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વ્હાલા વાચક મિત્રો,
શું તિને વાત કરતા આવડે છે ? એવો સવાલ કોઈ પૂછે તો આપણે એિ જ કહીએ કે શું
નાખી દે વા જેવી વાત કરો છો? દરેકને એિ જ હોય છે કે િને બરાબર વાત કરતા આવડે છે!!
જો બરાબર વાત કરતા આવડતી હોય તો એ બહ સારી વાત છે.ઘણાું લોકોની વાત કરવાની
સ્ટાઈલ એવી હોય છે કે આપણને સાુંભળતા રહેવાનું જ િન થાય! જયારે કે ટલાક લોકો બોલે
તો એિ થાય કે આ બુંધ કરે તો સારું ! બાળકનો જન્િ થાય પછી એ દોઢે ક વરસિાું બોલતા
શીખી જાય છે , પણ વાત કરતાું ઘણાુંને આખી મજું દગી આવડતું નથી!

બીજા લોકો પાસે વાત કરવાિાું આપણે જેટલું ધ્યાન રાખીએ છીએ. તેના કરતા
ભાવેશ એન. મીરાણી
વધ કાળજી પોતાની સાથે વાત કરવાિાું રાખવી જોઈએ. દરેક િાણસ પોતાની સાથે સતત વાત કરતો હોય છે. તિે
તિારી સાથે કે વી રીતે વાત કરો છો એનો ક્યારેય મવચાર કયો છે ? ન કયો હોય તો કરજો. વાત કરતી વખતે જો એવું
લાગે કે હું િારી જાત સાથે નબળી, નકાિી અને નકારાત્મક વાત કરું છું . તો એને ટાળજો. સાચી, સારી અને સકારાત્મક
વાત કરજો, કારણ કે પોતાની જાત સાથે જેવો સુંવાદ હોય, એવા જ આપણે હોય એ છીએ. તિારી મજું દગીની કઈ વાત
એવી છે જે તિે ક્યારેય કોઈને કહી નથી? આ સવાલ કરતાું પણ વધ િહત્વનો સવાલ એ છે કે તિે કોઈને આ વાત
કે િ કહી નથી?? કયો ડર તિને સતાવે છે ? વાત જાહેર થઈ જવાનો! કે પછી તિારી વાતને કોઈ નમહ સિજે એનો??
આપણા બધાના મદલિાું કું ઈક એવું હોય છે જે બહાર આવવા ઉછાળા િારતું હોય છે. આપણે ટાપલી િારીને
પાછું બેસાડી દઈએ છીએ. જવા દે , કોઈને નથી કહેવું. કોઈને શું ફે ર પડે છે ? કોઈને ક્યાું કું ઈ પડી પણ હોય છે ? કે પછી
કોઈ શું ધારી લેશે? કોઈ િારા મવષે શું િાની લેશે? એવો ડર, ભય કે શુંકા રહ્યા કરે છે. આિ, છેલ્ લે બધું મદલિાું ધરબાયેલું
જ રહી જાય છે. જેના કારણે ક્યારેક તો મદલ એટલું ભારે થઇ જાય છે કે શ્વાસ ફૂલી જાય છે !! ન કહેવાયેલી વાતો ક્યારેક
તો ભેજ બનીને તરવરે છે. જે વ્યમિ પોતાના મદલની વાત કોઈને કહી શકતો નથી અથવા તો મદલની બધી જ વાત
કહી શકાય એવી વ્યમિ જેની પાસે નથી એ દમનયાનો સૌથી દ:ખી અને કિનસીબ િાણસ છે. અુંદરનો વલોપાત
િાણસને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે. જે વ્યિ નથી થઈ શકતા એ અુંદર ને અુંદર ઘૂુંટાયા કરે છે.
વાત કહેવાની પણ રીત હોય છે . વાત કહેવાની આપણી રીત જ આપણી પ્રકૃ મતની સામબતી આપતી હોય છે.
બોલતાું બધાને આવડતું હોય છે પણ, વાત કરતા બહ ઓછા લોકોને આવડતું હોય છે. આપણા સુંસ્કાર, આપણી
સુંવેદના અને આપણી સિજદારી આપણે કે વી રીતે વાત કરીએ છીએ તેના પરથી છતી થતી હોય છે.
વાત કરવાની સાથે વાત સાુંભળવાની પણ રીત હોય છે. સૌથી પહેલાું તો કું ઈ બોલતાું પહેલાું સાિેવાળાની
વાત સાુંભળવી જોઈએ. િોટે ભાગે આપણે કોઈની વાત સિજવા િાટે સાુંભળતા હોતા નથી!! ફિ જવાબ દે વા િાટે
જ આપણે સાુંભળતા હોઈએ છીએ. વાત એવી રીતે સાુંભળવી કે સાિેવાળી વ્યમિને એવું લાગે કે તિને વાત
સાુંભળવાિાું પૂરપ
ે ૂરો રસ છે. હવેની નવી એક બીિારી એ છે કે લોકો વાત કરતા હોય અને ધ્યાન િોબાઇલિાું હોય
છે. ખરેખર તો કોઈ વાત કરતું હોય કે કોઈને કું ઈ કહેતા હોય ત્યારે િોબાઈલને બાજએ િકી દે વો જોઈએ. તિારી
સહજતા સાિેવાળા િાણસને સ્પશશતી હોય છે.
ઘણી વખત આપણે સાિેવાળાની વાત સાુંભળ્યા વગર આક્રિક થઈ જતાું હોઈએ છીએ. સુંબુંધિાું સાચી
મસ્થમત જાણ્યા વગર ઉગ્ર થઇ જવાથી ક્યારેક સુંબુંધ અુંત તરફ ઢસડાઈ જતો હોય છે. સુંબુંધને ટકાવી રાખવા િાટે
સાિેવાળી વ્યમિને તેની વાત કહેવાનો િોકો આપવો. એને જે કહેવું હોય એ શાુંમતથી સાુંભળી લેવું. બનવાજોગ છે
કે આપણે જે િાનતા કે સિજતા હોઈએ એનાથી એની વાત જદી જ હોય!! ઘણીવાર એવું પણ બને કે સાિેવાળી
વ્યમિ આપણા િાટે ગાુંઠ બાુંધી લેતી હોય છે , અને આપણને ગાુંઠ છોડવાનો ક્યારેક િોકો જ નથી આપતી. ત્યારે
એિની પાસેથી આપણાુંથી કું ઈ ભૂલ થઈ તો એ મવશે સાુંભળી લેવું અને પોતાની વાત રજ કરતા કહેવું કે હવે
મારી વાત તો સાાંભળો....
ભૂલ થાય મારાથી તો વાત મને કરજે, બદલે તાં વહેવાર એ પહેલાાં ચોખવટ કરજે,
બની શકે કે રહી હોય મારી કઈ મજબૂરી, જાણી લે જે એ, ને પછી તાં વાત કરવાનાં બાંધ કરજે.
કહે વાય છે ને કે સાંવાદમાાં જીવ ન હોય ત્યાર ે સાંબાંધ મરણ પથારીએ હોય છે . આપણે ઇચ્છતા હોઈએ કે મરણ
પથારીએ પડેલો સબાંધ મરી ન જાય તો એ સાંવાદમાાં જીવ ઉમેરવો જોઈએ. છે લ્લે એટલાં જ કહીશ કે મમત્રો, વાત લાંબાવવા
જેવી ન હોય ત્યાર ે વાત ટૂાં કાવવી એ જ બહે તર હોય છે . પૂણણમવરામ ક્ાાં મૂકવાં એની સમજ જેનામાાં છે એ મવવાદને ટૂાં કાવી
શકે છે . વાત વણસી ન જાય એવી રીતે વાત કરવાની આવડત જેની પાસે છે . એના સાંબાંધો સજીવન રહે છે .
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વાતની સવરાસત – પષ્ુ પા કકશોર ગાલા.........................................૩૫
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વાત વાતમાું બગડતી વાતો – કહમાુંશ ુ ભાઈલાલ ઠક્કર.................૪૮
રાશી ભસવષ્ય – કેતન પોપટ........................................................૫૧
લેડીઝની વાતોમાું ઇમોશન્સ હોય છે ,
પરુ ુ ષોની વાતો સાવ સ ૂકી હોય છે ! - કૃષ્િકાુંત ઉનડકટ............૫૪
વ્હાલા વાાંચકો,
સજણ નહારનો દર ેક અાંક મમહનાની ૧૫ તારીખે પોસ્ટ કરવામાાં
આવે છે . પણ હમણાાં કોરોનાની મહામારી ને કારણે પ્રેસ અને
પોસ્ટ ઓમિસ બાંધ હોવાથી પોસ્ટ કરવાં શક્ ન હોવાથી ડીજીટલ

મોકલવામાાં આવેલ છે . જેની નોધ લેવા મવનાંતી.
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સજણ નહાર ગજરાતી મામસકને
સોમશયલ મીમડયાના પર બટન
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ુ રાતી માસસક”
ભારતન ું એકમાત્ર અનોખ ું “સર્જનહાર ગજ

જેને ૧૮ રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય એવોડડ પ્રાત્પ કર્ાા છે .
સર્જનહારના મેમ્બર બનીને તમારા મોબાઈલમાું જ લેખો વાુંચવાની સાથે લેખકોના
વવડિઓ જોવા મેળવો િીજીટલ સામાવર્ક...

9870019019
આપેલ નુંબર તમારા મોબઈલમાું સર્જનહારના નામે સેવ કરો અને તમારું ુ
પ ૂરું ુ નામ અને અડ્રેસ અમને વોટ્સઍપ કરો.
નોધ:-૧૩ વષડથી જે વાચકો આ નુંબર સાથે જોડાયેલા છે તેમિે ફરીથી જોડાવાની જરૂર નથી.

ુ રાતી માસસક”
“સર્જનહાર ગજ

તમે પણ “સજણ નહાર” વાાંચો અને બીજાને પણ વાંચાવો…
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ુ રાતી માસસક
આવી ગય ુંુ છે ... ભારતમાું આપણુંુ પહેલવહેલ ું ુ ડીજીટલ ગજ
ુ રાતી માસસક ડીજીટલમાું
સર્જનહાર ગજ
લેખકોના નામ પર

CLICK કરીને સવકડઓ જોવો “મારી વાત તો સાુંભળો...”

મવરાજ પાંડયા

અલ્પા વસા

કીમતણ કોટક

મમતલ પટે લ

જાદવજીભાઈ વોરા

જેમનલ પોપટ

મહરલ ઠકરાર

ચેતના ગણાત્રા

કાજલ ઠક્કર
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લોહાણા સમાજ માટે ગવણની વાત

