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નનવેદન 

મારા ઘરની નજીક એક દસ માઈલ લાબંી વોકીંગ ટે્રક છે. ટે્રકની એક બાજુ ૨૦૦ ફૂટ 
પહોળી અન ે૪૦ ફૂટ ઊંડી નહરે છે, અન ેબીજી બાજુ વગડાની વચ્ચ ેત્રણ તળાવ છે. 
ક્યારેક બ-ેત્રણ હરણને ત્ા ંફરતા ંજો્ા છે. અનેક જાતના પક્ષીઓ અન ેતેમના જાત 
જાતના અવાજો સાભંળતા,ં એ ટે્રક ઉપર હુ ંસવાર સાજં એક એક કલાક ચાલવા જાઉં 
છ.ં 

આવા સરસ કુદરતી વાતાવરણ વચ્ચ,ે એકલો ચાલતો હોવાથી મન નવચારે ચડી 
જા્ છે. ઘરે પાછો આવીન ેએ નવચારોન ેહુ ંકોમપ્યટુરમા ંકેદ કરી લઉં છ.ં બીજે 
દદવસ ેએ નવચાર, ઈ-મેઈલ દ્વારા નમત્રોન ેમોકલી દઉં છ.ં 

મથંનમા ંઆવા ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલા્લા ૨૫ નવચાર છે. 

-પી. કે. દાવડા 
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                                                       અપપણ 

                    
કેલલફોની્ાના BAY AREA મા ંસાદહત્ અન ેસગંીતના પ્રચાર-પ્રસારમા ંતન, મન 
અન ેધનથી ફાળો આપનારા, અન ેBAY AREA ના ગજુરાતીઓ સાથ ેહળવા-મળવા 
માટે મન ેમચં આપનારા શ્રી મહને્દ્ર મહતેાન ેસપ્રેમ. 
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(૧) અજપંો 
આપણા અજપંાના મળૂમા આપણી મળૂ જરૂરત કરતા ંવધારે વથતઓુ મેળવવાની 
ઈચ્છાઓ છે. આપણી મળૂ જરૂરતો કઈ કઈ છે? મારા મત ેએ અનકુ્રમ ેનીચે પ્રમાણ ે
છે. 

૧. ખોરાક 

૨. વસ્ત્રો 

૩. ઘર 

૪. ડોકટરી સારવાર અન ેદવાઓ 

૫. તિક્ષણની સગવડ  

૬. સાવવજતનક વાહન 

૭. સથત ુ ંમનોરંજન 

આ સાતેય વથતઓુ માટે પૈસા જરૂરી છે. 

પૈસા મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. આ પ્રયત્નનો પ્રકાર અન ેએની માત્રા 
આપણામા અજપંો પેદા કરે છે. કેટલાક લોકો થોડી મહનેત કરી ખબૂ પૈસા કમાઈ લ ે
છે, જ્યારે કેટલાક લોકોન ેઅથાગ મહનેત પછી પણ એની મળૂભતૂ જરૂરરયાત જેટલુ ં
મળતુ ંનથી. 

એવુ ંપણ નથી કે જે લોકો અઢળક કમાય છે એમન ેઅજપંો નથી. એમનો અજપંો 
અલગ પ્રકારનો છે. કરચોરી અન ેપકડાઈ જવાની બીક, પોતાની અને કંુટંુબની 
સલામતતની ચચિંતા, બાળકો કુછદેં ન ચડી જાય તેની ચચિંતા અન ેઆવી તો અનેક 
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ચચિંતાઓના એ લોકો િીકાર થતા હોય છે. અછતવાળાઓન ેમાત્ર એક જ ચચિંતા હોય 
છે, “કેમ પરૂૂ ંકરવુ?ં” 

આ સાભંળીન ેતમન ેઆશ્ચયવ થિ ેકે ખોરાકને અભાવ ેજેટલા લોકો મરે છે એનાથી 
વધારે લોકો વધ ુપડતા ખોરાકન ેલીધ ેમરે છે. મોટાપો અને ડાયાબીટીસ એ 
અછતવાળાન ેછબતા નથી. 

પૈસાના અભાવવાળા કરતા ંપૈસાના અભાવ વગરના લોકો વધારે સખુી છે એમા કોઈ 
બે મત નથી, પણ પૈસાના અભાવ વગરના લોકો કરતા ંઅતત પસૈાવાળા વધારે સખુી 
છે એ વાત માનવામા ંમને ખચકાટ છે. અતત પૈસાવાળાનો સૌથી મોટો અજપંો 
એમની અસલામતતનો અહસેાસ છે. 

દસ બાય દસની રૂમમા દસ જણ રહ ેછે એ કંઈ બહ ુસારી વાત નથી; પણ ચાર 
હજાર થકેવર ફૂટમા ંબે જણ રહ ેછે એ પણ સારી વાત નથી. આ લોકોન ેત્યા ંસગા-
સબંધંી અન ેતમત્રોની હાજરી કંઈ હમંેિા ંઆનદંદાયક હોતી નથી. મન ેઆનો જાત 
અનભુવ છે.  

આપણ ેવાપરી િકીએ એનાથી વધારે ભેગુ ંકરવાની વતૃત જ અજપંાના મળૂમા ંછે. 
મધ હિ ેત્યા ંમાખીઓ તો આવિ,ે અન ેએ તમન ેત્રાસ દાયક પણ લાગસ.ે લોકો 
તમારી પાસેથી મદદ માગસ,ે નરહિં આપો તો ગામમા ંતમન ેવગોવિ.ે 

તો અજપંો ટાળવા કેટલુ ંધન હોવુ ંજોઈએ? રામ જાણ ે! મન ેતો ખબર નથી. હા, 
માત્ર એટલી વાત સાચી છે કે લોકોની મળૂભતૂ જરૂરતો લગભગ એક સરખી જ હોય 
છે. આ જરૂરરયાતથી વધારે ધનન ેEconomics નો Law of diminishing returns લાગ ુ
પડ ેછે. 

હવ ેહુ ંધન સચંયની પણ થોડી વાત કરી લઉં. આપણા દેિમા,ં આવતી પેઢીના 
સખુનો તવચાર કરી આપણ ેધન સચંય કરીએ છીએ. સાત પેઢી ખાય એટલુ ંરાખી 
જવાનો અભરખો સેવી, આપણી પોતાની જીંદગીમા કરકસરથી જીવીએ છીએ. મેં 
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પણ આમ જ કર્ુું છે. છેક હવ ેમન ેસમજ પડી છે કે આખી જીંદગી કરકસર કરી મેં 
મારા બાળકો માટે જે ધન સચંય કર્ુું છે એ તો એમની એક વર્વની આવક જેટલુ ંજ 
છે. મારી બચતની સામ ેજોવાની પણ એમને ફૂરસદ ક્ા ંછે? મન ેહવ ેએ જ 
સમજાતુ ંનથી કે શુ ંસાચુ ંછે અને શુ ંસાચુ ંનથી!! 
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(૨) સત્ 

સત્ પ્રાસલંગક છે. સત્નો આધાર ક્ા પ્રસગેં અન ેકોન ેકહો છો તેની ઉપર અવલબં ેછે. 

ઘણીવાર આપણ ેસામા માણસના આપણી સાથેના સબંધંો અને એની લાગણીને ધ્ાનમા 
રાખી સાચુ ંકહવેાનુ ંટાળીએ છીએ. 

નાનપણમા ંઆપણ ેવધારે સાચાબોલા હોઈએ છીએ. નમત્રોન ેઆપણે સાચીવાત કહી 
દઈએ છીએ. આમપણ બાળકો લાબંા સમ્ સધુી માઠંુ લગાડીન ેબેસતા નથી, 
થોડીવારમા ંજ જતુ ંકરી ફરી નમત્ર બની જા્ છે. મોટા થ્ા પછી આવુ ંરહતે ુ ંનથી. મોટા 
થ્ા પછી કાતંો ગસુ્સામા ંસાચ ેસાચુ ંસભંળાવી દઈએ છીએ, અથવાતો સબંધં તોડી 
નાખવાની તૈ્ારી હો્ ત્ારે જ અણગમતુ ંસત્ ઉચ્ચારીએ છીએ. 

મોટા થ્ા બાદ આપણ ેસબંધંોની કીમત અને એના નફા-નકુશાનની ગણતરી કરતા 
હોવાથી, સત્ કહવેામા સાવધાન રહીએ છીએ.  

મેં શરૂઆતમા જ કહ્ુ ંછે કે સત્ પ્રાસલંગક છે. એનો એક દાખલો આપુ.ં તમારી પતની 
તમારો પદરચ્ પોતાની એક અનતસુદંર બહનેપણી સાથ ેકરાવ ેછે. તમારા મનમા આવ ે

છે કે હુ ંકહુ,ં “તમ ેખબૂ સુદંર છો, તમારી આંખો ખબૂ આકર્પક છે, તમારા હોઠ જેવા હોઠ મેં 
ક્યારે્ જો્ા નથી”, પણ તમ ેઆમાનં ુ ંકંઈપણ નદહિં બોલો. કારણ તમ ેજાણો છો! 

પ્રાસલંગક સત્નો બીજો દાખલો. નવા પરણલેા પતી પતની એક બીજાને પોતાના વીતી 
ગ્ેલા વરસોની સાચી વાતો કહવેાનુ ંટાળે છે. અમકુ વરસો વીતી ગ્ા પછી એ વાતો 
સહજતાથી કહ ેછે. 

કોઈપણ વ્્ક્તત પોતાના બોસન ેતમ ેખડુસ છો એમ કહતેી નથી, પછી ભલે બોસ ખરેખર 

ખડુસ હો્. 

આ બધી વાતોમા ંઅસત્ નથી પણ સત્ છપાવવાનો પ્ર્તન છે. 
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કેટલાક જુઠાણા ંનકુશાન કારક નથી હોતા. જુઠાણા ંપણ પ્રાસલંગક છે. દાખલા તરીકે 

ઓફીસેથી ઘરે આવતા રસ્તામા તમારા નમત્ર મળી ગ્ા. એની સાથ ેસમ્ નવતાવવામા ં
તમન ેખબૂ આનદં મળ્્ો. પણ ઘરે આવીન ેતમ ેપતનીન ે“ઓફીસમા કામ નીકળી આવ્યુ ં
એટલ ેમોડુ ંથયુ”ં, એમ કહો એમા ંજ બધાનુ ંભલુ ંછે! 

તમ ેએક વસ્ત ુપાચં રૂનપ્ામા ખરીદી આવ્્ા, પણ ધરે આવી પતનીન ેચાર રૂનપ્ામા ં
ખરીદી છે એમ કહો છો. આ પણ એક જુઠાણુ ંછે, પણ એમા નકુશાન કરતા ંફા્દો વધારે 

છે. હુ ંતમન ેજુઠંુ બોલવાનુ ંનથી નશખવતો, માત્ર દાખલા આપુ ંછ!ં! 

કેટલાક લોકો કોઈ કારણ વગર જુઠંુ બોલ ેછે. પ્રત્ેક વાતન ેinteresting બનાવવા રંગ 

ચડાવીન ેરજૂઆત કરે છે. આમા એમન ેકોઈ અંગત ફા્દો નથી હોતો. બસ આદત. 

કેટલીકવાર સજંોગ જ એવા પેદા થા્ છે કે સાચુ ંબોલવાથી આપણને ખબૂ મોટંુ નકુશાન 

થવાની પાકી શક્યતા છે, ત્ારે આપણ ેઅધપ સત્ કે અસત્નો સહારો લઈએ છીએ, 

કારણકે આપણામા ગાધંીજી જેવી શક્તત નથી. આવા સમ્ ે“ઈશ્વર મન ેમાફ કરજે” કહી, 
ખોટંુ બોલી નકુશાનથી બચવાની કોશીશ કરીએ છીએ. થોડીવાર માટે સત્મેવ જ્ત ેન ે

ભલૂી જઈએ છીએ. 

ત ેછતાએં કોણ જાણ ેકેમ, સત્ન ેક્યારેકન ેક્યારેક બહાર ડોકીયુ ંકરવાની આદત છે!!! 
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(૩) અહ ં

EGO િબ્દનુ ંગજુરાતી કદાચ અહ ંથઈ િકે. પ્રત્યેક વ્યસ્તતન ેથોડ ેઘણે અંિ ેઅહ ંહોય 
જ છે, અન ેત ેચોવીસ ેકલાક માણસની સાથ ેજ રહ ેછે. કેટલાક લોકો અગવડમા ંહોય 
ત્યારે, કે અસાલામતત અનભુવતા હોય ત્યારે અહનંો ઉપયોગ કરી એમાથંી બચવા 
કોિીિ કરે છે. હકીકતમા અહ ંમાણસન ેતાત્કાલીન ફાયદા કરતા ંલાબંા ગાળે 
નકુિાન વધારે કરે છે. 

અહમંાથંી જન્મ લેતી અન્ય પ્રરક્રયાઓ વધારે નકુિાન કરે છે, આ પ્રરક્રયાઓમા ં
ફરજમાથંી છટકી જવાની વતૃિ, લોકોનો દોર્ કાઢવાની વતૃિ, ફરરયાદ કરવાની વતૃિ, 
હરરફાઈ કરવાની વતૃિ, લોકો ઉપર અતધકાર જમાવવાની વતૃિ, લોકોની રટકા કે તનિંદા 
કરવાની વતૃિ, જૂઠ્ઠ ંબોલવાની વતૃિ, લોકો પ્રત્ય ેઅણગમો પ્રગટ કરવાની વતૃિ, 
અદેખાઇ, વગેરેનો સમાવેિ થાય છે. 

કેટલીકવાર આપણ ેમનમા ંસમજતા હોઈએ છીએ કે આપણુ ંવતવન ઠીક નથી, 
એનાથી સબંધં ખરાબ થાય છે, દુખ થાય છે પણ અહ ંઆપણન ેવતવન બદલતા રોકે 
છે. 

