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THE ELOQUENT
A  M U L T I L A N G U A L  N E W S  M A G A Z I N E

હાલનાં સમયમાં �ુંટણીનો માહોલ �ુજરત ખાતે ઉ�સવ ની જેમ �મી
ર�ો છે. લોકશાહ�નાં આ ઉ�સવ માં નવમતદાતાઓ થી લઇને
�ૌઢમતદાતાઓ �ુંઝવાય તેવી �ુંટણી જોવાઇ રહ� છે. આવા સમયે મારે
સૌ મતદાતાઓ ને એક જ વાત કહેવી છે, કે તમાર� યો�ય �ુઝ�ુઝ અને
આવનારા ભ�વ�યને �યાને રાખીને મતદાન અવ�ય કરજો.

Editor's
Notes
The Eloquent Magazine

આપસૌના સાથ સહકાર અને વાંચકો નાં �ેમ અને ��તસાદ થી "ધી
એલે�વંટ" મેગેઝ�ન�ું �થમ એ�ડશન સફળ ર�ું. એ બદલ આપ સવ�નો  ધી
એલે�વંટ પ�રવાર તરફ થી �ુબ �ુબ આભાર �ય�ત ક� છુ� .  અને આ સાથે
જ "ધી એલે�વંટ" મેગેઝ�ન ના ��તીય એડ�શન "સાહસ-�નણ�ય-�વજય"
ને આપ સમ� ���ુત કરતા આનંદ ની લાગણી અ�ુભ�ું છુ� . 

The Eloquent  નાં આ અંકમાં આપ �ુગો �ુગોથી �ુ���ું માગ�દશ�ન
કરનાર� તેમજ આવનારા �ુગો �ુગો �ુધી માનવમા��ું માગ�દશ�ન કરવાની
�મતા ધરાવતી માંં ગીતા નીજ�મજયંતી આવી રહ� છે તે ઉપલ�માં તેમના
આ�શષ સાથે ��તીય અંકની શ�આત કરવા જઇ ર�ા છ�એ.

એ પછ� વાંચકોનાં �વ�વધ રસ�દ �વષયોને આવર� લેતા લેખ અમારા
�ન�ણાત અને અ�ુભવી લેખકો �ારા ���ુત કરવામાં આ�યા છે જે આપને
અમારા મા�યમ �સવાય બીજે �ાંય નહ� મળે.  �વ�વધ રસ�દ �વષયો સાથે
The Eloquent મેગેઝ�ન �ું નવે�બર ૨૦૨૨ એ�ડશન "સાહસ-�નણ�ય-
�વજય" મારા� વડ�લોનાં આ�શવા�દ, માગ�દશ�ન સહ યોગે�ર �ી �ૂ�ણ તથા
�ી ક�ભંંંજન દેવ નાં ચરણોમાં અપ�ણ કર� સૌ વાંચકો સમ� રજુ કર� ર�ો
છુ� .

Shivam Vipul Purohit



यदा  यदा  �ह  धम��य
�लान�  भव�त  भरत
अ�यु�ानम्  अधम��य
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"ગીતા સમથ� િવચાર"

GEETA IS NOT THE 'BIBLE OF HINDUISM
BUT IT IS THE BIBLE OF HUMANITY'

Seniour Journalist

EXCLUSIVE
ARTICLE

િવપુલ પુરો�હત

એક અનોખંુ આહવાન ગીતાએ કયુ� �દાન , �વનની દ�વાદ�ડ� માનવ ને મળી મહાન , યુ�ાય �ૂતિન�ય,યુ�ાય
�ૂતિન�ય,.... 

�વન એક સં�ામ છે, સમથ� બની લડવા જ�ર છે સમથ� અને �ભાવી �વચારોની, પણ આજે આવા �વચારો �ાંથી મળ� શકે?
જે ખરેખર �વનના તમામ સંઘષ�મા ટક� રહેવાની �હ�મત આપે. �યારે નજર સમ� આવે છે, �ીમદ ભગવ� ગીતાના �વચારો..

   ગશર �ુદ એકાદશી ના �દવસે કુ��ે�ની રણ�ૂ�મ પર આશરે 5000 વષ� �ૂવ� �ી કૃ�ણએ
અજુ�નને �ન�મ�ે બનાવી સમ� માનવ �તને ગીતા ના �વચારો �પી સંદેશ આ�યો હતો: �વન
રડવા માટે નથી ,ભાગી જવા માટે નથી, �વન હસવા માટે છે, રમવા માટે છે, �ુસીબતોની સામે
�હ�મતથી ઝઝૂમવા માટે છે, તેમજ અખંડ આશા અને અ�ૂટ ��ા ના બળે �વન �વકાસ કરવા
માટે છે. આ સમથ� ગીતા �વચાર માનવ મા�ને �વનમાં ��ત �ણે આવતા નાના મોટા સં�ામ
સામે �હ�મતથી ઊભા રહેવાની શ��ત બ�ે છે. �ીકૃ�ણના �ુખાર�વ�દ માંથી નીકળે�ું આ અ�ૃત
ગીત અનેકોના �વનમાં સંગીત �નમા�ણ કરે છે, �ન��ાણ લોકોમાં �ાણ �ૂરે છે અને �ૃત �વન
કરતા �વંત �ૃ��ુ �ે� છે , એ વાતની માનવ મા�ને �તી�ત કરાવે છે.

આવા �સ�હ �ૃ�� �નમા�ણ કરતા સમથ� ગીતાના �વચારોનો �ભાવ હ�રો વષ� પછ� આજે પણ
�ેરક અને માગ�દશ�ક છે. ભારત વષ�ની પર�પરામાં થયેલા �ૂરવીરો�ું ગાન છે ગીતા, �ચંડ
કમ�યોગી ઓ માટે માગ�દશ�ક છે ગીતા, ભ�તો માટે આ�ાસક અને �ાનીઓને તેમાં સમા�ધ છે.
�વ�ુ� ચૈત�યના �ુખાર�વ�દ માંથી નીકળેલા શ�દો હોવાથી ગીતાની લીટ�એ લીટ� મં� છે. આ
છે, ગીતાના �વચારોની મહ�ા. અને તેથી જ આજે હ�રો વષ� પછ� મા� ભારતમાં જ નહ�
પર��ુ સમ� �વ�ના �ુ� જનો ભાવ�ૂણ� અંતઃકરણથી ગીતા જયંતી ઉ�સવ દર વષ� ઉજવે છે.
અને હા કોઈપણ �ંથનો જ�મ�દવસ ઉજવાય એ કદાચ સમ� �વ�માં ગીતાની આગવી
�વશેષતા જ કહ� શકાય.
વેદ ઉપ�નષદ અને ગીતા જેવા �ભાવી �વચારોના �વા�યાય નો ��ષ રાહ જ આપણને સમથ�
બના�વ શકે. એક જમાનો હતો નાનપણ થી જ આવા તેજ�વી ગીતાના �વચારો તપોવન મા
આપતા હતા. આવા તપોવનો ન� થયા. અને �વટ�બણા તો એ છે કે આપણે ગીતા�ું �ુ�તક
મા� ગોખમાં �ૂક� ચોખા ચંદન લગાવી �ૂક� રા��ું અથવા તો કોઈ �ું મરણ થાર �યારે ફ�ત
પારાયણ કરવા �ૂર�ું �સ�મત ર�ું. અને તે પણ સં��ૂત ન આવડ�ું હોવા થી �ુજરાતી શ�દો માં
લખાયેલ શ�દો યં�વત્ બોલાતા હોઈએ છ�એ. જો કે એટ�ું સમાધાન જ�ર મળ� શકે કે
�ૂ�ણ��ુ ભગવાન �વયં ના �ુખે ગવાયેલ ગીત ના શ�દો ગાવાથી માર� વાણી પ�વ� બને છે.

હ�રો વષ�નાં ઇ�તહાસમાં થી મહાન સંતો, ઋ�ષઓ, યો�ધાઓ, વૈ�ા�નકો, અંશાવતાર�ઓ
�વ�માં થયા તેઓે ના �વન માં ગીતાના �વચારોનો �ભાવ જોવા મળે છે. ગાંધી� �વપર�ત
સંજોગો માં "માં"ગીતા ના શરણે જતા હોવાની વાત ક�ુલી છે. અમેર�કા આજે મહાસ�ા છે,
�યાં ઉદાર,ઉ�ાત અને �શ�ત �વચારોની અસર પોતાના ઉપર હોવાની વાત �વીકારે છે, જે�ું
કારણ મહાન �વચારક ઇમશ�ન છે જેણે �વનના 48 વષ� અમે�રકાના કોન કોડ�  શહેરમાં ગા�ા
હતા. તેઓ �યારે ��લે�ડમાં થોમસ કાલા�ઇનને મ�ા �યારે કાલ�ઈલે ગીતા �ંથની ભેટ તેમને
આપી હતી. ઇ�તહાસે આ વાત ન�ધી છે. ઇમશ�ને ગીતાની �વચારધારા �ૂણ�પણે �વીકાર� છે.
આમ ગીતાના �વચારની અસર ઈમશ�ન પર છે અને ઇમશ�નના �વચારોની અસર અમે�રકા પર
જોવા મળે છે.સમ� �વ� સાહ��યમા ગીતા એ સવ��મ �ંથ છે, આ શ�દો છે ઈમશ�નના.
�વ�મા �ણીતા �ચતક મહા�મા થોરો એ ક�ું છે: 

�વ�નાં �ણીતા �ચ�તક  મહા�મા થોરોએ ક�ું છે: "ગીતાની સાથે સરખાવતા આખા જગત�ું
હાલ�ું બીજુ�  બ�ું �ાન મને �ુ�છ જણાય છે .હુ�  રોજ �ાતઃકાળે મારા �દય અને �ુ��ને ગીતા
�પી પ�વ� જળમાં �નાન કરા�ું છુ�". અરે એટ�ું જ નહ� દેશના �થમ ગવન�ર જનરલ તર�કે
વોરન હે��ટ��સ ઉપર ગીતામાં કહેલી �વચારધારા ની એટલી અસર પડ� તેમણે ચા�સ�
�વ��ક�સન નામના પોતાના મદદનીશને પાંચ વષ� માટે કાશી ભણવા મોક�યો અને �યારબાદ
1785 માં 'મરવા અને મારવા '�વશેના ટોચના �સ�ા�તો�ું ત�વ�ાન કહેવા વાળ� ગીતા�ું
ભાષાંતર ક�ુ�. આ બધા સાહેબો ના �માણ એટલા માટે આપવા પ�ા કે આજે ગીતા�ું વા�
�ાંક ટાકો તેના કરતાં �વદેશી સાહેબોના વા� ટાકો તો કહેવાતા ભણેલા લોકો તમને ડા�ા
સમજે આ એક �તની બૌ��ક અવનતી છે .

