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અકણ 

 

‘ટીન–એજ’ભાાં ફૉમફે્રન્ડ 
ફનાલલાથી અને વકે્વ 

ભાણલાથી ફચીન ેયશેરી વાંસ્ટકાયી 
દીકયીઓને... 
અબીનન્દન 
ળુબેચ્છા 

અન ે
આળીલાકદ વાથ ે
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ઈ.બુકનુું સ્વાગત છે 

‘ટીન–એજ’ભાાંથી વાય થઈ યશેરી ભાવુભ, નીદો દીકયીઓને 
ઉદ્દળેીને ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈનીકભાાં ‘ળીક્ષણ અને વાંસ્ટકાયની વભસ્ટમાઓ’ 

કૉરભભાાં ભાયી એક રેખભાા પ્રવીદ્ધ થઈ. ત્માય છી એ રેખ ‘ટીન–
એજભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ એ ળીકક શેઠ ુસ્ટતીકા સ્ટલરુે પ્રકાળીત 
થમા.  

‘ટીન–એજભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ એ ુસ્ટતીકાને ણ ળૈક્ષણીક 
વાંસ્ટથાઓ અને વાંસ્ટકાયી યીલાય તયપથી પે્રભ અન ે ઉષ્ભાુણક આલકાય 
ભળ્ય. કેટરાક લાચકભીત્ર તયપથી આ ુસ્ટતીકાને ‘ઈ.ફુક’ તયીકે પ્રકાળીત 

કયલાની લીનન્તીઓ ણ આલલા ભાાંડી. લીદેળભાાં યશેતા લડીર ગુજયાતી 
જાણતી ટીન–એજ દીકયીઓને આ ફધા વાંસ્ટકાય આલા આતુય શતા. એટરે 
એ વો ભીત્રને ઈ.ફુકભાાં ખુફ યવ ડ ેએભ શતુાં. 

 
ભાયા ભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જય અને શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુએ 

આ ુસ્ટતીકાને ઈ.ફુક સ્ટલરુે યજુ કયલાની કાભગીયી ખાંતથી ઉાડી રીધી, 
જનેા યીણાભ સ્ટલરુે આ ઈ.ફુક આના ખાભાાં (રેટૉ કે ભફાઈરભાાં) 
શાજય છ ે! ઈ.ફુકન વોથી ભટ રાબ એ છ ેકે દેળની વયશદ ઓાંગીને 
લાચક ઈચ્છ ે ત્માાં, આાંગીના ટયેલે લાાંચી ળકામ છ.ે દેળલીદેળના અનેક 
લાચકને ‘ટીન–એજભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ ુસ્ટતીકા શલે પ્રાપ્ત થઈ ળકળે 
એ લાતન આનન્દ છ.ે 

ગુણલત્તા વાથે ઈ.ફુક યીુણક કયલાનુાં કામક પ્રતીબા અને યીશ્રભ 
ભાાંગી રેનારુાં  છ.ે લીળેરુથી યવ રઈને આ ડકાયરુ કામક ઉાડી રઈને 
વભાજ વભક્ષ એક અત્મન્ત ઉમગી ુસ્ટતીકાને એક જ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’ લાી 
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વય જોડણીભાાં, ‘ઈ.ફુક’ના સ્ટલરુે યજુ કયી આનાય ભાયા ભીત્ર          
શ્રી. ઉત્તભબાઈ અને  શ્રી. ગલીન્દબાઈન હૃદમુલકક આબાય ભાનુાં છુાં.  

 

 ટીન–એજ દીકયીઓના લડીર આ ઈ.ફુકના ભાધ્મભથી તાની 
લશારી દીકયીઓને વાંસ્ટકાય આલાની પયજ ુણક કયળે એલી અેક્ષા છ.ે 
ુન: શુાં ‘ઈ.ફુક’ના વજ કક શ્રી. ઉત્તભબાઈ ગજ્જય અને શ્રી. ગલીન્દબાઈ ભારુ 
પ્રત્મે ઉંડા આબાયની રાગણી પ્રગટ કરુાં  છુાં. 
 
 

 
 
 
જન્ભાષ્ટભી, 2015 

–શશીકાુંત શાહ 

35, આલીષ્કાય ય શાઉવ,  

તાડલાડી, યાાંદેય યડ,  
વુયત – 395 009 

પન : 0261-2776011 
ભફાઈર : 98252 33110 

  

 
 

અનુક્રભણીકા 
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પ્રસ્તાવના 

‘ગુજયાતભીત્ર’ના વુત્રધાય આદયણીમ શ્રી. બયત યેળભલાાન 
હૃદમુલકક આબાય ભાનુાં છુાં. 

 
‘ગુજયાતભીત્ર’ના લાચકને કમા ળબ્દભાાં નલાજુ ાં...? વભજ ડતી 

નથી. એભણ ે જ ે પે્રભ અન ે ઉષ્ભાથી ભાયી કૉરભન ે આલકાયી છ ે ત ે ભાટ ે
આબાય ભાનલા માકપ્ત ળબ્દ જડતા નથી. 

 
આ ુસ્ટતીકાને ુયસ્ટકૃત કયનાયા વહૃદમી ભીત્ર પ્રત્મે ણ ઉંડી 

કૃતજ્ઞતા વ્મક્ત કરુાં  છુાં. 
 

 
 
 
 
 
તાયીખ : 30 એપ્રીર, 2015 

–શશીકાુંત શાહ 

35, આલીષ્કાય ય શાઉવ,  
તાડલાડી, યાાંદેય યડ,  

વુયત – 395 009  
પન : 0261-277 6011 

ભફાઈર : 98252 33110 
 

 

 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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અનુક્રમણીકા 

‘રેખનુાં ળીકક’ કૉરભભાાં આની વાંદગીના રેખ ય ક્રીક કયતાાં જ તે રેખનુાં 
ાનુાં ખુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેક રેખના અન્તે રખલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીકા’ ળબ્દ ય 

ક્રીક કયતાાં જ આ અનુક્રભણીકા ખુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છ.ે 

 

ક્રમ લેખન ું શીર્ષક પાનક્રમાુંક 
01 ભાતા–ીતાને છેતયલા એ ખુફ ભટુાં ા છે 09 

02 ફમફ્રેન્ડ નશીં શલ એ અયાધ ગણામ ? 14 

03 ફમફ્રેન્ડ વાથેન ળયીયવમ્ફન્ધ જોખભી છે... 19 

04 ફમફે્રન્ડ વાથેના વમ્ફન્ધ કેલા શલા ઘટ ે? 23 

05 ભાતા–ીતાની માતનાઓન લીચાય  કયીએ 27 

06 વાંસ્ટકાયની તતીંગ દીલાર રગ્ન ુલેના વેક્વને અટકાલલા ભાટ ે
માકપ્ત છ ે

31 

07 કઈ ણ વાંજોગભાાં આત્ભશત્મા કયળ નશીં... 35 

08 ‘ટીન–એજ’ દીકયીને ખુલ્લ ત્ર 40 

09 લીના ભુલ્મે ‘કાઉન્વેરીંગ’ 44 

10 ટાઈટર ેજ : 02, 03 અને 04 46 

11 અભાયાાં પ્રકાળન 49 
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01 

માતા–ીતાને છેતરવાું એ ખુબ મોટુું  ા છે 

‘ભાતા–ીતાને કાયણે આણને ધયતી ય ભનુષ્મ તયીકે જીલન 
ધાયણ કયલાની તક ભી છ.ે આણે ભાટ ેભાતા–ીતા બગલાનનુાં સ્ટલરુ છ.ે 

તેઓ ખુફ ઉંચાાં સ્ટલપ્ન વાથે આણને ળાા, કૉરેજ કે ટ્યુળન ક્રાવભાાં 
ળીક્ષણ અને વાંસ્ટકાય ભેલલા ભાટ ે ભકરે છ.ે કેટરાાંક ગયીફ ભાતા–ીતા 
અડધાાં બુખમાાં યશીને, પાટરેાાં કડાાં શેયીને, દેલુાં કયીને, આણન ેબણાલે છ.ે 
એભનાાં હૃદમને દ:ુખ થામ, ઠવે શોંચે એલી કઈ પ્રલૃત્તીભાાં જોડાલુાં ન જોઈએ. 
જ ેકૃત્મ ભાતા–ીતાથી છુાલલાની ઈચ્છા થામ, એ કૃત્મ ખટુાં અન ેઅનૈતીક 
શલાની ુયી વમ્બાલના છ.ે યજયેજ ફનતી તભાભ ઘટનાઓથી ભાતા–

ીતાને લાકેપ યાખ’  
♦●♦ 

‘ટીન–એજ’(ડળી) દીકયીઓ ભાટનેા આ ‘ગ્રીષ્ભ ળીફીય’ભાાં આ વોનુાં 
સ્ટલાગત છ.ે શભણાાં ફડકની યીક્ષાઓ ચારે છ;ે એટરે એક વપ્તાશ છી આ 
રેખભાા ળરુ કય ત ? એલી લીનન્તી કેટરાક જાગૃત ીતાઓએ ાઠલી છ.ે આ 
ળીફીયભાાં જોડાલા ભાટ ેભુગ્ધાલસ્ટથાભાાંથી વાય થઈ યશેરી દીકયીએ અઠલાડીમે એક 
લાય ભાત્ર ‘લીવ ભીનીટ’ આલાની છ.ે યીક્ષાઓ ચારે છ;ે છતાાં પ્રાત:લીધી, બજન, 
નીદ્રા લગેયે દનૈીક પ્રલૃત્તીઓ અટકાલી દલેાતી નથી. ત છી દીકયીઓનાાં કલ્માણ 
ભાટનેી આ લાતને ન્દય દીલવ ળા ભાટ ે ભકુપ યાખલી ? આણાાં ભાતા–ીતા 
વાથેના વમ્ફન્ધ કેલા શલા જોઈએ તેની ચચાક પ્રાયાંબભાાં કયી રઈએ. 

 
ભાતા–ીતા જ્માયે આણને અઢી ત્રણ લકની ઉમ્ભયે ળાાભાાં પ્રલેળ 

અાલે છ,ે ત્માયે ખુફ ખુળ શમ છ.ે કેટરાાંક ત ભીત્ર અને વગાાંવમ્ફન્ધીઓન ે
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ભીઠાઈ ણ લશેંચે છ ેઅને આનન્દ તથા ઉત્વાશથી વોને કશે છ ે: ‘અભાયી દીકયી 
આજથી સ્ટકુરભાાં જલા ભાાંડી... અભે તેને અાંગે્રજી ભાધ્મભભાાં ઈન્ટયનેળનર સ્ટકુરભાાં 
ભુકી છ.ે એ જીલનભાાં ખુફ આગ લધે, ભશાન ફને, આણા વોનુાં નાભ યળન કયે, 
એલા આળીલાકદ આ.’  

 
તભે નોંધ્મુાં ? એભનાાં દીરભાાં તભાયે ભાટ ેઆળા, ઉત્વાશ અને ઉભાંગ છ.ે 

તભાયે અાંગે એભણે ખુફ ઉંચાાં ઉંચાાં વનાાંઓ જોમાાં છ.ે ભાતા–ીતાન આ પે્રભ 
જોતાાં આણી જલાફદાયી ખુફ લધી જામ છ.ે તભે ફાલ્માલસ્ટથા લટાલીને શલ ે
તરુણાલસ્ટથાભાાં પ્રલેળી ચુક્માાં છ. જ ેઅલસ્ટથા ભાટ ે ‘શેન્ડર લીથ કેય’ કશેલામુાં છ;ે 
એલી આ નાજુક, નભણી અને જોખભી અલસ્ટથા છ.ે ભાતા–ીતાની વુચનાન અનાદય 
કયલાની ઈચ્છા થામ, ભીત્ર અને વાશેરીઓ વાથે ભજભજા કયલાની ઈચ્છા જાગે, 
હૃદમભાાં નશીં વભજી ળકામ એલાાં તપાન ઉદ્બલે, ભધુય ભુાંઝલણ અને પ્રશ્ન 
આણને અકાલે, ક્માયેક ભાતા–ીતા અને વભાજની વાભે લીદ્રશ કયલાની 
બાલના જન્ભે. ‘ભાયે ળા ભાટ ેફધી લાતભાાં એભની ભાંજુયી ભાાંગલાની ? ભાયી ફધી 
વકનર લાત ભાયે એભને ળા ભાટ ેકશેલાની ? લતકન–વ્મલશાય અાંગે ભાયી સ્ટલામત્તતા 
ભાયે ળા ભાટ ેગુભાલી દેલાની ? લગેયે, લગેયે....’ 

 
ખયેખય ત, ભાતા–ીતા ણ એલુાં નથી વભજતાાં કે તેઓ તભાયા ભારીક 

છ,ે ફૉવ છ ેઅને પ્રત્મેક નાનીભટી લાતભાાં તભાયે એભને ુછલુાં જ જોઈએ. એભની 
ત ફવ એક જ ઝાંખના શમ છ ે : ‘અભાયી દીકયી વરાભત યશે, અભાયી 
‘યાજકુભાયી’ ય કઈ આત્તીનાાં, દુધકટનાનાાં લાદ ન ઘેયામ. એ શમ્ભેળાાં ખુળ યશે, 
સ્ટલસ્ટથ યશે અને વુખી યશે.’ જનેે આણે પ્ા–ભમ્ભીનુાં દાફદફાણ કશીએ છીએ, 
ભમ્ભીની જ ેવરાશ આણને કચકચ રાગે છ,ે લષ્ડની વન્દગી લખતે જ ેભાતા–
ીતા આણને જુનલાણી રાગે છ.ે. એ શકીકતભાાં આણા પ્રત્મેન એભન પે્રભ છ ે
અને આણી વરાભતી અાંગેની એભની ચીન્તા છ.ે ભાતા–ીતાનાાં વરાશવુચન 
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શમ્ભેળાાં આણા બરા ભાટ ેશમ છ,ે તેઓ નીયન્તય આણાં ળુબ ઈચ્છતાાં શમ છ.ે 
એભને અાંગે ગેયવભજ કયલાથી ફચીએ. 

 
આણ ભાતા–ીતા વાથેન વમ્ફન્ધ કેલ શલ જોઈએ ? ભાતા–

ીતાએ ણ એ લીચાયલાનુાં છ ેકે રાડકી દીકયી વાથે એભન વમ્ફન્ધ કેલ શલ 
જોઈએ. વોથી ભશત્ત્લની જરુયીમાત એ છ ેકે યજ વાાંજ ેદીકયી અને ભાતા–ીતા 
લચ્ચે ઓછાભાાં ઓછ એક કરાકન લાતાકરા ચારે. આ ‘ઘયવબા’ન વભમ ફે 
કરાકન શમ ત લધાયે વારુાં , દીશેણ શાઈ સ્ટકુરની એક લીદ્યાથીનીએ ુછ્ુાં શતુાં, ‘ળુાં 
તારીભ અને વાંસ્ટકાયની જરુય ભાત્ર છકયીઓને છ ે? દીકયાઓને એ ફધુાં આલાનુાં 
કે નશીં ?’ ભાતા–ીતા આ અણીદાય પ્રશ્ન શમ્ભેળાાં માદ યાખે. આણા દીકયાન ે
વાંસ્ટકાય આીળુાં ત જ ફીજાઓની દીકયી વરાભત યશેળે ને ? ભાતા–ીતા તાનાાં 
વન્તાનને એટર પે્રભ આે, એટર વભમ આે કે તેઓ કદી ભાતા–ીતાન ે
છતેયલાન લીચાય વુધ્ધાાં ન કયે. ટીન–એજ દીકયી રાંટ અને લાવનાબુખમા છકયા 
તયપ વશેરાઈથી ઢે છ;ે તેનુાં કાયણ તાના ઘયભાાંથી પે્રભ ભત નથી એ છ.ે 
દીકયી પે્રભ અને રાગણી ઘયની ફશાય ળધલા નીકે તેનુાં ભુખમ કાયણ ભાતા–
ીતાની વ્મસ્ટતતા છ.ે ીતા ત ીતા; કેટરીક આધુનીક ભમ્ભી ણ એલી યશસ્ટમભમ 
પ્રલૃત્તીઓભાાં ડફેુરી યશે છ ેકે દીકયી વશેરાઈથી કઈ રાંટ લરુની રેટભાાં આલી 
જામ છ.ે ઘયભાાં ાયીલાયીક પે્રભ અને પ્રવન્નતાનુાં લાતાલયણ શમ તથા યજ વાાંજ ે
દીકયીને લશારાાં પ્ા–ભમ્ભી વાથે વાંલાદ વાધલાની તક ભતી શમ ત દીકયી 
કશેલાત પે્રભ ભેલલા ફશાય બટકલા ભજફુય નશીં ફને. આણી દીકયી ળા ભાટ ે
ગુભયાશ થઈ ? એ પ્રશ્નન ઈભાનદાયીથી ઉત્તય ળધલાની કળીળ કયીએ ત 
જલાફભાાં ભાતા કે ીતા જડી આલળે. 