એક ક્ષણ માટે અહનં ેદૂર રાખીન ેતવચારો કે આપણ ેઆપણા અહનંે સાચવવા શુ ંશુ ં
નથી કરતા? અહનં ેલીધે આપણી ગણના અચભમાની, ગથુસાવાળા અન ેઆક્રમકમા ં
થાય છે. આપણ ેઅંદરખાનેથી જાણીએ છીએ કે ખરેખર આપણ ેએવા નથી. 
નાળીએરની જેમ આપણ ેબહારથી ભલ ેસખત દેખાઈએ છીએ પણ અંદરથી કોપરા 
જેવા નરમ છીએ, અથવા બહારથી ભલ ેબહાદુર હોવાનો દેખાવ કરીએ છીએ પણ 
અંદરથી ડરપોક છીએ. 

અહ ંછોડવાનુ ંઅઘરૂ ંછે, પણ એટલુ ંપણ અધરૂ ંનથી કે આપણ ેછોડી ન િકીએ. જો 
આપણ ેએ છોડી દઈએ પછી એ સમજાય છે કે આની કંઈ જરૂર જ ન હતી. જ્યારે 
આપણ ેઊંડાણથી તવચારીએ છીએ તો લાગે છે કે આ અહનંી જરૂર જ ન હતી. િા 
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માટે હુસંાતસુી કરવી? હુ ંજે છ ંત ેજ છ,ં બીજા મારા તવર્ે શુ ંધારે છે એનાથી મન ે
કોઈ મોટો ફરક પડવાનો નથી, મન ેપોતાન ેજ હુ ંસતંોર્ી િકંુ તો બસ. 
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(૪) એકલતા 
એકલતાની માનતસક યાતનાની કલ્પના કરવી મશુ્કેલ છે. એક તવિાળ કમરામા ં
સામસામી બ ેખરુસીઓ પડી હોય, એકમા ંતમ ેબેઠા હો અને બીજી ખાલી હોય તેનુ ંનામ 

એકલતા. જેલમા ંઅનેક યાતનાઓ સહન કરવી પડ ેછે પણ એમા ંસૌથી વધારે પીડા 
Solitary confinement મા ંથાય છે. 

ખરૂ ંપછૂોતો એકલતા િબ્દ િારીરરક કરતા ંમાનતસક પરરસ્થથતીન ેવધારે લાગ ુપડે છે. 

ઘણીવાર માણસ મોટા ટોળામા ંપણ એકલતાનો અનભુવ કરે છે. આપણા બાળકો જ્યારે 

વતન છોડી અમેરરકા ભણવા આવ ેછે ત્યારે Home Sickness ના ફેન્સી નામ ેઓળખાતી 
પરરસ્થથતી એ એકલતા જ છે. 

કેટલાક લોકો એકલતાથી ટેવાઈ જાય છે. એમને કોઈ અન્ય વ્યસ્તતની ખોટ સાલતી નથી 
કારણ કે એમન ેતવચારો અને કલ્પનાઓનો માનતસક સાથ હોય છે. આવી વ્યસ્તતઓ જ્યારે 

કોઈ સર્જન કરે છે ત્યારે એ અલગ પ્રકારનુ ંહોય છે. એમા ંકોઈ ભેળસળે કે Pollusion હોત ુ ં
નથી. આપણ ેએમને ચચિંતક કે Philosopher  કહીએ છીએ.  

એકલતા અનભુવતા સર્જકોમા ંઆપણન ેતનજાનદં અન ેઝુરાપો બન્ન ેપ્રકાર જોવા મળે છે. 

કલાપીની એકલતામા ંઆપણન ેઝુરાપો વધારે જોવા મળે છે, પછી ભલ ેએમન ે“જ્યા ંજ્યા ં
નજર ઠરે” ત્યા ંત્યા ંમાશકુા કે ઈશ્વર દેખાય છે; જ્યારે ઉમાિકંર જોર્ી એકલા એકલા 
ડુગંરાઓમા ંભમવા નીકળે છે એમા ંતનજાનદં દેખાય છે. 

જ્્ારે જ્્ારે મન ેએકલતાનો અહસેાસ થા્ છે ત્ારે ત્ારે હુ ંરમણલાલ સોનીના ધળૂાન ે

્ાદ કરી મારી એકલતા દૂર કરૂ ંછ.ં તો લ્્ો તમ ેપણ ધળૂાન ેમળો. 

એક ઇડરનો વાણીયો, ધળૂો એનુ ંનામ , 

સમી સાજંનો નીકળ્યો જવા કોટડે ગામ ! 
રથતે અંધારંુ થર્ુ ં, ચડયો બીજી વાટ, 

જગંલમા ંભલૂો પડયો , રદલમા ંથયો ઉચાટ. 
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પણ રહમત એને ધરી , મનમા ંકયો એને તવચાર, 

‘નથી કડી હુ ંએકલો સાથી મારે બાર ! 
એવે ઝાડી સળવળી , ચમક્ા ચોરો ચાર, 

‘ખબરદાર ! જે હોય ત ેઆપી દે આ વાર ‘ 

કહ ેધળુો એ ચોરને : ‘અલ્યા , નથી હુ ંએક, 

બાર જણા લઇ નીકળ્યો, કરજો કાક તવવકે ! 
‘ કાલ ેકરજે ટાયલી ! આજે દઈ દે માલ ‘ 

એવુ ંબોલી ઉમટયા ચોરો બે તવકરાળ ! 
ધળુો કુદ્યો કોથળો વીંઝ ેસબોસાબ ! 
હતા કોથળે કાટલા વાગે ધબોધબ , 
ચોરો ખીઝયા –એમના ધલૂો ખાળો ઘાવ , 

ક્ાથંી રે ! આ વાણીયો િીખ્યો આવા દાવ ? 

આઘુ ંપાછ ંના ંજુએ , ધળુો ખેલ ેજગં, 

બોલે : ‘ હુ ંનરહ એકલો , હવે બતાવુ ંરંગ !’ 
ચોરો ચોક્ા , એકમા ંહોય આટલુ ંજોર , 

બાર જણા જો છૂટિે , થિે આપણે ઘોર ! 
એમ તવચારી બી ગયા, નાઠા એકી સાથ , 

ધળુો હરખ્યો : વાહ ! મેં ઠીક બતાવ્યો હાથ ! 
વાત જડી, ધળુો ગયો, જાવુ’ંતુ ંજે ગામ, 

વળતો એ ઘરે ગયો પરંુૂ કરીન ેકામ ! 
ધળૂાની આ વાતાવ જાણી પછેૂ બાળ તમામ : 
‘ કોણ તમ ેહતા બાર?’ ગણાવો નામ , 

ધળુો કહ ે: ‘ આ હાથ બે, બે આંખો, બે પાય, 

ચાર-કાટલા કોથળે મળી, એમ દિ થાય ! 
છેલ્લા સાથી બે ખરા – રહિંમત અને તવશ્વાસ 
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એ બ ેતવના તવના બીજા બધા થાય નકામા ંખાસ ! 
- રમણલાલ સોની 
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(૫) આથમતા સરૂજના શમણા ં
 

 

 

ઉગતા સરૂજ અન ેડુબતા સરૂજ વચ્ચ ેઆખુ ંઆકાિ સમાઈ જાય છે. ઉગતા સરૂજ સમય,ે 

પલ પલ પ્રકાિની તીવ્રતા અન ેઉષ્મા વધ ેછે. નવો ઉત્સાહ, નવી િસ્તત અને નવી 
આિાઓ સાથ ેધરતી ઉપરના પ્રાણીમાત્રની ગતતતવધીઓનો સચંાર થાય છે. લોકો ઉગતા 
સરૂજન ેવધાવ ેછે, એને પજૂે છે. 

ઉગતા સરૂજ સામ ેઆખુ ંઆકાિ પડ્ુ ંછે. સરૂજના પણ કંઈ સમણા છે. એને ઘણુ ંબધુ ં
કરવુ ંછે. સમદુ્રમાથંી ખારંુ પાણી ઉલેચીન ેએને મીઠંુ બનાવીન ેધરતી ઉપર વરસાવવુ ંછે. 

ખેતરોના ઊભા મોલન ેઉષ્મા આપી એન ેપષુ્ટ કરવા છે. સમગ્ર ધરતી ઉપર પ્રકાિ 

પાથરી, પ્રાણીમાત્રન ેએમના જીવનતનવાવહ માટે કામ કરવાની સગવડ કરી દેવી છે. 
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સરૂજ પોતાના સમણા સાકાર કરવા સફર િરૂ કરે છે. જેમ જેમ માગવ કપાય છે તેમ તેમ 

એના જોમ અને જુથસામા ંતીવ્રતા વતાવતી જાય છે. મઝંીલની મધ્યમા ંએને થોડો થાક 

વતાવય છે. અધુું આકાિ તો એણ ેપાર કરી લીધુ ંછે, પણ હજી અધુું બાકી છે. હવ ેતેના જોમ 

જુથસામા ંથોડી નરમાિ આવ ેછે. ક્ારેક પોત ેજ સજલેા વાદળ એને ઢાકંી દે છે, પણ એની 
મઝંીલ તરફની કૂચ જારી છે. આખરે એ આખુ ંઆકાિ પાર કરી, ચક્ષતતજે આવી પહોંચ ેછે. 

એણ ેપોતાની ફરજ બજાવતા ંબજાવતા,ં આખી દુતનયા જોઈ લીધી છે. એના એક એક 

રકરણમા ંએનો એક એક અનભુવ સગં્રાયલેો છે. એની પાસ ેસમય ખબૂ ઓછો છે. ડબૂી જતા ં
પહલેા ંએને આ અનભુવો કોઈન ેકહવેા છે, પણ બધા થાકી ગયા છે. બધા પતશ્ચમ તરફ 

પીંઠ ફેરવીન ેબેઠા છે, કદાચ નવા ઉગતા સરૂજની રાહ જોઈ રહ્યા હોય. હા, થોડા રતસયા 
ડબૂતા સરૂજની આભા જોઈ ખિુ થાય છે, અન ેસરૂજ ડબૂતો જાય છે, મારી જેમ. 
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(૬) મન, બધુ્ધધ અને અહ ં

માણસના મગજ (Brain) મા ંમન (Mind), બધુ્ધધ (Intellect) અને અહ ં(Ego) આ 
ત્રણ ેએક સાથ ેરહલેા છે. આ નસવા્ પણ ્ાદશક્તત (Memory) અને અન્દ્્ શક્તતઓ 
પણ છે. 

મન એ મોટે ભાગે ઈચ્છા, પ્રેમ, અદેખાઈ, દ્ા જેવી લાગણીઓ સાથ ેસકંળા્લુ ંછે. 
આપણન ેઘણીવાર કહવેામા ંઆવ ેછે કે જે કંઈ કરો એ મનથી કરો, એટલ ેઈચ્છા 
હો્ તો કરો નદહિં તો રહવેા દો. આપણન ેકોઈ વસ્ત ુપ્રત્ ેઆકર્પણ થા્ છે, આ 
વસ્ત ુમન ેગમ ેછે, આ વસ્ત ુમન ેજોઈએ છે; આવી બધી લાગણીઓ પણ મનમા ં
થા્ છે. આપણન ેકોઈ વ્્ક્તત પ્રત્ ેપ્રેમની લગણી થા્ તો પણ એનુ ંઉદભવ 
સ્થાન મનમા ંછે. 

બધુ્ધધ એ મનથી અમકુ બાબતમા ંઅલગ પડે છે. બધુ્ધધ લાગણી કરતા ંLogic ઉપર 
વધારે આધાર રાખ ેછે, બધુ્ધધ “મારા દહતમા ંશુ ંછે?” એનો સૌથી પહલેો નવચાર કરે 
છે. બધુ્ધધ આપણી જીવન જરૂરીઆત કેવી રીત ેપરૂી થઈ શકે એનો નવચાર કરે છે. 
બધુ્ધધ કયુ ંકામ વધારે સહલેાઈથી થઈ શકે એનો નવચાર કરે છે (અન ેઆન ેઆપણ ે
નવજ્ઞાન કહીએ છીએ.) બધુ્ધધ બીજી વ્્ક્તતઓ કરતા ંપોતાને વધારે હોનશ્ાર 
દેખાડવામા ંસહા્ભતૂ થા્ છે. આ યગુમા ંમાત્ર લાગણીન ેસહારે જીવી શકા્ નદહિં, 
જીવવા માટે અને જીવન જરૂરી વસ્તઓુ પ્રાપ્ત કરવા માટે બધુ્ધધ ખાસ જરૂરી છે. 

અહનંા મળૂમા,ં તમારૂ ંઅક્સ્તતવનો અન્દ્્ વ્્ક્તતઓ પાસ ેસ્વીકાર કરાવવાની 
ઈચ્છામા ંરહલેો છે, આમ આની શરૂઆત કદાચ મનમા ંથા્ છે. ક્રોધ, લડાઈ-ઝગડા 
વગેરે માટે અહ ંજવાબદાર છે. મન અને બધુ્ધધનો ઉપ્ોગ કરી અહનં ેનન્તં્રણમા ં
રાખી શકા્ પણ મોટાભાગના લોકો માટે અહ ંપર કાબ ુરાખવો અશક્ય નદહિં તો 
અઘરૂ ંતો છે જ.  
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મન, બધુ્ધધ અન ેઅહ ંઅમકુ અંશ ેવારસામા ંમળે છે, અન ેઅમકુ અંશ ેએ 
આસપાસના વાતાવરણમાથંી આવ ેછે, અને થોડેઘણ ેઅંશે એ સગંતનુ ંપદરણામ હો્ 
છે. સારી સગંત આ ત્રણેમા ંસારા પદરણામ આપ ેછે. અહીં સતસગંનો અથપ ભજન-
કીતપન કે પજૂા-પાઠ નથી. જે તમન ેસારે રસ્તે દોરી જા્, જે તમારા માટે ગરુૂ સમાન 
હો્, તેમનો સહવાસ આમા ંસારા પદરણામ લાવી શકે છે. એ ગરુૂ તમારા માતા-નપતા 
હો્, સગા-સબંધંીમાથંી કોઈ હો્, દોસ્ત-લબરાદર હો્ કે પછી કોઈપણ જ્ઞાની વ્્ક્તત 
હો્. 

