મરો યાં સુધી

વો
–ગુણવ ત શાહ

તીબેટમાં એક લોકકથા ચલીત છે. સમુ માં યાંક કાચબો તરતો હોય છે, જ ે દસ હ ર
વષમાં એક વાર પોતાનું ડોકુ ં પાણીની સપાટીની બહાર કાઢે છે. સમુ માં યાંક લાકડાનું એક
ચકરડુ ં તરતું હોય છે. કાચબો યારે ડોકુ ં બહાર કાઢે યારે એ ચકરડુ ં એની ડોકમાં પરોવાય
તે ઘટના જ ેટલી દુલભ છે, તેટલી જ દુલભ ઘટના મનુ ય વન ા
એટલું તો મુ યવાન છે કે એની આગળ બી
મૃ યુ જ ેટલી ની ીત ઘટના બી
લખેલું : ‘મરો યાં સુધી

બધી બાબતો ગૌણ બની
કોઈ નથી. સાધુચરીત

વો.’ આ વા યમાં સા , તા

થાય તે ગણાય.

ય
વન

ય છે.

ીકાંત આ ટે એ એક પ માં

અને રળીયામણા

વનનો મમ સમાયો

છે. આપણે ખરા અથમાં ‘ વીએ’ છીએ ખરા ? ‘ વી ખાવું’ અને ‘ વી જવું’ એ બે બાબતો
વ ચેનો તફાવત સુ મ છે. સુ દર રીતે
જ ેઓ
તબીયત અશુ

વવું એ

યેક મનુ યનો વીશેષાધીકાર છે.

મ વી નથી એવા સૌએ તબીયતની

ળવણી માટે મથવું પડે છે.

મ વીની

પાણી અને અપુરતા આહારને કારણે બગડે છે. બુ ી વીની તબીયત બેઠાડુ

દીનચયા અને અતી–આહારને કારણે બગડે છે. મ વી અને બુ ી વી ઉપરાંત એક ી
પણ વી તરતો

વગ

ય છે. એ છે, ધન વી સુખવાદી લોકોનો વગ. ધન વી સુખવાદી લોકોનો વગ

ખુબ ખાય છે, ખુબ પીએ છે અને ખુબ ખચ છે. આ ણે વગના લોકોમાં સંતાયેલો એક નાનો વગ
એવા લોકોનો છે, જ ેઓ આરો યમય

વન માટે શું કરવું તેની સમજણ ધરાવે છે. આ વગના

લોકો મરે યાં સુધી માણમાં સારી રીતે
ડરનારા છે. આવા લોકો હવે ખાસા

વવા માટે મથનારા છે. તેઓ માંદગીના ખાટલાથી

ગી ગયા છે. તેઓ ખાય છે; પણ ખાતી વખતે કૅલરીનું અને

લડ– યુગર–લેવલનું યાન રાખે છે. તેઓ વજનકાંટાનો આદર કરે છે. તેઓ ઝડપભેર ચાલવા
માટે સવારે નીકળી પડે છે. તેઓ યસનથી દુર રહે વા ઉ સુક છે. તેઓ સાધુ નથી; તોયે સંયમ
ળવવાની કળાનું મહ વ સમજ ે છે. તેઓ નીયમીતપણે લડ–ટે ટ કરાવે છે. તેઓ ચા કે કૉફીના
કપમાં માંડ અડધી ચમચી ખાંડ નાખે છે. જ ેઓ આરો યની
લોકોનાં

ળવણી માટે

ગી ચુ યા છે તેવા

વનમાં ઘડપણનાં અણગમતાં પગલાં થોડાં મોડાં થતાં હોય છે. એમની ફુ ત ને ઉમરનો

અભીશાપ નડતો નથી. આ

ગૃત લોકોની સં યા ધીમી; પણ ચો સ ગતીએ વધી રહી છે. વીમા

કં પનીઓના આ વહાલા ાહકો મેડીકલ ટોર પર ભા યે જ
પૈસા અને કૅલરી યો ય રીતે ખચ

ય છે.

