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વ્હાલા વાચકમિત્રો,

શું તિને કોઈનું ખોટું લાગે છે ? જો આ સવાલનો જવાબ ' હા ' હોય તો બીજો સવાલ
તિને કોનું ખોટું લાગે છે ? આ પ્રશ્નના જવાબમાાં કદાચ એવા વ્યક્તિનાં નામ હશે ,જે વ્યક્તકત
તમારી સૌથી નજીક હોય! જેની ઉપર તમે સૌથી વધારે અપેક્ષા રાખતા હશો. કે મ ખરાં ને?
હવે છેલ્ લો સવાલ! "શું આવી વ્યમિનું તિને ખોટું લાગે તો તિે િનિાું રાખો છો?
"આ પ્રશ્નના જવાબમાાં આપણામાાંથી કદાચ ઘણાાં લોકોનો જવાબ એવો હશે કે , હા, અમે
મનમાાં જ રાખીએ છીએ.

ભાવેશ નેણશીભાઈ િીરાણી

તો જે લોકો મનમાાં રાખે છે એ લોકો માટે . જો એ લોકોને સાંબાંધ ટકાવી રાખવો હોય તો, જે વ્યક્તિનાં ખોટાં લાગયાં
હોય એને એ કહી દો. તેની સામે એ વાતને વ્યિ કરો. આવાં હાં નથી કહેતો. આવાં શાસ્ત્રોમાાં લખાયાં છે. સબાંધ છે તો
ક્યારેક ખોટાં , ખરાબ કે અયોગય લાગવાનાં જ છે. આવાં થાય ત્યારે તે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી લો .જરૂર લાગે તો લડી
પણ લો. ઝઘડો કરીને પણ વાત પૂરી થઈ જતી હોય તો તેમાાં કાં ઈ ખોટાં નથી. સાચા, સારા અને સાંવેદનશીલ સાંબાંધ માટે
સ્પષ્ટતા અને ક્તનખાલસતા હોય એ જરૂરી છે . નહીાં તો ક્યારેક એવાં થશે કે કોઈ...
"કે ટલું કહી ગયા, કે ટલું સહી ગયા, કે ટલું કહે તાું કહેતાું રહી ગયા,
િારું સાચું અને તાર ખોટું ની રિતિાું ન જાણે કે ટલાય સબુંધો વહી ગયા."
આમ, ઘણી વાર નાની-નાની વાતમાાં આપણે સાંબાંધોને દાવ પર લગાવી દઈએ છીએ. ઘણા સાંબાંધો ફિ ખોટાં
લાગવાથી નહીાં પણ ખોટાં બોલવાથી પણ તૂટી જતા હોય છે . માટે ખોટાં બોલતા પહેલા એવાં ચોક્કસથી ક્તવચારવાં
જોઈએ કે શાં ખોટાં બોલવાં જરૂરી છે ? સાચાં બોલીશ તો થઇ થઈને શાં થઈ જવાનાં છે ?. સાચાં બોલવાથી કોઇ મોટાં આભ
તો તૂટી પડવાનાં નથી ને? અને જો એવાં ના હોય તો સાચાં જ બોલવાં. કારણ કે ખોટાં જ્યારે પકડાઈ જાય છે. ત્યારે તેના
પક્તરણામો બહ જ ગાંભીર આવે છે. ખોટાં પકડાય ત્યારે આપણી વ્યક્તિ માટે એ ક્તવશ્વાસઘાત હોય છે.
આ બધાં આપણે જાણતા જ હોઈએ છે. પણ, દુઃખની વાત ત્યાાં છે કે હજ પણ ઘણાં જ ખોટાં થાય છે.સાંબાંધોમાાં જ
નહીાં પણ આપણા દે શ માાં કે ટકે ટલાં ખોટાં થાય છે .જેમ કે કોઈ ની જગયા પચાવી પાડવી, કોઈ વેપારી દ્વારા ઓછી
ગણવત્તા વાળો સામાન ઊાંચા ભાવે વેચવો કે પછી પૈસાના જોરે કોઈ ગનેગારને બચાવી લેવો. બેંકમાાં કરોડો રૂક્તપયાના
ગોટાળા કરી દે શની અથથવ્ યવસ્થાને નકસાન પહોાંચાડવાં. આવા તો કાં ઈ કે ટલાય ખોટા કાયોના ઉદાહરણ આપી
શકાય.
આમ જોઈએ તો ખોટાં આક્તદકાળથી ચાલતાં આવ્યાં છે. આપણે હમણાાં જ મહાભારતમાાં જોયાં કે યદ્ધ વખતે
ભીષ્મ ક્તપતામહ દ્વારા ક્તનયમો બનાવવામાાં આવ્યા હતા. જે ક્તનયમો મજબ એક યોદ્ધા સાથે એક જ યોદ્ધાએ યદ્ધ
કરવાં.જે યોદ્ધા પાસે કોઈ શસ્ત્ર ના હોય તો તેની સાથે યદ્ધ ના કરવાં. આવા બધા જ ક્તનયમોનાં ઉલ્લાંઘન કરીને અક્તભમન્ય
સાથે ગર દ્રોણાચાયે, કૃ પાચાયે, દયોધને, દશાસને, શકનીએ, અાંગરાજ કણથ તથા અશ્વત્થામા જેવા સાતસાત
મહારથીઓએ એક સાથે ખોટી રીતે યદ્ધ કયથ. તે જ્યારે શસ્ત્રક્તવહીન થયો ત્યારે પણ તેઓએ ભેગા મળીને તેની ઉપર
અનેક ઘા કયાથ. છેવટે તે વીરગક્તતએ પામ્યો. આ દ્રશ્ય આપણને કાં પાવી દે વાં તેવાં હતાં. એક બાળક સાથે બધાએ કે ટલાં
ખોટાં કયું? એથી પણ વધારે દુઃખની વાત એ હતી કે આ લોકો તેના મૃત્ય પર અટ્ટહાસ્ય કરી રહ્યા હતા!!!
આ તો દ:ખદ હતાં જ પણ આનાથી પણ અનેકગણાં દુઃખદ કાયથ અત્યારે કોરોનાવાયરસ આપણા ભારત દે શમાાં
જ નહીાં પરાં ત સમગ્ર ક્તવશ્વમાાં કરી રહ્યાં છે. આપણો ભારત દે શ કોરોનાવાયરસ સાથે યદ્ધ કરી રહ્યો છે. માણસોના જીવ
બચાવવા માટે અનેક કોક્તશશ કરી રહ્યાં છે.
ડોક્ટસથ, નસથ, પોલીસ કમથચારીઓ,સફાઈ કમથચારીઓ ક્તદવસ-રાત એક કરીને તેની સામે લડી રહ્યા છે. અનેક
વ્યક્તિઓ, સાંસ્થાઓ તથા સમાજ દ્વારા જરૂક્તરયાતમાંદોને સહાયતા અને અન્નદાન જેવી અનેક સેવાઓ આપી રહ્યા
છે. કોઈ ભૂખ યાં ન રહે અને કોઈને તકલીફ ન પડે એની પૂરપ
ે ૂરી તકે દારી લેવાઈ રહી છે. ત્યારે આ યોદ્ધાઓ સામે મસ્તક
ગવથથી ઊાંચાં થઈ જાય છે. સલામ છે આ વીર યોદ્ધાઓ ને!!!
ક્તમત્રો, આપણા દે શમાાં ખાલી ખોટાં જ નથી થાતાં. આવી કટોકટીના સમયે આપણો દે શ ખોટાને પછાડવા હાં મેશા
તત્પર સજાગ અને કાયથરત જ હોય છે.
ક્તમત્રો, એ ક્તદવસ હવે દૂ ર નથી કે જ્યારે ભારત કોરોના મિ થઇ જશે!! કારણ કે ખોટાં કરે એ ટકતો નથી અને
સાચાં કરે એનાં કોઈ ક્તદવસ અટકતાં નથી
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અનુક્રમપ્રિકા
ખોટુું ગળથૂથીમાુંથી… - ધીરભાઈ મીરાણી_______________ [૧૧]
ખોટું …શબ્દ એક...પ્રકાર અનેક... - કીમતિ કોટક____________[૧૫]
સાસ ની પીઠ ની પાછળ આવું ખોટું બોલે છે વહઓ,
_________________________સાિે આવી બધી વાતો_________[૧૬]

તિે ખોટું લગાડી બેઠાું… - અલ્પા વસા__________________[૧૮]
ખોટું કરીને ખરું ઠરાવે છે - ચેતના ગણાત્રા______________[૨૦]
ખોટા નું સત્ય… - સમચતા ભટ્ટ___________________________[૨૨]
ખોટું ખેલવું - પષ્પા મકશોર ગાલા________________________[૨૫]
ક્રાઈિ જગતિાું ખોટી વ્યમિની ઓળખ - પૂવી િોદી િલકાણ___[૨૮]
િારી સાથે ખોટું કરીને એણે િોટી ભૂલ કરી છે - કૃ ષ્ણકાુંત ઉનડકટ___[૩૧]

ખોટું ને સિજવા િાટે ... - મહના સોની__________________[૩૪]
'ખોટાનું સા, ની, ધ, પ' - મવરાજ ભટ્ટ પુંડ્યા_____________[૩૭]
ખોટું એ ખોટું જ છે !!! - જાદવજી કાનજી વોરા__________[૪3]
ખોટું બોલવું એટલે ... જાતને છે તરવું... - મિત્તલ પટે લ_____[૪૬]
ખોટું કર ે તેનું જીવન ખાટું થાય – ચુંદ્રેશ પાર ેખ____________[૪૮]
ખોટું બોલવું નહીું - મનલેશ શાિજીભાઈ ઠક્કર____________[૫૨]
-------------------------------------------------------------------------

__

વ્હાલા વાુંચકો,
સજિ નહારનો દર ેક અુંક િમહનાની ૧૫ તારીખે પોસ્ટ કરવાિાું આવે છે .
પણ હિણાું કોરોનાની િહાિારી ને કારણે પ્રેસ અને પોસ્ટ આફીસ
બુંધ હોવાથી પોસ્ટ કરવું શક્ય નો હોવાથી ડીજીટલ િોકલવાિાું આવેલ
છે . જેની નોધ લેવા મવનુંતી.
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ખોટુું ગળથૂથીમાુંથી…

