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ચતથુથ સંલધીત અલતૃ્તીની પ્રસ્તાલના 

લી ાછી ભાત્ર ચાય જ ભાસના ગાાભાં તતૃીમ 

સંલધીત અલતૃ્તીની રગબગ ફધી જ પ્રત ખરાસ થઈ જલા 

અલી છે ન ેતેથી સધુાયા લધાયા સાથનેી અ ચતથુથ અલતૃ્તી. 

અ ૨૦૦૦ પ્રતલાી ચતથુથ સંલધીત અલતૃ્તી ભાટેના 

સ્લૈચ્છીક અથીક સહમગ ભાટે શ્રીભતી ગણુલંતીફહને 

નટલયરાર સાયકય (૫૦૦ પ્રત) તથા શ્રી. ચતયુસીંહ ફાયટ 

(૫૦૦ પ્રત) ન હૃદમલુથકન ખાસ અબાય ભાનું છંુ. 

ભન ેક્યાયકે એલ લીચાય અલે છે કે હ ું સ્લપ્નપ્રદેળભાં 

ત નથી ન?ે એક ત નાભાની દનુીમાન ભાણસ. લી 

સાહીત્મ જગતભાં તદ્દન જાણ્મ, સાભાન્મ ભાણસ. અલા 

ભાણસની ફીજી જ સુ્તીકાની ભાત્ર ૧૩ જ ભહીનાભાં કુર 

૭૦૦૦ પ્રત! ૭૦૦૦ પ્રતભાંથી ૪૦૦૦ પ્રત ભાટે લાચકન 

સ્લૈચ્છીક અથીક મગદાન ન ે તે ફધા જ ાછા (કંજુસ કે 

કદયદાન) ભદાલાદીઓ!! લી સુ્તીકાની ભાત્ર ૧૩ જ 

ભહીનાભાં ચાય ચાય અલતૃ્તીઓ!!! ઘણાં ફધાં લાચકએ એકી 
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સાથ ેએક જ ફેઠકે લાંચી કાઢી! અટરું ઓછંુ હમ તેભ ભાયા 

એક હીતેચ્છુ એનું હીન્દી બાષાભાં બાષાંતય કયી યહ્યા છે!! 

ભન ેત સભજણ જ નથી ડતી કે અ ફધું ળું થઈ યહ્યુ ંછે? 

ખેય કુદયતે એલું ધામુ ંહળ.ે 

બીભાનની રાગણી ફીરકુર નથી થતી યંત ુગોયલની 

રાગણી જદ્ફય નબુલામ છે. 

અ ચતથુથ સંલધીત અલતૃ્તીભાં ણ “ગાગયભાં સાગય” 

સભાલલાન લ્ પ્રમાસ કમથ છે. 

- કશ્મ ચંદરુાર દરાર 
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તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તીની પ્રસ્તાલના 

લી ાછી ભાત્ર છ જ ભાસના ગાાભાં દ્નીતીમ સંલધીત 

અલતૃ્તીની રગબગ ફધી જ પ્રત ખરાસ થઈ જલા અલી છે 

ન ે તેથી અ તતૃીમ અલતૃ્તી – રફત્ત, સધુાયા લધાયા 

સાથનેી. 

અ ૩૦૦૦ પ્રતલાી તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તી ભાટેના 

સ્લૈચ્છીક અથીક સહમગ ભાટે સલથશ્રી ફદેલબાઈ જ. ટેર 

(૧૦૦૦ પ્રત), ડૉ. પ્રલીણબાઈ ંડ્યા (૫૦૦ પ્રત), પ્રા. 

ચીત્તયંજનબાઈ ભહતેા (૫૦૦ પ્રત), ચતયુસીંહ ફાયટ (૫૦૦ 

પ્રત) તથા ડૉ. તનભુતીફેન ળાહ ન ે ડૉ. ગીયીળબાઈ ળાહ 

(૫૦૦ પ્રત) ન હૃદમલુથકન ખાસ અબાય ભાનું છંુ. ભાયા 

યભ ભીત્ર શ્રી. દીનકયબાઈ ળાહ ેઅ તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તી 

ભાટે ણ ફહભુલુ્મ સચુન કમા ં છે ન ે તેભનાં સચુનન 

ભર ણ ભેં અ અલતૃ્તીભાં કયી ણ દીધ છે. હ ું તેભન 

ખાસ અબાયી છંુ. ભાયા લડીર ભીત્ર શ્રી દ્મનાબબાઈ 

ત્રીલેદીએ ભખુષૃ્ઠ ય છારેી સુંદય છફી ાડી અી છે. હ ું 

તેભન ણ ઋણી છંુ. અ તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તીના પ્રપુન ે

કાજીલુથક લાંચી જઈન ે ભાયી સંખ્મ નાની ભટી બરુ 
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સધુાયી અનાય ભાયા ભીત્ર શ્રી. જુગરકીળયબાઈન અબાય 

ભાનલાન કેભ બરુામ?  

હ ું બાષાન ભાણસ ખચીત નથી. અ ત રખતાં રખતાં 

રખાઈ બરુથી ગમું છે. ભાયા જલેા સાભાન્મ ભાણસની ફીજી જ 

સુ્તીકાની ભાત્ર નલ જ ભહીનાભાં ત્રણ અલતૃ્તીની કુર ૫૦૦૦ 

પ્રત થામ તે ભાટેન ભાય ફા સહજ હષથ અન ેલધાય ેડત 

રાગે ત ક્ષમ્મ ગણલા લીનંતી છે. ફચ્ચા જાન કય છડ 

દેના!!! 

અ સુ્તીકાની પ્રથભ અલતૃ્તી તૈમાય કયી તે હરેથેી જ 

અ લીષમ ય રખામેરાં ન્મ રખેકનાં રખે, સુ્તક લગેય ે

લાંચલાનાં કે લીષમ ઉય ાતાં વ્માખ્માન સાંબલાનાં ભેં 

ફીરકુર ફંધ કયી દીધાં છે કે જથેી ન્મના લીચાયભાં હ ું 

તણાઈ ના જઉ.ં ન ે તેથી અ સુ્તીકાભાં જ ે કાંઈ ણ 

લીચાય દળાથવ્મા છે તે ભાયા તાના ભોરીક છે. ળક્ય છે કે 

લાચક ભાયા લીચાય સાથ ેસંણુથ સંભત ના ણ થામ. 

અ તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તીભાં “ગાગયભાં સાગય” 

સભાલલાન લ્ પ્રમત્ન કમથ છે. 
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એક ખરુાસ: 

અ સુ્તીકાના ભખુષૃ્ઠ ય છારેી છફી ડૉ. 

તનભુતીફેન ળાહ ન ેડૉ. ગીયીળબાઈ ળાહની છે કે જઓે અ 

૩૦૦૦ પ્રતલાી તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તી ભાટેના સ્લૈચ્છીક 

અથીક સહમગીઓ ૈકીના ણ છે. લાચકની ગેયસભજ ના 

થામ એટરા ભાટે સ્ષ્ટતા કયલી જદ્ફયી છે કે ન ત ભેં તેભન ે

રારચ અી હતી કે તેઓ ૦૦ પ્રતન સહમગ અળ ેત 

૩૦૦૦ પ્રત ય તેભન પટ છાીળ, ન ત તેભણ ે એલી 

ળયત કયી હતી કે હ ું તેભન પટ છાું ત તેઓ ૫૦૦ પ્રતન 

સહમગ અળ!ે! ફધું જ ખફુ જ સાહજીક યીતે થમું છે. 

કેટરાક ખટટીમા ન ેખણખદીમા લતૃ્તીના રક ભાટે ભાય ે

અ સ્ષ્ટતા કયલી ડી છે. 

નફી અંખલાી વ્મક્તીઓન ે લાંચતાં તકરીપ ના ડ ે

ભાટે અ તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તી ણ ઘાટા ક્ષયભાં છાી 

છે. 

- કશ્મ ચંદરુારા દરાર     
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દ્નીતીમ સંલધીત અલતૃ્તીની પ્રસ્તાલના  

જ્માય ેઅ રખે ઑક્ટફય ૨૦૧૦ભાં સુ્તીકા અકાયભાં 

ફહાય ાડ્ય ત્માય ેસ્લપ્નભાં ણ ખ્માર ન હત કે ભાત્ર ફે જ 

ભાસના ગાાભાં તેની રગબગ ફધી જ પ્રત ખરાસ થઈ જળ.ે 

ભદાલાદની ફહાય હજુ બાગ્મે જ કઈ પ્રત ગઈ છે. અ 

દ્નીતીમ સંલધીત અલતૃ્તી ફહાય ાડતાં નહદ અનંદ થામ છે. 

ભાયા યભ ભીત્ર શ્રી દીનકયબાઈ ળાહ ે અ દ્નીતીમ 

સંલધીત અલતૃ્તીની કાચી નકર કાજી લુથક લાંચી જઈન ે

ફહભુલુ્મ સચુન કમા ંછે ન ેતેભનાં સચુનન ભર ભેં અ 

અલતૃ્તીભાં કયી ણ દીધ છે. એટરું જ નહીં, તેભણ ેઅ 

દ્નીતીમ સંલધીત અલતૃ્તી લીષ ેતાન કીભતી બીપ્રામ ણ 

અપ્મ છે. તેભન બીપ્રામ ન્મત્ર છાપ્મ છે. હ ું તેભન 

ખાસ અબાયી છંુ.  

યભ અદયણીમ ડૉ. તનભુતીફેન ળાહ ે ણ કીભતી 

ભાગથદળથન અપ્મું છે. હ ું તેભન ણ અબાયી છંુ. 

ભાયા ફીજા એક છફીકાય ભીત્ર શ્રી. ભહને્દ્રબાઈ ળાહ ે

ભખુષૃ્ઠ ય છારેી સુંદય છફી ાડી અી છે. હ ું તેભન 

ણ ઋણી છંુ. 
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ભાયા લડીર ભીત્ર શ્રી. ત્રીરકબાઈ ળાહ ેત અ દ્નીતીમ 

સંલધીત અલતૃ્તી ફહાય ડ ે તે હરેાં જ તેની ૨૫૦ નકર 

ભાય ેતેભન ેઅલી તેલું લચન ભાયી ાસેથી રઈ રીધું છે!! 

નફી અંખલાી વ્મક્તીઓન ે લાંચતાં તકરીપ ના ડ ે

ભાટે અ દ્નીતીમ સંલધીત અલતૃ્તી ઘાટા ક્ષયભાં છાી છે. 

- કશ્મ ચંદરુાર દરાર 
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ચાર અણ ેલધૃ્ધ થતાં ળીખીએ 

કશ્મ ચંદરુાર દરાર 

૧૩, બાયતી સસામટી, 

નગયી અંખની હૉસ્ીટર ાછ, 

એરીસબ્રીજ, ભદાલાદ ૩૮૦ ૦૦૬ 

(૦૭૯) ૨૬૪૪૫૮૮૯, ૯૪૨૮૫૦૩૨૪૯ 

kashyapcdalal@yahoo.com 

(ખાસ નધં: અ રખેભાં ઉઝંા જોડણી ભજુફના એક જ 

“ઈ”(  ી) તથા એક જ “ઉ”(  ુ) ન ે શ્રી. ભહને્દ્રબાઈ 

ભેઘાણી પ્રયેીત રીીન પ્રમગ કમથ છે. જોડાક્ષય ંગેન ભાય 

બીગભ સ્લાભી અનંદન ે ભત છે એલ ભાય નમ્ર 

બીપ્રામ છે.  

હ ું ખફુ જ નમ્રતાથી અળા યાખું છંુ કે અ સુ્તીકાભાં 

ઉમગભાં રલેાભાં અલેરી જોડણી તથા રીી ંગે ઉઝંા 

જોડણીના યુસ્કતાથઓ તેભની સચુીત ફીજી યીષદભાં મગ્મ 

ઠયાલ કયી ફહારી અળ.ે 

mailto:kashyapcdalal@yahoo.com
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રખે લાંચતી લખતે ભગજન ે કઈ ભશુ્કેરી નહીં જ ડ.ે હા, 

કદાચ અંખન ેથડી ભશુ્કેરી ડળ ેયંત ુ તે ત ટેલન સલાર 

છે! – કશ્મ) 

અ સુ્તીકાભાં યજુ કયરેા લીચાય પક્ત લાંચી જલાન કઈ જ 

થથ નથી; યંત ુખફુ જ ગત્મનું ત એન ેભરભાં ભકુલાનું 

છે; ન ેત જ સુ્તીકા રખલાન થથ સયળ.ે 
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લધૃ્ધ થલું એટર ેળું? 

લધૃ્ધ થલું એ કુદયતન પય નીમભ છે. અ નીમભ પય 

 નીમભ હલાન ેરીધ ેહજુ તેભાંથી કઈ છટકી ળકંુ્ય નથી. લધૃ્ધ 

થલાની અ ક્રીમાન ે નીલામથ નીષ્ટ કહલેું હમ ત કહી 

ળકામ. લધૃ્ધ થલાની અ ક્રીમાન ેરાખ ઉામ કયીએ ત ણ 

ટકાલી ળકાલાની નથી. ત છી એન ેળા ભાટે અનંદલુથક, 

સભજણલુથક અલકાયલા ભાટે, સ્લીકાયલી નહીં, અલકાયલી 

નહીં? યંત ુએન ેઅનંદલુથક અલકાયલા ભાટે, સ્લીકાયલા ભાટે 

અણાભાં કેટરીક “સભજણ” હલી જોઈએ. ભાયી નમ્ર 

સભજ ભજુફ “લધૃ્ધ” ળબ્દન થથ થામ છે “લધૃ્ધી ાભેરું”. 