 
‘ફાયભા ધયણભાાં અભ્માવ કયતી એક છકયીએ આત્ભશત્મા કયી રીધી. 

એણે તાની વુન્દય જીન્દગી ભૃત્મુને શલારે કેભ કયી દીધી ? તભે કલ્ના કયી ળક 
છ ?’ એલ પ્રશ્ન ુછામ ત્માયે ઘણી છકયીઓએ શાથ ઉંચ કમો. એક છકયીએ 
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વાંકચ વાથે જલાફ આપ્મ : ‘એ પે્રગનન્ટ ફની શળે એટરે !’ વીત્તેય ટકા ભાતાઓ 
આ ફધી લાતની વભજ તાની દીકયીઓને આે છ,ે એ ણ જાણલા ભળ્યુાં. 
રગબગ ત્રીવ ટકા છકયીઓને ઘયભાાંથી ભુગ્ધાલસ્ટથાનુાં ળીક્ષણ ભતુાં નથી; એટરે 
રાંટ છકયાઓ પાલી જામ છ.ે ટીનેજય દીકયીઓ એક લાત શમ્ભેળાાં માદ યાખે, 
બગલાને તભને તભાય ફેસ્ટટ ફમફે્રન્ડ ઘયભાાં જ આપ્મ છ.ે તભે એને ળધલા ભાટ ે
ફશાય ળા ભાટ ેપાાંપાાં ભાય છ ? ફશાયથી જ ેફમફે્રન્ડ ભળે એ ભટ ેબાગે તભાયા 
ળયીયન ફે્રન્ડ શળે, એને ભાત્ર તભારુાં  ળયીય ચુાંથલાભાાં જ યવ શળે. એ લાયાંલાય 
કઈને કઈ ફશાને તભાયા ળયીયને સ્ટળકલાની, અડરાાં કયલાની તક ળધ્મા કયળે. 
એ ભ્રભયલૃત્તીન ફમફે્રન્ડ તભાયા જલેી કેટરીમે છકયીઓની રાગણી વાથે યભત 
યભીને તભાયા વુધી શોંચ્મ છ ેએની તભને કલ્ના આલી ળકે છ ે? તભે ફમફે્રન્ડ 
ફનાલ, ક્રાવભાાં બણલા જલાનુાં છડીને શટરે, થીમેટયભાાં યખડલા–બટકલાનુાં ળરુ 
કય; એટરે તભાયાાં લતકનવ્મલશાયભાાં આ પ્રભણેના પેયપાય જોલા ભળે : 

 
 

(૧) ભાતા–ીતાને છતેયલાાં, એભનાથી ફધી લાત છુાલલી. 

(૨) અભ્માવભાાં ધ્માન ન આલુાં. સ્ટકુર કે કૉરેજ છડી ફશાય શટર–
થીમેટયભાાં ચશેય છુાલીને યખડલા–બટકલાની ઈચ્છા થલી. 

(૩) ફમફે્રન્ડની જુઠ્ઠી પ્રળાંવાથી પુરાઈ જઈને અશાંકાયુલકક લતકલુાં, ખાવ 
કયીને ભાતા–ીતા તથા બાઈ–ફશેન વાથે. 

(૪) યીક્ષાભાાં ઓછા ભાક્વક ભેલી કાયકીદીને જોખભભાાં ભુકલી. 

(૫) ઘયે આવ્મા છી ણ ખલામેરા ખલામેરા યશેલુાં. 
  

દીકયીના આ પ્રકાયનાાં લતકનવ્મલશાય જોલા ભે ત એ અાંગે ભાતા–
ીતાએ, વબાનતા કેલીને વાલચતેીનાાં ગરાાં રેલા ભાાંડલાાં જોઈએ. 
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સુંસ્કાર બીન્દુ 

વીપક એક કદભ ઉઠા થા ગરત યાશ–એ–ળોકભેં 
ભાંઝીર તભાભ ઉમ્ર ભુઝે ઢુાંઢતી યશી. 

... અદભ ... 
 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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02 

બોયફે્રન્ડ નહી ું હોવો એ અરાધ ગણાય ? 

‘‘ટીન–એજ ગલ્વક ભાટનેા તારીભ ળીફીયભાાં કેટરીક છકયીઓએ 
લાયાંલાય આ પ્રશ્ન ઉબા કમાક છ ે: ફમફ્રેન્ડ ન શમ એલી છકયી ‘ભણીફશેન’ 

કશેલામ ? એણ ેરઘુતાગ્રાંથી અનબુલલી જોઈએ ? ફમફ્રેન્ડ નશીં શલ એ 
અયાધ છ ે? પ્રથભ રેખના વન્દબકભાાં અગીમાયભાાં ધયણભાાં અભ્માવ કયતી 
સ્ટનેશા યભાય ુછ ેછ ે: પ્ાને ફમફ્રેન્ડ ગણલાનુાં મગ્મ કશેલામ ? પ્ા એ 
ત પ્ા જ ગણામ ને ! ળીફીય દયમ્માન ભેં કહ્ુાં શતુાં : ‘દેખાલડી છકયીઓ 
ય જોખભ લધાયે છ.ે રાંટ છકયાઓ પવાલલાભાાં એભને પ્રામયીટી આળે.’ 
પ્રલચનને અાંતે એક દેખાલડી કન્માએ વોંવય વલાર ુછમ, ‘ળુાં દેખાલડા 

શલુાં એ અબીળા છ ે?’ દેખાલડા શલુાં એ અબીળા નથી; રાંટ છકયાની 
લાવનાન ળીકાય ફનલુાં એ અબીળા છ.ે’’ 

♦●♦ 

ટીન–એજ દીકયીઓ વાથે આજ ેઆણી ચચાકન લીમ, ‘ફમફે્રન્ડ શલ 
જોઈએ કે નશીં ?’ એ છ.ે ળીક્ષણક્ષેત્રે એકતાીવ લક વેલા આપ્મા છી શુાં એલા 
નીષ્કક ય આવ્મ છુાં કે ટીન–એજભાાં ફમફે્રન્ડ ધયાલતી છકયીઓ તીવ્ર અશાંકાય 
ધયાલતી થઈ જામ છ.ે ફમફે્રન્ડ ભેલલા ભાટ ે કઈ અવાધાયણ પ્રતીબાની જરુય 
શમ, અભ્માવભાાં ભશત્તભ ભાકકવ ભેલીને ાવ થલુાં ડતુાં શમ, એલુાં જરુયી નથી. 
ફમફે્રન્ડને ઍલડક, ઈરકાફ કે ઓનાકભેન્ટ વભજતી છકયીને એક, ફે ત્રણ કે ચાય 
ફમફે્રન્ડ વશેરાઈથી ભી જામ છ.ે ફમફે્રન્ડ શલ એ ગોયલ કે યાક્રભન લીમ 
નથી. તેય, ચોદ કે ન્દય લકની ઉમ્ભયે ફમફે્રન્ડ ળા ભાટ ેશલ જોઈએ ? એ પ્રશ્નન 
વાંતકાયક ઉત્તય ભને શજુ વુધી ભળ્ય નથી. ટીન–એજભાાં આણી ાવે જ ેયીત ે
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ભફાઈર પન શલ જોઈએ, દ્વીચક્રી લાશન શલુાં જોઈએ (બરે આણી ાવ ે
ડરાઈલીંગ રામવન્વ ન શમ). એ જ યીતે આણી ાવે ફમફે્રન્ડ ણ શલ જોઈએ 
એલી ભાન્મતા વાથે કેટરીક છકયીઓ આ ફધુાં ભેલલા ભાતા–ીતા વાથે ઝઘડ ેછ,ે 
તેભને ધાક–ધભકી આે છ ેઅને બ્રેકભેર ણ કયે છ.ે આજ વુધીભાાં અભે વેંકડ 
ળીફીયભાાં શજાય છકયીઓને આ પ્રશ્ન ુછ્ા છ ે (1) તભાયાભાાંથી કની ાવે 
ભફાઈર પન છ ે ? (2) તભાયાભાાંથી કની ાવે માન્ત્રીક દ્વીચક્રી લાશન છ ે ?      
(3) તભાયાભાાંથી કની ાવે ફમફે્રન્ડ છ ે? શેરા પ્રશ્નના જલાફભાાં અાંદાજ ેવાઠ 
ટકા છકયીઓન શાથ ઉંચ થામ છ.ે ચાીવ ટકા છકયીઓ ાવે રામવન્વ ન 
શલા છતાાં દ્વીચક્રી લાશન શલાનુાં જણામુાં. ચાવ છકયીઓના જુથભાાં ફમફે્રન્ડ 
ધયાલતી છકયીઓ ભાાંડ ફે કે ત્રણ જોલા ભતી. ફમફે્રન્ડ શલા ન શલાને આણ ે
યીલાયના વાંસ્ટકાય વાથે ન જોડીએ; છતાાં ફમફે્રન્ડ ધયાલલાભાાં જોખભ છ.ે એટરુાં ત 
ભટા બાગની ટીન–એજ છકયીઓ વભજ ે છ.ે ફાયથી વત્તય લકની લમજુથભાાં 
આલતી છકયીઓ ઘયની ફશાય ફમફે્રન્ડ ળધલા નશીં નીકે એ વરાશબયેરુાં છ.ે 
આણે ુલે ચચાક કયી ગમા તે અનુવાય ઘયભાાં જ બાઈ કે પ્ા જલેા ફેસ્ટટ 
ફમફે્રન્ડ શમ, ત છી ફશાય ફમફે્રન્ડ ળધલા બટકલાની કઈ જરુય ખયી ? 
નાની ઉમ્ભયે ફમફે્રન્ડથી ફચેરા યશેલાની વરાશ આલા ાછ આ પ્રભાણેનાાં 
કાયણ છ ે: 

 
(1) ભુગ્ધાલસ્ટથા દયમ્માન ફમફે્રન્ડને વાચા સ્ટલરુે ઓખલાની મગ્મતા કે 

ક્ષભતા શતી નથી. 

(2) ફમફે્રન્ડની ળયીયવમ્ફન્ધ ફાાંધલાની ભાગણી નકાયલાની શીમ્ભત શતી 
નથી. 

(3) ફમફે્રન્ડના દુગુકણ નજયે ચડતા નથી. ભૈત્રી ફાંધામા છી ફમફે્રન્ડ 
બ્રેકભેર કયી ળકે છ.ે 
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(4) ફમફે્રન્ડ આણને છડીને ફીજી લધાયે દેખાલડી કે ધનલાન છકયીન ે
કડ ે ત્માયે તીવ્ર ડીપે્રળનભાાં આલી જલામ છ ેઅને ક્માયેક આ આઘાત 
આત્ભશત્મા તયપ દયી જામ છ.ે 

(5) અભ્માવભાાં રુકાલટ ઉબી થામ છ.ે અવાધાયણ તેજસ્ટલી અન ે
પ્રતીબાળાી છકયીઓ ણ ફડકની ફાય વામન્વની યીક્ષાભાાં નાાવ 
થઈ શમ એલા કેટરાક કીસ્ટવાઓ નોંધામા છ.ે 

 
 ફમફે્રન્ડ ન શમ એલી છકયીઓએ કદી ણ દુ:ખી થલાની કે રઘુતાગ્રાંથી 
અનુબલલાની જરુય નથી. જભેની ાવે ફમફે્રન્ડ છ ેતેઓ તભાયા કયતાાં કઈ યીત ે
લધાયે ચડીમાતી છ,ે તેન એકાદ ભુદ્દ ણ જડ ેત ભને જણાલજો. 
 
 ળુાં ફમફે્રન્ડ શલ દુયાચાય છ ે ? એ પ્રશ્નન ઉત્તય આભ ત ‘ના’ભાાં 
આલાનુાં ભને ગભે; યન્તુ એભ કયતાાં ુલે એ જાણલુાં જરુયી ફની જામ છ ેકે તભાયા 
ફમફે્રન્ડ વાથેના વમ્ફન્ધ કમા પ્રકાયના છ ે? એક પ્રથભ શયના ઉદ્યગતીની 
ત્નીએ કાઉન્વેરીંગ દયમ્માન યડતાાં યડતાાં તાની ભુાંઝલણ જણાલી શતી : ‘વય, 
ભાય અઢાય લકન દીકય આઠ ગરકફ્રેન્્ઝ ધયાલે છ.ે યજ નલી નલી કન્માભીત્રન ે
ઘયે કડી રાલે છ,ે તમે કઈ એક ફીચાયી ભાયા ુત્રને ભલાથી લાંચીત યશી જામ ! 
એ તાની ફે્રન્ડને ઘયે રઈ આલ ેતેન લાાંધ નથી; યન્તુ ગરકફે્રન્ડ વાથે ઘયે આલીન ે
તાના રુભભાાં બયામા છી એ રુભને અન્દયથી સ્ટટય ળા ભાટ ેભાયી દે છ ે? ‘અભે 
અન્દય ફેવીને લાાંચતા શઈએ ત્માયે તુાં અભને ખરેર શોંચાડ ેએ ભને ગભતુાં નથી; 
એટરે રુભને અન્દયથી ફાંધ કયી દઈએ છીએ.’ એલ દીકયાન ફચાલ ભાયે ગે 
ઉતયત નથી,’ એલુાં દુ:ખી હૃદમે ભમ્ભી કશે છ.ે આલા કુુત્ર એક–ફે નશીં, અનેક છ.ે 
તેથી જ ેર પ્રશ્ન ઉદ્બલે છ ેકે તભાયા ફમફે્રન્ડ વાથેના વમ્ફન્ધ કેલા છ ેતે જાણ્મા 
છી એ વમ્ફન્ધને દુયાચાય ગણામ કે વદાચાય તે નક્કી કયી ળકામ. 
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 રાંટ છકયાઓ ભાવુભ, નીદો ભુગ્ધાઓને કઈ યીતે પવાલે છ ેતેનુાં એક 
ઉદાશયણ ચોંકાલી દે એલુાં છ.ે આઠકે લક યની લાત છ.ે વુયત ળશેયના એક ડૉક્ટય 
દમ્તીની દીકયી ારે ઈન્ટ ય આલરેી એક પ્રખમાત ળાાભાાં દવભા ધયણભાાં 
અભ્માવ કયતી શતી. છકયી અભ્માવભાાં ખુફ તેજસ્ટલી અને દેખાલે ણ આકકક 
શતી. એક વશાભણા છકયાએ છકયીને પવાલલા ચક્કય કાલા ભાાંડ્યા. ન્દયેક 
દીલવની છકયાની ઉઠફેવ જોઈને છકયીને દમા આલી અને તેણે સ્ટભાઈર પેંકીન ે
છકયાના પે્રભને સ્ટલીકૃતી આી. તાના યીચમભાાં ડપ છકયાએ જુઠાણાં ચરાવ્મુાં 
: ‘શુાં  ભેડીકર કરેજભાાં પસ્ટટક ઈમયભાાં બણાં છુાં !’ છકયી ખુળ થઈ ગઈ અન ે
પ્રબાલીત ણ થઈ. દવભા ધયણભાાં ચયાણાં ટકા ભાકકસ્ વાથે ાવ થમેરી છકયી 
ફાય વામન્વભાાં અઠ્ઠાલન ટકા રાલીન ેઅટકી ગઈ. ેરા રપાંગા છકયા વાથે શટરે, 
થીમેટયભાાં યખડલા, બટકલા ભાટ ેએણે છત્રીવ ટકા અને ીતાજીના ફે–ચાય રાખ 
રુીમા ખચી નાખમા. ફમફે્રન્ડ તદ્દન રુખખ શત અને ડૉક્ટય દમ્તીની દીકયીન ે
એના જ ૈવે પેયલત શત. 
 
