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પોતાની જાતને ચકાસીએ

નીરુમાનું નનરપેક્ષ જીવનતું ય ભૂલી ગયો ?

જ્ાની વવથ યુથ યુથ અનભુવ

અપેક્ષાનું પરરણામ ! કવવતા

સસક્ાની બીજી બાજુ
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પ્રિય વાચક મિત્રો,

િને પૂરરો પ્વશ્ાસ છે કે અક્રિ યુથ િેગઝિનના િાધયિ દ્ારા દર િહિને રિાપ્ત થ્તી સિજણરૂપી ચાવીઓ ્તિને 

મૂંિવ્તી નાની-િરોટી સિસયાઓના ્તાળા સિેલાઈથી ઉઘાડવાિાં િદદરૂપ સાબિ્ત થ્તી જ િશે.

આ િહિને, આવી જ એક સરોનેરી ચાવી લઈને ફરી આવયરો છે અક્રિ યુથનરો નવરો અંક જનેરો પ્વષય છે 'અપેક્ા' શબ્દ 

્તરો િિુ સાદરો છે અને આપણા સિુના જીવન વયવિારિાં સાિજજક રી્તે જ વણાયેલરો છે. આપણે સ્ત્ત કશાકની 

અપેક્ા રાખીએ છીએ અને કરોઈકની પાસેથી અપેક્ા રાખીએ છીએ. સવારે ઉઠ્ા ત્ારથી લઈને રાત્ે સ્ુતા સુધી 

િા્તા-પ્પ્તા, મિત્રો, ભાઈ-િિેન, ટીચસ્સ, ચીજ-વસ્ુઓ, વગેરે-વગેરે સાથે આપણી કઈંક ને કંઈક અપેક્ા જોડાયેલી 

િરોય છે અને જો આપણી અપેક્ા રિિાણે ન િને ્તરો દુ:ખી થ્તા િરોઈએ છીએ.

રિસ્્ુત અંકિાં સંકજલ્ત કરવાિાં આવેલી સિજણને આવા દરેક રિસંગિાં જો િાજર રાખવાિાં આવે ્તરો ્તિે 

િંિશેા સુખિાં અને આનંદિાં રિી શકશરો એવી ‘અપેક્ા’, સરોરી,,, આશા રાખવાિાં િને જરાય અજુગ્ું નથી 

લાગ્ું. 

જય સચ્ચિદાનંદ !!!

- ડડમપલભાઈ િિે્તા
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પોતાની જાતને ચકાસીએ

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપજો.

૧) મારા બેસ્ટ ફ્રે ન્ડને મેં વોટ્્સ-એપ મેસેજ 

કર્યો હોર્ અને બ્લુ ટીક થઈ ગઈ હોર્, એણે 

મેસેજ રી્ડ કરી દીધો હોર્ તો પણ રીપ્ાર્ 

ના આવે તો હલું  ડ્ડસ્ટબ્બ થઈ જાઉં અને સતત 

ફોન ચેક કર્યા કરં.

3) મારા ભાઈ, બહરેન કરે  કોઈ ફ્રે ન્ડ સાથે મારો 

ઝગ્ડો થર્ો હોર્ તો એવલું રહરે  કરે  એણે મને 

સામેથી આવીને સોરી કહરેવલું જોઈએ.

4) મારી પાસેથી કંઈક જોઈતલું હોર્ ત્ારરે બધા 

મારી સાથે સારી રીતે વાત કરરે અને પછી કામ 

પતે એટ્ે ભૂ્ી જાર્ તો મને દલુ:ખ થાર્.

5) મમમીએ રોજ મારં ભાવતલું જ બનાવવલું 

જોઈએ એવલું મને થાર્.

2) બધા ફ્રે ન્્્ડસ મળીને કોઈક પ્ાન કરી 

રહ્ા હોર્ અને મને મેસેજ ના કરરે તો મને 

દલુ:ખ થાર્.

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા
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8) મારી વહરે્ી સવારરે એકઝામ હોર્ ને 

ઘરમાં કોઈ મને ઉઠા્ડરે  નહીં તો મને ગલુસસો 

આવે.

10) જર્ારરે અમારો બે જણનો વ્લુપોઈન્ટ 

જલુદો પ્ડરે  ત્ારરે મારા ફ્રે ન્્્ડસ મારો પક્ષ ્ે 

એવી મને ઈચ્ા હોર્.

6) કોઈ ફ્રે ન્ડ કરે  ક્ીગ રસતામાં મળર્ા હોર્ 

ને સામે જલુએ નહીં કરે  બરાબર રીસપોનસ ના 

આપે તો મને ન ગમે.

12) હલું  ગ્લુપમાં બધાની વચ્ે બો્ી ના શકલું  

પણ બો્વાની ઈચ્ા હોર્ ત્ારરે એવલું થાર્ 

કરે  કોઈક મારો વ્લુ સામેથી પૂછે તો સારં.

11) મારી નજીકની વર્કકતઓ મને સમજ,ે મારી 

કદર કરરે એવી મને ઈચ્ા રહ્ા કરરે. 

13) મારરે કોઈ કામનલું પ્ેઝને્ટશન સરસ રીતે 

કરવલું હોર્ પણ એ જોઈએ એવલું સારં ના થાર્ 

તો હલું  અપસેટ કરે  ડ્ડસ્ટબ્બ થઈ જાઉં. 

7) હલું  બીમાર હોઉં ત્ારરે મારા ફ્રે ન્્્ડસ મારી 

ખબર પણ ના પૂછે તો મને એમના માટરે 

ફડરર્ાદ રહરે.

9) હલું  મારા માટરે મારી કરેપેસસટી કરતા વધારરે 

ઊંચો ગો્ સેટ કરં છલુ ં.

િવે જવાિરોનું ટરોટલ કરીએ. (કદી નહીં = ૧૦ points ; ક્ારેક = ૫ points ; હંમશેા = ૦ points)

િવે આ સ્રોરને નરોટ ડાઉન કરીએ. આ સ્રોરથી આપણને સિજાશે કે આપણને ક્ાં, 

કરોની પાસેથી, કેટલી અપેક્ા રિે છે.

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા

કદી નિીં              ક્ારેક              િંિશેા



“અિીં ્ું રડે છે... ત્ાં એ ્તને ફરોન પર ફરોન કરે છે... 

કંઈક ્તરો થયું છે રાઈટ ?” 

“નથીંગ પપ્ા. લીવ િી અલરોન પલીિ !”

“સર્ોર. ટરેક ર્ોર ટાઈમ. પણ આર્્બ બેટા... શ્ોકની 

ફ્રે ન્ડશશપ તારી સ્ટટ્ેન્થ છે. જોજ ેએ તારી વીકનેસ ના બની 

જાર્ !” 

આય્સ અને શલરોક નાનપણના િેસ્ટ ફે્નડડ્ડ્ સ ! ભણવાનું 

િરોય કે િથ્સ ડે પાટટી, ગેમસ િરોય કે સપરોટડ્ડ્સ્સ, પ્પકનનક કે 

આઉટટગ, િધાિાં સાથે જ િરોય. િંનેએ એક જ કરોલેજિાં 

એડમિશન પણ લીધું. આ િાજુ આય્સ ભણવાિાં અને 

રિરોફેસર સાથે રીસચ્સિાં બિિી થઈ ગયરો િ્તરો. િીજી િાજુ 

શલરોકે કરોલેજ સાથે પાટ્સ  ટાઈિ વાઈલડ-લાઈફ ફરોટરોગ્ાફીનરો 

કરોસ્સ શરૂ કયયો િ્તરો. આ કરોસ્સિાં શલરોકના નવા નવા ફે્નડડ્ડ્ સ 

િન્ા િ્તા. આય્સ એના ફ્ી ટાઈિિાં ભણવા ઉપર ફરોકસ 

કર્તરો એટલે ફે્નડડ્ડ્ સ ઓછા િન્ા િ્તા પણ ્તે શલરોકના 

ફે્નડડ્ડ્ સ સાથે જ િળીિળી ગયરો િ્તરો. જો્તજો્તાિાં એક વષ્સ 

નીકળી ગયું. કરોલેજના ફસ્ટ્સ  યરિાં આય્સનરો યુનનવર્સટીિાં 

પિેલરો નંિર આવયરો. 