ઘણીવાર આપણન ેશુ ંસારૂ ંછે એ ખબર હો્ છે, આપણન ેએ અનસુરવાની ઈચ્છા 
થા્ છે, પણ એને અમલમા ંમકુવા જે નનશ્ચ્બળ જોઈએ એનો અભાવ હો્ છે.ઘણા 
લોકો શરૂઆત જ નથી કરી શતતા તો બીજા થોડા લોકો થોડા સમ્મા ંજ પ્ર્તનો 
છોડી દે છે. માત્ર જે લોકો મક્કમ રીત ેએ માગપન ેવળગી રહ ેછે તેમન ેએના 
પદરણામ દેખા્ છે, અન ેપદરણામ સતંોર્કારક જણાતા ંએ માગપન ેવળગી રહ ેછે, 
ઉદાહરણ તરીકે અહનં ેવશમા ંરાખવાનો સહલેો ઉપા્ છે “હુ”ં નદહિં “આપણ”ે. કેટલો 
સહલેો ઉપા્ છે? પણ ઘણાન ે“હુ”ં છોડવુ ંમશુ્કેલ લાગે છે. બસ આવુ ંજ મન અન ે
બધુ્ધધનુ ંછે. 
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(૭) આધી, વ્્ાધી અને ઉપાધી 
આપણા ઘરમા ંપજૂા પત ેએટલ ેપજૂા કરાવનાર બ્રાહ્મણ કહ ેછે કે આ પજૂા સપંન્ન 
થવાથી તમારી આધી, વ્્ાધી અન ેઉપાધી ટળી ગઈ. વદડલોન ેપગે લાગી્ ેત્ારે 
આશીવાપદ આપ ેછે કે ઈશ્વર તન ેબધી આધી, વ્્ાધી અન ેઉપાધીઓથી મતુતી આપ.ે 

આ આધી, વ્્ાધી અને ઉપાધી છે શુ ંત ેસરળ શબ્દોમા ંસમજાવવાનો મેં અહીં 
પ્ર્તન ક્ો છે. 

આધી માનનસક તકલીફોનુ ંલેબલ છે. ભ્, લચિંતા, ઉન્દ્માદ, ડીપ્રેશન વગેરે જેવી 
માનનસક તકલીફોન ેઆધીના લીસ્ટમા ંમકૂી શકા્. આધીના લીસ્ટમા ંમકૂવા માટે 
એક નાની શરત છે કે આ બધી તકલીફો કોઈ બહારથી લાદવામા ંઆવેલી નદહિં, પણ 
સ્વ્ ંઉદભવલેી હોવી જોઈ્ે. જો કે લાબંા સમ્ સધુી માફક ન આવ ેએવુ ં
આસપાસનુ ંવાતાવરણ આવી તકલીફોમા ંકારણભતૂ હોઈ શકે. આધીમા ંકોઈ 
શારીદરક તકલીફ હોતી નથી, પણ માનનસક તકલીફની અસર લાબંાગાળે શરીર ઉપર 
થ્ા વગર રહતેી નથી. 

વ્્ાધીમા ંબધા પ્રકારના શારીદરક રોગોનો સમાવેશ થઈ જા્ છે. સામાન્દ્્ પ્રકારના 
તાવથી માડંીન ેકેંસર જેવા રોગોન ેવ્્ાધીનુ ંલેબલ મારી શકા્. અહીં પણ કોઈ 
લબમારી તમારા ઉપર બહારથી લાદવામા ંઆવેલી ન હોવી જોઈ્.ે હકીકતમા ં
Infection વગેરેન ેબહારથી લાદેલી કહી શકા્, પણ ચોતતસ માત્રામા ંકાળજી રાખો 
તો આમાથંી બચી શકા્. વ્્ાધી માટે પણ મોટે ભાગે તમ ેઅને તમારૂ ંશરીર 
જવાબદાર કહી શકા્. 

ઉપાધી એ અચાનક આવી પડેલી તકલીફ છે. તમારા બેધ્ાનપણામા ંકોઈ બહારની 
વ્્ક્તત કે વ્્ક્તતઓએ તમારા પર તકલીફ લાદી હો્, કોઈ અકસ્માતનો ભોગ બન્દ્્ા 
હો, કે તમારી જવાબદારી હો્ એવી કોઈ વ્્ક્તત તકલીફમા ંઆવી પડ,ે અન ેતમારે 
એમા ંભાગ લેવો પડ,ે એવી પદરક્સ્થનતન ેઉપાધી કહી શકા્. મોટેભાગે ઉપાધી 
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અણધારી અન ેઅચાનક આવ ેછે. ક્યારેક તમ ેઅન્દ્્ લોકોની મદદ માગંો છો, અન ે
ક્યારેક આવી મદદ મળે પણ છે. ઉપાધીની અસર શરીરપર, મનપર અન ેતમારી 
રોજીંદી પ્રવનૃતઓપર કેટલી થા્ એ ઉપાધીના પ્રકારપર અવલબંે છે. 

આમ આધી, વ્્ાધી અન ેઉપાધી જીવન સાથ ેવણા્લા છે. એનો અંત માતર્ 
સમાધીથી જ આવ,ે પજૂાથી પણ નદહિં, અને આશીવાપદથી પણ નદહિં.  
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(૮) શ્રધ્ધા-અશ્રધ્ધા-અંધશ્રધ્ધા 
ભરોસો, તવશ્વાસ વગેરે િબ્દો આપણ ેશ્રધ્ધા િબ્દની બદલીમા ંવાપરીએ છીએ. વધારે 
બારીકીથી તવચારીએ તો આ િબ્દો એકબીજાથી થોડા અલગ અલગ છે. તવશ્વાસ અને 
ભરોસો એકબીજાની વધારે નજીક છે, પણ શ્રધ્ધા એ થોડો અલગ િબ્દ છે. શ્રધ્ધા 
િબ્દમા ંજે ભાવ રહલેો છે, એ બીજા બન્ન ેિબ્દોમા ંનથી. ભરોસો અન ેતવશ્વાસ થોડા 
અધરૂા છે, પણ શ્રધ્ધા સપંણૂવ છે. નાના બાળકન ેએની માતાની પ્રત્યેક વાતમા ંશ્રધ્ધા 
હોય છે, એના પ્રત્યેક વતવનમા ંશ્રધ્ધા હોય છે. 

શ્રધ્ધાના અભાવ માટે આપણ ેઅશ્રધ્ધા િબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. “હુ ંઆ નથી 
માનતો” વાક્મા ંભરોસો નથી, તવશ્વાસ નથી અને શ્રધ્ધા નથી આ ત્રણે વાતોનો 
સમાવેિ થઈ જાઈ છે, પણ શ્રધ્ધા નથીમા ંજે Finality છે, ત ેબીજા બેમા ંનથી. તમન ે
ભરોસો આપવા કે તવશ્વાસમા ંલેવા પ્રયત્નોની ગુજંાઈિ રહલેી છે, પણ શ્રધ્ધા નથી, 
એટલ ેવાત પરૂી થઈ. 

હુ ંમાનુ ંછ ંકે સમજણ વગરની શ્રધ્ધા કરતા ંઅશ્રધ્ધા વધારે સારી છે. સમજવાની 
કોિીિ એ માત્ર સસંય નથી. સસંયમા ંસમજ્યા પછી પણ કાલ્પતનક ભયન ેલીધ ે
થવીકાર કરવાની આનાકાની છે. “કદાચ મારી સમજણ ખોટી હોય તો? કદાચ હુ ંઆ 
થવીકારી લઉં અન ેમને કંઈ નકૂિાન થાય તો?” સસંયમા ંઆવી અવ-ઢવ છે. 
સમજ્યા વગર થવીકારવાની ના પાડવાની ક્રીયા એટલ ેઅશ્રધ્ધા. 

સમજ્યા વગરનો થવીકાર એ અંધશ્રધ્ધા છે. આટલાબધા લોકો કહ ેછે, તો એ સાચુ ંજ 
હિ;ે મગજન ેજરાપણ તથદી આપ્યા વગર કોઈપણ વાત થવીકારી લેવાની વતૃત એ 
અંધશ્રધ્ધાનો એક પ્રકાર છે. અંધશ્રધ્ધા માટે કોમનુ ંપછાતપણુ,ં કેળવણીનો અભાવ, 
વૈદકીય સારવારનો અભાવ, જીવનમા ંઆવતી મશુ્કેલીઓ અને આવા અનેક તત્વો 
જવાબદાર છે. અંધશ્રધ્ધા ફેલાવનારા અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો, અન ેઅનેક પ્રકારની 
હૈયાધારણ આપ ેછે. તદ્દન ખોટી હકીકતો અન ેબનાવોન ેજાતે જોયેલી અન ે
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અનભુવલેી વાતો તરીકે જોરદાર રીતે રજૂ કરે છે, એટલ ેઅનેક લોકો આ જાળમા ં
આવી જાય છે. 

અંધ્ધશ્રધ્ધા દુતનયાના અનેક દેિોમા ંઅસ્થતત્વ ધરાવ ેછે, પણ અહીં હુ ંઆપણા દેિની 
જ વાત કરીિ. આપણા ંગામડાઓંમા ંતો વીંછી-સાપનો ડખં ઉતારનારા, ભતૂ-પ્રેતન ે
ભગાડનારા ભવૂા-ડાકલા અને હાથ અથવા કંુડલી જોઈ ભતવષ્ય કથન કરનારા પરૂતા 
જ મયાવરદત છે. આવા લોકો પોતાનુ ંગજુરાન ચલાવવા અંધશ્રધ્ધા ફેલાવ ેછે. જો કે 
હવ ેગામડામંા ંપણ ટી.વી.-રેરડયો આવી ગયા હોવાથી, અને નજીકના િહરેોમા ં
વૈદરકય િારવારની સગવડ હોવાથી આ ઓછ ંથવા લાગર્ુ ંછે.  

અંધશ્રધ્ધાનો મોટો પ્રશ્ન આજકાલ કસબાઓમા ંઅને િહરેોમા ંછે. અહીં કહવેાતા 
બાબાઓ, બાપઓુ અને બાપજીઓ મોટા મોટા આશ્રમો થથાપી, તવિાળ મડંપોમા ં
સતસગં કરે છે. આવા સતસગંમા ંહજારો માણસો ભેગા થાય છે. વતતતૃ્વકળામા ં
તનષ્ણાત ગરુૂઓ, આડીઅવડી વાતો કરી, આવા લોકો પાસેથી લાખો નરહિં બલ્કે કરોડો 
રૂતપયાનુ ંદાન એકઠંુ કરે છે. M.B.A. વાળાની પણ અક્કલ કામ ન કરે, એ જાતનુ ં
એમનુ ંઆયોજન હોય છે. એમના પ્રાચારકો, આતથિક સલાહકારો, મોટા વકીલો અન ે
રાજકીય આગેવાનોનુ ંએવુ ંજાળં ગુથંાયલુ ંહોય છે કે એમા ંફસાયલી કોઈપણ 
વ્યસ્તતનુ ંકંઈપણ ચાલ ેનરહિં. અહીં અંધશ્રધ્ધાળ લોકોનુ ંમાત્ર આતથિક જ નરહિં પણ 
િારીરરક િોર્ણ પણ થાય છે. 

છેલ્લા થોડા વર્ોથી અંધ્ધશ્રધ્ધામાથંી લોકોને જાગતૃ કરવા મડંળો થથપાયા છે, પણ 
હજીસધુી એમન ેમોટી સફળતા મળી નથી. હાલમા ંકેટલીક ટી.વી. ચેનલોએ  થટીંગ 

ઓપેરેિન કરી, બાબાઓ અન ેબાપઓુન ેખલુ્લા પાડયા છે. આજે આવુ ંકરવા, એમની 
પાસ ેએડવાન્સ ટેકનોલોજી, આતથિક તાકાત અન ેલીગલ મદદ છે. પણ આજથી 
પોણાબસો વર્વ પહલેા આપણા એક સતં કતવ, ભોજા ભગત ેટેકનોલોજીની મદદ વગર 

બાવાઓન ેખલુ્લા પાડયા હતા. ભોજા ભાગતના ચાબખા વાચં્યા પછી એવુ ંલાગે છે કે 
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મોટાભાગના બાવાઓ, બાબાઓ અને બાપઓુ પોણાબસો વર્વ પછી આજે પણ એવા જ 

છે.  

જો કે આ પોણાબસો વર્વ દરમ્યાન જ્ઞાનદેવ, તકુારામ, જલારામબાપા, તિડીના સાઈંબાબા 
જેવા થોડા સાચા સતંો પણ થઈ ગયા. આ સતંોએ અંધશ્રધ્ધા ફેલાય એવુ ંકશુ ંએમના 
જીવનકાળ દરમ્યાન કર્ુું ન હત ુ.ં 

 

  



24 
 

(૯) દેવ-દાનવ અને મનષુ્્ 

આપણા ધમવગ્રથંોમા ંદેવો અને દાનવોની અનેક વાતો આવ ેછે. રાક્ષસો માયાવી હતા 
અન ેઅનેક રૂપ ધારણ કરી િકતા હતા, એમની પાસ ેજાદુઈ િસ્તતઓ હતી અને દેવો 
પણ એમનાથી ડરી જઈ યોજનાબધ્ધ રીતે તેમનો સહંાર કરતા; આવી અનેક 
વાતોથી આપણા ધમવગ્રથંો ભરેલા પડયા છે. કંસ અન ેરાવણ તો મહાભારતના અન ે
રામાયણના મખુ્યપાત્રો છે, અન ેએમનો નાિ કરવા તવષ્ણનુે અવતાર લેવા પડેલા 
એવી વાતો આ ગ્રથંોમા ંઆલેખવામા ંઆવી છે. 