ણ “લધૃ્ધી ાભેરું” એટર ેળું? “લધૃ્ધી ાભેરું” એટર ેભાત્ર 

“ઉમ્ભયભાં” જ લધરેું? ના, “લધૃ્ધી ાભેરું” એટર ે

“સભજણભાં” ણ લધરેું!!! બાય ેપસસની લાત એ છે કે 

“સભજણ”ન ે ન ે “ઉમ્ભય”ન ે કઈ જ સીધ સંફંધ નથી 

હત. અણાભાંનાં ભટા બાગનાંન ે એલ ભ્રભ હમ છે કે 

ભાયા જલેું કઈ ડાહ્યુ ં નથી, હ ું લડીર હલાથી ન ે ભેં ઘણાં 

ચભાસાં જોમાં હલાથી ભાયા જટેરી સભજણ કઈન ેડ ેનહીં. 

અ ભ્રભ જ નકે લીટંફણાની ગંગત્રી છે. હકીકતભાં અ ભ્રભ 
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એ ફીજુ ં કળું નથી ણ અણ એક સકુ્ષ્ભ હભૌ જ ભાત્ર 

છે.  

ત ચાર, અણ ેલધૃ્ધ થતાં ળીખીએ 

લધૃ્ધ થતાં ળીખલાની અ લાતન ેઅણ ેત્રણ બાગભાં લહેંચી 

ળકીએ: 

 

૧. સંમકુ્ત કુટંુફભાં યહીન ેઅણ ેલધૃ્ધ થતાં ળીખીએ. 

૨. રગ યહીન ેઅણ ેલધૃ્ધ થતાં ળીખીએ. 

૩. લધૃ્ધાશ્રભ જલેી કઈ સંસ્થાભાં યહીન ેઅણ ે લધૃ્ધ થતાં 

ળીખીએ.    
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

સંમકુ્ત કુટુમ્ફ 

અભાંન હરે ભદુ્દ “સંમકુ્ત કુટુમ્ફભાં યહીન ેઅણ ે

લધૃ્ધ થતાં ળીખીએ”ન ેતાસીએ. 

ભાણસ જાતની ઉત્ત્તી થમા ફાદ તેની હરેી ઢેી જ્માય ેદેા 

થઈ હળ ેત્માયથી એટર ેકે નાદી કાથી એક સભસ્મા કામભ 

ભાટે ચારી અલી છે. દયકે ઢેીની વ્મક્તી એભ ભાનતી ચારી 

અલી છે કે તેની છીની ઢેી ફયાફય નથી. તેના જલેી ડાહી, 

હળંીમાય તથા ઠયરે નથી. જ્માય ેનલી ઢેી એભ ભાનતી અલી 

છે કે અગરી ઢેી કયતાં તે લધાય ે ડાહ્યા, હળંીમાય ન ે

ચારાક છે. નલી ઢેીની અ ખયી કે ખટી ભાન્મતાન ે જુની 

ઢેી ચાલી ળકતી નથી ન ેતેથી ફે ઢેી લચ્ચેન અ સંઘષથ 

હનીળ ચાલ્મા જ કય ે છે. અણ ે હૃદમ ય હાથ ભુકી 

પ્રભાણીકતાલુથક સ્લીકાયીએ કે અણન ેણ અણી અગરી 

ઢેી સાથ ેભકુ ભતબદે ત હતા જ હતા. 
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અખી દનુીમાભાં હરેાંના પ્રભાણભાં સંમકુ્ત કુટુમ્ફની 

પ્રથા ધીભે ધીભે ઓછી થતી જામ છે. બાયતભાંથી ણ એ પ્રથા 

હરેાં કયતાં ઓછી થતી જામ છે. જો કે સદ્બાગ્મે હજુ ઠીક 

ઠીક જલાઈ યહી છે. અ પ્રથા ઘણા ગેયરાબથી બયરેી છે. 

યંત ુ તેના રાબ ણ નકે છે. સભગ્ર યીતે જોઈએ ત 

ગેયરાબ કયતાં રાબનું લ્રું નકેગણું બાય ે છે. અ 

ફહભુલુ્મ રાબ ભેલલા ભાટે સોથી પ્રથભ ત અણ ેઅણ 

હભૌ છડતાં ળીખીએ. લષથ સધુી ઘયભાં કે યસડાભાં અણું 

ધામુ ંજ થતું અવ્મું હલાથી અણન ેતેની કુટેલ ડી ગઈ છે. 

દીકય તથા તેની લહ ુહલે નાનાં કીકરાં નથી યહ્યાં. તેભન ેણ 

તેભની ફધુ્ધી છે, લીચાય છે, સનાં છે, સ્લભાન છે. ન ે

તેન અણ ેખલુ્રા દીર ેસ્લીકાય કયીએ. અણું જ ધામુ ંથલું 

જોઈએ એલ દયુાગ્રહ અણ ેછડીએ. તે ફીજુ ંકળું નહીં ણ 

અણ સકુ્ષ્ભ હભૌ જ છે. તેભના લીચાયન ે સીધા જ 

નકાયલાન ે ફદર ે તે લીચાય ય નીખારસતાથી, કઈ ણ 

પ્રકાયના લુથગ્રહ લગય, યુતું ભનન કયી, મગ્મ હમ ત્માં સધુી 

ખલુ્રા દીરથી સ્લીકાયી, તેન ે ભરભાં ભુકીએ. તેભના 

લીચાયન ેયુતી ઈજ્જત અીએ તથા સન્ભાન કયીએ. 
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નલા જભાના પ્રભાણ ે અણ ે જીલતાં ળીખીએ. જુની 

અંખે નલા તભાળા જોતાં ળીખીએ. સખુી થલું હમ ત અંખ 

અડા કાન કયતાં ણ ળીખીએ. અણી ઉમ્ભય તથા ળક્તી 

પ્રભાણ ેઘયભાં ળક્ય તેટરી ભદદ કયીએ. ઘયનું નાનું ભટંુ કાભ 

કયીએ. ફાકન ેનીળા ેરલેા-ભકુલાનું યાખીએ. ઘયનાં ન્મ 

વ્મક્તીઓ વ્મસ્ત હમ ત તેભનાં ફેન્કનાં કાભ કયીએ. ળક્ય 

હમ ત ળાકબાજી, પપાદી લગેય ે ણ ખયીદી રાલીએ. 

અણ ેમાદ યાખીએ કે ઘયભાં કાભ કયીળું ત ફધાંન ે પ્માયા 

રાગીળું. અણાં સંતાનન ેકઈ ભલા અલે ત તેભનું મગ્મ 

બીલાદન કયી છી ત્માં જ ચટંી યહલેાન ે ફદર ે અણ ે

ફીજા ઓયડાભાં જતાં યહીએ.  

ઘયની નાની નાની લાતભાં અણ ેભાથું ના ભાયીએ. 

લાત લાતભાં કઈન ે ટકીએ નહીં. હા, છુલાભાં અલે ત 

અણ ેબીપ્રામ જદ્ફય અીએ. ય,ે કાંઈ ખટંુ થતું હમ 

ત ટકીએ ણ ખયા. રારફત્તી ણ ધયીએ. તેભ કયલું 

અણી પયજ ણ છે. યંત ુ તેભ કયલાભાં અણ ેઅણી 

લીલેકફધુ્ધી ના ગભુાલીએ. ટકલાનું ભાત્ર એકફે લાય જ કયીએ 

ન ેતે ણ નમ્રતાથી. ભંડ્યા ન યહીએ. 
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એ લાત ખયી છે કે અણન ેઅ ઉમ્ભય ેહલે પ્રભે, હ ુંપ 

ન ેભાનની ઝંખના યહ ેયંત ુઅણ ેહંભેળાં માદ યાખીએ કે 

પ્રભે, હ ુંપ ન ેભાન જોઈતાં હમ ત હરેાં તે અલા ડ.ે 

ઘયની નાની ભટી સહ ુવ્મક્તીઓન ેબગેાં કયીન ેપ્રાથથના કયલાનું 

તથા સભહુબજન કયલાનું યાખીળું . તેભ યજ કયલાનું ળક્ય ના 

હમ ત ઠલાડીમાભાં એક ચક્કસ દીલસ નક્કી યાખીળું . 

કાયણ કે અણ ેજાણીએ છીએ કે અભ કયલાથી એકફીજા 

સાથ ેપ્રભે, સભજણ તથા સંલાદ લધ ેછે.  

ઘયની કઈ ણ વ્મક્તીએ કઈ ણ સાદં્ફ કાભ કમુ ં

હમ ત તેની ીઠ થાફડી ફીયદાલીએ, પ્રત્સાહીત કયીએ. 

ઘયભાં નાનાં ફાક સાથ ે બી જઈએ. તેભન ે ખફુ પ્માય 

કયીએ ન ેતેભની ાસેથી ખફુ પ્માય ભેલીએ. માદ યાખીએ 

કે તેભાં અણ જ સ્લાથથ છે, કાયણ કે અણી ન ેઅણા 

છીની ઢેી લચ્ચે ફાક સેત ુદ્ફ છે. અણા છીની ઢેી 

જો અણી સાથ ેમગ્મ લતથન કયળ ેત ફાક તેભન ેતેભ 

કયતાં જદ્ફય ટકાલળ.ે ઘયભાં સહનુાં ખાભણાં થઈળું ત 

લધૃ્ધાલસ્થાભાં અણ ેજ લધાય ેસહલેાનું અલળ.ે ભાટે અણા 

સ્લાથથ ખાતય ણ ઘયભાં સંીન ેયહીએ. 
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અણી ઉમ્ભય જભે જભે લધતી જામ તેભ તેભ અણી 

ઉઘં દીલસે દીલસે ઘટતી જામ એ સ્લાબાલીક છે. જુલાનીભાં 

જટેર ળાયીયીક શ્રભ અણ ે કયતા હતા એટર શ્રભ હલે 

અણ ેકયતા નથી. અણી ાસે ન્મ કાભ ઓછંુ હલાથી 

હલે અણ ેયાત્ર ેલહરેા સઈુ જઈએ છીએ. અ ફધાં કાયણન ે

રીધ ે સ્લાબાલીક યીતે જ અણ ે સલાય ે લહરેા ઉઠી જઈએ 

છીએ ન ે કુદયતી પ્રાતઃકભથભાં તથા પ્રબબુજન લગેયભેાં ડફુી 

જઈએ છીએ. ણ અણ ેએ લાત બરુી જઈએ છીએ કે 

કુટંુફનાં ન્મ સભ્મ હજુ ભીઠી નીંદય ભાણી યહ્યાં છે. અણ ે

એ ણ બરુી જઈએ છીએ કે અણી લહરેી સલાયની 

પ્રલતૃ્તીઓથી એભન ે ખરરે હચેં છે. જો અણા 

 નીલાસસ્થાનભાં યુતી ભકાળ હમ ન ેઅણા ઓયડાનું 

ફાયણું ફંધ યાખલાની કાજી યાખીએ ત ત ફહ ુ લાંધ ન 

અલે, યંત ુઘય નાનું હમ ત બર ેઅણાં સંતાન અણન ે

કળું કહ ેનહીં યંત ુએભન ેગભે ત નહીં જ. અ નાની રાગતી 

લાત ક્યાયકે ઉગ્ર સ્લદ્ફ ધાયણ કય ેણ ખયી. 

અણ ે ણ ળાંતીથી જીલીએ ન ે ફીજાન ે ણ ળાંતીથી 

જીલલા દઈએ.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

 

રગ યહીએ 

હલે કયીએ રગ યહલેાની લાત. જો કઈ ણ યીતે 

સંમકુ્ત કુટુમ્ફભાં યહલેાનું ળક્ય ના જ ફન ે ત છી રગ 

યહલેાન લીકલ્ લીચાયી ળકામ. જો કે એભ કયલું હીતાલહ છે 

કે કેભ એ ચચાથસ્દ ભદુ્દ છે. રગ યહલેાભાં કેટરાક 

પામદાઓ જદ્ફય છે, જલેા કે ભનસંદ બજન ફનાલી ળકામ, 

કઈની સી કયલી ના ડ,ે કઈના ઓળીમાા ફનલું ના 

ડ,ે સ્લતંત્ર યહી ળકામ લગેય.ે ણ સાભે કે્ષ લીચાયીએ ત 

અ વ્મલસ્થાના કેટરાક ગેયપામદાઓ ણ છે જ. અણ ે

સભજલું જ ડ ે કે અણી તફીમત હંભેળ ભાટે સાયી નથી 

યહલેાની, ઉમ્ભયની સય લહરેી ભડી થલાની ત ખયી જ, 

ળક્તી ણ લખત જતાં ક્ષીણ થલાની જ, જતે દીલસે એલું ણ 

ફન ે કે ઘયનાં નાનાં ભટાં કાભ જલેાં કે લીજીનું ફીર 

બયલાનું , ટેરીપનનું ફીર બયલાનું , નકયન સભમ 
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સાચલલાન, નકય ફહાયગાભ ગમ હમ કે જત યહ્ય હમ 

ત્માય ેનલ નકય ળધલાન યહ ે કે જાતે કાભ કયલાન લાય 

અલે, નકય હમ ત ણ એની દાદાગીયી સહન કયલાન 

લાય અલે, ટારી કે કુયીય અલે તે લખતની જલાફદાયીઓ 

લગેય ેણ ના નીબાલી ળકીએ. 

તે લખતે એલું ણ ફન ેકે છતે સંતાન ેઅણું કયનાય 

કઈ જ ના હમ. એલું ણ ફન ે કે ઝાડ ળેાફ ણ 

થાયીભાં જ થઈ જામ ન ેસાપ કયનાય ણ કઈ ના હમ. 

