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આજકાલના જુવાનનયાઓ ! આજનો યુવાન કેવો ?

ધન્ય છે આ યુવાવર્ગને !

swot એનાલલલિિ

નીરુમાની લાઈફનો યુ-ટન્ગ

વાળનાર મળે તો…

અંદર એક ઝાંખી...કયું પલ્ું ભારી ?

Food for thought
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પ્રિય મિત્રો,
આજનરો યુવાન એટલે કરોઈપણ દેશ કે સિાજની આવતીકાલ ! યુવાવર્ગ એ સિાજના પ્વકાસ, 

બદલાવ અને ભપ્વષયનરો પયયાય છે. જટેલી યુવાપેઢી િજબતૂ હશે, તેટલા જ ભપ્વષયની ઈિારતના 
પાયા િજબતૂ બનશે. આ કાળિાં કેટલાય યુવાનરો દુનનયા િાટે રિેરણારૂપ જીવન જીવી રહ્ા છે. પણ 
બીજી બાજુ, ઘણાખરા યુવાનરો યરોગય સિજણ અને િાર્ગદશ્ગનના અભાવે વયસન, કુસંર અને િરોહથી 
ભરેલા વાતાવરણિાં રરકી અતંે દુઃખ અને હતાશાનરો શશકાર બની રહ્ા છે.

યુવા શક્ત જો અવળી દદશાિાં ફંટાય તરો તેનું ભયંકર પદરણાિ નરોતરે છે, પણ જો એ જ શક્ત, 
સાચી દદશાિાં વાળવાિાં આવે તરો અદ્ ભતુ પદરણાિ સજી્ગ  શકે છે. તરો એવી કઈ સિજણ છે જનેાથી 
આજનરો યુવાવર્ગ પરોતાની રિમતભા અને ક્ષિતાને ઓળખી તેને સાચી દદશાિાં વાળી શકે ? પરોતાની 
નબળાઈનરો સવીકાર કરી એિાંથી બહાર નીકળી શકે ? કરોઈપણ પદરસ્થિમતિાં ડરે નહીં એવરો િજબતૂ 
બની શકે ? એ તિાિ સિજણ આ રિસ્તુ અંકિાં વણી લેવાિાં આવી છે. 

એટલું જ નહીં, આજના યુવાનરો િાટે ખાસ આ િહહનાથી ત્ણ અંકરોની શૃંખલા શરુ થઈ રહી છે. 
આશા છે કે આ શ્ેણી, સહુને એક નવરો દ્રશષટકરોણ આપશે અને એક િજબતૂ યુવાપેઢીના નનિયાણ િાટે 
યરોગય િાર્ગદશ્ગન પૂરંુ પાડશે. 

- દડમપલભાઈ િહેતા



નિયતિ સાંજ ે ઘરે આવી ત્યારે એિો મડૂ 
ઓફ હિો. સીધી એિયા રૂમ િરફ જિી હિી ત્યારે 
એિયા મમમીએ બૂમ પયાડી, “નિયતિ બેટયા, જમવયાનું 
રેડી છે. પહેલયા જમી લે િો...” 

“િમિી િને દડસ્ટબ્ગ ના કરીશ.” કહીને ઝડપથી 
એ બેડરૂિિાં રઈ અને બારણું ધડાિ્ કરીને બંધ કયુું.

થયું એિ કે સવારથી કૉલેજ જવા નનયમત બહુ 
એક્ાઈટેડ હતી. વેકેશન પછી ફરીથી ફે્નડ્સને 
િળવાનું, ટ્ીપની વાતરો કરવાની, કેન્ીનના નવા સિરોસા 
ટ્ાય કરવાના. એ બધાિાં ્લાસિાં પહોંચતા એને 
િરોડંુ થયું. એન્ર થતાં જ રિરોફેસરે ટરોન્ િાયયો. 

“આ મિસ િાટે તાળીઓ ! જિેણે આજ ેબધાનરો 
રેકરોડ્ગ  બ્ેક કયયો ! ્લાસ ચાલુ થયાને પૂરી દસ મિનનટ 
પછી પધાયયા છે !”. 

નનયમતને આ ઇનસલ્ટથી ખરાબ લાગયું. 
શરિથી િરોઢંુ નીચું કરીને િાંડ િાંડ તે બેન્ચ પર બેઠી. 
નનયમતની કશઝન અને ્લાસિેટ સાનવી બાજુિાં જ 
બેઠી હતી. તેણે નનયમતને કાનિાં કહંુ, “ડરોન્ વરી. 
તારા પહેલાં આ કડવરો ડરોઝ િને પણ િળયરો હતરો. આ 
રિરોફેસર િાક્્ગથી નહીં, તિે કેટલા પં્્ચયુઅલ છરો 
એનાથી ઈમરિેસ થાય !” બંને લુખ્ું હસયા.

રિરોફેસર બરોડ્ગ  ઉપર લખતા હતા. વાતરોનરો 
અવાજ સાંભળીને પાછળ ફયયા ને ફરીથી તાડૂક્ા, 
“સાયલનસ પલીઝ ! એક તરો તિને ટાઈિની કદર નથી, 
ઉપરથી ્લાસિાં કરોનસને્્ટ નથી કરતા. રરોડ હેલપ 
ધીસ જનરેશન !”

પછી એક લે્ચર પસાર થયા. નનયમતનરો મૂડ 
હજુ ખરાબ હતરો. પાછા ફરતા તે બસ સે્ટનડ પાસે 
ઊભી હતી. એક ઘરડા દાદીને બસિાં ચડવાિાં 
તકલીફ થતી હતી. નનયમતએ તેિને િદદ કરીને 
સીટિાં બેસાડ્ા. દાદીએ નનયમતના િાથે હાથ મૂકીને 
“થેન્ક યુ દીકરા !” કહું. બાના આશીવયાદથી નનયમતને 
સારંુ લાગયું. બસિાં ફે્નડ્સ એકબીજાને વેકેશનના 
ફરોટરો બતાવીને િસતી કરતા હતા. નનયમત પણ તેિાં 

જુવાનિયા !
આજકાલિા
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જોડાઈ. બસનરો િાહરોલ એકદિ લાઈવ થઈ રયરો 
અને નનયમતનરો મૂડ પણ. ત્ાં અચાનક બાજુની સીટ 
પર બેઠેલા કાકા અકળાયા !

“આ શું ધિાલ િાંડી છે ? બસ છે કે 
શાકિાકકેટ ?”

બાકીનરો ઉકળાટ કાકાએ બાજુના પેસેનજર 
પર ઠાલવયરો, “આ આજકાલના જુવાનનયા ! 
પરોતાનાિાં જ પડ્ા છે. છે દફકર આજુબાજુની ? 
જયારે જુઓ ત્ારે હા-હા-હી-હી !” ચૂપચાપ બધા 
ફરોન પરોકેટ અને પસ્ગિાં સરકી રયા. નનયમત ફરીથી 
અપસેટ થઈ રઈ. બસ-સ્ટરોપ આવયું. સાનવી અને 
નનયમત સાથે જ ઉતયયા. બંને પરોતપરોતાના ઘરે રયા 
અને નનયમત સીધી બેડરૂિિાં !

િમિીએ નનયમતના રૂિિાં જિવાની થાળી 
મૂકીને કહું, “બેટા, ઠંડંુ પડે એ પહેલાં જિી લેજ.ે” 

પૂજારૂિિાંથી બહાર આવતા બા બબડ્ા. 
“આજકાલના છરોકરાઓને કંઈ જ જાતે કરવું નથી. 
જિવાનું પણ િમિીએ આપવાનું ?” 

“બા, હિણાં રહેવા દરો ! િરજ રરિ છે.” 
િમિીએ હરોઠ ઉપર આંરળી દાબીને બાને કહું.

“શેનું રરિ િરજ ? આિને તકલીફ જ શું 
છે ? રાડીિાં આવવા જવાનું, એ.સી.િાં રહેવાનું, 
તૈયાર ભાણે જિવાનું, ફરોન-બરોન રાખવાના ને 
પપ્ાના પૈસા ઉડાવવાના. કરોઈ ટેન્શન છે જ ક્ાં ? 
અિે તરો આ ઉંિરે ચાર-ચાર દકલરોિીટર ચાલીને 
કૉલેજ જતા, ઘરનું બધું કાિ કરતા, કૂવેથી પાણી 
લાવતા...”