ઈશાન માંબઈના સાાંસદ શ્રી મનોજ કોટક
દે શના શ્રેષ્ઠ સાાંસદ સભ્યોની સૂમચમાાં સ્થાન મેળવ્યાં
સાુંસદ તરીકે પ્રથિ વષશ યશસ્વીરૂપે પૂણશ કરનાર ઈશાન િુંબઈના લોકમપ્રય સાુંસદ શ્રી િનોજ કોટકે િહારાષ્ટ્રિુંબઈના શ્રેષ્ઠ સાુંસદોની સૂમચિાું સ્થાન િેળવ્યું છે. પના મસ્થત પમરવતશન સ્વયુંસેવી સુંસ્થા દ્વારા ૧૭િી લોકસભાના
પ્રથિ વષશના કાયશકાળને ધ્યાનિાું રાખતાું એક સવે કરવાિાું આવ્યો છે અને આ સિય દરમ્યાન ઉત્કૃ ષ્ટ્ કાયશ કરવાવાળા
સાુંસદ સભ્યોની યાદી બહાર પાડવાિાું આવી છે. લોકસભાના સત્રોિાું સો ટકા હાજરી સાથે સાુંસદ શ્રી િનોજ કોટકે
િુંબઈ-િહારાષ્ટ્ર અને દે શ ઉપયોગી અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. સાથે સાથે લોકસભાિાું મવમભન્ન મવષયો પર થતી ચચાશઓિાું
પણ સક્રીય ભાગ લઈને તેિની કાબેમલયત મસદ્ધ કરી છે.
સાુંસદ બનતા જવાબદારી વધી જતાું શ્રી િનોજ કોટકે ફિ લોકસભાિાું જ નહીું તેિના િત મવસ્તાર ઈશાન
િુંબઈના લોકોિાું પણ લોકમપ્રયતા િેળવી છે. લગભગ દર શમનવારે િલુંડ પમિિ મસ્થત તેિના કાયાશલય જેને સેવાલય
નાિ આપવાિાું આવ્યું છે. ત્યાું પાુંચ કલાક સધી ચાલેલા જનતા દરબારિાું સાુંસદ શ્રી િનોજ કોટક દ્વારા અનેક લોકોની
સિસ્યાઓનું સિાધાન કરવાિાું આવ્યું છે. િત મવસ્તારના મવમવધ મવસ્તારોિાું રૂબરૂ જઇને લોકોને પ્રત્યક્ષ િળીને
તેિની સિસ્યાઓનું સિાધાન કરવાની સાુંસદ શ્રી િનોજ કોટકની લાક્ષમણકતાને કારણે તેિણે પ્રચુંડ જન સિથશન
િેળવ્યું છે. હાલ કોરોનાના આુંતક વચ્ચે પણ લોકોની વચ્ચે રહી સાુંસદ શ્રી િનોજ કોટકે અનેક લોક ઉપયોગી કાયો
કયાશ છે. પમરસરોને જાં ત મક્ત કરવા દવાનો છાંટકાવ કરાવવો, માસ્ક, સેમનટાઇઝર અને હોમમયોપેથીક દવાઓનાં
મવના મૂલ્ય મવતરણ. ગરીબ અને મજૂ ર પમરવારોમાાં િડ
ૂ પેકેટનાં મવતરણ, જરૂમરયાત માંદ પમરવારોને રાશન
કીટનાં મવતરણ, કોરોના યોદ્ધાઓ, માંબઈ પોલીસ અમનિશમન દળના કમણચારી, મનપા કમણચારી, સિાઈ કમણચારી
પોસ્ટ કમણચારી વગેર ેની તાંદરસ્તીનો ખ્યાલ રાખતા તેમને રોગ પ્રમતકારક દવાઓ અને િે શ મશલ્ડનાં મવતરણ,
પરપ્રાાંતીય મજૂ રોને તેમના ઘર ે પહોાંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવી.
મવમવધ આરોગ્ય મશમબર દ્વારા લોકોની તપાસ, કોરોના સેન્ટરિાું સમવધાઓ ઉભી કરવી, મવદે શોિાું અટવાઈ
ગયેલા ભારતીયોને સ્વદે શ લાવવા પ્રયાસો. જેવા અનેક કાયોને કારણે તેિણે સુંવેદનશીલ સાુંસદ તરીકે ની ખ્યામત
િેળવી છે. લોકો પ્રત્યેની તેિની પ્રેિભાવના અને ઈશાન િુંબઈને સજલાિ સફલાિ કરવાની તેિની કાયશ પ્રણાલી અને
મવમવધ સરકારી મવભાગોિાુંથી લોકોના કાિ કરવાની ક્ષિતાને કારણે િુંબઈના શ્રેષ્ઠ સાુંસદોની યાદીિાું તેિણે સાાંસદ
તરીકે ના પોતાના પ્રથિ કાયશકાળના પ્રથિ વષશિાું જ સ્થાન િેળવ્યું છે.
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હાં
તો આવ્યો છાં
બસ
વાતોની વાતો
કરવા...
પ્રદીપ મત્રવેદી, અમદાવાદ
"હાં ક્ાાં આવ્યો છાં કોઈ બાાંધવા નાતો,
હાં તો આવ્યો છાં કોઈ સાાંધવા વાતો.
માર ે શી પાંચાત કોઈ નાહક ની,
આપણે વાતો કરવી છે ચાહક ની.
હાં તો આવ્યો છાં કહેવા આપણી મધરી વાતો,
જે તમારા વગર રહી ગઈ હતી અધૂરી વાતો.
આપણો તો સાંગ ઘડી બે ઘડી નો વાતો થકી,
આપણે ક્ાાં કોઈના પાના ઉઘાડવા છે વાતો થકી.
હાં તો આવ્યો છાં બસ વાતોથી આપને ચાહવા,
એટલે તો રાધા આવતી 'તી યમના મકનાર ે મળવા.
હાં તો આવ્યો છાં ઘડી બે ઘડી વાતો કરવા,
ને લાવ્યો છાં "ચાહત" નાં અત્તર છાાંટવા.
માર ે ક્ાાં કરવી છે જનમ જનમ ની વાતો,
ચાલને કરી લઈએ બે ઘડી "પ્રેમ" ની વાતો.
કમવ - પ્રદીપ મત્રવેદી
હું તો બસ વાતોનો િાણસ છું અને આપની સાથે વાતો કરવા આવ્યો છું , વાતો દ્વારા આપની "ચાહત" પાિવા
આવ્યો છું . એટલે તો રાધાની ચાહતની વાતો આપણને કાનાની બુંસરીિાું સુંભળાય છે અને સરિાું અનભવાય છે. કોઈ
િને પૂછે કે "કે િ છો"? તો હું કહું કે "બસ ઉછળતા મોજાઓની વાતોમાાં મસ્ત છાં અને વાતોના વડામાાં વ્યસ્ત છાં !!”
વાતો, હા "વાતો" એ તો િન અને મદલનું પ્રમતમબુંબ છે. વાતનું તો એવ છે ને કે "હૈયે હોય એ હોઠે આવે!" બોલ્યા
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વગર િાત્ર "હોઠ" ફફડે અને વાત સિજી જાય તેને આપણો મદલદાર સિજવો બાકી વાત સિજનારા બહ ઓછા હોય
છે અને વાત નું વતેસર કરનારા આ દમનયાિાું બહ હોય છે.
વાત એટલે "મન ની વાત," િનનો ઉભરો િનિાું ઉદભવતા પ્રશ્નનોના સિાધાન િાટે નો પ્રયત્ન વાત એ એક
અદભત કલા છે. વાત દ્વારા જ કોઈપણ નું મદલ, મદિાગ અને તેની દમનયાને પ્રેિથી જીતી શકાય છે. એટલે જ ગીતિાું
કહેવાયું છે ને કે "કહેતે, સનતે, બાતોાં બાતોાં મેં પ્યાર હો જાયેગા" કોઈપણ સબુંધની િજબૂતાઈનો આધાર "વાતો"
છે. વાત કરવાથી જ ગેરસિજના વાદળો દૂ ર થાય છે અને સાચી સિજણનો પ્રકાશ ફે લાય છે.
તું કે િ િારી સાથે વાત કરતો નથી? વાત નથી કરતો એટલે િને મડપ્રેશન થાય છે. િને બહ ગસ્સો આવે છે.
ઘણી વખત બ્રેકઅપ થવાનું કારણ િાત્ર તું િારી સાથે કે િ વાત કરતો નથી તે હોય છે!! તને િારી સાથે વાત કરવાનો
સિય જ ક્યાું છે ?? તું કે િ િારી સાથે સરખી વાત કરતો નથી? િારી વાત જ તને ગિતી નથી! વાત વાત િાું કે િ ગરિ
થઇ જાય છે ?? આિ "વાત" નહીું કરવાનું કારણ ક્યારેક સબુંધને પાતળો કે નમહવત પણ કરી શકે છે .
કોઈ ખળ ખળ વહેતા ઝરણાું પાસે પગના ઝાુંઝરને પખાળે તે રીતે હાથિાું હાથ અને હૈયાિાું હૈયું પરોવી ને ઘ
ઘ કરતું, િોગરાની િહેંક જેવું નવ યવાન યગલ હોય કે સલૂણી સાુંજ,ે બગીચાિાું ગલિહોરના વૃક્ષ નચીના બાુંકડા પર
કોઈ રૂપેરી વાળનું સૌુંદયશ ધરાવતું અને કું ગનથી શોભતા કરચલીવાળા હાથ એકબીજાના ખભા પર રાખી ને
એકબીજાની આુંખોિાું આુંખ પરોવીને ગફ્તેગ કરતું પ્રૌઢ યગલ હોય. પણ તેઓ બધા "વાતો" ના રિણીય પ્રદે શ પર
જ જીું દગી નો "સ્વપ્િ મહેલ" રચતા હોય છે આિ વાત કરવી એ એક િજા નો, આનુંદનો મવષય છે.
બાળક બોલતા શીખે ત્યારથી શરૂ કરીને. જીવનના અુંત સધી તે વાતોના મવશ્વિાું જ જીવતો હોય છે અને
હરખ-શોક અનભવતો હોય છે. સ્થળ, કાળ અને વ્યમિએ વ્યમિએ વાતોના મવષયો બદલાતા રહેતા હોય છે. પણ
વાતો કયાશ વગર રહી શકતો નથી.
િારે તિને આજે "ખાસ વાત" કરવી છે! જે વાત સાુંભળી ને તિે નાચી ઉઠશો, ઉછળી ઉઠશો.! બસ આિ
કહો એટલે વાત જાણવાની કે ટલી બધી ઉત્કું ઠા વધી જાય!! વાત સાુંભળવા તે કે ટલો બધો તલપાપડ થઇ જાય!! વાતનો
તો આ પ્રભાવ છે.
વાતનું મવશ્વ એ એક બ્રહ્ાુંડથી ભવ્ય અને અજબ-ગજબથી ભરેલું જોવા િળે છે. જ્ાું વાત વાત અને વાત
એ જ જીવન છે. પહેલા એક કાને થતી વાત થોડા મદવસોિાું આખા ગાિિાું ફે લાઈ જતી અને આજે િોબાઈલ આવતા
એક વાત પલભરિાું આખા મવશ્વિાું ફે લાય જાય છે!
નવી ટે ક્નોલોજીના કારણે આજે મજું દગીનો િોટાભાગનો સિય એક બીજા સાથે વાત કરવાિાું જ પસાર થઇ
જાય છે. આજે દરેક િાણસ ખબ વાતો કરતો "વાતોમડયો" થઇ ગયો છે! વાત નું મવશ્વ આજે આિયશ અને ઐશ્વયશ
સજશનારું જોવા િળે છે.
આ તો તિે ઘરના છો એટલે આ વાત કરું છું . બાકી કોઈ ને હું આ વાત ના કરું . શું સિજ્ા? અને આવું
કહેનારા જ "કોઈને કહેતા નમહ" એવું કહી ને વાતનો ઢું ઢે રો બધે પીટતા ફરતા હોય છે!!
આ તો િારાું િનની વાત તિને કહી છે. િનિાું ક્યારનું થતું હતું કે કોને કહું ? પછી તિે યાદ આવ્યા અને તિને
િારાું અુંગત સિજીને આ વાત કહી છે. બાકી ઘરની વાત એિ હું કોઈ ને કહું જ નમહ ને ! ઘરની વાત ઘરિાું જ રહે
એટલું સારું પણ તિે તો ઘરના જેવા જ છો ને એટલે કહેવાિાું વાુંધો નમહ! એિ કહી ને આખા ગાિ ને "ઘરના જેવા
જ છો" તેિ કહીને વાત કહી દે ત્યારે જ તેને શાુંમત થાય!!
ઘણાની વાત મચુંગિ પ્રકારની હોય છે. તે વાત ને ખબ ચાવ્યા જ કરે! વાગોળ્યા જ કરે પણ આખરે શું કહેવા
ઈચ્છે છે તે આપણને ખબર જ ના પડે! તે ખબ િજેથી વાતને મચુંગિ ની જેિ લાુંબી લાુંબી ખેંચ્યે જ જાય! પણ એનો
કોઈ અુંત જ ના આવે કે કોઈ અથશ ના નીકળે ! ઘણા જલેબી જેવી િીઠી િીઠી વાત કરતા હોય છે. તેની વાતિાું એટલી
બધી િીઠાશ હોય છે કે એિની વાત અને એ વાત કરનાર પોતે, એિ બન્ને તિને ખબ ગિવા લાગે!! પણ આખરે એિની
વાત અને એ પોતે જલેબીના ગૂુંચળા જેવા હોય છે ! તિે કયારેય તેને સીધી વાત કરતા જોશો નમહ. બધી વાતને ગૂુંચવી
નાખશે! ગૂુંચળા જેવી બનાવી ને જ રજૂ કરશે!
ઘણા લોકો બૉમ્બ સાથે રાખીને જ વાત કરતા હોય છે . જ્ાાં જાય ત્યાાં ધડાકા સાથે "બ્રેકીાંગ ન્યઝ" ની
જેમ વાત કરતા હોય છે ! જાણે શાં મોટ રહસ્ય જાણી લાવ્યા હોય અને આપણી સમક્ષ વાતનો બૉમ્બ િોડી ને
બહાદરી બતાવતા હોય છે ! પાછાં આપણ ને પૂછે બોલો આ વાતની તમને ખબર હતી?
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ઘણા લોકો રહસ્યભરી વાત કરવાનો જ શોખ ધરાવતા હોય છે. એિની જાસૂસી કલાનું તેઓ આગવું
પ્રદશશન કરતા હોય છે! તિને ખબર છે ? પેલી સાત નુંબરવાળી છોકરી નું નવ નુંબર વાળા છોકરા સાથે ઇલ
ઇલ ચાલે છે! પેલા બે નુંબરવાળા બુંગલાિાું રહેતા બાપ દીકરા ને જરાપણ બનતું નથી તેિને અલગ રહેવા
જવું છે. પેલાની પેઢીિાું ઇન્કિટે ક્સ વાળાના દરોડા પડ્યા. આિ રહસ્યભરી વાત કરવાિાું જ તેને િજા આવે
છે.
ઘણા લોકોની વાતિાું ઉશ્કે રાટ ખબ જોવા િળતો હોય છે. હું તેને ભડાકે દઈ દઈશ, હું તેને ક્યાય ફેં કી
દઈશ, એ િને જાણતો નથી હું કોણ છું ?? ઘડીના છઠ્ઠા ભાગિાું તેને ધાવણ યાદ કરાવી દઈશ, તેને ગિ કરી
દઈશ. િારી સાિે બોલે છે ? હેં? આિ વાત વાતિાું ઉશ્કે રાઈ જાય અને ખોટી ભડક બેસાડવા પ્રયત્ન કરે. પછી
સાદી બીડી તો બીજાની િાુંગી ને પીતો હોય છે !!
ઘણા લોકો વાતનું વતેસર કરીને જ વાત કરતા હોય છે. વાતિાું કોઈ ગુંભીરતા હોતી નથી પણ તેઓ
ગુંભીર બનાવીને જ વાત કરે. તેઓ સાિાન્ય વાતને પણ "રાય નો પહાડ" બનાવી દે છે! એક નાનું અિથું
છિકલું થયું હોય પણ તે વાતને તે છાતી ફલાવીને ગાિ આખ ભડકે બળતું હોય તેિ વાત કરશે! સાિાન્ય
બોલાચાલી થઇ હોય તો પણ તેને િોટા ઝગડાનું સ્વરૂપ આપી દે શે. ત્યારે જ તેને શાુંમત થાય!!
ઘણા લોકો "પડીકા બાાંધતા" વેપારી જેવા હોય છે . તેિણે વાતના પડીકાઓ બનાવવાનો જ શોખ
હોય છે. કોઈ ઘટના બની નથી અને તેના પડીકા બજારિાું વહેતા કયાશ નથી!! વાતના પડીકાઓ બાુંધવાિાું
તેઓ હોુંમશયાર હોય છે.
ઘણા લોકો છૂટક વેપારી જેવા હોય છે. જેિની પાસે રાજકારણ, અથશકારણ, રિતજગત, મફલ્િજગત,
બેસણા જગત, આધ્યામત્મક જગત, સમફયાણી સલાહ-ઉપદે શ જગતની બધી જ વાત હોય છે. અને બધાને
ડાહી ડિરી ડિરી વાતો કરીને પોતાના પાખુંડી જ્ઞાનનું દશશન કરાવતા હોય છે. તે સબ બુંદરકા વેપારી જેવા
હોય છે.
ઘણા લોકો હિેંશા એિ કહેતા ફરતા હોય છે કે "તમે અમારી વાત માની નહીાં ને?" એટલે જ આ
બધું થયું ! અિે તો કહ્યું હતું પણ આપણી વાત સાુંભળે કોણ? અિારી વાત સાુંભળી હોત કે િાની હોત તો
આજે આ પમરણાિ ના આવત. અિે પાથીએ પાથીએ તેલ નાખીયે તેિ વાત વારું વાર કહી હતી પણ િાને તો
ને??
જો તે િને એક વાર પણ વાત કરી હોત ને કે "હાં તને ચાહાં છાં " I love you… Dear.. તો આવું ના
થાત મડયર. એક િાત્ર "હું તને ચાહું છું , હું તારી સાથે જ છું " તે વાત નમહ કરી એટલે આપણે આ પમરમસ્થમત
સહન કરવાનો વારો આવ્યો. નહીુંતર આપણે ઘણી વખત વાત કરવાિાું ઢીલ દાખવ્યે છીએ કે કહેવાિાું
શરિાયે છીએ ત્યારે જીવનભર પસ્તાવું પડતું હોય છે.
આવું જ જયારે કોઈ વ્યમિને આપણી પ્રેિ ભરી સ્નેહભરી વાતની, પ્રોત્સાહન આપતાું બે શબ્દોની,
કું ઈ વાુંધો નમહ યાર, હું તારી સાથે જ છું , આપણે ફરી પ્રયત્ન કરીશું, જીું દગી છે યાર આવું તો થાયે રાખ્યે,
આવી વાતની જરૂર હોય ત્યારે કરીએ તો તેને હતાશાિાુંથી ખબ ઝડપથી અને સરળતાથી બહાર લાવી
શકીએ. િાત્ર સારી અને હકારાત્મક વાત કરવાથી જીવન બચાવી શકાય છે એટલું જ નમહ પણ તેને િહેંકાવી
પણ શકાય છે .
વાત છે િાત્ર વાત કરવાની અને વાત સિજવાની. વાતથી જ નવજીવન આપી શકાય છે . વાતનો
પ્રભાવ િન અને મદલ પર પડતો હોય છે. વાત એક નવા મવચારને જન્િ આપે છે , નવી મદશા આપે છે. જીવન
જીવવાનું બળ પૂરું પાડે છે.
"વાત કરો અને વાત કરતા રહો"
Email id:- pradip_trivedi57@yahoo.co.in
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વાત

નાં

વતેસર

કે

વાવેતર..

✍️જેમનલ પોપટ, મોરબી

વાત કરવી એક સવલત છે , એક શસ્ત્ર છે .
આપણા િગજિાું ચાલતી કલ્પનાઓના બીજને સાિે વાળા ના િગજિાું સ્ફૂરવાની િળે લી એક
સુંદર સવલત. જે લોકો વાત નથી કરી શકતા, જેઓ જન્િજાત િૂક છે , એિને ફિ એક જ વાકય સિજાવવું હોય
તો ઘણો સિય ફાળવવો પડે છે . ઘણી ઉજાશ ખચશવી પડે છે. એ પણ જો સિજવા વાળાની ધીરજ રહી તો! બાકી
ખૂબ સહેલાઇથી અપિાન થઈ જાય. બાળક જો ચાર પાુંચ વષશનું થાય અને જો તેને વાચા ન આવી હોય તો તેની
િા કે ટલી તલપાપડ હોય કે િારૂું બાળક વાત કે િ નથી કરી શકત! િાનતા-બાધા, દોરા-ધાગા કું ઇ બાકી નહીું
રાખે. ત્યારે વાત કરવા સક્ષિ હોવું એ સવલત જણાય. આનો સદપયોગ અને દરપયોગ તો રખે એક મસક્કાની બે
બાજ. અિક સ્ત્રીઓ આ સવલતનો ભરપૂર ઉપયોગ કરતી હોય છે જ્ારે અિક પરૂષો અુંદરની વાત જ બહાર
નથી કાઢી શિા.
તિારી વાત કરવાની છટા પણ ઘણી વખત મવષય કરતા વધ છાપ પાડનારી હોય છે. એિાુંય
ભાષાની િીઠાશ તો સોનાિાું સગુંધ ભેળવે. િહાત્મા ગાુંધીની બે શબ્દની નાનકડી વાત હતી “ભારત છોડો”
એિના એક અવાજ પર નાના િોટા સૌ દે શ પર જાન ન્યોછાવર કરવા તૈયાર થઇ ગયાું અને જોત જોતાિાું એ
તણખો લોક જવાળિાું પમરણમ્યો. આ વાત જાણે શસ્ત્ર બની અુંગ્રજ
ે ોને આરપાર થઇ ગઇ. રાિાયણની વાત કરીએ
તો શ્રી રાિે કૈ કેયી િાતાની એક જ વાતના લીધે વનવાસ ભોગવ્યો. આવી ઘણીક જગ્યા પર એક જ વાત
વજ્રપ્રહાર- એક કઠોર શસ્ત્ર સામબત થાય. ભલે કોઇ એ વાત ને કે ટલું િહત્વ આપે છે એ સાિેવાળાના મસધ્ધાુંતોની
વાત છે. જેિકે આજકાલના છોકરાઓને એિ પણ કહેવાિાું આવે કે ચાલ તને હોસ્ટે લિાું િૂકી દે વો છે , તો તરત
ઘસીને ના પાડી દે તા હોય છે.
તાજેતરના જ એક મકસ્સાની વાત કરીએ. છોકરાઓ ૨૪-૨૫ વરસના થાય એટલે ધીિે ધીિે
પોતાના ખભ્ભા પર જવાબદારીઓનું વજન ઉુંચકતા થઈ જાય. એવો જ એક યવાન સવારે બાઇક ચલાવતા
પોતાના નોકરીના સ્થળે જઇ રહ્યો હોય છે. ત્યાું જ એક વસ્ત યાદ આવતાું ય-ટનશ લે છે. વળાુંક લેતી વખતે િાણસ
એકદિ સજાગ હોય છે અને લઇ લીધા પછી થોડો હળવો. આ હળવાશની ક્ષણોિાું એક કૂ તરાનું બચ્ચ(ગલમડયું )
રિતાું રિતાું બાઇકના મવ્હલ નીચે આવી જાય છે. હવે તેનું ધ્યાન જતા એ બ્રેક િારીને બાઇક ફટાફટ સાઇડિાું લે
છે. ઉતરીને જોયું તો બચ્ચાને ઇજા પહોુંચી હોય છે. થોડ લોહી પણ વહ્યું હોય છે. આ જોઇને છોકરો તરું ત જ ગૂગલ
કરી ને એવી કોઇ સુંસ્થાનો નુંબર શોધે છે કે જે સ્ટર ે ડોગ્સ(રખડતાું કૂ તરા) િાટે કાિ કરતી હોય. ઉતાવળ તો હતી
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જ નોકરીએ પહોુંચવાની અને તેિાું પાછી એ બચ્ચાની મચુંતા ઉિેરાઇ. એટલે જે નુંબર સૌથી પહેલો િળ્યો એ
ડાયલ કયો. ત્યાુંથી જવાબ િળ્યો કે આિ તો અિે મન:શલ્ક સેવા કરીએ છીએ પરું ત અિને એક રૂમપયો
ટર ાન્સફર કરો અને તિારું લોકે શન િોકલાવો. જેથી ત્યાું પહોુંચી શકાય. હવે તો િોબાઇલિાું નાણા ટર ાન્સફર
કરવા એટલે બે જ મિનીટનું કાિ! આ યવાનને થયું કે એક રૂમપયાિાું શું તે િોટી વાત. િોકલતા વેંત જ
યવાનની બેંક ખાતાની મડટે લ્સ પણ તેણે િેળવી લીધી. પછી તરત જ કોલ આવ્યો કે તિને એક OTP નુંબર
િળ્યો હશે એ ફોરવડશ કરી દો એટલે ઔપચારીકતા પૂણશ થઇ જાય અને અિારા લોકો તિારા લોકે શનથી ખૂબ
નજીક છે , આવતાું જ હશે! તો આ યવાન ફટાફટ નુંબર આપીને ચોતરફ શોધવા લાગ્યો. ત્યાું તો બીજી જ
મિનીટે બેંકિાથી િેસજ
ે આવી ગયો કે તિારા ખાતાુંિાથી પૈસા ડેબીટ થઈ ચૂકયા છે અને હવેનું બેલેન્સ શૂન્ય
છે. પછી યવાને ખૂબ ફોન કયાાં તો નુંબર જ બુંધ! હવે તો િાણસો રૂબરૂ આવ્યા મવના પણ તિાર મખસ્સ
કાતરી શકે છે. તો આવી રીતે કોઇના પર આુંધળો મવશ્વાસ કરી તેની વાતિાું આવી ન જવું જોઇએ. એટલા
િાટે જ કહે છે ને કે “ચેતતા નર સદા સખી.”
વામલયો એક નરાધિ લૂુંટારો હતો, પછી નારદજીની એક વાત થી જ તેને સત્યન ભાન થયું
અને પછી ધીિે ધીિે વાલ્િીમક ઋમષ બન્યા. પછી તેિણે પ્રથિ િહાકાવ્ય એવા રાિાયણની રચના કરી. કોઇ
સુંતની એક જ વાત આપણા જીવન બદલી નાખવા સક્ષિ હોય છે. વકીલ હોય તો એિની એક જ વાત આખો
કે સ પલટાવી શકે છે . એવી જ રીતે આપણા ગર અને િા-બાપની નાની નાની વાતથી જ આપણા જીવનના
પાયા નુંખાયા હોય છે. સુંજોગો વસાત કે પછી કોઇ પણ કારણસર, આપણી દરેક વાત િાતા-મપતા, ભાઇબહેન, પત્ની કે ગરૂ સાથે નથી થતી.જો આવા સિયે જો સારા વાુંચનની આદત હોય તો તિારા િગજના ગૂઢ
રહસ્યો ઉકે લવા એ કારગર સામબત થાય. બીજા લોકોની વાતોના વતેસર કરવાુંને બદલે જો સજશનહાર જેવા
સારા સામહત્યિાુંથી અિક વાતનું વાવેતર જીવનિાું થાય તો એ વાવેતર એક મદવસ જરૂરથી વટવૃક્ષ થઇ
ઘણાુંને િદદરૂપ થાય.
છે લ્ લે આટલાં જ કે વાાંચન કરો, મવચારોનાં વાવેતર કરો અને તેની વડવાઇઓમાાં વાયરાની મજા લો!
Email id : jenil.popat@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"ચાલ, વાત કરી લઈએ"

