
 

નવા વર્ષના સકંલ્પો - ચ િંતનની પળે – કૃષ્ણકાતં ઉનડકટ 

 

આજે તારીચિય  ંબદલી ગય .ં કેલેડન્ડરના ડટ્ટા હવે આઉટ ઓફ ડેઇટ થઇ 
ગયા છે. સમય ડડચિટલ બની ગયો છે. મોબાઇલ, ટેબલેટ,લેપટોપ અને 
કમ્પ્યટૂરમા ંસમય ચપૂ ાપ આંકડા બદલતો રહ ે છે અને આગળ વધતો 
રહ ે છે. સતત પડરવતષન એ સમયની પ્રકૃતત છે. ઘડડયાળની ડફતરત 
આગળને આગળ વધવાની છે, પણ આપણી ? આ વર્ષમા ં આપણી 
લાઇફમા ંકેટલી જ િંદગી ઉમેરાઇ ? 

સમયને આપણે પકડી નથી શકતા પણ આપણે  ો ધારીએ તો સમયની 
સાથે વહી  રૂર શકીએ છીએ. એક વર્ષ પરૂ ં  થય  ,ં  ત   ંવર્ષ એ   શીિવે 
છે કે ગય  ંએ ગય .ં  રાક પાછળ વળીને  ોય   ં તો કેટકેટલીય ઘટનાઓ 
સામે આવી  શે. કેટલ   ંબધ   બનત   ં હોય છે આપણા સહ ની જ િંદગીમા ં? 

થોડ ંક સાર ં  અને થોડ ંક િરાબ, થોડાક અ્સ અને થોડાક ડાઉન્સ, થોડ ંક 
રેડ અને થોડ ંક ગ્રીન,થોડીક યાદો અને થોડાક તવવાદો, થોડોક ગમ અને 
થોડીક ખ  શી… સરવાળા-બાદબાકી કરવાનો કોઇ મતલબ નથી. સવાલ એ 
છે કે આજે નવા વર્ષના પહલેા પ્રભાતે આપણે કેટલા હળવા છીએ ? નવ  ં
વર્ષ એ   કહતે   ંહોય છે કે જૂન   ંિિેંરી નાિંો.  ો તમે ભાર ઉતારી નહીં 
નાિો તો એની   ની ે દબાઇ  શો. 



નવા વર્ષના ડદવસે ડરિોલ્ય  શન પાસ કરવાની એક વણલિી પરંપરા છે. 
ડરિોલ્ય  શન સાથે એક એ વાત પણ કહવેાતી આવી છે કે ડરિોલ્ય  શન 
ટકતા નથી. નવા વરે્ કરેલો સકંલ્પ લાભપા ંમ આવે તયા ંસ  ધીમા ંતો 
લડિડાવવા મડંે છે. ડરિોલ્ય  શન ટકતા નથી કે પછી આપણે તેને ટકવા 
દેતા નથી ? ગમે તે હોય પણ લોકોને ડરિોલ્ય  શન પ્રતયે લગાવ તો હોય 
  છે, કારણ કે કંઇ નવ  ંશરૂ થાય તયારે આપણને પણ કંઇક નવ  ંકરવાની 
તમન્ના જાગે છે. 

જ િંદગીમા ંકરવા જેવા સકંલ્પો ઘણા હોય છે. કરવા જેવો એક સકંલ્પ એ છે 
કે, હ ં કરમાઇશ નહીં, હ ં િીલેલો રહીશ અને હ ં જીવતો રહીશ. માત્ર શ્વાસ 
 ાલતો હોય એ જીવવ  ંનથી, સતત ધબકતા રહવે   ંએ જીવવ  ંછે. આપણા 
 હરેા ઉપરથી હાસ્ય ક્ાયં ગ મ થઇ ગય  ં છે. તમે ક્ારેય અરીસા સામે 
ઊભા રહી તમારી સામે   સ્સ્મત કય  ું છે ? કરી  ો ો, તમને પોતાને   
એવ  ંલાગશે કે હસતો  હરેો કેટલો સ  દંર લાગે છે ! તો પછી તમે હસવાન   ં
પ્રમાણ શા માટે વધારી નથી દેતા?  ાલો આજે એક સકંલ્પ કરીએ કે 
આગામી વર્ષમા હ ં થોડ ંક વધારે હસવાન   ંરાિીશ. 