રૂિિાંથી તરત બહાર આવીને દાદીના 
ચાળા પાડતા નનયમત કહેવા લારી, “...કૂવેથી પાણી 
લાવતા...તળાવ પર કપડાં ધરોવા જતાં, ને તરોય 
પહેલરો નંબર લાવતા. રાઈટ દાદી ?” કહીને ટરોન્ 
િાયયો.

દાદી “રાિ રાિ !” કરતા અંદરના રૂિિાં સરકી 
રયા.

“દરેક વાતિાં િજાક ?” િમિીએ નનયમતને ચૂપ 
થવા ઈશારરો કયયો. 

નનયમતનું ઇરીટેશન વધયું. “કિ ઓન િમિી, 
વર્યોથી દાદીની આ રેકડ્ગ  સાંભળું છંુ. ટાઈિ હવે 
બદલાઈ રયરો છે ! એની વે, િને ભૂખ નથી. હંુ જાઉં છંુ 
સાનવીના ઘરે !” કહીને જ ે સપીડથી એ ઘરિાં આવી 
હતી એ જ સપીડથી સાનવીના ઘરે પહોંચી. 

પણ ત્ાંનરો િાહરોલ પણ સીદરયસ હતરો. 
ડાયનનર ટેબલ ઉપર સાનવીનરો ભાઈ પ્વનીત અને તેના 
પપ્ા વાતરો કરતા હતા. સાનવીએ નનયમતને ઈશારરો 
કરીને રસરોડાિાં આવવા કહંુ. ત્ાંથી બંનેએ વાતરો 
સાંભળી.

“પ્વનીત, બેટા છેલલી વાર કહંુ છંુ. સપનાઓની 
દુનનયાિાંથી બહાર આવ. એનડ ફરોકસ ઓન યરોર 
કૅરીઅર !”

“પણ પપ્ા, આઈ એિ નરોટ સયરોર કે િારે 
હિણાં શું કરવું છે, લેટ િી ટ્ાય !”

“યુ આર કનફ્ુઝ્ડ પ્વનીત. આિ ટાઈિ 
બરબાદ કરે એના કરતાં હંુ જિે કહંુ છંુ એિ કર, 
નહીં તરો...”

“નહીં તરો શું ? ભણવાના પૈસા નહીં 
આપરો ? ઘરિાંથી કાઢી મૂકશરો ?”

“એવું િેં ક્ાં કહું પ્વનીત...?”
“કહેવાનું બાકી શું રાખું છે ? ફરોકસ 

નથી, સીદરયસનેસ નથી, બેજવાબદાર છે, 
આઈ એિ ફેડ અપ લલસનીંર ટુ ઓલ 
ધીસ !” કહીને પ્વનીત ઘરની બહાર નીકળી 
રયરો ને એના ફેવદરટ કૅફે તરફ બાઈક 
દરોડાવી મૂકી.



“તિે પણ શું આવતાની સાથે... ક્ાં રયરો 
હશે ? શું જિશે હવે ?” પ્વનીતના િમિીને ચચતા થઈ.

“કૅફેની િસત સેનડવીચ અને કૉફી !” સાનવીએ 
નનયમતના કાનિાં કહું અને બંને છૂપાઈને હસયા ! 

પપ્ા હજુ ગુસસાિાં જ હતા. “કશું કહેવાય છે 
આ આજકાલના છરોકરાઓને ? ઉપરથી સાિા 
થાય છે ! અિે તરો અિારા ફાધર સાિે એક શબ્દ 
નહરોતા બરોલતા.” 

સાનવીએ િાહરોલ ઠંડંુ પાડતા કહું, “િમિી-
પપ્ા, િને ખબર છે ભાઈ ક્ાં હશે. હંુ એને શરોધીને 
િેસેજ કરંુ. તિે ચચતા ના કરશરો.” 

સાનવી અને નનયમત કૅફે પહોં્ચયા. પ્વનીત ત્ાં 
જ બેઠરો હતરો. બંને બાજુની ચેરિાં બેઠા. ત્ણે કશઝન 
ભાઈ-બહેન એકબીજાની સાિે જોતાં જ ખડખડાટ 
હસી પડ્ા ! સાનવીએ તરત ઘરે િેસેજ કરી દીધરો.

“લારે છે આપણા બધાના ઘરે એક જ 
રાિાયણ છે.” નનયમતએ િિરરો મૂક્રો.

“કહાની ઘર ઘર કી ! કરોઈ સરરિાઈઝ નથી 
લારતી િને.” સાનવીએ નનસાસરો નાખતા કહું.

“પપ્ાની નજરિાં તરો આઈ એિ એ ફેલ્રોર ! 
ખબર નથી પડતી કે એિને સિજાવું તરો કેવી રીતે ?” 
પ્વનીતે એનું દદલ ઠાલવયું. અને નનયમતએ આખા 
દદવસનરો ઊભરરો ખાલી કયયો.  “જવા દે ભઈલા...આજ ે
આખરો દદવસ િેં આ જ બધું સાંભળયું છે. આજકાલના 
જુવાનનયાઓ !... ટાઈિની કદર નથી... કરોનસને્્ટ કરતા 
નથી... પરોતાનાિાં જ પડ્ા છે... કરોઈની દફકર નથી... 
કંઈ જ જાતે કરવું નથી...”

પ્વનીતે સૂરિાં સૂર પૂરાવયરો. “ફરોકસડ નથી... 
સપનાઓની દુનનયાિાં રહે છે... જવાબદારીનું ભાન 
નથી... કરોઈનું કહું િાનતા નથી ! ઈટ્સ ઇનફ !” 

“શું આપણે એટલા બધા નકાિા છીએ ? 
આપણાિાં કશું જ સારંુ નથી ? કરોઈ નથી જ ેઆપણને 

સિજી શકે ?” નનયમતએ રિશ્રોની ઝડી વરસાવી.
બાજુના ટેબલ ઉપર એક બેન બેઠા હતા. 

ત્ીસેક વર્્ગની ઉંિર હશે. તેઓ આ બધું સાંભળતા 
હતા. તે ઊભા થયા અને એક પૅમ્ફલેટ ત્ણેની સાિે 
ધરતા કહું, “આ રિશ્રોના જવાબ િળેવવા અિે ભેરા 
થઈશું, આજ ે રાત્ે પ્વડીયરો કરોન્ફરનસ પર ! પ્વલ યુ 
ઓલ પલીઝ જોઈન ?”

“હિિ...તિે કરોણ ? અને પ્વડીયરો કરોન્ફરનસ 
શેના િાટે છે ?” પ્વનીતે શંકા સાથે પૂછું.

સરોફ્ટ સ્ાઈલ સાથે એિણે જવાબ આપયરો, 
“નચથર િચ. બસ એક વક્ગ શરોપ કરીશું, જનેાથી 
આજકાલના યુથને, એટલે કે પરોતાને વધુ ઓળખી 
શકાય. અિે શરોધતા જ હતા કે કરોઈ અિારા સક્ગ લની 
બહારના યુવાનરોનરો વયુ પણ લઈએ. આઈ ફીલ યુ કેન 
હેલપ અસ. આ પૅમ્ફલેટ પર દડટેલ છે. જોઈ લરો. તિને 
રિે તરો જોઈન થજો, ન રિે તરો ઈટ્સ ઓ.કે.”

નનયમતને એિની વાતરોિાં પ્વશ્ાસ બેઠરો. એણે 
હાથ લંબાવીને પૅમ્ફલેટ લીધું. એક બાજુ વક્ગ શરોપની 
પ્વરતરો હતી અને બીજી બાજુ એક રાઈટઅપ હ્ું. 
ઝડપથી નજર ફેરવીને પૂછું કે આ “દાદાશ્ી” કરોણ 
છે ? તેિણે પદરચય આપતા કહું કે પરિ પૂજ્ય દાદા 
ભરવાન, એટલે કે દાદાશ્ી એક જ્ાની પુરુર્ છે, જિેણે 
આ કાળને અનુરૂપ અક્રિ પ્વજ્ાનની શરોધ આપી, જિેાં 
બહારની લસ્ચયુએશનિાં કરોઈપણ ફેરફાર કયયા વરર 
કેવી રીતે આનંદિાં રહી શકાય એની ચાવીઓનરો 
ખજાનરો િળે છે ! બાકીનરો પદરચય તિે વક્ગ શરોપિાં 
આવશરો ત્ારે આપીશું. ત્ણે જણ પૅમ્ફલેટ વાંચવા 
બેઠા. 
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ધન્ય છે
આ યુવાવર્ગને !