તેલે લખતે યડતાં ણ ના અલડ.ે અણી ાસે ગભે તેટરા 

સૈા હમ ત ણ એટરું અણ ેસભજલું જોઈએ કે ઘયના 

ભાણસની તર ેગાયદાય ભાણસ ના જ અલે. ઘયનું ભાણસ 

એ ઘયનું ભાણસ ન ે ફહાયનું ભાણસ એ ફહાયનું ભાણસ. 

સીલામ કે ગાયદાય ભાણસની ફાફતભાં અણ ે ખફુ જ 

નસીફદાય હઈએ. કન ેખફય છે કે અણ ેએટરા નસીફદાય 

હઈળું કે કેભ? ગાયદાય ભાણસ ભાટે બાગ્મેજ કઈ નસીફદાય 

હમ છે એલું ભાય નબુલ છે. લી અણી ભડુીનું વ્માજ 

એટર ે કે રેાં નીદથષ ોત્ર-ોત્રીઓન લીયહ અણ ે કે્ષ 
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ન ે તેભના કે્ષ એભ ફંન ે કે્ષ બગલલાન ત અલે જ 

અલે. અ છેલ્ર ગેયપામદ કદાચ સોથી લીળષે છે. 

જો કે ત્માય ે દનુીમા જ્માય ેખફુ નાની થતી જામ છે 

ત્માય ે અણાભાંનાં કેટરાકનાં સંતાન તેભનાં સંતાન સાથ ે

યદેળભાં લસે છે ત્માય,ે અણ ે એકરા યહલેાની ભાનસીક 

તૈમાયી યાખી તે પ્રભાણ ે લતીળું. લાસ્તલીક યીસ્થીતીન 

સ્લીકાય કયી તથા તે પ્રભાણ ેલતથલાથી અણ ેદખુી થમા લગય 

જીલી ળકીએ. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

લધૃ્ધાશ્રભ 

હજુ અણી ાસે એક ફીજો લીકલ્ ણ છે ન ેતે 

છે લધૃ્ધાશ્રભ જલેી કઈ સંસ્થાભાં યહલેા જલું . રગ યહલેાભાં 

જ ેગેયપામદાઓ છે તેભાંના ભટા બાગના ગેયપામદાઓની અ 

લીકલ્ભાં ફાદફાકી થઈ જામ છે. અ લીકલ્ન ભટાભાં ભટ 

પામદ એ છે કે ત્માં અણી કઈ જ જલાફદાયી યહતેી નથી. 

નક્કી કયરેી યકભ બયી દઈએ એટર ે અણી ફધી જ 

જલાફદાયીઓ યુી થઈ જામ. જો કે સંસ્થાએ જ ે નીમભ 

ફનાવ્મા હમ તે અણ ે ાલા ડ.ે અ લીકલ્ ણ 

ગેયપામદાઓથી ભકુ્ત ત નથી જ. અગ જણાવ્મા ભજુફ 

સંસ્થાના નીમભ અણ ે ાલા ડ,ે ભનસંદ જભલાનું ના 

ણ ભ,ે સભમસય જભી રલેું  ડ,ે સહનીલાસીઓ સાથ ે

હીભીન ે યહલેું ડ,ે ભટા બાગના લધૃ્ધાશ્રભ કઈ ણ 

પ્રકાયનું વ્મસન ચરાલી નથી રતેા, જ્માય ે ળાયીયીક યીતે 

અણ ે સંણુથણ ે યલળ થઈ જઈએ ત્માય ે પયજીમાત 
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લધૃ્ધાશ્રભ છડલ ડ ે લગેય.ે હરેા લીકલ્ ની જભે જ અ 

લીકલ્ભાં ણ રેાં નીદથષ ોત્ર-ોત્રીઓન લીયહ અણ ે

કે્ષ ન ેતેભન ેકે્ષ એભ ફંન ેકે્ષ બગલલાન ત અલે જ 

અલે. અ છેલ્ર ગેયપામદ સોથી લીળષે છે. 

તે છતાં ભન ેઅ લીકલ્ ઉત્તભ રાગે છે. અદળથ સ્થીતી 

ત એલી હલી જોઈએ કે સભાજભાં લધૃ્ધાશ્રભની જદ્ફય જ ના 

ડલી જોઈએ. યંત ુ વ્માલહાયીક ન ેલાસ્તલીક યીતે જોઈએ 

ત સભાજભાં લધ ુન ેલધ ુલધૃ્ધાશ્રભની તાતી જદ્ફય છે. અદળથ 

સ્થીતી એક લસ્ત ુ છે જ્માય ે વ્માલહાયીકતા ન ે લાસ્તલીકતા 

ફીજી લસ્ત ુછે. તંદયુસ્ત સભાજની દ્ષ્ટીએ લધૃ્ધાશ્રભ કરંક છે 

જ્માય ે લડીરની દ્ષ્ટીએ બાય ેઅળીલાથદદ્ફ છે. ભાયી દ્ષ્ટીએ 

લધૃ્ધાશ્રભ સભાજનું એક નીલામથ નીષ્ટ છે. ન ે તેથી 

જભેણ ે લધૃ્ધાશ્રભીની સોથી હરેી ળદ્ફઅત કયી હળ ે તેભન ે

ભાયી રાખ સરાભ. (ભતી ભાહીતી ભજુફ સન ે ૧૯૪૨ ની 

અસાસ સ્લ. સભયથરાર લૈદ્પ ે ભણીનગયભાં સો પ્રથભ 

લધૃ્ધાશ્રભ ળદ્ફ કયરે.) સાથ ે સાથ ે લધૃ્ધાશ્રભના નાના ભટા 

દાતાઓ તથા સંચારકન ે ણ ભાયી રાખ સરાભ. 

લધૃ્ધાશ્રભભાં યહતેાં કેટરાંક લડીર ખયખેય ખફુ જ સખુી છે. 
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લધૃ્ધાશ્રભન ભટાભાં ભટ ગેયપામદ દયુ કયલા ભાટે 

ભાયી દીકયી સભાન તુ્રલધનુા સ્લપ્ન પ્રભાણ ેલધૃ્ધાશ્રભની સાથ ે

સાથ ેનાથાશ્રભ ણ ચરાલી ળકામ ત સનાભાં સગંુધ બ.ે 

કાયણ કે તેભ કયલાથી લધૃ્ધન ેનીદથષ ફાકન પ્રભે ભી ળકે 

ન ેફાકન ેદાદા-દાદીન પ્રભે ભી ળકે. એભ થઈ ળકે ત 

ફંનને ેપામદ થામ ન ેસાથ ેસાથ ેસભગ્ર સભાજન ેણ પામદ 

થામ, કાયણ કે અંકડા એભ કહ ે છે કે ભટા બાગના 

ગનુ્હગેાયન ે તેભના ફાણભાં પ્રભે ભળ્મ નથી હત. જો 

તેભન ેફાણભાં પ્રભે ભળ્મ હત ત તેઓ ભટા થમા છી 

ગનુ્હગેાય ના થમા હત એભ ભાનસળાસ્ત્રીઓનું ન ે

સભાજસધુાયકનું ણ ભાનલું છે. લધૃ્ધાશ્રના દાતાઓ ન ે

સંચારક અ દીળાભાં લીચાય ેતેલી ંતઃકયણલુથકની પ્રાથથના. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભીરકત 

અણ ે કઈ દીલસ એલી બરુ ના કયીએ કે અણી 

ફધી ભીરકત અણા જીલતાં જ અણા લાયસદાયન ેઅી 

દઈએ. ધતૃયાષ્ટ્રની જભે અંધ તુ્રપ્રભે અણ ે ના કયીએ. 

અણું યહલેાનું ભકાન ત કઈ ણ કા ેઅણા જીલતાં ત 

કઈન ે ણ ના જ અીએ. તાની હમાતીભાં જ તાના 

યહલેાનું ભકાન અી દીધા છી લાયસદાયએ લડીરન ેઘયની 

ફહાય કાઢી ભકુ્યા હમ તેલા નકે દાખરાઓ સભાજભાં ફન્મા 

છે ન ે તે લખતે બગ ફનરેા લડીરન ે યતાં ણ નથી 

અલડતું . ભાટે એલી ભખુાથભી અણ ેક્યાયમે ના કયીએ. 

ભીરકત ન ેતેભાં ણ ખાસ કયીન ેઅણી ભારીકીનું 

યહલેાનું ભકાન અણન ેલીયીત સંજોગભાં કેલી દ્બતુ યીતે 

કાભ અલી ળકે તે અણ ે અ સુ્તીકાભાં અગ ઉય 

જોઈળું. 
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અણાં જીલનસાથીન ે યહલેાના ભકાન ભાટે તથા ન્મ 

ભીરકત ભાટે પ્રથભ લાયસદાય ફનાલીએ. અ ભદુ્દ ણ 

અણ ેઅ સુ્તીકાભાં અગ ઉય લીગતલાય જોઈળું. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

તફીફી ખચાથઓ  

જભે જભે અણી ઉમ્ભય લધતી જળ ે તેભ તેભ ભાત્ર 

ભઘંલાયી જ નહીં યંત ુઅણા તફીફી ખચાથઓ ણ લધતા 

જ જલાના. ભટા બાગના ડૉક્ટય ચીયીન ે દ્ફીમા ર ે છે. 

અણી ગયજ ન ે નીઃસહામતાન બયયુ ગેયરાબ ર ે છે. 

તેભના ધંધાન ે noble profession જલેા ળબ્દથી ફહભુાન 

અલાભાં અલે છે, યંત ુડૉક્ટય ૈકી કેટરા ડૉક્ટય તેભના 

ધંધાન ેસાચા થથભાં noble profession તયીકે સ્લીકાય ે છે 

એ બાય ેળંકાસ્દ છે. જો કે તેભના ધંધા જટેર જ ફીજા એક 

ધંધાન ે ણ noble profession જલેા ળબ્દથી નલાજલાભાં 

અલે છે ન ેતે ધંધ છે ળીક્ષણન. ન્મ લીદ્પાથીઓની જભે 

જ ડૉક્ટય ણ ળીક્ષણના ધંધાના ફેયહભ ળષણન બગ 

ફન્મા જ હમ છે એ અણ ેકફરુલું જ યહ્યુ.ં 
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ભટા બાગના ડૉક્ટય ફહ ુસહરેાઈથી બરુી જામ છે કે 

તેભના ળીક્ષણન ખાસ્સ એલ ખચથ, બર ે અડકતયી યીતે 

ણ, સભાજ ેણ બગવ્મ હમ છે. સભાજનું તેભના ઉય ઠી 

ઠીક ઋણ હમ છે.  

ભટા બાગના ડૉક્ટય ન ે દલાની કંીનીઓની 

ભીરીબગત કણ નથી જાણતું? (ભાયા ડૉક્ટય ભીત્ર ભન ેભાપ 

કય.ે ભાયી લ્ સભજ ભજુફ અ એક કડલું ણ સત્મ છે, જ ે

સાથ ેનીખારસ ડૉક્ટય ણ સંભત છે.) ન ેએટર ેજ સયકાય 

હલે અ ફાફતભાં જાગતૃ થઈ છે.  

લધતા જતા તફીફી ખચાથઓન ે હચંી લલા 

ભેડીક્રઈેભ રીસી કઢાલી રલેી ડહાણનું કાભ છે. જો કે તે 

ણ ફહ ુલીશ્વસનીમ છે કે કેભ તે ચચાથસ્દ ભદુ્દ છે. અણ ે

ણ સાયી યીતે જાણીએ છીએ કે નકે ડૉક્ટય ભાટે એ 

દઝુણી ગામ સભાન છે ન ેછેલટે બગલલાનું અણ ેબાગે જ 

અલે છે. છતાં ણ ભેડીક્રઈેભ રીસી કઢાલી રલેી અણા 

ભાટે હીતાલહ ગણામ.  

ખચાથ એરથીન ે ફદર ે મગ, ધ્માન, એકુ્યપ્રળેય, 

એકુ્યંક્ચય, યેકી, સેયજે્મભ, હભીમથી, અમલુદેીક, કુદયતી 
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ઉચાયજલેી પ્રભાણભાં ઓછી ખચાથ કે નીઃળલુ્ક ભતી 

તફીફી સેલાઓ ણ અણ ેધ્માનભાં યાખીએ. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ 
કયી છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ફચત જ ખયી ભીત્ર 

અણ ેફયાફય ધ્માનભાં યાખીળું કે અણી ફચત જ 

લધૃ્ધાલસ્થાભાં અણી ખયી ભીત્ર થલાની છે. કન ેખફય છે કે 

અણન ેબલીષ્ટ્મભાં કમા ખચાથ અલળ ેન ેકમા નહીં અલે? 

ન ેતેલે લખતે અણાં સંતાન અણન ેભદદ કયળ ેકે કેભ? 