 છકયીએ શલે ભેડીકર કરજેભાાં એડભીળન ભેલીને ડૉક્ટય ફનલા 
તયપની લીકાવમાત્રા ળરુ કયી. શલે તે ત્રણ લક ુલે શતી એટરી નાદાન કે ગભાય 
નશતી યશી. સ્ટભાટક છકયીએ ફમફે્રન્ડને ેર જુન પ્રશ્ન લધાયે ઝનુનુલકક ુછલા 
ભાાંડ્ય : ‘તુાં કઈ ભેડીકર કરેજભાાં બણે છ ે? શલે તુાં કમા લકભાાં આવ્મ ? તારુાં  
યીઝલ્ટ ળુાં આવ્મુાં ?’ લાયાંલાયની ઠાણી ઉઘયાણી છી છકયાએ કફુરલુાં ડુ્યાં : ‘શુાં  
ભેડીકર કરજેભાાં નથી બણત. આઠ ચડી બણીને ળાા છડી દીધરેી. સ્ટકુટય 
યીેય કયલાના ગેયેજભાાં ભીકૅનીક તયીકે નકયી કરુાં  છુાં.’ શલે છકયીના ગ નીચેની 
જભીન વયકી ગઈ. છકયાભાાં છુામેર ખરનામક તાની વાચી ઓખ વાથે 
ફશાય આલી ગમ. ભેડીકર કરજેભાાં એડભીળન ભેલીન ે ડૉક્ટય ફનલા તયપ 
આગ લધી યશેરી ડૉક્ટય ુત્રીએ લરુના વકાંજાભાાંથી છુટલા કળીળ કયી; એટરે 
ફમફે્રન્ડ બ્રેકભેરીંગ ય ઉતયી આવ્મ : ‘તાયા પે્રભત્ર, આણા પટા, તાયા ભધુય 
અલાજભાાં ફરામેરુાં આઈ રલ મુ, તેં આેરા કીંભતી લેરેન્ટાઈન કાડક ફધુાં જ ભેં 
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વાચલી યાખમુાં છ.ે શલે તુાં ભને છડીને ક્માાંમ નશીં જઈ ળકે. ફીજ ેરગ્ન કયળે તમે 
તી તયીકને ભાય શક્ક ચારુ યશેળે.’ આઠ ચડી બણેર ગેયેજભાાં ભજુયી કયત 
ભીકૅનીક શલે તાના અસ્ટવર સ્ટલરુભાાં પ્રગટ થમ. 
 

 છકયીને આત્ભશત્માના લીચાય આલલા ભાાંડ્યા. દયમ્માનભાાં એને જાણલા 
ભળ્યુાં કે તાના જલેી આઠ–દવ છકયીઓને એ શેન્ડવભ મુલાને ગ્રાશકના કીંભતી 
દ્વીચક્રી લાશન ય વલાય થઈ થઈન ેપવાલી શતી. છલેટ,ે એ છકયીએ વાચ ભાગક 
વન્દ કમો. 
 

 તાના લશારા પ્ાને યડતાાં યડતાાં તાની ગાંબીય બુરની લાત કયી 
દીધી. તાને ફચાલી રેલા લીનન્તી કયી. ીતાએ તાના વમ્કકન ઉમગ કયી 
રીવ કભીશ્નયને કેવ શાથભાાં રલેા રેખીત અયજી આી. રાંટ છકયાન ેરીવએ 
રકઅભાાં ધકેરી દઈ ચાય દીલવ વુધી બાયે ભશેભાનગતી કયીને એલી ચેતલણી 
વાથે છડ્ય કે ડૉક્ટયુત્રીની આજુફાજુ બુરથી ણ પયકળે ત આખી જીન્દગી 
જરેભાાં વડલુાં ડળે. ‘ન્દયભાાં લે ફમફે્રન્ડ ફનાલલાના ગેયપામદાઓ’ એ લીમ 
ય આ ડૉક્ટયુત્રી તાની વાથે અભ્માવ કયતી મુલતીઓને આજકાર છટાદાય 
પ્રલચન આે છ.ે.. 
 

સુંસ્કાર બીન્દુ 

ગમ શુાં ભન્દીયે ત્માયે ભન ેએ વત્મ વભજામુાં 
કે, ભાણવન ેઅરગ ભાન ત ઈશ્વય દુય રાગે છ.ે 

... વનુીર ળાશ ... 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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03 

બોયફે્રન્ડ સાથેનો શરીરસમ્બન્ધ જોખમી છે... 

‘ટીન-એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડ ફનાલલાનુાં જોખભ રેલા જલુેાં નથી. ‘ભાયે 
ફમફે્રન્ડની જરુય કેભ છ ે ?’ ત ેપ્રથભ નક્કી કય. શુાં  જનેે ફમફે્રન્ડ તયીકે 

સ્ટલીકાયલા ઈચ્છુાં છુાં એ છકય વાય છ ે કે ખયાફ તે ાયખલાની ભાયી 
આલડત છ ે ? એ પ્રશ્ન તાને ુછ. ફમફ્રેન્ડ વાથે ભાય વમ્ફન્ધ કમા 
પ્રકાયન શળે ? એ ત્રીજો પ્રશ્ન ખુફ ભશત્ત્લન છ.ે શુાં ઈચ્છુાં ત ફમફે્રન્ડથી 
ભુક્ત થલાની સ્ટલતાંત્રતા ધયાલુાં છુાં ? એ ચથા પ્રશ્નન ઉત્તય ભેલલાની કળીળ 
કય. ફમફે્રન્ડના જુરભથી ડયી જઈને આત્ભશત્મા કયી રેનાયી છકયીઓના 
‘કેવ સ્ટટડીઝ’ આે તાવી રીધા છ ે ? ફમફ્રેન્ડ ળયીયવમ્ફન્ધ ફાાંધલાની 

દયખાસ્ટત રાલળે ત ળુાં કયળ ?’ 
 

♦●♦ 
 

ફમફે્રન્ડ ફનાલલા વમ્ફન્ધી અશીં યજુ થમેરા લીચાય કઈને અઢાયભી 
વદીના રાગે ત આ રખનાયને નલાઈ નશીં રાગે. તેય, ચોદ કે ન્દય લકની નાદાન, 
ભાવુભ દીકયી તાનુાં ળયીય ચુાંથલા ભાટ ેકઈ રાંટ છકયાને ચયણે ધયી દે એલ 
ભાશર વ્માાયી, ફજારુ તત્ત્લ વભાજભાાં ઈયાદાુલકક વજીક યહ્ા છ.ે આજના મુગભાાં 
ળીસ્ટત અને વાંમભની લાત કયનાયાઓને શાાંવી–ભજાકનુાં ાત્ર ફનાલનાયાઓની 
વાંખમા ઓછી નથી. ‘વય, ભાયે એક ણ ફમફે્રન્ડ નથી. તેથી ભને શીણત રાગે છ,ે 
ભાયે ળુાં કયલુાં ?’ એલ પ્રશ્ન દવભા ધયણભાાં અભ્માવ કયતી છકયી ુછ ેત ળ 
જલાફ આલ ? જ ેછકયીઓને ુખત લમભાાં પ્રલેશ્મા શેરાાં ફમફે્રન્ડ ફનાલલાની 
ઈચ્છા જાગે છ ેએભણે વભજી રેલાનુાં છ ેકે ફમફે્રન્ડ દસ્ટતી ફાંધામાના ત્રીજા–ચથા 
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ભશીને તભારુાં  ળયીય બગલલાની ભાગણી ભુકળે, ફર ળુાં કયળ ? કેટરીક 
છકયીઓ ફમફે્રન્ડ ફનાલલા કેભ રરચામ છ ેતેન લીચાય કયીએ; 

 
– એભને ભાટ ેફમફે્રન્ડ ‘સ્ટટટેવ વીમ્ફર’ છ.ે.. તેઓ શઠ ખલ્મા લગય 

ચશેયાના બાલ ફદરીને વીધીવાદી છકયીને ુછતી શમ છ;ે ‘ભાયી ાવે ફમફે્રન્ડ 
છ.ે.. તાયી ાવે છ ે ?’ આલી ભુાંઝલણબયેરી સ્ટથીતીભાાં લાતાકરા કયલા વાાંજ ે
ભાતાીતા ઉરબ્ધ શમ ત છકયી વચલાઈ જામ છ;ે નશીંતય ત એ ફીચાયી ણ 
ફીજ ેદીલવે ફમફે્રન્ડ ળધલા નીકી ડ ેછ.ે અઢાય લકની ઉમ્ભય ુલે ફમફે્રન્ડના 
ચક્કયભાાં પવાતી છકયીઓની વાંખમા ભાાંડ ાાંચ–દવ ટકા છ.ે એનુાં કાયણ યીલાયના 
વાંસ્ટકાય છ ે અને દીકયીનુાં ચાયીત્ર્મળીર વખીભાંડ છ.ે ળાાભાાં અભ્માવ કયતી 
દીકયી લગકભાાં વાથે અભ્માવ કયતા છકયા વાથે વાભાન્મ લાત કયે એ ‘ફમફે્રન્ડ–
ગરકફ્રેન્ડ’ની વ્માખમાભાાં આલત વમ્ફન્ધ નથી. ‘નભસ્ટતે, ગુડ ભનીાંગ કે જમશ્રીકૃષ્ણ’ 
કશેલાથી ણ ભૈત્રીવમ્ફન્ધ સ્ટથાત નથી. ભૈત્રી ળબ્દ લીળે ગાઢ વમ્ફન્ધનુાં વુચન 
કયે છ.ે ફે્રન્ડળી ફાાંધલાભાાં ણ કઈ અયાધ કે ગુન ફનત નથી. શા, ભીત્ર કલેા 
ફનાલલા તેની તારીભ, ઉંડી વભજ યીલાયભાાંથી પ્રાપ્ત થઈ શમ, ત આલી ભૈત્રી 
બમાનક દુઘકટનાનુાં કાયણ ફનતી નથી. અભે ટીન–એજ દીકયીઓને તારીભ 
ળીફીયભાાં લાયમ્લાય, ુનયાલતકનન દ લશયીને વભજાલીએ છીએ કે; બગલાન ે
તભને છઠ્ઠી ઈન્દ્રીમ આેરી છ.ે ફદભાળ છકયાને, ળીક્ષકને કે વમ્ફન્ધીને જોલા 
ભાત્રથી તભને ખમાર આલી જામ છ ેકે આ ફદભાળથી દુય યશેલાભાાં જ વરાભતી છ.ે 
નામક અને ખરનામક લચ્ચેન બેદ વભજલાભાાં છકયીઓને કદી ભુાંઝલણ થતી નથી. 
વગીય લમભાાં કઈ છકયાને ભીત્રન દયજ્જો આલાને ફદર ે એને યીચીતના 
દામયાભાાં યશેલા દ ત લધુ વારુાં  છ.ે એ ફદભાળ નથી એલી ાક્કી ખાતયી થઈ જામ, 
એકાાંતભાાં ણ અડરાાં નથી કયત એલ અનુબલ થામ; ત એલા છકયાને ભીત્ર 
ગણલાનુાં વાશવ કયી ળકામ. જને ે ભીત્રન દયજ્જો આ એ ફમફે્રન્ડ તયપથી 
ળાયીયીક ળણ ભાટનેી દયખાસ્ટત આલે એટરે ચેતી જઈને એની વાથનેા વમ્ફન્ધ 
ય ુણકલીયાભ ભુકલુાં જોઈએ.  
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ફમફે્રન્ડ વાથેન અનૈતીક વમ્ફન્ધ ળરુ થઈ ગમ છ ેતેની જાણ ળી યીતે થામ ? 

–ફમફે્રન્ડને લાયમ્લાય આણા ળયીય વાથે છડેછાડ કયલાની છુટ 
આલી. 

–ફમફે્રન્ડ વાથે શયલાપયલા જલાના પ્રવાંગ ભાતાીતાથી છુાલલા. 

–ફમફે્રન્ડ તયપથી લાયમ્લાય કીભતી બેટવગાદ સ્ટલીકાયલી એના 
ફદરાભાાં એની તભાભ ફદઈચ્છાઓ ુયી કયલી. 

