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     �ૂના સમયે લોકોમા ં કહવાP ુ ં હP ુ ં ક ‘ભાઈ, ઘરનો રોટલો બહાર ખાવાનો છે.’ આ%  ૂર-

દરાજના ંગામોમા ં¡યા ંહોટલો નથી હોતી, �યા ંઅિતિથસ�કારની ભાવના એવી �બળ હોય છે ક 

અ�¢યા પરદશીની કોઈકના ઘર જમવાની �યવ#થા થઈ જતી હોય છે. આજનો યજમાન એ 

આવતી કાલે કોઈકનો મહમાન બનવાનો જ અને આમ પરોh રDતે જોવા જઈએ તો કોઈકને 

ખવડાવે�ુ ંઆપણને કોઈ !ી� જ �ય��ત તરફથી અથવા સામેની જ  �ય��ત તરફથી જ પાo ં

ખાવા મળD જP ુ ંહોય છે. આ છે ઉપરો�ત .હુાવરાનો gઢુાથ�.  

     
રુશભાઈ �ની fૃત ‘અવલોકનો’ ઈ-bકુની �#તાવના vુ ં ¡યાર લખી ર£ો o,ં �યાર આ 

�#તાવનાની �#તાવના |પે લખાએલા ઉપરો�ત ફકરા ¤ારા vુ ંએ કહવા માgુ ંo ંક તમ ેકોઈકને 

�#તાવના લખી આપો અને તમારD જ fૃિત ઉપરની �#તાવના લખી આપનાર અOય કોઈ !ા}હત 

�ય��ત ક સામેની જ �ય��ત તમને મળD આવે. હમણા ંતા%તરમા ંજ મારD પોતાની ઈ-b�ુસ માટ 

કટલાકં �ણીતા ં ક અજનબી મહા1ભુાવોએ મન ે સ¥દયતાNવૂ�ક  તેમની �#તાવનાઓ લખી 

આપી, તો આ% vુ ં 
રુશભાઈના N#ુતક માટ �#તાવના લખી ર£ો o.ં આમ માનવ �વનના ં

સઘળા ં hે!ોમા આપસઆપસ ક પર#પરના સહકાર થકD જ  ુિનયાના �યવહારો  #વયસંચંા3લત 

ય!ંની %મ ચાKયા કરતા હોય છે. 

    
રુશભાઈના `લોગ ઉપર ¡યાર ¦તૂકાળમા ંતેમના ં ‘અવલોકનો’ �િસ§ થઈ ર£ા ંહતા ં�યાર 

મ¨ તેમના ‘કલેOડર’ અવલોકન ઉપર મારો �િતભાવ આપેલો હતો, %ને પછDથી મ¨ મારા પોતાના 

`લોગ ઉપર પણ પિસ§ કય[ હતો. મારો એ �િતભાવ એ ખાસ  િવષય Nરૂતો સીિમત હતો, અહl 

માર સમ^ N#ુતક ઉપર �#તાવના લખવાની કામગીરD બ�વવાની છે. આમ છતાયં મારD એ 

�#તાવનાનો કટલોક sશ િવશાળ અથ�મા ંલઈ શકાય તેમ હોઈ તેને અ!ે �#Pતુ કરDશ. 
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        આપણે આપણા િવ©ાªયાસ દરિમયાન ‘અવલોકન કરવાની ટવ’  શીષ�ક એક પાઠ ભણી 

ગયા હતા. એક વટમાgુ� એક «ટવાળાના ખોવાએલા «ટની }દશા બતાવી દ છે,  જો ક તેણે 

«ટને જોdુ ં
§ુા ંન હP ુ.ં પેલો વટમાgુ� પેલા «ટવાળાને તેના «ટની િનશાનીઓ કહD સભંળાવે છે 

ક તે «ટ ડાબી/જમણી (યાદ નથી) xખે કાHુ,ં એક પગે લગંSુ ંઅન ેઅ.કુ દાતં પડD ગએલા 

હોય તે�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. આ તેની અવલોકન કરવાની ટવના કારણે શ� બOdુ ંહP ુ.ં ર#તાની એક જ 

બા�ુ તરફના ંઅડધા ંકરડાએલા ંઝાડના ંપાદંડા ંઅને જમીન ઉપરના એક પગલાની અરૂD છાપ 

એ તેના તારણ માટના ંસહાયક કારણ (અવલોકનો) હતા.ં 

       
રુશભાઈના ંઅવલોકનો  કંઈક એવા ં જ છે અને તેથી જ તો તેઓ ગમે તેવા સામાOય 

િવષયને મા! અવલોકનના આધાર જ ન}હ, પણ સાથે સાથે પોતાની fુદરતી વણ�ન શ��તના 

આધાર �વતં બનાવી શક છે. �ૂના જમાનામા ંગામડ ગામડ પગીઓ મળD રહતા ક % પગલાનંી 

છાપ1ુ ંઅવલોકન કરDને ચોરને પકડD પાડવામા ંમદદ|પ થતા હતા. કોઈ નામચીન ચોર1ુ ં તો 

પહ�ુ ંજ પગ�ુ ંજોઈને ચોર1ુ ંનામ બતાવી દતા હતા. આ એમના માટ એ કારણોએ શ� બનPુ ં

ક તેમની આ કળામા ંતેમનો વારસાગત અ1ભુવ કામે લાગતો હતો અને તમેના સાહ®જક કૌશKયને 

કારણે તેમની અવલોકનશ��ત પણ ધારદાર રહતી હતી. 

     સામાOય રDતે કહવાય છે ક લuમી અને સર#વતી અથા�ત ધનદોલત અને સા}હ�યનો 

સહિનવાસ જવKલે જ જોવા મળે, બસ તેવી જ રDતે  િવ°ાન ક ટકનોલો�ના માણસ અન ે

સા}હ�યને બારમા ચEંમા %�ુ ં હોય એમ માનવામા ં આવPુ ં હોય છે. આ ભાયા ઈલે�]Dકલ 

એ±Oજિનયર હોય અને સા}હ�યસ²ન કર એ કોઈના પણ માOયામા ંન આવે  તેવી વાત હોવા છતા ં

એ એક હકDકત છે. છેKલા ંદસેક વષ�થી અમે}રકા ખાતે િન��ૃ �વન ગાળતા આ મહાશય પોતાના 

િવિવધ `લોગ ઉપર સઘળા સા}હ�ય�કાર એટ�ુ ંબુ ંસા}હ�યસ²ન કdુ³ છે ક તે સઘળાને ^થં#થ 

કરવામા ં આવે તો  ડઝનબધં N#ુતકો થાય. વળD તેઓ+ીએ હ�રો `લોગ ઉપર પોતાના 

િવ¤તાસભર �િતભાવો લખીને એ સઘળા `લોગસ�ને �ો�સા}હત કયા� છે. vુ ં પોતે િવનયનના 

અ1#ુતાક સમકh ભણતરમા ં gજુરાતી અને s^ે� સા}હ�ય ભ¢યો હોવા છતા ં 
રુશભાઈના 

ભાષા�¦�ુવ સામે વામણો જ Nરુવાર થા� તેવી મારD િનખાલસભાવે કbલુાત છે.  
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રુશભાઈ મારા િમ! છે, મારા `લોગlગ કાય�મા ંમને મદદ|પ થયા છે, મારD એક ઈ-bકુ 

પણ તેમણે બનાવી આપી છે, મારા ંલખાણો ઉપર તેમણે  સારા સારા �િતભાવો આBયા છે, મારા 

િવષેના પ}રચયલેખો તેમણે લખી આBયા છે અને હાલ % bકુની vુ ં�#તાવના લખી ર£ો o ંતે જ 

bકુ પણ મને પોતાને તેમણે અપ�ણ પણ કરD છે (જો ક સા}હ�યના િશ~ટાચાર/Protocol િવLુ§ની 

આ વાત ગણાય, અથા�ત �#તાવના લખનાર અને bકુના અપ�ણને #વીકારનાર એક જ �ય��ત હોઈ 

શક ન}હ.) - આટઆટલી તેમની સેવાઓ મન ે�ાBત થઈ હોવા છતા ં તમેને મારા ઉપર અPટુ 

િવ¸ાસ ક vુ ંઆ bકુની �#તાવના તટ#થપણે લખીશ. આ વાતના અ1સુધંાને એક આડવાત કvુ ં

તો ‘હા#યદરબાર’ ઉપરની ‘હાદર�નો’ શીષ�ક સઘળા ં ર�નો ઉપરની મારD પ}રચયલેખ +ેણીમાનંા 

એક ર�ન તરDકનો મારો પ}રચય મ¨ પોતે જ લ¹યો હતો. �યા ં 
રુશભાઈના અફસોસના શ`દો 

આવા હતા : “વાચંતા ંવાચંતા ંબvુ જ hોભ થયો ક, સૌ ર�નોના પ}રચય આપનારનો પ}રચય 

આપવા1ુ ંસૌજOય આ આળ
 ુઅને ¦લૂકણા જણને કમ ન 
ઝૂ¼ુ?ં” 

      
રુશભાઈના ંઅવલોકનોમા ં િવષયવૈિવiય જોતા ંઆપHુ ં }દમાગ કામ ન કર ક આ બકંાના 

મગજમા ં એ�ુ ં કોઈક િવિશ~ટ લોહ¾ુબંક છે ક zુ ં % મા! ધાPઓુને જ ન}હ, પણ Bલા�#ટકની 

કોથળDઓને પણ પોતાના ભણી ખ̈ચી લે છે! તેઓ હથોડD અને ટાકંણાથંી ઘરગ_¿ ુક}ડયાકામ કરતા ં

કરતા ં માણસના મન ક મગજની કાય�પ§િતને અવલોકDને ‘સારD નરસી આદતો કટલી ઝડપથી 

પડD જતી હોય છે?!’ %વા ંસનાતન સ�યો પણ તારવી લે છે. ‘Àટલા XYગા’, ‘bટુની Pટુલી દોરD’ 

અને ‘#]ો’ %વા ÁKુKક પદાથ[ ક ‘પાણીના પરપોટા’ અને ‘પ_થર ઉપર લીલ’ %વા ં 
ુદંરતમ 

 ૃFયોમાથંી લેખક ત�વ°ાનીય તારણો એવી િસફતNવૂ�ક સહજ રDતે તારવી લે છે ક �ાયં fૃિ!મતા 

વતા�ય ન}હ. વળD આ તારણોના સમથ�નમા ંઆ કિવરાજ (‘કિવરાજ’ સબંોધન એટલા માટ છે ક 

વા#તવમા ંપોતે ‘Moody’ કિવ છે જ!) કોઈ s^ે� ક }હ�દD કા�યોની પ�ં�તઓને એવી રDત ેટાકંD દ 

છે ક �ણે ક .Eુામા ંનગીના1ુ ંજડતર કરવામા ંઆ�dુ ંહોય!  

      હાલમા ં ભારતમા ં કરDઓની ભરNરુ ઋP ુ ચાલી રહD છે. અમારા ભોજનમે% દરરોજ અને 

ઓછામા ંઓછો એક ટંક તો આમરસ હોય જ. હવે આ રસ એકદમ મીઠો હોય તો દરકને ભાવે ન}હ 

અને તેજ રDતે ખાટો પણ ભાવે ન}હ. fુશળ g}ૃહણીઓની આવડતના �તાપે ખાનારને %મ ખટમીઠો 

રસ મળD રહ, તેમ અહl vુ ં મા! વાચકોને અ1લુhીને જ ન}હ, પણ Äદુ લેખકના આ�મસતંોષ 

ખાતર અને એક તટ#થ િવવેચકધમ� બ�વવાના ભાગ|પે મારD આ �#તાવનાને ખટમીઠD 
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બનાવીશ. આ bકુલેખક ડગલે ને પગલે આ�મFલાઘા ક અOયો ¤ારા થતી પોતાની �શ�#તથી  ૂર 

ભાગનાર એવા એ જણન ેvુ ંનખિશખ ઓળÄુ ંo ંઅને તેથી જ અહl મા! ખોતરD કાઢDને ન}હ પણ 

હકDકતમા ંતેમની % hિતઓ મને મા�મૂ પડD છે તેના ઉપર કોઈપણ �તનો ઢા�ં�પછોડો કયા� 

વગર એમ1ુ ંઅનાવરણ કરDશ. 

        કોઈ ખડંકા�યો ક મહાકા�યોના અપવાદ િસવાયના અOય લ ુકા�ય�કારોમા ં%ટ�ુ ંલાઘવ 

તેટલી કિવની સફળતા અને આમ એવા ંકા�યોમા1ં ુ ંલાઘવ એ કા�ય1ુ ંઘરHુ ંબની �ય છે. કા�ય 

રUયા પછD કિવ1ુ ંકામ NLંુૂ થઈ જP ુ ંહોય છે અને વાચકપhે એ કા�યને સમજવાની ક માણવાની 

�}2યા શ| થતી હોય છે. કા�યનો વાચક નાના બાળક %વો હોય છે. ના1ુ ંબાળક પણ ઈUછPુ ંહોય 

છે ક તેને કટલાકં કામો �તે કરવા દવામા ંઆવે. સફળ કિવ પોતાના કા�યમાનંી ઘણી બાબતોને 

વાચક ઉપર છોડD દતો હોય છે. આટલા 
ધુી તો કા�ય અને કિવતાઓની વાતો થઈ. આ વાત 


રુશભાઈ ક તેમના ‘અવલોકન’ને �ા ંલાg ુપડ? અહl તો તેઓ લેખક (ગ©કાર) છે અને તેમના 

અવલોકનોના ં લખાણો એ ગ©ખડંો છે. મારD આ �#તાવનાના િવ¤ાન વાચંકો અને Äદુ લેખક 

મહાશય સમ� શ�ા હશે ક vુ ંzુ ંકહવા જઈ ર£ો o!ં કટલાકં િશરમોર સમા ંઅવલોકનો1ુ ંવધાર 

પડP ુ ં લાઘવ તેમની મયા�દા બની �ય છે. એવા લેખોમા ં વાચકની પણ અપેhા હોય છે ક 

અિતિવ#તારના દોષમા ંસપડાયા વગર લેખક એ વાતને થોડDક લડાવીને થોડોક િવ#તાર કય[ હોત 

તો ક� ુ ંસાLંુ થાત! જો ક આ બાબતે vુ ં
રુશભાઈ તરફ xગળD ચl ુo,ં �યાર !ણ xગળD મારD 

તરફ હોય છે અને મને તેમના આ દોષથી િવLુ§ એવો મારા ં લખાણોમા ં �ાકં �ાકં 

અિતિવ#તારનો દોષ લાg ુ પડ છે. મારા આ દોષની સા3બતી માટ આપ સૌ વાચંકોએ �ાયં 

જવાની જ|ર નથી. ‘હાથ કંગનકો આરસી �ા?’ - આ �#તાવના એ જ મારD કbલુાત1ુ ં�વતં 

ઉદાહરણ છે!!!       

      બી�, જો ક ગૌણ ગણી શકાય એવી, આ N#ુતકમાનંી સકંલન ક સપંાદનની ખામી એ છે ક 

અવલોકનના મોટા ભાગના લÅલેુખોમા ંપોતે કbલૂ પણ કર છે  તે  .જુબ દDઘ� રચનાઓ .કુાઈ 

ગઈ છે. �ાકં તેમના આ શ`દો વાચંવા મળે છે:  “ચાર જYયાએ અવલોકન શૈલીથી િવચ3લત 

થઈને અવલોકનને અ1|ુપ #વBનકથા/ સ�યકથા/ િનબધં પણ #વત!ં લેખ તરDક .�ૂા ંછે.”  
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મારા હળવા િમ�% કvુ ંતો ચÆD પહરDને લખોટDઓ રમતા ંછોકરા ં ભેળા આ મોટD �મરના ચાર 

પાટ�નુધારD dવુકો સામલે થઈ ગયા છે. જો ક લેખ1ુ ંકદ ના1ુ ંહોય ક મો�ંુ હોય તેનાથી કોઈ 

ફરક પડતો નથી હોતો, કમ ક બનંે ¤ારા લh તો એક સધાય  છે. 
રુશભાઈએ મારા ઉપરની 

પોતાની મેઈલમા ંઆ bકુના ંવધાર પાના ંથઈ ગયા ંછે તેવી વાત લખી હતી એટલે જ મ ̈એ ગૌણ 

વાતને અહl દોહરાવી છે ક ઈ-bકુમા ંતો ઠDક, પણ પોતે આ bકુન ે.}ુEત #વ|પે �િસ§ કરવાના 

હોય, �યાર આ ચાર લેખને પોતાની અOય કોઈ bકુ માટ અનામત રાખીને આ bકુના ંપાના ંઘટાડD 

શક છે.               

        સ#ંકારિસ�ચન અને ચા}રÇયઘડતરને ઉપકારક એવા આ ‘અવલોકન’ N#ુતકનો È¤તીય ભાગ 

‘પ}રવત�ન’ પેટા શીષ�ક આપણી સામે છે. લેખક પોતે જ #વીકાર છે તે .જુબ આ િવભાગના લેખોને 

ભલે ‘પ}રવત�ન’ િવભાગ હઠળ .કૂવામા ંઆવેલા હોય, પણ વા#તવમા ંતે બધા ં‘અવલોકનો’ જ છે. 

આ િવભાગના પદંરક %ટલા લેખ વાચંવા %વા છે એમ કહવાના બદલે vુ ં એમ કvુ ં ક આ 

િવભાગમા1ં ુ ંપહ�ુ ંજ �કરણ ‘�ા#તાિવક’ મા! વાચંશો તો તે મારા માટ પયા�Bત ગણાશે. મારા 

આ કથન પાછળ1ુ ંમાLંુ પરોh કથન તો એ જ છે ક તમે એ સઘળા લેખો વાUંયા વગર રહD શકશો 

ન}હ, કમ ક એ ‘�ા#તાિવક’ પોતે જ � ુઈ છે! મીઠાઈ ઉપરના ચાદંDના વરખની %મ આ પહ�ુ ંજ 

�કરણ આપ સૌને એ િવભાગના બધા જ લેખો વાચંવા લલચાવશે.  

      ‘પ}રવત�ન’ િવભાગે લેખકની ર�ૂઆતમા ં આવે�ુ ં પ}રવત�ન એ છે ક અહl લેખક થોડોક 

3ચ!ોનો સહારો લીધો છે. કટલાક લેખો ખગોળશાÉીય ક અOય િવ°ાનની િવ©ાશાખાઓ ઉપર 

આધા}રત છે. ‘અમે}રકાની ગાધંીગીરDને #વીfૃિત’ લેખમા ં મા}ટÊન Kdથુર }ક�ગ ઉપર 

ગાધંીિવચારધારાનો �ભાવ હોવાની વાત ઉપર અમે}રકD �િતિનિધસભાનો સવા�1મુતે ઠરાવ એ 

‘પ}રવત�ન’ +ેણીમા ં સNંણૂ�પણે બધંબેસતો લેખ છે. ‘d§ુઉOમાદD (war-maniac) દશ’ 1ુ ં 3બLુદ 

પામેલા અમે}રકા માટ ‘અ}હ�સા’ની િવચારશરણીનો #વીકાર એ તે દશ માટ  પણ પ}રવત�ન1ુ ંપહ�ુ ં

સોપાન ગણાય. 

       સમાપને, એક વાત લખવાથી મારD �તને પરહજ નથી કરD શકતો. ‘હા#યદરબારના ં

ર�નો’ના લેખક તરDક મ¨ 
રુશભાઈને ‘હાદર�ન’ તરDક નીચેના ફકરા થકD Àલોમા ં ખ̈Uયા હતા: 

“દવો અને દાનવોએ મળDને િવરાટ વલોણા વડ સ.Eુને વલો�યો, %માથંી ચૌદ ર�નો �ાBત થયા ં
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અને % પૈકD1ુ ંચૌદમા 2મે આવPુ ં ર�ન અ.તૃ ગણાય છે. આ અ.તૃની �ા±Bત માટ દવો અન ે

દાનવો વUચે મારામારD થતી અને તેથી જ ‘માર’ ક ‘�હાર’ માટ |}ઢ�યોગમા ં ‘ચૌદ.ુ ં ર�ન’ 

�યો�ય છે. અમારD િવ©ાથÏ અવ#થામા ં gLુુજનો ચૌદમા રતનનો ચમ�કાર બતાવીને  

ભણાવતા. 
રુશભાઈની પાસે િવિવધ િવષયો1ુ ં°ાન હો�ુ ંએ બતાવી આપે છે ક તેઓ+ી કોઈપણ 

િવષયના િશhકના ચૌદમા રતનથી વ3ંચત ર£ા ન}હ હોય!!!” બ#સો અવલોકનોના વાચંનના sત ે


°ુ વાચંકો મારD એ વાત સાથે ગભંીરતાNવૂ�ક સમંત થશે જ ક  gજુરાતી `લોગજગતમા ંકોઈ 

સમયે જો  ‘°ાનર�ન’1ુ ં  3બLુદ આપવા1ુ ંઆયોજન થાય તો તેના હકદાર તરDક િન:શકંપણે +ી 


રુશભાઈ જ 3બનહરDફ પસદંગી પામે. 

 

ધOયવાદ.   

વલીભાઈવલીભાઈવલીભાઈવલીભાઈ    .સુા.સુા.સુા.સુા    

... કાણોદર, બનાસકાઠંા    

તેમનો `લોગ – ' William’s Tales (Bilingual)‘ 

http://musawilliam.wordpress.com/ 
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લેખક1ુંલેખક1ુંલેખક1ુંલેખક1ુ ંિનવેદનિનવેદનિનવેદનિનવેદન    

    �વનની સiંયાની sિતમ મ3ંઝલ %મ %મ મથંર પણ મÐમ ગિતથી ન�ક આવતી �ય છે; 

તેમ તેમ �િૃ�ઓ બદલાતી �ય છે. આખા �વન દરિમયાન પણ જો ક, આમ જ બનPુ ંઆ�dુ ંછે. 

પણ હવે વધાર ને વધાર sત.ુ�ખી રDતે  પાયાના હોવાપણા સાથે રહ� ુ ં વધાર ગમવા લાYdુ ંછે. 

સાત વરસથી લાગી પડલી લખવાની આદત, તલપ ઓસરવા લાYયા ંછે. 

     પદંરક }દવસ પહલા ંિવચાર આ�યો ક, ‘‘‘‘અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન’’’’ લખવા1ુ ંબvુ જ ગમPુ ં હP ુ ં– હ� પણ 

કદDક એનો ઉછાળો આવી ચઢ છે – તો એને કાયમી #વ|પ આપ�ુ ંઠDક રહશે. `લોગ તો રહ ન 

રહ. પણ આ ગમતીલા ંલખાણો સચવાઈ રહ; તો સાLંુ.  

     અને એ મમતાના �તાપે આ ઈ-bકુ બની ગઈ.  

     અગાઉ કરલી સપંાદનની મ�ૂરD કરવા સહજ પણ મન થPુ ંનથી. આથી એવા ખાસ �ય�ન 

વગર જ બધા ંઅવલોકનો ‘ ગ©
રૂ’ પર % 2મમા ં�ગટ કયા� છે – તે જ 2મમા;ં  જોડણીને આ ક 

તે રDતે મચડÒા િવના - અહl .કૂD દDધા ંછે. વાચક એને કારણે થતી રસhિતને દરgજુર કર તેવી 

િવનતંી.  

      મને બvુ જ ગમતા બી� િવષય – ‘‘‘‘પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન’’’’ ને �ત�તની જYયાએ િનહાળવાનો ધખારો 

પણ થોડોક વખત ઊપડÒો હતો. આ લેખો પણ તા®�વક રDત ેઅવલોકનો જ હોઈ, એમનો સમાવેશ 

એક �ૂદા િવભાગમા ંકય[ છે.  

      બધી ઈ-bકુોમા ંકÐાવારD �માણે લેખો ગોઠ�યા હતા. એ બvુ મહનત માગંી લેP ુ ંકામ હP ુ;ં  

હવે એ મહનત કરવાથી  ૂર રહ�ુ ં.નુાિસબ લાYdુ ંછે. પણ એ સવલત વાચકને મળD રહ; તે માટ 

છેKલે કÐાવારD �માણે લેખ પર પહ8ચાડP ુ ંએક ‘પ}રિશ~ઠ’ બના�dુ ં છે. આશા છે ક, પહલાનંી 

રDતની એ ગરજ સારશે.  
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ચાર જYયાએ અવલોકન શૈલીથી િવચ3લત થઈને અવલોકનને અ1|ુપ #વBનકથા/ સ�યકથા/ 

િનબધં  પણ #વત!ં લેખ તરDક .�ૂા ંછે.  

• અમે}રકનઅમે}રકનઅમે}રકનઅમે}રકન    હાઈવેહાઈવેહાઈવેહાઈવે    પરનીપરનીપરનીપરની    !ણ!ણ!ણ!ણ    ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ 

• ઓઓઓઓ....કકકક. . . . આપણેઆપણેઆપણેઆપણે    જઈzુંજઈzુંજઈzુંજઈzુ?ં ? ? ?  

• માનવમાનવમાનવમાનવ    મનનીમનનીમનનીમનની    �િૃ�ઓ�િૃ�ઓ�િૃ�ઓ�િૃ�ઓ 

• માળોમાળોમાળોમાળો    ––––    !ણ!ણ!ણ!ણ    #નેપ#નેપ#નેપ#નેપ    શોટશોટશોટશોટ      

     આ ઉપરાતં બે !ણ જYયાએ મારD લખેલી અથવા મને બvુ ગમી ગયેલી કિવતાઓ પણ 

અવલોકનના sતગ�ત ભાગ તરDક સમાવી છે. એક 
ધુાર પણ છે. ઘણા ંબધા ંઅવલોકનો સ3ચ! 

છે; % આ 3ચ�તના�મક લખાણોમા ંચપટDક લીલોતરD Nરૂતા જણાશ.ે  

    આશા છે ક, આ િવષયાતંર હોવા છતા ં, વાચકના રસને �}દBત કરશે.  

                    ‘‘‘‘મારાંમારાંમારાંમારા ં   અવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનો    ગમેગમેગમેગમે    છેછેછેછે.’.’.’.’ એમ કહDને મારD અહકંાર �િૃ�ન ેપોષનાર(!) િમ!/#વજન  +ી+ી+ી+ી. . . . 

વલીભાઈવલીભાઈવલીભાઈવલીભાઈ    .સુાને.સુાને.સુાને.સુાને    આ ઈ-bકુ અપ�ણ કરD છે. પણ એટલો જ આભારD સૌ િમ!ોનો o ં-%મણે મારા 

આ િવચાર PÐુાઓન ે પો~યા છે. દરકનો અલગ અલગ ઉKલેખ કરવાને બદલે એ સૌ િમ!ો/ 

#વજનોનો sતરથી આભાર મા1ુ ંo.ં  

છેવટ… 

      મારD લેખન ��િૃ� ચા� ુરહશે ક કમ; એ તો ખબર નથી; પણ આ છેKલી ઈ-bકુ છે.  


રુશ
રુશ
રુશ
રુશ    �ની�ની�ની�ની    

મેOસ}ફKડમેOસ}ફKડમેOસ}ફKડમેOસ}ફKડ, , , , ટટટટ�સાસ�સાસ�સાસ�સાસ, , , , dુd ુd ુd.ુ...એસએસએસએસ. . . .     

૨૦૨૦૨૦૨૦    મેમમેેમે, , , , ૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨    
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ર#તાર#તાર#તાર#તા ઉપરઉપરઉપરઉપર Bલા#ટDકનીBલા#ટDકનીBલા#ટDકનીBલા#ટDકની બેગબેગબેગબેગ 

 vુ ંકાર ચલાવી ર£ો o.ં થોડક આગળ જઈ રહલી કારના પવનના ઝપાટામા ંએક Bલા#ટDકની બેગ ઉડ છે, 

અને આમતેમ લથડDયા ંખાતી, ફગંોળાતી પાછD ર#તા ઉપર પડવા, ઠરDઠામ થવા �ય છે. પણ �યા ંતો મારD 

કારના પવનના ઝપાટામા ં તે આવી �ય છે અને પાછD ફગંોળાય છે. vુ ં તેન ેઅવગણીન,ે પસાર કરDને 

Nરુઝડપે આગળ નીકળD જ� o.ં મારા રDયર-�d ુ કાચમા ંતેની અવદશા vુ ંઅભાનપણ ેનીહાÕં o.ં થોડક 

પાછળ બી� ]ક આવી રહD છે. તેનો પવનનો ઝપાટો તો બv ુજોરદાર છે. કોથળD પાછD હવામા ંબv ુઅiધર 

�ચકાય છે, ફરD ફગંોળાય છે. 

       ¡યા ં
ધુી ર#તા ઉપર વાહનો આવતા ંજશે, �યા ં
ધુી તેની આમ જ ગતી, અવગતી ચા� ુરહશે. અને 

ખરખરા પવનનો ઝપાટો આ�યો તો? ર#તાની બા�ુમા,ં  ુર ઝાડDઓમા ંઆવી ઘણી કોથળDઓના ંનીજÏવ શબ 

લટકD જ ર£ા ંછે ન?ે કોઈ ર#તો, કોઈ iયેય, કોઈ મઝંીલ એમને માટ સ��યા ંનથી. 

       મારD બા�ુની સીટ ઉપર હમણા ં જ  ુકાનમાથંી લાવેલ સામાનથી ભરલી Bલા#ટDકની, નવીનÐોર, 

LુપકડD કોથળD પડD છે. એણ ેકોઈને સહારો આપવા1ુ ંકામ કdુ³ છે. માટ એની �તીFઠા છે. એને માનવPં ુ ં#થાન 

મÖdુ ંછે. ઘરે જવાશે, સામાન ખાલી થશે, અને કોથળD કચરાપેટDમા ંફ×કD દવાશે. એ1ુ ં�વનકાય� સમાBત થdુ ં

છે. ર#તા પર ઉડD રહલી પેલી કોથળDની આવી માન-સભર આવરદા કટલી રહD હશે? 

        મન ેતરત માનવ�વનની સરખામણી આ કોથળD સાથે થઈ ગઈ. અને મને બv ુજ ગમતી રચના યાદ 

આવી ગઈ. 


વુાસે પડઘાP ુ ંઆÄુ ંઆકાશ,  

છતા ંખાલીપો ખખડ ચોપાસ. 

ઉપવનના વાયરાની લે છે કોઇ ન8ધ?  

કોણ િવણે છે એકલી 
વુાસ? 
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વાયરો કહ તેમ ઉડવા1ુ ંઆમ તેમ,  

વાયરા1ુ ંઠકાHુ ંzુ?ં 

-+ી. ભાYયેશ જહા 

      સાવ નીવÙદ થઈ ગયો. પણ બી� વીચાર એમ પણ થdુ ંક, એ કોથળD ક માનવ �વનનો એક નાનકડો 

તબÐો હતો જ ન ેક, %મા ંતેની કાઈંક ઉપયોગીતા હતી; તેણે કાઈંક �દાન કdુ³ હPુ?ં બસ એટલી નાનીશી 

ગરDમાના gણુ શ¨ ન ગાઈએ? અને આવી લાખો, કરોડો… અર અબજો, અનામી ગરDમાઓના �તાપે તો હ�રો 

વશ[થી પીરામીડો ઉભા છે. 

       આખી માનવ�ત વીકાસના % તબÐે ઉભી છે, ત ેઆવી કટકટલી,  નાનકડD ગરDમાઓનો સરવાળો છે -

 નહl વાLુ? 

આ અવલોકન લ¹dુ ંઅને તરત માર એસ.એસ.સી.મા ંs^ે�મા ંભણવામા ંઆવતી એક કવીતા યાદ આવી 

ગઈ. એમા ં!ણસો વરસ Nરુાણા, �ચા ઓકના ઝાડ અને એક જ દDવસની આવરદાવાળા ‘લીલી’ના Xલની 

સરખામણી કરD હતી. 

એની છેKલી કડD યાદ છે – 

Lily of a day 
Is fairer far in May. 

Although it falls and dies that night, 
It was the plant and flower of light. 

In small measures, we may just beauties see; 

In short measures too, life may perfect beIn short measures too, life may perfect beIn short measures too, life may perfect beIn short measures too, life may perfect be. . . .     

બારDમાથંી રા!ે EFયબારDમાથંી રા!ે EFયબારDમાથંી રા!ે EFયબારDમાથંી રા!ે EFય        
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આ બારD છે – ઘરમા ંઅજવાÕં આવે તે માટની. sધ ભીતમાથંી બહાર દશ�ન કરવાની બારD. દDવસે તો 


યુ��કાશ એટલો બધો હોય ક, ઘરમા ંબ�ી ચા� ુહોય તો પણ બહાર1ુ ંEFય બરાબર દખાય. અને સાજં પડ; 


યુ� આથમવા માડં; બહાર ધીમે ધીમે sધકાર ઘરેાવા લાગ.ે અને ધીમે ધીમે બહાર1ુ ંEFય ઝાÄં ુ ંને ઝાÄં ુ ંથPુ ં

�ય. 
યુ�1ુ ંઅજવાÕં હવે ઘરની sદર ઉ�સ પાથરવા પયા�Bત ન રહ. અને બ�ી ચા� ુકરવી પડ  

 અને હવે બહાર1ુ ંકzુયં �ા ંબારDમાથંી દખાય છે? sદરના EFય1ુ ં�તીબlબ જ બારDમા ંદખાવા માડં¼ ુ.ં બારD 

% માટ સ��ઈ હતી, તે કામ હવે તે કરD શક તેમ નથી. હવે આપણી EFટD sદરના EFય Nરુતી જ સીમીત થઈ 

ગઈ છે. 

      તમે કહશો – એ તો એમ જ હોય ન?ે આમ જ તો રોજ બને છે ને? 

…. 

     અર, ભાયા! આપણા �વનની બારDની આ વાત છે. સ�ય-
યુ�નો �કાશ મો�ુદ હોય તો જ આપણા ઘરની 

બહાર જોવા માટની બારD કામની. નહl તો બધા ંઆપણા ંજ �તીબlબ આપણ ેનીહાÖયા ંકરDએ. બહારની 

 ુનીયામા ંzુ ંછે, તે કશી ખબર જ ન પડ. મા! પોતાની બ�ી, %ટ�ુ ંસીમીત EFય દખાડ, એટ�ુ ંજ જોવા1ુ.ં 

બાકD1ુ ંબુ ંધબોનારાયણ. fુવામા ંદડકો જોઈ શક એટલી જ તેની  ુનીયા. 

     આપણન ે�વન-ઘરની દDવાલની બહાર જોવા મનની બારD તો મળD છે. પણ એકલી એ બારD પયા�Bત 

નથી. બહારનો �કાશ, બહાર1ુ ં°ાન પણ હોવા ંજોઈએ. આપણી એકલાની મતી-બ�ી ન ચાલે. 

હથોડD ટાકંHુંહથોડD ટાકંHુંહથોડD ટાકંHુંહથોડD ટાકંHુ ં       

    મારા દDકરાના ઘરે થોડા �ુના ટાઈKસ કાઢD નવા લગાવવાના હતા. મ¨ દDકરાને મદદ કરવા આ ટાઈKસ 

કાઢવા1ુ ંશLુ કdુ³. એક હાથમા ંટાકંHુ ંઅને બી�મા ંહથોડD. અહl આવા ંબધા ંકામ �ત ેકરDએ, તો ખા#સો ખચ� 

બચી �ય. ટાઈKસ તો ફટાફટ, Pટુßા વીના, આખા ને આખા નીકળD ગયા. એમાયં બાN!ુ કળા છે હ8. પહલો 

ટાઈલ છેક દDવાલન ેઅડલો નાની પàી %વો હતો તે કાઢD ના¹ંયો. પછDના ટાઈલની નીચેથી બા�ુમા ંસહજ 

ફટકો માય[ અને તેન ેફશ� સાથે જોડP ુ ંસીમેOટ1ુ ંપાતÕં પડ PટુD ગdુ ંઅને તે1ુ ંટાઈલ સાથે1ુ ંજોડાણ PટુD 

ગdુ.ં તરત ટાઈલ નીકળD ગયો. 
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      આમ બધા ટાઈલ નીકળD તો ગયા. પણ હવે વધાર .Fુકલ કામ શLુ થdુ.ં ફશ�ને ચ8ટલ સીમ¨ટ પણ 

કાઢવો પડ ને? એની સપાટD ટાઈલની નીચેની સપાટDની ભાત �માણે હતી – પાતળD લીટDઓ જ લીટDઓ. 

ટાઈલ કાઢવાની એ જ ટ�નીક અપનાવવા આ લીટDઓ કામ લાગી ગઈ. લીટDઓની બા�ુએથી હથોડD 

ટાકંણાનો �હાર કLંુ એટલે એ Pટુતી �ય, અને નીચેની ફશ� ચો¹ખી થતી �ય. ધડાધડ હથોડD ટાકંHુ ંચાKયા ં

કર. નજર તો એ સીમેOટની લીટDઓ પર જ હોય. હથોડDનો ફટકો બરાબર ટાકંણાના માથા પર જ લાગ.ે �ાયં 

એક રતીભાર આડો અવળો ન લાગે – બરાબર લuય#થાન પર! 

       અને મન ેથdુ ં: આપHુ ંમગજ ( ક ના1ુ ંમગજ?) કટલી ઝડપથી આ માટ જLુરD કળવણી મેળવી લ ેછે? 

બરાબર સાચી દDશામા ંજ હાથ ઉપડ, અને હથોડD બરાબર ટાકંણાનંા માથા ઉપર એક સરખી દDશા અને 

બળથી જ ઝlકાય. સહજ મીનમેખ ફરક એમા ંન થાય. નજર તો ઉખડતી રહલ સીમેOટની પàી ઉપર જ હોય. 

%મ %મ એ પàી ઉખડતી �ય તેમ તેમ ટાકંHુ ંપકડલ હાથ આગળ વધતો �ય અને હથોડD પકડલ હાથ આ 

નવી જગાએ �હાર ટાકંણા ંપર કરવા માટ બધી જLુરD ગણતરDઓ કરD લે. અને પછDનો ઘા બરાબર ટાકંણાની 

નવી પોઝીશનમા ંઅ¾કુ તેના માથા પર જ લાગ.ે 

      કવી અદ¦તુ છે, આપણા મનની રચના? સેકOડનાય સાવ નાનકડા ભાગમા ંઆ સ�વ ય!ં-પiધતી 

પોતાની બધી હDલચાલન ેગોઠવતી �ય છે. હથોડD અને ટાકંણાનંે કમ પકડવા;ં કઈ દDશામા ંઅને કટલી 

તાકાતથી હાથને ઉગામવો અને બરાબર નાનકડા ટાકંણાનંા માથા ઉપર �હાર ઝl�વો – આ બધી ગણતરDઓ 

hણાધ�મા ંથઈ �ય છે. પહલા ચાર પાચં ઘામા ંજ મન આ માટ કળવણી લઈ લ ેછે. ( શીhીત/ ]ઈOડ થઈ 

�ય છે.) 

     વ2E~ટDએ જોઈએ તો……. સારD નરસી આદતો કટલી ઝડપથી પડD જતી હોય છે?! 

