Sarjanhar Gujarati Channel

જુલાઈ-૨૦૨૨

»ÉWÇ{É¾Éù NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH

૦૨

Sarjanhar Gujarati Channel

જુ લાઈ-૨૦૨૨

»ÉWÇ{É¾Éù NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH

૦૩

Sarjanhar Gujarati Channel

»ÉWÇ{É¾Éù NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH

4

જુ લાઈ-૨૦૨૨

૦૪

Sarjanhar Gujarati Channel

»ÉWÇ{É¾Éù NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉÊ»ÉH

´¾É±ÉÉ ´ÉÉÅSÉH Ê©ÉmÉÉà,
HÉà> ~ÉiÉ ´«ÉÊGlÉ +{{É Ê´É{ÉÉ SÉÉù Êq´É»É,
~ÉÉiÉÒ ´ÉNÉù mÉiÉ Êq´É»É ,
¾´ÉÉ Ê´É{ÉÉ +Éc Ê©ÉÊ{É÷ ù¾Ò ¶ÉHà Uà.
~ÉiÉ +É¶ÉÉ Ê´É{ÉÉ +àH »ÉàH{e ~ÉiÉ ù¾Ò ¶ÉHÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ.
©ÉÉ÷à +É¶ÉÉ {ÉÉ UÉàeÉà ....
+É¶ÉÉ.... +à +É~ÉiÉÉÅ Y´É{É©ÉÉÅ LÉÚ¥É ©É¾l´É{ÉÖÅ »oÉÉ{É yÉùÉ´Éà Uà. +É¶ÉÉ Ê´É¶Éà +à´ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É Uà Hà qùàH ´«ÉÊGlÉ ~ÉÉ»Éà +É¶ÉÉ
¾Éà´ÉÒ W Xà>+à +{Éà lÉà{Éà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ë¾©ÉlÉ ~ÉiÉ Xà>+à W. lÉÉà W {É´ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉÉ«É. +É~ÉiÉÒ HÉà> ~ÉiÉ +É¶ÉÉ{Éà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
+àH ]{ÉÚ{É Xà>+à. Xà +à ¾Éà«É lÉÉà W +É~ÉiÉà ±ÉK«É »ÉÖyÉÒ ~É¾ÉáSÉÒ ¶ÉHÒ+à UÒ+à.

+É~ÉiÉà »ÉÉä +É¶ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ ~ÉÉà÷±ÉÖÅ +É~ÉiÉÒ »ÉÉoÉà W ±É>{Éà £ùlÉÉ ¾Éà>+à Uà. +É~ÉiÉÒ XlÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà PÉiÉÒ ¥ÉyÉÒ +É¶ÉÉ+Éà ¾Éà«É Uà. ©ÉÉùà
+É©É Hù´ÉÖÅ Uà. ©ÉÉùà +É´ÉÉ ¥É{É´ÉÖÅ Uà. ©É{Éà LÉÚ¥É »É£³lÉÉ ¾ÉÅÊ»É±É Hù´ÉÒ Uà. +É´ÉÒ lÉÉà HÅ> Hà÷±ÉÒ+à +É¶ÉÉ+Éà ~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ]]Ú©ÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à +{Éà
»ÉlÉlÉ »ÉÅPÉºÉÇ HùlÉÉ ù¾Ò+à UÒ+à. »É£³ oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à PÉiÉÉà §ÉÉàNÉ +É~ÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à.
+à´ÉÖÅ H¾à´ÉÉlÉÖÅ ¾Éà«É Uà Hà, +É¶ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ {É Xà>+à Xà Hà +à ¶ÉG«É W {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ W +É¶ÉÉ »ÉÉoÉà Y´ÉÒ+à UÒ+à. +É~ÉiÉ{Éà qùàH ´«ÉÊGlÉ ~ÉÉ»Éà
+É¶ÉÉ ¾Éà«É Uà. XiÉÒlÉÉ W {É¾Ó, +Xi«ÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉiÉà +à´ÉÒ +É¶ÉÉ ùÉLÉlÉÉ ¾Éà<+à UÒ+à Hà, +à +É~ÉiÉ{Éà ©ÉÉ{É +É~Éà. ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ»Éà ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà
+à´ÉÒ +É¶ÉÉ ¾Éà«É Uà Hà, +à +É~ÉiÉÉ HÉ©É{ÉÉ ´ÉLÉÉiÉ Hùà. Xà Hà +É¶ÉÉ ¾Éà´ÉÒ +à©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ V«ÉÉùà +à ~ÉÚùÒ {É oÉÉ«É l«ÉÉùà qÖ:LÉÒ {É oÉ<+à +à÷±ÉÒ »É©ÉW
Hà³´ÉÒ ±Éà´ÉÒ Xà<+à.
+É¶ÉÉ Ê´É¶Éà +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ H¾Ò ¶ÉHÉ«É Hà +à lÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÉà +ÉyÉÉù »lÉÅ§É Uà. qùàH{Éà HÉà>{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÅ>H +É¶ÉÉ ¾Éà«É Uà . qùàH{Éà HÅ>H Xà>lÉÖÅ ¾Éà«É Uà.
W°ùÒ {ÉoÉÒ Hà +à ©ÉÉmÉ +ÉÌoÉH Hà SÉÒW´É»lÉÖ+Éà W ¾Éà«É, G«ÉÉùàH HÉà>{ÉÉà ¾ÉáHÉùÉà Xà>+à Uà, qÉq Xà>+à Uà, +É¹ÉÉ»É{É Xà>+à Uà, ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É Xà>+à Uà, ¾ÚÅ£
Xà>+à Uà, ùe´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉ§ÉÉà Xà>+à Uà, ¾»É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉùiÉ Xà>+à Uà, +à÷±ÉÖÅ W {ÉÊ¾ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà ÷É<©É~ÉÉ»É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> Xà>lÉÖÅ ¾Éà«É Uà. qÉà©ÉqÉà©É
»ÉÉÂ¥ÉÒ ¾Éà«É +{Éà lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ »ÉÖLÉ ¾Éà«É lÉÉà +à{ÉÒ LÉÖ¶ÉÒ ´É¾áSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà. ©ÉÉiÉ»É +àH±ÉÉà qÖ:LÉÒ oÉ> ¶ÉHà, ~ÉiÉ +àH±ÉÉà »ÉÖLÉÒ
oÉ> ¶ÉHà {É¾Ó.
+É~ÉiÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ©ÉÉà÷É§ÉÉNÉà +É¶ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ A~Éù W ÷Hà±ÉÉ ¾Éà«É Uà. HÉà> Êq´É»É HÉ©É ±ÉÉNÉ¶Éà +à +É¶ÉÉ+à +É~ÉiÉà PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ¥ÉÉÅyÉlÉÉ, ùÉLÉlÉÉ
+{Éà Ê{É§ÉÉ´ÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à. PÉiÉÒ ´ÉÉù +ÅNÉlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ +É¶ÉÉ+Éà G«ÉÉùàH +à´Éùà»÷ HùlÉÉÅ«Éà ´ÉyÉÒ WlÉÒ ¾Éà« É Uà. ©Éá lÉÉùÉ ©ÉÉ÷à +É÷±ÉÖÅ H«ÉÖÈ +à÷±Éà lÉÉùà
©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ{ÉÖÅ! V«ÉÉùà V«ÉÉùà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ +É´ÉÉà §ÉÉ´É +É´Éà Uà , ÊNÉ´É +à{e ÷àH{ÉÉà ´«É´É¾Éù ¥É{Éà Uà l«ÉÉùà +à qÖ: LÉ +É~ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà.
+É~ÉiÉÉÅ qÖ:LÉ{ÉÖÅ +àH +{Éà HqÉSÉ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ HÉùiÉ +É~ÉiÉÒ +É¶ÉÉ+Éà ¾Éà«É Uà. +É~ÉiÉà »ÉÉä+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +É¶ÉÉ+Éà A~Éù {ÉWù ùÉLÉ´ÉÒ Xà>+à. +É¶ÉÉ{ÉÉ
HÉùiÉà ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉà ~ÉiÉ qÖ:LÉÒ oÉÉ«É Uà +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ´«ÉÊGlÉ{Éà ~ÉiÉ qÖ:LÉÒ HùlÉÉà ù¾à Uà.
+É~ÉiÉà +É¶ÉÉ +à´ÉÒ ´«ÉÊGlÉ ~ÉÉ»Éà W ùÉLÉlÉÉ ¾Éà«É Uà, Wà{ÉÉ ~Éù +É~ÉiÉ{Éà §ÉùÉà»ÉÉà ¾Éà«É Hà +É ´«ÉÊGlÉ ©ÉÉùÒ <SUÉ ~ÉÚùÒ Hù¶Éà. ¥ÉyÉÉ{Éà +É~ÉiÉà +É¶ÉÉ ~ÉÚùÒ
Hù´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù ~ÉiÉ +É~ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉà +à ¥ÉyÉÒ W +É¶ÉÉ+Éà{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÒ W°ù ¾Éà«É Uà Wà©ÉiÉà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà +É¶ÉÉ+Éà ùÉLÉÒ ¾Éà«É +É~ÉiÉà HÉà> ~ÉÉ»Éà ùÉLÉÒ
¾Éà«É.
+É¶ÉÉ+Éà{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÉ«ÉHÉlÉ ~ÉiÉ Hà³´É´ÉÒ ~ÉelÉÒ ¾Éà«É Uà. ¡Éà©É©ÉÉÅ +{Éà »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ ¸Éàºc ù¾à´ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉ«ÉHÉlÉ Hà³´É¶ÉÖÅ lÉÉà +É~ÉiÉÒ +É¶ÉÉ+Éà »ÉÅlÉÉàºÉÉ¶Éà
W. Xà Hà qùàH ©ÉÉiÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ±ÉelÉ ~ÉÉàlÉà W ±Ée´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà«É Uà. HÉà<{ÉÉà »ÉÉoÉ ©É³à lÉÉà »ÉÉùÒ ´ÉÉlÉ Uà, ~ÉiÉ ¥ÉyÉÖÅ W HÉà< HùÒ +É~É¶Éà +à´ÉÒ +É¶ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÒ
¾Éà«É Uà.
+É~ÉiÉà ¥ÉyÉÉ ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ +É¶ÉÉ ùÉLÉlÉÉ ¾Éà>+à UÒ+à , ~ÉiÉ ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà G«ÉÉùà«É +à Ê´ÉSÉÉùÒ+à UÒ+à Hà, +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà HÉà{Éà Hà´ÉÒ +É¶ÉÉ Uà? +É~ÉiÉ{Éà
Wà ¡Éà©É Hùà Uà, +É~ÉiÉÉ ~Éù Wà{Éà ±ÉÉNÉiÉÒ Uà, +É~ÉiÉÒ WàiÉà ËSÉlÉÉ HùÒ Uà, +à{ÉÒ +É¶ÉÉ+Éà »ÉÅlÉÉàºÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà ¾Å©Éà¶ÉÉ »ÉlÉHÇ ù¾à´ÉÖÅ Xà>+à. +É ´ÉÉlÉ HÉÅ< +à©É{ÉÉ
¡Éà©É{ÉÉà ¥Éq±ÉÉà SÉÚH´É´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ. +É ´ÉÉlÉ Uà +à©É{ÉÉ ¡Él«Éà{ÉÉ +Éqù{ÉÒ.
Uà±±Éà Ê©ÉmÉÉà, +à÷±ÉÖÅ W H¾Ò¶É Hà +É¶ÉÉ ùÉLÉÉà ~ÉiÉ +à +É¶ÉÉ ~ÉÚùÒ {É oÉÉ«É l«ÉÉùà Î»oÉÊlÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HùÉà. »ÉÉ®Å oÉ¶Éà +à´ÉÒ +É¶ÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ Xà<+à,
~ÉiÉ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ LÉùÉ¥É ~ÉiÉ oÉ< ¶ÉHà Uà +à{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ ~Éeà Uà. HÉà> ~ÉÉ»Éà +à´ÉÒ +É¶ÉÉ {É ùÉLÉÉà Hà +à lÉ©ÉÉùÒ <SUÉ ©ÉÖW¥É SÉÉ±Éà Hà ~ÉUÒ +à lÉ©ÉÉùÉ qÖ:LÉ{ÉÖÅ
HÉùiÉ ¥É{Éà. +É¶ÉÉ +à´ÉÒ ´«ÉÊGlÉ ~ÉÉ»Éà ùÉLÉÉà Hà Wà{Éà lÉ©ÉÉùÒ +É¶ÉÉ+Éà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É{ÉÅq +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É.
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´¾É±ÉÉ ´ÉÉÅSÉHÉà,
»ÉWÇ{É¾Éù{ÉÉà qùàH +ÅH ©ÉÊ¾{ÉÉ{ÉÒ 15/16 lÉÉùÒLÉà ~ÉÉà»÷ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ~ÉiÉ ¾©ÉiÉÉÅ HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÒ
©É¾É©ÉÉùÒ {Éà HÉùiÉà ~ÉÉà»÷ Hù´ÉÖÅ ¶ÉG«É {ÉÉà ¾Éà´ÉÉoÉÒ eÒY÷±É PDF ©ÉÉàH±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Wà{ÉÒ {ÉÉàyÉ
±Éà´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.
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સર્જનહાર ગુજરાતી માનસકને
સોનશર્લ મીરડર્ાના બટન પર
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±ÉÉ±ÉY »Éù, ©ÉÖ±ÉÖÅe
“અરે વડીલ! મંરદરના પગનથર્ા છોડીને, આ પોસ્ટ ઓરફસના પગનથર્ા પર વષોથી કેમ બેસો છો?” બુઝુગે મસ્તક
સહેજ ઊંચુ કરી શ ૂન્ર્ાવકાશ ભરે લી આંખોથી કંપનભર્ાય સ્વરે એ અજનબીને જવાબ આપ્ર્ો,” બેટા, દૂ ર દે શાવર મેં મારી
દીકરીને વળાવી છે , એ જરૂર મને પત્ર લખશે, એ આશાએ આ પત્ર લેવા હુ ં અહીં આવુ છં” ને વ ૃધ્ધના શબ્દો શાંત પડી
ગર્ા. પણ અહીં આવવાનો એનો વષોથી ક્રમ હતો, એ આશાએ કે જરૂર એક રદવસ એની રદકરીનો પત્ર આવશે, એના
ખબર અંતર પ ૂછશે, એને પોતાના શહેરમાં બોલાવશે. આશા આ શબ્દ નથી ખાલી, પણ કોઈ માટે આખું જીવન હોર્
છે …કોઈ વ્ર્ક્લત પોતાનુ ં આખું જીવન એક આશા સાથે જીવી જાર્ છે .
ં ૂ વા દઉં છં જજિંદગીને,
“આંખોમાં આશા રૂપી માળો ગથ
કોને ખબર કાલ કોઈ સપનુ ં આવી વસી જાર્ તર્ાં…..
ુ ી નવલલકા “પોસ્ટ ઑરફસ”ના નાર્કની માફક આ નપતાનો માળો પણ ખાલી જ રહ્યો. કોઈ અત ૃપ્ત
પણ ધ ૂમકેતન
વ્ર્થા આ બાપના રદલ પર છવાર્ેલી હતી. પોસ્ટ ઓરફસનો દરવાજો ખુલે કે તરત જ એ આશાએ પોસ્ટમેન પાસે પહોંચી
જતા અને દરરોજનો નનર્નમત પ્રશ્ન પ ૂછતા, ”મારી રદકરીનો પત્ર આવ્ર્ો?” પોસ્ટમેન પણ સહાનુભ ૂનતપ ૂવયક જવાબ આપતો,
“બાપુ, આજે પણ તમારો કોઈ પત્ર નથી.”. “કાંઈ વાંધો નરહ, મારી દીકરી બહુ વ્ર્સ્ત છે . એક રદવસ જરૂર એનો પત્ર
આવશે.” એવા આશાવાદી જવાબ સાથે અહીં આવવાનુ ં એનુ ં નનર્નમત ચાલુ રહેત.ુ ં
આશા હતી જર્ાં સંવેદનાની….મળી છે ભેટ તર્ાં જ વેદનાની….
બન્્ુ ં એવુ ં કે લોકોની સલાહ અનુસરી, આ વ ૃધ્ધ બાપે દીકરીના શહેરમાં જવાનુ ં નક્કી ક્ુ.ું દીકરીના ઘરની ડેલીએ
ટકોરા માર્ાય, એ આશાએ કે દીકરી ગલે વળગીને ખ ૂબ આદર આપશે પણ એનાથી ઊલ્ું બન્્ુ.ં ”આવા કટાણે કેમ આવ્ર્ા
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છો?” કહી દીકરીએ દરવાજો બંધ કરી દીધો. વ ૃધ્ધ બાપ માટે આ અસહ્ય હતુ.ં ગુજરાતી ગીતના આ શબ્દો એના હ્રદર્ની
ધબકાર બની રહ્યા.
“હંસલા હાલોને હવે મોતીડા નહીં રે મળે …
આ તો ઝાંઝવાના પાણી, આશા જૂઠી રે બંધાણી…મોતીડા નહીં રે મળે …
જે પ્રબળ આશાને સહારે જીવનના કેટલાક શ્વાસ બચાવી રાખ્ર્ા હતા એ આશાનો દીપ આવી રીતે બુઝાઈ જતાં
આ બાપ માટે જીવવુ ં વસમુ ં બન્્ુ.ં “જેના નવચારમાં ન હોઈએ, એના જ નવચાર કરવા એ જજિંદગીની મોટી ભ ૂલ હતી” એવુ ં
આતમજ્ઞાન એને જીવનના છે ક છે લલા શ્વાસે લાધ્્ુ.ં

