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મને ટી.વી.બનાવી દો. 
એક દદવસ એક પ્રથવમક શાળાના વશભિકાએ પોતાના વવદ્યાથીઓને કહ્ુ ંકે ચાલો બાળકો  આજે તમે 

એક વનબધં લખીને મને આપો.વનબધંનો વવષય છે—”જો ભગવાન તમને કાઇં માગંવાનુ ંકહ ેતો 

ઇશ્વરની પાસે તમે શુ ંમાગંશો???”  

બાળકોએ તો નત્સાહમા ંઆવી વનબધં લખી આપ્યો.ત્યારબાદ વશભિકા તે વનબધંો ઘેર તપાસવા લઇ 

ગયા. સાજંે જ્યારે તે વનબધંો તપાસી રહ્યા હતા. ત્યા ંતેમના પવત રૂમમા ંઆવ્યા ને જોયુ ંતો તે 

વશભિકા રડી રહ્યા હતા.  

તેમણે  પછૂ્ુ,ં” કેમ શુ ંથયુ?ં??કેમ રડો છો???”  

વશભિકાએ કહ્ુ,ં” હું મારા વવદ્યાથીઓના ંવનબધંો તપાસુ ંછંુ”  

તેમના પવતને  એક  કાગળ આપતા તે બોલ્યા’ં “જુઓ, તમે પણ આ વનબધં વાચંી જુઓ” 

તેમના પવતએ વનબ ંધ વાચં્યો.  તેમા ંતે બાળકે લખ્યુ ંહત ુ—ં 

” હ ેઇશ્વર જો તારે મને કાઈં આપવુ ંજ હોય તો ત ુ ંમને ટેલીવીિન (ટી.વી.)  

બનાવી  દે.  હું તેનુ ંસ્થાન ગ્રહણ કરવા માગંુ ંછંુ. હું ટી.વીની જેમ ઘરમા ંરહવેા માગંુ ં છંુ.જેને માટે 

ઘરમા ંખાસ જગ્યા હોય. મારી આસપાસ મારા ંકુટંુબના ંતમામ સભ્યો હોય. અને સાચ્ચે જ હું 

ગભંીર રીતે આ કહું છંુ જેથી મારા કુટંુબના ંતમામ સભ્યોનુ ં હું મારા તરફ જ ધ્યાન ખેંચી શકંુ. 

તેઓ કોઇ પણ વગરની ખલેલ પાડયા વગર મને  એકભચતે્ત સાભંળે અને કોઇ સવાલો ન 

પછેૂ.જ્યારે ટીવી બધં હોય ત્યારે પણ લોકો જેમ તેની ખાસ સભંાળ રાખે છે તેમ મારી પણ સભંાળ 

રાખે. જ્યારે પપ્પા કામ પરથી ઘેર આવે  ત્યારે  તેઓ સખત થાકેલા હોવા છતા ંહું ટી વી બની 

ગયો હોવાથી મને તેમની કંપની મળી રહ.ે અને હું મારી મમ્મી જ્યારે દુુઃખી હોય કે ટેન્ટ્શનમા ંહોય 

ત્યારે મને અવગણવાને બદલે મને જ જોવા િખેં. અને……મારી સાથે રહવેા માટે મારા ભાઇબહનેો 

લડાલડી કરે.હું તેવુ ં અનભુવવા માગંુ ંછંુ કે બધી જ વસ્તઓુ એક બાજુએ મકૂીને કુટંુબના ંસભ્યો 

મારા માટે સમય ફાળવે.અને છેલ્લે મને ટી.વી બનાવી દો જેથી હું મારા કુટંુબને સખુ, આનદં આપી 
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શકંુ અને તેમનુ ંમનોરંજન કરી શકંુ.”  

હ ેભગવાન હું બીજુ ંકાઇં નથી માગંતો પણ ઇચ્છંુ છંુ કે તમે મને ટી.વી બનાવી દો.  વશભિકાની 

આંખોમાથંી ચોધાર આંસ ુવહી રહ્યા ંહતા.ં તેમના પવત બોલ્યા,”હ ે ભગવાન!!!ભબચારંુ બાળક!!!!કેવા 

ભયાનક માતા-વપતા છે!!!!!”  

 વશભિકા ચોધાર આંસ ુસારતા ંપોતાના પવતની સામે જોયુ ંઅને દયામણા અવાજે બોલ્યા,  

” આ વનબધં આપણા દીકરાએ લખેલો છે.” 
 

આપણે ગજુરાતીઓ …..  

હોટેલમા ંકોઈ ચા મગંાવે અને ચામા ંમાખી પડે તો શુ ંથાય…. ? 

(1) ચોખ્ખાઈનો આગ્રહી ભબ્રદટશર ચા પીધા વગર ભરેલો કપ તરછોડીને જતો રહ.ે 

(2) 'કેર-ફ્રી' સ્વભાવવાળો અમેદરકન ચામાથંી માખી કાઢી ચા પી જાય. 

(3) 'ચાલ'ુ સ્વભાવવાળો ઓસ્રેભલયન ચા ઢોળી કપ લઈને જતો રહ.ે 

(4) 'ભચત્ર-વવભચત્ર' ખાનારો ચીનો માખી ઊપાડીને ખાઈ જાય. 

આ સમયે એક 'મહાન વ્યસ્ક્ત' ત્યા ંહાજર હોય તો એ શુ ંકરે ખબર છે? એ 'મહાન' વ્યસ્ક્ત ભબ્રદટશર 

પાસેથી તરછોડેલી ચાના પૈસા લે. એણે તરછોડેલી ચા અમેદરકનને વેચી દે, કપ ઓસ્રેભલયનને 

વેચી અને અને માખી ચીનાને વેચી દે! બધાના પૈસા ભખસ્સામા ંમકૂી ઘર ભેગો થઈ જાય. આ 

સોભલડ ગણતરીબાજ મહાન વ્યસ્ક્ત એટલે કોણ ખબર છે ? આ અદ્દભતુ, જોરદાર મહાનભુાવ એટલે 

'ગજુરાતી' ! 

આખી દુવનયામા ં'વલ્ડમ બેસ્ટ વેપારી'નો જેને એવોડમ મળેલો છે, તે છે – હું, તમે અને આપણે બધા – 

'ગજુરાતીઓ', પણ આપણે માત્ર વેપારી જ નથી, વેપારીથી પણ વવશેષ છીએ. આપણો સ્વભાવ, 

આપણી આદતો, આપણી ખાવસયતો આપણને બીજાથી નોખા ંઅને જુદા ંબનાવે છે. તો ચાલો 

આપણે ગજુરાતીઓ કેવા છીએ એની ચચામ આજે એરણ નપર ચઢાવીએ. 

આપણા ભારત દેશનો નકશો જુઓ તો એમા ંપવશ્ચમ છેડે હસતા ંમોઢાના આકારવાળં રાજ્ય દેખાશે. 
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આ હસતુ ંમોઢંુ એટલે આપણુ ંગજુરાત અને તેમા ંવસતા સાડા પાચં કરોડ હસતા ંમોઢા એટલે 

આપણે ગજુરાતીઓ, પણ ગજુરાતીઓ માત્ર ગજુરાતમા ંજ વસે છે તે માનવુ ંભલૂભરેલુ ંછે. 

ગજુરાતીઓ આખી દુવનયામા ંબધે જ ફેલાયેલા છે અને બધી જ જગ્યાએ ધધંો કરી 'બે પૈસા' કમાઈ 

રહ્યા છે. વવશ્વપ્રવાસે નીકળવાના શોખીન ગજુરાતીઓમાનો કોઈ સહારાનુ ંરણ જોવા જાય અને ત્યા ં

તેને ચાની કીટલી ચલાવતો ગજુરાતી મળી જાય તેવુ ંબને ખરંુ! પેંસ્ગ્વન કે સફેદ રીંછ નપર દરસચમ 

કરતો વૈજ્ઞાવનક એન્ટ્ટાકમ દટકામા ંજાય ત્યારે ત્યા ંતેને આઈસ્રીમ પાલમર ચલાવતો ગજુરાતી મળી 

જાય એવુ ંપણ બને. 

'મનીમાઈન્ટ્ડેડ' તરીકે જાણીતા ગજુરાતીઓનો પૈસા કમાવાનો ગાડંો શોખ તેમને દુવનયામા ંબધે જ 

લઈ જાય છે (કાયદેસર કે ગેરકાયદેસર !). તેમાયં ફોરેન જવા માટે ગજુરાતીઓનો સૌથી ફેવદરટ 

દેશ હોય તો અમેદરકા. જેમ વૈજ્ઞાવનકોને મગંળ કે ચદં્ર પર જવાનુ ંવળગણ હોય છે તેમ 

ગજુરાતીઓને કોઈ પણ રીતે અમેદરકા વટી જવાનુ ંવળગણ હોય છે. ત્યા ંજઈને ભલે 'કંઈ પણ' 

કરવુ ંપડે પણ તે માટે તેઓ અહીંયા 'કંઈ પણ' કરવા તૈયાર હોય છે. કેટલાક તો માણસમાથંી 

'કબતૂર' બનવા તૈયાર થઈ જાય છે.. આ 'કબતૂરો'નુ ંઅંવતમ લક્ષ્ય ડૉલરનુ ંચણ ચણવાનુ ંહોય છે. 

(કેમકે, એક ડૉલર બરાબર પચ્ચાહ રૂવપયા થાય ને ભઈ!) આને જ દરલેટેડ આપણી એક બીજી 

આદત પણ છે. 

આપણને આપણી ગજુરાતી ભાષા કરતા ંઅંગે્રજી ભાષાનુ ંસોભલડ વળગણ છે. ય ુનો, આપણે બધા 

સેન્ટ્ટેન્ટ્સમા ંવવધાનટ એની દરિન ઈંગ્ગ્લશ વડમિ ઘસૂાડી દઈએ છીએ. ગમે તેવુ ંખોટંુ અને વાદહયાત 

અંગે્રજી બોલનારાઓને આપણે બહુ હોવશયાર ગણીએ છીએ. ગજુરાતી સારંુ બોલતા ના આવડતુ ં

હોય તો ચાલે પણ બકવાસ અંગે્રજી બોલતા તો આવડવુ ંજ જોઈએ તેવો આપણને ભ્રમ પેસી ગયો 

છે. બે-ચાર ગજુરાતીઓ ક્ાકં ભેગા થાય તો તેમને અંગે્રજી બોલવાનો એટેક આવે છે. કેટલાક તો 

અંગે્રજી છાટંવાળં પહોળા ંનચ્ચારોવાળં ગજુરાતી બોલતા હોય છે અને તેનો ગવમ અનભુવે છે. 

(ઓ…કખે…ગાય્િ એન્ટ્ડ ગા…લ્િ….હું છંુ…ત...મા…રો…... દો…સ્ત…ઍન્ટ્ડ…હો..સ્ટ… 

વવન…ુવાદહયાત…. ઍન્ટ્ડતમે ભલસન કરી રહ્યા છો…રેદડયો ચારસો વીસ…. ઈ…ટ…સ…રો…દકિં…ગ…) 



 

7 

 

આવી રીતે ગજુરાતી ભાષાના 'વસસ્ટર મેરેજ' કરવા બદલ રેદડયો જોકીઓ અને ટીવી પ્રોગ્રામના 

એન્ટ્કરોને તો ખાસ શૌયમચદં્રક આપવો જોઈએ. સરસ-મજાની વવપલુ પ્રમાણમા ંશબ્દભડંોળ ધરાવતી 

આપણી માતભૃાષા ગજુરાતીની સૌથી વધ ુઅવગણના કરતા ંહોય તો તે આપણે પોતે જ છીએ. 

(અંગે્રજી શીખવામા ંકંઈ જ વાધંો નથી, પણ ગજુરાતી ભાષાને બગાડો એ ખોટંુ ને, ભઈ ?!) 

પરદેશી, પરદેશી ભાષા અને તેની સાથે પરદેશના ખોરાકનુ ંપણ ગજુરાતીઓને અજબ-ગજબનુ ં

વળગણ છે. આપણે ત્યા ંજે ચાઈનીિ ખવાય છે તેવુ ંજો કોઈ પણ ચીનો ચાખી લે તો આપઘાત જ 

કરી લે ! સવાસો કરોડ ચીનાઓમાથંી કોઈએ ક્ારેય ના ખાધી હોય તેવી એક ચાઈનીિ વાનગી 

અહીંયા મળે છે. એ છે 'ચાઈનીિ ભેળ'. આપણે ઈટાલીના વપિાના પણ આવા જ હાલ કરી નાખ્યા 

છે. મજાની વાત એ છે કે આપણે ત્યા ંઈટાભલયન વપિાની સાથે જૈન વપિા અને ફરાળી વપિા મળે 

છે! અને તમને કહી દઉં બોસ, હવે મેસ્ક્સકન અને થાઈ ફૂડનો વારો છે! થોડા જ વખતમા ંઆપણે 

ત્યા ંમેસ્ક્સકન મેંદુવડા અને થાઈ ઠંડાઈ મળતી થઈ જશે. (ટૂંકમા ંઆપણે વવશ્વની કોઈ પણ 

વાનગીનુ ંગજુરાતીકરણ કરવા માટે સિમ છીએ, હોં ભઈ !) 

સૌથી વધારે તેલથી લથબથ વાનગીઓ આરોગવાન?? શોખીન ગજુરાતીઓ ખાવાની સાથે 

'પીવા'ના પણ શોખીન છે. આ 'પીવા'નુ ંએટલે શુ ંતે કોઈને સમજાવવાની જરૂર નથી. દારૂબધંી 

હોવા છતા ંપણ અહીંયા ખબૂ 'પીવાય' છે. દૂધવાળા અને શાકવાળાની જેમ દરેક પીનારાનો 

પોતાનો અંગત સપ્લાયર હોય છે; જે હોમદડભલવરી કરી જાય છે.. પીવુ ંએ ગજુરાતીઓ માટે મોટંુ 

થ્રીલ છે, જેની સાથે આપણે વીરતાનો ભાવ જોડી દીધો છે. ધોનીને આઠ ભલટર દૂધ પીધા પછી 

જેટલો ગવમ ન થાય તેટલો આપણને બે પેગ પીધા પછી થતો હોય છે. ગજુરાતીઓ અને તેમના 

પીવાના શોખ પર લખવા બેસીએ તો એક અલગ લેખ લખવો પડે એટલે આ મદુ્દાને અહીંયા જ 

બોટમ્સ અપ કરી દઈએ. 

ગજુરાતીઓનો જીવનમતં્ર છે ખઈ-પીને સઈૂ જવુ.ં ઘણા તો બપોરે ખાધા પછી ચાર કલાક માટે 

કામ-ધધંા બધં કરીને આડા પડખે થઈ જતા હોય છે. ગજુરાતીઓની રાતની સવૂાની એક ખાવસયત 

તો અદ્દભતુ છે. આપણે ધાબે-અગાશીમા ંસવૂાના શોખીન છીએ. નનાળો શરૂ થતા ંવેંત રાતે્ર સાડા 

આઠ-નવ વાગ્યે ગાદલાનંા વપલ્લાઓ લઈ ધાબે ધસી જતા ગજુરાતીઓને વનહાળવા એક લહાવો 
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છે. એવુ ંના માનશો કે આપણે નનાળામા ંનવ વાગ્યામા ંસઈૂ જઈએ છીએ, આ તો આપણે બે કલાક 

માટે પથારી ઠંડી કરવા મકૂીએ છીએ. ધાબે ઠંડી પથારીઓમા ંસવૂાનુ ંકલ્ચર માત્ર આપણા 

ગજુરાતમા ંજ છે એવુ ંઅમારંુ દઢ પણે માનવુ ંછે. (મકાનમા ંઘરફોડ ચોરી થઈ જાય એનો વાધંો 

નહીં,પણ લાખ રૂવપયાની ઊંઘ ના બગડવી જોઈએ, હોં ભઈ!) આટલુ ંખઈ-પીને સઈૂ જઈએ એટલે 

શરીર વધી જ જાય ને! ફાદંાળા પરુુષો અને બરણી આકારની બહનેો ગજુરાતની ધરતીને 

ધમરોળતી જોવા મળે છે તેનુ ંકારણ આપણા આ શોખ જ છે. એટલે જ આપણે લેંઘા-િભ્ભા અને 

સાડીઓ જેવા 'ફ્લેસ્ક્સબલ' ડ્રેસ અપનાવ્યા છે જેથી શરીર વધે તો પણ કપડા ંટાઈટ પડવાની 

ભચિંતા નહીં. વધેલા શરીરે ટીવી સામે બેસી રમતગમત જોવાનો પણ આપણે ખબૂ શોખ છે. (આ 

વાક્મા ંરમતગમત એટલે દરકેટ...દરકેટ…અને માત્ર દરકેટ…) 18 વષમની ઉંમર પછી ગજુરાતીઓ 

શારીદરક શ્રમ પડે તેવી કોઈ રમતો રમતા જ નથી. તેમ છતાયં દરેક બાપ એના દીકરાને અચકૂ 

કહતેો જોવા મળે કે'અમે, અમારા જમાનામા ંબહુ રમતા'તા હોં ભઈ!' 

વધેલા શરીરવાળા ગજુરાતીઓ માટે કસરત એટલે જમ્યા પછી પાનના ગલ્લા સધુી ચાલતા ંજવુ ં

તે. મોઢામા ંપાન કે મસાલો દબાવી કલાકો સધુી વવષયવવહીન ચચામઓ કરવામા ંગજુરાતીઓની 

માસ્ટરી છે. પાનના ગલ્લા અને ચાની કીટલીઓ એ ગજુરાતીઓ માટે વૈચાદરક આદાન-પ્રદાન 

માટેના આદશમ સ્થાનકો છે. સાચો સમાજવાદ આ બે જગ્યાઓએ જ જોવા મળે છે. અહીંયા ગાડી, 

સ્કટૂરવાળા સાથે જ મજૂર પણ ઊભો રહી ચા પીતો હોય છે. (આ વાત પર બે કદટિંગ ચા થઈ જાય, 

હોં ભઈ!) 

દરેક ગજુરાતી મા-બાપને તેમના સતંાનોને ડોક્ટર, એગ્ન્ટ્જવનયર કે સી.એ. બનાવવામા ંજ રસ હોય 

છે. સતંાનોની કદરયર મા-બાપ જ નક્કી કરે છે. કોઈ ગજુરાતી મા-બાપને એવુ ંકહતેા સાભંળ્યા 

નથી કે 'મારે મારા દીકરાને કલાકાર બનાવવો છે, મારે મારી દીકરીને ભચત્રકાર બનાવવી છે, મારો 

દીકરો ફોજમા ંજશે, મારી દીકરીને એગ્લલટ બનાવવી છે, મારા દીકરાને ફેલ્પ્સ જેવો તરવૈયો 

બનાવવો છે.' (નાટક-ચેટક, કવવતા, સાદહત્ય-લેખનના રવાડે ચઢેલા છોકરાવંને તો આનટલાઈનના 

કહવેાય છે, હોં ભઈ !) 
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રૂવપયા કમાવા વસવાય બીજો કોઈ પણ શોખ ન ધરાવતા ગજુરાતીઓનો એક શોખ ખબૂ જાણીતો છે 

રજાઓમા ંફરવા જવાનો અને તે પણ સાથે ખબૂ બધા નાસ્તા લઈને. જ્યારે અને જ્યા ંપણ ફરવા 

જઈએ ત્યારે ડબ્બાઓના ડબ્બા ભરીને સેવમમરા, ઢેબરા,ંગાદંઠયા,ં પરૂીઓ, અથાણા ંસાથે લઈને 

નીકળીએ છીએ. ઘર બદલ્યુ ંહોય એટલો બધો સામાન લઈ રેનમા ંખડકાઈએ છીએ અને રેન નપડ ે

કે પદંર જ વમવનટમા ંરાડારાડી કરતા ંનાસ્તાઓ િાપટવા મડંીએ છીએ અને ઢોળવા મડંીએ છીએ. 

ગજુરાતીઓના ફરવાના શોખના કારણે પરદેશની ટરૂમા ંગજુરાતી થાળી મળતી થઈ ગઈ છે. જો 

ગજુરાતીઓ ફરવાનુ ંબધં કરી દે તો બધી જ રાવેલ્સ એજન્ટ્સીઓ અને પેકેજ ટરૂ, કપલ 

ટરૂવાળાઓનુ ંનઠમણુ ંથઈ જાય. (આપણે ફરવાની સાથે ફરવાની સલાહ આપવાના પણ શોખીન 

છીએ. નવસારી સધુી પણ નહીં ગયેલો માણસ નૈવનતાલ કેવી રીતે જવુ ંતેની સલાહ આપી શકે, હોં 

ભઈ!) 

ગજુરાતીઓના લેટેસ્ટ બે શોખ. એક - ટુ વ્હીલર અને બીજો - મોબાઈલ. જગતમા ંસૌથી વધારે ટુ 

વ્હીલર ગજુરાતમા ંફરે છે. આપણુ ંચાલે એક રૂમમાથંી બીજા રૂમમા ંજવા માટે પણ ટુ-વ્હીલર 

વાપરીએ. પહલેાના જમાનામા ંએવુ ંકહવેાત ુ ંત ુ ંકે 'દેવુ ંકરીને પણ ઘી પીવુ.ં' હવે એવુ ંકહવેાય છે કે 

'દેવુ ંકરીને પણ બાઈક લેવુ.ં' ગજુરાતીઓના 'દદલની સૌથી નજીક' જો કોઈ હોય તો તે છે મોબાઈલ 

(કેમકે આપણે મોબાઈલને હંમેશા ંશટમના નપલા ંભખસ્સામા ંજ રાખીએ છીએ.) જાત-જાતના 

મોબાઈલ, ભાતભાતની દરિંગટોનનો આપણને જબરજસ્ત રેિ છે. મોબાઈલની સૌથી વધ ુસ્સ્કમ 

આપણા ગજુરાતમા ંજ છે અને તેનો સૌથી વધ ુલાભ પણ ગજુરાતીઓ નઠાવે છે. જો સ્સ્કમમા ં'ફ્રી' 

લખ્યુ ંતો તો 'ખ…લ્લા…સ'. રાતે્ર દસથી સવારે છ, 'મોબાઈલથી મોબાઈલ ફ્રી' એવી સ્સ્કમ જાહરે 

થાય એટલે ગજુરાતીઓ મચી જ પડે.. બાજુ-બાજુમા ંબેઠા હોય તો પણ મોબાઈલથી મોબાઈલ 

વાતો કરે ! (હ…ેલો…, અને જ્યારે ભબલ આવે ત્યારે કંપનીવાળા જોડે સૌથી વધ ુબબાલ પણ 

આપણે જ કરીએ છીએ, હોં ભઈ !) 

ગજુરાતીઓની સ્વભાવગત ખાવસયત પણ અનોખી છે. આપણે એવર ઓસ્પ્ટવમસ્ટ એટલે કે સદાય 

આશાવાદી માણસો છીએ. શેરબજાર ક…ડ…ડ…ડ…ભ.ૂ..સ…કરત ુ ંતટેૂ તો પણ આપણે આશા રાખીએ 

છીએ કે 'કશો વાધંો નહીં, કાલે બજાર નપર આવી જ જશે.' આ સાથે આપણે ગજુરાતીઓ એટલા જ 
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ખમીરવતંા પણ છીએ. ભકંૂપ આવે, પરૂ આવે કે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય, આપણે ત્યા ંબીજા દદવસથી 

તો બધુ ંરાબેતા મજુબ…. 

 

ગજુરાતીઓની એક સૌથી મોટી ખાવસયત, ખબૂી, વવશેષતા, વવલિણતા એ છે કે આપણે 

ગજુરાત?ઓ ક્ારેય પણ કોઈનાથી ઈમ્પે્રસ થતા નથી. સાદા શબ્દોમા ંકહીએ તો આપણે ક્ારેય 

કોઈથી ઘીસ ખાતા નથી. ગમે તેવો મોટો ચમરબધંી હોય પણ આપણે તેનાથી અંજાઈ જતા થી. 

'એ લાટસા'બ હોય તો એના ઘેર, મારે શુ ં?' આવી તાસીર જ આપણને 'જીદ કરી દુવનયા 

બદલવાની' શસ્ક્ત આપે છે અને તેના લીધે જ ગજુરાતની ધરતી પર ગાધંીજી, સરદાર અને 

ધીરુભાઈ જેવી હસ્તીઓ પાકી છે. (શુ ંકહો છો, બરાબરને ભઈ?) 

હાચ ુકઉં તો મને તો ઍક ગજુરાતી હોવાનો બહું ગવમ છે, તમને છે? 

જો હા તો, ઍક સાચા ગજુરાતી તરીકે તમે પણ આપણી આ 'ગજુરાતી ગૌરવ ગાથા' ને આગળ 

ધપાવો. 

તમે સદનશીબ છો કે કમનશીબ? 

સબંધંો અને નસીબને કેટલો સબંધં છે? નસીબદારની વ્યાખ્યામા ંઆપણે સબંધંોને કેટલા કાનન્ટ્ટ 
કરીએ છીએ? સારા સબંધંોને સારા નસીબ કહવેા કે કેમ એ માણસ સબંધંોને કઈ નજરથી જુએ છે 
તેના પર આધાર રાખે છે. બધુ ંજ હોય અને કોઈ ન હોય એ વ્યસ્ક્તની વેદના બહુ જુદી હોય છે! 

 હમણા ંએક વશિકને મળવાનુ ંથયુ.ં તેમને વસ્તીગણતરીનુ ંકામ સોંપાયુ ંછે. તેમણે કહલેો એક 
અનભુવ સબંધંોની સવેંદનાથી ભરપરૂ હતો. તેમણે કહ્ુ,ં હું એક ઘરે ગયો. ચાલીસ વષમના એક 
માણસે દરવાજો નઘાડયો. થોડીવાર એ મારી સામે જોતો રહ્યો. મેં ઓળખાણ આપીને કહ્ુ ંકે 
વસ્તીગણતરી માટે આવ્યો છંુ. તેણે મને આવકાર આપ્યો અને ઘરમા ંબોલાવી સોફા નપર 
બેસાડયો. મેં પછૂ્ા ંએ બધા જ સવાલોના તેણે સરસ રીતે જવાબ આપ્યા. મારંુ કામ પતાવીને 
ઊભો થવા જતો હતો ત્યા ંએ માણસે મને કહ્ુ ંકે, થોડીવાર બેસોને! એ મારા માટે જયસુનો ગ્લાસ 
ભરી લાવ્યો. 
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મને કહ્ુ ંકે, કેટલા બધા દદવસો પછી મારા ઘરે કોઈ આવ્યુ!ં કોઈના પગરવ વગર ઘણીવખત 
આપણે ઘરમા ંજ ક્ાકં ભલૂા પડી ગયા હોય એવુ ંલાગે! તેણે વાત આગળ વધારી. હું અહીં સાવ 
એકલો રહું છંુ. મસ્લ્ટનેશનલ કંપનીમા ંજોબ કરંુ છંુ. અમારી કંપનીના ંલોકો વચ્ચે ઘરે આવવા- 
જવાના સબંધંો બહુ ઓછા છે. જરાક હસીને તેણે કહ્ુ ંકે, અમારી કંપનીમા ંપાટીઓ થાય છે પણ 
હોટલમા.ં ત્યારે ઘરે કોણ આવે? ન્ટ્યિુપેપર વેન્ટ્ડર અને વમલ્કમેન સવારે ફ્લેટની બહાર છાપા ંઅને 
દૂધ મકૂી જાય છે. ઓદફસે જઉં પછી એક માણસ ઘરે આવીને ઘર સાફ કરી જાય છે. ઘરમા ંહોઉં છંુ 
ત્યારે સાવ એકલો જ હોઉં છંુ. મને યાદ નથી કે છેલ્લે ઘરે મારી હાજરીમા ંકોણ આવ્યુ ંહત ુ!ં 

બાકી મારે પે્રમાળ પત્ની છે, સરસ મજાના બે સતંાનો છે. મા-બાપ છે. ભાઈ-બહને છે. પણ એ બધા 
બગંાળમા ંરહ ેછે. કેટલીક મજબરૂીના કારણે હું મારા ફેવમલીને અહીં નથી લાવી શક્ો. દટપોય પર 
પડેલી તસવીર તરફ આંગળી ભચિંધીને કહ્ુ ંકે, મારી પત્ની અને બનેં બાળકોનો ફોટો છે. એ 
માણસના મોઢામાથંી નીકળતા ંદરેક શબ્દોમા ંઅજાણ્યો ભાર હતો. તેણે કહ્ુ ંકે ચાર-પાચં મદહને એ 
લોકોને મળવા જઉં છંુ. એ લોકોની સાથે હોઉં ત્યારે પણ સતત થયા રાખે કે હમણા ંપાછો એકલો 
થઈ જઈશ. મને વવચાર આવ્યો કે, બગીચામા ંકોઈ ન આવે તો ફૂલોને વેદના થતી હશે? કોઈ 
વ્યસ્ક્ત વગરનુ ંઘર માણસને ‘કામચલાન જેલ’ જેવુ ંલાગતુ ંહશે? ઘરનો ખાલીપો માણસના દદલમાં 
અનભુવાતો હોય છે. 

બારણા ંપાસે આવ્યો ત્યારે મેં એ માણસ સામે જોઈને કહ્ુ,ં હું ભગવાનને પ્રાથમના કરીશ કે કંઈક 
એવુ ંથાય જેથી તમે તમારા પદરવાર સાથે રહી શકો. એ માણસની આંખો થોડીક ભીની થઈ હોય 
એવુ ંલાગ્યુ.ં સન્નાટો કેટલો અસહ્ય હોય છે તેનો અહસેાસ મને પહલેીવાર થયો. વશિકે પછી વાત 
આગળ વધારી. એ દદવસે કામ પતાવીને હું ઘરે ગયો. ફભળયામા ંરમતા ંમારા બનેં બાળકો મને 
જોઈને મારી પાસે આવીને મને વળગીને વાતો કરવા લાગ્યા. મારી પત્ની મારા માટે પાણીનો 
ગ્લાસ ભરીને લાવી. 

પાણીનો ઘ ૂટંડો ગળે નતાયો ત્યારે મને થયુ ંકે, હું ખરેખર ખબૂ લકી છંુ. મારા ંલોકો મારી સાથે અને 
મારી પાસે છે. મેં ભગવાનનો આભાર માન્ટ્યો અને પેલા અજાણ્યા માણસ માટે ભગવાનને પ્રાથમના 
કરી. એ દદવસથી મારા ઘરમા ંમને એક ગજબના સખુનો અનભુવ થાય છે. પેલા ંમાણસ પાસે 
આમ જોઈએ તો બધુ ંજ હત ુ,ં છતા ંએની પાસે કંઈ જ ન હત ુ.ં 
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કોઈ ન હોય ત્યારે સબંધંોની િખંના તીવ્ર બની જતી હોય છે. બધા ંહોય ત્યારે માણસને એની કદર 
હોતી નથી. ઘરના લોકોથી જેને નફરત હોય એવા લોકોએ પોતાના ઘરથી દૂર અને એકલા રહતેા ં
લોકો સાથે થોડાક કલાક રહવે ુ ંજોઈએ. એક યવુાનની પે્રવમકા પડોશમા ંજ રહતેી હતી. બનેં એક 
સાથે જ મોટા થયા.ં રોજ તોફાન, મસ્તી અને િઘડા. યવુાને કહ્ુ ંકે હું રોજ એની મસ્તી કરીને એને 
હરેાન કરતો. એ રડવા માડંે ત્યા ંસધુી તેને પરેશાન કરતો. 

મને બીજા શહરેમા ંનોકરી મળી. એક મદહના પછી હું મારા ઘરે પાછો ગયો. મારી પે્રવમકા મને મળી 
ત્યારે પહલેા ંતો એ કંઈ જ બોલ્યા વગર મારી સામે હસી. મને યાદ આવ્યુ ંકે હું આને રોજ કેવી 
રડાવતો હતો? મારી પે્રવમકાની નજીક જઈ તેના બનેં હાથ મારા હાથમા ંલીધા. ખબર નહીં મને શુ ં
થયુ ંપણ એના બનેં હાથ વચ્ચે મોઢંુ રાખીને હું ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડી પડયો. મારી પે્રવમકાને કહ્ુ,ં મેં તને 
ખબૂ રડાવી છે ને? કદાચ ઈશ્વર તેની જ મને સજા કરે છે! પે્રવમકાએ કહ્ુ ંકે, તારા વગરેય હું રોજ 
રડી છંુ! વવરહમા ંજ પે્રમનો સાચો અથમ સમજાતો હોય છે. 

 તમારા ઘરે કોઈ તમારી રાહ જોત ુ ંહોય તો માનજો કે તમે લકી છો, વમત્રોને તમારા વગર પાટી 
અધરૂી લાગતી હોય તો માનજો કે તમે લકી છો, કંઈક અંગત વાત કરવી હોય અને તમારી પાસે 
વાત કરી શકાય એવી વ્યસ્ક્ત હોય તો માનજો કે તમે લકી છો, રડવાનુ ંમન થાય ત્યારે કોઈ ખભો 
હોય તો માનજો કે તમે લકી છો. દફલ્મમા ંકે નાટકમા ંજતી વખતે એક જ નહીં પણ બે દટદકટ 
લેવાની હોય તો માનજો કે તમે લકી છો, કોઈ તમારા આભલિંગનને તરસતુ ંહોય તો માનજો કે તમે 
લકી છો. જરાક શાવંતથી તમારી આજુબાજુમા ંનજર કરો અને વવચાર કરો કે, હું કેટલો લકી છંુ! 

છેલ્લો સીન: દરેકને ગણતરી કરતા આવડે છે,પરંત ુશાની ગણતરી કરવી તેની ખબર નથી 
હોતી?(Everyone knows how to count but very few know ‘what to count?’) 

એક હજાર લખોટીઓ  
 

એક  દદવસ વહલેી સવારે  એક ભબિનેસમૅને પોતાનો રેદડયો ઑન કયો. આમ તો દરરોજ એ 
એટલો બધો ભબિી (વ્યસ્ત  રહતે કે રેદડયો, ટી.વી. કે એવા અન્ટ્ય કોઈ મનોરંજનના સાધનોને 
એના જીવનમા સ્થાન જ નહોત ુ.ં  
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રાતદદવસ પોતાના ધધંાના વવચારોમા ંજ ખોવાયેલો રહતેો. એના બાળકો તેમ જ પત્ની એ પણ 
ભલૂી ગયા હતા કે છેલ્લે જોડે ભોજન ક્ારે  લીધુ ંહત ુ ં? પછી ફરવા જવાનો કે વપકવનકનો તો 
સવાલ જ ક્ાથંી આવે ?  
એ શવનવારે એણે આમ જ રેદડયો શરૂ કયો હતો. ઘરના બાકીના સભ્યો હજુ સતૂા હતા. જો કે રેદડયો 
સાવ અમસ્તો  જ નહોતો શરૂ કયો !  હકીકતમા ંએ વખતે એણે બહારગામના કોઈ ભબિનેસમૅન 
જોડે વમદટિંગ રાખેલી. કોઈ કારણોસર પેલાની ફ્લાઈટ કેન્ટ્સલ થઈ. એટલે હવે સવારના એક 
કલાકમા ંશુ ંકરવુ ંએવી અવઢવમા ંજ એણે રેદડયો ઑન કરેલો.  
   
રેદડયો ઑન કયો ત્યારે એના પર કોઈ વિૃ માણસ એક હજાર લખોટીઓની વાત કરી રહ્યો હતો. એ 
માણસના અવાજમા ંઅને એની વાતમા ંએવુ ંકંઈક હત ુ ંકે ભબિનેસમૅનને ધ્યાનથી સાભંળવાની 
ઈચ્છા થઈ આવી. એ વિૃ માણસ રેદડયો પરથી ટોમ નામના પોતાના કોઈ વમત્રને સબંોધીને કહી 
રહ્યો હતો કે, 'ટૉમ,  તુ ંજ્યા ંહો ત્યાથંી આ િણે જો મારી વાત સાભંળી રહ્યો હોય તો હવે પછી હું જે 
કંઈ કહું છંુ એના પર બરાબર ધ્યાન આપજે... 
હું જાણુ ંછંુ કે ત ુ ંખબૂ જ ભબિી (વ્યસ્ત) રહ ેછે અને અઢળક પૈસા કમાઈ રહ્યો છે, પરંત તેં ક્ારેય 
વવચાયુું છે કે એના કારણે તારે તારા ઘર અને કુટંુબથી કેટલો બધો વખત દૂર રહવે ુ ંપડે છે ?  
ઘણોખરો વખત ત ુ ંભબિનેસ રીપ પર જ હો  છો. તારા ઘરના આનદંના પ્રસગંોમા ંપણ ત ુ ં
ગેરહાજર હો છો. તને યાદ હશે કે ગયા અઠવાદડયે તારી દીકરીના નતૃ્યના કાયમરમમા ંત ુ ંહાજરી 
આપી શક્ો નહોતો,  ખરંુ ને?' એ વિેૃ બોલતા બોલતા થોડો વવરામ લીધો.  
પેલા ભબિનેસમૅનને પણ હવે એની વાતમા ંબરાબરનો રસ પડયો હતો. થોડંુક વૉલ્યમુ વધારી એ 
ધ્યાનથી સાભંળવા લાગ્યો.  
રેદડયો પરથી પેલા વિેૃ આગળ કહ્ુ,ં  'ટૉમ ! મારા ભાઈ ! હું તને એક એવી વાત કહવેા માગુ ંછંુ કે 
જેણે મારી જજિંદગી જ બદલી નાખી  છે. વાત એમ છે કે એક દદવસ મેં થોડંુક ગભણત માડંી 
જોયુ.ં પરુુષની સરેરાશ ઉંમર પચંોતેર (75) વરસની હોય છે. જોકે કેટલાક આનાથી વધારે તો વળી 
કેટલાક ઓછંુ પણ જીવતા હોય છે, પરંત ુસરેરાશ ઉંમર પચંોતેર વરસની હોય છે. હવે 
એ 75ને  52 વડે ગણુી નાખ્યા, કારણ કે એક વરસમા ં52 શવનવાર હોય છે.ગણુાકાર 
આવ્યો 3900. એટલે કે આટલા શવનવાર સરેરાશ 75 વરસ જીવતા માણસને એની આખી જજિંદગી 
દરવમયાન મળે. (પરદેશમા ંશવનવાર સૌથી આનદંનો દદવસ ગણાય છે, કારણ કે એના બીજા 
દદવસે રજા હોય છે!)  
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જ્યારે મેં આ દહસાબ માડંલેો ત્યારે મારી ઉંમર હતી 55 વરસ નપર. એનો અથમ કે એટલા 
વખત સધુીમા ંહું લગભગ 2900 શવનવાર તો પસાર કરી ગયો હતો ! હવે જો હું 75 વરસ સધુી જ 
જીવવાનો હોઉં તો મારી પાસે ફક્ત 1000 શવનવાર  
બચ્યા હતા !  
એનો સાવ સાદો અથમ એટલો જ કે મારી પાસે આનદં અને રજાના માત્ર એક હજાર દદવસ જ 
બચ્યા ંહતા ં!  
મને આઘાત લાગ્યો કારણ કે મારી પાસે મારા કુટંુબ અને વમત્રો સાથે ગાળવાના ફક્ત એટલા જ 
દદવસો બચ્યા હતા. હું વવચારમા ંપડી ગયો. ઘણો વખત વવચાયામ પછી એ જ દદવસે ગામમા ં
જઈ, બેચાર સ્ટોરમા ંરખડીને હું એક હજાર લખોટીઓ લઈ આવ્યો. એ લખોટીઓને મારા ટેબલ પર 
એક કાચની બરણીમા ંગોઠવી દીધી. દર શવનવારે હું એમાથંી એક લખોટી કાઢીને ફેંકી દઉં છંુ.  
જેમ જેમ હું એ બરણીને ખાલી થતી જોઉં છંુ તેમ તેમ મને મારા વમત્રો, સગાવંહાલા ંઅને 
કુટંુબીજનો માટે વધારે ને વધારે સમય ફાળવવાની ઈચ્છા થતી જાય છે. અગત્યના અને કરવા 
જેવા ંકામોની મેં યાદી પણ બનાવી લીધી છે અને હા, તમારી જજિંદગીના ઘટતા જતા ંદદવસોની 
સખં્યા તમને બાકીના દદવસોને જીવવા જેવા કઈ રીતે બનાવવા એ આપોઆપ સમજાવી દે છે !'  
 
રેદડયો પર એકાદ િણ માટે શાવંત છવાઈ ગઈ. પછી ફરીથી એ વિૃનો અવાજ આવ્યો, 'હા તો 
ટૉમ ! આજે મારી એ કાચની બરણીમાથંી મેં છેલ્લી લખોટી કાઢી ! મારા દોસ્ત ! આજે 
મને 75 વરસ પરૂા ંથયા.ં અત્યારે હું મારી વહાલી પત્ની તેમ જ બાળકોને શહરેના મોટા અને 
આધવુનક રેસ્ટોરંટમા ંનાસ્તો કરવા લઈ જવાનો છંુ. હવે મારી બરણી ખાલી છે.  
હવે પછીનો દરેક શવનવાર મને ભગવાન તરફથી મળેલ ભેટ હશે. હું ખરેખર ખબૂ જ આનદંથી 
જીવુ ંછંુ. હું ઈચ્છંુ કે ત ુ ંપણ તારા કુટંુબ સાથે આનદંથી જીવી શકે. એના લીધે પચંોતેરમા ંવષે શુ ં
ગમુાવ્યુ ંએનો અફસોસ ન રહ ે! તુ ંએવુ ંકરી શકે એના માટે તને મારી શભેુચ્છાઓ ! હું હવે રજા 
લઉં છંુ દોસ્ત !બાય !'  
 
રેદડયો પર વાતામલાપ પરૂો થયો. એની અસર એવી હતી કે પેલો ભબિનેસમૅન ઊંડા વવચારમા ંપડી 
ગયો. થોડી વાર પછી એ ઊભો થયો. બેચાર ફોન કરી કંઈક વાત કરી પછી નપરના માળે જઈ 
પોતાની પત્ની તેમ જ બાળકોને નઠાડયા. બધાને નવાઈ લાગી.  
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કોઈ પણ વાર હોય, સવારના પાચં વાગ્યામા ંજ ભબિનેસની પળોજણમા ંપડી જતા ંએ માણસને 
આજે હળવા મડૂમા ં જોઈ બધાને ખબૂ જ આશ્ચયમ થત ુ ંહત ુ.ં છતા ંકંઈ પણ બોલ્યા વવના બધા 
તૈયાર થવા લાગ્યા.  ઘરના બધા જ સભ્યો તૈયાર થઈને નીચે બેઠકખડંમા ંઆવ્યા એટલે 
ભબિનેસમૅને એમને કહ્ુ ંકે એ દદવસે બધાએ શહરેની સારામા ંસારી હોટલમાનંાસ્તો કરવા 
જવાનુ ં છે અને એ પછી બાજુના દદરયાદકનારે વપકવનક પર !  
 
ઘરની દરેક વ્યસ્ક્ત આનદંના આઘાતમા ંસરી ગઈ. પણ કોઈએ કંઈ જ દલીલ કરી નહીં. એમની 
જજિંદગીમા ંપ્રથમ વખત આવેલી  એ પળોને દલીલોથી દુવષત કરવાની કોઈની પણ ઈચ્છા નહોતી.  
   
બધા હોંશે હોંશે ગાડીમા ંગોઠવાયા. દરેકનો ચહરેો હસતો હતો. મનમા ંકંઈક જુદા જ પ્રકારની  ખશુી 
હતી. બજારમાથંી પસાર થતી વેળાએ એક સ્ટોર પાસે એ ભબિનેસમૅને ગાડી ઊભી રાખી. બધા ચપૂ 
થઈ ગયા. એની પત્નીથી ન રહવેાયુ ંએટલે એણે પછૂી જ લીધુ,ં 'કેમ તમારો  વવચાર બદલી ગયો 
કે શુ ં? અહીંયા કેમ ઊભા રહી ગયા ?'  
 
ભબિનેસમૅન થોડી વાર વહાલથી એની સામે જોઈ રહ્યો. પછી હસીને બોલ્યો, : 'નહીં 
વહાલી ! વવચાર નથી બદલ્યો ! આ તો મારે થોડીક લખોટીઓ ખરીદવી છે!'  
   

MORAL OF THE STORY: 
Go get your marbles today and start enjoying life with your loved ones.  
"There is Sufficiency in the World for Mans' Need but not for Mans' Greed." 
 

પૈસા…. પૈસા….. પૈસા….. 

પૈસા મકાન ખરીદી શકે છે, ઘર નદહ…. 
પૈસા ખાટલો ખરીદી શકે છે, ઊંઘ નદહ… 
પૈસા ઘદડયાળ ખરીદી શકે છે, સમય નદહ… 
પૈસા પસુ્તક ખરીદી શકે છે, જ્ઞાન નદહ… 
પૈસા હોદ્દો ખરીદી શકે છે, સમ્માન નદહ… 
પૈસા દવા ખરીદી શકે છે, આરોગ્ય નદહ…. 
પૈસા લોહી ખરીદી શકે છે, જીવન નદહ…. 
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પૈસો સવમસ્વ નથી. ઊલટંુ એ ક્ારેક પીડા અને દુ:ખનુ ંકારણ બની રહ ે
છે. હું તમને આ જણાવી રહ્યો છંુ, કારણ કે હું તમારો વમત્ર છંુ, શભુભચિંતક 
છંુ અને મારે તમારા ંદુ:ખ અને પીડા હરી લેવા ંછે. તો હવે તમારા બધા 
પૈસા મને મોકલી આપો જોઈએ. હું તમારા ં દુ:ખ અને પીડા ભોગવી 
લઈશ (!) રોકડમા ંમોકલાવજો… ઓકે ? 
 
સૌથી વધ…ુ… 
સૌથી…. સૌથી વનરથમક કરાતી વસ્ત ુ– ભચિંતા 
સૌથી વધ ુમોટો આનદં – આપવાનો, વહેંચવાનો 
સૌથી વધ ુમોટી ખોટ – સ્વમાન ગમુાવવુ ં
સૌથી વધ ુસતંોષ આપનારંુ કામ – બીજાને મદદ 
સૌથી કદરૂપો દુગુમણ – સ્વાથમ 
સૌથી વધ ુદુલમભ જાવત – સમવપિત આગેવાન / નેતા 
સૌથી સારી ભેટ – પ્રોત્સાહન 
સૌથી વધ ુદૂર કરવાની જરૂર હોય તેવી મશુ્કેલી – ભય 
સૌથી વધ ુઅસરકારક ઊંઘની દવા – મનની શાવંત 
વનષ્ફળતા માટે સૌથી વધ ુજવાબદાર – બહાના ંકાઢવાની વવૃત્ત 
જીવનમા ંસૌથી વધ ુબળવાન તાકાત – પે્રમ 
સૌથી વધ ુખતરનાક વ્યસ્ક્ત જેનાથી દૂર જ રહવે ુ ં– વનિંદાખોર 
દુવનયાનુ ંસૌથી વધ ુશસ્ક્તશાળી કમ્ય્પ્યટૂર – માણસનુ ંમગજ 
સૌથી વધ ુરાખવા જેવી વસ્ત ુ– આશા / શ્રિા 
સૌથી વધ ુખતરનાક શસ્ત્ર – જીભ 
સૌથી વધ ુતાકાત ધરાવતા શબ્દો – ‘હું સમથમ છંુ / હું કરી શકીશ.’ 
સૌથી વધ ુકીમતી મડૂી – વવશ્વાસ 
સૌથી વધ ુહલકી લાગણી – પોતાના પર દયા 
સૌથી વધ ુમલૂ્યવાન, ધરાવવા જેવી વસ્ત ુ– પ્રમાભણકતા 
સૌથી વધ ુસુદંર ધારણ કરવા જેવી વસ્ત ુ– સ્સ્મત 
ઈશ્વર સાથે વાત કરવાનો સૌથી વધ ુઅસરકારક રસ્તો – પ્રાથમના 
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સૌથી વધ ુચેપી લાગણી – નત્સાહ / ધગશ 
જીવનમા ંસૌથી વવશેષ મહત્વની વસ્ત ુ– ઈશ્વર અને તેમા ંશ્રિા 
 
મોટાભાગના ઘર છુપાઈ જવાના આશ્રયસ્થાન  

±ëÕHëõ ÜùËë ÛëÃõ Öù çñßÉ ±ëÕHëë CëßÜë_ @Ýë_Ý ÍùÀë´  É Þ åÀõ Öõäí 
ÉÍÚõçáëÀ TÝäV×ë Àßí Èõ. ÜùËë ÛëÃÞë_ Cëß È\Õë³ ÉäëÞë ±ëlÝV×ëÞ 
Éõäë ÚÞÖë_ ½Ý Èõ, ÚÔí É Úëßí±ù Õß ÕÍØë, ÉäSáõ É Úëßí Âñáõ-
çñÝýÞð_ Öù ÌíÀ, CëßÜë_ ßèõÖù Àù³ ÜëHëç ÕHë Üë×ð_ Úèëß ÀëÏí É Þ åÀõ. 
CëßÜë_ ±õÀ ÕþÀëßÞù ±_ÔÀëß ¶Ûù ÀßäëÜë_ ½Hëõ ±ëÕHëÞõ Ò±ÛÝÓÞí ±õÀ 
áëÃHëí ×ëÝ Èõ! Àù³Þõ Úëßí ÂùáäëÞð_ Àèù Öù ±õ Àèõåõ Àõ ÖÜõ ½HëÖë 
Þ×í, ÕHë çñßÉÞù ÖÍÀù ±õÀáù ×ùÍù ±ëäõ Èõ? ±õÞí ÕëÈâ ÀõËÀõËáë_  
°äÉ_Öð ØëÂá ×³ ½Ý, ÕHë Úëßí±ù Ú_Ô èùÝ Öù ÕHë CëßÜë_ É @Ýë_À Þõ 
@Ýë_À ÞëÞë_ °äÉ_Öð±ù Öù èëÉß èùÝ É Èõ. ÜEÈß Éõäë_ ßùÃ ÎõáëäÞëßë_ 
É_Öð±ù çëÜõ çëäÔëÞí ÚßëÚß Èõ, ÕHë ÈõäËõ ±ë ÚÔë_×í ç_ÕñHëýÕHëõ 
ÒçðßìZëÖÓ ±ìáMÖ ×äëÞð_ Öù å@Ý É Þ×í. ÕßØõå×í ×ùÍë ìØäçù ÜëËõ 
ÕëÈë_ Îßõáë_ ±ëÕHëë_ çÃë_ç_Ú_Ôí±ù ±Þõ ìÜhëù ÖõÜÞí çë×õ Òåð© ÕëHëíÓ 
á³Þõ CëñÜÖë_  èùÝ Èõ. ±èÙÞð_ ÕëHëí ÖõÜÞõ ÕíäëáëÝÀ áëÃÖð_ Þ×í. ±õ äëÖ 
Çùyç çëÇí Èõ Àõ ØñìæÖ Éâ äëËõ ßùÃù ÜëHëçÞë åßíßÜë_ ØëÂá ×ëÝ Èõ, 
ÎõáëÖë ÕHë èùÝ Èõ, ÕHë åð© ÉâÞù ±ëÕHëù ±ëÃþè ÈõäËõ ÉâÞë åð© 
™ëùÖù çðÔí ÕèùîÇäù ½õ³±õ ±Þõ ±ë ÚëÚÖÜë_ Öù ±ëÂí ØðìÞÝëÜë_ 
±ùÈëäkëõ ±_åõ Éõ çÜVÝë ¶Ûí ×³ Èõ Öõ ±úzùìÃÀíÀßHëÞí Èõ ±Þõ ÖõÞõ 
±õÀ ìåZëë ÖßíÀõ VäíÀëßí áõäí ÕÍí Èõ, ÕHë ±ë Öù ±áÃ Üðtù Èõ. Üñâ 
Üðtù ±õ Èõ Àõ ÜëHëç ÀëÇÞë Ú_Ô À>_ÕëÜë_ É ÞíßùÃí ßèí åÀõ, °äí åÀõ ±õ 
½ÖÞí T²ìkë ÀõâääëÞð_ äáHë ÂùË<_ Èõ. ÕþÀòìÖ çë×õÞí ±ëÕHëí çÃë³Þõ Îßí 
±ùâÂäëÞí-çÜÉäëÞí CëÍí ±ëäí ÕèùîÇí Èõ. çñÝý, Ç_Ä, Öëßë, ÔßÖí, T²Zëù 
±ë ÚÔë_Þõ Îßí ±ëÕHëõ ±ëÕHëë °äÞÜë_ Ý×ëV×ëÞõ ÃùÌääëÞí Éwß Èõ. 
°äÞÞõ Üëhë ÕùæHë É ÞèÙ, Úâ ±ëÕäëÞí ÖõÞí åã@Ö ìäåõ èäõ ÂðØ 
ìäiëëÞí±ùÞõ ÕHë å_Àë ßèí Þ×í. ÜèëÞ ßìåÝÞ ÞäáÀ×ëÀëß Îë³Íùß 
ØùVÖùäVÀí±õ À•ëð_ ÈõÑ èð_ ßëÖõ ±ëÀëåÜë_ Öëßë±ùÞõ ½õª È\_ IÝëßõ ìÉ_ØÃí 
±õËáí çð_Øß áëÃõ Èõ! ±ëÀëå ÀõËáð_ çð_Øß-ÀõËáð_ ±ØûÛðÖ Èõ! ÕHë ÔßÖí Õß 
èð_ ½õª È\_ ±Þõ áëÃõ Èõ Àõ ÀõËáð_ ÀØwÕð_, ÀõËáð_ Ã_Øð_ ±ëÕb_ °äÞ Èõ. ÀõËáí 
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ZëðÄÖë, ÀõËáí èíÞÖë, Çëßõ ÖßÎ Ã_ØÀí  ±Þõ ÜëHëç-ÜëHëç äEÇõ äõß{õß!Ó 
ßìåÝëÞë Ë>_Àí äëÖëýÞë ±õäë É ±õÀ ÜèëÞ áõÂÀ ±õLËÞ ÇõÂùäÞí ±õÀ 
äëÖëý Èõ-áë³Ëûç. ±ëÜë_ ÕHë ±Þ_Ö ÀëâÞë ±ëÀëåÞë ±ØûÛðÖ çúîØÝý ÞíÇõ, 
ÕþÀòìÖÞí åë_Ö ç_ÃíÖçÛß åùÛë äEÇõ ÜëHëçÞí ³EÈë±ù, ±ëÀë_Zëë±ù ±Þõ 
Õðßðæë×ýÞð_ ÀíìÍÝëßð_ ÀõËáð_ ±SÕ ±Þõ ±×ýèíÞ áëÃõ Èõ ±õÞð_ xØÝVÕ×a ØåýÞ 
½õäë Üâõ Èõ.±ëÕHëë CëßÞí Ò±ë_ÖìßÀÓ ç½äË ±Þõ ±ëÕHëë °äÞÞí Úë•ë 
ç½äËÜë_ ÛúìÖÀ çðÂçÃäÍùÞù ±ëÕHëù AÝëá ÜðAÝ ß•ëù Èõ, ÕHë ±ëÕHëí 
ÕùÖëÞí ±_Øß Éõ áíáíÈÜ äëÍíÞù ±èõçëç ±ëÕHëÞõ ×äù ½õ³±õ Öõ Þ×í, 
ÀõÜ Àõ ±õÞõ ÕëHëí ±Þõ ÕùæHë ±ëÕÞëßë_ ÖkäùÞí µÕõZëë É ×Öí ßèí Èõ. 
ÕþÀòìÖ É ÜëÖë Èõ ±Þõ ÕùæHë ÖõÞí Õëçõ×í É ÜõâääëÞð_ Èõ. ±ëÕHëõ Öù 
ÕþÀòìÖÞí Þ°À É³ åÀÖë Þ×í. çÜÝ Þ×í, ìäåõæ Öù ³EÈë Þ×í. 
Õ_Âí±ù, T²Zëù, eáù ÚÔð_ É ±¼UÝ ×³ ÃÝð_ Èõ. Õåð±ù èäõ Cëß, ÂõÖß Àõ 
çíÜÞí Àù³ åùÛë ß•ëë_ Þ×í. ÀõËáë_À ÕþëHëí±ù ÜèëÞÃßÞë ßVÖë µÕßÞí 
±ÍÇHëù ÖßíÀõ, ÞÔìHëÝëÖë_ Àë_ Öù ÚõÌë_ èùÝ Èõ Àõ CëñÜí ß•ëë_ èùÝ Èõ Úí½_ 
ÀõËáë_À Üëhë ÜëáçëÜëÞÞë_ äëèÞùÞù ÛëÃ ÚÞí ÃÝë_ Èõ.  ±ë ±ëÂù 
çäëá Öù Úèð TÝëÕÀ ±Þõ ±ËÕËù Èõ, ÕHë ÜëHëçù±õ ÕùÖÕùÖëÞí ßíÖõ 
ÕþÀòìÖ çë×õÞí çÃë³ Îßí °äÖí ÀßäëÞù ìäÇëß Àßäù ÕÍåõ ±Þõ ±ëÉõ 
FÝëßõ ±ëÕHëõ ÚÔë É °äÞç_Cëæý ±Þõ ÜèkäëÀë_ZëëÞë @áõåÜë_ ±Ëäë´ 
ÃÝë Èí±õ IÝëßõ ±ëÕHëõ Üëhë Àù³ Ýë_ìhëÀ ÇßÂù Þ×í, Üëhë ÒÚâÖHëÓ É 
±ëÕb_ °äÞ Þ×í, Üëhë µIÕëØÀÖë ±Þõ ÔÞáëÛ ±õ É ±ëÕb_ lõÝ Þ×í 
±õËáð_ çÜÉäëÞí-ìäÇëßäëÞí Éwß Èõ. ±ëÕHëõ ÜëHëç Èí±õ, ±ìäÞëåí 
±ëIÜëÞë äëèÀ Èí±õ, Üëhë ÔëÞÞë_ °äÍë_ Þ×í Öõ èÀíÀÖÞð_ çIÝ äöiëëìÞÀ 
ßíÖõ ÕHë ÕëÜí åÀëÝ Öõäð_ Èõ. Öõ ìØåëÜë_ èäõ ìäiëëÞÞë µÕëçÀù ÕHë 
ìäÇëßÖë ×³ ÃÝë Èõ. ±õÀ çÜÝ ±õäù èÖù FÝëßõ ØëÀÖßù ÜëÞÖë Àõ ÉõÜ 
ìÕkëëåÝ (áíäß) ìÕkë ÚÞëäõ Èõ ÖõÜ ÜÃÉ ìäÇëßù ÕõØë Àßõ Èõ. ±ëÉõ èäõ 
ÖÚíÚí çìèÖÞë_ ÚÔë_ É ìäiëëÞùÞë ±Ãþõçßù ìäÇëßÜë_ ÕÍuë Èõ Àõ ½õ 
ìäÇëßù Øñß Øñß ÕèùîÇí åÀÖë èùÝ Öù Öõ Üëhë V×ñâ ™ëëä åí ßíÖõ èù³ åÀõ 
Èõ? °äÞõ Üëhë ÕùæHë  É ÞèÙ, ÕþëHëÞí ÕHë Éwß Èõ ±Þõ Öõ Ú_Þõ ÜëËõ 

ÕþÀòìÖ ±Þõ ÕßÜëIÜëÞí Þ°À Éäë ìçäëÝ Úí½õ ìäÀSÕ Þ×í.-ભપુતભાઈ 
વડોદદરયા  
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ધમમ અને વવજ્ઞાન 

અંધશ્રિા છે આંધળી, વહમેને વટંોળે વહ;ે 

અતીશ્રિા છે અવળચડંી, વેવલાપણાનંા ંવાવેતર કરે. 

યરુોપે અટપટા ં યતં્રો શોધી ફીટ કયાું ફૅક્ટરીમા;ં 
આપણે સીિીયતં્રો બનાવી, ફીટ કયાું ફોટામા.ં 
પશ્ચીમે નપગ્રહ બનાવી, ગોઠવી દીધા અંતરીિમા;ં 
આપણે ગ્રહોના નગં બનાવી, મઢી દીધા અંગઠુીમા.ં 
જાપાન વીજાણ ુ યતં્રો થકી, સમિૃ બન્ટ્યુ ં જગમા;ં 
આપણે વૈભવલક્ષ્મીના ં વ્રતો કરી, ગરીબી રાખી ઘરમા.ં 
અમેરીકા વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી બળવાન બન્ટ્યો વવશ્વમા;ં 
આપણે ધાવમિક કમમકાડંો થકી, કંગાળ બન્ટ્યા દેશમા.ં 
પશ્ચીમે પરીશ્રમ થકી, સ્વગમ નતાયુું આ લોકમા;ં 
આપણે પજુાપાઠ–ભકતી કરી, સ્વગમ રાખ્યુ ં પરલોકમા.ં 
ઍડવડમ જેનરે રસી શોધી, શીતળા નાબદુ કયામ જગમા;ં 
આપણે શીતળાના ં મદંીર બાધંી, મખુમ ઠયામ આખા જગમા.ં 
પયામવરણ–પ્રદુષણથી જયારે જગત આખુ ં છે ચીંતામા;ં 
આપણે વિૃો જગંલો કાપી, લાકડા ં ખડક્ા ં ચીતામા.ં. 
વાસ્તશુાસ્ત્રનો દંભ ને વળગાડ, લોકોને પીડ ે આ દેશમા;ં 
ફાલતશુાસ્ત્ર છે એ, છેતરાશો નહીં, ઠગનારા ઘણા છે આ દેશમા.ં 
સાયટંીફીકલી બ્લડ ચૅક કરી, ઍંગેજમેન્ટ્ટ કરે પશ્ચીમમા,ં 
સતંાનોને ફસાવી જન્ટ્મકંુડળીમા,ં લગ્નકંુડાળા ં થાય આ દેશમા.ં 
લસણ–ડંુગળી–બટાકા ખાવાથી પાપ લાગે આ દેશમા,ં 
આખી ને આખી બેન્ટ્ક ખાવા છતા ંપાપ ન લાગે આ દેશમા ં

બારાખડી આપણને શુ ંકહ ેછે? 

ક – કહ ેછે કલેશ ન કરો. 
ખ – કહ ેછે ખરાબ ન કરો. 
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ગ – કહ ેછે ગવમ ન કરો. 
ઘ – કહ ેછે ઘમડં ન કરો.. 
ચ – કહ ેછે ભચિંતા ન કરો. 
છ – કહ ેછે છળથી દૂર રહો. 
જ – કહ ેછે જવાબદારી વનભાવો. 
િ – કહ ેછે િઘડો ન કરો. 
ટ – કહ ેછે ટીકા ન કરો. 
ઠ – કહ ેછે ઠગાઇ ન કરો. 
ડ – કહ ેછે કયારેય ડરપોક ન બનો. 
ઢ – કહ ેછે કયારેય ‘ઢ’ ન બનો. 
ત – કહ ેછે બીજાને તચુ્છકારો નહીં. 
થ – કહ ેછે થાકો નહીં. 
દ – કહ ેછે દીલાવર બનો. 
ધ – કહ ેછે ધમાલ ન કરો. 
ન – કહ ેછે નમ્ર બનો. 
પ – કહ ેછે પે્રમાળ બનો. 
ફ – કહ ેછે ફુલાઇ ન જાઓ. 
બ – કહ ેછે બગાડ ન કરો. 
ભ – કહ ેછે ભારરૂપ ન બનો. 
મ – કહ ેછે મધરૂ બનો. 
ય – કહ ેછે યશસ્વી બનો. 
ર – કહ ેછે રાગ ન કરો. 
લ – કહ ેછે લોભી ન બનો. 
વ – કહ ેછે વેર ન રાખો. 
શ – કહ ેછે કોઇને શત્ર ુન માનો. 
સ – કહ ેછે હંમેશા સાચ ુબોલો. 
ષ – કહ ેછે હંમેશા ષટ્કાયના જીવની રિા કરો. 
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હ – કહ ેછે હંમેશા હસતા રહો. 
િ – કહ ેછે િમા આપતા શીખો. 
જ્ઞ – કહ ેછે જ્ઞાની બનો.  
 
એક હ્રદયદ્રાવક વાતામ   

ઈન્ટ્ટરનેટ પરથી લીધેલ પ્રસગંોના ભાવાનવુાદ પર આધારીત સુદંર પસુ્તક ‘અંતરનો નજાસ’ 
(મોતીચારો ભાગ-3) માથંી સાભાર.]  

ભણવામા ંખબૂ જ હોંવશયાર એવો અવતશ્રીમતં ઘરનો એક નવયવુક કૉલેજના અંવતમ વરસની 
પરીિાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. એના વપતા એ વવસ્તારના સૌથી ધનવાન અને પ્રવતસ્ષ્ઠત 
નદ્યોગપવત હતા. છોકરો પણ ભણવામા ંખબૂ તેજસ્વી હતો. 
એક દદવસ જમવાના ટેબલ પર થતી વાતચીત દરવમયાન એના વપતાએ પછૂયુ ંકે પરીિાની 
તૈયારીઓ કેવી ચાલે છે ? એના જવાબમા ંદીકરાએ જવાબ આપ્યો કે ખબૂ જ સરસ અને કદાચ 
યવુનવવસિટીમા ંપ્રથમ નબંર આવી જાય તો પણ નવાઈ નહીં. બાપ આ સાભંળીને ખબૂ ખશુ થયો. 
થોડી વાર પછી એ યવુકે ફરી પછૂ્ુ ંકે, ‘વપતાજી, જો મારો પ્રથમ નબંર આવે તો ફલાણા શૉરૂમમા ં
રાખવામા ંઆવેલી હોન્ટ્ડાની નવી સ્પોટમસ કાર મને ભેટમા ંઆપશો ખરા ?’  બાપે હા પાડી. એના 
માટે તો આવી કારની ખરીદી એ રમતવાત હતી. પેલો યવુક ખબૂ રાજી થઈ ગયો. એ કાર ખરેખર 
તો એના માટે ડ્રીમ કાર હતી. એનો વાચંવાનો નત્સાહ અનેક ગણો વધી ગયો. મહનેત ુઅને 
હોવશયાર તો એ હતો જ. એ નપરાતં એણે સાચા અથમમા ંતનતોડ મહનેત શરૂ કરી દીધી. રોજ 
કૉલેજથી આવતા ંજતા ંએ પેલા શૉ-રૂમ પાસે ઊભો રહી હોન્ટ્ડા-સ્પૉટમસ-કારને બે િણ જોઈ લેતો. 
થોડા દદવસો પછી જ આ કારના સ્સ્ટયદરિંગ પર પોતાની આંગળીઓ ફરતી હશે એ વવચારમાત્ર એને 
રોમાભંચત કરી દેતો. એણે આ અંગે પોતાના વમત્રોને પણ વાત કરી રાખી હતી. ધારણા પ્રમાણે જ 
એની પરીિા ખબૂ જ સરસ રહી. યવુનવવસિટીમા ંએ પ્રથમ આવ્યો છે એવી જાણ થતા ંજ એણે 
કૉલેજ પરથી પોતાના વપતાને ફોન કરી દીધો. પોતાની ભેટની વાત પણ યાદ કરાવી દીધી. પછી 
એ ઘરે જવા નીકળ્યો. જેમ જેમ ઘર નજીક આવતુ ંગયુ ંતેમ તેમ એના ધબકારા વધવા લાગ્યા. 
પોતાના આંગણામા ંગોઠવાયેલી સ્પૉટમસ કાર કેવી સરસ લાગતી હશે એની કલ્પના કરતો એ ઘરે 
પહોંચ્યો. કમ્પાનન્ટ્ડનો દરવાજો ખોલીને આંગણામા ંએણે નજર નાખી, પણ પેલી કાર ક્ાયં દેખાઈ 
નહીં. એ થોડોક વનરાશ અને નદાસ થઈ ગયો. કદાચ કારની દડભલવરી પછી લેવાની હશે તેમ 
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વવચારીને એ ઘરમા ંદાખલ થયો. નોકરે એને આવીને કહ્ુ ંકે શેઠ સાહબે એમના રૂમમા ંએના 
આવવાની રાહ જુએ છે. દોડતો એ વપતાજીના રૂમમા ંપહોંચ્યો. એના વપતાજી જાણે એના આવવાની 
રાહ જ જોઈ રહ્યા હોય તેવુ ંલાગ્યુ.ં એના આવતા ંજ એમણે ઊભા થઈ એ યવુકને ગળે વળગાડયો. 
અમીર બાપનો દીકરો હોવા છતા ંબાપના પૈસે તાગડવધન્ના કરવાને બદલે દદલ દઈને ભણવાવાળા 
દીકરા માટે એમને કેટલુ ંબધુ ંગૌરવ છે એવુ ંપણ કહ્ુ.ં. પછી સુદંર કાગળમા ંવીંટાળેલુ ંએક 
નાનકડંુ બૉક્સ એને આપીને કહ્ુ ં; ‘દીકરા, આમ જ આગળ વધતો રહ ેએવા મારા આશીવામદ છે. 
આ લે તારા માટે મારા તરફથી નત્તમ ભેટ !’ એટલુ ંકહી બૉક્સ દીકરાના હાથમા ંઆપી તેઓ 
પોતાના કામે જવા નીકળી ગયા. વપતાના ગયા પછી દીકરાએ બૉક્સ ખોલ્યુ.ં જોયુ ંતો એમા ંપાકા 
પઠૂાવંાળં સોનેરી અિરોથી લખાયેલુ ંબાઈબલ હત ુ.ં બાઈબલ બનેં હાથમા ંપકડીને એ થોડી વાર 
એની સામે જોઈ રહ્યો. એને અત્યતં ગસુ્સો આવ્યો. બાઈબલ એમ જ ટેબલ પર મકૂીને એ વવચારમા ં
પડી ગયો. ઘરમા ંઅઢળક પૈસો હોવા છતા ંપોતાની એક જ માગણી પરૂી કરવામા ંબાપનો જીવ ન 
ચાલ્યો એ વાત એને હાડોહાડ કોરી ખાતી હતી. સ્પોટમસ કાર અપાવવાની હા પાડયા પછી પણ 
વપતાનો જીવ ન ચાલ્યો એનુ ંએને ખબૂ જ લાગી આવ્યુ.ં એ પોતે પણ સ્વમાની હતો. એટલે બીજી 
વખત વપતા પાસે માગવાનો કે એમને યાદ અપાવવાનો તો સવાલ જ નહોતો પેદા થતો. ઘણો 
વખત વવચાર કયામ પછી એણે કાગળ લીધો. એમા ંટકૂમા ંએટલુ ંજ લખ્યુ ંકે, ‘પજૂ્ય વપતાજી, 
સ્પૉટમસ કારને બદલે બાઈબલ આપવામા ંઆપનો કોઈ શભુ ઈરાદો જ હશે એમ માનુ ંછંુ. પણ મારે 
સ્પૉટમસકાર જોઈતી હતી. હું ઘરેથી જાઉં છંુ. ક્ા ંજાઉં છંુ તે નહીં કહું. જ્યારે તમારી સમકિ 
પૈસાદાર બની જઈશ ત્યારે જ હવે તમને મોં બતાવીશ. એ જ… પ્રણામ.’  ભચઠ્ઠી બાઈબલના બૉક્સ 
પર મકૂી એ ઘરેથી નીકળી ગયો. નોકરોએ એને પાછો વાળવાની અને ક્ા ંજઈ રહ્યો છે એ 
જાણવાની ખબૂ કોવશશ કરી જોઈ, પરંત ુવ્યથમ ! કોઈને કંઈ પણ કહ્યા વવના એ જતો રહ્યો.   વરસો 
વીતી ગયા.ં યવુકના ંનસીબ ખબૂ સારા ંહતા.ં મહનેત ુઅને હોવશયાર તો એ હતો જ એટલે એણે જે 
ભબિનેસ શરૂ કયો તેમા ંતેને અણધારી સફળતા મળી અને એ અવતશ્રીમતં બની ગયો. સુદંર મજાનુ ં
ઘર બનાવી એણે લગ્ન પણ કરી લીધા.ં વચ્ચે વચ્ચે એને પોતાના પે્રમાળ વપતા યાદ આવી જતા. 
પરંત ુએ પે્રમાળ ચહરેા પાછળ રહલેો કંજૂસ માણસનો ચહરેો એને તરત જ દેખાતો. માતાના મતૃ્ય>ુ 
પછી પોતે આટલા વરસમા ંએક સ્પોટમસ-કાર જ માગી અને અઢળક પૈસો હોવા છતા ંએના વપતાએ 
કારને બદલે સદુફયાણી દફલૉસૉફી િાડવા ફકત બાઈબલ જ આપ્યુ,ં એ યાદ આવતા ંજ એનુ ંમન 
કડવાશથી ભરાઈ જત ુ.ં    પરંત ુએક દદવસ વહલેી સવારથી જ ન જાણે કેમ એને એના વપતાની 
યાદ ખબૂ જ આવતી હતી. હવે તો એ ઘણા વિૃ પણ થઈ ગયા હશે. કંઈ નહીં તો એમની સાથે 
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વાત તો કરવી જ જોઈએ. વિૃ માણસોને સતંાનોના અવાજથી પણ શાતા વળતી હોય છે. વપતા 
સાથે ફોન પર વાત કરવાની એને અવતતીવ્ર ઈચ્છા થઈ આવી. આમેય સમયની સાથે દરેક 
ગસુ્સાનુ ંકારણ નાનુ ંથત ુ ંજાય છે અને એકાદ દદવસ એવો પણ આવે કે માણસને એમ થાય કે, 
‘અરે ! આવા નાના અને વાદહયાત કારણ માટે આપણે આટલા બધા ગસુ્સે થયા હતા ?!’ આવુ ંજ 
કંઈક એ યવુાનની સાથે બની રહ્ુ ંહત ુ.ં એણે ફોન લઈ પોતાના ઘરનો નબંર ઘમુાવ્યો. સામા છેડે 
જ્યારે કોઈએ ફોન ઊંચક્ો ત્યારે તો એના ધબકારા ખબૂ વધી ગયા હતા. વપતાજી સાથે પોતે કઈ 
રીતે વાત કરી શકશે એની અવઢવ સાથે એણે ‘હલેો !’ કહ્ુ.ં પણ એને વનરાશા સાપંડી. સામા છેડે 
એના વપતાજી નહોતા પણ ઘરનો નોકર હતો.નોકરે કહ્ુ ંકે : ‘શેઠ સાહબે તો અઠવાદડયા પહલેા ં
અવસાન પામ્યા. તમે પોતાનુ ંસરનામુ ંજણાવેલ નહીં એટલે તમને જાણ શી રીતે કરી શકાય ? 
પણ મરતા ંસધુી તમને યાદ કરીને રડતા હતા. એમણે કહલે ુ ંકે તમારો ફોન ક્ારેય પણ આવે તો 
તમને બધો કારોબાર સભંાળવા બોલાવી લેવા. એટલે તમે આવી જાવ !’ પેલા યવુક પર તો જાણે 
વજ્રઘાત થયો. પોતાના વપતાને એમની છેલ્લી િણોમા ંપણ મળી ન શકાયુ ંએ વાતની વેદનાએ 
એના હૈયાને વલોવી નાખ્યુ.ં પણ હવે શુ ંથાય ? પોતાના ઘરે પાછા જવાની ઈચ્છા સાથે એણે 
સહકુટંુબ વતન તરફ પ્રયાણ કયુું.  ઘરે આવીને સીધો જ એ પોતાના વપતાના રૂમમા ંગયો. એમની 
છબી સામે ઊભા રહતેા ંજ એની આંખો વરસી પડી. થોડી વાર આંખો બધં કરીને એ એમ જ ઊભો 
રહ્યો. પછી પોતાના રૂમમા ંઆવ્યો. એની બધી જ વસ્તઓુ બરાબર અને વ્યવસ્સ્થત રીતે 
ગોઠવાયેલી હતી. વપતાજી ચોખ્ખાઈ અને સઘુડતાના ખબૂ જ આગ્રહી હતા, એ બરાબર દેખાઈ 
આવતુ ંહત ુ.ં એવામા ંએની નજર પોતાના ટેબલ પર પડેલ સોનેરી અિરવાળા બાઈબલ પર પડી, 
આ એ જ બાઈબલ હત ુ ંજેના કારણે એણે ઘર છોડ્ુ ંહત ુ.ં એના મનમાથંી વપતાજી માટેની બધી જ 
કડવાશ ગાયબ થઈ ગઈ હતી. એણે બાઈબલ હાથમા ંલઈ ખોલ્યુ.ં પ્રથમ પાના પર જ એના 
વપતાએ લખ્યુ ંહત ુ:ં  ‘હ ેભગવાન ! મારા દીકરા જેવા નત્તમ સતંાનને ભેટ કઈ રીતે આપવી તે ત ુ ં
મને વશખવાડજે. એણે માગેલ વસ્તઓુ સાથે એને નત્તમ સસં્કારોનો વારસો પણ આપી શકંુ એવુ ં
કરજે.’ એ યવુકને આજે પોતાના વપતાએ લખેલ આ શબ્દો બાઈબલના શબ્દો જેટલા જ મહાન 
લાગ્યા. એ શબ્દોને ચમૂવા એણે બાઈબલને હોઠે લગાડ્ુ.ં એ જ વખતે એના ંપાનાઓં વચ્ચે ક્ાકં 
છુપાયેલ એક નાનકડંુ કવર નીચે જમીન પર પડ્ુ.ં પેલા યવુાને એ કવર ખોલ્યુ.ં એમા ંહોન્ટ્ડા 
સ્પૉટમસ-કારની ચાવી અને સપંણૂમ ચકૂતે લખેલુ ંપેલા શૉ-રૂમનુ ંભબલ હત ુ.ં એના પર તારીખ હતી : 
એ પ્રથમ નબંરે પાસ થઈને આવ્યો હતો એ જ દદવસની….!    કંઈકેટલીય વાર સધુી એ નીચે 
બેસી રહ્યો. પછી હૃદય ફાટી જાય એટલુ ંબધુ ંરડયો. ધ્રસુકે ધ્રસુકે. એ પછી કલાકો સધુી સનૂમનૂ 
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બની એ પોતાના વપતાજીની છબી સામે જોતો રહ્યો. 
*** 
ભેટ આપણે ધારીએ એ રીતે મળે તો જ આપણે એનો સ્વીકાર કરીએ એ તો કેવુ ં? વડીલો તો ઠીક, 
ભગવાન તરફથી જુદી જુદી રીતે પૅદકિંગ કરાયેલ આવી કેટલી બધી ભેટોનો આપણે અસ્વીકાર 
કરતા ંહોઈશુ ં? કારણ એક જ કે આપણી ધારણા પ્રમાણે એનુ ંપૅદકિંગ થયુ ંનથી હોત ુ.ં બસ ! એટલુ ં
જ! 