ણે એવા નાગરીકોની સં યા વધતી રહે તે ઈ છનીય

છે. આળસુ કોને કહે વો? જ ે મનુ ય શરીરમાં પધરાવેલી કૅલરી ખચવામાં કં જુસાઈ કરે તે આળસુ
કહે વાય. રોગની સાવકી માતાનું નામ આળસગૌરી છે. દેશમાં કરોડો ગરીબોને આળસ મરડવાનો
વૈભવ મ ો નથી. તેઓને કદી ડાયાબીટીઝ થતો નથી. એ તો સુખી–સ પ

લોકોને લાડકો રોગ

છે.
આપણા શરીર સાથેનો આપણો પરીચય ઉમર સાથે વધતો રહે વો
એને માટે ‘ કૃ તી’ શ દ યોજ ે છે.

ઈએ. આયુવદના વૈ

યેક માણસ પોતાની આગવી ‘ કૃ તી’ લઈને જન યો છે.

‘ કૃ તી’ કેવળ શારીરીક નથી હોતી; એ માનસીક અને આ યા મીક પણ હોય છે. માણસ પોતાની
‘ કૃ તી’ને પામી

ય તો અડધા રોગો આપોઆપ ટળી

ય, ોધી

કૃ તીનો માણસ રોગને

આમ ણ આપતો હોય છે. અશાંત

કૃ તીનો માણસ લડ ેશરને નોતરતો હોય છે. જુ ઠુ ં

બોલનારને ખબર પણ નથી પડતી કે

યેક જુ ઠ એના મનો–આ યા મીક લયને ખોરવે છે. રોગ

એટલે જ લયનું ખોરવાવુ.ં આમલોકો જ ેને ‘તબીયત’ કહે છે, તે મા શારીરીક બાબત નથી. શરીર,
મન અને આ મા(માં લો) વ ચે અતુટ સ બ ધ રહે લો છે. કોઈ માણસ ખુન કયા પછી ઘરે આવીને
છાનોમાનો સુઈ

ય; તોય તેને માં લાને પહ ચેલી ખલેલ મનને વી ુ ધ કરે છે અને વી ુ ધ મન

શરીર પર સીધી અસર પહ ચાડે છે.
બચવામાં મનુ યની સહજ
અખીલાઈપુવક

ડાણથી વીચાર કરીએ તો જ ર સમ ય કે રોગથી

ામાણીકતાનો ફાળો નાનોસુનો નથી હોતો. આરો યને આવી

વાની કળા વીકસે તો વ થ રહે વાનું શ ય બને. વ થ હોવા સાથે વા યનો

આવો ગાઢ સ બ ધ છે. ‘ વા ય’ માટે અં ે માં યો તો ‘હે થ’ શ દ સાવ અધુરો છે.
વા યનો સ બ ધ તન, મન અને માં લા સાથે રહે લો છે.
આપ ં શરીર રોજ રોજ સતત આપણને કશુંક કહે તું જ રહે છે. થોડોક સમય વીતે એટલે
મોટુ ં આંતરડુ ં કશુંય બો યા વગર શાંત અણસારા મોકલીને કહે છે : ‘હવે તું બધાં કામો પડતાં
મુકીને, સંડાસ તરફ ચાલવા માંડ.’ ઘણા લોકો એ અણસારાનો અનાદર કરીને કામમાં રોકાયેલા
રહે છે. આમ કરવું એ મોટા આંતરડાનું અપમાન છે. આ જ રીતે આપણને તરસના, ભુખના,
થાકના, અપચાના, માથાના દુખાવાના અને પેટ ભારે હોવાના અણસારા મળે છે. એ અણસારા

આપણને શ દોના મા યમથી કે ક યુટર ારા મ ા હોત તો આપણી સમજમાં ઝટ આવી

ત.

કૃ તીના અણસારા સાવ બોલકણા નથી હોતા. એ જ રીતે કોઈ ખોટુ ં કામ કરતી વખતે પણ
માં લાના અણસારા મળે છે.

