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આજે પરુુષની હાલત શુું છે? 

ભગવાને પરુુષનુું સ ુુંદર સર્જન કર્ુું હત ુું. પરુંત ુઆ સર્જન જીવનની દરેક દરેક ક્ષણે પરુુષ જ 
સમાધાન કરે તેટલા માટે કર્ુું હત ુું. પરુંત ુતેનુું કારણ શુું? કારણ ભગવાન પણ પરણેલા હતા. 
પત્ની,સાસ,ુસાળીઓને ખોટુું નાું લાગે એટલે જ સમાધાનકારી વલણ અપનાવી પરુુષની જજિંદગીમાું 
હુંમેશા તેને જ સમાધાન કરવુું પડે તેવી મશીનરી પરુુષના શરીરમાું ફીટ કરી. આમ બહાર જોઈએ 
તો બધાને એમ જ લાગે કે પરુુષનુું સ્થાન મહત્વનુું છે અને તેને મખુ્ય સ્થાન આપવામાું આવર્ુું છે. 
બધા જ પરુુષોને અંદરથી ખબરજ હોય છે કે પોતાની કકિંમત શુું છે અને પોતાનુું કેટલુું ચાલે છે. 
છતાું બહાર ફડાકા મારતો રહ ેછે. કહો ને ગાલ ઉપર તમાચા મારીને લાલ રાખી રહ્યો હોય છે. 
હકીકતમાું તો બધી સ્ત્રીઓ એના ખભા ઉપર બુંદુક મકુીને ગોળીબાર કરે છે. જીવનમાું મોટાભાગનાું 
ઘરેલુું ઝગડામાું સ્ત્રીઓ જ ઉભા કરતી હોય છે. છતાું કુટુુંબમાું થતા બધા ઝગડાઓમા પરુુષે મને 
કમને રણમેદાનમાું ઉતરવુું પડે છે. આગલી રાતે સેનાપતત(પત્ની) બધી વર્હૂ રચના સૈતનકને(પરુુષ) 
સમજાવી દે અને જયારે ર્દુ્ધ શરુ થાય ત્યારે શાુંતીથી ખેલ જોયા કરે. તેમાું જો કુંઈ કાચુું બફાઈ 
જાય તો રાતે પરુુષની આવી બની. તમારામાું પૈસાની અક્કલ કે કહિંમત નથી. આવુું ખબર હોત તો 
હુું તમારી સાથે લગ્ન જ નહીં કરત. તમને તો છોકરાના ભતવષ્યની કુંઈ પડી નથી. મહાભારત-
રામાયણનો અભ્યાસ કરશો તો તમને બધુું સમજાઈ જશે. નવી નવી વર્હૂ રચના જાણવા માટે  
પરુુષો કરતાું સ્ત્રીઓ મહાભારત-રામાયણ-બધી સીરીયલોમાું વધારે રસ લેતી હોય છે. જયારે પરુુષ 
પૈની પેદાશ નહીં એવા મોદી/કોંગે્રસ/કિકેટ જેવામા વગર કામમાું રચ્યો પચ્યો રહ ેછે.   

પરુુષ ક્ાું ક્ાું સમાધાન કરે છે  

- પોતાની બહનેો માટે નાનપણમાું ચોકલેટમાું સમાધાન 

- પોતાના માતા-તપતાને ખશુ રાખવા પોતાના અરમાનો સાથે સમાધાન  

- પોતાની સઘળી બચતનાું પૈસા પોતાની ગલલ ફે્રન્ડના મખુ ઉપર હાસ્ય લાવવા વેડફીને સમાધાન  

- પોતાની પત્ની અને બાળકોના સખુ ખાતર રાતકદવસ જોયા વગર વેતરુું  કરીને ર્વુાની સાથે 
સમાધાન  

- પત્ની અને બાળકોના ભતવષ્ય માટે બેન્કમાુંથી લોન લઈને આખી જજિંદગી તે ભરવામાું કાઢી 
જજિંદગી સાથે સમાધાન  



 

 