કીમતણ કોટક, થાણા

વાત જે હોય છે આપણી, પણ કરે છે અને ફે લાવે છે બીજા. વાત સારી હોય કે ખરાબ તેની જાણ
આપણા સુંબુંધીઓને અને સિાજિાું તરત પડી જાય છે. તે વાત રૂપી અખબારથી તરત જ ફે લાઈ જાય છે.
વાત સિય, પમરમસ્થમત, િૂડ, અને આપણી જરૂમરયાત િજબ દરેક વ્યમિ વ્યમિએ અલગ અલગ
રીતે થતી હોય છે. જેિ કે કોઈનું કાુંઈ કાિ હોય તો તેની સાથે ખૂબ જ પ્રેિથી વાત કરીએ, કોઈની િાટે
નારાજગી કે ગસ્સો હોય તો તેની સાથે ઉગ્રતાથી વાત કરીએ, જ્ારે કોઈને કું ઈ સિજાવવું હોય તો તેની સાથે
ખૂબ જ નમ્રતાથી વાત કરીએ છીએ.
વાત આપણને ક્યારેક િીઠી િધર તો ક્યારે કડવી લાગે છે. જેિ કે ઉુંિરલાયક છોકરા-છોકરીના
સગપણની વાત આવે અને બુંને પમરવારને યોગ્ય લાગે અને પસુંદ પડે તો તે વાત સુંબુંધિાું પમરણિે છે અને
તે બે વ્યમિ નવજીવન શરૂ કરવાના પથ પર ચાલી નીકળે છે. ત્યારે તે વાત આપણને િીઠી િધર લાગે છે.
પણ, તેનાથી ઊલટું , કદાચ ક્યારેક આવા સુંબુંધોિાું આગળ જઈને મતરાડ પડે અને તે સુંબુંધ તૂટવાને આરે
આવે ત્યારે બુંને પક્ષ તરફથી એકબીજા િાટે ખોટી વાતો ઉડાડવાિાું આવે છે. ત્યારે તે વાત કડવી લાગે છે.
વાત કરતી વખતે વપરાતા શબ્દો અને આપણી નજરનો ઉપયોગ ખૂબ જ સાવચેતીથી કરવો જોઈએ.
તે આપણા ઉછેર અને સુંસ્કારોનું બહ િોટું પ્રિાણપત્ર હોય છે .
આપણે ઘણી ઓમિસોમાાં જોઈએ છે કે કમણચારી સાથે તેમના બોસ કે દકાનોમાાં તેમના શેઠ
કમણચારીની કોઈ ભૂલ માટે તેમની સાથે ખૂબ જ ઉદ્ધતાઈથી વાત કરતા હોય છે . તે જ બોસ કે શેઠ
પોતાના કોઈ ઉપરી કે કામની વ્યમક્ત સાથે ખબ જ નમ્રતાથી વાત કર ે છે . ત્યાર ે મને એક કડવી પણ
સાચી વાત યાદ આવે છે કે "મદવાળીમાાં લોકો સસ્તી મીઠાઈ એવા લોકો માટે લે છે , જે તેમને સલામ કર ે
છે , અને મોાંઘી મીઠાઈ એવા લોકો માટે લે , જેને તે સલામ કર ે છે .”
આજની ભાગદોડવાળી જીવનશૈલીિાું આપણને કાિકાજની જવાબદારીઓને લીધે આપણા પમરવાર
સાથે વાત કરવાનો કે બેસવાનો સિય જ નહોતો. તે વાત કદાચ ભગવાનને પણ નહોતી ગિતી, એટલે જ
તેિણે હિણાું ભારતિાું લોકડાઉનની પમરમસ્થમત ઊભી કરી. બધાને સિય આપ્યો, જેથી બધા પમરવાર સાથે
21 | જુ લા ઈ - ૨ ૦ ૨ ૦

www.sarjanhar.com

ુ રાતી માસસક” ||
|| “સર્જનહાર ગજ

વાતો કરી શકે અને સાથે રહી શકે . વાત કરતા રહેવું એ પણ સુંબુંધને ટકાવી રાખવા ઓમક્સજનનું કાિ કરે
છે.
હિણાું ઘણા કટું બોિાું જોયું હશે કે લોકડાઉનના કારણે કટું બીઓ એકબીજાના ઘરે આવી શકતા
નથી અને િળી શકતા નથી. ત્યારે તેઓ બધા મવડીયો કોલ કરીને એકબીજા સાથે વાત કરે છે અને િળે છે.
ત્યારે રૂબરૂ િળ્યા જેવો જ આનુંદ આવે છે અને એક બીજાના ચહેરા જોઇને ખશ થાય છે. સૌ કટું બીજનો
સખરૂપ છે તે વાતનો સુંતોષ અનભવે છે.
જીવનિાું સુંપમિ ઓછી હશે તો ચાલશે પણ, તકલીફિાું હોઈએ ત્યારે, િન ખોલીને વાત કરી શકીએ
એવી એક વ્યમિ તો જરૂર હોવી જ જોઈએ. જે આપણી સૌથી નજીક હોય, જે સખિાું આપણને સાથ આપે
અને દુઃખિાું આપણે તેની સિક્ષ વાત કરી િન હલકું કરી શકીએ. ઘણા લોકો િનિાું ને િનિાું િુંઝાતા હોય
છે. તે િન ખોલીને કોઈની સાથે વાત કરતા નથી અને પછી મડપ્રેશનિાું રહે છે અને ક્યારેક તો ખોટો મનણશય
લઇ આત્મહત્યા કરવા જેવું ખોટું પગલું ભરી નાખે છે. ત્યારે પોતાની સાથે પોતાના િા-બાપના સપના પણ
ચકનાચૂર કરી નાખે છે!!
હિણાું ગયા જૂ ન િમહનાની ૧૬ તારીખની વાત કરું તો આપણા ભારતના કનશલ સુંતોષબાબ જ્ારે
લદાખથી સીિા તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેિના ભાઇને ફોન પર વાત કરતા કહ્યું હતું કે નેટવકશ સિસ્યાને
લીધે તિને બીજો ફોન કરવાિા િને સિય લાગશે. પછી તેઓ સીિા પર ગયા. ત્યાું ચીન સાથેની અથડાિણિાું
તે શહીદ થઈ ગયા. તેિના ભાઈને તેિનો બીજો ફોન આવ્યો જ નહીું!!
િાટે મિત્રો, આપણા જીવનની સીિા પર પણ,"હું વાતની શરૂઆત કરું કે તું વાતની શરૂઆત કરેની
અથડાિણિાું આપણા સુંબુંધો શહીદ થઈ જાય એ પહેલા આપણે એકબીજા સાથે વાત કરી સબુંધને શહીદ
થતા અટકાવી લઈએ. કદાચ, આપણને પણ વાત કરવાનો બીજો િોકો ન િળે .
જેમ મિલ્મી દમનયામાાં હતાં “ચાલ જીવી લઈએ" તેમ સાંબાંધોની દમનયામાાં હોય, "ચાલ, વાત કરી લઈએ"
Email id: - kirtikotak71@gmail.com
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વાતો કરવી અને સાંવાદ થવો એ બાંનેમાાં શાં િરક??

✍️મમત્તલ પટે લ "પમરભાષા, અમદાવાદ

હકીકતમાાં વાતો કરવી પડે છે … જ્ાર ે સાંવાદ થાય છે આપો આપ...

િાણસને જીવવા િાટે શું જોઈએ?? રોટી, કપડા, િકાન?? આિ તો કું ઈ કે ટલુંય ઈશ્વર આપી દે ત્રણચાર બુંગલા, ગાડી પણ િાણસને સુંતોષ નથી થતો. આ અસુંતોષ શાનો છે ?? તે કું ઈ વધ મિલકતનો નથી. જે ભલે
બાહ્ય રીતે લાગતો હોય તો અસુંતોષ શાનો છે ? કદાચ સખનો હોઈ શકે . તે સખની શોધિાું આ બધી વસ્તઓ
પાછળ એટલા િાટે ફરે છે કારણ કે સખની સાચી વ્યાખ્યા તેને ખબર નથી હોતી. િાત્ર દમનયાિાું આ બધ વધને
વધ ભેગું કરવાિાું આખી મજું દગી પૂરી કરી નાખે છે. છતાું આખરિાું એકલતા જ અનભવે છે. વાસ્તવિાું આ
"દ:ખે પેટ અને કૂ ટે માથ"ાં જેવી પમરમસ્થમત છે. વાસ્તવિાું ઘર ભલે નાનું હોય. પણ જીવનિાું એવા વ્યમિઓ
હોય. કે જે તેની લાગણીને ઝીલે, તેની નાની નાની જીવેલી ક્ષણોને સાુંભળે , તે જેની સાથે ખલીને વાતો કરી શકે .
જે તેની નાની-નાની મસમદ્ધઓને મબરદાવતું હોય, અને તેની નાની-નાની ભૂલોની સાથે અને નાની િોટી ખાિીઓ
સાથે તેને સ્વીકારતા હોય તો અસુંતોષ થવો શક્ય જ નથી. એ સ્થળ વસ્તઓિાું શું તાકાત કે તિને વાસ્તમવક
િાનમસક જરૂમરયાતો, લાગણીની ભીનાશ અને હૂ ું ફના સતત સથવારાની ગરજ સારી શકે !!!
હકીકતિાું વ્યમિ િાત્ર એક િૃગજળ પાછળ આખી મજું દગી ભાગતો ફરે છે. ભગવાન પૂરતું બધું આપી દે .
પણ સુંતોષ ન થાય એટલે ખશીનો અહેસાસ ન થાય. ખશી તો ત્યાું જ છે પણ તેને અનભવી ન શકે પછી િનોિન
અકડાઈને ગૂુંચવાયા કરે ને છેવટે તે એવું િાનવા િાુંડે છે કે હજી વધ િોટો બુંગલો ગાડી લઇ પછી િને તે ખશી
ફીલ થશે. પણ પછી એ ન થાય ત્યારે િાણસ વધને વધ રઘવાયો થાય ને પછી હજી વધ િેળવવા તે કમટબદ્ધ થાય.
તે િેળવે પણ ખરો પણ છતાુંયે તેને તે ખશી ફીલ નથી જ થવાની કે જ્ાું ખશી છે. જેિાું ખશી સિાયેલી છે. તે
ત્યાું નહીું અવળી વસ્તઓિાું જ તેને શોધી રહ્યો છે ને છેલ્ લે કું ટાળીને તે ભયુંકર એકલતાનો અને ઇનમસક્યોમરટીનો
અનભવ કરે છે. ખશી કોઈ વસ્તિાું નહીું સુંબુંધોિાું છે. પોતાની વ્યમિઓ સાથે છે. સુંગાથે જીવનને િાણવાિાું
છે. નાની નાની વસ્તને સાથે શેર કરીને જીવવાિાું છે. નાના નાના સુંવાદો, થોડાક તોફાન, થોડાક રીસાિણાિણાિના, થોડીક ઉગ્રતા, થોડાક વ્હાલથી િળતાું સુંવાદને ઝીલીને સાથે જીહવળવાિાું છે. જો આટલું થઈ શકે
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તો "અસાંતોષ" નાિની વસ્ત શક્ય જ નથી. કે ટલીક વાર બે વ્યમિ એકબીજા સાથે કલાકો સધી વાત કરે છે પણ
એ િાત્ર વાતો જ હોય છે. સુંવાદ નથી હોતો. કે ટલાક લોકો થોડોક સિય સાથે જીવે છે , વાતો સાવ નમહવત. પરું ત
િૌન સુંવાદ પણ તેિાું ભરપૂર હોય છે જે જીવાડે છે જીવુંત રાખે છે.
વાતો અને સાંવાદ માાં શાં િરક???

વાતો શબ્દોથી થાય છે . સુંવાદ ભાવથી વાતો કરવા િાટે શબ્દોની જરૂર પડે છે. સુંવાદ મન:શબ્દ પણ
હોઈ શકે છે. વાતો કરવા પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ હાજરી હોવી જરૂરી છે. સુંવાદ ગેરહાજરીિાું પણ થતો અનભવી
શકાય છે. કે ટલીક વાર કોઈને પૂરા િનથી યાદ કરતા હોઈએ ને તે જ સિયે તેનો ફોન આવે કે એ વ્યમિ
રૂબરૂ િળવા આવે એવું બને જેને આપણે "ટે લીપથી" કહીએ છીએ. એ પણ એક પ્રકારનો સુંવાદ જ છે.
સુંવાદ આમત્મક છે. સીધેસીધો આત્માથી આત્માનો. િાટે જ આ સુંવાદ છે . િાટે જ
"જ્ાાં સાંવાદ છે ત્યાાં આત્મીયતા છે ,"
ને જ્ાાં માત્ર વાતો છે , ત્યાાં ઉપરછલ્લી લાગણીના થપેડા છે .
રજાઇ ઓઢીને સૂઈ ગયા "શબ્દો,"
ત્યાર ે કરવટ બદલીને જાગી ગયા "ભાવ."
આમવભાણવ આ તે કે વો!!!
વાતો કરવા લાગી આાંખો.
ને સાંવાદે ચડી ગયાાં હાવ-ભાવ!!!
કોઈ પણ સુંબુંધને ટકાવી રાખવા સુંવાદ ટકાવી રાખજો. સુંવાદ ક્યારેય બુંધ ન કરતા. ગિે તેટલા
ઝઘડા થાય પણ અહિને વચ્ચે રાખી તે ઝઘડાને લાુંબો ન ખેંચતા. જેટલો સિય સુંવાદ મવહીન વધારે જાય છે.
તેિ તેિ કડવાશ વધી જાય છે. િાટે "સાંવાદનો સેત" હું િેશા જોડેલા રાખજો. ભલે થોડો હોય પણ તે થોડાિાું
પણ ભરપૂર હોય છે. જે પોતાના વ્યમિઓને ગિાવતા અટકાવે છે.
આજે દર ેક વ્યમક્ત ઘરડાં હોય, નાનાં બાળક હોય કે પખ્ત વયનાં હોય, દર ેકને એવાં હોય છે કે મારી
સાથે કોઈ વાતો કર ે, મને કોઈ સાાંભળે ઉપરછલ્લાં નહીાં બસ થોડાં મનથી સાથે રહીને. આજે કોઈની
પાસે સમય નથી કોઈને આપવા માટે , વાતો કરવા માટે કે સાાંભળવા માટે . તો સમય કાઢવો ક્ાાંથી???
હકીકતમાાં તો આ આપણી વ્યસ્તતા ઘણાખરા અાંશે આભાસી છે . તમે થોડીક ક્ષણો મવચારશો તો
ખ્યાલ આવશે કે મોબાઈલ પાછળ, ટીવી પાછળ તમે મદવસનો કે ટલો સમય આપો છો?? આ સમયને
થોડો બચાવી ૧૦-૧૫ મમમનટ િોનમાાં મેસજ
ે ચેક કરવાનાં બાંધ રાખી, ઘરનાાં ઘરડા મા-બાપ,
પત્ની,બાળકો સાથે બેસી વાતો સાાંભળી લઈએ. થોડોક ક્વોમલટી ટાઈમ આપી સાંવાદ કરી લઈએ.
જ્ારે તિે તેિની વાતો સાુંભળશો તો એિને ફીલ થશે કે આ િારું પોતાનું વ્યમિ છે. તિને તેિના
િાટે લાગણી છે. તિે તેિને સિય આપો છો તો તિે તેિના સખિાું ખશ છો ને તેિના દુઃખિાું દુઃખી છો. આ
વસ્ત તિને આત્મસુંતોષ આપશે હળવાશ આપશે. "વ્યક્ત થઈ શકવાની હળવાશ." જે જીવવા િાટે ખૂબ
જરૂરી છે .અને સાિે તિને પણ સુંબુંધની હું ફ, છાુંયડાની અનભૂમત થશે. જે વધ સારું કાિ કરવાું િાટે ઉજાશ
પૂરી પાડશે. પ્રસન્ન થઈને જીવવાનું ઇું ધણ પરું પાડશે.
દર ેક વ્યમક્તને એક શ્રોતાની જરૂર હોય છે જ્ાાં પોતે વ્યક્ત થઈ શકે …
Emai id:- mitalpatel56@gmail.com
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'તું ને તારી વાતો'

