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તતં્રીની કલમે આ પત્ર... ‘સમિ’ કહેતાં ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો 

છે. ભાિતના ઉનાળાના હેિાલો દુ:ખદ છે. અત્યાિ સુધીમા ં

ઉનાળાની કાળઝાળ ગિમીથી ૨,૨૦૦ માણસો મૃત્યુ પામ્યાના 

સમાિાિ છે. અમેરિકામાં ‘સમિ’ ટાઈમમા ં કેટલા રદિસ ૧૦૦ ફેિનફીટ જેટલંુ 

તાપમાન િહ્ુ ં તે ઉપિથી આ િષષના ‘સમિ’નું મૂલયાંકન થાય છે. અન ે૧૦૦ ક ે

તેથી િધ ુડીગ્રી હોય તો લોકો બહાિ જિાનું ટાળે છે. આપણને આપણા દેશનો-

ગુજિાતનો અનભુિ છે ક,ે િષષની ત્રણ ઋતુઓ આિ-ેશ્શયાળો, ઉનાળો અન ે

િોમાસ,ુ શ્નયશ્મત િીતે દિ િષે સમયસિ શરૂ થાય અને એની મુદત િમાણે પૂિી 

થાય. હિે એિુ ંથતુ ંનથી. હિ ેતો અ ઋતુઓ પણ સકંટ લઈન ેઆિતી થઈ છે. 

તાજેતિમા ંભાિતના પડોશી દેશ ‘નેપાળ’મા ંધિતીકંપે તાિાજી સર્જી.  

       આપણા દેશ-અમેરિકામાં પણ કેટલાંયે િાજ્યોમા ં ભયંકિ િાિાઝોડાં અન ે

િિસાદી પૂિ િાિિંાિ તાિાજી સજે છે. યુએસએમાં જાન્યુઆિીથી માિષ-એશ્િલ 

સુધી બાિ ે શ્હમિષાષનું સંકટ અન ે એશ્િલ જૂન દિમ્યાન િાિાઝોડા સાથે ભાિ ે

િસાષથી થતી તબાહી અનેક લોકોન ેબેઘિ બનાિી દે છે-જાનમાલનો શ્િનાશ સહન 

કિિા મુશ્કેલ છે. કદુિતી આફતો અને હિે માનિસર્જીત આફતોએ સમગ્ર શ્િશ્બની 

િજાને મૂંઝિણમાં મૂકી દીધી છે.  

        આિા ંકુદિતી અને માનિસર્જજત સંકટોની સીધી અસિ કુટુબંજીિન ઉપિ 

આિી પડે છે. આ સંકટો કુદિતી સંપશ્િનો નાશ કિ ે છે, જીિનશ્નિાષહની 

િીજિસ્તુઓની અછત ઊભી થાય છે. આિી આફતગ્રસ્ત િજાને સહાય કિિાની 

પણ જાણે હોડ જામ ે છે, તો બીજી િિિી િાસ્તશ્િકતા એ પણ છે ક,ે સંકટગ્રસ્ત 

શ્િસ્તાિોમા ંસ્થાશ્નક િેપાિીઓ જીિનજરૂિી િીજિસ્તુઓ દસ-પંદિગણા ભાિથી 

લંૂટ િલાિે છે. જાણે માનિતા મિી પિિાિી હોય. કરૂણતા એ પણ છે ક,ે જે 

શ્િસ્તાિમાં સંકટ આિી પડયંુ હોય અને જે નસીબદાિ લોકોને ખાસ નુકસાન િેઠિુ ં

પડયંુ ન હોય, તેઓ તાિાજ થયેલા ંઘિબાિમાં લંૂટ િલાિતા હોય છે!  

      િચન આિીને ઊભો િહે છે-િીસમી સદીમાં હિણફાળ શ્િકાસના માહોલમા ં

િજાની માનિતાને થયુ ં છે શુ?ં મનુષ્યમાં પડેલી હકાિાત્મક અન ે નકાિાત્મક 

િૃશ્િમાથંી કાયમી કે સાતત્યપૂિષક કેમ હકાિાત્મક િૃશ્િ હંમેશાં અમલમા ં મૂકાતી 

નથી? મનષુ્યની કે જનસમૂહની નકાિાત્મક િતષણંકને આપણે બદલી શકતા નથી. 

પણ મનુષ્ય પોતે ઈચ્છે તો.... પોતાની નકાિાત્મક િૃશ્િ ઉપિ િોક લગાિી શક ેછે. 

આ માટ ેમનુષ્યે અિાિનિાિ ‘આત્મમંથન’ કિિું જરૂિી છે.  

     એક માણસ જો નકાિાત્મક િૃશ્િને િોકી શક,ે તો જરૂિ હકાિાત્મક બદલાિ 

લાિી શક!ે નેપોશ્લયનનુ ંલશ્કિ જંગલની ઝાડીમાં અટિાય પડયંુ હતુ.ં નપેોશ્લયન ે

ઉમદા સૈશ્નકોન ે કોઈ િસ્તો શોધિા મોકલયા. થોડા િખત પછી તેમણે હેિાલ 

આપ્યો ક,ે ઝાડીમાંથી શ્નકળિાનો એક જ ઉપાય છે, પણ એિો કઠીન છે ક,ે એ 

માગષથી એક જ સૌશ્નક આગળ િધી શક ેતેમ છે. નેપોશ્લયને હુકમ કયો, જંગલની 

ઝાડીમાં અટિાયેલંુ લશ્કિ એ િસ્તેથી બહાિ નીકળિા તૈયાિ થાય-નપેોશ્લયને ત્યાિ ે

કહેલંુ, “જ્યાંથી ફક્ત એક સૈશ્નક પસાિ થઈ શક ેત્યાંથી સમગ્ર લશ્કિ પણ આગળ 

િધી શક.ે”-બસ, સ્િયં ફક્ત એક માણસ પોતાના જીિનમાં હકાિાત્મક અશ્ભગમ 

અપનાિે તો િજા એિા અનેક હકાિાત્મક લોકો િડે અપેશ્િત પરિિતષન લાિી શક!ે 

સ્િનો હકાિાત્મક બદલાિ શક્ય છે, સમહૂના બદલાિની શક્યતા મુશ્કેલ છે. અન ે

તેથી સ્િના એકના હકાિાત્મક બદલાિથી, જેમ નેપોશ્લયને કહ્ું હતુ ંતેમ અન્ય 

તમામ સૈશ્નકોની જેમ-સ્િબદલાિ કિનાિા અનેક લોકોની સામૂશ્હક અસિથી 

શ્િચિભિમાં નકાિત્મક િતષણંક કિીને અનેક લોકોને સંકટમા ં મૂકાિાની 

પરિશ્સ્થશ્તમાં સમગ્ર િજાના શ્હતમા ંપરિિતષન લાિી શકાય!      

      આત્મચિતનનો સંબંધ ‘પશ્િત્ર આત્મા’ સાથે િહેલો છે. “ત્યા ં અિાનક 

પિન જોિથી િાતો હોય તિેો પિન આવ્યો... તે આખંુ ઘિ તેનાથી ભિાઈ ગયુ;ં 

અનેક જ્િાળાઓ જેિી જીભો દેખાઈ, અને તે િહેંિાઈ જઈને દિેકના માથા ઉપિ 

એકએક શ્સ્થિ થઈ. તે બધામા ં ‘પશ્િત્ર આત્મા’નો સંિાિ થયો,” (િેશ્ષતોના ં

િરિતો: ૨: ૨-૪) યોએલ િબોધકે ભાખ્યા મજુબ “છેલલા રદિસોમાં આમ 

બનશ;ે હંુ બધા માણસોમા ં માિા આત્માનો સંિાિ કિીશ.” આ બધું દુશ્નયાના 

અંત સંબધંે પશ્િત્ર શ્પતિ ેકહ્ું હતુ.ં પશ્િત્ર શ્પતિે એમ પણ કહ્ું હતુ ં“હૃદપપલટો 

કિો,” (િેશ્ષતોનાં િરિતો: ૨: ૩૮) આ માટે દુશ્નયાના અંત સુધી િાહ જોિાની? 

આપણને ક્યા ં ખબિ છે ક,ે દુશ્નયાનો અંત ક્યાિ ે છે? આત્મ ચિતન આશ્ત્મક 

માગષદશષન આપશ.ે આત્મ ચિતન કિનાિ િભ ુ તિફથી િેિણા મેળિશે. આત્મ 

ચિતન િાથષનામાં દોિશે. કોઈ લેખક ેકહ્ું છે, “િાથષના જીિનનું જબિદસ્ત બળ છે. 

શ્િષમ પરિશ્સ્થશ્તમાં મૂકાયેલા, શોકમાં ડૂબેલા, હતાશ, પોતાને અસહાય અન ે

અંધકાિમાં ખોિાયેલા અનુભિતા મનુષ્યન,ે સાિા ઊંડા ભાિથી કિેલી િાથષના 

તેની શ્સ્થશ્તમાંથી ઊંિકી લઈ મહાન િૈતન્ય સાથે તેનો સંબંધ જોડી આપે છે.”  

