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જીલન આનન્દુલવક અને પ્રવન્નતાુલવક જીલલાનુું છ.ે કઈ અક 
ભશાવત્તા તયપથી ભેરી ભુલ્મલાન બેટનુું નાભ જીલન છ.ે દુ:ખ અને વખુ ઓચીન્તાું 
આલી શોંચે છ.ે વુખ અને દુ:ખ ફન્નેન જીલનભાું સ્લીકાય છ;ે યન્તુ એથી વુખી 
થલાન પ્રમત્ન છડલા જલે નથી. વુખી થલુું એ પ્રત્મેક ભનુષ્મન અધીકાય છ.ે 
જીલનભાું ભનુષ્મને વોથી લધાયે આનન્દ ક્માયે ભે છ?ે જ્માયે જ્માયે ભાણવ ફીજા 
ભાટ ેઘવાઈ છુટ ેત્માયે તે વુખની ટચ ય શમ છ.ે કભવના કામદાભાું આણી ચાુંચ 
બરે ન ડફેુ; યન્તુ યામા ભનુષ્મ ભાટ ેકળુુંક કયી છુટલાભાું જ ેયીત પ્રાપ્ત થામ 
એભાું જ આણ ખય સ્લાથવ યશેર છ.ે સ્લાથવ એટરે ળુું ? ‘સ્લ’ન ‘અથવ’ વભજામ 
એ જ ખય સ્લાથવ! 

–ગુણલંત ળાશ 

 
●●● 

 
જ ેતન ેઅન્મામ કયે,  
તેને તુું ક્ષભા આજ.ે 
જ ેતને તાનાથી લીખુટ કયે, 
તેની વાથે ભે કયજ.ે 
જ ેતાયા પ્રત્મે ફુયાઈ કયે, 
તેના પ્રત્મે તુું બરાઈ કયજ ે
અને શમ્ભેળાું વત્મ ફરજ,ે 
છી બરે તે તાયી લીરુદ્ધ જતુું શમ. 
 
 

 
Faith is the name 

 

શયીકૃષ્ણ એક્ષ્ોર્ટવસ પ્રા. રી. 
વુયત 

DIMOND JEWELLERY 
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(A page from a printed book) 
 

‘આનન્દની ખજ’ 
 
♦રેખક : ળળીકાન્ત ળાશ♦ 
 
© પ્રકાળકના  

 
●રેખક–પ્રકાળક● 

ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ,  
વુયત – 395 009 

વમ્કવ : 0261-2776011 ભફાઈર : 9825233110 

 
●ભુલ્મ● 

લાચકને ‘આનન્દની ખજ’ભાું આનન્દ વાુંડ ેતે.. 
 
♦ભુદ્રક♦ 
પ્રગ્રેવીલ પ્રીન્ટીંગ પે્રવ 
ળીલયાભ ડાઈંગની ગરી, ખટદયા ઈન્ડસ્ટરીમર એસ્ટટે, ખટદયા,  

વુયત – 395002 પન : 0261-263 1700 
 

 
પ્રથભ આલૃત્તી : 3000 નકર 

દ્વીતીમ આલૃત્તી : 8000 નકર 
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(A page for eBook) 

eBook : ‘Aanandni Khoj’  

રેખક : Dr. Shashikant Shah 

© રેખકના  

●રેખક–પ્રકાળક● 

ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ, વુયત – 395 009 

વમ્કવ : 0261-2776011 ભફાઈર : 9825233110 

ભુલ્મ : લાચકને ‘આનન્દની ખજ’ભાું આનન્દ વાુંડ ેતે.. 

●ઈ.ફુક પ્રકાળક● 

ભણી ભારુ, 
405, વયગભ એાટવભેન્ટ, કૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી.  
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396450 વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : manimaru1712@gmail.com 

♦ આ ઈ.ફુકનુું વમ્ુણવ વોજન્મ♦ 

એક ળુબેચ્છક તયપથી... 

●ભાગવદળવન અને પ્રુપલાચન● 

ઉત્તભ ગજ્જય 
ગુરુનગય, લયાછા યડ, વયુત- 395 006  

પન : 0261-255 3591 ઈ.ભેઈર : uttamgajjar@gmail.com 

♦ઈ.ફુક અક્ષયાુંકન♦ 
‘ભણી ભારુ’ પ્રકાળક લતી : ગલીન્દ ભારુ ‘અબીવ્મક્તી’ 
વેરપન : 9537 88 00 66 ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

mailto:manimaru1712@gmail.com
mailto:uttamgajjar@gmail.com
mailto:govindmaru@gmail.com
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અવણ 
 

પ્રીમ  
જીલનવુંગીની 

કુભુદ 

 
ને... 
જણેે  
ભન ે
ભાયી  
તભાભ 

ભમાવદાઓ  
વાથ ે

સ્લીકામો 
અન ે 

વાચવ્મ.. 
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ઈ.ફુકને આલકાય 

અભેયીકાભાું અભાય દીકય વભીય પાભવવીસ્ટ તયીકે વેલા આે છ.ે 

અભે તેના યીલાય જોડ ેયશેલા અને ‘અભેયીકાદળવન’ના, એભ ફલેડા શેતુથી 
ત્માું ગમાું ત્માયે ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ યચીત ‘The Four Agreements’ 
ળીવક ધયાલતી ફુકન અભ્માવ કયલાની તક ભી. એ ુસ્તક લાુંચ્મા છી 
ભને ઉદ્બલેરા લીચાય ભેં ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈનીકની ભાયી કૉરભ ‘ભાણવ નાભ ે
ક્ષીતીજ’ભાું યજુ કમાવ. એ લીચાયને ુસ્તક સ્લરુે આકાય આલા 

લાચકભીત્ર તયપથી દયખાસ્ત આલલા ભાુંડી એટરે એ રેખને ‘આનન્દની 
ખજ’ ળીવક શેઠ ‘Small And Beautiful’ ુસ્તીકાભાું વભાલલાભાું આવ્મા. 

‘આનન્દની ખજ’ ુસ્તીકાને ુસ્તકપે્રભી લાચકભીત્ર તયપથી 
અનશદ અને અનેક્ષીત આલકાય વાુંડ્ય. ફીજ ેતફક્ક ેભીત્ર તયપથી એલી 
લીનન્તીઓ ભલા ભાુંડી કે ‘આનન્દની ખજ’ ઈ.ફુક સ્લરુે પ્રાપ્ત થામ એ 

દીળાભાું કુંઈક લીચાય. આ ુલે અત્મન્ત રકપ્રીમ યૅળનારીસ્ટ વાક્ષય       
પ્રા. યભણબાઈ ાઠકનાું ફે ુસ્તક, ‘ઈ.ફુક’ સ્લરુે શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જય 
અને શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુના પ્રમત્નથી પ્રકાળીત થમાું અને દેળની વયશદ 
ઓુંગીને વલવવ્માી ફન્માું. એ જ ફન્ને ભીત્રએ ‘આનન્દની ખજ’ને ણ 
‘ઈ.ફુક’ સ્લરુે પ્રકાળીત કયલાનુું સ્લપ્ન ભાયી વભક્ષ યજુ કમુું. 

‘આનન્દની ખજ’ ઈ.ફુક તયીકે દુનીમાબયના લાચકને આુંગીના 

ટયેલે ઉરબ્ધ ફનળે તે લાતન ભને અનશદ આનન્દ છ.ે 

ઈ.ફુકની યચના દયમ્માન શ્રી. ઉત્તભબાઈ તથા શ્રી. ગલીન્દબાઈએ 
જ ેઝીણીઝીણી કાજી કયી છ ેતે ભાટ ેકમા ળબ્દભાું આબાય વ્મક્ત કયલ 
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એ વભજાતુું નથી. આ ફન્ને ભશાનુબલ એક જ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’ લાી વય 
જોડણીભાું શ્રેષ્ઠ વાશીત્મ લીશ્વબયભાું પ્રવયે ત ેભાટ ેનીયન્તય તાની ની:સ્લાથવ 
વેલાઓ ખુંતથી આતા યષ્ણા છ.ે ‘આનન્દની ખજ’ને લીશ્વવ્માી ફનાલલા 

ભાટ ેઆ ફેરડીન હૃદમુલવક આબાય ભાનુું છુું. આ ઈ.ફુક જો થડા લાચકન ે
ણ આનન્દની પ્રાપ્તી કયાલળે ત તેન વઘ મળ અને એનુું વઘુું ુણ્મ 
આ ફન્ને યૅળનારીસ્ટ ભીત્રને ખાતે જભા થળે એલી શ્રદ્ધા વાથે આ ઈ.ફુક, 
જીલનક અને પે્રયણાદામી શ્રેષ્ઠ વાશીત્મની ખજભાું યશેતા તભાભ 
લીચાયપે્રભી લાચકને અવણ કરુું  છુું. 
 

 
 
 
જન્ભાષ્ટભી, 2015 

–ડૉ. ળળીકાંત ળાશ 

35, આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી,  
યાુંદેય યડ, વુયત – 395 009 

પન : 0261-2776011  
ભફાઈર : 98252 33110 

 

 
 

અનુક્રભણીકા 
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પ્રસ્તાલના 

ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ કૃત ‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ લાુંચતાની વાથે શુું 
તેના પે્રભભાું ડી ગમ. લુંચાઈ ગમા છી, એ ુસ્તકન વાયાુંળ અને વભીક્ષા 
(અનુલાદ નશીં) ‘ગુજયાતભીત્ર’ની ભાયી ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ કૉરભના 

લીચાયલન્ત લાચક વભક્ષ યજુ કયલાનુું નક્કી કમુું. રેખ પ્રવીદ્ધ થતા ગમા 
તેભ તેભ લાચકના આનન્દના પ્રતીબાલ ભતા ગમા. (‘આનન્દની ખજ’ 
અભાયી ત ત્માું જ ુયી થઈ !) ત્માય છી કેટરાક ભશાનુબાલએ આ 
રેખભાા ુસ્તક સ્લરુે પ્રવીદ્ધ કયલા આગ્રશબયી લીનન્તી ાઠલી અને ત ે
એ ુસ્તકન ે ુયસ્કૃત કયલા ઈચ્છ ે છ ે એલુું ણ જણાવ્મુું. આ રેખભાા 

ઉયક્ત ુસ્તકનુું બાાુંતય નથી; એટરે કઈ ભાયી ાવે તેના ળબ્દવ: 
નીરુણની આળા ન યાખે. ણ ુસ્તક લાુંચ્મા છી ભેં ભાયી યીતે, ભાયા 
ળબ્દભાું, કઈ ણ વભજી ળકે તે યીતે વભજાલલાની કળીળ કયી છ.ે ત ે
કેટરી કાયગત છ ેતે ત લાચક જ નક્કી કયળે. આજ ેએ ુસ્તક ‘આનન્દની 
ખજ’ ળીવક વાથે પ્રવીદ્ધ થઈ યષ્ણુું છ ેતેન ભને ખુફ આનન્દ છ.ે 

આ ુસ્તકને ુયસ્કૃત કયનાયા ભશાનુબાલન શુું  હૃદમુલવક આબાય 

ભાનુું છુું. વુયતના ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈનીકન અને એના વુજ્ઞ લાચકનુું ણ ઋણ 
સ્લીકાય કરુું  છુું. 

…ળળીકાન્ત ળાશ 

35, આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ, વુયત – 395 009 

પન : 0261-2776011 ભફાઈર : 98252 33110 
 16 જાન્મુઆયી, 2015 

 

અનુક્રભણીકા 
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અનુક્રભણીકા 
‘રેખનુું ળીવક’ કૉરભભાું આની વુંદગીના રેખ ય ક્રીક કયતાું જ તે રેખનુું ાનુું 

ખુરળે. એ જ પ્રભાણ ેદયેક રેખના અન્તે રખલાભાું આલેર ‘અનુક્રભણીકા’ ળબ્દ ય ક્રીક કયતાું જ 
આ અનુક્રભણીકા ખુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છ.ે 

 

ક્રમ લેખન ું શીર્ષક પાન ક્રમાુંક 

01 ડૉન ભીગ્મુઅર કૃત ‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ આણી જીન્દગીભાું યીલતવન 
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01 

ડૉન ભીગ્મઅુર કૃત ‘ધ પોય અગ્રીભન્ર્ટવ’                                      
આણી જીન્દગીભા ંયીલતસન રાલી ળકે છે 

‘જીન્દગીને આનન્દભમ ફનાલલાની ઈચ્છા પ્રત્મેક ભાણવન ેશમ છ.ે 
આણે ળુું કયીએ ત આણ આનન્દ ળાશ્વત ધયણે જલામેર યશે ? એ 

પ્રશ્ન વોને ભુુંઝલે છ;ે યન્તુ ઉકેર વુધી શોંચાતુું નથી. ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ 
યચીત ‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ ળીવક ધયાલતુું ુસ્તક ‘ધ ન્મુમકવ ટાઈમ્વ ફેસ્ટ 
વેરય’ની માદીભાું લો વુધી સ્થાન જભાલી ળક્મુું; કાયણ કે જીન્દગીને 
આનન્દ તયપ દયી જલાન ભાગવ એ ફતાલે છ.ે આણે ફીનજરુયી ભાણવ કે 
ફનાલ વાથે વુંડલાઈને દુ:ખ તયપ ધકેરાઈએ છીએ એ શકીકત રેખકે 

કુળતાુલવક વભજાલી છ.ે અશીં ચચેરા ‘ચાય કયાય’ ને લગી યશેલાથી  
વુખ, ળાુંતી અને પ્રવન્નતા ટકાલી ળકામ છ.ે’  

♦●♦ 
 

ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ કૃત ‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ ુસ્તક 1977ભાું પ્રવીદ્ધ 
થમુું અને અભેયીકાભાું એની ફાલન રાખ નકર ઉડી ગઈ છ.ે દુનીમાબયની 
આડત્રીવ બાાઓભાું એ ુસ્તક પ્રવીદ્ધ થમુું છ.ે ત્માય છી રુઈઝે ‘ધ ભાસ્ટયી ઑપ 
રલ’, ‘ધ લઈસ્ ઑપ નરેજ’ ‘ધ વકવર ઑપ પામય’નુું વજ વન કમુું. ‘ચાય કયાય’ 
ુસ્તક ભાણવને ભાન્મતાઓથી ભુક્ત થઈને આનન્દ ફયકયાય યાખલાભાું ભાગવદળવક 
નીલડ ેછ.ે એભણે વુચલેરા ચાય કયાય (કે જ ેઆણે સ્લીકાયલાના છ)ે આ પ્રભાણ ે
છ ે: 
1. તભાયા ળબ્દ નીષ્ા યશ. 
2. કઈ ણ લાતને અુંગત યીતે રેળ નશીં. 
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3. ધાયણાઓ ફાુંધળ નશીં. 
4. જ ેકય તે શ્રેષ્ઠ યીતે કય. 

 
ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝના ુત્ર ડૉન જોળ રુઈઝે ીતાના ગરે ચારીને ‘ધ 

પીફ્થ અગ્રીભન્ટ’ (ાુંચભ કયાય) નાભનુું ુસ્તક રખમુું. ચચાવન પ્રાયુંબ આણે પ્રથભ 
કયાયથી કયીએ : 
 

તમારા શબ્દો સાથે નીષ્પાપ રહો  
 તાની જાત વાથેન આ કયાય એટર ત પ્રબાલળાી છ ે કે ભાણવ 
ભાત્ર આ કયાયને લગી યશીને તાના અસ્તીત્લની એલી ઉંચાઈને વીદ્ધ કયી ળક ે
જ ેધયતી ય યશેતા ભાણવને સ્લગવની અનુબુતી કયાલે. આ કયાય દેખામ છ ેવય; 
યન્તુ ખુફ ખુફ ળક્તીળાી છ.ે ળબ્દ થકી વજ વન થઈ ળકે અને લીવજ વન ણ. 
ળબ્દ દ્વાયા જ વઘુું પ્રગટ થામ છ.ે બાા ગભે તે શમ; યન્તુ ળબ્દ થકી ભાણવનુું 
સ્લપ્ન, ભાણવના ઈયાદાઓ, ભાણવનુું આન્તયીક ભન વ્મક્ત થામ છ.ે એક ળબ્દ થકી 
ભશાબાયત વજાવમુું શમ કે લીશ્વળાન્તી સ્થાઈ શમ એલા અનેક પ્રવુંગ છ.ે નીષ્ા 
ળબ્દ એટરે એલ ળબ્દ જ ેધયતી ય પે્રભ, વોન્દમવ અને સ્લગવનુું વજ વન કયે. 
 

