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સબંધંો િનયમ �જુબ ચાલતા નથી. સબંધંો સાથ$ક કરવા&ુ ંકોઇ ચો((સ )+ૂ નથી. સબંધંો&ુ ંગ�ણત 

-ુ.ંુ છે. આમ કર1એ તો સબંધંો સાથ$ક થઈ 3ય એ4ુ ંકોઇ છાતી ઠોક1ને કહ1 ન શક�. સબંધંો મા+ ને 

મા+ સમજણથી જ ટક1 શક�. સબંધં ટકાવવા માટ� માણસ ેબદલાતા રહ�4ુ ંપડ� છે, કારણ ક� સબંધં 

બદલાતો રહ� છે. કોઈ 9ય:(ત કાયમ એકસરખો ન રહ1 શક�. માણસની ઈ<છાઓ બદલાતી રહ� છે, 

અપે?ાઓ બદલાતી રહ� છે, @ટ�ટસ બદલાA ુ ંરહ� છે. બBુ ંબદલાય છતા ંસબંધં ન બદલાય તો જ સબંધં 

ટક� છે. 

આપણને ગમતી 9ય:(ત દર વખત ેઆપણને ગમે એ4ુ ંવત$ન જ કર� એ જCર1 નથી. આપણને ગમતી 

9ય:(ત D કંઈ વત$ન કર� એ ગમ ેએ જ ખરો સબંધં છે. આપણો વાધંો એ જ હોય છે ક� આપણે એવી જ 

ઈ<છા રાખીએ છ1એ ક� આપણી 9ય:(ત આપણને ગમ ેએ4ુ ંજ વત$ન કર�. આપણે ન ગમ ેએ4ુ ંથાય 

Eયાર� આપણે એન ેગેરવાજબી સમF લઈએ છ1એ, તકરાર ક� ઝઘડાની શCઆત Eયાથંી જ થાય છે. 

એક �ેમી-�ેિમકા હતા.ં બનં ેએક-બી3ન ેIબૂ જ �ેમ કર�. એકબી3 માટ� ગમ ેત ેકરવા તૈયાર થઇ 

3ય. આખી .ુિનયા સામ ેલડવાની બનંેની તૈયાર1 હતી. માણસ આખી .ુિનયા સામ ેલડ1 શક� છે પણ 

પોતાની સાથ ેજ લડ1 નથી શ(તો. એક વખત �ેમીએ કKુ ંક� ચાલ આપણે LફNમ જોવા જઈએ. 



�ેિમકાનો �ડૂ LફNમ જોવાનો ન હતો. તેની ઈ<છા એવી હતી ક� બગીચામા ંબેસીન ેવાતો કર1એ. સાથ ે

મળ1ન ેસપના ંજોઈએ. બનંેની ઇ<છા એક-બી3ન ેIશુ કરવાની જ હતી, પણ બનંેના િવચારો થોડાક 

-ુદ1 ર1ત ેIશુ થવાના હતા. 

�ેિમકાએ LફNમ જોવા જવાની ના પાડ1 અન ેકKુ ંક� ચાલ ગાડ$નમા ંજઈએ. �ેમીએ કKુ ંક� Oુ ંસવારથી 

તાર1 સાથ ેLફNમ જોવા જવાના િવચારોમા ંખોવાયેલો P.ં Aુ ંમારા માટ� ગાડ$નમા ંજવા&ુ ંમાડં1 વાળ1 ન 

શક�? �ેિમકાએ કKુ,ં Oુ ંસવારથી તાર1 સાથ ેગાડ$નમા ંબેસીન ેવાતો કરવાના િવચાર કQંુ P.ં Aુ ંમારા 

માટ� LફNમ જતી ન કર1 શક�? બનંેને એક તબRે એમ થSુ ંક� તન ેમાર1 પડ1 જ નથી. તાર� તT ધાSુU હોય 

એમ જ કર4ુ ંછે. મારા માટ� કંઈ જ જAુ ંકરવાની તાર1 તૈયાર1 નથી. બનંે એક બી3 સાથ ેIશુ રહ�વા&ુ ં

જ નR1 કર1ને આ9યા ંહતા ંઅન ેબનં ેઝઘડ1 બેઠા.ં �ેમ હોય ક� દાVપEય Fવન, મોટ� ભાગે ઝઘડા, 

નારાજગી ક� અબોલા આવી નાની - નાની ઘટનાઓથી જ શC થતા ંહોય છે. 

