દ્વારા દફલસફૂી કે કાંઈક આદશા ઊભો કરિાના સાંસ્કાર 
આપણા િાતાાકારો ઝિેર ાંદ મેઘાણી, ગણુિાંતરાય આ ાયા અને રમણલાલ દેસાઈએ આપેલા છે. 



 

 

‘‘રાસેલાસ’’ નામની નિલકથાનો દરવ્્ ુઅમેદરકાના આવથિક દૈવનક ‘‘િોલ સ્ટ્રીટ જનાલે પણ ૧૧-૯-
૨૦૦૯ના અંકમાાં આપેલો. સેમ્્અુલ જોન્દ્સનના ૩૦૦મા જન્દ્મદદિસની ઉજિણી, આજેય  ાલે છે 
ત્તયારે આપણે ‘‘રાસેલાસ’’ નામની નિલકથા ડૉ. જોન્દ્સને કુદરતી પે્રરણાથી માત્ર એક સપ્તાહમાાં જ 
લખેલી. તેનો સાર જોઈએ. અમેદરકામા દરેક કાંપનીમાાં ડૉ. જોન્દ્સનની આ િાતાા િા િાનુાં કહિેામાાં 
આિે છે. કેક્મ્બ્રજ ટ્રસ્ટ કાંપનીએ ડૉ.. સેમ્્અુલ જોન્દ્સનની િાતાાનો સાર તેના બીલબોડા પર લખેલો 
છે:- ‘‘લાઈફ ઈઝ અનસરટન, લેટ અસ સ્પેન્દ્ડ ઈટ એઝ િેલ એઝ િી કેન..’’ જીિન તદન 
અ ોક્કસ છે. જીિનનો કોઈ ભરોસો નથી. ત્રણસો િષા પહલેાાં કહલેી િાત નિેમ્બર-૨૦૧૨માાં સા ી 
પડે છે. શહરેમાાં માણસ બહાર જાય પછી પાછો ફરે તો ઈશ્વરની પાડ. તેથી તેણે જીિે છે ત્તયાાં સધુી 
આનાંદ કરિા ટ્રાય કરિી. જો દુ:ખનો અિારનિાર અનભુિ થાય તો જ પછી સખુની કીમત 
સમજાય. 
રાસેલાસ એક એબીસીવનયાનાાં વપ્રન્દ્સનુાં નામ છે તે એક કાલ્પવનક ‘‘હપે્પીિોલી’’માાં રહ ેછે. તેની 
તમામ અબળખા પરૂી થઈ જાય છે. પણ રાસેલાસ તો સખુ, સખુ અને સખુથી બોર થઈ જાય છે. 
સખુ તો તેને કેદ જેવુાં અને સાિ ડલ લાગે છે. પ્રીન્દ્સ થાય છે કે અિવનમાાં ખરેખર કોમન માણસ 
કેમ જીિે છે તે જોવુાં જોઈએ. એટલે તે ખરી હપે્પીનેસ માટે અસલામત જગતમાાં આિે છે. તે 
ઈજવપત્ના કેરો શહરેમાાં આિે છે. તેને કહિેામાાં આિેલુાં કે કેરોમાાં સખુ અને સખુ િે્ુું છે. પણ 
રાસેલાસ જુએ છે કે જુિાન કે વિૃ, ગરીબ કે પૈસાદાર દફલોસોફર કે અબધુ, એસ્ટ્રોનોમર કે 
એસ્ટ્રોલોજર, બ્રહ્ન ારી કે કામી પરુુષ એ તમામના જીિનમાાં દુ:ખ તો હોય છે. 
રાસેલાસે જે કલ્પ્્ુાં હત ુાં અને જે નજરે જો્ુાં તેમાાં ઘણો તફાિત હતો. અહીં તેણે અવતધવનક 
માણસના જીિનમાાં એકલતા જોઈ. દફલોસોફર તેને  િમ જેિા લાગ્યા. તેને એક ઈમેલક નામનો 
રસ્તે રખડતો જ્ઞાની મળયો. તેણે કહ્ુાં કે ‘‘ગરુુઓ જાણે ફરીશ્તા હોય તેમ ઉપદેશ આપે છે પણ પોતે 
તો માનિ થઈને જ રહ ેછે. ઈમલેક તેને એક િાક્માાં સતૂ્ર આપે છે ‘‘આ જગતમાાં ઠેર ઠેર ધબકત ુાં 
જીિન પડ્ુાં છે અને ધબકતા જીિનમાાં ઘણુાં બધુાં સહન કરિાનુાં અને ઓછામાાં ઓછાં એન્દ્જોય 
કરિાનુાં હોય છે.’’ 
 
 

કવિ એન્દ્ુ માિેલ અને આપણા કલમઘસઓુ 
ગરીબીમાાં સબડતા એન્દ્ુ માિેલે ઈંગ્લેન્દ્ડના રાજાની ઓફર ઠુકરાિી દીધી 
સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 



 

 

ઈંગ્લેન્દ્ડમાાં દકિંગ  ાલ્સા બીજાનુાં શાસન  ાલતુાં હત ુાં ત્તયાર િાત છે. દકિંગ  ાલ્સા બીજો ઐયાશ 
પ્રકૃવતનો હતો અને બેફામ પૈસા ઉડાિતો હતો. ઈંગ્લેન્દ્ડની સાંસદે રાજાના ખ ા માટે જે રકમ 
વનપ્શ્ર્ ત કરી હતી એ બધી રકમને પોતાના શોખ પરૂા કરિા પાછળ ઉડાિી દેતો હતો. 
એ િખતે ઈંગ્લેન્દ્ડમાાં બીજા કોઈની તો દકિંગ  ાલ્સા બીજા સામે બોલિાની દહિંમત  ાલતી નહોતી, 
પણ ઈંગ્લેન્દ્ડના કવિ એન્દ્ુ માિેલે દકિંગ  ાલ્સા બીજાની ટીકા કરિા માાંડી. એનાાં લખાણોમાાં દકિંગ 
 ાલ્સા બીજા માટે આિોશ અને કટાક્ષ છલકાિા માાંડયો. 
દકિંગ  ાલ્સા બીજાને થ્ુાં કે એક મામલૂી કવિ મને ખરાબ  ીતરી રહ્યો છે. આિા કવિઓની ઓકાત 
શુાં હોય? આિા કવિને થોડા પૈસા આપી દો એટલે એનુાં પેટ ભરાઈ જાય અને એ આડુાંતેડુાં લખતો 
બાંધ થઈ જાય. 
આવુાં વિ ારીને  ાલ્સા બીજાએ પોતાના એક ખાસ માણસને પાઉન્દ્ડની થપ્પી લઈને એન્દ્ુ માિેલ 
પાસે મોકલ્યો. 
 ાલ્સા બીજાનો એ ખાસ  મ ો એન્દ્ુ માિેલના ઘરે ગયો ત્તયારે માિેલ  ાલ્સા બીજાની વિરુિ જ 
કશુાંક લખી રહ્યા હતા. તેમણે  ાલ્સા બીજાના  મ ાને ઓળખી લીધો અને પછૂ્ુાં, "તમે કેમ અહીં 
આવ્યા છો? 
 ાલ્સા બીજાના  મ ાએ કહ્ુાં, "તમને રાજાના દરબારમાાં મોભાળાં સ્થાન આપિાની રાજાની ઈચ્છા 
છે. 
કવિ એન્દ્ુ માિેલે કહ્ુાં, "મને રાજાના દરબારમાાં સ્થાન મેળિિામાાં કોઈ રસ નથી અને આ રીતે હુાં 
મારી આઝાદીનો સોદો કરિાનુાં વિ ારી પણ ન શકુાં. 
 
રાજાના  મ ાએ એન્દ્ુ માિેલને પેલી પાઉન્દ્ડની થપ્પી આપતા કહ્ુાં, "આ પાઉન્દ્ડ તમે રાખો. એથી 
તમારી ગરીબી દૂર થાય એિી રાજાની ઈચ્છા છે. 
કવિ એન્દ્ુ માિેલે કહ્ુાં, "હુાં ભખૂ્યો રહિેાનુાં પસાંદ કરીશ પણ રાજાની સહાય નહીં લઉં. મને રાજાના 
પાઉન્દ્ડની કોઈ જરૂર નથી. એમ કહીને એમણે રાજાના  મ ાને રિાના કરી દીધો. 
કાશ, કવિ એન્દ્ુ માિેલ જેિા કવિઓ અને લેખકો આપણા દેશમાાં પણ પાકતા હોત. આપણે ત્તયાાં 
મોટે ભાગે સરકારી ઈનામો માટે કુવનિશ બજાિનારા અને સરકારની  મ ાગીરી કરનારા 
કલમઘસઓુ અને કલમજીિીઓ જોિા મળે છે, જેમને લાખો કરોડો રૂવપયાના કૌભાાંડ થિા દેનારા 
િડા પ્રધાન અને બીજા પ્રધાનોમાાં પ્રામાચણકતાના દશાન થાય છે! 
 
 



 

 

મતૃ્ર્ ુવવર્ષયક ગાંભીર વવ  રો 
અંતવેળ એ – ઈશ -કુન્દવનક  

[1] 
મતૃ્ત્ ુતો ઈશ્વર તરફથી મળેલુાં િરદાન છે. 
મતૃ્ત્મુાાં જે દુ:ખ માનિામાાં આિે છે તે િાસ્તિમાાં જીિનનુાં દુ:ખ છે. રોગાદદથી થત ુાં દુ:ખ એ મતૃ્ત્નુ ુાં 
ફળ નથી, જીિનના અસાંયમનુાં ફળ છે. મતૃ્ત્ ુતો આપણને તેમાાંથી છોડાિે છે. એ પીડાની સાથે 
મતૃ્ત્નેુ કાંઈ લેિાદેિા નથી. એ તો મતૃ્ત્નેુ માથે  ડાિેલુાં નાહકનુાં આળ છે. 
મતૃ્ત્નુાાં કુલ  ાર દુ:ખ છે : શરીર-િેદનાત્તમક, પાપ-સ્મરણાત્તમક, સહુૃન્દ્મોહાત્તમક અને 
ભાિચ િંતનાત્તમક. એના ઉપાય િમાનસુાર આ પ્રમાણે છે : વનત્તયસાંયમ, ધમાા રણ, વનષ્કામતા અને 
ઈશ્વરમાાં શ્રિા. 
મતૃ્ત્નુા દુ:ખને ટાળિા માટે મતૃ્ત્નેુ હાંમેશાાં યાદ રાખવુાં, બદુ્ધિમાાં મરણ-મીમાાંસા દ્વારા વન:સાંશયતા 
પેદા કરિી અને રોજ રાતે સતૂાાં પહલેાાં મરણનો અભ્યાસ કરિો; આમ આિી તે્રિડી સાધના કરતાાં 
રહવે ુાં. – વિનોબા ભાિે. 
[2] 
મતૃ્ત્ ુઅક્સ્તત્તિનો વનયમ છે; શાણા લોકો એના અપિાદને જીિન કહ ેછે. દરેક વદૃ્ધિ પામતી િસ્ત ુ
વિલય પામે છે, દરેક ઊગિાનો અંત ખરિામાાં આિે છે, દરેક વમલન જુદાઈમાાં પદરણમે છે. ખરે જ, 
દુવનયાનો આ વનયમ છે. – યોગિાવસષ્ઠ 
 
[3] 
મતૃ્ત્ ુએટલે શરીરનુાં ખરી પડવુાં, નદહ કે વ્યક્તતગત અક્સ્તત્તિનુાં ભ ૂાંસાઈ જવુાં. માણસ બીજા દેશમાાં 
જાય અને તે દેશની આબોહિાને અનરુૂપ પોતાનાાં કપડાાં બદલી નાખે, એથી તે મતૃ્ત્ ુપામતો નથી. 
આધ્યાજત્તમક સાધક માટે મતૃ્ત્ ુએ ફકત એક જીિનમાાંથી બીજા જીિનમાાં પસાર થિાનો માગા છે. 
કોઈ પણ વ્યક્તત મતૃ્ત્ ુપામતી નથી પરાંત ુવિદાય લે છે. 
અપદરપતિ ઉંમરમાાં ઓચ િંતો અકસ્માત અથિા ભયાંકર મતૃ્ત્,ુ જે પથૃ્િી પરના ટૂાંકા ગાળાનુાં 
અક્સ્તત્તિ જેને જીિન કહીએ છીએ તેનો દોર કાપી નાખે, તે ખાસ કરીને દુ:ખદાયક અને કમનસીબ 
લાગે છે. પરાંત ુજે વ્યક્તત બાહ્ય દેખાિથી પર થઈ જાય છે તે જાણે છે કે આત્તમાની પ્રગવતમાાં જે 
કાાંઈ િસ્ત ુબને છે તેનો કોઈક અથા, કોઈક જરૂદરયાત હોય છે. તે વ્યક્તત જાણે છે કે દદવ્ય વનયવતમાાં 
જે કાાંઈ બને છે તે ઉત્તમ માટે જ હોય છે, પછી ભલે તે મનને ચભિ રીતનુાં લાગત ુાં હોય. 



 

 

જે િસ્ત ુબની ગઈ છે તેને એક વનયત િસ્ત ુતરીકે અને આત્તમાની જન્દ્માાંતરની પ્રગવત માટેની 
ઉત્તમ િસ્ત ુતરીકે શાાંવતથી સ્િીકારી લેિી જોઈએ. મતૃ્ત્ ુપામેલા માણસ માટે શોક કરીને અથિા 
તેમને ઝાંખ્યા કરીને તેમને અહીં પથૃ્િી પર ખેં ી રાખિાનુાં કાયા ન કરવુાં જોઈએ. આપણે એવુાં કોઈ 
પણ કાયા ન કરવુાં જોઈએ જે તેમને પથૃ્િીની નજીક ખેં ી રાખે, અથિા તેમની આગળ જિાની 
મસુાફરી વિલાંબમાાં નાખે. મતૃ્ત્ ુપામેલા માણસો માટે દુ:ખ કે શોક કરિો એ તેમની પ્રગવતને 
અટકાિે છે અને તેમના માગામાાંથી તેમને પાછા ખેં ી રાખીને પથૃ્િીના િાતાિરણ સાથે બાાંધી રાખે 
છે. ઘણા લાાંબા સમય સધુી  ાલ ુરાખેલો શોક મતૃ આત્તમાને તેની મસુાફરીમાાં મદદ નથી કરતો, 
પણ તેની મસુાફરીને ઢીલમાાં નાખે છે. – શ્રી અરવિિંદ 
[4] 
જીિન અને મતૃ્ત્ ુએ બે અલગ બાબતો નથી. શુાં દરેક ક્ષણ માટે આપણે જીિીએ છીએ તેમ આપણે 
મરતા પણ નથી ? મતૃ્ત્ ુઅજ્ઞાત છે એટલે તેનો ડર લાગે છે. ખરેખર તો જ્ઞાતનો ડર હોિો જોઈએ, 
અજ્ઞાતનો નદહ, કારણ કે તેની તો આપણને ખબર જ નથી. ડર લાગે છે જ્ઞાતને ગમુાિિાનો. મતૃ્ત્ ુ
આપણાાં સખુોને છીનિી લે છે તેનો ડર લાગે છે, માચલકીભાિનો અંત આિશે તેનો ડર લાગે છે. 
જગતમાાં સિાત્ર જીિન-મતૃ્ત્નુી પ્રદિયા  ાલે છે. ફૂલ ખીલે છે, ખરી પડે છે. જીિનની આ સમગ્ર 
ગવતને સમજિાની જરૂર છે. બાળકોને પણ મતૃ્ત્નેુ સમજતાાં શીખિવુાં જોઈએ. મતૃ્ત્મુાાં કશુાં જ 
ડરામણુાં નથી. મતૃ્ત્ ુકોઈ સાઠ, વસતે્તર કે સો િષે બનતી ઘટના નથી. એ દરરોજ બનતી બાબત છે. 
તેના સહજ સ્િીકાર અને સમજથી મતૃ્ત્નુો ભય નાશ પામે છે. – જે. કૃષ્ણમવૂતિ 
[5] 
મરણ એ ઈશ્વરે આપણને આપેલુાં ઉત્તમ િરદાન છે. મરણ ન હોત તો આપણી શી દશા થઈ હોત ? 
અનાંતકાળ પયુંત જીિતાાં જ રહિેાનુાં, જીિતાાં જ રહિેાનુાં ? એથી શુાં માણસ હરેાન ન થાય ? ક્ાાંક 
તો જીિનનો અંત આિે જ ને ? ગાાંધીજી કહતેા કે જે રીતે ઝાડ ઉપર ખારેક પાકીને સકુાઈ જાય 
એટલે પોતાના ડીંટાને સહજે પણ દુ:ખ કે ત્રાસ ન આપતાાં ખરી પડીને વકૃ્ષથી અલગ થઈ જાય છે, 
તે જ રીતે માણસે પણ પોતાના મનમાાં કશો જ દગદગો ન રાખતાાં આ જગતની વિદાય લેિી 
જોઈએ. 
માણસ પાસે પ્રસિતા હોય તો, તેને જેિી ઉત્તમ રીતે ઉત્તસાહપિૂાક જીિતાાં આિડે તેિી જ રીતે 
શાાંવત અને શોભાથી તેને જીિન પરુૂાં  કરતાાં પણ આિડવુાં જોઈએ. મરણનુાં સ્મરણ જો ઉત્તકટતાથી 
જાગ્રત રહ ેતો માણસ ઘણી ઘણી ભલૂો અને ગનુામાાંથી પોતાને ઉગારી શકે. તેના જીિનમાાં ઊંડાણ 
આિે. નકામી િાતોમાાં તે પોતાનો સમય બરબાદ નદહ કરે. જીિનને કૃતાથા બનાિિાના તેના 
પ્રયત્તનોમાાં તેને સફળતા મળશે. મરણ અવનિાયા જ છે. તો પછી તેને જ આપણે આપણા જીિનનો 



 

 

 ોકીદાર કેમ ન બનાિિો ? જીિન માટે મરણ આિશ્યક છે, અવનિાયા છે. મરણ વિના જીિનની 
પવૂતિ થઈ શકતી નથી, તેમ જ જીિનમાાં પ્રગવત માટે, નિા નિા ઉન્દ્મેષ માટે અિકાશ જ રહતેો 
નથી. મરણના  મત્તકાર િગર જીિન જડ અને નીરસ બને છે. મરણ છે તો તાજગી છે, ઉત્તસાહ 
માટે અિકાશ છે. હુાં તો એટલે સધુી કહુાં કે મરણ વિના જીિનમાાં આક્સ્તકતા પણ નદહ રહ.ે 
મરણને પણ, જો ન્દ્યાય કરિો હોય તો તેને મનષુ્યનો પરમ વમત્ર કહિેો જોઈએ. મોટા મોટા 
ધન્દ્િાંતદર અને મનોિૈજ્ઞાવનકો પણ જે શાાંવત અને સાાંત્તિન માણસને આપી નથી શકતા, તે આ પરમ 
સખા વનવિત અને સ્થાયી રૂપે આપે છે. ખરેખર તો મરણમાાં દુ:ખ નથી. જેને આપણે મરણનુાં દુ:ખ 
માનીએ છીએ તે સા ી રીતે તો કષ્ટ િેઠી જીિિાનુાં દુ:ખ છે. એ દુ:ખ જ્યારે અસહ્ય બને છે ત્તયારે 
વમત્રની માફક મરણ આિીને માણસનો એ દુ:ખમાાંથી છટકારો કરે છે. દુ:ખ જીિન-કત ુાક છે, મરણ-
કત ુાક નથી. – કાકા કાલેલકર 
[6] મતૃ્ત્ ુપરત્તિે જાગવૃતનો અભ્યાસ કરિા માટે કેટલાક સતુ્રો. 
1. દરેકનુાં મરણ. 
2. આપણુાં આ્ષુ્ય સતત ઓછાં થઈ રહ્ુાં છે. 
3. મનનો વિકાસ કરિા માટે જે સમય ખચ્યો છે તે ઘણો જ થોડો છે. મતૃ્ત્નુી ક્ષણ સાિ અવનવિત. 
4. મનષુ્યની આિરદા કેટલી તો અવનવિત છે ! 
5. મતૃ્ત્ ુથિા માટે ઘણાાં કારણો હોય છે. 
6. મનષુ્યદેહ સહજમાાં તટૂી જાય તેિો છે. 
7. આપણા આનાંદપ્રમોદ અને આપણી માચલકીની િસ્તઓુ આપણને મદદ કરી શકે તેમ નથી. 
8. આપણા વપ્રયજનો મદદ કરી શકે તેમ નથી. 
9. આપણુાં પોતાનુાં શરીર મદદ કરી શકે તેમ નથી. 
[7] 
હુાં એ દદિસની રાહ જોઉં છાં જ્યારે દરેક સ્ત્રી 
અને દરેક પરુુષ સત્તયનો પ્રકાશ પામિા મથશે અને સિાના 
કલ્યાણ માટે સાદાઈ અને શાણપણભ્ુું 
જીિન જીિશે, કમાના બાંધનમાાંથી સાંપણૂાપણે મકુ્તત મેળિશે 
અને મતૃ્ત્નુા આગમનથી ઉદ્દભિતાાં પીડા અને શોકથી 
કોઈનેય સહન કરવુાં નદહ પડે. માણસે ફકત પોતાના તાર 
મેળિતાાં શીખિાનુાં છે અને વિશ્વના સાંગીત સાથે તેના 
સરૂ સાંિાદી બનીને િાગે તે જોિાનુાં છે. પછી મતૃ્ત્ ુ



 

 

એ હાલરડાનુાં મધરુ સાંગીત બની રહશેે. – સ્િામી રામ. 
[8] મતૃ્ત્ ુ: ભગિાનની દેણ 
દેિલીનો એક છોકરો પરમ દદિસે અહીં દિાખાનામાાં ગજુરી ગયો. એનુાં મતૃ્ત્ ુબોધદાયક છે. ઝાઝુાં 
ભણ્યોગણ્યો નહોતો. વમત્રો સાથે મળીને એણે એક વ્યાયામશાળા ખોલી હતી. ત્તયાાં કુસ્તી લડતાાં 
એની ડોકનુાં હાડકુાં તટૂી ગ્ુાં અને શરીરનો ઉપરનો કે ની ેનો ભાગ અલગ થઈ ગયા. ઉંમર 22-23 
િષાની હશે. 
એક દદિસ સાાંજે, પ્રાથાના આશ્રમમાાં કરિાને બદલે ઈક્સ્પતાલમાાં એના ઓરડામાાં કરી. ગીતાઈના 
5, 6 અધ્યાય એને યાદ હતા, તે એ બોલ્યા કરતો હતો. મને જોઈને ખબૂ આનાંદ થયો અને જ્યારે 
એ ખબૂ ઉત્તસાહથી બોલ્યો કે હુાં સાજો થિાનો જ છાં, ત્તયારે છોકરો ગફલતમાાં ન રહ ેએ સારુાં  મેં કહ્ુાં, 
‘સાજા થવુાં ન થવુાં, એ તો ભગિાનના હાથમાાં છે, એની ચ િંતા આપણે શા માટે કરિી ?’ ત્તયારે તે 
બોલ્યો : ‘કોઈ ચ િંતા નદહ. કતાવ્ય કરિાનો આપણો અવધકાર છે, ફળ એના હાથમાાં છે. અનાસક્તતનુાં 
આ રણ એ જ આપણો ધમા છે.’ 
એને પછૂ્ુાં કે કોઈ સાંદેશો કહિેો છે ? ત્તયારે તેણે જે સાંદેશા દીધા તે બોધપ્રદ છે. પત્તનીને સાંદેશો 
દીધો : ‘બીજાાં લગ્ન કરી લેજે અને આનાંદથી રહજેે.’ વમત્રોને સાંદેશ મળયો : ‘મારી આિી ક્સ્થવત 
જોઈને કુસ્તી લડિાનુાં છોડી ન દેતા. છોડિાનુાં કોઈ કારણ નથી.’ હકીકતમાાં મતૃ્ત્ ુતો ભગિાનની 
દેણ છે. આપણો પે્રમ સા ો હશે અને સેિાની વ્યાકુળતા હશે તો દેહત્તયાગને કારણે આપણે વમત્રોથી 
દૂર ન જતાાં િધ ુનજીક પહોં ીશુાં. – વિનોબા ભાિે. 

 
મ ર  સખુન  તમે દોરેલ  નકશ  – ભપૂત વડોદરીય   
એક અવત ધવનક કુટુાંબ, ધીકતો ધાંધો, મોટરો, બાંગલ  અને વ ડી બધુાં જ ખબૂ સરસ હત ુાં. એક દદવસ 
અ  નક દુભ કગ્ય જાણે ત્ર ટકર્ુાં. એકવીસ વર્ષકનો દીકરો-દેખ વડો, વમલનસ ર અને લ ગણીપ્રધ ન. 
કોઈ કશી ફદરય દ એન  વવશે કરી શકે એવુાં નહોત ુાં. ર્વુક કોલેજમ ાં ભણતો હતો. લગભગ ભણતર 
પરુૂાં થવ  આવ્ર્ુાં હત ુાં. છેલ્લુાં વર્ષક હત ુાં. એક વહલેી સવ રે એન  અભ્ય સખાંડમ ાંથી એનો મતૃદેહ 
મળ્યો. ર્વુકે આત્મહત્ય  કરી હતી. મ બ પ સદહત સૌ કોઈને એ વ ત મ ની જ ન શક ય એવી 
લ ગી. એને શુાં દુેઃખ હત ુાં? 
આત્મહત્ય  કરન ર  ર્વુકન ાં બેંત ળીસ-વપસ્ત ળીસ વર્ષક આસપ સની ઉંમરન ાં મ બ પ 'અજાણ' 
હોવ નુાં કહતે ાં હત ાં પણ તેનુાં ક રણ એ જ હત ુાં કે તે પોત ન  દયદયન  ઊંડ ણમ ાં જે જાણત ાં હત ાં તે 
પોત ની સભ નત ની સપ ટી ઉપર લ વી શકત ાં નહોત ાં. પોત ની જાત સમક્ષ જ પોત નો 'ગનુો' 



 

 

કબલૂ કરી શકત ાં નહોત ાં. આત્મહત્ય ની આજુબ જુ રહસ્યનુાં એક જાળાં ર  ર્ુાં હત ુાં, પણ તેનુાં તદ્દન 
સ દુાં અને સ ચુાં ક રણ પવત-પત્ની પોતે જાણત ાં હત ાં. 
સાંવેદનશીલ ર્વુ નની સૌથી મોટી પીડ  એ હતી કે એન ાં મ ત વપત  તેને પોત ની મહત્ત્વ ક ાંક્ષ ની 
એક અશ્વસ્પધ કનો ઘોડો જ સમજત ાં હત ાં. જાણે આ ર્વુ ન એમની જુગ રની બ જીનુાં એક ભ રે પ નુાં 
જ હતો. ત ુાં જલદી ઇજનેર થઇ જા કે પછી ત ુાં જલદી   ટકડક એક ઉન્ટન્ટ થઈ જા. ત ુાં ચબઝનેસ 
મેનેજમેન્ટનો એક્કો બની જા! જલદી જલદી ધાંધો સાંભ ળી લે! આપણ  પેલ  કુટુાંબીને જો. એમનો 
દીકરો ક્ ાંથી ક્ ાં પહોં ી ગયો! આપણ  ગ મન  પેલ  ગહૃસ્થન  દીકર એ તો કમ લ કરી ન ખી. 
વડોદર ન  આપણ  વમત્રન  દીકર એ તો શેરબજારની તેજીમ ાં મ ત્ર ત્રણ જ મદહન મ ાં ત્રીસ લ ખ 
રૃવપય  ઉત રી લીધ ! 
આવો સતત એક શબ્દપ્રહ ર, એક દૃષ્ષ્ટપ્રહ ર   બકુની જેમ ર્વુ નની મખમલી પીઠ પર વ ગ્ય  
કરતો હતો. મ બ પને એ શુાં કહ?ે મ બ પ એને સતત ય દ કર વ્ય ાં કરત ાં હત ાં કે એ કેટલો 
ભ ગ્યશ ળી છે અને છત ાં તેને પોત ન  આ સદ્ભ ગ્યનો પરૂો લ ભ લેત ાં આવડતુાં નથી! આટઆટલી 
સગવડો છત ાં એ એટલો પરૂપ ટ દોડી શકતો નહોતો. જ્ય રે તદ્દન મધ્યમવગકન  ગરીબોન  ટટ્ટુ 
જેવ  છોકર ઓ જાનની બ જી લગ વીને પરૂપ ટ દોડત  હત ! બેટ , તુાં દોડ! બેટ , તુાં વધ ુને વધ ુ
ઝડપે દોડ! જો દુવનય  કેટલી દોડી રહી છે. આપણે ત્ય ાં વર્ષો સધુી ક રકુની કરન ર  બેવકફૂ 
મનુીમનો છોકરો ડોતટર થઈને અમેદરક  પહોં ી ગયો! 
છોકર નુાં જીવવુાં જ અશક્ બની ગર્ુાં. એમ ાં શાંક  નથી કે પતુ્રને આવો મ નવસક ત્ર સ આપવ  
પ છળ મ બ પનો ઇર દો એનુાં 'કલ્ય ણ' કરવ નો જ હતો, પણ જુવ ન કહી શકતો નહોતો. એનુાં 
અંતર મ બ પ વ ાં ી શક્ ાં હોત તો એન  અંતરમ ાં એણે લખર્ુાં હત ુાં કે તમ ર  ઉપક રો મ ર  પર 
અગચણત છે. 
પણ મ રે તમ રી કલ્પન નુાં સખુ નથી જોઇત ુાં. મ રે મ રી મ ન્યત  મજુબનુાં સખુ જોઇએ છે! હુ ાં 
 ોક્કસ કાંઇક કરવ  મ ગુાં છુાં. મને ખબર છે કે જજિંદગી એ ઈશ્વરની બહુ મોટી બચક્ષસ છે.  ોક્કસ 
ન મ ધ રણ કરન ર  મ ણસનુાં આ પહલે ુાં અને છેલ્લુાં ઇન મ છે! હુ ાં એ  ોક્કસ વેડફી નહીં ન ખુાં. પણ 
પ્લીઝ! તમે મ ર  સખુન  તમે દોરેલ  નકશ  મને ન  બત વો! મને મ રી જજિંદગીનો મ રો પોત નો 
નકશો તૈય ર કરવ  દો. તમે વવશ્વ સ ર ખો કે હુ ાં તમને અપયશ નહીં આપુાં. કદ   હુાં કાંઈક એવુાં 
કરીશ કે લોકો મને તમ ર  પતુ્ર તરીકે ઓળખવ  કરત ાં તમને મ ર ાં મ ત વપત  તરીકે ઓળખશે! 
પણ જર  ધીરજ ધરો, મને બહુ દોડ વવ ની કોવશશ ન  કરો. 
દરેક મ બ પને પોત ન ાં સાંત નોની ચ િંત  થ ય, એમને સખુી જોવ  તેઓ ઇચ્છે છે એ બધુાં બર બર 
છે, પણ મ બ પ પોત ન  પતુ્રોને વધમુ ાં વધ ુપે્રમ અને શભેુચ્છ ઓનો જ વ રસો આપી શકે. પતુ્ર કે 



 

 

પતુ્રીની ચ િંત  કરવ નો હક મ બ પને છે. તેમન  સ્વતાંત્ર જીવનન  અવધક રનો પ વર ઓફ એટની 
લખ વી લેવ નો અવધક ર તેમને નથી. 
મ બ પનુાં કહ્ુાં નહીં મ નીને કદ   તેઓ દુેઃખી પણ થઈ શકે છે, પણ તેમને પોત ન  જ વનણકયન  
ક રણે આવી પડેલ ાં દુેઃખ કે પીડ  વેઠવ નો અવધક ર વ પરવો છે. તેને તમ રુાં સખુ બચક્ષસરૃપે નથી 
જોઇત ુાં. તમે જે દકિંમત તમ રી કલ્પન ન  સખુની આંકો છો તે જ દકિંમત તે ન પણ આંકતો હોય! તેને 
પોત ની કલ્પન  મજુબનુાં સખુ જાતે જ કમ વુાં છે. તમે મ નો છો કે તમ રો અનભુવ બહુ કીમતી 
ખજાનો છે, દીકરો મ ને છે કે મ રો ચબનઅનભુવ એક અપ ર શક્ત ઓનુાં અસીમ મેદ ન છે! 
- લેખકન  પસુ્તકમ ાંથી 

 
 

્િુાશક્તતને સર્જનાત્તમક બનાિિાનુાં બજેટ ક્ારે? 

Kanti Bhatt 

એકસ્પાન્દ્ડ યોર હોરાઈઝનુઃ ્િુાનો જ નહીં વિદ્વાનોએ તેમની ચક્ષવતજોને વિસ્તારિી જોઈએ 

આજથી ૩૮૧ િષા પહલેાાં એમસ્ટરડેમ હોલાન્દ્ડમાાં જન્દ્મેલા સ્પેવનશ દફલસફૂ બેનેદડકટ ક્સ્પનોઝાએ 
કહલે ુકે 'ઓલ ઈઝ િન એન્દ્ડ ધ િન ઈઝ દડિાઈન.’ તેના છેલ્લા ત્રણ શબ્દો આપણા ભારતની 
્િુાશક્તતને પે્રરણા આપિા માટે પયાાપ્ત છે. હ ે્િુાશક્તત તારામાાં દદવ્યશક્તત છપાઈ છે. તે 
શક્તતને માટે કોઈ સરકારી કેન્દ્રીય બજેટ કે સામાજજક બજેટ બહાર પડિાનુાં નથી. ્િુાશક્તત જે 
નિરી પડી હોય, માબાપે દેવુાં કરી કરીને ભણાવ્યા હોય તેને યોગ્ય રોજગારી આપિાને માટે દર 
િષે એક અલગ સામાજજક બજેટ બહાર પડવુાં જોઈએ. કાાંઈ નહીં સરકાર તેલ લેિા જાય.  

આજે આપણે સૌએ ્િુાશક્તતને સર્જનાત્તમક બનાિિાની જિાબદારી લેિી પડશે. ધવનકોએ ભેગા 
મળીને ક્સ્િ્ઝલેન્દ્ડ કે બીજા કરિેરાના સ્િગામાાં અબજો નાણાાં સાંઘરિાને બદલે ્િુાશક્તતનો કેમ 
મહત્તમ ર નાત્તમક ઉપયોગ કરિો તેનુાં બજેટ બહાર પાડવ ુજોઈએ. ભારતમાાં આજે ગજુરાતની 
્િુાશક્તત સૌથી પાિરફુલ છે. તેનામાાં પોટેવશયલ છે. ૨૦૩૦માાં ભારત જગતની ટો ે હશે અને 
ગજુરાત ભારતની ટો ે હશે, જો તમે ્િુાશક્તતને પ્રોત્તસાદહ ત કરશો તો.  

એદરસ્ટોટલે ૨૩૦૦થી િધ ુિષા પહલેાાં જગતની ્િુાશક્તત વિશે લખેલુાં 'ધ યાંગ આર ઈન કેરેકટર-
પ્રોન ટુ દડઝાયર... એન્દ્ડ રેડી ટુ કેરી દડઝાયર ધેન હિે ફોમ્ડર્   ઈન ટુ એકશન.’ અથાાત ્્િુાશક્તતમાાં 



 

 

અબળખાના ધખારા હોય છે. તે ધખારાને તેણે જલદી મવૂતિ માંત કરિા હોય છે. પણ શુાં માબાપ કે 
સમાજ કે સરકાર તેમના ધખારાને યોગ્ય દદશા મળે તે માટેનો કોઈ પ્લાન ઘડે છે? બજેટ ઘડે છે? 

આપણી હજારો િષાના સાંયમના સાંસ્કારિાળી આ પ્રજા વિકાસોન્દ્મખુ પણ છે. તેને વિકાસોન્દ્મખુ 
બનાિી પણ શકાય છે. 

આપણી ્િુાશક્તતને િડોદરા, અમદાિાદ કે સરેુન્દ્રનગર કે રાજકોટમાાં પડયા રહવે ુાં નથી. તેને 
દુવનયા જોિી છે-માત્ર ભૌગોચલક દૃસ્ષ્ટએ નહીં. એિી ભૌગોચલક ટરૂ તો ધવનકના દીકરાઓ તેનાાં 
માબાપ સાથે મોંઘીદાટ ટુદરસ્ટ એજન્દ્સીઓ દ્વારા કરે છે જ તે માત્ર ઉપરછલ્લી-સ્થળોને ઝટપટ 
જોિાની અને માત્ર લકઝરી શોવપિંગની ટરૂ હોય છે. આપણે કદી આિી ટરૂને શૈક્ષચણક ટરૂ કે 
િૈજ્ઞાવનક ટરૂ કે આધ્યાજત્તમક ટરૂ બનાિિાનુાં વિ ા્ુું છે? માત્ર ટુદરસ્ટ સ્પોટને ઉપર ઉપરથી ટરૂ 
એજન્દ્સીની છોકરી ઢોરને હાાંકે તેમ હાાંકિાનુાં અને ઝટપટ સ્થળો જોઈને ભાગિાનુાં નથી. આિી ટરૂ 
આપણા ્િુાનોની જ્ઞાનની ચક્ષવતજો વિસ્તારિાની ટરૂ હોિી જોઈએ.  