ગીતાના �વન સ�યો સાવ�જ�નક છે. ગીતાએ વૈ��ક �ંથ છે. Geeta is not the 'Bible
of Hinduism but it is the Bible of humanity'. છતાંય તમારો ધમ��ંથ કયો? એમ
કહ�ને આપણી મ�કર� ઉડાવતા લોકોને આપણે �હ�મતથી કહ� શક�એ કે 'ગીતા એ અમારો �વ�
ધમ��ંથ છે. ગીતા ભગવાને �વ�ુખે ગાઈ છે એ જ તે�ું વૈ�શ�ય છે. આવતીકાલે જો આખી
દ�ુનયાની એક સરકાર રચવામાં આવે તો ગીતાને જ �ુ�ય �ંથ તર�કે �વીકારવામાં આવે કારણ કે
એમાં �વ ,જગત અને જગદ�શ નો �વચાર કરવામાં આ�યો છે.

य�य��भू�तम�स�वं ....मम तेज�ॾशस�वम्।।જે જે વ��ુ ઐ�ય�વાળ�, શોભાવાળ�, બળ કે
અથવા �ાણવાળ� હોય, તે તે મારા તેજના અંશથી ઊપજેલી �ું �ણ. 

આ છે ગીતાના �વચારો ની સમથ�તા. આજે �ુરોપમાં બાઈબલ નહ� �ણનારો એક પણ નહ�
હોય, અહ� ગીતા ભા�યે જ કોઈ વાંચે છે! �ુરોપમાં 80% લોકો દેવળમાં જઈ �ાથ�ના કરે છે,
અહ� 10% પણ નથી કરતા ! ગીતા�ું કેવળ �ૂજન કરવાથી કે ચંદન ચોખાના લપેડા કરવાથી
ગીતા પર�વેનો આદર સા�બત નથી થતો.
હા એક આ�ાસન છે. આજના �ુગમાં પણ સં�ૂણ� �ીમદ ભગવ� ગીતાના �વચારો ને મા�ય
કર�, ઋ�ષ અને અવતાર પર�પરાને �નભાવતી �વા�યાય ��ૃ�� ભારત તેમજ �વ�ના અનેક
દેશોમાં ચાલી રહ� છે. જેના �ણેતા છે પરમ �ૂ�ય પાંડુર�ગ શા�ી આઠવલે(�ૂ.દાદા�) જેમની
આ પર�પરાને દાદા�ની જ ર��ત અને �ન�ત થી ચલાવતા �ૂજનીય જય�ી દ�દ�� ના માગ�દશ�ન
હેઠળ આજે પણ ગીતા જયંતીના �દવસે પ�રવારના લાખો ભાઈ બહેનો ગીતાના 18 અ�યાયના
પારાયણ કરે છે. લાખો �ુવક ,�ુવતીઓ અને બાળકો વકૃ�વ �પધા�, �નબંધ �પધા� અને �ોક
�પધા�ઓ ના આયોજનો થક� માં ગીતાના સમથ� �વચારોને સમ� અને �વનમાં લાવવા માટે
�ય�ન કર� �ીમદ ભગવ� ગીતા�ું સા�ું �ૂજન કર� ને જ�મ�દનને મનાવે છે.

હા ભારત ભરમાં અનેક�વધ �વ�વધ ધમ� સં�થાઓ
�ારા પણ ગીતા જયંતીને �વ�શ� ર�તે મનાવાય છે.

તો ચાલો આપણે પણ આ ગીતા જયંતી ના �દને ગીતા માટે લાયક બનવા સતત ગીતાનો
અ�યાસ કર�એ,ગીતા ના સમથ� �વચારો થી �વનને તેજ�વી બનાવીએ અને ��ુના લાડકા
દ�કરા બનીએ. માનવ �તને ��ુએ લાડકા ગણીને જ ગીતા આપી છે .ગીતાના �ેરક ,પાવન
અને સમથ� �વચારો �ારા આપણી લાયકાત સમ�એ અને આપ� �વન કૃતાથ� કર�એ.

"જય યોગે�ર " (પરમ �ૂજનીય દાદાના ગીતા ઉપર ના �વચનો માંથી .
લખાણ માં કે વા� માં �વસંગતા જણાય તે લેખક ની પોતાની છે)
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 जब  भी  धा�म�कता  म�  �गरावट
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पृ�वी  पर  �कट  होता  �ं।
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એની નાની નાની પા..પા.. પગલીથી જ સં�કાર�સ�ચનને મહ�વ આપવાથી, બાળક માનવ માંથી 'મહામાનવ' પણ બની શકે છે. આપણા બાળક�ું �વન બી�ને �ેરણા �ૂર�
પાડે એ�ું �ેરણાદાયી અને ઉમદા હો�ું જોઈએ.આ નવે�બર મ�હનો છે. દેશના �થમ �ધાનમં�ી �વ.પં�ડત જવાહરલાલ નહે��ના જ�મ�દન એટલે કે, 14 નવે�બરને
ભારતમાં 'બાળ�દન' તર�કે ઉજવવામાં આવે છે. પં�ડત�ને બાળકો ��યે અ�ૂટ �ેમ હતો. બાળકો તેમને �ેમથી 'નહે� સાચા' કહેતા. તેમને જણા��ું હ�ું કે તેમના
"જ�મ�દનને 'બાળ �દન' તર�કે ઉજવવામાં આવે." ભારત દેશના બગીચાની આ કળ�ઓ અને ��લોએ તેમને �ૂબ �ેમ આ�યો હતો. માતા-�પતા તર�કે જો બાળપણથી જ
આપણે બાળકના ઉછેરમાં �ેમથી સં�કાર�ું �સ�ચન કર��ું તો આ સં�કાર� બાળકો પણ આ�વન આપણને �ેમ આપશે. સમાજમાં ગવ� અપાવશે અને ભારત દેશ�ું
'અણમોલ ર�ન' સા�બત થશે...

     યાળાની શ�આત થઈ ગઈ છે. �દવાળ�ના તહેવારમાં ઘણા બધા બાળ ��લો મ�મી પ�પા સાથે �વાસે જઈ આ�યા હશે.વૅકેશનની મોજ પણ માણી લીધી હશે, અને હવે વૅકેશન �ૂ��
થઈ ગ�ું છે એટલ સવાર સવારમાં સરસ મ�ની �ુલાબી ઠ�ડ�માં નાના નાના �ુંદર મ�ના બાળ ��લો ર�ગબેર�ગી �વૅટર પહેર� વાનમાં, �ર�ામાં, �કૂલબસમાં શાળાએ જતા આપણે
જોઈએ છ�એ. �વાભા�વક પણે હવે �કૂલમાં જવામાં થોડુ�  જોર પણ પડ�ું હશે કે, આવી સરસ ઠ�ડ� ઠ�ડ� સવારમાં �ઘવા�ું છોડ�ને શાળાએ �ાં જ�ું પડે છે !! ખ��  કે નહ�? પણ
બાળકો માટે �વનમાં જેટલી ધ�ગા મ�તી અને આનંદ જ�ર� છે એટ�ું જ જ�ર� �શ�ણ પણ છે. કેળવણી પણ છે. �શ�ણ તો શાળામાંથી મળ� જ�ું હોય છે પર��ુ કેળવણી ?  આમ
તો �શ�ણ અને કેળવણીનો અથ� લગભગ લોકો એક જ કરતા હોય છે. પર��ુ અહ� જે કેળવણીની વાત છે, એ ઘરમાંથી મળતી કેળવણીની વાત છે.બાળકના �વન ઘડતરની વાત છે.
�ુણ સં�કારોની વાત છે. બાળકના સવા�ગી �વકાસની વાત છે. �યવહા� �ાન, �યવહા� �વનની વાત છે. આમ જોવા જઈએ તો કેળવણીનો પાયો ઘરમાંથી અને ઘરના સ�યો વડે જ
બાળકના �વનમાં નખાતો હોય છે, અને બાળ કેળવણીમાં ઘર�ું અને આસપાસ�ું વાતાવરણ �ૂબ જ મહ�વ ધરાવ�ું હોય છે.  'પ�રવત�ન એ �ૃ��નો �નયમ છે '.એટલે બાળ ઉછેરમાં,
કેળવણીમાં 'સાં�ત સમય'પણ �ૂબ મહ�વ�ું પ�રબળ છે.એ વાતને સમજવા જરા� �ૂતકાળ �પી દ�રયામાં ડૂબક� માર�એ તો ઘણા બધા �ક�મતી મોતી હાથ લાગશે એ વાતમાં કોઈ બે મત
નથી.