✍️મવરાજ ભટ્ટ પાંડ્યા
ભાવનગર
વાત મસ્ત મજાની વાતો,થોડીક તમારી વાતો, થોડીક મારી વાતો, બસ આમ જ ચાલતી રહે આપણી વાતો.
સવારની ચાની પહેલી ચૂસકીથી લઈને શરૂ થતી, તે રાત્રે સતી વખતે પોતાની જાત સાથે થાય ત્યાું સધીની
િસ્ત િજાની વાતો. સવારના ગડ િોમનાંગથી લઇને રાતના ગડનાઈટ સધીની કે ટકે ટલી વાતો હોય છે. પણ વાતોનો
એક ખરો આનુંદ છે. જ્ારે તિે કોઈ સાથે વાત કરો છો ત્યારે ખરેખર તો તિે એ િાણસ સાથે વહેંચાવ છો. નાનું બાળક
જ્ારે બોલતા શીખતું નથી, ત્યારે પણ એ પોતાના ઉદગારોથી, પોતાના અવાજોથી પોતાની િાતાને અને ઘરના તિાિ
સભ્યોને સિજાવી દે તું હોય છે કે પોતે શું કહેવા િાુંગે છે . એનો અથશ એ કે નાનકડા બાળકને પણ વ્યિ તો થવું જ હોય
છે. કોઈ પણ હોય સાિે જો વાતને સિજનારા િળી જાય ત્યારે એ વાતની ઓર િજા આવે છે.
બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય કે કોઈ પણ હોય, સહ પાસે પોતાની વાત તો હોય જ છે. વૃદ્ધ કે વડીલ પોતાના જીવનિાું
બનેલી એકની એક વાત કે ટલી વાર આપણને કહેતા હોય છે. ઘણી વખત આપણે કું ટાળી જઈએ છીએ અને એિ
કહેતા હોય એ છે કે આ વાત તો તિે એટલી બધી વખત કરી, પણ એ વાતોિાું ક્યારેક એ પોતાની મજું દગીિાું વીતેલા
વષો વાગોળતા હોય છે. પોતાના અનભવો થકી ક્યારેક તેઓ આપણને એક ટકોર કરતા હોય છે. આવી જ રીતે
બાળકને પણ પોતાની વાતો કરવી હોય છે. ક્યારેક કોઈ વાત તિે તિારા મિત્ર જોડે કરો છો. ક્યારેક કોઈ વાત તિે
ઈશ્વર જોડે કરો છો. ઈશ્વર સાથે કરેલી વાતને આપણે પ્રાથશના કહીશું.
પણ ખરું કહું તો એકું દરે આપણે ઈશ્વરને પણ િનની વાત અને પીડા કહેતા હોઈએ છીએ. જ્ારે તિે કોઈને
નથી કહી શકતા, ત્યારે એ વાત પોતાની ડાયરીને કહો છો. િાણસ જ્ારે અિક વાત કોઈને કહી શકતો નથી ત્યારે એ
વાત એ પોતાની રોજનીશીિાું પોતાની ડાયરી ઉતારીને હળવો થઈ જતો હોય છે. પણ તિે વાત કયાશ વગર રહી શકતા
નથી. િાણસને વહેંચાવું છે. જો કોઇ સાુંભળનાર િળી રહે તો કહેવું કોને ના ગિે? બાળક હોય, યવાન હોય, કે વૃદ્ધ
વાત તો દરેક પાસે હોય જ છે. ક્યારેક પોતાને લગતું કહેવું, ક્યારેક કોઈ બીજા ને લગતું પણ કહેવા િાટે ની વાત બધા
પાસે હોય જ છે.

આિ જઓ તો વાત કહી દે વી એ સારી બાબત છે. વાત ગિે એ હોય એ િનિાું રાખવાથી એક પ્રકારની
િૂુંઝવણ અનભવાય છે. ક્યારેક ડૂ િો બાજી જાય છે. એટલે કોઈ પણ વાત કહી દે વાથી તિારા િનનો ભાર
હળવો થઈ જાય છે. તો ઘણી વખત વાત કહેવાથી વાતનું એવું વતેસર થાય છે કે જીવનભર આપણને અફસોસ
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રહી જાય છે કે કયા આ વાત બોલાય? આપણી કીધેલી વાત કાયિ સાિેવાળું િાણસ હકારાત્મક અમભગિથી
જ સાુંભળશે કે સિજશે એ કહેવું જરાક અઘરું છે .
િાણસ તો ઠીક પણ તિે જો તિારા ઘરિાું કોઈ જનાવરને પાળ્યું હોય તો તેના પાસે પણ તિને કહેવા
િાટે ની વાતો હોય છે. ભલે એની પાસે શબ્દ નથી, છતાું પણ તિને ઘણું કહેવું હોય છે. ભલે કદાચ એની પાસે
શબ્દોનું ભાષા નું કોઈ જ્ઞાન નથી, છતાું તિે એની સાથે જે કું ઈ વાત કરો છો એને એ બરાબર સિજી જતું હોય
છે. વાત એ પરસ્પર લાગણીના વેચાણનું શામબ્દક િાધ્યિ છે . જેના થકી તિે કોઈ પણ વ્યમિને ઓળખી
શકો છો. એની નજીક જઈ શકો છો. એ િાટે નું પહેલું િાધ્યિ છે તિારી એની સાથેની વાતચીત. િાણસની
વાત કરવાની ઢબ પદ્ધમત દ્વારા આપણને અુંદાજ આવી જાય છે કે સાિે વાળા િાણસને શું ગિે છે ? એનો
સ્વભાવ, એના મવચાર, એની પસુંદ , નાપસુંદ બધ જ વાત દ્વારા જાણી શકાય છે.
આ તો થઈ િનષ્ય અને પ્રાણીની વાતની વાતો. બાકી િને તો ક્યારેક એવું લાગે છે કે આ વૃક્ષોના
કાનિાું આવી હવા કું ઈક વાત જ કરી જાય છે . એટલે જ વૃક્ષો ડોલે છે. ભિરા, પતુંમગયા, ફૂલો પાસે આવી
ફૂલોના કાનિાું વાત કરી જાય છે. અત્યારે આવતો આ વરસાદ ધરતી સાથે વાત કરે છે. અને આ વાદળોની
ગડગડાટી વાત નથી તો શું છે ? પ્રકૃ મતની પણ વાતો કરવા ટે વાયેલી છે . નાના ઝરણાું, નદી, દમરયાનો ઘૂઘવાટ,
પક્ષીઓનો કલરવ, આ બધું વાત નથી તો શું છે ? ઊુંચા ઊુંચા પહાડો આકાશને આુંબી જાણે પોતાની વાતો
જ કરતા હોય એવું લાગે છે. દરેક વાતો સાિસાિા સુંવાદોથી જ નથી થતી હોતી.
ક્યારેક કોઈક વાત સ્પશશથી પણ થતી હોય છે. ઉદગાર વગરની પણ હોય છે. એ િાત્ર ભાવ થકી થતી
હોય છે. ક્યારેક કોઈની નજરિાું પણ આપણે આપણા િાટે એટલી બધી વાતો જોતા હોઈએ છીએ અનભવતા
હોઇએ છીએ. જ્ારે શબ્દો ખૂટે છે ત્યાું આ ભાવની વાતો શરૂ થાય છે. પણ વાત કયાશ વગર કોઈ રહી શકતું
નથી. કોઈ િૂક બમધર હશે તો એના પાસે પણ પોતાને કહેવા િાટે ની વાત તો હશે જ. બહ બધા મવચારોનું
ઉદ્ભવ સ્થાન વાતિાું પમરણિે છે અને આ વાત િાત્ર શબ્દો થકી જ કહેવાય એ જરૂરી નથી. કોઈ પોતાની
વાતને કમવતા દ્વારા રજૂ કરે છે. કોઈ પત્ર દ્વારા, કોઈ વાતાશ દ્વારા પણ પોતાની વાત દરેક િાણસ રજૂ તો કરતું
જ હોય છે. બસ એને સિજનાર અને સાુંભળનાર વ્યમિની જરૂર હોય છે. બાકી વાતો તો જીવનનું એક વહેતું
ઝરણું છે જે તિને પોતાની લાગણીઓિાું ભીુંજાવતું રહેતું હોય છે.
Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
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જાદવજી કાનજી વોરા – મલાંડ
શાં કામ માથે ભાર લઇને બેઠા છો???
એક ની એક વાતનાં વતેસર કરવા બેઠા છો!!!
શબ્દો તો ઘણા હતા કહેવા માટે છતાાંય,
અાંતરમાાં મૌન લઇને શીદ બેઠા છો ???
મળી શકાય એવા માણસો હતા બધા છતાાંય,
આટલાં અાંતર કે મ રાખી બેઠા છો???
વાદળો પણ વરસી ને ચાલ્યા ગયા,
હજી પણ તમે તરસ્યા કે મ બેઠા છો???
મજાં દગી તો સખ અને દુઃખની છાયા છે ,
મોહને ગળે વળગાડીને કે મ બેઠા છો???
દસ્તર છે આ દમનયાનો, પારકા તો હસાવીને જાય છે ,
પણ પોતાના જ મોઢાં ચડાવીને બેઠા હોય છે !!!
આ કાવ્યિાું કમવ શ્રી મદપક વકીલ કહે છે કે , વાતનું વતેસર િોટા ભાગે એટલા િાટે જ થઇ જતું હોય છે કે વાત
ને જે રીતે રજ કરવી જોઇએ એ રીતે રજ થતી નથી. વાતનું વતેસર કરવું એટલે કાગનો વાઘ કરવો કે રજનું ગજ કરવું.
કે ટલાક િાણસોની ખામસયત હોય છે કે તેઓ ગાડા નીચે ચાલતા કતરાની જેિ દમનયાભરનો ભાર જાણે પોતાના િાથે
લઇને બેવડ વળીને જીવતા હોય છે. વાતનું વતેસર કરનાર િાણસ પોતાને કહેવા િાટે ઘણુંય હોવા છતાું પોતાના
િનિાું ભરીને કે િોઢું ફલાવીને િૌન રહેતો હોય છે. આ િાણસ િાણવા જેવા િાણસોના ટોળાઓ વચ્ચે પણ
એકલોઅટલો પડી જતો હોય છે. વાતનું વતેસર કરનાર પોતાની પાસે જે હોય એને િાણવાને બદલે સદાય અતૃપ્ત જ
રહીને પીડાતો હોય છે , એકલો એકલો દખી થતો હોય છે!!!
આપણા રોજીું દા વ્યવહારોિાું આપણે કે ટલીક વખત એવું અનભવતાું હોઇએ છીએ કે વાતિાું કાુંઇ જ વજદ
ના હોય પણ એને એવી ચઢાવીને અને િાલિસાલો ભરીને એવી રીતે રજ કરવાિાું આવે કે હકીકતિાું આપણને સાચી
વાતનો અુંદાઝ જ ન આવે! આ એક પ્રકારની િાયા જ ગણાય જેને જૈન દશશનની દ્રમષ્ટ્એ કષાયનો એક પ્રકાર ગણવાિાું
આવ્યો છે. ક્રોધ, િાન, િાયા અને લોભ આ કષાયના ચાર પ્રકારો છે. જૈન સૂત્રોિાું કહેવાિાું આવ્યું છે કે જો કોઇ િાણસ
પોતાના જીવનિાું િાયાનું સેવન કરે તો તેને પોતાના આગળના ભવોિાું તીયાંચ એટલે કે જાનવરની ગમત પ્રાપ્ત થતી
હોય છે. કે ટલાક લોકો વાતો કરતી વખતે એવી અમતશયોમિ કરતા હોય છે કે ક્યારેક એ વાત સત્યથી જ દૂ ર થઇ જતી
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હોય છે. અખા ભગતે કહ્યું છે કે , “િોટા ભાગે આપણે શોરબકોરના િાણસો છીએ. આપણે ભ્રિને ભાુંગીને જીવતાું
આવડવું જોઇએ પણ આપણે ભ્રિિાું જીવનારા િાણસો છીએ. એિણે પોતાના એક કાવ્યિાું કહ્યું છે કે , વા વાયો ને
નમળયું ખસ્યું, તે દે ખીને કતરું ભસ્યું. કોઇ કહે િેં દીઠો ચોર, બહ થયો ત્યાું શોરબકોર! ”કમવનું મચતન ટૂું કિાું જ કે ટલું
બધું કહી જાય છે.
આપણી વાત હું િેશા સત્ય, મહત, મિત અને મપ્રય હોવી જોઇએ. શોભે સત્ય, સત્યના રૂપિાું, નગ્ન સત્ય ના
શોભે. ધ્યાનિાું રહે કે આપણે જે પણ વાત કરતા હોઇએ એ સત્ય તો હોવી જ જોઇએ પણ સાથે સાથે સાિા િાણસ
િાટે કલ્યાણકારી અને શ્રેયકારી પણ હોવી જ જોઇએ. આપણી વાત અમતશયોમિવાળી નહીું પણ, હું િેશા પ્રિાણસર
જ હોવી જોઇએ. સત્ય વાત કહેતી વખતે એવી જાગૃમત સેવવી પણ આવશ્યક છે કે તે સાિા િાણસના હૃદયને ધક્કો
ના પહોુંચાડે કે અહિને ના પડકારે. પ્રેિપૂવશક કહેવાતી સત્ય વાત હું િેશા સાિા િાણસના હૃદય સધી પહોુંચે છે તથા
એ અવશ્ય તેને ગ્રહણ કરતો હોય છે.
જીવનિાું કે ટલીક વખત આપણે વધારે વાત કહેવા કરતાું સાક્ષીભાવ અને સ્વીકારભાવ કે ળવવો શાણપણ ભયાં
હોય છે. આજકાલ કોઇને પણ સલાહ આપવી કે કડવી લાગે એવી સત્ય વાત પણ ના કરવી જોઇએ. સત્ય પચવું હું િેશા
ભારે જ હોય છે. જ્ાું સધી બધું ચપચાપ સહન કરશો ત્યાું સધી સહને વ્હાલા લાગશો પણ, જે મદવસે સત્ય વાત કરવા
જશો ત્યારે પારકાને તો ઠીક પણ પોતાના સ્વજનોને પણ કડવા લાગશો. સિજણપૂવશક અને સાક્ષીભાવે જીવનાર
વ્યમિ સુંસારિાું પર રહીને બહ જ ઓછા કિોનું બુંધન કરતો હોય છે. ઘડપણિાું વાધશક્ય આપણને કહેતું હોય છે કે
આ ઉગતા સયશને પૂજવાની વાત નથી, આ તો હવે આથિતા સરજની વાત છે . હવે કું ઇ નવું શીખી શકતા હો તો તે
આવકાયશ જ છે અન્યથા જે પણ શીખ્યા હો એના અથશને અને િિશને સિજવાની વાત છે.
અિારા એક સુંબુંધીએ પોતાની લાડકી દીકરીના લગ્ન બહ જ રું ગભેર ધાિધિથી ઉજવ્યા હતા. તેનો પમત પણ
બેંગલોરની નાિાુંમકત કું પનીિાું ઉચ્ચ હોદા ઉપર હતો. મસ્વઝરલેન્ડિાું હનીિનનો આનુંદ િાણીને પાછા આવ્યાને હજ
ચાર જ મદવસ થયા હતા કે એક મદવસ સવારના પહોરિાું એિની દીકરી ઓમચુંતી બેગ લઇને ઘરના દરવાજાિાું દે ખાઇ.
તેનો કોઇ ફોન આવ્યો ન હતો કે કોઇને તેના આવવાની જાણ પણ ન હતી. ઘરના બધા સભ્યો તો નવાઇ જ પાિી ગયા
અને થોડીક મચુંતા પણ થઇ કે આિ જાણ કયાશ વગર તેને ઓમચુંતા મપયરે પાછા આવવાનું શું કારણ હશે ??? િમ્િીનો
સ્વભાવ પહેલેથી જ નાની વાતને િોટું સ્વરૂપ આપવાવાળો અને બહ મચુંતા કરવાવાળો હતો. તેને બહ જ મચુંતા થવા
લાગી અને િનિાું અશભ મવચારો પણ કરવા લાગી.
દીકરી કાુંઇ કહે એ પહેલાું જ િમ્િીએ તો પ્રશ્નોની ઝડી વરસાવવા િાુંડી. “અરે દીકરી, હજ ગયાને િમહનો તો
થયો નથી ત્યાું પાછી આવી ગઇ ? ત્યાું શું થયું ? પમતએ કાુંઇ કહ્યું ? કે પછી સાસ કે નણુંદે કાુંઇ કહ્યું ? બેંગલોરિાું ફાવ્યું
નહીું કે પછી કોઇ તકલીફ થઇ ? સાસરાવાળાઓનું ઘર નાનું લાગ્યું ? તિે બુંને મસ્વઝરલેન્ડિાું હનીિન િાટે ગયા હતા
ત્યારે ત્યાું તિારી વચ્ચે કોઇ િાથાકટ કે બોલાચાલી થઇ હતી ? અિને કોઇ પણ જાતની જાણ કયાશ વગર આિ ઓમચુંતી
કે િ પાછી આવી ગઇ ? તને નક્કી ત્યાું કાુંઇક તકલીફ થઇ હશે. ”બોલતાું બોલતાું િમ્િી તો રડવા જ લાગી. દીકરી કાુંઇ
કહે ત્યાું િમ્િીને આવું અશભ બોલતાું જોઇને િમ્િીનો વાતનું વતેસર કરવાનો સ્વભાવ ઘરના બધા સભ્યોને ખબર
હોવા છતાું પણ તેઓ ટે ન્શનિાું આવી ગયા. બધા જ િમ્િીને આવું બધું ન બોલવા િાટે સિજાવી રહ્યા હતા પણ તે
કોઇ પણ રીતે િાનવા તૈયાર ન હતી અને અપસેટ થઇ ગઇ. દીકરી સાિે બધા તે કાુંઇક ખલાસો કરે એવી અપેક્ષાએ
જોઇ રહ્યા હતા. ત્યારે દીકરીએ િલકાતા િખે ધીિે રહીને કહ્યું કે , “અરે િમ્િી, તું આ બધું શું બોલી રહી છે ? િારા
સાસરાિાું તો કાુંઇ જ નથી થયું! આ તો આવતી કાલે તારો ૫૦િો બથશ ડે છે એવું િેં િારી સાસને જ્ારે કહ્યું ત્યારે
તેિણે જ િને તિને બધાને સરપ્રાઇઝ આપવા િાટે આિ ફોન કયાશ વગર જ અહીું આવવાનું કહ્યું હતું એટલે હું આવી
છું !” જાણે કે ઘરિાું સોપો પડી ગયો! બધા જ ધબ્બ થઇ ગયા ! આને કહેવાય વાતનું વતેસર!!!
િનોવૈજ્ઞામનક તબીબોના કહેવા િજબ કે ટલાક િાણસો એટલા િાટે વાતનું વતેસર કરતા હોય છે કે તેઓ
પોતાનું િહત્વ દાખવવા ઇચ્છતા હોય છે. સવે પોતાની તરફ સહાનભૂમત દશાશવે એવી અપેક્ષાઓ રાખતા હોય છે , દરેક
બાબતનો રીિોટ કું ટરોલ તેઓ પોતાની પાસે જ રાખવા ઇચ્છતા હોય છે. તેઓ સતત તાણિાું રહેતા હોય છે કે પછી
ક્યારેક હોિોન્સની વધઘટ જેવા જૈમવક કારણો પણ હોઇ શકે છે.
ચાલો મિત્રો, આપણે વાતનું વતેસર કરવાને બદલે પમરવારિાું તથા સિાજિાું કોઇને પણ તાણિાું ન રાખીએ
અને બહ જ તટસ્થતાથી જીવીએ. આપણે તો સખિાું જીવીએ જ પણ આપણી આસપાસના સહને પણ શાુંમતથી
જીવવાિાું સહાયરૂપ બનીએ!!!
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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વાત બહાર જાય નહીાં