છેKલો શાવર LુમછેKલો શાવર LુમછેKલો શાવર LુમછેKલો શાવર Lુમ        

 

     અમારા #વીમlગNલુમા ંઆઠ શાવરLુમ છે – તરવા1ુ ંપતાવી આવો એટલે ચો¹ખા પાણીથી નહાવા માટ. 

રોજ આગળની પહલી ક બી� ઓરડDમા ંનહાવા1ુ ંપતાવતો. માડં બી� બે !ણ જણ એકસાથે આ માટ 

આવતા હોય છે. પણ તે દDવસે મને થdુ ંક લાવ! આ% છેક છેવાડાની શાવરLુમનો ઉપયોગ કLંુ. અને આ zુ?ં 

એ તો સાવ કોરD કà હતી. કાઈં કટલાય દDવસથી તેનો ઉપયોગ થયો હોય તેમ લાગPુ ંન હPુ.ં 
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     પેલી અકબર – બીરબલની વાતમા ંઆવ ે છે, તેમ ‘સો શાણા પણ biુધી એક.’ %�ુ.ં બધાય મારD %મ 

આગળની બે !ણ ઓરડDનો જ ઉપયોગ કર! પાછળની એટલે કોરD જ રહD �ય ને? 

     આપણા મનની �2Dયા પર તરત iયાન ગdુ.ં આપણે સૌથી સરળ અને �ંુકો ર#તો હોય તે જ – શોટ� કટ – 

પકડવા ટવાયેલા છDએ. ‘તરત દાન અને મહાN¢ુય.’  ુર 
ધુી જવાની મહનત કોણ કર? પણ % દDવસે ભીડ 

વધાર હોય, ઓરડD મેળવવા1ુ ંકઠણ હોય �યાર છેવાડાની ઓરડDઓ પણ વપરાય. 

     નવી જLુર ઉભી થાય તો જ નવા ર#તા શોધવાની ત#દD આપણ ેલેતા હોઈએ છDએ. નહl તો પડલા ચીલા 

પર જ ચાલવા1ુ!ં   

Nલુમા ંતરતાંNલુમા ંતરતાંNલુમા ંતરતાંNલુમા ંતરતા ં       

     vુ ં% Nલુમા ંતરવા જ� o,ં ત ેઈOડોર( xતરDક / બધં મકાનમા?ં) Nલુ છે. vુ ંતેમા ં!ણ લબંાઈ એક બા�ુ 

અને !ણ લબંાઈ પાછા વળતા ંએમ fુલ છ લબંાઈ તLંુ o.ં પાછા વળતાનંી લબંાઈ પીઠ નીચે હોય તે રDતે તLંુ 

o.ં એ રDતમા ંથાક ઓછો લાગે; અને અગાઉની સામાOય રDતે તરવાની રDતે લાગેલ +મમા ંથોડD રાહત મળે. 

¡યાર સીધો તરતો હો� �યાર Nલુના તળDયા પર દોરલ પાટો દખાતો હોય. પાછા વળતા ંનજર સામે છત 

હોય. પણ �યાયં છતના કોO2Dટના બે `લોકન ેજોડતી પàી દખાય. આથી બáે તરફની આખી લબંાઈ વાકંા ¾કુા 

થયા વીના સીધા તરD શકાય. પાછા વળતા ંજો બેiયાન રvુ ંઅને સીધાણ ¾કુાઈ ગdુ ંહોય તો, તરવાના પટા 

માટ સળંગ લટકાવેલા દોરડા સાથે હાથ અડકD �ય, અને તરવા1ુ ંપાo ંસીુ ંકરD દ�. 

       અમારા નવા રહઠાણની કોલોનીમા ંએક આઉટડોર ( બા£/ ÄKુલો?) Nલુ છે. અમે અહl શીયાળામા ંરહવા 

આવેલા એટલે એ Nલુ તો બધં કરલો હતો. પણ હવે ઉનાળો આવતા ંએ Nલુ ચા� ુથયો છે. બે દDવસથી અમે 

બધા ંએમા ંતરવા જઈએ છDએ. છોકરાવંને બv ુમ� આવ ે છે. નવા મી!ો પણ થયા છે. એમા ંગઈકાલ ેvુ ં

પહલી વાર મારD રોજની આદત �માણે તય[. સીધા તો બરાબર તરાdુ ંકારણક. બહાર1ુ ંબુ ંEFય બરાબર 

દખાP ુ ંહPુ.ં પણ પાછા વળતા ંતો ઉપર ÄKુ�ુ ંઆકાશ જ હPુ.ં બી�ુ ંકાઈં દખાP ુ ંજ ન હPુ.ં સામો કDનારો જરા 

જલદD આવી ગયો. મન ેથdુ,ં ‘લ!ે અહl તો ઝડપથી તરાય છે.’ પણ કDનારો પકડDને જોdુ ંતો vુ ં90 sશ ફરD 

ગયો હતો! સામેના કDનાર પહ8ચવાની જYયાએ બા�ુના કDનાર લાગંય[ હતો! તરતા ંતરતા ં�ા ંદDશા ¾કુાઈ 

ગઈ તે ખબર જ ન પડD. 
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       અર! ભાઈ, �વનના તરાણમાયં આવા કોઈ પટા ક પટDઓ– કોઈ âવુતારક, કોઈ લuય – જLુરD હોય 

છે. એના વીના આપHુ ંનાવ �ા ંઅને �ાર ખોટા મારગે ચડD ચાય તે ખબર જ ન પડ. �ાકં ખોટા કDનાર 

નાવ પહ8ચી �ય. ¡યા ંપહ8ચવા1ુ ંહોય તે લuય તો  ુર જ રહD �ય. 

સીOકમાથંી જP ુ ંપાણીસીOકમાથંી જP ુ ંપાણીસીOકમાથંી જP ુ ંપાણીસીOકમાથંી જP ુ ંપાણી    

        ત ેદDવસે સીOક સાફ કરવા માટ મારD પ�નીએ ચાર પાચં કલાક પહલા ંતેને દાટો દઈ, `લીચવાળા પાણીથી 

ભરD દDુ ંહPુ.ં મારો કામ કરવાનો વારો આ�યો એટલે મ¨ એ દાટો કાઢD ના¹ંયો. ભરચક પાણી Nરુા જોશથી 

વટંોળDયા ક વમળની %મ jનમા ંજઈ રãુ ંહPુ.ં અ.કુ સપાટDથી પાણી ઓo ંથdુ ંપછD; મ¨ iયાનથી જોdુ ંતો 

એકદમ મiયમા ંનાનકડો, ગોળ ખાડો પડલો હતો; અને તેનીય મiયમા ંઘણ ે�ડ 
ધુી, એક પાતળD લીટD દખાતી 

હતી. કદાચ એ જYયાએ આ�ુબા�ુની હવા ફસાયેલી હતી. 

 

     Nરુજોશમા,ં વમળ સાથે નીચે પાણી જઈ રãુ ંહPુ ંઅને તેના જોરમા ંહવા પણ sદર ખ¨ચાતી હતી. આ હતો 

અધોગતીનો �ભાવ. જો ગતી વ ુહોય તો આ ખાડો વ ુ�ડો રહ, અને હવાની એ રખા થોડD �ડD રહ. %મ 

%મ પાણી ખાલી થPુ ં�ય અને સીOકમા ંતેની સપાટD ઉતરતી �ય, તેમ તેમ આ ખાડો નાનો થતો �ય અને 

હવાની એ રખા પાતળD અને �ંુકD બનતી �ય. 

      આ એક વીશીFઠ દશ�ન હPુ.ં jનના sધકાર તરફ અધોગતીના વમળમા ં– ધસમસતા Nરુમા ં– એક જ 

સપાટD �ળવવા ટવાયે�ુ ંપાણી પણ તેની સપાટD �ળવી શકPુ ંન હPુ.ં અર! જોડ પાણીથી સાવ વીપરDત 
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#વભાવની હવા પણ ખ¨ચાઈ જતી હતી.¡યા ં
ધુી પાણીનો જ_થો Nરુતો હતો; �યા ં
ધુી પાણીની સપાટD ઉપર 

આ �વકની કોઈ અસર થતી ન હતી.   

      કોણ �ણ ેકમ પણ, વીનાશા�મક �2Dયાના શીરમોર સમો બwdુ�ડા !ીકોણ યાદ આવી ગયો. એટલેOટDક 

મહાસાગરના, કરDબીયન વી#તારમા,ં આ વીશાળ જળરાશીના અ�યતં તીä ગતીવાળા ચકરાવામા ંમોટા મોટા 

જહાજો અને એરોBલેન પણ આવી જતા હોય છે; અને તેમને વીનાશમાથંી ઉગરવા માટ કોઈ વીકKપ હોતો 

નથી. 

      અધઃપતનની �2Dયા વણ�વતો  ગીતાના બી� અiયાયનો એ અ ્  ¦તુ Fલોક પણ યાદ આવી ગયો - 

�यायतो�यायतो�यायतो�यायतो �वषयान ्�वषयान ्�वषयान ्�वषयान ्पुंसःपुंसःपुंसःपुंसः, संग�तेषूपजायतेसंग�तेषूपजायतेसंग�तेषूपजायतेसंग�तेषूपजायत,े 

संगात ्संगात ्संगात ्संगात ्संजायतेसंजायतेसंजायतेसंजायत ेकामःकामःकामःकामः, कामात ्कामात ्कामात ्कामात ्�ोधो�ोधो�ोधो�ोधोs�भ�भ�भ�भ जायतेजायतेजायतेजायते ।।।। 

�ोधात ्�ोधात ्�ोधात ्�ोधात ्भव"तभव"तभव"तभव"त स#मोहःस#मोहःस#मोहःस#मोहः, स#मोहात ्स#मोहात ्स#मोहात ्स#मोहात ्�म"ृत�व&मः�म"ृत�व&मः�म"ृत�व&मः�म"ृत�व&मः 

�म"ृत&ंशात ्�म"ृत&ंशात ्�म"ृत&ंशात ्�म"ृत&ंशात ्बु�(नाशोबु�(नाशोबु�(नाशोबु�(नाशो, बु�(नाशात ्बु�(नाशात ्बु�(नाशात ्बु�(नाशात ्)ण+य"त।)ण+य"त।)ण+य"त।)ण+य"त। 

[ વીશયોનાવીશયોનાવીશયોનાવીશયોના iયાનમાંiયાનમાંiયાનમાંiયાનમા ં મYનમYનમYનમYન  મ1Fુયમ1Fુયમ1Fુયમ1Fુય તેનાતેનાતેનાતેના સગંમાંસગંમાંસગંમાંસગંમા ં ફસાયફસાયફસાયફસાય છેછેછેછે. એએએએ 

સગંનાસગંનાસગંનાસગંના કારણેકારણેકારણેકારણે કામનાઓકામનાઓકામનાઓકામનાઓ �ગે�ગે�ગે�ગે છેછેછેછે; %%%% નનનન સતંોશાતાંસતંોશાતાંસતંોશાતાંસતંોશાતા ં2ોધ2ોધ2ોધ2ોધ પેદાપેદાપેદાપેદા થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

2ોધના2ોધના2ોધના2ોધના કારણેકારણેકારણેકારણે બેભાનબેભાનબેભાનબેભાન અવ#થાઅવ#થાઅવ#થાઅવ#થા નીપ%નીપ%નીપ%નીપ% છેછેછેછે. એએએએ ભાનરહDતતાથીભાનરહDતતાથીભાનરહDતતાથીભાનરહDતતાથી #.તૃી#.તૃી#.તૃી#.તૃી 

નાશનાશનાશનાશ પામેપામેપામેપામે છેછેછેછે. #.તૃીનાશના#.તૃીનાશના#.તૃીનાશના#.તૃીનાશના �તાપે�તાપે�તાપે�તાપે b§ુDનોb§ુDનોb§ુDનોb§ુDનો નાશનાશનાશનાશ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે, અનેઅનેઅનેઅને 

biુધીનાશનાbiુધીનાશનાbiુધીનાશનાbiુધીનાશના કારણેકારણેકારણેકારણે સવ�નાશસવ�નાશસવ�નાશસવ�નાશ થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. ] 

      વીનીપાતની, અધઃપતનની �2Dયા1ુ ં ક� ુ ં તાકæક, સચોટ, અને અªયાસના નીચોડ %�ુ ં આ વણ�ન 

ગીતાકાર કdુ³ છે? 
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      પાણી1ુ ંએ વમળ �વનની નકારા�મક, વીનાશા�મક �2Dયાની શાખ NરુP ુ ં હPુ.ં ¡યા ં
ધુી આપણો 

N¢ુયસચંય પયા�Bત હોય; અથવા નવા ંસ�કમ[ની સ��વાની �2Dયા ચા� ુહોય �યા ં
ધુી; પતન તરફ દોરD 

જતા ંપરDબળો આપણા ચી�ની સપાટDને અસર કરD શકતા ંનથી. છDછરા ં�વન-પોતમા ંજ આવા ંવમળો 

સ��તા ંહોય છે. 

     અને આખી �2Dયાની શLુઆત સયંમનો ડાટો ખોલવાથી – વીશયના iયાનમાથંી થાય છે. અને વીશય1ુ ં

iયાન એટલે કાઈંક મેળવવાની આકાhંા – અપેhા. અને પછD એ વીશચ2 શLુ…. 

    આપણા ં�વન1ુ ંપોત ક� ુ ંરાખ�ુ ંઘટ, એ આ સીOકના પાણીએ સમ�વી દDુ.ં   

#ફટDક બનાવતાં#ફટDક બનાવતાં#ફટDક બનાવતાં#ફટDક બનાવતા ં       

        હાલમા ંવેકશન ચાલી રહD છે. હમણા ંજ એની સમર કોલેજ ચા� ુથઈ છે. એની આ કોલેજ ચા� ુથાય 

અને મારD પરડ શLુ. ભાઈ નવા નવા �ો%�ટો �યાથંી શીખી લાવે અને માર એની ફDKડlગ ભરવાની! 

તા%તરનો એનો PÐુો ( ફડ ) છે – #ફટDક બનાવવાનો. �ત�તના પાવડરો ઘરમાથંી ક બ�રમાથંી લાવી 

દવાના અને ભાઈને મદદ કરવાની. મદદ તો zુ?ં બુ ં માર જ કર�ુ ં પડ! એ ભાઈ તો અમેરDકન 


પુરવાઈઝર. 

    બોર�સ પાવડરનો #ફટDક બનાવવાની ગડમથલ ચાલે છે. ઉકળતા પાણીમા ંબોર�સ નાખંી તે1ુ ંસçં�ુત 

Eાવણ બનાવવા1ુ;ં કાચની શીશીમા ં ભરવા1ુ;ં પેOસીલ જોડ બાધંેલી દોરD અને નાનકSુ ં વજનીdુ ં એમા ં

ઝબોળવા1ુ.ં Eાવણમા ંપાણી વધાર પડD ગdુ ં હોય અથવા ઠંSુ ંપાણી હોય તો કાઈં #ફટDક બટDક ન બન.ે 

બરાબર સાEંતાવાÕં Eાવણ બન�ુ ંજોઈએ. અને પછD કલાક કલાક અવલોકન કરવા1ુ.ં કટલો #ફટDક દોરD પર 

�wયો .. આ અવલોકન કરતા ંવધાર કઠણ કામ! 

    પણ આ અદકપાસંળD �વને આમાયં અવલોકન માતા ^સી ગઈ. 

     �વાહDની સાOEતા ઓછD હોય, તો ઓગળેલ પદાથ� oટો જ ન પડ.આપણી સમજમા ંN¹ુતતા ન હોય; 

સભરતા ન હોય તો ચમકતા #ફટDક %�ુ ં�વતર �ાથંી ઉપસી આવ?ે �વન જ ખાલીખમ હોય; તો એ કયા 

#ફટDક1ુ ં�દાન કરD શક? fુવામા ંહોય તો હવાડામા ંઆવે ને? 
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Nલુમા ંSુબકDNલુમા ંSુબકDNલુમા ંSુબકDNલુમા ંSુબકD        

    Nલુમા ંઅમે નહાવાની અને તરવાની મોજ માણી ર£ા ંહતા.ં બાળકો શોરબકોર કરD ર£ા ંહતા.ં સામ ેએક 

મોટા Xવારામાથંી ધોધની %મ પાણી છ!ીઆકાર વરસી રãુ ંહPુ.ં એનો પણ ખા#સો અવાજ આવી ર£ો હતો. 

    અને મ¨ પાણીમા ં SુબકD મારD. અને લો! બધો અવાજ ગાયબ થઈ ગયો. Nલુનો બધો અવાજ, પાણીની 

સપાટD પરથી પરાવતÏત થઈ, Nલુમા ંફલાતો હતો. પણ એ અવાજની કોઈ Kહરખી પાણીની sદર �વેશી 

શકતી ન હતી. �યા ંતો, સપાટDની તરત જ નીચ,ે નીરવ શાતંી હતી. બહારનો શોરબકોર સાવ ગાયબ બની 

ગયો હતો. 

     sતરના �ડાણમા ં SુબકD મારDએ તો પણ આવી જ નીરવ શાતંી મળતી હોય છે ને વાLુ? બહારની બધી 

ચહલ હલ, બધો શોરબકોર ગાયબ ! 

ર#તાની વUચે પીળોર#તાની વUચે પીળોર#તાની વUચે પીળોર#તાની વUચે પીળો    પાટોપાટોપાટોપાટો    

      ર#તાની વUચ ેપીળો પાટો દોરલો છે. આમ ર#તો તો એક જ છે; પણ આ પાટો તેને બ ેભાગમા ંવહ×ચી દ 

છે. બáે ભાગ એકમેકથી સાવ વીLુiધ દDશામા ંઆપણને લઈ �ય છે. આમ તો બમેાથંી ગમ ેતે બા�ુએ તમે 

જઈ શકો છો. પણ પરંપરા અને ર#તાના નીયમો �માણે જ તમાર વાહન હકંાર�ુ ંપડ છે. અOય કોઈ પરંપરા 

�માણ ેતમે હકંારવા �ઓ તો .સુીબત થવાની NરુD શ�તા. 

     એ પીળો પાટો પણ �ત�તની રDતે દોરાય છે. Pટુક Pટુક દોરલો હોય તો તમને તે ઓળંગવાની oટ હોય 

છે. જો સળંગ દોરલો હોય તો તમે તેની આમOયા ઉKલઘંી ન શકો. ઘણી વખત આવા બે પાટા, બા�ુ બા�ુમા ં

દોરલા હોય છે. % બા�ુ Pટુક Pટુક દોરલી હોય તે તેને ઓળંગી શક. પણ % બા�ુએ ત ેસળંગ દોરલો હોય; તે 

બા�ુવાÕં વાહન પાટાને ઓળંગી ન શક. કોક ઠકાણે આવા બેઉ પાટા સળંગ દોરલા હોય છે. આવી જYયા બv ુ

જોખમી હોય છે. અહl એક પણ બા�ુ વાÕં વાહન એકય પાટાને ઓળંગી ન શક. 

     ઘણીવાર ર#તો એકમાગÏ હોય છે. તે એક જ દDશામા ં.સુાફરD માટ નીમÏત હોય છે. અહl પણ ર#તાની 

ધાર પીળો પાટો દખા દ છે. અહl તેને ઓળંગવાથી કાચા ર#તા પર ઉતરD પડાશે તેવા ભય1ુ ંતે પાટો 
ચુન 

કર છે. 
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     જો ર#તો ખાલી હોય અને તમે એકલા જ ચલાવનારા હો; તો તો કોઇ �� જ નહl. જો કોઈ તમારD દDશામા ં

જ .સુાફરD કરD રãુ ંહોય તો પણ ખાસ વાધંો નહl. સીવાયક, એ .સુાફરD કરનાર એ #થાપીત પરંપરાની 

�ળવણીનો 
બુેદાર – પોલીસ – હોય! 

    કમ આ પીળા પાટા1ુ ંશાÉ ક� ુ ંલાYdુ?ં  અર ભાઈ! આપણી ચચા� તો બી� જ કોઈ સદંભ�મા ંછે. 

    આ �વનના ર#તાની; તેના ં ભય#થાનોની વાત છે. �વન-સફરમા ં બી� સફર-પર#ત સાથે ટકરાઈ 

પડવાની �ા ંશ�તા હોય છે; તે સમ�વતા; તેની સામે sgલુી નીદèશ કરતા નીયમોની અથવા એના 

રખેવાળની આ વાત છે. 

    જો તમે સમાજથી  ુર, સાવ એકલા જ .સુાફરD કરતા હો તો યથેUછા #વૌરવીહાર કરD શકો છો! પણ 

સમાજમા ંથોSુ ંજ એમ હોય છે? આપણ ેથોડા જ એકલા હોઈએ છDએ? આપણ ે% દDશામા,ં % �ણાલીકામા ં

�વન �વતા હોઈએ; તે જ દDશામા ંબી�ુ ંકોઈ પણ �વPુ ંહોય તો પણ આ #વૈરવીહાર કદાચ ઉચીત બન.ે 

પણ એ કોઈ �વનની 
રુhા સમજનાર ; %ના શીર સમાજ�યવ#થાની �ળવણી1ુ ંઉ�રદાયી�વ હોય એવી 

�ય�તી હોય તો? એ તમારો #વૈરવીહાર ન જ ચલાવી લે! એને ખબર હોય છે ક, �વનની સાવ વીLુiધ 

વીચારસરણી પણ શ� હોય છે. 

     અર! �વનપથ એક જ દDશાનો ભલ ેને હો? પણ એ પાકો ર#તો છે. એના પર તમે તેજ ર�તારથી ગતી 

કરD શકો છો. પણ એની સીમા ઓળંગો તો? �વનના ઉબડ ખાબડ ર#તા પર તમે ફ×કાઈ �ઓ. નીયમન હઠળ 

જ, નીવડલા માગ� પર જ �વન �યવ#થીત રDતે �વી શકાય. એમા ં#વૈરવીહાર કરવો જોખમી નીવડ! 

      �વનમા ં�ાકં એવા .કુામ આવ ેછે; ¡યા ં�વાસ બv ુજોખમી હોય છે. �યા ંકોઈ �તનો સઘંશ� ચલાવી 

ન લેવાય. સૌએ પોતાની નીધા�રDત દDશામા ંજ ચાલ �ળવી રાખવી પડ છે. ભલ ેગતી ધીમી થઈ �ય. 

ઈતીહાસમા ંsધકારમય મiયdગુ આ1ુ ંએક ઉદાહરણ છે. એ વખત ેસમાજ બv ુ�લીFઠ બની ગયો હતો. 

     ચાલો! આ બુ ંતો સમ¡યા મારા ભાઈ. પણ તમ ેપhી હો તો? તમારD યા!ાને ગતી અને દDશાની કોઈ 

મયા�દા ન હોય તો? બસ, #વૈરવીહાર જ #વૈરવીહાર. % વી.�ુત આ�મા હોય છે તેને માટ કોઈ પીળો પાટો 

જLુરD નથી. એને કોઈ પોલીસમેન અટકાવી નથી શકતો. 

ટો#ટરમા ંWેડટો#ટરમા ંWેડટો#ટરમા ંWેડટો#ટરમા ંWેડ    
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     ટો#ટરમા ંWેડને ગરમ કરવા, કડક કરવા .કુD છે. બáે બા�ુએ ગરમ લા£ %વી, રાતીચોળ ઈલે�]Dક કોઈલો 

છે. નીયત સમય માટ Wેડ તેમા ંરહવાની છે. એ સમય Nરુો થાય છે અને સરસ મ�નો ટો#ટ તૈયાર થઈને, ટBપાક 

દઈને, બહાર આવી �ય છે. અને આપણ ેજોઈએ છDએ ક, તે �ાકં આછD તો �ાકં ઘરેD રતાશવાળો બની ગયો 

છે. �ાકં તો બળDને સાવ કાળોમ¨શ પણ બની ગયો છે. 

     ટો#ટરના ંબધા ંસેટlગ એમના એમ રાખો; તો પણ કોઈક ટો#ટ બરાબર, જોઈએ તેવો, બન ેછે; અને કોઈક બળD 

�ય છે. કોઈકના કોઈક Äણુ ેકાળાશ આવી �ય છે. 

    આપણા �વતરમાયં આમ જ બને છે ન?ે 

     ટો#ટરની %મ �વનની શાળામા ંબધાનં ેશીhણ તો સરÄુ ંમÖdુ ંહોય તો પણ; % Wેડ, % �વતર 
Ðુા ંહોય ; 

ભીનાશ વીનાના ંહોય – તે કાળા ંપડD �ય છે. એ �વનનો તાપ સહન કરD શકતા નથી. 

      બધો આધાર �વનના પાયાના પોત ઉપર હોય છે. 


યુ�કDરણો
યુ�કDરણો
યુ�કDરણો
યુ�કDરણો    

   આકાશમા ંઘનઘોર વાદળો ઘરેાયેલા ંછે. 
યુ�1ુ ંએક પણ કDરણ ધરતી પર પગરણ કરD શક તેમ નથી. ધોળે 

દDવસે ઉ�સ ગાયબ થઈ ગયો છે. સમ#ત વાતાવરણ 
#ુત અને શોગીdુ ંલાગ ેછે. આપ�ીઓના બાર મેઘ ખાગંા 

થઈ, PટુD પડવાની તૈયારD કરD ર£ા ંછે. આવી પડનાર ભવીત�યના ઓથારનો ઘટાટોપ ઘરેાયેલો છે; ઝÕંબી 

ર£ો છે.   અને �યા ંએ ઘટાટોપના કDKલામા ંએક ગાબSુ ંપડ છે; અને 
યુ�કDરણનો Nુજં એમાથંી ઉતરD આવ ેછે. 

વાદળાનંી કDનાર સોનેરD, LુપેરD રંગે ઝગમગી ઉઠ છે. 

“કાળાકાળાકાળાકાળા ઘનેઘનેઘનેઘને ઉéêવળઉéêવળઉéêવળઉéêવળ 
યૂ�3બ�બ
યૂ�3બ�બ
યૂ�3બ�બ
યૂ�3બ�બ ઢંકાdુંઢંકાd ુંઢંકાd ુંઢંકાd ુ,ં તેતતેેતે 3ચ!3ચ!3ચ!3ચ! દDસેદDસેદDસેદDસે અગwયઅગwયઅગwયઅગwય , 

પરંP ુપરંP ુપરંP ુપરંP ુતેતતેેતે છાયંનીછાયંનીછાયંનીછાયંની પેલીપેલીપેલીપેલી પારપારપારપાર,¡યોિત¡યોિત¡યોિત¡યોિત ર£ોર£ોર£ોર£ો ઝળહળDઝળહળDઝળહળDઝળહળD, નનનન કદDયકદDયકદDયકદDય ÄટૂÄટૂÄટૂÄટૂ.” 

- નનનન. ભોભોભોભો. }દવેટDયા}દવેટDયા}દવેટDયા}દવેટDયા 
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     આ  EFય નીહાળD �વનમા ંઆવી ગયેલા આવા �સગંો આક#મીક યાદ આવી ગયા. 

      બુ ંજ sધકારમય હોય; કોઈ માગ� 
ઝુતો ન હોય; કશીયે આશા બાકD ન રહD હોય; આપ�ીઓ સાગમટ ઘરેD 

વળD હોય; કાળા ંડDબાગં બોગદાનો કોઈ છેડો જ દખાતો ન હોય - અને એવી ઘડDએ એક આશાકDરણ %વો વીકKપ 

મળD �ય; કોઈ બરડ હાથ ફરવનાર મળD �ય; કોઈ નાનકડD કડD બતાવી દ; કોઈ xખના x
 ુપર હાથ ફરવી 

સા�ંવનાના બે શ`દ ઉUચારD �ય – �યાર ક� ુ ંLુSુ ંલાગે? 

     વાદળની ઓલી LુપેરD  કોર %�ુ.ં 

Xટલો XYગોXટલો XYગોXટલો XYગોXટલો XYગો    

    vુ ંXYગો Xલાવી ર£ો o.ં બાળક આશાભરD xખ ેXલી રહલા XYગાને જોઈ મલકાઈ રãુ ંછે. XYગો ઠDક ઠDક મોટો 

બની ગયો છે. vુ ંતેને ગાઠં વાળવા જ� o.ં અને બાળક તેને હ�ુ વધાર મોટો બનાવવાની આડાઈ કર છે. vુ ંતેને 

સમ��ુ ંo ંક, ‘XYગાને બv ુન Xલાવાય. એ તો XટD �ય.’ પણ બાળહઠ આગળ કાઈં ચાલે? vુ ંબ ેXકં વધાર માLંુ 

o;ં બાળક હ�ુ ચાર વધાર મારવા કહ છે. અને % બનવા1ુ ંનીëીત હોય; તે જ બની રહ છે. XYગો XટD �ય છે. 

બાળક નીરાશ બની રડવા માડં છે. 

    અર ભાયા! આપણેય આ બાળક %વા ંજ છDએ ને? અર! તેનાથીય ¦ુડંા.ં આપણી અપેhાઓના XYગા XટD �ય 

તેટલા વધારતા ંજ જઈએ છDએ. %મ વધાર મળે તેમ વધાર અપેhાઓ - નાના માણસની નાની; મોટાની મોટD. 

અને XYગો XટD �ય; એટલે ચોધાર x
એુ રડવા1ુ ં– પોક .કુDને રડવા1ુ.ં 

    પણ વાત થોડD આગળ ચલા�ુ?ં 

    મને મારા નાનપણની એક d�ુતી યાદ આવી �ય છે. અમે નાના ંહતા ં�યાર આવા Xટલા XYગાના રબરન ેહોઠ 

વUચ ેરાખી, ¾સુી, નાનકડD ગોટD બનાવતા ંહતા.ં આવી લખોટD %વડD ગોટD vુ ંબાળકને બનાવી દ� o.ં ‘ચાલ, 

XYગો નહl તો ગોટD જ સહD.’ બાળક વી#મયમા ંગરકાવ બની �ય છે; અને XYગાની અવે�મા ંમળેલ આ ગોટDને 

હરખભેર #વીકારD લે છે. 
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    પવ�તની ટોચ પર પહ8ચી જઈએ; અને પછD છેક તળેટDમા ંગબડD પડDએ - એમ બન.ે 

    પણ તળેટDમાયં કોઈ નાનકSુ ંખીલે�ુ ંXલ નીહાળD મરકતા રહDએ તો? 

ચામા ંખાડંચામા ંખાડંચામા ંખાડંચામા ંખાડં    

     મારો ચા બનાવવાનો ની�ય2મ તે દDવસે થોડોક ખોરવાયો. 

     vુ ંસવાર #ટવ આગળ મારD આ મહાન ફરજ નીભાવતો ઉભો હતો. �યા ંમારા જમાઈને કzુકં જડPુ ંન હPુ.ં માટ 

તેમણ ેમારD મદદ માગંી. vુ ંતે શોધી આપીન ેપાછો આ�યો. મારD ચા બનાવવાની �2Dયામા ંખલેલ પડD. vુ ંકટલે 

આ�યો હતો, તે ¦લુી ગયો. મારD ઉwમરના લોકો માટ આ સહજ હPુ.ં  ચા બની ગઈ, અને Bયાલા પણ ભરાઈ 

ગયા. �યા ંમને શકંા પડD ક, ખાડં નાખી છે ક, નહl. ચા ચાખી જોઈ. ખબર પડD ક, ખાડં નાખવા1ુ ં¦લુાઈ ગdુ ંછે. 

માપસર ખાડં ઉમેરD. Bયાલા ટબલ પર .�ુા. 

      પછD દDકરDના દDકરાને #fુલમા ંલઈ જવા માટનો ના#તો તૈયાર કરવામા ંપરોવાયો. ( ચમચીથી હલાવવા1ુ ં

આ વખત ેવીસરાdુ!ં) એ કામ પતાવી હાશ! કરDને ચા પીવા બેઠો. પણ ચા તો મોળD લાગી. મને થdુ.ં. ખાડં 

નાખવા1ુ ંરહD ગdુ ંલાગે છે, એટલે બે ચમચી ઓર ખાડં નાખંી. ચમચી વડ બરાબર હલાવી. અને બાN!ુ ચાર 

ચમચી ખાડં વાળD ચા મને કમને પીધી. બી� ંબધાનંી ચા આ  ુ~fૃ�યથી બચી. 

     પણ. અહl માLંુ અવળચSું ંઅવલોકન... 

     આપણ ેએક જ રસમથી કટલા ંબધા ંટવાયેલા ંહોઈએ છDએ?  એ રસમમા ંઅને એ 2મમા ંસહજ ખલેલ આવી; 

અને �ાકં, કશીક ગરબડ થઈ �ય. ઘડપણમા ંતો ખાસ. 

ચગડોળચગડોળચગડોળચગડોળ    

     દDકરો પાક�મા ંચગડોળ પર રમી ર£ો છે. ચગડોળન ેઉપર એક જ આધાર છે. તેમાથંી !ણ સાકંળો વડ એક 

ટાયર લટકાવે�ુ ંછે. 
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      vુ ંતેને હડસેલા મારD ગોળ ગોળ ચકરાવે ચઢા�ુ ંo.ં ચકડોળ ગોળ ગોળ ફર છે. દDકરો આનદંમા ંìલી અન ે

ìમી ર£ો છે. પણ હવે તે મોટો થઈ ગયો છે. બે હાથે પકડલી સાકંળને તે સહજ જ બળ આપ ે છે અને શfું 

આકારમા ંફરવાની સાથે, ચકડોળ પોતાની ધરD ઉપર પણ ફરવા લાગ ેછે. એ જોઈન ેમને ચÐર આવી �ય છે, 

પણ દDકરાને તો મ� પડ છે. એક વાર આવી ગતી ચા� ુથયા બાદ એ સહજ જ અણસાર આપ ેછે; અને ધરD 

પરનો ચકરાવો વધવા લાગ ેછે. મ¨ ચકડોળને ગોળ ફરવવા આપલે ધÐા કરતા ંતો આ અણસાર સાવ મા.લુી છે; 

પણ તેની અસર અનેક ગણી થાય છે. 

     vુ ં% ધÐો આપતો હતો, તે gLુુ�વાકષ�ણ બળન ેઅતી2મીને આપ�ુ ંપડPુ ંહPુ.ં એણે આપેલ અણસાર ગતી 

કરતી �યવ#થાની sદર જ હતો. માટ બv ુબળની જLુર ન હતી. નાનકડા બળની અસર બv ુમોટD થતી હતી. 

     #પેસમા ં.સુાફરD કરતા રોકટમા ંપણ આમ જ બનPુ ંહોય છે. N_ૃવીના gLુુ�વાકષ�ણ hે!માથંી તે  ુર થાય 

પછD, રોકટનો સાવ નાનકડો ધÐો તેની ગતી જ નહl, દDશા બદલવા પણ સhમ હોય છે. આ જ સીiધાતંથી 

ગાયરો કO]ોલ વાળD xતરખડંDય મીસાઈલને સતત ધાયા� પથ ઉપર રાખી શકાય છે. રડાર ગાઈડડ મીસાઈલો 

આ જ રDતે, અવાજથી પણ વધાર ઝડપે ઉડતા %ટ વીમાનનો પીછો કરD તેની ઉપર બોwબવષા� કરD શક છે. 

    પણ અહl આપણો ઉíેFય થોડો જ ભૌતીકશાÉની ચચા� કરવાનો છે? 
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    આપણી બધી .Fુકલીઓ, �યથાઓ, નબળાઈઓ પેલા gLુુ�વાકષ�ણ બળ %વી જડતાને કારણે હોય છે. એકવાર 

એ ¾ુગંાલમાથંી oટßા પછD? .�ુત ગગનમા ં#વૈરવીહાર. સહજ જ અણસાર... અને ધારD જYયાએ પહ8ચી શકાય; 

ધારDએ તેવી �ચાઈ �ાBત કરD શકDએ. ’જોનાથન લીવlY#ટન સીગલ’ ની %મ વણખેડાયેલા �દશોની સફર 

આસાન બની �ય. 

     આઝાદ બની જવાય... 

જમીનના ઢોળાવજમીનના ઢોળાવજમીનના ઢોળાવજમીનના ઢોળાવ    

     પાક�મા ંસરસ મ�ની લીલોતરD છે. �ાકં સપાટ મેદાન છે; તો �ાકં હળવા ટકરા. �ાકં નાનકડD ખીણ પણ 

 ૃ~ટDગોચર થાય છે. બv ુમનોહારD  ૃ~ય છે. અને �યા ંમેvલુીયાની સવારD આવી પહ8ચે છે. vુ ંદોડDને સરસ 

છાપરાવાળા આ+ય#થાનનો સહારો લ� o.ં લી�ડુD ધરતી આ અમીધારા હતથી ઝીલ ે છે અને હરખાય છે. 

આમેય લી�ુછંwમ ઘાસ વધાર રળDયામHુ ંબની �ય છે. 

     વરસાદ બધં પડ છે. vુ ંબહાર આવી જ� o.ં ¡યા ંસપાટ મેદાન ક ઉપસતા ઢોળાવ છે; �યાથંી તો પાણી તરત 

નીતરD �ય છે. પણ ¡યા ંખાડા છે; �યા ંખાબોચીયા ંભરાઈ ગયા ંછે. એ પણ ધીમે ધીમે નીકો વાટ #ટોમ� વોટર 

jનમા,ં અને �યાથંી ન�કના ઝરામા ંઅને પછD નદDમા ંઅને છેવટ સાગરમા ંભળD જશે. અને એ મહરામણ તો 

આખા જગ1ુ ંપાણી સચંય કરતો જ રહ છે. 

     Kયો, એ તો એમ જ હોય ને? 

     હા! એમ જ હોય. % ગવ�મા ંઉáત હોય ક, મેદાન %વા છDછરા હોય, તે �ાથંી gણુનો ક કશાયનો સચંય કરD 

શક? કાઈં પણ �ાBત કરવા �ડાણ જોઈએ. અને ઓKયા દરDયાલાલ %�ુ ં�ડાણ હોય તો? કટલી મહાન ઉપલ`ધી 

થઈ શક? ખાલી હોય ત ેજ ભરાઈ શક. ભરાયેલા ભરાઈ ન શક અને ભણેલા ભણી ન શક. 

      �ણવા અને ભણવા માટ તો અભણ થ�ુ ંપડ. 

લોખડંની પાટલીલોખડંની પાટલીલોખડંની પાટલીલોખડંની પાટલી    
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   vુ ંપાક�મા ંલોખડંની એક પાટલી ઉપર બેઠો o.ં વાતાવરણનો માર ઝીલી શક; ટાઢ, તડકો, વરસાદ, ભેજ બુ ં

ખમી શક, તેવી; એ એકદમ મજbતુ પાટલી છે. એ બીડના લોખડંની ( Cast Iron ) બનેલી છે. એની ઉપર �ાયં 

કાટ નજર પડતો નથી. બા�ુમા ંબાબÙî ુમાટની એવી જ બીડની સગડD છે. એ તો ધગધગતી આગ પણ સહન કર 

છે. 

    અને એ સગડDનો પાયો પોલાદની પાઈપનો બનેલો છે. રંગ આમ તો કાળો અને સરસ રDતે કરલો છે; પણ 

�ાકં તે ઉખડD ગયો છે. અને �યા ંકાટ ચઢવા લાગી ગયો છે. 

