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લોકો શું વિચારશે ? સબસે બડા રોગ, ક્ા કહેં ગે લોગ ?

જ્ાનીની િજૈ્ાનનક દ્રષ્ટિએ

અસરમાં નહીં આિિાનું.

લોકોનો ભય હોય તો...

અડગ નનશ્ચય નીરુમાનો !

જ્ાની વિથ યુથ - ધ્ુિકાંટિો કોણ ?ટેિમ્પરરી સર્ટિફિકેટિ

કવિતાલોકસજં્ા  - જ્ાનીસજં્ા



±¿Ü Ýð× 3

વ્હાલહા વહાચક મિત્રો, 

જીવનિાં ક્હારેક એવહા પ્રસંગરો બનતહા હરોય છે જ ેઆપણને દ્વિધહાિાં મૂકી દે અને પ્રશ્રો ઊભહા થહાય કે શું હંુ જ ે

કરી રહ્રો છંુ તે બરહાબર તરો છે ને ? િહારી કંઈ ભૂલ તરો થતી નથી ને ? િેં જ ેફિલ્ડ પસંદ કરુું છે તેિાં હંુ સિળ નહીં 

થહાઉં તરો ? હંુ જ ેકરી રહ્રો છંુ તે િને દુદ્નયહાથી અલગ તરો નહીં પહા્ડી દે ને ? આવું તરો ઘણું બધું ચહાલતું હરોય છે, ખહાસ 

કરીને તિહારહા જવેી રુવહાન વયિાં. આ બધહા પ્રશ્રોનહા મૂળિાં શું હરોય છે જાણરો છરો ? નહીં ને ? તરો ચહાલરો, હંુ તિને 

જણહાવું. આ બધહાનહા મૂળિાં હરોય છે એક જ ્ડર, "લરોકરો શું કહેશે ?"... હહનદીિાં કહીએ તરો "લરોગ ક્હા કહેંગે ?"

પણ મિત્રો, જો લગભગ બધહા જ િહહાન પુરુષરોનહા જીવનચફરત્ વાંચશરો ને તરો તેિાં એક ખૂબી તરો તિને એ 

બધહાિાં સરખી જ જોવહા િળશે. એ ખૂબી છે - તેઓએ પરોતહાનહા ધયેય સસદ્ધ કરવહાનહા દ્રઢ દ્નશ્ચય સહાથે પુરુષહાથ્થ કયયો. 

જો "લરોગ ક્હા કહેંગે ?" ને પ્રહાધહાન્ય આપરું હરોત ને તરો તેઓ ક્હારેય જીવનિાં સિળ ન થયહા હરોત.

"લરોગ ક્હા કહેંગે ?" નહાિનહા કહાલપદ્નક ભયથી મુકત બની, જીવનિાં પરોતહાનહા ધયેય પ્રિહાણે ચહાલી શકહાય તે 

િહાટે અક્રિ રુથનરો આ અંક તિહારહા િહાટે એક િરોટરો આધહારસતંભ બની યરોગય િહાગ્થદશ્થન પૂરંુ પહા્ડશે એવરો િને 

વવશ્હાસ છે.

- ફ્ડમપલભહાઈ િહેતહા



લોકો
શું વિચારશે ?

આજથી ખશુીની કહાૅલેજિાં વેકેશન શરૂ થરું. 
વેકેશનનરો પલહાન િનિાં ઘ્ડતહા ઘ્ડતહા એ કહાૅલેજથી ઘરે 
આવી. ફલેટ નીચે આવીને સલફ્ટનું બટન દબહાવરું, ત્ાં 
જ પહા્ડરોશિાં રહેતહા ફકર્તિહાસી અને તેિની વહુ આવીને 
ઊભહા રહ્હા. 

“વેકેશનનરો શું પલહાન છે ખશુી ?” ફકર્તિહાસીએ 
િરોટી સ્હાઈલ સહાથે પૂછું.

“એ જ ફકર્તિહાસી, જ ેદર વષષે હરોય છે ! આજ ે
રહાતની જ ટે્ન પક્ડીશ.” ખશુીએ જવહાબ તરો શાંમતથી 
આપયરો, પણ ફકર્તિહાસી વધુ કંઈ વહાત કરે એ પહેલહા 
કહાનિાં ઈઅરિરોન નહાખીને નજર િરોનિાં પરરોવી દીધી.

ફકર્તિહાસીનહા ચહેરહાનું સ્હાઈલ ઝાંખું પ્ડી ગરું. 
કશું જ બરોલ્હા વગર તેઓ ટગર ટગર ખશુીને જોઈ 
રહ્હા અને ધીિેથી તેિની વહુનહા કહાનિાં ગુસપુસ શરૂ 
કરી.

“કેવી હસતી ખેલતી છરોકરી હતી. કરોણ જાણે 
કરોની નજર લહાગી ગઈ ? આ તરો કરોઈ ઉંિર છે ?”

“િમિીજી, િને લહાગે છે કંઈ ગ્ડબ્ડ છે... 

આજકહાલનહા યંગસ્ટસ્થને તરો ખબર ને ?”
“અરરર બબચહારી... આ ઉંિરે તરો હરવહા-

િરવહાનું, પહાટટીઓ કરવહાની... જલસહા કરવહાનહા હરોય અને 
આ ?”

બંનેને નહરોતી ખબર કે એિની બધી ગુસપુસ 
ખશુીએ સાંભળી લીધી હતી. 

સલફ્ટનરો દરવહાજો ખુલ્રો. બધહા ચૂપચહાપ બહહાર 
નીકળયહા. ખશુી ઘરે પહોંચી તરો તહાળું હતું, ચહાવી એની 
પહાસે નહરોતી. િમિી હિણાં આવશે એિ વવચહારીને તે 
પગથથયહા પર બેઠી અને વરોટ્્સ એપ ખરોલું. ફે્ન્ડસનહા 
ચેટ ગ્ુપિાં જોરું તરો િેસેજીસનરો ઢગલરો હતરો.

“વેકેશન પલહાન ?” ... 
“અરે, ગરોવહા જઈએ ?” ... 
“નહા, કેમપીંગ કરીએ.” ... 
“આજ ેસાંજ ેફ્ડનર પર િળીને નક્ી કરીએ ?”
બધહાએ યસ કહંુ. ખશુીનરો જવહાબ નહરોતરો, 

એટલે કરોઈકે પૂછું,
“ખશુી ? વવલ રુ જોઈન અસ ?”