તેલા સંજોગભાં સંતાનન ે બાઈ ફાા કયલા ડ ે તેના કયતાં 

અણ ેજો ફચત કયી હળ ેત ણીના લખતે કાભભાં અલળ.ે 

રાચાયીભાં કઈની સાભે હાથ નહીં રંફાલલ ડ.ે   

જો અણી ાસે લધાયાની ભડુી હમ ત એન ેએલી 

યીતે યકીળું કે જથેી થડા થડા સભમના ંતય ે ભડુી ાછી 

અલતી યહ.ે જો અણ ે થડ રાંફ લીચાય કયી અણી 

જદ્ફયીમાત ભજુફ લધાયાની ભડુીનું યકાણ કયીળું ત અણ 

યજ ફયજન ખચથ સહરેાઈથી કાઢી ળકીળું . કઈની ાસે 



 
36 

હાથ રંફાલલ નહીં ડ.ે કઈના ણ ઓળીમાા ફન્મા લગય 

સ્લભાનબયે અણું ળષે જીલન લીતાલી ળકીળું . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

જીલનમતં અલક  

લી અણન ેજો એભ રાગતું  હમ કે અણી અલક 

ખચાથઓન ેહચંી લ ેતેભ નથી તથા સંતાન ણ ભદદ કય ે

એલું રાગતું ના હમ ન ેઅણી ાસે તાની ભારીકીનું 

ભકાન હમ ત ફધી જ યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંક Reserve 

Mortgageથી અણન ે નીમભીત યીતે નક્કી થમેરી યકભ 

હપે્ત હપે્ત જીલનમતં અ ેછે. તેની ઉય ન ત ઈન્કભ ટેક્સ 

રાગે કે ન ત કેીટર ગેઈન ટેક્સ રાગે. જદ્ફય ડ ેત અણ ે

એ ભકાન લેચી ણ ળકીએ. અ યીતે હપે્ત હપે્ત જીલનમતં 

ભરેી યકભ અણ ે ક્યાયમે ાછી અલાની હતી નથી 

સીલામ કે એ ભકાન અણ ેલેચલું હમ. અણા ઈન્કભ ટેક્સ 

એક્સટથ થલા ચાટથડથ એકાઉન્ટન્ટ ાસેથી અલા Reserve 

Mortgage  ની લધ ુભાહીતી ભી ળકે. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

જીલનસાથીની દયકાય 

અણી સ્થાલય/જગંભ ભીરકત અણ ે ક્યાયમે એક 

નાભે નહીં યાખીએ. અણા નાભની સાથ ે સાથ ે અણા 

જીલનસાથીનું નાભ ણ લશ્મ યાખીએ. અણી 

સ્થાલય/જગંભ ભીરકતની યજયેજ ભાહીતી, હીસાફ, ફેંક 

ખાતાંઓની ભાહીતી, ટેરીપનનાં ફીર, લીજીનાં ફીર 

લગેયનેી ભાહીતીથી અણા જીલનસાથીન ે યુેયુા લાકેપ 

યાખીએ કે જથેી અણી હમાતી ફાદ તેભન ેભશુ્કેરી ના ડ.ે 

અણ ેએ ણ ધ્માન યાખીળું કે અણી હમાતી ફાદ 

અણા જીલનસાથીન ેઅથીક યીતે કઈ જ ભશુ્કેરી ના ડ.ે 

એભની ંગત અલક ના હમ થલા બલીષ્ટ્મભાં તેભના ખચથન ે

હચંી લ ેતેટરી ના હમ ત સંતાનન ેકઈ ણ ભીરકત કે 

અલક અતાં હરેાં અણા જીલનસાથી ભાટે સલથ પ્રથભ 

અમજન કયીળું.    
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ 
કયી છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

હરેું સખુ તે જાતે નમાથ 

અણ ેઅણી તફીમતનું ણ ફયાફય ધ્માન યાખીળું . 

જુલાની પયી અલલાની નથી એ લાત નીલીલાદ છે. અણ ે

ફધા જાણીએ જ છીએ કે લધૃ્ધાલસ્થા એટર ેફીજુ ંફાણ. 

કહલેામ છે કે લધૃ્ધાલસ્થાભાં ભાણસની ફીજી ફધી લતૃ્તીઓ 

નફી ડી જામ છે યંત ુજીબના ચટાકા લધતા જામ છે. યંત ુ

અણ ે તેન ે કાફભુાં યાખીળું. અભ ણ અણન ે ફયાફય 

ખફય છે કે અણું એ હાડકા લગયનું ંગ કેટરું બમંકય છે. 

ઉમ્ભય લધતાં સ્લાબાલીક યીતે જ અણી યગપ્રતીકાયક 

ળક્તી ઘટતી જલાની. ભાટે અણ ેખયાક ખફુ જ કાજીલુથક 

સંદ કયીળું. યજંીદા ખયાકભાંનાં ઘી, ભસારા, તેર ન ેખાસ 

કયીન ે તરેી ચીજોથી અણ ે ફન ે તેટરા દયુ યહીળું . 

સ્લાબાલીક છે કે ઉમ્ભયન ેરીધ ેઅણી ાચન ળક્તી હરેાં 

જટેરી ના જ હમ. તેથી ચલાભાં બાય ેહમ તેલ ખયાક ના 
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રઈએ. ભેંદ ચલાભાં બાય ે છે એટરું જ નહીં, તેભાં કઈ 

ષક તત્ત્લ છે જ નહીં. લી ભેંદ ફનાલલાની પ્રક્રીમા જ 

એલી છે કે ભેંદ ખાનાય વ્મક્તી ળાકાહાયી નહીં ણ જાણતાં 

જ જીલડાંહાયી ફની જામ છે. અણા બજનભાં અણ ે

પપાદી તથા સરાડન સીંહપા યાખીએ. 

અણ ેકેટરાં ષક તત્ત્લલા ખયાક કે દલા રઈએ 

છીએ તે ગત્મનું નથી. ગત્મનું એ છે કે તેભાંથી અણન ે

કેટરું ચે છે. ભાટે અણી ળક્તી નસુાય લધાય ે નહીં ત 

થડીઘણી કસયત અણ ે યજ કયીળું. મગ, પ્રાણામાભ, 

અસન, ચારલું , હલેથી દડલું , હરકંુ લજન ઉચંકલું (હરકી 

લેઈટ રેઈનીંગ) જલેી હલી કસયત કયલા ભાટે મગ ક્રફ, 

બ્રીધીંગ ક્રફ, રાપીંગ ક્રફ, લૉકસથ ક્રફ, જૉગસથ ક્રફ, 

જીમ્નશે્મભ જલેી ક્રફભાં અણ ે જોડાઈળું ન ે અણા 

ળયીયન ે ચસુ્ત સ્પુતીરું યાખીળું . ત્માય ે અણા જલેી 

ઉમ્ભયરામક વ્મક્તીઓભાં એલી ખટી ભાન્મતા છે કે ચાસ 

લષથ કે તેથી લધ ુ ઉમ્ભયલાી વ્મક્તીઓ ભાટે લજન ઉચંકલું 

(હર કી લેઈટ રેઈનીંગ) જદ્ફયી નથી તથા હાનીકાયક છે! અ 

ભાન્મતા સત્મથી સંણુથ લેગી છે, ખયખેય ત ાછરી 
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ઉમ્ભયભાં જ દૈનીક કામથ ભાટે હૃદમની સાથ ે થડી ઘણી 

સ્નામઓુની ભજફતુાઈ ણ જદ્ફયી છે ન ેએટર ેજ ત્માય ે

ત હૃદમના ઑયળેન કયાલેરી વ્મક્તીન ે ણ ડૉક્ટય હરકી 

લેઈટ રેઈનીંગની સરાહ અ ે છે. સ્નામઓુની ળક્તી લજનન ે

કાફભુાં યાખલાભાં થડ ઘણ ણ ગત્મન બાગ બજલે છે. 

અજના જભાનાભાં ભધપુ્રભેહ (diabetes) ફહ ુસાભાન્મ 

યગ છે. અણ ેતે યગન ેફીરકુર હલાળથી ના રઈએ. તે 

યગ ભાનલજાતન છુ દશુ્ભન છે. તે તાની સાથ ે ફીજા 

નકે યગન ે બાય ે ચુકીદીથી રતે અલે છે. ભધપુ્રભેહ 

(diabetes) યગ થમ હમ ત ગણથી ફીરકુર દયુ 

યહીળું. અણું લજન પ્રમત્નલુથક કાફભુાં યાખીળું . બલુ્મા લગય 

 નીમભીત કસયત કયીળું . 

અણી ઉમ્ભયનાંઓન ે ઢીંચણના હાડકાંઓન ઘસાય 

હલ ફહ ુસાભાન્મ લાત છે. જો અણું લજન લધાય ેહમ ત 

ખચાથ ઑયળેન કયાલતાં હરેાં લજન ઘટાડલું ફધી યીતે ખફુ 

પામદાકાયક થળ.ે કદાચ ઢીંચણનું ઑયળેન ક્યાયમે કયાલલું જ 

ના ડ.ે 
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અણી ઉમ્ભય ે અંખે ભતીમ અલલ, ઝાંખું દેખાલું , 

ઝાભય થલ જલેા અંખના યગ થલા ફહ ુસાભાન્મ છે. યાત્ર ે

લાહન ચરાલલા ની તકરીપ થતી હમ ત યાત્ર ે લાહન 

ચરાલલાનું ટાીળું . ઝાભયથી કામભી ંધા અલલાની યુી 

ળક્યતા હમ છે ભાટે અંખની નીમભીત તાસ કયાલતા યહીળું . 

એરથીક દલાઓન લયાળ અણ ેફન ેતેટર ઓછ ન ે

નાછુટકે જ કયીળું , કાયણ કે તે દલાઓભાંથી બાગ્મે જ કઈ 

દલા એલી છે કે જ ે અડસયથી ભકુ્ત હમ. એરથીની 

પ્રકે્ટીસ કયતા નીખારસ ડૉક્ટય ણ એ લાતન એકયાય કય ે

છે. ફજાયભાં ભતી ભટા બાગની એરથી દલાઓ યુતાં 

યીક્ષણ કમાથ લગયની હમ છે. Time tested નથી હતી. 

(અણા દેળભાં ત ખાસ!) ગંજાલય નપ કભાઈ રલેાની 

લ્હામભાં ઉતાલભાં દલાઓ ફજાયભાં ભુકી દેલાભાં અલે છે. 

એટરું જ નહીં, એભાંની કેટરીક દલાઓ કાક્રભે નકુસાનકાયક 

યુલાય થતાં યદેળભાં તેભના ઉય પ્રતીફંધ ભકુામા હલા 

છતાં દલાઓના ઉત્ાદક ન ેસયકાયની ભીરીબગતન ેકાયણ ે

અણાં ફજાયભાં છુટથી ભતી હમ છે!!! લી અ ફધી 

દલાઓ એક કે ફીજા પ્રકાયનાં યસામણ જ છે. 
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એ લાત સાચી છે કે એરથીક દલાઓથી સયયેાળ 

જીલન લષથ વ્મા લધ્મ છે. યંત ુઅણ ેકેટરું રાંફું  જીલીએ 

તે ગત્મનું નથી, ગત્મનું એ છે કે અણ ે કેલું જીલીએ 

છીએ. અણ ે કઈ ણ હીસાફે ભયલાના લાંકે ન જીલીએ. 

લી સયયેાળ જીલન લષથ વ્મા લધલાન લધ જ જળ ભાત્ર 

એરથીક દલાઓન ે જ અીએ ત એ એટરા ભાટે 

ગેયવ્માજફી છે કે લીજ્ઞાન ે નકે ઉકયણની ભલુ્મ બટે 

અી છે કે જનેા લગય બર બરા ડૉક્ટય ભાટે સાચું નીદાન 

કયલું ળક્ય નથી હતું . એનું એક જ ઉદાહયણ યુતું ગણાલું 

જોઈએ. જ ે જભાનાભાં સીટીસ્કેનની ળધ નહતી થઈત્માય ે

દયદીન ેભાથાભાં કાંઈ ણ થમું હમ ત્માય ેડૉક્ટય ક્ષમની દલા 

અતા! (અંધાન ગફાય!) 

અભ એરથી દલાઓથી ળક્ય હમ ત્માં સધુી અણ ે

દયુ જ યહીએ.  

સાચી લાત એ છે કે જ ે કઈ ણ થી હમ યંત ુ

અણું સાજા થલું એ સોથી ગત્મનું છે. અણ ે જ ે કઈ 

ણ થીન સહાય રઈએ તે લખતે ધ્માન યાખીએ કે તે થી 
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સોથી ઓછી અડસયલાી હમ તથા અણા ખીસ્સાન ે

યલડ ેતેલી હમ. 

અણ ે જ્માય ે ણ ઘયની ફહાય જઈએ ત્માય ે જો 

ચારતા નીકળ્મા હઈએ ત ખાસ ધ્માન યાખીળું કે અણ ે

હંભેળાં યસ્તા ની જભણી ફાજુ જ ચારીળું, કાયણ કે ત જ 

અણન ે સાભેથી અલતું લાહન દેખાળ ેન ે ત જ અણ ે

સંબલીત કસ્ભાતથી ફચી ળકીળું . ફાકી યસ્તાની ડાફી ફાજુ 

ચારનાયન ે ાછથી અલતા લાહન ે ઉડાડી દીધા હમ ન ે

ચારનાય કભતે ભમાથ હમ તેલા નકે દાખરા ફન્મા છે.  

લી અણ ે હંભેળાં ખીસ્સાભાં અણું નાભ, સયનાભું , 

પન નંફય,  અણા ડૉક્ટયન પન નંફય, બ્રડ ગૃ લગેય ે

ભાહીતી સાથ ેજ યાખીળું . 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

લતથભાનભાં જીલીએ 

અણ ેફન ેત્માં સધુી બતુકાન ેબરુી જઈળું. ળક્ય છે 

કે અણા જીલનભાં બતુકાભાં અણન ેન ગભતા હમ તેલા 

નકે પ્રસંગ ફન્મા હમ. જો એલા પ્રસંગન ે બરુી નહીં 

જઈએ ત જીદંગી અખી તે અણન ેકયી કાઢળ.ે બતુકાન 

બયીંગ બમંકય યીતે અણા ભનન બયડ રળે.ે અણ ે
હંભેળા માદ યાખીળું કે બતુકાન ેબરુી જલાભાં જ ભજા છે. જો 

કે એન થથ એ નથી કે અણ ે બતુકાન ે છેક જ બરુી 

જલાન છે. બતુકાભાં જ ેનબુલ થમા હમ તે ત ખફુ જ 

કાભના છે કાયણ કે અણન ેખફય છે કે નબુલ જ અણ 

સોથી ભટ ગદુ્ફ છે, ચીયંતન સાથી છે, સાચ ભીત્ર છે. 

