
                     ૧૦.ર નવ ું વર્ષ- નવ ું જીવન, એક શ ભ સુંદેશ (બેસત ું વર્ષ) 

‘નૂતન વરસ, જીવન વીતે સરસ’ 

‘લ્યો આવય ું આ નવ ું વરસ, ફરી ઉલ્લાસથી છલકાત ું,’ ‘સાલ મ બારક’ કહેતા સહ ન ું મ ખડ ું મ સ્કાત ું મલકાત ું, 

સ્નેહના કાચા તાુંતણા કેરા, વજ્ર સરીખાું છે બુંધન,‘ગમા-અણગમા’ વવસરી કહેજો...  

‘નૂતન વર્ાષવભનુંદન...’  

માનવ જીવનમાું ગમતાું રુંગો, ગમતાું પદાથો, ગમતા આનુંદો, અુંગ-અુંગમાું ભરી દેવાું જાત-જાતના 

પ્રયત્નો ય ગોથી થતાું આવયાું છે. માનવ સ્વભાવની એક ખાસીયત એ છે કે તેન ે કશ ુંક નવીન, કશીક 

વવવવધતા કે કશ ુંક આશ્ચયષકારી લાગ ે કે મળે તો તેની ચેતના હર્ષથી વયાપી જાય છે. શરીરમાું સ્ફષવ ત 

અન ભવે છે. ઈવરિયો દોડવા લાગ ેછે. મન ખ શીથી છલકાઈ જાય છે કારણ ? 

જીવન ે કોઈક પ્રસુંગમાું નવો ડ્રેસ કે કપડાું પહેરવા મળ ે તો રાજી થઈ જાય છે. મનગમતાું, તીખા, 

મસાલેદાર ભોજન કે ભાવતી મીઠાઈ ખાવા મળે તો આનુંદદત થઈ જાય છે. નવા જ નક્કોર રૂપ-ગેથી 

સજજ થયેલા આવલશાન-વૈભવી મકાનમાું રહેવાન ું મળે તો જીવન સફળ થયલે ું માને છે. તેમાું પણ ફ્રેશ 

ર્ફષનચર, લેટેસ્ટ દડઝાઈનવાળી ભોગ-સ ખની બધી ફેવસવલટીવાળી સાધન-સુંપવિ મળી જાય તો પોતાને 

કૃતકૃત્ય માન ેછે. 

ક્રાઉડ પવલલકથી છલકાતાું મહત્વના સમારુંભની વચ્ચ ેપહેલીવાર પ્રમ ખના હોદ્દા પર બસેવાન ું મળે તો 

ધરયાવતધરયતાનો અન ભવ થતો જણાય છે. આમ. નૂતન વરસમાું નવા કપડાું, નવો ડ્રેસ, નવ ું (ભાવત ું) 

ભોજન, નવ ું મકાન, નવી ફ્રેરડસ, નવ ું વપકચર, નવો પ્રવાસ, નવો (લેટેસ્ટ) મોબાઈલ, નવી ગમતી બધી 

વસ્ત ઓ મળી જાય તો રાજી-રાજી થઈ જતો માણસ, જૂન ું ઘણું બધ ું કાઢી નાખવાનો અને તાકાત હશ ેતો 

નવ ું ઘણું બધ ું વસાવવાનો પણ એક ચીજ નવી વસાવવાન ું ભૂલી જાય છે અન ે તે છે મુંગલ સ્વભાવ, 

વનમષળ સ્વભાવ, કે સહજ સ્વભાવ. 



નૂતન વરસ ે પણ અપેક્ષા પ્રમાણ ે સામાવાળાન ું વતષન ન જોતા. આવી જતો આવેશ, મામ લી 

પ્રવતકૂળતામાુંય લેવાઈ જત ું મન, ઈવરિયોન ેગમતા પદાથો મળી જતાું નાચી ઉઠત ું હૃદય, કે સ્વાથષ ઘવાતાું 

ભાગી છૂટતો અુંતરનો ભાવ, વચિન ેસતત સુંકલેશમાું રાખ ેછે. પરોપકાર કે પ્રેમની ભાર્ા સમજવા દેત ું 

નથી. વનસગષનો આનુંદ અન ભવવા દેતો નથી, સતત કલેશ કે સખત રીત ેસુંજ્ઞાન ેઆધીન બનેલ ું મન નવા 