આજે આપણી ્િુાશક્તત જેનામાાં અખટૂ શક્તતના ભાંડારો છે તેને માત્ર ટીિી અને મોબાઈલ દ્વારા 
પોનોગ્રાદફક કે સેતસની ઉતે્તજનાિાળા કાયાિમો જ જોિા મળે છે. તેમની જે સેતસશક્તત છે તેને 
ઊધ્ર્િગમન મળતુાં નથી. ્િુાશક્તતને આત્તમસાંયમ જાળિિો છે. આ તેમના જૂના સાંસ્કાર છે પણ 
આત્તમ સાંયમને પ્રોત્તસાહનને બદલે ખબૂ ખબૂ ભોગિિાની ઉતે્તજના મળે છે. ભારતના 
ઋવષમવુનઓના ગ્રાંથો કે વિિેકાનાંદ કે અરવિિંદ કે ટાગોરને િાાં ી ન શકે તો તેને પ વિ મના દફલસફૂ 
ક્સ્પનોઝાથી માાંડીને ડેસ્કારટીસ કે ડો. કોલીન વિલ્સનના વિ ારો િાં ાિિા જોઈએ. 

ધે આર ફોન્દ્ડ ઓફ ઓનર એન્દ્ડ ફોન્દ્ડ ઓફ વિકટરી. ધે િોન્દ્ટ સવુપદરયોદરટી એન્દ્ડ સવુપદરયોદરટી 
ઈઝ ધ ઓબજેકટ ઓફ ્થુફૂલ ડીઝાયર. આ મળૂ અંગે્રજી િાક્ આપણી ગજુરાતી ્િુાપ્રજા જે 
૯૯ ટકા અંગે્રજી માધ્યમમાાં ભણિા માાંડશે તે જલદી સમજી જશે. આજની ્િુતી કે ્િુકને શેની 
મહચે્છા છે? ્િુાશક્તતને માન જોઈએ છે. તેના વિ ારોને ગાંભીરતાથી લેિા જોઈએ. તેમની પ્રાપ્ત 
શક્તત કે છપાયેલી શક્તતની શક્તા વિશે માબાપ અને સમાજને જ ભરોસો હોિો જોઈએ. 
્િુાશક્તતને તેણે પોતે કરેલા પરુુષાથાના વિજયના અબળખા છે. માત્ર અંગત વિજય નહીં પણ 
ભારતીય હોકી ટીમ કે દિકેટમાાં ધોનીની ટીમ જીતે તેને પણ પોતાની વિકટરી સમજે છે. ભારતીય 
દિકેટ ટીમ જીતે ત્તયાાં જ તમે જો્ુાં હશે કે ચ િઈમાાં પ૦૦૦ જેટલી ્િુતીઓના હોમોન્દ્સનુાં લેિલ 



 

 

ઊચુાં  ઢેલુાં હોય તેમ હરખની મારી ઘેલી થઈ ગયેલી. દિકેટ મે  જીતાય ત્તયાાં તો દેશનો ્િુા 
ક્સ્પદરટ ઊછળે છે. 

આજની ્િુાશક્તતને પોતાને માટે, દેશ માટે દેશના વમચલટરી-લશ્કરી બળ માટે સવુપદરયોદરટી 
જોઈએ છે. તેને બીજા તમામ દેશો કરતાાં આવથિ ક રીતે, આધ્યાજત્તમક રીતે અને જ્ઞાનની દૃસ્ષ્ટએ 
બળિત્તર બનવુાં છે. આજનો દટનેજર એ દટનેજર રહ્યો નથી. તે િહલેાસર સમજણો થઈ ગયો છે. 
૧૪ કે ૧પની ઉંમરે તે એડલ્ટ થઈ ગયો છે. તેની આ િહલેાસરની પખુ્તતાને માબાપે સમજિી 
જોઈએ. એટલે માબાપે ટીનેજરોને પોતાનાાં જૂનાાં મલૂ્યોન ુધોંસરુાં  તેને ગળે િળગાડિાને બદલે 
તેની સારા-નરસાને પારખિાની વિિેકશક્તત ઉપર ભરોસો રાખિો જોઈએ. તેનામાાં જે વિિેકશક્તત 
છે તેનાથી તે દરેક સાંયોગોને નીપટી લેશે. તેનામાાં િાચલયા-લટુારામાાંથી િાપ્લ્મદક ઋવષ બનિાની 
ભરપરૂ શક્તા છે. તમામે તમામ તરૂણોના માાંહ્યલામાાં મહત્તત્તિાકાાંક્ષાના  રૂ ઉકળતા હોય છે તે ફરી 
ફરી કહવે ુાં પડે છે. આજે ્િુાનોની મહત્તત્તિાકાાંક્ષાની ચક્ષવતજો વિસ્તારિાની છે. માત્ર બાળકોએ નહીં 
માબાપે પણ ચક્ષવતજો-વિસ્તારિાની છે. 

અમેદરકન સરકારના ફેડરલ બજેટમાાં સાડા  ાર કરોડ વિૃો માટે તેમજ ૭૦ લાખ જેટલા અપાંગો 
(ડીસ એબલ્ડ) માટેનુાં બજેટ પણ તેમાાં અલગ હોય છે. ભારતમાાં આ બધુાં રામભરોસે છે. ખરેખર તો 
્રુોપમાાં બજેટ શબ્દ લેટીનના બલુ્ગા શબ્દ પરથી આવ્યો છે. ફ્રચ  લોકોએ તેને બઝેુટી શબ્દ 
બનાવ્યો છે. એ પછી ઈંગ્લેંડે તેનુાં નામ બજેટ આપ્્ુાં પણ તેનો અથા હતો કે એક કોથળી જેમાાંથી 
નાણાાં પેદા કરિાની ટ્રીકો નીકળે છે. ગામડામાાં મામાને ઘરેથી દાદી આિે ત્તયારે બોલાત ુાં 'દાદી 
આવ્યા શુાં શુાં લાવ્યાાં?’ એ પ્રમાણે શબ્દશ: બજેટની કોથળીમાાંથી બાળકો, વિૃો, ગરીબો અને અપાંગો 
રાજી થાય તેવુાં કાંઈક હોવુાં જોઈએ.  

આપણે લેખની શરૂઆતમાાં મહાન દફલસફૂ બેનેદડકટ ક્સ્પનોઝાના સતૂ્રને યાદ કરેલુાં. એ સતૂ્રને સૌથી 
સહલેી રીતે ભારતના લોકો અપનાિી શકે છે. આપણો દેશ ધાવમિ કતાથી ભરેલો દેશ છે. તેની ઉપર 
કુદરતની ભરપરૂ કૃપા થિાની છે. ક્સ્પનોઝાએ કહલે ુાં કે 'ગોડ કેન નોટ હિે બાઉન્દ્ડ્રીઝ’-અથાાત ્
ઈશ્વરને કોઈ મયાાદાઓ નથી. આ ઈશ્વરીયશક્તત આપણાાં ્િુક-્િુતીમાાં ઊતરેલી છે. તેને પણ 
કોઈ મયાાદા નથી. માત્ર સરકારે, સમાજે, માતા-વપતાએ અને વશક્ષણશાસ્ત્રીઓએ તે શક્તત પખુ્તિયની 
થાય ત્તયારે તેનો ભરપરૂ ઉપયોગ કેમ કરિો તેનુાં બજેટ નક્કી કરવુાં જોઈએ. તથાસ્ત.ુ 



 

 

 
સાંતોષ’ના પાયા ઉપર ઊભેલી ‘સખુ’ નામની ઇમારત(કેચલડોસ્કોપ) 
કેચલડોસ્કોપ – મોહમ્મદ માાંકડ 
કબીરસાહબે એક સિાસ્િીકાયા સા ા સાંત હતા. એમણે જીિનના તત્તત્તિજ્ઞાનને પોતાની સરળ 
ભાષામાાં, પદો, ભજનો, સાખીઓ અને દોહાઓ દ્વારા પીરસ્્ુાં છે. એમની એક સાખી છેુઃ 
ગોધન, ગજધન, બાજધન, ઔર રતનધન ખાન; 
જબ આિે સાંતોષ ધન, સબ ધન ધલૂ સમાન. 
કબીરસાહબે કહ ેછે કે તમારી પાસે ગમે તેટલુાં ધન હોય અને રત્તનોની ખાણ હોય પણ જ્યારે તમને 
‘સાંતોષ’ રૂપી ધન પ્રાપ્ત થાય છે ત્તયારે બાકીનાાં બધાાં ધન તમને ધળૂ સમાન લાગિા માાંડે છે. 
એટલે કે માણસ ‘સાંતોષી’ થાય તો જ સખુી થઈ શકે છે. 
કબીરસાહબેની િાત આત્તમસાત ુકરિા જેિી છે, કારણ કે આજના માનિીને પોતાની 
જીિનજરૂદરયાતથી િધારે મળ્ુાં હોિા છતાાં એની ઇચ્છાઓ િધ ુને િધ ુમેળિિા માટે બહકેી જાય 
છે. અને પછી કોઇ એક તબકે્ક પોતે શુાં મેળિિા ઇચ્છે છે એનુાં ભાન પણ એને રહતે ુાં નથી. 
ટોલ્સ્ટોયની િાતાા ‘માણસને કેટલી જમીન જોઈએ?ના નાયકની જેમ આજનો માનિી િધ ુને િધ ુ
મેળિિા માટે દોડયા જ કરે છે, એને સાંતોષ જ થતો નથી. ટોલ્સ્ટોયની િાતાામાાં મદુ્દો એિો છે કે 
સયૂોદયથી લઈને સયૂાાસ્ત સધુીમાાં માણસ જેટલી જમીન ઉપર દોડી શકે એટલી જમીનનો એ 
માચલક બની શકે. હજી િધ,ુ હજી િધનુી ઇચ્છામાાં એક માણસ દોડતો જ રહ ેછે, છેિટે થાકીને 
હાાંફીને એ પડી જાય છે અને એમ જ મતૃ્ત્ ુપામે છે. જે જમીન ઉપર એ ફસડાઈને મતૃ્ત્ ુપામ્યો હોય 
છે ત્તયાાં જ એને દફન કરિામાાં આિે છે. છેિટે ‘એની કબર બની એટલી જમીન જ એને મળી.’ 
હિે નિા િષાના નિા દદિસો આિી રહ્યા છે ત્તયારે આપણે એ માંથન કરવુાં જરૂરી છે કે આજના 
માનિીએ ખાસ કરીને ્િુાનોએ ધન, સત્તા અને કીવતિ પાછળ જે દોટ મકૂી છે એ જરૂરી છે ખરી? 
આખરે એ શુાં આપી શકશે? સત્તા, પૈસા, પ્રવતષ્ઠા એ ક્ારેય સખુનાાં પયાાય બની શક્ાાં છે ખરાાં? 
સાંતોષ એ જ સખુનો પયાાય છે. 
પણ, આજના માણસનાાં તોલમાપ જ ફરી ગયાાં છે. આજે માણસના ડહાપણને, તેની સર્જકતાને,તેની 
ભલાઈને, અરે, તેના સાધપુણાને માપિા માટે પણ એની પાસેના પૈસાનો અને સાંપવત્તનો જ વિ ાર 
કરિામાાં આિે છે. અને એટલે સ્િાભાવિક રીતે જ આજના ્િુાનો પૈસા અને સત્તા મેળિિા માટે 
આંધળી દોટ મકેૂ છે, એમને લાગે છે કે એ રસ્તે તેઓ સખુી થઈ શકશે. પરાંત,ુડાહ્યા માણસો કહ ેછે 
કે માણસે પૈસા એટલા જ કમાિા જોઇએ જેને એ જીરિી શકે, જેનો ઉપયોગ એ કરી શકે અને જેને 



 

 

કમાયા પછી સખુ માણિાનો સમય એની પાસે બાકી રહ.ે અનભુિી માણસો તો ત્તયાાં સધુી કહ ેછે કે 
પૈસા પોતાની સાથે કોઇ ને કોઇ ઉપાવધ લઈને જ આિે છે અને એ ઉપાવધ સખુને હરે છે. 
 ળકાટથી ભરેલી દફલ્મી દુવનયામાાં જીિતાાં-સાંકળાયેલાાં ધન,િૈભિ અને ઐશ્વયામાાં રા તાાં અનેક 
લોકોની જજિંદગીના કરુણ અને અકાળે આિેલા અંતથી આપણે અજાણ નથી અને છતાાં આજનો 
માનિી એ રસ્તેથી પાછા ફરિાનો વિ ાર કરતો નથી.પરાંત ુએનો અથા એ નથી કે માણસે પોતાની 
જરૂદરયાત જેટલુાં પણ ન કમાવુાં. દરેકે પોતાની પાયાની જરૂદરયાત સાંતોષિા જેટલુાં તો કમાવુાં જ 
જોઈએ. ધન કમાિાની અને ધન સાં ય કરિાની બાબતમાાં દરેક વ્યક્તતની મયાાદા જુદી જુદી હોય 
છે. કેટલુાં ધન કમાિાથી કે એકઠુાં થિાથી નકુસાન થાય એનો કોઈ સિાસામાન્દ્ય વનયમ નથી. અને 
એિો કોઇ વનયમ સ્થાવપત થઇ પણ શકે નહીં. માણસ પોતે જ એ નક્કી કરી શકે. 
જેમ વનરોગી રહિેા માટે વ્યાયામ જરૂરી છે કે પૌસ્ષ્ટક ખોરાક લેિો જરૂરી છે એ જ રીતે ધન કમાવુાં 
પણ માણસ માટે જરૂરી છે. પણ આખો દદિસ જેમ વ્યાયામ ન કરાય, આરામ પણ કરિો પડે, એ 
જ રીતે આખો દદિસ ભોજન ઉપર પણ બેસી ન રહિેાય. અને એિી જ િાત ધન કમાિાની અને 
ધન સાં ય કરિાની છે. જે માણસ ‘અવત સિાત્ર િજ્યાતે.’ એ સતૂ્રને અનસુરે છે 
એને કબીરસાહબેના ‘સાંતોષધન’ની િાત બરાબર સમજાઈ જાય છે. 
જજિંદગીને જેમણે અનેક રીતે જોઈ છે, અનેક જુદી જુદી ક્સ્થવતમાાં રહીને જોઈ છે, માણી છે, કાસી છે, 
એિા અનભુિી માણસોએ કહ્ુાં છે કે, જજિંદગીનુાં સાચુાં સખુ વિપલુ સાધનસામગ્રી એકઠી કરિામાાં 
નથી, ધન દોલત પાછળ દોડિામાાં નથી, ભોગવિલાસમાાં નથી. સાચુાં સખુ જુદી જ િસ્ત ુછે. અને તે 
સાંયમ અને મયાાદામાાં રહલે ુાં છે. સાંયમ, મયાાદા કે સાદગી સાંતોષમાાંથી અને સમજણમાાંથી પ્રગટે છે. 
રાજા યયાવત હોય, ભતહૃદર હોય, સોિેદટસ જેિો દફલસફૂ હોય, શેખ સાદી કે મૌલાના રૂમી જેિા 
સફૂીઓ હોય કે આધવુનક સમયમાાં જીિી ગયેલ ટોલ્સ્ટોય, થોરો કે મહાત્તમા ગાાંધી હોય, દરેક 
વ્યક્તતએ આ જ િાત ભારપિૂાક કરી છે. એટલુાં જ નહીં, જજિંદગીનો પરૂો અનભુિ લીધા પછી કહી 
છે. સાદી જજિંદગીમાાં જેવુાં સખુ છે તેવુાં સખુ વિલાસી જજિંદગીમાાં નથી. 
બહારથી જોનારને ધનિાન અને વિલાસી વ્યક્તતઓનુાં જીિન ભ્ુું ભ્ુું લાગે છે. કેિાાં વિવિધ 
પ્રકારનાાં સખુો એ લોકો માણતાાં હશે એની કલ્પના બીજા લોકોમાાં ઇષ્યાા પે્રરે છે, પરાંત ુજે જાળમાાં 
ફસાયેલી વ્યક્તત પોતે જ પોતાની ખરી ક્સ્થવત જાણાતી હોય છે. એટલે જ યયાવત અને ભત ૃાહદર 
જેિા રાજાઓએ ભોગ વિલાસમાાં સખુ નથી એમ કહ્ુાં છે. અને સાંસારના ભોગ વિલાસ, ધન 
દોલતનો પરૂો અનભુિ કયાા પછી એમણે એવુાં કહ્ુાં છે. 
જજિંદગીના ભોગવિલાસમાાં રા તી વ્યક્તત કે ધનદોલત પાછળ દોડતી વ્યક્તત ક્ાાંક ને ક્ાાંક 
પરાવધનતા અનભુિતી જ હોય છે. ક્ાાંક ને ક્ાાંક એ બીજાની ઓવશયાળી બનતી જ હોય છે અને 



 

 

જીિનનુાં સાચુાં સખુ મણિામાાં એ બાધારૂપ થાય છે. જેમ જેમ તે તેમાાંથી દૂર ખસતી જાય છે તેમ 
તેમ તેની સ્િતાંત્રતા િધતી જાય છે. એટલે જ જજિંદગીના અનેકવિધ અનભુિોમાાંથી પસાર થયેલી 
વ્યક્તતઓએ જીિનનુાં સાચુાં સખુ સાદગીમાાં, સાંયમમાાં, ત્તયાગમાાં, સાંતોષમાાં છે એમ કહ્ુાં છે. 
મનષુ્ય સ્િભાિને ઉજાગર કરત ુાં અંગે્રજીમાાં એક િાક્ છેુઃ ‘Few men are ever satisfied when 
they get what they deserve.’ બહુ ઓછા માણસોને એ િાતનો સાંતોષ હોય છે કે તેમને તેમની 
લાયકાત મજુબનુાં મળ્ુાં છે. 
મોટા ભાગના માણસો એમ જ માનતા હોય છે કે તેમને પોતાની લાયકાત કરતાાં ઘણુાં જ ઓછાં 
મળ્ુાં છે. અને એમ માનીને અસાંતોષની આગમાાં પોતે તો ભ ૂાંજાયા કરે છે પણ બીજાને પણ દુુઃખી 
કરી મકેૂ છે. 
અંગે્રજીમાાં બીજુ ાં પણ એક િાક્ છેુઃ There are two ways of being rich. One is to have all 
you want, and other is to be satisfied what you have. 
આ િાક્ કબીરસાહબેની િાત જ દોહરાિે છે. ‘શ્રીમાંત થિાના બે રસ્તા છે. એક તમારી ઇચ્છા 
મજુબનુાં બધુાં જ તમને મળે, અને બીજો રસ્તો તમને જે મળ્ુાં હોય એમાાં સાંતોષ પામિાનો છે અને 
પોતાની ઇચ્છા મજુબ બધુાં જ મળ્ુાં છે એમ ભાગ્યે જ કોઈ માને છે. 
અહીં મહાભારતના કણાની િાતુઃ ‘જન્દ્મ કુદરતને આવધન છે પણ પરાિમ મારે આવધન છે’ ને જરા 
યાદ કરી લઈએ, અને સાંકલ્પ કરી લઈએ કે ‘ગૌધન, ગજધન, બાજધન ઔર રતનધન’ મળવુાં કે 
ન મળવુાં એ તો કુદરતને આવધન છે પરાંત ુ‘સાંતોષધન’ મેળિવુાં એ વ્યક્તતને પોતાને આવધન છે. જે 
વ્યક્તત એ મેળિશે એને બાકીનાાં બધાાં ધન ક્ષલુ્લક લાગશે. ‘સાંતોષ’ એ ‘સખુ’ નામની ઇમારતનો 
પાયો છે. કદા  એ પાયો દેખાય કે ન દેખાય પણ ‘સખુ’ નામની ઇમારત તો એના ઉપર જ 
ઊભેલી હોય છે. એના ઉપર જ ઊભી રહી શકે છે. 

 
 
માનિીના જીિનમાાં પૈસાનુાં સ્થાન-મોહમ્મદ માાંકડ 
પૈસો જીિનમાાં મહત્તિનો છે ખરો પણ એ સખુનો પયાાય નથી 
* માણસે પૈસા એટલા કમાિા જોઈએ કે એને કમાનાર જીરિી શકે ,એનો ઉપયોગ કરી શકે , એને 
કમાઈને માણિા માટેનો સમય એની પાસે બાકી રહ ે
* માણસે ધનસાં ય પણ કરિો જોઈએ ,પણ એ ધનસાં ય કરિામાાં જ એની જીંદગી પરૂી ના થઇ 
જિી જોઈએ 



 

 

* જેમ વનરોગી રહિેા માટે વ્યાયામ જરૂરી છે ,પરાંત ુવ્યાયામ કયાા પછી આરામ કરિો , સારો 
પૌસ્ષ્ટક ખોરાક લેિો , આનાંદમાાં સમય પસાર કરિો એ પણ એટલુાં જ જરૂરી છે ..દદિસ આખો 
માત્ર વ્યાયામ જ કયાા કરિાથી તો ઉલટુાં નકુશાન જ થાય 
* દરેક માણસે જરૂરી ધન કમાવુાં જ જોઈએ ….પૈસા જરૂરી છે , પરાંત ુમાત્ર ‘ જરૂરી ‘ જ છે .સારા 
ઘરમાાં બાથરૂમ જરૂરી હોય છે , પરાંત ુડાઈનીંગરૂમ કે રસોડાની મધ્યમાાં એનુાં સ્થાન ન હોઈ શકે 
* જજિંદગી જીિિા માટે પૈસા જરૂરી છે પરાંત ુતેને જજિંદગીના કેન્દ્રમાાં ન મકુાય . જો મકૂીએ તો 
જજિંદગીની આખી ઈમારત બગડી જાય 
* આજે તો એવુાં બનિા માાંડ્ુાં છે કે _ 
* પૈસા માટે માણસ પોતાની ટેક , િ ન , કે કુટુાંબ છોડિા પણ તૈયાર થઇ જાય છે 
* અમેદરકામાાં તો પૈસાને જ પ્રવતષ્ઠાનુાં – સ્ટેટસનુાં વસમ્બોલ ગણિામાાં આિે છે 
* આજે માણસને માપિાના તોલમાપ ફરી ગયા છે .માણસના ડહાપણને , સર્જકતાને ,ભલાઈને 
એના પૈસાથી માપિા માાંડયા છે જે બરોબર નથી .ખરેખર તો પૈસાને િધ ુમહત્તિ અપાતાાં ખોટો 
પૈસો પેદા થાય છે ….ખોટા માણસ પેદા થાય છે. તો વમત્રો , આપણે િધ ુપડતા પૈસાના મોહમાાંથી 
બ ીશુાંને ? - કેચલડોસ્કોપ (મોહમ્મદ માાંકડ) 
 

આશાિાદી અને વનરાશાિાદી  
વનરાશાિાદી માણસને જે િાત અશક્ લાગતી હોય એ કોઈ આશાિાદી માણસને માટે રમત િાત 
હોઈ શકે - સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 
અમેદરકામાાં ૧૮૬૩માાં તત્તકાલીન પ્રમખુ અબ્રાહમ ચલિંકને ગલુામીપ્રથા નાબદૂ કરી એ પછી પણ, 
હબસીઓની ક્સ્થવત લાાંબા સમય સધુી સધુરી નહોતી અને અમેદરકાના ઘણાખરા વિસ્તારોમાાં 
હબસીઓને મળૂભતૂ સવુિધાઓ મળતી નહોતી. એિા સમયમાાં અમેદરકાના અલાબામા રાજ્યના 
નાનકડા ગામ ટસ્કેજમાાં એક શાળા હતી પણ એમાાં હબસી બાળકોને ભણિા દેિાતા નહોતાાં. ગોરા-
કાળાના ભેદભાિને કારણે એ ક્સ્થવત હતી. લઈૂ એડમ્સ નામના માણસે બધા હબસીઓને ભેગા 
કરીને કહ્ુાં કે, આપણે આપણા બાળકો માટે અલગ શાળાની માગણી કરીએ. લઈૂ એડમ્સ મો ી 
તરીકે કામ કરીને ઘર  લાિતો હતો પણ તેને ખટકત ુાં હત ુાં કે હબસીઓના બાળકોને ભણિાની તક 
અપાતી નહોતી. 
લઈૂ એડમ્સે જ્યારે ગામલોકોને ભેગા કરીને નિી અને હબસીઓ માટેની જ શાળા શરૂ કરિાની 
માગણી મકૂિાની િાત કરી ત્તયારે ગામલોકોએ વનરાશાથી માથાાં ધણુાવ્યાાં અને કહ્ુાં કે, એ તો 
અશક્ છે. જોકે લઈૂ દહિંમત હાયો નહીં. તેણે એ દદશામાાં પ્રયાસ શરૂ કયો. અમેદરકામાાં ગલુામીપ્રથા 



 

 

નાબદૂ થઈ એ પછી કાળા લોકોને ચ ૂાંટણીમાાં મત આપિાનો અવધકાર મળયો હતો. એ અવધકારને 
શસ્ત્ર તરીકે િાપરીને લઈૂ એડમ્સે એના મતવિસ્તારના ધારાસભ્યને પકડયો. લઈૂએ ધારાસભ્યને 
કહ્ુાં કે અમારા મત જોઈતા હોય તો અમને સ્કલૂ અપાિો. ધારાસભ્યએ ઝૂકવુાં પડ્ુાં અને એણે 
પ્રયાસ શરૂ કયાા. એ પછી ૧૮૮૧માાં ટસ્કેજ ગામમાાં નિી સ્કલૂ માટે સરકારે માંજૂરી આપી. 
અલાબામા રાજ્યના નાનકડા ગામડાના હબસીઓ માટે એ આનાંદનો દદિસ હતો પણ એની િેદડટ 
લઈૂ એડમ્સને જતી હતી. 
લઈૂ એડમ્સ આશાિાદી માણસ હતો એટલે તેને ખાતરી હતી કે ટસ્કેજ ગામમાાં હબસી બાળકો માટે 
નિી સ્કલૂ ખોલિા સરકારને ફરજ પાડી શકાય. એના ગામના મોટા ભાગના માણસો એ િાત 
અશક્ માનતા હતા, કારણ કે તેઓ વનરાશાિાદી હતા. 
દુવનયામાાં બે પ્રકારના માણસો હોય છે, આશાિાદી અને વનરાશાિાદી. આશાિાદી માણસને તમામ 
િસ્ત ુશક્ લાગે છે, વનરાશાિાદી માટે એથી તદ્દન ઊલટુાં છે. એમના મનમાાં બહુ વિ ારો ઉભરાિા 
માાંડે છે અને પછી એ વિ ારોના ગ ૂાં િાડાને કારણે જાતભાતના પ્રશ્ર્નો એમના મનમાાં ઊઠિા માાંડે 
છે. પદરણામ સ્િરૂપ કેટલીક િાર એિા માણસો શક્ને પણ અશક્ માનિા માાંડે છે. આિા માણસો 
વનસ્તેજ િાતો અને નબળા માનસ સાથે જજિંદગી ઘસડી કાઢે છે. એિા માણસો પાછા સતત દુ:ખી 
રહ ેછે. તમે જોજો આશાિાદી માણસ ઉત્તસાહ સાથે જ જીિતો હશે અને વનરાશિાદી માણસ હતાશા 
સાથે દદિસો વિતાિતો હશે. આિા વનરાશાિાદી માણસના સાંપકામાાં આિનારા માણસો દૃઢ 
મનોબળ ન ધરાિતા હોય તો તેઓ પણ વનરાશાિાદીની અસરમાાં આિી જાય અને વનરાશાિાદીની 
વપપડૂી સાાંભળી સાાંભળીને માણસો વનરાશાિાદના િહણેમાાં તણાઈને પોતાની જજિંદગી બરબાદ કરી 
નાખે છે. 
વનરાશાિાદી માણસો અમકુ કલ્પના જ નથી કરી શકતા. કારકુનને કોઈ (િાજબી રીતે તેની બદુ્ધિ- 
પ્રવતભાને આધારે) કહ ેકે ત ુાં કારકુનને બદલે મેનેજર બની શકે એમ છે તો એ એવુાં કહનેારા 
માણસને હસી કાઢશે. જેના માટે ઈચ્છા જ નથી સેિાતી એ િસ્ત ુએને ક્ાાંથી મળી શકે? એની 
સામે ઘણી િાર આશાિાદ અને પ્રબળ સાંકલ્પને કારણે ઘણા માણસો માટે મશુ્કેલ કામ આસાન 
બની જતા હોય છે. 
આવુાં ન જ બની શકે અથિા પોતે આ કામ કરી જ ન શકે એિો ઘોર વનરાશાિાદ માણસના 
ભવિષ્યને અિરોધી શકે છે. આશાિાદી માણસને દરેક િાતમાાં શક્તા દેખાય છે એટલે એ 
ખશુવમજાજ રહી શકે છે.. વનરાશાિાદી સતત રીબાઈ રીબાઈને જીિે છે. અને એ જીિનમાાં સતત 
પાછો પડતો રહ ેછે. જાહરે જીિનમાાં પડીને સફળ થયેલા મોટાભાગના માણસો આશાિાદી હોય છે. 
આશાિાદી માણસ ક્ારેક વનષ્ફળતા પામે એવુાં યે બની શકે, પણ એનુાં પ્રમાણ ઓછાં હોય છે અને 



 

 

વનષ્ફળતા પછી પાછા ઊભા થઈ શકિાની આશા તો એની પાસે અકબાંધ જ હોય છે. વનરાશાિાદી 
માણસને, સફળતા મળિાની શક્તા નદહિત હોય છે. આશાિાદી માણસ શક્તા ન દેખાતી હોય 
તો પણ શક્તા ઊભી કરિાની આશા રાખતા હોય છે. 

 
સખુ માત્ર સત્તકમાથી જ મળી શકે છે 
સસૃ્ષ્ટનો સર્જનહાર મનષુ્યને બનાિીને મનોમન હરખાયો. કેમ ન હરખાય? મનષુ્ય તો સાક્ષાત ્
ઈશ્વરની પ્રવતકૃવત જ છે ને? સર્જનહારે તેને વશખામણના તેમજ જીિન જીિિાનાાં બે િાક્ કહ્યાાં 
હતાાં. તાત તમે પથૃ્િી પર આનાંદપિૂાક સખુમય જીિન જીિો અને સાંસારનાાં તમામ પ્રાણીનુાં ભલુાં 
કરીને સ્િગાનો માગા મેળિો. એવુાં કાાંઈ ન કરશો, જેથી કરીને મતૃ્ત્ ુસમયે તમને પસ્તાિો થાય 
માનિીને જીિનમાાં સત્તકમાથી જ સખુ મળે છે અને દુષ્કમાથી દુુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. જીિનની 
શરૃઆતથી મનષુ્ય તો સાપ્ત્તત્તિક કમા માટે પ્રયત્તનશીલ રહ ેતો તેને મતૃ્ત્નુો ડર રહતેો નથી.  માનિી 
જ્યારે જીિનના આરે આિીને ઊભો રહ ેછે ત્તયારે તેને વિ ાર આિે છે કે હિે મારે શુાં કરવુાં? ત્તયાાં 
સધુીમાાં તેના દદિસો ખાિા-પીિા અને ખેલિામાાં જ  ાલ્યા ગયા હોય છેા,્ જોકે ઈશ્વર પણ કેટલો 
દયાળ અને કૃપાવનધાન છે. તે દરેક જીિાત્તમાને મતૃ્ત્ ુપહલેાાં  ાર  ેતિણી આપે છે. સમજદાર 
જીિાત્તમા જો ઈશ્વરની આ  ેતિણીને ગાંભીરતાથી લે તો તેને મતૃ્ત્નુો સહજે પણ ડર લાગતો નથી. 
આપણાાં ધાવમિક શાસ્ત્રોમાાં જ્ઞાન અને ડહાપણને લગતા અસાંખ્ય પ્રસાંગો જોિા મળે છે. આપણે આિા 
જ મતૃ્ત્નુા રહસ્યને ઉજાગર કરતી એક રો ક િાતનો આનાંદ લઈએ. 
સસૃ્ષ્ટના સર્જનહારે મનષુ્ય સદહતનાાં પ્રાણીઓનુાં સર્જન ક્ુું. મનષુ્યને બનાિીને ઈશ્વર મનોમન 
હરખાયો. કેમ ન હરખાય? મનષુ્ય તો સાક્ષાત ્ઈશ્વરની પ્રવતકૃવત જ છે ને? મનષુ્ય બની ગયો તો 
તેણે પથૃ્િી પર વિહાર કરતી િખતે પરમાત્તમાને તેને વશખામણના તેમજ જીિન જીિિાના બે 
શબ્દ, બે િાક્ કહ્યાાં હતાાં. તાત તમે પથૃ્િી પર આનાંદપિૂાક સખુમય જીિન જીિો અને સાંસારનાાં 
તમામ પ્રાણીઓનુાં ભલુાં કરીને સ્િગાનો માગા મેળિો, પણ એવુાં કાાંઈ ન કરશો, જેથી કરીને મતૃ્ત્ ુ
સમયે તમને પસ્તાિો થાય. આ સમયે હોવશયાર અને  બરાક મનષુ્યએ તત્તકાળ જ ભગિાનને એક 
િ નથી બાાંધી લીધા. મનષુ્યએ કહ્ુાં, "ભગિાન મારા પર એક વિશેષ કૃપા કરજો કે મતૃ્ત્ ુપહલેાાં 
મને  ેતિણી અિશ્ય આપી દેજો, કારણ કે હુાં માગાભ્રષ્ટ થઈ રહ્યો હોઉં તો પોતાની જાતને સાંભાળી 
લઉં." પોતાના જ સર્જનની આિી  તરુાઈભરી િાત સાાંભળીને ભગિાન મલકાયા. તેમણે મમાાળ 
ક્સ્મત કરતાાં કહ્ુાં કે, 'તથાસ્ત!ુ' તથાસ્ત ુકહીને ભગિાને મનષુ્યને ધરતી પર મોકલી આપ્યો. 



 

 

માનિી ધરતી પર તો આવ્યો, પરાંત ુઅહીં આિીને તે ઈસ્ન્દ્રય ભોગોમાાં પડી ગયો. સત્તકમાથી વિમખુ 
થઈને દુષ્કમા કરિા લાગ્યો અને દદિસો િીતિા લાગ્યા. જીિન પાણીના રેલાની જેમ વ્યતીત થિા 
લાગ્્ુાં અને મતૃ્ત્નુી ઘડી આિી પહોં ી. મરણ પથારીએ પહોં ેલ મનષુ્યનો જીિનનો ભોગ 
માણિાની ઈચ્છા હજુ મરી પરિારી નહોતી, પરાંત ુયમદૂતો આગળ તેનુાં કાંઈ ના  ાલ્્ુાં. યમદૂતો 
મનષુ્યને પાશમાાં બાાંધીને તેના કમા પ્રમાણે તેને નરકમાાં લઈ આવ્યા.  નરકની પારાિાર પીડા 
ભોગિતી િખતે પણ મનષુ્ય ભગિાન પાસે લીધેલ િ નને ભલૂ્યો નહોતો. અરેરે ભગિાને મને 
છેતયો! ભગિાને મને િ ન આપ્્ુાં હત ુાં કે તેઓ મતૃ્ત્ ુપહલેાાં મને  ેતિણી આપશે, જેથી હુાં 
માગાભ્રષ્ટ ન બનુાં, પણ ભગિાને મને  ેતવ્યો નહીં, ખરા ગનેુગાર તો ભગિાન જ છે, પરાંત ુ
ભગિાનથી માનિીની આિી દલીલો  છાની રહ ેખરી? ભગિાન તો ઘર ઘરમાાં િસ્યા છે. તેઓ 
દરેક જીિાત્તમામાાં ચબરાજમાન છે એટલે જીિાત્તમામાાં બેઠેલા ભગિાને માનિીને ટપાયો અને તેને 
યાદ અપાિતાાં કહ્ુાં કે અરે મખૂા, અરે નાદાન, વિષયભોગમાાં રત સત્તકમા છોડીને દુષ્કમાને િહાલ 
કરનાર તને મેં એક નહીં, પણ  ાર- ાર િખત  ેતિણી આપી હતી. 

