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વ્હાલા વાચક મિત્રો,
આજના આધુમનક યુગિાાં આપણે રોજ કે ટલુાં ચાલ્યા અને કે ટલુાં દોડયા એ બતાવી આપતી
જાતજાતની એમલલકે શન િોબાઈલિાાં ઉપલબ્ધ છે . કાશ, એવી પણ એમલલકે શન આવે, જે આપણે
કે ટલુાં જીવ્યા એ બતાવી આપે, રોજ કે ટલુાં િયાા એનો પણ મહસાબ આપે!! આપણને ખબર તો પડે કે
જીાં દગી ફાયદાિાાં જાય છે કે ખોટિાાં?? આવી જ રીતે જો કોઈ એવુાં એમલલકે શન આવે કે જેિાાં ખબર
પડે કે આપણે કે ટલુાં સારાં બોલ્યા?, કે ટલુાં ખરાબ બોલ્યા?, કે ટલુાં ન બોલવા જેવુાં બોલ્યા? સાથે સાથે
કે વુાં બોલીને લોકોનો વાાંક કાઢ્યો? અને વાાંક કાઢ્વાથી કે ટલા લોકોની નજીક ગયા અથવા તો દૂ ર થઈ
ગયા એની ખબર પડે! જો આવા એમલલકે શનો આવી જાય તો તરત જ ખબર પડી જાય કે ખરેખર વાાંક
કોનો હતો ?
આજે એવા લોકોની વાત કરવી છે . જેને ક્યારેય પણ પોતાનો વાાંક દે ખાતો જ નથી. બધી વાતિાાં
બહાના તૈયાર જ હોય છે , કે આિાાં આનો વાાંક હતો ! ને આિાાં પેલા નો વાાંક હતો! કે પછી છે વટે
ભાવેશ એન. મીરાણી
સાંજોગોનો વાાંક કાઢ્શે! કે સાંજોગો જ બરાબર નથી!! જે લોકોને પોતાની કિીઓનો અહેસાસ નથી કે પોતાની નબળાઈઓને
કબૂલ કરવા નથી િાાંગતા, તેઓ પોતે તો સુધરવાની તક ગુિાવી દે છે . સાથે સાથે બીજાનો વાાંક કાઢ્ીને એ લોકોની મજાં દગીને પણ
ખતરાિાાં િુકી દે છે . આવી વ્યમિઓથી ચેતતા રહેવુાં જોઈએ.
કોઈના વાાંક કાઢ્વાની આદત પડવાની શરૂઆત થાય ત્યારે જ તેને અટકાવી દે વી જોઈએ. ઘણી વાર એવુાં થતુાં હોય છે કે
કોઈ નજીવી બાબતિાાં આપણે કરેલી ભૂલ િાટે કોઈને સહેલાઈથી દોમિત ઠે રવીને આપણે છૂટી જઈએ છીએ. એક બે વખત
આવુાં કયાા પછી ધીિે ધીિે આપણે થોડી વધુ ગાંભીર, થોડી વધુ િોટી ભૂલો બદલ બીજાનો વાાંક કાઢ્તા થઈ જઈએ છીએ. છેવટે
આપણને એવી ટે વ પડી જાય છે કે જે કાં ઈ ખોટુાં થયુાં તે િાટે વાાંક તો બીજાનો જ!! એ િાટે બીજા જ જવાબદાર છે . હુ ાં નહીાં!! આિ
નાની સરખી ભૂલની જવાબદારીિાાંથી છટકી જઈ ને બીજા પર દોિનો ટોપલો ઢ્ોળવાની ટે વને કારણે ક્યારેક ખૂબ જ ગાંભીર
સિસ્યા સજાાઇ શકે છે .
મિત્રો, જ્યારે પણ કોઈ ભૂલ થાય છે ત્યારે એને સુધારી લેવા ની એક તક પણ ઉધડતી હોય છે . એ તકને ઝડપી લેવાથી નવી
મદશાિાાં જવાની પ્રેરણા િળતી હોય છે . જે બીજાનો વાાંક કાઢ્ીને બેસી રહે છે , તે જીવનિાાં કાં ઈ જ કરી શકતા નથી અને જે
ભૂલિાાંથી શીખીને આગળ વધે છે તેનો પાયો િજબૂત બનતો જાય છે .ખરેખર તો ભૂલ કે ખરાબ સિય િાણસને જે શીખવાડે છે
એ સારો સિય ક્યારેય શીખવી શકતો નથી. કદાચ એટલા િાટે જ મજાં દગી થોડોક ખરાબ સિય બધાને આપતી હશે.
વાાંક, આપણને ઘણી જગ્યાએ જોવા િળે છે . જેિ કે ક્યારેક આપણે કોઈ સાથે સાંવાદ કરતા હોઈએ, તેિાાં પણ વાાંક દે ખાય.
જેિ કે આપણી વાતનો જો કોઈ જુ દો િતલબ કાઢ્ી લે તો, દરેક વખતે વાાંક સાિેવાળી વ્યમિનો જ હોય એવુાં જરૂરી નથી.
આપણો પણ વાાંક હોઈ શકે કે આપણે તેને વાત બરાબર સિજાવી ન શક્યા!. સાંવાદિાાં પણ સિજણ હોવી જોઈએ. દરેક વ્યમિને
આપણા જેટલી સિજુ સિજી લેવી એ પણ સિજણનો જ અભાવ બતાવે છે . એિાાં વાાંક આપણો જ હોય છે સાિેવાળાનો નહીાં.
દરેક િુશ્કે લી વખતે સાિેવાળી વ્યમિનો જ વાાંક ના હોય. ઘણી િુશ્કે લીઓ તો આપણા વતાન અને સિજદારીના અભાવે
જ ઊભી થતી હોય છે . જેને કારણે ઘણી વખત કોઈ સાંબધ
ાં એક ઝાટકે ખતિ થઇ જતો હોય છે . પછી, જ્યારે આ િરી ગયેલા
સાંબાંધનો પોસ્ટિોટા િ કરીએ છીએ અને કારણો શોધીએ છીએ. ત્યારે છે લ્ લે એવુાં કારણ િળે છે જે એવુાં આશ્વાસન આપે છે કે
આ સાંબાંધ તુટવાિાાં વાાંક િારો તો નહોતો જ. જેમ પોસ્ટમોટટ મથી મોતનું કારણ મળે છે પણ, જીવન પાછું મળતું નથી. એવી
જ રીતે સુંબુંધ પણ જયાર ે તૂટે છે પછી એ જોડાતો નથી.
એવુાં કહેવાય છે કે દુ મનયાિાાં સૌથી િોટી વેદના તૂટેલા સાંબધ
ાં ને જીરવવાિાાં હોય છે . ત્યારે એવુાં લાગે છે કે સમય કરી ગયો એવી
મજાક કે જજું દગી પણ કહે કે આમાું મારો શું વાુંક? સાંબધ
ાં તૂટ્યા પછી કોઈ વ્યમિ રડી પડે તો એનો અથા એ નથી થતો કે એનો વાાંક
છે એટલે રડે છે . એ એટલા િાટે રડે છે કે એ નાજુ ક સાંબધ
ાં ટકાવવા િાટે કરેલ અથાગ પ્રયત્નોિાાં તેને સફળતા િળતી નથી!!
ઘણી વાર આપણે સાંબધ
ાં અને મિત્રોની પસાંદગીિાાં ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. જો કે કુ દરત આપણને પસાંદગીનો અવકાશ
આપે છે . છતાાં પણ િોટે ભાગે આપણી આપણી પસાંદગીિાાં થાપ ખાઈ જતા હોઈએ છીએ. જે વ્યમિ આપણી ન હોય એને
આપણી િાની લઈએ છે . એ જાય ત્યારે પણ આપણે એ વાત સ્વીકારી જ નથી શકતા કે વ્યમિ આપણી હતી જ નહીાં. આપણે
સવાલો કરીએ છીએ કે એણે કે િ િારી સાથે આવુાં કયુું? િારો શુાં વાાંક હતો? આિાાં આપણો વાાંક એટલો જ હોય છે કે આપણે
તેને આપણા િાનીને ભરોસો િૂકી દઈએ છીએ. એ જાય પછી પણ તેને ભૂલી શકતા નથી.
છે લ્ લે મિત્રો, એટલું જ કહીશ કે બીજામાું વાુંક ગોતવા કરતાું પોતાની જાતને ઢું ઢોળો. પોતાના વાુંક શોધીએ અને
સ્વીકારીએ. કોઈની વાત સાુંભળવાની દરકાર રાખીએ. લોકોને મળતા રહો. સુંવેદના અને લાગણીઓ માત્ર સોજશયલ
મીજડયા પર લખો નહી એને જીવો. સાચા સખની અનભૂજત છે લ્લે તો આપણા લોકો સાથે જ થવાની છે . એમાું કોઈ શક
નથી. જો આપણે એકલા પડી ગયા હોય તો એમાું હશે કદાચ... આપણો જ વાુંક !!
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અનક્રમજણકા
વાુંક હું મેશા બીજાનો - ધીરુભાઈ મીરાણી_____________________ {૧૦}
વાુંક... બીજા ની લીટી ટૂું કી કરવાનો શોટટ કટ! – જેજનલ પોપટ___{૧3}
સરનામા વગરની ટપાલ આપણી...
ને ટપાલીનો કાઢીએ વાુંક...!!! – જમતલ પટે લ____________{૧૬}
વાુંક તારો અને મારો – જવરાજ ભટ્ટ પુંડયા_____________________{૧૯}
વાુંક બસ મારો જ હોય છે !!! – જાદવજી કાનજી વોરા__________{૨૨}
નેણશીભાઈ જી. મીરાણી

એમાું વાુંક તારો જ છે – અલ્પા વસા__________________________{૨૫}
વાુંક તો તારો જ... – કીજતટ કોટક_____________________________ {૨૭}
હું સમજ છું એ જ મારો વાુંક? - કૃ ષ્ણકાુંત ઉનડકટ_____________{૩૦}
મારા કયા વાુંકની સજા અપાણી?– ચેતના ગણાત્રા_____________{૩3}
"વાુંક" કાઢવા વાળા આપણે કોણ? – કાજલ ઠક્કર___________{૩૫}
વાુંકનું પજરણામ – જહમાુંશભાઈ ઠક્કર_________________________{૩૬}
ક્ાુંક હશે વાુંક – પષ્પા જકશોર ગાલા________________________{૩૮}
વાુંકની કબલાત - ચુંદ્રેશભાઈ પાર ેખ_________________________{૪૨}
કોણ કહેશે કોનો વાુંક? – હીના સોની________________________{૪૫}
રાજશ ભજવષ્ય – કે તન પોપટ________________________________{૫૦}
------------------------------------------------------------------વ્હાલા વાુંચકો,
સજટ નહારનો દર ેક અુંક મજહનાની ૧૫ તારીખે પોસ્ટ કરવામાું આવે છે .
પણ હમણાું કોરોનાની મહામારી ને કારણે પ્રેસ અને પોસ્ટ આફીસ બુંધ
હોવાથી પોસ્ટ કરવું શક્ નો હોવાથી ડીજીટલ મોકલવામાું આવેલ છે .
જેની નોધ લેવા જવનુંતી.
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ધીરૂભાઇ મીરાણી – ઘાટકોપર
૨૦-૨૫ વિા પહેલાાં નામસક પાસે આવેલા ઈગતપુરી ખાતે મવપશ્યના સાધના ની દસ મદવસની મશબીરિાાં
ભાગ લીધો હતો. દસ મદવસની આ સાધના દરમ્યાન સાંપૂણા િૌન પાળવાનુાં. કોઈ વાાંચન પણ કરવાનુાં નહીાં. કોઈ
વ્યમિ સાથે ઇશારાથી પણ વાત કરવાની નહીાં.
સવારે ચાર વાગે શરૂ થઈ રાત્રે નવ વાગ્યા સુધી ધ્યાન કરવુાં. સવારે સાત વાગ્યાથી નવ વાગ્યા સુધી ફ્રેશ
થવા િાટે તથા ચા નાસ્તા િાટે બ્રેક િળે .. બપોરે એક વાગ્યા થી ચાર વાગ્યા સુધી ધ્યાન,, ચાર વાગે અધો કલાક
ચા નાસ્તા િાટે બ્રેક અને પછી સતત ધ્યાન. સાડા ચાર વાગે નાસ્તો કરાવે તે જ આપણુાં રાત્રી ભોજન.. નવ વાગ્યે
ધ્યાન નુાં સેશન પૂરાં થાય પછી આરાિ રાત્રે દસ વાગે રૂિ ની લાઈટ બાંધ થઈ જાય.. ધ્યાન મસવાય કોઈ પ્રવૃમિ
નહીાં. ધ્યાન દરમ્યાન કોઈ પણ ઇષ્ટ દે વ નો જાપ પણ નહીાં કરવાનો. સતત પોતાની વ્યમિગત જાતનુાં અને િન
તથા આત્મ મનરીક્ષણ.
પહેલાાં ત્રણ મદવસ સુધી તો એિ લાગે કે આ કાચી જેલિાાં સાિેથી આવી ચડયા છીએ, તો રજા લઈ ને ઘરે
જતાાં રહીએ. પણ પછી ધીરે ધીરે સિજણ જાગૃત થવા લાગી.
મવચારો તો સતત આવે.. શરૂઆતિાાં તે મવચારો સાથે દોરવાઈ જતાાં હતાાં પણ જેિ જેિ સાધના થતી
જાય તેિ તેિ સાક્ષી ભાવ કે ળવાતો જાય.
િુાંબઈથી મશબીરિાાં જવા નીકળ્યો તેના થોડા મદવસ પહેલાાં અિારા સિાજની એક મિટીાંગિાાં સિાજ
પ્રિુખ શ્રી સાથે ચડભડ થઈ ગઈ હતી અને િેં કારોબારી સમિતીિાાંથી રાજીનાિુાં આપી દીધુાં. અહીાં મશબીરિાાં
ધ્યાનિાાં બેસુાં ત્યારે જે મવચારો આવે તેિાાં આ પ્રસાંગ પણ યાદ આવે. શરૂઆત િાાં સતત લાગે કે સિાજ પ્રિુખની
આપખુદી છે , પોતાનુાં જ ધાયુું કરે અને આપણે ફિ હા એ હા કરવાની. આખા પ્રસાંગિાાં પ્રિુખનો જ વાાંક દે ખાય.
બે મદવસની સાધના પછી િને િારા પોતાના વ્યમિગત વતાનનો વાાંક દે ખાવા લાગ્યો. િારાં વતાન અને રજુ આત
પણ શોભાસ્પદ ન હતા. શરૂઆતિાાં જ આત્મમનરીક્ષણ થયુાં તેનો આ સુાંદર ફાયદો. અન્યના વાાંકને બદલે પોતાનો
વાાંક દે ખાવા લાગ્યો. આટલા વિો સુધીનો આપણે અન્યો સાથેનો આપણો પોતાનો વ્યવહાર મનહાળશુાં તો
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ખ્યાલિાાં આવશે કે આપણે હાં િેશા આપણી પોતાની જાતને ન્યાયાધીશ બનાવીને અન્ય વ્યમિઓ િાટે ચુકાદા
આલયા છે. તેિાાં હાં િેશા સાિે વાળાનો જ વાાંક દે ખાવા લાગે. આપણી પોતાની જાતને તો આપણે હાં િેશા મનદોિ
િાનીએ. આપણુાં પોતાનુાં અાંગત સ્વજન હોય તો તેનો કોઈ વાાંક ક્યારેય ન દે ખાય સાિેવાળાનો જ વાાંક દે ખાય.
આ િહાભારતના સિયથી ચાલ્યુાં આવે છે.. ધૃતરાષ્ટર ને ક્યારેય પોતાના પુત્રોનો વાાંક દે ખાયો જ નહીાં પરાં તુ
પુત્ર િોહિાાં અાંધ બનેલા આ રાજવીને હાં િેશા પાાંડવો અને વાસુદેવનો જ વાાંક દે ખાયો.
આ ધૃતરાષ્ટર અને ગાાંધારી આજના યુગિાાં પણ છે. આપણી આસપાસ નજર કરશુાં તો પોતાને ભણેલા
ગણેલા િાનતા કે ટલાય સાસુ સસરા પોતાની પુત્રવધૂ સાથે પુત્રી િોહ ના કારણે ગાાંધારી અને ધૃતરાષ્ટર નો પુનઃજન્િ
હોય તેવુાં વતાન કરતાાં હોય છે. પુત્રવધુ ગિે તેટલુાં સારાં કાયા કરે પણ આ વાાંક દે ખાઓને તો પુત્રવધુનો વાાંક જ
દે ખાય. તે પણ કોઈની પુત્રી છે તેને પણ પોતાના અરિાન છે તેવુાં કાં ઇ આ વાાંક દે ખાઓ મવચારી શકતા જ નથી.
સાિાજીક સાંસ્થાિાાં પણ કાયા કરનારા લોકોને આવા વાાંકદે ખાઓ સાથે પનારો પડતો હોય છે. સજાનહારના
િામલક શ્રી નેણશીભાઈ એ અિારી મવશ્વ કક્ષાની સાંસ્થા િાાં ખૂબ સુાંદર કાિ કયુું. ઇ. સ. ૨૦૦૧ ના કરછ સૌરાષ્ટર ના
ભૂકાંપ વખતે ઘરબાર છોડી સતત બીજા ના રાહત કાયા િાટે દોડતા રહ્યા. છતાાં કે ટલાક વાાંકદે ખાઓ સુક્ષ્િદશાક
કાચ હાથિાાં લઈને તેિના કાયોિાાં વાાંક શોધતા રહ્યા. તે લોકોએ નેણશીભાઈ પર િાછલાાં ધોવા િાટે ખૂબ ખૂબ
પ્રયત્નો કયાા પણ આ ધીર ગાંભીર વ્યમિએ તેવી મનાંદા પરત્વે સાંપૂણા દુ લાક્ષ કયુું. અને પોતાનુાં કાયા પૂણા કયુું.