च ग
िं ारी कोइ भडके तो सावन उसे बुझाए
सावन जो अगन लगाऍ तो उसे कौन बुझाए

જો કે પ્રતર્ક્ષ જીવનમાં પણ આવા કડવા ઘટં ૂ ડા પીવાનો વારો આવતો હોર્ છે . જેની સાથે હ્રદર્ના તાર બાંધી
આશાના તોરણ બાંધવામાં આવે છે , પણ…પણ.આ આશાના નમનારાને આકાશ અપાવવાને બદલે ધરાશાર્ી કરાવી દે વામાં
આવે છે , તર્ારે હૈ્ ુ ં આવી રીતે કકડી ઊઠે છે .

लगी थी आश जजन पे वो सहारे बेवफा जनकले
कयुिं हम गैरो पे रोए जब अपने ही बेगाने जनकले

બીજા કોઈ નનરાશ, ના ઉમ્મીદ કરે , એ સમજી શકાર્ પણ પોતાના જ બરબાદ કરે એ અસહ્ય બની જાર્ છે . એક
રદવસ સોનાએ લોખંડને કહ્ુ,ં આપણે બંને લોખંડની હથોડીથી પીટાઈએ છીએ, પણ એમાં તુ ં આટલો બધો કેમ લચલલાર્
છે ? લોખંડે હ્રદર્વેધક જવાબ આપ્ર્ો, જર્ારે આપણા જ આપણી નખ્ખોદ કાઢે છે , પીટે છે , તર્ારે વધુ દદય થાર્ છે .
ईस दुजनया में कौन ककसी का होता है ?
दगा वही देता है जजससे ज्यादा आशा होती है

જો કે આવી નવષમતાઓ વચ્ચે જીવન જીવવાનુ ં કોઈ પરરબળ હોર્ તો તે આશા છે .
हार कर भी जीतनेकी आशा, यही है जीवनकी पररभाषा
દુનનર્ાની હર વ્ર્ક્લત કોઈ પણ કામ કરવા પ્રવ ૃત્ત થાર્ છે તર્ારે “આશા’ જ એની તાકાત હોર્ છે . આ આશા એક
શબ્દ છે જેની સાથે આપણે બધા જોડાર્ેલા છીએ. કોઈ પણ વ્ર્ક્લત હોર્ તેમને કોઈ ન કોઈ પાસેથી એક આશા જરૂર
હોર્ છે . ચાહે માણસ પાસેથી હોર્ કે ભગવાન પાસેથી હોર્, પણ આશાના રકરણ સાથે આપણે જોડાર્ેલા છીએ. સુભાનષતકારે
એને આશ્ચર્યકારક બેડી ગણાવી છે .

आशा नाम मनुष्याणािं काज दाश्चयय श्ुख
िं ला
यया बध्धा प्रधाविंजत मुक्ता जतष्ठिंजत पिंगव
ु त

આશા રૂપી બેડીથી બંધાર્ેલા સંસારી જીવો દોડે છે , જર્ારે સંસારથી પર રહેલા સાધુ-સંતો આશાથી મુલત થઈ
ક્સ્થર ઊભા છે . આપણે અહીં આશાથી જોડાર્ેલા પામર મનુષ્ર્ોની વાત કરવી છે .
જીતવાવાળા લોકોનુ ં દરે ક પગલું આશાથી ભરે લ ું હોર્ છે . અને એ જ એમની સફળતાનુ ં કારણ બને છે . નેપોલલઅન
બોનાપાટે આ પાશ્વભ ૂનમમાં જ કહ્ું છે કે એક નેતા, લીડર એ આશાનો વ્ર્ાપારી હોર્ છે . ઉજ્જવળ ભનવષ્ર્ માટે તૈર્ારી
અને આશા બંને હોવા જરૂરી છે . એટલે જ તો એવા લોકોનો સંગાથ રાખવાનો કે જે આપણા જીવનમાંથી ક્યારે ર્ આશાને
ખતમ જ ન થવા દે , સદા આશાનો દીપ પ્રજ્વલલત કરતા રહે.