–ઘયે આવ્મા છી તાના ભફાઈર પનને ુણકત: તાના કફજાભાાં 
યાખલ અને તેને શાથ રગાડલાની છુટ કઈને ન આલી. વત્તય લકન ફમફે્રન્ડ 
આણને લાયમ્લાય સ્ટળક કયે, આણા ળયીયને ચુાંથે તને લાાંધ નશીં; યન્તુ લશારાાં 
પ્ા–ભમ્ભી આણા પનને શાથ ણ રગાડ ેત એભને ત્રાડ ાડીને ધુ્રજાલી દેલા... 
‘તભાયી શીમ્ભત કેલી યીતે થઈ, ભાયા પનને શાથ રગાડલાની ? તભે ભાયી 
‘પ્રાઈલવી’ન આદય નથી કયી ળકતા ? તભે રક તદ્દન જ ાંગરી છ... ખફયદાય, 
શલે છી ભાયા પનને શાથ ણ રગાડ્ય છ ેત !’ જભે આણે આણ ચશેય 
ફુકાનીભાાં છુાલીને ફમફે્રન્ડને ભલા નીકીએ છીએ, તેભ આણા ભફાઈર–
પનને ણ ફુકાની ફાાંધીને છુાલલા ઈચ્છીએ છીએ. ળુાં કાયણ છ ેએનુાં ? કાયણ 
એક જ છ.ે.. પનભાાં ફમફે્રન્ડ ેભકરેરા અશ્લીર, લાાંચી ન ળકામ એલા વાંદેળાઓ 
છ,ે ગાંદી લાત રખેરી છ ે એણે... ‘અયે, વેક્વને ગન્દુ કશેનાયાઓના દીભાગભાાં 
લીકૃતી છ.ે.. ફાકન જન્ભ ભાતાીતાના વેક્વનુાં યીણાભ છ’ે એલી ફશેકાલનાયી 
લાત તને સ્ટલાથી ભાણવ તયપથી ભળ્યા કયલાની... ુખત લમે ભનગભતા ુરુ વાથે 
રગ્ન કમાક છી ફાંધાત તનવમ્ફન્ધ અને ભનવમ્ફન્ધ લીત્ર છ.ે ન્દય–વ લકની 
વગીય લમની છકયીને ટાલી–પવરાલી ળયીયવમ્ફન્ધ સ્ટથાીત કયી, પે્રગનેન્ટ 
ફનાલી છડી દેલી, છી ફીજી, ત્રીજી, ચથી છકયીને કશેલાતા લીત્ર 
પે્રભવમ્ફન્ધભાાં પવાલલા નીકી ડલુાં, છકયી આણા વકાંજાભાાંથી છુટલા ભાગે ત 
એને બ્રેકભેર કયલી, આત્ભશત્મા તયપ દયી જલી, એ ળુાં પે્રભ છ ે? લીત્ર પે્રભ છ ે? 
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શુાં  પયીથી કશુાં છુાં; સ્ટકુરભાાં કે કૉરજેભાાં જઈને ક્રાવ એટને્ડ કયલાને ફદરે રાંટ 
ફમફે્રન્ડ વાથે ળયીયવુખ ભાણલા વાંતાતી, રાતી અને છલેટ ે ડીપે્રળન ક ે
આત્ભશત્માન બગ ફનતી છકયીઓની વાંખમા ભાાંડ ાાંચ, દવ ટકા છ ે અને 
આણી આ રેખભાા એ કભનવીફ છકયીઓને ફચાલલા ભાટ ે રખાઈ યશી છ.ે 
ચશેય છુાલલ ડ,ે ભાતાીતાને છતેયલાાં ડ,ે અભ્માવ ગુભાલલ ડ,ે ચાયીત્ર્મ 
ગુભાલલુાં ડ.ે.. આણને ભાતૃત્લ ાભલાના ભાગે દયી જત છકય... ‘આ ભારુાં  
ફાક નથી, તુાં ફદચરન છ.ે.. કની કની વાથે વુતી શળે, બગલાન જાણે... શલે ભાયે 
ગે ડલા આલી ? તેં ભાયી વાથ ે રગ્ન ુલે ળયીય વમ્ફન્ધ ફાાંધ્મ ત્માયથી શુાં  
વભજી ગમ શત કે તુાં ચાયીત્ર્મશીન, યખડરે–બટકેર છકયી છ’ે એલુાં કશીને તભન ે
જીન્દગીન અન્ત રાલલા તયપ ધકેરે, આ ફધુાં મગ્મ છ ે ? બગલાનનુાં સ્ટટટેસ્ 
ધયાલતાાં ભાતાીતાને છતેમાાં અને ળેતાનનુાં સ્ટટટેસ્ ધયાલતા ફમફે્રન્ડને ળયીય 
વોંપ્મુાં... ‘વેક્વ ત લીત્ર છ’ે એ વુત્રને ગે ટીંગાડીને પમાક... શલે ક્માાં જળ ? કેલી 
યીતે ફચળ ? શ્ચાત્તાના આાંવુ લશાલલા ભાટ ેએકાદ ઠકેાણાંમે ફચ્મુાં શતુાં નથી. 
વભાજ ખુફ બર છ,ે ભીડીમાજગત ણ ભાણવાઈ દાખલે છ.ે ન્દયભાાં લે પે્રગનન્ટ 
ફનેરી છકયી આત્ભશત્મા કયે છ ે ત્માયે એની પ્રતીષ્ઠાને અકફાંધ જાલી યાખલા 
કશે છ;ે ‘યીક્ષાભાાં નાાવ થલાના બમથી ‘નીબકમા’ એ આત્ભશત્મા કયી રીધી.’ શા, 
યીક્ષાભાાં નાાવ થલાન બમ ત ખય જ... યન્તુ જીન્દગીની યીક્ષાભાાં નાાવ 
થઈ ચુક્માન એ બમ શમ છ.ે ભાતાીતાને શલે ળ જલાફ આીળ ? કલેી યીતે ભોં 
ફતાલીળ ? એ બમ નીદો, ભાવભુ છકયીને આત્ભશત્મા તયપ દયી જામ છ.ે 
તાની વખી, વાશેરી તાના ફમફે્રન્ડ વાથે રાતી–છુાતી ળયીયવમ્ફન્ધ 
ફાાંધલા કે થીમેટયભાાં ભેટીની–ળૉભાાં પીલ્ભ જોલા જતી શમ ત્માયે ‘કાંની’ આલા 
એની વાથે ખેંચાલાભાાં ણ બયુય જોખભ છ.ે.. ‘વાલધાન યશીએ, વતકક યશીએ, 
વુયક્ષીત યશીએ.’ 

સુંસ્કાર બીન્દુ 
એક ટરકની ાછ વુન્દય વુત્ર રખેરુાં : 

ા કય, રેકીન દુફાયા ભત કય ! 
(વોજન્મ : એ–1 ડામયી)  
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04 

બોયફે્રન્ડ સાથેના સમ્બન્ધો કેવા હોવા ઘટે ? 

‘વગીય લમે ફમફ્રેન્ડ વાથેન વમ્ફન્ધ ળયીયવમ્ફન્ધભાાં પેયલાતા 
લાય રાગતી નથી. ન્દય લકની એક તરુણી શેરી નજયના પે્રભન ળીકાય 

ફની. અઢાય લકના મુલાને ભન્દીયભાાં બગલાનની વાક્ષીએ તેની વાથે રગ્નનુાં 
નાટક યચ્મુાં. ‘શલે  આણે તી–ત્ની ફન્માાં’ એલુાં ઈભળનર દફાણ રાલીને 
લાયાંલાય છકયીને અને તેની વાશેરીને બગલી. જ્માયે છકયી ગબકલતી ફની 
ત્માયે કુ્રયતાુલકક એને તયછડી દીધી. છકયીએ આત્ભશત્મા કયી રીધી અને 
તેની વાશેરી ડીપે્રવનની વાયલાય શેઠ છ.ે વગીય લમે ફમફ્રેન્ડ–ગરકફે્રન્ડન 
ખેર જોખભી છ.ે સ્ટલછાંદતાના વભથકકએ નીદો, બી છકયીઓને ભતન ે

ઘાટ ઉતાયલાનુાં ા આચમુાં છ.ે’ 
 

♦●♦ 
 

ફમફે્રન્ડ ફનાલલા–નશીં ફનાલલા અાંગે આ રખનાયની વભજ સ્ટષ્ટ છ.ે 
વગીય લમે ફમફે્રન્ડ ળધલા નીકલુાં, છકયી ભાટ ેએ અભૃત્મુનુાં કાયણ ફની ળક ે
છ.ે ‘આણે ભાત્ર ભીત્ર છીએ, ભારુાં  ળયીય ચુાંથલાન અધીકાય શુાં તને આતી નથી’ 
એલા દૃઢ ભનફ વાથે કઈ ફમફે્રન્ડ ફનાલે ત બરે એભ થતુાં; યન્તુ દીલવભાાં 
શજાય લાય ગરકફ્રેન્ડને ‘આઈ રલ મુ’ કશેત રાંટ છકય પે્રભન અથક ળ કયે છ ેતે 
વભજલુાં ડ.ે વગીય લમે જ ેવમ્ફન્ધભાાં વેક્વ ભાણલાની લાત નથી; એ વમ્ફન્ધ 
લીત્ર છ ેઅને ભાન્મ છ.ે ભાન્મતા કની ? તાની અને ભાત્ર તાની. જો વગીય લમ ે
ફમફે્રન્ડ વાથેન વેક્વવમ્ફન્ધ લીત્ર શમ ત છકય–છકયી તેને વભાજથી અન ે
ભાતાીતાથી છુાલે છ ેળા ભાટ ે? વગીય લમે વેક્વ બગલીને ભાતૃત્લ ધાયણ કયલા 
તયપ આગ લધતી છકયી આત્ભશત્મા કેભ કયે છ ે? ફમફે્રન્ડ ળયીયન ેબગવ્મા 
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છી જ ેયીણાભ આલે તે સ્ટલીકાયલા તૈમાય થળે કે નશીં; એટરુાં ત લીચાયલુાં ડ ે
ને? ળયીયવમ્ફન્ધ લગયની નીદો ભૈત્રી વાભે આણને ક્મા લાાંધ છ ે? ુખત લમે, 
તાની ઈચ્છાથી યચાતા ળયીયવમ્ફન્ધ પ્રત્મે લાાંધ ઉઠાલલાન આ રખનાયને ક ે
કઈને ણ અધીકાય નથી. આ રેખભાાન એક ભાત્ર શેતુ વગીય લમ ે
ળયીયવમ્ફન્ધ ફાાંધી ફમફે્રન્ડ દ્વાયા છતેયાતી દીકયીઓને ફચાલલાન છ.ે ત્રણકે 
ભશીના ય નલભા ધયણભાાં બણતી એક ખુફવુયત લીદ્યાથીનીને એક શટ્ટકટ્ટ 
છકય ઢય ભાય ભાયી યહ્ શત. છકયીના શઠ અને નાકભાાંથી રશી ટકતુાં શતુાં. 
છકય ભાયત જામ અને દારુડીમાની જભે એક જ લાક્મ ફરત જામ : ‘તેં એની 
વાથે લાત કયી જ કેભ ? ભેં તને કેટરી લાય કહ્ુાં કે, તુાં ભાત્ર ભાયી છ.ે તાયે એ 
છકયા વાથે ળ વમ્ફન્ધ છ ે?’ છકયી યડતી જામ અને તાન ફચાલ કયતી જામ. 
ફાજુભાાં એની વાશેરી રાચાય નજયે આ દૃશ્મ જોતી અને ધુ્રજતી શતી. ભેં લેચાતી 
લશયીને એ રાંટ, ફદભાળ છકયાને ડકામો અને ધભકાવ્મ. પન કયીને રીવન ે
ફરાલલાની ચેષ્ટા કયી એટરે એ ળેતાન બાગી ગમ. ભેં છકયીને કહ્ુાં; ‘ફેટા, આલા 
રાંટ લરુઓની જાભાાં ળા ભાટ ેપવામ છ ે?’ ‘વાશેફ,’ છકયીન જલાફ વાાંબ : 
‘એ ત ભાય બાઈ છ ે !’ ફમફે્રન્ડ જાશેય યસ્ટતા ય ભારીકીબાલ દાખલીને એક 
ભુગ્ધાને ઢય ભાય ભાયે અને છકયી એ ફમફે્રન્ડને તાના બાઈભાાં ખાલે ! આણ ે
વગીય લમના ટીન–એજ દીકયા–દીકયીઓને નીદો ભૈત્રીવમ્ફન્ધ કેલ શમ તે 
વભજાલતા નથી, ફમફે્રન્ડને આણા ળયીયથી ફે પુટ દુય યાખલા ભાટનેા વાંસ્ટકાય 
આતા નથી અને તેભને સ્ટલછાંદણે ળયીયવમ્ફન્ધ ફાાંધલા પ્રત્વાશીત કયીએ છીએ 
તે અત્માંત દુ:ખ અને આઘાતની લાત નથી ળુાં ? ફમફે્રન્ડ વાથે આણી ચચાકના 
લીમ કમા શમ છ ે? ભૈત્રીવમ્ફન્ધ યચલા ાછ આણા ઈયાદાઓ કમા શમ 
છ?ે છકયી અને ફમફે્રન્ડ લચ્ચે જ ેયાંધામ છ ેતે ભાતાીતાથી છુાલલાની જરુય કેભ 
ડ ેછ ે? ચોદ લકની એક ધનતીની દીકયી લૉળ રુભભાાં સ્ટનાન કયલા ગઈ ત્માયે 
તાન સ્ટભાટક–પન ફશાય બુરી ગઈ. અચાનક પનની યીંગ લાગી એટરે ફીજી જ 
ક્ષણે છકયી ળયીય ય ટલુાર લીંટાી પન વુધી શોંચલા ફશાય ધવી આલી. ીતા 
વભજદાય શતા. ભડી યાત્રે દીકયીના રુભભાાં જઈને એભણે પન ચેક કમો ત એભને 
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તીવ્ર આઘાત રાગ્મ. ફમફે્રન્ડ ેચોદ લકની છકયીને ભેવેજ ભકલ્મ શત; ‘આલતા 
અઠલાડીમે ભાયી ‘ફથક–ડ’ે છ.ે આ લખતે કઈ સ્ટથુ બેટ–વગાદથી શુાં  ખુળ થલાન 
નથી. ભાયે તારુાં  વોન્દમક, તારુાં  ળયીય બેટભાાં જોઈએ છ.ે ક્માાં ભલુાં તેની વ્મલસ્ટથા ભેં 
ગઠલી દીધી છ.ે ભાય ફે્રન્ડ ણ ભાયી વાથે શળે, એને વાંતલા ણ તૈમાય યશેજ.ે’ 
ીતાને લધાયે આઘાત ત દીકયીન જલાફ લાાંચીને રાગ્મ; ‘શુાં  એ દીલવની કલ્ના 
ભાત્રથી યભાાંચ અનુબલુાં છુ. તાયી ‘ફથક–ડ’ેન ભને ઈન્તેઝાય યશેળે.’  

 
         પ્રશ્ન વાંસ્ટકાયન છ,ે પ્રશ્ન લીચાયધાયાન છ,ે પ્રશ્ન ભુગ્ધાલસ્ટથાભાાં કઈ શદે 
જોખભ લશયલુાં તે અાંગેન છ.ે આ પ્રકાયના ળયીયવમ્ફન્ધ રગ્નભાાં યીણભલાન ત 
પ્રશ્ન જ નથી. છકયી અને છકયાઓ ફયાફય જાણે છ ે કે આજન રશાલ રુાંટી 
રેલાન છ.ે.. કારની લાત કારે. આ પ્રકાયના વમ્ફન્ધભાાં દુઘકટના ક્માયે વજાકમ છ ે? 
છકયીને બગલી રીધી, એનુાં ળયીય લાવી થઈ ગમુાં... શલે ળેતાન છકયાઓ ફીજા 
ળીકાયની ળધભાાં નીકી ડ ેછ.ે ેરી છકયી આ આઘાત વશન કયી ળકતી નથી.   
પ્રીમ લાચક, ધ્માનુલકક નોંધજો, ફેભાાંથી કઈ એકન પે્રભ વાચ છ ેઅને ફીજા ભાટ ે
ત આ ળયીયને ચુાંથલાની એક યભત ભાત્ર છ.ે છકય કે છકયી તાન ફદઈયાદ 
ુય થઈ જામ એટરે ફીજા, ત્રીજા કે ચથા ળીકાયની ળધભાાં ઉડી જામ છ ેઅન ે
પે્રભને ગાંબીયતાથી રેનાયા ભાટ ેતીવ્ર ડીપે્રળન કે આત્ભશત્માન લીકલ્ છડતા જામ 
છ.ે જ ે છકયાએ રગ્નનુાં લચન આી વગીય લમની છકયીને લાયાંલાય બગલીન ે
છડી દીધી એ છકયી તાના ફમફે્રન્ડને અન્મ છકયીઓ વાથે યાંગયેરીમા 
ભનાલત જુએ ત એને આત્ભશત્મા વીલામ ફીજા કમા લીચાય આલી ળક ે?    
 