અત્યારે કોરોના વાયરસની િહા િારી ચાલે છે. અિેમરકા જેવા િહાબલી રાષ્ટર ના વડા હાથ ખાંખેરી
નાખ્યા છે અને કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી િાથા પર લેવાનો ઇન્કાર કયો છે. તેવા કપરા સાંજોગોિાાં
આપણા ૭૦ વિાની વયના વડાપ્રધાન સતત જાગૃત રહીને ચોવીસ કલાક ૧૩૦ કરોડ ની જનતાના યોગક્ષેિ
િાટે ઉજાગરા કરે છે. આવા સાંજોગોિાાં પણ તેિને સાથ સહકાર આપવાના બદલે કે ટલાય રાજકીય નેતાઓ
તેિણે લીધેલા મનણાયોિાાંથી વાાંક શોધી રહ્યા છે અને પોતાની રાજકીય ભાખરી શેકી રહ્યા છે. કોઈ વ્યમિ
કાિ કરે ત્યારે તેનો વાાંક જોવો એ સૌથી સરળ કાયા છે પણ તેનુાં કાયા બરાબર નથી તો જે લોકો તેિનો વાાંક
કાઢ્ે છે તેિની પાસે બીજો કોઇ મવકલ્પ અથવા સકારાત્મક ઉપાય છે તેવુાં તો કોઈ જણાવતુાં નથી. ક્યારેક
એિ લાગે છે આ લોકો ને તો ચીનના જીનમપાંગ જેવા નેતા િળવા જોઈએ.
કોરોના વાયરસની િહાિારી દરમ્યાન બહુ જ લાાંબા લોક ડાઉનિાાં બધાાં પોતપોતાના ઘરે રહ્યા. આ
વખતે ઘણાાં લોકો ને અાંદાજ આવ્યો છે કે જે પત્નીને હાઉસ વાઇફ કહીને તેના દરેક કાિિાાં વાાંક કાઢ્તા હતા
તે પત્ની ખરેખર કે ટલુાં અદભૂત કાયા કરી રહી છે અને સિસ્ત પમરવારજનોની બધી જરૂમરયાતો પૂરી પાડી
બધાાંને એક તાાંતણે બાાંધી રાખે છે. કે ટલીક જગ્યાએ આનાથી ઉલટુાં પણ થયુાં છે. રોજ રોજ આઇ લવ યુ
બોલનારા લોકો અને બહાર કીટી પાટીિાાં જલસા કરનારાને થોડા સિય પછી ઘર કે દખાનુાં લાગવા િાાંડયુાં
અને પછી સતત એકબીજાના વાાંક દે ખાવા લાગ્યા. તેના કારણે કે ટલાય પમરવારિાાં ઘરેલુ અમહાં સાના બનાવો
સિાજ સિક્ષ આવ્યા.
આવા સિયે જો આત્મમનરીક્ષણની ટેવ પડી હોય તો બીજાનો વાાંક જોતાાં પહેલાાં પોતાની વ્યમિગત
ખાિીઓ પર મચાંતન કરી શકાય. કોઈ વ્યમિ તરફ વાાંકની એક આાંગળી ચીાંધી હોય તો તે વખતે ચાર આાંગળી
આપણા તરફ પણ હોય છે તે ધ્યાનિાાં રહે તો ઘણાાં પ્રોબ્લેિ સોલ્વ થઈ જાય. લગભગ બધાને સાિેવાળાનો
વાાંક દે ખાતો હોય છે. કોઈ પોતાનો વાાંક જોવા તૈયાર નથી થતુાં. પોતાનાિાાં પણ કોઈ વાાંક છે તે જુ એ તો નહીાં
પણ તેવો મવચાર સુદ્ાાં તેિને આવતો નથી. શરૂઆતિાાં જણાવ્યુાં તેિ મવપશ્યના જેવી કોઈ સાધના
આત્મમનરીક્ષણ કરવાનો િાગા બતાવી શકે .
Email id: - dhiru_t1806@yahoo.com
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વાુંક...બીજા ની લીટી
ટૂું કી કરવાનો શોટટ કટ!

જેજનલ મહેન્દ્ પોપટ – મોરબી

કોજવડ-૧૯ ના લીધે જે લોકડાઉન કરાયુાં તેિાાં ઘણા નજીકના સબાંધોની જાણે-અજાણે પરીક્ષા થઇ ગઇ
છે. સબાંધોના સિીકરણો પર લોકોનુાં ધ્યાન પણ વધુ સારી રીતે કે મન્િત થયુાં છે. આપણા દરેકની આસપાસના
વાતાવરણિાાં હ્રદયિાાં ખૂાંચી જાય એવી એક આદત હોય તો એ છે લોકોના વાાંક કાઢ્વા. આજની હમરફાઇના
સિયિાાં િાણસ પોતાની છાપ ઊાંચી રાખવા ઇચ્છે એ સિજી શકાય. પણ પોતાની છાપ સારી કરવા િાટે ભૂલ ન
સ્વીકારે અને વાાંક બીજા પર ઢ્ોળી દે એ તદ્દન ખોટુાં .
િાણસ છીએ તો ભૂલ તો થાય ! આપણે આપણી અપેક્ષાથી મવપરીતની કોઇ ઘટના બન્યા પછી તેનુાં
મવશ્લેિણ કરીએ છીએ. આ મવશ્લેિણ કયાા પછી કોઇ વાત ને નકારાત્મક રીતે કોઇ એક િાણસ પર ઢ્ોળી દે વી
પણ યોગ્ય નથી. વાાંક કાઢ્વાથી ફિ તિારી નજરે બીજાની લીટી ટૂાં કી થાય છે , તિારી લાાંબી થતી નથી!
અિુક િાતા મપતા પણ પોતાના બાળકોનો વાત વાત પર વાાંક કાઢ્તા હોય છે. તુાં ઢ્ીલો જ રહી જઇશ!
તારાથી સૂકો પાપડ પણ તૂટે એિ નથી! આવી બધી વાતો તેના િા-બાપ તદ્દન સહજ રીતે, તેના દૂ રગાિી
પમરણાિો મવચાયાા વગર જ કહી દે તા હોય છે. ધીિે ધીિે તેઓ પોતાના અધાજાગૃત િનિાાં આ નકારાત્મકતા કયારે
સેવવા લાગે છે તેનો ખ્યાલ પણ નથી આવતો. ખરેખર આ વાાંક એક તક છે કે જયાાં તિે તિારી જાતિાાં ફે રફાર
કરી ઉન્નમત સાધી શકો છો. કોઇવાર પમરમસ્થતી, કોઇ વાર સાંસાધન તો કોઇ વાર િમષ્ટકોણ િાત્ર બદલવાથી જ
તિારા અપેમક્ષત રસ્તાઓ ખુલી જતા હોય છે. પણ જો તે રસ્તાની પહેલાાં વાાંકરૂપી અડચણ ન આવી જાય તો! એ
પણ સ્વીકારવુાં પડે કે આપણે બધાાંએ કયારેક ને કયારેક કોઇક પર દોિનો ટોપલો ઢ્ોળ્યો હશે. િારા િનિાાં
કોતરાઇ ગયેલી િાનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્િભાઇની એક વાત યાદ આવે છે. રાજકીય િતને જો બાજુ પર
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રાખીએ તો તેઓ એક ખૂબ પમરપક્વ અને પ્રેરણાદાયી વ્યકમતત્વ છે , એવુાં િારૂ િાનવુાં છે. એક વાર એિને કોઇ
પત્રકારે આવો પ્રશ્ન પૂછેલો કે તિને સતત કોઇનો વાાંક દે ખાય તો તિે શુાં કરો છો? એિણે કહ્યુાં કે , હુ ાં સાિેવાળા
વ્યમકતનો જે કાં ઇ પણ વાાંક લાગતો હોય એ વાત કે એ ઘટનાને ૧૦ વખત લખુાં છુ. જયારે હુ ાં આટલી વખત લખુાં છુાં
તે દરમ્યાન એ ઘટના પાછળના બીજા પમરબળો િને સૂઝવા લાગે છે , િારી પોતાની ક્ષમત દે ખાવા લાગે છે. પછી
હુ ાં તેને સુધારીને આગળ વધી જાઉાં છુાં. પત્રકારે વળતો પ્રશ્ન પૂછયો કે જો ૧૦ વાર લખવાથી પણ આવુાં ન થાય તો?
તો હુ ાં તેને બીજી ૧૦ વખત લખુાં અને ત્યાાં સુધી લખ્યા કરાં કે જયાાં સુધી િારી ક્ષમત દે ખાવા ન લાગે. તો બસ! હવે
જયારે પણ કોઇનો પણ વાાંક દે ખાય ત્યારે તેને એક તક સિજીને આાંતરિમષ્ટ કરી લેવી. જો આવુાં કરી શકાય તો
સાંપૂૂ્ણાતાનો િાગા જ આસાન થઇ જાય.
મિકે ટ એક એવી રિત છે જે નાના િોટા સૌને ગિે. એક ટીિ ગેિ! તેિાાં હાર અને જીત બન્ને થતી રહેતી
હોય છે. જો મિકે ટરો એક બીજાના વાાંક કાઢ્વા લાગે તો, રિવુાં જ કપરૂ બની જાય. તેિ છતાાં આપણે સાાંભળીએ
છીએ કે સચીન ન રમ્યો કે મવરાટ ન રમ્યો એટલે ભારત િેચ હાયુું. પણ િેચ જોતી વખતે જયારે ખેલાડી આઉટ
થાય છે ત્યારે એ ટીિના કોચ કાગળ પર લખી રાખે છે. જ્યારે િેચ સિાપ્ત થાય છે અને બીજી િેચ નો સિય હોય
છે ત્યારે તેની મવમડયો મલલપથી તેને ક્ષમત બતાવવાિાાં આવે છે. જેથી બીજી િેચિાાં સુધાર લાવી શકાય. આપણુાં
જીવન પણ ક્યાાંક કુ ટુાંબની આજુ બાજુ સાંકળાયેલુાં હોય છે. જો આવી જ રીતે વાાંક કાઢ્વાને બદલે આાંતરિમષ્ટ
કરવાની આદત બનાવી લઇએ તો જીવનની પ્રગમતનો આ લેખ જ કાં ઇક અલગ હશે.
કોઇના વાાંક ન જોવા એટલે એવુાં નમહ કે બધાને સારા િાનીને જ ચાલવુાં. સિાજિાાં ભાત-ભાતના લોકોનુાં
અમસ્તત્વ છે. કોઇનો વ્યવસાય ગુપ્તચર સાંસ્થા સાથે જોડાયેલો હોય તો તેનુાં કાિ િાત્ર જ લોકોની પરખ કરવાનુાં
છે. કોટા િાાં જજ સાહેબ હોય કે પછી ખાખી વધીિાાં પોલીસ, જો એ લોકોના વાાંક જોવાનુાં બાંધ કરી દે , તો ન્યાયરથ
જ થાંભી જાય. જો મશક્ષક તેના મવદ્યાથીની ભૂલ ન બતાવે, તો અભ્યાસિાાં મવકાસ રાં ધાય. કોઇની ભૂલ કહેવી ખૂબ
સહેલી છે પણ વગર કોઇ પક્ષપાત તટસ્થતાથી કહેવુાં એટલુ જ અઘરાં . વળી, તટસ્થતાથી કહી દે વુાં જ સાંપૂણા નથી
હોતુ,ાં કે વી પમરમસ્થતીિાાં કોને કહેવુાં એ પણ સિજવુાં પડે. કોઇ વાર કુાં ટુાંબના વડીલોની વાત પણ અયોગ્ય હોઇ શકે ,
તો જાહેરિાાં કહી દે વાને બદલે એિનુાં અપિાન ન થાય એ પણ જોવુાં જોઇએ.કોઇ વાર શરીરનુાં સૌથી કોિળ અાંગ
જ સૌથી તીક્ષ્ણ ઘાવ આપી જાય છે. તટસ્થતા, મવવેકબુમધ્ધ અને અનુભવોના સાંકલનથી કોઇને પણ જીતી શકાય
છે.
Email id :- jenil.popat@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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સરનામા વગરની ટપાલ આપણી...
ને ટપાલીનો કાઢીએ વાુંક...!!!

જમત્તલ પટે લ "પજરભાષા"
અમદાવાદ

રસ્તે ફલ
ૂ ો મળે ને પૂછે ડાળી નું સરનામું...
તૂટેલા તોય જોડાયેલાું આવાું સગપણને...
ક્ાું વાુંકે દું ડયા હશે.......!!!!!!!!
ખજડયા પાસે અાંધારાં જઈને પૂછે છે કે ... "સળગવુાં તારાં લીપણ કરે છે િારાાં પોત પર.... તુાં િને રાં ગે છે કે ... િને તારા
િાાં તરબોળ કરે છે!! અને હા આ ઓળઘોળ થવાનો સાંબાંધ આપણો.... શુાં પેલી દીવેટ નાાં વાાંકે છે ????"
જીવનિાાં તકલીફનો સિય આવે, આપણા ધાયાા િુજબનુાં ન થાય ત્યારે આપણે અન્ય વ્યમિનો ,સાંજોગનો,
નસીબનો... કાં ઈ નહીાં તો છે લ્ લે ઈશ્વરનો વાાંક શોધવા બેસી જતાાં હોઈએ છે . પણ જ્યારે સુખનો સિય હોય, આપણુાં
ધારેલુાં જ બધુાં થતુાં હોય ત્યારે.. તેની પાછળ કોનો સહયોગ છે , મનમિિતા છે. તે મવશે મવચાર કરવાની ફુરસદ ક્યારેય
િળતી નથી.. િુશ્કે લીના સિયિાાં કોઈનો કે કશાક નો વાાંક જોઈ જોઈને દુ ઃખી થવુાં તેનાાં કરતાાં તેનો ઉપાય શોધવાિાાં
મવકલ્પ શોધવાિાાં િન અને િગજને કાિે લગાડીએ તો જલ્દીથી એ પમરમસ્થમતિાાંથી બહાર નીકળી શકીએ.. અને
પોતાના િનની તાંદુરસ્તી પણ જળવાઈ રહે. નસીબ અને અન્ય વ્યમિનો વાાંક જ જોયા કરવાથી કે મવચાયાા કરવાથી
તિારાં િન સતત વ્યગ્ર રહે અને નકારાત્મકતાનુાં કારખાનુાં બને ને તેની નીપજ રૂપે િાત્ર પીડા િળે તેવુાં કરતાાં અટકાવી
શકીએ અને એનુાં કારણ શોધીએ. કારક કરતાાં કારણ શોધીએ છીએ ત્યારે આપણે વધુ સિૃદ્ બનીએ છીએ...
વરસાદિાાં રસ્તાઓ ધોવાય, કપચી છૂટી પડે , ખાડા બને, તો એ િાટે વરસાદ કારણ તો છે પણ તે િાત્ર મનમિિ
છે. રસ્તા પર ખાડા પાડવા િાટે વરસાદ નથી પડતો... પૃથ્વી પર જીવન ટકાવી રાખવા િાટે તે પૃથ્વી પર અવતરે છે...
રસ્તાની િજબૂતાઈ તેનુાં કારણ છે તો તેને સુધારી વધુ સારો રસ્તો બનાવી શકાય. આવી જ ભૂલ કરીએ છીએ જ્યારે
આપણે અન્ય ને વાાંક િમષ્ટથી જોતા હોઈએ છીએ.
કે ટલાક લોકો વાાંકદે ખા હોય છે તેઓને દરેક વ્યમિિાાં,દરેક પમરમસ્થમતિાાં કાં ઈકને કાં ઈક ભૂલ જ દે ખાય છે.
સારાં જોઈ શકતા નથી કારણ કે તે જોવાનો િમષ્ટકોણ નથી. જો આ બધુાં આપણાિાાંથી કોક નો હોય તો તેને સુધારી
શકવા આપણે સક્ષિ છીએ.. જો આપણે પોતાનાિાાં રહેલી ખાિી જોવા સક્ષિ હોઈએ તો.....!! આપણે સૌ ઈશ્વરનાાં
િાત્ર કઠપૂતળી જેવા છે. જીવનના કયા વળાાંકે સુખ આવશે ને... કયા વળાાંકે દુ ઃખ તે કળવુાં પણ આપણા િાટે શક્ય
નથી.. ને આ સુખ અને દુ ઃખ િાટે કોણ મનમિિ બનશે એ પણ ઇશ્વર જ જાણે છે . હકીકતિાાં તે તો િાત્ર મનમિિ છે.
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મનિાાતા તો ઈશ્વર છે. તો આપણે જે મનમિિ છે તેનો વાાંક કઈ રીતે જોઈ શકીએ!!ને ઈશ્વરનો વાાંક કાઢ્વાાં કે જોવા
આપણે સક્ષિ નથી.. કે િ કે તેિની લીલા અકળ છે અભેદ છે.તે તો સુખની અનુભૂમત િાટે દુ ઃખ આપે છે અને દુ ઃખની
અનુભૂમત િાટે સુખ આપે છે...
આપણે વાાંકદે ખા નથી બનવાનુાં ગુણદે ખા બનવાનુાં છે. આ ગુરચાવી છે સુખી થવાની. ખખડધજ દીવાલને
ય ભેજ િળતાાં તેને કૂાં પળ ફૂટી નીકળે છે ... તો વ્યમિનાાં િનને પણ સાંવેદનાથી સ્પશો તો લાગણીની કૂાં પળ શુાં ... ઝરણાાં
ફૂટી નીકળે છે!!! કોઈ કોઈના તરફ વાાંક િમષ્ટથી ન જુ એ ને સિિમષ્ટ થી જુ એ, પ્રેિિષ્ટીથી જુ એ તો આખી દુ મનયા
પ્રસન્નતાના ઝરણાથી તરબતર થઈને જીવી શકે ... તકલીફ સહન કરવાની શમિ તો એકબીજાની આત્મીયતાથી
આપોઆપ જ િળી જતી હોય છે. જેટલુાં જીવે દરેક વ્યમિ એકબીજાના પડખે ઉભા રહી આત્મીયતાથી ઓતપ્રોત
થઈને જીવી શકે . તો બધુાં જ સિ બની જાય.. ક્યાાંય ભેદભાવ, ઊાંચુાં નીચુાં, વધારે ઓછા ની ભાવના ને કોઈ સ્થાન ન રહે.
કોઈ નો વાાંક દે ખાવો કે કોઈ નો વાાંક જોઈ લેવો.. ગુનો પણ નથી કે ખોટુાં પણ નથી પણ વાાંકિમષ્ટ રાખવી
ખોટુાં છે.. બધાનો વાાંક જ િાત્ર જોવાની િમષ્ટ ના કે ળવાઈ જાય.. તેવો આપણો િમષ્ટકોણ ન બની જાય તે જોવુાં જરૂરી
છે. ક્યારેક આપણને કોઈ વ્યમિ અમનચ્છનીય કોઈ પમરમસ્થમત િાટે જવાબદાર જણાય તો તે વ્યમિ સાંપૂણાપણે ખોટી
છે એિ િાની લેવુાં ખોટુાં છે.હા તે વ્યમિનો વાાંક હોઈ શકે , તેનાિાાં કે ટલીક બાબતો ખોટી હોઈ શકે પણ..આપણે
આપણી િમષ્ટ ને એવી કે ળવેલી હોય છે કે આપણે તેનાાં વાાંક કે તે ગુણને લઈને તે વ્યમિના આખેઆખા વ્યમિત્ત્વ ને
િુલવીએ છીએ... એવુાં પણ હોઈ શકે કે તેનાિાાં તેના મસવાય ઘણાાં બધા ગુણ બહુ સારા હોય... જે તેના આવા ખોટા
થોડા ગુણ જેને કારણે તે વાાંક િાાં આવ્યો છે તે તેની આગળ નહીાંવત લાગે... પણ તેને જોવાની દરકાર આપણે કે ળવતા
નથી તે ખોટુાં છે. આપણી બારીિાાંથી દે ખાતુાં િશ્ય તેની બારીિાાંથી અલગ દે ખાતુાં હોઈ શકે . આપની િમષ્ટએ જે
પમરમસ્થમત જેવી દે ખાતી હોય છે અને તેને જે વતાન દે ખાય છે... તે સિયે તેની મજાં દગીના પાસાઓ કાં ઈક અલગ રીતે
ગોઠવાયેલા હોઈ શકે ... તેિાાં તેણે તે કરવુાં કદાચ યોગ્ય લાગી શકે અથવા તે કરવા મસવાય અન્ય કોઇ ઓલશન ન પણ
રહી ગયો હોય.ક્યારેય આપણી સાિે વાળી વ્યમિ પર આાંગળી કરતા પહેલા તેના સ્થાને પોતાને િૂકી..તેની જીવન
પમરમસ્થમતિાાં પોતાને શુાં અનુભવાતુાં હશે એવુાં જાણવા પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ ખરા?? જો એવુાં કરી શકીએ તો
િોટાભાગના આપણાાં તે વ્યમિ િાટે ના ભેદભાવ, દે ખાતી તેની ભૂલો, વાાંક બધુાં ઓછુાં થઈ જાય ને તેને વધુાં સિજી
શકીએ એવુાં પણ બને.

