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મા� ખુશી

એકવાર �વામી િવવકેાનદં કોઇ મોટા �મારકના િનમા�ણ� ંુકામ જોવા માટ� 

ુગયા. એમણે સમ� સ�ંલની �લુાકાત લીધી. હ�રો કાર�ગરો કામ કરતા હતા. 

િવવકેાનદં�એ જો� ુક� બધા પ�થર ઘડવા� ંુએક સમાન કામ કરતા હતા પરં� ંુ

ુક�ટલાક આનદંથી તો ક�ટલાક �:ખ સાથ ેકામ કરતા હતા. િવવકેાનદં� િવચારમા ં

પડ� ગયા ક� કામ સર� ુછે, વતેન પણ સર� ુછે તો પછ� અહ�યા કોઇના ચહર� ા પર 

ુ ુઆનદં, કોઇના ચહર� ા પર �:ખ અને કોઇ ને ના આનદં ક� ના �:ખ આ� ંુક�મ? 

ુએ પહલ� ા એવા લોકોને મ�યા � �:ખી દ�ખાતા હતા અને એવા લોકોને 

�છુ� ુક�,” તમે લોકો � ંુકરો છો?”  પેલા લોકોએ જવાબ આ�યો, “ અર� મહારાજ � ંુ

ૂકર�એ આ નસીબ નબળા ક� કાળ� મ�ર� કર�એ છ�એ અને �દવસો કાઢ�એ છ�એ. 

ગયા જ�મમા ંકોઇ પાપ કયા� હશ ેએના આ ફળ ભોગવીએ છ�એ.”

ુપછ� એવા લોકોને મ�યા �ના ચહર� ા પર ન તો આનદં હતો ક� ન તો �:ખ 

હ� ંુઅને એમને પણ આ જ સવાલ �છૂયો. પેલા લોકોએ જવાબ આ�યો, “બસ જો 

આ ઘરસસંાર માડં�ો છે તો હવ ેબૈરા છોકરાવને ખવડાવ� ંુતો પડશ ેજ! કામ કર�એ 

છ�એ અને જવાબદાર� િનભાવીએ છ�એ.” 

છે�લે િવવકેાનદં એવા લોકોને મ�યા �ના ચહર� ા પર આનદં હતો અને આ 

જ સવાલ એમને પણ �છૂ�ો. તેઓએ �સ�તા સાથ ેજવાબ આ�યો, “અર� �વામી� 

ૃઅમને તો આ દ�શની મોટામા ંમોટ� સેવા મળ� છે. આ દ�શની સ�ં�િતને ઉ�ગર 

કર� ંુઆ �મારક બની ર� ુછે, ભિવ�યમા ંલાખો લોકો આ �મારકની �લુાકાતે 

ૃઆવશ ેઅને આપણી સ�ં�િતનો પ�રચય મેળવશ.ે અમે ખર�ખર નસીબદાર છ�એ ક� 

ભગવાને આવા િવશાળ કામનો અમને �હ�સો બના�યા.” 

િવવકેાનદં�ને તરત જ સમ�ઈ ગ� ંુક� એક સમાન કામ અને એક સમાન 

ુ ુવતેન હોવા છતા ંિવચારસરણી જ આનદં ક� �:ખ આપે છે. આપણા આનદં ક� �:ખ 

માટ� આપ� ંુકામ જવાબદાર હોય એના કરતા ંઆપણો એ કામ ��યેનો ��ટ�કોણ 

વ� ુજવાબદાર હોય છે. કોઇપણ કામ હોય પછ� એ નોકર�� ંુહોય, ધધંા� ંુહોય ક� 

સમાજ� ંુહોય આ �ી� �કારના લોકો �વી િવચારસરણી હશ ેતો કામ કરવાની 

��તાવના



મ� આવશ.ે

�ય�કત દર�ક પ�ર��થિતમા ં"મા� �શુી" જ મેળવ ેતેવા એક ઉ�ે�ય સાથ ેઆ 

��ુતક� ંુ સકંલન ક� � ુ છે. જરાક નજર નાખતા ં જોવા મળે છે ક� �ય��તની 

ુિવચારસારણી જ તેને �:ખી અથવા �ખુી બનાવ ેછે. �વનના િવિવધ પાસાઓને 

�ખુમા ંક�વી ર�તે ફ�રવાય તે થોડા શ�દોમા ંવાતા�ઓ �ારા અ�ભ�ય�ત કરવાનો આ 

એક �ય�ન છે. આ પરંપરા ઘણા વષ�થી મે�ો વ�ડ� સો��વરેસમા ંચાલી આવી છે. 

આ વખતે ફરક મા� એટલો જ છે ક� આ ��ુતક અમાર� મા�ભૃાષા �જુરાતીમા ંછે. 

તે� ંુકારણ છે મારા માતાિપતા. � માતાિપતાએ મને ઉછેય� કઈક કરવા ને 

પા� બના�યો તેમને મારા �ારા સકં�લત ��ે� ��ુતકો વાચવામા ંતકલીફ પડતી 

હતી. એક વખત મારા માતાએ મને ક� ંુક�, "અમે ઓ� ંભણેલા છ�એ એટલે �ય�ન 

ુકરવા છતા ંસમ�� ંુનથી." એમના �ખુ પર �:ખ તથા પછાતપણાની લાગણી 

જોઈ. મ� સમ�વવાનો �ય�ન કય� ક� ભાષા� ંુ�ાન તો મા� અ�ભ�ય�કત �રૂ� ંુજ 

ઉપયોગી છે. ખર�ખર આપે કર�લા કમ� જ આપને મહાન ક� પછાત બનાવ ેછે. આપે 

અમારા માટ� આજ �ધુી � ક� � ુ તે કોઈ મહાન �ય�કતએ કર�લા કામોથી પણ �� ંુછે. 

પરં� ુતે સમ�વવા � ંિન�ફળ ગયો હો� તે� ંુતેમના ચહર� ા પરથી મને લા��.ંુ તેથી ુ

આ િન�ફળતાને સફળતામા ં ફ�રવવા "મા� �ખુ" ��ુતક � ં મારા માતા - ુ

ુ���લાબેન તથા િપતા - અરિવ�દભાઈના ચરણોમા ંઅપ�ણ ક�ં �.ં 

� ંસા�હ�યનો માણસ નથી એટલે ��ુતકના ંસકંલનમા ંસમય વ� ુલાગે. આ ુ

ુ ુસમય ધધંા અને ��ંબને આપવાના સમય િસવાયનો પસદં કય� એટલે ક� વહલ� ી 

સવાર� ૪ થી ૯. માર� ચાર વષ�ની દ�કર� િન�કા અને સવા વષ�ના દ�કરા પવન� ી 

માતા, એટલે ક� માર� ધમ�પ�ની સોનલ �દવસ દરિમયાન મારા માતા-િપતા અને 

બાળકો� ંુ�યાન રાખીને રા�ે ૧૧ વાગે �તૂી હોય છતા ંપણ સવાર� ના�તો કરાવીને 

જ મને ઓ�ફસે મોકલે. તેને �રૂતો આરામ મળે તેવા આશયથી જો � ંછાના પગલે ુ

ઘર�થી િનકળવામા ંસફળ થા� તો તેનો ફોન અ�કૂ આવ ેઅને ના�તો ઓ�ફસે આપી 

જવા �દ કર�. તે પણ એક �ખુદ અ�ભુવ ર�ો. આ ��ુતકના ંસકંલનમા ંસોનલને 

પણ ભાગીદાર કહત� ા ંમને �બૂ �શુીનો અ�ભુવ થાય છે. 

આ� સવાર� વહલ� ા ૪:૩૦ વાગે સોનલને ઘર� ના�તો કરવા આવવા� ંુવચન 



(તેને �રૂતો આરામ મળે તે માટ�) આપી � ંઘરની બહાર નીકળતો હતો �યા ંજ મારા ુ

િપતા�ી એ મને ના�તો કર�ને જવા� ંુક�.ંુ માતા લ�� ુશરબત લઈ ને આ�યા. મ� 

શરબતની સાથ ેતેમનો �ેમ પણ પીધો.તેમણે આ ર�તે મને સાથ આ�યો. 

મારા �વનને �ખુમય બનાવવામા ંિવપ�યના �યાન સાધનાનો અ��ૂય 

ફાળો છે. તેથી � ંઆ� િવપ�યના સાધના બતાવનાર મારા �આ �ી જનકભાઈ ુ

બન�રાનો, િવપ�યના સાધના ૨૬૦૦ વષ� પછ� ભારતમા ંમારા �ધુી પહોચાડવા 

માટ� િવપ�યનાના �ધાન આચાય� �ી સ�યનારાયણ ગોયકંા�-માતા�, 

િવપ�યનાના િશ�કો તથા િવપ�યનાના િવિવધ �ે�ોમા ં સેવા આપનારા 

ધ�મસેવકો-સેિવકાઓનો � ંખરા �દયથી ઉપકાર મા� ંુ�.ુ

વષ�થી ચાલતી આ પરંપરા �ળવી રાખવામા ં અગાઉના ��ુતકોના 

વાચકોનો ઉ�સાહ સભર �િતસાદ પણ �બૂ જ મહ�વનો છે. મે�ો વ�ડ� 

સો��વરેસમા ંમાર� સાથ ેકામ કરતા ંસૌ સહકમ�, �ાહક તથા િવિવધ �ે�ે સેવા 

અપનારા િમ�ોનો � ંઆભાર મા� ંુ� . મારા િમ� �ી �િવણ પટ�લનો આ ��ુતકના ુ

��ુય પેજને વ� ુઆકષ�ક બનાવવા �ચૂન આપવા તથા આ ��ુતક �જુરાતીમા ં

ુ���તુ કરવા મને �ો�સા�હત કરવા બદલ આભાર �ય�ત ક�ં �.

ઘણા વષ�થી દર �દવાળ�એ ��ે�મા ંએક �ેરણાદાયક ��ુતક� ંુસકંલન 

કર� �વજનોને �ભેુ�છા સાથ ેઆપતો. આ વખતે પણ મ� તેટલી જ સ�ંયામા ંઆ 

��ુતક છપા��.ંુ ઘણા િમ�ોએ વ� ુ��ુતકો તેમના િમ�ો તથા �વજનોને આપવા 

મા�ંયા. અમદાવાદ મેનેજમ�ટ અસોિશએશનના એ��સ��ુટવ ડાઇર��ટર �ી ક�. ક�. 

નાયર� સો ��ુતકો આપવા માટ� ક�.ંુ બી� એક િમ�એ પણ સો ��ુતકોની ઈ�છા 

દશા�વી. મ� લગભગ કોઈને પણ ના ન કહ�. પ�રણામે, આ ��ુતકની �થમ આ�િૃ� 

થોડા જ �દવસોમા ં�રૂ� થઈ ગઈ. �થમ આ�િૃ�મા ંજોડણીની �લૂો રહ� ગયી હતી 

ૃતે ડો. ��ણા ઉમેષ જોશીએ �ધુાર� આપી. તેમનો પણ � ંઆભાર� �.ં  ુ

આપ સૌ વાચકો� ંુન� ંુવષ� �ખુ અને સ��ૃ�ધમય રહ � તેવી �ભેુ�છાઓ.
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મા� ખુશી



ુ ુ�ખુ આપણી આ�બા� બનતી ઘટનાઓ પર આધાર�ત નથી 

હો�,ંુ તે આપણી �દર બનતી ઘટનાઓ પર આધાર�ત હોય છે.

�યિકત�વ િવકાસ
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૧૯૪૬ની એક રાતે આપિ� અને પડકાર� અમારા ઘરની �લુાકાત લીધી 

હતી. મારો ભાઈ �ટબોલ રમયા બાદ ઘર� આ�યો અને અને તેને ૧૦૪ �ડ�ી તાવ 

આ�યો. તપા�યા બાદ ડો�ટર� ક� ંુક� તેને પો�લયો થયો છે. આ ડો. સો�ક અને 

પોલીઓની રસી શોધાયા પહલ� ાની વાત છે ક� �યાર� અનેક બાળકો તેનો ભોગ 

બનીને અપગં બ�યા હતા તથા તેમાના ક�ટલાય� ંુ��ૃ� ુથ� ંુહ�.ંુ 

�ાથિમક કટોકટ� બાદ, ડોકટરની જવાબદાર� આ ભયાનક સ�ય જો�ને 

કહવ� ાની હતી. “બેટા, મને આ તને કહ��  ંુનથી ગમ�,ંુ પરં�.ુ..” તેઓ બો�યા, “તને 

પો�લયો થયો છે. કદાચ... � ંુહવ ેલગંડાઈ ને જ ચાલી શક�શ અને તારો ડાબો હાથ 

પણ નકામો થઈ ��ૂો છે.”

ુજો� હમેંશા પોતાને ભિવ�યનો ��તી ચે��પયન (િવ�તા) સમજતો હતો. 

ુતેણે �બૂ જ પ�ર�મ કય� હતો. � ંસમ� શકતો હતો ક� આ તેના માટ� આ �:ખદ ુ

સ�ય પચાવ� ંુસહ��  ંુન હ�.ંુ તે માડં માડં બોલી શ�ો. તે િનસાસા સાથ ેબો�યો, 

“ડો�ટર...”

“હા,” ડો�ટર પલગં તરફ �ક�ને બો�યા, “� ંુવાત છે, બેટા?”

“ભાડમા ં�ઓ,” જો� �બૂ જ �ઢતાથી બો�યો. 

ુમારા માતા-િપતાએ અમને શીખવા�ડ� ંુહ� ંુક� જો કોઈ તમારા ઘરમા ં�હાડ� 

લઈ ને તમારા ઘર� ંુફિન�ચર તોડવા ચાહ � તો તેમને �ાર�ય તે તોડવા ન દ�શો, 

તેવી જ ર�તે કોઈની પણ વાત તમારા મનમા ંઆવવા દઈને તમારા સપનઓ 

તોડવા ના દ�શો.

બી� �દવસે �યાર� નસ� જો�ના �મમા ંગઈ, તેણે જો�,ંુ જો� જમીન પર 

�ધા મોઢ� પડ�ો હતો. 

ખરી લડત
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“અહ� � ંુથઈ ર� ંુછે?” તેણે ડઘાઈને �છૂ�.ંુ

“� ંચાલી ર�ો �,ં” જોજ �શાિંતથી જવાબ આ�યો.ુ

જોજ � કોઈ પણ ટ�કો લેવાની ના પાડ� દ�ધી. ઘણી વખત તેને પોતાની 

�રુશીમાથંી ઊભા થતા ં૨૦ િમિનટ �ધુીનો સમય લાગતો પરં� ુતેણે �ાર�ય કોઈ 

સહાય ન લીધી!

મને યાદ છે ક� તેને ટ�િનસ બોલ ઉપાડવા માટ� �ણે ૫૦ �કલો વજન 

ઉપાડતો હોય તેટલો પ�ર�મ કરવો પડતો.

ુમને યાદ છે ક�, મા� છ મ�હના બાદ, તે ��તીની �ર�ગમા ંટ�મના ક�તાન 

તર�ક� હતો. તેણે િવનાશક પો�લઓને હરાવી દ�ધો. આખા િમ�સૌર� રાજયમા ંકોઈ 

પોલીઓના રોગમાથી આટ� ંુઝડપથી અને સ�ંણૂ� �વ�થ નહો� ંુથ�!ંુ

ૂગોવામા ંએક ઓડ� સવાર� એક ��ટર સવારને ટ�ર માર�, ઓડ�મા ંસવાર 

છોકરો બહાર આ�યો, તેણે ક�,ંુ “� ંડ�.એસ.પી. નો દ�કરો �,ં � ંુતને ખબર નથી.?” ુ

ૂ ુ��ટર સવાર હ�� મેટ ઊતરતા-ંઊતરતા ંબો�યો, “ભાઈ � ંગોવાનો ��યમ�ંી ુ

�,ં ગાડ� ધીર� ચલાવો.”

આ છે ગોવાના ��ુયમ�ંી �ી મનોહર પ�ર�કર.

v�v�v

v�v�v

સાદગી

�યિકત�વ િવકાસ
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િવપ�યના એક આચાય� અમદાવાદ આ�યા હતા. �યાર� જ એક િવપ�યના 

પ�રચય કાય��મ ગોઠવાયો હતો. �થી તેમની સાથ ેરહવ� ાનો એક મોકો મ�યો. 

તેમના સગાના ંઘર� �કૂવા જતી વખતે થોડ� વાતો થઈ.

આચાય� �ી : ક�મ છો? બ� ુબરાબર?

મે : હા બ� ુજ બરાબર છે.

આચાય� �ી : xyz  ક�મ છે?

મે : એ મ�મા ંછે.

આચાય� �ી : xyz � ંુકામકાજ ક�� ંુછે?

મે : એ� ંુતો ઠ�ક ચાલે. �દલ થી કામ નથી કરતા.ં 

આચાય� �ી : આહા !

મે : તેને એક �ય��ત સાથ ેઝગડો પણ થયો. એને કોઈ જ કામની પડ� નથી. 

�ા ં� ંુપડ� ંુછે? તે તેમને ખબર જ ના હોય. લોકો સાથ ેવત�ન પણ શોભે એ� ંુનથી. 

ુએ� ંુખા� ંુબરાબર નથી. કોઈ મળ� ંુનથી એટલે ચલાવીએ છ�એ. ઘણી વખત ખો�ં 

બોલતા પણ પકડ�ા છે. તેને tight રાખો એટલે કામ કર�. 

આચાય� �ીએ મને શાિંતથી સાભં�યો.થોડ� સેક�ડો બાદ તેમણે �છૂ�.ંુ 

આચાય� �ી : તેમના સદ�ણુો કયા?

થોડ� વાર � ં�ત�ધ થઈ ગયો. કારણ ક� મને એમના સદ�ણુો તો દ�ખાતા જ ુ

નહોતા. � ંમાર� કમજોર� સમ� શ�ો. � ં�પૂ જ ર�ો. આચાય� �ીને ઉતાર�ને ઘર� ુ ુ

ૂ ુ ુપરત ફરતા વખતે મે માર� આ કમજોર�ને �ર કરવા� ંન�� ક�.�  

એક ��



લગભગ છ મ�હના પહલ� ા �છૂાયેલા આ ��એ �ણે માર� �દર એક ��ુ 

ચા� ુકર� ના��.ંુ  �� તો સામા�ય હતો પરં� ુતેણે મા� �વન જ બદલી ના��.ંુ  

મને ખબર હતી ક� આ કઈ સાધારણ કામ નથી. માર� મારા જ િવચારો સાથ ે

લડવા� ંુહ�.ંુ િવચારવાની પ�િત બદલવાની હતી. િવચારો શ� થતા ંજ તેમણે 

સા�ી બનીને જોવાના �યાસો વધાયા�. વ� ુસભાન બ�યો. શ�આતમા ંિવચારોની 

�દશાની ખબર તો પાડવા માડં� પરં� ુિવચાર આ�યા બાદ. ધીર� ધીર� બદલાવ 

આવવા લા�યો. દર�ક �ય�કતમા ંસદ�ણુો શોધવાની �ેકટ�સ કર�. 