    અમે ભણેલા તે ધાPશુાÉ યાદ આવી ગdુ.ં પોલાદ વ ુziુધ લોખડંનો �કાર હોય છે. એમા ંકાબ�ન બv ુજ 

ઓછD મા!ામા ંહોય છે. એ મા!ા ઘણી વધાર હોય તો તે બીડ1ુ ંલોખડં કહવાય છે. આમ �ુઓ તો કાબ�ન ઘણા 

ઓછા ઉ~ણતામાન ેઓ�સીજન અને હાઈjોજન સાથે સયંો�ઈ કાબ[દDત પદાથ[ – �વનના ંપાયાના ંત�વો 

બનાવ ેછે. લોખડં એટલી સરલતાથી સયંો�Pુ ંનથી. 

    પણ એ બે ભેગા થાય તો? લોખડં પોતાનો gણુધમ� બદલ ેછે. �વનત�વ %�ુ ંકાબ�ન ભળતા ંતેનામા ંગરમી/ 

ઠંડD/ ભેજ વી, સહન કરવાની વધાર શ�તી આવ ેછે. %મ કાબ�ન1ુ ં�માણ વધાર, તેમ આ hમતા પણ વ.ુ 

   અને કવળ z§ુ કાબ�નન ેઅતીશય ગરમી અને દબાણ મળે તો? એ ઝગમતો હDરો બની �ય. 

    આને સ�વ 
~ૃટDનો એક ચમ�કાર કહDzુ?ં ક પછD સગંનો રંગ કહDzુ?ં 

રલના પાટારલના પાટારલના પાટારલના પાટા    

     રલના બ ેપાટા, માઈલોના માઈલો, એક જ સાથે, એક જ દDશામા ંલબંાઈન ેપથરાયેલા. પણ કદD ભેગા ન 

થાય. કદાચ એનો એક છેડો એટલેOટDક મહાસાગરને અને બીજો છેડો પેસીફDક મહાસાગરને xબતો હોય. પણ 

ત
નુા સોમા ભાગ %ટલા પણ એ ન�ક ન આવ.ે અને ન જ આવવા જોઈએ. ગાડD પાટા ઉપરથી ઉતરD �ય. 

    બે માનવ�વ – એકમેક સાથે અનોખા સબંધં ેસકંળાયેલા - �વનભરના સાથી. એક જ દDશાના .સુાફર. પણ 

મનથી સદા અળગા. એક ત
 ુપણ ન�ક ન આવ.ે પછD એમની ગાડD શી રDતે પાટા ઉપર રહ?! �વનગાડDના 

પાટા તો એક જ રખામા ંહોવા ઘટ. એકમેકમા ંસમાઈ ગયેલા- સહજ પણ sતર નહl. sતર હોય તો, બáેએ થોડા 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

43  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

ìક�ુ ંપડ. %ટલા વધાર ìક એટલી જલદD સવંાદDતા સધાય. �વનની ગાડDના પાટા સમાતંર, અÐડ, અતડા, 

અ#પFય� રહ ત ેશ ̈ચાલે? 

     પણ �ધી દDશામા ંìક તો? sતર વધPુ ંજ રહ. કદD એકવા�તા ન આવ.ે 

લીપીલીપીલીપીલીપી    

   ત ેદDવસે vુ ંમારા માનીતા પાક�મા ંગયો હતો. બાળકો રમતમા ંમશgલુ હતા. આથી માLંુ મન હwમેશની ટવના 

કારણે આ�ુબા�ુની ચીજો ઉપર કOEીત થdુ.ં અને એ ચીજો નવી વીચાર �2Dયા સ²વા લાગી. અવલોકનો જ 

અવલોકનો. એક પછD એક ચાર અવલોકનો �ગટ થવા માડંÒા. અને દરકની પાછળનો વીચાર ખરખર સરસ 

હતો. 

     જો ક, આમ પહલી વાર બOdુ ંન હPુ.ં પણ ઘરે પહ8ચતા 
ધુીમા ંએકાદ વીચાર જ યાદ રહતો અને બી� 

વીલીન થઈ જતા. આથી તે દDવસે મને એક 
વુીચાર 
ઝુÒો ક, આ વીચારોના .íુા એ જ hણ ેલખી લેવા 

જોઈએ. મારD પાસે તો કાગળ, પેOસીલ, પેન કzુ ંજ ન હPુ.ં કારમા ંઆ મળD રહત. પણ પાકïગ થોડ  ુર હPુ.ં �યા ં


ધુી જ� તો બાળકો ઉપર iયાન ન રહ – �ાકં ભાગી �ય તો �ા ંખોળવા? 

     હવે બી� વાત એમ છે ક, હમણાનંો vુ ંપ_થરdગુની નવલકથા લખવાના ચાળે ચઢßો o.ં આથી ‘એ dગુમા ંvુ ં

�વી ર£ો o.ં’ એવી કKપનાના ઘોડ સવાર થઈ જવાય. આથી તરત મન ેવીચાર આ�યો ક, ‘જો અ�યાર vુ ંએ 

dગુમા ં�વતો હો� તો આ વીચાર યાદ રાખવા zુ ંકLંુ?’ અને તરત બીજો સ¤ીચાર #Xય[ ક, એ ચારય વ#Pનુી 

તરત યાદ અપાવે એવા ંકોઈ �તીકો માર ખી#સામા ંસઘંરવા જોઈએ. આથી આ�ુબા�ુ નજર દોડાવી. 

     અને આ ચારય વીચારોને #.તૃીપટમાથંી ઢંઢોળDન ેજગાડ એવી, આ�ુબા�ુમા ંપડલી, ચાર ચીજો મન ેધીમ ે

ધીમે મળD પણ ગઈ. એક નાનકડો પ_થર, Bલા#ટDકની #]ો, ઘાસ1ુ ંતણખ�ુ,ં અને ઝાડની એક નાની, 
કુાયેલી 

ડાળD. મારા વીચાર �વાહના ચારય પદાથ[ સાથે આમનો મેળ બેસાડD દDધો. 

પ_થરપ_થરપ_થરપ_થર -  ચગડોળ  … ચગડોળની બા�ુમા ંપડલો હતો 

Bલા#ટDકનીBલા#ટDકનીBલા#ટDકનીBલા#ટDકની #]ો#]ો#]ો#]ો - લોખડંની પાટલી …પાટલી પર ના#તો કરDએ માટ 
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ઘાસ1ુંઘાસ1ુંઘાસ1ુંઘાસ1ુ ંતણખ�ુંતણખ�ુંતણખ�ુંતણખ�ુ ં -  જમીનના ઢોળાવ…  ચાર બા�ુ ઘાસમા ંઢોળાવો 

ઝાડનીઝાડનીઝાડનીઝાડની એકએકએકએક ડાળDડાળDડાળDડાળD - રલના પાટા … બે સીધી લીટD 

     પછD થોડD વાર અમે ઘર ભણી �યાણ આદdુ³. vુ ંબાળકો સાથે બી� વાતોમા ંપરોવાયો. ર#તામા ંએક હોટલમા ં

ના#તો કરવા પણ અમે રોકાયા હwમેશ બનPુ ંહPુ ંતેમ પેલી ચાર વાતો તો �ાયં વીસરાઈ ગઈ. 

     ઘરે ગયો અને ખી#
ુ ંખાલી કdુ³. અને પેલી ચાર ચીજો બહાર આવીન ેટબલન ેશોભાવવા માડંD. તરત જ 

મનના �ડાણમાથંી પેલા ચાર .ળુ વીચાર એક પછD એક ઝબકવા માડંÒા. હવે તો બધા ંજ સાધનો ટબલ ઉપર 

હાજર જ હતા.ં મ¨ ચાર ય વીચારો અને તેના .¹ુય .íુા લખી લીધા. હવે ચાર લેખની પાયાની સામ^ી મારD પાસ ે

હાથવગી બની ગઈ હતી. 

    ભાઈઓ અને બહનો, આ જ તો કદાચ ભાષાની લીપીનો .ળુ ઉ ્ ભવ હશે ન?ે 

   ¡યાર માણસ માણસ વUચ ેકોઈ sતર નહોP ુ,ં �યાર કોઈ સાકંતીક ક �તીકા�મક સ°ંાઓની જLુર જ નહોતી. 

બધો �યવહાર શરDરના હાવભાવ અને બોલીથી થઈ જતો હતો. %મ %મ માનવ�વન વધાર ને વધાર જટDલ 

બનPુ ંગdુ ંહશે; માણસો  ુર ને  ુર રહવા માડંÒા હશે; તેમ તેમ સદંશ પહ8ચાડવાની જLુર ઉભી થઈ હશે. પહલા ં

ખેપીયા ક સદંશવાહક મારફત વાણી મારફતે સદંશા મોકલાતા હશે. એમા ંમારા %વા, કોઈ ¦લુકણા જણે છબરડો 

વાÖયો હશે; અને ઓડ1ુ ંચોડ વેતરાઈ ગdુ ંહશે. આથી બોલાતી વાણી પર ભરોસો ન રાખતા,ં અગ�યના સદંશ 

માટ આવી કોઈ �તીકા�મક વ#Pઓુ અને પછD ચી!લીપી ઉભી કરાઈ હશે. કાળ2મે એ1ુ ં Lુપાતંર અવાજને 

�તીનીધી�વ આપ ેતેવી લેખીત સ°ંાઓ – લીપી વપરાતી થઈ હશે. 

      આ પરDકKપના સાચી છે ક કમ, તે1ુ ંઅ1મુોદન તો મા! ભાષાશાÉીઓ જ આપી શક. પણ એક વાત નીëીત 

છે ક, બોલાતી ક લખાતી ભાષા એ �તીકા�મક સાધન મા! જ છે. કોwdનુીકશન1ુ ંસ�વ અને ત�વ તો વીચાર અને 

ભાવ જ હોઈ શક. 

     ભાષા એ એક સગવડ મા! જ છે – મારD પેલી ચાર ચીજો %વી. એ %ટલી સરળ હોય એટ�ુ ંસાLંુ. 

થમ[મીટરથમ[મીટરથમ[મીટરથમ[મીટર    
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     અમારા દDવાનખડંમા ં એક ડD�ટલ થમ[મીટર છે. એમા ં Lુમ1ુ ં ઉ~ણતામાન તો મપાય જ છે, પણ બારD 

બહાર1ુ ંઉ~ણતામાન પણ મપાય છે. આ માટ એક વાયરની સાથે જોડ�ુ ંસેOસર બારDની બહાર .કુ�ુ ંપડ છે. 

થોડા મ8ઘા, રDમોટ સેOસરવાળા ંથમ[મીટર પણ આવ ે છે. એમા ંરડDયો %વી �યવ#થા હોય છે. એમા ંતો વળD 

એકદમ સાચો, એટોમીક �લોકનો સમય અને હવામાનની આગાહD પણ રડDયો ¤ારા મળે છે. 

    અર! રડDયો અને ટલીવીઝનની જ વાત કરDએ તો? આપણી આ�ુબા�ુ હવામા ંકટકટલા ંરડDયો તરંગો પસાર 

થઈ ર£ા ંહોય છે. �ત�તના અને ભાતભાતના તરંગો – કટલા ય ટDવી �ો^ામો અને સેલફોનના સદંશા અન ે

ઘHુ ંબુ.ં આપણ ેહાલીએ અને ચાલીએ, પણ આપણને કશીય ખબર પડ છે? એ માટ એOટના અને રDસીવર 

જોઈએ અને % સદંશો ઝીલવો હોય તેની સાથે ટðનુlગ કર�ુ ંપડ. 

     તમ ેકહશો ક, આમા ંzુ?ં અમેરDકા તો zુ;ં ભારતમા ંપણ આવા ંસાધનોની હવે કાઈં નવાઈ નથી. 

     પણ અહl તો અવલોકન કરવા બેઠા ંછઈં ને?!.... 

     આપણાથી અ°ાત કોઈ ચીજ સાથે તાલમેલ સાધવો હોય તો એ1ુ ંસેOસર જોઈએ; વUચેની લીOક જોઈએ અને 

ટðનુlગ જોઈએ. !ણમાથંી એક પણ જો ન હોય તો, કામ ન થાય. એ સવંાદ થાય જ નહl. બુ ંધબોનારાયણ ! 

     ઈ¸ર વીશે ઘણી બધી કKપનાઓ, સીiધાતંો, માOયતાઓ �વત�માન છે. પણ આ !ણ ચીજ આપણી પાસે ન 

હોય તો ? કોઈ કહશે, gLુુ અથવા સw�દાયન ેશરણે �ઓ અને એની સાથે તમારD તાલમેલ સધાઈ જશે. અર! 

ભાઈ, ટðનુlગ વીના આમા1ં ુ ંકzુ ંકામ ન આપ.ે 

     એ ત�વ તો આપણા કોશે કોશમા ંહાજરાહ�ુર બેઠ�ુ ંજ છે. પણ આપણ ેએની સાથેનો સwપક�  gમુાવી દDધો છે. 

અને પછD એને શોધવા મદંDર. મ#�દ, દવળ, દરાસર, gLુુ¤ારા,અગીયારD, સાયનેગોગ, આ+મો વી. ના ફોગટ 

xટાફરા મારDએ છDએ. 

     જLુર છે, એ ત�વ1ુ ંઉ~ણતામાન �ણવાની; એની સાથે સીધા સwપક�ની...... 'sતરની વાણી'ની 

તપેલીઓતપેલીઓતપેલીઓતપેલીઓ    
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     નાની મોટD ચાર તપેલીઓ એકમેકની sદર થBપી કરDને .કુલી છે.મ�#ય-ગલાગલ Oયાયની %મ, મોટD 

તપેલી એનાથી નાનીને ^સીને પડલી છે. એણ ેવળD નાનીને પોતાની sદર સમાવી દDધી છે.  

    એ તપેલીઓન ેએકમેકની ઉપર તગેડો કરDને ગોઠવીએ તો? એક નાનો શો મીનારો બની �ય. આ�ુ ંએક 

રમકSુ ંપણ આવે છે. બાળકને રમત રમતમા,ં નાના મોટાની +ેણી સમ�વવા એ વપરાય છે. 

    અને આ બધી તપેલીઓ ભરલી હોય તો? તો એ મ�#ય-ગલાગલ Oયાય શ� ન બન;ે અને એ મીનારો પણ 

નહl. અને કદાચ મીનારો બનાવીએ તો પણ, સૌથી વધાર ભરલી તપેલી જ નીચ ેરાખવી પડ છે. 

     પણ.. 

    માણસ એ�ુ ં�ાણી છે ક, એ %મ %મ સ.iૃધીથી ભરાP ુ ં�ય તેમ તેમ, તેની વધાર માટની ¦ખુ વ ુને વ ુ

�દDBત થતી �ય છે. એ ઘણી વધાર તપેલીઓન ે(!) ^સવા માડં છે! 

    મીનારો બનાવવા મોટD તપેલીએ પાયામા ં રહ� ુ ં પડ. માણસની સ#ંfૃતીના પીરામીડના પાયામા ં નાના, 

અનામી જણ ધરબાઈન ેપડલા છે, %ની ઉપર મોટાઓં gમુાનમા ંકzુ ંકયા� વીના ટોચ ેમહાલે છે. 

    �પાનીઝ પiધતીમા,ં એક આદશ� તરDક, dરુોપીયન પiધતી �માણેના પીરામીડને, મોટD સ#ંથાઓ માટનો 

ઢાચંો ક �તીક તરDક ગણવામા ંનથી આવતો. �યા ં�hૃને �તીક ગણવામા ંઆવે છે. 

   એના પાયામા ં.ળુ હોય છે; % સૌથી �ુના,ં વી#તરલા ંઅને �વન સ.iૃધીના ñોત %વા ંપાણી અને ખાતરની 

સૌથી વ ુન�ક હોય છે. એ ઉwમરમા ંસૌથી �ુના ંહોય છે. એમ1ુ ંકામ છેક ઉપર Xટલી નવી fંુપળોન ેપોષણ NLંુુ 

પાડવા1ુ ંહોય છે – સાવ અ°ાત રહDને.  

   તેનાથી થોSુ ંઓo ં�ુ1ુ,ં પણ મજbતુ, થડ પોતાની મસ મોટD કાયાથી આખા ત!ંને આધાર આપ ેછે; ઝઝંાવાતો 

સામે રhણ આપ ેછે. �વનરસની નદD માટ વહવાનો ર#તો Nરુો પાડ છે. 

    dવુાન ડાળDઓ, આ �વનરસથી નવ�ત બાળ સમી નવી fંુપળો1ુ ંસવંધ�ન કર છે. 

    % સૌથી તરોતા� હોય છે; નવી હવા ¸સવા અને નવા વીચારો અને સશંોધન કરવા સhમ હોય છે; તે પાદંડા ં

અને fંુપળો, વીકાસના નવા રસાઓ માટ જLુરD, નવો ખોરાક - કાબ[હાઈjટ બનાવ ેછે.   
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    કદાચ આ જ કારણે diુધમા ંÄવુાર અને તારાજ થઈ ગયેલો એ સાવ ટ¾કુડો દશ, વી¸ના સૌથી વીકસીત 

દશોમાનંો એક છે. 

   આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ે�વનયા!ામાં�વનયા!ામાં�વનયા!ામાં�વનયા!ામા ં%મ%મ%મ%મ %મ%મ%મ%મ આગળઆગળઆગળઆગળ વધતાવધતાવધતાવધતા જઈએજઈએજઈએજઈએ, તેમતેમતેમતેમ તેમતેમતેમતેમ  

- એકમેકનેએકમેકનેએકમેકનેએકમેકને ^સી^સી^સી^સી જતીજતીજતીજતી તપેલીતપેલીતપેલીતપેલી બન�ુંબન�ુંબન�ુંબન�ુ;ં  

- મીનારામીનારામીનારામીનારાનાનાનાના પાયાપાયાપાયાપાયા કકકક પીરામીડપીરામીડપીરામીડપીરામીડ બન�ુંબન�ુંબન�ુંબન�ુ;ં  

- કકકક પછDપછDપછDપછD �hૃનાં�hૃનાં�hૃનાં�hૃના ં.ળુ.ળુ.ળુ.ળુ, થડથડથડથડ કકકક ડાળDઓડાળDઓડાળDઓડાળDઓ બન�ુંબન�ુંબન�ુંબન�ુ ં- 

    એમાથંીએમાથંીએમાથંીએમાથંી કયોકયોકયોકયો વીકKપવીકKપવીકKપવીકKપ આપણેઆપણેઆપણેઆપણે પસદંપસદંપસદંપસદં કરDzુંકરDzુંકરDzુંકરDzુ?ં 

#]ો#]ો#]ો#]ો    

    તે દDવસે #]ો વડ ¡dસુ પીતો હતો. iયાન એકાએક પીવામાથંી એ �2Dયા તરફ દોરવાdુ.ં 

    �વાહDનો #વભાવ છે - માગ� મળે તો �ચેથી નીચે તરફ જ ગતી કરવી; અને ન મળે તો એક સરખી સપાટD 

�ળવી રાખવી. પણ આ પીવાની 2Dયામા ં�વાહDનો #વભાવ બદલાયો હતો. એ જ રDતે ... પાણીની ડોલમા ંપોP ુ ં

.કુ�ુ ંછે – થોSુ ંsદર અને થોSુ ંબહાર આવ ેએ રDતે. અને કશાકષ�ણના બળે, ધીમે ધીમે પાણી બહાર ટપકવા 

માડં છે. 

    ગરમીનો #વભાવ છે- �ચા ઉ~ણાતામાનથી નીચા ઉ~ણતામાન તરફ વહ�ુ.ં રnDજરટર sદર રાખેલી 

ચીજમાથંી ઉ~મા કાઢDને બહાર ફ×ક છે. 

     મોટા ભાગની ચીજોનો gણુ છે – અધોગતી, ઉપરથી નીચે. આ નૈસગÏક gણુધમ�થી વીપરDત ગતી કરવી ક 

કરાવવી હોય તો બળ લગાવ�ુ ંપડ છે. 

     ટકરD ઉપરથી નીચે ઉતર�ુ ંસહ�ુ ંછે. ઉપર જવા જ �ય�ન કરવો પડ છે. 

    સદgણુ કળવવા ક વીકાસ સાધવા સાધના કરવી પડ છે. 

     ુgુ�ણ ક વીનાશ તો આપોઆપ પગપેસારો કરD જતા હોય છે – નહl વાLુ? 
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Bલે^ાઉOડBલે^ાઉOડBલે^ાઉOડBલે^ાઉOડ    

    આ% બાળકો સાથ ેપાક�મા ંગયો હતો. બધા ંબાળકો Bલે̂ ાઉOડમા ંઆનદં અને કDKલોલથી રમી ર£ા ંહતા.ં કોઈ 

લપસણી ખાતા ંહતા.ં કોઈ ચગડોળની મ� માણી ર£ા ંહતા.ં કોઈ હlચતા ંહતા.ં કોઈ ઉપર નીચે ચઢઉતર કરD 

ર£ા ંહતા.ં કોઈ દોડD ર£ા ંહતા.ં કોઈ fુદકા લગાવી ર£ા ંહતા.ં કોઈ સળDયા પકડD લટકતા ંહતા.ં કોઈ એક એક 

સળDયો લટકDને પકડતા ંઅને બદલતા,ં બv ુ.Fુકલી સાથે આગળ સરકD ર£ા ંહતા.ં કોઈ રતીના કDKલા બનાવી 

ર£ા ંહતા.ં કોઈ પાણીના નળ આગળ રમત રમી ર£ા ંહતા.ં 

    આ પાસંઠ વરસના bòુાને વીચાર આ�યો, 

     ‘કવી અથ�હDન આ બધી ���ૃી છે? કોઈ કારણ વગર, પાગલની %મ આ બધા ંઆ બધી બાલીશ ��તૃીઓ કરD 

ર£ા ંછે.’ 

     અને તરત જ બીજો વીચાર પણ આ�યો ,’ vુ ં�વનભર અથાગ ���ૃીઓ કરતો જ ર£ો. એક .કુD નથી, અને 

બી� ઝાલી નથી. એ બધા1ં ુ ં�યોજન zુ ંહPુ ં? એમાનંી ઘણીય આમ અથ�હDન નહોતી?’ 

      અને એક hણમા ંમારા �વનનો એક નાનકડો આડછેદ ખડો થઈ ગયો. એક ઘટના, % સમય ેઘટD હોય, તે 

સમયે કટલી અગ�યની લાગતી હતી? અને હવે તે સાવ અથ�હDન બની ગઈ છે. hણ વીતી ગઈ અને પછD તે 

ફાલP ુબની ગઈ. આજની તારDખમા ંએનો વીચાર કLંુ તો મને ત ેવખતની મારD વત�Hુકં, મારા ગમા- અણગમા, 

મારD આશાઓ અને નીરાશાઓ બચા ંજ સાવ બાલીશ નથી લાગતા?ં 

     આ બાળકો %વીજ બાલીશતા. 

     પણ એમની રમતમા ંકzુ ં�યોજન ન હોવા છતા,ં તેમા ંઆનદં અને ઉKલાસ છે. બાળક આ hણમા ં�વે છે. 

    અને આપણ?ે ભ�ય ¦તુકાળન ેવાગોળવામા,ં ક વત�માનની સમ#યાઓથી ચlતાPરુ, ક ભવી~યની શ�તા ક 

અશ�તાઓથી ઉ�કંઠDત થઈને જ હરક hણ ગાળતા ંહોઈએ છDએ. આપણ ેપણ આ બાળકોની %મ કDKલોલતા 

હતા. આ hણમા ંજ �વતા હતા. પણ સમ#ત �વન એમ જ ��યા હોત તો? 

     લો ! કવી બાલીશ વાત? – ખLંુ ને? 
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આઈપોડ આઈપોડ આઈપોડ આઈપોડ     

      મારD કાર ચાલતી હોય અને ટપરકોડ�ર ક આઈપોડ ન ચાલPુ ંહોય, તેમ ન બન.ે મોટ ભાગ ેતો ગાડD ચા� ુ

થતાનંી સાથે જ તે ચા� ુથઈ �ય. મન ેગમતા ંgજુરાતી ગીતો એમાથંી વાગવાના ંશLુ થઈ �ય. મારા દોહD!ની 

નીશાળ મા! દસ જ મીનીટના ર#તે છે. એટલામા ંપણ આવતા ંજતા ંબáે વખત તે ચા� ુજ હોય; એમ બનPુ.ં 

પહલા,ં ભારતમા ં¡યાર મારD કારમા ંઆ�ુ ંકોઈ સાધન હાજર નહોP ુ,ં �યાર માLંુ ચી� એ વખતની કોઈ ચlતા ક 

ઘટનામા ં�ય#ત રહP ુ.ં અહl આ ગીતો સાભંળવાની ટવે મારD ચી���ૃી ઘણી બદલી નાખંી છે. 

    પણ ¡યારથી આ ‘ અવલોકનો’ લખવા1ુ ંશLુ કdુ³ છે, �યારથી એ સાધન બધં જ રહ છે. પહલા ંvુ ંવાગી રહલા 

ગીતના ભાવની સાથે એકતાલ બની જતો. હવે પરD#થીતી જરા �ુદD છે. ગીતમા ં iયાન રહP ુ ં જ નથી. 

આ�ુબા�ુની ચીજોએ મને આપેલા વીચારો અને અવલોકનો ચી� ઉપર સવાર થઈ �ય છે. ર#તો, ર#તા પરના 

પાટા, #]Dટલાઈટ, ઝાડ, પાન, ઘાસ સઘÕં એમની કથા મને કહવા1ુ ંશLુ કરD દ છે.અને �ાકં, કોઈક, નવી, નહl 

જોયેલી ચીજ કોઈ નવો જ વીચાર જOમાવી પણ દ છે. એક ન�ુ,ં તરોતા� અવલોકન આકાર લઈ લ ેછે. 

      એક વખત મારા દDકરાને ઘરે જવા, લાબંા sતર નીકÖયો હતો. અડધો કલા�નો ર#તો હતો. ખાસ નીધા�ર કય[ 

હતો ક, ઘણા વખતથી નહl સાભંળેલા ં ‘મáાડ’એ ગાયેલા ંgજુરાતી ભજનો સાભંળDશ. સાવ વીસરાઈ ગયે�ુ ં

આઈપોડ સાથે લીુ ંહPુ.ં પહ�ુ ંભજન માડં શLુ થdુ,ં એના લયની સાથે તાદા�wય સધાdુ,ં ન સધાdુ ંઅને એક 

અવલોકન માતા દશ�ન દવા માડંD. ર#તા પરની લેન એની વાત મન ેફરDથી કહવા માડંD હતી. મ¨ બળ Nવુ�ક મારા 

ચી�ન ેએમાથંી  ુર કdુ³ અને ટપ રકોડ�ર અને એમાથંી ફલાઈ રહલા મનમોહક 
રુો તરફ ચી� એકા^ કdુ³. 

    અને �યાતંો આ અવલોકને જOમ લઈ લીધો. 

    કટલા ભાવથી બáે દDકરાઓએ આ આઈપોડ મારા જOમદDને મન ેભેટ આBdુ ંહPુ?ં vુ ંકટલા જતનથી તેને 

સાચવતો હતો? કટકટલા ંમનગમતા ંગીતો અને ભજનો એમા ંડાઉનલોડ કયા³ હતા?ં અને હવે એ ભજન મન ેસાવ 

નીરસ લાગPુ ંહPુ.ં આ અવલોકને મારા ચી�ન ે�ણ ેબાન લઈ લીુ ંહPુ.ં સગંીતની એ મનગમતી 
રુાવલી મન ે

હવે આકષÏ શકતી ન હતી. 
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      આપણ ેકટલા, સતત, બદલાતા રહતા હોઈએ છDએ? આપણી ટવો જડ હોવા છતા ંપણ બદલાતી રહતી હોય 

છે. % કાલે �ીય હPુ,ં તે આ% સાવ અ�ીય બની �ય છે. સતત સસંગ� અવગણનાનો ñોત હોય છે! અને કદDક, 

કોઈની સતત અવગણના સસંગ�નો iવસં થવા માટનો ñોત બની રહતો હોય છે. 

 આઆઆઆ સતતસતતસતતસતત અવગણનાઅવગણનાઅવગણનાઅવગણના, એનીએનીએનીએની મહરબાનીમહરબાનીમહરબાનીમહરબાની છેછેછેછે ‘મરDઝમરDઝમરDઝમરDઝ’ 

vુંvુ ંvુ ંvુ ંહતોહતોહતોહતો ગા}ફલગા}ફલગા}ફલગા}ફલ, કરDકરDકરDકરD દવાનાદવાનાદવાનાદવાના બેપરવાબેપરવાબેપરવાબેપરવા મનેમનેમનેમને. 

    આપHુ ં ચી� કટ�ુ ં તરલ હોય છે, પરDવત�નશીલ હોય છે? આપણ ે નાના બાળક હતા, �યાર % ચીજો ક 

ઘટનાઓ આપણન ેબv ુ�ીય હતી; તે હવે સાવ બાલીશ લાગે છે. આપણ ે�ુવાન હતા, �યાર % �ીય હPુ;ં તે સાવ 

અ�ીય બની ગdુ ંછે. % ઘટંડD %વો અવાજ કાનમા ંપડતાનંી સાથે જ મરુ સવંેદનો પદેા કરતો હતો; તે હવે કક�શ 

લાગ ેછે! 

     અને છતા ંઆપણન ેપરDવત�ન માટ અણગમો કમ રહ છે? કzુ ંજ ન બદલાય; તેમ આપણ ેઈUછતા હોઈએ 

છDએ. અને છતા ંઘHુ ંબુ ંઅભાન રDતે બદલાઈ જPુ ંહોય છે. આપણ ેમા! સભાન રDતે, અભીગમ બદલવા જ 

સhમ નથી હોતા. નવો અભીગમ આપણન ેસાવ આઝાદ કરD દવાની hમતા ધરાવતો હોય છે – છતા ંપણ! કવી 

અસહાયતા? કવી વીડબંના? કવી લાચારD? 

     અને પે�ુ ંભજન તો zુ?ં એની પછDના !ણ પણ સમાBત થઈ ¾�ુા હતા. મ¨ આ અ
યુાને, આ નીવÙદને માન 

આપી, આઈપોડ બધં કરD દDુ.ં 

     મારો રસ બદલાઈ ગયો હતો. પણ મારો અભીગમ? રામ �ણ!ે 

તરવા1ુ ંતરવા1ુ ંતરવા1ુ ંતરવા1ુ ં    

    ઘણા વખત પછD ફરD એકવાર #વીમlગNલુમા ં- પણ આ% વાત તરવા વીશ.ે 

    vુ ંતરતી વખતે, ડાબા અને જમણા હાથથી કરાતા #]ોક (?) ગણતો હો� o.ં Nલુની લબંાઈ પાર કરતા ંમાર 85 

થી 90 #]ોક લગાવવા પડતા હોય છે. કદDક થાકલો હો� તો 90 ક 92 #]ોક પણ થઈ �ય. 
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    તે દDવસે મન ેમનમા ંથdુ ંક તરવાની આ ઝડપ વધારD ન શકાય? આથી #]ોક મારતી વખત ેહાથ પાછળની 

તરફ વlઝતા ંબરાબર તાકાત અજમાવીને શ�તીશાળD #]ોક લગા�યો. ¸ાસ પણ ઓટોમેટDક વધાર ભરાયો. ¸ાસ 

અને #]ોકની આ �ુગલબધંી બરાબર �મી. સાથે એની સ¹ંયા ગણવા1ુ ંતો ચા� ુજ હPુ.ં 

    અને છેવટ Nલુનો બીજો છેડો આવી ગયો. મારા આëય� વUચ ેમા! 65 #]ોકમા ંજ vુ ંઆખો Nલુ પાર કરD ગયો 

હતો. ઝડપ લગભગ 30% વધી હતી. 

     માર કાઈં રકોડ� #થાપવાનો ક તોડવાનો નહોતો; પણ.... 

     મને માLંુ �ીય પા! જોનાથન સીગલ યાદ આવી ગdુ.ં સતત �ય�ન અન સતત વીકાસ; સતત મહાવરો અન ે

સતત ઝડપમા ંવધારો....  

‘Practice makes the man perfect. ‘ 

    આપણ ેઆપણી શ�તીઓની એક સીમા બાધંી દDધેલી હોય છે. આપણ ેઆટ�ુ ંજ કરD શકDએ. આપણાથી 

આનાથી વીશેષ મહનત ન કરD શકાય. મારા %વા વળD કહ,” હવે આપણ ેઘરડા થઈ ગયા. જવાનીના �ુ#સાના 

એ દDવસો તો ગયા.” 

    પણ �ય�નથી એ સીમા ઓળંગી શકાતી હોય છે. +ે~ઠ %�ુ ંકાઈં હોP ુ ંનથી. +ે~ઠ તો હ�ુ આવવા1ુ ં છે. એક 

#ટોરમા ંલગાવે�ુ ંપાટDdુ ંયાદ આવી ગdુ ં

‘We do our part.’ 

     ‘We do our best.’ કરતા ંસેવાની આ ભાવના કટલી ઉમદા હતી? આપણ ેઆપણો ભાગ ભજવવાનો -  

NરુD તાકાત અને NરુD ની~ઠાથી. 

પ_થર ઉપર લીલપ_થર ઉપર લીલપ_થર ઉપર લીલપ_થર ઉપર લીલ    



૨૦૦ અવલોકનો 
 

52  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

     ત ેદDવસે પાક�મા ંચાલી ર£ો હતો. આ�ુબા�ુમા ંમોટા પ_થર પડલા હતા.  ુરથી તેની ઉપર �ાકં �ાકં 

કાળાશ દખાતી હતી. મ ̈ ન�ક જઈન ે તેની ઉપર હાથ ફરવી જોયો. સરસ મખમલ %વી fુમાશવાળD, પણ 


કુાયેલી, લીલ ( મોસ) પ_થર ઉપર �મેલી હતી. માડં બે ક !ણ મીલીમીટર �ડD હશે. શીયાળો પ�યા બાદ 

વસતં ઋPમુા ંએ જ જYયાએ આ�યો હતો; તે મન ેયાદ આવી ગdુ.ં આજ પ_થરો ઉપર કાળઝાળ ઠંડD બાદ, ભેજ 

અને આછD આછD ગરમીના �તાપે, લીલીછwમ લીલ �મેલી હતી. ઉનાળાની બળબળતી ગરમીમા ંએ 
કુાઈ 

ગઈ હતી; કાળD પડD ગઈ હતી; .તૃઃ�ાય જણાતી હતી. પણ ફરD વસતં આવશે અને આ જ લીલ પાછD મહોરD 

ઉઠશ.ે એની sદર 
óુBુત પડ�ુ ં�વન �ગી જશે. 

     એ નાનકડD લીલ1ુ ંસમ#ત હોવાપHુ ંએ બ ે!ણ મીલીમીટર NરુP ુ ંજ મયા�દDત હPુ.ં એ જ એનો �યાપ. કોઈ 

.ળુ, થડ, ડાળD, પાન, Xલ – કzુ ંજ નહl. પણ એ Nરુબહારમા ંહોય �યાર? Lુhતાના �તીક %વા એ કાળમlઢ 

પ_થરને પણ લીલોછwમ બનાવી દવાની એનામા ંgુ�ંઈશ છે. કવો Lુપાળો લાગતો હતો – આ જ પ_થર એ 

લીલી ઝાયંમા?ં 

     અને મન ેમારા અªયાસકાળની એક s^ે� કવીતા યાદ આવી ગઈ - 

”In small measures too, 

we can just beauties see. 

In short measures too, 

life can perfect be.” 

આગીયા આગીયા આગીયા આગીયા     

     vુ ં  પાક�મા ંએક બાકંડા ઉપર બેઠો o.ં આગળ અને પાછળ ગીચ ઝાડD છે. વUચ ેમા! છ Xટ પહોળો ર#તો મા! 

જ છે. માLંુ iયાન એ લીલીછwમ ઝાડDમા ંછે. fુદરતનો એ ન�રો xખન ેઅને મનન ે ઠંડક આપી ર£ો છે. ગીચ 

જગંલની નાનકડD �તીfૃતી સમો, પાક�નો એ ભાગ શહરની ચહલ-પહલથી થોડક જ  ુર હોવા છતા;ં સ#ંfૃતીથી 

એ�દમ  ુર આવી ગયાનો અહસાસ કરાવે છે. 

      સાજં ઢળવા આવી છે. 
યુ�નો �કાશ હળવો બની ગયો છે. થોડDક જ વારમા ંsધાLંુ ઢળવા માડંશે અને રા!ી1ુ ં

અને નીશાચર �વો1ુ ંસાôા¡ય શLુ થઈ જશ.ે અને �યા ંજ મન ેએક ચમકારો દખાય છે. vુ ંõયાન માડંવા જ� o,ં 
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�યા ંતો એ ગાયબ થઈ �ય છે. મને એમ થાય છે ક, એ મનનો વહમ હશે. vુ ંફરD એ ઝાડDની એ લીલાશન ેમાણવા 

મન ���ૃ કLંુ o.ં અને ફરD એ ચમકારો બી% જ �ાકં દખાઈ �ય છે. 

      હવે મારD નજર આવા ચમકારા માણવા સતેજ બને છે. હવે ઝાડDમા ંલuય નથી. અને થોડD થોડD વાર, �ુદD 

�ુદD જYયાઓએ એ ચમકારા દખાવા માડં છે, હળવા થઈ રહલા �કાશને કારણે હવે એ વધાર ચમકતા, 

તારામડંળની નાનકડD XલઝરD %વા દખાય છે. 

       એ આગીયા છે. 

      વીLુiધ લlગના સાથી1ુ ંiયાન ખ¨ચતા એ ચમકારા, એમના અ#તી�વનો એક ભાગ છે. દશમા ંએમ1ુ ંનામ 

સાભંÖdુ ંહPુ ંપણ કદD એમણે �યા ંદશ�ન દDધા ંન હતા.ં કોO2Dટના જગંલમા ંએ �ાથંી જોવા મળે?  અર શહરના 

બગીચામા ંપણ એમને કદD ભાÖયા નહોતા. એ તો ઝાડDઓના �વ. 

      કવીતાઓમા ંકટકટલી વખત ઉપમા તરDક એ વપરાયા છે? hણીક �કાશ પાથરD જતો એ �વ, �ગLુકતા1ુ ં

�તીક છે. sધકાર ઘરેાઈ વÖયો હોય; સમ#ત માહોલમા ંતમસ1ુ ંસાôા¡ય છવાઈ ગdુ ંહોય; �યાર ચેતનાની 

hણીક �gતૃીના ભાવન ેઆગીયા ઉ�ગર કર છે. 

      આપણા �વતરના મોટા ભાગના વી#તારને આવરD લેતી, આપણી #વભાવગત જડતામા,ં કદDક ચેતનાના 

આવા જ કોઈ ઝબકારા �ગી જતા હોય છે. કદDક કLુણા, કદDક �ેમ, કદDક રોષ, કદDક નીભÙળ આનદં, કદDક 

fુPહુલ, કદDક hણીક આવેશો અને આવેગો. 