આજે જે દાદા-દાદ�ની �મર ૬૦,૬૫ કે ૭૦ વષ�ની છે. એ સમયની વાત કર�એ તો જે તે
સમયમાં �શ�ણની �ુ�વધાઓ વ�ુ ન હોવાના કારણે શાળા કોલેજમાં બધા જ જઈ
શકતા નહોતા અને અંત�રયાળ ગામડા� ઓમાં તો જવ�લેજ શાળાની �યવ�થા હોય તો
પણ કુદરતની ગોદમાં રહ�ને તેઓ �કૃ�તના ત�વોના આધારે સમય જોતા. કૅ��ુલેટર
�વના પણ એમની ગણતર�માં �ારેય �ૂલ આવતી નહ�. દવાઓ અને દવાખાનાની
જ��રયાત �ૂબ ઓછ� વતા�તી હતી. ઘરની આસપાસ થતી વન�પ�ત કે જ�ગલમાંથી
મળતા ઔષધીય છોડની ઔષધીઓ જ એમના નાના મોટા રોગ મટાડતી. આ બ�ું તેઓને
ઘરમાંથી જ શીખવા મળ�ું. 
હા, ઘરના વડ�લો જ એમને શીખવાડતા. �યારબાદ થોડા આગળ આવીએ કે જેમની
�મર આજે ૩૫ થી ૫૫ વષ�ની અંદર હશે એ પેઢ�ને શાળા, કોલેજ�ું �શ�ણ �ૂબ સા��
મ�ું. સમય સાથે નોકર�, ધંધા-રોજગાર� માટે નગર, ગામ, ઘર અને સંબંધોથી દૂર
રહેવાની અ�નવાય�તા આવી.
જેના પ�રણામે સં�ુ�ત કુટુ�બો �વભ�ત કુટુ�બમાં ફેરવાયા. શહેર� �વનનો એક મોટો વગ�
અ��ત�વમાં આ�યો. સ�ૃ�� અને પૈસા કમાવાની એક હોડ �મી. એમાં બાળ કેળવણી
�ૂંધળ� પડવા લાગી. મોટા શહેરોમાં �વન એટ�ું ઝડપી અને �ય�ત બ��ું કે ઘો�ડયાઘરો
અ��ત�વમાં આ�યા. નોકર�, રોજગાર� કરતી મ�હલાઓએ અ�ન�છાએ પણ બાળકોને
ઘો�ડયા ઘરમાં �ૂકવા પડતા. બાળક ભણી-ગણીને એક ઉ��વળ કાર�કદ� બનાવે એ જ
એક મા� લ� માતા �પતા માટે બની ગ�ું. પણ �વન �વવા�ું સા�ું �ાન �ાંક ને �ાંક
�વસરાઈ ગ�ું. ઘરમાં બાળક જ�મે છે �યારથી જ માતા �પતા મારા� બાળકને ડો�ટર,
વૈ�ા�નક, એ��જ�નયર, વક�લ, ઍકટર અને હવે તો આઈ ટ� �ોફેશન�સ અને સો�ટવેર
એ��જ�નયર પણ ઉમેરાયા આ બ�ું જ બનાવવા છે,પણ કોઈને પોતાની દ�કર� કે દ�કરાને
સારા� �ય��ત,નાગ�રક કે સાચા માનવ બનાવવામાં રસ ખરો?
�ારે કોઈ માતા �પતાને આવો �વચાર આ�યો છે ખરો? સાં�ત સમયમાં સાવ ના�ું બાળક,
અઢ� �ણ વષ��ું રડે એટલે મ�મી મોબાઇલ પકડાવી દે, અને ગવ�થી કહે પણ ખર� કે, 'મારા�
દ�કુડાને કે દ�કુડ�ને મોબાઇલમાં બધી જ ખબર પડે હો!' છોક��  રમવાની �દ કર�ું હોય
તોય રમતા રમતા ફર� મ�મી એબીસીડ� કે વન ટુ �ી શીખવાડતી હોય. બાળકમાં જે �મરે
�ુણ કેળવવાની ખરેખર જ�ર છે �યારે આપણે તેને મોબાઈલ હાથમાં આપી દઈએ છ�એ.

બાળક માટે હ�મેશાં હકારા�મક વલણ અપનાવ�ું. બાળકને પોતાના માતા �પતામાં તો �વ�ાસ
હોય જ, પણ પોતાનામાં પણ આ�મ�વ�ાસ સંપા�દત થવો જોઈએ. નાનપણથી જ એને ગમે,રસ
પડે એ કામ કરવા દો. જયાં એની �ૂલ થાય �યાં ધમકાવીને કે લડ�ને એને �નરાશ કરવાના બદલે
એને �ેમથી સમ�વો કે, આમ નહ� પણ આમ કરવાથી આ કાય� વ�ુ સરળ અને �ુંદર બનશે.
પોતાના બાળકની જવાબદાર� માતા �પતાએ પોતે જ લેવી જોઈએ. પોતાનો દ�કરો કે દ�કર� �ું
કરે છે, એની રજેરજની મા�હતી માતા-�પતાએ રાખવી જ જોઈએ.

'આટલો મોટો થયો અંધારા�થી બીએ છે!! બીકણ.' આવા શ�દો બાળકના સાહસને તોડે છે.
મનોબળને તોડે છે. લ�ુતા�ં�થથી પી�ડત કરે છે. આવી નકારા�મક વાતોની છાપ બાળમાનસ પર
હ�મેશાં માટે અં�કત થઈ જતી હોય છે. આમ કરવાના બદલે સાહસનો �ુણ તેનામાં �વકસે એ માટે
એને શાળામાંથી �યારે �વાસ ગોઠવાય �યારે �વાસે જવા દો. જ�ગલોમાં કે�પ�ું આયોજન હોય
તો એની સલામતીની ખાતર� થતાં જ એને જવા દો. �મર વધવાની સાથે સાથે બાળકને થોડુ�  છૂટુ�
�ૂકો. એને પોતાની ર�તે �નણ�ય લેવા દો અને જો એનો �નણ�ય યો�ય હોય તો તેનો સાથ આપો.
બાળકના ઉછેરમાં હ�મેશાં એક વાત માતા-�પતા �ૂલી જતાં હોય છે કે, બાળકને વા�ત�વકતાથી
�બ� નથી કરાવતા. આ ખોટુ�  છે. જેમ કે, આ�થ�ક પ�ર��થ�ત �માણે રહેણી કરણી આ જ છે.
એ�ું �ાન અને ભાન કરાવ�ું જ ર�ું. જો બાળક વા�ત�વકતા સમજશે તો �દ �ારેય નહ� કરે .

માતા �પતા અને ઘરના સ�યો જ છે કે જે બાળકને 'માનવ' બનવાની કેળવણી આપી શકે છે.
બાળકના શાર��રક �વકાસ માટે અને �વા��યની તંદરુ�તી માટે પૌ��ક આહાર જેટલો જ�ર� છે
એટલી જ માન�સક તંદરુ�તી પણ જ�ર� છે. એ માટે ઘરમાં સારા� �ુ�તકોનો વાસ હોવો �ૂબ જ
જ�ર� છે. આજે મોબાઈલ અને ઇ�ટરનેટના મા�યમથી બાળક આંગળ�ના ટેરવે �ુ�કળ મા�હતી
મેળવે છે, અને મોબાઇલ, ટૅકનોલૉ�નો ઉપયોગ કરવો કોઈ ખોટ� વ��ુ નથી. પણ આ ��ુર
મા�હતીમાં કઈ મા�હતી સાર� છે કે, ખરાબ એ ટાળવા આપણે બેસ�ું પડે છે.
�યારે ઘરમાં સારા� લેખકો, સા�હ�યકારો, સજ�કોના �ુ�તકો વસાવવાથી ઘરમાં સં�કારોનો �યાપ
વધશે જ. કારણ કે સારા� �ુ�તકો જ સં�કાર �સ�ચન�ું અને સં�કાર સજ�ન�ું કામ કરે છે. સા��
નર�ું પારખવાની �વવેક �ુ��નો સંચાર કરે છે .ઉ�મ સજ�ક, સા�હ�યકાર અને લેખક સમાજને
હ�મેશાં �ે� સં�કાર આપવા�ું કામ કરે છે.

અને સા�ાત ભગવાન �વ��ને પા�યો. આ કથા �વ�� �ુરાણ, ભાગવત �ુરાણમાં આપણને
જોવા મળે છે. �યારબાદ વાત કર�એ દ�ુયંત �ુ� ભરતની. શકુ�તલા અને દ�ુયંતની વાતા� સૌ કોઈને
મોઢે છે. દ�ુયંત એ હ��તના�ુરના રા� હતા. એક વાર ક�વ ઋ�ષના આ�મમાં �વ�ા�મ� અને
મેનકાની �ુ�ી શકુ�તલાને તેઓ મ�ા, અને આ જ આ�મમાં તેમના ગંધવ� �વવાહ થયાં. આ સમયે
ક�વ ઋ�ષ આ�મમાં નહોતા, પણ તેઓ �યારે આ�મમાં પરત ફરે છે �યારે તેમને આ ગંધવ�
�વવાહ �વશે �ણ થાય છે. લ� કરેલ દ�કર� �પયરમાં રહે એ યો�ય ન કહેવાય.એમ �વચાર� તેઓ
પોતાની દ�કર�ને હ��તના�ુર સાસરે વળાવે છે.

આજે �શ�ણ અને ટૅકનોલૉ� જેમ �વનના અ�વભા�ય અંગ છે એમ બાળકો માટે સં�કાર
�સ�ચન અને ઘર તરફથી મળતી કેળવણી પણ એટલી જ જ�ર� છે સારા� સં�કારથી અલંકૃત
બાળક �ે� કાર�કદ� મેળવી શકશે પણ �ે� કાર�કદ� ધરાવતો �ય��ત સારો અને સં�કાર�
�ય��ત હશે જ એવી બાહેધર� કોણ આપી શકે?? બાળકને ઘરમાંથી જ એ�ું વાતાવરણ મળ�ું
જોઈએ કે એ �યારે મોટુ�  થાય �યારે �ાંય પાછુ�  ન પડે. એનામાં ની�ત, નૈ�તકતા અને
�મા�ણકતાનો અ�ૂટ ભંડાર હોય. બાળકના અ��ત�વનો �વીકાર માતા �પતાએ એને હ�મેશાં
�ો�સા�હત કર�ને કરવો. 

 એટલે બાળકોને રસ પડે, બોધપાઠ મળે એવા �ુ�તકો વાંચવાનો �દવસમાં ઓછામાં ઓછો એક
કલાક તો ફાળવો જ. દાદા- દાદ� પાસેથી વાતા�ઓ જેમણે સાંભળ� છે તેઓ આજે પણ એ
વાતા�ઓની ર�ગત અને સંગતને �ૂ�યા નહ� જ હોય. બાળવાતા�ઓ અને કથાઓ જ બાળકના
�વનમાં સં�કારો�ું ઘડતર કર�, એને �ે� �ય��ત�વ અપ�ણ કરે છે.
આકાશમાં ઉ�ર �દશા તરફ એક તારો છે. જે�ું નામ �ુવ છે. એ આપણે સૌ �ણીએ છ�એ. �ુવ
એ ભગવાન �વ��નો પરમ ભ�ત હતો. રા� ઉ�ાનપદ અને પટરાણી �ુની�ત�ું સંતાન. 'ઓમ
નમો ભગવતે વા�ુદેવાય'. નારદ�એ આપેલી આ મં�ની દ��ા થક� બાળક ય�ુના તટ પર
મ�ુવનમાં આ મં�નો �પ કરવા લા�યો.