 
નબળાં મન મજબતુ શરીરને ઢીલુાં પાડી શકે છે – ભપૂત િડોદરીયા  
તે માણસની શારીદરક અને માનવસક તાંદુરસ્તીમાાં બળ પરૂનારુાં   એક ઔષધ પણ છે આપણે સૌ 
જાણીએ છીએ કે સારામાાં સારી તાંદુરસ્તી અને દાતતરી પ્રમાણપત્ર અનસુારનુાં નીરોગીપણુાં લાાંબી 
જજિંદગીનો કોઈ િીમો નથી. એિી જ રીતે કોઇ પણ ગાંભીર રોગ એ પણ મતૃ્ત્નુો આખરી  હુકમ 
નથી. આપણે તાંદુરસ્ત માનેલા માણસોને આપણે અ ાનક ઘડી-બે ઘડીની બીમારીમાાં મતૃ્ત્ ુપામતા 
જોઇએ છીએ. આપણામાાં  કહિેત છે કે નાના જાણીને  કોઇ જીિતા નથી અને મોટા જાણીને કોઇ 
મરતા નથી. માણસનુાં આ્ષુ્ય ખરેખર અકળ બાબત છે, પણ આમાાં એક િાત ઘણી બધી 
વનવિતતા સાથે કહી શકાય એિી છે કે માાંદગીની સામે ટક્કર લેિામાાં દદીનુાં પોતાનુાં દૃઢ મનોબળ 
વિજયિાંત ભવૂમકા ભજિી શકે છે અને મતૃ્ત્નુી અવનિાયાતાને પણ જાણે કે પાછી ઠેલી શકે છે. 
આિા અનેક પ્રસાંગો છે. આમાાં િધ ુમહત્તત્તિની િાત એ છે કે આ રીતે લાાંબુાં જીિનારી વ્યક્તતઓ 
આરામથી પથારીમાાં લાાંબો સમય સતૂા રહિેાની સગિડ ધરાિતી વ્યક્તતઓ નહોતી. જેમની પાસે 
હતી તેમણે પણ એ સગિડો ભોગિી નથી. એ બધા પોતાના કાયામાાં જ બરાબર પરોિાયેલા રહ્યા 
છે. 
અંગે્રજી ભાષાના સમથા નિલકથાકાર ટોમસ હાડી બરાબર ૮૮  િષા જીવ્યા અને ઘણી 
માાંદગીમાાંથી પસાર થયા.  બે-ત્રણ માાંદગી તો એિી હતી કે  તેમની જીિિાની આશા લગભગ 



 

 

છોડી દેિામાાં આિી હતી, પણ એમનુાં આત્તમબળ પણ એવુાં  કે જાણે એ કોઇ પણ રોગની સામે હાર 
કબલૂ કરિા તૈયાર જ ન હતા! માાંદગી સામે અડીખમ મકુાબલો કરિામાાં જેમ દૃઢ મનોબળ 
વિધાયક ભવૂમકા ભજિે  છે તેમ પોતાના કાયા પ્રત્તયે વનષ્ઠા પણ મહત્તત્તિનો ભાગ ભજિે છે. ઘણા 
બધા લોકોને એિો અનભુિ થઈ ચકૂ્ો છે કે પ્રવવૃત્ત-કોઇ ને કોઇ પ્રકારનુાં કાયા-તે માણસ માટે માત્ર 
માનવસક ખોરાક જ નથી, તે માણસની શારીદરક અને માનવસક તાંદુરસ્તીમાાં બળ પરૂનારુાં   એક 
ઔષધ પણ છે. ઇંગ્લેન્દ્ડના નાટયકાર જ્યોર્જ બનાાડા શોએ બહુ િષો ભખૂમરો િેઠયો હતો અને 
બનાાડા શોની જજિંદગીનાાં પ્રથમ ૪૦ િષા દરવમયાન જે દુુઃખો અને દદરરતા તેમના માથે આિી પડયાાં, 
તે આસાનીથી િેઠી શકાય તેિી સારી તચબયત નહોતી જ, પણ શિુ શાકાહારી બનીને,  ોક્કસ 
પ્રકારની વશસ્ત પાળીને તેમણે પોતાની તચબયત પાસેથી ધા્ુું કામ લીધુાં. બનાાડા  શો પણ ખબૂ 
લાાંબુાં જીવ્યા અને મોં કટાણુાં કયાા વિના અને હસતાાં હસતાાં! એમણે લોકોને કેટલાક પ્રશ્નોમાાં 
ગાંભીરતાથી વિ ારતા પણ કયાા અને સાથેસાથે એમણે લોકોને ખબૂ હસાવ્યા! એમની વિનોદવવૃત્ત, 
ધારદાર કટાક્ષો, િિોક્તતઓ આજે પણ આપણને જરાય િાસી લાગતાાં નથી. 
૧૯મી સદીમાાં જન્દ્મેલા ઇંગ્લેન્દ્ડના શક્તતશાળી  નિલકથાકાર જોઇસ કેરી (ઇ.સ. ૧૮૮૮-૧૯૫૭) 
દસ િષાના થયા અને માતા મરી ગઇ. ઘરની ક્સ્થવત મદુ્દલ સારી નહોતી. જોઇસ કેરીને  નાની 
ઉંમરથી જ એક અગર બીજા પ્રકારના નાના-મોટા રોગ પરેશાન કરતા રહ્યા હતા. જોઇસ કેરી 
લગભગ દરેક રોગને વપછાનતા હતા અને દરેક રોગ તેમને વપછાનતો હતો. અનેક િષો સધુી 
આવથિક અને બીજી ચ િંતાઓને  લીધે પોતાને કોઇએ મકોડાની કોઠીમાાં પયૂો હોય એિી લાગણી 
થતી. કેટલીક િાર તો દમનો રોગ હમણાાં જીિ લેશે તેમ થત ુાં. િષોનાાં િષા તેમણે અસહ્ય હતાશામાાં 
ેાંકાઢયાાં, પણ આ બધા િચ્ ે પણ તેમણે ઇશ્વર પરની શ્રિા ના છોડી, દહિંમત ના ગમુાિી અને 
અકળાઈ ગયા િગર જ આ જજિંદગીને એક બચક્ષસમાાં પલટાિિાની ભગીરથ કોવશશ કરી. 'ધી 
હોવસિઝ માઉથ' નામની તેમની  એક નિલકથાની અંગે્રજી સાદહત્તયની ગણનાપાત્ર નિલકથાઓમાાં  
આજે પણ ગણતરી થાય છે. ૬૮ િષાની ઉંમરે તેઓ ગજુરી ગયા તે  પહલેાાંનાાં બે િષા ઘણી પીડા 
પામ્યા, પણ તેમને કદી કોઇના આશ્વાસનની જરૃર પડી નહીં. તેમણે  પોતાના  અંવતમ દદિસોમાાં 
કહલે ુાેં ુઃ ''મારી જજિંદગી પરમાત્તમાની બચક્ષસ છે અને તે મારી પોતાની કમાણી નથી. પરમાત્તમાને તે 
પાછી સોંપિાની ઘડી આિી પહોં ી છે અને મને કશી જ ફદરયાદ કરિાનો અવધકાર નથી.'' 
ગજુરાતી ભાષાના અજોડ હાસ્યલેખક જ્યોતીન્દ્ર દિે બાળપણથી જ નબળી તચબયતના અને આખી 
જજિંદગી લગભગ માાંદા રહલેા એમ કહી શકાય, છતાાં તેમનાાં લખાણોમાાં જજિંદગીના ઉછાળતા 
ઉમાંગના તરાંગો ક્ાાંક હોઠરૃપે મરક મરક ક્સ્મતમાાં અને ક્ાાંક ખડખડાટ હાસ્યરૃપે લહરેાયા જ કરે 
છે. એ પણ લાાંબુાં જીવ્યા. વિેૃ જ્યોતીન્દ્ર દિેને કોઇએ કહ્ુાં કે તમારી આટલી મોટી ઉંમર જોતાાં 



 

 

તમારી તચબયત સારી ગણાય!  જ્યોતીન્દ્ર દિેએ કહ્ુાં કે ભાઈ,  મારી તચબયત જોતાાં મારી આટલી 
લાાંબી ઉંમર સારી કહિેયા ! માણસના શરીર અને મન આમ તો જુદા છે અને છતાાં તે મદુલ જુદાાં 
નથી, તે હકીકત આજે તો હિે િૈજ્ઞાવનકો સદહત સૌ કોઇ સ્િીકારે છે. નબળાં મન મજબતૂ શરીરને 
ઢીલુાં પાડી શકે છે અને એથી ઊલટુાં મજબતૂ મન નબળા શરીરને ટટ્ટાર બનાિી શકે છે - લેખકના 
પસુ્તકમાાંથી 
 

 
આટા ઓફ લવિિંગ, પે્રમની કોઈ કળા હોય? 
- કાાંવત ભટ્ટ  

પે્રમ કરિાની કળા એટલે એકલા રહીને કોઈને પે્રમ કરિાની ક્ષમતા 
પે્રમ એ કાાંઈ કોઈ િગામાાંથી શીખિાની કળા નથી. પણ આજે પે્રમનુાં ય માકેદટિંગ થાય છે. પે્રમ કે 
લાગણી બતાિિા કરોડો રૂવપયાના દદિાળી કે નતૂનિષાની શભેુચ્છાનાાં કાડા આડેધડ મોકલી દેિાય. 
આજથી ૫૧ િષા પહલેાાં મહાન દફલસફૂ એદરક ફ્રોમએ તેના પસુ્તક ‘આટા  ઓફ લવિિંગ’માાં  ેતિણી 
ઉચ્ ારેલી કે માનિી ૨૧મી સદીમાાં પે્રમનો િેપાર કે  ાદરત્રયનુાં માકેદટિંગ કે પે્રમનુાં પણ માકેદટિંગ 
કરતો થઈ જશે. વિદેશમાાં તો આ પે્રમનુાં માકેદટિંગ જબરજસ્ત  ાલે છે. પે્રમ વ્યતત કરિાના મોંઘાાં 
મોંઘાાં ગ્રીદટિંગ કાડાઝ િે ાય છે. ગયે િષે જ આપણે જેની િાનર નકલ કરીએ છીએ તે તે 
િેલેન્દ્ટાઈન ડેના દદિસે એકલા ઈગ્લેંડમાાં રૂ. ૨૪૦ કરોડનાાં ફૂલો, (મોટાભાગનાાં સગુાંધ િગરનાાં) કે 
૧.૫ કરોડ જેટલાાં કાડો િે ાયેલાાં. ભારત શુાં કામ પાછળ રહી જાય? 

પે્રમ વ્યતત કરિા આપણા દેશમા પોણો કરોડ કાડા િે ાયેલાાં આખા જગતમાાં ડૉ. નીલ કલાકા  
નામનાાં સમાજશાસ્ત્રીના કહિેા મજુબ રૂ. ૬૫૦૦ કરોડના કાડા િે ાયેલાાં. આવુાં જ ભારતમાાં નતૂન 
િષાાચભનાંદનનાાં કાડામાાં માકેદટિંગ થશે. એદરક ફ્રોમએ તેનાાં પસુ્તક ‘ધ આટા ઓફ લવિિંગ’માાં પાાં  
પ્રકારના પે્રમનુાં વિિરણ કરેલુાં. પે્રમ એટલે માત્ર રોમેસ્ન્દ્ટક પે્રમ નહીં. આ રહી એદરક ફ્રોમની પે્રમની 
પાં મખુી વ્યાખ્યા જાણિા જેિી છે. 

સૌથી પહલેાાં એદરક ફ્રોમએ કહ્ુાં કે ‘હુાં નર અને નારીને  ેતિિા માગુાં છાં કે તમે પે્રમમાાં પડિાના 
ગમે તેટલા પ્રયાસ કરશો કે પે્રમની કળા શીખશો કે તમારા નારી તરીકેના રૂપને ખીલિશો કે પરુુષ 
તરીકેના ધનના કે શરીરનાાં પ્રદશાન કરશો તે તમામ પે્રમને આકષાિામાાં ફેઈલ જશે.-જો. જો તમે 



 

 

પ્રથમ તમારી ટોટલ પસાનાચલટી નહીં વિકસાિે તો માણસે પે્રમમાાં પડતાાં પહલેાાં પોતાની જાતનો 
સિાુંગી રીતે વિકાસ કરિો જોઈએ. તમે અધરૂા હશો તો પે્રમમાાં વનષ્ફળ જશો. અધરૂી નારી અને 
ખાસ કરીને અધરૂો નર પે્રમમાાં પડીને એસ્કેપ થિા માગે છે. આ પ્રકારની પલાયનની રીત કે પે્રમને 
છટકબારી તરીકે િાપરશો તો પે્રમ વનષ્ફળ જશે. 

પે્રમ કરિાની કેપેવસટી પ્રથમ કેળિિી પડશે અને સૌપ્રથમ તો તમારા પડોશી અને વનકટજનને 
પે્રમ કરતાાં થવુાં પડશે. નમ્રતા, દહિંમત, શ્રિા અને વશસ્તના ગણુો જેનામાાં નથી તે પે્રમ કરી શકતા 
નથી. આજના ૨૧મી સદીના કલ્ રમાાં આ બધા જ ગણુો નષ્ટ થઈ રહ્યાાં છે. દહિંમત નથી ને પે્રમ 
કરિા જાય છે. શ્રિા નથીને પે્રમમાાં પડીને એસ્કેપીઝમમાાં પડિા માગે છે. આજે એદરક ફ્રોમના 
શબ્દોમાાં કેપેવસટી ટુ લિ કેળિિાની તાતી જરૂર છે અને એ ખબૂ જ અઘરુાં  છે. પે્રમ કરિો એ 
સહલેી િાત નથી. કવિ ગાંગની આ િાત ફરી ફરી હુાં પે્રમ વિશે લખુાં ત્તયારે કહુાં જ છાં : 

પે્રમ કો પાંથ કરાલ યહાાં, તલિાર કી ધાર પર ધાિનો હૈ 

તેને વિસ્તારીને એદરક ફ્રોમએ કહલે ુાં ‘વપ્રયતમ તરફની સા ી પ્રીત જ સાંસારમાાં જીિનદાવયની બની 
શકે છે. આપણે ‘લિ’ને માત્ર ‘રોવમન્દ્ટક લિ’ના વપિંજરામાાં પરૂી દીધો છે. ્િુાન હૈયાાં તો કહશેે ‘અરે 
બાબા રોમેસ્ન્દ્ટક લિ ને જ અમે લિ માનીએ છીએ ત્તયાાં આ ઉપદેશનો ભાર ક્ાાં લાવ્યા?’ એદરક 
ફ્રોમએ કહ્ુાં કે દુવનયામાાં સૌથી ઊં ેરો બ્રધરલી લિ છે. સહોદર એટલે માત્ર ભાતપેૃ્રમ નહીં પણ 
સમગ્ર જગતમાાં ભાતપેૃ્રમની જરૂર છે. શુાં કામ બ્રધરલી લિ અદા શ્ય છે? એટલા માટે કે માનિીને 
આપણે કોમોદડટી બનાિી દીધો છે. એદરક ફ્રોમએ િહલેાસર  ેતવ્યા હતા કે બ્રધરલી લિમાાં ફેઈલ 
ગયા પછી આપણે છેિટે મધરલી લિમાાં ક્રુશળ રહી શક્ા છીએ? આજે માતપેૃ્રમ માટે મોટો ભય 
માચલકીભાિનો છે. 

દફલોસોફરો અને જાગતૃ મહાત્તમાએ સેલ્ફ લિ શબ્દ આપેલો. એટલે કે ત ુાં પ્રથમ તને-તારી જાતને 
પે્રમ કરતાાં શીખ. પણ આપણે સેલ્ફ લિને બદલે સેલ્ફીશ થઈ ગયા! ઈશ્વર પ્રત્તયેના પે્રમને બદલે 
આપણે ઈશ્વરની વ્યાખ્યામાાં ધતુારા થઈ ગયા. ઈરોટીક લિ અગર તો રોમાવેન્દ્ટક લિ એ જો કે 
કોઈ ખોટી  ીજ નથી. સ્ત્રી-પરુુષનો પે્રમ એ ઈરોટીક જ હોય છે. છપેછપે અંદર િાસના હોય છે. પણ 
આપણામાાં કોમળતા હોય તો જ એ િાસનાિાળો પે્રમ સફળ થાય છે. એદરક ફ્રોમએ તો પવિમના 
લોકોમાાં પે્રમ કરિાની ક્ષમતા જ રહી નથી એમ કહીને હાથ ધોઈ નાખ્યા હતા. 



 

 

તેને સૌથી િધ ુભરોસો ભારતના લોકો ઉપર હતો. પણ એક શરત મકુી હતી. ગ્લોબલ કેવપટાલચઝમે 
આખા જગતને ભરડો લીધેલો. આ િૈવશ્વક મડૂીિાદને માકેદટિંગની કળા જાણનારા ‘ક્રૂર’ લોકોને જરૂર 
પડે છે. જે અંદરથી ક્રૂર હોય છે પણ બહારથી પે્રમનાાં પ્રદશાન કરે છે તેના  હરેા ઉપર પે્રમનો 
બનાિટી બરુખો હોય છે. આ ગ્લોબલ કેવપટાલચઝના જ ાંતરડામાાંથી ભારતના લોકો મકુત રહશેે તો 
જ સા ા પે્રમી બની શકશે અને જગતના ગરુુ બની શકશે. 

એદરક ફ્રોમએ એક જુદી જ િાત કહલેી કે તમારા દેશમા તમારે એકદમ શિુ અથાતાંત્રની ખેિના છે? 
તમને તમામ આવથિક વ્યિહારમાાં શિુતાની અપેક્ષા છે? જો માનિી અંદરથી શિુ નહીં હોય, 
ગણુીયલ નહીં હોય કે આરોગ્યિાળો નહીં હોય તો અથાતાંત્ર પણ બીમાર રહશેે. આજે તમે જુઓ છો 
કે સોવનયા કે મનમોહનની સરકાર અને તેમને ચ ૂાંટણીના કે ભ્રષ્ટા ારના નાણાાં આપનારા 
ઉદ્યોગપવતઓ  ારેકોર દેખાય છે. એમનુાં અથાશાસ્ત્ર ગાંદુાં છે. એ ધવનકો વતરુપવત જાય કે નાથદ્વારા 
જાય કે હજ પઢી આિે તેનાથી કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. તેણે તેના આવથિક આ રણમાાં શિુ રહવે ુાં 
પડશે નહીંતર આજે અઠિાદડયે એક નવુાં કૌભાાંડ છાપામાાં છપાય છે તેને બદલે રોજ એક નવુાં 
કૌભાાંડ છપાત ુાં રહશેે, અને પછી પે્રમ? પે્રમ માત્ર છાપાળિી િાત જ રહી જશે.. પે્રમના આ 
અિમલૂ્યનને કારણે જ મનના રોગ િધ્યા છે. 

આજે રોજરોજ માણસ પોતાને આ જગતમાાં એકલો અનભુિતો હોય છે. જ્યારે તમે બેન્દ્કમાાં ધીંગ ુ
બેલેન્દ્સ અને જબ્બર પ્રોપટી ભેગી કરો છો ત્તયારે તમે એકલતા માટેનુાં બીજ િાિી દો છો. તમારી 
આસપાસ સ્િાથા વમત્રોનુાં ટોળાં હોય તો પણ તમે એકલા જ છો. સૌથી મોટો ભય એ છે કે માનિી 
સેલ્ફ સેન્દ્ટડા બને છે. સેલ્ફ સેન્દ્ટડે સ્ત્રી કે પરુુષને સાથીદાર િગર  ાલતુાં નથી. તેનાાં જીન્દ્સમાાં છે કે 
તે કોઈ સાથીદાર શોધે કોઈ પે્રમીપાત્રની લગની લગાિે. પણ ૨૧મી સદીમા શુાં થાય છે? બે સેલ્ફ 
સેન્દ્ટડા વ્યક્તત લગ્નમાાં ભેગા થાય છે! શુાં આિા સેલ્ફ સેન્દ્ટડા એટલે પોતાને જ મહત્તિનો માનતા 
લગ્નને સફળ કરી શકે?  - કાાંવત ભટ્ટ  

 

ઝાંઝાિાતી માહોલમાાં સ્િસ્થતાનો દીિડો કેિી રીતે બ ાિિો? 
– દીપક સોલીયા  
હતાશાજનક માહોલનો મકુાબલો; મોટી મશુ્કેલીઓ િેઠિામાાં નાની ખશુીઓ મોટો ભાગ ભજિી શકે 



 

 

એક ભાઈને એમના સફળ દામ્પત્તયનુાં રહસ્ય પછુ્ુાં ત્તયારે એ બોલ્યા, 'વસમ્પલ. અમે બાંનેએ ચ િંતાઓ 
િહચ ી લીધી છે. અમેદરકાની વિદેશ નીવત, મનમોહન વસિંહનો અચભગમ, મોદી સામેના પડકારો, 
ડીઝલનો ભાિિધારો, િોલમાટાન ુાં આગમન... આિી બધી મોટી ચ િંતાઓ હુાં કરુાં  છાં અને ઘર કેમ 
 લાિવુાં, છોકરાાંને કઈ સ્કલૂમાાં મકૂિાાં, બઢુાપા માટે બ ત કઈ રીતે કરિી િગેરે નાની ચ િંતાઓ 
મારી પત્તની કરે છે. આિી રીતે, અમારા કે્ષત્રો િહચ ાયેલા હોિાથી બોજ પણ િહચ ાઈ જાય છે અને 
ઝઘડા પણ નથી થતા.’ આ તો જોક થઈ. અસલમાાં આપણા સૌના માથે મોટી તેમ જ નાની 
સમસ્યાઓ લદાયેલી હોય છે. આપણી અંગત સમસ્યાઓ ઓછી હોય તેમ, રોજ ખનૂ-બળાત્તકાર-
ભ્રષ્ટા ાર--મોંઘિારીને લગતી નિી નિી િાતો મીદડયામાાંથી આપણે જાણીએ છીએ. આ બધી 
બાબતો નક્કર હોય છે, પણ એ નક્કર હકીકતો આપણને હતાશ કરી શકે છે. 
આ હતાશાથી બ વુાં કઈ રીતે? આ સિાલનો એક જિાબ એ છે કે ઝાંઝાિાતી માહોલમાાં 
સ્િસ્થતાનો દીિડો બ ાિિા થોડી હળિાશ જરૂરી છે. ગાાંધીજીએ કહલે ુાં કે જો એમનામાાં રમજૂવવૃત્ત 
ન હોત તો એમણે આપઘાત કયો હોત. દેશની અત્તયારની જે હાલત છે એનાથી ઘણી િધારે 
ભયાનક અને હતાશાપે્રરક હાલત આઝાદી િખતે હતી. ભાગલા અને કોમી રમખાણોને લીધે દેશ 
ખેદાનમેદાન થયેલો હતો. આિી હાલતમાાં પણ ગાાંધીજી નાસીપાસ ન થયા. એ ઝઝૂમતા રહ્યા, 
હસતા રહ્યા, મોટા મોટા મદુ્દા ઉકેલિા ઉપરાાંત નાની-નાની પ્રવવૃત્તઓમાાંથી એ ખશુી મેળિતા 
રહ્યા.નાની નાની ખશુીઓ વિશેની એક દફલ્મ 'બરફી’ બહુ ગાજી છે. એની િાતાામાાં ઝાઝુાં 'િજન’ 
નથી. એક છોકરો પે્રમમાાં પડયો, પણ છોકરીની સગાઈ થઈ ચકૂી હોિાથી ગાડી અટકી. પછી 
છોકરાને બીજી છોકરી ભટકાઈ અને બીજી િારમાાં એનો મેળ પડી ગયો. આટલી જ િાત એમાાં 
પણ'હજાર’ િાર આગળ-પાછળ (ફ્લેશબેકમાાં) િાતાા આંટાફેરા કરતી હોિાને કારણે જોનારનુાં ભેજુ ાં 
ભમી શકે. િળી, દફલ્મમાાં  ાલી  ેપ્પ્લન અને જેકી  ાનથી માાંડીને બીજા અનેક સર્જકોની દફલ્મોનાાં 
અનેક દૃશ્યો બેઠ્ઠાાં ઉઠાિાયાાં છે. આિી  ોરી  ાલી જાય? 
 
ખેર, દફલ્મ તો  ાલી ગઈ છે. એની સફળતાનાાં અનેક કારણો હોઈ શકે. એમાાંન ુાં એક મહત્તત્તિનુાં 
કારણ મને એ લાગે છે કે આ દફલ્મના કેન્દ્રમાાં મોટી મશુ્કેલીઓ નથી, નાની ખશુીઓ છે. બાકી, 
દફલ્મના દહ રોના જીિનમાાં તકલીફો ઓછી નથી. દહ રો ગરીબ હોિા ઉપરાાંત બહરેો-મ ૂાંગો પણ છે. 
િાત જ્યારે પાંગતુાની આિે ત્તયારે કેટલીક દફલ્મો ચભખારી જેિો અચભગમ અપનાિતી હોય છે. 
આિી દફલ્મોમાાં પાત્રની પાંગતુા દશાકો પાસેથી સતત લાગણીની ચભખ માગતી હોય એવુાં લાગી શકે 
('બ્લેક’ કાંઈક અંશે એિી હતી), પરાંત ુ'બરફી’ ચભખારી નથી.  



 

 

આ દફલ્મમાાંની પાંગતુા દયાપે્રરક નથી. બહરેા-મ ૂાંગા દહ રોના જીિનમાાં શબ્દોનુાં ઝાઝુાં સ્થાન ન 
હોિાને લીધે એની 'િાતો’માાં ભાર નથી. એને જોઈને ઊલટાનુાં આપણને એવુાં લાગે કે સતત શબ્દો 
બોલિા-સાાંભળિાને લીધે આપણે એના કરતાાં િધ ુદુ:ખી છીએ. શબ્દો િગર પણ લિસ્ટોરી સારી 
 ાલી શકે એવુાં આ દફલ્મમાાં દશાાિા્ુાં છે. હીરોની એકલાની ખોડ ઓછી હોય તેમ, એના જીિનમાાં 
પ્રિેશનારી બીજી છોકરી ઓદટસ્સ્ટક છે. અસલમાાં ઓદટસ્સ્ટક વ્યક્તત કાંઈ સાિ માંદબદુ્ધિની નથી હોતી. 
છતાાં, આ દફલ્મમાાં ઓદટસ્સ્ટક દહ રોઈનને ખાસ્સી માંદ બદુ્ધિની, લગભગ પાગલ જેિી દશાાિિામાાં 
આિી છે. એ ક્ષવત પણ દશાકોને ખ ૂાં તી નથી.(ઊલટાનુાં, આ બાબતે એક મજાક િહતેી થઈ છે: 
બહરેો-મ ૂાંગો પવત.... ગાાંડી પત્તની... આ તો કહાની ઘર ઘર કી છે). 
ટૂાંકમાાં, આ દફલ્મ નથી 'શોલે’ જેટલી મહાન કે નથી 'મગુલ-એ-આઝમ’ જેિી પ્ર ાંડ પરાંત ુજીિતરની 
મોટી તકલીફોને નાની ખશુીઓથી ઢાાંકિાનો વનદેશકનો કસબ સફળ રહ્યો હોિાથી પે્રક્ષકને જલસો 
પડે છે. 'સમસ્યા તો હોય, એથી મરી થોડુાં જિાય?’ એ િાત આ દફલ્મ કહ્યા વિના કહ ેછે. આમાાં 
મહાન શુાં છે? કશુાં નથી. એ જ તો િાત છે. દફલ્મમાાં મહાન કશુાં નથી એ જ જાણે એની મહાનતા છે. 
આખી દફલ્મ નાની-નાની મોજમસ્તીનો સરિાળો છે. આિી મોજ-મજા પર 'બરફી’નો એકાવધકાર 
નથી. આિાાં નાનાાં સખુ આપણાાં જીિનમાાં પણ હોય જ છે. પરસેિે રેબઝેબ હાલતમાાં ઓદફસે 
પહોંચ્યા પછી એસીની સ્િગીય ઠાંડક અનભુિિી... છોકરો ગલાફે્રન્દ્ડને િખાણે ત્તયારે છોકરીનુાં 'જા ને 
હિે’ કહીને ખોટુાં ખોટુાં ખીજાવુાં... ખડસૂ બોસનુાં માથુાં દરિાજે ભટકાય ત્તયારે હસવુાં આિે છતાાં હાસ્યને 
રોકવુાં... કોનમાાં થોડો બ ેલો આઈસ્િીમ છેિટે પડી જાય ત્તયારે બાળકનુાં રડવુાં, મમ્મી-પપ્પાનુાં 
હસવુાં... આ બધી મજાઓ નાની હોિા છતાાં નાનીસનૂી નથી હોતી. 'બરફી’ જોિાય કે ન જોિાય, 
પરાંત ુએ ખાસ જોવુાં કે જીિનનાાં નાનાાં-નાનાાં સખુને માણી લેિામાાં આપણે ક્ાાંક પાછાાં ન પડીએ 
ઓલ ધ બેસ્ટ 
 

કુદરત નહીં, માણસ જ માનિજાતનો વિનાશ કરશે 
કેચલડોસ્કોપ - મોહમ્મદ માાંકડ 
કુદરતી આફતો કરતાાં પણ માનિસજર્જત આફતોથી આજના માનિીએ િધારે ડરિાની જરૂર છે. 
ધરતી ઉપર માણસજાતે જે વિનાશ કયો છે એિો વિનાશ કુદરતે કયો નથી. કુદરતની શક્તત 
આગળ માનિશક્તત તો કોઈ વિસાતમાાં નથી પણ માણસ અંકુશ િગરનુાં પ્રાણી છે 
અઠિાદડયા પહલેાાં રવશયાના ્રુાલ પ્રાાંતમાાં ઉલ્કાના ટુકડાઓ િરસ્યા હતા. બીજા વિશ્વ્િુ િખતે 
જાપાનના દહરોવશમા શહરે ઉપર અમેદરકાએ ફચકેલા પરમાણ ુબોમ્બ કરતાાં તેત્રીસ ગણી િધારે 
ઊજાાનો આ વિસ્ફોટ હતો. ઈ.સ. ૧૯૦૮માાં સાઇચબદરયામાાં થયેલા વિસ્ફોટ પછીનો આ સૌથી મોટો 



 

 

વિસ્ફોટ હતો. ઉલ્કા પથૃ્િીના િાતાિરણમાાં દાખલ થઈ ત્તયારે એની ગવત કલાકે ૫૪૦૦૦ દકમી.ની 
હતી. ઉલ્કાિષાાના કારણે મકાનોના કા  તટૂી ગયા હતા અને ૧૫૦૦થી િધારે માણસો ઘિાયા 
હતા. પણ કોઈ મહાવિનાશ થયો હોય કે મોટી જાનહાવન થઈ હોય એવુાં બન્દ્્ુાં નથી. લાગે છે કે 
સસૃ્ષ્ટ પર પાાંગરેલા જીિનનુાં કુદરત રક્ષણ કયાા કરે છે. માણસ જે રીતે વિનાશ િેરે છે એ રીતે 
કુદરત વિનાશ િેરતી નથી. 
વિજ્ઞાનીઓના મત પ્રમાણે માંગળ અને ગરુુ િચ્ ેના પટ્ટામાાં આિી અનેક ઉલ્કાઓ કે તરતા ખડકો 
છે અને એ ગમે ત્તયારે પથૃ્િી પર વિનાશ િેરી શકે છે, પરાંત ુઆપણે જાણીએ છીએ કે આિી 
ઉલ્કાઓથી નજીકના ભતૂકાળમાાં કોઈ મહાવિનાશ થયો હોય એવુાં બન્દ્્ુાં નથી. 
જીિન શુાં છે કે શા માટે છે, બ્રહ્માાંડનુાં સર્જન શા માટે થ્ુાં છે એ જાણી શકિાનુાં આપણુાં ગજુ ાં નથી. 
પણ આપણો અનભુિ કહ ેછે કે જીિનનો વિનાશ ન થાય એ માટે કુદરત એને સતત રક્ષણ 
આપતી રહ ેછે. 
ઈ.સ. ૧૯૭૬માાં સરેુન્દ્રનગર જજલ્લાના ધજાળા ગામની સીમમાાં ઉલ્કા પડી હતી (એ ટુકડાઓ પણ 
ખબૂ નાના હતા) પરાંત ુએ િખતે પણ કોઈ જાનહાવન થઈ નહોતી. 
માણસ પોતાના સ્િાથા અને અહમને લીધે ્િુો કરી શકે છે, શહરેો ઉપર બોંબ નાખીને લાખો 
લોકોનાાં મતૃ્ત્ ુનોતરી શકે છે. મહાવિનાશ િેરી શકે છે, પરાંત ુકુદરત એવુાં કરતી નથી. હજુ સધુી 
કોઈ મોટા શહરે ઉપર ઉલ્કાઓ પડી નથી કે એને લીધે લાખો લોકો માયાા ગયા નથી. 
ઇકારસ નામનો, પ ૂાંછડીયા તારા તરીકે ઓળખાતો એક આકાશી પદાથા પથૃ્િી તરફ ધસી રહ્યાના 
સમા ારો પણ બહુ લાાંબા ભતૂકાળની િાત નથી. એ િખતે પણ લોકો મહાવિનાશના ડરથી ફફડી 
ઊઠેલા, પરાંત ુકુદરતે એિો વિનાશ કયો નહોતો. કુદરત જીિનને સતત રક્ષણ આપતી રહી હોય 
એમ લાગે છે. 
ઈ.સ. ૧૮૪૩માાં વિચલયમ વમલર નામના એક અમેદરકને આગાહી કરી હતી કે એવપ્રલની ત્રીજી 
તારીખે એક ભયાનક આગ ફાટી નીકળશે અને દુવનયાનો અંત આિી જશે. ત્રીજી એવપ્રલ આિી 
અને  ાલી ગઈ, પથૃ્િીનો પ્રલય થયો નહીં. વમલરે તરત જ બીજી તારીખ જાહરે કરી. એણે કહ્ુાં કે, 
જગતનો અંત સાતમી જુલાઈએ આિશે. 
લોકો કબ્રસ્તાનોમાાં અને મેદાનોમાાં પ્રાથાના કરિા લાગ્યા. આઠમી તારીખનુાં પ્રભાત થ્ુાં. વમલરે ફરી 
નિી તારીખ જાહરે કરી. ૨૧ મા ા, ૧૮૪૪. લોકોએ એ તારીખ પણ સ્િીકારી લીધી. એ પછી પણ 
એણે નિી તારીખ આપી. 
ઓતટોબરની બાિીસમી તારીખ. વિચલયમ વમલર આજે નથી પણ આજેય એને માનનારા કેટલાક 
ચખસ્તીઓ છે ખરા. 



 

 

આપણે જ્યારે વિનાશ કે મહાવિનાશનો વિ ાર કરતા હોઈએ ત્તયારે કુદરતને એના સા ા સ્િરૂપે 
સમજિાનો પ્રયત્તન કરિો જોઈએ અને માણસજાતને ઓળખિાનો પ્રયત્તન કરિો જોઈએ. 
ધરતી ઉપર માણસજાતે જે વિનાશ કયો છે એિો વિનાશ કુદરતે કયો નથી. કુદરતની શક્તત 
આગળ માનિશક્તત તો કોઈ વિસાતમાાં નથી પણ માણસ અંકુશ િગરનુાં પ્રાણી છે અને કુદરતમાાં 
બધુાં વનયમબિ છે. કુદરત માત્ર વિનાશક જ હોય એમ લાગતુાં નથી. કુદરત જો વિનાશક બને તો 
ગણીગાાંઠી સેકાંડોમાાં જ પથૃ્િી પરની જીિસસૃ્ષ્ટ નાશ પામે. 
પથૃ્િી ઉપર પાાંગરેલા જીિનનો વિ ાર કરીએ તો કુદરતની પ્ર ાંડ શક્તત અને અજાયબીઓનો 
આપણને ખ્યાલ આિે. પળે પળે આપણને એનાાં રહસ્યોનો, એની મહાનતાઓનો ખ્યાલ આિે. 
આપણે વિ ાર કરીએ તો િરસાદનુાં િરસવુાં, છોડનુાં ઊગવુાં, લીલા રાંગના છોડ ઉપર પીળા કે લાલ 
રાંગનુાં ફૂલ ઊગવુાં, આ બધુાં જ અજાયબ છે. એથી આગળ િધીને થોડો િધ ુઅભ્યાસ કરીએ તો, 
જીિન પાાંગરી શકે અને વિકસી શકે એ માટે કુદરતની કેિી વ્યિસ્થા છે એનો પણ આપણને ખ્યાલ 
આિી શકે. 
આપણા સયૂાની પોતાની સપાટી ઉપરની ગરમી બાર હજાર ફેરનહીટ છે અને આપણી પથૃ્િી 
એનાથી એટલા  ોક્કસ અંતરે છે કે સયૂાની ગરમી આપણને જોઇતી હ ૂાંફ આપે છે અને જીિનને 
શક્ બનાિે છે. જો સયૂા એની અડધી ગરમી ગમુાિી દે તો આપણે ઠૂાંઠિાઈને મરી જઈએ અને જો 
ગરમી િધી જાય તો બળીને ભડથુાં થઈ જઇએ. એ જ રીતે િનસ્પવત પણ ઠીંગરાઈ જાય કે બળીને 
રાખ થઈ જાય. પથૃ્િી સાડા તે્રિીસ દડગ્રી નમેલી છે એટલે જ જુદી જુદી ઋતઓુનુાં વનમાાણ થાય છે. 
પથૃ્િીનો પોપડો જો દસ જ ફૂટ િધારે જાડો હોત તો પથૃ્િી ઉપર ઓક્તસજન િા્ ુજ ન હોત. 
પથૃ્િી પોતાની ધરી આસપાસ ફરે છે ત્તયારે ડોલતી હોય, ઝૂલતી હોય એ રીતે wob’ble થતી ફરે 
છે. આ રીતે સહજે સહજે હાલકડોલક થતી પથૃ્િી જો થોડી િધ ુકે થોડી ઓછી િોબ્બલ થાય તો જે 
વિનાશ થાય એની કલ્પના કરિી પણ મશુ્કેલ છે. આ બધુાં જ આપણાાં માટે આિયાજનક છે અને 
એનાાં રહસ્યોને આપણે પામી શકીએ એમ નથી. કુદરતમાાં અનેક ઘટનાઓ અને બનાિો એિા બને 
છે કે એનાાં રહસ્યોને પામિાનુાં આપણુાં ગજુ ાં નથી પણ આપણાાં િડિાઓના અને આપણા અનભુિ 
પરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે કુદરતમાાં  ોક્કસ વનયમો, વશસ્ત અને વ્યિસ્થા કાયારત છે. માત્ર 
માણસ જ પોતે નક્કી કરેલાાં વશસ્ત અને વનયમો પાળતો નથી. 
એટલે ચ િંતા કરિા જેિી િાત એ છે કે ભવિષ્યમાાં માણસ જ માનિજાતનો વિનાશ ન નોતરે તો 
સારુાં , કારણ કે અમેદરકા અને રવશયા પાસે જ નહીં  ીન અને ફ્રાાંસ પાસે પણ એટલાાં બધાાં અણશુસ્ત્રો 
છે કે પથૃ્િી પરની તમામ જીિસસૃ્ષ્ટનો સેંકડો િાર વિનાશ થઈ શકે. 