ભાણવનુું ભન એક એલુું પદ્રુ ભેદાન છ,ે જ્માું નીયન્તય ફીજનુું લાલેતય 
થતુું યશે છ.ે ફીજ એટરે ફીજુ ું કુંઈ નશીં; યન્તુ અબીપ્રામ, લીચાય, વુંકલ્નાઓ, 
ભધુય લચન અને કટલુચન. તભે એક ફીજ ય અને એન લીકાવ થલા ભાુંડ.ે 
ભાણવનુું ભન પદ્રુ છ;ે યન્તુ બમ, આળુંકા અને અલીશ્વાવનાું ફીજ ભાટ ે એ 
અત્મન્ત પદુ્ર છ.ે ળબ્દ જાદુનુું કાભ કયે છ.ે ળબ્દ કા જાદુ જાણનાયા જાદુગયની 
જભે ભાણવ ય ત્રાટકે છ ેઅને વલવનાળ લેયી ળકે છ.ે ફદઈયાદાથી કઈને કશેલામ 
છ ે: ‘અયે, તાય ચશેય કેટર પીક્ક ડી ગમ છ ે! રાગે છ ેકે તને કેન્વય થમુું છ ે!’ 
ફીચાય સ્લસ્થ, વાજોવભ ભાણવ કાભે રાગી જળે. કેન્વય નાભના એક ળબ્દે એના 
ભનપ્રદેળભાું કેન્વયનાું ફીજ યી દીધાું. એક ળબ્દ તીયની જભે છુટ ેછ ેઅને તેન 
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કા જાદુ ભાણવનુું જીલલાનુું શયાભ કયી દે છ.ે ળબ્દની તાકાત શેચાન્મા છી 
આણે વભજલુું જોઈએ કે બમ અથલા ળુંકાનુું ફીજ વાભેના ભાણવના જીલનભાું 
અનન્ત તપાન વજ વલાનુું નીભીત્ત ફને છ.ે ભાણવે ભાણવના વુંશાય ભાટ ે શલે 
અણુફમ્ફ ઝીંકલાની જરુય નશીં ડ.ે કઈ અલાદ લગય પ્રત્મેક ભાણવ વલાયે 
ઉઠતાુંની વાથે અણગભતા ભાણવ વાભે ળબ્દનુું ળષ્ડ ુયી તાકાતથી ઝીંકલા ભાુંડ ેછ.ે 
ળબ્દબ્રષ્ઢ અને ળબ્દાષ્ડભાુંથી એકની વન્દગી આણે કયલાની છ.ે 

 
 આણ ઉછયે થામ છ ે તે દયમ્માન, ળીક્ષક અને ભાતા–ીતા, બાઈ–
ફશેન અને સ્લજન, વશેજ ણ લીચાય કમાવ લગય, તાના અબીપ્રામ આતા 
યશે છ ે ને તેને વાચા ભાની રઈને બમ શેઠ જીલલાનુું ળરુ કયીએ છીએ. એક 
છકયાને વશદયની તુરનાભાું ડફ ઠયેલી દેલાભાું આલે અને તાની એ લીળેતા 
(ડફાણુું) વાથે એનુું અગ્રીભન્ટ (કયાય, કફુરાતનાભુું, અનુવન્ધાન) થઈ જામ છી, 
આખી જીન્દગી એ છકય તાને ડફાની ગ્રુંથીથી ભુક્ત કયી ળકત નથી. ળબ્દન 
આ કા જાદુ છ,ે જ ેભાણવનાું લતવનવ્મલશાયને શય ઘડી પ્રબાલીત કયત યશે છ.ે 
 
 શલે ‘નીષ્ા ળબ્દ’ન અથવ અને ભભવ વભજીએ. ળાષ્ડએ ા અને 
ાીઓ અુંગે ખુફ ચચાવ કયી છ.ે ા એટરે એલી કઈ ણ લાત અથલા એલુું કઈ 
ણ કૃત્મ જ ેતભાયી જ લીરુદ્ધનુું છ.ે તભાય અબીપ્રામ, તભાયી ભાન્મતા કે તભાયા 
થકી ફરામેરા ળબ્દ, જ ેતભાયી લીરુદ્ધના છ ેએ તભાભ ાની વ્માખમાભાું આલે છ.ે 
નીષ્ા ળબ્દ એટરે એલ ળબ્દ જ ેતભાયી લીરુદ્ધન ન શમ. તાન અસ્લીકાય 
થામ એલી સ્થીતી વજ વલા થકી ાની ળરુઆત થામ છ.ે તાના દ્વાયા કે અન્મ દ્વાયા 
આણ અસ્લીકાય ન થામ એલા ળબ્દ નીષ્ા ળબ્દ છ.ે ધાય કે તભે કઈન ે
રુચ્ચ, ફદભાળ કે ઝેયીર–ડુંખીર કશ છ. ભાત્ર એક ળબ્દ વાભેના ભાણવના 
દીરભાું તભાયા ભાટ ેનપયત ેદા કયળે. તભે તભાય જ અસ્લીકાય થામ એલુું કૃત્મ 
કમુું, તભે તભાયી લીરુદ્ધ જઈને લત્માવ, તભાય ળબ્દ નીષ્ા ન યષ્ણ. તભે ળબ્દબ્રષ્ઢની 
વન્દગી છડીને ળબ્દને ળષ્ડની જભે લીંઝલાનુું વન્દ કમુું. તભે કઈને સ્લાથી, 
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કાલતયાુંફાજ કે દગાખય કશેળ એટરે એ તભને ધીક્કાયળે, તભાયા પ્રત્મે દ્વે 
યાખળે. તભાય અસ્લીકાય થામ એલી સ્થીતી તભે સ્લમું ઉબી કયી, તભાય ળબ્દ 
નીષ્ા ન યષ્ણ. આ દૃષ્ટીએ લીચાય કયીએ ત ાની વ્માખમા ‘નૈતીકતા ક ે
ધાભીકતાની લીરુદ્ધનુું કૃત્મ’ યશેલા ાભતી નથી. ાની વ્માખમા આ યીતે આી 
ળકામ : ‘તાન જ અસ્લીકાય થામ(વેલ્પ યીજકે્ળન) એલુું કૃત્મ એટરે ા’. વય 
ળબ્દભાું એભ કશી ળકામ કે, તાની અસ્લીકૃતી તયપ દયી જત ળબ્દ ભૃત્મુ 
તયપની ગતી નીદેળે છ;ે જ્માયે પે્રભથી ફરામેરા ભધુય ળબ્દ જીલન તયપની ગતીન 
નીદેળ આે છ.ે જો શુું ભને તાને ચાશત શઉં, ત શુું  એ પે્રભ તભાયી વાથેના 
વ્મલશાયભાું પ્રગટ કયીળ. આલુું ફને તેન અથવ છ,ે ભાય ળબ્દ નીષ્ા છ.ે કાયણ કે, 
ભારુું  એ કૃત્મ વાભેના ભાણવના એલાું જ કૃત્મને જન્ભ આળે. જો શુું  તભને આદય 
આીળ, ત તભે ભને આદય આળ; જો શુું તભાયા પ્રત્મે કૃતજ્ઞતા વ્મક્ત કયીળ, ત 
તભે ણ એલુું જ લતુું કૃત્મ કયલા તત્ય ફનળ અને શુું  તભને ધીક્કાયીળ, ત તભે 
ભને ધીક્કાયળ. તાન વલવત્ર સ્લીકાય થામ એલુું કૃત્મ અને એલ ળબ્દ નીષ્ા છ,ે 
તાન અસ્લીકાય થામ એલી લાત ળબ્દનુું ા છ.ે 
 
 નીષ્ા ળબ્દ વમ્ફન્ધભાું ચભત્કાય વજ ે છ.ે એનાથી લીરુદ્ધના ળબ્દ 
વાભેના ભાણવ ય કા જાદુ ાથયે છ ેઅને તેના ભનભાું આણા ભાટ ે ધીક્કાય 
(અસ્લીકૃતી)ની બાલના ેદા કયે છ.ે એક ઉદાશયણ રઈએ. એક ભશીરા શતી જ ે
ફુદ્ધીળાી શલા ઉયાન્ત પે્રભા હૃદમ ધયાલતી શતી. તેને એક દીકયી શતી. ભશીરા 
ુત્રીને ખુફ ચાશતી શતી. એક દીલવ ભશીરા ખુફ થાકી, કુંટાીને યાત્ર ેઘયે આલી, 
તેનુું ભાથુું દુખતુું શતુું અને ળાન્તી જોઈતી શતી. જ્માયે તે ઘયભાું પ્રલેળી ત્માયે દીકયી 
તીવ્ર અલાજ ધયાલતા વુંગીત વાથે ગીત ગાતી શતી અને નૃત્મ કયતી શતી. 
ભશીરાએ થડી ક્ષણ દીકયીને વશન કયી રીધી, છી ગુસ્વે થઈને ફયાડ ાડ્ય, 
‘તુું ચુ યશેળે ? તાય અલાજ કેટર કકવળ છ ે!’ વત્મ શકીકત એ શતી કે એ વભમે 
નાના અભસ્તા અલાજને વશન કયલા જટેરુું ધૈમવ ણ એ ભશીરાભાું નશતુું. દીકયીએ 
ત ભમ્ભીએ જ ેકષ્ણુું તે સ્લીકાયી રીધુું. ‘ભાય અલાજ વાય નથી’ એ લાત વાથે એનુું 



આનન્દની ખોજ        http://govindmaru.wordpress.com    14 

 

અગ્રીભન્ટ થઈ ગમુું અને બલીષ્મભાું કદી ગાલુું નશીં એલ વુંકલ્ રેલાઈ ગમ. ભમ્ભી 
પ્રત્મે હૃદમભાું વુક્ષ્ભ ધીક્કાયન બાલ જન્મ્મ. ભમ્ભીન ળબ્દ નીષ્ા નશત તેથી 
આખુું યાભામણ વજાવમુું ! પે્રભા ભાતાના ાી ળબ્દે દીકયીની જીન્દગીભાું કા જાદુ 
ાથમો અને ખુફ ભધુય, આકવક અલાજ શલા છતાું; જીન્દગીબય એ ગીત ગાલાથી 
દુય યશી ! વભાજ ેએક ટરેન્ટ ગુભાલી. 
 

ભેઘધનુ 

રકના ત્રણ લગો શમ છ.ે એક લગવના રક કળુું જોતા જ નથી, 
ફીજા લગવના રક જ્માયે દખેાડલાભાું આલે ત્માયે જ જુએ છ ે

અન ેત્રીજા લગવના રક તાની જાતે જુએ છ.ે            
ળીક્ષણનુું કતવવ્મ ધીભી ગતીએ ણ ચક્કવણ ે              

ત્રીજા લગવના રકની વુંખમા લધાયલાનુું છ.ે 

–રીમનાદવ દ લીન્વી 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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02 

રોકોના અબીપ્રામો, લીચાયો કે લીધાનોને                      
ોતાના ભાથે ઓઢી રેલાની જયુય નથી 

 
‘‘ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ ‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ ુસ્તકભાું ફીજો કયાય 

આ યીતે દળાવવ્મ છ ે : ‘ડન્ટ ટકે એની થીન્ગ વવનરી’. ભનની ળાન્તી અન ે
જીન્દગીન આનન્દ વાચલી યાખલા ઈચ્છતા ભાણવે રકના અબીપ્રામ, 

લીચાય કે લીધાનને અુંગત યીતે રેલાની જરુય નથી. અયે, તભને વમ્ફધીને 
કઈ એલી લાત કશેલાઈ શમ, જ ેતભને અભાનીત કયનાયી શમ; તે છતાું 
એલી લાતને નજયઅુંદાજ કય. વાભેના ભાણવન અબીપ્રામ એભની 
ભાનવીક સ્થીતીની નીજ છ.ે.. આણને એની વાથે ળી નીસ્ફત ? કઈએ 
આણા તયપ પેંકેર ‘વાુંલેગીક કચય’ આણે આયગલાની ળી જરુય ?’’  

 
♦●♦ 

 
એક જ્ઞાતીની વાભાન્મ વબાભાું ચાીવેક લવના મલુાને ભુંચ ય આલીન ે

પ્રલચન આપ્મુું, ‘રક ાવે ફે નમ્ફયના ુષ્ક રુીમા આલી જામ, એટરે એભને 
અશુંકાય આલી જામ છ ેઅને એભનાું લતવન–વ્મલશાય ફદરાઈ જામ છ.ે’ મુલાને ભાુંડ 
ફરલાનુું ુરુું  કમુું શળે અને એક ઉદ્યગતીએ, જાણે કે તાના ય જ આક્ષે થમ 
શમ તેભ મુલાનની વાભે વાુંબી ન ળકામ એલા ળબ્દભાું તાન ગુસ્વ ઠારલલા 
ભાુંડ્ય. ડૉન ભીગ્મુઅરે આ પ્રકાયના ભાણવ ભાટ ેજ ફીજા કયાયની લીસ્તૃત ચચાવ 
કયી છ.ે આલ, ‘વેકુંડ અગ્રીભન્ટ’ ને વભજલાની કળીળ કયીએ : 
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2. કોઈ ણ લાતને અંગત યીતે રેળો નહીં 

 કઈ આણને કશે છ,ે ‘અયે, તભે ત એક નમ્ફયના ફેલકુપ છ...! તભને 
આટરી ણ વભજ ડતી નથી ?’ માદ યશે, તેઓ જ ેફરી યષ્ણા છ ેતે એભના 
તાના અુંગે છ.ે.. આણે એ અબીપ્રામ વાુંબીને દુ:ખી થલાની જરુય નથી. જો 
આણે એ લાત વાુંબીને દુ:ખી થઈએ ત એન અથવ એ થમ કે આણે એભની 
લાત વાથે વમ્ભત છીએ, તઓે જ ેકશે છ ેતે વાચુું છ.ે વાભેના ભાણવના અબીપ્રામ ક ે
લીચાયને તભે સ્લીકાયી ર, એટરે એભના ળબ્દનુું ઝેય તભાયા દીભાગભાું પ્રવયલા 
ભાુંડળે અને તભાયી નકવની માત્રા ળરુ થઈ જળે. તભે કઈની ણ લાતને વવનરી ર 
અને તાના ભાથે ઓઢી ર, એટરે તાના ફચાલની ેયલી કયળ. આભ કયલા 
થકી તભે ઉયાછાયી ફે બુર કયી નાુંખી. જ ેલીધાન, જ ેઆય, જ ેતશભતનાભુું 
તભાયા નાભજોગ યજુ થમુું નથી એન ેતાને ભાથે ઓઢી રેલાની શેરી બુર અન ે
ત્માય છી ભોન ધાયણ કયીને ફેવી યશેલાને ફદરે ળાબ્દીક મુદ્ધ છડે્યુું એ ફીજી લધુ 
ગુંબીય બુર. 
 
 કઈ તભાયી પ્રળુંવા કયીને કશે, ‘તભે ખુફ વાયા ભાણવ છ, તભે ભશાન 
છ, તભાય સ્લબાલ ફશુ જ ભધુય છ.ે..’ ડન્ટ ટકે ઈટ વવનરી. વભજો, એ ભાણવ 
આ ફધુું તભાયા ભાટ ેનથી ફરી યષ્ણ, અત્માયે એ ભુડભાું છ,ે ખુળ છ,ે ભનભાું કઈ 
છુ ઈયાદ છ,ે એટરે આ ફધુું ફરાઈ યષ્ણુું છ.ે તભાયે ખુળ થઈ જલાની જરુય 
નથી. એ ફધી લાતને અુંગત યીતે રળે નશીં. વુંજોગ ફદરાળે ત્માયે એ જ ભાણવ 
તભને ઉંચા અલાજ ેકશેળે, તભે સ્લાથી છ, તભે ખરનામક છ, તભે દગાખય અને 
કાલતયાુંફાજ છ... આ ફધી લાત વાુંબીને વ્મથીત થલાનીમે જરુય નથી. અત્માયે 
એ ભાણવ દુ:ખી છ,ે ઘયભાું ઝઘડા ચારે છ,ે ુત્રલધુન ત્રાવ છ;ે એટરે તાની 
રાગણીઓન કચય (ઈભળનર ગાફેજ), ભનન એુંઠલાડ તભાયી તયપ પુંગી યષ્ણ 
છ.ે એ ફધી લાતને ણ શલાળથી ર.  
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આણે માદ યાખલુું જોઈએ કે આણને ફશાયના ભાણવની સ્લીકૃતીની 
જરુય નથી. ‘શુું  વાય ભાણવ છુું કે ખયાફ ભાણવ છુું, એ અુંગેન અબીપ્રામ કઈ 
ભને ળા ભાટ ેઆે અને ળી યીતે આે ?’ કઈએ તભાયા અુંગે અણછાજતી લાત 
કયી, કૉભેન્ટ આી. તભે કશેળ, ‘શુું  તભાયી લાતથી ઘલામ છુું, વ્મથીત થમ છુું, 
દુ:ખી થમ છુું,’ તભાયી લાત તદ્દન ખટી છ,ે ભશાળમ. શકીકતભાું, તભે જ તભાયાથી 
ઘલામા છ, તભાયા દીરભાું જખભ શતા જ, જનેે કઈના ળબ્દ સ્ર્શમાવ અને તભે શટવ 
થમા. આ એક એલી પીલ્ભ છ ેજનેા ડીયેક્ટય તભે છ, પ્રડ્યુવય તભે છ અને એક્ટય 
કે એક્ટરવે ણ તભે જ છ ! એભાું ફશાયના ‘કઈ’ની બુભીકા શતી નથી.  