चजिंदगी दो कदनका तमाशा है, चजिंदा वही है जजसके पास आशा है

પણ આ આશાના પાર્ામાં બીજાની ખુશી હોવી જોઈએ જેથી એ આશા નીખરી ઊઠશે. બીજાઓનુ ં રદલ દુભાવીને
પોતાની ખુશીઓની આશા ક્યારે પણ ન કરવી જોઈએ. આપણે બધા આવી આશા કરીએ એવી આશા.
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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આ = આતમા
શા = આતમાની શાશ્વત ઉન્નનત, શાતા (સ્વસ્થતા)
હરપળ આતમાને શાતા મળે એવા સંજોગોને જોવાની ઇચ્છા એટલે આશા.
સંસ્કૃતમાં એક ખ ૂબ જાણીત ું સુભાનષત છે ,

“आशा नाम मनुष्याणािं काज दाश्चययशख
िं ला ।

यया बद्धा: प्रधावजतत मुक्ताजततष्टजतत पिंगव
ु त् ॥”
અથાયત ્ આશા એ મનુષ્ર્ની આશ્ચર્ક
ય ારક સાંકળ છે . જેઓ આ સાંકળથી બંધાર્ેલા છે , તેઓ
હકીકતમાં મુલત છે . પરં ત ુ જેઓ આ સાંકળથી કેદ નથી તેવા લોકો તો ખરે ખર પાંગળા છે .
માનવીએ જો સફળતાના નશખરો સર કરવા હોર્ તો પોતાના હૃદર્ને આશાથી છલોછલ કરવું
પડે. આશા નવનાનો સઘળો ઉધમ વ્ર્થય છે . આશાભરી ચમક માણસને નવજર્ના પંથે લઈ જાર્ છે .
આવી આશા નવષે ્ુગોથી અનુભવની એરણ પર રટપાઈને કેટકેટલું લખા્ુ ં છે તે થોડું જોઈએ.
ગીતામાં આપણને સુખમાં, દુ:ખમાં સમતવ જાળવવાની, સમત ુલન જાળવવાની સોનેરી સલાહ આપી છે ,
सुखद
े :ु खे समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

એટલે આ સમતવ જાળવવાની જે વાત છે તે માણસ જો આશા સાથે જીવન જીવતો હોર્ તો જ
શક્ય બને. સુખ અને દુ:ખની વચ્ચે એક પાતળી રે ખા હોર્ છે , તેન ુ ં જ નામ આશા. આશા જ આપણને
નનરં તર પ્રર્ાસો કરાવે છે , અને આપણી ચેતનાને કાર્યરત રાખે છે .
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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નરનસિંહ મહેતાએ છસો વષય પહેલાં ગા્ુ ં હત,ું
“આશા ભર્ાું તે અમે આવીર્ાં,
ને મારે વહાલે રમાડ્ાં રાસ રે .
આવેલ આશા ભર્ાું રે ……… (૨)
લગભગ સોએક વષય પહેલાં મલણલાલ નત્રવેદીએ લખ્્ુ ં છે ,
“કંઈ લાખો નનરાશામાં અમર આશા છપાઈ છે .
ખફા ખંજર સનમનામાં રહમ ઊંડી લપાઈ છે .”
કનવ કલાપી કહે છે ,
“રે રે ! શ્રદ્ધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે ન આવે.
બસ, તો આશાનુ ં પણ એમ જ છે , આશા ત ૂટી એટલે જીવન ત ૂટ્ુ.ં
નનરાશાના જ્વાળામુખી પર એક આશાનુ ં રકરણ દે ખાર્ તો માનવી પોતાના જીવનને તારી શકે છે .
અંતમાં આશામાં પ્રબળ શ્રદ્ધા ધરાવતી હુ,ં મારી શુ ં શુ ં આશા છે તે જણાવુ.ં
શબ્દોના રસ્તે ચાલી મળતી રહુ ં તને,
આશા છે હર જનમમાં મને આ સફર મળે .
છે શ્વાસ આખરી છતાં પ ૂરો નથી થતો
આશા છે કૈં ક ક્યાંકથી તારી ખબર મળે .
તારી ખુદાઈ તો જ હુ ં માનીશ ઓ ખુદા
આશા છે જે પણ મળે એ બરાબર મળે .
પ્રેમના ઝરણ ભલે વહી જો જાર્ તો
આશા છે નફરત તણી દીવાલ ભેદાર્ તો.
જર્ાં રદલને થાર્ હાશ, કાશ એવું ઘર મળે
આશા છે જો આ શોધનો છે ડો કબર મળે .

Email id.: alpavvasa@gmail.com
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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આશા શબ્દ સાંભળો અને મને એક ગીત ર્ાદ આવે છે . રદલ હે છોટા સા, છોટી સી આશા મસ્તી ભરે મન કી
ભોલી સી આશા'... રોજા મ ૂવીનુ ં આ ગીત એવી રીતે રફલમાવવામાં આવ્્ુ ં છે , કે એમાં તમે જોશો તો, એક ભોળં મસ્તી
ભરે લ ું મન કેટલી બધી આશાઓ લઈને જીવી રહ્ું છે . નાની નાની વાતોમાં ખુશ થવાની એ મનને ટેવ છે . ઉમંગ છે ,
ઉતસાહ છે , દુનનર્ા જીતી લેવાની એક હામ છે .
નમત્રો, આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો આવી જ રીતે નાની નાની વાતમાં ખુશ થઈને જીવતા હશે. રોજ નવી
સવાર પડે અને રોજ એક આશાની સાથે આપણે બધા જ કામની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. પાછલા રદવસે જે કંઈ
કામમાં આપણે નનરાશ થર્ા હોર્ છીએ, ફરી પાછા જાગી અને એ જ કામ કરવા માટે આપણે બધાર્ પ્રર્તનશીલ થતા
હોઈએ છીએ.
રોજ કોઈ મોટા achievements કે રોજ કોઈ મોટી ઘટના બનતી નથી. પરં ત ુ રદવસ દરનમર્ાન કોઈ નાની વાત
કે ઘટનાને લઇ આપણે ખુશ થઈ જતાં હોઈએ છીએ. નાની-નાની આશાઓમાં પણ ખુબ જ ખુશીથી જીવી શકાર્ છે . ખુશ
થવા માટે કોઈ સ્પેનશર્લ પ્લાનની જરૂર હોતી નથી.
ધોધમાર વરસાદમાં ખાબોલચર્ામાં લબન્દાસ ભ ૂસકો મારી શકે, એ નાનપણ સાચુ.ં
એકબીજા સાથે હાથ ખેંચી મન ભરીને વરસાદમાં ભીંજાર્ તે ્ુવાની સાચી.
બાળકોને કાગળની હોડી બનાવી અને વહેતા પાણીમાં હોડીને મુકવા માટે
બાળપણ સાથે ગઢપણ ભીંજાર્ તે ગઢપણ સાચુ.ં
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આમ નાની નાની વાતોમાં જ જજિંદગીનો ખરો આનંદ છે . જે હૃદર્માં મસ્તી નથી, જે મનમાં તોફાન નથી. એ
જજિંદગી, એ જુવાની શુ ં કામની? વ ૃદ્ધાવસ્થામાં આંખોમાં જજિંદગી ભરપ ૂર માણ્ર્ાનો અને જીવ્ર્ાનો સંતોષ હોવો જોઈએ. હા,
ં
જીવનમાં તડકા અને છાર્ા આવ્ર્ા જ રાખવાના પણ આપણે એમાં આશાને છોડી દે શ ુ ં તો એ શુ ં કામનુ??
આપણે બધા જ રોજ નવી આશાઓ સાથે જ રદવસની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. ક્યારે ક આપણે હતાશ પણ
થતા હોઈએ છીએ પરં ત ુ આપણે થાકી અને શાંત પડીને બેસી જઈએ તો એ વાત સાવ ખોટી છે .
આશા, ભ ૂતકાળમાં નનષ્ફળ ગર્ેલા કાર્યને કમયને ફરી ઉમંગ સાથે કરવાનુ ં પ્રેરક બળ એટલે આપણામાં રહેલી આશા.
આપણે બધા જ રોજબરોજના જીવનમાં અનેક કામો કરતા હોઈએ છીએ. આપણા દરે ક કાર્ય સફળ જ થાર્ એવુ ં
જરૂરી તો નથી જ. પણ આપણા પ્રર્તન કર્ાું પછી, વારં વાર પ્રર્તન કર્ાું પછી પણ ફરી ફરી એ જ કામને સફળ ના થાર્
તર્ાં સુધી અધ ૂરું ના છોડીએ, એ છે , આપણી અંદર રહેલી આશા.
આશાને નવશ્વાસ સાથે અનેરો નાતો છે . જે માણસમાં નવશ્વાસ હશે, એ ક્યારે ર્ પોતાની અંદરની આશને ગુમાવતો
નરહ હોર્. એ દરે ક કાર્ય શ્રધ્ધાના ભાવને સમનપિત થઈને કરતો હશે. અને માટે જ કુદરત એના પ્રર્તનને સફળ બનાવે
છે . અથવા એને ર્ોગ્ર્ રદશા આપી બીજે સ્થાન આપે છે . કુદરત આપણા દરે ક કમયની સાક્ષી છે .
ઘણી બધી વખત આપણા પ્રર્તનો હોવા છતાં આપણે સફળ થતાં નથી. તર્ારે આપણામાં નનરાશા વ્ર્ાપી જાર્
છે . પરં ત ુ એમાં પણ કઈક સારું રહત હોર્ ઈશ્વર આપણને અદ્રશ્ર્ રીતે જ ભલે પરં ત ુ આપણુ ં ર્ોગ્ર્ અને રહત હોર્ એવા
જ કમય તરફ દોરીને લઇ જાર્ છે . આપણુ ં ગમતુ ં કરતાં જેમાં આપણુ ં સારું હશે એ ઈશ્વર આપણા માટે એ જ રાખ્્ુ ં હશે.
તમે અનુભવ્્ુ ં હશે ક્યારે ક કે આપણી દરે કની અંદરથી એક અવાજ આવે છે . આપણે એકલા એકાંતમાં બેઠા
હોઈએ તર્ારે પણ આપણી અંદરનો અવાજ આપણી સાથે વાતો કરતો હોર્ છે . આપણા દરે ક કમયને ર્ોગ્ર્ છે , કે અર્ોગ્ર્
તેની ચકાસણી સૌથી પહેલાં તો આપણી અંદરનો એ અવાજ જ કરી લેતો હોર્ છે . ઘણી વખત આપણે જે કામ કરવુ ં હોર્
છે , એની આપણી અંદરથી ના આવતી હોર્ છે . અને આપણે ગડમથલમાં રહેતા હોઈએ છીએ. કોણ છે અવાજ રૂપી
જવાબ??? આ આપણી અંદરનો ઇશ્વર નથી તો બીજુ ં શુ ં છે ?? જે આપણી આશાને ડગવા દે તો નથી. જે આપણને સતત
સાથે રહી ચેતવતો પણ રહે છે અને આપણને બેઠા કરી રહિંમત આપી ઊભા પણ કરતો રહે છે .
આપણી અંદરનુ ં આ નામ પરમાતમા છે . બહાર બીજા નામો ગોતવાની જરૂર જ નથી. જો એ અંદરના નામ પર
નવશ્વાસ હોર્. પણ આપણે આપણી જાતની સાથે બીજા પાસે પણ આશા રાખતા હોઈએ છીએ અને જર્ારે આપણે કોઈ
બીજા ઉપર આશા રાખીએ છીએ તર્ારે લગભગ નનરાશ થવાનુ ં આવતુ ં હોર્ છે માટે પોતાના અંતરના અવાજને સાંભળી
સાચા માગે ચાલી અને કોઈપણ કાર્ય કરવામાં આવશે એ જરૂર સફળ થશે જ.
સમર્ સાથે અમુક નામ માત્ર આશા બનીને જ રહી જતા હોર્ છે પરં ત ુ આને પણ ઈશ્વરનો એક ર્ોગ્ર્ સંકેત
સમજી આપણા પરરબળોને આપણે ર્ોગ્ર્ રદશામાં રાખવા જોઈએ. સમર્ સાથે દરે ક વસ્તુનો સમાધાન થઈ જાર્ છે . બસ
આપણી અંદરને આશાને ક્યારે ર્ મરવા ના દે વી સતત પ્રર્તનશીલ રહેવ ુ ં સતત વહેતા રહેવ.ુ ં
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ં ોની પરરભાષા."
"હવે તો એક જ આશા, ક્યારે ર્ ન બદલાર્ સંબધ
આમ તો આશા, ઈચ્છા, ઉમ્મીદ વગેરે સમાનાથી શબ્દો છે અને આશા તો નસક્કાની બંને બાજુ છે .
એક બાજુ કહેવાર્ 'આશા અમર છે ' તો બીજી બાજુ કહેવાર્ 'પારકી આશા સદા નનરાશા' પરં ત ુ કઈ આશા ક્યાં
ુ ન ગુમાવવુ ં ન જોઇએ તો તકલીફ
રાખવી અને ક્યાં ન રાખવી અને આશા ફળે કે ન ફળે પણ આપણુ ં સમતલ
ઓછી થાર્.
ન રાખ આશ કદી કોઈ પાસ, પછી કોણ કરી શકે નનરાશ
"પારકી આશ સદા નનરાશ' પારકા ઉપર રાખેલી આશ કાર્મ ઠગારી નીવડે છે . નાના હતા તર્ારે
સ્કૂલમાં એક લેશન હતુ,ં જે અતર્ાર સુધી ર્ાદ છે . એક ખેતરમાં લાવરી માળો બાંધીને રહેતી હતી અને એમાં
ૂ મજૂરોને કહેતો હતો કે મારું ખેતર ખેડવુ ં છે અને નકામા ઝાડ અને
એના બચ્ચા પણ હતા. એક રદવસ ખેડત
જાખરા કાપવા છે . આ વાત લાવરીના બચ્ચા સાંભળે છે અને એની મા ને કહે છે કે મા, આપણે બીજે જતા
ૂ મજૂર સાથે વાત કરે છે અને
રહીએ, નરહતર આપણે મરી જઈશુ.ં તર્ારે લાવરી એ બચ્ચાને કહ્ું કે બેટા! ખેડત
મજૂરથી એની આશા પ ૂરી થાર્ એવુ ં જરૂરી નથી આપણે થોડી રાહ જોઈએ.
ૂ ને ગુસ્સો આવ્ર્ો
આમ કરતાં બે થી ત્રણ રદવસ નીકળી ગર્ા, પરં ત ુ મજુર આવ્ર્ા નહીં એટલે ખેડત
અને બોલર્ો તમારે આવવાની જરૂર નથી હુ ં પોતે જ મારું ખેતર ખેડી નાખીશ અને આ શબ્દો લાવરી એ
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સાંભળ્ર્ા અને કહ્ું ચાલો બચ્ચો, આપણે અહીંથી જતા રહીએ કારણ કે ખેડૂતે બીજાની આશા છોડી એ કામ
પોતાના ઉપર લીધું છે અને લાવરી બીજે જતી રહી અને ખેડૂતનુ ં ખેતર ખેડાઈ ગ્ુ.ં
સારાંશ : ન રાખ કોઈ પર આશ, પછી કોણ કરી શકે છે નનરાશ.
માણસ આશાને આધારરત આખી જજિંદગી જીવી જાર્ છે એટલે તો 'આશા અમર છે '.
એક સ્ત્રી જર્ારે ગભવ
ય તી બને તર્ારે એને બાળકની આશા બંધાર્ છે પરં ત ુ એના માટે એને નવ
મરહના રાહ જોવી પડે છે . રડગ્રી ધારણ કરવા પણ અમુક વષન
ય ા કોસય કરવા પડે છે