િવપ�યના સાધનાના અ�યાસે મને આ બદલાવ કરવામા ં � ��ૂમતા 

જોઈતી હતી તે મેળવવામા ંમદદ કર�. ખર�ખર! તેનાથી મારામા ંદર�ક �ય��ત 

પાસેથી � ંુકામ લે� ંુતેની સમજ તો વધી સાથ ેસાથ ે�બૂ જ શાિંતનો અ�ભુવ થયો. 
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ુખોટ� િવચારસરણીવાળા લોકો તમારામા ંકંઇક સા�ં હશ ેતો 

પણ તમને નફરત કરશ ેઅને સાર� િવચારસરણીવાળા લોકો 

તમારામા ંકંઇક �ટૂ� ંુહશ ેતો પણ તમારો આદર કરશ.ે



બન�, ��વ�ઝરલે�ડમા ં�ી સ�યનારાયણ ગોય�કા�ના �વચન પર આધા�રત.

બધા �ખુ શાિંતને ઈ�છે છે કારણક� સાચી �ખુ શાિંત આપણા �વનમા ંહોતી 

ુનથી. આપણે બધા �ાર�કને �ાર�ક �ષે, દૌમ�ન�ય, �ોધ, ભય, ઈ�યા� આ�દથી �ખી 

ુ ુથતા હોઈએ છ�એ. અને જયાર� આપણે �ખી થઈએ છ�એ �યાર� આ �ઃખ આપણે 

ુઆપણા પોતાના જ �ધુી સીિમત રાખતા નથી. જયાર� કોઈ �ય��ત �ખી થાય છે 

�યાર� તે આસપાસના આખા વાતાવરણને અ�સ� બનાવી દ� છે, અને એની સાથ ે

સપંક�મા ંઆવનાર લોકો પર પણ એની અસર થતી હોય છે. સાચે જ આ ર�તે �વન 

�વ� ંુયો�ય નથી.

બધાને પોતા� ંુ�વન શાિંત�વૂક�  �વવાની અને બી� બધા માટ� શાિંત� ંુ

િનમા�ણ કરવાની ઈ�છા હોય છે. આખર� આપણે સામા�જક �ાણી છ�એ, આપણે 

સમાજમા ંરહ��  ંુછે અને સમાજની અ�ય �ય��તઓની સાથ ેપાર�પ�રક સબંધં પણ 

રાખવો છે. આવી ��થિતમા ંઆપણે ક�વી ર�તે શાિંત�વૂક�  �ત�રક �ખુ શાિંત� ંુ

�વન �વી� ંુઅને આપણી આસપાસ પણ શાિંત અને સૌમન�યતા� ંુવાતાવરણ 

બનાવી� ંુક� �થી કર�ને સમાજના અ�ય લોકો પણ �ખુ શાિંત� ંુ�વન �વી શક�?

ુ ૂઆપ� ંુ�:ખ �ર કરતા પહલ� ા એ સમજ� ંુજ�ર� છે ક� આપણે અશાતં અને 

ુબેચેન ક�વી ર�તે બનીએ છ�એ. �ડાઈમા ંજઇને �યાનથી જોતા �બલ�લ �પ�ટ થશ ે

ૃક� જયાર� આપ� ંુમન િવકારોથી િવ�ત બને છે �યાર� તે અવ�ય અશાતં થઈ �ય છે. 

આપ� ંુમન િવકારોથી ભર�� ંુહોય અને આપણે �ખુ અને સૌમન��તાનો અ�ભુવ 

કરતા હોઈએ એ વાત અસભંવ છે.

આ િવકારો ક�મ આવ ેછે, ક�વી ર�તે આવ ેછે? ફર�થી �ડાઈમા ંજઈને 

�યાનથી જોવાથી �પ�ટ થશ ેક� જયાર� પણ કોઈ અણગમતી ઘટના ઘટ� છે �યાર� 

તેની �િત��યા �વ�પે િવકારો આવ ેછે, �મ ક� જયાર� કોઈ �ય��ત આપણી સાથ ે

મનધાય� �યવહાર નથી કરતી. અણગમતી ઘટના ઘટવાની સાથ ેજ આપણે 

તણાવ��ત થઇ જઈએ છ�એ. મનગમ� ંુના થાય, મનગમ� ંુથવામા ંકોઈ િવ�ન 

13 મા� ખુશી
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નડ�, તો પણ આપણે તણાવ��ત થતા હોઈએ છ�એ, અને આપણી �દર ગાઠંો 

બાધંવા માડં�એ છ�એ. �વનભર અણગમતી ઘટનાઓ તો થતી જ રહત� ી હોય છે, 

મનગમ� ંુકોઈક વાર થાય અને કોઈક વાર ન પણ થાય, પરં� ુ�વનભર આપણે 

�િત��યા કરતા, ગાઠંો બાધંતા રહત� ા હોઈએ છ�એ. આપ� ંુઆ� ંુશર�ર અને 

માનસ એટલા િવકારોથી, એટલા તણાવથી, ભરાઈ જ� ંુહોય છે ક� આપ� ંુ�વન 

�ુઃખમય બની �ય છે.

ુઆ �ઃખથી બચવાનો એક ઉપાય એ છે ક� �વનમા ંક� ંુઅણગમ� ંુથવા જ 

ના દઈએ અને ઇ�છ�એ ક� બ� ંુમનગમ� ંુજ થાય. �ાતંો આપણે એવી કોઈ શ��ત 

જગાવીએ અથવાતો પછ� કોઈ આપણા મદદગાર પાસે એવી કોઈ તાકાત હોય ક� 

�થી અણગમ� ંુથવા જ ના દ� અને એ આપણી બધી મનોકામનાઓ �રૂ� કર� દ�. 

પરં� ુઆ અસભંવ છે. િવ�મા ંએ� ંુકોઈ �ય��ત નથી ક� �ની બધી ઇ�છાઓ �રૂ� 

થયેલી હોય, ક� �ના �વનમા ંમનગમ� ંુજ થ� ંુહોય અને �ાર�ય અણગમ� ંુથ� ંુ

જ ના હોય. �વનમા ંઅિન�છનીય, અણગમ� ંુતો થ� ંુજ હોય છે. આથી કર�ને એક 

�� ઉઠ� છે ક�, "ક�વી ર�તે આપણે િવષમ પ�ર��થિતઓની સામે �ધ�િત��યા ના 

કર�એ? ક�વી ર�તે આપણે તણાવ��ત થયા વગર આપણા મનને શાતં અને 

સ�ં�ુલત રાખી શક�એ?"

ુભારત અને ભારતની બહાર પણ એવા ક�ટલાય સતં ��ુષો થઈ ગયા ક� 

ુ�ઓએ આ સમ�યાના – મ��ુય �વનના �ઃખની સમ�યાના, સમાધાનની શોધ 

કર�. તેઓએ એક એવો ઉપાય બતા�યો ક� જયાર� ક� ંુઅિન�છનીય થાય અને 

મનમા ં�ોધ, ભય અથવા કોઈ અ�ય િવકારની �િત��યા શ� થાય તેની સાથ ેજ 

જ�દ�મા ંજ�દ� પોતાના મનને કોઈ બી� કામમા ંપરોવી દો. ઉદાહરણ તર�ક� 

ઉઠ�ને એક �યાલો પાણી પીવા� ંુશ� કર� દો – તમારો ��ુસો વધશ ેનહ�, ઓછો થઇ 

જશ.ે અથવા �કડા ગણવાના શ� કર� દો – એક, બે, �ણ, ચાર. અથવા કોઈ શ�દ 

ક� મ�ં ક� જપ ક� પછ� �ના ��યે તમારા મનમા ં��ા હોય એવા કોઈ દ�વતા ક� સતં 

ુ��ુષ� ંુનામ જપવા� ંુશ� કર� દો. મન બી� કોઈ કામમા ંપરોવાઈ જશ ેઅને 

થોડ�ક હદ �ધુી તમે િવકારોથી, �ોધથી ��ુત થઈ જશો.

આનાથી મદદ થઈ. આ ઉપાય કામમા ંઆ�યો. આ� પણ કામમા ંઆવ ેછે. 

ુએ� ંુલાગે છે ક� મન �યા�ળતાથી ��ુત થ�.ંુ પરં� ુઆ ઉપાય ક�વળ માનસના 
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ઉપર ઉપરના �તર પર જ કામ કરતો હોય છે. વ��તુ: આપણે િવકારોને 

�તરમનની �ડાઈઓમા ંદબાવી દ�તા હોઈએ છ�એ, �યા ંએમ� ંુ�જનન અને 

સવંધ�ન ચાલ� ંુરહ � છે. પોતાના માનસ ઉપર શાિંત અને સૌમન�યાતાનો એક લેપ 

લાગી �ય છે. પરં� ુમાનસની �ડાઈઓમા ંદબાયેલા િવકારોનો ��ુત �વાળા�ખુી 

તો એવો ને એવો જ ��વ�લત રહ � છે. � સમય પાકતા અવ�ય ફાટ� નીકળશ.ે

�ત�રક સ�યની શોધ કરનારા ક�ટલાક વ�ૈાિનકોએ આની ઉપર વ� ુ

આગળ શોધ કર�. પોતાના મન અને શર�રની સ�ચાઈનો �ત�રક અ�ભુવ કય�. 

ૂ ુતેમણે જો� ંુક� મનને બી� કામમા ંપરોવ� ંુએટલે ક� સમ�યાથી �ર ભાગ� ંછે. 

પલાયન થ� ંુએ સાચો ઉપાય નથી. એના બદલે સમ�યાઓનો સામનો કરવો 

ુજ�ર� છે. મનમા ંજયાર� િવકાર �ગે છે, �યાર� તેને �ઓ, એનો સામનો કરો. �� ંુ

િવકારને જોવા� ંુશ� કર� દ�શો તેની સાથ ેજ તે િવકાર �ીણ થતો જશ ેઅને ધીર� 

ધીર� એનો �ય થઇ જશ.ે

આ સારો ઉપાય છે ક� � દમન અને ��ુલી �ટ એ બનેં અિતઓને ટાળે છે. 

િવકારોને �તરમનની �ડાઈઓમા ંદબાવવાથી એમ� ંુિન�લ� ૂ ન નથી થ� ંુહો�.ંુ 

ુિવકારોને અ�શળ શાર��રક તથા વા�ચક કમ� �ારા ��ુલી �ટ આપવાથી તો વળ� 

સમ�યા અિધક વધતી હોય છે. પરં� ુઆ જ િવકારોને આપણે ક�વળ મા� જોઈએ 

તો તેમનો �ય થતો જશ ેઅને એમનાથી આપણને �ટકારો મળતો જશ.ે

ુકહ��  ંુતો ઘ� ંુસહ��  ંુછે પણ કર� ંુઘ� ંુઅઘ�ં. પોતાના િવકારોનો સામનો 

કરવો એ સહલ� ી વાત નથી. જયાર� �ોધ �ગે છે �યાર� એવી ર�તે માથા પર સવાર 

થતો હોય છે ક� આપણને એની ખબર ��ુધા ંરહત� ી નથી. �ોધથી અ�ભ�તૂ થઈને 

આપણે એવા શાર��રક અને વા�ચક કમ� કર� બેસીએ છ�એ ક� �નાથી આપણી પણ 

હાિન થતી હોય છે અને બી�ની પણ. જયાર� �ોધ જતો રહ � છે �યાર� આપણે રડ�એ 

છ�એ અને પછતાઈએ છ�એ, � �ય��તની હાિન થઇ હોય તેની ક� પછ� ભગવાનની 

�માયાચના માગંીએ છ�એ – "માર� �લૂ થઇ ગઈ, મને માફ કર� દો." પરં� ુજયાર� 

ફર� આવી જ ��થિતનો સામનો કરવાનો આવ ે�યાર� આપણે ફર�થી આવી જ 

�િત��યા કર�એ છ�એ. વારંવાર પ�ાતાપ કરવાથી કોઈ લાભ થતો હોતો નથી.

આપણી ��ુક�લી એ છે ક� જયાર� િવકાર �ગે છે �યાર� આપણે હોશ ખોઈ 
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બેસીએ છ�એ. િવકારો� ંુ�જનન માનસની તલ�પશ� �ડાઈઓમા ંથ� ંુહોય છે અને 

�યારં� એ િવકાર માનસના ઉપર� �તરો પર પહ�ચે છે �યાર� તો એટલા બળવાન થઇ 

ગયા હોય છે ક� આપણા એનાથી અ�ભ�તૂ થઇ જઈએ છ�એ. આ સમયે આપણે 

એમને જરાય જોઈ શકતા જ નથી.

તો ધારો ક� કોઈ �ાઈવટે સે��ટર� સાથ ેરાખી લઈએ � આપણને યાદ કરાવ,ે 

ુ"�ઓ મા�લક, તમને �ોધ આ�યો છે, તમે �ોધને બસ જોયા કરો." કારણક� �ોધ 

�દવસના ચોવીસ કલાકમા ં�ાર�ય પણ આવી શક�, તો તેથી કર�ને �ણ �ાઈવટે 

સે��ટર�ઓને નોકર�મા ંરાખી લઈએ. સમ�લો ક� રાખી પણ લીધા. �ોધ ફર� આ�યો 

ુઅને સે��ટર� કહશ� ,ે "�ઓ મા�લક, તમને �ોધ આ�યો છે." તો પહ��  ંુકામ તો એ 

કર�� ંુક� એને જ ધમકાવી�.ંુ "�રૂખ, મને વળ� પાછો શીખવાડ� છે?" �ોધથી 

આપણે એટલા અ�ભ�તૂ થઇ ગયેલા હોઈએ છ�એ ક� એ સમયે કોઈ સલાહ ક� ંુજ 

કામમા ંઆવતી નથી.

માનીલો ક� આપણે સભાન થઈને સે��ટર�ને લઢ�એ નહ�. એને એમ કહ�એ ક� 

ુ"બ� સા�ં ક� � ુ ક� યાદ કરા��,ંુ � ંહવ ે�ોધ� ંુફ�ત દશન�  કર�શ. એના �િત �ણૂ� ુ ુ

સા�ીભાવ રાખીશ." � ંુઆ સભંવ છે? �વા �ખો બધં કર�ને �ોધને જોવાનો 

�ય�ન કર�� ંુતો તેની સાથ ેજ � વાતને કારણે �ોધ ��યો હતો એ વાત વારંવાર, 

એજ �ય��ત, એજ ઘટના, મનમા ંઆ�યા કરશ.ે  આપણે �ોધને નહ� પણ �ોધના 

આલબંનને જોયા કર��.ંુ આનાથી તો �ોધ અિધક વધશ.ે આ કોઈ ઉપાય ના થયો. 

ૂ ુ ુઆલબંનને �ર કર�ને ક�વળ િવકારને જોયા કર� ંએ જરાય સહ��  ંનથી.

પરં� ુજયાર� કોઈ �ય��ત પરમ ��ુત અવ�થા પર પહ�ચે છે �યાર� એ સાચો 

ઉપાય બતાવ ેછે. આવી �ય��ત શોધી કાઢ� છે ક� જયાર� મનમા ંકોઈ િવકાર �ગે છે 

�યાર� શર�ર પર બે ઘટનાઓ તા�કાલીક શ� થઈ જતી હોય છે. એક એ ક� �ાસની 

પોતાની નૈસ�ગ�ક ગિત બદલાઈ �ય છે. �વો મનમા ંિવકાર �ગે ક� �ાસ તેજ અને 

ુઅિનયિમત થઇ �ય છે. આ જો� ંુઘ� ંુઆસાન બને છે. બી� ંએ ક� શર�રમા ં��ૂમ 

�તર પર એક �વરાસાય�ણક ���યા શ� થઇ �ય છે �ના પ�રણામ �વ�પ 

સવંદે નાઓ� ંુિનમા�ણ થ� ંુહોય છે. દર�ક િવકાર શર�ર પર કોઈ ને કોઈ સવંદેના 

ઉ�પ� કરતો હોય છે.

�યિકત�વ િવકાસ
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આ �ાયો�ગક ઉપાય થયો. એક સામા�ય �ય��ત અ�તૂ� િવકારોને જોઈ 

શકતો નથી - અ�તૂ� ભય, અ�તૂ� �ોધ, અ�તૂ� વાસના વગેર�. પરં� ુયો�ય �િશ�ણ 

અને �યાસ કર� તો સહલ� ાઈથી �ાસ અને શર�ર પર થતી સવંદેનાઓને જોઈ શક� 

છે. આ બ�ેનો (�ાસ અને સવંદે નાઓનો) મનના િવકારો સાથ ેસીધો સબંધં છે.

�ાસ અને સવંદેનાઓ બે ર�તે મદદ કર� છે. એક તો એ ક� એ �ાઇવટે 

સે��ટર�� ંુ કામ કર� છે. �વો મનમા ં િવકાર �ગે છે ક� તેની સાથ ે �ાસની 

ુ�વાભાિવકતા જતી રહ � છે અને તે આપણને �ચૂવ ેછે ક�, "�ઓ, કાઈંક ગરબડ છે." 

�ાસને તો આપણે લઢ� પણ નહ� શક�એ. આપણે એની ચેતવણી, એની �ચૂના 

ુમાનવી જ પડશ.ે આવી જ ર�તે સવંદે નાઓ આપણને �ચૂવ ેછે ક�, "ક�કંુ ખો�ં થઇ 

ર� ંુછે." બ�ે ચેતવણીઓ મ�યા પછ� આપણે �ાસ અને સવંદે નાઓને સહલ� ાઈથી 

જોઈ શક�એ છ�એ. આમ કરવાથી આપણે જોઈ શક�� ંુક� િવકાર જ�દ�મા ં�ીણ થઈ 

�ય છે.

શર�ર અને મનનો આ પાર�પ�રક સબંધં એક જ િસ�ાના બે પાસાઓ 

સમાન છે. એક તરફ મનમા ંઊઠતા િવચાર અને િવકાર, અને બી� તરફ �ાસ અને 

શર�ર પર થતી સવંદેનાઓ. મનમા ંિવચાર ક� િવકાર �ગતાની સાથ ેજ ત��ણ તે 

�ાસ અને સવંદે નાઓને �ભાિવત કરતા હોય છે. આજ ર�તે �ાસ અને 

સવંદે નાઓને આપણે જોતાની સાથ ેજ િવકારોને પણ જોઈ શક�એ છ�એ. આ ર�તે 

અ�યાસ કરવાથી આપણે પલાયન નથી થતા, િવકારોને આ�ખુ થઈને સ�ચાઈનો 

સામનો કર�એ છ�એ. આપણે શી� જોઈ� ંુક� િવકારોની તાકાત ઓછ� થતી �ય છે 

અને પહલ� ાની માફક આપણે િવકારોથી અ�ભ�તૂ નથી થતા. જો આપણે આ 

અ�યાસ સતત કરતા રહ�� ંુતો િવકારો� ંુસવથ� ા િન�લ� ૂ ન થઇ જશ.ે િવકારોથી 

��ુત થતા થતા આપણે �ખુ અને શાિંત� ંુ�વન �વવા લાગી�.ંુ

..આ �કાર� આ�મિન�ર�ણની આ િવ�ા આપણને �દર અને બહારની બ�ે 

સ�ચાઈઓની �ણ કરાવ ેછે. પહલ� ા ંઆપણે ક�વળ બ�હ�ખ�ુ ી રહત� ા હતા અને 

ુ�દરની સ�ચાઈને �ણી શકતા નહતા. પોતાના �:ખ� ંુકારણ હમંેશા બહાર 

શોધતા હતા. બહારની પ�ર��થિતઓને �ળૂ�તૂ કારણ માની એમને બદલવાનો 

�ય�ન કરતા હતા. �દરની સ�ચાઈ િવષે અ�ાત રહત� ા હોવાના કારણે આપણે એ 

ુસમ� નહતા શકતા ક� આપણા �:ખ� ંુકારણ આપણી �દર છે. તે કારણ એ છે ક� 
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ુ�ખુદ અને �:ખદ સવંદેનાઓ ��યેની આપણી જ �ધળ� �િત��યા.