 
 તભાયી જીન્દગી વાથે તભે જ ેપ્રકાયનુું અગ્રીભન્ટ (કયાયનાભુું) કમુું શળે એ 
પ્રકાયની પીલ્ભ તભને દેખાળે. ડૉન ભીગ્મુઅર આગ નોંધે છ,ે ‘તભે ભાયા પ્રત્મે 
ક્રધથી ાગર ફનીને ફયાડલા ભાુંડ, ત્માયે શુું  જાણુ છુું કે એ તભાય તભાયી વાથેન 
વ્મલશાય છ,ે શુું  ત ભાત્ર નીભીત્ત છુું. જો તભે બમ શેઠ જીલતા ન શમ, જો તભે 
અવરાભતી અનુબલતા ન શમ ત તભે કદી આલ ઝનનુુલવકન વ્મલશાય ન કય. 
જો તભે ગબયામેરા ન શ ત તભે ભને ધીક્કાયી ન ળક, જો તભે અવરાભતી ન 
અનુબલતા શ, ત કદી ભાયા પ્રત્મે ઈષ્માવ અદેખાઈન બાલ ધયાલી ન ળક. શુું  આ 
ફધુું ફયાફય વભજુ ું છુું અને તેથી જ આલી કઈ લાતને, ભાયી પ્રળુંવાને કે ભાયી 
નીન્દાને વવનરી રેત નથી,’ 
 
 કઈ ણ લાતને અુંગત યીતે ન રેલી જોઈએ; કાયણ કે કઈના 
અબીપ્રામને કે લીચાયને તાના ભાથે ઓઢી રઈને આણે સ્લમુંને માતના તયપ 
ધકેરીએ છીએ. જુદા જુદા સ્તયે અને જુદી જુદી કક્ષાએ, માતનાઓ વશન કયલાની 
ભાણવને જાણે કે આદત ડી ગઈ છ.ે આ આદતને જીલન્ત યાખલાભાું આણે 
એકફીજાને ભદદ કયીએ છીએ. જો તભને શટવ થલાની આદત ડી ગઈ શળે, ત તભે 
જાણ્મેઅજાણ્મે તભને શટવ કયે એલા ળખવની ળધભાું બટકતા યશેલાના અને તભન ે
એલા ભાણવ ભી યશેળે. એ યીતે માતના ઈચ્છતા ભાણવની લચ્ચે તભે યશેતા 
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શળ, ત આદતલળ તભ ે ેરાઓને માતના આપ્મા કયલાના ! ભાયે યજ 
અભાનીત થલાનુું છ,ે માતના બગલલાની છ ેએ પ્રકાયનુું તાની જાત વાથેનુું 
કયાયનાભુું, તભને માતના શોંચાડનાયની ળધભાું બટકતા યાખળે. જાણે દયેક 

ભાણવની ીઠ ાછ ફડવ રટકતુું દેખામ છ,ે ‘ભાયે દ:ુખી થલુું છ,ે ભાયે 
માતના જોઈએ છ,ે ભને ીઠ ાછ રાત ભાય !’  
 

જો કઈ તભન ે પે્રભ અન ે આદય ન આતુું શમ ત એ વ્મક્તી 
તભાયી જીન્દગીભાુંથી આઉટ થઈ જામ એ તભાયાું શીતભાું છ.ે જો તઓે દુય ન 
થળે ત તભાયી માતનાઓ તભાયી નજીક યશેળે. જીન્દગીભાુંથી એક ભાણવનુું 

ચાલ્મા જલુું થડ વભમ માતના શોંચાડળે; યન્તુ વભમ જતાું ઘા રુઝાઈ 
જળે અને કામભની ળાન્તી પ્રાપ્ત થળે. ત્માય છી તભે જનેે ખયેખય ચાશ 
છ, તેની વન્દગી કયી ળકળ. વાચી વન્દગી ભાટ ે તભાયે ફીજાઓ ય 
લીશ્વાવ યાખલાની એટરી જરુય નથી, જટેરી તાની જાતભાું શ્રદ્ધા અન ે
લીશ્વાવ યાખલાની જરુય છ.ે 

 
 જ્માયે કઈ ણ લાતને વવનરી ન રેલાની તીવ્ર આદત ડી જળે 
ત્માયે તભે જીન્દગીભાું ઘણી શતાળા, નીયાળા અને ડીપે્રળનથી ફચી જળ. 
તભાય ગુસ્વ, ઈષ્માવ અને નપયત ફાષ્ીબુત થઈ જળે. કઈ ણ લાતન ે
તાને ભાથે ઓઢી રેલાથી ફચીએ એટરે જીન્દગીભાું અદ્બતુ ભુક્તીન 
અનુબલ થલા ભાુંડ ેછ.ે  
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ભેઘધનુ 

એલડવલાુંછુ કલીનુું ગીત 

‘છાળ રેલા જાઉં ને દણી નશીં વુંતાડુું’ ભાયી આ ુંક્તી છ ેછા, 
એક ત એલડવ ભને આ...!! 

ચલીવ કરાક આભ શુું  ક્માું પરુું  છુું કઈ ભટ્ટા કલીશ્રીના વ્શેભભાું ? 

‘એલડવ ભેલલાની કા’ એ નાભલાુું ુસ્તક લાુંચ્મુું ને ડ્ય પે્રભભાું. 
ત્માયથી આ સ્ીડફટ વાભે ઉતામો છ ેનાનકડ આણ તયા,  
એક ત એલડવ ભને આ...!! 

પુંક્ળનભાું શમ્ભેળાું જઈએ ને આલીએ તે અભને ણ બાલ થડ થામ, 
ઉઠતાું ઘોંઘાટભાુંમ વુયીર કુંઠ ક’ક નાનુું ણ ગીત ભારુું  ગામ. 

એલુું ક્માું કશુું  છુું કે ભાયાથી ચડીમાતી રીલ્લી કઈ ડા તભે કા, 
એક ત એલડવ ભને આ...!! 

ઓયીજીનર ચન્દનનુું રાકડુું છુ ું, એટરે શુું  આવ્મ છુું આશ્રીને દ્વાય, 
લોથી આભ શુું  ઘવાઉં છુું, છતાુંમ એક તીલ્લકભાું આટરી કાું લાય ? 
એલડવ ભેલલાનુું રફીંગ કયાલલાનાું ભેં ક્માું કમાું છ ેકઈ ા ? 
એક ત એલડવ ભને આ...!! 

–કૃષ્ણ દલે 
વાબાય.. 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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03 

કઈ ણ લાતને અુંગત યીતે રેલાથી ફચલા 
આ ાંચ ઉામો અજભાલી જુઓ 

‘‘ડૉનરુઈઝની આ વરાશ ‘ડન્ટ ટકે એની થીંગ વવનરી’ સ્લીકાયી 
રીધા છી, પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે કે એન અભર ળી યીતે કયલ ? આણ ે

લતવનવ્મલશાયના તભાભ ાઠ ળીખી રીધા છી ણ ફદરાઈ ળકતા નથી એ 
ભટી કભનવીફી છ.ે આણને વમ્ફધન કમાવ લગય લશેતાું ભકુામેરાું લીધાન 
(વાુંલેગીક કચય) તાને ભાથ ે ઓઢી રેલાની કુટલે આણા જીલનભાું 
પ્રવન્નતાને સ્થાને લીાદને ગઠલી દેલાભાું નીભીત્ત ફને છ.ે કઈ ણ લાતન ે
અુંગત યીતે રેલાથી ફચલા ભાટનેા અશીં ચચાવમેરા ાુંચ ઉામ અજભાલી 
જોલાભાું કુંઈ ગુભાલલાનુું નથી’’ 

♦●♦ 
 

કઈના દ્વાયા લશેતા ભુકામેરા રેખીત કે લાચીક લીચાયને સ્લીકાયી રઈન ે
આણે આણાું વુખચેન, આણી પ્રવન્નતા, ફીજાના શાથભાું વોંી દઈએ છીએ. 
‘ડન્ટ ટકે એની થીંગ વવનરી’ એ વનેયી વરાશને જીલનભાું ઉતાયલા ભાટ ેઅશીં 
ચચેરા ાુંચ ઉામ અજભાલી જોઈએ. જરુય યીલતવન આલળે. 

 

1.     સાભેની વ્મક્તીને ળંકાનો રાબ આો 

કઈ ણ વ્મક્તી કડલુું અને અભાનજક લીધાન ઉચ્ચાયે ત્માયે શેર 
લીચાય એ આલલ જોઈએ કે એણે આણને ઉદ્દળેીને આ લાત નથી કયી; કઈ ફીજુ ું 
એના ધ્માનભાું શળે. આણને વીધી યીતે વમ્ફધન કયીને કુંઈ ણ કશેલામુું શમ 
ત્માયે ણ એલુું ફરનાયને ળુંકાન રાબ આ અને એલુું લીચાય કે એ ફીચ્ચાય 



આનન્દની ખોજ        http://govindmaru.wordpress.com    21 

 

કઈ આઘાતજનક અનુબલભાુંથી વાય થઈને આવ્મ રાગે છ,ે જાતન દુ:ખી છ;ે 
તેથી દુ:ખને પ્રવયાલલાન ઉદ્યભ કયી યષ્ણ છ.ે એની લાતને વશેજ ણ ગુંબીયતાથી 
રેલાની જરુય નથી.  

 

2.     તભારં ધ્માન અન્મ ભુદ્દાઓ તયપ કેન્રીત કયો 

જ્માયે કઈના લીચાયને અુંગત યીતે રેલાની ઈચ્છા થઈ આલ,ે ત્માયે 
વાભેના ભાણવ દ્વાયા જ ેકશેલામુું અને તભને અભાનીત કયલા જ ેપ્રમાવ થમ છ,ે 
ત્માુંથી તભારુું  ધ્માન ખવેડીને નીમ્નદળીત ભુદ્દાઓ તયપ કેન્દ્રીત કય : 

 
– એ લાતન લીચાય કય કે એ ળખવ અન્મ ભાણવ વાથે કઈ યીતે 

લતે છ.ે ુય વુંબલ છ ેકે ફધા વાથે જ એ આ પ્રભાણેન વ્મલશાય 
કયત શમ. શુું  એક ખુફ ઉંચા શદ્દા ય ફીયાજભાન ભશદમને 
ઓખુું છુું, જઓે તાના શાથ નીચેના કભવચાયીઓ વાથે લાયુંલાય 
ઉદ્ધતાઈથી લતે છ,ે પાઈર અને કાગ ગુસ્વે થઈને પેંકી દે છ ેઅન ે
એરપેર ફરલાનુું ળરુ કયી દેતા શમ છ.ે એક લાય તેઓ ગુસ્વે 
થઈને ફયાડા ાડતા શતા ત્માયે વાભે ઉબેરા અધીકાયીથી શવાઈ 
ગમુું ! તયત લત શુભર થમ, ‘શુું  તભને પામયીંગ આુું છુું અને 
તભે શવ છ ?’ કભવચાયીએ પયીથી સ્ભીત આીન ે કષ્ણુું, ‘વય, 
ગુસ્વ એ તભાય સ્થામી બાલ છ.ે.. એ તભાય પ્રશ્ન છ.ે.. શુું  ભાય 
ભુડ ળા ભાટ ે ખયાફ કરુું  ?’ કેટરાક ભાણવ ‘યીડન લૃત્તી’ 
ધયાલતા શમ છ,ે એભને શલાળથી રઈએ ત આણુું સ્લાસ્્મ 
જલાઈ યશેળે. 

– તેઓ તભાયા થકી અવરાભતીન બાલ અનુબલતા શમ એલી ુયી 
ળક્મતા છ.ે એભને વરાભતીન અનુબલ થામ એ દીળાભાું ભદદ 
કય. 
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– વાભેની વ્મક્તી ખુફ નફાું પ્રત્મામન કોળલ્મ (કમ્મુનીકેળન સ્કીર) 

ધયાલતી શમ કે તાના વુંલેગનુું, રાગણીનુું ભેનેજભેન્ટ કઈ યીત ે
કયલુું તે જાણતી ન શમ, ત્માયે ણ આલુું ફની ળકે. એભને 
ઉદાયતાથી ક્ષભા આ અને વશન કયી ર. એભનાભાું યશેરુું 
‘ફાક’, તાના લીચાયને યીકલ યીતે કેભ યજુ કયલા તે 
વભજતુું નથી, એભ લીચાયીને એભને ળુંકાન રાબ આ. 

 

3.     તભને કોઈની સ્લીકૃતીની જરય નથી એ હકીકત હમ્ભેળાં માદ યાખો 

અન્મ ભાણવ તભાયી વાથે કઈ યીતે લતે છ ેતે અુંગે ખુફ વુંલેદનળીર શ 
ત, એન અથવ એ થમ કે તભે તાની અલગણના થળે એ બમથી વતત ીડાઈ 
યષ્ણા છ. તભને બમ છ ે કે તભે કુંઈક ખટુું કયી યષ્ણા છ અને તે કાયણે તભન ે
નકાયલાભાું આલળે. આત્ભલીશ્વાવન અબાલ ધયાલત ભાણવ ફીજાના અબીપ્રામ 
તથા લીચાયને ગુંબીયતાથી રે છ ેઅને દુ:ખી થામ છ.ે જો કઈ ળખવ તભાયાથી ખુળ 
નથી ત એન ભતરફ એલ નથી થત કે તભે કુંઈ ખટુું કમુું છ.ે તાની અમાવપ્તતા 
અને અક્ષભતા ઢાુંકલા ભાટ,ે કેટરાક ભાણવ ગુસ્વે થલા અને ધુુંલાુુંલા થલા ટલેામેરા 
શમ છ.ે તેઓ તાનાથી જ ખુળ નથી; એટરે અન્મ પ્રત્મે નાયાજી વ્મક્ત કયે છ.ે 
તભાયે કઈની સ્લીકૃતીની જરુય નથી, એ લાત શમ્ભેળાું માદ યશે. કઈના થકી પ્રળુંવા 
થામ કે નીન્દા–ટીકા થામ, સ્થીતપ્રજ્ઞ ફનીને ફધુું જોમા કય. 

 

4.     ફોરલાનું યાખો 

કઈને તભાયા પ્રત્મે લાયુંલાય ગુસ્વે થલાની, ઉંચા અલાજ ેફરલાની ટલે 
શમ ત ક્માયેક એભને જણાલ કે : ‘તભાયાું લતવનથી ભને દુ:ખ શોંચે છ.ે’ 
લાસ્તલભાું દુ:ખી થમા લગય આ લીધાન ઉચ્ચાયલાથી, ટીપ્વ ક્રભાુંક ત્રણન બુંગ થત 
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નથી. કઈ આણને ફેલકુપ ન વભજ,ે એટરા ુયતુું આણી રાગણી વાભેના 
ભાણવને શોંચાડલી જરુયી છ.ે 

5.     પ્રળંસા, ળાફાળીને ણ સસનરી રેલાનું ટાો 

જો તભે તાનુું ભુલ્માુંકન ફીજાઓ દ્વાયા અાતી ળાફાળી કે પ્રળુંવાને 
આધાયે કયતા શ ત, તભે તાને અુંગે ળુું લીચાય છ તે નક્કી કયલાન અધીકાય 
ફીજાને વોંી યષ્ણા છ. આ ખુફ જોખભી આદત છ.ે જો કઈ તભાયી પ્રળુંવા કયે ત 
એન અથવ એ નથી કે તભે વાયા ભાણવ છ... એન અથવ એ થામ કે પ્રળુંવા કયનાય 
વાય ભાણવ છ ે ! ફીજાઓ જ ેકશે છ ેતે એભન અુંગત અબીપ્રામ છ,ે તેઓ જ ે
જુએ છ ેતે કશી યષ્ણા છ ેઅને એભના અબીપ્રામભાું ચકવાઈ કે તટસ્થતા ન શમ 
એલુું ફનલાન ુય વુંબલ છ.ે જ ેયીતે કઈના દ્વાયા થતી નીન્દા–ટીકા ઉેક્ષાને ાત્ર 
છ;ે એલી જ યીતે પ્રળુંવા કે ળાફાળી ણ ઉેક્ષાને ાત્ર છ.ે કઈ દ્વાયા થતી પ્રળુંવાન ે
કાયણે તભારુું  ભુલ્મ લધી જતુું નથી. કાયણ કે ભુલ્મ ત અન્દય જ ેતત્ત્લ ડરેુું છ ેતેના 
દ્વાયા નક્કી થામ છ.ે લી, પ્રળુંવા ાછના છુા ઈયાદાઓ ત આણે જાણતા જ 
નથી !  