સફળતાની આશા

ૂ પણ ધરતીમાં બીજ વાવે છે અને આશામાં ચાર મરહના વીતાવે છે . બીમાર વ્ર્ક્લત
રખાર્ છે . ખેડત
ડોલટરની દવાની આશા પર જીવે છે વગેરે એવા ઘણા આપણા રોજજિંદા જીવનની ઘટનામાં આશા બંધાર્ેલી
હોર્ છે પરં ત ુ એમાં ૯૯ ટકા સફળતા મળે છે અને ક્યારે ક આપણા બેડ લક હોર્ તો નનરાશા પણ મળે છે
પરં ત ુ આ બધી ઘટમાળ આપણને શીખવે છે કે ક્યારે ર્ આશાને ખોવી નહીં. આશા જર્ાં સુધી જીવંત છે
તર્ાં સુધી જીવનની બીજી ઘણી બધી ઘટનાઓને વેગ મળતો રહેશે.
દ્રષ્ટાંત: ચાર મીણબત્તી
ચાર મીણબત્તી ધીમેથી બળી રહી હતી. પહેલી મીણબત્તી એ કહ્ું કે હુ ં 'શાંનત' છં પરં ત ુ આ દુનનર્ામાં
લડાઈ-ઝઘડા એટલા બધા છે ને એટલે હુ ં બુઝાઈ જાઉ છં. બીજી મીણબત્તી એ કહ્ું કે હુ ં 'નવશ્વાસ' છં, પરં ત ુ
આજકાલ ડગલેને પગલે નવશ્વાસઘાત થાર્ છે એટલે હુ ં બુઝાઈ જાઉ છં. ત્રીજી મીણબત્તી એ કહ્ું

હુ 'પ્રેમ'