✍️ ધીરૂભાઇ મીરાણી – ઘાટકોપર
હિણાું કે ટલાક સિયથી શ્રી િોરારીબાપનો એક વીમડયો ય ટ્યબ પર પ્રસામરત કરાયો છે. જેિાું તેિણે
ભગવાન શ્રી કૃ ષ્ણના જીવનની છેલ્ લા ૨૬ વષોની વાત વ્યાસપીઠ પરથી તેિના શ્રોતા ગણ સિક્ષ રજૂ કરી હતી.
આના કારણે ખૂબ ઉહાપોહ થયો, સિસ્ત વૈષ્ણવ સુંપ્રદાયના લોકો, કે ટલાય સાધ સુંતો અને આહીર સિાજ ખૂબ
નારાજ થયો. િોરારીબાપને ગાળો સાુંભળવી પડી, ધિકીઓ િળી. દ્વારકાિાું તેિના પર હિલો કરવાનો પ્રયત્ન
થયો. સિાજનો આક્રોશ જોઈને િોરારીબાપએ ત્રણ ચાર વખત મવમવધ જગ્યાએ િાફી િાુંગી.
િારા િનિાું એક પ્રશ્ન થયો, દે શ મવદે શિાું પ્રખ્યાત અને આદર પાિેલ આ મવરલ વ્યમકત પોતાની વાત
રજૂ કરવાિાું કે િ થાપ ખાઇ ગયા? તેિણે જે વાતો કરી હતી તેિાું શ્રી કૃ ષ્ણની છેલ્ લી અવસ્થાની વેદનાની વાત
હતી. અનેક જગ્યાએ દ્વારકાના યાદવો તથા શ્રી કૃ ષ્ણના વુંશજોના વતશન બાબતે વાતો લખાયેલી છે. અને તે
વતશનના કારણે જ છેલ્ લે છેલ્ લે પ્રભાસ પાટણિાું યાદવાસ્થળી થઈ અને શ્રી કૃ ષ્ણની નજર સિક્ષ યાદવ કળનો
નાશ થયો. આ વાત તો જગ જાહેર છે. પણ, જે રીતે િોરારીબાપએ વાતની રજૂ આત કરી તે રજૂ આતની રીત
બરાબર ન હતી.
આપણે આપણી િાતા ને િા, બા, િમ્િી, આઈ એિ મવમવધ રીતે બોલાવી એ છીએ,પણ િાતાને િારા
બાપની બૈરી એિ કહીને નથી બોલાવતા. સગપણની દ્રમષ્ટ્ એ િાતા એ બાપની બૈરી છે પણ એ રીતે તેને બોલાવાય
નહીું. ઘણી વખત આપણે બધા હું તો સાચું જ બોલીશ. એિ કહીને કડવી વાણી અને અમપ્રય રીતે વાત કરતાું
હોઈએ છીએ. આવા સિયે લોકવાણીના કે ટલાક દહા યાદ આવે છે.
કોયલ નવ દે કોઈને,
હર ે ન કોનાં કાગ,
મીઠા વચનથી સવણનો,
લે કોયલ અનરાગ.
બીજી એક તેવી જ સાંદર વાત છે .
કોયલડી ને કાગ,
ઇ વાને વરતાય નહીાં,
જીભલડીમાાં જવાબ,
એમ સાચાં સોરઠીયા ભણે.
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આવા જ કોઈ સુંદભે કોઈ વ્યમિએ ભાગવત આચાયશ શ્રી રિેશભાઈ ઓઝાને વ્યાસપીઠ પરથી વાતની
રજૂ આત કરવા સુંબુંધે પૂછ્યું હતું, તેિણે ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું કે હું જ્ારે જ્ારે
વ્યાસપીઠ પરથી કોઈ પણ વાત કરું તો તે વખતે તેને સત્યિ્ મશવિ્ સુંદરિની આુંખેથી જોઈને પછી જ વાત
કરું .પહેલાું હું જોઉું કે જે વાત હું િારા શ્રોતાજનો સિક્ષ રજૂ આત કરી રહ્યો છું તે સત્ય છે કે નહીું? તેને શાસ્ત્રોનો
કોઈ આધાર છે કે નહીું?
પછી હું મવચારું કે આ વાતની રજૂ આત કરવાથી શ્રોતાજનો નું કલ્યાણ થશે કે નહીું? એ વાતને મશવિની
આુંખે જોઉું. પછી તે વાતની રજૂ આત સુંદર રીતે સારી ભાષાિાું રજ કરવાનો પ્રયત્ન કરું .
આપણે બધા િોટાભાગે આપણી પોતાની વ્યમિગત રીતે સાચી િાની લીધેલી વાત પકડી ને ખૂબ અમપ્રય
રીતે રજૂ કરીએ છીએ અને પછી સોરી, સોરી કહેતાું ફરીએ છીએ. સાિી વ્યમિ પણ પોતાની રીતે સાચી હોઈ શકે
તેવું ક્યારેય મવચારતા નથી.
ભગવાન શ્રી િહાવીર દ્વારા સ્યાદ વાદની બહ િોટી ભેટ િળી, જ્ાું િહાવીર સ્વાિી કહે છે હું િારી રીતે
સાચો હોઉું ત્યારે સાિી વ્યમિ પણ પોતાની રીતે સાચી હોઈ શકે છે. આને જો સારી રીતે સિજી શકાય અને
આપણા વ્યવહારિાું ઉતારી શકાય તો ઘણાું બધાું ઝગડા ઓછા થઈ જાય.
વાણી એ િનષ્યજામતને પરિ કૃ પાળ પરિાત્માની અણિોલ ભેટ છે , પણ આપણે બધા િોટા ભાગે તેને
જાણે અજાણે વેડફી નાખતા હોઈએ છીએ. પશ પક્ષીઓને પણ પોતાની રજૂ આત કરવા િાટે તેિની કોઈક બોલી
િળી છે. આપણી આસપાસ નજર કરશું તો રસ્તે રખડતા કૂ તરા ખાવા િાટે ભસે, લાડ કરે ત્યારે બોલે, ક્રોધિાું
આવીને ભસે તે દર વખતે તેના ભસવાની રીત અલગ અલગ હોય છે. િાણસ પણ એક ના એક શબ્દ ને અલગ
અલગ રીતે રજૂ કરી શકે છે.
જાહેર જીવનિાું કાિ કરનારા અને સમવશસ કરનારા લોકોને લગભગ અનભવ થયો હશે કે જ્ારે જ્ારે
તિારા ઉપરી અમધકારી અથવા કોઈ વ્યમિને તિારી પાસેથી કાિ કઢાવવું હોય ત્યારે તેિની વાતિાું િીઠું િધ
ઝરતું હોય છે. પણ એક વખત કાિ પતી જાય પછી તે જ વ્યમિનો વાત કરવાનો ઢું ગ જ બદલાઈ જાય છે.
રાજનેતાઓ અને સિાજના આગેવાનો વાત કરી ને ફરી જવા િાટે ખૂબ કખ્યાત છે. હું તો આવું બોલ્યો જ નથી
તેિ કહીને ઉભા રહે. હવે તો બધી વાતનું રેકોડડુંગ થતું હોય ત્યારે તેિને વાત કરી ને ફરવાિાું થોડી િસીબત થાય
પણ તેઓ કોઈ ને કોઈ રસ્તો શોધી લે છે.
વાત કરવાની કળા બહેનો પાસેથી શીખવા જેવી છે. ખૂબ સદ
ું ર રીતે તેઓ પોતાની વાતને રજૂ કરી શકે
અને ખૂબ સુંદર રીતે તે જ વાતને વળાુંક પણ આપી શકે . પાછા બધાુંને કહે , "આ તો ફિ તિને કહું છું , તિે િારા
પોતાના છો, જો જો આ વાત બહાર જાય નહીું. અને વાતને પાુંખ આવે તે રીતે કે ટલીય બહેનો પાસે આ ખાનગી
કહેવાતી વાત પહોુંચી જાય.
સ્કૂ લિાું ભણતા હતા ત્યારે એક કમવતા આવતી હતી,
વાત બહાર જાય નહીાં,
વાત બહાર જાય નહીાં,
આ તો તમે રહ્યા ઘરના,
બીજા કોઈને કહેવાય નહીાં.
જીવનિાું જો આપણી પોતાની વાતને સારી રીતે રજૂ કરવાિાું આવે તો ઘણી બધી ગેરસિજ ઓછી થઈ જાય.
આપણા શાસ્ત્રોિાું કહેવાયું છે કે સત્યિ બ્રયાત, મપ્રયુંિ બ્રૂયાત, પણ આપણી પોતાની વાતને રજૂ કરતી વખતે આપણે
આ બુંને િહાન સૂત્રો ભૂલીને આપણી વાતને સાચી ઠરાવવા િાટે સાચી ખોટી વાત ક્યારેક ખૂબ ખરાબ રીતે રજૂ કરીને
કડવા થઈએ છીએ.
Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com
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વાતની મવરાસત