É^Þ 20224
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“ક્ાં છે ખશુી ?” 
“છરો્ડરો યહાર, એ નહીં આવે... આજકહાલ એનહા 

વેકેશનિાં કંઈક જુદહા જ પલહાન હરોય છે !” ખશુીની બેસ્ટ 
ફે્ન્ડ વપ્રયહાએ એક સે્ડ સ્હાઈલી િરોકલીને લખું. 

“સરો કરોલ્ડ સસપફરચરુઅલ પલહાન !” બીજી 
ફે્ન્ડનરો રીપલહાય આવયરો.

“એક બહાજુ િે્ડિ ્ડહાનસ કરોમપીહટશનિાં ભહાગ 
લે છે ને બીજી બહાજુ પરોતહાને સસપફરચરુઅલ કહેવ્ડહાવે 
છે ! હં !”

આ બધું ખશુીએ એકસહાથે વાંચરું. એને બહુ 
ગુસસરો આવયરો. ગુસસહાિાં તરત ગ્ુપ લીવ કરી દીધું. 
બીજી જ સેકન્ેડ વપ્રયહાનરો િરોન આવયરો.

“ખશુી, તે ગ્ુપ કેિ લીવ કરુું ?”
“િહારી િરજી. પણ તું ગ્ુપિાં કેિ ગિે તેિ બરોલે 

છે િહારહા વવશે ?”
“હંુ ક્ાં બરોલું છંુ... એ તરો આ લરોકરો...”
“શરૂઆત તરો તે જ કરી ને ? શું જરૂર છે િહારી 

લહાઈિિાં િહાથું િહારવહાની ?” અને િરોન કટ કરી નાંખ્રો.
િમિી સી્ડી ચ્ડીને આવયહા. ખશુીનરો તંગ ચહેરરો 

જોઇને પૂછું, “શું થરું બેટહા ?” ખશુી ત્હારે તરો કશું નહા 
બરોલી.

દરવહાજો ખરોલીને બંને અંદર ગયહા અને તરત 
ખશુીએ એનહા િનનરો ઉભરરો ઠહાલવયરો.

“િમિી... વરોટ્્સ રોંગ જો હંુ િહારંુ વેકેશન 
બધહાથી અલગ પલહાન કરંુ તરો ? આનંદનગરિાં િને 
શાંમત િળે છે, સેવહા કરવહાની િજા આવે છે, સત્ંગ 
પણ િને ગિે છે. ઈન િેક્ટ હંુ રહાહ જોઉં છંુ કે ક્હારે 
વેકેશન પ્ેડ ને ક્હારે હંુ આનંદનગર જાઉં. િને 
સસપફરચરુઅલ લહાઈિ ગિતી હરોય તરો એનરો અથ્થ એવરો 
થરો્ડરો છે કે હંુ નરોિ્થલ વયકકત નથી ?”

“જરહાય નહીં. એવું કરોણે કહંુ ?”
“સત્ંગિાં જવહાનરો હક્ ખહાલી ઓલ્ડ એજનહા 

લરોકરોને જ થરો્ડરો છે ? એિાં કરોઈ ઉંિર જોવહાતી હશે ?”
“નહા રે ! તું તરો લકી છે કે તને આ ઉંિરે આ બધું 

િળરું.”
“તરો, આ લરોકરો કેિ સિજતહા નથી ? કેિ િહારી 

પીઠ પહાછળ આવી વહાતરો કરે છે ? વેકેશનિાં હંુ ત્ાં 
જાઉં પછી આખું વષ્થ િહારે આ લરોકરોની વચ્ે જ 
જીવવહાનું છે. ઈટ્્સ ટિ િમિી. હંુ એિને િેસ નથી કરી 
શકતી. ક્હારેક િને થહાય કે એનહા કરતહા હંુ એ ફે્ન્ડસનહા 
પલહાનિાં જ િહારરો પલહાન બનહાવી દઉં. આ બધું સાંભળવું 
તરો નહા પ્ેડ. એ લરોકરો શું કહેશે એનહા ્ડરિાં ને ્ડરિાં તરો 
નહા જીવવું પ્ેડ !”

“ઓહ ્ડીયર... આટલહા બધહા સવહાલ ? હંુ તરો 
નહીં પહોંચી વળું. પણ હહા ! ચહાલ, તને કંઇક બતહાવું 
જિેાં આ બધહા સવહાલનરો જવહાબ િળશે.” એિ કહીને 
ખશુીનહા િમિીએ ટચપે્ડ ઉપર સત્ંગનરો વવ્ડીયરો પલે 
કયયો.

“તો, આ લોકો કેમ સમજતા 

નથી ? કેમ મારી ્પીઠ ્પાછળ 

આિી િાતો કરે છે ? 

િકેેશનમાં હંુ ત્ાં જાઉં ્પછી 

આખું િર્ષ મારે આ લોકોની 

િચ્ે જ જીિિાનું છે. ઈટ્્િસ 

ટિિ મમમી.



પ્રશ્નકર્તા : આપણે કંઈપણ ડીસિઝન લેવું હોય, કંઈપણ 

વસ્ુ કરવી હોય, ર્ો િોશિયલ પ્રિેર બહુ થઈ જાય, કે િમાજને 

િારં લાગે અથવા આપણા એનવાયમમેન્ટમાં જ ેપણ હોય, િગા-

વહાલા એ બધાને િારં લાગે. 

નીરમા : એ આપણી જ એક બીસલિ છે. એ પણ એક જાતનરો 

ઇગરો જ છે કે સિહાજ િને શું કહેશે. ખરહાબ લહાગે તરો આપણરો ઈગરો હટ્થ  

થહાય ને સહારંુ લહાગે તરો આપણરો ઈગરો એસલવેટ થહાય. આ ઈગરો જ છે.

સિહાજ એટલે શું ? આપણે જ ઊભું કરેલું. કરોઈ આપણને 

કહેવહા નથી આવતું તરોય 99% આપણને જ થતું હરોય છે કે ‘આ ખરહાબ 

દેખહાશે, કરોઈ કશું કહેશે, કરોઈ આિ કહેશે તેિ કહેશે.’ હવે કરોઈ નવરંુ 

નથી કહેવહા ને જોવહા. તરોય આપણને જ થહાય છે અને કરો’ક પફરસ્થિમતિાં 

કરોઈ આપણને કહેતું આવે કે ‘એય, તિે આિ કેિ કરરો છરો ? ખરોટંુ કરરો 
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છરો.’ ત્ાં આપણે આપણી જાત જો્ેડ જસ્સ્ટિહાય કરવહાનું કે ‘ઈિ 

આઈ એિ રહાઇટ, હંુ કરોઈને હટ્થ  થહાય એવું નથી કરતી.’ તરો પછી 

આપણે કરોઈથી ્ડરવહાની જરૂર શું છે ? સિહાજને બરોલ્ડલી િેસ 

નહા કરીએ ? એ પણ જો આપણે સહાચહા રસતે છીએ... કંઈ આપણે 

ઊંધહા રસતે કે આ્ડહાઅવળે રસતે ચહાલતહા હરોઈએ તરો બરહાબર છે. 