     મનુષ્યની ચિતનાત્મક િાથષના ‘પશ્િત્ર આત્મા’ના િભાિથી તનેામા ં

હકાિાત્મક હૃદયપલટો લાિી શક ેછે. જેથી એકલ મનુષ્યની હૃદયપલટાની િરિયા 

જ્યાિે અનેકોની બની જાય તો “પૃથ્િીની બધી િજાઓ ઈચિિના આશીિાષદ 

પામશે.” (િે. િ.-૩:૨૫) હકાિાત્મક હૃદયપલટો જીિનને રદવ્ય અન ે સનાતન 

માગે લઈ જાય છે, જેમાં સુખ-શાંશ્ત અન ેસ્િસંતોષ િાપ્ત થાય છે. માગષ કપિો છે, 

સહેલો નથી, પણ આત્મ ચિતન સખુ-શાંશ્તના માગે લઈ જિાનું કાયષ કિે છે.   

    સ્િને હકાિાત્મક િલણો તિફ બદલિું વ્યશ્ક્તના પોતાના હાથમા ં છે. કુદિતી 

અન ેમનુષ્ય સર્જીત સંકટોનો ઉપાય –સ્િના હકાિત્મક પરિિતષનમા ંિહેલો છે! હિ 

એક નિો રદિસ િભુ આપણને આપે છે. રદિસનાં અનેકશ્િધ કામોમાં આપણ ે

વ્યસ્ત િહીએ છીએ. રદિસ દિમ્યાન અનેક શ્નણષયો આપણી પોતાની ઈચ્છાથી 

લેતા હોઈએ છીએ. આપણા શ્િિાિો, આપણી િાણી અને આપણં િતષન 

રદિસભિ ‘હકાિાત્મક’ િહે તે આપણા પોતાના હાથમા ં છે. રદિસ દિમ્યાન 

આપણાથી કશુ ંપણ એિું ન થાય કે, અન્યને તે સંકટમાં મૂકી દે. બસ, આ િકાિની 

શ્િિાિસિણી મજુબનો આપણો એક રદિસ પસાિ થાય, અન ે ચજદગીભિ 

આપણા બધા રદિસો આ િકાિના હોય, તો આપણા જેિા અનેકોની આિી 

જીિનિીશ્ત શ્િચિમાં સંકટોને આિતા ંિોકિાનું કામ કિશ!ે શ્નણષય આપનો હોિો 

જોઈએ! ‘પશ્િત્ર આત્મા’ આપને દોિશે! તૈયાિ છો?   

  ઉિમ પસુ્તક બાઇબલ-ઈલા જોબટષ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)    

શુ ંઆપે સાર ંપુસ્તક િાંચ્યંુ છે? મને ખાત્રી છે ક,ે આપણે જરૂિ 

સાિાં પુસ્તકો િાંિતા હોઈએ છીએ. અને તમેાંથી ઘણો આનંદ 

અને સંતોષ મેળિતા હોઈએ છીએ. નાના હતા ત્યાિ ેબાળિાતાષઓ 

િાંિિી કે મોટાં પાસેથી સાભંળિી ઘણી જ ગમતી. જેમાં શૌયષ, સાહસ હોય, 

હાસ્ય અને આચિયષકાિક નિું નિુ ંજાણિાની ઇંતેજાિી હોય. તે િાંિી, સાંભળી, 

સમજી સંતોષ પામિા સાથે અલૌરકક આનદં િાપ્ત કિિાનો હેત ુ હતો. 

બાળપણમાં ઝગમગ, બાલ સંદેશ, શ્ત્રકોણીયા બેિાિ િાળ લટકતી દાઢીિાળા 

મીયા ં ફૂસકી કે ગોલીબાિ-િિમ, આજે પણ ખમાસા ગેટ, અમદાિાદ, પાસ ે

આિેલી ઓરફસની બહાિ લટકતુ ંિિમનું પોસ્ટિ યાદ કિી મુખ પિ શ્સ્મત િેલાઈ 

જાય છે. બાળ સાપ્તાશ્હકો ઘિમા ં આિે ત્યાિે ભાઈ-બહેનો િથમ િાંિિા માટ ે

લડાલડ કિ,ે ઝંૂટિીન ેિાંિિા માટ ેતલપાપડ થઈ જઈએ. િાિનની ભૂખ સામાન્ય 

િીતે દિેક મનુષ્યમા ંઆમ બાળપણથી જ શ્િકસતી િહે છે.                Page 01         
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       વાિનની ભૂખથી જે વાાંિીએ તેમાાં આનાંદ, સલામતી, રદલાસો અને એવા 

અનેક પાઠો શીખવા મળતા. કુદિત સાથે કુદિતી શ્નજાનાંદ પ્રાપ્ત કિી હાસ્ય 

િેલાવતાાં શાાંશ્તનુાં વિન પ્રાપ્ત કિતા. “માિી શાાંશ્ત હુાં તમન ેઆપુાં છુાં, જેમ જગત 

આપે છે તેમ હુાં આપતો નથી. તમાિા હૃદયને વ્યાકુળ ન થવા દો. અને બીવા પણ 

ન દો.” (યોહાન: ૧૪: ૨૭) રકશોિવસ્થામાાં વાતાાઓના વાિનથી મળતી શાાંશ્ત  

“બાઇબલ”નાાં આ વિનથી આજે સમજાય છે.  

     સન્ડ ેસ્કૂલમાાં જઈએ ત્યાિ ેબાળવાતાાઓ સાાંભળી બીજા િશ્વવાિ ેજવાની 

ઉત્સુકતા જગાડે. યસુફુ અને તેના ભાઈઓની વાતાા, યનૂાની વાતાા-માછલીના 

પેટમાાં કેવો સપડાયો? ઈસએુ કયા કયા િમત્કાિો કયાા? દિ િશ્વવાિ ે નવી વાતાા 

સ્કૂલમાાં શાસ્રની પીરિયડ આવે અને ડેલીબને વ્યાસ (માસી) વાતાાઓનો પટાિો 

ખોલે. બેિાિ અઠવારડયાાં સુધી સામસનૂની વાતાા િાલે, દાઉદ િાજા અન ેશાઉલ 

િાજા આવ,ે એસ્તિ િાણી ને રૂથ આવ,ે આમ આતુિતાથી શાસ્રના પીરિયડની િાહ 

જોઈએ. એમની વાતાા કહવેાની શલૈી માંરમુગ્ધ કિી દેતી! આ લેખ જ્યાિ ેવાાંિશો 

ત્યાિ ેઆપનાાં બાળપણનાાં આવાાં જ સ્મિણો જરૂિ વાગોળશો, એની મને ખારી 

છે. નાનપણથી જ આ બધુાં જીવનઘડતિના પાયામાાં પડેલુાં છે. જીવનની ઈમાિતનુાં 

િણતિ તો આમ ધીમેધીમે વાાંિતાાં-સાાંભળતાાં થયા જ કયુું. મજબતૂ પાયા પિ 

જીવનનુાં ઘડતિ સાિાાં પુસ્તકોના વાિનથી ઘડાતુાં ગયુાં. ત્યાિ બાદ ઘિ અન ેસમાજે 

ટીપીટીપીને ઘડતિ કયુું. આપણને પોષ્યા અને આત્માને તાજો કયો.     

   ભજન સાંગ્રહના ગીત નાં. ૨૨૦  

“શાસ્ર પશ્વર ખિો ભાંડાિ,જ્ઞાન સનાતન ત્યાાં મળનાિ;     

છે મજુ મૂળ તણાં ત્યાાં જ્ઞાન, છે મજુ જાત તણાં ત્યાાં ભાન.”  

        સ્રીઓને મન પુસ્તકો એમનો ચવાસોચ્છ્વાસ હોય છે. પુસ્તકોમાાંથી સારાં 

સારાં ભગેુાં કિવાનુાં, પાકા શાસ્ર હોય તો તેમાાંથી નવી નવી સ્વારદષ્ટ વાનગીઓ 

બનાવી ઘિનાાં સૌ તૃપ્ત કિવાાં, ‘િાફ્ટબૂક’ હોય તો ‘શો પીસ’ બનાવી ઘિન ે

શણગાિે. “બાઇબલ” વાાંિે ત્યાિ ેઆશ્ત્મક ભૂખ સાંતોષે અને જીવનનો િાહ મળે. 

પ્રભનુાાં વિનો હૃદયને સ્પશ ે ત્યાિ ે આત્માથી અન ે સત્યતાથી આશ્ત્મક અન ે

અનાંતકાશ્લક સખુ અનુભવે. તનેાાં વિનો ધ્વાિા આપણે શુાં શીખીએ છીએ?  

“બાઇબલ” દપાણની જેમ આપણને આપણાં સત્ય સ્વરૂપ સમજાવ ે છે. સામેની 

વ્યશ્તતને ઓળખવાની શશ્તત આપે છે. પોતા માટે સ્વને ઓળખી સાિી વ્યશ્તત 

બનવાના ઘડતિમાાં પ્રભનુાાં વિનો િોજેિોજ બળ પૂરાં પાડ ે છે. પ્રભુએ બેધાિી 

તલવાિ જેવાાં જીવાંત વિનો આપ્યાાં છે.-  

“દુશ્નયામેં સબસે પ્યાિી પુસ્તક “બાઇબલ” પઢે જો,  

ઉસકો િોજબિોજ કામમેં ખતિા કોઈ ન હો!  

