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આ એક એવી વાતાા છે જ ેતમન ેઆશ્ચર્ાચકકત કરશે અન ેવાસ્તવમાું જ ે

બનર્ુું તે સ્વીકારવા મારે્ટ તમને સુંઘર્ા કરવો પડી શકે છે. તમે અનુભવ કર્ો 

હોર્, તો " જમે ચમત્કાર " ઘર્ટના જાતે , એક અથવા સાક્ષી રહ્યો , હવે 

તમે જાણો છો કે તમે એકલા નથી અન ેતેન ે' ત ે કવશે વાત કરવા મારે્ટ 

બરાબર ઓ. આમાુંના ઘણા ચમત્કારો થાર્ છે અને લોકો તેમની 

આસપાસના લોકોના વલણને કારણે તેમને બરતરફ કર ે છે. મન ેએવી 

માતાનો આશીવાાદ મળ્ર્ો જ ેચમત્કારોમાું માનતી હતી અન ેતેન ેમારી 

અુંદર ઉછેરતી હતી. 
  

આ વાતાા વણાઈ ' ર્ટી ફક્ત એક વાતાા છે, ત ે' તક તમે જાણવા મારે્ટ કે કુંઈપણ તમારા પોતાના જીવન 

શક્ય છે છે. વાતાા દ્વારા હુું  શુું શીખી અન ેહુું  કેવી રીતે આ કુશળતાનો અભ્ર્ાસ અને કવકાસ કરી શકુું  

તે કવશ ેવાત કરીશ , જ ેહુું  માનુું છુું  કે આપણા બધામાું છે. 

મેં માત્ર અનુમાન લગાવર્ુું ન હતુું કે શુું જરૂરી છે , જોકે મારા જીવનની શરૂઆતમાું મેં સાહકજક રીતે જ ે

જાણ્ુું હતુું તેના પર કવશ્વાસ કર્ો હતો અને 28 વર્ાની ઉુંમર ેમેં આ કુશળતાને સકિર્ ર્ટરેન , પ્રેકટર્ટસ અને 

કવકસાવવાનુું શરૂ કર્ુું કે આ વાતાા માત્ર શક્ય જ નહોતી , પરુંતુ કદાચ, કદાચ, અકનવાર્ા પણ . મારો 

ઉદે્દશ તમન ે બતાવવાનો છે કે તમે આ કુશળતા શીખી શકો છો અન ેતમે તમારી 

જાતને જ ેસુંજોગોમાું જોશો તે ધ્ર્ાનમાું લીધા વગર તમારા જીવનમાું પકરવતાન લાવી શકો છો . 
  

જો તમન ેતમારા જીવન અન ેસુંજોગો પર ફરીથી કનર્ુંત્રણ મેળવવામાું રસ હોર્ તો આગળ વાુંચો 

અન ેમારો સુંપકા  કરો જથેી અમે તમારા મારે્ટ પણ પ્રકિર્ા શરૂ કરી શકીએ. જો તમે પહેલાથી 

જ છે કનર્ુંત્રણ બધુું અન ેતે સરળ સઢવાળી છે તમારા મારે્ટ તો પછી તમે મારા જવેા હોર્ છે. હુું  અહીું જ ે

ઓફર કરું  છુું  તેના જવેુું હુું  શોધી રહ્યો ન હતો , કારણ કે હુું  પહેલેથી જ સફળ હતો અને મારા જીવનમાું 

પહેલાથી જ નાના ચમત્કારો સજી રહ્યો હતો. શુું મન ેસમજાર્ુું છે કે જ્યાર ેહુું  હતો શુું મને ઓફર કરવામાું 

આવી હતી 28 સક્ષમ ડી સરળતાથી શીખવે અનર્ને મને બરાબર માર ેશુું કરવુું છે. મારા જીવન મોર્ટા 

ભાગના હુું  આ કવશ ેવાત કરશ ેમારે્ટ અનર્ અને તેઓ સ્થળ કે તેઓ સ્વીકૃત થાર્ અથવા સમજી હુું  શુું 

તે કવશ ેશેકરુંગ કરવામાું આવી હતી ન હતી. આ કદાચ તમે પણ. આપણામાુંના કેર્ટલાક સાથે, આપણો 

પાઠ એ છે કે આપણે જ ે પહેલાથી જાણીએ છીએ ત ે અનર્ લોકો સાથે વહેંચવામાું વધુ સારું  

બનવુું. તમારા મારે્ટ આ માકહતી તમારા મારે્ટ શીખવી એ પ્રાથકમકતા છે . 
  

જ ેક્યારરે્ તમારા મારે્ટ છે હુું  તમને ખાતરી આપુું છુું  કે તમારા મારે્ટ અહીું મૂલ્ર્ છે ભલે બરફ તોડવો કે 

જ ેવસ્તુઓને આપણે અશક્ય માનતા હતા ત ેહકીકતમાું શક્ય છે અન ેસુંભવ પણ બની શકે છે ... 
  



ઠીક છે તો વાતાા એ છે કે હુું  મારી કારના વહીલ પર asleep ુંં ઘી ગર્ો અન ેએક ધ્રુવના માથા પર દોડી 

ગર્ો અન ેત ેસાુંજ ેસઘન સુંભાળ એકમમાું પહોુંચ્ર્ો અને મેકડકલ સ્ર્ટાફે મને રાત જીવવાની અપેક્ષા 

રાખી ન હતી. બીજા કદવસ ેતે મારા ફેફસાું અન ેઅનર્ કેર્ટલાક અુંગોમાુંથી 1.5 લેવા માુંગતો હતો . 2.5 

કદવસ પછી હુું  સજારી વગર હોકસ્પર્ટલમાુંથી બહાર નીકળ્ર્ો.  
  

તો .... 
  

શુું શક્ય છે જ્યાર ે.... 
  

•        હુું  મારો પોતાનો હેતુ જાણુું છુું  

•        હુું  મારી જાતને તે કબુંદુ પર કવશ્વાસ કરું  છુું  જ્યાું હુું  મારા જુસ્સા અને હૃદર્ની ઇચ્છાને 

અનુસરવા તૈર્ાર છુું  અન ેહુું  મારી પોતાની સુંવેદનશીલતા અન ેપ્રેરણાને મૂલ્ર્ આપુું છુું  

  

કાર અકસ્માત પહેલા જીવન 
  

મીર્ટર વાર્ સમગ્ર જીવન હુું  મદદ કરવામાું આવશે લોકો પોતાની જાતને અને તેમના આુંતકરક 

અુંતઃપ્રેરણા પર કવશ્વાસ જાણતા હતા. મેં લોકોને વર્વસાર્ શીખવર્ો કે તેઓ ક્યાુંથી આવર્ા છે, તેઓ 

ક્યાું જઈ રહ્યા છે અને શા મારે્ટ તેઓ અહીું છે, પોતાને આધ્ર્ાકિક રીતે સમજ ેછે. હુું  1987 થી આ પાર્ટા  

ર્ટાઈમ ભણાવતો હતો .  
  

આ આધ્ર્ાકિક વર્વસાર્ને વધારવાને બદલે હુું  કવચકલત થઈ ગર્ો અન ેબીજો વર્વસાર્ શરૂ કર્ો . 

જ્યાર ેમારો ધુંધો વધી રહ્યો હતો અન ેખરખેર તે દૂર થઈ રહ્યો હતો કારણ કે હુું  મારા પોતાના સ્વાસ્્ર્ 

પર ખુંતપૂવાક કામ કરતી વખતે લોકોને તેમના સ્વાસ્્ર્ સાથે મદદ કરવા પર ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો. હુું  

અકવશ્વસનીર્ રીતે શકક્તશાળી પોર્ણર્ુક્ત પૂરક લેતો હતો અન ેમારા પકરણામો દરકે સાથે શેર કરતો 

હતો (જ ેકદાચ આ પૂરવણીઓના પકરણામ સ્વરૂપે હોઈ શકે) . 

મેં આ સકલલમેન્ સ લેવાનુું શરૂ કર્ુું તે પછી જ મારા શરીરમાું વસ્તુઓ બદલાવા લાગી . હુું  લાુંબા સમર્ 

પહેલા શીખી હતી કે જ્યાર ેકોઈ પૂરક લે છે અન ેતેઓ કોઈ તફાવત જોતા નથી ત્ર્ાર ેપૂરક ત ેવર્કક્તની 

જરૂકરર્ાતો મારે્ટ અપૂરતુું હોઈ શકે છે . લોકોનુું જીવન બદલાર્ેલુું જોવુું , અન ેતેમને તેમનુું સ્વાસ્્ર્ 

પાછુું  મેળવવા અન ેપોતાને પીડામાુંથી છુર્ટકારો આપતો દેખાર્ છે , જ ેતેઓ ફક્ત સ્વીકારવા આવર્ા 

હતા, ત ેમારા મારે્ટ ખૂબ પ્રેરણાદાર્ક હતુું. મેં મારું  મોર્ટાભાગનુું જીવન દુ painખમાું કવતાવર્ુું હતુું અને 

કેર્ટલાક સરળ સત્ર્ સમજાવવા મારે્ટ કોઈ સક્ષમ નહોતુું, કે જ્યાર ેમેં તેમને અમલમાું મૂક્યા ત્ર્ાર ેમારા 

સ્વાસ્્ર્માું મોર્ટો ફરક પડ્ર્ો. તે પછી જ હુું  મદદ કરવા પર ખૂબ ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો જ ેક્યારરે્ 

મદદ ઇચ્છતો હતો.  
  

મેં મારી જાતને એક વચન આલર્ુું હતુું કે જ્યાર ેઆ આરોગ્ર્ વર્વસાર્માુંથી મારી બાકીની 

આવક મકહન ે $ 5000 સુધી પહોુંચી જાર્ ત્ર્ાર ે હુું  લોકોને આધ્ર્ાકિક રીતે અન ેજીવનની 

મુસાફરીન ેસમજવામાું મદદ કરવા પાછો જઈશ . મારી આવક દર મકહન ે$ 10,000 થી આગળ વધતી 

રહી અન ેહુું  મારું  વચન ભૂલી ગર્ો. મારું  આખુું ધ્ર્ાન વધુ આવક પેદા કરવા પર હતુું. કોઈક રીતે મેં મારી 

આજુબાજુના લોકોને સાુંભળવાનુું શરૂ કર્ુું જમેના જીવનમાું તેમનુું ધ્ર્ાન પૈસા હતુું. મન ેખ્ર્ાલ નહોતો 

કે હુું  મારા જીવન સાથે શુું કરવા માાંગુ છુાં  તેના મારે્ટ હુાં  ર્ટરેકથી દૂર છુાં  . 
  

કેર્ટલી વાર એવુું બન ેછે કે આપણુું હૃદર્ જ ેમારે્ટ પોકાર કર ેછે, આપણ ેબીજુું  કુંઇ ન થાર્ ત્ર્ાું સુધી 

મુલતવી રાખીએ છીએ. આજ ેમોર્ટાભાગના લોકો મારે્ટ, આ ઘણી વખત પૈસા સાથે સુંબુંકધત છે. 
  



ત્ર્ાર ેજ હતુું કે .... 
  

કાર અકસ્માત 29 જૂન 2003 
  

હુું  ગ્રામીણ કવસ્તારોમાું તે સપ્તાહના અુંતમાું અમારા આરોગ્ર્ વર્વસાર્ના નેતાઓ મારે્ટ નેતૃત્વ 

કશકબરની સુકવધા આપતો હતો. દરકે વર્કક્ત થાકી ગર્ો હતો અન ેરકવવાર ેમધ્ર્ બપોર ેઘર ેજવા 

નીકળ્ર્ો હતો. 

હુું  લગભગ 4 વાગ્ર્ ેનીકળી ગર્ો કારણ કે કેર્ટલાક ગ્રાહકો સાથે રાકત્રભોજન મારે્ટ ઘર ેજવા મારે્ટ મારી 

મુલાકાત હતી. કલનેર્ટ (મારી તત્કાલીન પત્ની), હેલેન (મારી બહેન) અન ે કેર્ટલાક અનર્ લોકો આગ્રહ 

રાખતા હતા કે મને સુંગત રાખવા મારે્ટ મારી સાથે કોઈ મુસાફરી કર.ે હુું  ખૂબ જ સ્પષ્ટ હતો કે માર ે

એકલા જવાનુું છે. 
  

સપ્તાહના અુંતે અમે કરલેા કામથી હુું  ખરખેર ઉત્સાકહત થઈન ેમહાન આિામાું ગર્ો. સપ્તાહના અુંતમાું 

લોકોને તેમની સફળતા મારે્ટ જવાબદાર બનવામાું અને તેમના જીવનના પકરણામો પર તેમનુું કનર્ુંત્રણ 

હોવાનુું સમજવામાું મદદ કરવા કવશ ેહતુું. 
  

હુું  ત્રણ કલાકની મુસાફરીમાું એક કલાકમાું એક શહેરમાું પહોુંચ્ર્ો અન ેખૂબ થાક અને y ુંં ઘ અનુભવી 

રહ્યો હતો. આ નગરની બીજી બાજુ હુું  વહીલ પર સૂઈ ગર્ો. દેખીતી રીતે ત્ર્ાું કોઈ અનુસરી રહ્યુું હતુું 

અન ેતેઓએ કહ્યુું કે મેં વણાર્ટ કરવાનુું શરૂ કર્ુું છે, પરુંતુ રસ્તાની મારી બાજુએ રહ્યો, અન ેધીમુું થવાનુું 

પણ શરૂ કર્ુું. 
  

મારી કાર આવતા ર્ટર ાકફક દ્વારા રસ્તાની આજુબાજુ ફરી વળી અન ેજ્યાર ેમેં રસ્તાની બીજી બાજુએ 

ખાઈન ેર્ટક્કર મારી ત્ર્ાર ેએરબેગ ફૂલી ગઈ અન ેહુું  જાગી ગર્ો. જ્યાર ેએરબેગ્સ ફૂલે છે ત્ર્ાર ેકાર સફેદ 

પાવડરથી ભર ેછે અન ેતેથી હુું  કુંઈ જોઈ શકતો નથી. હુું  કશુું કામ કરી શકતો નથી કેમ હુું  કુંઈ જોઈ 

શકતો નથી. 
  

કારણ કે હુું  કબલકુલ જોઈ શકતો ન હતો, મન ેખબર નહોતી કે કારન ેક્યાું ચલાવવી અને મેં મારા જમણા 

હાથના દરવાજા સાથે સ્ર્ટમ્પ માર્ો, મેં ડાબી બાજુ વધુ કસ્ર્ટર્ર કર્ુું અન ેપછી તેમાું પાઇપ (એક ડર ાઇવ 

વે ) અન ેઆગળના બ ેર્ટાર્ર ફૂર્ટી ગર્ા. પછી મેં મારી જમણી બાજુએ એક ગેર્ટ પોસ્ર્ટ મારી અન ેવધુ 

ડાબી બાજુ વળી. મન ેલાગ્ર્ુું કે કાર નીચ ેજતા મોર્ટા બુંધની બાજુમાું જઈ રહી છે. આ એક deep ુંં ડી 

“વી” ગર્ટર હતી. હુું  તેની સાથેના ડર ેઇનના તકળર્ે હતો. 
  

