
ત�� મ�ર�થ	 ખ�શ છ? જ� �દગ	એ આ� એક અજ�ય�ળ� સવ�લ પ�છ	 ન�ખય�. આમ ત� ત અનક વખત આવ� સવ�લ� પ�છત	 રહ  છ પ� હ��

તન �વ�બ આપત� નથ	. આ� મ# જ� �દગ	 સ�થ સ�વ�દ સ�ધય�.

ન� ર  ય�ર! હ��  ત�ર�થ	 પ�રપ�ર� ખ�શ નથ	. જ ન ત�� મ�ર�  ધ�ય�( ક� ઈ  થવ� � દત	 નથ	. ખ�શ થવ�ન�� મ��ડ ક� ઇક ક�ર� મળ તય�� ત��
નવ� ક�ઈ પ�બલમ ઉભ� કર	 દ  છ. આ� ઓફ3સ �ત� હત� તય�� � ખબર મળ� ક , એક ફરલફ5વન એકસ	ડન5 થય� છ. બધ�� ક�મ પડત��
મ�ક	ન તય�� દ�ડવ�� પડ��, ધ�રલ�� બધ�� � ક�મ રખડ	 પડ��.

જ� �દગ	 મ�ર	 સ�મ હસ	. ત� બ	જ સવ�લ કય8 ક , ત�ર� ફરલફ5વન બદલ તન અકસમ�ત નડ� હ�ત ત�? પગમ�� પલ�સ5ર આવ	
જય અન ડ�ક5ર તન કહ	 દ  ક , હવ ત� વ	ક બડ રસ5 કરવ�ન� છ. ત� ત�ર  પડ� રહવ�� ન પડ? 

જ� �દગ	ન �વ�બ આપય�, ન� છ� 5ક  પડ� � રહવ�� પડ  ત� શ�� થ�ય? ત�� કય�રક આખ	 પ>થવ	ન � લ �વ	 બન�વ	 દઈ મ��સન એક
રમમ�� પ�ર	 દ  છ!

પ� ત�� બધ�� ન�છ� 5ક  � શ� મ�5  કર  છ? આ ત� કરવ�� � પડશ, આન� વગર ત� ચ�લશ � નહB, મ�ર� વગર આ ક�મ બ	�� � ક��
કરશ? ત�ર�મ�� બક લ�ગ	 જય ત� પ� ઘફડય�ળન� ક��5� ત� ર�ક�વ�ન� � નથ	! સમય એ એક એવ�� વ�હન છ � મ�� બક � નથ	! હ�, તન	
ર	ધમ એક � રહ  છ. પ� ત�� ત� એન તન	 ગજત કરત�� પ� વધ� દ�ડ�વવ� મ��ગ છ.

જ� �દગ	! તન હ��  પહEચ	 શકવ�ન� નથ	. ત�ર	 પ�સ દરક સવ�લન� �વ�બ છ! જ� �દગ	ન કહ��.

અન ત�ર	 પ�સ મ�ત સવ�લ� છ,  3કત સમસય�ઓ છ,  અઢળક 3ફરય�દ� છ,  ઢગલ�બ�ધ અ�ગમ� છ,  કય�રય ન ખ�5  એવ	



ન�ર��ગ	 છ, ખળભળ	 �વ�ય એવ� ઉશક ર�5 છ. મ# ત� તન આર�મ મ�5  આખ	 ર�ત આપ	 છ પ� તન કય�� ઊઘ આવ છ?

મ# કહ�� ન ક , ત�ર	 પ�સ બધ� સવ�લન� �વ�બ છ! 

જ� �દગ	એ કહ�� ક , એ5લ � કહ��  છ� �  દ�સત, મ�ર�મ��થ	 થ�ડ�ક �વ�બ શ�ધ	 લ. ત�� ત� પશન�મ�� �  એ5લ� ગ��ચવ�ઈ ગય� છ ક , ત�ર	
પ�સ �વ�બ જવચ�રવ�ન	 3�રસદ � નથ	! હ��  ત�ર� મ�5  છ� �  પ� તન ત� મ�ર	 સ�મ જવ�ન	 પરવ� � નથ	.

તમ�ર	 જ� �દગ	 તમન કય�રય આવ� સવ�લ� કર  છ?  કરત	 � હશ,  ક�ર�ક  જ� �દગ	ન� સવભ�વ � સવ�લ� કરત� રહવ�ન� છ.
સવ�લ એ છ ક , આપ� એન� પશન�ન� �વ�બ� મળવવ�ન� પયતન કર	એ છ	એ? તમ# હ�થ લ�બ�વ� ત� જ� �દગ	 તમન �વ�બ આપ	 દશ.