પર��ુ શાપના કારણે દ�ુયંત શકુ�તલાને �ૂલી �ય છે, અને શકુ�તલાને
�વીકારતા નથી. પ�ર��થતી એવી �નમા�ણ થઇ કે શકુ�તલા ન તો �પયરમાં
રહ� શકે કે ન સાસર�માં. એટલે માતા મેનકા તેને ક�યપ ઋ�ષના
આ�મમાં લઈ �ય છે. ગભ�વતી શકુ�તલા �યાં ભરતને જ�મ આપે છે.
ભરત બાળપણથી જ વીર અને સાહસી હતો. તે �હ�સક પ�ુઓ સાથે
રમતો હતો. �સ�હ બાળ સાથે રમી તેના દા�ત ગણવાની વાતા� પણ �ૂબ
જ �ચ�લત છે. આવા �નભ�ક કાય� માટે તેમને આ�મવાસીઓ
સવ�દમન પણ કહેતા. કાળ�મે દ�ુયંત અને શકુ�તલાનો મેળાપ થાય
છે.ભરત ચ�વત� સ�ાટ બને છે.
 તેઓ તેમના રા�યમાં �યાય �યવ�થા અને સામા�જક એકતા માટે �ૂબ
જ વખણાય છે. તેમના નામ પરથી જ આપણા દેશ�ું નામ ભારત પ�ું
છે. આવા ક�ઈક કેટલાય �વરલાઓ જેમ કે, માતા ��બાઈ અને
�શવા�ને �ારેય ન �ૂલાય. રાણી લ�મીબાઈની શૌય� ગાથા, બાળ
ભ�ત �હલાદ અને �હર�યક�શ�ુની વાત પણ કેમ �ૂલાય ?આવી
વાતા�ઓ પોતાના બાળકોના �વન ઘડતરમાં �ૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે
છે, પર��ુ આપણા બાળકને આપણે આવી વાતા�ઓ કહેવાનો સમય
ફાળવીએ છે ખરા�?
આ એક �વચારવાની વાત છે. ભૌ�તક વ��ુઓની બા� ચમકથી
બાળકોને હ�મેશાં સા�ું �ાન આપી દૂર રાખવાનો �ય�ન કરો. આજે
�કશોર - �કશોર�ઓ ઘણા �ફ�મ કલાકારોથી અથવા તો �પો��સ પસ�નથી
�ૂબ જ �ભા�વત થાય છે આ બાળકોને આવા સફળ લોકોના �વનના
પાયામાં રહેલા સંઘષ�થી પણ અવગત કરાવો, જેથી પોતા�ું બાળક
�વનના સંઘષ� ને સમજે અને 'સંઘષ� �વના �સ�� નથી.' એ �ાન
પચાવે. પોતા�ું બાળક વા�ત�વકતા, સંઘષ�, સાહસ અને પોતાનામાં
આ�મ�વ�ાસ કેળવશે તો દ�ુનયામાં ગમે �યાં જશે, કોઈ પણ �ે�માં
જશે, ગમે તેવાં અ��યા લોકોના સંપક� માં આવશે તો પણ �વજય
એટલે કે સફળ જ થશે. 

બાળકના ઉછેરમ� �ેમથી સં�ારનંુ �સચન કર�શંુ તો આ
સં�ાર� બાળકો પણ આ�વન આપણને �ેમ આપશે...

સમય સાથે નોકર�, ધંધા-રોજગાર� માટે નગર,
ગામ, ઘર અને સંબંધોથી દૂર રહેવાની અ�નવાય�તા
આવી...

નદ�ના તટની ન�ક નાના એવા ઘરમાં રહેતો દલવાડ� �હર�
સરળ અને ભગત માણસ. 
નાની એવી ખેતી કરવી ભગવાન�ું �મરણ અને રામના રખોપામાં
અ�ૂટ આ�થા ધરાવતો �હર�.
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    મ� અને ની�તને �ણે લોહ�માું ઉતાર� દ�ધા હોય તેમ �વન �વે. એના ભોળપણની
ભાગીદાર� એની પ�ની રતન. નામ �માણે જ �ણે રતન ઘરકામ પતાવી �હર� માટે ભા�ું લઈ
ખેતરે જઈ ખેતીકામમાં મદદ કરવી. બેય ર�ઢો કરે. અલક મલકની વાત કરે અને વળ� પાછા
ખેતીકામે વળગે. રતન નાના એવા દ�કરા હ�રાને કુ�ખે નાખી ભેળો જ લઈ આવતી. હ�રો ખાટલે
બેઠો માવતરની ધોમધખતા તાપમાં વેઠાતી કાળ� મજૂર� જોઈ રેહતો.
એક’�દ હ�રાને લઈ રતન ભા�ું દેવાું ખેતરે જતી હતી, �યાંં તો બાજુના ખેતરનો રામ� દોડતો
દોડતો રતનનાં ઘેર આ�યો. હા�ફતો હા�ફતો બો�યો હ�રાનાં બાપ ને કાળોતરો ભરખી ગયો ડ�ખ
માર� �યો, ઝટ હાલો. માથે લીધે�ું ભા�ું જમીન પર પ�ક� રતન હ�રાને લઈ પવન વેગે ખેતરે
પહોચી, �યાંં તો હ�ર�નો �વ �ણે માં �દકરામાં જ અટ�ો હોય એમ �હર�એ રતન ને હાથ
પકડ� ક�ું આપણાં હ�રાને ભણાવી ગણાવી મોટો સાહેબ બનાવજે, ને બેયનાં હાથ એકમેકનાં
હાથમાં રહ� ગયા.
�હર�એ રતન સા�ું જોતાું બેય આંખો કાયમ માટે મીચી લીધી. સંસાર માંથી �વદાય લીધી.
સમય �વતતો ગયો ગામનાં સથવારે રતન ખેતરની કાળ� મજૂર� કર� હ�રાને મોટો કરવા લાગી.
જોતજોતામાં હ�રો દસમા ધોરણમાં આવી ગયો હ�મેશા તમામ વગ�માં પહેલો નંબર લાવનારો
‘હ�રો’ માંને જ ભગવાન માનતો. 

બાર ધોરણ પાસ કર� હ�રો આગળ ભણવા બાજુ ના શહેરની કોલેજમાં ભણવા ગયો.
‘હ�રો’થોડો અછાનો રહે! તેને �યાં પણ દરેક વગ�માં �થમ �માંક મેળ�યો. કોલેજના છે�લા વષ�માં
પણ તે �ુ�નવસ�ટ�માં �થમ આ�યો. �ુ�નવસ�ટ�માં પદવીદાન સમાર�ભ ગોઠવાયો. ઘરમાંથી
વાલીને સાથે લઈ આવવાની છૂટ હતી. હ�રાએ માં ને �ૂબ સમ�વી પણ રતન જવા તૈયાર ન
હતી. અંતે હ�રાએ પોતાના સમ દઈ મનાવી લીધી. માં માટે ગામમાં જઈ ગામઠ� નવા કપડા�
હ�રાએ માં માટે ખાસ સમાર�ભમાં પહેરવા બનાવડા�યા.

પોતાની અભણ માંને લઈ હ�રો �ુ�નવસ�ટ� કે�પસમાં પહ��યો. પોતાની માં �ું કોઈ
અપમાન ન કરે તે હા�સીને પા� ન બને માટે �ુ���ુવ�ક તે મોડો પહ��યો. સભાખંડ
વાલી અને છા�ોથી ખચોખચ ભરેલો હતો. શરમ અને �ુંકોચ સાથે હ�રાનો હાથ
મજ�ૂતાઈથી પકડ� રતને સભાખંડમાં �વેશ કય�. પહેલી જ હરોળમાં �ણ �ુરશી
ખાલી હતી જે હ�રા અને તેના વાલી માટેની હતી. એ.સી. વાળા હૉલમાં વે�વેટની
�ુરશી પર પહેલા માં ને બેસાડ� પોતે સતત સાથે છે એ�ું દશા�વી હ�રો પણ બાજુ ની
�ુરશીમાં ગોઠવાયો.
સમાર�ભમાં અ�ત�થઓના સ�માન અને �વચન પછ� ઈનામ �વતરણ અને પદવીદાન
સમાર�ભ શ� થયો. પહે�ું નામ હ�રા�ું લેવા માં આ��ું. �ા�યાપકોના મોઢે પોતાના
દ�કરાના અઢળક વખાણ સાંભળ� રતને મનોમન ઈ�રનો આભાર મા�યો. હ�રાને
�ટેજ પર પદવી લેવા માટે બોલા�યો �ટેજ પર જઈ તમામ �ા�યાપકોના આ�શવા�દ
લઈ માઇક હાથમાં લઈ તેને બોલવા�ું શ� ક�ુ�. તમામ �ા�યાપકોનો આભાર માની
આગળ બોલવા�ું શ� ક�ુ�. 
નાનપણથી નજરે જોયેલી કાળ� મજૂર�, �હાલનો દ�રયો અને માં નો �વન �ુંઘષ�
પંદર �મ�નટના ��દય�ાવક ભાષણમાં �ય�ત કય�. આખા હોલમાં શાંંં�ત સાથે આંખો
માંથી અ�ુઓની ધારા વહેવા લાગી. �ા�યાપકોની ર� લઈ �ટેજ પરથી નીચે ઉતર�
પોતાની અભણ માંને �ુબજ આવકાર અને સ�માન સાથે �ટેજ ઉપર લાવી પદવી
હાથમાં આપી, સ�ટ�ફ�કેટ આપી ગળામાં લાલ દોર�વાળો ગો�ડમેડલ પહેરાવી પગમાં
પડ� ક�ું કે જો �ું ન હોત ને તો આ કઈ ન હોત, આ મા� નહ�� માવડ� તા��  સ�માન
છે, અને, માં પોતાના દ�કરાને વળગીને હ�બકા�ં ભર�ને રડવા લાગી. બધાએ રતન
અને હ�રાને ઊભા થઈ તાળ�ઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધા. આજે હ�રાએ
“મા�ૃ�વ�ું” સ�માન કર� રતનના આકરા �ુંઘષ� અને તપ�યા�ું ફળ અપ�ણ ક�ુ�.