પણ, ઈિ રૂ આર ્ુડઈંગ ગુ્ડ, સિથથગ તિહારહા આત્હા િહાટે, 

તિહારહા પરોતહાનહા સેહટસે્ક્શન િહાટે, કરોઈને હટ્થ  નહા થહાય, કરોઈને 

દુ:ખ નહા થહાય, કરોઈનું ખરહાબ કે નુકસહાન ન થહાય એવું કરતહા હરો 

તરો પછી ્ડરવહાની શું જરૂર છે ? વહાય ? હહા, આપણે આપણી 

જાતને પૂછરો કે ‘રીયલી રૂ આર ્ુડઈંગ સિથથગ રોંગ ? આ્ડહા 

રસતે ચહાલીએ છીએ ? ઊંધહા ધંધહા કરીએ છીએ ? કરોઈનું 

અણહક્નું ભરોગવી લઈએ છીએ ? પૈસહા પ્ડહાવી લઈએ છીએ ? એવું કશું કરીએ છીએ ?’ નહા, એવું નથી કરતહા તરો 

રૂ આર કરેક્ટ. ગરો અહે્ડ ! અને આપણે તરો શદુ્ધહાત્હાનહા િહાગષે જવું છે. પછી તરો વહાત જ પૂરી. આ િહાગષે જતાં જો સિહાજ 

કહેતરો હરોય તરો એ લરોકરો એિની દૃષ્ટથી કહેવહાનહા છે કે ‘થધસ રૂ આર નરોટ ્ુડઈંગ રહાઈટ’. પણ, આપણને ઈન્ટન્થલી 

લહાગે કે આઈ એિ ્ુડઈંગ કરેક્ટ. હંુ િહારહા હુિન લહાઈિનરો બેસ્ટ રુઝ કરંુ છંુ તરો પછી કરોઈનહા ઓબસે્્ટક્શનને 

ગણકહારવહાની જરૂર નથી. ્ડરોન્ટ બરોધર... ગરો અહે્ડ ! તિહારહા અંદરનરો શદુ્ધહાત્હા એક્ેપટ કરતરો હરોય તરો નરો પ્રરોબલેિ. 

ખરોટંુ હશે તરો અંદરથી જ કહેશે કે રુ આર ્ુડઈંગ રોંગ. રુ શુ્ડ નરોટ ્ુડ ઈટ.

જ્ાનીની
િજૈ્ાનનક
દ્રષ્ટિએ
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અસરમાં
નહીં આિિાનું.
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- રહાધહા નહાિની છરોકરીની પીઠ પહાછળ “રહાધહા 

ચરોર છે !” લખું હરોય ને લરોકરો એને ‘રહાધહા ચરોર છે, રહાધહા 

ચરોર છે !’ કહીને ચી્ડવે તરો એણે શું કરવું જોઈએ ? 

નહારહાજ થવું ?

એિ સિજવું કે એિનહા વરુ પરોઈન્ટિાં જ ેદેખહાય 

છે તે બરોલે છે. આપણે ખરેખર હકીકત શું છે, એની 

તપહાસ તરો કરીએ ! અથવહા પૂછી જોઈએ કે તિે કેિ 

આવું બરોલરો છરો ?
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- નહાનપણથી આપણે સાંભળરું છે કે એક ઉંદર જનેે સહાત પૂંછ્ડી હતી, એને બધહા “સહાત પૂંછફ્ડયરો” 

કહીને ચી્ડવતહા. કંટહાળીને એણે એક પૂંછ્ડી કપહાવી તરો “છ પૂંછફ્ડયરો” કહીને અને બધી કપહાવી તરો “બાં્ડરો” 

કહીને પણ બધહાએ ચી્ડવવહાનું ચહાલુ જ રહાખું. 

ક્ાંક આપણે પણ આ ઉંદરની જિે લરોકરો કહે તરો તેની અસરિાં આવી તરો નથી જતાં ને ? પૂજ્યશ્ી 

કહે છે કે આપણે અસરિાં નહીં આવી જવહાનું. આપણે એિની વહાત સાંભળવહાની અને અંદર તપહાસ 

કરવહાની કે ખરેખર શું ભૂલ છે ? બને તરો સુધહારવી.

ક્ાંક બ્ાહ્મણની જમે લોકોની વાર્ િાંભળીને, આપણી પણ બીસલફ ફરી જાય ને આપણા 

િંસ્ાર મકૂી દઈએ એવું બને ખરં ? ર્ો પછી, આપણે એટલા મજબરૂ્ થઈએ કે નેગેટટવ 

વાર્ોની અિરમાં જ ના આવીએ.

- એ જ રીતે બ્હાહ્મણ અને બકરહાની વહાત પણ સાંભળી 

હશે. એક બ્હાહ્મણ ખભે બકરંુ ઉપહા્ડીને જતરો હતરો. રસતહાિાં 

ત્ણ ઠગે તેને જોયરો અને બકરંુ પ્ડહાવી લેવહા એક તરકીબ 

કરી. દરેકે એક-એક િહાઈલનહા અતંરે પૂછું, “અરેરે, બ્હાહ્મણ 

થઈને કૂતરંુ લઈને જાઓ છરો ?” બે વખત તરો બ્હાહ્મણે કહું કે 

“આ તરો બકરંુ છે.” પણ ત્ીજા િહાઈલ પર બ્હાહ્મણને શંકહા 

પ્ડી. એણે િહાની લીધું કે ત્ણ જણ કહે છે એટલે આ કૂતરંુ 

જ છે અને ત્ાં ને ત્ાં બકરંુ મૂકી દીધું. ત્ણે ઠગ બકરંુ 

ઉપહા્ડીને ખહાઈ ગયહા. 