તું કર ઉુંગલી મેં બઢાઉુંગા હાથ..
તેરી ઉુંગલી પકડકર કર દું ગા મેર ે સાથ...
તું ઠહર જરા...મત નકાર મજે...
મેં હું આયના...દીખગા તમ્હાર ે હી સાથ...
સચ જાન લીયા તો ક્ાું જાન લીયા મજે..???
શહદ સે બઢકર મીઠાું તો વક્ત ભી લગતા હૈ!!
મેર ે વક્ત પે ઠહરકર દે ખના કભી...
સોચ નહીું નજરીયા બદલ જાયેગા...
પાઓગે ખદ કો મેર ે હી સાથ..

વાાંકદે ખા કે ટલાક વ્યમિઓ આપણી આસપાસ હોય છે... તેઓ િાટે ગિે તેટલા સારા બનો..સારપ તેઓ
જોઈ શિા નથી... િાટે તે પ્રયત્ન જ કરવાનુાં છોડી દો... પોતે જેવા છો તેવા જ રહો....ઓરીજનલ કોઈના િાટે સારાં
બનવા કે સાર બતાવવા પોતાને બદલવાની જરૂર નથી. પોતાના" સ્વ"પોતને ટકાવી રાખવુાં, રાં ગબેરાંગી કલર બદલતાાં
લોકો વચ્ચે પોતાની ઓરીજનાલીટીને ટકાવી રાખવી. સહજ, સરળ બની રહેવુાં અને... પોતાના અાંતરાત્માના અવાજને
અનુસરી તેના પર િક્કિ રીતે બની રહેવુાં....ને તેની જ જરર છે આ મિથ્યા જગતિાાં ગ્રહ નહીાં... તારો બની રહેવાાં....

સરનામા વગરની ટપાલ આપણી...
ને ટપાલી નો કાઢીએ વાુંક..!!!
ત્રટીઓ,ભલો, ખામીથી ઘડાયેલ...
તોય બીજાને ગનેગાર આુંકીએ એ ક્ાું ની વાત...!!!

Emai id:- - mitalpatel56@gmail.com
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વાુંક તારો અને મારો

જવરાજ ભટ્ટ પુંડયા – ભાવનગર

જદવસની શરૂઆતથી લઈ રાત સુધીિાાં આપણે કે ટકે ટલાનો વાાંક કાઢ્તા હશુાં? ક્યારેક આપણો પોતાનો,
ક્યારેક સાિે વાળાનો, ક્યારેક ભાગ્યનો, ક્યારેક કુ દરત - ઈશ્વરનો, ક્યારેક દુ મનયા આખીનો, ક્યારેક મસસ્ટિનો, તો
ક્યારેક આપણી પોતાની હયાતીનો જ.
આપણે એક આદતથી ટેવાયેલા છીએ કે કાં ઈ પણ થાય એિાાં ક્યાાંક ને કયાાંક કોઈનો તો 'વાાંક' હોય જ. કોઈ
વાત વસ્તુ કે પમરમસ્થમતની જવાબદારી જ્યારે આપણે પોતે સ્વીકારી શકતા નથી. ત્યારે એ બીજા ના મશરે 'વાાંક' સ્વરૂપે
ઢ્ોળી દે તા હોઈએ છીએ. 'વાાંક' એ એવી જ બાબત છે. જે બીજાને મશરે નાખવાની એક અલગ જ િજા છે.
તજબયત સારી રહેતી નથી - વાતાવરણનો 'વાુંક'.
શરીર સાથ આપતું નથી - ઉુંમર નો 'વાુંક'.
મૂડ બરાબર રહેતો નથી - પજરજસ્થતીનો 'વાુંક'.
નોકરીમાું મજા નથી આવતી - બોસનો 'વાુંક'.
દે શ બરાબર ચાલતો નથી - સરકારનો 'વાુંક'.
પ્રજા સધરતી નથી. પોલીસની ઢીલી નીજતનો 'વાુંક'.
અર ે! ક્ાર ેક તો આપણે પરા દે શનો જ વાુંક કાઢી નાખતા હોઈએ છીએ.
પણ ક્ાર ે આપણે પોતાની જાતનો 'વાુંક' જોયો? કોઈ પજરજસ્થતીની જવાબદારી સ્વીકારી?
િાણસ પુરા મદવસ ભૂલ કરે, તો રાતે સુવે ત્યારે એને પોતાના આત્માના આવાજ આવે છે. મદવસ દરમિયાન
પોતાના ઢ્ાાંકેલા ‘વાાંક' િનિાાં તોફાન િચાવે છે. બીજા પાસે સ્વીકારો કે ના સ્વીકારો પણ એકાાંતિાાં તિારા પોતાના
વાાંક તિે સ્વીકારી જ લેતા હો છો. જે િાણસ આખી મજાં દગી પોતાના અમભિાનિાાં પોતાના જ નક્કી કરેલા મનયિોિાાં
કાઢ્ે છે, એને પણ જતી મજાં દગી પોતાનો વાાંક તો સિજિાાં આવી જ જાય છે.
વાાંક એટલે ''જ્યારે પોતાનો હોય ત્યારે આપણે કન્ફે સ કરતા હોઇએ એિ પોતાની જાત ને િાફ કરતા બોલીએ.
અને બીજાનો હોય ત્યારે એને આરોપીની િાફક મવટનસ બોક્સ િાાં ઉભો રાખી એક પછી એક એના વાાંક સામબત
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કરતા જઈએ છીએ'' જયારે આપણે આપણો પોતાનો 'વાાંક' ઈશ્વર સિક્ષ, આપણા પોતાના કોઈ અાંગત મિત્ર સિક્ષ
સ્વીકારતા હોઈએ ત્યારે આપણે પોતાની જાતનો વાાંક કાઢ્તા-કાઢ્તા એને ઢ્ાાંકતા, પોતાને િાફ પણ કરતા જઈએ
છીએ અને બીજાનો વાાંક હોય તો આપણે એિાાં મનદોિતાની સામબતી િાાંગતા હોઈએ છીએ.
ઘણી વખત એવુાં પણ બને છે કે એવી વાત કે વસ્તુિાાં મનમિિ બની જતા હોઈએ છીએ, જ્યાાં આપણી પ્રત્યક્ષ
કે પરોક્ષ એક પણ રીતે હાજરી હોતી નથી. અને 'વાુંક'નો ટોપલો જીવનભર આપણા િાથે નાખી દે વાિાાં આવે છે.
અજાણ્યા કે જાણીતાના 'વાાંક'ના પમરણાિ ભોગવવા પડતા હોય છે.
આવી જ એમતહામસક વાતિાાં એવુાં સાાંભળવા, સિજાવાિાાં અને ભણવાિાાં આવેલુાં છે કે િહાભારત નુાં યુદ્
'િૌપદી'ના હાસ્યના પમરણાિના એક ભાગ રૂપે હતુાં. 'ઇન્િપ્રસ્થ'' િાાં દુ યોધન' જયારે જળિાાં જિીન સિજી પગ િૂકવા
જતા પછડાય છે. ત્યારે એ િશ્ય જોવાથી િૌપદીના હાસ્ય અને 'અાંધ નો પુત્ર પણ અાંધ' એ કથનથી અપિામનત થઈ
દુ યોધન આ અપિાનની આગિાાં બળી િનોિન પાાંડવો ને કશુાં ન આપવુાં, કે િ પોતાના અપિાન બદલો લેવો, અને
ધૃતિીડા યોજી, િૌપદી વસ્ત્રહરણ. અાંતે આ દ્વેિ િહાયુદ્િાાં પમરણિે છે. શુાં? િાત્ર િૌપદીના હસવાના વાાંકે આ યુદ્
થાય? સત્ય હકીકત તો એ છે કે િૌપદી એ સિયે ત્યાાં હાજર જ ન હતી.
'િહાભારત'ના 'ધૃતપવા'ના ૪૭ િાાં અધ્યાયિાાં સ્પષ્ટ રીતે લખેલુાં છે કે 'દુ યોધન'ના પડવાથી, ભીિ, અજુ ન
ા ,
સહદે વ, નકુ લ, એિના નોકર ચાકર હસે છે. 'િૌપદી'ના નાિનો, ત્યાાં એની એ સિયે હાજરીનો કશો ઉલ્લેખ કરવાિાાં
આવેલો નથી. તો જો 'િૌપદી' ત્યાાં હાજર ન હોય તો એ હસે કે વી રીતે??? તો પણ વરસો થી આ 'વાાંક' 'િૌપદી' પોતાના
મશરે લઇ ને ફરે છે. હજારો વિો થી આ 'વાાંક' એના ભાગિાાં આવી ગયો છે.
હવે એવુાં કહી શકાય કે આપણાાં મશક્ષણનો 'વાાંક' કે જે સાચુાં ભણાવતા નથી. 'વાાંક' આપણી આાંધળી દોડ નો
છે કે જે બતાવે જે સિજાવે એ સાચુાં િાની લઈ ક્યારે આપણે એના ઊાંડાણ, એના િૂળ સુધી જવાની તસ્દી લેતા જ
નથી.
આપણે પોતાના મશરે કોઈ જવાબદારી લેવા િાાંગતા જ નથી. સત્ય તો છે જ પણ એ આપણી આળસના વાાંકે
ક્યાાંક ધરબાઈ ને બેસી રહે છે. ઓશો એ કહ્યુાં જ છે ને...
''જો તિે પીમડત છો, તો એ તિારી પોતાની રીતે જ અને જો તિે આાંનમદત છો, તો એ પણ તિારી પોતાના
લીધે જ. ''આનો અથા એ તિે કોઈ ના વાાંકે સુખી કે દુ ઃખી નહીાં થતા. તિે કાાંઈક પીડા ભોગવો છો તો એિાાં ક્યાાંક તિે
પોતે જ જવાબદાર છો, કોઈ નો વાાંક નમહ. અને તિે ખુશ છો તો એ પણ તિારા પોતાના મનજાનાંદના લીધે જ.
કોઈ અન્યનો ક્યારેક એવો વાાંક હોતો જ નથી કે જે કાયિી આપણી બાબતિાાં મનમિિ બને. આટલી િોટી
દુ મનયાિાાં અનેક ઘટનાઓ બનવાની જ. કોઈના વાાંકે તો ક્યારેક આપણા પોતાના વાાંકે. બસ, આ પમરમસ્થમતિાાંથી
બહાર આવી પોતાનુાં સત્ય શોધી જીવવુાં એ જ કિા.
Email id.: - viraj.pandya80@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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વાુંક બસ મારો જ હોય છે !!!

જાદવજી કાનજી વોરા – મલુંડ
મૌનની પ્રથા ત્યાર ે પડી જ્યાર ે, પ્રથમ વાર અમે ઝઘડવાની શરૂઆત કરી.
ઝઘડાઓ વાર ે તહે વાર ે વધતા રહ્યા, અને વાતોના વહેવાર ઘટતા ગયા.
હું સાતુંસીના ચક્રવ્યહમાુંથી પસાર થતાું, એકબીજાને અમે ખૂબ સહ્યાું.
લડી ઝઘડીને એકબીજાનો દોષ અમે જોતા રહ્યાું,
વણમાગી સલાહ પણ સામસામે અમે દે તા ગયા.
અમારા સુંબુંધની શરૂઆતથી આ જ ક્રમ ચાલ્યો આવે છે....!!!
વાુંક બસ મારો જ હોય છે!!!
કવજયત્રી નમ્રતા પટે લએ ઉપરોિ ગઝલ પ્રકારના આ વ્યાંગાત્મક કાવ્યિાાં કે ટલુાં િામિાક લખ્યુાં છે કે , “વાાંક બસ
િારો જ હોય છે !!!” જો કોઇ વ્યમિ આ કાવ્યના શબ્દોને હકીકતિાાં વ્યાંગાથા નહીાં પણ એના સાચા અથાિાાં સિજે અને
જીવનિાાં ઉતારે તો એના જીવનિાાં ચોક્કસપણે શાાંમત અને સિામધનુાં સામ્રાજ્ય પ્રસરી જાય છે. િાણસ પોતાનો વાાંક
સ્વીકારવાિાાં જ કદાચ થાપ ખાઇ જતો હોય છે. જીવનિાાં ‘અહિ’ કે ‘હુ ાં ’ પણાને ત્યજીને જો સ્વીકારભાવ કે ળવવાિાાં આવે
તો પમરવારના સભ્યોિાાં અવશ્ય એકિેક પ્રત્યેનો ભ્રાતાભાવ જળવાઇ રહે છે. જેિાાં સરવાળે સહુ ને લાભ જ લાભ થતો હોય
છે. વાાંક જેનો હોય તેનો પણ, શરૂઆતિાાં વાતાવરણ ઉગ્ર બનતુાં હોય એવુાં લાગે એ પહેલાાં જ આપણે “વાાંક િારો છે.” એિ
સ્વીકારી લઇએ તો શુાં વાાંધો છે ? વાાંક કે ગુનો કદાચ સાિેવાળી વ્યમિનો હોય અને દોિારોપણ આપણી ઉપર થઇ રહ્યુાં
હોય તો એ વખતે પણ જો શરૂઆતિાાં નમ્રતાપૂવાક, “એ વાાંક િારો છે” એિ કબુલ કરી દઇએ તો પછી ઝઘડાનો કે
દલીલબાજીનો તો છેદ જ ઊડી જાય છે. હા, પછી મનરાાંતે સિય જોઇને જો શાાંમતથી ખુલાસો કરવાિાાં આવે તો સાિી વ્યમિ
પણ અવશ્ય પોતાની ભૂલ સિજી જશે અને એને આપણી પ્રત્યે હકીકતિાાં ખૂબ જ અહોભાવ ઉત્પન્ન થશે.
જાણીતા મચાંતક ઓશો રજનીશએ પણ કહ્યુાં હતુાં કે , “જીવનમેં પરમ શાુંજત ચાહતે હો તો ઇસે અપના જીવનમુંત્ર
બના દો, “તમ સહી ઔર મૈં ગલત, બસ, બાત ખતમ!!!” આ તો વાત ખતિ કરવાની એક ગુરમકલ્લી છે. ગુજરાતીિાાં
એક કહેવત છે કે , “પાડાને વાુંકે પખાલીને ડામ!” આ કહેવતનો અથટ છે કે હકીકતમાું ગનેગાર તો કોઇક જ હોય છે
પણ એની સજા વળી કોઇ પણ જાતના વાુંક વગર બીજા કોઇક ને ભોગવવી પડતી હોય છે . આપણે ઘણી વખત
મનહાળતા હોઇએ છીએ કે વાાંક કે ગુનો કરનાર સાચો અપરાધી સાવ છૂટથી ફરતો હોય છે. જ્યારે તેને મનદોિભાવે નાનકડી
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એવી િદદ કરનાર વ્યમિ ઉપર વગર વાાંકે િુસીબતના પહાડ તૂટી પડતા હોય છે. કે ટલીક વખત તો વળી ગુને ગારને કોઇ
પણ જાતની સહાય ન કરી હોય એવી વ્યમિ પણ કોઇ પણ પ્રકારના વાાંક કે ગુના વગર દાં ડાઇ જતી હોય છે. પાડો ગાિિાાં
કોઇ ઉથલ પાથલ કરી આવે અને કોઇકનુાં ખાસુાં એવુાં નુકશાન પણ થઇ જાય પરાં તુ એ િાટે મવના વાાંકે દાં ડાતો તો તેનો
િામલક જ હોય છે . ખૂન કરનાર કે આતાંકવાદી તો ભાગી છૂટે છે પણ કે ટલીક વખત એ િાટે થોડાક રૂમપયા કિાવવા િાટે
એને મનદોિભાવે ટર ે નની મટમકટ કઢ્ાવી અપાવનાર એજન્ટ મબચારો જીાં દગીભર કોટા ના ધક્કા ખાતો થઇ જાય છે. ક્યારેક
થોડીક લાલચ કે પછી બેદરકારીના કારણે કોઇકની ભૂલ હોઇ શકે પણ સિાજિાાં જાહેર થનાર અપરાધી ખરેખર અપરાધી
જ હોય એવુાં જરૂરી નથી હોતુાં.
સાિાજીક િમષ્ટએ ખાસો એવો િોભો ધરાવતા અને અણીને વખતે કે ટલાયને સહાયરૂપ થનારા િારા એક વયસ્ક
મિત્રનો વાંઠેલ દીકરો ગાિિાાંથી કે ટલાય લોકો પાસેથી ઉધારા ઉછીના પૈસા લઇને કે ટલાક મદવસોથી લાપતા થઇ ગયો હતો
તેનુાં દુ :ખ તો તેના મપતાને હતુાં જ પરાં તુ આ વળી એિનો દીકરો ગાિનુાં કરીને ભાગ્યો છે. એવુાં જ્યારે મપતાએ સાાંભળ્યુાં ત્યારે
શરિના િાયાા આ િારા વડીલ મિત્ર તો ગાિિાાં કોઇને િોઢ્ુાં પણ બતાવવા જેવા નથી રહ્યા. આિાાં એિનો શુાં વાાંક?

મવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ સિગ્ર મવશ્વિાાં હાલિાાં જેને િહાિારી ઘોમિત કરી છે , એવી કોરોના વાયરસના કારણે
ઉદભવેલી ‘કોમવડ-૧૯’ નાિક િહાભયાંકર બીિારીનો ફે લાવો થયો હોવાથી મવશ્વભરિાાં ભયનુાં વાતાવરણ પ્રવતી રહ્યુાં
છે અને અન્ય દે શોની સાથે ભારતિાાં પણ લોકડાઉન ઉદઘોમિત કરવાિાાં આવ્યુાં છે. આ લોકડાઉનને કારણે કે ટલાય
ઉધોગો, કારખાનાઓ તથા વ્યવસાયો પડી ભાાંગ્યા છે. ખાસ કરીને શ્રિ કરીને પોતાનુાં અને પોતાના પમરવારનુાં પેટ
ભરતા શ્રમિકોની હાલત બહુ જ ખરાબ થઇ ગઇ છે . અહીાં આવક બાંધ થઇ ગઇ હોવાથી પેટ ભરવાના વાાંધા છે જ્યારે
પોતાના વતનિાાં પમરવારના અન્ય સભ્યોની મચાંતા પણ તેિને સતાવે છે. આ શ્રમિકો પોતાને વતન પહોાંચે એ િાટે
સરકારે શ્રમિક સ્પેમશયલ ટર ે નોની વ્યવસ્થા કરવાનુાં આયોજન કયુું હોવા છતાાંય કે ટલાક શ્રમિકો પગપાળા જ પોતાને
વતન જવા નીકળી પડ્યા છે. જેને પમરણાિે રસ્તાઓ ઉપર તથા રેલ્ વે પાટાઓિાાં કે ટલાય િાણસોનુાં અકસ્િાત િૃત્યુ
થયુાં છે. આિ આ શ્રમિકો જેનો કોઇ પણ જાતનો વાાંક ગુનો ન હોવા છતાાંય તેિને જાન ગુિાવવાનો વારો આવ્યો છે
અને તેિના ઉપર આધામરત પમરવારજનો રખડી પડ્યા છે.
જીાં દગીની રીત ઘણી વાર ન સિજાય એવી હોય છે. િાણસ મવરોધાભાસ વચ્ચે ફસાઇ જાય છે. શુાં કરવુાં એ જ
સિજાતુાં નથી હોતુાં. કોઇક અજ્ઞાત કમવના એક કાવ્યિાાં બહુ જ સુાંદર લખ્યુાં છે કે ,

સમજાતી નથી જીું દગીની રીત
એક બાજ કહે છે કે ધીરજના ફળ મીઠા હોય છે ,
જ્યાર ે બીજી બાજ સમય કોઇની રાહ જોતો નથી!
હાલત તો આપણા બુંનેની સરખી જ છે ,
તું જવશ્વાસ ગમાવી બેઠી છે ... તો હું મારો શ્વાસ!
“વાુંક” ના તારો હતો કે ના મારો હતો,
બસ સમય જ થોડો ખારો હતો!!!!
આપણે બસ એટલુાં જ યાદ રાખવાનુાં છે કે સાિી વ્યમિઓના વાાંક શોધીને બધાના જીવનને ખારાં ઝે ર
બનાવવાને બદલે કટોકટીના સિયને શાાંમતથી પસાર થઇ જવા દઇએ. કપરા સાંજોગોિાાં િાણસે િૌન ધારણ કરીને
સાક્ષીભાવ કે ળવવો જોઇએ. શાણો િાણસ િૂાંઝવણની પમરમસ્થમત ઉદભવે અને જીવનિાાં પ્રશ્નો ઉભા થાય એ પહેલાાં
જ પાણી આડી પાળ બાાંધી દે તો હોય છે.
ચાલો મિત્રો, આપણે કોઇનો પણ વાાંક જોવાને બદલે કે અરસપરસ મવશ્વાસ ગુિાવીને જીવનને ખારાં ઝે ર
બનાવવાને બદલે, “વાાંક બસ િારો જ છે.” એટલુાં સ્વીકારી સિતાભાવે સાિા િાણસને સિજવાની કોમશશ કરીએ
અને જીવનને િીઠુાં િધુરાં અને જીવવાલાયક બનાવી દઇએ!!!!
Email: - jkv1950@yahoo.co.in
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એમાું વાુંક

તારો જ છે .

અલ્પા વસા – મુંબઈ
વાુંક એટલે ગુનાનો નાનો પ્રકાર. ગુનો જાણતા થાય અને વાાંક િોટે ભાગે અજાણતાાં થાય, અને પમરણાિ આવતાાં
સિજાય પણ જાય કે , “આ બોલાઈ ગયુાં એ િારો વાાંક, કે આાંખ આડા કાન કરી ન બોલ્યા એ િારો વાાંક. આવા તો કે ટકે ટલા
વાાંક આપણી રોજબરોજની જીાં દગીિાાં આપણાથી થઈ જાય છે અને અફસોસ થતાાં જો બીજી વાર એિ કરતા અટકીએ તો
જ જીવનનુાં િાધુયા સાાંપડે.
એક હકીકત છે કે કોઈને ક્યારેય પોતાનો વાાંક દે ખાય જ નહીાં, હાં િેશા બીજાનો જ દે ખાય. કદાચ એનુાં કારણ એ કે ,
વાાંક તો આપણી પાછળ પાછળ ચાલતા હોય છે. આપણને બધાને આગળ આાંખો છે , પાછળ તો નથી. તેથી આપણા વાાંક
આપણને દે ખાતા નથી. ને…, બીજાના વાાંક તરત નજર સાિે આવી જાય છે. કારણ કે , બીજાના વાાંક પણ એિની પાછળ જ
ચાલતા હોય છે , જે આપણી આગળ રહેલી આાંખોને દે ખાઈ જાય છે. ખેર, આ હસવાની વાત છે , પણ સાથે સાથે સો ટકા
સત્ય પણ છે જ.
િાણસ પોતાનો, પોતાના નસીબનો, કે પોતાના ઓછા પડેલા પુરિાથાનો વાાંક નથી કાઢ્ી શકતો, તો બાકી રહ્યા
ઈશ્વર. એ તો નથી સાિે બોલવાના કે નથી પોતાનો બચાવ કરવા આવવાના તેથી ખૂબ સહજતાથી બધા ઈશ્વરનો વાાંક કાઢ્ે
છે. બીજાનો વાાંક શોધીએ ત્યારે પહેલા તપાસી લેવુાં કે , ભૂતકાળિાાં આવો પોતાનો કે પોતાના કોઈ અાંગત સ્વજનનો વાાંક તો
નહોતોને? પછી બીજાના વાાંકને ગોતવો, કાઢ્વો અને બતાવવો. સાિી વ્યમિનો વાાંક બતાવ્યા પછી એના વાણી, વતાન કે
વ્યવહારિાાં કાં ઈ ફરક આવવાની શક્યતા હોય તો જ કહેવાની મહાં િત કરવી. એનુાં ઉલટુાં પાસુાં કે , જેને બીજાના વાાંક જોવાની
ટેવ પડી ગઈ હોય ને, તો સિજવુાં કે દોિ સઘળા એનાિાાં જ છે. રસ્તે ચાલતા પગને ઠોકર વાગે તો શુાં વાાંક પથ્થરનો? દીવાની
શગિાાં લાગણીનુાં ઈાંધણ ખૂટી પડે તો વાાંક કોનો હવાનો?? આટલા અનાથ આશ્રિ અને વૃદ્ાશ્રિો ખુલે છે એિાાં વાાંક કોનો??
આજે કોરોના વાયરસ આટલો પીડે છે.. એિાાં વાાંક કોનો?? આવા તો કે ટલા બધા અનુિર સવાલો ફરી રહ્યા છે. જેનો કોઈ
એક સચોટ જવાબ નથી. બસ, પાડાના વાાંકે પખાલીને ડાિ દે વાતો હોય છે.
િારી એક ગઝલનો શેર છે ,
નાચવાનું આુંગણું વાુંકું ભલે, વાુંક શેનો? જે ગમે લખતો રહે .
અને બીજી ગઝલિાાં િેં કહ્યુાં છે ,
વાુંક પત્રનો કાઢશે નહીું ભૂલથી ક્ાર ેય, ને વખાણો પારકા સામે કર ે છે મા.
ખરેખર, આખી દુ મનયાિાાં એક િા જ એવી છે કે જેને ક્યારેય પોતાના સાંતાનનો વાાંક લાગતો નથી, કે જરા અણસાર
પણ દે ખાતો નથી. સાંતાનના નાના િોટા કોઈ પણ ખોટા કાયાિાાં િા સતત એિ જ મવચારે કે , “િારા ઉછેરિાાં જ ક્યાાંક કિી
રહી ગઈ. સાંસ્કાર આપવાિાાં હુ ાં જ ઉણી ઉતરી. ”આિ દુ મનયાિાાં ફિ િા જ એક છે જે સાંતાનની બાબતિાાં સતત પોતાનો
વાાંક જોતી હોય છે .
અાંતિાાં કમવ સાકે ત દવેનો એક હળવો શેર, “વાુંક જો એને કહો તો વાુંક છે , સ્વપ્ન જોયાનો મને બહ થાક છે.
Email id: - alpavvasa@gmail.com
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વાુંક તો તારો જ...

કીમતા કોટક - થાણા

આપણામાું એક દોિ એવો હોય છે , જે ક્યારે આપણને આપણો દે ખાય જ નહીાં. આપણો હોય તો પણ
આપણે બીજા પર ઠોળવાની તૈયારીિાાં જ હોઈએ છીએ. આ દોિ એટલે વાાંક.
કોઈપણ કાયાિાાં આપણે સફળ ન થઈએ તો આપણે નસીબ કે ભગવાનનો પણ વાાંક કાઢ્તાાં અચકાતા નથી.
તરત જ બોલી ઊઠીએ છીએ કે , "િારા તો નસીબ જ ખરાબ છે કે ભગવાન પણ િને સાથ આપતા નથી!"
વાાંક જ્યારે આપણો હોય ત્યારે આપણે વકીલ બની જઈએ છીએ અને બીજાનો હોય ત્યારે જજ બનીને ચુ કાદો
સાંભળાવી દઈએ છીએ. જેિ કે મવદ્યાથીઓ પરીક્ષા વખતે વાાંચે નહીાં અને પછી પેપર લખતી વખતે પ્રશ્નોના ઉિર
આવડે નહીાં એટલે તરત જ વાાંક ટીચર કે સરનો કાઢ્ે અને કહે કે , "કે ટલા અઘરા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે ?" હકીકતિાાં તો પ્રશ્નો
પુસ્તકિાાંથી જ પૂછ્યા હોય પણ આપણી તૈયારી ઓછી હોય એિાાં ટીચર કે સરનો શુાં વાાંક? જેિ નાનુાં બાળક સાઇકલ
ચલાવતા શીખતુાં હોય ત્યારે રસ્તાિાાં ખાડો કે કુ તરો આવી જાય અને તે પડી જાય તો વાાંક ખાડા કે કુ તરાાંનો કાઢ્ે છે.
તેને પોતાને સાઇકલ ચલાવતા કે બેલેન્સ કરતા નહોતુાં આવડતુાં તેનો ન હોય.
જ્યારે આપણી કોઈ બેદરકારીથી આપણુાં નુકસાન થાય તો તેના દોિનો ટોપલો પણ આપણે બીજા પર ઢ્ોળી
દઈએ છીએ. જેિ કે રોજ લાખો લોકો ટર ે નિાાં સફર કરતાાં હોય તેિાાંથી ૧૦ થી ૧૫ જણ પડી જવાથી જખિી થાય છે
અથવા તો િૃત્યુ પાિે છે. ત્યારે આપણે વાાંક ટર ે નિાાં થતી ભીડનો કાઢ્ીએ છીએ. આપણે એિ કે િ નથી મવચારતા કે
આટલા બધા િાાંથી ૧૦ કે ૧૫ જ કે િ પડયા? તેનુાં કારણ કદાચ એ પણ હોઈ શકે તેઓ ટર ે નના દરવાજા પર લટકીને
હવા ખાતા હોય છે , અને ઘણા તો સ્ટાં ટ પણ કરતા હોય છે તો તેિાાં ટર ે નની ભીડનો શુાં વાાંક? ક્યારેક યુવાનો કોઈ ખોટા
વ્યસનના રવાડે ચડી જાય છે. ત્યારે િા-બાપ વાાંક તેની સાંગતિાાં રહેતા મિત્રોનો કાઢ્ે છે અને કહે છે કે એની સાંગત જ
ખરાબ છે . કે િ વાાંક પોતાના છોકરાનો નહીાં? તેને પોતાને િાટે શુાં સારાં છે કે શુાં ખરાબ છે તે સિજવુાં ન જોઈએ? કે
આપણાાં સાંસ્કારો શુાં છે? બધો વાાંક હાં િેશા બીજાનો જ?
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આપણા ઘરોિાાં પણ રિૂજી રીતે જોઈએ તો જ્યારે કોઈ દાળ કે શાક વધારે તીખા થઈ જાય તો ઘરની સ્ત્રીઓ
તરત જ વાાંક િરચાનો કાઢ્શે કે , "હું તો રોજ નાખું છું એટલા જ મરચાું નાખ્યા હતા. આજના મરચા જ વધાર ે
તીખા હશે!". ક્યારેક દહીાં બરાબર જામ્યુાં ન હોય તો કહેશે કે , "આજે દૂ ધ જ પાણી વાળું આવ્યું હશે". ક્યારેક
તુલસી કે બીજા કોઈ છોડને મનયમિત રીતે ખાતર કે પાણી અપાયુાં ન હોવાથી સુકાઈ જાય તો વાાંક તડકાનો કાઢ્શે કે ,
"તડકો કે ટલો તપે છે . તો છોડ સકાઈ જ જાય ને!!" પણ ખરાં જોતાાં, છોડને વધવા િાટે ખાતર અને પાણીની સાથે
તડકાની પણ એટલી જ જરૂર હોય છે. છતાાં પણ વાાંક તો તડકાનો જ !!
આવી જ ઘણી સ્ત્રીઓ અિારી દુ કાને પેન લેવા આવે છે. ત્યારે કહે કે , "િને કોઈ સારી અને િોાંઘી પેન આપો.
સસ્તી પેનથી છોકરાઓના અક્ષર સારા આવતા નથી". ત્યાર ે હું એ લોકોને એમ જ કહું કે , "પેન સસ્તી કે મોુંઘી
હોય એનાથી અક્ષર સારા કે ખરાબ ન આવે!. સારા અક્ષર મોુંઘી પેનથી નહીું પણ છોકરાઓની મહેનતથી
આવે". હું મારા અનભવ પ્રમાણે કહું તો અમારી બેલીની ત્રણ જપયાની પેનથી જે સારા અક્ષર આવી શકે તે
૨૦૦ કે ૫૦૦ રૂજપયા વાળી પેનથી પણ કદાચ ન આવે!! અક્ષર તો વ્યજક્તએ વ્યજક્તએ અલગ જ આવવાના.
તો તેમાું પેનનો શું વાુંક?
ચાલો મિત્રો, ક્યાાં સુધી બીજાનો વાાંક કાઢ્તાાં રહીશુાં? બીજાના વાાંક કાઢ્વાિાાંથી વળાાંક લઈ આપણા પોતાના
વાાંક તરફ જઈએ. તેને જોતાાં અને સ્વીકારતાાં થઈએ. તો જ આપણને બીજાના વાાંક ઓછા દે ખાશે . જેિ કે આપણે
આપણા ઘરની છત પર ઊભા રહીએ તો આપણને આપણુાં જ ઘર ન દે ખાય અને બીજાના ઘર દે ખાય તો તેિાાં બીજાનો
શુાં વાાંક?