એરબેગની ધૂળ હવે મારા મારે્ટ એર્ટલી ઓછી થઈ ગઈ હતી કે વીજળીના ધ્રુવને મારી સામે આવતો 

જોર્ો… ખૂબ ઝડપથી. મેં દૂર જવાનો પ્રર્ાસ કર્ો અને કાર કસ્ર્ટર્કરુંગ વહીલનો કબલકુલ જવાબ ન 

આપી (મન ેપાછળથી જાણવા મળ્ર્ુું કે ર્ટાર્ર ફૂર્ટી ગર્ા હતા). 

ત્વકરત મેં ધ્રુવન ેઆવતો જોર્ો , મારું  જીવન મારી આુંખોમાુંથી પસાર થર્ુું . મેં કલનેર્ટ ( પછીની પત્ની) 

અન ેઅુંબર (3 વર્ાની પુત્રી) અન ેમારો હેતુ જોર્ો અન ેમને ખબર હતી કે આ મારા મૃત્ર્ુનો સમર્ નથી. 

મેં મારા દૂતોને ભારપૂવાક કહ્યુું 

"આ ત ેનથી, મારો સમર્ નથી!" 
  

મેં જ ેકહ્યુું તે ત્વકરતમાું, સફેદ પ્રકાશ ઉપરથી કારમાું આવર્ો અન ેમન ેઘેરાવમાું ઘેરી લીધો અન ેમને 

રક્ષણાિક ઉજાાના કોકનમાું લપેટ્યો. તે જ સમર્ે મને કારનુું ધ્રુવમાું ધસી આવવાનુું અન ેતેમાું મારી 

સાથે આરામ કરવા આવવાનુું દશાન આપવામાું આવર્ુું અને પછી હુું  કારના આગળના ભાગમાું બે 

માણસોની મદદ કરી રહ્યો હતો, એક મારી બુંન ેબાજુએ. પછી હુું  જાણુું છુું  કે હુું  ઠીક થઈશ. 



  

હુું  ઠીક થઈ ગર્ો અને અકસ્માતમાું શરણાગકત સ્વીકારી, એ જાણીને કે હુું  ઠીક થઈશ.  મને બિલકુલ 

ડર નહોતો અને સાંપૂર્ણ બિશ્વાસ હતો . 
  

હુું  આખો સમર્ સભાન રહ્યો અન ેજ્યાર ેકાર આરામ કરી ત્ર્ાર ેમન ેખબર હતી કે મારી છાતીની ઈજા 

ગુંભીર છે પરુંતુ મેં ક્યારરે્ મુંજૂરી આપી નથી, એક સેકનડના અુંશ મારે્ટ પણ, હુું  મરી જઈશ એવો કોઈ 

કવચાર પણ નહોતો. અકસ્માતથી દૂર ચાલવા અન ેઠીક થવાના મારા આધ્ર્ાકિક મદદગારોની ર્ટીમ 

તરફથી મન ેજ ેિકષ્ટ મળી છે તેના પર મન ેકવશ્વાસ છે. 
  

કાર કારના આગળના ભાગની મધ્ર્માું ધ્રુવ (પોલીસ અુંદાકજત 85 કકમી/કલાક) સાથે અથડાઈ અને 

પછી આરામ કરવા આવી. મન ેઅનુસરનાર વર્કક્તએ કહ્યુું કે મેં ધ્રુવમાું વેગ આલર્ો. દેખીતી રીતે આવુું 

થાર્ છે કારણ કે લોકોને ખ્ર્ાલ નથી આવતો કે તેમણે એકટસલરરે્ટર પર દબાણ કર્ુું છે બ્રેક નહીું. 
  

કાર આરામ કરવા આવી અન ેમેં મારા ફેફસામાું હવા મેળવવા મારે્ટ ભાર ેસુંઘર્ા કર્ો. તે સમાપ્ત થવા 

જવેુું હતુું (પાછળથી મન ેજાણવા મળ્ર્ુું કે મારા ફેફસાું લોહીથી ભરાઈ રહ્યા છે). 
  

ક્યાુંર્ લોહી નહોતુું. હકીકતમાું મન ેઅકસ્માતથી જ ેએકમાત્ર કર્ટ મળ્ર્ો હતો તે મારી જમણી નળી 

પરનો એક નાનો કર્ટ હતો જ ેમાત્ર એક સેનર્ટીમીર્ટર લોહી વહાવતો હતો. 
  

બે માણસો દોડીન ેકારની બાજુમાું આવર્ા અન ેમેં બૂમ પાડી કે કારમાું આગ લાગી છે (એરબેગમાુંથી 

ધૂળ ધુમાડા જવેી લાગે છે) તેઓએ કારનો દરવાજો ખોલવાનો પ્રર્ાસ કર્ો અને ઇલેકટર્ટરક આુંચકાથી 

પાછળની તરફ વળી ગર્ા. 
  

અમન ેલાગ્ર્ુું કે કાર કારની બેર્ટરીથી વીજળીકૃત છે. 
  

હુું  હવે નાના શ્વાસ લેવા સક્ષમ હતો. 
  

મેં કનસોલ અન ેમારા મોબાઈલ ફોનમાું મારી પાસ ે$ 700 રોકડનો રોલ પકડ્ર્ો. 
  

તેઓએ બારણુું ખોલવા મારે્ટ ઘણી વખત પ્રર્ત્ન કર્ો જ્યાું સુધી તેઓ ડર ાઈવરોન ેદરવાજાની ર્ટોચ પર 

આુંગળીઓ નાુંખીને ખુલ્લો ન કર ેત્ર્ાું સુધી જ્યાું ત ેબકેલ હતો અન ેપછી તઓેએ ખેંચ્ર્ુું. આખો સમર્ 

જ્યાર ેતેઓ દરવાજો પકડી રહ્યા હતા ત્ર્ાર ેતેઓ ઇલેકટર્ટરક આુંચકા અનુભવી રહ્યા હતા. કારની દરકે 

પેનલ બક્કડ હતી. ગાડી થોડી રૂ્ટુંકી હતી! ડર ાઈવરના દરવાજાને ખાડામાું સ્ર્ટમ્પથી નુકસાન થર્ુું હતુું. 
  

એકવાર દરવાજો ખુલ્લો થઈ ગર્ા પછી તેઓએ કહ્યુું કે કોઈપણ ધાતુના ભાગને સ્પશા કરશો નહીું. તેથી 

હુું  ખૂબ કાળજીપૂવાક ઇું ચ દ્વારા ઇું ચ ફરતો ફરતો રહ્યો અન ેમારી જાતે બહાર નીકળ્ર્ો. બે માણસોએ 

એક -એક હાથ લીધો અને મન ેબેસાડીન ેકારની આગળની તરફ માગાદશાન આલર્ુું. આ મારી િકષ્ટની 

જમે જ થર્ુું. 
  

હુું  મારા હૃદર્માું જાણતો હતો કે જો હુું  સૂઈશ તો હુું  મરી જઈશ. હુું  જાણતો હતો કે જો હુું  બેઠો રહીશ 

તો હુું  ઠીક થઈશ. હુું  મારા ઘૂુંર્ટણ ઉપર બેઠો અન ેમારા હાથ મારી છાતી અન ેમાથુું આગળ ઝુકાવતા 

બેઠો. જ ેક્ષણે હુું  બેઠો તે જ ક્ષણે મેં મારા શરીરમાું energyજાા મોકલવાનુું શરૂ કર્ુું અન ેમારા મનમાું 

પહેલા કરતાું વધુ સારી રીતે સમારકામ કરતુું બધુું જોર્ુું. દર સેકનડે હુું  મારા શરીરના પુનbuildકનમાાણની 

નોકરી પર ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો. 
  



બધે ગાડીઓ અર્ટકી રહી હતી. 
  

બહુકવધ અથડામણ અકસ્માતમાું એરબેગ્સ કબનઅસરકારક છે, કારણ કે તે પ્રથમ અસર સાથે 

જમાવર્ટ કર ેછે, જ ેમારી પકરકસ્થકતમાું ખાઈ હતી અને જ્યાર ેમને તેની જરૂર ન હતી. જ્યાર ેમેં ધ્રુવને 

ર્ટક્કર મારી ત્ર્ાર ેએરબેગ નકામી હતી (હકીકતમાું સ્ર્ટીર્કરુંગ વહીલમાુંથી જ્યાું હુું  તેને ફર્ટકો ત્ર્ાુંથી 

ચોુંર્ટતા બોલ્ર્ટ હતા). 
  

કશર્ાળામાું રકવવાર ેબપોર ે5 વાગ્ર્ા હતા, હજુ થોડો પ્રકાશ હતો પણ ત ેઠુંડી હતી, વાદળછાર્ુું ઠું ડુ 

પવન ફૂુંકાર્ુું હતુું. 
  

લોકો દોડી આવર્ા. 
  

મારી બાજુમાું એક મકહલા આવીન ેબોલી કે ત ેએક નસા છે. તેણીએ મન ેઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા, જ ેમન ેર્ાદ 

છે કે હુું  ઠીક છુું  પરુંતુ ઘણુું દુ hurtખ થર્ુું અન ેશ્વાસ લેવામાું તકલીફ પડી રહી હતી. 
  

હૂુંફ મારે્ટ કોઈએ મારી આસપાસ ચાુંદીનો "સ્પેસ બ્લેનકેર્ટ" મૂક્યો. મારી પીઠ પર ઠુંડી પવન ફૂુંકાઈ રહી 

હતી. 
  

કલનેર્ટ મારી પાછળ લગભગ એક કલાક મુસાફરી કરી રહી હતી તેથી મન ેખબર હતી કે માર ેતેન ેકરુંગ 

કરવાની જરૂર છે. હુું  પણ જાણતો હતો કે ત ેહજી સુધી મોબાઇલ રનેજમાું નથી. તેની કારમાું એમ્બર, 

એકપ્રલ (સાવકી પુત્રી) અને મારી બહેન હેલેન હતી, જ ેજોકડર્ા સાથે ખૂબ ગભાવતી હતી. 
  

મેં ફોન કર્ો અન ેમેસેજ છોડ્ર્ો, 

“હાર્ હની, માત્ર તમને જણાવી દઈએ કે મન ેથોડોક પ્રણ થર્ો છે અન ેતઓે મન ેચેકઅપ મારે્ટ 

હોકસ્પર્ટલમાું લઈ જઈ રહ્યા છે. બધુું બરાબર છે." 
  

પછી મેં માઇકલને મારા એક નજીકના કમત્રને ફોન કર્ો જ ેકેમ્પમાું હતો અન ેજ ેશહેરમાું હુું  હમણાું જ 

આવર્ો હતો જમેાુંથી માત્ર 10 કમકનર્ટ દૂર હતો. 
  

મેં ફોન કર્ો અન ેકહ્યુું, 

"માઇકલ મન ેએક ગુંભીર કાર અકસ્માત થર્ો છે અન ેમને તમારી મદદની જરૂર છે. કલનેર્ટ રૂ્ટુંક સમર્માું 

અહીું સાથે હશ ેઅન ેજ્યાર ેતે અહીું આવશે ત્ર્ાર ેમન ેતમારી જરૂર પડશ,ે હુું  આવા અન ેઆવા બુંધ 

છુું . ” 
  

માઈકલ લગભગ 10 કમકનર્ટમાું ઘર્ટનાસ્થળે પહોુંચ્ર્ો 
  

મેં માઇકલને તે બ ેમાણસોની શોધ કરવાનુું કહ્યુું જમેણે મન ેકારમાુંથી બહાર કાા્ર્ા કારણ કે હુું  તેમનો 

આભાર માનવા માુંગતો હતો. માઈકલ મારી પાસે પાછો આવર્ો અને કહ્યુું કે NOBOBY એ કારન ેસ્પશા 

કરવો જોઈતો હતો કારણ કે મેં જ ેધ્રુવન ેર્ટક્કર મારી હતી ત ે66,000 વોલ્ર્ટ વહન કરી રહી હતી અને 

ઈનસ્ર્ુલેર્ટર તૂર્ટી ગર્ા હતા અન ે3 વાર્રો ધ્રુવની નીચ ેઅન ેકાર દ્વારા રૂ્ટુંકાઈ રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યુું કે 

જણેે કારન ેસ્પશા કર્ો તે કદાચ મરી જશ.ે 
  

તે ર્ટોળામાુંથી આસપાસ ફર્ો અન ેદરકેને પૂછ્યુું કે શુું તેઓ જાણતા હતા કે બ ેછોકરા કોણ હતા જણેે 

મન ેબહાર કાા્ર્ો હતો. તે તેમને શોધી શક્યો નહીું અને લોકોએ કહ્યુું કે કોઈએ અકસ્માત સ્થળ છોડ્ર્ુું 

નથી. 



  

પોલીસ આવી અન ેમન ેપૂછ્યુું કે શુું હુું  કારમાું એકલો હતો? મેં આપમેળે "ના" કહ્યુું કે તેઓ મન ેકેમ 

પૂછતા હતા તે કબલકુલ કવચારતા નથી. તેઓ ચાલ્ર્ા ગર્ા અન ેપાછા આવર્ા અને મન ેફરીથી પૂછ્યુું 

કે શુું હુું  કારમાું એકલો હતો અન ેફરીથી મેં "ના" કહ્યુું. તેઓ ત્રીજી વખત પાછા આવર્ા અન ેતેમના 

અવાજમાું નોુંધપાત્ર કચુંતા સાથે પૂછ્યુું "શુું તમારી સાથે કારમાું કોઈ હતુું?". મને ખબર પડી કે તેઓ મન ે

કેમ પૂછતા હતા કારણ કે તઓે શરીર શોધી રહ્યા હતા. મન ેઆશ્ચર્ા થર્ુું કે મેં ના કહ્યુું અન ેહવે કહ્યુું “ના, 

મારી સાથે કારમાું કોઈ નહોતુું”. 
  

એમ્બ્ર્ુલનસ આવી. 

એમ્બ્ર્ુલનસ અકધકારીએ મને કેર્ટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા. પછી તેણે નક્કી કર્ુું કે માર ેનજીકના શહેરની મુખ્ર્ 

હોકસ્પર્ટલમાું જવાની જરૂર છે 
  

એમ્બ્ર્ુલનસના અકધકારીઓએ મન ે સ્પાઇન બોડા  પર બેસાડવાનો પ્રર્ાસ કર્ો. તેઓએ મન ેમાત્ર 

2 સેમી પાછળ ખસેડ્ર્ો હતો અન ેમેં રોકવા મારે્ટ બૂમ પાડી હતી. પીડા અકલ્પનીર્ હતી અન ે હુું  

જાણતો હતો કે મારા શરીરના તમામ તણાવને કારણે તેઓ મન ેત ે રીતે ઘર્ટાડી શકતા નથી . પછી 

તેઓએ મન ેફરી સીધી કસ્થકતમાું ખસેડ્ર્ો. 