ફરધિને આજ ેઊંઘ નહરોતી આવતી. એ એક-

એક મિદ્નટે એનહા ઈનસ્ટહાગ્હાિ અને ટ્્વીટરનરો પ્રરોિહાઈલ 

ચેક કરતરો. એક િહહનહા પહેલહા સસગગગ કરોને્ટસ્ટ િહાટે 

તેનું ઓફ્ડશન થરું હતું પણ ફરધિનું સીલેક્શન નહા 

થરું. જનેહા િહાટે તેણે ખૂબ િહેનત કરી હતી, વષયોથી 

રહાહ જોઈ હતી તેિાં તેને દ્નષ્ફળતહા િળી હતી. જો કે 

જજનહા િી્ડબેક બહુ િદદરૂપ હતહા. એિણે કહું હતું કે 

‘તહારરો અવહાજ, એહટટ્ુ્ડ બધું સરસ છે પણ હજુ સૂર 

ઉપર વધહારે િહેનત કરવહાની જરૂર છે. પછી િરીથી 

ટ્હાય કરજ.ે’ 

પણ આજ ેસાંજ ેએ ઓફ્ડશનનરો શરો ટીવી પર 

આવયરો. ફરધિની દ્નષ્ફળતહા આજ ેજગજાહેર થઈ ગઈ. 

અત્હાર સુધી ફરધિને સીલેક્શન નહીં થવહાનું એટલું 

બધું દુ:ખ નહરોતું. કેિકે એણે િન િનહાવી લીધું હતું કે 

િરીથી િહેનત કરીને ચહાનસ લશેે. પણ શરો ફરલીઝ 

થયરો પછી એ ભાંગી પડ્રો. એનું કહારણ હતું તેનહા 

સરોષશયલ િીફ્ડયહા એકહાઉન્્્ટસ પર આવેલી ઢગલેબંધ 

નેગેહટવ કિેન્્્ટસ. 

“રુ આર અ િેલ્રોર !”

ટેિમ્પરરી સર્ટિફિકેટિ
“િેં કહું હતું કે મરુષઝકિાં કેફરયર બનહાવવહાનહા 

સપનહા નહા જોવહાય !”

“કેટલું ખરહાબ સસગગગ હતું !”

“મિસ્ટર બેસૂર, હહાઉ આર રુ ?”

આ બધું વાંચીને ફરધિ હતહાશ થઈ ગયરો. એનરો 

િરોટરો ભહાઈ સસ્ત પણ ફરધિનું એકહાઉન્ટ જોતરો હતરો. 

આવી નેગેહટવ કિેન્્્ટસ વાંચીને તે જ રહાત્ે તે ફરધિનહા 

રૂિિાં આવયરો અને કહું, 

“ફરધિ, િહારી વહાત િહાનીશ ? તું થરો્ડહા ફદવસ 

િરોન સહાઈ્ડ ઉપર મૂકી દે. િેસેજ ચેક જ નહા કરીશ.”

“આઈ નરો ભહાઈ ! પણ એકહાદ લહાઈક તરો 

આવશે િહારહા પરિરોિ્થનસ પર. એની આશહાિાં હંુ િરી-

િરી ચેક કયયા કરંુ છંુ.”

“હિિ... એક વહાત પૂછંુ ? શું એ લરોકરોની લહાઈક 

િળવહાથી તહારંુ કરોને્ટસ્ટિાં સીલેક્શન થઈ જશે ?” 

“નહા !” ફરધિે કહું.

“તરો પછી ઈગ્રોર કરને કિેન્્્ટસને !”

“પણ ... પણ ભહાઈ િહારી મરુષઝકની કેફરયરનું 

શું ?”

“આ એક િેલ્રોર કંઈ તહારી કેફરયરનરો એન્ડ 

થરો્ડરો છે ?”

ફરધિ કશું નહા બરોલ્રો. 

“ઓ.કે. વેઈટ... હંુ તને એક સ્ટરોરી વાંચીને 

સંભળહાવું. એક િેિસ સસગરની, રીયલ લહાઈિ સ્ટરોરી !” 

અને સસ્તે એક વેબસહાઈટ ઉપરથી વાંચવહાનું શરૂ 

કરુું...
É^Þ 202210
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િહહારહા્ટ્નહા ગહાિ્ડહાિાં એક નહાની છરોકરી રહેતી હતી. તેનહા વપતહાજી એક િરોટહા સંગીતકહાર અને 

તેનહા ગુરુ હતહા. એ છરોકરી ઘરિાં પાંચ ભહાઈ-બહેનરોિાં સૌથી િરોટી હતી. પણ નસીબ એવું કે તે િકત 

તેર વષ્થની હતી, ત્હારે તેનહા વપતહાજીનું અવસહાન થઈ ગરું. ઘર ચલહાવવહા િહાટે તે છરોકરીએ ક્હારેક 

નહાટક કંપનીિાં એક્ક્ટગ કરી, તરો ક્હારેક નરોકરી કરી અને િરહાઠી ફિલ્મિાં કેટલહાક ગીતરો ગહાયહા. પછી 

એક ફદગગજ સંગીતકહારે તેને એક સસગર તરીકે કેફરયર બનહાવવહાની સલહાહ આપી. તેિણે એક િેિસ 

ફિલ્મ પ્રરોડ્ુસરને એ છરોકરીનરો પફરચય આપયરો. પ્રરોડ્ુસરે તેને એક ફિલ્મનું ગીત ગહાવહા િહાટે મુંબઈનહા 

સુ્ટફ્ડયરોિાં બરોલહાવી. ત્ાં પેલહા સંગીતકહાર પણ સહાથે ગયહા. 

આખરો ફદવસ ખહાધહા-પીધહા વગર એ છરોકરી કલહાકરો સુધી સુ્ટફ્ડયરો પર રહાહ જોતી રહી. પછી એ 

ફિલ્મ પ્રરોડ્ુસરે તેનરો અવહાજ સાંભળયરો. પણ ત્ાં ને ત્ાં જ રીજકે્ટ કરી નહાખ્રો ! એિ કહીને કે “આ 

છોકરીનો અિાજ બહુ તીણો છે. ફિલ્મની હીરોઈનને સટુિ નહીં થાય !” 

પહાછહા િરતહા એ છરોકરી અને પેલહા સંગીતકહાર, બંનેને એક જ જગયહાએ જવું હતું. એટલે મુંબઈનહા 

ગરોરેગાંવ સે્ટશન ઉપર બંને ઊભહા હતહા. ધરોધિહાર વરસહાદ વરસતરો હતરો. સંગીતકહારે િરીથી તે છરોકરીને 

એ જ ગીત ગહાવહા કહું જ ેતેણે સુ્ટફ્ડયરોિાં ગહારું હતું. આ વખતે એનું ગીત સાંભળીને તેઓ અવહાક્ર થઈ 

ગયહા. તેઓ એ છરોકરીની પ્રમતભહાને ઓળખી ગયહા અને એક બીજી ફિલ્મિાં ગહાવહાનરો િરોકરો આપયરો. 