હકીકતમા ંએ સમયના અલગ અલગ પ્રકૃતતના માનવીઓનુ ંઆ વગીકરણ છે. 
આજના સદંભવમા ંજોઈએ તો કંસ અન ેરાવણન ેઆંબી જાય એવા પાત્રો ક્ા ંનથી? 
સપંતિના બટવારામા ંસગીબહનેન ેકોટવમા ંખેંચી જઈ, ખોટા સાક્ષીઓ ઊભા કરી, 
જેલમા ંમોકલનારા કંસના દાખલા મોટા ઉદ્યોગપતત ઘરાણામા ંબન્યા છે. પારકી સ્ત્રીને 
ભગાડી જનારા કે એનુ ંઅપહરણ કરનારાના દાખલા તો રોજે રોજ જોવા મળે છે. આ 
બધા દાનવો છે. જ્યારે ગાધંીજી, તવનોબા, રતવિકંર મહારાજ વગેરે જેવા પરુૂર્ોએ, 
અનેક લોકોની ભલાઈ માટે સમગ્ર જીવન કાયવ કર્ુું એ દેવાિંી છે. પાડુંરંગ િાસ્ત્રી 
આથાવલએે દચક્ષણ ગજુરાતના માછીમારોનુ ંજીવન બદલી નાખ્ર્ુ,ં માછીમારોના 
હજારો કુટંુબના જીવનમા ંસખુ, િાતંત અન ેસમધૃ્ધ્ધ આવ્યા, તો પાડુરંંગ િાસ્ત્રી દેવાિંી 
છે. આ બ ેપ્રકારની વચ્ચ ેઆવલેા, આપણા જેવા માણસો એ મનષુ્યો છે. બસ દેવ-
દાનવ અન ેમનષુ્યની આ જ વાતો પરુાણોએ કરી હિ,ે આપણ ેએનો બીજો અથવ 
કાઢીએ છીએ. 

પાચંસો વર્વ પહલેા અભણ અન ેગરીબ નરતસિંહ મહતેાએ લખ્ર્ુ ંહત ુ,ં “તનરખન ે
ગગનમા ંકોણ ઘમૂી રહ્યો, એ જ હુ ંએ જ હુ ંિબ્દ બોલે..” વેદોમા ંઅન ેપરુાણોમા ંપણ 
“સોહમ..સો અહમ..” કહલે ુ ંછે, પણ સાથ ેસાથ ે“તત્વમતસ” “ત ેતુ ંપણ છે”, એમપણ 
કહ્ુ ંછે. ઈશ્વર કહ ેછે હુ ંદેવ છ ંઅન ેતુ ંપણ દેવ છે. એટલ ેદેવ-દાનવ-મનષુ્ય બધા 
એક જ છે, માત્ર માત્રા અલગ અલગ છે. આ માત્રા માનવીનુ ંમન તનયતંત્રત કરે છે. 
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દેવ જેવો માણસ, અચાનક ક્રોધનો તિકાર થઈ દાનવ બની જાય છે. ગીતામા ંઆ જ 
સમજાવ્ર્ુ ંછે, કે ઈન્દ્રીયોમાથંી ઈચ્છા જન્મ ેછે, ઈચ્છામાથંી ક્રોધ, ક્રોધમાથંી કંુરઠત 
બધુ્ધી અને કંુઠીત બધુ્ધીમાથંી તવનાિ. 

રાવણ બ્રાહ્મણ હતો, તિવભતત હતો, તિવતાડંવ થતોત્રનો રચનારો હતો પણ એની 
બધુ્ધી ભ્રષ્ટ થઈ અન ેએ સીતાનુ ંહરણ કરી લાવ્યો. 

ધાતમિકગ્રથંોનો તતરથકાર ઘણીવાર ગેરસમજથી થાય છે. એના માટે કહવેાતા 
ધમવગરુૂઓ મહદ અંિે જવાબદાર છે. તેઓ પોતાના અંગત થવાથવ માટે સમાજન ે
ધમવગ્રથંોનો સાચોઅથવ સમજાતા નથી અન ેવહમે ફેલાવી ભોળા લોકોન ેલ ૂટેં છે. વળી 
આપણા મળૂ ધમપગ્રથંો સેંકડૉ વર્પ જૂના છે, લોકોએ પોતાની સગવડ પ્રમાણ ેએમા ં
ફેરફારો ક્ાપ છે. સારો રસ્તો તો એ છે કે એની બહ ુજીણી જીણી નવગતમા ંઉત્ાપ 
વગર, એનો હતે ુસમજી લેવો જોઈએ. તમ ેજોઈ શકશો કે માત્ર દહન્દ્દુ ધમપ નદહિં, બધા 
ધમોનો હતે ુમાનવ કલ્્ાણ જ જોવા મળશ.ે 
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(૧૦) આતમા 
હુ ંબહ ુનાનો હતો ત્ારથી આતમા શબ્દ સાભંળતો આવ્્ો છ.ં આજે આયષુ્્ના 
એંસીમા ંવર્ ેપણ આતમા મારા માટે એક શબ્દ જ છે, એનો ખરો અથપ હજીસધુી હુ ં
સમજ્્ો નથી.કૃષ્ણભગવાન ેગીતામા ંઆ શબ્દ સમજાવવાનો ભરપરૂ પ્ર્તન ક્ો છે. 
મેં ગીતાનો અછડતો અભ્્ાસ ક્ો છે, એના ખબૂ જાણીતા શ્ર્લોકોનો અથપ વાચં્્ો છે, 
ગીતા પ્રવચનોમા ંહાજરી આપી છે, અને તેમ છતા ંઆતમાનો અથપ હુ ંસમજી શક્યો 
નથી. 

શરીર અને આતમા આ બન્ને અલગ અલગ છે, એમ આપણા શાસ્ત્રો કહ ેછે. જૈન 
ધમપમા ંપણ એ સારી રીત ેકહવેામા ંઆવ્યુ ંછે. હુ ંપણ વ્્હવારમા ંઆ બે શબ્દોનો 
્થા્ોગ્્ ઉપ્ોગ કરૂ ંછ,ં પણ મારામા ંરહલેા એક નકારાતમક તતવની હાજરી, એનો 
સપંણૂપપણ ેસ્વીકાર કરવામા ંઆડ ેઆવ ેછે. મેટ્રીકની પરીક્ષા પાસ કરી, મેં કોલેજમા ં
નવજ્ઞાન શાખામા ંપ્રવશે લીધો. અહીં પહલેા વર્પમા ંઅમન ેBiology નવર્્ 
શીખવવામા ંઆવતો. અહીં મન ેશીખવવામા ંઆવ્યુ ંEvolution of mankind. હવ ેમન ે
પ્રશ્ન થા્ છે, કે જ્્ારે મનષુ્્ શરીર ન હત ુ,ં ત્ારે આતમાએ ક્યા ંઆસરો લીધો હશ?ે 
આ પ્રશ્ન એટલા માટે થા્ છે કે હમંેશા ંકહવેામા ંઆવ ેછે, મનષુ્્ના મતૃયબુાદ આતમા 
એક શરીર છોડી, બીજુ ંશરીર ધારણ કરે છે. તો જ્્ારે શરીરનુ ંઅક્સ્તતવ ન હત ુ,ં 
ત્ારે આતમાનુ ંઅક્સ્તતવ હત ુ?ં 

પથૃ્વીમા ંઅગણ્્ જીવજતંઓુ, પક્ષીઓ, પ્રાણી્ો અને મનષુ્્ો છે. આ બધાન ેશરીર 
છે, તો શુ ંઆ બધાન ેઆતમા પણ હશે? શુ ંએકજાતના જીવનો આતમા બીજી જાતના 
જીવમા ંપ્રવેશ ેછે? શુ ંઆ જ ચો્ાપસી લાખ ફેરાની વાત છે? 

આપણ ેજેન ેBrain કહી્ે છી્,ે તેમા ંબે શક્તતઓ છે. બધુ્ધધ અને મન. જીવતા રહવેા 
અન ેસખુ-સગવડ પ્રાપ્ત કરવા બધુ્ધધનો ઉપ્ોગ કરી્ ેછી્,ે જ્્ારે મનનો, 
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મહદઅંશ,ે લાગણી વ્્તત કરવા ઉપ્ોગ કરી્ ેછી્ે. બધુ્ધધનો ફા્દો, મહદઅંશ,ે 
શરીરન ેમળે છે, પણ કદાચ મનનો ફા્દો આતમાન ેમળતો હશ.ે આપણ ેજે શબ્દ 
પ્ર્ોગો કરી્ ેછી્ ેએના ઉપર નજર નાખી્ે. આતમશ્રધધા અને મનોબળ, મારો 
આતમા સાફ છે અન ેમારૂ ંમન સાફ છે, કોઈના આતમાન ેન દુભવવો અન ેકોઈના 
મનન ેઠેસ ન લગાડવી, અન ેઆવા અનેક શબ્દપ્ર્ોગોમા ંઆપણે આતમા અન ેમનન ે
એમબીજાની જેમ જ વાપરી્ ેછી્.ે તો શુ ંમન એ જ આતમા છે? 

આતમા નવર્ેનુ ંમારૂ ંઆ મનોમથંન આતમાના નવચારન ેChallenge રૂપ નથી, પણ મારૂ ં
એ નવર્્નુ ંઅજ્ઞાન દૂર કરવાનો એક પ્ર્તન છે. 
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(૧૧) અથડામણ, મથામણ અને માથાકટૂ 

અથડામણ 

સબંધંોમા અથડામણ થવી થવભાતવક છે. દરેક વ્યસ્તતને લાગે છે સામાવાળાની ભલૂ 
છે, અથડામણ માટે એ જ જવાબદાર છે. આપણે એ ભલૂી જઈએ છીએ કે અથડામણ 
થવા માટે બે જણ જરૂરી હોય છે. અથડામણ દરમ્યાન આપણી શુ ંભલુ છે એ સમજી 
િકવુ ંથોડુ ંઅઘરૂ ંછે. આપણી અંદરની ક્રોધ, અદેખાઈ, તતરથકાર વગેરે લાગણીઓ 
આપણને એ ભલુ સમજતા ંરોકે છે. 

પહલેા તો એ સમજવાની જરૂર છે કે આપણ ેઅથડામણનો એક રહથસો છીએ. આપણે 
એનો તવરોધ કરીએ છીએ એટલે જ અથડામણ ઊભી થઈ છે. જો એની વાતથી તમન ે
કોઈ જાતનુ ંનકુિાન ન થવાનુ ંહોય, તો એની વાત તોડી પાડવા તમન ેકોઈ જ ફરજ 
પાડત ુ ંનથી. તમ ેએ તમારી મરજીથી કરો છો. તમે તવરોધ કરો એ ઈરાદાથી કદાચ 
સામાવાળાએ એ વાત કરી પણ ન હોય. હા કદાચ એની વાત ભલૂ ભરેલી હોય, તો 
એકવાર તમે એનુ ંધ્યાન દોરી િકો, પણ એ ન માને તો એને વટનો સવાલ 
બનાવવાનુ ંજરૂરી નથી. એ તમારી વાત ન માન ેતો તમન ેગથુસો આવ ેકે તતરથકાર 
આવ ેએવી લાગણી એણે તમારામા ંનાખી નથી, એ તો તમારામા ંપહલેેથી છે, એટલે 
બહાર આવે છે. 

 

અથડામણની િરૂઆત, તમે સામાવાળા પાસેથી શુ ંઆિા રાખો છો એના ઉપર 
અવલબં ે છે. તમારા મનમા ંએ વ્યસ્તત માટે અભાવ હોય તો એની સાચી વાત પણ 
તમન ેસારી નરહિં લાગે. એની વાતનો તમારો પ્રતતભાવ પણ નકારાત્મક હિ.ે ત ે
સમયનુ ંતમારૂ ંવતવન પણ સારૂ ંનહીં હોય. આમ કરવુ ંજરૂરી નથી, ત ેક્ષણે જો એણ ે
સારી વાત કરી હોય તો તેના વખાણ કરવામા ંકંઈપણ ખોટંુ નથી. આમ કરવાથી 
મોટાભાગની અથડામણો ટાળી િકાય છે. 

 



29 
 

જ્યારે અથણામણ થાય છે ત્યારે તમન ેપણ માનતસક પીડા થાય છે, ક્ારેક એ 
માનતસક અને િારરરીક રોગમા ંપણ પરરણમે. આના વધ ુનહીં તો અધાવ જવાબદાર 
તમ ેપોત ેછો. તમ ેભાગ ન લો તો અથડામણ થવી િક્ જ નથી. તમ ેધારો તો 
થયેલી અથણામણનો પણ અંત લાવી િકો છો. પહલેા તમે મનથી નક્કી કરો કે 
તમન ેઅથડામણ ખતમ કરવી છે કે નહીં. 

મથામણ 

મથામણ એ અથણામણ કરતા તદ્દન અલગ છે. અથણામણ અન્ય વ્યસ્તત કે વ્યસ્તતઓ 

સાથ ેથાય છે, જ્યારે મથામણ પોતાની સાથ ેજ થાય છે. મોટાભાગે અથડામણમાથંી દુખ 

મળે છે, પણ મથામણને અંત ેડહાપણ મળવાનો સભંવ વધારે છે. મથામણના પાયામા ં
મુઝંવણ છે, અને મથામણ એમાથંી માગવ કાઢવાનો પ્રયત્ન છે.  

જીવનના અનેક ક્ષેત્રોમા ંમથામણ ઉદભવ ેછે. આપણ ેથોડા ઉદાહરણો જોઈય.ે કેટલાક 

લોકો સમાજના ચીલાચાલ ુતનયમોમા ંરહવેાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને મથામણ અને 
અથડામણ ટાળે છે, ત્યારે કેટલાક લોકોનો આત્મા અમકુ વાતોનો થવીકાર કરતો નથી. 
બસ અહીં મથામણ િરૂ થાય છે, “જો હુ ંઅથવીકાર કરીિ તો એનુ ંશુ ંપરરણામ આવિ?ે” 

આ છે મથામણની િરૂઆત. બધાની મથામણની આ િરૂઆત હોય તો પણ એનુ ંપરરણામ 

અલગ અલગ હોય છે, અન ેએ સૌકોઈના સજંોગ અને ડહાપણન ેઆધીન હોય છે. 