ધીરુભાઈ મીરાિી - ઘાટકોપર

કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલે છે. સતત ચચિંતા નો એક માહોલ આખા ચિશ્વમાિં છિાયેલો છે. ૭૭
િર્ષ ના આયુષ્ય દરમ્યાન આખુિં ચિશ્વ બિંધ હોય તેિુિં ક્યારેય જોયુિં નથી.. મેક્તડકલ ક્ષેત્ર ના ચનષ્ણાતો અને સરકાર તરફથી
આમાિં સલામત રહેિા ઘરમાિં જ રહેિાનો આગ્રહ કરાય છે. માણસોની િચ્ચે એક સલામત અિંતર રાખિાની િારિં િાર
અપીલ કરિામાિં આિે છે. પણ કોઈ અકળ કારણોસર માણસો આ અપીલ ને કાને ધરતાિં નથી.
કહેિાતા ભણેલા ગણેલા માણસો પણ કોઈ ને કોઈ બહાને ઘરની બહાર નીકળી જાય છે.. કદાચ રોજ ઘરમાિં
બેસીને કામ કરતા લોકોને પણ બહાર નીકળિાનુિં મન થાય છે . આ ખોટુિં છે તે ખબર છે છતાિં ખોટુિં કરિાનુિં મન થાય
છે.. મારા કે ટલાય ચમત્રો અને સિંબિંધીઓ તો એિા છે કે જે મને સારા સારા મેસજ
ે મોકલે, ફોન દ્વારા ઘરે રહેિાની સલાહ
આપે પણ તેઓ પોતાના િતષન માિં આનાથી ઉલટુિં જ કરે.. ત્યારે એક કહેિત યાદ આિે કે ડાહી સાસરે ન જાય અને
ગાિંડી ને ચિખામણ આપે..આિુિં કે મ થાય છે? કદાચ આપણી માનચસકતા એિી થઈ ગઈ છે કે કોઈ ના પાડે તો તેનાથી
ઉલટુિં જ કરિુિં.
મુિંબઈ માિં એક જમાના માિં રોડ પર મરાઠી ભાર્ામાિં બોડષ જોિા મળતાિં "યેથે લઘવી કરુું નયે" પરિં તુ હુ િં
જોતો કે તે બોડષ ની નીચે જ માણસો લઘુિિંકા કરતાિં અને કચરો પણ ત્યાિં જ ઠાલિે.. િી ટી સ્ટે િન થી હુ તાત્ાિં ચોક
જઈએ ત્યાિં બોડષ લાગેલા છે "ના ફે રીવાલા ક્ષેત્ર" તે બોડષ ની ઉપર જ ફે ચરયા પોતાના સામાન લટકાિી પોતાનો
કારોબાર કરતા હોય છે. નો પાચકિં ગ માિં ગાડી ઉભી રાખનારા ઘરમાિં પોલીસ નુિં બોડષ ચીતરાિી રાખે અને પાચકિં ગ કરતી
િખતે તે બોડષ લગાિી દે . આ ખોટુિં છે તે ખબર છે પણ આિુિં બધુિં ખોટુિં કરનારા સ્માટષ ગણાય અને કાયદાનુિં પાલન
કરનારા લોકો િેચદયા ગણાય.
ઓિો રજનીિ કહેતા કે તમે તમારિં ઘર અથિા બારી ખુલ્ લી રાખી ને બેસો તો કોઈ પણ જોિે નહીિં પણ
તમે તમારી બારી બહાર એક બોડષ લગાિો કે અિંદર જોિાની મનાઈ છે અને ત્યારે જો ચનરીક્ષણ કરિો તો ખ્યાલ
આિિે કે બારી ખુલ્ લી હતી ત્યારે કોઈ જોતુિં ન હતુિં પણ આ બોડષ લગાવ્યા પછી લગભગ બધાિં પસાર થનારા ચજજ્ઞાસા
સિંતોર્િા એક િખત તો અિંદર ડોચકયુિં કરિે જ. આ બોડષ માિં ના લખી છે તો ન જોિુિં જોઈએ, તેિુિં ક્યારેય થતુિં નથી..
કોઈની પ્રાઈિસી પોલીસી નો આપણે ભિંગ કરીએ છીએ તેિુિં ક્યારેય મનમાિં થતુિં પણ નથી.. કુ તૂહલ અને ચજજ્ઞાસા
સિંતોર્િા આપણે સતત ખોટુિં કરીએ છીએ.
કદાચ આપણી ગળથૂથીમાાંથી જ આ સિંસ્કાર આવ્યા હિે. આપણા નીચત િાસ્ત્રો કહે છે "સત્યમ વદ" સાચુિં
બોલો. પણ આપણને ઘરમાિં નાનપણથી આનાથી ઉલટુિં િીખિાડિા માિં આિે છે . "ખોટુું ન બોલીશ" આિુિં કે મ થાય
છે?? બાળકની એક િૃચિ હોય છે તેને ના પાડે એટલે તેને તે કરિાનુિં મન થાય.. એટલે આ ખોટુિં એટલે િુ?િં તે તેના બાળ
માનસ માિં સતત ફરતુિં રહે છે.. ઘરમાિં તે િડીલો નુિં િતષન ચજજ્ઞાસા પૂિષક જુ એ છે . દાદા કે પપ્પા ઘરમાિં હોય છતાિં ફોન
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પર મમ્મી કોઈને કહેતી હોય તેઓ ઘરમાિં નથી.. હિે તો મોબાઈલ ફોન માિં માણસ ઘરમાિં હોય તો પણ કહેિે હુ િં
બહારગામ છુિં. ઘરમાિં બેઠેલુિં બાળક આ બહુ જ ધ્યાન પૂિષક જોતુિં હોય છે . તે કદાચ આ િડીલોને પૂછે તમે તો ઘરમાિં
છો તો પછી કે મ ના પાડી ત્યારે તેને ધમકાિીને ચૂપ કરી દે િાય છે ,પણ તેના બાળ માનસ પર કિં ઇક ચિિેર્ કોતરાઈ
જાય છે .. ધીરે ધીરે તેને ઘરમાિંથી અને પછી સ્કૂ લમાાંથી ખોટુિં િુિં છે તેનો ખ્યાલ આિે છે. અને તેના કારણે થતા ટૂિં કા
સમયના લાભ પણ દે ખાય છે. આના કારણે તે પોતાની વ્યચિગત સમજ પ્રમાણે ખોટુિં બોલિાનુિં િરૂ કરી દે છે . ક્યારેક
ઘરના લોકો તેની આ સ્માટષ નેસ ને િખાણે છે. અને જાણ્યે અજાણ્યે તેને ઉિેજન આપે છે.
ખોટુિં કરનાર ને તાત્કાચલક લાભ મળે તેિુિં દે ખાય છે . આપણા સમાજે સત્યના રસ્તે ચાલનાર ને ખૂબ દુ ુઃખ
આપ્યુિં છે. ઈિુ ક્તિસ્તને વધસ્તાંભ પર લટકાવ્યા, છતાિં તેઓ છેલ્ લે સુધી પોતાના સત્ય અને કરણા ને િળગી રહ્યા.
વધસ્તાંભ પરથી પણ તેમણે પરમાત્ા ને પ્રાથષના કરી કે આ લોકો ને તુિં માફ કરી દે જ ે કારણકે તેમને ખબર નથી તેઓ
કિં ઈ ખોટુિં કરી રહ્યા છે .
સોક્રે ટીસ ને ઝે ર પીિડાવ્યુિં. પણ તેણે પોતાના સત્યનો રાહ છોડ્યો નહીિં. તે જેલમાિં બિંધ હતો ત્યારે જેલરે તેને
ભાગી જિા માટે રસ્તો બતાવ્યો હતો પણ સત્યના માગે ચાલનાર આ ભડિીર વ્યચિએ પોતાની ચજિં દગી બચાિિા
કિં ઈ પણ ખોટુિં કરિાની ના પાડી દીધી.
સત્યના રસ્તે ચાલનાર મહાત્ા ગાિંધી ને આપણે ગોળીએ મારી દીધા. પણ તેમણે છેલ્ લા શ્વાસ લીધા ત્યારે
પણ રામ નામ નુિં રટણ કયુિં. આિા કે ટલાય લોકો ના નામ આપણા સ્મરણમાિં આિિે જેઓ સત્યના માગે ચાલનાર હતા
અને દુ ુઃખી થયા. મહાભારતના સમયમાિં જ્યારે ભગિાન શ્રી કૃ ષ્ણ સદે હે હાજર હતા ત્યારે ભગિાન શ્રી િેદ વ્યાસે કહ્યુિં
હતુિં કે હુ િં ઊિંચા પિષત પરથી મારા બે હાથ પહોળા કરી ને બધાિંને જાણ કરિં છુિં કે સત્ય િુિં છે અને ધમષ િુિં છે પણ કોઈ
મને સાિંભળતુિં નથી. આજથી પાિંચ હજાર િર્ષ પહેલાિં શ્રી કૃ ષ્ણ ની હાજરીમાિં જો આ હાલત હોય અને ખોટા ની
બોલબાલા હોય તો આજના યુગમાિં આપણે સત્યચનષ્ઠા ની આિા કે િી રીતે રાખીએ?
આપણી ચારે તરફ ખોટા માગે ચાલનાર અને ખોટી રીતે ખૂબ ધન કમાનાર વ્યચિઓની બોલબાલા દે ખાય
છે. મની અને મસલ પાિરથી રાજકારણ અને સમાજમાિં તેઓ આગેિાન થઈ ને ફરતા દે ખાય છે . તેમને સ્ટે જ પર બેસાડી
તેમના સન્માન કરિામાિં આિે છે.. અને ચનષ્ઠાિાન વ્યચિ ઠોકરો ખાઈ થાકી જાય છે.. ખોટા માગે ચાલનાર અને ખાઈ
બદે લા આ માતેલા સાિંઢ થોડી ઘણી ખેરાત કરીને દાનિીર નુિં ચબરૂદ પ્રાપ્ત કરે છે અને પોતાની જાતને ઘસીને કમાનાર
વ્યચિઓ પોતાની રીતે સત્કાયષ કરે તો પણ તેની નોિંધ સુદ્ધા લેિાતી નથી. જેને આદિષ માની િકાય તેિા મહાત્ા
ગાિંધી,, સરદાર િલ્લભભાઈ પટે લ, રાજેન્ર પ્રસાદ, અબ્દુલકલામ આઝાદ જેિા નેતાઓ દીિો લઈને િોધિા જઈએ તો
પણ મળે તેમ નથી. આથી નિી પેઢી પોતાના આદિષ તરીકે ચફલ્મના હીરો કે રમત ગમત જગત ની વ્યચિને પોતાનો
આદિષ માની તેનુિં અનુકરણ કરે છે અને થોડા સમયમાિં તેમની અસચલયત સામે આિતાિં એ આદિષ પણ ઝાિંઝિા ના
જળ સાચબત થાય છે.
ફિ રાજકીય ક્ષેત્ર કે સામાચજક ક્ષેત્ર ની િાત નથી,ધમષ ક્ષેત્ર માિં પણ ઘણુિં ખોટુિં ચાલી રહ્યુિં છે . આિારામ,,
રામ રહીમ, ચનમષલ બાબા કે રાધેમા જેિા કે ટલાક ખુલ્ લા પડ્યા પણ તેમની ચિરધ્ધ પણ હજુ કોઈ સજા થાય તેિા
પગલાિં લેિાયા નથી.. જેલમાિં પણ તેઓ પોતાના આશ્રમથી િધારે સારી બાદિાહી ભોગિે છે. અને િોટ બેન્ક ના
ચક્કરમાિં કોઈ િાસક આકરા પગલાિં લેિા તૈયાર નથી.. કે ટલાય ભગિાધારી જેઓ પોતાના આત્ાના કલ્યાણ માટે
સિંસાર છોડીને નીકળ્યા હતા તેમાિંના કે ટલાક રાજકારણમાિં પ્રિેિ લઈને હોદ્દાઓ ભોગિે છે અને તેમના માટે ચસક્યુચરટી
ગાડષ ની વ્યિસ્થા કરિી પડે છે. તો પછી આ ભગિા િસ્ત્રો માણસોની આિંખમાિં ધૂળ ઝોકિા પહેયાષ હિે??? શ્રદ્ધાળુ
ભાચિકો ને આમાિં કિં ઈ ખોટુિં લાગતુિં નથી પણ જે હકીકત નજર સમક્ષ આિે છે તે મુજબ તો આ હળાહળ ખોટુિં છે . સત્ય
અને ધમષ તથા ત્યાગના ઉપદે િ આપનાર કે ટલાય કથાકારો અને બાપુઓ,સ્િામીઓ ધનના ઢગલા પર આળોટતા હોય
છે. આપણી એક માનચસકતા છે "બધાું પોતાના કયાજ ભોગવશે" અને તે માનચસકતા ને આ કહેિાતા ધમષ પુરર્ો
િધારે ચગાિે છે અને પોતાની વ્યચિગત બાદિાહી સલામત રાખે છે .
આપણા ચજન્સ માિં રહેલા પાચરિાચરક સિંસ્કાર આપણને િધારે ખોટુિં કરિા દે તા નથી.આપણુિં સત્ય અને
ખોટુિં સમય અને જરૂરત પ્રમાણે બદલાય છે. ટર ે ન માિં સફર કરતાિં હોઈએ, ચટચકટ કન્ફોમથ ન થઈ હોય તો આપણે ટી.
સી. સાહેબને લાલચ આપીને જગ્યા મેળિિાની તજિીજ કરીએ છીએ. આપણે લાિંચ આપીને ખોટુિં કરીએ છીએ કે ટી.
સી. લાિંચ લઈને ખોટુિં કરે છે તેિુિં આપણને લાગતુિં નથી. આપણને જો ટી સી. જગ્યા ન આપે અને બીજાને આપે તો
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આપણે તરત ભ્રષ્ટાચાર િધી રહ્યો છે તેિી ડાહી અને સુચફયાણી િાતો કરીએ છીએ. આપણે વ્યિહાર અને ધમષ ને
અલગ અલગ રાખ્યા છે . વ્યિહારમાિં ખોટુિં કરતાિં આપણા મનમાિં જરા પણ ડિં ખ પેદા થતો નથી. આિા સિંજોગોમાિં કોઈ
આિુિં વ્યિહાચરક ખોટુિં ન કરે તો અન્યો ની નજરમાિં િેચદયો ગણાય.
૧૯૬૬ માિં હુ િં કે ચમકલ એચન્જચનયર થયો. નોકરીએ લાગ્યો. પણ ખોટુિં ચલાિુિં નહીિં અને કરિં નહી. ઘણી િખત
મારા સાહેબો અને હાથ નીચેના માણસો ને મારા આ અચભગમથી નારાજગી થતી. ૧૯૯૫ માિં મારી પોતાની ફે કટરી
ભાગીદારીમાિં અિંકલેશ્વર િહેરમાિં ચાલુ કરી. ત્યાિં તે િખતે િીજળી બોડષ ના સાહેબો જ વીજળી ની ચોરી કરિાની
ટે કચનક િીખિાડતા, આબકારી જકાત ના સાહેબો જકાત િગર માલ કે મ કાઢિો તે બતાિતા અને બચેલી જકાતમાિં
પોતાનો ભાગ લઈ લેતા,, પણ મને આ મગજમાિં બેસે નહીિં એટલે એિુિં કિં ઈ ખોટુિં કયુિં નહીિં અને અવ્યિહાર સાચબત
થયો.. પૈસા બનાિતા આિડ્યુિં નહીિં.. પચરિાર જનો ને પણ આ િાત ગળે ઉતરતી નહીિં. ૬૦ િર્ે બધુિં છોડીને ચનિૃિ
થિાનો ચનણષય કયો. એક િખત મારી ગેરહાજરીમાિં મારા કે ટલાક નજીક ના સગા સિંબિંધી અને ન્યાતના કે ટલાક
ચોિચટયા મીટીિંગ ભરીને બેઠા હતા. તેમાિં કોઈ એ મમરો મૂક્યો કે એ જમાનાના એચન્જચનયર પણ પૈસા બનાિતા
આિડ્યુિં નહીિં એટલે હિે ચફલોસોફી ની િાતો કરે છે. આપણે સૌ તો એટલુિં ભણ્યા પણ નહીિં તો ય આપણી પાસે
નાણાિંની રેલમછેલ છે . મારા કાને આ િાત આિી. ખોટુિં કરનારા પોતાને કે ટલા હોચિિંયાર અને સ્માટષ માને છે તેનો
પોતાની જાત પર થી ખ્યાલ આવ્યો. સદનસીબે મારા પત્ની અને મારા સિંતાનો મારા દરેક ચનણષયમાિં સાથે રહ્યા અને
આજે જીિન સિંધ્ યા િખતે એક આત્ સિંતોર્ નો અનુભિ થાય છે . સિંતાનો પણ ખોટા માગે નથી જતાિં તે પરમ કૃ પાળુ
પરમાત્ા નો સૌથી મોટો ઉપકાર.
સિંતાનો ખોટુિં ન કરે અને ન િીખે તે માટે ખૂબ નાનપણથી માતા એ તેની ધ્યાન રાખિી જોઇએ અને
ચપતાએ તથા પચરિાર જનો એ પોતાના ઘરમાિં પોતાના કાયષ અને િતષનથી દાખલો બેસાડિો જોઈએ.

Email id:- dhiru_t1806@yahoo.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_____________________________________________________________________
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ખોટુું …શબ્દ એક...િકાર અનેક...

કીપ્રતજ કોટક – થાિા
ખોટુું ... િબ્દ સાિંભળતા જ આપણા મનમાિં અનેક ચિચારો આિે છે. જેમકે કોઈ વ્યચિ દ્વારા ખોટુું
બોલવુું...કું ઈ ખોટુું કામ કરવુું... કોઈ વ્યપ્રિ સાથે કું ઈક આકપ્રમમક કે કુ દરતી રીતે ખોટુું થઈ ર્વુું... કે પછી ક્યાર ેક
કોઈને ખોટુું લાગી ર્વુું િગેર ે િગેર.ે
આમ, આ દરેક ખોટાની વ્યાખ્યા અલગ-અલગ હોય છે . દરેક ખોટુિં , ખરાબ કે નુકસાનકારક હોતુિં નથી. તે
સમય અને પચરચસ્થચત પર ચનભષર હોય છે. જેમ કે આપણા કિં ઈ ખોટુિં બોલિાથી કોઈનુિં સારિં થતુિં હોય અને સમાજ કે
અન્ય વ્યચિને નુકસાન ન થતુિં હોય તો તે ખોટુિં બોલિામાિં કિં ઈ જ ખોટુિં નથી.
ચાલો, સૌથી પહેલા િાત કરીએ, ખોટુું બોલવાથી થતા નુકસાનની...આજના જમાનામાિં છોકરાઓને
સમય અને પ્રેમની સખત જરૂર હોય છે. પણ, આજકાલના મા બાપ પાસે કામ ધિંધો, નોકરી કે ઘર ની જરૂચરયાત અને
જિાબદારી પૂરી કરિા પાછળ છોકરાઓ માટે સમય નથી હોતો. છોકરાઓ તેમના કયા અને કે િા ચમત્રો સાથે રહે છે
કે િુિં કરે છે? તે જોિાનો તેમને સમય નથી રહેતો. તેઓ ફિ પોતાના છોકરાઓને જોઈએ તેટલા પૈસા આપીને છૂટી
જાય છે . તેમની આ છૂટછાટનો ઘણા છોકરાઓ દુ રપયોગ કરતા થઇ જાય છે, અને તેઓ મા-બાપ સામે ખોટુિં બોલતા
થઇ જાય છે. તો તેઓનુિં ખોટુિં બોલિુિં, તે ખોટુિં છે .
હિે બીજી િાત કરીએ, ખોટા કામ કરવાથી થતી તકલીફ પ્રવશે... કોઈ વ્યચિ દ્વારા ખોટુિં કામ કરિાથી
તેના પચરિાર કે સમાજને નુકસાન થતુિં હોય તો તે ખોટુિં છે . જેમકે હમણાિં ચાલી રહેલી ચિશ્વની મહામારીમાિં અમુક
વ્યચિઓ અને કોમ દ્વારા આપણા પ્રધાનમિંત્રી ના લોક ડાઉનના આદે િનુિં ઉલ્લિંઘન કરિામાિં આવ્યુિં . તો તે વ્યચિગત
તથા સામાચજક રીતે ખોટુિં છે . તેમ જ આ મહામારીમાિં જે લોકો બહારગામથી આવ્યા હતા અને જેમણે સરકારને
જણાવ્યુિં ન હતુિં અને તેઓ ભારતમાિં ગમે તેમ ફરતા હતા જેને કારણે ઘણા ચનદોર્ વ્યચિને કોરોનાિાયરસ નો ચેપ
લાગ્યો અને તેમાિંથી કે ટલાક પચરિારજનોને પોતાના ચપ્રયજનોને ગુમાિિાનો િારો આવ્યો. ત્યારે તે વ્યચિઓએ
સમાજ માટે ખોટુિં કયુિં કહેિાય.
હિે આિીએ ત્રીજી િાત પર જે છે કુ દરતી રીતે ખોટુું થવા પ્રવશે... આપણે ઘણી િખત જોઈએ છીએ કે
કોઈ પચરિારની કોઈ વ્યચિનુિં આકચસ્મકરૂપે કે અકસ્માતમાિં મૃત્યુ થાય અથિા તો કોઈ વ્યચિને કામ ધિંધામાિં ખોટ
આિી જાય તો ત્યારે તે પચરિાર પર આિી પડેલ સિંકટ માટે આપણે તેને કુ દરતી રીતે તેમની સાથે ખોટુિં થયુિં એમ કહી
િકીએ.
આ બધી િાતો તો થઈ ખોટુું બોલવાની, ખોટુું કરવાની અને ખોટુું થવાની… હિે િાત કરીએ સૌથી
મહત્િની, જેની આપણે સૌથી િધારે ચચિંતા કરતા હોઈએ તે ખોટાની. એટલે કે કોઈને ખોટુિં લાગી જિુિં તે .જેમ કે
આપણા સમાજમાિં લગ્ન પ્રસિંગ હોય કે કોઈ પાટીનુિં આયોજન હોય કે કોઈ ધાચમષક પ્રસિંગો હોય ત્યારે આપણે આપણાિં
કુ ટુિંબીજનો તથા સ્િજનોને આમિંત્રણ આપતા હોઈએ છીએ. ત્યારે આપણા મનમાિં એ જ ચિચાર અને તૈયારી હોય છે
કે આપણે બધાને બરાબર માન સન્માન આપી િકીએ. જેથી કોઈને ખરાબ કે ખોટુિં ન લાગે તેની પૂરપ
ે ૂરી તકે દારી
રાખીએ છીએ. જાણતા-અજાણતા કોઈને ખોટુિં લાગી જાય તો તે વ્યચિ સાથેનો આપણો સિંબિંધ કદાચ તૂટી જિાનો
ડર હોય છેj.
પ્રમત્રો, ખોટુું એ દર ેક વખતે ખોટુું કામ નથી કરતો કયાર ેક સાચુું પિ કામ કર ે છે . દર ેક વખતે ખોટુું
લાગવુું એ નુકસાનકારક નથી હોતુું ક્યાર ેક ફાયદાકારક પિ હોય છે ... હુ ું મારી પોતાની વાત કરુું તો મને મારા
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પપ્પા દ્વારા આર્થી તેત્રીસ વર્જ પહેલા એક વાતનુું બહુ ખોટુું લાગયુું હતુું. ર્ે મારા માટે ખૂબ ર્ ફાયદાકારક
નીવડયુું છે . અમારી માટુું ગામાું મટે શનરીની નાની રીટે ઈલ દુ કાનમાું મેં નવુું નવુું ર્વાનુું શરૂ કયુું હતુું. ત્યાર ે એક
કામ મારાથી બરાબર ન થતા તેમિે મને કહ્ુું હતુું કે , " તુું દુ કાને આવતો ન જા, મારુું માથુું ફરી જાય છે ." તેમના
તે વાક્યથી મને ખૂબ ર્ ખોટુું લાગયુું અને મેં તે પ્રદવસે નક્કી કરી લીધુું હતુું કે હવે પછી હુ ું કું ઈક કરીને બતાવીશ
કે તેમને મારા વગર દુ કાનમાું એક પ્રદવસ પિ ન ચાલે!. તે પ્રદવસથી મે ખૂબ ર્ મહેનત કરી. તેમને દુ કાનમાું
ખૂબ ર્ સાથ આપ્યો અને ભગવાનની કૃ પાથી એવો પ્રદવસ પિ આવ્યો કે તેમને મારા વગર ર્રા પિ ચાલતુું
નહીું.
ત્યારબાદ ર્લારામ બાપાનુું નામ લઈને મેં મારો એક અલગ મટે શનરી હોલસેલ નો ધુંધો શરૂ કયો
અને તેમના સાથ સહકાર અને આશીવાજદથી હુ ું મારા ધુંધામાું ખૂબ ર્ સફળ થયો. આર્ે હુ ું ર્ે કું ઈ પિ છુું તે
તેમની વાતનુું ખોટુું લગાડીને તે વાત મનમાું રાખીને સફળ થવાની જીદ સાથે પુરવાર કયુું છે . માટે મારી માટે એ
ખોટુું લાગવુું તે ખૂબ ર્ ફાયદાકારક નીવડયુું.
માટે ચમત્રો, દરેક િખતે ખોટુિં લાગિુિં એ નુકસાનકારક નથી હોતુિં તે ક્યારેક મારી જેમ માણસને મજબૂત
બનાિિા અને સફળતાના રસ્તે લઈ જિા માટે પ્રેરણારૂપ પણ હોઈ િકે છે . એમાિં કાિંઈ ખોટુિં નથી.
Email id :- kirtikotak71@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