નબુલથી ભટ કઈ ગદુ્ફ નથી, નબુલથી લધાય ેસાચ કઈ 

ભીત્ર નથી. એટર ેબતુકાભાં થમેરા નબુલ અણ ેક્યાયમે 

બરુલાના નથી. અણ ે ભાત્ર બતુકાના કડલા પ્રસંગ જ 
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બરુલાના છે. બતુકાના કડલા પ્રસંગ બરુીન ે અણ ે

લતથભાનભાં જીલલાનું ળીખલાનું છે. લતથભાનભાં જીલલાનું ભાત્ર 

ળીખલાનું નથી, લતથભાનન ે સાચા થથભાં ભાણલાનું છે!!! 

લતથભાનન ે સાચા થથભાં બગલલાનું છે!!! લતથભાનન ે સાચા 

થથભાં ઝીંદાદીરીથી ઝીરલાનું છે!!! લતથભાનભાં યભભાણ થઈ 

જલાનું છે. જો કે લતથભાનભાં જીલતાં જીલતાં ણ અણ ે

બલીષ્ટ્મન ેભગજભાં યાખીળું જ. જો અણ ેબલીષ્ટ્મની દયકાય 

નહીં કયીએ ત સ્તાલાન લાય લશ્મ અલળ ેજ અલળ!ે 

ટંુકભાં અણ ેકટુ બતુકાન ેબરુી જઈળું ન ેબલીષ્ટ્મન ે

ભગજભાં યાખીન ેલતથભાનભાં જીલીળું .   

Let us forget the past & live in the present, 

keeping future in the mind. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

 નીલતૃ્તીભાં ણ પ્રલતૃ્તી 

અણ ે અણી જુલાનીની પયજો ફજાલલાભાંથી ત 

જાણ ે નીલતૃ્ત થઈ ગમા છીએ યંત ુઅણ ેઅણી જાતન ે

 નીલતૃ્તીભાં ણ પ્રલતૃ્ત યાખલાની છે. 

અણ ે જનમ્માં ત્માયથી જ અણી ઉય સભાજનાં 

નકે ઋણ ચડતાં અવ્માં છે. ડગર ેન ેગર ેસભાજ ેઅણી 

ઉય નકે ઉકાય કમાથ છે. અ ઋણ ઉતાયલાન, 

ઉકાયભકુ્ત થલાન અ શે્રષ્ઠ સભમ છે. ત્માય ેઅણી ાસે 

યુત સભમ છે. સાભાજીક ઋણ ઉતાયલાન હલે સનયેી ભક 

છે. અણ ેતન, ભન ન ેધનથી અ ઋણ ઉતાયલાનાં છે. 

ભાંદાં ભાણસની ખફય કાઢલા જઈએ, તેભની ાસે ફેસી સાયાં 

સુ્તકનું લાંચન કયીએ. હૉસ્ીટરભાં દયદીઓન ે પ્રભેથી ભી 

દલા, પ, ફીસ્કીટ લગેય ે અીએ. ગયીફ લીદ્પાથીઓન ે
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 નીઃળલુ્ક બણાલીએ. ળક્ય હમ ત અ ન ે અલી ફીજી 

પ્રલતૃ્તીઓ કયલાભાં અણ ેખુંી જઈએ. 

સાથ ેસાથ ેઅણા એ ળખ કે જ ેઅણી જુલાનીભાં 

સભમના બાલે કે ન્મ કાયણસય યુા નહતા કયી ળક્યા તે 

યુા કયલાન હલે નયે ભક છે. પ્રકૃતી ભાણલી, સંગીત, 

ચીત્રકાભ, ફાગકાભ, લાંચન, કૅયભ, ચેસ, ત્તાં, સગઠાંફાજી 

જલેી ફેઠાં ફેઠાં યભામ તેલી યભત યભલી જલેા ળખ હલે ટે 

બયીન ે ભાણીએ ન ે તેભાં પ્રલતૃ્ત યહીએ. જો કે અ ફધી 

પ્રલતૃ્તીઓભાં સાભાજીક ઋણ દા કયલાની તક ઓછી ભળ.ે  

અલા કઈ ળખ ના હમ ત છેલટે પ્રબબુજન કયીએ. 

પ્રબબુજન કયલાથી અત્ભાનું કલ્માણ થળ ેજ કે સ્લગથ ભળ ેજ 

એલું ચક્કસણ ેહજુ સાફીત થમું નથી, યંત ુ ભન કળાંકભાં 

પ્રલતૃ્ત ત યહળે ેજ એ લાત નક્કી. ફીરકુર નીલતૃ્ત યહલેું તેના 

કયતાં પ્રબબુજન કયલું સાદં્ફ. નલયાં ફેઠાં ઓટરા તડલા કે 

રકની નીંદા કયલી તેના કયતાં પ્રબબુજન કયલું રાખ દયજ્જ ે

સાદ્ફ.ં ઓછાભાં ઓછ એટર પામદ ત થળ ે જ કે ભનભાં 

કઈન ેભાટે અલતા ખટા લીચાયથી અણ ેભકુ્ત યહીળું . જો 
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કે તેભાં ણ સાભાજીક ઋણ દા કયલાની તક ફહ ુઓછી 

યહળે.ે 

ંગ્રજેીભાં એક કહલત કાંઈક અલી છે કે Idle man's 

mind is devil's workshop એટર ે કે નલયા ભાણસનું 

ભન એ યાક્ષસની કામથળાા છે. ટંુકભાં કહલેાન બાલાથથ એ કે 

ફીરકુર નલયા ફેસી યહલેાન ે ફદર ેઅણ ે કઈક ન ે કઈક 

કાભભાં જોતયામેરાં યહીએ. સંણુથ નીલતૃ્તી રઈ રઈળું ત 

જીલનભાંથી ણ કા ેનીલતૃ્ત થઈ જઈળું.       
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ 
કયી છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

કે્ષા દખુની ભા 

જ ે કઈ પ્રલતૃ્તીભાં અણ ે અણી જાતન ે જોડીએ, 

અણ ેએ લાત ભાટે સબાન ન ેસતકથ યહીળું કે અણ ેતે 

પ્રલતૃ્તી ણુથ યીતે નીષ્ટ્કાભ બાલથી કયીળું , પની કઈ ણ 

અળા યાખ્મા લગય કયીળું. અણ ેનીષ્ટ્કાભ કભથ કયતાં યહીએ. 

અણ ેપની કે્ષા ક્યાયમે નહીં યાખીએ, કાયણ કે અણ ે

સાયી યીતે જાણીએ છીએ કે કે્ષા દખુની ભા છે. 

ભાત્ર પ્રલતૃ્તી જ નીષ્ટ્કાભ બાલથી કયીએ તેટરું યુતું 

નથી. ન્મ વ્મક્તીઓનું કઈ કાભ કયીએ ત્માય ેણ અણ ે

એ જ બાલના સેલીળું. કઈ વ્મક્તીનું કાભ કયીએ ત્માય ે

અણ ેભાત્ર અણી પયજ ફજાવ્માન યભ સંતષ ભાનીળું . 

અણ ેક્યાયમે એલી કે્ષા નહીં યાખીએ કે અણ ેકઈનું 

કાભ કમુ ંછે એટર ેએણ ેણ અણું કાભ કયલું જોઈએ. જો 

અણ ે એલી કે્ષા યાખીળું ન ે રેી વ્મક્તી અણી 
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કે્ષા ભજુફનું કાભ નહીં કય ેત એન ેત કળું નકુસાન નહીં 

થામ ણ અણ ે દખુી દખુી થઈ જઈળું. અણ ે અણી 

પયજ સભજી કઈનું કાભ કમુ,ં કાયણ કે અણન ે તેભ કયલું 

મગ્મ રાગ્મું , યંત ુએન થથ એભ નહીં કે અણું કાભ કયલું 

તેન ે મગ્મ રાગલું જ જોઈએ. અણ ે એલું નક્કી કયનાય 

કણ? અણન ે જ ે મગ્મ રાગ્મું તે અણ ે કમુ,ં એન ે જ ે

મગ્મ રાગે તે એ કય.ે એટરા ભાટે જ જગતની ડાહી 

વ્મક્તીઓનું કહલેું  છે કે કે્ષા એ દખુની ભા છે. કે્ષા 

તાની સાથ ેનકે દખુ ઢસડી રાલે છે. દખુથી દયુ યહલેા 

ભાટે અણ ેકે્ષાઓથી હંભેળાં દયુ યહીળું . 

ભાટે અણ ેઅણાં સંતાન પ્રત્મેની પયજો ફજાલતી 

લખતે ણ ધ્માન યાખીળું કે ફદરાભાં સંતાન અણા પ્રત્મેની 

પયજો ફજાલે જ એલી કે્ષા નહીં યાખીએ. એલી કે્ષા 

યાખલાન થથ જ એ કે દખુન ે સાભે ચારીન ે અભંત્રણ 

અલું . અ લાત અણ ેફયાફય કઠ ેકયી રઈએ. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે.  

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

લસીમતનાભું માન ેલીર  

અણી હમાતી ફાદ અણા લાયસદાયન ેતકરીપ ના 

ડ,ે ખટા ખચાથઓભાં ઉતયલું ના ડ,ે ંદયંદય રડાઈ ના 

થામ તે ભાટે અણ ેલસીમતનાભું કયી રલેું ત્મંત જદ્ફયી છે. 

લસીમતનાભું કયતી લખતે અણ ે ખાસ ધ્માન યાખીળું કે 

અણા જીલનસાથી અણી હમાતી ફાદ કઈ ણ યીતે 

લંચીત ના યહી જામ.  અણા જીલનસાથીનું હીત સલથ પ્રથભ 

જાલીળું. અણ ેઅણી દીકયીન ેણ ળક્ય હમ ત્માં સધુી 

દીકયા જટેરું જ અતા જઈએ.   

અણન ેખફય નથી કે અણા ભતૃ્મ ુફાદ અણાં સંતાન 

ૈકી કમા સંતાનની અથીક યીસ્થીતી કેલી થળ,ે ભાટે અણા 

લસીમતનાભા દ્નાયા અણ ેdiscretionary trust ફનાલીએ 

કે જનેાં રસ્ટીઓ અણાં સંતાનન ેતેભની અથીક યીસ્થીતી 
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પ્રભાણ ે રસ્ટની અલક તથા ભડુી અી ળકે. અલા 

discretionary trustથી અણી બાલી ઢેીન ે ણ રાબ 

અી ળકામ છે. અલું discretionary trust ફનાલતી 

લખતે અણ ે ધ્માન યાખીળું કે અણ ે નીભેરા રસ્ટીઓ 

લીશ્વાસાત્ર, સભજદાય ન ે નીષ્ટ્ક્ષી હમ. અલા 

discretionary trustનું સ્તીત્લ અણા લસાન થમા 

છી જ ભરભાં અલે છે. discretionary trust ફનાલતી 

લખતે અણ ેધ્માન યાખીળું કે તેની અલક તયીકે ડીલીડન્ડની 

અલક, વ્માજની અલક, બાડાની અલક જલેી અલક જ થામ 

ન ેનહીં કે ધંધાની અલક. અલા discretionary trustન ે

ઈન્કભ ટૅક્સની યાહત ણ ભ ેછે. સાભાન્મ discretionary 

trust ઉય તેની કયાત્ર અલક ય ભહત્તભ દય ેઈન્કભ ટૅક્સ 

બયલાન થામ છે, યંત ુજો લસીમતનાભાથી discretionary 

trust ફનાલેરું હમ ત તેની કયાત્ર અલક ય સાભાન્મ દય ે

જ  ઈન્કભ ટૅક્સ બયલાન થામ છે, કાયણ કે લસીમતનાભાથી 

ફનાલેરા discretionary trust અલકલેયાના કામદા ભજુફ 

“વ્મક્તી” ગણામ છે. ન ેતેથી વ્મક્તીન ેભતી ફધી જ છુટ 

અલા discretionary trustન ે ણ ભ ે છે. તેની ઉય 
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લેલ્થ ટૅક્સ ણ બયલાન થત નથી. અણા ઈન્કભ ટૅક્સ 

એક્સટથ ાસેથી અલા discretionary trust ની લધ ુ

ભાહીતી ભી ળકે. 

અણન ે એ ણ ફયાફય ખફય છે કે એક લાય 

લસીમતનાભું ફનાલીએ એટર ે તે અખયી લસીમતનાભું ફની 

જામ છે એલું નથી. લસીમતનાભું ફનાવ્મા છી યીસ્થીતી 

ફદરામ ત અણ ેલસીમતનાભું ફદરી ળકીએ છીએ, ન ેતે 

ણ અણ ે ઈચ્છીએ તેટરી લાય. જ ે લસીમતનાભું તાયીખ 

પ્રભાણ ે છેલ્રું ફનાવ્મું હમ તે લસીમતનાભું કામદેસય ભરી 

ફન ે છે ન ે તે હરેાં ફનાલેરાં સઘાં લસીમતનાભાં 

અઅ યદફાતર ઠય ેછે, તેની ણ અણન ેખફય છે.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે.  