�શ

ધ

કમા� ફાઉ�ડેશન આ કાય� છે�લા બે વષ�થી ''સ�મ ક�યા
યોજના"હેઠળ કર� ર�ંુ છે

તાર�ખ ૫ ઓ�ટોબર �ુધવારે અમદાવાદના �પો��સ �લબ ખાતે એક અનોખો કાય��મ યો�ઇ ગયો.સમાજની કેટલીક
એવી ક�યાઓ કે જે આ�થ�ક અને સામા�જક ર�તે નબળ� હોય પણ અ�યાસમાં તેજ�વી હોય તેમને �કોલરશીપ
આપવાનો કાય��મ �ુંદર ર�તે સંપ� થયો.કમા� ફાઉ�ડેશન આ કાય� છે�લા બે વષ�થી 'સ�મ ક�યા યોજના"હેઠળ કર�
ર�ું છે.�ુધવારે કમા� ફાઉ�ડેશનના �ી �ચર��વભાઇ પટેલ તેમજ શહેરના કેટલાંક મહા�ુભવોની ઉપ��થ�તમાં આ
કાય��મ થયો.રા�યના અલગ અલગ �વ�તારમાંથી આવેલ ૪૦ દ�કર�ઓને સ�મા�નત કરવામાં આવી.

કમા� ફાઉ�ડેશન ના �યાસ �ોજે�ટ અંતગ�ત મ�હલાઓ તથા �ુ�ષો ને સ�મ અને પગભર
બનાવવા માટે અલગ અલગ જ�યાએ ઇ�ફો ��ેચ ઇગનાઈટ સાથે મળ�ને વોકેશનલ �ે�ન�ગ સે�ટર
ની શ�આત કરવામાં આવી છે અને એ�ુંજ એક �ે�ન�ગ સે�ટર સાબરમતી મ�હલા જેલ માં શ�
કરવામાં આ��ું છે �યાં 60 મ�હલાઓ ને કમા� ફાઉ�ડેશન �ારા ટેલ�ર�ગ, ક���ુટર �શ�ણ અને
��ુટ� પાલ�રનો કોસ� �ણ મ�હના માટે શીખવાડવામાં આવે છે જેથી �યાંની મ�હલા કેદ� તેમના
સમય નો સાર� ર�તે ઉપયોગમાં લઈ શકે અને સાથે અને સાથે સાથે ન�ું શીખવા પણ મળે. 

એ�ું �ૂળ કારણ એજ છે કે તેઓ જેલમાં �યારે બહાર છૂટે તો એ લોકો પાસે કોઈ પણ ર�તો નથી હોતો પગભાર થવાનો પણ આ વોકેશનલ કોસ� �ારા તેઓ �તે જ
પોતાના પગ પર ઊભી રહ� શકે છે. આ સાથે કમા� ફાઉ�ડેશન અને ઇ�ફો ��ેચ ઇગનાઈટ �ારા ચં�ભા સોસાયટ�માં પણ ��ુટ� પાલ�ર �ે�ન�ગ સે�ટર શ� કરવામાં આ��ું છે
જે માં હાલ 60 મ�હલોઆ �ે�ન�ગ લઇ રહ� છે અને �ણ મ�હનાની અંદર આ મ�હલાઓ ��ુટ�પાલ�રમાં આવતી તમામ જ�ર� વ��ુઓ ઉ�સાહ�ૂવ�ક શીખી લેશે અને
એમાંથી ૧૫ જેટલી મ�હલાઓ છે પોતાની �તે ��ુટ�પાલ�ર ખોલવા માટે તૈયાર છે તથા અ�ય બેહનો પણ બી� કોઈ ��ુટ�પાલ�રમાં કામ કરવા માટે રેડ� થઈ ગઈ છે.
બેહનો એ અમને જણાવતા ક�ું કે આવી તાલીમ �ારા તેઓમાં આ�મ�વ�ાસ ��યો છે અને અને ક�ઈક સપના જોવાની �હ�મત �ગી છે એટલે તેઓ આ વોકેશનલ
�ે�ન�ગ સે�ટર ને �ૂબ જ સાર� ર�તે �બરદાવી ર�ા છે.

કમ�

EL NEWS

હા, એનો અથ� એ નથી કે એની ઉપર આપણે ��ૂસી કરવાની છે, પર��ુ આપ�ં બાળક �ૂંઝાય
છે તો કેમ �ૂંઝાય છે? �ચડાય છે તો કેમ �ચડાય છે ? એ�ું �મ� વ�ુ�ળ �ું છે? કે�ું છે ?હા, આ
વાતને લઈને એને વાર�વાર રોકવા ટોકવાની જ�ર નથી. પણ �ાંય શંકા કુશંકા જે�ું લાગે તો માતા
�પતાએ જ આ સમ�યાના ઉકેલ તરફ આગળ વધ�ું જોઈએ. એ પોતાનો �નણ�ય પોતે લઈ શકે
એવી �નણ�ય શ��ત માતા �પતા એ જ બાળકમાં સંપા�દત કરવી જોઈએ. ઘરમાં નાના નાના કામ
એને સ�પો અને જવાબદાર� �ૂવ�ક એ �નભાવે એ�ું મનોબળ એનામાં ઉ�પન કરવાનો �ય�ન કરો.
પોતાના બાળકની સરખામણી �ારેય કોઈ અ�ય બાળક સાથે કરવી નહ�. ઘણી વાર નાના
બાળકને અંધકારથી બીક લાગતી હોય છે એવામાં માતા-�પતા એને ધમકાવતા હોય છે.

બથ� ડે ઉજવીએ �યારે મ�ઘી કેક અને મ�ઘા રમકડા�થી એને �ુશ કર�એ છ�એ. પણ �ારેક
એને �ેમથી ખોળામાં બેસાડ� કોઈ બાળવાતા� કે બાળગીત કહ� કે ગાય સંભળા��ું છે
ખ�� ? ઘ�ં બ�ું બાળસા�હ�ય ��ુર �માણમાં આપણી પાસે છે, પણ આપણા બાળકને
સં�કાર આપતા દયા, દાન, મદદ જેવાં ઘણા બધા �ુણોનો પ�રચય કરાવતા આવા
સા�હ�યનો આપણે આપણા બાળકના �વન ઘડતર અને ચણતરમાં ઉપયોગ કય� છે
ખરો?
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આ પાર ક�  પેલે પાર...
"�યાપાર" Researcher

�યાપાર જોખમ લેવાનો સમાવેશ કરે છે. જો કે
ઉ�ોગસાહ�સકતાને પર�પરાગત રોજગાર કરતાં વ�ુ
�ુર��ત �વક�પ માનવામાં આવે છે, તેમ છતાં તે તેના
પોતાના જોખમો સાથે આવે છે. ધંધામાં �ન�ફળતાના
ઘણા કારણો છે. નીચે તેમાંથી કેટલાક છે.

ખરાબ સમય: ખોટા સમયે તમારા �યવસાયને
ચલાવવાથી સફળ થવાની તકોને �ુકસાન થશે. જો તમે
મંદ� દર�મયાન તમારો �યવસાય શ� કરો છો, તો તે
તમારા વેચાણ અને નફાને અસર કર� શકે છે. તમારા
�ાહકો ખચ� કરવા�ું બંધ કર� શકે છે અને આનો અથ�
એ છે કે તમે વ�ુ આવક નહ� કર� શકો.

નબ�ું  આયોજન: આયોજન એ કોઈપણ �યવસાય
યોજનાનો પાયો છે. તમારે સમજવાની જ�ર છે કે તમે
તમારા �યવસાયમાંથી �ું કરવા માંગો છો અને પડકારો
�ું હશે. તમારે એ પણ �ણ�ું જોઈએ કે તમે કયા
�કાર�ું બ�ર લ�યાં�કત કર� ર�ાં છો. �યવસાય શ�
કરતી વખતે, તમે કદાચ તમારા �યવસાયનો સામનો કર�
શકે તેવા પડકારો �વશે �ણતા ન હોવ.           
�ૂડ�નો અભાવ: �ૂરતા પૈસા હોવા એક બાબત છે, પર��ુ
યો�ય સમયે યો�ય રકમ ન હોવી એ બી� બાબત છે.
�ટાટ� -અ�સને જ�ગી રોકાણની જ�ર હોય છે પર��ુ
તેમની પાસે હ�મેશા આ �વચારને બહાર લાવવા માટે
જ�ર� ભંડોળ હો�ું નથી. મોટાભાગના �યવસાયોને
ભંડોળની જ�ર હોય છે; જો કે, કેટલાક લોકો ઇ��વટ�
રોકાણને બદલે લોન લેવા�ું પસંદ કરે છે.

સાહ�સકતા સાથે સંકળાયેલા જોખમો
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   ધો શ� કરવો એ આગની નળ�માંથી  પાણી પીવા જે�ું લાગે છે. તેના �વશે �વચારવા, સંશોધન કરવા, યોજના બનાવવા અને-સૌથી અગ�ય�ું-ચલાવવા માટે ઘ�ં બ�ું છે. ર�તામાં, તમે અનપે��ત અવરોધો અને તકોનો
સામનો કરશો. આ દરેક અ�ુભવો એક મહ�વ�ૂણ� શીખવાની �ણ હોઈ શકે છે, પર��ુ તેનો અથ� એ નથી કે તે તણાવ�ૂણ� પણ નથી.
એક ઉ�ોગસાહ�સક તર�કે સફળ થવા માટે, તમારે ઝડપથી �ન�ફળ થવા, ઝડપથી શીખવા, �ન�ફળતામાં તક જોવા અને આગળ વધવા માટે તૈયાર હો�ું જોઈએ. આ �ટ�સ તમને �યવસાય શ� કરવામાં આવતી
�ુ�કેલીઓને �વીકારવામાં મદદ કરશે જેથી તમે દબાણ હેઠળ દબાઇ જવાને બદલે એક ઉ�ોગસાહ�સક તર�કે �ગ�ત કર� શકો. શા માટે �ન�ફળતા અને સફળતા બંને ઉ�ોગસાહ�સકતાના આવ�યક ઘટકો છે તે �ણવા
માટે આગળ વાંચો.

સાહ�સકતામાં સફળતા અને �ન�ફળતા�ંુ મહ�વ: તમારે બંંંને �ણવાની જ�ર છે.