હવ ેઅ�યાસને કારણે આપણે િસ�ાના બી� પાસાને જોઈ શક��.ંુ આપણે 

�ાસને પણ �ણી શક�� ંુઅને �ડાણમા ં� ંુથઇ ર� ંુછે તે પણ. �ાસ હોય ક� 

સવંદે ના, આપણે એને માનિસક સ�ંલુન �મુા�યા વગર જોઈ શક��.ંુ �િત��યા 

ુ ુબધં થાય છે તો �ઃખ� ંુસવંધ�ન પણ બધં થાય છે. ત�પરાતં જયાર� િવકારો �ગે છે 

�યાર� એમની િન�રા થતી �ય છે, એમનો �ય થતો �ય છે.

આ િવ�ામા ં�મ �મ પ�રપ�વ થતા જઈએ છે તેમ તેમ િવકારોનો શી� 

�ય થવા લાગે છે. ધીર� ધીર� મન િવકારોથી ��ુત થ� ંુ�ય છે. ��ુધ �ચ� હમંેશા 

ુ�ેમથી ભર�� ંુરહ � છે - બધા ં��યે મગંળ મૈ�ી, બી�ંના અભાવ અને �ઃખ �િત 

ુક�ણા, બી�ના યશ અને �ખુ �િત ��ુદતા અને હરએક ��થિતમા ંસમતા.

જયાર� કોઈ �ય��ત આ અવ�થા પર પહ�ચે છે તો ��ૂ ં�વન બદલાઈ �ય 

છે. શર�ર અને વાણીના �તર પર કોઈ એ� ંુકામ નથી થઇ શક� ંુક� �નાથી બી�ની 

�ખુ શાિંતનો ભગં થાય. સ�ં�ુલત મન શાતં થઇ �ય છે અને પોતાની આસપાસ 

�ખુ અને શાિંતના વાતાવરણ� ંુ િનમા�ણ કરવા માડં� છે. બી� લોકો તેઓથી 

�ભાિવત થતા હોય છે. બી�ને પણ તેઓથી મદદ થવા લાગે છે.

જયાર� આપણે �ડાણમા ં અ�ભુવાતી દર�ક ��થિતમા ં મનને સ�ં�ુલત 

રાખીએ છ�એ, �યાર� કોઈ પણ બા� પ�ર��થિતનો સામનો તટ�થભાવથી કર� 

ુશક�એ છ�એ. આ તટ�થભાવ પલાયનવાદ નથી, ક� નથી �િનયાની સમ�યાઓના 

�િત ઉદાસીનતા ક� અવગણના. િવપ�યનાનો (Vipassana) િનયિમત અ�યાસ 

ુ ુ ુકરનાર બી�ના �ખો �િત અિધક સવંદેનશીલ થતા હોય છે. ત�પરાતં �યા�ળતા 

ુ ુ ુવગર મૈ�ી, ક�ણા અને સમતા સભર �ચ�થી બી�ના �ખોને �ર કરવા દર�ક ર�તે 

�ય�નશીલ બનતા હોય છે. એમનામા ંએક પિવ� તટ�થતા આવતી હોય છે, ક� 

�થી કર�ને તેઓ મન� ંુસ�ંલુન �મુા�યા વગર બી�ની મદદ કરવામા ં�ણૂ� �પે 

વચનબ�ધ બની રહ � છે. આ �કાર� બી�ની �ખુ શાિંત માટ� �ય�નશીલ બનીને 

તેઓ �વય ં�ખુી અને શાતં રહ � છે.

આ જ ભગવાન ��ુની િશ�ા છે - �વન �વવાની કળા. એમણે કોઈ 

સ�ંદાયની �થાપના કર� નહતી. એમણે એમના િશ�યોને કોઈ િમ�યા કમ�કાડં 
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શીખવાડ�ા નહતા. ઉલટા� ંુ �ડાણની નૈસ�ગ�ક સ�ચાઈઓને જોતા એમણે 

શીખવાડ� ંુહ�.ંુ અ�ાનતાથી વશ આપણે �િત��યા રત હોઈએ છ�એ, તો પોતાની 

હાની કર�એ છ�એ અને બી�ની પણ. જયાર� સ�ચાઈ, �વી છે એવી, જોવાની ��ા 

ૂ��તૃ થાય છે તો �ધ �િત��યાનો �વભાવ �ર થતો �ય છે. �યાર પછ� આપણે 

સાચી ��યા કરતા થઈએ છ�એ - એવા ંકામ કર�એ છ�એ ક� �નો ઉદગમ સ�ચાઈને 

જોનાર અને સમજનાર �ચ�મા ં થતો હોય છે. આવા ં કામ સકારા�મક અને 

��ુના�મક હોય છે, આ�મ�હતકાર� તથા પર�હતકાર�.

ુદર�ક સતં ��ુષની િશ�ા રહ� છે ક� પોતાની �તને �ણવી, ઓળખવી. 

પરં� ુ ક�વળ ક�પના, િવચાર ક� અ�મુાનના �તર પર નહ�, ભાિવક થઈને ક� 

ભ��તભાવથી નહ�, � સાભં�� ંુછે ક� વા�ં� ંુછે એના ��યે �ધમા�યતાના કારણસર 

નહ�. આ� ંુ�ાન કાઈં કામ� ંુનથી હો�.ંુ પોતાની સ�ચાઈને તો અ�ભુવના �તર 

પર �ણવી જ�ર� છે. શર�ર અને મન વ�ચેના પર�પર સબંધંનો ��ય� અ�ભુવ 

ુકરવો જ�ર� છે. આ અ�ભુવોના સહાર� આપણે પોતાના �ઃખોથી ��ુ�ત મેળવી 

શક��.ંુ

ુપોતાના િવષે આ �ણ� ંુ� પણ સ�ય છે, �બલ�લ � છે બસ તે જ, જો�,ંુ 

તેના સાચા �વભાવને �ણ�,ંુ સમજ�,ંુ એ જ િવપ�યના છે. ભગવાન ��ુના 

સમયની ભારતની જનભાષામા ં જોવાને કહત� ા હતા પ�સના (પ�યના / 

passana), ��ુલી �ખોથી � સામા�યત: જોઈએ છ�એ તે. પરં� ુ િવપ�સના 

(િવપ�યના) નો અથ � થાય છે ક� � વ�� ુ�વી છે એને એવી જ એના સાચા �પમા ં

જોવી, ક�વળ ઉપર ઉપરથી � �િતત થાય છે તે નહ�. ભાસમાન સ�યથી પર સમ� 

શર�ર અને મનના િવષે પરમાથ � સ�યને �ણ� ંુએ આવ�યક છે. જયાર� આપણે આ 

સ�ચાઈનો અ�ભુવ કર�એ છ�એ �યાર� આપણો �ધ �િત��યાનો �વભાવ બદલાય 

ુછે, િવકારો� ંુ�જનન બધં થાય છે, અને આપોઆપ �ના િવકારો� ંુિન�લ� ૂ ન થ� ંુ

ુ�ય છે. આપણે �ઃખોથી �ટકારો પામીએ છ�એ અને સાચા �ખુનો અ�ભુવ કરવા 

લાગીએ છ�એ.

િવપ�યના સાધના ની િશ�બરમા ંઅપાતા �િશ�ણના �ણ સોપાન છે. એક, 

એવા શાર��રક અને વા�ચક કમ�થી િવરત રહો ક� �નાથી બી�ની �ખુ-શાિંતનો 

ભગં થતો હોય. િવકારોથી ��ુ�ત મેળવવાનો અ�યાસ આપણે કર� શકવાના નથી 
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ુજો બી� બા� આપણા શાર��રક અને વા�ચક કમ� �ારા િવકારો� ંુસવંધ�ન થઇ ર� ંુ

હોય. આ કારણસર શીલની આચાર સ�ંહતા આ અ�યાસ� ંુપહ��  ંુમહ�વ�ણૂ� સોપાન 

છે. �વ-હ�યા, ચોર�, કામસબંધંી િમ�યાચાર, અસ�ય ભાષણ અને નશાના 

સેવનથી િવરત રહ��  ંુ- આ શીલો� ંુપાલન િન�ઠા�વૂક�  કરવાનો િનધા�ર કરવાનો 

હોય છે. શીલ પાલનના કારણે મન ક�ટલીક હદ �ધુી શાતં થાય છે અને આ પછ� 

આગળ� ંુકામ કરવા� ંુસભંવ બન� ંુહોય છે.

આગ� ંુ સોપાન છે, આ જગંલી મનને એક (�ાસના) આલબંન પર 

લગાવીને વશ કર�.ંુ �ટ� ંુબની શક� એટ�,ંુ લાબંામા ંલાબંો સમય, મનને �ાસ પર 

ટકાવી રાખવાનો અ�યાસ કરવાનો હોય છે. આ �ાસની કસરત નથી ક� �ાસ� ંુ

િનય�ંણ નથી. પરં� ુનૈસ�ગ�ક �ાસને જોવાનો હોય છે, �વો છે તેવો, �વો � ર�તે 

�દર આવી ર�� છે, �વો � ર�તે બહાર જઈ ર�� છે. આ અ�યાસથી મન ઘ� ંુ

શાતં પડ� ંુ�ય છે અને તી� િવકારોથી અ�ભ�તૂ થ� ંુહો� ંુનથી. સાથ ેસાથ ેમન 

એકા� થાય છે, તી�ણ થાય છે, ��ાના કામને લાયક થ� ંુ�ય છે.

શીલ અને મનને વશ કરવાના આ બે સોપાન એમના પોતાનામા ંજ�ર� પણ 

ુછે અને લાભદાયી પણ. પરં� ુજો આપણે �ી� ંપગ� ંુનહ� ઉઠાવીએ તો િવકારો� ંુ

ુ ુદમન મા� થઈને રહ� જશ.ે આ �ી� ંપગ�,ંુ �ી� ંસોપાન એ છે ક� પોતાના િવષેની 

સ�ચાઈને �ણીને િવકારોના િન�લ� ૂ ન �ારા મન� ંુ��ુ�ધકરણ. આ િવપ�યના છે - 

સવંદે નાના �પમા ં�કટ થતા સતત પ�રવત�નશીલ મન અને શર�રના પર�પર 

સબંધંને ��ુયવ��થત િવિધથી અને સમતાથી જોતા પોતાના િવષેની સ�ચાઈનો 

ુઅ�ભુવ કરવો. આ ભગવાન ��ુની િશ�ા� ંુચરમ�બ�� છે - આ�મિનર��ણ �ારા 

આ�મ��ુ�ધ.

ુબધા આ િવ�ાનો અ�યાસ કર� શક� છે. બધા �ખીયારા છે. આ સાવજ� નીન 

રોગનો ઉપાય પણ સાવજ� નીન હોવો જોઈએ, નહ� ક� સા�ંદાિયક. જયાર� કોઈ 

ુ�ોધથી પી�ડત થ� ંુહોય છે તો એ ��ુ �ોધ, �હ�� �ોધ ક� ઈસાઈ �ોધ નથી હોતો. �ોધ 

ુ�ોધ છે. �ોધ ને કારણે � �યા�ળતા આવ ેછે, એને ઈસાઈ, ય�દ� ક� ��ુ�લમ ૂ

ુ�યા�ળતા નહ� કહ� શકાય. રોગ સાવજ� નીન છે. ઉપાય પણ સાવજ� નીન હોવો 

જોઈએ.
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િવપ�યના આવો સાવજ� નીન ઉપાય છે. બી�ની �ખુ શાિંત ભગં ના કરવી 

એ શીલ પાલનનો કોઈ િવરોધ નહ� કર�. મનને વશમા ંકરવાના અ�યાસનો કોઈ 

િવરોધ નહ� કર�. પોતાના િવષેની સ�ચાઈને જણાવતી ��ાનો, �નાથી મનના 

ૂિવકાર �ર થતા હોય છે, કોઈ િવરોધ નહ� કર�. િવપ�યના સાવજ� નીન િવ�ા છે.

�દરની સ�ચાઈ, સ�ય �� ંુ છે એ�,ંુ આપણે પોતે ��ય� અ�ભુવથી 

�ણવા� ંુછે. ધીરજ�વૂક�  �ય�ન કરતા કરતા આપણે િવકારોથી ��ુ�ત મેળવવાની 

ુછે. ��ળૂ ભાસમાન સ�યથી શ�આત કર�ને સાધક શર�ર અને મનના પરમસ�ય 

ૃ�ધુી પહ�ચે છે. �યાર પછ� આનાથી પણ આગળ, સમય અને �થાનની પર, સ�ં�ત 

ુસાપે� જગતની પર - િવકારોથી �ણૂ� ��ુ�ત� ંુસ�ય, બધા �ઃખોથી �ણૂ� ��ુ�ત� ંુ

સ�ય, આ પરમસ�યને ભલે કોઈ પણ નામે ઓળખીએ - બધાના માટ� આ �િતમ 

લ�ય છે.

ુસવ � આ પરમસ�યનો સા�ા�કાર કર�. સવ � �ાણી �ઃખોથી ��ુત થાય. 

સવ � �ાણી શાતં થાય, �ખુી થાય.

સવ��  ંુમગંળ થાય.

આપની ન�કના િવપ�યના �યાન ક��� િવષે મા�હતી મેળવવા 

Visit : www.dhamma.org
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એક નગરમા ંબે ભાઇઓ રહત� ા હતા. એક બદમાશ અને દા��ડયો હતો તો 

બીજો નગરનો �િત��ઠત વપે ાર� હતો. બધા લોકોને એક જ સવાલ થતો ક� બનેં 

ભાઇઓ એક જ િપતાના સતંાન છે, એક જ ઘરમા ંમોટા થયા છે, એક જ શાળામા ં

ભ�યા છે અને આમ છતા બનેં વ�ચે આટલો મોટો તફાવત ક�મ છે. નગરના એક 

સ�જનને આ તફાવત� ંુકારણ �ણવાની ઇ�છા થઇ આથી એમણે બનેં ભાઇઓને 

�બ� મળવા� ંુન�� ક�.� ુ  

ુઆ સ�જન �થમ દા��ડયાના ઘર� ગયા. પેલો તો દા� ઢ�ચીને પડ�ો હતો 

ઘરમા.ં સ�જને તો એના ઘર� જઇને આડ�અવળ� વાતો 

કરવાને બદલે સી� ુજ �છુ� ના��,ુ “ તમાર� આવી ખરાબ 

પ�ર��થતી માટ� કોણ જવાબદાર છે?” દા��ડયાએ ક�,ુ “ 

માર� આવી પ�ર��થતી માટ� મારા િપતા જવાબદાર છે.” 

સ�જને ક� ુ ક� “તમે મને સમ�વશો ક� તમાર� આવી 

ખરાબ હાલત માટ� તમારા િપતા ક�મ જવાબદાર છે ?” 

ુપોતાનો બળાપો કાઢતા ં એ બો�યો, “મારા િપતાને પણ દા�ની અને 

ુ ુ�ગારની આદત હતી. કાયમ દા� ઢ�ચીને આવ ેઅને ઘરમા ંઝગડાઓ થાય એની 

ુઅસર મારા પર પડ� અને � ંપણ મારા બાપની �મ આ દા�ના રવાડ� ચડ� ગયો.”ુ

પેલા સ�જન હવ ેગામના �િત��ઠત વપેાર�ની ઘર� ગયો અને તેમને પણ 

આવો જ સવાલ �છુ�ો ક� “ તમાર� આવી સાર� પ�ર��થતી માટ� કોણ જવાબદાર 

છે?” નગરના એ વપેાર�ને એણે જવાબ આ�યો, “માર� આ સાર� પ�ર��થતી માટ� 

મારા િપતા જવાબદાર છે.”

જવાબ સાભંળ�ને સ�જન ચ�ક� ગયા. એક ભાઇની ખરાબ અને બી� 

ભાઇની સાર� ��થતી માટ� એના િપતા ક�વી ર�તે જવાબદાર હોઇ શક�? એણે �યાર� 

ુઆ બાબતે �પ�ટતા કરવા ક� ુ�યાર� વપેાર�ભાઇએ ક�,ુ “મારા િપતાને દા� અને 

22

જવાબદાર કોણ?
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�ુગારની આદત હતી. મ� મારા િપતાની આ ��થતી જોઇ 

�યાર� જ ન�� ક� � ુ હ� ુક� માર� મારા િપતા �� ંુ�વન નથી 

�વ�.ંુ માર� મારા પ�રવારને એ તમામ �શુીઓ આપવી 

છે � મારા િપતા એમના પ�રવારને નહોતા આપી શકતા 

અને આ� તમે એ� ંુપ�રણામ જોઇ ર�ા છો.” 

�વનની કોઇપણ ઘટનાને ક�વી ર�તે �લૂવવી તે 

આપણા હાથની વાત છે. જો નકારા�મક િવચારવાની ટ�વ હશ ેતો એ આપણને 

�ુ:ખોની �ડ� ખીણ તરફ લઇ જશ ેઅને જો હકારા�મક ર�તે િવચારવાની ટ�વ હશ ેતો 

એ આપણને �ખુના િશખરો તરફ દોર� જશ.ે �ા ંજ� ંુછે તે આપણે જ ન�� કરવા� ંુ

છે.
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િવચાર જ કાય� અને સફળતાનો િપતા છે,

મગજને ખરાબ િવચારો� ંુગોડાઉન નહ�, 

પરં� ુરચના�મક અને હકારા�મક 

િવચારો પેદા કર� ંુકારખા� ંુબનાવો.
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ુવષ� પહલ� ા એક ��ુ પોતાના િશ�યોને �યાન 

શીખવી ર�ા હતા. શહર� ની બહાર આવલેા આ 

આ�મમા ં�દરોનો બ� જ �ાસ હતો. આથી �યાર� ુ

િશ�યો �યાનમા ંબેસે �યાર� આ �દરો દોડાદોડ� કર� 

અને િશ�યો� ંુ�યાન ભગં કર�.