બસ, ત્હારથી એ છરોકરીની સંગીતની કેફરયર શરૂ થઈ, જ્યાંથી તેણે પહાછહા વળીને નથી જોરું !

ખબર છે, એ છરોકરી એટલે કરોણ ? જિેને ‘ભહારત રત્ન’થી નવહાજ્યહા છે અને જ ેલહાખરો લરોકરોનહા 

ફદલિાં રહે છે તેવહા સવ. લત્હા િંગશેકર. તેિનહા વપતહાનું નહાિ હતું પંફ્ડત દીનહાનહાથ 

િંગશેકર ! અને એ ફદગગજ સંગીતકહાર જિેણે લતહાજીને પહેલરો િરોકરો આપયરો 

તે હતહા ગુલહાિ હૈદર. 

પછી તરો લતહાજીને શ્ે્ ઠ ગહાયક કલહાકહારનહા અનેક 

એવરો્ડ્થ થી સન્હાન િળરું. તેિણે ગહાયેલહા ગીતરો કહાયિ 

િહાટે ઈમતહહાસિાં અને લરોકરોનહા હૃદયિાં અંફકત છે. 

એક વખર્ જમેનો અવાજ “ર્ીણો છે” 

એમ કહીને રીજકે્ટ થયો હર્ો ર્ે જ પાછળથી 

ભારર્ના “સવર કોકકલા” કહેવાયા !



આ સાંભળીને ફરધિને બહુ નવહાઈ લહાગી. 

“લતહાજી વવષે હંુ જાણતરો હતરો, પણ એિની લહાઈિ 

સ્ટરોરી િને નહરોતી ખબર !”

સસ્તે કહું, “આ તરો સહારંુ છે, લતહાજીનહા 

જિહાનહાિાં ટ્્વીટર કે ઈનસ્ટહાગ્હાિ નહરોતું. નહીં તરો એિને 

ય લરોકરો આિ ટ્રોલ કરીને હેરહાન કરી નાંખતે. લરોકરોને 

શું છે, ફરધિ ? આજ ેએક સર્ટફિકેટ આપે, ને કહાલે એ 

િહા્ડીને બીજુ ંસર્ટફિકેટ આપે. એિાં આપણે શું કહાિ 

હલી જઈએ ? તું કેિ આવહા ટેમપરરી સર્ટફિકેટને 

સીફરયસલી લે છે ?” સસ્તે કહું.

સસ્તની વહાત સાંભળીને ફરધિે એનું ટ્્વીટર 

એકહાઉન્ટ ખરોલું અને સે્ટટસ બદલીને લખી નહાખું, 

“બીઝી પ્રેક્ક્ટસસગ િરોર ધ નેક્સ્ટ ઓફ્ડશન !” અને 
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બધહા જ સરોષશયલ િીફ્ડયહાનહા એકહાઉન્ટિાંથી લરોગ 

આઉટ કરી, તેને ચેક કરવહાનું બંધ કરુું.

પછી તરો ફરધિ ફદનરહાત સંગીતની સહાધનહાિાં 

લહાગી ગયરો અને બે વષ્થ પછીનહા ઓફ્ડશનિાં તેનું 

સીલેક્શન થઈ ગરું ! જ ેફદવસે તેનરો શરો ટી.વી. ઉપર 

રીલીઝ થયરો, એ ફદવસે સસ્તે આવીને ફરધિને 

અભભનંદન આપયહા.

“કરોનગ્ેટ્્સ બ્ધર ! જો તરો ખરરો, તહારહા 

િરોલરોઅરનરો કહાઉન્ટ રહાતરોરહાત કેટલરો વધી ગયરો !”

“નથી જોવું ભહાઈ. આ લરોકરોનહા સર્ટફિકેટનરો શું 

ભરરોસરો ? આનહા કરતહા તરો કહાૅલેજનહા સર્ટફિકેટ સહારહા 

! ક્હારેય બદલહાય તરો નહીં !”

બેઉ ભહાઈઓ હસી પડ્હા.

લ
ોકસં

જ્
ા
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લોકિજં્ા દશષિણને ઉત્તર બર્ાવે અને જ્ાનીિજં્ા 

એકઝેક્ટ બર્ાડે. – દાદાશ્ી

લ
ોકસં

જ્
ા

જ્ાનીસંજ્ા



અિહારી પહાસે એક વવદ્હા છે, જનેહાથી અિે એવહા 

ચિત્હાફરક વસ્તરો બનહાવી શકીએ, જ ે િકત 

બુબદ્ધશહાળીઓ જ જોઈ શકે. મૂખ્થને એ નહા દેખહાય. 

િહહારહાજ ! આપનહા સસવહાય આવહા ચિત્હાફરક વસ્તરો 

પહેરવહાને યરોગય બીજુ ંકરોણ હરોય ? ”

પરોતહાનહા વખહાણ સાંભળીને રહાજા િુલહાયરો અને 

બંને ઠગને ચિત્હાફરક કરોટ બનહાવવહાનું કહાિ સોંપરું. 

ઠગરોએ તરો િહેલનહા િહેિહાનગહૃિાં પ્ડહાવ નહાખ્રો. 

પછી તરો રરોજરેરોજ તેઓ રહાજા પહાસેથી પરોશહાકિાં 

જ્ડવહા િહાટે સરોનું, ચાંદી, હીરહા, િરોતી િંગહાવવહા લહાગયહા. 

રહાજાએ તે આપયહા પણ ખરહા અને એક ફદવસે બંને ઠગે 

રહાજાને સંદેશરો આપયરો કે આજ ે રહાજાનરો કરોટ અિે 

લહાવીશું. પછી િહેલિાં જઈને રહાજાને કરોટ પહેરહાવયરો. 

પણ આ શું ? રહાજાને તરો કરોટ દેખહાય નહીં ! 

એિનરો ચહેરરો ભહાળીને ઠગે તરત કહું, “િહહારહાજ ! 

આખહા રહાજ્યિાં િકત આપ જ એટલહા બુબદ્ધશહાળી છરો 
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કે અિહારી િહેનત જોઈ શકરો. કહરો, કેવરો લહાગયરો આ 

કરોટ ?” ‘જો હંુ એિ કહીશ કે િને કરોટ નથી દેખહાતરો, 

એટલે સહાબબત થઈ જશે કે હંુ બુબદ્ધશહાળી નથી. પછી 

લરોકરોિાં િહારી કીર્તનું શું ?’ રહાજાએ િનિાં વવચહારુું. 

એટલે એણે ખરોટેખરોટંુ કહું કે કરોટ બહુ સરસ છે અને 

બંને ઠગરોને ઘણી બધી સરોનહાિહરોરરો આપી. 