સાસ ની પીઠ ની પાછળ
આવું ખોટું બોલે છે
વહઓ,સાિે આવી
બધી વાતો…

જ્યારે કોઈ છોકરી લગન કરી ને સાસરે જાય છે તો એને સારી રીતે ખબર હોય છે કે ત્યાાં એક સ્ત્રી એવી હશે જેને
ખશ રાખવા માટે એને હાં મેશા વધારે મહેનત કરવી પડશે. હા તો અમે સાસ ની વાત કરી રહ્યા છે. એક વહ અને સાસ
એકબીજા ની સાથે બધા ની સામે કે ટલી પણ સારી રીતે રહી લે પરાં ત પીઠ ની પાછળ બાંને એકબીજા ના ક્તવશે ખરાબ
જરૂર બોલે છે. ખાસ કરીને જ્યારે નવી-નવેલી વહ લગન પછી પોતાના ફ્રે ન્ડ થી મળે છે સાસ ની બરાઈઓ ના પલ
બાાંધી દે છે. આમાાંથી વધારે પડતી વહ કે ટલીક કોમન વાતો કરે છે જે આ પ્રકારે છે.
પત્રી કરી શકે છે પણ હું નહીું
દરેક ઘર માાં કે ટલાક ક્તનયમ કાયદા હોય છે , એને જો એની વહ સહેજ પણ તોડી દીધા તો ઘર માાં મહાભારત
થઈ જાય છે. પરાં ત એમની લાડલી પત્રી કરે તો બધાં માફ થઈ જાય છે. સલમાન ખાન નાં ગીત છે ને “મે કર તો સાલા
કે રક્ે ટર ઢીલા હે” બસ આવી જ વાત અહીાંયા પણ લાગ થાય છે. વહ ને આ વાત ની ફક્તરયાદ રહે છે કે ઘર માાં પત્રીઓ
ની જેમ એમને સાંપૂણથ આઝાદી નથી હોતી અને ના એમને એવો પ્રેમ મળે છે.
સાસ નો બદલાતો વ્યવહાર
વહઓ ને આ વાત ની ફક્તરયાદ કરે છે કે એમની સાથે બધા ની સામે તો સારી રીતે રહે છે પરાં ત જ્યારે એ
બાંને ઘર માાં એકલા હોય ત્યારે એમનાં બીજાં સ્વરૂપ જોવા મળે છે. સમાજ ને સાંબાંધીઓ ની સામે તો એ મીઠી હોય છે
પરાં ત એકલા માાં કારેલા ની જેમ કડવી હોય છે.
દર ેક કાિ િાું ભૂલ કાઢવી
એક સાસ ઘર માાં ઘણા વર્ષો થી કામકાજ કરતી હોય છે . એટલા માટે બધા કામ માાં માસ્ટર હોય છે. આવમાાં
જ્યારે એક નવી વહ ઘર માાં કોઈપણ કામ કરે છે તો એના પરફે ક્ટ ન હોવા પર સાસ વારાં વાર એની ભૂલ કાઢતી રહે
છે. વહ ને આ વાત ખોટી લાગે છે અને બીજા ની સામે એમની બૂરાઈઓ કરવા લાગે છે.
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તમે ખોટુું લગાડી બેઠાું…

અલ્પા વસા – મુુંબઈ

શુું

સાચુ?િં િુિં ખોટુિં ? એનો આધાર વ્યચિગત માનચસકતા પર રહેલો છે. જેમ એક વ્યચિ માટે જે િાત સો
ટકા ખોટી જ હોય, તે િાત બીજી વ્યચિ માટે પચાસ ટકા જ ખોટી હોય, ને પચાસ ટકા સાચી પણ હોય. ને ત્રીજી
વ્યચિને તો એ િાતમાિં કિુિં ખોટુિં કે અજુ ગતુ લાગે જ નહી. આમ સાચા,ખોટાની કોઈ વ્યાખ્યા જ નથી. સૌ એ પોતાના
આત્ાની સજાગતા રાખિાની. મન જે કહે તે જ સાચુિં. ને જ્યાિં મન દુખાય તે બધુિં ખોટુિં .
ખોટુિં બોલીને જે બીજાને છેતરતા હોય છે તે પહેલા, સૌથી િધુ એ પોતાની જાતને જ છેતરતો હોય છે . જેને
પોતાની જાતને છેતરતા િરમ નથી આિતી એના જેિુિં બેિરમ બીજુિં કોઈ હોતુિં નથી. અને એ ખોટુિં બોલતા જેનુિં મન
જરાય ન ડખતુિં હોય તો સમજિુિં કે એ ખોટા રસ્તે જઈ રહ્યો છે . આમ,
ખોટુું બોલી પોતાની જાતને છે તરતા લોકો,
પોતાને ર્ રોર્ થોડુું થોડુું વેતરતા હોય છે .
સાચુિં બોલિાથી થનાર નુકસાન કરતા, ખોટુિં બોલિાથી થનારો ફાયદો પહેલી નજરે કદાચ મોટો અથિા સારો
લાગે, પણ છેલ્ લે તો એ િધુ ગેરફાયદો જ લઈને આિે છે. ખોટાને હમેિાિં છુપાઈને રહેિુિં પડે છે . એને સતત પકડાઈ
જિાનો ડર હોય છે. માટે ખોટુિં અલ્પજીિી છે .
મનમાિં ભાિે ને મુિંડી હલાિે. કે મુખમાિં રામ ને બગલમાિં છુરી. િુિં છે આ? આ બધુિં ખોટુિં . દરેક વ્યચિ ચહેરા
પર મહોરિં પહેરી ફરતા હોય છે . હોય કિં ઈ ને બતાિે કિં ઈ. દે ખાડા ને દિં ભની દુ ચનયામાિં બધા,
"ખોટુું ખોટુું મલકી લે છે . ને સેલ્ફીઓ પાડી લે છે ."
આ જમાનામાિં ચનકટતમ સિંબિંધોમાિં પણ હ્દયની ઉમી પર ખોટા સોનાનો ઢોળ ચઢાિિો પડે છે . આ આપણી
કે િી કમનસીબી છે કે , આજે િખાણ કયાષ િગર કોઈ ખુિ થતુિં નથી. અને ખોટુિં બોલ્યા િગર કોઈના િખાણ થતા
નથી. ખોટાને જોઈએ રોજ નીત નિા િાઘાિં, પણ તો ય ન બને એ સાચા જેિુિં સ્િરૂપિાન.
ધણાએ અનુભવ્યુિં હિે કે , ખોટુિં બોલિામાિં કરેલી ઉતાિળ, અને સાચુિં બોલિામાિં કરેલુિં મોડુિં , જીિનમાિં ઘણુિં
ઉપર નીચે કરી નાિંખે છે . સાચુિં બોલિાથી કોઈ આભ ફાટી પડતુિં નથી, પણ ખોટુિં પકડાય ત્યારે પચરણામ ખૂબ ગિંભીર
આિે છે . એ જીિનમિંત્ર બનાિી લેિો. છેલ્ લે, મારા એક મુિક સાથે ચિરમુ.િં
કરી મેં મશ્કરી થોડી, તમે ખોટુું લગાડી બેઠાું.
રમત થઈ બે ઘડીની ને, તમે મોઢુું બગાડી બેઠા.
ન બોલ્યામાું મેં જાણ્યા'તા એ નવ ગુિ, એ ખોટુું શુું છે ?
ને રાખી બુંધ મુઠ્ઠી મેં, તમે ખોટુું લગાડી બેઠાું.
Email id: - alpavvasa@gmail.com
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ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે

ચેતના ગિાત્રા. "ચેતુ" – મુુંબઈ

માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
માિસના ચહેરા પર કે ટલા મહોરાું,
પોતાના હૈયે એક ને હોઠે બીર્ુું ,
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
ખુદના ર્ સર્જ નહારને પિ બેપ્રમસાલ બનાવે,
આચર ે છે પ્રનત નવાનવા આડું બર,
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
કાુંપ્રચડો પિ હવે તને માને છે ખુદથી શ્રેષ્ઠ,
વધાર ે ઝડપથી બદલી શકે માનવી રું ગ,
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
મવાથજ માટે કર ે પોતાનાને ર્ કુ પ્રટલતાથી માત,
શતરું ર્ના મોહરા કહી ઉઠે , વાહ માનવ વાહ.
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
પરમ પ્રમત્રનો વેશ પહેરી અપાર પ્રવશ્વાસ ર્ગાડે,
ચૂપચાપ આવીને કે વો પીઠમાું ભોુંકે ખુંર્ર,
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
પોતાના મનની આકાુંક્ષાઓ ર્ો પૂરી ન થાય,
પૂર્વા માટે કે ટલા ઈશ્વર પિ બદલે,
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
માનવના અગપ્રિત અવગુિોને ક્ષમા બક્ષીને,
સુધરવા માટે િભુ વરસાવે કૃ પા અપરું પાર,
એને અવગિીને પિ
માનવ કે વી કમાલ કર ે છે , ખોટુું કરીને ખરુું ઠરાવે છે .
Email id: - ganatrachetna@gmail.com
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ખોટા નુું સત્ય…

સુપ્રચતા ભટ્ટ "કલ્પનાના સૂર " – અમદાવાદ
ખોટુું બોલીને મોટા થનાર પગપ્રથયું પિ ચઢી શકતા નથી, અને
સત્ય બોલીને મોટા થનાર કે ટલાય ઊુંચા પ્રશખરો સર કરી જાય છે .

દર ેક વ્યચિને અપેક્ષા હોય છે કે

તેની સાથે હિં મેિા સાર જ થાય. તેનુિં જીિન ખૂબ જ સરળતાથી પાર પડે

પણ િુિં આપણે આપણા જીિનને િધુ મા િધુ મૂલ્યવાન અને મજબત બનાિિા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ? એ પ્રયત્નમાિં
આજે મારે ખોટાડા ચિિેર્ િાત કરિી છે. ક્તમત્રો, દક્તનયા હિં મેિા ભરોસા પર ચાલતી હોય છે , જો ભરોસા જેિો િબ્દ
ના હોત તો દુ ચનયા આગળ ચાલી જ ના િકે . દરેક સબિંધમાિં ચિશ્વાસની લકીર મહત્િનો ભાગ ભજિે છે .કોઈ તમારા
ઉપર આિંખ બિંધ કરીને ભરોસો મૂકે અને તમે તેની સાથે ખોટુિં કરો તો િુિં ફરીિાર તે તમારી સામે આિિે? એ તો ઠીક
પરિં તુ તે પછી તે દરેક વ્યચિને તે નજરથી જ જોિે અને આમ જીિનમાિં નકારાત્કતાની લાગણીઓનો િધુ ફે લાિો
થિે. સત્ય એક િાર બોલી ને ખરાબ થઇ જિુિં સાર પરિં તુ િારિં િાર ખોટુિં બોલીને સારા થિાનુિં નુકિાન ભરપાઈ થઈ
િકતુિં નથી. પાપનો ઘડો ગમે ત્યારે છલકાઈ જાય જ છે.આજ નહીિં તો કાલે સત્ય બહાર આિી જ જાય છે , અને તે
કુ દરતનો ચનયમ છે. કુ દરત એિી પચરચસ્થચતનુિં ચનમાષણ કરે કે તમારે િરણાગક્તત સ્િીકારિી જ પડે અને તે પચરચસ્થચત
ખૂબ જ જચટલ હોય છે. વ્યચિ બીજાની નજરમાિં તો ઉતરી જ જાય છે પરિં તુ પોતાની નજરમાિં પહેલા ઉતરી જાય છે
અને પછી તેને તેમાિંથી બહાર કાઢિુિં બહુ જ મુશ્કે લ છે .
ખોટાડા ચિિેની એક માન્યતા એમ પણ છે કે વ્યચિએ સિંજોગો અનુસાર સાચુિં ખોટુિં બોલિુિં જોઈએ. એ
િાત હુ િં સ્િીકારિં છુિં, પરિં તુ ચમત્રો, તેની પણ મયાષદા કે ટલી? કે ટલા સમય સુધી તમે આમ કરી િકો? તેનો મતલબ એ
થયો કે તમે સામેિાળા વ્યચિ ને પ્રોત્સાચહત કરી રહ્યા છો, કોઈ નો ખોટો બચાિ કરીને તેને જીતાડિાથી તમે જ તેની
ચજિં દગી બગાડી રહ્યા છો તેમ થયાં.જો કોઈ ખોટુિં છે તો તેને સમજાિો કે આ યોગ્ય નથી, હુ િં તને સાથ આપીિ પરિં તુ
ખોટા કામમાિં નહીિં. જો તમે એકિાર ખોટુિં ચાલlિી લીધુિં તો તે વ્યચિને તેની આદત પડી જિે અને તેનુિં કારણ માત્રને
માત્રે તમે જ હશો. તે નક્કી છે. અમુક ખોટા ચનસ્િાથષ અને અમુક ખોટાડા ખૂબ જ સ્િાથષથી ભરેલા હોય છે. આજ કાલ
દુ ચનયામાિં લોકો પોતાના ફાયદા માટે ગમે તે હદ સુધી જાય છે . એ ખોટુિં બોલતા થોડુિં પણ ચિચારતા નથી અને પોતાનુિં
એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

22

કામ પાર પાડે છે. અને ખોટુિં બોલીને કરિામાિં આિેલુિં કાયષ ક્યારેય સફળ થતુિં નથી તેમાિં સત્યની થોડી પણ ઝાિંખી
દે ખાતી નથી. એક ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પણ સામાન્ય વ્યચિ જેની તેને કોઈ તાલીમ જ નથી લીધી તેને તમે એક
િગષખિંડ આપી દો. હા, તે બાળકો સામે જઈને ઊભો જરૂર રહેિ,ે પરિં તુ એક ચિક્ષક તરીકે ની તેની જે ભૂચમકા છે તે
િાસ્તચિકતામાિં નહીિં ચનભાિી િકે . અમુક િસ્તુ, વ્યચિ કે પચરચસ્થચતમાિં ખોટાડુ ખૂબ જ નક્કર છે . તે ગમે ત્યારે સામે
આિી ને ઉભુિં રહી જ જાય છે તેથી જ કહુ િં છુિં બની િકે ત્યાિં સુધી ખોટા થી સો માઇલ દૂ ર રહો.
કહેિાય છે કે નાના બાળકો ભગિાનનુિં સ્િરૂપ હોય છે . પાિંચ િર્ષ સુધી તેમને સાચા ખોટાની કઈ જ સમજ
નથી હોતી. તે મનમાિં આિે તે બોલી દે છે, પછી ચિચારતા નથી કે તેનુિં િુિં પક્તરણામ આિિે. પરિં તુ ચમત્રો, તેમાિં તેમનો
કોઈ જ સ્િાથષ હોતો નથી. તેઓ તો સ્િાથષ િબ્દથી જ પચરચચત નથી. તેઓ બસ પોતાની મસ્તીમાિં હોય છે , તો આ
બાબત ને ખોટાડા સાથે કોઈ લેિા દે િા નથી. આ ખૂબ જ હળિી બાબત છે, બીજી વાત માર ે ભગવાન મવરૂપ
ડૉક્ટર પ્રવશે કરવી છે . અમુક પપ્રરપ્રમથપ્રતમાું દદીને અમુક વમતુઓ ર્ કહી શકાય. નહી તો તેની પપ્રરપ્રમથપ્રત વધુ
ગુંભીર બની શકે તો આપિે ડૉક્ટર બાબતે પિ હકારાત્મક થવાની ર્રૂર છે . ઉપરાુંત વ્યપ્રિ ની ઉુંમર થવા
લાગે ત્યાર ે ઘિી બધી વમતુઓ તે ભલવા લાગે છે , કોઈ વ્યપ્રિએ ખાવાનુું આપ્યુું હોય તો પિ તે બીજાને એમ
કહે છે કે મને આર્ે ર્મવાનુું મળયુું નથી. આમ આવા અનુભવો ર્ેના ઘરમાું મોટે રાઓ હશે તેમિે ચોક્કસ થયાું
હશે. તો આમ આ ખૂબ ર્ સામાન્ય અને કુ દરતી વમતુ છે . તેને ખોટા સાથે ના ર્ોડી શકાય.
તો ચમત્રો, આજે આપણે ખોટુિં િબ્દને લઈને ઘણી િાતો કરી ખોટુિં ક્યાિં ચલાિી લેિાય અને ક્યાિં ના ચલાિી
લેિાય. અમુક સિંજોગો જ્યાિં સુધી તમને મજબુર ના કરે ત્યાિં સુધી સત્યની જ રાહ પર ચાલો તો ઘણુિં સાર. કહેિાય છે કે
સત્યની રાહ પર બહુ ભીડ નથી હોતી. સાચો માણસ હિં મેિા બીજા વ્યચિઓ કરતા અલગ તરી આિે છે . તેનુિં વ્યચિત્િ
હિં મેિા નોખુિં જ દે ખાય છે. અને તે એક સુિંદર ઘર, સમાજ અને રાષ્ટર માટે પાયાની બાબત છે .
ર્ો ને કે ટલી ભીડ છે ખોટાડાની રાહમાું,
હુ ું એકલો પ્રનરાુંતે ઉભો છુું સત્યની નાની હરોળમાું.
Email id.: - suchitabhatt24@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ખોટું ખેલવું