પ્રશ્નકિતા : આજિો યુવયાિવર્ગ કયયા રયાહ પર 
જઈ રહ્ો છે ? એનું ભવવષય આપશ્ીિી દ્રષષટએ શું 
છે ? સયાચો રયાહ શું છે ?

દયાદયાશ્ી : આજનરો યુવાનવર્ગ અત્ારે કંઈ પણ 
દરોરવણી નહીં હરોવાથી, સફરોકેશનિાં છે. પણ આવરો 
યુવાવર્ગ કરોઈ કાળે હતરો નહીં એવરો છે, કે જ ેયુવાવર્ગ 
ચરોખખરો છે, પયૉર છે. એને િાર્ગદશ્ગન આપનારની જરૂર 
છે. જો િાર્ગદશ્ગન આપે તરો આ હહનદુસતાન ઓલરાઈટ 
થઈ જાય અને િાર્ગદશ્ગન આપનારરો િળી આવશે હવે 
થરોડા વખતિાં, બધું િળી આવશે. અને આ યુવાવર્ગ 
એટલરો બધરો સારરો કે પરોતે કશું સતંાડતરો જ નથી. બધું 
જ પયૉર કહી દે છે અિને. 

એક છરોકરરો હતરો, તે િને કહે છે કે દાદાજી, િને 
બહુ દુ: ખ થાય છે અંદર. િેં કહું, શેના િાટે તને દુ: ખ 
થાય છે ? ત્ારે કહે છે, િને એક ખરાબ પ્વચાર આવે 
છે એટલે િને દુ: ખ થાય છે. કેિ, આવા કેિ પ્વચાર 
આવે છે ? ત્ારે િેં કહું, પણ શું પ્વચાર આવે છે િને 
કહેને ! હંુ તને િટાડી દઉં. ત્ારે કહે,  ‘િને એવાં પ્વચાર 
આવે છે કે દાદાજીને રરોળી િારી દઉં.’ િેં કહંુ, હા, એ 
બરરોબર છે. હવે તને દુ:ખ થયા જવેી વાત છે આ, 

નહીં ? પછી િેં કહું, પણ શાથી આવું થયું એ િને કહે. 
ત્ારે કહે, તિે પ્વધધ કરાવતા હતા તે વખતે બીજા 
બહારના િાણસ આવયા. તેને ઝટ બરોલાયાં ને િને ત્ાં 
આરળ ૧૦ મિનનટ અટકાવયરો. એટલે િને િનિાં થયું 
કે આ દાદાને રરોળીબાર કરરો. િેં કહંુ, ‘બરરોબર છે, એ 
િારી ભૂલેય બરરોબર છે. એટલે આ િારી ભૂલ થઈ ને 
િાટે તને આ પ્વચાર આવયરો. હવે નહીં આવે.’ બીજાને 
પેસવા દીધા, એને ના પેસવા દીધરો. આવે જ ને 
િાણસને ? તીખરો િાણસ હરોય તરો આવી જાય કે ના 
આવી જાય ? બંડખરોર હરોય... એટલે સાચું બરોલ્રો. 

આ યુવાવર્ગ બહુ જ સુદંર 

છે, તદ્દિ સાચો. કંઈપણ 

સુખ પડતું િથી છતાંય 

સત્યતા છોડતો િથી.



એટલે િેં એનરો ખભરો થાબડ્રો કે 
ધન્ય છે કે િારી રૂબરૂિાં ્ું િને રરોળીબાર 
કરવાની વાત કહંુ છંુ, ્ું સાચું બરોલ્રો ! ધન્ય 
છે આ યુવાવર્ગને ! આટલું જો સત્ હશે તરો 
યુવાવર્ગ એકદિ ઊંચા, હાઈ લેવલે પહોંચી 
જશે અને આ યુવાવર્ગ તરો અિારાં નનમિત્તિાં 
આવશે, તે જટેલા આવયાને એ સપાટાબંધ 
ચઢી જશે ! કારણ નનમિત્ત છે. અને આ 
યુવાવર્ગ બહુ જ સુંદર છે, તદ્દન સાચરો. 
કંઈપણ સુખ પડ્ું નથી છતાંય સત્તા 
છરોડતરો નથી.

ત્ારે િને એક જણે કહું, કે તિે એને 
ખભરો થાબડરો છરો, પણ તિારા જવેાં આ 
સાંભળનારાય નહીં િળે. રરોળીબાર કરવાનું 
કહે છે છતાં તિે એને થાબડરો છરો ? બીજો તરો 
કાઢી િેલે. ત્ારે િેં કહું, ના, અિારે અહીં 
એવું ના હરોય. અક્રિ પ્વજ્ાન છે આ તરો ! તિે 
રિે એટલરો પ્વરરોધ બતાવરો તરો અિને વાંધરો 
જ ના હરોય. પ્વરરોધ એ અિારાિાં કંઈ પણ 
ભૂલ હરોય તેનું કારણ છે. અિારી જ ભૂલ 
કંઈ થાય. પ્વરરોધ કેિ ઉતપન્ન થાય ? કરોઈ 
પણ જાતનરો પ્વરરોધ થાય એ િારી જ ભૂલ 
છે ! એટલે યુવાવર્ગ તરો બહુ સારા રાહ પર 
જઈ રહ્રો છે. એિને નનમિત્ત િળી આવશે.
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 વક્ગ શરોપની શરૂઆત થઈ એક સવરોટ એનાલલલસસથી.
 આ એનાલલલસસિાં આજના યુવાનરોિાં શું શું સે્્ટન્થ (શક્તઓ) છે, તેિની કઈ વીકનેસ (નબળાઈઓ) છે 
તેનું એનાલલલસસ કરવાનું હ્ું. સાથે સાથે યુવાનરો િાટે શું ઓપરો્ચયુ્ગનનટી (પ્વકાસની તકરો) છે અને યુવાનરોની સાિે 
શું થ્ેટ (જોખિરો) છે તેનું પણ એનાલલલસસ કરવાનું હ્ું.
 નનયમત, સાનવી અને પ્વનીત લસવાય આ વક્ગ શરોપિાં બીજા પણ ઘણા યુથ છરોકરાઓ, છરોકરીઓ, યુથના 
િાતા-પ્પતા, યુથ સાથે સતત સંપક્ગ િાં રહેતા શશક્ષકરો, કાઉનનસલર, કરોર્ડનેટર એિ લરભર ૩૦ જણ જોડાયા હતા. 
લરભર ૨ કલાક ચાલેલા સવરોટ એનાલલલસસના આ વક્ગ શરોપિાં પહેલા રાઉનડિાં બધાના વયક્તરત િત લેવાયા. 
પછી સેકનડ રાઉનડિાં યુથ છરોકરીઓ, યુથ છરોકરાઓ, પેરન્સ અને કરોર્ડનેટર ભાઈઓ અને બહેનરો, એિ ચાર 
જુદા ગ્ુપ બનાવવાિાં આવયા હતા. એ ગ્ુપિાં બધાએ પરોતપરોતાના િતંવયરો શેર કયયા. 
 આ ફ્ત સરવે નહરોતરો, જિેાં કરોઈ ફરોિ્ગ ભરીને જવાબ આપવાના હરોય. પણ વક્ગ શરોપિાં ભાર લેનારા 
સૌના અનુભવરોના શેરરરિાંથી તારણ કાઢવાનું હ્ું. બે કલાક બાદ જાણે આખા ગ્ુપના ચહેરાઓ પર એક નવી 
અધચવિેન્નરો સતંરોર્ તરવરતરો હતરો.
 વક્ગ શરોપિાં બીજી પણ ઘણી બધી વાતરોનું શેરરર થયું, જ ેઆપણે આરળ જોઈશું. પણ શરૂઆત કરીએ 
સવરોટ એનાલલલસસના રીઝલ્ટથી. આખા વક્ગ શરોપનું તારણ નીચેના ચાટ્ગિાં દશયાવવાિાં આવયું છે, ઘણાબધા 
જવાબરોિાંથી બહુિતી ધરાવતા અને િહતવના પરોઈન્્સ અહીં લખ્ા છે. તરો ચાલરો જોઈએ, શું હ્ું આ સવરોટ 
એનાલલલસસનું રીઝલ્ટ અને વક્ગ શરોપની બીજી વાતરો.