ઓહ! દુશ્નયામેં સબસ ે પ્યાિી પુસ્તક “બાઇબલ”!-કેટલુાં અદ્દભતૂ ગાન! જે 

આપણા માટે અજબ શશ્તત અન ે ઇંધણ પૂરાં પાડ ે છે. પિબીરડયામાાં છૂપાયેલ 

અત્તિની સુગાંધ જેવાાં “બાઇબલ”નાાં વિનો આશ્ત્મક પોષણ આપે છે. સન્ડ ે

સ્કૂલમાાં સૌપ્રથમ “બાઇબ’લ”ની ભેટ મળી હતી, જે આશ્ત્મક ખજાનો મળ્યા 

બિોબિ હતી, ત્યાિ ે કકમત ન હતી પણ આજે અદ્દભૂત મોતી સમાન વિનોની 

કકમત સમજાય છે. ભજન સાંગ્રહના ગીત નાં. ૨૨૨; 

“માિ ેમાટે ફિીથી આ અજબ જીવાંત શબ્દો;  

જોવા દે તેમની સુાંદિતા, અજબ જીવાંત શબ્દો;  

જીવાંત, સુાંદિ શબ્દો, ફિજ, શ્વચવાસ શીખવો.”  

ખૂબ જ સુાંદિ અને પ્રકાશ્શત ઉત્તમ પુસ્તક “બાઇબલ” આજે આપણા હાથમાાં છે. 

જે શ્જવવા માટે ગિજ પૂિી પાડ ેછે. “માિો દેવ પોતાના મશ્હમાની સાંપત પ્રમાણ ે

તમાિી સવા ગિજો શ્િસ્ત ઈસમુાાં પૂિી પાડો.” (રફલીપી: ૪: ૧૯)    

       ‘ગીત્શાસ્ર’ના પુસ્તકમાાં દાઉદભતત આપણને જીવનના દિકે સમય અન ે

સાંજોગોમાાં પ્રભુનો આભાિ માનવો, તેની આધીનતામાાં િહવેુાં, દુ:ખદદામાાં પ્રભ ુ

આપણો સતત શ્નગહેબાન છે. તનેાાં વિનોથી જીવનના તાિ ઝણઝણી ઊઠ ે છે 

અને  તમેાાંથી મધુિ સાંગીત વહી શક.ે દિેક સાંજોગોમાાં અને દિેક પરિશ્સ્થશ્તમાાં  

“બાઇબલ”નાાં વિનો આપણને સાાંભળવા માટે પૂિતાાં છે.    

“તુાં મિણ પયુંત શ્વચવાસ ુિહે અને હુાં તન ેજીવનનો મગુટ આપીશ.” (પ્રકટીકિણ: 

૨: ૧૦) બહાિખુશી શોધવાની નથી. પ્રભએુ આપણામાાં સુાંદિ સ્વગીય આત્મા 

મૂતયો છે. ફતત આજે તનેે ઓળખવાનો છે. શુાં આ સુાંદિ પુસ્તક :બાઇબલ” 

આપણા હાથમાાં છે તનેે માટે પ્રભુનો આભાિ માનીશુાં? આજે આ જીવાંત વિનોનો 

ઉપયોગ કિીશુાં?- 

“વાંદન પ્રભુજી હોજો અમાિાાં, આપ્યાાં અદ્દભૂત વિનો તમાિાાં, 

સુાંદિ શબ્દો, અજબ શબ્દો, અજબ જીવાંત શબ્દો.”     

 આાંખનાાં પલપશ્લયાાં -જોયસી રિશ્ચિયન (Union City, NJ) (201) 864-4816  

       નાનપણમાાં હુાં અશ્ત શિમાળ હતી, માિી સામ ેજો કોઈ 

પાાંિ સેકન્ડ માટ ે પણ એકીટસે જોઈ િહે તો માિી આાંખમાાં 

પાણી આવી જતુાં. ઘિમાાં માિી આ નબળાઈ બધાાંને ખબિ 

હતી. ખાતિી કિવા ઘણીવાિ અખતિા પણ કિી જોતાાં. આાંસુ માાંડમાાંડ િોકી 

િાખવા યત્ન આદયો હોય ત્યાાં જ કોઈ ખળભિી િીતે કહ,ે “જો... જો.. એ 

પલપશ્લયાાં ટપકવા માાંડયાાં.” શબ્દો સાાંભળતાાં વેંત જ માિા ગાલ પિ અશ્ર ુસિી 

પડે. ખેિ, આાંસ ુ માટ ે ગીતો, કાવ્યો, અલાંકારિક ભાષામાાં ઘણા શ્વશ્વધ શબ્દો 

વપિાયા છે.  

        અશ્ર ુતથા પલપશ્લયાાં શબ્દો ઉપિોતત લખાણમાાં આપણે જોઈ ગયા. હવ ે

“શ્િસ્તી ભજન સાંગ્રહ”માાં ગીત નાં. ૩૯૮ના બીજા ચલોકની એક લાઈન વાાંિશો 

તો એમાાં “પડે નીિ આાંખથી તાિી, ઈસુને કહે ઈસુન ે કહ.ે”-આ પાંશ્તતમાાં 

‘આાંસુ’નો બીજો શબ્દ ‘નીિ’ મળી આવ ે છે. જૂનાાં રફલ્મી ગીતોમાાં પણ આાંસુ 

માટે જુદાાં જુદાાં તલ્પનાશ્િરો મળી આવે છે,  

“આાંસુ સમઝકે તયોં મઝેુ આાંખસે તૂમને ગીિા રદયા,  

મોતી રકસીક ેપ્યાિકા શ્મટ્ટીમેં તયોં શ્મલા દીયા”-અહીં આાંસુ માટે ’મોતી’ શબ્દ 

વપિાયો છે અન ે‘આાંસુ’ને ‘મોતી’ની ઉપમા આપવામાાં આવી છે. જ્યાિે બીજા 

એક ગીતમાાં “તેિી આાંખકે આાંસુ પી જાઉં, ઐસી મેિી તકદીિ કહાાં”-માાં ગાનાિ 

‘આાંસુ’ શબ્દ વાપિ ે છે. (આ ગીત સાાંભળુાં છુાં ત્યાિ ે એમ જણાય કે ગાનાિો 

શ્બિાિો િણમાાં પાણીની અછતવાળો લાગે છે. અથવા એટલો મુફશ્લસ કે ગિીબ 

છે કે પાણી પણ વેિાતુાં ન લેવાય તથેી માશુકાનાાં આાંસુ પીવાની વાત કિતો લાગે!)     

     આાંખમાાં આાંસુ તયાિ ેઆવ?ે: કાંઈ કિિો આાંખમાાં પડ,ે મિિુાં ઊડે, કાાંઈ ખૂાંિે, 

આાંજણી થાય કે દુ:ખ સાાંપડ ે તેવા સમયે આાંસુનો પ્રવાહ અસ્ખશ્લતપણે વહે. 

ગૃશ્હશ્ણઓ અથવા િાાંધનાિાઓને ડુાંગળી સમાિતાાં આાંસુ સિી પડ.ે        

      આ શ્વષય શ્વસ્તૃત્તપણે આલેખી શકાય. િાલો આપણે મૂળ િિાા પિ ઉતિીએ. 

શાસ્ર એટલે “પશ્વરશાશ્ત્ર બાઇબલ:માાં પોક મૂકીને િડનાિ પ્રથમ સ્રી હાગાિ, 

ઈબ્રાહીમની ઈશ્જપ્શ્ત્યન દાસી હતી. તેના પોકા મૂકીને િડવાનુાં કાિણ જોઈએ તો 

તેનો તેિ-િૌદ વષાનો દીકિો િણની ધગધકતી િેતીમાાં તિસ લાગતાાં પાણી ન 

મળવાથી તિફડતો જણાય છે. માતા તિીક ેહાગાિ બૂિા સાંજોગોનો શ્શકાિ થઈ છે. 

િણમાાં પાણી ઉપલબ્ધ નથી. દીકિો તિફડે, માતાની નજિ તયાાંથી આ હાલત 

સાાંખી શક?ે આ માતાનુાં પોક મૂકીને િડવુાં, એ એની લાિાિીનો સાંજોગ હતો. 

(ઉત્પશ્ત્ત ૨૧:૧૬) આ ઉપિાાંત ઉત્પશ્ત્તના પુસ્તકમાાં યાકબુનો જ્યેષ્ઠ દીકિો 

એસાવ પણ મોટી કાિમી બમૂ પાડી િડી ઊઠે છે. એસાવના િડવાનુાં કાિણ શ્પતા 

ધ્વાિા આપાયેલ આશીવાાદ છેતિપીંડીથી નાનો પરુ યાકબુ છીનવી લે છે. એ 

ઉપિાાંત ભાઈ ધ્વાિા તજાયેલો યસુફુ ભાઈઓ સમક્ષ સ્વન ેઓળખાવે છે ત્યાિ ેપોક 

મૂકીન ેિડતો જણાય છે (ઉત્પશ્ત્ત ૪૫: ૨) ત્યાિબાદ ઇસ્રાએલનુાં આખુાં નગિ પોક 

મૂકીને િડતુાં આપણે જોઈએ છીએ. (૧ શમૂએલ ૪: ૧૩) કાિણ દેવની 

હાજિીસમ કિાિકોશ પશ્લશ્સ્તઓના હાથમાાં જતો િહે છે. મતલબ 

ઇસ્રાએલમાાંથી પ્રભુનુાં ગૌિવ ઝૂાંટવાઈ ગયુાં છે.  