ુ ૂ��ુએ આ સમ�યા �ર કરવાનો એક �દંુર ઉપાય 

શોધી કાઢ�ો. આ�મમા ં એક �બલાડ� પાળવામા ં

આવી. �યાર� બધા િશ�યો �યાનમા ંબેસે �યાર� આ 

�બલાડ�ને �યાનક�મા ંરાખવામા આવ.ે �બલાડ�ના 

ડરને કારણે એક પણ �દર �યા ંફરક� નહ�. િશ�યો હવ ેસાર� ર�તે �યાન શીખી શકતા 

ુહતા. થોડા સમય બાદ ��ુએ આ�મનો કાય�ભાર એક િશ�યને આપી પોતે ઘોર તપ 

કરવા જગંલમા ંગયા.

ુવ� ુઅને વ� ુલોકો �ધુી આ િવ�ા પહોચાડવા ��ુનો તે િશ�ય દ�શ-

િવદ�શની યા�ા કરવા લા�યો. વષ� પસાર થતા આ�મમા ંઅનેક લોકો �યાન 

શીખવા આવવા લા�યા. 

ુપેલા ��ુ વષ� પછ� પરત આ�યા. તેમનો તે િશ�યતો િવદ�શ યા�ાએ હતો. 

બી� કોઈ તેમને ઓળખે નહ�. તેમણે શાિંતથી આ�મ� ંુિનર��ણ ક�.� ુ  �િુવધાઓ 

વધી હતી. ઘાસનો �યાનક� હવ ેએરકંડ�શન ક�મા ંફ�રવાયેલો હતો. હવ ે�યા ં

�દર તો � ંુએક ના� ંુમ�છર પણ �વશે ન મેળવી શક�. 

ુ�યાનક�મા ંતેઓ નીચે અ�ય સાધકો સાથ ેબેઠા. �યારના વત�માન ��ુ એક 

�બલાડ� સાથ ે �યા ંઆ�યા. �બલાડ�ની તેમણે પોતા� ંુસમક� આસન આ��.ંુ 

ુ ૂ��ુ�ને �ની વાત યાદ આવી. તેઓ ખડખડાટ હસવા લા�યા, "અર�! આ �બલાડ�ને 

મે �દર ભગાડવા માટ� બેસાડ� હતી પણ હવ ેઆવા આ�િુનક હોલમા ંએની � ંુ

પરંપરા
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ુ ુજ�ર?" આ�બા�ના લોકોને થ� ંુક� આ તો કોઈ �ખૂ� માણસ છે એટલે એમને 

હોલમાથી બહાર કાઢ� �કૂવામા ંઆ�યા. 

 એક �બલાડ� જોઈ. તેમણે �યાના એક સાધકને �છૂ� ંુક� આ �બલાડ� અહ� 

ક�મ રાખવામા આવી છે?" પેલા લોકોએ ક�,ંુ "તમે અમાર� સાથ ેલાઈ�ેર�મા ં

ુચાલો." આ ��ુને �યા ં લાઈ�ેર�મા ં �બલાડ�ના સાિન�યથી �યાનમા ં થતા 

ફાયદાઓ િવષેના ઢગલાબધં ��ુતકો વાચંવા આ�યા. એક માણસે આવીને તો એ� ંુ

ુક�,ંુ "ભાઈ, � ંતો આ િવષય પર પીએચ. ડ�. ક�ં �.ં �બલાડ�ની હાજર�ની આપણા ુ

ચેતાત�ં પર સીધી � અસર થાય છે અને સરળતાથી �યાન કર� શકાય છે. 

આપણે પણ આવી જ �ખૂા�મીઓ કરતા ંહોઈએ છ�એ. આપણા વ�ૈાિનક 

���ટકોણવાળા ઋિષઓએ ક� વડવાઓએ � કોઈ પરંપરાઓ શ� કર� તે એ સમયની 

ુજ��રયાતને �યાનમા ંલઈને કર� હશ.ે આ� ��ુય �યેય બા�મા ં�કૂ�ને અ�ય 

વાતોને વ� ુમહ�વ મળ� ંુદ�ખાય છે. આપણા વડવા આપણને જોઈ શક� તો હસી 

હસી ને બેવડ થઈ �ય. 
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એક સફળ �ય�કત બનવાનો �યાસ ન કરો પરં� ુએક 

ુ��ૂયવાન ��ુષ બનાવો �ય�ન કરો
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ૂબ� સમય પહલ� ાની વાત છે. કોઈ ગામમા ંએક ખે�ત રહત� ો હતો. તે ુ

ૂ ુખે�તને બ� જ �દંર દ�કર� હતી. કમનસીબે, ગામના જમીનદાર પાસેથી તેને ઘણા ુ

ૂપૈસા ઉધાર લીધા હતા. જમીનદાર ઘરડો તથા કદ�પો હતો. ખે�તની દ�કર�ને 

ૂજોઈને તેને િવચા� � ુ ક� ઉધારના બદલામા ંખે�તની દ�કર� સાથ ેલ�નનો ��તાવ 

ૂ ુ ુરા�.ંુ તે ખે�ત પાસે ગયો અને ક�,ં “� ંતાર� દ�કર�ના લ�ન માર� સાથ ેકર� દ�, 

ુબદલામા ં� ંતા�ં બ� ુઉધાર માફ કર� દઇશ.”ુ

ૂજમીનદારની વાત સાભંળ�ને ખે�ત અને તેની દ�કર�ના તો હોશ જ ઊડ� 

ગયા.

�યાર� જમીનદાર� ક�,ંુ “ગામની પચંાયત પાસે જઈએ અને તેઓ � િનણ�ય 

લે તે આપણે બનેં એ માનવો પડશ.ે” બધા પચંાયત પાસે ગયા અને તેમને બધી 

વાત કર�. તેમની વાત સાભંળ�ને પચંાયતે થોડા િવચાર-િવમશ � કયા� બાદ ક�,ંુ 

“આ વાત બ� �ચુવાયેલી છે. તેથી તેનો િનણ�ય નસીબ પર છોડ�એ છ�એ.ુ

જમીનદાર સામે પડ�ા સફ�દ અને કાળા પ�થરોના ઢગલામાથંી બે પ�થર 

એક થલેામા ંરાખી દ� પછ� છોકર� જોયા વગર તે થલેા માથી એક પ�થર ઉઠાવશ,ે 

અને તે આધાર પર િનણ�ય લેવાશ.ે

1.   જો તે કાળો પ�થર ઉપાડશ ેતો તેને જમીનદાર સાથ ેલ�ન કરવા પડશ ે

અને તેના િપતા� ંુદ�� ંુમાફ કર� દ�વામા ંઆવશ.ે 

2.  જો તે સફ�દ પ�થર ઉપાડશ ેતો તેને જમીનદાર સાથ ેલ�ન નહ� કરવા 

પડ� અને છતા ંપણ તેના િપતા� ંુદ�� ંુમાફ કર� દ�વામા ંઆવશ.ે

ૂ3.  જો છોકર� પ�થર ઉપાડવા� ંુનામ�ંર કરશ ેતો તેના િપતાને �લ 

મોકલી દ�વામા ંઆવશ.ે" 

િવવેકબુિ�
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પચંાયતના આદ�શ �જુબ જમીનદાર ન�યો અને બે પ�થરો ઉપાડ�ા. 

ૂ ુ�યાર� તે પ�થરો ઉપડતો હતો �યાર� ખે�તની દ�કર� એ જો� ંક� જમીનદાર� બનેં 

કાળા પ�થરો જ ઉપાડ�ા છે અને તેને થલેામા ંનાખી દ�ધા છે.

છોકર� આ ��થિતથી િવચ�લત થયા વગર િવચારવા લાગે ક� તે � ંુકર� શક� 

છે, તેને �ણ ર�તા દ�ખાયા.

1.   તે પ�થર ઉપાડવાની ના પાડ� દ� અને તેના િપતાને �લ જવા દ�. 

2.  બધાને કહ� દ� ક� જમીનદાર બનેં કાળા પ�થરો લઈ ને બધાને છેતર� છે.

3.  તે �પૂ રહ�ને કાળો પ�થર ઉપાડ�ને પોતાના િપતાને ઉધાર માથી ��ુત 

કરવા જમીનદાર સાથ ેલ�ન કર� પોતાના �વન� ંુબ�લદાન દઈ દ�.

તેને લા�� ંુક� બીજો ર�તો સાચે છે, પરં� ુ�યાર� તેને એક ઉ�મ ઉપાય 

�ઝૂયો, તેણે થલેામા ંપોતાનો હાથ ના�યો અને એક પ�થર પોતાના હાથમા ંલઈ 

લીધો અને પ�થર તરફ જોયા વગર તેણે હાથથી પ�થર લપસાવી દ�વા� ંુનાટક 

ક�,� ુ  હવ ેતેનો પ�થર અનેક પ�થરોમા ંભેગો થઈ ખોવાઈ ગયો હતો. છોકર� ક�,ંુ 

“એ ભગવાન! � ંક�ટલી �ખૂ� �.ં પરં� ુકશો વાધંો નહ�, આપ લોકો જોઈ લો ક� કયો ુ

પ�થર થલેામા ંવ�યો છે, બધા લોકો માની ગયા ક� છોકર�એ સફ�દ પ�થર જ 

ઉપાડયો હતો.

જમીનદારમા ંપોતાની છેતરિપ�ડ� માની લેવા� ંુસાહસ ન હ�.ંુ છોકર� એ 

ૂ ુજોખમને તકમા ંબદલી નાખી. તેનો િપતા (ખે�ત) દ�વાથી ��ત થયો!

આપણા ં�વનમા ંપણ ઘણી વખત આવી િવષમ પ�ર��થતીઓ આવતી 

હોય છે ક� �યા ંબ� ુજ િવષમ હોય તે� ંુલાગે. પરં� ુિવચાર�ને �ય�ન કર�એ તો તે 

છોકર�ની �મ આપણે પણ તક ઝડપી શક�એ છ�એ. 
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ુએક શહર� ના મ�યભાગમા ં બેકર�ની એક �કાન હતી. બેકર�ની અ�કુ 

ુ ુવ��ઓુ બનાવવા માટ� એને માખણની જ�ર પડતી હતી. આ માખણ બા�મા ં

આવલેા ગામડામાથંી એક ભરવાડ પાસેથી ખર�દવામા ંઆવ� ંુહ�.ુ એક �દવસ 

ુબેકર�ના મા�લકને એ� ુલા�� ુક� માખણ �ટ� ુમગંા�� ુએના કરતા થો� ંઓ� છે. 

એણે નોકરને બોલાવીને માખણ� ંુવજન કરવાની �ચુના આપી. નોકર માખણ� ંુ

વજન કર�ને લા�યો. માખણ� ંુવજન 900 �ામ હ�.ંુ એક ક�લો માખણ ખર�દવામા ં

આવ�ે ંુપણ તેના બદલે 100 �ામ ઓ� માખણ મળતા વપેાર�ને બ� ��ુસો ુ

આ�યો. વપેાર�એ ન�� ક� � ુ ક� આ� ુક�ટલા �દવસ ચાલે છે, તે જો� ુછે. એણે 

ભરવાડને માખણ ઓ� હોવા િવષે કોઇ વાત ન કર�. રોજ માખણ ઓ� જ આવ� ુ

હ�.ંુ થોડા �દવસ �ધુી આ જોયા બાદ વપેાર�એ ભરવાડની સામે કોટ�મા ં

છેતરપ�ડ�ની ફર�યાદ કર�. 

કોટ�  �ારા ક�ઇસની �નુાવણી હાથ ધરવામા ં આવી �યાર� �યાયધીશ ે

ભરવાડને �છુ�,ુ "તાર� સામે � આરોપ �કુવામા ંઆ�યા છે. તેના બચાવમા ંતાર� 

ુકોઇ ર�આત કરવી છે ક� કોઇ વક�લ રોકવા છે ?"

ભરવાડ� હાથ જોડ�ને ક�,ુ "જજ સાહબ� , � ંતો ગામડામા ંરહત� ો સાવ અભણ ુ

માણસ �.ં માખણ� ંુવજન કરવા માટ� મારા ઘરમા ંવજનીયા નથી. અમે ગામડાના 

માણસો નાના પ�થરના વજનીયા બનાવીને જ વ�� ુઆપીએ. પણ અમારા આ 

પ�થરના વજનીયા વપેાર�ના વજનીયા કરતા વ� ુવજનદાર હોય બસ એટલી 

મને ખબર છે." 

જ� સામે �� �છુ�ો, "તો પછ� રોજ 100 �ામ માખણ ઓ� ક�મ આવ ે

છે?" ભરવાડ કહ,�  " સાહબ� , એનો જવાબ તો આ વપેાર� જ આપી શકશ.ે કારણ ક� � ું

ુરોજ એમને �યાથંી એક ક�લો �ેડ ખર�� � ંઅને એમની પાસેથી ખર�દ�લી �ેડને જ 

વજનીયા તર�ક� ઉપયોગ કર�ને એમને એક ક�લો માખણ આ� ુ�.ં"

તોલમાપ
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િમ�ો,

       �વનમા ંબી� કરતા ઓ� ંમળે �યાર� રાડારાડ� કરવાને બદલે જરા િવચાર 

ુકરવાની જ�ર છે, ક� મ� બી�ને � ંુઆ�� ુછે ? આપણે � બી�ને આપીએ, એ જ 

ુઅ�ય �ારા આપણા તરફ પરત આવ� ંુહોય છે. એટલે જ કહવ� ાય છે ક� �દરતે 

જયાર� તમને કઈ આ�� ંુ�યાર� તમે િવચાર ના કય� ક� "મને જ ક�મ ?" 

ુતો જયાર� �દરત તમાર� પાસેથી લઇ લે છે �યાર� તમને ફ�રયાદ કરવાનો 

કઈ અિધકાર નથી ! 
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િવ�ને બદલવાનો �ય�ન ન કરો. �ય�ન કરવો હોય તો પોતાના 

િવચારોને બદલવાનો �ય�ન કરો. કારણ ક� પોતાના િવચારો 

બદલાશ ે તો િવ� પણ બદલાશ.ે



‘ક�ટલીવાર ��ુી છા� ંુવાચંતા ંરહશ� ો ? જરા અહ� આવો અને તમાર� લાડક� 

�દકર�ને ખાવા માટ� સમ�વો’ માર� પ�નીએ �મૂ પાડ�.

મ� છા� ંુટ�બલ પર �કૂ�.ંુ મા – �દકર� વ�ચે ચાલી રહલ� ી ખ�ચતાણ બધં 

કરવા � ંડાઈિન�ગ ટ�બલની પાસે પહ��યો. ભયથી ��ૂ રહલ� ી દ�કર� િસ�� ુડાઈિન�ગ ુ

ટ�બલની �રુશી પર બેઠ� હતી. એની �ખમા ં�� ુવહત� ા ંહતા.ં કારણ હ� ંુતેની 

સામે રાખેલો દહ� – ભાતથી ભર�લો વાડકો.

િસ�� ંુએક વહાલી અને �ેમાળ �દકર� છે અને પોતાની �મરના ંબાળકો કરતા ં

ુઘણી સમજદાર પણ છે. એ આઠ વષ�ની છે અને ખાવામા ંદહ� – ભાત તેને �બલ�લ 

ુપસદં નથી. આ બા� માર� પ�નીને ‘દહ� – ભાત થી કોઠો ટાઢો રહ � એ વાતે એટલી 

મકકમ છે ક� ઉનાળાના �દવસોમા ંએ િસ��નેુ દહ� – ભાત ખાવા �બૂ જ દબાણ કરતી 

રહ � છે.

મ� ખ�ખારો ખાધો અને વાડકો હાથમા ંલેતા ંક� ંુ‘િસ�� ુબેટા � ંુજ�દ�થી પાચં 

– છ ચમચી દહ� – ભાત ખાઈ ક�મ નથી લેતી ? કોઈના નહ� તો પ�પાને ખાતર તો 

ખાઈ લે, જો � ંુઆ ખલાસ નહ� કર� તો તાર� મ�મી મારા પર ��ુસો કરશ.ે’

િસ�� ુથોડ� નરમ પડ� અન ેપોતાના હાથોથી પોતાના ં�� ુ�છૂતા ંબોલી 

’ઠ�ક છે પ�પા � ંપાચં – છ ચમચી નહ� વાડકામા ંરાખેલા ંબ�ા દહ� – ભાત ખાઈ ુ

ુજઈશ પરં� ુતમાર�’ થો� ંખચકાતા ંએણે કહવ� ા� ંુચા� ુરા��,ંુ પ�પા જો � ંબધા દહ� ુ

ુ– ભાત ખાઈ લ� તો તમે મને � ં� મા� ંુતે આપશો ?‘ હા �બલ�લ’ુ

‘�ોિમસ’

‘�ોિમસ’. મ� ક�.ંુ

મ�મીને પણ �ોિમસ આપવા� ંુકહો’ એણે ભાર આપતા ંક�.ંુ

ટકો-મંૂડો
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પ�નીએ લાપરવાહ�થી ક� ંુહા, �ોિમસ. પરં� ુ� ંથોડો ગભરાતો હતો ક� ુ

કદાચ એ એ� ંુક� ંુન માગંી લે � મારા �ખ�સાનેં ભાર� પડ� અને � ં��ુક�લીમા ંપડ� ુ

��. આથી માર� પ�ર��થિતની ચોખવટ કરતા ંમ� ક� ંુ‘િસ�� ુબેટા � ંુકો���ટુર ક� 

એવી કોઈ મ�ઘી ચીજની માગંણી નહ� કરતી. પ�પાની પાસે અ�યાર� એટલ પૈસા 

નથી ઠ�ક છે ?’ ‘નહ� પ�પા. મને કોઈ મ�ઘી ચીજ નથી જોઈતી.’ એનો જવાબ 

સાભંળ� મને રાહતનો અ�ભુવ થયો. એણે �બૂ તકલીફથી કચવાતા મને ધીર� ધીર� 

બ�ા ંદહ� – ભાત ખાઈ લીધા.

મને એનો ચહર� ો જોઈ માર� પ�ની પર ��ુસો પણ આવતો હતો ક� એ છોકર� 

ુપર અ�યાય થઈ ર�ો છે. એને જબરદ�તી એ ખા� ંુપડ� છે � એને �બલ�લ ભાવ� ંુ

નથી. પોતાની કઠોર પર��ામા ંપાસ થયા બાદ તે આશાભર� �ખો સાથ ેમાર� 

પાસે આવીને ઊભી રહ� ગઈઃ ‘હા હવ ેકહ � તને � ંુજોઈએ છે ?’ મ� �છૂ�.ંુ ‘પ�પા માર� 

આ રિવવાર� ટકો – �ડૂંો કરાવવો છે.’ પાગલ છોકર�.’ માર� પ�નીએ ચીસ પાડ� ’� ંુ

ુતા�ં મા� ંુ�ડૂંાવવા માગે છે ?’