ક્ાયંે કંઈ ખોટંુ થઈ રહ્ુ ંહોય, હુ ંએ ખોટંુ છે એ જાણતો હોઉં, છતાપંણ મથામણ થાય છે કે 

તવરોધ કરૂ ંકે ન કરૂ?ં તવરોધ ન કરૂ ંતો મારૂ ંશુ ંજાય? નકામી માથાકુટમા ંિા માટે પડુ?ં સાચુ ં
કહીિ તો િામજીભાઈને ખોટંુ લાગિ ેઅને મારા એમની સાથ ેસબંધં બગડિ.ે બસ મનની 
અંદર ધમાચતડી કરતા આ તવચારો એટલ ેમથામણ. 

બથી મથામણો આવી ક્ષલુ્લક બાબતોમા ંનથી હોતી. કેટલાક પ્રશ્નો ગહન હોય છે. આવા 
પ્રશ્નોની મથામણન ેઅંતે કા ંતો કોઈ ક્રાતંતકારી વૈજ્ઞાતનક િોધ જન્મ ેછે, જેવીકે ઝાડ પરથી 
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જમીન ઉપર પડતા એપલન ેજોઈ, ન્ર્ટુનન ેથયેલી મથામણ; અથવા કોઈ ક્રાતંતકારી 
તવચાર જન્મ ેછે, જેમકે મહાત્મા બધુ્ધન ેમનષુ્યજીવન તવિ ેજન્મેલા તવચારો. 

હુ ંમાનુ ંછ ંકે ક્ષલુ્લક મથામણન ેઅલ્પ સમય માટે વાગોળી એન ેપડતી મકૂવી જોઈય,ે પણ 

કોઈ વાત સતત મનમા ંઆવ્યા કરતી હોય અને કેડો ન મકૂતી હોય ત્યારે કા ંતો જાતે 
તવચારીન ેઅથવા કોઈની સલાહ લઈન ેએના તનષ્કર્વ સધુી પહોંચવુ ંજરૂરી છે. મથામણમા ં
જ જીવન વ્યતતત કરી દેવાન ેબદલ ેએને કસોટીની એરણ ેચડાવી, પરરણામ ભોગવવા 
તૈયાર રહવે ુ ંજોઈએ, જેથી મન બીજીકોઈ વાતમા ંપ્રવિૃ થઈ િકે. 

માથાકૂટ 

માથાકૂટ એ અથણામણ અને મથામણ કરતા ંઅલગ છે. માથાકૂટમા ંઅથણામણ થતી 
નથી, અન ેએ મથામણનુ ંપરીણામ પણ નથી. એ એક પોતાની વાત મનાવવા વલખા ં
મારતા ંમનનુ ંપરરણામ છે. ઉદાહરણ તરીકે તમ ેઅમકુ લોકો પાસ ેએક વાત મકૂી પણ 

એમાથંી કોઈન ેએ વાત વ્યાજબી લાગી નરહિં, અથવા એમન ેએ વાતમા ંરસ ન પડયો, એ 

વાત આગળ ચાલ ેએવી કોઈની ઈચ્છા ન હોવા છતા,ં તમ ેએ વાતને પકડી રાખો, ત્યારે 

કોઇ કહિે,ે “મકૂન ેમાથાકૂટ, અમન ેએમા ંરસ નથી.” 

માથાકૂટ િબ્દ સાથ ેક્ારેક “નકામી” તવિેર્ણ જોડવામા ંઆવ ેછે. “મકૂન ેનકામી 
માથાકૂટ”, એટલ ેકે તારી વાતનુ ંકોઈ મહત્વ નથી, એ વાત કોઈ થવીકારે એમ નથી, 
તમારી બધી મહનેત નકામી જવાની છે.  

હમંેિા ંમાથાકૂટ નકામી જાય છે એવુ ંપણ નથી. તમ ેતમારી વાત પકડી રાખો છો, ત્યારે 

કંઈક એવુ ંબન ેછે કે તમારી વાતન ેસાચી પરૂવાર કરે છે, ત્યારે એ જ લોકો કહિે ે“એ 

ચબચારો તો કહતેો હતો, આપણ ેજ એન ેનકામી માથાકૂટ કહીન ેએન ેવખોડતા હતા.” 

“જીદ” એ માથાકૂટની નજીક છે પણ જીદ એ માથાકૂટ નથી. “જીદ” એ પોતાની વાત 

મનાવવાનો જોરદાર પ્રયત્ન છે. જીદમા ંતમારી વાત જો ન મનાય તો આગળ કોઈ 
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કારવાહી કરવાની ધમકી પણ ક્ારેક જોવા મળે છે. માથાકૂટ કરતા ંજીદમા ંબાધંછોડ માટે 

અવકાિ ઓછો હોય છે. 

આમ જોવા જઈય ેતો અથડામણ, મથામણ, માથાકૂટ અને જીદ, આ બધી માનતસક 

પ્રક્રીયાઓ છે, અલબત લાબંેગાળે િારીરરક પ્રક્રીયાઓ ઉપર એની અસર થાય છે. આ 

બધાન ેકાબમુા ંરાખવાનો એક રથતો છે મથંન. એક આધ્યાત્મીક તવચાર, જે રોજીંદા 
જીવનથી ઉપર ઊઠીન ેપરરસ્થથતીનો તાગ કાઢે. બધામાટે મથંન િક્ નથી. 
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(૧૨) ખરાની ખોટી બાજુ (Wrong side of right) 

ઘણીવાર આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે સાચા છીએ છતા ંકેટલાક લોકો એ માનવા 
તૈયાર નથી. કોઈવાર આપણે દલીલ કરી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જ્યારે 
કોઇવાર િાતંત જાળવવા જત ુ ંકરીએ છીએ. આપણે આવા બનાવોને બહુ મહત્વ પણ 
આપતા નથી. 

કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે પોતે સાચા છે એ સામાવાળા કબલુ ન કરે ત્યા ંસધુી 
એમને િાતંત મળતી નથી, પછી ભલે એ સાચા ન હોય. જ્યારે એ ખરેખર ખોટા હોય 
ત્યારે પણ લલુી પાગંળી દલીલો વડે, સામા માણસને સમજાવવાની કોતિિ કરે છે. 

મોટે ભાગે આવા માણસો સમાજમા ંઊંચા પદ પર બેઠા હોય છે. બહારથી ખબુ 
બહાદુરી દેખાડે છે પણ અંદરથી ડરપોક હોય છે, એટલે જરાપણ તવરોધ થાય તો 
ડરી જઈ ગથુસાનો સહારો લે છે. આવા માણસો સાથે સબંધં રાખવો ખબૂ કરઠન છે. 
આવા માણસો સાથે દલીલ કરવાનુ ંલોકો ટાળે છે. 

જો આવા માણસના સપંકવમા આવીએ તો આપણે શુ ંકરવુ ંજોઈએ? એક રથતો એ છે 
કે એમની વાત અધરુી રાખી તવર્ય બદલી નાખવો જોઈએ. આપણે બહુ ઉતાવળમા 
છીએ એવુ ંકહી છૂટા પડી જવુ ંજોઇએ, અથવા “એમ? મને આ વાતની ખબર નથી” 
કહી નરોવા કંુજરોવા રાખી વાત પરૂી કરવી જોઈએ. આમાથી કયો રથતો અપનાવવો 
એનો આધાર એ તમારા શુ ંથાય છે એના ઉપર છે!! 
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(૧૩) પૈસો અને સખુ 

ધન સખુ છે, આરામ છે, ધન ખિુીઓનો માગવ ખોલે છે. ધન ઘણુબંધુ ંછે, પરંત ુબધુ ંજ 
નથી. આમ પૈસાના મામલે આપણુ ંવલણ બેવડુ ંહોય છે. 

પૈસા તવના જીવન ચાલી િકે નહીં. આજના સમયમા દુતનયાના ઘણાખરા દુ:ખોનુ ં
કારણ પૈસાનો અભાવ છે. સારો ખોરાક, સારા કપડા, સારૂ ંઘર, આ બધુ ંપૈસા વગર 
િક્ નથી. 

બાળકોનુ ંતિક્ષણ અન ેમાદંગી દરમ્યાન યોગય સારવાર પણ પૈસા વગર િક્ નથી. 
પૈસાનો તતવ્ર અભાવમા ંતનરક્ષરતા, અપરાધ અને બીમારીઓનો વાસ હોય છે. ગરીબી 
તમન ેસામાન્ય માણસની જીંદગી જીવવા દેતી  નથી. આજના જમાનામા ંતમામ 
સબંધંો અને તમામ સખુ-દુ:ખના પાયામા ંપસૈા જ હોય છે. 

એનો અથવ એ પણ નથી કે યેન કેન પ્રકારેણ પૈસો કમાઇ લો. દુતનયા જુએ છે કે એ 
પૈસો તમારી પાસ ેકેવી રીતે આવ્યો છે. જે રદવસે બદનામ થયા ત ેરદવસે બધા મોં 
ફેરવી લેિ,ે પૈસા હિે તો પણ. સમાજમા ંજો તમારૂ ંમાન ન વધારે તો એ પૈસો આનદં 

આપી િકે નરહિં. 
જો પૈસો સવવથવ હોત તો તમામ પૈસાદારો રાત્રે વગર ઊંઘની દવાએ સઇૂ િકતા 
હોત. પૈસા સુવંાળી પથારી ખરીદી આપ ેછે, ઊંઘ નહીં,પકવાન ખરીદી આપે છે,ભખૂ 
નહીં, સાહ્યબી ખરીદી િકે છે, સથંકાર નહીં.  

આખો રદવસ મજૂરી કરીને એમાથંી લોટ લાવી ચલૂો પેટાવી મોટા રોટલા બનાવી 
પત્ની સાથ ેવાળ કરીને રોડની ફૂટપાથ પર સઇૂ જનારની ઇષ્યાવ થઇ આવ ેછે. એક 
મજૂર જ્યારે પોતાની પત્નીને સાયકલની પાછળની સીટ પર બસેાડીને જતો હોય, 
ત્યારે મોટી કારમા ંબસેીને જતી પેલી ભરેલા િરીરવાળી િેઠાણી બહુ વામણી લાગે 
છે. સાભંળ્ર્ુ ંછે કે બધા આરદવાસી રાત્રે ઘેર પાછા જતા હોય ત્યારે હારબધં ચાલતા 
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જતા ંહોય છે ત્યારે આગળ ચાલતો જણ વાસંળી વગાડતો હોય છે. આ જીવનનુ ં
સગંીત છે. 

ગામડામા ંખાખરાના પાનના પતરાળામા ંપાચં લાડુ ંખાનારા સાથ ેચાદંીની થાળીમા ં
ખાખરા ખાનારની કલ્પના કરી જોજો. ઘરમા ંટીવી સેટ છે સોફા સેટ છે પરંત ુઘરના 
માણસો અપસટે છે. 
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(૧૪) કષ્ટસાધ્ 

કેટલાક લોકોન ેબધી વસ્તઓુ સહલેાઈથી મળતી હો્ છે, એમના દરેક કામ 
સહલેાઈથી થઈ જતા હો્ છે.  

અનાથી ઉલટંુ કેટલાક લોકોને કોઈપણ વસ્ત ુમેળવવા ખબૂ મહનેત કરવી પડ ેછે. 
એમના દરેક કામમા અનેક નવઘ્નો આવ ેછે અને ઘણી મશુ્કેલીઓ વેઠયા બાદ કામ 
પાર પડ ેછે. એ રેલ્વનેી દટકીટલેવા લાબંી કતારમા ઊભા હો્ અન ેએમનો નબંર 
આવ ેત્ારે જ બારી લચં માટે અધાપ કલાક માટે બધં થઈ જા્ છે. નસનેમાની દટકીટ 
માટે લાઈન લગાડી હો્ તો એમનો વારો આવ ેત્ારે જ હાઉસફૂલનુ ંપાદટયુ ંલાગી 
જા્ છે. નવમાનની confirmed ticket હોવા છતા ંફ્લાઈટ રદ્દ થઈ જા્ છે. કોઈ કામ 
સમ્સર થતુ ંનથી. 

આવુ ંશા માટે થા્ છે? આન ેસરળ ભાર્ામા સમજાવવુ ંહો્ તો એમ કહી શકા્ કે 
એમના નશીબ જ એવા છે. પણ હકીકતમા તદ્દન્ આવુ ંહોત ુ ંનથી. ક્યારેક ને ક્યારેક 
પ્રત્ેક વ્્ક્તતને આવી પદરક્સ્થનતનો સામનો કરવો પડ ેછે. કેટલાક લોકોનુ ંઆ્ોજન 
ભલૂ ભરેલુ ંહો્ છે. દટકીટબારી ઉપરના પાદટ્ા ંઉપર બારી ક્ા સમ્ ેબધં રહશે ે
ત ેવાચંતા નથી, વાચં ેતો પણ ધ્ાનમા લેતા નથી. નસનેમા જોવા જવાનુ ંછેક છેલ્લી 
ધદડ્ ેનક્કી કરે છે. ટેકનનકલ ખામીન ેલીધ ેક્યારેક ફ્લાઈટ રદ થા્ તો ૧૦૦-૨૦૦ 
મણસો રખડી પડ ેછે, એકલા એ નદહિં.  

હા ખરી વાત છે કે સમ્ એક સરખો સારો કે એક સરખો ખરાબ કોઈનો પણ હોતો 
નથી. મેં અનેક સખુી કુટંુબોન ેબીજી પેઢીમા ંઘસાઈ ગ્ેલા જો્ા છે અને આનાથી 
ઊલટંુ ગરીબ કુટંુબન ેબીજી પેઢીમા ંઉપર આવી જતા જો્ા છે.  
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માટે મારૂ ંબધુ ંજ કષ્ટસાધ્ છે એમ કહી, રડીન ેબેસી જવાથી કોઈ ફા્દો નથી. 
આ્ોજનમા સધુાર કરી, અગાઊ કરેલી ભલૂોમાથંી પાઠ શીખી આગળ વધવાથી 
કષ્ટસાધ્ પણ સસુાધ્ થઈ જા્ છે. 