      �ત�તના રંગ અને �કારના એ ઝબકારા – એ સઘળાયં આ આગીયા %વા નથી હોતા? આપણન ેથાય ક 

આનદંના આગીયા સતત રહતા હોય તો ક� ુ ંસાLંુ? પણ એ આગીયાની %મ કદDક જ હોય તો જ એની વીશેષતા 

રહ, નહl તો એ પેલી ઝાડD %વા સામાOય બની �ય – એ iયાન ખ¨ચી રહ તેવા ન રહ. 

       એ આગીયા અને એ આવેગો hણીક જ રહવા સ��યા હોય છે. અને એમ છે માટ જ તો, �વન %�ુ ંછે તે�ુ ં

આકષ�ક બની રહ છે. એવી  ુલ�ભ hણો hણ માટ માણવા મળે એમા ંજ �વનની સાથ�કતા હોય છે ને? 

#ટDમ `લોaગ #ટDમ `લોaગ #ટDમ `લોaગ #ટDમ `લોaગ     
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      પહલી જ વાર #ટDમ સોનામા ંગયો �યારની યાદ તા� કરD લ�. ચાર બા�ુથી બધંીયાર ઓરડામા ંગરમા 

ગરમ વરાળ એકાદ મીનીટ માટ છોડાતી હતી. ઉ~ણતામાન 120 sશ ફ. %ટ�ુ.ં %�ુ ંતે ઓo ંથઈન ે 110 sશ 

%ટ�ુ ંથાય ક, તરત ફરD એ વરાળ ફરD છોડાય. શરDરમાથંી પસીનો રબઝેબ oટ. 

     એ એક મીનીટ માટ વરાળ oટ, તે વખત ેઅમારા પાવર #ટશનના નવા ઉભા કરાયેલા બોઈલર1ુ ં #ટDમ 

`લોaગ કરવાની �2Dયા યાદ આવી �ય. અઢારક મહDનાની સતત કામગીરD બાદ 52 મીટર �¾ુ ંએ બોઈલર 

અમે ઉ¦ુ ંકરતા. એની sદરના વરાળ વહD જતા ભાગોની સફાઈ માટની �2Dયા, એટલે  #ટDમ `લોaગ. 

       બોઈલરમા ંપહલી વાર તેલ સળગાવી વરાળ પેદા કરવામા ંઆવે; અને વરાળ1ુ ંદબાણ અ.કુ #તર 
ધુી 

પહ8ચે �યાર એક કામચલાઉ વાKવ અને પાઈપ વડ એ વરાળ બહાર છોડવામા ંઆવે. તીä ધસારા સાથે એ 

વરાળ બહાર આવે તેની સાથે sદર જમા થયેલો બધો કચરો પણ બહાર ફ×કાઈ �ય. 

      પહલા ં તો લોખડંના નાના �ુકડા, વેKડlગ માટ વપરાયેલા રોડના નાના �ુકડા વી, બહાર ફ×કાય. પછD 

નળDઓની સપાટD પર જમા થયેલો કાટ 
iુધા ંબહાર ફ×કાઈ �ય. બહાર નીકળતી વરાળનો રંગ આની સાhી 

Nરુ. ¡યાર ziુધ વરાળ નીકળતી જણાય �યાર એક ચળકતી #ટDલ Bલેટ ત ે�વાહની સામે રાખવામા ંઆવ ેઅને 

તેમા ંકટલા xકા પડ છે તે1ુ ંઅવારનવાર નીરDhણ કરવામા ંઆવ.ે ¡યાર એ Bલેટ પર કોઈ પણ અસર પડતી 

બધં થઈ �ય �યાર આ �2Dયા NરુD થયેલી ગણાય. 

     બોઈલર ¡યાર વપરાશમા ં.કુાય અને તેની વરાળ ટબા�ઈનને આપવામા ંઆવ ેતે પહલા ંziુધીની આ �2Dયા 

અનીવાય� હોય છે. નહl તો ટબા�ઈનની ના�ુક `લેડોન ે1કુશાન પહ8ચ.ે . #ટDમ `લોaગ બv ુઘ8ઘાટવાળD અન ે

નાશકારક �2Dયા હોય છે. બધો કચરો ઠાલવી નાખંવાની �2Dયા હોય છે. 

      આપણા મનની �2Dયાના પરDપાક Lુપે આપણા ંકાય[ નીપજતા ંહોય છે. %વા વીચાર તેવા ંકાય[. સવા³ગ 

સફળ કામગીરD માટ મનની આવી નીતાતં સફાઈ, આ�ુ ંજલદ xતર દશ�ન, આ�ુ ંવલોHુ ંજLુરD હોય છે. આમ ન 

કરDએ તો કામમા ંભલીવાર ન આવ.ે ઓડ1ુ ંચોડ થઈ �ય. 

પડદાપડદાપડદાપડદા    
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     કાચની બારD ઉપર બ ે�તના પડદા લગાવલેા છે. એક પડદો વેનેશીયન �કારનો છે. બીજો કપડાનો છે. 

પહલો અહlની જ બનાવટનો છે. બીજો છેક દશમાથંી ખાસ બનાવીન ેલાવેલો છે. 

      વેનેશીયન પડદો યા!ંીક છે. એ અનેક આડD પàીઓનો બનેલો છે. આવા પડદા ઉભી પàીઓ વાળા પણ આવે 

છે. એને �ચો નીચો ક આડો અવળો કરD; બારD NરુD ખોલવા, NરુD ઢાકંવા અથવા આ બેની વUચેની કોઈ પણ 

અવ#થામા ંરાખવાની યા!ંીક �યવ#થા છે. સાથે સાથે એ પàીઓન ેપોતાની જYયા પર જ �ચી નીચી ક આડD 

અવળD ફરવવાની �યવ#થા પણ છે. આથી બારD કટલી ÄKુલી રાખવી એ1ુ ંનીય!ંણ તો કરD શકાય છે; પણ 

બારDને NરુD ઢાકંલી રાખીને બહારનો �કાશ કટલો આવવા દવો તે1ુ ંનીય!ંણ પણ કરD શકાય છે. બ ેજ Wેકટ 

લગાડો એટલે બારD ઉપર આવો પડદો લગાડD શકાય છે. એને સાફ કરવો હોય તો જYયા પર જ સાફ થઈ શક છે. 

વેîમુ �લીનર વાપરો, ક પછD Wશ વાપરો. ફટાફટ કામ પતી �ય છે. પણ એમા ંખાસ કલા�મકતા ક ન�કત 

નથી. એ વપરાશને નજરમા ંરાખીને બનાવેલો છે. 

      દશી પડદો સરસ મ�ની ભાત વાળા કાપડમાથંી બનાવેલો છે. એની પાછળ અ#તર લગાવે�ુ ં છે; %થી 


યુ��કાશ એની ભાતને ઝાખંી ન પાડD નાખં.ે એ બારDને ઢાકં છે. પણ ઢાકંલી બારDમાથંી આવતા �કાશ1ુ ંએ 

નીય!ંણ નથી કરD શકતો. એને લગાડવા બv ુમહનત કરવી પડ છે. આમ તો વેîમુ �લીનરથી તેન ેસાફ કરD 

શકાય છે; પણ કાપડનો હોવાથી વરસે એક બે વાર તેને ધોવો પડ છે. એ માટ બધા vકુ કાઢD પડદો ઉતારવો પડ 

છે; ધોવો અને 
કુવવો પડ છે. ધોયા પછD બધા vકુ ફDટ કરD પડદા લગાવવાનો મોટો �ો%�ટ થઈ �ય છે! એ 

દખાવમા ંવધાર 
ુદંર લાગે છે; પણ ઉપયોગીતાની  ૃ~ટDએ એ ઉતરતો છે. 

      આ બે પડદા, બે સ#ંfૃતીઓ1ુ ં�તીનીધ�વ કર છે! 

........ 

      અને પડદા પણ �ત�તના. બારDનો પડદો. દDવાનખડંને જમવાના ઓરડાથી અલગ પાડતો પડદો. શાવર 

લેવાના બાથટબમાથંી, નહાતી વખત ે પાણી બહાર આવી, બાથLુમન ે ન ભlજવ,ે એ માટનો પડદો. ફાયર 

Bલેસમાથંી êવાળાઓ બહાર ન આવે તે માટનો ધાPનુી �ળDનો પડદો. મUછરો પથારDમા ં�વેશી �ઘમા ંખલેલ 

ન પાડ તે માટનો પડદો. 
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      નાટક શLુ થતા ંપહલા ં�ેhકોન ેરંગ¦મુીથી અલગ પાડતો પડદો. મોટD હોટલના આલીશાન બેO�વેટ હોલન ે

નાના નાના હોલમા ં ફરવી નાખંતો, સગવડDયો અને મજbતુ પડદો. હDO ુ લYન વીધીમા ં વર અને વvનુા 

હ#તમેળાપ પહલા ંએક બી�ને દશ�નથી વચંીત રાખતો પડદો. સોહાગ રાતે Lુપાળા ચહરાને ઢાકંતો પડદો. 

    અને આપણી sદર ચાલી રહલા વીચારોના P.ુલુ સઘંષ[, ગમા, અણગમા, મતલબ, Nવુ�^હ, વાસના.. એ 

સૌન ે�Uછá રાખતો દંભનો પડદો. બ ે�ય�તી વUચેના મતભેદ અને મનભેદન ેટકાવી રાખતો, અસહD~Hતુાનો 

પડદો. 

    અને �વનના sતે, એક જ અને છેKલી વાર પડતો, અ#તી�વ અને અન#તી�વને અલગ કરતો, એ ખતરનાક 

પડદો – %ના ભયનો ઓથાર આખા �વન દરમીયાન આપણન ેÁુ̀ ધ અને ભયભીત કરD દતો હોય છે. 

   આપHુ ંસમ^ હોવાપણાના આધાર Lુપ એક અ�¢dુ,ં પરમ ત�વ આપણા કણ કણમા ંસમાયે�ુ ંછે. અને છતા ં

આપણી અને એની વUચ ેન સમ�ય, ન અ1ભુવી શકાય, ન ભેદD શકાય,  એવોય એક  પડદો છે જ ને?   

   પડદા જ પડદા... કટલાક પડદા જLુરD, કટલાક બીનજLુરD. કટલાક તો સાવ અથ�હDન, ફોગટની જ�ંળ %વા, 

અથ�નો અનથ� કરતા પડદા. 

    કોઈ �તના પડદા જ ન હોય તો? 

 

 

પરપોટા પરપોટા પરપોટા પરપોટા     

    ફરD એકવાર #વીમlગNલુમા.ં બધી કસરત અને તરવાની જળોજથા બાદ, મને સૌથી વ ુ ગમતા, 

આરામ�દ, %fુઝીમા,ં આરામ કરવાનો વખત! 12 Xટ x Xટના તેના નાનકડા વી#તારને �કાશીત કરવા, છત 

ઉપર બે દDવા લગાડલા છે. %fુઝીની સપાટDમા ંફDણ થાય તે માટ સાb ુ%�ુ,ં પણ ચીકHુ ંન હોય તે�ુ,ં �વાહD 

નાખંે�ુ ં છે. અનેક પરપોટાઓથી સપાટD છવાયેલી છે. પાણીની નીચ ેઅનેક કાણાઓંમાથંી છોડવામા ંઆવતી 

હવાને કારણે આ પરપોટા સતત �વતં રહ છે. 
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    એ દDવસે એ પરપોટા iયાનથી જોયા. એકમેકની સાથે જોડાયેલા, અસ¹ંય પરપોટા - સતત ગતીશીલ અન ે

છતા ં#થીર. અને દરકમા ંછત ઉપર લટકD રહલા દDવા1ુ ંએક એક �તીબlબ. 

     છત ઉપર તો બે જ દDવા હતા; પણ આ પરપોટાઓએ તો પોત પોતાની આગવી દDવડDઓ �ગટાવી હતી. 

થોડD મીનીટો પછD નીચેથી આવતી હવા બધં થઈ જશે અને આ પરપોટાઓ પણ માડં એક બે મીનીટમા,ં કાળના 

ગતા�મા ંવીલીન થઈ જશે. નાનકSુ ંએમ1ુ ં�વન. પણ એ નાનકડા �વનના પોતમા ંપણ ઝગમગતા ંમોતી %વા ં

એ �તીબlબો. �ાકં બા�ુમાથંી નજર કરો તો? મેઘધ1~ુયના સાતે રંગોની નાનકડD �તીfૃતી હાજર. 

     અર! ભાઈ, આપHુ ં�વન પણ આમ જ તો છે ને? 

     એ સાbનુા ત�વ અને પાણી %વા પચંમહા¦તુ વડ આપણી કાયા બધંાયેલી છે. હવા %વા �ાણ એમા ંભરલા 

છે, એટલે જ તો આપHુ ંહોવાપHુ ંવીલસ ે છે ને? નાનકડા એ પરપોટા %�ુ ંજ સીમીત છે આપHુ ંઆયÄુ.ં એ 

�ાણત�વ %વી હવા આવતી બધં થઈ �ય તો? બધોય ખેલ ખતમ. કવો નાનકડો અને hણભgંરુ છે આપણી 

જlદગાનીનો �યાપ! 

,दल,दल,दल,दल भीभीभीभी छोटासाछोटासाछोटासाछोटासा, छोट1सीछोट1सीछोट1सीछोट1सी आशाआशाआशाआशा, 

आसमान3म4आसमान3म4आसमान3म4आसमान3म4 ऊडनेक6ऊडनेक6ऊडनेक6ऊडनेक6 आशाआशाआशाआशा..... 

      અને છતા ં આપણા ં એ નાનકડા ં હોવાપણામાયં પેલા સતત ચા� ુ રહતા, દD�ય �કાશના ઓજસન ે

�તીબlબીત કરP ુ;ં એની દD�યતાને ઉ�ગર કરP ુ;ં એક ઝગમPુ ંમોતી હાજરાહ�ુર છે. ભલેન ેએ1ુ ંપોત ફટકDdુ ં

હોય; એની આવરદા સાવ સીમીત હોય;એ1ુ ંકદ સાવ વામHુ ંહોય; એ પેલા દD�ય �કાશને �તીબlબીત કયા� જ 

કર – કયા� જ કર. આપણા આ �વન bદુ bદુાની ય ભીતર આવેલી નાનકડD પરપોટDઓ %વા આપણા અબજો, 

કોશે કોશમા ંએ પરમ ત�વનો �વનસદંશ, આપણી ચેતનાથી સાવ અભાન રDતે, સતત ધબ�ા જ કર; ¸#યા જ 

કર. આ�ુ ંછે આપHુ ંપોત અને આ�ુ ંછે આપHુ ંઆયÄુ.ં 

     અને આપણ ેથોડા જ એકલા છDએ? આપણા %વા અનેક માનવબંઓુ સાથે આપણ ેપેલા પરપોટાના સ.હુની 

કની અકબધં જોડાયેલા છDએ. 

     ચાલો આપણ ે પણ આપણી અKપ આdમુા ં એ પરમ �કાશના સBતરંગન ે પરાવતÏત કરવાના આપણા 

જOમ�ત ધમ�માથંી ન ¾કુDએ. કમસે કમ આપણ ેsધકાર, અ°ાન, અ
યુા, ધીÐાર, અસહD~Hતુા, અવ°ા, 
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કવળ #વલhીતાનો �યાપ કરતા ઉપકરણ ન બનીએ. આપણી wહાલંીપા એ પરમત�વના દDવડાને �ગટલો 

રાખીએ. એ દDવાની પાછળના sધકારના �તીનીધી ન બનીએ. 

     ઝગમગતા મોતી %વો એક નાનકડો પરપોટો બનીન,ે આ મહા.લુા �વનન ેસાથ�ક કરDએ. 

bટુની Pટુલી દોરDbટુની Pટુલી દોરDbટુની Pટુલી દોરDbટુની Pટુલી દોરD    

      પાક�મા ંએક પાટલી ઉપર vુ ંબેઠો o.ં રોજ1ુ ંસામાOય જ EFય છે. સામે છોકરા ંએમની બાળરમતમા ંકDKલોલ 

કરD ર£ા ંછે. એકાએક મારD ન�કથી, રોકટ ચલાવતો હોય તેવા તાનમા,ં એક નાનકડો છોકરો એના #fુટર ઉપર 

પસાર થઈ �ય છે. એ માડં પાચંેક વરસનો હશે. બટકો હોવાને કારણે મારD નજર એને જોવા નીચી નમ ેછે. 

      અને �યા ંમને એ દખાય છે. 

     એ કોઈના bટુની Pટુલી દોરD હતી - ર#તે રઝળતી, ળુમા ંરગદોળાતી, ચાલનારના પગની ઠોકરો ખાતી, 

કચરાપેટD ભેગી થવાની વાટ જોતી, 

    bટુનીbટુનીbટુનીbટુની PટુલીPટુલીPટુલીPટુલી દોરDદોરDદોરDદોરD.......  

     આખી ન હોવા છતા ંએના મશીનથી બનેલા વણાટ ઉપર માLંુ iયાન કOEીત બન ે છે. રોજ બધંાવા અન ે

છોડવાવાના કારણે; એક જ જYયાએ થયેલા ઘસારાના �તાપે, એ PટુD ગઈ હશે. પણ એ હ�ુ બv ુજ મજbતુ છે. vુ ં

એને ખ¨¾ુ ંo ંઅને એના તાણા અને વાણામા ંધરબાઈને, વણાઈન,ે એની sદર 
óુBુત રહલી તાકાત ઉ�ગર થઈ 

�ય છે. 

    
તુરની એ દોરD કોઈક કાળે કપાસના છોડ ઉપર સફદ  ુધ %�ુ ંકા�ુ ંબનીન ેપવનની લહરખીમા ંwહાલતી હશે. 

એને થોડાક જ �ય�નથી ફોલી શકાP ુ ંહશે. પણ એના રસા sદર સતંાઈન ેબેઠલા કપાસીયા સાથે સખત રDતે 

ચ8ટલા હશે. 

     �ચડં તાકાતવાળા �નમા ંએ કપાસીયાને Lુથી  ુર કરવામા ંઆ�યા ંહશે. ખાસ મશીનમા ંએમને પl� પોચા 

ગાભલા %વી Nણુીઓ બનાવવામા ંઆવી હશે. પછD #પીનીOગ મશીનમા,ં અ�યતં વગેથી ફરતી !ાકના છેડ એક 

છેડો રાખી, એમાનંા તારને ખ¨ચી ખ¨ચી, એકબી� સાથ ેસખત રDતે વlટળાઈ �ય તેમ, કાતંવામા ંઆ�યા હશે. 
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બેચાર ક આઠ દસ ઝીણા તાતંણાના પોતવાળો, મજbતુ, પાતળો હાઈ-કાઉOટનો 
તુરનો તાર બનાવવામા ં

આ�યો હશે. એને લાબંા બોબીન પર વlટવામા ંઆ�યો હશે. એને કાળા રંગના Eાવણમા ંઝબોળD, કાળોકà, ઝગારા 

મારતો, રંગ આપવામા ં આ�યો હશે. આવા ઘણા બોબીનન ે એક સાથે રાખી, કોઈ ખાસ વીવlગ ક નીટlગ 

મશીનમા,ં એ બધા તારોને 
ગુઠDત રDતે વણવામા ંઆ�યા ંહશે. 

    આમ મારા હાથમા ંરહલી એ દોરD બની હશે. પોચા ગાભલા %વા, સહલાઈથી ખ¨ચી અને તોડD શકાય તેવા, 

કપાસના કાલાનંા એ ના�ુક અને ઝીણા અનેક તાર એ દોરDમા ંભેગા મળD, એકમેક સાથે વlટળાઈ આ દોરD બOયા 

હશે. અને �ચડં તાકાત ધરાવતા બOયા હશે. આવી જ કોઈક બી� �2Dયાના �તાપે, મોટા વજન �ચકD શક ક 

અલમ#ત સાઢંન ેખીલ ેબાધંી શક તેવા ંદોરડા ંપણ બનતા ંજ હોય છે ને? 

    કાચા 
તુરનો તાતંણો. પણ એના સઘંબળમા ંકટલી બધી તાકાત? 

    અને આવા મહાન �ય�નથી બનાવેલી એ દોરD PટુD ગઈ હતી. એ માટ કોઈ ચBN ુક કાતર જવાબદાર ન હતા.ં 

પોતાની સાથે જ પેચ લઈન ેતે PટુD હતી!    

----------------------  

    એક નાચીજ, નબળો માનવી હોય. પણ એવા લાખો મળDને કટલી મોટD તાકાત બની શક?મોટા ંમોટા ંરાhસી 

સાôા¡યોને પણ ઉથલાવી શક. ધસમસતા ંનદDના �વાહને રોકD, નાથી, ગ�ંવર બધં પણ બનાવી શક. ચOE 

અને મગંળ ઉપર પણ પહ8ચી શક. 

   એ તાકાત1ુ ં.ળુ છે એની જOમ�ત તાકાત - કપાસીયા %વા .ળુ �વનત�વ સાથ ેચ8ટાઈ રહવાની તાકાત. એ 

ચીકાશ અને એ લવચીકતા.   

   સઘંબળની તાકાત. એક જ દDશામા ંલાખો, કરોડો માનવોના બળની તાકાત. કોઈ પોતડDધારD, 
કુલકડD પણ 

સáી~ઠ, મહામાનવના સકંKપના બળની તાકાત. 

   એવી તાકાત ઉભી કરવા અથાક �ય�નો કરવા પડતા હોય છે. અવીરત  કામ. અવીલwબ કામ. અનેક દDશામા ં

કામ. એકલhીતાવાÕં કામ. સપંી�ુ ંકામ. અનેક તજ°ોના અ1ભુવના પરDપાક Lુપે, વષ[ના સતત 
ધુારાલhી 

સશંોધનમાથંી સર�યે�ુ,ં સવ[�મ કામ.  
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   �યાર ઝગારા મારતી એ bટુની દોરD બન ેછે. �યાર એક �તાપી માનવ સ.હુ બને છે.     

   અને એજ માનવ-સ.હુ એક જ નબળD જYયાએ થતા, સતત ઘસારા %વા fુસપંના �તાપે, ઘસાઈ, અથડાઈ, 

fુટાઈ, એકમેકને કાપી, આ bટુની Pટુલી દોરD %વા, ર#તે રઝળતા, ળુમા ંરગદોળાતા અને પગની ઠોકરો ખાતા 

ÁEુ માનવજPંઓુમા ંપલટાઈ પણ શક છે. 

   bટુનીbટુનીbટુનીbટુની PટુલીPટુલીPટુલીPટુલી દોરDદોરDદોરDદોરD...  સ�વસ�વસ�વસ�વ વીનાનોવીનાનોવીનાનોવીનાનો, #વલhી#વલhી#વલhી#વલhી, નીજÏવનીજÏવનીજÏવનીજÏવ, શબશબશબશબ %વો%વો%વો%વો નીમા�Kયનીમા�Kયનીમા�Kયનીમા�Kય માનવીમાનવીમાનવીમાનવી..  

    એમ પણ બને, બનPુ ંજ હોય છે. નહl વાLુ? 

અવાજઅવાજઅવાજઅવાજ    

    #વીમlગNલુની બા�ુની કોરDડોર ઉપર vુ ં ચાલી ર£ો હતો. કદાચ સામાOય રDતે હોય તેના કરતા ં વધાર 

પાણીની જLુર હશે; માટ એક વધારાની પાણીની નળD મારફત, વધારા1ુ ંપાણી Nલુમા ંઠલવાઈ રãુ ંહPુ.ં તેનો 

અવાજ  ુરથી પણ સભંળાઈ ર£ો હતો. 

    vુ ંNલુમા ંઉતય[. હવે તો એ પાણીની નળD મારD સાવ ન�ક હતી. હવે અવાજ વધાર ઘરેો બOયો હતો. તેની 

પાણીની સપાટD પર પડતી છાલકનો અવાજ �ુદો સભંળાતો હતો. તરતા ંપહલા ંમને fુPહુલ થdુ;ં ‘ આ અવાજ 

પાણીમા ંપણ સભંળાતો જ હશે ને?’ અને મ ̈ SુબકD મારD. અવાજ ગાયબ! બ ે!ણ વખત ચકાસી જોdુ.ં અવાજ 

ખરખર ગાયબ થઈ ગયો હતો. મારD બી� બા�ુએ સામાOય રDતે Nલુમા ંપાણી લાવતી નળD દDવાલમા ંજડલી 

હતી, અને તેમાથંી પાણીનો રોજનો �વાહ Nલુની sદર આવી ર£ો હતો. 

     હવે મ¨ એની તરફ કાન સરવા કયા�. સાવ ન�ક લઈ ગયો. પણ કોઈ અવાજ સભંળાતો ન હતો. મા! પાણીની 

sદર આવતો ધસમસતો �વાહ જ જોઈ શકાતો હતો. પાણીની sદર નીરવ શાતંી હતી. 

     ¡યાર માiયમ બદલાય છે �યાર જ અવાજ પેદા થાય છે. નહl તો ગતી %મની તેમ ચા� ુરહ છે – નીરવ રવે! 
..... 

     અર ભાઈ, આપણા મનમા ંસતત xતરDક સવંાદ ચાલી ર£ો હોય છે જ ને? આપણા સીવાય કોણ એ સાભંળD 

શક છે? એક hણ પણ આપણ ેએ વીચારોના સતત ઘ8ઘાટ વીના રહD શકDએ છDએ ખરા? 
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    પણ ઈUછા ક આવેગનો એક ઝપાટો; અને એ xતરDક અવાજ વાણી બનીન ેબહાર વીલસવા માડં છે. 

    કહ છે ક, ‘sતરની વાણી’ ઉ�ગર બન ેપછD એ વીચારોના ઘ8ઘાટમાથંી પણ .�ુતી મળે છે. મન1ુ ંમાiયમ 

પણ  ુર થઈ જPુ ંહશે માટ એમ થPુ ંહશે? 

     રામ �ણ!ે ‘sતરની વાણી’ ઉભર �યાર એની વાત! પણ �યાર તો વીચારો પણ નહl હોય; તો આ કD બોડ� 

�ાથંી હશે?! 

   એ વાણી તો અ�ય�ત રહવા જ સ��તી હશે? 

દDવો દDવો દDવો દDવો     

    રસોડાની છતમા ંદDવો છે. આખા રસોડાને એ અજવાળે છે. એક દDવસ એ ઉડD �ય છે – આકાશમા ંનહl, પણ 

એમાનંો ગોળો નકામો થઈ �ય છે! vુ ંએ ગોળો બદલવા સીડD ઉપર ચöુ ંo.ં એની શડે oટD જ .કુલી છે; કદાચ 

¦લુથી એમ હશે. ગોળો બદલવા vુ ંશેડને �ચી કરD, પકડD રાÄુ ંo.ં 

   અને �યા ંએ દખાય છે. 

   શેડની પાછળનો sધકાર, કરોળDયાના ં�ળા,ં ળુ અને કચરો. દDવાની નીચે તો કવો સરસ ઉ�સ હતો? એના 

થકD આÄુ ંરસોSુ ંચકચકાટ હPુ.ં અને એની પાછળ? અને દDવાના �કાશને પરાવતÏત કરતી એ શેડ પણ કટલી 

ગદંD હતી? 

.......... 

    એ તો એમ જ હોય. દDવા તળે sધાLંુ જ હોય. બધેય એમ જ હોય. રા¡યવહDવટ હોય ક સ#ંથા ક કોઈ 

કwપનીનો વહDવટ હોય ક, મદંDરનો વહDવટ હોય ક, આપણા sગત �વન1ુ ંપડદા પાછળ1ુ ંEFય હોય. 

    બધ ેઆગળના ઉ�સની પાછળ sધકાર જ હોય. અર .ળુ ગોળાના �કાશને- એના ઉ�સન ેપરાવતÏત કરતી 

શેડ %વા, .¹ુય �ય�તીની આગળ પાછળના પરાવત�કો પણ એવા જ ગદંા હોય. 
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#ટDમ સોના#ટDમ સોના#ટDમ સોના#ટDમ સોના----    3 3 3 3     

    #ટDમ સોનાનો તો ઘણીવાર લાભ લીધો. એની વાત તો અગાઉ કરલી જ છે. પણ આ% વાત કરવાની છે. તેના 

વાતાવરણની. સોનામા ંગરમી માડં ખમાય એટલી હોય, પસીને રબઝેબ થઈ જવાય. 

   પણ બ ેવીશી~ઠ અ1ભુવો થયા. 

   માડં ગરમી સહન થતી હોય; પરંP ુસહજ પણ હાથ ક પગ હાલી �ય તો? ચામડD ચચરD �d ૢએટલી બધી 

ગરમી લાગ.ે વરાળ તો એની એ જ હોય પણ હાથ પગ હાલતા ંએની દાહકતા ઘણી વધી �ય. 

    છત ઉપર એકઠા થયેલા પાણી1ુ ંએકાદ ટDNુ ંથોડD થોડD વાર શરDર ઉપર પડ અને આ ગરમીની આપદામા ં

વધારો થઈ �ય. જો ટDNુ ંમાથા ઉપર પડ તો તો વાળને કારણે બv ુઅસર ન થાય. પણ ખભા પર, પીઠ પર, ક 

હાથ ઉપર પડD �ય તો? એક hણ માટ નાનકડો ડામ દDધો હોય તેવી અ1¦ુતુી થઈ �ય. 

   શરDર પર પડતો 
યુ�નો સીધો તાપ ન દઝાડ એટ�ુ ંએનાથી ગરમ થયેલી � ુદઝાડ. એ�ુ ંજ 
રુજથી ગરમ 

થયેલી રતી1ુ.ં એ તો bટુ ચપંલ ન પહયા� હોય એને ખબર પડ! 

नननन ता7क्ता7क्ता7क्ता7क् दह"तदह"तदह"तदह"त मर19चतापःमर19चतापःमर19चतापःमर19चतापः, 

या7क्या7क्या7क्या7क् दह"तदह"तदह"तदह"त तदिु<मतातदिु<मतातदिु<मतातदिु<मता बालूका"नकरःबालूका"नकरःबालूका"नकरःबालूका"नकरः 

( 
યુ�નો
યુ�નો
યુ�નો
યુ�નો તાપતાપતાપતાપ એટ�ુંએટ�ુંએટ�ુંએટ�ુ ંનથીનથીનથીનથી દઝાડતોદઝાડતોદઝાડતોદઝાડતો - 

 %ટ�ું%ટ�ું%ટ�ું%ટ�ુ ંતેનાથીતેનાથીતેનાથીતેનાથી ગરમગરમગરમગરમ થયેલીથયેલીથયેલીથયેલી રરરરતીતીતીતી દઝાડદઝાડદઝાડદઝાડ છેછેછેછે.) 

..... 

      એ�ુ ંજ પરમ ત�વન ેપામેલી �ય�તીઓના અ1યુાયીઓ1ુ ંનથી હોP ુ?ં માનવ�ત1ુ ંહDત કરવા સ��યેલા 

મોટા ભાગના ધમ[, સ�ંદાયો અને પેટા સ�ંદાયોએ ઉભી કરલી પીડાઓ1ુ ંપણ આમ જ હોય છે ને? fુદરતનો 
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કાયદો તો માણસન ે�વનના sતે માર; બv ુબv ુતો રોગચાળા, અ�#માતમા ંક fુદરતી આપ�ીમા ંમાર. પણ આ 

બધા તો? 

     #ટDમ સોના %�ુ ંનૈતીક અને ધામÏક અ1શુાસન પાળDએ તો તો શરDરની %મ મનની 
ખુાકારD વધે. પણ આ 

બધી બબાલો તો સતત માનસીક અને શારDરDક હlસા જ કયા� કર; વેરઝેર વધાયા� જ કર. અસ¹ંય નરસહંારો1ુ ં

.ળુ -  ધામÏક અને માOયતાઓના જડ વીવાદો. 

અરDસામાનંો જણ અરDસામાનંો જણ અરDસામાનંો જણ અરDસામાનંો જણ     

   અરDસામા ંદખાતો જણ. 

    દરરોજ એની સામે આપણ ેજોઈએ છDએ. બv ુવહાલો ચહરો છે. fુLુપમા ંfુLુપ �ય�તીને પણ એ સૌથી વહાલો 

લાગ ે છે. અને છતા ંકદD, પાચં મીનીટ પણ, ટDકD ટDકDને, xખમા ંxખ મીલાવીન,ે એને આપણ ેનીહાÖયો છે 

ખરો?  આપણો પોતાનો ચહરો છે છતા?ં કહ છે ક, બી�ને દખાઈએ છDએ, તેવા આપણન ેપોતાને કદD આપણ ે

જોઈ શકતા નથી. આયનો સાવ �ુ ં�તીબlબ જ આપણન ેબતાવતો હોય છે! 

    અર! સીુ ં�તીબlબ બતાવPુ ંહોય એવો અરDસો કદાચ હોય; તો પણ આપણ ેએ જણન ેખરખર ઓળખીએ 

છDએ ખરા? 

   કોણ છે એ જણ? – %ને આપણ ે‘vુ’ં કહDએ છDએ? 

   એ1ુ ંએક નામ છે. કોઈ �તી છે. એના કોઈ મા ને બાપ છે. એનો કોઈ રંગ, �ચાઈ, વજન, અને ભાષા છે. કદાચ 

કોઈ તખK�સુ છે. પણ એ અરDસામા ંદખાય છે તેવો બધાનં ેદખાતો નથી. fુટwબીજનોન ેદખાતો ચહરો અને 

મહોLંુ અલગ. મી!ોને બીજો ચહરો. નોકરD ધધંામા ંવળD !ીજો. ટોળામા ંભÖયા હોઈએ તો વળD કો’ક ચોથો જ જણ 

ઉભરD આવે. એકાતંમા ં% જણ હોય છે; એને તો કોઈ ઓળખી પણ ન શક - પતી ક પ�ની પણ નહl. 

    બધા ંમહોરા ંઅને મહોરા ંજ. 

    wહાલંીપા બીરાજતો એ અસલી જણ કોણ છે? અરDસો તો zુ?ં આપણ ેપોત ેપણ એને ઓળખીએ છDએ ખરા? એ 

આપHુ ંઅસલી હોવાપHુ ં છે. એ કંઈક. કzુકં બનPુ ંહોય છે; બદલાP ુ ંહોય છે. પણ % બદલાP ુ ંહોય છે; ત ેજ 
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આપણ ે જોઈ શકતા હોઈએ  છDએ. અરDસામા ં દખાતા એ આભાસી �તીબlબની સામે, આપણી  xખોની 

પાછળથી ડોકDdુ ંકરતો, એ જણ  કોણ છે?    

     હરhણે એના બહારના શરDરમા ંકંઈક અસ¹ંય કોષ નાશ પામતા હોય છે અને નવા બનતા હોય છે. કાલે હતો 

એ જણ આ% નખશીશ એવો ને એવો નથી રહતો. અને એ1ુ ં
uુમ શરDર ? એ તો હર hણ બદલાP ુ ંજ રહ છે - 

કાચડંાની %મ. એનો માનસીક ઘ8ઘાટ કદD બધં નથી થતો. અર!  �ઘમાયં સહજ જBંયો, ન જBંયો અને સપના ં

શLુ. અરર! એ તો �ગતાયં સપના ંજોયા ંકર છે! સતત �ગતો હોવાનો ડોળ કરતો એ ખરખર તો �ઘતો જ રહ 

છે. એ �ાથંી અરDસાની sદર દખાતા ચહરાની પાછળના જણન ેઓળખી શક? 

“આપણીઆપણીઆપણીઆપણી sદરsદરsદરsદર ઘણાઘણાઘણાઘણા જણજણજણજણ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે.“ 

    કોઈ દD’ તો આ અરDસાને બા�ુએ .કુD દઈ, એ અસલી ચહરો જોઈ શકતા હોઈએ તો ? કોક દD તો મનનો બધો 

ઘ8ઘાટ બધં કરD- એકલા એને જ મહાલવા દઈએ તો? કહ છે ક, એ તો એમનો એમ જ રહ છે- જOમથી મરણ 
ધુી 

– ધોયેલા .ળુા %વો, સાવ અણીziુધ સફદ. એને કાદવમા ંરગદોળો ક કોલસાની ખાણમા ં -  અથવા અ�રમા ં

ઝબોળો ક ગગંાજળમા ં- એ તો અણીziુધ હDરો જ રહ છે. 

     એ જ તો  -  આપણન ેસૌથી વ ુવહા�ુ,ં આપHુ ંપોતા1ુ ંહોવાપHુ.ં 

    કવી વીડબંના અને કવી કLુણતા? એને તો કદD પીછા¢યો જ નહl. અને જગતભરમા ં ઓKયા કાKપનીક, 

સવ�કાલીન, ઈ¸રન,ે Äદુાને, યહોવાને ખોળતા જ ર£ા - ખોળતા જ ર£ા.. બધી શીશમહલની માયા�ળ. 

તરવાની ઝડતરવાની ઝડતરવાની ઝડતરવાની ઝડપ પ પ પ     

    #વીમlગ Nલુમા ંતરવાની ઝડપ વીશે તો અગાઉ એક અવલોકન લ¹dુ ંહPુ.ં   પણ આ% એ વાત બી� જ 

સદંભ�મા ંદોહરાવવાની છે.   

-----------------------------   

    .ળુ 87- 90 #]ોકની મારD ઝડપ હવે 64-65 
ધુી તો પહ8ચી જ ગઈ છે. પણ તે દDવસે થોડો વધાર �ુ#સાથી 

�યPન્ કય[. પાછા વળતા #]ોકમા ંહાથ પાણીની બહાર નીકળે, ત ેરDતે nD #ટાઈલમા ંતરવા �ય�ન કય[. અન ે
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લો... 58 #]ોકમા ંsતર કપાઈ ગdુ.ં વળતા બી� તરણમા ંNલુના છેડથી પાણીની sદર જ પગથી ઠકો મારD 

તય[ અને થોડક આગળ સપાટDની બહાર આ�યા બાદ nD #ટાઈલમા ંતય[. અને એજ sતર 52 #]ોકમા ંકપાઈ 

શîુ.ં 

     કદાચ, મારા કરતા ંઘણી વધાર તાકાતવાળો, અને તરવરDયા તોખાર %વો, �ુવાન તરવૈયો આ જ sતર 

ઘણા ઓછા #]ોકમા ંકાપી શક. 

    કદાચ, સારા �માણમા ં¸ાસ રોકD શક તેવો તરવૈયો આખી લબંાઈ પાણીની sદર જ રહDને એક જ ¸ાસમા ંપણ 

કાપી શક. 

    આ છે #નાdનુી તાકાત. ફફસાનંી તાકાત. શારDરDક બળની તાકાત. 

    પણ એ ગમે તેટલી ન હોય? એની એક sતીમ સીમા તો હોવાની જ ને? થોડD જ એ લબંાઈ એક જ સેકંડમા ં

કપાઈ શક? ઓલીwપીક #પધા�નો વી%તા તરવૈયો પણ એમ ન કરD શક. 
........ 