SWOT એિાલલલસસ

Strength Weakness Opportunity Threat



No Strength %age

1 ઓપન િાઈડેડ, હેલધી િાઈનડવાળા 73.33%
2 હાઈપર, ફાસ્ટ અને જલ્ી કરોઈપણ વસ્ુ શીખી શકે 70.00%
3 દરસ્ક ટેકર, ચેલેનજીસ સવીકારે તેવા 60.00%
4 જો ્લેદરટી અને ફ્ીડિ િળે તરો જવાબદારી ઉપાડે 53.33%
5 ઇનરોવેહટવ અને ક્રીએટીવ (નવા આઈડીયા પ્વચારી શકે અને
 ઈમપલીિેન્ કરી શકે), સ્ાટ્ગ વક્ગ  કરવાવાળા 53.33%
6 એક્ટિવ, તક ઝડપી શકે 30.00%
7 લરોલજકલ, કરોઈપણ વસ્ુ સવીકારતા પહેલા રિશ્રો પૂછીને સિાધાન િળેવે,
 સવતતં્ પ્વચારરો ધરાવનારા (independent thinker) 23.33%
8 સાચું બરોલી શકે, જૂઠ-કપટ ઓછંુ 23.33%

No Weakness %age

1 િનરોબળ ઓછંુ, જલ્ી ડીરિેસ થઈ જાય, સેલ્ફ ડાઉટ વધારે,
 અસ્થિર (emotionally unstable) 53.33%
2 ફેલ્રોર કે દરજકે્શન સહન ના કરી શકે, વાસતપ્વકતા સવીકારી ના શકે 43.33%
3 ઓછી િહેનતે ફાસ્ટ રીઝલ્ટની અપેક્ષા, િહેનત કરવી ના રિે 36.67%
4 પીયરરિશેર, દેખાદેખી, કમપેદરઝન અને કરોમપીહટશન વધુ - ભૌમતક
 સરવડરો અને સાધનરો િાટે 33.33%
5 સરોશશયલ િીદડયાનું એદડક્શન 33.33%
6 ધચત્તની એકાગ્રતા ઓછી, િનકા ચલતા ચાલે (moody)  33.33%
7 સહનશક્ત ઓછી, જલ્ી ગુસસે થઈ જાય 30.00%
8 લાંબા પ્વઝન અને ફરોકસનરો અભાવ,  લરોકરોને હળવા-િળવાનું ટાળે  23.33%
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No Opportunities %age

No Threats %age

1 કૅરીયરિાં ઘણીબધા ઓપ્શન ્ુલ્ા છે, પરોતાની ટેલેન્ કે નરોલેજ મુજબ
 કરોઈપણ દફલડિાં પ્વકાસ સાધી શકે છે. 100.00%
2 નવું શીખવા અઢળક સાધનરો, ટેકનરોલરોજી અને
 ઇન્ફરોિમેશન સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. 93.33%
3 નવું સ્ટાટ્ગઅપ શરુ કરવાની (એન્રોરરિીનરશીપ),
 કિાવવાની અનેક તકરો ઉપલબ્ધ છે. 30.00%
4 સાચી દદશાિાં િાર્ગદશ્ગન િળે તરો, વાળરો તેિ વાળી શકે છે.
 અનુભવીઓ પાસેથી શીખવાના સરળ રસતા ્ુલલા છે. 26.67%
5 સિય અને સૂઝ સાચી દદશાિાં વાપરે તરો કરપ્શન ફ્ી સિાજ અને
 દેશનું ભપ્વષય છે, નવું વલડ્ગ  થિાપી શકે છે. 23.33%
6 આર્થક સહાય િાટે સ્કરોલરશીપ/ફંરડરની તકરો વધુ છે. 16.67%
7 ઘરે બેઠાં ગલરોબલ એ્પરોઝર િળે છે. 16.67%
8 યુવાનરોને આધયાત્મિક વાતાવરણ અને સેવાનરો સ્કરોપ આપતી
 સંથિાઓનું િહતવ વધયું છે. 10.00%

1 સે્્ટસ, ડીરિશેન અને તેના કારણે ભાંરી પડવાથી આપઘાત સુધીના પરલાં લેવા. 66.67%
2 સરોશશયલ િીદડયા અને ઈન્રનેટનરો વધુ પડતરો ઉપયરોર,
 તેનાથી કથળતી િાનલસક સ્થિમત, સાઈબર ક્રાઈિ. 53.33%
3 જીવનિાં ફે્નડસ, સરોશશયલ િીદડયા અને વેસ્ટન્ગ કલ્ચરનું િહતવ વધવાથી
 કુસંર અને પ્વર્યિાં ઝડપથી સલીપ થઈ શકે. 43.33%
4 ક્વક ફેિ, ઇઝી પૈસા િળેવવા પરોતાના સંસ્કારરો અને મૂલ્રો ખરોઈ નાખે. 40.00%
5 અસાિાલજક થતાં જાય, પેરન્સ અને વડીલરો સાથે ડીલલર કરવાિાં મશુકેલી,
 સંબંધરો ઉપર િાઠી અસર. 33.33%
6 વયસન, દારુ - લસરરેટ - ડ્ગસ તરફ વધતા જાય છે. 26.67%
7 ઝડપથી અને સરળતાથી રેરિારમે દરોરવાઈ શકે, ખરોટા રરોલ િરોડેલની પસંદરી,
 દદશાહીન, બહુ બધા ઓપ્શન હરોવાથી કન્ફયુઝ. 20.00%
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“પપ્ા, આ રાિડંુ છે કે સ્શાન ? કંટાળી 
રયરો છંુ અહીં. હજુ કેટલરો વખત ?”

“તપન બેટા, બસ, હજુ પંદર દદવસ.”
“પંદર દદવસ ! કેિના નીકળે ? અહીં ફરોનનું 

નેટવક્ગ  પણ નથી આવ્ું. િાંડ િાંડ આ દૂરના એક 
પેટ્રોલ પંપ પરથી તિને કરોલ કરંુ છંુ. ઉપરથી આ 
ધૂળ, આ રરિી...”

“બેટા, હંુ સિજુ છંુ. પણ જ્યાં સુધી હંુ અહીં 
બધું સેટ ન કરંુ ત્ાં સુધી કરોઈ ઉપાય છે ?” 

નનરાશા સાથે તપને ફરોન કટ કયયો. ઝડપથી 
જીપિાં બેઠરો, એ.સી. ઓન કયુું ને ધૂલેરા રાિ તરફ 
જીપ હંકારી મૂકી.

રાિડે તપનની દેખરેખ િાટે તપનના કાકા 
િણીભાઈ અને એિનરો જુવાન દીકરરો પ્વજય હતા. 
તપનનું વત્ગન જોઈને પ્વજયને નવાઈ લારતી. એ 
ક્ારેક ગુસસાિાં હરોય તરો ક્ારેક સૂનમૂન બેસી રહ્રો 
હરોય. ક્ારેક ફરોનિાં િચડતરો હરોય, તરો ક્ારેક આખરો 
દદવસ ઊંઘી રહ્રો હરોય. પ્વજય એની સાથે વાતરો કરવા 
જાય, તરો રરોફભેર જવાબ આપે અથવા કંઈ ના બરોલે. 
ઘણા દદવસરો આિ પસાર થયા. એક દદવસ તપન 
ગુસસાિાં બરોલ્રો.

“એ પ્વજય, ્ું િારા િાટે રરિ પાણી મૂકી દે, 

િારે નહાવું છે” તપને કહું.
“અરે, આવી રરિીિાં રરિ પાણી ? એના 

કરતા તળાવે જઈએ ! િજા આવશે.”
“એ રંદા પાણીિાં ? નરો વે. એ કંઈ રરોજ રરોજ 

સાફ થાય સસવમિર પૂલની જિે ? વેલ, તારા જવેા 
રાિદડયાને શી ખબર કે સસવમિર પુલ કેવરો હરોય ?”

પ્વજય કશું ન બરોલ્રો. પરોતાને ‘રાિદડયા’નરો 
શખતાબ િળયરો એના પર થરોડંુ હસયરો. 