જીવન જીવવાની જડીબટુ્ટી,  

૧. દરરોજ ૧૦ થી ૩૦ વમવનટ ચાલવા જાઓ અને હા, ચાલતી વખતે ચહરેા પર હળવુ ંસ્સ્મત હોય 
તો નત્તમ! 
૨. દરરોજ ઓછામા ંઓછી ૧૦-30 વમવનટ માટે એકાતંમા ંબેસો.. 
૩. દરરોજ ૭ કલાક ઊંધો. 
૪. જોશ, નત્સાહ અને કરૂણા આ ત્રણ મહત્વના ગણુો છે જીવનમા.ં 
૫. નવી રમતો વશખો/રમો. 
૬. ગયા વષે કરતા ંઆ વષે વધારે પસુ્તકો વાચંો. 
૭. ધ્યાન, યોગ અને પ્રાથમના માટે સમય ફાળવો. 
૮. ૭૦થી વધારે ઉંમરના અને ૭થી ઓછી ઉંમરના લોકો સાથે સમય ગાળો. દરરોજ શક્ ન હોય 
તો અઠવાદડએ. 
૯. જાગતા ંસપના ંજુઓ. 
૧૦. પ્લાન્ટ્ટ (ફેકટરી)મા ંબનતી વસ્તઓુ કરતા ંપ્લાન્ટ્ટ(છોડ)મા ંઊગતી વસ્તઓુને ખોરાકમા ંમહત્વ
નુ ંસ્થાન આપો. 
૧૧. પષુ્કળ પાણી પીઓ. 
૧૨. દરરોજ ઓછામા ંઓછા ત્રણ વ્યસ્ક્તના ચહરેા પર સ્સ્મત લાવો. 
૧૩. ચચામ/વનિંદા/કુથલીમા ંસમય ન બગાડો. 
૧૪. ભતૂકાળ ભલૂી જાઓ. ખાસ કરીને પવત/પત્નીની ભલૂો. વતમમાનકાળનો આનદં લો. 
૧૫. રાજાની જેમ સવારનો નાસ્તો કરો, રાજકુમારની જેમ બપોરનુ ંભોજન લો અને ભભખારી જેટલુ ં
રાતે્ર જમો! 
૧૬. દરેક દલીલની સામે જીતી શકવાના નથી, મતભેદ સ્સ્વકારી લો. 
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૧૭. સરખામણી કરવાનુ ંછોડો.. ખાસ કરીને પવત/પત્નીની સરખામણી.. 
૧૮. તમારા સખુનુ ંકારણ ફક્ત તમે છો. 
૧૯. દરેકને માફી બિો. િમા વીરસ્ય ભષૂણમ ્
૨૦. બીજા લોકો તમારા માટે શુ ંવવચારશે એવા વવચાર છોડો.. 
૨૧. ભગવાન સૌનુ ંભલુ ંકરશે. 
૨૨. ગમે તેટલી સારી કે ખરાબ પદરસ્સ્થવત હશે, બદલાશે જરૂર. 
૨૩. માદંા પડશો ત્યારે તમારો બૉસ નહીં પણ તમારા વમત્રો તમારી સભંાળ રાખશે, માટે વમત્રોના 
સપંકમમા ંરહો. 
૨૪. નકામી, નઠારી અને જેમાથંી આનદં ન મળે તેવી વસ્તઓુથી દૂર રહો. 
૨૫. ઈષામ સમયનો બગાડ છે. તમને જોઈત ુ ંબધુ ંતમારી પાસે છે. 
૨૬. નત્તમ હજી આવવાનુ ંબાકી છે. 
૨૭. ગમે તેવો ખરાબ મડૂ હોય, ઊઠો, તૈયાર થાઓ અને બહાર આંટો મારી આવો. 
૨૮. દરરોજ સવારે ઊઠીને ભગવાનનો આભાર માનો. 
૨૯. આ જડીબટુ્ટીઓનુ ંસેવન કરો અને સગા વ્હાલાઓને પણ જણાવો..  

 

અભ્યાસનો અથમ શ?ૂ 
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ઇશ્વરે કદી કીધુ ંનથી કે તમને પીડા વગરના દદવસો આપીશ. 

વીતી ગયેલી િણોને સધુારી નવી શરુઆતની તક તો કોઇને મળતી નથી.  
પણ આ િણ થી પ્રારંભ કરીને નવો અંત મેળવવાની તક તો દરેક જણ મેળવી શકે છે ! 
ઇશ્વરે કદી કીધુ ંનથી કે  
તમને પીડા વગરના દદવસો આપીશ.  
દુુઃખ નહીં ફક્ત હાસ્ય આપીશ.  
વાદળ વવનાનો સયૂમપ્રકાશ આપીશ.  
........પણ એણે એ જરુર કીધુ ંછે કે  
તમને પીડા સહન કરવાની તાકાત આપીશ.  
રડીને હળવા થવાની રાહત આપીશ.  
રસ્તો સિેુ એવો પ્રકાશ આપીશ….  
 
વનરાશાઓ રોડ પર આવતા બમ્પ જેવી હોય છેુઃ  
તમારી ગવત થોડીક વાર માટે રંુધાય જરુર છે,  
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પણ પછી ની સફર મા ંતો આનદં મળે જ છે...  
માટે બમ્પ પર જ રોકાઇ ના જતા,  
આગળ વધતા રહજેો!  
 
જ્યારે જોઇત ુ ંહોય એ ના મળે  
ત્યારે વનરાતં જીવે બેસીને ખશુ થજો,  
કારણ કે ઇશ્વર  
તમને કૈંક વધારે સારંુ આપવાનુ ંપ્લાનીંગ કરી રહ્યા હશે!  
સાર-નરસા અનભુવ થાય ત્યારે યાદ રાખજો કે  
જીવનની દરેક ઘટના તમને શીખવાડે છે  
કે કેવી રીતે જીવનમા ંવધ ુપ્રસન્નતા મેળવવી...   
કે કેવી રીતે દુુઃખથી ભાગંી પડવામાથંી બચવુ.ં..  
કોઇ તમને ચાહ ેએવી ફરજ પાડવી તો શક્ નથી.  
તમારે તો તમને કોઇ પે્રમ કરી શકે  
એવી વ્યસ્ક્ત બનવાની કોવશશ કરતારહવેાની છે.  
 
માપ્યા વગરનો પે્રમ કરશો  
ત્યારે જ  પે્રમ  કેટલો છે એ માપી શકશો !  
જેને પે્રમ આપવો ગમે  
અને જેને આપતા હો તેને પણ  
તમારા પે્રમનો પ્રવતસાદ આપવો ગમતો હોય  
એવી વ્યસ્ક્ત મળી જાય ત્યારે મોં  ધોવા ના જતા!  
માનને ખાતર પે્રમ ગમુાવવા કરતા ં 
પે્રમને ખાતર માન ગમુાવવાનુ ંપસદં કરજો..  
પે્રમ કરવા સપંણૂમ પાત્રની રહ જોવા કરતા ં 
પે્રમ કરતા ંહો એ પાત્રને  
સપંણૂમ પે્રમ કરવાના પ્રયત્ન કરજો.  
તમને જ્યારે કોઇની સાચી પરવા હોય ત્યારે  
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તમે નથી જોતા એની ખામીઓ.. તમે એને સ્વીકારી લો છો  
નથી માગંતા જવાબો....એના બચાવો ને સ્વીકારી લો છો  
નથી શોધતા ભલુો.... એ સધુારવાની મહનેત મા ંલાગી જાવ છો  
 
જુના વમત્રોને ક્ારેય ગમુાવતા નહીં  
એની જગ્યા લઇ શકે એવુ ંકોઇ કદીય મળશે નહીં  
મૈત્રી વાઇન જેવી હોય છે...જેટલી જુની એટલી લજ્જત વધ ુ!- લેખકુઃ અજ્ઞાત 

 

આ માણસ જાણે મોબાઇલ થઈ ગયો  
જરૂર જેટલી જ લાગણીઓ  
દરચાર્જ કરતો થઈ ગયો  
ખરે ટાણે જ િીરો બેલેન્ટ્સ   
દેખાડતો થઈ ગયો  
આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!  
સામે કોણ છે એ જોઈને  
સબંધં દરવસવ કરતો થઈ ગયો  
સ્વાથમના ંચશ્મા પહરેી વમત્રતાને પણ  
સ્વીચ ઓફ કરતો થઈ ગયો  
આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!  
આજે રીટા તો કાલે ગીતા એમ  
મોડેલ બદલતો થઈ ગયો  
વમવસસને છોડીને વમસને  
એ કોલ કરતો થઈ ગયો  
 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!  
પડોશીન ુઊંચુ ંમોડેલ જોઈ  
જુઓને જીવ બાળતો થઈ ગયો  
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સાલુ,ં થોડી રાહ જોઈ હોત તો!  
એવુ ંઘરમા ંયે કહતેો થઈ ગયો  
 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!  
હોય બરોડામા ંઅને છંુ સરુતમા ં 
એમ કહતેો એ થઈ ગયો  
આજે હચ તો કાલે દરલાયન્ટ્સ એમ  
ફાયદો જોઈ વમત્રો પણ બદલતો થઈ ગયો  
 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!  
ઈનકવમિંગ – આનટ ગોઈંગ ફ્રીના ંચક્કરમા ં 
કુટંુબના ંજ કવરેજ બહાર એ થઈ ગયો  
હવે શુ ંથાય બોલો  
મોડેલ ફોર ટુ  િીરો એ થઈ ગયો  
 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો! 

 

ભગવાનનો આપને વવનતંીપત્ર 

તારીખ : આજની જ.  

પ્રવત, તમોને જ  

વવષય : જજિંદગી અને તમે !  

શ્રી  
હું ભગવાન – આજે તમને બે શબ્દો લખવા માગંુ ંછંુ. ધ્યાનથી વાચંજો. આજે તમારી જજિંદગીના 
બધા જ પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરી શકાય તેવો રસ્તો તમને બતાવવાનો છંુ. એટલુ ંયાદ રાખજો મારે 
તમારી મદદથી કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડવાની નથી. હું તમારી પાસે સીધો આવવાનો પણ 
નથી. તમારે ફક્ત નીચેના મદુ્દાઓ યાદ રાખવાના છે અને એ મજુબ પાલન કરવાનો  પ્રયત્ન 
કરવાનો છે 
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[1]   જજિંદગી તરફથી એવી કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય કે જે તમારાથી હલ ન થઈ શકે તો એને મારા 
નામની પ્રાથમનાના પોસ્ટબૉક્સમા ંમકૂી દેવી. એના નપર – ભગવાનને માટે – એવુ ંઅવશ્ય લખવુ.ં 
એક વખત આ બૉક્સમા ંસમસ્યા મકૂ્ા પછી વારંવાર એને બહાર કાઢીને તપાસ્યા ન કરવુ.ં એનુ ં
વનરાકરણ ચોક્કસ થશે, પણ હા ! મારા સમયે, તમારા સમયે નહીં!  
[2] તમે ધધંાની કોઈ આફતમા ંરાઈ જાવ તો મ ૂિંવણ ન અનભુવશો. ફકત એવા માણસોને યાદ 
કરજો કે જેની પાસે ધધંો જ નથી.  
[3] રાદફકમા ંક્ારેય પણ ફસાવ તો અધીરા ન થશો, એવા લોકોને યાદ કરજો  કે જેને માટે 
કાર ચલાવવી એ એક પરીકથાની વસ્ત ુજેવુ ં હોય.  
[4] તમારા શેઠ કે સાહબે  તમને ક્ારેક ભખજાય તો એવા માણસોનો વવચાર કરજો કે જેમના 
નસીબમા ંકામ કે  નોકરીમા ંકામ કે નોકરી લખાયા જ ન હોય. જે સાવ બેકાર  હોય.  
[5] તમારો એકાદ રવવવાર કે  રજા ખરાબ જાય તો દુ:ખી થવાને બદલે એવા લોકોનુ ંસ્મરણ કરી 
લેજો કે જેને  કુટંુબનુ ંપેટ ભરવા માટે રોજેરોજ કપરી મજૂરી કરવી પડતી હોય. જેનો એક પણ 
રવવવાર રજાનો દદવસ જ ન હોય.  
[6] ક્ારેક વાહન વગર  ચાલવાનુ ંથાય તો અફસોસના બદલે બનેં પગે જેને પૅરાભલવસસ કે 
લકવો થયો હોય તેવી  વ્યસ્ક્તને યાદ કરજો. એમને એકાદ ડગલુ ંપણ ચાલવા મળે તો એ 
લોકો કેટલો આનદં પામે એનો વવચાર કરજો.  
[7] તમારી જજિંદગીએ તમને શુ ંઆપ્યુ ંછે એવો વવચાર કદીકેય આવે તો એવા લોકોને યાદ કરજો 
જે તમારા જેટલી ઉંમરે પહોંચ્યા જ ન હોય. એ પહલેા ંજ જેને મતૃ્ય ુઆંબી ગયુ ં હોય.  
[8] કોઈ તમારી સાથે ખબૂ જ  ખરાબ વતમન કરે,  તમારંુ અપમાન  કરે, તમને નકુશાન પહોંચાડે 
તોપણ ખશુ  એ વાતથી થજો કે તમે એ વ્યસ્ક્ત નથી !  
[9] કોઈ દદવસ અરીસામા ંએકાદ સફેદ વાળ જોઈ જાવ તો કૅન્ટ્સરથી પીડાતા ંનાના ંબાળકો 
કે નાની ઉંમરની વ્યસ્ક્તઓને યાદ કરજો કે જે પોતાને વાળ હોય તેવી આશા રાખતા ંહોય.  
અને છેલ્લે….  
હું તમારા પ્રશ્નોનુ ંવનરાકરણ કરીશ જ, વવશ્વાસ રાખજો પણ ત્યા ંસધુીમા ંજો તમને આ બાબતો ગમી 
હોય તો તમારાવમત્રોને સગાવંહાલાનેં મોકલજો અને એમનો દદવસ પણ સધુારજો અને એ લોકો 
પણ વનવશ્ચિંત થઈ જાય તેવુ ંકરજો.  
એ જ 
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ભલ, 
ભગવાનની આવશષ.  
 
અવવશ્વાસ એટલે આત્મવવશ્વાસનો અભાવ  
ÜÞùìÇìÀIçëÞë ±õÀ Íù@Ëß ìÜhëõ èÜHëë_ äëÖäëÖÜë_ À•ëð_-ÜëHëç äíç Àõ hëíç 
wìÕÝëÞí ìÀoÜÖÞë ÖëâëÞù ìärëç Àßõ Èõ-ÜëHëç ÜëHëçÞù ìärëç Àßí åÀÖù Þ×í! 
±ëÕHëõ CëßÞõ Öëâð_ ÜëßíÞõ ìÞì•_Ö ÚÞí É´±õ Èí±õ! åð_ ±ëÕHëõ ½HëÖë Þ×í Àõ ±ë 
Öëâð_ ÖñËí åÀõ Èõ? åð_ ±ëÕHëõ ½HëÖë Þ×í Àõ Àù´ Úí° Çëäí áÃëÍíÞõ ÕHë ÖõÞõ 
ÂùáäëÜë_ çÎâ ×´ åÀõ Èõ ? åð_ ±ëÕHëõ ½HëÖë_ Þ×í Àõ ±ë Öëâð Éõ ¦ëß Õß áËÀõ Èõ 
ÖõÞõ ÚëÉ\ Õß ÜñÀíÞõ Àù´À Çùß Àõ ÔëÍÕëÍ< Úí° Àù´À ÉBÝë±õ É ÚëÀùßð_ ÕëÍí åÀõ 
Èõ? Íù@ËßÞí äëÖ ìÚáÀ<á çëÇí Èõ. Éõ äëÖ ÖëâëÞõ áëÃð ÕÍõ Èõ Öõ É äëÖ ÜëHëç 
ÕßÞë ìärëçÞõ áëÃð ÕÍõ Èõ. Öëâð_ ÖñËäëÞí å@ÝÖë ßèõ É Èõ, Öõ ÛâÖí Çëäí×í 
ÂñáäëÞí å@ÝÖë ÕHë Èõ É ±Þõ ±õ É ßíÖõ ÜëHëç µÕß ÜñÀõáù ìärëç ÖñËäëÞí Àõ 
ÖõÞð_ V×ëÞë_Öß ×äëÞí å@ÝÖë ßèõ É Èõ, ÕHë ìäÇëßäëÞù Üðtëõ ±õ Èõ Àõ Öëâð_ ÜëßäëÞí 
TÝäV×ë Öëâð_ ÞèÙ ÜëßäëÞí TÝäV×ë ÀßÖë_ ±õÀoØßõ çëßí ±Þõ çáëÜÖ Èõ ±Þõ ±õ É 
ßíÖõ ÜëHëç Õß ìärëç ßëÂäëÞí ÒTÝäV×ëÓ ÜëHëç µÕß ìärëç ÞèÙ ßëÂäëÞí 
TÝäV×ë ÀßÖë_ Çùyç äÔð çëßí ±Þõ çáëÜÖ Èõ. ÖÜõ FÝëßõ Àù´ ÕHë TÝã@ÖÞù 
ìärëç Àßù Èù IÝëßõ ÖÜõ ÖÜëßð_ ±Þõ ±õÞð_ Ú_ÞõÞð_ çLÜëÞ Àßù Èù. ÖÜõ FÝëßõ Àù´ 
TÝã@ÖÞù ±ìärëç Àßù Èù IÝëßõ ÖõÞð_ ÖõÞð_ ±ÕÜëÞ Àßù Èù ±Þõ çë×õçë×õ ÖÜõ ÖÜëßí 
ÕùÖëÞí çëÜõ É ±ëIÜìärëçÞë ±ÛëäÞù ÕþVÖëä ßÉ^ Àßù Èù! ±õÀ ÜëHëçÜë_ ÖÜõ 
çèÉ ßíÖõ FÝëßõ ìärëç ÜñÀäë ÖöÝëß ×ë±ù Èù IÝëßõ ÜÞÜë_ ¬Íõ ¬Íõ å_ÀëÞí Àù´ 
áë_Úí ÀçßÖ ÀÝëý ÕÈí ÖöÝëß ×Ýë Þ×í èùÖë. ±õ ßíÖõ Àù´ µÕß ìärëç ÜñÀí É 
åÀëÖù Þ×í. èÀíÀÖõ ÖÜõ ±õäí ÜñâÛñÖ l©ëÞõ ÀëßHëõ É ìärëçÞù äèõäëß Àßäë 
ÖöÝëß ×Ýë èù Èù Àõ, (1) ´rß çëßð_ É Àßåõ - Üõî ÉõÞù ìärëç ÀÝùý Èõ ÖõÞë xØÝÜë_ 
Öõ çëßí ÕþõßHëë ÜñÀåõ ±Þõ (2) ÂùË É ÉäëÞí Èõ ÖõÜ ÜëÞí äõÕëß É Þ Àßäù ÖõÞë 
ÀßÖë_ Ào´À áëÛ ×äëÞù ç_Ûä VäíÀëßíÞõ äõÕëß Àßäù çëßù! äõÕëßí ÉõÜ äÔð äõÕëß 
Àßõ ÖõÜ ÂùË ÕHë ÜùËí ÉäëÞù ç_Ûä ÖõÜ ÜëHëç ÉõÜ äÔð ìärëç Àßõ ÖõÜ ÖõÞõ äÔð 
ÞðÀçëÞ ×äëÞí å@ÝÖë Âßí É, ÈÖë_ ÉõÜ ÜùËë äõÕëßÜë_ áëÛ ×ëÝ Öù CëHëù ÜùËù 
áëÛ ×ëÝ Èõ ÖõÜ ìärëçÞë ÀëßùÚëßÜë_ ÕHë ±õäð_ É ÕìßHëëÜ ±ëäí åÀõ Èõ. ÃÜõ 
ÖõËáí ÃHëÖßí±ù Àßù ÈÖë_ ÈõäËõ ÖÜëßõ ÖÜëßë Õðßðæë×ý ±Þõ ÕþëßOÔÜë_ åðÛ l©ë 
ßëÂíÞõ Àù´ ÕHë TÝäçëÝ Àõ äõÕëß Àßäù ÕÍõ Èõ, ÀõÜ Àõ ÖÜõ ½Hëù Èù Àõ çßäëâõ 
çì¿ÝÖë Îâ-eá ±ëÕí åÀõ- ìÞãW¿ÝÖëÞë T²Zë Õß Îâ Àõ eá ÚõçÖë_ É Þ×í! ÖÜõ 
ÞðÀçëÞ Àõ ØÃëÎËÀëÞë Íß×í ìÞãW¿Ý ÚÞíÞõ CëßÞë ÂñHëõ Úõçí åÀù ÞèÙ, ÀõÜ Àõ ±õäð_ 
Àßù Öù ÕÈí ±õ °äÞ ÕHë ßèõÖð_ Þ×í ±Þõ ±õÀ ÜëHëç ÖßíÀõÞí ÖÜëßí ÝùBÝÖë ÕHë 
ßèõÖí Þ×í. Àù´À äëß ìärëçõ äèëHë Í>ÚäëÞù ±ÞðÛä ×ëÝ, ÕHë Öõ×í ÀßíÞõ ÜëHëç 
°äÞ-çëèç ÒÚ_ÔÓ Àßí ØõäëÞð_ ìäÇëßí åÀõ ÞèÙ! ±ÜØëäëØÜë_ ìÜá µzùÃÞë V×ëÕÀ 
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ßHëÈùÍáëá ÈùËëáëá åõÌõ ¹BáõLÍ×í ÜÃëäõáí ÜåíÞßíÞë_ äèëHë hëHë äëß Í>OÝë_ ÕHë 
Õèõáí äëß äèëHë Í>OÝð_ IÝëßõ É ÖõÜHëõ ´ìÖlí Àßí ØíÔð_ èùÖ Öù? ÖõÜHëõ ÞçíÚÞù Àõ 
ØìßÝëÞù Àõ äèëHëÞù ±ìärëç Þ É ÀÝùý! ÈõäËõ ìärëç °IÝù. ±ÜõìßÀëÞë 
±ë_ÖßìäÃþè äÂÖõ ÕþÜðÂ ±ÚþëèÜ ìá_ÀÞÞë çßçõÞëÕìÖ ÜùËí èëß ÕëÜíÞõ Cëõß 
ÕèùîÇí ÃÝë ìá_ÀÞõ ßëÖõ ÖõÞõ ÖõÍ<_ ÜùÀSÝð_ Öù Üâäë Þ ÃÝë ±Þõ ±õ É ÜùÍí ßëÖõ 
ìá_ÀÞ ½Öõ ÖõÜÞõ Cëßõ Üâäë ÃÝë Öù çõÞëÕìÖ åßÜ-ÛùîÌÕÞí ç_Öë´ ÃÝë. ÖõÜÞë 
ÞùÀßõ ÉäëÚ ±ëMÝù Àõ, ÒÒçëèõÚ ¬Cëí ÃÝë Èõ!Ó ±ÚþëèÜ ìá_ÀÞÞõ èëÍùèëÍ ±ÕÜëÞ 
áëBÝð_-çáëèÀëßù±õ À•ëð_ Àõ ±õÞõ ÚßÖßÎ É Àßù! ÕHë ìá_ÀÞõ ±õ É çõÞëÕìÖÞí 
ÕßëÉÝÞí ÜÞùTÝ×ë çÜ°Þõ Îßí áÍäë ÜëËõ ÖõÞõ ÖöÝëß ÀÝùý-ÖõÞí åã@ÖÜë_ Îßí 
±ÖñË ìärëç ÜñÀíÞõ! ìá_ÀÞõ À•ëð_ Àõ ÖÜëßí ÉBÝë±õ èð_ èùÖ Öù Üëßí ÕHë ±õäí É 
Øåë ×´ èùÖ! ÖÜëßí åã@ÖÜë_ ÜÞõ Õñßù ìärëç Èõ. ÖÜõ ±õÀ ÚèëØðß çõÞëÕìÖ Èù! 
±ëÕHëõ Îßí ´rßÞí ÜØØ ÜëÃí±õ ±Þõ ÖÜõ áÍù! ±ë_ÖßìäÃþèÜë_ ÈõäËõ ìá_ÀÞÞí 
ÎùÉ-±ÜõìßÀëÞí ÀõLÄíÝ çßÀëßÞí ÎùÉ °Öí! Üðtù ±õ Èõ Àõ ±ë ç_çëßÜë_ ÜëÞí ÕHë 
Þ åÀëÝ Öõäë ÚÔë ÇÜIÀëßù ìärëç×í ×Ýë Èõ! ±ìärëç×í Àåð_ É ×Ýð_ Þ×í - 
±ìärëç×í äÖýÞëßí CëHëí ÚÔí TÝã@Ö±ù Öù ÕùÖëÞù ½Þ çðKÔë_ ÚÇëäí åÀí Þ×í! 

 

સાચો ઈશ્વર ભક્ત કોને કહવેાય? 

VäëÜí ßëÜëÞð½ÇëÝý äõØë_Ö TÝëAÝëÞÀëßÞí çë×õçë×õ ÜèëÞ ÖÕVäí ÕHë èÖë.  ÖõÜHëõ äæùý çðÔí ±Â_Í 
ÖÕVÝë Àßí èÖí. ±õÀ ìØäç ÖõÜÞõ ±ëÛëç ×Ýù Àõ ÖõÜÞí ÖÕVÝë×í ÕþçLÞ ×´Þõ líèìß ÖõÜÞí çëÜõ 
¶Ûë ×´ ÃÝë. ìäWb ÛÃäëÞÞõ ÕùÖëÞí çëÜõ ½õ´Þõ VäëÜí ßëÜëÞðÉ ÛëäìäÛùß ÚÞí ÃÝë. 
Û@ÖäIçá ÕþÛð±õ ßëÜëÞðÉÞõ ÕùÖëÞí ÈëÖí±õ áÃëTÝë ±Þõ ÕþçLÞÖëÕñäýÀ À•ëð_ Àõ ±ëÕ Éõ äßØëÞ 
ÜëÃåù Öõ Üâí åÀåõ. ±ë ±_Ãõ VäëÜí ßëÜëÞðÉ líèìßÞë ÇßHëÜë_ ÕÍí ÃÝë ±Þõ Àèõäë áëBÝë Àõ 
ÛÃäëÞ ÜÞõ ÖÜëßí Õëçõ×í ßëFÝ Àõ ÔÞ Þ×í ½õ´Öð_. ±ë ÚÔí ZëHëÛ_Ãðß äVÖð Èõ. èð_ ±ëÞõ á´Þõ åð_ 
Àßíå. ±ëÕ ÀòÕë ÀßíÞõ ÜÞõ ±õ Àèù Àõ Û@Ö ÀùÞõ ÀèõäëÝ Èõ? Û@ÖÞë_ áZëHë åð_ èùÝ Èõ? èð_ ±ëÕÞõ 
ÞÜVÀëß ÀßíÞõ ÖÜëßí Õëçõ×í ±ë ìäæÝ ±_Ãõ iëëÞ Üõâääë ÜëÃð_ È\_. ÕùÖëÞë Û@ÖÞë ÜðÂÜë_×í ±ë 
çë_ÛâíÞõ ÛÃäëÞ ìäWb±õ À•ëð_ Àõ, Ò±õä ÜVÖðÓ. ±ë çë×õ ÖõÜHëõ ìäVÖëß×í Û@ÖÞí TÝëAÝë ±ëÕí. 
ÖõÜHëõ À•ëð_ Àõ Û@Ö ±õ Èõ Àõ Éõ çÜVÖ ÕþëHëí±ùÞëõ ìèÖõEÈ\ èùÝ, ÉõÞë ÜÞÜë_ @ÝëßõÝ ÕHë ±õäù Ûëä Þ 
±ëäõ Àõ ±ë Üëß_ð ±Þõ ±ë Öëß_ð. ±ë É ßíÖõ Éõ ÕþIÝõÀ ÕþëHëíÞõ çLÜëÞÞí ØãWË×í É\±õ Èõ, Àù´Þõ ÕHë 
ÞëÞù ±×äë ÜùËù çÜÉÖù Þ×í, ÚÔë É ´rßÞë ÕþÀëåÞù ±ÞðÛä Àßõ Èõ, Éõ Àù´ C²Hëë Þ×í ÀßÖù, 
iëëÞí ±Þõ åë_Ö ìÇkë Èõ ±õ É lõWÌ Û@Ö Èõ.  Éõ ÜÞ, äëHëí ±Þõ ÕùÖëÞë ì¿ÝëÀáëÕù ¦ëßë Úí½Þõ 
Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞí ÕíÍë Þ×í ÕèùîÇëÍÖëõ, ÉõÞëÜë_ ç_ÃþèÞù VäÛëä Þ×í èùÖù, çëÇí äëÖ ÃþèHë Àßäë 
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ÜëËõ çØë ÖöÝëß ßèõ Èõ, ÉõÞí T²ì© çëãkäÀ ÃðHëù×í Ûßõáí èùÝ Èõ ±õ Üëßù µkëÜ Û@Ö Èõ. Éõ TÝã@Ö 
ÜëÖë-ìÕÖëÞí çõäë Àßõ Èõ, ØõäÖëÞí Õñ½Üë_ áíÞ ßèõ Èõ ±Þõ ÕùÖëÞë ÃðßðÉÞùÞõ ±ëØß ±ëÕõ Èõ Ö×ë 
±çèëÝ, ìÞÔýÞ ±Þõ T²© áùÀùÞõ çèëÝ Àßõ Èõ ±õ Üëßù Û@Ö Èõ.  Éõ iëëÞí±ù, ç_LÝëçí ±Þõ 
çõäëÛëäí±ùÞí çõäë Àßõ Èõ ±Þõ ÖõÜÞõ ±ëØß ±ëÕõ Èõ. åhëð ±Þõ ìÜhëÜë_ çÜÛëä ßëÂõ Èõ, çäýhë 
ÃðHëùÞõ ÃþèHë Àßõ Èõ, Éõ ÃÜõ Öõ çÜÝõ çëßù TÝäèëß Àßõ Èõ ±×äë åðÛ ÀëÝýÞí ±ëáùÇÞë Þ×í ÀßÖù 
±Þõ Þ Öù ÖõÜë_ Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞë ìäCÞ ¶Ûë ÀßÖù ±õ Üëßù Û@Ö Èõ.  Éõ TÝã@Ö ±ë áùÀÜë_ 
ìäÞÜþÖë çë×õ çõäëÀëÝý Àßõ Èõ, Éõ °äù µÕß ØÝë ßëÂõ Èõ ±Þõ µkëÜ ÀëÝýÜë_ çèÝùÃ ±ëÕõ Èõ, ±õ 
Üëßù çëÇù Û@Ö Èõ. ´rßÛã@ÖÞë_ Ûëä ÖkäùÞí TÝëAÝë ÀßíÞõ ÛÃäëÞ ìäWb ±_ÖÔëýÞ ×´ ÃÝë. 
VäëÜí ßëÜëÞð½ÇëÝý±õ ±ë µÕØõåÞõ ÕùÖëÞë ØåýÞÞù ±ëÔëß ÜëÞíÞõ ìäìåWËÖëäëØí µ¦öÖ ØåýÞÞí 
ßÇÞë Àßí. ±ë ØåýÞÜë_ ÕþëHëíÜëhëÞõ ±õÀ É çkëëÞð_ VäwÕ ÚÖëTÝð_ Èõ. @Ýë_Ý ÕHë Àù´ ÕHë ÛõØ Þèí_, 
Àù´ ÕHë ÕßëÝð_ Þèí_, ÚÔë É ÕùÖëÞë Èõ. äöìØÀ ØåýÞÞí çëäýÛúìÜÀ, çëäýÉÞíÞ ±Þõ çäýÀëìáÀ 
TÝëAÝë ÀßÖë_ ÖõÜHëõ ±õ ÕþÜëìHëÖ ÀßäëÞù ÕþÝëç ÀÝùý Àõ ìärÜë_ ÎõáëÝõáí ±ë ìèoçë, ÀË<Öë ±Þõ @áõå 
±õ ÀëßHë×í Èõ Àõ TÝã@Ö ´rßÞí çkëëÞë ÕþÛëä ±Þõ ÕìßHëëÜÞõ ½HëÖù Þ×í. Àù´ ÕHë ÖkäÞõ 
´rß×í ÕþÀË Þ×í Àßí åÀëÖù, ±õ ÜëËõ ½Öõ É ÕþÝëç Àßäù ÕÍõ Èõ. 

 

 

ભગવાન ને પામવાની ભખૂ 

એક વખત શેતાને વમદટિંગ બોલાવી ! એક વખત શેતાને વમદટિંગ બોલાવી ! માણસોમા ંવધી રહલેી 

ભગવાન ને પામવાની ભખૂ અંગે એણે પોતાના સાગરીતો સમિ ભચિંતા વ્યક્ત કરી. માણસોને 

ભગવાનના રસ્તે જતા ંરોકવા માટે શુ ંકરી શકાય એની ખબૂ ચચામઓ કયામ પછી થોડાક મદુ્દાઓ 

નક્કી કયામ. પોતાના દરેક સાગરીતને ત્યાર બાદ તરત જ દુવનયાના ખણેૂખણેૂ જઈ કામે લાગી 

જવાનુ ંએણે ફરમાન કરી દીધુ.ં શેતાન અને એના સાગરીતોએ નક્કી કરેલા મદુ્દાઓ હતા : [1] 

માણસને વ્યસ્ત, અવતવ્યસ્ત બનાવી દો. અને હા, સાવ ફાલત ુવસ્તઓુમા ંજ એને વ્યસ્ત બનાવવો! 

[2] એને ખબૂ ખચમ કરવા પે્રરવો. કામની કે નકામી વસ્તઓુ ખરીદી ખરીદીને એને ઘર ભરવા દો ! 
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[3] અનહદ અને ગજા બહારના ખચામઓને પહોંચી વળવા માટે એને લોન લેવી પડે તેવુ ંકરો. 

અઠવાદડયે એક વખત આંટો મારવા નીકળતો હોય તો પણ એની પાસે મોંઘીદાટ મોટર ખરીદાવો. 

એનુ ંબાકીનુ ંજીવન આમ જ ખોટા ખચામ કરવામા ંઅને લોનના હપ્તા ભરવામા ંપસાર થવુ ંજોઈએ! 

[4] એમના ંબાળકોને ખબૂ �ª �ª ાારાવાળી શાળાઓમા ંદાખલ કરવા પે્રરો. દરેક વવષયના 

ટ્શૂન માટે હજારોની ફી પડાવતા કલાસીસમા ંભરતીથવાનો એમના ંબાળકો આગ્રહ રાખે તેવુ ં

કરો.  

[5] આ ખચામઓને પહોંચી વળવા એ માણસને લાચં લેતો કરી દો. બાળકોની માતાઓને પણ 

કમાવા જવુ ંપડે તેવી કવૃત્રમ આવથિક તગંી ઘરમા ંઊભી કરો. દદવસનો મોટા ભાગનો સમય મા-

બાપ ઘરની બહાર જ રહ ેતેવુ ંકરો જેથી સસં્કારવસિંચન જેવી કોઈ પ્રદરયા ઘરમા ંથઈ શકે જ નહીં ! 

[6] ટેભલવવિન, વીદડયો, ટેપ, દફલ્મો, મસ્લ્ટપ્લેક્સ વથયેટસમ એમના મગજમા ંએવા ંભરવી દો કે 

એના વગર એને ચાલે જ નહીં. દેશી-વવદેશી સગંીત કે ગીતોના ઘોંઘાટથી એના ઘરના તેમજ 

આસપાસના વાતાવરણને એવુ ંભરી દો કે શાતંભચત્તમા ંઊઠતા આત્માના નાજુક અવાજને એ 

પારખી શકે જ નહીં. એની શાવંતને વવક્ષબુ્ધ બનાવી દો.  

[7] કોમ્પ્યટુર અને ઈન્ટ્ટરનેટનુ ંઅજાયબ વળગણ ઊભ ૂકરો. ઈ-મેઈલ, વૉઈસ-મેઈલ અને ચેદટિંગનુ ં

એને બધંાણ કરાવી દો. કલાકોના કલાકો એ ચેદટિંગમા ંકે ઈન્ટ્ટરનેટ સદફિંગમા ંવેડફી નાખે એવી 

રચના કરી દેવી.  

[8] ટેભલવવિનમા ંએને ભરવમત કરી નાખે તેવા કાયમરમો બનાવડાવો. સબંધંોની વવભચત્ર 

માયાજાળવાળી અને ભપકાઓથી િાકમિોળવાળી વસદરયલો શરૂ કરાવો. નચ્ચ અને સસં્કારી 

સબંધંોની હસ્તીનો છેદ જ ઊડી જાય તેવુ ંજ ટેભલવવિનના માધ્યમથી પીરસો. એકએક ઘરને 

એનાથી પ્રભાવવત કરી નાખો.  

[9] ચોવીસ કલાક આડા-અવળા, કામના-નકામા તેમજ ઢંગધડા વવનાના સાચા-ખોટા સમાચારો 

આપતી ન્ટ્યિૂચૅનલો રચો. પિપાતોથી રાચતા ંછાપાઓંના ઢગલા દરેક વ્યસ્ક્તના ટેબલ પર કરી 

દો.  

[10] ધાવમિક મડંળો, વાડાઓ, સપં્રદાયો તેમજ ધમોને અંદરો-અંદર િઘડાવો. પોતે તેમજ પોતાનો 

ધમમ કે સપં્રદાય જ બીજાથી ઊંચો તેવા વમલયા ખ્યાલથી એમના મનને બરાબર પ્રદૂવષત કરી દો. 
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એ બધુ ંએ હદે કરી નાખો કે ધમમની વનમમળ શાવંત, પે્રમ કે સમાનતાના ભાવનો એમને વવચાર સિુા ં

ન આવી શકે.  

[11] લૉટરી, જુગાર, સટ્ટો, શૅરબજાર વગેરેની માયાજાળમા ંએ શાના માટે આ બધુ ંકરી રહ્યો છે, એ 

પણ ભલૂી જાય એવુ ંકરી નાખો.  

[12] ટૂંકમા,ં પોતાની અંદરનો ખાલીપો એને જરાય ન દેખાય એવી ભરમની જાળ રચી દો, જેથી 

એને પોતે સાચી રીતે અને સારા ંકારણ માટે જ જીવી રહ્યો છે એવુ ંહંમેશા ંલાગ્યા કરે. ભગવાનની, 

સાચા ધમમની કે આતમ-તત્વની ઓળખની એને જરા પણ જરૂદરયાત જ ન લાગે ! બસ ! આટલા 

મદુ્દાઓની યાદી બરાબર પાકી કરીને શેતાનના સાગરીતો દુવનયાને ખણેૂખણેૂ પહોંચીને કામે લાગી 

ગયા. ભગવાને નપરથી દસ્ષ્ટ ફેંકી. એમની આંખમા ંઆંસ ુઆવી ગયા,ં એમનુ ંહૈયુ ંદ્રવી ગયુ,ં કારણ 

કે શેતાન અને એના સાગરીતો મહદંશે સફળ થઈ ચકૂ્ા હતા. દુવનયાની શરૂઆત પછી કદાચ 

પ્રથમ વાર  

 

સરખામણીનુું દુ:ખ  

બીજા સાથે સરખામણી કયામ વગર જ જીવન જીવવામા ંસતંોષ મળે છે  થાય સરખામણી તો 

ઊતરતા છીએ,તે છતા ંઆબરુને દીપાવી દીધી, એમના મહલે ને રોશની આપવા ઝપંડી પણ 

અમારી જલાવી દીધી. ફૂલ હોવાની ખમુારી બહુ મજાની છે વમત્રો,  દદન ખદુા એવો ન લાવે કે હું 

પલથર લાગુ.ં - શનૂ્ટ્ય પાલનપરુી 
 

પતભંગયુ ંક્ારેય તેની પાખંોના રંગોની સરખામણી બીજા પતભંગયાના રંગો સાથે કરત ુ ંહશે? 

મેઘધનષુના સાતેય રંગોને એક-બીજાની ઇષામ થતી હશે? માછલીઓ તરણ સ્પધામ યોજીને કોણ વધ ુ

િડપે તરી શકે છે એની સરખામણી કરતી હશે? આંબો ક્ારેય બાજુના આંબાને જોઈને એવુ ં

વવચારતો હશે કે એ આંબામા ંકેરી કેમ વધ ુછે. હા, એટલી ખબર છે કે માણસ કાયમ પોતાની 

સરખામણી બીજા સાથે કરતો ફરે છે! 
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બાળક નાનુ ંહોય ત્યારથી તેના મગજમા ંએક વાત ઠોકી બેસાડાય છે કે તારે કોના જેવુ ંથવુ ંછે? 

બધાને કોઈકના જેવુ ંથવુ ંછે. એવા કેટલા ંલોકો હશે જેને પોતે છે એવા જ થવુ ંછે? દરેક વ્યસ્ક્ત 

પોતાની જજિંદગીની મજંજલ નક્કી કરી રાખે તેમા ંકંઈ ખોટંુ નથી. કોઈ વ્યસ્ક્ત, કોઈ આદશમ કે કોઈ 

વસિાતંને માઈલ સ્ટોન ગણી ત્યા ંપહોંચવાનો પ્રયાસ કરે એમા ંપણ કંઈ ગેરવાજબી નથી, પણ 

સરખામણી કરીને દુ:ખી થયા રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. માણસે એ પણ ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ કે 

કોઈના જેવા થવામા ંપોતાની ઓદરજીનાભલટી ન ગમુાવી બેસે! બનવા જોગ છે કે તમે બીજી વ્યસ્ક્ત 

કરતા સાવ જુદા, અનોખા અને વનરાળા હો! ઈશ્વરે સજલેી પ્રકૃવત જ બતાવે છે કે જજિંદગીમા ંવૈવવધ્ય 

હોવુ ંજોઈએ. ઈશ્વરે કદાચ એટલે જ માણસને પણ જુદી જુદી જાતના અને અલગ અલગ પ્રકૃવતના 

બનાવ્યા છે. છતા ંમાણસ બીજા સાથે પોતાની સરખામણી કરીને દુ:ખી થતો રહ ેછે! 
 

પેદરસની સ્કલૂ ઓફ ઈકોનોવમક્સે યરુોપના જ ૨૪ દેશોના ૧૯ હજાર લોકો પર અભ્યાસ કરીને 

તારણ કાઢયુ ંકે, ૭૫ ટકાથી વધ ુલોકો પોતાના પગારની સરખામણી બીજા સાથે કરીને દુ:ખી થાય 

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

પગાર એ જીવનનો કે આવડતનો બહુ મોટો રાયટેદરયા નથી! તમારાથી કોઈનો પગાર વધ ુહોય 

એટલે એવુ ંમાની લેવાની જરાયે જરૂર નથી કે એ માણસ તમારાથી વધ ુહોંવશયાર, વધ ુડાહ્યો, જ્ઞાની 

કે સખુી છે! દેખાદેખીથી માણસ સૌથી વધ ુદુ:ખી થાય છે. બહુ ઓછા લોકો એવુ ંવવચારતા ંહોય છે કે 

મારી પાસે મારે જોઈએ એ બધુ ંજ છે અને મારા માટે પરૂત ુ ંછે, હું મારી પાસે જે છે એનાથી સખુી 

છંુ. હવે તો માણસ પોતાના સતંાનને બીજાના સતંાનથી બે-પાચં ટકા ઓછા આવે તો પણ દુ:ખી 

દુ:ખી થઈ જાય છે. પોતાના બાળકને ડોબુ ંસમજવા માડંે છે, હકીકતે આવી સરખામણી કરવાવાળા ં

જ ડોબા હોય છે! તમારી પાસે જેટલુ ંછે એટલામા ંશાનથી જીવો, બીજા લોકો આપોઆપ તમને માન 

આપવા માડંશે. 

એક સાજંે રાજા તેના મતં્રીને લઈને નગરચયામએ નીકળ્યો. રાજા અને મતં્રી ગામના પાદરે આવેલા 

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

રાજાને પોતાના ખેતરમા ંજોઈને એ ઊભો થઈ ગયો. રાજાએ ખેડતૂને પછૂ્ુ,ં તુ ંસખુી તો છે ને? 
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ખેડતેૂ કહ્ુ,ં જી મહારાજ! હું બહુ જ સખુી છંુ. સામો શેઢો દેખાય છે ત્યા ંસધુી મારંુ ખેતર છે, બાજુમા ં

વહતેી નદીમાથંી પરૂત ુ ંપાણી મળી રહ ેછે, દર વષે સારો પાક થાય છે, પે્રમ કરે એવી પત્ની છે અને 

બે ડાહ્યા બાળકો છે. સખુ કહવેાય એવુ ંબધુ ંજ મારી પાસે છે! રાજા અને મતં્રી ત્યાથંી નીકળ્યા.ં 

રાજાએ મતં્રીને પછૂ્ુ ંકે મને કેમ આજે એવુ ંલાગ્યુ ંકે એ ખેડતૂ મારા કરતા ંસખુી છે! મારી પાસે તો 

એની પાસે છે તેનાથી અઢળક સપંવત્ત છે! ખેડતૂ પાસે જે છે એનાથી એ ખશુ છે અને તમે જે છે એને 

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

તમારા સતંાનોને લડાઈ કરતા ંશીખવો છો! તમને તો એ પણ ભચિંતા છે કે લડાઈમા ંરાજકુમાર માયો 

જશે તો? તમે તમારી સરખામણી મોટા રાજાઓ સાથે જ કરો છો અને દુ:ખી રહો છો! 

આપણે બધા જ થોડા-ં ઘણા ંઅંશે રાજા જેવુ ંજ કરતા ંહોઈએ છીએ. ઘણા ંલોકો એવા પણ હોય છે 

જે પોતાનાથી ઓછંુ હોય એવી સરખામણી કરીને અભભમાનમા ંરાચે છે. આવા સજંોગોમા ંમાણસ 

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

જ રીતે ઓછંુ હોય તેની સાથે પણ કમ્પેદરિન વાજબી નથી, કારણ કે કોઈનુ ંવધ ુજોઈને ઈષામ થાય 

છે અને કોઈનુ ંઓછંુ જોઈ તેના પ્રત્યે વતરસ્કાર થાય છે. 

સપંવત્તની સરખામણી ક્ારેય સખુ આપતી નથી. માણસ વધ ુસારો થવા કે વધ ુપ્રામાભણક બનવા 

કોઈ જ પ્રયાસ કરતો નથી. બધાને રૂવપયાવાળા થવુ ંછે, બહુ ઓછા લોકોને દદલવાળા થવ ુાંછે! યાદ 

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

પરૂત ુ ંઆપ્યુ ંજ હોય છે પણ આપણે તો હંમેશા ંબીજા કરતા ંવધ ુજોઈત ુ ંહોય છે. સખુ માટે સપંવત્ત 

મહત્વની નથી, પે્રમ, લાગણી, સબંધંો અને સતંોષ મહત્વનો છે. બીજા સાથે સરખામણી કરવાનુ ં

છોડીને તમારી પાસે જે છે તેના વવશે વવચાર કરો તો ચોક્કસ એવુ ંફીલ થશે કે, હું બહુ સખુી છંુ!‘ 

છેલ્લો સીન: અભભમાનથી માનવી ફુલાઈ શકે છે, ફેલાઈ શકતો નથી. – રસ્સ્કન 

લેખક: કૃષ્ણકાતં નન્કટ 

 

હું જ કેમ? 
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ચેપી લોહીના કારણે લાગ ુપડેલા એઇ્સથી જગવવખ્યાત વવમ્બલડન પ્લેયર આથમર એશ મતૃ્ય ુ
ભણી ખેંચાઇ રહ્યા છે એ જાણી, આખી દુવનયામાથંી એમના ચાહકો એમનો પત્ર દ્વારા સમ્પકમ કરી 
રહ્યા હતા.એમાથંી એકે લખ્યુ,ં આવા ભયાનક રોગ માટે ઇશ્વરે તમને જ શા માટે પસદં કયામ ? 
આથમર નો આ રહ્યો જવાબુઃ 
દુવનયા મા સરેરાશ પાચં કરોડ બાળકો ટેવનસ રમવાનુ ંશરૂ કરે છે, એમાથંી પચાસ લાખ ટેવનસ 
રમતા ંશીખે છે. એમાથંી પાચં લાખ પ્રોફેશનલ ટેવનસ રમવાનુ ંશીખે છે. એમાથંી પચાસ હજાર 
ક્વૉભલફાઇડ પ્રોફેશનલ તરીકે રમવા પામે છે. એમાથંી  પાચં હજાર ગ્રાન્ટ્ડ સ્લેમ સધુી પહોંચે છે. 
એમાથંી માડં પચાસ વવમ્બલ્ડન સધુી પહોંચે છે. એમાથંી ફક્ત ચાર સેમી ફાઇનલ સધુી, અને ફક્ત 
બે ફાઇનલ સધુી પહોંચે છે. જીતીને જ્યારે વવજેતા તરીકે રોફી મારા હાથમા ંહતી ત્યારે મેં ઇશ્વરને 
કદી કહ્ુ ંન્ટ્હોત ુ-ં  હું જ કેમ ?  
તો પછી આજે જ્યારે પીડાગ્રસ્ત છંુ ત્યારે ય મારાથી ઇશ્વરને એમ કેમ કહવેાય કે  હું જ કેમ? 

સખુનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો: શ્વાસ  

શ્વાસ સાધારણ વાત નથી, સમગ્ર પ્રાણની વ્યવસ્થા એની સાથે જોડાયેલી છે, જેવા શ્વાસ હશે એવી 

જ વ્યવસ્થા કે અવ્યવસ્થા તમારા પ્રાણમા ંપેદા થશે. 

 

ભારતીય પરંપરામા ંઆજત્મક સ્વતતં્રતાને જ વાસ્તવવક મદુકત માનવામા ંઆવી છે. પ્રસ્તતુ છે 

ચીનના મહવષિ લાઓ ત્સેએ બતાવેલા ંત્રણ સતૂ્ર. આ ત્રણે સતૂ્રો શ્વાસની ખાસ વવવધ પર આધાદરત 

છે. શ્વાસ એક અદ્ભુત ચાવી છે, એક કુદરતી અણ-ુઅસ્ત્ર, જે મનની ગાઠંોને કાપી શકે છે. ઓશોએ 

લાઓ ત્સેના ંસતૂ્રો પર વવસ્તારપવૂમક ભાષ્ય કયામ છે.  

પહલેુ ંસતૂ્ર: શ્વાસ નાભભથી લેવા માડંો. યાદ રહ,ે ચાલતા-ંઊઠતા-ંબેસતા ંશ્વાસ નાભભથી જ ચાલ ુ

રહવેો જોઈએ. માત્ર ત્રણ અઠવાદડયા ંપ્રયોગ કરો. તમે દંગ થઇ જશો કે શ્વાસ નાભભથી ચાલ્યા તો 

કેટલા રોધ વવલીન થઇ ગયા, કેટલીય ઇષ્ર્યા ખોવાઇ ગઇ, કેટલીય તાણ ગાયબ થઇ ગઇ, ઊંઘ 

ગાઢ થઇ ગઇ અને વ્યસ્ક્તત્વ સતંભુલત થવા લાગ્યુ.ં  

શ્વાસ સાધારણ વાત નથી, સમગ્ર પ્રાણની વ્યવસ્થા એની સાથે જોડાયેલી છે, જેવા શ્વાસ હશે એવી 
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જ વ્યવસ્થા કે અવ્યવસ્થા તમારા પ્રાણમા ંપેદા થશે. આધવુનક માનવી હંમેશા ંતાણ અને રોધ સાથે 

જીવે છે. જ્યા ંસધુી અંદર રોધ છે, ઇષ્ર્યા છે, ત્યા ંસધુી માણસ ખરા અથ્રમા ંસ્વતતં્ર નથી થઇ શકતો. 

એ પોતાના જ દુભામવોનો ગલુામ રહ ેછે. તમે રોધ કરતી વખતે લયબિ રીતે શ્વાસ નહીં લઇ શકો 

અને લયબિ શ્વાસ લો તો રોધ નહીં કરી શકો. રોધની િણોમા ંશ્વાસે ઊખડી જ જવુ ંપડે, કેમકે તો 

જ ભચત્ત અને શરીર ગરમ થઇ શકે છે, શરીરની અંદરના ંકેન્ટ્દ્રો ‘િેર’ ઓકી શકે છે. 

બીજુ ંસતૂ્ર: શ્વાસ બહાર જતો હોય એના પર સદા ઘ્યાન આપવુ,ં પણ અંદર આવતા શ્વાસ પર 

ભબલકુલ ઘ્યાન ન આપવુ.ં શ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે એને જેટલા જોરથી બહાર કાઢી શકાય એટલા 

જોરથી કાઢવો. પ્રયત્નપવૂમક અંદર શ્વાસ ન લેવો. જેટલો સાહજજક રીતે આવી જાય એટલાને જ 

આવવા દેવો. શ્વાસ આવવાની પ્રદરયા અસ્સ્તત્વ પર છોડી દેવી અને બહાર કાઢવાની પ્રદરયા 

આપણાથી થઇ શકે એટલા જોરથી કરવી. એના ંપદરણામો ચમત્કારી હોય છે. 

ઓશો આ રીતે સમજાવે છે:  

આપણે સૌ શ્વાસ લેવામા ંઘણી નત્સકુતા બતાવીએ છીએ, પણ શ્વાસ છોડવામા ંનહીં. માત્ર શ્વાસ 

લેવા પરૂત ુ ંજ શુ ંકામ, આપણુ ંઆખુ ંજીવન જ ‘લેવા’ પર વનભમર હોય છે, ‘આપવા’ પર ક્ારેય 

નહીં. જે વ્યસ્ક્ત શ્વાસ છોડવા પર ભાર મકૂશે અને લેવા પર નહીં, એના આખા વ્યસ્ક્તત્વમા ંદાન 

કરવીની અને આપવાની વવૃત્ત આપોઆપ ઊંડાણ ધારણ કરી લેશે અને લેવાનુ ંઓછંુ થઇ જશે. એક 

માણસના શ્વાસોરછ્વાસની ચકાસણી કરીને આપણે કહી શકીશુ ંકે એ માણસને લેવામા ંરસ હશે કે 

આપવામા.ં તમે શ્વાસને દગો નથી આપી શકતા. 

કંજૂસ માણસ શ્વાસ છોડતી વખતે ક્ારેય સખુનો અનભુવ ન કરી શકે. એ ફકત લેવામા ંજ એનો 

અનભુવ કરી શકે છે. કંજૂસ વ્યસ્ક્ત ફકત ધનને જ નથી રોકી રાખતી, એ બધુ ંજ અટકાવે છે. એ 

બધા ંપર કબજો રાખવામા ંજ જીવન વવતાવે છે. સોમાથંી નેવુ ંદકસ્સામા ંશારીદરક કબજજયાત 

તમારા ભચત્તની કંજૂસાઇનુ ંપદરણામ હોય છે. બધી જ ચીજોને રોકવા ઇચ્છતી વ્યસ્ક્ત અજાગતૃ રીતે 

મળને પણ રોકે છે. એ શ્વાસને પણ રોકી લે છે. 

પરંત ુજીવનનો વનયમ છે: જેટલુ ંવધ ુઆપશો એટલુ ંવધ ુમળશે. તમે શ્વાસ છોડવામા ંકંજૂસાઇ 

બતાવી તો તમે કંઇ મેળવી નહીં શકો, કેમકે ક્ાથંી મેળવશો? માત્ર મભલન શ્વાસ અંદર એકઠા થઇ 
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જશે. માત્ર કાબમન ડાયોકસાઈડ અંદર જમા થઇ જશે. આપણા શ્વાસનયતં્રમા ંછ હજાર જેટલા ંવછદ્રો 

છે. આપણે વધમુા ંવધ ુદોઢથી બે હજાર વછદ્રો સધુી જ શ્વાસ લઇ શકીએ છીએ.  

ચાર હજાર વછદ્ર સદાય કાબમન ડાયોકસાઇડથી ભરાતા ંરહ ેછે. આપણે એને ક્ારેય ખાલી જ નથી 

કરતા.ં આપણે ગદંકીને આપણી અંદર જમા થવા દઇએ છીએ. આપણે નપર નપર જ જીવ્યા કરીએ 

છીએ અને અંદર ગદંકીના ંપડ પર પડ ચડતા ંજ રહ ેછે. 

આપણો બધો રોધ, આપણી બધી ધણૃા, આપણી બધી ઇષ્ર્યા એટલા માટે છે કે આપણે આપવુ ં

નથી, માત્ર લેવુ ંછે. આપણા જીવનની સમસ્યા શી છે? એ જ કે આપવાની આપણને જરાય ઇરછા 

નથી અને ઘણુ ંબધુ ંલઈ લેવાની ઇરછા ખબૂ છે, જે આપી નથી શકતો એને કંઇ નહીં મળે અને જે 

આપી શકે છે એને હજારગણુ ંપાછંુ મળી શકે છે. કાબમન ડાયોક્સાઇડને નલેચો એટલે ઓદકસજન 

તરત અંદર ભરાઇ જશે. આ જ આખા જીવનનુ ંસતૂ્ર છે. 

ત્રીજુ ંસતૂ્ર: શ્વાસની આ જે આવનજાવન છે એનાથી પોતાને જુદા ન સમજો. શ્વાસ બહાર જાય ત્યારે 

માનો કે હું બહાર જતો રહ્યો અને શ્વાસ અંદર જાય ત્યારે સમજો કે હું અંદર આવી ગયો. પ્રાણ સાથે 

એક થઈ જાવ. આપણે કહીએ છીએ કે શ્વાસ મારી અંદર આવ્યો અને શ્વાસ મારામાથંી બહાર ગયો. 

આનાથી બરાબર ઊલટંુ આપણે કરવાનુ ંછે: શ્વાસ સાથે હું બહાર ગયો અને શ્વાસ સાથે અંદર 

આવ્યો. હું જ બહાર છંુ અને હું જ ભીતર છંુ. શ્વાસ સાથે આ શરીરની બહાર વવરાટ શરીરમા ંજાઉં છંુ, 

શ્વાસ સાથે જ આ શરીરની અંદર આવુ ંછંુ.  

ચાલતા,ં ઊઠતા,ં બેસતા ંએ વવચારને એક જાપમતં્ર બની જવા દો. શ્વાસ સાથે હું ભીતર ગયો અને 

શ્વાસ સાથે હું બહાર ગયો એ ધીરે ધીરે જાપની જેમ તમારી અંદર ગુજંવા લાગે તો એ પરમ 

મદુકતનો રસ્તો બની જશે. નવી પેઢી માનવસક રીતે બધંનમકુત હશે તો જ એ સમાજને અને છેવટે 

દેશને સ્વતતં્ર કરી શકશે, પરંત ુઆ લડાઈ એમણે પોતે લડવી પડશે, પોતાની જાત સાથે જ, કેમકે 

કામ એમની મનોભવૂમમા ંથવુ ંજોઇએ. એ જ તેમનો સ્વાતતં્ર્યસગં્રામ થશે. 

 

જ િંદગી અને સાચા-ખોટા નનણણય-કૃષ્ણકાુંત ઉનડ્કટ 
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જજિંદગીને  જીવવાની  દફલસફૂી  સમજી  લીધી, જે ખશુી આવી જીવનમા,ં આખરી સમજી લીધી. -

મરીિ 

જજિંદગીને થોડીક જુદી રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો કહી શકાય કે, જજિંદગી એટલે સાચા અને 

ખોટા વનણમયોનો સરવાળો. આપણા ંસખુ અને દુ:ખનો ઘણો મોટો આધાર આપણે લીધેલા વનણમયો 

પર વનભમર કરે છે. નાના હોઈએ ત્યારે આપણે નાના નાના દડવસિન્ટ્સ લેતા ંહોઈએ છીએ, મોટા થતા ં

જઈએ એમ એમ મોટા વનણમયો લેવા પડતા ંહોય છે. 

પે્રમ, દોસ્તી, લગ્ન અને કદરયર, આ ચાર બાબતો એવી છે કે જેના વનણમય આપણને આખી જજિંદગી 

અસર કરતા ંરહ ેછે. માણસને જો ખબર હોય કે મારો આ વનણમય મને તકલીફ કે દુ:ખ આપશે તો 

એ કોઈ દદવસ એવો વનણમય લ્યે જ નહીં. વનણમયની સૌથી મોટી તકલીફ જ એ છે કે વનણમય સાચો 

હતો કે ખોટો એ તો પદરણામ આવે ત્યારે જ સમજાય છે. 

માણસ કોઈ બાબતે વનણમય લ્યે અને તેનુ ંપદરણામ આવે તેની વરચે ઘણો સમય વીતતો હોય છે. 

અમકુ સજંોગો અને પદરસ્સ્થવત જ ઘણી વખત એવા વળાકં લેતા ંહોય છે કે માણસે ધાયુું હોય કંઈ 

અને થઈ જાય સાવ જુદંુ જ. સાચી વાત એ હોય છે કે જે થવાનુ ંહોય છે એ થઈ ગયુ ંહોય છે. 

પદરણામ ભોગવવાનુ ંહોય છે. પદરણામનુ ંપોસ્ટમોટમમ કરીએ તો વનષ્ફળતાના કારણો વસવાય કંઈ 

હાથ લાગતુ ંનથી. અનભુવ આપણને ઘણુ ંબધુ ંશીખવતો હોય છે એ વાત સાચી પણ 

અનભુવમાથંી હતાશા કે વનરાશા ન થાય એની ખાસ દરકાર રાખવી જોઈએ. 

વનણમયો વવશે સૌથી મોટી અને યાદ રાખવા જેવી વાત એક જ છે કે, આપણે લીધેલા વનણમયનો કોઈ 

દદવસ અફસોસ ન કરવો. કારણ કે આપણે જયારે કોઈ વનણમય લીધો હોય છે ત્યારે સારંુ વવચારીને 

જ લીધો હોય છે. ત્યારે એ વનણમય સાચો જ હોય છે. બનવા જોગ છે કે વનણમય લીધા પછી આપણે 

માનેલી, ધારેલી, ગણતરી મકેૂલી અને ઈરછેલી સ્સ્થવત ન રહ ેઅને પદરણામ સાવ જુદંુ જ નીકળે. 

દરેક વનણમય સાચો જ પડે એવુ ંજરૂરી નથી. 

વનણમય ખોટો પડે તો તેમા ંપણ ઘણી વખત આપણો વાકં હોતો નથી. સમય, સજંોગો અને 

પદરસ્સ્થવત કાયમ એકસરખા રહતેા નથી, આ બધાના બદલાવની સીધી અસર આપણા વનણમયો પર 
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પડે છે. સજંોગો અને પદરસ્સ્થવત જો કારણભતૂ હોય તો પછી આપણી જાતને દોષ દેવાનો કોઈ 

મતલબ રહતેો નથી. 

હમણા ંએક ભાઈને મળવાનુ ંથયુ.ં એ ભાઈ પોતે લીધેલા વનણમયથી દુ:ખી દુ:ખી હતા. એમણે 

પોતાના નાનકડા ધધંા કરતા ંકંઇક વધ ુસારંુ-મોટંુ કરવાના ઇરાદે જોખમ લઇને મોટો ધધંો કરવાનો 

વનણમય કયો. પોતાનો નાનકડો ધધંો બધં કયો. લાખો રૂવપયાની લોન લઈને મોટો ભબિનેસ શરૂ 

કયો. પોતાની ફેકટરી શરૂ કરી.ફેકટરીમા ંબનતો માલ વવદેશ વનકાસ કરતા ંહતા. આ ભાઈ પોતાના 

નવા ધધંાથી ખશુ હતા અને પોતે નઠાવેલુ ંજોખમ સાચુ ંહત ુ ંએવુ ંમાનતા હતા. અચાનક વૈવશ્વક 

મદંીના કારણે તેના કામને ફટકો પડયો. વવદેશથી મળેલા ઓડમર કેન્ટ્સલ થઈ ગયા. બેંકનુ ંદેવુ ં

વધવા લાગ્યુ.ં હપ્તા ભરવા અને ખચમ કાઢવાના ટેન્ટ્શનમા ંદદવસનુ ંચેન અને રાતની ઊઘ હરામ 

થઈ ગઈ. હવે એ ભાઈ અફસોસ કરે છે. નાનકડા ંધધંાથી ખશુ હતો. જીવને શાવંત હતી. હવે તો 

મારા ઘરના લોકો જ એવુ ંકહ ેછે કે આવડંુ મોટંુ જોખમ લેતા પહલેા ંવવચાર કરવો જોઈતો હતો ને! 

તેં કયુું છે તો હવે ભોગવ! 

આવો અફસોસ હંમેશા ંગેરવાજબી હોય છે. વનણમય કયો હતો ત્યારે એ વનણમય સાચો જ હતો. 

લોકોની વાતોથી આપણે આપણા ંવનણમયને કોઈ દદવસ ખોટો સાભબત ન કરી દેવો.આપણી પાસે 

થોડંુ હોય ત્યારે વધ ુમેળવવા માટે આપણે જોખમ લેતા ંહોઈએ છીએ. વધ ુમળે પછી તેમાથંી થોડંુક 

ગમુાવીએ ત્યારે આપણે ભચિંતા અને અફસોસ કરીએ છીએ. આપણે જેટલા ંમોટા વનણમય કરીએ 

એટલા ંજ મોટા પડકારો પણ સામે આવવાના જ છે. પડકારથી ડરી જવુ ંનહીં. પડકાર િીલનારી 

વ્યદકત જ પદરણામ પોતાની તરફેણમા ંકરી શકે છે. 

વનણમય ખોટો પડે ત્યારે માણસ હંમેશા ંપોતાના નસીબને દોષ દે છે. કયારેક કોઈ કામમા ંવનષ્ફળતા 

મળે ત્યારે નસીબને કોઈ દદવસ દોષ ન આપવો. આવા સમયે એક વાત યાદ રાખવી કે કોઈ 

વનષ્ફળતા કાયમી હોતી નથી. ઘણીવખત મોટી સફળતાનો માગમ નાની નાની વનષ્ફળતાઓના 

રસ્તેથી પસાર થતો હોય છે. 
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વનણમય ખોટા ંપડવાના ડરથી વનણમયો લેવાનુ ંકેન્ટ્સલ ન કરવુ ંકે મલુતવી ન રાખવુ.ં તમારા 

વનણમયથી કદાચ સફળતા કે વનષ્ફળતા મળશે, પણ વનણમય નહીં લ્યો તો કંઈ જ નહીં મળે. સારંુ-

નરસુ ંવવચારીને આજે જે સાચો લાગે એ વનણમય લ્યો અને તમારા વનણમયનુ ંગૌરવ જાળવો. વનણમય 

કદાચ ખોટો સાભબત ઠરે તો એનો અફસોસ ન કરો. વનષ્ફળ વનણમયોમાથંી બહાર આવવા વધ ુસ્રોંગ 

વનણમય કરો. માણસને અંતે તો તેના વનણમયો જ સફળ બનાવતા હોય છે.‘ 

 

દીકરી એટલે અણમોલ રતન! 
દીકરી નાની હોય કે મોટી હોય કે.જી. મા ંભણતી હોય કે કોલેજ મા ંકુમાદરકા હોય કે કન્ટ્યા, દીકરી 
સદાય દીકરી જ રહ ેછે. મા-ંબાપ માટે બાળપણ મા ંભબન્ટ્દાસ દીકરી ભલે બાપ સમુ ંચબ 
ચબ બોલતી હોય, માનુ ંમન રાખતી ન હોય ભાઈ ને ભાળ્યો મસુ્ક્ત ન હોય, બહનેો હારે બથોબથ 
આવતી હોય અને શેરી મા ંસીપરા નડાડતી હોય. પરંત ુજયારે યવુાન થાય ત્યારે તરત જ 
ગભંીરતા ધારણ કરી લે છે. લગ્ન વખતે પીઠી ચોળી આમ તેમ સહલેી સાથે મહાલતી આનદં 
માનતી હોય. હજી જાન પરણવા આવવાને થોડી વાર છે પરંત ુજયારે ગામ મા ંકે શેરી મા ંજાન 
આવે છે ત્યારે નાના ટાબદરય આનદં મા ંઆવી જઇ બમુો પડે કે એ... જાન આવી ગઈ જાન આવી 
ગઈ. આ શબ્દો જયારે પીઠી ચોળેલ કન્ટ્યાના કાને પડે છે ત્યારે તમામ સહલેીનો સગંાથ આનદં 
એક બાજુ મેલી ને જ્યા ંગણેશ બેસાડયા છે ઘર મા ંગણેશ સ્થાપન આગળ બેસી જાય છે. હવે મારે 
આ ઘર આ માડંવો છોડવાનો સમય આવી ગયો મારા વપતાની છત્ર છાયા જેવો આ વહાલનો 
વડલો છોડી ને આજે પારકા પોતાના કરવા જવાનો સમય થઇ ગયો. જે ઘર મા ંરમતી હતી 
ઢીંગલીથી સમય ક્ારે પસાર થઇ ગયો ? આમ જાન પરની ને પોતાને ગામ જાય છે. દીકરી 
વપયરીયાના છેલ્લા િાડવા જોઈ લે છે. મા-ંબાપ, ભાઈ-બહને સહલેી કુટંુબ પદરવાર મકૂી ને સાસરે 
જાય છે, આ ત્યાગ છે. કોઈ સાધ ુસતંો નો ત્યાગ આની પાસે કઈ નથી. આ ત્યાગ ને મારા સો સો 
સલામ.... વપયરીયાનાતમામ સભંારણાને પોતાના દહ્રદય મા ંએક ખણૂા મા ંધરબી દે છે. સાસદરય 
વાળા કે ગામ વાળા પછેૂ કે વહુ કદરયાવર મા ંશુ ંલાવ્યા ? કન્ટ્યાની લાગણીયો નો અદહયા ંકોઈ જ 
વવચાર નથી કરત.ુ હકીકતમા ંસાસદરયામા ંઆવતી દીકરી બાપ ને ઘરે થી શુ ંશુ ંલાવી એના કરતા 
કેટલુ ંબધુ ંમકૂી ને આવી છે મા-ંબાપ ઘર બાર પદરવાર ગામ આ બધુ ંમકૂી ને આવી છે. આ વસ્ત ુ
નો જયારે સમાજ વવચાર કરશે ત્યારે જ તેના સસંાર માથંી સગુધં આવશે અને નવી વહુન ુ ં
સાસદરયામા ંઆવવુ ંઅને નવા બાળક નો જન્ટ્મ થવા જેવુ ંછે. બાળક જ્યા ંસધુી માના  નદરમા ંહત ુ ં
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એને કોઈ કષ્ટ ન હત ુ.ં ખોરાક, હવા, પાણી વગેરે મા ંદ્વારા જ મળતુ.ં કોઈ અવાજ ઘોઘાટ નદહ. પણૂમ 
શાવંત હતી એને માના  નદર મા ંપરંત ુજયારે નવ મદહના બાદ એને બહાર આવવાનુ ંથાય ત્યારે 
કષ્ટ થાય છે હવે એને ખોરાક, હવા પાણી જાતે લેતા શીખવુ ંપડશે.  ચાલતા બોલતા શીખવુ ંપડશે. 
બસ આવુ ંજ નવી આવેલી વહુ માટે છે જે અત્યાર સધુી વપતા ના ઘરે હતી કોઈ ભચિંતા ન હતી . 
 હવે નવા ઘર મા ંચાલતા શીખવુ ંપડે છે. સાસ-ુસસરા કે પદરવાર ના સભ્યો આવો ખ્યાલ રાખતા 
જ હોય છે. જેમ બાળક નો નછેર જે મહનેત જે પે્રમ માગંી લે છે તેમ ઘર મા ંઆવેલી નવી વહુ 
આવો જ નચ્છેર મહનેત માગંી લે છે.  દીકરી નો જન્ટ્મ થયા પછી  વપતા ને ત્રીજી અશ્રભુીની આંખ 
મળે છે. જે એના દદલ મા ંહમેશા છુપાયેલી રહ ેછે. પ્રકૃવતએ પરુુષ ને રડવા માટે આ ત્રીજી આંખ 
જયારે રડે છે ત્યારે દીકરીને વવદાય આપતો ચોધાર આંસડુે રડતો બાપ રૂડો લાગે   છે.  
 
ઘર મા ંજુઓ તો વપતાનો ચહરેો સતંાનો માટે એક આધાર, એક વવશ્વાસ, એક આદેશ બની જાય છે. 
જયારે દીકરી માટે વપતાના ચહરેાની રેખાઓ એટલે લક્ષ્મણ રેખાઓ બની જાય છે.. વપતાનો 
ચહરેો વાચંવામા ંદીકરી જેટલી બીજી કોઈ વ્યસ્ક્ત હોવશયાર નથી હોતી. દીકરી માટે વપતાનો બોલ-
શબ્દ એટલે વેદ અને કુરાન છે. બાઈબલના વાક્ો બની જાય છે. પપ્પા શુ ં બોલ્યા એ સમજ્યા 
પહલેા જ દીકરીના હોઠમાથંી શબ્દો સરી પડે છે. હા પપ્પા એ.... આવી પપ્પા આનુ ંનામ દીકરી. 
જેમને દીકરી હોય તે વપતાને હ્રદય નો એક ધબકારો પોતાને જીવવા માટે છે જયારે બીજો ધબકારો 
દીકરીના કાયમી સખુ માટે િખંતો ધબકારો છે. દરેક દીકરી પોતાને વપતાની દીકરી માને  છે. 
જયારે દીકરો માનો દીકરો માને છે. કોઈ વાર દીકરી થી નાનકડી ભલૂચકૂ થઇ જાય તો મમ્મી 
પપ્પા ને ન કહતેી હોય આમ પપ્પાના હૈયાના વસિંહાસન નપર પે્રમ ને અભભષેક જીલવા 
જીવનભર એક દીકરી વપતાની નજરે નચ્ચ જીવન જીવવા ઈચ્છે છે. ક્ારેક પપ્પાની નજરે નતરતી 
છે એવુ ંબતાવવા નથી માગંતી.  તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે લગ્ન થયા પછી પોતાના 
સતંાનોના ઘેર હોય ૮૦ વષમની નમર હોય ગોરા ભરાવદાર શરીર સાથે ઘડપણ ની રેખાઓ હદડયા 
પાત ુ ંલેતી હોય. આવી માજીને કોઈ એકાએક પછેૂ  કે હ ેમાજી ફલાણાભાઈ ની દીકરી છે ? તો તો 
તે ૮૦ વષમ ના માજી એટલા બધા રાજી રાજી થઇ જાય કે ના પછૂો વાત કોઈ પણ 
દીકરીને પોતાના બાપને નામે ઓળખો તો તે રાજી રાજી થઇ જાય એનુ ંનામ દીકરી.   
 
સાસદરયામાથંી અવારનવાર વપયદરયામા ંઆવતી દીકરી કઈ લેવા નથી  આવતી.  પરંત ુવપતાની 
ખબર લેવા આવે છે. પપ્પાની શારીદરક  આવથિક સ્સ્થવત જોવા આવે છે. કઈ વાધંો તો નથી 
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ને ? આમ અવારનવાર આવી પપ્પાની સ્સ્થવત જોઈ ઘરના સભ્યોને સચુના પણ દેતી હોય 
કે મમ્મી તુ ંપપ્પાને હવે આદુવાળી ચા આપજે કફ રહ ેછે માટે એ ભાભી તમે પપ્પા ને નહાવા 
માટે જરા માફકસર નુ ંપાણી ગરમ આપજે.  ભૈલા ત ુ ંપપ્પાની ખબર રાખજે હું તો અદહયા ં
નથી તારા વવશ્વાસે જાઉં છંુ. જો જે એમની કોઈ વાતની ભચિંતા ના કરાવતો આમ 
વપતાની વધૃ્િાવસ્થામા ંદીકરીના અવાજમા ંમાતતૃ્વ નો રણકો સભંળાય છે અને ક્ારેક લાકડીના 
ટેકે ધીમા પગલે ચાલતા પપ્પાને જોવે છે ત્યારે ધ્રાસકો અનભુવે છે કે પપ્પા પાસે નદહ હોઉં અને 
પપ્પાની તભબયત વધારે બગડશે તો... આમ દદવસના હાજર કામ વચ્ચે પણ દીકરી પોતાના 
વપયરનો પપ્પાનો વવચાર કરે છે.  દીકરીની આંખમા ંસદાય પે્રમાળ વપતાનો ચહરેો ચમકતો હોય છે 
બાળપણના દદવસો ના આહ. અમે નાના હતા પપ્પાને પહલેી તારીખે ટૂંકો પગાર આવતો સાજંે 
પ્રસાદ થતો પ્રસાદ થોડો થોડો હાથમા ંઆવતો પણ અમે ધરી જતા સાજંે વાળં નહોતા કરતા. 
પપ્પાએ અમોને ક્ારેય ઓછંુ  નથી આવવા દીધુ ંદીકરી ને બાળપણમા ંતમે જેટલી લાડ લડાવો 
છો તેટલા જ લાડ તમને વિૃાવસ્થામા ંલડાવશે.  દીકરી બાપ ને લાડ લડાવે છે એના ઘડપણમા ં
કોઈવાર પવતદેવ એમ કહ ેછે કે ચલ તારા પપ્પાને ફોન કરી ખબર અંતર પછૂીએ તો તો 
પત્ની રાજી રાજી થઇ જાય છે પવત મા ંએને પરમેશ્વર દેખાય છે.  છેલ્લે ઈશ્વર ને પ્રાથમના કે 
કોઈપણ દીકરીને એના વપતાથી એટલી બધી દુર ન મોકલતા કે કોઈ વશયાળાની કાવતલ ઠંડી હોય 
ચોમાસાની મેઘલી રાત હોય અને પપ્પાના છેલ્લા શ્વાસ હોય તો દીકરી પોતાના હાથનુ ં
ચમચી પાણી પણ ન પીવડાવી શકે.  છેલ્લે વપતા પણ કહતેા હોય કે મારી દીકરી ને તેડાવી લો 
મારે એનુ ંમોઢંુ જોવુ ં છે છેલ્લી વખત .  
ખરેખર જેઓ આ પલૃવી નપર દીકરીના મા-ંબાપ છે તેઓ ઈશ્વરની વધ ુનજીક છે.  
આ વપતા પતુ્રીના પે્રમ ને મારા લાખ લાખ સલામ...આ અનમોલ રતન છે  દીકરીલેખક – અજ્ઞાત 
 
કામ પ્રત્યેનો આપણો અભભગમ 
કામ પ્રત્યેનો આપણો અભભગમ કામને હળવુ ંકે વજનદાર બનાવે છે.. 
રોજબરોજના ંરુદટન કામથી કંટાળેલી એક ગ્રદુહણી આજે થોડી ગસુ્સામા ંહતી. એના કામનો ખડકલો 
વધતો જ જતો હતો. અંત જ નહતો આવતો. વળી અકળામણમા ંને ચીડમા ંએક પણ કામમા ં
ભલીવાર નહતો આવતો. એકનુ ંએક કામ બે વાર કરવુ ંપડત ુ.ં.સમયનો તો કચ્ચરઘાણ વળી જતો 
હતો. એટલામા ંએની કામવાળી આવી ને હસતા ંહસતા ંસાવરણી પકડીને, લ્હેંકાથી ગીત 
ગણગણાવતી ચોકસાઇપવૂમક પોતાનુ ંકામ ફટાફટ આટોપવા માડંી. એને જોઇને ગ્રદુહણીએ સ્વભાવવક 
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રીતે જ એને પછૂ્ુ,ં ‘આજે તારે કામ ઓછા લાગે છે કેમ..? કદાચ એટલે જ આટલી  ખશુવમજાજમા ં
કામ કરતી લાગે છે.. બરાબરને?” 
‘નારે બેન, ઊલ્ટાનુ ંતો આજે મારે બે ઘરના ંકામ વધારે છે.પણ એનાથી મારા ગીત ગાવાને શુ ં
કામ ફરક પડ?ે જે કામ છે એ તો કરવાનુ ંજ છે ને..ઊલ્ટાનુ ંઆમ ખશુ-વમજાજીથી કામ જલ્દી અને 
સારી રીતે પતે છે. વળી એનાથી બીજા કામ કરવાનો નત્સાહ અને મડૂ પણ ટકી રહ ેછે.” 
બોધુઃ- નીરસ લાગતા કામ પ્રત્યેનો આપણો નદાસીન અભભગમ એ કામને વધ ુમશુ્કેલ અને નીરસ 
બનાવશે. એને યોગ્ય ઢબે અને સારી રીતે કરવા લાગીએ તો એ જ કામ રસ-દાયક અને 
સફળતાથી પાર પડશે. 
સ્નેહા પટેલ – અભિતારક 
 
જીવનની અશાવંતને આ પ્રકારે દૂર કરી શકાય છે! 
આજના સમયમા ંલોકોનો સમય અવત વ્યસ્તતામા ંવીતી રહ્યો છે. કેટલાક લોકો કમાવામા ંપડયા છે 

તો કેટલાક લોકો કમાયેલ ુધન ઠેકાણે પાડવામા.ં 

હવે જેની પાસે ખબૂ જ રૂવપયો આવી ગયો હોય તેવા લોકો અશાતં પણ હશે અને જેની પાસેથી 

રૂવપયો જતો રહ્યો હશે તે પણ શાતં તો ન જ રહવેાના એટલે બધાને બેકારની મારામારી તો 

રહવેાની જ. થોડી વાર માટે આ બાબત નપર પણ વવચારો કે આપણે બચાવ્યુ ંશુ?ં 

આપણી બચત સખુની સાથે શાવંત હોવી જોઈએ. જ્યારે આપણી અંદર માનવસક અસતંલુન અને 

નતે્તજના આવે છે તો વ્યસ્ક્તત્વમા ંઅધીરતા આવી જાય છે. વધ ુઅધીરતા હૃદયને સકંીણમ કરે છે 

અને કેટલાક લોકોને માનવસક બાળપણ આવી જાય છે. એટલે આ સમય ખબૂ મહનેત પછી થોડંુ 

થમી જાઓ, શાતં થઈ જાઓ. 