કરવ  ં હોય તો બીજ  પણ ઘણ  ંબધ   ં કરવા જેવ  ં છે. એક વ્યસ્તતનો  હરેો 
તમારી આંિમા ંઉપસાવો અને નક્કી કરો કે હ  ં તેને આિી જ દંગી સતત 
પે્રમ કરીશ. આિી દ તનયામાથંી એક વ્યસ્તત તો અપવાદ હોવી    ોઇએ 
એવ  ં તમને નથી લાગત   ં? સાથોસાથ એક વ્યસ્તતને નફરત ન કરવાન   ં
પણ નક્કી કરવા જેવ  ંછે. ઘણી વિત આપણો વાધંો એ હોય છે કે આપણે 
માફ નથી કરી શકતા. થોડ ંક  ત   ંકરીને આપણે ઘણ  બધ  મેળવતા હોઇએ 



છીએ. એકાદ જૂના સબંધંને પણ જીવતો કરવો  ોઇએ. સ્મરણોને થોડાક 
ઢંઢોળો તો એકાદ એવો  હરેો સામે આવી  શે જેની સાથે તમે િડિડાટ 
હસ્યા હતા. જેને મળવા માટે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી નહોતી પડતી. તમારાથી 
ડડસ્ટબષ ન થતી હોય એવી કોઇ વ્યસ્તત  ો તમારી પાસે હોય તો એને 
 તનપવૂષક સા વી રાિો. 

આપણા બધાની લાઇફ બહ  ર ટીન થઇ ગઇ છે. રો  એક   શેડય  લ. 
હોચલડેના ડદવસે પણ આપણે દર હોચલડે જેવ  ં  કરતા ંહોઇએ છીએ. કંઇ 
  નવ  ંહોત   ંનથી એટલે બધ  બોડરિંગ અને કંટાળા નક લાગવા માડંે છે. 
અરે આપણે તો ઓડફસે કે દ કાને  વાના રસ્તા પણ બદલાતા હોતા નથી. 
તમે માકષ  કર ો, ઘણા રસ્તા હશે તો પણ તમને એકના એક રસ્તે    તા ં
હશો. નવા વર્ષમા ંથોડોક રસ્તો તો બદલી જ ઓ. જ િંદગી તો દરેક ક્ષણે 
બદલવાની તક આપતી હોય છે, આપણે    ડ થઇ ગયા હોઇએ છીએ. 

સવેંદનાને પણ  ો સજીવન ન રાિીએ તો એ  ીમળાઇ જાય છે. 
આપણને બધાને જ િંદગીનો અહસેાસ  ોતો હોય છે પણ એ અન ભતૂતની 
આવડત આપણે ગ માવી દેતા હોઇએ છેએ. નવ  ંવર્ષ આપણને જ િંદગીની 
થોડીક નજીક લઇ જાય તો એનાથી રૂડી વાત બીજી કોઇ ન હોય શકે. 

દ તનયા  ાલવાની   છે. રા કારણ િેલાવાન   ં  છે. કૌભાડંો થવાના   
છે, મોંઘવારી વધવાની   છે અને ન ગમત   ંહોય એવ  ંથત   ં  રહવેાન   ંછે. 
આપણને ગમત   ંહોય એવ  ંઆપણે શોધવ  ંપડે છે અને મળી જાય તો એને 
જાળવી રાિવ  ં પડ ે છે. ગમતી ક્ષણોને જીવતી રાિો તો જ િંદગી જીવવા 



જેવી લાગશે. કોઇ અફસોસ નહીં, કોઇ અણગમો નહીં, કોઇ ઉશ્કેરાટ 
નહીં… બસ જ િંદગી. તમે અને તમારો સમય, તમે અને તમારી ક્ષણો, તમે 
અને તમારી ખ  શી, તમે અને તમારી શસ્તત, તમે અને તમારી વ્યસ્તત… 

ઔર જ ને કો ક્ા  ાડહયે ? નવા વર્ષની હાડદિક શ ભકામનાઓ. 
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