પછી ઠગરોએ રહાજાને કહું, “રહાજાજી, આપનહા 

દરબહારિાં આજ ે આ જ કરોટ પહેરીને જાઓ. એટલે 

ખબર પ્ડી જાય કે િતં્ીઓિાં પણ કેટલહા બુબદ્ધશહાળી 

છે !” રહાજાને આ વવચહાર ગમયરો. દરબહારિાં આવીને 

તેિણે જાહેરહાત કરી કે “િેં આજ ેઆ બે કલહાકહારરોએ 

બનહાવેલરો ચિત્હાફરક કરોટ પહેયયો છે. એની ખહાસસયત 

એ છે કે જ ેબુબદ્ધશહાળી હરોય તેિને જ એ કરોટ દેખહાશે. 

કહરો, કેવરો લહાગે છે આ કરોટ િને ?”

‘હંુ િહહારહાજને એિ કહીશ કે િને કરોટ દેખહાતરો 

નથી. તરો િહહારહાજ અને િતં્ીઓ િહારહા વવશે શું 

સબસે બડા રોગ,
ક્ા કહેંગે લોગ ?

િરષો ્પહેલાંની િાત છે. એક રાજા હતો. એના દરબારમાં એક ફદિસ બે ઠગ આવયા. 

તેમણે રાજાને કહું કે “રાજાજી, તમારા રાજ્યના ગુણગાન તો દેશ-વિદેશમાં ગિાય 

છે. એટિલે ખાસ આ્પને મળિા અમે ્પરદેશથી આવયા છીએ. 
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વવચહારશે ? કદહાચ િને દરબહારિાંથી હાંકી મૂકશે.’ એ 

વવચહારે એકેએક િતં્ી ચૂપ રહ્હા. રહાજા િનરોિન ખશુ 

થયહા કે િહારહા િતં્ીઓને િહારરો કરોટ દેખહાય છે. 

પછી આ ચિત્હાફરક કરોટની જાહેરહાત કરવહા 

અને પ્રજાની બુબદ્ધનું િહાપ કહાઢવહા રહાજાએ રહાજ્યિાં 

સરઘસ કહાઢવહાનું નક્ી કરુું. રસતહાિાં વચ્ે રથ ઉપર 

રહાજા ઊભહા હતહા અને બંને બહાજુ ખીચરોખીચ લરોકરો 

ઊભહા હતહા. જ ેમૂખ્થ હશે તેને કરોટ નહીં દેખહાય એ વહાત 

તરો પહેલેથી જ રહાજ્યિાં િેલહાઈ ગઈ હતી. એટલે ‘હંુ 

બરોલીશ, તરો લરોકરો િને મૂખ્થ ગણશે’ એ ભયથી કરોઈ 

બરોલું નહીં. 

પણ એક નહાનું બહાળક એની િહાતહાની આંગળી 

પક્ડીને ઊભું હતું. તેણે િહાતહાને પૂછું,  “િહા િહા ... આજ ે

િહહારહાજ ેકરોટ કેિ નથી પહેયયો ?” ભયનહા િહાયયા િહાતહાએ 

બહાળકનહા િોંઢહા પર પરોતહાનરો હહાથ દહાબીને એને ચુપ કરી 

દીધું. આ રહાજાએ જોરું, તેનહા િનિાં શંકહા પ્ડી.

રહાજાએ દરબહારિાં આવીને િતં્ીઓ સહાથે ચચયા 

કરી. ત્હારે િરો્ડ પડ્રો કે કરોટ કરોઈને દેખહાતરો નહરોતરો. 

િકત ‘હંુ બરોલીશ, તરો લરોકરો િહારહા વવશે શું વવચહારશે ?’ 

એ ભયથી કરોઈ બરોલું નહરોતું. રહાજાએ તરત બંને ઠગને 

પક્ડીને દરબહારિાં લહાવવહાનરો હુકિ કયયો પણ બેઉ 

ક્હારનહા િહેિહાનગહૃિાંથી ભહાગી ચૂક્હા હતહા.

ઘણી વખત આપણે પણ રહાજાની જિે મૂખ્થ 

સહાબબત થતહા હરોઈએ છીએ. રહાઈટ ? એટલે જ તરો કહું 

ને કે “સબસે બ્ડહા રરોગ, ક્હા કહેંગે લરોગ ?”

‘હંુ મહારાજને એમ 

કહીશ કે મને કોટિ 

દેખાતો નથી. તો 

મહારાજ અને મતં્ીઓ 

મારા વિશે શું 

વિચારશે ? 
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ફે્નડડ્ડ્િ : ઓહ ! ફરષી તું આવી ગયરો ? અિને એિ હતું કે તું નહીં આવે.

કરષી : િમિીને બહહાનું બતહાવીને આવયરો છંુ. એને ખબર પ્ડી કે હંુ હુક્હા બહારિાં...

્ુષાર : કિ ઓન. આિાં કાંઈ ્ડરવહા જવેું નથી. 

કરન : રહાઈટ. આ થરો્ંુડ આલ્રોહરોલ કે સસગરેટ છે ? ધીસ ઈસ હહાિ્થલેસ હુક્હા.

વવવકે : અરે યહાર, એક પિ ટ્હાય કર. આ જો રરોઝ ફલેવ્ડ્થ  હુક્રો છે, િજા આવશે.

કરષી (મનમાં) : આ વખતે જો નહા પહા્ડીશ તરો આ લરોકરો િને ‘બીકણ’નરો એવરો્ડ્થ  

આપશે !

કરષી : ઓહ નરો, વવનરોદ અંકલ ! અહીં પણ ઈન્ટીફરયર કરવહા આવી ગયહા ?

્ુષાર : શું થરું ફરષી ?

કરષી : યહાર િેનેજર સહાથે િહારહા નેબર અંકલ ઊભહા છે. િને જોઈ જશે તરો આખી 

સરોસહાયટીને ખબર પ્ડી જશે !

કરન : કિ ઓન, એિાં ્ડરવહાનું શું ?
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ફરષી એક રેસ્ટરોરેન્ટિાં એન્ટર થહાય છે.

એ ટ્હાય કરવહા જાય છે ત્ાં જ, એક સરોસહાયટીનહા અંકલને ત્ાંનહા 

િેનેજર સહાથે વહાતરો કરતાં જોઈને ફરષી િરોઢંુ છુપહાવે છે.
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કરષી (મનમાં) : હહા ...  હંુ ક્ાં ખરોટંુ કરંુ છંુ...ખહાલી ટ્હાય કરવહાિાં શું બગ્ડી જશે ? 