તેની માટે એક પિવત અપનાવો, જે થવાનુ ંહત ુ ંતે થઈ ગયુ,ં હવે જે થઈ રહ્ુ ંછે તે પણ થતુ ંજ 

રહશેે, બસ, પોતાને વચ્ચેથી હટાવી લો. પોતાની અડચણને પોતે જ ખતમ કરી દો. મેં કયુું, હું કરી 

દઈશ, અહીંથી જ અશાવંત શરૂ થાય છે. આપણો ચેન્ટ્જ જ આપણને ભીડી જાય છે. એક કતૂરો 

પાણીમા ંજોઈ રહ્યો હતો, પોતાનો પડછાયો જોયો તો ભોંકવા લાગ્યો. 
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સ્વાભાવવક છે કે પરછાયો કે પડછાયો ભસી રહ્યો હતો અને કતૂરો સમજી રહ્યો હતો કે સામેવાળો 

મારી નપર ભસી રહ્યો છે. તે ડયો પણ અને ગસુ્સામા ંપણ આવી ગયો. પાણીમા ંપોતાના પડછાયા 

નપર જ કદૂી પડયો. બસ, પડછાયો ગાયબ થઈ ગયો. આ પ્રકારે આપણે પણ પોતાના પડછાયા 

સાથે જકડાયેલા રહીએ છીએ. એકવાર અંદર કદૂી જઈશ ુતો પડછાયો મટી જશે અને આપણે પણ 

રહી જઈશુ.ં પડછાયા શબ્દ નપર જો ધ્યાન કરવામા ંઆવે તો આપણો છાયડો કહવેામા ંઆવે છે. 

પરંત ુએમા ંચ્ચપરજ્જ શબ્દ આવે છે અથામત ્બીજાનો છાયડો. હોય છે આપણો જ છાયડો પણ નામ 

છે પડછાયો કે પરછાયો. 

પોતાનો જ શેડો બીજાનો હોવાનો ભાન કરાવે છે અને આપણે તેમા ંગુચંવાઈ જઈએ છીએ. પોતાની 

સાથે લડતા રહો, હાથમા ંકંઈ જ નહીં આવે. વચ્ચેથી પોતાને હટાવી લો, શાતં થવુ ંઆસાન થઈ 

જશે. તેની માટે એક સૌથી આસાન રસ્તો છે...જરા ખલુીને હસો... 

 
આત્મશદુ્ધિ માટે વનયવમત નપવાસ કરો : કાવંત ભટ્ટ 
જગંલી પ્રાણી બીમાર પડ ેત્યારે ખાવાનુ ંછોડી દે છે, માત્ર માનવી જ માદંો પડે ત્યારે પણ ખા ખા 
કરે છે. 
 
ધમમનુ ંકેન્ટ્દ્ર હૃદયશદુ્ધિ છે. એ હૃદયશદુ્ધિ માટે અનેકાનેક ભૌવતક નપાયો છે. યોગવવદ્યા છે. ભૌવતક 
નપાયમા ંનપવાસ ખાસ છે. પવશ્ચમના ંલોકો નપવાસને ભૌવતક માને છે. ખોરાકથી દૂર રહવે ુ ંકે 
અનશન કરવુ ંતેટલો જ ‘ફાસ્સ્ટિંગ’નો અથમ કહ ેછે. પણ દરેક ધમમમા ંફાસ્સ્ટિંગ અગર નપવાસ એ 
હૃદય શદુ્ધિ માટેનુ ંએક આધ્યાજત્મક સાધન મનાય છે. ગાધંીજી નપવાસનુ ંશસ્ત્ર રાજકારણમા ં
વાપરતા થયા, આજે રામદેવ બાબા વાપરે છે. બનેંની રીત અને અભભગમ જુદા હતા. ગાધંીજી 
શાવંત અને મૌન સાથે નપવાસ કરતા. 
 
બાબા રામદેવ તો ઊલટાના તેમના દદલ્હીના મેદાનમા ં‘નપવાસ’ છતા ંવધ ુગાગંરતા, હજી ગાગંરે 
છે. કાકા કાલેલકરે કહલે ુ ંકે કોઈ પણ ધમમ લો તેના કેન્ટ્દ્રમા ંઆપણને આત્મશદુ્ધિ હોવાનુ ંજણાશે. હૈયુ ં
સાફ કરો. દદલ પાક કરો, અંતર પવવત્ર કરો, અંદરથી શાતં થાઓ. બધા જ ઋવષઓ અને પયગબંરો 
આવુ ંકહતેા આવ્યા છે. ઇસ્લામમા ંતે માટે ખાસ મદહનો છે. દહન્ટ્દુઓ માટે માત્ર શ્રાવણ મદહનો જ 
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નથી. ૩૬૫ દદવસમા ંઅવારનવાર વતવથઓ આવ્યા જ કરે છે ત્યારે આત્મશદુ્ધિ માટે નપવાસ કરાય 
છે. 
 
માનવીએ તેનુ ંહૃદય સાફ કરવુ ંએ જ પ્રધાન ધમમ છે. મોહંમદ સાહબે હો કે ઇસા મસીહ હો કે 
ગૌતમ બિુ હો કે અષોજરથષુ્ર હો, એ તમામ એક જ વસ્ત ુકહ ેછે કે હૃદય સાફ કરવુ ંએ જ ખરો 
ધમમ છે. રામદેવ બાબાએ યોગ થકી કશીક વસદ્ધિ મેળવી પણ એવી કોઈ યોગીને છાજે તેવી 
આધ્યાજત્મક વસદ્ધિ કરતા ંલોકોમા ંવધ ુપબ્બ્લવસટી મેળવી. કાકા કાલેલકર કહલે ુ ંકે તમારી 
આસપાસનો સમાજ ચતરુ બનતો જાય છે. બદુ્ધિ અને યોજનાશસ્ક્ત નપર એનો વધારેમા ંવધારે 
વવશ્વાસ છે. 
 
બાબા રામદેવ યોગથી દૂર થઈ ગયા છે, નપવાસ કરે છે પણ તેમા ંતો ભૌવતકતાનુ ંછાપરંુ ફાટી 
જાય તેટલી તષૃ્ણા છે. તેમણે જોવુ ંજોઈએ કે તષૃ્ણા ખોટી ચીજ છે. ભગવાન વવષ્ણનેુ અમકુ મોહ 
થયો અને તેણે વામનનુ ંસ્વરૂપ લેવુ ંપડ્ુ.ં યોગ વાવસષ્ઠમા ંએક કટાિવાળો શ્લોક છે તે વવષ્ણનુી 
તષૃ્ણા નપર જ કટાિ કરે છે. 
 
તષૃ્ણે દેવવ ! નમસ્તભુ્ય,ંધૈયમ વવપ્લનકાદરણી, 
વવષ્ણ ુસ્ત્રૌલોકય પજૂયોઅવપ, દ્રત્વયા વામનીકૃત : 
 
‘હ ેતષૃ્ણા દેવી ! ધીરજનો નાશ કરવાવાળી ! તને ખરેખર નમસ્કાર કરંુ છંુ.’ માનવ જાતમા ંતષૃ્ણા 
જાગે (પછી તે ધનની હોય કે કીવતિની હોય કે રાજકીય હતેનુી પવૂતિ હોય) ત્યારે ત ુ ંદેવતાના ધૈયમ-
ધીરજનો નાશ કરે છે. ભગવદગો મડંળનો શબ્દકોશ કહ ેછે કે તે્રતાયગુમા ંઇન્ટ્દ્રને મદદ કરવા માટે 
વવષ્ણનેુ મોહ જાગ્યો એટલે તેમણે દઠિંગજુીનો (વામન) અવતાર લીધો. 
 
નપવાસ ભલે રાજકીય હતે ુમાટે થાય પણ સાથે નપવાસકતામએ આત્મશદુ્ધિ માટે લોકેષણાથી દૂર 
રહવે ુ ંજોઇએ. રામદેવનો એટલો આભાર કે તેમણે નપવાસના શસ્ત્રને યાદ કરાવ્યુ ંપણ તે માટે 
આપણે નપવાસનુ ંઆરોગ્ય માટેનુ ંમલૂ્યવાન રામબાણ શસ્ત્ર છે તેની જ ચચામ કરીએ. 
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(૧) સસં્કૃતમાથંી નપવાસ શબ્દનો અથમ કાઢીએ. નપવાસ એટલે નપ વવશમ્ની નજીક બેસવુ ંએટલે 
આહાર વવહાર, દુન્ટ્યવી વવચારોએ તમામ છોડીને આત્માની વનકટ જવુ.ં ઇશ્વર અલ્લાહની 
વનગેહબાનીમા ંરહવે ુ.ં અંગે્રજીમા ંનપવાસને ‘ફાસ્ટ’ કહ ેછે. તે શબ્દ લેદટનના ફાએસ્ટન શબ્દ પરથી 
આવ્યો છે. એટલે કે વનયમોમા ંકડક થઈને વનયમ પાળવો. 
 
(૨) નપવાસનો સૌથી સારો અથમ જમમનોએ કહલેો. નપવાસને ‘ઇનએનવશન’ કહ ેછે. લગભગ તે 
અનશનને મળતો આવે છે. તેનો અથમ થાય છે અવસન્નતા કે દરકતતા. કોઈ ભૌવતક સગવડો કે 
સહભાગીથી અગ્લ્પત થઈ જવુ.ં ખાલીપણુ ંભોગવવુ,ં કીવતિથી દૂર રહવે ુ.ં 
 
(૩) ઇસ ુઅને મહોમ્મદ પયગબંરે નપવાસ કરેલા પણ તમામ ધમોના નપવાસ આધ્યાજત્મક વસદ્ધિ 
માટે હતા. જગંલમા ંઘવાયેલો વસિંહ કે જખમાયેલુ ંહરણ ખોરાક છોડી દે છે. તમામ પ્રાણી માદંા હોય 
ત્યારે ખાવાનુ ંછોડી દે છે. માત્ર માનવ જ એવુ ંપ્રાણી છે જે બીમારીમા ંપણ ખા ખા કરે છે. 
(૪) ઠંડા પ્રદેશમા ંરહતેા ંપ્રાણીઓ સખત વશયાળામા ંખોરાક વગર માત્ર ગફુામા ંઆરામથી શાતં 
પડયા ંરહ ેછે. આવા આરામના ગાળાને દહબરનેશન કહ ેછે. માનવીએ પણ વષમમા ંઅમકુ વખત આ 
રીતે નપવાસ કરીને અધ્યાત્મભચિંતન કરવુ ંજોઈએ. તેમા ંએક પથંને દો કાજ થશે. શરીરની કેટલીક 
બીમારી જતી રહશેે. 
 
(૫) આપણા નવપદરણીતોને લગ્ન પહલેા ંનપવાસ કરાવતા તે સાયસ્ન્ટ્ટદફક હત ુ.ં ‘યજુીન બનમ 
નામના સેક્સોલોજજસ્ટે લખ્યુ ંછે (પસુ્તક સેક્સ્યઅુલ લાઈફ ઓફ વાઈલ્ડ એવનમલ્સ) કે સીબલુ ુ
નામનુ ંનરપ્રાણી સભંોગને ટાકંણે ખોરાક છોડી દે છે. તેથી તેને સભંોગમા ંખબૂ મજા આવે છે. વીંછી 
૩૬૮ દદવસ, કરોભળયો ૧૭ મદહના સધુી અને દેડકા ં૧૬ મદહના સધુી ખોરાક વગર જીવી શકે છે. 
 
(૬) ‘ધ પરફયમુ્ડ ગાડમન’ નામના ગ્રથંમા ંઅરેભબયન લેખકે કહ્ુ ંછે કે વાિંણી સ્ત્રીને ફળદ્રપુ 
બનાવવા લાબંા નપવાસ કરાવવા જોઈએ. વનસગોપચારમા ંપેટના તમામ રોગ, જુનો મરડો, 
આથમરાઇટીસ, રુમેટાઈટભિસ, આધાશીશી એ તમામમા ંનપવાસ કરાવાય છે. ડૉ.. એચ. એમ. 
શેલ્ટન જેઓ એલોપથીના એમ. ડી. દડગ્રીવાળા ડોક્ટર હતા તેમણે એલોપથીને કન્ટ્ડેમ કરી 
વનસગોપચાર અજમાવ્યો અને ફાસ્સ્ટિંગ પર પસુ્તક લખ્યુ ંછે. તેમણે ખાતરી આપી છે કે નપવાસ 
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વખતે લોહીમા ંઘટાડો થતો નથી. ઊલટાનુ ંલોહી શિુ થાય છે. લાલ રક્તકણો આપોઆપ વધે છે. 
ચામડી તેજસ્વી બને છે. મગજ અને નવમસ વસસ્ટમ વધ ુસારી રીતે કામ કરે છે. 
 
ગ્રીક દફલસફૂ પાયથાગોરાસ વનયવમત નપવાસ કરતા. એલેકિાસ્ન્ટ્ડ્રયા યવુન.ની પરીિા આપતા 
પહલેા ંબદુ્ધિને સતેજ કરવા ૪૦ દદવસના નપવાસ કરતા. સોરેટીસ અને પ્લેટો અવારનવાર 
નપવાસ કરતા. બાબા ભલે નપવાસ કરે પણ મૌન પાળે. સરકાર સામે લડવાની શસ્ક્ત વધશે. 
શ્રાવભણયા સોમવારે નપવાસ નહીં તો એક્ટાણુ ંકરજો. રામદેવ જો લીંબ-ુ મધપાણી લે તો તે 
નપવાસના શાસ્ત્ર પ્રમાણે નપવાસ તોડયો ગણાય. વળી તે યોગી ન ગણાય-નપવાસના સાતમા 
દદવસે વનબમળ બને તે ‘યોગી’ ન ગણાય. યોગીઓ તો નપવાસમા ંકામ કરે છે. રામચદં્ર બાબાએ 
લખનનમા ં૩૦ દદવસ નપવાસમાયં ખેતીકામ કરેલુ ંતે અમે અને ન. પ્ર.ના ગવનમરે વનહાળેલુ.ં 
સાભાર: આસપાસ, કાવંત ભટ્ટ 
 

કદી જ કોઈ માણસના સ્સ્પદરટને દાબો નહીં. તેના હૃદયને તોડો નહીં. 
કદી જ કોઈ માણસના સ્સ્પદરટને દાબો નહીં. તેના હૃદયને તોડો નહીં. તેના જેવુ ંકોઈ પાપ નથી. 
કોઈના હૃદયને પ્રફુગ્લ્લત અને પાવરફુલ બનાવવા જેવુ ંકોઈ પણુ્ય નથી. 
 
જી. કે. ચેસ્ટરટને કહ્ુ ંછે કે જ્યારે માનવ ઈશ્વરીય શસ્ક્તમા ંમાનતો નથી ત્યારે તે આખી નકારાત્મક 
વલણવાળી જજિંદગી જીવે છે. પદરણામ એ આવે છે કે પછી એ માણસ કંઈ પણ આડાતેડા-
અવળચડંા, ઘાતક, પાતક કે ફાલત ુવવચારોને પણ માનતો થઈ જાય છે. 
 
આજે માત્ર જ્ઞાન તમને કામમા ંઆવશે. સૌથી સપુ્રીમ જ્ઞાન આઘ્યાજત્મકતાનુ ંછે. ભારતના લોકો 
ફાયદામા ંછે કે આઘ્યાજત્મકતા તેમના જીન્ટ્સમા ંછે. બસ, ભારતીય યવુાન જ્ઞાન મેળવે, જ્ઞાન 
મેળવતો જ રહ.ે તે સતત જ્ઞાનની ભખૂ રાખશે તો પોતે તો અવ્વલ રહશેે જ, ભારત પણ પહલે ુ ં
રહશેે. આ રીતે સાવ સસ્તી બનેલી નસ્ક્ત - નોલેજ ઈિ પાવર - સવામગી રીતે સાચી પાડી શકશે. 
મહવષિ અરવવિંદને સાચા પાડશે. 
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આજે તો ૨૧મી સદીમા ંઠેરઠેર બે્રઈન પાવર સપુ્રીમ છે. ઈન્ટ્ફમેશન - ટેકનોલોજજકલ જ્ઞાન - 
માદહતીની બોલબાલા છે. ઈન્ટ્ટરનેટ માદહતીના ડંુગર ખડકે છે. હમણા ંમારી પાસે કેતન જે. પટેલનુ ં
પસુ્તક ‘ધ માસ્ટર સ્રેટેજજસ્ટ - પાવર, પપમિ એન્ટ્ડ વપ્રસ્ન્ટ્સપલ’ નામનુ ંપસુ્તક આવ્યુ ંછે. 
 
૨૩૦૦ વષમ પહલેા ંપરુાણા ગ્રીસ દેશના શોધક અને મહાન મેથેમેદટવશયન આદકિવમડીસે કહલે ુ ંકે ક્ા ં
ઊભા રહવે ુ ંઅને મળૂ સ્રોત ક્ા ંછે તે મને ચીંધો એટલે હું એક િાટકે પલૃવીને હલાવી-નથલાવી 
દઉં. રોમન લોકોએ ગ્રીસ પર હુમલો કયો ત્યારે આદકિવમડીસે શોધેલી યિુની યતં્રણા થકી ગ્રીસ લાબં ુ ં
ટકેલુ.ં ટૂંકમા,ં આદકિવમડીસે જ આપણા આ લેખના વવષયનુ ંહાદમ  કહી દીધુ ંકે તમને શસ્ક્તનો સ્રોત 
મળી જાય પછી તમે શસ્ક્ત કેળવો, પાવર કેળવો કે ઊજામ પેદા કરો તેનાથી તમે દુવનયાને હલાવી 
શકો. મળૂ મહત્વ શસ્ક્તનુ ંછે. 
 
આજે હું જોઉં છંુ કે ચારેકોર માનવી શસ્ક્તશાળી બનવાને બદલે ખાનપાન, અવતજ્ઞાન, 
અવતમનોરંજન અને ભોગવવલાસમા ંતેની મલૂ્યવાન શસ્ક્ત ગમુાવે છે. આપણે નવી શસ્ક્ત પેદા 
કરતા નથી એટલે શસ્ક્તના સ્રોતનો પણ ભુસંાદડયો વળી જશે. દેખીતી રીતે લાગે કે પાવર નપર 
લખવુ ંતો બહુ સહલે ુ ંછે પણ જેમ પાવર મેળવવો અઘરો છે અને તપસ્યા માગી લે છે, તેમ 
પાવરની આજુબાજુના ંતમામ તત્ત્વો જાણવા દકઠન છે. આજે તો ‘પાવર’ શબ્દ જાણે ગજુરાતી બની 
ગયો છે. 
 
અનેક પયામયો ધરાવતા આટલા ભવ્ય શબ્દ સાથે ભ્રષ્ટાચાર પણ જોડાઈ ગયો છે - પાવર કરપ્ટસ 
એન્ટ્ડ એબ્સોલ્યટુ પાવર કરપ્ટસ એબ્સોલ્યટુલી. રાજકારણીઓએ ખરેખર તો શસ્ક્ત માનવની સેવા 
માટે વાપરવી જોઈએ, તેને બદલે તે શસ્ક્ત કે સત્તા, િમત્વ, પૌરુષ, કતતૃ્વમ, દદમાગી તાકાત, 
પ્રવતભા, ઓજસ, શાસન, હકમૂત, ઈશ્વરત્વ, પ્રભતુા, અવધકાર, પ્રાવધકૃવત અને આયાસ, આ તમામ 
પયામયોની ઐસીતૈસી કરીને ખોટી દદશામા ંવાપરી નાખવામા ંઆવે છે. 
 
ખરેખર તો દદમાગ, પ્રવતભા, ઓજસ અને ખાસ તો પ્રભતુા પ્રાપ્ત કરવા ઈશ્વરે તમારામા ંજે છૂપી 
શક્તા રોપી છે તેનુ ંસવંધમન અને વદૃ્ધિ કરવા ંજોઈએ. મારી પાસે ૨૫,૦૦૦થી વધ ુપસુ્તકોની 
‘પાવરફુલ’ લાઈબે્રરી છે. તેમા ંપાવરને લગતા ંએક ડિન પસુ્તકો છે. હું કોલેજમા ંપરૂી થતા ં
વડોદરાથી વેકેશનમા ંમારે વતન પાછો ફરતો અને ગ્રામપચંાયતમા ંકંઈક મારંુ ડહાપણ ડહોળતો 
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ત્યારે કેટલાક વડીલો ટોણો મારતા કે ‘જોને, આ ટેભણયો ભણ્યો એટલે બહુ પાવર મારે છે.’ આ ટોણો 
જ આ લેખનો મમમ આપી દે છે. ગજુરાતી ભાષામા ંઅવારનવાર ‘જોને મારો હાળો કેવો પાવર મારે 
છે?’ એવો પ્રયોગ થતો હોય છે. માણસ ક્ારે પાવર મારે? તેની પાસે ધન હોય ત્યારે. આજે તો 
જ્ઞાન હોય તે સૌથી વધ ુ‘પાવર મારી’ શકે છે! 
 
રોબટમ  ગ્રીને ‘ધ ફોટી એઈટ લોિ ઓફ પાવર’ નામનુ ંરૂપકડંુ પસુ્તક લખ્યુ ંછે. આરોગ્યશસ્ક્ત હાસંલ 
કરવાની કળા ચીંધત ુ ંડો. ડેવવડ આર. હોદકન્ટ્સનુ ંપસુ્તક છે. ભલયોનાડોદ’ વવન્ટ્સી નામના ૧૫મી 
સદીના મહાન ઈટાભલયન ભચત્રકાર, વશલ્પી, આદકિટેકટ, ઈજનેર અને દફલોસોફરના જ્ઞાનને આજે 
પણ યાદ કરીને તેને લગતુ ંપસુ્તક ‘હાન ટુ વથિંક લાઈક ભલયોનાડોદ’ વવન્ટ્સીનુ ં(એન્ટ્ડ બીકમ 
પાવરફુલ)’ નામનુ ંપસુ્તક પણ છે. 
 
જ્યારે જ્ઞાનીઓ અને વવજ્ઞાનીઓ જાગ્યા ત્યારે માનવીને જ્ઞાનનુ ંમહત્વ તેમ જ શસ્ક્ત સમજાયા.ં 
દાયકાઓ પહલેા ંઅમે ભાવનગરના અખાદડયન અને મલ્લ પલૃવીવસિંહને અમારા રોલમોડેલ 
માનતા. અખાડા માસ્તર લાભભુાઈએ મને કહ્ુ ંકે આપણે વ્યાયામનુ ંમહત્વ લોકોને સમજાવવુ ં
જોઈએ. તે માટે ગાધંીજી સાથે સપંકમ  ધરાવતા મહવુા-ભાવનગરના ગાધંીકુટંુબના પૈસાથી અમારા 
અખાડાએ ‘િકંાર’ નામનુ ંમેગેભિન શરૂ કયુું. આ નામ પણ મેં શોઘ્યુ ંહત ુ.ં આમ, પદંર વષમની વયે 
હું તેનો બાળતતં્રી બન્ટ્યો! ત્યારે જ સમજાયુ ંકે મસલ પાવર સાથે બે્રઈન પાવર પણ જરૂરી છે. 
 
આજે તો ૨૧મી સદીમા ંઠેરઠેર બે્રઈન પાવર સપુ્રીમ છે. ઈન્ટ્ફમેશન - ટેકનોલોજજકલ જ્ઞાન - 
માદહતીની બોલબાલા છે. ઈન્ટ્ટરનેટ માદહતીના ડંુગર ખડકે છે. હમણા ંમારી પાસે કેતન જે. પટેલનુ ં
પસુ્તક ‘ધ માસ્ટર સ્રેટેજજસ્ટ -પાવર, પપમિ એન્ટ્ડ વપ્રસ્ન્ટ્સપલ’ નામનુ ંપસુ્તક આવ્યુ ંછે. ગોલ્ડમેન 
સાકસ નામની મસ્લ્ટનેશનલ ઈન્ટ્વેસ્ટમેન્ટ્ટ કંપનીનો મની પાવર વધારવા કેતન પટેલ તેને 
સ્રેટેજીનો પાવર આપે છે. આ કેતન પટેલ શુ ંકામ અબજપવત થયા છે? તેમણે સતત જ્ઞાન 
મેળવીને અને તેની વદૃ્ધિ કરી બદુ્ધિને સતેજ કરવા યોગ, કવવતા, પેઈસ્ન્ટ્ટિંગ અને ડ્રોઈંગની કળા 
વવકસાવી. 
 
કવવતા પાવર આપે? હા. કવવતા તમારી બદુ્ધિશસ્ક્તને કસે છે. વશલ્પ અને ભચત્રકામની કળા 
ભલયોનાડોદ’ વવન્ટ્સીની બદુ્ધિને તીક્ષ્ણ બનાવીને તેને જજવનયસ બનાવી ગઈ. જ્યારે બચપણથી જ 
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બાળકને તેની રુભચ પ્રમાણે કળા કે વ્યવસાય કે ભણતર પસદં કરવા દેવાય ત્યારે જ તેની 
બદુ્ધિપ્રવતભા ખીલે છે. મારા ગામડે દર ચોમાસે એક મસુ્સ્લમ હજામ આવતો. નવા અવતરેલા 
બળવાન વાછડા મોટા થઈ ખ ૂદંટયા બનવાને બદલે બળદદયા જ બની તે માટે હજામ તેની 
ઈસ્ન્ટ્દ્રયને ચીવપયો ધગધગાવીને ડામ દઈ ‘ખસ્સી’ કરી નાખતો. 
 
આમ, તોફાની ખ ૂદંટયાને બદલે બળદદયો બની ગયેલુ ંઆ જાનવર આખી જજિંદગી હળ, ગાડા,ં કોસ 
અને ખેતીનો ભાર વેંઢારી વેંઢારીને વહલે ુ ંમરી જત ુ.ં ઘણા વડીલો યવુાનોની ખસ્સી કરીને સમાજનો 
ભાર વેંઢારતા બળદદયા બનાવી નાખે છે. આજે ૨૧મી સદીમા ંદીકરા-દીકરીને મનપસદં કોલેજનો 
કોસમ, મનપસદં જીવનસાથી, તે પછી મનપસદં વ્યવસાય પકડવા દેવાને બદલે અને ડ્રામા કે માત્ર 
કાવ્ય લખવામા ંરસ હોય તો તેને વળગી રહ ેતેવુ ંકરવાને બદલે તેને તેના રસમાથંી વછોડી 
નખાય છે. 
 
મહારાજા સયાજીરાવ યવુનવવસિટીમા ંમારે વડીલની પસદંગીથી કોમસમ ગે્રજ્યએુટ થવુ ંપડ્ુ.ં મારે તો 
ગામડામા ંરહી ખેડતૂ થવુ ંહત ુ.ં તેને બદલે અત્યારે કલમની ખેતી કરંુ છંુ. છેક ૩૮ વષમની વયે મારા 
હાથમા ંકલમ આવી હતી પણ ત્યારે જણાયુ ંકે તમે પ્રામાભણકતાથી વાપરો તો કલમમાયં ઘણુ ંબળ 
છે, પાવર છે. પાવર અને સોસમ ઓફ પાવર વવશે લખવા માટે મને બીજા બે લેખકોના ંપસુ્તકો ખબૂ 
નપયોગી થયા ંછે. 
 
એક છે એગ્લ્વન ટોફલરનુ ં‘પાવર વશફ્ટ’ અને બીજુ,ં ગેરી કલેનનુ ંપસુ્તક ‘સોવસિિ ઓફ પાવર - 
હાન પીપલ મેઈક દડવસિન’. ગેરી કલેન બહુ મહત્વની વાત કહ ેછે કે માણસ ખબૂ તાકાત મેળવે, 
જ્ઞાન મેળવે, સત્તા મેળવે છતા ંસત્તા સામેય પડકાર હોય છે. તમે તમારા જ્ઞાનની શસ્ક્ત વાપરો તો 
તેની સામે ઘણી ઈષ્ર્યા થતી હોય છે, અવરોધો થતા હોય છે. તેને પહોંચી વળવા તમારે શુ ંનપાય 
કરવો? 
 
તેનો જવાબ મહવષિ અરવવિંદ આપે છે: આ સસૃ્ષ્ટ કોણે સજી છે?એક સ્સ્થર શસ્ક્તએ, એક હલાવી ન 
શકાય તેવી શસ્ક્તએ (એટલે કે ઈશ્વરે) સસૃ્ષ્ટ અને તેના માનવો સજયામ છે કે જેની શસ્ક્ત અસ્સ્થર છે. 
માણસ ગમે તેટલો પાવર વાપરે પણ તેને ઈશ્વરની કૃપા કે માગમદશમનની જરૂર તો પડે જ છે. 
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યરુોપ-અમેદરકાના યૌવનબળને એક ફાયદો છે કે તે લોકો તેમને મનપસદં વ્યવસાય, કારદકદી કે 
અભ્યાસરમ લઈ શકે છે. ભણવાનુ ંમન ન થાય તો હાથમા ંવાયોભલન લઈને રખડંુ બની શેરીના 
ગાયક બની શકે છે. આવી સ્વતતં્રતા થકી તેનુ ંતમામ બળ અવરોધ વગર ખીલે છે. તેથી જ 
યરુોપ-અમેદરકામા ંવધ ુવૈજ્ઞાવનક શોધો થઈ છે અને ત્યાનંી મદહલાઓ કાઠંું કાઢી ગઈ છે. 
 
જોકે ત્યા ંખામી એ રહી ગઈ છે કે તે લોકો મહવષિ અરવવિંદોની વાત માનતા નથી. તમામ શસ્ક્ત 
હોય, અપરંપાર ધન હોય પણ આખરે માણસે ઈશ્વરીય શસ્ક્તનુ ંઅસ્સ્તત્વ સ્વીકારવુ ંજોઈએ. જી.કે. 
ચેસ્ટરટને પણ લગભગ આવી જ વાત કરેલી. તેણે ૧૭-૧૦-૧૯૯૮ના ‘ધ સ્પેકટેટર’ મેગેભિનમા ં
કહલે ુ ંકે વ્હને મેન વસભિિ ટુ ભબભલવ ઈન ગોડ, ધે વવલ નોટ ભબભલવ ઈન નવથિંગ બટ ધે વવલ 
ભબભલવ ઈન એનીવથિંગ! કેવી ચોટડુક વાત કહી છે. જ્યારે માનવ ઈશ્વરીય શસ્ક્તમા ંમાનતો નથી 
ત્યારે તે આખી નકારાત્મક વલણવાળી જજિંદગી જીવે છે. પદરણામ એ આવે છે કે પછી એ માણસ 
કંઈ પણ આડાતેડા-અવળચડંા, ઘાતક, પાતક કે ફાલત ુવવચારોને પણ માનતો થઈ જાય છે. 
 
ત્રણ મહાનભુાવોની પાવર અંગેની વાતો તમને સિેંપમા ંજણાવુ:ં 
૧. એગ્લ્વન ટોફલર (‘પાવર શીફ્ટ’): આ જગતમા ંત્રણ પ્રકારના પાવર છે. પાવર ઓફ વાયોલન્ટ્સ, 
પાવર ઓફ વેલ્થ અને પાવર ઓફ નોલેજ. આપણે પાવર ઓફ નોલેજનુ ંજ મહત્વ સમજીએ. જો કે 
તે સમજાવવાની જરૂર પડે તેટલા તમે નાદાન નથી. વધ ુજાણવાનુ ંએ છે કે આજે જ્ઞાન વગર તમે 
લડાઈ નહીં લડી શકો, માકેટમા ંઊભા નહીં રહી શકો. પત્રકાર હો તો નવા જ્ઞાન વગર નહીં ચાલે. 
એગ્લ્વન ટોફલરની વય આજે ૮૩ વષમની છે. તેઓ અગાન ‘ફોચ્યુમન’ મેગેભિનના તતં્રી હતા. 
 
તેઓ કહ ેછે કે આજે માત્ર જ્ઞાન તમને કામમા ંઆવશે. સૌથી સપુ્રીમ જ્ઞાન આઘ્યાજત્મકતાનુ ંછે. 
ભારતના લોકો ફાયદામા ંછે કે આઘ્યાજત્મકતા તેમના જીન્ટ્સમા ંછે. બસ, ભારતીય યવુાન જ્ઞાન 
મેળવે, જ્ઞાન મેળવતો જ રહ.ે તે સતત જ્ઞાનની ભખૂ રાખશે તો પોતે તો અવ્વલ રહશેે જ, ભારત 
પણ પહલે ુ ંરહશેે. આ રીતે સાવ સસ્તી બનેલી નસ્ક્ત - નોલેજ ઈિ પાવર - સવામગી રીતે સાચી 
પાડી શકશે. મહવષિ અરવવિંદને સાચા પાડશે. આઘ્યાજત્મક બળ કેળવ્યા વગર બધુ ંજ વનબમળ છે. 
 
૨. બીજી પે્રરણાદાયી ઐવતહાવસક વ્યસ્ક્ત ભલયોનાડોદ’ વવન્ટ્સી છે. તે શુ ંકામ? એટલા માટે કે તેમણે 
જે સાત વસિાતં કહ્યા છે તેમાથંી કેટલાક મારે ગળે ઊતયામ અને મને પત્રકારત્વમા ંપણ કામમા ં
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લાગ્યા છે. એક છે ક્યદુરયોવસટી. માનવીમા ંકુતહૂલવવૃત્ત હોવી જોઈએ. જીવન પ્રત્યેની નત્સકુતા અને 
અથાક શોધ. સતત સશંોધન-વાચંન કરી પોતાની કુતહૂલવવૃત્તને પોષવી જોઈએ. 
 
બીજા વસિાતંનો અંગે્રજી શબ્દ અઘરો છે - સેન્ટ્સેભિયોન. એટલે કે તમારી ઈસ્ન્ટ્દ્રયો, વાસના, તમારંુ 
જ્ઞાન એ તમામનુ ંસતત ઊઘ્ર્વીકરણ કરવુ.ં શિુીકરણ કરવુ.ં જ્ઞાનની સત્તા કે કોઈ પણ સત્તાથી 
ભરમાઈ ન જાઓ. તમારા જ્ઞાનનુ ંઅને તે પછી મળેલી સત્તાનુ ંદરફાઈનમેન્ટ્ટ કરવુ ંજોઈએ. તેને 
સૌંદયમલિી અને સાગ્ત્ત્વક બનાવવુ ંજોઈએ. ખાણીપીણી અને સેકસ એ તમામમા ંસાગ્ત્ત્વકતા 
લાવવાથી તમારો પાવર વધશે, એટલુ ંજ નહીં, પાવર ટકાવીને ઓર નવી નવી ઊજામ મેળવશો. 
 
એ પછીના વસિાતંોમા ં(અ) સતત અસલામતીને સ્વીકારવી. વવપરીતતાને સમજવા કોવશશ કરી 
વવરોધી વવચારો પચાવવા. (બ) વતમનમા ંગદરમા જાળવવી. નજાકત રાખવી. વવવેકી બનીને 
બોલવુ-ંચાલવુ.ં બહુ નતાવળે કે થકૂ ઊડે તેમ ન બોલવુ.ં બોલતા ંબોલતા ંવચ્ચે પોિ લેવા અને 
(ક) છેલ્લે, કન્ટ્સેસીઓન. એનો મતલબ છે, આ સસૃ્ષ્ટમા ંઆપણે એકલા નથી. બધા એકબીજા સાથે 
કનેકટેડ છે. ભગવાન શ્રીકષૃ્ણે કહલે ુ:ં ‘વસધૈુવ કુટુમ્બકમ’્.. અમેદરકા આજે દુ:ખી છે.. કમભાગ્યે તેનુ ં
કલ્ચર ભારત અપનાવે છે તેથી ભારત દુ:ખી થશે. તમે એકલા જ સખુી થાઓ અને સમિૃ થાઓ 
તેવી વવૃત્ત તમને અંતે બળહીન બનાવશે. 
 
૩. છેલ્લે ડો. ડવેવડ આર. હોદકન્ટ્સના પસુ્તક ‘પાવર વવસિસ ફોસમ - ધ દહડન દડટરવમનેશન ઓફ 
હ્મુન ભબહવેવયર’ની વાત કરીએ. તેમણે માનવને શસ્ક્ત પ્રાપ્ત કરવા અને જાળવવા આખુ ંપસુ્તક 
ભયુું. તેમા ંદફભિકલ એન્ટ્ડ મેન્ટ્ટલ હલે્થ એન્ટ્ડ પાવરનુ ંપ્રકરણ આપણા હતે ુમાટે સપુ્રીમ છે. જાણે કે 
તે ગાધંીજીના વવચારો રજૂ કરે છે. શરીરમ ્ખલ,ુ સવમધમમ સાધનમ ્- તમારો ધમમ પાળવા કે બળ 
મેળવવા તમારે આરોગ્યનુ ંઘ્યાન રાખવુ ંપડશે. આરોગ્ય સારંુ નહીં હોય તો કીવતિ, ધન, મોભો પણ 
અંતે નકામા ંસાભબત થશે. માટે એકદમ ઇચ્છામતૃ્ય ુમળે કે એકાએક ભચર વનદ્રામા ંપોઢી જાઓ તેવુ ં
આરોગ્ય રાખો, તેવા આરોગ્ય માટે સાદા ંખાનપાન રાખો. 
 
એગ્લ્વન ટોફલરે કહ્ુ ંછે તેમ ભવવષ્યમા ંહવે - Your brain will earn money, not your physical 
strength - એ સતૂ્રને ઘ્યાનમા ંરાખી મગજને સતત સતેજ રાખવા ખબૂ જાણો અને ખબૂ વાચંો. 
એદરક હોફરનુ ંસતૂ્ર અપનાવો- કદી જ કોઈ માણસના સ્સ્પદરટને દાબો નહીં. તેના હૃદયને તોડો 
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નહીં. તેના જેવુ ંકોઈ પાપ નથી. કોઈના હૃદયને પ્રફુગ્લ્લત અને પાવરફુલ બનાવવા જેટલુ ંકોઈ 
પણુ્ય નથી. છેલ્લે પે્રરણા માટે વવવેકાનદંજીનુ ંકાવ્ય : 
 
મકુ્તાત્માનુ ંશસ્ક્તગાન 
ધ ૂઆંપ ૂઆં કુદરત 
કચડવા સજજ તને 
ભલે હોય; તોય જાણ, 
આતમ રે મારા ત ુ ંદદવ્ય! 
કચૂ, આગળ ને અવવરામ કયે જા.  ગઠદરયા, કાસ્ન્ટ્ત ભટ્ટ 
 
ખીચડીમા ંમીઠા જેટલો જ ભ્રષ્ટાચાર! 
એક વેચાણવેરા અવધકારી પાસે અમે માત્ર સો ગ્રામ ભજજયા ંકે પચાસ ગ્રામ ખારી ભબસ્સ્કટનુ ંપડીકંુ 
આપીને અમારો કેસ પતાવી શકતા. અરે, કેટલીકવાર તો માત્ર ને માત્ર બે-ત્રણ શ્રીફળ, બટૂ 
પોભલશની ડબ્બી અને બટૂની બે જોડ દોરીમા ંઅમારંુ કામ કઢાવી લેતા. 
 
સ્વગમસ્થ-કાયમ સ્વગમમા ંવસનાર ભગવાન ઇન્ટ્દ્ર છે. દેવ જેવો દેવ થઇને આ ઇન્ટ્દ્ર પોતાનુ ંવસિંહાસન 
જતુ ંન રહ ેએ વાસ્તે જાતજાતના ભ્રષ્ટાચાર કરતો. કોઇ ઋવષ આકરંુ તપ કરીને ઇન્ટ્દ્રની ઊંઘ નડાડી 
દે, ઇન્ટ્દ્રનુ ંવસિંહાસન જતુ ંરહશેે એવી જરાતરા બીક લાગે તો એ ઋવષનો તપોભગં કરવા તે એકાદ 
અપ્સરાને પલૃવી પર મોકલી આપતો. સ્વગમમા ંલગભગ સાડા ત્રણ કરોડ અપ્સરાઓ વસતી. 
આ આંકડો અમે આર.ટી.આઇ. રાઇટ ટુ ઇન્ટ્ફમેશનમાથંી નહીં, પરુાણોમાથંી મેળવેલ છે. આ સાડા 
ત્રણ કરોડ પૈકી નવમશી, અલબંષુા, વતલોત્તમા, ધતૃાચી, કંુડા, મજુંઘોષા, મેનકા, રંભા અને સદેુષી 
મખુ્ય છે, એ પછી ૧૦૬૦ નોંધપાત્ર અપ્સરાઓ હતી. (આ બધી વવગત મારા જ્ઞાનના પ્રદશમન કે 
કોઇ રવસક વાચકના મોંમા ંપાણી લાવી તેને વહલેા વહલેા સ્વગમવાસી કરવાની લાલચ આપવા 
નથી લખી.) એ બધી શાપમ-શટૂરો હતી એ જમાનાની. 
 
ટૂંકમા ંએ જમાનામા ંતેમજ હું સેલ્સ-ટેક્સની પે્રસ્ક્ટસ કરતો હતો ત્યા ંસધુી ભ્રષ્ટાચારમાયં સસ્તાઇ 
હતી. કદાચ આ જ કારણે આવો પાનપટ્ટી, ચા-પાણી કે નાસ્તા જેટલો, ખીચડીમા ંમીઠા જેટલો જ 
ભ્રષ્ટાચાર હોવાને કારણે તેને દૂર કરવા માટે અણ્ણા હજારે જેવા અવત ભલા માણસ પાસે 
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આમરણાતં નપવાસ કરાવવાની જરૂર નહોતી પડતી. થોડાક રૂવપયા માટે થઇને કોઇ સજ્જને શા 
માટે ખાધા-પીધા વગર મરી જવુ ંપડે! 
 
પારકી પચંાત કોને કહવેાય? એવુ ંમને પછૂ્ા પછી ગીધકુાકા એનો જવાબ આપતા ંબોલ્યા: 
‘પોતાના દેશમા ંશુ ંચાલી રહ્ુ ંછે એની ભચિંતા કરવાને બદલે અમેદરકા કહ ેછે કે ભારતમા ંઆજકાલ 
જે ભ્રષ્ટાચાર ફૂલ્યો-ફાલ્યો છે એને કારણે પચાસ ટકા ભારતીયો હતાશ થઇ ગયા છે. અમેદરકાની 
પબ્બ્લક ઓવપવનયન એજન્ટ્સીએ તાજેતરમા ંપ્રગટ કરેલ નવા સવેિણ પ્રમાણે દેશમા ંભ્રષ્ટાચારની 
સમસ્યા ભબલકુલ વકરી ગઇ છે અને આ કારણે ભારતની અડધો અડધ પ્રજા ત્રાસીને હતાશ થઇ 
ગઇ છે.’જોકે હકારાત્મક રીતે જોવા જઇએ બાકીની પચાસ ટકા પ્રજાને ભ્રષ્ટાચાર સામે ખાસ કોઇ 
ગભંીર ફદરયાદ નથી. 
 
એ લોકો લેતી-દેતીને એક વ્યવહાર ગણી ચાલે છે, એનો અથમ એવો નથી કે માત્ર ને માત્ર અણ્ણા 
હજારેને જ ભ્રષ્ટાચારની ખબર છે. અને-અને અમેદરકા તો ભારત પાસે બેબી અમલૂ છે. એની ઉંમર 
કેટલી? માડં પાચંસોથી સાડા પાચંસો વરસની. એના કરતા ંતો અમારંુ અમદાવાદ ઉંમરમા ંમોટંુ, તે 
છસો વષમનુ ંછે ને ભારતની ઉંમર તો હજારો હજારો વષમની છે. તેની પાસે સસં્કારોનો પરુાણો વારસો 
છે, એમા ંથોડો ભ્રષ્ટાચાર પણ ઘસૂી ગયો હોવાની અમને પાકી જાણ છે. 
 
એટલે તો કોઇ રાજ્યનો મતં્રી ખરુશી મેળવવા કે બચાવવા ભ્રષ્ટાચાર આદરે તો અમે એ ભ્રષ્ટાચાર 
સામે આંખ આડા કાન કરીએ છીએ. ન. ત. જયલભલતા. તેણે આચરેલ ભ્રષ્ટાચારની ખબર હોવા 
છતા ંતેને એ. રાજા જેટલો ભ્રષ્ટાચાર કરવાની તક મળે એ માટે થઇને તેને અમે સપંણૂમ બહુમતી 
આપી-કોઇનો પણ સાથ લીધા વગર એકલે હાથે લ ૂટં ચલાવી શકે એ જ અમારી ભાવના છે. 
 
આમ ભ્રષ્ટાચાર તો એ પછી ધરતી પર રાજા ભોજ, ચાણક્વાળો ચન્ટ્દ્રગપુ્ત, અકબર, અહમદશાહ 
બાદશાહ, ગાધંીજી અને કવવવર રવીન્ટ્દ્રનાથ ટાગોરના સમયમા ંહતો. ટાગોરના ંભાભી કાદમ્બરીએ 
તદ્દન યવુાનવયે આત્મહત્યા કરી નાખી હતી. તેની લાશનુ ંપોસ્ટમોટમમ ન થાય એ માટે રૂવપયા 
પાચંની લાચં આપવી પડી હતી. આવા દકસ્સામા ંઆબરૂદાર પદરવારની પતુ્રવધનૂા ડેડ બોડીનુ ં
પોસ્ટમોટમમ નહીં કરાવવાનો ભાવ આજકાલ કેટલા લાખ (કે કરોડ) રૂવપયા ચાલે છે એ જાણવાનુ ં
મન છે. 
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ટૂંકમા ંએ જમાનામા ંતેમજ હું સેલ્સ-ટેક્સની પે્રસ્ક્ટસ કરતો હતો ત્યા ંસધુી ભ્રષ્ટાચારમાયં સસ્તાઇ 
હતી. કદાચ આ જ કારણે આવો પાનપટ્ટી, ચા-પાણી કે નાસ્તા જેટલો, ખીચડીમા ંમીઠા જેટલો જ 
ભ્રષ્ટાચાર હોવાને કારણે તેને દૂર કરવા માટે અણ્ણા હજારે જેવા અવત ભલા માણસ પાસે 
આમરણાતં નપવાસ કરાવવાની જરૂર નહોતી પડતી. થોડાક રૂવપયા માટે થઇને કોઇ સજ્જને શા 
માટે ખાધા-પીધા વગર મરી જવુ ંપડે! 
 
વેચાણવેરા અવધકારીઓને ન્ટ્યાય આપવા ખાતરેય કહવે ુ ંજોઇએ કે તે દરિનેબલ હતા, હજમ થાય 
એટલુ ંજ ખાતા. આથી એક વેચાણવેરા અવધકારી પાસે અમે માત્ર સો ગ્રામ ભજજયા ંકે પચાસ ગ્રામ 
ખારી ભબસ્સ્કટનુ ંપડીકંુ આપીને અમારો કેસ પતાવી શકતા. અરે, કેટલીકવાર તો માત્ર ને માત્ર બે-
ત્રણ શ્રીફળ, બટૂ પોભલશની ડબ્બી અને બટૂની બે જોડ દોરીમા ંઅમારંુ કામ કઢાવી લેતા. જોકે એની 
બાજુની કેભબનમા ંબેસતો બીજો ઓદફસર એના પર બીજાના ભાવ બગાડવા બદલ ગસુ્સે થઇ તેને 
વારંવાર ઠપકો આપતો. 
 
તો અન્ટ્ય એક અવધકારીને અમારા અસીલે પચાસ રૂવપયા આપ્યા તો એ વસિાતંવાદી અવધકારીએ 
પચ્ચીસ પાછા આપતા ંકહ્ુ:ં ‘હું આનાથી વધારે નથી લેતો.’ અમે આનુ ંકારણ પછૂતા ંતેણે 
વનખાલસતાપવૂમક જણાવ્યુ ંકે આપણે મોટી રકમની માગણી કરીએ તો કોઇ છટકામા ંપકડાવી દે. 
જ્યારે પચ્ચીસ રૂવપયા ઓદફસરને આપતા ંકોઇની આંતરડી ના કકળે. બોલો, મારંુ લોજજક ખોટંુ છે? 
એ પણ ખરંુ કે અમારા વખતમા ંવેચાણવેરા અવધકારીઓ ઇશ્વર તેમજ એસ્ન્ટ્ટકરપ્શન બ્રાન્ટ્ચથી, 
ઇશ્વરથી ઓછા, એસ્ન્ટ્ટકરપ્શનવાળાઓથી વધારે ડરી ડરીને ચાલતા. 
 
એક સેલ્સટેક્સ ઓદફસર તો કેસ શરૂ કરતા પહલેા ંજ અમને સચૂના આપી દેતો કે ટેબલનુ ંખાનુ ં
ખલુ્લુ ંછે, નપરવાળાના નામ પર જે કંઇ રૂવપયા મકૂવા હોય એ મકૂી દેજો, હું ટોઇલેટ જઇને આવુ ં
છંુ, કેસ બાબત દફકર-ભચિંતા ના કરશો, શુ ંસમજ્યા? ને મારો વેપારી મદંદરમા ંરૂવપયા મકૂતો હોય 
એટલી શ્રિાથી ટેબલના એ નઘાડા ખાનામા ંરૂવપયા સરકાવી દેતો ને કેસ પતી પણ જતો. એ 
અવધકારીઓની ઓનેસ્ટી ભબયોન્ટ્ડ ડાનટ, એકવાર લાચં લીધા પછી પ્રામાભણકતાથી કેસ પરૂો કરી 
આપે, ને એમા ંઓદડટ પણ ન આવે. 
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એક નપલા અવધકારી લાચં લેતા નહીં કે કેસ સરખી રીતે પરૂો કરતા નહીં ને પોતાની ઓનેસ્ટી 
બાબત જાહરેમા ંગવમ કરતા ંછતા ંદદવાળીના અઠવાદડયા પહલેા ંઅમને શોધી, બોલાવી કહતેા: 
‘તમારી શભેુચ્છાઓના પ્રતીક રૂપે આ દદવાળી પર મને મીઠાઇ ન મોકલશો, એના વવકલ્પે એક 
દકલો સકૂા મેવાનુ ંબોક્સ પહોંચાડજો.’ બસ, આ મજા હતી, અણ્ણા હજારેની જરૂર નહોતી પડતી. 
ઈદમ ્તતૃીયમ ્, વવનોદ ભટ્ટ 
 
દીઘામય ુજ નહીં દીઘમ આરોગ્યની કાળજી લો 

લાબંા આયષુ્ય સાથે લાબંી,તદુંરસ્તી જ નહીં પણ ‘હપે્પીનેસ’ મહત્વની છે. ૬૦૦ વષમ જીવી શકાય 

પણ ૬૦ સધુી જીવો કે ગમે ત્યા ંસધુી પણ આરોગ્યમય જીવવા ભોજન ઓછંુ કરતા જાઓ. સાજંે 

માત્ર ફળાહાર કરો. ઇટલેસ એન્ટ્ડ લીવ લોંગ! ઓછંુ ખાઓ લાબં ુ ંજીવો. 

માત્ર મહાત્મા ગાધંીજીને દીઘામય ુજ ન નહીં દીઘમ-આરોગ્યની ચાવી મળી ગયેલી અને તે ચાવી હતી 

‘વનસગોપચાર’. જો તેને ગોડસેએ ગોળી ન મારી હોત તો હું ખાતરીથી કહું છંુ કે તે ૧૨૫ વષમથી 

વધ ુજીવ્યા હોત અને તદુંરસ્ત જીવ્યા હોત. તેમનો વનસગમ-આહાર અને વનસગોપચારની શ્રિા તેમ 

જ મન-ુઆભાના શરીરની નષ્મા તેમને લાબં ુજીવાડત. તાજેતરમા ંસત્ય સાઇબાબા માત્ર ૮૫ વષમની 

ઉંમરે સ્વગમવાસી થયા તે પહલેા ંકેટલાય આધ્યાજત્મક પરુુષો (અને ખાસ રામકૃષ્ણ પરમહંસ 

કેન્ટ્સરથી વડોદરામા)ં પીડાયા હતા. વડોદરામા ંરામકૃષ્ણ વમશન અને વવવેકાનદંના સચંાલક સ્વાવમ 

વનભબલેશ્વરાનદંજી મહારાજ મારે ઘરે પધાયામ ત્યારે મેં તેમને આજ પ્રશ્ન પછૂ્ો તો તેમણે બચાવ 

કયો કે રામકૃષ્ણજીએ શરીર કરતા ંઆધ્યાજત્મક સાધના નપર જ સવે ધ્યાન આપવુ ંહત ુ,ં પણ 

૨૧મી સદીના માનવી માટે આવો બચાવ વ્યવહારુ નથી. ધીરુભાઇ અંબાણી અને બીજા અબજપવત 

નદ્યોગપવતઓ સ્વાસ્લયની પરવા કયામ વગર ‘વહલેા વહલેા’ ગજુરી ગયા તેમા ંએ બહાનુ ંન ચાલે કે 

દરલાયન્ટ્સને ધીગી કરવા તેમણે સ્વાસ્લયની કાળજી ન કરી. શુ ંકામ ન કરી ? તમે વમલકત છોડી 

જાઓ છો. સેંકડો નદ્યોગપવતઓ વમલકતો કમાઇને સતંાનો માટે છોડતા જાય છે. શુ ંબે-ત્રણ દીકરા કે 

દીકરીઓ તમારી વમલકત માટે કાયમી કંકાસ કરે તે માટે તમારે આરોગ્યની ઐસી તૈસી કરવી ? 
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વસગમન્ટ્ડ ફ્રોઇડે માનવની સેક્સ લાઇફ અને જીવરસાયણનુ ંઆખુ ંસાયન્ટ્સ વવકસાવ્યુ.ં તેમા ંઅવત 

કલ્પનાઓને વાસ્તવવકરૂપ આપેલુ,ં તેના તરફ વાચકોનુ ંધ્યાન દોરાયુ ંનથી. માત્ર તેને સેક્સનો 

શહનેશાહ ગણવામા ંઆવ્યો. ખરેખર તો ફ્રોઇડ માનવજાતની જીવરસાયણ શસ્ક્તને વધારીને 

દીઘામય ુઅને તે પણ સપંણૂમ આરોગ્યવાળં દીઘામયનુ ુ ંવવજ્ઞાન વવકસાવવા માગતા હતા. તેણે અવત 

કલ્પના કરીને માનવીને અમર બનાવવો હતો. આજે અમેદરકા-જમમનીના વવજ્ઞાનીઓ માનવી માટે 

અનેક જીવરસાયણો શોધીને લાબં ુઆયષુ્ય આપવા માગે છે, પણ તે રોગમકુત જીવન હશે નહીં. 

ગાધંીજી ૧૨૫ વષમ જીવ્યા હોત તો પણૂમ તદુંરસ્તી સાથે જીવ્યા હોત. થેકસ ટુ નેચરોપથી આજે 

૨૧મી સદીમા ંમાત્ર દીઘામય ુજ નહીં પણ દીઘમ તદુંરસ્તી સાથે અદ્ભુત તદુંરસ્તીની જરૂર છે. સત્ય 

સાઇબાબાને ૩૦-૩૦ દદવસ સધુી અનેક નળીઓ પરોવીને પરાણે જીવાડયા તેવુ ંદીઘામય ુમહાત્મા કે 

કહવેાતા ભગવાન કે કોઇને સ્વીકાયમ ન હોવુ ંજોઇએ. 

કોઇને વિૃ થવુ ંનથી. ગયા વષે મેં લખેલુ ંકે અમેદરકામા ંવિૃાવસ્થા સામે લડવાની દવાઓનો 

નદ્યોગ ૮૮ અબજ ડોલરનો છે. એ દવા માનવીને લાબં ુજીવાડે છે, પણ મરતો નથી પણ માદંો 

થઇને જીવે છે. ટેભલવવિનવાળા આ એન્ટ્ટી-એજજિંગ ઇન્ટ્ડસ્રીના ંR ૩૯૬૦૦૦ કરોડના ધધંાને જીવતો 

રાખે છે. દર વષે કંઇને કંઇ દીઘામય ુમાટેના ંપસુ્તકો અને દવાના ંતતૂ નીકળે છે. તાજેતરમા ંએક 

અવતકલ્પનાવાળં પસુ્તક પ્રગટ થયુ ંછે. તેનો દરવ્ય ુલડંનના સન-ડે-ટાઇમ્સે ૩જી માચમ ૨૦૧૧ 

આપ્યો છે. પસુ્તકનુ ંનામ છે ‘ય ુઆર લદુકિંગ વેરીવેલ-ધ સરપ્રાઇભિિંગ નેચર ઓફ ગેદટિંગ ઓલ્ડ.’એ 

પછી હમણા ંજ એક વમચીઓ કાકુ નામનો વવજ્ઞાની આપણને સૌને ‘વૈજ્ઞાવનક રીતે’ મરૂખ બનાવવા 

લખે છે કે તેણે ૩૦૦ વવજ્ઞાનીઓને મળીને એક એવા સપુ્ત ડી. એન.એ. (મળૂ બીજ) અને પ્રોટીનની 

શોધ આદરી છે જે માણસને ગ્રીક દેવતાઓની માફક જીવે ત્યા ંસધુી ૩૦ વષમનો જ દેખાય તેવો 

બનાવશે, પણ એ ગધેડાવદૃ્ધિવાળા વવજ્ઞાની સ્પષ્ટ કરતા નથી કે ૩૦ વષમની વય મહત્વની નથી. 

૮ની વયે આજે ડાયાભબટીસ થાય છે.  

૨૪ની વયે હૃદયરોગનો હમુલો આવે છે. મળૂ વાત કાયમી તદુંરસ્તીની છે. તે વાત કોઇ કરત ુ ંનથી. 

ફરી ગાધંીજીને યાદ કરીને કહું છંુ કે ગાધંીજીનો ચરખો જે કાયમ માટે અભરાઇએ ચઢાવવા જેવો છે 

અને તેમની અદહિંસાની વાતો તેમના ંપ્રવચનો અને પસુ્તકમા ંજ ખડકાયેલી રહવેાની છે. દહિંસાની 



 

62 

 

તો સતત બોલબાલા થવાની છે તે ચરખા અને અદહિંસા તેમજ તેમના મન-ુઆભા ગાધંી બ્રાન્ટ્ડ 

બ્રહ્નચયમની વાતો સતત પ્રગટ થાય છે, પણ તેમના ંજે મહામલૂા વનસગોપચારને કોઇ દેશી-વવદેશી 

લેખકો (જે મખુ્યત્વે અંગે્રજીમા ંગાધંીજીના જીવનથી પત્તર રગડે છે) યાદ જ કરતા નથી. નપર મેં જે 

પસુ્તકનુ ંનામ લખ્યુ ંતે લેવીસ વોલપેરીએ લખ્યુ ંછે. તેમા ંમાનવજાત ૬૦૦ વષમનુ ંઆયષુ્ય 

આસાનીથી ભોગવશે તેવી વાત લખી છે. એક માન્ટ્યતા દ્દઢ થયેલી કે જે આવરદા છે તે જન્ટ્મ 

વખતે જ આપણા જીન્ટ્સમા ંલખાઇને આવી છે. એટલે એમા ંકોઇ મીનમેખ નથી.  

સ્વાવમ દયાનદં કે વવવેકાનદં ફલાણી ઉંમરનુ ંમોત લખાવીને જ આવ્યા હતા. ડીટ્ટો પ્રમખુ કેનેડી 

અને ગાધંીજી (ખનૂથી) પણ એવા ખનૂની વાત જવા દઇએ તો સાવયન્ટ્ટસ્ટો કહ ેછે કે મળૂભતૂ 

જીન્ટ્સને હવે બદલી શકાય છે. આપણે જન્ટ્મ્યા ત્યારે જે રીતે ‘જેવનટીકસ પ્રોગામ્ડ’ હોઇએ તે 

દડિાઈન બદલી શકાય છે, પણ શુ ંમાનવ પોતે આવુ ં૬૦૦ વષમ લાબં ુઆયષુ્ય ઇચ્છશે? જયોર્જ 

બનૉડમ શોએ કહલે ુ ંકે ઇશ્વરે આપેલુ ંઆયષુ્ય કરતા ંલાબં ુજીવવાની શેખી એ તો પાગલ માણસને 

તતં છે. બનૉડમ શોએ તો કહલે ુ ંકે શુ ંતમે ઇચ્છતા હોત કે લેવનન સ્ટેલીન અને બીજા સરમખુત્યારો 

લા.ં..બ.ુ. ૬૦૦ વષમ જીવે? તો તો હાહાકાર થઇ જાય. દદ.ભા.ના તતં્રીએ ૧૯-૪-૧૧ના તતં્રી લેખમા ં

લખવુ ંપડ્ુ.ં હવે વિૃો જ પોતે એવુ ંઆરોગ્ય અને આવથિક સ્વતતં્રતા રાખે કે તે યવુા પ્રજાની ઐસી 

તૈસી કરી શકે. 

ચીની વૈદોએ ગીંકગો નામની વનસ્પવત શોધી તે સ્મરણશસ્ક્ત ૧૦૦ વષમની આયવુાળાને ટકે તેવો 

દાવો થયો પણ ખોટો પરુવાર થયો. મહવષિ ચ્યવને દીઘામય ુમાટે ચ્યવન પ્રાશ શોધ્યુ ંપણ તેને તો 

સ્વાદ બનાવી િડું અને ધતૂપાપેશ્વર માત્ર કમાયા. કોઇ લાબં ુ ંકે તદુંરસ્ત જીવતુ ંનથી. માત્ર સવારે 

મનને છેતરીને સ્વાદદષ્ટ ચાટણ જમે છે. ખરી વાત તો લાબંા આયષુ્ય સાથે લાબંી, તદુંરસ્તી જ 

નહીં પણ ‘હપે્પીનેસ’ મહત્વની છે. યરુોપમા ં૨૧,૦૦૦ લોકોનો સવે કરાયો તો ૭૪ની વય સધુી 

લોકો પોતાની મેળે પોતાનુ ંકામ કરી શકતા ત્યા ંસધુી હપે્પી હતા. 

પછી ? પછી અનેક બીમારીથી ખાટલાવશ થતા ંદુ:ખી દુ:ખીના દાભળયા હતા. આ પસુ્તકના ંલેખક 

લઇુસ વોલપેરી કદાચ ગાધંીજીના વનસગોપચારને જાણી ગયા લાગે છે તે કહ ેછે ૬૦૦ વષમ જીવી 
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શકાય પણ ૬૦ સધુી જીવો કે ગમે ત્યા ંસધુી પણ આરોગ્યમય જીવવા ભોજન ઓછંુ કરતા જાઓ. 

સાજંે માત્ર ફળાહાર કરો. ઇટલેસ એન્ટ્ડ લીવ લોંગ! ઓછંુ ખાઓ લાબં ુજીવો. 

 

ત્વમેવ માતા, ચ વપતા ત્વમેવ ત્વમેવ બધંશુ્ચ સખા ત્વમેવ 

જે સબંધંમા ંદરેક વ્યસ્ક્ત એકમેકના અવકાશનુ ંરિણ કરે, પોતાના કરતા ંસામેવાળી વ્યસ્ક્તનો વધ ુ
ખ્યાલ રાખે, લેવા કરતા ંદેવામા ંવધ ુરાજીપો અનભુવે એ સબંધંોમા ંવનશકં મોકળાશ હોવાની જ 
અને મોકળાશ હોય ત્યા ંમાઠંુ લાગવાની કે ખોટંુ લગાડવાની ગ ૂજંાઈશ નથી હોતી. 
 
મે મદહનો છે અને મોકળાશનો વવષય છે, પછી તો પછૂવુ ંજ શુ?ં જાણે કોઈએ ભારતીય રેલવેની 
સક્યુમલર દટદકટ હાથમા ંમકૂી દીધી હોય ને રુદટન નામના જીને અટ્ટહાસ્ય કરતા ંકહી દીધુ ંહોય કે 
‘જાઓ વત્સ, આજ સે મદહને ભર કે ભલયે તમુ મકુ્ત પછંી હો. હા... હા... હા... જા બચ્ચે મૌજ કર. 
તીસ દદન તક તજુે મેરી સરૂત નહીં દદખેગી.’ અને પછી એ બચ્ચો જેમ મઠુ્ઠી વાળીને ખશુીની 
ભચભચયારી કરતો દોટ મકેૂ એમ મન ભાગાભાગ કરવા માડં્ ુ ંછે. કેવી ગજબની વાત છે! આ 
‘મોકળાશ’ કે ‘સ્પેસ’ જેવા શબ્દો હજી જજિંદગીમા ંપ્રવેશ્યા નહોતા ત્યારથી તેને માણવા મન બહાવરંુ 
બનતુ ંઆવ્યુ ંછે.  
 
બાળકોને મકૂીને મમ્મી બહાર જાય ત્યારે બારણુ ંબધં થતાવંેંત આખા ઘરમા ંકેવી ધમાચકડી શરૂ 
થઈ જતી એ યાદ આવે છે. બા બહાર જાય એટલે નવો સાડલો (હા, ત્યારે સાડી શબ્દ તો રેશમી કે 
અન્ટ્ય ભારે સાડીને માટે જ અનામત રહતેો) પહરેીને જાય અને એણે નતારેલો ઘરનો સાડલો અમારે 
માટે મોંધેરંુ ડ્રેવસિંગ બની જતો. તે પહરેીને બહનેપણીઓ સાથે ઘર-ઘર રમાત ુ ંઅને ત્યારે જેમની બહુ 
ઇષ્યામ થતી એ-મોટાઓની-નકલ થતી. એ બધી મોકળાશ હતી એનો ક્ા ંખ્યાલ હતો? 
 
સ્કલૂમા ંવગમ શરૂ થાય ત્યારે એ વગમ લેનારા સ્રીકટ ટીચર ગેરહાજર છે એવી અચાનક ખબર મળે 
અને જે આનદંનો નછાળ આવે એ મોકળાશ છે તેવી ક્ા ંખબર હતી? વેકેશન પડે ને દફ્તર 
ફગાવી હ.ૂ..ડ.ૂ..ડ.ૂ.. કરતા દોસ્તો સાથે રખડવા નીકળી પડતા છોકરાઓને ક્ા ંખયાલ હતો કે એ 



 

64 

 

મોકળાશ છે? મોટા થતા ંગયા તેમતેમ એ વનદોષ મજાક-મસ્તી અને નદફકરી મસુ્ક્તના ટાપઓુ 
જજિંદગીમાથંી ધીમે-ધીમે અલોપ થતા ંગયા.ં  
 
ત્યા ંસધુીમા ંતેનુ ંનામ મોકળાશ કે સ્પેસ છે અને તે જ જજિંદગીનો ચાજજ િંગ ફોસમ છે એ પણ સમજાતુ ં
થઈ ગયુ ંહત ુ.ં એટલે તો એ મોકળાશના જે કોઈ મોકા મળે તે િડપી લેવાનુ ંઅને ન હોય ત્યાથંી 
એ ઊભા કરી લેતા શીખી લીધુ ંછે. આજે પણ જજિંદગીમા ંકંટાળા કે બોરડમને ‘સ્રીકટ નો એન્ટ્રી’ છે 
તે એનો જ પ્રતાપ છે. પણ આ તો થઈ બાહ્ય મોકળાશની વાત જે સમય, સ્થળ કે સજંોગોની છૂટથી 
રચી શકાય પરંત ુમને સૌથી વધ ુસ્પશે છે તે તો સબંધંોની મોકળાશ છે.  
 
હા, બે વ્યસ્ક્ત રકતસબંધંોથી, દુન્ટ્યવીસબંધંોથી, મૈત્રીસબંધંોથી, પે્રમસબંધંોથી કે પછી જેને કોઈ 
સગપણ કે સબંધંના દાયરામા ંગોઠવી ન શકાય તેવા અલૌદકક સબંધંોથી પણ એક-બીજા સાથે 
જોડાયેલી હોય એ સબંધંમા ંમોકળાશ હોય તો જ એ સબંધં ધબકતો રહ ેછે, મહોરતો રહ ેછે. 
સકુંભચતતા, પિેવસવનેસ, ચડસાચડસી અને ઇષ્યામ સબંધંોને કરમાવે છે, કોરી ખાય છે. 
 
મહોરતા-ચહકેતા સબંધંોમા ંરહલેી મોકળાશમા ંવ્યસ્ક્તઓ સતત ઊગતી રહ ેછે. એવા કેટલાક, 
રડયાખડયા સબંધંોના સાિી બનવાની તક મળી છે અને ઓળઘોળ થઈ જવાયુ ંછે એ સબંધંો પર. 
અમતૃા પ્રીતમ અને ઈમરોિ કે દદલીપકુમાર રોય અને ઈંદદરાદેવીના સબંધંો વવશે તો વાચં્યુ ંજ છે 
પણ રૂબરૂ સાિી બનવાનુ ંથયુ ંત્યારે ખરેખર એ માહોલમા ંજીવતા લોકો માટે ખબૂ જ માન 
અનભુવ્યુ ંછે. એક સ્વજન સાભંરે છે, જેવા ભીતર એવા જ બહાર, મનમા ંન હોય એ કદી હોઠ પર 
ન આવે અને હોઠ પર આવે તેનાથી જુદંુ મનમા ંહોય એવુ ંકદી બને નહીં. સબંધંોમા ંપણ એવા જ 
પારદશમક અને વનખાલસ. તેમણે પે્રમલગ્ન કયામ હતા.ં  
 
વ્યવસાયને કારણે તેમને વરસમા ંઘણા મદહના રાવેભલિંગ કરવુ ંપડત ુ ંઅને પરદેશ જવાનુ ંથત ુ.ં 
તેમની વશભિત અને પ્રોફેશનલ પત્નીને એ અંગે કોઈ ફદરયાદ હોય તેવુ ંનહોત ુ ંલાગત ુ,ં કેમકે બને્ન 
લગ્ન પહલેા ંપણ ઘણા ંવરસથી એકમેકને ઓળખતા ંહતા.ં તેમના લગ્નના ંથોડા ંવરસો બાદ પત્ની 
માટે પણ તેમણે પરદેશમા ંનોકરી શોધી કાઢી અને કવોભલફાઈડ પત્નીને એ જોબ મળી ગઈ. એ 
ત્યા ંરહવેા ચાલી ગઈ. પેલા સ્વજનને જ્યારે એ દેશમા ંજવાનુ ંથાય ત્યારે પવત-પત્ની સાથે 
રહવેાનો લહાવો લે પણ બે-એક વષમ પછી એકવાર એ સ્વજન પત્ની પાસે ગયા ત્યારે તેમને કંઈક 
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નવો જ અનભુવ મળ્યો. પત્નીને મળવાની નત્સકુતા સાથે ડોર બેલનુ ંબટન દબાવી દરવાજો 
ઊઘડવાની રાહ જોતા ઊભા હતા ત્યા ંઘરનો દરવાજો ખલુ્યો.  
 
સામે પત્ની જ ઊભી હતી પણ આજે તેની આંખોમા ંપે્રમની તરસ છલકાતી નહોતી, આજે તેના હાથ 
પવતને બથ ભરવા ઊઠયા નહોતા. બરફ જેવી ઠંડી વનલેપતાથી તેના હોઠ પરથી શબ્દો સયામ: ‘હવે 
આપણા સબંધંો પરૂા થયા છે’! પત્નીને વહાલથી ભેટી પડવા પહોળા થયેલા પવતના હાથ બારસાખ 
પર જડાઈ ગયા. એક તો હતો લાબંી સફરનો થાક અને તેમા ંઆ આઘાત! પગ પાછા વળી ગયા 
પોતાના વતન ભણી.  
 
અંગત જજિંદગીમા ંમળેલા આવા આઘાત પછી એ ભારત પાછા ફયામ ત્યારથી લઈને જીવ્યા ત્યા ં
સધુી કોઈ દદવસ તેમના મોઢામાથંી પોતાની પવૂમપત્ની વવશે એક શબ્દ પણ ઘસાતો કોઈએ 
સાભંળ્યો નથી! એટલુ ંજ નહીં, વરસો પછી તેમની એ પત્ની ભારત આવી ત્યારે તેને વપ્રય એવા ં
ગલુાબના ંફૂલ લઈને મળવા પણ ગયા હતા અને તેના નવજીવનની વાતો સાભંળી ખશુ થયા 
હતા. પોતે ચાહતા હોઈએ તે વ્યસ્ક્તને પોતાના વનણમય કરવાની અને તેના ંસખુની ખશુી મનાવવા 
જેવી મોકળાશ સબંધંમા ંઆપવા માટે કેટલુ ંમોટંુ દદલ જોઈએ! 
દુન્ટ્યવી સગપણને નાતે એક ઘર કે એક સ્થળે સાથે રહતેી વ્યસ્ક્તઓ વચ્ચેના સબંધંોમા ંજ્યારે 
બરડતા અને રુિતા વ્યાપી જાય છે એ ભયકંર ગ ૂગંળામણ કરનારી હોય છે.  
 
એક જ ઘરમા ંરહવેાનુ,ં સાથે બેસીને જમવાનુ.ં બાજુની પથારીમા ંસવૂાનુ ંઅને બને્ન પિે હૃદયમા ં
ઊછળે ઘણુ-ંઘણુ ંકહવેાનુ-ં છતા ંહોઠો પર મણ-મણનો બોજ! આવી સ્સ્થવત પવત-પત્ની વચ્ચે, મા-
દીકરી વચ્ચે, વપતા-પતુ્ર વચ્ચેની પણ કેમ ન હોય, એ ભયકંર-સ્રેસયકુ્ત છે. કેટલીય વાર જોયુ ંછે 
જેમને માટે સૌથી વધ ુપે્રમ કે લાગણી હોય તેની સાથે જ અજાણતા(?) આવી તગંદદલી ઊભી કરી 
બેસીએ છીએ. 
 
આ વસનાદરયો કદાચ આપણામાનંા ઘણાએ જોયો હશે: બાપને દીકરા માટે અઢળક વહાલ અને 
દીકરાને પણ બાપ માટે ભારોભાર લાગણી પણ બેય વચ્ચેના સબંધંમા ંકયારેક એવી ગ ૂચં પડી 
ગઈ કે જજિંદગીભર એક ઘરમા ંરહવેા છતા ંબાપ દીકરો એકબીજા સાથે વાત ન કરી શક્ા. બાપ 
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વિૃ થયા અને બીમારીએ કબજો કયો. દીકરો ડોકટરને બોલાવે, સારામા ંસારી સારવાર કરાવે પણ 
બાપ પાસે થોડી વાર બેસીને પે્રમથી માથે હાથ ફેરવે કે ખબર પછેૂ નહીં.  
 
બાપ પણ દદવસભર પથારીમા ંપડયા પડયા પત્નીને દીકરાના હાલચાલ પછૂ્ા કરે પણ દીકરો 
આવે ત્યારે એને બોલાવી ન શકે. આવુ ંકેમ? બાપ-દીકરાને કયારેય શાવંતથી વાત કરતા ંઆવડયુ ં
જ નહોત ુ.ં નાનો હતો ત્યારે બાપ દીકરાને ભણતરના અને મોટો થયો પછી કામકાજના વવષયમા ં
કંઈ પછેૂ તો દીકરાને લાગે કે બાપા પોતાની બધી વાતમા ંમાથુ ંમારે છે અને તે નઘ્ધતાઈથી એ 
જવાબ આપી દે. બાપને ખબૂ દુ:ખ થાય.  
 
દીકરાના આવા ંઆકરા ંવેણ સાભંળીને અને કયારેક મગજ ગમુાવી એય બે વાત સભંળાવી દે. 
ઘરનુ ંવાતાવરણ ગરમ થઈ જતુ ંઅને મા શાવંતસૈવનકની ભવૂમકા ભજવી બાપ-દીકરાને શાતં 
પાડતી. બાપને લાગત ુ ંકે દીકરાના ભલા માટે કહું છંુ તોય મને આમ વડચકા ંભરે છે; દીકરાને થત ુ ં
કે બધુ ંકરંુ છંુ તોય મારામા ંવવશ્વાસ નથી. પછી તો બાપ-દીકરા વચ્ચે બોલવાનુ ંથાય ત્યારે કંઈક 
ને કંઈક તડાફડી ફૂટ્ા વગર રહ ેજ નહીં. બસ ત્યારથી બને્ન વચ્ચેનો સવંાદ એકદમ શનૂ્ટ્ય થઈ 
ગયેલો.  
 
દીકરાની મા બીમાર પવતની દીકરા માટેની અને દીકરાની બાપ પ્રત્યેની લાગણીય જાણતી હતી 
પણ બને્નની મયામદાથી ય વાકેફ, એટલે મનોમન પોતાના ઠાકરને પ્રાથમના કરી લેતી કે હવે બાપ-
દીકરાના સબંધંમા ંઆવી ગયેલી બધી ગ ૂચંોને નકેલી આપજો કે છેલ્લે છેલ્લે બેય પોતપોતાના ં
દદલની વાત સામાને કહી નાખે પણ બાપ-દીકરાના સબંધંોમા ંએવી વનખાલસતા અને મોકળાશની 
પળ કયારેય આવી જ નહીં. એક દદવસ બાપની પથારી ખાલી થઈ ગઈ, વપતાના નશ્વરદેહને 
અસ્ગ્નદાહ દેતા દીકરાને ભચતાની જવાળા કરતાયં દાહક એવી દદલની ભચતા દિાડી રહી હતી કે 
જીવતા બાપના મનને આવો જ દાહ આપ્યો હતો.  
 
દીકરાએ બહ-ુબહુ ઈચ્છ્ુ ંકે એક વાર બાપ જાગે અને હું એને પે્રમથી ભેટીને બધી જ ભલૂોની માફી 
માગી લઉં પણ એ બહુ મોડો જાગ્યો હતો. શકય છે કે અંત સમયે બાપનેય કદાચ મનમા ંઆવો જ 
વવચાર આવ્યો હશે પણ સમય ખટૂી ગયો હશે! દુવનયામા ંકદાચ સૌથી વનકટના કહવેાય તેવા 
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આત્મીયજનો સાથે પણ આપણે પોતાના દદલને ખોલી ન શકીએ કે તે તેના મનને અનાવતૃ્ત ન કરી 
શકે તો એ સબંધં કેટલો સકંીણમ અને સકુંભચત થઈ ગયો હોય છે તેની આલબેલ છે.  
 