�પધા�: �પધ�કો તમારા �યવસાયને લાભ અથવા �ુકસાન
પહ�ચાડ� શકે છે. જો તમને લાગ�ું નથી કે તમે અ�ય
લોકો સાથે સાર� ર�તે �પધા� કર� શકો છો, તો તમારે
�યાસ કરવાની ત�દ� લેવી જોઈએ નહ�. જો કે, �પધા�
�ેરણાનો એક મહાન �ોત બની શકે છે. તે તમને સખત
મહેનત કરવા અને તમને જે મ�ું તે બ�ું આપવા
દબાણ કરે છે.
બ�રના ફેરફારો: બ�રના ફેરફારો �યવસાય માટે
હા�નકારક હોઈ શકે છે. તમાર� ક�પની લોક��યતા
�ુમાવી શકે છે, અને તેના કારણે તમારા વેચાણમાં
ઘટાડો થઈ શકે છે. તે ઉપરા�ત, �પધ�કો વ�ુ લોક��યતા
મેળવી શકે છે અને તેના કારણે તમે બ�ર�હ�સો
�ુમાવી શકો છો. આ �કારની સમ�યાઓથી બચવાનો
�ે� માગ� એ છે કે સંશોધન કર�ું, બ�ર�ું �વ�ેષણ
કર�ું અને ભ�વ�યના વલણોની આગાહ� કરવાનો
�યાસ કરવો.

�ન�ફળતા એ ઉ�ોગસાહ�સક ���યાનો એક ભાગ છે.
તમે દરેક સમયે બ�ું બરાબર મેળવવાની અપે�ા રાખી
શકતા નથી કારણ કે તમે ઉ�ચક�ાની
અ�ન��તતાવાળા વાતાવરણમાં કાય� કર� ર�ાં છો.
ઉ�ોગસાહ�સકો �ણતા નથી કે તેમના �ાહકો �ું
ઇ�છે છે, �પધ�કો સતત તેમને બહાર કરવાનો �યાસ કરે
છે, અને નાણાં મયા��દત છે. ટૂ�કમાં, ઉ�ોગસાહ�સકતા
એ ઉ�ચ જોખમ, ઉ�ચ �ુર�કારનો �યાસ છે. જો તમે
�ન�ફળ નથી ર�ાં, તો તમે �ૂરતો �યાસ કર� ર�ાં નથી.
�ન�ફળતા એ અંત નથી, તે �વાસનો એક ભાગ છે. આ
તે પાઠ છે જે તમે તમાર� �ૂલોમાંથી શીખો છો, તમે
તમારા �ાહકો માટે મેળવો છો તે સહા�ુ�ૂ�ત અને વ�ુ
તી�તા સાથે આગળ વધવાની �ાઇવ. સફળતા એ એક
યા�ા છે અને �ન�ફળતા એ યા�ાનો એક ભાગ છે.
તમારે �ન�ફળતાને �વીકારવા માટે તૈયાર હો�ું જોઈએ
જેથી કર�ને તમે તેમાંથી શીખી શકો અને તમારા
�યવસાયમાં સફળ થઈ શકો.

શા માટે �ન�ફળતા ઉ�ોગસાહ�સકો
માટે મહ�વ�ૂણ� છે?

સફળતા એક �યેય અને મે��ક બંને હોઈ શકે છે. એક
�યેય તર�કે, સફળતા તમાર� ક�પનીને �ૃ�� કરવામાં,
નફો કમાવવામાં અથવા તમારા ઉ�પાદનોને તમારા
�ાહકોના હાથમાં આવે તે જોવામાં મદદ કર� શકે છે.
મે��ક તર�કે, સફળતા �ાહક સંતોષ, કમ�ચાર�ની
સંલ�તા, રોકડ �વાહ અથવા તમારા �યવસાય માટે
મહ�વ�ૂણ� એવા અ�ય મે���સ�ું યજમાન હોઈ શકે છે.
કોઈપણ મે��ક બી� કરતા વ�ુ મહ�વ�ૂણ� નથી અને
દરેક તમારા એક�દર �યવસાય લ�યો સાથે જોડાયે�ું
હો�ું જોઈએ. સફળતા મહ�વ�ૂણ� છે કારણ કે તે તમને
આગળ વધતા રહેવાનો આ�મ�વ�ાસ આપે છે. તે
તમને તમારા ડરનો સામનો કરવા અને તેને દૂર કરવાની
�હ�મત આપે છે, અને તે તમને કોઈપણ �ુ�કેલ
પ�ર��થ�તમાંથી પસાર થવાની શ��ત આપે છે.
સફળતા તમને તમાર� આસપાસના અ�ય લોકોને
�ેરણા આપવાની શ��ત પણ આપે છે. સફળતા
મહ�વની છે કારણ કે તે �ન�ફળતા પર આધા�રત છે.
સફળતા એ એક �યેય છે જે તમાર� �ન�ફળતાઓમાંથી
શીખીને �ા�ત કર� શકાય છે. �ન�ફળતા અને સફળતા
બંને ઉ�ોગસાહ�સકતાના આવ�યક ઘટકો છે.

શા માટે ઉ�ોગસાહ�સકો માટે
સફળતા મહ�વ�ૂણ� છે?

�ન�ફળતાને �વીકારવાની �ે� ર�ત એ છે કે તેમાંથી
શીખ�ું. કમનસીબે, ઘણા સાહ�સકો તે કરતા નથી -
તેઓ પાઠને અવગણે છે અને �ન�ફળતાને જ
અવગણવાનો �યાસ કરે છે. �યારે તમે �ન�ફળ થાઓ
છો, �યારે તમારે સૌથી પહેલા �ન�ફળતાનો �વીકાર
કરવાની જ�ર છે. તેને �યાયી ઠેરવવાનો, તેને
સમ�વવાનો અથવા બહાના બનાવવાનો �યાસ કરશો
નહ�. તેના બદલે, જે બ��ું તેની �શંસા કરવા માટે થોડો
સમય ફાળવો. પછ�, તમે �ન�ફળતામાંથી �ું શીખી શકો
તે ન�� કરો. તમે �ું ખોટુ� ક�ુ�? કેમ થ�ું? તમે ભ�વ�યમાં
એ જ �ૂલ કેવી ર�તે ટાળ� શકો? છે�લે, �નધા��રત કરો
કે તમે કઈ ર�તે અ�ય કોઈ વ��ુ તરફ દોર� શકો છો જે
તમને તમારા �યેય તરફ લઈ �ય છે. જો તમે ��ડ �ક
શ� કરવાનો �યાસ કર� ર�ાં છો, પર��ુ છ મ�હના
�યાસ કયા� પછ� પણ તમાર� પાસે કોઈ �ાહક નથી, તો
કદાચ નવો અ�ભગમ અજમાવવાનો સમય આવી ગયો
છે.

એક ઉ�ોગસાહ�સક તર�કે
�ન�ફળતાને કેવી ર�તે �વીકારવી

સફળતાને �વીકારવાની �ે� ર�ત એ છે કે તેના માટે
આભાર� થ�ું, પણ તેને પ�ર�ે�યમાં રાખ�ું. �યારે તમે
કોઈ �યેય હા�સલ કરો છો, �યારે તે �વચારવા માટે
લલચાય છે કે તમે "તે કર� લી�ું" અથવા તમે હવે
"�વન માટે સેટ" છો. તેના બદલે, સફળતાને આગામી
પડકાર માટે લો��ચંગ પેડ તર�કે જુઓ. સફળતા એ
ગંત�ય ન હો�ું જોઈએ, પર��ુ એક સફર હોવી જોઈએ.
�યારે તમે કોઈ �યેય હા�સલ કરો અથવા કોઈ
માઈલ�ટોનને �હટ કરો �યારે વ�ુ આરામદાયક ન બનો.
તેના બદલે, તે સફળતાનો નવી તકો માટે ���ંગબોડ�
તર�કે ઉપયોગ કરો. જો તમે સાવચેત ન રહો તો
સફળતા પણ �વચ�લત થઈ શકે છે. સફળતા તમને
તમારા �ૂળ �યેયોથી દૂર લઈ જવી સરળ છે. તેના
બદલે, સફળતાને �નશાની તર�કે જુઓ કે તમાર�
મહ�વાકા��ાઓને આગલા �તર પર લઈ જવાનો સમય
છે.

એક ઉ�ોગસાહ�સક તર�કે સફળતાને
કેવી ર�તે �વીકારવી

મોટા ભાગના લોકો કરતાં ઉ�ોગસાહ�સકો  વ�ુ �ન�ફળ અને સફળ થાય છે કારણ કે તેઓ સતત નવી વ��ુઓ અજમાવી ર�ાં છે, તેમના અ�ભગમમાં ફેરફાર કરે છે અને �ું કામ
કરે છે અને �ું નથી તે શીખે છે. �ન�ફળ થ�ું ડરામણી  બાબત હોઈ શકે છે,  �યારે ��થર રહે�ું વ�ુ ખરાબ છે. સફળતા અને �ન�ફળતા બંને ઉ�ોગસાહ�સકતાના આવ�યક ઘટકો
છે. તમારે �ન�ફળતાને �વીકારવા માટે તૈયાર રહે�ું જોઈએ જેથી તમે તેમાંથી શીખી શકો અને તમારા �યવસાયમાં સફળ થઈ શકો. તમે �ન�ફળતાને ઉ�ોગસાહ�સક ���યાના
સામા�ય ભાગ તર�કે જોઈને અને તમારા �યવસાયમાં �ૃ��ની માન�સકતા લા�ુ કર�ને �વીકાર� શકો છો.
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કુણાલ ��વેદ�

મા��  એ�ું �પ� માન�ું છે કે success can be achieved with two things, hard work as well as fortune.
સફળતા નામ�ું મીઠુ�  ફળ �યારે જ તમને મળે છે �યારે તમારા �ય�નોની સાથે ભગવાનની કૃપા��� નો સમ�વય થાય. આજનો
�ુવા એ �મતાઓ અને કૌશ�યો થી ભરેલો છે. પર��ુ સફળ થવા માટે આ �મતાઓ અને કૌશ�યોની સાથે સાહસ �ું કોકટેલ થ�ું
જ�ર� છે.

   hink differently વષ� જૂના પર�પરાગત ધંધા રોજગાર માં પોતાના કૌશ�યો �ારા અને પોતાની આગવી ��� ની સાથે સાહસ નો તડકો માર� એક ન�ું જ ભ�વ�ય બનાવી શકાય. એક �ૂ�ત� બનાવવા માટે સૌ�થમ એક મજ�ૂત પ�થરને પસંદ કરવામાં આવે છે. કે જે
હથોડ�ના ઘાને સહન કર� શકે છે. �યારબાદ એ પ�થરને ધીરજ, ખંત અને પોતાની આગવી �ૂઝ�ૂઝથી યથા �થાને અને ચો�સ �માણમાં ઘા કરવાથી �ુંદર �ૂ�ત��ું �નમા�ણ કર� શકાય છે. દરેક �ુવાએ એ જ �વચારવા�ું છે. કે આપણે મં�દરના સપાટ પગ�થયાંમાં વપરાતા
પ�થર બન�ું છે કે પછ� મં�દરના ગભ��ુહ માં �થા�પત �ૂ�ત��પી �ૂ� નો પ�થર બન�ું છે. એક જ સરખા બે પ�થરો તરફ જોવાનો સમાજ અને લોકોનો નજર�ઓ અલગ અલગ છે. સખત �ુ�ષાથ� નો કોઈ જ �વક�પ નથી.