       આ બધા ઉપિાાંત યીમયેાહ પ્રબોધક, દાઉદ ભતત, પ્રરેિત પાઉલ, બધા 

અવાિનવાિ િડતા “બાઇબલ” વણાવે છે. ગીતશાસ્ર ૧૧૯: ૧૩૬માાં –Page 02 
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દાઉદ ભતત િોધાિ આાંસએુ િડતો, કાિણ ક,ે પ્રભુનો શ્નયમ લોકો પાળતા નહોતા! 

ખુદ પ્રભ ુઈસુ શ્િસ્ત શાસ્રમાાં રણ વખત િડતા વણાવાયા છે.         
     પ્રથમ વાિ લાજિસની કબિની આગળ, બીજી વાિ યરૂસાલમેના કપિા 

ભશ્વષ્યને કાિણે અને રીજી વાિ ગથેસમેાની વાડીમાાં છેવટની પળો ગણાઈ િહી 

હતી ત્યાિ ેઆાંસુસશ્હત ઈસુ મોટે ઘાાંટે િડયા,એ માશ્હતી હેબ્રી ૫: ૭માાં મળી આવ ે

છે.     

     આ બધા િડનાિા કાિણસિ િડતા હતા. હાગાિ તથા યસુફુ કપિા સાંજોગોન ે

કાિણ ેિડયાાં, જ્યાિે એસાવનુાં િડવુાં એમાાં એનો જ વાાંક હતો-જાત ેજ જ્યેષ્ઠપણાં 

મામૂલી આહાિ માટે વેિી દીધેલુાં! ઇસ્રાએલીઓનુાં કોશહિણ વખત ેિડવુાં, એમની 

પોતાની બેદિકાિી સ્વરૂપે હતુાં. પિાંતુ પ્રરેિત પાઉલ, દાઉદ ભતત, યીમયેાહ પ્રબોધક 

તથા ઈસ ુશ્િસ્તનુાં િડવુાં પિશ્હત ખાતિ હતુાં. બીજાના ઉત્કષા માટ ેિડવુાં એ noble 

cause કહેવાય!       

     સદ્દભાવના દશાાવતાાં આાંસઓુ ગીત ૫૬: ૮ મુજબ ઈચવિની કપુ્પીમાાં જમા 

થતાાં િહે છે. અહીં એક શાયિી યાદ અપાવે છે; 

        “ગિ આાંસુ બહ,ે તો ઉસ ેખદૂ હી પોંછ લેના,  

     ગિ દૂસિોંકો આાંસુ પોંછને દોગ,ેતો વહ તમૂસે સૌદા કિેંગે!”    

શ્મરો! આાંસુ વહે તો ફરિયાદ કિશો નશ્હ. પેલુાં પુિાણાં ગીત યાદ આવે છે?  

             “રદલ જલતા હૈ તો જલને દે,  

          આાંસુ ન બહા ફરિયાદ ન કિ.. રદલ જલતા હૈ તો જલને દે.”   

માથ્થી ૫: ૪માાં કહવેામાાં આવ્યુાં છે, “શોક કિનાિાઓને ધન્ય છે, તેઓ રદલાસો 

પામશે.” લૂક ૬: ૨૧માાં કહ્ુાં છે, “ઓ હમણાાંના િડનાિાઓ તમને ધન્ય છે કમેક ે

તમે હસશો.”  

    િડો તો આત્મા જીતવા િડો! બીજાના ઉત્કષા માટે િડો! પ્રભુ તમને હસાવશ.ે 

માિા ખુદના જીવનમાાં એક િેલ અકસ્માતમાાં ઘવાયેલ ગધેડા માટ ે માિી આાંખે 

પ્રાથાનાસશ્હત તેની મુશ્તત માટે આાંસ ુસાયાું છે. એક નાનુાં અાંધ બાળક મા પાસેના 

પડીકામાાં ફાંફોસતો જોઈ વષો સધુી અાંધ વ્યશ્તતઓ માટ ે આજે પણ હૃદયપૂવાક 

પ્રાથાના કરાં છુાં.પ્રભનુે આપ્રકાિનાાં આાંસુ, લાગણી અને પ્રાથાના ગમે છે.  

શ્મરો! બીજાનાાં દુ:ખ લઈ ન શકો, પિાંત ુપ્રાથાના ધ્વાિા તમેનુાં દુ:ખ હળવુાં થાય 

એવો સદ્દભાવ િાખતા િહો!     

“બાઈબલ સ્ટડી”-મ-ેજૂન, ૨૦૧૫ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. અયબુ, હજકીયલે, નહમે્યાહ અન ેયહોશઆુનાાં  

પસુ્તકામાાંથી  

શોધીન ેજવાબ આપો;      

પ્ર. ૧) અયુબ ે પોતાનો જામો ફાડીને માથુાં મુાંડાવ્યુાં અને પ્રભનુી સ્તુશ્ત કિતાાં શુાં 

કહ્ુાં?   

પ્ર. ૨) યહોવાહનુાં વિન હઝકીયેલ પાસ ેઆવ્યુાં ક,ે ઈસ્રાએલ દેશ શ્વશ ેકઈ કહેવત 

વાપિો છો?   

પ્ર. ૩) કઈ ખબિ સાાંભળીને નહેમ્યાહ િડયો?  

પ્ર. ૪) નહેમ્યાહનો િહેિોઉદાસ જોઈને િાજાએ પૂ્યુાં, તાિી અિજ 

શી છે?  

પ્ર. ૫) મુસાના મિણ પછી યહોવાહે કોની શ્નમણાંક કિી? 

૬) યહોશુઆએ બે જાસસુોને કનેે ત્યાાં મોકલ્યા? ને તેણે કેવી િીતે તમેનો બિાવ 

કયો?  

શ્વભાગ ૨. શ્નગામન, ઉત્પશ્ત્ત, ૧ શમએૂલા અન ે૧ િાજાના આધાિ ેઅધિૂાાં વાતય 

પિૂાાં કિો;  

પ્ર. ૧) તુાં માિી લાકડી લઈને તાિો હાથ ____________ પાડી નાખ.   

પ્ર. ૨) ફારૂન ેયુસુફને કહ્ુાં, દેવે સવા તને દેખાડયુાં છે, તે માટે ____________   

બીજો કોઈ નથી.      

પ્ર. ૩) તેણ ેમાનતા માનીન ે કહ્ુાં, જો આ તાિી દાસીના દુ:ખ સામે જોઈ મન ે

શ્વસિીશ નશ્હ પણ ____________  કિીશ. 

પ્ર. ૪) યહોવાહે હાન્ના પિ એવી કપૃા કિી કે ____________ .  

પ્ર. ૫) તાિા લોકોનો ન્યાય કિવા સાર ____________ ભેદ હુાં પાિખી શકુાં.      

શ્વભાગ ૩. નહમે્યાહ, ગીતશાસ્ર અન ેસભાશ્શક્ષક આધાિ ેખાલી જગ્યા પિૂો;   

પ્ર. ૧) ઊઠો, ___ ,  ___ , એમ તેઓએ એ ___ ,  ___ , ___ , શરૂ કયુું.   

પ્ર. ૨) તમાિા શ્પતઓૃએ ___ ,  ___ , ___ , તેમ તમે ___ ,  ___ , ___ , ન 

કિો.   

પ્ર.૩) યહોવાહે ___ ,  ___ , ___ , છે, તેથી હુાં તનેા પિ ___ ,  ___ , છુાં.  

પ્ર. ૪) જે સારાં જ કિ ેછે અન ે___ ,  ___ , ___ , એવો ___ ,  ___ , ___ , 

___ ,  પિ એકે નથી.       

પ્ર. ૫) દવેનુાં ___ ,  ___ અને ___ ,  ___ તેની દિેક મનુષ્યની ___ ,  ___ એ 

છે.   

અધિુાાં વાતયો પિૂાાં કિો.-(હઝરકયલે, યનુા આમોસ અન ેહોશ્શયાના આધાિ)ે       

“બાઈબલ સ્ટડી” માિા-એશ્પ્રલ-૨૦૧૫ના પ્રચનોના સાિા જવાબો મોકલનાિ 

‘બાઈબલપ્રમેી’ઓની યાદી. સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”નાાં અશ્ભનાંદન!  

૧) ભાનુમતી રિસ્ટી-કેશ્લફોર્નનઆ ૨) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકા  

૩) લીલીયન જે. જોન-નોથા બગાન  ૪) એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી     

૫) સ્ટેલા પિમાિ- નોથા બગાન ૬) શાાંતાબેન િઠોડ.    