જે કોઈ એમના પદરચયમા ંઆવે એ સૌને અનગમળ સ્નેહની ધાર િીલતા હોય તેવી અનભુવૂત 
કરાવતા એક પે્રમાળ સર્જકને તેમના પોતાના જ ઘરમા ંપોતાના વહાલનો ખજાનો દાટીને બેઠા હોય 
એવા ગમુસમૂ અને મઢૂ જોયા ત્યારે ખબૂ દુ:ખ થયેલુ ંપણ એમના અન્ટ્ય સ્વજનોની હાજરીમા ંએ 
વવશે વાત કરવાની દહમ્મત નહોતી થઈ. એક દદવસ અચાનક તેમના ઘરે જઈ ચડી અને એમના 
એ જ અસલી વહાલની છાલક િીલી ત્યારે મેં કહ્ુ ં‘એક વાત પછંૂુ?’ મારી આંખોમા ંપડઘાતો 
સવાલ તેમણે કદાચ વાચંી લીધો હતો. એ બોલ્યા, ‘આપણે તો વનરંતર વરસતા રહીએ, બાકી જેવુ ં
જેનુ ંપાત્ર.’  
 
‘પણ...’ મારે તે દદવસની તેમની બિૂીબિૂી સવેંદનાનુ ંકારણ જાણવુ ંહત ુ ંઅને હું પરંુૂ બોલુ ંએ 
પહલેા ંજ એ મારા મનની વાત કળી ગયા ંઅને બોલ્યા:ં ‘હા, પોતાના ંજ પાત્રમા ંએ ઊંડાણ ન હોય 
તો કયારેક ગમુસમૂ થઈ જવાય.’ પોતાના ંબાળકો કે સ્વજનો સાથે, યા વમત્રો કે સ્નેહીઓ સાથે 
આપણે સબંધંોની એવી મોકળાશ કેમ ન રચી શકીએ, જેમા ંઆમ બોલીશ કે તેમ પછૂીશ તો તેને 
ખરાબ લાગશે એવો ભય ઊભય પિે ન હોય. 
 
સાથે જ એકમેકની લાગણીની સરચાઈનો બને્ન પિે શતપ્રવતશત વવશ્વાસ હોય? આપણા શરીરના 
કોઈ અંગને અમકુ કામ કરવાથી કે અમકુ પ્રવવૃત્ત કરવાથી તકલીફ થાય તો આપણે એ કરીએ 
છીએ? એવો જ એદટટ્ડુ પોતાના સ્વજનો કે સ્નેહીઓ પ્રત્યેના વતમનમા ંપણ કેમ ન હોય? મેં 
કેટલાયં દંપતીઓને જોયા ંછે કે લગ્નના ચાળીસ-પચાસ વરસ પછી પણ એકને એક-મેકના 
સેસ્ન્ટ્સદટવ એદરયાિનો ખ્યાલ નથી આવ્યો હોતો.  
 
પવતને ખાડં સાથે નાખીને આપેલી કોફી પસદં નથી એ વાત ચાર દાયકા સાથે રહ્યા ંછતા ંપત્ની 
મીઠી કોફી જ પવતને આપે છે અને પત્નીને એસી પાસે સવૂાનુ ંનથી ફાવત ુ ંએ જાણવા છતા ંપવત 
રોજ તેને માટે ત્યા ંજ જગા રાખે છે! જે સબંધંમા ંદરેક વ્યસ્ક્ત એકમેકના અવકાશનુ ંરિણ કરે, 
પોતાના કરતા ંસામેવાળી વ્યસ્ક્તનો વધ ુખ્યાલ રાખે, લેવા કરતા ંદેવામા ંવધ ુરાજીપો અનભુવે એ 
સબંધંોમા ંવનશકં મોકળાશ હોવાની જ અને મોકળાશ હોય ત્યા ંમાઠંુ લાગવાની કે ખોટંુ લગાડવાની 
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ગ ૂજંાઈશ નથી હોતી. હું જ્યારે મોકળાશભરી આદશમ દરલેશનવશપની કલ્પના કરંુ તો મને આ પ્રાથમના 
યાદ આવે છે: 
 
ત્વમેવ માતા, ચ વપતા ત્વમેવ 
ત્વમેવ બધંશુ્ચ સખા ત્વમેવ 
ત્વમેવ વવધા, દ્રવવણમ ્ત્વમેવ 
ત્વમેવ સવમમ ્મમ દેવ દેવ 
 
કેટલી અદ્ભુત દરલેશનવશપ હશે આ? આટલા બધા સબંધંોને એક જ વ્યસ્ક્ત સાથેની દરલેશનવશપમા ં
અનભુવી શકાય તો એ મોકળાશની ચરમસીમા નહીં તો બીજુ ંશુ?ં - લેખક:અજ્ઞાત   
 
 
ફક્ત 8 દદવસ અને 8 સકંલ્પથી મેળવો પરમ શાવંત...! 
શાવંતની શોધ અને પ્રાગ્પ્ત બહારથી અંદરની તરફ નહીં, પણ અંદરથી બહારની તરફ થતી પ્રદરયા 
છે. મનના કોઇ ખણૂામા ંકંઇ વવખેરાયેલુ ંહોય તો તેને એકવત્રત કરવુ ંજરૂરી છે. ચાલો, આઠ દદવસનો 
અભ્યાસ શરૂ કરીએ. રોજની એક દરયા નક્કી છે. જ્યારે પણ ભલૂો, ફરીથી શરૂ કરો... 
પહલેો દદવસ સ્વીકૃત ભાવથી જીવો 
તમારી પદરસ્સ્થવત (તે ગમે તેટલી ખરાબ હોય) અને લોકો (જેમની સાથે તમે છો)ને તે જેવા છે, 
તેવા જ રૂપમા ંસ્વીકાર કરો કારણ કે બીજાને બદલવાની કોવશશ કરવામા ંતમે પોતે જ તમારી 
શસ્ક્ત વેડફો છો. પહલેા ંતમારી જાતને બદલો, તો પછી બધુ ંઆપોઆપ જ બદલાઇ જશે. 
બીજો દદવસ આભાર માનો, આશીવમચન આપો 
જો તમને એવુ ંલાગત ુ ંહોય કે તમારા લીધે બીજાને દુ:ખ કે નકુસાન થઇ રહ્ુ ંછે, તો એવી વ્યસ્ક્તને 
ખબૂ આશીવચન આપો. આનાથી તમારી અંદર અટકી ગયેલી હકારાત્મક ઊજામનો પ્રવાહ વહવેા 
લાગશે, ચેતના શિુ થશે. તમે તમારો પે્રમ વહેંચશો, તો દુવનયાભરનો પે્રમનો ખજાનો તમારા માટે 
ખલુી જશે. 
ત્રીજો દદવસ એક દદવસમા ંએક સકંલ્પ 
જે લક્ષ્યને સૌપ્રથમ મેળવવા ઇચ્છતા ંહો, સવારે ઊઠો ત્યારે સૌથી પહલેા ંતમારી સપંણૂમ શસ્ક્તથી 
મનોમન તેનુ ંપનુરાવતમન કરો અને એ પણૂમ કરવામા ંલાગી જાવ. રાતે્ર સતૂી વખતે સકંલ્પ પ્રાગ્પ્ત 
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માટે શાવંતથી આંખો બધં કરીને મક્કમ બનો. સકંલ્પ લેવાથી જ સકંલ્પશસ્ક્ત વધે છે અને પછી 
એકાગ્રતા પણ તમારો સાથ આપશે. 
ચોથો દદવસ ફદરયાદ ન કરો 
મનોમન નક્કી કરો કે કોઇ પણ વ્યસ્ક્તને કંઇ પણ બાબત અંગે ફદરયાદ નહીં કરો. કોઇ પ્રકારની 
અપેિા રાખ્યા વવના તમારંુ કામ કરતા ંરહો. પહલેા જ દદવસથી આવી ટેવ છુટી જાય એવુ ંતો નહીં 
કહી શકાય, પણ ધીરે ધીરે તમે ફદરયાદ કરવાનુ ંછોડી દેશો. તેની સાથે ધીમે ધીમે દુ:ખ પણ જતા ં
રહશેે. 
પાચંમો દદવસ રોધ ન કરો 
જ્યારે પણ ગસુ્સો આવે, ત્યારે એને મનમા ંથોડી વાર દબાવી રાખી માત્ર સાિી બનીને 
પદરસ્સ્થવતને વનહાળો. ગસુ્સો તમને અંસતભુલત કરી દેનારી નકારાત્મક ઊજામ છે. ગસુ્સામા ંલોકોના 
હાથ-પગ અને શરીર ધ્રજૂવા માડંે છે તે આ બાબતનુ ંનદાહરણ છે. 
છઠ્ઠો દદવસ ખશુ રહો 
મનમા ંખશુીની ભાવના રાખો. તમને થોડા જ દદવસમા ંખ્યાલ આવશે કે આ ખશુીના તરંગ 
અનેકગણા વધીને તમારા અંતર, ઘર, આસપાસના વાતાવરણમા ંપ્રસરવા લાગ્યા છે. જ્યારે 
આપણે ખશુ રહીએ છીએ, ત્યારે ખશુી તેની પાછળ અનેક ખશુી લઇને આવે છે. ખશુાલીભયુું મન 
તમારા માટે સખુના નવા દ્વાર ખોલી નાખે છે. 
સાતમો દદવસ બસ એક વમવનટ 
ઇશ્વર સાથે જોડાયા હોવાનો અનભુવ કરીને તેના પ્રત્યે આભારી બનો. ઇશ્વર સાથે જોડાવાનો 
અનભુવ શારીદરક શસ્ક્તની અનભુવૂત કરાવે છે. દદવસમા ંએક વમવનટ માટે પણ પોતાના ઇષ્ટદેવનુ ં
નામ નચ્ચારવાથી માનવસક શાવંત મળે છે. 
આઠમો દદવસ સાિીભાવથી જીવો 
મનમા ંસતત ચાલ્યા કરતા ંવવચારોથી અગ્લ્પત રહવેાનો પ્રયત્ન કરો. મનમા ંજે કંઇ વવચાર 
ચાલતા ંહોય તેને સાિીભાવે વનહાળો. શરૂઆતમા ંખ્યાલ નહીં આવે, પણ ધીરે ધીરે તમને પોતાને 
જ સમજાવા લાગશે કે કયો વવચાર સારો છે અને કયો ખરાબ? થોડા જ દદવસોમા ંખોટા વવચાર 
આવતા ંઅટકી જશે. 
Source: Cover Story, Madhurima   
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હવે ૨૧મી સદીનો સેન્ટ્રલ પ્રોબ્લેમ છે શુ ંછે? 
આધી અરુ સખુી ભલી પરુી સો સન્ટ્તાપ જો ચાહગેા ચપુડી બહુત કરેગા પાપ-કબીર 
(અરે ભગવાન, મને અડધી રોટી જ આપ, આખી રોટી નાહકની પીડા પેદા કરશે. જો ઘી ચોપડેલી 
રોટી ચાહીશ તો ઘણા ંપાપ કરતો થઈશ) 
 
પવશ્વમના લોકોના ભૌવતકવાદથી વનરાશ થઈ થોમસ મટમન નામના એક અમેદરકાના આધ્યાજત્મક 
પરુુષ ભારત આવ્યા. થાઈલેન્ટ્ડ ગયા. તેમને આશા હતી કે એવશયાના દેશો હજી સધુી ભૌવતકતામા ં
ફસાયા નથી. તેના વવચારકો પાસેથી કંઈક જાણુ,ં પણ તેમણે જોયુ ંકે ભારત અને એવશયાના લોકો 
તો સખુ, આનદં, અવતઆનદં, અહવનિશ આનદંની પવશ્ચમની દફલસફૂીમા ંપોતે જ ફસાવા માડંયા છે. 
તેમણે એવશયન અખબારો જોયા.ં અમેદરકાના ંઅખબારો જેટલા ંજ અને અમેદરકન ટીવી જેટલા ંજ 
અહીં ભારતના ંઆ માધ્યમો વઠંી ગયેલા ંમાલમૂ પડયા.ં 
 
તેમણે જોયુ ંકે નવદશમાશં જેટલી ખબરો છપાય છે તે એક પ્રકારના સ્યડુો ન્ટ્યિૂ હોય છે. સ્યડુો 
એટલે આભાસી, છેતરામણા, વમલયા, કગ્લ્પત કે કૃવત્રમ સમાચારો છપાતા હોય છે. એક મુબંઈના 
વનષ્ફળ પત્રકાર જે પે્રમલગ્નમા ંવનષ્ફળ ગયા તેમણે બે-ત્રણ અંગે્રજી અખબારો બદલ્યા ંતેમના ં
તતં્રીપદવાળા ંઅખબારો કે સાપ્તાદહકો જ બધં થઈ ગયા.ં દદલ્હી ગયા. બેકાર ભટક્ા. એક ટીવી 
નપર તેનો કાયમરમ સફળ ગયો પછી તેમણે પોતાની ન્ટ્યિૂ ચેનલ શરૂ કરી છે. તેમા ંશુ ંસમાચારો 
પીરસાય છે? થોમસ મટમન કહ ેછે તેવા જ સ્યડુો સમાચારો હોય છે. માત્ર આ ચેનલ જ આ 
બાબતમા ંવવલન નથી.  
 
તમામ ટીવી ન્ટ્યિૂ ચેનલો અને અખબારો સ્પધામમા ં(જા.ખ. મેળવવાની) પોલા ંથતા ંજાય છે. 
થોમસ મટમન કહ ેછે કે વાચકો અને પે્રિકો પણ આ સ્યડુો સમાચારો વાચંી કે જોઈને તે સમાચારો 
વાચતી વખતે કે ટીવી જોતી વખતે સ્યડુો એટેન્ટ્શનમા ંહોય છે અને પછી સ્યડુો દરયાભલટીમા ંફસાય 
છે એટલે કે મને કમને એ કગ્લ્પત અને વમલયા સમાચારો જોઈ-વાચંીને તેને સાચા માને છે! ખરેખર 
તો થોમસ મટમનની ભાષામા ંઅમેદરકાના વાદેવાદે ભારતના વાચકો કે પે્રિકો પોતે જ સેલ્ફ 
દહપ્નોટાઈિડ થઈ ગયા છે. આ તમામ લોકો માત્ર પોતાને જ જુએ છે અને તેની સમદૃ્ધિની 
ભખૂસતંોષ માટે આવા ંમાધ્યમોના અને ખોટી માન્ટ્યતાના ભોગ બનતા જાય છે. 
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લડંનના ‘ન્ટ્ય ુસ્ટેટસમેન’ નામના સાપ્તાદહકે ૧૮-૮-૨૦૦૮મા ંલખેલુ ંકે શુ ંકામ ભારત, થાઈલેન્ટ્ડ 
અને પાદકસ્તાન જેવા દેશો અમેદરકા જેવી જ સમદૃ્ધિ મેળવવા ઈચ્છે છે? શુ ંકામ તેની ખાણીપીણી, 
ત્યાનંા વશિણ કે ત્યાનંી સ્યડુો દફલોસોફીને અનસુરે છે? આપણા લોકો અમેદરકાની અધોગવતની 
શરૂઆતને જાણે છે? અમેદરકાની ભાવવ પેઢી કેવી છે તે જાણે છે? કદાચ જાણે છે પણ તે સમદૃ્ધિથી 
અંજાઈ ગયા છે એટલે નીચેની વાસ્તવવકતા જોઈ શકતા નથી. 
 
‘ અમેદરકાના ં૯૭ ટકા બાળકો જે ૧૫થી ૧૭ વષમના ંહોય છે તે કાનનૂની દ્રસ્ષ્ટએ કોઈ ને કોઈ ગનુો 
કરી ચકૂ્ા હોય છે. અમેદરકાનો કાનનૂ તેને જુવેનાઈલ ઓફેન્ટ્ડસમ કહ ેછે. 
 
‘ ૧૧થી ૧૫ વષમની ઉંમર વચ્ચેના ં૧૩ ટકા બાળકો કોઈ ને કોઈ માનવસક બીમારીથી પીડાય છે. 
૨૦૦૮મા ં૧૦ ટકા છોકરીઓ મેન્ટ્ટલ દડસઓડમર (માનવસક બીમારી)થી પીડાતી હતી. હવે ૨૦૧૧મા ં
છોકરાઓ કરતા ંછોકરીઓ વધ ુને વધ ુછાકટી થવા જતા ં૧૮થી ૨૦ ટકા અમેદરકન છોકરીઓ 
માનવસક રીતે સ્સ્થર નથી. ૨૩ વષે અબજપવત બનેલી લેડી ગાગા નામની પોપ ગાવયકા ગાતા ં
ગાતા ંતમામ વસ્ત્રો કાઢી નાખે છે. તેનો તેને કોઈ અફસોસ નથી. શરમ નથી. (આજે ભારતમા ંપણ 
ટીવીની મશહરૂ દફલ્મસ્ટારો માત્ર ‘લગંોટ’ જ પહરેીને નાચે છે). 
 
‘ ૫૭ ટકા છોકરાઓ જ આજે મેદરક કિાની પરીિામા ંપાસ થાય છે. બીજા નાપાસ થાય છે એટલુ ં
જ નહીં કેટલાક તો પરીિાના ંઆન્ટ્સર પેપર સાવ કોરેકોરા છોડી જાય છે. 
 
‘અમેદરકામા ંજે આપઘાતો થાય છે તેમા ં૭૫ ટકા આપઘાત ૧૫થી ૩૫ વષમના ંસ્ત્રી-પરુુષ કરે છે. 
આજે અમેદરકામા ંબીજા તમામ મરણના ંકારણોમા ંઆપઘાત એ સૌથી મોટંુ બીજુ ંમરણનુ ંકારણ છે. 
મતલબ કે આપઘાત મરણનુ ંમોટંુ કારણ બન્ટ્યુ ંછે. 
 
‘૧૮ વષમ નીચેના ૭૦ ટકા છોકરાઓ ગનુો કરીને પછી સજા ભોગવીને ફરી પાછા બીજો, ત્રીજો એમ 
અનેક ગનુા કરે છે. દરપીટ કરે છે. એ પછી ૧૦માથંી ૯ ગેંગ મેમ્બર બને છે (આડમ લેવીટ નામના 
પત્રકારે નપરનુ ંસશંોધન કયુું છે). 
 
આ હાલતથી પ્રબિુ અમેદરકનો એટલે કે જીવન વવશે સતત જાગવૃત ધરાવનારા અને આધ્યાજત્મક 
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જીવન ઈચ્છનારા લોકો હલબભલ ગયા છે. તે લોકો આજે નપર જે નામ લખ્યુ ંતે લેખક થોમસ 
મટમનનુ ંપસુ્તક ‘સીડિ’ વાચેં છે અને તેમાથંી પે્રરણા મેળવવા માગે છે કે આધવુનક માનવ કઈ રીતે 
ચેતનાથી જીવી શકે? થોમસ મટમનનુ ંઆ પસુ્તક ખરેખર અનવુાદ કરવા જેવુ ંછે પણ હું તેના ં
કેટલાકં ચ ૂટેંલા ંરત્નો પીરસુ ંછંુ. તે દરવમયાન નપરની અમેદરકાની યવુા પ્રજા વઠંી ગઈ છે તે 
વાચંીને ગજુરાતી માબાપો ચેતે. આજના ટીવી, ઈન્ટ્ટરનેટ, સેલફોન અને સાઈબર સેક્સના આંટામા ં
તમારા ંબાળકો આવી જતા ંનથી ને? 
 
‘થોમસ મટમન કહ ેછે કે મારંુ પસુ્તક ‘સી્િ’ લખવાનો એ હતે ુછે કે તમારા મગજમા ંએક બીજ રોપુ ં
કે તમારી વવચારવાની શસ્ક્ત કે વવચારોનો સ્ત્રોત તમે બીજાને ન સોંપો. (તમારા વતી વવચારવાની 
મોનોપોલી ધમમગરુુઓ, સ્વામી કે બાબાઓને ન આપો). 
 
‘ આપણે આજે એક મોટામા ંમોટી ‘માનવરાવંત’ના યગુમા ંપ્રવેશ્યા છીએ. ઓ બાપરે! આ ‘રાવંત’ કેવી 
છે? આ ‘રાવંત’મા ંઆખી માનવજાત કોઈ એક યોજનાબિ કરેલી રચનાત્મક રાવંતમાથંી પસાર થતી 
નથી. આ ‘રાવંત’ કોઈ એક રાજકીય પિ કે કોઈ દેશ કે કોઈ સમાજે પ્લાન કરી નથી, પરંત ુઆ 
‘રાવંત’ દરેક માનવીની અંદર જ એક ભયકંર નકળાટની રાવંત છે. માનવી આજે અંદરના 
વવરોધાભાસમા ંસતત રમમાણ છે. માનવી પોતે જ મ ૂિંવણમા ંછે કે કયો માગમ અનસુરવો? આજે 
માનવીના પોતાના જ હૃદયમા ંઊથલપાથલ છે. માનશો? બાબાઓ અને બાપઓુ પણ આવી 
માનવસક ઊથલપાથલમા ંછે. જાણે એક જાતની આધ્યાજત્મક કટોકટી (સ્સ્પદરચ્યઅુલ રાઈવસસ) આવી 
છે.  
 
આ માત્ર ભારતમા ંજ નહીં, આખા જગતમા ંછે. એવુ ંજગત જોવાય છે જ્યા ંસૌ શકંા સાથે જીવે છે. 
કેટલાક દહિંસક બને છે. કેટલાક સઘંષમ અને કેટલાક સતત ઘષમણમા ંજીવે છે. ખાસ તો માનવી આજે 
સેલ્ફ કોન્ટ્રાદડકશનમા ંજીવે છે. આ સેલ્ફ કોન્ટ્રાદડકશનનો ગજુરાતી અથમ જ્ઞાનકોષમા ંય અઘરો 
આપ્યો છે. સેલ્ફ કોન્ટ્રાદડકશન એટલે સ્વતોવ્યાઘાત અથવા વદતોવ્યાઘાત. સાદા અથમમા ંપરસ્પર 
વવરોધી હોય તેવા વવચારોના હુમલામા ંજીવે છે અને આખરે પોતે જ પોતાની આત્મવચંના કરે છે. 
ફલાણા કે ઢીંકણા બાબાના યોગ કેમ્પમા ંગયા કે મદંદરમા ંદશમને ગયા એટલે જાણે ધમમ પરૂો થયો. 
થોડંુક દાન, થોડંુ ધાવમિક-શ્રવણ કરીને જાતને છેતરે છે. 
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‘પદરણામે શુ ંથાય છે? આજે સમજણવાળો માણસ કે થોડો વવચારવતં માણસ અંદરથી ઊકળે છે. 
તેના પદરણામે શુ ંથાય છે? તેનામા ંજે સારા ઈરાદા હોય છે કે સાચુ ંજ્ઞાન હોય છે તે બહારના 
‘નઠારા’ જ્ઞાનથી વઠેં છે. ધ ગડુ ઈિ પોઈિન્ટ્ડ બાય ઈવવલ એન ઈવવલ ઈિ પ્રીટેસ્ન્ટ્ડિંગ ટુ બી ગડુ. 
આમ નમદા વવચારોને નઠારા વવચારો બગાડે છે અને નઠારંુ છે તે જાણે નમદા હોય તેવો ભ્રમ થાય 
છે. 
 
‘આપણે એવા સમાજમા ંરહીએ છીએ જેને સતત નતે્તજજત રહવે ુ ંછે. અરે માનવીની તમામ નવમ, 
તમામ જ્ઞાનતતં,ુ તમામ નસો ઊંચામા ંઊંચી પીચ નપર રમમાણ રહવે ુ ંછે. આજનો માનવી 
આદટિદફવશયલ ટેન્ટ્શનમા ંરહ ેછે. જે જરૂરી ન હોય તેવી ફાલત ુવાતોનુ ંટેન્ટ્શન રાખે છે. આજનો 
માનવી સતત અબળખાની જાળમા ંપોતાને ફસાયેલો રાખે છે. તે એક અબળખાને સતંોષે ત્યા ં
બીજી, ત્રીજી, ચોથી જાગે છે. પછી તે અબળખાઓને સતંોષવા નવી નવી ફેક્ટરીઓ, નવા ંનવા ં
ખાણા,ં નવા ંનવા ંઅખબારોની પસ્તી, નવી નવી દફલ્મો અને નતે્તજક ગીતો પેદા થાય છે. 
અબળખા અબળખાને ખાય છે. 
 
‘આજે માનવને હપે્પીનેસ વેચનારાઓ ઠેર ઠેર જાગ્યા છે. થોમસ મટમન ચેતવે છે કે ‘જો આપણે 
રેડીમેઈડ સખુ વેચનારાની દયા નપર જીવશુ ંતો પછી કદી જ સતંોષી બનવાના નથી. તમારો 
આખરી નદે્દશ તો આત્મસતંોષી બનવાનો હોવો જોઈએ. 
 
‘આજે જે મહાત્માઓ, બાબાઓ અને ધમમગરુુઓ છે તે જે પ્રવચનો આપે છે તે માત્ર ‘પોપ્યલુર 
દરભલજજયન’ છે. માનવીનો સાચો ધમમ તો તેના ઈનર સ્સ્પદરટને જગાડે છે. ત્યારે આ લોકો તો 
ઊલટાના તમારા પોતાના સ્સ્પદરટને મારી નાખે છે. આજના આ પોપ્યલુર દરભલજજયનનુ ંપાપ શુ ં
છે? આજે આ તમામ બાબાઓએ, ઈશ્વર, શાવંત, સખુ, મસુ્ક્ત અને માનવી જે કંઈ િખેં છે તે તમામ 
ચીજને માકેટેબલ-કોમોદડટી બનાવી નાખી છે. ઈશ્વર પણ માકેટેબલ છે. મેદડટેશન માકેટેબલ છે. 
જાણે બજારની એક મોટી રાફડમ માકેટ કે શાક માકેટ હોય!  
 
‘હવે ૨૧મી સદીનો સેન્ટ્રલ પ્રોબ્લેમ છે શુ ંછે? સકૂ્ષ્મ રીતે વવચારીએ તો આજની મોડનમ 
ટેકનોલોજજકલ દુવનયા માને છે કે માનવીની તમામ સમસ્યા વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી નકેલશે. અરે, 
રોબોટ તમારા વતી વવચારશે. ખબરદાર, માણસે આજની ટેક્નોલોજીને આડે આવવાનુ ંનથી તેવો 
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કફ્ુું ઓડમર છે. આપણે એમ એક દુ:સ્વપ્નમા ંજીવી રહ્યા છીએ, જ્યા ંવવજ્ઞાનીઓ, ઈજનેરો અને 
ખોટંુ શાસ્ત્ર ભણેલા ડોક્ટરો જાણે માનવીની ચેતનાને સવુાડી દેવા માગે છે. કઠણાઈ એ થઈ કે 
પવશ્ચમના લોકોએ સમયસર ભારત જેવા દેશની પરુાણી વાતો ન માની. એ તો ઠીક પણ હવે 
ભારતના લોકો પોતે જ પોતાના મળૂ સસં્કારો ભલૂીને પવશ્ચમની નકમ ભણી લઇ જનારી રીતભાત, 
પોષાક અને આહાર અપનાવવા માડંયા છે. ઓહ માય ગોડ. ભારતને ઈશ્વર બચાવે. 
 
‘ છેલ્લે એક ઘણી જ ગહન વાત થોમસ મટમન કહ ેછે-‘ઘણા લોકો કહ ેછે કે મેં દુન્ટ્યવી ચીજોમાથંી 
મન હટાવી લીધ6ુ છે’ કેટલાક ભગવા ંવસ્ત્રો પહરેે છે. કોઈ સફેદ વસ્ત્રો પહરેે છે. કેટલાક વસ્ત્રો 
બદલ્યા વગર માને છે કે તેમણે દુન્ટ્યવી ચીજોમાથંી મન હટાવી લીધુ ંછે. પણ હું કહું છંુ કે આ 
દરનન્ટ્સીએશન એ જ કોઈ આખરી ધ્યેય નથી. દરનન્ટ્સીએશન એટલે શુ?ં ત્યાગ, પદરત્યાગ, વવરાગ, 
વવદરકત વગેરે. પણ મળૂ પ્રોબ્લેમ એ છે કે દરનન્ટ્સીએશન પછી શુ?ં આપણા આ ત્યાગ કે 
પદરત્યાગનો નપયોગ શુ ંકરીશુ?ં તમે આ પદરત્યાગ દ્વારા ઈશ્વરને કઈ ભગફ્ટ આપવાના છો? 
વવચારો. 
ચેતનાની િણે, કાવંત ભટ્ટ  

 
જીવન શુ ંછે ? – ફાધર વાલેસ 
જીવન એક ખેતર છે. તે જૂઠંુ નહીં બોલે. તમે એને જેટલુ ંઆપો તેનાથી સોગણુ ંકરીને તે પાછંુ 
આપે, પણ તમે કશુ ંનહીં આપો તો એની પાસેથી તમને કશુ ંનહીં મળે. જીવન ખોટંુ લગાડત ુ ંનથી 
અને ખશુામત પણ કરત ુ ંનથી. ચોખ્ખો દહસાબ છે, જેવુ ંઆપો તેવુ ંમળે. જીવનને તમે શુ ંશુ ંઆપ્યુ ં
છે ? સાચુ ંકહો. જીવન પ્રત્યે તમને અવવશ્વાસ છે, કંજુસાઈ છે, નફરત છે. ઓછામા ંઓછંુ આપો અને 
ન છૂટકે આપો પછી જીવનમા ંસારા પાકની આશા કેમ રખાય ? 
તમે ફદરયાદ કરો છો કે તમારંુ ભાગ્ય ઊઘડ્ુ ંનદહ, જીવન ફળ્યુ ંનદહ, તમે છેતરાયા છો, ભરમાયા 
છો, પણ તમારી ફદરયાદ સાચી નથી. ધરતી છેતરતી નથી. જીવન છેતરત ુ ંનથી. જીવન જૂઠંુ 
બોલત ુ ંનથી. જીવન તમને ફક્ત યાદ દેવરાવે છે કે તમે કશુ ંઆપ્યુ ંજ નથી. ક્ા ંપે્રમ કયો છે, 
ક્ા ંસાહસ કયુું છે, ક્ા ંભોગ આપ્યો છે, ક્ા ંશ્રિા રાખી છે ? તમે િપંલાવ્યુ ંનથી, અજમાવ્યુ ં
નથી, જીવન હોડમા ંમકૂ્યુ ંનથી. પછી બદલામા ંશુ ંમળે ? તમે તમારી વનરાશા બતાવો એમા ંતમે 
તમારા જીવનનો ગનૂો કબલૂ કરો છો અને જાહરે કરો છો. કારણ કે તમે જીવનમા ંખરેખર સાચી 
મડૂી રોકી હોત તો એનુ ંમબલક વ્યાજ તો તમને મળી ચકૂ્યુ ંહોત. જીવન જૂઠંુ બોલત ુ ંનથી. 
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નસીબથી મળી છે જીંદગી 
નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો. 
લાબંી આ સફરમા ંજીંદગીના ઘણા રૂપ જોયા છે 
તમે એકલા શાને રડો છો, સાથી તો અમેય ખોયા છે 
આપ કહો છો આમને શુ ંદુુઃખ છે, આ તો સદા હસે છે 
અરે! આપ શુ ંજાણો આ સ્સ્મતમા કેટલા દુુઃખ વસે છે 
મિંીલ સધુી ના પહોંચ્યા તમે એ વાતથી દુુઃખી છો 
અરે! ચાલવા મળ્યો રસ્તો તમને, એટલા તો સખુી છો 
આપને ફદરયાદ છે કે કોઇને તમારા વવશે સિુ્ ુનથી 
અરે! અમને તો “કેમ છો?” એટલુયં કોઈએ પછુ્ુ ંનથી 
જે થયુ ંનથી એનો અફસોસ શાને કરો છો, 
આ જીંદગી જીવવા માટે છે, આમ રોજ રોજ શાને મરો છો? 
આ દુવનયામા સપંણુમ સખુી તો કોઈ નથી 
એક આંખ તો બતાવો મને જે ક્ારેય રોઈ નથી. 
બસ એટલુજં કહવે ુ ંછે કે જીંદગીની દરેક િણ દદલથી માણો 
નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો. 
 

ઘડપણની વ્યાખ્યા શી? 
આજકાલ બધુ ંજ બદલાઈ રહ્ુ ંછે અને વળી િડપભેર બદલાઈ રહ્ુ ંછે. 
પદરવતમનની િડપને કારણે અક્કલ બહરે મારી જાય તેવુ ંપણ થાય છે.  
ઘડપણ એટલે પદરવતમનને સ્વીકારવાની અને પચાવવાની અશસ્ક્ત. 
માનવ ઈવતહાસમા ંક્ારે પણ જૂની પેઢીને નવી પેઢી ડાહી લાગી નથી. 
જગતનુ ંસૌથી ઘરડંુ વવધાન આ પ્રમાણે છેુઃ ‘આ દુવનયા હવે પહલેા જેવી રહી નથી. 
’પ્રત્યેક સયૂામસ્ત નવુ ંઅંધારંુ મકૂતો જાય છે. 
પ્રત્યેક સયૂોદય નવુ ંઅજવાળં લેતો આવે છે. 
છાશ પીવાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે અને ભબયર પીવાનુ ંવધત ુ ંજાય છે. 
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ગોળપાપડી ખાવાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે અને ચોકલેટ ખાવાનુ ંવધત ુ ંજાય છે. 
ગાય પાળવાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે અને કતૂરા પાળવાનુ ંવધત ુ ંજાય છે. 
ચાલવાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે અને ‘સ્કટૂરવાનુ’ં વધતુ ંજાય છે. 
વવચારવાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે અને ડાચુ ંવકાસીને ટીવી જોયા કરવાનુ ંવધત ુ ંજાય છે. 
લોહીની સગાઈની અને લગ્નસબંધંની બોલબાલા ઘટતી જાય છે. 
અને મનમેળના માનપાન વધતા ંજાય છે. 
માબાપની કડકાઈ ઘટતી જાય છે અને સતંાનોની જોહુકમી વધતી જાય છે. 
ભાખરીની જગ્યાએ બે્રડ અને ઢેબરાની જગ્યાએ વપિાનુ ંચલણ વધતુ ંજાય છે. 
લીંબનુ ુ ંશરબત એકાએક ભલમકા બની જાય છે. 
યગુલ હોય એવા કપ–રકાબીની જગ્યાએ વાઢંો ‘મગ’ આવી જાય છે. 
ઘરે ઘરે ગદૃહણીઓ કહતેી થઈ છેુઃ ‘આજે બહાર જમી આવીએ.’   
સ્કટૂર નારીમસુ્ક્તનુ ંવાહન બની રહ્ુ ંછે. 
જૂની આંખે નવા તમાશા જોવાની પણ એક મજા હોય છે. 
આવી મજા ન માણી શકે તેવી અવસ્થાને ઘડપણ કહવેામા ંઆવે છે. 
બાથરૂમમા ંદદવસે પરૂત ુ ંઅજવાળં હોય તોય 
લાઈટ ચાલ ુકરીને સ્નાન કરવાનુ ંનવી પેઢીના યવુક–યવુતીઓને ગમે છે. 
ઓછા પાવરનો બલ્બ એમને ભબલકુલ ગમતો નથી. 
વશયાળામા ંપણ ફ્રીજનુ ંઠંડુ પાણી પીવાનુ ંએમને ગમે છે.   
વશયાળામા ંપણ પખંો ચાલ ુરાખીને સઈૂ જવાનુ ંવ્યસન કેળવાત ુ ંજાય છે. 
પૈસા વધારે ખચામઈ જાય તે અંગેની યવુાનોની લાપરવાહી વદડલોને અકળાવે છે. 
જૂની પેઢીને બગાડ પજવે છે, નવી પેઢીને બગાડ પજવતો નથી. 
જમાઈઓ દીકરા જેવા થતા જાય છે અને દીકરાઓ જમાઈ જેવા થતા જાય છે. 
સરવત ઈવત સસંારુઃ ! 
જે સરતો રહ ેછે તેનુ ંજ નામ સસંાર. 
 
ખરેખર સમજવા જેવી વાત : 
એક રાતે ઈશ્વરના એક ભકતને સપનુ ંઆવ્યુ.ંસપનામા ંતે ઈશ્વરની સાથે રેતાળ દદરયાદકનારા પર 
ચાલતો હતો. 
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આકાશમા ં
તેણે પોતાના જ વીતેલા જીવનના ંદશ્યો જોયા ંઅને એ દરેક દશ્યમા ંતેણે 
... રેતીમા ંપડેલા ંપગલાનંી બે જોડ જોઈ. 
બાજુમા ંચાલતા ચાલતા તેને બે પગલાનંી 
જોડ વવશે સમજાય ગયુ.ં 
દરેક દશ્યમા ંએક જોડ તેના ંપોતાના પગલાનંી હતી અને એક 
જોડ ઈશ્વરના પગલાનંી. 
થોડા વખતમા ંતેને વીતેલા જીવનના પાછલા દશ્યો દેખાયા.ં 
અરે આ શુ?ં આમાનંા ંઘણા દશ્યોમા ંપગલાનંી એક જ જોડ તેને દેખાઈ વળી 
તેણે ધ્યાનથી જોયુ ંતો એ તેનો સૌથી મશુ્કેલીનો સમય હતો. જયારે તે ખબૂ દુ:ખી હતો 
ત્યારે જ પગલાનંી એક જોડ તેને દેખાઈ. 
તે ઈશ્વર પર નારાજ થઈ ગયો 
તેણે 
ઈશ્વરે કહ્ુ,ં 'ભગવાન, આવ ુકરવાનુ?ં 
આખુ ંજીવન મારી સાથે ને સાથે રહવેાનુ ંતમે વચન આપેલુ.ં તો પછી મારા દુ:ખના સમય 
દરમ્યાન મને પગલાનંી એક 
જ જોડ કેમ દેખાય છે? ખરે વખતે જ મને છોડી દીધોને?' 
ભગવાન ધીમુ ંહસ્યા અને કહ,ે 'અરે ગાડંા, આખુ ંજીવન હું સાથે ને સાથે જ છંુ.' 
'તો પછી.'તારા મશુ્કેલી સમયમા ંજે પગલાનંી જોડ દેખાય છે એ તારી નથી મારી છે. 
એ વખતે મેં તને તેડી લીધેલો.'!!!! 
ઓહ ! આહ ! મારા વ્હાલા પ્રભ ુ! ત ુ ંમહાન છે !!!કૃપાલ ુછે ...કરુણા સાગર છે...  
 
પોભિદટવ બનો, જજિંદગી ગલુાબ જેવી મઘમઘતી બની જશે 
 
એક વિૃ જાપાનીને તેના પચંોતેરમા વષે ચીની ભાષા શીખતો જોઈને કોઈએ કહ્ુ ં‘ભલા માણસ! 
ઘરડે ઘડપણ આ ચીની ભાષા શીખીને શુ ંકરશો?’ તમારો એક પગ તો મસાણમા ંપહોંચી ગયો છે! 
િાડ નપરનુ ંપીળં પત્ુ ંક્ારે ખળી પડશે તેનો ભરોસો નથી તો તમે તો આયષુ્યના છેવાડે... તે 
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માણસને બોલતો અટકાવી પેલા જાપાનીએ તેને ટોણો મારતા ંપછૂ્ુ ં‘આર ય ુઇસ્ન્ટ્ડયન?’ ત ુ ં
ભારતીય છે? 
 
પેલાએ હા પાડતા ંકહ્ુ ં‘પરંત ુમારા આ પ્રશ્નને અને ચીની ભાષા શીખવાને શુ ંસબંધં છે?’ વિેૃ 
હસીને કહ્ુ ં‘ઉંમર વધતા ંતમે ભારતીયો હંમેશા ંમતૃ્યનુા વવચાર કરો છો. અને અમે જાપાનીઓ 
જીવનનો વવચાર કરીએ છીએ. હું સાઠ વષમનો હતો ત્યારે પણ મને એક ભારતીયે આવો જ પ્રશ્નો 
પછૂ્ો હતો. અને ત્યાર પછી તો હું સાત ભાષાઓ શીખ્યો છંુ અને બે વાર વવશ્વમા ંભ્રમણ કરી 
ચકૂયો છંુ.! 
 
’જીવનમા ંઆ મસ્તી લાવવી હોય તો આપણે આપણી વવચારધારામા ંસકારાત્મક જીવનદ્રસ્ષ્ટ 
લાવવી પડશે. જેણે પોતાની જીવનદ્રસ્ષ્ટ સકારાત્મક બનાવી તે વ્યસ્ક્ત કેવળ મહાન નથી, પણ તે 
વવશ્વના નપવનમા ંખીલેલુ ંમઘમઘતુ ંફૂલ છે. સુદંર ગલુાબની પાખંડીઓ નપર દ્રસ્ષ્ટ પડે તો એમ ન 
કહવેાય કે ગલુાબમા ંકાટંો છે. 
 
આપણી દ્રસ્ષ્ટ ગલુાબમા ંકેસ્ન્ટ્દ્રત થવી જોઈએ અને આપણને કાટંામા ંગલુાબ દેખાવુ ંજોઈએ. આ છે 
જીવનની સકારાત્મક દ્રસ્ષ્ટ અને જીવનમા ંઆ દ્રસ્ષ્ટ કેળવાય તો સસંારમા ંનાતજાતના શ્રીમતં-
ગરીબ કે ઊંચનીચના ભેદ ન દેખાતા ંબધામા ંઇશની વ્યાપકતા નજરે પડશે. 
Source: Dharm Desk, Ahmedabad   
 
 
સબંધં 
એક જ કામ સબંધંમા ંકીધુ,ં લીધુ ંએથી બમણુ ંદીધુ ં- શૈલ પાલનપરુી 
સબંધંો બહુ અટપટી ચીજ છે. સબંધંો વગરનો સમાજ શકય નથી. સબંધંો વગર સસં્કૃવત શકય 
નથી. આપણે સહુ સબંધંો રાખતા નથી પણ સબંધંો જીવીએ છીએ.સબંધંો જ માણસને માણસ સાથે 
જૉડી અને જકડી રાખે છે. દરેક સબંધંો જુદા જુદા હોય છે.કેટલાક સબંધંો સાથે જીવવાના હોય છે 
અને કેટલાક સબંધંો માત્ર શબ્દોના હોય છે.દરેક સબંધંોની એક સીમા હોય છે. દરેક લોકો માટે 
આપણે અલગ અલગ વતુમળો દોરી રાખ્યા ંહોય છે અને કોને કયા ંસધુી આવવા દેવો તે આપણે 
નક્કી કરી રાખ્યુ ંહોય છે. આપણા સબંધંો આપણા વતમન દ્વારા વ્યકત થાય છે. આ વતમનમા ંજ 
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આપણા ંસસં્કારો અને સસં્કòવત છતા ંથાય છે.તમે તમારા લોકો સાથે કેવી રીતે રહો છો તેના પરથી 
જ તમારા સારા-નરસા કે લાયક-નાલાયકની છાપ ખડી થતી હોય છે. આ છાપ જ પછી માણસની 
ઓળખ બની જાય છે. સબંધંો માણસની જરૂદરયાત છે. સબંધંો બધંાતા રહ ેછે. સબંધંો તટૂતા પણ 
રહ ેછે. સબંધંો દૂર પણ જતા રહ ેછે. સબંધંો સરળ નથી. સબંધંો જાળવવામા ંઆવડત અને કુનેહની 
જરૂર પડે છે. 
કેટલા સબંધંો કાયમી ટકે છે ? સબંધંો કેવા રહ ેછે તે બે વ્યદકત નપર વનભમર કરે છે. સાથોસાથ એ 
વાત પણ સનાતન સત્ય છે કે એક વ્યદકતના સબંધં બીજી વ્યદકત પર સીધી અસર કરે છે. 
સબંધંોની સાથમકતા એ આજની સૌથી મોટી જરૂદરયાત છે. માણસ સબંધંો ગમુાવતો જાય છે. માણસ 
એકલો પડતો જાય છે. ખશુીમા ંસાથે હસે અને નદાસીમા ંપીઠ પસવારે તેવા લોકો ઘટતા જાય છે. 
મારંુ કોણ ? એવા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા જયારે વવચાર કરવો પડે, ત્યારે સમજાતુ ંહોય છે કે 
કેટલુ ંબધુ ંખટેૂ છે. ખટપટ, કાવાદાવા અને ટાદંટયાખેંચ એ આજના સમયનુ ંસૌથી મોટંુ દૂષણ છે. 
દોષનો ટોપલો ઢોળવા માણસ માથા ંશોધતો ફરે છે અને પછી કોઈનો ભરોસો કરવા જેવો નથી 
તેવા વનસાસા નાખીએ છીએ. સબંધંો બહુ નાજુક છે સબંધંો. 
 
“ગદંા હૈ પર ધધંા હૈ યે...”  
આપણા મહાન ભારત દેશના ૧૨૫ કરોડ નાગદરકોની જજિંદગી સાથે ત્રણ વસ્તઓુ સજ્જડ રીતે 
જોડાઇ ગઇ છે: બોભલવડૂ, દરકેટ અને ગદંકી. આ નામની ત્રણ ચીજો મારા, તમારા, આપણા બધાના ં
લોહીમા ંભળી ગઇ છે. આ ત્રણ છે તો આપણે છીએ અને આપણે છીએ એટલે જ આ ત્રણ છે. 
બોભલવડૂ તરફ આપણને અભતૂપવૂમ લગાવ છે. દરકેટ એ આપણુ ંગાડંપણ છે. જ્યારે ગદંકી એ તો 
આપણો જન્ટ્મવસિ અવધકાર છે. 
 
ગદંકીનુ ંઆપણને બધાને ગેબી આકષમણ છે. કોઇ પણ ચોખ્ખી જગ્યા દેખાય તો એને ગદંી-ગોબરી 
બનાવી નાખવાનુ ંઆપણને િનનૂ નપડે છે. ચોખ્ખી-ચણાક વસ્ત ુકે જગ્યાને આપણે વ્યસ્ક્તગત 
અપમાન તરીકે જોઇએ છીએ. સાભબતીરૂપે ફ્લેટ કે કોમ્પ્લેકસની સીડીની દીવાલો જોઇ લો. 
 
જ્યા ંપવવત્રતાની સૌથી વધારે અપેિા હોય તેવા ંધાવમિક સ્થળો તો આપણે ત્યા ંસૌથી વધ ુગદંા 
હોય છે. આપણા માટે આપણો આખો દેશ ‘જાહરે શૌચાલય’ છે. આપણે મનફાવે ત્યા-ં મનફાવે ત્યારે 



 

80 

 

‘હળવા થવા’ ધસી જઇએ છીએ. જાહરે રસ્તા પરના દરેક ખણૂા- દરેક િાડ પાછળ આપણા કરેલા ં
કમોની સાભબતી આંખે અને નાકે ઊડીને વળગતી હોય છે. 
 
અમદાવાદના કવમશનર સાહબેે જોરદાર જાહરેાત કરી: ‘હવેથી શહરેમા ંકચરાના ઢગલા જોવા નહીં 
મળે. જે વવસ્તારમા ંકચરાના ઢગલા પડેલા દેખાશે ત્યાનંા સફાઇ અવધકારી વવરુિ કડક કાયમવાહી 
કરવામા ંઆવશે.’ વાહ! વાહ! ક્ા બાત હૈ! સરકારી અવધકારી, ફરજ બજાવવામા ંચકૂ કરે તો એની 
સામે કડક કાયમવાહી થશે?! આ કલ્પના કેટલી અદભતૂ છે નહીં? અને એમાયેં સફાઇના કામની 
દેખરેખ રાખનારા અવધકારી સામે પગલા ંલેવાશે એ વાત તો માન્ટ્યામા ંજ નથી આવતી. આપણા 
આ ‘ગદંકીપ્રધાન’ દેશમા ં‘કચરાપે્રમી’ પ્રજા વસે છે, ત્યા ંઆવી બધી વાતો માત્ર બોલવા-
સાભંળવામા ંજ સારી લાગે છે. 
 
બાકી કચરાનુ ંસાફ થવુ ંઆપણે ત્યા ંશક્ જ નથી. આપણા મહાન ભારત દેશના ૧૨૫ કરોડ 
નાગદરકોની જજિંદગી સાથે ત્રણ વસ્તઓુ સજ્જડ રીતે જોડાઇ ગઇ છે: બોભલવડૂ, દરકેટ અને ગદંકી. 
આ નામની ત્રણ ચીજો મારા, તમારા, આપણા બધાના ંલોહીમા ંભળી ગઇ છે. આ ત્રણ છે તો 
આપણે છીએ અને આપણે છીએ એટલે જ આ ત્રણ છે. બોભલવડૂ તરફ આપણને અભતૂપવૂમ લગાવ 
છે. દરકેટ એ આપણુ ંગાડંપણ છે. જ્યારે ગદંકી એ તો આપણો જન્ટ્મવસિ અવધકાર છે. ગદંકી પેદા 
કરવી, ગદંકી જાળવી રાખવી અને ગદંકીમા ંસતત વધારો કયામ કરવો એ આપણી ધાવમિક ફરજ છે. 
ગદંકી પ્રત્યે સગૂ, અણગમો કે ગસુ્સો ના રાખવો તેમજ ગદંકી તરફ વનલેપ ભાવ રાખી, તેને સહન 
કયામ કરવી એ આપણી પેટા ફરજો છે. 
 
ગદંકીનુ ંઆપણને બધાને ગેબી આકષમણ છે. કોઇ પણ ચોખ્ખી જગ્યા દેખાય તો એને ગદંી-ગોબરી 
બનાવી નાખવાનુ ંઆપણને િનનૂ નપડે છે. ચોખ્ખી-ચણાક વસ્ત ુકે જગ્યાને આપણે વ્યસ્ક્તગત 
અપમાન તરીકે જોઇએ છીએ. સાભબતીરૂપે ફ્લેટ કે કોમ્પ્લેકસની સીડીની દીવાલો જોઇ લો. એ 
જગ્યાને ગમે તેટલી વાર ચોખ્ખી કરાવો-ધોવડાવો-રંગાવો પણ થોડા જ વખતમા ંત્યા ંપાન-
મસાલાની વપચકારીના ં‘ભીંતભચત્રો’ દોરાઇ જ ગયા ંહશે. ભગવાનના ફોટાવાળી ટાઇલ્સો ચોંટાડી એ 
જગ્યાને ચોખ્ખી રાખવાના પ્રયત્નો પણ વનષ્ફળ જાય છે કેમ કે, થ ૂકંીને ગદંકી કરવી એને આપણે 
સૌથી મોટો ધમમ ગણીએ છીએ. 
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રસ્તા પર કચરો ફેંકવો એને તો આપણે શ્વાસ લેવા જેવી સહજ ઘટના ગણીએ છીએ. નાસ્તા કરી 
તેના પડીકા ંરસ્તે ફેંકવા, ચા પીને એના પ્લાસ્સ્ટકના કપ ફેંકી દેવા, કેળાની છાલ મન પડે ત્યા ં
ફંગોળી દેવી, ચાલ ુવાહને-પાન ખાઇ, આજુબાજુવાળાની પરવા કયામ વગર કોગળા જેવુ ંથ ૂકંવુ ંઆવુ ં
બધુ ંતો આપણે રોજે કરીએ છીએ. પોતાના ઘરનો-ઓદફસનો-ભબસ્લ્ડિંગનો કચરો રસ્તે ઢોળી-ફંગોળી 
દેવો એ તો આપણો બધંારણીય હક્ક છે. 
 
કેટલાક મકાનોમા ંતો નપરના માળેથી એંઠવાડ નીચે ફેંકવો એ ‘કબીલાનો નસલૂ’ છે. નીચે રહનેારા 
કે નીચેથી પસાર થનારા પર ‘કચરાનો વરસાદ’ વરસે અને એ એના ‘રંગમા ંરંગાઇ જાય’ ત્યારે 
ફદરયાદ કરવી વ્યથમ બની જાય છે. નપરથી કચરો ફેંકનારાના ંબ્રહ્નવાક્ો હોય છે કે ‘તો અમે કચરો 
ક્ા ંફેંકીએ? કચરો તો નપરથી ફેંકાશે જ. થાય એ કરી લો.’ ફેંકાયેલા કચરાથી કેવી રીતે બચવુ ંએ 
કળા આપણે જાતે જ શીખવી પડે છે. પરંત ુએના ‘ક્લાસ’ ક્ાયેં ચાલતા નથી. 
 
જાહરે સ્થળોમા ં‘ગદંકીના ગજં’ ખડકી દેવાની આપણને જબરજસ્ત ફાવટ છે. બાગ-બગીચા હોય, 
ધાવમિક સ્થળ હોય, મોટો મેળો-મેળાવડો કે સમેંલન હોય, સરઘસ-રેલી કે યાત્રા નીકળી હોય, બસ 
સ્ટેન્ટ્ડ કે રેલ્વે સ્ટેશન હોય, પબ્બ્લક રાન્ટ્સપોટમ  માટે બસ કે રેન હોય- કોઇ પણ જગ્યાને આપણે 
કચરાથી ભરી દઇએ છીએ. આવી જગ્યાઓની ગમે તેટલી સફાઇ કરવામા ંઆવે પણ આપણે ત્યા ં
હાજરી પરૂાવીને પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીઓ, ચા-પાણીના દડસ્પોિેબલ ગ્લાસ, ખાણી-પીણીના ંપડીકા-ં
પાનચ, ગટુખાના ંપાનચ, વધેલો નાસ્તો વગેરે વગેરે ચીજો ત્યા ંઆપણી યાદગીરી સ્વરૂપે છોડી 
જઇએ છીએ. 
 
જ્યા ંપવવત્રતાની સૌથી વધારે અપેિા હોય તેવા ંધાવમિક સ્થળો તો આપણે ત્યા ંસૌથી વધ ુગદંા 
હોય છે. આપણા માટે આપણો આખો દેશ ‘જાહરે શૌચાલય’ છે. આપણે મનફાવે ત્યા-ં મનફાવે ત્યારે 
‘હળવા થવા’ ધસી જઇએ છીએ. જાહરે રસ્તા પરના દરેક ખણૂા- દરેક િાડ પાછળ આપણા કરેલા ં
કમોની સાભબતી આંખે અને નાકે ઊડીને વળગતી હોય છે. 
 
ગદંકીથી-કચરાથી આપણે બધા ખબૂ ટેવાઇ ગયા છીએ. એટલે જ આપણને ગમે તેવી ગદંકી સહજે 
પણ દડસ્ટબમ નથી કરી શકતી. એટલે જ તો રાજકારણીઓ જે ગદંકી ફેલાવી રહ્યા છે તેનાથી આપણુ ં
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રંૂવાડંુયે નથી ફરકત ુ ંઅને પાડોશી દેશ આપણા દેશમા ં‘કચરો’ ઠાલવી રહ્યો છે તોયે આપણે સહન 
કયામ જ કરીએ છીએ ખરંુ કે નહીં? 
કરંટ ટોવપક: દારૂ એટલે શુ?ં દારૂ એટલે મગજના વવચારોના કબજજયાતનુ ં‘ઇસબગલુ’! 
દદવ્ય ભાસ્કરની ૨૮,જુલાઈ,2011 ને બધુવારની “કળશ”પવૂતિમાથંી શ્રી વવનય દવેની લાફટર 
કોલમમાથંી તેઓ બનેંના આભાર અને સૌજન્ટ્ય સાથે ! 
 

વપતાનુ ંજીવનમા ંકેટલુ ંમહત્વ? 
વપતાનુ ંઆપણા ંજીવનમા ંકેટલુ ંમહત્વ હોય છે?માતા ઘરનુ ંમાગંલ્ય હોય છે,તો વપતા ઘર નુ ં
અસ્સ્તત્વ હોયછે.પણ ઘરના આ અસ્સ્તત્વને આપણે ક્ારેય સમજવાનો પ્રયત્ન કયો છે ખરો? 
વપતાનુ ંમહત્વ હોવા છતા ંપણ તેના વવષે વધ ુલખવામા ંનથી આવતુ ંકે નથી બોલવા મા ંઆવતુ.ં 
કોઈપણ વ્યાખ્યાનકાર માતા વવષે બોલ્યા કરે છે,સતં મહાત્માઓ પણ માતાના મહત્વ વવશેજ 
વધારે કહ ેછે, દેવ-દેવીઓએ પણ માતાના જ ગણુગાન ગયાછે. લેખકો-કવવઓ એ પણ માતાના 
ખબુ વખાણ કયાું છે. સારી વસ્ત ુને માતાની જ નપમા આપવામા ંઆવે છે પણ ક્ાય વપતા વવષે 
બોલાત ુ ંનથી. કેટલાક લોકોએ વપતાની કલ્પના ને કલમની ભાષામા ંમકૂી છે પણ તે નગ્ર, વ્યસની 
અને મારઝડ કરનારા જ હોયછે. આવા વપતાઓ સમાજમા ંએકાદ-બે ટકા હશેજ પણ સારા વપતાઓ 
વવષે શુ ંલખાયુ ંછે ? 
 
માતા પાસે આંસનુો દદરયો હોય છે પણ વપતા પાસે સયંમની દીવાલ હોય છે. માતા રડીને છૂટી 
થઇ જાય છે પણ સાતં્વન આપવાનુ ંકામ તો વપતાએજ કરવુ ંપડે છે અને રડવા કરતા સાતં્વન 
આપવામા ંવધ ુમહનેત કરવી પડે છે કારણકે દીવા કરતા દીવી વધારે ગરમ હોયછેને ! પણ શે્રય 
તો હમેશા દીવાનેજ મળે છે. રોજ આપણને સગવડ કરી આપનારી માતા યાદ રહ ેછે પણ 
જીવનની આજીવવકાની વ્યવસ્થા કરનારા વપતાને આપણે કેટલી સહજતાથી ભલૂી જઈએ છીએ ? 
બધાની સામે મોકળા મને માતા રડી શકે છે પણ રાતે્ર તકીયામા ંમોઢંુ છુપાવીને ડુસકા ભરે છે તે 
વપતા હોયછે. માતા રડે છે પણ વપતાનેતો રડી પણ શકાત ુ ંનથી. પોતાના વપતા મતૃ્ય ુપામે છતા ં
આપણા ંવપતા રડી શકતા નથી, કારણકે નાના ભાઈ બહનેો ને સાચવવાના હોયછે, પોતાની માતા 
મતૃ્ય ુપામેતોપણ વપતા રડી શકતા નથી. કારણકે બહને ને આધાર આપવાનો હોય છે. પત્ની અડધે 
રસ્તે સાથ છોડી ને જતી રહતેો બાળકોના આંસ ુલછૂવાનુ ંકામ પણ વપતાએજ કરવાનુ ંહોય છે. 
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જીજાબાઇ એ વશવાજી ને ઘડયા એમ ચોક્કસ પણે કહવે ુ ંજોઈએ પણ તે સમયે શાહજી રાજાએ કરેલી 
મહનેતને પણ ધ્યાનમા ંલેવી જોઈએ. દેવકી-યશોદા ના કાયમની પ્રશશંા અવશ્ય કરીએ પણ નદીના 
પરુમાથંી મધરાતે માથા નપર બાળકને સરુભિતપણે લઇ જનારા વાસદેુવને પણ મહત્વ આપીએ. 
રામ એ કૌશલ્યાના પતુ્ર અવશ્ય છે પણ પતુ્ર વવયોગથી તરફડીને મતૃ્ય ુપામ્યા તે વપતા દશરથ 
હતા. 
 
વપતાના ઠેકઠેકાણે સધંાયેલા જોડા જોઈએતો તેમનો પે્રમ નજરે ચડે. તેમનુ ંફાટેલુ ંગજંી જોઈએતો 
સમજાયકે ”આપણાનંસીબના કાણાતેનાગજંીમા ંપડયાછે”. તેમનોદાઢી વધેલો ચહરેો તેમની કરકસર 
દેખાડ ેછે. દીકરા દીકરી નેનવા જીન્ટ્સ લઇઆપશે પણ પોતેતો જુનો લેંઘોજ વાપરશે. સતંાનો 
૧૦૦/૨૦૦ રૂવપયા પાલમર કે સલનુ મા ંજઈને બીલ કરશે પણ તેમનાજ ઘરના વપતા દાઢીનો સાબ ુ
ખલાશ થઇ ગયો હશે તો ન્ટ્હાવાના સાબથુી દાઢી કરી લેશે. ઘણીવાર તો ખાલી પાણી લગાડીનેજ 
દાઢી કરીલેતા ંહોયછે. વપતા માદંા પડે ત્યારે તરતજ દવાખાને જતા નથી. તે માદંગીથી ડરતા 
નથી પણ જો ડોક્ટર એકાદ મદહનો આરામ કરવાનુ ંકહી દેશે તો શુ ંકરવુ ંતેનો ડર લાગેછે. કારણકે 
દીકરીના લગ્ન અને દીકરાનુ ંવશિણ બાકી હોયછે. ઘરમા ંઆવકનુ ંબીજુ ંકોઈપણ સાધન હોત ુ ંનથી. 
પહોચ હોય કે નહોય પણ દીકરાને એન્ટ્જીનીયરીંગ કે મેડીકલમા ંપ્રવેશ અપાવે છે. ખેંચ ભોગવીને 
પણ બાળકને વનયવમત હોસ્ટેલમા ંપૈસા મોકલેછે, પણ કેટલાક દીકરાઓ જે તારી ખે પૈસા મળે તેજ 
તારીખે પરમીટરૂમમા ંપાટીઓ આપેછે અને જે વપતાએ પૈસા મોકલ્યા હોય તેનીજ મજાક નડાડે છે. 
 
વપતા ઘરનુ ંઅસ્સ્તત્વ હોય છે. જે ઘરમા ંવપતા હોય છે, તે ઘર તરફ કોઈપણ ઉંચી આંખ કરીને 
જોઈ શકત ુ ંનથી. કારણકે ઘરના કતામહતામ જીવતં છે. જો તેઓ કંઈપણ કરતા નહોય તોપણ 
મહત્વના કતામહતામ તરીકેના પદ નપર હોયછે.. અને ઘરના કામ જુવેછે, સભંાળે છે. માતા હોવી 
અથવાતો માતા હોવાના સત્યને વપતાને લીધેજ અથમ મળે છે એટલેકે વપતા હોય તોજ માતાનુ ં
અસ્સ્તત્વ શક્ હોય છે. કોઈપણ પરીિા નુ ંપદરણામ આવે ત્યારે માતાજ સહુથી નજીકની લાગે 
કારણકે બાજુમા ંલેછે, વખાણ કરે છે, આવશષ આપેછે, પણ ગપુચપુ જઈને પેંડા પડીકા લાવનારા 
વપતા કોઈના ધ્યાનમા ંરહતેા નથી. બાળક આવવાનુ ંહોય તેવી સવુાવડી સ્ત્રીનુ ંખબુ મહત્વ હોય છે 
પણ હોસ્પીટલની લોબી મા ંઅસ્વસ્થ થઈને આમથી તેમ આંટા મારનારા એ આવનારા બાળકના 
વપતાની કોઈ નોંધ લેત ુ ંનથી. 
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દાિી ગયા,ઠેશ લાગી કે માર વાગ્યો કે તરતજ “ઓં મા”ં આ શબ્દો મોઢામાથંી બ્હાર પડે છે પણ 
રસ્તો ઓળંગતા એકાદ રક નજીક આવીને જોરથી બે્રક મારેતો “બાપ રે” આજ શબ્દ બ્હાર પડે છે. 
નાના સકંટો માટે ચાલે પણ મોટી સમસ્યાઓ ના વાદ્ળો ઘેરાય ત્યારે વપતાજ યાદ આવે. કઈ ગળે 
નતરે છે ખરંુ ? 
 
કોઈપણ સારા પ્રસગેં ઘરની દરેક વ્યસ્ક્ત જતી હોય છે, પણ મરણ ના પ્રસગેં વપતાએજ જવુ ંપડે 
છે. વપતા શ્રીમતં સાસરંુ ધરાવતી દીકરીને ત્યા ંબહુ જશે નદહ પણ દીકરી ગરીબ ઘરમા ંઆપી હશે 
તો ભલે નભા નભા ખબર કાઢવા જવુ ંપડ,ે તે ચોક્કસ દીકરીના ઘરના ચક્કર કાપશે. યવુાન દીકરો 
ઘરે મોડો આવે ત્યારે વપતાજ તેની રાહ જોઇને મધરાત સધુી નજાગરો કરતા હોયછે. દીકરાની 
નોકરી માટે સાહબે સામે લાચાર થનારા વપતા, દીકરીને પરણાવવા માટે ઠેક ઠેકાણે મરુવતયા જોવા 
ઉંબરા ઘસતા વપતા, ઘરના લોકો માટે પોતાની વ્યથા અને જરૂરતને કોરાણે મકૂી દેતા વપતા કેટલા 
ગે્રટ હોય છે ખરંુને? 
 
વપતાનુ ંમહત્વ કોને સમજાય છે ? બાળપણમા ંજ જો વપતા ગજુરી જાય તો અનેક જવાબદારીઓ 
ખબુ નાની નમરમા ંસભંાળવી પડેછે. તેને એકએક વસ્ત ુમાટે તરસવુ ંપડે છે. વપતાને ખરા અથમમા ં
સમજી શકે તો તે હોયછે ઘરની દીકરી. સાસરે ગયેલી કે ઘરથી દુર રહતેી દીકરી વપતા સાથે 
ફોનમા ંવાત કરે ત્યારે વપતાનો બદલાયેલો અવાજ એક િણમા ંઓળખી જાયછે. કોઈપણ દીકરી 
પોતાની ઈચ્છાબાજુમા ંમકુીને વપતા કહ ેતે જગ્યાએ લગ્નની વેદી નપર ચઢી જતી હોય તેવા 
પ્રસગંો શુ ંઆજેપણ સમાજમા ંનથી બનતા ? દીકરી વપતાને ઓળખે છે, સાચવે છે. બીજાઓ પણ 
પોતાને આરીતે જાણે, ઓછામા ંઓછી એટલી તો અપેિા બીજાઓ પાસે વપતા રાખે કે નદહ ? 
 
આપણી પાસેતો થોડા નત્સવો છે, જેને નજવતી વખતે માતા-વપતા ને યાદ કરી લઈએ. તેમના 
પ્રત્યેનુ ંઋણ ચકુવવા આપણે તેમને પગે લાગીએ અને એમના આશીવામદ મેળવીએ અને આપણાજ 
સસં્કાર, ધમમ, નાત-જાતના ભેદભાવ વગર આપણી પછીની પેઢીને પણ આપીને યથાશસ્ક્ત વપત ૃ
તપમણ કરીએ. 
 

પરણેલો પરુુષ કેવી રીતે ઓળખાય..? (હાસ્ય લેખ) 
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અમને એક દદવસ નવચાર આવ્યો કે સ્ત્રીઓ પરણેલી છે કે કુુંવારી તે તો તરત ઓળખાય છે….પણ 
આ ભમરાળા કળાકાર પરુુષને કેવી રીતે ઓળખવો.? 
 
સ્ત્રીઓ એ માથામાું નસિંદૂર કર્ુણ હોય…કે ગળા માું મુંગલ સતુ્ર પહરે્ ુણ હોય તો તેની પાસે લગ્નનુું પાકુ 
લાઈસન્સ છે એમ કહી શકાય…અને ધારો કે એમ ન હોય તો પણ સ્ત્રીના ચહરેા પરનુું નવ યી 
સ્મમત,ચહરેા પરનુું ગમુાન, શારીદરક વૈભવ(ચારે દદશામાું), દિકર વગરની ચાલ જેવા લક્ષણો હોય 
તો તે કોમલાુંગીની સહુાગીની   હશે એમ કહી શકાય…. 
 
પણ પરુુષો માું યાર ખબર   ના પડે કે ભાઈ ખીંટીએ ભરાઈ ચકૂ્યા છે કે હજુ બાકી છે….!. 
તો નમત્રો નવનવધ સવે.,નનદરક્ષણો તથા ત જ્ઞો સાથેની ચચાણ નવચારણા ના િળ મવરુપ પરણણત 
પરુુષોને ઓળખવા માટે, જાહરે  નતાના લાભાથે નીચેના તારણો રજૂ કરવામાું આવે છે… 
 
-…જેના ચહરેા સામે  ોતા  દયાનો ભાવ આવે..જેને દોડીને મદદ કરવાનુું મન થાય…જેના 
હાલહવાલ પછૂવાનુું મન થાય,બેહાલ કોણે કયાણ છે એમ પછૂીને એને દુ:ખી તો ન   કરાય 
ને..?જેને દહિંમત આપવાનુું મન થાય.. 
-…જે હુંમેશા નીચી મડૂી રાખીને ચાલતો હોય છે..  કેમ જાણે નીચે વેરાઈ ગયેલુું સખુ ન શોધતો 
હોય…! 
-જે ખબૂ   ઓછુ બોલતો હોય,વચ્ચે ક્યારેય ન બોલતો હોય,સામે દલીલ ક્યારેય ન કરતો 
હોય…અને સતત ભલે..સારુ..ગમશે…ચાલશે…િાવશે….વાુંધો નહીં…..તમે કહો એમ….કામ થઈ 
 શે…આજે ઉપવાસ છે….એવા વાક્યો દદવસ માું અનેક વાર બોલતો હોય છે…. 
-..જેના ચહરેા પર અને શરીર પર હારેલા યોધ્ધા જેવા હાવભાવ હોય છે…ચહરેા પર અને શરીર 
પર નાનામોટા ઘા ના નનશાન હોય છે…..તો ક્યારેક પાટાનપિંડી કરેલ હોય છે ખાસ કરીને ઘરેથી   
નનકળ્યા હોય છે ત્યારે… 
 
-જે ઘરમાું હોય ત્યારે મોટેભાગે મૌનવ્રત પાળતો હોય છે…અને ઘરેથી બહાર નનકળતાું   મોટે થી 
બોલતો હોય છે…સતત બોલતો હોય છે….ક્યારેક કારણ સહીત અને ક્યારેક કારણ રહીત હસતો 
હોય છે… 
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-..જે પોતાના   ઘર માું રુમ બુંધ કરીને એકલો  , કોઈની મદદ વગર અનિતમ દહિંમતથી 
ઓશીકાને ઓશીકાથી િટકારતો હોય છે અને બોલતો હોય છે ‘લે…લેતી….જા..’ લે …લેતી…જા’… 
-..જે પહલેી તારીખે રાજાપાઠ માું અને ૨૦ તારીખ પછી કકડાબાલસૂ થઈ લોન માટે પછૂપરછ 
કરતો હોય છે… 
-જે વાતવાત માું હુંમેશા એમ બોલતો હોય છે કે.”આ બધો નશીબનો ખેલ છે ભાઈ…માણસ તો 
ઈમવર સામે મગતરુું છે…ધાર્ુું તો ધણીનુું થાય..(કે ધણીયાણીનુું..?) 
-જે ઘરે હોય ત્યારે વારુંવાર એમ બોલતો હોય છે...”પત્તર ના ઝીંક…, પત્તર ના ખાુંડ…, મગ નુું 
દહીં ના કર …માથાકટૂ ના કર…કહ્ુું એમ કર…,લોહી ના પી”….(માુંકડ, મચ્છર માટે થોડુું રહવેા 
દે..) 
-ઉનાળાના વેકેશન માું એ  ો ખબૂ ખશુ દેખાતો હોય તો માનવુું કે પત્ની નપયર ગઈ હશે કે પછી 
 વાની તેયારી ચાલતી હશે… 
-જે ઓદિસથી ઘરે  તો હોય તો હાથમાું થેલી તો પકડેલી હોય  … 
- ો પરુુષ અને સ્ત્રી સાથે હોય અને પરુુષ બે ડગલા આગળ ચાલતો હોય તો માનવુું   કે પનત-
પત્ની   હશે…. 
-જે હુંમેશા ભ ન ગાતો હોય…..”કોઈ કોઈનુું નથી રે કોઈ કોઈનુું નથી રે”,…”દુ:ખી મન મેરે સનુ 
મેરા કહનેા  હાું નહીં ચૈના વહાું નહીં રહનેા…” 
-જે ઘરે આવતા   મોટા અવાજે ટીવી ચાલ ુકરી ટીવી સામે બેસી જાય છે…… 
-જે પરુુષ સ્ત્રી સાથે રહતેો હોય અને એ સ્ત્રીની બથણ ડે દર વષે ભલૂી  તો હોય….વળી એની સજા 
પણ દર વષે ભોગવતો હોય…એ પરુુષ પરણેલો હોય એમ જાણ….આ   પરુુષ લગ્ન પહલેા એ   
સ્ત્રી ને રાતે્ર ૧૨ વાગે બથણ ડે નવશ કરતો હોય છે…. 
-જે પરુુષ ઓિીસ માું ઓવરટાઈમ કરવા હુંમેશા રાજી હોય છે 
–જે લગ્ન નવષે બોલતો હોય છે “લગ્ન તો ભાઈ લાકડા ના લાડુ છે…”(લાડુ ખાવા  તા બાપડાના 
દાુંત હલી ગયા હોય છે..) 
-જે કાન બુંધ કરી આખો દદવસ છાપા માું મોંઢુ નાખીને બેસી રહ ેછે અને...હુ ું…હાું….હુંમ..એવા  
 વાબો આપતો હોય છે… 
-જે એક બકુ સતત વાુંચતો હોય છે અને નન:સાસા નાખતો હોય છે એ છે ‘બેંકની પાસબકુ’ 
-જે હુંમેશા પોતાના ભવ્ય ભતૂકાળને વાગોળતો હોય છે અને પોતે કેવો પરાક્રમી હતો એની વાતાણ 
કરતો હોય છે… 
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-જે માથાના વાળ ગણતો ગણતો ઓળતો હોય કે પછી ઓળતો ઓળતો ગણતો હોય છે… 
-જે સુુંદરતાનો અનત ચાહક હોય છે…ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ િત્યે પક્ષપાત હોય છે…એક નસવાય… 
 

એન.આર.આઈ.ની હાસ્યકથા: 
વષો પહલેાની આ એક હાસ્યકથા છે. 
ગજુરાત નુ ંએક પદરવાર આશ્ચયમચદકત થઇ ગયુ ંજ્યારે તેના મતૃ “બા” નો દેહ કોફીન મા ંઆવ્યો! 
“બા”ની મોટી દીકરી એ તેને અમેદરકા થી મોકલાવેલ હતો.. 
જયારે તે કોફીન ખોલ્યુ ંતો તેનુ ંશરીર એકદમ ટાઈટ રીતે બાધેંલુ ંહત ુ…ં..થોડી પણ જગ્યા બચી ન 
હતી અને તેમા ંએક પત્ર હતો….. 
જેમા ંલખ્યુ ંહત ુ ં: 
વ્હાલા ચદં્રકાતંભાઈ,અરવવિંદભાઈ,સ્સ્મતાબેન તથા વષામ ! 
હું, અહીંથી આપણા “બા” ની બોડી મોકલુ ંછંુ, તેઓની ઈચ્છા હતી કે તેનો અસ્ગ્ન સસં્કાર ગજુરાત 
ની ધરતી પર થાય… 
હું ત્યા ંનદહ આવી શકંુ તેનુ ંમને દુ”ખ છે, મારી બધી જ “પેઈડ લીવ” પરૂી થઇ ગઈ છે.. 
બીજુ ંએ કે “બા” ના બોડી ની નીચે ત્રણ ચીિ ના બોિ છે, ‘ટોબલર’ ચોકલેટ ના ૧૦ બોિ છે, 
બદામ ના ૮ પેકેટ છે..ત્યા ંવહચેી લેજો સરખે ભાગે..! 
“બા” ના પગમા ંમોહન માટે ૧૦ નબંર ના રીબોક ના ચપ્પલ પહરેાવેલ છે.. 
તેની સાથે રાધા અને લક્ષ્મી ના પતુ્રો માટે બે બટુ ની જોડી પણ છે આશા રાખુ ંકે તે તેમને ફીટ 
થઇ જશે.. 
“બા” એ ૬ અમેદરકન ટીશટમ  પહયેામ છે, તેમાથંી ૩ કાકા ના રમેશ ને પહોંચાડજો…અને બાકી ના 
આપણી ઘરે રાખજો.. 
“બા” એ ૨ સ્કીન ટાઈટ જીન્ટ્સ પહયેામ છે તે મોટી ભાભી ને આપજો ખશુ થશે..! 
“બા” ના ડાબા કાડંા પર સ્વીસ ની ઘદડયાળ છે તે રીમા માટે છે.. 
શાતંામાસી, તમે જે હાર અને વીંટી નુ ંકહતેા હતા તે કાઢી લેજો..! 
૬ મોજા ની જોડી જે “બા”ને પહરેાવી છે તેને મારા ભત્રીજા ઓ મા ંબરોબર વહચેી દેજો.. 
બધુ ંબરોબર રીતે વહચેાજો કોઈ ને દુ:ખ નો થાય તે રીતે..! 
તમારી વ્હાલી – સવવતા 
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ખાસ નોંધ : 
બીજી વસ્ત ુની જરૂર હોય તો મને ખાસ જણાવજો….કારણકે બાપજુી ની પણ હમણા ંતભબયત 
બરોબર રહતેી નથી…!! 
 