“બાપુજી, આ તપન ક્ારેક કારણ વરર ગુસસે 
થઈ જાય છે, નહીં ?” તપન રૂિિાં રયરો ત્ારે પ્વજયે 
પૂછું.

“બેટા એ કંટાળેલરો છે લજદરીથી.” િણીકાકાએ 
જવાબ આપયરો.

“હા, લારે જ છે કંટાળેલરો છે. પણ કંટાળીને 
કંઈ સરોલ્શુન આવી જશે ?”

“સાચી વાત છે બેટા. પણ હિણાં એને અહીં 
સારંુ લારે એવું કરતા રહીએ.” િણીકાકાએ કહું.

“બાપુજી, તિારરો આશય શું છે સિજી શકંુ ?” 
પ્વજયે નમ્રતાથી પૂછું. 

“હા... આજ ેતને િાંડીને વાત કરંુ.” િણીકાકાએ 
શરૂઆત કરી.

કયું પલ્ું
ભારી ?
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“ડરોપપર...?” પ્વજયે પૂછું.
“આ અહીં ચરસ-રાંજો નથી કહેતા, એવું બધું. એ બધા હાઈ સરોસાયટીના શરોખ. જ ેએકવાર યુવાનની 

લાઈફિાં ઘૂસે પછી એને બરબાદ જ કરી મૂકે.”

તપન પ્ત્પાઠી. શહેરના િરોટા ડરોટિર રિશેભાઈ પ્ત્પાઠીનરો એકનરો એક દીકરરો. 
ત્ણ વર્્ગનરો હતરો ત્ારથી એના હાથિાં િરોબાઈલ અને ટેબલેટ રિતા હતા. િાતા-પ્પતા 
બંને જોબિાં બીઝી, એટલે ટાઈિ ના આપી શકે. પણ પૈસરો પુષ્કળ. એને સાચવવા ચાર 
ચાર નરોકરરો હરોય, એને જ ેવસ્ુ જોઈએ તે િળી જ રહે, રિકડા તરો ઠેઠ અિેદરકા અને 
જાપાનથી આવે. પછી રાજકુિાર િરોટરો થયરો. ્ું જટેલા વખતિાં કપડાની જોડ બદલે, એટલા 
વખતિાં એ એના ફરોન બદલતરો. અને શહેરરોિાં તરો અિીર નબીરરો જોયરો એટલે તરત બીજા નબીરાઓ ઘેરી 
વળે. પ્ત્પાઠી કુટંુબ આિ સંસ્કારી પદરવાર. પણ િા-બાપ પાસે એ સંસ્કાર પાસ-ઓન કરવાનરો ટાઇિ જ 
ક્ાં હતરો ? હાઈ-સૂ્કલિાં ઈન્રનેટ ઉપર કલાકરો પાસ કરવા, પ્વડીયરો રેમસ િાટે જુદા રૂિિાં ભરાઈ રહેવું 
એનું રૂહટન હ્ું. ઉપરથી લસરરેટ, દડ્ન્ક્સ અને ડરોપપરની લત પણ લારી રઈ !

તપન આિ ભણવાિાં ઘણરો હરોશશયાર હતરો, આખરે ડરોટિરનરો દીકરરો ખરરો ને ? પણ આ બધી લતિાં 
ભણતર પર અસર થઈ. જો કે રિશેાભાઈના પૈસા અને ઓળખાણ ત્ારે કાિ લાગયા. તપનને ડરોનશેન સીટ ઉપર 
િેદડકલિાં એડમિશન પણ િળી રયું. એકના એક દીકરાનરો ્ૂબ િરોહ. િારા તપનને બધું જ સુખ િળવું જોઈએ, 
એનરો વાળ પણ વાંકરો ના થવરો જોઈએ. પણ રિશેભાઈને ક્ાં ખબર હતી કે આ બધું દીકરા િાટે સુખ નહીં પણ 
દુઃખનું આિતં્ણ હ્ું. 

કરોલેજિાં રિશેભાઈએ નવી લાલચ આપી કે ફાઈનલ એકઝાિિાં સારા િાક્્ગ લાવે તરો પસ્ગનલ રાડી 
િળશે. છરોકરરો બ્બ્લલયન્. રાડીની લાલચે ફાઈનલિાં ફસ્ટ્ગ  ્લાસ લઈ આવયરો. નવીનકરોર લાલ રંરની સપરોટ્સ્ગ 
કારિાં પાટટી કરવા બીજા નબીરાઓ સાથે ્લબિાં રયરો. ત્ાં ડ્ીંક કરીને ડ્ાઈવ કરતા પકડાયરો ને તેને જલેિાં 
નાખ્રો. પણ રિશેભાઈએ એને જલેિાં પૂરરો કલાક પણ ના રહેવા દીધરો. તરત લારવર લરાવીને છરોડાવી મૂક્રો. 

પછી િાસ્ટર ભણવા પ્વદેશ રયરો ને પાછા આવીને સેટલ થયરો. ડરોટિરની રિેક્ટિસ તરો હતી જ, પણ ઝડપથી 
પૈસા કિાવાની લાલચિાં કરોઈ બ્બઝનેસિાં ફસાયરો અને કંપનીનું દેવાળું ફંૂકું. લરોકરોના પૈસા ફસાયા એટલે બધા 
ઇનવેસ્ટરરો એની પાછળ પડ્ા છે. રિશેભાઈએ એને અહીં િરોકલી દીધરો. િને કહંુ છે કે હંુ બધું સેટલ કયુું ત્ાં સુધી 
એને સાચવજો. બસ, આપણે એટલું જ કરવાનું છે.



પ્વજય િણીકાકાનરો આશય તરત સિજી રયરો. તપન રિે તેટલરો ગુસસરો કરે, પ્વજય તેને શાંમતથી સાંભળી 
લતેરો અને એને તકલીફ ન પડે એવું કરતરો. એક દદવસ ઘરિાં ઈલેટ્િીલસટી જતી રહી. બહુ રરિી થતી હતી. ત્ારે 
પ્વજયે તપનને કહું,

“તપન, હરોસસપટલ આવવું છે િારી સાથે ? બાજુના જ રાિિાં છે. ત્ાં જનરેટર છે.” રરિીથી બચવા તપન 
પરાણે એની સાથે રયરો.

હરોસસપટલિાં એન્ર થતાં જ બધા ઊભા થઈને “કેિ છરો પ્વજયભાઈ ?, નિસતે પ્વજયભાઈ !” એિ કહેવા 
લાગયા. 

“અરે, આ પ્વજય તરો અહીં િરોટરો સાહેબ છે ! હંુ ઘરિાં એની સાથે નરોકરની જિે વાત કરંુ છંુ !” તપને િનરોિન 
પ્વચાયુું. તપન પ્વજયની સાથે જ ફયયો. પ્વજય કેબ્બનિાં બેઠરો જ નહીં. પહેલાં એણે હરોસસપટલના દરેક વરોડ્ગ િાં જઈને 
નાના-િરોટા બધાની ખબર કાઢી, પછી પ્વડીયરો કરોન્ફરનસ િીટીંર, પશેન્ના ફેમિલી સાથે વાતરો, પછી સ્ટાફને 
બરોલાવીને રિરોત્ાહન આપયું. જોતજોતાિાં સાંજ પડી રઈ. 

“પ્વજય...હરોસસપટલિાં તરો વાહ વાહ છે તારી... તારંુ એજ્ુકેશન...?”
“િેં એિ.બી.એ. કયુું છે, મુંબઈથી. અહીંનું િેનેજિેન્ સંભાળું છંુ. તારી જિે ડરોટિર થયરો હરોત તરો સારવાર 

કરત !” પ્વજયે હસીને જવાબ આપયરો. તપનનરો ચહેરરો ઝાંખરો પડી રયરો. તેણે જોયું કે પ્વજય આટલી સાદી લાઈફ 
જીવે છે પણ એના ચહેરા પર કંઈક અલર જ ્ુિારીનું તેજ છે.