સ્પષ્ટ તૂરે્ટલી પાુંસળીઓથી બચાવવા મારે્ટ માર ેમારા શરીરન ેચુસ્તપણે પકડી રાખ્ર્ુું હતુું. હુું  જાણતો 

હતો કે જો તઓે મન ેજ ેરીતે ઈરાદો કરતા હતા ત ેનીચે લાવશ ે કે કુંઈક ભર્ુંકર થશે, જથેી ત ેમારા 

મૃત્ર્ુમાું પકરણમી શકે. 
  

મારા માથામાું મેં મારા દૂતોને પૂછ્યુું "હુું  શુું કરવા જઈ રહ્યો છુું ?" 

મારા એનજલ્સે કહ્યુું કે માર ે મક્કમ રહેવાની અન ેસુંભાળવાની જરૂર છે, અને તેમને શુું કરવુું તે 

જણાવો. મારા એનજલ્સે મને કહ્યુું, "અમે તમને જ ેકહીએ છીએ તે લોકોને ફરીથી જણાવો." 
  

તેથી મેં એમ્બ્ર્ુલનસ માણસને ખૂબ જ કનકશ્ચતપણે પનુરાવતાન કર્ુું કે મારા એનજલ્સ મન ેશુું કહી રહ્યા 

હતા પરુંતુ સૂચના ક્યાુંથી આવી રહી છે ત ેતેને કહેતા નથી, 

"આ ત ેછે જ ેઆપણ ેકરવા જઈ રહ્યા છીએ, કેર્ટલાક પુરર્ો સ્પાઇન બોડાન ેમારી પીઠ સામે સખત 

પકડી રાખશ ેઅને જ્યાું સુધી હુું  મારા બધા સ્નાર્ુઓને આરામ કરવા સક્ષમ ન હોઉું  ત્ર્ાું સુધી ધીમે 

ધીમે સખત અને સખત દબાણ કરવાનુું ચાલુ રાખુું (જ ેમારા હોકલ્ડુંગથી અત્ર્ુંત ચુસ્ત હતા. શરીર સાથે) 

અન ેહુું  બોડાને મારું  તમામ વજન લેવાની મુંજૂરી આપીશ. જ્યાર ેહુું  હળવાશ અનુભવુું છુું  અન ેમેં મારા 

સ્નાર્ુઓને છોડી દીધા છે ત્ર્ાર ેહુું  સુંપૂણાપણે બોડા પર ઝૂકીશ. પછી મારા કસગ્નલ પર તમે બોડાન ેખૂબ 

જ ધીર ેધીર ેઅને સરળ રીતે નીચ ેકરવાનુું શરૂ કરી શકો છો જથેી હુું  મારા સ્નાર્ુઓને ફરીથી કડક ન 

કરું . એકવાર હુું  નીચે ઉતરી જાઉું  પછી તમે મને બોડા  સાથે જોડી શકો છો. આમાું લગભગ 15 કમકનર્ટ 

લાગશ ે” 
  

હુું  મારી જાતને માનકસક રીતે એકસાથે મળી ગર્ો કારણ કે આ સમર્ે મન ેઆ માણસો અને મારા 

દેવદૂતો પર સુંપૂણા કવશ્વાસ કરવો પડ્ર્ો. હુું  જાણતો હતો કે હુું  મારું  જીવન તેમના હાથમાું મૂકી રહ્યો 

છુું . તેઓએ આ કર્ુું અન ેમેં મન ેઅન ેબોડાને નીચ ેકરવાનુું શરૂ કરવાનુું કહ્યુું પરુંતુ તે સરળ અન ેધીમુું 

હોવુું જોઈએ! તેને થોડો સમર્ લાગ્ર્ો. એકવાર મન ેનીચે ઉતારવામાું આવર્ો ત્ર્ાર ેમેં તેમને કહ્યુું કે મને 

બોડા  સાથે જોડો. 
  

તેઓએ આ કર્ુું અન ેપછી મન ેર્ટર ોલી પર ઉુંચક્યો. 

પુરર્ પેરામેકડક મારી સાથે પાછળ આવર્ો. 
  



એકવાર એમ્બ્ર્ુલનસમાું તેણે કહ્યુું કે તે મન ેમોકફાન આપવા જઇ રહ્યો છે અન ેમેં "ના" કહ્યુું. 

તેણે મન ેપૂછ્યુું "શુું તમને દુ inખ નથી?" મેં કહ્યુું, "તમારા જવેા દુ possખની કલ્પના પણ ન કરી શકાર્, 

અકવશ્વસનીર્ પીડા".  

"તો તમે કોઈ મોકફાન કેમ નથી માુંગતા?" તેણે પૂછ્યુું. 
  

મેં જવાબ આલર્ો "પૃ્વી પર મન ેએકમાત્ર પીડા એ જ વસ્ત ુછે. હુું  KN ઓ મારા હૃદર્માું W જો હુું  

મોકફાનના હતી કે હુું  ફક્ત મૃત્ર્ુ કે બુંધ કડર ફ્ર્ટ જશ.ે હુું  KN ઓ પીડા W હુું  છે મન ેરાખવા પૃ્વી પર ઊભેલુું, 

મન ેહકીકત એ છે કે હુું  હજુ પણ હેટર્ટર હાજર રાખવા કર્ુું ભૌકતક શરીર. " 
  

"જ્યાર ે હુું  હોકસ્પર્ટલમાું પહોુંચુું ત્ર્ાર ે હુું  તેની સાથે રહેવા માુંગુ છુું  અન ેમારી સાથે શુું થઈ રહ્યુું છે ત ે

અનુભવી શકુું  જથેી હુું  તેમને બરાબર કહી શકુું  કે શુું થઈ રહ્યુું છે". . આ કહીન ેહુું  ભકવષ્ર્માું મારી જાતન ે

પણ મૂકી રહ્યો હતો કે હુું  હોકસ્પર્ટલમાું જીવુંત પહોુંચુું અને સ્ર્ટાફને મહત્ત્વપૂણા માકહતી આપવા તૈર્ાર 

છુું . મેં ક્યારરે્ મરવાનુું કવચાર્ુું નથી . તેથી આગામી થોડા કદવસોમાું મેં સતત મારા ભકવષ્ર્ અન ેશુું થશ ે

તે કવશ ેવાત કરી. આ સભાન પસુંદગી નહોતી પણ મારી કનકશ્ચત માનર્તાનુું પકરણામ હતુું કે હુું  જીવીશ. 
  

{નાનપણમાું હુું  વારુંવાર મારા અુંગૂઠાન ેદબાવતો હતો અન ેતે તીવ્ર પીડાથી દુ hurtખી થતો હતો. એક 

કદવસ મેં મારા દેવદૂતને પૂછ્યુું કે હુું  આ પ્રકારની પીડાને કેવી રીતે દૂર કરી શકુું , મારા દેવદૂતે કહ્યુું "તમે 

પીડાન ેદૂર કરી શકતા નથી પરુંત ુતમે તેને સ્વીકારી શકો છો, તેની સાથે એક બનો, સમજો કે તેનુું કાર્ા 

છે." તેથી મેં મારી જાતને કવચાર્ુું , પીડાનો હેતુ શુું છે? મન ેસમજાર્ુું કે દુ wasખ મને કહેવુું હતુું કે કુંઈક 

ખોરુ્ટું  છે અન ેમારા શરીરના તે ભાગ પર ધ્ર્ાન આપવાની જરૂર છે. તેથી મેં ફરીથી મારા દેવદૂતને પૂછ્યુું 

"શુું પીડા મારા શરીરના એવા કવસ્તારનુું સૂચક છે જનેે ધ્ર્ાન આપવાની જરૂર છે?" જવાબ હતો “હા”.  

મેં પછી પૂછ્યુું, "તેથી જો હુું  સ્વીકારું  છુું  કે પીડાએ તેનુું કામ કર્ુું છે અને હુું  હવે તે કવસ્તારની જરૂર છે 

તે ધ્ર્ાનથી સુંપૂણાપણે વાકેફ છુું  અન ેહુું  જરૂરી પગલાું લેવાનુું શરૂ કરું  છુું , તો પછી પીડાની કોઈ જરૂર 

નથી?" જવાબ પાછો "હા" હતો. 

મેં બાળપણમાું આ પ્રેકટર્ટસ કરવાનુું શરૂ કર્ુું, મન ેલાગે છે કે મારા આધ્ર્ાકિક મદદગારો (એનજલ્સ) 

સાથે આ વાતચીત સમર્ે હુું  10 વર્ાથી વધુનો ન હતો, અને પીડા કવશ ેમેં જ ેશીખ્ર્ા તે કામ કર્ુું. હુું  એવા 

કે્ષત્રમાું energyજાાને ચેનલ કરવા કવશ ેસમજતો હતો જનેે હીકલુંગની જરૂર હતી કારણ કે હુું  હાથ મૂકવા 

કવશ ેસમજતો હતો અન ેહીકલુંગ મારે્ટ આ કેર્ટલુું શકક્તશાળી હતુું. હુું  મારા અુંગૂઠાન ેદબાવી શકુું  છુું  અન ે

તરત જ પીડાનો સુંદેશ સ્વીકારી શકુું  છુું  અન ેપ્રકતબદ્ધ પગલાું લઈ શકુું  છુું  

1) પીડાનો સુંદેશ સ્વીકારો અન ેતેનુું કામ કરવા બદલ આભાર,      

2) કવસ્તારમાું ચેનલ energyજાા      

3) સુંપૂણાપણે આરામ કરો, કોઈપણ કવચારને દૂર કરો કે પીડા "દુtingખદાર્ક" છે ફક્ત તે જ સુંદેશ 

મોકલી રહ્યો છે જ ેહવે સ્વીકારવામાું આવર્ો છે.      

4) પીડા તરત જ ઓછી થઈ જશ ેઅન ેઘણી વખત સુંપૂણાપણે દૂર થઈ જશ.ે }      
  

મારી સાથે આવેલા એમ્બ્ર્ુલનસના માણસે કહ્યુું કે આ સવારી આગામી નાના શહેર સુધીની છે અન ેમેં 

ઠીક કહ્યુું. 

અમે ધીર ેધીર ેઅન ેસાર્રન વગર મુસાફરી કરી (લાઇર્ટ કવશ ેખાતરી નથી) 

સવારી ધીમી અન ેપીડાદાર્ક હતી. 
  

મન ેદરકે ધક્કો લાગ્ર્ો અને દરકે કહલચાલ અત્ર્ુંત પીડાદાર્ક હતી. હુું  મારું  શરીર કેવી રીતે કફર્ટ, હેલ્ધી, 

સ્ર્ટર ોુંગ અન ેવેલ બનવા માગુું છુું  તેના પર ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો રહ્યો. હુું  મારા શરીરને સાજા અન ેસુંપણૂા 

તરીકે જોઈ રહ્યો હતો. 
  



અમે હોકસ્પર્ટલ મારે્ટ શરૂ થર્ાના થોડા સમર્ પછી મારો મોબાઈલ ફોન રણક્યો અને મેં જોર્ુું કે મારી 

એપોઇનર્ટમેનર્ટ હતી કે જ્યાર ેહુું  અકસ્માત થર્ો ત્ર્ાર ેજતો હતો. મેં કહ્યુું કે માર ેફોન લેવો પડશ.ે માર ે

તેણીને જણાવવાની જરૂર હતી કે હુું  આવતો નથી કારણ કે તેણી અન ેતેનો પકરવાર રાકત્રભોજન મારે્ટ 

મારી અપેક્ષા રાખતા હતા. તેણે કહ્યુું કે ત ેગળાના બ્રેસને પૂવાવતા્ નહીું કર.ે જમે જમે ફોન રણકતો હતો 

તેમ મેં તેન ેપૂવાવતા્ કરવા મારે્ટ ખૂબ જ સખત કહ્યુું અન ેતેણે કહ્યુું જો મેં માથુું હલાવવાનુું વચન આલર્ુું ન 

હોર્ તો જ. મેં હા કહ્યુું અન ે તેણે તેને અનસ્ર્ટરેપ કર્ો. મેં કોલ લીધો અન ે મેં કહ્યુું કે હુું  અમારી 

એપોઇનર્ટમેનર્ટ કરી શકીશ નહીું અન ેમાર ેબે અઠવાકડર્ાના સમર્ મારે્ટ ફરીથી સુકનકશ્ચત કરવુું પડશ ે

અન ેતેણી બરાબર છે. મેં માફી માુંગી અન ેગુડબાર્ કહ્યુું. હુું  અધાજાગૃતપણે તેન ેસેર્ટ કરી રહ્યો હતો કે 

મારી પાસ ે કુંઈક જવાનુું છે કારણ કે હુું  સાંપૂર્ણપર્ે સ્પષ્ટ હતો કે હુું  સ્વસ્થ થઈ જઈશ અન ેએક 

અઠવાકડર્ામાું તે કનમણૂક પર આવીશ. 
  

મેં માઇકલ સાથે મોબાઇલ ફોન પર પણ વાત કરી. 
  

હુું  કલનેર્ટ અન ેઅુંબર જવેા જ સમર્ે હોકસ્પર્ટલ પહોુંચ્ર્ો. અન ેમાઈકલ પણ પોતાની કારમાું આવી 

પહોુંચ્ર્ો. 
  

જ્યાર ેહુું  અુંદર ગર્ો ત્ર્ાર ેમેં સાુંભળ્ર્ુું કે પુરર્ એમ્બ્ર્ુલનસ વર્કક્ત નસોને મારા કવશે કહેતી હતી, પરુંતુ 

તેણે જ ેકહ્યુું તે કહી શક્યો નહીું. 

અમે કર્ટોકર્ટી કવભાગમાું હતા. 
  

તેઓ મારા કપડા કાપી નાખવા માુંગતા હતા અન ેમેં તેમને કહ્યુું કે હુું  તેમને મારો પોલો શર્ટા  કાપવા નહીું 

દઉું  કારણ કે મેં જ ેશર્ટા  પહેર્ુું હતુું તે મારા મારે્ટ ખૂબ મહત્વનુું શર્ટા  હતુું અન ેહુું  તેને પહેરવા માુંગતો 

હતો. તેઓએ સમજાવર્ુું કે તેને ઉતારવુું કેર્ટલુું મુશ્કેલ હશ ેઅન ેમેં કહ્યુું ઠીક છે તો ચાલો શરૂ કરીએ. 
  

તેન ેઉતારવા મારે્ટ ખૂબ જ દુ hurtખ થર્ુું કારણ કે માર ેમારા હાથ ઉપાડવા અને તેમન ેઆસપાસ 

ફેરવવા પડ્ર્ા હતા. 
  