 

 

  



37 
 

(૧૫) કઠણ નનણપ્ 

આજે મેડીકલ સા્ન્દ્સે જે પ્રગનત કરી છે તેની મદદથી મતૄયનુી કગાર પર ઊભેલા 
માનવીન,ે થોડા સમ્ માટે, વેંટીલેટર, હાટપ-લન્દ્ગ મશીન, બ્લડ ડા્ાલીસીસ 
વગેરેની મદદથી જીવતા રાખી શકા્ છે. અમકુ દવાઓ અને ઈન્દ્જેકશનોની મદદથી 
પણ થોડા સમ્ માટે મતૄયનુ ેરોકી શકા્ છે. જો કે ડોતટરો સ્પષ્ટ કરી દે છે કે લાઈફ 
સપોટપ સીસ્ટમ હટાવી દેવાથી તરત મતૃય ુથશ.ે 

દુખની વાત એ છે કે આ બધી સગવડો ખબૂ ખચાપળ છે. રોજના આસરે ૨૫ થી ૫૦ 
હજાર રૂનપ્ાનુ ંલબલ થા્ છે. 

આવ ેવખત ેકુટંુબના સભ્્ો બહુ મોટી માનનસક તાણ અનભુવ ેછે. એમન ેખબર હો્ 
છે કે દરદીનુ ંમતૃય ુઅટળ છે. માત્ર પૈસાની તાકાતન ેલીધ ેજ દરદી કૄનત્રમ શ્વાસ લ ે
છે. લીનમટેડ પુજંીવાળા જાણે છે કે આપણી બધી જ બચત ખચી નાખશુ ંતો પણ ૧૦-
૨૦ દદવસથી વધારે નદહિં નીકળી શકે. આપણી બધી જ બચત ખચી નાખ્્ા છતા ં
દરદી નદહિં બચ,ે અને આપણ ેપણ આનથિક તગંીમા ંઆવી જશુ.ં 

આવા સમ્ ેનનણપ્ લેવો ખબૂ કદઠન છે. આપણા આતમા અને આપણા પ્રેકટીકલ 
મગજમા ંદ્વદં ચાલ ેછે. લોકો શુ ંધારસે એનો પણ નવચાર આવ ેછે. મેં છેલ્લા પાચં-છ 
વરસોમા આવા બે પ્રસગંો જો્ા છે. એક કીસ્સામા રોજ નો ૫૦ હજાર રૂનપ્ાનો 
ખરચો હતો. નનણપ્ લવેામા એમન ે૧૪ દદવસ લાગેલા. બીજા દકસ્સામા રોજ નો ૧૫ 
હજાર રૂનપ્ાનો ખરચો હતો. એક મદહના બાદ દરદીનુ ંહાટપ બધં પડી જવાથી, અને 
ડોતટરો ટાણાસર એને રીવાઈવ ન કરી શકવાથી એમનુ ંમતૃય ુથયુ ંહત ુ.ં 

હુ ંમાનુ ંછ ંકે આવા સમ્ ેકુટંુબ બહારની વ્્ક્તતઓએ આખી પદરક્સ્થનત સમજી લઈ, 
કુટંુબીજનોન ેનનણપ્ લેવામા સહા્ કરવી જોઈએ. ડોકટરોએ પણ હીપોકે્રટના 
સોગદંન ેઆગળ કરી, પૈસા કમાવવાની પ્રવનૃતન ેદૂર રાખી, સમાજના મધ્મ વગપન ે
સલાહ આપવી જોઈએ.  
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મતૃય ુઅટળ છે, ઈશ્વર કરે કોઈના ઉપર આવો કઠણ નનણપ્ લેવાની જવાબદારી ન 
આવ.ે 
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(૧૬) જીવનશૈલી અને રોગ 

આજથી ૬૦-૭૦ વર્પ પહલેા ંમેલેદર્ા, ટાઈફોઈડ, અને શીતળા જેવા રોગો અન ે
કોલેરા અન ેપ્લેગ જેવા રોગચાળા અક્સ્તતવમા ંહતા. નવજ્ઞાન અને દવાઓના ક્ષેત્રોમા ં
થ્ેલી શોધોન ેપદરણામે આ રોગો ઉપર સારો એવો કાબ ુકરી લેવામા ંઆવ્્ો છે. 
છેલ્લા ત્રણ ચાર દા્કાઓથી આ રોગોનુ ંસ્થાન હ્રદ્રોગ, ડા્ાબીટીસ, કેન્દ્સર અન ે
આરથ્રાઈટીસ જેવા રોગોએ લેવા માડં્ ુ ંછે. આ આધનુનક રોગોન ેજીવનશલૈીના રોગો 
એવુ ંફેન્દ્સી નામ આપવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

છેલ્લી અધી સદીમા ંઆપણી રોજીંદી પ્રવનૃતઓ અને ખાનપાનમા ંમોટેપા્ ેફેરફારો 
થ્ા છે. શહરેીકરણની ઝડપ વધી છે, ખેડુતોના દદકરા-દદકરીઓ ભણીગણીન ે
શહરેોમા ંનોકરીએ લાગ્્ા છે. અગાઊ શહરેોમા ંપણ નોકરીઓમા ંશારીદરક શ્રમ કરવો 
પડતો હતો, કાપડની અન ેજ્યટુની નમલો, અન્દ્્ સામાન બનાવવાના ંકારખાના 
વગેરેમા ંમહનેત મજૂરી કરવી પડતી. નવજ્ઞાનની મદદથી હવ ેઆવા કારખાનાઓમા ં
ઓટોમેશન આવી જવાથી તમારે મશીન પાસ ેઊભા રહીન ેબધુ ંબરાબર ચાલે છે કે 
નહીં, એટલુ ંજોવાનુ ંજ હો્ છે. ઓફીસના કામો તો તદ્દન બેઠાડુ જ હો્ છે. નાના 
નાના અંતરનુ ંચાલવાનુ ંપણ લોકો ટાળે છે અન ેટ્રામ, બસ, ટેક્ષીનો ઉપ્ોગ કરે છે. 
લીફટ્વાળા મકાનોમા ંલોકો બ ેત્રણ માળ ચઢવાનુ ંપણ ટાળે છે. 

અગાઉ જ્્ારે મીક્ષી, ડીશવોસર, વેક્યમુ તલીનર અને વોશીંગમશીનો ન હતા ત્ારે 
ગહૃીણી શુ ંશુ ંશારીદરક કામો કરતી એનુ ંઅહીં વણપન કરવુ ંજરૂરી નથી. આજે 
આધનુનક જીમ્સ પણ એ કસરતોની બરોબરી કરી શકે એમ નથી. ધો્ેલા ંકપડા 
ઝાટકીન ેદોરી ઉપર સકૂવતી સ્ત્રીઓન ેક્યારે પણ Frozen Shoulder ની તકલીફનો 
સામનો ન કરવો પડતો. 

બીજો મોટો બદલાવ આપણા ખાનપાનમા ંઆવ્્ો છે. એક મધ્મવગી ગજુરાતીની 
થાળીમા ંરોટલી, શાક, કઠોળ, દાળ અન ેભાત તો હતા, સાથ ેઆદુ, મરી, આથેલા ં
મરચા,ં દહીં કે છાસ વગેરેનો સમાવેશ થતો. આમા ંજરૂરી કાબોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અન ે
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નવટામીન મળી રહતેા. તળેલી અન મીઠી વાનગીઓ તહવેારો અને પ્રસગંો પરૂતી 
મ્ાપદીત હતી. વચ્ચ ેવચ્ચ ેપાચનક્રી્ાના અવ્વોન ેઆરામ આપવા અપવાસ 
એકટાણા ંપણ ધાનમિક માન્દ્્તાઓ સાથ ેવણી લઈન ેકરવામા ંઆવતા. આજે શહરેોમા ં
પીઝા, વડાપાઉં, કેસેદડ્ા, એન્દ્ચીલાડા, પાસ્તા વગેર જેવા ફાસ્ટ ફૂડ અને બાળકોમા ં
મેગી જેવા નડૂલ્સનુ ંપ્રમાણ વધતુ ંજા્ છે. છાસની જગ્્ા કોલ્ડડ્રીંકસ ેલઈ લીધી છે. 
તળેલી વસ્તઓુનો અને મીઠાઈઓનો વપરાસ વધ્ો છે. આ ફેરફારની અસર હવ ે
ઝડપથી દેખાવા લાગી છે. ભારતમા ંજે રીત ેડા્બીટીસ અને હ્રદ્રોગનો ફેલાવો 
વધવા લાગ્્ો છે એ આંકડા ચોંકાવી દે એવા છે, 

અહીં બીજી એક વાત પણ કરી લઉં. પેઢીઓથી શાકાહાર કરનારાનુ ંપાચનતતં્ર અન ે
શરીરના કોર્ો આવા ખોરાકથી ટેવા્લા હો્ છે. જ્્ારે કોઈ આધનુનક દેખાવા, 
માસંાહાર શરૂ કરે ત્ારે એનુ ંપાચનતતં્ર એને પચાવવામાટે સપંણૂપપણ ેતૈ્ાર હોત ુ ં
નથી, અન ેશરીરના કોર્ો પણ એમાથંી ઊજાપ મેળવતા ંઅચકા્ છે. આ નવર્્મા ં
મન ેબહ ુજ્ઞાન ન હોવાથી વધારે લખતો નથી પણ લોજીકમા ંબેસે એવી વાત છે એમ 
હુ ંમાનુ ંછ.ં 

આ જીવનશલૈીના બદલાવન ેલીધ ેથતા રોગોની રોકથામ માટે ગભંીરતાથી 
નવચારવાની જરૂર છે કારણકે આ નવર્્ જીવન-મરણનો છે. 
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(૧૭) પરરસ્થથતત 

ક્ારેક તમે અણગમતી પરરસ્થથતતમા ંમકૂાયા હો, એમાથંી રથતો િોધવા છટપટ કરતા 
હો, પણ કંઈ સઝુત ુ ંન હોય એવુ ંબને. તમન ેજે રથતા સઝુતા હોય એમા ંપરરસ્થથતત 
વધારે બગડવાની િક્તા હોય, ત્યારે ભયની લાગણીને લીધે કોઈ પગલુ ંભરતા ં
અચકાતા હોવ એવુ ંપણ બને. આવે વખતે શુ ંકરી િકાય? 

પહલેો રથતો તો એ છે કે જો પરરસ્થથતત તરત ઉકેલ માગેં એવી ન હોય, તો થોડો 
સમય રાહ જુઓ, કદાચ પરરસ્થથતત આપમળેે બદલાય. થોડી સહનિસ્તત વધારી, 
મશુ્કેલ સમય પસાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. 

બીજો રથતો એ છે કે હાથ ઉપર હાથ મકૂી બેસી રહવેાને બદલે પરરસ્થથતત બદલવા 
પ્રયત્ન કરો. તમને કોણ મદદ કરી િકે એમ છે એ િોધી કાઢો, એમની મદદ લઈ 
પરરસ્થથતત બદલવા કોિીિ કરો. તમારા લક્ષ્યમા ંતમારી પરૂી તાકાત લગાડી દયો, 
અને મકુામ હાતંસલ ન થાય ત્યા ંસધુી લડાઈ ચાલ ુરાખો. 

ત્રીજો રથતો છે કે, જે કારણથી તમે ખરાબ પરરસ્થથતતમા ંમકૂાયા છો, એ કારણથી દૂર 
થઈ જાવ. દા.ત. નોકરીમા ંબોસ સતાવતો હોય તો એ નોકરી મકૂી દયો, ભલે તમારા 
હાથમા ંતરત બીજી નોકરી ન હોય. 

એક વથત ુનક્કી છે કે પરરસ્થથતત કાયમ એક સરખી રહતેી નથી, ત્રણમાથંી કોઈપણ 
એક ઉપાય બાદ પરરસ્થથતત બદલવાની પરૂી િક્તા છે. 
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(૧૮) ભ્ 

ભ્ એ લાગણીનો એક પ્રકાર છે. લાગણી એ મનમા ંચાલતા નવચારોનુ ંશારીદરક 
પ્રદશપન છે. ભ્ની લાગણી દરમ્્ાન આપણુ ંશરીર સકંોચા્ છે, હ્રદ્ના ધબકાર 
અનન્નમત થઈ જા્ છે અન ેઆંખો પહોળી થઈ જા્ છે. 

ભ્ના મખુ્્ બ ેપ્રકાર છે, હકીકત અન ેકાલ્પનનક. આપણી નજીકમા ંઆગની 
જ્વાળાઓ દેખાતી હો્, અન ેઆપણી દીશામા ંઆગળ વધતી હો્, ત્ારે આપણ ે
ભ્થી અક્ગ્નથી દૂર જવા પ્ર્તન કરી્ ેછી્ે. અક્ગ્નથી દાઝવાનો આપણો અનભુવ 
ભલ ેન હો્, પણ આપણ ેજીવન દરમ્્ાન એકઠી કરેલી માહીતીથી જાણી્ે છી્ ેકે 
અક્ગ્નથી દાઝવુ ંએ અનતશ્ પીડાદા્ક છે. કોઈન ેક્યારેક નાનાપા્ ેદાઝી જવાનો 
અનભુવ હો્, એન ેથોડી દાઝવાની પીડાની વધારે ખબર હો્ છે. આ પ્રકારના ભ્ 
હકીકત ઉપર આધાદરત હો્ છે, અન ેકેટલાક તો આપણી નજર સામ ેહો્ છે. 