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભેડીકર લસીમતનાભું 

સાથ ે સાથ ે ભેડીકર લસીમતનાભાની ણ લાત કયી 

રઈએ. છેલ્ર ે સધુી ડૉક્ટય ઈન્જકે્ળનના ઘચંયણ કય ે કે 

નાકભાં ટટીઓ નાખે તે અણન ે સંદ ના હમ ત તે 

ફાફતની ભનાઈ અણા તફીફી લસીમતનાભાભાં સ્ષ્ટ યીતે 

જણાલી દઈએ. 

યાખભાં કે ભાટીભાં ભી જનાય અણા દેહભાંથી ભતૃ્મ ુ

ફાદ કાભભાં અલી ળકે તેટરાં ંગનું દાન (જલેું  કે ચક્ષદુાન, 

 કીડનીદાન, પેપસાદાન, અંતયડાદાન, હૃદમદાન, રીલયદાન, 

નેક્રીમાસદાન, દેહદાન લગેય)ે કયતા જલાની ઈચ્છા હમ ત 

તેની સ્ષ્ટ સચુના તફીફી લસીમતનાભાભાં કયી દઈએ. ચાર, 

ંગના દાન ભાટે અણ ે“ળતામ”ુ સંસ્થાભાં અણું નાભ 

નધંાલીએ. (૧ર ેભા,ે “સભદુ્ર”, ક્રાસીક ગલ્ડ હટર ાસે, 

સયદાય ટેર નગય ાસે, સી. જ.ે યડ, ભદાલાદ. લેફ 
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સાઈટ: www.shatayu.org.in  ઈભેઈર: 

info@shatayu.org.in ). પન (૦૭૯) ૬૬૧૮૯૦૦૦ (અ 

સુ્તીકાના રખેકે તાનાં ંગના દાન ભાટે અ સંસ્થાભાં 

તાનું નાભ નધંાવ્મું છે.) 

ળફના નીકાર ભાટે માથલયણન ેસોથી ઓછંુ નકુસાન કય ે

તેલી જો કઈ ણ યીત હમ ત તે બભુીદાહની યીત છે. એભાં 

ણ ખયાફાની જભીન ભી ળકે ત ઉત્તભ. જો અ 

બભુીદાહની યીત સંદ હમ ત તેન ણ અણ ે તફીફી 

લસીમતનાભાભાં ઉલ્રખે કયી દઈળું. 

કેટરાક યગ એલા હમ છે કે તેભાંથી સાજા થલાની 

કઈ જ ળક્યતા નથી હતી. તેલા સંજોગભાં સગાંલહારાંની 

યલળતા કામભ બગલલી ના ડ ે તથા તેભન ે ભયતાં ભયતાં 

ણ ભાયતાં જઈએ તેલી અથીક યીસ્થીતીભાં અણ ેભુકીએ 

નહીં તે ભાટે કામદાની ચુંગારભાં કઈન ેણ પસાલું ના ડ ેતે 

યીતે જનૈ ભનુીઓની જભે અણ ેણ સંથાય રઈ રઈએ.  

 

 

 

http://www.shatayu.org.in/
mailto:info@shatayu.org.in


 
57 

 

અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

કઈ ણ ઉમ્ભયની વ્મક્તીન ેરાગ ુડ ે

હલે જ ેલાત કહલેાભાં અલી છે તેભાંની કેટરીક લાત 

એલી છે કે જ ેભાત્ર અણન ેજ નહીં, કઈ ણ ઉમ્ભયની 

વ્મક્તીન ેણ એટરી જ રાગ ુડ ેછે. 

એભાં ણ ડૉક્ટય તનભુતીફેન ળાહની ખફુ સાચી 

ભાન્મતા ભજુફ પ્રોઢ વ્મક્તીઓન ે સલીળષે રાગ ુડ ેછે, કાયણ 

કે સાભાન્મ યીતે લધૃ્ધ કયતાં પ્રોઢ વ્મક્તીઓન ેહજુ ઘણું રાંફું  

જીલલાનું ફાકી છે.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

હભૌ 

સો પ્રથભ ત અણું ધામુ ંજ થલું જોઈએ તેલ અણ 

ભીથ્મા હભૌ છડીએ. અણી જભે ફીજી વ્મક્તી ણ સાચી 

હઈ ળકે તે લાતન અણ ેખેરદીરીલુથક સ્લીકાય કયીએ. 

જો ફયાફય ધ્માનથી નીયીક્ષણ કયીળું ત જણાળ ે કે 

હભે દનુીમાન ે ઘણું નકુસાન કમુ ં છે. બરબરાના સંફંધભાં 

લીચ્છેદ થલા ામ્મ છે, તી-ત્નીના સંફંધભાં ત ખાસ. 

અણ ેફધાંએ સ્લ. .ુ ભટાનું નાભ ત સાંબળ્મું જ 

છે. સ્લ. નંદબુાઈ, કે જઓેએ .ુ ભટાનું કાભ તેભના દેહાલસાન 

છી સુયે ેઅગ લધામુ ં હતું , તેઓ જ્માય ે .ુ ભટા ાસે 

દીક્ષા રલેા ગમા હતા ત્માય ે.ુ ભટાએ એભન ેકહ્યુ ંકે  

‘તભાય ે કની સાથ ે ણફનાલ છે? જનેી સાથ ે

ણફનાલ હમ તેની હરેાં ભાપી ભાગી અલ.’  
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નંદબુાઈએ .ુ ભટાન ે કહ્યુ,ં ‘એ ણફનાલભાં ભાય 

કઈ લાંક નથી.’  

.ુ ભટાએ જલાફભાં કહ્યુ ંકે, ‘એની સાથ ેભાય ેનીસ્ફત 

નથી. તભાય લાંક હમ કે ના હમ, તભે ભાપી ભાગ.’  

(શ્રી. ભટાની ભહત્તા – શ્રી. નંદબુાઈ ળાહ, ાના નં. ૧) 

હલે અણ ે ફધાંએ અ પ્રસંગ યથી લીચાય એ 

કયલાન કે .ુ ભટાએ પયભાવ્મું કે ભાપી ભાગી અલ ન ેતે 

ણ લાંક ના હમ ત ણ!!! અણન ે ખ્માર અલલ 

જોઈએ કે .ુ ભટાએ હભૌ છડલાન ફહભુલુ્મ દાથથાઠ 

અપ્મ છે. 

જો અણ ે ફધાં ત તાન હભૌ છડીએ ત 

ડધી દનુીમા ળાંત થઈ જામ!!! 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

અત્ભનીયીક્ષણ ન ેભાપી 

અણ ે યજ યાત્ર ે સતુાં હરેાં દીલસ દયભીમાનન અણ 

ફીજાઓ પ્રત્મેન વ્મલહાય તાસી જઈએ. અણ ે અણા 

તાનું ફાયીકાઈથી નીયીક્ષણ કયીએ. અત્ભનીયીક્ષણ કયીએ. 

અણી જાતન ે ઢંઢીએ. અણી જાતન ે તટસ્થ યીતે 

ભરુલીએ. અણ ેબરુથી ણ કઈન ેન્મામ ત નથી કયી 

ફેઠા ન?ે ન ેજો અત્ભનીયીક્ષણ કયતાં એભ ભારભુ ડ ે કે 

અણ ેબર ેબરુથી ણ કઈન ેન્મામ કયી ફેઠાં છીએ ત 

ળક્ય તેટરું જરદી, ફધ જ હભૌ છડી, તે વ્મક્તીની ખલુ્રા 

દીરથી ભાપી ભાગી રઈએ. ભાપી ભાગતી લખતે અણ ેકઈ 

ણ જાતની ળયભ કે સંકચ ના નબુલીએ. ખયા દીરથી 

ભાપી ભાગલાથી અણ ેકાંઈ નાના ફાના નથી થઈ જલાના. 

તે વ્મક્તીના ભનભાં અણા ભાટે કામભન અદય થઈ જળ.ે 

અણ ન ે તે વ્મક્તીન સંફંધ કામભ ભાટે સધુયી જળ.ે 
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ખયખેય ત અણા હૃદમના ઉડંાણભાંથી ઉદ્બલેરા એ સુંદય 

વ્મલહાયથી સાભેની વ્મક્તીના હૃદમસીંહાસન ય અણ ેઅદ્ફઢ 

થઈ જઈળું.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ત લશ્મ ભાપ કયીળું 

ળક્ય છે કે અણા રાંફા જીલનકા દયભીમાન કઈકે અણી 

સાથ ેદવુ્મથલહાય ણ કમથ હમ. એ ણ ળક્ય છે કે એક મા 

ફીજા કાયણસય તે વ્મક્તી અણી ભાપી ણ ભાગે. અલા 

પ્રસંગે અણ ેસાલધાન થઈ જઈળું. અણ ેખાતયી કયીળું કે 

તે ખયખેય ળધુ્ધ બાલનાથી અણી ભાપી ભાગે છે કે અણી 

ાસેથી તાનું કાભ કઢાલી રલેા ભાટે ભાપી ભાગલાનું “નાટક” 

કય ે છે? જો એની ફદદાનત જણામ ત અણ ે તેન ે ભાપી 

ધયાય ન જ અીએ. એલી ભખુાથભી અણ ેના જ કયીએ. 

સાલધાન! યંત ુ ળાંતીથી લીચાયતાં એભ ભારભુ ડ ે કે તે 

વ્મક્તીની ળધુ્ધ દાનત છે, ભાપી ભાગલાભાં તેન કઈ સ્લાથથ 

નથી, તે વ્મક્તી ખયા ંતઃકયણથી ભાપી ભાગી યહી છે 

ત.....ત ન ે ત જ એન ેઅણ ે ણ ખયા ંતઃકયણથી 

ભાપી અીએ, લશ્મ અીએ. અણા ભનભાં એ વ્મક્તી 
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ભાટે ઘય કયી ગમેરી ફધી જ કડલાળન ેએક ઝાટકે ઉડાલી દઈ 

તે વ્મક્તીન ે ત્મંત પ્રભેલુથક ગ ે રગાલી દઈએ ન ે

નબુલીએ કે માથલયણભાં કેટરી સગંુધ પ્રસયી યહી છે!!! 

અણન ે ખફય છે કે ખયા ઃકયણથી ભાપી ભાગલી 

ખયખેય ઘયી છે, કાયણ કે તેભ કયલાભાં અણ ેઅણ 

ફધ જ હભૌ ફાજુ ય ભકુલાન છે; યંત ુઅણન ેએ ણ 

ફયાફય ખફય છે કે ખયા તઃકયણથી ભાપી અલી તેથી ણ 

ઘયી છે; કાયણ કે તેભ કયલાભાં અણ ેઅણા ભનભાં તે 

વ્મક્તી ભાટે વ્માી ગમેરી ફધી જ કડલાળન ે ફાજુ ય 

ભકુલાની છે, જ ેખયખેય ખફુ જ ઘદં્ફ છે. 

ક્ષભા લીયસ્મ બષુણભૌ.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

સંફંધ 

અણ ે હંભેળાં ન્મ વ્મક્તીઓ સાથ ે સંફંધ જોડલાના 

પ્રમત્ન કયીળું – તડલાના ત નહીં જ. કદાચ સંજોલળાતૌ કઈ 

વ્મક્તી સાથ ેફગડરેા સંફંધ સધુાયલાના સંન્નીષ્ઠ પ્રમત્ન કમાથ 

છી ણ એભ રાગતું  હમ કે સંફંધ સધુયલાની કઈ જ 

ળક્યતા નથી ત અણ ે સંફંધ ઓછા કયીળું , યંત ુ સંફંધ 

છેક ત નહીં જ કાી નાખીએ. સંફંધ છેક કાી નાખલાની 

ભખુાથભી અણ ે ક્યાયમે નહીં કયીએ. અત્ભનીયીક્ષણ કયતાં 

એભ ભારભુ ડ ેકે અણ ેએક કે ફે વ્મક્તીઓ સાથ ેસંફંધ 

કાી નાખ્મા છે, ત ત્માં સધુી કાંઈક ણ ક્ષમ્મ છે; યંત ુજો 

એભ ભારભુ ડ ે કે તેથી ણ લધ ુ વ્મક્તીઓ સાથ ેઅણ ે

સંફંધ કાી નાખ્મા છે, ત અણ ે સભજલું જોઈએ કે 

અણા ભનવ્માાયભાં કાંઈક ામાની ગયફડ છે, અણન ે

સંફંધ છેક કાી નાખલાની કુટેલ ડી ગઈ છે, જ ેક્ષમ્મ છે. 
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ફધાંન ે ભાટે ખફુ જ નકુસાનકાયક છે. અણ ે ળક્ય તેટરી 

જરદીથી ભનચીકીત્સકની સરાહ રલેી જોઈએ. 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ક્રધ  

ક્રધ એટર ેકે ગસુ્સ ભહા બમંકય ચીજ છે, એ અણ ે

સાયી યીતે જાણી રઈએ. ક્રધ ભાણસન ે ંદયથી સગાલી દે 

છે. ક્રધ ભાણસ ાસે ન કયલાનું કયાલી નાખે છે. સજ્જન 

ભાણસ ણ ક્યાયકે ક્રધના ભામાથ જઘન્મ કૃત્મ કયી ફેસતા 

હમ છે. ક્રધ અણી તફીમત ય ખફુ જ ખયાફ સય કય ે

છે. ક્રધ ભાત્ર અણા ભાટે જ નહીં, ણ ફીજાના ભાટે ણ 

બાય ેહાનીકાયક છે. ભાટે અણ ેનાછુટકે જ ક્રધ કયીળું . 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભાતા-ીતા 

અણાભાંથી જભેનાં ભાતા-ીતા હજુ જીલીત છે તેઓ 

ફધાં જ નીચેનું રખાણ ફહ ુધ્માનથી લાંચીળું . 