"વાુંક તારો કે મારો માુંથી વળાુંક લઈએ,
ચાલ, તું મારો અને હું તારો માું સમાઈ જઈએ,
તો ક્ાર ેય વાુંક તો તારો જ... નહીું કહીએ.
Email id: - kirtikotak71@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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કૃ ષ્ણકાુંત ઉનડકટ – અમદાવાદ

તમે કાપીને કાું ફેં કી દીધા? એ તો તમે જાણો,
મેં લુંબાવ્યા હતા હાથ, તમોને ભેટવા માટે . - ‘કાયિ’ હઝારી
દર ેક િાણસ પોતાને સિજુ સિજે છે. િાણસ કે વો હોય છે ? સાિાન્ય રીતે આપણે એવુાં કહીએ છીએ કે િાણસ
કાાં તો સિજુ હોય છે અથવા તો અણસિજુ હોય છે. આ વાત સાચી છે ? ના. કોઈ િાણસ સાંપૂણા સિજુ નથી હોતો અને
તદ્દન અણસિજુ પણ નથી હોતો. દરેક પાસે પોતાની એક સિજ હોય છે. આ સિજ કાાં તો સાચી હોય છે , કાાં તો ખોટી
હોય છે. આપણે બધાને આપણી સિજથી િાપતા હોઈએ છીએ. કોઈ વ્યમિની સિજ આપણી સિજ સાથે િેચ ન
થાય એટલે આપણે તેને અણસિજુ જાહેર કરી દે તા હોઈએ છીએ. સિજનુાં કે અણસિજનુાં કોઈ િાપ નથી. કે ટલી સિજ
હોય તો િાણસ સિજુ કહેવાય? કે ટલી સિજ ન હોય તો િાણસ અણસિજુ કહેવાય?સિજનુાં કોઈ િાપ નથી. સિજનુાં
કોઈ િીટર નથી. સિજનુાં કોઈ ત્રાજવુાં નથી. સિજ દરેક િાણસ પોતાની રીતે િૂલવે છે. કોઈ એક વ્યમિ કોઈને સિજુ
લાગે. બનવાજોગ છે કે એ જ વ્યમિ બીજા કોઈને અણસિજુ લાગે. દરેક પોતાના િીટર િુજબ જ િાપતાાં હોય છે!
એટલે જ િાપ જુ દાંુ જુ દાં ુ નીકળે છે!
સિજુ હોવુાં એટલે શુાં? જ્યારે કોઈ મનણાય લેવાનો હોય, જ્યારે કોઈ વતાન કરવાનુાં હોય અથવા તો જ્યારે કોઈ
વાત કરવાની હોય ત્યારે વાજબી અને ગળે ઊતરે એ રીતે વતાવુાં. દરેક વ્યમિની એક ક્ષિતા હોય છે , દરેકની અિુક
લાઇક્સ અને મડસલાઇક્સ હોય છે. દરેકની એક િાનમસકતા હોય છે , એ િુજબ િાણસ વતાતો હોય છે. િાણસ ઘણી
વખત એવી મદ્વધાિાાં હોય છે કે પોતાનુાં મવચારવુાં કે પછી બધાનુાં મવચારવુાં ? સાંબાંધિાાં િાણસ એક હદથી વધુ સ્વાથી
થઈ શકતો નથી. એ બધાનુાં મવચારે છે. કોઈ િાણસને એકલા સુખી થવુાં હોતુાં નથી. દરેક િાણસે કોઈને સુખી કરવા
હોય છે. િાણસ પત્ની અને સાંતાનોને સુખી કરવા ઘણુાં કરતો હોય છે. પત્ની પમતને રાજી રાખવા િથતી હોય છે. ભાઈબહેનને દુ ઃખી કરવાાં પણ કોઈને ગિતાાં નથી. મિત્રો િાટે પણ િાણસ ઘણુાં બધુાં કરતો હોય છે. બધા િાટે કરતો હોય
એને િાણસ સિજુ કહે છે. આવા સિજુ િાણસને જ ક્યારેક એવુાં થતુાં હોય છે કે , િારે જ બધાનુાં કરવાનુાં? હુ ાં સિજુ છુાં
એ જ િારો વાાંક?
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એક યુવાનની વાત છે. ઘરિાાં કાં ઈ પણ હોય તો બધા એને જ કાિ સોાંપે. કાં ઈ લઈ આવવાનુાં હોય કે ફોન મરચાજા
કરવાનો હોય તો એને જ કહેવાિાાં આવે. બધા એને કાિ સોાંપીને છૂટી જાય. કાિ ન કરે તો પાછુાં એને સાંભળાવે પણ
ખરા કે આજકાલ તુાં અિારી વાતને ગાંભીરતાથી લેતો નથી! એક મદવસ આ યુવાને તેના મપતાને કહ્યુાં કે , હુ ાં બધાનુાં કાિ
કરાં છુાં, બધા પાછળ ખેંચાવ છુાં, બધા જલસા કરે છે , િને ઓડા ર કરી દે છે અને િારાથી કાં ઈ ન થાય તો દોિ િને દે છે.
તિે પણ એ જ કહો છો કે તુાં સિજુ છે એટલે બધા તને કહે છે. હુ ાં સિજુ છુાં એ જ િારો વાાંક છે ? મપતાએ કહ્યુાં કે , ના એ
તારો વાાંક નથી. એ તારી સિજ છે. તારી આવડત છે. તારી હોમશયારી છે. ડોબો હોત તો તને કોઈ કાં ઈ ન કહેત! એક
વખત તેં સારી રીતે કાિ કયુું એટલે તને બીજી વખત સોાંલયુાં. તારી એ મફતરત છે કે તને જે સોાંલયુાં એ તુાં કરવાનો જ છે.
સિજણની પણ મકાં િત તો ચૂકવવી જ પડતી હોય છે! તિને એવુાં જ કાિ સોાંપવાિાાં આવે છે જેવી તિારી સિજણ
હોય. સિજ એ એક લાયકાત છે.
કોઈ પણ ઘર હોય, સાંસ્થા હોય, આગેનાઇઝે શન હોય કે કાં પની હોય, તિે િાકા કરજો અિુક લોકો જ ખરા
મદલથી અને પૂરી મનષ્ઠાથી કાિ કરતા હશે. આ લોકો ઉપર જ કાિનો વધુ બોજ હશે. એક કાં પની હતી. તેણે એક નવો
પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનો હતો. બોડા ઓફ મડરેક્ટરની મિમટાં ગ િળી. આ પ્રોજેક્ટ કોને સોાંપવો તેના પર મવચાર થયો. એક
વ્યમિની પસાંદગી કરવાિાાં આવી. એક મડરેક્ટરે કહ્યુાં કે , એના ઉપર ઓલરેડી કાિનો વધુ બોજ છે. એ વખત િેનેમજાં ગ
મડરેક્ટરે કહ્યુાં કે , એટલે જ આ વ્યમિ આ પ્રોજેક્ટને લાયક છે. નવરાાં તો ઘણા છે. એ લાયક નથી. લાયક હોત તો એ
નવરાાં જ ન હોત! એક સરસ િજાની કહેવત છે. તિારે કોઈ િહત્ત્વનુાં કાિ સોાંપવુાં હોય તો અત્યાંત મબઝી િાણસને
સોાંપજો. નવરા િાણસ પાસે મબલકુ લ ફુરસદ હોતી નથી. મબઝી િાણસ ગિે તેિ િેનજ
ે કરીને ટાઇિ કાઢ્શે, પણ નવરાાં
િાણસને ક્યાાંયથી સિય નહીાં િળે ! નાિ એનાાં જ હોય છે જે કાિ કરે છે.
ટ્વે ન્ટી પસાન્ટની એક મથયરી છે. આ મથયરી કહે છે કે કોઈ પણ સ્થળે િાત્ર ૨૦ ટકા લોકો જ સાંપૂણાપણે એમક્ટવ
હોય છે. તેના કારણે જ સફળતા િળતી હોય છે. તિે તિારી ઓમફસિાાં ચેક કરી જોજો. આ વાત સાચી લાગશે. ઘરિાાં
પણ અિુક લોકો જ બધાની મચાંતા કરતાાં હોય છે. કોઈ પણ કટોકટી વખતે કે જવાબદારીવાળા કાિ વખતે એને જ
યાદ કરવાિાાં આવતા હોય છે. અિુક લોકોનુાં નાિ પડે ત્યાાં જ એવુાં કહેવાતુાં હોય છે કે એને તો રહેવા જ દે જો. એ આખા
કાિ પર પાણી ફે રવી દે શે! એ ભલે નવરો બેસે. એને કાિ સોાંપશુાં તો લાખના બાર હજાર કરશે!
આપણે એ નક્કી કરવાનુાં હોય છે કે આપણે ૨૦ ટકાિાાં રહેવુાં છે કે પછી ૮૦ ટકાિાાં ? ૨૦ ટકાિાાં રહેવુાં હશે તો
ભોગવવુાં તો પડશે જ. એક ઝાડિાાં પાાંદ ડાાં હજારો હોય છે , પણ ફળ થોડાાંક જ હોય છે. લોકો પાાંદ ડાાં પાડતાાં નથી, ફળ
જ પાડે છે. ફળ જ ખાવાિાાં કાિ આવે છે. પાાંદ ડાાં કાાં તો સુકાઈ જાય છે અને કાાં તો બાળી નાખવાિાાં આવે છે. થાય
તો ઠીક છે એવી િેન્ટામલટીવાળા બહુ આગળ વધી શકતા નથી. ન કે િ થાય એવુાં મવચારવાવાળા જ કાં ઈક કરી શકતા
હોય છે!
સિજ હોય એને જ સહન કરવુાં પડતુાં હોય છે. સિજ હોય એને જ સાાંભળવુાં પડતુાં હોય છે. સિજ ન હોય એને
કોઈ સાંભળાવતુાં પણ નથી. એને કાં ઈ કહેવાનો કોઈ િતલબ નથી એિ કહી િાણસ એની બાદબાકી કરે છે. બે ભાઈઓ
વચ્ચે એક બાબતે ઝઘડો થયો. િાએ કહ્યુાં, તુાં જતુાં કરી દે . તુાં તો સિજુ છે ને? એ કાં ઈ સિજતો નથી! હા, સિજુ હોય એણે
જ જતુાં કરવુાં પડતુાં હોય છે. જતુાં કરવાિાાં મઝાં દામદલી જોઈએ. િાણસ જ જતુાં કરી શકે છે . િડદાાં નહીાં.
તિારી હાજરીનુાં િહત્ત્વ છે ? તિારી હયાતીનુાં વજૂ દ છે ? કોઈ કાિ િાટે તિારી રાહ જોવાય છે ? તો િાનજો કે
તિે સિજુ છો. જેની જરૂર હોય છે એ જ હોય છે , બાકી બધા વગર ચાલી જતુાં હોય છે. ઘણા િાણસો એવા હોય છે
જેને કોઈ ફે ર પડતો નથી. સિજુ હોય એને જ ફે ર પડતો હોય છે . સિજણ એક શમિ છે. શમિ અને સાિથ્યા સાિે જ
સવાલો થાય છે. અણસિજુ ઉપર તો િાણસે પહેલેથી ચોકડી િૂકી દીધી હોય છે. સિજુ હોય છે એ જ સિજતાાં હોય
છે. જવાબ િળે એિ હોય એને જ આપણે સવાલ પૂછતા હોઈએ છીએ, બાકી તો કોઈ સવાલ પૂછવા જેટલો પણ સિય
બગાડતાાં નથી!
છેલ્ લો સીન: સમજ હોય તો સારી વાત છે . અણસમજ હોય તો પણ ચાલશે. ગેરસમજ ન થાય એટલું ધ્યાન
રાખજો! -કે ય
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મારા કયા વાુંકની સજા અપાણી?

ચેતના ગણાત્રા 'ચેત'- મુંબઈ
"અજબ લીલા તમારી કૃ ષ્ણ મરારી ગહન ગજત ન કળાય." એક સુાંદર ભજનના આ શબ્દો જ્યારે સાાંભળુાં
ત્યારે િનિાાં મવચાર આવે કે ક્યારેક વગર વાાંકે પણ દાં ડ િળી જતાાં હોય છે , અને મવચમલત થઈ જવાય છે. પરાં તુ પાછુાં
િન િનાવી લઈએ, હશે... કોઈ કિાનુાં ફળ આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ પરાં તુ અજન્િા બાળકીની કોખિાાં જ હત્યા થાય
તો, એિાાં કોનો વાાંક? એ પણ િનોિાંથન કરતી હશે, િારો શુાં વાાંક?
ભ્રૂણહત્યા પહેલાાં કોખિાાં રહેલ બાળકીના િાતાને કરેલા પ્રશ્નોના િનોભાવ વ્યિ કરાં છુાં.

નારી તું નારાયણી કહેવાણી, શજક્તસ્વરૂપા તરીકે પૂજાણી.
ઈશ્વરનું સાક્ષાત સ્વરૂપ કહેવાણી, વાસ્તજવકતા તો વરવી દે ખાણી.
કોખમાું બાળકી છે એ વાત જાણી, ભ્રૂણહત્યા માટે તું ના લજવાણી.
આુંતરડી કે મ દદટ થી ના પીડાણી? મારી લાગણીથી તું ના ભીુંજાણી.
સરક્ષાકવચમાું ક્ાું જજું દગી માણી, કોખમાું હું એ પહેલાું જ ભજા
ું ણી.
મા, હશે તારી મજબૂરી પણ ઘણી, તારાથી ના સહેવાણી ના કહેવાણી,
દજનયા તને આટલી ક્રૂર દે ખાણી? જોયા પહેલાું મને જવદાય દે વાણી.
બસ, એક જ સવાલમાું હું મુંઝાણી, મારા કયા વાુંકની સજા અપાણી?
મારા કયા વાુંકની સજા અપાણી? જો ભ્રૂણહત્યા થતી જ રહેવાની,
તો જન્મ આપવા કોખ ક્ાુંથી મળવાની?? મને જવાબ આપ...
મારા કયા વાુંકની સજા અપાણી?
Email id: - ganatrachetna@gmail.com
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"વાુંક"
કાઢવા
વાળા
આપણે
કોણ?
.

કાજલ ઠકકર – ભૂજ
उम्र ज़ाय़ा कर दी लोगोने
ओरो के वजूद में नुक्स ननक़ालते ननक़ालते
इतऩा खुद को तऱाश़ा होत़ा
तो फररश्ते बन ज़ाते |
દોષ વગરની વ્યમિ આ દુ મનયાિાાં િળવી િુશ્કે લ છે. તો બીજાના દોિ "વાાંક" કાઢ્વા વાળા આપણે કોણ?
કોઈનો પણ વાાંક કાઢ્વો ખૂબ જ સહેલો હોય છે. આપણા સિાજિાાં આ દુિણ ખૂબ જ વધી ગયુાં છે. એટલે જ ઘણી
વખત આગળ વધી શકે એવી વ્યમિ પણ પાછળ રહી જાય છે. કે િ કે આપણા સિાજના અિુક લોકો એને આગળ
વધવા િાટે એનો હાથ નમહ પકડે પરાં તુ તે આગળ ના વધે તેના િાટે પગ જરૂર ખેચશે.
દરેક વાતના બે પાસા હોય છે , બે દૃમષ્ટકોણ હોય છે. જેિ કે પાણીનો અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે , તો તેિાાં જોનારા
વ્યમિની જોવાની ખૂબી હોય છે કે તે ગ્લાસ અડધો ભરેલો છે એ જુ વે છે કે અડધો ખાલી છે તે.. સારી બાજુ જોવી તે
આપણા હાથિાાં છે. હાં િેશા બીજાના દોિ જોવા એના કરતા તો વ્યમિ જેવી છે તેવો તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.
આધ્યાજિક ગરુ શ્રી શ્રી રજવ શુંકર મહારાજ પણ તેમની જ્ઞાન ચચાટમાું કહે છે કે વ્યજક્ત, વસ્ત અને પજરજસ્થજત
જેવા છે તેવો તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સાથે સાથે તે એમ પણ કહે છે કે દર ેક ચચાટ આપણે પોતાને અનલક્ષીને
સાુંભળવી જોઈએ નજહ કે બીજાના દોષ ને અભાવ જોઈને.
એક નાની પણ િજાની વાત કહુ ાં તિને... િેટરો મસટીિાાં એક યુગલ રહે છે. બાંને બધી રીતે સુખી છે. છતાાં બાંને
વચ્ચે ફમરયાદો રહ્યા કરે છે. અાંતે એક મદવસ તેઓ નક્કી કરે છે કે આપણે એક ડાયરી લખીએ અને એક વિા પછી એ
ડાયરી એક બીજાને આપશુાં. ત્યાાં સુધી આપણે આપણા ગિાાં-અણગિા અને એકબીજા પ્રત્યેની ફમરયાદો આ ડાયરીિાાં
લખીશુાં. બરાબર એક વિા પછી બાંને સાથે બેસે છે અને ડાયરી એકબીજાને આપે છે. સૌ પ્રથિ પમત એ ડાયરી વાાંચે છે.
જેિાાં ઘણી બધી ફમરયાદો છે. જેિ કે િોડા આવ્યા, ફરવા ન લઈ ગયા, જન્િમદવસ ભૂલી ગયા વગેર ે વગેર .ે પમત જરા
પણ મવચમલત થયા વગર બધુાં વાાંચે છે. પછી પત્નીનો વારો આવે છે અને તે ડાયરી ખોલે છે તો પહેલુાં પાનુાં કોરાં , બીજુાં
પાનુાં કોરાં , ત્રીજુાં પાનુાં પણ કોરાં , આખી ડાયરી ખાલી છે. અને છેલ્ લા પાના પર િાત્ર એટલુાં લખેલુાં છે કે તારા કોઇ દોિ
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નથી એવુાં નથી પરાં તુ આપણો પ્રેિ વધુ મકાં િતી છે. હુ ાં તો િાત્ર એટલુાં જ લખુાં છુાં કે હુ ાં તો તને ખૂબ જ પ્રેિ કરાં છુાં. પત્નીની
આાંખિાાંથી દળ દળ આાંસુ નીકળી આવે છે અને દોિ ઉપર પ્રેિનો મવજય થાય છે. એટલે જ કહેવાય છે ને,