છં પરં ત ુ લોકો નફરત કરવાથી ઊંચા નથી આવતા એટલે હુ ં બુઝાઈ જાઉં છં. આ ત્રણ મીણબત્તી બુઝાઈ
જવાથી તર્ાં રહેલો બાળક રડવા લાગ્ર્ો કે મારી ત્રણ મીણબત્તીઓ બુઝાઈ ગઇ તર્ારે ચોથી મીણબત્તી
'આશા' જે હજી પ્રજલલત હતી. બળી રહી હતી અને કહ્ું તું લચિંતા ન કર, હુ ં ફરીથી મારી અક્ગ્ન વડે ત્રણેને
પ્રજલલત કરી અને ફરીથી એ પ્રકાશ આપશે.
સારાંશ: જર્ાં સુધી આપણી પાસે આશાની જર્ોત હશે તો આપણે પ્રેમ, શાંતી અને નવશ્વાસને અકબંધ રાખી
શકશુ.ં
"કતયવ્ર્ નનભાવવાની તાકાત હોર્ તો જ અનધકાર મેળવવાની આશા રાખવી"
અમુક લોકોને તો કરવું કંઈ જ ન હોર્ અને જોઈએ બધું તો એ ક્યાંથી મળે . ફરજની ફાકી ખાવી
નથી અને લાલચના લાડવા આરોગવા છે તો એ ક્યાંથી બની શકે. હકના હલવા માટે પહેલા ફરજ નનભાવવી
પડે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે જર્ાં હો તર્ાં પછી લબઝનેસમાં હોર્, ફેનમલી માં હોર્, કે સમાજ, દે શ કે સોસાર્ટી
હોર્ આ રૂલ બધે જ લાગુ પડે છે .
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આપણે કહીએ કે કોઈ પર આશા ન રાખવી પરં ત ુ આપણે જેનુ ં ક્ુું હોર્ એના પ્રતર્ે થોડી ઘણી
તો આશા હોર્ કે નહીં? જેમ કે પુત્રવધુ પરણીને આવે તો ઘરની થોડી જવાબદારી નનભાવે અને દીકરો
મોટો થાર્ તો પપ્પાને લબઝનેસમાં હાથ બઢાવે, ઘણા નમત્રો કે સગાને મદદ કરે પૈસાની કે બીજી રીતે તો
ક્યારે ર્ પોતાના પર તકલીફ આવે તો આશા તો રાખે ને જેને એ કામ આવ્ર્ો હોર્. પરદે શ રહેતા સંતાનોની
ફોનની આશા તો માનવત્ર રાખે ને, અને એકબીજાને પ્રેમ કરતા પ્રેમીઓ પણ મળવાની આશા તો રાખે જ
ં ોમાં તકરાર થાર્ તો મનાવવાની આશા તો રાખે ને અને એવા તો ઘણા દાખલાઓ
ને, અને ક્યારે ક સંબધ
છે . જર્ાં આશા રાખવી એ હક છે પરં ત ુ એ હક ક્યારે ક નથી પણ મળતું અને કોઈક ટાઇમે મળી પણ જાર્
છે બાકી તો અમુક આશાઓ તો એવી હોર્ છે જે ક્યારે ર્ પ ૂરી ન થાર્ જેમ બાવળના ઝાડ નીચે બેસીને
આંબાની આશા રાખીએ.
આજે પણ બાવીસમી સદીમાં લોકો દીકરાની રાહ જોવામાં દીકરીઓની લાઇન લાગી જાર્ છે
અથવા ગભપ
ય ાત જેવા પગલાં લે છે અને કદાચ દીકરાની આશા પ ૂરી પણ થાર્ તો પણ ગભપ
ય ાતનુ ં પાપ
તો ભોગવવું જ પડે. આવી આશાઓ અળખામણી કહેવાર્. ઘણા બાધા માનતામાં બલી ચડાવે અને આશા
પ ૂરી થાર્ તો પણ શાંનત ન મળે , ઘણા ભલતો મા આશાપુરાની પગપાળા ર્ાત્રા કરે છે અને આશા પ ૂરી થાર્
છે તો ઘણા પોતાના કુળદે વતા કે ઇષ્ટદે વની પણ જાત્રા કરે છે . ઘણી સ્ત્રીઓના નામ પણ આશા હોર્ છે ,
આશા ભોંસલે જેવી નસિંગર આપણને મળ્ર્ા છે , તો આશા પારે ખ રહરોઈનની નામની હોક્સ્પટલ પણ છે .
એક હીન્દી નપકચરનુ ં ગીત આવ્્ું હતું "રદલ હે છોટા સા છોટી સી આશા, મસ્તી ભરે મન કી
ભોલી સી આશા, ચાંદ તારો કો છને કી આશા, આસમાનો મે ઉડને કી આશા." અને આવી આશા રાખવાનો
હક્ક બધાને જ છે . ઘણી વખત બીમાર વ્ર્ક્લતને ડોલટરમાં આશાની રકરણ દે ખાર્ અને સાજો પણ થઈ
જાર્. અરે સંસાર છોડીને સંન્ર્ાસ લેતા માનવી પણ સ્વગયની આશા રાખે છે અને તપ અને તર્ાગના પંથે
ચાલે છે . માટે આશા વગરનુ ં જીવન નાનવક નવનાની નાવ જેવું છે જે ક્યારે ર્ રકનારે ન પહોંચી શકે.
કારણ કે આશા છે તર્ાં સુધી જ જીવન છે અને આશા ખતમ જીવન ખતમ છે . કારણ કે રોજ ઉગતો સ ૂરજ
એક નવી આશા એટલે કે સવાર લઈને આવે છે .
કોઈપણ પ્રકારનુ ં કામ કરીએ તર્ારે આશા રાખવી જરૂરી છે તો જ સફળ થશું કારણ કે આશા
જીવન છે અને જીવન એક આશા છે જો કોઈ ૯૯ વષયના વ ૃદ્ધ વ્ર્ક્લત મોબાઇલમાં લાઇફ ટાઇમનુ ં રરચાર્જ
કરાવે તો એને પણ જીવવાની આશા તો છે જ ને! માટે જ આશ અને કાશ ક્યારે ર્ નથી ખુટતા વચ્ચે સાસ
ખ ૂટી જાર્ છે .
અંતમાં: "હાર કર ભી જીતને કી આશા, ર્હી હૈ જીવન કી પરરભાષા."
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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તકલીફોના અંધકારમાં પણ જર્ાં સુધી આશાનુ ં એક રકરણ દે ખાતુ ં હોર્, તર્ાં સુધી કઠણાઈ સહન કરવાની શક્લત
આપોઆપ મળી જાર્ છે . વ્ર્ક્લતમાંથી આશાની બાદબાકી થઈ જાર્ તો એક ચેતન વગરનુ ં હાડ થઈ જાર્. જીવન એટલે
અવનવા સંજોગોનો સરવાળો. વ્ર્ક્લતનો સ્વભાવ છે સતત પ્રવ ૃત્ત રહેવાનો. કંઈ ને કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા મનુષ્ર્ને ઉદ્યમી
બનાવે. કંઈક પામવાની ઝંખના એનાં મનમાં આશા જન્માવે, આ આશા જીવનનો પ્રેરણાસ્રોત બની જાર્ છે .
પદ, પ્રનતષ્ઠા, ધન, પ્રેમ કોઈની પણ આશા માનવમનમાં સ્થાન લઈ લે છે . કોઈ રકશોરને ગમતી ્ુનનવનસિટીમાં
એડનમશન લેવાની આશા હોર્, કોઈને પ્રમોશનની, કોઈને બદલીની, કોઈને તલબર્તના સારા રીપોટયની કે વ ૃદ્ધ થર્ેલા મા-બાપને
પરદે શમાં સ્થાર્ી થર્ેલ સંતાનની ઘર વાપસીની. અમુક પ્રકારનો વ્ર્વહાર પોતાની જોડે થાર્ એવી પણ લોકોને અપેક્ષા હોર્
છે . એ આશાનો જ એક પ્રકાર છે . સંતાન અને માતાનપતાની પરસ્પર અપેક્ષાઓ હોર્ છે . નશષ્ર્ને નશક્ષણ આપીને ગુરુ પણ એક
આશા બાંધી લે છે કે નશષ્ર્ એમની નામના કરશે. આશા નવના વ્ર્વહાર નવચારવો પણ અઘરો છે .
એક ગીત ર્ાદ આવે છે ,
હમ આસ લગાર્ે બૈઠે હૈ, તુમ વાદા કરકે ભ ૂલ ગર્ે...
પ્રતર્ેક વ્ર્ક્લતની અન્ર્ વ્ર્ક્લત પાસે એક આશા હોર્, એ વ્ર્વહાર હોર્, વતયન હોર્ કે લાગણી પણ હોર્. સામાજજક
ૂ હોર્ તો એને ર્ોગ્ર્ વરસાદની આશા રહે છે .
રીતે જોઈએ તો દરે કની આશા વ્ર્વસાર્ પ્રમાણે પણ અલગ અલગ હોર્. ખેડત
લબલડર હોર્ તો એને શહેરનો વધુ નવકાસ થાર્ એવી આશા હોર્ છે .
આશા એટલે માનવે જે સપનુ ં જો્ુ ં છે , એ ક્સ્થનત. એ સપનુ ં સાકાર કરવાની ઝંખના કોને ન હોર્? આશા છે તો જીવન
છે . આશા ન હોર્ તો નનરાશા છે . નનરાશાની ગતાય વ્ર્ક્લતને નુકસાન પહોંચાડે છે . માટે દરે ક વ્ર્ક્લતએ પોતાના મનમાં આશા
જગાડવી જરૂરી છે .
દરે કને જીવન પ્રતર્ે એક ચોક્કસ ક્સ્થનતની અપેક્ષા હોર્. આ આશાથી જ એમને જીવન જીવવાનો ઉમંગ મળે છે . ઉમંગ જ
વ્ર્ક્લતને ખુશી ખુશી જીવવા મદદ કરે છે . ઉતસાહ વગરની વ્ર્ક્લત વાતાવરણમાં નકારાતમકતા લાવી દે છે . આમ, આશા જ
ઉમંગનુ ં બીજ છે .
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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કાળા રડબાંગ વાદળ વચ્ચે એક સોનેરી રકરણ દે ખાર્ અને વ્ર્ક્લત હરખાઈ ઊઠે. બસ આનુ ં નામ આશા. હજુ
સ ૂર્ય સંપ ૂણયપણે દે ખાર્ો નથી પણ દે ખાશે, એવુ ં આશ્વાસન માનવીના જીવનને ઉતસાહથી ભરી દે છે . જીવનમાં દરે ક
વ્ર્ક્લતને પોતાની ઈચ્છાઓ છે , ધ્ર્ેર્ છે કંઈક કરવુ ં છે , કંઈક પામવુ ં છે અને એ મળશે જ એવો હકારાતમક અલભગમ
એને જીવંત રાખે છે . સૌ સારાં વાનાં થશે. એવી ખાતરી છે માટે એ લીધેલ ું કામ કે જવાબદારી સરળતાથી પ ૂરી કરી
શકે છે .
"બધુ ં સારું થશે', એવુ ં પોકળ ગીત ગાવાથી સફળતા નથી મળી જતી. પરરણામ મેળવવા પરરશ્રમ પણ એટલો
જ જરૂરી છે . વૈજ્ઞાનનક સંશોધન પાછળ વષો સુધી સતત કરે લી મહેનત છે . વૈજ્ઞાનનકો પોતાની ધારણાઓને સતર્માં
પરરવતીત કરવા પોતાનુ ં આખુ ં જીવન એક શોધ પાછળ આપી દે છે . હા, કરવુ ં તો જાતે જ પડે કારણ કે 'પારકી
આશ સદા નનરાશ.'
આશાને ફળીભ ૂત થવા માટે જેટલો આતમનવશ્વાસ જરૂરી છે એટલો જ જરૂરી છે ઈશ્વર પ્રતર્ેની શ્રદ્ધા. એકવાર
ચચમ
ય ાં બધાં વરસાદ માટે પ્રાથન
ય ા કરવા ભેગા થર્ાં. આશા હતી કે પ્રભુ એમની પ્રાથન
ય ા ચોક્કસ સાંભળશે. આટલાં
બધાં લોકોમાં છત્રી માત્ર એક બાળક પાસે હતી. વરસાદ આવે તો સારું અને વરસાદ આવશે જ!! આ બંને ભાવના
વચ્ચેનો ભેદ જીવન પ્રતર્ેનો તમારો અલભગમ નક્કી કરે છે .
વ્ર્ક્લત આશા કરે છે કે દૂ ર દે શાવરમાં રહેતા સ્વજન મજામાં હશે, ડૉલટર આશા કરે છે કે એમનો પેશન્ટ
સ્વસ્થ થઈને બહાર આવશે, સૈનનકને આશા છે કે એ દુશ્મનને ભોંર્ ભેગો કરીને જ પરત ફરશે. નવદ્યાથીને ઉજ્જવળ
કારરકદીની, નોકરરર્ાતને બઢતીની તો ્ુવાન હૈર્ાંને મનના માલણગરની. આ આશા જ તો છે કે જીવનની
શક્યતાઓને ધબકતી રાખે છે . માણસ થાકે, હારે કે નનરાશા એને ઘેરી વળે તર્ારે નોળવેલ સમી આશા એના જીવનમાં
નવુ ં જોમ નવા રં ગો પ ૂરી આપે છે .
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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ચંદ્રશ

જો આપણે અસફળ થર્ા બાદ પણ આશા નથી છોડતા અને મહેનત કરીએ છીએ તો એક રદવસ
સફળતા અચ ૂક મળે છે .
આશા એક એવો શબ્દ છે જે માણસને જીવવવાનુ ં બળ આપે છે . ભગવાને માણસને આશાનો અનુભવ
કરાવીને જીવન જીવવાનુ ં શીખવ્્ુ ં છે . જો આપણને આશા શબ્દ ખબર ના હોત તો જજિંદગી જીવવા માટે નો હેત ુ
જ ના મળત. બાળક મો્ું થાર્ એટલે મા બાપ કહે છે કે જો ત ુ ં બરાબર ભણીશ તો ખુબ પૈસા કમાઈ શકીશ
અને સારી છોકરી મળશે અને જીવનમાં સુખ પ્રાપ્ત થશે અને અને આ જ આશાના તાંતણે બાળક મહેનત કરીને
બધા જ સપનાઓ પુરા કરે છે . કોઈ પણ કામની શરૂઆત કંઈક પામવાની કે મેળવવાની સાથે શરુ થાર્ છે .
પછી તે નામ હોર્, પૈસો હોર્ કે સુખ હોર્ માણસ મહેનત કરે છે અને જીવવાનો હેત ુ મળી જાર્ છે .
જો તેનનસિંગ અને રહલેરીને એવરે સ્ટ નશખરને જીતવાની આશા ના હોત તે ક્યારે ર્ પ્રર્તન ન કરત.
નસકંદરને નવશ્વ જીતવાની આશા ના હોત તો રહન્દુતાન સુધી ક્યારે ર્ આવત નરહ. આશા માણસને જજિંદગીરૂપી
કોરડર્ાને તેલ પ ૂરું પાડવાનુ ં કામ કરે છે ,.
માણસ જન્મતાની સાથે આશા લઇ જન્મે છે અને મતૃ ્ુ આવે તર્ાં સુધી આશાને છોડતો નથી.
દરે ક સફળ વ્ર્ક્લતની સફળતાનો મંત્ર "મેં ગમે તેવા સંજોગોમાં અને નવકટ પરીક્સ્થનતમાં મેં આશા છોડી
નરહ અને મક્કમ મનોબળથી પરરક્સ્થનતનો સામનો કર્ો અને મેં સફળતા હાનસલ કરી. આશા એક એવી જડીબુટ્ટી
છે જે માણસના શરીરમાંથી નનરાશારૂપી રોગોનો નાશ કરે છે ."
આપણે બધા આપણી વ્ર્વસાનર્ક કારરકદીનો સફર ઘણા સપના, લક્ષ્ર્ો, આશાઓ અને પ્રેરણાથી શરૂ
કરીએ છીએ. તે સમર્ે, આપણા મનમાં ફકત એક વાત હોર્ છે સફળતા – હુ ં જીતીશ. આપણે સમાજને આપણા
જુ લાઈ-૨૦૨૨