પષ્પા મકશોર ગાલા - ખાર
"રિતનો પણ મનયિ છે , જો ખોટું રિો તો હાર મનમિત છે .” આિ, તો ખોટું , અિક જઠું , કપટ એવા
ધણા પ્રકાર છે . અમક બોલવામાાં વપરાય, અમક વસ્તઓમાાં વપરાય તો આજે આપણો ટોક્તપક છે "ખોટું ."
આ સાંસારમાાં અમક જગયા એવી છે , જ્યાાં તમે ખોટાં બોલો તો પાપ ન લાગે. જેમ કે તમારા ઘરે માંગળ કાયથ હોય અને
કોઈ અમાંગળ ઘટના બની ગઈ હોય એને છપાવવા માટે ખોટાં બોલો તો એ ખોટાં ન કહેવાય. ગણેશનાં ગીત ગાતા
હોઇએ, માતાજી નો થાળ ધરાવતા હોઈએ અને આપણે થાળ ગાઈએ કે ભયો સગમોતીએ પરાં ત મોતી હોય નહીાં
માતાજી ને થાળમાાં છપ્પન ભોગ-ગાંગાજળ બધાં ગાઈએ પરાં ત હોય નહીાં. ત્યાાં ખોટાં ના કહેવાય. સેલ્સમેનની નોકરી
કરતો માણસ, શેઠ ને કમાણી આપવા ખોટાં બોલે તો એને ખોટાં ન કહેવાય. સ્ત્રી, બ્રાહ્મણ અને ગાયની રક્ષા માટે ખોટાં
બોલે તો એ ખોટાં ન કહેવાય. અથાથત સારા કાયથ માટે બોલેલાં ખોટાં એ ખોટાં નથી.
પરર્ષ, પક્તરવારની ભલાઈ માટે પત્નીથી ખોટાં બોલે અને પત્ની સાંતાનના ક્તહત માટે ઘરની ભલાઈ માટે ખોટાં
બોલી થોડી બચત કરે તો ખોટાં ન કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પ્રેમને ટકાવી રાખવા અને ખબર ન પડે એના માટે
ખોટાં બોલે તો ખોટાં ન કહેવાય. જો આપણા ખોટાં બોલવાથી કોઇને નકસાન ન થતાં હોય તો એ વ્યવહાક્તરક કહેવાય.
આજે મીક્તડયાના યગમાાં લોકો ખૂબ જ ખોટાં કરે છે. જેમ કે ખોટા પ્રોફાઈલ, ફે સબક એકાઉન્ટ અને ટે કનોલોજીથી
ચહેરાની બદલી કરી બદનામી ભયું પોસ્ટ કરે. ખોટી અફવાઓ ફે લાવે. અરે! કોઈ વ્યક્તિને ક્યારેક મરવાનો વારો
આવશે એ પણ ક્તવચાર ન કરે. એવા લોકો સામે પગલાાં લેવા જૉઈએ. કારણ કે "સચ જબ ઘર સે મનકલતા હૈ તબ તક
જઠ્ આધી દમનયા ગિ ચૂકા હોતા હૈ."
એક દ્રષ્ટાાંત એક મહાત્મા સાંત હતા અને એ ખૂબ જ જ્ઞાની હતા. એક વખત એક માણસ એમની પાસે આવે
છે અને પોતાનો ગનો કબૂલ કરે છે. ત્યારે સાંતે કહ્યાં કે તે શાં કયું ત્યારે પેલા માણસે કહ્યાં કે મેં કોઈને બદનામ કરવા ખોટા
સાંદેશા ફે રવ્યા અને એને ખૂબ જ નકસાન થયાં છે. પરાં ત મને હવે અફસોસ થાય છે અને મારે એની માફી માાંગવી છે.
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ત્યારે ગરજીએ કહ્યાં કે એક ટોપલીમાાં પક્ષીના નાના નાના ઉડે એવા પીાંછા ભરી આવ અને જ્યાાં હવાનો વેગ વધારે
હોય એવી જગયાએ ઉડાડીને મારી પાસે આવ. આ બાજ પેલો માણસ જેમ મહાત્મા એ કીધાં એમ હલકા ફર પીાંછા ની
ટોપલી ભરી હવામાાં ઉડાડી આવ્યો અને પછી મહાત્મા પાસે આવી કહ્યાં કે , "તમે જે કીધાં એવાં કરી આવ્યો" ત્યારે સાંતે
કહ્યાં" હવે હાં જેમ કહાં છાં એમ કર. આ ટોપલી લઇ જા અને બધા પીાંછા પાછા ભરી આવ ત્યારે પહેલો માણસ મહાત્મા
ને કહે છે , "એ કે વી રીતે શક્ય છે ? એ તો હલકા હોવાથી હવામાાં ક્યાાંય દર દર સધી ઉડી ગયા છે. એ તો કાયથ અશક્ય
છે. ત્યારે મહાત્માએ માણસને સમજાવ્યાં કે આવી અફવા ખૂબ જ ઝડપથી ફે લાય છે. એને પાછી લઈ શકતા નથી. માટે
અફવાઓથી દૂ ર રહેવાં.
સારાુંશ:આવી અફવા ફે લાવનાર ખૂબ જ ખોટાં કરી રહ્યા છે. એમ તો કોટથ -કચેરીને ન્યાયની દે વી કહેવામાાં આવે છે
અને ત્યાાં ગીતાના સોગાંદ ખાઈને પણ ખોટાં બોલે છે. એટલે તો ન્યાયની દે વીએ આાંખે પાટા બાાંધ્ યા છે. છતાાં પણ ન્યાય
તો થાય જ છે. કારણ કે ન્યાય અને સમાધાનમાાં ફરક છે. સમાધાનમાાં બાંનેનાં ક્તહત હોય છે. જ્યારે ન્યાયમાાં એક ને
અન્યાય થાય છે. પરાં ત કાયદાના ક્તહસાબે એ પણ ખોટાં ન કહેવાય.
ઘણી વખત આાંખે ક્તનહાળે લાં દ્રશ્ય પણ ખોટાં હોય છે. એક માણસ પક્ષીઓને દાણા ખવડાવી રહ્યો છે. જ્યારે
બીજો માણસ પથ્થર મારી રહ્યો છે. હવે આપણને તો દાણા ખવડાવવાળો દયાળ લાગશે. પથ્થર મારવા વાળો ક્રૂર
લાગશે. પરાં ત અહીાંયા પક્તરક્તસ્થક્તત કાં ઇક અલગ છે . દાણા ખવડાવવા વાળો પારધી છે . જાળ ક્તબછાવવાનો છે અને એની
જાણ પહેલા માણસને થઈ ગઈ છે. એટલે પક્ષીઓને બચાવવા પથ્થરા મારી ઉડાડી રહ્યો છે. આવી પક્તરક્તસ્થક્તત ઘણી
વખત આપણા સાંજોગોમાાં પણ આવે તારા અનમાન નહીાં લગાડવાનાં. સીધાં પૂછી લેવાનાં કારણ કે , "અનિાન ગલત
હો સકતા હે લેમકન અનભવ નહીું."
"કોઈ ટોપી તો કોઈ અપની પઘડી બેચ દે તે હૈ ,
મિલે અગર ભાવ અચ્છે તો લોગ ખરશી બેચ દે તે હૈ ,
તવાયફ મફરભી અચ્છી હૈ મક વો સીમિત હૈ કોઠે તક,
કોઈ પલીસવાલા ચૌરાહે પર વદી બેચ દે તા હૈ ".
આપણા દે શમાાં ભ્રષ્ટાચાર એટલો વધી ગયો છે કે દે શને ભ્રષ્ટાચારીઓએ પોતાની ક્તતજોરીઓ ભરી કાં ગાળ
બનાવી દીધો છે અને આ ભ્રષ્ટાચારની શરૂઆત કાં ઈક આવી રીતે થતી હોય છે.
નાનું દ્રષ્ાુંત:- જમથન રાજા ફે ડરીકની વાત છે. રાજા ફે ડરીક તેમના ૧૦૮ ચનાંદા સાથીઓને તાત્કાક્તલક સભામાાં
બોલાવીને કહ્યાં આપણાં રાજ્ય સમૃદ્ધ છે. અઢળક આવક છે. છતાાં આપણા રાજ્યમાાં આટલી ગરીબી કે મ છે. એક પછી
એક ઘણાાં કારણો રજૂ થયા, પરાં ત રાજાને સાંતોર્ષ ન થયો. એક વૃદ્ધ ઊભો થયો, કહ્યાં કે મહારાજ મને એક બરફનો ટકડો
આપો. વૃદ્ધ બાકીના ૧૦૭ સભ્યો ને ઉદ્દેશીને કહ્યાં પછી એક હાથમાાં લઇ છેલ્ લે ૧૦૭ માાં સભ્યો સધી પહોાંચાડો. અરે થયાં
શ?ાં ૧૦૭માાં સભ્ય સધી પહોાંચતા ટકડો પાણી થઈને પીગળી એક ગયો હતો. રાજાની આાંખ ખૂલી ગઈ. એને સમજાઈ
ગયાં કે આમ જનતા સધી પહોાંચે ત્યાાં સધીમાાં યોજનાનાં પાણી થઇ જાય છે અને બધા સેરવતા થઇ જાય છે.

TABLE 1

અથાિત: આવા ભ્રષ્ાચાર ખોટા છે જે અટકવા જોઈએ.
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ક્રાઈમ ર્ગતમાું ખોટી
વ્યપ્રિની ઓળખ

પૂવી મોદી મલકાિ - યુ.એસ.એ
मैने भी सोचा की झूठ बोलकर आज यह समुंदर पार कर लूूँगी,
पर सच की एक छोटी सी लहेर ने आके मझे ही डूबा दीया
આ ચિર્ય િરૂ કરતાિં પહેલાિં પિંચતિંત્રની િાતાષ તરફ જઈએ. જેમાિં એક ગધેડા અને કુિં ભારની િાત કરિામાિં આિી
છે . ગધેડો એકિાર અકસ્માતનો ભોગ બને છે પણ તેનાિં આ અકસ્માતને કારણે તેની પીઠ પર પર લાદે લ િજન ઓછુિં થઈ
જાય છે . આ અકસ્માતે ગધેડાને બહાના કરતો કરી દીધો અને િારિં િાર ખોટુિં ચિચારતો કરી દીધો. જ્યારે કુિં ભારને આ િાતનો
ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે તેણે ગધેડાને એિી સજા કરી કે ગધેડો સીધોદોર થઈ ગયો. ચમત્રો,આ તો કે િળ એક િાતાષ છે , પણ આ
દુ ચનયામાિં એિા ઘણાિં લોકો છે જેઓ કામ ન કરિા માટે અથિા તો ચિચિધ કારણસર ઘણાિં બહાના કાઢતાિં હોય છે કે ખોટુિં
બોલતાિં હોય છે . આમ તો માણસ ખોટુિં કે મ બોલે છે તેનુિં સાચુિં પ્રમાણ ક્યારેય બહાર આવ્યુિં નથી. ને જોિાની િાત એ કે ,
મોટાભાગે સૌથી િધુ ખોટુિં બોલિાની પ્રચતચક્રયા મે ભારતમાિં જ જોઈ છે . કોઈપણ કારણ હોય પણ તે કારણને માટે યોગ્ય
જિાબ દે િાને બદલે મોટે ભાગે ગોળ ગોળ જિાબ દે તાિં અને મૂળ િાતને ફે રિી ફે રિીને એક્સપ્લેન કરનારા ઘણાિં લોકોને મે
જોયા છે . માટે સાચુિં કોણ છે ? ને ખોટુિં કોણ છે ? તે પ્રશ્ન જ એ એક ગૌણ પ્રશ્ન છે તેમ હુ િં માનુિં છુિં. બીજી રીતે જોઉિં છુિં તો ખ્યાલ
આિે છે કે , કદાચ દરેક વ્યચિ તેમની રીતે સાચો છે , કારણ કે દરેક પાસે પોતપોતાનુિં કારણ હોય છે . તેમ છતાિં ક્યારેક એિુિં
યે બને છે કે અમુક લોકોને ખોટુિં બોલિાની આદત જ હોય છે . કોઈક પોતાની પચરચસ્થતી છુપાિા પ્રયત્ન માટે ખોટુિં બોલે
છે તો, કોઈક સત્યને બહાર લાિિા ખોટુિં બોલે છે . કોઈકને ખોટુિં મજબૂરીથી બોલિુિં પડે છે , કારણ કે જે સિંજોગ, સમય અને
િાતચીત ચાલે છે તે ત્રણેયને તે હેન્ડલ નથી કરી િકતો. પ્રાચીન કાળમાિં વ્યચિ ખોટુિં ન બોલે તે માટે પિંચમહાભૂતની સાક્ષી
લેિડાિિામાિં આિતી હતી. આ સમય ચિત્યા પછી ઘરમાિં ચબરાજતાિં દે િોની િાખ લેિડાિિામાિં આિતી, મધ્યકાલીન યુગમાિં
દે િોનુિં સ્થાન તે સમયના સિંતોએ લીધુિં અને અિંતે ઘરના ચપ્રયજનોમાિં સમાઈ ગયુ,િં તેથી કહેિાય છે ને કે , “તને મારા સમ જો
તું ખોટુ ું બોલે તો...”
આ ઉપરોિ કહેિત સાથે એક જૂ ની િાત યાદ આિી ગઈ. ઘણાિં િર્ો પહેલા હુ િં મારા દીકરા સાથે જિં ગલ સ્કાઉટ
કે મ્પમાિં ગયેલી. લગભગ ૫૦ ચકડ્સ િચ્ચે અમે ૮ પેરન્ે ્સ હતાિં. અમારા બધાિંને ભાગે કોઈને કોઈ એકટીિીટી િહેંચાયેલી હતી.
આિી જ કોઈ એકટીચિટી દરમ્યાન હુ િં અને બીજા બે પેરન્ે ્સ બ્લેકબેર એ્લે કે પુખ્ તિયનાિં રીિંછ િચ્ચે ફસાઈ ગયેલ. તે
િખતે ૯૧૧ ને કોલ કરી અમે તેમની મદદ માિંગી હતી. આ આખા બનાિમાિં જે ધમાલ થઈ તે ધમાલને હુ િં િર્ો સુધી એક યાદ
રૂપે િાગોળતી રહી. ૨૦૧૪ માિં જ્યારે મારી જોબ હોચસ્પટલમાિં લાગેલી ત્યારે મારી સાથે કામ કરતી એક ચમત્ર સાથે આ યાદ
ઉપર િાત થયેલી. મારી આ િાતને જાણતી મારી એ ચમત્રએ એક ચદિસ આજ િાત તેમનાિં એક ચમત્ર પાસે કહેવડાિી. િાત
પૂરી થયાિં પછી તે ચમત્ર મારી ચમત્રને કહે કે , સઝે ન, પૂિી સાચુિં કહે છે . આ સાિંભળી ને મને આશ્ચયથ થયાં! મે કહ્યુિં સાચુિં બોલુિં
છુિં? એનો અથષ િુિં થયો? ઓફકોસષ હુ િં સાચુિં જ કહુ િં છુિં! આ પ્રસિંગ થયો હતો અને એમાિં ખોટુિં બોલિાનુિં કોઈ કારણ જ નથી.
તો આપ એમ કે મ કહો છો? ત્યારે મારી ચમત્ર મને કહે કે , when you were a talking, he was studying your face.
મારી ચમત્રની તે િાત પણ મને બહુ આશ્ચયષ પમાડી ગઈ. અિંતે ખ્યાલ આવ્યો કે તેઓ એક સાયકાક્તસ્ટર ક છે . િાત કરતી િખતે
મારા ચહેરા પર ઉઠતી પ્રત્યેક લકીરો નો જે પ્રસિંગ મેં જોયો છે તે પ્રસિંગને િણષિતી િખતે જે રીતે આિંખની મૂિમેન્ટ થાય છે
તેને, ચહેરા પર આિતાિં ભાવ, તે ભાવ ને અને તે સમયને તેઓ માપી રહ્યાિં હતાિં. આજે આ પ્રસિંગ લખતી િખતે ખ્યાલ આિે
છે કે , એ ચદિસે હોચસ્પટલમાિં જોબ કરતી િખતે મારિં પણ સ્કે ચનિંગ થતુિં હતુિં. બીજી રીતે કહુ િં તો ખૂબ એકાગ્રતાથી તેઓ મારી

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

28

િાતનુિં અને મારા હાિભાિની સમીક્ષા કરી રહ્યાિં હતાિં. આ તો એક નાનકડી િાત છે પણ મોટાભાગે ખોટુિં બોલનાર વ્યચિનુિં
જુ ઠે ય પકડાઈ જ જતુિં હોય છે . અગર મારી જ િાત કરિં તો એ ચદિસનો અનુભિ થોડો અલગ રહ્યો હતો, તે ચદિસે હુ િં એમની
પાસેથી જૂ ઠ પકડિાની અમુક રીતે ય સમજેલી. ચાલો, આજે એ જ િાતમાિં અને એ જ સમયમાિં આપને ફરી લઈ જાઉિં.
શારીપ્રરક સમીક્ષા: ૧) ર્ે વ્યપ્રિ ર્ૂ ઠ બોલે છે , તે નર્ર થી નર્ર મેળવી શકતો નથી.
૨) આ ર્ૂ ઠી વ્યપ્રિને જ્યાર ે કોઈ વાત કે વમતુને પ્રરલેટેડ િશ્ન પૂછવામાું આવે તો તે વાતને ટાળવા િયત્ન કર ે છે
અથવા વાતને ફે રવવા િયત્ન કર ે છે .
૩) ર્ે વ્યપ્રિ ખોટુ ું બોલે છે તે વ્યપ્રિનાું હાવભાવિાું ફરક આવે છે અને તેનો ચહેરો પણ ભાર ે થઈ જાય છે .
૪) ર્ે વ્યપ્રિ ખોટુું બોલે છે તે વારું વાર પોતાનાું ચહે રાને કે માથાને કે વાળને મપશજ કર ે છે અને પોતાની જાતને છુપાવવા િયત્ન
કર ે છે .

૫) ખોટુ ું બોલનાર વ્યપ્રિનાું માથા પર પરસેવો દે ખાય છે , તે પ્રવચારતો રહે છે કે આ વાત આપમેળે ફે રવાઇ જાય તો
સારુું, અથવા કોઈ આવીને ફે રવી દે તો સારુું.
૬) તે વ્યપ્રિને ગભરામિ થાય છે અને મગર્ પર ભાર વધે છે .
૭) ખોટુ ું બોલવાનો િયત્ન કરતી વ્યપ્રિનાું શ્વાસ સામાન્ય ગપ્રતથી થોડા તેર્ ચાલે છે , કારિ કે તે ઘણો ડર ેલો હોય
છે અને આ ડર ર્ તેનુું ર્ૂ ઠ પકડાઈ ન જાય તે માટે અન્ય ર્ૂ ઠ બોલાવે છે .
૮) ખોટુ ું બોલનાર વ્યપ્રિ હા એ હા કરતી વખતે પોતાની નર્ર સતત બદલતો રહે છે અથવા બહાના કાઢે
છે .ઘિીવાર એવુું યે થાય છે કે , ફરી એ ર્ વાત કહેવા માટે કહેવામાું આવે ત્યાર ે તે મૂળભૂત વાતને ર્ ફે રવી કાઢે છે .
ઉપરોિ કહી તે મારી પ્રમત્ર સુઝેનનાું તે પ્રમત્રએ કહેલી વાત હતી, પિ હાલમાું ર્ ઈપ્રન્ડયા ટૂ ર દરમ્યાન માર ે
અમદાવાદમાું રહે તાું એક IPS ઓપ્રફસર મી. એચ સાુંગાિી સાથે થયેલુું. એિનુું માનવુું હતુું કે , અમારા ર્ેવા િપ્રશપ્રક્ષત
થયેલ પોલીસ પિ ઘિીવાર ચહેરાનાું ભાવોથી એ વ્યપ્રિનુું ર્ૂ ઠ પકડી શકતી નથી પિ ર્ે વ્યપ્રિ ર્ૂ ઠ બોલે છે
તેની ચાલમાું કોઈ ઠહેરાવ હોતો નથી, ક્યાર ેક ગભરાટથી તેઓ ગેં ...ગે... ફે ...ફે થતાું હોય છે તેથી અમને તરત ખ્યાલ
આવી જાય છે . પિ સામાન્ય જીવન ની વાત કરીએ તો બેન, આર્કાલ લોકો એટલાું આસાનીથી ખોટુું બોલતાું થયાું
છે કે શુું વાત કરવી. લોકો એમ ર્ માને છે કે ખોટુું બોલવુું તે આસાન છે અને તેઓ તેમને પ્રવશ્વાસે ય હોય છે અને આ
બાબતે તેઓ ખૂબ દલીલે ય કરતાું હોય છે પિ આ લોકો એ નથી જાિતાું કે , તેઓ જ્યાર ે ર્ૂ ઠ બોલવાનો િયત્ન
કરતાું હોય છે ત્યાર ે ક્યાર ેક તેમનો અવાર્ે ય સાથ નથી દે તો તો. ક્યાર ેક સમયે ય સાથ નથી દે તો. કારિ કે તે સમય
પછીનો આવનારો સમય આ વ્યપ્રિ ખોટુું બોલતી હતી તેની સાક્ષી પૂરાવી દે છે . બેન ઘિીવાર એવુું યે બને છે ર્ે
તે વ્યપ્રિ સાચુું બોલે છે કે , ખોટુું તે બાબત અમને અમારા ઇન્ફોમજલ બતાવી દે છે . આથી અમે એટલી પૂછપરછ કરીએ
છીએ કે ક્રાઇમ કરનાર વ્યપ્રિ ટપ ટપ બોલવા લાગે છે અને કોઈવાર ર્ો તે બોલે ર્ નહીું તો અમાર ે અુંતે કોટજ ની
મદદથી નાકોટે મટ મશીનનો આધાર લેવો પડે છે . આ મશીન - નાકોટે મટ ર્ કહેવાય છે કે બીર્ુું કશુું તે યાદ નથી,
તેથી આ બાબતમાું ર્ો કોઈ ભૂલ થતી હોય તો વાુંચકપ્રમત્રોની માફી માુંગુ છુ.