થડ ે થડ ે દીલવે છકયીઓની આત્ભશત્માના વભાચાય અખફાયભાાં 
પ્રવીદ્ધ થતા યશે છ ેએ ળુાં વુચલે છ ે? રગ્નનુાં લચન આીને, ળયીય વમ્ફન્ધ ફાાંધીને 
છકયીને તયછડલાના અવાંખમ કીસ્ટવાઓ ફનતા યશે છ.ે ફુનીમાદી પ્રશ્ન એ ઉદ્બલ ે
છ ે કે રગ્નનુાં લચન આનાયને રગ્ન ુલે ળયીય વોંલુાં એ ભુખાકઈની યાકાષ્ઠા 
નથી? ભાતા–ીતા આ પ્રકાયની બુરનુાં યીણાભ તાની દીકયીઓને કેભ 
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વભજાલતા નથી ? ભૈત્રીવમ્ફન્ધના રુાા નાભ શેઠ છકયીઓનુાં ળાયીયીક ળણ 
કયલાન જ ેઅગનખેર ચારે છ ે તે અટકલ જોઈએ. આ અગનખેર અટકાલલાની 
જલાફદાયી યીલાયના લડીરની છ ેઅને ળૈક્ષણીક વાંસ્ટથાઓની છ.ે 

 
છકયા–છકયીઓને પે્રભન (ળયીયવમ્ફન્ધન) આનન્દ ભાણલા દેલ 

જોઈએ એલુાં કઈ કશે છ,ે ત્માયે આશ્ચમક અને આઘાતની રાગણી જન્ભે છ.ે એક 
ીતાએ દુ:ખી હૃદમે કહ્ુાં : ‘અભાયી વ લકની દીકયી અભાયા કહ્ાભાાં નથી. એના 
વોન્દમકન અને ભાવુભીમતન ગેયરાબ રાંટ છકયાઓ ઉઠાલી યહ્ા છ.ે ચાયીત્ર્મ 
વાચલલાની અભાયી વરાશને એ તીવ્ર ભજાક વાથે નકાયી કાઢ ેછ.ે તાન ફમફે્રન્ડ 
કઈ ફીજી, ત્રીજી કે ચથી છકયી વાથે યખડલા, બટકલા ભાાંડ્ય અને ‘ભાયી ઉેક્ષા 
થઈ યશી છ’ે એ કાયભી લેદના વાથે દીકયી લાયાંલાય ડીપે્રળનન ળીકાય ફની છ.ે તભે  
રેખભાા ળરુ કયી તે ખુફ વારુાં  થમુાં. થડીક છકયીઓની જીન્દગી ફચાલી 
ળકાળે...’ 

 

સુંસ્કાર બીન્દુ 

વમ જલેી લાતને તરલાય જલેી જ ેકયે, 
લાત એની વાાંબી, ભન આણે ળુાં ફાલુાં ! 

–વુનીર ળાશ 
 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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05 

માતા–ીતાની યાતનાઓનો વીચાર  કરીએ 

‘તભાભ નીતીળાષ્ડ એક વદ્ લીચાય વલકત્ર પ્રવયાલતા યહ્ા છ.ે 
આણા ભનભન્દીયભાાં લીલેકન દી પ્રગટરે યશેલ જોઈએ. એ દીકન 

પ્રકાળ ળુાં વારુાં  છ ેઅને ળુાં ખયાફ છ ેતે નક્કી કયલાભાાં ભદદરુ ફને છ.ે એક 
અાંગ્રેજી કશેલત હૃદમ ય કતયામેરી યાખજો : જો ધન ગુભાવ્મુાં ત કાંઈ નથી 
ગુભાવ્મુાં, જો સ્ટલાસ્ટ્મ ગભુાવ્મુાં ત કાંઈક ગભુાવ્મુાં, યન્તુ જો ચાયીત્ર્મ ગુભાવ્મુાં 
ત... ફધુાં જ ગુભાલી દીધુાં !  

ુખતલમે પ્રાપ્ત થમેરા ફમફ્રેન્ડ વાથે કઈ યીતે લતકલુાં ત ેઅાંગે થડી 
લાત કયી રઈએ.’ 

♦●♦ 

 ‘આણા ભનભન્દીયભાાં લીલેકન દી પ્રગટાલેર યાખીએ’ એલ આગ્રશ 
‘શૈમાન શોંકાય’ નાભની નાનકડી ુસ્ટતીકાભાાં આચામકશ્રી પ્રદુ્યમ્નવુયીજી દ્વાયા યજુ 
થમ છ.ે ફમફે્રન્ડ શલ જોઈએ કે નશીં ? એ પ્રશ્ન ભશત્લન નથી. ‘ચાય, ાાંચ કે 
ન્દય ફમફે્રન્ડ ધયાલનાયી છકયી ચાયીત્ર્મ લગયની ગણામ ?’ એલી ભતરફન પ્રશ્ન 
દીશેણ શાઈસ્ટકુરની એક દીકયીએ ુછમ છ.ે આણ જલાફ સ્ટષ્ટ ‘ના’ છ.ે એક ક ે
લધુ છકયાઓ વાથે વગીય લમે ળયીય વમ્ફન્ધ ફાાંધનાયી છકયી ક્રભળ: તાનુાં 
ચાયીત્ર્મ ગુભાલે છ.ે જાશેય ભાગક ય ફમફે્રન્ડના શાથે ભાય ખાઈ યશેરી ચોદ ન્દય 
લકની છકયી ‘એ ત ભાય બાઈ છ’ે એલુાં જુઠાણાં શાાંકે ત્માયે ચાયીત્ર્મ ગુભાલલાન 
પ્રાયાંબ કયે છ.ે તાની વાશેરી વાથે ફમફે્રન્ડને ભલા અને તેની વાથે ળયીય 
વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ફમફે્રન્ડને ફાંગરે જતી ‘ટીન–એજ’ છકયી ઘયેથી નીકતી લખત ે
ભમ્ભીને કશે છ,ે ‘શલે યીક્ષા નજીક આલી છ.ે અભે નભકદ રામબે્રયીભાાં લાાંચલા ભાટ ે
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જઈએ છીએ... યાત્રે ઘયે શોંચલાભાાં ભડુાં થળે’ ત્માયે ફીચારુાં  ‘ચાયીત્ર્મ’ છલે્લા શ્વાવ 
ગણતુાં શમ છ.ે 

વગીય લમે ફમફે્રન્ડની જરુય નથી, ુખત લમે ફમફે્રન્ડ ફનાલલાભાાં ફાધ 
નથી. યન્તુ ફમફે્રન્ડ વાથેન વમ્ફન્ધ ળયીય વમ્ફન્ધભાાં ન પેયલામ તે ભાટને દૃઢ 
વાંકલ્ શલ જોઈએ. વગીય લમે ફમફે્રન્ડની અનૈતીક ભાાંગણીન,ે ળયીયને 
બગલલાની ળેતાની ઈચ્છાને દૃઢતા ુલકક ઈન્કાયલાની તૈમાયી શમ ત બરે ને કઈ 
ણ ઉમ્ભયે ફમફે્રન્ડ જીલનભાાં પ્રલેળે... જલેી ગરકફે્રન્ડ છ ેતેલ ફમફે્રન્ડ છ.ે.. લીલકે 
ુલકક તેની વાથનેા વમ્ફન્ધભાાં ભમાકદા જાલલાની યશે. કઈ એક છકય દુષ્ટ ઈયાદા 
વાથે આણને પવાલલા ભાાંગે છ ેતેની જાણ ળી યીતે થામ ? 

 
1. કાયણ લગય તે આણી આજુફાજુ આાંટા–પેયા ભાયલાનુાં ળરુ કયળે. 

2. કઈને કઈ ફશાને તે આણી નજીક આલલાની કળીળ કયળે. લાત કયલા 
ભાટ ેઅને સ્ટભીતની આ–રે કયલા ભાટ ેફશાનાાં ળધળે. 

3. આણને ભદદરુ ફનલા તત્યતા ફતાલળે. ફવ સ્ટટને્ડ ય ફવની યાશ 
જોતા ઉબા શઈએ ત્માાં લૈબલી કાય (ડડેીઝ ગીફ્ટ... ફેટા, તુાં શલે વ 
લકન થમ... જા, કાયભાાં ફેવીને કઈની બરી–બી દીકયીના ળીકાયની 
ળધભાાં બટકલા ભાાંડ !) આલીને આણી ાવે ઉબી યશેળે; ‘ફેવી જાઓ, શુાં 
આને ઘય ાવે ઉતાયી દઈળ.’ ફમફે્રન્ડ ‘આ’ યથી ‘તભે’ અને ‘તભે’ 
યથી ‘તુાં’ ય ક્માયે વયકી ગમ, ખફય ણ નશીં ડ.ે 

4. આણને પવાલલા ભાટ ેઆણી ખટી પ્રવાંળા કયળે, ખુળાભદ ય ઉતયી 
આલળે. આણન ે યીઝલલા અન્મ છકયીઓની નીન્દા ટીકા, ઠઠ્ઠા ભશ્કયી 
કયળે. 
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5. આણને બેટ વગાદ આલા પ્રવાંગ ઉબા કયત યશેળે. એક છકયીના 
ીતાજીએ ‘કાઉન્વેરીંગ’ દયભીમાન અભને જણાવ્મુાં શતુાં, ભાયી ચોદ લકની 
દીકયીને એ ફદભાળે શેરી બેટભાાં ત્રીવ શજાય રુીમાન ભફાઈર પન 
આપ્મ શત. ‘ભાયી ફે્રન્ડ ેભને ફથક–ડ ેગીફ્ટ આી છ.ે’ એલુાં દીકયીએ કહ્ુાં 
અને અભે ભાની રીધુાં !’ ડરવેનુાં કાડ, થીમેટયભાાં પીલ્ભ જોલા જલા ભાટ ે
ટીકીટ, ભોંઘીદાટ શટરભાાં બજનનુાં ફીર ચુકલલુાં આ ફધુાં ત વાભાન્મ છ.ે 
એક ધનીકુત્રએ તાની વાથ ે દવભાાં ધયણભાાં અભ્માવ કયતી 
ભધ્મભલગકની દીકયીને વાઠ શજાયનુાં ફાઈક બેટભાાં આપ્મુાં. ફાઈક કેભ 
ચરાલલુાં તે ળીખલલાની ટરનેીંગ દયભીમાન છકયીનુાં ળયીય ભેલી રીધુાં. 
ીતાજીના વાઠ શજાય રુીમા ખચકલાથી તાને અને ભીત્રને વ લકની 
ખુફવુયત છકયીનુાં ળયીય ભતુાં શમ ત વદ ભપતભાાં થઈ ગમ ગણામ 
એલુાં એણે તાના ઘણા ભીત્રને કહ્ુાં. છલેટ ે છકયીએ આત્ભશત્મા કયીન ે
છુાંટલુાં ડુ્યાં.  
 

નીદો બાલે ‘ફમફે્રન્ડ ગરકફ્રેન્ડ’ની યભતભાાં જોડામેરી છકયીને ફીજી 
ત્રીજી  ભુરાકાતભાાં જ વભજાઈ જામ કે આ રાંટ લરુને ત ભાયા ળયીયની બુખ છ ે
અને થડી થડી લાયે એ ભને સ્ટળકલા અને આરીંગનભાાં રેલા શલાતીમાાં ભાયે છ ે
ત્માય છી તયત છકયીએ ફમફે્રન્ડને કુ્રયતાુલકક શાાંકી કાઢમ શમ એલા અનેક 
કીસ્ટવા કાઉન્વેરીંગ દયભીમાન ધ્માન ય આવ્મા છ.ે ભનભન્દીયભાાં લીલેકન દી 
પ્રગટાલલાની જ ેલાત છ ેતે આ જ છ.ે ફમફે્રન્ડના દીરભાાં, એની આાંખભાાં લાવનાનુાં 
ઝેય ન શમ ત્માાં વુધી એ સ્ટલીકામક ફને. રગ્ન ુલે, ટીન–એજભાાં એ આણાં ળયીય 
ભાાંગીને ઉબ યશે ત એ ફદભાળને ‘વયી’ કશીને નમ્રતાુલકક લીદામ કયલ ડ.ે એ 
ળાાંતીથી ન વભજ,ે દાદાગીયી કે બ્રકેભેરીંગ ય ઉતયી આલે ત એને ચોદભુાં યતન 
ફતાલીને વીધ કયી ળકામ. આલા વાંજોગભાાં ભાતાીતા, આચામક કે રીવ 
ઓપીવયની ભદદ રેલાભાાં ક્ષણન ણ લીરાંફ ન થલ જોઈએ. 
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 કઈ ણ છકયાને ફમફે્રન્ડ ફનાલતી લખતે એ કેટર વાંસ્ટકાયી છ,ે કેલા 
લીચાય ધયાલે છ.ે એનુાં ભીત્રભાંડ કલેુાં છ.ે એનુાં પેભીરી ફેકગ્રાઉન્ડ કમા પ્રકાયનુાં છ ે
તે ખાવ તાવી રલેુાં. તાનુાં ધાયેરુાં ન થામ ત્માયે ફદભાળ ફમફે્રન્ડ કઈ શદ ે
ખરનામક ફની ળકે તે કલ્લાનુાં ભુશ્કેર છ.ે વત્તય લકની છકયીને લાયાંલાય બગવ્મા 
છી જ્માયે લીવભાાં લે એ કન્મા રગ્નના શેતુથી છકયાઓ જોલા ભાાંડી ત્માયે એના 
ફમફે્રન્ડ ે જાવા ચીઠ્ઠી ભકરાલી શતી; રગ્ન ગભે ત્માાં કય, ભને કઈ પયક નથી 
ડત. યન્તુ તાયા તી તયીકેના તભાભ અધીકાય શુાં ઈચ્છુાં ત્માયે તાયાાં ઘયભાાં 
આલીને બગલીળ. આણા પે્રભની લાતનુાં યેકડીાંગ, આણે શટરભાાં વશળમન કમુાં 
તેના પટગ્રાપ, વુન્દય શસ્ટતાક્ષયભાાં રાર, રીરા, લાદી યાંગભાાં રખામેરા તાયા 
પે્રભત્ર... ફધુાં ભાયી ાવે વુયક્ષીત છ.ે સ્ટભાટક ફનલાની કળીળ કયળે ત જીલતી 
નશીં છડુાં !! આધુનીક મુગભાાં રાંટ છકયાઓની શરકટ શયકતન બગ ફનેરી 
ભુગ્ધાઓની કયભકથાઓ કાંાલી ભુકે એલી છ.ે...  
 

સુંસ્કાર બીન્દુ 
મુલાનીન વમ્ફન્ધ લમ વાથે નથી, ભનલૃત્તી વાથે છ,ે 

ડકાયને ઝીરલા ભાટનેી તત્યતા વાથે છ.ે તભે લીવ લકના લૃક્ષને કે 

એાંવી લકના મુલાનને તભાયી આજુફાજુ જોઈ ળકળ. જનેી અનીષ્ટ 

તત્લને, અન્મામ કયનાય દુષ્ટને ળણખયને વશન કયલાની ક્ષભતા 

ઓછાભાાં ઓછી છ ેતે મુલાન છ,ે જ ેથાક્મા કે કાંટાળ્યા લગય અઢાયથી 

લીવ કરાક કાભ કયી ળકે છ ેતે મુલાન છ,ે જ ેઉંચા રક્ષ્મ ફાાંધીને શાથે 

કયીને તાની વાભે ડકાય ઉબા કયે છ ેતે મુલાન છ.ે 

... ડૉ. શશીકાુંત શાહ 

 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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06 

સુંસ્કારોની તોતી ુંગ દીવા                                           
ગ્ન ુવેેની સેક્સને અટકાવવા માટે યાેપ્ત છે 

દીશેણ શાઈ સ્ટકુરની એક સ્ટભાટક છકયીન પ્રશ્ન છ ે: ‘ફધી વરાશ, 
ફધી તારીભ ભાત્ર છકયીઓ ભાટ ે ? છકયાઓને કાંઈ જ કશેલાનુાં નશીં ? 
એભને વખણા યશેલાની વરાશ આ ને !’ આ રેખભાા ટીન–એજ 
દીકયીઓને ઉદ્દળેીને રખાઈ છ ેએટરે છકયાઓએ ળુાં કયલુાં અને ળુાં ન કયલુાં 
તેની ચચાક અસ્ટથાન ેછ.ે ેરી દીકયીઓને ણ આ વભજાલલાભાાં આવ્મુાં, આ 

કામકક્રભ ટીન–એજ દીકયીઓ ભાટને છ.ે આ વાંસ્ટકાયળીફીયભાાં છકયાઓન ે
પ્રલેળ નથી. ત્માયે છકયાઓને ઉદ્દળેીને કાંઈ ણ કશેલાનુાં નીયથકક છ.ે ફેળક, 
છકયાઓને ણ તારીભ અન ેવાંસ્ટકાયની જરુય છ.ે અભે એ કામક નીમભીત 
યીતે કયી યહ્ા છીએ.’ 