પ્વજય રાિડાિાં જન્યરો હતરો. એ પાંચ વર્્ગનરો હતરો 
ત્ારે એના િમિી બીિારીથી ગુજરી રયા. પ્વજયને ભણાવવા 
િણીકાકા શહેરિાં શશફ્ટ થયા. પરોતાની એક ફેટિરી પણ 
રાખી. પ્વજય કરોલેજિાં આવયરો પછી ફેટિરી િાણસરોને સોંપીને 
િણીકાકા ધૂલેરા પાછા આવી રયા કારણકે પરોતે મૂળ ખેડૂત. 
ધરતીિાતાને છરોડીને કરોનક્રીટના જરંલિાં એિને સુખ ના 
લાગયું. પ્વજય શહેરિાં રહીને એિ.બી.એ. ભણયરો 
અને નરોકરી કરી. પચીસ વર્્ગની ઉંિરે તેને થયું કે 
જીવનિાં કરોઈ ધયેય નથી. નાની ઉંિરે બીિાર 
િમિીની સારવાર ન થવાથી તેણે િમિીનરો રિેિ 
ગુિાવયરો હતરો. એ સંવેદનશીલ હૃદયવાળરો 
હરોવાથી રાિડાિાં જ સરસ સારવાર થઈ શકે 
એવી િરોટી હરોસસપટલ ઊભી કરવાનરો તેણે ધયેય 
બાંધયરો. િણીકાકાએ પણ પ્વજયને પૂરરો સપરોટ્ગ  
આપયરો અને બંને ધૂલેરાિાં જ વસી રયા.
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હરોસસપટલથી આવયા પછી તપનનું પ્વજય 
િાટેનું વલણ બદલાઈ રયું હ્ું. એ થરોડરો નરિ પડ્રો 
અને રરોજ પ્વજય સાથે હરોસસપટલ જવા લાગયરો. એક 
દદવસ એક ભભખારીનરો દીકરરો તપનની હેલપથી સાજો 
થઈ રયરો. એણે પૈસા પણ ન લીધાં. એિાં તરો 
ભભખારીએ એટલા આશીવયાદ વરસાવયા કે તપનની 
આખં ભીની થઈ રઈ. પહેલી વખત એને ડરોટિર 
હરોવાનરો સતંરોર્ થયરો. 

હવે પ્વજય અને તપન ઘણાખરા દરોસત બની 
રયા હતા.   

“તને રાિડાની લાઈફ રિે છે પ્વજય ?” એક 
વખત તપને પૂછું.

“કેિ ? એિાં ન રિવા જવેું શું છે ?” પ્વજયે 
્ુિારીથી જવાબ આપયરો. 

“રિવા જવેું છે શું ?” તપને સાિે કહું.
ત્ાં જ અચાનક વરસાદ પડ્રો. તપને વાત 

ફેરવતા કહું, “એક રરિ ચાય હરો જાયે ?”
“કેિ નહીં ? પણ... દૂધ નથી. એક કાિ કરીએ 

બહાર લારીની ચા પીએ.” 
“ના ના, ઈટ્સ નરોટ હાઈજનેીક !”
“અરે રરિ-રરિ ચાિાં કંઈ ના થાય.” બંને 

બહાર રયા. તપન એની જીપ કાઢતરો હતરો. પ્વજયે તેને 
રરોક્રો અને કહંુ કે ટે્ટિરિાં જઈએ. તપન િરોઢંુ 
બરાડતા બેઠરો. પણ રાિડાના ઉબડખાબડ રસતે, 
આસપાસના લહેરાતા ખતેરરો વચ્ે, વરસાદિાં 
નહાતા, ્ ુલલી હવાિાં ટે્ટિરિાં બેઠા બેઠા ચા પીવાનું 
તપનને રમયું. 

“બરોલ, આવી િજા એ.સી. કારિાં આવે ?” 
પ્વજયે પૂછું. તપનને િજા તરો બહુ જ આવતી હતી, 
પણ અંદરખાને એ સવીકારવાની તૈયારી નહરોતી. એ 
કંઈ ન બરોલ્રો.

પછી પ્વજય એને ખતેરિાં લઈ રયરો. તપનને 

ડંૂડા લણવાનું શીખવયું, તપનને એિાંય િજા આવી. 
પછી તરો બંનેએ પોંક શેકીને ખાધરો, કૂવાિાંથી પાણી 
ખેંચીને પીધું, શાકભાજી વીણયા. છેલલે થાકીને બંને 
તળાવના દકનારે બેઠા. અચાનક પ્વજયે તપનને ધક્રો 
િાયયો ને પાછળ પરોતે પાણીિાં કૂદ્રો. ્ૂબ િજથેી બંને 
સાંજ સુધી નહાયા. ઘરે િણીકાકાએ બનાવેલરો તાજો 
રરોટલરો, િાખણ, તાજા શાકિાંથી બનાવેલરો ઓળરો, 
અને લીલી ડંુરળી જમયા. તપનને કરોઈ ફાઈવ સ્ટાર 
હરોટેલિાં જિવાિાં ના આવી હરોય એટલી િજા આજ ે
આવી.

“કેવું લાગયું જિવાનું ?” તપને ફરીથી પૂછું.
“જિવાિાં આટલરો સવાદ િને ક્ારેય નથી 

આવયરો, ડરોન્ નરો વાય ?” તપને પહેલી વાર દદલ 
ખરોલ્ું.

“કેિકે આજ ેતને ખરી ભૂખ લારી છે !” પ્વજયે 
િિ્ગિાં કહું.

“એટલે ? અત્ાર સુધી હંુ ભૂખ વરર ખાતરો 
હતરો ?”

“હા દરોસત. ભૂખ એટલે અછત. જયારે કરોઈપણ 
વસ્ુની અછત હરોય, ત્ારે એ વસ્ુ િાણવા જવેી 
લારે. પછી જિવાનું હરોય, પૈસા હરોય કે સુખ !”

“આઈ ડરોન્ બ્બલીવ. િને લાઈફિાં કરોઈ 
વસ્ુની અછત નથી.”

“બટ આર યુ હેપ્ી ? તારી જાતને પૂછી જો 
તપન.”

તપન કંઈ ન બરોલ્રો. પણ એના ન બરોલવાિાં 
એની સંિમત હતી.

એક દદવસ બંને કદરયાણાની દુકાને બેઠા હતા. 
વેપારી સાિાન તરોલતરો હતરો ત્ારે પ્વજયે ત્ાજવા સાિે 
જોઈને કહું,

“તપન... બહારના કમ્ફટ્ગ , લ્ઝરી, ફન અને 
અંદરની રીયલ હેપ્પનેસ એ બંને એક ત્ાજવાના બે 



પલલા જવેા છે. જિે બહારનું પલલું ભારી થાય, જિેકે 
ટી.વી., ઈન્રનેટ, રેજટ્ેસ, પાટટીઝ વરેરેિાંથી સુખ 
લેવાનું વધે, તેિ અંદરની હેપ્પનેસ ઘટે. અને બહારનું 
પલલું હળવું થાય તરો અંદરની રીયલ હેપ્પનેસ 
ઊભરાય ! પછી આિ નરોન-એ.સી. ઘરિાં, ટે્ટિરિાં 
સફર કરવાિાં િજા આવે, સાદી રસરોઈિાં પણ સવાદ 
લારે. કરોઈ રરીબને ફ્ી ટ્ીટિેન્ આપવાિાં કંઈ ઓર 
જ સતંરોર્ િળે.”

“હિિ... એ વાત સાચી. િને ડરોટિર હરોવાનરો 
સતંરોર્ પહેલી વખત ત્ારે જ િળયરો હતરો. પણ કમ્ફટ્ગ  
વરરની આખી લાઈફ...?” 

“નાનપણથી તને બધી કમ્ફટ્ગ  િળી, પણ ક્ાંય 
આવી હેપ્પનેસ, આવરો સતંરોર્ િળયા ?” તપન વાક્ 
પૂરંુ કરે એ પહેલા પ્વજયે પૂછું.

“પ્વજય, આર યુ હેપ્ી ?” તપને વળતરો સવાલ 

કયયો.
“યસ, અહીં િારરો ધયેય સાકાર થાય છે. અને 

રરોજ રાત્ે િસત ઊંઘ આવે છે !” પ્વજયે ્ુિારીથી કહું.
તપન કંઈ ન બરોલ્રો. એની નજર સાિે આખી 

લજદરી ફલશેબેકિાં પસાર થઈ. એ સફાળરો ઉભરો 
થયરો. પ્વજયને લઈને એ જીપિાં બેઠરો અને પેટ્રોલપંપ 
સુધી જીપ ભરાવી. ત્ાં જઈને તેના ફાધર રિશેભાઈને 
ફરોન લરાડીને કંઈક વાત કરી. પછી પ્વજય પાસે 
આવીને પૂછું,

“પ્વજય, તારી હરોસસપટલિાં િને ટેમપરરી 
ડરોટિર તરીકે જોબ આપીશ ?”