મ��સ જ��દગ	 સ�થ આખ	 જ� �દગ	 ય�દ લડત� રહ  છ.  જશય�ળ�મ�� પ�ત�ન	 જતન ફહ5રમ�� ઘ�સ�ડ	 દ  છ અન પછ	 ઉન�ળ�મ��
ક�શમ	ર 3રવ� જય છ.  ચ�મ�સ�મ�� ક	ચડન	 બ�મ� પ�ડત� રહ  છ અન બ�થરમમ�� શ�વર ન	ચ ઊભ� રહ	 વરસ�દન� સપન�� ��એ છ .
બગ	ચ�મ�� �વ�ન�� 5�ળ છ અન સપ છ��5લ� બ�કમ�� બગ	ચ� શ�ધવ� 3��3�� મ�ર  છ .  ઝ�કળન�� જબ�દ� ક 5લ�� જનમMળ હ�ય છ એ તન 5	વ	ન�
એલસ	ડ	 સN	ન ઉપર જઇન � સમજય છ . ક�� પળન� અથM ખ	લલ�� 3�લ� પ�સથ	 નથ	 મળત�. ખ��ડમ�� શરડ	ન	 મ	ઠ�શ શ�ધવ� મથત� રહ
છ અન જ� �દગ	 કય�ર  શ�ગર ફ	 થઇ જય છ તન	 સમ� નથ	 પડત	.

જ� �દગ	 સ�થ ય�દ લડત�� લડત�� � જ� �દગ	 પ�ર	 થઇ જય છ અન મ��સ હ�ર	 જય છ . સ�ખન� સરવ�ળ� મ�5� કરવ�ન	 લહ�યમ��
જ� �દગ	ન	 બ�દબ�ક	 કય�ર  થઇ ગઈ એ મ��સન કય�રય સમજત�� નથ	. સ�ખ ત� એક એવ� પદ�થM છ � ન�� ઉતપ�દન ર�� ર�� કરવ�ન�� છ અન
ર�� તન વ�પરવ�ન�� અન મ��વ�ન�� હ�ય છ . મ��સ સ�ખન ભગ�� કરવ� મથત� રહ  છ , થ�ડ��ક ભગ�� થઇ જય પછ	 આર�મથ	 સ�ખન મ��	શ
એવ�� જવચ�રત� રહ  છ પ� સ�ખ મ��વ�ન� સમય � મળત� નથ	.

સ�ખ સ�થ સ�ત�ક� કડ	 ન રમ�. ય�દ કર� તમ આ� તમન સ�ખ 3	લ થ�ય એવ�� શ�� કય�(? થ�ડ��ક ય સ�ગ	ત વગ�ડ��? એકય જચત જય��?
ક�ઈ પક	ન� કલરવ ઝ	લવ� ક�ન મ��ડ�? ઘરન� લ�ક�ન સ�ર�  લ�ગ એવ	 ક�ઈ વ�ત કર	? ફદલન હ�શ થ�ય એ5લ�� હસય� છ�? ક�ઈ ગ	ત
ગ�ગણય� છ�? ક  એ5લ� સમય પ� તમન નથ	 મળ�?

જ� �દગ	ન એ5લ	 બધ	 પ� ભર	 ન દ� ક  તમ�� સ�ખ મ�5  �ગય� � ન રહ . તમન ગમ તવ�� ક� ઇક કરવ� જ� �દગ	ન થ�ડ	ક ખ�લ	 પ�
ર�ખ�. સ�ખ મ�ત મ�જઝલ � નથ	 હ�ત��, મ�ગMમ�� પ� હ�ય છ.

જ� �દગ	 સ�થન� સ�વ�દ�મ�� છલ કહ�� ક , એ જ��દગ	, ત�� કય�� છ? મ�ર  તન જવ	 છ!

જ� �દગ	એ કહ��, આ�ખ�ન� ડ�ળ� 3�ડ	ન મન શ�ધવ�ન� પયતન ન કર, �ર�ક આ�ખ મBચ	ન મન શ�ધ, હ��  ત�ર	 અ�દર ક છ� �. તમ પ�
તમ�ર	 જ� �દગ	ન શ�ધજ. મળ	 આવશ.....  ▄

છલ�  સ	ન : આપ� જ સ�ખ	 થવ�� હ�ય ત� એ બહ� સહલ�� છ, પ� આપ� ત� બ	જ� કરત� વધ� સ�ખ	 થવ�� હ�ય છ, અન ત બહ�
મ�શકલ છ, ક�ર� ક  આપ� લ�ક�ન એ હ�ય છ તન� કરત� વધ� સ�ખ	 મ�નત� હ�ઈએ છ	એ.  -મ�નતસક    
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