જકે્લેરીન કેનેડી– ઓનેનીવે એક લાય ત્રકાયને કશેરુું, ‘ભાયી પ્રળુંવા 
કયનાયાઓની આુંખભાું યભતાું લાવનાના વારીમાું શુું  સ્ષ્ટ જોઈ ળકતી, એટર ે
પ્રળુંવા કયનાયને પ્રગટ યીતે ધીક્કાયતી નથી કે એભની લાત વાુંબીને ખુળ ણ થઈ 
જતી નથી.’ પ્રળુંવાથી પુરાઈ જતા ભાણવને છી લાયુંલાય તાની પ્રળુંવા 
વાુંબલાની અને તાીઓ ઉઘયાલલાની આદત ડી જામ છ.ે આ પ્રકાયનુું લતવન 
આકાય ાભે એન અથવ જ એ કે આણે આણી કુળતા અુંગે, આણાું વોન્દમવ 
અુંગે કે આણાું વાભ્મવ અુંગે ફીજા ભાણવનાું પ્રભાણત્ર (સ્લીકૃતી) ય આધાય 
યાખીએ છીએ. જઓે પ્રળુંવાની બુખ ધયાલે છ ેતેઓ તાની નીન્દા–ટીકા વાુંબીને 
દુ:ખી થલાનુું લરણ ણ દાખલળે. આલુું ન ફને તે ભાટ ે‘લાશ–લાશ’ ને ભાથે ઓઢીન ે
પયલાથી ફચલુું. 



આનન્દની ખોજ        http://govindmaru.wordpress.com    24 

 

ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ નોંધે છ;ે તાની જાત વાથેન આ ફીજો કયાય 
માદ યશે તે ભાટ ે રખીને ઘયનાું યેફ્રીજયેટય ય રટકાલી યાખ. જો આ કયાયન ે
લપાદાયીથી ાલાભાું આલે ત ફીજી નાનીનાની આદત ણ છુટી જળે, દુ:ખી 
થલાના પ્રવુંગ ઓછા ફનળે અને નકવની માતનાભાુંથી ઉગયી જલાળે. 
જલાફદાયીલુવક વન્દગી કયલા ુયત તભાયા તાનાભાું લીશ્વાવ યાખ. ફીજા ળુું 
કશે છ ેકે લીચાયે છ ેતે વન્દબે તભાયી કઈ જલાફદાયી ઉબી થતી નથી. જો શેર 
અન ેફીજો કયાય ુણવત: ાલાભાું આલળે ત જીન્દગીની ુંચતેય ટકા વભસ્માઓ 
આઆ શર થઈ જળે. ફીજો કયાય હૃદમસ્થ થઈ જામ છી આણને ‘શટવ’ 
કયલાની અન્મ ભાણવની તાકાત શણાઈ જળે અને આણે વાચા અથવભાું લતવનની 
સ્લામતત્તા પ્રાપ્ત કયી ળકીળુું 

 ભેઘધનુ 

ઈન્વાન એક દુકાન શૈ, 
ઔય જુફાન ઉવકા તારા; 
જફ તારા ખુરતા શૈ તફ 
તા ચરતા શૈ કી દુકાન 
વને કી શૈ મા કમરે કી ! 

 

અનુક્રભણીકા 

  



આનન્દની ખોજ        http://govindmaru.wordpress.com    25 

 

04 

ત્રીજો કયાય : ‘ધાયણાઓ ફાુંધળ નશીં’ 

‘‘ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ ચાય કયાયભાુંના ત્રીજા કયાયને આ યીત ે
દળાવલે છ,ે ‘ધાયણાઓ ફાુંધળ નશીં.’ પ્રશ્ન ુછીને વત્મ વુધી શોંચી ળકાતુું 
શમ ત ધાયણાઓ ફાુંધલાનુું જોખભ ળા ભાટ ેરેલુું ? ગયેવભજ, લીાદ અને 
નાટક ટાલા ભાટ ે ફીજાઓ વાથેનુું પ્રત્મામન ળક્મ એટરુું સ્ષ્ટ ફનાલ. 
ભાત્ર આ એક કયાયનુું ારન કયીને આણ ે આણી જીન્દગીને ફદરી 
ળકીએ. જ્માયે આણે જુઠાણાઓભાું યાચતા શઈએ ત્માયે વત્મ આણી 

નજયે ડતુું નથી. આણે શજાય ધાયણા ફાુંધીએ છીએ અને તેને વત્મ 
વભજીએ છીએ. આણી વોથી ભટી ધાયણા એ છ ે કે આણે જ ે
જુઠાણાુંઓભાું યાચીએ છીએ તે વત્મ છ ે!’’ 

♦●♦ 
 

‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ ુસ્તકભાું રેખકે ત્રીજા કયાયન નીદેળ આ યીતે કમો 
છ,ે ધાયણાઓ ફાુંધળ નશીં (Do not make assumptions). આણે ફધી જ લાત 
અુંગે ધાયણા ફાુંધલાનુું લરણ ધયાલીએ છીએ, એલી ધાયણાઓ જ ે ભટ ે બાગે 
વત્મથી લેગી શમ છ.ે આણે જ ેધાયણા ફાુંધીએ એ વત્મ શમ છ ેએલુું ભાની 
રઈએ ત્માયે જીલનભાું વભસ્માઓની ળરુઆત થામ છ.ે ફીજાઓ ળુું કયે છ ે કે ળુું 
લીચાયે છ ે તે અુંગે આણે અનુભાન ફાુંધીએ છીએ, છી આણે તેભને બાુંડીએ 
છીએ. આણા વાુંલેગીક કચયાનુું ઝેય ળબ્દના ભાધ્મભથી એભના તયપ પુંગીએ 
છીએ. તેથી જ આણે જ્માયે ધાયણાઓ ફાુંધીએ છીએ ત્માયે આણ ે ગેયવભજ 
કયીએ છીએ, આણે જ ેફન્મુું તેને વવનરી રઈએ છીએ અને ભશાબાયત વજીવએ 
છીએ. એક ઉદાશયણ રઈએ :  
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એક વાધાયણ સ્થીતીના ભાણવન ે ત્માું રગ્ન શતાું. એભણે તાના 

ઉદ્યગતી ભીત્રને નીભુંત્રણ ાઠવ્મુું શતુું. ભીત્રને ત્માુંથી દીકયાના રગ્નભાું કઈ ન 
આવ્મુું; કઈ વુંદેળ ણ નશત. એ ભાણવે ધાયણાઓ ફાુંધલા ભાુંડી, ુષ્ક ૈવા 
આલી ગમા એટરે અશુંકાય આલી ગમ છ,ે કેભ ન અલામુું તેન ભેવેજ ણ ન 
ભકરામ ? આ પ્રશ્ન ય તી–ત્નીએ ત્રણ કરાક ચચાવ કયી અને તયેશતયેશની 
ધાયણાઓ યચી. છલેટ ેયશેલામુું નશીં; એટરે રગ્ન ત્મા છી ચથા દીલવે ભીત્રન ે
પન જોડ્ય. કુંઈ ણ ુછમા લગય ન્દય ભીનીટ ‘વાુંલેગીક કચય’ ઠારવ્મ છી 
ુછ્ુું, ‘શલે ફર અને નશીં આવ્મા તે ભાટનેા ગઠલી યાખેરાું ફશાનાુંઓ યજુ કય’. 
જલાફભાું ઉદ્યગતી ભીત્રના ડવુકાું વુંબામાું. થડી સ્લસ્થતા પ્રાપ્ત કયીને એભણ ે
જણાવ્મુું, ‘તભાયે ત્માું રગ્ન શતાું, તેની આગરી વાુંજ ે ભાયા દીકયાને જીલરેણ 
અકસ્ભાત થમ. અભે એને ફચાલી ળક્મા નશીં. તભાયે ત્માું ભુંગર પ્રવુંગ શત એટરે 
તભને જણાવ્મુું નશીં. રગ્ન ફયાફય તી ગમાને, બાઈ ?’ ેરા ધાયણાઓ ફાુંધનાય 
ભીત્ર ળુું ફરે ? શૈમાપાટ રુદન કયીન ેએભણે તાના અયાધન બાય શલ કમો. 

 
વમ્ફન્ધના ક્ષેત્રે ધાયણાઓ ફાુંધલાની આદત કેલ કેય લતાવલે છ ે તેની 

લીગતે ચચાવ છડેતા ભીગ્મુઅર રુઈઝ રખે છ;ે વમ્ફન્ધભાું ધાયણાઓ ફાુંધનાય 
ભાણવ વાભે ચારીને આપત નતયે છ.ે ઘણીલાય આણે ધાયણા ફાુંધીએ છીએ કે 
આણા વાથી, આણે ળુું લીચાયીએ છીએ તે જાણે છ ેઅને આણે ળુું ઈચ્છીએ 
છીએ તે એભને જણાલલાની જરુય નથી. આણી અેક્ષા પ્રભાણે તેઓ લતવળે એલી 
ધાયણા ફાુંધીને ચાલ્મા છી નીયાળા આલે છ.ે આણે પયીથી ધાયણા ફાુંધીએ છીએ 
કે ભાયે ળુું જોઈએ છ ેતે એભણે જાણલુું જોઈએ અને તે યીતે લતવલુું જોઈએ. એભણે 
ભને દુ:ખ શોંચાડુ્યું છ.ે શુું  આઘાત અનુબલુું છુું... આ વભગ્ર પ્રક્રીમા ધાયણાઓ 
ફાુંધલાથી ળરુ થામ છ ેઅને ‘વમ્ફન્ધ લીચ્છદે’ વાથે વભાપ્ત થામ છ.ે કઈ આણન ે
કુંઈ કશે છ ેત આણે ધાયણા ફાુંધીએ છીએ. કઈ કુંઈ ફરતુું નથી તમે આણ ે
તેઓ આલુું કેભ કયી યષ્ણા છ ે તે અુંગે ધાયણા ફાુંધીએ છીએ. આણે ધાયણાઓ 
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એટરા ભાટ ે ફાુંધીએ છીએ કે વચ્ચાઈ જાણલા ખાતય પ્રશ્ન ુછલાની આણી 
શીમ્ભત થતી નથી. ધાયણાઓ ફાુંધલાથી જીન્દગીભાું તપાન આલે છ.ે પ્રશ્ન ુછીને 
વત્મ વુધી શોંચી ળકામ ત ધાયણાઓ ફાુંધલાની આલર્શમક્તા ન યશે. 

 
આણે તાને અુંગે ણ ધાયણા ફાુંધીએ છીએ અને તેને કાયણે જ 

આુંતયીક વુંઘવ ઉદ્બલે છ.ે ધાયણા ફુંધામ છ;ે કાયણ કે આણ તાની વાથેન એ 
પ્રકાયન રાુંફા વભમન કયાય છ,ે આણે એ યીતે ટલેામેરા છીએ. પ્રશ્ન ુછલાભાું 
વરાભતી નથી એલુું આણે સ્લીકાયી રીધુું છ.ે આણે સ્લીકાયી રીધુું છ ે કે જો 
વાભેની વ્મક્તી ભને ચાશતી શમ ત ભને ળુું જોઈએ છ,ે ભને ળુું ગભે છ,ે તેની એન ે
જાણ શલી જોઈએ. જ્માયે આણે કુંઈ ણ ભાની રઈએ છીએ ત્માયે એ ભાન્મતાભાું 
આણે વાચા છીએ એલુું ઠવાલલા ભાટ ેઅને તાને વાચા ઠયેલલા ભાટ ેવમ્ફન્ધ–
લીચ્છદેને આલકાયલાની શદ વુધી જઈએ છીએ.  

 
આણે કલેી કલેી ધાયણાઓ ફાંધીએ છીએ, જાણો છો ?  
 
1. આણે એલી ધાયણા ફાુંધીએ છીએ કે ફધા જીન્દગીને એ યીતે જુએ છ,ે 

જ ેયીતે શુું  જોઉં છુું.  

2. આણે એલી ધાયણા ફાુંધીએ છીએ કે શુું  જ ેયીતે લીચારુું  છુું, એ યીતે 
ફધા લીચાયે છ.ે 

3. શુું  જ ેયીતે ફનાલ અને વુંજોગને ભુરલુું છુું, એ યીતે ફધા ણ ભુરલે છ.ે 

4. શુું  જલેી રાગણી ધયાલુું છુું, એલી રાગણી ફીજાઓ ણ ધયાલે છ.ે  
 
આ ધાયણાઓ તુટ ેછ,ે ખટી વાફીત થામ છ ે ત્માયે ભનભાું વુંઘવ અને 

લીાદ જન્ભ રે છ.ે જ્માયે કઈ ગભતા ભાણવ વાથે વમ્ફન્ધ ફાુંધ છ ત્માયે તભાયે 
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તાને એ વભજાલલુું ડ ેછ ેકે એ ભાણવ તભને કેભ ગભે છ.ે આ તફક્ક ેતભે ભાત્ર 
એટરુું જ જુઓ છ જટેરુું તભે જોલા ઈચ્છ છ. એ ભાણવની નશીં ગભતી 
યીતબાતને તભે અલગણ છ અને શલાળથી ર છ; કાયણ કે વમ્ફન્ધને મથાથવ 
ઠયેલલાન છ ે ! તાની જાતને વાચી ઠયેલલા આણે આણી વાથે જ જુઠાણુું 
આચયીએ છીએ. છી આણે ધાયણાઓ ફાુંધીએ છીએ. એલી ધાયણા ક ે
વમ્ફન્ધભાું શુું  એ ભાણવને ભાયા પે્રભથી ફદરી ળકીળ, એનાું ગેયલતવનને વુધાયી 
દઈળ. યન્તુ આ ધાયણા વાચી ડતી નથી, કાયણ કે કઈ કઈને ફદરી ળકતુું 
નથી. 