♦●♦ 

દીશેણ શાઈ સ્ટકુરની એક પ્રતીબાલન્ત છકયીએ પ્રશ્ન ુછ્, ‘ફધી 
વરાશ, ફધી તારીભ ભાત્ર છકયીઓ ભાટ ે? છકયાઓને વખણા યશેલાની વરાશ 
આને !’ ળાાભાાં નલભા ધયણભાાં અભ્માવ કયતી કન્મા આલ પ્રશ્ન ુછલાની 
વુઝ–વભજ દાખલે એ આનન્દની લાત ગણામ. એ ળાાના ળીક્ષકને શુાં  ધન્મલાદ 
આુાં છુાં. આ રેખભાા અને ેર તારીભળીફીય ટીન–એજ દીકયીઓ ભાટને 
શલાથી એભાાં છકયાઓને ઉદ્દળેીને કઈ લાત કશેલાભાાં આલી નથી. છતાાં પ્રશ્ન ઉબ 
કયામ છ ેત્માયે લારીવબાભાાં શુાં  લાયાંલાય જ ેલેદના ઠારલુાં છુાં તેન ઉલે્લખ કયી રઉં. 
ભાયી આ વોને નમ્ર લીનન્તી છ ે કે ઘયભાાં દીકયી અને દીકયા લચ્ચે નીમભ 
ાલાની ફાફતભાાં કઈ બેદબાલ યાખળ નશીં. દીકયીએ વાાંજ ેવાત વુધીભાાં ઘયે 
આલી જલાનુાં; યન્તુ દીકય યાત્રે ફાય લાગે આલે ત ચારે. એલુાં ળા ભાટ ે? એક 
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લાત માદ યાખજો તભાયી લશારી દીકયી ત વાાંજ ેવાત લાગે ઘયભાાં આલીને ફેવી 
ગઈ અને વરાભત છ.ે યન્તુ તભાય વત્તય લકન દીકય યાત્રે ફાય લાગે ઘયની 
ફશાય બટકત શળે ત એની વાથે કઈ ભાતાીતાની વ વત્તય લકની દીકયી ણ 
ઘયની ફશાય યખડતી–બટકતી શળે. આણી દીકયીને વાાંજ ડ ે એટરે ઘયભાાં 
ફેવાડી દેલાની અને કઈની દીકયી આણા દીકયા વાથે યાત્રે ફાય–એક વુધી 
ફશાય યખડ–ેબટકે તેન કઈ લાાંધ નશીં, આલુાં ળા ભાટ ે? જીલન જીલલા અાંગેનાાં 
વઘાાં નીતી–નીમભ દીકયી અને દીકયા ભાટ ેએક વયખાાં શલાાં જોઈએ.’ 

 
દીકયી જુઠુ ાં ફરે, ભાતાીતાને છતેયે, નલા નલા છકયાઓ વાથ ે

સ્ટલછન્દતાથી યખડ–ેબટકે ત્માયે વોથી લધાયે દુ:ખ ભાતાીતાને થામ છ.ે જનેી ઝુાંડી 
વગે તેને દુ:ખ, દદક અને લેદના થામ, ફીજાઓને ત ભપતભાાં તાણાં થમુાં ! તાની 
વવત્તય લકની દીકયી રાંટ છકયાઓની બુખ વાંતલા ભાટનેુાં વાધન ફની ગઈ 
છ,ે એ કલ્ના ભાત્ર ભાતાીતા ભાટ ે કેટરી બમાનક છ,ે જયા લીચાય ત કય ! 
છકયી જ્માયે વાંસ્ટકાય છડીને ગુભયાશ થામ છ ેત્માયે વભાજની આાંગી વો પ્રથભ 
ભાતાીતા તયપ ઉંચકામ છ.ે દુષ્કભક આણે આચયીએ અને ગા ભાતાીતાએ 
ખાલાની ? વભાજ કશેળે, ‘દીકયીને ળીસ્ટત, વાંમભ અને વાંસ્ટકાય આપ્મા શમ ત ને ! 
યજ નલા નલા છકયાઓ વાથે બટકે છ ે !’ એક છકયી થડક ઈમય ફી.વી.એ. ભાાં 
અભ્માવ કયતી શતી. ચાીવ લકની ઉંભયના યીણીત યીક્ષાલાા વાથે બાગી ગઈ. 
યીક્ષાલા છ ચડી બણેર શત અને ળાાની લીદ્યાથીનીઓની છડેતી કયલા ભાટ ે
જરેભાાં જઈ આવ્મ શત. યીક્ષા ચરાલલી એ કાંઈ ા નથી કે ખટુાં અથલા નીચુાં 
કાભ નથી, પ્રત્મેક શ્રભનુાં કામક લીત્ર છ ેઅને આદયને ાત્ર છ.ે યન્તુ પ્રશ્ન ભાણવના 
ચાયીત્ર્મન છ.ે લી, ઓગણીવ લકની ઉંભયે યીણીત, ફે ફાકના ીતા વાથે 
બાગી જલાભાાં કમુાં યાક્રભ છ ે ? કઈ ગોયલની લાત છ ે ? ‘ભાયાાં આ કૃત્મથી 
ભાતાીતાની શારત કેલી થળે ?’ એ લીચાય આણને કેભ ન આલે ? 

ચાયીત્ર્મ ગુભાલલાથી આણાં બલીષ્મ અાંધકાયભમ ફને છ ે તે દળાકલત 
એક પ્રવાંગ નોંધુાં છુાં, પસ્ટટક ક્રાવ ડીસ્ટટીંકળન વાથે એભ. એવવી., ફી. એડ. થમેરી 
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એક મુલતી ભાયા ડીાટકભેન્ટભાાં અભ્માવ કયતી શતી. લીદ્યાથીઓ વાથે યખડલા 
બટકલાની ળખીન. એ જ્માયે ક્રાવભાાં ગેયશાજય શમ ત્માયે નીશ્ચીત લીદ્યાથીઓ 
ણ ગેયશાજય શમ એલુાં લાયાંલાય ભાયા ધ્માન ય આલેરુાં. ચલીવ લકની મુલતીન ે
આણે વરાશ ત આી ન ળકીએ. એભ. એડ્. ત્મા છી ના એક લક ફાદ ભાયા 
ભીત્ર અને નીલૃત્ત આચામકન પન આવ્મ. 

 
‘અભે અભાયા દીકયા ભાટ ે ગમા અઠલાડીમે એક છકયી જોઈ. એભ. 

એવવી., એભ. એડ્. થમેરી છ,ે તભને ઓખે છ.ે ‘ળાશવય ાવે ભેં ળીક્ષણ ભેવ્મુાં 
છ.ે’ એલુાં કશેતી શતી. આણા પ્રકાળ (નાભ ફદલ્મુાં છ)ે ભાટ ેઆ છકયી કેલી ? 
અભને વોને વન્દ ડી છ.ે’ ભેં દુ:ખ વાથે ભાયી લીદ્યાથીની લીરુદ્ધ અબીપ્રામ જાશેય 
કમો; ‘પ્રકાળને અાંધકાય તયપ ધકેરલાની જરુય નથી. છકયી આણા ઘયભાાં ળબે 
એલી નથી.’  

 
લશારી દીકયીઓ, આણા ચાયીત્ર્મ ય આણા ઉજ્જલ બલીષ્મન 

આધાય છ.ે ભાતાીતાનાાં હૃદમને આઘાત રાગે એલુાં કઈ કૃત્મ કયળ નશીં. તાને 
ભાટ ેતી ળધલાની ઉતાલ કયળ નશીં. ુખતલમે ફમફે્રન્ડ ફનાલ; યન્તુ રગ્ન 
ુલે આણાાં ળયીયને બગલલાન અધીકાય કઈને ણ ન આ. યીલાયભાાંથી 
વાંસ્ટકાય રઈને આલરેી છકયીએ એના ફમફે્રન્ડને, તાના ળયીયને અડરાાં 
કયલાની છુટ ન આી શમ એલા અનેક કીસ્ટવાઓ ભાયી જાણભાાં છ.ે શ્રી. ઉભેળ બટ્ટ 
વભાજળાષ્ડી અને રેખક છ.ે એભણે આ રેખભાા અાંગે તાન પ્રતીબાલ આતા 
જણાવ્મુાં, ‘આે ખુફ વભમચીત રારફત્તી ધયલાનુાં ળરુ કમુાં છ.ે વાશેફ, ભારુાં  
અનુભાન એલુાં છ ેકે ટીન–એજભાાં રગ્નુલે વેક્વ ભાણતી છકયીઓની વાંખમા ાંદય 
ટકાથી ણ ઓછી શળે. ફુયી વાંગત છકયીઓને ખટી દીળાભાાં ધકેરે છ.ે’ તાની 
દીકયીઓની વરાભતી ઝાંખતાાં અનકે ભાતાીતાઓએ આ રેખભાાને આલકાયી છ.ે 
વાંસ્ટકાયની અડીખભ દીલાર દીકયીઓને રગ્નુલેના ળયીય વમ્ફન્ધથી ફચાલલા 
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વક્ષભ છ.ે કઈ ણ ટીન–એજ દીકયી રાંટ છકયાને ળયીયન બગલટ કયલાની 
છુટ આે તે ુલે ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તય ભેલી રેલાની જરુય છ.ે 

1. આ છકય ત્ની તયીકે ભને સ્ટલીકાયળે એની કઈ ગૅયન્ટી છ ે? ન્દયભાાં લે 
ભને બગલી રીધા છી એ ભ્રભયલૃત્તી દાખલીને, ફીજા લધુ વોન્દમકભમ ુષ્ 
તયપ ઉડી જામ ત ભાયે ળુાં કયલાનુાં ? 

2. ભાયી વાથેની ભુરાકાત, ભાયા પે્રભત્ર, અભાયી પન ય થતી લાતચીત, એ 
ફધાની ભદદથી એ બલીષ્મભાાં ભને ‘બ્રેકભેર’ કયે ત ભાયી ળી શારત થામ? 
ત્ની તયીકે ફીજી લધુ વાયી છકયીને ળધલાની એન ે છુટ છ;ે યન્તુ શુાં 
ફીજો લધુ વાય છકય ળધલા જઈળ ત એ ભને ધાકધભકી આીન ે
અટકાલે, આખી જીન્દગી ભારુાં  ળણ કમાક કયે એલુાં ત ન ફને ? 

3. જીન્દગીન આટર ભશત્ત્લન નીણકમ રેતાાં ુલે શુાં  ભાતાીતાની વરાશ ન રઉં, 
એભની વાથે ચચાક ન કરુાં , એભનાથી આ ફધી લાત છુાલુાં તે મગ્મ છ ેખરુાં? 

સુંસ્કાર બીન્દુ 
જઓે યીલાયજીલનની ગુણલત્તા ટકાલલાભાાં શ્રદ્ધા ધયાલે છ ેએભણે થડુાંક 

થબીને કુટમુ્ફની જીલનળૈરી તાવી રેલી જોઈએ. દીકય, દીકયી, તી કે ત્ની કઈ 
દીળાભાાં જઈ યહ્ાાં છ ેતે લીચાયી રલેુાં જોઈએ. આત્ભઘાતક જીલનળૈરીના યીણાભ 
યજયેજ અખફાયભાાં લાાંચલા ભે છ.ે ળાણ ભાણવ એ છ,ે જ ે ફીજાના 
અનુબલભાાંથી ળીખે છ.ે આણા પ્રીમ યીલાયજન કઈ દુઘકટનાન ળીકાય ફને ત્માાં 
વુધી ઉંઘતા યશેલાનુાં મગ્મ નથી. જયા જાગીને જુઓ ત ખયા કે તભાયી આજુફાજુ 
ળુાં ફની યહ્ુાં છ ે! 

...ડૉ. શશીકાુંત શાહ 

 

અનુક્રભણીકા 
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07 

કોઈ ણ સુંજોગોમાું આત્મહત્યા કરશો નહી ું... 

‘ટીન–એજભાાં આત્તીજનક વાંજોગ ઉબા થામ ત્માયે છકયીઓ 
બમબીત ફની જઈને આત્ભશત્મા કયી રે છ.ે પ્રત્મેક વભસ્ટમા તને ઉકેર 
રઈને આલે છ.ે કઈ યાત્રી એલી નથી શતી જનેે પ્રબાત અને પ્રકાળની પ્રાપ્તી 
ન થલાની શમ. આણે તકરીપભાાં શઈએ ત્માયે ભાતાીતા, ળીક્ષક, વખી–

વાશેરી કે કાઉન્વેરયની ભદદ રઈ ળકીએ છીએ. એકરાએકરા ભુાંઝલણ 
અનુબલલાની જરુય નથી. ભાતાીતાને દીકયી ય અનશદ પે્રભ શમ છ.ે તેઓ 
તભાયી ગભે એટરી ગાંબીય બુર શમ ત ણ તભને ભાપ કયી દેળે અન ે
ફચાલી રેળે. આણે રાંટ છકયાના છકટન બગ ફન્મા શઈએ ત્માયે 
આણે આત્ભશત્મા ળા ભાટ ેકયલાની ? 

♦●♦ 

બાયત આત્ભશત્માઓની યાજધાની છ ે અને દય લે અાંદાજ ે ફે રાખ 
વાઠ શજાય ભાણવ અશીં આત્ભશત્મા કયે છ.ે લીશ્વ આયગ્મ વાંસ્ટથા (W.H.O.)ના 
અશેલાર અનુવાય 2012ભાાં લીશ્વના આઠ રાખ ભાણવએ આત્ભશત્મા કયી શતી. 
છલે્લા આાંકડાઓ દળાકલે છ ેકે બાયતભાાં 15 થી 29 લકની લમ જુથભાાં દય એક રાખે 
35.5 મુલાન મુલતીઓ આત્ભશત્મા કયે છ.ે આણને જન્ભદીને ફે્રન્ડ તયપથી ગીફ્ટ 
ભે અને એ ગીફ્ટ યૅય ખલ્મા લગય આણે કચયાેટીભાાં પેંકી દીધી શમ એલુાં 
કદી ફન્મુાં છ ે? ત છી, બગલાને આણને જીન્દગીરુી કીંભતી બેટ આેરી છ.ે 
ન્દય વ લકની ઉમ્ભયે આત્ભશત્મા કયલાન અથક એ થમ કે ઈશ્વયે આેરી 
કીંભતી બેટને આણે યૅય ખલ્મા લગય કચયાેટીભાાં પેંકી દીધી ! શજુ આણ ે
જીન્દગીને જોઈ નથી, ભાણી નથી અને આત્ભશત્માન ભાગક કડી રેલાન ? તેય–
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ચોદ લકની ઉમ્ભયથી ભાાંડીને લીવ લકની લમ વુધીભાાં જો કઈ આત્ભશત્મા કયે ત 
એ ભાટનેાાં કાયણ આ પ્રભાણેના શઈ ળકે : 

 
(1) ફમફે્રન્ડ દ્વાયા બ્રેકભેરીંગ થતુાં શમ અને ળાયીયીક ળણન બગ 

ફનલુાં ડતુાં શમ, આણા પે્રભ(?)ના ુયાલાઓ વભાજભાાં પયતા કયી 
દેલાની ધભકીઓ ભતી શમ. 

(2) ટીન–એજભાાં ફમફે્રન્ડ વાથેના ળયીય વમ્ફન્ધને કાયણે ‘કુાંલાયી ભાતા’ 
ફનલાના વાંજોગ ઉબા થામ અને છકય ત્ની તયીકે સ્ટલીકાયલાન 
ઈન્કાય કયે. 

(3) ફમફે્રન્ડ ળયીયને બગવ્મા છી ફેલપાઈ કયીને વમ્ફન્ધ તડી નાાંખે અન ે
ફીજી, ત્રીજી છકયીઓ વાથે વમ્ફન્ધ ફાાંધી ફેવે ત્માયે બમાંકય આઘાત 
રાગે જ ેછલેટ ેઆત્ભશત્માભાાં યીણાભે. 