"અહું કાર વ્યજક્તથી મોટો હોય તો સબુંધ ગમાવવો પડે.
જો સબુંધ સાચવવો હોય, તો વ્યજક્તના દોષ ભૂલાવવા પડે".
આ તો થઈ એક સબાંધની વાત, પરાં તુ દરેક સબાંધને જોવાની આપણી દૃમષ્ટ કે વી હોવી જોઈએ! જેિ એક "િા"
પોતાના બાળકના ગુણ-અવગુણ બાંને સાથે અપનાવે છે તે તેના બાળકનો વાાંક હોય તો તેને વારાં વાર ટોક્યા વગર તેની
ખાિીઓ ને દૂ ર કરી તેને આગળ વધારે છે. િાાં નો દૃમષ્ટકોણ હાં િેશા કરણાસભર હોય છે. તેવી જ રીતે આપણને સાિે
વાળી વ્યમિિાાં દોિ દે ખાય તો પણ તેના ઉપર કરણાનો ભાવ રાખી, ઉદારતાનો ભાવ રાખી તેનો વાાંક કાઢ્યા વગર
તેના ગુણ જોવાની કોમશશ કરવી જોઈએ કે િ કે દોિ કોનાિાાં નથી!? જેિ મસક્કાની બે બાજુ છે તેવી જ રીતે દરેક
વ્યમિિાાં ગુણ અને અવગુણ બાંને હોય છે.
િહાભારતનુાં યુદ્ થયુાં, એિાાં વાાંક કોનો!? શ્રી રાિ ભગવાનને ચૌદ વિાનો વનવાસ થયો. એિાાં વાાંક કોનો!?
િહાદે વે મવિના લયાલા પીધા, એિાાં વાાંક કોનો!? જો ઈશ્વરે પણ કોઈનો વાાંક કાઢ્યા વગર પમરમસ્થમતનો સ્વીકાર કયો
અને સાિનો કયો તો આપણે કોઈનો વાાંક કાઢ્વા વાળા કોણ??
આપણે હાં િેશા આપણા સબાંધ સાચવવા અને તેને ગાઢ્ અને િજબૂત બનાવવા વાાંક જોવાને બદલે બધાિાાં
ગુણ જોશુાં તો સબાંધ ખીલી ઉઠશે.
છેલ્ લે િાત્ર એટલુાં જ..

સુંબુંધની ફરી માવજત કરીએ આજે
ચાલ "વાુંક" વાળી ગાુંઠ સલજાવીએ
આજે ના તારો વાુંક ના મારો વાુંક
ચાલ, એક અનોખો રસ્તો બનાવીએ આજે
લાગણીનો છાયો હશે અને પ્રેમના ફલ
ૂ
ચાલ, એક નવા સફરની શરૂઆત કરીએ આજે.
Email id: - thackerkd@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

વાુંકનું પજરણામ
'વાુંક’ સાદી ભાિાિાાં બોલાતો ખૂબ જ પ્રચમલત શબ્દ છે . તો ફિ બે અક્ષરનો પરાં તુ ઘણી વખત આ શબ્દના
લીધે બે મદવસ, બે િમહના, બે વિા, બે દશકા, કે બે સાંબાંધો મનજીવ બની જતા હોય છે. સાિાન્ય િાણસની સહજ પ્રકૃ મત
જો બીજાિાાં સાર શોધવાની હોય તો તે વૃમદ્ની સાથે-સાથે સિૃમદ્ પણ પાિે છે અને જો બીજાની ભૂલો, બીજાની
નબળાઈઓ કે બીજાના વાાંક શોધવાની પ્રકૃ મત હોય તો તે િાણસ વૃદ્ તો થાય પરાં તુ વૈચામરક રીતે અને િાનમસક રીતે
જીણા થતો જાય છે. ઘણી વખત એવા અનેક દાખલાઓ ઇમતહાસના પૃષ્ઠો ઉપર સાિે આવે છે કે બહારથી જાજરિાન
દે ખાતા વ્યમિ સિયાાંતરે જજામરત સામબત થતા હોય છે અને યોગ્ય મદશા અને યોગ્ય વાતાવરણ િળે તો મવપરીત
ઉદાહરણો પણ ઇમતહાસના પૃષ્ઠોિાાં અાંમકત છે.
'સજાનહાર'ના િાધ્યિથી દર અાંકિાાં કાં ઈક ને કાં ઈક નવા શબ્દો ઉપર મચાંતન, િનન, લેખન અને વાાંચન આત્મિાંથન
િાટે પ્રેર ે અને આત્મસાંયિ શીખવે એ જ 'સજાનહાર' ની સાચી ફળશ્રુમત ગણાય. બીજાના વાાંક િાટે વકીલ બનતો
વ્યમિ ખૂબ સહજતાથી પોતાની આત્મમનરીક્ષણની વાત આવે ત્યારે પોતે જ જજ બની જતો હોય છે. આ 'વાાંક'
પોતાના િાટે અને વહાલ બીજાના િાટે વ્યાપક બને તો સિગ્ર ભાવજગત 'વુહાન' બનતા અટકે અને 'વાાંક' ના બદલે
વ્હાલ અને મવશ્વાસ વ્યાપક બને તેવા મવચારબીજ સાથે વાંદન...
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ક્ાુંક હશે વાુંક

પષ્પા જકશોર ગાલા – ખાર
એક બાજુ ચીસ છે , બીજી બાજુ વાાંસળી છે , એ બાંને િેં સાાંભળી છે. એ જ િારો વાાંક છે. વાાંક, ભૂલ, અપરાધ,
દોિ, ક્ષમત, ખાિી, ચુાંક, વગેર ે વગેર ે સિાનાથીના શબ્દો વાાંક સાથે જોડાયેલા છે. એિાાંના કોઈ નાના છે તો કોઈ િોટા
છે, તો કોઈ ભયાંકર પણ છે , આજે આપણે વાત કરવી છે વાાંક મવશે જે ઘણીવાર હોય પણ અને ઘણી વાર ન પણ હોય,
ઘણીવાર આપણને દે ખાય, ઘણીવાર ન પણ દે ખાય, ઘણી વાર શીખ રૂપ હોય અને ઘણીવાર નુકસાનકારક પણ હોય.
આપણાિાાં એક કહેવત છે , "પાડાના વાુંકે પખાલીને ડામ" અને "કરડે માુંકડ અને માર ખાય ખાટલો" જે
હિણાાં કોરોના વાયરસ એ સત્ય કરી બતાવ્યુાં છે કે "પાસપોટા વાળાનો વાાંક અને રાશનકાડા વાળાએ ભોગવ્યો" અથાાત:
આ કોરોનાનો રોગ ચાયનાની દે ન છે. જે લોકો ફોરેનથી આવ્યા એિણે આ વાઇરસ ફે લાવ્યુાં અને ભારતે વગર વાાંકે
ભોગવ્યુાં અને હા, lockdown એક-બે મદવસ નહીાં બબ્બે િમહના આવ્યુાં તો એિાાં પહેલા પીસાયા િજદુ ર વગા પછી
પીસાયા િધ્યિ વગા અને પાછળ વારો આવશે િોટા ઉદ્યોગપમત અને મબઝનેસિેનનો. આિાાંથી કોઈ બચવાનુાં નથી
એટલે આવા અિુક વાાંકો એવા પણ હોય છે , જે કયાા વગર ભોગવવા પડતા હોય છે જે આપણી મજાં દગીનો ભાગ છે.
નાના બાળકને ભણતરનો ભાર એિાાં બાળકનો શુાં વાાંક? વ્યસનોના રવાડે ચડી જતા િાણસો અને પમરવારને
પાયિાલ કરી નાખતા લોકો, એિાાં પમરવારનો શુાં વાાંક? દહેજના દૂિણિાાં કન્યાને જીવતી સળગાવે એિાાં, કન્યાનો શુાં
વાાંક? કોઈ સ્ત્રી પર નરાધિો બળાત્કાર કરીને જીવનભરની પીડા આપે, એિાાં સ્ત્રીનો શુાં વાાંક? મબલ્ડરો ઝુ ાં પડપટ્ટી તોડી
નાખે, બાળી નાખે, ગરીબોની િાલહામન અને જાનહામન કરે, એિાાં ગરીબોનો શુાં વાાંક? બાળક ન થાય એિાાં સ્ત્રીનો શુાં
વાાંક? અને થાય તો, દીકરો ન અવતરે એિાાં સ્ત્રીનો શુાં વાાંક?
એક સ્ત્રી મવધવા બને તો અિાંગળ થઈ જાય અને એને સારા પ્રસાંગોિાાં સાિેલ ન કરે, અરે! એક ઘરની બેન કે
દીકરીને પૂજતા હોય અને જો એ મવધવા થાય તો એના હાથે કરેલા કાયો સારા પ્રસાંગને બગાડે નમહ એટલે દૂ ર રાખે.
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આ સ્ત્રી, દીકરી કે બેન મવધવા થઇ એિાાં એનો શુાં વાાંક? ધિાના િાગે આગળ વધે અને પમરવારિાાં, પત્ની-બાળકો
અથવા પમત-બાળકો હોય એવા લોકો આત્મકલ્યાણ કરવા સાંસાર છોડી સાંયિ અાંમગકાર કરી લે એિાાં પમરવારનો શુાં
વાાંક? અને જ્યારે લક્ષ્િણ ચૌદ વિા વનવાસ રાિની સાથે નીકળી પડ્યા ત્યારે ઉમિાલા એ પણ કહ્યુાં કે હુ ાં ૧૪ વિા એકલી
મવતાવુાં એિાાં િારો શુાં વાાંક? આવા ઘણા બધા વાાંકો હોય એની સજા વગર વાાંકે ભોગવવી પડતી હોય છે.
િા ને પોતાના સાંતાનનો વાાંક જલ્દીથી દે ખાય નહીાં, કારણ કે એની આાંખિાાં અિી ભરેલા હોય છે . નાનો ટચકો:
એક બાળક વરસાદની ઋતુિાાં બહારથી પલળીને ઘરે આવ્યો. ત્યારે એના મપતાએ િીઠો ઠપકો આલયો કે ભાન નથી
પડતી વરસાદની ઋતુિાાં છત્રી નથી લઈ જતો. એટલાિાાં બહેન આવી અને કહે તારે વરસાદની ઋતુિાાં કાિ વગર
બહાર જવાની જરૂર શુાં હતી? એટલાિાાં એની િમ્િી અાંદરથી ટુ વાલ લઈને આવી અને એને ફરતે વીાંટાળી ખોળાિાાં
લઇ અને એટલુાં બોલીને એણે વરસાદનો વાાંક કાઢ્યો, 'વરસાદને ખબર નથી પડતી કે િારો દીકરો ઘરે આવી જાય
પછી વરસુાં' અથાાત: િા ને સાંતાનનો વાાંક જલ્દી ન દે ખાય પરાં તુ જ્યાાં નુકસાનકારક હોય ત્યારે સાંતાનોના વાાંક પણ
દે ખાવા જોઈએ અને સિજાવવા જોઈએ. ન સિજે તો થોડી સજા પણ કરવી જોઈએ. એનાથી બાળક કુ સાંગે નહીાં ચડે
અને દીકરી પણ કોઈ રોમિયો પાછળ મદવાની નહીાં થાય. સાંસારિાાં પણ દીકરીનો વાાંક દે ખાય તો એને પ્રોત્સાહન
આપી એનો સાંસાર ન બગાડવો જોઈએ. એને મહત મશક્ષા આપવી જોઈએ.
ઘણી જગ્યાએ જેિ કે પમરવારિાાં, સાંબાંધોિાાં, લયારિાાં કે પછી ધાંધાિાાં જ્યાાં આપણો વાાંક ન હોવા છતાાં પણ
સાિેની વ્યમિ આપણને કાાંઈ પણ બોલે તો આપણે િૌન ધારણ કરીએ, એિાાં જ આપણી સિજદારી હોય છે. કારણ
કે આપણે વાતાવરણને બગાડવા નથી દે વુાં અને ઘણી જગ્યાએ વાાંક ન હોવા છતાાં પણ 'Sorry' બોલી અથવા 'Let go'
કરી લઈ અને સાંબાંધ બચાવી લઈએ. પરાં તુ એક વાત યાદ રાખવી કે કોઈપણ જગ્યાએ તિે એકવાર અથવા બે વાર
સ્વીકારી લો પરાં તુ જો વારે ઘડીએ થાય તો ત્રીજી વાર ચલાવી ન લેવુાં અને જો તિે ત્રીજીવાર ચલાવી લીધુાં અને તકલીફો
વધી પછી એ આપણો વાાંક છે . સાિે વાળાનો નહીાં એ ક્યારેય ભૂલવુાં જોઈએ નહીાં, કારણ કે ડાળી ને વેંઢ્ારતા વખતે
ઝાડ ને પણ ખબર નથી હોતી કે આજ ડાળી એક મદવસ કુ હાડીનો હાથો બની ને અિારાં જ મનકાં દન કાઢ્શે િાટે
સાંબાંધો સાચવવા ક્યારેક ઝુ ાંકવુાં ખોટુાં નથી પણ વારેઘડીએ ઝૂ કીને 'Sorry' બોલવાથી આપણે આપણુાં િહત્વ અને
આત્મમવશ્વાસ બાંને ગુિાવીએ છીએ. એ ક્યારેય ભૂલવુાં જોઈએ નહીાં. કારણ કે આપણા િાટે કોણ િહત્વનુાં છે એ નહીાં
પરાં તુ આપણે કોના િાટે િહત્વના છીએ એ જરૂરી છે . જો આપણે િહત્ત્વના હશુાં તો એ આપણો વાાંક નહીાં જુ એ અને
જો આપણે િહત્ત્વના નહીાં હોય એ તો નાની-નાની વાતોિાાં વાાંક દે ખાડશે અને આાંખ દે ખાડશે.
કોઈ ને દગો થાય ત્યારે એને વગર વાાંકે સજા િળે છે અને દગા, પ્રેિના જ હોય એવુાં નથી, સાંબાંધોિાાં થાય,
ધાંધાિા થાય, મિલકતોિાાં થાય, પમત-પત્નીિાાં થાય, દોસ્તીિાાં થાય એવી ઘણી જગ્યાઓિાાં થાય અને એ દગો તિે
જ્યારે વધારે મવશ્વાસ રાખો ત્યારે જ થાય છે અને વગર વાાંકે સજા ભોગવવી પડે છે. ઘણી વખત આપણે પણ સાિે
જઈને વાાંક વહોરી લેતા હોઈએ છીએ કે " આ બેલ મજે માર" જેિ કે કાાંટો આપણને વાગે છે ત્યારે વાાંક કાાંટાનો નથી
હોતો એ વાાંક તો આપણો જ હોય છે.
કારણ કે કાાંટો તો એની જગ્યાએ હતો. આપણે સાિે ચાલીને એના પર પગ િૂક્યો. એવી જ રીતે ઘણીવાર
આપણે કોઈના ઝઘડાિાાં વચ્ચે પડીએ અને આપણે ગુનેગાર થઈ જઈએ. ઘણીવાર સાંસ્થાઓના અને ધામિાક કાયો
કરવા જતા પણ િુશ્કે લી આવી જાય છે. Smoke કરતા વ્યમિઓ સાથે રહેતા બીિારી વહોરી લઈએ છીએ, junk
food ખાઈ ને તમબયતને બગાડીએ છીએ. દે ખાડો કરવા દે વાદાર બનીએ છીએ. એવા ઘણા બધા વાાંકો છે , જેનાથી
આપણે બચી શકીએ છીએ કારણ કે આિાાં આપણો વાાંક હોય છે.
ઘણાાં િાણસોને પોતાના વાાંક દે ખાય જ નહીાં. એને સાિે વાળાનો જ વાાંક દે ખાય. જેિ કમવ દલપતરાયની
કમવતાિાાં ઊાંટને બધાના અાંગ વાાંકા દે ખાય છે . ત્યારે મશયાળ બોલ્યુાં કે ઊાંટભાઈ, બધાના તો એક એક અાંગ વાાંકા છે ,
પણ તિારા તો અઢ્ારે અાંગ વાાંકા છે . તો અિુક લોકો આ ઊાંટભાઈ જેવા હોય છે . જે પોતાના ઘરની છત પર જઈને
ઊભા રહે, ને એને આખુાં ગાિ તો દે ખાય પણ પોતાનુાં ઘર ન દે ખાય. એના જેવુાં છે. એ વ્યમિ ડુ બે તો પાણીનો દોિ
કાઢ્ે છે. પડે તો પથ્થર નો દોિ કાઢ્ે છે અને કાાંઈ ન કરી શકે એટલે છેલ્ લે નસીબને દોિ કાઢ્ે છે પણ એને પોતાનો
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વાાંક ક્યારેય ન દે ખાય. એવા લોકોના તિે િહેિાન બનીને જશો તો વહેલા જશો તો કહેશે, 'જલ્દી આવી ગયા' અને
િોડા જશો તો કહેશે, 'િોડુાં થયુાં?' આવા વ્યમિઓને વાાંક કાઢ્વા િાટે પમરમસ્થમતની ક્યાાં જરૂર છે.
અિુક વાાંક િજબુરીથી કરવા પડે છે. જેિ કે તિને તિારો સાંસાર પણ વ્હાલો છે , પમરવારને ગુિાવવા નથી
િાાંગતા અને તિારા જીવનિાાં કોઈ વ્યમિનુ આવવુાં. એ પણ એટલો જ વ્હાલો છે. તો તિે કોઈને પણ ગુિાવવા ન
િાાંગતા હો ત્યારે તિારાથી નાના-િોટા વાાંક થઈ જાય અને તિને દે ખાય અને ડાં ખે પણ એ તિારી િજબૂરી હોય, અને
કોઈ વ્યમિ ગિી જાય તો વાાંક આાંખનો કે મદલનો એ નક્કી કરવુાં િુશ્કે લ છે , કારણ કે મજાં દગીના થોડાાં મદવસો પોતાના
િાટે જીવી લીધા તો શુાં વાાંક છે ? કોઈને પ્રેિ કરવો એ વાાંક નથી પણ અિુક વાાંક વ્યમિઓ નક્કી કરતા હોય છે. જેિાાં
આપણો નાંબર પણ લાગી જતો હોય છે.
લયાર કરતા વ્યમિઓના જીવનિાાં પણ ક્યારેક તકરાર ઉભી થાય તો એિને એિની જીદને હાવી ન થવા દે વી
જોઈએ. વાાંક તારો હતો કે વાત િારો હતો નહીાં પરાં તુ સાંબાંધ આપણો છે એ ક્યારેય ન ભૂલવુાં જોઈએ. એક વ્યમિનો
કદાચ વાાંક હોય તો શુાં બીજો વ્યમિ એને િાફ ન કરી શકે ? જરૂર કરી શકે અને આ સ્લોગન થી ફરીથી િાફ કરે..