પોતાની 9ય:(તને નારાજ કરવા&ુ ંકોઈન ેગમAુ ંનથી. પોતાની 9ય:(ત Iશુ રહ� એ4ુ ંજ કર4ુ ંહોય છે, 

પોત ેએ માટ� િવચારો અન ેXલાિન�ગ પણ કર� છે, એ િવચારોમા ંYયાર� પLરવત$ન કરવાની વાત આવે છે 

Eયાર� એ આપણાથી સહન નથી થAુ.ં માર� તો તન ેમ3મા ંરાખવી હતી, એ પછ1 LફNમ હોય ક� ગાડ$ન, 

ચાલ તન ેગમ ેએ કર1એ. બનં ેઆ4ુ ંિવચાર� તો? �ેમમા ંહોઈએ Eયાર� આપણે આ4ુ ંઘZુ ંબBુ ંકરતા ં

પણ હોઇએ છ1એ. ધીમ ેઘીમ ેતેમા ંપLરવત$ન આવતા ં3ય છે. 

એક �ેમી- �ેિમકાનો Lક@સો જરાક -ુદો છે. �ેિમકા તેના �ેમીન ેરાF રાખવા બBુ ંજ કરતી. પોતાના 

િવચારો અન ેઈ<છાઓ પણ ખખેંર1 નાખતી. �ેમીન ેગમ ેએ4ુ ંકરવામા ંજ તેન ેમ3 આવતી હતી. 

�ેમીન ેજરાય ેનારાજ ન થવા દ�. એનો કોઈ બોલ ન ઉથાપ.ે ધીમ ેધીમ ેએ4ુ ંથઇ ગSુ ંક� �ેમી એ4ુ ંજ 

ઈ<છવા લા[યો ક� �ેિમકા એ Dમ કહ� એમ જ કર�. એ D કહ� એ માની જ લે. \ાર�ય એ4ુ ંન ]છેૂ ક� તાર1 

કંઈ ઈ<છા નથી? આપણે એ4ુ ંકરતા ંનથી અન ેઆિધપEય જમાવી દઇએ છ1એ. િવચારો&ુ ંઆિધપEય 

સૌથી ખતરનાક છે. તમ ેકોઈના Lદલ ઉપર �ેમ કર1ને કબજો કર1 શકો પણ તમ ેકોઈના Lદમાગ પર 

કબજો ન કર1 શકો. Lદમાગ પર કબજો કરવા જઈએ તો Lદલ પણ _મુાવ4ુ ંપડ� છે. 

માણસ પોતાના માટ� િનયમો બનાવી શક�. પોતાના િનણ$યો લઈ શક�. તકલીફ Eયાર� થાય છે Yયાર� 

આપણે કોઈના માટ� િનયમો બનાવી લઈએ છ1એ. આપણે `ુ ંકર4ુ ંજોઇએ એ િવચારતા નથી અન ે

કોઇએ આપણા માટ� `ુ ંકર4ુ ંજોઈએ એ નR1 કર1 લઇએ છ1એ. આપણા ખાતર કોઇ એક - બે વખત ક� 

પાચં - દસ વાર જAુ ંકર1 શક� પણ દર�ક વખતે જAુ ંકર1 શ(તી નથી. તેની પણ ઇ<છા હોય છે ક� તેના 

માટ� આપણે કઈ જAુ ંકર1એ. 

�ેમ ક� સબંધં શC થાય Eયાર� અપે?ા વગર શC થતા હોય છે પણ �ેમ Dમ આગળ વધે તેમ અપે?ાઓ 

બધંાતી 3ય છે અન ેઅપે?ાઓ વધતી 3ય છે. અપે?ાઓનો ભાર અન ેઅપે?ા ]રૂ1 કરવાની �ચ�તા 



\ાર�ક એટલી બધી વધી 3ય છે ક� આપણે �ેમ કરવા&ુ ંજ aલૂી જઇએ છ1એ. હળવાશ ગાયબ થઇ 

3ય છે. ભાર વધતો 3ય છે અન ેપછ1 એક બી3ન ેદોષ દ�વા&ુ ંશC થઇ 3ય છે. Aુ ંઆવો ન હતો ક� Aુ ં

આવી ન હતી. હવ ેAુ ંબદલાઈ ગયો છે. Oુ ંતને મળ1 ગઇ ક� Aુ ંમન ેમળ1 ગયો એટલે વાતા$ ]રૂ1 થઈ 

ગઈ. �ેમમા ંબધા �યEનો ભેગા થઇ જવા માટ� જ થતા ંહોય છે પણ ભેગા થઈ ગયા પછ1 �ેમ _મુ થઇ 

3ય છે. �ેમ સાથ ેFવવા માટ� થવો જોઇએ. ‘ટ�કન ફોર cાdટ�ડ’ લેવા&ુ ંશC થાય Eયારથી જ 

_મુાવવા&ુ ંશC થAુ ંહોય છે. 