(4) કપડી સ્ટથીતીભાાં ભુકામા છી એલા લીચાય આલે છ ેક ેશલે ભાતાીતાન ે
કઈ યીતે ભોં ફતાલલુાં, વભાજભાાં કેટરી ફધી પ્રતીષ્ઠા જળે ! રક લાત 
કયળે, નીન્દા ટીકા કયળે અને યીલાયજનને નીચુાં જોલાના દીલવ 
આલળે. આ ફધા વાંજોગભાાં આત્ભશત્મા જ એક ભાત્ર ઉામ છ.ે દેખલુાં 
નશીં અને દાઝલુાંમે નશીં ! 

(5) અવાધ્મ યગ શમ, ભાતા–ીતા ભૃત્મુ ામ્માાં શમ અને યીલાયજન 
બમાંકય ભાનવીક ત્રાવ આતા શમ, યીક્ષાભાાં નાાવ થલાન ડય શમ, 
નીકટના સ્ટલજન ળાયીયીક ળણ કયતા શમ એલા વાંજોગભાાં ણ 
આત્ભશત્માન લીકલ્ વન્દ કયલાની રારચ જાગે છ.ે આણે ગભે 
તેટરી ભટી ભુશ્કેરીભાાં આલી ડ્યા શઈએ ત ણ; આણાાં ભાતા–
ીતાને ખાતય કદી આત્ભશત્માન લીચાય ન કયળ. વોથી ઉત્તભ લાત ત 
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એ છ ે કે બલીષ્મભાાં આત્ભશત્મા કયલી ડ ેએલુાં કઈ કાભ આણે ન 
કયીએ.  ખયાફ, વ્મવની અને ચાયીત્ર્મશીન ભીત્રથી દુય યશીએ. ભીત્રના 
અનૈતીક દાફદફાણને કદી લળ ન થઈએ. ફમફે્રન્ડ કશેળે : ‘તુાં ભને 
ખયેખય પે્રભ કયતી શમ ત ફવ એક લાય, ભાત્ર એક લાય ળયીય 
વમ્ફન્ધન આનન્દ ભેલલા દે...’ આ એક પ્રકાયનુાં ઈભળનર 
બ્રેકભેરીંગ છ.ે જો તભે આલી ભાગણીને લળ થળ ત એક દીલવ જરુય 
આત્ભશત્મા વુધી જરુય શોંચી જળ. ફમફે્રન્ડને સ્ટષ્ટ ળબ્દભાાં કશીદ 
: ‘શુાં  વાંસ્ટકાયી યીલાયની દીકયી છુાં, ભારુાં  ળયીય કઈ રાંટ છકયાની 
લાવના વાંતલા ભાટ ેનથી. તાયે વમ્ફન્ધ યાખલ શમ ત યાખ, નશીં ત 
ચારલા ભાાંડ !’ આ ફધી કાજી રીધા છી કઈ નફાઈની ક્ષણભાાં, 
ઘડી–ફે ઘડીનુાં ળયીય વુખ ાભલા ખટુાં ગરુાં બયાઈ જામ અને તેનુાં 
યીણાભ બગલલાની નફત આલે ત ણ કદી આત્ભશત્માન લીચાય ન 
કયલ. લશારી દીકયીઓ, આણે આત્ભશત્મા કયલાથી વભસ્ટમાઓથી 
ભુક્ત થઈ જઈએ છીએ તે લાત વાચી; યન્તુ તભાયી આત્ભશત્માથી ઉબાાં 
થતાાં આ પ્રકાયનાાં યીણાભન લીચાય કમો છ ે? 

(6) દીકયીને ગુભાલલાથી ભાતા–ીતા તથા લશારી દીદીને ગુભાલલાથી 
યક્ષાફાંધને યાખડી ફાંધાલત બાઈ કેટર દુ:ખી થળે તે લીચામુાં ? એભને 
ત કઈ ણ પ્રકાયના લાાંકગુના લગય જ આજીલન દુ:ખની વજા 
પટકાયાઈ ગઈ ને ? 

(7) તભાયી લીદામથી રાંટ ફમફે્રન્ડ ભુક્તીન આનન્દ ભાણળે અને નીયાન્ત ે
ફીજી, ત્રીજી, ચથી છકયીને આત્ભશત્મા તયપ દયી જલાન કાયવ 
યચળે. ખયેખય ત, આત્ભશત્મા કયલાને ફદરે ેરા શલવખય ળેતાનન ે
જરેના વીમા ાછ ધકેરલા ભાટનેી શીમ્ભત તભાયે કેલલી જોઈએ. 
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(8) તભાયી આત્ભશત્માથી યીલાયની પ્રતીષ્ઠા જોખભાળે અને રકને નક્કાભી 
લાત ચગાલલાની તક ભળે. આત્ભશત્મા કયલાને ફદરે શીમ્ભતુલકક 
જીલન જીલલા ભાટ ેતાને તૈમાય કય. 

(9) આત્ભશત્મા કયલી એ એક યીતે તાની બુર કફુર કયલા જલેુાં છ.ે ‘ભેં 
ખુફ ગાંબીય બુર કયી છ ેઅને તેની વજા સ્ટલરુે શુાં  આત્ભશત્મા કયીન ે
ભાયી જીન્દગીન અન્ત રાલુાં છુાં’ એલ એકયાય કયલાનુાં મગ્મ છ ે ? 
કઈએ તભાયી વાથે દગ કમો, લીશ્વાવઘાત કમો, તભાયી ભાવુભીમતન 
અને અયીક્લતાન ગેયરાબ ઉઠાવ્મ. ત એલુાં કયનાયને કઈ વજા 
નશીં ? જભેને વજા થલી જોઈએ એ ગુનેગાય તભાયી ાછ ભજભજા 
કયળે, ફીજી છકયીઓની જીન્દગી ફયફાદ કયળે અને તભને વીધ 
ભૃત્મુદાંડ ? તાની જાત ય આલ જુલ્ભ ળા ભાટ ે? 

(10) જીન્દગી અને આ લીશ્વ અત્મન્ત ખફુવુયત છ.ે તભારુાં  લીળા વખીભાંડ 
છ.ે અનેક સ્ટલજન છ.ે તભાયા પ્રત્મે અનશદ પે્રભ અને આદય ધયાલતા 
ગુરુજન છ.ે એ વોને છડીને ચાલ્મા જલાનુાં ? અચાનક, ચુચા ચાલ્મા 
જલાનુાં ? તભાયી ભુાંઝલણ અાંગે એભને લાત કય. તેઓ તભને જરુય 
ફચાલી રેળે. એભને એક તક આ. 
 
આ ગ્રીષ્ભળીફીય ુય થલાની તૈમાયીભાાં છ.ે આલતા વપ્તાશે આણે છુટા 

ડીએ તે ુલે તભાયે અભને ‘ગુરુદક્ષીણા’ આલાની યશેળે. ળુાં આળ 
‘ગુરુદક્ષીણા’ભાાં? તભે નીચેના ત્રણ વાંકલ્ સ્ટલીકાયીને અશીંથી ભાંગરપ્રસ્ટથાન કય એ 
જ અભાયી ગુરુદક્ષીણા ! 

 
[1] વગીય લમે ળક્મ શમ ત્માાં વુધી ફમફે્રન્ડ 

ફનાલલાની જણથી ફચીળ. 
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[2] ુખત લમે ફમફે્રન્ડ ફનાલીળ તમે ભાયા ળયીયને 
બગલલાની છુટ શુાં  તેને કદી નશીં આુાં. 

[3] જીન્દગીભાાં કદી જાણ્મ–ેઅજાણ્મે ગાંબીય બુર થઈ 
જામ ત ણ; શુાં  કદી આત્ભશત્મા કયીળ નશીં. આત્ભશત્મા કયલી એ ા 
છ ેઅને ઈશ્વયન તથા ભાતાીતાન દ્રશ છ ેએ લાત શુાં ફયાફય વભજુ ાં 
છુાં. 

 

સુંસ્કાર બીન્દુ 

જ ેવ્મથાને અડકે નશીં, 
એ કરા અધુયી છ;ે 

જ ેકરભથી ટકે નશીં, 
એ વ્મથા અધુયી છ.ે 

(વોજન્મ : ‘અભીઝયણાાં’) 
 

 

♦ 
અનુક્રભણીકા 
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08 

ટીન–એજ દીકરીને ખુલ્ો ત્ર 

લશારી દીકયી..... 

ગઈકારે તાયાાં ભાતા–ીતા ભને ભલા આવ્માાં ત્માયે ખુફ દુ:ખી શતાાં 
અને યડતાાં શતાાં. ‘અભાયી વ લકની દીકયી છુટાછડેા રીધેરા આડત્રીવ લકના 
મુલાન વાથે રગ્ન કયલા ઈચ્છ ેછ’ે એટરુાં ફરતા તેઓ થાકી ગમાાં, શાાંપી ગમાાં. તુાં 
અત્માયે અગીમાયભાાં ધયણભાાં બણે છ.ે તાયી વન્દગીન તી વાઈકર, સ્ટકુટયભાાં 
શલા બયી આલાનુાં કાભ કયે છ ે ! તે ફે વન્તાનન ીતા છ ે અને તેણે ત્નીન ે
ઘયભાાંથી શાાંકી કાઢી છ.ે છુટાછડેા આપ્મા શલાની લાત તદ્દન ખટી છ ેઅને તને 
છતેયલા ભાટનેી છ.ે ત્નીને ખયાાં–ખટાાં કાયણ આગ ધયી શાાંકી કાઢનાય 
લીયુરુ ત્માય છી ખુફવુયત છકયી કે મુલતીને જોઈને દડતા યશે છ.ે એલા એક 
ળુની અડપેટભાાં તુાં આલી ગઈ છ ેઅને શલે તારુાં  ફચલાનુાં ભુશ્કેર છ.ે આ આડત્રીવ 
લકના રાંટ ુરુે તાયા જલેી ચાય ભાવુભ છકયીને રગ્નન લામદ આીને તાની 
લાવનાન ળીકાય ફનાલી શતી જ ેઅાંગે રીવ પયીમાદ ણ નોંધામેરી છ.ે 

 
જો પ્ા–ભમ્ભી તને વન્દગીના ુરુ વાથે રગ્ન કયલાની છુટ ન આે 

ત તેં આત્ભશત્મા કયલાની ધભકી આી છ.ે તાયા પ્ા તારુાં  અાંધકાયભમ બલીષ્મ 
જોઈને એટરા દુ:ખી શતા કે એભનાથી ફરાઈ ગમુાં; ‘ભાયી દીકયી નકાકગાયભાાં વડ ે
તેના કયતાાં આત્ભશત્મા કયી રે તે લધાયે વારુાં  છ.ે’ તાયા પ્ા ભાયા યભ ભીત્ર છ.ે 
આઠ ભશીના ય એભણે તને ભફાઈર પન અાવ્મ ત્માયે ભેં તીવ્ર નાયાજગી જાશેય 
કયેરી. ત્માય છી ત તાયી જીદ આગ ઝુકી જઈને એભણે તને દ્વીચક્રી લાશન–
સ્ટકુટી ણ અાલી દીધુાં. નાદાન, અફુધ ફાકને આ ફે ઉકયણ આી દેલાભાાં 
આલે અને એભને તનેા લીલેકણુક ઉમગની તારીભ આલાભાાં ન આલ ેત એભના 
વલકનાળની દીળા નીશ્ચીત થઈ જામ. તાયા કીસ્ટવાભાાં ણ એલુાં જ ફન્મુાં છ.ે 
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તુાં ખુફ દેખાલડી છ ેએટરે તાયી વાભે ઘણાાં જોખભ છ ેએલુાં ભેં તને કશેરુાં 

અને તાયાાં પ્ા–ભમ્ભીને ણ ચતેલણીના વુયભાાં આ લાત કયેરી. યન્ત ુછલેટ ેજ ે
થલાનુાં શતુાં તે જ થમુાં. વોન્દમક, સ્ટકુટી અને ભફાઈર પનન ત્રીલેણી વાંગભ તને 
વલકનાળની દીળાભાાં દયી ગમ. દીકયી, ભેં એ રાંટ ુરુન કેવ સ્ટટડી કયી રીધ છ.ે 
તે દારુડીમ છ,ે ફદભીજાજ છ,ે શીંવક ભાયાભાયીઓભાાં વાંડલામેર છ.ે અયાધી 
ભાનવ ધયાલતા એ પ્રોઢ મુલાને તાયા ીતાને ણ ધભકી ભકરાલી છ.ે તાયા 
ીતાજીએ ભને ચાય ભાવ ુલે ભાશીતી આેરી કે તેં તાય ચશેય ફુકાનીથી ઢાાંકલાનુાં 
ળરુ કમુાં છ.ે ભાત્ર ફે આાંખ જ ખુલ્લી યશે એ યીતે કુળતાુલકક ફુકાની ફાાંધતા તુાં 
ક્માાંથી ળીખી ? ીતાજી વાથે ઝઘડ થમ ત્માયે તેં આજુફાજુના ાડળીઓ 
વાાંબે તે યીત ેગુસ્ટવાથી તાયા ીતાજીને કહ્ુાં શતુાં, ‘શુાં  ભાય ચશેય છુાલલા ફુકાની 
ફાાંધુ છુાં અને યજ ભાયા ‘માય’ને ભલા જાઉં છુાં. ફર, તભે ળુાં કયી રેલાના ?’ 
ફેટા, ‘એક રાચાય ફા તને ળુાં કયી ળકે ?’ તાયા ીતાન આ જલાફ શત. એભણે 
તને ઉછયેીને ભટી કયી, ૈવા ખચીને બણાલી, એભના તાયા ય અગણીત ઉકાય 
છ ેઅને તુાં એભને ઉંચા અલાજ ેધભકાલે ? ક્માાં ગમા તાયા વાંસ્ટકાય ? ક્માાં ગઈ તાયી 
ભાનલતા ? એક લાય તેં તાયી ભમ્ભીને ભાયલા ભાટ ેશાથ ઉંચ કયીને ુછરેુાં, ‘ભાયી 
ભાંજુયી લગય તુાં ભાયા રુભભાાં પ્રલેળી જ ળા ભાટ ે?’ ફીજી એક લખત તાયા ભફાઈર 
પનની યીન્ગ લાગી અને તુાં ટઈરેટભાાં શતી એટરે તાયા પ્ાએ ભફાઈર પન 
શાથભાાં રીધ. એ જ વભમે ટઈરેટભાાંથી ફશાય દડી આલીને તેં વીંશગજ કના કયેરી, 
‘ભાયા પનને શાથ રગાડલાની તભે શીમ્ભત કેભ કયી ? ખફયદાય, ભાયા પનને શાથ 
રગાડ્ય છ ેત !’ સ્ટક્રીન ય ‘કૃતી’ નાભ ઝફકતુાં શતુાં એટરે તાયા ગયીફડા ફાે 
તને વાભેથી પન આીને કહ્ુાં શતુાં, ‘રે ફેટા, તાયી ફે્રન્ડ કૃતીન પન છ ે!’ એ ગભાય 
ભાણવને ક્માાં ખફય શતી કે સ્ટભાટક દીકયીએ રાંટ પે્રભીન પન કૃતીના નાભથી વેલ 
કમો શત ! જ ેપ્ા–ભમ્ભી તને અનશદ પે્રભ કયતાાં શતાાં, જ ેપ્ા–ભમ્ભીને તાયા 
ભાટ ે અનશદ ગોયલ શતુાં; તે ભાતા–ીતાને છતેયલાભાાં, એભનુાં અભાન કયલાભાાં, 
એભની વાભાજીક પ્રતીષ્ઠાને શાની શોંચાડલાભાાં તેં કઈ કવય ન છડી. તાયા 
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પ્ાએ યડતાાંયડતાાં ભને કશેરુાં, ‘ભાયા શજાય રુીમા એ છકયીએ રફાડ ુરુ 
ાછ ખચી નાાંખમા. એ રાંટ ભાણવ ભાયી દીકયીને પેયલત, તેની વાથે છડેછાડ 
કયત અને તેની ાવે રુીમા ડાલત.’ દીકયી, ભાયા તને કેટરાક પ્રશ્ન છ ે : તુાં 
આધુનીક મુગની ફલ્ડ અને બ્મુટીપુર છકયી છ ેત છી આડત્રીવ લકના આધેડ 
લમના પે્રભીને ભલા જતી લખતે તાય ચશેય ળા ભાટ ેછુાલે છ ે? કઈને ત્માાં ધાડ 
ાડલા જતી શમ એ યીતે ફુકાની ફાાંધીને પે્રભીને ભલા ભાટ ેજલાનુાં ? તાય પે્રભી 
આડત્રીવ લકન છ,ે ગયીફ છ,ે અબણ છ ેતેન લાાંધ નથી; યન્તુ દારુડીમ છ,ે 
શીંવક લૃત્તીન છ,ે ફદચરન છ ેએ લાતન તને બમ નથી રાગત ? તાયા ીતા 
કશેતા શતા કે તુાં એ રાંટ, શલવખય ભાણવને તારુાં  ળયીય વોંલા વુધી શોંચી ગઈ 
છ.ે ત ત્નીને ભાયીને શાાંકી કાઢનાય ુરુને વભા લે તારુાં  ળયીય વોંી દેતાાં તને 
અયેયાટી ન થઈ ? ા કયી યશી શલાન ડાંખ ણ તેં ન અનુબવ્મ ? તાયી વાથ ે
એ ુરુ રગ્ન કયે ત તાયી કેલી શારત થળે તેન તને લીચાય ન આવ્મ ? કુદયતે 
છકયીઓને અને ભશીરાઓને છઠ્ઠી ઈન્દ્રીમ આેરી છ.ે રાંટ, લાવનાભાાં અાંધ 
ફનેરા ુરુને જોઈને તે વભજી જામ છ ેકે ભાયે આ ફદભાળથી દુય યશેલાની જરુય 
છ,ે ફચલાની જરુય છ.ે તુાં રખી યાખ દીકયી, કે આ  શેલાન તાયી વાથે રગ્ન નશીં 
કયે અને રગ્ન કયળે ત તારુાં  ળયીય લેચીને રુીમા ફનાલળે. તેં આ દનુીમા જોઈ 
નથી; એટરે તુાં ભશભાાં અાંજાઈને વલકનાળ તયપ ધકેરાલા તૈમાય થઈ છ.ે જઓે 
બગલાનના સ્ટથાને છ ે એલા ભાતા–ીતાને દુ:ખી કયલાન, છતેયલાન, અભાનીત 
કયલાન, તાય અયાધ અક્ષમ્મ છ ેઅને પ્રબુ તને એ ગુના ભાટ ેકદી ભાપ નશીં કયે. 
કભનવીફે તાયી વાશેરીઓએ તને વાંમભભાાં યશેલાનુાં વભજાલલાને ફદરે, તને  વદ્ 
ભાગે ચારલાની વરાશ આલાન ે ફદરે, તને ફશેકાલલાનુાં અન ે ફુયાાં કાભભાાં 
ભદદરુ ફનલાનુાં વન્દ કમુાં એ ફુકાનીધાયી કન્માઓ ાવે ણ વાંસ્ટકાય નથી તેનુાં 
આ યીણાભ છ.ે 