મારી પાુંસળીઓ અન ેફે્રટચર સ્ર્ટનામ હતુું અન ેહજુ પણ કોઈ દુખાવાની દવા નથી. 
  

અુંબર અને કલનેર્ટ અુંદર આવર્ા અન ેઅુંબેર ેમારો હાથ ઉપાડ્ર્ો અન ેમન ેપૂછ્યુું "પલપા તમે ઠીક 

થવાના છો?" 

આ સમર્ે દરકે જણ અર્ટકી ગર્ા અન ેમારા જવાબની રાહ જોતા ત્ર્ાું સુંપૂણા મૌન હતુું. 
  

મેં માથુું ફેરવર્ુું અન ેમેં તેની આુંખમાું જોર્ુું અન ેમારી આસપાસની તમામ નસો અન ેડોકર્ટરો તરફ 

ઈશારો કરતા કહ્યુું "આ બધા લોકોને આસપાસ દોડતા જુઓ?" “હા” અુંબે જવાબ આલર્ો. 

"તેઓ બધા આસપાસ દોડી રહ્યા છે કારણ કે આ સમર્ે તેમન ેખ્ર્ાલ નથી કે હુું  ઠીક થઈશ!" 

તમે તે ઇમરજનસી રૂમમાું કપન ડર ોપ સાુંભળી શકો છો. કદાચ 15 સેકનડ સુધી કોઈએ ખસેડ્ર્ુું કે કશુું 

કહ્યુું નહીું. 

અુંબર હસ્ર્ો અન ેઆરામ કર્ો અન ેઅમે હાથ પકડવાનુું ચાલુ રાખ્ર્ુું. 
  

હુું  મારા ભકવષ્ર્માું મારા કવશે બોલવા જવેી સકારાિક અન ે સભાનપણે તકનીકોનો 

ઉપર્ોગ કરિાનો સભાનપણે પ્રયત્ન કરિાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો ન હતો , પરુંતુ આ ત ે જ 

થર્ુું, મારા ભકવષ્ર્માું કોઈની સાથે કુંઈક કરી રહ્યા હોવા અુંગે મારા કવશેની મોર્ટાભાગની વાતચીત 

અન ેકવચારો હતા . થોડા વર્ો પછી મન ેઆનો ખ્ર્ાલ ન આવર્ો, કે મેં આ જ કર્ુું છે. 



હુું  મારી જાતને જ ેસુંજોગોમાું જોઉું  છુું  તે સશકક્તકરણ અન ેસકારાિક રીતે બોલવા મારે્ટ મારી 

આુંતકરક કશસ્ત કનમાાણમાું ઘણુું કામ કર્ુું છે. 
  

મેં મારી જાગૃકતમાું કોઈપણ નકારાિકતાને પ્રવેશવા દીધો નથી. હુું  મારી આજુબાજુના બધાને મારા 

કે્ષત્રમાું લાવવાનો ઈરાદો ધરાવતો હતો "આ રીતે ચાલશે". મન ેભાવનાથી જબરદસ્ત રે્ટકો લાગ્ર્ો અને 

મારી આસપાસ આિાઓની હાજરી અનુભવી. મને મારી િકષ્ટ સાથે તીવ્ર અને સ્પષ્ટ લાગ્ર્ુું. ભર્નો 

સુંપૂણા અભાવ હતો. મન ેકવશ્વાસ હતો કે બધુું સારું  થઈ રહ્યુું છે. 
  

હુું  માનુું છુું  કે મેં જ ેકર્ુું તે દરકે મારે્ટ શક્ય છે, પછી ભલે તમે ભગવાન, ઈસુ, બુદ્ધ, મોહમ્મદ, આિામાું 

માનો કે જ ેક્યારરે્ અથવા કોઈન ેપણ ન માનો. તે વાસ્તવમાું તમારા ભગવાન સાથે અથવા તમારી 

સાથે જોડાણની depth ુંં ડાઈ છે, જ ેતમે કલ્પના કરો છો તે શક્ય બનાવ ેછે. 
  

આ ત્ર્ાર ેજ થઈ શકે છે જ્યાર ેતમે તમારી જાતને સુંવેદનશીલ બનવા દીધી હોર્ અને તમારી જાતને 

કબનશરતી પ્રેમ કરવાની છૂર્ટ આપી હોર્. આ ખરખેર કુંઈક લે છે, ખાસ કરીન ેકહુંમત. 
  

તે બધા પ્રકતકાર છોડી દેવાની જરૂર છે. 
  

{જ્યાર ેહુું  પ્રકતકાર કરું  છુું  ત્ર્ાર ેહુું  વાસ્તવમાું જ ેપદાથાનો પ્રકતકાર કરું  છુું  તેના પર ધ્ર્ાન કેકનિત કરું  છુું . 

મારી તરફ જ ેઆવ ેછે તે એક કારણથી આકર્ાાર્ છે અને મન ેખબર નથી કે તેનુું કારણ શુું છે. જ્યાર ેહુું  

કોઈ વસ્તુનો પ્રકતકાર કરું  છુું  ત્ર્ાર ેહુું  તેનો અનુભવ કરવાનુું બુંધ કરું  છુું . હુું  જ ેવસ્તુનો પ્રકતકાર કરું  છુું  

તે પાર્ોનો એક ભાગ છે જ ેમન ેતેના ઉપર મારા ભાકવનુું કનમાાણ કરવા સક્ષમ બનાવે છે. જ્યાર ેહુું  તેન ે

મારા જીવનમાું આવવા દેતો નથી ત્ર્ાર ેમારું  જીવન હોકલ્ડુંગ પેર્ટનામાું જાર્ છે અન ેજનેો હુું  પ્રકતકાર કરું  

છુું  તે આગળ આવતુું રહે છે. 
  

અધાજાગૃતપણે હુું  અનુભવને આકકર્ાત કરવાનુું ચાલુ રાખુું છુું  જ ેમન ેમારા ભકવષ્ર્માું અમુક સમર્ે 

બનવાની જરૂર હોર્ તે વર્કક્તમાું વૃકદ્ધ કરવામાું મદદ કરશ,ે તે વર્કક્ત ભકવષ્ર્ની પકરકસ્થકતનો 

સામનો કરી શકશ ેજ ેતમે અહીું અન ેહવે મારે્ટ તૈર્ાર નથી. 
  

આપણે આપણા જીવનમાું કેર્ટલી વાર એક જગ્ર્ાએ પહોુંચીએ છીએ અન ેઆપણી જાતને કહીએ છીએ 

કે "મારા ભૂતકાળમાું મને જ ેઅનુભવ થર્ો તે મન ેમારા જીવનમાું આ આગામી સાહસ મારે્ટ તૈર્ાર 

રહેવામાું મદદ કર ેછે". જ્યાર ેહુું  મારા જીવનમાું આકર્ાાર્ેલા અનુભવોને સ્વીકારું  છુું  ત્ર્ાર ેહુું  સ્વતુંત્રતા 

અન ેસરળતા સાથે જીવન પસાર કરી રહ્યો છુું  અન ેર્ોગ્ર્ સમર્ે ર્ોગ્ર્ સ્થાને પહોુંચુું છુું . 
  

કેર્ટલીકવાર આપણ ેએ કારણનો કવરોધ કરીએ છીએ કે અનર્ લોકો આપણને કુંઈક કરવા મારે્ટ આપે 

છે, સામાનર્ રીતે કારણ કે તે તેમનુું કારણ છે, અન ેતમેને ફાર્દો થાર્ છે અન ેઅમને નહીું. જ્યાર ેહુું  

જોઉું  છુું , અન ેચોક્કસપણે મન ેચોક્કસ અનુભવ થવાનુું મારું  કારણ મળશ,ે પછી હુું  અનુભવને સ્વીકારું  

છુું  અન ેપ્રકતકાર કરવાનુું બુંધ કરું  છુું . 

કેર્ટલીકવાર હુું  પ્રકતકાર કરું  છુું  કારણ કે હુું  મારા મોર્ટા હેતુ પર સ્પષ્ટ નથી અને આ અુંધારામાું આગળ 

ધકેલવા જવેુું છે જ્યાર ેહુું  કુંઈ જોઈ શકતો નથી અન ેમારી સામે શુું છે તે જાણતો નથી. 

તેના કવશ ેકવચારો ... જ્યાર ેમન ેખબર નથી કે મારી સામે શુું છે તો હુું  વધુ ધીમેથી આગળ વધવા માુંગ ુ

છુું  પરુંતુ જો મન ેખબર હોર્ કે મારી સામે શુું છે અન ેઅુંધારું  છે તો હુું  વધુ આિકવશ્વાસથી આગળ વધી 

શકીશ. 
  



જ્યાર ેહુું  મારા અનુભવો પર કવચાર કરું  છુું  કે મેં શકક્તશાળી રીતે સુંભાળ્ર્ુું છે અને હુું  મારી જાતને પૂછુું  

છુું  કે "મને આ ક્ષણ મારે્ટ શુું તૈર્ાર કર્ુું?" પછી મને પ્રેરણાઓ મળશ ેજ ેમને સમજવા, જોવા, જાણવામાું 

અન ેઅનુભવવા મારે્ટ મદદ કરશ ેકે આ અગાઉનો અનુભવ મન ેતે અનુભવ મારે્ટ કેવી રીતે તૈર્ાર કર ેછે 

જનેા પર હુું  હવે પ્રકતકબુંકબત કરી રહ્યો છુું . 
  

હુું  ઘણા દાર્કાઓથી આ સામગ્રી શીખવી રહ્યો છુું  અને તેને જીિિા પર કામ કરી રહ્યો છુાં  .} 
  

હુું  અુંબસાનો હાથ પકડીન ેઅન ેકલનેર્ટ સાથે વાત કરતી વખતે થોડી વાર ત્ર્ાું સૂઈ ગર્ો. 
  

એક સમર્ે હુું  ઇમરજનસી રૂમની એક બાજુ ચિવાતો હતો અન ેર્ટર ોલીની બુંન ેબાજુએ મારી ઉપર બે 

નસો standingભી હતી. તઓે એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અન ેએક કહી રહ્યુું હતુું કે તેન ે

ગભાવતી થવામાું તકલીફ પડી રહી છે. હુું  સાુંભળી રહ્યો હતો અન ેકહ્યુું "હુું  તમને આમાું મદદ કરી શકુું  

છુું !" ત ેબુંન ેએકદમ ચોુંકી ગર્ા! મેં સમજાવર્ુું કે હુું  આશ્ચર્ાજનક આરોગ્ર્ ઉત્પાદનો અને મહાન પસાનલ 

કેર પ્રોડટ્સનુું કવતરણ કરું  છુું  જ ેતેન ેમદદ કરી શકે છે. મેં સમજાવર્ુું કે આ તે પ્રોડટ્સ છે જ ેહમણાું 

જ મારા શરીરન ેખવડાવે છે જથેી તે પોતાને ફરીથી બનાવવામાું મદદ કર ેઅન ેઆ સામાનર્ પ્રોડટ્સ 

ન હતા. મેં તેના શરીરમાુંથી ઝેરી પદાથોને દૂર કરવા અન ેવધુ અુંદર મૂકવાનુું બુંધ કરવાનુું મહત્વ 

સમજાવર્ુું. મેં સમજાવર્ુું કે ઘણા વર્કક્તગત સુંભાળ ઉત્પાદનોમાું સુંભકવત હાકનકારક ઘર્ટકો હોઈ શકે 

છે . મેં એ પણ સમજાવર્ુું કે આપણા ખોરાકમાું પોર્ણનુું ત ેજ સ્તર નથી જ ેએક વખત હતુું. 

મેં સમજાવર્ુું કે આ પ્રોડટ્સ શરૂ કર્ાા પછી ઘણા ર્ગુલો સફળતાપૂવાક ગભાવતી થઈ ગર્ા છે અન ેતે 

ર્ુગલોએ કવચાર્ુું કે કદાચ આ ઉત્પાદનો જ તફાવત લાવશે. તેથી મેં તેન ેમારો ફોન નુંબર આલર્ો અન ે

સૂચવર્ુું કે તે મને થોડા કદવસોમાું ફોન કરશ ેઅન ેહુું  તેના મારે્ટ પ્રોડટર્ટનુું આર્ોજન કરીશ. મેં એવુું કર્ુું 

કે જાણે હુું  માત્ર ઘર ેજવા મારે્ટ તૈર્ાર ર્ટર ોલી પર સૂઈ રહ્યો છુું . તેણીએ મારો નુંબર લીધો પણ મન ેક્યારરે્ 

ફોન કર્ો નહીું…. 
  

તેઓએ કેર્ટ સ્કેન અન ેઘણા એટસ-ર ેકર્ાા. એટસ-ર ેસમાપ્ત થાર્ ત્ર્ાું સુધી મેં હજી પણ મોકફાનનો 

આગ્રહ કર્ો નથી. 
  

ત્ર્ારબાદ તેઓએ ફરીથી તમામ એટસ-ર ેઅન ેકબલાડીનુું સ્કેન કર્ુું, મન ેખબર નથી કે શા મારે્ટ. 
  

મન ેર્ાદ છે કે એટસ-રનેા પ્રથમ ભાગ દરકમર્ાન પીડા કવશ ેકવચારવુું અને સભાન રહેવા મારે્ટ સુંઘર્ા 

કરવો. જ્યાર ેતેઓએ મન ેકહ્યુું કે તેમને તે બધુું ફરી કરવુું પડશ ેમન ેર્ાદ છે કે આરામ કરવો અન ેફક્ત 

તેન ેસ્વીકારવુું અન ેતેથી ઝેન જગ્ર્ાએ જવુું. મન ેએટસ-રનેા પ્રથમ લોર્ટ કવશ ેબહુ ર્ાદ નથી પણ બીજા 

કેર્ટ સ્કેન અન ેએટસ-ર ેએકદમ સ્પષ્ટ રીતે ર્ાદ છે. 
  

માઇકલની જમે મારી બહેન હેલેન આવી અન ેવાત કરી, પરુંતુ કારણ કે તે કર્ટોકર્ટીનો ઓરડો હતો, 

તેઓએ અુંબર કસવાર્ માત્ર એક જ સમર્ે અુંદર જવાની મુંજૂરી આપી અને તેઓએ કલનેર્ટન ેતેની સાથે 

આવવાની મુંજૂરી આપી. 
  

મેં સામગ્રી કવશ ેગપસપ કરી, ખરખેર મન ેર્ાદ નથી કે વાતચીત સામાનર્ રોકજુંદા સામગ્રી કવશ ેહતી, 

અકસ્માત અથવા મારી કસ્થકત કવશ ેકુંઈ નહીું. 
  

હુું  હુંમેશા સ્પષ્ટ અન ેપ્રકતબદ્ધ હતો કે તે કેવી રીતે રમશે. 
  