અણ ે ફયાફય ખ્મારભાં યાખીળું કે અણી ભાતાએ 

તાના ટેભાં નલ નલ ભહીના અણન ેસાચલીન ેઅણ 

બાય લેંઢામથ છે. એના યક્તભાંથી, ભાંસ-ભજ્જાભાંથી અણું 

ઘડતય કમુ ંછે. જન્ભ થમા છી તાની છાતીભાંથી ભતૃાન 

કયાવ્મું છે. હતેથી હીચી તથા ભીઠાં ભધયુાં હારયડાં ગાઈન,ે 

તે ઉજાગયા કયીન ે ણ અણન ે નીદ્રાધીન કયાલેરા છે. 

તે બીનાભાં સઈુન ેઅણન ેકયાભાં સલુાડ્યા છે. તે નકે 

લાય બખુ્મા યહી અણી ક્ષધુા તપૃ્ત કયાલી છે. નકે પ્રમત્ન 

કયી અણન ેફરતાં ળીખલાડંુ્ય છે. અણી નાજુક નભણી 

અંગીઓ કડી ા ા ગરી ભાંડતાં ળીખલાડંુ્ય છે. 

લહારથી અણન ેનકે ચભુીઓ બયી છે.  
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અણ ેએ ણ ફયાફય ખ્મારભાં યાખીળું કે અણા 

ીતાએ ણ અણા ભાટે ઘણ ભટ બગ જદ્ફય અપ્મ છે. 

અણન ેનકે લખતે ડધી યાત્ર ેઉચંકી રઈન ેથાફડી થાફડી 

સલુાડ્યા છે. તે થાકેરા હમ છતાં નાની ભટી ટેકયીઓ 

ચઢતી લખતે તાના ભજફતુ સ્કંધ ય અણન ેઉચંકી રીધા 

છે. તાના ખબા ય ચઢાલી અણન ે ાણીભાં બસુ્કા 

ભયાવ્મા છે. ાણીભાં તયતાં ળીખલાડંુ્ય છે. ઝાડ ય ચડતાં 

ળીખલાડંુ્ય છે. સામકર કડી દડી દડીન ેઅણન ેસામકર 

ચરાલતાં ળીખલાડંુ્ય છે. ભટાં લાહન ચરાલતાં ળીખલાડંુ્ય છે. 

ઘુંટણીએ ડી ીઠ ય ફેસાડી ઘડ-ઘડ યભાડંુ્ય છે. 

નાનણભાં પટાકડા પડતાં અણ ે દાઝી ના જઈએ તેની 

ત્મંત કાજી યાખી છે. ટેે ાટા ફાંધીન ે ણ અણન ે

ત્મંત ભઘંું ણ ળક્ય તેટરું ઉત્તભ ળીક્ષણ અપ્મું છે. 

અણી નાની ભટી ભાંદગી લખતે તાન ેષામ છે કે કેભ 

તેન લીચાય ણ કમાથ લગય ગજા ફહાયન ખચથ કયી અણી 

ઉત્તભ સાયલાય કયાલી છે. 

  અભ ભાતા ન ે ીતા ફંનએે અણી ઉય નકે 

ઉકાય કમાથ છે. 
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અલાં અણાં ગણુીજન ભાતા-ીતાનું અણ ેસન્ભાન 

ના જાલીએ, તેભન ે ધતુ્કાયીએ, ભાન કયીએ, જાકાય 

અીએ, તેભન ેખાલાનું ના અીએ, તેભની ભાંદગીભાં દલાદાદ્ફ 

ના કયાલીએ, તેભની સાથ ેસંફંધ ના યાખીએ કે તેભન ેઘયભાંથી 

કાઢી ભુકીએ એલું લીચાયી ણ કેભ ળકામ? અણ ેઅલું ઘય 

ા ક્યાયમે ના કયીએ. અણ ે એલા હૃદમળનુ્મ ન ે

થ્થયહૃદમના ક્યાયમે ના ફનીએ. અણ ેએલા રાગણીલીહીન 

ક્યાયમે ના ફનીએ. અણ ેએભના નકે  ઉકાયન ફદર 

કાયથી ત ના જ અીએ. અણ ેહંભેળાં માદ યાખીએ કે 

અલું જઘન્મ કાભ કયનાયન ેકુદયત ક્યાયમે ભાપ નથી કયતી.  

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

કહતેા-કહતેી 

અણ ેજાણીએ છીએ કે કઈ લાત એક કાનથેી ફીજ ે

કાન ેજામ એટર ેતેભાં ભટે બાગે પેયપાય થામ જ. ભુ લાતભાં 

ભીઠું , ભયચું , ધાણાજીદ્ફ,ં હદય લગેય ેઉભેયાઈન ેભસારદેાય ફની 

જામ. ક્યાયકે ત ભુ લાત છેક જ પેયલાઈ જામ. ભાટે 

સાંબરેી લાત ય બયસ યાખતાં હરેાં અણ ેરાખ લાય 

લીચાય કયીળું.  

કેટરીક વ્મક્તીઓ એલી હમ છે કે જ ે લાત સાંબી 

તાના ટેભાં યાખે, કેટરાક એક કાનથેી સાંબી ફીજ ેકાનથેી 

કાઢી નાખે ન ે કેટરાક કાનથેી સાંબરેી લાત ભઢેંથી ઓકી 

કાઢે. ભાટે અણ ેકઈ ણ લાત જને ેકહી યહ્યા હઈએ તેન 

સ્લબાલ કેલ છે એ જાણલું ખફુ જ ગત્મનું છે. એભાં 

અણ ેજો બરુ કયી ફેસીએ ત ઘણું ભટંુ નકુસાન થઈ ળકે 

એટરું અણ ેખાસ માદ યાખીળું . 
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  અણ ેભાત્ર જ્ઞાન ભેલી ફેસી ન યહીએ. અણ ેતેન ે

અણા જીલનભાં ણ ઉતાયીએ. કાયણ કે જ ે જ્ઞાન 

અચયણભાં ના ભકુીએ તે જ્ઞાન લાંઝીમું છે. ય,ે તે જ્ઞાન જ્ઞાન 

જ નથી એલું સંતનું કહલેું  છે!!! અચયણભાં ના ભકેુરું જ્ઞાન 

કેલ દંબ જ છે. 

ત ચાર અ પ્રભાણ ે અણું ળષે જીલન ગજુાયલા 

પ્રમત્ન કયીએ! અણા લધૃ્ધત્લન ે ઉજાીએ!! તેન ે ન્મન ે

પ્રયેણા અ ે તેલું , કેલડાના પુર જલેું ભહેંકાલીએ!!! ન ે હાં, 

હસતાં હસતાં ચીયલીદામ રઈએ.  

અણન ે ફયાફય ખફય છે કે ભાહીતી બેગી કયલી 

ગત્મની છે, તેના ઉય લીચાય તથા ભનન કયલાં તેનાથી 

ણ લધાય ેગત્મનાં છે, યંત ુ તેન ભર કયલ એ સોથી 

ગત્મનું છે!!! 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

બીપ્રામ 

શ્રી. કશ્મ દરારન ેઅ નાનકડી ણ દયકે ભાટે ઉમગી, 

પ્રયેણાદામક ન ે ખાસ ત ભરભાં ભકુલા જલેાં સચુનથી 

બયયુ સુ્તીકા રખલા ફદર બીનંદન. જુની ન ેનલી ઢેી 

લચ્ચે અજકાર જોલા ભતા ન ે લધતા જતા ઘષથણન ે

 નીલાયી ળકામ તેલાં વ્માલહાયીક (practical) અ સચુન જો 

ભરભાં ભકુલાભાં અલે ત ખાસ કયીન ેજુની ઢેીનાં ાછનાં 

લષથ અનંદભાં જદ્ફયથી લીતી ળકે. 

- દીનકયબાઈ ળાહ (ભદાલાદ) 

********* 
અનું અખું સુ્તક એક જ સીટીંગભાં લાંચી 

જતા ભન ેઅનંદ થમ. સુ્તકભાં ફહ ુજ ફહ ુજ કીભતી 
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સચુન – ભર કયલા ભાટે – અલી સેલા ભાટે 

બીનંદન – અબાય. અ ેસયસ રખ્મું . 

- ચીભનબાઈ એન ભહતેા (ભુંફઈ) 

અરખેન સુંદય, વ્મલહાદ્ફ ન ે ભંથન કયી 

જીલનભાં ઉતાયલા મગ્મ છે. 

-અફીદ રાખાની (ભુંફઈ) 

અની સુ્તીકા ભાયા જલેા સીનીમય સીટીઝન 

ભાટે ખફુ જ ખની છે. અજકાર જ ે જનયળેન ગૅ 

જોલા ભ ેછે તે અ સુ્તીકા લાંચીન ેભર કયીન ે તે 

ગૅ નીલાયી ળકામ. નુશ્ચ ધન્મલાદ 

જીતેન્દ્ર ભદી (દભયુ, ઓયીસ્સા) 

સીનીમય સીનીમય સીટીઝનન ેઉમગી થામ તેલી 

સુ્તીકા પ્રકાળીત કયલા ફદર બીનંદન. 

- એ. એચ. ભીયઝાં (નડીમાદ) 

તભાયી સુ્તીકા લાંચીન ેઘણું જાણલા ભળ્મું . ભાયા 

જીલનની અખી દીળા જ ફદરાઈ ગઈ. 

- એક જાણ્મા ફેનન ટેરીપન ય સંદેળ. 
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- (ભાત્ર ત્રણ અલતૃ્તીના જ નહીં, યંત ુ ાંચ અલતૃ્તીના 

ભાત્ર દ્ફીમા જ નહીં, ભહનેત ણ લસરુ! – કશ્મ) 

******* 

ભાયા રસ્ટ તયપથી અ સુ્તીકા છાલી 

ળકીએ? 

- એક રસ્ટી તયપથી યલાનગીની ભાગણી.  

(યલાનગીની જદ્ફય નથી. કૉીયાઈટ ત અન છે! – 

કશ્મ) 

****** 

સુ્તકના થડા ંળ યથી સુ્તકનું તલુ્મ ન ે

ભલુ્મ સભજી ળકામ છે. અલી જ કંઈક લાત કયીન ે

સંત-ફાલા ન ેભનચીકીત્સક રાખ કયડ ફનાલે છે 

ત્માય ેરખેક શ્રી. કશ્મ દરાર અ જીલનનું બાથું લીના 

ભલુ્મે રકન ે લ્હાણી તયીકે ીયસી યહ્યા છે. એભન ે

રાખ લંદન. 

- જગદીળ ક્રીશ્ચ્મન 
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જ ેલધૃ્ધ થલાના છે એભના ભાટે  સુ્તીકા જદ્ફય 

ભદદ દ્ફ થળ.ે રખેકન ેબીનંદન. એભની ફ્રી ઑપય 

ભાટે ખાસ. 

લીનદ અય. ટેર 

It is a very good & very helpful 

article. We all should accept the facts of 

life & start implementing in our daily 

life. I have become very glad to read it. 

Thanks so much. 

Pradeep H. Desai 

USA 

સયસ લીષમ સંદ કમથ. અબાય કશ્મબાઈન. 

સુંદય ભાહીતી ભાટે હાદીક અબાય, ખાસ કયીન ે લીના 

ભલુ્મે સુ્તીકાની ઑપય ભાટે. 

ગાંડાબાઈ લલ્રબ 

ન્મઝુીરને્ડ 

Really this book needs to be 

distributed to everyone crossing 
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60...Expectations are the greatest –blood 

pressure – raising, misery and gloomy 

mind making thoughts....Let’s teach them. 

Really good one. 

Ashwin Parikh 

ખફુ જ લાસ્તલીક ન ે પ્રાસંગીક દળથન ન ે

યજુઅત. લધૃ્ધન ેજોભ ફક્ષી લધ ુજીલલાની પ્રયેણા યુી 

ાડી ળકે તેલું ઉત્તભ પ્રકાળન. હૃદમલુથકના બીનંદન. 

કલ્માણ સી. ળાહ 

રખે પ્રયેણાદામી છે. રખેક ‘ખદુ્દાય’ અદભી 

ભારભુ ડ ેછે. 

પ્રબરુાર બયાડીમા 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી 

યજુ કયી છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ 

લલ્રબ) 

ઉઝંા જોડણી 

તા. ૧૦-૧-૧૯૯૯ના યજ ખીર ગજુયાત જોડણી 

યીષદભાં થમેર ભખુ્મ ઠયાલ: 

ગજુયાતીભાં ઈ-ઉની જોડણીના લીદ્પાીઠના કળના 

 નીમભ તાકીક ન ે ઘણી લીસંગતતાથી બયરેા છે, 

તેભજ ગજુયાતી બાષાભાં ઈ-ઉનું હ્રસ્લત્લ-દીઘથત્લ 

થથબદેક ન હઈન ેએ લાસ્તલીક ણ છે, તેથી એ 

 નીમભ હલે છી છડી દેલા ન ેરખેનભાં સલથત્ર એક 

‘ઈ’ ન ે‘ઉ’ મજલા. ‘ઈ’ ભાટે દીઘથ (  ી )નું ચીહ્ન 

ન ે‘ઊ’ ભાટે હ્રસ્લ (   ુ)નું ચીહ્ન યાખલું . 