 

 

આપણે ઇવતહાસના એિા તબક્કા તરફ આગળ િધી રહ્યા છીએ કે અણવુિજ્ઞાનના વિકાસથી કાાં તો 
મહા્િુોનો અંત આિી શકે અથિા તો જીિસસૃ્ષ્ટનો સિાનાશ થઈ શકે અને ઇવતહાસ સાક્ષી છે કે 
અત્તયાર સધુી જે લડાઈઓ થઈ છે એ શાાંવત જળિાઈ રહ ેએ માટે અથિા તો સાંસ્કૃવતના રક્ષણના 
નામે જ થઈ છે. 
એટલે કુદરતી આફતો કરતાાં પણ માનિસજર્જત આફતોથી આજના માનિીએ િધારે ડરિાની જરૂર 
છે. અને માનિસજર્જત આફત એટલે માત્ર અણશુસ્ત્રો કે ્િુો જ નહીં પરાંત ુકહિેાતા વિકાસના કારણે 
પણ આપણે વિનાશ તરફ ધસી રહ્યા છીએ. માત્ર શિુ ખોરાક કે પાણી જ નહીં, પરાંત ુ ોખ્ખી 
પ્રદૂષણરદહત હિા એ આજના શહરેીજનો માટે સૌથી મોટો ચ િંતાનો વિષય બની ગયો છે. દુવનયાના 
દેશોમાાં કેટલીક જગ્યાએ િરસાદમાાં એવસડ િરસ્યો હોિાના બનાિો બન્દ્યા છે. ગ્લોબલ િોવમિંગને 
કારણે િાતાિરણ અને ઋતઓુમાાં કલ્પી ન શકાય એિા ફેરફારો નોંધાયા છે. અમદાિાદ જેિા 
શહરેના ઔદ્યોચગક વિસ્તારની કેટલીક જમીનોમાાં કેવમકલ્સ એટલાાં ઊંડાાં ઊતરી ગયાાં છે કે કિૂા અને 
પાણી માટેના બોરમાાં પણ કેવમકલિાળાં પાણી આિે છે.  ોમાસામાાં પાણી ભરાય ત્તયારે ત્તયાાં િસતા 
લોકોના પગ ઉપર કેવમકલની અસર થિાથી પગની  ામડી ઊતરી ગયાના બનાિો બન્દ્યા છે. 
આમ, પ્રદૂવષત હિા, પાણી અને ખોરાક એ વિકવસત દેશો માટે મોટો પડકાર બની રહિેાનો છે. 
કુદરત  ોક્કસ વિનાશક છે. ધરતીકાંપ, િીજળી, નદીઓમાાં આિતુાં પરૂ વિનાશક છે, પરાંત ુએની 
સામે રક્ષણ કરિાની બદુ્ધિ પણ માણસમાાં છે, પરાંત ુએ બદુ્ધિશાળી માણસમાાં ્િુો, વિનાશક શસ્ત્રો, 
માણસ દ્વારા થતાાં માણસના વિનાશ સામે પોતાનુાં રક્ષણ કરિાની શક્તત નથી. 
એટલે, આ પથૃ્િી ઉપરથી જો માણસજાતનો, અરે, પ્રાણીઓ અને િનસ્પવતનો પણ નાશ થશે તો 
કુદરતને કારણે નહીં પણ માણસને કારણે જ થશે. 

 
મન, બદુ્ધિ, ચ ત્ત, અહાંકારને શો સાંબાંધ? 
જ્યાાં બધી સ્મવૃત સાંગ્રહાયેલી છે એ વિ ારોનો સ્ટોરકીપર છે ચ ત્ત. 
માઈન્દ્ડ મેનેજમેન્દ્ટ - આનાંદમવૂતિ ગરુુમા - સાંકલન: ગીતા માણેક 
મારી પાસે એક પ્રશ્ર્ન આવ્યો છે કે મન, બદુ્ધિ અને અહાંકાર િચ્ ે આપસમાાં શુાં સાંબાંધ છે? અત્તયાર 
સધુી આપણે િાત કરી કે મન શુાં છે? મન છે વિ ાર. હિે હુાં તમારો પણ આમાાં સદિય સહકાર 
ઈચ્છીશ.  
મારા હાથમાાં શુાં છે? કેટલાકે કહ્ુાં કે આ ફૂલની પાાંખડી છે અને કેટલાકે કહ્ુાં કે કાગળનો ટુકડો. આ 
ફૂલની પાાંખડી છે, આ કાગળનો ટુકડો છે એ થયો વિ ાર અને તમે એ વિ ાર પર જ્યારે માંથન 



 

 

ક્ુું કે આ ખરેખર ફૂલની પાાંખડી કે કાગળનો ટુકડો છે કે નહીં એ છે તમારી બદુ્ધિ. આ ફૂલની 
પાાંખડી છે એ વિ ાર ક્ાાંથી આવ્યો? તમારા ચ ત્તમાાંથી.. ચ ત્ત એટલે સ્ટોરકીપર, જ્યાાં બધી 
સ્મવૃતઓ સાંગ્રહાયેલી છે. તમે ક્ારેક ફૂલને હાથમાાં પકડ્ુાં છે, ખરીદ્ુાં છે ફ્લાિરશોપમાાંથી, ક્ારેક 
માંદદરમાાં  ડાવ્્ુાં છે, હાથેથી સ્પશ્્ુું પણ છે. તો તમે જ્યારે ફૂલને જો્ુાં હત ુાં ત્તયારે એ માદહતી તમારા 
મનમાાં સાંગ્રહ થઈ ગઈ અને હિે જ્યારે ફરી િાર મારા હાથમાાં આ પાાંખડી તમારી આંખોએ જોઈ 
તો જોતાાંિેંત જ મનમાાં  મકારો થયો અને સૌથી પહલેો વિ ાર આવ્યો કે આ તો પાાંખડી છે! જો 
તમે જજિંદગીમાાં ક્ારેય પાાંખડી જોઈ ન હોત તો તમે ઓળખી ન શકત કે મારા હાથમાાં શુાં છે. તમે 
ક્ારેક ફૂલ જો્ુાં છે, આ રાંગનો કાગળ જોયો છે. આ ફૂલની પાાંખડી છે કે કાગળ છે એ ક્ાાંથી 
આવ્્ુાં? ચ ત્તમાાંથી. તો ચ ત્ત એટલે સ્ટોરકીપર. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જે સાંગ્રહાયેલુાં પડ્ુાં 
છે અને જ્યારે જરૂર પડે છે ત્તયારે મનની સપાટી પર એ આિે છે.  
હુાં તમને એક િાત કહુાં. હુાં પહલેી િાર જ્યારે હૃષીકેશ ગઈ ત્તયારે લગભગ અઢાર િરસની ઉંમર 
હશે મારી. એ િખતે મારી સાથે એક મદહલા હતી તેમને લઈને હુાં હદરદ્વાર, હૃષીકેશ પહલેી િાર 
ગાંગાજીના દશાન કરિા અને તીથા કરિા આિી હતી. ત્તયાાં હરકી પૌડી પાસે એક રચકડીમાાં મેં ઘાટા 
કેસરી રાંગનાાં ફળ જોયાાં. બહુ જ આકષાક લાગ્યાાં. મેં પછૂ્ુાં, ‘આ શુાં છે, આનુાં નામ શુાં છે?’ તો 
લારીિાળાએ જિાબ આપ્યો કે આનુાં નામ ખટલપટલ છે. અને તેણે તરત એક ટુકડો મને  ાખિા 
આપ્યો. મેં ખાધો તો એ ખાટુાં હત ુાં, પણ મને સ્િાદ લાગ્યો તો મેં કહ્ુાં ઠીક છે દઈ દો. અડધો દકલો 
જેટલાાં લીધાાં અને વિ ા્ુું કે અમે બે જણ છીએ તો થોડાાં-થોડાાં ખાતાાં રહીશુાં. ખરીદીને અમે 
ગાંગાદકનારે જઈને બેઠાાં અને ફળ ધોયાાં અને ખાતા રહ્યાાં. ખાટુાં તો લાગે પણ ખાિાની મજા પણ 
આિે. અડધોઅડધ અમે ત્તયાાં જ ખાઈ લીધાાં. ત્તયાાંથી ધરમશાળામાાં ગયા, રાવત્રનુાં ભોજન ક્ુું અને 
ઊંઘી ગયાાં. સિારે ઊઠી તો ગળાં એટલુાં બધુાં દુ:ખે કે બોલી પણ ન શકાય તો લાગ્્ુાં કે આ શુાં થઈ 
ગ્ુાં? ડોતટર પાસે જવુાં પડ્ુાં, કારણ કે અિાજ જ એકદમ બાંધ થઈ ગયો હતો. ડૉતટરને જેમ-તેમ 
સમજાવ્્ુાં કે રાતે તો બધુાં બરાબર હત ુાં પણ સિારે અ ાનક આવુાં થઈ ગ્ુાં. તેણે ગળાં  ેક ક્ુું 
અને પછી પછૂ્ુાં કે કાંઈ ખાધુાં હત ુાં? મેં કહ્ુાં ખટલપટલ તો તેઓ જોરથી હસ્યા. તેમણે કહ્ુાં કે શુાં 
તમને ખબર નહોતી કે એ શુાં છે? મેં કહ્ુાં કે મને કાંઈ ખબર નહોતી. મને તો લાગ્્ુાં કે આ વિસ્તારનુાં 
કોઈ નવુાં ફળ હશે. ત્તયારે તેણે કહ્ુાં કે આ ફળ એક કે બે ખિાય, જ્યારે અમે તો ત્રણસો- ારસો ગ્રામ 
ખાઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્ુાં કે હિે તો ભોગિવુાં પડશે. હિે આ દિા લઈ લો,  ાર-પાાં  દદિસમાાં 
ઠીક થઈ જશે. 
હિે હમણાાં થોડા િખત પહલેાાં હદરદ્વાર ગયાાં હતાાં તો મેં રચકડી પર પડેલાાં એ જ ફળ જોયાાં ત્તયારે 
જૂની ઘટના યાદ આિી ગઈ. આ જે ઘટના અમારી સાથે બની હતી ત્તયારે આ શરીરની ઉંમર ૧૮-



 

 

૧૯ િષાની હતી, અત્તયારે શરીરની આ્ ુ૪૭ િષાની થઈ ગઈ છે તો આટલી જૂની સ્મવૃત ક્ાાંથી 
આિી? ચ ત્તમાાંથી. અચ્છા, ક્ારેક-ક્ારેક ત્રણ િષાની કે બે િષાની ઉંમરે કોઈ ઘટના બની હોય 
એનુાં પણ આપણે સારી રીતે િણાન કરી શકીએ છીએ. એ વ્યક્તત પર વનભાર કરે છે કે તમેેે કઈ 
ઉંમરના હતા ત્તયારની સ્મવૃત માનસપટ પર લાિી શકો છો. કેટલાકને તો એક કલાક પહલેાાં બનેલી 
િાત પણ યાદ નથી રહતેી. આપણે  ામાાં સાકર નાખીએ છીએ પણ પછી યાદ નથી આિતુાં કે 
કેટલી સાકર નાખી. બે  મ ી કે ત્રણ  મ ી નાખી, ખબર નહીં. અરે, હમણાાં તમે જ તો તમારા 
હાથે નાખી અને તમને જ ખબર નથી? કેમ? કારણ કે મન એટલુાં બધુાં વિ ચલત છે, મન એટલુાં 
બધુાં વિ ારોના પ્રિાહમાાં ખોિાયેલુાં છે કે ખદુ તમારા હાથે તમે શુાં ક્ુું એ તમને યાદ નથી રહતે ુાં. 
તો મન છે વિ ાર અને ચ ત્ત છે એ વિ ારોનો સ્ટોરકીપર. બદુ્ધિ શુાં છે? જે  ીજ તમે જોઈ છે એના 
વિશે ફરી ફરી વિ ાર કરીને જ્યારે ખાતરી થઈ જાય છે તો આ ખાતરી આિે છે તમારી બદુ્ધિમાાંથી. 
જે િસ્ત ુછે એના પર એ જ િસ્ત ુહોિાનુાં પ્રમાણ આપે છે. એ તમારી બદુ્ધિ આપે છે. અહાંકાર શુાં છે? 
જ્યારે તમે કહ્ુાં કે મારા હાથમાાં છે એ ફૂલની પાાંખડી જ છે તો આ જે ખાતરીપિૂાક કહવે ુાં એ 
અહાંકાર, આ એ અહાંકાર નહીં જેને આપણે અંગે્રજીમાાં ઈગો કહીએ છીએ. અહીં અહાંકારનો મતલબ 
છે-‘હુાં જાણુાં છાં.’ 

 
સારુાં  સાદહત્તય િાાં ો અને આશાિાદી બનો 
ઘડપણમાાં વનબાળ મનને મજબતૂ બનાિિાના ત્રણ ઉપાય: સાપ્ત્તત્તિક સાદહત્તય, સત્તસાંગ અને સારા 
વિ ાર - આંગણની તલુસી - અિાંવતકા ગણુિાંત 
શકુબહને એમના ભાઈને કહી રહ્યાાં છે, ‘ભાઈ, તારા બનેિી ઘણી ધનસાંપવત્ત મકૂીને ગયા છે. એ 
બધા પર મારો, મારી એકલીનો જ અવધકાર છે. મારી વમલકતનો િહીિટ પણ હુાં કરુાં  છાં, મારી 
વમલકતમાાં મારુાં  આ ઘર છે, કોમવશિયલ ઝોનમાાં મારી બે ઓદફસો ભાડે આપી છે, જેનુાં સારુાં  ભાડુાં 
આિે છે, વ્યાજની આિક પણ સારી છે. કાયદા-કાનનૂ હુાં જાણુાં છાં. પૈસાનુાં ક્ાાં રોકાણ કરવુાં, ક્ા 
સલાહકારને મળવુાં એ બધુાં મને ફાિે છે, બધાની મને જાણકારી છે, પરાંત ુઆ િધતી જતી ઉંમર! 
આરોગ્યનુાં ધ્યાન રાખુાં છાં, પણ પહલેાાં જેિી શક્તત નથી. ઝટ થાકી જિાય છે, નાના નાના કારણથી 
પણ હુાં અકળાઈ જાઉં છાં, ગસુ્સો કરી બેસુાં છાં.’ 
કનભુાઈ પોતાની મોટી બહનેની વ્યથાની િાત ધ્યાનથી સાાંભળે છે, શકુબહને કહે્ય જાય છે, ‘ભાઈ 
સ્િભાિે હુાં જરાય િહમેીલી ન હતી, મળેૂ મારો સ્િભાિ વિશ્ર્િાસ ુછે. દરેકની પર હુાં વિશ્ર્િાસ કરતી 
તેથી નચ િંતપણે મારો િહીિટ હુાં કરી શકતી. જે મારુાં  કામ કરે એને બદલારૂપે હુાં કાંઈ ને કાંઈ આપુાં 



 

 

છાં. તેથી માણસ દોડીને મારુાં  કામ કરે છે, િળી હજીય આંખ, કાન સારાાં છે, પણ પગમાાં પહલેાાં 
જેિી શક્તત રહી નથી. હિે આરામના કલાકો િધતા જાય છે. મનમાાં ઉત્તસાહ ઓછો થતો જાય છે. 
મારી બહારની પ્રવવૃત્તઓ આપોઆપ સમેટાતી જાય છે. ત ુાં જાણે છેને બધે આજકાલ પોચલદટતસ 
આિી ગ્ુાં છે. હુાં જે મદહલામાંડળમાાં આજ સધુી સદિય રસ લેતી, સમાજલક્ષી સેિાનાાં કાયો અમે 
સિે બહનેો ભેગાાં મળીને કરતાાં ત્તયાાંય ટાાંદટયાખેં  થાય છે. દરેકનુાં અચભમાન મોટુાં ને મોટુાં થત ુાં જાય 
છે, તેથી એમાાંય હિે મને રસ નથી જ નથી. બધે દાંભ છિાઈ ગયો છે. તેથી હુાં ઉદાસ ને ઉદાસ 
થતી જાઉં છાં. મારી આ વનરાશા, ઉદાસીનતા શરીર પર અસર કરે છે. આજ સધુી મારાાં બધાાં કામ 
હુાં જાતે કરતી. બેન્દ્કમાાં, પોસ્ટમાાં જાતે જતી. પરાંત ુગઈ કાલે... ‘આટલુાં કહીને શકુબહને અટકી ગયાાં. 
કનભુાઈએ અધ્ધર જીિે પછૂ્ુાં, ‘ગઈ કાલે શુાં? ગઈ કાલે શુાં થ્ુાં બહને?’ 
‘ભાઈ, ગઈ કાલે હુાં બેન્દ્કમાાં ગઈ હતી ત્તયાાં એક િયોવિૃ બહને આિેલાાં. એ બહને દર મદહને 
વનયવમત બેન્દ્કમાાં આિે છે. એમનુાં ઘર નજીકમાાં છે પણ  લાત ુાં નથી તેથી દરક્ષામાાં આિે છે. દરક્ષા 
રોકી રાખે અને કામ પતાિીને એ જ દરક્ષામાાં પાછાાં જાય. ગઈ કાલે તેઓ બેન્દ્કમાાં આવ્યાાં હતાાં. 
કામ પતાિીને બેન્દ્  પર બેસિા જતાાં હતાાં ત્તયાાં પડી ગયાાં. બેન્દ્ નો ખણૂો માથામાાં િાગ્યો. બેભાન 
થઈ ગયાાં. એમને પગમાાં કશુાં આવ્્ુાં ન હત ુાં એટલે કે બહારના કોઈ કારણથી પડયાાં ન હતાાં, પણ 
 ક્કર આવ્યાાં કે ગભરામણ થઈ કોને ખબર શુાં થ્ુાં તે પડી ગયાાં. ત્તયાાં હાજર રહલે ુાં કોઈ બોલિા 
માાંડ્ુાં, ‘આ ઉંમરે એકલાાં શુાં કામ આિતાાં હશે?’ બીજુ ાં કોઈ બોલ્્ુાં, ‘કોને ખબર ઘરમાાં એમની સાથે 
કોઈ રહ ેછે કે એકલાાં જ રહતેાાં હશે?’ િળી ત્રીજુ ાં કોઈક બોલ્્ુાં, ‘આજકાલ ઘરડાની સેિા કરિી, 
ઘરડાને સાથ આપિો કોને ગમે છે? ઘરભરીને માણસો હોય એ બધા નકામા. એમનાાં સાંતાનો જ 
એમના મોતની રાહ જોતાાં હશે!’ 
હુાં ઊભી ઊભી આવુાં બધુાં સાાંભળતી હતી, અને મારા મનમાાં ડર પેઠો કે મારીય ઉંમર િધતી જાય 
છે, શક્તત ઓછી થતી જાય છે, મારીય દશા આિી જ થશે. અત્તયારથી દીકરો-િહુ મારી ખાસ કાળજી 
લેતાાં નથી. તેઓ બહાર જતાાં હોય તોય મને કહ ેનહીં કે ક્ાાં જાય છે. હુાં પછૂાં તો કહ,ે તમારી પાસે 
અમારો મોબાઈલ નાંબર છે ને, અમને ફોન કરજો, જરૂર પડે તો. ભાઈ, દીકરાના િતાનમાાંથી 
આદરપે્રમ ઓસરતાાં જ જાય છે હુાં શુાં કરુાં? હુાં ક્ારે મરુાં  એની રાહ િહુ-દીકરો જોતાાં હશે! 
‘મોટી બહને, એિા વિ ારો નહીં કરિાના. શાંકા, કુશાંકા, િહમેનુાં કોઈ ઓસડ નથી. એ આપણને 
વનબાળ બનાિી દે માટે વિશ્ર્િાસ રાખો કે કશુાં અમાંગળ નહીં બને. ‘અશભુ નહીં બને.’ ‘ભાઈ, એિો 
ખોટો વિશ્ર્િાસ રાખીને અંધારામાાં મારે રહવે ુાં? દીકરો તો જાણે છે કે એ એકમાત્ર મારુાં  સાંતાન છે, 
બીજુ ાં કોઈ મારે િારસદાર નથી, મારી બધી વમલકત મારા પછી એને જ મળિાની છે, તેથી એ 
પહલેાાં જેિી મારી કાળજી નથી રાખતો. હુાં શુાં કરુાં? કાંઈ સઝૂત ુાં નથી. પેપરમાાં એિા છેતરવપિંડીના 



 

 

દકસ્સા આિે છે, ટી.િી.માાં પણ વિશ્ર્િાસઘાત, દગો, કૃતઘ્નતાની િાતો જ ટેચલકાસ્ટ થાય છે. હિે 
મને બહ ુડર લાગે છે.’ ભાઈ, આજ સધુી આપણે એવુાં સાાંભળતા આવ્યા છીએ કે અજાણ્યાનો 
વિશ્ર્િાસ ન કરિો. પણ આપણે કોઈનેય પરેૂપરૂા જાણી શકીએ છીએ? િળી માણસનુાં મન 
પદરિતાનશીલ છે. ક્ારે શુાં વિ ારે, કેવુાં િતાન કરે એ કહી શકાય નહીં. આવુાં આવુાં વિ ારીને હુાં 
ગભરાઈ ઊઠુાં છાં. રાતે્ર ઊંઘમાાંય એિાાં ડરામણાાં સ્િપ્નાાં આિે છે. હુાં શુાં કરુાં?’ લા ાર સરેૂ શકુબહનેે 
પછૂ્ુાં. 
કનભુાઈ બોલ્યા, ‘બહને, ઘડપણમાાં દરેકનુાં મન વનબાળ બની જાય, શરીર કૌિત િગરનુાં બની જાય 
એ સામાન્દ્ય િાત છે પણ તેથી કરીને વનમાાલ્ય નહીં બનિાનુાં. ઈશ્ર્િરમાાં અડગ શ્રિા રાખો. જાતમાાં 
ભરપરૂ વિશ્ર્િાસ રાખો. શભુ, કલ્યાણકારી તત્તત્તિો આપણને બ ાિી લેશે એવુાં દૃઢપણે વિ ારો. અને 
છેતરવપિંડી કેિી રીતે થાય છે એ સાિ ેતી માટે જાણી લો, પરાંત ુકાયમ એવુાં સાદહત્તય ન િાાં ો. 
સાપ્ત્તત્તિક િાાં ો, જે મનને દૃઢ રાખે. સત્તસાંગ કરો અને આશાિાદી તથા વનભાય મનની વ્યક્તતઓ 
સાથે જ વમત્રતા કેળિો. આપણા શરીર-મનની કાળજી આપણે સભાનપણે રાખિી જ જોઈએ 
 
 

નિી પેઢીના ઉદયની કેડી પર નક્કર પગલુાં 
 ાદરત્ર્યઘડતર, વ્યક્તતત્તિ વિકાસ થકી નિી-નોખી ્િુા પેઢીના ઉદયનુાં લક્ષ્ય 
વનજ-નગદરયા - તરુ કજાદરયા 
‘જે વશક્ષણ કે કેળિણી સામાન્દ્ય લોકોને તેમના સાંઘષો માટે, જીિન માટે તૈયાર ન કરત ુાં હોય; જે 
તેમના  ાદરત્ર્યની શક્તત બહાર ન લાિત ુાં હોય, તેમનામાાં ઉદારતા જન્દ્માિત ુાં ન હોય અને વસિંહ 
જેિી દહિંમત ન લાિત ુાં હોય-તેને ભલા વશક્ષણ કહિેાય ખરુાં? તમામ વશક્ષણ, કેળિણી કે તાલીમનો 
આદશા છેિટે માનિ-ઘડતર જ હોિો ઘટે.’ સ્િામી વિિેકાનાંદે વશક્ષણ વિશે કહલેા આ શબ્દો આજે 
પણ કેટલા સા ા છે! આજે આવુાં વશક્ષણ મળે છે? ભારતમાાં વશક્ષણ કે્ષત્રનુાં ફલક મોટે ભાગે 
એકેડેવમતસ સધુી જ સીવમત રહ્ુાં છે. કદા  એટલે જ ઘણી િાર જોિા મળે છે કે વશચક્ષત ને 
પ્રોફેશનલી તિૉચલફાઇડ વ્યક્તતઓ પણ જજિંદગીમાાં અણધારી કે આકક્સ્મક તકલીફો આિે છે ત્તયારે 
તેનો સ્િસ્થતાથી સામનો કરિામાાં પાછી પડે છે એટલુાં જ નહીં, આપણી આજની વશક્ષણપિવત 
વ્યક્તતને તેના સમાજ, િાતાિરણ અને દેશ પ્રત્તયેની ફરજોથી પણ વિમખુ કરતી હોય તેિી લાગણી 
ઘણી િાર અનભુિાય છે. રેચગિંગ્સ, હત્તયાઓ, વિદ્યાથીઓની આત્તમહત્તયાઓ, સફળતાનો શોટાકટ 
અપનાિિા મલૂ્યોને નેિે મકૂતા ્િુાનો, િાસ્તવિક જીિનની વિષમતાઓથી નાસીપાસ થતા કે 



 

 

આતાંકિાદમાાં સમસ્યાનો ઉત્તર શોધતા ્િુાનો - આ બધા વશક્ષણવ્યિસ્થામાાં થયેલી 
 ાદરત્ર્યઘડતરની ઉપેક્ષા પ્રત્તયે જ આંગળી નથી  ીંધતા? 
પણ સકૂા ભઠ રણ િચ્ ે તરસ્યા પ્રિાસીને મીઠા જળનુાં એક ઝરણુાં નજરે  ડે તો આશાની જ્યોત 
જાગી ઊઠે. સ્િામી વિિેકાનાંદના શબ્દોને જીિનમાંત્ર બનાિનાર ઓએવસસ સાંસ્થા આિી જ્યોત 
જગાિે છે. ‘વશક્ષણ એટલે માકા-મશીન પર મહત્તમ નાંબસા સ્કોર કરિાનુાં સાધન નહીં પણ બહતેર 
મનષુ્ય અને નાગદરક બનાિતી જજિંદગીના ગચણતની કસોટીમાાંથી ખમુારીપિૂાક ખરા ઊતરિાનુાં 
શસ્ત્ર.’ આ સતૂ્રમાાં ઓએવસસ શ્્રિા ધરાિે છે અને એ વિશ્ર્િાસને  દરતાથા કરિા મથે છે. આજથી 
િીસ િષા પહલેાાં ૧૯૮૯માાં િડોદરામાાં દસ-બાર ઉત્તસાહી ્િુાનો ભેગા મળયા. એ સૌને જજિંદગીમાાં 
કાંઇક વિવશષ્ટ કરવુાં હત ુાં, પોતાની આસપાસની દુવનયામાાં કાંઇક ર નાત્તમક બદલાિ લાિિો હતો. 
આ વમત્રોની અનૌપ ાદરક અઠિાદડક બેઠકોમાાં વ્યક્તતત્તિ, વશક્ષણ , સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્ર્િના 
વિકાસ ઈત્તયાદદના પ્રશ્ર્નો   ાાતા. પ્રયોગશીલતાની ખલુ્લી હિા અને નિા વિ ારો સાથે 
સ્િવિકાસના મદેુ્દ મતુત   ાાની આપલે થતી. ધીરે-ધીરે એમનુાં િત ુાળ વિસ્તરત ુાં ગ્ુાં. અઢીસોથી 
ત્રણસો ્િુાન-્િુતીઓ આ જૂથનો ભાગ બન્દ્યાાં અને ૧૯૯૩માાં ‘ઓએવસસ- એ સેલ્ફ્લેસ 
ઇન્દ્ટરનેશનલ સોસાયટી’ પબ્બ્લક ટ્રસ્ટ બન્દ્્ુાં. તેના નામના પાાં ેય શબ્દોના પહલેા અક્ષરને લઈને 
બન્દ્્ુાં છે નામ ઓએવસસ. ત્તયાર પછી તો તેમની વિકાસલક્ષી પ્રવવૃત્તને િેગ મળયો અને આજે છેલ્લાાં 
 ોિીસ િષા દરવમયાન સેંકડો સેવમનાસા અને કાયાિમો યોજીને તેમ જ પસુ્તકો લખી-પ્રકાવશત કરીને 
ઓએવસસ  ાદરત્ર્યઘડતર, નેતતૃ્તિ વિકાસ, આરોગ્યજાગવૃત, લોકજાગવૃત, પયાાિરણ સાંરક્ષણ, સજીિ 
ખેતી, સ્િ-રોજગાર, સ્િાિલાંબન, મતદાર જાગવૃત જેિી અનેક પ્રવવૃત્તઓ કરત ુાં આવ્્ુાં છે. હજારો 
વિદ્યાથીઓ, ્િુાઓ અને અનભુિી વ્યાિસાવયકો ઓએવસસની ઝુાંબેશ અને પ્રવવૃત્તઓ દ્વારા પોતાની 
જજિંદગીનો નિો અથા પામ્યા છે. તેમનામાાંના ઘણા ઓએવસસનો દહસ્સો બની ગયા છે અને એ સૌ 
પોતાની આંતદરક શક્તતઓનો મહત્તમ ઉઘાડ કરી રહ્યા છે. 
ઈલેતટ્રોવનતસ એપ્ન્દ્જવનયર મેહુલ પાં ાલ અભ્યાસ કરતો હતો ત્તયારે જ ઓએવસસના મૈત્રીભયાા 
હ ૂાંફાળા િાતાિરણથી પ્રભાવિત થઇને તેની પ્રવવૃત્તઓ સાથે સાંકળાયો હતો. એ દરવમયાન જ તેને 
પોતાના વ્યક્તતત્તિની સર્જનાત્તમક બાજુ અને પ્રકૃવતપે્રમનો પદર ય થયો અને એપ્ન્દ્જવનયર થઈ ગયા 
બાદ સારા પગારની જોબ છોડી એ ઓએવસસમાાં એક સોવશયલ આન્દ્ત્રવપ્રન્દ્યોરની ભવૂમકા આનાંદથી 
ભજિી રહ્યો છે. આજે મેહુલ ઓએવસસ િૅલીઝમાાં ઓગેવનક ફાવમિંગનો પ્રોજેતટ સાંભાળે છે. ખેતી અંગે 
તેણે આશ્ર્ યાજનક જાણકારી અને જ્ઞાન સાંપાદદત કયાું છે. અન્દ્ય ખેડતૂો તેનો લાભ લે છે. 
ઈલેતટ્રોવનતસ એપ્ન્દ્જવનયરમાાંથી એક સફળ ખેડતૂ તરીકેની તેની યાત્રા અનેક બાહ્ય તેમ જ આંતદરક 
સાંઘષોથી ભરપરૂ છે. પણ મેહુલના  હરેા પર એ બધાથી સમિૃ થયાની લાગણી છે. તે કહ ેછે, 



 

 

‘વનરાશાની કેટલીક પળો આિી હતી પણ પોતાના જીિનનુાં વમશન સાકાર કરિાની ધનૂમાાં સદિય 
અન્દ્ય વમત્રોનાાં પે્રમ, પે્રરણા અને હ ૂાંફે મને ટકાિી રાખ્યો. મને આનાંદ છે કે હુાં ટકી ગયો. આજે હુાં આ 
અનભુિને આધારે હજારો ખેડતૂોને માગાદશાન આપિા સક્ષમ બની શક્ો છાં.’  
પાાં  િષા પહલેાાં તદ્દન ઉજ્જડ િેરાન લાગતી હતી એ ઓએવસસ િૅલીઝની જમીન પર આજે 
લહરેાતી હદરયાળી અને વકૃ્ષો િચ્ ે ઊભેલા મેહુલના  હરેા પર સાંતોષની જે  મક છે એ જ 
ઓએવસસની વશક્ષણની વિભાિના છે. આિા તો અનેક પે્રરક દકસ્સાઓ ઓએવસસની યાત્રામાાં 
જાણિા મળે છે.  
 
નેહા િખાદરયા નામની એમ.બી.બી.એસ. ્િુતી ઓલ્ટરનેદટિ મેદડકલ અપ્રો  પ્રત્તયે શ્્રિા કેળિી 
કઇ રીતે પોતાની વ્યક્તતગત બીમારીમાાંથી બહાર આિી અને આજે ‘આશા’ (‘ઍડોલસન્દ્ટ સ્ટુડન્દ્્સ 
હલે્થ ઓલ્ટરનેદટિ’ આ  ારેય શબ્દોનો પહલેો અક્ષર લઈને બને છે ’આશા’) કાયાિમ થકી કેટલાાં 
બધાાં ગરીબ બાળકો, વિદ્યાથીઓ અને સ્ત્રીઓના જીિનમાાં સ્િાસ્થ્યનો પ્રકાશ પાથરી રહી છે! તેની 
તો ક્ારેક વિગતે િાત કરિા જેિી છે. 
ઓએવસસના ફાઉન્દ્ડર સાંજીિ શાહ ેસપુ્રવસિ લેખક સ્ટીફન કોિીના ‘સેિન હચૅબ્સ ઓફ સતસેસફુલ 
પીપલ’ તથા  ાદરત્ર્યઘડતરના પાયાના વસિાાંતોને આધારે લખેલુાં પસુ્તક ’મહાન હૃદયોના 
સારેગમપધની’ સેંકડો લોકોના વ્યક્તતત્તિમાાં આમલૂ પદરિતાન લાિિામાાં વનવમત્ત બન્દ્્ુાં છે. એ 
પસુ્તકના આધારે દડઝાઇન કરેલી ઓએવસસની  ાદરત્ર્યઘડતર અને વ્યક્તતત્તિ વિકાસની વશચબરોની 
ગજુરાત, ભારત અને અમેદરકામાાં પણ માગ છે. સ્િૈપ્ચ્છક સાંસ્થાઓથી લઇને કોપોરેટ હાઉસીઝ અને 
ઉદ્યોગગહૃો ઓએવસસના ્િુા કાયાકરોનાાં કામ અને સાં ાલનશક્તતથી પ્રભાવિત થયાાં છે. બેંગલોર, 
હૈદરાબાદ જેિાાં શહરેોમાાં સરકારી સાંસ્થાનોએ પણ ઓએવસસની કાયાદક્ષતાનો લાભ લીધો છે. આ 
કોસાનો લાભ લેનારી એક ્િુતીએ કહલેા આ શબ્દોમાાં સેંકડો વ્યક્તતઓના અનભુિનુાં પ્રવતચબમ્બ 
છે. ‘પહલેાાં મારા જીિનની બધી જ સમસ્યાઓમાાં હાંમેશાાં મને બીજાઓનો જ િાાંક દેખાતો, પરાંત ુ
ઓએવસસની િકાશોપ્સ કયાા પછી જાણે મને નિી દૃસ્ષ્ટ મળી છે. મને સમજા્ુાં છે કે મારી 
જજિંદગીની સમસ્યાઓનુાં કારણ હુાં જ છાં અને હિે હુાં બીજાઓને નહીં પણ મારી જાતને જ બદલિાની 
કોવશશ કરી રહી છાં.’ 
સરુતના પરાગ શાહ એક અગ્રણી ઉદ્યોગગહૃના સી.ઈ.ઓ. છે પણ ઓએવસસની િકાશોપ્સમાાં ભાગ 
લીધા બાદ તેઓ પોતે પણ આ મિૂમેન્દ્ટનો દહસ્સો બની ગયા છે. તેઓ કહ ેછે, ‘પ્રત્તયેક માનિીની 
જજિંદગીમાાં  ાદરત્ર્યઘડતર સૌથી અગત્તયનુાં છે. પરાંત ુકમનસીબે ફોમાલ એજ્્કેુશનમાાં એનો સમાિેશ 
નથી કરાયો. એટલે જ માનિીની જજિંદગીમાાં એક મોટો ખાલીપો સજાાય છે. એ ખાલીપો ભરિાની 



 

 

કોવશશ ઓએવસસ દ્વારા થઇ રહી છે. ખરેખર ઓએવસસની આ િકાશોપમાાં જોડાિાના મારા વનણાયને 
હુાં મારી જજિંદગીનો એક સૌથી મહત્તત્તિનો અને સા ો વનણાય માનુાં છાં.’ પરાગભાઇ આજે ઓએવસસ 
િૅલીઝ પ્રોજેતટના ટીમ લીડર છે. ઓએવસસની વશચબરો વિશે તેઓ કહ ેછે, ‘ઓએવસસનો ચલવિિંગ, 
લવિિંગ અને લવનિંગનો એલ૩ કોસા આપણા જીિનમાાં મલૂ્યોની સમજ અને રોજજિંદી જજિંદગીમાાં તેના 
અમલ પર ભાર મકેૂ છે, પછી તે સમજણ સ્િ-વિકાસને લગતી હોય કે પે્રમ, સાંબાંધો, કવમટમેન્દ્ટ, 
લગ્ન, પેરેસ્ન્દ્ટિંગ યા ફૅવમલી ઇત્તયાદદને સાંબાંવધત હોય.’  
હિે ઓએવસસ  ાદરત્ર્યઘડતરની આ પ્રવવૃત્તને ‘ઓએવસસ િૅલીઝ ઇપ્ન્દ્સ્ટટ્ટૂ’ના માધ્યમથી િધ ુ
સ્થાયી અને દૃઢ સ્િરૂપે કરી રહી છે. વિદ્યાથીઓના  ાદરત્ર્યઘડતર માટેની વિવિધ વશચબરો 
‘ઓએવસસ િૅલીઝ’માાેં ાં યોજાિા લાગી છે. ગજુરાતનાાં અનેક શહરેોનાાં બાળકો આ વશચબરોમાાં જોડાઇ 
રહ્યાાં છે. જુદા-જુદા બૅતગ્રાઉન્દ્ડમાાંથી આિતાાં આ બાળકો વશચબરમાાં આિે ત્તયારે તેમની વિવિધતા 
નજરે  ડે છે પણ જાય ત્તયારે તો એ સૌના હોઠ ઉપર એક જ િાત રમતી હોય છે: ‘આટલી આઝાદી 
તો અમને ક્ાાંય નથી મળતી. આટલા દદિસમાાં અમને મમ્મી-પપ્પાની કે ઘરની યાદ પણ નથી 
આિી!’ આ ફ્રીડમ સાથે જ બાળકો પોતાની જિાબદારી પણ શીખે છે. આ રીતે જિાબદાર ભાવિ 
પેઢીના ઘડતરનુાં ઓએવસસનુાં સપનુાં ધીમે ધીમે નક્કરતાની ભવૂમ પર પગલાાં પાડી રહ્ુાં છે. 
 