T

If you want to be known in this
world, you have to be overcome
from your comfort zone.

�વનમાં કોઈપણ સફળતા-અચીવમે�ટ એ એક
પડાવ છે �યાં પહ��યા એટલે your journey is
started again.
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"Luminous Inverter" ક�પનીના �થાપક રાકેશ મલો�ા નો ઇ�ટર��ૂ મ� જોયો હતો. સને
1988 માં તેમને આ ક�પનીની �થાપના કર� હતી. તે પહેલા તેઓ ટ�વી ર�પેર�ગ ના �યવસાય
સાથે જોડાયેલા હતા. �યારબાદ તેમણે �દ�હ�માં જ ટ�વીમાં વપરાતા નાના નાના પા��સ
બનાવવાની ફે�ટર� ની શ�આત કર�. અને તેમનો ધંધો �ુરબહારમાં ચાલતો હતો. તે સમયે
અ�યારના એલસીડ�, એલઇડ� કે �લાઝમા ટ�વી ન હતા. પર��ુ પર�પરાગત ટે�લ�વઝન આવતા
હતા.

સાહસ ની સાથે Self Belief પણ એટલી જ જ�ર� છે. પારલે ક�પની ની શ�આત 1928 માં
ચૌહાણ કુટુ�બ �ારા �ુંબઈ ખાતે કરવામાં આવી હતી. ભારતીયોને ઠ�ડા પીણા �ું ઘે�ું �કાશભાઈ
ચૌહાણે પોતાની Limca, Gold-Spot અને Thums up �ારા લગાડે�ું. આજે પણ
ભારતમાં વેચાતા ઠ�ડા પીણાઓમાં થ�સ અપનો ભાગ 87% જેટલો છે. પર��ુ thums up અને
લીમકા એ પારલે ક�પનીના �ા�ડ હેઠળ નહ� પર��ુ �વદેશી કોકાકોલા ક�પનીના �ા�ડ હેઠળ વેચાય
છે.હા... આજે પણ બનાવે છે તો પારલે ક�પની જ! તો આ�ું કેમ? 1992 માં વૈ��કરણ ના
જુવાળમાં �વદેશી ક�પનીઓ ભારતમાં આવી �વ�વધ ઉ�ોગોની જેમ ઠ�ડા પીણામાં પણ Jiant
Pepsi અને Coca Cola પણ ભારતમાં આ�યા. �કાશભાઈ સહેજ પણ સાહસ બતા�યા
�વના પોતાની �ોડ�ટમાં �વ�ાસ રા�યા �વના thums up limca અને Gold spot
કોકાકોલા ક�પનીને વેચી દ�ધી.

�દ�હ�માં પાવર કટની બહુ મોટ� સમ�યા હતી. જેને �નવારવા માટે તેમણે લોકલ �ા�ડ�ું ઇ�વટ�ર
ખર��ું. જે વાર�વાર ખોટકાઈ જતા હતા. તેમણે �વચા�ુ� કે �વદેશી ઇનવટ�ર માં એ�ું તે �ું છે કે
જેને કારણે તેની �ુરે�બ�લટ� આટલી બધી લાંબી છે. તેમણે પરદેશમાં રહેતા પોતાના �મ�
પાસેથી ઇ�વટ�ર મંગા�યા અને તેનો સં�ૂણ� અ�યાસ કય�. પોતાના ઇલે��ો�ન�સ �વશે ના �ાનનો
ઉપયોગ કર�ને તેમણે પોતા�ું ઇ�વટ�ર �તે બના��ું. તે સમયે તેમની ટ�વીના પા��સ બનાવવાની
ફે�ટર� ધમધોકાર ચાલતી હતી.

ધંધા માટે એ�ંુ કહેવાય કે એક સફળ
�બઝનેસમેન �ારે પણ પોતાનો ચા�ુ
ધંધો બંધ કર� નવો ધંધો શ� ન કરે.

પર��ુ રાકેશભાઈએ આવનારા ભ�વ�યની ઝાંખી જોઈ લીધી હતી. તેમણે જે ફે�ટર�માં ટ�વીના
ઇલે��ો�ન�સ પાટ�સ બનાવતા હતા તે જ ફે�ટર�માં ઇ�વટ�ર બનાવવા�ું શ� ક�ુ�. અને Rest is
the history આજે ભારતમાં વેચાતા ઇ�વટ�ર માં "Luminous Inverter" નો 79%
�હ�સો છે. 32 દેશોમાં તે એ�સપોટ�  કરે છે. અને આજે "Inverter King" તર�કે પોતે
��થા�પત છે. પોતાનામાં રહેલી �મતા, કૌશ�ય અને સાહસથી ઝળહળતી સફળતા મેળવી
શકાય તે�ું આ �વંત ઉદાહરણ છે.

�ુવા �મ�ો, સફળતાની �વ�વધ ચાવીઓમાં કૌશ�યો, �મતા, આગવી �ુઝ અને સાહસની સાથે
સાથે જ�ર� છે "You have two think big" મોટુ� �વચારશો તો મોટુ� મેળવવાના �ય�નો કે
�લાન કરશો. તમારામાં રહેલા 'Passion' નો પીછો કરો.

Life is just like a flowing river,
you can't be stayed at one
place.

તે જ ર�તે �વનમાં કોઈપણ સફળતા-અચીવમે�ટ એ એક પડાવ છે �યાં પહ��યા એટલે your
journey is started again.

નવો પડાવ, નવો ગોલ મેળવવા મંડ� પડો...
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ય�� સોની

�ંુ PCOS ની સમ�ા સાથે ગભ�ધારણ
કરી શકાય?

EXCLUSIVE
 ARTICLE

Genetic
Specialist

પોલી�સ��ટક ઓવર� �સ��ોમ
(PCOS) �ંુ છે?

પોલી�સ��ટક ઓવર� �સ��ોમ અથવા PCOS એ
�જનન વયની �ીઓમાં હોમ�નલ અસં�ુલન છે.
PCOS ના કારણે એ��ોજન હોમ�ન (�ુ�ષ સે�સ
હોમ�ન) વધી �ય છે અને ગભ�ધારણમાં �ુ�કેલી આવે
છે. PCOS એ �ીઓમાં વં�ય�વના સૌથી સામા�ય,
પર��ુ સારવારપા� કારણો પૈક��ું એક છે. PCOS
ધરાવતી �ીઓમાં, હોમ�નલ અસં�ુલન અંડાશય
(ઓ��ુલેશન) માંથી �ડાના �વકાસ અને �ુ��તમાં દખલ
કરે છે. જો તમે ઓ��ુલેટ ન કરો, તો તમે ગભ�વતી થઈ
શકતા નથી. આ ��થ�તમાં, �ીની અંડાશય મોટ� થઈ
શકે છે અને તે અસં�ય �બનહા�નકારક �વાહ�થી
ભરેલી કોથળ�ઓ (ફો�લક�સ) �વકસાવી શકે છે. આ
ફો�લક�સ અ�વક�સત કોથળ�ઓ છે જે �ડા
�વકસાવવા માટે છે - પર��ુ જયારે તમને PCOS હોય,
�યારે આ ફો�લક�સ પ�રપ�વ �ડા છોડવામાં �ન�ફળ
�ય છે.

PCOS માં ગભા�વ�થાની
જ�ટલતાઓ :

�યારે ઘણી �ીઓ સફળતા�ૂવ�ક ગભ�વતી બને છે,
�વનશૈલીમાં કેટલાક ફેરફારો સાથે, કેટલીક એવી છે
જેઓ વ�ુ સંઘષ� કર� શકે છે. PCOS સામા�ય ર�તે
ગભ�ધારણની શ�તાઓને ઘટાડે છે કારણ કે �ુ�ષ
હોમ��સના વધેલા �તર �ડાના પ�રપ�વતા અને
�કાશનને અટકાવે છે.

આ�ુ�નક ટે�નોલો�ના આગમન સાથે, હવે �ુર��ત
ર�તે ગભ�ધારણ કર�ું અને તમારા બાળકને અવ�ધ �ુધી
લઈ જ�ું શ� છે. આ સંદભ�માં �થમ મહ�વ�ૂણ� પગ�ું
એ છે કે હાલની ��થ�તને સમજવા માટે સં�ૂણ� શર�ર�ું
ચેકઅપ કર�ું.

આ�ુ�નક ટે�નોલો�ના આગમન સાથે,
હવે �ુર��ત ર�તે ગભ�ધારણ કર�ું અને
તમારા બાળકને અવ�ધ �ુધી લઈ જ�ું
શ� છે. આ સંદભ�માં �થમ મહ�વ�ૂણ�
પગ�ું એ છે કે હાલની ��થ�તને
સમજવા માટે સં�ૂણ� શર�ર�ું ચેકઅપ
કર�ું...