એક અમેચરકન સિે પ્રમાણે સામાન્ય રીતે લગભગ ૩૦ ટકા લોકો એિા હોય છે , જેઓ િારીચરક સમીક્ષા
ઉપરથી ઓળખિા પ્રયત્ન કરે છે. ૨૦ ટકા એિા લોકો હોય છે , જેઓ પોતાની સામે થઈ રહેલ જૂ ઠને ય પકડી િકતાિં
નથી. બીજા ૧૫ ટકા લોકો એિા હોય છે, જેઓ સામેિાળી વ્યચિની બોલી ઉપરથી જ ઓળખી જાય છે કે , સામેની
વ્યચિ ખોટુિં જ બોલી રહી છે. પણ, તેઓ કિુિં કરી િકતાિં નથી. બસ, તેઓ ચૂપ રહે છે. હિે બાકીના ૩૫ ટકા લોકો
એમ ચિચારે છે કે ખોટુિં બોલિુિં એ આપણાિં સિંજોગનો એક ભાગ છે . જેમાિં આિુિં ચાલ્યાિં કરે છે અને સાચુિં બોલી ખરાબ
થિુિં તેના કરતાિં ખોટુિં બોલી સારા થિામાિં િધુ મજા છે.
અુંતે: हमारे बहोत सारे दुःख जूठ के भ्रमोुं पर ही जीवित रहेते है , इसी वलये हम
उनके पीछे दौड़तें ही रहेते है और जीिन की िास्तविक पहेचान छोड़ दे ते है ,
वकन्त यथाथथ की एक छु अन सामने आते ही सारे जूठ और भ्रम ों का आइना टू ट जाता है
Email id.: - purvimalkan@yahoo.com
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મારી સાથે ખોટુું કરીને એિે મોટી ભૂલ કરી છે

કૃ ષ્ણકાિંત ઉનડકટ – અમદાિાદ

કહેં પ્રકસ સે હમારા ખો ગયા ક્યા,
પ્રકસી કો ક્યા કી હમકો હો ગયા ક્યા,
ખુલી આુંખોું નર્ર આતા નહીું કુ છ,
હર એક સે પૂછતા હૂ ું વો ગયા ક્યા.
-અખ્તર સઇદખાન
આપણે બધા સિંબિંધોને જીિીએ છીએ. સિંબિંધો જીિિંત હોય છે . સિંબિંધો ધબકતા હોય છે . સજીિન સિંબિંધોની
એક અનેરી સુિાસ હોય છે. સિંબિંધોની સુગિંધ આપણા જીિનને મહેકાિે છે , આપણા આયખાને અજિાળે છે . સિંબિંધો
િગર જીિન િક્ય જ નથી. એકલો માણસ જલદી મૂરઝાઈ જાય છે . સિંબિંધો સુખનુિં કારણ હોય છે. કોઈ આિે અને બધુિં
ગમિા માિંડે. કોઈ જાય અને અહિં ગરો લાગે. જેના જિાથી આપણને થોડોકે ય ખાલીપો લાગે એ સિંબિંધ સાચવિક હોય છે .
સિંબિંધમાિં સવિ હોય તો રાહ જોિાનીયે મજા આિે છે .
તમારા સિંબિંધો જીિતા છે? જિાબ હા હોય તો પણ એક હકીકત એિી છે કે જીિતા સિંબિંધો પણ હિં મેિાિં
એકસરખા ધબકતા નથી. દુ ચનયામાિં જે કિં ઈ જીિિંત છે એને જોઈ લેજો, તેમાિં અપડાઉન આિિે જ. જડ હોય એ જ ન
બદલે. જીિિંત હોય એમાિં જ ફે રફાર થાય. જીિિંત હોય એ ક્યારેક ખીલે, ક્યારેક મરઝાય, ક્યારેક ખરે, ક્યારેક એમાિં પણ
કાટ લાગે! ફૂલના છોડ જીિતા હોય છે, એમાિં ક્યારેક જીિાત પણ પડે, રોગ પણ થાય અને એને પાનખર પણ નડે.
આપણને ખબર પડે કે છોડ હિે સુકાઈ રહ્યો છે ત્યારે એમાિં ખાતર નાખિુિં પડે, સરખુિં પાણી પીિડાિિુિં પડે, એનુિં જતન
કરિુિં પડે. સિંબિંધોનુિં પણ એિુિં જ હોય છે . સિંબિંધોમાિં સુકારો લાગે ત્યારે આપણે કે ટલા સજાગ રહીએ છીએ?
સિંબિંધો હોય ત્યાિં અપેક્ષા રહેિાની જ છે. અપેક્ષાનુિં એિુિં જ હોય છે કે એ દરેક િખતે પૂરી થતી નથી. સિંબિંધ
જેમ િધે એમ અપેક્ષા મોટી ને મોટી થતી જાય છે . ક્યારેક ચિિાળ થાય છે તો ક્યારેક ચિકરાળ થઈ જાય છે . અપેક્ષા
ક્યારે આચધપત્યમાિં ફે રિાઈ જાય એ આપણને ખબર નથી પડતી. આપણે હક જમાિિા લાગીએ છીએ. અપેક્ષા પૂરી
ન થાય ત્યારે આપણે રઘિાયા બની જઈએ છીએ. જેને સૌથી િધુ પ્રેમ કયો હોય, જેની સૌથી િધુ કે ર કરી હોય, જેનો
પડ્યો બોલ ઝીલ્યો હોય તેની જ સામે બાિંયો ચડાિી લઈએ છીએ. મારી સાથે આિુિં કયુિં? મારી લાગણીનો આિો
બદલો? મારા પ્રેમને તેણે અિગણ્યો? એનાથી પણ િધુ ક્યારેક આપણે ત્યાિં સુધી બોલીએ છીએ કે એણે મારો ઉપયોગ
કયો. મારિં કામ પતી ગયુિં એટલે મોઢુિં ફે રિી લીધુિં.
હા, આિુિં થાય આિા ચિચારો પણ આિે. આપણે માણસ છીએ, ભગિાન નથી. આિા ચિચારો આિે પછી
િુ?િં િધુ ખતરનાક એ છે જ્યારે આપણે એિુિં ચિચારીએ કે હિે મારે તેને બતાડી દે િુિં છે . હિે તેને મારી અસચલયતની
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ખબર પડિે. એક ચમત્રએ જ્યારે એમ કહ્યુિં કે , હિે મારી અસચલયત બતાિીિ! ચમત્રએ એટલુિં જ પૂછ્ુિં, તો અત્યાર સુધી
હતુિં એ નકલી હતુિં? આપણી અસચલયત િુિં છે એ આપણને ખબર હોિી જોઈએ. દરેક વ્યચિ ટકોરાબિંધ નથી હોતા,
ઘણા બોદા હોય છે! અસલી હોય એ તો એમ જ કહે કે એને યોગ્ય લાગ્યુિં એિુિં એણે કયુિં, મને િોભે એિુિં હુ િં કરીિ. દરેક
માણસે કિં ઈ પણ કરતા પહેલાિં એ ચિચારિુિં જોઈએ કે આ મને િોભે છે ? જિાબ ‘હા’ હોય તો જ એ કરિુિં!
એક પચત-પત્નીની િાત છે . બિંને િચ્ચે નાની-નાની િાતમાિં ઝઘડા થાય. પત્ની દર િખતે સિંબિંધ બચાિિાની
કોચિિ કરે, પણ કામયાબ ન થાય. પચતએ એક ચદિસ કહ્યુિં કે બહેતર એ છે કે આપણે ચડિોસષ લઈ લઈએ. તુિં તારા
રસ્તે અને હુ િં મારા રસ્તે. પત્નીએ કહ્યુિં, હુ િં એમ કિં ઈ િાિંચતથી તને છોડિાની નથી. હિે તુિં પણ જોઈ લેજ.ે પત્નીને એના
ચપતા સાથે આ િાત થઈ. દીકરીએ કહ્યુિં કે , હુ િં એને બતાડી દે િાની છુિં! મારી સાથે ખોટુિં કરી એણે બહુ મોટી ભૂલ કરી
છે. ચપતાએ કહ્યુિં, તારે િુિં બતાડી દે િુિં છે? બતાિીને પણ તારે િુિં સાચબત કરિુિં છે ?
ચપતાએ કહ્યુિં, તુિં નાની હતી ને ત્યારે મેં તને એક રમકડુિં અપાવ્યુિં હતુિં. એ રમકડુિં તને બહુ જ ગમતુિં હતુિં. તુિં
આખો ચદિસ એનાથી રમતી. એક ચદિસ એ રમકડુિં પડી ગયુિં અને તેના ટુ કડા થઈ ગયા. તેં સાિંધિાની કોચિિ કરી, ન
સિંધાયુિં. એ િખતે મેં તને કહેલુિં કે એ રમકડુિં છોડી દે . હિે તેમાિં કિુિં રહ્યુિં નથી. તુિં એ છોડતી નહોતી. રોજ સાિંધે અને રોજ
તૂટે. તને ખબર છે પછી તને એનાથી રમિાની મજા ન આિતી. તને એ જ ચચિંતા રહેતી કે આ રમકડુિં પાછુિં તૂટી જિે
તો? એ તો તૂટિાનુિં જ હતુિં! રોજ તૂટિાની ચચિંતા કરિી એના કરતાિં એ છોડી દે િુિં સારિં , એિુિં મેં કહ્યુિં હતુિં. આજે પણ એ
જ િાત કરિં છુિં. ટુ કડે-ટુ કડે મરિાનો કોઈ મતલબ નથી હોતો. એને બતાિી દે િામાિં તુિં તારિં કે ટલુિં બગાડી રહી છે એ
ચિચારજે. આટલી ચજિં દગી બગડી એ ઓછી છે, તે તારે એને બતાડી દે િામાિં િધુ બગાડિી છે ?
દુ શ્મનીનો બદલો હોય, પ્રેમનો બદલો ન હોય. એક પ્રેમી-પ્રેચમકાની આ િાત છે . બિંને િચ્ચે થોડાિંક િર્ષ
ચરલેિનચિપ રહી. બિંનેને એિુિં લાગ્યુિં કે હિે આપણા સિંબિંધમાિં કોઈ સવિ નથી. બિંનેએ છૂટાિં પડિાનુિં નક્કી કયુિં. જતી
િખતે પ્રેચમકાએ કહ્યુિં, મારા ફોટોગ્રાફ્સ તારી પાસે છે એ ચસિાય પણ ઘણુિં બધુિં અિંગત એિુિં છે જેની માત્ર તને જ ખબર
છે. તુિં એનો દુ રપયોગ તો નહીિં કરેને? મને બદનામ તો નહીિં કરીને? આ િાત સાિંભળી તેના પ્રેમીએ કહ્યુિં કે , તને એિો
ચિચાર પણ કે મ આિે છે? તુિં કહે તો તારી સામે જ મારો ફોન ફોમેટ કરી નાખુિં. તને ખબર છે , તારી પહેલાિં મારી એક
પ્રેચમકા હતી. અમે બહુ પ્રેમ કરતાિં હતાિં. એક એચક્સડન્ટમાિં એ મૃત્યુ પામી. એ મને જ્યારે યાદ આિે છે ને ત્યારે હુ િં એના
આત્ાની િાિંચત માટે પ્રભુને પ્રાથષના કરિં છુિં. તુિં યાદ આિિે ત્યારે તારા માટે ય પ્રાથષના જ નીકળિે. કમ સે કમ મને
એટલુિં તો આશ્વાસન રહેિે કે હુ િં કોઈ જીિતી વ્યચિ માટે પ્રાથષના કરિં છુિં! પેલી તો ચાલી ગઈ, તુિં તો હોઈિ, ભલે ગમે
ત્યાિં હોય, મારી પ્રાથષના તારી સાથે હિે.
ચજિં દગીના બધા જ સિંબિંધો આજીિન નથી રહેતા. ઘણા સિંબિંધોનો અિંત આિતો હોય છે . એ અિંત સુખદ
રાખિો કે દુખદ એ આપણે નક્કી કરિાનુિં હોય છે. સિંબિંધની સાચી ગચરમા છૂટા પડીએ પછી જ પરખાતી હોય છે . સાથે
હોય ત્યારે તો બધા જ સારા હોય છે . સાથે ન હોય ત્યારે સારા રહેિુિં એ જ સિંબિંધની શ્રેષ્ઠતા છે . કોઈ ગમે તે િાત કરે તો
પણ એિુિં થિુિં જોઈએ કે ના, એ આિુિં ન કરે. એ મારા ચિિે નબળુિં ન ચિચારી િકે . હુ િં એને ઓળખુિં છુિં, એ એિો નથી
કે એ એિી નથી. અમારા સિંબિંધ ભલે અત્યારે નથી, પણ જ્યારે હતા ત્યારે એમાિં ભારોભાર સવિ હતુિં, એિુિં સવિ જે
ચજિં દગીના છેલ્ લા શ્વાસ સુધી સાબૂત રહે. તમારામાિં એિુિં સવિ છે ?
દરેક માણસનુિં એક ‘પોત’ હોય છે એ પોત પ્રકાિતુિં જ હોય છે. આપણુિં પોત કે િુિં રાખિુિં એ આપણે નક્કી
કરિાનુિં હોય છે. આપણે મુિ કરીએ એની સાથે જ મુિ થતાિં પણ હોઈએ છીએ. જબરજસ્તીથી કિં ઈ પણ પકડી
રાખિામાિં આપણે જ જકડાઈ જતાિં હોઈએ છીએ. બતાિી દે િાિાળા કે જોઈ લેિાિાળા પોતાની સાથે જ ઝઝૂ મતા રહે
છે. આખો ચદિસ એમાિં જ પરોિાયેલા રહે છે . તમને સલુકાઈથી છૂટા પડતાિં આિડે છે તો તમે સમજુ છો. જે છોડી િકે
એ જ મુિ થઈ િકે . ચજિં દગીમાિં ક્યારેક એિો સમય આિે છે જ્યારે આપણે નક્કી કરિુિં પડે કે , બતાડી દે િુિં છે કે જીિિુિં
છે? જે ચાલ્યુિં ગયુિં હોય એના માટે આપણો સમય કે આપણી ચજિં દગી બગાડિી એમાિં કયુિં ડહાપણ હોય છે ? આપણી
ચજિં દગી આપણા માટે હોય છે. દુ :ખ, પીડા, િેદના, દદષ આપે એનાથી દૂ ર થિો તો જ સુખ, િાિંચત અને હળિાિની
નજીક પહોિંચી િકિો. ક્યાિં રહેિુિં અને ક્યાિંથી નીકળી જિુિં એ આિડત હોય એ સુખની નજીક રહી િકતા હોય છે.
છે લ્ લો સીન:
તમાર ે છુટકારો ર્ોઈએ છે ? તો સૌથી પહેલાું તમારી જાતને મુિ કરી દો! – કે ય
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ખોટુું ને સમર્વા માટે ...

પ્રહના સોની – ભુર્
ખોટુું

ને સમજિા માટે આપણે પહેલા તેના ચિરોધી િબ્દ સાચુિં સમજિુિં જોઈએ. સાચુિં એટલે િુિં? આપણે