 

બીજાાં પાાં  સતૂ્રો  
કેચલડોસ્કોપ - મોહમ્મદ માાંકડ 
મારા અમકુ વમત્રોએ મને ફોન કરીને કહ્ુાં કે 'પ્રગવત માટે પાં શીલ' ઉપરાાંત જો કશુાં લખી શકાય તો 
લખવુાં જેથી િા કોને િધ ુજાણિા મળે. લેખક તરીકે મારી જજિંદગી ઘણી લાાંબી છે. થોડા મદહના 
પછી મને પાં ાસી િષા પરૂાાં થશે. લખિાનુાં મેં બહુ નાની ઉંમરે શરૂ કરેલુાં અને એ છપા્ુાં એથી 
પ્રોત્તસાહન મળિાથી મારે ગાયક થવુાં હત ુાં એના બદલે લેખક થયો. શરૂઆતનાાં િષોમાાં મારે ખાસ 
કોઈ સાંઘષા કરિો પડયો નહોતો, પરાંત ુપછીનાાં િષોમાાં મેં ઘણા  ઢાિ-ઉતાર જોયા એટલે લખિા 
જેવુાં તો ઘણુાં છે. એમાાંથી થોડુાં આજે લખિા કોવશશ કરીશ- કદા  કોઈને એ કામમાાં લાગે! 
૧. નાની નાની બાબતો ઉપર ધ્યાન આપશો નહીં 
ક્ારેય કોઈ નાની બાબતો ઉપર ધ્યાન આપીને તમારો સમય બરબાદ કરશો નહીં. નાના માણસો 
સાથે લડશો નહીં. નાની બાબતોમાાં િાદ-વિિાદ કરશો નહીં. કેટલીક વ્યક્તતઓને િાદ-વિિાદનો 
શોખ હોય છે. જો તમને કોઈ એિી વ્યક્તત ભેટી જાય તો, હારી જિાની નાલેશી િહોરીને પણ 
એમનાથી છટકારો મેળિજો. તમે જીત્તયા છો કે હાયાા છો એ ભાગ્યે જ કોઈને યાદ રહશેે, પણ 



 

 

તમારી જજિંદગીનો િેડફાઈ ગયેલો સમય તમને ક્ારેય પાછો નહીં મળે. એટલે જો તમારે 
જજિંદગીમાાં આગળ િધવુાં હોય, પ્રગવત કરિી હોય તો આ િાત યાદ રાખજો. જો તમારુાં  કોઈ ધ્યેય 
હોય, ભલેને એ ધ્યેય નાનકડુાં હોય તોપણ તમારી જજિંદગીનો સમય ખોટી રીતે િેડફી ન નાખશો. 
કારણ કે જે ટે્રન દરેક નાનાાં સ્ટેશને ઊભી રહ ેછે એ (લોકલ) ટે્રન જ્યાાં પહોં િાનુાં હોય છે ત્તયાાં મોડી 
પહોં ે છે. 
૨.  ાલતાાં રહિેાથી જ ધ્યેય સધુી પહોં ી શકાશે 
સાંસ્કૃતમાાં એક કહિેત છે :  ાલે તેનુાં નસીબ  ાલે છે. બેસે તેનુાં નસીબ બેસી રહ ેછે. ઊંઘે તેનુાં 
ઊંઘે છે. 
આિી જ કહિેત થોડા ફેરફાર સાથે બીજી ભાષાઓમાાં પણ છે. જો તમારે તમારા ધ્યેય સધુી 
પહોં વુાં હોય તો બેસીને વિ ાર કયાા કરિાથી કશુાં નહીં િળે. 
એક રમજૂ છે. એક િાર એક વમતે્ર બીજાને પછૂ્ુાં: "અમેદરકા ફરિા જિાનો હુાં વિ ાર કરુાં  છાં. શુાં 
ખ ા થશે?" 
બીજા વમતે્ર જિાબ આપ્યો, "કશો જ નહીં." 
"કેમ ?" 
"વિ ાર કરિામાાં શુાં ખ ા થાય?" 
એ જ રીતે વિ ાર કયાા કરિાથી ક્ાાંય પહોં ી પણ શકાત ુાં નથી.  ાલિાથી જ પહોં ી શકાય છે 
અને  ાલે છે તેને પડિાની બીક રહ ેછે. જે  ાલતા નથી તેને પડિાનો ડર હોતો નથી, પરાંત ુ
 ાલતાાં રહિેાથી જ ધ્યેય સધુી પહોં ી શકાય છે. 
૩. મસુીબત આિશે જ,  ાલિાનુાં બાંધ ન કરશો 
જજિંદગીનો રસ્તો ખાડા-ટેકરાિાળો છે. એમાાં મસુીબત આિે જ નહીં એમ ક્ારેય ન માનશો, પણ 
એટલુાં  ોક્કસ માનજો કે કોઈ મસુીબત કાયમી નથી હોતી. ગમે તેિી મસુીબતનો એક દદિસ તો 
અંત આિે જ છે. 
આપણે જો્ુાં કે હમણાાં અમેદરકાના પિૂા દકનારે એના સમિૃ શહરે ન્દ્્ ૂયોકા , ન્દ્્ ૂજસી િગેરે ઉપર 
સેન્દ્ડી નામનુાં ભયાંકર તોફાન આિી ગ્ુાં. એનાથી એટલુાં નકુસાન થ્ુાં છે કે દુવનયાની મહાસત્તા 
અમેદરકાને પણ એની કળ િળતાાં મદહનાઓ અને કદા  િષો પણ લાગી જશે. લોકોના જાનમાલને 
થયેલ નકુસાનનો અંદાજ મેળિિો પણ મશુ્કેલ છે, પરાંત ુએની બીજી બાજુ પણ છે. આવુાં જ તોફાન 
આપણા જેિા કે એિા બીજા દેશમાાં આવ્્ુાં હોત તો? આિી કલ્પના કરતાાં પણ કાંપારી આિી જાય 
છે? અને 'ગ્લોબલ િોવમિગ'ના આ સમયમાાં ગમે ત્તયારે ગમે ત્તયાાં આવુાં બની શકે છે. ગમે તેટલી 



 

 

સાિ ેતી રાખિા છતાાં મસુીબત આિે જ છે. એ િખતે જે દહિંમત રાખે છે એ જીિે છે, કારણ કે કોઈ 
મસુીબત કાયમી હોતી નથી. 
૪. ડરશો તો મરશો 
ડરની અસર કેિી ઘાતક હોય છે એની એક સા ી િાત અહીં રજૂ કરુાં  છાં. ડો. બનાાડા લોન (Bernard 
Lown) એ િખતે ડો. એસ. એ. લેવિનની હઠેળ 'પોસ્ટ ગે્રજ્્એુટ'ના વિદ્યાથી હતા. એ માટે એમને 
ફેલોવશપ મળી હતી. ડો. એસ. એ.. લેવિન વિખ્યાત હાિાડા મેદડકલ સ્કલૂ અને પીટર બેન્દ્ટ 
હોક્સ્પટલમાાં કાદડિયોલોજીના પ્રોફેસર હતા. એમના માટે એમ કહિેાનુાં કે એ ખબૂ જ સાિ ેતીપિૂાક 
પોતાનો અચભપ્રાય આપતા હતા અને કુદરતે એમને અદ્ભુત યાદશક્તત આપી હતી. એમનો શબ્દ 
આખરી ગણાતો. 
દર અઠિાદડયે એ પોતાના પોસ્ટ ગે્રજ્્એુટ વિદ્યાથીઓ સાથે, જ્યાાં ડો. બનાાડા લોન હતા, એ 
હોક્સ્પટલમાાં રાઉન્દ્ડ માટે આિતા હતા. (આપણે ત્તયાાં પણ એ જ પ્રથા છે.) 
ડો. બનાાડા લોન ની ે એક સ્ત્રી-દદી હતી. એનુાં નામ એમણે વમવસસ 'એસ' લખ્્ુાં છે. આ વમવસસ 
'એસ'નો હૃદયનો જમણી બાજુનો િાલ્િ, જેને 'ટ્રાઈક્ ૂસ્પીડ િાલ્િ' કહ ેછે. એમાાં ગરબડ હતી. એને 
કારણે ધીમી ગવતએ થતાાં કન્દ્જેસ્સ્ટિ હાટા  ફેલ્યોરની એ દદી હતી. એના પગે સોજા આિી જતા 
હતા, પરાંત ુએને ગણકાયાા વિના દર અઠિાદડયે એક જરૂરી ઇન્દ્જેતશન લઈને લાઈબે્રદરયન તરીકેનુાં 
પોતાનુાં કામ એ કયે જતી હતી. 
એક િાર એવુાં બન્દ્્ુાં કે ડો. એસ. એ. લેવિન પોતાના પોસ્ટ ગે્રજ્્એુટ વિદ્યાથીઓ સાથે અઠિાદડક 
રાઉન્દ્ડમાાં આવ્યા. દર િખતની જેમ એમણે વમવસસ એસને "હલ્લો, કેમ છો?" કહ્ુાં અને પછી 
પોતાની સાથેના વિદ્યાથીઓને કહ્ુાં, "આ સ્ત્રીને T.S. છે." ટી.એસ.નો અથા ટ્રાઈક્સૂ્પીડ સ્ટેનોસીસ 
(Tricuspid Stenosis) થાય છે. જે રોગ પેલી સ્ત્રીને હતો અને છતાાં તે બરાબર કામ કરતી રહતેી 
હતી. આમ ડો. લેવિને કશુાં નવુાં કહ્ુાં નહોત ુાં. છતાાં જેિા એ થોડે દૂર ગયા ત્તયાાં પેલી સ્ત્રીની હાલત 
એકદમ ખરાબ થિા લાગી. 
ડો. બનાાડા લોન, જેની એ દદી હતી, એણે જો્ુાં તો દદીના શ્વાસની ગવત અસાધારણ રીતે િધી ગઈ 
હતી. એની નાડીના ધબકારા ૧૫૦ થઈ ગયા હતા અને એનાાં ફેફસાાંમાાં પ્રિાહી જમા થિા લાગ્્ુાં 
હત ુાં. થોડી જ િારમાાં આવુાં કેમ બન્દ્્ુાં એનુાં ડો. લોનને આિયા થ્ુાં. બીજી તરફ દદીની ક્સ્થવત 
ઝડપથી બગડિા લાગી. વમવસસ 'એસ'ને એમણે પછૂ્ુાં તો એણે કહ્ુાં, ડો.. લેવિને જે કહ્ુાં તે તમે 
સાાંભળ્ુાં નથી? એમણે કહ્ુાં કે દદીને ટી.એસ. છે એટલે કે 'દટિમનલ વસચ્્એુશન' (છેલ્લી ક્સ્થવત છે). 
ડો. બનાાડા લોનને પહલેાાં તો રમજૂ થઈ. એમણે કહ્ુાં, ડો. લેવિને કહ્ુાં છે કે તમને 'ટ્રાઈક્સૂ્પીડ 
સ્ટેનોસીસ' છે- એ તો તમને ઘણા િખતથી છે, પણ પેલી સ્ત્રીને લાગ્્ુાં કે ડો. એને દહિંમત આપિા 



 

 

માટે જ એમ કહ ેછે. ડો. બનાાડા લોન કહ ેછે કે હુાં ડો. લેવિનને બોલાિિા દોડયો, પણ એ હોક્સ્પટલ 
છોડીને નીકળી ગયા હતા. ડો. બનાાડા લોન કહ ેછે કે એમણે પેલી દદીને ઘણુાં સમજાિી પણ એ 
સમજી નહીં અને અંતે મરણ પામી. ડર કેિી ભયાંકર િસ્ત ુછે એનો આ દાખલો છે. 
૫. વનષ્ફળતા જીરિતાાં શીખો : 
માણસ માત્રને સફળતા ગમે છે, પરાંત ુહરેક િખતે, હરેક કામમાાં કોઈને સફળતા મળતી નથી. 
ગ્રામોફોન અને બલ્બના શોધક, અમેદરકાના થોમસ એદડસનને કોઈએ પછૂ્ુાં, "તમને ક્ારેય 
વનષ્ફળતા મળી છે ખરી?" એદડસને જિાબ આપ્યો, હજારો િખત, પણ દરેક વનષ્ફળતાને હુાં મારી 
સફળતા જ ગણુાં છાં. જ્યારે હુાં વનષ્ફળ જાઉં છાં ત્તયારે વિ ારુાં  છાં કે આ રીતે આ નહીં થઈ શકે. એ 
પણ એક જાતની સફળતા જ છે, કારણ કે તરત જ હુાં મારી રીતે એ િસ્ત ુકઈ રીતે થઈ શકે એનો 
વિ ાર કરુાં  છાં." 
આલ્બટા આઇન્દ્સ્ટાઇને પ ીસ િષાની ઉંમરે સમયને લગતી 'સ્પેવશયલ દરલેદટવિટી વથયરી' રજૂ કરી. 
જેને કારણે આપણને E=mc2નુાં વિખ્યાત સમીકરણ મળ્ુાં છે, પરાંત ુએ વસિાાંતથી પણ બ્રહ્માાંડના 
અમકુ ભેદનો ઉકેલ આિતો નહોતો. એમણે દસ િષા મહનેત કરી અને પાાંત્રીસ િષાની ઉંમરે 
'જનરલ દરલેદટવિટી વથયરી' રજૂ કરી. 
આજે આપણી પાસે આઇન્દ્સ્ટાઇનના એ બિે વસિાાંતો છે. આટલી ધીરજ હોય- દસ િષા સધુી 
ગણતરી કરિાની- તો આઇન્દ્સ્ટાઇન બની શકાય. દસ િષાના લાાંબા સમયગાળામાાં ગચણતનાાં કેટલાાં 
અટપટાાં સમીકરણોમાાં એ વનષ્ફળ ગયા હશે? એનો ભાગ્યે જ કોઈ વિ ાર કરે છે. 
અને છેલ્લી િાત. આમ છતાાં, આઇન્દ્સ્ટાઇનને એમના એ વસિાાંતો માટે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્ુાં નહોત ુાં. 
એમને 'નોબેલ પ્રાઇઝ' બીજા એક વસિાાંત 'તિોન્દ્ટમ વથયરી' માટે મળ્ુાં હત ુાં. 
 

 

િાત એક નોખા ગામની, એવુાં તે શુાં છે આ ગામમાાં?  
સૌરાષ્ટ્રમાાં સૌથી નોંધપાત્ર ગામ તરીકે રાજકોટથી ૨૨ દકલોમીટર અંતરે આિેલા રાજસમદઢયાળાનુાં 
નામ દરેકના હોઠે આિી જાય. આ ગામડાની ડોક્મેુન્દ્ટરી પાાં  િખત દૂરદશાન પર દેખાડિામાાં 
આિી ચકૂી છે. 'સરુચભ’ વસદરયલમાાં પણ તે  મક્ુાં હત ુાં. કોઈ એમ કહ ેકે રાજસમદઢયાળામાાં 
રામરાજ્ય છે તો તેમાાં અવતશયોક્તત નથી, કારણ કે આ ગામમાાં કોઈ ઘરને તાળાં મારત ુાં નથી. 
બપોરે દુકાન ખલુ્લી મકૂીને િેપારી જમિા  ાલ્યા જાય છે. 
ગ્રાહક આિે તો પોતાને જોઈતી િસ્ત ુલઈને તેની દકિંમત ગલ્લામાાં મકૂી દે છે. ગટુખાવિરોધી 
ઝુાંબેશની ગમે તેટલી પે્રસનોટ છપાય કે શપથ લેિાય, તેનુાં પદરણામ જોિા મળતુાં નથી,પણ 



 

 

રાજસમદઢયાળામાાં ગટુખા િે િા પર જ પ્રવતબાંધ છે અને એ કોઈ તોડત ુાં નથી. ગ્રામપાં ાયતની 
દુકાને રાહતભાિનુાં કેરોસીન િે ાય છે, પણ કેરોસીન લોકો જાતે લઈ લે છે. કોઈ  ોરી કરત ુાં નથી. 
થોડાાં િરસો પહલેાાં ગામમાાં  ોરી થઈ હતી. બીજા દદિસે એક ભાઇએ ગ્રામપાં ાયતમાાં  ોરીની 
જાહરેાત કરી કે તરત તેમને િળતર પેટેના સાઠ હજાર રૂવપયા ચકૂિી દેિામાાં આવ્યા. 
આ તમામ િાતોનો સઘળો જશ રાજસમદઢયાળાના હરદેિવસિંહ જાડેજાને જાય છે. એમ.એ.નુાં ભણીને 
એસઆરપીમાાં જોડાયેલા હરદેિવસિંહ જાડેજાનુાં મન અકળા્ુાં એટલે નોકરી છોડી દઈ ગામની િાટ 
પકડી લીધી, પણ એ પછી તેમણે ગામને એવુાં કાંડા્ુું કે બીજાાં ગામો રાજસમદઢયાળાના માગે 
 ાલિા મજબરૂ બન્દ્યાાં છે. 'દહ ન્દ્દુસ્તાન’ના પત્રકાર વિજેન્દ્ર રાિતે તો લખ્્ુાં પણ ખરુાં  કે ભારત કે 
ઈસ ગાાંિ કે પદચ હ્નો પર  લેં તો દેશ કે ગાાંિો કા ઉિાર વન વિ ત હૈ 
હરદેિવસિંહ જાડેજા ૧૯૭૮માાં આ ગામના સરપાં  બન્દ્યા પછી આ ગામે આખા ભારતભરમાાં પ્રવસદ્ધિ 
મેળિી છે. 
સરપાં  બન્દ્યા પછી હરદેિવસિંહ ેક રો નાખિાનો, જુગાર રમિાનો, દારૂ પીિાનો કે ઝઘડા િખતે 
પ્રથમ ગાળ બોલનારાને દાંડ કરિાનો વનયમ કયો અને પ્રથમ િરસે ૩૦,૦૦૦ રૂવપયા દાંડ િસલૂ 
કયો. 'ભિૂા નાબદૂી’ન ુાં સતૂ્ર આપ્્ુાં. બાળકદીઠ એક વકૃ્ષ િાિિાનો વનયમ કયો અને તેના કારણે 
ગામની ફરતે ઘટાદાર વકૃ્ષો ઉગાડાયાાં. ઘરો ઉદ્યાન જેિાાં બની ગયાાં. તમે રાજસમદઢયાળા જાઓ 
તો હરદેિવસિંહ જાડેજા ગ્રામપાં ાયતની ઓદફસેથી સીધા જ હદરજનિાસમાાં લઈ જાય અને કોઈ 
દરસોટ જેિો હદરજનિાસ જોઈને આભા થઈ જિાય. હરદેિવસિંહ ેગામ ફરતે પાળા કરાિીને િહી 
જત ુાં પાણી રોકાવ્્ુાં. તેને કારણે ગામ અને જમીનનાાં તળ સધુયાું. પાણીની છૂટ થઈ ગઈ. 
રાજસમદઢયાળાની િસવત પરૂા બે હજાર માથાાંની નથી, પણ તે િાવષિ ક ૩પ,૦૦૦ મણ ઘઉં અને 
સાત હજાર મણ કપાસનુાં િાિેતર મેળિે છે, બીજા પાક જુદા. િરસે પ ાસ લાખથી િધારે 
દકિંમતનાાં તો આ ગામ શાકભાજી િે ે છે. અહીં ગામના દરેક િોકળા પર  ેક ડેમ બનાિી લેિામાાં 
આવ્યા છે. એને કારણે  ોમાસાનુાં પાણી તળમાાં ઊતરે છે. ગામની સીમમાાં ધીમે ધીમે કરતાાં 
પ૧,૦૦૦ વકૃ્ષો પણ િાવ્યાાં છે. 
લોકોનુાં તો એવુાં છે કે ફાયદો જુએ તો શ્રિા બેિડાઈ જાય. હરદેિવસિંહ જાડેજાને કારણે ગામ સ્િચ્છ, 
સરુચક્ષત અને સમિૃ બન્દ્્ુાં, એટલે તેમને ખોબલે ખોબલે સહકાર મળિા માાંડયો. હરદેિવસિંહની 
ઇચ્છા સ્ટેદડયમ બાાંધિાની હતી તો ગામલોકોએ સામેથી જમીન આપી દીધી. સ્ટેદડયમમાાં દિકેટની 
પાાં  ટફા વિકેટ બનાિિામાાં આિી છે. હરદેિવસિંહ જાડેજા કહ ેછે, 'આ સ્ટેદડયમ પહલેાાં અમે ગામના 
દરેક ઘરની પ્રાથવમક સવુિધાની દેખભાળ કરી હતી. અમારા આખા ગામમાાં અત્તયારે વસમેન્દ્ટના 
રસ્તા બની ગયા છે. હિે અમે પ્લાસ્સ્ટક નાબદૂીની ઝુાંબેશ ઉપાડી છે. પ્લાસ્સ્ટકનો ક રો ફચકે તેને 



 

 

પ૧ રૂવપયા દાંડ અને જેના ઘર પાસે એ ક રો પડયો હોય તેનો અચગયાર રૂવપયા દાંડ અમે લઈએ 
છીએ. 
મારે રાજસમદઢયાળા ફરતે એક લાખ વકૃ્ષો િાિિાાં છે એટલે તેનો ટાગેટ બધાને આપી દીધો છે. 
મારો ટાગેટ સૌથી મોટો રાખ્યો છે. મારી જમીનમાાં હુાં દસ હજાર વકૃ્ષો િાિિાનો છાં. પાાં  હજાર 
જેટલાાં જામફળ અને સીતાફળ તો િાિી દીધાાં છે. ૩પ૦ આંબા િાવ્યા છે.’ 
રાજસમદઢયાળાની સમદૃ્ધિ જોઈને તેની આજુબાજુનાાં પાંદરેક ગામો પણ તેને પગલે  ાલિા માટે 
તૈયાર છે. ખોબડદળ, અચણયારા, લીલી સાજદડયાણી, ભપૂગણ, લાખાપર, ત્રાંબા જેિાાં આ ગામોમાાં 
૧૩૦ જેટલા  ેકડેમો બનાિિામાાં આવ્યા છે. લીલી સાજદડયાણી ગામમાાં સરપાં ની ચ ૂાંટણી નહીં, 
પણ પસાંદગીથી ચ ૂાંટાશે એિો વનણાય લેિાઈ ગયો છે. 
જ્યાાં પસાંદગી હશે ત્તયાાં જ ગામનો વિકાસ ઝડપથી થશે એવુાં માનતા હરદેિવસિંહ જાડેજાને આજથી 
દશ િરસ પહલેાાં અમે પછેૂલુાં કે તમારા ગામ માટે છેલ્લે નવુાં શુાં ક્ુું એ કહો? તો તેમણે કહ્ુાં કે, 
'ઉપગ્રહ મારફત મળેલી તસિીરોમાાં જજયોલોજજક સિે કરાિીને અમે િષો અગાઉ થયેલા 
ધરતીકાંપથી થયેલી વતરાડો (ફે્રત ર) શોધીને તેમાાં પાણી ઉતા્ુું છે, એ કારણે અમારા ગામનાાં તળ 
એક દકલોમીટર જેટલે ઊંડે સધુી પાણીિાળાાં બન્દ્યાાં છે. આ દુષ્કાળમાાં પણ અમારા ગામના એક 
કિૂામાાં (ઉપરથી) દસ ફૂટ પાણી હજુ આજે પણ છે.’ ગામલોકો પાણી બતાિે તો પાણી એ કોઈ 
સમસ્યા નથી. 
 

આપણુાં મન એ જ માંદરા લ છે સાંસાર એક સમરુ છે. 
અહીં પથૃ્િીને સમરુ તરીકે સમજી લો. સાગરમાંથનના ઉદાહરણ િડે અહીં એ સમજાિિાનો પ્રયાસ 
થઈ રહ્યો છે કે અ ળ મન જ માંદરા લ છે. મન અ ળ હોય છે, તેમ છતાાં ક્ારેય એક જગ્યાએ 
ક્સ્થર રહતે ુાં નથી, બલકે સાંસારરૃપી સમરુમાાં ડબૂત ુાં જ જાય છે. ભગિાન જ્યારે પોતાની પીઠ 
મતલબ કે આધાર આપે ત્તયારે જ તે ટકી શકે છે 
શરીર એક કુાંભ (ઘડો) છે. દેિ અને દાનિોએ કરેલા સાગરમાંથનમાાંથી ૧૪ રત્તન નીકળયાાં હતાાં, જે 
પૈકીનાાં ૧૩ રત્તન લોકસમદૃ્ધિ, જીિનનુાં સૌંદયા છે. પ્રકૃવત એ પરમાત્તમાનુાં પ્રતીક છે, જેને દેિ અને 
દાનિ બાંને ઝાંખે છે, પરાંત ુમાત્ર દેિો જ પામે છે. દૈિીય સાંપવત્ત જેમ જેમ આપના હૃદયમાાં સાંચ ત 
થશે તેમ તેમ આપના શરીરરૃપી કુાંભ અમતૃમય બની જશે. પ્રભનુી અનકુાંપાથી આપ અમતૃ પ્રાપ્ત 
કરી લેશો. 
પિૂાકાળમાાં દેિાસરુ સાંગ્રામ થયો હતો. અસરુ િાસ્તિમાાં વિજેતા બન્દ્યા હતા. દેિતાઓએ પોતાની 
દેિપરુી-ઇન્દ્રપરુી છોડીને નાસવુાં પડ્ુાં હત ુાં. દેિતાઓ દરબદર ઠોકર ખાતા ફરતા હતા. ભગિાનના 



 

 

શરણમાાં ગયા. ભગિાને કહ્ુાં કે જુઓ અસરુોના ગરુુ શિુા ાયાએ સાંજીિની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે. કોઇ 
અસરુ મરે તો તે સાંજીિની િડે તેને જીવિત કરી દે છે અને ફરી લડિા લાગે છે. તમે લોકો પણ 
અમતૃ પ્રાપ્ત કરો અને પનુુઃ લડશો તો વિજય પ્રાપ્ત થશે. દેિોએ પછૂ્ુાં કે અમતૃ કેિી રીતે પ્રાપ્ત 
કરી શકાય? ભગિાને સમરુમાંથન કરિા જણાવ્્ુાં. દેિતાઓએ પછૂ્ુાેં ુઃ અસરુો સાથે વમત્રતા કરી 
લો, ત્તયારબાદ બાંને મળીને સમરુમાંથન કરો. ઘણાાં રત્તનોમાાંથી અમતૃ મળશે. 
ત્તયારબાદ માંદરા લ પિાતને સમરુમાાં ઉતારિામાાં આવ્યો. તે સમરુમાાં ડબૂિા લાગ્યો ત્તયારે 
ભગિાને કચ્છપરૃપ ધારણ કરીને તેને પોતાની પીઠ પર ધારણ કયો. કચ્છપરૃપી ભગિાનની પીઠ 
પર માંદરા લ પિાતરૃપી િલોણુાં શરૃ થ્ુાં. સમરુમાંથનમાાંથી ૧૪ રત્તન નીકળયાાં-શ્રી, મચણ, િારુણી, 
શાંખ, ગજરાજ, કામધેન,ુ કલ્પદ્રમુ,  ાંરમા, ધન્દ્િન્દ્તદર, ધનષુ, િાજજ, વિષ અને અમતૃ. સમરુમાાંથી 
એક હાથી, એક ઘોડો, એક અપ્સરા અને શ્રી (લક્ષ્મી)  નીકળયાાં હતાાં. આ તમામ પ્રતીકાત્તમક છે. 
સાંસાર એક સમરુ છે. અહીં પથૃ્િીને સમરુ તરીકે સમજી લો. સાગરમાંથનના ઉદાહરણ િડે અહીં એ 
સમજાિિાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે અ ળ મન જ માંદરા લ છે. 
મન અ ળ હોય છે, તેમ છતાાં ક્ારેય એક જગ્યાએ ક્સ્થર રહતે ુાં નથી, બલકે સાંસારરૃપી સમરુમાાં 
ડબૂત ુાં જ જાય છે. ભગિાન જ્યારે પોતાની પીઠ મતલબ કે આધાર આપે ત્તયારે જ તે ટકી શકે છે. 
જ્યારે કોઈ ખતરો જણાય ત્તયારે કા બો પોતાની પીઠ તળે માથુાં અને  ારેય પગ સાંકેલી લે છે 
એિી જ રીતે જ્યારે સાંયમ સધાય ત્તયારે વવૃત્તઓ, મન સદહત ઇસ્ન્દ્રયો અંતમુાખી થઈ જાય છે. એ 
સમયે ભગિાનની મદદ મળે છે. મન સ્થાવયત્તિ ધારણ કરે છે. ત્તયારબાદ મન સાંસારમાાં ડબૂત ુાં નથી, 
ઉપર જ ટકેલુાં રહ ેછે. દેિ-દાનિોની મહનેત જેમ જેમ આગળ િધતી ગઈ, સમરુમાાંથી રત્તનો 
નીકળતાાં ગયાાં. આ દૃષ્ટાાંત એવુાં સમજાિે છે કે દુવનયામાાં પ્રયાસ વિના કાંઈ જ શક્ નથી. ખદુ 
દેિોએ પણ અમતૃ પ્રાપ્ત કરિા માટે મથવુાં પડ્ુાં હત ુાં. આપણે તો પામર મનષુ્ય છીએ. 
 

નાની નાની િાતોથી ઉપર ઊઠવુાં જરૃરી છે! 
નાની અમસ્તી િાતને ઘણુાં મોટુાં સ્િરૃપ આપી દેિાથી માણસ અકારણ વ્યાકુળતાનો ભોગ બને છે. 
કેટલીક િાર તેણે કલ્પના પણ કરી ના હોય તેિાાં માઠાાં પદરણામો તેના પોતાના માટે કે બીજા 
કોઈના માટે નીપજે છે 
માણસના મનની અંદર એક સકૂ્ષ્મદશાક યાંત્ર છે. સકૂ્ષ્મદશાક યાંત્રની મદદ લઈને તે અમકુ ઝીણી 
વિગતને ખબૂ ઝીણિટથી તપાસી શકે છે. માણસની આ એક વિશેષતા છે પણ જ્યારે તે દરેક 
બાબતને સકૂ્ષ્મદશાક યાંત્રથી જ જુએ છે ત્તયારે નાની બાબતને મોટુાં સ્િરૃપ મળી જાય છે. એક 
નજીિી બાબત પ્રમાણ બહાર મોટી બની જાય છે. સકૂ્ષ્મદશાક યાંત્રને લીધે એક નાનુાં જ ાંત ુતેને 



 

 

વિકરાળ પ્રાણી જેવુાં દેખાય છે. કેટલીક િાર માણસ નાની નજીિી િાતથી ચ િંતાગ્રસ્ત બની જાય છે 
કે રીતસર ગભરાઈ જાય છે તેનુાં કારણ આ છે. નાની નાની બાબતમાાં એકદમ અકળાઈ જનારા  
માણસોના મનમાાં આ સકૂ્ષ્મદશાક  યાંત્ર જ તેના િતી અિલોકનની બધી કામગીરી બજાિતુાં હોય 
છે. માણસના મનમાાં આ એક દૂરદશાક યાંત્ર પણ છે. તે દૂરનુાં જોઈ શકે છે. માણસ જ્યારે આ બાંને 
બચક્ષસનો ઉપયોગ વિિેકપિૂાક કરતાાં શીખે છે ત્તયારે તેની એકાંદર સ્િસ્થતા સ િાઈ રહ ેછે. 
નાની અમસ્તી િાતને ઘણુાં મોટુાં સ્િરૃપ આપી દેિાથી માણસ અકારણ વ્યાકુળતાનો ભોગ બને છે. 
કેટલીક િાર તેણે કલ્પના પણ કરી ના હોય તેિાાં માઠાાં પદરણામો તેના પોતાના માટે કે બીજા 
કોઈના માટે નીપજે છે. રવશયન િાતાાકાર એન્દ્ટન  ેખોિની એક િાતાામાાં આિા એક કારકુનની 
િાત છે.  કારકુન નાટક જોિા જાય છે. તેને છીંક આિેેે છે. માણસને છીંક આિે તેમાાં કોઈ મોટી 
આફત નીપજી ના શકે. આમાાં કાાંઈ શરમાિા જેવુાં કે દુુઃખી થિા જેવુાં હોત ુાં નથી. આ કારકુન છીંક 
આિતાાં જ ચખસ્સામાાંથી રૃમાલ કાઢીને પોતાની સભ્યતા સા િી લે છે, પણ તેને ખ્યાલ આિે છે કે 
પોતાની છીંકથી આગળની બેઠકમાાં જે ગહૃસ્થ બેઠા હતા તેમનો કોટ ગાંદો થયો છે. તે તરત જ 
પેલા ગહૃસ્થની ક્ષમા માગે છે. પેલા ગહૃસ્થ કાંઈક અણગમાથી છતાાં સદહષ્ણતુાથી 'ઠીક છે' જેિો 
જિાબ આપે છે. કારકુનને ખ્યાલ આિે છે કે ગહૃસ્થ તો અમલદાર છે. ભલે એ પોતાના ઉપરી 
અવધકારી  નથી પણ ઉચ્  અમલદાર તો છે જ એટલે કારકુનને તરત જાણે પોતાની નોકરીમાાં 
કાળો ડાઘ લાગી જિાનો હોય એિી બીક પેસે છે. આિો મોટો અમલદાર 'સાહબે'ને િાત કરે તો? 
ક્ાાંક પાણીચુાં મળી જાય તો? નાટકના મધ્યાાંતરમાાં કારકુન ફરી અમલદારની માફી માગે છે. 
અમલદાર માાંડ િાત ભલૂ્યો હતો ત્તયાાં તેને ફરી યાદ કરાિી! સહજે કરડી નજરે જોઈને અમલદારે 
કહ્ુાેં ુઃ 'ઠીક છે, ઠીક  છે બસ હિે.' 
કારકુનને થ્ુાં કે અમલદારે પોતાને માફ કયો નથી. કારકુનના મનમાાં અજ ાંપો ભરાઈ ગયો. તે 
નાટક માણી શક્ો નહીં. ઘેર પત્તનીને િાત કરી. પત્તનીએ આશ્વાસન આપ્્ુાં કે 'તે કાંઈ તમારો ઉપરી 
નથી એટલે શુાં બગાડી નાખિાનો? છતાાં જરૃર લાગતી હોય તો તેના ઘેર જઈને માફી માગી 
આિો!' કારકુન બીજા દદિસે સિારે અમલદારના ઘેર પહોં ી ગયો. અમલદાર કાાંઈક કામમાાં હશે 
અને કારકુને એની એ જ િાત કાઢી. અમલદાર ખરેખર ગસુ્સે થયો, પણ કારકુન કોઈ િાતમાાં કાંઈ 
સમજે જ નહીં. એણે તો થાય તેટલુાં  ોળીને  ીકણુાં ક્ુું. પેલા અમલદારે ગસુ્સે થઈને તેને હાાંકી 
કાઢયો! કારકુનને એટલો આઘાત લાગ્યો કે તે ગજુરી ગયો. 
 