મા+ �ેમમા ંજ નહe દર�ક સબંધંમા ંસEEવ અન ેસાતEય fળવા4ુ ંજોઈએ. એ પણ યાદ રાખ4ુ ંજોઈએ ક� 

માણસ સતત બદલાતો રહ� છે અન ેઆપણે પણ તેની સાથ ેથોgુ ંબદલાA ુ ંરહ�4ુ ંપડ� છે. જો બદલાવાની 

તૈયાર1 ન હોય તો સબંધં અટક1 3ય છે. સબંધં એ એ4ુ ંતાhં છે D સતત બદલAુ ંરહ� છે. તાhં 

બદલાય એમ ચાવી પણ બદલાતી રહ�વી જોઈએ. એક જ ચાવીથી બધા ંતાળા ંન Iલૂી શક�. આપણે 

એક જ ચાવી રાખીએ છ1એ અન ેતેનાથી જ આપણે બઘા ંતાળા ંખોલવાનો �યEન કર1એ છ1એ. તાhં 

ન Iલેૂ Eયાર� આપણે આપણી ચાવીન ેનહe પણ તાળાન ેદોષ દઈએ છ1એ. હા, એવી મા@ટર ક1 પણ 

હોય છે D ઘણા ંબઘા ંતાળાનં ેલાગી શક�. આ મા@ટર ક1 એ છે ક� સતત �ેમ કરવો સતત �ેમ કરવો 

સહ�લો નથી, કારણ ક� આપણે સતત �ેમ કરવો જ નથી હોતો, �ેમ મેળવવો પણ હોય છે. �ેમ કરવાના 

ઇરાદા પાછળ �ેમ મેળવવાની દાનત તો હોવાની જ. Dમ આપણી દાનત હોય એમ આપણન ે�ેમ 

કરનારની પણ એવી જ દાનત હોય. બે 9ય:(તના ઈરાદા ભેગા થાય Eયાર� જ �ેમ&ુ ંસiન થાય છે. 

�ેમ કરવા સાથ ે�ેમ મેળવવાની અન ે�ેમ મેળવવા સાથ ે�ેમ કરવાની તૈયાર1 હોવી જોઈએ. �મે&ુ ં

+ાf4ુ ંતો જ ટક1 શક� જો આ બનં ેછાબડા ંએકસરખા ંરહ�. કોઈ 9ય:(ત સતત �ેમ ન કર1 શક� ક� કોઈ 

9યLકત સતત �ેમ ન મેળવી શક�, આ બનં ેએક સાથ ેજ ચાલવા જોઈએ. એક 9ય:(ત ]રૂ�]રૂો સમ-ુ 

હોય ત ે]રૂA ુ ંનથી, બે 9ય:(ત અડધા - અડધા સમ-ુ હોય તો ઘણી વખત �ેમની તીjતા વB ુઉE�ૃ�ય 

હોય છે. 

લાગણીઓ બO ુઋ-ુ હોય છે. તેની સાથ ેજરાક�ય ચેડા ંથાય તો લાગણીઓ છછેંડાઈ 3ય છે. ઋ-ુતાનો 

ઈલાજ ઋ-ુતાથી જ થઈ શક�. કઠોર બનીન ેતમે ઋ-ુતાન ેતમાર1 તરફ�ણમા ંન કર1 શકો. બે 9ય:(ત 

સાથ ેચાલતી હોય Eયાર� બેમાથંી એકને \ાર�ક થાક લાગે છે.એવા વખત ેબીF 9ય:(તએ તેની સાથ ે

બેસી ન 3ય અન ેએ ચાલવાની જ ઈ<છા રાખે તો લાlં ુ ંચાલી શકાA ુ ંનથી. તમ ેચાલતા ંજ રહો અન ે

તમાર1 9ય:(ત પણ થાક1 જવા છતા ંતમાર1 સાથ ેચાલતી જ રહ�શ ેતો ધીર�ધીર� એ&ુ ંચાલવા&ુ ંબધં 

થઈ જશ,ે પછ1 એ ચાલતી નહe હોય પણ ઢસડાતી હશ.ે એ ઢસડાતી 9ય:(ત પડ1 3ય એ પહ�લા ંતેની 

સાથ ેબેસ4ુ ંપડ�. કોઈ હાથ એકઝાટક� nટતો નથી પણ ધીમ ેધીમ ેસરક� છે. હાથ સરકવા લાગે Eયાર� જ 

સતક$  થઈ જવા&ુ ંહોય છે અન ેહાથ પાછો જ(ડ1 લેવાયો હોય છે. nટ1 ગયલો હાથ ઘણી વખત એટલા 



.ૂર થઇ 3ય છે ક� પછ1 તેના પડછાયા સાથ ેપણ આપણે હાથ િમલાવી નથી શ(તા. હાથ સાથ ેરહ� તો 

જ ઉ�મા જળવાતી હોય છે. તમારા હાથમા ંD હાથ છે એ સરક1 તો નથી રહયો ન ે? 

 

છેNલો સીન : 

આપણે જો એક - બી3ના ંFવનને ઓP ં�oુક�લ ન બનાવ4ુ ંહોય તો પછ1 આપણે કોના માટ� Fવીએ 

છ1એ ? 

-Yયોi એ�લયટ 

 