ભ્નો બીજો પ્રકાર છે કાલ્પનનક ભ્. આપણે સાભંળ્યુ ંહો્ કે કોઈના ઘરમા ં
ઈલેતટ્રીક શોટપસદકિટન ેલીધે આગ લાગી અને આખુ ંઘર બળી ગયુ.ં આપણા ઘરમા ં
વા્રીંગ નવુ ંહો્, બધુ ંસલામત હો્, છતા ંમનમા ંકાલ્પનનક ભ્ ઉતપન્ન થા્ કે 
મારે ત્ા ંપણ આવુ ંથશે, અથવા મન ેરસ્તામા ંકુતરૂ ંકરડશ,ે મન ેહાટપ એટેક આવશ ે
વગેરે વગેરે ભ્ મનમા ંઉતપન થા્ છે. માણસન ેસૌથી વધારે ભ્ મતૃયનુો લાગે 
છે. આવા કાલ્પનનક ભ્ જ્્ારે માણસન ેઘેરી વળે છે, ત્ારે ત ેમાનનસક લબમારીથી 
ગ્રસ્ત થઈ જા્ છે. 

મનન ેઆવા લબનજરૂરી નવચારોથી મતુત રાખવાની કલા એ જ સખુનો સાચો રસ્તો 
છે. 
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(૧૯) ઉતક્રાનંત 

આપણ ેમનષુ્્જીવનની ઉતક્રાનંતના ત્રીજા તબ્બકામાથંી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. 
પ્રથમ તબ્બકામા ંજ્ઞાનનવજ્ઞાનની પ્રગનત ધીમી હતી અને એના પ્રસારની ગતી પણ 
ધીમી હતી. એક શોધ અન ેબીજી શોધની વચ્ચેનો સમ્ગાળો એટલો બધો હતો કે 
એ સમ્ દરમ્્ાન પહલેી શોધનો લાભ સમગ્ર માનવ જાતી સધુી પહોંચી જતી. 

બીજા તબક્કામા ંજ્ઞાનનવજ્ઞાનની ગતી તેજ થઈ પણ એના પ્રસારની ગનત ધીમી જ 
રહી, એટલ ેઅમકુ પ્રદેશ આગળ વધી ગ્ા અન ેઅમકુ પ્રદેશ પછાત રહી ગ્ા. 
દાખલા તરીકે યરુોપ-અમેદરકા જ્્ારે સખુ-સગવડ અન ેજીવન જરૂરી વસ્તઓુમા ં
ખબૂ આગળ નીકળી ગ્ા ત્ારે ભારત પાછળ રહી ગયુ.ં યરુોપ અમેદરકામા ંજે થતુ ં
એ વીસ-પચીસ વર્ો બાદ ભારતમા ંથતુ.ં 

ત્રીજા અને અત્ારના તબ્બકામા ંપ્રસારના સાધનો એટલા ઝડપી અને દકફા્તી 
બની ગ્ા છે સવારે આઠ વાગે અમેદરકામા ંકંઈ થા્ તો સવા આઠ વાગે ભારતની 
ટી.વી. ચેનલો ઉપર એની ચચાપ શરૂ થઈ જા્ છે. નવા મોબાઈલ ફોન, નવી 
મોટરગાડીઓ વગેરે, ભારતમા ંઅને અમેદરકામા ંએક સાથ ેજ બજારમા ંમકૂા્ છે. 
આજે ટેકનોલોજી એવા તબ્બકામા ંઆવીન ેઊભી છે કે માત્ર મનષુ્્ની કલ્પનાશક્તત 
જ કોઈપણ વસ્તનુ ેશક્ય બનાવવામા ંબાધારૂપ છે. 

હવ ેબીજી એક વાત કરૂ.ં આજથી એક સદી પહલેા આપણ ેત્ા ંરખડતી જાતીઓ 
(બદાયનુ), જ્્ા ંએમના પશઓુન ેઘાસચારો મળે અને જ્્ા ંએમના જીવન નનવાપહના 
સાધનો મળી રહ,ે ત્ા ંટેંપરરી વસવાટ કરતા. ત્ા ંતગંી વતાપ્ તો બીજા પ્રદેશની 
શોધ માટે નીકળી પડતા. આપણ ેએમન ેપછાત કોમ ગણતા. આજે આપણા બહુ 
ભણેલા બાળકો, સારી નોકરી અન ેસારા જીવનની શોધમા ંઅમેદરકા, ઈંગ્લેંડ, 
ઓસ્ર્લલ્ા, નસિંગાપોર અને બીજા અનેક પ્રદેશોમા ંપહોંચી જા્ છે. શુ ંઆ લોકો 
બદાયનુ નથી? 
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(૨૦) તમારી અંદરની બે વ્્ક્તતઓ 

તમારી અંદર બે વ્યસ્તતઓ વસ ેછે. એકન ેતમ ેઅન ેમાત્ર તમ ેએકલા જ જાણો છો, 
અન ેબીજી વ્યસ્તતન ેઘણા ંબધા લોકો જાણ ેછે. આ બીજી વ્યસ્તત સતત સમાજમા ં
પોતાની થવીકૃતત માટે પ્રયત્નિીલ રહ ેછે. ખરૂ ંપછૂો તો આ બીજી વ્યસ્તત સતત 
ખલુ્લા પડી જવાના ભયમા ંજીવ ેછે. 

પહલેી વ્યસ્તતના આચાર-તવચાર તમ ેએકલા જ જાણો છો, બીજી વ્યસ્તતના આચાર-
તવચાર બધા લોકો જાણ ેછે. આ બીજી વ્યસ્તતના વાણી અને વતવન, થથળ, સમય, 
પરરસ્થથતત, સામાવાળી વ્યસ્તત, વગેરે ઉપર આધાર રાખે છે. આ વ્યસ્તત સતત અન્ય 
લોકો પાસેથી પોતાના વાણી અન ેવતવનનો થવીકાર થાય એવા પ્રયત્નોમા ં
રચ્યોપચ્યો રહ ેછે. લોકોના પ્રતતભાવ જોઈને એ એમા ંસતત ફેરફાર કરતો હોય છે. 
આ વ્યસ્તતના વાણી-વતવન ભયભીત મનોદિા દિાવવે છે. આ વ્યસ્તત માત્ર પોતાનો 
થવીકાર થાય એટલુ ંજ નથી ઈચ્છતત પણ અન્ય લોકો ઉપર પોતાની પકડ 
જમાવવાની ઇચ્છા પણ રાખ ેછે. આ કેટલો તવરોધાભાસ છે, એક બાજુ અથવીકારનો 
ભય, અન ેબીજી બાજુ સત્તાની ઇચ્છા. 

બન્ન ેવ્્ક્તતઓ એકબીજાની આ વાત જાણ ેછે. સમ્ ેસમ્ ેબે વચ્ચેનો નવરોધાભાર્ 
કઠે છે, પણ કોઈ રસ્તો જડતો નથી. 

રથતો છે. તમ ેતમારી સાથે દદવસમા ંએક કે બે વાર સવંાદ કરો, “શુ ંઆ બ ે
વ્્ક્તતઓમા ંવહેંચાઈને જીવવુ ંજરૂરી છે? શુ ંમારા માટે સારૂ ંશુ ંછે એ નક્કી કરવામા ં
અસમથપ છ?ં શુ ંપહલેી વ્્ક્તતઓની નબળાઈઓ, જે મારે છૂપાવવી પડ ેછે એ હુ ંદૂર 
ન કરી શકંુ? શા માટે મારે ભ્ભીત રહી જીવવુ ંપડ?ે” ક્યારેક ન ેક્યારેક તમન ેસાચો 
જવાબ મળશ.ે પછી તમારામા ંબ ેવ્્ક્તતઓ નદહિં રહ,ે તમ ેએકલા જ રહશેો. 
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(૨૧) દુખ અને દુખાવો 
 

આપણા જીવનમા ંબ ેવસ્તઓુથી આપણ ેદૂર રહવેા પ્ર્તન કરીએ છીએ, દુખ અન ે
દુખાવો.  દુખ એ માનનસક પ્રદક્ર્ા છે જ્્ારે દુખાવો એ શારીદરક પ્રદક્ર્ા છે. 
દુખાવાથી દુખનો અનભુવ સભંવ છે, પણ દુખથી શારીદરક દુખાવો થતો નથી. 
બન્નેથી થતી તકલીફ ક્ારેક સહ્ય હો્ છે તો ક્યારેક અસહ્ય હો્ છે. 

દુખ અન ેદુખાવો મોટે ભાગે ગરીબ કે તવગંર વચ્ચ ેભેદભાવ રાખતા નથી. કોઈ 
સ્વજન ગમુાવવાનુ ંદુખ ગરીબ અને તવગંરન ેસરખુ ંજ લાગે છે. એ જ રીત ેદાતંનો 
દુખાવો બન્ન ેમાટે અસહ્ય હો્ છે, માત્ર આમા ંએક જ ફરક છે, તવગંર દાકતરી 
ઈલાજ લઈ દુખાવો ઓછા સમ્મા ઠીક કરી શકે છે, જ્્ારે ગરીબન ેએ વેદના 
લાબંા સમ્ સધુી જેલવી પડ ેછે. બીજો એક ફરક એ છે કે ધનનકોને દુખ અને 
દુખાવા પરથી ધ્ાન હટાવવાની વધારે સગવડો હો્ છે. ગરીબોને દુખ સહન કરવા 
સદીઓથી ઈશ્વરમા ધ્ાન પરોવવાની એક જ સલાહ આપવામા છે, જ્્ારે ધનનકો 
પાસ ેસ્થળાતંર, મનોરંજન, આશ્વાશન આપવાવાળાના ટોળા ંઅને આવી અનેક 
સગવડો હોવાથી તેમનુ ંદુખ સહ્ય બન ેછે. માત્ર એક વસ્ત ુનક્કી છે કે દુખ અન ે
દુખાવાનો સામનો, ગરીબો અને ધનનકોન ેક્યારે ને ક્યારે કરવો જ પડ ેછે. 
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(૨૨) દૂરબીનના બે છેડા 
આપણામાની પ્રત્ેક વ્્ક્તતએ ક્યારેક ન ેક્યારેક દૂરબીનનો ઉપ્ોગ જરૂર ક્ો હશ.ે 
સામાન્દ્્ રીત ેદૂરની વસ્ત ુજ્્ારે આપણન ેસ્પષ્ટ ન દેખા્, અન ેઆપણા માટે એ 
જોવુ ંજરૂરી હો્ ત્ારે આપણ ેદૂરબીનની મદદ લઈએ છીએ. ઘોડદોડ જોવાવાળી 
પ્રત્ેક વ્્ક્તતના હાથમા તમન ેમોંઘામા્લુ ંદૂરબીન જોવા મળશ.ે હુ ંનાનો હતો 
ત્ારે ટી.વી. ન હતા.ં સ્ટેડી્મમા ટેસ્ટમેચ જોવા જતો ત્ારે પડોશીનુ ંદૂરબીન 
માગીન ેલઈ જતો. 

નાનપણમા કૂતહુલતાને લઈન ેકોઈવાર દૂરબીનન ેઊલટાવીન ેજોતા. ખબૂ નજીકની 
વસ્ત ુદૂર થઈ જતી અન ેએ જોવાની મજા પડતી. 

આપણ ેજાણ ેઅજાણ ેઆપણા મનની અંદર છૂપા્લા દૂરબીનનો ઉપ્ોગ કરીએ 
છીએ. ક્યારેક તદ્દન સહલેુ ંકામ ખબૂ અઘરંુ લાગે છે તો ક્યારેક મશુ્કેલ કામ આપણ ે
હસતા ંહસતા ંકરી લઈએ છીએ. નમત્રની કોઈ નજીવી વાતથી નારાજ થઈ, આપણ ે
એનાથી દૂર થઈ જઈએ છીએ તો કોઈતવાર આપણ ેઅપમાન ગળી જઈ, મોટંુ મન 
રાખી, સબંધંન ેબચાવી લઈએ છીએ. વાત દૂરબીનના ક્ા છેડેથી જોઈએ  છીએ 
તેની જ છે. 

આપણ ે“કમળો હો્ એન ેપીળં જ દેખા્” કહવેત સાભંળી છે. સીધીસાદી વાતમાથંી 
પણ આપણ ેજ્્ારે બીજો અથપ શોધવાનો પ્ર્તન કરીએ છીએ, ત્ારે આપણન ે
અરૂલચકારક અથપ જ મળે છે. કોઈ આપણન ેસામાન્દ્્ વાતચીત પછી, છૂટા પડતી 
વખત ેકહ ેકે “મારા જેવુ ંકંઈ કામકાજ હો્ તો જરૂર કહજેો”, એનો અથપ એ આપણન ે
ગરીબ સમજે છે એમ લઈએ તો સમજવુ ંકે આપણા મનનુ ંદૂરબીન ઊંધુ ંથઈ ગયુ ં
છે. 
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સામાન્દ્્ જીંદગીમા ંઆપણ ેગમતી વ્્ક્તતને સીધા દૂરબીનથી જોઈએ છીએ અન ેન 
ગમતી વ્્ક્તતન ેઊંધા દૂરબીનથી જોઈએ છીએ. સાચી વાત તો એ છે કે 
વસ્તકુ્સ્થનતન ેખરા અથપમા સમજવા દૂરબીન કરતા ંઆંખની ઉપર વધારે ભરોસો 
કરવો જોઈએ. 
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(૨૩) મરંદર અને કેસીનો 
મરંદર અન ેકેસીનો વચ્ચ ેકેટલી બધી સમાનતા છે? બન્ન ેજગયાએ લોકો કંઈક 
આિાથી જાય છે, થોડુ ંઆપી અને કંઈક વધારે મેળવવા જાય છે. મરંદરના હુડંામા ં
થોડાક પૈસા પધરાવી ઇશ્વર પાસેથી લાખોના મલૂ્યવાળી વથતઓુની માગણી કરવામા ં
આવ ેછે, તો કેસીનોમા ંથલોટ મિીનમા ંએક ડોલર નાખી, નીચ ેરાખેલા ડબામા ંસેંકડો 
ડોલર પડસ ેએવી આિા રાખી લોકો બેસી રહ ેછે. કેસીનોમા ંતો આ ખલુ્લુ ંથાય છે, 
લોકોન ેખબર હોય છે કે કોઈ કેસીનોમા ંિા માટે જાય છે, પણ મરંદરમા ંઆ બધુ ં
છાનુ ંહોય છે, કારણ કે દરેક વ્યસ્તત અલગ અલગ માગણી લઈન ેજાય છે. 