આય્સને સૌથી પિેલાં પરો્તાની ખશુી શલરોક સાથે શેર 

કરવાની ઈચ્ા થઈ. 

“િે શલરોક ! ગેસ વરોટ ?”

“કરોનગ્ેટડ્ડ્સ આય્સ ! િને ્તરો ખિર જ િ્તી કે ્ું ટરોપ 

કરીશ. એિ કિે પાટટી ક્ારે આપે છે ?” શલરોકે કહું.

“વેરી સુન દરોસ્ત !” 

આય્સ પાટટી િાટે એક્ાઈટેડ િ્તરો. િે-ત્ણ ડદવસિાં 

રીસચ્સનું કાિ પ્તાવીને ્તેણે વીકએનડિાં ખાસ શલરોક િાટે 

પાટટીનરો પલાન કયયો. િધા ફે્નડડ્ડ્ સને પણ ઈનવાઈટ કયયા અને 

છેલલે શલરોકને ફરોન કયયો. પણ શલરોકનરો ફરોન લાગ્તરો જ 

નિરો્તરો. િીજી વખ્ત... ત્ીજી વખ્ત... દર વખ્તે એક જ 
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તું ય
ભૂલી
ગયો ?
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જવાિ, ‘આ ફરોન નેટવક્સ  કવરેજની િિાર છે.’ 

છેવટે આય્સએ શલરોકના ફાધરને ફરોન 

લગાડ્રો. 

“અરે િેટા... શલરોક ્તરો િે ડદવસથી 

વાઈલડલાઈફ કેમમપગ ટુરિાં ગયરો છે ! ્ું 

નથી ગયરો એની સાથે ?”

“ઓિ ! ઓ.કે. ના અંકલ. મૂકંુ.” 

આય્સ ઉદાસ થઈ ગયરો. આખરો ડદવસ 

વી્તી ગયરો પણ શલરોકનરો કાૅલિેક ના આવયરો. 

શલરોક વગર ્તરો પાટટી ના થાય, એટલે આય્સએ 

પાટટી કેનસલ કરીને િધાને િેસેજ કરી નાખ્રો. 

શલરોકના ફરોનની િિુ રાિ જોઈ પણ વા્ત ના 

થઈ. િવે આય્સને ખૂિ ગુસસરો આવવા લાગયરો. 

િનિાં ધિાસાણ પ્વચારરો ચાલ્તા િ્તા. ઠેઠ 

િીજા ડદવસે સવારે શલરોકનરો ફરોન આવયરો.

“સરોરી આય્સ, કાલે ્તારા કાૅલ મિસ 

થયા... અિીં જસગ્નલ િિુ ખરાિ છે.”

“્ું ફે્નડડ્ડ્ સ સાથે હટરિપ કરે છે ને િને 

કિે્તરો પણ નથી ? અિીં િંુ ્તારા િાટે પાટટી 

આપું છંુ, ને ્ું છે કે... ્તને િારી ખશુીનરો જરાય 

ખ્ાલ નથી ? યાર, િીજા ભૂલી જાય ્તરો ઠીક 

છે, પણ ્ું ય િને... ?” આય્સનરો ગળે ભરાયેલરો 

ડૂિરો ગુસસા સાથે િિાર નીકળી ગયરો.

“અરે પણ અચાનક પલાન... અને 

સ્ટડી હટરિપિાં...” શલરોક કંઈપણ એક્પલેન 

કરવા જાય એ પિેલા આય્સએ ફરોન કટ કયયો 

અને િરોિાઈલ સરોફા પર ફેંકીને એના રૂિિાં 

જ્તરો રહ્રો.

સાંજ ે આય્સના િરોિાઈલ પર એક 

પછી એક એિ ત્ણ રરગ વાગી. 

“આ છરોકરરો પણ... ફરોન અિીં મૂકીને 

ગયરો છે... રરગ પણ નથી સાંભળ્તરો.” આય્સ 

એના રૂિિાંથી આવીને ફરોન ઉપાડે ્તેની રાિ 

જો્તાં, છેવટે સિીધભાઈ રપ્વવારની પૂર્્ત 

િાજુ પર મૂકીને ઊભા થયા, ને ફરોન ઉપાડ્રો.

“િેલરો...”

“િેલરો અંકલ, આય્સ છે ?”

“શલરોક િેટા ... એ સ્ૂતરો લાગે છે. એક 

મિનનટ ચાલુ રાખ.” આય્સના રૂિનરો દરવાજો 

ખરોલીને સિીધભાઈએ અંદર ડરોડકયું કયુું. 

“આય્સ િેટા... શલરોકનરો ફરોન છે. 

આય્સ... આય્સ ?”

આય્સની આખંરો ખૂલી. એણે પપ્ા 

સાિે જોયું. સિીધભાઈએ ફરોન એની સાિે 

ધયયો પણ આય્સએ િરોઢંુ ફેરવી નાખું ને ફરોન 

ના લીધરો. 

“એ ... એ ્તરો ઘરોડા વેચીને સ્ૂતરો છે. 

જાગે એટલે ફરોન કરાવું.” શલરોકનું િન 

સાચવવા સિીધભાઈ ખરોટંુ િરોલ્ા.

“િને ખિર છે અંકલ... એ જાગે છે. 

નેવર િાઈનડ !” ફરોન સાિેથી કટ થયરો.

સિીધભાઈ આય્સના પલંગની 

ડકનારીએ િેઠા. દીકરાના િાથે િાથ ફેરવીને 

પૂછડ્ડ્ યું, “િેટા, ્તારા િેસ્ટ ફે્નડ સાથે િગડરો 

થઈ ગયરો ?” આય્સએ િાથું ધુણાવીને “ના” 

કિી. 

“્તરો પછી આિ ક્ાં સુધી એના ફરોનને 

અવરોઇડ કરીશ. જ ેિરોય ્તે એની સાથે વા્ત 



કરી લ્ેતરો િરોય ્તરો ?”

આય્સએ આખંરો લૂછીને 

પડખું ફેરવયું. એના ભીના ઓશીકા 

્તરફ જોઈને સિીધભાઈએ આછા 

િાસય સાથે કહું,

“અિીં ્ું રડે છે... ત્ાં એ 

્તને ફરોન પર ફરોન કરે છે... કંઈક ્તરો 

થયું છે રાઈટ ?” 

“નથીંગ પપ્ા. લીવ િી 

અલરોન પલીિ !”

 “સયરોર, ટેક યરોર ટાઈિ. 

પણ આય્સ િેટા... શલરોકની 

ફે્નડઝશપ ્તારી સ્ટરિેન્થ છે. જોજ ેએ 

્તારી વીકનેસ ના િની જાય !” 

વધારે િરોલ્ા વગર સિીધભાઈ 

રૂિની િિાર નીકળી ગયા અને 

િારણું ધીિેથી િંધ કયુું. 

આય્સ પપ્ાના આ શબ્દરો 

ઉપર પ્વચાર્તરો િ્તરો. ત્ાં જ ્તેના 

ફરોન ઉપર “ટટગ” નરોહટડફકેશન 

આવયું. પપ્ાએ ફરોરવડ્સ  િેસેજ 

િરોકલ્રો િ્તરો.