વ્યચિ પાસે જે જિાબની અપેક્ષા રાખીએ તે સાચુિં છે ... કે પછી આપણે ધારેલી કે આપણે આિા રાખેલી િાત અને
િાક્યો જો આ વ્યચિ બોલે તો જે વ્યચિ સાચો છે . અને જો એ આપણી ધારણા મુજબ નો જિાબ ન આપે તો એમ
સમજી લેિાનુિં કે તે ખોટુિં બોલે છે ? સાચુિં હમેિા એ નથી હોતાં જે આપણે સાિંભળિા ઈચ્છતા હોઈએ...
સાચુિં કડિુિં પણ હોઈ િકે છે , સત્ય આિંખે દે ખાતાં નથી. ઘણીિાર સાિંભળે લુિં પણ સાચુિં નથી હોતાં તો િુિં આપણે
અસત્યની ધારણા બાિંધી લેિી?
અને િુિં આપણે હર હિં મેિ દરેક વ્યચિના મન પ્રમાણે જિાબો આપીએ છીએ?
ના!
તેથી જ ખોટાં ને સમજિા માટે પહેલા સાચુિં ને સમજિુિં જરૂરી બને છે . બહુ ગૂિંથાયેલી િાત લાગિે પણ સાચુિં
અને ખોટુિં સમજિા માટે બાંને ની વ્યાખ્યા સમજિી જરૂરી બને છે . ચિચાયાષ અને જાણ્યા િગર કોઈ ચદિસ સાચુિં અને
ખોટુિં ને જજ નહીિં કરો કે મ કે જેમ વ્યચિ બદલાય છે તેમ પચરચસ્થચત પણ બદલાય છે ...
તેથી રોજબરોજ અદાલતોમાિં ન્યાય માટે સાચુિં અને ખોટુિં ઉપર દલીલો થાય છે . દરેક જણ ગીતા કુ રાન
બાઇબલ ઉપર હાથ રાખીને સત્ય કહે છે એિો દાિો કરે છે. છતાિં પણ સત્ય નહીિં માત્ર જ હોય છે. વ્યચિના હાલત
અને પચરચસ્થચત તેમને ખોટુિં બોલિા માટે મજબૂર કરે છે .
જો આ મજબૂરીમાિં બોલાયેલુિં ખોટુિં જો કોઈની ભલાઈ માટે બોલાતુિં હોય તો તેને ગીતા બાઈબલ કુ રાન પણ
સ્િીકારે છે, અને ભગિદ્ ગીતામાિં શ્રીકૃ ષ્ણ ભગિાને કહેલુિં જ છે સો અસત્ય હુ િં માફ કરિં છુિં જો એ એકની ભલાઈ માટે
બોલાતુિં હોય.
સાચાનો રસ્તો અઘરો છે , જ્યારે ખોટુિં કરિા માટે નો રસ્તો બહુ જ સરળ છે. સત્ રસ્તો અઘરો હોિા છતાિં
જીિનમાિં પરમ આત્િાિંચત અને આનિંદનો અનુભિ કરાિે છે . જ્યારે અસત્નો રસ્તો જીિનભર દુ ુઃખ અને અિાિંચતનો,
આત્ગ્લાચન અનુભિ કરાિે છે. હિં મેિા ઈશ્વર આપણા માટે બે રસ્તા રાખે છે . પહેલો સરળ અને બીજો અઘરો.
સિંસ્કાર ઉપરથી આપણે આપણા રસ્તાની પસિંદગી કરીએ છીએ. સાચાનો રસ્તો પકડનાર પ્રચતષ્ઠા અને નામના
ધરાિે છે. જ્યારે ખોટા રસ્તા નો સ્િીકાર કરિાિાળા પોતાના કુ ળનો નાિ કરે છે . ઈશ્વરે દરેક વ્યચિને એક સમાન
નથી બનાવ્યા અને એક સમાન કોઈના વ્યિહાર પણ નથી રાખ્યા. તેથી દરેકના જીિનમાિં દરેક પચરચસ્થચતમાિં સાચુિં
અને ખોટાનો સામનો કરિો પડે છે . અસત્યનો ઉપયોગ કરિો ખોટો નથી પણ જીિનમાિં સતત ઉપયોગમાિં લેિુિં ખોટુિં
છે. ભલાઈ કરિા માટે , કોઇની રક્ષા કરિા માટે , કોઈ ધમષ ને માનિા માટે જો ખોટુિં બોલિુિં પડે તો એ અસત્યની ગણના
પણ સકમષમાિં લેખાય છે.
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બાકી, કહેિાય છે ને
જૂ ઠનો ચલબાસ ક્યાિં સુધી ઓઢિે કાફીર ચલબાસ તન ઢાિંકે છે મન નહીિં. કહેિાય છે કે જૂ ઠ નુિં ચલબાસ બહુ
સસ્તુ હોય છે. એ દરેક વ્યચિ ખરીદી િકે છે પણ સત્ય નુિં ઓઢણ ઓઢિુિં હોય તો એની ઓકાત હોિી જોઈએ કે મ
કે સત્ય કડિુિં પણ છે અને કઠીન પણ છે. જે સાધારણ વ્યચિ પોતાના જીિનમાિં અનુસરિાનુિં ચિચારી િકતો નથી
તેથી જ કહેિાય છે ને...
झूठ तो रोज वलबास बदलता है लेवकन सच तो आज भी वदगुंबर है .
ખોટુિં બોલનાર ને વારાં વાર પોતાનુિં બોલેલુિં િારિા માટે િારિં િાર ખોટુિં બોલિુિં પડે છે . જ્યારે સાચુિં સિંપૂણષપણે
નગ્ન છે અને િારેિારે જઠાનો સાથ લઈ જીિન જીિિા લાગતા વ્યચિને સિંસારમાિં સુખ કરતા દુ ુઃખનો સામનો િધારે
કરિો પડે છે. જો વ્યચિ પોતાના જીિનમાિં એક નગ્ન સત્ય સ્િીકારી લે તો તે ઘણી જ મુશ્કે લી ટાળી િકે છે. ભ્રષ્ટાચાર,
વ્યચભચાર, અન્યાય આિા દૂર્ણો દૂ ર થઈ િકે છે . અિંતે હુ િં આટલુિં કહીિ કે પ્રભુ દરેક ને સદબક્તદ્ધ આપે અને સત્યના
માગષ તરફ િાળે . ભગિાન પાસે કાિંઈ પણ માિંગિુિં હોય તો પ્રાથષના એ ભગિાન સુધી આપણી િાત પહોિંચાડિાનો રસ્તો
છે. તો આ લેખ પણ પ્રાથષના સાથે પૂણષ કરીએ અને જીિનમાિં સાચી ચદિા ને અને સત્ય ને આિરી લઈએ.
---પ્રાથષના--અસત્યો માહેથી! િભુ પરમ સત્યે તુું લઇ જા!
ઊુંડા અુંધાર ેથી! િભુ પરમ તેજ ે તુું લઇ જા!
મહામૃત્યુમાુંથી! અમૃત સમીપે નાથ તુું લઈ જા!
પ્રહિો હુ ું છુું! તો તુર્ ે દશજનના દાન દઈ જા!

Email id.: -hsoni6865@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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'ખોટાનુું
સા,
ની,
ધ,
પ'

પ્રવરાર્ ભટ્ટ પુંડયા - ભાવનગર
'ખોટુું ' બે અક્ષર નો એક િબ્દ. સત્યની તમામ સાચબતીઓ ને તોડી પાડનાર પ્રપિંચ પ્રહાર.
ર્ેને આવાર્ તો છે , પિ રિકાર નહીું.
ર્ે શબ્દ તો છે , પિ ભાવ પ્રવહીન.
કહેિાય છે અસત્ય બોલનાર માણસની િાતમાિં અિાજ હોય છે . પણ રણકાર નહીિં. ખોટુિં બોલનારના િબ્દો
માિં કોઈ ભાિ હોતો નથી.
પણ છતાિં સત્ય જેમ જ અસત્યની પણ એક આગિી ઓળખ છે . એિુિં કહેિાય કે 'ખોટુિં ' બોલનાર માણસે
બહુ બધુિં યાદ રાખિુિં પડતુિં હોય છે .
ક્યારેક 'ખોટુિં ' કોઈ જડ માન્યતાના આધીન થઈ િરસો સુધી ચાલ્યુિં આિતુિં હોય છે . તો ક્યારેક ખોટુિં ખાલી
એક ચનદોર્ ભાિે સાહચજક રીતે બોલાય જતુિં હોય છે. કોઈ એિુિં હિે જ નહીિં કે જે ક્યારેય ખોટુિં બોલ્યુિં જ ન હોય.
ખોટાના અનેક પ્રકારો છે . અનેક રીતે એ બોલાય છે. આ એક કલા જ છે . જેમકે કોઈ બાળક દ્વારા ખોટુિં બોલિા માિં
આિે તો એ સત્ય જાણિા છતાિં વ્હાલુિં લાગે એિુિં હોય છે . કહેિાય છે કે ભગિાન 'શ્રીકૃ ષ્ણ' બાલ્યિસ્થામાિં માખણ ખાઈ
ખોટુિં બોલતા. આ ખોટુિં એ ખોટુિં નથી વ્હાલ ઉપજાિતુિં લાગણીભયુિં કથન છે . બાળક ચનદોર્ છે એટલે એના દ્વારા
બોલિામાિં આિેલુિં ખોટુિં પણ સત્ય કરતા િધુ વ્હાલુિં લાગે છે . આમ જોિો તો આપણે બાળકને િીખિાડીએ છીએ કે
ખોટુિં ના બોલિુિં. બાળક આ િાત િીખે પણ છે , ને સ્િીકારે પણ છે . આપણે િીખિાચડયે છીએ કે ખોટુિં ના બોલિુિં પણ
િુિં આપ પોતે એ િીખ્યા છીએ?? િીખ્યા છીએ તો િુ?િં સ્િીકારીને અમલ માિં મૂકી િક્યા?
જીિન માિં ઘણા તબક્કા એિા પણ આિે છે કે જેમાિં ખોટુિં બોલવાં જ અચનિાયષ થઈ જાય છે . સત્ય ને જ્યાિં
પચાિિાની તાકાત બધામાિં ના હોય ત્યાિં ખોટુિં બોલી બગડતુિં સિંભાળી લેિાની પણ એક કળા છે . ખોટુિં એ કે િળ ખાલી
ખોટી િાત માટે જ નથી. ખોટી માન્યતા, ખોટી િથા, ખોટા માિસ,ખોટી િિાલી, ખોટા ચૂુંટાઈ ગયેલા નેતા,
ખોટા જીવનમાું આવી ગયેલા માિસો આ બધા માટે લાગુ પડે છે .
આપણે ભણી ગયા કે પહેલા ના યુગમાિં પચતના મરણ પછી એની પત્નીને સતી કરી દે તા. આ પ્રથા િુિં યોગ્ય
હતી? આ ખોટુિં જ હતુિં. જો 'રાજા રામમોહન રાય' જેિા મહાન વ્યચિએ આનો ચિરોધ ના કયો હોત, તો આ ખોટી
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પ્રથામાિં અનેકના જીિન હોમાય ગયા હોત. આ ખોટુિં જ છે ને ખોટા નો એક અલગ પ્રકાર. ટુિં કમાિં કહીએ તો
'અમનયપ્રમત પ્રદનચયાજ પિ એક ખોટા નો ર્ ભાગ છે '.
ક્યારેક 'ખોટુિં ' બોલિુિં એ ભલા માટે પણ હોય છે . ખૂબ થાકી ને ઘરે આિો ને કોઈ ફોન આિે તો સુઈ ગયા
છે. એિુિં કોઈ દ્વારા કહી દે િુિં એ ખોટુિં નથી. પણ એક વ્યિહાર ઉકે લ છે . જડસુ થઈ ગયેલ માણસ સત્ય ના સમજે એને
ખોટા એક િાક્યથી સમજાિી તમે એની અને તમારી બિંનેની એનજી નો બચાિ કરો છો. હા, કોઈને ખોટુિં બોલી છેતરિુિં
એ ખરાબ છે. પણ કોઈ ને રાજી રાખિા માટે બોલાયેલુિં ખોટુિં એ ખરાબ નથી. ખુદ ભગવાને 'શ્રીિદ્ ભાગવત્' માું
પ્રકધેલુું છે કે 'પોતાની પત્ની ને પ્રિય વચન કહી ખુશ રાખવા બોલાયેલ ખોટુું એ ખોટુું નથી'. 'એમર્ ધમજના રક્ષિ
માટે બોલાયેલુું', 'કોઈના િાિની રક્ષા માટે બોલાયેલુું ખોટુું ,' 'મજાક મશ્કરીમાું બોલાયેલુું ખોટુું ,' 'િાિ ચાલ્યા
જાય એવી આફત આવી પડે એ વખતે બોલાયેલુું ખોટુું ', 'બ્રાહ્મિોની ભલાઈ માટે ', 'પોતાની આજીપ્રવકાના
રક્ષિ માટે ’, આવા કોઈ સમયે બોલાયેલુું અસત્ય એ 'ખોટુું ' નથી. એ પ્રનુંદનીય નથી.
પરિં તુ, ખોટાનુિં આયુષ્ય જાજુ ટકતુિં નથી. એ િહેલુિં કે મોડુિં સામે આિી ને રહે જ છે. માટે આને આદત ના
બનાવિી. કારણ કે ખોટુિં એ એિુિં છે કે બોલિુિં તો ગમે પણ સાિંભળિુિં ના ગમે. જે પીરસિુિં ગમે પણ પચાિિુિં ના ગમે.
જ્યારે આપણે કોઈ પાસે ખોટુિં બોલીએ ત્યારે આપણે મનોમન નક્કી કરી લીધુિં હોય છે કે આપણે ખોટા તો નથી જ.
પણ જ્યારે કોઈ નુિં ખોટુિં સ્િીકારિાનો િારો આિે ત્યારે આપણી તમામ સહનિચિ નાિ પામી જાય છે . આપણી
સિંસ્કૃ ચત માિં સત્યને ઈશ્વર સમાન ગણિામાિં આિે છે . એટલે ખોટુિં આપણે સહી િકતા નથી. 'ગાિંધીજી' કહેતા 'સત્ય એ
ર્ પરમેશ્વર'. અને એ જ પરમેશ્વર મહાભારત ના ધમષ યુદ્ધ િખતે અજુ ન
ષ ને અને યુચધચષ્ઠર ને સમજાિે છે કે ધમષ યુદ્ધ
માટે બોલાયેલુિં 'ખોટુિં ' (અસત્ય) એ 'ખોટુિં ' નથી.
કૌરિોના છલ અને પ્રપિંચ સામે સાિ સત્યથી એ ધમષ યુદ્ધ જીતી િકાય એમ નહતુિં. ત્યારે ખુદ ભગિાન જ
ખોટુિં નથી એ સત્ય માચમષક રીતે સમજાિે છે. બસ આિુિં જ છે જીિન માિં પણ સમય પચરચસ્થચત પ્રમાણે બોલાયેલુિં ખોટુિં
એ ખોટુિં નથી. એક સમજણ છે. પણ કોઈ લાલચના લીધે, કોઈના ચિશ્વાસ ને તોડિા માટે ખોટુિં બોલિુિં એ િરમજનક
િાત છે . ઘણા ખરા ખોટાની ચકિં મત ક્યારેક બહુ બધા ને ચૂકિિી પડતી હોય છે . છતાિં ચજિં દગી જીિિા માટે સત્ય સમાન
જ અસત્ય ખોટા ની પણ જરૂર પડિાનીજ. બિંને એક બીજા ના ચિરોધી જરૂર છે પણ ઉપયોગી પણ એટલા જ.

Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

38

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

39

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

40

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

41

એપ્રિલ / મે - ૨૦૨૦

સર્જ નહાર ગુર્રાતી માપ્રસક

42

ખોટુું એ ખોટુું ર્ છે !!!
જાદવજી કાનજી વોરા - મુલડ
ુું

જીું દગી મને ખબર ન હતી કે તુું છે એક ગપ્રિત,
એક પગલુું ખોટુું ને, આખો દાખલો ખોટો!!!