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાાં દાનની યાદી-  

-$15/ શ્રીમશ્ત જોયસી રિશ્ચિયન, ન્યુ જસી,  

-$10/ શ્રીમશ્ત જોયસ સોલાંકી, પર્નલન,   

-$60/ એક શભુેચ્છછક,-$10/ એશ્મલ્યા રિસ્ટી, જસી સીટી   

-$20/, પ્રશ્વણ ટેલિ-બ્રુકશ્લન, ન્યુયોકા,  

-સ્ટેટન આઈલેન્ડશ્સ્થત શ્રી. મોજીસ એમ પિમાિ તિફથી તઓેની દીકિી સ્વ. 

શ્વશ્નફ્રેડ િાઠોડની શ્રધ્ધાાંજશ્લરૂપ ૨૦ યુએસ પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ્સની રણ બૂકો દાનમાાં 

મળી છે.      

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે! દાન 

ફતત શ્રીમતી રૂથબનેના સિનામે મોકલવાાં. તાંરીના સિનામે કોઈ દાન સ્વીકાિવામાાં 

આવશે નશ્હ, તેની નોંધ લેવી.  

    મ ેમાસ-“શ્િસ્તી કટુુાંબનો મશ્હનો”- િેવ. સ્નેહલતા એ. પટેલ (બ્રુકશ્લન, ન્યુયોકા)  

વષાનો પ્રત્યેક મશ્હનો જુદા જુદા શ્વષયો ઉપિ કેશ્ન્િત કિતાાં, તેની શ્વશ્વધ પ્રકાિ ે

ઉજવણી કિવામાાં આવે છે. જેમક,ે ફેબ્રુઆિી મશ્હનો Black History Month–

તિીક ે ઉજવવામાાં આવે છે. તો મે મશ્હનો Christian Home Month-

Families: Called to Justice-શ્િસ્તી ઘિકુટુાંબ તિીક ેઉજવાય છે.  

જ્યાિે િાષ્ટ્રીયસ્તિ ેOlder Americans Month-સીશ્નયસા માંથ-તિીક ેઉજવાય 

છે. શ્િસ્તી ઘિકટુુાંબ તિીક ેઉજવાતા ધાર્નમક સ્વરૂપના આ તહેવાિ, જેમ મકાનની  

             બાાંધણીમાાં ઈંટ એકમ ગણાય છે અને મકાનની મજબતુાઈ પ્રત્યેક 

                 ઈંટ ઉપિ િહેલી છે તે જ પ્રમાણ;ે શ્વચવ, િાષ્ટ્ર, િાજ્ય, નગિ,   
             સમાજ, વગેિે કુટુાંબરૂપી એકમનો બનેલો છે. સમાજમાાં 

ગુન્હાખોિી,   હહસાવૃશ્ત્ત, બદફેલી, વગેિનેા પ્રમાણનો આધાિ કૌટુાંશ્બક જીવન                  

ઉપિ િહેલો છે. શ્વચવની શ્સ્થિતામાાં મહામૂલો ફાળો આપવાની                  

શ્િશ્સ્ત ઘિકુટુાંબ પાસે મહામૂલી તક છે. તેથી આ લેખમાાં હુાં રણ બાબતો તિફ 

વાિકશ્મરોનુાં ધ્યાન કેશ્ન્િત કરાં છુાં;  

૧. શ્િસ્તી ઘિકુટુાંબ સમાજથી માાંડી શ્વચવની શ્સ્થિતા જાળવવામાાં અસિકાિક 

યોગદાન આપી શક ેછે. કોઈ લેખક ેસાિેજ કહ્ુાં છે ક,ે આ પૃથ્વી પિ સ્વગાની જો 

કોઈ તદ્દન નજીક હોય તો તે ઘિ-કુટુાંબ છે. આ કુટુાંબમાાં માતાશ્પતાની છરછાયામાાં 

બાળકો ફાંફ, પ્રેમ અને સલામતીનો અનભુવ કિ ે છે. અને કુટુાંબમાાં –Page 03              

શ્વચવ, િાષ્ટ્ર, િાજ્ય, નગિ, 

સમાજ, વગિે ેકટુુાંબરૂપી    
એકમનો બનલેો છે. 
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અનભુવાતી આ સલામતી શ્વચવની સલામતી અન ેપ્રગશ્તમાાં ફાળો આપ ે છે. તે 

સાથ ેશ્વશ્ધની વિતા પણ એ છે ક,ે નિકની નજીક જો કોઈ હોય તો તે પણ કટુુાંબ 

છે! જ્યાાં અશ્વચવાસ, અસલામતી, ડિ પ્રેમ અને હૂાંફનો અભાવ પ્રવતે છે, 

પરિણામે આવાાં કટુુાંબો સ્વસ્થ સમાજ માટ ેખતિારૂપ બને છે. શ્િસ્તી ઘિકુટુાંબની 

ઉજવણી કુટુાંબની શ્સ્થિતા પિ ભાિ મૂકે છે. શ્િસ્તી કુટુાંબોને આત્મપિીક્ષણ કિતાાં 

શ્િસ્ત પ્રભુ ઉપિના શ્વચવાસમાાં દૃઢ થવા તક પૂિી પાડછેે.  

 “o blest that House where faith you find; And all within have 

set other mind; To Trust their God, and Serve Him Still, And do 

each other day His Holy Will.” (Annonymus writer.”  

૨. નમનૂારૂપ જીવન: ઘણીવાિ બાળકો માતાશ્પતાની શીખામણ પ્રત્યે ભલે 

આાંખાઆડા કાન કિ,ે પણ તેઓ વરડલો અને માતાશ્પતાની જીવનશૈલી તિફ 

આાંખો ખુલ્લી િાખે છે. માતાશ્પતા શ્સવાય સ્કૂલ, સમાજ, શ્મરો, જાહેિ માધ્યમો, 

વગેિ ેપણ બાળકના જીવનઘડતિમાાં અગત્યનો ફાળો આપ ેછે.         

તેથી ‘હુાં બાળકને કવેી િીતે સફળ બનાવુાં’ તનેા કિતાાં ‘હુાં કવેી િીતે આદશા અન ે

પ્રભનુો ભય િાખી જીવન જીવનાિ વાલી બની શકુાં’ તેના પિ વધ ુધ્યાન કેશ્ન્િત 

કિવાની જરૂિ છે. આપણે અન્યને શ્નયાંશ્રત કિી શકતા નથી, તેથી પોતાના 

જીવનને માટે આપણે શ્નમ્નશ્લશ્ખત જેવી દૈશ્નક પ્રાથાનાની તાતી જરૂિ છે;  

Prayer: “Lord, Help me to be, what you want me, Tobe in 

character, Actions and Will, for you are the Potter. And we are 

the clay, Your Purposes we will fulfill.” –Fitzhugh. 

૩. શે્રષ્ઠ વાિસો: શ્િસ્તન ેઅથે જીવાયેલુાં જીવન.  

માતાશ્પતા તિીકે આપણાાં બાળકો માટે મહામૂલો વાિસો મૂકી જવાની આપણી 

ઝાંખના હોય છે. તમેાાં કશુાં ખોટુાં નથી, પણ તનેા કિતાાં વધુ આવશ્ત્યતતા બાળકોન ે

આશ્ત્મક વાિસો, જે તેઓને અનાંતજીવન તિફ દોિી જાય તે વાિસો આપવાની 

જરૂરિયાત મોટી છે. આ શે્રષ્ઠ વાિસો મૂલ્ય આપીને ખિીદી શકાય નશ્હ, તેથી 

શ્િસ્તી માતાશ્પતા તિીક ે આપણે જીવનના પ્રત્યેક સાંજોગોમાાં ઈચવિ ઉપિ 

અવલાંબન િાખવાની જરૂિ છે. જે કટુુાંબમાાં પ્રાથાનાની વદેી સળગતી િહે છે તે 

કુટુાંબ હાંમેશાાં સાથે િહે છે. આપણ દિેક વ્યશ્તત આત્મખોજ કિતાાં પોતાને પ્રચન 

પૂછીએ; શુાં હુાં માિા વહાલાઓ અને સ્નહેીઓને માટે અનાંતજીવનના વાિસાની 

ભેટ આપતો જાઉં છુાં કે કેમ? કાિણ કે,  

“Faithful Parents never carve their name on Marble. Colomns, 

built for earthly fame; They build instead a Legacy that springe 

out of a life, lived for King of Kings.”-Gustafson  

Have a Happy & Blessed Celebration of the Christian Home!    

* Visa, OCI, અને “ભાિતીય પાસપોટા” ‘કેન્સલ’ કિાવવા માટનેી  

Renunciation services ‘આઉટ સોસા’ની કાંપનીમાાં May 21, 2014થી 

સોંપવામાાં આવેલ છે ત્યાિથી આ અાંગે પછૂપિછના અનેક ફોન આવતા હોય છે. 

જેથી આ અાંગનેી જરૂિી અને અશ્ત અગત્યની માશ્હતી ટૂાંકમાાં િજૂ કિી છે;  

Visa-શ્વઝા, OCI Overseas Citizen of India-ઓસીઆઈ અને Indian 

Passport-“ભાિતીય પાસપોટા” ‘કેન્સલ’ કિાવવા માટેની એજન્સી છે- Cox 

and Kings Global Services Pvt. Ltd.  