કૃ તીના આવા સુ મ અણસારા, એ તો માં લાએ મોકલેલા

અણસારા ગણાય. આવા અણસારાની અવગણના કરવી એ પણ એક

કારની ‘ના તીકતા’

ગણાય. ‘તબીયત સારી છે’ એમ કહે નાર વા તવમાં કહી ર ો હોય છે કે : ‘ભગવાનની કૃ પાથી
તન, મન અને માં લાને શા તી છે.’
ગી ગયેલા માણસને જ ે સમ ય છે, તે યારે ક દા તરને પણ નથી સમ તું. આપણી
છાતીમાં મુકવામાં આવેલા બે ફુ ગાને ફે ફસાં કહે છે. ડા
વારં વાર બનવું

ાસ ારા એ ફુ ગા ખાસા ફુ લે તેવું

ઈએ. ખરી ભુખે ખાવાની ટેવ પડે તો, વાદનું સૌ દય

તો પરસેવો વળે તેવો

મ શરીરને મળવો જ

મે. દીવસમાં એક વાર

ઈએ. એ માટે કસરત અનીવાય છે. ચાલવાની

કસરત પણ કેવળ શારીરીક કમકાંડ શા માટે બને? સવારે માણસ ચાલવા નીકળે યારે દેવદુતો
એના કાનમાં સારા સારા વીચારો કહી

ય છે. માફકસરની સે સ ત દુર તી માટે ઉપકારક છે.

ખાંડ–મીઠુ–ં તેલ–મરચું પેટમાં જ ેટલાં ઓછાં પધરાવીએ તેટલો લાભ છે. તેલના ભાવ વધે તેમાં
સમાજને લાભ છે. રસોઈઆઓ જમણ વખતે ખાંડ–મીઠુ–ં તેલ–મરચું છુ ટથી ધમકાવે છે. તેઓને
કોઈકે તાલીમ આપવી

ઈએ. આરો યને એક અવસર આપવાની જ ર છે. ઘણા લોકો ખાઈ

ખાઈને મરે છે, ઘણા પી–પીને મરે છે. ઘણા કમાઈ–કમાઈને મરે છે. બહુ ઓછા

વી– વીને મરે

છે!
રોગ ગમે યારે ગમે તે દીશામાંથી વાઘની માફક ાટકે છે. આ બાબતે માણસ લાચાર છે.
તોયે સાવ લાચાર નથી. એની પાસે રોગ સામે લડવા માટે એક શ

છે : ‘ તીકારશ તી.’ એ

શ તી ન ઘટે તેનું માણસે યાન રાખવું ઘટે. આ ણે મલેરીયા નથી થયો એનો અથ એટલો જ કે,
તમારા શરીરમાં રહે લા

ેતકણની વીરાટસેનાએ, એ

ણ સુધી મલેરીયાનો મુકાબલો કરવામાં

સફળતા મેળવી છે. લોકો વાતવાતમાં એ તીકારને ‘રે ઝી ટ સ’ કહે છે. આરો યની સંક પના
વીશાળ છે અને તેમાં રે ઝી ટ સ એક અતીમહ વનો અંશ છે. રે ઝી ટ સ ખુટી પડે યારે કોઈ પણ
રોગ આપણા પર તુટી પડવા આતુર હોય છે. એમાં કોઈ પસંદગી નથી હોતી.
ડૉ ટર ન હોય છતાંય વ થ માણસને કેટલાક એવાં સ યો જડે છે, જ ેનો વીકાર મેડીકલ
સાય સ પણ કરે છે. યાન પણ આરો ય માટે ઉપકારક છે, એવું હવે વીકારાય છે. અદેખાઈ

કરનારને એસીડીટી થવાનો સંભવ વધારે રહે છે. ચપળતા સારી; પણ બીનજ રી ઉતાવળ અને
હાયવોય રોગની આમ ણપ ીકા બની રહે છે. મન અને શરીર વ ચેની પર પરતાની એક
સાબીતી રોગ છે અને બી

સાબીતી આરો ય છે. ડૉ ટરો યારે ક તાણમાં રહે તા હોય છે.

ખમકારક ઓપરે શન કરતી વખતે ડૉ ટર ખાસી તાણમાં હોય છે. ડૉ ટર માટે તે ોફે શનલ
હે ઝાડ ( યાવસાયીક

ખમ) ગણાય. આપ ં મન કદાચ વાજબી તાણ સહન કરવા સ મ હોય છે.

માણસનું શરીર એના માલીકની નાની ભુલો માફ કરવા જ ેટલું ઉદાર હોય છે.
જ ે માણસ ડૉ ટર ન હોય તે વધારે તો શું લખી શકે ? આજના સુખી માણસને રોગ તરફ
ધકેલનારી ઘટનાને ‘પાટ ’ કહે છે. બાબાની વષગાંઠ હોય કે લ તીથી હોય, લોકો પાટ ગોઠવવા
આતુર હોય છે. આનંદ વહચવો એ એક વાત છે અને દેખાડો કરવો એ બી
રીસે શનમાં વાનગીઓની લાઈન લાગી

વાત છે. લ ના

ય છે. માણસનો ર ોસ ો સંયમ પણ તુટી પડે છે.