"ના વાુંક તારો હતો,
ના વાુંક મારો હતો,
આ તો વચ્ચે થોડું વાવાઝોડું આવ્યું
અને ધૂળ ઊડી,
હવે આવશે મેહલો અને ભીુંજાશું ભીતર.
અાંતિાાં
"જેવા ભાવ એવા શબ્દો, પજરજસ્થજતને થઈ અનકૂ ળ, જો લખ્યું દદટ ભયું કવન, જબચારી લેખીની નો શું વાુંક?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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વાુંકની કબલાત

ચુંદ્રેશભાઈ પાર ેખ – ઘાટકોપર
ડૂ બે તો પાણીનો વાુંક કાઢે ... પડે તો પથ્થરનો વાુંક કાઢે ...
માણસ પણ ખરો છે સાહેબ, કાં ઈ કરી ના શકે તો નસીબનો વાાંક કાઢ્ે છે. િાણસ મશયાળ જેવો ચાલાક પ્રાણી
છે. જ્યારે જ્યારે તે ભૂલ કરે છે , ત્યારે તે પકડાઈ જાય તો દોિનો ટોપલો બીજા ઉપર નાખી દે છે. તેને ક્યારેય પોતાનો
વાાંક દે ખાતો જ નથી. તેને દે ખાય તો પણ તે સ્વીકારવા તૈયાર થતો નથી. િાણસ અહાં કારી પ્રાણી છે અને તેના લીધે જ
તે ભૂલ કબૂલ કરવાિાાં નાનપ સિજે છે.
મિત્રો, તિે સિાજિાાં જોતા હશો કે િાણસ પોતાને હાં િેશા સવાગુણ સાંપન્ન સિજે છે. તેથી પમરવારિાાં
પોતાનાથી કાાંઈ ભૂલ થાય તેનો દોિનો ટોપલો બીજા ઉપર નાખી દે છે. રસોઈ ઘરકાિિાાં વહુ થી ભૂલ થાય ત્યારે સાસુ
પર નાખી દે છે અને જ્યારે સાસુથી ભૂલ થાય ત્યારે વહુ ની ઉપર દોિ બતાવી દે શે. તેવી જ રીતે ઓમફસિાાં કાં ઈ ભૂલ
થાય તો શેઠ ક્યારે પોતાનો વાાંક કબૂલ કરતા નથી અને કિાચારીને દોિી ઠે રવે છે.
અહીાં એટલુાં જ કહેવાનુાં િન થાય કે વાાંક કોઈનો પણ હોય નુકસાન તો તિારાં પોતાનુાં જ થવાનુાં છે. જે િાણસ
પોતાનો વાાંક સ્વીકારે છે અને આાંતરિમષ્ટ કરી ને દોિને ને જોતો થાય અને દોિને અવગુણોને સુધારી આગળ વધે તો
જરૂર િહાન બની શકે .
ઈમતહાસિાાં િમષ્ટ કરશો તો િહાન િાણસે પોતાની ભૂલોને સ્વીકારીને જાહેરિાાં કબૂલ કરી છે. આપણા
રાષ્ટર મપતા િહાત્મા ગાાંધીએ પોતાની આત્મકથાિાાં પોતાના અનેક દોિો બતાવી આ વાતનો સ્વીકાર કયો છે અને તેથી
જ તેઓના હૃદયિાાંથી અવગુણો નીકળતા ગયા. અનેક ગુણોનો સાંચાર થયો. જૈન ધિાિાાં તો આત્મિાંથનને ઘણુાં િહત્વ
આપવાિાાં આવ્યુાં છે. શરીર અને આત્માને િમલનતાથી બચાવવા િાટે તેિાાંથી દોિ કાઢ્વા બહુ જરૂરી છે અને તેથી
આત્મિાંથનથી અવગુણોને સ્વીકારીને તેને ઓછા કરવાના. આ રીતે તિે આત્માને શુદ્ કરી શકશો. શુદ્ થયેલુાં િન
શાાંત પડશે અને તિને પરિાત્મા તરફ લઈ જશે. એિ ભગવાન િહાવીરે કહ્યુાં છે.
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ભગવાન શ્રીકૃ ષ્ણે પણ ગીતાિાાં ગુણો અને અવગુણોનો વણાન કયુું છે. અવગુણોની મનવૃમિ અને સદગુણોની
વૃમદ્ એ િાનવ જીવનનુાં કતાવ્ ય છે. વાાંક કબૂલ કરવો કે ભૂલને સ્વીકારી લેવી એ કાયરતાની મનશાની નથી પણ એ
વીરતાની મનશાની છે. જે િાણસ ભૂલ કરતો નથી તે સારી રીતે મજાં દગી જીવવા સાથે પ્રગમત કરી શકતો નથી. જીવન
જીવવાની સાથે ભૂલો થતી રહે છે. તેિાાંથી અવનવુાં શીખીને િાણસ નવી ઊાંચાઈ તરફ જઈ શકે છે . ભૂલ કરવીએ
િાણસ હોવાનો ગુણ છે અને તેનો સ્વીકાર કરવાથી મવશ્વાસનુાં સજાન થાય છે.
કે ટલીક નાની-નાની ભૂલો િાણસને પજવતી હોય છે . િાણસે ભૂલ કરતા ડરવુાં જોઈએ નહીાં, કારણ કે કે ટલીક
ભૂલો થાય ત્યારે જીવન જીવવાનો નવો વળાાંક િળે છે. તેનાથી પ્રગમતના મકનારા તરફ જઈ શકાય છે.
જે િાણસે િહાન મસમધ્ધ હાાંસલ કરી હોય, તેની જીવન અનુિિમણકા તપાસ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે
છે કે એ િાણસે કે વી કે વી ભૂલો કરી કે વી મસમદ્ પ્રાપ્ત કરી છે!! સફળ થનારા િાણસોએ ભૂલો કરીને મવકાસના રસ્તા
શોધ્યા છે. ભૂલ નાિનુાં તત્ત્વ એવુાં છે કે િાણસનાાં જીવનિાાં બધી રીતે ખાિી સુધારવાનો અવકાશ આપે છે. ભૂલો કરીએ
ત્યારે આપણને આપણી અાંદર ચાલતા મવચારોને તપાસવાનો િોકો િળે છે. જીવન સુવણાિય બને છે અને જીવન
મવશ્વાસથી ભરાઈ જાય છે.
ભૂલો કરનારા માણસો દજનયામાું બહું મોટું સજટ ન કર ે છે .
ભારત અને પમિિના દે શોનાાં યુવાનોિાાં ઘણો તફાવત છે. ઈાંગ્લેન્ડ, અિેમરકા જેવા દે શોિાાં નોકરી બાબતે
યુવાનોને પહેલી તક આપવાિાાં આવે છે. પમિિના દે શોના યુવાનોિાાં ભૂલ કરવાની મહાં િત છે. ભૂલ કરશે, પ્રયોગ કરશે
અને નવુાં નવુાં જાણીને ભૂલો સુધારીને િહેનતુ િાણસ બનશે. જીવનિાાં સાહસ કરીને એક િાાંમતકારી મવચારનુાં બીજ
રોપશે. આપણે ત્યાાં અલગ પમરમસ્થમત છે. સાિાન્ય િાણસથી િાાંડીને િોટી કાં પનીના અમધકારી પણ ભૂલોને છુપાવશે ,
ઘણી વખત આપણે ભૂલો કરતા હોવા છતાાં સ્વીકારવાની વાત તો દૂ ર રહી પણ ભૂલને છૂપાવીએ છીએ. આ બધુાં
િાણસની પ્રગમત અટકાવી દે છે , ભૂલ સ્વીકારવી એ બહાદુ રી છે , તે જીવનની મનખાલસતાનો ઉિિ ગુણ છે.
Email id: - parekhcj@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

જૂન - ૨૦૨૦

www.sarjanhar.com
43

ુ રાતી માસસક” ||
|| “સર્જનહાર ગજ

જૂન - ૨૦૨૦

www.sarjanhar.com
44

ુ રાતી માસસક” ||
|| “સર્જનહાર ગજ

કોણ કહેશે કોનો વાુંક?

હીના સોની – ભજ
કહેનાર ે નથી કયો કોઈ જદવસ કાુંઇ વાુંક ?
રામાયણ અને મહાભારતની રચનાનું કારણ છે એક વાુંક!!
કૈ કે યી અને િાંથરા જેવા પાત્રોના વાાંક થકી જ રાિ સીતા અને લક્ષ્િણને દુ ઃખ ભોગવવુાં પડયુાં હતુાં અને
રાિાયણની રચના થઈ. દુ યોધન અને દુ શાસને િૌપદીના મચર હરણ કયાા તેથી તેના વાાંક થકી જ િહાભારતની રચના
થઈ.
વાાંક થવાથી દુષ્કિોનુાં સાંચય થાય છે. વાાંક થકી ગુનો થાય છે અને ગુના થકી વાાંક થાય છે. વાાંક અને ગુ નો
એકબીજાના પૂરક છે. તેથી ગુનાને રોકવા િાટે વાાંક ઉપર પ્રમતબાંધ િૂકવો જરૂરી છે. જ્યારે દરેક વ્યમિ પોતાનો જ
વાાંક સુધારવા તૈયાર થશે ત્યારે ઘણા જ ગુનાઓ ઓછા થવા લાગશે. વાાંકની શરૂઆત ઘરથી પમરવાર, પમરવારથી
કુ ટુાંબ, કુ ટુાંબથી સિસ્ત સિાજ સુધી ફે લાય છે. વ્યમિ પોતાને શમિશાળી સામબત કરવા િાટે ઘણાાં જ વાાંક કરતો
હોય છે .
િનુષ્યને પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા િાટે કોઈપણ પ્રકારની વાત કરવા િાટે તૈયાર થઈ જાય. ભલે પછી અસક્ષિ
વ્યમિ ઉપર અત્યાચાર કરીને પણ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. જેને આપણે વાાંક ગણી શકીએ છીએ, એટલે વાાંક થવાનુાં
એક કારણ આપણે વ્યમિની તીવ્ર ઈચ્છા પણ ગણી શકીએ.
વાાંક સતત થતા રહેવાથી વ્યમિ ઉપરનો મવશ્વાસ રહેતો નથી. તેથી વાાંક એ અમવશ્વાસનુાં સ્વરૂપ પણ કહી
શકાય છે.
જેિ ગુનાની સજા હોય તેિ વાાંક કયાાની પણ સજા હોય, પણ એિાાં વ્યમિને પુછવાિાાં આવે છે કે તે જાણી
જોઈને વાાંક કયો છે કે અજાણતાાં? અને એની સજા િાફ પણ કરાય છે. તેથી વાાંકને િાફી િળી શકે છે.
દરેક વ્યમિ એ આશા રાખીને બેઠો હોય કે સાિેનો વ્યમિ વાાંક િારો છે એવી સ્વીકૃ મત કરે પણ સાંબાંધોિાાં ,
વ્યવહારોિાાં, પમરવારોિાાં કે સિાજિાાં આવુાં જોવા ઓછુાં િળે છે .... કે િ કે વાાંક કરવો સહેલો છે પણ સ્વીકારવો અઘરો
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હોય છે. જો વ્યમિ પોતાનો વાાંક સ્વીકારી લે તો વ્યમિ ગુનેગાર થઈ જાય છે અને ગુનેગાર િાટે તો સજા હોય. સજા
િાટે વ્યમિ ક્યારેય તૈયાર હોતી નથી તેથી જલ્દી થી પોતાનો વાાંક કબુલ કરતો નથી.
"વાાંક" ને હુ ાં તિારી સિક્ષ પાંમિઓ દ્વારા રજૂ કરાં છુાં

કોણ કહેશે કોનો વાુંક? જીવ તરસ્યો આખી જજું દગી,
સાુંભળવા એ સાદ, ફક્ત કહી દે એકવાર... કે
મારો જ વાુંક ! મારો જ વાુંક...!
સાત ફે રાના જવશ્વાસે,પામવા આવી પ્યાર,
જવશ્વાસ રાખ્યો જેના પર અપરું પાર,
રક્ષણહાર જ બન્યો ભક્ષણહાર! ન પામ્યો પ્યાર,
ત્યાર ે જીવનસુંજગનીનો શું વાુંક?
દામ્પત્ય જીવન હણાયું,પુંખીઓ થયા જદાું, માળા થયા જદાું...!
જન્મ્યા જે અુંશો પ્રેમના, એ વુંશો નો શું વાુંક?
ફાટા પડતા જીવનના,ન રહ્યું ક્ાુંય નાક,
ફક્ત કહી દે કે , મારો જ છે વાુંક, મારો જ છે વાુંક!
સુંબુંધની સુંપજત્ત મૂકી, સવણટ માટે લડયાું..
ભાઈ મટી બન્યા દશ્મન, કોસતી માતા કખને,
દીકરા દાનવ જેમ લડયાું..! માતા ના આુંસ લૂછતાું પણ,
ના બોલ્યા દીકરા.. કે હે માું, અમારો જ વાુંક, અમારો જ વાુંક!
વુંશ વેલાની અપેક્ષા એ જપતા માુંગે પત્ર..
એ જ લોહીનો સુંબુંધ કર ે જપતા નું અપમાન..
કોણ કહેશે કોનો વાુંક? એ માગનાર જપતા નો કે ઈશ્વર નો?
ત્યાર ે એ જ માતા જપતા કહેતા જ
અમારો જ વાુંક પ્રભ, અમારો જ વાુંક!
જતરસ્કાર સહે સાસજરયાુંનો, અપમાનની પરાકાષ્ઠાનો,
ત્યાર ે દોડતી... દીકરી આશરો શોધતી જાતી... સગી જનેતા પાસે.
ત્યાર ે
જનેતા સમજાવતી વારસો સુંસ્કાર નો..
જપયરથી ડોલી ઊઠે દીકરી... અથી નહી...!
ત્યાર ે હે ઈશ્વર, એ દીકરી નો શું વાુંક? એ દીકરીનો શું વાુંક?
દુઃખના ભૂકુંપ,પીડાની સનામી, અજવશ્વાસ નો વાયરસ,
બધું સહી ને પણ મારતી ઈચ્છા મારી, એક જ આશે,એક જ જવશ્વાસે,
એક તો જદવસ એવો આવશે, જ્યાર ે એ કહેશે,
મારો જ વાુંક! મારો જ વાુંક!
Email id.: -hsoni6865@gmail.com
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જહમાુંશભાઈ ઠક્કર