૨૯

જીવનમાં કંઈક બતાવવાની અને બનવાની ર્ોજના બનાવી હોર્ છે . અને બને તેટલી વહેલી તકે સફળતા
મેળવવા માંગીએ છીએ. પરં ત ુ માગય પર, તમે સંજોગો અને સંર્ોગના વાવાઝોડામાં ફસાઇ જાઓ છો. અકલપનીર્
પડકારો, મુશ્કેલીઓ અને પરરક્સ્થનતઓ માગમ
ય ાં મળે છે . આવા સમર્ે લાગે છે કે આપણા લક્ષ્ર્ો અને સપના
છૂટા પડી રહ્યા છે . અને આપણે આશા છોડી દે વાનુ ં શરૂ કરીએ છીએ. અમે નવચારવાનુ ં શરૂ કરીએ છીએ કે શુ ં
આપણા લક્ષ્ર્ોને આપણે પ ૂરા કરી શકશુ ં કે નહીં.
અમેરરકાના રાષ્રપનત, કાલવીન કોલીજ, (29માં રાષ્રપનત 1923-29) એક રદવસ તેમના કાર્ાયલર્માં કામ
કરતા કરતા થાકી ગર્ા. તેઓ આરામ ખુરશી પર જ સ ૂઈ ગર્ા અને થોડા જ ક્ષણમાં ભર ઉંઘમાં સુઈ ગર્ા.
મોટા અનધકારીઓ અને સામાન્ર્ નાગરરકો તેમને મળવા માટે બહાર ઉભા હતા. જર્ારે પ્રમુખ સુતા હતા તર્ારે
તેમના સેક્રેટરીની ગભરાટ વધી રહી હતી. લોકો તેમને નવનંતી કરી રહ્યા હતા, પરં ત ુ તેઓ રાષ્રપનતને
જગાડવાની રહિંમત કરી શકર્ા નહીં. થોડા સમર્ પછી, જર્ારે તે જાગી ગર્ા તર્ારે તેમના સેક્રેટરીને અપસેટ
ં ૂ વણમાં જોર્ા. તેમણે પ ૂછ્ુ-ં તમે કેમ ડરી ગર્ા? પ્રલર્ આવ્ર્ો કે શુ?ં અમેરરકામાં, દરે ક વસ્ત ુ તેની
અને મઝ
જગ્ર્ાએ તો છે ને?
આ વાતાયનો સંકેત એ હતો કે સમસ્ર્ા શુ ં છે ? અને કેટલી પણ મોટી હોર્ પણ તમે પોતે તો સુરલક્ષત છો
ને? આપણે નવશ્ર્વની સૌથી મોટી સંપનત્તના માલલક છીએ.
આપણું હાંડમાસથી બનેલ ું શરીર, જેને આપણે ‘હ’ુ ં કહીએ છીએ, તે આપણા અને આપણા લોકો