     -  નહા નહા, એક તરો ઘરેથી ખરોટંુ બરોલીને આવયરો છંુ... અને હુક્હા તરો... હંુ શું કરંુ ?

કરષી (મનમાં) : ઓહ ! થેન્ક ગરો્ડ. 

કરષી (ફે્નડડ્ડ્િને) : સરોરી દરોસત, િહારે એક અજ્થન્ટ કહાિ આવી ગરું, જવું પ્ડશે.

વવનોદ અકંલ : હેલરો ફરષી બેટહા... તું અહીં ?

કરષી : હહાય અંકલ... બસ નીકળું છંુ.

વવનોદ અકંલ (મનમાં) : આ છરોકરહાને િેં હિણાં જ આવતહા જોયરો... આિ અચહાનક 

નીકળી કેિ ગયરો ?
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 મમત્ો, આપણે જોયું કે “લોકો શું કહેિે ?” એ વવચાયતા 
કરર્ાં પોર્ાના ધયેયને પકડીને ચાલવું જોઈએ. એટલે ધયેયની 
બાબર્માં લોકોનો ડર રાખવા જવેો નથી. પણ જો લોકોનો આ જ 
ડર આપણને ખોટંુ કામ કરર્ા અટકાવે ર્ો ? જમેકે, અહીં કરષી 
હુક્ાનો ટ્ાય કરર્ા અટક્ો. ર્ો એ ડર િારો છે. એ ડર આપણને 
લોકલાજ ેપણ િંસ્ાર લજવાય એવા કામો કરર્ા બચાવિે.

વવનોદ અકંલ (સ્ાઈલ િાથે) : 

રહાઈટ ટહાઈિ પર રહાઈટ સિજણ 

િળી ફરષીને !
 –

 દ
ાદ

ાશ્
ી

ફરષી મૂંઝવણિાં છે, કેિકે એનહા િનિાં વવરરોધી વવચહારરો આવે છે.

ત્ાં જ ફરષીનહા િરોન ઉપર નરોહટફિકેશન આવે છે. એ વાંચીને. 

ફરષી રેસ્ટરોરન્ટની બહહાર નીકળવહા જાય છે. વવનરોદ અંકલ એને બરોલહાવે છે.

વવનરોદ અંકલ એિનહા િરોનનું 

નરોટીિીકેશન ખરોલે છે.
Today's Quote Ñ 
“જ ે ્ડર ખરોટહા કહાિ કરતહા 
અટકહાવે, એ ્ડર સહારરો છે !”



અડગ નનશ્ચય
નીરુમાનો !

નીરુિહા મૂળ વૈ્ ણવ કુટંુબિાં જન્ેલહા. પટેલ 

િેમિલી અને એિાંય પુષ્ટિહાગ્થનહા શૃંગહારરસનહા 

િહાહરોલની વચ્ે વૈરહાગયની કરોઈ વહાત જ નહરોતી. એટલે 

જ્યહારે નીરુિહા, દહાદહાશ્ીને સંપૂણ્થ સિર્પત થઈ એિની 

સેવહાિાં દેશ-વવદેશ જતહા હતહા, ત્હારે નીરુિહાનહા 

કુટંુબીજનરોને અજુગતું લહાગતું હતું. નીરુિહાનહા િધર-

િહાધર અને ભહાઈ-ભહાભીઓ તરો દહાદહાિાં િહાનતહા હતહા. 

પણ એિનહા કહાકહા, િહાિહા, કષઝનસ એ બધહાને થતું કે 

આટલું ભણી-ગણીને નીરુ એિ.્ડી. ્ડરોક્ટર થઈ. હવે 

આ બધું છરો્ડીને પહાગલ થઈને દહાદહાની પહાછળ પહાછળ 

િરે છે, આ શું િાંડ્ું છે એણે ?

૧૯૮૨િાં જ્યહારે નીરુિહા પહેલી વખત દહાદહા 

સહાથે લં્ડનિાં ગયહા ત્હારે એિનહા કષઝનસ, જ ેલં્ડનિાં 

રહેતહા હતહા તે નીરુિહાને િળવહા આવયહા. દહાદહાનરો સત્ંગ 

ચહાલતરો હતરો અને નીરુિહા દહાદહાની નજીક જ હતહા. 

બધહાએ દહાદહાને દૂરથી પ્રણહાિ કરીને નીરુિહાને કહું કે 

“અિહારે તહારી જો્ેડ પાંચ મિદ્નટ વહાત કરવી છે.” અને 

પછી એક બહાજુ બરોલહાવીને નીરુિહાને કહેવહા લહાગયહા કે 
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“અહીંયહા ઘણહા જાત જાતનહા લરોકરો પરોતહાને ભગવહાન 

કહે છે. તું ક્ાં િસહાઈ ગઈ ? આટલું બધું ભણી-

ગણીને તું ક્ાં આવું બધું...? ભણતરનરો કાંઈ તરો 

ઉપયરોગ કર, કાંઈ નહીં તરો ચેફરટી કર.”

ત્હારે નીરુિહાએ બધહા કષઝનસને કહું કે “િને 

આ જ ગિે છે. આ િહારી ચરોઈસ છે. બીજુ ંિને કશું ગિતું 

નથી.” એટલે બધહા નીરુિહાનહા િરોટહા ભહાઈને જઈને 

કહેવહા લહાગયહા કે “તિહારી બહેનને તિે કશું કહેતહા નથી ? 

આ ઊંધે રસતે જાય છે. આટલું બધુ એનું ભણતર એિ 

ને એિ મૂકીને દહાદહાની પહાછળ ગાં્ડહાની જિે િરે છે. તિે 

કાંઈ કહેતહા કેિ નથી ?” ત્હારે નીરુિહાનહા િરોટહા ભહાઈએ 

બધહા બેઠહા હતહા તેિની વચ્ે જ એિને કહી દીધું કે 

“િહાઈન્ડ યરોર ઓન બીઝનેસ ! અિહારી બહેન જ ેકંઈ 

કરે છે એ અિને બધહાને ગિે છે. અિને પ્રહાઉ્ડ છે એનહા 

િહાટે. તિહારે આિાં કંઈ બરોલવહાનું હરોય નહીં.” બસ, 

બધહા ત્હારથી ચુપ થઈ ગયહા. પછી આખી સજદગી 

કરોઈએ એક અક્ષરેય નીરુિહાને કહ્રો નથી. ઉલટંુ પછી 

જ્યહારે જ્યહારે નીરુિહા લં્ડન જાય ત્હારે એિનહા કષઝનસ 

ખહાસ એિને િળવહા જતહા.