પ્વજયની આખંરોિાં ચિક આવી. એણે તપનના 
ખભે હાથ મૂકીને િરોટી સ્ાઈલ આપી. બંને જીપિાં 
બેઠા અને ધૂલેરા તરફ જીપ ભરાવી મૂકી.

ટીવી, ઈન્ટરિેટ, 

રેજટ્ેસ, પાટટીઝ વરેરે

અંદરિી રીયલ 

હેપપિેસ
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“આ છોકરાઓિે વાળિાર જોઈએ.

અમારા હાથે વળે એટલે ઓલરાઈટ થઈ જાય, 

ભરવાિ થઈ જાય !”

- દાદાશ્રી



આજિો યુવાિ કેવો ?

એિાં આજના બાળકરોિાં એક વસ્ુ બહુ ઊંચી 
એિને લારી, કે એટલે હેલધી િાઈનડવાળા છે. ધે આર 
ઑલ હેલધી િાઈનડેડ. હેલધી િાઈનડની વયાખ્ા શું ? 
તરો એિને િારા-તારી ના હરોય, ચરોરી-જૂઠ-કપટ ના 
હરોય, સરળતા હરોય. 

પણ થરોડંુ પાછંુ આ નેરેહટવ સાઈડનું, એટલે 
એ લરોકરો િરોહી બહુ. િરોહનું વાતાવરણ વધારે. જ્યારે 
પહેલાના આપણા વખતિાં આવું બધું િરોહ-બરોહ 
ઓછરો. પણ ત્ારે જૂઠંુ બરોલવાનું, સાચું-ખરોટંુ કરવાનું, 

કપટ-ઈર્યા-અદેખાઈ એવું બધું બહુ હ્ું. આજના 
જનરેશનિાં િારા-તારી કે ભઈ આ તરો હદરજનરો છે 
આને ના અડાય, કે આની સાથે ના બરોલાય, કે આિ ના 
કરાય, એવું બધું કશું અત્ારની જનરેશનિાં ના િળે. 
એટલે એકજાતનું હેલધી વાતાવરણ છે એ લરોકરોિાં. 

પણ બીજી બાજુ િરોહ ભયંકર વળરી રયરો છે, 
િરોહ ! િરોહના આધારે આ નાટક, લસનેિા, પછી એથી 
વધારે પ્વર્યરોિાં અને રડ્ક્ અને ડ્ગસ એ બધાિાં 
બહુ એક્્ીિ જતા રહ્ા છે. આપણી કન્્ીિાં એ બધું 

િીરુમા : છોકરાંઓ માટેિો દાદાિો બહુ જ સારો અભભપ્ાય હતો. કે આજિી 

જિરેશિ છે એમાં... થોડાક પ્ોનસ એનડ કોનસ બન્ેમાં, બધામાં જ હોય. 

É\áë´ 202218



±¿Ü Ýð× 19

જરાક ઓછંુ છે, ફૉરેનિાં તરો બહુ જ કૉિન છે. આપણે 
અહીંયાય છે પણ રિિાણ ઓછંુ છે, ઓપન નથી. ત્ાં 
તરો ્ુલલે આિ હરોય છે. અહીંયા એવું ્ુલલે આિ 
નથી. અિે તરો ત્ાં આરળ જઈએ તરો, આપણા 
હહનદુસતાનના જ બાળકરો સાથે વધારે ટચિાં હરોઈએ 
છીએ. એટલે હેલધી િાઈનડ એિનરો બહુ િરોટરો ગુણ છે 
આજના જનરેશનિાં. 

એટલે દાદા બાળકરોને િાટે કહેતા કે આ બધા 
દેવરમતિાંથી સીધા ઊતરેલા છે. િરોટા વાળછાવાળા 
(વાળવાળા). હવે તરો બધા વાળ વરરના થઈ રયા છે, 
પણ પહેલા દાદાના વખતિાં આિ લાંબા લાંબા 
વાળવાળા હતા. (હવે) ટકાવાળા થઈ રયા છે, ફેશન 

બદલાયા કરે છે. તે લાંબા વાળવાળા બધાય િાટે દાદા 
એિ કહેતા કે ઉપરથી સીધા દેવરમતિાંથી ઊતયયા છે. 
એટલે આ વચ્ેના દ્ાપર અને સત્ુરના ટાઈિિાં 
દેવરમતિાં પહોંચી રયેલા તે અત્ારે કળળયુરિાં 
સીધા આવયા છે. વચ્ેનરો કાળ એિણે જોયરો જ નથી. 
એટલે પયરોર, ચરોખખા છે. િાત્ એિને દેવરમતિાં પેલરો 
અપ્સરાઓ અને નાચ-રાનનરો શરોખ થયેલરોને ? તે હજુ 
અહીં એ જ ચાલુ છે. અિે તરો ઓબ્ઝવ્ગ કરીએ. અિથા 
કરો’કને ઘેરે રયા હરોયને તરો એના છરોકરાં-છરોકરીઓ 
રિતા હરોય તરો આિ ડાનનસર મૂડિાં ચાલતા હરોય હં ! 
અને ગુન ગુન ગુન કંઈ મયૂશઝકના, લસનેિાના સોંર 
રાતા હરોય. સીધું તરો કરોઈ ચાલે જ નહીં.

શા આધારે એમણે આ મોહ અિે પવષય બધો પકડ્ો છે ? તો કહે છે, આ ખરંુ સુખ 

શું છે એમિે ખબર િથી. એટલે બહારિા સુખિે એ સુખ માિે છે અિે એમાં એ ફાંફાં મારે 

છે અિે ખરંુ સુખ જડતું િથી, મળતુંય િથી. અંદરનું આત્ાિા સુખિી તો વાત એમિા માટે 

ઘણી દૂર છે. પણ શાંતત-સુખ... ઘરમાં મા-બાપ પાસેથી જો પ્ેમ િે સુખ મળે તો એ બહાર 

ઘણું ઓછંુ જાય છે. 



િીરુમાિી લાઈફિો

યુ-ટિ્ગ
નીરુિા નાનપણથી બહુ જ ટીખળી 

સવભાવના હતા. એક બાજુ ભણવાિાં તેિનરો 
કાયિ પહેલરો નંબર આવતરો, પણ ્લાસિાં 
તેઓ પાછલી બેન્ચ ઉપર બેસતાં અને ટીચર 
તેિજ છરોકરીઓની િજાક-િસતી અને તરોફાન 
કરતા. િેડીકલ કરોલેજિાં આવયા ત્ારે પણ 
તેઓ છેલલી બેન્ચ ઉપર જ બેસતા કેિકે 
આરળ બેસે એનાથી ચૂં કે ચા ન થાય. 

નીરુિાની કરોલેજિાં સવારે એક 
વાગયા સુધી રિેક્ટિકલ પ્વર્યરો હરોય. બપરોરે 
એકથી બે લંચ બ્ેક હરોય અને બે વાગયા પછી 
થીયરી ્લાસ હરોય. એ વખતે હટદફનિાં ફુલ 
લંચ હરોય. એટલે સવાભાપ્વક છે કે દાળ-
ભાત-શાક-રરોટલી જિીને બપરોરે બે વાગયે 
બરાબરની ઊંઘ આવે. એિાંય થીયરી 
્લાસિાં કરોઈ બરોરરર રિરોફેસર આવે તરો 
નીરુિા સહહત પાછલી બેન્ચ પર બેસનારની 
િસતી શરુ થઈ જાય. નીરુિા અને તેિના 
તરોફાની મિત્રો કરોલેજ પાછળની વાડિાંથી 
ઝીણા ઝીણા કેસરી રંરના ફૂલના ગુચ્ા 
તરોડીને પાછલી બેન્ચ ઉપર સતંાડી દેતા. પછી 
આવા બરોરરર લે્ચરિાં િસતી કરવા, જયારે 
રિરોફેસર બલેકબરોડ્ગ  પર કંઈક લખવા જાય તરો 
એિની ટાલ ઉપર એ ગુચ્ા લઈને િારતા. 