તે ખૂબ મોડુું  થર્ુું હતુું, મન ેલાગે છે કે ત ેમધ્ર્રાકત્રની આસપાસ હતો, જ્યાર ેમન ેઇનરે્ટકનસવ કેર ર્ુકનર્ટમાું 

ફેરવવામાું આવર્ો હતો, આ તબકે્ક મન ેલાગ ેછે કે મને મોકફાન મળી રહ્યુું હતુું કારણ કે મન ેપીડા ર્ાદ 

નથી. 

મારી એક બહેન કમત્ર આ હોકસ્પર્ટલમાું સઘન સુંભાળ એકમની નસા હતી અને તેણે મારી બહેનને 

અઠવાકડર્ા પછી કહ્યુું કે સજાન મારી સુંભાળ રાખતી નસાન ેકહે છે કે મન ેઆરામદાર્ક બનાવો કારણ 

કે હુું  રાત્રે ક્યારકે મૃત્ર્ુ પામવાનો હતો ... 
  

તેઓએ મન ેસોફ્ર્ટ એર બેડ પર ઉપાડ્ર્ો અને ડોટર્ટર ેમન ેસીધા સ્ર્ટનામ પર મોકફાનનુું ઇનજટેશન 

આલર્ુું. તેણે કહ્યુું "આ તમને sleep ુંં ઘવામાું મદદ કરશ"ે. 

મેં તેન ેકહ્યુું, "મને sleeping ુંં ઘ નહીું આવ,ે માર ેઘણુું કામ કરવાનુું છે". તેણે મારી તરફ કવકચત્ર રીતે જોર્ુું, 

અન ેપૂછ્યુું "તમારો મતલબ શુું છે?" મેં જવાબ આલર્ો "મારી પાસ ેપુનbuildકનમાાણ મારે્ટ શરીર છે !!"  
  

હુું  સતત મારા શરીરમાું તમામ ભાગોને energyજાા પહોુંચાડી રહ્યો હતો જનેે ઉપચારની જરૂર હતી. મેં 

આુંતકરક અુંગોનુું પુન reકનમાાણ અન ે"સામાનર્ થવુું" પર ધ્ર્ાન કેકનિત કર્ુું અન ેકલ્પના કરી. મેં આ 

આખી રાત સતત કર્ુું. હુું  ક્યારરે્ આુંખ મીુંચીને સૂતો નથી ... ખૂબ વર્સ્ત છુું . 
  

કલનેર્ટ, અુંબર, એકપ્રલ, હેલન અન ેમાઈકલ બધા અલગ અલગ રીતે ગુડ નાઈર્ટ કહેવા આવર્ા. મેં એમ 

કહેવાનો મુદ્દો ઉઠાવર્ો કે હુું  તેમને સવાર ેજોઈશ, મેં તેમના કવશ ેવાતચીત કરી અને તેઓ ક્યાું રહ્યા 

હતા. તેઓએ પોતાને મોરે્ટલમાું બુક કરાવર્ુું હતુું અન ેપહેલેથી જ રાકત્રભોજન લીધુું હતુું. મેં ગુડનાઇર્ટ 

કહ્યુું અન ેતેમને કહેવાનો મુદ્દો બનાવર્ો કે હુું  તેમને પ્રેમ કરું  છુું  અન ેહુું  ઠીક થઈશ. હુું  તેમને આશ્વાસન 

આપવા માુંગતો હતો જથેી તેઓ કચુંતા ન કર ેકારણ કે મન ેખબર છે કે હુું  ઠીક થઈશ. 
  

મેં પથારીના અુંતે નસા સાથે ગપસપ કરી, વાતચીત ર્ાદ નથી. (તેણીને ર્ાદ હશે). 

એક તબકે્ક મેં કહ્યુું કે મને ખરખેર પેશાબ કરવાની જરૂર છે. તેણીએ મન ેબોર્ટલ આપી અન ેમેં ગમ ે

તેર્ટલી કોકશશ કરી પણ હુું  સૂતી વખતે તેમાું પેશાબ ન કરી શક્યો . તેણીએ કહ્યુું કે જો હુું  તેને મેનેજ ન 

કરી શકુું  તો તેઓ કેથેર્ટર નાખશે. મેં કહ્યુું કે કોઈ રસ્તો નથી થવાનો! 
  

મેં બોર્ટલમાું પેશાબ કરવાનો એક કલાકથી વધુ પ્રર્ાસ કર્ો પણ ન કરી શક્યો. મેં રકવવાર ેબપોરના 

સમર્થી પેશાબ કર્ો ન હતો, 15 કલાક પહેલા. 
  

પછી મન ેupભા થવાનો કવચાર આવર્ો. મેં નસાન ેપૂછ્યુું "શુું તમે મન ેપથારીમાુંથી બહાર કાવામાું મદદ 

કરી શકશો?" અન ેતેણીએ પૂછ્યુું "શેના મારે્ટ?" મેં કહ્યુું "હુું  standભો થઈન ેપેશાબ કરવા જઈ રહ્યો છુું " 

અન ેતેણીએ કહ્યુું "હુું  તમને standભા થવા દેતો નથી!" 

મેં કહ્યુું "હુું  standingભો છુું , કાું તો તમે મન ેપથારીમાુંથી બહાર નીકળવામાું મદદ કરી શકો છો અથવા 

હુું  તે જાતે કરું  છુું !" 

પછી તેણીએ મન ેમદદ કરી અન ેમન ેstandingભા રહેવા મારે્ટ લગભગ 5 કમકનર્ટ લાગી. 

ત્ર્ાું હુું  મારા ડાબા હાથ સાથે ડર ીપ સ્રે્ટનડ પર અધા અુંધારામાું holdingભો હતો અને નસે મારા મારે્ટ 

પકડેલી બોર્ટલમાું પેશાબ કર્ો. 

મેં તેને ભરી દીધુું અન ેતે ફ્લોર પર વહેવા લાગ્ર્ુું. તેણીએ કહ્યુું "રાહ જુઓ અન ેમન ેબીજી બોર્ટલ મળશ"ે 

મેં કહ્યુું "હુું  કોઈ રીતે અર્ટકતો નથી, મન ેખબર નથી કે હુું  ફરી ક્યાર ેઆ કરી શકુું". હુું  પ્રવાહ રોકવા 

માુંગતો ન હતો. બોર્ટલ આખા ફ્લોર પર ઓવરફ્લો થતી રહી. 

નસા હસવા લાગી અને કહ્યુું “મેં ક્યારરે્ કોઈન ેઆમાુંથી એક ભરતા જોર્ા નથી! મને લાગે છે કે માર ે

તેન ેહલાવવુું પડશ!ે ” 
  



હુું  મારી જાતને હાુંસી ઉડાવુું કારણ કે આ સમર્ે હસવુું એ કવકલ્પ નહોતો. મારી અુંદર જ ેહાસ્ર્ હતુું તે 

મારા મારે્ટ નોુંધપાત્ર હતુું. 
  

મન ેપથારીમાું પાછો લાવવામાું વધુ 5 કમકનર્ટ લાગી. નસા અન ેમેં વધુ ચેકર્ટુંગ કરવાનુું શરૂ કર્ુું અન ેમને 

ર્ાદ છે કે તેણીએ પછૂ્યુું કે હુું  શુું કરી રહ્યો હતો જનેા મારે્ટ માર ેજાગૃત રહેવાની જરૂર હતી. મેં સમજાવર્ુું 

કે હુું  કેમ sleeping ુંં ઘતો નથી અન ેજ ેકામ હુું  કરી રહ્યો હતો. 
  

હુું  ખાસ કરીન ેમારા શરીરની આસપાસ energyજાા પ્રસાકરત કરી રહ્યો હતો, મારા શરીરન ે તેજસ્વી 

પ્રકાશથી ફેલાતો જોતો હતો અન ેપ્રકાશનો અભાવ હોર્ અથવા અનર્ની જમે તેજસ્વી ન હોર્ તેવા 

કવસ્તારોન ેભરી રહ્યો હતો. 
  

આ રીતે મેં તે કર્ુું. 
  

મેં બ્રહ્ાુંડમાું જોર્ુું અન ેકલ્પના કરી કે મારા હાથ બ્રહ્ાુંડમાું ફેલાર્ેલા છે જમે કે હુું  બ્રહ્ાુંડને આકલુંગનમાું 

લઈ રહ્યો છુું . આ કરવાથી energyજાા દોરવામાું આવી હતી, એર્ટલુું કે તે સતત મારા હકથર્ારોથી છલકાઈ 

રહ્યો હતો તેથી દરકે સ્વીપ હુું  આ energyજાાની સુંપૂણા કવપુલતાની કલ્પના કરી રહ્યો હતો તેથી મન ે

ખબર હતી કે મારા મારે્ટ જરૂરી કરતાું વધુ છે. મેં કલ્પના કરી હતી કે ત ેમારા માથાની ર્ટોચ પર પીનીર્લ 

ગ્રુંકથ (તાજ પર) માું આવે છે અન ેતેને મારા શરીરની આસપાસ લઈ જાર્ છે જ્યાું મન ેલાગ્ર્ુું કે તેની 

જરૂર છે. મેં તેને પોર્ક તત્વોના સ્ર્ટોક થાુંભલાઓનો ઉપર્ોગ કરીન ેજોર્ુું, જ ેમારા શરીરમાું મારા 

શરીરમાું કવકવધ સ્થળોએ સુંગ્રકહત થર્ુું હતુું, જ ેઅદ્ભતુ પૂરક હુું  લઈ રહ્યો હતો. થોડા વર્ોથી લોકો મને 

કહેતા હતા કે "તમે આર્ટલા બધા પૂરક કેમ લો છો?" અને હુું  હસતો અન ેકહેતો “કારણ કે હુું  કરી શકુું  

છુું ”. દરકે વખતે હુું  પૂછ્યુું હતુું કે હુું  ફક્ત મારી જાતને કવશ્વસનીર્ અન ેતેમને લઈ રાખવામાું આવે છે. તે 

અકસ્માત પછી જ મન ેસમજાર્ુું કે કનવારણ મારે્ટ અને અકસ્માતોના કકસ્સામાું પૂરક લેવાનુું કેર્ટલુું 

મહત્વનુું છે. મોર્ટાભાગના લોકો પોર્ક તત્ત્વોની ઉણપ ધરાવ ેછે અને તેથી કર્ટોકર્ટીમાું જ્યાર ેતેમના 

શરીરન ેસમારકામ કાર્ા મારે્ટ તાત્કાકલક કાચા માલની જરૂર હોર્ ત્ર્ાર ેશરીરન ેબીજ ેક્યાુંકથી સફાઈ 

કરવાની જરૂર પડે છે જનેે તે મહત્વપૂણા નથી માનતો. હુું  માનુું છુું  કે આ મારા અકસ્તત્વનો અકભન્ન ભાગ 

છે . 
  

કેર્ટલીકવાર રાત દરકમર્ાન મેં એક કવશાળ ફનલ ગોઠવી અન ેમેં મારા દૂતોને મારા મારે્ટ આ energyજાા 

ચેનલ કરવા અન ેફનલ નીચે મોકલવા કહ્યુું. આ રીતે હુું  મારા શરીરના પુનbuildકનમાાણની કલ્પનામાું 

વધુ સમર્ પસાર કરી શકુું  અન ેમારા ભકવષ્ર્માું બધી પ્રવૃકિઓ કરી શકુું  જ ેમેં કવચાર્ુું કે હુું  કરવા માુંગુ 

છુું . 
  

હુું  નેપાળમાું એુંસીના દાર્કાના મધ્ર્માું કહમાલર્ દ્વારા ર્ટરેક મારે્ટ ગર્ો હતો અન ેતેને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો 

હતો અન ે હુંમેશા પાછો જવા માુંગતો હતો. અુંબરનો જનમ થર્ો ત્ર્ારથી હુું  તેન ેસફરની 

સ્લાઇડ્સ બતાવી રહ્યો છુું  અન ેજ્યાર ેતે લગભગ 20 વર્ાની છે ત્ર્ાર ેહુું  સાથે મળીન ેજઈશ ત્ર્ાર ેતે કેર્ટલુું 

મહાન હશ ેતે કવશ ેવાત કરી રહ્યો છુું  અન ેહુું  લગભગ સાઠ વર્ાનો છુું . હુું  હુંમેશા જાણતો હતો કે આવુું 

કરવા અન ે મજબૂત તુંદુરસ્ત શરીર મેળવવા મારે્ટ માર ે હૃદર્માું ર્ુવાન રહેવાની જરૂર છે. મારા 

મોર્ટાભાગના જીવનમાું હુું  બીમાર રહ્યો છુું  અથવા ખૂબ જ ખરાબ પીઠ અથવા માથાનો દુખાવો વગેરથેી 

પીડાતો હતો. મેં આને મારા શરીરન ેતેના કરતાું વધુ સારી રીતે પુનbuildકનમાાણ કરવાની તક તરીકે 

જોર્ુું. (મેં મારા જીવનમાું અગાઉ ક્યારરે્ " અકસ્માત પહેલા" નો ઉલ્લેખ કર્ો નથી .) 
  

સઘન સુંભાળમાું તે રાત હુું  અત્ર્ાર સુધીનુું સૌથી વધુ ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો અને સૌથી લાુંબી હુું  

સતત ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો. 



  

બીજ ે કદવસ ેસવાર ેથોરાકસક સજાન તેના ફેરા પર આવર્ા અન ેતેમની સાથે ઘણા લોકો (ડોટર્ટરો) 

હતા , લગભગ 12 . મન ેલાગે છે કે તેઓ આશ્ચર્ાચકકત હતા કે હુું  હજી જીવતો હતો. 
  

તે મારા પલુંગના છેડે stoodભો રહ્યો અન ેમારા ચાર્ટાને જોર્ો. તેણે મારી તરફ જોર્ુું અને કહ્યુું "તમને 

થોડી ગુંભીર ઈજાઓ છે" . 

મેં તેની તરફ પાછળ જોર્ુું અન ેકહ્યુું "શુું ત ેબરાબર છે ..." હુું  સ્પષ્ટ હતો કે તેમના કનવેદનનો આધાર 

સ્વીકારશો નહીું. 

તેમણે જવાબ આલર્ો, "હુું  એક બહાર લઇ જવા મારે્ટ જરૂર પડશ ેઅન ેએક અડધી ફેફસાના ઓ અને 

તમારા બરોળ. જ્યાર ેહુું  ઓપરરે્ટ કરીશ ત્ર્ાર ેહુું  મૂલ્ર્ાુંકન કરી શકુું  છુું  કે માર ેબીજુું  કુંઈ કરવાની જરૂર 

છે કે નહીું. ” 
  

મેં જોર્ુું અન ેતેની તરફ ઈશારો કર્ો પછી કહ્યુું "તમે થોરાકસક સજાન છો ને?" 
  

તેણે જવાબ આલર્ો "હા" 
  

ફરીથી તેની તરફ આુંગળી ચીુંધીને મેં તેને સીધુું કહ્યુું "સારું , તમારું  કામ મન ેકહેવુું છે કે માર ેક્યારરે્ શુું 

ન થાર્ તેની ખાતરી કરવા મારે્ટ શુું કરવુું જોઈએ".  જ્યાર ે મેં મન ે કહ્યુું ત્ર્ાર ે મેં મારા સ્વ તરફ 

ઇશારો કર્ો અન ેપછી બાકીના વાક્ય મારે્ટ તેની તરફ પાછા ફર્ાા. 
  