    અને vુ ંNલુની બહાર નીકÕં o.ં રોજના 2મ �માણ ેગરમ પાણીના %fુઝીમા ંનીરાતંે બે
ુ ંo.ં મન શાતં છે. 

xખો બધં છે. અને મનની પાખંે સાબરમતીના wdનુીસીપલ Nલુમા ંમારા તરવાના દDવસો યાદ આવી �ય છે. 

hણાધ�મા ંએ દસ વરસ પહલા1ુ ંEFય તાE~ય ખSુ ંથઈ �ય છે. 

   દસ વરસ પહલાનંી, હ�રો માઈલ  ુરની જYયાએ hણાધ�મા ંપહ8ચી ગયો. 

"વરસોવરસોવરસોવરસો જવાનેજવાનેજવાનેજવાને જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ, �યાં�યાં�યાં�યા ંhણમાંhણમાંhણમાંhણમા ંજઈજઈજઈજઈ ચડÒોચડÒોચડÒોચડÒો .  

આëય�આëય�આëય�આëય� વUચેવUચેવUચેવUચ,ે એમનાએમનાએમનાએમના xગણમાંxગણમાંxગણમાંxગણમા ંજઈજઈજઈજઈ ચડÒોચડÒોચડÒોચડÒો." 

    આ છે – મનની તાકાત.. 

    સતત કળવણી અને �ય�નથી તરવાની ઝડપ વધારD શકાય. એવા જ �ય�ન મનને માટ કરDએ તો? એવી જ 

કળવણી મનન ેઆપીએ તો? �ા ંઅને કટલી ઝડપે પહ8ચી શકાય?  



૨૦૦ અવલોકનો 
 

66  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

    વીચારD જો જો ! 

BયાલોBયાલોBયાલોBયાલો    

    મારા હાથમા ંખાલી Bયાલો છે. vુ ંતેને સરળતાથી પકડDને ઉભો o.ં �ણ ેહાથમા ંકzુ ંવજન જ નથી. vુ ંઆમ એક 

મીનીટ ઉભો રvુ ંo ં– કોઈ જ તકલીફ વગર. 

    કોઈ અગwય કારણસર મને આ પરD#થીતી કાયમ રાખવા1ુ ંમન થઈ �ય છે! પાચં મીનીટ વીતી �ય છે. vુ ં

કંટાળવા લાgુ ંo.ં હાથ પણ હવે થોડો  ુખવા માડંÒો છે. 

    આ નુ મારા મગજ ઉપર હવે સવાર થઈ ગઈ છે. આ �2Dયા મન ેકમને vુ ંએક કલાક ચા� ુરાÄુ ંo.ં હવે હાથ 

ìકD ર£ો છે – સખત કળતર થઈ રãુ ંછે – થોડD વાર વધાર આમ Bયાલો પકડD રાÄુ ંતો; હાથ �ુઠો પડD જશે તેમ 

લાગ ેછે. 

    અને âવુ ેતપ#યા કરD હતી તેમ હઠDલા હ1મુાનની %મ, સકંKપ કરD, આખો દDવસ આ #થીતીમા ં Bયાલો 

પકડDને ઉભો રvુ ંતો? કદાચ મને હો#પીટલમા ંદાખલ કરવો પડ – શરDરના ક માનસીક ક બáેના અ
ખુ માટ! 

  અને Bયાલો પાણીથી ભરલો હોય તો? 

  અથવા Bયાલાની જYયાએ મોટો જગ હોય તો? - અને ત ેપણ પાણીથી છલોછલ ભરલો? 

....... 

  તમે કહશો .. તમાLંુ ખસી તો નથી ગdુ ંને?! 

  સાચી વાત કહD તમે. સાવ ખસી ગdુ ંજ કહવાય. 

   અરર! ભાયા! આપણ ેબધા આમ જ કરDએ છDએ ને – દરરોજ, નીરંતર. ઘરની �યથાઓ ઓફDસમા ંવ¨ઢારD 

રાખીએ છDએ અને ઓફDસની ઘરમા.ં 
તુી વખત ેમગજ ઉપર બáે સવાર.  

  Bયાલો અને જગ બáે - અને પાછા ંભરચક ભરલા.ં 
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   કોઈ સામા�ક �� હોય; તો તે પણ સાથ ેડોકDયા ંકરતો જ રહ. આખાય ેઆયખામા ંભેગા કરલા ��ો, Nવુ�^હો, 

માOયતાઓ, વહમો, sધ+iધાઓ, અ
યુાઓ વી.ના ભાર ભારા આપણા ચી�મા ંભરલા પડÒા છે. એ ¡યા ંજઈએ 

�યા ંસાથે વ¨ઢારતા જ જઈએ છDએ. ઉપરવાળાની મહરબાની ક આપણન ેઆ ભાર વ¨ઢારવાની કટલી બધી તાકાત 

આપી છે ક, આમ જ ગધેડાની %મ બધો બીન જLુરD બોજ વહન કરતા જ રહDએ છDએ! સહજ પણ બા�ુએ .કુD 

દવાય તો હલબલી જઈએ છDએ. 

    આપણી ઓળખ, આપણા ંહધંાયંે મહોરા1ં ુ ંઅ#તી�વ આના થકD તો છે. 

    અર બાવા! થોડોક ભાર બા�ુએ .કુD, લગીરક હળવા થાઓ તો? 

અનાવલોકનઅનાવલોકનઅનાવલોકનઅનાવલોકન    

    તે દDવસે પાક�મા ંગયો હતો. રાબેતા .જુબ ચાર બા�ુ નજર નાખંી. બધી �ુની અવલોકન કથાઓની યાદ 

તરોતા� થઈ ગઈ. કzુ ંજ ન�ુ ંન 
ઝુે! 

    અને �યા ંજ આ 'અનાવલોકન' જડD ગdુ.ં 

    એમ બન ેક, સામ ેરહલી વ#Pઓુ ક ઘટનાઓ જોઈએ અને કશો વીચાર જ ન આવ?ે કોઈ �તી2Dયા નહl. કોઈ 

ઉપમા ક કોઈ ઉ��ેhા નહl. કોઈ Lુપક નહl, કોઈ સ�વારોપણ નહl, કોઈ E~ટાOત નહl, કોઈ �તનો અલકંાર ક 

કથા નહl. 

બસબસબસબસ, સાવસાવસાવસાવ કzુંકzુંકzુંકzુ ંજજજજ નહlનહlનહlનહl. 

    કવળ વત�માન જ હોય. અ�યાર 
ધુી શ`દDત કરલા ંબધા ંઅવલોકનો મનના વીચાર પર આધારDત હતા.ં મોટ 

ભાગ ેમાનવ�વન સાથે એમની �ણ ેઅ�ણ ેPલુના થઈ જતી હતી. એ બધો મનનો ખેલ હતો; વાણી-વીલાસ 

હતો.¦તુકાળના °ાન અને અ1ભુવોનો નીચોડ હતો! 

   એમ બને ક કશો વીચાર જ ન આવ,ે અને કવળ વત�માનમા ંજ vુ ં�વતો થઈ ��? 

------ 
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   અર ભાયા! એમ �વવાની એક જ hણ મળD �ય તો? એને પાછD જ ન વાÕં ને? Kયો ! zભુા જોશીએ ગાયે�ુ ં

મને અ�યતં ગમPુ ંગીત વાચંી લો ... 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં, અજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં…….. 

સળવળતીસળવળતીસળવળતીસળવળતી હોયહોયહોયહોય xખxખxખxખ %%%%નેનનેેને જોવાનેજોવાનેજોવાનેજોવાને, 

એએએએ મlચેલીમlચેલીમlચેલીમlચેલી xખેયxખેયxખેયxખેય ભાÕંભાÕંભાÕંભાÕં. 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં, અજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં ……. 

 

«ડ«ડ«ડ«ડ નેનનેેને «ડ«ડ«ડ«ડ ઊતરતાંઊતરતાંઊતરતાંઊતરતા ંજઇએજઇએજઇએજઇએ, 

નેનનેેને તોતોતોતો યયયય લાગેલાગેલાગેલાગે કકકક સાવસાવસાવસાવ અમેઅમેઅમેઅમે તરDએતરDએતરDએતરDએ. 

મર�વામર�વામર�વામર�વા મોતીનીમોતીનીમોતીનીમોતીની .øુી.øુી.øુી.øુી ભરભરભરભર નેનનેેને એમએમએમએમ 

ઝળહળતાઝળહળતાઝળહળતાઝળહળતા ¸ાસ¸ાસ¸ાસ¸ાસ અમેઅમેઅમેઅમે ભરDએભરDએભરDએભરDએ. 

પછDપછDપછDપછD આરપારઆરપારઆરપારઆરપાર ઉઘડતાંઉઘડતાંઉઘડતાંઉઘડતા ં�ય�ય�ય�ય બધાંબધાંબધાંબધા ં¤ાર¤ાર¤ાર¤ાર, 

નહlનહlનહlનહl સાકંળસાકંળસાકંળસાકંળ કકકક �ાં�ાં�ાં�ા ંયયયય નહlનહlનહlનહl તાÕંતાÕંતાÕંતાÕં 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં…… 

 


રૂજ
રૂજ
રૂજ
રૂજ કકકક છDપમાંછDપમાંછDપમાંછDપમા ંકકકક આપણમાંઆપણમાંઆપણમાંઆપણમા ંઆપણેઆપણેઆપણેઆપણે જજજજ 

ઓત�ોતઓત�ોતઓત�ોતઓત�ોત એવાંએવાંએવાંએવા ંતોતોતોતો લાગીએલાગીએલાગીએલાગીએ, 

ÀલનેÀલનેÀલનેÀલને 
વુાસ
વુાસ
વુાસ
વુાસ %મ%મ%મ%મ વાગતીવાગતીવાગતીવાગતી હશેહશેહશેહશે નેનનેેને તેમતેમતેમતેમ 

આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને આપણેઆપણેઆપણેઆપણે જજજજ વાગીએવાગીએવાગીએવાગીએ. 
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આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ં�વવાની�વવાની�વવાની�વવાની એકાદએકાદએકાદએકાદ hણhણhણhણ જોજોજોજો મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો એનેએનેએનેએને 

�વનભર�વનભર�વનભર�વનભર પાછDપાછDપાછDપાછD નાનાનાના વાÕંવાÕંવાÕંવાÕં. 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં……. 

- માધવમાધવમાધવમાધવ રામા1જુરામા1જુરામા1જુરામા1જુ 

બારDમાથંી ડોકDdુંબારDમાથંી ડોકDdુંબારDમાથંી ડોકDdુંબારDમાથંી ડોકDdુ ં   

   બારDમાથંી ડોકDdુ.ં પણ ઘરની બહાર નહl; ઘરની sદર! 

   લો! કવા માણસ છો - તમે? કોઈના ઘરમા ંડોકDdુ ંકરાય? અને ઘરમા1ં ુ ંકોઈ તમને જોઈ �ય તો પણ તમ ે

અટકો નહl; અને બસ, જોયા જ કરો? 

    આ વાત સાભંળD તમને ઉ�કંઠા થઈ ગઈ ને ક, આ સવંાદ કોની સાથે છે? Kયો �યાર સાભંળો વાત .. 

     તે દDવસે vુ ંમારા દDકરાના ઘરે સોફા ઉપર, છેક લીવlગ Lુમના છેડ, બેક યાડ�મા ંÄલુ ેછે તે બારD તરફ પીઠ 

કરDને બેઠો હતો. સોફા પર બેઠા ંબેઠા,ં આખા ઘરના .¹ુય ભાગ1ુ ંસરસ EFય ખSુ ંથઈ �ય છે. લીવlગ Lુમના 

છેડ, ઉપર જવાની સીડD છે. એની બી� બા�ુ ઘરના બá ેમાળ %ટલો �ચો, દDવાનખડં અને એનીય પાછળ ઘર1ુ ં

�વેશ¤ાર છે. એની ઉપર લગભગ બારક Xટની �ચાઈએ એક બારD છે. 

    એ બારDમાથંી એ જનાબ ડોકDdુ ંકરD ર£ા હતા! 

    લો ગધેડાને તાવ આવ ેએવી વાત લાગી ન?ે 

    ના, પણ એમ જ હPુ.ં ઘરના xગણામા,ં એક સરસ, �¾ુ ંઝાડ છે. ખા#
ુ ંવધી ગયે�ુ ંછે. એની ટોચની ના�ુક 

ડાળD છેક તેરક Xટની �ચાઈને xબી ગઈ છે. પવનના ઝપાટ નાચતી, એકદમ તરોતા� અને �XKલીત, ઘરના 

માહોલથી સાવ અલીBત, !ણ ચાર પાચં fુણી પાદંડDઓ, મહાલી રહD હતી. અને હવામા ંìલતા ંìલતા ંએ 

બારDમાથંી, ઘરમા ંડોકDdુ ંકરD રહD હતી! 
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   તમે કહશો, વાતમા ંઆટ�ુ ંબુ ંમોણ શીદ નાખતા ંહશો? એમા ંતે શી નવાઈ? એ તો એમ જ હોય ને? 

  ...... 

  પણ મા! ચાર વરસ પહલા ંએ મકાન બOdુ ંહશે �યાર, અ�યાર �ડD અને Lુh બની ગયેલી, એની સૌથી નીચેની 

ડાળD પણ આવી જ fુણી હશે. એની ઉપર પણ આવી જ કોઈક પાદંડDઓ, આમ જ પવનમા ંમહાલતી હશે અન ે

ઘરના બધં બારણામાથંી આમ જ ડોકDdુ ંકરવા �યથ� �ય�ન કરD રહD હશે. પણ એ પોતાના ભારથી ìકD ગઈ. 

એમાથંી Xટલી બી� ડાળDએ આકાશ તરફની ગતી ચા� ુરાખી હશે અને એ પણ ìકD ગઈ હશે. આ �2Dયા સતત 

ચાલતા ંચાલતા,ં .ળુ ડાળDના કંઈક કટલામાય વશંજ એવા આ જનાબ અ�યાર આ �ચાઈએ પહ8ચી ગયા છે. 

કદાચ એના હ�ુ બી� !ણ ચાર વારસ બનશ ેઅને એ ઘરના છાપરાનેય xબી ઘરની પાછલી પારની  ુનીયામા ં

ડોકDdુ ંકરવા અભીયાન આદરશે! 

   સતત વીકાસ. સતત �ચ ેને �ચ ેજતા જવાની આકાhંા. 
યુ�ના �કાશ1ુ ંપહ�ુ ંકDરણ �ાBત કરવા માટની 

આશા. ઝાડની ડાળD અને પાદંડાનંા કણ કણમા ંઆ ��વીષા, આ અભીBસા સળવળતી રહD હશે. 

   આપણ ે
uુમ બનીન,ે એ સળવળતી અભીBસામા ંડોકDdુ ંકરD શકતા હોઈએ તો? પણ �વનમા ંઆગળ અને 

�ચ ેજવા માટની દોડમા ંઆપણન ેઆમ બીOધા#ત, નીદ[ષ ડોકDયા ંકરવાની �ા ંનવરાશ જ છે? 

    અને આગળ અને �ચ ેએટલે? વધાર સwપ�ી, વધાર મો�ંુ પદ, વધાર માન અને #થાન, વધાર મોટો મી!ો 

અને સગાઓં અને �શસંકોનો સ.હુ, વધાર મોટો અહ..્ એજ આપણો �ચ ેગયાનો માપદંડ. આપણ ેછ Xટથી 

વધાર �ચ ે�ા ંજઈ શકવાના? ઝળહળતા 
યુ�ની વધાર ન�ક જવાની કોઈ ઉ�કંઠા જ નહl. નવા �વનન ે

ધબકાવતા �કાશના કDરણને પામવાની કોઈ તાલાવેલી જ નહl. સાવ અભાન બનીન,ે કવળ વત�માનમા ંìલતા 

રહવાની કોઈ આર�ુ જ નહl. આપણ ેજ બનાવેલી, આપણી પોતાની કદમા ંઆપણ ેસતત Nરુાયેલા. સતત 

સડલા, વીતેલા, સોગીયા ક ભ�ય ¦તુકાળમા ંગર�ા કરવા1ુ.ં અથવા ભવી~યના શેખચKલીના ખાલી મહલમા ં

મહાલવા માટ હવાતીયા ંમાયા� કરવા1ુ.ં 

   આ જ તો આપHુ ં�વતર. એમા ંએ નાનકડD પાદંડDઓમા ંધબકPુ ં�ગKભ �વન �ા,ં એ નાદાન બચપણ 

�ા?ં 

   કદDક તો sતરની બારDમાથંી આમ ડોકDdુ ંકરD લઈએ તો? કરતા ંજ રહDએ તો? 
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તરવા પડતાંતરવા પડતાંતરવા પડતાંતરવા પડતા ં   

    #વીમlગNલુમા ંતરવા પડÒો. ઠંડા પાણીમા ંપડતાનંી સાથે જ હાથ �તીવતÏ 2Dયામા ંએકદમ હાલવા મડંÒા. 

દશમા ંપાટલા પર બેસીને ઠંડા પાણીની ડોલ વડ પહલો લોટો શરDર ઉપર નાખવાની હDચકDચાહટ યાદ આવી 

ગઈ! #વરhા માટની જOમ�ત, #વાભાવીક �તી2Dયા. નાના મગજની, પહલી, જOમ�ત, અ1¦ુતુી અને મગ% 

#વય. ્પેદા કરલી �તી2Dયા. માના vુફંાળા પેટમાથી બહારના અ�¢યા,  ુFમન %વા લાગતા વી¸મા ંઆવી 

પડવા સામેનો એ ભય અને એ આ2ોશ. આ પાસંઠ વરસના આયખામા ંહ�ુય એ અકબધં સચવાયલેો પડÒો હતો. 

    બે ચાર hણો જ એ �તી2Dયા અને પછD એ જ પાણી કટ�ુ ંબુ ંઆùાદક લાગ ેછે? પણ દર વખત ેએ જ રDત. 

એમા ંકોઈ મીનમેખ ફર જ નહl. #વભાવમા ંવણાઈ ગયેલી ��ૃી. 

    હમણા ં હમણા ંવત�માનમા ં�વવા1ુ ંશીખી ર£ો o.ં બધો ¦તુકાળ વીસરD જવાનો. બધા ભય, આશકંાઓ, 

કKપનાઓ �ય� દવાના.ં અને આટલી બધી પરાધીનતા? અને તેય આવા નાનકડા, �યથ� ભય માટ? 

    vુ ંતરવા1ુ ંશLુ કરવા1ુ ંમાડંD વાળDન,ે નવા #Xરલા, એક આવેગમા ંપાછો Nલુના પગથીયા ંચઢD ગયો. આખા 

Nલુના બે ચÐર માયા�; %થી શરDર1ુ ંતાપમાન પાo ંNવુ�વત થઈ �ય. 

    અને વત�માનમા ં�વવાની નવી કળવણીને અમલમા ં.કુD, કવળ Nલુની પાળD તરફ નજર કરD, Nલુમા ંફરD 

ઝપંલા�dુ.ં મનના #વભાવ અને આવેગમા ંહાથ હાલવા માડં તે પહલા;ં કવળ પાણીના તરંગો અને વમળો પર જ 

iયાન રા¹dુ.ં કયો વીચાર આવે છે તે જ નીરDhણ કરવા1ુ ંહPુ ંન?ે 

    અને લો! નવી મળેલી તાલીમ �માણ,ે કોઈ વીચાર ન જ આ�યો; અને હાથ ન હાKયા. ઠંડા પાણીમા ંપડવા 

છતા ંપહલી વાર એ ન હાKયા. 

    એક મોટો ઈડરDયો ગઢ �તાઈ ગયો. એક વી¸ાસ પેદા થઈ ગયો ક, માકંડા %વા મનની મક�ટતાને અતી2મી 

શકાય છે. 

   એમ કહ છે ક, આ અªયાસ ચા� ુરાખીએ તો મનમા ં�ચડં આવેગો ધસી આવ ે�યાર પણ સમતા �ળવવાની 

hમતા ધીમ ેધીમે આવતી �ય છે. 
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    જોઈએ, નીવડ વખાણ..  

બધં કોલર1ુ ંખમીસ પહરતાંબધં કોલર1ુ ંખમીસ પહરતાંબધં કોલર1ુ ંખમીસ પહરતાંબધં કોલર1ુ ંખમીસ પહરતા ં   

      શીયાળો આવી ગયો છે. 

    શીયાળામા ંપહરવાના ંકપડા ંઅને #વેટરો પેટDઓમાથંી બહાર આવી ગયા ં છે. આખી લબંાઈમા ંÄKુલા અને 

બટન બીડવાના ખમીસ1ુ ં#થાન બધં કોલરવાળા અને લાબંી બાયના ંbશુ-શટè લઈ લીુ ંછે. !ણ દDવસથી એ 

ખમીસ જ પહરાય છે. 

    અને દરક વખતે એ કાઢતા ંપહલા,ં ચFમા ંકાઢવા1ુ ં¦લુી જવાય છે! 

    અને % તકલીફ પડ છે! અડુ ંમા¿ુ ંએ કોલરમા ંફસાયે�ુ ંહોય, અને ચFમા ંએને આગળ ખસવા જ ન દ. 

ચFમાધંારDઓ જ મારD આ �યથા સમ� શક! 

     એક નાના બાળકને સાકંડા મોઢાની, કOડDની બરણીમાથંી .øુો ભરDને કOડD કાઢવામા ંથતી સલવામણ %વી 

આ સલવામણ! 

    દર શીયાળામા ં!ણ ચાર દDવસની આ વીટંબણા.   એક જ રDતે વીચાર કરવાની  મનની  રDત1ુ;ં આપણી 

ટવોના આપણ ેકવા gલુામ છDએ;  તે1ુ ં ક� ુ ંસરસ ઉદાહરણ? 

પાનખર અને અભીBસાપાનખર અને અભીBસાપાનખર અને અભીBસાપાનખર અને અભીBસા    

     પાછD પાનખર આવી ગઈ છે. વસતંમા ંwહાલે�ુ ંઅને ઉનાળાની ગરમીમા ંતપે�ુ ંએ ઝાડ હવે સાવ બોSુ ંબની 

ગdુ ંછે. તેની 
ÐુD ડાળDઓ પર હવે એક પણ પાન ક sfુર નથી. તેની ચેતના 
óુBુત બનીન,ે ઠlગરાઈને, �ંુટDdુ ં

વાળDને 
તુી છે. 

    
સુવાટા મારતા પવનમા ં
સુવાતી;   ઠંડDની તીખી તલવારના જKલાદD ઘા �રવતી;  ઠંડાગાર વરસાદની 

ઝાપટોમા ંઝપટાતી; કદDક #નો, બરફ અને હDમકણોમા ંથથરાતી; અને આ ઘડD મોત આવશ ેક, આની પછDની 
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ઘડDમા ં- તે hણો ગણતી; તનેી ચેતના બધી જ આશા બા�ુએ .કુDને, એક જ અભીBસા દDલમા ંસમાવીને બેસી છે. 


યુ�ના પહલા કDરણથી ઢંઢોળાઈ, આળસ મરડDને ઉઠવા માટની. 

     વસતંની ઉ~મા1ુ ંપહ�ુ ંકDરણ એની ઢbરુાઈ ગયેલી ચેતનાને ઢંઢોળDન ેજગાડશે. એના કણકણ ધીમ ેધીમે 

�ગતા જશે. એક અને બીજો અને !ીજો અને પછD અનેક sfુરો ફટાફટ Xટવા માડંશે. વસતંનો vુફંાળો વાયરો 

અને 
યુ�કDરણોની �હાલભરD આળપપંાળ એ ઝાડને ફરD નવપKલવીત કરD દશે. નવા ંપણ[ Xટશે; નવા ંN~ુપાfુંર 

Xટશે; fુ
મુો ખીલશે, ફળો નવા �વનના ંબી ધારણ કરD નવી શ�તાઓ સ²વા તલપાપડ બનીને અકુડા ં

બેસી જશ.ે 

     બસ એ જ અભીBસા એના �વતરન,ે એના સમ^ હોવાપણાન ે�વીત રાખી રહD છે. 

     આપણા મનની નહl પણ આપણા હોવાપણાની અભીBસા zુ ંહશે? 

ચા1ુ ંઉકળ�ુંચા1ુ ંઉકળ�ુંચા1ુ ંઉકળ�ુંચા1ુ ંઉકળ�ુ ં   

     vુ ંચા ઉકાળવાની તૈયારD કરD ર£ો o.ં તપેલીમા ંઠંSુ ંઅને શાતં પાણી રાખી એને #ટવ ઉપર .કુD છે. vુ ં#ટવની 

#વીચ ચા�ુ ંકLંુ o.ં બળબળતી ગરમી શLુ થઈ �ય છે. પાણીમા ંબધી સામ^ી એક પછD એક ઉમેરાતી �ય છે. 

    ચા બનવાની �2Dયા ચા�.ુ 

     અને એક ધીમો રવ એ મી+ણમાથંી �ગટ છે - એક નાદ - પાણીના ઠંડાગાર હોવાપણામા ં�ગલેા એક 1તુન 

વીBલવનો નીનાદ. 

      કોઈ અ�ણી શ�તીએ શLુ કરલો ઉ��નો ñોત એ મી+ણન ેવલોવી નાખં ેછે. એના અHએુ અHમુા ંએ ઉ�� ફરD 

વળે છે. એના ��યેક ઈલે�]ોન આ નવી ઉ��થી ઉFકરાઈ વધાર અને વધાર ગતીથી ચગડોળાવા માડં છે. આખો 

અH ુથરથરD ઉઠ છે, ઉ�ે�ત થઈ ઉઠ છે. બા�ુના અH ુસાથે અથડાતો fુટાતો, ફગંોળાતો તપેલીમા ંઉપરથી નીચે 

અને નીચેથી ઉપર ગતી કરતો થઈ �ય છે. 
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     પાણીનો એ શાતં જ_થો એક વીBલવમા,ં એક ઉ~ણાતીઉ~ણ ઝઝંાવાતમા ંપરDવત�ન પામે છે. અને એ ઉ��નો 

એક નાનકડો હD#સો સપાટD પરની હવાને થથરાવી નાખંે છે. આ છે એ નાદ1ુ ં.ળુ ઉદભવ#થાન. ધીમો રવ છે; 

નાનકડો 
સુવાટો છે. પણ sદર ચાલી રહલા �ચડં મથંનને એ વાચા આપ ેછે. 

     હવે છેવટની ઘડD આવી ગઈ છે. નીચેથી ઉભરD આવતા, વરાળ બની ગયેલા, લાખો અને કરોડો કણોન ે

પાણીની સપાટD પોતાની sદર સમાવી નથી શકતી. ઉભરો આવતા ંપાણી ચા બનીન ેનવો જOમ, ન�ુ ંLુપ, નવો 

રંગ, નવો રસ ધારણ કર છે. એ1ુ ંપાણી-પHુ ંહવે ચા-પHુ ંબની, મારા, તમારા, કોઈ પણ ચા-�ેમી માનવના 

હોવાપણાને ઉ�ે�ત કરવાની hમતા ધરાવPુ ંથઈ �ય છે. 

    અને લો ! 

    આપણા મનના �વાહો ¦તુ અને ભવી~યના અ1ભુવોની અને પોત ેકરલા એના અથ�ઘટનની માયા�ળમા ં

ફસાઈને, આવા જ નાના મોટા રવ સતત કરતા રહ છે. એ આ�મસવંાદ સતત ચાલતો જ રહ છે. નીEામા ંક 

�ગતા ંપણ એ સારા ંમાઠા ંસપના ંપણ સરજતો રહ છે. એના થકD આપણા હોવાપણામા ંવીBલવો ઉભા થતા જ 

રહ છે. કઈ ઉ�� એમને આકાર આપ ેછે તેની ઉપર આ �વાહોનો આધાર રહ છે. �વન સઘંષ�મા ંઆવી �ણી, 

અ�ણી, માનીતી, અણમાનીતી અનેક ઉ��ઓ માYંયા વીના જ, કોઈ #વીચ ચા� ુકયા� વીના જ આવતી રહવાની 

છે. 

    �વનના ઉકળવાનો બીજો કોઈ વીકKપ નથી. એ તો ઉકળવા1ુ ંજ. આપHુ ં�વન સરસ મ�ની ચા બનશ ેક 

કાલfુટ વીષ - સમાજમા ંઆનદં અને 
ખુનો �યાપ કરશે ક �લેશ અને  ુખનો - એનો આધાર આપણ ેએ સમ^ 

�2Dયામા ંકઈ સામ^ી ઉમેરતા ંરહDએ છDએ એની ઉપર હોય છે. 

    ચાલો! આપણા �વનન ેસરસ મ�ની ‘gજુરાતી’ મસાલા ચા બનાવીએ. 

%fુઝીમા ંપરપોટા%fુઝીમા ંપરપોટા%fુઝીમા ંપરપોટા%fુઝીમા ંપરપોટા    

   %fુઝીમા ંપરપોટા તો હોય જ ને? હ�રોની સ¹ંયામા ંપરપોટા જ પરપોટા.  Xટ એના કરતા ંવધાર નવા બન;ે 

અને આમ ફDણના ગોટ ગોટા ઉભરાતા �ય. 
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     અને વીસ મીનીટનો નીધા�રDત સમય Nરુો થયો. %fુઝીમા ંઠલવાતી હવા બધં થઈ ગઈ. થોડDક જ વાર અને 

પરપોટા સમેટાવા માડંÒા. અડધી મીનીટ માડં થઈ હશે અને પરપોટાઓનો એક સાવ નાનકડો, નીવÏય� સ.હુ 

મા! એક Äણુ ેતરતો ર£ો. 

    થોડDક વારમા ંએ પણ હતો ન હતો થઈ જશે; અને પાણીની સપાટD સાવ કોરD #લેટ %વી બની જશે. હવ ે

પરપોટા પેદા કરતો હવાનો એ જ_થો �ા ંપાણીમા ંફ×કાતો હતો? એ .ળુ ñોત બધં થઈ ગયો અને પરપોટા 

ગાયબ. 

    આપણા મનમા ંસતત વીચારો અને આવેગો ઉભરાતા રહ છે. સતત ચા� ુરહતી �2Dયા. આવગેોના ગોટ ગોટા 

ઉભરાતા જ રહ. એનો કોઈ sત જ નહl.  મનને નીમ�ળ કાચ %�ુ,ં પાણીની એ નીëલ સપાટD %�ુ,ં કોરD #લેટ %�ુ ં

બનાવ�ુ ંહોય તો વીચારોના ñોતન ેબધં કરવો પડ. 

    પણ વીચારને બધં કરવાની કોઈ #વીચ નથી હોતી - એ1ુ ંzુ?ં વત�માનમા ં�વતા થઈએ; હાલ % ઘટના ઘટD 

રહD છે , તેને કવળ E~ટાભાવથી નીહાÖયા કરDએ; નવો વીચાર zુ ંઆવે છે- તેની તરફ �ેhાiયાન કરતા રહDએ; 

તો આવી સમતા પેદા કરD શકાય. આનો સતત અªયાસ કરતા રહ� ુ ંપડ. 

    આ તો ચચંળ મન છે. થોડાજ પાણી પરના પરપોટા છે? 

    પણ એ અશ� પણ નથી જ. એક વાર �વવાની આ કળા આવડD �ય; તો આપણ ેમનના gલુામ ન રહDએ. 

એ�ુ ં�વવાની એક hણ મળD �ય, તો એને પાછD જ ન વાળDએ.  

    મન આપણા કબ�મા ંઆવી �ય. સાચા અથ�મા ંઆઝાદ બની જવાય. એની પાસેથી આપણ ેધાdુ³ કામ કરાવી 

શકDએ. 

ચાલP ુ ંઝાડચાલP ુ ંઝાડચાલP ુ ંઝાડચાલP ુ ંઝાડ    

     કાર ચલાવતા ંબા�ુની બારDમાથંી નજર કLંુ o ંર#તા પરના ઝાડ �ધી દDશામા ંદોડતા જણાય છે. થોડ  ુરના 

ઝાડ થોડD ઓછD ગતીમા ંચાલતા જણાય છે. બv ુ ુરના, hીતીજની ન�કના, ઝાડ #થીર હોય તેમ પહલી નજર 

લાગ ેછે. પણ એય પાછળ તો સરકતા ંજ �ય છે. કારની બહારની  ુનીયા પાછળ રહD �ય છે. આમ જ અ1ભુવ 
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]નમા ક હોડDમા ં.સુાફરD કરતા ંથાય છે. vુ ંઆગળ જતો �� o;ં અને મારD આસપાસ1ુ ંજગત પાછળ રહD �ય 

છે. 

    ગમ ે�યા ં��, આખાય જગતના કOEમા ંvુ ંજ રvુ ંo!ં આખી  ુનીયા મારD આ�ુબા�ુ Åમુે છે. મારD એક કવીતા 
– 

અતીતનીઅતીતનીઅતીતનીઅતીતની �યથા�યથા�યથા�યથા 

હરહરહરહર hણેhણેhણેhણ ેનીતનીતનીતનીત નવાનવાનવાનવા EFયEFયEFયEFય સર%સર%સર%સર% hીતીજhીતીજhીતીજhીતીજ, 

હરહરહરહર કદમકદમકદમકદમ અવનવાઅવનવાઅવનવાઅવનવા LુપLુપLુપLુપ ધરતીધરતીધરતીધરતી જમીનજમીનજમીનજમીન 

રંગરંગરંગરંગ બદલેબદલેબદલેબદલ ેપળેપળેપળેપળે પળપળપળપળ આઆઆઆ �¾ું�¾ું�¾ું�¾ુ ંગગનગગનગગનગગન 

#થાન#થાન#થાન#થાન બદલેબદલેબદલેબદલ ેઘડDઘડDઘડDઘડD, હરહરહરહર ઘડDઘડDઘડDઘડD સવ�સવ�સવ�સવ� ચરચરચરચર 

કlP ુકlP ુકlP ુકlP ુઆઆઆઆ સવ�નીસવ�નીસવ�નીસવ�ની વUચેવUચેવUચેવUચ ેઅવીચળઅવીચળઅવીચળઅવીચળ oંoંoંo ંvુંvુ ંvુ ંvુ.ં 

એકએકએકએક સરDતાસરDતાસરDતાસરDતા સમાસમાસમાસમા ¹યાલો¹યાલો¹યાલો¹યાલો, ભાવોભાવોભાવોભાવો વહવહવહવહ. 

ભાતભાતભાતભાત ઘઘઘઘટનાનીટનાનીટનાનીટનાની બદલાયબદલાયબદલાયબદલાય છેછેછેછે હરહરહરહર hણેhણેhણેhણ ે

હાલહાલહાલહાલ નેનનેેને ¦તુ¦તુ¦તુ¦તુ, ભાવીમાંભાવીમાંભાવીમાંભાવીમા ંવહવહવહવહ છેછેછેછે સમયસમયસમયસમય 

vુંvુ ંvુ ંvુ ંતોતોતોતો બાળકબાળકબાળકબાળક, dવુાdવુાdવુાdવુા, �§ૃ�§ૃ�§ૃ�§ૃ નેનનેેને શબશબશબશબ બ1ુંબ1ુંબ1ુંબ1ુ ં

કlP ુકlP ુકlP ુકlP ુઆઆઆઆ સવ�નીસવ�નીસવ�નીસવ�ની વUચેવUચેવUચેવUચ ેઅવીચળઅવીચળઅવીચળઅવીચળ oંoંoંo ંvુંvુ ંvુ ંvુ.ં 

હરહરહરહર �વીત�વીત�વીત�વીત માનેમાનેમાનેમાને છેછેછેછે, તેતતેેતે જજજજ છેછેછેછે મા!મા!મા!મા! vુંvુ ંvુ ંvુ ં

હાયહાયહાયહાય! આઆઆઆ સૌનેસૌનેસૌનેસૌને શાનેશાનેશાનેશાને યયયય સ¡યા�સ¡યા�સ¡યા�સ¡યા� છેછેછેછે મ¨મમ̈¨મ¨? 

બનીબનીબનીબની ર£ોર£ોર£ોર£ો હોતહોતહોતહોત જોજોજોજો vુંvુ ંvુ ંvુ ંફ�તફ�તફ�તફ�ત એકએકએકએક જજજજ vુંvુ ંvુ ંvુ ં
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હાયહાયહાયહાય!  ુનીયા ુનીયા ુનીયા ુનીયા યયયય કવીકવીકવીકવી સરળસરળસરળસરળ હોતહોતહોતહોત તોતોતોતો.. 

રરરર! અવીચળઅવીચળઅવીચળઅવીચળ oંoંoંo,ં પણપણપણપણ સાવસાવસાવસાવ ખડંDતખડંDતખડંDતખડંDત oંoંoંo ંvુંvુ ંvુ ંvુ.ં 

     બધી આ ‘vુ’ં પણાની માયા! ¡યાર એ ‘vુ’ંના ંબધા ંમહોરા ંઉતરD જતા ંહશે �યાર કવી અ1¦ુતુી થતી હશે? એમ 

બનPુ ં હશે ક, આપણ ે¡યા ં હોઈએ �યાનંા �યા ંજ રહD જઈએ? અ!, ત!, સવ�!, ¦તુ, વત�માન, ભાવી બુ ં

એકાકાર બની જPુ ંહશે? એ .સુાફરDની અ1¦ુતુી કવીક હશે? 

   ચલાવવા છતા ંકાર ચાલતી જ નહl હોય?!  બાળકની %મ ખોટકાઈ ગયેલી કાર ચલાવતા હોવા1ુ,ં કKપનાની 

રમત %�ુ ંએ કાઈંક  હશે z?ુ 

    પાક�મા ંખીસકોલીપાક�મા ંખીસકોલીપાક�મા ંખીસકોલીપાક�મા ંખીસકોલી    

    ઘણી વખત એને જોઈ છે. બાળકોન ેતો એ બv ુજ �ીય. એને પકડવાનો �ય�ન; એ એમની �ીય રમત. 

ખીસકોલી જોઈ નથી અને બાળકો એને પકડવા દોડÒા નથી. પણ આજ દD’ 
ધુી એ કોઈથી પણ પકડાઈ હોય; 

તે�ુ ંજોdુ ંક સાભંÖdુ ંનથી. 

    એ બv ુચકોર હોય છે. એમ લાગ ેક, એને પાછળ પણ xખો હશે! ગમે તેટલા ચોરDoપીથી એની પાછળ �ઓ; 

પણ એને ખબર પડD જ �ય અને એ આગળ નાઠD જ સમજો. બv ુવીતાડો તો મોટD ફલાગં ભરDને ઝાડ ઉપર ચઢD 

�ય. 