પણ જ્ાન િળયા પછી નીરુિા એકદિ 
બદલાઈ રયા ! િેદડકલના છેલલા વર્્ગિાં 
નીરુિાએ દાદાશ્ી પ્વશે સાંભળયું અને વડરોદરાિાં 
દાદા પાસે જ્ાન લીધું. જ્ાન લીધા પછી થરોડા 
દદવસ એ દાદા સાથે રહ્ા પણ ખરા. કરોલેજિાં 
પાછા ફયયા ત્ારે, ટરોપ-ટુ-બરોટરોિ િેચચર કરીને 
આવતા નીરુિાને અચાનક લસમપલ વશેિાં 
આવેલા જોઈને બધા ડઘાઈ જ રયા. જ્ાનના 
રિભાવથી નીરુિાને પરોતાના ટીખળી સવભાવને 
લઈને જ ે જ ે તરોફાનરો કયયા હતા, તે બધા યાદ 
આવયા. તેિને ્ૂબ પસતાવરો થયરો. અને 
એક-એકને યાદ કરીને નીરુિાએ વન-ટુ-વન 
દરેકની પાસે જઈને િાફી િાંરી અને દદલથી 
રિમતક્રિણ કયયા. 

જોયું મિત્રો, તરોફાની તરો નીરુિા પણ 
હતા, આપણા જવેા જ. પણ દાદાશ્ીનું જ્ાન િળયું 
તરો એિનાિાં કેવરો ફેરફાર થઈ રયરો ? પરોતે 
આમિજ્ાની થયા અને લાખરોને આમિજ્ાનનરો 
િાર્ગ ચીંધનાર બન્યાં. યુવાનરોને સાચી દદશાિાં 
વાળનાર િળે તરો શું ના થાય ?
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વાળિાર મળે તો…આ વખતનરો સિર કેમપ િારા િાટે ટર્નર પરોઈન્ રહ્રો છે. અહીં આવતા પહેલા િારી 

ફે્નડ સાથે ઝઘડરો થયરો હતરો. અિે બરોલવાનું જ બંધ કરી દીધું હ્ું. કેમપિાં પહેલા દદવસે 

દીદીએ જી.ડી.િાં એિની ફે્નડ સાથે અબરોલા થયા હતા, એિાંથી કેવી રીતે બહાર આવયા 

એનરો અનુભવ શેર કયયો. હંુ એને િારી સાથે રીલેટ કરી શકી. િને સિજાયું કે બહુ રાર હરોય 

ત્ાં અપેક્ષા થાય અને અપેક્ષા રિિાણે ના થાય એટલે દે્ર્ થાય. િેં નક્ી કયુું કે િારે ફે્નડ િાટે 

ભાવ નથી બરાડવા.
પણ િને રિશ્ રહ્ા કરતરો કે આપણા ઇને્ન્શન સાિેવાળાને હટ્ગ  કરવાના ન હરોય તરો 

પણ કેિ હટ્ગ  થાય ? એનરો જવાબ િને પૂજ્યશ્ીના સત્ંરિાં િળયરો કે આપણને એ વસ્ુ યાદ 

આવયા કરે છે, એનરો અથ્ગ કે એના રિમતક્રિણ બાકી છે. હજુ કંઈક બાકી છે જનેાથી આપણા 

નનમિત્તે સાિાને દુઃખ પહોંચે છે. પછી િને થાય કે ‘હંુ સાિેથી એને બરોલાવું તરોય એ કેિ િારી 

સાથે આવું બીહેવ કરે છે ? હવે હંુ પણ એવું જ કરીશ’. ત્ારે પૂજ્યશ્ીએ સત્ંરિાં એક 

બીજી છરોકરીને જવાબિાં કહું હ્ું ‘આપણે આડાઈ નથી કરવી કે એણે િારી સાથે આવું કયુું 

હવે હંુ પણ એવું જ કરીશ. આપણે નરોિયાલલટીિાં રહીને વાત કરવાની.’  પૂજ્યશ્ીએ એિ પણ 

કહંુ કે થરોડંુ તપ કરતા શીખરો. એ વાત િને બહુ ટચ થઈ કે ફે્નડ પાસેથી થરોડંુક અપિાન જવેું 

લારે તરો ઈરરો હટ્ગ  થાય એટલે તરત રીએટિ થઈ જઈએ એના કરતાં એડજસ્ટ થઈને તપ 

કરવાની જરૂર છે. આ બધાથી િને ખરેખર િારી ભૂલ સિજાઈ, ફે્નડને દુઃખ આપવા 

બદલ પસતાવરો થયરો અને શુધ્ામિા જોવાનું, રિમતક્રિણ કરવાનું શરુ થઈ રયું.
પહેલી વાર સિર કેમપિાં ફનની સાથે સાથે હંુ જ્યાં અટકતી હતી 

ત્ાંથી નીકળવાની િને ચાવીઓ િળી. પાછા આવયા પછી હંુ બહુ ્શુ 
રહેવા લારી છંુ. એટલું જ નહીં, રરોજ ચરણપ્વધધ પણ સ્ટાટ્ગ  થઈ રઈ 
છે અને જિતી વખતે ફરોન જોવાની આદત હતી એ પણ છૂટી 
રઈ. આ કેમપ િારા િાટે બહુ હેલપફુલ રહ્રો છે !

- ધરા પરિાર, અડાલજ ઉિર - ૧૮
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આખી વક્ગ શરોપ એટેનડ કયયા પછી નનયમત, સાનવી અને પ્વનીત ઘરે આવયા. સૌથી પહેલા નનયમતએ જઈને 
દાદીની િાફી િાંરી અને વ્ાલથી એિને વળરી પડી. પ્વનીતે પણ પપ્ા પાસે જઈને ‘સરોરી’ કહું અને ્ૂલીને વાત 
કરી. એના પપ્ાએ પણ પ્વનીતની વાત શાંમતથી સાંભળી. કૅરીઅરને લઈને પપ્ા સાથે વાત કરવાનરો દરવાજો 
િરોકળરો થયરો. સાનવીને પણ આ બધું જોઈને પરોતાની ભૂલ સિજાઈ અને પસતાવરો થયરો.

ત્ણેએ સવરોટ એનાલલલસસનું તારણ પરોતાના કપબરોડ્ગ  ઉપર, દરવાજાની પાછળ કે ડાયરીિાં એિ એવી 
જગયાએ લરાડું જ્યાં રરોજ વાંચી શકે. બસ, ત્ારથી પરોતાની સે્્ટન્થને પ્વકસાવવાનરો, વીકનેસ સાિે સતત ચતેતા 
રહેવાનરો અને સાચી દદશાિાં આરળ વધવાનરો નનણ્ગય કયયો. 

મિત્રો... નનયમત, સાનવી અને પ્વનીતને તરો સાચરો રસતરો િળી રયરો. શું તિને પણ િળયરો ? તરો ચાલરો, આપણે 
બધા હવે પરોતપરોતાનું વયક્તરત સવરોટ એનાલલલસસ કરીએ. દરેક ખાનાિાં ઓછાિાં ઓછા પાંચ પરોઇન્્સ 
લખીએ.

અંદર
એક ઝાંખી...

Strength
તિારી પરોતાની સે્્ટન્થ (શક્તઓ) :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Opportunity
આ સિયે જીવનિાં તિારી પાસે પ્વકાસની તકરો :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

Threats
આ સિયે જીવનિાં તિારી સાિે શું શું જોખિરો :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

Weakness
તિારી પરોતાની વીકનેસ (નબળાઈઓ) :
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
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િારી ટચિાં આવેલરો એકેય છરોકરરો જૂઠંુ બરોલતરો જ નથી. ભય લારે છે છતાંય જૂઠંુ બરોલતરો 

નથી. હવે એ છરોકરરોને જોઈને િને એવું થઈ જાય છે કે િારા વખતિાં કરોઈ છરોકરરો સાચું બરોલતરો 

નહરોતરો. વઢવાની જગયા હરોય ત્ાં સાચું બરોલતરો નહરોતરો. સહેજ જ અપિાન થઈ જાય એવી જગયા 

હરોય તરોય સાચું બરોલ્ા નથી અને આ તરો રિે તે થાય િારી નાખવાનરો હરોય તરોય જૂઠંુ બરોલ્રો નથી. 

ત્ારે જુઓને. આ પ્રજા કેવી સરસ છે ! હહદુસિયાિનું ભયાવવ કેવું ઉજજવળ છે !!

-દાદાશ્ી

આ જિરેશિ કરશે વરડ્ગ નું કલ્ાણ