 ખરેખર કોઈ મોટી મશુ્કેલી આિે ત્તયારે માણસનુાં આંતદરક તાંત્ર એકદમ સસુજ્જ બનતુાં હોય છે. આ 
પથૃ્િી પરના પડકારો િડ ેમાણસ ઘડાયો છે અને ગાાંડો હાથી સામે આિતો દેખાય તો માણસને 



 

 

દોટ મકૂિાની બદુ્ધિ અને શક્તતની યાદી કોઈએ આપિી પડતી નથી, પણ માણસ જ્યારે નાની 
નાની મશુ્કેલી કે નાની અડ ણોને મોટી જોતાાં કે મોટી ગણતાાં શીખી જાય છે ત્તયારે મોટી મશુ્કેલીના 
પ્રસાંગે તેની આંતદરક શક્તતની જે સ્િાભાવિક જમાિટ થતી હોય છે તે કુદરતી પ્રદિયામાાં જ ગાંભીર 
વિકે્ષપ ઊભો થાય છે. તેને નાની અને મોટી બાબતનો કોઈ ભેદ સમજાતો જ નથી. ક્ાાં સકૂ્ષ્મદશાક 
યાંત્ર િાપરવુાં અને ક્ાાં દૂરદશાક યાંત્ર િાપરવુાં તેનો વનણાય તે કરી શકતો નથી. 
રાતના ગાઢ અંધકારમાાં માણસ આકાશ સામે જુએ તો અસાંખ્ય તારાઓના તેજ-ગુાંજનથી તેનુાં હૈ્ુાં 
ઊછળયા િગર રહી શકે નહીં. અહીં નજીક અંધકારની ઊં ી દીિાલો ભલે દેખાય-દૂર ક્ાાંક 
પ્રકાશનાાં અગચણત ચબિંદુઓ હોિાની ભરપરૂ શક્તાનો વનદેશ આકાશ આપે છે. 
માણસે રસ્તા ઉપરની નાની નાની અડ ણોની આગળ જોતાાં શીખવુાં જોઈએ. રસ્તાનો એક લાાંબો 
ટુકડો ખરાબ હોઈ શકે છે, પણ તેને આખા રસ્તાની ખરાબીનો એકમાત્ર પરુાિો ગણિાની જરૃર 
હોતી નથી. એિી જ રીતે માણસે પોતાની ખામીઓ અને મયાાદાઓને પણ જીિન જીિિા માટેની 
ગેરલાયકાત ગણી કાઢિાની જરૃર હોતી નથી. માણસને જો પાાંખો મળી હોત તો તેણે કદા  
વિમાન શોધ્્ુાં જ ના હોત. ઈશ્વરે ઘણુાંબધુાં બાકી રાખ્્ુાં છે અને માણસની અપણૂાતાઓમાાંથી કેટલીક 
રવિશેષતાઓનુાં સર્જન કરિાની બારી જાણે કે ખલુ્લી રાખી છે. 
- ભપૂત િડોદદરયાના પસુ્તક "ઉપાસના" માાંથી.... 
 

 ાણક્ના ૧૦ નીવતસતૂ્રો : 
[1] જ્યારે કોઈ બ્રાહ્મણને ભોજનનુાં કે કથિાતાા કરિાનુાં વનમાંત્રણ મળે છે ત્તયારે તેને સખુ થાય 
છે. પત્તનીનુાં સખુ તેના પવતને મળતા ધન ઉપર છે. માંત્રીનુાં સખુ રાજમાંત્ર તથા રાજાની સેિા છે. 
કામીનુાં સખુ સ્ત્રી છે. બ્રાહ્મણનુાં સખુ િેદપાઠ છે. ની ને ની  કાયા કરિાથી જ સખુ મળે છે. આ 
પ્રકારે સખુ મેળિિા માટેના દરેકના માગો અલગ અલગ હોય છે. 
 
[2] કતૂરુાં હાંમેશા પોતાની પ ૂાંછડી િાાંકી જ રાખે છે, સાપ હમેશાાં િાાંકોચકૂો જ  ાલશે, ગધેડુાં 
હમેશાાં લાતો જ મારશે, માંકોડાને દૂર ફચકો તો પણ ત્તયાાં જ આિશે, માખીને કેટલીય કેમ ના 
ઉડાડો, ફરીથી ત્તયાાં જ આિીને બેસશે. આથી તમે એ િાત તરત સમજી જશો કે જેને જે આદત 
પડી ગઈ તે તે જ કામ કરશે. મનષુ્ય કેિળ પોતાની ટેિોનો ગલુામ હોય છે. 
 
[3] સુાંદર છોકરી, રૂપિતી વિધિા, ઘરડો વિધરૂ, સાાંઢ, ઢોંગી, સાંન્દ્યાસી, તાાંવત્રક તેમજ ગધેડુાં – 
આ બધાથી બ ીને  ાલવુાં જોઈએ. બદુ્ધિમાન આમનાથી પ ાસ કદમ દૂર ભાગે છે. 



 

 

 
[4] બધી આંગળીઓ સરખી હોતી નથી. એટલા માટે બધા લોકો સરખા સ્િભાિના હોતા નથી, 
જ્યારે આપણે જુદા જુદા વિભાગોમાાં, કામોમાાં િહચ ાઈ જ ગયા છીએ, ત્તયારે આપણાાં કામ પણ 
જુદાાં જુદાાં જ હોય ને ? આપણે એકબીજાની ઈષાા કેમ કરિી જોઈએ ? તેમજ એકબીજાનો દ્વષે 
પણ કેિી રીતે કરી શકીએ ? ઈષાાળ અને દ્વષેીલા ન બનો. તમે સખુી થશો, સાંતષુ્ટ થશો, 
આનાંદ પ્રાપ્ત કરશો. દુવનયામાાં આિી બધી િાતો જ શીખો ને ! 
 
[5] િેશ્યાને સિારમાાં, જુગારીને બપોરે, પાપીને માંદદરમાાં, શબને ચ તા પર અને બાળકને 
ખોળામાાં જોઈને કોઈને કોઈ પાપ લાગતુાં નથી. આ બધાાં જ શભુ ગણાય છે. એમને આ રૂપે 
જોિાથી જ્ઞાન િધે છે અને સચ્ ાઈની ખબર પડે છે. આના પર વિ ાર કરીને જો જો ને ! 
 
[6] પતુ્ર સાથે પાાં  િષા સધુી પ્યાર કરો, દસ િષાની ઉંમર સધુી તેને ધાકમાાં રાખો, સોળ 
િષાની ઉંમર થાય ત્તયારે તેને પોતાનો વમત્ર માનો. વમત્રતાનો વ્યિહાર કરિાથી તમે એકમાાંથી 
અચગયાર બની જશો. તે જ સાંતાન તમારી સાથે ખભેખભો મેળિીને  ાલિા લાગશે. 
 
[7] સખુી અને શાાંવતપણૂા ઘર તે જ છે – જે ઘરમાાં સાંતાન બદુ્ધિમાન તેમજ ભણેલા-ગણેલાાં છે, 
પત્તની શાાંવતપણૂા અને સાંપણૂા રીતે સા ી ગદૃહણી હોય, જે ઘરનાાં બધાાં કામ પોતાના હાથેથી જાતે 
કરે, જે ઘરમાાં મહમેાનોનો આદર સત્તકાર થતો હોય, જે ઘરમાાં ભગિાનનુાં પજૂન થતુાં હોય, જે 
ઘરમાાં હર સમય પીિાને સ્િચ્છ પાણી અને ખાિા માટે તાજુ ાં ગરમ ગરમ ખાિાનુાં મળતુાં હોય, 
જ્યાાં બદુ્ધિમાનો તેમજ ગણુિાનો સાથેનો સત્તસાંગ થતો હોય. – આવુાં ઘર સૌથી સારુાં અને 
સ્િગાના અંશિાળ હોય છે. આિા ઘરમાાં રહનેાર લોકો સદા સખુી રહ ેછે. 
 
[8] ઊંઘમાાં નસકોરાાં બોલતા હોય તેિી સ્ત્રી, નગ્ન સઈૂ જનારો પરુુષ – આ બાંને અલ્પા્ ુબને 
છે. દદિસે સાંભોગ, રાતે્ર જુગાર – આ બાંને કાયો જીિનના દદિસો ટૂાંકા કરે છે. એક િાત હમેશાાં 
ધ્યાનમાાં રાખો કે દરેક કામનો એક સમય હોય છે. સમયના ટાાંકણે જ કામ કરનારા મહાન બને 
છે. 
 
[9] પોતાનાથી મોટાાંઓની સામે કદી જૂઠુાં બોલવુાં જોઈએ નહીં. તેમની સાથે કદી દગો પણ ન 
કરાય. રાજાની સામે અસત્તય બોલિાથી મતૃ્ત્દુાંડ પણ મળી શકે છે. દુશ્મન સાથે દગો કરિાથી 



 

 

ધનનો નાશ થાય છે. બ્રાહ્મણ સાથે દગો કરિાથી કુળનો નાશ થાય છે. એટલા માટે કદી 
કોઈની સાથે દગો ન કરો. કોઈને અસત્તય બોલીને ફસાિિાનો પ્રયત્તન ન કરો. ભલે ને તમને 
અસત્તય બોલીને તેમને વિજય અને ધન મળી જાય, પરાંત ુમનની શાાંવત કદી નહીં મળી શકે. 
અસત્તય અને દગો લાાંબો સમય ટકી શકતાાં નથી. 
 
[10] તે આદમીનુાં જરૂર મતૃ્ત્ ુથશે, તે સાંકટમાાં પણ અિશ્ય પડશે જેની પત્તની  દરત્રહીન હશે. 
માટે  દરત્રહીન પત્તની, શેતાન વમત્ર, િાતિાતમાાં સામો જિાબ આપનાર નોકર, ઘરમાાં રહતેો 
સાપ –આ  ારેય સરખાાં છે. ગમે ત્તયારે કનડે જ કનડે. 

 
 
આજના સમયની એક અનોખી સમસ્યા – મલ્ટીટાસ્સ્કિંગ (Multi 
tasking) 
આજકાલ આપણી કોઈપણ કામ કરિાની એકાગ્રતા ઘટતી જાય છે. આન ુકારણ 
એક જ સમયમાાં એકથી િધારે કામો કરી લેિાની વવૃત્ત (Multi tasking) માાં થઈ 
રહલેો િધારો છે. આજે દુવનયા ઝડપી થઈ રહી છે, એટલાાં બધાાં કામો કરિાની 
ઈચ્છા થાય છે કે ૨૪ કલાકનો દદિસ પરૂો થતો નથી, એટલે એકી સમયે એકથી 
િધારે કામ કરિાની વવૃત્ત કેળિાય છે. 
આજે માદહતીના ઘોડાપરૂ અને સાંપકાના સાધનોની સગિડ માણસના મગજને 
થકાિી દેિા સમથા છે. આિી પરીક્સ્થવતમાાં કોઈપણ િસ્ત ુઉપર સાંપણૂા ધ્યાન 
આપિાનુાં શક્ જ નથી. આજની પરીક્સ્થવતનેroller coaster સાથે સરખાિી 
શકાય. એકિાર એમાાં સિાર થયા તો િચ્ ે ઉતરી જિાનુાં લગભગ અશક્ છે. 
આની શરૂઆત રેદડયોના આગમનથી થઈ ગઈ હતી. લોકો રેદડયો સાાંભળતા 
સાાંભળતા બીજુ ાં કામ કરતાાં વશખી ગયા. ટેચલફોનનુાં પણ લગભગ આવુાં જ થ્ુાં. 
સ્પીકો ફોન  ાલ ુરાખી, ફોનપર િાત ીત કરતાાં કરતાાં શાક સમારતી ગદૃહણીઓ 



 

 

બધાએ જોઈ હશે. ટી.િી.નુાં પણ આવુાં જ છે. મોબાઈલ પર િાત કરતાાં કરતાાં 
કાર  લાિિાનુાં જોખમ ભરેલુાં કામ પણ આજકાલ સામાન્દ્ય છે. 
SMS અને Text Message, Twitter અને Facebook્િુાનોનો કેટલો સમય 
લઈ લે છે એની કલ્પના કરિી મશુ્કેલ છે. જ્યારે લોકો ટી.િી. જોતાાં જોતાાં 
ટેલીફોન પર િાત કરતા હોય છે ત્તયારે એ કોનુાં સાાંભળે છે એ સમજવુાં મારા માટે 
મશુ્કેલ છે.કેટલાક લોકો આમાાંથી છૂટિાનો વિ ાર કરે છે. પ્રયત્તન પણ કરે છે. 
કેટલાક લોકો મોબાઈલ ઘરે મકૂી સિારના ફરિા જાય છે,કેટલાક લોકો મોબાઈલ 
બાંધ કરી યોગા કરે છે.પ્રત્તયેક પ્રયત્તન દદમાગને થોડો આરામ આપિા માટે છે. 
આજની ્િુા પેઢી આિી િસ્તઓુથી ટેિાઈ ગઈ હોય છે, એટલે એમને આિા 
પ્રયત્તનો કરિા પડતા નથી.જો કે એમની એકાગ્રતાની ક્ષમતા િતે્ત ઓછે અંશે 
ઓછી થઈ જાય છે. 
એ હદકકત છે કે જ્યારે આપણે લેપટોપ લઈને બેસીએ છીએ ત્તયારે જાણે આખી 
દુવનયાને ખોળામાાં લઈને બેસીએ છીએ. આિે િખતે દુવનયા જોડે િાત ીત 
કરિાની લાલ  આપણે રોકી શકતા નથી. 
આ બધાની એક આડ અસર એ છે કે એસ.એમ.એસ. ના ટુાંકા ટુાંકા િાક્ોની 
આદત પડયા પછી આપણે લાાંબા િાક્ો બોલી કે લખી શકતા નથી. MTV ના 
તાલ પર ના તા થયા પછી, આપણી શબ્દોની જરૂરીઆત ઘટી જાય છે. 
કેટલાક લોકો માને છે કે multitasking થી કાયાક્ષમતા િધે છે. હકીકતમાાં આવુાં 
નથી. દરેક કામમાાં ૧૦૦ % એકાગ્રહતાના અભાિથી રહી ગયેલી ભલૂો 
સધુારિામાાં પછીથી િધારે સમય આપિો પડ ેછે. વશક્ષણ માટેની કોન્દ્ફરાંસમાાં 
જઈ,લેપટોપ પર ઈ-મેલ  ેક કરતા લોકો બિે િસ્તનેુ પરુતો ન્દ્યાય આપી શકતા 
નથી. 
હિે લોકોને આ સમજાિા લાગ્્ુાં છે, પણ માદહતીના ્ગુમા આપણે પાછળ ન 
રહી જઈએ એ બીકમાાં આમાાં થી બહાર નીકળિાનો પ્રયત્તન કરતા નથી. િળી ઈ-



 

 

મેલનો જિાબ ન આપિો એ કોઈને પરિડે એવુાં નથી, પણ મશુીબત એ છે કે 
જિાબ આપિા જેટલો સમય આપણે ફાળિી શકીએ એટલા સમયમાાં બીજા 
એનાથી પણ િધારે ઈ-મેલ આપણને આિી ચકૂ્ા હોય છે. 
જ્યારે પણ કોઇ નિી શોધ થાય છે ત્તયારે આપણે ઉત્તસાહમાાં આિી જઈ એનો 
જોરદાર સ્િાગત કરીએ છીએ. થોડા િષોના અનભુિ પછી જ્યારે એના ગેરફાયદા 
સામે આિે છે, ત્તયારે આપણે એનાથી એટલા ટેિાઈ ગયા હોઈએ છીએ કે 
ગેરફાયદાને નજરઅંદાઝ કરીએ છીએ. દા.ત. ટી.િી. 
આ બધામાાંથી થોડેઘણે અંશે બહાર આિિાનો એક સરળ ઉપાય છે. જેમ આપણે 
આપણી તાંદુરસ્તી માટે એકટાણા અપિાસ કરીએ છીએ, તેમ ક્ારેક ટી.િી. ને તો 
ક્ારેક લેપટોપને, ક્ારેક મોબાઈલને તો ક્ારેક કારને છૂટી આપી, એનાથી 
બ ેલો સમય આપણે એિી પ્રવવૃત્તમાાં ગાળીએ કે જે આપણે કરિા ઈચ્છીએ છીએ 
પણ સમયના અભાિે કરી શકતા નથી. 
-પી.કે. દાિડા 
 
 

શાાંવત અને સાંતોષ એ બાંને પણૂાવિરામ છે 

ભગિાન વિષ્ણએુ એક િખત જાહરેાત કરી : ‘જેને જે જોઈએ તે માગી લો.’ 
વિષ્ણનેુ બારણે માણસોની કતાર જામી ગઈ. 
બધાાં પોતાને જોઈતી િસ્તઓુ માગિા લાગ્યા. કોઈ પૈસા, કોઈ પતુ્ર, કોઈ સખુ, કોઈ દિા, કોઈ 
ઊંઘ, કોઈ આરામ, કોઈ વનરાાંત, કોઈ નોકરી, કોઈ પદ, કોઈ પદિી, કોઈ સ્થાન, કોઈ સફળતા 
! ભગિાન વિષ્ણ ુબધાાંને આપતા જ રહ્યા. જેને જે જોઈએ તે મળિા લાગ્્ુાં. ભગિાનની 
બાજુમાાં જ લક્ષ્મીજી બેઠાાં હતાાં. તેમને ચ િંતા થઈ. તેમણે ભગિાનનો હાથ પકડયો : ‘આમ 
બધાાંને બધુાં આપી દેશો તો િૈકુાંઠ ખાલી થઈ જશે.’ 
હસીને ભગિાન કહ ે: ‘નદહ થાય દેિી, િૈકુાંઠ ખાલી નદહ થાય. કેમ કે આ માણસો માાંગિા જેિી 
િસ્ત ુતો માગતા જ નથી. અને એ િસ્તઓુ જ્યાાં સધુી આપણી પાસે રહશેે ત્તયાાં સધુી આપણને 
કોઈ જ તકલીફ નદહ પડે.’ 



 

 

દેિી લક્ષ્મીએ પછૂ્ુાં : ‘કઈ છે એ િસ્તઓુ ?’ 
હસીને ભગિાન કહ ે: ‘શાાંવત અને સાંતોષ.’ 
પછી એ જ રીતે હસીને જણાવ્્ુાં : ‘માનિજાત બધુાં માાંગે છે, પણ બે જ િસ્તઓુ માગતા નથી, 
અને એ બે િસ્ત ુવસિાયની બીજી બધી િસ્તઓુ નકામી છે. શાાંવત અને સાંતોષ એ બાંને 
પણૂાવિરામ છે. એ વસિાયનાાં બધાાં સખુ અલ્પવિરામ છે. એકડા િગરનાાં મીંડાાં જ કહો ને દેિી ! 
આપણી પાસે િૈકુાંઠમાાં એ બે િસ્ત ુછે અને એટલે જ આપણે એને િૈકુાંઠ કહીએ છીએ.’ 
જીિનનુાં રહસ્ય સાાંભળી લક્ષ્મીજી પણ મરક મરક હસી રહ્યાાં. 
 
 

પોતાની ભલૂની માફી માગી બીજાનુાં જીિન બનાિો સુાંદર 

આભાર શબ્દ બોલિાથી જીિનમાાં ખશુી છિાઈ જાય છે. આના પર એક િાતાા પણ છે. એક િખત 
એક વધૃ્ધ સાંતે ્િુાન સાંતને કહ્ુાં કે તે ફકત ત્રણ મદહના જ જીિતો રહશેે. આ િાતને સા ી 
માનીને ્િુાન સાંત ત્તયાાંથી  ાલ્યો ગયો. આ ત્રણ મદહનામાાં તેણે એિી દરેક વ્યક્તતની માફી માગી 
જેનુાં તેણે દદલ દુખાવ્્ુાં હત ુાં અને એ દરેક વ્યક્તતનો આભાર માન્દ્યો જેમણે તેના જીિનમાાં કોઈ 
પદરિતાન લાિિામાાં મદદ કરી હતી. આ કામોમાાં તેના ત્રણ મદહના નીકળી ગયા. 
 

જ્યારે તે પાછો ફયો ત્તયારે તેનો  હરેો  મકી રહ્યો હતો અને મન ચબલકુલ શાાંત હત ુાં. વધૃ્ધ સાંતે 
તેને જોઈને ખશુીનુાં કારણ પછૂ્ુાં. જિાબમાાં ્િુાન સાંતે કહ્ુાં તેણે ત્રણ મદહનામાાં મતૃ્ત્નુી િાત 
સા ી માની લીધી હતી. આ ત્રણ મદહનામાાં તે અનેક લોકોને મળયો. કેટલાકની માફી માગી અને 
કેટલાકનો આભાર વ્યતત કયો. જ્યારે આભાર કહ્ુાં ત્તયારે તેના શરીરમાાં નિી ઉજાાનો સાં ાર થયો 
અને સારો અનભુિ થિા ઉપરાાંત ખબર પડી કે તેને પે્રમ કરિાિાળા લોકોની કોઈ કમી નથી. 
 

પછી તે એ લોકો પાસે ગયો જેની સાથે તેણે ખરાબ વ્યિહાર કયો હતો અને તે બદલ માફી માગી. 
માફી માગિાની શરૂઆત કરી ત્તયારે તેના દુખ અને તકલીફો ઓછા થિા માાંડયા. તે સારાાં કામો 
કરિા પે્રદરત થયો. તેની અંદર ખોટુાં કરિાની ભાિના ખતમ થિા લાગી અને તેનુાં જીિન નિી 
ઉજાા અને સકારાત્તમક વિ ારોથી ઉજજિળ થિા લાગ્્ુાં.લોકો સાથે સમય વિતાવ્યા પછી સાંતને સારુાં  
લાગ્્ુાં. તેને જજિંદગી સાથે સાંકળાયેલાાં કેટલાાંક સત્તયો સમજાયાાં. આ બધુાં સાાંભળીને વધૃ્ધ સાંતે ્િુાન 
સાંતની પીઠ પર હાથ ફેરિી આશીિાાદ આપ્યા. 
 



 

 

જે લોકો આપણી સાથે સારો વ્યિહાર કરે છે તેમનો આભાર માનિાથી ઈજ્જત િધે છે. તમારા આ 
શબ્દ પ્રયોગથી સામેની વ્યક્તત સારુાં  અનભુિે છે. તે તમારી સાથે બહતેર સાંબાંધો માટે પ્રયાસો કરે 
છે. તમારા માટે િધ ુઉજાા ખ ી સારુાં  કામ કરશે. ભલૂોને સધુારી લેિાથી સાંબાંધો બહતેર બને છે. 
બીજાઓ પાસેથી આભાર જેિા શબ્દોની અપેક્ષા રાખ્યા િગર આ શબ્દોનો પ્રયોગ ખદેુ કરિો 
જોઈએ. જો તમે ખોટુાં કરશો તો પદરણામ પણ ખોટુાં જ આિશે અને સારુાં  કરશો તો પદરણામ પણ 
સારુાં  આિશે. દરેક વ્યક્તતએ બીજાના જીિનને ખબૂસરુત બનાિિાનો પ્રયાસ કરિો જોઈએ. 
 
 

ઝડપ રાખજો પણ ઉતાિળા થતાાં નહીં 
સ ભ ર: ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણક ાંત ઉનડકટ. 
નહીંવત ્ક વમય બી પર નક મો ગવક શ  મ ટે ? જગે એવ  વવજયની કોઈ મહિ  થઈ નથી 
શકતી, 
કે આવે પરૂ ત્ય રે વવસ્ત ર પ મે છે નદી દકિંત,ુ સમાંદરન  સમી એની ગહનત  થઈ નથી શકતી. 
-દીપક બ રડોલીકર 
  
મ ણસને કઈ બે વસ્તનુી સૌથી વધ ુઇચ્છ  હોય છે? સફળત  અને સાંપવિ. આ વસ્તઓુને 
મેળવવ  મ ટે મ ણસ કઈ બે વસ્તનેુ દ વ પર લગ ડતો હોય છે? એ છે સખુ અને શ ાંવત. 
આપણે એક વ ત વ રાંવ ર કહીએ અને સ ાંભળીએ છીએ કે કાંઈક મેળવવ  મ ટે કાંઈક ગમુ વવુાં 
પડે. અલબિ, એ વવ  ર કરીએ છીએ કે આપણે શુાં મેળવવ  મ ટે શુાં ગમુ વીએ છીએ? હ , 
સફળત  મેળવવ  મ ટે મ ણસે પોત ની તમ મ શક્તત અને સ મર્થયકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
મહનેત વગર સફળત  કે સાંપવિ મળવ ની નથી. પણ એ મેળવવ  મ ટે તમે ઓવરસ્પીડ તો 
નથી જઈ રહ્ય ને? 
  
દરેક વસ્તનુી એક વનવિત ક્ષમત  હોય છે. દરેક ક્ષમત ની એક હદ હોય છે. રબરને તમે 
ખેં ીને લ ાંબુાં કરી શકો પણ તેને વધ ુપડતુાં ખેં વ  જાવ તો તટૂી જાય. રબર પ છળનુાં એક 
લોજજક જજિંદગીને પણ લ ગ ુપડે છે, તમને ક્ રેક ને ક્ રેક રબરન  આ લોજજકનો અનભુવ 
પણ થયો જ હશે. ન થયો હોય તો આ પ્રયોગ કરી જોજો. રબરને લઈને બાંને તરફ જોરથી 
ખેં જો. વધ ુપડતુાં ખેં શો એટલે રબર તટૂશે અને એન  છેડ  બાંને હ થમ ાં  મ મી જાય એવ  
વ ગશે. જજિંદગીનુાં પણ એવુાં છે. ઉત વળ કરવ  જઈએ તો બમણો પસ્ત વો થ ય. 



 

 

  
ઉત વળ અને અધીર ઈ એ આધવુનક સમયની સૌથી વધ ુસત વતી સમસ્ય  છે. બધ ને બધુાં જ 
ઝડપથી મેળવી લેવુાં છે. મ ણસનુાં   લે તો  ોવીસ કલ કને ત ણીને છત્રીસ કલ ક કરી ન ાંખે. 
તમે મ કક કરજો, કુદરત તેની દરધમ મજુબ જ   લે છે. સરૂજ એની સ્પીડ ેજ   લે છે, ફૂલ 
એની ઝડપે જ ખીલે છે. કોઈ પણ જીવ એન  વનધ કદરત સમય પછી જ જન્મે છે. જે વહલેુાં 
આવી જાય છે તેને આપણે વપ્રમેચ્યોર કહીએ છીએ અને જે વપ્રમેચ્યોર હોય છે એ હાંમેશ ાં નબળાં  
હોય છે. 
  
ગજુર તીમ ાં તો કેટલી બધી કહવેતો છે. ઉત વળે આંબ  ન પ કે. ધીરજન ાં ફળ મીઠ ાં. ઉત વળ  
સો બહ વર , ધીર  સો ગાંભીર. આ જ કહવેતોન  અથકમ ાં ક્ ાંય ધીરજનો મમક સમ યેલો છે. 
ધીરજનો મતલબ જર યે એવો નથી કે બધુાં   લતુાં હોય એમ   લવ  દેવુાં. જજિંદગીમ ાં ઝડપ 
જરૂરી છે પણ એટલી ઝડપ નહીં કે તમે હ ાંફીને પડી જાવ. મ ણસ જે કાંઈ કરે છે એ સરવ ળે 
સખુ અને શ ાંવત મ ટે કરે છે. જો તમને આ સખુનો અને શ ાંવતનો અહસે સ જ ન થ ય તો કોઈ 
સફળત  કે સાંપવિ તમને કાંઈ જ આપી શકવ ની નથી. 
 
સ  ી વ ત તો એ છે કે મહનેતની પણ મજા આવવી જોઈએ. જ્ય ાં સધુી તમે તમ રી મહનેતને 
એન્જોય કરો છો ત્ય ાં સધુી બધુાં જ વ જબી છે, પરાંત ુજ્ય ાં મજા પરૂી થ ય છે ત્ય ાંથી મજૂરી શરૂ 
થ ય છે. ઘણ ાં લોકોને ક મ કરત ાં જોઈ લોકો કહ ેછે કે એ વેઠ ઉત રે છે,વેઠ ઉત રન રો ક મ 
તો કરતો જ હોય છે પણ જે રીતે ક મ કરવુાં જોઈએ એ રીતે કરતો હોતો નથી. ઝડપથી 
  લવુાં જરૂરી છે પણ એ પણ જોવુાં જોઈએ કે આપણે જે તરફ જઈએ છીએ એ દદશ  તો 
બર બર છેને? 
  
મ ણસને થ ક લ ગે ત્ય રે એણે પોરો પણ ખ વો જોઈએ, જો આવુાં ન કરે તો એ  ક્કર ખ ઈને 
પડી જાય છે. ઝડપ પણ વ જબી હોવી જોઈએ અને જ્ય ાં જેટલી ઝડપની જરૂર હોય ત્ય ાં 
એટલી જ ઝડપ ર ખવી જોઈએ. એક સરસ વ ત ક છે. એક મ ણસ   લીને એક ગ મ જતો 
હતો. એ જે ગ મ જતો હતો એ ગ મન  દરવ જા સયૂ કસ્ત થ ય એટલે બાંધ થઈ જત  હત . એ 
મ ણસને એ ચ િંત  કોરી ખ તી હતી કે ગ મન  દરવ જા બાંધ થઈ જાય એ પહલે ાં હુાં એ ગ મ 
પહોં ી શકીશ કે નહીં? 
  



 

 

એ મ ણસ ઝડપથી   લતો હતો. મ ગકમ ાં એક સાંતની ઝાંપડી આવી. મ ણસે સાંતને વાંદન કરીને 
પછૂર્ુાં કે મહ ર જ, સયૂ કસ્ત થ ય અને ગ મન  દરવ જા બાંધ થઈ જાય એ પહલે ાં હુાં એ ગ મે 
પહોં ી જઈશ? સાંતે કહ્ુાં કે ધીમે ધીમે જશો તો પહોં ી જશો. મ ણસને થર્ુાં કે આ સાંતનુાં 
દદમ ગ બર બર ક મ કરત ુાં લ ગતુાં નથી. એ તો મને ઊંધી સલ હ આપે છે. 
  
સાંતની સલ હને અવગણીને એ ઝડપથી   લવ  લ ગ્યો. આગળનો રસ્તો એકદમ ખ ડ -
ખબડ વ ળો હતો. ઝડપથી   લવ મ ાં એ મ ણસ ઠેબ ાં ખ ઈને પડી જતો હતો. અધવચ્ ે જ એ 
મ ણસ ફસકી પડયો. સયૂ કસ્ત થવ ને હજુ વ ર હતી પણ એ   લી શકે એવી ક્ષમત  જ 
એન મ ાં રહી ન હતી. ત્ય રે એને સાંતની વ ત સમજમ ાં આવી કે ઉત વળ કય ક વગર ધીમે 
ધીમે ગયો હોત તો હુાં  ોક્કસ પહોં ી જાત, આ જ ઉદ હરણ સફળત  અને જજિંદગીને લ ગ ુપડે 
છે. 
  
પ્રયત્ન  ોક્કસ કરો, પરૂત  અને અઢળક પ્રય સો કરો પણ એની દરધમ જાળવી ર ખો. સાંબાંધોનુાં 
પણ એવુાં જ છે. સાંબાંધને પણ સમય આપવો જોઈએ. કોઈ સાંબાંધ ઉપર તરત જ  ોકડી મકૂી 
દેવી ન જોઈએ કે કોઈ સાંબાંધને તરત જ સ    પણ મ ની લેવ  ન જોઈએ. 
એક કુાંભ ર હતો. સાંબાંધ વવશે તેણે કહ્ુાં કે હુાં મ ટલુાં બન વુાં છુાં. મ ટીનો લોંદો   કડે  ડ વી તેને 
મ ટલ નો ઘ ટ આપુાં છુાં પણ   કડ  ઉપર મ ટલુાં બને કે તરત જ તેમ ાં પ ણી ભરી શક ત ુાં 
નથી. મ ટલ ને ભઠ્ઠ મ ાં પક વવુાં પડે છે. જે મ ટલુાં આખેઆખુાં પ કે એમ ાં જ પ ણી ભર ય છે. 
ઘણ ાં મ ટલ ાંમ ાં તો પકવતી વખતે જ વતર ડ પડી જાય છે. પ ણી પરુૂાં ભર ય અને ટ ઢક વળે 
એવુાં ઠાંડુાં થ ય તે મ ટે ર હ જોવી પડે છે. 
  
એટલે જ વડીલો કહતે ાં હોય છે કે કોઈ બ બતે કે કોઈ વવશે ફટ દઈને અચભપ્ર ય આપી ન 
દેવો. ઉત વળે આપેલો અચભપ્ર ય ખોટ  પડવ ન  સૌથી વધ ુ  ન્સીસ હોય છે. આપણે ઘણી 
વખત એવી વ ત કહીએ કે એ વ્યક્તત તો ખરેખર ખબૂ જ સ રી, સમજુ, ડ હી અને હોવશય ર 
છે. આવ  વખતે આપણને ઘણી વખત એવો જવ બ મળે છે કે એ તો નીવડે વખ ણ! મતલબ 
કે પહલે ાં ઓળખવ  દો. 
 



 

 

કોઈ પણ બ બતમ ાં અવધર ઈ હાંમેશ ાં અધોગવત તરફ જ લઈ જતી હોય છે. વનધ કદરત સમયે 
વનધ કદરત સ્થળે પહોં વુાં હોય તો સ્પીડ મેઇન્ટેઇન ર ખો, ન ધીમી, ન અવતશય ફ સ્ટ. ધીરજ 
એટલે ઝડપ અને ઉત વળ વચ્ ેનુાં સ્પીડબે્રકર. આ સ્પીડબે્રકર ઉપર જો ગ ડી ધીમી નહીં પ ડો 
તો ગ ડી ઉલળી જશે અને ય દ ર ખજો કે મહનેતની પણ મજા આવવી જોઈએ. મજા આવતી 
હોય એવ  ક મમ ાં ક્ રેય વેઠ ઊતરતી નથી. જો ધ્ય ન ન ર ખીએ તો જીવવ મ ાં પણ વેઠ 
ઉત રત ાં હોઈએ એવુાં થઈ જાય છે. બધી જ બ બતોને એન્જોય કરશો તો ક્ રેય કોઈ વ તનો 
અફસોસ નહીં થ ય. 
  
છેલ્લો સીન : 
સ મ ન્ય મ ણસ જે ક મ મશુ્કેલીથી કરી શકે, તેને જે સહજમ ાં કરી ન ખે એ મ ણસ યોગ્ય અને 
હોવશય ર છે. પણ યોગ્ય અને હોવશય ર મ ણસ જેને અશક્ કરે તેને કરી આપન ર 
પ્રવતભ શ ળી છે. -એમ ઈલ. 
  
('સાંદેશ'. ત .13મી જાન્ર્આુરી,2013. રવવવ ર. સાંસ્ક ર પવૂતિ, 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
  

 
 ‘અખાંડ આનાંદ’માાંથી સાભાર.  Dr. Chandrakant Mehta: 
‘દીકરી, ભણવ મ ાં બર બર ધ્ય ન આપ. ત રી પ સે પદવી નહીં હોય તો તને નોકરી કોણ 
આપશે.’ 
‘એમ ાંય આજક લ તો મ ણસની યોગ્યત  મ કકસથી મપ ય છે… લગ્ન મ ટે ત રુાં તેજસ્વી હોવુાં 
જરૂરી છે ! ત ર  મોટ  ભ ઈ વેદજ્ઞની પત્ની શીત દિ ઈજનેર છે અને ન ન  ભ ઈ લોકજ્ઞની 
પત્ની માંદ ક્ષી વશચક્ષક  છે. એમનો પ સ-પડોશમ ાં ને સમ જમ ાં એક મોભો છે. ત રે પણ કશુાંક 
થવુાં તો પડશે જ ને.’ 
મમ્મી-પપ્પ ન  આવ  સાંવ દો સ ાંભળી માંત્રણ ન  ક ન પ કી ગય  હત  ! માંત્રણ  મ નતી હતી કે 
ન રીનુાં લક્ષ્ય નોકરી મ ત્ર નથી. જેને એ પોતીકુાં ગણે, પોત ની દષ્ષ્ટ અનસુ ર સજાવેલુાં, 
પોત ની રુચ  અનસુ ર ગોઠવેલુાં, એવુાં ઘર જ્ય ાં આવતર્થયનો મદહમ  હોય, જ્ય ાં વડીલોની 
ઈજ્જત હોય અને ન નેર ાંને યોગ્ય આઝ દી હોય ! જ્ય ાં નોકર કે ક મવ ળીને હલક ાં ગણી તચુ્છ 
વ્યવહ રથી મતુત ર ખવ મ ાં આવત ાં હોય અને તેમન  ક મની કદર થતી હોય, જ્ય ાં પવત-



 

 

પત્નીનો સહવ સ નહીં, સહય ત્ર  હોય ! આવ  ઘરન  વનમ કણ મ ટેની દષ્ષ્ટ પદવી દ્વ ર  સાંભવ 
છે ? એટલે જ માંત્રણ  પરીક્ષ  કરત ાં ઈતર પસુ્તકોન ાં વ  નને વધ ુમહત્વ આપતી. એને મન 
વ્યક્તતત્વવવક સ એટલે શણગ રેલુાં વ્યક્તતત્વ નહીં, પણ મહકેત ુાં વ્યક્તતત્વ ! બહ રની મહકે મ ટે 
ફૂલો ખરીદી શક ય, પણ અંદરની મહકે મ ટે તો અંતેઃકરણને જ નાંદનવન બન વવુાં પડે. 
‘આવ  તરાંગી વવ  રો કરીશ તો સ સદરય ાં તગેડી મકૂશે. આજન  જમ ન મ ાં સાંસ્ક ર કરત ાં 
 બર કીપણ ને વરેલી સ્ત્રીઓની બોલબ લ  છે ! સલણૂ પણુાં પણ આજની દુવનય મ ાં નખર ાં 
વગર અલણૂુાં ગણ ય છે, આટલી વ ત તને વીસ વરે્ષ પણ કેમ સમજાતી નથી ?’ – મમ્મી 
માંત્રણ ને ટોણો મ રવ નુાં ક્ રેય ચકૂતી નહોતી. પપ્પ  પણ એમ ાં હ જીઓ પરુ વત  ! માંત્રણ ને 
મ થે જવ બદ રી આવશે એટલે એન  મનઘડાંત આદશો આપોઆપ અદશ્ય થઈ જશે એવ  
ખય લથી એન  પપ્પ એ લગ્ન મ ટેન  મરૂવતય -શોધ અચભય ન શરૂ કરી દીધુાં. માંત્રણ ન  બને્ન 
ભ ઈઓ પણ પોત ની ખોટની બહનેન  જીવનને સખુ-સ હ્યબીભર્ુું બન વવ  ઈચ્છત  હત . 
માંત્રણ ની કાં નવણી ક ય , અમીઝરતી આંખો, મદુૃ મસુ્ક ન અને સ દગી મઢ્ુાં સૌંદયક જોન રની 
આંખમ ાં વસી જાય તેવુાં મનોહર હત ુાં. તેન  બને્ન ભ ઈઓન  સ સદરય ાં પોતપોત ન  વનકટન ાં 
સગ ાંવહ લ ાંન  પતુ્રો માંત્રણ ને દેખ ડીને  ોકઠુાં ગોઠવી દેવ  તૈય ર હત  ! 
 