માટે

રકિંમતી છે , જેનો દરે ક ભાગ રકિંમતી છે . આપણી પાસે ઘણી સમસ્ર્ાઓ હોઈ શકે છે , આપણે દુ:ખી હોઈ શકીએ
છીએ, આપણે બેચેન થઈ શકીએ છીએ, આપણે નનરાશ થઈ શકીએ છીએ, પરં ત ુ જો આપણી પાસે જીવન જેવી
મ ૂલર્વાન સંપનત્ત છે તો આપણી પાસે બધુ ં જ છે . પરરક્સ્થનતની ્ૂંક સમર્માં સુધારણા થવાની પ ૂરે પ ૂરી સંભાવના
છે , રહિંમત ગુમાવશો નહીં. હંમેશાં સકારાતમક બનો. આશા રાખો.
હકીકતમાં, માનવ શરીર આપણા માટે સૌથી મહતવની ભગવાન તરફથી મળે લી અમ ૂલર્ ભેટ છે . નવરોધ
અને મુશ્કેલીની ક્ષણોમાં આપણને મોહ અને નતરસ્કાર થવાનુ ં શરૂ થઈ જાર્ છે . તમારી રકિંમત ભ ૂલી જાઓ છો
આનથિક અભાવ, વારં વાર પ્રર્તનો કરવા છતાં સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ તમારું શરીર છે તર્ાં સુધી બધુ ં
જ છે . તમે હજી સુધી જે પ્રાપ્ત ક્ુું નથી તે બધુ ં જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે .
આ જીવન અમ ૂલર્ છે . નવતેલ ું જીવન પાછં આવત ુ ં નથી, તમારી ભાનવ સફળતાની આશા રાખવી ખ ૂબ
જ મહતવપ ૂણય છે અને તમારે કોઈ પણ સંજોગોમાં આશા છોડવી જોઈએ નહીં. દરરોજ તમારૂં લક્ષ્ર્ પ ૂણય કરવાની
ખાતરી કરો, તમારા લક્ષ્ર્ પર નજર રાખો. તેને પ ૂણય કરવાનો પ્રર્ાસ કરતા રહો. તમારી સફળતાનુ ં રહસ્ર્
આમાં છપાર્ેલ ું છે .
શરીરને સલામત, સ્વસ્થ, સરક્રર્, ખુશ રાખો, પછી તેનો હેત ુ ગમે તે હોર્, ખંતથી ફરી પ્રર્ાસ કરો અને
સફળતાના પગનથર્ા ન આવે તર્ાં સુધી તેને ચાલુ રાખો. આમાં, તમારી સફળતાનુ ં રહસ્ર્ છપાર્ેલ ું છે .
સફળ થવું છે તો પહેલા નનરાશાને કાન પકડીને તગેડી મ ૂકજો. નનરાશાને પાસે ઢૂંકવા દે શો જ નહીં.
ં ને બેસ ૂરું બનાવી દે શે ને કોઈ પણ કાર્મ
નનરાશા તમારા ઊનમિતત્ર
ય ાં તમારું મન ચોંટવા નહીં દે .
Email id.: parekhcj@gmail.com
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આશા કે અપેક્ષા એટલે કોઇક વ્ર્ક્લત, સમાજ કે પછી સરકાર પાસેથી કશુકં મેળવવાની કે પ્રાપ્ત કરવાની
ઇચ્છા. સામાન્ર્ રીતે મોટા ભાગના બધા જ મનુષ્ર્ોને કોઇક ને કોઇક પ્રકારની આશા, ઇચ્છા–અપેક્ષાઓ હોર્
જ છે . આવી આશાઓ કે અપેક્ષાઓ જર્ારે પ ૂરી થતી નથી તર્ારે સ્વાભાનવકપણે વ્ર્ક્લતના મનને દુ:ખ પહોંચત ુ ં
હોર્ છે એટલે જ આશાઓને, અપેક્ષાઓને દુ:ખનુ ં મ ૂળ પણ કહેવા્ુ ં છે . છતાં ર્, આજે આશા વગરનો માણસ
મળવો મુશ્કેલ છે . દરે કે દરે ક માણસને નાની કે મોટી આશાઓ હોર્ જ છે અને પાછં આ આશાઓનો અંત પણ
હોતો નથી. જેવી કે એક આશા પ ૂરી થઇ કે બીજી આશા ટાંપીને બેઠી જ હોર્ છે , જે તરત જ ખડી થઇ જાર્ છે
અને તે જર્ારે પ ૂરી ન થાર્ એટલે માણસના મનમાં રહેલો અસંતોષનો અક્ગ્ન ભભ ૂકી ઉઠે છે અને માણસનુ ં
જીવન દુ:ખી દુ:ખી થઇ જાર્ છે .
આજે બાપને પોતાના પુત્રો પાસેથી કે પછી પુત્રોને પોતાના નપતાજી પાસેથી, પનતને પોતાની પતની
પાસેથી કે પછી પતનીને પોતાના પનત પાસેથી, સાસુને વહુ પાસેથી કે પછી વહન
ુ ે પોતાની સાસુ પાસેથી આદર
ૂ
અને સારા વ્ર્વહારની આશા હોર્ જ છે . સંસારમાં આશા કે અપેક્ષા વગરની કોઇ વ્ર્ક્લત જ નહીં મળે . ખેડત
દાણા વાવે તો સારા પાકની આશા રાખતો જ હોર્ છે . નશક્ષક નવદ્યાથી પાછળ મહેનત કરે તો તેની પાસેથી
સારા પરરણામની આશા હોર્ જ છે . લેખક લખે તો વાચક એ વાંચે અને તેની પાસેથી પ્રોતસાહન મળશે એવી
આશા રાખતો જ હોર્ છે . ગાર્ક કે કોઇ કલાકાર પોતાની આવડત અને મહેનત બદલ પ્રેક્ષકો પાસેથી બે
તાળીની આશા રાખતો જ હોર્ છે . આવી પ્રશંસાતમક તાળીઓ જ કલાકારનો ઉતસાહ વધારતો હોર્ છે . અરે ,
ગૃરહણી કે માતા પણ જમવા બેઠેલા પરરવાર સામે રસોઇનાં વખાણની આશાએ તાકી રહે છે . સરપ્રાઇઝ ભેટ
લાવતો પુરુષ પણ પરરવારની આંખોમાં એના તરફ લાગણીની આશા રાખતો હોર્ છે .
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“સાથન
ય ા જોડણીકોશ મુજબ આશા એટલે કે ઉમેદ, ઇચ્છા, ધારણા, નવશ્વાસ કે આસ્થા. જો કે આશા
શબ્દનો અથય આકાંક્ષા, લાલસા, સ્પ ૃહા કે ત ૃષ્ણા પણ હોઇ શકે છે . આશા શબ્દ માટે ચલણમાં “આશા અમર છે ”
કે પછી “પારકી આશ સદા નનરાશ” જેવી કહેવતો પ્રનસધ્ધ છે . બંને કહેવતોનો અથય જો કે એક સરખો નથી. એક
બાજુ આપણે જીવનમાં ક્યારે ર્ પણ નનરાશ ન થવાનુ ં કહેવા્ુ ં છે જર્ારે બીજીમાં હાથ–પગ હલાવ્ર્ા વગર ફલત
આશા રાખવાથી કોઇ જ કામ નહીં થાર્. કોઇને ચાહો, બેહદ ચાહો પણ બદલારૂપે કોઇ આશા ન રાખો કારણ કે
તકલીફ ચાહવાથી નહીં પણ આશા રાખવાથી થાર્ છે .
તમે ચોક્કસ વફાદાર બનો પણ દુનનર્ા પણ વફાદારી કરશે એવી આશા ના રાખતા. ભરોસો તો આપણા
શ્વાસ ઉપર પણ નથી કારણ કે એક શ્વાસ છોડીએ તો જ પછી કદાચ બીજો શ્વાસ લેવાશે એવી આશા છે .
વ્ર્વહારમાં અડધા દુ:ખ ખોટા લોકો પાસે આશા રાખવાથી થાર્ છે . જર્ારે બાકીના અડધા સાચા લોકો પર
શંકા રાખવાથી ખડા થતા હોર્ છે . જીવનમાં આશા ખોઇ નાખવી એ હાથ–પગ ખોઇ નાખવાથી પણ વધારે
ખરાબ છે . આપણને જીવનમાં ક્યારે ર્ પણ નનરાશ થવાનુ ં નથી હોત.ુ ં જે નનરાશાને કદી જોતાં નથી તે આશા
કદી ખોતા નથી અને જે પ્રર્તનો પર જીવી જાણે છે તે રકસ્મત પર કદી રોતા નથી. આશા અને આશીવાયદ કદી
પણ દે ખાતા નથી પણ મુશ્કેલ સમર્માં આપણો સાહસ ચોક્કસ વધારતા હોર્ છે .
ં પાછળ કોઇક કારણ કે આશા હોર્ છે . દરે ક સંબધ
ં નો કોઇ હેત ુ હોર્ છે .
સંસારમાં બંધાતા દરે ક સંબધ
ં માં કોઇ ને કોઇ આશા કે અપેક્ષા હોર્ છે . સંબધ
ં જેટલો તીવ્ર એટલી અપેક્ષાઓ વધારે . અપેક્ષા
દરે ક સંબધ
ં નું અક્સ્તતવ જ નથી. પોતાની વ્ર્ક્લત પાસેથી આશા રાખવામાં કંઇ ખો્ું પણ નથી. આપણી પોતાની
વગર સંબધ
વ્ર્ક્લતઓ પાસેથી આપણે આશાઓ ન હોર્ તો આપણે કોની પાસેથી રાખીએ ? જેને કોઇ અપેક્ષા નથી એની
જજિંદગીમાં કંઇક ખ ૂટતુ ં હોર્ છે . માણસ આશાઓ સાથે જ જીવે છે અને આવી આશાઓ પ ૂરી કરવા માટે જ
મહેનત કરતો રહે છે . માણસને માત્ર પ્રેમ પામવાની જ નહીં, પ્રેમ કરવાની પણ અપેક્ષા હોર્ છે . જો તમારી
પાસે પ્રેમ કરી શકે એવી વ્ર્ક્લત હોર્ તો તમે નસીબદાર છો જ!”
એક પ્રેમી-પ્રેનમકા હતાં. પ્રેમી એની પ્રેનમકાને ખ ૂબ જ પ્રેમ કરે . તેની દરે ક ઇચ્છા સંતોષે અને સતત એવુ ં
કહેતો રહે કે, મને તારી પાસેથી કોઇ અપેક્ષા નથી. હુ ં તને ખરા રદલથી પ્રેમ કરું છં.” એક રદવસ પ્રેનમકાએ કહ્ું
કે, ત ું એવું કહેતો રહે છે કે મને કોઇ અપેક્ષા નથી પણ હુ ં ઇચ્છં છં કે ત ુ ં મારી પાસે કોઇ અપેક્ષા રાખ, કારણ કે
અપેક્ષા પ ૂરી કરવાની મજા એ જ સાચો પ્રેમ છે અને તને પણ મારી પાસેથી આશા તો છે જ, ત ુ ં ખો્ું બોલે છે
કે તને કોઇ અપેક્ષા નથી.” આ વાત પ્રેમીને સમજાઇ નહીં. એક રદવસ અચાનક પ્રેનમકાએ તેની સાથે બોલવાનુ ં
ઓછં કરી નાખ્્ુ.ં પ્રેમીના વતયનનો કોઇ રરસ્પોન્સ ન આપે. ફૂલ લાવે તો કંઇ બોલર્ા વગર બાજુમાં મ ૂકી દે .
ચોકલેટ આપે તો તેની પ્રેનમકા કોઇ બાળકને આપી દે . પ્રેનમકાના આવા વતયનથી પ્રેમી દુીખી દુીખી થઇ ગર્ો.
એક રદવસ થાકીને તેણે કહ્ું કે , તુ ં મારી સાથે આવુ ં શા માટે કરે છે ? પ્રેનમકાએ કહ્ું કે , કેમ તને તો મારી પાસેથી
જુ લાઈ-૨૦૨૨
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કોઇ આશા નથી ને! ત ુ ં તારે તને ઠીક લાગે એમ કર, મને ઠીક લાગે એમ હુ ં કરીશ.” પ્રેમીએ કહ્ું કે, પણ આવુ ં
થોડું ચાલે ? પ્રેનમકાએ કહ્ું કે, તો પછી કહી દે કે તને મારા તરફથી આશા છે કે હુ ં પણ તને પ્રેમ કરું.” પ્રેનમકાએ
પછી કહ્ું કે , અરે પાગલ ! અપેક્ષા તો હોવાની જ છે . તને પણ અને મને પણ. હુ ં તો કહુ ં છં કે આપણે આપણી
આશાઓને વધુ તીવ્ર કરીએ. મને તો આશા છે જ કે ત ુ ં મને ખ ૂબ પ્રેમ કરે પણ સામે તનેર્ એવી આશા હોવી
ં વધુ નનખાલસ અને સહજ હોર્
જોઇએ. અપેક્ષા ન હોવી તેના કરતાં અપેક્ષા હોવાની કબ ૂલાત હોવી એ સંબધ
છે .”
નમત્રો, ધ્ર્ાનમાં રાખો કે, માણસે જીવનમાં આશાઓ તો રાખવી જ જોઇએ. દરે ક માણસ આશાઓ
ં છે . મોટા ભાગે તો માણસને પોતાની
રાખતો જ હોર્ છે . અપેક્ષા સંતોષવી એ જ પ્રેમ છે . એ જ સંબધ
વ્ર્ક્લતઓ પાસેથી આશાઓ સંતોષવામાં જ સાચો આનંદ મળતો હોર્ છે . માણસ તર્ારે સૌથી વધુ ખુશ થતો
હોર્ છે જર્ારે તેની વ્ર્ક્લત તેનાથી ખુશ હોર્ છે . અપેક્ષા રાખવામાં કંઇ વાંધો નથી. ધ્ર્ાન ફલત એટલું જ
રાખવાનું છે કે આશાઓ એટલી બધી ન રાખો કે કોઇ સંતોષી ન શકે. ઘણી વખત માણસની ઇચ્છા હોર્ તો
પણ એ આશાઓ કે અપેક્ષાઓ સંતોષી શકતો નથી. તેનો મતલબ એ નથી હોતો કે તેને પ્રેમ નથી. દરે ક
માણસની એક મર્ાયદા હોર્ છે . દરે ક માણસની કોઇ મજબ ૂરી હોર્ છે . આપણી અપેક્ષા આપણા પ્રેમ ઉપર
ં માં છે લલે સુખ અને આનંદની અપેક્ષા તો હોર્ જ છે . ક્યારે ક દુીખ ઓછં
હાવી થઇ જવી ન જોઇએ. દરે ક સંબધ
ં જેટલો નજીકનો હોર્ એટલી જ અપેક્ષા
કરવાની તો ક્યારે ક સુખને બમણુ ં કરવાની અપેક્ષા હોર્ છે . સંબધ
અને આશા વધુ હોવાની.
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કંઈ પણ અઘરું કામ હોર્, કોઈની રાહ જોતાં હોઈએ, પરીક્ષાનુ ં પરરણામ જાહેર થવાનુ ં હોર્ તો આપણે
એ નવષે કોઈને કહીએ તો સામે જવાબ આવી જ જાર્ "બધામાં સારી આશા રાખવાની. સૌ સારા વાના થઈ
જશે." આમ બધા આશા આપ્ર્ાં કરે . આશા અમર છે એમ પણ કહેવામાં આવે છે . હુ ં આશાને હકારાતમક કે જેને
આપણે સકારાતમકતા કહીએ એને ગણુ ં છં.
દરે ક વખતે સકારાતમક રહીએ તો પરરણામ સારું આવે. પણ સાથે એ પણ સ્વીકારવુ ં રહ્ુ,ં જેમ કે ખ ૂબ
આશા રાખીએ કે પરીક્ષામાં સૌથી સારા માકયસ આવે. પછી જો પાંચ માકય ઓછાં આવ્ર્ા તો ઘણુ ં દુીખ લાગશે.
અરે , ભાઈ એમાં કોઈ ઉથલપાથલ નથી થવાની.
આશા અને અપેક્ષા વચ્ચે બહુ પાતળી રે ખા છે . આશા ખાલી પોતાની વ્ર્ક્લતગત હોર્ જર્ારે અપેક્ષામાં
કોઈ સામે જોડાર્ેલ ું હોર્ છે . દાખલા તરીકે સાસુ વહુ પાસે અમુક રીતે કામ કરે તેવી આશા રાખે અને એ કામ
થાર્ પણ એમની ધારે લી રીતે ના થાર્ તો એનુ ં ખરાબ કે દુીખ નહીં થાર્. પરં ત ુ સાસુએ અમુક અપેક્ષા કામની
રાખી હોર્ અને એ થાર્ જ નહીં તો એમને ઘણુ ં દુીખ થશે.
આપણાંમાં કહેવાર્ છે કે લાખો નનરાશામાં અમર આશા છપાઈ છે . એ એટલાં જ માટે કે પોલઝરટવ
નવચારો રાખો. આમ જોઈએ તો દરે ક વ્ર્ક્લતમાં આશા તો કોઈને કોઈક રીતે છપાર્ેલી જ હોર્ છે .
એવું પણ નથી કે આશા અને નનરાશા એક બીજા સાથે સંકળાર્ેલા છે . દરે ક વખતે વ્ર્ક્લતને નનરાશા
નથી મળતી. જેનામાં બહુ જ નેગેરટવ નવચારો ભર્ાય હોર્ એની વાત જુદી જ છે . કોઈપણ પ્રકારની આશા રાખવી
એ બહુ સારી વાત છે . આશા રાખીને કામ કરીશુ ં તો તે કામ રદલથી થશે. આમ આશા તો આપણાં જીવનમાં
વણાર્ેલી હોવી જરુરી છે .
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આશા... આ શબ્દ સાંભળીએ તર્ારે એવુ ં ન લાગે કે, તમારા-મારા જીવનના કોઈપણ લક્ષ્ર્ની વાત હોર્
કે પછી આ દુનનર્ાની ઉતપનત્તની વાત હોર્, દરે કે દરે કે વાત, દરે કે દરે ક ઈચ્છાઓની પાછળ આ આશા, ક્યાંકને
ક્યાંક પોતાનું અક્સ્તતવ બનાવીને જ બેઠી હોર્ છે . આપણા બધાની જ વાત કરું તો, આપણને સૌને આશા છે કે
આપણા જીવનમાં આવનારી દરે કેદરે ક ક્ષણ સુખદ હશે અને આ પ્રમાણેની આશાને વધારે મક્કમ કરવાનુ ં
આપણને આ કોરોના કાળમાં જ શીખવા મળી ગ્ુ ં છે .
એક બાજુ દદીઓની સંખ્ર્ા રોજરોજ વધતી જતી હતી પણ બીજી બાજુ નવજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનનકોને આશા
હતી કે આ સમસ્ર્ાનુ ં પણ સમાધાન હશે જ... અને જુઓ, તેમની આશા આજે આપણને સૌને એક સુરલક્ષત
વાતાવરણ આપવામાં સફળ રહી છે . બીજીબાજુ દે શના ફૌજીભાઈઓને કઈ રીતે ભ ૂલી શકાર્? ઘરમાં આપણે
એરકંરડશન ચાલુ રાખીને મનગમતી ટીવી નસરીર્લ, મેચ કે રફલમ જોઈ શકીએ છીએ કેમ કે આપણને આશા
છે અને સાથે ભરોસો પણ છે કે દે શની સીમા પર મારો એક ભાઈ મારી અને મારા પરરવારની સુરક્ષા કરવાની
જવાબદારી લઈને ઊભો છે .
નમત્રો, જોવા જઈએ તો આશા એ ભરોસા એટલે કે નવશ્વાસનુ ં જ બાળસ્વરૂપ છે . કેમ કે આ આશા ક્યારે ક
ઠગારી નીવડી