 
જો કઈ ભાણવ ફદરામ, ત એનુું કાયણ એ તે ફદરાલા ઈચ્છત શત, 

વુધયલા ભાુંગત શત; એ શળે. તભાયે કાયણે એ ફદરામ એલુું નથી. ધાયણા ખટી 
ડલાન આ અનુબલ વમ્ફન્ધભાું તીયાડ જન્ભાલે છ,ે દુ:ખ જન્ભાલે છ.ે શલે તભને એ 
ફધુું દેખામ છ ેજ ેઅગાઉ તભે જોલા નશતા ઈચ્છતા. જ ેદ વાથીદાયભાું ુલે ણ 
શતા, તે શલે તભને દેખાતા થમા ! આણે પે્રભને મથાથવ ઠયેલલાની જરુય નથી. પે્રભ છ ે
અથલા નથી; વાચ પે્રભ વાભેના ાત્રને ‘તે જલેુું છ ે તેલુું’ સ્લીકાયલાભાું યશેર છ,ે 
તેભને ફદરલાની કળીળ કમાવ લગય ચાશતા યશેલાભાું છ.ે જો આણે વાભેના ાત્રને 
વુધાયલાની કે ફદરલાની ચેષ્ટા કયીએ ત એન અથવ એ થમ કે આણે તેભન ે
ચાશતા નથી ! અરફત્ત, તભે જભેની વાથે વમ્ફન્ધ ફાુંધલાનુું કે યશેલાનુું(જીલનવાથી 
ફનલાનુું) વન્દ કય, ત્માયે જ તાવી ર કે તેઓ તભે જલેા ઈચ્છ છ તેલા છ ેકે 
નશીં. વમ્ફન્ધથી જોડાલાન કયાય થામ ત્માયે આ અુંગેની ચકવાઈ થઈ જલી 
જોઈએ. એલી વ્મક્તીને વમ્ફન્ધ ભાટ ેવન્દ કય જભેને ફદરલાની કે વુધાયલાની 
ઝુંઝટભાું ડલુું ન ડ.ે આણે વમ્ફન્ધ ભાટ ે જલેા ઈચ્છીએ છીએ તેલા ભાણવને 
કાજીુલવક વન્દ કયીએ, તે લીકલ્ વાભેના ભાણવને ફદરલા કે વુધાયલાની 
તુરનાભાું લધુ વય છ.ે  

એ જ યીતે વાભેના ાત્રએ ણ આણને ‘જલેા છીએ તલેા’ સ્લીકાયલાની 
અને ચાશલાની તૈમાયી દાખલલી ડ.ે જ્માયે આલી સ્થીતી વજાવમ ત્માયે વમ્ફન્ધભાું 
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ધાયણાઓ ફાુંધલાની કડાકુટભાુંથી ઉગયી જલામ છ.ે આણે જ ેછીએ, તે છીએ ! 
આણે તાના અુંગે ખટી છફી(લધુ વાયા દેખાલાની) ઉબી ન કયલી જોઈએ. શુું 
જલે છુું તેલ જ કે જલેી છુું તલેી જ, તભે ભને ચાશી ળક–સ્લીકાયી ળક, ત તભારુું  
સ્લાગત છ,ે જો એલુું ન શમ ત અરલીદા... ફીજુ ું ાત્ર ળધી ર ! આ લાત 
વાુંબલાભાું કઠય અને કડલી રાગળે યન્તુ જીન્દગી જીલલાન વાચ ભાગવ આ જ 
છ.ે 

જયા એ દીલવની કલ્ના કય ક,ે જ્માયે તભે તભાયા જીલનવાથી અુંગે 
તથા જભેને જભેને ચાશ છ તેભને અુંગે, ધાયણાઓ ફાુંધલાનુું ફુંધ કયી દીધુું શમ. 
આ કેટરી વુખદ અનુબુતી છ ે! 

 

ભેઘધનુ 

અચ્છ ેકે વાથ અચ્છ ેયશે, 
રેકીન 

ફુયે કે વાથ ફુયે નશીં  ફન ે! 
ક્મોંકી 

ાની વ ેખુન 
વાપ કય ળકત ેશૈ; 

રેકીન 
ખુન વ ેખુન નશીં !! 

 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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05 

 ‘તભાયાથી જે શ્રેષ્ઠ થામ તે કયો’                                      
એ ચોથો કયાય જીન્દગી ફદરલાની ગયુ ુચાલી છે 

  
‘‘શલે ફવ, લધુ એક કયાય ફાકી યષ્ણ; યન્તુ આ કયાય ઉંડી 

આદત લીકવાલલાભાું શેરા ત્રણ કયાયને ભદદરુ ફને છ.ે વભજો કે શેરા 

ત્રણ કયાયન ે કામવળીર ફનાલનાય કયાય એટરે ‘તભાયાથી જ ેશ્રેષ્ઠ (કામવ) 
થામ તે કય.’ આણ ેજ ેવાયાભાું વારુું  કયી ળકીએ ત ેજ કયલાનુું છ,ે જયામે 
લધુ કે ઓછુું નશીં. માદ યાખ કે તભારુું  શ્રેષ્ઠ આ ક્ષણે શળે તે ત્માય છીની 
ક્ષણ ભાટ ેશ્રેષ્ઠ ન ણ શમ. ફધી જ ફાફત જીલન્ત છ ેઅને પ્રત્મેક ક્ષણે 
ફદરામ છ.ે એટરે કઈ એક વભમે તભાયી કૃતી શ્રેષ્ઠ શમ; યન્તુ ત્માય 

છીના વભમે એટરી ગુણલત્તાુણવ ન ણ શમ, શ્રેષ્ઠતા ભેલલા વતત 
ઝઝુભલાનુું છ.ે’’  

♦●♦ 
 

કઈ એક ભાણવ શમ્ભેળાું શ્રેષ્ઠનુું વજ વન કયી ળકત નથી. લશેરી વલાયે 
ઉંઘભાુંથી જાગ્મા છી જ ે તાજગી ભે છ ે તે શ્રેષ્ઠને વજ વલાભાું ભદદરુ ફને છ.ે 
યન્તુ વાુંજ ે કે યાત્રે થાકેરુું ળયીય અને ભન આણને શ્રેષ્ઠ અવણ કયલા આડ ે
અલયધ ઉબા કયે છ.ે પ્રત્મેક ક્ષણે આણા બાલાલેળ ફદરામ છ ે જ ે આણા 
કામવની ગુણલત્તાને અવય શોંચાડ ે છ.ે શ્રેષ્ઠ પોભવન્વ આલા ટલેામેર કભવચાયી 
ઉતયતી ગુણલત્તા વાથે યજુ થામ ત્માયે ફવ ુછ ેછ,ે ‘આ તભારુું  કાભ છ ે? તભાયા 
કામવની ગુણલત્તા આટરી ખયાફ ળી યીતે શઈ ળકે ?’ ડૉન ભેગ્મુઅર રુઈઝ રખે છ ે
: આ પ્રશ્ન અસ્થાને છ.ે ગુણલત્તાન વમ્ફન્ધ ભુ વાથે છ.ે ગુણલત્તાન વમ્ફન્ધ 
વભમ અને વુંજોગ વાથે છ.ે તેથી પ્રાયમ્બભાું કશેલામુું છ ેકે આ ક્ષણે તભારુું  જ ેશ્રષે્ઠ 
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છ,ે તે શલે છીની ક્ષણે ન ણ શમ. યન્તુ જો ભાણવ ચાય કયાયની વાુંક યચીન ે
જીલન જીલલાનુું ળીખી રેળે ત એના થકી જ ેકામો યચાળે તે ુલવ થમેરાું કામોની 
તુરનાભાું શ્રેષ્ઠ શળે. 

 
ગુણલત્તાની ચીન્તા કમાવ લગય, ભાણવે તાનુું શ્રેષ્ઠ આલાની કળીળ 

કયલાની છ.ે શ્રેષ્ઠથી કુંઈ ણ લધુ નશીં અને ઓછુું ણ નશીં. જ્માયે શ્રેષ્ઠતાન ે
આુંફલાની કળીળ કયીએ ત્માયે લધુ કરાક કાભ કયલુું ડ,ે લધાયે શ્રભ રેલ ડ,ે 
લધાયે થાકલુું ડ ેઅને એ ફધુું છલેટ ેગુણલત્તાને શાની શોંચાડ.ે શ્રેષ્ઠતાનાું ધયણ ન 
જલામ. જો ધયણ વાથે ફાુંધછડ કયી શ્રેષ્ઠથી ઓછુું ાભીને વુંત ભેલલા 
જઈએ ત વુંત ન ભે, નીયાળા–શતાળા ભે, અયાધબાલ જન્ભે, 
આત્ભગ્રાનીન અનુબલ થામ અન ેદ:ુખને ાભીએ. તેથી ચથા કયાયભાું કશેલામુું છ,ે 
તભારુું  શ્રેષ્ઠ છ ેતે કય. એનાથી સ્શેજ ણ લધુ નશીં અને ઓછુું ણ નશીં. કઈ ણ 
વુંજોગભાું શ્રેષ્ઠ આલાની કળીળ કય. ભાન્દગી શમ, ભુડ ન શમ, પ્રતીકુ વુંજોગ 
શમ, ત્માયે ણ શમ્ભેળાું ગુણલત્તા વાથે વભાધાન કયલાની ઈચ્છા યાખમા લગય શ્રેષ્ઠ 
જ આ. શ્રેષ્ઠતા નીમભ ફની જામ, આદત ફની જામ, ઓખ ફની જામ છી 
આણે સ્લમું કે ફીજાઓ આણને ભુરલલાન પ્રમત્ન નશીં કયે. (એ ત ‘ફેસ્ટ’ જ 
શમ, એભાું લી જોલાનુું ળુું ?) ભુરલણી ન થામ એટરે અયાધબાલ, રઘુતા, 
ાગ્રુંથીન અશેવાવ થલ એ ફધાભાુંથી ભુક્ત થઈ જલામ.  

 
શમ્ભેળાું આણુું શ્રેષ્ઠ આીએ તનેાથી ળ પામદ થામ ? આણ ે

જીન્દગીને લધુ તીવ્રતાથી જીલી ળકીએ અને ભાણી ળકીએ. તભે લધુ વજ વનળીર ફન 
છ, લધુ ઉત્ાદનળીર ફન છ. આણે આણુું શ્રેષ્ઠ આીએ છીએ ત્માયે આણા 
તાના પ્રત્મે લધુ વાયા ફનીએ છીએ; કાયણ કે તભે તભાયી જાતને યીલાય પ્રત્મે, 
વભાજ પ્રત્મે, યાષ્ટ ર પ્રત્મે વભીત કય છ. તભારુું  કામવ, તભારુું  કૃત્મ તભને તીવ્ર 
આનન્દન અનુબલ કયાલે છ.ે જ્માયે તભે તભારુું  શ્રેષ્ઠ આ છ ત્માયે તભે તે કામવ 
કય છ, પ્રલૃત્તી કય છ જ ેતભને ખુળી આે છ.ે કાભ કયતી લખતે કઈ ફદર 
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ાભલાની તભાયી બાલના શતી નથી. ઈયાદા લગય થમેરુું શ્રેષ્ઠ કામવ ભાણવને 
આનન્દ આી જામ છ.ે તભે શ્રેષ્ઠ કામવ કય છ; કાયણ કે તભે કાભને ચાશ છ, 
કાભને પે્રભ કય છ.  

 
શ્રેષ્ઠ કામવ કયતી લખતે યીલૉડવ ભેલલાની ઈચ્છા યાખનાયને યીલૉડવ ભી 

જામ છ.ે યન્તુ કામવ કયતી લેાએ પ્રાપ્ત થત આનન્દ તેણે ગુભાલલ ડ ેછ.ે શ્રેષ્ઠ 
ળીક્ષકન ઍલૉડવ ભેલલા તાની પાઈર તૈમાય કયતા એક ળીક્ષકે ભને કષ્ણુું શતુું; 
‘લાત જ જલા દ ને વાશેફ ! ફવ ાનાુંની પાઈર તૈમાય કયલાની છ,ે ખુફ 
કુંટાાજનક કાભ છ.ે આ ફધુું કમાવ છી ઍલૉડવ ભે ત ભે... કુંઈ નક્કી નશીં !’ 
આલી બાલના વાથે કાભ કયત ભાણવ કદી વભાજને તાનુું શ્રેષ્ઠ આી ળકત 
નથી. શેરી તાયીખ ય નજય યાખીને કાભ કયતા કેટરાક કભવચાયીઓના ચશેયા ય 
કદી પ્રવન્નતા જોલા નશીં ભે અને તેથી તેઓ વભાજને તાનુું શ્રેષ્ઠ ગણી ળકામ 
એલુું કુંઈ આી ળકતા નથી. 

 
જ ેભાણવ તાનાું કામવને પે્રભ નથી કયતા, તેઓ તાનુું શ્રેષ્ઠ અવણ 

કયલાભાું નીષ્પ જામ છ.ે જીલનનીલાવશ થઈ ળકે તે ભાટ ેકે લધુ રુીમા બેગા કયી 
ળકામ તે ભાટ ે ફે, ત્રણ કે ચાય જગ્માએ કાભ સ્લીકાયતા રકન લીચાય કય... 
વાભાજીક પ્રતીષ્ઠા લધે તે ભાટ ે ાુંચ ચ્ચીવ જગ્માએ ઉંચા શદ્દાઓ ધયાલતા 
ભાણવને તાવ. તેઓ કદી તાનાું કાભને પે્રભ કયતા શતા નથી. કામવ પ્રત્મે પે્રભ ન 
શમ એટરે શ્રેષ્ઠ યીણાભ ન ભે. એભનુું કામવ ‘લૈતરુું ’ ફની જામ. કામવને અન્ત ે
આત્ભવુંત ન ભે, નીયાળા, થાક, કુંટા અને લીાદન અનુબલ થામ. આલા 
ભાણવ પ્રવન્ન યીલાયજીલન કે વભાજજીલન ભાણલાથી લુંચીત યશી જામ છ.ે 
તાના કામવ પ્રત્મેન અણગભ, ક્રભળ: ભાણવને તાના પ્રત્મેના અણગભા તયપ 
દયી જામ છ.ે આણને ફીજાઓ યીજકે્ટ કયે એ ત ગોણ વભસ્મા છ,ે આણે જ 
આણને યીજકે્ટ કયલા ભાુંડીએ, એ ત જીલરેણ યગ જ કશેલામ ને ! 
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ફીજી તયપ ભાણવ યીલૉડવની અેક્ષા લગય કાભને ચાશત શલાને રીધ ે
પ્રલૃત્તીઓભાું યભભાણ યશે ત્માયે ત્રણ પ્રકાયે યીણાભ પ્રાપ્ત થામ છ;ે 

 
(1) યીલૉડવ, મળ, પ્રવીદ્ધી સ્લત: આલી ભે છ.ે 

(2) કામવ કયતાું કયતાું નીજાનન્દની ચયભવીભાએ શોંચી ળકામ છ.ે 

(3) આણે જ ેકયીએ છીએ તે શ્રેષ્ઠ શમ છ,ે શ્રેષ્ઠથી ઓછુું નશીં અને લધાયે 
ણ નશીં.  

 
જ્માયે આણે વભાજને શ્રેષ્ઠ અવણ કયીએ છીએ ત્માયે આણન ે

વાભાજીક ભુલ્માુંકન (વભાજ દ્વાયા થતુું ભુલ્માુંકન)ભાુંથી ભુક્તી ભી જામ છ.ે આણી 
કૃતીને કે પ્રલૃત્તીને વભાજ ળી યીતે ભુરલે છ ેતે અુંગે આણને કઈ નીસ્ફત યશેતી 
નથી. આણ ત તાને અને વભાજને એક જ ની:ળબ્દ પ્રતીબાલ શમ છ;ે ‘ભેં 
શ્રેષ્ઠ કમુું છ ે (I did my best). જ ેકુંઈ ણ કયીએ તે શ્રેષ્ઠ કયીએ એ પ્રકાયન 
તાની જાત વાથેન કયાય વશેર નથી, કઠીન છ,ે ખુફ કઠીન છ.ે છતાું જભેણે એ 
કયાયને ાળ્ય, તેઓ નીયાળા, લીાદ, જીન્દગી પ્રત્મેની પયીમાદ, વાથીદાય પ્રત્મેના 
ગીર–ેળીકલે... ફધાથી ભુક્ત થઈ ગમા, ય થઈ ગમા. તાનુું શ્રેષ્ઠ અવણ કયલુું 
અને જીલનભાું ભુક્તીન આનન્દ ભાણલ એ ફે લચ્ચેના આુંતયઘટક એક વોન્દમવભમ 
વાુંક યચે છ,ે જ ેભાણવને ઉત્તયત્તય લધુ ઉભદા ભાણવ ફનલા તયપ દયી જામ છ.ે 
 

જ્માયે તભે શ્રેષ્ઠ આલાન નીણવમ કય છ ત્માયે તભે તાને સ્લીકૃતી 
આ છ. જ ે ભાણવ તાને સ્લીકાયી ન ળકે એ વભાજની સ્લીકૃતી કઈ યીતે 
ાભલાન ? શ્રેષ્ઠ અવણ કયલાના કયાય દયમ્માન તભે જાગૃત યશ છ, તભાયી 
બુરભાુંથી ળીખતા જાઓ છ. બુરભાુંથી ળીખલાન અથવ છ;ે લધુ પે્રક્ટીવ કયલી, 
થમેરી બરુને પયી ન થલા દલેી અને એ યીતે શ્રેષ્ઠતા તયપ પ્રમાણ કયલુું. આ 
કયાયને ઈભાનદાયીથી ાનાયા તાની બુરની ઉેક્ષા નથી કયતા. તેઓ પ્રત્મકે 
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ક્રીમાનાું યીણાભને અનાત્ભરક્ષી યીતે જુએ છ ે અને ભુરલે છ ે તથા ભશાલયાનુું 
વાતત્મ જાલી યાખીને શ્રેષ્ઠતા તયપ પ્રમાણ કયે છ.ે આ પ્રક્રીમાભાું વાભેર થતા 
ભાણવની જીન્દગી અને કામો પ્રત્મનેી જાગરુકતા લધે છ.ે શ્રેષ્ઠ આનાય ભાણવ 
તે કાભ કયી યષ્ણ છ ેએલુું અનુબલત નથી; કાયણ કે કાભ દયમ્માન અને કાભને 
અન્તે એ આનન્દને ાભત યશે છ.ે  

 
ેરી દૃષ્ટાુંતકથાને માદ કય; ાુંચ લવની કન્મા તાના આઠ લવના 

બાઈને ઉંચકીને યભાડતી શતી. એક ભાણવે ુછ્ુું : ‘તને આ બાય ઉંચકલાભાું થાક 
નથી રાગત ?’ છકયીએ ય વાથે જલાફ આપ્મ, ‘બાય ? અયે, આ ત ભાય 
બઈર છ ે! એને ઉંચકીને પયલાભાું લી બાય કેલ ?’ 