ુ‘�બલ�લ નહ�. આ બધી ટ�વીની અસર છે. ટ�વી કાય��મોએ છોકરાઓના ં

મગજ ખરાબ કર� દ��ા ંછે.’ માર� પ�નીની �મૂા�મૂ ચા� ુરહ�. મ� તેને શાતં રહવ� ા 

ુમાટ� ઈશારો કય�. પછ� �છૂ� ંુ‘બેટા, � ંુબી� ંક�મ નથી માગતી ? �ણે છે તારા વાળ 

ુવગરના માથાને જોઈ અમને ક�ટ� ંુ�ઃખ થશ ે? ‘

ુ"નહ� પ�પા મને બી� ક� ુનથી જોઈ� ંુિસ�� ુપોતાની �દ પર અડ� રહ�. ‘ 

� ંુમાર� વાત સમજતી ક�મ નથી ?’ મ� એને ફર�થી સમ�વવાનો �ય�ન કય�. 

‘પ�પા, તમે જો�નેંુ ક� મ� ક�ટલી ��ુક�લીથી દહ� – ભાત ખા�ા.ં" હવ ેિસ��નુી �ખમા ં

�� ુઆવી ગયા.ં ‘તમે તો મને �ોિમસ ક� � ુ હ� ંુક� � ંુ� માગશ ેતે આપીશ અને હવ ે

ુતમે તમાર� વાતમાથંી ફર� ર�ા ંછો. તમે તો મને હમંેશા ંકહો છો ક� �ોિમશ ��ંૂ કર� ંુ

જોઈએ.’ ‘ઠ�ક છે.’ મ� ક�.ંુ ‘તમે પણ � ંુનાની છોકર�ની વાતમા ંઆવી ગયા.’ માર� 

પ�નીએ વાયદો તોડવાની કોિશષ કરતા ક�.ંુ

હવ ેમ� એને સમ�વતા ંક� ંુ ‘જો આપણે �ોિમસ નહ� પાળ� ંુતો એને 

આપણી શીખવલેી વાતોની દરકાર નહ� થાય એટલે એની વાત તો માનવી જ 

પડશ.ે’

મા� ખુશી31



રિવવાર� એને લઈને � ં‘હર� સ�નૂ’મા ંપહ��ય� અને એના નરમ �લુાયમ ુ

ર�શમી વાળ કપાવી દ�ધા. ટકો કરા�યા બાદ તેનો ગોળ ચહર� ો અને �ખો વ�ાર� 

મોટ� લાગવાથી તે વધાર� �દંુર લાગતી હતી.

પરં� ુમાર� પ�ની તેના પર �બૂ ��ુસે હતી. એ આખો �દવસ તેણે િસ�� ુસાથ ે

ૂવાત ન કર�. એટલે �ધુી ક� સોમવાર� એને ��લમા ંજવા માટ� તૈયાર પણ ન કર�. 

ૂ ુઆખર� માર� જ તેને ��લમા ંજવા માટ� તૈયાર કરવી પડ� �ટફ�ન પણ તૈયાર કર� ં

ૂપડ� ંુઅને ��લમા ં�કૂવા પણ � ંજ ગયો. માર� માટ� તો વાળ વગરની �દકર�ને તેના ુ

ુકલાસ �મ �ધુી જતી જોવાનો અ�ભુવ �બૂ રોમાચંક હતો.

ુ��લના �ાઉ�ડમા ં પહ��યા પછ� એણે પાછળ જોઈ માર� સામે હાથ 

હલા�યો.

ઠ�ક એજ સમયે િસ��નુી જ �મરનો એક છોકરો કારમાથંી ઊતય� અને તેણે 

�મૂ પાડ� ‘િસ���ુ ઊભી રહ � � ંપણ આ� ંુ�.ં’ મને એ છોકરાનંી એક વાત �બૂ ુ

િનરાળ� લાગી કારણ ક� તેના માથા પર પણ વાળ ન હતા.મને લા�� ંુકદાચ 

પોતાના આ િમ�ને જોઈ માર� દ�કર� િસ��એુ પણ ટકો કરા�યો હશ.ે  �યાર� એ જ 

કારમાથંી એક મ�હલા ઊતર� અને માર� ન�ક આવીને બોલી ’સર તમાર� �દકર�� ંુ

ુ ુ�દલ ખર�ખર �બૂ જ મો�ં છે � છોકરો તમાર� �દકર� સાથ ેકલાસ �મમા ંજઈ ર�ો છે 

તે મારો દ�કરો હર�શ છે તેને ‘��કુ�િમયા’(ક��સર)છે.’ ભીના સાદ� તેણે ક�.ંુ ‘હર�શ 

ૂછે�લા એક મ�હનાથી ��લમા ંનહોતો આવતો. �કમોથરે�પીના કારણે તેના બ�ા 

ૂવાળ ઊતર� ગયા છે. કલાસના છોકરા તેની મ�ક ઉડાવશ ેતે બીક� તે ��લમા ં

આવવાથી ડર� ર�ો હતો. ગયા અઠવા�ડયે િસ���ુ એની મ�મી સાથ ેઅમાર� ઘર� 

ૂઆવી હતી. તેણે હર�શને �ોિમસ ક� � ુ હ� ંુક� એ સોમવાર� ��લમા ંઆવ ેઅને એ ને 

કોઈ હર� ાન નહ� કર�. મ� �વ�ને પણ નહો� ંુિવચા� � ુ ક� મારા દ�કરાને માટ� તે પોતાના 

�દંુર વાળ� ંુબ�લદાન કર� દ�શ ેતમે �બૂ ભા�યશાળ� છો ક� ભગવાને તમને અને 

તમાર� પ�નીને આ� ંુ�માળ �દય ધરાવતી �દકર� આપી.’ � ંજયા ંઊભો હતો �યા ંુ

જ �ત�� થઈ ગયો.માર� �ખમાથંી �� ુવહવ� ા ંલા�યા.ં માર� નાનકડ� પર�એ 

ુઆ� મને શીખવાડ� ંુક� �િનયામા ં�શુી એમને નથી મળતી � પોતાની શરતો પર 

�જ�દગી �વ ેછે, પરં� ુતેને મળે છે � બી�ના ં�ખુની ખાતર પોતાની �જ�દગીની 

શરતો બદલી નાખે છે.
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ુ ુ�વનમા ં��ંબ મા� મહ�વ� ંુજ નથી.

તે સવ��વ છે!
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 એકવાર બે ભાઈઓ વાતો કરતા કરતા રણ પર ચાલી રહયા હતા.

ૂથોડ� �ર ચા�યા પછ� બનેં ભાઈઓ વ�ચે ઝઘડો થઈ ગયો. બનેં માથી એક 

ુભાઈએ બી� ને જોરથી થ�પડ માર�. થ�પડ ખાઈ લીધેલ ભાઈને �બૂ �:ખ થ� ંુ

પણ ક� ુબો�યો નહ�.પણ તેણે ર�તી મા એક વાકય લ��,ુ

"આ� મારા ભાઈએ મારા ગાલ પર જોરદાર થ�પડ માર�."

ૂથોડ�વાર બનેં ભાઈઓ કશી વાતચીત વગર આગળ ચા�યા �યા ંજ �ર એક 

દ�રયો દ�ખાયો.

ૂબનેં ભાઈઓએ નહાવા� ંુનકક� કર� દર�યામા ં�દ� પડયા. નહતા ંનહતા ં

ૂએક ભાઈએ ક� �ણે થ�પડ ખાધેલી એ દર�યાના પાણીમા �બવા લા�યો.તેથી �ણે 

ૂથ�પડ માર� હતી તેણે �બતા ભાઈને બચાવી �કનારા પર ખ�ચી લીધો. પોતાની 

�ન બચી તેનો આભાર માની તેણે પ�થર પર એક વાકય લ��ુ

"આ� મારા ભાઈએ માર� જ�દગી બચાવી."

આ જોઈ તેના ભાઈએ તેને �છુ� ુક�, મે તને થ�પડ માર� �યાર� તે ર�તી પર 

અને અ�યાર� પ�થર પર ક�મ લખે છે ?

ુપેલા એ જવાબ આપતા ક� ુક�, "જયાર� કોઈ આપણને �:ખી કર� �યાર� 

આપણે ર�તીમા ંલખ� ંુજોઈએ �થી તે પવન આવતા જ �સુાઈ �ય. પણ જયાર� 

ુકોઈ આપણા માટ� સા�ં કર� �યાર� પ�થર પર લખ� ંુ�થી ગમે તેવી પ�ર��થિતમા ં

પણ તે �સૂાય નહ�."

બે ભાઈઓ
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માતાના ��ૃ�બુાદ ��ુએ િપતાને ઘરડાઘરમા ંમોકલવાનો િનણ�ય લીધો. તે 

�ાર�ક સમય મળે �યાર� િપતાને મળ� પણ આવતો અને ઘરડાઘરની મા�લૂી ફ� 

સમયપર ભર�ને કદાચ તે પોતાની ફરજ �રૂ� કયા�નો સતંોષ પણ મેળવતો હશ.ે 

િપતાએ તેની પાસે �ાર� પણ ક� ંુજ મા�ં� ંુનહો�.ંુ 

ુએકવાર ��ુને ઘરડાઘર�થી ફોન આ�યો. તમારા િપતા� ંુ�વા��ય ના�ક 

છે... �રંુત આવો.

��ુએ જઈને જો� ંુતો િપતાની ત�બયત �બૂ ખરાબ હતી, ��ુ તેમનો �ત 

ન�ક જોઈ શકતો હતો.

ુ��ુ (ગળગળા અવાજમા)ં : “પ�પા � ંતમારા માટ� કઈક કર� શ�ં?”ુ

િપતા : “દ�કરા, ઘરડાઘર માટ� એર કં�ડશન લઈ આવ. અહ� એક પણ નથી. 

આહાર સાચવવા ��જ પણ નથી. � ંઘણીવાર રા�ે ��ૂયો �તૂો �.ં”ુ

��ુ (આ�ય� સાથ ે): “પ�પા, � ંતમને ઘણી વખત મળવા આ�યો �,ં તમે ુ

�ાર�ય આ બ� ુનથી મા�ં�,ંુ હવ ેતમાર� પાસે થોડા જ કલાકો છે. જવાનો સમય 

ન�ક છે �યાર� આ બધી વાત કરો છો, શા માટ�?

િપતા : “મે તો ગરમી, �ખૂ તથા દદ�  સહન કયા�, પરં� ુતારા બાળકો �યાર� 

તને અહ� મોકલશ,ે �યાર� � ંુઆ બ� ુસહન નહ� કર� શક�! �દકરા... 

�યાર બાદ િપતા શાતં થઈ ગયા ...

36
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એક �દવસ વહલ� ી સવાર� એક �બઝનેસમૅને પોતાનો ર��ડયો ઑન કય�. 

આમ તો દરરોજ એ એટલો બધો �બઝી (�ય�ત) રહત� ો ક� ર��ડયો, ટ�.વી. ક� એવા 

અ�ય કોઈ મનોરંજનના સાધનોને એના �વનમા ં�થાન જ નહો�.ંુ 

રાત�દવસ પોતાના ધધંાના િવચારોમા ંજ ખોવાયેલો રહત� ો. એના બાળકો 

તેમ જ પ�ની એ પણ �લૂી ગયા હતા ક� છે�લે જોડ� ભોજન �ાર� લી� ંુહ� ંુ? પછ� 

ફરવા જવાનો ક� િપકિનકનો તો સવાલ જ �ાથંી આવ ે? 

ુએ શિનવાર� એણે આમ જ ર��ડયો શ� કય� હતો. ઘરના બાક�ના સ�યો હ� 

�તૂા હતા. જો ક� ર��ડયો સાવ અમ�તો જ નહોતો શ� કય� ! હક�કતમા ંએ વખતે 

એણે બહારગામના કોઈ �બઝનેસમૅન જોડ� િમ�ટ�ગ રાખેલી. કોઈ કારણોસર પેલાની 

�લાઈટ ક��સલ થઈ. એટલે હવ ેસવારના એક કલાકમા ં� ંુકર� ંુએવી અવઢવમા ંજ 

એણે ર��ડયો ઑન કર�લો.

ર��ડયો ઑન કય� �યાર� એના પર કોઈ ��ૃ માણસ એક હ�ર લખોટ�ઓની 

વાત કર� ર�ો હતો. એ માણસના અવાજમા ંઅને એની વાતમા ંએ� ંુકંઈક હ� ંુક� 

�બઝનેસમૅનને �યાનથી સાભંળવાની ઈ�છા થઈ આવી. એ ��ૃ માણસ ર��ડયો 

પરથી ટોમ નામના પોતાના કોઈ િમ�ને સબંોધીને કહ� ર�ો હતો ક�, 'ટૉમ, � ંુ�યા ં

હો �યાથંી આ �ણે જો માર� વાત સાભંળ� ર�ો હોય તો હવ ેપછ� � ં� કંઈ ક� ં� ંુ ુ

એના પર બરાબર �યાન આપ�...

� ં�� ંુ� ંક� � ંુ�બૂ જ �બઝી (�ય�ત) રહ � છે અને અઢળક પૈસા કમાઈ ર�ો ુ

ુ ુછે, પરંત ત� �ાર�ય િવચા� � ુ છે ક� એના કારણે તાર� તારા ઘર અને ��ંબથી ક�ટલો 

ૂ ુબધો વખત �ર રહ��  ંપડ� છે ? 

ઘણોખરો વખત � ંુ�બઝનેસ ��પ પર જ હો છો. તારા ઘરના આનદંના 

�સગંોમા ંપણ � ંુગેરહાજર હો છો. તને યાદ હશ ેક� ગયા અઠવા�ડયે તાર� દ�કર�ના 

એક હ�ર લખોટીઓ
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ુ��ૃયના કાય��મમા ં� ંુહાજર� આપી શ�ો નહોતો, ખ�ં ને?' એ ��ેૃ બોલતા બોલતા 

થોડો િવરામ લીધો. 

પેલા �બઝનેસમૅનને પણ હવ ેએની વાતમા ંબરાબરનો રસ પડ�ો હતો. 

ુથો�કં વૉ��મુ વધાર� એ �યાનથી સાભંળવા લા�યો.

ર��ડયો પરથી પેલા ��ેૃ આગળ ક�,ંુ 'ટૉમ ! મારા ભાઈ ! � ંતને એક એવી ુ

વાત કહવ� ા મા� ંુ� ંક� �ણે માર� �જ�દગી જ બદલી નાખી છે. વાત એમ છે ક� એક 

ુ ુ�દવસ મ� થો�કં ગ�ણત માડં� જો�.ંુ ��ુષની સર�રાશ �મર પચંોતેર (75) વરસની 

હોય છે. જોક� ક�ટલાક આનાથી વધાર� તો વળ� ક�ટલાક ઓ� ંપણ �વતા હોય છે, 

પરં� ુસર�રાશ �મર પચંોતેર વરસની હોય છે. હવ ેએ 75ને 52 વડ� �ણુી ના�યા, 

કારણ ક� એક વરસમા ં52 શિનવાર હોય છે. �ણુાકાર આ�યો 3900. એટલે ક� 

આટલા શિનવાર સર�રાશ 75 વરસ �વતા માણસને એની આખી �જ�દગી 

દરિમયાન મળે. (પરદ�શમા ંશિનવાર સૌથી આનદંનો �દવસ ગણાય છે, કારણ ક� 

એના બી� �દવસે ર� હોય છે !) �યાર� મ� આ �હસાબ માડં�લો �યાર� માર� �મર 

હતી 55 વરસ ઉપર. એનો અથ � ક� એટલા વખત �ધુીમા ં� ંલગભગ 2900 ુ

શિનવાર તો પસાર કર� ગયો હતો ! હવ ેજો � ં75 વરસ �ધુી જ �વવાનો હો� તો ુ

માર� પાસે ફ�ત 1000 શિનવાર બ�યા હતા ! 

એનો સાવ સાદો અથ � એટલો જ ક� માર� પાસે આનદં અને ર�ના મા� એક 

હ�ર �દવસ જ બ�યા ંહતા ં! 

ુ ુમને આઘાત લા�યો કારણ ક� માર� પાસે મારા ��ંબ અને િમ�ો સાથ ે

ગાળવાના ફ�ત એટલા જ �દવસો બ�યા હતા. � ંિવચારમા ંપડ� ગયો. ઘણો વખત ુ

િવચાયા� પછ� એ જ �દવસે ગામમા ંજઈ, બેચાર �ટોરમા ંરખડ�ને � ંએક હ�ર ુ

લખોટ�ઓ લઈ આ�યો. એ લખોટ�ઓને મારા ટ�બલ પર એક કાચની બરણીમા ં

ગોઠવી દ�ધી. દર શિનવાર� � ંએમાથંી એક લખોટ� કાઢ�ને ફ�ક� દ� �.ં ુ

�મ �મ � ંએ બરણીને ખાલી થતી જો� � ંતેમ તેમ મને મારા િમ�ો, ુ

ુ ુસગાવંહાલા ંઅને ��ંબીજનો માટ� વધાર� ને વધાર� સમય ફાળવવાની ઈ�છા થતી 

�ય છે. અગ�યના અને કરવા �વા ંકામોની મ� યાદ� પણ બનાવી લીધી છે અને હા, 

તમાર� �જ�દગીના ઘટતા જતા ં�દવસોની સ�ંયા તમને બાક�ના �દવસોને �વવા 
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�વા કઈ ર�તે બનાવવા એ આપોઆપ સમ�વી દ� છે !'

ર��ડયો પર એકાદ �ણ માટ� શાિંત છવાઈ ગઈ. પછ� ફર�થી એ ��ૃનો 

અવાજ આ�યો, 'હા તો ટૉમ ! આ� માર� એ કાચની બરણીમાથંી મ� છે�લી લખોટ� 

કાઢ� ! મારા દો�ત ! આ� મને 75 વરસ �રૂા ંથયા.ં અ�યાર� � ંમાર� વહાલી પ�ની ુ

તેમ જ બાળકોને શહર� ના મોટા અને આ�િુનક ર��ટોરંટમા ંના�તો કરવા લઈ જવાનો 

�.ં હવ ેમાર� બરણી ખાલી છે. 

હવ ેપછ�નો દર�ક શિનવાર મને ભગવાન તરફથી મળેલ ભેટ હશ.ે � ંખર�ખર ુ

ુ ુ�બૂ જ આનદંથી �� ંુ�.ં � ંઈ�� ંક� � ુપણ તારા ��ંબ સાથ ેઆનદંથી �વી શક�. ુ

એના લીધે પચંોતેરમા ંવષ� � ંુ�મુા�� ંુએનો અફસોસ ન રહ � ! � ંુએ� ંુકર� શક� એના 

માટ� તને માર� �ભેુ�છાઓ ! � ંહવ ેર� લ� � ંદો�ત ! બાય !'ુ

ર� �ડયો પર વાતા�લાપ �રૂો થયો. એની અસર એવી હતી ક� પેલો 

�બઝનેસમૅન �ડા િવચારમા ંપડ� ગયો. થોડ� વાર પછ� એ ઊભો થયો. બેચાર ફોન 

કર� કંઈક વાત કર� પછ� ઉપરના માળે જઈ પોતાની પ�ની તેમ જ બાળકોને 

ઉઠાડ�ા. બધાને નવાઈ લાગી. 