જીું દગીના વ્યિહારોમાિં ક્યારેક એક પગલુિં ખોટુિં માિંડનાર માત્ર એક પગલુિં જ નથી ચૂકતો પણ, પોતે ચઢે લા
તમામ પગલાઓ ચૂકી જતો હોય છે ! આપણે “ખોટુિં આ િબ્દ સાિંભળીએ એટલે સિષ પ્રથમ તો મહાભારતના બે પાત્રો,
દુ યોધન અને મામા િકુ ની યાદ આિી જાય! હચસ્તનાપુરના રાજા ધૃતરાષ્ટર તથા રાણી ગાિંધારીનો સૌથી મોટો પુત્ર
દુ યોધન હતો. દુ યોધન પોતાના પચરિારમાિં સહુ ને ચપ્રય હતો. પરિં તુ, રાજ્યમાિં તો પાિંડિો જ સહુ ને ચપ્રય હતા. દુ યોધન એ
પાિંડિોને છોભીલા પાડિા, તેમનુિં અપમાન કરિા તથા તેમની હત્યા કરિાના ર્ડયિંત્ર રચતો રહ્યો. યુચધષ્ઠીર
હચસ્તનાપુરના ચસિંહાસન માટે તેના પ્રચતદ્ધિંધી છે એ જાણતાિં તે પાિંડિોની ખૂબ ઇષ્યાષ કરતો. ભીમ પ્રત્યે પણ તેને તીવ્ર
નફરત હતી કારણ કે ભીમ પોતાના બળને લીધે સિે સ્પધાષઓ તથા કળાઓમાિં કૌરિોથી હિં મેિા આગળ રહેતો. એ
ભીમને ખોટી રીતે ફસાિીને ઝે ર ચમચશ્રત ભોજન ખિડાિીને મારી નાખિાનો કારસો રચે છે પરિં તુ પોતાની િચિ, બળ
તથા દૈ િી નાગ ધ્િારા મળે લા આિીિાષદથી ભીમ બચી જાય છે અને તે ઝે ર પણ સહેલાઇથી ગટગટાિી જાય છે.
અકળાયેલો દુ યોધન આથી પાિંડિો જ્યાિં રહેતા હતા એ ઘરને ખોટાઇ, કુ ળ અને કપટથી બાળી નાખિાનો પ્રયત્ન કરે
છે પણ પાિંડિો બચી જાય છે . યુચધષ્ઠીર ઇન્રપ્રસ્થના રાજા હતા. જ્યારે દુ યોધન હચસ્તનાપુરનો રાજા હતો. ઇન્રપ્રસ્થના
િૈભિ અને જાહોજલાલીની િાતો સાિંભળીને દુ યોધન તથા તેના મામા િકુ ની, જે ઇષ્યાષની આગથી બળી રહ્યા હતા
એમને ખબર જ હતી કે િચિ કે બળથી તો તેઓ જીતી િકે તેમ નથી એટલે તેમણે ખોટા ર્ડયિંત્ર રચીને યુચધષ્ઠીરને
ધુત–જુ ગાર રમિાનો પડકાર ફેં કે છે . ચનખાલસ અને નિોદીત યુચધષ્ઠીર તેમની િાતોમાિં આિી જાય છે અને દુ યોધન
તથા ખોટા જુ ગારમાિં માહેર એિા મામા િકુ ની સાથે જુ ગારમાિં પોતાનો રાજપાટ તથા બધુિં જ હારી જતાિં છેલ્ લે પોતાના
ભાઇઓ તથા પત્ની રૌપદીને પણ દાિમાિં લગાડી દે છે . અિંતે યુચધષ્ઠીર બધુિં જ હારી જતાિં દુ યોધને દુ િાિનને રૌપદીને
ભરી સભામાિં ઘસડી લાિિાનો આદે િ આપે છે અને એના િસ્ત્રાહરણનો પ્રયાસ કરે છે પણ ત્યારે શ્રીકૃ ષ્ણ ભગિાન
અરશ્ય રીતે તેમને ચીર પૂરા પાડીને તેમની લાજ બચાિે છે . મહાભારતમાિં એક તરફ પાિંડિોના પક્ષે ન્યાય અને ધમષના
રક્ષણની િાત હતી જ્યારે સામા પક્ષે કૌરિોની ખોટી મહત્િાકાિંક્ષાઓ તથા સતાલાલસા હતી. આપણને ખ્યાલ જ છે
કે અત્યાર સુધી લડાયેલા બધા જ યુધ્ ધોમાિં આ સૌથી મોટુિં યુધ્ ધ હતુિં જેમાિં લાખો લોકોનો કચ્ચરઘાણ િળી ગયો હતો.
ખોટુિં એ તો ખોટુિં જ હોય છે. ખોટાઇનો અિંજામ ક્યારેય પણ સારો નથી જ આિતો.
ગજરાત ચિધાપીઠ પ્રકાચિત સાથષના જોડણીકોિ મુજબ “ખોટુિં ” એટલે કે જઠુિં , અસત્ય, ભૂલચૂકિાળુિં, ખરાબ,
નઠારિં , અનૈચતક, ફરી જાય એિુ,િં બેિફા, બેઇમાન, કામ ન દે એિુિં, જડ, નકામુિં, નુકિાન, અન્યાય, આળસુ, હરામખોર,
બદચાલ, વ્યચભચાર, ન કરિા યોગ્ય િગેર ે િગેર.ે ... સિંભિત: ખોટુિં એટલે એમાિં મોટા ભાગની બધી જ નકારાત્ક
બાબતોનો સમાિેિ થયેલો છે! એટલે જ કહેિાયુિં છે ને કે , “ખોટુિં એટલે ખોટુિં જ છે!”
આપણે નાનપણથી જ બાળકોને િીખિાડતા હોઇએ છીએ કે , જીિનમાિં ક્યારેય પણ ખોટુિં તો ન જ બોલિુિં
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કે ખોટુિં તો ન જ કરિુિં! ગુજરાતની રિં ગભૂચમને અનેક નાટકો દ્વારા સમૃધ્ ધ કરનાર જાણીતા નાટ્યકાર શ્રી પ્રભુલાલ
ચરિેદી દ્વારા ૧૯૪૧માિં ચલખીત “સિંપચત માટે ” નામક નાટકમાિં તેમણે બાળકોને િીખ આપતાિં ‘ખોટુિં બોલિો મા’ નામક
સુિંદર કાવ્ય લખ્યુિં છે.
ખોટુું બોલશો મા, ખોટુું બોલશો મા, નીપ્રત છોડશો મા!
ચાર પ્રશખામિ મા એ દીધી, એમાું પહેલી એ,
ખોટુું બોલશો મા, ખોટુું બોલશો મા, નીપ્રત છોડશો મા!
સચરાચર સવજત્ર વસે છે , એ સઘળુું નીરખે છે ,
એને ભૂલશો મા, ઝાઝા ફલ
ૂ શો મા, ખોટુું બોલશો ના!
ભૂલ કરો તો ભલે કરો, પિ એને છૂપાવવા માટે ,
યુપ્રિ ખોળશો મા, ડહાપિ ડોળશો મા, ખોટુું બોલશો મા!
અવગુિ અથવા વાુંક આપિા, બીજાને માથે,
કદીયે ઢોળશો મા, નીપ્રત છોડશો મા, ખોટુું બોલશો મા!
ખોટુું બોલશો મા!
રાષ્ટર ચપતા મહાત્ા ગાિંધીજીનુિં ચપ્રય ભજન જે દરરોજ આશ્રમમાિં ગિાતુિં, “વૈષ્િવર્ન તો તેને ર ે કહીયે” માિં
પણ તેના રચચયતા સિંત નરચસિંહ મહેતાએ ‘પ્રર્વ્હા થકી અસત્ય ન બોલે’ એટલે ખોટુિં ન બોલિા ઉપર ભાર મૂક્યો છે
અને સત્યને સિષ પ્રથમ સ્થાન આપ્યુિં છે. આ ભજનમાિં ગાિંધીજીને ચપ્રય એિા કુ લ અક્તગયાર વ્રતો, સત્ય, અપ્રહું સા,
અચૌયજ, અપપ્રરગ્રહ, મવાવલુંબીપિુું, બ્રહ્મચયજ, અમપૃશ્યતા પ્રનવારિ, નીડરતા, મવદે શી, મવાદત્યાગ અને સિષધમષ
સમભાિ હતા. ગાિંધીજી ખોટુિં બોલિા કે ખોટા કામો કરિાના સખત ચિરોધી હોિાથી જ તેમણે “સત્ય એ ર્ ઇશ્વર”
ને પોતાનો જીિનમિંત્ર માન્યો હતો. અને જગતને આપ્યો હતો.
જૈન ધમષના સાધુ ભગિિંતોએ જે પાિંચ મહાવ્રતોનુિં પાલન કરિાનુિં હોય છે તેમાિં એ દીક્ષા લે ત્યારે અચહિં સા,
સત્ય, અચૌયષ, બ્રહ્મચયષ તથા અપચરગ્રહના જાિજીિ સુધી સિંપૂણષપણે પાળિાના પચ્ચખાણ લેતા હોય છે. સહુ થી
મહત્િના એિા અચહિં સાના મહાવ્રત પછી બીજુિં જ સ્થાન સત્યને આપિામાિં આવ્યુિં છે . જૈન ધમષનુિં પાલન કરતા
શ્રાિકોએ જે બાર અણુવ્રતોનુિં પોતાની િચિ મુજબ પાલન કરિાનુિં હોય છે એમાિં પણ બીજુિં અણુવ્રત “થુલ–મુસાિાય
િેરમણિં” છે એટલે કે સ્થૂળ જૂ ઠથી ચિરમણ અથિા મોટુિં ખોટુિં બોલિાથી ચનિતષિાનુિં છે . આ વ્રત લેતી િખતે લગ્ન
પ્રસિંગોએ કન્યા કે િર સિંબિંધી જૂ ઠ, પિુ સિંબિંધી જૂ ઠ, ભૂચમ સિંબિંધી જૂ ઠ, ધન િગેર ે ઓળિિા િગેર ે સિંબિંધી ખોટુિં ન
બોલિાના પચ્ચખાણ લેિાના હોય છે. ખોટી સાક્ષી આપિાથી પણ દૂ ર રહેિાનુિં હોય છે . આ ઉપરાિંત કોઇને ધ્રાસ્કો પડે
તેિુિં બોલિાના, કોઇની છાની િાતોને ઉઘાડી પાડિાના, પોતાની સ્ત્રી કે પચતના ગુપ્ત ભેદો પ્રગટ કરિાના અને ખોટો
ઉપદે િ આપિાના તથા ખોટા લેખ લખિાના કે લખાિિાની પણ બાધાઓ લેિાની હોય છે .
બહેનો, માફ કરિો! જાણિા મુજબ એક સિે કરિામાિં આવ્યો હતો જેમાિં એિુિં પુરિાર થયુિં હતુિં કે સ્ત્રીઓ કે
યુિતીઓ ખાસ કરીને પોતાની સાચી ઉિંમર દિાષિતી નથી હોતી, પોતે િતષમાનમાિં મુસીબતમાિં હોય તો તે સ્િીકારતી
નથી હોતી, પોતાના મેકઅપ ચિિેના સીક્રે ્સ તે કોઇની સાથે િેર કરતી નથી, પોતાના કે ટલાક સિંબિંધો ચિિે તે
ચનખાલસપણે કોઇની સાથે પણ ચચાષઓ કરતી નથી, યુિકો કરતાિં િધારે લાગણીિીલ હોિા છતાિંયે તે પોતાના બ્રેકઅપ
ચિિે સાચી હકીકત કહેતી નથી અને એમ કહેિાય છે કે , યુિાનોને તેમની આિક તથા ખાસ કરીને કોઇ પણ યુિતીને
તેની ઉમર ચિિે ક્યારેય પણ પૂછાય નહીિં. કોઇ પણ યુિતી તેની સાચી ઉમર ક્યારેય પણ કોઇને કહેતી નથી!
કહેિાય છે કે , પાણી અને િાણી બિંનેને ગાળીને તથા બહુ જ સિંભાળપૂિષક િાપરિા જોઇએ! આપણે કે ટલીય
િાર સાિંભળ્યુિં છે કે , ભચિષ્યમાિં જ્યારે પણ યુધ્ ધો થિે ત્યારે તે કદાચ પાણી માટે થિે. જેિી રીતે પાણીનો િેડફાટ ન
થાય એિી જ રીતે િાણી એટલે કે આપણા ધ્િારા બોલાયેલા િબ્દોનો પણ ખોટી રીતે ઉપયોગ ન જ થિો જોઇએ!
િાસ્ત્રોમાિં કહ્યુિં છે કે , “સત્યમ િદ, ચપ્રયમ િદ.” હિં મેિા સાચુિં જ બોલિુિં જોઇએ એ િાત બરાબર છે પરિં તુ સામા માણસને
ચપ્રય લાગે એિુિં જ સત્ય બોલિુિં જોઇએ. અચપ્રય સત્ય બોલિા કરતાિં મૌન સાધિુિં શ્રેયસ્કર હોય છે ! ચાલો ચમત્રો, ખોટુિં
એ ખોટુિં જ છે એટલે આપણે, ખોટુિં બોલિા કરતાિં મૌનને સહારે જઇએ અને જીિં દગીના દાખલાને ખોટો પાડિાને બદલ
સદાય સાચો જ ઠે રિિાની સમથષતા કે ળિીએ!!!
Email id.: - jkv1950@yahoo.co.in
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ખોટુું બોલવુું એટલે ...
જાતને છે તરવુું...
પ્રમત્તલ પટે લ “પપ્રરભાર્ા" – અમદાવાદ
આજના ફાસ્ટ યગમાાં મોટા મોટા કાયો, લક્ષ્ાાંકોને પહોાંચી વળવા, નાની નાની બાબતમાાં માણસ જૂ ઠાં ખૂબ જ
સહજતાથી બોલી દઈ, ન ગમતી પક્તરક્તસ્થક્તતમાાંથી ખૂબ સરળતાથી છટકી જાય છે. તે પોતે ઈચ્છે છે કે મારે ખોટાં નથી
બોલવાં. તેની અાંતર આત્મા તેને ના પાડે જ છે. તે અવાજને દબાવી દઈ માત્ર પોતાનાાં નાના નાના કામ કઢાવવા,
પોતાનાં સ્ટે ન્ડ જળવાઈ રહે તે લ્હાયમાાં.. નાના મોટા લાભ મળી જાય તે લોભમાાં, સજા કે શબ્દબાણથી બચવા જૂ ઠાં
બોલવાં પોતાનો જન્મક્તસધ્ધ અક્તધકાર છે . એવો ક્તવચાર મનમાાં રાખીને બોલતો હોય છે અથવા સાચાં બોલવાથી જે
પક્તરણામ આવે તેનો સામનો કરવાની ક્તહાં મત તેનામાાં હોતી નથી. જઠ્ાં બોલવા માટે સહેજ પણ ક્તગલ્ટ ફીલ નથી કરતો
એવાં તે બતાવે છે પણ એવાં હોતાં નથી.
ખોટું ક્યાું કોઈ કોઈની સાથે બોલે છે ... તે પહેલા જાત જોડે બોલે છે પછી... બધે ખદને જ મવસાર ે છે ...
માણસ અન્ય વ્યક્તિ સાથે નાનામાાં નાની બાબત માટે જૂ ઠાં બોલે છે તે પહેલા પોતાની જાત જોડે જૂ ઠાં બોલે છે.
સામેવાળી વ્યક્તિ તે ખોટાં બોલવા માટે કદાચ તેને માફ પણ કરી દે પણ તેની જાત તેને ક્યારેય માફ નથી કરી શકતી.
પોતે ઈચ્છવા છતાાંય.
ખોટું બોલવું એ એક વ્યસન છે ....
એકદમ સાચી હકીકત એ છે કે ખોટાં બોલવાની એકવાર આદત બની જાય ...ને પોતે પોતાની જાતને ખોટાં બોલતા
વાળે નહીાં... અટકાવે નહીાં તો લાાંબા ગાળે તે ક્તનવારી ન શકાય તેવાં વ્યસન બની જાય છે... જે સતત તે વ્યક્તિને તેની
પોતાની આત્માથી પોતાની જાતથી દૂ ર લઈ જાય છે... આખી દક્તનયા તેના પર અક્તવશ્વાસ કરે તો ચાલે... પણ એકવાર
પોતાની આત્માનો.. પોતાની જાતનો તમારા પરનો ક્તવશ્વાસ ઉઠી ગયો... પછી ગમતાં બધાં મળી જાય તોય.. તમે તેણે
માણી નહી શકો... તમે ખશ ન રહી શકો...
તમારી જાત તમારી સાથે હશે તો જ... તમે ખશ રહી શકશો. જાત વગરનાં બધાં નકામાં... આપણા આ જીવતરનો
આપણો કાયમી સાંગાથી એટલે આપણી પોતાની જાત. પોતાની આત્મા. પોતાના "સ્વ"સાથેનો આપણો સાંગાથ.
પોતાની આત્મા જોડે તમે જેટલા ચોખખા, જેટલા પ્રમાક્તણક... તેટલા તમે વધ સખી.. તમે ભૂલ કરી હોય કે થઈ ગઈ હોય
તે પણ તેની સમક્ષ સહજ પણે સ્વીકારી શકો. તમને ખદ માટે સારાં ફીલ થતાં હોય તો તેની સમક્ષ કૃ તજ્ઞતા પણ વ્યિ
કરી શકો. સૌથી ક્તનમથળ, ક્તનલેપ, ક્તનુઃસ્વાથી સાંગાથ. જે પણ વ્યવહાર વતથન તમે બાહરી જીવનમાાં કરો છો... તે વ્યવહાર
વતથન પહેલા તમે તમારી જાત જોડે કરો છો... પછી બીજા જોડે. તેથી જ ક્યારેક અજાણતા પણ કોક ને કારણ વગર
ગમે તેમ બોલાઈ ગયાં હોય તો અાંદરથી ગીલ્ટ ફીલ થાય છે. જાત આપણને ડાં ખે છે. તમે અહમને ઓગાળી તે વ્યક્તિને
સોરી કહી દો... તે ગીલ્ટનો ભાવ ગાયબ થઈ જાય છે.. મનમાાં હળવાશ અનભવાય છે. ખશી પ્રસન્નતા મહેસસ થાય છે.
કદરતના બનાવેલ માળખામાાં રહી માણસ કદરતના લયને સમજી તેના લયમાાં લય પરોવી જીવતો હોય છે ને ત્યારે
ક્યારેય તેને એકલતા, ફક્તરયાદો,, શાંકાઓ, ક્તવહવળતા, રક્ષતા,અમાનવતા ની લાગણીઓ અને પક્તરક્તસ્થક્તતનો સામનો
કરવો પડતો નથી. જ્યારે આપને કાં ઇ ખોટાં કરવા જઇ રહ્યા હોઈએ છીએ ત્યારે તમારો અાંતરાત્મા તમને જરૂર ડાં ખે છે.
સ્ત્રી પણ આપણે જ્યારે તેના અવાજને દબાવી દઈને તેને અવગણીને કોઈ કાયથ કરીએ છીએ ત્યારે પસ્તાવા ને દુઃખ
ક્તસવાય કાં ઈ જ મળતાં નથી. ને પસ્તાવાનાં આ ઝરણાં તમને ભાર લઈને જીવવા પર મજબર કરે છે.
પ્રસન્ન રહેવા હળવા અને સહજ થવાં જરૂરી છે.
આ હળવાશ અનભવવા ભૂલો ને સ્વીકારવા સધારવા ની તૈયારી સાથે બધા પ્રકારના ડર અહમ બાજ પર મકી
વ્યિ થવાં જરૂરી છે.
તોફાનને પાર કરવા તેમાાંથી પસાર થવાં પડે.. ખોટાં બોલી ક્તકનારીએથી નીકળી જઈએ તો... આગળ જતા માત્ર
ક્તકનારીએ જ જીવાય છે. રસ્તો ક્યારેય મળતો નથી...
Email id.: - mitalpatel56@gmail.com
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ખોટું કર ે તેનું