“તમારી સ્ટ્ેન્થને વીકનેસ 

કનોણ બનાવે છે ?... એ જાણવા 

વાંચનો આ શનોર્ટ  સ્નોરી” આર્ટએ 

મેસેજ ખનોલ્નો અને આંસુ લછૂીને 

વાંચવા માંડું.

ઝશયાળાની કડકડ્તી ઠંડીિાં એક રાજા િિેલની િિાર ફેરરો 

કરવા નીકળયા. રાત્ે પાછા ફર્તા ્તેિણે ફાટેલા સાદા કપડાં 

પિેરીને િેઠેલા એક વદૃ્ધને જોયા. રાજાએ પૂછuું, “્તિે ગરિ 

કપડાં નથી પિેયયા, ઠંડી નથી લાગ્તી ?” વદેૃ્ધ કહું, “લાગે ્તરો 

છે, પણ શું કરં ? ઘરિાં પાંચ જણને થાય એટલા ગરિ કપડાં 

લાવું ક્ાંથી ? વષયો થયા આિ ને આિ, િવે ્તરો આદ્ત પડી 

ગઈ છે. જ ેભગવાને ગરીિી આપી છે, ્તે જ આ ઠંડીને સિન 

કરવાની શક્્ત આપે.”

રાજાને એિની દયા આવી. “્તિે અિીં િિેલની િિાર જ રાિ 

જુઓ. િંુ િિણાં જ ગરિ કપડાં િરોકલાવું છંુ.” કિીને રાજા 

િિેલિાં ગયા. પણ િિારાજને ફેરરો કરીને જવેા િિેલિાં 

આવ્તા જોઈને ્તર્ત િતં્ીઓ ્તેિને ઘેરી વળયા. રાજ્યનરો 

કારરોભાર આટરોપવાિાં રાજા ગરીિ વદૃ્ધને આપેલું વચન 

ભૂલી ગયા અને સૂઈ ગયા. િીજા ડદવસે સવારે િિેલની 

િિાર કરોલાિલ શર થયરો. એક સૈનનકે િિાર જોયું, ્તરો 

ઠંડીિાં એક શિ થીજી ગયું િ્ું, એના િાથિાં એક ચચઠ્ી 

િ્તી, જનેા ઉપર લખેલું િ્ું. “િિારાજની જય િરો ! જીવવાની 

આશાએ ઠંડી સિન કરવાની ્તાકા્ત આપી િ્તી. પણ ગરિ 

કપડાની આશાએ એ જ ્તાકા્તને કિજોર િનાવીને ઠંડીિાં 

થીજવી નાખી.”

વાતતાનનો સાર : િીજા પાસે રાખેલી અપેક્ા જો પૂરી ના થાય 

્તરો ્તે ્તિારી નિળાઈનું કારણ િની શકે છે.
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સ્ટરોરી વાંચીને આય્સનું િન સ્થિર 

થયું. 

એટલાિાં સવીટી રૂિિાં આવી. 

“ભાઈ... લે આ િેંગરો મિલ્કશેક પી લે. 

આિ ્તરો િમિીએ ્તારં ભાવ્ું શાક 

િનાવયું છે. પણ આજ ે ્તને કશું ભાવશે 

નિીં, રાઈટ ?”

નાની િેનની આ રિેિભરી ટીખળ 

સાંભળીને આય્સને િસવું આવયું. એણે 

િેઠા થઈને મિલ્કશેકનરો ગલાસ િાથિાં 

લીધરો.

“આ પાટટી કેનસલ થઈ... ઈટડ્ડ્સ 

ઓ.કે... િારી િથ્સ ડે આવે જ છે... ત્ારે 

આપી દેજ ે!”

“ઓફ કરોસ્સ સવીટી... ્તારી આ 

િથ્સ ડે પર પાટટી િારા ્તરફથી !” િીજાને 

સારં ફીલ કરાવવાિાં પરો્તાનરો મૂડ સુધરી 

જાય એવું કંઈક આય્સ સાથે િનું. ્તેનરો 

મૂડ િળવરો થયરો અને શલરોક િાટેનરો 

ગુસસરો પણ. ્તરોય શલરોક સાથે વા્ત 

કરવાની િજુ ્તેની ્તૈયારી નિરો્તી.

શલરોક પણ હટરિપ પ્તાવીને િે 

વખ્ત આય્સના ઘરે આવી ચૂક્રો િ્તરો, 

એને િનાવવા. પણ િંને વખ્ત આય્સ 

િિાનું િ્તાવીને ન િળયરો. અઠવાડડયું 

વી્તી ગયું. આય્સએ એના રીસચ્સિાં ફરોકસ 

કરવા િાંડું. એ ન ્તરો કરોઈ ફે્નડ સાથે 

િિાર જ્તરો કે ના કરોઈને ફરોન કર્તરો. 

ડદવસ-રા્ત કરોલેજની લાયબ્ેરી અને 

લેિિાં ગાળ્તરો. 

બિિી રિેવાથી દુ:ખને ભુલાવવું 

સરળ થઈ પડે છે. આય્સ થરોડરો નરોિ્સલ 

થયરો. એક િરોડી રાત્ે ્તે થાકીને ઘરે 

આવયરો. રરોજની જિે સવીટીએ િારણું 

ખરોલું. પણ રરોજ “િાઉ આર યુ ભાઈ ?” 

કિીને િસીને િરોલાવ્તી સવીટી આજ ે

િારણું ખરોલીને સીધી એના રૂિિાં જ્તી 

રિી. િીજા િધા સૂઈ ગયા િ્તા. ડાઈનીંગ 

ટેિલ ઉપર સરસ િજાનું જિવાનું િ્ું. 

આય્સ િાથ ધરોઈને જિવા િેઠરો. સાિે એક 

િાઉલનું ઢાંકણ ખરોલું ્તરો એિાં કેકના 

એક ટૂકડા પર લખેલું િ્ું, “િેપ્ી િથ્સ ડે 

સવીટી !”

“ઓિ નરો ! િંુ ભૂલી ગયરો. સવીટીને 

િેં પાટટી આપવાનું રિરોમિસ આપયું િ્ું !”

ત્ાં જ સિીધભાઈ િિાર આવયા 

અને આય્સના ખભે િાથ મૂકીને િરોલ્ા.

“િેટા ! આ પાટટીની આશાિાં 

સવીટીએ ્તરો એનરો આખરો ડદવસ 

િગાડ્રો. પણ ્ું ્તારી ફે્નડશીપ કેિ 

િગાડે છે ?”

આય્સ પપ્ા સાિે ્તાકી રહ્રો. 

સિીધભાઈની આખંરો આય્સને કશુંક કિી 

રિી િ્તી. ્તર્ત ્તેણે શલરોકને િેસેજ કયયો.

“સરોરી શલરોક... કાલે ડિલ પાટટી 

કરીએ ? િીજુ ંકરોઈ નિીં... િસ ્ું, િંુ અને 

સવીટી !”



પ્રશ્કતતા : પૂજ્યશ્ી, ફે્નડડ્ડ્ સ પાસે કેવી 

એક્પેકે્શનસ રાખવાની ને કેટલી જલમિટ સુધીની 

એક્પેકે્શનસ રાખવાની ? 

પૂજ્યશ્ી : િીરરો એક્પેકે્શન રાખવી અને 

ક્ારેય એ પૂરી થાય એવી આશા નિીં રાખવાની. 

આપણે આપી છૂટવાનરો ભાવ રાખરો ને ! આપણે શું 

કાિ ભીખ િાંગીએ કે “િેં દસ કયુું. ્તારે િારં એક ્તરો 

કરવું જોઈએ !” આપણે શું કાિ ભીખારીવેડા કરીએ ? 