કોઈ પણ વાર હોય, સવારના પાચં વા�યામા ંજ �બઝનેસની પળોજણમા ં

પડ� જતા ંએ માણસને આ� હળવા �ડૂમા ંજોઈ બધાને �બૂ જ આ�ય� થ� ંુહ�.ંુ 

છતા ંકંઈ પણ બો�યા િવના બધા તૈયાર થવા લા�યા. ઘરના બધા જ સ�યો તૈયાર 

થઈને નીચે બેઠકખડંમા ંઆ�યા એટલે �બઝનેસમૅને એમને ક� ંુક� એ �દવસે બધાએ 

ુશહર� ની સારામા ંસાર� હોટલમા ંના�તો કરવા જવા� ંુછે અને એ પછ� બા�ના 

દ�રયા�કનાર� િપકિનક પર ! 

ઘરની દર�ક �ય��ત આનદંના આઘાતમા ંસર� ગઈ. પણ કોઈએ કંઈ જ 

દલીલ કર� નહ�. એમની �જ�દગીમા ં�થમ વખત આવલેી એ પળોને દલીલોથી 

�ૂિષત કરવાની કોઈની પણ ઈ�છા નહોતી.

બધા હ�શ ેહ�શ ેગાડ�મા ંગોઠવાયા. દર�કનો ચહર� ો હસતો હતો. મનમા ંકંઈક 

�ુદા જ �કારની �શુી હતી. બ�રમાથંી પસાર થતી વળેાએ એક �ટોર પાસે એ 

�બઝનેસમૅને ગાડ� ઊભી રાખી. બધા �પૂ થઈ ગયા. એની પ�નીથી ન રહવ� ા� ંુ
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એટલે એણે �છૂ� જ લી�,ંુ 'ક�મ તમારો િવચાર બદલી ગયો ક� � ંુ? અહ�યા ક�મ 

ઊભા રહ� ગયા ?' 

�બઝનેસમૅન થોડ� વાર વહાલથી એની સામે જોઈ ર�ો. પછ� હસીને 

બો�યો, : 'નહ� વહાલી ! િવચાર નથી બદ�યો ! આ તો માર� થોડ�ક લખોટ�ઓ 

ખર�દવી છે!'
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એક વખત તમાર� પાસે � નથી તેની �ચ�તા છોડશો તો 

તમાર� પાસે � છે તેનો આનદં ઉઠાવી શકશો
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થોડા �દવસો પહલ� ા મારા માતાને એક નાનકડો રોડ અક�માત થયો હતો. 

એક પગ અને એક હાથ પર �ઢૂમાર વા�યો હતો. તરત જ તેને ડો�ટર પાસે લઈ 

ુગયા હતા. લગભગ પદંર �દવસમા ંતેને સા�ં પણ થઈ ગ�.ંુ થોડા �દવસો પછ� 

ુઅચાનક ફર� �ખાવો થયાની ફ�રયાદ કર� ક� તરત જ તે ડો�ટર પાસે લઈ ગયા. 

ડો�ટર� દવા આપી. તે� ંુશર�ર નબ�ં પડ� ંુમે જો�.ંુ લા�� ંુક� આમા ંઓથ�પે�ડક 

ડો�ટર� ંુકામ નથી. પરં� ુએક �દવસ રાહ જોવા� ંુિવચા�.� ુ   

ુબી� �દવસે તેણે આ� ંુશર�ર �ખવાની ફ�રયાદ કર�. નબળાઈ પણ વધી 

લાગી. ફ�િમલી ડો�ટર પાસે લઈ ગયા. દવા લીધી. ડોકટર� ક� ંુક� બે �ણ �દવસમા ં

સા� થઈ જશ.ે અને �રપોટ� કરાવવા પણ ક�.ંુ �રપોટ� નોમ�લ આ�યા. �ણ 

�દવસમા ં�ાર�ક તાવ આ�યો અને મટ� ગયો. અશ��ત વધતી ચાલી. ફ�િમલી 

ડો�ટરણે �ચ�તા વધી. મને એમ લાગ� ંુહ� ંુક� આ બીમાર�� ંુકારણ શાર��રક ની સાથ ે

માનિસક પણ છે. � ં�પૂ ર�ો. ડોકટર� સાવચેતી માટ� મને એમ.ડ�.ને મળવા� ંુક�.ંુ ુ

મે તરત જ હા પાડ�.

ડો�ટર : પણ તે ૧૧ વા�યા પછ� મળશ.ે

મે : ઓક�.

ડો�ટર : મે ૧૧ વા�યા� ંુક�.ંુ

� ંપ�ર��થિત માપી શ�ો અને તક ઝડપી લીધી.ુ

મે : હા, મને �યાલ આ�યો. તમે �ચ�તા ન કરશો � ંમાર� મા ને ૧૧ વાગે લઈ ુ

જઈશ.

ડો�ટર (આ�ય� સાથ)ે : “બહન�  તમે લક� છો. તમારો દ�કરો ધધંો �કૂ�ને 

આવવા તૈયાર છે. ઘણા દદ�ઓના સગા સમય� ંુબહા� ંુકાઢ� લઈ જવાની ના 

ખરી સારવાર



પાડતા હોય છે.

મે : “આટલા વષ� �ધુી તે મને લઈ જતી હતી. હવ ેમારો વારો.”

ડો�ટરના �ખુ પર એક ��મત હ�.ંુ અને માર� માતાના �ખુ પર એક સતંોષ.

અમે એમ.ડ�.ને મ�યા. તેણે બી�વાર �રપોટ� કરા�યા. ખબર હતી ક� તે 

નોમ�લ આવશ ેઅને તેમજ બ��.ંુ  �ણ �દવસમા ંમાર� માતા 80% �વ�થ થતા ંમ� 

જોયા. હવ ે� ંબી� તકની રાહ જોતો હતો. ુ

બે �ણ �દવસ મા ંતેણે મને ક� ંુક� તેને વાચંવાના ચ�મા જોઈએ છે. મ� ક� ંુ

ચાલો જઈએ. અમે બહાર નીક�યા. ર�તામા ંમોસબંી� ંુ��સુ પી�.ંુ �યારબાદ તેણે 

ુ� ંએક સરસ ફળોની �કાને લઈ ગયો. �યાથી સારામા ંસાર� મોસબંી તેને ચખાડ�ને ુ

લીધી, બી� મ�ઘા ફળો પણ તેના માટ� તેને ચખાડ�ની લીધા.ં � ંતેના �ખુ પર ુ

ુસતંોષ જોઈ શ�ો. �યારબાદ અમે ચ�માની �કાને ગયા અને સારમા ંસાર� ��મ 

અને �લાસ લીધા. � ંતેના �ખુ પર સ�ંણૂ� સતંોષ જોઈ શ�ો. તેની સારવાર �રૂ� ુ

થઈ. તે એકાદ બે �દવસમા ં૧૦૦% �વ�થ થયા.

યો�ય સમયે થોડા નાણા,ં થોડો સમય અને મનમા ંરહલ� ો અ�ટૂ �ેમ દવા 

કરતા ંપણ અસરકારક નીવડ� છે.
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માફ� માગંવી એનો અથ � એ નથી ક� 

તમે દર�ક વખતે ખોટા છો અને સામેવાળા સાચા છે. 

પરં� ુતેનો અથ � એ છે ક� તમે તમારા 

સબધંો લાબંો સમય �ધુી ટકાવી રાખવા માગંો છો.
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દરકે �યિકત હ�િશયાર હોય છે. 

જો આપ માછલી પાસેથી �� 

પર ચડવાની અપે�ા રાખશો તો 

આપ બંને હારશો.

�યાપારની કડીઓ
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આજ� ુભારત ઘ� ંુજ અ��તૂ છે. કઈ કહવ� ાય ન�હ �ાર� તમને ક�વી અજબ 

ગજબ �ય��ત મળ� �ય. વાત �ણે એમ છે ક�, માર� નોકર� તરફથી ઘર� જવાની 

��નની એ �સુાફર�ની વાત છે.

� ં૧૮.૫૦ કલાક� ચચ�ગેટથી ��નમા ંબેઠો, �યાર� ��ન મર�ન લાઇન છોડવાની ુ

તૈયાર�મા ંજ હતી અને �યા ંએક સમોસાવાળૉ ખાલી બા�ક�ટ લઇને �યા ંઆ�યો અને 

ુમાર� બા�ની જ સીટ પર બેઠો.

તે ડ�બામા ંઘણી �ટ� છવાઈ જ�યા ઉપર ઘણા ંબધા લોકો બેઠા હતા. અને 

તે મારાથી થોડા જ �તર� બેઠો હતો. મ� એની સાથ ેવાતો કરવા� ંુશ� ક�.� ુ

મ� ક�,ુ "આ� તમારા બધા જ સમોસા વચેાઇ ગયા લાગે છે.

સમોસાવાળૉ (��મત કરતા)ં : હા, ભગવાનની દયાથી બધાજ વચેાઈ ગયા.

ુમ� ક� ુ: � ંખર�ખર એ િવચારથી �:ખી થાઉ � ંક�, તમ� લોકો આવા એકને એક ુ

કંટાળાજનક કામથી થાક� નથી જતા ?

સમોસાવાળો : � ુકર�એ સાહબ� ? આવા સમોસા જ રોજ વચેીને અમ� દર�ક 

સમોસા દ�ઠ ૭૫ પૈસા કમીશન મ�ળવીએ છે.

મ� ક� ુ: ઓ��હ !! ખર�ખર ?? તમ� એક �દવસના ક�ટલા નગં સમોસા 

વચેાણ કરો છો ?

સમોસાવાળો : અઠવાડ�યામા ંકામકાજના �દવસો દર�યાન ૪,૦૦૦ થી 

૫,૦૦૦ નગં અને ર�ના દ�વસોમા ં૩,૦૦૦ નગં સમોસા એક દ�વસમા ંવચેાણ ક� 

� ંઅને � ંથોડ� વાર માટ� કાઇં જ બોલી ન શ�ો અને એની સામ� અવા�્ બનીને ુ

તાક� જ ર�ો.

સમોસાવાળો
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કારણ ફ�ત એટ� ુજ ક�, “એ માણસ� ંુકહ��  ુહ� ુક�, તે રોજના ૩,૦૦૦ નગં 

સમોસા વચેે છે. એક નગંદ�ઠ ૭૫ પૈસા કમીશન એટલે તેની રોજની આવક 

(કમાણી) �.૨,૦૦૦/- છે. તેથી તેની દર મહ�નાની ૬૦,૦૦૦ ની કમાણી થાય.

હ � ભગવાન ! હવ ે� ંતેની પાસે વાતચીત કરવા લા�યો, � હવ ેટાઇમપાસ ન ુ

હતો. મ� ક� ુ: તમ� આ સમોસા �તે બનાવો છો?

સમોસાવાળો : ના સાહબ� , અમ� સમોસા બનાવનારના �યાથંી તૈયાર સમોસા 

મ�ળવીએ છે અને ફ�ત તેને વચેીએ છ�એ અને પછ� મા�લકને બધા જ પૈસા આપી 

દઈએ છે. તેમાથંી એ અમને નગં દ�ઠ ૭૫ પૈસા� ંુકમીશન આપી દ� છે. હવ ે� ું

આ�ય�ચ�કત થઈને એક પણ શ�દ બોલી ન શ�ો, પણ તે સમોસાવાળાએ વાત 

ચા� ુરાખતા મને ક� ુ“ પરં� ુસાહબ�  એક વાત ક� ં?ુ

અમાર� આમાથંી મોટા ભાગની બધી જ કમાણી અમાર� રહણ� ીકરણી અને 

વસવાટના ખચા�મા ંજ જતી રહ � છે અને બાક� વધેલા નાણામંાથંી જ અમ� અમારો 

બીજો ધધંો ચલાવી શકવા સ�મ છ�એ.

મ� ક� ુ: બીજો ધધંો? તમ� બીજો કયો ધધંો કરો છો ?

સમોસાવાળો : જમીનનો ધધંો. “ મ� ૨૦૦૭ મા ંપાલઘરમા ં૧.૫ એકર 

જમીન ૧૦ લાખમા ંખર�દ� હતી. અને �યારબાદ થોડા જ સમયમા ં૬૦ લાખમા ં

વચેી દ�ધી હતી. અને હવ ેમ� ઉમરોલીમા ં૨૦ લાખમા ંજમીન ખર�દ� છે.

મ� ક� ુ: તમ� બાક�ની રકમ સાથ ે� ંુક�?� ુ

સમોસાવાળો : બાક� રહલ� ી રકમમાથંી ૨૦ લાખ મ� માર� છોકર�ના લ�ન 

માટ� રા�યા છે. અને બી� ૨૦ લાખ બે�કમા ંફ��સ કયા� છે.

મ� ક� ુ: તમે ક�ટ� ુભ�યા છો?

સમોસાવાળો : મ� �ી� ધોરણ �ધુી ભણીને ચોથા ધોરણમા ંભણતર છોડ� 

ુદ�� ુહ�,ંુ પરં� ુ� ંસાર� ર�તે વાચંી અને લખી શ� �.ં તમારા �વા ઘણા લોકો � ુ

સારા કપડા પહર� � ટાઈ લગાવી, નવા �ટુ પહર� �ને છટાદાર ��ે� બોલતા હોય 

અને એર કંડ�શનવાળ� ઓફ�સોમા ંનોકર� કરતા હોય છે, પણ મારા માનવા �માણે 
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તમે લોકો અમારા ગદંા કપડા પહર� તા અને સમોસા વચેતા લોકો કરતા વધાર� 

કમાણી તો ન� જ કર� શકતા હોવ.

આ સમયે એના આવા �િતભાવ ઉપર � ં� ંુજવાબ આ� ુ? કારણ ક�, � ંએક ુ ુ

લાખોપિત સાથ ેવાત કર� ર�ો હતો. અને �યાજં ��ન ખાર �ટ�શન પર ઉભી રહ�. 

અને સમોસાવાળો તેની જ�યા પરથી ઉભો થયો અને મને ક�,ુ “સાહબ� , મા� �ટ�શન 

આવી ગ� ુછે. તમારો આગળનો �દવસ �ભુ અને મગંલમય �ય તેવી આશા સાથ ે

આવજો.”

ુમ� ક�,ુ “તમાર� સભંાળ રાખજો” આનાથી વધાર� � ંતેને � ંુકહ� શ�ં ? (અને ુ

ુકદાચ કહ� શ� પણ નહ�) એટલે જ કહ � છે ક�, સામા�ય માણસોની શ��તને કદાપી 

નજર �દાજ ન કરવી જોઇએ.

ુડૉ. અ��લ કલામે પણ ક� ુછે ક�, છે�લી પાટલીએ બેઠ�લા િવ�ાથ�ઓ �યા ં

�ધુી �પધા�મા ં ભાગ ન લે �યા ં �ધુી જ પહલ� ી પાટલીએ બેઠ�લા િવ�ાથ�ઓ 

��ુ�ધશાળ� હોય છે.
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મા� ખુશી

સફળતાએ �શુીઓની ચાવી નથી 

પરં� ુ�શુીએ સફળતાની ચાવી છે. 

� તમે � કરો છો એ બાબતને �ેમ કરવા લાગો 

તો તમે સફળ થશો.



ૃગઈ સદ�ના આઠમા દાયકાની વાત છે. �બંુઈમા ંએક રા���ય �ત બે�કમા ં

કામ કરતા ં�યાર� મારા સ�હત અમારા ક�ટલાકં સહકમ�ચાર�ઓના ધડાધડ �ા�સફર 

ઓડ�ર આ�યા ં �યાર� સોપો પડ� ગયો. �ા�સફર પણ �ા?ં �બહાર, આસામ, 

ઓ�ર�સા, મ�ય�દ�શ. તે પણ મોટા શહર� મા ંનહ�, નાના-મોટા ક�બા અને ગામમા.ં 

મોટાભાગના િમ�ોની પ�નીઓ પણ �બંુઈમા ંકોઈને કોઈ ઓફ�સમા ંકામ કરતી 

હતી. બધા ંજ �વુાન વયના ંઅને નાના છોકરા ંછૈયાવાળા. બ� ંુજ અપસેટ થઈ 

�ય. ઓડ�રમા ંએક કલમ એવી ક� ના જ� ંુહોય તો તમે રા��શુીથી નોકર� છોડો 

છો એમ માનવામા ંઆવશ.ે �દય પર મોટો પ�થર રાખી સૌએ જવાની તૈયાર� 

કરવા ંમાડં�.

અમે �બહાર� �ા�સફર�ઓ ભેગા થયા. એ અરસામા ં�બહારના ભાગલ�રુના 

ક�દ�ઓની �ખો ફોડ� નાખંવામા ંઆવી હતી ક� એવા અમા�િુષ સમાચારોથી બધા 

�યિથત અને �દર-�દરથી ગભરાટમા ંહતા. તેમજ �યા ંનાનેથી મોટા �ધુીમા ં

પો�લટ��સ હર કદમ ખેલાય છે. એ�-ંુએ� ંુસાભંળ�ને �વાભિવક છે ક� એક �તનો 

ડર પેસી �ય. બધાને એક ફડક પેસી ગઈ હતી ક� �બહાર િવષે � સાભં�� ુહ�,ંુ તે 

�માણે �યા ં�ખુ-શાિંતથી રહ� નહ� શકાય. પછ� એ� ંુન�� ક� � ુ ક� બધાએ સપંક�મા ં

રહ�� .ંુ કોઈ �તની તકલીફમા ંએક બી�ને સભંાળ� લેવા.ં સૌને લા�� ંુક� કાળા-

પાણીની સ� ભોગવવા જઈ ર�ા છ�એ. ખેર, માર� બદલી �બહારના એક ��લાના 

મથક� થઈ. થોડા �દવસ બાદ મેનેજર સાહબ� ની �ા�સફર થઈ (તેઓ ઘણા સાલસ 

�વભાવના હતા. �બંુઈમા ં � સાભં�� ંુ હ� ંુ તેનાથી સાવ િવપર�ત!) થોડા જ 

સમયમા ંતેમની જગાએ આવલે મેનેજર સાહબ�  થક� �બહાર િવષે � ધા� � ુ હ� ંુતેનો 

પ�રચય તેમ જ અ�ભુવ ડગલે ને પગલે થવા લા�યો.