તેની સાથેના લોકો બધા એક ડગલુું પાછળ ગર્ા. 
  

તેણે મારી સામે થોડીવાર જોર્ુું, ચૂપચાપ, હુું  મારા એનજલ્સને તેની જરૂરી માકહતી મળી તેની ખાતરી 

કરવા મારે્ટ કહી રહ્યો હતો, અન ેપછી તેણે શાુંકતથી અને શાુંકતથી કહ્યુું, "નસોને બતાવો કે તમે કેવી 

રીતે સમકથાત ઉધરસ કરો અન ેહુું  ઇચ્છુું  છુું . તમે કરી શકો તેર્ટલુું લોહી ખાુંસી લો. હુું  પણ ઈચ્છુું  છુું  કે તમે 

deeply ુંં ડા શ્વાસ લેતા રહો અન ેજરે્ટલુું લોહી ઉધરસ ખાઈ શકો. ” 

મેં કહ્યુું "ઓકે". 
  

તે ચાલ્ર્ો ગર્ો અન ેનસા અને મેં ફક્ત એકબીજા તરફ જોર્ુું. 
  

મન ેફે્રટચર સ્ર્ટનામ અન ેતૂરે્ટલી પાુંસળી હતી ... 

ખાુંસી અન ેdeeply ુંં ડે શ્વાસ લેવાનો કવચાર… .. 
  

હુું  ત્ર્ાું layભો અન ેઆસપાસ ચાલવા મારે્ટ કહુંમત એક કલાક મારે્ટ ત્ર્ાું પડ્ર્ો.  

પછી મેં નસાન ેકહ્યુું કે મન ેપથારીમાુંથી બહાર નીકળવા મારે્ટ તેની મદદની જરૂર છે અન ેતણેીએ કહ્યુું 

કે "હુું  તમન ેgetભા થવા દેતો નથી." 

મેં કહ્યુું "ડોકે કહ્યુું કે માર ેupઠવુું અન ેફરવુું અન ેdeeply ુંં ડો શ્વાસ લેવાની જરૂર છે અન ેતે જ હુું  કરવા 

જઈ રહ્યો છુું ". 

તેણીએ ભારપૂવાક કહ્યુું "તનેો અથા હવે નથી" 

મેં જવાબ આલર્ો, "હુું  હમણાું કરું  છુું  અન ેતમે કાું તો મને helpઠવામાું મદદ કરી શકો છો અથવા હુું  જાતે 

જ getઠી શકુું  છુું ." 
  

તેણીના ચહેરા પર સહેજ કસ્મત હતુું અને મને મદદ કરવા આગળ વધ્ર્ા. મને પથારીમાુંથી બહાર 

helpભા રહેવા મારે્ટ લગભગ 5 કમકનર્ટ લાગી. ત્ર્ાું standingભા રહેવુું એકદમ કસકદ્ધ જવેુું લાગ્ર્ુું. મેં ખૂબ 

જ ધીર ેધીર ેપ્રસ્થાન કર્ુું. દર 5 સેકુંડમાું એક પગલુું. મેં deeply ુંં ડો શ્વાસ લીધો અને લોહીમાું ખાુંસી 



આવી રહી હતી કારણ કે મેં પથારીમાું હોર્ ત્ર્ાર ેથોડી વાર કરી હતી. દર વખતે જ્યાર ેમેં લોહી ઉધરસ્ર્ુું 

ત્ર્ાર ેહુું  બુંધ થઈ ગર્ો. પછી ફરીથી ચાલ્ર્ો ગર્ો. હુું  પથારીથી લગભગ 15 પગલાું દૂર આવર્ો હતો અને 

હુું  સુંપૂણાપણે નાશ પામ્ર્ો હતો. મારી પાસ ેenergyજાા બાકી નહોતી અન ેહુું  ફરી વળ્ર્ો અન ેબેડ કેર્ટલો 

દૂર લાગતો હતો તે માની શક્યો નહીું. મેં પથારી પર 15 પગકથર્ાું પાછા હર્ટાવર્ા હતા કારણ કે મેં અગાઉ 

રાતે હલ કરી હતી. મારા િશ્ર્ો તેના પર સેર્ટ કરો અને મારા શરીરન ેપ્રકતભાવ આપતી કલ્પના કરો. હુું  

પથારીમાું પાછો ગર્ો અને સ્વસ્થ થઈન ેત્ર્ાું પડ્ર્ો. 

મારું  શરીર અકત નબળુું હતુું. મેં મારા જીવનમાું સુંખ્ર્ાબુંધ મેરથેોન દોડ્ર્ા છે અને તે પુંદર પગલાઓ 

મન ેકોઈપણ મેરથેોન કરતા વધાર ેથાકી ગર્ા છે. 

અકસ્માતમાું મારા શરીરના દરકે સ્નાર્ુઓએ તેની તાકાત ગુમાવી દીધી હતી અને એવુું હતુું કે હુું  એક 

બાળક હતો જણેે દરકે સ્નાર્ુઓની તાકાતને ફરીથી બનાવવી હતી. 

મેં મારા શરીરમાું energyજાાને પ્રસાકરત કરવાનુું અને મારા શરીરના પુન reકનમાાણની કલ્પના કરવાનુું 

ચાલુ રાખ્ર્ુું. 

નસા હજી પણ મારા પલુંગના છેડે બેસીન ેમન ેજોઈ રહી હતી જમે બીજાએ આખી રાત કરી હતી. 
  

એક કલાક પછી મેં કહ્યુું કે હુું  આ બધુું ફરી કરવા તૈર્ાર છુું . તેણીએ મન ેમદદ કરી અને હુું  રવાના થર્ો. મેં 

સઘન સુંભાળ એકમની આસપાસ સુંપૂણા લેપ કરવાનુું સમાપ્ત કર્ુું. 

ફરી એકવાર હુું  મારા પલુંગ પર પાછો ફર્ો જ ેસુંપૂણાપણે ખચાાઈ ગર્ો. 
  

જ્યાર ેહુું  ત્ર્ાું પડ્ર્ો ત્ર્ાર ેનસે મન ેપૂછ્યુું, "શુું તમે સમજો છો કે તમે કેર્ટલા નસીબદાર છો?" 

મેં જવાબ આલર્ો, "મન ેનથી લાગતુું, એર્ટલે જ કદાચ તમે મન ેપ્રશ્ન પૂછો છો" 
  

તેણીએ જણાવર્ુું હતુું કે, "એક એવી વસ્તુ છે જનેે આપણે ચોક્કસ કાર અકસ્માતો મારે્ટ મૃત્ર્ુની ઝડપ 

કહીએ છીએ , આનો અથા એ છે કે તે ઝડપ મારે્ટ અને કારમાું દરકે વર્કક્ત ઉપર મૃત્ર્ુ પામે છે . કસ્થર 

objectબ્જટેર્ટ (ધ્રુવની જમે) સાથે અથડામણ મારે્ટ મૃત્ર્ુની ગકત 60 કકલોમીર્ટર/કલાક છે. આ અઠવાકડર્ ે

અમારી પાસે અહીું બે અલગ -અલગ લોકો આવર્ા છે જમેનો તમારા જવેા જ અકસ્માત થર્ો હતો, જ ે

સીધા જ એક ધ્રુવ સાથે અથડાર્ા હતા. તેઓ બુંન ેએક કલાકમાું સાઠ કકલોમીર્ટર કરી રહ્યા હતા અન ે

તે બુંન ેમૃત્ર્ુ પામ્ર્ા, તેમ છતાું તમે 85 કકમી/કલાક કરી રહ્યા હતા અન ેતમે જીવર્ા. તમે ખૂબ નસીબદાર 

છો. ” 
  

હુું  જાણતો હતો કે તે નસીબ નથી પણ મન ેલાગ્ર્ુું કે તે જાણવા માુંગતી નથી કે મેં તે કેવી રીતે કર્ુું. હુું  

ત્ર્ાું સૂઈ ગર્ો અન ેમારા દૂતોને પૂછ્યુું "હુું  કેવી રીતે બચી ગર્ો અન ેતેઓ નથી આવર્ા?" 

તેમની તરફથી પાછો જવાબ સ્પષ્ટ હતો અન ે"તમે મદદ માગી હતી" 

મેં તેમન ેપાછા પૂછ્યુું, "અનર્ લોકોએ શુું કર્ુું?" 

તેમણે જણાવર્ુું હતુું કે "તઓે ઓ EE ધ્રુવ આવતા અને કહેવુું 'ઓહ કોઈ !! હુું  મરવા જઈ રહી છુ!' અન ે

તેઓ મરી જાર્ છે. ” 
  

થોડા સમર્ મારે્ટ હુું  તેના કવશે કવચારતો રહ્યો. 
  

મેં દાર્કાઓથી મારી જાત પર કરલેા તમામ વર્કક્તગત કવકાસ કાર્ો કવશ ેકવચાર્ુું અને મારી મર્ાાદાઓ 

(અથવા મારી પોતાની અમર્ાાકદતતા) શોધવાનો મારો ઇરાદો કેર્ટલો હતો અન ેમેં મારી જાત પર 

કવશ્વાસ કરવાનુું શીખ્ર્ા અને હુું  શુું અનુભવુું છુું  તે કવશ ેકવચાર્ુું. જ્યાર ેહુું  મોર્ટો થતો હતો ત્ર્ાર ેમેં કવચાર્ુું 

કે હુું  બીજા બધા મારા કવશે શુું કવચાર ેછે, અન ેશુું હુું  "ર્ોગ્ર્" વસ્તુ કરી રહ્યો છુું  તેના કવશ ેહુું  ખૂબ 

કચુંકતત હતો. મેં ઘણી વસ્તુઓ કવશ ેકવચાર્ુું. હુું  જાણતો હતો કે તે નસીબ નથી ... 
  



મેં મારા જીવન પર પાછુું  વળીને જોર્ુું અન ેમેં જ ેપસુંદગીઓ કરી ત્ર્ાર ેમન ેસમજાર્ુું કે જ્યાર ેદરકે મને 

કહેતો હતો કે તેમને ન ગમતુું કામ ન કરો, પરુંતુ મન ેખબર હતી કે ત ેમારા મારે્ટ ર્ોગ્ર્ છે . 

અકસ્માતના 5 વર્ા પછી હુું  લગભગ 100 લોકો મારે્ટ મારા વર્વસાર્ની તાલીમ લઈ રહ્યો હતો અન ેહુું  

સ્કાર્ ડાઇકવુંગમાું ગર્ો હતો ત ેસમર્ની વાતાા કહેવાનુું શરૂ કર્ુું, પછી તાલીમની વચ્ચે મન ેઅચાનક 

સમજાર્ુું કે જો હુું  સ્કાર્ ડાઇકવુંગ ન ગર્ો હોત તો હુું  અકસ્માતમાું મૃત્ર્ુ પામી શકે છે. હુું  રૂમના 

આગળના ભાગમાું stoodભો હતો અન ેમારી તાકાતની પ્રશુંસા કરતો હતો અને મારા હૃદર્માું હુું  જ ે

જાણુું છુું  તે મારા મારે્ટ ર્ોગ્ર્ હોવાનુું અનુસરવાની ઇચ્છાની અનુભૂકત કરતો હતો. ચાલો હુું  તમારી સાથે 

વાતાા શેર કરું  ... 
  

એુંસીના દાર્કાના મધ્ર્માું (મારા વીસીના દાર્કાના મધ્ર્માું) હુું  દેશ કવટર્ટોકરર્ાના એક મોર્ટા શહેરમાું 

રહેતો હતો અન ેએક રાત્રે હુું  તે લાઇફ સ્ર્ટાઇલ શોમાુંનો એક જોતો હતો અન ેરે્ટનડમ સ્કાર્ ડાઇકવુંગ પર 

એક સેગમેનર્ટ હતુું જ્યાું તમે તમારી જાતને કોઈ એવી વર્કક્ત સાથે પર્ટકાવી દો જણેે કર્ુું બે હજાર કૂદકા 

જથેી તેઓ જાણે છે કે તેઓ શુું કરી રહ્યા છે અન ેપછી તમે એક સુંપૂણા સારા કવમાનમાુંથી કૂદીને પૃ્વી 

મુક્ત પતન પર ડૂબી ગર્ા. હુું  વર્ોથી સ્કાર્ ડાઇકવુંગ કરવા માુંગતો હતો પણ જાણતો હતો કે જો હુું  

એકલો કરીશ તો કદાચ હુું  મરી જઈશ. દોરડુું  કામ ન કરતુું હોર્ અન ેકર્ટ ન ખોલતી હોર્ એ કવશ ેમન ે

ખરાબ લાગણી હતી. તેથી રે્ટનડમ સ્કાર્ ડાઇકવુંગ સાથે માર ેતેના કવશ ેકચુંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ 

કે અનુભવી વર્કક્ત કોઈપણ પકરકસ્થકતને સુંભાળી શકે છે. 

બીજ ે કદવસ ે સવાર ે મેં ર્ટીવી સ્રે્ટશન પર ફોન કર્ો અન ે જાણ્ુું કે તેઓએ રે્ટનડમ જકમ્પુંગ ક્યાું 

કર્ુું. ત ેકસડનીની બહાર હતુું . સારું  થર્ુું કે મારા કપતા કસડનીમાું રહેતા હતા અને હુું  ઉપર જઈન ેતેમની 

સાથે રહી શકતો હતો અને કાર ઉધાર લઈ શકતો હતો. મેં ફ્લાઇર્ટ બુક કરાવી, તેને ફોન કર્ો અન ેકહ્યુું 

કે હુું  આવી રહ્યો છુું , (હુું  એર્ટલો હોકશર્ાર હતો કે હુું  તેને કેમ ન કહી શકુું). 

હુું  શો જોર્ાના ચાર કદવસ બાદ હુું  કસડની પહોુંચ્ર્ો અને એક કાર ઉધાર લીધી અને બે કલાક જ ે

એરસ્ર્ટર ીપથી તેઓ ચલાવતા હતા ત્ર્ાું લઈ ગર્ા. 
  