 

ભેઘધનુ 

દદવ શમ્ભેળાું અન ેશી દેત ેશૈં; 
લનાવ ગૈયોંક 
ક્મા તા, 

આક તકરીપ કીવ ફાતવે શતી શૈ ! 

–અજ્ઞાત 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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06 

શ્રેષ્ઠ આલા ભાટ ેબુતકાને દપનાલી દઈ 
લતસભાનને ભાણલા તયપ લીએ... 

‘ધ પય અગ્રીભન્્વ’ન ચથ કયાય જ ે કુંઈ આીએ તે શ્રેષ્ઠ 
આીએ તે અુંગેની ચચાવ કયે છ.ે ડૉન રુઈઝ રખે છ ે : જ્માયે કઈ ક્રીમા 
કયલાભાું આણે ભશત્તભ આનન્દ ભેલીએ છીએ ત્માયે આણા થકી 

અનામાવ શ્રેષ્ઠનુું વજ વન થઈ જામ છ.ે ક્રીમા કયલાભાું, કઈ એક કામવ કયલાભાું 
આનન્દની અનુબુતી થામ ત્માયે આણે જીન્દગીને ુણવણ ેભાણતા શઈએ 
છીએ. નીષ્ક્રીમ યશેલાન અથવ છ ે જીન્દગીને નકાયલી. શ્રેષ્ઠ આલા ભાટ ે
બુતકાને દપનાલી દઈ લતવભાનને ભાણલા તયપ લલુું ડ.ે બુતકાભાું 
યાચનાય ભાણવ ‘એક્ળન’ કયલાથી દુય યશે છ.ે જ ે નીષ્ક્રીમ છ ે તે કઈ 

પ્રકાયનુું વજ વન કયત નથી, શ્રેષ્ઠનુું વજ વન કયલાન ત પ્રશ્ન જ ક્માું ઉદ્બલે 
છ!ે  

♦●♦ 
 

ડૉન ભીગ્મુઅર રુઈઝ ‘ધ પથવ અગ્રીભન્્’ (ચથ કયાય)ની લીસ્તૃત ચચાવ 
કયતી લેાએ શ્રેષ્ઠ અવણ કયલા ભાટ ે ળુું કયલુું જોઈએ, ળુું ન કયલુું જોઈએ અન ે
શ્રેષ્ઠ અવણ કયલાનુું ભશત્ત્લ ળુું છ ેતે વભજાલલાની કળીળ કયે છ.ે આણે જ્માયે 
શ્રેષ્ઠનુું વજ વન કયીએ છીએ ત્માયે કામવ કયતા શઈએ એલુું રાગતુું નથી. થાક ક ે
કુંટા અનુબલાત નથી; કાયણ કે કામવ કયતી લખતે યભ આનન્દન અનુબલ થામ 
છ.ે જ ે કામવ કયતી લખતે થાક કે કુંટા ભશેવુવ થામ, લાયુંલાય ઘડીમા વાભે 
જોલાની ઈચ્છા થામ (શલે અશીંથી છુટલાને કેટરી લાય છ ે !) એ કામવ શ્રેષ્ઠ વજ વન 
ભાટનેુું નીભીત્ત ન ફની ળકે. તભે શ્રેષ્ઠ ક્રીમા કય છ તે એટરા ભાટ ેનશીં કે તભને 
શ્રેષ્ઠ આલાની પયજ ાડલાભાું આલી છ.ે એટરા ભાટ ે નશીં કે તભે કઈને ખુળ 
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કયલા ઈચ્છ છ. એટરા ભાટ ેનશીં કે તભાયે કઈ ઍલૉડવ કે યીલૉડવ જોઈએ છ.ે જ ે
કયલુું તે શ્રેષ્ઠ કયલુું એ તભાય સ્લબાલ ફની જામ છ,ે આદત ફની જામ છ ેઅને તેથી 
જાણે કઈ ક્રીમાકાુંડ કયતા શ એ યીતે શ્રેષ્ઠનુું વજ વન તભાયા થકી થામ છ.ે તભે શ્રેષ્ઠ 
આ છ; કાયણ કે એભ કયલાથી તભને ુણવત: આનન્દની પ્રાપ્તી થામ છ.ે શ્રેષ્ઠ 
આનાય તે જીન્દગીને તીવ્રણે ચાશે છ ે એ લાતની ગલાશી આે છ.ે શ્રેષ્ઠનુું 
અવણ કયલાભાું જીન્દગીન સ્લીકાય છ.ે શ્રેષ્ઠ નશીં આનાય કે નીષ્ક્રીમ ડી 
યશેનાય તાની જીન્દગીને નકાયે છ,ે જીન્દગીને ઈન્કાયે છ.ે નીષ્ક્રીમતા એટરે લો 
વુધી ટરેીલીઝનની વાભે ચુચા ગઠલાઈ જલુું. કઈ આલુું એટરા ભાટ ેકયે છ ેકે 
એભને જીન્દગી જીલલાન ડય રાગે છ.ે તાને અબીવ્મક્ત કયલાનુું જોખભ લશયલા 
તેઓ તૈમાય નથી. અબીવ્મક્તી એટરે જ જીન્દગીનુું શલુું. ભગજભાું ખુફ ઉંચા ઉંચા 
લીચાય બયેરા શમ; યન્તુ તેને એક્ળનભાું ન ભુકામ ત એન કઈ અથવ નથી. 
લીચાયને જો કામાવન્લીત કયલાભાું ન આલે ત અબીવ્મક્તી નથી, યીણાભ નથી અન ે
કદય કે ફદર ણ નથી. ‘ક્રીમા કયલી’ એ ભાણવ જીલન્ત શલાન ુયાલ છ,ે વુંકેત 
છ.ે શ્રેષ્ઠ કયલુું અને શ્રેષ્ઠ આલુું એ વન્દગીન લીમ છ.ે શુું  શ્રેષ્ઠ આુું છુું; કાયણ 
કે શ્રેષ્ઠ આલાનુું શુું  વન્દ કરુું  છુું. શ્રેષ્ઠનુું અવણ એ ભાયી આદત છ.ે શુું  કઈ 
અલાદ લગય શમ્ભેળાું શ્રેષ્ઠ આુું છુું; કાયણ કે એભ કયલાથી શુું  ટલેાઈ ગમ છુું. 
શ્રેષ્ઠ કયલુું અને આલુું એ ભાયે ભાટ ેક્રીમાકાુંડ ફની જામ છ.ે એલુું કયલા ભાટ ેભાયે 
કળીળ કયલી ડતી નથી. એ ભાટનેી પ્રક્રીમાભાું વાભેર થતી લખતે ભને કુંટા 
આલત નથી, થાક રાગત નથી. શ્રષે્ઠનુું વજ વન એ ભાયે ભાટ ે નીતાન્ત આનન્દન 
લીમ છ.ે  

 
બાયતભાું ુજાન ક્રીમાકાુંડ થામ છ ે તેન ઉલ્લખ કયીને રુઈઝ નોંધે છ;ે 

બાયતભાું ુજાન યીલાજ છ.ે રક ભુતીને બગલાન તયીકે સ્લીકાયે છ.ે વભજો ભુતી 
બગલાનનુું સ્લરુ છ.ે તેઓ ભુતીન ે સ્નાન કયાલે છ,ે બજન આયગાલે છ ે અન ે
ભુતીને તાન પે્રભ તથા આદય આે છ.ે ભુતીની વાભે ભન્ત્ર બણ ેછ,ે પ્રાથવના ગામ 
છ ેઅને બજન કીતવન કયે છ.ે અશીં ભુતીનુું ભશત્ત્લ નથી. જ ેબાલથી તઓે ક્રીમાકાુંડ 
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કયે છ ેતેનુું ભશત્ત્લ છ.ે તેઓ જ ેબાલથી પ્રબુને ‘શુું  તભને ચાશુું છુું, તભાયી ુજા કરુું  
છુું’ એલુું કશે છ ે તેનુું ભશત્ત્લ છ.ે અશીં બગલાન જીલન છ.ે બગલાન ક્રીમાભાું 
યીલતવન ાભેરુું જીલન છ.ે બગલાનને ‘શુું  તભને ચાશુું છુું’ એલુું કશેલાન શ્રેષ્ઠ ભાગવ 
જીન્દગીભાું જ ેકુંઈ ણ કયીએ તે શ્રેષ્ઠ યીતે કયલાન છ.ે ‘આન આબાય, પ્રબુ’ 
એભ કશેલાન શ્રેષ્ઠ ભાગવ બુતકાને દપનાલી દઈ લતવભાનની પ્રત્મેક ક્ષણન ે
ઉત્કટતાથી ચાશલાન છ.ે  

 
જીન્દગીએ તભાયી ાવેથી જ ેકુંઈ ણ છીનલી રીધુું તેને જલા દ અને 

ાવે જ ેફચ્મુું છ ેતેને ુણવત: ભાણ. જ્માયે તભે બુતકાને ુણવત: બુરીન ેલતવભાનન ે
ચાશલાનુું ળરુ કય છ, ત્માયે જીન્દગી તભાયી ખુફ કયીફ શમ છ.ે લતવભાન ક્ષણભાું 
જીલલાનુું નાભ જીન્દગી છ.ે તાનુું શ્રેષ્ઠ અવણ કયલા ભાટ ે બુતકાભાુંથી ફશાય 
નીકલુું ડ ેછ.ે બુતકાન ગભ અને લીાદ આણને આખ ફન્ધ કયીને નીષ્ક્રીમ 
ફનલા તયપ દયી જામ છ.ે જ્માયે લતવભાનભાું પ્રલેળ એક્ળનને ગતી આે છ.ે કુંઈ 
ણ અને કઈને ણ ગુભાલલાન વભમ આણી ાવે ક્માું છ ે? અત્માયે આ ક્ષણ ે
જ ેઆણી ાવે છ,ે આણા શાથભાું છ ેતેને ભાણલાનુું છ.ે બુતકાભાું ગયક થઈ 
જલુું એ અધવભૃત્મુ જલેુું છ.ે લતવભાન ક્ષણને ચાશલી એ જ ળાણણન અને જીન્દગી 
જીલલાન વાચ ભાગવ છ.ે બુતકાની વુંગત આત્ભદમા, માતનાઓ અને આુંવુની 
વગાદ રઈને આલે છ.ે 

 
વદૈલ પ્રવન્ન યશેલાના અધીકાય વાથે આણે જન્ભેરા છીએ. પે્રભ 

કયલાના, આનન્દ ભાણલાના અને વલવત્ર પે્રભ લશેંચલાના અધીકાય વાથે આણે જન્ભ 
રીધ છ.ે તભે જીલન્ત છ તેથી જીન્દગીને ભાણ. તભાયાભાુંથી વાય થઈ યશેરી 
જીન્દગીને અલયધળ નશીં. તભારુું  શ્રેષ્ઠ અવણ કયલા ભાટ ે પ્રાપ્ત થમેરી તકન ે
અલયધળે નશીં; કાયણ કે એ ભાગવથી સ્લમું બગલાન તભાયાભાુંથી વાય થઈ યષ્ણા 
શમ છ.ે શ્રેષ્ઠતા ભાટનેુું તાની જાત વાથેનુું કભી્ભેન્ટ શમ્ભેળાું માદ યાખ અને તદ્ 
નુવાય કામવ કય. એક્ળનભાું યશ. તભારુું  અસ્તીત્લ, તભારુું  તાનુું અસ્તીત્લ પ્રબુના 
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અસ્તીત્લની ગલાશી આે છ.ે તભારુું  અસ્તીત્લ જીલન અને ચેતનાન વુંકેત ાઠલે છ.ે 
તાના જ અસ્તીત્લને નકાયલાની બુર કઈએ ળા ભાટ ે કયલી ? આણે કુંઈ જ 
જાણલાની કે વાફીત કયલાની જરુય નથી. ભાત્ર ‘શલુું’ ુયતુું છ.ે જોખભ લશયીન ે
ણ શ્રેષ્ઠ આલુું અને જીન્દગીન આનન્દ ભાણલ એ જ ભશત્ત્લનુું અવય ાડનારુું  
યીફ છ.ે જ્માયે ના ાડલા ઈચ્છ છ ત્માયે ‘ના’ ાડ અને શા ાડલાની ઈચ્છા 
શમ ત્માયે અને ભાત્ર ત્માયે જ ‘શા’ ાડ. તભને તભાયાણુું દાખલલાન, ‘તભે’ 
ફનલાન કે શલાન શક્ક છ.ે તભે ત્માયે જ ‘તભે’ શઉ છ જ્માયે તભારુું  શ્રેષ્ઠ આ 
છ, શ્રેષ્ઠથી ઓછુું કુંઈ ન ખે એલ આગ્રશ (તાની ાવે) વેલ છ. જ્માયે તભે 
શ્રેષ્ઠ અવણ નથી કયતા ત્માયે ‘તભે’ ફનલાના તાના જ અધીકાયને નકાય છ. આ 
એક એલુું ફીજ છ ેજનેી ભાલજત તભાયે તભાયા ભનની અન્દય કયલી જોઈએ. તભને 
જ્ઞાનની કે ભશાન તાત્ત્લીક વુંકલ્નાઓની જરુય નથી. તભને ફીજાઓની સ્લીકૃતીની 
આલર્શમક્તા નથી. તભાયે ત જીલન્ત યશીને તભાયાભાું છુામેરી દીવ્મતાને પ્રકટ 
કયલાની છ.ે તાને અને ફીજાઓને ચાશતાું ચાશતાું તાનાભાું યશેરી દીવ્મતાન ે
પ્રકટ કયલાનુું આવાન છ.ે પ્રબુને ‘શુું  આને ચાશુું છુું’ કશેલાન આ શ્રેષ્ઠ ભાગવ છ.ે 

 
અશીં ચચેરા પ્રથભ ત્રણ કયાય ત્માયે જ કામવયત ફનળે જ્માયે તભે તભારુું  

કામવ શ્રેષ્ઠ યીતે કય. તભે શમ્ભેળાું ળબ્દની લીત્રતાને જાલી ળકળ (શેર કયાય) 
એલા ભ્રભભાું યશેળ નશીં. તભાયી નીત્મક્રભ જલેી આદત ખુફ ભજફુત છ ે અને 
ભનપ્રદેળભાું તેનાું ભુ ઉંડાું છ;ે યન્તુ તભારુું  જ ેશ્રેષ્ઠ છ ેતે આલાભાું એ અલયધ 
ઉબ નશીં કયે. તભે કઈ ણ લાતન ેઅુંગત યીતે તાના ય નશીં ઓઢી ર એલુું 
શમ્ભેળાું ફનલાનુું નથી.  

 
તેભ છતાું, વભાજને શ્રેષ્ઠ અવણ કયલાના કયાયને લગી યશ. તભે 

ક્માયેક લધુ એકાદ ધાયણા ફાુંધીને ચાર એલ વમ્બલ છ.ે છતાું તભે તભારુું  શ્રેષ્ઠ 
આી ળક છ. 
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ભેઘધનુ 

કઈ જીત ફાકી શૈ, કઈ શાય ફાકી શૈ... 
અબી ત જીન્દગીકા વાય ફાકી શૈ... 

મશાું વે ચરે શૈં , નઈ ભુંઝીર કે રીમે, 
મે એક ન્ના થા... 

અબી ત કીતાફ ફાકી શૈ !! 
 

–અજ્ઞાત 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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07 
વલસત્ર ભુક્તીની લાતો થામ છે;  

યન્તુ આણે જે છીએ તે શોલા ભાટે ભુક્ત છીએ ખયા ? 