આિો હતો નીરુમાનો નનશ્ચય ! 

એક િખત ધયેય ્પકડ્ો, 

્પછી લોકો ગમે તે કહે ્પણ 

કોઈ એમને ડગાિી ના શકે.



ધ્રુવકાંટો કોણ ?

પ્રશ્નકર્તા : દહાદહા એવું કહે છે કે ‘જ્હાનીની સજં્હા 

એ ધ્ુવકાંટરો હરોય તરો એ ઠેઠ પહોંચહા્ડી દે અને લરોકસજં્હા 

એ ધ્ુવકાંટરો હરોય તરો એ સંસહારિાં રઝળપહાટ કરહાવે.’ 

તરો એવું પૂછવું છે કે અિે ક્ાં પ્રત્ક્ષ જ્હાનીને િળવહા 

એવરી ટહાઇિ જઈશું ? તરો, આ સિજાતું નથી કે કેવી 

રીતે અિે જ્હાનીની સજં્હા પ્રિહાણે ચહાલીએ ? અને આિાં 

પ્રૅક્ક્ટકલી કેવી રીતે આગળ વધવું ?

પૂજ્યશ્ી : તિે જ્હાન લીધું છે ને ?

પ્રશ્નકર્તા : હહા. 

પૂજ્યશ્ી : તરો, પાંચ આજ્હા આપી છે ને ?

પ્રશ્નકર્તા : હહા. 

પૂજ્યશ્ી : તરો બહુ થઈ ગરું ! પાંચ આજ્હા 

પ્રિહાણે ચહાલરો અને તિહારે વધહારે સિજવું હરોય તરો 

વહાણી વાંચરો દહાદહાની, આપતવહાણી ! ઘણી બધી નહાની-

િરોટી વહાણી છે. પહાતળહા પુસતકરોથી શરૂ કરરો. એ બધુ 

જ્હાનવહાણી છે. એ જ્હાનવહાણી એ જ ધ્ુવકાંટરો આપણરો. 

‘ભરોગવે તેની ભૂલ’ પુસતક વાંચરો એટલે સવીકહારહાય કે 

નહીં ? 
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જ્ાની વિથ યુથ
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પ્રશ્નકર્તા : હહા. 

પૂજ્યશ્ી : અને કરોઈ ભરોગવટરો આવે તરો આપણને 

થહાયને કે ભૂલ તરો ભરોગવે એની છે િહાટે કરોઈની ભૂલ કહાઢવહા 

જવેુ રહું નહીં. એ જ્હાનીની સજં્હાએ ચહાલ્હા બરહાબર છે.

પ્રશ્નકર્તા : પૂજ્યશ્ી, પણ એ ઓલવેઝ સેટ નહા થહાય. 

પૂજ્યશ્ી : ઓલવેઝ સેટ નહા થહાય એ તરો આપણે 

લઈને આવેલહા છીએ. હવે ત્ાંથી શરૂઆત કરવહાની છે. 

અ્ડધરો ટકરો તરો સેટ થહાય કે નહા થહાય ?

પ્રશ્નકર્તા : હહા.

પૂજ્યશ્ી : ત્ાંથી શરૂ કરરો. એક ટકહા સુધી પહોંચરો. 

એક ટકરો થહાય તરો દરોઢ ટકહા સુધી પહોંચરો. ધીિે-ધીિે વધહારરો. 

પ્રશ્નકર્તા : પણ, પૂજ્યશ્ી ક્હારેક એવું પણ થહાય કે 

લરોકરો તરિથી બહુ પ્રશેર આવે કે પીઅર પ્રશેરિાં ઘણી 

બધી વસતુઓનું ્ડીસસઝન િરોટેભહાગે ‘લરોગ કયહા કહેંગે’ કરીને 

જ લેવહાય ! એનહાથી ક્હારેક ગિતું હરોય, એ પણ પછી નહા 

કરીએ. 

પૂજ્યશ્ી : ‘લરોકસજં્હા સંસહારિાં રખ્ડહાવનહારરો 

ધ્ુવકાંટરો છે.’ એ ભૂલવહાનું નહીં પછી ! અને જ્હાનીની સજં્હા એ 

િરોક્ષે જવહાનરો ધ્ુવકાંટરો. એટલે એક વહાક્ પક્ડરો તરો પૂરેપૂરંુ 

પક્ડરો. પછી કહરો કે ‘િને આિ નથી થતું.’ અરે ! હિણાં તરો 

નક્ી કરુું હતું જ્હાનીની સજં્હાએ ચહાલવહાનું. જ્હાની શું કહે છે ? 

‘િને’ થહાય છે કે ‘પહા્ડરોશી’ને (િહાઈલ નં. ૧ને) થહાય છે ? તપહાસ 

કરરો. ‘પહા્ડરોશી’ને ! તરો આપણે શું કહાિ ર્ડીએ ? પહા્ડરોશીને 

ગહાઈ્ડનસ આપરો કે ‘બેન, દુ:ખી નહા થશરો. દહાદહાનહા કહ્હા પ્રિહાણે 

ચહાલરો. િરોક્ષે પહોંચહાશે !’

‘જ્ાનીની સજં્ા’ એ 

ધ્ુિકાંટિો હોય તો એ ઠેઠ 

્પહોંચાડી દે અને 

‘લોકસજં્ા’ એ ધ્ુિકાંટિો 

હોય તો એ સંસારમાં 

રઝળ્પાટિ કરાિે.
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જાર્ જાર્ના મુિાફર અહીં, િંિાર મોટો ચોક...
િમજ્યા વગર વવચારવું નહી, શું કહેિે લોક..?

કહે િારા ને કહે ખરાબ, અભી બોલા અભી ફોક...
જ ેપણ રસર્ે ચાલો ર્મે, વાંધો લિેે કોક ને કોક...

લોકિજં્ાએ ચાલી, ભવોની ભટકામણ કરી છે...
નયતા દુ:ખમાં લગાડે સુખ, આ ભરૂ્ાવળ નરી છે...

માંહ્યલાને પછૂો શું છે ધયેય ? પછી વધો આગળ...
લોકોનું વવચારીને, હવે જોવું નથી કદીયે પાછળ...

પ્રત્યષિ જ્ાની આપણી કદવાદાંડી, જ્ાન છે પ્રકાિ...
અંમર્મ હીર્ છે જ્ાનીિજં્ાએ, રાખવો િંપૂણ્ય વવશ્ાિ...

ØëØëÞë ÝðäëÞù ¦ëßë