બારી બહારના ંદશ્યો - શાહબદુ્દીન રાઠોડ 
જીવનમા ંઅપેિાઓ જેટલી ઓછી તેટલો આનદં વધ.ુ પ્રવાસમા ંઅમારી અપેિા બારી પાસે જગ્યા 
મળે અને પાસે દટદકટ હોય એટલી જ હોય છે. 
બારી બહારના ંદશ્યો કલાકો સધુી હું જોયા કરંુ છંુ. દૂર દૂર દેખાતા પહાડો, નજીકના રસ્તા, નદીઓ, 
વિૃો, ખેતરો, િડપથી પસાર થતા ંગામો અને શહરેો, કોઈ સુદંર દશ્ય જોતા ંતરત થાય છે : 
‘વનસગમના ંઅદ્દભતૂ દશ્યોમા ંવસી રહી છે વવભનુી વવભતુા.’ 
જીવનયાત્રામા ંજેમ તમારા પાડોશીઓ મહત્વના છે તેમ પ્રવાસમા ંસહપ્રવાસીઓ પર પ્રવાસના 
આનદંનો આધાર છે. 
આમ તો પ્રસગં જૂનો છે. હું થાનથી અમદાવાદ જતો હતો. સૌરાષ્ર જનતામા ંબારી પાસે જગ્યા 
મળી હતી. મારી સામેની સીટ પર એક જુવાન બેઠો હતો. એક નીચે ઊભો ઊભો તેને ભલામણ 
કરતો હતો. ‘એ સ્ટેશને સ્ટેશને ઊતરતો નહીં, સામે ગાડી આવતી હોય તો ડોકંુ બહાર કાઢતો નહીં, 
પાણીવાળાને પહલેા ંપૈસા આપી દેતો નહીં, ગાડી ઊપડવા ટાણે ચા મગંાવતો નહીં, ભજજયા ંઠયામ 
પછી ખાજે અને થેલો ઓશીકે મકૂીને જાગતો સજૂે. જાતાવંેંત કાગળ લખજે. ઘરના સમાચાર 
આપજે. બાપાને નટાદંટયો થયો છે, પે્રમજી બાપાને દમ હવે સવારમા ંજ ચડે છે. ફઈબા હરદ્વારથી 
આવી ગયા ંછે, કાકીની તભબયત સારી છે. ત ુ ંકાગળ લખજે.’ 
મને થયુ,ં નામાસણ આવી ગયુ ંઆની વાત પરૂી થઈ પણ રેન ઊપડી એટલે એ પ્રથમ િડપથી 
ચાલ્યો અને પછી રેન હારે ને હારે દોડવા મડંયો. ભલામણ તો પાછી ચાલ ુને ચાલ,ુ ‘ત ુકાગળ 
લખજે.’ 
જુવાન ભલામણ કરતો જાય, ગાડી હારે દોડતો જાય, હું માત્ર જોયા જ કરતો હતો. એ જુવાન 
બેચરદાસનો ભબસ્તરો ટપી ગયો, પતગંલાલ ટેશન માસ્તરની બકરી કદૂી ગયો, સભુાષ 
હોટલવાળાના ંકપરકાબી ઠેબે નડાડયા,ં હરજી હમાલ હારે ભટકાણો તોય ભલામણનો દોર તેણે 
પકડી રાખ્યો હતો. ‘ત ુ ંકાગળ લખજે.’ હવે હું ન રહી શક્ો મેં એને કહ્ુ ં‘એ ઈ જો નહીં લખે ને તો 
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હું લખીશ, પણ ત ુ ંહવે ઊભો રહ ેકાઈં વાતે ?’ છેવટે જોરુભા હવલદારે વાહં ેદોડીને કાઠંલેથી પકડી 
લીધો ત્યારે ઊભો રહ્યો. 
મને થયુ ં: ‘હાશ ! એક આખી સમસ્યા હલ થઈ ગઈ.’ 
પરંત ુજ્યા ંસધુી જીવન છે ત્યા ંસધુી સમસ્યાઓ તો રહવેાની જ. માનવી સમસ્યાને કઈ રીતે હલ 
કરે છે તેમા ંજ તેની સમજણ સમાયેલી છે. મારે તો એક પરૂી થઈ ત્યા ંબીજી શરૂ થઈ. 
મારી બાજુમા ંજ બેઠેલા સજ્જ્ને જાણે વષોનો પદરચય હોય તેમ પ્રથમ તેમનુ ંમાથુ ંનજીક લાવી, 
ગભંીર થઈને આગળપાછળના સદંભમ વગર વચ્ચેથી જ વાતનો નપાડ કયો, ‘ગમે તેટલી મોંઘવારી 
હોય, જીવતર િેર થઈ પડ્ુ ંહોય, પાહં ેપૈસા હોય કે ન હોય પણ વહવેારમા ંરહ્યા વગર છૂટકો?’ 
મારે કહવે ુ ંપડ્ુ ં‘નથી.’ મને થયુ ંનહીં કહું તો આ કાકા નકામા વહવેારભગં થઈ જશે. વાત કરનારા 
કાકા આધેડ ઉંમરના હતા, વળી વાત કરવાનો નમગં એમના હૈયામા ંમાતો નહોતો. મને થયુ ંહું 
હોંકારો નહીં દઉં તો મનભગં થઈ જશે માટે ભલે હૈય ુહળવુ ંકરે. પરંત ુહોંકારો દેવો એ પણ સહલેી 
વાત નથી એનો કાકાએ મને અનભુવ કરાવી દીધો. 
તેમણે કહ્ુ ં: ‘આટલી મોંઘવારી, નપરથી કારમી નાણાભીડ અને માથેથી તમારી કાકીના મહણેા ં
ઓછામા ંપરંુૂ. હારે ને હારે મનસખેુ પૈણવા સારુ લીધેલો નપાડો. મનસખુનો સ્વભાવ તમે નથી 
જાણતા. ત્રણ વરસથી મારી વાહં ેપડી ગ્યો’તો. ‘બાપા મારંુ કાઈંક કરો. શેરીમા ંબધા એક પછી એક 
પરણી ગયા. હું જ એક કપાતર રહી ગયો.’ તમારા ંકાકીયે રાદંલના ઘોડા જેમ હારે ને હારે પાછા ં
ટાપશી પરુાવે : ‘છોકરો બચારો સાચુ ંકે છે.’ કાકા કહ ે: ‘હવે તમે સાચુ ંકહજેો – બૈરાને ઘરે બેઠા ં
પૈસા કેમ રળાય છે ઈ ખબર પડે ?’ મેં મન દઈને કહ્ુ ં: ‘નો પડે.’ મારી સાથે છ જણાએ કહ્ુ,ં 
‘બૈરાને જરાય ખબર ન પડે. કાકા જે કહ ેછે તે સાચુ ંકહ ેછે.’ આ નપરાતં ત્રણ જણા અમારા 
વક્તવ્યને સમથમન આપવા નત્સકુ હતા તેમના હોઠ પણ ફફડયા પરંત ુતેમની પત્નીઓ સાથે 
હોવાથી કાઈં બોલી ન શક્ા. ‘હોઠ કાપેં મગર બાત હો ન સકી.’ 
મલુ્લા ંનસરુદ્દીનની બીબી બીમાર પડી ગઈ. મલુ્લાએં નપરથી ગભંીરતાનો દેખાવ કયો પણ 
મનોમન વવચાયુું, ‘અલ્લાહ કે ઘર દેર હૈ અંધેર નહીં હૈ.’ માદંગી લબંાઈ. બીબીએ અંવતમ ઘડીએ 
પછૂ્ુ,ં ‘ખાવવિંદ, મારા મોત પછી તમે બીજી શાદી તો નહીં કરો ને ?’ નસરુદ્દીને ખબૂ વવચારીને કહ્ુ ં
: ‘તમારી અંવતમ િણોમા ંહું તમને દુ:ખી જોવા નથી માગતો.’ ખાવવિંદના સ્વભાવથી પદરભચત 
બીવીએ કહ્ુ,ં ‘મારા સવાલનો આ જવાબ નથી. મને જવાબ આપો.’ નસરુદ્દીન કહ,ે ‘જો હા પાડીશ 
તો તમને દુ:ખ થશે અને જો ના પાડીશ તો મને દુ:ખ થશે માટે ભલાઈ એમા ંછે કે સવાલ સવાલ 
જ રહ.ે’ આટલી વાતમાથંી ગમે તે પે્રરણા મળી હોય થયુ ંએવુ ંકે બીબી જાન સાવ સાજંા થઈ ગયા.ં 
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પોતે પછેૂલો છેલ્લો પ્રશ્ન એ ભલૂ્યા ંનહોતા.ં ફરીથી મલુ્લાનેં પછૂ્ુ,ં ‘હવે તો મારા પ્રશ્નનો જવાબ 
આપો.’ મલુ્લા ંનસરુદ્દીન કહ,ે ‘એ તો તમારી માદંગીને લીધે એટલુ ંસાચુ ંબોલવાની દહિંમત આવી 
હતી. હવે તો એ પણ નથી રહી.’ 
કાકા કહ ે: ‘સો વાતની એક વાત. આ ચૈતર મદહનામા ંમેં મનસખુને પૈણાવી દીધો. પણ ખરચો 
થયો રૂવપયા સત્યાવીસો. કેટલો ?’ મેં વનલેપ ભાવે કહ્ુ.ં ‘સત્યાવીસો.’ મારો જવાબ સાભંળીને 
કાકાએ આંખ િીણી કરી કોઈ ઠોઠ વનશાભળયો ભલૂ કરે અને દભિણી માસ્તર જેવા ચતરુ વશિક એ 
શોધી કાઢે તેમ મારી કોઈ ભલૂ ગોતી કાઢી હોય તેમ તેમણે નમગંમા ંઆવી જઈ પછૂ્ુ,ં ‘તે થાનથી 
ઘેલાશા બરવાળા સધુી બસે ગયા એના રૂવપયા ચારસો નહીં ગણવાના ?’ ભલૂનો એકરાર કરતો 
હોઉં તેમ મેં કહ્ુ ં‘ગણવાના.’ કાકા કહ,ે ‘તે ખચો થયો રૂવપયા એકત્રીસો. કેટલા?’ વળી મેં કહ્ુ ં
‘એકત્રીસો.’ કાકા કહ ે: ‘સ્થાનકવાસી જૈન ભોજનશાળાના રૂવપયા બસ્સો ક્ા ંજશે ? રૂવપયા તેત્રીસો. 
કેટલા ?’ વળી મેં કહ્ુ ં: ‘તેત્રીસો.’ ત્યા ંતો કાકા કહ,ે ‘તે દોઢસો રૂવપયા બૅન્ટ્ડવાજાવાળાના તમે 
ચકૂવ્યા’તા ?’ મેં કહ્ુ ં: ‘મેં નહોતા ચકૂવ્યા.’ કાકા કહ,ે ‘શુ ંજોઈ રહ્યા છો ? રૂવપયા હળવે હળવે 
કરતા ંથયા સાડી ચોત્રીસો. કેટલા ?’ હવે મારો વપત્તો ગયો. મેં મક્કમ થઈ કહ્ુ,ં ‘પાચં હજાર.’ મારો 
જવાબ સાભંળી કાકા હબેતાઈ ગયા. મ ૂિંાઈને મને કહ,ે ‘આટલા બધા શેના ?’ 
મેં કહ્ુ,ં ‘એ આટલી રકમ શ્રી પરુાતં ખાતે જમા રાખજો અને આમાથંી વાજબી ખચો જે થાય તે 
કરતા રહજેો પણ હવે મને પછૂશો નહીં. ભલા માણસ, તમે મોળા નો પડો એટલા ખાતર હું ખાલી 
તમને હોંકારો દઉં છંુ ત્યા ંતમે મડંયા મને ઘઘલાવા ? આ ડબ્બાના બધા પેસેન્ટ્જરોને એમ થાય છે 
કે તમે મારી પાસે નછીના આપેલા ંનાણાનંી નઘરાણી કરો છો.’ 
કાકાએ બૈરાની કરેલી ટીકાથી કાકી મોકો ગોતતા ંહતા.ં એમા ંમેં આટલુ ંકહતેા ંદહિંમતમા ંઆવી 
ગયા.ં કાકાને કહ,ે ‘ઘણીવાર મેં તમારા કાકાનુ ંનાક વાઢ્ુ ંછે કે મીઠા િાડના મળૂ કાઢવા ંરે’વા દ્યો 
પણ સમજતા ંજ નથી.’ 
મને થોડો ગસુ્સે થયેલો જોઈને મારી સામેની સીટ પર છેલ્લે બેઠેલા સજ્જ્ને કહ્ુ,ં ‘રોધ એ એક 
એવો અસ્ગ્ન છે જેમા ંજીવનના તમામ સદગણુો સળગીને ખાખ થઈ જાય છે. રોધનુ ંપદરણામ શુ ં
આવે છે ? રોધથી કામ નદ્દભવે છે, કામથી બદુ્ધિનો નાશ થાય છે અને બદુ્ધિનાશ એટલે વવનાશ, 
માટે રોધને કાબમૂા ંરાખો.’ મેં કહ્ુ,ં ‘પણ રોધને કાબમૂા ંરાખવો કઈ રીતે ?’ 
સત્સગંી સજ્જ્ને કહ્ુ,ં ‘બધુ ંછોડી યોગ પર ચડી જાઓ.’ મકાન ચણાત ુ ંહોય ત્યારે કદડયો દા’દડયાને 
વનસરણીએ ચડવાનુ ંકહ ેતેમ તેણે મને કહ્ુ.ં આટલી જ વાત થઈ ત્યા ંબે-ત્રણ જણાએ પ્રણામ કયામ 
અને એકબે જણા તો નીચે બેસી ગયા. તે સજ્જ્ને જજજ્ઞાસઓુ તરફ એક કરુણાભરી નજર કરી અને 
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યોગ વવશે સમજાવવા લાગ્યા. પ્રથમ તો સ્નાન કરી ઈષ્ટદેવનુ ંસ્મરણ કરી આસન પસદં કરી 
પદ્માસન વાળી બેસી જાઓ. તેમણે પદ્માસન વાળીને બતાવ્યુ.ં આજુબાજુના બે પેસેન્ટ્જરો ઊભા થઈ 
ગયા. હવે શરૂ થશે કંુભક, પરૂક અને રેચકની પ્રદરયા. સામેની સીટ પર બેઠેલો મથરુ રેચક શબ્દ 
સાભંળી ઊંચો થયો. તેને થયુ ંકબજજયાત દૂર કરે તેવા કોઈ ચરૂણની ચચામ ચાલે છે. મથરેુ પછૂ્ુ,ં 
‘બાપ,ુ જૂની કબજજયાત હોય તો તે પણ મટી જાશે ?’ સત્સગંી સજ્જને જણાવ્યુ,ં ‘પદરગ્રહરૂપી 
કબજજયાત મટાડવા યોગ જેવુ ંનત્તમ કોઈ ઔષધ નથી.’ અમે કાઈં પણ સમજ્યા નહીં પરંત ુ
અમારી અજ્ઞાનતાનુ ંપ્રદશમન ન થાય એટલા માટે બધુ ંસમજતા હોઈએ તેમ બેઠા રહ્યા. તે સજ્જને 
આગળ માદહતી આપતા ંજણાવ્યુ ં: ‘હવે થોડંુ ઈડા, વપિંગળા અને સષુમુણા વવશે જણાવી દઉં.’ હું ન 
બોલ્યો પણ વવઠ્ઠલ ન રહી શક્ો. એ પછૂી બેઠો : ‘આ ત્રણે નદીઓના ંનામ છે ?’ આ પ્રશ્ન સાભંળતા 
જ યોગના નપદેશક ગસુ્સે થઈ ગયા અને બોલ્યા, ‘અજ્ઞાનીઓ માટે યોગ-સાધના અસાધ્ય છે.’ જોકે 
માત્ર બે જ પ્રશ્નો પછુાયા પછી તેમના અમારા જેવા અજ્ઞાનીઓના નિાર કરવાના નત્સાહમા ંઓટ 
આવી ગયેલ સૌ સ્પષ્ટ જોઈ શક્ા. 
પછી તો યમ, વનયમ, ધ્યાન, ધારણાથી સમાવધ સધુીની વાતો આવી, મલૂાધારથી સહસ્ત્રાધાર 
સધુીનુ ંજ્ઞાન તેમણે િડપથી ઠાલવી દીધુ.ં પરંત ુકંુડભલની જાગ્રત કરવાની વાત આવે તે પહલેા ંમેં 
પ્રશ્ન પછૂ્ો, ‘આપે જે કાઈં કહ્ુ ંતેનો આપને પોતાને અનભુવ છે ? આપે યોગસાધના કરી છે?’ 
મારો પ્રશ્ન સાભંળી તે મ ૂિંાઈ ગયા અને એટલુ ંજ બોલ્યા : ‘મને તો જોકે પરૂતો સમય મળ્યો નથી 
પણ આ તો આપ સૌને જણાવુ ંછંુ, કદાચ કોઈને જજિંદગીનો સાચો રાહ મળી જાય.’ અત્યાર સધુી 
તદ્દન મૌન રહલેા એક ભાઈ એટલુ ંજ બોલ્યા : ‘જગંલમા ંઅટવાયેલો પ્રવાસી અન્ટ્યને સાચો માગમ 
બતાવી શકે ખરો ?’ ત્યા ંતો અમદાવાદ આવ્યુ ંઅને ‘પખંીઓનો મેળો’ વીંખાઈ ગયો. 
 
 

દીકરી એટલે બાપનો શ્વાસ અને નવશ્વાસ (કેળવણીના દકનારે)- ડો. અશોક પટેલ 

દીકરી એટલે બાપનો શ્વાસ અને વવશ્વાસ...... દીકરો એ બાપનુ ંરૂપ છે તો દીકરી એ બાપનુ ંસ્વરૂપ 
છે. દીકરો બાપ પાસે અપેિા રાખે-ક્ારેક હુકમ પણ કરે,જ્યારે દીકરી બાપને મદદ કરે. દીકરી 
એટલે હ ૂંફની ગફુા કે જેમા ંબેસીને બાપ રાહતનો દમ ખેંચી શકે છે. દીકરો પણ બાપને મદદરૂપ 
થાય છે, પણ આ મદદરૂપ થવાના ઘણા ંકારણો છે. જેમ કે દીકરાની ફરજ, દીકરા અને બાપે સાથે 
મળીને આવથિક નપાર્જન કરીને ઘર ચલાવવુ,ં કુટંુબ કે સમાજના સભ્યો દીકરાને ટોણો ન મારે, 
સમાજમા ંસારા દેખાવા માટે વગેરે. પણ દીકરી બાપને મદદરૂપ થાય છે તેમા ંનપરનુ ંએક પણ 
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કારણ નથી. દીકરીને બાપ પાસે કોઈ અપેિા હોતી નથી. સાસરે ગયા પછી બાપને મદદરૂપ 
થવાની દીકરીની ફરજ નથી કે નથી સમાજ કોઈ ટોણો મારવાનો. આમ છતા ંસમાજમા ંએવા 
હજારો કુટંુબ જોવા મળે છે કે, જેમા ંસાસરે રહીને પણ દીકરી બાપનો હાથ પકડતી હોય, બાપને 
મદદરૂપ થતી હોય. આ બાબત જ દીકરીની બાપ પ્રત્યેના પે્રમની વનશાની છે. દીકરી સાસરે ગયા 
પહલેા ંકે પછી પણ બાપનો સતત વવચાર કરતી હોય છે. તેની મા-બાપ સાથેની લાગણી એવી તો 
જોડાઈ ગઈ હોય છે કે, દીકરા વગરના બાપને કે બાપથી જુદા રહતેા દીકરાની ગેરહાજરીમા ંજરૂર 
પડે કાધં પણ આપે છે. જમાનો બદલાય છે, પણ દીકરીનો બાપ પ્રત્યેનો પે્રમ એવો ને એવો જ રહ ે
છે. આવી દીકરી ત્યારે જ જન્ટ્મતી હોય છે કે જ્યારે તમે પરભવમા ંવધ ુપ્રમાણમા ંપણુ્ય કયાું હોય 
અને આ ભવમા ંપણ તેનો વસલવસલો ચાલ ુરાખ્યો હોય. ‘દીકરી એટલે સવાઈ મા.’ માના તમામ 
સ્વરૂપ દીકરીમા ંછે. નપરાતં મા દીકરાનો ટેકો લેવા પે્રમ કરે છે, જ્યારે દીકરી તો ટેકો બનવા પે્રમ 
કરે છે. માટે જ દીકરીને સવાઈ મા કહવેામા ંસહજે પણ ખોટંુ નથી. કહવેત છે કે, ‘મા વવના સનૂો 
સસંાર’, તો કહી શકાય કે, ‘દીકરી વવના અધરૂો સસંાર.’ એટલે કે, જે બાપને માત્ર દીકરો જ છે, તેનુ ં
જીવન અધરંુૂ જ ગણાય. સસંારમા ંરહીને સાચો પે્રમ પારખવો હોય અને ચાખવો હોય તો દીકરીના 
બાપ બનવુ ંપડે. આવા દીકરીના બાપ નસીબદાર વ્યસ્ક્ત જ બની શકે. જેને પોતાની દીકરી નથી 
તે બાપે આ સસંારમા ંરહીને કશુકં ખબૂ જ મોટંુ ગમુાવ્યુ ંછે, પણ આ વાતનો ખ્યાલ દીકરી વવહોણા 
કમનસીબ બાપને નહીં આવે. તેનો અનભુવ કરવા સદ્નસીબ હોવુ ંજોઈએ અને સદ્નસીબ બનવા 
દીકરીના બાપ બનવુ ંપડ ે! દીકરીને ઘડવામા ંમાનો ફાળો અનન્ટ્ય છે, તો બાપને ઘડવામા ં
દીકરીનો ફાળો અનન્ટ્ય છે. આમ જોતા.ં.. મા વવનાની દીકરી અધરૂી છે, તો દીકરી વવનાનો બાપ 
અધરૂો છે. રાજા દશરથ આ રીતે અધરૂા હતા. જો તેમને એક દીકરી હોત તો રામને વનમા ંજવુ ંન 
પડયુ ંહોત. દીકરીએ દશરથને ખખડાવીને કહ્ુ ંહોત કે, રામને વનમા ંજવાની જરૂર નથી અને 
દશરથ રાજાની દહિંમત હતી કે દીકરીના વેણને નથાપે ? અરે, દીકરી એ તો દીકરી છે. દુવનયાના 
કોઈ પણ બાપને ખખડાવવાનો અને ધાયુું કરાવવાનો હક માત્ર દીકરીને જ છે. આ જગતની એક 
પણ એવી દીકરી નહીં હોય કે, જેણે તેના બાપને સાચવ્યો ન હોય. પોતે ઉંમરમા ંનાની હોય છે, 
પણ સમજમા ંમોટી હોય છે. પોતે ભખૂી રહીને બાપને પહલેા ંખવડાવનાર આ દીકરી પાછળ લાખો 
રૂવપયાનો કદરયાવર પણ નાનો જ પડે. પોતાની મનગમતી વાનગી ખાવા બેસનાર દીકરી સૌ 
પહલેા ંમાને પછેૂ છે કે, પપ્પા માટે આ વાનગી રાખી છે ને ? રાતે્ર પોતે પથારીમા ંસઈૂ જઈને 
બાપને પલગં કે ખાટલામા ંસવૂાડતી આ દીકરીનો ઓરતો કયા બાપને ન આવે ? અડધી રાતે્ર 
ઊઠીને પણ પપ્પા ઓઢીને સઈૂ ગયા છે કે કેમ તેની ખાતરી કરતા ંકોઈ દીકરીની ઊંઘ ઊડી ગઈ 
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હોય તેવુ ંઆજદદન સધુી સાભંળ્યુ ંનથી. દીકરી પોતાના ખચમમા ંકાપ મકૂીને બાપની આવકમા ંઘર 
ચલાવવામા ંમાને મદદ કરતી હોય છે, જેથી બાપ હળવાશથી સઈૂ જાય. બાપના દરેક સવાલનો 
તેની પાસે એક જ જવાબ હોય છે, “ચાલશે, ભાવશે અને ફાવશે.” ક્ારેય કોઈ માગણી નહીં,માત્ર 
લાગણી જ. સતત લાગણીથી નીતરતી દીકરી સાથે એક જ થાળીમા ંખાવાનુ ંદરેક બાપના 
નસીબમા ંનથી હોત ુ.ં જો દીકરી મોટી થયા પછી તેની સાથે એક થાળીમા ંખાય તો તે સભંારણુ ં
બની જત ુ ંહોય છે. બાપ જ્યા ંવાપરવાનુ ંકહતેો હોય છે, ત્યા ંદીકરી બચાવવાનુ ંકહતેી હોય છે. 
બાપના ખચમ પર સૌથી વધારે કાપ મકૂવાની શરૂઆત દીકરી તરફથી જ થતી હોય છે અને બાપ 
માટે કોઈ વસ્ત ુલાવવાની શરૂઆત પણ દીકરી તરફથી જ થતી હોય છે. બીમારીમા ંસપડાયેલ 
બાપની ચાકરી માટે જ દીકરીનુ ંસર્જન થયુ ંહશે તેમ કહવેામા ંપણ અવતશયોસ્ક્ત નથી જ. એક 
દીકરા માટે મા જેટલુ ંકરી શકે તેના કરતા ંપણ ઓછા સમયમા ંદીકરી વધ ુકરી જાય છે. મા સાથે 
દીકરો સાઠ-વસતે્તર વષમ રહ ેછે, જ્યારે બાપ સાથે દીકરી એકવીસથી પચીસ વષમ રહ ેછે. છતા ંમાના 
મનમા ંદીકરા માટે જેટલા આદર, ભાવના, લાગણી હોય છે તેટલી જ કે તેનાથી પણ વધારે માડં 
પચીસ વષમ રહતેી દીકરીના મનમા ંબાપ માટે હોય છે. તે જ દીકરીની ખરી ખાનદાની છે. બાપને 
સાચવવામા ંઅવ્વલ રહતેી દીકરી જરૂર પડે તો બાપને ખખડાવવામા ંપણ અવ્વલ રહ ેછે. કોઈ 
પણ કુટંુબમા ંબાપને ખખડાવવાનો અવધકાર મોટાભાગે દીકરી પાસે જ હોય છે. ચપૂ થાઓ તેમ 
બાપને ઘરમા ંમાત્ર દીકરી જ કહી શકતી હોય છે. છતા ંબાપની તાકાત નથી કે, તે દીકરીની સામે 
ગસુ્સાથી બોલી શકે. આ બાબત જ દીકરીને સવાઈ કરે છે. આ દુવનયાનો જે બાપ દીકરીથી 
ખખડયો ન હોય તેણે ઘણુ ંગમુાવ્યુ ંછે. એટલુ ંજ નહીં, આવા બાપને લાગણી એટલે શુ ંતે 
અનભુવવામા ંસમય લાગશે. ઓદફસમા ંસેવકો કે કમમચારીને ખખડાવતો બાપ નાની છોકરી સામે 
ચપૂ કેમ રહ ેછે ? આટલુ ંજ વવચારજો અને જવાબ શોધજો એટલે દીકરી અને બાપ વચ્ચેનો સબંધં 
કેટલો ઊંડો હોય છે તેનુ ંજ્ઞાાાન આવશે. અને હા... જો અનભુવ લેવો હોય તો દીકરીના બાપ 
બનવુ ંપડે અને દીકરીથી ખખડવુ ંપડે. ઘરમા ંબાપને ખખડાવતી દીકરી બીજા દ્વારા બાપને 
ખખડવા નથી દેતી તે તેની વવશેષતા છે. પોતાના બાપ વવરુિનુ ંએક પણ વાક્ સાભંળવા દીકરી 
ક્ારેય તૈયાર હોતી નથી. તેના મતે તો મારો બાપ જ સાચો અને સવમશે્રષ્ઠ. સખુી બાપની વ્યાખ્યા 
આપવી હોય તો શુ ંઆપી શકાય ? જવાબ સરળ જ છે. જેની દીકરી સખુી તે બાપ સખુી. તેનાથી 
ઊલટંુ પણ એટલુ ંજ સાચુ ંછે કે, જેની દીકરી દુુઃખી તેનો કરોડપવત બાપ પણ દુુઃખી. દીકરી બાપને 
ઘરે-વપયરમા ંહોય ત્યારે એક કહવેત છે : “દીકરી એટલે પારકી થાપણ.” આ કહવેત પાછળનો 
ભાવાથમ આપ સૌ જાણો જ છો. આ દીકરી જ્યારે સાસરે જાય ત્યારે કેટલાકં સાસદરયા ંતેને ‘પારકી 
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જણી’ પણ કહતેા ંહોય છે. આમ દીકરી મારી છે એમ કહનેાર કોઈ જ નહીં. કેવો લચુ્ચો સમાજ ! 
હકીકતમા ંદીકરી એ તો બાપનો શ્વાસ અને વવશ્વાસ છે. બાપ દીકરી પર જેટલો વવશ્વાસ મકેૂ છે 
તેટલો વવશ્વાસ પોતાના દીકરા કે પોતાની પત્ની પર નથી મકૂી શકતો. દીકરી વગરના કમનસીબ 
બાપને દસ વમવનટ માટે સદ્નસીબ બનવા માટેની એક ચાવી... કોઈની પણ દીકરીને સાસરે 
વળાવવામા ંઆવતી હોય ત્યારે કાર કે સ્કટૂર બાજુમા ંઊભુ ંરાખીને પણ તે દૃશ્ય જોજો. તમે 
આપેલી દસ વમવનટ જ નહીં, પણ તમારા દસ દદવસ સધુરી જશે. રડીને પણ હળવા થઈ શકાય ? 
આનદંદત થઈ શકાય ? હા... સાસરે જતી કોઈની પણ દીકરીને જોવાનો,આંસ ુસાથે આનદંનો પ્રસગં 
! કેવો અમલૂ્ય પ્રસગં. એક જ બોલથી બાપની બોલતી બધં કરી દેતી દીકરીએ હવે સતત બીજાના 
જ બોલ મૌન બનીને સાભંળવાના છે. છતા ંઆનદંદત થઈને રડતો બાપ દીકરીને સાસરે વળાવે 
ત્યારનો પ્રસગં રામાયણ કે ગીતા કરતા ંસહજે પણ ઓછો પવવત્ર નથી. આવા પવવત્ર પ્રસગેં 
આંસરુૂપે પડત ુ ંદરેક ટીપુ ંગગંાના પવવત્ર જળ જેટલુ ંજ પવવત્ર ગણાય. આવુ ંદરેક આંસ ુઅમતૃ 
જળ કહવેાય. જેને વહવેડાવવાનો મોકો ભાગ્યશાળી વ્યસ્ક્તને જ મળે. કેટલાક વવધાનો વવચારજો... 
કોઈ દીકરીએ બાપ પાસે માગ્યુ ંનથી અને કોઈ બાપે દીકરીને ઓછંુ આપ્યુ ંનથી. દીકરી ઘર 
છોડીને જાય ત્યારે થાપા કરે છે, કારણ તે જાણે છે બાપનો દીકરો વમલકત માટે અંગઠૂો કરશે અને 
વમલકત લેશે. જ્યારે દીકરી કહ ેછે કે, ભાઈ માત્ર અંગઠૂો જ નહીં, મારા દસેદસ આંગળાની છાપ 
આપુ ંછંુ કે મારે વમલકત જોઈતી નથી. દીકરીને કારણે બાપ દેવાદાર બન્ટ્યો હોય તેવા નદાહરણ 
ભાગ્યે જ હશે, પણ દીકરાને કારણે ????? દીકરી એ તો બાપનુ ંઆરોગ્ય છે. માટે તો દીકરીને 
કાળજાનો કટકો કહ્યો છે,…….દીકરાને નહીં. 

 

 

આ રીતે કરવામા ંઆવે છે કુદરતના નામે કૌભાડંો 

સારો કવવ કે સારો કલાકાર અન્ટ્ય બાબતોમા ંસરેરાશ હોય છે તેવુ ંજ આ સતંો-મહંતો-મલુ્લા-
પાદરીનુ ંહોય છે. આમાથંી સજામય છે ધમમને નામે- ઇશ્વરના નામે કૌભાડંોની હારમાળા. જેમ સપં્રદાય 
નાનો અને ઓછો સગંદઠત તેમ કૌભાડંોનુ ંસ્વરૂપ નાનુ.ં સપં્રદાય જેમ મોટો અને વધ ુસગંદઠત તેમ 
કૌભાડંોનુ ંસ્વરૂપ મોટંુ. 
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મધ્ય યગુમા ંજ્યારે પસુ્તકો નહોતા ંછપાતા ંત્યારે યરુોપમા ંપાદરીનો શબ્દ આખરી ગણાતો. 
કેથભલક સપં્રદાય મજુબ પાપ કરનારે રવવવારે દેવળમા ંજઇને પાપની કબલૂાત કરવી પડતી. પછી 
પાદરી આ કબલૂાત સાભંળી ઇશ્વરના નામે માફી આપતા. આ પ્રદરયામા ંપાપી અને પાદરી વસવાય 
કોઇની હાજરી ન રહતેા ંધીમે ધીમે પાદરીઓએ પૈસા લઇને પાપમસુ્ક્તના પરવાના વેચવાનુ ંશરૂ 
કયુું. પાદરીઓનુ ંઆ કૌભાડં ઘણુ ંચાલ્યુ ંપછી જમમનીના ગટેુનબગમમા ંપ્રથમ બાઇબલ છપાયુ,ં 
લોકોએ વાચં્યુ ંઅને જાણ્યુ ંકે ઇશ્વર તો માફી આપે જ છે. પાદરી ખોટી રીતે પૈસા નઘરાવે છે. 
માદટિન લ્યથુરે બળવો કરીને પ્રોટેસ્ટન્ટ્ટ સપં્રદાય સ્થાપ્યો પછી પાપમસુ્ક્તના પરવાના વેચવાનુ ં
કૌભાડં ઓછંુ થયુ.ં 

માનવી ઇશ્વરની, પરમાત્માની, સવમશસ્ક્તમાનની ખોજ કરે અને પોતાની સમજણ કે શ્રિા મજુબ 
તેની ભસ્ક્ત, પજૂા, પ્રાથમના કે અચમના કરે તેમા ંકશુયં ખોટંુ નથી. આ બાબત શ્રિાની છે, લાગણીની 
છે. જીવનમા ંજેટલી બદુ્ધિની જરૂર છે તેટલી જ લાગણીની પણ જરૂરી છે. સમસ્યાઓનુ ંવવશ્લેષણ 
બદુ્ધિથી (અને માત્ર બદુ્ધિથી) થઇ શકે, પરંત ુજીવન જીવવા માટે, સબંધંો ટકાવવા માટે, બાળકોને 
નછેરવા માટે કે પરાઇ પીડમા ંમદદ કરવા માટે લાગણીની જરૂર પડે છે. આપણા એક લોકવપ્રય  
 
શાયર જલન માતરીએ કહ્ુ ંછે, 
‘શ્રિાનો હો વવષય તો પરુાવાની શી જરૂર, કુરાનમાયેં ક્ાયં પયગમ્બરની સહી નથી.’ 

માનવીના જીવનમા ંબદુ્ધિ અને લાગણી બનેં છે. બનેંના ંિેત્રો અલગ છે. જ્યારે એકના િેત્રમા ંબીજુ ં
તત્વ ઘસૂણખોરી કરે છે ત્યારે સમસ્યા સજામય છે. વળી, દરેક વ્યસ્ક્તમા ંલાગણી અને બદુ્ધિની 
સમતલુા હોય તેવુ ંપણ બનતુ ંનથી. કેટલાક લોકો બદુ્ધિપ્રધાન તો કેટલાક લોકો લાગણીપ્રધાન હોય 
છે. ગ્રીસના મહાન દાશમવનક સોરેદટસે મન (વૈચાદરક પાસા)ંના બે ભાગ પાડયા છે. લાગણીશીલ મન 
અને બદુ્ધિશીલ મન. આમ કયામ પછી સોરેદટસ કહ ેછે કે જાતની (આત્માની) અને જગતની સાચી 
ઓળખ મેળવવા માટે લાગણીના ંપાસાનેં ઘટાડતા ંજઇને બદુ્ધિના ંપાસાનેં વધારતા જવુ ંજોઇએ. 

માનવી જ્યારે અલૌદકક પાસાઓ વવશે વવચારવા લાગે છે અને પોતાની બૌદ્ધિક મયામદાને લીધે તે 
અમકુ અંશથી આગળ વવચારી શકતો નથી ત્યારે વવચારવાની અને તેથી કરીને લોકોને 
સમજાવવાની િમતા ધરાવનારા લોકો આ બાબતમા ંતેમને મદદ કરે છે. લોકોને તેમના 
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સવાલોના થોડા ઘણા જવાબો મળે છે તેથી સરેરાશ લોકો આવા લોકોને ગરુુ, ધમૉત્મા, દાશમવનક, 
બાપ,ુ ઓભલયા, ફકીર જેવા ંવવવવધ નામોથી ઓળખી તેમનામા ંશ્રિા ધરાવતા થાય છે.  

પછીથી આ લોકો જે કહ ેતેને સરેરાશ લોકો શકંા કયામ વવના શ્રિાથી માનવા લાગે છે. નાનુ ંબાળક 
મા-બાપમા ંશ્રિા રાખી તેમની વાત માને છે તેવી જ આ સ્સ્થવત છે. સમસ્યાઓનુ ંવવશ્લેષણ 
કરવાની િમતા ધરાવતા આવા વવવશષ્ટ લોકો તરફ સરેરાશ લોકો આકષૉય છે અને પોતે જે નથી 
કરી શકતા (સમસ્યાનુ ંવવશ્લેષણ અને નકેલ) તે આ માણસ કરી શકે છે, માટે તે સરેરાશ લોકો 
કરતા ંવધ ુિમતાવાન છે.  

ઇશ્વર જો સવમશસ્ક્તમાન છે તો આવા લોકો ઇશ્વરના પ્રવતવનવધ અને વધ ુને વધ ુિમતા તરફ ગવત 
કરવાવાળા છે તેમ માને છે. સરેરાશ લોકો તેમના તરફ આકષૉય છે અને આવા લોકોમા ં
અવતમાનવીય ગણુોનુ ંઆરોપણ કરે છે. વધ ુને વધ ુલોકો તે વ્યસ્ક્ત તરફ આકષૉતા ધીમે ધીમે તે 
સબંધંોનુ ંસસં્થીકૃત સ્વરૂપ અને તેમાથંી સપં્રદાય રચાય છે. ધમમ પોતે તો અસગંદઠત 
(અનઓગેનાઇિડ), અવ્યવસ્સ્થત (અનસ્રકચડમ) અને ભબનસાપં્રદાવયક (નોનસેકટોદરયલ) છે.  

પરંત ુઇશ્વર અને ભકતની વચ્ચે કોઇ પ્રવેશીને એક પરંપરા શરૂ કરે છે તેમાથંી સપં્રદાય બને છે 
અને સપં્રદાય આવતા આશ્રમ બનાવવો, મદંદર, દેવળ કે મસ્સ્જદ બનાવવા,ં પાઠશાળા કે મદરેસા 
કરવી વગેરે માટેના ંઆવથિક દહતો ઊભા ંથાય છે, જે આગળ જતા ંસ્થાવપત દહત બને છે અને 
કૌભાડંોની હારમાળા સજ ેઁ છે. આથી તો જે. કૃષ્ણમવૂતિ, સબ્ચ્ચદાનદં કે મોરાદરબાપ ુપોતાનો સપં્રદાય 
સ્થાપવાની ના પાડે છે, પરંત ુબધા આ લાલચ રોકી શકતા નથી.  

લોકો જો એક પણ સવાલ પછૂ્ા વવના કે રસીદ માગ્યા વવના પૈસા આપતા હોય તો એવી 
લાલચને રોકવાની િમતા ભલભલા સતંો-મહંતો-પાદરીઓ-મલુ્લાઓ કે કોઇ પણ સાપં્રદાવયક ગરુુમા ં
ભાગ્યે જ હોય છે. આમાથંી કેટલાક લોકો વવશ્લેષણ કરવાની વવશેષ િમતા વસવાય કોઇ સરેરાશ 
લોકોથી વધ ુિમતા ધરાવતા હોતા નથી. જેમ સારો કવવ કે સારો કલાકાર અન્ટ્ય બાબતોમા ં
સરેરાશ હોય છે તેવુ ંજ આ સતંો-મહંતો-મલુ્લા-પાદરીનુ ંહોય છે.  

આમાથંી સજામય છે ધમમને નામે- ઇશ્વરના નામે કૌભાડંોની હારમાળા. જેમ સપં્રદાય નાનો અને ઓછો 
સગંદઠત તેમ કૌભાડંોનુ ંસ્વરૂપ નાનુ.ં સપં્રદાય જેમ મોટો અને વધ ુસગંદઠત તેમ કૌભાડંોનુ ંસ્વરૂપ 
મોટંુ. મધ્યયગુમા ંકેથભલક સપં્રદાય એટલો પાવરફુલ બની ગયો હતો કે યરુોપની બેતતૃીયાશં 
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જમીન દેવળના કબજામા ંહતી. પવશ્ચમ ભારતમા ંસમાજ સધુારણા શરૂ થઇ ત્યારે અમકુ મહારાજની 
લીલાને કરસનદાસ મળૂજી નામના સમાજ સધુાર કે ન્ટ્યાયની દેવડીએ પડકારી હતી. આ કેસ 
‘મહારાજ લાયબલ કેસ’ તરીકે ભારતની કાનનૂ વવદ્યામા ંબહુ જાણીતો બન્ટ્યો હતો. 

અનયુાયીઓની અવતશિુાનો ગેરલાભ લઇને આચરવામા ંઆવતા ંકૌભાડંો જર, જમીન અને જોરુ 
એમ ત્રણેય પ્રકારના ંહોય છે. કાળા ંનાણાનેં સફેદ કરવાનુ ંએક મોટંુ કૌભાડં સસં્થાનો દ્વારા 
ચલાવવામા ંઆવે છે. દા.ત. એક ધાવમિક સસં્થા પાચં લાખ રોકડા લઇને સાડા ત્રણ-ચાર લાખની 
રસીદ આપે છે. રસીદ હોવાથી દાન આપનારને કરમસુ્ક્તનો લાભ મળે છે. પરદેશથી ભબન દહસાબી 
નાણુ ંદેશમા ંમોકલવામા ંપણ કેટલાકં સાપં્રદાવયક સસં્થાનો ‘કુદરયર’ કે ‘કેદરયર’ની ભવૂમકા ભજવે છે.  

ભારતની અમેદરકન એમ્બસીને ધાવમિક વવિા માગનારાઓમા ંકૌભાડંની ગધં આવે છે, આથી તો 
૨૦૦૭ની સાલમા ંબાવન ટકા ધાવમિક વવિા નકારવામાં આવ્યા હતા. પછીથી િીણવટભરી તપાસ 
થઇ અને સન ૨૦૦૮મા ંમુબંઇની વવિા ઓદફસમાથંી વસતે્તર ટકા ધાવમિક વવિા નકારવામા ંઆવ્યા 
હતા. પછીથી ન્ટ્યાવયક તપાસ થતા ંઓગણવસતે્તર ટકા વવિા નકારાયા, માત્ર એક ટકા કેસમા ંવવિા 
આપવામા ંઆવ્યા.  

આ નકારાયેલા વવિા કેસીસમા ંગજુરાતના કેટલાક બહુ જાણીતા ધાવમિક સપં્રદાયોના સતંો-
સાધઓુના કેસીસ પણ હતા. કોલકાતાની વવિા ઓદફસના આંકડાઓ પણ લગભગ આવા જ છે. આ 
બાબતોથી કોઇ એમ માનવા ન પે્રરાય કે આવા ંકૌભાડંો માત્ર ભિસ્તી, દહિંદુ અને મસુ્સ્લમ ધમમના 
સપં્રદાયોમા ંજ થાય છે. શીખ, બૌિ અને જૈન ધમોની સાપં્રદાવયક સસં્થાઓ આમાથંી મકુત નથી. 
તેમા ંવળી કેટલાક સપં્રદાયો પોતાના સાધ-ુસતંો પર કડક વશસ્ત લાદે છે. નાની અને કાચી વયમા ં
શ્રિાથી પે્રરાઇને સસંારત્યાગ કરનાર વ્યસ્ક્ત યવુાનીમા ંઆવતા ંઇચ્છાઓનો સળવળાટ અનભુવે છે. 
કેટલાક પાછા સસંારમા ંપ્રવેશ્યાના બહુ જાણીતા દકસ્સાઓ છાપામા ંચચામયા છે, તો કેટલાક 
ત્યાગીઓના ંસેક્સકાડંની સીડી પણ ફરતી થઇ છે. 

જમીન કૌભાડંોમા ંગેરકાયદે જમીનના ંદબાણો અને કાળાનંાણાથંી તથા બેનામી જમીનના ંકૌભાડંોની 
તપાસ કરવા ખાસ અને નચ્ચ સત્તાધારી કવમશન બેસાડવુ ંપડે. કોમી હુલ્લડો પછી ‘હુલ્લદડયા 
હનમુાન’ની સ્થાપના થયાના સમાચારો સાથે રસ્તા વચ્ચે દબાણ કરીને બાધંવામા ંઆવેલ દરગાહો 
અને દેરીઓ તોડી પાડવાના સમાચાર પણ આવ્યા હતા. ધાવમિક અને સાપં્રદાવયક સસં્થાઓ દ્વારા 
થયેલા ંજમીનના ંદબાણોમા ંસરકારી જમીન કે યવુનવવસિટીઓની જમીન પણ બાકાત નથી. શરૂમા ં
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થોડી જમીન દાનમા ંમળે પછી આજુબાજુની જમીન પાદકિંગ સવુવધાઓ, ચોકીપહરેો વગેરેના નામે 
પણ પચાવાયી હોવાનુ ંજાણવા મળે છે. 

સરેરાશ લોકોની અવતશિુાનો ગેરલાભ નઠાવતી આવી સાપં્રદાવયક સસં્થાઓ માટે એક શાયરે કહ્ુ ં
છે,‘લીલી, ધોળી ને ભગવી કફની દંભીઓનો ભલબાસ થઇ ગઇ છે,બોલબાલા છે બધે બદબનૂી આજ 
બદબ ૂસવુાસ થઇ ગઇ છે, વાડ મેંદીને બદલે લોહીની આશ્રમો આસપાસ થઇ ગઇ છે.’ 
vidyutj@gmail.com 

 
સખુી હોવુ ં “એ તમારા પર વનભમર કરે છે!” 
નવાગંતકુ માકેદટિંગ દડરેક્ટર ના ંસ્વાગત સમારોહમા ંએમની સાથે આવેલ એમની પત્ની ને અન્ટ્ય 
સ્ત્રીઓએ પછૂ્ુ ં“તમારા પવતથી તમે સખુી છો ને?” નજીક જ બેઠેલા પવતદેવ અપેભિત ્જવાબ ની 
આશામા ં, વવશ્વાસ સાથે , થોડા ટટ્ટાર થઇ ગયા. એમને ખાતરી હતી કે એમની પત્ની નો જવાબ 
હકારમા ંજ હશે. એમને અને બીજા બધાનેં  પત્નીનો જવાબ સાભંળીને સખત આંચકો લાગ્યો જયારે 
તેણે કહ્ુ,ં “ના, હું મારા પવત થી સખુી નથી !” આખા રૂમમા ંસ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ! પવતદેવ તો 
જાણે પલથરનુ ંસ્ટેચ્ય!ુ એ માની જ નહોતા શકતા કે  એમની પત્ની આવુ ંકહશેે- એ ય આટલા બધા 
લોકોની વચ્ચે. 
 
પોતાના માથા પરનો સ્કાફમ સરખો કરતા ંકરતા ંએ સ્ત્રી એ આગળ કહ્ુ ં: “ના, હું એમનાથી સખુી 
નથી, હું [જાતે] સખુી છંુ !” હું સખુી છંુ કે કેમ, એ બાબત એમના પર આધારીત  નથી , એ બાબત 
મારા પર આધાર રાખે છે! “મારંૂ સખુ ફક્ત મારા પર આધાર રાખે છે.”  
 
જજિંદગીની હરેક પદરસ્સ્થવતમા,ં હરેક િણમા ંહું સખુનો અનભુવ કરવાનુ ંપસદં કરંૂ છંુ. સખુનો 
અનભુવ કરવા માટે મારે બીજા લોકો પર, બીજી બાબતો પર કે પદરસ્સ્થવતઓ પર આધાર 
રાખવાનો હોય 
તો તો હું મશુ્કેલીમા ંમકૂી જઉં! આપણી જજિંદગીમા ંઅસ્સ્તત્વ ધરાવે છે એ તમામ વસ્તઓુ 
પદરવતમનશીલ છે : માણસો, સપંવત્ત, મારંૂ શરીર, હવામાન, ખશુીઓ આ તમામ પદરવતમનશીલ છે. 
મારી જજિંદગીમા ંહું કેટલીક બાબતો શીખી છંુ: હું સખુી છંુ એવો વનણમય હું કરી લઉં છંુ બાકીની તમામ 
બાબતો “અનભુવો” યા તો “પદરસ્સ્થવતઓ” નો વવષય છે! જેમ કે મદદરૂપ થવુ,ં સમજવુ,ં 

mailto:vidyutj@gmail.com
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સ્વીકારવુ,ં સાભંળવુ,ં સવધયારો આપવો: મારા પવત સાથે હું આમ જ જીવુ ંછંુ. સાચુ ંસખુ મળે છે 
િમાવાન થવામા,ં અને તમારી જાતને ને બીજા બધાનેં ચાહવામા.ં.....મને સખુી કરવાની 
જવાબદારી મારા પવત ની નથી એની પાસે પણ એના પોતાના  “અનભુવો” કે “પદરસ્સ્થવતઓ” છે! 
અમારા સજંોગો ગમે તે હોય , પણ હું એને ચાહું છંુ, અને એ મને ચાહ ેછે 
 
એ બદલાતા રહ ેછે, હું પણ બદલાતી રહું છંુ. વાતાવરણ બદલાત ુ ંરહ ેછે. તમામ વસ્તઓુ 
બદલાતી રહ ેછે િમાશીલતા હોય, સાચો પે્રમ હોય અને પદરવતમનો તો હમેશા આવે જ છે એ જોયુ ં
હોય 
તો બનેંએ એક બીજા માટે પોતાના હદયમા ંરહલેા પે્રમ વડે આવા પદરવતમનોને િીલવા જોઈએ. 
જો આપણે બેન એકબીજાને પે્રમ કરતા ંરહીએ અને માફ કરતા ંરહીએ તો પદરવતમનો એવા 
“અનભુવો યા પદરસ્સ્થવતઓ” બની રહશેે જે આપણને સમિૃ કરે અને શસ્ક્તશાળી બનાવે. 
એમ નહી થાય તો આપણે ફક્ત “ સાથે જીવન ગજુારનાર” બની રહશેુ.ં 
 
સાચો પે્રમ કરવો કદઠન છે. સાચો પે્રમ એટલે અપેિારદહત ્િમા આપવી “અનભુવો યા 
પદરસ્સ્થવતઓ”ને છે એમ જ સ્વીકારવ અને એમને સાથે રહીને િીલવા અને પદરણામ થી ખશુ 
રહવે ુ.ં 
 
એવા કેટલાય લોકો છે જે કહશેે: હું સખુી થઇ શકંુ એમ નથી 
...... કારણકે હું રોગગ્રસ્ત છંુ 
......કારણકે મારી પાસે એક પણ પૈસો નથી 
...... કારણ કે ભયકંર ગરમી છે 
......કારણકે એમણે મારંૂ અપમાન કયુું છે 
......કારણકે એ હવે મને પે્રમ કરતો નથી 
......કારણકે એ હવે મારા વખાણ કરતો નથી! 
 
પણ તમને ખબર નથી કે રોગગ્રસ્ત હોવા છતા ંભયકંર ગરમી હોવા છતા ંપૈસા ના હોવા છતા ં
અપમાવનત થવા છતા ંપે્રમ ના મળવા છતા ંકે ખ્યાવત ના મળવા છતા ં“તમે સખુી રહી શકો છો”. 
સખુી હોવુ ં*એ જીવન વવશેનુ ંઆપણુ ંમનોવલણ છે અને એ આપણે નક્કી કરવાનુ ંછે!  
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સખુી હોવુ ં “એ તમારા પર વનભમર કરે છે!” 
 
 
બાળકો અને તમે  
જો મને બાળકો સાથે, વવશ્વના દરેક બાળક સાથે સપંકમ  કરવાની તક મળે તો હું દરેક ભાષામા ં
તેમને આ વાતો અવશ્ય કહવેા માગુ,ં 
 
૧) કોઈ સપંણૂમ હોત ુ ંનથી. 
દરેક માણસો ભલૂો કરે છે. આપણા દરેક પાસે પોતાના વવશે ન ગમતુ ંહોય એવુ ંકાઈંક તો હશે જ 
પણ માણસ હોવાના એક અભભન્ન અંગ તરીકે તેને સ્વીકારવુ ંજોઈએ. તમે સ્વય ંતમારી કે કોઈ 
બીજાની ભલૂો શોધવાનો પ્રયત્ન ન કરો. તેના કરતા ંતમે તમારી અને બીજાઓની સિમતા અને 
આંતદરક સુદંરતાને માણો, તો જીવન સદા તમને કાઈંક નવુ ંઅને આનદંદાયક બતાવ્યા કરશે. 
 
૨) આપવા અને મેળવવા માટેની સૌથી પ્રભાવશાળી વસ્ત ુછે – પે્રમ. 
તમારા માતા-વપતા, તમારા જીવનસાથી, બાળકો અને વમત્રો પાસેથી જે પે્રમ મળે છે, તેની તલુના 
વવશ્વના અન્ટ્ય કોઈ સબંધં સાથે ન થઈ શકે. જ્યારે તમને બીજા લોકો સાથે સાકંળતો પે્રમ તમે 
અનભુવી શકો ત્યારે તમે ખબૂ જીવતં બની જશો. પે્રમ આપણો મળૂભતૂ સ્વભાવ છે. પે્રમ આપો 
અને મેળવો, એ તમારામા ંભડંારાયેલ પડયો છે. 
 
૩) જ્યારે તમે બીજાને ઠેસ પહોંચાડો છો, તમે તમારી જાતને પણ ઘાયલ કરો છો. 
તમે કોઈકને જાણી જોઈને હાસ્યાસ્પદ સ્સ્થવતમા ંમકૂશો તો તે વાત વવશે તમને પછીથી પસ્તાવો 
થશે. કોઈકને શાદરરીક ઈજા પહોંચાડીને તમને પણ દુુઃખ થશે. બીજાને દુુઃખ પહોંચાડવુ ંએ કોઈ 
વાતનો નપાય કદી પણ ન હોય શકે. જ્યારે કોઈ નગ્ર પદરસ્સ્થવતમા ંઆવી પડો ત્યારે તેને 
ખાળવાનો શાતં રસ્તો શોધવા પ્રયત્ન કરો. ભલા બનો અને બીજાઓની ભલાઈ જુઓ. 
 
૪) તમે અનોખા છો. 
તમે જેવા છો, બરાબર છો, તમે અનોખા છો. ખશુ થવા માટે જે પણ વસ્તઓુની જરૂર છે તે તમારી 
અંદર જ ભડંારાયેલી છે. બીજા કોઈ પર પ્રભાવ પાડવાની અથવા તમારી જાતને તેમને 
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સમજવવાની કોઈ જરૂર નથી. અને એ જ રીતે બીજાઓ પણ તેમની વવશે તમને સમજાવે તેવી 
આશા રાખવી નહીં. બીજાઓના કાટલામા ંબધં બેસતા થવાનો કોઈકને તમારા દ્રષ્ટીકોણથી 
મલૂવવાનો પ્રયત્ન ન કરશો. પોતાની જાતને ‘સ્વ’ ના અંતરમા ંજોવાની, મલૂવવાની તક આપો. 
બીજાઓ વવશે ધારીને તેમને તમારા માપથી મલૂવવા જતા ંતમે જીવનના આનદંને અને એમ 
તમારી જાતને જ ખોઈ બેસશો. યાદ રાખો, જે તમને સમજે છે, તેમની પાસે તમારી જાતને સાભબત 
કરવાની જરૂરત નથી. 
 
૫) તમારી અંતરની લાગણીને સાભંળો. 
આનદંનો અનભુવ કરાવતી, નજામ અને નત્સાહ આપતી પ્રવવૃતઓ અવશ્ય કરો. પણ તમારા મનને 
ખટકત ુ ંહોય કે એ કરતા ંતમને અંદરથી કાઈંક સહજેપણ રોકત ુ ંહોય તો તે કદી ન કરો. તમારા 
મનની વાત સાભંળો. અત્યારે તમે જે કરવાની ટેવ પાડશો તે જ પખુ્ત વયે તમારી મળૂભતૂ ટેવો 
હશે. 
 
૬) ગમુાવવુ ંએ જીવનનુ ંએક અંગ છે. 
જીવન અને પે્રમની હારોહાર આપણે જેને ખબૂ પે્રમ કરીએ છીએ તેમને ગમુાવવા, કે આપણે જે 
પ્રવવૃત કે વસ્ત ુગમે છે. તેને ગમુાવવાનો અવસર પણ આવશે. પણ વાધંો નહીં, આવા દુુઃખદ 
અનભુવોમાથંી પણ પસાર થાઓ. તમને મદદ કરવા આસપાસ વમત્રો, તમારા પોતાના ંહશે જ. આ 
જ લોકો તમને આગળ વધવાની પે્રરણા અને શસ્ક્ત પરૂા પાડશે. એમની મદદની, ખરાબ સમયમા ં
તેમણે આપેલા ટેકાની કદર કરો. 
 
૭) તમારી પાસે કાયમ વવકલ્પો હશે. 
તમારે કરવુ ંપડે છે તેથી કાઈં ન કરશો, તમને કરવાની ઈચ્છા હોય એવી જ વસ્તઓુ કરો. એક 
બાળક તરીકે તમને કદાચ તમારા માટે શે્રષ્ઠ શુ ંએ વવશે પરૂી જાણકારી કે દ્રષ્ટી ના પણ હોય, તો 
તમે મોટેરાઓની સચૂનાઓ અનસુરો. પણ જ્યારે મોટા થઈ જાઓ, ત્યારે તમારી પાસે તમારી 
ઈચ્છઓને અનસુરવાની આવડત અને સ્વતતં્રતા હશે. બીજાઓને પ્રવતકળૂ સલાહો આપવાનો 
અવસર ન આપો. 
 
૮) જીવનની દરેક િણનો મહત્તમ સદુપયોગ કરો. 
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એક સમયે એકજ પ્રવવૃત્ત કરો અને તે પરેૂપરૂા સમપમણ સાથે ધ્યાનથી કરો. યાદ કરો કે બાળપણમા ં
તમારી મનગમતી પ્રવવૃતઓ કરતા ંકે રમતો રમતા તમને કેવી લાગણી થયેલી? કેવી મજા 
આવતી? એવીજ મજા કામમાથંી પણ લેતા ંશીખો. જે પણ કરો તેમા ંતમારંુ શે્રષ્ઠ આપો. 
 
૯) િમા કરો અને ભલૂી જાઓ. 
તમે જ્યારે ભલૂ કરો છો, ત્યારે એ ભલૂ ન સ્વીકારી શકો એટલા ગવવિષ્ઠ ના બનશો. બની શકે તો 
બીજાઓની િમા માગંી લો. તમારી જાતને માફ કરી દો અને વાત ભલૂી જાઓ. યાદ રાખો કે 
આપણે બધા માણસો જ છીએ અને આખીય પલૃવી પર એવો એકેય માનવી નથી કે જેણે કદી કાઈં 
ભલૂ ન કરી હોય. 
બીજુ કોઈ તમને દુ:ખ પહોંચાડે, ત્યારે પણ એ જ યાદ રાખો, તેઓ પણ મનષુ્યો જ છે. જેમા બીજા 
પાસેથી માફીની અપેિા રાખો છો તેમજ તેમને પણ િમા કરી દો. તમે કોઇક પ્રયત્ના કયો અને તે 
સફળ ન થયો હોય તો તેમાથંી શીખો અને આગળ વધો. જીવનમા ંવનષ્ફળતા હોતી જ નથી. આવા 
કામમાથંી પણા તેને કરવાનો જે આનદં તમને મળ્યો કે જે શીખવા મળ્યુ ંતે માટે આભારી બનો. 
 
૧૦) પરેૂપરૂા હદયથી સમપમણ કરો. 
જ્યારે તમે પદરવાર કે વમત્રો સાથે હોવા ત્યારે તેમનામા ંપરેૂપરંુૂ ધ્યાન આપો. બીજાઓને મદદ 
કરતી વખતે તમારાથી બનતુ ંશે્રષ્ઠ કરી છૂટો, તમારાથી થઈ શકે તેટલુ ંઆપો. તમે કોઈક 
જરૂરતમદંને પૈસા આપી શકો, બીજાઓ સાથે સમય વવતાવી શકો અથવા પોતાની વ્યથા ઠાલવવા 
કોઈક મદદગારને શોધતી વ્યસ્ક્તને પરૂી સહાનભુવૂતથી સાભંળી શકો, પણ સૌથી દકિંમતી ભેટ તો 
એક જ છે. – પે્રમ. 
આસપાસના બધાનેં પે્રમ કરો. પે્રમ એ ચેપી રોગ છે. જેટલો વધ ુપે્રમ તમે ખચમશો, વવશ્વ એનાથીય 
વધ ુતમને વળતર રૂપે પે્રમ કરશે. 
 
આમ જ આપણે કદાચ વવશ્વને બદલી શકીએ – શરૂઆત આપણાથી જ કરીએ 
બાળકને કહવેા જેવી દસ વાતો. મળૂ કૃવત – માનલ ઘોસેંન, અન.ુ જીજે્ઞશ અધ્યારૂ 
 
સન્ટ્તોને બગાડવાનુ ંબન્ટ્ધ કરો 
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મારા તાબામાું રહલેી સધળી નીખાલસતા નીચોવીને મારે કહવે ુું છે: ‘‘હ ેહીન્દુઓ ઉઠો, જાગો અને 
સન્તોને બગાડવાનુું બન્ધ કરો.’’ અજ્ઞાની િજા કદી ધામીક નથી હોતી. ગમે તેવા લેભાગ ુમાણસને 
સાધ ુમાની લેવાની હીન્દુઓની શક્તી અપાર છે. 

કોઈ પણ માણસને સન્ટ્ત કહતેા ંપહલેા ંએનુ ંકે એના આશ્રમનુ ંબૅન્ટ્ક બૅલેન્ટ્સ તપાસી લો. હવે નવી 
તરકીબ શરુ થઈ છે. નપદેશકો સાથે વીરાટ રકમોની લેવડદેવડવાળા ં રસ્ટો રચવામા ંઆવે છે. 
હીસાબો જાહરે થતા નથી અને ગોટાળા ધામીક હોય છે; તેથી ઑડીટમા ંપણ વાધંો આવતો નથી. 
રસ્ટીઓ નજીકના સ્વજનો કે પ્રીયજનો હોય છે. કહવેાતા સન્ટ્ત બહારથી અલીપ્ત હોય છે; પરન્ટ્ત ુ
અન્ટ્દરથી સવાયા સસંારી થઈને પ્રજાના પૈસે લહરે કરતા રહ ે છે. એમના  પી.આર.ઓ. ઈમેજ  
બીલ્ડ-અપ કરતા રહ ેછે. વાતો ત્યાગની અને ખાનગીમા ંભોગની બોલબાલા. આશ્રમમા ંરહસ્યમય 
ભોંયરંુ હોય તો જરુર એમા ંબાવાજીની લમ્પટલીલા ચાલવાની. સ્ત્રીઓ અને પરુુષ એકબીજા પ્રત્યે 
આકષામય તેમા ંઅધામીક કશુ ંનથી. બાવાજીને પણ પે્રમ કરવાનો અધીકાર છે. બાવાજી પે્રમ નથી 
કરતા;  તેઓ સ્ત્રીઓને ફસાવે છે અને વળી આત્મા-પરમાત્માની વાતો કરીને ફસાવે છે. તેઓ 
શક્તીપાતની વાતો સાથે વીયમપાત કરતા રહ ેછે. બાવાજીનુ ંભોંયરંુ, સસંારીના બેડરુમ કરતા ંવધારે 
ખતરનાક હોય છે. ભોળી સ્ત્રીઓ માટે ફળીયાનુ ંઅંધારંુ, આશ્રમના અજવાસ કરતા ંવધારે સલામત 
ગણાય. બાવાજી સ્ત્રીને પે્રમ નથી કરતા; તેઓ સ્ત્રીઓને મખુમ બનાવે છે. મખુમ બનવા માટે હીન્ટ્દુ 
સ્ત્રીઓ જેટલી નત્સકુ સ્ત્રીઓ મેં બીજા કોઈ દેશમા ંજોઈ નથી. 

કોઈ કહવેાતા લોભાનન્ટ્દજી કે લમ્પટેશ્વર કે મોહાનન્ટ્દજીને પનારે પડનારી અન્ટ્ધશ્રિાળ પ્રજા 
‘રામાયણ’, ‘ગીતા’ કે ‘નપનીષદ’ નથી વાચંતી. હ ેહીન્ટ્દુ ભાઈબહનેો, એકવીસમી સદીને છાજે તેવા 
જીવનવ્યવહાર વગર વાસી ધમમના ઢોલ પીટ્ે રાખીશુ ં તો ખતમ થઈ જઈશુ.ં ધમમ સાથે તાજા 
અરમાનોનો મેળ પાડવો પડશે. અન્ટ્ધશ્રિાની આરતી નતારવાનુ ંબન્ટ્ધ કરવુ ંપડશે. અશ્વમેધ જેવા 
બોગસ યજ્ઞો બન્ટ્ધ કરવા પડશે. અસ્પશૃ્યતા નાબદુ કરવી પડશે. દહજેપ્રથા ખતમ કરવી પડશે. 
દેવદાસી પ્રથાના કલકંને દુર કરવુ ંપડશે. વીધવાઓની અવદશા દુર કરવી પડશે. આશ્રમોનો અને 
મન્ટ્દીરોનો કચરો, માનસીક કચરો અને આથીક કચરો સાફ કરવો પડશે. સાચો પે્રમ કેમ કરવો તે 
નવી પેઢીને શીખવવુ ંપડશે. નવી સદી, વાસી ધમમનુ ંનવસસં્કરણ માગે છે. નવી પેઢી બ્લ ુફીલ્મ 
‘જુએ’  છે; જ્યારે બાવાજીઓ તો બ્લ ુફીલ્મ ‘જીવે’ છે ! 
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રામાયણ આપણુ ંનદાત્ત મહાકાવ્ય છે, એ જરુર સૌએ વાચંવુ ંજોઈએ; પરન્ટ્ત ુવાચંીને પણ આપણા 
વીવેકને ગીરવે મકુવાનો નથી. ચરણસેવા, ચરણસ્પશમ અને ચરણ ધોઈને પાણી પીવામા ંધમમ છે 
એમ માનનારી નીમામલ્ય પ્રજાને કેશવાનન્ટ્દ ન મળે તો શુ ંવીવેકાનન્ટ્દ મળે ? હીન્ટ્દુઓ ક્ારે જાગશે 
? એંશી ટકા પ્રજા ઉંઘતી હોય ત્યારે લઘમુતી જાગતી રહ ેએવુ ંબને ખરંુ ? એ બીચારી મલુ્લાગ્રસ્ત 
છે ! બને્ન વચ્ચે હરીફાઈ જાગવાની નહીં; બેભાન રહવેાની ચાલે છે. માજંી માજંીને વાસણ ચકચકતુ ં
કરીએ તેમ ધમમને પણ સ્વચ્છ કરીને ચક્ચક્તો કરવાનો છે - ગણુવન્ટ્ત શાહ 
 
 
વપતા,પપ્પા,ડેડી... 
ઓફબીટ - અંદકત વત્રવેદી 
જગતના ત્રણ વવષયો સવમશે્રષ્ઠ છે. જન્ટ્મ, જીવન અને મતૃ્ય.ુ આ ત્રણેય વવષયો નપર ખબૂ જ 
લખાયુ ંછે. વેણીભાઈ પરુોદહત કહતેા કે જન્ટ્મ અને મતૃ્ય ુએ આપણા હાથની વાત નથી, જીવન 
આપણા હાથમા ંછે. એને કેવી રીતે જીવવુ ંએ વાત આપણા હાથ બહાર નથી. જન્ટ્મ માતા આપે છે. 
મતૃ્ય ુશરીરનુ ંથાય છે. જીવન અનભુવે સાથમક થાય છે. આ અનભુવ જેની આંગળી િાલીને નથી 
શીખાતો પરંત ુજેના વતમનમાથંી આપો-આપ શીખી જવાય છે એ વપતા છે. જગતનો પહલેો પરુુષ જે 
આપણને પડકાર અને પદરવતમનની વચ્ચો વચ્ચ એના સ્વભાવને કારણે લાવીને જીવનનુ ંઘડતર 
કરતા ંવશખવાડે છે. મોટા ભાગે માતાને અંતર સોંપાત ુ ંહોય છે અને વપતાની અદબને કારણે 
એમનાથી અંતર રખાત ુ ંહોય છે. 
 
દરેક બાળકનો સૌથી પહલેો આઈકોન એનો વપતા જ હોય છે. માતા પણ એને એમ જ વશખવાડે છે 
કે ત ુ ંમોટો થઈને તારા પપ્પા જેવો જ બનજે. બાળક પણ ભાઈબધંો આગળ ‘રોલો’ પાડવા માટે 
વપતાની હવેસયતનો સહારો લેતો હોય છે. ઉંમર આગળ વધે છે અને એના આઈકોન બદલાતા જાય 
છે. જમાનાને નજીકથી જોવાને કારણે જનરેશન ગેપ વધવા લાગે છે અને હંમેશા ંપોતાના વપતાએ 
કશુ ંજ નથી કરી શકયા - એનો વસવસો એ દીકરો પોતાના જીવનમા ંખનુ્નસ રૂપે સ્વીકારતો થાય 
છે અને વપતા કરતા વધારે સારંુ કરવાની તે્રવડ સાથે જીવનના પડકારોને સ્વીકારે છે. ઉંમરના વઘ ુ
એક મોડ પર એને એના વપતા ગમવા માડંે છે; કારણ કે વપતાએ આ જ કરવુ ંહત ુ ંજે અત્યારે એને 
દીકરો કરી રહ્યા છે. વપતાએ જીવન જીવતા એટલા માટે વશખવાડયુ ંહોય છે કારણ કે વપતાની 
વનષ્ફળતા દીકરાની સફળતા બની જાય છે. બાપ-દીકરાનો સબંધં કે બાપ દીકરીનો સબંધં આ બનેં 
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માથંી કયો સબંધં વધારે ઘવનષ્ટ છે ? એવુ ંકયો વપતા કહી શકશે? જીંદગીભર આપણે કયા 
ફેફસામાથંી વધારે પડતા શ્વાસ લીધા છે એવુ ંકહી શકીએ છીએ ? 
 
દીકરાના ડીએનએમા ંવપતાનુ ંનપસવુ ંસ્વાભાવવક છે. આ કુદરતી ઘટના હોય તો ભલે પણ વપતા એ 
એવો પહલેો પરુુષ છે જેનામાથંી એના બાળકો સૌથી પહલેા ંવશખવાની અને ભલૂોનો કયાસ 
કાઢવાની કોવશષ કરે છે. માતાએ પણ દીકરાઓને વપતાના જીવનમાથંી વશખવાડવાનુ ંઅને વપતા 
જેવી ભલૂો નહીં કરવાનુ ંકહ્ુ ંજ હોય છે. પણ વપતા એ છે કે કશુ ંજ કહવેા કે બોલવા માગંતા નથી. 
એ દુવનયાને સલામો ભરીને ઉંમરને છાવરતા દદકરાઓની દુવનયા જોઇને પોતાના હરખમા ંમશગલુ 
હોય છે. ઉંમર દીકરાની વધે છે પછી બાપ દોસ્ત થઇ જતો હોય છે. હસી, ખશુી, ગમ આ કશુ ંજ આ 
સબંધંમા ંમોઘમ નથી રહતે ુ.ં બાપને ગાળો આપનારા દીકરાઓએ પણ એક વાત કબલૂવા જેવી છે 
જે ગાળો પોતાના બાપને આપે છે એ ગાળો એ પોતાના બાપ પાસેથી જ શીખ્યો હોય છે. વપતા 
ભગવાનમા ંમાને કે ન માને એ દીકરાને અજાણતા ંજ નછેરવાના ધમમના પાયામા ંછે. એ કોઇ 
દદવસ લચં બોક્સ તૈયાર કરવાની કે સ્કલૂનુ ંલેસન કરાવી આપવાની ભચિંતા નહીં કરે. એ આગળના 
ભવવષ્યની તૈયારીઓ માટે અત્યારથી હરણફાળ ભરવા માટેનો જુસ્સો આપવામા ંવ્યસ્ત હોય છે. 
 
પોતાની જીંદગીનો સવુણમ યગુ એ દીકરાના લાલન-પાલન પાછળ ખચે છે. ક્ારેક વનષ્ફળ પણ 
જાય છે એનો મતલબ એવો નથી કે એના દીકરાએ એની વનષ્ફળતાનો બદલો લેવો ! એના 
સવુણમયગુને ફરીથી બોલાવીને વપતાના ચરણોમા ંમકૂી આપનારા દીકરાઓને નરી આંખોથી જોવાનુ ં
બને છે પછી ઈશ્વરની હયાતી વવશે પ્રશ્નો નથી થતા ં! માતા પાપા પગલી ભરતા ંવશખવાડે છે. વપતા 
દુવનયાનો રસ્તો બતાવીને માઇલસ્ટોન ઊભા કરવાની સલાહ આપે છે. માતા હાલરડંુ સભંળાવીને 
ઊંઘાડે છે, વપતા આંખો નઘાડીને ‘દેખતાં’ - વશખવાડે છે. માતા હ ૂંફ આપે વપતા હોંશ આપે. દીકરી 
વવદાય વખતે કાળજુ ંફાડીને રડેલો વપતા થોડીક જ વમવનટોમા ંસ્વસ્થ કેમ થઇ જાય છે ? વપતા 
સહનશીલ માણસોનુ ંપ્રવતવનવધત્વ કરે છે. એની પાસે દરેક સવાલોના જવાબો છે પણ એ બોલવા 
માગંતો નથી, માત્ર ચેતવવા જ માગંતો હોય છે. પતુ્રવઘનૂા આગમન પ્રસગેં એનો હરખ તાજી 
જન્ટ્મેલ દીકરી જેવો હોય છે પણ એ બતાવવાની જગ્યાએ રોકી રાખીને ચપૂ બની જાય છે. દીકરાને 
ખશુ જોવા ઇચ્છતા વપતાને દીકરાઓ કેટલા ખશુ રાખે છે એ અગત્યનુ ંછે. દદકરાને દરેકની પડી છે 
અને વપતાને દીકરાની પડી છે. વપતાની બધી જ આદતો બધી જ પ્રામાભણકતા બધી જ સવલતો 
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દીકરામા ંઆપોઆપ ઊગે છે. દીકરો એને સાચા રસ્તે વાળે છે. વપતાને સાચા રસ્તાની મોડી ખબર 
પડતી હોય છે. અને એમણે જ આપણને ‘જાગ્યા ત્યારથી સવાર’ વાળી કહવેત વશખવાડી હોય છે. 
 
પહલેી વાર મેળામા ંતમે કોના ખભે મહાલ્યા’તા ? તમને પતગં ચઢાવતા કોણે પહલેી વાર 
વશખવાડેલુ ં? હરવા-ફરવા ગયેલા ત્યારે લાવી આપેલી વસ્તઓુ આજે ક્ા ંગઈ એ ખબર નથી પણ 
હજુ મનના શો-કેઇિમા ંકેમ સચવાયેલી છે ? તમારી પીઠ થાબડયા વગર સાતં્વના આપવાની એક 
પણ જવાબદારીમાથંી જે કયારેય નથી છટકયા તે વપતા છે. વપતા કાયમ સફળ હોય કે પૈસાદાર 
હોય કે પછી સમાજમા ંઊંચો આદર ધરાવતા હોય એ બધી જ ગૌણ બાબત છે. વપતા જેવા છે તેવા 
આપણા છે એ વાત જ અગત્યની છે. આપણુ ંસ્થાન વપતા નક્કી કરે છે. એમની સાદગી અને 
સરળતા આપણને નડીને આંખે વળગે છે કારણ કે પહલેેથી આપણે એમને એવા ને એવા જ જોયા ં
છે. વપતા વષો પછી પણ, એવા ને એવા જ હોય છે. આપણે બદલાઇ ગયા છીએ. કારણ કે આપણી 
આંખોની ચમક એમના ચશ્માના નબંર વધારી ચકૂી છે. વપતા એ છે જેના આકાશમા ંઆપણે 
સરૂજની જેમ ઊગતા હોઈએ છીએ. જીવતા હોઈએ છીએ ત્યારે અને ગેરહાજરીમા ંવધારે જેનો વવરહ 
અનભુવાય છે તે વપતા છે. 
 