પ્રશ્કતતા : પણ ફે્નડશીપિાં એક્પેકે્શનસ 

ક્ાંક ને ક્ાંક આવી જ જાય છે.

પૂજ્યશ્ી : િા. એટલે એક્પેકે્શનસ 

ફુલડફલ ના થાય ને ્તરો આપણે રેડી રિેવાનું કે 

સંજોગરોવશા્ત ના પણ થાય. િારે કકળાટ કરવરો નથી. 

જ ે દિાડે અપેક્ા પૂરી ના થાય ત્ારે િઘડરો નિીં 

કરવાનરો. પપ્ાને આપણે ઘરે ફરોન કરીને કહંુ િરોય કે 

‘િંુ સા્ત વાગે આવી જઉં છંુ’ પણ ટરિ ાડફક નડે ને 

આપણને િરોડંુ થાય, એવું િને ખરં ?

પ્રશ્કતતા : િા !

પૂજ્યશ્ી : પછી ્તને પપ્ા વઢે કે સિજી જાય 

? કે ના ટરિ ાડફકિાં િરોડંુ ્તરો થાય. અિદાવાદનરો ટરિ ાડફક ! 

એટલે સિજ ે કે ‘ના, ્તારી ભૂલ નથી. સંજોગરોવશા્ત 

િરોડંુ થયું.’ ્તે ‘િંુ સા્ત વાગે આવીશ’ એિ કહંુ િરોય ને 

સા્ત વાગે ્ું ના જાય ્તરો ઘરવાળાએ િઘડરો કરવાનરો, 

િારવાનું કે કાઢી મુકવાનું ?

પ્રશ્કતતા : ના, પણ પછી ફે્નડડ્ડ્ સિાં કેવું થાય કે 

જ્ાની વિથ યુથ
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એક્પેકે્શનસ પૂરી ના થાય ્તરો એના રિત્ે અભાવ થઈ જાય કે ગુસસરો આવી જાય. એવું િધું િિંુ 

થાય.

પૂજ્યશ્ી :  િા પણ, એક્પેકે્શન રાખવી એ આપણી ભૂલ કિેવાય ? કે એણે પૂરી ન કરી ્તરો 

એની ભૂલ કિેવાય ?

પ્રશ્કતતા : એક્પેકે્શન રાખીએ આપણી ભૂલ.

પૂજ્યશ્ી : ્તરો પછી આપણી ભૂલ સુધારરોને ! અને એ એક્પેકે્શન પૂરી ન કરી શકે 

સંજોગરોવશા્ત પણ આગળ ્તરો એણે િે-ચાર એક્પેકે્શન પૂરી કરી િશે ને ?

પ્રશ્કતતા : િા, પણ જયારે એ પૂરી ના થાય ને, ત્ારે સિજાય નિીં.

પૂજ્યશ્ી : ના સિજાય, ્તરો િવે સિજી રાખરો. આજ ેજ્ાન લીધું આપણે. િવે જાગૃમ્ત રાખરો અને 

પાછળ જ્યાં જ્યાં અપેક્ા પૂરી ના થઈ િરોય અને ભાવ-અભાવ થયા િરોય, ભાવરો િગડી ગયા િરોય, એ 

િધાના રિમ્તક્રિણ ચાલુ કરરો. આખી જજદગી આ જ જાગૃમ્ત રાખવી પડશે. જનેા પર અટેચિેન્ટ થાય ને, 

ત્ાં એક્પેકે્શનસ શર થાય અને એક્પેકે્શનસ પૂરી ના થાય પછી િઘડરો થઈ જાય, દે્ષ થઈ 

જાય, ભેદ પડી જાય. પછી ઘરિાં સાસુ જોડેય થશે, ધણી જોડેય થશે, વિુ જોડેય થશે અને નણંદ જોડેય 

થશે. િધી ્તૈયારી રાખવાની શું ? અિીંથી શરૂઆ્ત કરરો ફે્નડડ્ડ્ સિાં અને પછી િમિી-પપ્ાિાં.

ઝીરો એક્સપકેે્શન 
રાખવી અને ક્ારેય એ 
પૂરી થાય એવી આશા 
નહીં રાખવાની. આપણે 
આપી છૂટવાનો ભાવ 
રાખો ને !



અષાઢાભૂમ્ત નાિના એક ગુરને ઘણા ઝશષયરો 

િ્તા. એક વખ્ત ્તેિના એક ઝશષય િીિાર પડ્ા અને 

એિનું મતૃ્ુ નજીક આવયું. અષાઢાભૂમ્ત ગુરને એિના 

ઝશષયરો રિત્ે અત્્ંત િે્ત િ્ું. ઝશષયરોએ પણ ગુરજી 

પાસેથી ધિ્સના પાઠ શીખીને ખુિ પુણય કિાયું િ્ું. 

એટલે એિની ઊંચી ગમ્ત ્તરો નક્ી િ્તી. ઝશષયના 

છેલલા શ્ાસ ચાલ્તા િ્તા ત્ારે ગુરજીએ ્તેિને િતં્ 

સંભળાવયરો અને કહંુ કે “વત્સ, ્ું જો દેવલરોકિાં જાય 

્તરો ત્ાંથી આવીને િને ધિ્સ પિાડજ ેઅને ઉધવ્સગમ્તિાં 

જવાનરો રસ્તરો િ્તાવજ.ે” ઝશષયએ િાથું િલાવીને િા 

ભણી અને વચન આપયું કે “િા, જરૂર આવીશ અને 

્તિને િળીશ.”

ઝશષય મતૃ્ુ પાિીને દેવલરોકિાં જ ગયા. પણ 

દેવગમ્તના ભરોગપ્વલાસ અને સુખરોિાં ગુરની વા્ત 

અને ગુરજી, િંનેને ભૂલી ગયા. આ િાજુ ગુરજી ્તેિના 

ઝશષયની રાિ જો્તાં રહ્ા. 

આિ એક પછી એક ગુરજીના ચાર ઝશષયરોના 

મતૃ્ુ થયા. દરેક પાસે ગુરજીએ વચન લીધું કે એિણે 

દેવલરોકિાંથી પાછા આવીને િળવું અને ધિ્સની વા્ત 

કરવી. પણ વષયો વી્તી ગયા. ગુરજીના ઝશષયરોિાંથી 

કરોઈપણ ગુરજી પાસે પાછા વા્ત કરવા કે ધિ્સ 

પિાડવા ન આવયા. 

ગુરજીને ઝશષયરો ઉપર અત્્ંત રાગ િ્તરો. 

િંિશેા જિેના રિત્ે અત્્ંત રાગ િરોય ્તેિના રિત્ે 

અપેક્ાનું
પરિણામ !

