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તમને માન સક અપચો થઈ શકે છે
ન જોયે ું જો ું પડે છે અને ન વચારે ું થઈ ર ું છે માટે લોકોમાં ડરનો ફેલાવો વાભા વક છે . ઘણી વખત આપણે
એ ું સમ લઈએ કે આવતીકાલે આપણો રૂ જ ઊગવાનો જ નથી. બસ, આ એક રાત અને વાત તમામ.
આપણને કોણ ધીમે ધીમે ખલાસ કર ર ું છે ?? કોરોના?? મ ઘવાર ?? બેરોજગાર ?? કે સરકાર??

ખેર, એમાંથી એકપણ પોઇ ટ આપણા હાથમાં નથી. મા ચચાઓ અને વાતોનાં ગપા ા કર શક એ અને દવસો
કાઢ શક એ. અને હા, આપ ં માન સક વ વેર વખેર કર શક એ. બસ, બાક આપ ં કોઈ સાંભળવા ું નથી અને
જો સાંભળે તો આપણી પાસે એમાંથી બહાર લાવવાનાં ઠોસ ઉપાયો પણ નથી. મા વાતોની વાતો છે . અને કદાચ
એ વાતો પણ ઉછ ની છે . એ વાતો પણ બે ુ નયાદ છે .

'ચીને ભારતનાં સૈ નકો પર હુ મલો કય ' આ ું સમાચારમાં સાંભળ એ એટલે તરત આપણે ભાન ૂલી જઈએ અને
સો શયલ વૉર ભારતમાં જ શ કર દઈએ. કોઈ સરકારને ગાળો આપે, કોઈ સલાહ આપે તો કોઈ તા કા લક હુ મલો
કરવા ું જ કહ દે. 'સવારે ચીને હુ મલો કય તો રાતે આપણે કરવો જ જોઈએ' નવરા સ ૃ ધ ુ
વીઓ એટલો
હોબાળો મચાવે કે ધાનને ીટ કર ને કહે ું પડે કે, "આપણે જ ર એનો જવાબ આપી ું". બસ, આ સાંભળવા જ
દેશ આખો ઉથલપાથલ થઈ ય. જેમ ગરમ દૂધનો ઉફાણો ફર સપાટ એ બેસી ય.

વાત એ છે કે આપણી માન સકતા ઉતાવળ અને ખોખલી થઈ ક
ૂ છે . અ યાસ વનાની સલાહો અને તક વનાની
દલીલોથી આખા દેશની માન સકતા બીમાર થઈ ગઈ છે . કોરોના સામે તો કદાચ થોડુ યાન રાખી ું તો બચી જઈ ું.
પર ુ આપણી મનો થ ત કટાઈ રહ છે એનો ઈલાજ કદાચ નહ મળે તો ુ કેલી થશે. જો લૉકડાઉનમાં ઝ
ૂ ચેનલો
પણ બંધ રાખવામાં આવી હોત તો ઘણો ફાયદો થઈ ત. લોકોનાં ઘરમાં ૂસીને લોકોની માન સકતાને હચમચાવી
નાખવાની તાકાત ઝ
ૂ ચેનલો ધરાવે છે . અને આપણે પણ હચમચવા માટે આખો દવસ ટ વી પર ઝ
ૂ ચેનલ લઈને
જ બેઠા હોઈએ. આપણે પણ અ બ છ એ....!!

જેમ અ યારે ફેમલ
ે ી ડૉ ટર હોય છે એમ ટૂક સમયમાં જ બધાને "ફેમલ
ે ી સાયકોલો ટ" ની તાબડતોડ જ ર
પડવાની છે . વદેશમાં આ ધંધો જોરશોરથી ચાલે છે અને ભારતનાં બહુ મોટા શહેરોમાં વેશી ુ ો છે . એક એવો
ય ત પ રવારને જોઈશે, જે બધાને ખાલી શાં તથી સાંભળે અને એનાં મનનાં કચરાઓ સાચવે. રહ યો સંઘર શકે.

આખા ફેમલ
ે ીનો વાતોનો ટોપલો એ ય ત છુ પાવી દેશે એટલે ફેમલ
ે ીના સ યો થોડા હળવાં થયાનો અ ુભવ કર
શકશે. આવનાર સમયમાં શાર રક રોગો ઓછા અને માન સક રોગો વધી જશે.

કરોડો અબજો લોકોની દુ નયામાં એક બે સે લ ટ આ મહ યા કરે એ વાભા વક અને ગળે ઉતર
ય એવી
સરળ વાત છે . પર ુ આપણે એને નેશનલ ુ ો બનાવી દઈએ. સામા ય માણસની લાઈફમાં પણ એ માન સકતા
ઠુ સાવી દઈએ. અને યારબાદ બને ું?? વ ુ આ મહ યાઓ થાય. એટલે કે થતી હોય એનાથી થોડ વ ું.
આ મહ યા ન કરવી જોઈએ એ આપણે સૌ સમ એ છ એ પર ુ આ મહ યા એ મરવાનો જ એક કાર છે .
આવડ મોટ દુ નયામાં થોડા લોકો આ મહ યા ારા મરે એ સહજ છે . અંતે વાત માન સક ભાર પર જ આવીને
અટકે છે .

વાતોનો, ઘટનાઓનો, અણબનાવોનો, કરેલાં કૃ યોનો, છુ પાયેલાં તોફાનોનો, દફનાવેલા સપનાઓનો,
જોયેલાં સમાચારોનો, સાંભળે લા અ યાચારોનો, તણાવનો, ાંક વ ુ લગાવનો, ઘરની કકળાટનો,
આસપાસનાં લોકોની બફાટનો, છે તરાયાનો, કોઈકને છે તયાનો, જૂ ની વાતોનો, કાળ ખ
ુ ી રાતોનો,
વાગેલી ઠેસનો, ફકેલા પ થરોનો, સાચવેલાં ઘરડાઓનો, સંઘરેલાં ઘરેણાંઓનો, ગામની પંચાતોનો,
આ બધી બાબતોનો ભાર સો અબજ ટનથી પણ વ ુ વજનદાર હોય છે . નાજુ ક મન બચા કેટ ું
સહન કરે??? કેટ ું સાચવે?? અપચો બીમાર ન કરે તો કરે ું?? BE હળવા ુ લ...!!
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अब कोई ढूँ ड-ढाँड के लाओ नया वजूद
इंसान तो बुलंद -ए-इंसाँ से घट गया ~ (का लदास गु ता रज़ा )
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