      એ જોઈ બ ેદDવસ પર વાચંેલી વત�માનનીવત�માનનીવત�માનનીવત�માનની શ�તીશ�તીશ�તીશ�તી (Power of Now) ચોપડD યાદ આવી ગઈ. ખાસ તો 

એમા ંએક ઉદાહરણ આBdુ ંહPુ;ં તે યાદ આવી ગdુ.ં શી~યને સતક�તાની તાલીમ અને તેની કસોટD માટ, તેને 

#થીર ઉભો રાખી; બv ુચોરD oપીથી, હાથમા ંલાકડD લઈને, પાછળથી ઝેન gLુુ આવતા હોય છે. શી~યે એમની 

હDલચાલ પારખી, ખસી જવા1ુ ંહોય છે. જો ન ખસે તો gLુુ �ેમNવુ�ક, હળવેકથી, બરડામા ંલાકડD મારD દ. જો 

શી~ય એ લાકડDદાવ ¾કુાવી દ; તો એ બરાબર સ�ગ અને સતક�  છે; એમ સાબીત થાય. આ માટ શી~ય1ુ ંમન 

શાતં અને કવળ વત�માનમા ં�વPુ ંહો�ુ ંજોઈએ. 
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     ખીસકોલી અને મોટા ભાગના �ાણીઓ કવળ વત�માનમા ં�વતા ંહોય છે. કદાચ એમની #પશ� શ�તી પણ 

એટલી બધી વીકસેલી હોય છે ક, હવાનો અણસાર અને જમીન પરથી આવતી થરથરાટD ( વાઈWેશન ) પણ એ 

પારખી શકતા ંહોય છે. 

     પણ આપHુ ંમન મોટ ભાગે ¦તુ અને ભવી~ય કાળમા ંજ �વPુ ંહોય છે. એ વીચાર-વમળો અને �તી2Dયામા ં

સતત gુચંવાયે�ુ;ં લગભગ બેભાન અવ#થામા ંજ રહP ુ ંહોય છે. આથી આપણ ેઘણી વાર સામેની �ય�તી zુ ંબોલ ે

છે, તે પણ સાભંળતા નથી હોતા. એના ભાવન ેતો પારખવાની વાત જ �ા ંહોય છે? અને પછD નવી બેભાન 

2Dયાઓ અને ¦લુો. એક �ળમાથંી oટßા ન oટßા �યા ંબી� કોઈ �ળમા ં�સાયા જ સમજો. 

    અને આપણા ¹વાબ હોય છે - મોhના, .�ુત થઈન ેપરમ ત�વન ેપામવાના, બધી જ�ંળથી .�ુત થવાના. 

   એ માટ ખીસકોલી થ�ુ ંપડ ક zુ?ં! 

ઝાડમાથંી નીકળતો gુદંરઝાડમાથંી નીકળતો gુદંરઝાડમાથંી નીકળતો gુદંરઝાડમાથંી નીકળતો gુદંર    

     તે દDવસે અમે પાક�મા ંગયા �યાર, અમારા નાનકડા વીરને ઝાડ ઉપર ચઢવા1ુ ંમન થdુ.ં કોઈ કા�ુ�નમા ંજોdુ ં

હશે તેથી જ તો! મ¨ થોડો ટકો કય[, અને ભાઈ તો ઠDક ઠDક �ચ ેચઢD ગયા. આગળ ઉપર તો સીુ ંચઢાણ આવPુ ં

હPુ;ં અને vુ ંકાઈં આ ખોખલી કાયાથી એને ટકો આપી શfંુ તેમ ન હPુ;ં એટલે ભાઈ તો મને કમને નીચે ઉતયા�. 

   �યા ંતે એકદમ ઉ�સાહમા ંબરાડD ઉઠÒો ,”દાદા, �કુ! સમથlગ શાઈનlગ. “ એને તો કોઈ નવો ખ�નો મળD 

ગયો હોય તેવો ઉOમાદ હતો.   

   મારD નજર હવે તે અવનવા પદાથ� ઉપર ગઈ. ઝાડની સપાટD પરથી gુદંર બહાર ઉપસી આ�યો હતો. પછD તો 

અમે ઘણા બધા ઝાડ ઉપર, ઘણી બધી જYયાએ આવા  ુઝતા gુદંર નીહાÖયા. અણીવાળD ડાળD અને મારD કારની 

ચાવીની મદદથી થોડો gુદંર ભેગો પણ કય[. 

    મ¨ દDકરાને સમ��dુ ંક, ઝાડની સપાટD પર કોઈ છેદ પડÒો હોય અથવા એની છાલમા ંકાઈંક .ળુ¦તુ ખરાબી 

હોય તો, ઝાડના થડની નસોમાથંી વહતો રસ �ડો બનીને આ નબળાઈનો �તીકાર કર છે; %થી બે�ટરDયા અન ે

હવામાનંા ઘાતક બળો ઝાડની sદરના ના�ુક ભાગન ે1કુશાન ન કર. 
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    એના ચાલાક દDમાગ ેતરત પોતાના શરDર સાથે ઉપમા જોડD દDધી. 

  'મને ઘા થયો હોય અને ચામડD છોલાઈ ગઈ હોય �યાર પછD લોહD પણ આમ જ ગઠંાઈ �ય છે ને? 

    મને આ ટાબરDયાની તક�શ�તી માટ માન થઈ ગdુ.ં બાળકની કKપના. 

    પણ તરત ઝાડની, આપણા શરDરની, ��યેક સ�વની, .ળુ¦તુ રhણા�મક શ�તી પણ મનમા ંઉપસી આવી. 

��યેક �વીતના એક એક કોશ પાસે કવી કવી શ�તીઓ ધરબાઈન ેપડલી હોય છે? એની ચેતના બદલાતા 

સજંોગો સાથે કવી �ત�તની �dહુરચના અપનાવતી હોય છે? અને આ બુ ંસાવ અભાન રDતે, નૈસગÏક રDતે 

થઈ જPુ ંહોય છે. 

    શાળા- કોલેજમા ંભણેલા, સરંhા�મક શ�તી sગેના વી°ાનના પાઠ યાદ આવી ગયા. 

�ેhાiયાન�ેhાiયાન�ેhાiયાન�ેhાiયાન    

     હમણા ંવત�માનમા ં�વવા માટના �યોગો ચાલ ેછે. xખો સામે % દખાય, #પશ�થી % અ1ભુવાય, કાનથી % 

સભંળાય, અને % કાઈં ગધં આવતી હોય ત ે
ુઘંાય – બસ આટ�ુ ંજ મનને કામ કરવા1ુ.ં %વો કોઈ વીચાર આવ ે

ક તરત આ બધા ંપર iયાન; અને મનને તે થકD થતા ં°ાન પર % કOEીકરણ 

    - અને તે પણ કોઈ અવલોકન વીના હ8  !!   

    #ટDમ સોનામા ંબેસવા1ુ ંતો એમ1ુ ંએમ જ છે. vુ ં% ઓટલા પર રોજ બે
ુ ંo ંતે તો તેમનો તેમ જ છે. પણ મારા 

હાથ તેની બે સપાટDને #પશÙ છે. આડD સપાટD સીમેOટના ટાઈલની બનેલી હોવાને કારણે થોડD કરકરD છે. ઉભી 

સપાટD Yલેઝ ટાઈલની હોવાને કારણે લીસી છે. આ% આ વાતની ખબર પડD! vુ ંsદર આવતા અને બહાર 

નીકળતા ¸ાસની ઉપર iયાન કOEીત કLંુ o.ં #ટDમને કારણે ગરમ હવાની આવ� તો એમની એમ જ છે. પણ 

નાકની નીચેનો, .છુનો ભાગ, ધીમે ધીમે, સખત થતો અ1ભુવાય છે. રોજ આમ જ થPુ ંહશે; પણ આ% એ °ાન 

સપાટD પર આ�dુ.ં 

      �મમા ંની�ય2મ પતાવી vુ ંકારમા ંબે
ુ ંo.ં બહાર ગરમી છે; એટલે બારD ÄKુલી છે. કાને  પડતા અવાજો પર 

iયાન કOEીત થાય છે. !ણ �તના અવાજ આવી ર£ા છે. કારના એO�નનો સતત મદં રવે Åઘુવાટ, કાર સાથે 
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અથડાતા પવનનો 
સુવાટ અને પૈડાનો ર#તાની �ત�તની સપાટD સાથ ે અથડાવાથી બદલાતો રહતો 

રમરમાટ. અને ર#તા પર આવતા ં જતા ંવાહનોનો ઘોઘાટ. રોજ આમ જ અવાજો આવતા હોય છે; પણ તેના આ 

બધા 
uુમ ભાગો વીશે ખબર ન હતી. 

    તમે કહશો - લો આમા ંzુ ંનવી વાત લા�યા? એ તો એમ જ હોય ને? 

    ભાઈલા! બv ુમોટો  ુગ� �તવાની કળા સાiય થતી �ય છે! 

    #ટDમ સોનામા ંબેસવાની એ દસેય મીનીટ અને કારમા ંઘરે પહ8ચવાની એ પાચંેય મીનીટ સાવ વીચારવીહDન 

અવ#થામા,ં કવળ વત�માનમા ંgજુરD. 

     આ મહાવરો ચા� ુરા¹યે એવી શ�તી લાધવાની શ�તા છે ક, મન �ય^ થઈ �ય; �યથા, નીરાશા મોહ, 2ોધ, 

મદ, લોભ અને કામ મનને આવરD લે – તેવી અવ#થામા ં પણ - આમ ઈOEીય°ાનને વાળવાથી, એ બધા 

આવેગોન ેખાળD શકાશે. 

     જોઈએ ! નીવડ વખાણ ! 


કુાયેલી ડાળD પર fંુપળ
કુાયેલી ડાળD પર fંુપળ
કુાયેલી ડાળD પર fંુપળ
કુાયેલી ડાળD પર fંુપળ    

   પાક�મા ંદDકરો ઝાડ ઉપર ચડÒો છે. એના સરંhણ માટ, vુ ંસતક�તાથી એની બv ુન�ક ઉભો o.ં એટલે ઝાડના 

થડ અને ડાળDઓ પર બv ુન�કથી નજર ગઈ. 

  એક ડાળD સાવ 
કુાયેલી નજર પડD. કદાચ પવનનો જોરદાર ઝપાટો આવ ેતો PટુD પણ પડ. સાવ Lુh અન ે

ઘરડD ખ¹ખ %વી એ ડાળD હતી. 

   અને છતા ંએની �iૃધ છાલ ઉપર એક જYયાએ, નાનકડો sfુર Xટલો હતો. તેમાથંી બહાર આવેલી, 
fુુમાર 

નસની ઉપર, ચાર છ નવપKલવીત fંુપળો પણ લહરાતી હતી. 

नीरस त=वर �वलस"त पुरतः। 
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– बाणभ> 

    અહાહા! �વન �ા ં�ાથંી વીલસી જPુ ંહોય છે?  

jાય સોનામા ંપાણી1ુ ંખાબોચીdુંjાય સોનામા ંપાણી1ુ ંખાબોચીdુંjાય સોનામા ંપાણી1ુ ંખાબોચીdુંjાય સોનામા ંપાણી1ુ ંખાબોચીdુ ં   

      �મમા ંબેય �તના સોના(!)નો લાભ vુ ંલ� o.ં #ટDમ અને jાય. #ટDમ સોનામા ંતો બધે પાણી ફલાયે�ુ ંહોય 

એ તો સમ� શકાય એવી વાત છે. પણ jાય સોનાની વUચોવચ પણ પાણી1ુ ંખાબોચીdુ ંઘણી વખત જોવા મળPુ ં

હPુ.ં 

     મને હwમેશ અચરજ થાય ક અમદાવાદના ઉનાળાની બપોરની ગરમીન ેપાછD પાડD દ; તેવી આ ગરમીમા ંઆ 

ખાબોચીdુ ંશી રDતે? આવી વાત Nછુવી પણ કોને? નવરા બેઠા આવા PÐુાઓ sગે કોઈને Noુ ંતો મન ેપાગલ 

ગણી હસી કાઢ. 

     એટલે, આપણ ેતો બાN!ુ અવલોકન અને તક�નો આશરો લીધો. તરવા વપરાતા, Bલા#ટDકના, ¦રુા રંગના,ં બે 

!ણ પાટDયા ંબેસવાની પાટલીઓ પર પડલા ંજોયા.ં એ ભીના ંહતા.ં આથી અ1મુાન કdુ³ ક, એમને ફL્શ ઉપર 

નીતારD પાટલી પર 
કુવવા .�ુા હશે. બ ેચાર દદડતા ંપાટDયા ંહોય એટલે એક ખાબોચીયા %ટ�ુ ંપાણી તો 

અનાયાસે જ ભેgુ ંથઈ �ય. 

    હવે કાઈંક ગેડ બેઠD.  પણ મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

   એ પાટDયાનંે %વા ંNલુમા ંઝબોળDએ ક તરત જ ભીના ંભદરક થઈ �ય. સહ% વાર ન લાગ.ે પણ એમને 


કુવવાની કટલી બધી જફા? એ પાણી1ુ ંખાબોચીdુ ંપણ સોનાની બળબળતી ગરમીમા ં�ારય 
કુાય. 

    આદત પાડવી સહલી હોય છે –  ુર કરવી ઘણી અઘરD. 

    બી� રDતે જોઈએ તો; પાણી %વી કોઈ રસ પડ તેવી ���ૃીમા ંમન લગાડDએ, તો; 
કુાપણા %વા �લેશ ક 

¤ષેને �માણમા ંજલદD  ુર કરD શકાતો હોય છે. પણ એ રાગમા ંરંગાયેલા મનના રાગથી વી.�ુત થ�ુ ંઘHુ ંકઠણ 

હોય છે. 
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    રાગ અને ¤ષેથી વી.�ુત બન�ુ ંસાLંુ જLુર .. પણ એ1ુ ંઅમલીકરણ બv ુ ુ~કર હોય છે. 

 

 

#ટDમ સોના#ટDમ સોના#ટDમ સોના#ટDમ સોના    

        તે દDવસે મારા દDકરાના ઘરની ન�ક આવેલા �મની .લુાકાતે ગયો હતો. કwપની તો એની એ જ હતી , 

પણ મકાનની રચના અલગ હતી. માડં માડં મારા રોજના વપરાશના મશીનો શોધી શ�ો. કસરત પતાવી, સોના 

તરફ �યાણ કdુ³. માડં એકાદ મીનીટ થઈ હશે અને �ચડં ધડાકા %વા અવાજ સાથે #ટDમનો �વાહ sદર વહવો 

શLુ થયો. બરાબર તાપમાન થતા ંવાKવ બધં થયો; પણ એની ગડગડાટD કાળ�ુ ંકંપાવી નાખંે તેવી હતી. 

       મારા રોજના �મમા ંતો આ�ુ ંકાઈં થPુ ંન હPુ.ં કદાચ એમ બન ેક, �યા ંઆ વાKવ સોનાના Lુમની બહાર હોય; 

અને એ1ુ ંનાળ¾ુ ંએક પાઈપ ¤ારા સોના વાળા Lુમમા ંજોડાયે�ુ ંહોય. કદાચ કોઈ �ત1ુ ંસાયલOસર પણ રાખે�ુ ં

હોય. 

      અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં સાયલOસર %�ુ ંએક સાવ નાનકSુ ંસાધન ક� ુ ંઅગ�ય1ુ ંકામ કરD �ય છે? એ 

ધડાકા %વા અવાજ અને એ ગડગડાટDને ગાયબ ક હળવા કરD દ. 

      આપણા મનમા ંસતત ચાલતી રહતી ગડગડાટD અને ધડાકા અને ભડાકા માટ આ�ુ ંસાયલOસર રાખી શકાP ુ ં

હોય તો ક� ુ ંસાLંુ? 

સોસોસોસોનામા ંએક સવંાદનામા ંએક સવંાદનામા ંએક સવંાદનામા ંએક સવંાદ    

       તે દDવસે vુ ંjાય સોનામા ંબેઠો હતો. એક ચીની NLુુષ, એક મે�સીકન NLુુષ અને એક ધોળD અમેરDકન Éી 

પણ બેઠલા ંહતા.ં એટલામા ંએક �ણીતો અફઘાન મી! અને તેનો રોજનો દો#તદાર પાકD#તાની સéજન sદર 

�વેFયા. બáે વાતોમા ંમશgલુ હતા. વાત તો સાવ સામાOય જ હતી પણ પેલા અફઘાન મી!ે ઉપર xગળD કરD 

ઈ¸ર પર બધો આધાર છે, એમ મતં�ય �ય�ત કdુ³. 
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      અને આ તો મારો �ીય વીષય ! મ¨ પણ એ સવંાદમા ંìકા�dુ.ં 

      મ¨ કãુ ં,”ભાઈ અKલા ઉપર નથી રહતો. “ 

     અફઘાન ભાઈ તો મારા આ ધડાકાથી ચ8કD ��ાL્થ ભરD નજર મારD સામે જોઈ ર£ા. 

      મ¨ ઉમdેુ³, “ ઈ¸ર તો આપણા કણકણમા ં, દરક દરક કોશમા ંરહ છે.” 

      અને સરસ મ�ની ચચા� શLુ થઈ ગઈ. બધા મારD વાત સાથ ેસwમત. કોઈ વીસવંાદ જ નહl. કોઈ ખ¨ચાખ¨ચ 

નહl. �ુદા �ુદા દશમા ંજOમલેી, �ુદા �ુદા ધમ� પાળતી છ અલગ અલગ �ય�તીઓ; પણ બધા એકD અવા% આ 

વાત પર એક જ મતના હતા ક, ભગવાન તો સૌનો એક જ હોય છે. 

       મન ેમનમા ંથdુ ં, સાવ અ�¢યા સામાOય માણસો આ સાવ સાદD સીધી વાત પર બે ચાર મીનીટમા ંસwમત 

થઈ શકતા ંહોય છે. પણ અ�યતં °ાન અને ધામÏક અªયાસ વાળા પડંDતોના ંમન કવા?ં 

     હવે ¡યાર અમે એકબી�ની સામસામ ેથઈ જઈએ છDએ �યાર, મ8 પર સાલસતા અને મી!ાચારD1ુ ં#મીત 

વીલસી રહ છે. એક �તની આ�મીયતા અમારD વUચ ેકળવાઈ ગઈ છે.   

#વીમlગ Nલુની ઘડDયાળ#વીમlગ Nલુની ઘડDયાળ#વીમlગ Nલુની ઘડDયાળ#વીમlગ Nલુની ઘડDયાળ    

      આ વીશે અગાઉ એક અવલોકન કdુ³ હPુ.ં    આ% એના સબંધંમા ંબીજો એક વીચાર - 

      તે દDવસે Nલુમા ંપડતા ંપહલા ંએ ઘડDયાળની ન�કથી પસાર થતા ંએ1ુ ંiયાનથી નીરDhણ કdુ³ . એનો 

સેકOડ કાટંો બી� ઘડDયાળોની %મ અચકાઈ અચકાઈને ચાલતો ન હતો. એ સતત આગળ વધતો હતો. થોડાક 

તકનીકD °ાનના આધાર એવા નીFકષ� પર આ�યો ક, એમા ંઈલે�]Dક મોટર હશે. પKસ આપતી યા!ંીક રચના 

નહl હોય. મોટર એ વધાર સ#Pુ,ં સરળ અને ટકાઉ સાધન હોય છે. 

     આ ઘડDયાળમા ંસમયની ચોÐસતા બv ુઅગ�યની નથી હોતી. Nલુમા ંતરનાર વધારમા ંવધાર એકાદ કલાક 

જ રહ. એમા ંએકાદ સેકOડ આમ ક તેમ હોય; તેમા ંકાઈં તા�વીક ફરક પડતો નથી. 
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       આ વીચાર નીFકષ� એ નીકÖયો ક, ¡યા ંમાપની ચોÐસતા જLુરD ન હોય �યા ંવધાર મ8Åુ ંક વીલhણ સાધન 

વાપર�ુ ંજLુરD નથી. 

    %વો ઘાટ એ�ુ ંઘડામણ. 

     જLુર કરતા ંવધાર જટDલતા શા માટ? સાદગીનો પણ મહDમા અને ગરDમા હોય છે. 

 

 

 

પાક�મા ંXવારોપાક�મા ંXવારોપાક�મા ંXવારોપાક�મા ંXવારો    

     શીયાળો પતી જવામા ંછે. વસતં આ�ુ ંઆ�ુ ંકર છે; પણ ઓતરાદા પવનથી થથરD પાછD વળD �ય છે. માચ� 

મહDનામા ંપહલી જ વાર, અમારા ગામના પાક�મા ંગયો. અહlની �થા �માણે માચ� બેસતા ંજ તળાવમાનંો Xવારો 

ચા� ુકરવામા ંઆવ ેછે. Xવારો ચા� ુથયેલો જોઈન,ે મન હરખાઈ ગdુ.ં  ુરથી આ ન�રો નજરને ખ¨ચી ગયો. 
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    તરતા Bલેટફોમ� ઉપર પwપ, �લડ લાઈટ, Xવારાની નોઝલ, અને કDનારા પર આવેલા ઈલે�]Dકલ પોઈOટ 

સાથે જોડતો કબલ. બસ આટલી જ સામ^ી હશે ને? પણ %વી #વીચ ચા� ુથાય એટલે ક� ુ ંમ�1ુ ંEFય ખSુ ંથઈ 

�ય?  ુર  ુરથી લોકો જોઈન ેહરખાય. અને તળાવના પાણીમા ં�વાહ ચા� ુરહ. 

    બી�  ૃ~ટDથી �ુઓ તો, ઉ��નો સદંતર બગાડ. તળાવમાથંી પાણી લેવા1ુ ંઅને કશા ઉપયોગ વગર પાo ં

તળાવમા ંજ નાખંી દવા1ુ.ં આકષ�ક દખાવ એ જ એક મા! ઉપલ`ધી! 

અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

    આ Xવારાની %મ જ આપHુ ં�વન છે ને? ¡યાથંી ખાલી હાથે આ�યા હતા, �યા ંજ ખાલી હાથે પાછા જવા1ુ ંછે : 

અને તે ય �વતંતા gમુાવીને. આખાય ેઆયખાનો સમ^ �યાપાર સાવ ફોગટ. 
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    �વન1ુ ંઆ એક .Kુયાકંન હોઈ શક. અને બી�ુ?ં 

    zુ ંકરDને ગયા? કાઈંક એ�ુ ંકdુ³ ક, એ �વન સામે જોઈ લોક હરખાય? એનો ન�રો લોકોન ે ુરથી પણ રમણીય 

લાગ?ે એની પાસ ેકોઈ �ય તો શીતળ થાય - ભl�ય? 

સફદ #fુલ બસસફદ #fુલ બસસફદ #fુલ બસસફદ #fુલ બસ    

   દરરોજ સવાર દDકરDના મોટા દDકરાને એના પBપા #fુલ બસમા ંવીદાય કર છે, એટલે એ Kહાવો મન ેમળતો 

નથી. પણ બે દDવસથી એ બો#ટન ગયા છે ; એટલે એ કામ માર ફાળે આ�dુ ંછે. આ% સવાર બારDમાથંી એક બસ 

આવતી જણાઈ; પણ એ તો સફદ હતી. મને એમ ક આ તો બી� કોઈ બસ હશે. પણ એ તો અમારા ઘર આગળ 

આવીન ેઉભી રહD ગઈ; �યાર મને ખબર પડD ક, એ તો બાબલાની જ બસ હતી. vુ ંવીચારમા ંપડD ગયો ક, પીળD 

બસની જYયાએ સફદ બસ કમ આવી? 

     �યા ંજ માLંુ iયાન ઘરની સાવ ન�ક આવેલી #]Dટ લાઈટ પર ગdુ.ં એ સોડDયમ લાઈટ હતી. એના ઘરેા પીળા 

�કાશમા ંબધી વ#Pઓુ પીળાશ પડતી દખાતી હતી અને પીળD બસ સફદ ધ`બ! 

    રાતે વ#Pઓુના બધાય રંગ ગાયબ થઈ જતા હોય છે. એ કવા રંગની દખાય છે ત,ે �કાશના ñોત પર આધાર 

રાખે છે. સાવ sધારામા ંતો આપણ ેઘHુ ંબુ ંજોઈ જ શકતા નથી હોતા.   

   અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

   ચીજ ક ઘટના તો %વા ંહોય છે; તેવા ંજ હોય છે. આપણન ેતે કવા ંદખાય છે, તે કટલી બધી બી� બાબત પર 

આધાર રાખPુ ંહોય છે? આ�ુબા�ુનો માહોલ, પરD#થીતી, આપHુ ં.Kુયાકંન, મતલબ, .ડુ કટકટલી ચીજો પર 

ઘટનાને આપણ ેકવી રDતે નીહાળDએ છDએ તેનો આધાર રહતો હોય છે. સાવ અ°ાનના sધકારમા ંતો આપણન ે

કzુ ંભળાP ુ ંજ નથી હોP ુ ં; કવળ અડબડDયા ંજ ખાતા ંહોઈએ છDએ.  

    વરસાદ ખ¨ચાઈ ગયો હોય અને ખેતરમા ંલીલો મોલ 
કુાતો હોય તે જોઈ ખેSુતને રાતે �ઘ નથી આવતી; 

¡યાર સઘંરાખોર વેપારDને ગલગલીયા ંથાય છે ક, સઘંરલા અનાજના સારા ભાવ  ુ~કાળમા ં ઉપજશ.ે 
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    કોઈ 
ધુારો એક જણને જનકKયાણકારD જણાતો હોય - એને માટ ત ેપોતા1ુ ંસમ#ત �વતર બલીદાન આપવા 

તૈયાર થયો હોય - તે જ 
ધુારો અOયને પરંપરા1ુ ંÄનુ કરતો અને બીભ�સ લાગતો હોય છે. 

   આપણી  ૃ~ટD કટલી સીમીત હોય છે? અને sધકારમા ંતો આપણ ે�ઘતા જ રહD જતા હોઈએ છDએ - સાવ 

 ૃ~ટDવીહDન - નહl વાLુ ?    

મેOડરDનમેOડરDનમેOડરDનમેOડરDન    

      આ% અમારા ઘરની ન�ક આવેલી ચાઈનીઝ ર#ટોરOટમા ંગયો હતો. અમારD દDકરDના બે દDકરાઓની 

ફરમાઈશ હતી- ચાઈનીઝ વે�-1ડુલ (આપણી ઘ�ની સેવ), કો’ક વાર એમને મન થાય �યાર અમે �યાથંી લઈ 

આવીએ. 

      મ¨ ઓડ�ર ન8ધાવી પેમેOટ કdુ³; અને સામેના બાકંડા પર 1ડુલ તૈયાર થાય તેની રાહ જોતો બેઠો. કાઉOટરની બે 

બા�ુ પર બે મોટા ંચાઈનીઝ લખાણો ટlગાવેલા હતા.ં મકોડાની લાઈન ઉભી ખડD હતી! સરસ કલી^ાફD કરલા, 

મેOડરDન ભાષામા ંલખાણો. આપણન ેતો એમા ંશી ખબર પડ ? પણ કાકા #ટાઈલે, સમય પસાર કરવા અને થોSુ ં

સામાOય °ાન વધ ેએ ઈરાદ, એનો અથ� �ણવાની ઉ�કંઠા થઈ. 

      કાઉOટર પરની વીસેક વરસની તLુણી ચીની હતી; પણ નખશીશ અમેરDકન લાગતી હતી, એટલે એ તો નહl 

જ �ણતી હોય તેમ માની લીુ.ં થોડD વાર તે કાઈંક કામે sદર ગઈ. તેની જYયા તેના બાપ %વા દખાતા, 

પચાસેક વરસના સéજને લીધી. મને એમ ક, આમને તો ખબર હશે જ. એમને NછુD લીુ.ં એને પણ એ ભાષા 

આવડતી ન હતી. 

      થોડD વાર એ પણ sદર ગયો અને તેની જYયા તેની પ�ની %વી દખાતી Éીએ લીધી. હવે મારD ઉ�કંઠા ચરમ 

સીમા પર પહ8ચી. એને તો ખબર હશે જ. Éીઓ પોતાની સ#ંfૃતી �ળવી રાખવામા ંવધાર માહર હોય છે, એમ 

સમ� મ¨ એને એ લખાણ zુ ંછે; ત ેNછુðુ.ં 

      મારા આëય� વUચ ેએણ ેપણ નáો જ ભ¢યો. વધારામા ંઉમેdુ³ ,” અમે પદંર વરસથી અહl છDએ. �ાથંી યાદ 

હોય?” 
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      મને બv ુઅફસોસ થયો. હાય ર! અમેરDકા. અને હાય ર! પેટ. પેટDdુ ંરળવામા ંમા %વી ભાષાન ેપણ વીસારD 

દDધી? કદાચ એ બáેન ેહવે વીચારો પણ s^ે�મા ંઆવતા હશે. કદાચ ટકસાસમા ંમે�સીકન લોકો વધાર હોય છે, 

એટલે #પેનીશ પણ શીખી ગયા ંહશે. પણ મેOડરDન? 

      તરત બીજો વીચાર એ આવી ગયો ક, ‘મને શો અધીકાર હતો, એમ1ુ ં.Kુયાકંન કરવાનો?’ માણસની સઘળD 

���ૃી અને �યવહાર, તે કવા સજંોગોમા ંઘરેાયેલો છે; એની ઉપર છે. આપણ ેબધા સજંોગોના શીકાર નથી હોતા? 

બી�નો Oયાય તોળવા આપણે સદાય તૈયાર હોઈએ છDએ. પણ આપણા પગ તળે રલો આવ ે�યાર કટલા વી
ુએં 

સો થાય , ત ેખબર પડ. 

nDજની પાછળnDજની પાછળnDજની પાછળnDજની પાછળ    

      અમારા રસોડામા ંશાકભા� કાપવા માટ એક Bલા#ટDક1ુ ંપાટDdુ ંછે - લગભગ દોઢક Xટ લાbં ુ ંઅને દસેક aચ 

પહોÕં. આમ તો એ ખાસ વપરાP ુ ંપણ નથી. જLુર ન હોય �યાર અમે તેને Bલેટફોમ� અને nDજની વચેની સાકંડD 

જYયામા ંસરકાવે�ુ ંરાખીએ છDએ; %થી Bલેટફોમ� પર બv ુભીડ ન થાય. 

      એક દDવસ એની જLુર ઉભી થઈ. પણ તે થોSુ ંsદર ખસી ગdુ ંહPુ.ં મ ̈તેન ેકાઢવા �ય�ન કય[. પણ એ તો 

વધાર sદર જPુ ંરãુ.ં બધા 1સુખા અપના�યા ; પણ કોઈ રDતે એ બહાર નીકળે જ નહl. હવે એને પકડDને બહાર 

કઢાય તેવી કોઈ જ શ�તા ન રહD. nDજ ખસેડÒા સીવાય બીજો કોઈ જ વીકKપ ન ર£ો. 

     nDજ !ણેક Xટ ખસેડ¼ુ ંઅને પાટDdુ ંબહાર તો ખ¨ચી લવેાdુ,ં પણ.. 

     nDજની નીચેનો અઢળક કચરો પણ નજર ચઢD ગયો. ળુ, કરોળDયાના ં�ળા,ં મરલા �વડાનંા શબ અન ે

કંકાલ, કાગળના �ુકડા, કOડD, લખોટDઓ.. અને બી� કટલી બધી ચીજ. રોજ વેîમુ મારDને, રસોSુ ંસાફ કરDએ 

અને કદDક પોતા ંકરDએ, �યાર રસોડાની #વUછતા માટ અમને #વ-ગૌરવ થાય. 

     પણ તે દDવસે ખબર પડD ક બહારની દખીતી #વUછતાની આડશમા ંકટલી ગદંકD પાગંરતી હતી? 

----------------------------      

    કહવાતા ઉજળા સમાજની પા¸�¦મુા ંપણ આવા ંજ હાડપlજરો લટકતા ંહોય છે ને? 
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    ‘#લમ ડોગ મીલીયોનેર‘ યાદ આવી ગdુ ંને? 

]ાફDક]ાફDક]ાફDક]ાફDક    

      ત ેદDવસ ેમારા દDકરાને ઘરે જવા1ુ ંહPુ.ં પચીસેક માઈલ1ુ ંsતર હશે. સાજંના ચાર વાYયાનો સમય હતો - 

બરાબરનો રશ અવર. હાઈવેની બáે લેન ભરચક ભરલી હતી. !ણ જYયાએ બી� હાઈવે સાથે1ુ ં2ોસlગ આવ ેછે. 

�યા ંતો ઝડપ સાવ ઘટાડD નાખંવી પડD - wdનુી. શાળા oટવાના સમય,ે નીય!ંીત ઝડપ કરતા ંપણ ઓછD. એન ે

ઘરે પહ8ચતા ંબરાબર પચાસ મીનીટ થઈ. 

    !ણ દDવસ પછD પાછા આવવા1ુ ંથdુ,ં �યાર નÐD કdુ³ ક, રશ અવર ન હોય �યાર શાતંીથી જ�ુ ંછે. આપણ ે�ા ં

કોઈ ઓફDસ ટાઈમ સાચવવાનો છે? મારD બા�ુ ખાસ ]ાફDક જ નહl. !ીસ જ મીનીટમા ંઘરે આવી જવાdુ.ં 

     �વાહની સાથે ચાલ�ુ ંઅને �વાહની વીLુiધ. બáેમા ંકટલો ફરક? રશ અવરના ]ાફDકની સાથે જવા1ુ ંકટ�ુ ં

બુ ં!ાસદાયક. અને એની વીLુiધની દDશાની લેનમા ંકટ�ુ ંસરળ? 

     અરર! 
ધુારા કરનારાઓ માટ, સાw�ત �વાહની વીLુiધ દDશામા ંતરનારાઓ માટ, પણ આવી જ પરD#થીતી 

હોય તો ક� ુ ંસાLંુ? 

શાળા oટવાના સમયેશાળા oટવાના સમયેશાળા oટવાના સમયેશાળા oટવાના સમયે    

      મારD દDકરDના દDકરાને શાળામાથંી બપોર ઘરે પાછો લાવવાનો સમય છે. આમ તો vુ ંબરાબર સમયે જ �� 

o.ં પણ તે દDવસે બહાર ગયો હતો અને થોડો વહલો પરત આ�યો હતો.  આથી ઘરે જઈ દસ જ મીનીટમા ંનીકળD 

જવા કરતા ંનીશાળે પહ8ચી ગયો. બુ ં
મુસામ લાગPુ ંહPુ.ં એકાદ બે કાર મારા %વા કોઈ વહલા પhી આવી 

ગયાની ચાડD ખાતી હતી. પણ શાળાની sદર તો બાળકો અને શીhકોની વણ�ર ધમધમતી હશે. એના કોઈ 

અણસાર બહાર જણાતા ન હતા. vુ ંશાળાના .¹ુય ¤ાર પાસે આવેલા બાકંડા પર બેઠો. 

   થોડDવાર એક પીળD #fુલ બસ ધમધમાટ કરતી આવી પહ8ચી.  થોડD વાર ડ કર વાળાની એક બસ પણ આવી 

ગઈ. એક પછD આવી બસો અને મારા %વા વાલીઓની કારો  આવવા માડંD. શાળાનો પાકïગ લોટ ભરાવા માડંÒો. 

બસોના jાઈવરો અને વાલીઓ ભેગા થવા માડંÒા. શાળાને સામાન પહ8ચાડનાર એક જણ ઠલણગાડDમા ં(]ોલી) 
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 સામાન ભરDને લઈ આ�યો. બારHુ ંખોલીન ેમ ̈તેને sદર જવા સગવડ  કરD આપી. મારો આભાર માની તે 

શાળાની sદર ગરકD ગયો. 

     થોડDવાર લાઉડ#પીકર પરથી કાઈંક ગોટપીટ ગોટપીટ �હરાત થઈ. અને Kયો! થોડD જ વારમા ંનાનકડા ં

ભ�ુરDયાઓંની એક  oક oક ગાડD આવી પહ8ચી. એ1ુ ં એO�ન હPુ ં– આગળ પીઠ રાખીને ચાલતી એક શીhીકા! 

એની આમ અવળા ચાલવાની આવડત દાદ માગંી લ ે તેવી હતી. જોક, આમ અવળD ચાલની આદત અને 

fુશળતા તો ઘણાનં ેહોય જ છે ને !  નાનકડા ં¦લુકા ંએવા ંતો વહાલસોયા ંલાગતા ંહતા.ં એમની નાનકડD કાયા 

અને પીઠ પર ભરવેલો મસ મોટો બગલ થેલો એમને નાનકડા સૈનીક %વો નીખાર આપતા ંહતા.ં બધા ંલાઈનમા ં

એમના મwમી પBપા અને વાલીઓના આવવાની રાહ જોતા ંબેઠા.ં અને કલબલાટ શLુ. 

   એક પછD એક બાળગાડDઓ (!) આવતી ગઈ. બાળકોની ઉwમર પણ વધવા માડંD! ધોળD અને કાળD શીhીકાઓ 

અને �ત�તના રંગના ંઅને રંગબેરંગી કપડા ંપહરલા ંબાળકોનો એ સ.દુાય શાળા1ુ ંશાળાપHુ ંસાથ�ક કરતો 

ર£ો.  રણમા ંવીરડD %વા ઘર ભેળા થઈ જવાની તલપ બધાનં ેલાગી હતી. શીhીકાઓ કદાચ આખા દDવસની 

લમણાઝંlકમાથંી .�ુતી મળેવવાની આશા સેવી રહD હતી. કોઈક બાળકો શાળા સમયમા ં સઘંરD રાખેલી 

અદાવતોનો હDસાબ ¾કુત ેકરવા બાઝી ર£ા ંહતા ંઅને એમની શીhીકા એ ઝઘડા નીપટાવવાના પોલીસ કામમા ં

�ય#ત હતી.   

     �યા ંમારા દોહD!ના વગ�ની ગાડD આવી ગઈ. ઉછળતો  અને fુદતો એ ફોથ� ^ેડર મારાથી આગળ, અમારD કાર 

તરફ ભાYયો. vુ ંડોસા #ટાઈલે ડગમગતા પગલ ેતેન ેઅ1સુય[. અમે કારમા ંવીરાજમાન થયા. ર#તા પર પહ8ચતા ં

થોભી જ�ુ ં પડ¼ુ.ં પગે ચાલીને ઘરે પહ8ચતા ં સૌન ે ર#તો ઓળંગવાની 
વુીધા કરવા માટ,  ગણવેશધારD 

 #વયસંેવક ર#તા પરના ]ાફDકને અટકાવી દDધો હતો. એ ગાડDઓ પણ પસાર થઈ ગઈ. 

     આવા ંબી� ંબેચાર વીõન પતાવી અમે આગળ ચાKયા. ઘરની ન�ક પહ8ચતા ંસામેથી એક #fુલ બસ આવી 

પહ8ચી. #ટોપ સાઈન અને ઝbકુ ઝbકુ લાલ લાઈટ ચા�.ુ ર#તા પર પસાર થતી અમારD કાર  સમેત !ણ 

ગાડDઓ #થીર ! બસ1ુ ંબારHુ ંÄKુdુ ંઅને ચાર બાળકો બહાર આવી ગયા. બસ વીદાય થઈ અને અમે ઘર 

ભેગા થયા.  

     શાળામા ંબીજો એક કલાક અને રોજ1ુ ંકામ પતાવી, છેKલી શીhીકા પણ શાળાના .¹ુય ¤ારને તાÕં લગાવી 

વીદાય થઈ જશે. અને શાળાનો એ પરDસર બી� દDવસની સવાર 
ધુી સાવ 
નુો. એકલવાયો, ભ¨કાર, 

�ાણવીહDન બની જશ.ે  
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     પણ.. vુ ંશાળાએ પહ8Uયો તે સમયની શાતંી,  ઘર પાછા આવી ગયા બાદની હાશ, શાળાના એ પરDસરની 

ગમગીન સાજંની એ કKપના અને આ બધાનંી વUચેની બધી ગડમથલ મને કશોક સદંશ આપતી ગઈ. 