ગુરુજીને શિષયો ઉપિ અત્તં િાગ હતો. હંમિેા જમેના 
પ્રત્ે અત્તં િાગ હોય તેમના પ્રત્ે અપેક્ા જન્ે છે. 
અપેક્ા એટલે કંઈપણ મેળિિાની ઈચ્ા. 
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અપેક્ા જન્ે છે. અપેક્ા એટલે કંઈપણ 

િળેવવાની ઈચ્ા. અિીં ગુરજીને અપેક્ા 

ઊભી થઈ કે દેવલરોકિાંથી ્તેિના ઝશષયરો 

િળવા આવે અને પરો્તે આપેલી ઝશક્ાના 

િદલાિાં િને ઉધવ્સગમ્તનરો રસ્તરો િ્તાવે. પણ 

ઝશષયરો પરો્તપરો્તાની દુનનયાિાં િશગૂલ થઈને 

ગુરજીની અપેક્ા પૂરી ના કરી શક્ા. જયારે 

અપેક્ા પૂરી ના થાય ત્ારે રીએક્શનિાં દે્ષ 

ઊભરો થાય છે. ગુરજીને પણ ્તેિના ઝશષયરો 

ઉપર ક્રરોધ આવયરો. એટલું જ નિીં, ગુર 

િિારાજને ધિ્સ ઉપર શંકા પડી. ઝશષયરોને 

ધિ્સના પાઠ ભણાવ્તા ગુરજીની પરો્તાની જ 

ધિ્સ ઉપરની શ્દ્ધા ્ૂટી ગઈ. “આ િધું ્્ૂત છે 

! પાપ-પુણય જવેું કશું છે જ નિીં. જપ-્તપ 

િધા ફરોગટના ફાંફાં છે !” એિ પ્વચાર્તા 

પ્વચાર્તા ્તેિણે સાધુપણંુ ત્ાગીને સંસારી 

વશે અપનાવી લેવાનરો નનણ્સય કરી લીધરો. 

અવચધજ્ાનથી ગુરજીના ચરોથા 

ઝશષયએ દેવલરોકિાંથી જોયું કે એિના 

ગુરજીએ સાધ્ુતા છરોડવાનરો નનણ્સય લીધરો 

છે. ગુરજી સાથેના ઋણાનુંિંધથી ઝશષયને 

ભાવ થયરો કે ગુરજીને ખરોટા રસ્તેથી પાછા 

વાળવા જોઈએ. એ િાટે ્તેઓ પૃથવી ઉપર 

અવ્તયયા અને જ ેરસ્તે ગુરજી પ્વચર્તા િ્તા 

ત્ાં એક દૈવી નાટક રચયું. 

સૌથી પિેલા દેવે છ (૬) િાયાવી 

છરોકરા િનાવયા, જઓે પ્વિાર કરી રિેલા 

ગુરજીને જગંલિાં િળયા. એકાં્ત જગંલિાં 

સરોના અને િાણેકજડ્ા સુંદર આભૂષણ 

પિેરેલા છરોકરાઓને જોઈને અષાઢાભૂમ્તનું 

િન લલચાયું. સાધ્ુતા છરોડીને સંસારિાં જવા 

્તરો નીકળયા િ્તા પણ સંસારનરો ખચ્સ કાઢવરો 

કઈ રી્તે ? એ રિશ્ન ્તેિને થ્તરો જ િ્તરો. ત્ાં 

આ નાદાન છરોકરાઓના આભૂષણરો જોઈને 

્તેઓ ભાન ભૂલ્ા. ્તેિણે છરોકરાઓના 

ઘરેણાં ઉ્તારીને પરો્તાની િરોળીિાં સ્ંતાડી 

દીધાં. પરો્તાનરો ગુનરો ઉઘાડરો ન પડે એ ભયથી 

છરોકરાઓને િારીને ત્ાંથી ભાગી નીકળયા.

દેવકૃ્ત નાટકિાં, આગળ ગુરજીને 

એક સાધવીજી િળયા. સાધવીજીએ ટિસા, 

ચરોરી, જૂઠંુ િરોલવું વગેરે ગુનાના ભયંકર 

પડરણાિ સિજાવયા અને પ્વ્તરાગ ધિ્સની 

ચચયા કરી. ગુરજીને પરો્તે ખરોટંુ કયુું છે ્તેવું 

ભાન થયું અને િનિાં ખટકરો શર થયરો. 

આગળ જ્તાં ગુરજીને એક િરોટંુ સૈન્ 

િળયું. જિેાં રાજા-રાણી અને ્તેિનરો પડરવાર 

િ્તરો. ધિ્સિાં રચચ ધરાવ્તા રાજ પડરવારે 

ગુર િિારાજને જોયા. ધિ્સલાભ પાિવાના 

અિધિજ્ાનથી ગુરુજીના ચોથા શિષયએ દેિલોકમાંથી જોયું કે 
એમના ગુરુજીએ સાધતુા છોડિાનો નનણ્ણય લીિો છે. ગુરુજી 
સાથેના ઋણાનુંબંિથી શિષયને ભાિ થયો કે ગુરુજીને ખોટા 
િસતેથી પાછા િાળિા જોઈએ.



ઉદે્શથી ્તેઓ ગુરજીને ઘેરી વળયા અને ્તેિને વિરોરાવવા 

િાટે પ્વન્ંતી કરી. ગુરજીના િનિાં પસ્તાવાએ જોર પકડું, 

“અરેરે, આ લરોકરો િને એક સાધુ ્તરીકે આટલું સન્ાન કરે 

છે પણ િેં કેવા અધિ પાપ કયયા ? જો આ લરોકરોને િારી 

િકીક્ત સિજાશે ્તરો એિનરો સાધુઓ ઉપરનરો પ્વશ્ાસ ઉઠી 

જશે.” એ પ્વચારે ગુરજી આનકાની કરીને ત્ાંથી નીકળવા 

ગયા. પણ રાજાએ ્તેિની િરોળી પકડીને રરોકવાનરો રિયત્ન 

કયયો અને અચાનક િરોળી ખૂલ્તા ચરોરીના ઘરેણાં ઉછળીને 

િિાર પડ્ા. ગુરજી થરથર કાંપવા લાગયા અને િાથથી 

પરો્તાનું િરોઢંુ સ્ંતાડીને પસ્તાવાથી રડવા લાગયા.

ગુરજીનરો પશ્ાત્ાપ જોઈને દેવ રિગટ થયા અને કહું, 

“ગુરજી, શાં્ત થાઓ. આ છરોકરાં, ઘરેણાં, સાધવીજી, સૈન્, 

રાજ પડરવાર એ િધું એક દૈવી નાટક િ્ું, િકીક્ત નિીં. િંુ 

આપનરો મતૃ્ુ પાિેલરો ચરોથરો ઝશષય છંુ. િને ઓળખ્રો ?” 

ગુરજી આ સાંભળીને થરોડા સવથિ થયા.

“િાફ કરજો ગુરજી. િંુ ્તિને આપેલું વચન ચૂકી 

ગયરો. આપની કૃપાથી જ િને દેવલરોકનું સુખ િળયું પણ 

દેવગમ્તના ભરોગ-પ્વલાસિાં િજારરો વષયો નીકળી ગયા અને 

અિે િધું ભૂલી ગયા. પુણય-પાપ, સવગ્સ-નરક, િરોક્ એ િધું 

જ સાચું છે.”

અષાઢાભૂતતને પનોતાનનો દનોષ સમજારનો. શશષરનો 

ઉપર ખનોરી અપેક્ાને કારણે ધમ્ટમાં ડગી ગરેલી તેમની 

શ્દ્ા જીવતં થઈ. પનોતાની ભૂલનો મારે તેમણે ખૂબ પસતાવનો 

કરયો અને ફરીથી દીક્ા લીધી. ઊંચી ભાવના ભાવતા 

ભાવતા તેઓ તે જ ભવે મનોક્ે ગરા.

જોયું વાચક મિત્રો, આપણે જયારે કરોઈના િાટે કંઈક 

સારં કરીએ ત્ારે િદલાિાં ‘એિણે િારા િાટે આવું કરવું 

જોઈએ’ એવી અપેક્ા ઊભી થાય. એ અપેક્ા આપણને 

ક્ાંથી ક્ાં લઈ જઈ શકે અને ્તેિાં કેવું જોખિ છે !
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પ્રશ્કતતા : િારા પપ્ાને િારા રિત્ે ખૂિ જ રાગ 

છે. એિને ખશુ કરવા િેં જટેલું થાય એટલું િધું જ કયુું 

છે. ભણવાિાં પણ િંુ આગળ છંુ અને િીજુ ંજ ેથાય ્તે 

પણ કરં છંુ. પણ િારાથી િધું ્તરો થાય નિીં ને ! અને િંુ 

જ ેનથી કર્તરો ્તેને િાટે પપ્ા િને ખૂિ િરોલે છે ્તરો િારે 

શું કરવું ?