એક દદવસ સમીસ ાંજે માંત્રણ ની કેટલીક સખીઓ એને મળવ  આવી ! માંત્રણ ન ાં મમ્મી 
મહમે નભખૂય ાં સન્ન રી ! નોકરને બદલે જાતે જ ન સ્ત ની ડીશો લઈને આવ્ય ાં, ત્ય રે આગાંતકૂ 
સહલેીઓ    કમ ાં મશગલૂ હતી. એક સહલેીએ કહ્ુાં : ‘માંત્રણ , હુાં કોઈ સ મ ન્ય ઘરની પતુ્રી 
નથી. મ ર  પપ્પ જી આઈ.એ.એસ. ઑદફસર છે અને મમ્મી એક પ્રવતષ્ષ્ઠત કાંપનીમ ાં દડરેકટર 
છે.’ 
‘અને મ ર  પપ્પ નુાં ધીકત ુાં નવસિંગ હોમ છે અને મમ્મી બદુટક શૉપની મ ચલક છે… સમ જમ ાં 
અમ ર  કુટુાંબનો વટ છે.’ – બીજી સ હલેીએ વટભેર જણ વ્ર્ુાં. 
‘એ બધુાં તો ઠીક, પણ ત ર ાં મમ્મીપપ્પ  શુાં કરે છે, એ તો તેં જણ વ્ર્ુાં જ નહીં, માંત્રણ .’ – ત્રીજી 
સખીએ ઉત્સકુત  દશ કવત ાં પછૂ્ુાં. 
‘મ ર  પપ્પ જી સ્કલૂમ ાં વશક્ષક છે અને તમ રી સ મે ન સ્ત ની ડીશો લઈને ઊભી તે મ રી 
મમ્મી. ઘર એ જ એને મન સ્વગક.’ માંત્રણ એ ક્સ્મત સ થે કહ્ુાં. 
‘એ બધુાં તો ઠીક પણ ત રી મમ્મી કોઈ નોકરી-બોકરી, ક મધાંધો કરે છે કે નહીં ?’ બીજી સખીએ 
સહજે વ્યાંગમ ાં પછૂ્ુાં. 



 

 

‘મ રી મમ્મી સમવપિત ગહૃસેવી મદહલ  છે. મ રો, પપ્પ નો, મહમે નોનો અને પડોશીઓનો તન-
મનથી ખય લ ર ખવો એ જ એની નોકરી અને એ જ એનો ચબઝનેસ.’ માંત્રણ એ  ોખવટ કરી ! 
‘અરે ! રસોઈ-બસોઈ તો રસોઈય નુાં ક મ. ઘરક મ મ ટે કેરીયરને હોડમ ાં ન મકુ ય ! માંત્રણ , 
ત ર  વવ  રો કેમ પરાંપર ગત છે એનો ખય લ મને હવે આવ્યો !’ – પ્રથમ સખીનો પ્રવતભ વ ! 
‘ત રી વ ત સ  ી છે કે રસોઈ તો રસોઈયો પણ બન વી આપે. પણ ગદૃહણી અને રસોઈય મ ાં 
મોટો ફેર છે. રસોઈયો સ્વ દને મહત્વ આપે, ગદૃહણી ઘરન  સભ્યોન  સ્વ સ્ર્થયને. અને જજિંદગીની 
દરેકની પદરભ ર્ષ  અલગ અલગ હોય છે ! ઘરરખખ ુમમ્મી દ્વ ર  થત ાં ઘરન ાં તમ મ ક મોનુાં 
મલૂ્ય ગણવ મ ાં આવે તો એની વ વર્ષિક આવક એક મોટી કાંપનીન  મૅનેજજિંગ દડરેતટર કરત ાં 
ઓછી ન ગણ ય. કેટલીક સેવ ઓ અમલૂ્ય હોય છે. એનુાં મલૂ્ય આંકવુાં એ પણ એક મખૂકત  
ગણ ય !’ માંત્રણ એ  ોખખુાં ટ પરખ વી દીધુાં એટલે    ક ત્ય ાં જ સમ પ્ત થઈ ગઈ ! 
અંતે માંત્રણ એ જીવનસ થીની પસાંદગી કરી. એક ન નકડ  ચબઝનેસ સાંભ ળત  વેપ રી ર્વુક પર 
પસાંદગીનો કળશ ઢોળ્યો. માંત્રણ ની મમ્મી ખશુ હતી પણ બને્ન ભ ઈઓ ન ખશુ ! ન નકડ  
વેપ રીનુાં ‘સ્ટેટસ’ શુાં ?…. બને્ન ભ ઈઓ એ દલીલને વળગી રહ્ય . પણ માંત્રણ  પોત ન  વનણકયમ ાં 
અફર હતી. શીલન એન  વમતભ ર્ષી અને મદુૃ સ્વભ વને ક રણે માંત્રણ ને ગમી ગયો હતો. 
શીલન જીવનમ ાં સ દગી અને શ ાંવતને મહત્વ આપતો હતો. સવ રે એ પોત ની પેઢી પર જાય 
અને બપોરે 1 વ ગ્યે જમવ  આવે. સ ડ ત્રણ પછી ફરીથી ઑદફસે જાય અને સ ડ  છન  ટકોરે 
ઘરે પ છો ફરે ! માંત્રણ ને શીલનનુાં સમયપત્રક બહુ જ ગમી ગર્ુાં. લગ્ન પછી માંત્રણ  ઈચ્છે તો 
ઑદફસે ક મ કરી શકે એવો વવકલ્પ શીલને માંત્રણ  સમક્ષ રજૂ કયો પણ માંત્રણ એ ગહૃજીવનને 
જ મહત્વ આપી ક મ કરવ ની અવનચ્છ  દશ કવી. એણે રસોઈય ને રૂખસદ આપી દીધી. ધોબીને 
ઈસ્ત્રી મ ટે કપડ ાં આપવ નુાં અટક વી દીધુાં. શ કવ ળો ઘેર શ ક પહોં ત ુાં કરતો હતો, તે પ્રથ  
બાંધ કરી દીધી. રસોઈ, ઈસ્ત્રી, શ ક-મરી-મસ લ ની ખરીદી વગેરે ક યો માંત્રણ  જાતે જ કરતી. 
શીલનન  વનવિૃ અને બીમ ર પપ્પ ની ને રોપથીનો અભ્ય સ કરી સ રવ ર કરતી. શીલન 
બપોરે જમવ  આવે ત્ય રે એને પે્રમથી જમ ડતી અને બ કીન  સમયમ ાં ન ની-મોટી 
ગહૃબન વટની  ીજ-વસ્તઓુ તૈય ર કરતી ! અને તેમ છત ાં આખો દદવસ ખશુખશુ લ રહતેી. 
દોઢ વર્ષક પછી માંત્રણ  મ ત  બની ! પતુ્ર શીર્ષકકન  આગમનને ક રણે શીલન અને માંત્રણ નુાં 
જીવન આનાંદથી છલક ત ુાં હત ુાં. માંત્રણ નુાં મન બ ળઉછેર મ ટે સજ્જ હત ુાં. એવ મ ાં શીર્ષકકને 
રમ ડવ  મ ટે એની કૉલેજક ળની ત્રણ સ હલેીઓ આવી પહોં ી. માંત્રણ ની જેમ એ ત્રણેન ાં લગ્ન 
પણ થઈ ગય ાં હત ાં. માંત્રણ એ જાતે જ રસોઈ બન વી અને તેન  પવત શીલનને પોત ન  હ થે 



 

 

જ રસોઈ પીરસી. માંત્રણ  તથ  તેની સ હલેીઓને આગ્રહપવૂકક ભોજન કર વ્ર્ુાં. માંત્રણ એ કહ્ુાં : 
‘શીલન તેની અનકુળૂત  મજુબ મને ઘરન ાં ન ન ાં-મોટ ાં ક મોમ ાં મદદ કરે છે ! સ ચુાં કહુાં, હુાં 
ગદૃહણી તરીકે જીવવ ને વરદ ન મ નુાં છુાં. અરે ! પણ હુાં તો મ ત્ર મ ર  જીવનની જ વ તો કરુાં 
છુાં. તમ ર  જીવન વવશે તો સ વ અજાણ છુાં !’ 
પહલેી સહલેીએ કહ્ુાં : ‘પપ્પ જીએ મ ર ાં લગ્ન ધ મધમૂથી એક મોટી હોટલન  મ ચલકન  પતુ્ર 
સ થે કર વ્ય ાં… પણ એ નશ ખોર અને વવલ સી. મ રઝડને ક રણે મેં છૂટ છેડ  મ ટે અરજી કરી 
છે. સ હ્યબીન ાં સપન ાં મને મોંઘ ાં પડ્ ાં !’ 
બીજી સહલેીનો પવત ડૉતટર હતો. આખો દદવસ નવસિંગ હોમની જવ બદ રીમ ાં વ્યસ્ત રહતેો. 
માંત્રણ ની સહલેી અવધક રીવપ્રય હોવ ને ક રણે પવત સ થે ઝઘડતી રહતેી. એણે વટ ખ તર 
નોકરી સ્વીક રી હતી પણ બને્ન વચ્ ે અબોલ  હત  ! ત્રીજી સહલેીન  પવતની ઈચ્છ  તેની પત્ની 
ઘર સાંભ ળે તેવી હતી પરાંત ુપોત ને ન નમ લ ગવ ને ક રણે બ્ર્ટૂી પ લકર શરૂ કર્ુું હત ુાં ! તેનો 
પવત દરસ ઈને વવદેશ   લ્યો ગયો હતો ! 
ફરી પ છો ત્રણે સહલેીઓનો એ જ પ્રશ્ન : ‘માંત્રણ , તુાં પણ ત રી મમ્મી જેવી જ નીકળી !… 
21મી સદીમ ાં ઘરને સ્વગક મ નન રી આદશક સન્ન રી ! તને નથી લ ગતુાં કે ત રુાં વશક્ષણ એળે 
ગર્ુાં છે ?’ 
માંત્રણ એ કહ્ુાં : ‘ન , વશક્ષણે જ મને જીવન જીવવ ની જડીબટુ્ટી આપી છે. મ ર  જીવનનુાં લક્ષ્ય 
પદવી પ્ર પ્પ્તન ાં પસુ્તકો વ ાં વ નુાં નહીં પણ જીવનઘડતરન ાં પસુ્તકો વ ાં વ નુાં હત ુાં. જેને નોકરી 
કે વ્યવસ ય કરવો હોય એ સ્ત્રી ભલે એ મ ગે જાય, પણ સ્વ વલાંબી ન રી નોકદરય ત ન રી 
કરત ાં ન ની નથી એ ભ્રમ દૂર થવો જોઈએ. આજે પણ કેટકેટલીક ન રીઓ ઘરની જવ બદ રી 
સાંભ ળી, અક્ગ્નપરીક્ષ મ ાં પણ અવવ ળ રહ ેછે. વૈભવન ાં સ્વપ્નો આંખમ ાં આંજ્ય  વગર ઘરની 
જવ બદ રીઓ ટ ાં  ાં સ ધન વચ્ ે પણ હસત  મખેુ અદ  કરે છે. કોઈ પણ સદીમ ાં પે્રમ, 
લ ગણી અને સ્વયાંસ્વીકૃત જવ બદ રી અદ  કરવ ની ઉત્સકુત નુાં મહત્વ રહવે નુાં ! કોઈ પણ સ્ત્રી 
એન  વ્યવસ યન  ખ ન મ ાં ‘ઘરક મ’ લખે છે ત્ય રે હુાં મનોમન એને વાંદન કરુાં છુાં, ક રણ કે એ 
સ્વ વલાંબી છે ! જે સ્ત્રીન  હૈય મ ાં ઘરની ઈજ્જત ન હોય એન  ન દરત્વને હુાં અપણૂક ગણીશ. 
ઉમેર તી સદી મ ણસ ઈને બે વેંત ઊં ી ન કરે તો અંતે એ બદી જ ઠરે !’ માંત્રણ ની ત્રણે 
સહલેીઓ વનરુિર બની અને શીલન તથ  માંત્રણ ન  પ્રસન્ન દ મ્પત્યની મહકે બેઠકખાંડને 
ખશુબોદ ર બન વી રહી હતી 
 



 

 

 
 

આપણને ન  ગમે એવુાં વતકન બીજા સ થે ન કરવુાં જોઈએ 

 

સખુનો પાસિડા - આશ ુપટેલ 

એ . જી. િેલ્સ નિલકથાકાર તરીકે મશહરૂ બની ગયા એ પછી તેમણે લાંડનમાાં સુાંદર બાંગલો 
બનાવ્યો. એ બાંગલો ત્રણ માળનો હતો અને એમાાં તમામ સવુિધાઓ ઉપલબ્ધ હતી. 
 

એક િાર િેલ્સના એક લેખક વમત્ર તેમનો બાંગલો જોિા આવ્યા. લેખક વમત્ર ખાસ બાંગલો જોિા 
આવ્યો હતો એટલે િેલ્સે તેને આખો બાંગલો બતાવ્યો. બાંગલોના બે માળ જોિાઈ ગયા એ પછી 
તેઓએ લેખક વમત્રને ત્રીજે માળે લઈ ગયા. તેમણે એક રૂમ બતાિીને વમત્રને કહ્ુાં કે આ મારો 
બેડરૂમ છે. 
 

િેલ્સના બાંગલોના ગ્રાઉન્દ્ડફલોર અને પહલેા માળે મોટા બેડરૂમ હતા એમ છતાાં િેલ્સ ત્રીજા માળના 
આ નાનકડા બેડરૂમમાાં સતૂા હોિાનુાં જાણીને તેમના વમત્રને આશ્ર્ યા થ્ુાં. 
 

વમત્રએ િેલ્સને કહ્ુાં કે, ‘મને આ િાત સમજાતી નથી. તમારા મકાનના ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર પર અને 
પહલેા માળે વિશાળ બેડરૂમ્સ છે છતાાં તમે તેનો ઉપયોગ કેમ કરતા નથી અને આ નાનકડા 
બેડરૂમમાાં સઓૂ છો?’ 

 

િેલ્સે કહ્ુાં કે, ‘એમાાં કાંઈ ન સમજિા જેવુાં નથી. એ બેડરૂમ્સ મારી કામિાળી અને મારો રસોઈયો 
િાપરે છે.’ 
 

િેલ્સના વમત્રને એથી તો િધ ુઆઘાત લાગ્યો. તેણે િેલ્સને કહ્ુાં કે કામિાળી અને રસોઈયાને 
તમારા બેડરૂમ કરતા િધ ુમોટા બેડરૂમ? 

 

િેલ્સે કહ્ુાં, ‘હા. એ બાંને મારે ત્તયાાં િીસ િષાથી કામ કરે છે.’ 
 

િેલ્સના વમત્રએ દલીલ કરી, ‘એ તમારા જૂના માણસો હશે પણ તમે ક્ાાંય જો્ુાં છે કે નોકરોને 
આિડા મોટા રૂમ આપિામાાં આિે? એમને તો નાનકડી ઓરડી આપી દેિાની હોય!’ 
 



 

 

િેલ્સે વમત્રને જિાબ આપ્યો, ‘દાયકાઓ પહલેા જ્યારે અમે ગરીબ હતા ત્તયારે મારી માતા ઘરનુાં 
ગજુરાન  લાિિા માટે એક શ્રીમાંત માણસના બાંગલોમાાં નોકરાણી તરીકે કામ કરતી હતી. એ 
શ્રીમાંતે મારી માતાને રહિેા માટે નાનકડી ઓરડી આપી હતી. એ ઓરડી અત્તયાંત ગાંદી હતી. એમાાં 
મારી માતા મજબરૂીથી રહતેી હતી પણ એને ખબુ દુ:ખ થત ુાં હત ુાં. એ બધુાં મને યાદ છે એટલે મારી 
કામિાળી અને રસોઈયાને મેં વિશાળ રૂમ્સ આપ્યા છે. નોકરો પણ આખરે તો માણસો જ છે ને?’ 

 

એ જિાબ સાાંભળીને િેલ્સના વમત્રની બોલતી બાંધ થઈ ગઈ. એ . જી. િેલ્સના જીિનના આ 
દકસ્સા પરથી એ પે્રરણા લેિા જેિી છે કે આપણને જે વ્યિહાર બીજા માણસો તરફથી પસાંદ ન હોય 
એિો વ્યિહાર આપણે બીજા સાથે ન કરિો જોઈએ. બીજાની જે િાત કે િતાન આપણને ખટકતા 
હોય એ જ રીતે આપણે એવુાં જ િતાન બીજા સાથે કરીએ ત્તયારે એમને પણ ખટકિાનુાં જ.કમભાગ્યે 
આટલી સરળ િાત ભાગ્યે જ કોઈને સમજાતી હોય છે. 
 
 

તમે નશીબમાાં માનો છો? 

દુવનયાના કોઈ મહાન માણસને ખબર ન હતી કે તેનો જન્દ્મ કોઈ મહાન કાયા માટે થયો છે. એ 
બધા જ જે કરતા હતા તે પરૂા દદલથી કરતાાં રહ્યા અને અ ાનક જ મહાનતાની માંચઝલે પહોં ી 
ગયા. આલ્બટા  આઈન્દ્સ્ટાઈનનો જન્દ્મ થયો ત્તયારે તે ખબૂ જ નબળા હતા. એટલા બધા નબળાાં હતા 
કે  ાર િષાના થયા ત્તયાાં સધુી તો એ બોલી પણ શકતા ન હતા. આઈન્દ્સ્ટાઈનના વશક્ષકે તેના 
ઘરના લોકોને કહ્ુાં હત ુાં કે આ છોકરો એની જજિંદગીમાાં કાંઈ જ કરી શકશે નહીં. આલ્બટા  આઈન્દ્સ્ટાઈને 
મોટા થઈને શુાં ક્ુું એ આખી દુવનયા જાણે છે. 
 

તમને કોઈ એવુાં પછેૂ કે તમે નસીબમાાં માનો છો? તો તમે શુાં જિાબ આપો? મોટા ભાગના લોકોનો 
જિાબ 'હા' માાં જ હશે કે અમે નસીબમાાં માનીએ છીએ. માનિાિાળા તો એમ પણ માને છે કે બધુાં 
જ લખેલુાં છે. જજિંદગીનો આખો પ્રોગ્રામ અગાઉથી જ સેટ થઈ ગયો હોય છે. આપણે તો ફતત પફોમ 
કરિાનુાં હોય છે. છઠ્ઠીના દદિસે જ વિધાતા વિવધના લેખ લખી નાખે છે એિી પણ એક માન્દ્યતા છે. 
હાથની રેખાઓથી માાંડી કુાંડળીના ગ્રહો આપણને જીિનભર જુદા જુદા રાંગો બતાિતા રહ ેછે. આમ 
છતાાં ખરેખર નસીબ જેવુાં કાંઈ છે કે નહીં એ સિાલ ભગિાન છે કે નહીં એ પ્રશ્ન જેટલો જ ગઢૂ, 

રહસ્યમય અને રસપ્રદ છે. 
 



 

 

હિે બીજો સિાલ, માણસને જો ખબર હોય કે તેના નસીબમાાં આવુાં લખ્્ુાં છે તો એ જેટલી મહનેત 
કરે છે એટલી મહનેત કરત ખરો? માની લઈએ કે નસીબ જેવુાં કાંઈ છે તો પણ એની સૌથી મોટી 
મજા જ એ છે કે એમાાં શુાં લખ્્ુાં છે એ આપણને ખબર નથી. હકીકત તો એ છે કે નસીબને નસીબ 
ઉપર છોડી દેવુાં જોઈએ. માણસે જે કરતાાં હોય એ કરતાાં રહવે ુાં જોઈએ. 
 

વનષ્ફળતા, હતાશા અને વનરાશા માટે દોષ દેિા જો સૌથી િધ ુહાથિગ ુકોઈ સાધન હોય તો એ 
નસીબ છે. મારાાં નસીબ જ ખરાબ છે, એવુાં માણસને જજિંદગીમાાં એકાદી િાર તો થત ુાં જ હોય છે. 
ઘણા માટે તો એની દફ્રકિન્દ્સી રોજેરોજની અને ઘડીએ ઘડીની હોય છે. નસીબની એક િાત એ પણ 
છે કે નસીબને દોષ દેતા રહિેાથી નસીબ બદલી જત ુાં નથી. જે લોકો માત્ર નસીબને દોષ દેતા ફરે 
છે એ કશુાં જ કરી નથી શકતા અને જેને પોતાની જાત ઉપર ભરોસો નથી હોતો એ જ લોકો 
નસીબને દોષ દે છે. 
 

માણસ દરેક કામ ગણતરી માાંડીને જ કરે છે. હુાં આટલુાં કરુાં  તો મને આટલુાં તો મળવુાં જ જોઈએ. એ 
ન મળે ત્તયારે કહ ેછે કે સાલ્લ ુનસીબ જ ખરાબ છે. યાદ રાખો, મહનેત કરો તોપણ તમે જે ધા્ુું છે 
એ મળે જ એવુાં ઘણી િખત શક્ નથી બનતુાં. મહનેત કયાા પછી ધા્ુું ન મળે તો આપણે એ 
પદરક્સ્થવત સ્િીકારી શકતા નથી. તકલીફ એ પણ હોય છે કે આપણે આપણાાં નસીબની સરખામણી 
પણ બીજાનાાં નસીબ સાથે કરતાાં રહીએ છીએ અને છેિટે આપણાાં નસીબને કોસતા રહીએ છીએ. 
મારા કરતાાં એનાાં નસીબ સારાાં છે. એ મારાથી ઓછી મહનેત કરે છે તોપણ મારાથી આગળ છે. 
ઘણાની સફળતા જોઈને લોકો એવુાં પણ બોલતા હોય છે કે ખરેખર નસીબ જેવુાં કાંઈ હોય છે હોં, 
બાકી એ ક્ાાંય  ાલે તેિો નથી. આવુાં બોલીને સરિાળે તો આપણે આશ્વાસન જ મેળિતા હોઈએ 
છીએ. જે એવુાં માને છે કે મારાાં નસીબ સારાાં જ છે એ કદા  િધ ુસરળતાથી સફળતા મેળિી શકે 
છે. એિા લોકો કદા  વનષ્ફળતાને પણ સમજી શકે છે કે મારા પ્રયત્તનોમાાં જ કાંઈક ખામી હતી. સત્તય 
સ્િીકારવુાં સહલે ુાં નથી હોત ુાં ને જ્યારે માણસ સત્તય સ્િીકારી શકતો નથી, ત્તયારે દોષનો ટોપલો 
નસીબ પર ઢોળે છે. 
 

એક માણસે ભગિાનને ખબૂ પ્રાથાના કરી. અંતે ભગિાન પ્રસિ થયા. ભગિાને કહ્ુાં કે માાંગ, તને 
શુાં જોઈએ છે? પેલા માણસે આખુાં લીસ્ટ કરી દીધુાં. ભગિાન હસિા લાગ્યા અને કહ્ુાં કે ત ુાં માગે છે 
એ બધુાં જ મળે પણ મારે તને એક િાત કહિેી છે. એ િાત એિી છે કે હુાં ફૂલ નથી િહચ તો, હુાં તો 
માત્ર બી જ િહચચુાં છાં. હુાં તો બધાને બી જ આપુાં છાં. તને ફૂલ જોઈત ુાં હોય તો ત ુાં એ ફૂલને િાિ, 

છોડની માિજત કર, કળીનુાં જતન કર એટલે ફૂલ તો આપોઆપ ઊગશે. ભગિાને આિાાં બી તો 



 

 

આપણને બધાને આપ્યાાં જ છે, કેવુાં ફૂલ ઊગે છે તેનો આધાર તો આપણી મહનેત અને માિજત 
ઉપર છે. 
 

નસીબ કદા  હોય તો પણ એને  મકાિતા રહવે ુાં પડે છે. જો  મકાિતા ન રહીએ તો નસીબને 
પણ કાટ લાગી જાય છે. માણસનુાં પણ કેવુાં છે, એ સફળ થશે તો મહનેતને જશ આપશે અને 
વનષ્ફળ જશે તો નસીબને દોષ દેશે. યાદ રાખો, સારુાં  થાય એટલા માટે કાંઈ ન કરો, કરવુાં છે અને 
બેસ્ટ કરવુાં છે એવુાં વિ ારીને જે કાંઈ કરતા હો એ કરતા રહો પછી જે થશે એ સારુાં  જ થશે. 
 

માંચઝલની સા ી મજા સફરમાાં જ છે. સફરનો આનાંદ માણશો તો માંચઝલની મજા લ ૂાંટી શકશો. જો 
સફરને મજૂરી જ સમજશો તો માંચઝલ આિશે ત્તયારે તમે થાકી ગયા હશો, પછી જે મળ્ુાં હશે તેની 
મજા પણ માણી નહીં શકો. સખુ અને શાાંવત એ રોજજિંદી દિયા છે. પણ આપણે તેની રાહ જોઈને જ 
બેઠા રહીએ છીએ, પણ એ સમય ક્ારેય આિતો જ નથી. 
 

નસીબમાાં હશે એ થશે એવુાં માનીને બેસી રહનેાર માણસ એ સમજતો નથી કે અંતે તો તમે જેવુાં 
કરો છો એવુાં જ થિાનુાં છે. જેને પોતાની જાત પર ભરોસો નથી હોતો એને નસીબ પણ સાથ નથી 
દેત ુાં. ખરી રીતે તો નસીબ એ છે જેનુાં તમે સર્જન કરો છો. દરેક માણસ પોતે જ વિધાતા છે. વિવધના 
લેખ આપણે જ લખિાના હોય છે અને એના માટે લખતાાં અને મહનેત કરતા શીખવુાં પડે છે. તમે 
એક વિ ાર કરો કે તમે અત્તયારે જે છો એ તમારા નસીબના કારણે છે કે તમારી મહનેતના કારણે? 

લાાંબુાં વિ ારશો તો એવુાં પણ લાગશે કે જો આ તમારુાં  નસીબ હત ુાં તો પણ તમને તમારી મહનેતથી 
જ એ મળ્ુાં છે. 
 

ઘણી િખત કોઈ આપણને મદદ કરે ત્તયારે આપણને એવુાં લાગત ુાં હોય છે કે એણે મારુાં  નસીબ 
બદલી નાખ્્ુાં. હકીકતે એવુાં પણ હોત ુાં નથી. સરિાળે તો માણસ લાયક અને મહનેત ુવ્યક્તત ઉપર 
જ પસાંદગી ઉતારતો હોય છે. તમે જે હોિ છો એ અંતે તો તમારા નસીબ નહીં પણ તમારી 
મહનેતના કારણે જ હોય છે. 
 
 

સીધી ને સટ િાત એટલી જ હોય છે કે જેટલુાં કરશો એટલુાં પામશો. નદીમાાં પડી જઈએ તો તરવુાં 
જ પડે. નસીબમાાં હશે તો બ ી જશુાં એવુાં વિ ારીને જો તરીએ નહીં તો ડબૂી જ જઈએ. જે એવુાં 
વિ ારે કે હુાં તરીશ તો બ ી જઈશ એ જ સરિાળે દકનારે પહોં ી શકે છે. 
 



 

 

તમને ખબર છે કે તમારાાં નસીબ ખરેખર ખબૂ જ સારાાં છે, પણ ના આપણે એવુાં માનતા નથી, 
કારણ કે આપણને આપણી પદરક્સ્થવતથી સાંતોષ જ હોતો નથી. આપણે નસીબને પણ સાધનો અને 
સાંપવત્તથી માપતા હોઈએ છીએ, સખુ અને શાાંવતથી નહીં. તમે જો તમારી જાતને સખુી માનતા હો તો 
તમે ખરેખર દુવનયાની સૌથી લકી વ્યક્તત છો. તમારા નસીબની સરખામણી કોઈની સાથે ન કરો., 
તમે જે છઓ તેના માટે ખશુી મહસેસૂ કરો. તમે જે કરો છો એ કરતાાં રહો અને જજિંદગીની દરેક 
ક્ષણનો લતુ્તફ ઉઠાિો. નસીબ એ જ છે જે તમે તમારા વિશે માનો છો. બધુાં જ સારુાં  છે પણ એવુાં 
માનિાની તમારી તૈયારી છે? ના, આપણે તો એવુાં જ માનીએ છીએ કે કાંઈ જ સારુાં  નથી. બાય ધ 
િે, તમે શુાં માનો છો, તમારુાં  નસીબ કેવુાં છે? હોય છે તો સારુાં  જ, બાકી તો એ આપણે માનતા હોઈએ 
એવુાં જ આપણને લાગિા માાંડે છે. 
છેલ્લો સીન 

દુભાાગ્ય હાંમેશાાં તેને જ નડે છે જે પોતાની જાતને તેના માટે સા િી રાખે છે.- એક કથન.  
('સાંદેશ', તા. 6 જાન્દ્્આુરી,2013. રવિિાર. સાંસ્કાર પવૂતિ, 'ચ િંતનની પળે' કોલમ) 
 
 

સા ી કેળિણી એટલે શુાં? 

 

બાળકને સ્કલૂ શા માટે મોકલાય છે? આ પ્રશ્ન આપણને કયારેય થાય છે ખરો? 

આંગણની તલુસી - અિાંવતકા ગણુિાંત 

 

ક્સ્મતાબહનેને અભ્યાસ છોડય ેલગભગ સાત િષા થઈ ગયા છે, પરાંત ુએમને જ્ઞાનની 
ભખૂ હતી, તેઓ માનતા હતાાં કે સ્કલૂ-કોલેજનુાં ઔપ ાદરક વશક્ષણ પરુૂાં  થ્ુાં પણ 
અભ્યાસની પ્રવવૃત્ત તો જજિંદગીભર  ાલ ુરહ ેતો જ ખરેખરો વિકાસ થાય.  
 

અિકાશના સમયે લાઈબે્રરીમાાં જતા ત્તયાાંથી ગ્રાંથો લાિતા અને પોતાના જ્ઞાન અને 
જાણકારી િધારતા. આજે  ારેબાજુ બાળકો કે જુઓ બાળકોના માબાપ પણ વશચક્ષત 
હોય છે. છતાાં, પોતાના બાળકોને કેળિિાનો કે ભણાિિાનો સમય નથી. તેઓને રસ 
નથી એમના બાળકોને કેળિિામાાં.  
 



 

 

સાંતાનો માટે પૈસા ખર ે છે અને સાંતોષ માને છે કે તેઓ બાળકોના વિકાસ માટે 
કરિા જેવુાં બધુાં કરે છે. તેઓ બાળકને િગામાાં પ્રથમ નાંબર લાિિા ભારપિૂાક કહ્યા 
કહ ેછે એટલે સિારથી સાાંજ કોચ િંગ તલાસમાાં મોકલ્યા જ કરે છે, પણ બાળક ખરેખર 
જ્ઞાન મેળિે છે કે નહીં તે જોતાાં નથી. બાળક ગોખણપટ્ટી કરી નાખે એટલે પત્ત્ુાં.  
 

આપણને સિાલ થાય છે કે બાળકને શુાં કામ સ્કલૂમાાં મોકલાય છે? વશક્ષણનો હતે ુશુાં 
છે? બાળકની વિ ારશક્તત ખીલે, તકાશક્તત ખીલે, બાળક સ્િતાંત્રપણે વિ ારીને 
પોતાના વનણાયો જાતે કરે, સ્િતાંત્ર અને આગિી રીતે પોતાના જ્ઞાનને અચભવ્યતત કરે, 

પણ આ ટ્શૂન તથા કોચ િંગ તલાસ અને ગાઈડ તો બાળકને મગજશક્તત િગરના 
ઘેટાાં બનાિી દે છે.  
 

વિદ્યાથી તે વિષયમાાં પારાંગત થયો? ના, નથી થયો. એ વિકાસ સાધ્યો કહિેાય? 

પ્રગવતનો માપદાંડ છે? બાળકને સદટિદફકેટ મળે એટલે એનુાં વશક્ષણ પરુૂાં  થ્ુાં? આ 
પિવતથી ઊગતી પેઢીનુાં ભવિષ્ય આપણે જ ધ ૂાંધળાં બનાિીએ છીએ. આપણે જીિાંત 
માણસનુાં આપણા હાથે જ યાંત્રમાનિમાાં રૂપાાંતર કરીએ છીએ. આ એક કરુણતા છે!  
 

બીજો એક અસાંતોષ છે પરીક્ષાપઘવત માટે. આ પિવતમાાંથીય વિશ્વાસ ઘટતો જ જાય 
છે. બાળક ગમે તેટલુાં હોવશયાર હોય, એનામાાં પરૂો આત્તમવિશ્વાસ હોય છતાાં પ્રશ્નપત્ર 
નીકળે ત્તયાાંથી શરૂ કરીને જિાબપત્ર તપાસાય અને માકાશીટ તૈયાર થાય ત્તયા સધુીમાાં 
ક્ાાંય અનીવત તો નહીં થાય ને, એનો ડર રહ્યા કરે છે અને ડર પાયાવિહોણો નથી.  
 

વિદ્યાથી ગમે એટલો તેજસ્િી હોય તેમ છતાાં એના માતસા થોકબાંધ આિે તો જ એની 
ગણના હોવશયાર વિદ્યાથીમાાં થાય અને ઈપ્ચ્છત લાઈનમાાં એને પ્રિેશ મળી શકે, નહીં 
તો મોટી રકમનુાં ડોનેશન આપો. આજકાલ વશક્ષણનો આિો માહોલ જોઈને 
ક્સ્મતાબહને આજુબાજુના વિદ્યાથીઓને પોતે જાતે ભણાિે છે - તેઓ માને છે કે 
વિદ્યાથીમાાં એક િાર જ્ઞાનની ભખૂ જગાડો પછી બાકી બધુાં વિદ્યાથી જાતે જ કરી લેશે. 



 

 

ઈશ્વરે આપણને અનાંત શક્તત આપી છે એનો ઉપયોગ કરિાની મહત્તત્તિાકાાંક્ષા 
વિદ્યાથીમાાં જગાડો. પછી કોઈ ચ િંતા નથી. જાગ્રત વિદ્યાથી ચક્ષવતજને પેલે પાર 
પહોં િાની તાકાત કેળિશે. બાળક સા ા અથામાાં કેળિાશે. 
 
 

પે્રમ સૌથી િધ ુપીડા આપે છે! 
ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

હુાં નથી પછૂતો ઓ સમય કે હજી, તુાં ગજુારીશ દદલ પર વસતમ કેટલા? 

એટલુાં પે્રમથી માત્ર કહી દે મને, જોઈએ તારે આખર જખમ કેટલા?  

-શનૂ્દ્ય પાલનપરુી 
જજિંદગી એ પે્રમ મેળિિાની અને પે્રમ કરિાની એક ઉમદા સફર છે. અ ાનક જ કોઈ 
મળી જાય છે અને સફર સહુાના થઈ જાય છે. બધુાં જ રાંગીન અને સાંગીન લાગિા 
માાંડે છે. પે્રમમાાં હોય ત્તયારે માણસ પ્રકૃવતની સૌથી નજીક હોય છે. કુદરતના દરેક રાંગ 
અને ઢાંગ તેને સ્પશાિા લાગે છે. કણે કણમાાં ખબૂસરૂતીનો અહસેાસ થાય છે. શબ્દો 
િધ ુકણૂા અને માવમિક બની જાય છે. 
 