પષ્પા મકશોર ગાલા, ખાર
એક ખોટી વાત અને એક અધૂરી વાત,
કે ટલાય સાંબાંધો તોડી નાખે છે .
આજે વાત કરવી છે વાત ઉપર. આ વાતના પ્રકાર પણ કે ટલા બધા હોય છે. જેવી રીતે કે લાુંબી વાત, ટૂું કી વાત,
સાચી વાત, ખોટી વાત, િીઠી વાત, કડવી વાત, કાિની વાત, નકાિી વાત વગેર ે વગેર…
ે ઘણા બધા જ પ્રકાર છે. વાતથી
મવવાદ પણ થાય અને વાતથી સુંવાદ પણ થાય. આવી સો વાતની એક વાત, કોઈ પણ વાત હોય જે વજનદાર અને
હૃદયસ્પશડ હોય એ જ વાત િહત્ત્વની છે. દર ેક તકલીિની એકમાત્ર દવા છે , મનગમતી વ્યમક્ત સાથે થોડી વાતો.
જ્ારે ખાસ વ્યમિ સાથે વાત નથી થતી ને ત્યારે િેળવેલા લાખો રૂમપયા પણ કાુંઈ કાિના નથી. એ ખાસ
વ્યમિ હોઈ શકે , તિારો મિત્ર તિારો પ્યાર કે તિારો પમરવાર પણ હોઈ શકે . એવો કોઈ પણ એક વ્યમિ ખાસ જો
તિારા જીવનિાું હોય અને તિે જો બધી વાતો શેર કરી શકતા હોય તો તિે ક્યારેય મડપ્રેશનનો ભોગ નહીું બનો. દરેક
ખશી અને ગિ પચાવી શકશો. હિણાું આ િીમડયા યગિાું ચેમટું ગો તો કલાકો થાય છે , પરું ત વાતો બહ ઓછી થાય
છે. વાતો તો અુંગત વ્યમિ સાથે જ થાય છે િાટે જીવનિાું એ વાતો કરનાર વ્યમિને ક્યારે ગિાવશો નહીું. નમહતર
તિે ક્યાુંય ગિ થઈ જશો કોઈને ખબર પણ નહીું પડે.
આપણને ગિતા વ્યમિની વાતથી મવટામિન િળે છે. જે આપણને ખૂબ જ અનજડ આપે છે અને આપણે
એની સાથે મદલની વાતો પણ કરી શકીએ. કોઈક ગિતું વ્યમિ વધારે વાતોને િહત્વ આપે અને સાુંભળે એ પણ બહ
જ િોટી વાત છે. આવા ગિતા વ્યમિની સાથે વાતો કરીએ ત્યારે રસ્તો ગિે તેટલો લાુંબો હોય તો પણ અુંતર ટૂું ક લાગે
અને સિય પણ ઓછો પડે, જ્ારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે મજું દગી પણ નાની લાગે છે . જે મદવસે ગિતા વ્યમિથી
વાત કરવાનું કોઈપણ કારણસર બુંધ થઈ જાય છે , ત્યારે રસ્તો, સિય અને મજું દગી બહ જ લાુંબા લાગે છે . કડવી છે પણ
સાચી વાત છે કે આજે પણ લોકો અજાણ્યા કરતા જાણીતા વ્યમિઓથી વાતોિાું વધ છેતરાય છે. જો ક્યારેક આપણે
પણ એ વાતનો ભોગ બની ગયા તો બહ નકસાન વેઠવું પડતું હોય છે. સિયસર જો વાતને સિજી લીધી તો બચી
જઈએ.
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એક નાનું દ્રષ્ટ્ાુંત:. એક વાાંદરો અને એક મગર બાંને દોસ્ત બની ગયા અને મગર નદીમાાં રહે અને વાાંદરો
ઝાડ ઉપર રહેતો હતો. રોજ મગર અને વાાંદરો નદીના મકનાર ે મળે અને વાતો કર ે અને દોસ્તી ગાઢ બની ગઈ.
એક મદવસ મગરની પત્નીને વાાંદરાનાં કાળજાં ખાવાનાં મન થયાં અને એણે પોતાના પમત મગરને કહ્યાં કે કોઈ પણ
વાતે ભોળવીને વાાંદરાને આપણા ઘર ે લઈ આવો. રોજના ક્રમ પ્રમાણે વાાંદરો અને મગર મળે છે અને વાતો કર ે
છે ત્યાર ે વાત વાતમાાં મગર ે કહ્યાં કે આજે તો મારી પત્નીએ તને મારા ઘર ે જમવા માટે બોલાવ્યો છે . તાર ે આવવાં
પડશે એટલે વાાંદરો તો તૈયાર થઈ ગયો અને મગરની પીઠ પર બેસી ગયો. સામે મકનાર ે મગરના ઘર ે બાંને જવા
લાનયા. વાતો કરતા એનાં ઘર આવી ગયાં. હવે વાાંદરાની વાતો તો મનદોષ હતી, પરાં ત, મગરની વાત અલગ હતી,
મવચાર અલગ હતા અને કરવાં કાં ઈક અલગ જ હતાં. વાાંદરાને મગરની પત્નીએ આવકાર આપ્યો અને વાાંદરો તો
રાજી રાજી થઈ ગયો. પરાં ત એની ખશી વધાર ે વાર ન ટકી, કારણ કે વાાંદરાએ જોયાં કે મગર અને તેની પત્ની
ચાક લઈને આવી ગયા. મગર ે કહ્યાં કે દોસ્ત મારી પત્નીને તારાં કાળજાં ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે , એટલે તને હાં
મારા ઘર ે લઈ આવ્યો છાં . આ સાાંભળીને વાાંદરો તો હે બતાઈ ગયો અને તરત સ્વસ્થ થઈ યમક્ત કરી અને વાત
કરી કે અર ે દોસ્ત! તારી પત્ની મારાં કાળજાં ખાશે એ તો મારા માટે સૌભાનયની વાત છે , પણ, તાં પહેલા બોલ્યો
કે મ નહીાં? હાં મારાં કાળજાં તો ઝાડ પર જ રાખી આવ્યો છાં . માટે , ચાલ જલદી હાં તારી પીઠ પર બેસી જાઉાં છાં
અને સામે મકનાર ે જઈ કાળજ લઈ આવીએ. મગર તો તૈયાર થઈ ગયો અને વાાંદરો પણ એની પીઠ પર બેસી
ગયો અને જેવો સામે મકનાર ે પહોાંચ્યો એવો છલાાંગ મારી ઝાડ પર ચડી ગયો અને બોલ્યો કે દોસ્ત! તે વાતોમાાં
લઈ મારી સાથે મવશ્વાસઘાત કયો તો મેં પણ તને વાતોથી મૂખણ બનાવ્યો. કારણ કે કાળજ તો મારી સાથે જ હતાં.
પરાં ત આજથી તારી અને મારી દોસ્તી પૂરી થાય છે .
સારાુંશ: આપણે પણ જાણતા લોકોની વાતોથી વધ છે તરાઈએ છીએ. કારણ કે અજાણ્યા વ્યમક્તથી તો
વાત જ ન કરીએ તો મવશ્વાસ ક્ાાંથી કરીએ?
સિય સિયની વાત છે આપણે બાળકોને િોબાઈલ થી દર રાખતા હતા અને સ્કૂ લિાું કે પરીક્ષાઓિાું
વાપરવાની પરવાનગી ન હતી. પરું ત આ lockdown િાું ઈ-સ્કૂ લો ચાલ થતાું િોબાઈલ કમ્પલસરી થઈ ગયો અને એના
વગર ભણવું િશ્કે લ થઈ ગયું. જેને સ્કૂ લિાું સ્થાન ન હતું એણે આખી સ્કૂ લ પોતાનાિાું સિાવી લીધી. પહેલા વહ સાસથી
ડરતી અને સુંતાનો િામવત્રોથી ડરતા! અને હવે સાસઓ વહઓથી ડરે છે અને િામવત્રો સુંતાનોથી ડરે છે. એવી ઘણી
બધી વાતો હોય છે. જે સિય સાથે બદલાઈ જતી હોય છે. જે આપણે સ્વીકારવી પડતી હોય છે.
આિ તો જોવા જઈએ તો વાતો કરવાનું વરદાન તો જાણે સ્ત્રીઓને જ િળે લું છે. પરષો બહ ઓછી વાતો કરે
અને કોઈ નીકળે તો પણ બહ જ ઓછા હોય. બે અજાણ્યા પરષ કોઈ જગ્યા પર કે ટર ાવેલિાું હશે, તો વાત નહીું કરે.
પરું ત બે સ્ત્રી હશે તો એ તરત વાતો કરવા લાગી જશે. ગાિ અને નાિ પૂછી કોઇપણ વાત કરવા િાટે શોધી લેશે.
એક વખત બે અજાણી સ્ત્રીઓ બસની એક સીટ પર બેઠી હતી. એિાુંથી એક બહેને પૂછ્યું કે કયા ગાિના?
ત્યારે પહેલી એ તેને કહ્યું કે હું ધુંધકા ગાિની છું . એટલે વાત કરનાર બેન બોલી ઓહ.. તો તો આપણે બહેનો કહેવાય.
િારા ઘરે ધુંધકાની ઘરઘુંટી છે!! એ બેનની સાથે બે બાળકો હતા એક પોતાના
ખોળાિાું હતું અને બીજા બાળકને કહે, તું િાસીના ખોળાિાું બેસી જા અને પેલી એ પણ બાળકને બેસાડી
દીધું, અને આખા રસ્તે વાતો કરતી ગઈ. આ હોય છે સ્ત્રીની ખામસયત!! ફોન પર કલાક વાત કરે પછી કહેશે ચાલ િક
છું . હિણાું િને ઉતાવળ છે . મનરાુંતે વાત કરશું! પાડોશીઓને ત્યાું પણ કાુંઈ લેવાદે વા જાય તો વાતનો દોર શરૂ થઈ
જાય! ક્યારેક તો શું કરવા આવી હતી એ વાત જ ભૂલી જાય!!
વાતો મવટામિન જેવી તાકાતવાન પણ હોય અને વાતો મવષ જેવી ઝે રીલી પણ હોય! વાતો પોમઝમટવ પણ
હોય જે તિારો જસ્સો વધારે અને વાતો નેગેમટવ પણ હોય જે તિને ખતિ કરી નાખે. ક્યારે પણ ખાનગી વાતો ખલ્લી
કરવી જોઈએ નહીું. નમહતર લોકો એ ખાનગી વાતોની "વાનગી" ની જેિ િજા લેશે. એ ક્યારે ભૂલવું જોઈએ નહીું.
ઘણાુંને સરસ્વતી િાતાનું વરદાન હોય એની વાણી િીઠી અને વજનદાર હોય. જે લોકો ખબ જ સપોમટશ વ હોય અને
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એની વાત બધા િાને અને કાિ થઈ જાય. આજે પણ સગપણ િાટે વાતગયાશની જરૂરત પડે છે. અને આવા લોકો એ
કાયશિાું સફળ થાય છે અને કોઈકના ફે મિલી પ્રોબ્લેિિાું પણ વકીલની જરૂરત નથી પડતી. આવા લોકોની વાતથી
કાિ થઈ જાય છે અને સુંપ જળવાઇ જાય છે.
જો વાત કરવાની િાસ્ટરી સેલ્સિેનિાું હોય તો શેઠને ખૂબ જ ફાયદો કરી આપે છે. બાટા અને કરોનાના
સેલ્સિેન એક ગાિિાું જાય છે. ત્યાું જએ છે તો ત્યાુંના લોકો ચપ્પલ જ નથી પહેરતા. એટલે એક કું પનીનો સેલ્સિેન
મવચારે છે કે આપણું કાિ જ નહીું ચાલે. કોઈ ચપ્પલ જ નથી પહેરતા અને તે પાછો આવી જાય છે . બીજા સેલ્સિેને
એની વાતોથી બધા લોકોને વશિાું કરીને ચપ્પલ પહેરાવતા કરી દીધા, અને એનો ધુંધો ચાલવા લાગ્યો. આ તાકાત છે
વાત કરવાની અને સક્સેસ થવાની.
ઘણાને વાતવાતિાું ખોટું બોલવાની અથવા ફરી જવાની આદત હોય છે. ઘણા વાત વચન ખાતર િશ્કે લીિાું
પણ મનભાવે છે. ઘણાને વાત ન કરે કોઈની સાુંભળે લી, ત્યાું સધી પેટિાું હજિ ન થાય. ઘણા ઘણી બધી વાતો પેટિાું
રાખે જે ક્યારેય ન કાઢે . ઘણા પોઈન્ટ ટ પોઈન્ટ વાત કરે અને ઘણા બહ લુંબાવીને વાત કરે.ઘણાની વાત સુંવાદ જેવી
હોય, ઘણાની વાતિાું મવવાદ હોય. નાના બાળકની વાત ઘણી િીઠી લાગે. િોટાઓની વાત કડવી લાગે અને જે વાતો
તિને તકલીફ આપે છે એ જ વાતો તિને તાલીિ પણ આપે છે. વાત કે વી રીતે કરવી એના ક્લાસ નથી હોતા પણ તિે
વાત કે વી રીતે કરો છો એનાથી તિારો ક્લાસ નકકી થાય છે.
ભવ્ય ગાુંધીની ગજરાતી મફલ્િ "બહ ના મવચાર" નું એક ગીત બહ ફે િસ થયું છે. એિાું સુંતાન અને િા નું
હૃદયસ્પશડ ગીત છે. 'તારી ગમતી વાતો' જે ખરેખર સાુંભળવા જેવું છે. જે તષાર શક્લા એ લખ્યું છે અને કશાલ
ચોક્સીનો અવાજ છે.
અાંતમાાં જીવન વીત્યાં એ જ મવચાર ે, શાં જોઈએ જીવવા માટે ?
આપ જ સાચા માની લીધાં કોણ અમસ્તી વાત વધાર ે?
કૈ લાશ પાંમડત..
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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સાથી સાથે વાત
✍️ અલ્પા વસા, માંબઈ
વાત કરવી એટલે કોઈ ખાસ મવષય માટે કહે વાં કે બોલવાં. આજે નથી મારી વાત કરવી, કે નથી તમારી વાત
કરવી. આપણા બધાની વાત કરવી છે. તો વાત કરીએ મારી જ એક ગઝલ સાથે. જેમાાં માર ે કઈ વાત કરવી છે ? અને
એનાં શાં પમરણામ આવશે? એ જાણવા છતાાં પણ શાં વાત કરવી છે , એની વાત આજે કહાં .
૧.

આજ થાળી વગાડી વાત કરવી છે.
શબ્દ, વાક્ો રમાડી વાત કરવી છે.

કોઈ પણ વાત ડાં કાની ચોટ પર કહેવામાાં આવે તો સમજાય કે એમાાં સત્ય ભારોભાર છે. કોઈ પણ વાત કહેવા માટે
સમજી મવચારીને, ખાસ ગોતીને ઉત્તમ શબ્દોનાં પ્રયોજન થાય તો તે વાતનાં વજન વધી જાય. એટલે પ્રથમ શેરમાાં
સજ્જતા પ્રાપ્ત થાય છે , વાત કરવાની.
૨.
દાયકાઓના વાદ ને મવવાદો પર,
રાખ જામી ઉડાડી વાત કરવી છે.
કે ટલાય વષોમાાં થતા વાદ મવવાદ પર સમયની રાખ જામી ગઈ છે. તે ઉડાડવી છે , કારણ કે રાખની નીચે હમેશાાં
અમનિ ધગતો હોય છે. તો એ અગનને શમાવવા ઉપર ચઢે લી રાખ ઉડાડીને આજે વાત કરવી છે .
૩.
લાગણીથી રમત િલ
ૂ ોની માાંડી’તી,
બાગ આખો ઉજાડી વાત કરવી છે.
સાંબાંધ બાાંધ્ યો ત્યાર ે તો લાગણીથી જીવનબાગ સીાંચવાની ને મઘમઘતા િલ
ૂ ો ખીલવવાની જે ઈચ્છા હતી, પણ સમય
ને સાંજોગને આધીન જો એ આખ્ખો બાગ ઉજડી જાય ને તો પણ વાત કરવી છે.
૪.
બોલેલાં મજ નથી ગમતાં, એ જાણાં છાં ,
ના ગમે પણ ગમાડી વાત કરવી છે.
આ દાાંપત્ય જીવનની જ વાત છે . જે વધતે ઓછે અાંશે દર ેકના સાંબાંધમાાં હોય છે . એક જણનાં બોલવાં બીજાને ના ગમતાં
હોય તેથી તે આટલા વષો ચૂપ થઈ ગયા હોય, પણ હવે મૌનની સીમા આવી ગઈ છે. તેથી પે’લી ને છેલ્લી વાર ન
ગમે છતાાં ગમાડીને વાત કરવી છે.
૫.
શાં કરાં? જ્ાાં કશાં સમજાયાં નહીાં તેથી,
સાંબધોને બગાડી વાત કરવી છે.
અત્યાર સધી પોતાની જાતને ખૂબ સમજાવી કે , હશે હશે બધાં બરોબર થઈ જશે. સામા પક્ષને પણ સમજાવવાની
કોમશશ કરી પણ પમરણામ શૂન્ય. તો હવે આ પાર કે પેલે પાર, સાંબાંધ બગાડી ને પણ વાત કરી લેવી છે.
૬.
હે ત, મવશ્વાસનાં થઇ ગયાં છે બાળ મરણ,
ઠાઠડી એ ઉપાડી વાત કરવી છે.
સાંબધ બાંધાયા સાથે હેત અને મવશ્વાસ તો પેદા થતા જ છૂટી ગયા છે. એમનાં તો બાળ મરણ થઈ ગયાં. એ અસહ્ય
દદણનો ખભે બોજો ઉાંચકીને, એની ઠાઠડી ઉપાડીને પણ વાત કરી લેવી છે.
૭.
ભૂત ને આજ પાણીમાાં વહી ગયા છે ,
આવતો મદન બગાડી વાત કરવી છે.
ભૂતકાળને વતણમાન તો જેમ તેમ સરી ગયા. ધીરજની પણ ચરમ સીમા આવી ગઈ છે. હવે ભમવષ્ય બગડે તો ભલે
બગડે. ઘાંટાયેલી વેદનાનો પોકાર છે કે એક વાર હવે વાત કરી જ લેવી છે .
મમત્રો, કે ટલી વાત કરવાની હોય છે ને! બસ,મને મારી આજબાજમાાંથી જ મળે લી વેદનાને વાચા આપી, આપને એ
લાગણીઓની વાત કરી છે . વાતના સબજેક્ટમાાં કે ટલી ન કહે વાયેલી, વણ કહી વાત મેં આજે કહી દીધી.
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આ તો તારી મારી બે ની વાત છે

✍️ ચેતના ગણાત્રા 'ચેત', માંબઈ
વાતમાાં અથણ હોય શબ્દોનો તો થાય સાંવાદ,
વાતમાાં અકણ હોય સમજણનો તો ના થાય વાદ,
વાતમાાં મમણ હોય જ્ઞાનનો, તો ના થાય મવવાદ,
વાતમાાં તકણ હોય બમધ્ધનો, તો ના થાય મવખવાદ.
વાત કરતી વખતે શેનું સજશન થાય છે , એ આપણી પર મનભશર છે. સુંવાદ, વાદ, મવવાદ કે મવખવાદ થાય છે . એ
બુંને પક્ષે સિજદારી પર અવલુંબે છે. વાત કરવાિાું મનખાલસતા હોય તો એ બે િનને જોડતો સ્નેહ સેત બને છે. પણ
હૈયે એક ને હોઠે બીજું તો? સિય જતાું એ એક િૌનની અભેદ્ય દીવાલ બની જાય છે.
હા, વાત કરીને િન હળવું કરવું, એ તો િાનવ સહજ સ્વભાવ છે. િનિેળ હોય, ત્યાું વાત કરીએ તો ખશી થાય
છે, પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. િુંઝાયેલા હોઈએ તો િાગશદશશન પણ િળી જાય છે. એક વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ,
આપણે વાત કોની સાથે કરી રહ્યાું છીએ? કારણ કે અુંગતનું પણ કોઈ અુંગત હોય જ છે. આપણી વાત રસથી સાુંભળે
અને પોતાના નવ રસ ભેળવીને બધાને કહે. આિ પણ કહેવાયું જ છે કે આપણી વ્યથા અવરને િન રસની કથા. િેં આ
જ વાત િાટે એક શેર લખ્યો છે.
"સાાંભળે વાતો બધા રસથી ને િે લાવે બધે,
મમત્ર છે કે કોઇ છૂપા સ્વાાંગમાાં અખબાર છે ?"
આપણી વાતો જાણીને આપણને વગોવીને, શોટશ કટ અપનાવીને સફળતા િેળવનાર સ્વાથડ તક સાધઓની
ક્યાું કિી છે ? શૈશવ કાળની એક રિત યાદ આવી. બધા મિત્રોએ ગોળાકારિાું બેસવાનું, પહેલા મિત્રએ બીજા મિત્રના
કાનિાું એક વાક્ય કહેવાનું આિ વાત આગળ વધે અને છેલ્ લે મિત્રના િોઢે થી જે વાક્ય સુંભળાય એિાું અને પહે લાું
મિત્રના બોલાયેલા વાક્યિાું જિીન આસિાનનો ફરક હોય. આ રિત હજી પણ રિાય જ છે ને? મનત નવા સ્વરૂપે...
એક વાત આપણે સિજીને જીવીએ, કે જ્ાું સધી સત્ય હકીકત ન જાણતાું હોઈએ ત્યાું સધી કોઈ મવશે વાત ન
કરીએ. કોઈ સાથે વાત કરીએ તો સ્નેહનો સુંવાદ સાધીને એને સમધયારો આપીએ, એના જીવનિાું મવખવાદ ન થાય
એનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. વાત કરતી વખતે ફકત વિા જ ન બની રહેતાું એક સારા શ્રોતા પણ બનવું જરૂરી છે .
િને તો ભગવાન સાથે વાત કરવી બહ જ ગિે. ભગવાન જેવો અુંતરું ગ મિત્ર કોણ?
"હાં તો તારી બોલાવાં જય, પ્રભ મારી ખબર તાં લે,
આ તો તારી મારી બે ની વાત છે ,
ત્રીજાં કોઈ ન જાણી લે."
Email id: - ganatrachetna@gmail.com
41 | જુ લા ઈ - ૨ ૦ ૨ ૦

www.sarjanhar.com

ુ રાતી માસસક” ||
|| “સર્જનહાર ગજ

42 | જુ લા ઈ - ૨ ૦ ૨ ૦

ુ રાતી માસસક” ||
|| “સર્જનહાર ગજ

www.sarjanhar.com

હાલો વાત કરીએ

✍️ હીરલ હેમાાંગ ઠકરાર, સેલવાસા
'હીરલમાસી હાલો વાત કરીએ.'
રાત્રે સાડાનવનો સિય થયો, જિી કરીને ફ્રી થઈ, બસ હાથિાું િોબાઈલ લઈ િેસજી
ે સ ચેક કરી રહી હતી ને
વોટ્સએપ કોલની રીુંગ વાગી. સાિે મવડીયો કોલ પર િારી સાડા ત્રણ વરસની ભાણી એવું લહેકાથી બોલે 'હીરલિાસી
હાલોને વાત કરીએ.' જરા વાર થઈ ને કહે નાના નાનીને પણ બોલાવો, ભમિિાસીને પણ બોલાવો હાલો બધાું વાત
કરીએ. 'ઓનલાઈન સુંિેલન શરૂ થયું. અિે સૌ શ્રોતા ગણ અને અિારા ઢીુંગલીબહેન અિારા વિા એણે તો ચાલું
કયાં બોલવાનું, નાના આ િારું બાબ (ઢીુંગલ) છે ને એ રડતું હતું, કે વેકેશન છે હાલો પોરબુંદર િેં એને કીધું બહાર
ઓલા િોટાું ડાયનાસોર આવ્યાું છે ને એટલે ના જવાય, તું ચપ થઈ જા આપણે બધાું સાથે વાતો કરીએ. (કોરોનાિાું
ના સિજે એટલે એને આવું કહ્યું છે ડાયનાસોર આવ્યાું છે એિ) આિ તો મનખાલસતાથી થયેલી સહજ વાતચીત હતી
પરું તું ગુંભીરતાથી સિજો ને તો આ મનદોષ બાળપણ આપણને ઘણું સિજાવી જાય. િનિાું કશું ભરી ના રાખો
એકબીજા સાથે વાતો કરતાું રહો.
આ વધતી ઉુંિર સાથે સિજણ આવી, ગુંભીરતા આવી અને એ િાસિ મનખાલસતા તો જાણે િરી પરવારી.
પહેલાું તો કે વું હતું, દરેક વાત આપણે સ્વજનોને સહજતાથી કહી દે તાું પણ હવે િનિાું જ ભરી રાખીએ છીએ. ક્યારેક
ગુંગળાિણ પણ અનભવીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે િનની વાતો સ્વજનને પણ નથી કહી શકતાું કે િ ? તો કે કારણ
બે... એક તો અહિના કારણે કે બીજું શરિના કારણે અરે સાહેબ! સ્વજનો પાસે કે વો અહિ અને કે વી શરિ? સ્વજનો
પાસે આપણું હૈયું ના ખોલી શકીએ તો આપણાુંથી િોટું લાચાર કોણ? આ જે હાટશ એટે ક આવે કે મડપ્રેશન આવે કે
આવી બીજી તકલીફો આવે. એ કાુંઈ વગર નોતરે નથી આવતી, આપણે જ આ નાનકડાું હૈયાું પર એટલું બધું ભારણ
લાદી દઈએ છીએ કે આવી િસિોટી મબિારીઓ છાના પગલે આવી પહોુંચે છે.
ભીડ વચ્ચે જ્ારે આ િન એકલતા અનભવવા લાગેને ત્યારે નક્કી સિજી લેજો આપણી સાથે કાુંઈક ખોટું
થવાું જઈ રહ્યું છે. અરે! બસ મહું િત કરીને એકવાર કહો તો ખરાું કે "એક વાત કહું ."પાક્કી ખાતરી સાથે કહું છું આપણું
અુંગત હશેને એ આ સાુંભળ્યા પછી અથ થી ઈમત િનોિુંથન સાુંભળશે. આપણને સહકાર આપશે. બસ, એકવાર
આપણે મહું િત તો કરીએ, િનની વાત તો કરીએ. આપણે આટલાું કાયર તો નથી જ કે મહું િત ના કરી શકીએ, પણ જે
વાતાવરણિાું ઉછરેલા હોઈએ બસ એવું જ શીખ્યા હોઈએ. તું છોકરો છે તારે આિ રહેવાય, તું છોકરી છે તારે આિ
રહેવાય અરે સાહેબ! બસ હવે આ મલુંગભેદની પળોજણ િૂકો સાઈડિાું. આ િનિાું ઉઠતાું વિળો જાતી કે મલુંગ જોઈને
નથી આવતાું, તો પછી આિ કરાય ને આિ ના કરાય એવાું બુંધનો કે િ? અુંતે સૌને હું એક જ મવનુંતી કરું ચપ ના રહો,
વાત કરતાું રહો.