જેની વેબ સાઈટ નોંધી િાખશો:-www.in.ckgs.us અને  

આ એજન્સીની ઓરફસનુાં સિનામુાં છે:-  

Global Services Pvt. Ltd. 

2nd Floor, 235 West 

23rd Street, New York-10011. અને  

શ્વઝા, ‘ઓસીઆઈ’ અને “ભાિતીય પાસપોટા” ‘કેન્સલ’ કિાવવા અાંગે 

enquiriesusa@ckgs.com ઉપિ પૂછપિછ-તપાસ કિી શકાય અથવા ફોન 

નાંબિ 646-589-0088 અને 516-206-1483 ઉપિ પણ પછૂી શકાય.  

“ભાિતીય પાસપોટા” અાંગે ‘આઉટ સોસા’ની કાંપની-એજન્સી છે;-   

BLS International Services Ltd. “ઈશ્ન્ડયન પાસપોટા” િીન્ય ૂકિવવા, 

નામમાાં ફેિફાિ કિવવા, વગેિ-ેફતત “ભાિતીય પાસપોટા” અાંગનેી કાયાવાહી માટે 

આ એજન્સીનો સાંપકા સાધવો.      

આ એજન્સીની ઓરફસનુાં સિનામુાં છે:-  

BLS International Services Ltd. 
28 West 30th Street, Suite 202,  

New York, NY 10001  

આ એજન્સીનો સાંપકા સાધવા માટનેી  

‘હેલ્પ લાઈન-Helpline: +18459990726 છે અને  

ઈ-મેલ એડ્રસ E-mail: newyork@blsgroup.in છે. જ્યાિે તનેી વેબ સાઈટ 

છે:-Website: http://www.passport.blsindia-usa.com/ 

* ભાિત સિકાિ ેશ્વદેશીઓને ભાિતની મુલાકાત માટે પ્રવેશ સમયે જ- Tourist 

Visa-on-Arrival-ની સવલત નવેમ્બિ ૨૭, ૨૦૧૪થી અમલમાાં મૂકી છે, આ 

પ્રકાિના શ્વઝા જે દેશોને માટે માંજૂિ કિેલા છે તવેા દેશો વધતા જાય છે. અદ્યતન  

માશ્હતી મજુબ નીિેના દેશોન ેઆ સવલતનો લાભ મળી શક ેછે;       

Australia, Brazil, Cambodia, Cook Islands, Djibouti, Fiji, 

Finland, Germany, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Kenya, 

Kiribati, Laos, Luxembourg, Marshall Islands, Mauritius, 

Mexico, Micronesia, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue 

Island, Norway, Oman, Palau, Palestine, Papua New Guinea, 

Philippines, Republic of Korea, Russia, Samoa, Singapore, 

Solomon Islands, Thailand, Tonga, Tuvalu, UAE, Ukraine, 

USA, Vanuatu, Vietnam.  
ભાિતમાાં પ્રવેશ સમયે જ શ્વઝામાંજૂિીનો લાભ વ્યશ્તતગત વધમુાાં વધુ ૩૦ 

રદવસના િોકાણ માટ ે હશ,ે જે ભાિતમાાં પ્રવેશ કયાાના રદવસ સાથ ે ૩૦ રદવસ 

ગણાશે. હાલ ભાિતનાાં નીિે જણાવેલ ૯ ‘એિપોટા’ ઉપિ જ આ નવી સવલત 

ઉપલબ્ધ િહેશ;ે Bangalore, Chennai, Cochin, Delhi, Goa, 

Hyderabad, Kolkata, Mumbai & Trivandrum. (નોંધ:-આ યાદીમાાં 

હાલમાાં તો ‘અમદાવાદ’ એિપોટા નથી, જેથી આ નવી સવલતમાાં ગુજિાતની 

મુલાકાત લેનાિ ઉપિોતત શ્વદેશો (આપણ ે યુએસએ સીટીઝનોએ)ના 

મલુાકાતીઓએ–અમદાવાદ એિપોટાનુાં નામ પણ ઉમિેાય ત ેમાટ ેજોિદાિ માાંગણી 

કિવી જોઈએ)     

Emergency Visa-ઈમજુંસી વીઝા-Entry Visa (X)-એન્રી વીઝા:-જેઓ 

મૂળભૂત ‘ઈશ્ન્ડયન પાસપોટા’ ઉપિ શ્વદેશ (યુએસએ)માાં િહીન ેયોગ્ય સમયે જરૂિી 

લાયકાત મુજબ જે તે દેશ (યુએસએ)ની ‘સીટીઝનશીપસ્વીકાિેલી હોય તેઓન ે

ખાસ સાંજોગોમાાં-પોતાનાાં સ્વજન કે સગાાંસાંબાંધીના અિાનક ‘મૃત્યુ’ ક ે ગાંભીિ 

શ્બમાિી, જીવલેણ અકસ્માત જેવી કમનસીબ ઘટના, વગેિે સાંજોગોમાાં તત્કાશ્લન 

ઈશ્ન્ડયા જવા માટનેા આ પ્રકાિના વીઝા વધુમાાં વધુ ૬ મશ્હનાની જેટલી ટૂાંકી  

મુદત માટે મળી શક ેછે.      

આ પ્રકાિના Emergency Visa-ઈમજુંસી વીઝા-Entry Visa (X)-એન્રી 

વીઝા મેળવવા ‘ઓનલાઈન અિજી’ કિવા માટેની વેબસાઈટ છે;  

(https://indianvisaonline.gov.in/visa/) ‘ઓનલાઈન અિજી’ ભિીને તે 

લઈને રૂબરૂ નજીકની ‘ઈશ્ન્ડયન કોન્સ્યુલેટ જનિલ’ની ઓરફસમાાં જવાથી આ 

પ્રકાિના short-term Entry visa (X)-Entry Visa (X) મળી શક ેછે  . 

‘ઈશ્ન્ડયન કોન્સ્યુલેટ જનિલ’ની ઓરફસનો ટાઈમ-સોમથી શુિ સધુીના કામના 

રદવસો દિમ્યાન સવાિના ૯થી બપોિના ૧૨ સુધી અને શશ્નવાિે સવાિના ૧૧થી 

બપોિ બાદ ૧ વાગ્યા સુધીનો હોય છે. આ પ્રકાિના અિજીફોમા સાથ ેજરૂિી-યોગ્ય 

‘ઓરિશ્જનલ ડોતયમુેન્ટ’ િજૂ કિવાથી ‘વીઝા’ અાંગેની કાયાવાહી થયા બાદ 

સાાંજના ૪ વાગ ે‘વીઝા માંજૂિી’ મળવાપાર બને છે. આ પ્રકાિના વીઝા મેળવાવા 

નીિેનાાં ‘ઓરિશ્જનલ ડોતયુમને્ટ્સ’ િજૂ કિવાાં;                    -Page 04 
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-‘ઓનલાઈન અિજી’ ભિેલુાં અિજીફોમા, 

- (2 x 2) ઇંિનો એક કલિ ફોટો,  

-અિજદાિના િહેઠાણના સિનામાની પૂિાવા-યુટીલીટી બીલ, ડ્રાઈહવગ લાયસન્સ,       

-ઈમજાન્સી-જેમક,ે સ્વજનનુાં અકાળે મૃત્યુ અાંગનેા પૂિાવા, જીવલેણ-ગાંભીિ 

શ્બમાિી, વગેિે. 

-અિજદાિ ભાિતના મૂળભૂત નાગરિક હોવાના પૂિાવા,            

-અિજદાિની ઈશ્ન્ડયા જવા માટનેી અશ્ધકૃત્ત શ્વમાનની રટરકટ,  

-વીઝા ફી $203.00 કેશ. ઉપિાાંત  

-જો અિજદાિ મૂળભૂત ‘ભાિતીય નાગરિતતા’ ધિાવનાિ હોય તો...પોત ે

‘ઈશ્ન્ડયન સીટીઝનશીપ’ તિછોડી હતી, ત્યાિનો પોતાનો ‘ઈશ્ન્ડયન પાસપોટા’ 

‘કેન્સલ’ કિાવીને તે અાંગનેુાં સર્દટરફકેટ િજૂ કિવુાં, અને  

- પોત ેયુએસ સીટીઝન હોવા અાંગનેુાં ‘અમેરિકન સીટીઝનશીપ સર્દટરફકેટ,ની કોપી 

અથવા  

પોતાનો જૂનો ‘યુએસ પાસપોટા’ િજૂ કિવો.                         
જો અિજદાિ સગીિ-૧૮ વષાથી ઓછી ઉંમિના હોય તો નીિેના પૂિાવા િજૂ 

કિવા;  

-માતા-શ્પતા બાંનેની સહી ‘વીઝા ફોમા’માાં કિેલી હોવી જરૂિી, જે ‘નોટિાઈઝ’ 

કિેલી હોવી જોઈએ,  

-માતા-શ્પતા બાંનનેા ‘પાસપોટા’ની કોપી,  

-અિજદાિના જન્મા તાિીખનો દાખલો,  

-અિજદાિ મૂળભૂત ભાિતીય નાગરિકતા ધિાવનાિ હોવાના પૂિાવા,    

-ઈમજાન્સી હોવા અાંગનેા પિૂાવા,  

-ઈશ્ન્ડયા જવા માટનેી અશ્ધકૃત્ત શ્વમાની રટરકટ,  

-અિજીફોમા સાથે તમામ પૂિાવા અને જરૂિી વીઝા ફીની િકમ.      