પૂજ્યશ્ી : શું નથી કર્તરો ્ું ?

પ્રશ્કતતા : અત્ારે િંુ િારિાં ધરોરણિાં છંુ અને 

ભણવાિાં વધુ ધયાન આપી રહ્રો છંુ એટલે િારરો િરોસ્ટ 

ઓફ ધ ટાઈિ એિાં જ જાય. પણ પિેલા િંુ ્તિલા 

શીખ્તરો િ્તરો, ડક્રકેટ પણ રિ્તરો િ્તરો. એ િધું અત્ારે 

િંધ કરવું પડું, ભણવા િાટે. ્તરો પપ્ા િવે િને એવું 

સસક્ાની
બીજી
બાજુ

કિે છે ‘્તે એ કયુું િરો્ત ્તરો વધારે સારં થા્ત.’ જિેકે, 

સા્ત વષ્સનરો કરોસ્સ િરોય, ને િેં પાંચ વષ્સ કયયા િરોય ્તરો 

પપ્ા કિે ‘િે વષ્સ િાટે કેિ છરોડી દીધું ?’ અને િંુ કિંુ 

‘પપ્ા ભણવાનું વધી ગયું િ્ું એટલે’ ્તરો પપ્ા િાનવા 

્તૈયાર નથી થ્તા અને કિે છે ‘્ ું ્તરો કંઈ કર્તરો જ નથી. 

જો આ લરોકરો કેવા સરસ ્તિલા વગાડે છે !’ એિ 

કંપેરીિન કયયા કરે છે.

પૂજ્યશ્ી :  એટલે આપણે કિેવાનું, ‘પપ્ા ! 

જરાક પરીક્ા પ્તે ને, એટલે િંુ વેકેશનિાં સરસ કરીશ 

િં.” આપણે સિાધાન લાવી નાખરો ને ! એ એિનરો 

વયુપરોઈન્ટ છે અને આ િારિાની પરીક્ાિાં પણ ્ું 

ઓછા િાક્સ  લાવે એ એિને નિીં ચાલે, ્ું પછી ખાધા 

“હંુ આટલું બધું કરંુ છંુ પણ ઇટ્્સ નેિિ ઈનફ !” આવું તમને પણ થતું હિે, િાઈટ ? કે 

ઘણીિાિ કોઈ નજીકની વયક્તએ, ખાસ કિીને આપણા પેિન્ટસે આપણા ઉપિ અપેક્ા િાખી 

હોય અને એ આપણાથી પૂિી ના થાય તો ? એિા સમયે આપણે શું કિવું ? ચાલો સમજીએ. 



પ્રશ્કતતા : ના.

પૂજ્યશ્ી : અરે લાવવા જોઈએ ને ! આપણી 

પાસે છે ? નગારં પેલું નવરાત્ીનું ઢિ ઢિ ઢિ વાગે એ 

ના ચાલે િં. ્તિલા એટલે ખિર છે ને ? િે િરોય 

નાનકડા. ્તે એ વગાડજ ેશું ? સરસ ભક્્ત થાય અને 

પપ્ાનું સિાધાન કરવાનું. પપ્ા આિ િરોલે, પણ 

ડદલિાં એિને િરોય કે ્ું િધી રી્તે ્તૈયાર થા. એટલે ્ ું 

પરોઝિહટવ લે. આપણે શું કાિ નેગેહટવ જોઈએ ?

પ્રશ્કતતા : સિજો કે રાત્ે િમિીએ જિવાનું 

િનાવયું િરોય ને પપ્ાને ક્ારેક મૂડ ના િરોય, ગુસસરો 

આવયરો િરોય, ્તરો ગુસસરો િમિી પર કાઢે કે જિવાનું 

આવું કેિ િનાવે છે ? નવું નવું િનાવ ! એટલે િમિી 

પરો્તાની રી્તે કરોઝશશ કર્તી િરોય કે એિને આિ ખશુ 

કરં. પણ પપ્ા ખશુ થ્તાં જ નથી. ભાગયે જ એિ કિે 

કે િિુ સારં કયુું છે. 

પૂજ્યશ્ી : આિાં કેવું છે, રાગ-દે્ષના 

હિસાિવાળું િરોય છે. ખાવાનું નનમિત્ છે, ્ું ્તિલા ના 

વગાડે ્તે નનમિત્ છે. મૂળ આપણા રાગ-દે્ષના હિસાિ 

િરોય છે. એટલે જ ેનનમિત્ે, જ ેકંઈ િરોલ્ા, એ િરોલવાનું 

મુખ્ કારણ નથી િરો્ું. ્ું જો ્તિલા શીખીને કાિ 

કયયા કરં ને ્તરો િીજી િાિ્તિાં એિને પાછંુ વાંકંુ પડે. 
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વગર સુકાઈ જાઉં ્તરોય એિને ના ચાલે. ્ું થરોડી 

્તબિય્ત િનાવે ને િિુ આરાિ ના કરે, ્તરોય એ બૂિ 

પાડે ‘થરોડરો આરાિ કરને વધારે !’. એટલે એ ્તારી િધી 

િાજુથી કાળજી રાખવા િાંગે છે કે ્ું ઓલ રાઉનડર 

થા. િવે િાફ રાઉનડ સારં કે ઓલ રાઉનડ સારં ?

પ્રશ્કતતા : ઓલ રાઉનડ સારં ને !

પૂજ્યશ્ી : ઓલરાઉનડ થવા િાટે પપ્ાની 

કાળજી છે ્તરો આપણે પરોઝિહટવ લરો, ‘સારં પપ્ા 

ધયાન રાખીશ. પણ િિણાં િંુ આ પરીક્ાના િે િહિના 

જરા વધારે સાચવી લઉં કેિકે આ િારિાની પરીક્ા 

છે. સારા િાક્સ  િળી જાય, પસ્સને્ટજ આવે, એના િાટે 

થરોડી િિેન્ત કરી લઉં. પપ્ા, િંુ થરોડંુ વાંચી લઉં કે 

પિેલા ્તિલા શીખું ?’ ્તરો એ જ પરો્તે કિેશે ‘ના, ના ! ્ું 

વાંચી લે પિેલા.’ પછી કિેવાનું વેકેશનિાં ફ્ી ટાઈિ છે, 

એિાં િારે િારરો સ્ટડી કરવરો જ છે. અને િેસ્ટ, પછી ્ું 

અહિયા આવી જજ.ે સરસ િધી ભક્્ત િરોય ને ્તરો 

એિાં ્ું ્તિલા વગાડજ.ે ્તને આવડશે ને ? લાવયરો છે 

કે ્તિલા ્તારા ? 
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પ્રશ્કતતા : એ જ.

પૂજ્યશ્ી : એટલે શું ? ્તરો કિે આપણરો હિસાિ છે રાગ 

દે્ષનરો. એટલે ઊંચાિાં ઊંચરો ઉપાય, છેલલાિાં છેલલરો ઉપાય િ્તાડુ 

છંુ. િમિીને કિેવાનું ્ું આત્ાનું જ્ાન લે અને પપ્ાના રિમ્તક્રિણ કર. 