કવિતા અને ગઝલ સઝૂિા લાગે છે. પે્રમમાાં હોય ત્તયારે માણસે િધ ુનહીં તો બે  ાર 
કવિતાઓ તો લખી જ હોય છે, કારણ કે ત્તયારે માણસ સૌથી િધ ુસાંિેદનશીલ હોય 
છે.ળપહલેા સ્પશાની ઝણઝણાટી એ કદા  જજિંદગીનો સૌથી મોટો રોમાાં ક અહસેાસ 
હોય છે. ધબકારા ગરજતા હોય છે અને મૌનમાાં પણ કાંઈ સાંભળાત ુાં હોય છે. જજિંદગી 
જીિિા જેિી લાગિા માાંડે છે અને પે્રમી માટે મરિાની પણ તૈયારી હોય છે. ફના 
થઈ જવુાં પડે તો પણ માણસ અ કાતો નથી. 
પે્રમમાાં હોય ત્તયારે માણસને કાંઈ જ ખોટુાં લાગત ુાં નથી. ઘરે ખોટુાં બોલીને પે્રમીને કે 
પે્રવમકાને મળિા જિાનુાં, તલાસ બાંક કરીને બાઈક કે કારમાાં લોંગ ડ્રાઈિ પર નીકળી 
પડિાનુાં, કોઈ જુએ નહીં એમ એસએમએસ કરતાાં રહિેાના અને મેસેજ િાાં ી કે 
લખીને તરત દડલીટ કરી નાખિાના, વસિેટ પાસિડાનો ઉપયોગ કરીને પે્રમીના ફોટા 



 

 

સા િી રાખિાના અને એકાાંતનો મેળ ખાય ત્તયારે એ ફોટા ફરીથી જીિી લેિાના. 
કોઈ પે્રમી એિા નહીં હોય જેણે પોતાના હાથેથી પોતાના જ મોબાઈલમાાં બાંનેના ફોટા 
ન પાડયા હોય. ગાલથી ગાલ અડાડીને હાથ લાાંબો કરીને મોબાઈલ પર પ્તલક કરીને 
કેિો ફોટો આવ્યો છે એ જોિાની મજા દરેકે માણી હોય છે. આ સમય પણ એિો હોય 
છે જ્યારે દરેક ફોટા પણ સારા લાગે છે. મોઢુાં મ કોડાયેલુાં હોય તો પણ તેમાાં 
અનોખી અદા લાગે છે. પે્રમમાાં હોય ત્તયારે મોબાઈલ ફોન સૌથી િધ ુસાઇલન્દ્ટ અને 
િાઇબ્રન્દ્ટ મોડ પર હોય છે. રાતે પથારીમાાં  ાદર ઓઢીને મેસેજજિંગ  ાલ ુહોય ત્તયારે 
સ્િીનની લાઇટથી બ વુાં પડે છે. પે્રમીઓ હિે માત્ર પે્રમી માટે જ એક ખાનગી ફોન 
રાખતા થઈ ગયા છે. જેના નાંબર એકબીજા વસિાય કોઈની પાસે નથી હોતા. ફોન 
સાંતાડીને રાખિો એ સૌથી મોટી ટાસ્ક હોય છે. અત્તયારે થોડાક મોટાાં થઈ ગયેલાાં 
લિમેદરડ પે્રમીપાંખીડાાંઓ એવુાં કહતેાાં હોય છે કે આપણા જમાનામાાં મોબાઇલ હોત તો 
કેવુાં સારુાં  હત ુાં, વિરહ અને જુદાઈ આટલાાં આકરાાં ન લાગત. તારા ઘરની બહાર બાઇક 
લઈને  ોક્કસ દરધમમાાં હોના મારી  ક્કર કાપતો રહતેો અને બારીએ કે દરિાજે 
તારા આિિાની રાહ જોતો, તારો  હરેો જોિા મળે એટલે જાણે જિત મળી જાય. 
દરેકને પોતાની લિસ્ટોરી ્વુનક અને અલૌદકક લાગે છે. દરેક લિસ્ટોરીમાાં કોઈક 
વિલન પણ હોય જ છે. પે્રમકહાનીમાાં વિરહ અને જુદાઈ કોઈ ને કોઈ રીતે  ડી આિે 
છે. ઘર અને પદરિારમાાં કોઈક એવુાં હોય છે જે પે્રમ સ્િીકારિા તૈયાર નથી થત ુાં. 
ક્ાાંક સાંપવત્ત તો ક્ાાંક ઇજ્જત આડી આિે છે. કાસ્ટ, રીતદરિાજ, પરાંપરા, ભણતર 
અથિા બીજુ ાં કાંઈ મોટો પ્રશ્ન બનીને સામે આિી જાય છે. જાણે આખી દુવનયા દુશ્મન 
થઈ ગઈ હોય એવુાં લાગે છે. બધુાં જ સમુાંસતૂરુાં  હોય તો કુદરત જ ક્ારેક આડી ફાટે 
છે. એક દકસ્સો છે. છોકરો-છોકરી પે્રમમાાં પડયાાં. ખબર પડી ત્તયારે બાંનેના ઘરના લોકો 
પણ માની ગયા. એિા જ સમયે છોકરાને બીજા શહરેમાાં જોબ મળી. પદરક્સ્થવત એિી 
સજાાઈ કે ન તો પે્રમ છૂટી શકે ન કદરયર. અંતે છોકરાએ જોબ કરિા જવુાં પડ્ુાં. બાંને 
ત્તયારથી એ જ રાહ જોતાાં હતાાં કે ક્ારે કાયમ માટે એક થઈ જિાય. અંતે જે થવુાં 
હોય તે થાય, તારાથી િધ ુકાંઈ નથી એવુાં વિ ારી બાંને એક થઈ ગયાાં. 



 

 

દરેક લિસ્ટોરીમાાં અપડાઉન હોય છે. પણ દરેક લિસ્ટોરી હપેી એસ્ન્દ્ડિંગિાળી નથી 
હોતી. પે્રમ તટેૂ ત્તયારે જાણે બધુાં જ ખતમ થઈ જાય છે. બે્રકઅપ એ આજના 
યાંગસ્ટસાની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. 'હાઉ ટુ હને્દ્ડલ બે્રકઅપ' પ્તલવનતસ આપણે ત્તયાાં 
નથી. એ સમયે માત્ર વમત્રો જ દિા અને ઈલાજ બને છે. સાયકોલોજજસ્ટની મદદ 
લેિાની પ્રથા કે સઝૂ આપણે ત્તયાાં નથી. જો આવુાં હોય તો કદા  આપઘાતના થોડાક 
દકસ્સામાાં  ોક્કસ ઘટાડો થાય. આપણે ત્તયાાં તો ઘણી િખત પે્રમ થિાની કે દદલ 
તટૂિાની િાત પણ કોઈને કરી શકાતી નથી.બે્રકઅપ સમયે છોકરાાં કે છોકરીને સૌથી 
િધ ુપોતાના લોકોની સાંિેદના, સાાંત્તિના અને સહાનભુવૂતની જરૂર હોય છે. 
પે્રમમાાં પડિાની તૈયારી હોય તો િેદના ભોગિિાની પણ તૈયારી રાખો. પે્રમ જેટલો 
તીવ્ર હશે એટલી જ િેદના ઉગ્ર હશે. તકલીફ ત્તયારે થાય છે જ્યારે આપણે િેદના 
સહન કરિા તૈયાર નથી હોતા. આપણને કાંઈ જ ઓછાં ખપત ુાં નથી અને પરૂત ુાં 
ક્ારેય કોઈને મળતુાં નથી. પે્રમમાાં હોય ત્તયારે એક તબક્કો તો એિો આિે જ છે 
જ્યારે આપણે ધા્ુું ન હોય એવુાં થાય. એ સમયે કેિી રીતે િતીએ છીએ અને કેિી 
રીતે ટકીએ છીએ તેના ઉપર જ પે્રમની સફળતા- વનષ્ફળતા અને િેદના સાંિેદનાનો 
આધાર છે. 
પે્રમની સાથાકતાની કોઈ સ્યોદરટી નથી. એક વ્યક્તતએ સિાલ કયો કે એરેન્દ્જ્ડ 
મેરેજના છૂટાછેડા િધ ુપીડાદાયક હોય છે કે લિમેરેજના દડિોસા? એનો કોઈ એિો 
જિાબ ન હોઈ શકે જે બધા જ દકસ્સામાાં એકસરખો લાગ ુપડે. કોઈ પણ સાંબાંધ તટેૂ 
ત્તયારે કડાકો તો સહન કરિો જ પડતો હોય છે. બે્રકઅપ કે દડિોસા િખતે િેદના બાંને 
પકે્ષ અનભુિાતી હોય છે., િેદનાની તીવ્રતા વ્યક્તતગત સાંિેદનાઓ ઉપર આધાર 
રાખે છે. માણસે દરેક પદરક્સ્થવતમાાં ટકિાનુાં હોય છે. રસ્તાઓ ઘણી િખત થોડાક 
સાથે રહી જુદા પડી જતા હોય છે. આિા સમયે તમારી જાતને તટૂિા ન દો. પે્રમ 
જજિંદગીમાાં મહત્તત્તિનો છે પણ જજિંદગી પે્રમ કરતાાં પણ િધ ુમહત્તત્તિની છે. જજિંદગી 
જીિિી પડે છે. દરેક સમય એકસરખો રહતેો નથી. 



 

 

પે્રમ એ એિો ગાંભીર વિષય છે જેને બધા જ લોકો બહુ હળિાશથી લે છે. એિા 
પે્રમમાાં આંખો મીં ીને ન પડો જેમાાં આંખો ખલેૂ ત્તયારે કાંઈ દેખાય નહીં. પે્રમ વિશે 
એવુાં કહિેાય છે કે પે્રમ કરાતો નથી પણ થઈ જાય છે. માનો કે એવુાં છે તો પણ પે્રમ 
થઈ જાય પછી તો તેની સારી નરસી અને સા ી ખોટી શક્તાઓ અને અસર ઉપર 
વિ ારી શકાયને? ઘણી િખત શક્ ન હોય એિાાં જોખમ પણ માણસ લઈ લેતો હોય 
છે.પે્રમ એિી િસ્ત ુછે કે માણસ ગમે એિાાં જોખમ લેિા પણ તૈયાર થઈ જાય છે. જો 
એિી તૈયારી હોય તો પછી ગમે તે થાય કોઈને દોષ ન દો, તમારી જાતને કે તમારા 
નસીબને પણ નહીં. એટલો વનિય  ોક્કસ કરો કે ગમે તે થાય તો પણ હુાં તટૂીશ 
નહીં. પે્રમની વનષ્ફળતામાાં પણ નહીં, પે્રમ હોય કે િેદના, દરેક પદરક્સ્થવત તમારી છે 
અને તમારે જ એમાાંથી પસાર થિાનુાં હોય છે. સા ો પે્રમી એ છે જે અફસોસ કરતો 
નથી. 
 

જી-જાનથી પે્રમ કરો, પે્રમની દરેક પળ પરૂી ઉત્તકાંઠાથી જીિો, પે્રમમાાં હો ત્તયારે બે્રકઅપ 
કે શુાં થશે તેની ચ િંતા પણ ન કરો પણ જો એવુાં કાંઈ થાય તો તમારી જાતને તટૂિા 
ન દો. આપણી સાંિેદના જ ઘણી િખત સાંિેદનશીલ બની જતી હોય છે. દરેક ક્ષણને 
જીિી લેિાની તૈયારી રાખો. િેદનાને પણ... કાંઈ ન હોય ત્તયારે પણ જજિંદગી તો હોય 
જ છે. આપણી જજિંદગી આપણે જ જીિિી પડે છે. કોઈ સાથે હોય કે ન હોય જજિંદગી 
સુાંદર જ હોય છે. કોઈ એક ઘટનાથી કાંઈ ખતમ થઈ જત ુાં નથી. તમને તમારો પે્રમ 
મળયો હોય તો તમે નસીબદાર છો પણ જો ન મળયો હોય તો પણ તમે કમનસીબ 
નથી,કોઈ પણ ક્સ્થવતથી હતાશ ન થાિ. બને એટલી બેસ્ટ રીતે જજિંદગીને જીિિી એ 
જ જજિંદગીની શે્રષ્ઠ સમજ છે. 
છેલ્લો સીન : 
સાંપણૂા વિશ્વાસ રાખે એ જ વ્યક્તત સાંપણૂા િફાદારીની માગણી કરી શકે. -અજ્ઞાત 

િારાંિાર ડોકટરને ત્તયાાં જિામાાં શરમ નથી આિતી ?  
– ડૉ.ગણુિાંત શાહ 



 

 

આિતાાં દસ–પાંદર િષો બાદ ઘણાાં ઘરોમાાં એક િી ીત્ર દૃશ્ય જોિા મળશે. આરોગ્ય જાળિીને 
જીિતો પાં ોતેર િષાનો બાપ, વ્યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પ ાસેક િષાના પતુ્રની ખબર કાઢિા 
હૉસ્પીટલ જશે. ધમુ્રપાન, ગટુખા અને શરાબને કારણે ્િુાનને ‘પ્રમોશન’ મળે છે. એ જલદી ઘરડો 
થાય છે અને િળી જલદી ઉપર પહોં ી જાય છે. આિા ્િુાનની  ાકરી એનો તાંદુરસ્ત પીતા 
કરશે. 
આરોગ્યમય જીિનનુાં રહસ્ય સમજાય તે માટે ડૉતટર હોિાનુાં ફરજીયાત નથી. કેટલાક ડૉતટરો એિી 
રીતે જીિે છે, જેમાાં એમની મૅડીકલ સમજણનુાં ઘોર અપમાન થત ુાં હોય છે. ઘણાખરા ડૉતટરો 
દરદીઓને દિા આપે છે; આરોગ્યની દીક્ષા નથી આપતા. કેટલાક ડૉતટરો દરદીને બદલે દિા 
બનાિનારી કાંપનીને િફાદાર હોય છે. હૃદયરોગનો હુમલો થાય ત્તયારે માણસનુાં માથુાં શરમથી ઝુકી 
જવુાં જોઈએ. હુાં એવુાં તે કેવુાં જીવ્યો કે મારુાં  હૃદય મારાથી હારી બેઠુાં ? પ્રત્તયેક હૃદયને સ્િમાન હોય 
છે. માલીક હદ િટાિે અને ખાિાપીિામાાં કે હરિા ફરિામાાં ભયાંકર બેદરકારી બતાિે ત્તયારે હૃદય 
બળિો પોકારે છે. 
હૃદયરોગ મફતમાાં નથી મળતો. એને માટે િષો સધુી તૈયારી કરિી પડે. હૃદયરોગ એટલે 
અપમાનીત હૃદયનો હાહાકાર ! રોગ એટલે જીિનલય તટેુ તેની શરીરે ખાધેલી  ાડી. ડૉતટર ન 
હોય તેિા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે : ‘સમજનેિાલે સમજ ગયે હૈ, ના સમજે િો 
અનાડી હૈ.’ 
પહલેી િાત તો એ કે તાંદુરસ્ત રહિેા માટે વ્યાયામ અત્તયાંત જરૂરી છે. આજનો કહિેાતો એતટીિ 
માણસ પણ િાસ્તિમાાં બેઠાડુ હોય છે. ટી.િી. પર િીકેટ મે  જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો 
છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રહ્યો ! પ્રત્તયેક ઓિરને અંતે એ પોદળો ઉભો થઈને હળિા 
હલન લન દ્વારા શરીરને છટુાં કરી શકે. ઓફીસની ખરુશીમાાં કલાકો સધુી બેસી રહનેાર કમા ારી, 
લગભગ પોટલુાં બનીને  રબી એકઠી કરતો રહ ેછે. કેટલીય ગહૃીણીઓ લગભગ પીપ જેિી બનીને 
મજુરણને દબડાિતી રહ ેછે. હાડકુાં નમાિવુાં જ ન પડે તેિી દીન યાા અને ઘર યાા બ્લડપે્રશરને 
આમાંત્રણ આપે છે. કોઈ ખેતમજુરને ડાયાબીટીસ થતો નથી. ડાયાબીટીસ કાયમ સખુસગિડથી 
શોભત ુાં, માલદાર ઘર શોધે છે. મોટરગાડી અને સ્કુટરના પૈંડાએ આપણી પાસેથી પગનુાં ગૌરિ 
છીનિી લીધુાં છે. બાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાિતાાં થયાાં. નાની િયે હૃદયરોગ થાય 
તેની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. ઘણાખરા રોગોના મળુમાાં પગનો ગૌરિભાંગ રહલેો છે. 
માણસ જે ખાવુાં જોઈએ તે નથી ખાતો અને જે પીવુાં જોઈએ તે નથી પીતો. એને કયારે ખાવુાં અને 
કેટલુાં ખાવુાં તેનુાં ભાન નથી. લગ્નના રીસેપ્શન િખતે પાાં સાત જાતની મીઠાઈઓ હોય છે અને 
તળેલી િાનગીઓની ભીડ હોય છે. પાંજાબી િાનગીઓની ફેશન ગજુરાતીઓમાાં શરુ થઈ છે. બફેુના 



 

 

ટેબલ પર કેલરીના રાફડા ! બીજે દીિસે પેટ બગડે છે. ફાડાની લાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય 
છે. માણસ જો ખાિાનુાં અડધુાં કરી નાખે અને  ાિિાનુાં બમણુાં કરી નાખે, તો મૅડીકલ સ્ટોરની 
ઘરાકી ઘટી જાય. સેમ્્અુલ બટલર જો જીિતો થઈને સામે મળે તો દરદીને જરુર પછેુ : ‘િારાંિાર 
ડૉકટરને ત્તયાાં જિામાાં તમને શરમ નથી આિતી?’ માણસનુાં શરીર કોથળા જેવુાં શા માટે હોય ? એ 
તો સ્િયાંસાં ાલીત તાંત્રને ધારણ કરત ુાં સાયબરનેટીતસ છે અને પરમ ેતનાનુાં માંગલમાંદીર છે. શરીર 
પ્રત્તયે બેદરકાર રહવે ુાં એ તો અધામીક બાબત ગણાય; કારણ કે શરીરને આપણે ત્તયાાં ‘ધમાસાધનમ’્ 

ગણ્્ુાં છે ! 
ઉંઘનો અનાદર રોગને નોતરે છે. ઉંઘની ગોળીઓ લેિા કરતાાં થાકિાની તસ્દી લેિી સારી. 
દીિસમાાં એકાદ િખત માણસે હાાંફવુાં પડે એવુાં કોઈ કામ કરવુાં જોઈએ. ઝડપથી  ાલિામાાં કે 
ધીમેથી દોડિામાાં ફેફસાાંનો સાંકો  િીસ્તાર પામે છે. ઈરાદાપિુાક ઉંડા શ્વાસ લેિામાાં પૈસા બેસતા 
નથી. રાતે્ર પથારીમાાં પડતી િખતે થાકનુાં નામનીશાન ન હોય ત્તયારે ઉંઘ કાલાિાલા કરાિે છે. 
આંખને થાક ન લાગે તેિા આશયથી ઘણા લોકો િાાં િાનુાં પણ ટાળે છે. અમથા ઉજાગરા કરિામાાં 
ઉંઘનુાં અપમાન થાય છે. મોડા ઉઠિામાાં સયુાન ુાં અપમાન થાય છે. રાતે મોડા સિુામાાં અંધારાનુાં 
અપમાન થાય છે. જીિનનો લય સયુા સાથે જોડાયેલો છે. પક્ષીઓ સયુાની આમન્દ્યા રાખે છે. 
માણસો નથી રાખતા. ઉંઘ અને રોગમકુતી િચ્ ે કલ્પી ન શકાય તેિો અનબુાંધ છે. થાકિૈભિ 
િગર ઉંઘિૈભિ ન મળે અને ઉંઘિૈભિ િગર તાજગીિૈભિ ન મળે. િાસી  હરેો લઈને ફરિામાાં 
જીિનનુાં અપમાન થાય છે. 
રોગનાાં મળુીયાાં મનના પ્રદેશમાાં રહલેાાં જણાય છે. હરામની કમાણી રોગની આમાંત્રણપત્રીકા બની 
રહ ેછે, –એવુાં કોણ માનશે ? નાની મોટી છેતરપીંડી કરનાર માણસ રોગની શક્તા િધારે છે, એવુાં 
કોણ માનશે ? નીખાલસ મનના માણસનુાં મન નીરોગી હોિાની સાંભાિના (પ્રોબેબીલીટી) િધે છે. 
મનના મેલની શરીરમાાં ટ્રાન્દ્સફર થાય ત્તયારે લોકો રોગી શરીરને જુએ છે; મનને સમજિાનુાં ચકુી 
જાય છે. િીકેટનો સ્કોર ગણનારો કે ફુટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પોતાની જાતને પછુતો 
નથી કે હુાં આજે કેટલીિાર ખાલી ખાલી જુઠુાં બોલ્યો ? પ્રત્તયેક નાનુાં જુઠ માણસની ભીતરમાાં એક 
પ્રકારનો માઈિો–લય તોડે છે. હરામની કમાણી કરનાર પણ અંદરથી બધુાં સમજે છે. માાંહ્યલો એને 
અનમુતી આપતો નથી. ફેન્દ્  િી ારક એલેતસી ડરૅલ આિા લોકોને  ેતિે છે અને કહ ેછે: 
‘ભગિાન તો તને માફ કરશે, પણ તારી નિાસ સીસ્ટમ તને માફ નહીં કરે.’ માણસનુાં વ્યકતીત્તિ 
મનોશારીરીક છે. 
હુાં બહુ નાનો માણસ છાં; પણ એક આગાહી કરુાં  છાં. ભિીષ્યમાાં એક થેરપી જાણીતી થશે, જેને 
‘પ્રામાણીકતા–ઉપ ાર પિતી’ કહિેામાાં આિશે. પ્રામાણીકપણે જીિનારો સીધી લીટીનો આદમી 



 

 

નીરામય અને લાાંબા આ્ષુ્યની શકયતા િધારે છે. આપણી પરાંપરામાાં આ્િેુદને ઉપિેદનો 
દરજ્જો મળયો, જેમાાં આ્ષુ્યની માિજતનુાં રહસ્ય પ્રગટ થ્ુાં. આ્ષુ્ય પ્રત્તયેની બેદરકારી સ્િસ્થ 
આદમીનુાં લક્ષણ નથી. દ્વષે રોગજનક છેં. ઈષ્યાા રોગજનેતા છે. દગાબાજી કરનાર પોતાના મન પર 
બહુ મોટુાં દબાણ િેઠે છે. એ દબાણ શરીરને અસર કરે છે. એનુાં મજ્જાતાંત્ર (નિાસ સીસ્ટમ) બળિો 
પોકારે છે. આપણા પર કોઈ ભરોસો મકુીને બેઠુાં હોય અને આપણે શરમ નેિે મકુીને િતીએ ત્તયારે 
આપણુાં સમગ્ર વ્યતતીત્તિ હ મ ી ઉઠે છે. આવુાં બને ત્તયારે શરીર લથડે છે. તન, મન અને માાંહ્યલા 
િચ્ ેનો સમેુળ હોય ત્તયારે રોગનુાં સ્િમાન હણાય છે; એ આપણને છોડીને  ાલી નીકળે છે, અથિા 
આિિાનુાં ટાળે છે. શરીરના વ્યાપારો સ્થળુ હોય છે, મનના વ્યાપારો સકુ્ષ્મ હોય છે અને માાંહ્યલાનુાં 
શાસન તો અતીસકુ્ષ્મ હોય છે. દગાબાજીથી મોટુાં કોઈ પાપ નથી. પાપ તેને કહિેાય જે જીિન 
ખોરિી નાખે. મનમાાં હોય તે કહી દેિામાાં થોડુાંક નકુસાન થાય છે. મેલુાં મન શરીરમાાં મેલ દાખલ 
કરે તેને રોગ કહ ેછે. 
થોડાક સમય પર હુાં અકથ્ય મનોયાતનામાાંથી પસાર થયો. પહલેી અસર મારી  ામડી પર પડી. 
બીજી અસર િાળ પર પડી, ત્રીજી અસર પા નિીયા પર પડી અને  ોથી અસર મારી ઉંઘ પર 
પડી. ખલેલમતુત મન િગર ખલેલમતુત શરીર શકય જ નથી. દીન યાા આપણી સ્િપ્ન યાા (ઉંઘ) 
ની ગણુિત્તા નકકી કરતી હોય છે. આત્તમિાં ના પણ આત્તમહત્તયાનો જ એક પ્રકાર છે. માંથરાનુાં મન 
મેલુાં હત ુાં તેથી એને કુબ્જા કહી છે. કુબ્જા રામાયણમાાં પણ મળે અને મહાભારતમાાં પણ મળે. 
મહાભારતની કુબ્જા કૃષ્ણને શરણે ગઈ તેથી ધન્દ્ય થઈ. એ કાંસની દાસી હતી; પણ એનુાં મખુ કૃષ્ણ 
ભણી હત ુાં. કૈકેયીની દાસી અને કાંસની દાસી િચ્ ેનો તફાિત સ્પષ્ટ છે. આપણે કોને અનસુરવુાં તે 
આપણા હાથમાાં છે. 
: પાઘડીનો િળ છેડે: 
મારા હાથમાાં અત્તયારે જોનાથન ગ્રીન દ્વારા સાંપાદીત સુાંદર સિુાકયોનુાં પસુ્તક ‘ધ પેન ડીતશનરી 
ઓફ કૉન્દ્ટેમ્પરરી કિોટેશન્દ્સ’ છે. એમાાં મહાત્તમા ગાાંધી, નેહરુ અને ઈંદીરા ગાાંધીનાાં અિતરણો પણ 
છે. મારા ગામ રાાંદેરના દોડિીર ઝીણાભાઈ નાિીકનુાં એક િીધાન આિા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના 
પસુ્તકમાાં િાાં િા મળ્ુાં. અમારા ઝીણાકાકાનુાં િીધાન આ પ્રમાણે છે: 
‘તમ રે જીવવુાં હોય તો   લવુાં જોઈએ; 

તમ રે લ ાંબુાં જીવવુાં હોય તો દોડવુાં જોઈએ.’ 
–ગણુિાંત શાહ 

સાંપકા : ‘ટહુકો’–૧૩૯–િીનાયક સોસાયટી, જે.પી. રોડ, િડોદરા–૩૯૦ ૦૨૦ 

 



 

 

 

સાંબાંધોમાાં ગણતરી કરશો તો દહસાબ ખોટા પડશે 

ચ િંતનની પળે - કૃષ્ણકાાંત ઉનડકટ 

ફૂલો ખીલ્ય ાં કે ખ ર? મને ખબર નથી, કોની હતી બહ ર? મને ખબર નથી, 
પ છળ પ્રવ સીઓમ ાં ઘણ ાં વમત્ર પણ હત , કોણે કયો પ્રહ ર? મને ખબર નથી. 
-'આદદલ' મન્સરૂી 
 

દદલ અને દદમાગનુાં દ્વાંદ્વ સતત  ાલતુાં રહ ેછે. આપણે બધા બહુ જ દડપ્લોમેદટક થતાાં જઈએ છીએ. 
દરેક બાબતના પ્લસ અને માઇનસનો વિ ાર કરતી િખતે આપણે ક્ારેય એ નથી જોતાાં કે 
તેનાથી આપણાાં સાંબાંધો અને લાગણીના ગણુાકાર થશે કે ભાગાકાર? દરેક િાતમાાં ફાયદો જ 
જોિાનુાં ઘણી િખત નકુસાનકારક સાચબત થતુાં હોય છે. સાંબાંધોની બાબતમાાં આ િાત સૌથી િધ ુ
લાગ ુપડે છે. આપણી ગણતરીઓ જ આપણુાં વ્યક્તતત્તિ છત ુાં કરતી હોય છે. 
 

તેને ત ુાં બહુ જ ટેતટફુલી ટ્રીટ કરજે. કોઈ વ્યક્તતને કાંઈક સમજાિિાનુાં હોય કે કોઈ િાતે મનાિિાની 
હોય ત્તયારે આપણે આિા શબ્દો િાપરીએ છીએ. ટેતટફુલી એટલે શુાં? માત્ર દદમાગનો ઉપયોગ કરીને 
કામ કઢાિવુાં? ધાંધો, વ્યિસાય અને રોજગારના વનયમો સાંબાંધોમાાં િાપરી ન શકાય. બધી ટ્રીક બધી 
જગ્યાએ લાગ ુન પડી શકે. તારે શુાં કરવુાં છે? એવુાં આપણે કોઈને પછૂીએ ત્તયારે અંદરખાને તો 
આપણે તેની પાસે જે કરાિવુાં હોય એ જ િાત ગળે ઉતરાિિાના પેંતરા ર તા હોઈએ છીએ. 
 

માણસની ઉંમર િધે એમ એ દદલને બદલે દદમાગનો િધ ુઉપયોગ કરતો થઈ જાય છે? કદા  હા, 
કારણ કે એને દુવનયાના અનભુિો હોય છે. એટલે જ કદા  દદલથી વિ ારતો માણસ પણ ધીમે 
ધીમે દુવનયા જેિો જ થઈ જાય છે. જનરેશન ગેપ શુાં છે?જ્યારે આપણાથી નાના લોકો દદલથી 
વિ ારતા હોય ત્તયારે આપણે દદમાગને કામે લગાડતા હોઈએ છીએ. જે લોકોને દદલથી જીિવુાં હોય 
એની જજિંદગીમાાં આપણે દદમાગ િચ્ ે લાિીને એની જજિંદગીને ખલેલ પહોં ાડીએ છીએ. 
 

સમજદારીનો મતલબ સ્િાથી થઈ જવુાં નથી. હિે તો કોઈ માણસ આપણને સલાહ આપે ત્તયારે પણ 
આપણને એિો સિાલ થાય છે કે એમાાં એનો કોઈ સ્િાથા તો નથીને? એ માણસ મને આિી સલાહ 
શા માટે આપે છે? આપણને કેમ એવુાં નથી થત ુાં કે એ માણસ મારુાં  ભલુાં ઇચ્છે છે એટલે આવુાં કહ ે
છે? કારણ કે ભલુાં ઇચ્છિાિાળા લોકોની સાંખ્યા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે. 
 

પ્રોફેશનાચલઝમ આજના આધવુનક સમયમાાં સૌથી િધ ુિપરાતો શબ્દ છે. કોપોરેટ કલ્ ર અને 
પ્રોફેશનાચલઝમ જાણે પયાાય બની ગયાાં છે. ડોન્દ્ટ વમતસ પ્રોફેશનલ અને પસાનલ દરલેશન્દ્સ એવુાં 



 

 

આપણે ઘણી િખત બોલીએ છીએ અને સાાંભળીએ છીએ. સિાલ એ થાય કે પ્રોફેશનાચલઝમ એટલે 
શુાં ? માત્ર કામનુાં અને દામનુાં જ વિ ારિાનુાં? ઓદફસમાાં સાથે કામ કરતો માણસ માત્ર નોકરીના 
સમય પરૂતો જ મયાાદદત છે? ટાગેટ, એચ િમેન્દ્્સ અને ગોલ સેદટિંગ જ બધ ુછે? ઓદફસમાાં માત્ર 
કામની જ િાત આપણે કરતાાં થઈ ગયા છીએ, કામની િાત આિે ત્તયારે લોકો કોઈની મજબરૂી કે 
વ્યથા પણ સમજિા હિે તૈયાર નથી. જો ભાઈ, તારા ઘરે જે પ્રોબ્લેમ હોય તે પણ અહીં તો તારે 
પફોમ કરિાનુાં જ છે, એવુાં હિે સાંભળાિિા લાગ્્ુાં છે. િાત સા ી છે. પફોમ તો કરવુાં જ પડે છે. 
પણ એ જ િાતને દદમાગને બદલે દદલથી ટેકલ ન કરી શકાય? 

 

આપણે બધા જ કહીએ છીએ કે ઓદફસની િાતને ઘરમાાં ન લઈ જિી અને ઘરની િાતને 
ઓદફસમાાં નહીં લઈ જિાની. આ િાત મેનેજમેન્દ્ટની દૃસ્ષ્ટએ સા ી અને થોડા ઘણાાં અંશે િાજબી 
પણ લાગે છે, પરાંત ુઆવુાં સોએ સો ટકા શક્ છે? ના.. ઘરે પત્તની સાથે ઝઘડો થયો હોય તો 
ઓદફસના કામ િખતે એના વિ ારો આિિાના જ છે, અને ઓદફસમાાં જો બોસે ખખડાવ્યા હોય તો 
ઘરે છોકરાાંિને રમાડતી િખતે મડૂ ખરાબ જ હોિાનો. માણસ મશીન નથી કે તરત સ્િી  ઓફ કે 
સ્િી  ઓન કરી દેિાય. હ્મુન દરલેશન માત્ર એ આર પોચલસી સધુી જ મયાાદદત રહી ન શકે. 
મોદટિેશનનુાં મહાત્તમ્ય આપણે સમજિા લાગ્યા છીએ. પણ માત્ર દદમાગના ઉપયોગથી કોઈનુાં દદલ 
જીતી શકાત ુાં નથી. વિઝન અને વમશન સ્ટેટમેન્દ્ટથી જ જીતી શકાત ુાં હોત તો દરેક કાંપની આજે ટોપ 
પર હોત. તમારા વિઝનમાાં દદલની દૃસ્ષ્ટ છે? તમારા વમશનમાાં મનનો કોઈ મતલબ છે? 

પ્રોફેશનાચલઝમની વ્યાખ્યા આપણે નિેસરથી સમજિાની જરૂર છે. સાંિેદનાને જીત્તયા િગર 
સફળતા મળિાની નથી. હિે નોકરી બદલિાનુાં પ્રમાણ િધી ગ્ુાં છે, કારણ કે આપણે પ્રોફેશનલ 
થઈ ગયા છીએ. જૂની નોકરીમાાં સાથે કામ કરતાાં કેટલા લોકો આપણને યાદ હોય છે? નોકરી 
બદલિાની સાથે મોબાઈલની ફોનબકુ પણ બદલાઈ જાય છે. આપણા સાંબાંધો કેટલા બધા ખોખલા 
થઈ ગયા છે? 

 

આપણે ક્ારેય વિ ારીએ છીએ કે આપણુાં ધા્ુું પાર પાડિા માટે આપણે ખોટા રસ્તા તો નથી 
અપનાિતાને? એક િાતાા સાાંભળો. એક ગામમાાં એક નગરશેઠ હતા. તેમણે કોઈ દદિસ કોઈ સારુાં  
કામ ક્ુું ન હત ુાં. આખા ગામમાાં તેની છાપ બદમાશ, સ્િાથી અને લચુ્ ાની હતી. આખી જજિંદગીમાાં 
તેણે એક જ સારુાં  કામ ક્ુું હત ુાં. પીિાના પાણી માટે ગામમાાં કિૂો ખોદાવ્યો હતો. ગામના લોકો એ 
કિૂામાાંથી પીિાનુાં પાણી મેળિતા હતા. જો કે પછી નગરશેઠે લોકોને ખાંખેરિાના એટલા બધા ધાંધા 
કયાા હતા કે કોઈ તેના વિશે સારુાં  બોલત ુાં ન હત ુાં. નગરશેઠ બઢુ્ઢો થયો. હિે તેને એ િાત ડાંખિા 
લાગી હતી કે મેં તો કોઈ દદિસ કોઈ સારુાં  કામ ક્ુું જ નહીં. હુાં મરી જઈશ ત્તયારે કોઈ મારુાં  સારુાં  



 

 

નહીં બોલે. નગરશેઠ મરણપથારીએ હતા ત્તયારે તેણે તેના દીકરાને બોલાવ્યો અને કહ્ુાં કે હુાં મરી 
જાઉં પછી લોકો મને સારો કહ ેએવુાં કાંઈક કરજે, જેથી મારા આત્તમાને શાાંવત મળે. 
 

વપતા ગજુરી ગયા. દીકરો નગરશેઠ બન્દ્યો. દીકરાને વિ ાર આિતા કે બાપની ઇચ્છા કેિી રીતે 
પરૂી કરુાં? શુાં કરુાં  તો બાપને બધા સારો માણસ હતો એવુાં કહ.ે આખરે તેને એક વિ ાર આવ્યો. બાપે 
ગામમાાં જે કિૂો ખોદાવ્યો હતો એ પરુાિી દીધો. લોકોને પાણી મળતુાં બાંધ થઈ ગ્ુાં. આખુાં ગામ 
બોલિા લાગ્્ુાં કે આના કરતાાં તો એનો બાપ સારો હતો. દીકરાને થ્ુાં કે આખરે મારા બાપને 
લોકોએ સારો કહ્યો ખરા. માણસ પોતાનુાં ધા્ુું કેિી રીતે કરે છે તેના પરથી તેના સાંસ્કારો નક્કી 
થતા હોય છે. તમે િારસામાાં જે મકૂી જાિ છો એ જ અંતે તો બહાર આિતુાં હોય છે. તમે જો 
દુવનયાને સારી જોિા ઇચ્છતા હો તો સારા થિાની શરૂઆત તમારાથી કરો. 
 

બધામાાં ગણતરીઓ ન માાંડો. કોઈની સાંિેદના ન સ્પશે તો સમજવુાં કે તમે સજીિ નથી. દદલની 
િાત હોય ત્તયારે દદમાગને આરામ આપો. જજિંદગીમાાં નફો-નકુસાન નથી હોત ુાં, ખીલિાનુાં અને 
મરૂઝાિિાનુાં હોય છે. તમારે કોઈના દદલને સ્પશાવુાં છે? તો પહલેાાં તમારા દદલને સાફ રાખો. કોઈને 
સમજિા માટેની સૌથી પહલેી શરત એ જ હોય છે કે આપણે આપણને સમજતાાં હોિા જોઈએ. 
આપણે સારા નહીં બનીએ ત્તયાાં સધુી આપણને કાંઈ જ સારુાં  લાગિાનુાં નથી. 
 

 