ઓન ધ બીટ્ સ 
બીજા પરણામ મારા, વપતાજીને કહજેો રે 
ઘરથી બતાવી જેણે શેરીજી, 
બોલી બોલાવ્યા અમને, દોરી હલાવ્યા ચૌટે 
ડંુગરે દેખાડી ઊંચે દેરીજી. 
રા. વવ. પાઠક 
 

ભચિંતનની પળે - કૃષ્ણકાતં નનડકટ 
હવે આથી વધ ુશુ ંખાલી હાથે દદન વવતાવુ ંહું? કે મારી જજિંદગી પણ મારા કબજામા ંનથી હોતી.વધ ુ

હસવાથી આંસ ુઆવતા ંજોઈને પછંૂુ છંુ, અસર એનાથી ઊલટી કેમ રોવામા ંનથી હોતી? - બરકત 

વીરાણી ‘બેફામ’ 
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જજિંદગી અવનવશ્ચતતા અને અસલામતીથી છલોછલ છે. દરેક વ્યસ્ક્તને કોઈ ને કોઈ વાતે 
અસલામતીનો અહસેાસ થાય છે. દરેક વ્યસ્ક્ત કોઈ અજાણ્યા ભયમા ંજીવે છે. આમ થશે તો? તેમ 
થશે તો? આટલા ંવષો મેં જે મહનેત કરી છે તેના નપર પાણી ફરી જશે તો? મારી પાસે જે છે તે હું 
ગમુાવી દઈશ તો? જાત જાતના ડરને કારણે માણસ તેની ‘નેચરલ લાઇફ’ જીવી શકતો નથી. બધા 
જ જાણે છે કે દુવનયામા ંકંઈ જ સલામત કે વસક્ોડમ નથી, જજિંદગી જ ક્ા ંવસક્ોડમ છે? હવે પછીની 
િણોમા ંશુ ંથવાનુ ંછે એની તમને ખબર છે? ના,આપણને ખબર નથી, તો પછી સતત ડરવાનુ ંશા 
માટે? 
અસલામતી કે અવનવશ્ચતતા એ ડરવાની વસ્ત ુનથી, સમજવાની વસ્ત ુછે, કારણ કે એ તો હાજર જ 
છે. તમે તેનાથી ભાગીને ક્ાયં જઈ શકવાના જ નથી. તમે ભાગશો તો પણ એ તમને પકડી લેશે. 
અસલામતીથી જરા પણ ડરો કે ડગમગો નહીં, કારણ કે આપણે તેની સાથે જ તો જીવવાનુ ંછે. 
એક દફલોસોફરે સરસ વાત કરી છે. માણસ એટલા માટે દુુઃખી છે, કારણ કે તે સપંણૂમ અસલામત 
વવશ્વમા ંસતત સલામતી શોધતો ફરે છે. એ સલામતી શોધી પણ લે છે અને પછી પાછો એ જ 
સલામતીની અસલામતી અનભુવે છે. 
એક યવુાન હતો. તેને સતત એવુ ંથત ુ ંકે મને એક એવી વ્યસ્ક્ત મળે જે મને ખબૂ જ પે્રમ કરે. તેને 
એક યવુતી સાથે પે્રમ થયો. તેને થયુ ંકે હું જે ઇચ્છતો હતો એ મને મળી ગયુ.ં બનેં એકબીજાને 
ખબૂ પે્રમ કરતા.ં ધીમે ધીમે યવુાનને ડર લાગવા માડંયો કે મારો પે્રમ મારાથી છીનવાઈ જશે તો? 
હું પાછો એકલો થઈ જઈશ તો? મારી પે્રવમકા મને દગો દેશે તો? તેને થયુ ંકે મારી આ મ ૂિંવણ હું 
મારી પે્રવમકાને જ કહું. 
એક દદવસ તેણે આ વાત પે્રવમકાને કરી. પે્રવમકાને પછૂયુ,ં કે ત ુ ંમને આખી જજિંદગી પે્રમ કરીશને? 
પે્રવમકા ખડખડાટ હસવા લાગી. પે્રવમકાએ કહ્ુ,ં મને ખબર નથી. આ પવમતની ખીણમા ંઆપણે બેઠા ં
છીએ, નપરથી કોઈ મોટો પલથર હમણા ંપડે અને હું મરી જાઉં તો? તને કાલની ખબર છે કે ત ુ ંકાલે 
મારી સાથે હોઈશ? તો પછી આખી જજિંદગીની ભચિંતા શા માટે કરે છે? મને તો એટલી ખબર છે કે હું 
અત્યારે તારી સાથે છંુ અને તને પે્રમ કરંુ છંુ. ત ુ ંઅત્યારે તારી સાથે નથી. ત ુ ંઆજમા ંનથી. ત ુ ં
આવતી કાલમા ંજીવે છે. આવતી કાલ જે તદ્દન અવનવશ્ચત છે, આવતી કાલ જે તદ્દન અસલામત છે. 
આજમા ંજીવ. અત્યારે જીવ. ડર હટાવી દે. હવે પછીની િણની ખબર નથી અને ત ુ ંઆખી 
જજિંદગીની ભચિંતા કરે છે. આવુ ંજ કરતો રહીશ તો ત ુ ંક્ારેય તારી સાચી જજિંદગી જીવી નહીં શકે. 
કાલની મને ખબર નથી, કાલની મને ભચિંતા પણ નથી. મને માત્ર એટલી ખબર છે કે અત્યારે હું છંુ, 
અત્યારે જેટલો પે્રમ થાય એટલો પે્રમ તને કરી લઉં. 
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કેવુ ંછે? કાલની ખબર નથી અને આપણે ‘ગેરંટી’ અને ‘વોરંટી’ શોધતા ફરીએ છીએ. બીમારીની 
ખબર નથી અને મેદડકલ ઇન્ટ્સ્યરુન્ટ્સ લીધે રાખીએ છીએ. કાલની ખબર નથી અને જીવનનો વીમો 
નતારીએ છીએ. એનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ પ્લાવનિંગ જ ન કરવુ.ં પ્લાવનિંગ કરવુ ંજ જોઈએ, 
સલામતી વવચારવી પણ જોઈએ, છતા ંએક વસ્ત ુયાદ રાખવા જેવી 
છે કે અસલામતીથી ડરવાનો કોઈ જ મતલબ નથી. અને હા, ગમે તેવી અસલામતીમા ંપણ જજિંદગી 
ટકવાની જ છે. સવાલ માત્ર એટલો ભચિંતનની પળે જ હોય છે કે આપણે જજિંદગીને કેવી રીતે 
સમજીએ છીએ. 
માણસને કઈ કઈ વાતનો ડર લાગે છે? ઘરનો, પે્રમનો, સબંધંનો, જજિંદગીનો અને નોકરી અથવા 
ધધંાનો. મજાની વાત એ છે કે આમાથંી કશુ ંજ વનવશ્ચત નથી. આપણે એક વસ્ત ુમેળવીએ છીએ 
અને પછી તેને પકડી રાખીએ છીએ. આપણે એટલા માટે જ પકડી રાખીએ છીએ, કારણ કે 
આપણને ડર છે કે એ આપણા હાથમાથંી છટકી જશે. એ છટકી જાય તો માણસ કંઈ જ કરી શકતો 
નથી, છતા ંતેને જકડી રાખે છે. 
માણસ સતત સલામતી માટે મથતો રહ ેછે. સલામતીની ભચિંતામા ંએ સરખુ ંજીવતો પણ નથી. મને 
નોકરીમાથંી કાઢી મકૂશે તો? મારા ંસતંાનોને કંઈ થઈ જશે તો?મારો દીકરો કે દીકરી પરીિામા ં
ફેઇલ થશે તો?મારી દીકરીને સારંુ ઠેકાણુ ંનહીં મળે તો? અરે, માણસ તો ત્યા ંસધુી ડરતો રહ ેછે કે 
મારે કાલે વહલેી સવારે રેન કે ફ્લાઇટ પકડવાની છે એ હું વમસ કરી દઈશ તો?સવારે વહલે ુ ંનઠાશે 
નહીં તો? મોબાઇલમા ંમકેૂલો એલામમ સવારે નહીં વાગે તો? મને કંઈક થઈ જશે તો? આ 
બધામંાથંી કંઈ વનવશ્ચત નથી તો પણ આપણે ડરતા ંરહીએ છીએ ને. 
કાલમ યુગં નામના વવદ્વાને કહ્ુ ંછે કે, માણસની વ્યાખ્યા દરેક માણસે સમજવી જોઈએ. માણસને તો 
ક્ારેય બદલવુ ંહોત ુ ંજ નથી, પરંત ુમાણસ એ માત્ર માણસ નથી. માણસ એટલે માણસ અને તેના 
સજંોગો. માણસ ભલે ન બદલે પણ સજંોગો તો બદલતા રહવેાના જ છે. સજંોગો બદલાય છે એટલે 
જ માણસ બદલાય છે. તમે તમારા સજંોગોને તમારાથી દૂર ન કરી શકો. સજંોગો એકસરખા 
રહવેાના જ નથી. આપણે સજંોગોની કલ્પના અને સજંોગોની શક્તાઓ વવચારીને જજિંદગીને 
જીવવાની મથામણ કરતા ંરહીએ છીએ અને સજંોગો બદલીને સાવ જુદા ંજ રૂપે સામે આવી જાય 
છે. એટલે જ કહવે ુ ંપડે કે જજિંદગી જીવવી હોય અને જજિંદગીને પે્રમ કરવો હોય તો સજંોગોથી ડરો 
નહીં પણ સજંોગો સ્વીકારો. જજિંદગી પ્રશ્ન આપે છે, એ પ્રશ્નનો જવાબ પરૂો કરીએ ત્યા ંજજિંદગી આખુ ં
ક્વેશ્વન પેપર જ બદલાવી નાખે છે. 
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માણસ આખી જજિંદગી પ્લાવનિંગમા ંવવતાવે છે. માણસ પાસે કાલનુ ંપ્લાવનિંગ છે, માણસ પાસે આખી 
જજિંદગીનુ ંપ્લાવનિંગ છે. માણસ પાસે માત્ર અત્યારનુ ંપ્લાવનિંગ નથી, અત્યારે કેમ જીવવુ ંએ તેને 
ખબર નથી, કારણ કે એ કાલના પ્લાવનિંગમા ંજ અટવાયેલો છે, એવી કાલ જેની કંઈ જ ખબર નથી. 
માણસ જ આખી જજિંદગી અસલામતી અને અવનવશ્ચતાથી ડરતો અને ફફડતો રહ ેછે. કેટલાક લોકો 
તો જજિંદગીથી એટલા બધા ડરી જાય છે કે એ આપઘાત કરવાનુ ંવવચારવા લાગે છે કે આપઘાત 
કરી લે છે. તમને ખબર છે, માણસ વસવાય કોઈ જ જીવ ક્ારેય આપઘાત કરતો નથી. તમે કોઈ 
પિીને ગળે ફાસંો ખાતા જોયુ ંછે? કોઈ પશએુ િેર પીને જીવ દીધાનુ ંતમે સાભંળ્યુ ંછે? િરણાનંો 
રસ્તો બધં કરી દો તો એ છલકીને બાજુમા ંનવો રસ્તો કરી વહવેા લાગે છે. માત્ર માણસ જ અટકી 
જાય છે. એ એવુ ંમાનવા લાગે છે કે હવે કોઈ રસ્તો જ નથી. રસ્તો તો હોય જ છે, આપણે આપણી 
આંખો અને બદુ્ધિ બધં કરી દઈએ છીએ એટલે આપણને રસ્તો દેખાતો કે સિૂતો નથી. 
અસલામતીથી બચવાનો માત્ર એક જ નપાય છે અને એ નપાય એવો છે કે અસલામતીથી ક્ારેય 
ડરવુ ંનહીં. યાદ રાખો કંઈ જ સલામત નથી. આપણે જે સલામતી શોધી કે ગોઠવી છે એ સનાતન 
નથી. માત્ર અસલામતી જ સનાતન છે. માત્ર સલામતી પાછળ ન દોડો, અસલામતીને સ્વીકારો. 
કોઈ સજંોગથી થથરી ન જાવ, કોઈ વાતથી ડરી ન જાવ. તમે છો તો બધુ ંછે. જે બદલાય છે એ 
માત્ર એક પદરસ્સ્થવત હોય છે, જે ફરીથી બદલાવાની હોય છે. 
દરેક માણસ જાણે છે કે આપણુ ંધાયુું કંઈ થવાનુ ંનથી, છતા ંદરેક માણસ સતત એવુ ંજ ઇચ્છતો 
અને કરતો રહ ેછે કે પોતાનુ ંધાયુું થાય. કંઈ જ આપણા‘કંરોલ’મા ંનથી, છતા ંઆપણે બધુ ંજ 
‘કંરોલ’ કરવુ ંહોય છે અને આ ‘કંરોલ’ની નપાવધમા ંઆપણે આપણા પરથી જ ‘કંરોલ’ ગમુાવી 
દઈએ છીએ. સ્વીકારી લો કે કંઈ જ સલામત નથી, અસલામતીથી દુુઃખી ન થાવ. આજમા ંજીવો, 
અત્યારે જીવો, આ િણ તમારી છે અને તમે એ િણના છો? આપણે સમયથી ભાગી 
અને તેનાથી આગળ નીકળી જવાનો ખોટો પ્રયાસ કરતા રહીએ છીએ અને કાલની ભચિંતામા ંજીવીએ 
છીએ. મજા અત્યારે છે, આનદં આ િણે છે,સખુ તમારી પડખે છે. જે અસલામતી લાગે છે એ 
અણસમજ છે. ડરતા ંરહશેો તો ક્ારેય જજિંદગી જીવી નહીં શકો. કોઈ વાતનો અફસોસ ન કરો, કોઈ 
વાતની ભચિંતા ન કરો. જજિંદગી જેવી છે એવી ખલુ્લા દદલે જીવો, તો જ જજિંદગી જીવવાની મજા 
આવશે. 
છેલ્લો સીન - જીવન એટલે માણસનો એવી પદરસ્સ્થવત સામેનો સઘંષમ જે તેને દબાવી દેવા માગે છે. 
- મવામી નવવેકાનુંદ 
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કદરયાવર  

હરખ ભેર હરીશભાઈ એ ઘરમાું િેવેશ કયો ‘સાુંભળ્ર્ુું ? અવા  સાુંભળી હરીશભાઈ નાું પત્ની 
નયનાબેન હાથમાું પાણીનો ગ્લાસ લઈને બહાર આવ્યા.આપણી સોનલ નુું માુંગુું આવ્ર્ુું છે 
ખાધેપીધે સખુી ઘર છે છોકરા નુું નામ દદપક છે અને બેંકમાું નોકરી કરે છે. સોનલ હા કહ ેએટલે 
સગાઇ કરી દઈએ.સોનલ એમની એકની એક દીકરી હતી.ઘરમાું કાયમ આનુંદ નુું વાતાવરણ રહતે ુું. 
હા ક્યારેક હરીશભાઈનાું નસગારેટ અને પાન-મસાલાનાું વ્યસન ને લઈને નયનાબેન અને સોનલ 
બોલતા પણ હરીશભાઈ ક્યારેક ગમુસામાું અને ક્યારેક મજાકમાું આ વાત ને ટાળી દેતા.સોનલ ખબુ 
સમ દાર અને સુંમકારી હતી. એસ.એસ.સી પાસ કરીને ટયશુન,ભરતકામ કરીને પપ્પાને મદદ રૂપ 
થવાની કોનશશ કરતી, હવે તો સોનલ ગે્રજ્ર્એુટ થઇ ગઈ હતી અને નોકરી કરતી હતી પણ 
હરીશભાઈ એની આવક નો એક રૂનપયો લેતા નદહ અને  કાયમ કહતેા ‘બેટા આ તારી પાસે રાખ 
તારે ભનવષ્યમાું કામ લાગશે.’  
 
બનેં ઘરની સહમતી થી સોનલ અને દદપકની સગાઇ કરી દેવાઈ અને લગ્નનુ ંમહુતમ પણ જોવડાવી 
દીધુ.ં લગ્નને આડે હવે પદંર દદવસ બાકી હતા.હરીશભાઈ એ સોનલને પાસે બેસાડીને કહ્ુ ં'બેટા 
તારા સસરા સાથે મારી વાત થઇ, એમણે કદરયાવરમા ંકઈ જ લેવાની ના ંકહી છે , ના ંરોકડ, ના ં
દાગીના અને ના ંતો કોઈ ઘરવખરી. તો બેટા તારા લગ્ન માટે મેં થોડી બચત કરી ને રાખી છે એ 
આ બે લાખ રૂવપયાનો ચેક હું તને આપુ ંછંુ, તારે ભવવષ્યમા ંકામ લાગશે, તુ ંતારા એકાનન્ટ્ટ મા ં
જમા કરાવી દેજે. ‘ભલે પપ્પા’ સોનલ ટંુકો જવાબ આપીને પોતાના રૂમમા ંજતી રહી. સમય ને 
જતા ક્ા ંવાર લાગે છે ? શભુ દદવસે આંગણે જાન આવી, સવે ના ંહરખનો પાર નથી. ગોરબાપા 
એ ચોરીમા ંલગ્નની વવવધ શરુ કરી ફેરા ફરવાની ઘડી આવી, કોયલનો જેમ ટહુકો થાય એમ 
સોનલના ંહૈયે થી બે શબ્દો નીકળ્યા ‘નભા રહો ગોરબાપા મારે તમારા બધાની હાજરીમા ંમારા 
પપ્પાની સાથે થોડી વાત કરવી છે,’  
 
“પપ્પા તમે મને લાડકોડ થી મોટી કરી, ભણાવી,ગણાવી ખબુ પે્રમ આપ્યો એનુ ંઋણ તો હું ચકૂવી 
નદહ શકુ પરંત ુદદપક અને મારા સસરાની સહમતીથી તમે આપેલો બે લાખ રૂવપયા નો ચેક તમને 
હું પાછો આપુ ંછંુ, એનાથી મારા લગ્ન માટે કરેલુ ંભારણ નતારી દેજો અને આ ત્રણ લાખ નો બીજો 
ચેક જે મેં મારા પગારમાથંી કરેલી બચત છે, જે તમે વનવતૃ થશો ત્યારે કામ લાગશે, હું નથી 
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ઈચ્છતી કે ઘડપણમા ંતમારે કોઈની પાસે હાથ લબંાવવો પડે. જો હું તમારો દીકરો હોત તો આટલુ ં
તો કરેત જ ને !!!  
હાજર રહલેા બધાની નજર સોનલ નપર હતી “પપ્પા હવે હું તમારી પાસે કદરયાવર મા ંજે માગંુ ં
એ આપશો ? હરીશભાઈ ભારે આવાજમા ં-હા બેટા, એટલુ ંજ બોલી શક્ા, તો પપ્પા મને વચન 
આપો કે આજ પછી તમે વસગારેટ ને હાથ નદહ લગાવો, તમાકુ, પાન-મસાલાનુ ંવ્યસન આજ થી 
છોડી દેશો. બધાની હાજરી મા ંહું કદરયાવર મા ંબસ આટલુ ંજ માગં ુછંુ. દીકરીનો બાપ ના ંકેવી 
રીતે કહી શકે. લગ્નમા ંદીકરી ની વવદાય વખતે કન્ટ્યા પિના ંસગાઓને તો રડતા ંજોયા હશે પણ 
આજે તો  
જાનૈયાની આંખો પણ ભીંજાઈ ગઈ દુરથી હું સોનલના ંઆ લક્ષ્મી સ્વરૂપ ને જોતો જ રહ્યો, ૨૦૧ 
રૂવપયાનુ ંકવર મારા ભખસ્સામાથંી બહાર કાઢી શક્ો નદહ. સાિાત લક્ષ્મી ને હું શુ ંલક્ષ્મી આપુ ં!! 
પણ એક સવાલ મારા મનમા ંજરૂર થયો, “ભ્રણૂહત્યા કરતા સમાજના ંસસં્કારી લોકોને સોનલ જેવી 
લક્ષ્મી ની જરૂર નદહ હોય ???” 
 
ખાડો જોઈને રોકાઈ ન જશો 
ખાડા પછી સારો રસ્તો આવશે જ એવી શ્રિા રાખનારને એવો રસ્તો જરૂર મળે છે. આવા કપરા 
સમયે, દહિંમત હારવાના બદલે માણસે, લથડતા પગે પણ, ચાલવાનુ ંચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ. 
જજિંદગીની દકતાબના હવે પછીના ંપાનામંા ંશુ ંલખ્યુ ંહશે એ કોણ જાણી શકે છે? અડાબીડ 
અંધકારમા ંપણ ધ્રજૂતા પગે, ડગમુગ ુચાલતા રહવે ુ ંજોઈએ 
ગયા અઠવાદડયે મેં વવદ્યાથી અને ખેડતૂોના આપઘાત વવશે લખ્યુ ંહત ુ.ં હવે ફરી ધોરણ દસમા અને 
બારમાની પરીિાઓ શરૂ થાય છે. કોલેજની પરીિાઓ પણ આવશે જ. મોંઘવારી વધતી જાય છે. 
કેટલી જજિંદગીઓ કરમાઈ જશે એની ખબર નથી. આ લેખ મારા કોઈક વાચકને થોડો પણ 
નપયોગી થઈ શકે એટલા માટે લખુ ંછંુ. 
જજિંદગીનો રસ્તો સીધી સડક જેવો નથી. તેમા ંખાડા આવે છે અને ક્ારેક તો મોટી ખાઈ પણ આવે 
છે. મોટા ભાગના માણસો સામે આવેલ ખાડો જોઈને મ ૂિંાઈ જાય છે અને અટકી જાય છે. આ 
અટકી જવાનુ ંજુદા ંજુદા ંકારણસર હોય છે. વવદ્યાથીને પરીિામા ંસફળતા મળતી નથી, પે્રમમા ં
વનષ્ફળતા મળે છે, લગ્નજીવન ભાગંી પડે છે, વપ્રયજનનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે ત્યારે માણસને એમ લાગે છે 
કે હવે જીવવા જેવુ ંરહ્ુ ંનથી. આવા સમયે મોટા ભાગના માણસો આપઘાત કરે છે. આપઘાત ન 
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કરનારા ગભંીર માદંગીમા ંપટકાય છે. શરાબ કે ડ્રગ્સના આદી બને છે અને પોતે જ પોતાની 
જજિંદગી ટૂંકાવી નાખે છે. 
પરંત,ુ ખાડા પછી સારો રસ્તો આવશે જ એવી શ્રિા રાખનારને એવો રસ્તો જરૂર મળે છે. આવા 
કપરા સમયે, દહિંમત હારવાના બદલે માણસે, લથડતા પગે પણ, ચાલવાનુ ંચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ. 
મારી પોતાની જજિંદગીમા ંઆવેલ ખાડાની થોડી વાત કરંુ છંુ. જેથી વાચકને ખાતરી થશે કે હું જે 
લખુ ંછંુ એ ‘પરોપદેશ પાદંડત્યમ’્ નથી. હવે પછી હું જે પ્રસગંો વવશે લખીશ એમાનંા અમકુ અગાન 
લખાઈ ગયા છે, કારણ કે જીવનમા ંજે બન્ટ્યુ ંહોય છે એ તો વીતી ગયુ ંહોય છે. એમા ંઆપણે કોઈ 
ફેરફાર કરી શકતા નથી. 
અમારી પાસે જમીન ઘણી હતી. મારી તભબયત બહુ સારી રહતેી નહોતી. મારા ંમાતા-વપતાની ઇચ્છા 
હું પાભળયાદમા ંજ રહું એવી હતી. એટલે મેં ખેતીવાડીના સ્નાતક (ગે્રજ્યએુટ) થવાનુ ંનક્કી કયુું હત ુ,ં 
પરંત ુસજંોગો એવા ઊભા થયા કે કોલેજની પરીિામા ંપાસ થવા છતા ંહું આણદંની એભગ્રકલ્ચર 
કોલેજમા ંએડવમશન ન મેળવી શક્ો, કારણ કે અમારી કોલેજમા ંએક ટમમમા ંપાસંઠ દદવસની 
હાજરી જરૂરી હતી. એભગ્રકલ્ચર કોલેજમા ંપચંાશી દદવસની હાજરી જરૂરી હતી. મારંુ સપનુ ંરોળાઈ 
ગયુ ંહત ુ.ં મને બહુ આઘાત લાગ્યો હતો. આગળ અભ્યાસ કરવા માટે મારે નાછૂટકે બહાનદ્દીન 
કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરવાનુ ંચાલ ુરાખવુ ંપડયુ ંહત ુ.ં 
પરંત,ુ કોલેજમા ંહતો એ દદવસોમા ંજ મારી પહલેી વાતામ ‘રહસેાતા ંજીવન’ માતબર માવસક ‘અખડં 
આનદં’મા ંછપાઈ હતી. ખાડો પરૂો થયો હતો. ફરી સારો રસ્તો આવ્યો હતો. ત્યાર પછીના દદવસોમા ં
મારો એક વાતામસગં્રહ પ્રગટ થયો હતો. પ્રવતસ્ષ્ઠત માવસકો અને સાપ્તાદહકમા ંમારી વાતામઓ પ્રગટ 
થતી હતી અને વાતામકાર હોવાને કારણે મને ‘ફૂલછાબ’મા ંનોકરી મળી ગઈ હતી. મારા ંલગ્ન થઈ 
ગયા ંહતા.ં જજિંદગી લીલીછમ્મ બની ગઈ હતી. 
પરંત,ુ ફરી મોટો ખાડો આવ્યો હતો. ‘ફૂલછાબ’ની નોકરી છોડીને મારે પાભળયાદ પાછા આવવુ ંપડયુ ં
હત ુ.ં એ નોકરી કેમ છોડી એની વાત મેં અગાન ક્ાયં કરી નથી અને હવે કરવાની ઇચ્છા નથી, 
કારણ કે એની 
સાથે સકંળાયેલી વ્યસ્ક્તઓ અત્યારે હયાત નથી. એ દદવસો અમારા માટે બહુ કપરા હતા. 
સૌરાષ્રનુ ંઅલગ રાજ્ય થયુ ંહત ુ.ં અને ઢેબરભાઈ (નછરંગરાય ઢેબર) એના મખુ્યમતં્રી બન્ટ્યા હતા. 
અને એમણે ભારતના ંબીજંા રાજ્યોમા ંન થયો હોય એવો જમીન સધુારણાનો કાયદો કયો હતોુઃ 
‘વાવે એની જમીન’ 
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એ કાયદાને કારણે તાલકુદારોનુ ંહાકેમપણુ ંચાલ્યુ ંગયુ ંહત ુ.ં મારા વપતા દરબારોના (તાલકુદારોના) 
કારભારી હતા. એમનો કારોબાર ચાલ્યો ગયો હતો. દરબારો દરબારો જ રહ્યા નહોતા પછી એમનો 
કારોબાર કરવાની જરૂર જ ક્ા ંહતી. આમ છતા,ં થોડો સમય એ કારોબાર ચાલ ુરહ્યો હતો પણ 
પછી પરૂો થયો હતો. 
એ વખતે અમારી પાસે જમીન હતી. રોકડ રકમ પણ હતી, પરંત ુદુકાળ પડયો હતો. (જેને લોકો 
ઢેબદરયો કાળ કહતેા હતા) અને અમારે ત્યા ંગાયો, ભેંસો,બળદ પરૂા ંએકાવન ઢોર હતા ંઅને મારા 
વપતા દુષ્કાળના વખતમા ંઢોર વેચવા માટે તૈયાર નહોતા. એ માનતા હતા કે એ ઢોર વહલે ુ ંકે મોડંુ 
કસાઈ વાડે જ જાય. પોતાની માન્ટ્યતામા ંએ બહુ મક્કમ હતા અને દુષ્કાળ પરૂો થયો ત્યારે પરૂા ં
એકાવન ઢોર જીવતા ંરહ્યા ંહતા.ં (માત્ર એક બળદ કંબોડી એટલે કેન્ટ્સર થવાથી ત્યાર પછી મરી 
ગયો હતો). 
એ દદવસો મારા માટે અંધકારમય હતા. ‘ફૂલછાબ’ની નોકરી છોડવાનો અફસોસ રાતદદવસ રહતેો 
હતો. શુ ંકરવુ ંએ સિૂત ુ ંનહોત ુ.ં 
પરંત ુફરી વાતામકાર તરીકેની મારી નામના અને ‘વાતામ સગં્રહ’ે મને મદદ કરી. મને બોટાદ 
હાઈસ્કલૂમા ંવશિક તરીકે નોકરી મળી ગઈ. એટલુ ંજ નહીં એ વખતના જજલ્લા વશિણાવધકારી 
છેલભાઈ ઓિા સાથે એવા સબંધંો બધંાયા કે એ નોકરી મને ‘ફૂલછાબ’ની નોકરીમા ંમળતા ંપગાર 
કરતા ંઅડધો પગાર મળતો હોવા છતા,ં આનદંદાયક લાગી હતી, કારણ કે મારંુ ગામ પાભળયાદ 
બોટાદથી માત્ર ચૌદ-પદંર દકલોમીટર જ દૂર હત ુ ંઅને મારા ંમાતા-વપતાને હું આવથિક રીતે મદદરૂપ 
થઈ શકંુ તેમ હતો. અલબત્ત, મારે વમત્રો પાસેથી પૈસા નછીના લેવા પડતા હતા અને દેણુ ંથઈ જત ુ ં
હત ુ,ં પરંત ુવાતામઓ લખવાનુ ંચાલ ુહત ુ ંઅને મારી પત્નીની હ ૂંફ હતી. ક્ારેય કોઈ વસ્તનુી માગંણી 
એ કરતી નહોતી કે બીજી સ્ત્રીઓની જેમ પૈસા સઘંરતી નહોતી. મને કમાવાની દહિંમત હતી એટલે 
દેણાનંી બહુ દફકર નહોતી. એ દદવસો, મારી જજિંદગીના બહુ સખુી દદવસો હતા. એ દદવસોમા ંજ 
મારા બીજા બે વાતામ સગં્રહો પ્રગટ થયા હતા અને મને પ્રવતષ્ઠા અપાવનાર લઘનુવલ ‘કાયર’ 
પ્રવસિ થઈ હતી. વશિક તરીકે અભગયાર વષમથી વધારે સમય મેં સરકારી હાઈસ્કલૂમા ંનોકરી કરી, 
પરંત ુફરી એ નોકરી છોડવી પડી. મારા માટે ‘ફે્રન્ટ્ડ એન્ટ્ડ ગાઈડ’ એવા વમત્ર ભપૂત વડોદદરયાએ 
‘તષુાર’ નામનુ ંમાવસક શરૂ કરવાનો વવચાર કયો હતો. એ વખતે એ ‘ફૂલછાબ’ના તતં્રી હતા એટલે 
‘તષુાર’ના તતં્રી તરીકે એ રહી શકે તેમ નહોતા. હાઈસ્કલૂની અને સરકારી નોકરીમા ંહું ઠરીઠામ 
થયો હતો, પરંત ુવડોદદરયાએ એ વખતના સૌરાષ્ર રાજ્યના વશિણાવધકારી ડી. એલ શમામ પાસેથી 
મને એક વષમની રજા અપાવવાનુ ંવચન આપ્યુ ંઅને ‘તષુાર’ બરાબર જામે પછી જ કાયમી નોકરી 
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છોડવી એમ નક્કી કયુું. એટલે હું બોટાદ છોડી રાજકોટ ગયો, પરંત ુસજંોગો એવા ઊભા થયા કે 
મારા વમત્ર કશુ ંકરી શક્ા નહીં.‘તષુાર’ એક વષમ ચાલ્યુ.ં એ સારંુ ચાલત ુ ંહત ુ,ં પરંત ુઆવથિક 
મશુ્કેલીને કારણે છેવટે એ બધં કરવુ ંપડયુ ંઅને રાજકોટ છોડીને મેં સરેુન્ટ્દ્રનગર જવાનુ ંનક્કી કયુું. 
સરેુન્ટ્દ્રનગર જવાનુ ંકારણ મારા પ્રકાશક વમતે્ર આશરે મને દર મદહને સો રૂવપયા આપવાની ઓફર 
કરી હતી. મારે એમને બે પરૂા કદની નવલકથાઓ અને એક સગં્રહ થાય એટલી વાતામઓ લખી 
આપવાની હતી. અને મને કોઈ તકલીફ પડે તો મારા વમત્ર વસતંભાઈ દોશી મને સરેુન્ટ્દ્રનગરની 
ખાનગી હાઈસ્કલૂમા ંનોકરી અપાવી શકે તેમ હતા. નપરાતં બીજી પણ ઘણી રીતે મદદ કરવા 
તૈયાર હતા. 
સરેુન્ટ્દ્રનગરમા ંહું અઢાર વષમ રહ્યો. એ સમયમા ંભોગવેલી આવથિક મશુ્કેલીની વાત બહુ લાબંી છે, 
પરંત ુસરેુન્ટ્દ્રનગરમા ંમેં ગાળેલો સમય લેખક તરીકેનો સૌથી ફળદાયી સમય હતો. અને એ 
સમયમા ંમારી પત્નીએ મને જે હ ૂંફ આપી એનુ ંવણમન કરવા માટે શબ્દો ઓછા પડે એમ છે. 
કલમના ખોળે માથુ ંમકૂીને ‘હું તારા ખોળે છંુ’ એવુ ંકશુ ંકહ્યા વવના કે આંખમા ંિળિભળયા ંવવના એ 
સમય પસાર થઈ ગયો. એનુ ંકારણ મારી પત્ની અને મારા વમત્રોની હ ૂંફ હતી. 
શરૂઆતમા ંબે વષમ તો બધુ ંઠીક ચાલ્યુ,ં પરંત ુબે અઢી વષમ પછી વમત્ર આશરની આવથિક 
પદરસ્સ્થવતમા ંજ ફેરફાર થતા ંએ મને એડવાન્ટ્સ રૂવપયા મોકલી શકે તેમ નહોતા. મને મદદ કરવા 
માટે એ એમના ંપસુ્તકોના વપ્રન્ટ્ટર યશવતંભાઈ બટુાલા પાસે પ્રાવંતજ મને એ લઈ ગયા. ત્યા ંમને 
રહવેાનુ ંસારંુ મકાન અને પગાર મળે તેમ હત ુ.ં પસુ્તકોના પ્રફૂરીડર તરીકે અને એવી બીજી 
કામગીરી મારે કરવાની હતી પણ સરેુન્ટ્દ્રનગર છોડતા ંજીવ ચાલતો નહોતો. કશુ ંનક્કી કયામ વવના 
જ હું અમદાવાદ ઈશ્વર પેટલીકરને મળ્યો અને પ્રાવંતજની વાત કરી. ‘સ્ત્રી’ સાપ્તાદહકમા ંકશુ ંલખવા 
મળે એવી વવનતંી કરી, પરંત ુએમણે સામો પ્રશ્ન કયો, “પ્રફૂરીડરનુ ંકામ તમને ગમે છે? તમે સારા 
લેખક છો, પ્રફૂરીડરનુ ંકામ કરીને જજિંદગીનો સમય બગાડવાને બદલે સરેુન્ટ્દ્રનગરમા ંવશિકની 
નોકરી સ્વીકારો. ‘સ્ત્રી’મા ંલખશો તો એમા ંજ બધંાઈ જશો. તમારા જેવા લેખક માટે એ કામ નકામુ ં
છે.” 
આવથિક મશુ્કેલી એટલી બધી હતી કે ન પછૂો વાત. સારો લેખક હોઉં કે ન હોઉં સામે માત્ર અંધકાર 
હતો. એ અંધકારમા ંલખવુ ંકેમ? અને કુટંુબનુ ંભરણપોષણ કરવુ ંકેમ? 
પરંત,ુ ફરી સામે આવેલ વવશાળ ખાડો પરૂો થયો. મને ‘ગોવધમનરામ વત્રપાઠી’ ફેલોવશપ મળી. છ 
મદહના સધુી દર મદહને મને રૂવપયા પાચંસો મળવાના હતા. એ ફેલોવશપ અને રૂવપયા મહત્ત્વના 
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હતા એથીયે વવશેષ એણે મને આપેલી આત્મશ્રિા મહત્ત્વની હતી. મને ખાતરી થઈ ગઈ કે ખાડો 
ગમે એવડો મોટો કે લાબંો હોય એક વાર તો એ પરૂો થાય જ છે. 
ત્યાર પછી જીવનમા ંઘણા સારા માઠા પ્રસગંો બન્ટ્યા. ઘણા ખાડા આવ્યા. પગ ધ્રજૂી જાય એવુ ંઘણુ ં
બન્ટ્યુ,ં પરંત ુમેં ધ્રજૂતા પગે પણ ચાલવાનુ ંચાલ ુરાખ્યુ ંઅને એક પછી એક ખાડો પરૂો થતો રહ્યો 
એટલુ ંજ નહીં, નવા ંનવા ંવશખરો નપર હું ચઢતો રહ્યો. મારે લેખક તરીકે જીવવુ ંહત ુ ંઅને લેખક 
તરીકે જીવવા માટે હું સિમ બનતો રહ્યો. લેખક હોવાનો આનદં અને સતંોષ મને મળતા રહ્યા. 
આ લેખ લખવાનુ ંશરૂ કયુું ત્યારે જે નહોત ુ ંબન્ટ્યુ ંએ આ લેખ પરૂો કરતા ંપહલેા ંબની ગયુ ંછે. મારા 
જીવનમા ંફરી કસોટી આવી છે. ચોરાશીમુ ંવષમ પરંુૂ થવા આવ્યુ ંછે ત્યારે જેણે જીવનભર સાથે રહીને 
મને હ ૂંફ આપી છે તે અચાનક જ આ દુવનયા છોડી ગઈ છે. મારા જીવનમા ંઆવેલી આ ખાઈ, આ 
ખીણ એવી છે કે એમાથંી કદાચ હું બહાર નીકળી જ નહીં શકંુ એમ લાગે છે. મારી તભબયત બગડી 
છે. જીવનના આ આખરી દદવસો અંધકારમય લાગે છે. અને જે લોકો આપઘાત કરે છે એમને એ 
વખતે એવુ ંજ લાગતુ ંહશે, પરંત ુજજિંદગીના પાછળના બનાવો પર નજર કરતા ંવળી એવુ ંથાય છે 
કે કદાચ એવુ ંન પણ હોય. જજિંદગીની દકતાબના હવે પછીના ંપાનામંા ંશુ ંલખ્યુ ંહશે એ કોણ જાણી 
શકે છે? અડાબીડ અંધકારમા ંપણ ધ્રજૂતા પગે, ડગમુગ ુચાલતા રહવે ુ ંજોઈએ એમ મને લાગે છે. 
અને મારા સૌ વાચક વમત્રોને પણ કહીશ કે તમારા જીવનમા ંગમે તેવો ખાડો કે ખાઈ આવે ચાલતા 
રહજેો. તમારી જજિંદગીને તમારા હાથે ટૂંકાવશો નહીં. 
નોંધ : મારી પત્નીના અવસાન વનવમતે્ત મને સ્નેહીઓ તરફથી મળેલ શોકસદેંશાઓમા ંજેમને હું 
ક્ારેય મળ્યો નથી એવા વાચકવમત્રો તરફથી મને ૫૦થી વધારે પત્રો મળ્યા છે. મારી નાદુરસ્ત 
તભબયતને કારણે હું એમને જવાબ લખી શકંુ એમ નથી. માફી ચાહું છંુ અને એ સૌનો આભાર માનુ ં
છંુ. - કેભલડોસ્કોપ - મોહમ્મદ માકંડ (લખ્યા તારીખુઃ ૨૯-૧૨ ૨૦૧૧) 
 
 
 
 
ઘરડાું મા-બાપની એક સામાજ ક સમમયા 
હમણા ંએક વમત્રની ખબર કાઢવા હૉસ્સ્પટલ જવાનુ ંબન્ટ્યુ.ં ત્યા ં80 વષમના એક બીમાર વિેૃ આંખમા ં
િળિભળયા ંસાથે કહ્ુ,ં ‘મારે બબ્બે દીકરા હોવા છતા ંમારી સેવાચાકરી નોકર કરે છે. આિાદીની 
લડાઈમા ંઅંગે્રજોની બેસમુાર લાઠીઓ ખાધા પછી હું અડીખમ રહ્યો હતો. પરંત ુમારા ખદુના 
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લોહીએ જે મઢૂ માર માયો છે તેની વેદનાથી હું ભાગંી પડયો છંુ. આ ઉંમરે સમજાય છે કે, એકાદ 
શ્રવણ જેવો દીકરો હોય તો ઘડપણની લાજ રહ…ે. નહીંતર આવા દીકરાઓ તો દસ હોય તોય 
બાપની લાશ રિળી જાય….!’ કમનસીબે આ વિૃની વેદના આજે ઘરઘરની કહાણી બની ગઈ છે. 
હમણા ંએક દીકરાએ માબાપ જોડે લડીને ઘરમા ંઅલગ ચલૂો માડંયો. એના લગ્ન થયાને આઠેક 
મદહના થયા હતા. બધાએં બહુ સમજાવ્યા, પણ દીકરો – વહુ અલગ થઈને જ જપં્યા. તેમના ઘરડા 
માબાપને વા, બ્લડપે્રશર, સગુર, મોવતયો વગેરેની તકલીફ. પણ રડતા હૃદયે એમણે વહુ-દીકરાની 
જીદ સામે ઝકવુ ંપડ્ુ.ં આજે સ્સ્થવત એવી છે કે કમરેથી વળી ન શકે એવી વિૃ માતાએ ચલૂામા ંફંૂક 
મારવી પડે છે. અને બાથરૂમ સધુી જવામાયં મશુ્કેલી પડે એવા વિેૃ ડગમુગ ુચાલીને શાકભાજી 
માટે બજાર સધુી આવવુ ંપડે છે. આવુ ંવનહાળ્યા પછી સમજાય છે કે – ‘દીકરા સમા કોઈ દેવ નહીં, 
અને દીકરા સમા કોઈ દુશ્મન નહીં !’ આ પણ ભારતીય સસં્કૃવતની જ એક તાસીર છે.  
 
નવી પેઢી વિૃોને તરછોડે છે એ વનવવિવાદ હકીકત છે. ઘણીવાર એવુ ંય જોવા મળે છે કે, બે 
દીકરાઓ લડીને અલગ થઈ જાય અને ઘરવખરી ભેગી મા-બાપની ય વહેંચણી કરી લે. એક દીકરો 
મુબંઈ રહતેો હોય, બીજો અમદાવાદ. ઘડપણમા ંદીકરાઓને વાકેં સારસ બેલડી જેવા વિૃો એકમેક 
વવના ઝરીઝરીને મરે ! દીકરા વહુને મતૃ્યપુયુંત માવતરના અસલી રોગની ખબરે ના પડે ! તેમને 
કોણ સમજાવે કે ઘરડી ઉંમરનો વવરહ કેન્ટ્સર કરતાયં વધ ુભયકંર હોય છે. સોમાથંી સીતે્તર ઘરોમા ં
એવુ ંથાય છે કે, ઘરમા ંવહુ આવી નથી કે ચલૂા અલગ થયા નથી! ચલૂા અલગ ન થાય તોય મન 
તો અલગ થઈ જ જાય છે. દીકરો સજ્જન હશે તો અલગ રહ્યા પછીય માવતરની દેખભાળ રાખશે 
અને દુષ્ટ હશે તો જજિંદગીભર સાથે રાખીનેય શાવંતથી બટકંુ રોટલો ખાવા નહીં દે. દરેક વહુ 
પોતાની સાસનેુ દરવાજ મજુબ મમ્મી કહતેી હોય છે પણ માનતી નથી હોતી. બલકે કેટલીક 
વહુઓને તો સાસઓુની એવી એલજી હોય છે કે ઘરમાથંી તેન?? કાટંો કાઢીને જપેં છે. 
 
 
ક્ાકં એક વાતામ વાચંવા મળી હતી. એક લડાયક સ્ત્રી પોતાના પવતની નપરવટ જઈને સાસનેુ 
ઘરડાઘરમા ંમકૂવા જાય છે. પણ ત્યા ંએ જુએ છે કે પોતાની માતાને લઈને એની ભાભી પણ ત્યા ં
ભરતી કરાવવા આવી હતી. તે વનહાળી એને હૈયે ચોટ પહોંચે છે. અને પોતાની ભલૂ સમજાય છે. 
એવી એક અન્ટ્ય વાતામ ટીવી પર જોવા મળી હતી. પોતાની ઘરડી સાસ ુપર જુલમ ગજુારતી એક 
માથાભારે વહુ રોજ ઍલ્યવુમવનયમની કાણી થાળીમા ંસાસનેુ ખાવાનુ ંઆપતી હતી. વહુનો નાનો 
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દીકરો રોજ એ જોતો. એક દદવસ દીકરાએ થાળી સતંાડી દીધી. વહુએ તે જોઈ પછૂ્ુ.ં ‘બેટા, થાળી 
કેમ સતંાડે છે?’દીકરો જવાબ આપે છે–‘મમ્મી, આ થાળી હું તારે માટે સાચવી રાખીશ. ત ુ ંદાદી જેવી 
ઘરડી થશે ત્યારે હું પણ તને આજ થાળીમા ંખાવાનુ ંઆપીશ !’ 
 
સત્ય એ છે કે આજે આપણે વડીલો સાથે જે રીતે વતીશુ ંતે રીતે આપણા સતંાનો આવતી કાલે 
આપણી સાથે વતમશે. અજાણપણે તેમને આપણા વતમનમાથંી એવા સસં્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. એથી 
ઘડપણમા ંશીતળ છાયંડો ઈચ્છતા હો તો આંગણે આસોપાલવ રોપવો રહ્યો. બાવળ રોપીશુ ંતો 
કાટંા જ પ્રાપ્ત થશે. 
 
આપણી ધમમપ્રધાન સસં્કૃવતમા ંભગવાનની લળીલળીને પજૂા કરાય છે. ભલે કરાતી….. પણ જેમને 
સેવાની સાચી જરૂર છે એવા વિૃોની અવહલેના ના થવી જોઈએ. ઘરડા બાપને પાચં વારનુ ં
પોવતયુ ંન પહરેાવી શકતો દીકરો કૃષ્ણની મવૂતિને જરકસી જામા અને વપતાબંર પહરેાવે છે. બાપને 
જીવતા જીવત પાશેર ખમણ ન ખવડાવી શકતો દીકરો તેના મતૃ્ય ુપછી નાતને મણના લાડુ જમાડે 
છે. આ બધુ ંત્યજવા જેવુ ંછે. માવતરને જીવતા જીવત જે સખુો આપશો તે જ તેને મળશે. તેના 
મતૃ્ય ુબાદ ગાય કાગડાને શ્રાિનો વાસ નાખવાનો કોઈ ફાયદો નથી. સમજદાર દીકરાઓ માને છે, 
બાપના મયામ બાદ જ્ઞાવતને લાડુને દૂધપાક જમાડવાને બદલે આખી જજિંદગી માબાપને જ વમષ્ઠાન્ન 
જમાડીશુ ંતો શ્રાિની જરૂર જ ના રહ.ે લોકો બે પાચં હજાર રૂવપયાનુ ંસાગ વસસમનુ ંમદંદર ઘરમા ં
વસાવે છે. અને તેમા ંચોવીસ કલાક ઈલેસ્ક્રક દીવડો જલતો રહ ેએવી વ્યવસ્થા કરીને ખશુ થાય 
છે. પરંત ુચોવીસ કલાક માબાપનો જીવ જલતો રહ ેતેવી રીતે જીવવાનુ ંબધં નથી કરતા. જે ઘરમા ં
વડીલો દરબાતા ંહોય તે ઘરમા ંમાણસોને મદંદરમા ંપ્રવેશવાની સખત મનાઈ ફરમાવવી જોઈએ. 
મારંુ ચાલે તો એવી વ્યવસ્થા કરંુ, જ્યા ંમદંદરમા ંપ્રવેશતા પવેૂ એવા માણસો પાસેથી તેમના 
વડીલોનુ ંએન.ઓ.સી. (નો ઓબ્જેકશન સદટિદફકેટ) માગંવામા ંઆવે. એક દીકરાને હું ઓળખુ ંછંુ. જે 
બીમાર બાપને કેપ્સ્યલુ ગળવા પાશેર દૂધ આપવામા ંકંજુસાઈ કરે છે,પણ વશવભલિંગ પર રોજ શેર 
દૂધનો અભભષેક કરે છે. (દેશમા ંકોણ જાણે કેટલાયં વશવભલિંગો એ રીતે અપવવત્ર બનતા હશે.)આવી 
ભસ્ક્તથી કદી કોઈ ભગવાન રાજી ન થાય.  
આથમતી અવસ્થામા ંવિૃોને પૈસા કરતાયં સતંાનોના સ્નેહ અને હ ૂંફની વવશેષ આવશ્યકતા રહતેી 
હોય છે એ વાત એંશીની ઉંમરે પહોંચ્યા બાદ,જાતે અનભુવ્યા પછી જ સ્વીકારીશુ ંએવી જીદ ના 
પકડીએ? સસુસં્કારની જ્યોત આજે આપણા કુટંુબમાજંલાવીશુ ંતો ભવવષ્યમા ંઆપણુ ંઘડપણ 
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રભળયાત થશે. સીધો દેશી દહસાબ છે. આપણા સતંાનો આપણને ઍલ્યવુમવનયમની કાણી થાળીમા ં
ખાવાનુ ંન આપે એવુ ંઆપણે ઈચ્છતા હોઈએ તો આજે જ એ થાળી ફગાવી દઈએ. ન રહગેા બાસં 
ન બજેગી બાસંરૂી…!(લેખક-  દીનેશ પાચંાલ અને રીડ ગજુરાતી.કોમ ના ંસૌજન્ટ્યથી ) 
 

આ નાું બાળકોની આંખોનુું તે  જાળવો 
તમારી વય વધે છે, વાળ સફેદ થાય છે. કદાચ હૃદય કે આંતરડા ંનબળા ંપડે છે પણ માત્ર ઈશ્વરે 
આપેલી આંખ જ તમને મોડે સધુી સથવારો આપવા માગે છે પણ આપણે એ આંખને સાચવીએ 
છીએ ખરા? 
 
ભગવદ્ ગીતામા ંભગવાન કૃષ્ણે અજુ મનને કહલે ુ ંકે મારા સ્વરૂપને ત ુ ંહજારગણુ ંઅને અનેક ઘાટમા ં
જોઈશ પણ તે માટે આ તારી ભૌવતક આંખો કામ નહીં લાગે. તે માટે તારે દદવ્ય ચક્ષ ુજોઈશે. 
માનવીને આ આંખોની દદવ્ય દ્રસ્ષ્ટ ન મળે ત્યા ંસધુી આ જગતને જોવા માટે તેણે તેને ભગવાને 
આપેલી બે ભૌવતક આંખોથી જોવાનુ ંરહશેે.  
 
પણ જેને આપણે તમામ જણ શરીરના રતન રૂપે ગણીએ છીએ તે આંખોને સાચવીએ છીએ ખરા ? 
ચારેકોર હું જોઉં છંુ કે બચપણથી જ બાળકોની આંખો અને આંખોના તેજને હાવન કરનારા અને 
આંખના તેજને ઓજપાઈ જવાના જ ધધંા કરીએ છીએ. આજે દરેક ચારમાથંી એક બાળક રાત પડે 
એટલે બરાબર જોઈ શકત ુ ંનથી કે વાચંી શકત ુ ંનથી. શહરેોમા ંમોટરોના અકસ્માત થાય છે તેમા ં
આંખે ઓછંુ જોનારા કે નાઈટ બ્લાઈન્ટ્ડનેસવાળાના અકસ્માતનુ ંપ્રમાણ ૨૦થી ૨૫ ટકા વધી ગયુ ં
છે. 
 
મારી પાસે ‘ધ નેચરલ વે ટુ બેટર આઈ સાઈટ’ નામનુ ંડૉ.. જે. આઈ. રોડેલ નામના નેચરોપથીનુ ં
પસુ્તક છે અને આંખ વવશેના એન્ટ્સાઈકલોપીદડયા જેવુ ંડૉ.. સાયમન ઇંગ્િનુ ંપસુ્તક ‘ધ આઈ-એ 
નેચરલ દહસ્રી’ છે. આ વવદ્વાન લેખકે સરસ વાત કરી છે. તમારી વય વધે છે, વાળ સફેદ થાય છે. 
કદાચ હૃદય કે આંતરડા ંનબળા ંપડે છે પણ માત્ર ઈશ્વરે આપેલી આંખ જ તમને મોડે સધુી 
સથવારો આપવા માગે છે પણ આપણે એ આંખને સાચવીએ છીએ ખરા ? મને હજી ૮૧ની ઉંમરે 
મોવતયો આવ્યો નથી. વાચંવાના ચશ્માનંા નબંર સતત બદલાવા પડતા નથી. શુ ંકામ? ગાધંીજીના 
વનસગોપચાર આશ્રમમાથંી મને આંખને સાચવવાનો ઈલમ મળ્યો છે. 
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ખાનપાનમાથંી ખાડંને વતલાજંલી આપી છે. આજે ખાડંથી માત્ર તમે ડાયાભબટીસને કારણે ડરો છો 
પણ ખાડં તમારી આંખનીય દુશ્મન છે. આંખના તેજ માટે વવટાવમન ‘એ’ જરૂરી છે. પણ તે માટે હું 
લીવર કે માછલી કે ઇંડાની ભલામણ નહીં કરંુ. સૌથી મોટો સોસમ ગાજરમા ંછે. પાલકની ભાજી, 
આલ ુબખુારા, પપૈયા અને ખાસ કરીને આમળામા ંછે.  વશયાળામા ંતાજા આમળાનો રસ મધ સાથે 
પીવાનુ ંકોઈને યાદ આવે છે ? આંખને તો આપણે ‘ટેઈકન ફોર ગ્રાન્ટ્ટેડ’ લઈ લીધી છે. અમે નાના 
હતા ત્યારે 
મારી બા કાળી દ્રાિ રાતે્ર પલાળીને સવારે તેનુ ંપાણી પાતી. આજે પણ હું ૪૦ વષમથી કાળી દ્રાિનુ ં
પાણી સવારે પીન છંુ. લેખક તરીકે મારે મોટી ઉંમર સધુી લખવુ-ંવાચંવુ ંછે. ભીડ પડે તો રાતેય 
મારે વાચંવુ ંકે લખવુ ંપડે છે પણ હું આંખના રતનને સયૂામસ્ત પછી વાચંવામા,ં લખવામા ંકે ટીવી 
જોવામા ંવેડફતો નથી. 
 
આંખ માટે તમે ગમે તેટલુ ંઆધવુનક વવજ્ઞાન વાચંો પણ આંખને માટે કુદરતી જાળવણી અને 
કુદરતી નપચાર જ મલૂ્યવાન છે. ભગવાન કૃષ્ણે અજુ મનને દદવ્ય દ્રસ્ષ્ટથી જોવાનુ ંકહલે ુ.ં તો અંગે્રજ 
કવવએ લગભગ એવી જ વાત કરીને કહલે ુ ંકે આંખ તો આત્માની બારી છે. આ બારી થકી તમે 
માણસના ચાદરત્રયને વનહાળી શકો. તમારી આંખ ઘણુ ંકહી દે છે. આચાયમ રજનીશ કહતેા કે કોઈ 
સાથે આંખ વમલાવશો નહીં. આંખની શસ્ક્ત ગજબની હોય છે.  
 
મસ્કાલીન નામની ઔષવધ આંખની શસ્ક્તને અનેકગણી વધારી દે છે પણ તે દુલમભ છે. જો આંખની 
શસ્ક્ત જબરદસ્ત હોય તો તે સાચવવા જેવી ખરી કે નહીં? કવવઓએ વધમુા ંવધ ુવણમન કયુું હોય 
તો તે બીજા શરીરના ંઅંગ કરતા ંવાળ પછી આંખનુ ંકયુું છે. સરેુશ દલાલે લખેલુ-ંઆ આંખ મળી 
તો મળ્યુ ંઆભ, ને ચરણ મળ્યા ંતો ધરતી કુદરતે બિેલી આ આત્માની બારી જે મફતમા ંભેટ 
મળેલી છે તેની ત્યારે જ દકિંમત સમજાય જ્યારે તે િાખંી થાય છે કે આંખ ચાલી જાય છે.  
 
મહાન દફલસફૂ જયો પાલ સાત્રgને ૭૯ની ઉંમરે આંખની િાખંપ આવી. એટલા માટે કે તે સાકરના 
શોખીન હતા. તેમણે બીજા પાસે પસુ્તકો વચંાવવા પડતા ંત્યારે તે કહતેા કે બીજા પાસે લેખ 
લખાવવો કે પસુ્તક વચંાવવુ ંતે તો જાણે સુદંરીના હોઠ નપર કાગળ રાખીને ચુબંન કરવા જેવુ ં
લાગે છે. દભિણ ભારતમા ંલાડકી દીકરીને નૈના કહ ેછે. રજપતૂો આંખના સોગદં ખાય છે. વશવની 
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પજૂામા ંએક કમળ ઓછંુ પડેલુ ંત્યારે રાવણે એક આંખ કાઢીને ધરી દીધેલી. ‘આંખની શરમ’ એ 
શબ્દ ખબૂ વપરાય છે.  
 
તમારી પાસે કોઈ નછીના પૈસા માગે અને ના પાડવા હોય તો આડંુ જોઈને ના પાડવી પડે છે. 
આંખની શરમ ગજબની હોય છે. માનવવવકાસ અથૉત ્નત્રાવંતવાદને વહતેો કરનારા વવજ્ઞાની 
ચાલ્સમ ડાવવિને કહલે ુ ંકે મને એક ભયાનક પળ બરાબર યાદ આવે છે કે જો મારી આંખ ચાલી જશે 
તો? અને એ વવચારથી હું ઠંડોગાર બની ગયેલો. આપણે આંખની દકિંમત કે એનુ ંપોટેસ્ન્ટ્શયલ 
જાણતા નથી. આપણી આંખ રંગો પારખવાની અદ્ભુત શસ્ક્ત ધરાવે છે. જુદી જુદી રંગની સપાટીના 
એક કરોડ રંગો આંખ જોઈ શકે છે. પણ જગતમા ંદરેક સમયે ૭થી ૧૦ ટકા લોકો રંગ-આધળા 
(કલર બ્લાઈન્ટ્ડ) હોય છે. અને એટલી જ સખં્યામા ંરતાધંળા એટલે કે રાતે્ર ન જોઈ શકનારા હોય 
છે. તેની સખં્યા રોજબરોજ વધે છે અને આજે તો ઘણા ંબાળકો પણ રાતે્ર ઓછંુ જોઈ શકે છે.  
 
આ સખં્યા ૨૧મી સદીમા ંસતત વધવાની છે. સ્ત્રીઓને ઈશ્વરે આપણા કરતા ંવધ ુતેજસ્વી આંખ 
આપી છે. કદાચ એટલા માટે કે ચશ્માવંાળી સ્ત્રીનુ ંરૂપ અડધુ ંથઈ જાય છે. લડંન યવુન.ના મદહલા 
પ્રોફેસર દડયાને મેકગનેસે આંખના સશંોધન પછી કહલે ુ ંકે પરુુષો િાખંા પ્રકાશમા ંવાચંી ન શકે પણ 
સ્ત્રી િાખંા પ્રકાશમા ંવાચંી શકે છે. આ વાત ૨૧ વષમ પહલેા ંકહલેી. પણ આજે સ્ત્રીઓએય તેમની 
આંખ વધ ુબગાડી છે. આંખના તેજ છે ત્યા ંસધુી તેની તમને દકિંમત નથી. ૧૯૮૧મા ંમને આંકડા 
મળેલા કે ભારતમા ંદર વષે આંખની કાળજી નહીં લેવાથી સવા લાખને અંધાપો આવે છે તેમા ં
નાઈટ બ્લાઈન્ટ્ડનેસના તો કોઈ આંકડા મળતા નથી. મુબંઈના પરામંા ંરહતેા સથુાર હરસોરા 
રતાધંળા છે તેથી વમસ્ત્રીનુ ંકામ રાતે કરી શકતા નથી. - આસપાસ, કાવંત ભટ્ટ 
 

 
સબંધંનો એક ચમકારો પણ પરૂતો હોય છે 
ભચિંતનની પળે - કૃષ્ણકાતં નનડકટ 
ધન વવના મોજશોખ માણે છે, કોઈ એવા અમીરને ઓળખ, 
તુ ંજ આસન લગાવ અંતરમા,ં તુ ંજ તારા કબીરને ઓળખ. - હરજીવન દાફડા 
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દરેક સબંધંનુ ંએક આયષુ્ય હોય છે. કોઈ સબંધં કાયમી હોતા નથી. માણસ એની એક 
જજિંદગીમા ંઅનેક સબંધંો જીવે છે. એક સમયે જે સૌથી નજીક હોય એ થોડા જ સમયમા ંદૂર 
થઈ જાય છે. ઘણી વખત જેની કલ્પના પણ ન હોય એ વ્યસ્ક્ત નજીક આવી જાય છે. 
સબંધંોના ંકોઈ કારણ નથી હોતા.ં કોઈ વ્યસ્ક્ત શા માટે તમારો દોસ્ત છે? કોઈ વ્યસ્ક્તને 
મળવાનુ ંશા માટે મન થાય છે? જે ગમતુ ંહોય એ જ કેમ દૂર થઈ જાય છે? દૂર થવુ ંહોય 
તેનાથી દૂર નથી થવાત ુ ંઅને નજીક રહવે ુ ંહોય તેને દૂર જતા ંરોકી નથી શકાતા! આ બધુ ંકોણ 
નક્કી કરે છે? શુ ંસબંધંો નસીબનો જ એક ભાગ છે? આપણને સમજે અને આપણને ગમે એવા 
લોકો કેમ બહુ થોડા હોય છે? 
 
એક બાળકે તેના ટીચરને પછૂયુ,ં પરી કેમ માત્ર સપનામા ંજ આવે છે? ટીચરે કહ્ુ ંકે, આપણા ં
મનમા ંઆપણને ગમતી વ્યસ્ક્તની એક કલ્પના હોય છે. એ આપણને રૂબરૂ નથી મળતી ત્યારે 
સપનામા ંઆવે છે. દરેક વ્યસ્ક્તના મનમા ંઅમકુ સબંધંો જીવતા ંહોય છે, એ ઘણી વખત 
સજીવન થઈને સામે આવી જાય છે. મોટા થતા ંજઈએ એમ સબંધંો બદલાય છે અને સપનાઓ 
પણ બદલાય છે. મોટા થઈ જઈએ પછી કેમ પરી સપનામા ંનથી આવતી? કારણ કે આપણે 
તેને ભલૂી ગયા હોઈએ છીએ. 
 
સબંધંો સપના ંજેવા છે. ક્ારેક ઊગી નીકળે છે અને ક્ારેક તટૂી જાય છે. આપણને કંઈ લેવા 
દેવા ન હોય એવી વ્યસ્ક્ત ઘણી વખત આપણી સાવ નજીક હોય છે. ખશુીમા ંયાદ આવતા ં
લોકો અને તકલીફમા ંયાદ આવી જતા ંલોકો ઘણી વાર જુદા જુદા હોય છે. તમે કેવા લોકો 
સાથે જીવો છે, કેવા લોકોને મળો છે, કોની સાથે તમને ગમે છે, કોની સાથે તમને ફાવે છે, 
તેના નપરથી તમે કેવા છો એ નક્કી થતુ ંહોય છે. એક દફલોસોફરે સરસ વાત કરી છે કે તમારે 
કોઈ વ્યસ્ક્તને સમજવી કે પારખવી હોય તો તેના વમત્રો અને તેના સબંધંો કોની સાથે છે તેની 
તપાસ કરો, એ માણસ કેવો છે એ તમને ખબર પડી જશે. 
 
માણસ બદલાય છે એમ એના સબંધંો બદલાય છે. શાળાના વમત્રો જુદા હોય છે, કોલેજના 
ફે્રન્ટ્ડસ વળી સાવ જુદા હોય છે. સાથે કામ કરનારા લોકોમાથંી અમકુ આપણને સારા લાગે છે. 
બાજુની ચેરમા ંબેસીને કામ કરતી વ્યસ્ક્ત પાસે હોય છે પણ સાથે નથી હોતી અને દૂર રહતેા 
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લોકો પાસે નથી હોતા પણ નજીક હોય છે. ઘણા લોકો ચાલ્યા જાય પછી જ યાદ આવતા હોય 
છે. દૂર જાય ત્યારે જ તેની દકિંમત સમજાય છે. 
 
એક ભાઈની બાજુમા ંબેસતા કમમચારીની બદલી થઈ. એ માણસ ઓછંુ બોલતો પણ જ્યારે 
બોલતો ત્યારે સુદંર બોલતો. સારંુ થયુ ંહોય ત્યારે અભભનદંન આપતો અને કંઈ ભલૂ થઈ ગઈ 
હોય તો સધુારવામા ંમદદ કરતો. એ માણસ પે્રમથી બધાની વવદાય લઈ ચાલ્યો ગયો. તેની 
જગ્યાએ જે માણસ આવ્યો એ બોલકો હતો. નક્કામી અને વાદહયાત વાતો કરતો રહતેો. કામ 
હોય ત્યારે છટકી જાય. બદલી પામીને ચાલ્યો ગયો હતો એ માણસ વારંવાર યાદ આવી જતો. 
કેટલાકં સબંધંો હોય ત્યારે નથી સમજાતા અને ન હોય ત્યારે આવા સબંધંો જજવાઈ જતા ંહોય 
છે. 
 
કેટલાક સબંધંો આભગયા જેવા હોય છે. જરાક અમથા િબકીને અજવાળં આપી ચાલ્યા જાય. 
આભગયાની એક ખબૂી ખબર છે? એ અંધારંુ હોય ત્યારે જ દેખાય છે. ચારે બાજુ રોશની હોય 
ત્યારે આભગયાની હાજરી વતામતી નથી. કેટલાકં સબંધંો પણ એવા જ હોય છે, એ અંધારા કે 
મશુ્કેલી વખતે જ પ્રગટે છે. ક્ાકં કોઈ રોશની ન હોય, ક્ાયં ધ્યાન પડતુ ંન હોય ત્યારે એ 
સબંધં જીવતો થાય છે અને મશુ્કેલી દૂર થતા ંજ ગમુ થઈ જાય છે. આવા લોકો અને આવા 
સબંધંો ઘણી વખત એન્ટ્જલ કે ચમત્કાર જેવા લાગતા હોય છે. દરેકની જજિંદગીમા ંક્ારેક આવી 
કોઈ વ્યસ્ક્ત આવી જતી હોય છે જે બહુ થોડો સમય રહ ેછે અને પછી તેની હાજરી સતત 
વતામય છે. 
 
એક માણસ વવદેશ ગયો. અગાન ક્ારેય ન ગયો હોય એવુ ંનવુ ંશહરે હત ુ.ં આજુબાજુમા ંઅનેક 
લોકો હતા, પણ બધા જ અજાણ્યા. કોઈ સામુ ંન જુએ અને બધા ફટાફટ પસાર થઈ જાય. એ 
માણસ નવી ધરતી પર નદાસ હતો. ક્ાયં ગમતુ ંન હત ુ.ં ગમુસમૂ બેઠો હતો. અચાનક જ એક 
માણસ આવ્યો. ‘હાય’ કરીને વાતો શરૂ કરી. સાથે કોફી પીવા લઈ ગયો. મજાથી વાતો કરી. 
હસ્યો અને હસાવતો રહ્યો. અડધી કલાક પછી એ ઊભો થયો અને કહ્ુ ંકે બાય, હું જાઉં છંુ. 
તેણે ન તો નામ પછૂયુ ંહત ુ ંકે ન નામ કહ્ુ ંહત ુ.ં એ જતો હતો ત્યારે પેલા ભાઈએ તેને પછૂયુ,ં 
તમે કોણ છો? આમ અચાનક મને ખશુ અને હળવો કરીને તમે ચાલ્યા જાવ છો? તમે કોઈ 
ફદરશ્તા છો? પેલા માણસે આંખમા ંઆંખ પરોવી અને કહ્ુ ંકે, ના, હું ફદરશ્તો નથી. એક 
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અજાણ્યો માણસ છંુ. પહલેી વખત આ દેશમા ંઅને આ શહરેમા ંઆવ્યો છંુ. મને ક્ાયં ગમતુ ંન 
હત ુ.ં જીવ નદાસ હતો. તમને જોયા અને મને થયુ ંકે આપણામા ંકંઈક સરખુ ંછે. કદાચ એ 
આપણા બનેંની નદાસી હતી. મને થયુ ંકે તમારી સાથે વાત કરંુ, થોડંુક હસુ ંઅને આપણા 
બનેંની નદાસી દૂર કરંુ. દોસ્ત, મારે નામ નથી કહવે ુ,ં આપણો સબંધં કદાચ આટલી િણો 
પરૂતો જ હતો. મારે તો એટલુ ંસમજવુ ંહત ુ ંકે, આપણી નદાસી દૂર કરવી હોય તો કોઈની 
નદાસી દૂર કરવી જોઈએ. ક્ારેય એકલતા દફલ ન કરો. આટલુ ંકહી એ ચાલ્યો ગયો. એ 
માણસ ગયો અને બધી જ નદાસી સાથે લેતો ગયો. 
 
કોણ હતો એ ખબર નથી પણ જ્યારે મન નદાસ હોય ત્યારે એ નજર સામે આવી જાય છે અને 
બધી નદાસી ચાલી જાય છે. એને મેં નામ આપ્યુ ંછે, આભગયો! 
 
ઘણી વખત સાવ અજાણી જગ્યાએ આવા થોડીક વાર ચમકી જતા ંસબંધંો મળી આવે છે. 
સબંધંો જીવનનો એક ભાગ છે કે પછી સબંધંો જ જીવન છે? કોઈ ચોક્કસ પદરસ્સ્થવતમા ંતમે 
કેવુ ંવતમન કરો છો અને આખી સ્સ્થવતને કેવી રીતે રીટ કરો છો તેના પરથી તમારા સબંધંોનુ ં
માપ નીકળતુ ંહોય છે. 
 
ઓળખતા હોય તેવા લોકો અને ઓળખતા ન હોય તેવા લોકો સાથેના આપણા સબંધં કેવા હોય 
છે? એક વાત યાદ રાખો કે ઓળખતા ન હોય તેવા લોકો સાથેના સબંધંો પણ તમારી છાપ 
છોડી જતા ંહોય છે. કોઈ રસ્તો પછેૂ ત્યારે તમે જે રીતે વાત કરો છો તેના પરથી પણ તમારંુ 
માપ નીકળતુ ંહોય છે. તમે એ રસ્તે ન જાવ, એ રસ્તો આગળથી બધં છે, તમારે ધક્કો થશે. 
બહતેર એ છે કે તમે બીજા રસ્તે જાવ. થોડંુ દૂર થશે પણ તમે વહલેા પહોંચશો. આવુ ંકોઈ કહ ે
ત્યારે આપણે તેને ન ઓળખતા હોઈએ તો પણ એવુ ંદફલ થાય છે કે કેવો સારો માણસ છે. 
તમારા વવશે કોઈને આવો અભભપ્રાય છે? 
 
સબંધંો લાબંા ગાળાના હોય કે ટૂંકા ગાળાના, વષોના હોય કે િણોના, આપણા સબંધંોથી 
આપણી કિા મપાતી હોય છે. કાયમી રોશની ન આપી શકાય તો ક્ારેક આભગયા બનીને 
ચળકી જવામા ંપણ મજા છે, કારણ કે આવા સબંધંો ઘણી વાર આખી જજિંદગી રોશની ફેલાવતા 
રહ ેછે. 
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છેલ્લો સીન : સામેનો માણસ ‘કેવો છે?’ એનો જવાબ ‘આપણે કેવા છીએ?’ એ સવાલમા ં
છુપાયો હોય છે. 
 

જીવન અંગે ગાઠેં બાધંી રાખવા જેવી “જેકસન બ્રાનન”ની કલમે લખાયેલી વાતો 
૦૧.“કેમ છો ?” કહવેાની પહલે દર વખતે આપણે જ કરવી જોઇએ. 
૦૨. શે્રષ્ઠ પસુ્ષકો ખરીદવાની ટેવ રાખો પછી ભલે તે વચંાય કે ન વચંાય. 
૦૩. કોઇએ લબંાવેલો (દોસ્તીનો) હાથ ક્ારેય તરછોડવો નહીં. 
૦૪. બહાદુર બનો અથવા તેવો દેખાવ કરો. 
૦૫. આનદંમા ંઆવો ત્યારે વ્હીસલ વગાડતા ંશીખો. 
૦૬. કોઇને પણ આપણી વાત કહતેા પહલેા ંબે વખત વવચાર કરો. 
૦૭. મહણેુ ંક્ારેય ન મારો. 
૦૮. જીવન દરમ્યાન માત્રભુાષા નો નપયોગ ભલૂશો નદહ, એક વવદેશી ભાષા શીખી લેવી સારી. 
૦૯. કોઇપણ આશાવાદીની વાતને તોડી પાડશો નહીં, શક્ છે કે એની પાસે માત્ર એક જ 
આશા હોય. 
૧૦. રેદડટ કાડમ સગવડ સાચવવા માટે છે, નધારી કરવા માટે નહીં. 
૧૧. રાતે્ર જમતી વખતે ટી.વી બધં રાખો. 
૧૨. નકારાત્મક પ્રકૃ્રવતના માણસોને મળવાનુ ંટાળો. 
૧૩. દરેક રાજકારણીને શકંાની નજરે જુઓ. 
૧૪. દરેક વ્યદકતને બીજી તક આપો, ત્રીજી નહીં. 
૧૫. ટુથપેસ્ટ વાપયામ પછી ઢાકંણ ુઅવશ્ય બધં કરો. 
૧૬. સતંાનો નાના હોય ત્યારેથી જ તેમને પૈસાની દકિંમત અને બચતનુ ંમહત્વ સમજાવી દેવુ.ં 
૧૭. જે ગાઠં છોડી શકાય એવી હોય તેને કાપશો નહીં  (સહ જીવનની ગચુ ) 
૧૮. જેને તમે ચાહતા હોય તેની સતત કાળજી લેતા રહો. 
૧૯. તમને ન પોષાય તો પણ વારંવાર નજીક ના સ્થળે કુટંુબના સભ્યો સાથે વપકવનક પર 
જવાનુ ંગોઠવો. 
૨૦. કોઇપણ કોટમ કેસથી હજારો જોજન દૂર રહો. 
૨૧. ગોવસપ, વનિંદા, જુગાર અને કોઇના પગારની ચચામથી દૂર રહો. 
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૨૨. જજિંદગીમા ંતમોને હંમેશા ન્ટ્યાય મળશે જ એવુ ંમાનીને ચાલવુ ંનહીં. 
૨૩. રવવવારે પણ થોડંુ કામ કરવાનુ ંરાખો. મદોએ ક્ારેક રસોડા મા ંમદદ કરાવવી.. 
૨૪. પત્તા રમીને સમય વેડફો નહીં. 
૨૫. રસોડામા ંધોયા વવનાના વાસણો મકૂીને રાતે્ર ઊંધી જવુ ંનહીં. 
૨૬. લોકોને તમારી સમસ્યાઓમા ંરસ નથી હોતો એટલુ ંયાદ રાખો. 
૨૭. અફસોસ કયામ વવનાનુ ંજીવન જીવો. 
૨૮. ક્ારેક હારવાની પણ તૈયારી રાખો પણ જીતવા માટે હમેશા પ્રયાસ કરો. 
૨૯. મા-બાપ,પવત-પત્ની કે સતંાનોની ટીકા કરવાનુ ંમન થાય ત્યારે જીભ પર કાબ ૂરાખો. 
૩૦. ફોનની ધટંડી વાગે ત્યારે દરવસવર નપાડીને સ્ફૂવતિભયામ, વવનયી અવાજે સ્વપદરચય આપી 
વાત કરો. 
૩૧. શબ્દો વાપરતી વખતે કાળજી રાખો. 
૩૨. બાળકોના સ્કલૂના કાયમક્ર્મમા અવશ્ય હાજરી આપો. 
૩૩. બીજાની બગુ્ધ્ધનો યશ તમે લઇ લેશો નહીં. 
૩૪. દદવસની શરુઆત કરો ત્યારે હમેશા નીચેના ૫ વાક્ો બોલો 
૧- હું શે્રષ્ઠ છંુ  
૨- બધુ ંજ મારે માટે શક્ છે  
૩- કુદરત હંમેશા મારી સાથે છે  
૪- હું વવજેતા છંુ  
૫- આજનો દદવસ મારો છે  
૩૫. ધરડા ંમાણસો સાથે ખબૂ સૌર્જન્ટ્યતાથી અને ધીરજથી વતમન કરો. 
૩૬. તમારી ઓદફસે કે ધરે કોઇ આવે તો એને ઊભા થઇ આવકારો. 
૩૭. મોટી સમસ્યાઓથી દૂર ભાગો નહીં, મોટી તક એમા ંજ હોઇ શકે છે. 
 ૩૮. ગભંીર બીમારીમા ંઓચ્છામા ંઓછા ત્રણ મોટા ડોકટરોનો અભભપ્રાય લો. 
૩૯. બને ત્યા ંસધુી દેસી ઓસડીયા વાપરી, શારીદરક ચસુ્તી કોઈ પણ દહસાબે જાળવો. 
૪૦. બચત કરવાની વશસ્ત પાળો. 
૪૧. જે માણસ પગાર ચકૂવે છે તેની ક્ારેય ટીકા ના કરો. 
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૪૨. નત્સાહી અને વવધેયાત્મક વવચારો ધરાવતી વ્યદકત બનવાનો પ્રયત્ન કરો. યાદ રાખો કે 
દરેક વ્યદકતને તેની સારી બાજુ સાભંળવી ગમે છે. 
૪૩. સતંાનોને કડક વશસ્ત પાઠ ભણાવ્યા પછી તેમને નષ્માપણૂ ભેટવાનુ ંભલૂશો નહીં. 
૪૪. કોઇને બોલાવવા ચપટી વગાડવી નહીં. 
૪૫. ઊંચી દકિંમતવાળી વસ્તઓુની ગણુવત્તા પણ ઊંચી જ હશે એમ માની લેવુ ંનહીં. 
૪૬. ધરમા ંએક સારો જોડણીકોશ વસાવો. 
૪૭. વરસાદ પડતો હોય ત્યારે ગાડીની હિેાદમ ઈન્ટ્ડીકેટર ચાલ ુરાખો. 
૪૮. ઘર પોસાય એટલી દકિંમતનુ ંજ લેવુ.ં 
૪૯. બટૂ હંમેશા પોભલશ્ડ રાખવા. 
૫૦. મારામારી થાય તો પહલેો મકુ્કો આપણે જ મારવાનો અને જોરદાર મારવાનો. 
૫૧. ભાષણ આપતા ંપહલેા ંભોજન કરવુ ંનહીં. 
૫૨. મત તો આપવો જ. 
૫૩. સગંીતનુ ંએકાદ વાજજિંત્ર વગાડતા આવડવુ ંજ જોઇએ (વાજજિંત્રમા વ્હીસલનો સમાવેશ થતો 
નથી). 
૫૪. જમ્યા પછી કુદરતનો આભાર અવશ્ય માનવો. 
૫૫. પાણી ને ખબુજ કરકસરથી વાપરો. પાણી અમલૂ્ય છે. 
 

ભચિંતનની પળે-કૃષ્ણકાતં નનડકટ 

આમ જ વનભાવે પે્રમને એવાય હોય છે, એવુ ંકશુ ંનથી કે વચન હોવુ ંજોઈએ. 
જીવનમા ંલાખ ઘટના બને છે ભલે બને, એમાથંી એક બેનુ ંમનન હોવુ ંજોઈએ. 
- મરીિ 

પે્રમ માપવાની નહીં, પણ પામવાની ચીજ છે. લાગણીની ફૂટપટ્ટી ન હોય અને સબંધંનુ ંમીટર ન 
હોય. જેને જીવવાનુ ંહોય એને ગણવાનુ ંન હોય. માણસ ગણતરીઓ માડંતો રહ ેછે અને ખોટો 
પડતો રહ ેછે. સબંધં, પે્રમ અને લાગણીમા ંશુ ંમેળવ્યુ ંઅને શુ ંગમુાવ્યુ ંતેના દહસાબ ન હોય. દહસાબ 
કરવા જઈએ તો દાખલો ખોટો જ પડે, કારણ કે એની ગણતરી જ ન હોય. તમે કોઈ દદવસ શ્વાસની 
ગણતરી કરી છે? જજિંદગીમા ંતમે ટોટલ કેટલા શ્વાસ લીધા? આપણુ ંદદલ કેટલી વાર ધબક્યુ?ં આપણે 
આવી ગણતરીઓ નથી કરતા, કારણ કે એ સહજ છે. શ્વાસ ચાલવાના જ છે, દદલ ધબકવાનુ ંજ છે. 
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સબંધં પણ એવા જ હોવા જોઈએ. એકદમ સહજ અને સરળ સબંધં જ સાચો હોય છે. સબંધંને 
જીવો, મહસેસૂ કરો અને કોઈ જ ગણતરી ન કરો. 
 

        જે સબંધંમા ંગણતરી હોય એ ક્ારેય ટકતા નથી. બે વમત્રો હતા. કોઈ કારણોસર બનેં 
વચ્ચેની દોસ્તી તટૂી ગઈ. એક વમત્રએ કહ્ુ ંકે તેના વવશેની મારી ગણતરીઓ ખોટી પડી! દોસ્તીમા ં
વળી ગણતરી કેવી? તેં ગણતરી માડંી શા માટે? ગણતરીના પાયા પર રચાતી પે્રમની ઇમારત બને 
એ પહલેા ંજ ખડંેર થઈ જતી હોય છે. પાયો મજબતૂ હોય અને ઇમારત નબળી હોય તો પણ 
ઇમારત ટકી જાય છે, પણ નબળા પાયા પર ગમે તેટલી મજબતૂ ઇમારત ચણો તો પણ એ ટકતી 
નથી. તમારા સબંધંોનો ‘બેઇિ’ કેવો છે તેના પરથી જ તમારા સબંધંનુ ંઅસ્સ્તત્વ નક્કી થત ુ ંહોય 
છે. 
 

એક માણસે એક એગ્ન્ટ્જવનયરને મકાન બનાવવાનુ ંકામ સોંપ્યુ.ં પાયો રોપતી વખતે એગ્ન્ટ્જવનયરે 
પજૂા રાખી. પેલા માણસે કહ્ુ ંકે,પજૂાની શુ ંજરૂર છે? પાયા માટે તો મજબતૂ પલથરની જ જરૂર છે. 
એગ્ન્ટ્જવનયરે કહ્ુ ંકે પવવત્રતા વગરની મજબતૂાઈનો કોઈ મતલબ નથી. મજબતૂાઈથી મકાન બને 
છે અને પવવત્રતા જ મકાનને ઘર બનાવે છે. સબંધંોમા ંપણ પવવત્રતા હોવી જોઈએ. સ્વાથમના પાયા 
પર રચાતા સબંધંો પણ મજબતૂ જ હોય છે, પણ જેવો સ્વાથમ પતે એટલે આવા સબંધંો કડડડભસૂ 
થઈ જતા હોય છે. પવવત્રતાના પાયા પર રચાતા સબંધંો જ સાગ્ત્ત્વક અને મજબતૂ રહ ેછે. 
 