આિાં કેવું છે કે એ લરોકરોને રાગ છે ્તારી ઉપર અને રાગિાં પછી 

અપેક્ા જન્ે કે ‘ભાઈએ આિ ્તરો કરવું જ જોઈએ ને’. અપેક્ા પછી 

કરોઈ ડદવસ પૂરી થાય, કરોઈક ડદવસ ના ય પૂરી થાયને ? એ પૂરી થવું 

એ સંજોગાધીન છે. એ િાણસના કાબુિાં નથી અને ના પૂરી થાયને 

ત્ારે એ જ વયક્્ત રિત્ે દે્ષ ઊભરો થાય. દે્ષિાં પછી ્ું ્તિલા ના 

શીખું ્તરોય દે્ષ ઊભરો થાય અને િીજુ ંકંઈપણ િગડે ્તરો પણ દે્ષ 

થઈ જાય એકદિ. કેિ ? કેિકે અપેક્ાથી ઊંધું થયું ! અને અપેક્ા 

કેિ િ્તી ? કેિકે રાગ િ્તરો. િવે આપણી દૃઝષટ શું જુએ કે ‘િારા પર 

કેિ ગુસસરો કરરો છરો ?’ પણ ્તિે આગળનું નથી જોઈ શક્તા કે પપ્ાને 

કેટલી િધી લાગણી છે આપણા િાટે ! રાગ છે, આપણે આ 

પરોઝિહટવ ભાગ જો્તાં નથી. પછી નેગેહટવિાં પડી જઈએ છીએ કે 

‘આ પપ્ા ્તરો િસ ! વા્તે વા્તે કચકચ કરે છે !’ િવે પ્વ્તરાગ ્તરો 

ક્ાંથી થઈ શકે ? સિભાવ ક્ાંથી લાવે ? આ જ્ાન િરોય ્તરો 

સિભાવ લાવી શકે અને પ્વ્તરાગ થઈ શકે. એટલે આપણે ્તરો 

એિના રાગિાં પ્વ્તરાગ રિેવાનું, આપણે સિભાવ રાખવાનરો. એ 

અપેક્ા રાખે ્તરો આપણે કિેવાનું ‘ચાલરો, આપણે એિને આનંદ થાય 

એવું કરરો.’ 

પપ્ાને જ ેિાિ્તિાં દુ:ખ થયું િરોય એ િાિ્તને સુધારવાનરો 

આપણે ભલે પ્રયત્ન કરીએ પણ અંદર રિમ્તક્રિણ કરવાથી શું થાય 

? કે એિનરો હિસાિ ચરોખખરો થાય છે. આ િાિ્ત સુધરે કે ના સુધરે 

પણ જો આપણરો હિસાિ પૂરરો થયરોને, ્તરો કરોઈ િાિ્ત દુ:ખ નિીં 

આપે. સિજાય ને ? 

િનિાં ને િનિાં રિમ્તક્રિણ કરવાનું કે “િે દાદા ભગવાન ! 

પપ્ાને િેં આ ્તિલા શીખવાનું પૂરં ના કયુું ્તેથી જ ેદુ:ખ થયું છે, 

્તેની િાફી િાંગુ છંુ. િને ક્િા કરરો. આવી ભૂલ નિીં કરવાની શક્્ત 

આપરો. એિને આનંદ રિે એવું થાય એવી કૃપા કરરો.” ્તરો આપણરો 
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દે્ષનરો હિસાિ પૂરરો થશે, પછી એ વઢે ્તરો દુ:ખેય નિીં 

થાય એકિીજાને. એિનુંય સુપરફલૂઅસ િશે કેિકે 

હિસાિ પૂરરો થઈ ગયરો. િમિી સાથે પણ હિસાિ પૂરરો 

થશે ્તરો એિનું ઓછંુ થઈ ગયું િશે. 

પ્રશ્કતતા : િને અંદરથી એવું જ લાગયા કરે છે 

કે િંુ આટલી કરોઝશશ કરં છંુ એિને ખશુ કરવાની પણ 

એ ખશુ થ્તા નથી. એટલે દરવખ્તે િને ભરોગવટરો 

આવયા કરે છે. 

પૂજ્યશ્ી : આિાં િે ભાગ પડે છે. એક ્તિલાનું 

અથવા ્તરો કરોઈ કાય્સ પૂરં કરવું એ કાય્સ સંજોગાધીન 

છે. રાગ, અપેક્ા એવા છે કે ્ું દસ પૂરં કરીશ ્તરો 

એિને દસથી પંદરની અપેક્ા ઊભી થશે. ્ું પંદર 

સુધી પિોંચીશ ્તરો એિને પંદરથી વીસની અપેક્ા 

થશે. કારણ રાગ છે અને રાગ મૂળિાંથી ખલાસ નથી 

થ્તરો. એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ ? અપેક્ા રિિાણે 

પ્રયત્ન કરરો, પૂરી કરી આપરો એનરો વાંધરો નથી. પણ 

જોડે જોડે રિમ્તક્રિણનું જોર િારરો. એનાથી રાગ-દે્ષના 

હિસાિ ઓછા થશે અને અપેક્ા ઓટરોિેહટક ઓછી 

થશે. પછી ભરોગવટા ઓછા થશે. એટલે ઉપાયિાં 

આટલું જ છે કે એિની અપેક્ા રિિાણે પૂરં ન થયું ્તરો 

રિમ્તક્રિણ કરવાનું. પેલા (િિારના) ઉપાયિાં જોર 

નિીં િારવાનું, પણ સાધારણ પ્રયત્ન કયયા કરવાના ! કે 

ચાલરો ટાઈિ િશે ્તરો ્તિલાનું ય કરીશ. ્તારે 

ભણવાિાં થરોડંુ રીલેક્શેન જોઈ્ું િરોય ્તરો થરોડા 

્તિલા વગાડી લેવાના. પછી પપ્ા સાંભળે કે ‘ઓ િરો 

! આ ્તરો કરે છે, િરરોિર છે.” પણ યુ આર ચેનનજગ યરોર 

વક્સ , એનડ ચેનજ ઓફ વક્સ  ઇસ અ રીક્રીએશન. સિજાયું 

ને ? ટી.વી., છાપા ને િેગેિીન જોવાને િદલે જરા 

્તિલા વગાડી નાખવાના, એટલે રિેક્ક્સેય થઈ જાય.

પણ એ વસ્ુથી એમને સનો રકા સમાધાન 
થશે જ એવું નહીં બને. કેમકે મૂળમાં રાગ છે ને 
એરલે બીજી અપેક્ા, ત્ીજી અપેક્ા ઉભી થશે. 
્ું ક્ાં પહોંચીશ પછી ? મારે આપણે પ્રયત્ન 
ભલે કરીશું પણ એને બદલે અંદર દદલમાં 
રાખીશું કે મારે એમના પ્રતતક્રમણ કરવા છે. 
રાગ-દ્ષેમાં સમભાવ રાખવનો છે. 
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૧૯૯૬ કે ૧૯૯૭ ની વા્ત છે. નીરિાને સત્સંગ 

િાટે દુિઈ જવાનું િ્ું. હટડકટ લેવાઈ ગઈ િ્તી અને 

પ્વિા આવવાના િાકી િ્તા. સાિેથી એક ભાઈએ 

કહું િ્ું કે અિે પ્વિા િરોકલાવી દઈશું પણ 

નીકળવાના આગલા ડદવસ સુધી પ્વિા િાથિાં ન 

આવયા. પ્વિા ના આવે ્તરો આખી હટરિપ કેનસલ કરવી 

પડે. ખૂિ રિયત્નરો કયયા પછી સવારના ૮ વાગયે પ્વિા 

િળયા અને ૧૦ વાગયાની ફલાઈટ િ્તી. આવી રી્તે 

નીરિા દુિઈ પિોંચયા. 