જીવન ખાટું થાય

ચુંદ્રેશભાઈ પાર ેખ

ઘાટકોપર

જીવનિાું હું િેશાું બધું િેળવવું જરૂરી નથી,
કે ટલીક વખત ગિાવવાનું પણ અદકે રું િહત્વ હોય છે .
અન્યાયથી મેળવેલાં કે અણહકનાં ભોજન હોય કે પૈસો કોઈને હજમ થતો નથી. મહાભારતમાાં કૌરવોએ પાાંડવોને
છેતરી રાજપાટ લીધાં પણ અાંતે તેમનો ક્તવનાશ થયો. હાલમાાં જ આપણી બેંકો સાથે કરોડોની છેતરક્તપાંડી અનેક
ઉધોગપક્તતઓએ કરી પક્તરણામ શાં આવ્યાં?. તેઓએ દે શ છોડવો પડ્યો. જાણીતા તત્વક્તચાંતક શ્રી હક્તરભાઈ કોઠારી
કહેતા કે , "ખોટું કરીને ખીર ખાવા કરતા ખદારી થી ખીચડી ખાવી સારી". તેમના જીવન સૂત્રો આ પ્રમાણે છે.
ક્તચાંતા કોને નથી? દ:ખમાાં ડૂ બેલા લોકોને નજીકનાાં સખ નજરે પડતાાં નથી. પારકા ભાણાનો લાડ સૌને મોટો
લાગે છે. કે ટલાક લોકો ઓછાં હોવા છતાાં મોજ કરે છે અને કે ટલાક વધ હોવા છતાાં વલોપાત કરે છે. આ જગતમાાં માણસ
પાસે ખશ રહેવા માટે ઘણી ચીજો છે , પણ આપણી પાસે જે રહેલાં છે તે નજરે પડતાં નથી. માણસને જીવવા માટે હવા,
પાણી, ખોરાક, વસ્ત્રો અને માથે છાપરાં આટલી ચીજો અક્તનવાયથ છે અને તે સહેલાઈથી મળી જાય છે. બાકીની ચીજો
માટે મથામણ કરવી પડે છે. સખ તો આપણી પાસે છે , પણ મશ્કે લી એ છે કે બીજા કરતાાં વધ જોઈએ છે. કે ટલાક
માણસોને તમે ગમે તેટલા દ:ખમાાં હોય તો પણ લહેરમાાં રહેશે. જૂ ની બાળપોથીમાાં આનાંદી કાગડાની વાત આવતી
હતી. એક વખત રાજાએ ગસ્સે થઈને કાગડાને ગોળના ગાડામાાં નાખવાનો હકમ કયો. તો તે ગાવા લાગયો ‘ગોળના
દડબા ખાઈએ છીએ, લહેર કરીએ છીએ.’રાજાએ તેને છાપરા પર તડકે નાખ્યો તો ગાવા લાગ્યો‘ રાજાજીના
છાપરા ચડીએ છીએ િજા કરીએ છીએ'.
બીજી એક વાત ઘણાાં એ વાાંચી હશે. એક રાજાએ પોતાના પ્રધાનને સખી માણસનાં પહેરણ લાવવા કહ્યાં .
ઘણી શોધખોળ પછી માણસ તો મળ્યો પણ તેના શરીર પર ખમીસ જ નહોતાં. કે ટલાય એવા માણસો છે જે ઓછાં હોવા
છતાાં મોજથી રહે છે અને બીજા કે ટલાક માણસો વધ હોવા છતાાં વલોપાત કરતા હોય છે. એકને જે મળ્યાં છે તેનો આનાંદ
છે, તો બીજાને જે નથી મળ્યાં તેનો વસવસો છે.
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કે ટલાક લોકો નાની એવી મશ્કે લી કે દ:ખ આવી પડે તો રાઈનો પહાડ કરે છે અને ઠૂ ઠવો મૂકવા બેસી જાય
છે. નોકરી ચાલી ગઈ, ધાંધામાાં થોડી ખોટ પડી, કોઈએ દગો દીધો, કોઈ પૈસા પડાવી ગયાં કે થોડી માાંદગી આવી ગઈ.
તેઓ લમણે હાથ મૂકીને બેસી જાય છે. કે ટલાક લોકો સ્વભાવ અને પ્રકૃ ક્તતથી ઢીલાપોચા હોય છે. તેમનો ચહેરો રોતી
સરત જેવો હોય છે. તેઓ નાનાાં એવાાં દ:ખોને પાંપાળીને મોટાાં કરે છે. આશાવાદીને પ્યાલો દૂ ધથી અડધો ભરેલો લાગે
છે. ક્તનરાશાવાદીને અડધો ખાલી દે ખાય છે. તેઓ કાયમ પોતાના સફળ પાડોશી સાથે પોતાની સરખામણી કયાથ કરે
છે. બધાને પારકે ભાણે લાડવો મોટો લાગે છે. આ બધાં સખ અને દ:ખને આપણે કે વી રીતે મન પર લઈએ છીએ તેના
પર આધાક્તરત છે.
આપણા જૂ ના કક્તવએ ગાયાં છે તેમ
‘સખદ:ખ િનિાું ન આણીએ, ઘટ સાથે ર ે ઘમડયા,
ટાળ્યા તો કોઈનાું નવ ટળે , રઘરાયના જમડયા.’
આક્તધ, વ્યાક્તધ અને ઉપાક્તધ બધાને એક યા બીજા પ્રકારે આવે છે. ક્તચાંતા કોને નથી? પણ તેનો ભાર લઈને ફયાથ
કરવાથી કશાં વળવાનાં નથી. તે આપણને અાંદરથી કોતરી નાખશે. મોટા ભાગની ક્તચાંતા, ક્તબનજરૂરી અને નાહકની હોય
છે.સ્વાથથ, ભય, લોભ અને લાલસાના કારણે ક્તચાંતા ઊભી થાય છે. માણસને આજની ક્તચાંતા નથી એટલી ભક્તવષ્યની છે.
કે ટલીક વખત ભક્તવષ્યમાાં શાં થશે? તેની કલ્પના કરીને માણસ દ:ખી થતો હોય છે. જીવનમાાં દ:ખ, મશ્કે લી અને આફતો
આવ્યા કરે છે. કોઈ કાયમ સખી કે દ:ખી રહેતાં નથી. આ સમયચક્ર છે. તે પલટાયા કરે છે. ઘણીવાર દ:ખ અને આપક્તત્ત
આવ્યા પહેલાાં માણસ ઢીલો પડી જાય છે અને જીવ બાળ્યા કરે છે. ખોટી ક્તચાંતા કરવાનો કોઈ અથથ નથી. ‘પડશે એવા
દે વાશે’ એવી ક્તહાં મત રાખીને માણસે આગળ વધવાં જોઈએ. સમય સમયનાં કામ કરે છે. દ:ખને વાગોળ્યા કરીએ તો
ઓછાાં થવાનાાં નથી, ઊલટાનાં તે વધ ગહેરા બનશે. આ અાંગે એક સરસ ઉક્તિ છે. ‘મચુંતા સે ચતરાઈ ઘટે , ઘટે રૂપ
બલ, જ્ઞાન, મચુંતા બડી અભાગણી, મચુંતા મચતા સિાન.’
મોટા ભાગનાાં દ:ખો અને ક્તચાંતાઓ માણસનાં પોતાનાં સજથન છે. દરેકને પોતાના પ્રશ્ર્નો છે અને દરેક પ્રશ્ર્નનાં
સમાધાન છે. પણ આ માટે ધૈયથ, ક્તહાં મત અને ડહાપણની જરૂર છે. આપણી પોતાની ભૂલોમાાંથી શીખવાનાં છે. માણસ
ધારે તો મોટા ભાગની ક્તવટાં બણાઓને ટાળી શકે છે અને ક્તચાંતા-તાણમાાંથી મિ થઈ શકે છે. આ માટે ની કે ટલીક
બાબતો ક્તવચાર પ્રેરક અને સોનેરી સૂત્રો જેવી છે.
(૧) જગતના આપણે માત્ર અાંશ છીએ. આ દક્તનયા આપણા ક્તવના પણ ચાલવાની છે. તેથી માથે ભાર લઈને ફરવાની
જરૂર નથી. ગમે તેટલાં વ્યવક્તસ્થત કરીને મૂકીને જશો તો પણ સમયની સાથે બધાં ક્તવક્તલન થવાનાં છે.
(૨) બીજા પર ક્તવશ્ર્વાસ મૂકો. સાંતાનોને તાલીમ આપી બધાં તેમના પર છોડી દો. તમે માત્ર માગથદશથક બનો. તમે જેટલાં
ચીવટ અને ખાંતથી કરી શકો એટલાં કદાચ બીજા ન કરી શકે . કદાચ કોઈ ભૂલ પણ થઈ જાય. માણસ અનભવમાાંથી
ઘડાય છે.
(૩) ઘણાાં બધાાં કામો એકસાથે કરી નાખવાની કોક્તશશ કરો નહીાં. આના કારણે તાણ ઊભી થશે અને કામ સરખાાં નહીાં
થાય. એક કામ અધૂરાં રાખીને બીજાં કામ શરૂ કરો નહીાં. જે કામ હાથમાાં લીધાં હોય તે પૂરાં કરો. કામના બોજાની
વહેચણી કરી નાખો.
(૪) ઓક્તફસમાાં હો ત્યાાં સધી કામ ધાંધાની ક્તચાંતા કરો. ઓક્તફસ છોડ્યા પછી ધાંધાને ભૂલી જાવ. ઘરમાાં બાળકો સાથે
થોડો સમય ક્તવતાવો અને એ ક્તવર્ષયની વાત કરો જેમાાંથી આનાંદ મળે .
(૫) તકથ યિ મહત્ત્વાકાાંક્ષા રાખો. શક્તિ અને સામ્યથથ વગરની વધ પડતી આકાાંક્ષાઓ દ:ખ ઉત્પન્ન કરે છે. જાત પ્રત્યે
પ્રામાક્તણક રહીને ક્તવચારો કે તમે શાં કરી શકો છો. નથી કરી શકવાના તેનો મોહ છોડી દો.
(૬) જીવનમાાં જે મળ્યાં છે તેનો આનાંદ માણો. નથી મળ્યાં તેનો અફસોસ કરો નહીાં. બધી વસ્તઓ બધાને મળતી નથી
અને જીવનમાાં કદાચ મળી જાય તો પણ તેનો કશો અથથ રહેતો નથી.
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(૭) કોઈ પણ બાબતમાાં બીજા સાથે સરખામણી કરો નહીાં. બીજાથી તમે આગળ રહેવા જોઈએ એ વાત છોડી દો.
ઊાંધાં ઘાલીને દોટ મૂકો નહીાં. તમે તમારી રીતે ચાલો.
(૮) બીજાની ઈષ્યાથ અને અદે ખાઈ ન કરો. તમારી પાસે જે છે તે પ્રભની કૃ પા છે એમ માનીને સાંતોર્ષ અનભવો. દરેક
બાબતને પૈસાના ત્રાજવે તોળો નહીાં.
(૯) બધા જ તમારી સાથે સાંમત થાય, તમારા કહ્યા પ્રમાણે ચાલે, તમારો પડ્યો બોલ ઝીલે એવી અપેક્ષા કદી રાખશો
નહીાં. દરેક માણસને પોતાની ઈચ્છા અને ગમા-અણગમા હોય છે.
(૧૦) બધા તમારા જેવા બને એવી આશા રાખો નહીાં. સાંતાનોને પોતાના ઢાાંચામાાં ઢાળવાનો પ્રયાસ કરો નહીાં. સૌની
પ્રકૃ ક્તત, સ્વભાવ જદો છે. તમે તમારી રીતે રહો અને બીજાને તેમની રીતે રહેવા દો.
(૧૧) દરેકને ખશ રાખવાની મથામણ કરો નહીાં. બધાને તમે રાજી રાખી શકવાના નથી. પણ કોઈને દ:ખ ન પહોાંચે
તેનો જરૂર ખયાલ રાખો. સહૃદયી, મૈત્રીપૂણથ અને ક્તનષ્કપટ રહેવાનો પ્રયાસ કરો એટલે ઘણાં.
(૧૨) ક્તનષ્ઠર બનો નહીાં અને સાથે સાથે વધ પડતા લાગણીશીલ પણ બનો નહીાં. બીજા પાસેથી અપેક્ષા રાખો નહીાં.
અપેક્ષા કદી સખ આપતી નથી. દ:ખ જરૂર આપે છે. ફળની આશા રાખયા વગર કતથવ્ ય ક્તનભાવો. એમાાંથી સખનો જે
અનભવ થશે તેની સરખામણીમાાં બીજાં બધાં ગૌણ બની જશે.
(૧૩) સરળ અને સહજ રીતે જીવો. ખોટો દાં ભ અને દે ખાવ કરવાનાં ટાળો. આ લાાંબો સમય ટકશે નહીાં.
(૧૪) આજને નજર સમક્ષ રાખો. ભક્તવષ્યની ક્તબલકલ ક્તચાંતા કરો નહીાં. જે થઈ ગયાં છે તે દૂ ર થઈ શકવાનાં નથી અને જે
થવાનાં છે તેની કોઈને ખબર નથી.
(૧૫) જીવનમાાં જે કાાંઈ આવે તેનો સહર્ષથ સ્વીકાર કરો. સખ આવે તો સખ, દ:ખ આવે તો દ:ખ બાંનેમાાં ક્તસ્થરતા અને
સાંતલન જાળવી રાખો.
(૧૬) જીવનને વધ અથથપૂણથ અને ક્તવવેકપૂણથ બનાવો. નમ્રતા, ક્તનખાલસતા અને ખલ્લાં મન રાખો.
(૧૭) કોઈ પણ બાબતમાાં નકામી ઉતાવળ કરો નહીાં. આરોગય અને ભોજન પાછળ ક્તનરાાંતનો સમય આપો. પહેલાં સખ
તે જાતે નયાું.
(૧૮) ક્તચાંતા અને વ્યથાઓને અાંદર દબાવી રાખો નહીાં. કોઈ સહૃદયી સ્વજન કે ક્તમત્ર પાસે ક્તદલને ખોલીને મનને હળવાં
કરી નાખો, પરાં ત એ માટે સાચી વ્યક્તિની પસાંદગી કરજો.
(૧૯) તમારી ખાનગી વાત કોઈને કહેશો નહીાં. ખાનગી વાતો જલદીથી જાહેર થઈ જાય છે અને ખાનગી રાખવાં પડે
એવાં કરશો નહીાં.
(૨૦) સાચી વાતનો હાં મશ
ે ાાં સ્વીકાર કરો. આપણે હાં મશ
ે ાાં સાચા છીએ અને બીજા ખોટા છે એવા ભ્રમમાાં કદી રહેશો નહીાં.
(૨૧) દરેક બાબતમાાં આગળ નીકળી જવાની અને પ્રથમ નાંબર પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખશો નહીાં. આ નાંબર વનનાં
સ્થાન ટકાવી રાખવા અપાર યાતનામાાંથી પસાર થવાં પડે છે અને નાંબર છીનવાઈ જાય છે ત્યારે હતાશા અને ક્તનરાશાનો
અનભવ કરવો પડે છે.
(૨૨) જીવનમાાં હાં મેશાાં બધાં મેળવવાં જરૂરી નથી. કે ટલીક વખત ગમાવવાનાં પણ અદકે રાં મહત્ત્વ હોય છે. ગમાવે છે તે
જ મેળવે છે. બીજ મટી જાય ત્યારે નવા વૃક્ષનો જન્મ થાય છે.
માણસની મોટા ભાગની ક્તચાંતાઓ પૈસાની હોય છે. ધન કમાવાં એમાાં કશાં ખોટાં નથી, પણ તે પાછળનાં
પાગલપણાં અનેક અનથો સજે છે અને ખોટાાં કામો કરાવે છે. જીવનમાાં પૈસા કરતાાંયે બીજી ઘણી વસ્તઓ મહત્ત્વની છે.
તરસ લાગે ત્યારે પાણી મીઠાં લાગે છે. કકડીને ભૂખ લાગે ત્યારે ભોજન સ્વાક્તદષ્ટ બની જાય છે અને પક્તરશ્રમ પછી ક્યારે
ઊાંઘ આવી ગઈ તેની ખબર પડતી નથી. આવાાં સખો ઘણાના નસીબમાાં નથી.
બાળકોના ક્તસ્મતમાાં, કલકલ વહેતા ઝરણામાાં, પક્ષીઓના કલરવમાાં, પષ્પોના પમરાટમાાં જીવનનાં સાંગીત છે.
આ બધો ક્તનજાનાંદ છે. પૈસા બહત કછ હૈ લેક્તકન સબ કછ નહીાં. કે ટલાક સોક્તગયા, ક્તનરાશાવાદી લોકો સખને અડકે તો
સખ પણ દ:ખમાાં ફે રવાઈ જાય છે. આવા લોકોની દયા ખાવા ક્તસવાય બીજાં કરી શકાય પણ શાં?
Email id: - parekhcj@gmail.com
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ખોટું

બોલવ ું નહીં
નનલેશ શામજીભાઇ ઠક્કર
ઉરણ

નાનપણથી આપણે એક વાત બહ જ સાાંભળતા આવ્યા છીએ અને આપણે પણ આપણા બાળકોને આજ વાત
સતત કહેતા રહીએ છીએ કે ખોટાં બોલવાં નહીાં. એક સાચા વ્યક્તિની પહેલી ઓળખ એટલે કે એ માણસ ખોટાં બોલતો
નથી. એક કહેવત છે एक झूठ क छु पाने के लिए हजार झूठ ब िने पड़ते है . આ કહેવત તદ્દન સાચી છે. મને લાગે છે કે
આ વાતનો અનભવ બધાને થયો હશે. સાચાં બોલવા માટે મન મક્કમ કરવાની જરૂર હોય છે. જ્યારે ખોટાં બોલવા માટે
મગજ ને બહ જ દોડાવવાં પડે છે. સાચાં બોલીને મન હલકાં થાય જ્યારે ખોટાં બોલીને ક્તચાંતા વધે. સાચાં બોલીને સાંબાંધ મજબૂત
થવાની શક્યતા હોય છે જ્યારે ખોટાં પકડાઈ જાય ત્યારે સાંબાંધ હાં મેશા માટે તૂટી જાય છે.
આમ, જોવા જઈએ તો આજના જમાનામાાં પણ સો ટકા સાચાં કોણ બોલે છે...? જ્યાાં જોઈએ ત્યાાં ખોટાં ખોટાં અને ખોટાં ...
આપણને ખબર હોવા છતાાં એનો ક્તવરોધ નથી કરતા. ખોટાં આજે સમાજ માાં એટલાં અાંદર સ ધી પગ પેસારો કરી ગયાં છે કે
જાણે એ ક્તસસ્ટમનો ભાગ બની ગયાં છે. એમ જ લાગે છે કે ખોટાં બોલ્યા વગર અને કયાથ વગર કોઈ કામ થવાના જ નથી.
આના િખ્ય ઉદાહરણો..
રાજનીમત - રાજનીક્તતમાાં માંત્રીઓ કોઈ સ્ટે ટમેન્ટ આપે, પછી સ્ટે ટમેન્ટનો ક્તવરોધ થાય તો સ્ટે ટમેન્ટ પાછાં ખેંચી લે. કે ટલા
ખોટા ખોટા વાયદા કરે પછી પૂરા ના કરે, વગેર ે વગેર .ે . આ બધાં ખબર હોવા છતાાં આપણે એનો ક્તવરોધ કરતા નથી..
મફલ્િ જગત - ક્તફલ્મ જગતમાાં એક હીરો ૧૦૦ - ૧૦૦ ને મારે... ગોળી વાગે તો એ મેર ે નક્તહ.. કે ટલીક અશક્ય વાતો જોવા
મળે ... વગેર ે વગેર ે તદ્દન ખોટી વાતો.. છતાાં પણ આપણે તાળીઓ પાડી એને વધાવીએ...
િીમડયા જગત - મીક્તડયા સો ટકા સત્ય ક્યારે બતાવતાં નથી. મીક્તડયા દ્વારા સત્ય છપાવવાં એ પણ એક ખોટાં જ વાત છે..
આપણે આ વાતની જાણ હોવા છતાાં રોજ આપણે સમાચાર જોઈએ છીએ.
એક નીક્તતવાન વ્યક્તિના મનમાાં અસ્વસ્થતા હોય અગર ક્યારે એણે ખોટાં કયું હોય અથવા ખોટાં બોલ્યો હોય. જ્યારે,
હાં મેશા જૂ ઠાં બોલનાર વ્યક્તિ ને સત્ય અસત્ય ની જાણ જ નથી હોતી.
તો શું સિાજ િાું આજે કોઇને, ખોટી વાત જોઈ અથવા સાુંભળીને અસ્વસ્થતા થતી નથી? શું આપણા સુંસ્કારો
સત્ય અને અસત્યનો ફરક બતાવવા સક્ષિ નથી? અને આવી જ રીતે સિાજ આગળ વધવાનો છે ?
અરે... આપણે પોતે પણ ક્તદવસમાાં બે-ત્રણવાર ખોટાં બોલી જ નાખીએ છીએ.. ક્યારેક સેલ્ફ ચેક કરો તો ખબર પડશે.
ઘણીવાર આપણે કોઈને ખોટાં ન લાગે એટલે ખોટાં બોલી નાખીએ.
ખોટાં બોલવાં કે ટલાં જરૂરી છે એની જાણ આપણને હોવી જોઈએ. આમ તો શક્રક્તનતી અને અનેક ધાક્તમથક ગ્રાંથોમાાં અમક
જગયાએ ખોટાં બોલવાની છૂટ છે , પણ આ છૂટ નો ઉપયોગ આપણે કે વી રીતે કરવો એની જાણ રાખવી જરૂરી છે. શક્રનીક્તત
સમજવા માટે આપણી બક્તદ્ધ ક્તવકક્તસત હોવી જરૂરી છે.
િહાત્મા ગાુંધીની આત્મકથાનું પસ્તક આપણે વાુંચેલું હશે તો નક્કી જ ખબર હશે કે એિણે જે પ્રકાર ે સત્ય નું
પ્રદશિન કયું છે , એવી રીતે કોઈ િહાન વ્યમિ જ કરી શકે . આત્મકથાનું નાિ પણ સત્યના પ્રયોગો છે.
ક્યાાંક સાાંભળ્યાં છે કે અનભવ માણસને ખોટા ક્તનણથયથી બચાવે છે પરાં ત અનભવ ખોટા ક્તનણથયથી જ આવે છે આ
પણ એક સચ્ચાઈ છે . સાચાં બોલવાં અઘરાં જરૂર છે પણ અશક્ય નથી. માટે ખોટાની આદત લાગે એ સારાં નથી પણ સાચા
ની આદત લગાડવામાાં વાાંધો નથી.
Email id: - nicenilu1@yahoo.com
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