કેસીનો ધધંાદારી સથંથાઓ છે એ આપણ ેજાણીય ેછીએ, પણ મોટાભાગના મરંદરો 
પણ ધધંાદારી ધોરણ ેચાલે છે એ ઘણાનં ેનરહિં ખબર હોય. મારી પાસ ેઆની થોડી 
First hand મારહતી છે. એક જ દાખલો આપુ.ં એક મરંદરના પજૂારીને હુ ંવર્ોથી 
ઓળખતો હતો. એ મરંદરની દાનપેટીમા ંજે રકમ જાય, એ મરંદરના ટ્ર્ષષ્ટીઓ પાસ ે
જાય, પણ લોકો મતૂતિઓ પાસ ેજે રકમ પધરાવ ેત ેરકમ પજૂારી પોતાના ખીસામા ં
મકૂી દે. આ ઉપરાતં પજૂારીન ેજે દચક્ષણા તરીકે મળે, એ પણ પજુારીના ખીસામા ં
જાય. એ ઉપરાતં પજૂારીન ેમરંદરના ટ્રષ્ટ તરફથી પગાર પણ મળતો હોય. ટ્રષ્ટીઓ 
આ બધુ ંજાણતા હતા. એમણ ેરથતો કાઢયો, છૂપી રીત ેપજૂારીની પોથટ લીલામમા ં
મકૂવી, જે સૌથી વધારે રકમ ઓફર કરે, એ મરંદરની વર્પ દરમ્્ાન થ્ેલી બધી જ 
આવક (પેટીમા ંપધરાવેલી સરહત) રાખી લે. આમ મદંદર દર વર્ ેલીઝ ઉપર 
અપા્ છે. 

દરવર્ ેટ્રષ્ટીઓન ેલાખો રૂતપયાની ઓફર મળે છે. આમા ંભગવાન ચબચારા ક્ાયંે 
Picture મા ંઆવતા નથી. 
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(૨૪) મૈત્રીના પ્રકાર 

આપણ ેનમત્રોના અનેક જુદા જુદા પ્રકાર પાડયા છે. બાળપણના નમત્રો, શાળાના નમત્રો, 
કોલેજના નમત્રો, ધધંાદારી નમત્રો, સામાજીક નમત્રો, પત્રનમત્રો અને બ્લોગનમત્રો. 
આમાના પહલેા પાચં પ્રકારના નમત્રો દૃષ્ટનમત્રો છે. એમન ેઆપણ ેસદેહ ેમળ્્ા છીએ 
અન ેએમની  સાથ ેહાથ નમલાવ્્ા છે, જ્્ારે છેલ્લા બ ેપ્રકારના નમત્રો અદૃષ્ટ નમત્રો 
છે. એમન ેઆપણ ેક્યારે્ મળ્્ા નથી. કદાચ એમના ફોટા જો્ા હશે, ક્યારેક ઈ-
મેલ દ્વારા અથવા તો ટેલીફોન દ્વારા નવચારોની આપ-લે પણ કરી હશ,ે પણ એમન ે
ક્યારે્ મળ્્ા નથી. 

જીવનના અલગ અલગ મકુામ ેદરેક પ્રકારમા નમત્રોની સખં્્ા સારી એવી હો્ છે, 
પણ જીવનની આ ઝડપી દોડમા જ્્ારે એક પ્રકારમાથી બીજા પ્રકારમા જઈએ છીએ 
ત્ારે આગળના પ્રકારના નમત્રોનો સાથ છૂટતો જા્ છે. માત્ર જેની સાથ ેનવચારોમા 
ખબૂ સમાનતા હો્ અન ેજેની સાથ ેસઘન લાગણી 

નો સબંધં હો્, તેવા નમત્રો જ Carry Forward થા્ છે. આવા નમત્રો જ્્ારે ખબૂ 
લાબંા ગાળા બાદ મળે છે ત્ારે અનતશ્ આનદંનો અનભુવ થા્ છે. આવા એક 
અનભુવની વાત કરંુ. 

૧૯૫૭ થી ૧૯૬૧ સધુી હુ ંઅને મારા એક વહોરા નમતર્ ફકરૂદીન ફતેહી 
એંજીની્રીંગ કોલેજમા સાથ ેહતા. ૧૯૬૧મા ંપાસ થ્ા પછી ક્યાં્ ે ભેગા થ્ેલા 
નદહિં. થોડા દદવસ પહલેા જ નવચાર આવ્્ો, લાવ ફકરીન ેશોધી કાઢંુ. MTNL ની CD 
કોંપ્યટુરમા ંનાખી ફતેહી ફકરૂદીન માટે સચપ કયુું. એક જ નબંર મળ્્ો. ડા્લ કરી, 
સામી વ્્ક્તતએ ફોન ઉપાડીન ેહલે્લો કહ્ુ ંકે મેં કહ્ુ ં“હુ ંદાવડા બોલુ ંછ”ં. સામેથી 
તરત જવાબ આવ્્ો, “બાવા તુ ંહજી જીવ ેછે?” અને હુ ંતરત હસી પડયો. પછી 
થોડીવાર એતબીજાના સમાચાર પછૂી ફરી ફોન કરવાનો વા્દો આપી ફોન મકૂી 
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દીધો. ૫૦ વર્પના ગેપ પછી થ્ેલી ફોન પરની મલુાકાત પણ કેટલુ ંસખુ આપી 
ગઈ? એના શબ્દો અને અવાજના રણકાએ અમારી બન્નેની જીંદગીમાથંી ક્ષણવાર 
માટે ૫૦-૫૦ વર્પ ઓછા કરી દીધા. 

પત્રનમત્રોનુ ંસ્થાન હવ ેઈ-મેલનમત્રોએ લઈ લીધુ ંછે, આપણ ેએમને ઈ-નમત્રો કહી 
શકીએ. મોટા ભાગના ઈ-નમત્રો, ઈંટરનટેમાથંી મળેલી માદહતી, ફોટા, નવડીઓ તલીપ્સ 
વગેરે એતબીજાન ેફોવપડ કરે છે. આમા લાગણીની જગ્્ાએ ફરીફાઈનુ ંતતવ વધારે 
જોવા મળે છે. એક સરખો રસ ધરાવતા લોકો એક બીજાન ેએ નવર્્નુ ંમટીદર્લ 
મોકલતા હો્ છે. 

બ્લોગ-નમત્રોનો પ્રકાર પ્રમાણમા નવો કહી શકા્. અહીં સાદહત્ના રનસ્ા ભેગા મળી 
સાદહત્નુ ંરસપાન કરે છે. કેટલાક લોકોને અમકુ લેખક કે કનવની શૈલી ગમી જા્ છે 
અન ેએ એમની રચના ઉપર ઉતસાહવધપક પ્રનતભાવ આપ ેછે. આમ મૈત્રી નવકસ ેછે. 
મોટે ભાગે એ બ્લોગ પરૂતી જ મ્ાપદદત રહ ેછે. ક્યારેક એ આગળ વધી ઈ-મેઇલ 
સધુી પહોંચ ેછે. આવા નમત્રો પ્રનતભાવ લખનત વખત ેએક બીજાન ેમાનવાચક 
સબંોધનો કરે છે, જેવા કે સાહબે, શ્રી, માનની્, અંકલ, વદડલ વગેરે વગેરે. 

આવી મૈત્રી વ્, જાતી, નશક્ષણ, વસવાટ, આનથિક પદરક્સ્થનત વગેરેથી ઉપર ઊઠીન ે
હો્ છે, અન ેસાદહત્ સર્જનના પા્ા ઉપર રચા્લી હો્ છે. 

સબંધંોના તાણાવાણામા મૈત્રીન ેહુ ંખબૂ મહતવનુ ંસ્થાન આપુ ંછ ંઅન ેતેથી જ ક્યારેક 
ક્યારેક જૂના નમત્રોન ેશોધી કાઢવા ગગુલની મદદ લઉં છ ંઅન ેકોઈ કોઈ વાર 
આશ્ચ્પજનક સફળતા મળે છે. 
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(૨૫) રહિંસા 

 

આ જગતમા ંરહિંસા વગર જીવન િક્ નથી. ઈશ્વરે જીવની રચના જ એ પ્રકારે કરી 
છે કે કોઈપણ જીવ માત્ર હવા અન ેપાણી પર જીવી ન િકે. એમણે પોતાનાથી 
નબળા જીવોનુ ંભક્ષણ કરી જીવવુ ંપડે છે. માત્ર થોડા પશ,ુ પક્ષી અને મનષુ્યોન ે
આમા ંપયાવય આપી અપવાદરૂ રાખ્યા છે. થોડા પશઓુ ઘાસ ખાઈન ેજીવ ેછે, હાથી 
જેવા મહાકાય પ્રાણી પર માત્ર ઘાસ ખાઈ જીવતા રહ ેછે, થોડા પક્ષીઓ માત્ર અનાજ 
ચણી જીવતા રહ ેછે, અન ેથોડા મનષુ્યો િાકાહાર કરી જીવતા રહ ેછે. 

મોટા ભાગના પશઓુ પોતાનાથી નબળા પ્રાણીનો તિકાર કરી જીવ ેછે, કેટલાય 
પક્ષીઓ જીવડા ંખાય છે, તો કેટલાય પક્ષી માસંાહારી છે. એક સદી પહલેા આફ્રીકાના 
જગંલોમા ંનરભક્ષી મનષુ્યોની હાજરીના પરુાવા મળેલા. આમ જીવસષૃ્ટીમા ંરહિંસા એ 
કોઈ અસામાન્ય વાત નથી, અન ેઆવા રહિંસક તત્વોમાથંી મનષુ્યો પણ બાકાત નથી. 
અહીં મેં જે રહિંસાની વાત કરી, એ અતનવાયવ રહિંસા છે, એના વગર અનેક પ્રકારના 
જીવનની િક્તા નથી. તસિંહ-વાઘ ઘાસ ખાઈ જીવી િકે નરહિં. 

જો રહિંસા અતનવાયવ છે તો પછી અરહિંસા કેવી રીતે િક્ છે? અરહિંસાનો અથવ જ્યા ં
પયાવય હોય ત્યા ંરહિંસા તનવારવી. કારણ વગરનો રહિંસાચાર ન કરવો. અહીં હુ ંએમ 
નથી કહતેો કે િાકહારી લોકો રહિંસા નથી આચરતા, પણ માસંાહારી લોકોની 
સરખામણીમા ંતેઓ રહિંસા કરતા ંથોડા અચકાય છે. માસંહારી ઘરોમા,ં અને ખાસ 
કરીન ેગરીબ ઘરોમા,ં બાળકો નાનપણથી જ ઘરમા ંમરઘા-ંબકરા ંકપાતા ંજૂવ ેછે, 
એટલ ેએમન ેલોહી જોવાનો મહાવરો હોય છે. વળી જીવતા પ્રાણીને તરફડતા અન ે
મરતા પણ એમણ ેજોયા હોય છે. એટલ ેજ્યારે રહિંસક તોફાનો દરમ્યાન તેઓ 
મનષુ્યોનુ ંખનૂ કરે છે, ત્યારે પ્રમાણમા ંઓછા તવક્ષબુ્ધ થાય છે, એટલ ેક્ારેક આવા 
લોકોમા ંરહિંસક વતૃત વધારે જોવા મળે છે. 
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મોટાભાગની મનષુ્યહત્યા બે કારણથી થાય છે. પ્રથમ કારણ છે ર્ધુ્ધ. આમા ંભાગ 
લેનારાઓન ેસામા પક્ષના માણસન ેમારી નાખવાની રીતસરની તાલીમ આપવામા ં
આવ ેછે. ર્ધુ્ધમા ંખવુારીનો આંકડો ઘણો મોટો હોય છે. હજારો વર્ોથી અનેક પ્રયત્નો 
કરવા છતા ંર્ધુ્ધ તનવારી િકાયા નથી. મનષુ્ય હત્યાનુ ંબીજુ ંકારણ છે ધાતમિક 
અસરહષ્ણતુા. ધમવગ્રથંોમા ંજે લખેલુ ંછે, એમા ંક્ાપંણ રહિંસાન ેઉિજેન આપ ેએવુ ં
લખાણ નથી, પણ કાળક્રમ ેમનષુ્યોમા ંરહલેી રહિંસક વતૃત એનો તવકૃત અથવ કરી રહિંસા 
આચરે છે. જ્યારે ર્ધુ્ધમા ંમનષુ્યોની હત્યા ન થતી હોય ત્યારે આવા ધાતમિક દંગા 
ઊભા કરી, મનષુ્યો પોતાનામા ંરહલેા રહિંસક તત્વનુ ંપ્રદિવન કરે છે. 

સદીયોના પ્રયત્નો છતા,ં ન તો ર્ધુ્ધ તનવારી િકાયા છે અન ેન તો ધાતમિક રહિંસા 
તનવારી િકાઈ છે, આન ેહુ ંહબવટ થપેન્સરની survival of the fittest સાથે જોડીન ે
નથી જોતો, એણ ેતો અતનવાયવ રહિંસાન ેલગતી વાત કરી છે. 

દહિંસાથી કોઈપણ સમસ્્ાનુ ંનનવારણ શક્ય નથી. એક સમ્ ેપરાજીત થ્ેલો પક્ષ 
ફરી તૈ્ારીમા ંલાગી જા્ છે, અન ેમોકો જોઈ સામા પક્ષ ઉપર આક્રમણ કરે છે. 
સદી્ોથી આમ થતુ ંઆવ્યુ ંછે, અન ેનજીકના ભનવષ્્મા ંએનો અંત આવ ેએવી કોઈ 
સભંાવના નથી. 

 

 

 