પાટ માં ખાધા પછી બીજ ે દીવસે પેટ બગડે છે. જ ેનું પેટ બગડે તેનો દીવસ બગડે છે. આવા
કેટલાય બગડેલા દીવસો ભેગા થાય યારે
સા
‘આખુ’ં , એમ

વન બગડે છે.

હોવું એટલે શું ? શ દકોશમાં ‘સાજુ ં’ એટલે ‘ત દુર ત’, ‘ભાંગલ
ે ું નહ એવુ’ં અને
ણ અથ આપવામાં આ યા છે. આમ સા

હોવાનો સ બ ધ કેવળ શારીરીક

ત દુર તી સાથે નથી; પણ આપણા સમ (અખીલ) અ તી વની ત દુર તી સાથે છે. તા
એટલે મનથી ફુ ત વાળા હોવુ.ં વ થ હોવું એટલે માં લાના મી હોવું.

હોવું

વન સાજુ ,ં તાજુ ં અને

વ થ હોય તો જ સુખ ટકી શકે. ખરી ભુખે ખાવુ,ં તરસ લાગે યારે પાણી પીવું અને થાક લાગે
યારે ઘી જવું ! શું સાવ સહજપણે આ ણે બાબતો પાળવામાં કોઈ ક પહ ચે ખ ં ? ખાટલામાં
પ ા પ ા લાંબા સમય સુધી કણસવાનું ક

ટાળવા માટે પણ આરો યને એક વાર અવસર

આપવો સારો.
આરો યની ચાવી મને જડી છે. સાવ ટુકં માં તે અહ
રોજ ચાલવાનું રાખો.
પરસેવો વળે યાં સુધી ચાલો.
શ આતમાં સુગર બળે છે
અને પછી ચરબી બળે છે.

તુત છે :

જ ે બ ું તે ફ ું !
‘ચલના

વન કા નામ,

ચલતે રહો સુબહ–શામ!’

–ગુણવ ત શાહ
લેખકના સી

પુ તક ‘મરો યાં સુધી

વો’ ( કાશક : આર. આર. શેઠ,

મુ બઈ (022-2201 3441) અને અમદાવાદ (079-2550 6573) Website :
www.rrsheth.com eMail : sales@rrsheth.com ;
પીયા 125;

થમ

કાશન :

પૃ

સં યા : 152 કીમત :

યુઆરી 2004–બાવીસમું

કાશન ઓગ ટ-

2017)માંથી પહે લું કરણ પાન 1થી 5 ઉપરથી સાભાર... ..ઉ મ.મધુ ગ ર..
આ પુ તક વીશે એક ન ધ :
‘મરો યાં સુધી

વો’ પુ તક અનેક રીતે અન ય છે. 2004માં એની પહે લી

આવૃ ી છપાઈ 2250 નકલોથી. અ યારે મારા હાથમાં ઓગ ટ 2017માં પુનમુ ીત
થયેલી તેની તા

બાવીસમી આવૃ ીનું પુ તક છે. ‘ગુજરાતી બે ટસેલર’ તરીકે

નામના મેળવનાર આ પુ તકની લગભગ 65 હ ર જ ેટલી નકલો વેચાઈ છે. ગુણવ ત
શાહનાં દીકરી ડૉ. મનીષા મનીષે એનું સ પાદન કયુ છે.
‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ને નવું પુ તક તા કાલીક મેળવી આપવા બદલ અમેરીકાવાળા
ેમભાઈ પટેલનો ને તેટલી જ વરાથી તે મોકલી આપવા બદલ કાશક આર. આર.
શેઠનો ખુબ આભાર. ..ઉ મ.મધુ ગ ર..
લેખક સ પક :
–ગુણવ ત શાહ

સંપક : ‘ટહુ કો’–139–વીનાયક સોસાયટી, જ ે.પી. રોડ, વડોદરા–390 020
લેખકનો લોગ : https://gunvantshah.wordpress.com/

♦●♦
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‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,42,30,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 84,71,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 9,58,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 7,32,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com

@ @ @ @ @ @@

@@