ઉપિોતત તમામ શ્વગત ભાિતીય કોન્સ્યલુટેની ‘વબેસાઈટ’ ઉપિથી તાજેતિની 

માશ્હતી મજુબ સિળ ગજુિાતી ભાષામાાં િજૂ કિવામાાં આવલેી છે, જે અાંગે ‘વબે 

સાઈટની અદ્યતન માશ્હતી જ આખિી અન ેસાિી ગણવી.    

* OCI અને PIO અાંગે હજી ઘણી ગિેસમજ એ યોજનાના લાભાથીઓમાાં 

હોવાનુાં જણાય છે. હવે એક જ યોજના OCI છે. જૂનુાં PIO હોય તઓેએ OCI 

માાં પરિવતાન કિાવી લેવુાં. OCI આજીવન-લાઈફ ટાઈમ-જીવો ત્યાાં સધુી હોય છે.     

ઉપિની શ્વગત ‘ઈન્ટિનેટ’ ઉપિથી મેળવી, લેખકની સમજ અને અથાઘટન મુજબ 
િજૂ કિેલ છે, જે શ્વચવસનીય હોવા છતાાં તેના ઉપયોગ અાંગે તાંરી, પ્રકાશક કે લેખક 
જવાબદાિ નથી     .    

“ફડ સ્ટમે્પ્સ પ્રોગ્રમ:-તાજેતિમાાં ફડ સ્ટેમ્પ્સના લાભાથીઓના ફોન ફરિયાદ કિતા 

હોય તેવા આવતા હોય છે, ઘણા આવતા હોય છે. સ્વાભાશ્વક છે ક,ે દિ મશ્હન ે

મળતી આ યોજના મજુબની િકમ કપાત કિીને ઘટાડી દવેામાાં આવી છે, મશ્હને 

ઘણી જ ઓછી િકમ હવે મળે છે. શુાં કિવુાં? અપીલ કિવી? ફોન કિવો? િકમ 

વધાિવા નજીકની હેલ્થ એન્ડ હ્ુમન સર્નવસ”ની ઓરફસ ેરૂબરૂ જવુાં? વગેિ.ે      

“ફડ સ્ટેમ્પ્સ પ્રોગ્રામ” અમલમાાં આવ્યાાં ૫૦ વષા પૂિાાં થયાાં છે. સન ે૧૯૬૪માાં ત ે

સમયના અમેરિકાના પ્રમુખશ્રી શ્લન્ડન જોન્સને સહી કિીને “ફડ સ્ટેમ્પ્સ એતટ” 

અમલી બનાવ્યો હતો.  

સને ૨૦૦૮ની ૧ લી ઓતટોબિથી આ યોજનાન ેનવુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે, 

જે મજુબ આ પ્રોગ્રામ હાલમાાં Supplemental Nutrition Assistance 

Program (SNAP)-આ યોજના ‘સ્નપે’ તિીક ે પણ ઓળખાય છે. ‘સ્નેપ 

યોજના’ અમેરિકાની મોટામાાં મોટી યોજના ગણાય છે.  

તાજેતિની છેલ્લામાાં છેલ્લી ફેબ્રઆુિી, ૨૦૧૫ની માશ્હતી મજુબ અમેરિકાના 

૪૫.૬ શ્મશ્લયન (૪૫૬ લાખ) લોકોએ આ યોજનાના લાભાથીઓ હતા. 

United States Department of Agriculture (USDA)-આ યોજનાનો 

વહીવટ સાંભાળે છે. આ યોજના માટે ભાગીદાિી માટે અિજી કિતા તમામ લાયક 

ઘિોમાાં માટે ખોિાક ખિીદ શશ્તત વધાિીને તેઓને ભૂખમિાથી બિાવવા અન ે

ખોિાકના અભાવે કપુોષણના ભોગ બનતાાં આટકાવવા-ભૂખમિો દિૂ કિવા આ 

યોજના મહત્ત્વપૂણા અને લોકશ્પ્રય બની િહી છે.       

આ યોજના જીવનશ્નવાાહ સાંબાંધી મહત્ત્વપણૂા મદદ છે.  

ઓછી કે બીલકુલ આવક ન હોય, શ્વકલાાંગ-અપાંગ, વયસ્ક-સીશ્નયિ સીટીઝન,  

બાળકો અને જરૂરિયાતમાંદોને સહાયરૂપ આ યોજના દિ મશ્હને જીવનશ્નવાાહ  

માટે શ્નયત કિેલા ખોિાકની ખિીદવા માટે િોકડ િકમ ફાળવવામાાં આવે છે.  

માશ્સક િકમ આમ તો િોકડ કહવેાય છે, પણ ‘ફડ સ્ટેમ્પ્સ’ના લાભાથીના હાથમાાં 

આ િકમ આવતી હોતી નથી, બલક-ેThrough the electronic benefit 

transfer systems (EBT)-મજુબ ‘િેરડટકાડા’ની માફક પ્લાસ્ટીકના કાડા 

માિફતે શ્નયત કિેલો ખોિાક ખિીદવા માટે મશીન માિફત ેિૂકવાય છે.   

લાભાથીના આ EBT કાડાના ખાત ે જે તનેી શ્નયત તાિીખે નતકી થયેલી િકમ 

જમા થતી હોય છે. અને આમ આ યોજના મયાારદત આવક ધિાવનાિાઓને ઘણી 

જ િાહતરૂપ બન ેછે.           

વોહશગ્ટન ડીસી અને પોટુારિકો સશ્હત અમેરિકાનાાં ૫૦ સ્ટેટમાાં આ યોજનાન ે

‘ફેફિલ ગવમને્ટ’ અનુદાન પૂરાં પાડ ેછે. આ યોજનાનો વહીવટી ખિા જે તે સ્ટટે 

ભોકવ ેછે, પિાંતવુહીવટી ખિાનો ૫૦% શ્હસ્સો ‘ફેડિલગવમેન્ટ ભોગવે છે.  

દિ પાાંિ વષે ‘કોંગ્રેસ’-સાંસદ ‘ફડ સ્ટેમ્પ્સ પ્રોગ્રામ”નો કાયદો ‘ફામા બીલ’ તિીક ે

તાજો કિીને કાયદાનુાં સ્વરૂપ આપ ેછે. આથી દિ પાાંિ વષે આ કાયદામાાં સુધાિા-

વધાિા થતા િહે છે અને ‘ફડ સ્ટેમ્પ્સ’ મેળવવાની લાયકાતમાાં પણ નાન-મોટા 

ફેિફાિો થતા િહે છે.         

The U.S. Department of Agriculture દિ વષે ‘ફડ સ્ટેમ્પ્સ યોજના’ન ે

વધ ુધ્યેયલક્ષી બનાવવા કાયદાની સિાહના કિીન ેતથા યોજનાનુાં સ્તિ વધુ પ્રજાન ે

સહાયરૂપ થાય તે માટે સાંશોધન કિ ેછે.   

“ફડ સ્ટમે્પ્સ’-‘સ્નેપ’ મેળવવાની પારતામાાં વ્યશ્તત ક ેપરિવાિ અન ેકોઈ સગા ન 

હોવા છતાાં સાથ ેિહેતા જૂથની માશ્સક-વાર્નષક આવક મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.  

આવક મયાાદા ‘ફેડિલ ગવમેન્ટની દિ વષે જાહેિ થતી ‘ગિીબીિખેા’ મુજબ 

૧૦૦% થી ઓછી િોખ્ખી ૧૩૩% આવક ધિાવનાિન ેઅન્ય યોગ્યતાને આધાિ ે

આ યોજનાના લાભ મળી શક ેછે. શ્વકલાાંગ, ‘રડસએબીલીટી ધિાવનાિ, સીશ્નયિ 

સીટીઝન, Supplimental Securiti Income (SSI) મેળવનાિ અને બેંકમાાં 

બધુાં મળીને નાણાાંનો ‘સોસા’-સીંગલ માટે $2,250 અને કપલા માટે $3,250 

હોવા જરિી.         