 
ફેટી, ાછા પયલાભાાં ખુફ ભડુાં થઈ ગમુાં છ,ે છતાાં જો તુાં વલકનાળના 

ભાગેથી ાછી લળે ત તને ફચાલલાન કઈને કઈ ભાગક જડી આલળે. તુાં તાયા 
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તાના શીતન લીચાય કયજ.ે આધુનીકતાના અાંચા શેઠ તને દારુ ીલડાલનાયા 
ઘણા ભળે; યન્તુ તુાં જ્માયે તાયાાં કભોનુાં પ બગલતી શળે ત્માયે તાયી ભદદે કઈ 
નશીં આલે. શુાં  જોઈ ળકુાં છુાં કે તાયાથી ધયાઈ ગમેર એ રાંટ ુરુ, છ ભશીના છી 
કઈ નલા ળીકાયની ળધભાાં શળે. અગીમાયભા–ફાયભા ધયણભાાં બણતી ભાવુભ 
છકયીની વામકરભાાં શલા ુયતી લખતે તેની વાભે કાભુક નજયે જોતાાંજોતાાં નીભન્ત્રણ 
ાઠલત શળે કે; પવાલુાં છ ે ભાયી જાભાાં ? ભાય છઠ્ઠ ળીકાય ફનીને વેક્વન 
આનન્દ ભાણલ છ ે?  

 
લશારી દીકયી, પ્રબુ શજુ ણ તને વદ્ફુદ્ધી આે એલી ભાયી પ્રાથકના છ ે

અને તને ભાયા આળીલાકદ ણ છ.ે 
 

સુંસ્કાર બીન્દુ 

વાધુ ભભત કયે નશીં, 
પ્રેભી ળયત કયે નશીં; 

ળાંકા ‘અભય’ જયા ન કય, 
કુદયત ગરત કયે નશીં. 

... અભય ... 
 

 
♦ 

અનુક્રભણીકા 
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09 

હરીકૃષ્ણ કોમ્યુનીટી સેન્ટર 

શયીકૃષ્ણ એક્વર્ટવક પ્રા. રી. 
વુયત – 395 004 

 
વીના મુલ્યે ‘કાઉન્સેી ુંગ’ 

વન્તાનની ગમ્બીય લતકન–વભસ્ટમાઓથી ચીન્તીત છ? લીના ભુલ્મે ‘કાઉન્વેરીંગ’ 

ભાટ ેનીચે દળાકલેરા તજ્જ્ઞભાાંથી કઈ એકને, ભુરાકાતન વભમ નક્કી કયીને, ભી ળક છ. 

 
(1) ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ 

 (‘ગુજયાતભીત્ર’ના કટાય રેખક) 

 (0261) 277 6011 
 +91 98252 33110 

 
(2) પ્રી. ભામાફશેન દેવાઈ 

(0261) 265 0138 
 +91 98795 63081 

 
(3) ડૉ. રુભાફશેન અાંજાયીમા 

 +91 98251 12948 

 +91 94264 83311 

 
(4) પ્રી. ળીરાફશેન પયવરે 

 +91 93749 87282 
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(5) ડૉ. યેખાફશેન બટ્ટ 
 0261-273 2939 

+૯૧ ૯૨૨૮૮ ૯૦૨૦૩ 

 
(6) શ્રી. ઉભેળ બટ્ટ 

 0261-225 5283 

 +91 98251 43964 

 

 
♦ 

 

અનુક્રભણીકા 
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ટાઈટલ પેજ : 02, 03 અને 04 

હરીકૃષ્ણ કોમ્યુનીટી સેન્ટર 

શયીકૃષ્ણ એક્વર્ટવક પ્રા. રી. 
જુની ીલ્વ ફેન્કની ાછ, ગટારાલાડી, કતાયગાભ યડ, 

વુયત – 395 004 
વમ્કક વુત્ર : 0261 – 250 5500 

 
 ‘શયીકૃષ્ણ ચેયીટફેર ટરસ્ટટ’ના વોજન્મથી પ્રાયાંબાઈ યશેરા ‘શયીકૃષ્ણ 
કમ્મુનીટી વેન્ટય’ભાાં ળીક્ષણ અને વાંસ્ટકાય આલા ભાટનેા તારીભળીફીય લીના ભુલ્મે 
ચારનાય છ.ે પ્રત્મેક ભાણવ વાય, ભુલ્મનીષ્ઠ અને પે્રભા ભાનલી ફને એ દીળાભાાં 
કમ્મુનીટી વેન્ટય અનેકલીધ પ્રલૃત્તીઓ ઉાડળે. 
 
 નીચે પ્રભાણેના તારીભળીફીયભાાં આના યીલાયના વભ્મ ઉમ્ભય અને 
જરુયીમાત અનુવાય બાગ રે એલી અભાયી લીનન્તી છ.ે 

(1) ‘ટીન–એજ’ દીકયીઓ ભાટ ેવાંસ્ટકાયળીફીય :  
 

 આ ળીફીય ચાય કરાકન યશેળે. આ ળીફીયભાાં ફાયથી ઓગણીવ લકની 
દીકયીઓને નીચેના લીમ ય તારીભ અાળે : 

 
● ફદભાળ છકયાઓને ળી યીતે ઓખળ ? એભનાથી ળી યીતે ફચળ ? 
● વાયા ભીત્ર કઈ યીતે ફનાલળ ? 
● ભફાઈર પનન ઉમગ ળી યીતે કયળ ? 
● જીલનભાાં ભાતા–ીતાનુાં ભશત્ત્લ ળુાં છ ે? 
● અભ્માવભાાં શ્રેષ્ઠ યીણાભ ળી યીતે ભેલળ ? 
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(2) મુલાન–મુલતીઓ ભાટ ેભુલ્મરક્ષી વ્મક્તીત્લ–લીકાવ ભાટને કવક :  
 

 આ કવક ફાય વપ્તાશન યશેળે અને દય યલીલાયે વલાયે 10:00થી 11:00 
ચારળે. (કુર ફાય કરાકન કવક) આ કવકભાાં નીચેના લીમ ય તારીભ 
અાળે. 

● આનન્દભમ વ્મક્તીત્લ કલેુાં શમ ? 
● ટાઈભ ભેનેજભેન્ટ 
● ટરેેન્ટ ભેનેજભેન્ટ 
● સ્ટલસ્ટથ ભાનલીમ વમ્ફન્ધ 
● પ્રત્મામન કોળલ્મ 
● રક્ષ્મનીધાકયણ ળી યીતે કયળ ? 
● એવડફલ્મુઓટી (SWOT) એનારીવીવ   
● જીલનભાાં નૈતીકભુલ્મનુાં સ્ટથાન 
● વાત્ત્લીક જીલનન અથક અને ભભક 
● ચીન્તાભુક્ત યશેલાના ઉામ 
● વભાજરક્ષી વેલા પ્રલૃત્તીઓ 
● યીલાયજીલનની ગુણલત્તા ળી યીતે ટકાલળ ? 
 
(3) અવયકાયક લક્તા ફન : 

 બ્રીક સ્ટીકીંગની તારીભ આત આ કવક દવ કરાકન યશેળે. પ્રત્મેક 
ળનીલાયે વાાંજ ે6:00 થી 7:00 આલલાનુાં યશેળે. 

 
(4) ભાતા–ીતાઓ ભાટ ેલારી વમ્ભેરન : 

 દય ભશીને એકલાય ત્રણ કરાકન તારીભળીફીય મજાળે જભેાાં ફાક 
વાથે કઈ યીતે લતકલુાં તેની તારીભ લડીરને અાળે. 
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(5) લયીષ્ઠ નાગયીકની જ્ઞાનવબા : 

 ાંચાલન લકની લમ લટાલી ચુકરેા નાગયીક ભાટ ે દય ભશીનાના ફીજા 
અને ચથા ળનીલાયે વાાંજ ે4:00 થી 6:00 જ્ઞાનવબાનુાં આમજન થળે. 
આ વબાભાાં ળશેયના લીદ્વાન લક્તાનુાં પ્રલચન ગઠલાળે અને પ્રશ્નત્તય 
ફેઠકભાાં લયીષ્ઠ નાગયીકને તાના લીચાય યજુ કયલાની તક ભળે. 

(6) વભસ્ટમારુ ફાક ભાટ ેકાઉન્વેરીંગન કામકક્રભ : 

વુયત ળશેયના જુદા જુદા લીસ્ટતાયભાાં અભે કાઉન્વેરવકની નીભણક કયી 
છ.ે વભસ્ટમારુ ફાકના લારીઓ તાની નજીકના કાઉન્વેરયની 
એઈન્ટભેન્ટ ભેલીને ફાક વાથે લીના ભુલ્મે કાઉન્વેરીંગ ભાટ ે જઈ 

ળકળે. કાઉન્વેરયના નાભ અને પન/વરેપનની લીગત ભાટ ે          
આ ીન્ક ર ક્ીક કરશો. 

ઉયક્ત તભાભ કામકક્રભભાાં લીનાભુલ્મે પ્રલેળ અાળે. તારીભ 
ળીફીયભાાં તારીભાથીઓ ભાટ ેચા/કપીની વગલડ ણ યાખી છ.ે 

લધુ ભાશીતી ભાટ ે કૃા કયીને કમ્મુનીટી વેન્ટયના ભાનદ્ 
કઓડીનેટય ડૉ. અનીર વીંઘન પન નાંફય : 98254 19405 ય વાંકક 
વાધલા લીનન્તી છ.ે શયીકૃષ્ણ કમ્મુનીટી વેન્ટયભાાં ભાનદ્ વરાશકાય 
તયીકે ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ (ળીક્ષણલીદ્ અને ‘ગુજયાતભીત્ર’ના કટાયરેખક) 
વેલા આી યહ્ા છ.ે 

(7) લીદ્યાથીઓ ભાટ ેઅભ્માવ કોળલ્મ (સ્ટટડી સ્ટકીલ્વ) લીકવાલલા ળીફીય : 
આ ળીફીયભાાં ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતા લીદ્યાથીઓને અભ્માવ કઈ 
યીતે કયલ, શ્રેષ્ઠ યીણાભ ળી યીત ે ભેલલુાં તેની ટકૅ્નીક વભજાલલાભાાં 
આલળે. ળીફીય ત્રણ કરાકન યશેળે. 

અનુક્રભણીકા  
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અમારાું પ્રકાશનો 
નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક ફીયાદય 

ભાટ ે‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામક ઉાડી રીધુાં છ.ે અભાયાાં 

પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ેલાચકને ઘણાં ખરુાં  ની:ળુલ્ક ભતાાં યશે 

તેલ અભાય પ્રમાવ યશેળે. અભે 4th
 October, 2015 વુધીભાાં નીચે ભુજફની વાત 

ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુાં છ ે: 

1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ના 25 

રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 01  ( ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

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

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

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

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

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ના 18 લીમ ય રખરે ચીન્તનાત્ભક 

રેખભાાંથી તાયલી કાઢરે 206 યૅળનર ભુદ્દાઓન ગ્રાંથ (ઈ.ફુક) – 

‘લીલેકલીજમ’ ( ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ ( ાનાાં : 53; 

ભુલ્મ : ભપત) 

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 

વાલધાન’ ( ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગના ભથા ે ‘અભીવ્યક્તી–ઈ.બ ક્સ’ લીબાગ  

http://govindmaru.wordpress.com/e-books/ ભાાં ઉયક્ત સાતયે 

ઈ.ફુક્વ ભુકી છ.ે વો લાચક ફન્ધઓુને ત્માાંથી તે ડાઉનરડ કયી રલેા લીનન્તી છ.ે 
ઘણા નલા ળીખેરાઓને કે લમસ્ટકન ેઈ.ફુક ડાઉનરડના લીધીની પાલટ નથી; તલેા 
લાચકભીત્ર, ભન ે govindmaru@yahoo.co.in ય, તાનાાં નાભ–વયનાભા વાથે 
ભેર રખળે ત વપે્રભ ઈ.ફુક્વ ભકરલાભાાં આલળે. 

 

મણી માર ુ

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

કૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી. 

સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 95 37 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : manimaru1712@gmail.com 
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http://govindmaru.wordpress.com/e-books/
mailto:govindmaru@yahoo.co.in
mailto:manimaru1712@gmail.com