પછી ત્ાં પિોંચીને જિેને ત્ાં રિેવાનું નક્ી 

થયું િ્ું, એિણે કહંુ કે અિારે ત્ાં કરોઈ વયવથિા 

નથી. પ્વદેશિાં પિોંચીને રિેવાની વયવથિા ના થાય ્તરો 

કરોઈને પણ ચચ્તા થાય ! પણ નીરિાને જરાય ચચ્તા કે 

અપિાન જવેું ના લાગયું. આ િાજુ વયવથિા કરનારા 

આપ્તપુત્ભાઈને પ્વચારરો આવ્તા િ્તા કે નીરિા િાટે 

રિેવાનું િવે શું કરવું ? જટેલા લરોકરોને ઓળખ્તા િ્તા 

એિનરો કરોને્ટક્ પણ થ્તરો નિરો્તરો. એવાિાં, કરોઈ 

િિાત્ાના સગાના ઘરે નીરિાની રિેવાની વયવથિા 

થઈ ગઈ. પછી નીરિા જિેના ઘરે જાય, ત્ાં નાનકડા 

નીરુમાનું નનિપેક્ જીિન
િરોલિાં લરોકરોને િળે, દાદાની વા્તરો કરે અને ગણયા-

ગાંઠ્ા લરોકરોની જ્ાનપ્વચધ થાય.

કરોઈપણ અપેક્ા વગર નીરિાએ જ ેજ્ાનિીજ 

વાવયા િ્તા એનું ફળ આજ ેજોવા િળે છે. 

જટેલા જ્ાન પામયા, ્તેિના થકી દાદાશ્ીના 

પુસ્તકરો વિેંચાયા. એ વાંચીને ઘણા લરોકરો જ્ાન પામયા 

અને આજ ેદુિઈ એક િરોટંુ સેન્ટર િની ગયું છે. 

આવી મશુકેલીઓ િધાના જીવનિાં આવે. 

આપણાય જીવનિાં આવ્તી િરોય, જયારે આપણને 

જોઈએ એવરો રીસપરોનસ ના િળે, સપરોટ્સ  ના િળે અને 

ખૂિ અડચણરો આવે. પણ ત્ારે આપણે ભાંગી 

પડીએ. જયારે નીરિાની ખુિારી એવી ને એવી જ રિે ! 

ગિે ્તેવી મશુકેલી આવે, રિેવાનું અને ખાવા-પીવાનું 

સચવાય કે ના સચવાય, એક જ્ાની ્તરીકે નીરિાને 

કરોઈ ઓળખે કે ના ઓળખે, એિના ચિેરા ઉપર કશરો 

ફરક જ ના િરોય ! એ જ ખુિારીથી ્તેઓ દાદાનું કાિ 

કયયે જાય અને સાથે દરેક વયક્્તઓ િાટે એટલરો જ 

રિેિ િરોય ! સંપૂણ્સ નનરપેક્ જીવન જ જોઈ લરો !



 - દાદાશ્ી
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“ક�ોઈ જાતની અપોક્� નહીં અોવું જીવન !! 
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ક�ોઈપર જાતન�ો ડ�ઘ ત�ં ન� હ�ોય.”
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િંુ પિેલા કરોઈની સાથે જલ્ી િરોલ્તી ન િ્તી. પણ એક વખ્ત િંુ સિર 

કેમપિાં આવી ત્ારથી દીદી સાથે િારી સૌથી વધારે વા્ત થ્તી ગઈ. જિે જિે દીદી 

સાથે પડરચય વધ્તરો ગયરો એિ એિના પરોઝિહટવ દેખા્તા ગયા. િને થ્ું કે દીદી 

િને સિજ ેછે, િારી વા્તરો સાંભળે છે. પછી ધીિે ધીિે િને એિ થવા લાગયું કે િંુ 

જ્યારે દીદીની આસપાસ િરોઉં ત્ારે એિણે િારી સાથે વા્ત કરવી જ જોઈએ, િને 

િરોલાવવી જ જોઈએ અને જો એ િીજા સાથે િરોલે કે વા્તચી્ત કરે ્તરો િને ઈષયયા 

થાય. િને એટલું જ જોઈ્ું િ્ું કે િારી સાથે કરોઈ સારી રી્તે વા્ત કરે અને એ દીદી 

કર્તા િ્તા, એટલે િને એવું લાગયું કે એ દીદી િારા િાટે જ છે ! પછી એક વખ્ત 

એવું િનું કે દીદી િરોિાઈલિાં વા્તચી્ત કર્તા કર્તા િારી િાજુિાંથી જ નીકળયા. 

એિનું ધયાન િારા ઉપર ન િ્ું એટલે સવાભાપ્વક રી્તે એિણે િને ન િરોલાવી કે ન 

િારી સાિે જોયું. આવું િે વખ્ત િનું એિાં ્તરો િને ખૂિ જ ભરોગવટરો આવયરો. અંદર 

ગુસસરો આવયરો કે ‘િવે દીદી સાથે િરોલવું જ નથી િારે !’

યુથ અનભુિ

 પછી િારરો જ ભરોગવટરો વધ્તરો ગયરો. જ્યારે એ દીદીને 

જોઉં ત્ારે િને યાદ આવે કે એિણે િને ન િરોલાવી. િીજી િાજુ 

િને રીયલાઈિ પણ થાય કે િને આટલરો ભરોગવટરો છે, િેચેની 

થાય છે, શાંમ્ત નથી પણ એ દીદી ્તરો કેવા શાં્ત દેખાય છે ! િેં જ 

િાથે કરીને ઉપાચધ વિરોરી લીધી છે. એનાજલજસસ કર્તા ખિર 

પડી કે આ િારી અપેક્ા છે કે એિણે િને િરોલાવવી જ જોઈએ. 

પછી એ દીદીને િંુ સાિેથી એક ડદવસ િળવા ગઈ ્તરો એિનું 

િીિેપ્વયર ્તરો પિેલા જવેું જ રિેિવાળું િ્ું. ત્ારે િને સિજાયું 

કે દીદી િાટે ્તરો િધા સરખા જ િરોય, એિને એવું કંઈ જ ન િ્ું.
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અપેક્ષાઓથી ભરેલી છે, જિંદગી મારી – તમારી,
સામાએ વત્તવું એમ, િંવેી ઈચ્ાઓ મનની મારી !

મમમી, પપ્ા કે પછી મમત્ો માટે કરીએ કોઈ કામ,
ત્યાં બદલાની આશા, આપણે રાખીએ શું કામ ?

રાગ છે જ્યાં, લગાવ ને અપેક્ષા વધશે ત્યાં ઘણી...
ન પૂરી થાય તો દ્ષે થાય, ને જાય પછી ભેદ પડી.

માણસ તો છે, સંજોગોને આધીન એટલું જાણિં,ે
પૂરી ન થાય અપેક્ષા, એમયાં દોષષત એને ન માનિં ે!

અપેક્ષા રાખીએ છે સામે પક્ષે, ભીખ મયાંગયા સમાન,
રાખી તે અપેક્ષા તો એમયાં, ભૂલ તારી જ એમ માન.

ન થાય Expectations પૂરી, તો Let go કરી દેિં,ે
બનું િં ેકંઈ એને, એડજસ્ટ થઈ સવીકારી લેિં.ે

થાય અપેક્ષાઓ શૂન્ય, જઈએ એક પછી એક ઘટાડતા,
ભાવ ન બગડે સામા પ્રત્ે, જઈએ એમ જ્ાન ગોઠવતા.

ન હોય પ્રેમમયાં અપેક્ષા કદી, ને ન હોય પ્રેમ સાપેક્ષ,
જીવન તો હોય જ્ાનીઓ િંવેું, અહો કેવું નનરપેક્ષ !

ØëØëÞë ÝðäëÞù ¦ëßë
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