- આટલી આટલી તકલીફો ભોગવયા પછી પણ પત્ની તરફથી “માવકડયો”, મા તરફથી “બૈરી 
ઘેલો” અને બાકી રહ્ુું હોય તેમ બોસ તરફથી “બદુ્ધદ્ધનો બળદ” જેવા તવશેષણોથી તેને સુંબોધવામાું 
આવે છે. છતાું બબચારો સામે કશુું નહીં બોલીને સમાધાન કરે છે  

- પત્ની, માું અને બોસ બધા લોકો તેને કુંટ્રોલમાું રાખવા માુંગે છે. તેની હાલત તો ઘરના કામવાળા 
કરતાું પણ ખરાબ હોય છે બહારના લોકોને કશી ખબર નાું પડે તે માટે ગમ ખાઈને સમાધાન  

- આમ બધા લોકોને ખશુ કરવામાું જ એ બબચારાની જજિંદગી પસાર થઇ જાય છે, બહાર લોકોને 
લાગે આ માણસ ઘરમાું પાવરફુલ લાગે પણ એને પોતાને ખબર છે કે એ પોતે તો ફૂલ(મખૂલ) છે. 
બબચારો જો ચપુ રહ ેતો માું અને પત્ની કહ ેડરપોક છે. 
આ બધા ત્રાસથી કુંટાળીને ઘરની બહાર રહ ેતો કહ ેકે આવારા જેવો છે  

છોકરાઓ ઉપર ગરમ થાય તો કહ ેકે જમ જેવો છે 

ભાબણયાઓ પર ગરમ થાય તો કહશેે કે મામો કુંસ છે  

જો કોઈ પર પણ ગરમ નહીં થાય તો કહશેે કે પાણી વગરનો/નમાલો છે  

જો બૈરીને ક્ાું ગઇ એમ ભલૂમાું પણ પછેૂ તો બૈરી અને તેના તપયરીયાઓ કહશેે કે શુંકાશીલ 
સ્વભાવનો છે, એ તો અમારી છોકરી એટલે ટકી, બીજી હોત તો ખબર પડત. 
પત્ની પાસે નોકરી કરાવે તો કહશેે કે બૈરીની કમાણી ઉપર તાગડતધન્ના કરે છે ( ઘરના બીજા બધા 
તો જાણે એક ટાણુું કરતાું હોય) 
પત્નીનુું સાુંભળે કે તરત ઘરના કહશેે કે “જોરૂકા ગલુામ” છે. 
ઓકફસમાું પણ સેિેટરી પોતાના બોસ સાથે કલાકો સધુી ગપ્પા મારશે, પણ પરુુષ જો સેિેટરીને પછેૂ 
તો પેલી કહશેે બોસ બીઝી છે. હમણા તેમણે ડીસ્ટબલ નહીં કરાય. 
હકીકતમાું તો પરુુષો પરુુષોનુું દુુઃખ દદલ  નથી સમજતા, નથી એમનુું કુંઈ કામ કરી આપતા. પણ 
કોઈ લેડીઝ હોય તો કુતરાની જેમ લાળ પાડતા પાડતા તેમનુું કામ કરશે. ત્યાું બીજા પરુુષોએ 
કુતરાની જેમ લાળ પાડીને પોતાના કામ માટે રાહ જોતા રહવે ુું પડે.  

આવુું બધા ત્રાસથી કુંટાળીને એક ભાઈ એક સાધ ુમહાત્મા પાસે ગયા અને કહ્ુું મહાત્માજી હુું બૈરીથી 
કુંટાળી ગયો છું તો કોઈ ઉપાય બતાવો. મહાત્માએ કહ્ુું મને જો ઉપાય ખબર હોત તો હુું શુું કામ 
સુંસાર છોડીને બાવો બનતે. અરે, મારી વાત છોડ પણ પેલા આપણા ભગવાન જેવા ભગવાન 
ભોળાશુંભો પણ આ બધાથી કુંટાળીને કહમાલય ઉપર જતા રહ્યા, છતાું પાવલતીજી ત્યાું પણ પહોચી 
ગયા. માટે “સખુ-દુુઃખ મનમાું ન આણીયે” એવુું કરીને આ જન્મારો કાઢી નાખ.  