શકે છે પણ ભરોસો... એ જે રદવસથી ઠગારો નીવડવા લાગ્ર્ો ને દોસ્ત, સમજી લેજો આ

દુનનર્ાના કપરા રદવસો તે રદવસથી જ શરૂ થઈ જશે. આ આશાની પળોજણ કંઈ આજકાલની નથી. સદીઓથી,
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્ુગ્ુગોથી માણસજાનતએ આ આશા પાછળ પોતાનુ ં જીવન નવતાવી દીધુ ં છે અને કોઈકે તો પોતાના જીવનનો
માગય પણ શોધી લીધો છે .
વાલલર્ા ડાકુને જર્ારે મનમાં આશા બંધાઈ કે તેને “રામ” મળશે તર્ારે ભલે ને એ “રામ”ને બદલે “મરા”
બોલતો, પણ એ આશાને જ લીધે તે વાલલર્ામાંથી વાક્લમકી બની શક્યો. શ્રીરામના વનવાસ બાદ શુ ં
અર્ોધ્ર્ાવાસીઓને આશા હતી કે શ્રીરામ પોતાની મર્ાયદા પુરુષોત્તમની છબી સાલબત કરવા માટે અને સીતાની
પનવત્રતાની સાલબતી લેવા, માત્ર સીતાને જ અક્ગ્નપરીક્ષા આપવાનુ ં કહેશે? દરરદ્ર સુદામાને શુ ં આશા હતી કે
ત્રણ મુઠ્ઠી તાંદુળની સામે દ્વારરકાધીશ તેના નામે ત્રણેર્ લોક ન્ર્ૌછાવર કરવા તૈર્ાર થઈ જશે? દોસ્તો, આ બધી
ઘટનાઓને જો ધ્ર્ાનથી જાણવાનો અને સમજવાનો પ્રર્તન કરીએ તો આપણને ખબર પડશે કે આશાઓનો
આ ખેલ, મગજ સાથે નહીં પણ મન સાથે, લાગણીઓ સાથે જોડાર્ેલો છે . કેમ કે માણસ ભલે એની બુદ્ધદ્ધથી
પ્રાણીઓનો રાજા, મહારાજા થઈ બેસે, પણ છે વટે તેને પણ લાગણીઓની જરૂર પડે જ છે અને એ લાગણીઓને
જન્મ આશાના ગભમ
ય ાંથી થાર્ છે .
એટલે તો આપણે કહેતા હોઈએ છે કે “આશા અમર છે .” એક આશા, એક ઈચ્છા પ ૂરી થર્ા બાદ બીજી
આશા તરત જન્મ લઈ જ લે છે . મારી આશા છે કે હુ ં આશાના નવષર્ પર કંઈક એવુ ં લખુ,ં કંઈક એવુ ં કહુ ં જે
લોકોના મન સુધી પહોંચી શકે, તેમના હૃદર્ને સ્પશી શકે અને એક શ્રોતા તરીકે આપની પણ એ આશા હશે કે
જે પણ લેખકોને વાંચીએ કે સાંભળીએ, તેમની પાસેથી કંઈક નવુ ં જાણવા મળે અથવા તો એક નવા ચશ્માથી
દુનનર્ાને જોવાનો લહાવો મળે . આશાઓની આ આપ-લે જ માણસજાનતને સદીઓથી ટકાવતી આવી છે અને
આગળ પણ ટકાવતી રાખશે, એવી જ આશા રાખીએ છીએ...
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ટાઇટલ જોઈને તમને નવચાર થતો હશે કે શુ ં આશા એ સંસ્કાર છે ?? ખરે ખર હા... આશા એ એક સંસ્કાર છે . જે આજકાલ
આપણે બાળકોને આપતા ભ ૂલી ગર્ા છીએ. અને એટલે જ આજકાલ ્ુવાપેઢી રડપ્રેશનનો ભોગ બને છે , આપઘાત જેવા પગલાં
ભરે છે , ઘરથી રરસાઈને ભાગી જાર્ છે . કેમ કે એમને કોઈ પણ પરરક્સ્થનતમાંથી રસ્તો નીકળે એ આપણે શીખવ્્ુ ં જ નથી.
આપણે અઘરી પરરક્સ્થનત એમની પાસે આવવા જ નથી દે તા. આપણે નવચારીએ છીએ કે મને મારા બાળકોને એ બધુ ં જ દે વ ુ ં
છે જે મને નથી મળ્્ુ.ં સારી વાત છે પણ સાથે સાથે એ પણ દે વાનુ ં છે જે આપણને મળ્્ુ ં હતુ ં કેમ કે જે નહતુ ં મળ્્ુ ં એ બધુ ં
રફજજકલ છે ,પણ જે મળ્્ુ ં હતુ ં તે સંસ્કાર. નવચારવાની સાચી રીત,મર્ાયદા, સંર્મ, નનર્મ, જીવનની ધારણાઓ, નનરાશામાં ઉપાર્ની
આશા. આ બધુ ં કોણ આપશે? એ આપણને જ આપવુ ં પડશે.
રફજજકલ કમ્ફટય આપવાથી બાળકનો adjust કરવાનો પાવર ઓછો થઇ જાર્ છે . અને વધુ પડતા કમ્ફટય આપવાના
ૂ નક્ષમતા (Power to adapt), સહનશક્લત એ સંસ્કારોનુ ં બાળકમાં
કારણે adjust કરવાની ક્ષમતા, સ્રગલ કરવાની ક્ષમતા, અનુકલ
નવકાસ નહીં થાર્. આપણે જે power use ન કરીએ એ power ઓછો થતો જાર્ છે . જેમ આપણને પેલા બધાના નંબર ર્ાદ
રહેતા હતા, birthdate ર્ાદ રહેતી હતી જે હવે નથી રહેતા. કેમ કે ફેસબુક જણાવે છે કે આજે આનો birthday છે કે ph.no phone
માં save હોર્ છે . એટલે આપણે એ ર્ાદ કરવાનુ ં પાવર નથી રહર્ો. એમ જ બાળકોને વધુ કમ્ફટય આપવાથી એમને નવપરીત
પરરક્સ્થનતમાં કેમ રહેવ ુ ં એ આવડતુ ં જ નથી. ને આવી પરરક્સ્થનતમાં એ કોઈ રસ્તાની આશા જ નથી રાખી શકતા.
બાળકને બધુ ં હોવા છતાંર્ ના પાડવાની આદત નાખીએ. ના મતલબ ના. એને રોવા દર્ો, નારાજ થવા દર્ો, ગુસ્સે
થવા દર્ો. આ બધુ ં હમણાં જ કરવા દર્ો, જેથી ભનવષ્ર્માં જીવન જર્ારે એની સાથે આવુ ં કરે તો એ નારાજ થવાને બદલે
જીવનથી જ નારાજ ન થઇ જાર્. આપઘાતના રસ્તા અપનાવવાના બદલે આશાનો રસ્તો અપનાવે. ધીરજનો રસ્તો અપનાવે.
આશાનો જે સંસ્કાર આપણને મળ્ર્ો છે એ આપણે આપણા બાળકોને આપીએ. અને સમાજમાં વધતા જતા રડપ્રેશનના અને
આપઘાતના કેસ ઓછા કરીએ.
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જીવનનદીના રકનારે પહોંચેલા રવજીકાકા કૉરોનામાં પતની અને પુત્રને ગુમાવી ચ ૂક્યા
હતા. શારીરરક ખોડખાંપણને કારણે લજ્જાના મરહનામાં બેક માંગા તો પાછા ઠેલાતા જ. સાડત્રીસે
પહોંચેલી લજ્જા સરકારી નોકરી હોવા છતાં સતત રરજેલશનનો સામનો કરી કરીને કંટાળી ગઈ
હતી. એકલા રહેતા રવજીકાકાને તે દરરોજ બે ટાઇમ જમવાનું આપવા આવતી ને કેટલીર્ે
વાતો કરી જતી. ક્યારે ક રવજીકાકાનું તો ક્યારે ક પોતાનું મન હળવું થઈ જત.ું
આજે આવતા વેંત જ લજ્જા બોલી, હવે બસ હોં કાકા, હવે સામેથી ગોળનું ગાડું મળે ને
તોર્ મારે લગ્ન નથી કરવા. હવે તો આશા જ નથી કે કંઈ સારું થશે. કાકાએ કહ્ુ,ં મારે તો
જીવવાનું કોઈ કારણ જ બાકી નથી. તોર્ એ આશાએ જીવું છં કે કંઈક સારું થશે. બેટા, તારે તો
હજી ઘણી આશાને રદશા બાકી છે . છતાં સુખને શોધવું પડે એનાથી મો્ું દુીખ શુ?ં ઘરે જઈ
લજ્જાએ મેરરમોનનર્લ સાઇટ ખોલી સુખનું સરનામું શોધવા માંડ્ુ.ં
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