હુું  ઉમેરી શકુું  કે આ સમર્ે મન ેસુંબુંધમાું ઘણી તકલીફ પડી રહી હતી. હુું  આ છોકરીને પ્રેમ કરતો હતો 

પણ ત ેકામ કરતો ન હતો. હુું  કરચડા  બેચનુું કબ્રજ એિોસ ફોરએવર નામનુું પુસ્તક પણ વાુંચી રહ્યો 

હતો. આ પુસ્તક આિાના સાથીઓના ખ્ર્ાલ કવશ ેહતુું અન ેશુું આપણે ખરખેર કોઈ ચોક્કસ વર્કક્ત 

મારે્ટ નક્કી છીએ. હુું  કસડની પહોુંચ્ર્ો તે સમર્ે હુું  જ ેપુસ્તક વાુંચતો હતો ત ેભાગ હતો જ્યાર ેકરચાડા  તેના 

આિા સાથી સાથેના સુંબુંધોને સુંભાળી શકતો ન હતો અન ેનાના કસુંગલ એકનજન લલેનમાું ચી ગર્ો 

હતો . તે િેશ થર્ુું અન ેઝૂુંડ કામ ન કર્ુું. પકરકસ્થકત નોુંધપાત્ર રીતે જવેી હતી કે હુું  મારી જાતને ગોઠવી 

રહ્યો હતો. મન ેઆશ્ચર્ા થર્ુું કે શુું આિા મન ેકહેવાનો પ્રર્ાસ કરી રહ્યો હતો કે હુું  મારા સમર્ પહેલા 

મૃત્ર્ુ પામીશ કારણ કે હુું  તેનુું પાલન ન કરું . મારા હૃદર્માું હુું  જાણતો હતો કે તેનુું પાલન કરવુું અગત્ર્નુું 

છે. હુું  જાણતો હતો કે હુું  મૃત્ર્ુના ડરને જીતવા માુંગ ુછુું . હુું  જાણતો હતો કે તે મહત્વનુું છે. મન ે કેર્ટલુું 

મહત્વનુું છે તે સમજવા મારે્ટ મન ેવધુ 20 વર્ા લાગ્ર્ા. હુું  એ પણ જાણુું છુું  કે કસડનીમાું તે બે કદવસોએ મને 

મારા જીવનમાું શકક્તશાળી રીતે ડર મારવા અન ેઅજા્  unknownંાત દ્વારા કનર્ુંકત્રત ન કરવા મારે્ટ 

ગોઠવર્ો. 
  

જ્યાર ેહુું  એરસ્ર્ટર ીપ પર પહોુંચ્ર્ો ત્ર્ાર ેતે કવમાનો ઉડાડવામાું વર્સ્ત હતો અન ેલોકો દરકે જગ્ર્ાએ ફરતા 

હતા. ત ેખૂબ જ સુુંદર વાદળ હતો અન ેસૂર્ા ચમકતો હતો. 
  

મેં નોુંધણી કરાવી અન ેમારા પૈસા ચૂકવર્ા. તેઓએ સમજાવર્ુું કે પૈસા પરત કરવા ર્ોગ્ર્ નથી. તેઓએ 

મન ેતાલીમ આપી અન ેમને અનુકૂળ કર્ાા. 

પવન ઉુંચકાર્ો અન ેપછી મન ેકહેવામાું આવર્ુું કે ચોક્કસ પવનની ગકતથી તઓે ડાઇવ કરી શકતા 

નથી જોકે કનર્કમત સ્કાર્ ડાઇકવુંગ હજુ પણ થઇ રહ્યુું છે. કદવસ દરકમર્ાન જ્યાર ેહુું  પવન મરી જવાની 



રાહ જોતો હતો ત્ર્ાર ેમેં મારું  પુસ્તક વાુંચ્ર્ુું અન ેબીજા આકાશમાું ડાઇકવુંગ જોર્ુું અન ેશૌચાલર્ની 

મુલાકાત ઘણી વખત લીધી કે મારામાું કશુું જ બાકી ન રહ્યુું ... 
  

હુું  આખો કદવસ લગભગ 10 વાગ્ર્ાથી સાુંજ સુધી રાહ જોતો હતો . તેઓ ખૂબ જ માફી માુંગતા હતા 

અન ેકહ્યુું કે જો હુું  સવાર ે5 વાગ્ર્ ેપાછો આવુું તો સવારના સમર્ે પવન હુંમેશા ઓછો રહેતો અન ેહુું  કૂદી 

શકતો. મેં ઠીક કહ્યુું અન ેઘર ેજવા નીકળ્ર્ો. 
  

હુું  ઘર ેઆવર્ો અને રાકત્રભોજન કર્ુું, આખી રાત મારું  પુસ્તક વાુંચ્ર્ુું, હુું  જાણવા માુંગતો હતો કે કરચાડા  

મૃત્ર્ુ પામ્ર્ો છે કે નહીું. હુું  એ જાણવાનો પ્રર્ત્ન કરી રહ્યો હતો કે પુસ્તકમાું મારા મારે્ટ કોઈ સુંદેશ છે કે 

નહીું. પહેલાું હુું  વાતચીત કરવા મારે્ટ કેવી રીતે શીખ્ર્ા આ વાતાા થર્ુું તેથી સ્પષ્ટપણે , કારણ કે હવે હુું  

શુું , મારા દૂતો / આધ્ર્ાકિક મદદનીશો સાથે. 
  

હુું  વહેલા પથારીમાુંથી gotભો થર્ો અન ેથોડો નાસ્તો કર્ો કે જાણીને કે આ કબુંદુએ જ ેકુંઈપણ અુંદર 

જઈ રહ્યુું છે તે સીધુું મારામાુંથી પસાર થઈ રહ્યુું છે ... 
  

હુું  સવાર ે5 વાગ્ર્ ેએરસ્ર્ટર ીપ પર પહોુંચ્ર્ો હતો અને હવા હજુ પણ હતી. છોકરાઓ આશ્ચર્ાચકકત હતા 

કે મેં બતાવર્ુું. તેઓએ કહ્યુું કે બીજા કદવસ ેક્યારયે કોઈ પાછો આવર્ો નથી. તેઓ મને કવમાનમાું લઈ 

ગર્ા અન ે ર્ટોચ પર મને કહેવામાું આવર્ુું કે ચિની ર્ટોચ પર નાની ધાતુની થાળીમાુંથી બહાર 

નીકળો. લલેર્ટ માત્ર દો feet ફુર્ટના સેર્ટ મારે્ટ પૂરતી મોર્ટી હતી. હુું  સાંપૂર્ણપર્ે ગભરાયેલા મેર્ટલ બાર પર 

લર્ટકી રહ્યો હતો . મન ેખરખેર લાગ્ર્ુું કે હુું  મારા મૃત્ર્ુ તરફ કૂદી રહ્યો છુું . 
  

હુું  બહાર કાવાનો નહોતો અને જો હુું  અહીું અન ેહવે મરી જવાનો હતો તો પછી એવુું જ હશ.ે મારા મારે્ટ 

પટ્ટાવાળી વર્કક્તએ "જમ્પ" બૂમ પાડી અને મેં જવા દીધો. તે સમર્ે હુું  અધા ચેતનામાું ખોવાઈ 

ગર્ો. મારી આુંખો ખુલ્લી હતી પણ બધુું કાળી હતી. હુું  મારા પર્ાાવરણ કવશે સભાનપણે જાણતો ન 

હતો, અથવા હુું  ક્યાું હતો અથવા શુું થઈ રહ્યુું હતુું. પણ હુું  દૂરથી અવાજ સાુંભળી શક્યો. અવાજ મારા 

પર બૂમ પાડી રહ્યો હતો કે હુું  પગ લપેર્ટી રહ્યો હતો કારણ કે અમે ભુંગાણમાું હતા. તેનુું મો mouthંુ ુંં  

મારા કાનની બાજુમાું હતુું પણ એવુું લાગતુું હતુું કે ત ેએક માઇલ દૂર છે. થોડા સમર્ પછી મેં મારા પગ 

ઉપાડ્ર્ા, ખરખેર શુું થઈ રહ્યુું છે અથવા શા મારે્ટ ખબર નથી. ત ેએક સ્વલન જવેુું લાગ્ર્ુું અન ેહુું  ગભાની 

કસ્થકતમાું ઝૂકી રહ્યો હતો અન ેમને ખબર નહોતી કે શુું થઈ રહ્યુું છે અથવા હુું  ક્યાું હતો. જમે જમે મેં 

મારા પગ ઉપાડ્ર્ા, અમે કસ્પનમાુંથી સપાર્ટ થઈ ગર્ા અન ેતેણે મન ેકહ્યુું "વધુ એક સેકુંડ અન ેહુું  ફાડી 

નાખવાનો હતો". 
  

અમે મુક્ત પૃ્વી પર પડતા હતા અન ેહુું  આ તબકે્ક જાણતા ત્ર્ાું હતો સાંપૂર્ણપર્ે કશુું હુું  ત ેકવશ ેશુું 

કરી શકો છો. જો હુું  આ કબુંદુએ મરી જાઉું  તો હુું  તેને રોકી શકતો નથી. તેથી મેં સફરનો આનુંદ 

માણવાનુું નક્કી કર્ુું . મેં મારી પબરબસ્િબત સ્િીકારી. 
  

મેં આજુબાજુ જોર્ુું અન ેકવશ્વાસ ન કરી શક્યો કે તે હજી પણ પડવાની અન ેઝડપી થવાની લાગણી 

અનુભવી રહ્યુું છે તે કેર્ટલુું કવકચત્ર છે. 

છેવરે્ટ તેણે ફાડી નાખ્ર્ો અને મેં "વહોપી" બહાર કાી. !!! તેણે મન ેકહ્યુું "તે બધા તે કર ેછે". અમે નીચે 

આવર્ા અન ેનાના વતુાળની અુંદર ઉતર્ાા. અનર્ તમામ આકાશ ડાઇવસા મારી પાસે આવર્ા અન ેપૂછ્યુું 

"શુું તમે તેન ેપ્રેમ કરો છો?" 

મેં જવાબ આલર્ો "ચોક્કસ!" 

તેઓએ પછી કહ્યુું "તો શુું તમે તે ફરીથી કરવા જઇ રહ્યા છો?" 

મેં જવાબ આલર્ો "ના" 



  

તે બધાએ મન ેપૂછ્યુું, 

"કેમ નકહ?" 

મેં જવાબ આલર્ો "કારણ કે હવે હુું  ત્ર્ાું હતો અને ત ેકર્ુું!" 
  

તે અનુભવ મન ેસુર્ોકજત કર ેછે જથેી હુું  મારા મૃત્ર્ુના ભર્ને મુક્ત કરી શકુું . 
  

સઘન સુંભાળ એકમમાું હોકસ્પર્ટલમાું પાછા. 

કદવસ દરકમર્ાન હુું  હજી પણ મારી જાતને સાજા કરવા પર અકવશ્વસનીર્ રીતે ધ્ર્ાન કેકનિત કરતો હતો. 

ત્રીજી વખત હુું  ચાલવા ગર્ો અન ે deeply ુંં ડો શ્વાસ લેવા મારે્ટ સઘન સુંભાળની આસપાસ ગર્ો. દર 

વખતે જ્યાર ેહુું  મારા ફરવા ગર્ો ત્ર્ાર ેનસા મારી બાજુમાું જ હતી જો જરૂર પડે તો મદદ કરવા તૈર્ાર 

હતી. ચાલતી વખત ેતણેે મને ક્યારરે્ પકડી નહોતી, મને લાગે છે કે તેણીએ મારા મારે્ટ ત ેકરવાનુું મહત્વ 

સમજ્યુું છે. 

આ ત્રીજી વખત તણેીએ મને કહ્યુું "તમે તમારી આસપાસ શુું જુઓ છો?" 

મેં જવાબ આલર્ો "ઘણા બધા બેભાન લોકો" 
  

16 કલાક કે તેથી હુું  સઘન સુંભાળમાું હતો ત્ર્ાર ેઆ જ સમર્ હતો જ્યાર ેમેં અનર્ દદીઓ તરફ જોર્ુું, 

એવુું નહોતુું કે મેં તેમની અવગણના કરી તે એ હતુું કે તેઓ મારી સભાનતા અથવા જાગૃકતમાું ન હતા. 
  

તેણીએ પછી કહ્યુું, "તમને એવુું કેમ લાગે છે?" 

મેં મારો હાથ તેની તરફ પકડ્ર્ો, હથેળી બહાર કા saidંી અન ેકહ્યુું "હુું  જાણવા નથી માુંગતો, હુું  સારું  

થવા પર ધ્ર્ાન કેકનિત કરું  છુું !" 
  

પછી તણેીએ મન ેકહ્યુું "મેં દર 15 કમકનરે્ટ તમારા સજાનન ેફોન કર્ો છે અન ેતેમન ેકહ્યુું છે કે તમે મારા 

ઇનરે્ટકનસવ કેર ર્ુકનર્ટમાું નથી". હુું  હસ્ર્ો અન ેતેની સાથે સુંમત થર્ો. 
  

આ વખતે મારા ચાલવા પર મેં મોર્ટા ઓરડાના બે સુંપૂણા લેલસ કર્ાા. બીજા લેપ દરકમર્ાન તેણીએ મને 

પૂછ્યુું "શુું તમે સ્નાન કરવા માુંગો છો?" 
  

મેં તેની તરફ જોર્ુું અન ેકહ્યુું કે હુું  કરીશ અન ેમન ેખાતરી છે કે તે મન ેસારું  લાગે અન ેસરસ અન ેતાજગી 

અનુભવવામાું મદદ કરશ.ે 
  

જ્યાર ેહુું  પથારીમાું પાછો આવર્ો, ત્ર્ાર ેતેણે કહ્યુું કે ત ેબધુું તૈર્ાર કરતી વખતે થોડો સમર્ લેશ ેઅન ેત ે

જલ્દીથી આવીને મન ેમળશે. તે હવે મન ેમારા પોતાના પર છોડી રહી હતી. એક સ્પષ્ટ સુંકેત છે કે તે 

મન ેવધુ સારી થતી જોઈ શકે છે (જોકે તે સમર્ે હુું  આ કવશે જાણતો ન હતો ). 

અડધા કલાક પછી તે પાછી આવી અન ેમન ેમળી. મને હજી પણ તેની સહાર્ની જરૂર છે અન ેઅમે 

શાવર તરફ ગર્ા. 
  

તેણીએ મન ેકપડાું ઉતાર્ાા અન ેતે સફેદ લલાકસ્ર્ટકની ખુરશીઓમાુંથી એકમાું મને સુંપૂણાપણે નગ્ન કરીન ે

બેઠો અન ેહેનડહેલ્ડ શાવર ગુલાબ મારા હાથમાું મૂક્યો અન ેકહ્યુું કે તે જલ્દીથી પાછો આવશે. હુું  કુંઇ 

હલાવી શકતો ન હતો, હુું  જ ેકરી શક્યો ત ેજ કસ્થકતમાું તેણ ેમન ેબેસાડ્ર્ો. હુું  પાણીને આજુબાજુ 

ખસેડી શકતો ન હતો. 
  

એવુું લાગતુું હતુું કે તે થોડા સમર્ મારે્ટ ગર્ો હતો જ્યાર ેત ેપાછો આવર્ો અને દરવાજાની આસપાસ 

માથુું હલાવર્ુું. તેણીએ પૂછ્યુું કે શુું હુું  બરાબર કરી રહ્યો છુું  જનેા મારે્ટ મેં હા કહી. 