PCOS સાથે ગભ�વતી થવાની
શ�તાઓ :

આપને જણાવી દઇએ કે PCOS ધરાવતી �ીઓ જે
બાળકો માટે તૈયાર નથી તેઓ 35 વષ�ની થાય �યાં
�ુધીમાં તેમના �ડાને ��ઝ કર� શકે છે.
ઉપરા�ત, જો તમે PCOS સાથે ગભ�વતી થવાનો �યાસ
કર� ર�ાં છો, તો તમારે મા� દવાઓથી સારવારની
જ�ર પડ� શકે છે. એક તબીબી અ�યાસમાં �ણવા
મ�ું છે કે PCOS ધરાવતી લગભગ 80%
મ�હલાઓએ દવાથી સારવાર લીધી હતી. તેમાંથી
અડધી મ�હલાઓ કુદરતી ર�તે ૬ પી�રયડ ચ�માં
ગભ�વતી થઈ હતી.
જો દવાઓ તમને ગભ�વતી થવામાં મદદ ન કરતી હોય,
તો તમારા ડૉ�ટર IVF સારવારની ભલામણ કર� શકે
છે. PCOS ધરાવતી મોટાભાગની મ�હલાઓને IVF
સારવારથી ગભ�વતી થવાની 20 થી 40 ટકા તક હોય
છે. 35 વષ� અને તેથી વ�ુ �મરની અથવા વ�ુ વજન
ધરાવતી �ીઓને ગભ�વતી થવાની શ�તા ઓછ�
હોય છે.

��થ�તના આધારે, તમારા ડૉ�ટર
સફળતા�ૂવ�ક ગભ�ધારણ કરવા માટે
કેટલીક બાબતો �ૂચવી શકે છે. આમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:
● વજન ઘટાડ�ું - મા� 5થી 10% વજન ઘટાડવાથી
તમારા મા�સક ચ�ને �નય�મત કર� શકો છો અને
PCOS ના લ�ણોમાં �ુધારો લાવી શકો છો.
● હોમ�ન �તરો�ું �નર��ણ કર�ું, મા�સક ચ�ને ન�ધ�ું
અને ઓ��ુલેશન ચ�ની ચકાસણી કરવાથી પણ
પ�ર��થ�ત�ું વ�ુ સાર� ર�તે �ૂ�યાંકન કરવામાં મદદ
મળ� શકે છે અને આ ર�તે તેના માટે તે �ુજબ તૈયાર�
કર� શકાય છે.
●  દવાઓ - જો ઉપરો�ત બે ર�ત �ન�ફળ �ય, તો
તમારા ડૉ�ટર તમને કુદરતી ર�તે ગભ� ધારણ કરવાની
તકો વધારવા માટે કેટલીક �જનન�મતા દવાઓ પર
�ૂક� શકે છે.
● જો દવાઓ �ન�ફળ �ય, તો તમે હ�મેશા IVF જેવા
�વક�પો શોધવા માટે �જનન�મતા ��લ�ન�સમાં
ડૉ�ટરોની સલાહ લઈ શકો છો.

તાજેતરના વષ�માં ગભ�ધારણ
�ુલતવી રાખવામાં આ��ંુ છે.

તો ચાલો જોઈએ કે રાહ જોવાનો �નણ�ય તમાર� �જનન �મતાને કેવી
ર�તે અસર કર� શકે છે પછ� ભલે તમને PCOS હોય કે ન હોય.

વં�ય�વ માટે �મર એ �ુ�ય પ�રબળ છે.

18 થી 24 વષ�ની �મર
તમારા શર�રના સૌથી મજ�ૂત અંડાશયના ફો�લક�સ
ઓ��ુલેશન માટે �ડામાં પ�રપ�વ થવા માટે �થમ છે,
તેથી તમે તમારા નાના વષ�માં જે �ડા ઉ�પ� કરો છો તે
ઉ�ચ �ુણવ�ાની શ�તા વધારે છે.
આ �મરે બાળક થવાથી જોખમ ઘટશે:
• જ�મ�ત ખામીઓ
• ર�ગ�ૂ� સમ�યાઓ
• કેટલીક �જનન સમ�યાઓ
અલબ�, �યારે તમે 18 થી 24 વષ�ની �મરના હોવ
�યારે બાળકો પેદા કરવા�ું ઓછુ�  જોખમી હોય છે.

25 થી 30 �મર
દરેક પસાર થતા વષ� સાથે, કુદરતી ર�તે બાળકની
ક�પના કરવાની તમાર� તક ઘટ� �ય છે. પર��ુ તમારા
20 ના દાયકાના અંતમાં, હ�ત�ેપ �વના ગભ�વતી
થવાની તમાર� તક એકદમ ��થર રહે છે.
જો તમે ગભ� ધારણ કરવાનો �યાસ કર� ર�ાં છો અને
ઓછામાં ઓછા �ણ મ�હનાથી �ન�ફળ ર�ા છો, તો
તમારા ડૉ�ટર સાથે વાત કરો.

31 થી 35 વષ�ની �મર
તમારા 30 ના દાયકાના �ાર�ભમાં, તમે બાળકને જ�મ
આપવા સ�મ હશો તેવી શ�તાઓ હજુ પણ વ�ુ છે.
તમાર� પાસે હ� પણ ઘણા બધા ઉ�ચ-�ુણવ�ાવાળા
�ડા છે, પર��ુ તમારા 30 ના દાયકામાં, તમે તમારા 20
ના દાયકાના �ાર�ભમાં જેટલા ફળ� �પ છો તેટલા અડધા
જેટલા છો.
વા�તવમાં, દેશભરમાં 5માંથી 1 �ીને 35 વષ�ની �મર
પછ� �થમ બાળક હોય છે. જો કે, 30ના દાયકામાં 3
માંથી 1 �ુગલને અ�ુક �કારની વં�ય�વ સમ�યાનો
અ�ુભવ થશે.

35 થી 40 �મર
આ વય �ેણીના 60 ટકા �ુગલો �યાસ કરવા�ું શ�
કયા�ના એક વષ�માં કુદરતી ર�તે ગભ� ધારણ કર� શકશે,
�યારે 85 ટકા બે વષ�માં ગભ� ધારણ કર� શકશે.
જો કે, આ �મરે, �ડા સાથે ર�ગ�ૂ�ોની સમ�યાઓ�ું
જોખમ વધારે છે.
તેનો અથ� એ કે ક�ુવાવડ અથવા અસામા�ય
ગભા�વ�થાના જોખમો વ�ુ છે.

41 થી 45+ વયમાં

જો તમાર� �મર 40 થી વ�ુ હોય તો ગભ�વતી થ�ું વ�ુ
�ુ�કેલ છે.
આ �મર �ુધીમાં, તમા��  શર�ર મેનોપોઝ માટે તૈયાર�
કર� ર�ું છે. તમારા અંડાશયમાં કદાચ તેમના ફો�લક�સ
ખલાસ થઈ ગયા હોય અથવા તેમનો �ુરવઠો �ૂરો
થવાના આરે છે. દરેક પસાર થતા ચ� સાથે, વ�ુ
અ��ય થઈ જશે. તમે તમારા �ાર� �ભક 50 ના દાયકા
�ુધી પહ�ચો �યાં �ુધીમાં, તમાર� પાસે લગભગ કોઈ
ફો�લક�સ બાક� રહેશે નહ�.
આ વય �ેણીના લોકોમાંથી જ�મેલા બાળકોમાં
સં�યાબંધ જ�મ�ત ખામીઓ અને સગભા�વ�થાની
જ�ટલતાઓ�ું જોખમ વ�ુ હોય છે. �વનના આ
સમયગાળા દર�મયાન ક�ુવાવડ અને ર�ગ�ૂ�ોની
અસાધારણતા ન�ધપા� ર�તે વધે છે.
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બાજર� નો લોટ - ૧ કપ, મેથી ની ભા� - ૧ કપ

 

આદ ુ+ મરચાં ની પે�ટ - ૪ ચમચી, લસણની ચટણી - નાની વાડક�

 

ગોળ - ૨ ચમચી, તલ - ૨+૨ ચમચી

 

અજમો - ૧/૨ ચમચી, મીઠુ�  - �વાદ અ�ુસાર

 

દહ� - એક નાની વાડક�, હળદર - ૧/૨ ચમચી

 

ધાણા - ૧ કપ,ઇનો - ૧/૨ ચમચી

 

રાઈ - ૧/૨ ચમચી

સૌ�થમ એક મોટા બાઉલમાં મેથીની ભા�, ધાણા, આદ ુમરચાની પે�ટ, બે ચમચી તલ, ગોળ,

દહ�, મીઠુ� , હળદર આ તમામ સામ�ીને સાર� ર�તે �મ�સ કર� લે�ું. �યારબાદ પાંચથી દસ �મ�નટ

તેને �ૂક� રાખ�ું જેથી શાકભા��ું પાણી છૂટુ�  પડ� શકે.

 

હવે તેમાં ધીરે ધીરે લોટ ઉમેરતા જ�ું અને જ�ર પડે તો જ પાણી ઉમેર�ું. છે�લે તેમાં ઈનો ઉમેરવો

અને �ટ�મ કરવા માટે �ૂક� દે�ું.

 

15 �મ�નટમાં આ ઢોકળા અથવા �ુઠ�યા �ટ�મ થઈ જશે. ઠ�ડા પડે એટલે તેને કટ કર� લેવા.

 

હવે કડાઈમાં એક ચમચી તેલ માં રાઈ, �હ�ગ અને તલ નાખી �ુઠ�યા વઘાર� લો અને ગરમા ગરમ

પીરસી દો.

- આ �ુઠ�યા ને તમે �ૂપ કાતો ધાણાની ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો.

સામ�ી

ર�ત

બાજરી મેથી નાં મુ�ઠયા

સામા�ય ર�તે આપણે ઘ�ના કકરા લોટના

અને કણક� કુરમાના લોટના જ �ુઠ�યા

બનાવતા હોઈએ છ�એ. પર��ુ જો તમે

ડાયટ પર છો અથવા ડાયા�બટ�સ કે

થાઇરોઇડના દદ�ઓ માટે બાજર�નો લોટ

�ૂબ જ ઉ�મ છે.

આ સાથે જ લસણ આદ ુ+ મરચા

કોલે��ોલ માટે ઉ�મ છે.

અને �ુઠ�યા માં વપરાતા ધાણા અને મેથીની

ભા� એ ફાઇબરનો ભર�ૂર �ોત છે.

આ �ુઠ�યા �વાદમાં તો ઉ�મ છે જ પણ

સાથે સાથે પોષક ત�વોથી પણ ભર�ૂર છે.

જો તમે ડાયટ પર છો તો �વાદની મ�

સાથે હે�ધી પ��તથી વજન પણ ઉતાર�

શકો છો.

વાનગી ની �વશેષતા

લાભ

Diet & Nutrition Consultant
MPT(Ortho), CFN, CYS, MIAP

EXCLUSIVE
RECIPE

ડો. િ�યંંકા �દ��ત મનહાસ 