એક �દવસ વહલ� ી સવાર� મેનેજર સાહબ� નો ૧૫-૧૬ વષ�નો ��ુ માર� ઘર� 

આ�યો અને મને બે�કની ચાવી અને �ચ�ી આપતા કહ,�  'પાપાક� ત�બયત અ�છ� 
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ૂનહ� હ�, તો વો કામ પર નહ� આયે�ગે. ચાબી ભેજવા દ� હ�.' અમારા એકાઉ�ટ�ટ �ર 

બી� ગામથી આવતા હતા. મારાથી િસિનયર અિધકાર�� ંુઘર મારા તથા મેનેજર 

ૂ ુ ુસાહબ� ના ઘરથી �ર હ�.ં એટલે મને ચાવી મોકલાવી એ �વાભાિવક લા��.ં બે�કના 

સમયે � ંચાવી સાથ ેબે�કમા ંગયો. હ� એકાઉ�ટ�ટ ક� મારાથી િસિનયર અિધકાર� ુ

આ�યા ન હતા. બે�ક� ંુકામકાજ ચાલ� ંુજોઈએ, એમ માનીને એકલે હાથ ેબે�કનો 

વહવ� ાર શ� કર� દ�ધો. હાથ નીચેના બી� કમ�ચાર�ઓ કામે વળ�યા. એકાદ કલાક 

પછ� મારાથી િસિનયર અિધકાર� આ�યા. એમને ��� ંુક� મેનેજર સાહબ�  અને 

એકાઉ�ટ�ટ નથી આ�યા એટલે મને કહ,�  'માર� ત�બયત ઠ�ક નથી. પેટમા ંદદ�  થાય 

છે, મારાથી બેસી શકાય એમ નથી તો �લીઝ � ંઘર� �� �'ં.ુ

થોડો સમય વી�યો ને અમાર� શાખાના મોટા એકાઉ�ટ હો�ડર, મા�લક પોતે 

આ�યા. � ંમેનેજરની ક�બીનમા ંબેસીને ફાઈલમાથંી પેપર ઊથલાવતો હતો. કોઈને ુ

તાક�દ� જવાબ આપવાનો હોય ક� કોઈ મહ�વ� ંુકામ અ��� ંુન રહ� �ય. તેઓ 

માર� ક�બીનમા ંઆ�યા. મ� �રુશી પર બેસવા ક�.ંુ તેઓના હાથમા ંથોડા સર�લુર 

ુ�વા ંકાગળ હતા અને ઘણા ��ુસામા ંહતા. મને કહ,�  'આ મા�ં �બઝનેસ કાડ� છે. '

મ� િવવકે�વૂક�  ક�,ંુ 'ઓહો, તો આપ દ�નદયાલ ભાર�ાજ છો. તમને મળ�ને 

ઘણી �શુી થઈ. ક�મ આપને �તે આવ� ંુપડ�?ુ અમાર� લાયક કંઈ કામ કાજ?'

ુતેઓ કહ,�  'માર� પાસે બ� સમય નથી. આ �ઓ, ર�ઝવ � બે�કનો સર�લુર ુ

ૃ� ંુકહ � છે? રા���ય �ત બે�ક� કર�સી નોટ �વીકારવી પડ� છે. � ંઅહ�ના વપેાર� ુ

મહાજન મડંળનો ��ખુ �.ં અમને ર�ઝવ � બે�કનો સર�લુર આવ ેછે. તમાર� પાસે 

ુર�ડ� ન હોય તો આ �ઓ, એમા ં� ંુલ�� ંુછે? '

એમનો ��ુસો આસમાને ચડતો હતો. વધારામા ં� ંતેમની આગળ છોકરડા ુ

ુ�વો લાગતો હતો. મ� શાિંતથી ક�,ંુ '�ઓ, વાત � ંુછે તે ફોડ પાડ�ને કહો. આમ 

રાડા- રાડ કરવાથી વાતનો િનકાલ થોડો થતો હશ.ે ર�ઝવ � બે�કનો સર�લુર 

બતાવવાની જ�ર નથી. અમને પણ સર�લુર આવ ેછે.'

તેઓ થોડા શાતં પડ�ા.

પછ� કહ,�  ' અમારો માણસ બે�કમા ંઅમારા ખાતામા ંક�શ જમા કરવા આ�યો 
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હતો. તમારા ક�િશયર� આ �. ૫૦/-ની નોટ લેવાની ના પાડ�. તમે કહો આવી ન�વી 

વાતમા ંકામ ધધંો છોડ�ને ધ�ા ખાવાનો � ંુઅથ � છે?'

ુ ૂમ� ક�,ંુ 'તમે તમાર� બા� ર� કર�. તમાર� વાત સો ટકા સાચી છે ક� રા���ય 

ૃ ુ ૂ�ત બે�ક� કર�સી નોટ �વીકારવી પડ� છે. હવ ેમાર� બા� ર� કરવા દો. માર� 

ક�િશયરને �છુ� ંુછે ક� શા કારણસર આ �. ૫૦/-ની નોટ �વીકાર� નથી? તો �લીઝ 

તમે થોડ�વાર બહાર આરામ ફરમાવશો?' તેઓ ક��બનની બહાર ગયા.

મ� ��નૂને ક� ંુક� ક�િશયરને માર� પાસે મોકલો. અમાર� શાખાના ચીફ 

ક�િશયર, �ી ગભંીર િસ�હ� પડછદં કાયાવાળા, �ચા અને મોટ�-મોટ� �છૂો રાખે. 

તેમનો એક હાથ હમેશા �છુોને ફરતો હોય. જો તેઓ બે�કમા ંના હોત તો કદાચ 

તમાર� ગેરસમજ થઈ �ય ક� કોઈ �ગરોહના આદમી તો નથી ને? અવાજ પણ 

�લુદં. ચાલ તો તેમની જ, ચાલે તો ધરણી ��ુ ! �છેુ તાવ દ�તા-ંદ�તા ંઅને 

બોલતા- બોલતા આ�યા. 'કંઈ પણ થઈ �ય � ંએ નોટ નથી લેવાનો એટલે નથી ુ

ૂજ લેવાનો. નોકર� ચાલી �ય તો પરવાહ નથી. � ંુએ મને બેવ�ફ સમ� છે?' 

વગેર�-વગેર�. તેઓ માર� ક�બીનમા ંઆ�યા અને કહ,�  '� ં�� ંુ�,ં એમનો માણસ ુ

ગરબડ કરશ.ે'

મ� ક�,ંુ 'શાતં પડો. �મૂા�મૂ કરવાથી સમ�યા હલ નહ� થાય. બેસો. મને 

જણાવો ક� � ંુમામલો છે.'

ગભંીર િસ�હ� બો�યા, 'સાહબ� , આ નોટ એટલી ખરાબ છે ક� કોઈ હાથમા ંન 

લે. મ� બે �દવસ પહલ� ા �યાર� એ પૈસા જમા કરાવવા આ�યો હતો �યાર� ક� ંુહ� ંુક� � ંુ

આ નોટ �.૫૦/-ના બડંલમા ં(�યા ંગ�� કહ � છે) ના રાખતો. બડંલ ગણીને અમે પેક 

જ રાખીએ છ�એ �થી કોઈને આવી નકામી નોટ �ય નહ�. ગઈ કાલે એને એના 

બી� સો ના બડંલમા ંએ જ નોટ �કૂ�. પાછ� આ� ફર� વાર બડંલમા ં�કૂ�ને લા�યો 

ૂતેથી મ� એને જણા�� ંુક� મને બેવ�ફ સમ� છે? � ંઆ નોટ નહ� લ�.'ુ

મ� ક�,ંુ 'ગભંીર િસ�હ�, તમે ક�મ ��� ંુક� તે જ નોટ છે?'

ુતેઓ બો�યા, 'એ નોટ જો દ�નદયાલ� લઈને આ�યા હોય તો �ઓ, એના 

પર કલર પે��સલથી નાના- નાના �ોસ કર�લ છે. એમના માણસને અમે �ણીએ 

�યાપારની કડીઓ
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છ�એ ક� ક�વો છે.'

મ� ક�,ંુ ગભંીર િસ�હ�, 'તમાર� બે�ક છોડવાની નોબત નહ� આવ.ે બાક�� ંુ

કામ મારા પર છોડ� દો.' તેઓ સતંોષ�વૂક�  તેમની જગાએ ગયા. એમના ચેહરા પર 

�પ�ટ જણા� ંુહ� ંુક� મ� એમની વાત માની લીધી છે.

મ� દ�નદયાલ�ને બોલા�યા. તેઓ માર� સામે �રુશી પર િવરાજમાન થયા. 

ુમારા માટ� આવી સમ�યા હલ કરવાનો �થમ �સગં હતો. એક બા� શાખાના 

ુમાનવતંા ખાતેદાર તેમ જ મોટ� વગવાળા, તો બી� બા� કરડાક� અને �મુાખી 

ુ ુ�વભાવના ક�િશયર. બ�ેની વાત એક બી�થી િવ�� �િતમ �બ�� પર. આનો મેળ 

માર� તા�કા�લક િનણ�ય લઈને કાઢવાનો હતો.

ુમ� ક�,ંુ '�ીમાન દ�નદયાલ�, � ંુ� ંએ પચાસની નોટ જોઈ શ�ં �?ં'ુ

તેઓ બો�યા, 'Of course, of course. ' અને એમને મને એ નોટ આપી. મ� 

જો� ંુક� ગભંીરિસ�હ�ની વાત સો ટકા સાચી હતી. હવ ે� તે િનણ�ય માર� લેવાનો હતો 

�થી ન તો દ�નદયાલ�ને અ�યાય થાય ક� ન તો ક�િશયરને .મ� મારા પોક�ટમાથંી �. 

ુ૫૦ ની નોટ કાઢ� અને ક�,ંુ 'દ�નદયાલ�, તમારા ખાતામા ંઆ પચાસ �િપયા 

જમા થઈ જશ.ે તથા તમે લાવલે નોટ � ંસભંારણા �પે રા� ંુ�.ં આ વાત એમને ુ

ૂ ુ ુનામ�ંર હતી ક�મક� ક�િશયરને ઠપકો ન હતો મ�યો. એમ� ંઅ�ભમાન ઘવા� ંતેમ 

લા��.ંુ

તેઓ બો�યા, 'તમાર� શા માટ� પૈસા આપવા જોઈએ? આ કંઈ સાર� ર�ત ન 

કહવ� ાય. �ટાફ માથ ેચઢ� જશ.ે હ� તમે યગં છો અને તમાર� પાછલ ઘણા વષ�ની 

નોકર� બાક� છે. આ� ંુકરવા બેસશો તો પાયમાલ થઈ જશો.'

મ� ક�,ંુ 'તમાર� ભલી લાગણી માટ� આભાર. એક વડ�લ તર�ક�ની તમાર� 

સલાહ બદલ ફર�થી આભાર. તમે �ણતા હશો ક� �િૂમિતનો એક િનયમ છે ક� બે 

ુ ુ ુિવ�� �િતમ �બ�� �ાર�ય ભેગા ના થઈ શક�. એક �બ�� તમે માનવતંા ખાતેદાર છો 

ુ ુ ુતો બી� િવ�� �બ�� ક�િશયર છે. વહવ� ારમા ંક�વી ર�તે ભેગા કરવા તે ઉપાય મ� કય� 

છે. િનયમો પાળવા પડ� તેની ના નથી. પરં� ુવહવ� ારમા ંઘણીવાર �ે��ટકલ બન� ંુ

પડ� છે. ક�િશયરના કહવ� ા �જુબ આ નોટ એમને લેવાની ના નથી પાડ�. બે�કમા ં
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કર�સી જમા થાય તેમ એનો ખાતેદાર જ�રત �માણે ઉપાડ કરતો હોય છે. તમાર� 

�યા ંકોઈ ઘરાક આવી નોટ આપે તો તમે જ�ર એને કહવ� ાના ક� બી� નોટ હોય તો 

ુઆપ. અમે આવી નોટ �દ� કર�ને સમયાતંર� અહ� ર�ઝવ � બે�ક નથી તો �ટ�ટ 

બે�કમા ંજમા કરાવીએ છ�એ. તમારો માણસ વારંવાર સો ના બડંલમા ંઆ નોટ 

સરકાવ ેછે. આ� ંુસો � ંુબડંલ તમને આપવામા ંઆવ ેતો આ નોટ લેશો ? ક�િશયર� 

ુ�યાવહા�રક માગ� કાઢ�ો ક� બડંલમા એ નોટ ન �કૂતા, �દ� આપે. આમા ંબધાનો 

સમય સચવાય છે તથા �ગુમતા રહ � છે. તમે ક� � ંકાયદા જ બતા�યા કર�� ંુતો કામ ુ

થવાનંે બદલે �થ�ગત થશ.ે કાલ ઊઠ�ને ક�િશયર નોટના બડંલ ગણવામા ં�ણી 

જોઈને વધાર� સમય લગાડશ ેતો તમારા માણસને અહ� ખોટ� થ� ંુપડશ.ે કાયદામા ં

�ાયં એ� ંુનથી લ�� ંુક� આટલા સમયમા ંનોટો ગણવી. મારાથી પણ હ�ત�ેપ ન 

થઈ શક�. નોટો ગણીને બરાબર �કૂવી એની ફરજ છે. કાયદાની સાથ ેઅ�કુ 

�યાવહા�રક �િુવધાનો પણ િવચાર કરવો જોઈએ. � ંક�િશયરથી ડર� નથી ગયો ુ

પરં� ુ�યા ંએની વાતમા ંત�ય લા��,ંુ તે મ� �વીકા� � ુ છે. તમને સર�લુરની પડ� 

છે. એટલે મ� જો� ંુક� તમે બ�ે તમાર� ર�તે સાચા છો. િવરોધાભાસીનો તોડ તો 

લાવવો જોઈએ ક� નહ�? આમેય � ં�બંુઈનો �.ં વહલ� ો ક� મોડો પાછો �યા ંફરવાનો ુ

�.ં તો શા માટ� આ અવસરની યાદગીર� �પે આ નોટ ન રા�?ંુ'

તેઓ �રુશી પરથી ઊભા થયા અને મને કહ,�  'તમે ભલે મારાથી �મરમા ં

નાના છો પણ તમાર� પાસેથી એક વપેાર�ને છા� એવો પાઠ શીખવા મ�યો ક� 

ુ�િૂમિતના બે �િતમ િવરોધી �બ��ને વહવ� ારમા ંક�વી ર�તે જોડ� શકાય છે. મારા માટ� 

આજનો સમય �યથ � નથી ગયો. માર� એ પૈસા હવ ેનથી જમા કરાવવા.' પછ� મને 

હ�ત�નૂન કયા�.

મ� ક�,ંુ 'દ�નદયાલ�, નમ�કન સાથ ેમીઠાશ પણ થઈ �ય. '

એ બો�યા, 'સમજ ન પડ�. '

મ� હસતા-હસતા ક�,ંુ 'ચા સાથ ેનમ�કન મગંા� ંુ�.ં બેસો, બેસો.'

ુસતંોષ�માર (��નૂ)….., 'સબક� �લયે ચાય ઔર નમ�કનકા બદંોબ�ત કરો. 

ઔર ચાયવાલેકો કહન� ા મેર� નામ પે લીખે.'

�યાપારની કડીઓ



ચા-નમ�કન આ�યા અને મે ગભંીરિસ�હ�ને બોલા�યા. દ�નદયાલ� અને 

ગભંીરિસ�હ�એ હાથ િમલા�યા.

ુમ� ક�,ંુ '�ઓ, આ નોટ પર હવ ેમને દ�નદયાલ� અને ગભંીરિસ�હ�, 

બ�ેના હ�તા�ર જોઈશ.ે � ંબી� �. ૫૦ની નોટ આ� ંુ� ંતે એમના ખાતામા ંજમા ુ

કરજો. આ નોટ મારા માટ� અહ�ના સભંારણા �પે. �બંુઈ જઈને ��મ કરાવીશ.' 

દ�નદયાલ� બો�યા, 'સાહબ� , સમય કાઢ�ને અમાર� મેહમાન- નવાજગી 

�વીકારશો. અમને ઘણો આનદં થશ.ે'

મ� ક�,ંુ 'જ�ર, જ�ર.' તેઓએ હસતા �ખેુ બે�કમાથંી ��થાન ક�.� ુ

એ જણાવી દ� ક� અ�યાર� પણ એ સભંારણા સમ �.૫૦/- ની એ નોટની ��મ 

માર� પાસે છે ..!
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ુ૧૫ વષ�ના પાચં ત�ણોએ એવો આઇ�ડયા લગા�યો ક�, ઉ�ોગપિતઓ પણ 

દંગ રહ� �ય

એક પણ પૈસો લેવો નહ�, અને છતા ંપણ કમાણી કરવી એ શ� બને ? 

આવો �� �છૂ�એ તો જવાબ એ જ મળે ક�, ''અર� ! ભલા માણસ ! � ંુઆવી 

વા�હયાત વાત કરો છો !'' પણ, રાજકોટના પાચં િવ�ાથ�ઓએ કાઇંક એવી અ��તૂ 

�યાવસાિયક કોઠા�ઝૂ બતાવી અને એક એવો અફલા�નુ આઇ�ડયા લગા�યો ક� 

'મફત સેવા'મા ંપણ માલ મળે.

ૂઆ ભે�બાજ િવ�ાથ�ઓ છે એસ. એન. ક�. ��લના. નામ છે રા�હષ 

રા�લભાઇ કાલ�રયા, �િુવન રા���ભાઇ દોશી, િનલ સજંયભાઇ ��ૂંણી, �ગર ુ

નર���ભાઇ પરસાણા અને ત�મય અજયભાઇ વાછાણી. એ બધા ૧૦મા ધોરણમા ં

ૂઅ�યાસ કર� છે. બધા ૧૫-૧૬ વષ�ના છે. એસ. એન. ક�. ��લ ક����જ બોડ�મા ં

એ�ટર�ાઇઝના િવષયમા ંએક �ો��ટ તર�ક� તેમણે કોઇ પણ એક �યવસાય 

કરવાનો હોય છે.

ુઆ ત�ણોએ પહલ� ા તો ક���ટનનો અખતરો કય�. પણ, એમને લા�� ંુક�, ઠ�ક! 

આ તો એક પરંપરાગત �યવસાય છે. બધાને એક �ઢ�મા ં બધંા� ંુ નહો�.ંુ 

�યવસાિયક મયા�દાના ચોકઠામા ંક�દ નહો� ંુરહ�� .ંુ એમને તો િસમાડાઓ તોડવા 

હતા. કાઇંક ન� ંુખેડાણ કર� ંુહ�.ંુ આ 'પચંટોળ�'એ ક�ટ�યંુ િવચા�.� ુ  �તે, એક 

િવચાર ઝ�કૂયો. બધા ઉછળ� પડ�ા. એકબી�ને તાલીઓ આપી અને પછ� કમર 

કસી પોતાના નવા �ો��ટના અમલ માટ�.

આ છા�ોએ ન�� ક� � ુ ક�, આપણે મફત ઝેરો� કોપી કાઢ� આપીએ અને એ 

દર�ક કોપીની પાછળ વપેાર�ઓની �હર� ાતો લઇએ. બધાએ ગણતર� માડં�. 

સભંિવત �દા�જત ખચ� અને સભંિવત આવકના �કડા માડં�ા અને શ� કય� એક 

�કાય ઇઝ ધી િલિમટ 

�યાપારની કડીઓ
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નવતર �યવસાય.

ુપહલ� ા તો બધાએ એક ઝેરો�ની �કાનમા ંજઇને ઝેરો� કોપી કઇ ર�તે 

ુકાઢવી તે� ંુ�રૂ���ંૂ �ાન મેળવી લી�.ંુ પછ� એક ઝેરો� મશીન ભાડ� લી�.ંુ �િુન. 