  ‘‘આણે જ ેભુક્તીની લાત કયીએ છીએ, જ ેભુક્તીની ળધ કયીએ 
છીએ, એ ભુક્તી એટરે આણે જ ેછીએ તે જ શલાની અને દેખાલાની ભુક્તી. 
આ ભુક્તી ત આણે તાના શાથે જ ખઈ ફેઠા છીએ. જો આણે આણી 
જીન્દગી તયપ નજય નાખીળુું ત વભજાળે કે ભટ ેબાગે આણ ેજ ેકયીએ 

છીએ તે ફીજાઓને ખુળ કયલા ભાટ ેઅન ે ખુળ યાખલા ભાટ ે કયીએ છીએ. 
ફીજાઓ દ્વાયા આણને સ્લીકૃતી ભે એટરા ભાટ ેઆણ ે કેલા કેલા ઢોંગ 
યચીએ છીએ ! આણે ‘આણ’ે ભટી જઈએ એટરી શદ ે ફીજાને યાજી 
યાખલા ભાટ ેસ્લાુંગ યચીએ છીએ. ભુક્તીન અથવ છ ે: આણે જ ેછીએ એ જ 
પ્રગટ થઈએ. તાની જાત વાથેના ચાય કયાય આણને ભુક્તીની પ્રાપ્તી 

તયપ દયી જામ છ.ે’’  
♦●♦ 

 
ફધા જ ભુક્તીની લાત કયે છ.ે દુનીમાબયભાું જુદા જુદા રક, જુદા 

જુદા દેળ, જુદી જુદી જાતીઓ ભુક્તી ભાટ ેઝઝુભી યષ્ણાું છ.ે યન્તુ ભુક્તી છ ેળુું ? 
અભે અભેયીકાભાું યશેનાયા ભુક્ત દેળભાું યશેતા શલાનુું ગોયલ રઈએ છીએ; યન્તુ ળુું 
અભે ખયેખય ભુક્ત છીએ ? આણ ેજ ેછીએ તે શલા ભાટ ેઅને વ્મક્ત થલા ભાટ ે
ભુક્ત છીએ ? જલાફ શમ્ભેળાું ‘ના’ ભાું આલે છ.ે ભુક્તીન વમ્ફન્ધ ભાનલ શલાના 
જુસ્વા વાથે છ,ે આણે જ ેછીએ તે વ્મક્ત થલા વાથે છ.ે ઈભાનદાયીથી લીચાય 
કયીએ, આણ ેજ ેછીએ ત ેસ્લરુે વ્મક્ત થલાની ભુક્તી ધયાલીએ છીએ ? આણ ે
‘ભશરુું ’ શેમાવ લગય જીલી ળકીએ છીએ ? આણે જભેને ચાશીએ છીએ તેભન ે
ચાશલાન અને જભેને ધીક્કાયીએ છીએ તેભને ધીક્કાયલાન અધીકાય બગલી 
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ળકીએ છીએ ? જયા વચ, આણને ભુક્ત થલાથી કણ યકે છ ે ? આણ ે
વયકાયને દીત ઠયેલીએ છીએ, આણે શલાભાન ય દન ટર ઢીએ છીએ, 
આણે ભાતાીતાને જલાફદાય રેખીએ છીએ, આણે ધભવને, બગલાનને અન ે
ભીત્રને શીનુું નાીમેય ફનાલીએ છીએ. કેટરાક કશે છ,ે ‘રગ્ન કમાું અને ભાયી 
ભુક્તી શણાઈ ગઈ.’ છુટાછડેા રીધા છી આણે ભુક્ત ફનીએ છીએ ? રગ્ન ુલ ે
ળુું આણે ભુક્ત શતા ? ભુક્ત થલાથી આણને ખયેખય કણ યકે છ ે? આણી 
ભુક્તી વાભેન ભટ અને એકભાત્ર અલયધ, આણે તે છીએ. 

 
આણને એ લાતનુું સ્ભયણ છ ેકે, ઘણાું લો ુલે આણે ભુક્ત શતા. એક 

એલ વભમ શત જ્માયે આણે ભુક્તીન અનુબલ કયતા શતા અને ભુક્ત યશેલાનુું 
આણને ગભતુું શતુું. ક્રભળ: એ ભુક્તી આણે ગુભાલતા ગમા અને આજ ે ત 
આણને માદ ણ નથી કે ભુક્તી ળુું છ ે! 

 
આણે ફે, ત્રણ કે ચાય લવના ફાકને જોઈએ ત્માયે ભુક્તી કને કશેલામ 

તે વભજી ળકીએ. તેઓ ભુક્ત ભાનલ છ.ે જલેા છ ેતેલા દેખાલુું અને જ ેગભે તે કયલુું 
તે એભન સ્લબાલ છ.ે તે જ ેનથી એ ફતાલલાની કળીળ આ ઉમ્ભયના ફાક 
કદી નશીં કયે. આ ફાક ભુક્ત કેભ છ ે? કાયણ કે શજુ એભને ળીક્ષણ ભેલલાન 
પ્રાયમ્બ થમ નથી ! શજુ તેઓ જ ુંગરી અલસ્થાભાું છ.ે શજુ તેઓ પુર, લન, ાણી 
કે લૃક્ષની અલસ્થાભાું છ.ે ફે લવના ફાકના ચશેયા ય ફનાલટ લગયનુું ળુદ્ધ સ્ભીત 
પયકતુું દેખાળે. ફાકને જ્માયે યડલાની ઈચ્છા થામ ત્માયે યડી રે છ.ે ફાકને જ્માયે 
યડલાની ઈચ્છા થામ ત્માયે યડી રે છ.ે રુદન છુાલલાની જરુય એને ડતી નથી. 
તાનુું કાભ કઢાલી રલેા કૃત્રીભ સ્ભીત પેંકતા ણ એને ક્માું આલડ ે છ ે ? તઓે 
દુનીમાની ખજ કયી યષ્ણા છ.ે એભને બુતકા વતાલત નથી. બલીષ્મની ચીન્તા 
નથી. તઓે ત ભાત્ર અને ભાત્ર લતવભાનભાું જીલતા શમ છ.ે ફાક તયીકે જીન્દગીન ે
ભાણલી તે એભન વશજ સ્લબાલ છ.ે એભને પ્રશ્ન ુછલાભાું વુંકચ નથી થત, ગભ–
અણગભ દળાવલલાભાું ક્ષબ નથી થત, તેઓ જલેા છ ેતેલા અબીવ્મક્ત થલાનુું ફ્રીડભ 
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ભાણે છ.ે આલુું કયતી લખતે એભને યીણાભની ચીન્તા વતાલતી નથી. ફાક પે્રભ 
કયલાથી અને પે્રભ ભેલલાથી ડયતાું નથી. એક લાય કઈ પે્રભ કયનારુું  ભે ત 
એભના પે્રભભાું ઓગી જતાું ફાકને લાય રાગતી નથી. બુતકાથી ળયભ 
અનુબલલી કે બલીષ્મની ચીન્તાભાું ડફુી જલુું, એ ફાકની દુનીમાભાું કદી ફનતુું 
નથી. 

ુખત લમનાું ભાણવને થમુું છ ેળુું ? તેઓ ફાક જલેા કેભ નથી ? તેઓ 
જલેા છ ેતેલા દેખાલાથી ડયે છ ેકેભ ? એભને બુતકાન બાય કેભ રાગે છ ે? એભને 
લીકયા બલીષ્મની ચીન્તાઓ કેભ વતાલે છ ે ? તેઓ આત્ભશત્મા કેભ કયે છ ે ? 
(ફામ ધ લે, ફે લવના ફાકે આત્ભશત્મા કયી શમ એલા વભાચાય આના ધ્માન 
ય કદી આવ્મા છ ે ?) આણે ફાકથી આટરા ફધા અરગ કેભ છીએ ? 
વુંજોગના ળીકાય શલાના નાતે આણે એટરુું કશી ળકીએ કે આણી વાથે કુંઈક 
ખુફ જ ખયાફ, ખુફ જ દુ:ખદ ફન્મુું છ;ે જનેે કાયણે આણે આલા છીએ. ફન્મુું છ ે
એલુું કે આણી ાવે અને આણા ભાટ ે કીતાફના કામદા છ ેજનેે આણે લળ 
થલાનુું છ.ે આણી વાભે ભશાન ન્મામાધીળ છ,ે જઓે આણને પ્રતીક્ષણ, આણુું 
પ્રતીલતવન જજ્ કયે છ,ે ભુરલે છ.ે આણે વભાજની ફીરીપ વીસ્ટભ (ભાન્મતાનુું 
તન્ત્ર)ના ળીકાય છીએ. (ફાય ચડી બણેરા ઉદ્યગતી વાથે એભ.ફી.એ. થમેરી 
કન્માનાું રગ્ન થામ ? ફીરીપ વીસ્ટભ !) વભાજ નાભન ન્મામાધીળ, વભાજન 
ળીકાય ફનેરા દુ:ખથી કણવતા ભાણવ અને જડ ભાન્મતાઓનુું તન્ત્ર આણી 
ભુક્તીને શણી નાુંખે છ,ે આણને ફાક ફનલાથી અટકાલે છ.ે એક લાય આણુું ભન 
એ ફધા કચયાથી પ્રબાલીત થઈ જામ એટરે આણે આનન્દ ગુભાલી ફેવીએ છીએ. 
ભાણવેભાણવે અને ેઢી–દય–ેઢી આ પ્રકાયની તારીભ ભાનલ–વભાજભાું ફીરકુર 
વશજ ગણામ છ.ે જો તભાયાું ભાતા–ીતા તભને ફીજાઓથી અરગ ડલા ભાટ ેબાુંડ ે
ત એભાું એ ફીચાયાુંઓન કઈ દ નથી. વભાજભાું એભનુું ઘડતય જ એ યીતે થમુું 
શમ ત્માયે તભે એભની ાવે ફીજી ળી અેક્ષા યાખી ળક ? લી, આ ફધ તભાયા 
જુના કચયાન ણ જાદુ છ.ે આણે તાની જાત વાથેના જયીુયાણા કયાયની ફેડી 
તડીને અશીં ચચરેા નુતન ચાય કયાય વાથે તાને જોડલા ડળે. તભને દુબાલતાું 
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તભાયાું ભાતાીતાને, તભાયા ભીત્ર અને સ્લજનને કે તભને તાને દીત ઠયેલલાન 
કે ધીક્કાયલાન કઈ અથવ નથી. કાયણ કે તઓે વો જ ેભાન્મતાના તન્ત્રભાું ઘડાઈને 
આવ્માું છ ે તેને અનુવયીને તાના પ્રતીબાલ દાખલે છ.ે એકફીજા યના 
દાયણને અટકાલલાન આ વભમ છ.ે તાના જુના કયાયભાું યીલતવન રાલીન ે
સ્લનીમુક્ત ન્મામાધીળના જુરભથી ભુક્ત થલાન આ વભમ છ.ે વભાજના ળીકાય 
ફનલાની બુભીકાન અન્ત રાલલ શમ ત નુતન ચાય કયાય વાથે તભારુું  ગઠફન્ધન 
થલુું જોઈએ. 

તભે લાસ્તલભાું એક નાનકડુું ફાક છ જ ે શજુ ુખત ફન્મુું નથી. 
તભાયાભાું છુામેરા એ ફાકને પયીથી ઉજાગય કય. જ્માયે તભે ગેરગમ્ભત કય 
છ, ગેભ યભ છ, ીમાન કે શાભોનીમભ લગાડ છ, કલીતા યચ છ, ગીત 
ગણગણ છ કે ગીતને વુંગીતના રમભાું ઢા છ, ેઈન્ટીંગ કય છ, પ્રકૃતીનાું 
વાન્નીધ્મભાું ખલાઈ જાઓ છ ત્માયે તભે જીન્દગીની પ્રવન્નતભ ક્ષણભાુંથી વાય 
થાઓ છ અને તભાયાભાું છુામેરુું ફાક ુન: પ્રગટ થામ છ.ે જ્માયે તભાયાભાુંથી 
વચ્ચાઈુલવક તભે અબીવ્મક્ત થાઓ છ ત્માયે ન ત તભે બુતકાની ચીન્તા વેલ 
છ, ન ત તભને લીકયા બલીષ્મન બમ વતાલે છ.ે તભે ભાત્ર લતવભાનભાું જીલતા 
શલાને રીધે ફાક જલેા ફની યશેલાનુું વદ્બાગ્મ પ્રાપ્ત કય છ. 

ભેઘધનુ 

આક જો ઝુક કય જો ભીરતા શગા, 
ઉવકા કદ નીશ્ચીત આવ ેઉંચા શગા. 

–અજ્ઞાત 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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08 

દૃષ્ટી ફદરીએ ત્માયે જીન્દગી જીલલા ભાટનેી  
લધુ ઉર્જસ પ્રાપ્ત થામ છે 

‘તાય અલાજ ખુફ ખયાફ છ,ે તુું ફયાડા ાડલાનુું ફન્ધ કય’ એલુું 
ફાલ્માલસ્થાભાુંથી વાય થતી દીકયીને ભાતા દ્વાયા કશેલામુું. જીન્દગી વાથે 

એક કયાય થઈ ગમ, ભાય અલાજ ફેવુય છ,ે ભાયે ગાલાનુું નથી. પ્રાથભીક 
ળાાભાું નલ લવના છકયાને કશેલાભાું આવ્મુું, તને ફરતા ત આલડતુું નથી, 
તુું લક્તૃત્લ સ્ધાવભાું કેલી યીતે બાગ રેલાન ? એક જાડી છકયીને કશેલામુું, 
તારુું  ળયીય ત જો, તુું નૃત્મની તારીભ ળી યીતે રઈ ળકે ? જીન્દગી આ 
પ્રકાયના કયાયથી છલામેરી યશે છ,ે ‘શુું  ગીત ગાઈ ન ળકુું, શુું  ટફેર ટનેીવની 
સ્ધાવભાું બાગ ન રઈ ળકુું, શુું કુળ લક્તા ન ફની ળકુું...’ આ યીત ે

કયાયફદ્ધ થમેરુું જીલન ધયાલત ભાણવ નીયન્તય કઈ ને કઈ બમથી ીડાત 
યશે છ.ે 

                             ♦●♦ 

ેરી છકયી લીવ લવની થળે ત્માયે ણ ુયાણા કયાયથી ઘેયામેરી યશેળે, 
ભાય અલાજ વાય નથી, શુું  શ્રતાઓ વભક્ષ કદી ગીત ગાઈ ન ળકુું. આ પ્રકાયના 
કયાયથી ઘેયામેર ભાણવ છલેટ ે જીન્દગીને તાની યીતે જીલલાની ભાટનેી ભુક્તી 
ગુભાલી ફેવે છ.ે ભુક્તી ગુભાવ્માની વબાનતા ભાણવને ચાય કયાયના અનુળાવન 
તયપ દયી જામ છ.ે 

 
ડૉન ભેગ્મુઅર કશે છ;ે તભે આખી જીન્દગીભાું જ ેકુંઈ ણ ળીખમા છ તે 

ફધુું જ બુરી જલાની શુું  તભને શીભામત કરુું  છુું (જુના કયાયના અગ્નીવુંસ્કાય !) આ 
નલી વભજ અને નુતન સ્લપ્ન તયપનુું ભુંગર પ્રમાણ શળે. ‘શુું  ગીત ગાલા ઉબી થઈળ 
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ત ફધાને કેલુું રાગળે ? ફધા ભજાક–ભર્શકયી નશીં કયે ?’ આ બમને ભાયી શઠાલીન ે
ગીત ગાલા ભાટ,ે તયલાનુું ળીખલા ભાટ,ે ચેવ યભલા ભાટ ે કે અબીનમ કયલા ભાટ ે
મદ્ધા ફનલુું ડળે, જુના કયાય વાભે ફગાલત કયલી ડળે. એક લાય આ પ્રક્રીમા 
ળરુ થળે એટરે નુતન ચાય કયાય જીન્દગીભાું ચભત્કાયીક યીલતવન વજ વલાન 
પ્રાયુંબ કયળે. તભે જ ેસ્લપ્ન જુઓ છ, તભે જ ેસ્લપ્ન વેલ છ એ તભારુું  તાનુું 
વજ વન છ.ે તભે લાસ્તલીકતા અુંગેન દૃષ્ટીકણ ફદર એટરે જીલનભાું નકવને ફદર ે
સ્લગવનુું વજ વન થળે. જીલનભાું નકવ વજ વલુું કે સ્લગવ એ ભાણવે તે નક્કી કયલાનુું છ.ે 
લી તાની ઈચ્છા પ્રભાણે સ્લગવ ક ેનકવ વજ વલાની ળક્તી દયેક ભાણવભાું શમ જ 
છ.ે તભે અરગ સ્લપ્ન જોલાનુું સ્લપ્ન જોલા ભાટ ેતભારુું  દીભાગ, તભાયી કલ્નાળક્તી 
અને તભાયી રાગણીઓન ઉમગ ળા ભાટ ે ન કય ? ભાણવની જીન્દગીભાું 
રાગણીઓન વદ્ઉમગ સ્લગવ અને દુરુમગ નકવ વજ વલાની તાકાત ધયાલે છ.ે 
ભાત્ર તભાયી કલ્ના ળક્તીન ઉમગ કય અને જુઓ કે કેટર ભશાન ચભત્કાય 
આકાય ાભે છ.ે કલ્ના કય કે તભાયી ાવે અરગ દૃષ્ટીથી દુનીમાને જોલાની ળક્તી 
છ.ે જટેરી લાય તભે આુંખ ખર છ એટરી લાય લીશ્વને અરગ સ્લરુે જુઓ છ 
તથા અનુબલ છ. શલે તભે તભાયી આુંખ ફુંધ કય અને થડી ક્ષણ છી પયીથી 
ખર. શલે તભે ળુું જુઓ છ ? તભને લૃક્ષભાુંથી પે્રભ નીતયત દેખાળે. તભને 
અલકાળભાુંથી પે્રભ અલતયત નજયે ડળે. તભને પ્રકાળભાુંથી પે્રભન આલીબાવલ થત 
નજયે ડળે. તભાયી આજુફાજુની તભાભ ચીજલસ્તઓુભાુંથી પે્રભ લશેત દખેાળે. આ 
યભ આનન્દની અલસ્થા છ.ે તભે દયેક લસ્તુઓભાુંથી પે્રભ વીધ તભાયી તયપ લશી 
યષ્ણ શલાનુું ભશેવુવ કયળ. તભાયા તાનાભાુંથી અને અન્મ વો ભાણવ તયપથી 
તભને પે્રભ પ્રાપ્ત થત શલાની અનુબુતી થલા ભાુંડળે. અયે, લીાદગ્રસ્ત કે ગુસ્વે 
થમેરા ભાણવ ણ તભાયા પ્રતી પે્રભ લશેત ભુકતા શમ એલુું તભે અનુબલળ. 