(ભાયા નમ્ર ભત ભજુફ ઉયના સધુાયાઓ હજુ 

ઘણા ઓછા છે. હજુ ઘણા સધુાયાઓ કયલાની તાતી 

જદ્ફય છે. – કશ્મ) 
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી 

યજુ કયી છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ 

લલ્રબ) 

ભન ેકહલેા દ (૧) 

તાના સ્લાથથ ખાતય અખા દેળન ેચસુનાય નફ્પટ 

યાજકાયણીઓન,ે ખાદ્પ દાથથભાં બેસે કયી નીદથષ 

રકના સ્લાસ્થ્મની ઘય ખદનાય ઉત્ાદક તથા 

લેાયીઓન,ે બી જનતાન ે નળીરી દલાઓન ે યલાડ ે

ચઢાલનાયાઓન,ે  નીઃસહામ નાનાં ફાકનાં ંગ તડી 

કામભી ંગ ફનાલી તેભની ાસે બીખ ભંગાલી તાનું 

ાી ટે બયનાયાંઓન,ે ભાપીઅઓન,ે તે જભેના થકી 

અ દનુીમાભાં અવ્માં છે તે ભાતા-ીતાન ે હડધતુ 

કયનાયા છતાં તેભની ભીરકત ય કાગ ડ યાખનાયાં 

છેલ્રી કટીનાં સંતાનન ે તથા સભાજભાં યહરેી 
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“ભંથયા”ઓન ે તથા “કૈકેમી”ઓન ે નગયચકભાં ખડાં 

કયી કયડ ે કયડ ે પટકાયી, યીફાલી યીફાલીન ે સ્લધાભ 

હચંાડી દેલાં જોઈએ. હ્યભુન યાઈટૌસ કભીળન ઝખ ભાય ે

છે. અભેમ દનુીમાના કહલેાતા સંસ્કાયી દેળભાંથી કેટરા 

દેળ હ્યભુન યાઈટૌસ કભીળનનું કહ્યુ ંભાન ેછે?  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભન ેકહલેા દ (૨) 

લુથજન્ભ, નુજથન્ભ ન ેયભાત્ભા સાથ ેઅત્ભાનું ભીરન 

ભેં અણાં ળાસ્ત્ર લાંચ્માં નથી. ણ એલું સાંબળ્મું છે 

કે અણા ળાસ્ત્ર ભજુફ અણા જીલનનું ંતીભ ધ્મેમ 

તાના અત્ભાનું યભાત્ભા સાથનેું લીરીનીકયણ (ભક્ષ) છે. 

સંસાયથી રીપ્ત યહનેાયાં સાધ ુ સંત તેભજ સંસાયભાં ડફેુરા 

નકે સજ્જન ાસેથી ણ અભ જ સાંબલા ભ ેછે. લી 

એભ ણ સાંબલા ભ ેછે કે જ્માં સધુી અત્ભાન ભક્ષ ના 

થામ ત્માં સધુી એક મા ફીજા સ્લદ્ફ ે તેન નુજથન્ભ થત જ 

યહ ેછે. 

લુથજન્ભ, નુજથન્ભ કે ભક્ષની કઈ સાફીતી નથી. ભાયી 

સભજ ભજુફ એ કકલ્ીત લાત છે. એ ભાત્ર ધાયણાઓ જ 

છે. કઈક પદ્રુ બજેાની દેાળ ભાત્ર છે કે જભેાં કઈ તથ્મ 
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જ નથી. છતાં ણ સભજો કે એ ફધું જ છે ત ણ હ ું 

ંતઃકયણલુથક ઈચ્છંુ છંુ કે ભાયા અત્ભાનું યભાત્ભા સાથ ે

લીરીનીકયણ (ભક્ષ) થલાન ેફદર ે તેન કઈ ન ેકઈ સ્લદ્ફ ે

નુજથન્ભ થમા જ કય.ે 

હ ું ત ઈચ્છંુ કે ભહાત્ભા ગાંધીજી કે સંત લીનફાના 

સ્લદ્ફ,ે કે પ્રભે ફરીદાની ઈળનુા સ્લદ્ફ ે કે ભહાન ચીંતક 

સકે્રટીસ કે ટલ્સ્ટમ સ્લદ્ફ,ે કે ભહાન સભાજસધુાયક યાજા 

યાભભહનયામ કે સ્લાભી લીલેકાનંદ કે કલી નભથદના સ્લદ્ફ,ે કે 

ભહાન દેળબક્ત રારા રજતયામ કે બગતસીંહના સ્લદ્ફ,ે કે 

ગયીફ અદીલાસીઓની અથીક સધુાયણા કયતા કાંતીબાઈ ળાહ 

કે યક્તીત્તગ્રસ્તની સેલા કયનાય પાધય ડનેીમભ કે સયુળેબાઈ 

સનીના સ્લદ્ફ ેકે અદીલાસીઓના સ્લાસ્થ્મની હયહંભેળ ચીંતા 

કયી છુટેરા ડૉ. નલનીતબાઈ પઝદાય સ્લદ્ફ,ે કે છી કાંઈ 

નહીં ત છેલટે કશ્મન કશ્મ સ્લદ્ફ ે ભાયા અત્ભાન 

નુજથન્ભ નીયંતય થત જ યહ.ે ણ ભાયા અત્ભાન ભક્ષ થઈ 

ક્યાયમે ણ “લેડપાઈ” ના જામ!!! ભાણસન ભહાભરુ 

અત્ભા એભ “લેડપાઈ” જલા નથી ફન્મ! 

 



 
82 

 

અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભન ેકહલેા દ (૩) 

અખી દનુીમા લીષ ેત હ ું કહી ના ળકંુ યંત ુભાયી નમ્ર 

ભાન્મતા ભજુફ ન ે લીજ્ઞાનના સીધ્ધાંત સાચા ભાનીન ે

ચારીએ ત એભ કહી ળકામ કે બાયતભાં જન્ભતું  હયકઈ 

ફાક ગબાથલસ્થાભાં હમ ત્માયથી જ ંધશ્રધ્ધાના સંસ્કાય 

ભેલે છે. અણા અખા દેળભાં યીલાજ છે કે સ્ત્રીએ 

ગબાથધાન થામ ત્માયથી જ ફાક ય સસંુસ્કાય ડ ે તે ભાટે 

સદ્સાહીત્મનું લાંચન કયલું જોઈએ. ન ેભટે બાગે સદ્સાહીત્મ 

એટર ેફીજુ ંકળું નહીં ણ કહલેાતું  ધાભીક સાહીત્મ!! અણ ે

ફધા સાયી યીતે જાણીએ છીએ કે ધાભીક સાહીત્મ એટર ે કે 

એલું સાહીત્મ કે જભેાં ંધશ્રધ્ધા ઠાંસી ઠાંસીન ેબયરેી હમ છે. 

ન ે તેથી જ હયકઈ ફાક ંધશ્રધ્ધાના સંસ્કાય રઈન ે જ 

જન્ભે છે. 
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એ ફાક તે છી ણ લધ ુ ન ે લધ ુ ંધશ્રધ્ધાના 

સંસ્કાય સાથ ે જ ભટંુ થતું જામ છે ન ે તેભ જ થામ એ 

ફીલ્કુર સ્લાબાલીક છે, કાયણ કે ફાક જભેની ાસેથી સંસ્કાય 

ભેલે છે તે ફધા જ ંશ્રધ્ધાની ગતાથભાં ડફેુરાં હમ છે!!! 

પક્ત તે ફાક જ્માય ે ણ સ્લતંત્ર યીતે લીચાયી ળકે તેટરું 

ખુ્ત થામ ત્માય ેજ ન ેતે ણ જો યુતું નસીફદાય હમ ત 

જ સભજી ન ે લીચાયી ળકે કે એન ે જ ે કાંઈ ણ સંસ્કાય 

ન્મ ાસેથી ભળ્મા છે, તેભાં ંધશ્રધ્ધા કેટરી ફધી બયરેી 

છે. ન ેજયા લીચાય કે જ્માય ેએ હલે લૈચાયીક યીતે ખુ્ત 

થમેરું ફાક કે વ્મક્તી, ન્મ ફધી જ ંધશ્રધ્ધા ુ

વ્મક્તીઓની લચ્ચે, જ્માય ેહરેી લાય તાના ભોરીક લીચાય 

વ્મક્ત કયતી હળ ે ત્માય ે તેણ ે કેટરી ફધી હીંભત કયલી ડતી 

હળ?ે તેના ભાથ ેકેટરાં છાણાં થાતાં હળ?ે જયા કલ્ના કય 

કે જ ે વ્મક્તી ચાય ે ફાજુથી ંધશ્રધ્ધાગ્રસ્ત રકથી ઘેયામેરી 

હમ તેલી વ્મક્તીન ે તાના ંધશ્રધ્ધા લીદ્ફધ્ધના લીચાય 

વ્મક્ત કયતાં કેટરી ફધી ભશુ્કેરીઓ ડ?ે એનું કાભ સાભે યુ ે

તયનાયા તયલૈમા જટેરું કદં્ફ છે. 
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ન ે તેથી જ ંધશ્રધ્ધા લીદ્ફધ્ધ ભત ધયાલનાય હયકઈ 

લીલેકફધુ્ધીલાદીઓ (યળેનારીસ્ટ)ન ે ભાયાં કટી કટી 

બીનંદન ન ેલંદન.  
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અ સુ્તીકા શ્રી. કશ્મ ચંદરુાર દરારના સોજન્મથી યજુ કયી 

છે. 

(મનુીકડભાં ન ેઉઝંા જોડણીભાં ક્ષયાંકન-ગાંડાબાઈ લલ્રબ) 

ભન ેકહલેા દ (૪) 

ત ગાંધીજી ન ેનયસીંહ ભહતેા અત્ભહત્મા કયત 

નયસીંહ ભહતેા યચીત “લૈષ્ટ્ણલજન ત તેન ે કહીએ જ ે

ીડ યાઈ જાણ ે ય”ે બજનભાં સદ્ગહૃસ્થ વ્મક્તીનાં રક્ષણ 

નયસીંહ ભહતેાએ ફખફુી લણથવ્માં છે. ન ેતે બજન ગાંધીજીનું 

તી પ્માદં્ફ બજન હતું . એ ફંન ે હકીકત લીશ્વભાં સહ ુ કઈ 

જાણ ેછે. 

અ બજન જુદા જુદા યાગભાં ગલાતું  ભેં સાંબળ્મું છે. 

યંત ુનયસીંહ ભહતેાના ન ેગાંધીજીના જ સોયાષ્ટ્રના કેટરાક 

બાગભાં અ બજન ત્મંત ફેહદુા ન ે નીમ્ન કક્ષાના યાગભાં 

ગલાતું સાંબળ્મું . એટરું જ નહીં, સાથ ેસાથ ેબદુ્દ કાંઈક ંળ ે

ફીબત્સ કહી ળકામ તેલું , પીલ્ભી જગતનાં કહલેાતાં નતૃ્મની 

લાનય નકર કયતું , હાથ ગ ઉરાતું , તાફટા ાડતું , કહલેાતું 

નતૃ્મ ણ જોમું . લીશ્વના શે્રષ્ઠ કહી ળકામ તેલા અ બજનન ે
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અ યીતે ગલાતું  ન ેઅલા કહલેાતા નતૃ્મભાં ઢામેરું જોઈન ે

ભાયાથી સહજ ફરાઈ ગમું કે જો ગાધીજી ન ેનયસીંહ ભહતેા 

અ જોલા-સાંબલા જીલતા હત ત જદ્ફય અત્ભહત્મા    

કયત !!! ભાત્ર હ ું જ નહીં, યંત ુજ ેકઈન ેણ ગાંધીજી ન ે

નયસીંહ ભહતેા પ્રીમજન છે તે સહ ુ કઈ અ જોઈ-સાંબીન ે

અ જ લાક્ય ફર ેતે ની ભન ેખાતયી છે. 

ભાટે જભેન ેણ ગાંધીજી ન ેનયસીંહ ભહતેા પ્રીમજન 

છે, જભેન ે ણ “લૈષ્ટ્ણલજન ત તેન ે કહીએ જ ે ીડ યાઈ 

જાણ ેય”ે બજન પ્રીમ છે તે સહ ુકઈ અભ થતું ટકાલે તેલ 

ભાય અગ્રહ લુથકન નયુધ છે. 

જટેરાં રચુ્ચાં હમ તે ફધાં હળંીમાય હમ જ, યંત ુ

જટેરાં હળંીમાય હમ તે ફધાં રચુ્ચાં હમ જ એલું જદ્ફયી 

નથી. 

******* 

   (અ સુ્તીકાની લધાયાની નકર અ ળદ્ફઅતભાં 

દળાથલેરા સયનાભેથી નીઃસંકચ ભંગાલી ળક છ.) 

અ સુ્તીકાની રકપ્રીમતાની ાયાળીળી: 

તતૃીમ સંલધીત અલતૃ્તી ભાટેન સ્લૈચ્છીક અથીક સહમગ: 
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શ્રી ફદેલબાઈ જ. ટેર   ૧૦૦૦ પ્રત 

ડૉ. પ્રલીણબાઈ ંડ્યા  ૫૦૦ પ્રત 

શ્રી ચતયુસીંહ ફાયટ  ૫૦૦ પ્રત 

      પ્રા. ચીત્તયંજનબાઈ ભહતેા    ૫૦૦ પ્રત 

ડૉ. તનભુતીફેન ન ેડૉ. ગીયીળબાઈ ળાહ   ૫૦૦ પ્રત 

****** 

ચતથુથ સંલધીત અલતૃ્તી ભાટેન સ્લૈચ્છીક અથીક સહમગ: 

શ્રીભતી ગણુલંતીફહને નટલયરાર સાયકય ૫૦૦ પ્રત 

શ્રી. ચતયુસીંહ ફાયટ                  ૫૦૦ પ્રત   

       


