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" જીવન પ્રયોગશlળા છે"
જીવન ને ઉપમા આપવામાં આવે છે.
નનત નવાં અનુભવ કરીને રીસર્ચ કરવામાં આવે છે. વૈજાનનકો જેવી રીતે
પ્રયોગો કરીને એવી રીજ , પદાર્ચ કે નનયમની શોધો કરે છે .જે અતયાર સુધી
કોઈએ પણ ન કરી હોય . એવી જ રીતે આપણે સહુએ પણ આપણી
જીવનની પ્રયોગશાળામાં નનત નવા પ્રયોગો કરીને નવી નવી ઇનવેનશન
કરવાની છે .
પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ માટે સાધનો અને પદાર્થો ની જરૂર પડે છે .
જીવનની પ્રયોગશાળામાં વસ્ુઓનર પ્રયોગ નરી કરવાનો . લાગણીઓરી
ભરેલા માણસો વચરે પ્રયોગો કરવાના હોય છે .કોઈ વયક્ત કોધી હોય તો
કોઈ શાંત ,કોઈ પ્રેમાળ હોય તો ,કોઈ નનષ્ુર ,કોઈ હક્ક જમાવી ઓડ્ચર
કરતા હોય તો કોઈ નનમા્ચણ રઇ વયવહાર કરતા હોય તો કોઈ ,કોઈ સનેહી
સમ્ંધી હોવા છતાં પણ સનેહી ન હોય અને કોઈની સારે કોઈ સમ્નધ ન
હોય તયારે પણ સનેહી હોય , કોઈ સવાર્થી હોય , કોઈ નનસવાર્ચભાવે આપની
સારે વયવહાર કરે છે . એવા સમયે આપની ભાવનાઓ , લાગણીઓના
ઘોડાપુરને આપને નારી શકીએ. ઘણીવાર વયક્ત પર ભરોસો મુકતા 100
વાર નવરારવું પડે છે અને ઘણા વયક્તઓ ખુ્ નનમ્ચળ હોય . એવા સારે
વયવહારમાં ખુ્જ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડતી હોય છે. આવા અનેક
લોકો જેમના ભભન્ન ભભન્ન સવભાવ , વયવહાર વચરે આપને જીવનને સફળતા
પૂવ્ચક , ખુશી રી આગળ વધતાનું છે . તયારે અનેક પ્રકારના પ્રયોગો
કરવાના છે .
જીવનની પ્રયોગશાળામાં નનત નવા પ્રયોગો કરી આપણે અનુભવી મૂત્ચ
્નતા જીએ છીએ અને

તે આધારે એક્ીજાને કહેતા પણ રહીએ

છીએ.આપના મહાન પુરુષોએ

પણ પોતાના જીવનની પ્રયોગશાળામાં

પ્રયોગો કરીને આપના માટે નવી નવી શોધો રાખી છે . જેરી આપણે શું પણ
જે તે પરરકસરનતઓમાં તેમના જીવનની પ્રયોગશાળાના ના અનુભવો લઈને
પ્રેરણા લઈએ છીએ .
જીવનની પ્રયોગશાળામાં પણ અનેકવાર એવું ્ને છે.અનેકવાર પ્રયાસ
કયા્ચ ્ાદ પણ રીઝલટ મળ્ું નરી.સફળતા નજર આવતી નરી અને
આપના પ્રયોગમાં અનેક લોકો નવઘનરૂપ પણ ્ને છે. છતાં પણ આવા
નવરોનધઅઓનન પરવાહ કયા્ચ નવના જો આપણે રહંમત રી સામનો કરતા
રહીશું તો જરૂર સફળતાની મંઝીલ મેળવી શકીશું .
પ્રયોગશાળામાં એવું પણ ્ને છે , ઘણીવાર નવસફોટક પદાર્થોના કરને
ધડાકો પણ રઇ શકે છે ,અને પ્રયોગ કરનારને પણ નુકશાન પહોરી શકે
છે.જીવનમાં પણ કારેક એવું ્ને છે કે કોઈ વયક્ત ,પરરકસરનત આપની
માનનસક અવસરા પર અસર

હારવાની જરૂર નરી એકવાર એ્સીડેનટ

રયા પછી વહીકલ રલાવવાનું છોડી નરી દેતા ભ્લકુલ એવી જ રીતે
જીવનમાં આવતી સમસયાઓરી આપણે

પણ રોકવાની જરૂર નરી.

હારવાની જરૂર નરી. હતાશ કે નનરાશ પણ રવાની જરૂર નરી .આવેલી
પરરકસરનત નો ખુ્ તાકાતરી સામનો કરો. હરો નહી પણ પરરકસરનતને
હંફાવી હરાવી દો .પાછા ન પાડો નવઘન

પછાડી દો .જીવનની

પ્રયોગશાળામાં નવા નવા પ્રયોગ કૈક નવું શીખો ,અનેકો માટે નવો રાહ
્નાવો .્નેલા રસતા પર રાલવાવાળા તો ઘણા છે પરં્ુ નવો રસતો
્નાવે તે મહાન છે·
જીવનની પ્રયોગશાળા આપણને ઘણા રાનસ આપે છે આપણે રાનસ
લઈને નવી નવી શોધો કરીને આગળ વધતા રહેવાનું .જીવન વાસળી જેવું

છે .ભલે એમાં ગમે તેટલા કાણા હોય પરં્ુ જો વગાડતા આવડે તો સાતેય
સુર વાગી સકે છે .વાસળી પાસે રી આપણે

શીખ લેવાની જરૂર છે

·મુશકેલીઓંની કારેય ફરરયાદ કરવી નહી .કારણ કે મહાન ડાયરે્ટર સૌ
રી અઘરો રોલ હમેશા ્ેસટ એ્ટરને જ આપે છે .આપણે અઘરા રોલ રી
ડરવાની કોઈ જરૂર નરી એવોડ્ચ પણ આવા અઘરા રોલ ભજવવાવાળા
એ્્ત્રને જ મળે છે.જીવન ્ાજી ના ્ાવન પતા જેવું છે .આપના હારમાં છે
કેવા પતા આવશે તે રકસમત ના હારની વાત છે પણ કેવી રીતે રમવું એ તો
આપના હારની વાત છે. આપને જીવનની પ્રયોગશાળામાં। પાસ રવાની
જરૂર છે અને દુનનયાને નવા પ્રયોગો ની ભેટ ધરવાની છે .