 
ભાણવ તાની કલ્નાળક્તી અને ફદરામેરા દૃષ્ટીકણની ભદદથી નલી 

જીન્દગી જીલલાનુું ળરુ કયે છ.ે નલાું સ્લપ્ન જોઈ ળકે છ ેઅને બમ, લીાદ તથા 
નીષ્પતાની આળુંકાથી ભુક્તી ાભી ળકે છ.ે એક એલા જીલનન પ્રાયુંબ થામ છ ે
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જ્માું ભાણવે તાના અસ્તીત્લ અુંગે, તાનાું લતવનવ્મશાલાય અુંગે કઈ ખુરાવા 
આલાના શતા નથી, જ્માું ભાણવ તે જ ેછ ેએ સ્લરુે વ્મક્ત થઈ ળકે છ.ે 

 
કલ્ના કય કે તભે આનન્દભાું યશેલા ભાટનેી અને જીન્દગીને ભાણલા 

ભાટનેી અનુભતી ધયાલ છ. તભારુું  જીલન વુંધવથી અને લીાદથી ભુક્ત થઈ જળે. 
તાની વાથેન કે અન્મ કઈ વાથેન વુંઘવ નીભુવ થઈ જળે.  

 
કલ્ના કય કે તભે એલી જીન્દગી જીલી યષ્ણા છ જ ે તભાયા સ્લપ્નની 

અબીવ્મક્તી વાભેના બમથી ભુક્ત છ.ે તભાયે ળુું જોઈએ છ ેએ તભે જાણ છ, તભાયે 
ળુું નથી જોઈતુું એની ણ તભને જાણ છ ેઅને તભાયે એ ક્માયે ભેલલુું છ ેએ લાતથી 
ણ તભે લાકેપ છ. તભે જ ેયીતે તભાયી જીન્દગીને ફદરલા ચાશ છ, ફદરલા ભાટ ે
ભુક્ત છ. તભે ળુું ઈચ્છ છ એ કશેલાથી તભે બમ અનુબલતા નથી તથા કઈ લાત 
ભાટ ેકઈ ને ણ શા કે ના કશેલાથી ડય અનુબલતા નથી. 

 
કલ્ના કય કે તભે તભાયાું લતવનવ્મલશાય ભાટ ેફશાયના ન્મામાધીળ દ્વાયા 

ભુરલાઈ યષ્ણાના બમથી ભુક્ત છ. તભે ફીજાઓ તભને કેલા જોલા ઈચ્છ ે છ ે તેન ે
આધાયે તભાયાું લતવનને આકાય આલાથી ફચી ળકળ. તભાયા અુંગે અન્મના 
અબીપ્રામ ભાટ ેતભે કઈ યીતે જલાફદાય ઠયતા નથી. શલે તભાયે કઈને નીમન્ત્રણ 
શેઠ યાખલાની જરુય નશીં ડ ેઅન ેતભાયે કઈના નીમન્ત્રણ શેઠ જીલલાની જરુય 
ણ નશીં યશે. 

 
તભે કલ્ના કય કે ફીજાઓન ન્મામ તળ્યા લગયનુું જીલન તભે જીલી 

યષ્ણા છ. તભે અન્મને ખુફ વશેરાઈથી ક્ષભા આી ળકળ અને તભાયી અન્મન 
ન્મામ તલાની લૃત્તીને ણ જતી કયળ. તભાયે તાને વાચા વાફીત કયલાની 
જરુય નશીં ડ ેઅને ફીજાને જુઠ્ઠા ઠયેલલાની કડાકુટભાુંથી મે ભુક્તી ભી જળે. તભે 
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તભાય તાન અને અન્મન આદય જાલ તથા ફીજાઓ ાવેથી લત આદય 
ાભ. 

 
તભે કલ્ના કય કે ચાશલાના અને ફીજાઓ દ્વાયા ચાશના ાભલાના ક ે

નશીં ાભલાના બમથી તભે ભુક્ત છ. તભે જડ અને ચેતન કઈ ણ દાથવ ક ે
વ્મક્તીને પે્રભ દળાવલલા ભાટ ે ભુક્ત છ, હૃદમ ખુલુ્લું યાખીને જગતભાું પ્રલેળલા ભાટ ે
ભુક્ત છ, કઈ ભને દુબાલળ ત નશીં ને ? એલા બમથી તભે ભુક્ત છ. 

 
કલ્ના કય કે તભે જીન્દગીની ખજ આદયલા ભાટ ેઅને વાભે ચારીન ે

જોખભ નતયલા ભાટ ેભુક્ત છ. તભને દુનીમાભાું યશીને જીલલાન ડય નથી રાગત 
અને ભૃત્મુન બમ ણ તભને જલત નથી. 

 
કલ્ના કય કે તભે જલેા છ તલેા જ તભને તાને ગભે છ અને ચાશ 

છ. તભે તભાયાું ળયીયને અને તભાયા વુંલેગને, તેઓ જ ે કઈ સ્થીતીભાું છ ે ત ે
સ્થીતીભાું ચાશ છ. તભે જાણ છ કે તભે – જલેા છ તેલા – ુણવ છ અને તાન ે
ુણવત: સ્લીકાય છ. શુું  તભને આ ફધી કલ્નાઓ કયલાનુું એટરા ભાટ ેકશુું  છુું કે એ 
ફધી જ કલ્નાઓ લાસ્તલીકતાભાું યીણભલાની વુંબાલના ધયાલે છ.ે વલવ તયપન 
પે્રભ જ એક એલી ળક્તી ધયાલે છ ેજ ેતભને યભ આનન્દ અને ળાન્તીન અનુબલ 
કયાલી ળકે. વભષ્ટીના પે્રભભાું શલુું, વભષ્ટીને પે્રભ કયલ એન અથવ જ એ છ ેકે યભ 
આનન્દભાું યશેલા ભાટનેા આળીલાવદ ાભલા, કૃા ભેલલી. આ સ્થીતીને ાભીને તભે 
તભાભ દીળાઓભાુંથી પે્રભ તથા આદયને ાભી ળકળ. કઈ ણ ભાણવ શમ્ભેળાું આ 
સ્થીતીભાું યશી ળકે છ.ે એ સ્થીતી જભેાું યભ આનન્દ અને ળાન્તી વીલામ ફીજુ ું કુંઈ 
નશીં શમ. આ ુલે કેટરાક એ સ્તય વુધી શોંચ્મા છ.ે તભે ણ શોંચી ળક છ. 
કાયણ કે એભની અને તભાયી લચ્ચ ેકઈ બેદ નથી, કઈ તપાલત નથી. એક લાય 
દીવ્મ પે્રભના વામ્રાજ્મ શેઠ જીલલાન આનન્દ ભેલળ ત જીન્દગીબય તેન 
આનન્દ ાભલા તયપ લલાની ઈચ્છા યશેળે. દુનીમા ખુફ આશ્ચમવજનક અન ે
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વોન્દમવભમ છ.ે જ્માયે પે્રભ ભાણવની જીલનળૈરી ફની જામ છ ેત્માયે જીન્દગી વય 
અને ભાણલા મગ્મ ફની યશે છ.ે નુતન ચાય કયાયને વભજીએ, આત્ભવાત કયીએ 
અને તદનુવાય ળે જીલન ગઠલીએ.  

આભીન...    

ભેઘધનુ 

દય વભલાયે લશેરી વલાયે 
શુું  કાચી ાકી ઉંઘભાું શઉં ત્માયે, 
પ્ા ભને રા..મ્..ફી પ્ી કયીને 

નકયીએ નીકી જામ 
તે છ.ે...ક 

ળનીલાયે ાછા આલે... 
શુું  પ્ા કયતાુંમ લધાયે ત  
ળનીલાયની યાશ જોઉં છુું; 

કાયણ કે પ્ા ત નાસ્ત રાલે, 
યભકડાું રાલે; 

ણ ળનીલાય...! 
ળનીલાય ત ભાયા પ્ાને રઈ આલે ! 

...કીયણવીંશ ચોશાણ... 
 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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09 

શાલવડવ મુનીલવીટીનાું આચયણવુત્ર 
 

છતાં ણ કમેસ જ ર્જઓ 

 
તભને એક યચનાત્ભક કાભ વાકાય કયલાભાું લો રાગે, 

એન નાળ એક યાતભાું થામ; 

છતાું ણ તે કામવ કમે જ જાઓ. 
 

રક બરે તકવશીન શમ, સ્લાથી શમ; 

છતાું ણ તેભને પે્રભ કયતા જ યશ. 
 

આજ ેતભે જ ેવારુું  કાભ કયળ, તે કદાચ બુરાઈ જળે; 

છતાું ણ વાયાું કાભ કમે જ જાઓ. 
 

જો તભે વારુું  કાભ કયળ ત રક તભાયા ભાથે  
કઈ છુ અને સ્લાથી શેતુન આય ભુકળે; 

 છતાું ણ વાયાું કાભ કયતા જ યશ. 
 

પ્રાભાણીક અને સ્ષ્ટલક્તા ફનલાથી તભને ભુર્શકેરી ડી ળકે; 

છતાું ણ પ્રાભાણીક અને સ્ષ્ટલક્તા જ ફન. 
 

લીશ્વને તભારુું  શ્રેષ્ઠ અવણ કય અને ભોં ય રાત ખાલ; 

છતાું ણ લીશ્વને તભારુું  શ્રેષ્ઠ જ અવણ કયતા યશ. 
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ભશાન લીચાય ધયાલતા ભશાન ભાણવને ણ નાનાભાું નાનુું 
ભગજ ધયાલતા નાનાભાું નાના ભાણવ નષ્ટ કયી ળકે છ;ે 

છતાું ણ તભે ભશાન લીચાય કયતા જ યશ. 
 

જ ેનલુું છ ેતે નલુું ણ શમ, નલા સ્લરુભાું જુનુું ણ શમ; 

છતાું ણ નલા નલા પ્રમગ ચારુ જ યાખ. 
 

રક કશે ત છ ેકે કચડામેરાઓની તેભને ચીન્તા છ;ે 
ણ શકીકતે ત તેઓ ણ ભાત્ર પ્રબાલળાીને જ ુજ ેછ.ે 

છતાું ણ કઈ ને કઈ કચડામેરાઓની ચીન્તા કયતા જ યશ. 
 

ભશાન લીચાય શમ્ભેળાું ભશાન લાસ્તલીકતાભાું ન ણ રટામ; 

છતાું ણ પ્રમત્ન કયતા જ યશ. 
 

જો તભે વપ ફનળ,  
ત તભને ભીત્ર ફનાલટી ભળે અને ળત્રુઓ વાચા; 

છતાું ણ તભે વપતા ભેલતા જ યશ.  
 

 
♦ 

અનુક્રભણીકા 

 
 
 



આનન્દની ખોજ        http://govindmaru.wordpress.com    51 

 

અંતીભ ટાઈટર ેજ 

જીલનના એજન્ડા ય શેરી આઈટભ ‘પ્રેભ’ છ.ે 

ભાયી લીકયા ભમાવદાઓ છતાું; 
ભને પે્રભ કયનાયા 
ચન્દ નીભ–ાગરનુું ાલક સ્ભયણ કયીને, 
શુું  એકલીવભી વદીના આયુંબની 
ઉજલણી કયલા ઈચ્છુું છુું. 
જઓે ભાત્ર 

ભાયા વદ્ગુણને જ પે્રભ કયે છ,ે 
એ રક ખયેખય ખતયનાક છ.ે 
ભાયી ભમાવદાઓ ભને લશારી છ;ે 
કાયણ કે એ ભમાવદાઓ 
ભને ભાણવ તયીકે જીલલાની ભકાળ (સ્ેવ) આે છ.ે 
શુું  કેલ ભાણવ તયીકે ભયલા ઈચ્છુું છુું. 
ભક્ષ ભાયા એજન્ડા ય નથી. 
–ગુણલંત ળાશ 

 
 

અનુક્રભણીકા  
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M 

અભાયાં પ્રકાળનો 
નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુું ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક 

ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુું પ્રકાળન કયલાનુું કામવ ઉાડી 

રીધુું છ.ે અભાયાું પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ે લાચકને ઘણુું 

ખરુું  ની:ળુલ્ક ભતાું યશે તેલ અભાય પ્રમાવ યશેળે. અભે 4th October, 

2015 વુધીભાું નીચે ભુજફની વાત ઈ.ફુક્વનુું પ્રકાળન કમુું છ ે: 

1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 

25 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 01  ( ાનાું : 113; ભુલ્મ : 

ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 25 

રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 02 ( ાનાું : 108 ; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 03 ( ાનાું : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) 

– ‘લીલેક–લલ્લબ’ ( ાનાું : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખેર ચીન્તનાત્ભક 

રેખભાુંથી તાયલી કાઢરે 206 યૅળનર ભુદ્દાઓન ગ્રુંથ (ઈ.ફુક) – 

‘લીલેકલીજમ’ ( ાનાું : 131; ભુલ્મ : ભપત) 
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6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાુંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ ( ાનાું 

: 53; ભુલ્મ : ભપત) 

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાુંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાું 

ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ ( ાનાું : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના ભથાે  ‘અભીવ્યક્તી–ઈ.બ ક્સ’ લીબાગ  

http://govindmaru.wordpress.com/e-books/ ભાું ઉયક્ત સાતેય 

ઈ.ફુક્વ ભુકી છ.ે વો લાચક ફન્ધઓુને ત્માુંથી તે ડાઉનરડ કયી રેલા લીનન્તી 
છ.ે ઘણા નલા ળીખેરાઓને કે લમસ્કને ઈ.ફુક ડાઉનરડના લીધીની પાલટ 
નથી; તલેા લાચકભીત્ર, ભન ે govindmaru@yahoo.co.in ય, તાનાું 

નાભ–વયનાભા વાથે ભેર રખળે ત વપે્રભ ઈ.ફુક્વ ભકરલાભાું આલળે. 

ભણી ભાય ુ

●‘ઈ.ફુક’ પ્રકાળક● 
405, વયગભ એાટવભેન્ટ,  

કૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી. 
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 95 37 88 00 66 
ઈ.ભેઈર : manimaru1712@gmail.com 

 
અનુક્રભણીકા 
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