Email Id.: -hiralthakrar83@gmail.com
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"વાત નાની પણ મજાની"

કાજલ ઠકકર, ભૂજ
વાત કરવી કોને ના ગમે!? ગમતી વ્યમક્ત સાથે વાતો કરવામાાં સમય ક્ાાં પસાર થઈ જાય ખબર જ ના પડે!
આપણી પૃથ્વી પર લાખો જીવોનો વાસ છે . એિાું િાત્ર િાણસ જ બે પગ વાળો જીવ છે. કદરતે તેને મવચારવાની
શમિ આપી છે અને સૌથી વધારે અગત્યની વાત તો એ છે કે તેને વાચા આપી છે. બીજા બધા પ્રાણીઓ પાસે િૌનની
ભાષા છે . જ્ારે િાણસ બોલી શકે છે. પોતાના વ્યમિઓ સાથે વાતચીત કરી શકે છે , પ્રેિ વ્યિ કરી શકે છે અને
પોતાના ગિા-અણગિા બોલીને વ્યકત કરી શકે છે. િાણસ સાિામજક પ્રાણી છે. તેને સતત પ્રેિ અને હૂ ું ફની જરૂર
હોય છે , પછી તે બાળક હોય કે વયસ્ક વ્યમિ હોય. લાગણીની આપ-લે નું પેપહેલું પગમથયું છે , વાત કરવી. મવચારોની
આપ લે કરતા કરતા, વાતો કરતા કરતા સુંબુંધ ક્યારે ગાઢ બની જાય છે ખબર જ નથી પડતી. કચ્છીઓિાું એક પ્રચમલત
વાક્ય છે , "હલો પાાંર ેયાણ કયોાં હાણે" એટલે ચાલો હવે આપણે વાતો કરીએ. એટલે જ કહેવાય છે કે ,
"વાતો અમે કરતા ગયા અને
દોરામાાં પરોવાત્તા ગયા અમે
ખબર જ ના પડી અને
સાંબાંધની માળામાાં ગથાતા ગયા અમે"
સ્ત્રીઓ ને વાતો કરવી સૌથી વધ ગિે છે. કહેવાય છે કે સ્ત્રીઓ ભેગી થાય ત્યારે વાતો ખટતી નથી એટલા િાટે
કે તેઓ િન ની વાત એકબીજાને કહી હળવી થાય છે. જ્ારે પરષ િન ખોલીને કોઈ સાથે વાત નથી કરી શકતા.
એટલે જ િોટાભાગે હાટશ એટે ક વધારે તેઓને આવે છે.
પણ હવે આ સોશ્યલ િીમડયાના સિયિાું કોઈને કોઈની સાથે વાત કરવાનો સિય જ ક્યાું છે ? અને કોઈને
વાત કરવી પણ હોય તો સાુંભળવા િાટે સિય ક્યાું છે ? એક જ ઘરિાું રહેતા લોકો પણ એક-બીજા સાથે વાતોની આપ
-લે કરવાને બદલે િોબાઈલને સિય આપી બેઠા હોય છે અને પછી એકબીજાને કહેશે તું િને સિજી નથી શકતો. અરે
ભાઈ! સિજવા િાટે પહેલા એકબીજા સાથે િન ખોલીને વાતો કરવી ખૂબ જરૂરી છે. અને વાતો સાુંભળવી પણ જરૂરી
છે. એક નાની વાત કહું તિને એક શહેરિાું એકલો છોકરો મબમલ્ડું ગિાું રહે છે , તે નોકરી ની શોધિાું છે , તે જ મબમલ્ડું ગિાું
એક ચોકીદાર છે કે જે તે છોકરાના નાના િોટા કાિ કરી આપે છે. એક મદવસ તે છોકરો જોવે છે કે ચોકીદાર એકદિ
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ઉદાસ છે , છોકરો તેની પાસે જાય છે અને કારણ પૂછે છે તો ચોકીદાર રડી પડે છે. કહે છે કે િારી િા ગાિડે મબિાર છે ,
િારે પૈસા િોકલવાના છે , િને તેિને િળવાની ઈચ્છા છે . પણ, જો હું જાઉું તો ખચશ વધી જાય અને એટલા પૈસા નથી
િારા પાસે તેની બધી વાત પેલો છોકરો શાુંમતથી સાુંભળે છે અને તેને કહે છે કે િને ખૂબ જ ઈચ્છા છે તારી િદદ
કરવાની પણ, હું શું કરી શકું ! િારા પાસે નોકરી નથી અને પૂરતા પૈસા પણ નથી. ત્યારે ચોકીદાર તેને ખૂબ જ સરસ
જવાબ આપે છે કે ના ના િારે પૈસા નથી જોઈતા તિે િારી વાત સાુંભળી એ જ બહું િોટી વાત છે , િારું અહીું પોતાનું
કોઈ નથી જેને હું િનની વાત કરી શકું . િારી વાત સાુંભળવા િાટે તિારો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો ક્યારેક આવું પણ બને કે કોઈની વાત સાુંભળવાથી પણ સાિે વાળી વ્યમિને ખશી િળતી હોય તો તેનાથી
સારું બીજું શું? અને આ લોકડાઉનના સિય બાદ ઘણા લોકો મડપ્રેશનના મશકાર બન્યા છે.
એટલે જ હાલની પમરમસ્થમતને જોતા શ્રી શ્રી રમવશુંકરજી કહે છે , "આજકાલના સમયમાાં જો તમે કોઈને
ઉદાસ જવો છો તો તમે તેની સાથે વાતચીત કરો અને તેને યોગ, મક્રયા અને ધ્યાન કરવામાાં મદદ કરો"
વાતો કરવાથી હળવા થવાય છે પણ હું દર વખતે કહું છું એિ મસક્કાની બે બાજ હોય છે. જેિ વાત કરવાથી
સુંબુંધ બુંધાય છે , હળવું થવાય છે . એિ ઘણી વખત વાત બગડી પણ જાય છે . એટલે ક્યાું અને શું બોલવું અને કઈ
વ્યમિ સાિે આપણું િન ખોલવું એ પણ જરૂરી છે. મવપરીત પમરમસ્થમતિાું બોલાયેલા શબ્દો ઘણી વખત સુંબુંધ
ખરાબ કરી નાખે છે. આપણને હું િેશા એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે કોઈ પણ પમરમસ્થમત કે સુંબુંધ એટલા પણ
ખરાબ નથી હોતા કે વાતચીત કરવાથી સધરી ના શકે . એટલે હું િેશા પોમઝમટવ રહેવું અને હું િેશા એક બીજા સાથે
વાતો થી જોડાયેલું રહેવું.
તો છે લ્ લે એટલાં જ કહીશ,
"ચાલને જૂ ની યાદો તાજી કરીએ
તારાં ને મારાં બાળપણ સાંભારીએ
તારા ને મારા મરસામણા યાદ કરીએ
ચાલને જૂ ની વાતો વાગોળીએ"
Email id: - thackerkd@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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બગડતી

વાતમાાં

વાતો

વાત
મહમાાંશ ભાઈલાલ ઠકકર, અમદાવાદ

રાજા ભરતના નાિ ઉપરથી જે રાષ્ટ્રનું નાિ ભારત પડયું છે. એવા રાષ્ટ્રપરષ ભારતના આપણે સૌ
સુંતાનો છીએ. સેંકડો હજારો વષોિાું આ ભૂમિ ઉપર અનેક આક્રિણો થયા હોવા છતાું આજે પણ એક ખિીરી,
િાનવતા અને સુંસ્કૃ મત જીવુંત છે . તે આ ભૂમિની તાકાત છે. આ કિશની ભૂમિ છે , પમરશ્રિની ભૂમિ છે , સિપશણની
ભમિ છે અને જેના િીઠાું ફળો આ નવી પેઢીનાું સુંતાનો ખાઇ રહ્યા છે. ગૌરવશાળી જાજરિાન પરું પરાઓ,
સ્થાપત્યો અને મિલકતો જોઈ અને મવચાર આવે કે આપણા પૂવજ
શ ો કે ટલા કિશયોગી હશે, કે ટલા ખુંતીલા હશે??
પણ છેલ્ લા કે ટલાક દસકાઓિાું કિશનું સ્થાન વાતોએ લઈ લીધું છે અને જેને કારણે આપણે જોઈએ છે કે જે
ગૌરવવુંતો ઇમતહાસ આજે આપણને િળી રહ્યો છે . તે કદાચ આવનારી બે-પાુંચ પેઢીઓ પછી એ નવી
પ્રજામતને પ્રાપ્ત થશે કે કે િ? અથવા હશે તો તેને તેનું જ્ઞાન કે િાન હશે કે કે િ? તે પણ યક્ષપ્રશ્ન છે .
ખેર,આજે સજશનહારના િાધ્યિથી જ્ારે વાત મવષય ઉપર એક નાની વાત કરવાનો િોકો િળ્યો છે
ત્યારે એવી વાત કરવી છે કે જે વાત આપ બધા શભેચ્છકો અને વાુંચકના મવશાળ વગશ સધી પહોુંચે. પછી
આપણે બધા નક્કી કરીએ કે આપણે કે વી વાતો કરીશું ને કે વી વાતો નહીું કરીએ. એક સહજ સિજણ બધાની
છે કે 'જે શબ્દો બોલાયા નથી તેના આપણે મામલક છીએ અને જે શબ્દ બોલાઈ ગયા છે તેના આપણે
ગલામ બની જઈએ છીએ'. જળ પ્રદૂષણ, વાય પ્રદષણ અને ભૂમિ પ્રદૂષણ મવશે તો આપણે ઘણું બધું સાુંભળ્યું
છે અને અનભવ્યું છે પરું ત સૌથી ખતરનાક પ્રદૂષણ જો કોઈ હોય તો તે િનનું પ્રદષણ છે અને તેના િાટે
જવાબદાર છે 'વાત'. આપણે કોઈને પણ કું ઈ પણ વાત કરીએ એ પહેલા આપણે ત્રણ પ્રશ્ન આપણી જાતને
પૂછવા જોઈએ
(૧) આ વાત હાં જેને કરી રહ્યો છાં એનાથી તેને કાં ઈ િાયદો થવાનો છે ?
(૨) આ વાત હાં કોઈકને કરી રહ્યો છાં તેનાથી મને કાં ઈ િાયદો થવાનો છે ?
(3) હાં આ વાત જેને કરી રહ્યો છાં તેના લીધે અન્ય કોઈ વ્યમક્ત કે મવચારને િાયદો થવાનો છે ?
અને જો ઉપરોિ ત્રણેય પ્રશ્નોનો જવાબ ના હોય તો એ વાત 'વાત' શા કામની? અને શાં કામ કરવાની?
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જો આપણે તારણ કાઢીએ તો કોઈપણ મદવસના અુંતે આપણને એવું લાગશે કે આજના આખા
મદવસિાું આપણે કાિનું કે ટલું બોલ્યા કે જેટલું બોલ્યા એિાુંથી ખરેખર કે ટલું ન બોલ્યા હોત તો ચાલત? તો
આપણને એવું લાગશે કે િોટાભાગનું આપણે ટાળી શક્યા હોત. આપણી આજબાજ િાનમસક રીતે કે
વૈચામરક રીતે તણાવ કે દુઃખો જે આપણને અનભવાય છે , તેિાું ઘણા મવદ્વાનો પણ કહે છે અને અનભવ્યું પણ
છે કે િાનમસક તણાવ કે દ:ખો બસ આપણે િાની લઈએ કે ૧૦% પ્રારબ્ધના લીધે હશે પરું ત આપણા કલ
દુઃખોિાુંથી ૯૦% દુઃખો આપણે જાતે ઊભા કરેલા હોય છે. ઘણી વખત ઘણી બધી વાતો આપણે કઈ સિજવા
િાટે કે એિાુંથી કું ઈ િેળવવા િાટે નહીું પણ બીજાને પાસ કરવા િાટે સાુંભળતા હોઈએ છીએ. મવચારોનું
પ્રદૂષણ રોકવા િાટે ઓછાિાું ઓછી વાતો થાય અને જે વાત જેના િાટે જરૂરી હોય એના દ્વારા યોગ્ય સિયે
થાય તો જ અસરકારક બની રહે છે.
આખી દમનયા સાથે વાત કરનાર િાનવી અને સતત વ્યસ્ત રહેનારો િાનવી પોતાની જાત સાથે ક્યારેય
વાત કરી શકતો નથી. 'મનષ્ય' એ કદરત દ્વારા થયેલું ખબ સુંદર સજશન છે અને આપણને િળે લી જીવનની
ક્ષણોિાુંથી જો આપણે આપણી જાત સાથે વાત નથી કરી શકતા, આપણી જાત સાથે સુંવાદ નથી સાધી
શકતા તો દમનયાના એક અભૂતપૂવશ વ્યમિ સાથે વાત કરવાનો િોકો આપણે ગિાવીએ છીએ.
કોઈકના મવચારો, કોઈકના એજન્ડા, કોઈકની વાતો, કોઈકના સ્વપ્ન આપણા િાનસપટ પર ઘણી
વખત એટલા બધા હાવી થઇ જતા હોય છે કે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે કયા રસ્તે ચાલી રહ્યા છે.
પણ ખેર, "જાનયા ત્યારથી સવાર" એ ન્યાયે ક્યારે િોડું થતું નથી. હજી પણ આપણે લોકો સાથે જેટલી વાતો
કરીએ છીએ અથવા લોકોની વાતોને જેટલું પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ તેના કરતા જો પોતાની જાત સાથે સુંવાદ
સાધી શકીએ અને પોતાની જાત પાસેથી જ આ વાતનો તાગ િેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ખબ સુંદર
પમરણાિ િળે , આત્મસુંતોષ પણ િળે અને જીવનિાું એક સારું કાિ કયાશનો સુંતોષ પણ િળે . િને આશા છે
કે િારી વાત ખૂબ નાની છે પણ 'વાતો' એ જ એને ભયાનક બનાવી દીધી છે.
Email id: - experteducation@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

expert
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કે તન પોપટ – મલાંડ

મેષ: િહેનતનો કોઈ પયાશય ન હોય, સાથે જ પમરણાિ બાબતે અધીરા ન થાય તો સારું વડીલ વગશ સાથે સુંબુંધ
જાળવી રાખો. બહ સ્પષ્ટ્તા જરૂરી નથી. સહજ રહો. આમથશક બાબતો સરળ રહેશે. પમરવારની સખાકારી હેત
ખચશનું પ્રિાણ વધે તો મચુંતા ના કરો. વ્યમિગત શોખ બાબતે સુંયિી રહો. ભાુંડરડાઓને આપની આવડતની
જરૂર પડશે. ગાિ ઉપામધ કે રાજકારણ નાહકની મચુંતા કરાવે. સ્થાવર મિલકત અુંગે મનણશય લઈ શકાય.
વ્યવસામયક ફે રબદલ સ્વીકારો.

વૃષભ: મિત્રો તરફથી િળતો સહયોગ અને િાગશદશશન ભાગ્યવધશક નીવડી શકશે. જાગૃત રહો. મિત્રોની મવદ્વતા
વતશિાને િડી સિાન િાનીને ચાલો. વાણી આનુંદ પિાડનારી છે , બગડે નહીું, કલેશ ન થાય તેની તકે દારી રાખજો.
સુંતાનો સાથે િૈત્રી રાખો. આપનું વડીલપણું હાલે ત્યાગો, શત્રઓ, હરીફો ઉપર વચશસ્ વ પાિી શકશો. આમશ્રત વગશ
પાસે કાયશ કરાવો, પણ ત્રાસરૂપ ન બનતા. વચશસ્ વ જાળવી રાખવા શ્રિને િહત્વ આપજો. પામરવામરક જવાબદારી
વધશે.

મમથન: સાહસી બન્યા છો, મનણાશયક ભૂમિકા ભજવી શકો છો, છતાું વચશસ્ વ જિાવવા વધ બમદ્ધ ન દોડાવતા
સહજ બનો. વધ સફળ થશો. ગાિ ઉપાધી િોજ િાટે જરૂર સ્વીકારો પણ તુંદરસ્તીના ભોગે નહીું. સ્થાવર મિલકત
અુંગે યોગ્ય મનણશય લઈ શકવાની મસ્થમતએ છો. ધીરજપૂવશક આગળ વધો. ભાુંડરડાઓ સાથે બમદ્ધગમ્ય મવવાદથી
અુંતર રાખો. સત્ય સિજવા સિય લાગશે. સુંતાન સાથેના વ્યવહાર એ હાથે કરી િશ્કે લી ઊભી ન કરતાું,
સગવડોનો આનુંદ લેજો.