કોઈ સ્વાથમ નહીં, કોઈ ગણતરી નહીં, કોઈ અપેિા નહીં, કંઈ મેળવી લેવાની દાનત નહીં હોય એ જ 
સબંધં સાચો હોય છે. આવી વાત સાભંળીને તરત જ એવો સવાલ થાય કે આજના સમયમા ંએવા 
સબંધંો જ ક્ા ંછે? છે, એવા સબંધં છે અને એ તમારી પાસે જ છે 

 

આપણે બધુ ંજ ગણીગણીને કરવા લાગ્યા છીએ. સબંધંોનુ ંમાપ ચાદંલાની રકમ કે ભગફ્ટની 
દકિંમતને આધારે મપાવા લાગે ત્યારે સરવાળે ખોટનો ધધંો જ થતો હોય છે. સબંધંોમા ંગણતરી ન 
હોય, સબંધંોની બેલેન્ટ્સશીટ ન હોય, સબંધંોમા ંતાળો મેળવવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. હવે તો 
આપણે સમયનો વપરાશ પણ ગણતરી માડંીને કરવા લાગ્યા છીએ. હું ગયો ત્યારે એ મારી સાથે બે 
કલાક પણ નહોતો રહ્યો, તો પછી હું તેના માટે શા માટે મારો દદવસ બગાડંુ? એક વમત્ર તેના જૂના 
વમત્રના ઘરે ઓભચિંતો જ પહોંચી ગયો. બીજા વમત્રને આશ્ચયમ થયુ.ં ત ુ ંફોન કયામ વગર આવી ગયો? હું 
તો બહાર જતો હતો. મારે એક વમદટિંગમા ંજવાનુ ંછે. આવી રીતે ન અવાય. બીજા વમત્રએ કહ્ુ ંકે હું 
કોઈ જ ગણતરી સાથે આવ્યો ન હતો. તેં મને આ ચાર વાક્ો કહ્યા ંતેના કરતા ંબીજંા ચાર વાક્ો 
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કહી, ગળે વળગી અને ચાલ્યો ગયો હોત તો પણ કંઈ વાધંો ન હતો. હું તો તારા ઘરે આવતો હતો 
ત્યારે મને એ પણ ખબર ન હતી કે ત ુ ંઘરે હોઈશ કે નહીં! મેં તો એવુ ંજ વવચાયુું હત ુ ંકે તારા ઘરના 
ઉંબર સધુી તો આવુ,ં જ્યા ંમારો વમત્ર રહ ેછે એ જગ્યા તો જોઈ લઉં. તને જોયો તો હું ખશુ થઈ 
ગયો. ત ુ ંજા, હું પણ જાઉં છંુ, પણ જતા પહલેા ગળે મળી લે. પછી આટલી િણો પણ મળે કે ન 
મળે. નાના હતા ત્યારે ક્ા ંકોઈ એપોઇન્ટ્ટમેન્ટ્ટ લઈને મળતા હતા? દફ્તર ઘરે મકૂીને તારી પાસે 
આવી જતો,આપણે રમતા. મારા મનમા ંતો એ જ યાદો હતી એટલે જ કદાચ તને ફોન કયામ વગર 
આવી જવાયુ.ં બચપણમા ંએવુ ંઘણી વાર બન્ટ્યુ ંછે કે હું તારા ઘરે આવ્યો હોય અને ત ુ ંન હોય, 

ત્યારે કોઈ અફસોસ નહોતો થતો! આજે તારી એપોઇન્ટ્ટમેન્ટ્ટ લીધા વગર આવવાનો મને કેમ 
અફસોસ થાય છે? હા, આપણે બધા જ બહુ ભબિી થઈ ગયા છીએ, પણ જેટલી િણો મળીએ એટલો 
સમય તો એકબીજાના રહીએ. 
 

આપણી એપોઇન્ટ્ટમેન્ટ્ટ ડાયરી આપણા સખુનુ ંકબ્રસ્તાન બની જતી હોય છે. નવરા પડીએ ત્યારે 
આપણે એ કબર પણ સ્મરણોના ંફૂલો ચડાવતા રહીએ છીએ. આપણો સબંધં, આપણો પે્રમ આપણે 
આપણા હાથે જ કબરમા ંદફનાવી દીધો હોય છે. આપણી પાસે સખુનો બગીચો બનાવવાનો સમય 
નથી અને આવા ંઅનેક કબ્રસ્તાનો આપણા દદલમા ંબનાવી લઈએ છીએ. કાર લઈને સડસડાટ 
વમત્રના ઘર નજીકથી પસાર થઈ જઈએ છીએ અને એ ઘર તરફ આપણી નજર પણ પડતી નથી, 
જ્યા ંએક દદવસ આપણને સખુ મળતુ ંહત ુ.ં બધાનેં પોતાની પ્રાયવસી સારી લાગવા માડંી છે. 
એકલતાને આપણે અંગતતા સમજવા લાગ્યા છીએ. 
 

વમત્રો અને પોતાના લોકો હોય ત્યારે બધુ ંજ જાહરે છતા ંઅંગત હોય છે. તારી સાથે શુ ંપ્રાયવસી? 

તારાથી શુ ંખાનગી? તને મારી વાત ખબર ન હોય તો તો મને કંઈક ખટૂત ુ ંલાગે. તને વાત ન કરંુ 
તો કોને કરંુ? આવા સબંધંો તમારી પાસે છે? જો હોય તો એને જતનપવૂમક જાળવી રાખો, એની 
માવજત કરો અને એને જીવો. હવે તો એવો સમય છે કે આપણે ભચિંતનની પળે 

 

આપણી અંગત વાત પણ કોઈને કરી શકતા નથી. કંઈ સારંુ હોય તો પણ કોઈને નથી કહતેા, ડર 
લાગે છે કે તેને ઈષામ થશે. મારંુ સખુ તેનાથી નહીં જોવાય. ક્ાકં એની નજર લાગી જશે. દોસ્તી 
અને પે્રમમા ંક્ારેય કોઈની નજર લાગતી નથી, નજર ઠરતી જ હોય છે. મારો વમત્ર તો ખશુ છે, 

મારો પે્રમી કે પે્રવમકા તો આનદંમા ંછે. મેં તો કાયમ તેનુ ંભલુ ંજ ઇચ્છયુ ંછે અને તેનુ ંભલુ ંથાય 
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એમા ંહું ખશુ જ હોઉં. આપણા ંદુુઃખથી દુુઃખ થાય એવા લોકો કદાચ મળી આવે, પણ આપણા ં
સખુથી સખુી થાય એવા લોકોની અછત થવા લાગી છે. 
 

માણસ જે સબંધંો જાળવવા જોઈએ એ જાળવતો નથી અને જે ન જાળવવા જોઈએ એ સતત 
જાળવતો હોય છે. દુશ્મની આપણને વળગેલી રહ ેછે અને દોસ્તીની આપણે પરવા નથી કરતા. 
નફરતને વાગોળતા રહીએ છીએ અને પે્રમને યાદ નથી કરતા. દુશ્મની પણ એક સબંધં જ છે, એ 
નેગેદટવ દરલેશનવશપ છે. વવચારો પણ પોભિદટવ અને નેગેદટવ હોય છે એમ સબંધંો પણ પોભિદટવ 
અને નેગેદટવ હોય છે. દુશ્મની કે ખરાબ સબંધંોને જેટલા િડપથી ભલૂી જશો એટલા પોભિદટવ 
સબંધંો નજીક રહશેે. ઘણા લોકો દુશ્મનીમાથંી નવરા જ નથી પડતા, એ દુશ્મનીમા ંએટલા બધા 
ભબિી રહ ેછે કે દોસ્તી માટે એને સમય જ નથી મળતો. દુશ્મનીની પણ ગણતરી ન રાખવી 
જોઈએ, કારણ કે એ ભલૂી જવાનો જ વવષય છે. 
 

કોઈ સ્વાથમ નહીં, કોઈ ગણતરી નહીં, કોઈ અપેિા નહીં, કંઈ મેળવી લેવાની દાનત નહીં હોય એ જ 
સબંધં સાચો હોય છે. આવી વાત સાભંળીને તરત જ એવો સવાલ થાય કે આજના સમયમા ંએવા 
સબંધંો જ ક્ા ંછે? છે, એવા સબંધં છે અને એ તમારી પાસે જ છે. તમે તો એને તમારામા ંજીવતા 
કરી દો, એની શરૂઆત તમારે જ કરવાની છે. અવાજ દેશો તો જ પડઘો પડશે. તમે જેવો પે્રમ 
કરશો એવો જ તમને મળશે.  

છેલ્લો સીન  
Be a good person, but don’t try to prove.  

સારા માણસ બનો પણ એ સાભબત કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. 
 

આત્મધન  
એકવાર રવવન્ટ્દ્રનાથ ટાગોર જાપાન ગયા હતા.ત્યા ંદશ દદવસ સધુી દરરોજ સાજંે ૬ થી ૭ સધુી 
તેમનો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ન૫ર પ્રવચન આ૫વાનો કાયમરમ હતો.તેમા ંલોકો આવીને બેસતા 
હતા.તેમા ંએક વધૃ્ધ ૫ણ પ્રવચન સાભંળવા આવતા હતા.તેઓ ઘણા જ પે્રમ અને સન્ટ્માનથી 
ગલુાબના ફુલોનો હાર દરરોજ રવવન્ટ્દ્રનાથજીને ૫હરેાવતા હતા.તેઓ સભામા ંસૌ પ્રથમ આવતા 
અને પ્રવચન પરંુૂ થયા ૫છી રવવન્ટ્દ્રનાથજીના નભા થઇ ગયા ૫છી જ પોતાનુ ંસ્થાન છોડતા હતા. 
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શીલ અને વશષ્ રાચાર તેમના જીવનમા ંસપંણૂમરૂપથી જોવા મળતા ંહતા.ંજેમ એક વનપણુ જજજ્ઞાસ ુ
પોતાના ગરુૂદેવની તરફ વનહાળે તેવી જ રીતે તે વધૃ્ધ રવવન્ટ્દ્રનાથજીની તરફ જોતા હતા અને 
તેમનો એક એક શબ્દ આત્મસાત કરતા હતા.સાધારણ કપડાવંાળા આ વધૃ્ધ રવવન્ટ્દ્રનાથજીના 
વચનામતૃથી લાભાસ્ન્ટ્વત થતા હતા.સભામા ંન૫સ્સ્થત લોકોને ખ્યાલ ૫ણ ન હતો કેુઃ કોન કેટલો 
ખજાનો લઇને જાય છે..!! 
એક કલાકના પ્રવચન ૫છી જ્યારે રવવન્ટ્દ્રનાથજી પોતાનુ ંપ્રવચન પરંુૂ કરી સમાપન કરતા ત્યારે 
તમામ લોકો ધન્ટ્યવાદ આપવા માટે..કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે તેમની નજીક આવીને તેમના 
ચરણસ્પશમ કરતા હતા.કથાની પણૂામહવૂત થતા ંલોકો મચં ન૫ર સવુણમ મદુ્રાઓ..યેન(ત્યાનં ુ ંચલણ) 
ફળ..ફુલ..વગેરેનો ઢગલો કરી દીધો તે સમયે પેલા વધૃ્ધ આવીને બોલ્યા કેુઃ મારી વવનમ્ર પ્રાથમના 
છે કેુઃ આપ આવતી કાલે મારા ઘેર પધારો. આ વધૃ્ધના વવનય સ૫ંન્ન આચરણથી મહવષિ પ્રસન્ન 
થયા.તેમના ભાવપણૂમ વનમતં્રણનો સ્વીકાર કરી લીધો.વધૃ્ધે કહ્ુ ંકેુઃ આપે મારી પ્રાથમના સ્વીકારી 
એટલા માટે હું આપનો ઘણો જ આભારી છંુ.આંખોમા ંહષમના આંસ ુસાથે તે વધૃ્ધ વવદાય 
થયા.રવવન્ટ્દ્રનાથજીએ પોતાના સહાયકને કહ્ુ ંકેુઃ આ વધૃ્ધ ઘણા જ ભાવનાશીલ છે.મારા પ્રત્યે 
તેમને ઘણી જ ઉંડી શ્રધ્ધા છે..તમો કાળજી રાખજો કેુઃ આ વધૃ્ધ મારા સ્વાગતની તૈયારીમા ંક્ાકં 
વધ ુખચમ ના કરી દે..! કે પાછળથી તેમને આવથિક બોજો સહન કરવો પડે..! આ૫ણે તેમના ઘેર 
જઇએ ત્યારે તેમના બાળકોના હાથમા ંબસો યેન આપી દેવા. આપણે આવતી કાલે ચાર વાગે 
તેમના ઘેર જઇશુ.ંબીજા દદવસે પોણા ચાર વાગે તે વધૃ્ધે કોન્ટ્ટેસા ગાડી લાવીને નભી કરી 
દીધી.ગલુાબના ફુલોથી સજાવેલ ભવ્ય ગાડીને જોઇને રવવન્ટ્દ્રનાથજીએ વવચાયુું કે આ ગાડી તેઓ 
ભાડે લાવ્યા હશે અને તે પેટે ઘણો ખચમ કયો હશે.મહવષિ ગાડીમા ંબેઠા.કોન્ટ્ટેસા ગાડી કોઇ૫ણ જાતનો 
અવાજ કયામ વવના ચાલી અને એક ઉંચી ૫હાડી ન૫ર વવશાલ મહલેના ગેટ પાસે આવીને નભી કરી 
દીધી.વામચમેને સલામ મારીને ગેટ ખોલ્યો.ગાડીએ અંદર પ્રવેશ કયો.કેટલાક પરુૂષો-સ્ત્રીઓ તથા 
બાળકોએ આવીને અભભવાદન કયુું.પેલા વધૃ્ધ તેમને અંદર લઇ ગયા.સોનાની ખરુશી ન૫ર રેશમી 
વસ્ત્ર પાથરેલ હત ુ ંતેના ન૫ર મહવષિને બેસાડયા.સોના ચાદંીના વાસણોમા ંવવભભન્ન પ્રકારના 
મેવા..વમઠાઇઓ વપરસવામા ંઆવી.૫દરવારના લોકોએ શ્રધ્ધપવૂમક તેમનુ ંપજૂન કયુું અને મહવષિના 
ચરણોમા ંબેસી ગયા. રવવન્ટ્દ્રનાથજી આવા ઠાઠ માઠને જોઇને ચસ્ક્ત થઇ ગયા..! તેમને પેલા 
વધૃ્ધને કહ્ુ ંકેુઃ તમે મને ક્ા ંલઇ આવ્યા..? હવે મને તમે તમારા ઘેર લઇ જાવો.આ મહલેોથી મારે 
શુ ંપ્રયોજન..? સાદા ક૫ડામંા ંસજ્જ તે વધૃ્ધે કહ્ુ ંકેુઃ મહારાજ..! આ મારંૂ જ મકાન છે. આપણે જે 
કોન્ટ્ટેસા ગાડીમા ંઆવ્યા છીએ તે ૫ણ મારી જ ગાડી છે.મારી એવી બીજી પાચં ગાડીઓ છે.આવી 
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સોનાની બીજી બે ખરુશીઓ ૫ણ છે.આ લોકો જે હાથ જોડીને ઊભા છે તે મારા પતૂ્રો-પૌત્રો-પ્રપ્રૌત્રો 
છે.આ મારા બાળકોની મા છે.૫રમાત્માની કૃપાથી સ્વામીજી મારી બે વમલો છે.રવવન્ટ્દ્રનાથજી આશ્ચયમ 
ચસ્ક્ત સ્વરમા ંબોલ્યા કેુઃ આટલા બધા ધનાઢ્ હોવા છતા ંઆટલા સાદા ગરીબો જેવા ંક૫ડામંા ં
આવીને બેસતા હતા..કેમ..? 

મહારાજ..! હું સમજુ ંછંુ કેુઃ આ બાહ્ય તડક ભડક અને ભૌવતક ૫દાથો એ વાસ્તવવક ધન નથી.જે 
ધનથી આત્મધન ન મળે તે ધનનો ગવમ કરવો બેવકફૂી છે.તે ધન ક્ારે ચાલ્યુ ંજાય તેની ખબર 
૫ડતી નથી. ૫રલોકમા ંતે કોઇ કામમા ંઆવતુ ંનથી, એટલા માટે આ ધનનો ગવમ કરીને કથામા ં
આવવુ ંએ ના-સમજી છે.આ ધનને સભંાળતા ંસભંાળતા ંસભંાળવા યોગ્યને ના સભંાળવુ ંએ નાદાની 
છે. મહારાજ..! જ્ઞાન અને ભસ્ક્તના ધનની આગળ આ ભૌવતક ધનની કોઇ જ દકિંમત નથી.ભૌવતક 
ધન તો મને મજૂરી કરાવે છે.સાચુ ંધન તો આત્મધન છે અને તે જ મને સભંાળે છે..મારંૂ રિણ કરે 
છે.ખરેખર હું આપનો કૃતજ્ઞ છંુ.હંમેશ ના માટે આપણો આભારી રહીશ.મેં જીવનભર બાહ્યધનને 
કમાવવામા ંઅને સભંાળવામા ંમારા જીવનનો બહુમલૂ્ય સમય વેડફી નાખ્યો,તેમછતા ંજે સખુ અને 
શાવંત ન મળી તે આ૫ના પ્રવચનથી મને મળી.બાહ્ય વસ્ત્ર અલકંારને તચુ્છ સમજીને..સાદા ક૫ડા ં
૫હરેીને..કંગાળની જેમ આ૫ના દ્વાર ૫ર આવીને મને જે આધ્યાજત્મક ધનની પ્રાવપ્ ત થઇ છે જેનાથી 
હું ધન્ટ્ય બન્ટ્યો છંુ. 
રવવન્ટ્દ્રનાથ ટાગોરનુ ંમન પ્રસન્ન થયુ.ંજ્યા ંજ્ઞાનનો આદર થાય છે ત્યા ંજીવનનો આદર થાય છે. 
રવવન્ટ્દ્રનાથજીએ કહ્ુ ંકેુઃ શેઠ..! બાહ્ય ધન સાથે તમારી આસસ્ક્ત નથી અને ભભતરી(અંતરંગ) ધનનો 
આ૫ આદર કરો છો એટલે તમે વાસ્તવમા ંશેઠ છો.હું ૫ણ આજે ધન્ટ્ય બન્ટ્યો છંુ. તમારા જેવા 
ભક્તના ઘેર આવીને મને અનભુવ થયો કેુઃ મારંૂ કથા પ્રવચન કરવાનુ ંસાથમક થયુ ંછે.. ઘણી 
જગ્યાએ જવાનુ ંથાય છે,પરંત ુમોટા ભાગના લોકો માગંતા જ રહ ેછે,પરંત ુતમે બગુ્ધ્ધમાન છો.. 
નશ્વર ધનની માગંણી કરતા નથી..તેમછતા ંદાતા તમોને નશ્વર ધન આ૫તા જ જાય છે અને એ જ 
દાતા (૫રમેશ્વર) એ તમોને શાશ્વત ધનની ભખુની ભખુ મટાડવા માટે જ મને અહીં મોકલ્યો લાગે 
છે..! ધન વૈભવ હોવા છતા ંતેમા ંઆસસ્ક્ત ના રાખવી અને વવશે્વશ્વરના ચરણોમા ંબેસી પોતાના 
અહંકારને ગાળીને આત્માના અનભુવમા ંજે પોતાના જીવનને ધન્ટ્ય કરી લે છે તે જ સાચો ધનવાન 
છે... 
ગરુૂદેવ બાબા હરદેવવસિંહજી મહારાજ વનરંકારી બાબા એ સત્ય જ કહ્ુ ંછે કેુઃ 
!! જેટલી ઊંડી આસસ્ક્ત એટલુ ંમોટંુ દુુઃખ !! 
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કોઈ સબંધં કાયમી ખતમ થતા નથી (ભચિંતનની પળે)- કૃષ્ણકાતં નનડકટ 
સબંધંો અનાયાસે બધંાય છે અને અકસ્માતે તટેૂ છે. થોડાક સબંધંો વારસામા ંમળે છે પણ 
મોટાભાગના સબંધંો માણસ પોતે સજ ેછે. આપણને ગમતા માણસો ધીમે ધીમે આપણી જજિંદગીમા ં
પ્રવેશે છે અને ઘણા તો જજિંદગીનો એક ભાગ બની જાય છે. માણસનો સ્વભાવ છે કે એને જે ચીજ 
ગમતી હોય તેની સાથે લાગણી થઈ જાય. ઘર, શહરે, અમકુ વવસ્તાર, કોઈ દુકાનનો ઓટલો અને 
બીજી ઘણીબધી વસ્તઓુ એવી છે જે છોડતા માણસને જજિંદગીનો એક દહસ્સો છૂટતો હોય એવુ ંલાગે 
છે. 
એક માણસની વતનથી દૂરના શહરેમા ંબદલી થઈ. પ્રમોશન મળ્યુ ંહત ુ ંતેની ખશુી હતી પણ શહરે 
છોડવાનુ ંદુુઃખ હત ુ.ં તેણે કહ્ુ ંકે આ શહરે સાથે આખી જજિંદગી જોડાયેલી છે. બધુ ંજ પદરભચત છે. 
બધુ ંજ પોતાનુ ંલાગે છે. વતનની વાત નીકળે ત્યારે માણસ એવુ ંબોલતો હોય છે કે આ મારંુ ગામ 
છે. ગામ કોઈનુ ંહોત ુ ંનથી. માત્ર ગામમા ંએક ઘર જ આપણુ ંહોય છે, છતા ંઆખુ ંગામ આપણુ ંલાગે 
છે. તેનુ ંકારણ એ છે કે આપણુ ંઅસ્સ્તત્વ આખા નગર સાથે જોડાયેલુ ંહોય છે. એ માણસ ગામ 
છોડતા પહલેા ંગામમા ંચક્કર મારવા નીકળ્યો. બધુ ંછોડવાનુ ંહત ુ.ં પાનના ગલ્લાએ ગયો ત્યારે 
થયુ ંકે હવે અહીં પાછો ક્ારે આવીશ? દીકરીની સ્કલૂ જોઈને થયુ ંકે હવે આ પણ બદલાઈ જશે. 
કદરયાણાની દુકાને વેપારી કેવો હસીને આવકારે છે! ધીમે ધીમે એ માણસ ગામની બહાર સ્મશાન 
પાસેથી પસાર થયો. સ્મશાનમા ંએક ભચતા સળગતી હતી. આ દૃશ્ય જોઈને તે રીતસરનો રડી 
પડયો. આ જગ્યા સાથે પણ થોડોક નાતો છે. અહીં જ વપતાજીના અંવતમ સસં્કાર કયામ હતા. આ 
સ્મશાનની રાખમા ંથોડીક રાખ અમારા વશંની પણ છે. હવામા ંવપતાજીની ખશૂ્બ ુછે. વપતાના 
અવસાન બાદ માએ કરેલી એક વાત યાદ આવી અને તે સનુ્ન થઈ ગયો. માએ કહી રાખ્યુ ંછે કે હું 
મરી જાઉં ત્યારે મારા અસ્ગ્નસસં્કાર આ જ સ્મશાનમા ંકરજે, કારણ કે અહીંથી જ તારા બાપજુી ગયા 
છે. માણસ જાય પછી પગલા ંતો નથી રહતેા ંપણ કદાચ હવાનો કોઈ રસ્તો હશે, કદાચ અહીંની 
હવા જ મને તેની પાસે લઈ જશે! 
પોતાને ગમતી કોઈ વસ્ત ુતટૂી- ફૂટી જાય કે બગડી જાય તોપણ માણસને દુુઃખ થાય છે. આપણી 
પેન, આપણો ફોન, આપણુ ંવાહન અને બીજુ ંઘણુ ંબધુ ંઆપણા સાથે એવી રીતે જોડાયેલુ ંહોય છે કે 
એના વગર અસ્સ્તત્વ જ અધરંુૂ લાગે. આ બધી ચીજો તો વનજીવ છે. જો વનજીવ વસ્ત ુછોડતા આવુ ં
થાય તો જીવતા જાગતા સબંધંો તટૂવાની વેદના તો થવાની જ છે. વનજીવ વસ્તઓુ સાથે તો માત્ર 
આપણી આદતો જોડાયેલી હોય છે. સજીવ વ્યસ્ક્ત સાથે તો આપણા વવચારો, આપણુ ંસખુ, આપણુ ં
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દુુઃખ અને આપણા વ્યવહારો જોડાયેલા હોય છે. એટલે જ નજીકના અને સાચા સબંધંોને તટૂવા ન 

દેવા.  

 
 

ફક્ત 8 દદવસ અને 8 સકંલ્પથી મેળવો પરમ શાવંત...! 
 

શાવંતની શોધ અને પ્રાગ્પ્ત બહારથી અંદરની તરફ નહીં, પણ અંદરથી બહારની તરફથતી પ્રદરયા 
છે. મનના કોઇ ખણૂામા ંકંઇ વવખેરાયેલુ ંહોય તો તેને એકવત્રત કરવુ ંજરૂરીછે. ચાલો, આઠ દદવસનો 
અભ્યાસ શરૂ કરીએ. રોજની એક દરયા નક્કી છે. જ્યારે પણભલૂો, ફરીથી શરૂ કરો...  
પહલેો દદવસ સ્વીકૃત ભાવથી જીવો 
તમારી પદરસ્સ્થવત (તે ગમે તેટલી ખરાબ હોય) અને લોકો (જેમની સાથે તમે છો)ને તેજેવા છે, તેવા
 જ રૂપમા ંસ્વીકાર કરો કારણ કે બીજાને બદલવાની કોવશશ કરવામા ંતમેપોતે જ તમારી શસ્ક્ત  
વેડફો છો. પહલેા ંતમારી જાતને બદલો, તો પછી બધુઆંપોઆપ જ બદલાઇ જશે.  
બીજો દદવસ આભાર માનો, આશીવમચન આપો 
જો તમને એવુ ંલાગતુ ંહોય કે તમારા લીધે બીજાને દુ:ખ કે નકુસાન થઇ રહ્ુ ંછે, તોએવી વ્યસ્ક્તને 
ખબૂ આશીવચન આપો. આનાથી તમારી અંદર અટકી ગયેલીહકારાત્મક ઊજામનો પ્રવાહ વહવેા  
લાગશે, ચેતના શિુ થશે. તમે તમારો પે્રમ વહેંચશો,તો દુવનયાભરનો પે્રમનો ખજાનો તમારા માટે  
ખલુી જશે.  
ત્રીજો દદવસ એક દદવસમા ંએક સકંલ્પ 
જે લક્ષ્યને સૌપ્રથમ મેળવવા ઇચ્છતા ંહો, સવારે ઊઠો ત્યારે સૌથી પહલેા ંતમારીસપંણૂમ શસ્ક્તથી  
મનોમન તેનુ ંપનુરાવતમન કરો અને એ પણૂમ કરવામા ંલાગી જાવ. રાતે્રસતૂી વખતે સકંલ્પ પ્રાગ્પ્ત 
માટે શાવંતથી આંખો બધં કરીને મક્કમ બનો. સકંલ્પ લેવાથી જ સકંલ્પશસ્ક્ત વધે છે અને પછી  
એકાગ્રતા પણ તમારો સાથ આપશે. 
ચોથો દદવસ ફદરયાદ ન કરો 
મનોમન નક્કી કરો કે કોઇ પણ વ્યસ્ક્તને કંઇ પણ બાબત અંગે ફદરયાદ નહીં કરો. કોઇપ્રકારની  
અપેિા રાખ્યા વવના તમારંુ કામ કરતા ંરહો. પહલેા જ દદવસથી આવી ટેવછુટી જાય એવુ ંતો નહીં 
કહી શકાય, પણ ધીરે ધીરે તમે ફદરયાદ કરવાનુ ંછોડી  દેશો.તેની સાથે ધીમે ધીમે દુ:ખ પણ જતા ં 
રહશેે.  
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પાચંમો દદવસ રોધ ન કરો 
જ્યારે પણ ગસુ્સો આવે, ત્યારે એને મનમા ંથોડી વાર દબાવી રાખી માત્ર સાિી બનીનેપદરસ્સ્થવતને
વનહાળો. ગસુ્સો તમને અંસતભુલત કરી દેનારી નકારાત્મક ઊજામ છે.ગસુ્સામા ંલોકોના હાથ-પગ અને  
શરીર ધ્રજૂવા માડં ેછે તે આ બાબતનુ ંનદાહરણ છે.  
છઠ્ઠો દદવસ ખશુ રહો 
મનમા ંખશુીની ભાવના રાખો. તમને થોડા જ દદવસમા ંખ્યાલ આવશે કે આ ખશુીનાતરંગ અનેક 
ગણા વધીને તમારા અંતર,ઘર, આસપાસના વાતાવરણમા ંપ્રસરવાલાગ્યા છે. જ્યારે આપણે ખશુ  
રહીએ છીએ, ત્યારે ખશુી તેની પાછળ અનેક ખશુી લઇનેઆવે છે. ખશુાલીભયુું મન તમારા માટે  
સખુના નવા દ્વાર ખોલી નાખે છે. 
સાતમો દદવસ બસ એક વમવનટ 
ઇશ્વર સાથે જોડાયા હોવાનો અનભુવ કરીને તેના પ્રત્યે આભારી બનો. ઇશ્વર સાથેજોડાવાનો  
અનભુવ શારીદરક શસ્ક્તની  અનભુવૂત કરાવે છે. દદવસમા ંએક વમવનટ માટેપણ પોતાના  
ઇષ્ટદેવનુ ંનામ નચ્ચારવાથી માનવસક શાવંત મળે છે. 
આઠમો દદવસ સાિીભાવથી જીવો 
મનમા ંસતત ચાલ્યા કરતા ંવવચારોથી અગ્લ્પત રહવેાનો પ્રયત્ન કરો. મનમા ંજે કંઇ વવચાર  
ચાલતા ંહોય તેને સાિીભાવે વનહાળો. શરૂઆતમા ંખ્યાલનહીં આવે, પણ ધીરે ધીરે તમને પોતાને 
જ સમજાવા લાગશે કે કયો વવચાર સારો છે અને કયો ખરાબ? થોડા જ દદવસોમા ંખોટા વવચાર  
આવતા ંઅટકી જશે - લેખક – અજ્ઞાત  
 

સખુી અને સતંોષી જીવનના ંનવ સતૂ્રો 
1] કામ કરવામા ંઆનદં આવે એટલા પ્રમાણમા ંસ્વાસ્લય. 
2] જરૂદરયાતો સતંોષી શકાય એટલુ ંધન. 
3] મશુ્કેલીઓનો સામનો કરી, તેને માત કરવા માટેનુ ંબળ. 
4] પોતાની ભલૂ કબલૂ કરવા જેટલી મનની મોટાઈ. 
5] પદરશ્રમ કરવાની અને વસદ્ધિ ન મળે ત્યા ંસધુી પ્રયત્નો ચાલ ુરાખવા જેટલી ધીરજ. 
6] પાડોશીઓમા ંસનુ્ટ્દરતા, સજ્જનતા શોધી કાઢવા જેટલી ખેલદદલી. 
7] બીજાને નપયોગી થવા જેટલો પે્રમ. 
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8] ઈશ્વરની કૃવતઓને સમજવા માટેની શ્રિા. 
9] ભવવષ્યની ભચિંતા અને ડર ન રહ ેએટલા પ્રમાણમા ંઆશા. 
 
માણસની પાચં ખોટી ધારણાઓ તેને આખી જજિંદગી દૂ:ખી કરવા માટે પરૂતી છે : 
(1) મારી મહનેત કરતા ંમને ઓછંુ મહનેતાણુ ંમળે છે અને મારંુ શોષણ થાય છે! 
(2) મારી લાગણીઓને કોઈ સમજત ુનથી અને મારી વાત કોઈ સાભંળત ુનથી! 
(3) મારા કામની કોઈ કદર કરત ુનથી અને મને યશ મળતો નથી! 
(4) મેં હંમેશા ંબધાને મદદ કરી છે અને હવે મારે જરૂર છે ત્યારે મને કોઈ મદદ કરત ુનથી! 
(5) મારો કોઈ દોષ નથી હોતો અને છતા ંમારો જ વાકં કાઢવામા ંઆવે છે! 
 

ઘણાને દુુઃખી થવામા ંજ મજા આવતી હોય છે 
દદમ પયદા કર, દવાનુ ંપછૂ મા, એટલે કે તુ ંખદુાનુ ંપછૂ મા, 
નાવ જાવા દે ખદુાના નામ પર, તુ ંસકુાનીને હવાનુ ંપછૂ મા - શયદા 
દુુઃખ શુ ંછે એની જેને ખબર નથી એ માણસ સખુી છે, પણ સખુ શુ ંછે એની જેને ખબર નથી 
એ માણસ ક્ારેય સખુી થઈ શકતો નથી. આપણને દુુઃખી થવાની અને દુુઃખી રહવેાની એટલી 
બધી આદત પડી ગઈ છે કે આપણે સખુી થવાનુ ંજ ભલૂી ગયા છીએ. હકીકતે તો આપણે જેને 
દુુઃખ કહતેા ફરીએ છીએ એ દુુઃખ હોત ુ ંજ નથી, આપણે તેને પપંાળી અને પોષીને આપણામા ં
ધરાર જીવતુ ંરાખીએ છીએ. 
 
સખુી થવા માટે આપણને કારણ મળતુ ંનથી અને દુુઃખી થવા માટે આપણે કારણ શોધવુ ંપડતુ ં
નથી! વાત વાતમા ંઆપણે બહ ુસહલેાઈથી દુુઃખી થઈ જઈએ છીએ. ઘણા લોકો તો એવા હોય 
છે જેને સખુ સદતુ ંજ નથી, દુુઃખી થવા માટે બહાનાની જ રાહ જોતા ંહોય છે. ઘડીકમા ંમડૂ 
ઓફ થઈ જાય છે. મગજ નપર ગસુ્સો સવાર થઈ જાય છે. ઘણા લોકો એવુ ંકહતેા હોય છે કે 
યાર ક્ાયં મજા નથી આવતી! તેને પછૂીએ કે કેમ મજા નથી આવતી? તો એની પાસે કોઈ 
જવાબ હોતો નથી. 
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એવુ ંનથી કે માણસ ક્ારેય દુુઃખી ન થાય. દુુઃખી થવુ ંએ સ્વાભાવવક છે. જજિંદગીમા ંઘણા 
પ્રસગંો એવા બનતા રહ ેછે કે માણસ દડસ્ટબમ થાય. કોઈના વતમનથી આપણને ક્ારેક લાગી 
આવે છે. એણે મારી સાથે આવુ ંકયુું? આપણે માનતા અને ઇચ્છતા હોઈએ તેનાથી જુદંુ કોઈ 
કહ ેત્યારે આપણે દુુઃખી થઈ જઈએ છીએ. આપણે એ સ્વીકારી જ નથી શકતા કે આપણે જેને 
પે્રમ કરીએ છીએ, આપણે જેને આપણા માનીએ છીએ એ એવુ ંકંઈ કરે. આપણે એવુ ંજ ઇચ્છતા 
હોઈએ છીએ કે આપણને ગમે એવુ ંજ આપણા લોકો કરે. આપણને આપણો વાકં ક્ાયં દેખાતો 
જ નથી. દુુઃખી આપણે થઈએ છીએ અને જવાબદાર બીજાને ઠેરવીએ છીએ. 
 
દુુઃખને બને એટલુ ંિડપથી ખખેંરી નાખવુ ંજોઈએ. આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે દુુઃખને 
ભલૂતા નથી. દુુઃખને યાદ કયે રાખીએ છીએ. એક ડોક્ટરે કહ્ુ ંકે, ગમૂડાને ખોતરીએ નહીં તો 
ગમૂડંુ િડપથી મટી જાય. દુુઃખનુ ંપણ એવુ ંજ છે. દુુઃખને ખોતરવાનુ ંબધં કરો તો સખુ 
િડપથી પાછંુ આવી જશે. મોટા ભાગે તો આપણે જ દુુઃખને છોડવા નથી ઇચ્છતા હોતા. 
આપણને ટેન્ટ્શનમા,ં નપાવધમા,ં ભચિંતામા ંઅને હરેાન થવામા ંમજા આવતી હોય છે. ટેન્ટ્શન 
વગરનુ ંજીવન આપણને માફક આવતુ ંનથી. 
 
ઘણા લોકો એવા હોય છે જેની પાસે દુુઃખી થવા માટે આખુ ંભલસ્ટ હોય છે. એક ભચિંતા ટળે ત્યા ં
એ બીજી શોધી કાઢે છે. પ્રશ્નને હલ કરવા માટે સવાલ ઊભા કરતા રહ ેએવા લોકોની આપણે 
ત્યા ંકમી નથી. ઘણાને તો ફરવા જવાનુ ંપણ ટેન્ટ્શન હોય છે. મજા આવશે કે નહીં? બધી 
વ્યવસ્થા બરાબર થઈ જશે કે નહીં? આપણને ફાવે એવુ ંરહવેાનુ ંઅને ભાવે એવુ ંખાવાનુ ં
મળશે કે નહીં? મજા માટે એની તૈયારી જ નથી હોતી. 
 
જજિંદગીમા ંદરેક વાતને અત્યતં ગભંીરતાથી લેવાની જરૂર જ હોતી નથી. મોટા ભાગની વાતોને 
હળવાશથી લેવી જોઈએ. દરેક વાતમા ંવવચાર કરવો સારી વાત છે, પણ વધ ુપડતો વવચાર 
પણ ઘણી વખત આખી વાતને ગ ૂચંવી નાખતો હોય છે. ‘ઓવર વથદકિંગ’ પણ જોખમી છે. જે 
વાત માટે જેટલુ ંવવચારવાની જરૂર હોય એટલુ ંજ વવચારવુ ંજોઈએ. વધ ુપડતા વવચારો પણ 
દુુઃખી થવાનુ ંએક કારણ છે. 
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એક શાયરે લખેલી ગિલની પસં્ક્ત છે. બેનામ સા યે દદમ , ઠહર ક્યુ ંનહીં જાતા? જો બીત ગયા 
હૈ વો ગજુર ક્યુ ંનહીં જાતા! જે વીતી ગયુ ંછે એ ભલૂી જઈએ તો જ જજિંદગીની મજા છે, પણ 
આપણે એવુ ંનથી કરતા. સતત જૂની વાતોને યાદ કરીને દુુઃખી થઈએ છીએ. ઘણા લોકોને તો 
‘ભબચારા’ રહવેામા ંજ મજા આવવા લાગે છે. કોઈ દયા ખાય, કોઈ સહાનભુવૂત બતાવે તો એને 
સારંુ લાગે છે. કોઈ દયા ન ખાય તો પણ એ દુુઃખી દુુઃખી થઈ જાય છે. મારી તો કોઈને દયા 
જ નથી! મારા વવશે તો કોઈ કંઈ વવચારત ુ ંજ નથી! આવી વાત સાભંળીને એક ભાઈને તેના 
વમત્રએ કહ્ુ ંકે તુ ંકોનુ ંવવચારે છે? તુ ંતો તારંુ જ વવચારે છે કે તારા માટે કોઈ કંઈ વવચારત ુ ં
નથી! તુ ંતારી ભચિંતામાથંી બહાર આવ. 
 
સૌથી મોટી વાત એ છે કે માણસની સખુી થવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. જેને સખુી થવુ ંજ ન 
હોય તેને કોઈ સખુી કરી શકે નહીં. કોઈ માણસ આપણને દુુઃખી કરી શકે, પણ સખુી તો આપણે 
આપણી જાતે જ થવુ ંપડતુ ંહોય છે અને તેના માટે સૌથી પહલેા ંએવુ ંમાનવાની જરૂર છે કે હું 
દુુઃખી નથી. હું સખુી છંુ અને હું સખુી થવા માટે જ જન્ટ્મ્યો છંુ. મને કોઈ દુુઃખી કરી શકે નહીં. 
દુુઃખને હું મારામા ંટકવા જ નહીં દઉં, પણ ના, આપણે સખુી થવુ ંજ નથી હોત ુ,ં કારણ કે 
આપણને દુુઃખમા ંજ મજા આવવા માડંી હોય છે. 
 
બીમાર અને બીમારી વવશે થયેલા ંસશંોધનો એવુ ંકહ ેછે કે જેનામા ંસાજા થવાની ઇચ્છા જેટલી 
તીવ્ર હોય છે એ એટલી િડપથી સાજા થઈ જાય છે. માણસ બીમાર પડે ત્યારે એ ડોક્ટર 
પાસેથી દવા લ્યે છે. દવા ખાય ત્યારે એ એવુ ંજ માને છે કે આ દવા ખાઈશ એટલે હું સાજો 
થઈ જઈશ. આવી માન્ટ્યતા જ માણસને સાજા થવાની પે્રરણા પરૂી પાડે છે. બીમારી અને દુુઃખ 
શારીદરક હોય છે તેના કરતા ંઘણા બધા અંશે માનવસક હોય છે. બે વ્યસ્ક્તને એકસરખી જ ઈજા 
થઈ હોય છતા ંએકને વધ ુદદમ થાય છે ને બીજાને ઓછંુ દદમ થાય છે. કોઈના પગમા ંફે્રક્ચર 
થાય તો એ બરાડા પાડ ેછે અને બીજાને એવુ ંથાય તો સહન કરીને પણ હસતો રહ ેછે. કોઈ 
ઇન્ટ્જેક્શનની સોય જોઈને જ ધ્રજૂવા લાગે છે, તો કોઈ હસતા મોઢે ઇન્ટ્જેક્શન લઈ લ્યે છે. આ 
વાત જ બતાવે છે કે દુુઃખ એ માણસની માનવસકતા કેવી છે તેના પર આધાર રાખે છે. એક 
માણસ સાધ ુપાસે ગયો. તેણે સાધનેુ સવાલ કયો કે દુુઃખ એટલે શુ?ં સાધએુ કહ્ુ ંકે, દુુઃખ જેવુ ં
તો કંઈ હોત ુ ંજ નથી. આપણે જ અમકુ પદરસ્સ્થવતને દુુઃખ માની લેતા હોઈએ છીએ. આપણે 
આપણી જજિંદગીના અને આપણા સખુના ચોક્કસ ખ્યાલો મનમા ંબાધંી લઈએ છીએ અને તેમા ં
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જરાકેય ફેરફાર થાય તો આપણે આપણી જાતને દુુઃખી માનવા લાગીએ છીએ. દરરોજ રાતે નવ 
વાગ્યે સવૂાનો વનયમ બનાવી લઈએ છીએ અને પછી જે દદવસે નવ વાગ્યે સઈૂ ન શકીએ તે 
દદવસે દુુઃખી થઈએ છીએ. તેનુ ંકારણ એ જ હોય છે કે ક્ારેક મોડંુ થાય એવુ ંસ્વીકારવા 
આપણુ ંમન તૈયાર જ નથી થતુ.ં સખુી થવા માટે એક યાદ રાખવા જેવી વાત એ છે કે ક્ારેય 
એવુ ંન માનવુ ંકે બધ ંઆપણે ધાયુું હોય અને આપણે ઇચ્છયુ ંહોય એ જ રીતે થાય, કારણ કે 
એવુ ંનહીં થાય ત્યારે તમે દુુઃખી થશો. ઊલટંુ એવુ ંમાનો કે આપણે ધારતા હોઈએ એવુ ંથવાનુ ં
જ નથી, કારણ કે એ જ જજિંદગી છે. 
 
સખુ સહજ છે. દુુઃખ અસહજ છે, પણ આપણે ઊંધુ ંમાનવા લાગ્યા છીએ. દુુઃખને સહજ માનીએ 
છીએ અને સખુને અસહજ માનીએ છીએ. સખુ આપણને સદતુ ંનથી અને દુુઃખ આપણે છોડતા 
નથી. સખુ પાછળ ઘણા લોકો એટલા બધા દોડતા હોય છે કે એ દોડથી જ દુુઃખી થાય. સખુ 
તો હોય જ છે. સખુને શોધવાનુ ંહોત ુ ંજ નથી. માત્ર દુુઃખને ખખેંરવાનુ ંહોય છે. જેને સાચા 
અથમમા ંદુુઃખ કહવેાય એવા ંદુુઃખ તો બહુ ઓછા ંજ હોય છે. મોટા ભાગે તો આપણા ંદુુઃખ 
આપણે માનેલા ંઅને ઊભા ંકરેલા ંહોય છે અને આ દુુઃખ સાથે આપણને એવુ ંફાવી ગયુ ંહોય છે 
કે આપણને તેના વગર ઇિી જ લાગતુ ંનથી. યાર બહુ ભબિી છંુ, ખબૂ જ કામ છે, ઘણા ંબધા ં
ટેન્ટ્શન છે, નવરા ંજ નથી થવાત ુ.ં આવા ંવાક્ો હવે દરરોજ સાભંળવા મળે છે. આપણે બધી 
જ વસ્તનેુ અને દરેક કામને નપાવધ ગણીને જ કરવા લાગ્યા છીએ. કોઈ કામ આપણને સહજ 
લાગતુ ંજ નથી. જલ્દી જલ્દી બધુ ંજ કરવામા ંઆપણે જીવવાનુ ંજ ભલૂી ગયા છીએ. તમને 
ક્ારેય એવુ ંલાગે છે કે તમે ઘણી બધી કારણ વગરની ભચિંતા કરો છો? બસ આ ભચિંતાઓ 
ખખેંરી નાખો, સખુ તો તમારી રાહ જોઈને જ બેઠંુ છે. સખુ તમારી અંદર પ્રવેશે એટલી 
મોકળાશ તો એને આપો - ભચિંતનની પળે - કૃષ્ણકાતં નનડકટ 

છેલ્લો સીન 

જેઓ વધારેમા ંવધારે ફદરયાદ કરે છે, એમના વવશે સૌથી વધારે ફદરયાદો હોય છે - મેલય ુહનેરી 
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આ નાું બાળકોની આંખોનુું તે  જાળવો 
તમારી વય વધે છે, વાળ સિેદ થાય છે. કદાચ હૃદય કે આંતરડાું નબળાું પડે છે પણ માત્ર 
ઈશ્વરે આપેલી આંખ   તમને મોડે સધુી સથવારો આપવા માગે છે પણ આપણે એ આંખને 
સાચવીએ છીએ ખરા? 
ભગવદ્ ગીતામાું ભગવાન કૃષ્ણે અજુ ણનને કહલે ુું કે મારા મવરૂપને તુું હજારગણુું અને અનેક 
ઘાટમાું  ોઈશ પણ તે માટે આ તારી ભૌનતક આંખો કામ નહીં લાગે. તે માટે તારે દદવ્ય ચક્ષ ુ
 ોઈશે. માનવીને આ આંખોની દદવ્ય દ્રષ્ષ્ટ ન મળે ત્યાું સધુી આ  ગતને  ોવા માટે તેણે તેને 
ભગવાને આપેલી બે ભૌનતક આંખોથી  ોવાનુું રહશેે.  
પણ જેને આપણે તમામ  ણ શરીરના રતન રૂપે ગણીએ છીએ તે આંખોને સાચવીએ છીએ 
ખરા ? ચારેકોર હુું  ોઉં છુું કે બચપણથી   બાળકોની આંખો અને આંખોના તે ને હાનન 
કરનારા અને આંખના તે ને ઓ પાઈ  વાના   ધુંધા કરીએ છીએ. આજે દરેક ચારમાુંથી એક 
બાળક રાત પડે એટલે બરાબર  ોઈ શકતુું નથી કે વાુંચી શકતુું નથી. શહરેોમાું મોટરોના 
અકમમાત થાય છે તેમાું આંખે ઓછુું  ોનારા કે નાઈટ બ્લાઈન્ડનેસવાળાના અકમમાતનુું િમાણ 
૨૦થી ૨૫ ટકા વધી ગર્ુું છે. 
મારી પાસે ‘ધ નેચરલ વે ટુ બેટર આઈ સાઈટ’ નામનુું ડૉ.. જે. આઈ. રોડેલ નામના 
નેચરોપથીનુું પમુતક છે અને આંખ નવશેના એન્સાઈકલોપીદડયા જેવુું ડૉ.. સાયમન ઇંગ્ઝનુું પમુતક 
‘ધ આઈ-એ નેચરલ દહમરી’ છે. આ નવદ્વાન લેખકે સરસ વાત કરી છે. તમારી વય વધે છે, 
વાળ સિેદ થાય છે. કદાચ હૃદય કે આંતરડાું નબળાું પડે છે પણ માત્ર ઈશ્વરે આપેલી આંખ   
તમને મોડે સધુી સથવારો આપવા માગે છે પણ આપણે એ આંખને સાચવીએ છીએ ખરા ? 
મને હજી ૮૧ની ઉંમરે મોનતયો આવ્યો નથી. વાુંચવાના ચશમાુંના નુંબર સતત બદલાવા પડતા 
નથી. શુું કામ? ગાુંધીજીના નનસગોપચાર આશ્રમમાુંથી મને આંખને સાચવવાનો ઈલમ મળ્યો છે. 
ખાનપાનમાુંથી ખાુંડને નતલાું લી આપી છે. આજે ખાુંડથી માત્ર તમે ડાયાણબટીસને કારણે ડરો 
છો પણ ખાુંડ તમારી આંખનીય દુશમન છે. આંખના તે  માટે નવટાનમન ‘એ’  રૂરી છે. પણ તે 
માટે હુું લીવર કે માછલી કે ઇંડાની ભલામણ નહીં કરુું. સૌથી મોટો સોસણ ગા રમાું છે. પાલકની 
ભાજી, આલ ુબખુારા, પપૈયા અને ખાસ કરીને આમળામાું છે.  
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નશયાળામાું તાજા આમળાનો રસ મધ સાથે પીવાનુું કોઈને યાદ આવે છે ? આંખને તો આપણે 
‘ટેઈકન િોર ગ્રાન્ટેડ’ લઈ લીધી છે. અમે નાના હતા ત્યારે મારી બા કાળી દ્રાક્ષ રાતે્ર પલાળીને 
સવારે તેનુું પાણી પાતી. આજે પણ હુું ૪૦ વષણથી કાળી દ્રાક્ષનુું પાણી સવારે પીઉ છુું. લેખક 
તરીકે મારે મોટી ઉંમર સધુી લખવુું-વાુંચવુું છે. ભીડ પડે તો રાતેય મારે વાુંચવુું કે લખવુું પડે 
છે પણ હુું આંખના રતનને સયૂાણમત પછી વાુંચવામાું, લખવામાું કે ટીવી  ોવામાું વેડિતો નથી. 
આંખ માટે તમે ગમે તેટલુું આધનુનક નવજ્ઞાન વાુંચો પણ આંખને માટે કુદરતી જાળવણી અને 
કુદરતી ઉપચાર   મલૂ્યવાન છે. ભગવાન કૃષ્ણે અજુ ણનને દદવ્ય દ્રષ્ષ્ટથી  ોવાનુું કહલે ુું. તો 
અંગે્ર  કનવએ લગભગ એવી   વાત કરીને કહલે ુું કે આંખ તો આત્માની બારી છે. આ બારી 
થકી તમે માણસના ચાદરત્રયને નનહાળી શકો. તમારી આંખ ઘણુું કહી દે છે. આચાયણ ર નીશ 
કહતેા કે કોઈ સાથે આંખ નમલાવશો નહીં. આંખની શસ્ક્ત ગ બની હોય છે.  
મમકાલીન નામની ઔષનધ આંખની શસ્ક્તને અનેકગણી વધારી દે છે પણ તે દુલણભ છે.  ો 
આંખની શસ્ક્ત  બરદમત હોય તો તે સાચવવા જેવી ખરી કે નહીં? કનવઓએ વધમુાું વધ ુ
વણણન કર્ુું હોય તો તે બીજા શરીરનાું અંગ કરતાું વાળ પછી આંખનુું કર્ુું છે.  
સરેુશ દલાલે લખેલુું-આ આંખ મળી 
તો મળ્ર્ુું આભ, ને ચરણ મળ્યાું તો ધરતી કુદરતે બકે્ષલી આ આત્માની બારી જે મિતમાું ભેટ 
મળેલી છે તેની ત્યારે   દકિંમત સમજાય જ્યારે તે ઝાુંખી થાય છે કે આંખ ચાલી જાય છે.  
મહાન દિલસિૂ  યો પાલ સાત્રgને ૭૯ની ઉંમરે આંખની ઝાુંખપ આવી. એટલા માટે કે તે 
સાકરના શોખીન હતા. તેમણે બીજા પાસે પમુતકો વુંચાવવા પડતાું ત્યારે તે કહતેા કે બીજા પાસે 
લેખ લખાવવો કે પમુતક વુંચાવવુું તે તો જાણે સુુંદરીના હોઠ ઉપર કાગળ રાખીને ચુુંબન કરવા 
જેવુું લાગે છે. દણક્ષણ ભારતમાું લાડકી દીકરીને નનૈા કહ ેછે. ર પતૂો આંખના સોગુંદ ખાય છે. 
નશવની પજૂામાું એક કમળ ઓછુું પડેલુું ત્યારે રાવણે એક આંખ કાઢીને ધરી દીધેલી. ‘આંખની 
શરમ’ એ શબ્દ ખબૂ વપરાય છે.  
તમારી પાસે કોઈ ઉછીના પૈસા માગે અને ના પાડવા હોય તો આડુું  ોઈને ના પાડવી પડે છે. 
આંખની શરમ ગ બની હોય છે. માનવનવકાસ અથૉત ્ઉત્ક્રાુંનતવાદને વહતેો કરનારા નવજ્ઞાની 
ચાલ્સણ ડાનવિને કહલે ુું કે મને એક ભયાનક પળ બરાબર યાદ આવે છે કે  ો મારી આંખ ચાલી 
 શે તો? અને એ નવચારથી હુું ઠુંડોગાર બની ગયેલો. આપણે આંખની દકિંમત કે એનુું 
પોટેસ્ન્શયલ 
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જાણતા નથી. આપણી આંખ રુંગો પારખવાની અદ્ભુત શસ્ક્ત ધરાવે છે. જુદી જુદી રુંગની 
સપાટીના એક કરોડ રુંગો આંખ  ોઈ શકે છે. પણ  ગતમાું દરેક સમયે ૭થી ૧૦ ટકા લોકો 
રુંગ-આધળા (કલર બ્લાઈન્ડ) હોય છે. અને એટલી   સુંખ્યામાું રતાુંધળા એટલે કે રાતે્ર ન  ોઈ 
શકનારા હોય છે. તેની સુંખ્યા રો બરો  વધે છે અને આજે તો ઘણાું બાળકો પણ રાતે્ર ઓછુું 
 ોઈ શકે છે.  
આ સુંખ્યા ૨૧મી સદીમાું સતત વધવાની છે. સ્ત્રીઓને ઈશ્વરે આપણા કરતાું વધ ુતે મવી આંખ 
આપી છે. કદાચ એટલા માટે કે ચશમાુંવાળી સ્ત્રીનુું રૂપ અડધુું થઈ જાય છે. લુંડન ર્નુન.ના 
મદહલા િોિેસર દડયાને મેકગનેસે આંખના સુંશોધન પછી કહલે ુું કે પરુુષો ઝાુંખા િકાશમાું વાુંચી 
ન શકે પણ સ્ત્રી ઝાુંખા િકાશમાું વાુંચી શકે છે. આ વાત ૨૧ વષણ પહલેાું કહલેી. પણ આજે 
સ્ત્રીઓએય તેમની આંખ વધ ુબગાડી છે. આંખના તે  છે ત્યાું સધુી તેની તમને દકિંમત નથી. 
૧૯૮૧માું મને આંકડા મળેલા કે ભારતમાું દર વષે આંખની કાળજી નહીં લેવાથી સવા લાખને 
અંધાપો આવે છે તેમાું નાઈટ બ્લાઈન્ડનેસના તો કોઈ આંકડા મળતા નથી. મુુંબઈના પરાુંમાું 
રહતેા સથુાર હરસોરા રતાુંધળા છે તેથી નમસ્ત્રીનુું કામ રાતે કરી શકતા નથી - આસપાસ, કાુંનત 
ભટ્ટ 
 
ધ મેજજક 
‘ધ વસરેટ’ અને ‘પાવર’ની સફળતા બાદ લેભખકા રોન્ટ્ડા બનમનુ ંત્રીજુ ંપસુ્તક છે ‘ધ મેજજક.’ આગળના ં

બનેં પસુ્તકો કરતા ંઆની લેખન શૈલી તદ્દન જુદી છે અને આ મેજજક (દૈવીશસ્ક્ત)ની અસર જીવન 

પર કેવી રીતે પાડવી તેનુ ંમાગમદશમન અપાયુ ંછે. લેભખકા માને છે કે દરેક સફળ વ્યસ્ક્તમા ં

આભારવવૃત્ત હોય છે. જીવનમા ંજે નથી મળ્યુ ંતેની ભચિંતા છોડી જે મળ્યુ ંછે તેના માટે જો કૃતજ્ઞતા 

વ્યક્ત કરીએ તો જીવનમા ંજાદુઇ અસર જોવા મળશે. ‘ધ મેજજક’નો આ સદેંશ છે. થોડા વવચારો 

જોઈએ. 

કંઇ મેળવવુ ંહોય તો સામે કંઇક આપવુ ંપડે છે. જે મળ્યુ ંછે તેના માટે આભાર માનશો તો વધારે 

મળશે. બીજાઓની ટીકા નેગેદટવ ઊજામ પેદા કરે છે અને આકષમણના વનયમ પ્રમાણે જીવનમા ં

નકારાત્મકતા લાવે છે. આભારવવૃત્ત સબંધંો સધુારે છે. જેને આપણે નસીબ માનીએ છીએ તે પણ 

આ કૃતજ્ઞતાનુ ંજ વળતર છે. અમકુ રોજજિંદી વસ્તઓુને આપણો અવધકાર માની લઈએ છીએ. જેમ કે 
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પાણી અને વીજળી. જો એક દદવસ પાણી કે વીજળી બધં રહ ેતો કેવા અકળાઇએ છીએ પણ એ 

જ્યારે મળે છે ત્યારે કોઈનો આભાર માન્ટ્યો છે? દરેક ખરાબ સ્સ્થવતમા ંપણ કંઇક સારંુ હોય છે માટે 

તેના પર ધ્યાન આપો. 

કોઈ વસ્ત ુમળે તે પહલેા ંએનો આભાર માનવાની આદત કેળવો. ભોજન પહલેા ંઆભાર માનવાની 

પ્રથા સદીઓ જુની છે. દરેક આદદવાસી વવવધમા ંઇગ્ચ્છત ઘટના પહલેા ંએનો આભાર માનવામા ં

આવે છે. આભાર સપંવત્ત છે, ફદરયાદ દદરદ્રતા છે. બીજાની વતમણ ૂકં પર આપણો કાબ ૂનથી માટે 

સારા કે ખરાબ દરેક વ્યવહારનો આભાર માની પોતાના માગમ પર આગળ વધતા રહો. દરેક 

દરયાની પ્રવતદરયા હોય છે. જેમ બીજાનો સારો વ્યવહાર આપણને ગમે છે, તેમ આપણો સારો 

વ્યવહાર બીજાની વતમણ ૂકં બદલી શકે છે. મનમા ંજેટલો દ્વષે રાખશો તેટલો ભારેલા અસ્ગ્નની જેમ 

તમને એ દિાડતો રહશેે.  

નાની બીમારીમા ંપણ ઘણા લોકો એના વવશે સશંોધન કરવા માડંે છે અને સમસ્યાને વધારે જદટલ 

બનાવી દેતા હોય છે. બીમારીમા ંપણ જો સ્વસ્થતાના વવચારો કરશો તો બીમારી દૂર કરવામા ં

મદદ મળશે. કંઈ પણ ન ધારેલુ ંબને તો આપણે માની લઈએ છીએ કે એ ખરાબ જ હશે. પણ એવુ ં

હંમેશા ંહોત ુ ંનથી. 

દરેક સ્સ્થવતમા ંફદરયાદો કરનાર જ્યા ંહતા ત્યા ંજ રહી જાય છે. જ્યારે તમે બીજાને મદદ કરવાનુ ં

વવચારો છો ત્યારે આંતદરક શસ્ક્ત આપોઆપ આવી જાય છે. તમે પોતે જાદુની છડી બની જાઓ છો. 

ભલૂ વવના પ્રગવત થતી નથી માટે પોતાની ભલૂને સ્વીકારતા શીખો. પોતાની ભલૂ માટે બીજાને 

દોષી ન ગણો. ભલૂોની એક સભૂચ બનાવી એમાથંી કેટલુ ંશીખ્યા છો તે નક્કી કરો. પ્રગવત માટે એ 

જરૂરી છે.‘ - નવી નજરે, બકુલ બિી 

દવાના ખચમથી બચવા સ્વાદને કંરોલ કરો 
ખોરાકનો ચસ્કો ૧૦ વષમ પછી દરેક ગજુરાતીને તભબયત માટેના ખચમના ખાડામા ંનતારે છે. 
આજે ૯૦ ટકા સ્ત્રીને રસોઇ કરવી ગમતી નથી. રસોઈયણો ભડકા તાપ રસોઇ ખતમ કરી એક 
ઘરથી બીજા ઘર અને ત્રીજા ઘરે ‘રસોઇ પકાવવા’ નહી પણ રસોઇ પતાવવા જાય છે. 
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અલાન વોટસ નામના લેખક એક દફલસફૂ છે. અમેદરકાના આ યોગી ભારતથી આકષામઇને 
ઋવષકેશ આવેલા. તેમણે ઘણી દફલસફૂીની ચોપડીઓ લખી છે. મારા વપ્રય લેખક તરીકે મેં 
તેમની નાની પસુ્સ્તકા ‘ડિ ઈટ મેટર ? એસેિ ઓન મેન્ટ્સ દરલેશન ટ ૂમટીદરયાભલટી’ ખરીદી. 
મારા આનદં અને આશ્ચયમ સાથે તેમા ંમાત્ર આજની ભૌવતકતા વવષે દફલસફૂી જ નથી હાકંી, પણ 
આધવુનક માનવીના સત્યહીન ખોરાક, વધ ુપડતા તાપથી જલદી જલદી પકાવેલા ખોરાક અને 
રસોડા વવષે પણ એક પ્રકરણ છે. આ લેખમા ંમારે ગજુરાતીઓનો સ્વાદદષ્ટ ખોરાકના ચસકા 
નપર લખવુ ંછે. આ ખોરાકનો ચસ્કો ૧૦ વષમ પછી દરેક ગજુરાતીને મદહને R ૧૦૦૦થી R 
૧૦૦૦૦ના ંતભબયત નપરના ખચમના ખાડામા ંનતારે છે. 
 
અલાન વોટસ એ ઘઉંમાથંી બે્રડ બનાવે છે તેની પ્રદરયા વવષે લખ્યુ ંછે - અમારા અમેદરકનોની 
ખેતી એકરોના એકરો-હજારો એકરોના વિૃવવહીન હાલતમા ંથાય છે. કાન્ટ્સારા અને નેબેરકામા ં
ઘઉં નગાડાય છે. નાનકડા વવમાનમાથંી ઘઉંના છોડ નપર જતંઘુ્ન દવા છંટાય છે. પછી તોવતિંગ 
મશીનથી ઘઉંની લલણી થાય. પછી તેને મોટી મશીન-ઘટંીમા ંદળાય છે. તેમા ંદડટરજન્ટ્ટો અને 
દડસઇનફેકટરોથી (જતંઘુ્ન દવા) નમેરાય છે. પછી તેના યાવંત્રક લવુા બને છે. બેદકિંગ ફેકટરી 
(ઓટોમેદટક)મા ંતેમા ંચોકનો પાવડર નમેરાય છે. નપરાતં પેન્ટ્ટોથેવનક એવસડ પાયરોડોકવસન, 
પારા એવમનોબેન્ટ્િોઇક એવસડ અને આદટિદફવશયલ ફલેવસમ નમેરાય છે.  
 
આ બધા એવસડ નામવાળા પદાથો ટકાનપણા કે સ્વાદ વધારવા વપરાય છે પછી તેનો આથો 
આવે છે. આ આખી પ્રદરયા અલાન વોટસએ ‘સાસ્ન્ટ્ટદફક અમેદરકન’ નામના મેગેભિનમાથંી જાણી 
છે. આ બે્રડ જેમા ંઅનેક રસાયણો છે તે આપણે ખાઇએ છીએ. ઘરની રોટલી ભાવતી નથી તેવા ં
બાળકોને આ બે્રડ ભાવે છે, કારણ કે તેમા ંટેસ્ટ-એનહાન્ટ્સર એટલે કે સ્વાદ વધારનારા ં
હાવનકારક રસાયણો હોય છે. આ રસાયણો આંતરડા-લીવરને નકુસાન કરે છે. એવસદડટી કરે છે. 
અલાન વાટસ બીજો પણ એક કટાિ કરે છે. ‘આપણે ખોરાકને નતાવળે નતાવળે પકાવીએ 
છીએ.  
 
હું દહમાલયના ંજગંલોમા ંગયો ત્યા ંસ્ત્રીઓ છાણાનંા ધીમે તાપે રસોઇ પકાવે છે, પણ આપણે તો 
બધુ ંજ નતાવળે નતાવળે જ જોઇએ. રેસ્ટોરાનંા રસોઈયા ભયકંર ભડાકાવાળા તાપે બધુ ંપકાવે 
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છે. તેથી સ્વાદ ચાલ્યો જાય છે તેમા ંસ્વાદ લાવવા માટે પછી આજીનો મોટો નામનો સફેદ 
જાપાની બ્રાન્ટ્ડેડ પાવડર નાખીએ છીએ. આપણે માઇરોવેવ વાપરીએ છીએ બધુ ંજ રશ રશ 
થાય છે. તમારા સ્વાદુવપિંડ માટે રસોઈને રસાયણોથી બગાડાય છે પણ પછી તમે વનરાતેં જમતા 
નથી.’ અલાન વોટસે ઘણી િીણી િીણી વાતો પર ધ્યાન દોયુું છે.  
 
શુ ંકામ ધવનકમા ંધવનક દેશના રસોડા પ્રમાણમા ંનાના છે? રસોડંુ તો જાણે અણમાનીતી સ્ત્રી 
માટે હોય તેમ સાકંડંુ છે. રસોડંુ દદવાનખાના જેવુ ંહોવુ ંજોઇએ. જ્યા ંમાતા રસોઇ કરતા 
બાળકોને રમાડી શકે. રસોડામંા ંલાયબે્રરી હોવી જોઇએ. રસોઇ કરનારી બાઈ સૌની લાડકી હોવી 
જોઇએ. રસોઇ કરનાર પ્રત્યે ગસુ્સો ન કરવો જોઇએ. તેના વન:સાસા તમારી વાનગીમા ંઆવે છે 
તે માનો છો? એક અંગે્રજી વાક્ ચોટદાર છે તે ટાકંું છંુ. અલાન વોટસ કહ ેછે કે માય ફેથ ઇન 
હ્મુન નેચર ટેલ મી ધેટ ધેર કેન બી નો ટેસ્ટ એટ ધ ડાઇવનિંગ ટેબલ વવધાનટ લવ ઇન ધ 
દકચન. રસોડા પ્રત્યે તમને પરમ પે્રમ હોવો જોઇએ.  
 
રસોડા પ્રત્યે પે્રમ નથી, ત્યા ંમાનવી પ્રત્યે પે્રમ નથી. આજે ૯૦ ટકા સ્ત્રીને રસોઇ કરવી ગમતી 
નથી. રસોઇ કરનારી સ્ત્રી એક જમાનામા ંમાતા હતી. તેથી જ માતાની રસોઇ, માતાના પાપડ, 
માતાના અથાણા, માતાના હાથની બનાવેલી દાળ કે દાળ ઢોકળીનો સ્વાદ હંમેશા ંયાદ રહ ેછે. 
 
મેં જોયુ ંછે કે મારી માતાના હાથની સાદી રસોઇથી કદી હું બીમાર પડયો નથી. નપરાતં 
મુબંઇમા ંકાદંદવલીમા ંમારે હાથે ૧૦ વષમ રસોઇ કરી ત્યારે માદંો પડયો નથી. સ્વયપંાકી બ્રાહ્નણો 
હતા પણ આજે રસોઇમા ંપે્રમ રહ્યો નથી. રસોઈયણો ભડકા તાપ રસોઇ ખતમ કરી એક ઘરથી 
બીજા ઘર અને ત્રીજા ઘરે ‘રસોઇ પકાવવા’ નહી પણ રસોઇ પતાવવા જાય છે. શહરેી 
માનવીના ંજીવનમા ંઆનદંના જાણે માત્ર ૩ સાધનો છે. 
 
સેક્સ, સ્વાદદષ્ટ ભોજન અને ટીવી. સ્વાદદષ્ટ ભોજન ખાવામા ંખોટંુ, પરંત ુગદૃહણીઓ રસોઇથી 
કંટાળે છે. બીજાને ઘરે કે જ્ઞાવતમા ંજમવાનુ ંવનમતં્રણ મળ્યુ ંએટલે ભયો ભયો અરે એવા 
વનમતં્રણ રેસ્ટોરા ંતૈયાર છે અને ભરપરૂ છે.તમે હોટેલ કે રેસ્ટોરામંા ંજમો છો તે વધ ુસ્વાદદષ્ટ 
લાગે છે, કારણ કે તેમા ંકૃવત્રમ સ્વાદ માટેની ચીજો નમેરાય છે. સૌથી વધ ુ‘મોનોસોડીયમ 
ગ્લટુામેટ’ નામનો રાસાયભણક પદાથમ છે તે વપરાય છે. તેનુ ંબ્રાન્ટ્ડ નામ આજી-નો-મોટો છે. ૩૦ 
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વષમ પહલેા ંચીન, હોંગકોંગ, જાપાન અને વસિંગાપોર મલેવશયાથી ગજુરાતીઓ આ પાવડર 
લાવતા હતા. હવે ઠેર ઠેર ભારતમા ંમળે છે. 
 
ચીન-જાપાનમા ંતો માસં-મચ્છીની વાનગી સ્વાદદષ્ટ બનાવવા આજીનો મોટો વપરાતો પણ 
ગજુરાતણો જે ફોરવડમ છે તે તો શાક ન પકાત ુ ંહોય કે ઢોકળાનંા ંઆથામા ંહવે તો ઇનોસન્ટ્ટ 
સોલ્ટ પણ નાખેં છે. ગજુરાતી ગદૃહણી શાક, દાળ, પીત્િા, વગેરેમા ંઆજીનો મોટોનો પાવડર 
નાખે છે. તમે રેસ્ટોરામંા ંજમ્યા પછી કે વધ ુપડતી સ્વાદદષ્ટ રસોઇ જમો પછી વધ ુપડતી તરસ 
લાગે છે, તેમા ંઆજીનો મોટો અગર મોનોસોદડયમ ગ્લટુામેટ જવાબદાર છે.  
 
વધ ુપડતુ ંપીણી પીવાય તેનાથી અને મોનોસોદડયમ ગ્લટુામેટને શરીર બહાર ફેંકવા દકડનીને 
જોર પડ ેછે. તેથી દકડની નબળી પડીને રોભગષ્ટ બને છે. આજીનો મોટોવાળા પદાથમ ખાનારા ં
બાળકોની બદુ્ધિ મદં થાય છે. આજીનો મોટોવાળી વાનગીના ઉંદરડા પર પ્રયોગ કયામ તો માલમુ 
પડ્ુ ંકે તેના મગજને હાવન થાય છે! બી.બી.સી.ની ફૂડ ટેકેનોલોજજસ્ટે ચેતવ્યા ંછે કે ૪૫ની 
ઉંમર પછી ખોરાકનુ ંપ્રમાણ ઓછંુ કરતા જાઓ નહીતર પાદકિંન્ટ્સન (કંપવા) અને અલ્િેનીયરનો 
(વવસ્મવૃત) ભોગ બનશો. – કાવંત ભટ્ટ  
 

ઘડપણ સડવા માટે નથી      

માણસ સાઠ વટાવે પછી થોડાક ડરામણા શબ્દોનુ ંબ્લેકમેઈલ શરુ થઈ જાય છે: બ્લડ–સગુર, 
કૉલેસ્ટરોલ, બ્લડ પે્રશર, આરથ્રાઈટીસ, બાયપાસ, ઘડપણ અને મતૃ્ય.ુ ઘણા લોકો ઘડપણમા ંદુ:ખી 
થવા માટે યવુાનીમા ંરોગના ખાતામા ંદુ:ખની થાપણ મકૂી રાખે છે. પાછલી ઉંમરે દુ:ખ એમને 
વ્યાજમદુ્લ સાથે પાછંુ મળે છે. 
જ્યા ંજ્યા ંનજર કરીએ ત્યા ંએડવાન્ટ્સ બદૂકિંગ કરાવીને ઘડપણમા ંરોગોનુ ંમ્યભુિયમ બનીને ખાટલે 
પડેલા ખોભળયા જોવા મળે છે. એમના જજગરજાન દોસ્તનુ ંનામ છે, ગળફો. એમની ગલમફે્રન્ટ્ડનુ ંનામ 
છે, થ ૂકંદાની. એમની વપ્રયતમાનુ ંનામ છે, પથારી. રવવશકંર મહારાજ વારંવાર કહતેા કે ઘરડમા ં
ચાલે તે ઘરડો. ઘડપણનુ ંસર્જન સડવા માટે નથી થયુ.ં માણસે ઘરડા નથી થવાનુ,ં પણ વધૃ્ધ 
થવાનુ ંછે. જે વગૃ્ધ્ધ પામ્યો એ વધૃ્ધ. 
પાછલી ઉંમરે સખુી થવાના સચોટ નપાયો કયા ? ગમે એ ભોગે યવુાનીમા ંબેઠાડુ બનવાનુ ંટાળવુ ં
રહ્ુ.ં જેટલુ ંચલાય એટલુ ંચાલવુ ંઅને વળી િડપથી ચાલવુ.ં 
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ચલના જીવનકા નામ 
ચલતે રહો શબુહ શામ 
પરસેવાના બે પ્રકાર છે. એક છે હરામનો પરસેવો અને બીજો છે ખરી કમાણીનો પરસેવો. મુબંઈમા ં
ભેજ એટલો કે આળસનુા પીરને પણ પરસેવો વળે. એ હરામનો પરસેવો ગણાય. વશયાળામા ંકોઈ 
માણસ એકાદ કલાક કસરત કરે અને શરીરે પરસેવો વળે એ ખરી કમાણીનો પરસેવો ગણાય. એ 
પરસેવો રોગમસુ્ક્ત(healing)નો ખરો નપાય છે. કમાણીનો પરસેવો ઉંમરને ખાઈ જાય છે. 
પાછલી ઉંમરે દુ:ખી થવાના ઘણા રસ્તા છે. ઓદફસની ખરશીમા ંપોટલુ ંથઈને બેસવુ ંએ પહલેો 
નપાય છે. વ્યસનો વવનાની યવુાની ઘણા લોકોને નથી ગમતી. પૈસા કમાવા વસવાય અન્ટ્ય કોઈ 
વાતમા ંરસ ન લેવાની ટેવ યવુાનીને કદરૂપી બનાવે છે. સાદહત્ય, સગંીત, કળા, નાટક અને કવવતા 
જેવી ‘ફાલ્ત’ુ બાબતોથી દૂર રહનેારા િટ િટ સડે છે. આવા લોકોને તાણ નામની વૅમ્પ અકાળે 
ઘરડા બનાવે છે. કેવળ પૈસો કમાનારી વ્યસ્ક્તને સાચી મૈત્રી સાપંડતી નથી. પદરણામે જીવન િટ 
કટાઈ જાય છે. 
પસુ્તક વાચંવાની ટેવ હોય એવો સ્ફૂવતિમતં વિૃ કંટાળતો નથી. સગંીતમા ંરસ લેનારો વિૃ 
નવરાશને શણગારતો જોવા મળે છે. મૈત્રીવૈભવ ધરાવનારા દાદા ખાસા રળીયામણા જણાય છે. 
અન્ટ્ય માટે કશુકં કરી છૂટવા તત્પર એવા ંદાદીમા આદરણીય જણાય છે. પારકી પચંાતથી દૂર 
રહીને વનજાનદંમા ંમસ્ત રહનેારા દાદાને ખાલીપો પજવતો નથી. ઘરના સતંાનો એમનાથી 
કંટાળતા નથી. પતુ્રવધનેુ એમની હાજરી ખટકતી નથી. કેટલાક વડીલોથી પદરવાર કંટાળે છે. એ 
કંટાળો સાભબત કરે છે કે વડીલ હજી જીવે છે. આવુ ંઘડપણ અભભશાપ ગણાય. 
જે વધૃ્ધ છે એ તભબયતનો રાકં નથી હોતો. પસુ્તકપે્રમ, કળાપે્રમ, મનોરંજન, મૈત્રી અને પ્રસન્ન 
સ્સ્મતથી શોભતો કરચભળયાળો ચહરેો એમના સમગ્ર જીવનનુ ંઓદડટ પ્રગટ કરતો રહ ેછે. આવો 
વધૃ્ધ છેક સધુી પોતે સ્થાપેલી કે નછેરેલી સસં્થાની ખરુશી પર ફૅવવકોલ (અમેરીકામા ંCrazy Glue) 
લગાડીને ચોંટી રહતેો નથી. શશંોધનોએ સાભબત કયુું છે કે વનયવમતપણે ચચમમા ંજનારા લોકો લાબં ુ ં
જીવે છે. ભગવાન નામનુ ંરાગ્ન્ટ્ક્વલાઈિર જબરી રાહત સાવ ઓછી દકિંમતે પહોંચાડે છે. ડ્રગને 
રવાડે ચડવા કરતા ંકૃષ્ણને રવાડે ચડવુ ંસારંુ. 
જે બાલ્દી કટાઈને કાણી નથી થતી એને છેક છેલ્લે સધુી કોઈ ભીનો સ્પશમ મળી રહ ેછે. એ સ્પશમ 
જીવનદાયી છે. લાબંા આયષુ્યના શાસ્ત્રને gerontology કહ ેછે. આપણા ઘરડા નેતાઓ િટ વનવતૃ્ત 
થતા નથી. સત્તા ન છોડવાની એમની ચીટકુ વવૃત્તને gerentocrazy કહ ેછે. કટાઈ જવા માટેનો શે્રષ્ઠ 
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સમય યવુાની છે. ઘરડા થવુ ંએ ગનુો છે. વિૃ થવુ ંએ વવશેષાવધકાર છે. સતત સમધૃ્ધ થતો રહ ેતે 
વિૃ. વવચારની વદૃ્ધિ 
ભખસકોલી ઘરડી થાય તોય દોડવામા ંધીમી પડતી નથી. પષુ્પ ખરવાની અણી પર હોય તોય 
સગુધં આપવામા ંપાછીપાની કરત ુ ંનથી. હરણ ગમે એટલુ ંઘરડંુ હોય તોય એની દોડવાની ગવત 
જળવાઈ રહતેી હોય છે. ઘરડા હાથીનુ ંગૌરવ પણ છેલ્લી િણ સધુી અકબધં રહતે ુ ંહોય છે. જે 
માણસ મોટી વયે પણ નવુ ંનવુ ંવાચંવાનુ,ં વવચારવાનુ ંઅને વનમમળ આનદં પામવાનુ ંવ્યસન 
છોડવા તૈયાર નથી એ ખરા અથમમા ંવિૃ છે. એવા માણસને ‘ઘરડો’ કહવેો એ એનુ ંઅપમાન છે. 
અમેદરકાના બનોડમ બારુચ કહ ેછે : 
ઘરડા થવાની ઉંમર 
હું આજે છંુ એના ંપદંર વષમ પછીની જ હોય છે. – ડૉ.ગણુવતં શાહ 
લેખકના ‘વિૃમદંદરની છાયામા’ં પસુ્તકમાથંી સાભાર 
 
દરેક માણસ થોડોક 'જજવનયસ' હોય છે 
હુું તમારી જીતનો દહમાયતી છુું એટલે, સાથ કાયમ આપવાનો, વારતાના અંતમાું,જ િંદગીભર 
આપતાું આવ્યા છો જાકારો ભલે, હુું તમારો લાગવાનો, વારતાના અંતમાું - દદનેશ કાનાણી 'પાગલ' 
  
‘એને કેવી રીતે સમજાવવો એ   મને સમજાતુું નથી. એ કોઈ વાતમાું સમ તો   નથી. કોઈની 
વાત સાુંભળવાની કે સમ વાની તેની તૈયારી   નથી.’ ઘણા લોકોના મોઢે આપણે આવી વાત 
સાુંભળીએ છીએ. ઘણી વખત કોઈને સમજાવવા માટે આપણે કોઈને શોધીએ છીએ. ત ુું વાત કરજે, 
એ તારુું સાુંભળશે, તારી વાત માનશે. જ િંદગીમાું બે વમત ુસૌથી અઘરી છે, એક તો માણસને 
સમજાવવો અને બીજુ ું માણસને સમ વો. જ્યાું સધુી તમે કોઈને સમજી ન શકો ત્યાું સધુી કોઈને 
સમજાવી ન શકો. 
  