તેણીએ પછી કહ્યુું "મારી પાસ ેઅહીું કેર્ટલીક નસો છે જો તેઓ અુંદર આવે તો શુું ત ેઠીક છે?" 

મારા ચહેરા પર ખૂબ મોર્ટી કસ્મત સાથે મેં પૂછ્યુું "અન ેતેઓ શુું જોવા માુંગે છે?" 

તેણીએ એક સુુંદર હાસ્ર્ સાથે જવાબ આલર્ો "તેઓ તમને સ્નાનમાું જોવા માુંગે છે!" 

હુું  પાછો હસી પડ્ર્ો "મન ેલાગ્ર્ુું કે ... તેમને અુંદર લાવો!" 
  

અનર્ નસો શાવર રૂમમાું ઘૂસી ગઈ કારણ કે હુું  ત્ર્ાું નગ્ન થઈન ેશાવર રોઝ પકડીને બેઠો હતો. મારા 

નસા જણાવર્ુું હતુું કે "કેર્ટલા સમર્ સુધી ડી ઓ તમન ેલાગે કે આ ઇનરે્ટકનસવ કેર ર્ુકનર્ટ અહીું કરવામાું 

આવી છે?" 

મેં કહ્યુું “મન ેખબર નથી, કદાચ 70 વર્ા મન ેલાગે છે. ” 

તેણીએ કહ્યુું, "હા, અન ેતમે તેમાું સ્નાન કરનારા પ્રથમ છો. અમે સમજી શક્યા નહીું કે શા મારે્ટ તેઓ 

ઇનરે્ટકનસવ કેર ર્ુકનર્ટમાું શાવર મૂકે છે જ્યાું લોકોને સ્પોનજ બાથ આપવામાું આવે છે! ” 
  

અમે બધા હસ્ર્ા. 

તેઓ સમજાવતા ગર્ા કે કેવી રીતે શાવરનો ઉપર્ોગ હુંમેશા સ્ર્ટોરજે રૂમ તરીકે કરવામાું આવતો હતો 

તેથી તેઓએ તેને સાફ કરીને તેને સાફ કરવુું પડ્ર્ુું. 
  

કલનેર્ટ અન ેઅુંબર કદવસ દરકમર્ાન ઘણીવાર મારી મુલાકાત લેતા. 
  

લગભગ 4 વાગ્ર્ા સુધીમાું વર્વકસ્થત આવર્ા અન ેમન ેસઘન સુંભાળમાુંથી બહાર કા and ાં્ ર્ો અન ેમને 

એક વોડામાું લઈ ગર્ા. 
  

મન ેવોડામાું નીચ ેચક્કર મારવામાું આવર્ા પછી, કલનેર્ટ અન ેઅુંબરએ મને હોકસ્પર્ટલના કાફેરે્ટકરર્ામાું 

ચક્કર માર્ાા અન ેઅમે બધાએ સાથે કડનર કર્ુું અન ેસામાનર્ વસ્તુઓ કવશ ેગપસપ કરી. 
  

તે સોમવાર ેરાત્રે મન ેસૂવુું ગમ્ર્ુું હોત પરુંતુ વોડામાું નરકમાુંથી એક નસા હતી જણેે તમામ ર્ટરે  અન ેમોલસ 

અન ેડોલ માર્ાા અન ેઆખી રાત જોરથી ફર્ાા. 
  

હુું  મારી છાતીમાું ખૂબ જ ખાસ હીકલુંગ િીમ ઘસતો હતો અન ેખાસ પોર્ક પૂરવણીઓ લેતો હતો જ ેહુું  

સામાનર્ રીતે દરરોજ લેતો હતો . કલનેર્ટ તેમને મારા મારે્ટ લાવર્ા હતા. 
  

મુંગળવાર ેસવાર ેઓડારલી આવર્ા અને મને ફરીથી એટસ-રમેાું નીચ ેલઈ ગર્ા અન ેતેઓએ વધુ 

છાતીનો એટસ-ર ેલીધો અને પછી મન ેફરીથી મારા પલુંગ પર ચિવા લાગ્ર્ા. 
  

દર કલાકે અન ેક્યારકે વધુ વખત હુું  કોકરડોર ઉપર અન ેનીચ ેચાલવા મારે્ટ જતો હતો હજુ પણ 

deeply ુંં ડો શ્વાસ લેતો હતો અન ેહજી પણ થોડી માત્રામાું લોહી ઉધરસતો હતો. હુું  સ્વતુંત્ર હતો અન ે

સામાનર્ ચાલવાની ગકત કરતાું થોડી ધીમી ગકતએ આગળ વધી રહ્યો હતો. 
  

મારી પાસ ેથોડા ફોન કોલ્સ અન ેથોડા મુલાકાતીઓ હતા. આ મુલાકાતીઓમાુંની એક સઘન સુંભાળ 

નસા હતી જ ેમારી બહેનોની કમત્ર હતી. 
  

જ્યાર ેહુું  વોડામાું હતો ત્ર્ાર ેએક નસા આવી જ ેગુંભીર કાર અકસ્માતોમાું ઈજાઓ શા મારે્ટ થાર્ છે તેનો 

અભ્ર્ાસ કરી રહી હતી જથેી કાર ઉત્પાદકો આ ઈજાઓને ઘર્ટાડવા મારે્ટ કારની કડઝાઇનને વર્વકસ્થત 

કરી શકે. 
  

તેણીએ ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા 



એક પ્રશ્ન હતો "શુું એવી કોઈ વસ્તુ હતી જ ેમારી િકષ્ટને અવરોધે?" 

મારો જવાબ હતો "હા" 

તેણીએ પૂછ્યુું "અન ેતે શુું હતુું?" 

મેં જવાબ આલર્ો "મારી પાુંપણો!" 
  

મેં મજાક કરી છે તે સમજીને તેણે તે લખ્ર્ુું અન ેપછી તણેે મારી તરફ જોર્ુું અન ેહુું  તેણીને મારું  મૂલ્ર્ાુંકન 

કરતી જોઈ શક્યો. પછી તે હસી પડી. 
  

મેં પછી કહ્યુું "એરબેગની ધૂળ મન ેકારન ેસલામત રીતે ક્યાું લઈ જવી તે જોવામાું સક્ષમ ન થવાથી રોકી 

છે" 
  

નસા પણ સાધ્વી હતી. તેણીએ મારી સાથે વાત કરી કે હુું  જીવતો હતો ત ેકેર્ટલુું અકવશ્વસનીર્ હતુું. જ્યાર ે

તે મારો ઇનર્ટરવર્ૂ લતેી હતી ત્ર્ાર ે એક એકનજકનર્ર મારી કારનુું મૂલ્ર્ાુંકન કરી રહ્યો હતો. એક 

અઠવાકડર્ા પછી જ્યાર ેહુું  અન ેમારો કમત્ર માઇકલ કાર જોવા ગર્ા અન ેતેમાુંથી કેર્ટલીક વસ્તુઓ 

એકકત્રત કરી જણેે તેને સ્ર્ટોર કરી રહ્યો હતો તેણે પૂછ્યુું "તેમાું કેર્ટલા લોકો મૃત્ર્ુ પામ્ર્ા?" માઇકલે 

જણાવર્ુું હતુું કે કોઈ એક દી ઈ ડી, અન ેતમે માણસ છે, જ ેતે બચી જોઈ રહ્યાું છો. ત ેઆઘાત પામ્ર્ો 

અન ેકહ્યુું કે તે કેર્ટલો અતુલ્ર્ હતો કે હુું  જીવતો હતો (અથવા સમાન શબ્દો) 
  

બુધવાર ેસવાર ેથોરાકસક સજાન મન ેજોવા આવર્ા અને મારી આજુબાજુ પડદો ખેંચ્ર્ો અન ેકહે છે કે 

"મેં આવુું કશુું જોર્ુું નથી ..." 

આ કબુંદુએ મેં ખરખેર કવચાર્ુું, "કદાચ હુું  મારી જાતને ખ્ર્ાલ આપવા દેતો હતો તનેા કરતાું આ ખરાબ 

છે ... .." 
  

તેણે કહ્યુું, “મેં ગઈકાલે લીધેલા એટસ-ર ેપર કવશ્વાસ નહોતો કર્ો કે મેં મેલબોનાથી ર્ટોચના થોરાકસક 

સજાનન ેબોલાવર્ો હતો અને તે અન ે હુું  રકવવારની સાુંજથી અન ેગઈકાલે સવારથી એટસ-ર ેપર 24 

કલાક સુધી જાગતા હતા અને તે તમારા ફેફસાુંમાુંથી દો and ભાગ કા takingવાના મારા મૂળ કનદાન 

સાથે સુંમત થર્ો. તે મારા વતામાન કનદાન સાથે પણ સુંમત છે, કે હવે તમારી પાસ ેકકશોરના બે નવા 

ફેફસા છે જ ેક્યારરે્ ધૂમ્રપાન કરતા નથી " 
  

મેં કહ્યુું "હુું  43 વર્ાનો છુું " 

તેણે કહ્યુું, "હુું  જાણુું છુું  ..." 
  

હુું  ખૂબ જ ઉત્સાકહત હતો ... હુું  સફળ થર્ો હતો ... 
  

મેં પૂછ્યુું "હવે શુું થાર્ છે?" 

તેણે જવાબ આલર્ો, "તમે ઘર ેજઈ શકો છો" 

મેં પૂછ્યુું "કેર્ટલુું જલ્દી?" 

તેણે જવાબ આલર્ો "શક્ય તેર્ટલી ઝડપથી.  હુું  સાુંભળવા તમે સાજા ર્ુકકતઓ કરી રહ્યા છે અન ેતે 

વાર્ ઓર્ુ આવ ેપણ લઈ પૂકતાઓ, અન ેઆ સ્પષ્ટ છે કામ તમારા મારે્ટ અન ેતમે ઘર ેસારી બુંધ હશ.ે " 
  

જ્યાર ેમારી કલફ્ર્ટ મન ેઘર ેલઈ જવા મારે્ટ એક કલાક પછી આવી, ત્ર્ાર ેહુું  મારી પોતાની વરાળ હેઠળ 

હોકસ્પર્ટલમાુંથી બહાર નીકળ્ર્ો. 
  

અકસ્માતના બ ેસપ્તાહમાું હુું  મારી છાતીને ર્ટારઝનની જમે ધક્કો મારી શક્યો. 

મારી તૂરે્ટલી પાુંસળીઓ અને ફે્રટચર સ્ર્ટનામ સરસ રીતે સાજા થઈ રહ્યા હતા. 



  

જો આપણ ેબધા આપણી જાત પર કવશ્વાસ કરીએ અને આપણ ેજ ેકવચારો અન ેપ્રેરણાઓ પસુંદ કરીએ 

તો તે આશ્ચર્ાજનક નહીું હોર્? 
  

આપણે ખરખેર આપણી જાત પર કેર્ટલો કવશ્વાસ કરીએ છીએ? 
  

હુું  વર્ો ખબર 1987 માનર્તા અને કવશ્વાસ હુું  મારી જાતને હોર્ છે અન ેશુું હુું  સક્ષમ છુું  કારણ કે , પુષ્કળ 

વધારો થર્ો છે. આ મુખ્ર્ત્વે એ જ કાર્ાન ેકારણે છે જ ેહુું  હવે www.enjoyinnerpeace.com.au મારફતે 

શેર કરું  છુું  આ વેબસાઇર્ટ પર એવી ઘણી વસ્તુઓ છે જ ેતમન ેતમારા આધ્ર્ાકિક કવકાસન ેઘર ેજતી 

વખતે અથવા સમાન મુસાફરીમાું અનર્ સમાન કવચાર ધરાવતા લોકો સાથે શેર કરવા મારે્ટ સક્ષમ 

બનાવ ેછે .    
  
  
  
  

જો તમે જ્હોન જવેા તમારા આિા માગાદશાકો સાથે કેવી રીતે કામ કરવુું તે શીખવા માુંગતા હો અથવા 

તમે કોણ છો, તમે ક્યાુંથી આવર્ા છો , તમે ક્યાું જઇ રહ્યા છો અન ેતમે અહીું કેમ છો તે કવશ ેવધુ 

જાણવા માુંગતા હો , તો h વેબસાઇર્ટ  www પર જાઓ . enjoyinnerpeace.com.au 
  

એકવાર તેની સાઇર્ટ પર 

સૌથી પહેલા અમારી સ્ર્ટોરી રે્ટબ પર 20 કમકનર્ટનો કવડીર્ો જુઓ 

બીજુું  ઇ -બુક ખરીદો.  

ત્રીજુું  તમે એક હોમ અભ્ર્ાસ કાર્ાિમ ખરીદી શકો છો , કે જ ેતમન ેકરી શકો છો મારફતે કામ તમારા 

પોતાના પર , તમારા પોતાના ઘરમાું 

ચોથુું, ઓકરએનરે્ટશન પ્રોફાઇલ મારે્ટ એક સાથે એક પરામશા મારે્ટ તમારી જાતને બુક કરો જ્યાું તમે 

તમારા આધ્ર્ાકિક સહાર્કો સાથે સ્પષ્ટ બે -માગા સુંદેશાવર્વહાર સ્થાકપત /સુધારશો. 
  

અત્ર્ાર સુધી કેવી રીતે તમે તમારા આધ્ર્ાકિક કવકાસ પીછો કરવા માુંગો છો તેના પર આધાર રાખીને 

ત્ર્ાું છે આધ્ર્ાકિકતા અને અનર્ ઘણી બધી સેવાઓમાું ઉપલબ્ધ ઉપર 600 અભ્ર્ાસિમો.  

Www.enjoyinnerpeace.com.au વેબસાઇર્ટનુું અનવેર્ણ કરો અન ેજો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોર્ તો પૂછો .  
  
  

જ્હોન કવશ્વમાું પ્રવાસ કર ેછે કે લોકોને તેમના આિા માગાદશાકો સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, પોતાની 

જાત પર કવશ્વાસ કરવો, તમેના જીવનનો હેતુ શોધવો અને તેને અનુસરવાની કહુંમત રાખવી. 

જો તમે ઈચ્છો છો કે જ્હોન તમારા કવસ્તારમાું આવે તો www.enjoyinnerpeace.com.au    વેબ 

સાઈર્ટ દ્વારા તેમનો અથવા તેમના સ્ર્ટાફનો સુંપકા  કરો . 
  
  
  
  
  

પણ જો તમે પણ ઇું ગકલશ માું અસ્ખકલત છે અન ેભૂલો છે માું translati પર ઇું ગકલશ આવૃકિ આ 

અનુવાદ સુંસ્કરણ પર મારા ઓકફસ જણાવો અન ેતમે અમે ઉમળકાભેર આગળ શબ્દ દસ્તાવેજનુું 

સુંસ્કરણ પછી આપણા મારે્ટ અનુવાદ ફરીથી ખુશ હોર્ તો તમે સુંપાકદત કરો. અમને સહાર્ મારે્ટ 

અગાઉથી આભાર 😊 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
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