કકણ : આવડત કરતા ચાલાકી અને ઝડપી મનણશયો દ્વારા સફળતા િેળવી શકવાની મસ્થમત ધરાવો છો. સત્યનો િાગશ
ના છોડતા ભાુંડરડાઓને િદદરૂપ થવાનો આનુંદ પાિી શકશો. પ્રવાસ-પયશટનની જરૂમરયાતો મવચારો, પછી જ
આયોજન કરો. ઉદ્યિી થવું ઘણું જ સારું છે પણ પામરવામરક જવાબદારીઓનો ઉતાપીયો ન થાય તેનું ધ્યાન
રાખજો. પ્રભાવી અને શ્રેષ્ઠ વ્યમિત્વો સાથે મિત્રતા આનુંદ ઉપજાવનારી પણ સ્વાથશ મસમદ્ધિાું િોડા ન પડતાું.
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મસાંહ: વાણીએ જાગરૂકતા મિત્રો અને મપ્રયજનો સાથેના સબુંધ આદર રૂપી બનાવી શકે છે. ઉષ્ણ પ્રકૃ મતની વૃમદ્ધ
શારીમરક વ્યામધ આપી શકે . સ્ત્રીઓ ખપ પૂરતી વાતો દ્વારા મસ્થમત સિજવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યાું જોઈતી તક િળી
રહેશે. સત્ય દ્વારા િેળવેલી સફળતા આનુંદ આપનારી હોય છે. ખોટી િહત્વકાુંક્ષાનું પોષણ ન કરતા.
પોતાનાઓથી િાન િેળવવાના પ્રયત્નો ન હોય. જવાબદારી સિજી કાયશ પૂરું કરો. ધાયાશ કાયો સહજતા પાર પાડી
શકો તેિ છો.

કન્યા: સ્વભાવની ઉગ્રતા શારીમરક શ્રિ પરાવમતશત કરો. વાણીિાું કટતા ઊભી ન થાય સાવધાન રહો. સહયોગી
સાથે સુંબુંધ જાળવી રાખવા આપે સાવચેત રહેવું પડશે. મિત્રોથી લાભની પ્રામપ્ત,િાન-સન્િાનની શક્યતાઓ
તપાસવાની જરૂર નમહ પડે. સાવધાની લાભપ્રદના િાગે લઈ જશે. પ્રવૃમિ વગરના આપ રહેવાના નથી.વડીલ
વગશની આશા પૂણશ કરવા પૂરતી તકો િળી રહેશે. આનુંદ આપી શકશો. હસિખા બની શકો છો, પ્રયત્ન કરો.

તલા: બુંધઓથી લાભ િેળવી શકો છો. શત્રઓ, હરીફોથી જીત િેળવવા શમિ, સિયની મદશા બદલાવો તે યોગ્ય
નથી. તુંદરસ્તી િાટે ની આત્મશમિ ટે કારૂપ બનશે. આમશ્રત વગશ તરફથી કનડગત થાય તો વ્યવહારનું પન:
િૂલ્યાુંકન કરો. મપ્રય પાત્ર સાથેના વ્યવહારે આનુંદની અનભૂમત સાિા પક્ષે થાય તે િહત્વનું. ભૌમતકતાિાું સિય
ના બગાડો. ખાવાપીવાની આદત બગડે નહીું, સાવચેત રહો. જના આમથશક વ્યવહારો ખીસ્સ ભારે કરી શકે છે.

વૃમિક: અન્યોની લાગણીની પરવા કરશો તો ગિશે. સ્વપરાક્રિે સફળતા િેળવવા સક્ષિ છો. મિત્રો દ્વારા ઉિિ
સહયોગ પાિી શકશો. અહિથી અુંતર રાખશો તો જ પાિી શકશો. જોખિી િાગે ધન પ્રામપ્તના પ્રયત્નો રહેવા
દે જો. નકકર પ્રવૃમિ િાટે જોઈતું ધન પ્રાપ્ત કરી શકાશે. વાતોના વળ ચઢાવી રજૂ કરવાથી વધ કશું પાિી નહીું
શકો, સ્પષ્ટ્ રહો. યવાવગશ અભ્યાસનું ઊુંડાણ પાિી શકે છે. પૂરતી એકાગ્રતા કે ળવો.

ધન: સહયોગીઓ સાથે િતભેદ િાટે આપના મવચારોની પન: ચકાસણી કરજો. વ્યવસામયક ક્ષે ત્રે પનુઃ આપની
સુંચાલન ક્ષિતાને સક્ષિ બનાવવા પ્રયત્નશીલ રહો. પ્રભાવી, પ્રમતમષ્ઠત મિત્રોને સાચવવા સન્િાન મનવૃમિ જ
િદદરૂપ બનશે. અન્યોની જરૂરત અને સગવડ બન્નેને સિજીને ચાલો. ઉપરીઓ વડીલોનું િાગશદશશન િહત્વનું
રહેશે. મવચારોની ચુંચળતા ઓછી રાખશો તો વ્યવસાય ક્ષેત્રે આમથશક લાભિાું પણ વધ લાભદાયી નીવડશે.

મકર: ભાુંડરડાઓ કે પડોશીઓ મવચારોના ભેદ બાબતે ઘષશણ ટાળી ચાલો. સહ પરાક્રિે કાયશ મસમદ્ધ િેળવવા
સક્ષિ છો. મિત્ર િુંડળ ઉપયોગી થઇ શકે તે સુંભવ છે. પણ પોતાનાને સાચવીને ચાલો. આમશ્રત વગશ ઉપયોગી
નીવડી શકશે. હરીફો સાથેના વ્યવહારે મનમિત થઇ પ્રવૃમિિાું ધ્યાન આપો. ગાિ ઉપામધથી આનુંદ પરતી જરૂર
કરવી. વાણીિાું કટતા ભલે ન હોય પણ કટાક્ષથી અુંતર રાખી ચાલો. આડું બર પાછળ ખચશના કરો. સત્ય આપના
વ્યવહારે અનભવાશે.

કાં ભ: પમરશ્રિથી ધન કિાવી તેના ભોગવટા જેવી મસ્થમતએ રહો એ જરૂરી. વાણી એ કટતા ન આવે તેનું ધ્યાન
રાખો. અન્યોને સ્વાથડ કહેવાને બદલે વ્યવહાર ની ચકાસણી કરો. ખાવા-પીવાની બેદરકારી તુંદરસ્તી બગાડી શકે
છે. આપનું જ્ઞાન આપને અમધકાર આપી શકવા સક્ષિ છે. કલા રમસકો અને મવદ્વાન મિત્રો આપને પ્રોત્સાહક બળ
પૂરું પાડી શકશે. અન્ય મવટું બણાઓના અભાવે સજશનાત્મક કાયો તરફ િનને વાળી શકશો, સફળતાની ખાત્રી
સાથે.

મીન: િકાન જિીનને લગતી બાબતો તરફ મનણાશયક બની શકશો. પ્રમતસ્પમધશથી િાનમસક પમરતાપ ન રાખતા.
ધીરજપૂવશક કાયો કરજો. પાછા નહી પડો. આપના મવચારોનો ગવશ જરૂર કરો, પણ અન્યોનો અનાદર ન કરતા.
સહયોગીઓને સાચવી જાણો. યવાવગશ મવદ્યાભ્યાસનું ક્ષેત્ર ભમવષ્યની જરૂમરયાતોને લઈ મનણશય લે. સખ
સગવડોના સાધનોના આશરે ન ચાલો. મિત્રો ઉપર શુંકા નથી કરવાની, તો ભરોસે ગાડા નથી ચાલવાના, સ્વબળે
આગળ વધો.
Mob.: - 98690 71366
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લેડીઝની વાતોમાાં ઇમોશન્સ હોય છે ,
પરષોની વાતો સાવ સૂકી હોય છે ! – કૃ ષ્ણકાાંત ઉનડકટ
લેડીઝ અને જેન્ટસની વાતોમાાં બહ મોટો તામત્વક
ભેદ હોય છે . સ્ત્રીઓની દર ેક વાતમાાં મદલની વાત
હોય છે જે એને આનાંદ અને મનોરાં જન આપે છે .
પરષો સ્ત્રીઓ જેટલી ગોમસપ કરતા નથી અને
કરતા હોય એ પણ એને સ્ત્રીઓ જેટલી
એન્જોય કરતા નથી.
સ્ત્રી અને પરષનાું વાણી, વતશન અને વ્યમિત્વિાું પ્રકૃ મતગત જિીન-આસિાનનો ફકશ હોય છે. િાત્ર શારીમરક
બુંધારણ જ નહીું, િાનમસક રીતે પણ લેડીઝ અને જેન્ટ્સ બહ જદા હોય છે. કોણ વધ શમિશાળી કે કોણ વધ હોમશયાર
એવી તલના વાજબી નથી, કારણ કે બુંને પોતપોતાની રીતે શ્રેષ્ઠ છે. એિાું પણ બુંને વચ્ચે જ્ારે તાદાત્મ્ય સજાશય છે
ત્યારે એક અદ્ ્્ભત સિન્વય સધાય છે. સ્ત્રીઓ પરષો કરતાું વધ જીવે છે એ સામબત થયેલી વાત છે. તેની પાછળ પણ
સ્ત્રીઓની પ્રકૃ મત જ કારણભૂત હોય છે . બીજી કું ઇ નહીું અને િાત્ર વાતો કરવાની વાત જ લઇએ તો કહી શકાય કે
સ્ત્રીઓની િોટાભાગની વાતોિાું ઇિોશન્સ હોય છે , પરષ લોમજકલ, ઇકોનોમિકલ, પોમલમટકલ અને બીજી વાતોિાું
રચ્યોપચ્યો રહે છે. સ્ત્રીઓ એ મવષયની વાત કરે તો પણ એિાું ઇિોશન્સનું પ્રિાણ વધ હોય છે. એ મહસાબે મજું દગી
અને પોતાના લોકો સ્ત્રીઓની વાતિાું વધ નજીક હોય છે.
એક-બે ઉદાહરણો જોવા જેવાું છે. એક િેરજ
ે િાું પમત-પત્નીએ જવાનું હતું. બુંને સરસ રીતે તૈયાર થયાું. લગ્નિાું
ગયાું. સ્ત્રીઓ વચ્ચે કે વી વાતો થઇ? કન્યા બહ સરસ તૈયાર થઇ છે , એણે જે પાનેતર પહેયાં છે તે અત્યારે બહ ચાલે છે ,
બુંનેએ લવ િેરજ
ે કયાાં છે નહીું? છોકરો આિ તો સારો છે , ભલે આપણી નાતનો નથી. આપણે તો દીકરી સખી થાય
એટલું જોવાનું હોય છે. મિયાું બીબી રાજી તો બીજું શું જોઇએ? એક-બીજીએ જે પહેયાં હશે એની પણ ચચાશ થશે. િેકઅપથી િાુંડીને હેર સ્ટાઇલ સધીની વાતોિાું ઇિોશન્સ જ હશે. પરષોની વાતોિાું શું હોય છે ? કે વા ચાલે છે કાિ ધુંધા?
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િોદીનું શું લાગે છે ? રાહલ કું ઇ કરી શકશે? પેટરોલના ભાવે તો પરેશાન કરી દીધા છે. ઇમન્ડયન ઇકોનોિીથી િાુંડીને
અિેમરકન પ્રેમસડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટર મ્પના મનણશયો સધીની વાતો થશે. સરવાળે એિાું પોતે ક્યાુંય નહીું હોય અને પોતે કું ઇ
કરી શકે એિ પણ ન હોવા છતાું વાતો જાતજાતની કરશે. આવી બધી વાતો પછી પમતપત્ની ભેગાું થાય. પમતએ કહ્યું
કે આટલો બધો ખચશ થોડો કરાય? દે ખાડો છે આ બધો! િારી પાસે તો રૂમપયા હોય તો પણ હું આટલો ખચશ ન કરું !
કે ટમરું ગિાું જ કે ટલા રૂમપયા ખચ્યાશ છે ? એની સાિે લેડીઝ શું કહેતી હોય છે ? પેલું ચાખ્યું, બહ ટે સ્ટી હતું. ઓલું ખાવાની
િજા ન આવી. પેલા ભાઇનાું લગ્નિાું ગયા હતાને ત્યાું ફૂડ બહ જ િસ્ત હતું. તિે િાકશ કરજો, આવું થતું જ હોય છે. પરષો
કારણ વગરની વાતો કરીને લોહીઉકાળા કરતા હોય છે. પત્નીએ કહ્યું કે છોકરી બહ ભણેલી છે હોું. પમતએ કહ્યું કે પણ
અત્યારે એજ્કે શન કે ટલું િોુંઘું થઇ ગયું છે ?
વાતો કરવાિાું લેડીઝનું ઇન્વોલ્વિેન્ટ અને ઇન્ટે નમસટી પણ વધ હોય છે. કોઇની સુંવેદનશીલ વાત હોય તો
સ્ત્રીઓની આુંખો ભીની થઇ જાય છે , એ જ વાતે પરષોનું રૂુંવાડું યે ફરકતું નથી. જેન્ટ્સ ભલે એવું કહે કે એિાું આપણે
શું લેવા-દે વા? પણ આ જ વાત બુંનેને જદા પાડે છે. મફલ્િ જોવા જઇએ ત્યારે કોઇ કરણ દૃશ્યિાું લેડીઝની આુંખો
ભીની થઇ જાય છે. એક રીતે જઓ તો એ એની સુંવેદનાઓ છે. લોકો ભલે એ બધી વાતોને નબળાઇ ગણતા હોય કે
િજાકનો મવષય બનાવતા હોય, હકીકત એ છે કે સ્ત્રીઓ બધું જ અનભવે છે અને પરષો િાત્ર પોતાનું જ મવચારે છે.
સુંબુંધોની વ્યાખ્યા પણ બુંને િાટે જદી જદી હોય છે.
લેડીઝ અને જેન્ટ્સના બોડીથી િાુંડી બ્રેઇન સધીિાું જબરજસ્ત ફકશ હોય છે એવું અનેક સુંશોધનથી સામબત
થયું છે. ગૂગલ પર સચશ કરશો તો એવાું ઢગલાબુંધ સુંશોધનો અને સવે િળી આવશે. પ્રોબ્લેિ સોમલ્વું ગિાું પણ બુંને
જદી રીતે મવચારે છે. સિસ્યાના મનરાકરણિાું પણ લેડીઝ ઇિોશનલી વધ મવચારે છે. પરષ એવું નથી કરતો. એવું કરી
પણ ન શકે , કારણ કે એ જ તો બુંનેિાું ફકશ છે. લેડીઝ વધ લાઇવ હોય છે , એને નાની-િાટી દરેક વાત સ્પશે છે. તરત
લાગી આવે છે અને તરત ખશ પણ થઇ જાય છે . હા, લેડીઝ ગોમસપ પણ વધ કરે છે. વાત ફે લાવવાિાું પણ એ પરષોથી
વધ આગળ હોય છે. આપણે કહીએ છીએ કે લેડીઝના પેટિાું કોઇ વાત ટકતી નથી પણ પરષો વાત ટકાવીને શું
ફાયદો િેળવી લે છે એ પણ સવાલ છે. ક્યારેક તો લેડીઝને કારણે અિક વાતો બહાર આવે છે અને એટલે જ તેનું
સોલ્યશન પણ આવે છે.
‘ઓપન એટોનોિી જનશલ’િાું એક રસપ્રદ સુંશોધન પ્રગટ થયું છે. યમનવમસશટી ઓફ િેરીલેન્ડેના મવજ્ઞામનકો
દ્વારા થયેલા એક સુંશોધનિાું એવું બહાર આવ્યું છે કે િમહલાઓ કોઇપણ સેન્સેમટવ ઇસ્ય અથવા તો સોમશયલ
મસચ્યએશનને પરષની સરખાિણીએ 19 ગણી વધ ઝડપે ફે લાવે છે. સાયમન્ટમફકલ કારણ એવું બહાર આવે છે કે
િમહલાઓના બ્રેઇનિાું કોક્સપી-2 નાિનું પ્રોટીન પરષો કરતાું 30 ટકા વધ હોય છે. બોય કરતાું ગલશ જન્િ પછી વહેલાું
બોલતાું શીખે છે એનું કારણ પણ આ કોક્સપી-ટ જ છે. સ્ત્રીઓની વાતો, ગોમસપ અને ટોળટપ્પાને મવશે લોકો ભલે
ગિે તે વાતો કરે પણ એ જ લેડીઝની સ્પેમશયામલટી છે. પરષોની ટીકા મવશે એવું પણ કહેવાય છે કે એને લેડીઝની
આવી બધી વાતો કદાચ એટલે પલ્લે નથી પડતી કારણ કે પરષો એવું કરી શકતા નથી. એિ તો સ્ત્રીઓને પણ થતું જ
હોય છે કે પરષો કારણ વગરની દે શ અને દમનયાની પુંચાતિાું પડ્યા હોય છે. દરેક વાતને મદલથી ફીલ કરવી એ કું ઇ
નાનીસૂની વાત નથી. એ બાબતે લેડીઝને િાક્સશ આપવા જ પડે. લેડીઝના આ નેચરના વખાણ ન કરીએ તો કું ઇ નહીું,
પણ ટીકા તો ન જ કરવી જોઇએ, એ જ તો એની મજું દગી જીવવા જેવી અને પરષોથી વધ બહેતર બનાવે છે.
પેશ-એ-મખદમત
મજ સે નજર ેં તો મમલાઓ મક હજારોાં ચેહર ે,
મેરી આાંખોાં મેં સલગતે હૈં સવાલોાં કી તરહ,
મજાં દગી મજસ કો તેરા પ્યાર મમલા વો જાને,
હમ તો નાકામ રહે ચાહને વાલોાં કી તરહ.
-જાાઁમનસાર અખ્તર
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