યોગેશભાઇ લાખાણી

જહું મતભાઈ સોમૈયા

આજવન ઠક્કર

મેહલભાઈ ઠક્કર

ધવલભાઈ મજીઠીયા

દશટકભાઈ દત્તાણી

રઘવુંશી હીર ઓનલાઈન કવીઝનું અત્યુંત સફળતાપૂવટક સમાપન...
રઘવુંશીઓના ઉત્કષટ માટે અમદાવાદના જશક્ષણજવદ અને યવાનોના પ્રેરણાસ્ત્રોત શ્રી જહમાુંશભાઈ ઠક્કર
જેઓ અનેક જ્ઞાજત સુંસ્થાઓ સાથે સુંકળાયેલા છે . તેઓ એ લોકડાઉનનો અને ટે કનોલોજી નો સદૂ્ ઉપયોગ કરીને
રઘુવાંશીઓને સાંગમઠત કયાા. તેઓ એક અનોખી online મક્વઝનુાં આયોજન કયુું. જેિાાં Whatsapp ના િાધ્યિ દ્વારા
એક સાંગઠન ઉભુાં કરી દે શ અને મવદે શિાાંથી મવમવધ ગ્રુપ લીડરના િાધ્યિથી એાંસીથી પણ વધારે ગ્રુપિાાં એકસાથે - એક
સિયે તારીખ 2 િે શમનવારના રોજ સાાંજ ે ૪ થી ૬ કલાક દરમિયાન રઘવુંશી હીર ઓનલાઈન જિઝ યોજાઇ.
આ સ્પધાાિાાં હજારો પમરવારોએ એકસાથે રઘુવાંશના ગૌરવવાંતા ઈમતહાસ અને આધ્યામત્મક તથા સાિામજક
ધરોહરના પ્રણેતાઓના જીવનને જાણવાનો અને િાણવાનો અવસર િેળવ્યો. સોમશયલ િીમડયાિાાં ખૂબ જ સહજ જેવા
વોટ્સઅપના િાધ્યિથી આ સ્પધાા યોજાઇ હોવાથી પ્રશ્નોના તિાિ પ્રમતસ્પધીઓ દ્વારા અાંદાજે ૧૨ લાખ જેટલા રીલલાય
ફિ ૭૫ મિમનટના ટુાં કા ગાળાિાાં પ્રાપ્ત થયા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મવમવધ ગ્રુપોિાાંથી પસાંદગી પાિેલા કુ લ ૨૨૫ જેટલા
મવજેતા સભ્યો વચ્ચે સેમિફાઈનલ સ્પધાા ૧૦ િે, 2020 ના રોજ યોજાઈ હતી. સેમિફાઇનલ સ્પધાાિાાં મવજેતા બનેલા 9 સભ્યો
વચ્ચે ફાઈનલ સ્પધાા તારીખ 13 િે ના રોજ 5:00 કલાકે યોજાઇ જેિાાં અમદાવાદના મેહલ ઠક્કર, અુંજારથી ધવલ
મજીઠીયા, જામખુંભાળીયાથી દશટક દત્તાણી જવજેતા બન્યા અને પોતાની સૂઝબૂઝથી રઘવુંશી હીર તરીકે નું ગૌરવ
પ્રાપ્ત કયું. તિાિ મવજેતાઓને પ્રિાણપત્ર તથા ત્રણ િુખ્ ય મવજેતાઓને 2250/-, સેમિફાઇનલ રાઉન્ડના અન્ય મવજેતાઓને
રૂમપયા 1250 તથા પ્રથિ રાઉન્ડના મવજેતાઓને રૂમપયા 500 તથા પ્રિાણપત્ર અપાયા હતા.
આ આયોજનિાાં િળે લ અમદ્વતીય સફળતા બદલ સૌ સિાજ શ્રેષ્ઠીઓએ અને જ્ઞામતપ્રેિીઓએ નવી પેઢ્ીની આ
મવચારધારાને ખૂબ અમભનાંદન પાઠવ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ સ્પધાાિાાં અમદાવાદ, ગાુંધીનગર, બાવળા, જવરમગામ,
સરત, વડોદરા, આણુંદ તથા કચ્છમાુંથી ભચાઉ, રાપર, અુંજાર, ભૂજ, આજદપર, ગાુંધીધામ, માધાપર, ઉત્તર ગજરાતમાુંથી
ડીસા, હારીજ, પાટણ, પાલનપર, રાધનપર, ડીસા, સૌરાષ્ટ્રમાુંથી ચોટીલા, પોરબુંદર, ભાવનગર, ધાુંગધ્રા, સર ેન્દ્રનગર,
રાજકોટ, જવરમગામ, ગોુંડલ, જૂ નાગઢ, કે શોદ ઉના, ગીર સોમનાથ, કોડીનાર, વેરાવળ, ધોરાજી, મોરબી, વાુંકાનેર,
જામનગર, દ્વારકા, મીઠાપર, જેતપર, જામખુંભાજળયા જેવા શહે રો ઉપરાુંત મહારાષ્ટ્ર, જવદભટ, મધ્ય ભારત, દજક્ષણ ભારત
તથા જવદે શમાું પણ યએઇ, અમેજરકા તથા આજિકામાુંથી પણ ખબ મોટી સુંખ્ યામાું સ્પધટકોએ ઉત્સાહભેર જોડાઇ આ
આયોજનને સફળ બનાવ્યું હતું. શ્રી મહિાાંશુભાઈ ઠક્કરે પણ તિાિ મવસ્તારિાાં જ્ઞામત ઉત્કિાની પ્રવૃમિ સાથે જોડાયેલા
મશક્ષણપ્રેિી વ્યમિઓને પોતપોતાના મવસ્તારિાાં આ પ્રકારની પ્રવૃમિઓ દ્વારા મવમવધ સાંસ્થાઓના િાધ્યિથી સતત જોડાયેલા
રાખવા પણ અનુરોધ કયો હતો. આ જ્ઞાનયજ્ઞિાાં મવમવધ િહાજનો તથા સિાજ શ્રેષ્ઠીઓએ મવજેતાઓને પુરસ્કૃ ત કરવા િાટે
અનુદાન જાહેર કયાા અને શ્રી લોહાણા િહાપમરિદના પૂવા પ્રિુખ શ્રી યોગેશભાઇ લાખાણી (અિદાવાદ) તેિજ શ્રી લોહાણા
િહાપમરિદના પૂવા િહાિાંત્રી શ્રી જહું મતભાઈ સોમૈયા (નવી િુાંબઈ) નુાં પણ બૌમદ્ક યોગદાન પ્રાપ્ત થયુાં. આ સ્પધાાની સફળતા
િાટે સાાંમદપનીથી પૂ. ભાઈશ્રી, કિીજલા પૂજ્ય ભાણસાહેબ ગાદીસ્થાનના મહું ત શ્રી જાનકીદાસજી મહારાજ, રાપર દમરયા
સ્થાનના િહાં ત શ્રી જત્રકાલદાસજી મહારાજ તથા ગઢ્શીશા, કચ્છથી પૂજ્ય ચુંદમાું ઉપરાાંત કચ્છથી ધારાસભ્ય સુ શ્રી ડો.
નીમાબેન આચાયટ તથા પોરબાંદરથી વમરષ્ઠ લેખક અને ઇમતહાસમવદૂ્ શ્રી નરોત્તમ પલાણે પણ પોતાનો રાજીપો વ્યિ કયો
હતો અને આયોજકો તેિજ આ સ્પધાાિાાં ભાગ લઈ રહેલ સભ્યોને શુભેચ્છા અને આશીવાાદ પાઠવ્યા હતા. શ્રી મહિાાંશુભાઈ ઠક્કરે
આ સ્પધાાની સફળતા િાટે દે શ-મવદે શિાાંથી સેતુ બનનાર તિાિ ગ્રુપ લીડર મિત્રો / વડીલો પ્રત્યે પણ આભારની લાગણી વ્યિ
કરી અમભનાંદન પાઠવ્યા છે .રઘુવાંશી હીર મક્વઝિાાં મવજેતાઓને તથા તેિાાં ભાગ લેનાર તિાિ રઘુવશ
ાં ીને સજટ નહાર પજરવાર
તરફથી ખબ ખબ શભેચ્છાઓ. શ્રી જહમાુંશભાઈ ઠક્કર તથા મહારાષ્ટ્રના ગ્રપ લીડર આજવન કનભાઈ ઠક્કર તથા તિાિ
ગ્રુપ લીડર જેઓ એ રઘુવશ
ાં ીઓને એકમત્રત કરવાનુાં ખૂબ ઉિદા કાયા કયુું છે તે સવે પણ અમભનાંદનને પાત્ર છે .
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રાજશ ભજવષ્ય

કે તન પોપટ – મલુંડ

મેષ (અ. લ. ઈ.) હાજર જવાબી પણ આપણી પ્રકૃ મત નથી પણ િોજ કરાવી શકશો. પામરવામરક ક્ષેત્રે સૌનો સહકાર
િળશે. વાતાવરણ સહજ બનવા ઉપયુિ બનશે. આમથાક ક્ષેત્રે ધાયાા પ્રિાણેની મસ્થમત પાિી શકશો. નવી
જવાબદારીઓ વધુ િહેનત કરાવશે તો વ્યવસાય કે સ્થાવર મિલકતના ક્ષેત્રે જરૂમરયાત અનુસાર મનણાય લેવા રહ્યા.
ઇમચ્છત પમરણાિો િાટે ઉતાવળા કે આકરા ના બનતા. ખાવા પીવા બાબતે સાંયિની અમનવાયાતા જાતે સિજો. સૌનો
સહકાર િેળવી શકશો.

વૃષભ (બ.વ.ઉ.) આપની હાજરી પ્રભાવી બની રહેશે તે િાટે શબ્દોના પડીકા બાાંધવાની જરૂર નમહ પડે. અમધકાર
િેળવવાની િાંછાથી અાંતર રાખજો.આમથાક બાબતે અકારણ ઉદાર બનવાનુાં યોગ્ય કારણ ન િળે તો સબુરી રાખજો.
તાંદુરસ્તીની મચાંતા ભલે ન હોય પણ બેદરકારી પણ નહીાં ચાલે. કાયાક્ષિતાનો સવોિિ ઉપયોગ કરી શકશો. આવનારો
સિય પામરવામરક જવાબદારીઓિાાં મવશેિતા લાવી શકશે. આદર, િાન િેળવવા પ્રયત્નો નહીાં કરવા પડે.

જમથન ( ક.છ.ઘ.) સ્વભાવ આકરા પાણીએ ના ચડે. િુસાફરીનુાં આયોજન અને સકારણ કરજો. લાભ િેળવી શકશો.
અન્ય ઉપર પ્રભાવ પાથરવાની વૃમતથી દૂ ર રહો. મિત્રો સુખ-દુ ઃખના સાથીદાર જેવા વતાિાને લાગશે. ભાાંડરવાઓ કે
પડોશીઓ સાથે મવવાદ ટાળો. યુવાવગા મિજાજ ઠાં ડો રાખી અભ્યાસ તરફ જવાબદારી સિજો. આમથાક બાબતોિાાં
વાસ્તવવાદી બનો. સ્ત્રી જાતકો વાતાવરણ સાચવીને ચાલ્યા છો તો ચચાાથી અાંતર રાખજો. જવાબદારીથી શાાંમત
િળવાિાાં જ છે.

કકટ (ડ. હ.) દે ખાડો કરવા કે અહિ પોિવાનુાં ઉશ્કે રાટ જેટલો જલ્દી સિજશો તેટલી વધુ કાબુિાાં મસ્થતી રાખી શકો
છો. હરીફો પાછળ સિય ન બગાડો. પ્રવૃમિિાાં ધ્યાન આપો. ભાઈ ભાાંડરડાઓની પોતાની િુશ્કે લીઓ હોઈ શકે તેવુાં
િાની ચાલજો. વ્યવસામયક ક્ષેત્રે થતા ફે રફાર મિજાજને શાાંત મસ્થર જ રાખશો તો ઉિિ મનણાય લઈ શકશો. સ્થાવર
મિલકત જન્િના ગ્રહો સહયોગ આપતા હશે તો લાભાથી બનશો. સ્ત્રીવગા વાણી એ સાંયિ રાખશે તો લાગણી ભાવ
દશાાવી શકશે.
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જસુંહ (મ.ટ.) ઉિિ મિત્રોનો સાંસગા પાિી શકશો. િાન આપી િાન િેળવવાની મસ્થમત છે. સ્ત્રીવગા આનાંદપૂવાક જોઈતુાં
િેળવી શકવાની મસ્થમતએ છે. પણ સાંયિી રહેવુાં સાર. વખત રાજપાઠનો નથી. સ્વતાંત્ર મિજાજી બનવા કરતા અન્યોની
દરકાર કરજો. અપેક્ષા રાખીને રાહ જોનારા ઘણા છે. બોલાચાલીિાાં િાનમસક તાણ ઊભી ન કરતા. અમનવાયાતા
અનુસાર પરગાિના સાંબાંધો ઉજાગર કરો. સાથીદારનો મવશ્વાસ જાળવવા શાાંમત જાળવવી અમનવાયા.

કન્યા (પ.ઠ.ણ.) િાગાદશાનની જરૂર ભલે ન હોય તો પણ ઉપરીઓ, વડીલોના સાથ જાળવી રાખો. પમરશ્રિ
અનુસારનુાં વળતર િેળવવાનો સિય છે. આવડત અને બૌમદ્ક ક્ષિતા મવશ્વાસનીયતા સ્થામપત કરવા પયાાપ્ત છે. ગાિ
ઉપામધ િાહ પૂમતા િાથે લ્યો ત્યાાં સુધી વાાંધો નથી. શત્રુઓ ઊભા ન થાય તો સિય ઘણો બચાવી શકો છો. જરૂરી ન
હોય તેવી બાબતોની ચચાાથી દૂ ર રહો. આત્મશ્લાધા મિત્ર િાંડળ આનાંદ આપનારો રાખી શકશે.

તલા (ર.ત.) સ્વબળે આવડતના ઉપયોગથી જાતને સ્થામપત કરી શકો તે મસ્થમતએ વડીલો કે ઉપરીઓનો અનાદર
ન થાય તેની તકે દારી રાખો. ભાાંડરડાઓ મિત્ર િાંડળ ઉપયોગી નીવડી શકે છે. કાયદાકીય િાથાકૂ ટને સરળતાથી ઉકે લી
શકાશે. પ્રાપ્ત સ્થાન ટકાવી રાખવા િાટે િહેનત પુરતી કરજો. ઉગ્રતા તાંદુરસ્તીને કષ્ટ આપી શકે છે. ભૌમતકતાની
ઝડપી આપણને સાંતુષ્ટી ન આપી શકે . થોડી ધીરજ ધરો. સ્થાવર મિલકત િાટે અત્યારે ઉતાવળ નહીાં કરો તો પણ ટૂાં ક
સિયે પમરણાિ િળશે.

વૃજિક (ન.ય.) પામરવામરક વાતાવરણ તાંદુરસ્ત રહે તે િાટે સહકાર આપજો. િાાંગવાની જરૂમરયાત ટાળો. વાતચીત
પ્રભાવી રહે પણ સ્વકે ન્િીય મવચારોથી દૂ ર રહો. પરગાિની જરૂમરયાતોથી બચીને રહો હાલ પૂરતા. વાહન સુખિાાં
ઉપામધ વહોરીને ચાલવુાં પડશે.ભાાંડરડાઓ કે પડોશીઓ સાથેની જવાબદારી યુિ ચચાા હાલ પૂરતી ટાળો. આપના
સહયોગી ઉપર ભરોસો કરવો રહ્યો. અજાણતા સુખાકારી િાગા સચવાતો જશે. શ્રિ કરશો તો નકાિા મવચારો દૂ ર રહેશે.

ધન (ભ.ધ.ફ.ઠ.) શાાંતીપૂવાક મવચાર કરી પ્રવૃમિિય થજો. આાંધળુમકયા ઉતાવળા મનણાયો ન લેતા. પોતાના કે પડોશને
િદદરૂપ થવા ક્ષિતા પ્રિાણે આગળ વધજો. િાનપાન પાછળ ખોટા ઢ્સરડે ચડી ન જતા. િોજીલા પણાનો લાભ
પમરવારને આપજો. આમથાક બાબતો િાટે સક્ષિ સાંયિની જરૂર પડશે. પહોાંચી વળો તેટલુાં પૂરતુાં નથી. સબાંધોની
અમનવાયાતા સિજજો. આપને િાટે કાયા કરનારાઓને સન્િાન અપાવો. સ્થાવર મિલકત અાંગે ખચા કરવા તૈયાર રહો.

મકર (ખ.જ.) હરીફો આમશ્રતો બાંને પક્ષે સહયોગ પાિી શકશો. મવિયની સિજ ન હોવા છતાાં જ્ઞાન દશાાવી શકશો
પણ જવાબદારીથી અાંતર રાખજો. સાંતાનો સાથેના વ્યવહારએ સાંયોગભાવ અમનવાયા. ભાિાિાાં કડવાહટ ઊભી ન
થાય. આમથાક બાબતો સરળ રહેશે. વડીલવગા કે ઉપરીઓથી સહકાર નુાં િહત્વ સિજો. પોતાના અને મિત્રોના ફરક
પાિવો રહ્યો.

કું ભ (ગ.શ.સ.) સાથીદારનો સહયોગ પ્રોત્સાહક મનવડશે. પ્રમતમષ્ઠત સાંપકો ઉપયોગી મનવડી શકે છે. ડાહ્યાપણાના
અથે સાંયિની અમનવાયાતા. અન્યથા સુલક વાતે ઉગ્રતા દશાાવશો. આપની લાગણી સિજી શકાય તેવુાં વતાન રાખો.
કઠોરતા કે દ્વેિીપણુાં પ્રગમત અવરોધ ગણાય. સ્થાવર મિલકત બાબતે યોગ્ય મનણાય લઇ શકાશે. પ્રવાસિાાં સાવચેતી
વધુ સારી. ન્યાય નીમતના પાઠ ભણાવવાની જરૂર નહીાં રહે વતાન જ િાગાદશાક મનવડશે.

મીન (દ.ચ.ઝ.થ.) ચઢ્ાવ-ઉતાર જોઈ બહુ મચાંતાતુર ના થતા. વ્યવહારિાાં સફળતાહેતુ સિાધાન યોગ્ય િાગે છે.
આપને પ્રેિ આપી શકનારાઓનો આદર કરતા રહો. સ્થાવર મિલકત બાબતે ગમતશીલ મનણાયો લઈ શકશો. ધાયુું પાર
પાડવાની જીદથી િુિ રહેશો તો જ પ્રવૃમિનો આનાંદ પાિી શકશો. સાથીદારોને જાળવી રાખો. પ્રવાસિાાં સાવચેતી
રાખી બાંધુ વગા સાથે લાભનો જ સાંબાંધ ન હોય. સ્પષ્ટ મવચારો હશે તો િાગાદશાન આપી શકશો.
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