
 

 

તણખલ ું 
“પથ્થરો ની આઢમ ું આમને આમ ક ું ડબૂી જાઓ? 

ક ું તો તણખલ ું બની આ જીવન સ ગરમ ું તરી જાઓ.” 

 

સ્વેચ્છાએ જો અગર એણે એનાાં આત્મવવશ્વાસને ન સ્વીકાર્યું હોય તો એ ભવસાગરની 
તળેટીમાાંથી ક્ાાંરનયાં ઊડી ગર્યાં હોત અને એ તણખલયાં આમને આમજ દટાઈ ગર્યાં હોત. 
પણ કાળથી પણ વવપરીત એ એવયાં તે તરી ગર્યાં, અસાંખ્ય પથ્થરાઓ અને 
મહાસાગરનાાં બિહામણા રયદનમાાંએ એવયાં ને એવયાંજ હસત યાં રહ્યાં.  

 

ખરેખર, વાત જ્યારે એના અસ્સ્તત્વની કરીએ તો આ શ્રયષ્ટટના બ્રમહાાંડમાાં, એનો ક્ાાંય 
વારો એ ના આવે. પણ જ્યારે સીખવા જઈએ ત્યારે એજ તણખલયાં આપણને એક 
જજન્દાદીલીનયાં ઉદાહરણ આપી જાય. 
આમ તો એ સાવ ત યચ્છ હમેશા તરત યજ રહ,ે વાતા પવનોમાાં ક્ાાંયને ક્ાાંય ફાંગોળાત યાં 
રહ.ે પણ ગાઢ જ ાંગલોમાાં જ્યારે નાની બિનગારી પ્રગટે, ત્યારે એ ત યચ્છ તણખલયાં આખા 
જ ાંગલનો સવવનાશ કરી નાખે. એની જ્વાળાએ જ્વાળાઓમાાં એ પ્રગટી ઉઠે. 
 

સ્વભાવે તો એ શાાંત, નજીવયાં એવયાં એકલયજ રહવેાવાળાં, િધાથી અબલપ્ત છુપાઈન ે
જીવવાવાળાં, પણ વખત આવે ત્યારે પોતાનો પરિો િતાવવાવાળાં. એ વનજિવ જીવ 
પણ છેવટે તો સદ્ગગતીના આશરે જીવી જવાવાળાં. કારણ અબભમાનના આસારાને છોડી 
સમપવણ અને ત્યાગના સથવારે ફૂલ િની હળવયાં થવા વાળાં. 
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વમત્રો, વાત તો સાવ નાની છે પણ સમગ્ર જીવન નો સાર આપી જાય એવી છે. જ્યારે 
પોતાનાાં અહાંકાર અને અબભમાનને નેવે મકૂી, પોતાનો માન, મરતિો અને કીવતિને 
પાછળ મકૂી, જયારે શરણાગત થઈ, સમવપિત થવાય છે, ત્યારેજ તો મન અને હૃદય 
પવૂવક, લોકો પ્રત્યે આદરભાવ, દયા અને પ્રેમનો જન્મ થાય છે. 

 

નીિે નમીન,ે નમણયાં િની, વવવેકપવૂવક જમીનદોસ્ત થવાય છે, ત્યારેજ તો જીવવાનો 
ખરો આનાંદ અનયભવી જવાય છે અને દરેક લોકોના કાળજાનો કટકો થવાય છે. આમને 
આમજ કઈ પ્રેમના સગપણ નથી ગોઠવાતા, એ તો જીવવા પડે છે. વનસ્વાથવ પ્રેમને 
પામવા માટે તો ઘણયાંજ ગયમાવવયાં પડે છે, ઘણયાંજ સહન કરવયાં પડે છે અને અંતે િધયજ 
સમવપિત કરવયાં પડે છે. 
લોકો ભલને આપણી વનિંદા કરીને આપણને તરછોડે, પણ આપણે તો લોકોને વનસ્વાથવ 
ભાવે આમને આમજ પ્રેમ આપ્યા કરવયાં પડે છે. 
 

િસ આમજ આપણા હૃદયને હળવયાં ફૂલ િનાવી, તણખલાની જેમ આ શ્રયષ્ટટના તમામ 
દરરયાઓ તરી જવયાં પડે છે. 

 

 

 

“પથ્થર ની જેમ ડબેૂલ  તો આપણે સૌ કોઈ છીએજ, 

ચ લો હવે તણખલ ું બની એક વ ર તરી તો જઈએ.” 
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