      જOમ બાદની પહલી ચીસ, અને એ પહલાનંી અને પછDની નીEા; અને �વનના છેKલા તબÐા બાદની ચીર 

નીEા – એ બેની વUચેની બધી ગડમથલ અને બધી અવઢવ, �ત�તની અને ભાતભાતની ગાડDઓ, યા!ાઓ, 

અવ#થાઓ, રંગ, રોગાન, કલબલાટો, કોલાહલો, �યથાઓ, Lુકાવટો, શી#ત , શી#તભગં, આશાઓ, અપેhાઓ, 

ઝગડા, હાર, �ત, સમાધાનો, વીõનો, અને બી�ુયં કટ�ુ ંબુ ં ....    

      �વનનો એક નાનકડો ચીતાર ... 

 

ઝરણામા ંપ_થરઝરણામા ંપ_થરઝરણામા ંપ_થરઝરણામા ંપ_થર    

        નાનકSુ ંઝરHુ ંવહD રãુ ંછે. તેની નાનીશી .સુાફરD પાણીના એક ñોત આગળથી શLુ થાય છે; અને બી� 

મોટા ઝરણામા ંત ેમળD �ય, �યા ંNરુD થાય છે. એક જYયાએ ઝરHુ ં fુદકો મારDને નીચે ઉતર છે અને માટDની 

ભેખડો કાપીને નાનકડD કOયન બનાવી દ છે. ¡યા ંએ fુદકો માર છે, તે જYયા ચાલવાના ર#તાની બા�ુમા ંછે. �યા ં

ઝરણાનંા માગ�મા ંઘણા બધા પ_થર .કુલા છે. એ પ_થરો વUચ ેઝરણાએં ઘસડD આણલે માટD, ઝાડની ડાળDઓ, 

પાદંડા ંવીગેર જમા થતા ં�ય છે. ઝરHુ ંઆ બધી સપંદા લાવPુ ંરહ છે; અને પડવાની જગાએ માટD પણ કાપPુ ં

રહ છે. 

     પ_થર ન .�ુા હોત તો ઝરHુ ંમાટD કાપPુ ંજ રãુ ંહોત. અને ર#તાની બા�ુમા ંપણ કOયન બનવા માડંત. 

કદાચ ર#તો પણ ધોવાઈ �ત. પ_થર ઝરણાનંે અવરોધવા .�ુા છે; એની વીનાશક શ�તીન ેનીય!ંીત કરવા 

.�ુા છે. 

..... 

    રચના�મક અવરોધ ક વીરોધ કKયાણકારD અને મગંલદાયક હોઈ શક છે, નહl વાLુ? વીનાશક, નીરંfુશ, 

ધસમસતા �વાહને કાbમુા ંલેવા જોરદાર અને મસ મોટા પથરા જોઈએ. 
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ખોવાયેલો કાગળખોવાયેલો કાગળખોવાયેલો કાગળખોવાયેલો કાગળ    

     ઉનાળા1ુ ંવેકશન ચા� ુથઈ ગdુ ં છે. વાનરસેના બધી ઘરે છે. આખો દDવસ ધમાચકડD. કાઈંક ન�ુ ંઅન ે

કામ1ુ ંશીખે ત ેમાટ, અલગ અલગ જYયાઓએ, વીવીધ �કારના, �ંુકD .દુતના અªયાસ2મોમા ંતેમન ેદાખલ 

કરલા છે. આવતીકાલથી એ કાય�2મ ચા� ુથવાનો છે. 

    કોન,ે �ા,ં �ાર લઈ જવાના છે અને પાછા લાવવાના છે, તેની વીગતવાર યાદD મારD દDકરD મને સમ�વી 

રહD છે. મારD અ¦તુNL્ુવ(!) #મરણશ�તીના સબબ ેvુ ંતેને એ બધી વરધીઓ એક કાગળ પર લખી આપવા કvુ ં

o.ં અને એ કાગળ મન ેમળે છે. મારા કોwBdટુúના ટબલ પર vુ ંત ેકાગળ .fંુુ o ંઅને બી� કામમા ંપરોવા� o.ં 

     સાજં પડ છે, અને મન ેતે કાગળ યાદ આવ ેછે. પણ ટબલ પર તો તે નથી. vુ ંમારા Lુમમા ંઅગ�યના કાગળો 

.કુવાના પાઉચમા ંતે શોુ ંo,ં પાકDટ, ઘડDયાળ વી. .કુવાના ખાનામા ંતેની શોધ આદLંુ o.ં �લોઝેટમા ંફાઈલ 

કરવાના કાગળોની થેલીમા ંતે શોુ ંo.ં પણ મને સરDયામ ની~ફળતા મળે છે. હવે vુ ંરઘવાયો બની, ¡યા ંઆવા 

કાગળો ન રાખતો હો�, �યા ંપણ એ વરધી શોધવા કોશીશ કLંુ o.ં પણ �ાયં ગજ વાગતો નથી. 

    vુ ંડરતા ંડરતા,ં મારા જમાઈને Noુ ંo,ં “કાલની મારD વરધીનો કાગળ જોયો” 

     અન ેપટ જવાબ મળે છે,” મ¨ તેને nDજ પર ટlગાવી દDધો છે - તરત મળે તે માટ! “ મારD પ�નીએ મારા 

¦લુકણા #વભાવન ેયાદ રાખી, આમ કરવા તેમને 
ચુના આપી હતી! 

    મન ેએ ખોવાયલેો કાગળ મળD �ય છે. મન ેહાશ થાય છે. 

............... 

      આમ જ થPુ ંહોય છે ને? કોઈ ચીજ ખોવાય, તો તે અ.કુ જ જYયાએ હશે, એમ આપણ ેમાની લેતા હોઈએ 

છDએ.પછD �યા,ં અને ન હોય તેવી જYયાઓએ તે શોધવા મચી પડDએ છDએ. કટકટલી વાર આમ બનPુ ંહોય છે? 

     �વનમા ંકોઈ ¦લુ થાય, ખોટા માગÙ ચઢD જઈએ, સમયની બરબાદD થાય, નીરાશા સાપંડ; અટકાવી શકાય 

તેવી, �ત�તની અને ભાત ભાતની નીરથ�ક ���ૃીઓ ચા� ુથઈ �ય. કોઈ �ણકાર મળD �ય અને પાછD 

ગાડD પાટ ચઢ. 
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- જો કાગળ પહલેથી જ ઠકાણે .�ુો હોત તો? 

- જો ¦લુ કરતા ંપહલા ં#થીર biુધીથી વીચાdુ³ હોત તો? 

- જો �ણકારન ેતરત NછુD લેતા હોઈએ તો? 

�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૧૧૧૧    

વસતં ઋPનુી શLુઆત હતી. vુ ં પાક�મા ં ચાલવા ગયો હતો. ચોમેર શીયાળાની ¦¹ુખડતા1ુ ં #થાન લીલીછમ 

 હરDયાળDએ લઈ લીુ ંહPુ.ં એક �hૃ પર નજર ઠરD. એના થડને વlટળાયેલી વેલીના લીલા ંછમ પાન પણ 

દખીતા Lુh થડને લી�ુ ંછમ બનાવી ર£ા ંહતા.ં 

vુ ંન�ક ગયો અને જોdુ ંતો વેલ થડને બાથ ભરDન ેવlટળાયેલી હતી. મ¨ આ આલlગનને તોડવા �ય�ન કય[. 

પણ એ બv ુગાઢ આFલેષ હતો! સખત �ય�ન કરDને vુ ંઆમ કરવા સફળ થયો. પણ આ zુ?ં ઠકઠકાણે વેલીએ 

ઝાડના થડને વlધીને, છેક sદર 
ધુી .ળુ ઘાKયા ંહતા ં -  અને ત ેપણ અનેક ઠકાણે. વેલન ે�hૃના રસમાથંી 

પોષણ મળPુ ં હPુ.ં એ તો સાવ પરોપ�વી હતી. મહામહનતે પેદા કરલા ઝાડના �વનરસનો એ મફતીયા 

ઉપભોગ કરતી હતી. 

મ¨ એ વેલને કાપી નાખંી. 

ગઈકાલ ે  એક અઠવાડDયા બાદ ફરDથી vુ ંએ જ �hૃ પાસેથી પસાર થયો. સવારના દસ વાગે ગરમી લાગી રહD 

હતી. બરાબર મારD અમદાવાદD સવાર %વી એ સવાર હતી! મને વેલ તોડD ના¹ંયાની વાત યાદ આવી ગઈ. મન ે

એમ ક, ‘.ળુથી ઉUછેદન પામેલી એ વેલ .તૃ�ાય જ થઈ ગઈ હશે ને?’ 

અને મારા આëય� વUચ,ે એ વેલ તો મઝાથી વીલસી રહD હતી. ઉલટાની �hૃ ઉપર એ વધાર �ચ ે
ધુી પહ8ચી  

ગઈ હતી. મ¨ ¡યાથંી એને કાપી હતી, તેની ન�કથી બે એક aચ %ટલો છેડો ફરDથી કાBયો. એ .ળુ સાવ 
Ðુા ં

લાYયા.ં �hૃની સ#ંથીતીએ (સી#ટમ) પોતાની બધી તાકાત લગાવી , મારD %મ જ વેલન ે મફત1ુ ંપોષણ 

મેળવતા ં અટકાવવા, ની~ફળ �ય�ન કય[ હતો.  પણ દખીતી રDતે, વેલ1ુ ં પરોપ�વીપHુ ં એના ફલાવાને 

રોકવાના �hૃના ક મારા �ય�નોથી વધાર તાકાતવાન હPુ.ં 

અને મન વીચાર ચઢD ગdુ ં.. 
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માનવસમાજન ેભરડો નાખંી, એના ંરસકસ ¾સુી લેતી આવી તો કટકટલી વેલીઓ હાજરા હ�ુર હોય છે? Nવુ�^હો, 

ધીÐાર, ûરતા, #વલhીતા,  ુ²નતા, વગ� વી^હ, �તી અને °ાતી ભેદ, ધામÏક અને વૈચારDક મત મતાતંરો, 

શારDરDક/ વૈચારDક/ આથÏક હlસા, અ�યાચાર, આતકંવાદ... ગણી ન ગણાય એટલી સામા�ક વીષવેલો... એને 

ગમ ેતેટલી ઉખાડો એમ1ુ ંઆ2મણ તો %મ1ુ ંતેમ જ. એમા ંમીનમેખ ફરક ન પડ. ભલ ેને મહાન વીચારકો અને 

સતંો મથી મથીન ેમરD �ય. અનેક ઈ
ઓુ વધ#થભં  પર ખીલે ઠોકાતા રહ. આ વીષવેલનો તો  કોઈ sત જ 

નહl. ગમે  એટલા અવતાર ઉપરવાળો  ધારણ ન કર, ‘શેઠની શીખામણ .. ઝાપંા 
ધુી’ જ રહવાની? 

એટલીજ આશાયેશ ક, ¡યા ં
ધુી મહનત કરDને  જમીનમાથંી  છેક ટોચ 
ધુી પોષણ આપPુ ં�hૃ1ુ ં�વન ત�વ 

બળવાન છે; અર ! નાનકડા ઘાસના ંતણખલા1ુ ંત�વ પણ N_ૃવી પરના �વનન ેપોષણ આપવાનો +મ કરD રãુ ં

છે; ¡યા ં
ધુી પાયાનો છેવાડાનો માણસ  ��વીષા અને �વન સઘંષ�ની લગોલગ પાયા1ુ ં�દાન કરતો રહશે; 

¡યા ં
ધુી સમાજના મોભી %વા ધlગા સéજનો અને સáારD ર�નો અથાક �ય�નોથી સમાજના પોતને 
રુખ 

રાખવા �ય�નશીલ છે...... 

�યા ં
ધુી �વનની સતતતા અÁ¢ુણ રહવાની છે. 

સલામ એ .ળુન!ે  સલામ એ ઘાસના તણખલાન!ે સલામ એ પાયાના છેવાડાના અદના આદમીને! સલામ એ 

સમાજના મોભીઓન!ે સલામ એ માP�ૃવને! સલામ એ �વનના પાયાના ત�વન ે! 

 

 

ર#તો અને ઝરોર#તો અને ઝરોર#તો અને ઝરોર#તો અને ઝરો    

પાક�ના ]લની બા�ુમાથંી એક નાનકડો ઝરો(2Dક) પસાર થાય છે. બá ેવાકંા¾કુા થતા ંથતા ંઆગળ વધે છે. �ાકં 

�ાકં એકબી�ન ે ઓળંગ ેપણ છે. પણ એમની ગતીવીધી અને અવઢવમા ંફરક છે. 

ઝરો કદD �ચ ેચઢD શકતો નથી. એ લÅ�ુમ અવરોધના માગ� પર જ .સુાફરD કરD શક છે. એ સતત નીચે જ 

સરકતો �ય છે. એને બધં બાધંીને થોડોએક રોકD જLુર શકાય છે. અને તો એ એક નાનકડા તળાવમા ંLુપાતંરDત 

થઈ શક છે.  આગળ જમીન1ુ ંધોવાણ  કરતા ંએને અટકાવી શકાય છે. એના પાણીનો સlચાઈ માટ ઉપયોગ કરD 
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શકાય છે. ઝરામા ં�વાહની સાથે રહD વહતા રહ� ુ ંએ બv ુસરળ કામ છે. ખાસ કોઈ �ય�નની તેમા ંજLુર નથી. જો 

ક, �વાહની વીLુiધ દDશામા ંતર�ુ ંબv ુકઠણ હોય છે. પણ એમ તરDએ તો પાછા �ચા #થાને પહ8ચી શકાય  છે. 

ર#તો ઉપર નીચે જઈ શક છે. એને ધાયા� .જુબ બનાવી શકાય છે. એને વાળવો હોય તેમ વાળD શકાય છે. એ છેક 

પવ�તની ટોચ ઉપર પણ લઈ જઈ શક છે. �ચ ેચઢ�ુ ંહોય તો ર#તો પકડવો પડ છે. પણ ઉપર ચઢવા અથાક 

�ય�ન કરવો પડ છે. જો ક સારD ડDઝાઈનનો મજbતુ અને પહોળો ર#તો બના�યો હોય તો તેના પરથી વાહન 

ચલાવી કોઈ .Fુકલી વગર અને ઝડપથી .સુાફરD કરD શકાય છે. 

• સાw�ત �વાહની સાથે તર�ુ;ં 

• એનાથી વીLુiધ દDશામા ંતરDને ઉપર ચઢ�ુ;ં 

• એના �વાહને નાથીને સરસ મ�1ુ ંઉપયોગી સરોવર બનાવ�ુ;ં 

• પોતાનો ર#તો  બનાવી  ઉiવ� �યાણ કર�ુ;ં 

• કોઈના બનાવેલા હાઈવે પર ધમધમાવીન ે(!) ગાડD ચલાવવી; 

• ર#તો હોય તો પણ �ચ ેટોચ ઉપર નહl પણ નીચ ેને નીચે જ ઉતરતા જ�ુ ં

અથવા 

• ર#તો હોય ક ઝરો - ચાલ�ુ ંક તર�ુ ંજ નહl અને ¡યા ંહોઈએ �યા ંજ #થગીત બનીને ઉભા રહ� ુ ં

- એ આપણ ે�ત ેજ નÐD કરવા1ુ ંહોય છે ! 

શોટ�કટશોટ�કટશોટ�કટશોટ�કટ    

આ અગાઉ લોOગ કટની વાત કરD હતી. આ% શોટ�  કટનો વારો છે ! 

એ તો તરવરDયા તોખાર %વા મારા દોહD! સાથેની સફરની વાત હતી. પણ આ તો બેળે બેળે ચાલતા, 

ઘોડાગાડDના ગલઢા અડDયલ ટü %વા આ ડોહાની વાત છે! 
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                        શોટ�શોટ�શોટ�શોટ�  કટકટકટકટ 

હમણાનંો જમણો ઢlચણ કદDક આડો થાય છે! સહજ ચા�ુ ંએટલે રાડ¼ુ ંપાડવા માડં. પણ ચાKયા વગર તો કમ 

ચાલ?ે ન ચા�ુ ંતો સાવ બેઠાSુ જ થઈ �� ને?એટલે દરરોજ થોSુ ંથોSુ ંચાલવાનો મહાવરો રા¹યો છે. તે દDવસે 

પાક�મા ંચાલવા ગયો. ગાડD પાક�  કરD આગળના ર#તે જવા નીકÖયો. પણ બા�ુમા ંજ 
કુા વહળાની પાર સરસ 

લી�ુ ંમઝા1ુ ંઘાસ હPુ.ં નીચે ઉતરD, થોSુકં ક~ટ વેઠD ચા�ુ ંતો ખા
ુ ંsતર ઓo ંથઈ �ય તેમ હPુ.ં 

સાચવી સાચવીન ેકાચા ઢાળ પરથી વહળામા ંઉતય[. અને બી� પાર થોSુકં વધાર ક~ટ   લઈ ચઢD પણ ગયો. 

ઘાસ વટાવી પાછો .ળુ ર#તે ચઢD ગયો. પગમા ંજોડા નહl પણ ચપંલ પહરલા ંહતા ં , એટલે લપસી જતા ંપણ 

બUયો - ખાસ તો ઉપર ચઢતી વખતે. 

સૌન ેશોટ�  કટ શોધવા ગમ ેછે - અને લાબંા ર#તા ટાળવા1ુ ંપણ.  મારા %વી તકલીફવાળાને તો ખાસ. પણ એવા 

સરળ ર#તાના ંપોતાના ંજોખમો હોય છે. �ાકં ગબડD પડવાની, લપસી જવાની, ઘવાવાની, કાયદા1ુ ંઉKલઘંન 

થવાની, અનૈતીકતાની, હા#યા#પદ થવાની શ�તા હોય છે.   બધા ચાલતા હોય તેવો, લાબંો રાજમાગ� સહD 

સલામત હોય છે. �ાકં તો શોટ�  કટ ન જ લઈ શકાય. �ાકં એનાથી ઘણી તકલીફો બચી પણ �ય છે. 

�ાકં સરળ ર#તા લાભ કરD આપ ેછે અને �ાકં લાબંા ગાળા1ુ ં1કુશાન પણ! 
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શોટ�  કટ લેવો ક લોOગ કટ, એ પોતપોતાની આવડત, ચી���ૃી અને  જોખમો વહોરવાની કાબેલીયત પર 

આધાર રાખPુ ંહોય છે! 

KdમુીનેરKdમુીનેરKdમુીનેરKdમુીનેર    

તે દDવસે #વીમlગ Nલુમા ંપાણીની સપાટD પર ચ�ા ંતરતા ં છત પર લગાવેલા ં�મુીનેર પર નજર પડD.  

Kdમુીનેર માટ gજુરાતી શ`દ શોધવા કોશીશ કરD. પણ ન wÖયો એટલે એમનો એમ જ ટપકાવી દDધો. �ંુકાણમા ં

કહDએ તો ( fૃ!ીમ ) �કાશ1ુ ંNણુ� સાધન. gજુરાતી ભાષામા ંદDવો શ`દ જ �ણીતો છે. પણ આનુીક �કાશના ં

સાધનોમા ંમા! દDવા જ નથી વપરાતા. એ ઉપરાતં ઘણી બધી અને �ત�તની સામ^ી વપરાય છે. અર! દDવા 

પણ કટલી બધી �તના વપરાતા હોય છે? 

અમારા Nલુ1ુ ંએ Kdમુીનેર  સફદ, અધ�પારદશ�ક  આવરણવાÕં હPુ.ં એ આવરણની પાછલી બા�ુ પર કદાચ 

મîુ�રD લેwપ હતો. અને એ લેwપ મોટ ભાગ ેઅરDસા %વી �કાશ1ુ ંપરાવત�ન કરતી, ચકચકDત શેડના લેwપ 

હોKડરમા ંલગાવલેો હતો. આખી સરંચનાનો આશય �કાશને નીચે Nલુની સપાટD પર કOEીત કરવાનો હતો. લેwપ 

અને શેડના ઝગમગાટથી xખો s�ઈ ન �ય તે માટ, ઉપર1ુ ંસફદ  આવરણ  �કાશના ંકDરણોને ફલાવી દP ુ ં

હPુ.ં 

આવા ંતો �ત�તના ંKdમુીનેર વપરાય છે. દરકનો આશય  વપરાશની જLુરDયાત .જુબ �ુદો �ુદો. 

ર#તા પરના દDવા હોય તો ર#તા પર જ, અને બv ુબv ુતો Xટપાથ પર જ �કાશ મળે. �હરાતના કDઓ#ક અથવા 

�હર Nતુળા માટ હોય તો �સીiધી કરવાની ચીજ પર જ �કાશ કOEીત થાય. 

હોટલમા ંહોય તો દDવો બીલfુલ દખાય જ નહl અને બધો �કાશ  છત પર જ ફ×કાય – ઈનડાયર�ટ �કાશ : સાવ 

�ધી જ સરંચના! પણ એનો ન�રો જ અલગ. ટબલ લેwપની વાત કરDએ તો એની શેડ સાવ sડાકાર. મા! 

ટબલ પર સીમીત જYયામા ંજ �કાશ પથરાય અને સાવ ઓછા પાવરના દDવા વડ પણ ચોપડD વાચંી શકાય. 

આ કોwBdટુર1ુ ંમોનીટર જ �ુઓન?ે એની પાછળ પણ દDવો છે. નોટbકુમા ં�ુદD �તનો અને ડ#ક ટોપમા ંસાવ 

�ુદD �તનો. 
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રલગાડDના ý�ન, કાર ક Bલેનની આગળની લાઈટ1ુ ંKdમુીનેર �ુદD �ત1ુ ંઅને ટલ લાઈટ1ુ ં �ુદD �ત1ુ.ં 

એનો લાલ રંગ એકદમ  ુરથી દખાવો જોઈએ.  દDવાદાડંDની �લડલાઈટ1ુ ંKdમુીનરે તો ગોળ ગોળ ફરP ુ ંરહ. 

દરDયામા,ં �ાયં,  ુર, wુમસમા ંઉભેલ #ટDમરને પણ એ દખાઈ �ય. 

કં]ોલ પેનલ પર લગાવલે ઈOડDકટlગ લેwપમા ંતો માPર્ લાલ ક લીલી ક ¦રુD તેજ#વીતા જ અગ�યની. એનો 

 �કાશ બી� કશા કામનો નહl. 

�ત �તના ંઅને ભાતભાતના ંKdમુીનેર. .ળુ �કાશનો રંગ, દDશા, �સાર, એની બધી ચહલ પહલ જ બદલી 

નાખંે. %વો ઉપયોગ તે�ુ ં Kdમુીનેર. બv ુ જ �ડો અªયાસ માગંP ુ ં વીશી~ઠ વી°ાન આ માટ ઉþ�dુ ં છે –

 ઈKdમુીનેશન એO�નીયરDOગ. 

પણ તમ ેકહશો, અહl આન ેશા માટ લા�યા? 

.ળુ °ાન ક સવંેદના તો એના 
uુમ Lુપમા ંકાઈંક અલગ જ હોય. પણ એની અભી�ય�તી બહાર �ગટ થાય; 

�યાર એ1ુ ંLુપ ધરાર બદલાઈ �ય. 

કહ� ુ ંકાઈં હોય અને શ`દ કાઈંક અલગ જ નીકળે. અતર રડP ુ ંહોય પણ .ખુ પર fૃ!ીમ #મીત છવાયે�ુ ંહોય! 

મનમા ંતો આગPંકુ મહમાન માટ ધરાહર g#ુસો અને ધીÐાર હોય પણ મીઠSુ ં‘કમ છો?’ ટપાક ગરD પડ! 

કથાકાર રસાળ શૈલીમા ં  સભાને મ!ં.Yુધ કરD પાપ અને N¢ુયની મીમાસંા રલાવતો હોય; પણ એનો ઉíેશ 

દhીણા કટલી વધાર મળે ત ેsગે હોય. દશસેવા માટ મરD ફDટવાની અને �ન Oયોછાવર કરવાની હાકલ કરતો 

નેતા પોતાની સાત પેઢD તરD �ય એની જ તરખડમા ંહોય. 

.ળુ �કાશ કવો અને Kdમુીનરેમાથંી રલાતો �કાશ કવો? 

sતરનો ભાવ કવો અને અભી�ય�તી કવી? 

.ળુ મતલબ zુ ંઅને �યવહાર zુ?ં 

આચાર zુ ંઅને વીચાર zુ?ં 
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આવી બધી જ fૃ!ીમતા આપણા �વનમા ં જડાઈને, ધરબાઈને �વન સાથે એકાકાર થઈ ગઈ છે. એમા ં

માણસાઈનો .ળુ �કાશ �ા ંઅને કટલો બUયો છે? 

રામ �ણ.ે 

---------------- 

અથવા આપણ ેઆ જ અવલોકનને આમ પણ .લુવી શકDએ .. 

દDવાની %મ, °ાનનો �કાશ તો બધી દDશામા ંફલાતો હોય છે. એને અનેક દDશામા ંવાપરD શકાય. Kdમુીનેરન ે

જLુરDયાત �માણે બનાવવાથી  �કાશનો મહ�મ ઉપયોગ જLુરD કામ માટ, જLુરD રDતે, જLુરD દDશામા ંઅને 

�યથ� �યય વગર કરD શકાય. 

આ જ રDતે Od�ુલીઅર ફDઝી�સનો ઉપયોગ પરમાH ુ ઉ�� બનાવવા પણ કરD શકાય અને પરમાH ુ બોwબ 

બનાવવા પણ કરD શકાય. 

કોઈ પણ વ#Pનુો ઉપયોગ આપણી ચી���ૃી પર આધાર રાખે છે. હકારા�મક ક નકારા�મક ઉપયોગ માટ .ળુ 

ચીજ જવાબદાર નથી. આપણે જ જવાબદાર છDએ. 

ચા તૈયાર છેચા તૈયાર છેચા તૈયાર છેચા તૈયાર છે    

……૨૦૦૨૦૦૨૦૦૨૦૦૯૯૯૯….. 

ચા તૈયાર છે. ટબલ પર તા�, Äશુબોદાર ચાથી ભરલા, Bલા#ટDકના ંઢાકંણથી ઢંકાયેલા !ણ Bયાલા પડÒા છે. 

ચા તો નજરય પડતી નથી. ચા %મા ંબનાવી હતી, તે વાસણ, ગળણી, સાડંસી, ચમચી વી. રસોડાના સીOકમા ં

ઉટકાવાની રાહ જોઈને પડલા ંછે. ગેસનો #ટવ કામ પતાવી, ઠંડો પડD ર£ો છે. ચા-ખાડંના ડબા એમના યથા#થાન ે

ગોઠવાઈન ેપડÒા છે. વોલ માટ�માથંી લાવેલો, એક ગેલનનો, 2% ફટવાળા  ુધનો કરબો nDજમા ંએના #થાને, 

થોડો ખાલી થઈન,ે પાછો ગોઠવાઈ ગયો છે. કાચની ડDશમા ંWેડના ટો#ટ શેકાઈને તૈયાર પડÒા છે. બા�ુમા ં
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માખણના #�ેડનો ડબો અને માખણ ચોપડવાની છરD પણ હાજર જ છે. રસોડાની ઓલી'પા લીવlગ Lુમના ટબલ 

પર,  માLંુ વહા�ુ ંનોટbકુ કોwBdટુર મને લોગ ઈન કરવા આમ!ંી રãુ ંછે. 

બુ ંસમે
તુર જણાય છે. મા! ચા પીનારા આવ ેએની રાહ જોવાઈ રહD છે. મારD પ�ની આરામથી 
ઈુ રહD છે. 

દDકરD અને જમાઈ નોકરDએ જવા માટ તૈયારD કરD ર£ા ંછે. બાળકો એમના અલગ અલગ Lુમમા ંવેકશની નlદર 

માણી ર£ા ંછે. 

પણ બે જ મીનીટ પહલા?ં બુ ંરમણ-ભમણ હPુ.ં તપેલીમા ંચા ખદબદD રહD હતી. ઉભરો આવવાની રાહ જોવાઈ 

રહD હતી. તપેલીને #ટવ પરથી ઉતારD, ચા ગળવા, સાડંસી અને ગળણી હાથમા ંતૈયાર રાખેલા ંહતા.ં ચા-ખાડંના 

ડબા,  ુધનો કરબો, આ ુ ભરવાની રકાબી, આ ુ છDણવાની છDણી, ચાના ખાલી Bયાલા- રકાબી એ બધાથંી 

રસોડા1ં ુ ં fુકlગ Bલેટફોમ� ( gજુરાતી પયા�ય?) ભરચક ભર�ુ ંહPુ.ં ડાઈનlગ ટબલની બા�ુમા ંગરમ Kહાય %વા 

ટો#ટરમા ંપાઉં શેકાઈ ર£ા હતા. રસોSુ ંઆ બધી ચહલપહલથી ધમધમPુ ંહPુ.ં 

અને એના કલાક’ક પહલા?ં રસોડામા ં#મશાન શાતંી છવાયેલી હતી. આ બધી ચીજો એમના યોYય #થાને સોડ 

વાળDને 
તુી હતી. અર! ચામા ંનાખંેલા ંXદDનાના ંપાન પણ બેક યાડ�મા ં#વ�ય�ને વાવેલા છોડની ડાળે, સવારના 

મદં પવનમા ંìલી ર£ા ંહતા.ં એ નાનકSુ ંજગત સાવ #થીર અને 
óુBુત અવ#થામા,ં gપુ¾પુ ઘોરP ુ ંહPુ.ં ચા 

બનાવનાર અને પીનાર સૌ પણ �ંુટDdુ ંવાળDન ે
તુેલા ંહતા.ં 

અને vુ ંઆમ ને આમ સમયમા,ં પાછો ને પાછો... પાછો ને પાછો... પાછો ન ેપાછો... સરતો �� o.ં 

……૧૧૧૧૯૭૯૯૭૯૯૭૯૯૭૯….. 

!ીસ વરસ પહલાનંી સવાર... અહlથી હ�રો માઈલ  ુર, દશમા ં કwપનીએ આપલેા, બગીચા અને કDચન 

ગાડ�નથી ઘરેાયેલા, વૈભવશાળD બગંલાના ડાઈનlગ Lુમના ટબલ પર, નાહD ધોઈન ેતૈયાર થઈ, vુ ંચા બની 

ગયાની આલબલે સાભંળવા આPરુ, gજુરાતી છાપાનંી ઉપરછKલી .લુાકાત લઈ ર£ો o.ં મારD પ�ની ભમભમાટ 

અવાજ કરતા, �ાયમસ #ટવની પાસે, ચા બનાવવાની સવારD ફરજ નીભાવી રહD છે. ચોવીસ કલાક મદદ કરતી 

કામવાળD બાઈ રસોડામા ંશાક સમારD રહD છે. કલાક પહલા ંજ ન�કના ગામડથી એક સાઈકલ-સવાર 10 થીય 

વધાર ફટવાÕં, શેઢકSુ,ં તા�ુ ં દોહ�ુ ં ુધ આપી ગયો હતો; અને કામવાળD બાઈએ અમારા �ગતા ંપહલા ંતે લઈ 

રા¹dુ ંહPુ.ં તે  ુધ ઉકાÖયા બાદ, ઠંSુ ંથઈન ેnDજમા ં.કુાઈ જવાની રાહ જોઈ રãુ ંછે. ગઈકાલના  ુધ પર તરતી, 
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રોટલા %વી મલાઈ નીતારDને કાઢ�ુ ંસેપરટ(!)  ુધ ચામા ંપધરાવાઈ ગdુ ં છે! દસ દDવસમા ંભેગી થયેલી એ 

મલાઈ1ુ ંઘી બનાવવાની 
ચુના મારD પ�ની કામવાળD બાઈન ેઆપી રહD છે. કામવાળD બાઈએ ખાડંD આપેલા 

ચાના મસાલાની ડબી ચા–ખાડંના ડબાની બા�ુમા ં ચમકD રહD છે. ડાઈનlગ ટબલ પર હમણા ં જ બનાવેલા 

ગરમાગરમ બટાકાપૌx પણ તૈયાર છે. 

હાલ ચાલીસ માઈલ  ુર ગાડD ચલાવી, નોકરD માટ જતી, દDકરD મા! નવ જ વરસની છે; અને ઘરની પાછળ જ 

આવેલી, પાવર હાઉસની શાળામા ંજવા માટ, હ�ુ ઘણ ેમોડથી ઉઠવાની છે. એ એની પરDકથાઓના ¹વાબોમા ં

મશgલુ છે. ચાર વરસના, બ ેજોડDયા દDકરા એમના Lુમમા,ં આયાની સાથે આરામમા ંપોઢD ર£ા છે. 

બાકD ચા તો એવી ને એવી જ બનવાની છે !! 

……૧૧૧૧૯૭૯૯૭૯૯૭૯૯૭૯….. 

પોળમા ંઆવેલા !ણ માળના મકાનના ભ8ય તળDય,ે પેટમા ંપાચં.ુ ંબાળક લઈન ેફરતી મારD બહને ( અમારD 

બાને અમે બહન કહતા ) વહલા ંઉઠDને, મુાડાના ગોટ ગોટથી બળતી xખો સાથે કોલસાનો ¾લુો, માડં માડં 

પેટા�યો છે. રલવે વાયરલેસ ઓફDસમાથંી રાતપાળD કરDને આવેલા બાN�ુ છાપામા ંડોfંુ ઘાલી ચાની રાહ જોઈ 

ર£ા છે. અમે ચાર ભાSું વચલા માળે, લાઈનમા ંપાથરલી પથારDઓમા ંમીઠD નlદર માણી ર£ા ંછDએ. 

હમણા ંજ બા�ુની પોળમા ંરહતી રબારણ બાઈ, પી�ળના બોઘરણામા ંતા�ુ ંજ દોહDને કાઢ�ુ,ં પણ દDલ દઈન ે

પાણી મેળવે�ુ ં (!)  ુધ આપી ગઈ છે. માપ-Bયાલી કરતા ંઅડધી Bયાલી વધારાની નાખંીને ઉપકારનો ભાર 

ચઢાવી, તે હમણા ંજ વીદાય થઈ છે. અહl કોઈ fુકlગ Bલટેફોમ� નથી. ચા બનાવવાની બધી સામ^ી બહને ઉભા 

થઈને પાછલા Lુમમાથંી લાવી, પોતાની ડાબી બા�ુએ ગોઠવેલી છે. સામેની ભlતના લાકડાના ટોડલા  પર, 

મ8
ઝુHુ ંથતા ંહમણા ંજ bઝુાવે�ુ ંફાનસ લટકD રãુ ંછે; %ના સહાર ગઈકાલ ેસા%ં પાટD પેન પર મ¨ એ�ડૉ અને 

બગડો Åુટંßા હતા. 

પણ એ ચા અમાર માટ નથી. પેટ પાટા બાધંીન,ે બેય ટંક છોકરાવંને  ુધ જ પીવડાવ�ુ,ં અને પીવડાવ�ુ ંજ -

 એવો નીયમ બહન , બાN�ુએ રાખેલો છે. થોડ  ુર પી�ળના, �ત ેકલાઈ કરલા ડબામા ંગઈકાલની વધેલી 

રોટલીમાથંી બનાવેલા ખાખરાનો ના#તો ગઈકાલ સાજંથી તૈયાર થઈન ેસઘંરD રાખેલો છે : અમ ચાર ભાSું માટ, 

 ુધ સાથે ખાવા માટ. 
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ચા બની ગયા બાદ, ગેસનો #ટવ ક �ાયમસ ટાઢા પડD ગયા; તેમ કોલસાનો ¾લુો ટાઢો પડવાનો નથી. એને તો 

બધી રસોઈ બની જશે પછD જ આરામ મળવાનો છે. 

બાકD અહl પણ ચા તો એવી જ બનવાની છે. 

!ણ!ણ!ણ!ણ ચાચાચાચા .. 

એકએકએકએક માનીમાનીમાનીમાની બનાવેલીબનાવેલીબનાવેલીબનાવેલી, 

એકએકએકએક પ�નીએપ�નીએપ�નીએપ�નીએ બનાવેલીબનાવેલીબનાવેલીબનાવેલી 

અનેઅનેઅનેઅને..... 

એકએકએકએક �ત�ત�ત�ત મહનતનીમહનતનીમહનતનીમહનતની. 

સા¾ુંસા¾ુંસા¾ુંસા¾ુ ંકvુંકvુ ંકvુ ંકvુ?ં આજનીઆજનીઆજનીઆજની ચાચાચાચા વધારવધારવધારવધાર મીઠDમીઠDમીઠDમીઠD લાગેલાગેલાગેલાગે છેછેછેછે! 

મારDમારDમારDમારD બનાવેલીબનાવેલીબનાવેલીબનાવેલી છેછેછેછે, માટમાટમાટમાટ નહlનહlનહlનહl    - આજનીઆજનીઆજનીઆજની છેછેછેછે માટમાટમાટમાટ!  

vુ ંચાના Bયાલા પર ઢાકંલી Bલા#ટDકની ડDશ બા�ુએ .fંુુ o.ં એની પર ચાની વરાળ ઠરDને બાઝેલા ંપાણીના ં

બl ુઓમા ંમને બહનની xખમાથંી સરતા,ં મુાડો સહવાના કારણે નીકળેલા,ં અ�ઓુ દખાય છે. 

વરાળવરાળવરાળવરાળ    

ચા બનાવવાની શLુઆત છે. ઈલે�]Dક #ટવ પર તા� જ ધોયેલી, સપાટ તળDયાવાળD, તપેલી જLુરD પાણી 

ભરDને ચઢાવી છે. છDણે�ુ ંઆ ુ, XદDનાના ંપાન, અને ચા પણ ઉમેયા³ છે. અને �યા ંએક અ�ણી ધણધણાટD 

સભંળાય છે. તપેલી થરથરવા માડંD છે. બે !ણ વાર આમ થાય છે. વીચારતા ંસમ�ય છે ક, તપેલીના તળDયાને 

વળગીન ેચ8ટ�ુ ંપાણી #ટવની લાલચોળ ગરમીથી વરાળ બનીન ેબહાર જવાનો ર#તો શોધી રãુ ં છે. ઓછD 

જYયામા ંએ1ુ ંઅતી વીકસીત કદ ન સમાઈ શકતા,ં એ1ુ ંદબાણ વધી ગdુ ં છે; અને તે દબાણથી તપેલી �ચી 

નીચી થઈ �ય છે; અવાજની ધણધણાટD પણ પેદા થાય છે. 
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ચપટDક લોટ અને ચાગંÕંક પાણી લઈ, રોટલીના લોટનો �વુો બના�યો છે. એ મસળાય છે; ટDપાય છે; વણાય છે 

અને ધગધગતા તાપ પર શેકાય છે. એમા ંસમાયેલા પાણીની વરાળ એ જ �વુાનો Xલાવીને મસમોટો Xલકો 

બનાવી દ છે. 