રોડ ઉપર ઇ��દરા સક�લ ન�ક �ટપાથ ઉપર એક કામચલાઉ �ટોલ બના�યો અને 

પછ� ઉતર� પડ�ા �રૂ� તાકાત સાથ ેમેદાનમા.ં

ુઆ પાચં ત�ણોનો આઇ�ડયા રંગ લા�યો છે. આ� દરરોજ ૨૫૦૦ કોપીએ 

�કડો પહ�ચી ગયો છે. છા�ોને �હર� ખબરો પણ �રૂતી મા�ામા ંમળવા લાગી છે. 

આ છા�ોએ કોસન� ા એક ભાગ�પે શ� કર�લ આ �ો��ટને એવી �ચડં સફળતા મળ� 

ુછે ક�, આ ત�ણો કહ � છે ક�, અમે તો શહર� ના િવિવધ િવ�તારોમા ં'મફત કોપી' ની 

�ા�ચ ખોલવા પણ તૈયાર છ�એ.

ુઅને હા ! હવ ે��ુાની વાત ! નફો ક�ટલો થયો ? છા�ો કહ � છે ''૧૫ �લાઇથી 

ુઅમે �ો��ટ શ� કય�, અ�યાર� અમે �કાન ભાડ� રાખી છે, અમે પાચં શાળાએ હોઇએ 

�યાર� કોપીઓ કાઢવા માટ� માણસો રા�યા છે. તેમને પગાર આપીએ છ�એ. રો-

ુમ�ટ�રય�સ, ઝેરો� મશીન� ંુભા�,ં ઈલે���િસટ� અને અ�ય ખચા�ઓ સાથ ેઆવકની 

�લુના કર�એ છ�એ �યાર� અ�યાર� અમારો નફો છે...૫૦ હ�ર !'' આને કહવ� ાય ''એક 

આઇ�ડયા જો બદલ દ� �જ�દગી !'' આપણા રાજકોટના આ પાચં ભાિવ ધી�ભાઇ 

ુ�બાણીઓની �ઝૂ, સાહિસકતા અને ��ુષાથન� ે દાદ દ�વી પડ� ક� નહ�.?

આ ર�તે કય� �ચાર

ુઆ ત�ણોએ 'મફત કોપી'ના પે�ફલેટ બનાવી ઘર� ઘર� વ�ેયા. 'મફત કોપી' 

લોગોવાળા ટ�-શટ�સ બનાવી અને '�દશન� ' ક�.� ુ  શાળા-કોલેજો �ટવાના સમયે 

ુપે�ફલેટ વ�ેયા અને એ �ચાર પ�ધિતએ �� સ�યો. આ� તો �િુન. રોડ પર 

ૂ ુ�વન જયોત ��લ પાસે િવરાજ કો��લેકસની આ 'મફત કોપી'ની �કાને �ાહકોની 

કતારો લાગે છે.

મફત કોપીનો �યવસાય જ શા માટ� ?

છા�ો કહ � છે, અમે '�ડમા�ડ'ના પ�રબળને મહ�વ આ�� ંુઅને અમારા મનમા ં

ુઝેરો� કોપીનો િવચાર ઝ�કૂયો. અમે શહર� ની ઝેરો�ની �કાનો ઉપર જઇને 



�ાહકોના ધસારાનો સવ � કય� અને �તે ઝપંલા��.ંુ

�ારં�ભક િનરાશા પછ� સફળતાનો �યૂ�દય

છા�ો કહ � છે ક�, િવ�ાપનો મેળવવા માટ� અમે અનેક વપેાર�, કંપનીઓને 

ૂફોન કયા�. તેમાથંી મા� દસ વપેાર�એ �બ� મળવાની મ�ંર� આપી. તેમાથંી મા� 

બે એ િવ�ાપન આપી. દ�ખીતી ર�તે જ ખચ� સરભર કરવા માટ� એ �રૂ� ંુનહો�.ંુ 

પણ, અમે �હ�મત ન હાયા�, મહન� ત ચા� ુ રાખી. આ� તો ��થિત એ છે ક�, 

િવ�ાપનકારો માટ� પણ વઈે�ટ�ગ �લ�ટ બનાવ� ંુપડ� તેમ છે. 

છા�ો ઉમેર� છે ‘'અમે આ �ો��ટ પૈસા કમાવા માટ� નહોતો કય�, આ તો 

અમારા અ�યાસ�મનો એક ભાગ છે. પણ, અમને એ અ�ભુવ મ�યો છે ક�, કોઇ પણ 

"�ે�મા ં�ાયં ��િતજ હોતી જ નથી. �કાય ઇઝ ધી �લિમટ !''

િવચાર ગમે તેટલો ��તૃ અને �ચો હોય, 

પણ �યા ં�ધુી કાયા���વત ન થાય 

�યા ં�ધુી એની કોઈ જ �ક�મત નથી.
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�પાનમા ંએક કંપની હતી. તે નહાવાના સા� ુબનાવતી.

પહલ� ા સા� ુબનતો અને ક�વયે ર બે�ટ પર થઈ ઓટોમે�ટક મશીન �ારા 

�લાટ�કના ર�પરમા ંપેક કર� બો�સમા ંપેક થતો.

ઘણી વખત એ� ંુબન� ંુક� �લાટ�કના ર�પર સા� ુવગર જ પેક થઈ જતા.ં 

એટલે ક� ખાલી ર�પર બો�સમા ંજતા ંરહત� ા. વપેાર�ઓની ફ�રયાદો આવવા લાગી. 

આ ફ�રયાદોના સમાધાન માટ� કંપનીએ $60,000 ની �ક�મત� ંુએ�સ-ર� મશીન 

ખર��.ંુ આ મશીન �ારા દર�ક ર�પર ચેક કરવા ઓપર�ટરને રા�યો. તેને તાલીમ 

આપી. 

આવી જ ��ુક�લી �જુરાતની િનરમા નામની સા� ુબનાવતી કંપનીને 

ુઆવી. આ ��ુ�ભાઈએ એક નવો જ ર�તો કાઢ�ો. તેણે $30મા ંએક બ�જ નો 

પખંો ખર�દ� ક�વયેર બે�ટની સામે �કૂ� દ�ધો. 

ખાલી ર�પર તો હવાથી જ ઊડ� જતા ં!

$ 30
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શર�રમા ં �રૂતા ં �માણમા ં B12 ન હોવાને ઉણપને લીધે એિનમીયા, 

કબ�યાત, હાથ-પગમા ંઝણઝણાટ� ક� યાદશ�કત ઓછ� થઈ જવી, અકળામણ 

રહવ� ી અને આળસ લાગવી �વા ંલ�ણો જોવા મળે છે. � િનદાન આપે છે ક� 

શર�રમા ંB12ની ઉણપ છે. આ ઉપરાતં �મ �મર વધતી �ય છે તેમ �ેઇન પાવર 

ઓછો થાય છે.

અમદાવાદમા ંદર 10 માથંી 6 �ય��ત િવટાિમન B12ની ઉણપથી પીડાઈ 

ર� ંુછે તેથી અહ� અમે આપને શર�રમા ંB12� ંુ�માણ વધારવા ંક�ટલીક સામા�ય 

�ટ�સ જણાવી ર�ા ંછે.

ુબોડ�મા ંB12� ંબેલે�સ વધારવા

Ÿ બને તેટલા �માણમા ંહ�� ધી ખોરાક ખાવાનો આ�હ રાખવો.

ૂŸ �મા ં�ધ દહ� ચીઝ �વા ડ�ર� �ોડ�ટનો ઉપયોગ વ�મુા ંવ� ુકરો.

Ÿ આથા વાળ� �ોડ�ટ �વી ક� સાઉથ ઈ��ડયન, હાડંવો,ઢોકળા, જલેબી 

�વો ખોરાક વ� ુખાઓ.

Ÿ B12� ંુ�માણ નોનવજે �ડમા ંવ� ુહોય છે પણ જો તમે નોનવજે ન 

ખાતા હોવ તો તમાર� ડ�ર� �ોડ�ટ� ંુસેવન વ�મુા ંવ� ુકર� ંુજોઈએ.

ુB12ની ઉણપથી યાદશ��તને અસર ન થાય તે માટ� આટ� ંકરો.

Ÿ િનયિમત �યાન કરવાથી ���સ ઓછો થાય છે.

Ÿ શર�રને �ફટ રાખવા માટ� િનયિમતપણે કસરત કરવા� ંુરાખો.

Ÿ ચાલવાથી, એરો�બક કસરત કરવાથી �ેઇન પાવર વધે છે.

િવટાિમન B12
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Ÿ વ� ુપડતો ચરબીવાળો ખોરાક લેવા� ંુટાળો.

ુ ુŸ �ોસ પઝલ, �ડુો�, ��બક �બુ, ચેસ વગેર� રમતો રમો તે એક �કારની 

માનિસક કસરત છે.

શાકાહાર�ઓમા ંB12ની ઊણપ ક�મ થાય?

માટ�મા ંથતા ંબેકટ�ર�યા B12ના ં��ુય �ોત છે, તેમજ B12 �ડા, માછલી, 

માસં અને ડ�ર� �ોડકટમાથંી �ા�ત થતી હોય છે. ખોરાક પેટમા ંઇ���નીસીક ફ�કટર 

�માણે તે નાના �તરડામાથંી �લવરમા ંબેથી પાચં િમલી�ામ B12 જમા થાય છે. 

પરં�,ુ ��ુ શાકાહાર� ઉપરાતં �મના ં શર�રમા ં ઇ���નીસીક ફ�કટરમા ં ગરબડ 

થવાથી B12 �લવરમા ં જમા થવાને બદલે શર�રની બહાર નીકળ� જવાથી 

ડાયાબીટ�સ અને એસીડ�ટ�ની ગોળ�ઓ તેમજ લાબંા સમયથી પેટના ંરોગોથી 

B12ની ઉણપ સ� ઇ શક� છે. તેમજ િમનરલ વોટરના ંવ� ુઉપયોગથી B12ની �

ઉણપ સ� તી હોવા �ગે સશંોધન ચાલી ર� ંુહોવા� ંુ�ણવા મ�� ંુછે.�

ુ ુઆ ખામી િનવારવા � ંકર�?ં

જયાર� પેટ- ન�રુોલો�કલ અને એિનમીયાના ંલ�ણો દ�ખાય �યાર� �રુત 

B12નો �રપોટ� કરાવવો જોઇએ.આ �રપોટ�મા ંB12� ંુ�માણ 216થી 900 પી�-

એમએલ( દર �ામ િમલીલીટર) 200થી ઓ� ંહોય તો આપના ડો�ટરનો સપંક� 

કરો. B12ના ંઇ��શન લેવાથી �લવરમા ંજ�ર� B12 �ટોર થાય છે. B12ની ગોળ� 

પણ મળે છે. દવા અને ઇ��શનનો ઉપયોગ ડો�ટરની સલાહ �જુબ કરવો �હતાવહ 

છે.
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 ઘરમા ંમસાલાના �પે કામમા ંઆવતી કાળ� મર� ઘણા રોગોની દવા છે. 

ૂભોજનની સાથ-ેસાથ ેગળાની ખરાશ �ર કરવા એને ચામા ંપણ નાખી શકાય છે. 

ઉપરાતં સલાડમા ંપણ કાળા મર�નો પાવડર નાખવાની સલાદ �વા�દ�ટ બને  છે. 

 આવો �ણીએ કાળા મર�ના ક�ટલાક ફાયદા. 

 પાચનમા ંમદદ�પ 

ુ કાળ� મર� પાચન ��યાને સાર� બનાવ ે છે. આથી પેટના �:ખાવા 

,કબ�યાત,  ગેસની સમ�યાનો હલ થાય છે. એક કપ પાણીમા ંલ��નૂો રસ અને 

અડધી ચમચી કાળ� મર� અને સચંળ નાખીને પીવાથી ગેસથી રાહત મળે છે.

ુ �ખો� ંતેજ 

 અડધી ચમચી કાળ� મર� પાવડરને ઘી સાથ ેિમ�સ કર� સેવન કરો. આના 

િનયિમત સેવનથી �ખો� ંુ તેજ વધે છે. 

 ખાસંી અને શરદ� 

 ખાસંી શરદ� વાઈરલ �ફ�કશન થતા ંકાળ� મર�ની ચા બનાવી પીવો. કાળ� 

મર�ની ચા પીવાથી આ બધાથી રાહત મળે છે. 

 �ક�ન માટ� ફાયદામદં 

 કાળ� મર� વાટ�ને ઘીમા ંિમ�સ કર� પછ� લેપ લગાવવાથી દાદ- ખાજ 

ફો�લી વગેર�થી રાહત મળે છે.  

ઉબકા અને ઉ�ટ�  

લ�� ુપર કાળ� મર� પાવડર અને િસ�ધા�ણૂ લગાવી �સૂવાથી ઉબકા અને 

કાળા મરી
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ઉ�ટ�થી રાહત મળે છે. 

ફ�ફસા ંસબંધંી રોગો 

કાળ� મર�ને ઘી અને સાકર  સાથ ેિમ�સ કરો ,પછ� આ િમ�ણને સવાર 

સાજં સેવન કરો. આનાથી ફ�ફસા ંઅને �ાસ સબંધંી રોગોથી રાહત મળે છે. 
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હરખ ભેર હર�શભાઈ એ ઘરમા ં�વશે કય�…. ‘સાભં�� ંુ?’

અવાજ સાભંળ� હર�શભાઈ ના ંપ�ની નયનાબેન હાથમા ંપાણીનો �લાસ 

લઈને બહાર આ�યા.

“આપણી સોનલ � ંુમા�ં ંુઆ�� ંુછે ખાધેપીધે �ખુી ઘર છે છોકરા � ંુનામ 

�દપક છે અને બ�કમા ંનોકર� કર� છે.

સોનલ હા કહ � એટલે સગાઇ કર� દઈએ.”

સોનલ એમની એકની એક દ�કર� હતી..

ઘરમા ંકાયમ આનદં � ંુવાતાવરણ રહ��  ંુ.

હા �ાર�ક હર�શભાઈના ંિસગાર�ટ અને પાન-મસાલાના ં�યસન ને લઈને 

નયનાબેન અને સોનલ બોલતા પણ હર�શભાઈ �ાર�ક ��ુસામા ંઅને �ાર�ક 

મ�કમા ંઆ વાત ને ટાળ� દ�તા.

સોનલ �બુ સમજદાર અને સ�ંકાર� હતી.

એસ.એસ.સી પાસ કર�ને ટ�શુન, ભરતકામ કર�ને પ�પાને મદદ�પ 

થવાની કોિશશ કરતી,

હવ ેતો સોનલ �ે��એુટ થઇ ગઈ હતી અને નોકર� કરતી હતી પણ 

હર�શભાઈ એની આવક નો એક �િપયો લેતા ન�હ…

અને કાયમ કહત� ા ‘બેટા આ તાર� પાસે રાખ તાર� ભિવ�યમા ંકામ લાગશ.ે ’

બનેં ઘરની સમંિતથી સોનલ અને �દપકની સગાઇ કર� દ�વાઈ અને લ�ન� ંુ

��ુત� પણ જોવડાવી દ��.ંુૂ

એક �યસન
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લ�નને આડ� હવ ેપદંર �દવસ બાક� હતા.

હર�શભાઈ એ સોનલને પાસે બેસાડ�ને ક�ું

‘બેટા તારા સસરા સાથ ે માર� વાત થઇ…એમણે ક�રયાવરમા ં કઈ જ 

લેવાની ના ંકહ� છે , ના રોકડ, ના દાગીના અને ના તો કોઈ ઘરવખર� .

તો બેટા તારા લ�ન માટ� મ� થોડ� બચત કર� ને રાખી છે એ આ બે લાખ 

�િપયાનો ચેક � ંતને આ� ંુ�…ંતાર� ભિવ�યમા ંકામ લાગશ,ે  � ંુતારા એકાઉ�ટ મા ંુ

જમા કરાવી દ��.’

ુ‘ભલે પ�પા’ – સોનલ �ંકો જવાબ આપીને પોતાના �મમા ંજતી રહ�.

સમય ને જતા �ા ંવાર લાગે છે ? �ભુ �દવસે �ગણે �ન આવી, સવ � ના ં

હરખનો પાર નથી.

ુગોરબાપા એ ચોર�મા ંલ�નની િવિધ શ� કર� ફ�રા ફરવાની ઘડ� આવી….

કોયલનો �મ ટ�કો થાય એમ સોનલના ંહ�યે થી બે શ�દો નીક�યાુ

‘ઉભા રહો ગોરબાપા માર� તમારા બધાની હાજર�મા ંમારા પ�પાની સાથ ે

થોડ� વાત કરવી છે,’

“પ�પા તમે મને લાડકોડ થી મોટ� કર�, ભણાવી,ગણાવી �બૂ �ેમ આ�યો 

ુએ� ંુઋણ તો � ં�કૂવી ન�હ શ�ં…ુ

પરં� ુ�દપક અને મારા સસરાની સહમતીથી તમે આપેલો બે લાખ �િપયા 

નો ચેક તમને � ંપાછો આ� ંુ�…ંુ

એનાથી મારા લ�ન માટ� કર�� ંુભારણ ઉતાર� દ�જો અને આ �ણ લાખ નો 

બીજો ચેક � મ� મારા પગારમાથંી કર�લી બચત છે…

� તમે િન�તૃ થશો �યાર� કામ લાગશ,ે  � ંનથી ઈ�છતી ક� ઘડપણમા ંતમાર� ુ

કોઈની પાસે હાથ લબંાવવો પડ� !

જો � ંતમારો દ�કરો હોત તો આટ� ંુતો કર�ત જ ને !!! “ુ
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હાજર રહલ� ા બધાની નજર સોનલ ઉપર હતી …

“પ�પા હવ ે� ંતમાર� પાસે ક�રયાવર મા ં� મા�ં ંુએ આપશો ?”ુ

હર�શભાઈ ભાર� આવાજમા ં-”હા બેટા”, એટ� ંુજ બોલી શ�ા.

“તો પ�પા મને વચન આપો ક� આજ પછ� તમે િસગાર�ટ ને હાથ ન�હ 

લગાવો….

ુતમા�, પાન-મસાલા� ંુ�યસન આજ થી છોડ� દ�શો.

બધાની હાજર� મા ં� ંક�રયાવર મા ંબસ આટ� ંુજ મા�ં ુ�.ં”ુ

દ�કર�નો બાપ ના ક�વી ર�તે કહ� શક�?

લ�નમા ંદ�કર� ની િવદાય વખતે ક�યા પ�ના ંસગાઓને તો રડતા ંજોયા 

હશ ેપણ આ� તો �નૈયાની �ખો પણ ભ��ઈ ગઈ

�ૂરથી � ંસોનલના ંઆ લ�મી �વ�પ ને જોતો જ ર�ો….ુ

૨૦૧ �િપયા� ંુકવર મારા �ખ�સામાથંી બહાર કાઢ� શ�ો ન�હ….

સા�ાત લ�મી ને � ં� ંુલ�મી આ� ંુ??ુ

v�v�v
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