તમારી વાત કોઈ શા માટે માને ? માણસ તો   તમારી વાત માનશે  ો એને તમારી વાત સાચી 
લાગશે. કોઈને એમ લાગે કે આ માણસ મારુું બરુૂું નહીં કરે તો   એ તમારી વાત સાુંભળવા અને 
મવીકારવા તૈયાર થશે. માણસને સમ ણની  રૂર શા માટે પડે છે? કારણ કે તેને માણસ સાથે 
રહવેાનુું હોય છે.  ો માણસને એકલાને   રહવેાનુું હોત તો પછી એ ગમે તેમ રહ ેતો પણ વાુંધો 
આવતો નથી.  ોકે માણસ એકલો રહી શકતો નથી. 
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દરેક માણસનુું એક સકણલ હોય છે અને આ સકણલમાું એ જીવતો હોય છે. આપણા સકણલના થોડાક 
લોકો એવા હોય છે જે આપણને ગમતાું હોય છે. આપણને તેની સાથે િાવત ુું હોય છે. આપણી 
વેવલેન્થ તેની સાથે મેચ થતી હોય છે. અમકુ લોકોની હા રી   આપણને એનકરે  કરતી હોય છે. 
થોડાુંક લોકો એવા પણ હોય છે જે આપણને ગમતાું હોતા નથી. ન ગમતા હોવા છતાું પણ આપણે 
તેને એવોઈડ કરી શકતા નથી. 
  
એક માણસની કાયમની િદરયાદ હતી કે મારી સાથે જે માણસ કામ કરે છે તેની સાથે મને િાવત ુું 
નથી. એને  ોઈને   મને ચીડ ચડે છે. મારુું મગ  કામ કરત ુું બુંધ થઈ જાય છે. મારો મડૂ ઓિ 
થઈ જાય છે. આ વાત સાુંભળીને તેના નમત્રએ કહ્ુું કે ત ુું એને એવોઈડ કરી શકે છે? નમત્રએ કહ્ુું કે 
ના, એ તો હોવાનો   ને. બીજા નમત્રએ કહ્ુું કે તો પછી એનો મવીકાર કર. તમે જેને છોડી શકતા 
નથી તેની સાથે તમારે એડ મટ થવુું પડે છે. બનવા ોગ છે કે તારી ઓદિસમાું તારાથી પણ કોઈ 
ઇદરટેટ થત ુું હોય. તેં કોઈ દદવસ એના નવશે નવચાર કયો છે? કોઈ આપણી ઇચ્છા મ ુબ સધુરી 
જાય એવી અપેક્ષા આપણે રાખી ન શકીએ. હા, નજીકની વ્યસ્ક્ત હોય તો આપણે તેને સમજાવી 
શકીએ પણ આપણી વાત માને   તેના માટે  બર મતી ન કરી શકીએ. ત ુું એનાથી ઇદરટેટ થઈને 
અંતે નકુસાન પણ તારુું   કરે છે. પહલેાું ત ુું થોડોક સધુરી જા બીજામાું આપોઆપ પદરવતણન 
આવશે અને બીજામાું પદરવતણન ન આવે તો પણ કુંઈ નહીં, આપણાું માટે આપણુું પદરવતણન  રૂરી 
હોય છે. 
  
સુંબુંધોનુું કોઈ   લોજ ક હોત ુું નથી, અને જે હોય છે એ નવણચત્ર હોય છે. આપણે જેને સખત નિરત 
કરતા હોઈએ એ   વ્યસ્ક્ત કોઈને અત્યુંત નિય હોય છે. એ   બતાવે છે કે દરેક માણસમાું એવુું 
કોઈ તત્ત્વ હોય છે જે એને ક્યાુંક ને ક્યાુંક એટેચ અને કનેક્ટેડ રાખે છે. 
કોઈ માણસ સાવ નકામો ક્યારેય હોતો નથી. આપણને ઘણી વખત આપણા કામનુું કોઈનામાું કુંઈ 
ન લાગે ત્યારે આપણે તેને નકામો ગણી લેતા હોઈએ છીએ. બધો   આધાર એક માણસ બીજા 
માણસને કેવી રીતે જુએ છે અને કેવી રીતે સમજે છે તેના ઉપર રહલેો છે. 
દરેક માણસમાું એક જ નનયસ જીવતો હોય છે. આપણે તેને ઓળખી શકીએ છીએ? મોટા ભાગે 
આપણે માણસની કમ ોરી   પકડતા હોઈએ છીએ અને તેના આધારે   તેને નકામો કે નાલાયક 
સમજી લઈએ છીએ. એક બાળકને તેના નપતા હુંમેશાું ખીજાયે રાખતા. એ ભણવામાું ધ્યાન આપતો 



 

149 

 

ન હતો. આખો દદવસ સુંગીતમાું રચ્યોપચ્ચો રહ.ે નપતા તેને િેમ કરતા હતા પણ દીકરો ભણતો ન 
હતો એ તેનાથી સહન થતુું ન હત ુું. આ શુું આખો દદવસ નપપડૂાું લઈને બેઠો રહ ેછે? જ િંદગી બરબાદ 
થઈ  શે. વાત ત્યાું સધુી વધી ગઈ કે એક દદવસ બાપે દીકરાને ઘરમાુંથી કાઢી મકૂ્યો. ઘરેથી 
નીકળી એ સુંગીત શીખવા લાગ્યો. અને થોડાું   વષોમાું દેશનો જાણીતો સુંગીતકાર બની ગયો. 
એક દદવસ નપતાના ઘરનુું બારણુું ખખડર્ુું.  ોર્ુું તો સામે સુંગીતકાર દીકરો ઊભો હતો. નપતાની 
આંખમાું આંખ પરોવીને કહ્ુું કે હુ ું તમને એટલુું   કહવેા આવ્યો છુું કે હુ ું નક્કામો ન હતો. મને 
ખબર છે કે તમે મને િેમ કરતા હતા, મારી ણચિંતા કરતા હતા. મારી ણચિંતા તમારાથી સહન ન થઈ 
ત્યારે તમે મને કાઢી મકૂ્યો. પણ હુું નક્કામો ન હતો. નપતા ધ્રસૂકે ધ્રસૂકે રડી પડયા અને દીકરાને 
વળગીને માિી માગી. દીકરાએ કહ્ુું કે તમે મને સમજી શક્યા હોત તો કદાચ મારી આ સિર સરળ 
હોત. નપતાએ એટલુું   કહ્ુું કે ત ુું તને સમ વાની વાત કરે છે? હુું તો કદાચ મને   સમજી શક્યો 
ન હતો. હુ ું મને ન સમજી શક્યો તો તને ક્યાુંથી સમજી શકુું ? આપણે પહલેાું સમ વાનુું હોય છે એ 
મને આજે સમજાર્ુું છે. 
  
આપણે ઘણી વખત આપણી   વ્યસ્ક્તને ઓળખવામાું થાપ ખાઈ  તાું હોઈએ છીએ. આપણે 
દરેકને આપણી ફૂટપટ્ટીથી   માપવાનો િયાસ કરીએ છીએ. આપણાું ચોકઠામાું કોઈ િીટ ન બેસે 
એટલે આપણા માટે તે માણસ અણગમતો થઈ જાય છે. આપણે ઘણી વખત કેટલી આસાનીથી 
કોઈના નવશે અણભિાય આપી દેતા હોઈએ છીએ? 
  
કોઈના નવશે કોઈ મટેટમેન્ટ કરતાું પહલેાું થોડુુંક એ નવચારવુું  ોઈએ કે ખરેખર હુ ું જે બોલુું છુું એ 
સાચુું તો છે ને ? મારો અણભિાય બાયમડ તો નથીને ? લોકો તો જેને ક્યારેય મળ્યા ન હોય એના 
નવશે પણ છાતી ઠોકીને અણભિાય આપી દે છે. 
  
માણસને સમ વા માટે એક એક્સરસાઈઝ કરવા જેવી છે. જ્યારે તમને કોઈ માણસ ખરાબ 
લાગતો હોય કે ન ગમતો હોય ત્યારે થોડોક એવો નવચાર કરવાનો િયત્ન કર ો કે એ માણસમાું 
સારુું શુું છે? કોઈ માણસ સોએ સો ટકા નકામો કે નગણુો ન હોઈ શકે. દરેકમાું કુંઈક તો ખબૂી હોય 
  છે. આવી એકાદ ખબૂી  ો તમે શોધો તો તમને મળી   આવશે. 
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હા, દરેક માણસ સારા નથી હોતા પણ તેનો મતલબ એ નથી હોતો કે દરેક માણસ ખરાબ છે. 
અંગે્રજીમાું કહવેત છે કે 'અ મેન કેનનોટ પ્લીઝ ઓલ.' કોઈ માણસ દરેક માણસને ખશુ રાખી ન 
શકે. કોઈ ને કોઈ તો નારા  થવાનુું   છે. કોઈ તમારાથી નારા  થાય ત્યારે એ નવચાર ો કે હુ ું તો 
ક્યાુંય ખોટો નથીને ? માણસ બીજાને   ખોટો પાડવા મથતો રહ ેછે. પોતે સાચો છે કે ખોટો એ 
ક્યારેય નવચારતો નથી.  ો તમને તમે   ક્યારેક ખોટા લાગતા હશો તો એટણલમટ એ મદેુ્દ તો તમે 
સાચા   હશો. 
  
જ િંદગીમાું સુંબુંધોનુું મોટુું મહત્ત્વ છે. સુંબુંધો પરથી   માણસની ઊંચાઈ અને મોટાઈ મપાતી હોય 
છે. દરેક માણસમાું કુંઈક જ નનયસનેસ અને ખબૂી હોય છે. માણસથી બચી શકે તો પોતાની 
વ્યસ્ક્તની ખબૂી ઉજાગર કરવાનો અને જીવુંત રાખવાનો િયત્ન કરવો  ોઈએ. આવુું કરીને 
સરવાળે તો માણસ પોતાની ખબૂીને   જીવતી રાખતો હોય છે. 
  
છેલ્લો સીન 
આપણે જેમ જેમ જીવનમાું િગનત કરીએ છીએ તેમ તેમ આપણને આપણી યોગ્યતાની મયાણદાનો 
ખ્યાલ આવે છે  - કૃષ્ણકાુંત ઉનડકટ 
 
 

મત બનાવો દહિંમતનો 
 

એક વવદેશી કહવેત કહ ેછે, ‘જે માણસ બધી બાબતો દેવયોગ પર છોડી નાખે છે, એ પોતાની 
જજિંદગીને જ લોટરીની દટદકટ બનાવી નાખે છે’ અને જે રીતે દુવનયા ચાલે છે, એ જોતા ંકહવે ુ ંજ પડે 
કે બહુમતી માણસો હાડમાસંની બનેલી લોટરી છે. પેલી કાગળની લોટરી દરિલ્ટ જોઈને રોળી 
નખાય. આ માણસ નામની જીવતી જાગતી લોટરી, લાગીશ, લાગીશ કરતી લેવાઈ જાય. 
 
સમડીને જુઓ, ગરોળીને જુઓ, કેટલાયં જીવજતંનેુ જુઓ. તેઓ દેવયોગના જોરે નહીં, અપને દમ 
પર જીવે છે. માણસને જુઓ. એ તો નોકરી માટે, વવકસવાની તક માટે, ઘણી વાર તો પરણવા માટે 
કે ફરવા જવા માટે પણ, ‘અંજળપાણી થશે ત્યારે...’ બોલીને ગાવા જ માડંે છે, ‘જય જય રામકૃષ્ણ 
હદર.’ ભારે કરી. ભગવાને લાઈફ આપી દીધી, લક તો જાતે ઊભા ંકરો. બદુ્ધિ આપી દીધી, તો એની 
પાસે બળજબરી કામ તો કરાવો. બ્રાયન કૉસ્લો બરાબર કહ ેછે, ‘લોટરીની છોડો, પોતાની જાત પર 
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દાવ લગાવો.’ આવો દાવ, થશે, જોઈશુ,ં હજી થોડો સમય, એવી બડબડ કરનારાને લાગતો નથી, 
નથી ને નથી. 
 
હૃદય જ્યારે સાહસ કરવા થનગને ત્યારે એને તૈયારીનો ખપ પડતો જ નથી. નાનપણમા ંચાલતા ં
શીખ્યા ત્યારે તૈયારી કરી હતી કે? અંજળપાણીના ઓટલે ઊંઘી ગયા હતા કે? સ્રેન્ટ્જ વસચ્યએુશન છે 
કે માણસ શા માટે ભણેગણે છે? ડરપોક બનવા? પગલુ ંશાને નહીં ભરવુ ંતેના ંબહાનાનંી બડાશ 
હાકંવા? જીવનને પ્લીિ, મેથેમેદટક્સ નહીં, સાયન્ટ્સની લેબ બનાવી નાખો. બહુ મજા આવશે. રાહ 
જોશો તો રાત પરૂી નહીં થાય, કારણ કે વનરાવંતયા ંનસીબો સામે સફળતા પણ વનરાતેં જુએ તો 
જુએ. પોતાની લોટરી પોતે લગાડવા માટે પોતે એસ્ક્ટવ થવાનુ.ં બેસ્ટ વપદરયડનો ડ્રો થઈ જાય તે 
પહલેા.ં - સન્ટ્ડે રણકાર - સજંય વવ. શાહ 
 
જીવનમા ંહમેંશા યાદ રાખવા જેવો સદેંશ 
 
૧૦ આદેશો તમારી જાતને જ આપો 
 
મોટા - મોટા વવદ્વાનોથી પણ ભલૂ થાય છે. જો ભતૂકાળની ભલૂને જ પકડીને બેસી રહશેો, તો નવી 
શરૃઆત કરવાનો સમય જ નહીં મળે. તેથી ભતૂકાળને ભલૂી જઈને વતમમાનનો આનદં નઠાવો 
  
૧. તમારી ઈચ્છા હોય, તો જ ‘હા’ પાડો. બધાને ખશુ કરવાના પ્રયાસમા ંઆખરે તમે ખદુ જ હરેાન 
થાઓ છો. તમને ભબલકુલ ઈચ્છા ના હોય, તેવા કામ કે વસ્ત ુમાટે ‘હા’ ના પાડો. જો કોઈ પરાણે  
તમારી પાસે કાયમ કરાવવા માગંત ુ ંહોય તો યાદ રાખો કે તેમા ંતેમનો પોતાનો કોઈ સ્વાથમ 
છુપાયેલો છે. 
  
૨. વવચારીને બોલો તમારા શબ્દોનુ ંમહત્ત્વ જાણો. કંઈ પણ બોલતા ંપહલેા ંતમે શુ ંબોલવાના છો 
તેનો વવચાર કરી લો. તમારી વાત સામેની વ્યસ્ક્ત બરાબર સમજી શકે તે રીતે સ્પષ્ટતા સાથે કરો, 
જેથી ગેરસમજ થવાનો અવકાશ ના રહ.ે 
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૩. તમારી મયામદા સ્પષ્ટ કરો. તમારા દદમાગમા ંશુ ંચાલી રહ્ુ ંછે તે અન્ટ્ય કોઈ વ્યસ્ક્ત કહી શકે 
નહીં. તેથી તમને ના ગમતી હોય તેવી બાબતોથી તેમને પદરભચત કરશો, તો જ તેઓ જાણી શકશે. 
તમારી મયામદારેખા બાધંી દો અને વમત્રો તથા સબંધંીઓને તમારા ગમા - અણગમાથી પદરભચત 
કરો. 
  
૪. રમજૂવવૃત્ત કેળવો. કેટલાક લોકો જાણ્યે - અજાણ્યે અન્ટ્ય નપર કટાિ કરે છે કે મહણેુ ંમારી દે છે 
અને તેમનુ ંદદલ દુભાવે છે. જો કોઈ તમારા નપર આવો કટાિ કરે, તો તેને હસી કાઢો અને મોટંુ 
મન રાખીને ભલૂી જાવ 
  
.૫. આત્મસન્ટ્માન જાળવો. તમારો મત, સમય અને તમારા ંમલૂ્યો મહત્ત્વના ંછે. જો તમે જ તમારા 
પ્રત્યે આદર ના ધરાવો તો પછી બીજા પાસેથી આદર મેળવવાની અપેિા કેવી રીતે રાખી શકો ? 
  
૬. વચનનુ ંપાલન કરો. અમકુ પ્રવતકળૂ અને અવનવાયમ સજંોગો વસવાય, તમે જે પણ વચન આપ્યુ ં
હોય તેનુ ંપાલન કરો. તમારી પ્રાથવમકતાઓના આધારે આપેલુ ંવચન પાળો. તમે તમારા ંદાદી કે 
નાનીને મળવા જવાનુ ંવચન આપ્યુ ંહોય, તો જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે તેમની પાસે પહોંચી 
જાવ. 
  
૭. લાગણીઓની કાળજી રાખો. શુ ંતમે તમારી લાગણીઓ કરતા ંઅન્ટ્યની લાગણીને વધ ુમહત્ત્વ 
આપો છો? જો તમે દર વખતે આમ કરતા ંહોવ, તો હવે પોતાની લાગણીઓ નપર ધ્યાન આપતા 
શીખો. યાદ રાખો કે કોઈના િભણક અહમને પોષવામા ંતમે તમારી જરૃદરયાતોની નપેિા કરી રહ્યા 
છો. 
  
૮. આડી - અવળી અટકળોથી દૂર રહો. બીજી વ્યસ્ક્તના મનમા ંશુ ંચાલી રહ્ુ ંછે, તે શુ ંવવચારી રહી 
છે કે શુ ંઅનભુવી રહી છે તે તમે નથી જાણતા. જો જાણવુ ંહોય તો તે માટે આડંુ - અવળં વવચાયામ 
વવના પછૂી લેવુ ંવધ ુસારંુ છે. તે તમારા વવશે કેવુ ંધારશે અને તે શુ ંવવચારશે તેવી િિંટમા ંપડીને 
વવચારો કરવા કરતા ંતેને જ પછૂી લેવુ ંનત્તમ છે. 
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૯. સ્વયનેં માફ કરતા ંશીખો. "માનવ માત્ર ભલૂને પાત્ર."  મોટા - મોટા વવદ્વાનો પણ ઘણી વખત 
ભલૂ કરી બેસે છે. જાતને દોષ દેવાનુ ંછોડો. જો તમે તમારી ભલૂો બદલ પશ્ચાત્તાપ કરીને જાતને 
વખોડયા જ રાખશો, તો તમને આગળ વધવાનો અવકાશ જ નહીં મળે. તેથી ભતૂકાળ ભલૂીને 
ભલૂોમાથંી શીખ મેળવીને આગળ વધો. 
  
૧૦. શે્રષ્ઠ પ્રયાસ કરો. તમે દરેક વ્યસ્ક્તને ખશુ કરી શકો નહીં. તેવી જ રીતે દરેક વખતે તમારી 
જીત ના થાય તેવુ ંપણ બને. તે સમયે તમારે તમારા વનણમયને વખોડવાની જરૃર નથી. તમે તમારો 
શે્રષ્ઠ પ્રયાસ કયો તે ઘણી મહત્ત્વની વાત છે. 
 

ગરુુમુંત્ર - સોનલ મોદી 
'નત્તમ નેતતૃ્વની શે્રષ્ઠ વનશાની એટલે નેતાની 'ના' પાડવાની કલા! 'હા' પાડવી તો ખબૂ સહલેી 
છે!' 
- ટોની બ્લેર 
તમારા ગ્રાહકને કે તમારા બોસને તમે 'ના' પાડી શકો છો? ડોક ઊંચી અને ખભા ટટ્ટાર રાખીને 
નન્નત મખેુ તમે તમારા નપરી સાથે અસમંત થવાની દહિંમત ધરાવો છો, ખરા? મોટા ભાગના 
સેલ્સના માણસો 'હાએ હા' કરવાની કલામા ંવનપણુ હોય છે. કોઈ પણ ગ્રાહક કાઈં પણ પછેૂ તો 
યસ સર! ગ્રાહકને રૂવપયાનુયં દડસ્કાનન્ટ્ટ આપવાનુ ંશક્ ન હોય, ત્યારેય સેલ્સમેન તો એટલુ ંજ 
બોલશે... 'અરે, સાહબે તમતમારે વસ્ત ુલઈ લો, દડસ્કાનન્ટ્ટનુ ંઆપણે સમજી લઈશુ!ં' આટલુ ં
બોલીને ભબલ બનાવવા ઊપડશે. પોતાના બોસને મળશે અને છેવટે વવલે મોંએ પાછો આવશે. 
અરે ભાઈ, જે શક્ જ ન હોય, તેની સ્પષ્ટતા કરતા ંતમને શરમ આવે છે? 'ના' કહવેામા ં
નાનમ અનભુવાય છે? જોકે, આપણા દેશમા ંતો પરુાણકાળથી આમ જ ચાલ્યુ ંઆવે છે, પરંત ુ
હવે આપણે એકવીસમી સદીમા ંછીએ. 'ના' કહતેા શીખવુ ંજ પડશે અને 'હા' કે 'ના' કહવેાથી 
પહલેેથી જ સ્પષ્ટતા કરવાથી,ગ્રાહક ભાગી જાય છે એ ભ્રામક માન્ટ્યતા મનમાથંી દૂર કરવાની 
છે. ઓદફસમા ંતમારા નપરી તમને કવેળાએ ઢગલો કામ આપી દે, રાતે્ર નવ વાગે દુકાનમા ં
ગ્રાહક આવે તો 'ના' તો પાડવી જ પડશે. 
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'ના' કહવેી કે સાભંળવી અઘરી કેમ લાગે છે? હું માનુ ંછંુ કે, 'ના' સાભંળનારને અહમ ્ઘવાયાની 
લાગણી થાય છે, નકારાત્મકતા અનભુવાય છે. છતાયં, એનો અથમ એ તો નથી જ કે તમારે 
બધે 'હા' જ કહવેી! 
જો તમે તમારા કાયમને વરેલા હો, તમારી પોતાની એક ઓળખ બની ચકૂી હોય તથા તમારામા ં
આત્મસન્ટ્માન હોય, તો 'ના' કહવેી તમને મશુ્કેલ નહીં લાગે. તમારી ખદુની તથા તમારા કાયમની 
ગદરમા જાળવવી તમારા હાથમા ંછે. કેટલા ંપગવથયા ંનીચે ઊતરવુ,ં એ તમે જ નક્કી કરી શકો. 
મોઢામોઢ કહી દેવાની દહિંમત દરેક વ્યસ્ક્તમા ંન હોય, પરંત ુએ કલા તમને એક વાર સાધ્ય 
થઈ જાય તો તમને 'ના' કહવેા બદલ પણ માન મળશે. 
તમારી 'હા'ને વધ ુઅસરકારક બનાવવા માટેય 'ના' કહવેી જરૂરી છે. 
'ના' શા માટે કહવેી પડ?ે ક્ારે કહવેી જોઈએ? તમે પહલેેથી જ્યારે વચનબિ રહવેા ઇચ્છતા 
હો તથા સચ્ચાઈપવૂમક વનધામદરત કામ કરવા માગતો હો, ત્યારે તમારે 'ના' પાડવી જ પડશે. એ 
વેળાસર પાડેલી 'ના' તમને માન અપાવશે. તમારી આસપાસના સહકમમચારીઓને ખાતરી થશે 
કે તમે હાથમા ંલીધેલુ ંકાયમ પરૂી શસ્ક્ત અને નત્સાહથી પરંુૂ કરવા પ્રવતબિ છો. 
હમણા ંથોડા જ દદવસ અગાન બનેલો એક પ્રસગં મને યાદ છે. મારા વમત્ર સાથે હું વવવવધ 
કારના શો-રૂમ્સમા ંલગભગ ત્રણ-ચાર અઠવાદડયા ંસધુી ગયો. તે એક નવી કાર ખરીદવા 
ઇચ્છતો હતો. બધે જ ફરીને ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લીધા બાદ તેણે એક જાણીતી કંપનીની કાર ખરીદવાનુ ં
નક્કી કરી લીધુ.ં સેલ્સમેન સાથે ઘણી માથાકટૂ કરીને ભાવ કસ્યો, દડસ્કાનન્ટ્ટ લીધુ,ં મ્યભુિક 
વસસ્ટમ ફ્રી મળશે તેવુ ંપણ નક્કી કયુું. પછી મારો વમત્ર ગાડીને વોશ માટેની કપૂન પણ ફ્રી મળે 
તેવુ ંઇચ્છતો હતો. સેલ્સમેને ઘસીને 'ના' પાડી દીધી. મારા વમત્રને ખરાબ લાગ્યુ!ં અરે, આવો 
'નાનો' માણસ મને 'ના' પાડે? મેં વમત્રને ઘણુ ંસમજાવ્યો... પણ એ તો હવે માને? ગાડી 
ખરીદવાનુ ંજ તેણે માડંી વાળ્યુ.ં 
થોડા ંઅઠવાદડયા ંવીત્યા ંઅને કારની જરૂર તો હતી જ! મારા વમત્રના મનમા ંપેલી કાર વસી 
ગઈ હતી. તેણે ફરી એ જ કંપનીમા ંફોન કરીને એ જ કાર ખરીદવાનુ ંનક્કી કયુું. અમે ચેક 
લઈને પહોંચ્યા. ફરીથી એ જ સેલ્સમેન! તેણે તરત જ કહ્ુ,ં "સાહબે, ગયે વખતે ગાડી સાથે 
મ્યભુિક વસસ્ટમ ફ્રી હતી, હવે એ સ્કીમ પતી ગઈ છે. હવે હું તમને એ નહીં આપી શકંુ. 
કંપનીએ એ સ્કીમ જ બધં કરી દીધી છે." મારા વમત્ર પાસે હવે કાર ખરીદવા વસવાય કોઈ 
વવકલ્પ બચ્યો જ ન હતો. કચવાતા મને એણે જે કાઈં વળતર મળતુ ંહત ુ ંતે સ્વીકારી લીધુ.ં 
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પેલો સેલ્સમેન કેટલો હોવશયાર હતો! એ 'ના' કહીનેય કાર વેચી શક્ો! તેથી જ હું કહું છંુ કે 
તમે સચ્ચાઈપવૂમક 'ના' કહો છો, ત્યારે લોકો તમને સમજીને તમને માન આપે છે. 
ગજુરાતીમા ંજાણીતી કહવેત છે, "વાત કરો થોડી ને કામ કરો દોડી" વચન આપવા ંખબૂ સહલેા ં
છે, પરંત ુપાળવા ંઘણા ંઅઘરા ંછે. 
દરેક વ્યસ્ક્ત સાથે સારા થવાની જરૂર નથી. હા, નમ્રતાનો ગણુ કેળવવા જેવો ખરો. હંમેશ માટે 
હાએ હા કરવાથી તમને લાબેં ગાળે નકુસાન જ થશે. તમારા ંનાણા ંઅને સમય બનેં બગડશે. 
તમારા લાગણીતતં્રને પણ વારંવાર ઠેસ પહોંચશે. તમને જે કામ માટે સમય ન હોય, તે કામ 
કરવાની 'ના' જ પાડો. 
વારંવાર પ્રયત્ન કરવાથી જ કોઈ પણ કાયમમા ંઆપણી હથોટી બેસે છે. તમે પણ બને તેટલી 
વાર 'ના' પાડશો, તો તમને એની ટેવ પડશે. ઘણી વાર એવુ ંપણ બનશે કે તમારા પર 
જાતજાતના ંદબાણ આવશે. જ્યારે પણ આવુ ંથાય ત્યારે તમે તમારા વનણમયને વળગી રહજેો 
બમણા જોરથી! દબાણને જો વશ થઈ જશો તો ગ્રાહકને ખાતરી થઈ જશે કે તમે વનણમયમા ં
અડગ શ્રિા ધરાવતા નથી. 
 

બધુ ંજ બદલાઈ ગયુ ંછે તમે પણ બદલાઈ જાંવ! 
 

આજકાલ બધુ ંજ બદલાઈ રહ્ુ ંછે અને વળી િડપભેર બદલાઈ રહ્ુ ંછે. પદરવતમનની િડપને 
કારણે અક્કલ બહરે મારી જાય તેવુ ંપણ થાય છે. ઘડપણની વ્યાખ્યા શી? ઘડપણ એટલે 
પદરવતમનને સ્વીકારવાની અને પચાવવાની અશસ્ક્ત. માનવ ઈવતહાસમા ંક્ારે પણ જૂની પેઢીને 
નવી પેઢી ડાહી લાગી નથી. જગતનુ ંસૌથી ઘરડંુ વવધાન આ પ્રમાણે છેુઃ ‘આ દુવનયા હવે 
પહલેા જેવી રહી નથી.’ 
પ્રત્યેક સયૂામસ્ત નવુ ંઅંધારંુ મકૂતો જાય છે. પ્રત્યેક સયૂોદય નવુ ંઅજવાળં લેતો આવે છે. છાશ 
પીવાનુ ંઘટતુ ંજાય છે. ગોળપાપડી ખાવાનુ ંઘટતુ ંજાય છે  અને ચોકલેટ ખાવાનુ ંવધતુ ંજાય 
છે. ગાય પાળવાનુ ંઘટતુ ંજાય છે અને કતૂરા પાળવાનુ ંવધતુ ંજાય છે. ચાલવાનુ ંઘટતુ ંજાય 
છે અને ‘સ્કટૂરવાનુ’ં વધતુ ંજાય છે. વવચારવાનુ ંઘટતુ ંજાય છે અને ડાચુ ંવકાસીને ટીવી જોયા 
કરવાનુ ંવધતુ ંજાય છે. લોહીની સગાઈની અને લગ્નસબંધંની બોલબાલા ઘટતી જાય છે અને 
મનમેળના માનપાન વધતા ંજાય છે. માબાપની કડકાઈ ઘટતી જાય છે અને સતંાનોની 



 

156 

 

જોહુકમી વધતી જાય છે. ભાખરીની જગ્યાએ બે્રડ અને ઢેબરાની જગ્યાએ વપિાનુ ંચલણ વધતુ ં
જાય છે. લીંબનુ ુ ંશરબત એકાએક ભલમકા બની જાય છે. યગુલ હોય એવા કપ–રકાબીની 
જગ્યાએ વાઢંો ‘મગ’ આવી જાય છે. ઘરે ઘરે ગદૃહણીઓ કહતેી થઈ છેુઃ ‘આજે બહાર જમી 
આવીએ.’ સ્કટૂર નારીમસુ્ક્તનુ ંવાહન બની રહ્ુ ંછે. જૂની આંખે નવા તમાશા જોવાની પણ એક 
મજા હોય છે. આવી મજા ન માણી શકે તેવી અવસ્થાને ઘડપણ કહવેામા ંઆવે છે. ઘડપણ 
મનની અવસ્થા છે. 
નવી પેઢીને ઓરડો છોડતી વખતે સ્સ્વચ ઓફ કરવાની ટેવ હોતી નથી. કેટલાક ઘરોમા ં
ઉંમરલાયક વડીલ સતત સ્સ્વચ ઓફ કરતા જ રહ ેછે. બાથરૂમમા ંદદવસે પરૂત ુ ંઅજવાળં હોય 
તોય લાઈટ ચાલ ુકરીને સ્નાન કરવાનુ ંનવી પેઢીના યવુક–યવુતીઓને ગમે છે. ઓછા પાવરનો 
બલ્બ એમને ભબલકુલ ગમતો નથી. વશયાળામા ંપણ ફ્રીજનુ ંઠંડુ પાણી પીવાનુ ંએમને ગમે છે. 
વશયાળામા ંપણ પખંો ચાલ ુરાખીને સઈૂ જવાનુ ંવ્યસન કેળવાત ુ ંજાય છે. પૈસા વધારે ખચામઈ 
જાય તે અંગેની યવુાનોની લાપરવાહી વદડલોને અકળાવે છે. જૂની પેઢીને બગાડ પજવે છે, 
નવી પેઢીને બગાડ પજવતો નથી. જમાઈઓ દીકરા જેવા થતા જાય છે અને દીકરાઓ જમાઈ 
જેવા થતા જાય છે. એક વમતે્ર કહલેુુઃ ‘ટીવીને કારણે મારી નવ વષમની છોકરી રાતોરાત અઢાર 
વષમની થઈ ગઈ !’ હવનમનૂ પર જઈ આવ્યા પછી તરત જ છૂટાછેડા લેવાય તેવા બનાવો 
વધતા રહવેાના છે. આવુ ંબધુ ંવાચંીને મોટરાઓએ અકળાવાની જરૂર નથી. જીંદગીભર કણસતા 
રહીને પવત–પત્ની સસંાર વેંઢારે તેના કરતા ંછૂટા ંપડી જાય તેમા ંકશુ ંખોટંુ નથી. પવન, િરણુ ં
અને વાદળ તો વહતેા ંજ રહવેાના છે. ટીવીની વસદરયલ જોઈએ, એ જ રીતે પરીવતમનને 
નીરખવાની મજા માણવા જેવી છે. સરવત ઈવત સસંારુઃ ! જે સરતો રહ ેછે તેનુ ંજ નામ સસંાર. 
લેખક: અજ્ઞાત  
 

હનેરી ફોડે મોટર બનાવી એ પહલેા.ં 
દુવનયા તમને બેવકફૂ ગણતી હોય ત્યારે તમારામા ંવવશ્ર્વાસ મકૂનારા અંગત માણસો હોય તો પણ 
ધ્યેય સધુી પહોંચવામા ંમદદ મળે 

 

"ભણવામા ંધ્યાન આપ નહીંતર મોટા થઈને મજૂરી કરવાનો વારો આવશે, એક મધ્યમવગીય બાપ 
તેના બાર વષમના દીકરાને કહી રહ્યો હતો. અમેદરકાના ડેરોઈટ શહરે નજીકના એક ગામડામા ંરહતેા 
તે છોકરાને ભણવા વસવાય બીજી બધી વાતોમા ંરસ હતો. જોકે તેને સૌથી વધ ુરસ યતં્રોમા ંહતો. 
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કોઈ પણ પ્રકારના યતં્રને જોઈને તેને કુતહૂલ થત ુ.ં તે નાનો હતો ત્યારથી જ તેના વપતાને 
જાતજાતના સવાલો પછૂીને મ ૂિંવી દેતો. તે છોકરો દસ વષમનો હતો ત્યારે તેણે ચાની કીટલીમાથંી 
વરાળ નીકળતી જોઈ. તેને કુતહૂલ થયુ ંકે દકટલીમાથંી વરાળ ન નીકળે તો શુ ંથાય? તેણે તેના 
માતા-વપતાને પછૂયુ ંતો જવાબ મળ્યો કે દકટલીમાથંી વરાળ તો નીકળે જ ને! વરાળ નીકળવા માટે 
તો નાળચુ ંહોય છે, પણ તે છોકરાને માતા-વપતાના જવાબથી સતંોષ ન થયો. તેણે જાતે પ્રયોગ 
કરવાનો વનણમય લીધો. એક દદવસ તેના ંમાતા-વપતા ઘરની બહાર વરંડામા ંબેઠા ંહતા ંત્યારે તેણે 
દકટલીમા ંપાણી ભયુું અને પછી દકટલી ચલૂા પર ગરમ કરવા મકૂી. તેણે જોયેલુ ંકે નાળચામાથંી 
વરાળ નીકળતી હોય ત્યારે દકટલીનુ ંઢાકંણુ ંપણ ઊંચા નીચુ ંથત ુ ંહત ુ ંએટલે તેણે દકટલીના 
ઢાકંણાને તારથી બાધંી દીધુ ંઅને નાળચાને દાટો મારી દીધો. દકટલીની અંદરનુ ંપાણી નકળવા 
માડં્ ુ ંઅને વરાળ અંદર જમા થવા માડંી. જ્યારે દકટલીમા ંવરાળ સમાઈ ન શકી ત્યારે દકટલી 
ધડાકા સાથે ફાટી અને દકટલીનો એક ટુકડો ઘરની બારી તોડીને બહાર ફેંકાયો. 
 

તે છોકરાના ંમાતાવપતા ધડાકો સાભંળીને ગભરાઈ ગયા ંઅને ઘરમા ંદોડી આવ્યા.ં તેમણે જોયુ ંતો 
દીકરો લમણા પર હાથ મકૂીને કંઈક વવચારી રહ્યો હતો! દરેક માતા-વપતા કરતા ંહોય છે એમ તે 
છોકરાના વપતાએ પણ તેને ખખડાવી નાખ્યો અને ફરી વાર આવા જોખમી ધધંા ન કરવાની તાકીદ 
કરી દીધી. 
 

એ પછી થોડા દદવસો બાદ તે છોકરો તેના વપતાજી સાથે ગાડીમા ંબેસીને નજીકના શહરે તરફ જઈ 
રહ્યો હતો. તેણે અચાનક વપતાને કહ્ુ ંકે આપણે ગાડા સાથે બળદ જોડવાને બદલે ગાડામા ંએવુ ં
કોઈ યતં્ર લગાવવુ ંજોઈએ જેનાથી ગાડંુ ચાલે. તે છોકરાના વપતાએ તેને ગાડંો ગણાવીને કહ્ુ ંકે 
તારા ગાડંાઘેલા વવચારો તારી પાસે જ રાખ. ગાડંુ બળદને જોડયા વવના ચાલી જ ન શકે. 
 

તે છોકરો ૧૪ વષમનો થયો ત્યારે તેની માતા મતૃ્ય ુપામી. બીમારીને કારણે માતા નાની ઉંમરે મતૃ્ય ુ
પામી એથી તે છોકરાનો યતં્રો માટેનો લગાવ ખબૂ વધી ગયો. તે ડેરોઈટ શહરેમા ંરહવેા ચાલ્યો 
ગયો. હવે તે આખો દદવસ જુદા જુદા યતં્રોનો અભ્યાસ કરવા માડંયો હતો. તે ૧૫ વષમનો થયો ત્યા ં
સધુીમા ંતો તેને યતં્રોનુ ંસમારકામ આવડી ગયુ.ં તેણે ઘદડયાળ રીપેર કરવા માટે દુકાન ખોલી. 
 

તેણે ત્રણેક વષમ ઘદડયાળો રીપેર કરીને કમાણી કરી. એ દરવમયાન તે એક શ્રીમતં કુટંુબની પતુ્રીના 
પે્રમમા ંપડયો. ક્લેરા ભબ્રયા નામની તે યવુતી બહુ અભભમાની હતી અને તે એક ઘદડયાળ રીપેર 
કરનારા યવુાનને તચુ્છ ગણતી હતી, પણ ઘદડયાળ રીપેર કરનારા તે યવુાને તેની પે્રવમકાને એક 
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ખાસ ઘદડયાળ બનાવીને આપી એટલે ક્લેરા તેના તરફ આકષામઈ.તે યવુાને ક્લેરાની સાથે લગ્ન 
કરી લીધા. એ વખતે તેણે ક્લેરાને કહ્ુ ંકે મારે યતં્રથી ચાલતી ગાડી બનાવવી છે. ક્લેરા પણ 
તેજસ્વી યવુતી હતી. લગ્ન પછી તે યવુાને ઘદડયાળ રીપેર કરવાની દુકાન બધં કરીને એદડસન 
ઈલેસ્ક્રક કંપનીમા ંનોકરી મેળવી લીધી. ધીરે ધીરે એ તે કંપનીનો મેનેજર બની ગયો. 
 

નોકરી પરથી આવીને તે ગાડી ચલાવવા માટે એગ્ન્ટ્જન બનાવવાનુ ંકામ હાથ ધરતો. એ વખતે 
તેની પત્ની ક્લેરા તેની સાથે જ રહતેી અને નાની મોટી મદદ કરતી. બીજા બધા તે યવુાનને હસી 
કાઢતા હતા ત્યારે ક્લેરા પવતના પડખે ઊભી રહતેી અને ગાડી ચલાવવા માટે એગ્ન્ટ્જન બનાવવા 
માટે તેને પાનો ચડાવતી. પત્ની ક્લેરાની મદદ અને તેના પ્રોત્સાહનથી તે યવુાને છેવટે એગ્ન્ટ્જન 
બનાવ્યુ ંઅને એ એગ્ન્ટ્જનને ગાડી સાથે જોડ્ુ.ં એ ગાડીમા ંસાયકલના ંપૈડા લગાવાયા હતા.ં એ 
ગાડીની સ્પીડ બહુ ધીમી હતી. એટલે તે યવુાને આધવુનક ગાડી બનાવવાની કોવશશ ચાલ ુરાખી. 
 

એ દરવમયાન તે યવુાને અભ્યાસ ચાલ ુરાખ્યો હતો અને એદડસન ઈલેસ્ક્રક કંપનીમા ંચીફ 
એગ્ન્ટ્જવનયર બની ગયો હતો. કંપનીમા ંતેનુ ંકામ વધી ગયુ ંહત ુ.ં તે યવુાન આવથિક કારણથી નોકરી 
છોડી શકે એમ નહોતો. કારણ કે નોકરીમાથંી થતી આવકમાથંી તેનુ ંઘર ચાલત ુ ંહત ુ ંઅને એ 
આવકમાથંી જ તે ગાડી ચલાવવાનુ ંએગ્ન્ટ્જન બનાવવા માટે વસ્તઓુ ખરીદતો હતો. 
 

પણ એક દદવસ તેના એક વમતે્ર તેને નોકરી છોડી દેવા માટે પાનો ચડાવ્યો. તે યવુાનનો વમત્ર 
ધનાઢ્ હતો અને તેણે યવુાનને આવથિક મદદની ખાતરી આપી. તે યવુાને બીજે જ દદવસે નોકરી 
છોડી દીધી અને વધ ુિડપથી ગાડી દોડાવી શકાય એવુ ંએગ્ન્ટ્જન અને ગાડી બનાવવાનુ ંકામ હાથ 
ધયુું. આઠ મદહનાના પ્રયાસ પછી તે એવી ગાડી બનાવવામા ંસફળ થયો. 
 

એ જ સમય દરવમયાન એલેક્િાડંર વવન્ટ્ટન નામના એક માણસે ‘બલેુટ’ નામની ગાડી બનાવી હતી. 
એ િડપથી દોડતી હતી. તે યવુાનને એલેક્િાડંર વવન્ટ્ટને પડકાર ફેંક્ો કે મારી ગાડી સાથે તારી 
ગાડી દોડાવી બતાવ. તે યવુાને પડકાર િીલી લીધો અને હજારો માણસોની હાજરીમા ંતેની 
ગાડીની અને એલેક્િાડંર વવન્ટ્ટનની ગાડીની હરીફાઈ થઈ, જેમા ંયવુાનની ગાડી આગળ નીકળી 
ગઈ. તે યવુાનની ગાડીની સ્પીડ જોઈને સૌ મોંમા ંઆંગળા નાખી ગયા અને ડેરોઈટના તથા 
અમેદરકાના બીજા શહરેોના ંઅખબારોમા ંતે યવુાન અને તેની ગાડીના ફોટોગ્રાફસ છપાવા માડંયા 
અને તેનુ ંનામ ગાજવા માડં્ ુ.ં 
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તે યવુાનનુ ંનામ હનેરી ફોડમ હત ુ.ં હનેરી ફોડમન ુ ંનામ મોટરગાડી બનાવનારા તરીકે જાણીત ુ ંથઈ 
ગયુ ંએ પછી તેમણે કોલસાના વેપારી એવા એક વમત્ર માલ્કમ્સનની મદદથી ફોડમ મોટર કંપની શરૂ 
કરી. એક લાખ ડોલરની મડૂી ઊભી કરીને એ કંપની સ્થપાઈ. મોટર બનાવવાની એ કંપની ચાલ ુ
કયામ પછી પહલેા જ વરસે હનેરી ફોડે ૧૭૦૦ મોટર બનાવી અને એ બધી જ મોટર વેચાઈ ગઈ 
અને ફોડમ મોટર કંપનીએ ૩૬,૯૫૭ ડોલરનો ચોખ્ખો નફો કયો. ફોડમ મોટર કંપની ફૂલીફાલી અને 
થોડા સમયમા ંતો ફોડમની એ કંપનીમા ં૧૫૦૦ માણસો કામ કરતા થઈ ગયા હતા. હનેરી ફોડમને 
બધા હસી કાઢતા હતા ત્યારે તેમની પત્ની તેમની સાથે અડીખમ બનીને ઊભી રહી હતી અને 
હનેરી ફોડમના એક વમત્રએ તેમને નોકરી છોડીને મોટર બનાવવાનુ ંજ કામ કરવાની સલાહ (અને 
સલાહની સાથે આવથિક મદદ પણ) આપી હતી. દુવનયા તમને બેવકફૂ ગણતી હોય ત્યારે તમારામા ં
વવશ્ર્વાસ મકૂનારા બે-ચાર અંગત માણસો હોય તો પણ તમને ધ્યેય સધુી પહોંચવામા ંમદદ મળે 
છે. હજાર માણસો તમને નતારી પાડવા તત્પર હોય ત્યારે એમની સામે જોવાને બદલે એક માણસ 
તમને પાનો ચડાવતો હોય તો તેને વધ ુમહત્ત્વ આપવુ ંજોઈએ. 
 
 

વશયાળાથી ત્રાદહ મામ ્ન પોકારો, ઠંડીનો લાભ લો 
તભબયતને તગડી કરવાની રીત: મોસમ પ્રમાણે આહાર રાખો, નેગેદટવ વાતો ભલૂી જાઓ 

  

શાદ અજીમાની એક શાયરી આ ગલુાબી વશયાળાની મોસમમા ંયાદ આવે છે. જ્યારે અડદદયો પાક 
કે ગુદંરપાક કે ચ્યવનપ્રાશ ખાવાની મોસમ છે ત્યારે એ ગલુાબી ઠંડીનો પરૂો લાભ લેવાનો છે. 
મુબંઈગરાને તો માડં ઘણા વરસે એક ધાબળાની ટાઢ મળી છે. શાદ અજીમાએ કહલે ુ ં: 
સનૂી દહ કાયતે હસ્તી, તો દરવમયાું સે સનૂી 
ન ઈબ્તેદા કી ખબર હૈ, ના ઈન્ટ્તેહા માલમુ 

  

આ દફલસફૂીવાળી શાયરી માણસના અસ્સ્તત્વ એટલે કે હસ્તી વવષે છે. આપણી આ હસ્તી ખલકમા ં
કેવી રીતે શરૂ થઈ? ક્ારે તેનો અંત આવશે? કેવી કઢંગી કે ઢંગી રીતે અંત આવશે? શુ ંઆફતો 
આવશે? કેવુ ંસખુ મળશે? આ બધી વાતોની કે માનવીને તેની હસ્તીની કોઈ જાણ અગાનથી થતી 
નથી. માનવીએ તો બસ ઈશ્વર કે ખદુાએ જે લાબં ુ,ં ટૂં કંુ જીવન આપ્યુ ંતે વમવનટે વમવનટને મોજથી 
જીવી નાખવાનુ ંછે. માનવીએ જીવનમા ંતોફાનોનો સામનો કરવાનો હોય છે. 
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માનવીને ઈબ્તેદા એટલે કે આ અસ્સ્તત્વની શરૂઆત કેમ થઈ તેની ખબર નથી. હસ્તીનો અંત 
કયારે આવશે તેની પણ ખબર પડવાની નથી. આવી આખુ ંથોથુ ંભરાય તેવી મલૂ્યવાન દફલસફૂી 
માત્ર ચાર જ પદંકતમા ંશાયરે આપણા ખોળામા ંમકૂી દીધી છે. પણ આપણે વમવનટે કે પળેપળ 
એન્ટ્જોય કરીએ છીએ? 

  

આપણા મફતલાલો જેને દુષ્કમમ સામેના પ્રદશમનમા ંમાત્ર મોજ પડે છે. ટી.વી.ના ડાડંા ફરે છે તે શુ ં
કરે છે? આસારામ બાપ ુકંઈક બોલે ત્યા ંસૌ ધોકો ને ધડકી લઈને બેસી જાય છે. જાણે એ એક 
માણસ બેવકફૂ હોય અને બીજા બધા બદુ્ધિમાન-માનવતાવાદી હોય તેમ કતૂરાની જેમ ભસ ભસ કરે 
છે. એક જમાનો હતો કે 'િમા’ના ગણુ ગવાતા. અરે હમણા ંસધુી રાજીવનુ ંખનૂ કરનારી યવુતી તે 
છેક દભિણની જેલમા ંજઈને સોવનયા ગાધંી માફ કરી આવેલા. એક જમાનો હતો જ્યારે 'માફ 
કરો’ની દફલસફૂી હતી. આજે? આજે શળૂીએ ચઢાવો, ફાસંીએ ચઢાવો, મારી નાખો, કાપી નાખો, ચીરી 
નાખંો તેવી બમૂરાણો થાય છે. 
  

મહારાષ્રમાથંી જાણે બમૂ નઠે છે કે આખુ ંભબહાર ગનેુગાર છે. આજે ગાગંલી ઘાચંણ પણ કહવેા 
લાગી છે કે દુષ્કમીને સજા જાહરે કરવા ચોરે ચૌટે ન્ટ્યાયાધીશો પેદા થયા છે. માણસ મરી જાય તો 
બારમુ-ંતેરમુ ંબ્રાહ્મણને જમાડીને મરનારના આત્માની શાવંત પ્રાથે છે.આજે આપણે સૌ દુષ્કમમનો 
ભોગ બનનારના આત્માને પીડવાનુ ંસામદૂહ ક પાપ કરીએ છીએ.કવવ જયતં પાઠકની વશયાળામા ં
માણવા જેવી કવવતા યાદ આવે છે. 
  

રાજસ્થાનના ંગામડાને કદાચ કવવએ વશયાળામા ંજોયુ ંહશે. ''અડધા ડંુગર, અડધી રેતી, વચમા ં
વચમા ંથોડીક ખેતી, થોડા ંબકરા,ં થોડા ંઘેટા,ં ટેકરીઓના ઊંટ ઊંઘરેટા વનરાજજ સમ આછી પાખંી, 
પ્રજા નઘાડી અડધી ઢાકંી અરધી કે આખી ઢાકેંલી પ્રજામા ંભરવાડોને ખભે કામળો હોય. વશયાળાને 
ખલુ્લી તાબંા જેવી ચામડીથી માણતા હોય. એવા કાવતલ હોય તોય વશયાળાની કોઈ બમૂરાણ 
મચાવત ુ ંનહીં. ટાઢ-તડકાને વધાવી લેતા. પકંજ મભલકના ગીતની પદંકતની દફલસફૂીને અનસુારના-
શરદી-ગરમી, એક ઢાચંામા ંનાખતા. આ કુદરતી જો તમને મબલખ ચોમાસુ ંઆપે. હયામ ભયામ ઘાસ 
અને દહ લોળા લેતી શેરડીના વાઢ અને બાજરાના ંડૂંડા આપે તો તમને આ ફાટેંબાજ કુદરતી 
વસતંઋતનુી 'બહાર’ આપે તો સહન કરી નાખો તેવી ટાઢ તો આપે જ ને ? 

  

નદૂમ  શાયરે એક સુદંર શાયરી પણ લખી છે. 
લતુ્ફે ચમન હૈ,બાદા હૈ ગલુબ ુહૈ 
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યાર હૈ,અબ મૌસમે બહાર મેં, માગં ુખદુા સે ક્ા? 

  

ધન્ટ્ય છે શાયર તને ધન્ટ્ય. કોઈપણ ચીજથી ન ધરાતા આજના માનવીને તેં એક જ શાયરીમા ં
તસુ્ષ્ટગણુ સમજાવ્યો છે. શાયર વશયાળાની ગલુાબી ઠંડીના વખાણ કરે છે. વસતંઋતનુા વખાણ કરે 
છે. ચારે કોર બસ વસતંના ફૂલ ખીલ્યા છે. તેને બગલમા ંવપ્રયતમાય મળી ગઈ છે. બસ હવે ખદુા 
પાસેથી વધ ુશુ ંમાગવુ?ં પણ આપણે તો બસ માગ માગ જ કરીએ છીએ. આપવાનુ ંનામ લેતા 
નથી. િમા જેવી નમદા ચીજ સાવ મફતમા ંઆપવાની છે તેય આપતા નથી મારે જૂના શાયરને 
કહવે ુ ંપડશે કે ખદુાએ લતુ્ફ-મોજમિા આપી છે. 
  

ફૂલોની ખશુ્બો સાથે બગલમા ંપે્રવમકા આપી છે ત્યારે ખદુા પાસે શુ ંમાગવુ?ં હ ેશાયર હું તને વીનવુ ં
છંુ કે આ ર૧મી સદીના નખ્ખોદીયાને માનવોની, ખદુાની અને મોસમની ખૌફનાકી સહન કરવાની 
ય તાકાત આપે. ''મોસમની ખૌફનાકી’’ એ વવશાળ અથમમા ંલેવાનો શબ્દ છે. જજિંદગીમા ંઅવારનવાર 
સયંોગની અને માનવોની ક્રૂરતાનો સામનો કરવો પડે છે તેનો સામનો કરવાની ય શસ્ક્ત ઈશ્વર 
આપે અને જે મોજીલી મોસમો છે તે મોસમોનો આનદં લેવાની દૃસ્ષ્ટ પણ આપે. 
  

આપણે એક મહાન બ્રહ્માડંની અંદર ઘેરાયેલા છીએ. તેની વવરાટતાનુ ંઆપણને ભાન નથી. 
પરસ્પરની પચંાત અને ઈષ્ર્યામા ંફસાયેલા છીએ. આપણા વાતાવરણમા ંપ૦ કરોડ ક્યભુબક માઈસ 
જેટલી હવા ભરેલી છે. ૩૪૦૦૦ લાખ અબજ ગેલન પાણી ભરેલુ ંછે સૌથી મોટા વાદળામા ં
પ૦૦૦૦૦ ટન જેટલુ ંપાણી છે. વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ અને પવન શરૂ થાય તે 
કડાકા-ભડાકામા ંજે શસ્ક્ત વપરાય છે તે જાપાનના દહ રોશીમા શહરે પર અમેદરકાએ અણબુોમ્બ 
ફોડેલો તેવા ૧૦ અણબુોમ્બ જેટલી તે શસ્ક્ત હોય છે આ બધા માટે ઈશ્વરને થેંકસ કહવેા જોઈએ. 
  

કુદરતની લીલા સામે બળકા માનવીનુ ંબળ ચાલતુ ંનથી ખરાબ હવામાનને કારણે રવશયામા ં
દહ ટલર બીજુ ંવવશ્વયિુ હારી ગયેલો. રોમન શહનેશાહત અને નોમેન રાજાઓ ગાદી નપર હતા ત્યારે 
ઈટાલીમા ંમોટા મોટા દ્રાિના બગીચા ઊભા કરી શક્ા. તે સારા હવામાનને કારણે હવામાનના ં
સેંકડો વષમના ઈવતહાસમા ંસારંુ ચોમાસ,ુ સારો વશયાળો અને સારો નનાળો માનવ જાતે માણ્યો છે. 
આજે આપણને મહામલુો ગલુાબી ઠંડીવાળો વશયાળો મળ્યો છે. રાત લાબંી છે. 
  

વશયાળાનો લાભ લો. વશયાળામા ંકુદરત અઢળક ફ્રૂટ આપે છે. સાજંે ભાત (ચોખા) ન ખાઓ સવારે 
તળ્યા વગરનો નાસ્તો ખાઓ. ગાયના ઘીનો ગોળના શીરાનો કે બે્રકફાસ્ટ કરો. સતંરા-મોસબંીનો 
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રસ ન પોસાય તો ચાલશે, દેશી ગોળની, બાજરાના આટા કે ઘઉંના આટાની રાબ પીઓ. બે અનાજ 
સાથે ન ખાઓ, દાળભાત રોટલી ખાઈને ગજુરાતીઓ રોગ પ્રવતકાર શસ્ક્ત ઘટાડી ચકૂયા છે. 
  

દાળભાત સાથે રોટલી ન ખાઓ. ખોરાકનુ ંવવજ્ઞાન અને કેવમસ્રી કહ ેછે કે પ્રોટીનને પચાવનારંુ 
માધ્યમ જૂદંુ છે. કાબોહાઈડ્રેટને પચાવનારંુ અલગ છે કઠોળ-દૂધ એ પ્રોટીન છે તેને રોટલી 
(કાબોહાઈડ્રેટ) સાથે ન ખાઓ. એક વાનગી ને એક જ વાનગીરૂપે ખાઓ. જલદી પાચન થશે. એ 
રીતે વશયાળાનો પાક ખાઓ તે માત્ર સવારે એકલો પાક ખાઈને તેનો પણૂમ લાભ લો સાથે દૂધ ન 
દાબડો - કાસ્ન્ટ્ત ભટ્ટ 

 

સડુો સેક્યલુર ગેંગના અને ઈલેકરોવનક મીદડયાના ‘સજ્જનો’ 
જૂના જમાનામા ંગામલોકો સમહૂમા ંજાત્રાએ જતા હતા. આવી જ રીતે એક ગામના ઘણા બધા 
માણસો જાત્રાએ જવા રવાના થયા. ગામના ત્રીજા ભાગના લોકો જાત્રાએ જઈ રહ્યા હતા એટલે 
બાકીનુ ંઆખુ ંગામ જાત્રાળઓને પાદર સધુી વળાવવા ઊમટી પડ્ુ.ં 
 
એ જમાનામા ંવાહનો તો હતા નહીં એટલે પગપાળા જાત્રા કરવાની હતી. સૌ કોઈ ચાલી પડયા. 
ત્રણ-ચાર મદહના સધુી જુદા જુદા તીથમ સ્થળોની મલુાકાત લઈને જાત્રાળઓ પોતાના ગામ તરફ 
પાછા વળ્યા. 
 
જાત્રાએથી પાછા ફરતી વખતે તેઓ એક વવશાળ વગડામાથંી પસાર થઈ રહ્યા હતા. બધાને ખબૂ 
તરસ લાગી હતી પણ ક્ાયં પાણી મળે એવુ ંલાગત ુ ંનહોત ુ.ં અચાનક એક જાત્રાળની નજર થોડે 
દૂર બેસેલા ઘેટા-ંબકરા ંપર પડી. તેણે બધાનુ ંધ્યાન ખેંચ્યુ ંઅને બધાએ નત્સાહભેર એ તરફ પગ 
માડંયા. 
 
ત્યા ંપહોંચીને તેમણે જોયુ ંકે એક માણસ ખાટલો ઢાળીને બેઠો છે. તેની પાછળ વવશાળ કવૂો હતો. 
જાત્રાળઓને હાશ થઈ. તેમના ગળા શોષાતા હતા અને વધ ુથોડી વાર પાણી ન મળે તો તેઓ 
બેભાન થઈ જાય એમ હતા. જાત્રા સઘંના મોભીએ ખાટલા નપર સતેૂલા માણસને વવનતંી કરી કે 
અમને પાણી પીવડાવશો? 
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તે માણસ અચકાયો. તેણે કહ્ુ,ં ‘તમે જાત્રાએથી આવી રહ્યા છો અને હું તમને પાણી પાઉં તો મને 
પાપ પડશે.’ 
 
‘અરે ભલા માણસ’, મોભીએ કહ્ુ,ં અમે પાણી વવના ટળવળીએ છીએ એટલે તમે અમને પાણી પાશો 
તો તમને પણુ્ય મળશે.’ 
 
‘પણ હું નીચલા વણમનો માણસ છંુ,’ તે માણસે અચકાઈને કહ્ુ.ં 
 
એક િણ માટે બધા જાત્રાળના મોં સીવાઈ ગયા પણ બીજી િણે તેમણે ઈશારાથી જ કંઈક નક્કી 
કરી લીધુ.ં તેમણે કહ્ુ ંકે અહીં વગડામા ંકોણ જોવા આવવાનુ ંછે કે અમે તમારા હાથે, તમારા 
કવૂાનુ ંપાણી પીધુ ંછે? જલદી પાણી પીવડાવો અમારો જીવ નીકળી જાય છે. 
 
પેલા માણસે તો હોંશે હોંશે પાણી પીવડાવ્યુ ંઅને બધાએ ધરાઈને પાણી પી લીધુ.ં પણ જાત્રાસઘંમા ં
એક ડોસી ટેકીલી હતી. તેણે કહ્ુ,ં ‘કે હું મરી જઈશ તો પણ આ પાણી પીને મારી જાતને નહીં 
અભડાવુ.ં’ બધાએ તેને સમજાવી પણ તે મક્કમ રહી. તેણે કહ્ુ,ં ‘તમે બધા અભડાઈ ગયા છો એ 
વાત હું ગામમા ંજઈને કહી દઈશ!’ 
 
જાત્રા સઘં જ્યારે ગામમા ંપહોંચ્યો ત્યારે ડોસી કંઈ બોલે એ પહલેા જ સઘંના બાકી બધા માણસોએ 
ગામ ભેગુ ંકરીને હોબાળો મચાવી દીધો કે ડોસી ફલાણી જગ્યાએ પાણી પીને અભડાઈ ગઈ! તેમના 
માટે આરમણ એ બચાવનો શે્રષ્ઠ નપાય હતો. 
 
છૂત-અછૂતની વાત આજના સમયમા ંવાદહયાત ગણાય, પણ આ એક દ્રષ્ટાતં છે. સડુો સેક્યલુર 
ગેંગના અને ઈલેકરોવનક મીદડયાના ‘સજ્જનો’ સામે કોઈ ભાષાકીય પત્રકાર સાચુ ંકહવેા જાય તો 
તેના હાલ પેલી ડોસી જેવા કરી દેવાય છે! સ્માટમ  વાચકો ટૂંકમા ંઘણુ ંસમજી જતા હોય છે. 
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મને શકંાથી જો સ ૂઘંો, તો િેરી વાસ છંુ હું! 
પ્રહર શાહ અમદાવાદની વી. એસ. હોસ્સ્પટલમા ંગાયનેક વવભાગમા ંપોસ્ટ ગે્રજ્યએુશન કરતો હતો, 
ત્યારે એનુ ંમેરેજ નક્કી થયુ.ં દરમા ભબ્રટનનુ ંનાગદરકત્વ ધરાવતી ગજુરાતી યવુતી હતી. દેખાવમા ં
સુદંર હતી અને સ્વભાવે અવત સુદંર હતી. 
એને મળ્યા પછી ડો. પ્રહર જ્યારે મને પ્રથમ વાર મળ્યો ત્યારે એનો પ્રવતભાવ કંઈક આવો હતો, 
'આપણે વવદેશમા ંવસેલા ભારતીયો વવશે તદ્દન ખોટો અભભપ્રાય બાધંીને બેસી જઈએ છીએ. દરમા 
સાવ 'ડાનન ધ અથમ’ છોકરી છે. એના ઘરમા ંગજુરાતી બોલાય છે, એ લડંનમા ંજન્ટ્મેલી અને 
ઊછરેલી છે તેમ છતા ંવેજજટેદરયન છે, મટન કે દફશની વાત તો દૂરની છે, એ ઈંડા ંપણ ખાતી 
નથી. એના ફેવમલીમા ંકોઈ શરાબ પીત ુ ંનથી, ક્લબ કે દડસ્કોથેકમા ંજવાની એને આદત નથી. 
ધાવમિ ક આચાર-વવચારમા ંએ આપણા કરતા ંપણ વધારે ચસુ્ત છે. મેં તો પહલેી મલુાકાતમા ંજ 
એની સાથે મેરેજ કરવાનુ ંનક્કી કરી લીધુ ંછે.’ 
અમારા પરૂા ફે્રન્ટ્ડ સકમલમા ંઆ વાત પ્રસરી ગઈ. કેટલાક વમત્રો ખશુ થયા, કેટલાક નાખશુ. અમારા 
એક સાહબેે તો એને ચેતવણીના સરૂમા ંકહ્ુ ંપણ ખરંુ, 'તારંુ ભેજુ ંચસકી ગયુ ંછે કે શુ?ં જો ફોરેન 
જવુ ંજ હત ુ ંતો એમબીબીએસ પરંુૂ કયામ પછી તરત જ જત ુ ંરહવે ુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં નાહકના ંઆ ત્રણ 
વરસ બગાડી દીધા ંને? અહીંની ગાયનેકની દડગ્રી ત્યા ંથોડી ચાલવાની છે? ત્યા ંજઈને તારે ફરીથી 
'રેવસડેન્ટ્સી’ કરવી પડશે.’ 
'મને આ વાતની જાણ છે, સર.’ ડો. પ્રહરે હસતા ંમખેુ જવાબ આપ્યો, 'હું એના માટે તૈયાર છંુ. 
આખી જજિંદગી સધુરી જતી હોય તો ત્રણ વરસ ફેંકી દેવામા ંદહ ચદકચાટ શા માટે કરવો? હું ઇંગ્લેન્ટ્ડ 
પહોંચીને બીજી વાર પોસ્ટ ગે્રજ્યએુશન કરીશ અને એ પણ ગાયનેક સબ્જેક્ટમા ંજ કરીશ.’ 
'એટલો બધો આશાવાદી ન બનીશ.’ એના સાહબેે સહજે કટુતા સાથે કહ્ુ,ં 'આ અંગે્રજો ભલે ગમે 
તેટલા સારા અને વનષ્પિ હોવાનો ડોળ કરતા હોય, પણ અંદરથી તો એ પ્રજા આજે પણ રંગભેદમા ં
માનતી જ રહી છે. તમને મોં પર કશુ ંન કહ,ે પણ વતમનમા ંબતાવી આપે કે એ લોકો તમને 
વધક્કારે છે.’ 'હું સમજ્યો નહીં સર, આ રંગભેદ અને મારા પોસ્ટ ગે્રજ્યએુશન વચ્ચે શો સબંધં છે?’ 
'સબંધં છે, ભાઈ ત્યા ંગયા પછી તને આ વાત સમજાશે. વધિ વ્હાઇટ પીપલ નેવર લાઇક અસ ટુ 
એક્િાવમન ધ પ્રાઇવેટ ઓગમન્ટ્સ ઓફ ધેર લેડીિ. અંગે્રજો આપણા દેશમાથંી ગયેલા એક પણ 
ડોક્ટરને ગાયનેક વવભાગમા ંપોસ્ટ ગે્રજ્યએુશન કરવાની તક આપતા જ નથી. આપણા દેશની 
લેડીિને કદાચ પણ છૂટ મળી જાય, પરંત ુપરુુષ ડોક્ટરને તો ન જ મળે. હું એ દેશમા ંપાચં વષમ 
રહીને પાછો આવ્યો છંુ. અંગે્રજોની માનવસકતાને હું બરાબર જાણુ ંછંુ.’ 
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આટલુ ંજાણ્યા પછી પણ ડો. પ્રહર પોતાના વનણમયમાથંી ચભલત ન થયો. એની એમડીની પરીિા 
આડે એક જ મદહ નો બચ્યો હતો ત્યારે એણે દરમા જોડે સગાઈ કરી લીધી અને બે જ દદવસ પછી 
લગ્નવવવધ પણ પતાવી દીધી. પરદેશી પખંી જોડ ેજ્યારે લગ્ન થત ુ ંહોય છે ત્યારે લગભગ તમામ 
દકસ્સાઓમા ંએક સરખો જ ઘટનારમ જોવા મળતો હોય છે. 
સૌથી પહલેા રજજસ્ટડમ મેરેજ પછી ઇસ્ન્ટ્ડયન પાત્ર દ્વારા પરદેશ જવા માટેના કાગળો 'ફાઈલ’ કરી 
દેવા, વવિા માટેની વવવધ શરૂ કરી દેવી, એ પછી દહિંદુ વવવધ અનસુાર લગ્ન કરવુ,ં સારી હોટલમા ં
ગણતરીના આમવંત્રતો સાથે દરસેપ્શન પતાવવુ,ં ટૂં કંુ અલપિલપ હનીમનૂ માણવુ,ં પછી પરદેશી 
પખંીનુ ંઊડી જવુ ંઅને દેશી પખંીનુ ંઝરી ઝરીને રાહ જોતા રહવે ુ ંકે હવે પોતાનો ઊડવાનો વારો 
ક્ારે આવશે 
આ દકસ્સામા ંપણ આમ જ બન્ટ્યુ,ં વમસ દરમા વમવસસ પ્રહર શાહ બનીને પાછી ભબ્રટનભેગી થઈ ગઈ 
અને વમ. પ્રહર અમદાવાદમા ંવી. એસ. હોસ્સ્પટલના ડોક્ટર ક્વાટમસમમા ંએમડીની પરીિાની આખરી 
તૈયારીમા ંડબૂી ગયા. 
પરીિાનુ ંદરિલ્ટ આવી ગયુ.ં ડો. પ્રહર ખબૂ જ્વલતં સફળતા સાથે એમડીની પરીિા પાર કરી 
ગયો હતો. હવે એ ગાયનેકોલોજજસ્ટ બની ગયો હતો. ધારે તો એ કોઈ પણ હોસ્સ્પટલમા ં(સરકારી કે 
ખાનગીમા)ં સારા પગારની જોબ મેળવી શકે તેમ હતો. જો ઇચ્છે તો પોતાનુ ંપ્રાઇવેટ નવસિંગ હોમ 
પણ શરૂ કરી શકતો હતો, પણ એના માટે આ બધાનો કશો અથમ ન હતો. 
જે પછેૂ તેને પ્રહર આ જ જવાબ આપતો હતો, 'મારે તો ગમે તે ઘડીએ ઇંગ્લેન્ટ્ડ જવાનુ ંઆમતં્રણ 
આવી પડશે, દરમા એની દદશામાથંી તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે. મારી ફાઈલ િડપથી આગળ વધી 
રહી છે. બે-ત્રણ મદહ નાની અંદર જ કદાચ મારે ઇસ્ન્ટ્ડયા છોડી દેવુ ંપડશે. આટલા ઓછા સમય માટે 
મારે જોબ શોધવાની જરૂર નથી. આમ પણ મારી વી. એસ.ની ટમમ પરૂી થવા આડે હજુ ત્રણેક 
મદહ ના બચ્ચા જ છે, તો હું એ જ પરૂા શા માટે ન કરી લઉં? મને દડગ્રી તો મળી જ ગઈ છે, હવે 
જરા સજર્જકલ વકમનો અનભુવ પણ પ્રાપ્ત કરી લઉં.’ 
ડો. પ્રહર હોવશયાર હતો. એના વવભાગના વડા ડોક્ટર એના કામથી, સ્વભાવથી અને કુશળતાથી 
પ્રસન્ન હતા. એટલે એમણે ડો. પ્રહરને છૂટ આપી દીધી, 'આજ પછી એક ઓપરેશન ટેબલ તને સોંપુ ં
છંુ. ત ુ ંસ્વતતં્રપણે મેજર ઓપરેશન્ટ્સ પણ કરી શકે છે. ક્ાયં તકલીફ જેવુ ંલાગે તો મને બોલાવી 
લેજે.’ 
ડો. પ્રહર પરૂી લગનથી મચી પડયો. ત્રણ મદહ નામા ંનેવુ ંજેટલા ંમોટા ંઓપરેશન્ટ્સ એણે એકલા 
હાથે કરી નાખ્યા.ં વસિેદરયન ઓપરેશન પર તો એનો હાથ એવો સરસ બેસી ગયો કે ચેકો મકૂવાથી 
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લઈને છેલ્લો ટાકંો મારીને ઓપરેશન પરંુૂ કરવા સધુીની પ્રદરયા પતાવતા ંએને માડં પદંરેક 
વમવનટનો સમય લાગતો હતો. તાજા જ પાસ થયેલા ડોક્ટર માટે આ આશ્ચયમજનક હદે સારંુ 
કહવેાય. 
પણ આખરે ડો. પ્રહરની તમામ આવડત, કુશળતા, દડગ્રી અને અનભુવ પાણીમા ંગયા.ં 
જાન્ટ્યઆુરીમા ંએની લોટરી લાગી ગઈ, એ લડંન પહોંચી ગયો. ત્યા ંજઈને એણે પરીિા પાસ કરી 
દીધી, પણ ધોભળયાઓએ એક યા બીજા બહાના હઠેળ એને ગાયનેક, શાખામા ંપ્રવેશ ન આપ્યો. ડો. 
પ્રહરને એનેસ્થેવસયામા ંએડ્વમશન મળ્યુ,ં જે એણે મને-કમને સ્વીકારી લેવુ ંપડયુ.ં 
એક દદવસ એક ગજબની ઘટના બની ગઈ. ભબ્રટનના સેનેટરની પત્ની દડભલવરી માટે લડંનની 
ખ્યાતનામ જનરલ હોસ્સ્પટલમા ંદાખલ થઈ હતી. કલાકો પર કલાકો પસાર થઈ ગયા, પણ 
દડભલવરી થઈ રહી ન હતી. છેવટે વસવનયર ગાયનેકોલોજજસ્ટ્સની ટીમે ભેગા મળીને વનણમય લીધો, 
'વસિેદરયન કરવુ ંપડશે.’ દરદી વીઆઇપીની પત્ની હતી, એટલે હોસ્સ્પટલના સૌથી વસવનયર અને 
હોવશયાર ડોક્ટરને બોલાવી લેવામા ંઆવ્યા. બેહોશનુ ંઇન્ટ્જેક્શન આપવા માટે અનભુવી એનેસ્થેદટસ્ટ 
ડો. ફે્રડદરક હાજર થઈ ગયા, સાથે એમના ચાર જુવનયર રેવસડેન્ટ્ટ ડોક્ટસમ પણ હતા. એમાનંો એક 
ડો. પ્રહર શાહ. એના ભાગે માત્ર દોડાદોડીનુ ંઅને મોટા સાહબે કહ ેતે ઇન્ટ્જેક્શનો ભરી આપવાનુ ંજ 
કામ આવતુ ંહત ુ.ં 
ઓપરેશન શરૂ થયુ.ં દુવનયાભરના ડોક્ટરોમા ંએક વાત પ્રચભલત છે કે જ્યારે દરદી વીઆઇપી 
ફેવમલીમાથંી હોય છે, ત્યારે અચકૂ કો ગ્મ્પ્લકેશન્ટ્સ ઊભા ંથાય જ છે. સેનેટરની પત્ની જુભલયાની 
બાબતમા ંપણ આવુ ંજ બન્ટ્યુ.ં પેટ ચીયા પછી ગભામશય પર ચીરો મકૂીને બાળકને તો બહાર કાઢી 
લેવામા ંઆવ્યુ,ં પણ એ પછી તકલીફ શરૂ થઈ ગઈ. ડો. ડોનાલ્ડ (એમનો હાથ ભબ્રટનમા ંખબૂ 
વખણાય છે) એમના કપાળ પર ભચિંતાની રેખાઓ ઊપસી આવી, 'ડો. જ્હોન, બ્લીદડિંગ કેમ બધં થત ુ ં
નથી? 
ડો. જ્હોન શુ ંબોલે? એ તો એમના સહાયક હતા. ડો. ડોનાલ્ડ ગભામશય નપર એક પછી એક ટાકંો 
મારી રહ્યા હતા, પણ ડાબી તરફના છેડેથી લોહીનો િરો ફૂટી રહ્યો હતો. એક તબકે્ક એનેસ્થેદટસ્ટે 
કહવે ુ ંપડયુ,ં 'સર, પેશન્ટ્ટ વસદરયસ થતો જાય છે. એક તબકે્ક એનુ ંબ્લડ પે્રશર પચાસ જેવુ ંથઈ 
ગયુ ંહત ુ.ં તમને પછૂયા વગર જ મેં બે બોટલ્સ ખનૂની ચડાવી દીધી છે, પણ... પેશન્ટ્ટ ગમે તે 
ઘડીએ...’ 'ઓહ્ નો’ ડો. ડોનાલ્ડને પરસેવો વળી ગયો, 'આઈ જસ્ટ ડોન્ટ્ટનો હાન ટુ સ્ટોપ વધસ 
બ્લીદડિંગ, સેનેટરને હું શો જવાબ આપીશ? ઓહ્ ગોડ’ 'સર, મેં આઈ રાય વન્ટ્સ, ઇફ ય ુકાઇન્ટ્્લી 
પરવમટ મી ટુ...’ દૂરથી એક અવાજ આવ્યો. એ ડો. પ્રહરનો અવાજ હતો. સૌના ંભવા ંચડી ગયા.ં 
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ઓપરેશન વથયેટરમા ંહાજર હતા તેમાનંો સૌથી જુવનયર છોકરડો આવી ધષૃ્ટતા કરી રહ્યો હતો ? એ 
પણ પાછો એનેસ્થેવસયાનો રેવસડેન્ટ્ટ? ધેટ ટુ એન ઇસ્ન્ટ્ડયન  
ડો. ડોનાલ્ડે એક વવચાર જુભલયાની ડબૂી રહલેી જજિંદગીનો કયો, પછી તરત જ આ સવાલ પછૂી 
લીધો, 'ડુ ય ુહવે એની એક્સવપદરયન્ટ્સ ટુ ડીલ વવથ સચ કો ગ્મ્પ્લકેશન?’ ડો. પ્રહરે આત્મવવશ્વાસથી 
છલકાતો જવાબ આપ્યો, 'યસ, સર ઇનફ ઓફ ધ એક્સવપદરયન્ટ્સ તમારા આખા દેશમા ંનહીં થતા 
હોય એટલા ંવસિેદરયન એક મદહ નામા ંઅમારી વી. એસ. હોસ્સ્પટલમા ંથતા ંહશે અને આપણી ટેક્સ્ટ 
બકુ્સમા ંજેટલી કો ગ્મ્પ્લકેશન્ટ્સનુ ંવણમન લખેલુ ંહોય છે તે તમામનો અમને અનભુવ મળતો રહ ેછે. 
પ્લીિ, જરાક બાજુ પર ખસી જશો?’ 
વાત કરતા ંકરતા ંજ ડો. પ્રહર હાથ ધોઈને માત્ર હાથમોજંા પહરેીને કામે લાગી ગયો. કામ કેટલુ ં
હત ુ?ં એક જ સ્ટીચ, બે જ વમવનટ અને પછી વથયેટરમા ંકોરસનો નાદ ગ ૂજંી ઊઠયો : 'થ્રી ભચયસમ ફોર 
ડો. પ્રહર ફ્રોમ ઇસ્ન્ટ્ડયા.’ ડો. પ્રહરને ખાસ કેસ તરીકે ગાયનેકમા ંએડ્વમશન મળી ગયુ.ં અત્યારે 
લડંનમા ંગાયનેકોલોજજસ્ટ તરીકે એના નામના વસક્કાઓ પડે છે. સૌથી ધનવાન, સૌથી સુદંર, સૌથી 
વીઆઇપી અંગે્રજ મેડમો પોતાના બાળકનો જન્ટ્મ એના હાથે જ કરાવવાનો આગ્રહ સેવે છે 