વરસ’ેય ભાુંગી જાય છે. તૂટી જાય છે. ક્યાું તો ફુગ્ગામાું ભરેલી હવાની જેમ ફુલાઈન ેક્યાર ેખાલી થઈ જાય 

કે ફટી જાય તે કહી શકાત ું નથી, આવા વવવચત્ર સ્વભાવન,ે વવર્મ પ્રકૃવતન,ે આજની નવલી પ્રભાતે બદલી 

નાખવાનો સુંકલ્પ કયાષ વવના ચાલે તેમ નથી. તે માગષ પર ચાલવાન ું બળ મળે તે માટે સાવ નાના, પણ 

અસરકારક કેટલાક વનયમો જીવનમાું ઉમેરતા જઈએ તો ચોક્કસપણ ેઆપણું જીવન જૂન ું વાસી, ગુંધાત ું 

ન રહેતા, સાચા અથષમાું મ સ્કાન, મલકાટ, ખ શી, આનુંદ, પ્રસરનતાના બારમાસી પ ષ્પોથી મઘમઘાયમાન 

સ ગુંધથી ખીલી ઉઠશ.ે અન ેન ખીલી ઊઠય ું તો... 

જેમ સાકર વવનાની મીઠાઈ ન ભાવે, નમક વવનાન ું ફરસાણ ન ચાલ,ે નફો ન મળતો હોય તો ધુંધો ન 

કરીએ તો સાચા અથષમાું ખ શી, હર્ષ, મ સ્કાન, ઉલ્લાસ, ઉમુંગ, આનુંદ કે પ્રસરનતા ન મળ ેતો નૂતન વરસ 

કેવી રીત ેઉજવય ું ગણાય ? 

નૂતન વરસ ેકપડાું, મકાન, ર્ફષનચર, ફેશન વગેર ેબદલીએ પણ પોતાના ભાવ-સ્વભાવ કે પ્રકૃવતન ેન બદલી 

શક્યાું તો ઉપરની એકેય ચીજ મનન ેશાુંવત-શાતા કે પ્રસરનતા નવહ આપી શકે. તે માટે આજે જ અરે 

અત્યાર ેજ. તમન ેકહ ું છ ું... હાું... હાું... તમન ેકહ ું છ ું આટલ ું ધ્યાનમાું રાખી મનન ેકુંટ્રોલમાું રાખજો .ે 

બ વધધન ેવશમાું રાખજો... અને સામા જીવનો હૃદયથી, સ્વીકાર કરવામાું માનજો. 

‘તો... વરસ સફળ બનશે...’ 

૧. રોજ સવાર ેવહેલાું ઊઠીને મા-બાપન ેપગે લાગી. નવ નવકાર ગણશો તો... 

ર. બા ! તન ેકેમ છે ? બાપ જી કુંઈ કામકાજ છે ? પ્રેમથી બાજ માું બેસીન ેપ છશો તો... 

૩. ઘરમાું દરેક સભ્યોન ે‘પ્રણામ’, ‘જય વજનેરિ’ કહી હસીન ે(વસ્મતથી) વાત કરશો તો... 



૪. સગા-સુંબુંધી કે પડોશમાું કારણ વવના ખપમાું આવશો કે દ ુઃખમાું ભાગીદાર બનશો તો... 

પ. તમારા સ ખમાું કોઈકન ેરોજ ભાગીદાર બનાવશો તો... 

૬. નોકર-ચાકર કે ર્સષવસમેન કામકાજ કરીન ેઆવ ેએન ે‘થેંક ય ...’ કહેશો તો... 

૭. પૂજય સાધ -સાધ્વીજી ભગવુંતોને વહોરાવવાનો લાભ લેશો તો... 

૮. ગ સ્સાના અવસર ેમૌન રાખી કે ગમ ખાઈ જશો તો... 

૯. આખા દદવસમાું ફાવ ેત્યાર ેઘરના બધા સભ્યો ભેગાું મળી ધાષવ મક કે સાવત્વક વવચારો કરશો તો... 

૧૦. ચાલશ,ે ગમશે, ભાવશે અન ેફાવશે આ મહામુંત્રન ેજીવનમાું અપનાવતાું જશો તો... 

૧૧. સાચા મનથી સાચ ું ભજન અન ેસાદ ું ભોજન લવેાનો પ્રયત્ન કરશો તો... 

૧ર. રોજ એક નવ ું સત્કાયષ કે પ ણ્યની પ્રવૃવિ ચાલ  રાખશો તો... 