માિા, એશ્પ્રલ,  મે અન ેજૂન-2015 શ્વઝા બલુટેીન  

ફશે્મશ્લ કટેગેિી  માિા-2015 એશ્પ્રલ-2015 મે-2015 જૂન-2015  ફેબ્રુઆિી-2015   

F-1 01 Aug-07 01 Aug-07 15 Aug-07 01 Sep-07   

F-2 A 22 Jun-13 01 Aug-13 01 Sep-13 01 Oct-13   

F-2 B 08 July-08 22 Aug -08 15 Sep -08 15 Sep -08   

F-3 22 Jan-04 08 Feb-04 22 Feb-04 22 Feb-04   

F-4 15 May-02 15 Jun-02 01 Aug-02 08 Sep-02   

પાછળના રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાાંિયે કટેગેિી દિ માસે આગળ વધ ેછે 

કે નશ્હ? વધે છે તો કટેલી ત ે જાણીન ે શ્વઝા તયાિ ે નીકળશે તનેો અાંદાજ કાઢી 

શકાય. ઉપિોતત કોઠા મજુબ જૂન-2015ની શ્વઝાની શ્વગત નીિે મજુબ છે:- 

F-1-અમેરિકન સીટીઝનનાાં સગીિ સાંતાનો અન ે 21 વષા કે તથેી વધુ ઉંમિનાાં 

અપિશ્ણત સાંતાનો-01 September-2007 (આ મશ્હન ે17 રદવસ આગળ વધી છે    

નોંધ: (યએુસ સીટીઝનનાાં પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીટીઝનનાાં 21 વષાથી ઓછી 

ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાન, યએુસ સીટીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકટતમ કટુુાંબજન 

તિીકે તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નષક શ્વઝા-તવોટા મયાાદા લાગુ પડતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાડાધાિકનાાં પશ્ત/પત્ની અને 21 વષાથી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત     

  સાંતાનો-01 October-2013 (આ મશ્હન ે30 રદવસ આગળ વધી છે)        

F-2 B– ગ્રીનકાડાધાિકનાાં 21વષા ક ેવધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો-. –Page 05 



Issue: 119 Year: 36                           AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ                                  May-June-2015 

“American Christian news” published since 1988, by “Gujarati Christian Church”  
(A not-For-Profit organization registered under the laws of the State of New Jersey, USA Estd. 1988)     

 15 September-2008 (ગયા મશ્હન ેહતી ત્યાાંથી આગળ વધી નથી)    

F-3–અમેરિકન સીટીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-22 February-2004 (ગયા  

મશ્હને હતી ત્યાાંથી આગળ વધી નથી, યુએસ સીટીઝન માબાપ માઠા સમાિાિ)    

F-4–US સીટીઝનનાાં ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-01 August-2002      

 (ગયા મશ્હનાથી 38 રદવસ આગળ વધી છે, જે ભાઈ-બને માટ ેસાિા સમાિાિ)   

uscis.gov વેબ સાઈટની છેલ્લામાાં છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી 

ઉપિોતત બલુટેીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાાં આવ ેતો..  

F-1 માટ ે7 વષાથી વધ ુિાહ જોવી પડ.ે  F-2 A હવે છેલ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ 

જાય છે, તેથી 2થી 3 વષાથી  વધ ુિાહ  જોવી પડશ.ે F-2 B માટે 7 વષા 6 મશ્હના 

િાહ જોવી પડે. F-3 માટે 12 વષાથી વધ ુિાહ જૂઓ અને F-4 માટ ે13-14 વષા 

િાહ જોવી પડ,ે F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા ક ે શ્પતાએ કિલેી ફાઈલના 

કિતાાં F-4-જે ભાઈ કે બહને ે પોતાના ભાઈ ક ે બહને માટનેી ફાઈલ વહલેી 

આગળ વધ ે છે. ‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સાંબાંધ ે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બને, સાંતાનો, 

માતા/શ્પતાની-ફશે્મલી કટેગેિીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે.            
શ્વઝા ફી િકૂવી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્વના સ્પોન્સિશીપનાાં પપેિો યએુસ 

શ્વઝા સને્ટિમાાં મોકલી દવેાાં પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા બાદ સગાાંને મોકલવાાં શ્હતાવહ છે.   

િોજગાિ આધારિત વીઝા બલુટેીન જૂન-2015 

કટેેગિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછાળ 

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  તત્કાલ  વતામાન  

E 2- ધાંધાકીય ડીગ્રીધાિકો  01 October- 

2008  
22 અઠવારડયાાં આગળ  

E 3- કુશળ કાિીગિો  22 January 2004 1 અઠવારડયુાં આગળ  

E W-અન્ય કામદાિો  22  January 2004  1 અઠવારડયુાં આગળ 

E 4- િોતકસ પ્રકાિના 

વસાહતીઓ 

તત્કાલ  વતામાન 

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્ન 

કિનાિા 

તત્કાલ વતામાન 

ધાર્નમક વ્યશ્તતઓ  તત્કાલ  વતામાન 

* અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

News  શ્નયશ્મત મેળવવાની ઈચ્છછા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ટલ અથવા ઈ-મઇેલ 

એડ્રસ, તાંરીશ્રીને મોકલવા શ્વનાંતી!  

તાંરીનુાં સિનામુાં અન ેઈ-મઇેલ નોંધી િાખશોજી!    
    Editor-ACN,  

  144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095          

Phone: 732-855-0596  *  Email: jospausa@yahoo.com 

* ખાસ સિૂના:- American Christian News (ACN) માાં પોતાના લેખ પ્રશ્સધ્ધ 

કિવાની ઈચ્છછા ધિાવનાિે પોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ તાંરીશ્રીના સિનામે મોકલવાાં. 

કેટલાક માનનીય શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલે છે, તેથી લેખક પોસ્ટલ 

સ્ટેમ્પ્સનો ખિા કિે, અન ેરૂથબેન એ જ લેખ તાંરીને મોકલવા ફિીથી પોતે પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ્સ 

ખિે, આમ ડબલ ખિા થાય, વળી લેખ તાંરીને મળતાાં બમણો સમય જાય, તે ઠીક નથી. દિ 

બે મશ્હને પ્રશ્સધ્ધ થતા American Christian New માટેના લેખ-લખાણો નવેમ્બિ 

મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ સધુીમાાં બાિોબાિ તાંરીને મોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનાંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાાં લેખકે પોતાનુાં નામ, સિનામુ અન ેફોન નાંબિ અન ેજો હોય તો ઈ-

મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.     
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-“બાઈબલ સ્ટડી”ના જવાબો શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે મોકલવા. 

-આપનાાં દાન ફતત િોકડમાાં પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ્સ માટે શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે 

મોકલવાાં.  
-“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”માાં પ્રશ્સધ્ધ થતાાં લખાણો અાંગ ેજે તે લેખક જવાબદાિ  

િહેશે.        

નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના વાિકો માટ ે ઓછા દિે ખિીદી 

શકાય છે; (1) “અમરેિકામાાં સીશ્નયિોને મળતા લાભો”-$13.00 (શીહપગ 

સશ્હત),  

(2) “યએુ સીટીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીહપગ સશ્હત), યએુસ સીટીઝનશીપ 

મળેવવા માટ ેનવા N-400 ફોમાની સમજ અન ેહવે 21 પાનના નવા ફોમા અાંગનેા 

પ્રચનોત્તિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્ત્ત. 

(3) “ડ્રાઇહવગ ઈન યએુસએ ટસે્ટ ગાઈડ” (અમેરિકાનાાં 50 સ્ટટે્સ માટે)-$7/ 

(શીહપગ સશ્હત)નો િેક Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાાં નામ, 

સિનામુાં અને ફોન નાંબિ લખીને કઈ બકૂ માંગાવવી છે ત ે લખીન-ેJosh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 

07095 સિનામે મોકલ્યા પછી બે વીકમાાં આપને બકૂ ન મળે તો જ ફોન કિશો.  

િજીસ્ટિ મઈેલ કિવી નશ્હ.     

1) “Perfection is not attainable. But if we chase perfection, we 

can catch excellence.” -- Vince Lombardi, Head Coach Green 

Bay Packers (1959-67) 

2) “Leadership is a matter of having people look at you and 

gain confidence…If you’re in control, they’re in control.” -- 

Tom Landry, Head Coach Dallas Cowboys (1960-88) 

3) “On a team, it’s not the strength of the individual players, 

but it is the strength of the unit and how they all function 

together.” -- Bill Belichick, Head Coach New England Patriots 

(2000-Present), New York Jets (1999), Cleveland Browns 

(1991-95) 

4) “If you want to win, do the ordinary things better than anyone 

else does them day in and day out.” -- Chuck Noll, Head Coach 

Pittsburgh Steelers (1969-91) 

5) “Leaders are made, they are not born. They are made by 

hard effort, which is the price which all of us must pay to 

achieve any goal that is worthwhile.” -- Vince Lombardi, 

Head Coach Green Bay Packers (1959-67) 

લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફલ પણ એ સુાંદિતા સ્વીકાિવાની તમાિી તૈયાિી છે?  

હજદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમ ેધીમે સિકી િહી છે,  

અને એને જીવી લો,કાિણ કે એ સિકી જવાની છે.  

હજદગી શ્વશ ેબધુાં શ્વિાિવાની પણ જરૂિ નથી, કાિણ ક ે 

અશ્લ્ટમેટલી હજદગી એ શ્વિાિવાનો નહીં પણ જીવવાનો શ્વષય છે 

I don't believe people are looking for the meaning of life  

As much as they are looking for the  

Experience of being Alive...!!• • • 

                  

      
 

 

 

To,  

 

__________________________________________________ 
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