કોલસાથી ચાલતી આગગાડDની પાણીની ટાકંDમા ંNરુાયે�ુ,ં સાવ શાતં અને નીLુપEવી જણાP ુ ંપાણી બોઈલરની 

આગમા ં ઉકળDન ે જબરદ#ત તાકાત ઉભી કર છે. આખીને આખી ગાડDને માઈલના માઈલો  ુર, ઢગલાબધં 

સામાન સાથે, ખ¨ચી જવા સhમ બની �ય છે. 

પાવર #ટશનના જળાશયમા1ં ુ,ં #થીર જણાP ુ ં પાણી હાઈ �ેશર બોઈલરના ધગધગતા તાપ ે તપી મોટા 

જનરટરને Åમુાવે છે અને આખાય શહરને �કાશમાન કર છે; કારખાનાઓંન ેધમધમતા કરD .કુ છે. 

વરસાદ વરસતા ંજમીનમા ંઉતર�ુ ંપાણી, �ડ ને �ડ ઉતરPુ ં�ય છે. જમીનની નીચે સઘંરાયેલા જળાશયોમા ં

ભેgુ ંથાય છે. એમા1ં ુ ંથોSુકં બv ુ�ડ ઉતરD ગરમા ગરમ ઝરા Lુપે બહાર આવ ેછે. આમાનંા અ.કુની તો વરાળ 

બની �ય છે અને ગીઝરના Lુપમા ંધગધગતી વરાળ બની બહાર આવી, પોતા1ુ ંરૌE #વLુપ �દશÏત કર છે. 

દરDયાકDનાર પડલી છDપ પર પાણીના ંટDપા ંઆરામ ફરમાવી ર£ા ંછે. એ ભાYયેજ નજર ચઢ છે. 
યુ�ના તાપે એ 

ટDપા ંવરાળ બનીન ેઆભન ેઅડ છે. વાદળમા ંસમાઈ  ુર  ુર , અતી  ુર, પવ�ત 
ધુી પહ8ચે છે. વીજળDના કડાકા 

સજÏ મસ મોટા ઝાડને સળગાવી શક છે; પાણીનો ધોધ બનીને પ�થરની શીલાને રતીમા ંરગદોળD નાખં ેછે. 

નાનકSુંનાનકSુંનાનકSુંનાનકSુ,ં અસહાયઅસહાયઅસહાયઅસહાય, ÁEુÁEુÁEુÁEુ પાણી1ુંપાણી1ુંપાણી1ુંપાણી1ુ ંએકએકએકએક ટDNુંટDNુંટDNુંટDNુ ં- કzુયંકzુયંકzુયંકzુયં કરવાકરવાકરવાકરવા અસમથ�અસમથ�અસમથ�અસમથ�. પણપણપણપણ તાપેતાપેતાપેતાપે તપાતાંતપાતાંતપાતાંતપાતા ંશ�તીમાનશ�તીમાનશ�તીમાનશ�તીમાન બનીબનીબનીબની �ય�ય�ય�ય છેછેછેછે. 

... 

આપણ ેસાવ નાના,ં સાવ સામાOય, સાવ તાકાતહDન માણસ. વી¸ની સમ#તીમા ંઆપHુ ંzુ ંગ�ુ?ં  પણ .. 

ધગધગતાધગધગતાધગધગતાધગધગતા ¾લુા¾લુા¾લુા¾લુા %વી%વી%વી%વી કકકક.. 

ધમધમતાધમધમતાધમધમતાધમધમતા હાઈહાઈહાઈહાઈ �ેશર�ેશર�ેશર�ેશર બોઈલરબોઈલરબોઈલરબોઈલર %વી%વી%વી%વી કકકક.. 

ધરતીનાધરતીનાધરતીનાધરતીના પડળમાંપડળમાંપડળમાંપડળમા ંઉકળતાઉકળતાઉકળતાઉકળતા લાવાલાવાલાવાલાવા %વી%વી%વી%વી કકકક.. 

ખવા�તીખવ�ખવા�તીખવ�ખવા�તીખવ�ખવા�તીખવ� અHુઅHુઅHુઅH ુબોwબબોwબબોwબબોwબ ખદબદતાખદબદતાખદબદતાખદબદતા હોયહોયહોયહોય તેવાતેવાતેવાતેવા 
યુ�
યુ�
યુ�
યુ� %વી%વી%વી%વી .. 
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આગમા ંતBત અને પ�વ બનીએ તો ? 

બધી ÁEુતા, બધી ûરતા, બધી  ુ~ટતા, બધી વામનતા, બધી fૃપણતા, બધી નીwનતા, બધી સfુંચીતતા, બધા 

Nવુ�^હો, બધી અસ�ય આધારDત માOયતાઓ, બધી sધ+§ાઓન ેભ#મી¦તુ કરD એક નવી તાકાત, એક નવી 

શ�તા, એક નવી જ દDશામા ં�યાણ ઉભા ંકરDએ તો? 

અને એકની તાકાત નહl, એકલ �યાણ નહl, એકાકD સકંKપ નહl પણ આપણા %વા કરોડોની એ તBતતા અને 

પ�વતા સાગમટD; એક જ, કKયાણકારD, દDશામા ંકાય�રત બન ેતો? 

�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૨૨૨૨    

ફરD પાછો !ણ મહDના બાદ vુ ંએ જ �hૃની પાસેથી પસાર થા� o.ં વસતં ઋPમુા ંકાપેલી વેલની યાદ આવી �ય 

છે. �ય�ન કરDને એ જ આ �hૃ છે ક કમ, તે યાદ કરવા કોશીશ કLંુ o.ં પણ યાદ કરવાની જLુર જ નથી. વેલનો 

જમીન તરફનો કપાયેલો છેડો ઉડDને xખ ેવળગ ેછે. આ જ એ �hૃ અને આ જ એ કપાયેલી વેલી. 

પણ આ zુ?ં વેલ તો સાવ 
કુાઈ ગઈ છે. સમ ખાવા બરાબર એક પણ પાદંSુ ંનજર ચઢPુ ંનથી. તેના 
કુાયેલા ં

પાદંડા ંપણ 
સુવાતા પવનમા ંફ×કાઈ અને ખ¨ચાઈ ગયા છે. મા! �ુના, .તૃ અ#તી�વની ચાડD ખાP ુ,ં 
કુાઈને ભઠં 

થઈ ગયે�ુ ંતે1ુ ંપાતÕં થડ જ માડં માડં ટકD રãુ ંછે. એણ ેઝાડના થડમા ંખોસલેા ં.ળુ પણ 
કુાઈને થડના રંગના 

બની ગયા ંછે. ¡યાથંી કાપી હતી, તે જYયાથી ઉપર બ ેએક Xટ 
ધુી તો એમા ંસડો પણ થઈ ગયો છે; �ણ ેક, 

ઉધાઈએ તેને ભરખી ખાધી ન હોય. 

અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

માનવ સમાજન ેકોરD ખાતી વીષવેલોન ેજો .ળુમાથંી  કાપી નાખંવામા ંઆવ ેતો તેમનો �ભાવ ખાળD અને ટાળD 

શકાય છે. 

અને zુ ં છે આ .ળુ? �ા ં છે એ? આપણ ે iયાનથી ચlતન કરDzુ ં તો એ #પ~ટ જણાશે ક  માનવ�વનના, 

માનવસમાજના  મોટા ંભાગના ં ુખો1ુ ં.ળુ માનવ #વભાવ, માનવ મન જ છે ને? 
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આથÏક  �~ટાચારની  જ વાત લો. લાચં Lુ¸ત, સગાવંાદ, �તીવાદ આ બધાનંા .ળુમા ંઆપણી #વાથ���ૃી જ છે 

ને? આપણ ે સમાજને, સરકારને, નેતાઓન ે આ માટ બદનામ કરDએ છDએ. પણ લાચં લેનાર છે, તેટલી જ 

વા#તવીકતા એ છે ક, લાચં આપનાર પણ છે જ. 

ધામÏક hે! ે�વત�માન સડાને સૌ વગોવ ે છે. પણ એને પોષનાર સામાOય માણસ જ છે. પરલોક 
ધુારવાની 

આશા, અને  ુખોથી .�ુતી મેળવવાની આપણી લાલસા  આ બધા તકસાઓુન ેઉ�ેજન આપતા ંબધં થઈ �ય 

તો? 

.ળુન ેવેલથી અથવા વેલન ે.ળુથી કાપીએ તો જ થડના રસકસ ¾સુાતા ંઅટક. 

આપણી #વાથ���ૃીન ેકોરાણે .કુDએ તો જ નીતીપરાયણ સમાજ1ુ ં�hૃ મહોર. 

હવેહવેહવેહવે રા�રા�રા�રા� થયોથયોથયોથયો PુંP ુંP ુ ંP ુ ંતોતોતોતો, .છુોને.છુોને.છુોને.છુોન ેતાવતાવતાવતાવ PુંP ુંP ુ ંP ુ ંદ%દ%દ%દ% 

સવારથનાસવારથનાસવારથનાસવારથના મહામહામહામહા આનદંઆનદંઆનદંઆનદંનોનોનોનો, માથેમાથેમાથેમાથે .ગુટ.ગુટ.ગુટ.ગુટ ધર%ધર%ધર%ધર%. 

--------------------------------- 

આ અવલોકનના .ળુમા ંછે - મનમા ંઆ2ોશ જOમાવતા, ભાઈ +ી. �વીણ +ીમાળDના.બ ેલેખો - 

dવુાdવુાdવુાdવુા રોજગારરોજગારરોજગારરોજગાર - 1 : dવુાdવુાdવુાdવુા રોજગારરોજગારરોજગારરોજગાર - 2 

આઆઆઆ લેખોમાથંીલેખોમાથંીલેખોમાથંીલેખોમાથંી તારણતારણતારણતારણ 

-જો તમારો આ�મા હા પાડતો હોયતો, તમ ેઆટ�ુ ંજLુરથી કરો . 

(૧૧૧૧)તમારાંતમારાંતમારાંતમારા ં બાળકોબાળકોબાળકોબાળકો નાંનાંનાંના ં પાછળનાંપાછળનાંપાછળનાંપાછળના ં ધોરણનાંધોરણનાંધોરણનાંધોરણના ં પડલાંપડલાંપડલાંપડલા ં �ૂનાં�ૂનાં�ૂનાં�ૂના ં N#ુતકોN#ુતકોN#ુતકોN#ુતકો, નોટનોટનોટનોટ bકુોbકુોbકુોbકુો, કંપાસકંપાસકંપાસકંપાસ, કલસ�કલસ�કલસ�કલસ�, દફતરદફતરદફતરદફતર િવગેરિવગેરિવગેરિવગેર 

#ટશનરD#ટશનરD#ટશનરD#ટશનરD દાનમાંદાનમાંદાનમાંદાનમા ંઆપીનેઆપીનેઆપીનેઆપીને… અથવાઅથવાઅથવાઅથવા આઆઆઆ કામકામકામકામ ����#ટ#ટ#ટ#ટ, સ#ંથાઓસ#ંથાઓસ#ંથાઓસ#ંથાઓ તથાતથાતથાતથા સેવાભાવીસેવાભાવીસેવાભાવીસેવાભાવી મડંળોમડંળોમડંળોમડંળો અથવાઅથવાઅથવાઅથવા તમારDતમારDતમારDતમારD સોસાયટDસોસાયટDસોસાયટDસોસાયટD કકકક 

ચાલીનાચાલીનાચાલીનાચાલીના dવુાનોdવુાનોdવુાનોdવુાનો ભેગાંભેગાંભેગાંભેગા ંમળDનેમળDનેમળDનેમળDને આઆઆઆ કામકામકામકામ કરDકરDકરDકરD શકશકશકશક. કકકકUછમાંUછમાંUછમાંUછમા ં“માનવમાનવમાનવમાનવ જયોતજયોતજયોતજયોત” નામેનામેનામેનામે એકએકએકએક સ#ંથાસ#ંથાસ#ંથાસ#ંથા જબરજ#તજબરજ#તજબરજ#તજબરજ#ત કામકામકામકામ કરકરકરકર 

છેછેછેછે. તેનેતેનેતેનેતેને પોતેપોતેપોતેપોતે આઆઆઆ વાતવાતવાતવાત અમલમાંઅમલમાંઅમલમાંઅમલમા ં.કુD.કુD.કુD.કુD }દધી}દધી}દધી}દધી છેછેછેછે. 

 

(૨૨૨૨)તમારDતમારDતમારDતમારD આ�ુબા�ુઆ�ુબા�ુઆ�ુબા�ુઆ�ુબા�ુ જોજોજોજો આવાઆવાઆવાઆવા બાળકોબાળકોબાળકોબાળકો જોવાજોવાજોવાજોવા મળેમળેમળેમળે તોતોતોતો તમારDતમારDતમારDતમારD બા�ુનીબા�ુનીબા�ુનીબા�ુની સરકારDસરકારDસરકારDસરકારD #fુલમાં#fુલમાં#fુલમાં#fુલમા ંભરતીભરતીભરતીભરતી કરાવોકરાવોકરાવોકરાવો. તેનાતેનાતેનાતેના 

માતામાતામાતામાતા-િપતાનેિપતાનેિપતાનેિપતાને મળDનેમળDનેમળDનેમળDને સમ�વોસમ�વોસમ�વોસમ�વો કકકક %%%% ખચ[ખચ[ખચ[ખચ[ થાયથાયથાયથાય તેતતેેત ેમાટમાટમાટમાટ અમેઅમેઅમેઅમે બેઠાબેઠાબેઠાબેઠા છDએછDએછDએછDએ. તેમનેતેમનેતેમનેતેમને મળતાંમળતાંમળતાંમળતા ંસસસસરકારDરકારDરકારDરકારD લાભોલાભોલાભોલાભો િવશેિવશેિવશેિવશ ે
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મા}હતીમા}હતીમા}હતીમા}હતી આપોઆપોઆપોઆપો. સરકારDસરકારDસરકારDસરકારD #fુલોમાં#fુલોમાં#fુલોમાં#fુલોમા ં�ાથિમક�ાથિમક�ાથિમક�ાથિમક િશhણિશhણિશhણિશhણ મફતમફતમફતમફત મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે. મા!મા!મા!મા! તમારતમારતમારતમાર તમારોતમારોતમારોતમારો }ક�મતી}ક�મતી}ક�મતી}ક�મતી સમયસમયસમયસમય આઆઆઆ માટમાટમાટમાટ 

આપવાનોઆપવાનોઆપવાનોઆપવાનો છેછેછેછે. 

(૩૩૩૩)કOયાઓકOયાઓકOયાઓકOયાઓ નેનનેેને સરકારDસરકારDસરકારDસરકારD #fુલોમાં#fુલોમાં#fુલોમાં#fુલોમા ંએડિમશનએડિમશનએડિમશનએડિમશન વખતેવખતેવખતેવખત ેતેમનાતેમનાતેમનાતેમના નામેનામેનામેનામે બોOડબોOડબોOડબોOડ/િવકાસપ!િવકાસપ!િવકાસપ!િવકાસપ! આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે છેછેછેછે. તમારતમારતમારતમાર 

મા!મા!મા!મા! આવાંઆવાંઆવાંઆવા ંબાળકોનાંબાળકોનાંબાળકોનાંબાળકોના ંમાતામાતામાતામાતા-િપતાઓનેિપતાઓનેિપતાઓનેિપતાઓન ેસમ�વવાસમ�વવાસમ�વવાસમ�વવા નાંનાંનાંના ંછેછેછેછે. xગળDxગળDxગળDxગળD ચl©ાયા1ુંચl©ાયા1ુંચl©ાયા1ુંચl©ાયા1ુ ંN¢ુયN¢ુયN¢ુયN¢ુય તમારતમારતમારતમાર લેવા1ુંલેવા1ુંલેવા1ુંલેવા1ુ ંછેછેછેછે. 

(૪૪૪૪)િવધાિવધાિવધાિવધા દાનદાનદાનદાન %�ું%�ું%�ું%�ુ ંકોઈકોઈકોઈકોઈ મહાદાનમહાદાનમહાદાનમહાદાન નથીનથીનથીનથી. તેતતેેતે નાનાંનાનાંનાનાંનાના ં¦લુકાં¦લુકાં¦લુકાં¦લુકા ંનાંનાંનાંના ંચહરામાંચહરામાંચહરામાંચહરામા ંતમારાતમારાતમારાતમારા બાળકનોબાળકનોબાળકનોબાળકનો ચહરોચહરોચહરોચહરો િનહાળોિનહાળોિનહાળોિનહાળો. એકવારએકવારએકવારએકવાર 

આઆઆઆ સેવા1ુંસેવા1ુંસેવા1ુંસેવા1ુ ંકાય�કાય�કાય�કાય� કરોકરોકરોકરો, તમારતમારતમારતમાર મ}ંદરમ}ંદરમ}ંદરમ}ંદર માંમાંમાંમા ંરહલાંરહલાંરહલાંરહલા ંભગવાનભગવાનભગવાનભગવાન નેનનેેને �યાં�યાં�યાં�યા ંપછDપછDપછDપછD મા¿ુંમા¿ુંમા¿ુંમા¿ુ ંટકવવાંટકવવાંટકવવાંટકવવા ંજવાનીજવાનીજવાનીજવાની જLુરજLુરજLુરજLુર કદાચકદાચકદાચકદાચ નહlનહlનહlનહl પડપડપડપડ!! 

અ1ભુવોઅ1ભુવોઅ1ભુવોઅ1ભુવો કકકક આઆઆઆ કાય�કાય�કાય�કાય� કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી તમારતમારતમારતમાર મનમનમનમન અનેઅનેઅનેઅને આ�માઆ�માઆ�માઆ�મા નેનનેેન ેકટલોકટલોકટલોકટલો સતંોષસતંોષસતંોષસતંોષ મળેમળેમળેમળે છેછેછેછે !! 

                            ]નોમાં]નોમાં]નોમાં]નોમા ંકકકક બસમાંબસમાંબસમાંબસમા,ં જયાંજયાંજયાંજયા-ંજયાંજયાંજયાંજયા ંમાનવમાનવમાનવમાનવ મહરામણમહરામણમહરામણમહરામણ એકઠોએકઠોએકઠોએકઠો થતોથતોથતોથતો હશેહશેહશેહશે �યાં�યાં�યાં�યા-ં�યાં�યાં�યાં�યા ંલોકોલોકોલોકોલોકો આઆઆઆ દશનીદશનીદશનીદશની અનેઅનેઅનેઅને સમાજનીસમાજનીસમાજનીસમાજની 

બvુબvુબvુબv ુ3ચ�તા3ચ�તા3ચ�તા3ચ�તા થતીથતીથતીથતી હોયહોયહોયહોય તેમતેમતેમતેમ હાલતહાલતહાલતહાલત પરપરપરપર મોટDમોટDમોટDમોટD-મોટDમોટDમોટDમોટD વાતોવાતોવાતોવાતો કરતાકરતાકરતાકરતા રહરહરહરહ છેછેછેછે, પરંP ુપરંP ુપરંP ુપરંP ુજયારજયારજયારજયાર વાતવાતવાતવાત આઆઆઆ પ}ર�#થતીનેપ}ર�#થતીનેપ}ર�#થતીનેપ}ર�#થતીને 
ધુારવા
ધુારવા
ધુારવા
ધુારવા 

મામામામાટટટટ પોતાનાથીપોતાનાથીપોતાનાથીપોતાનાથી અમલઅમલઅમલઅમલ કરDકરDકરDકરD શ|આતશ|આતશ|આતશ|આત કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની આવેઆવેઆવેઆવ ે�યાર�યાર�યાર�યાર ભાગેભાગેભાગેભાગ ેછેછેછેછે…મા!મા!મા!મા! વાતોવાતોવાતોવાતો કરકરકરકર કકકક ભાષણોભાષણોભાષણોભાષણો થીથીથીથી સમાજસમાજસમાજસમાજ કકકક દશદશદશદશ 

આગળઆગળઆગળઆગળ આવવાનોઆવવાનોઆવવાનોઆવવાનો નથીનથીનથીનથી આપણેઆપણેઆપણેઆપણે જજજજ આ�ુંઆ�ુંઆ�ુંઆ�ુ ંકંઈકકંઈકકંઈકકંઈક કરDનેકરDનેકરDનેકરDન ેતેમાંતેમાંતેમાંતેમા ંન8ધપા!ન8ધપા!ન8ધપા!ન8ધપા! ફાળોફાળોફાળોફાળો આપવાનોઆપવાનોઆપવાનોઆપવાનો છેછેછેછે.. 

�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૩૩૩૩    

બે દDવસ રહDને ફરD પાછા એ જ ઝાડ પાસેથી પસાર થવા1ુ ં થdુ.ં મનમા ં .#ુકાન હતી. કવા ં Lુપકડા ં બ ે

અવલોકનો આ ઝાડ અને એ ન~ટ થયેલી વેલીએ મને આBયા ંહતા?ં સમાજન ેકોરD ખાતી વીષવેલન ેજડ.ળુથી 

ઉખેડD નાખંવા1ુ ંક� ુ ં�ેરણાદાયી દશ�ન આ જYયાએથી મને સાપંડ¼ુ ંહPુ?ં 

મન �સá હPુ.ં 

અને �યા ંજ એ ઝાડથી અને ર#તાથી થોડ  ુર, ઝાડDઓમા ંબી�ુ ં એક ઝાડ નજર ચઢD ગdુ.ં  આમ તો તે પણ 

તોતlગકાય હPુ,ં Xલે�ુ ંઅને ફાલે�ુ ંહPુ.ં પણ આઠ દસ વેલા  એના થડને કસોકસ વlટળાયેલા હતા. કોઈ વેલો 

એક aચથી ઓછા �યાસનો ન હતો. એક બે તો ખા#સા બ ે aચ %ટલા �ડા હતા. છેક �ચ ે 
ધુી એમણે 

કસકસાવીને ઝાડને ફરતો ભરડો લીધો હતો. 

અરર! આ અજગર %વા વેલા શી રDતે કાNુ?ં એને કાપવા તો fુહાડD જોઈએ; અને બv ુતાકાત પણ. મારા %વા 

નીબ�ળ1ુ ંzુ ંગ�ુ ં– આન ેની.ુ�ળ શ¨ કરાય? 
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સમાજને  કોરD ખાતી વીષવેલો પણ આમ જ અજગરની %મ વકરD નથી ગઈ? એ સડો, એ વીfૃતી, એ �~ટાચાર, 

એ પાપાચાર, એ �તીવાદ, એ આતકંવાદ, એ હlસા, એ બીભ�સતા, એ બળDયાના બે ભાગની જમાના�ુની 

રસમો...એનો sત �ા,ં �ાર અને કોનાથી? 

यदायदायदायदा यदायदायदायदा ,ह,ह,ह,ह धम��यधम��यधम��यधम��य ?ला"नभ�व"त?ला"नभ�व"त?ला"नभ�व"त?ला"नभ�व"त मारतमारतमारतमारत 

अ@युAथानायअ@युAथानायअ@युAथानायअ@युAथानाय धम��यधम��यधम��यधम��य, तदाCमानंतदाCमानंतदाCमानंतदाCमानं सजृा#यहंसजृा#यहंसजृा#यहंसजृा#यहं ।।।। 

અરર! કટકટલા અવતારો આવીન ેગયા. પણ એમના ગયા પછD? બુ ંહમ1ુ ંહમ. પાછD એ જ વીષવેલો ફાKયા જ 

કરવાની- વધાર વીfૃત, વધાર શ�તીશાળD, વધાર રં�ડનારD વીષવેલો. 

મનમા ંનીવÙદ, નીવÙદ અને નીવÙદ; કાજળઘરેો #મશાન વૈરાYય ઉભરાઈ આ�યો.  આ જ છે �વનની નીયતી? 

સતત પીસાતા જ રહવા1ુ?ં સતત અસ�યનો,  ુ²નતાનો, પાપનો જ વીજય? કદD એ ઘડો હwમેશ માટ XટD નહl 

જવાનો? 

અને નીરાશાના ગતા�મા ંચાર તરફ નજર  ફરવા લાગી 

- અસહાય નજર 

- નીબ�ળતાથી લથડતી નજર. 

વનરા�ની લીલીછwમ મોહકતા ચોગમ �યાપેલી હતી. વીષવેલો ઘણી હતી; પણ એનાથી અનેક ગણો વધાર 

વી#Pતૃ ફલાવો તોતlગ �hૃોનો હતો. વન અને ઉપવન તો �hૃો થકD જ વીલસ ેછે ને? વેલીઓની વીસાત કટલી? 

એમ1ુ ંગ�ુ ં zુ?ં અને જમીન પર છવાયેલી હરDયાળD? એ ઘાસ તો સમ#ત �ાણીજગત1ુ ં  પાયા1ુ ંપોષણ નથી 

વાLુ? 

વીષવેલની તાકાતથી વધાર તાકાત આ �hૃોની, આ ઘાસની નથી? 

ભલ ેઆપણ ેવીષવેલોન ેકાપવા સમથ� નથી, પણ આપણી સીમીત 
~ૃટDમા ંહરDયાળD ફલાવતા ંકોણ આપણને 

રોકD શક છે? 
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sધાLંુ ભલેન ેચોગરદમ �યાપે�ુ ંરહ. આપHુ ંનાનકSુ ંકોડDdુ ં�ગટ�ુ ંરાખવાની મ� શ¨ ન માણીએ? 

sધકારsધકારsધકારsધકાર    

sધાLંુ હોય તો શી રDતે જોવાય?! શી રDત અવલોકન કરાય?! 

પણ sધકારમા ંવીચારD તો શકાય ને? 

�ત�તના ંsધારા.ં 

• સાજં ઢળD ગયા પછD1ુ ંમાડં ભળાય એટ�ુ ંઅજવાÕં. 

• Nનુમની ક અમાસની રાત1ુ ંsધાLંુ. 

• અમાસની રાતે ઘનઘોર વાદળ ઘરેાયા ંહોય �યાર1ુ ંકાÕં ડDબાગં sધાLંુ. 

• લાબંા બોગદામા1ં ુ ંક �ડD gફુામા1ં ુ ંકzુયં ન ભળાય એ�ુ ંsધાLંુ. 

• અર! કોઈ બારD વીનાના સાવ બધં ઓરડા1ુ ંsધાLંુ. 

• મહાસાગરને તળDયે તલાતલ પાતાળ(Abyss) મા ંસwNણુ� પણ ભી1ુ ંsધાLંુ. 

ગમ ેતે�ુ ંsધાLંુ હોય, એક કોડDdુ ંક ટોચ� �ગટ અને કમ સે કમ ચપટDક sધાLંુ તો ગાયબ થઈ જ �ય. અર! 

એબીસમા ંપણ #વય�ંકાશીત (ફો#ફોરસOટ) �વો પોતા1ુ ંઅ#તી�વ નીખારતા ંઆછા �કાશે ઝળહળતા હોય છે. ( 

એમની આëય�.Yુધ થઈ જવાય તેવી વાત ફરD કો’ક વાર) 

પણ .. 

sધાLંુ પોત ેકzુ ં1કુશાન કરD નથી શકPુ.ં તે કવળ sધકારની મહ�ા ગાઈ સતંોષ માને છે ! sધાLંુ હોય �યા ં

�કાશ ફલાવી શકાય છે. કદાચ આપણ ેએમ કહD શકDએ ક, sધાLંુ છે તો �કાશનો મહDમા છે. 

પણ વીચાર, વાણી, વીવેક, વીનયનો sધાપો પણ હોય છે. એ  ુર કરવો બv ુ.Fુકલ હોય છે. ઝળહળતા 
યુ� 

%વા કટકટલા પેગબંરો આ�યા; વીશી~ઠ �ય�તીઓ અવતરD. પણ એ sધાપો તો એમનો એમ જ. સાવ 

અવીચલીત. 
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અને આવા sધાપાએ કટકટલી ખાનાખરબી સર� છે? કટકટલી �યથાઓન ેજOમ આBયો છે? લોહDની નદDઓ 

વહવડાવી છે. આગ. �ુટંફાટ, અ�યાચાર, તાડંવ, વીનાશ, આગ, બળા�કાર, દાનવી લોભ, P~ૃણા અને #વાથ� .. આ 

બધા ંઆવા ંsધારાના ંજ ફરજદં છે ને? 

�કાશની ગેરહાજરD વાળા sધારાનંો ઈલાજ તો મીણબ�ી, કોડDdુ ંક ટોચ� છે. 

પણ આ વૈચારDક sધાપાનો ઈલાજ zુ?ં 

�ઘતાન ેજગાડD શકાય. પણ % �ગવા જ ન માગંતા હોય તેમને કોણ જગાડ? વીચારના sધારામા ંબીજો કશો 

વીચારય ન આવ ે- ન કોઈ અવલોકન .... 

#વીમીOગ Nલુમા ં�કાશ#વીમીOગ Nલુમા ં�કાશ#વીમીOગ Nલુમા ં�કાશ#વીમીOગ Nલુમા ં�કાશ    

ઘણા વખત પછD #વીમીOગ Nલુમા ંઅવલોકન #fુdુ³. આમ તો ઘણી વખત #વીમીOગ Nલુમા ં�� o.ં  પણ એની 

એ જ ઘટનાઓ અને એનો  એ જ માહોલ ( gજુરાતી શ`દ?) એટલે નવો કોઈ વીચાર ન આવ ેતે #વાભાવીક છે. 

પણ આ% મારા દDકરાની કોલોનીમા ંઆવેલા #વીમીOગ Nલુમા ંઅને તે પણ sધાLંુ થયા બાદ ગયો હતો. Nલુની 

sદર બ ેલાઈટો ચા� ુહતી અને આખો Nલુ �કાશથી ઝળાહંળા ંહતો. લાઈટની પાસે પીળો સફદ પડતો �કાશ 

 અને બી% બધે સરસ મ�નો આછા વાદળD રંગનો �કાશ -  પાણીના ંમો�ંન ેકારણે સતત  હાલતો રહતો �કાશ 

– �ણ ેક, �કાશની નદD. 

અને કોણ �ણ ે કમ મન ે âવુીય ��ૃ પર શીયાળામા ંઆકાશમા ં દખાતા ંઅરોરા યાદ આવી ગયા.ં એ નજર 

નીહાળવાની બv ુતમáા દDલમા ંછે. પણ આ% તો મને એ હાજરાહ�ુર #વીમીOગ Nલુમા ંદખવા મળD ગયા. 

બે જ લાઈટો અને ક� ુ ં¥દયગંમ EFય મો�ુદ થઈ ગdુ ંછે? 

અર ! મહાસાગરમા ંબv ુ�ડ, તલાતલ પાતાળમા ં( Abyss ) ક ¡યા ંનીસેવેમ sધકાર ચોગરદમ �યાપેલો હોય છે 

; �યા ંપણ એવા ં�વ વસ ે છે ક, % પોતાના શરDરમાથંી આછો �કાશ રલાવે છે. 
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અને �કાશ1ુ ંખLંુ .Kુય તો sધકારમા ંજ સમ�ય છે ને? ચાર બા�ુ કાજળકાળો ઘોર sધકાર �યાપેલો હોય �યા ં

એક નાનકSુ ંકોડDdુ ંક� ુ ંસોહામHુ ંલાગ ેછે? ઘોર sધકારથી ભરલી કવન�મા ં ( કદાચ આપણા  gજુરાતી શ`દો 

‘gફુા’ ક ‘ગ�ર’ એને માટ પયા�Bત નથી.) એક નાનકડD ટોચ�નો �કાશ કટલો બધો જLુરD બની જતો હોય છે? 

અને આપણા sત#તલના તીમીરમા ં°ાનનો �કાશ પથરાય �યાર? 

�ણકારો એમ કહ છે ક, sતરના ં�ડાણમા ંપથરાતો ઉ�સ મા¢યો હોય તે ગાઈ ઉઠ છે ... 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં, અજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં. 

ટળવળતીટળવળતીટળવળતીટળવળતી હોયહોયહોયહોય xખxખxખxખ, %ને%ને%ને%ને જોવાનેજોવાનેજોવાનેજોવાને 

એએએએ મlચેલીમlચેલીમlચેલીમlચેલી xખેયxખેયxખેયxખેય ભાÕંભાÕંભાÕંભાÕં. 

- માધવમાધવમાધવમાધવ રામા1જુરામા1જુરામા1જુરામા1જુ 

અરર! �વડા, Pુ ંકદD બધં xખના sધાપામા ંઝળહળતો એ �કાશ માણવા ટળવÖયો છે ખરો?  તન ેતો આ 

Nલુમા ં�કાશ દખાયો, ક અરોરા જોવા અને માણવા મÖdુ,ં એટલે ભયો ભયો! 

ક પછD આ અ°ાનીન ેમોટD �લડ લાઈટોથી દદDBયમાન પ�થરની .તુÏ નીહાળવા મળD એટલે સાhા�કાર થઈ 

ગયો! 

અ1fુુળ ર#તોઅ1fુુળ ર#તોઅ1fુુળ ર#તોઅ1fુુળ ર#તો    

શોટ�  કટ અને      લોOગ કટ  બે  લેખ …… 

બે અ1ભુવ પર આધારDત આ બ ેલેખ લ¹યા. એક સરસ �તીભાવ મÖયો ક, 

...... અ1fુુળ ર#તો લેવો. #થળ, સમય, સજંોગન ેઆધીન - %વી જLુર હોય તેવો ર#તો લેવો. 
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એકદમ �યવહારDક વાત. સીધા સટ ર#તે ચાલ�ુ.ં લાબંા ર#તે #વૈરવીહાર કરD ઠા.કુાનો +મ અને સમય ન 

બગાડવો. અને શોટ�  કટ1ુ ંજોખમ પણ ન લે�ુ.ં નો રD#ક ફ�ટર! 

સમય વતÙ સાવધાન. %વો વટ, તેવો વહવાર. % xગળDએ ઘી નીકળે, તે વાપરવી. આ જ તો �વનન ેસરળ 

રDતે �વવાની રDત. મiયમ માગ�. સફળ થવાની રDત. સામાOય અને સવ�માOય ર#તો. કોઈ વીવાદ વીનાની, 

ગળે શીરાની %મ ઉતરD �ય તેવી વાત. 

પણ ... 

• કzુકં ન�ુ ંકર�ુ ંહોય તો? 

• નવી કડD પાડવી હોય તો? 

• ન�ુ ંસશંોધન કર�ુ ંહોય તો? 

• પનામાની ક 
એુઝની નહર બનાવવી હોય તો? 

• ચOE અને મગંળ સર કરવા હોય તો? 

• અ�¢યા રાહ ચાલી, નવા �દશો શોધી કાઢવા હોય તો? 

• �વનન ેસરળ બનાવ ેતેવા શોટ�  કટ શોધવા હોય તો? 

• પવ�તના શીખર પર ચઢ�ુ ંહોય તો? 

• �ુની રસમો તોડD, નવી �થાઓ #થાપવી હોય તો? 

એ તો વીરલા1ુ ં કામ. બહા ુર બકંા1ુ ં કામ. પાગલ1ુ,ં નશામા ં મ#ત મ#તાના1ુ ં કામ. પથ �દશ�ક1ુ ં કામ. 

સામાOયતાને વીસારD પાડનાર1ુ ંકામ. 

અ1fુુળતા જ શોધનાર1ુ ં એ કામ નહl. �યવહારDક biુધી ધરાવનાર, ગાડરDયા �વાહમા ં ચાલનાર, વધાર 

પડતા vુશંીયાર જણ1ુ ંએ કામ નહl. 

ચા બનાવતાંચા બનાવતાંચા બનાવતાંચા બનાવતા ં   
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ચા બનાવવાનો સવારનો સમય એ માર માટ સૌથી વ ુ�ય#ત સમય હોય છે. બધા ચા  ુધ પીને, ના#તો કરDને 

ઓફDસ, શાળાએ વીદાય થાય ; તે બાદ મારો ઈOટરનેટ પીરDયડ શLુ થાય! પણ સવારના એ �ય#ત સમયમા ં

મને સૌથી વધાર અવલોકનો #Xયા³ છે. 

તે દDવસે ચા બનાવતા ંરોજની %મ, પાણીમા ંઆ ુ છDણીને ના¹ંdુ,ં ચાની ચમચીઓ માપ ભરDને નાખંી અન ે

ગરમ #ટવ પર ચમચા વડ મી+ણન ેબરાબર હલા�dુ.ં અને નજર એ મી+ણ પર કOEીત થઈ. કાળા બખ Eાવણમા ં

બધા ંકણો ચÐર ચÐર ÅમુરD લઈ ર£ા ંહતા.ં ધીમે ધીમે તેમનો વેગ ઓછો થયો અને છેવટ Eાવણ સાવ #થીર 

થઈ ગdુ.ં બે !ણ વાર હલા�dુ ંઅને દરક વખતે એ જ �2Dયા – ધીમી અને ધીમી થતી જતી ÅમુરDઓ અને sત ે

#થીરતા. 

ઉકળવાનો સમય થયો અને આÄુયં Eાવણ એક વીBલવમા ંપરDવતÏત થઈ ગdુ.ં #ટવ પરથી તૈયાર ચાની 

તપેલી બા�ુએ .કુD દDધી અને થોડDક વારમા ંઉભરોય શાતં પડD ગયો. 

આનાથી �ુ ં– જો ગતીમાન ચીજન ેઅટકાવનાર, ઘષ�ણ %�ુ ંકોઈ બળ ન હોય; તો તે ચીજ સતત ગતીમા ંજ 

ર£ા કર. તે કદD #થીર ન થઈ શક. તેની ગતી ધીમી પણ ન પડD શક. %મ ક, બરફ પર #કટDOગ ; 
યુ�, ચOE, 

N_ૃવી, ^હો, તારાઓ ; અHનુા કOEની આ�ુબા�ુ ઈલે�]ોન.... 

ય!ંશાÉનો પહલો નીયમ – Odટુનનો નીયમ, જડ�વનો નીયમ. 

....... અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

કોઈ પણ ચીજને ગતીમાન રાખવા માટ ચાલક બળની જLુર પડ છે. એ બળ હાજર હોય �યા ં
ધુી જ ગતી ચા� ુ

રહ છે. %�ુ ંએ  ુર થdુ ંક, તરત જ ગતી ધીમી પડD ગઈ. આ જ રDતે ગતીમા ંઆવેલ ચીજન ેઅટકાવવા પણ 

તાકાત જLુરD છે. 

કોઈ પરDવત�ન લાવવા માટ પણ તાકાત જોઈએ છે; પરD+મ જોઈએ છે. 

સતતસતતસતતસતત પરDવત�નપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�ન એએએએ 
~ૃટDનો
~ૃટDનો
~ૃટDનો
~ૃટDનો અફરઅફરઅફરઅફર  નીયમનીયમનીયમનીયમ છેછેછેછે. 

પરDવત�ન વીશે %ટ�ુ ંવીચારDએ ક લખીએ તે ઓo ંજ પડ. પણ….. 
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દરકદરકદરકદરક નાનામાંનાનામાંનાનામાંનાનામા ંના1ુંના1ુંના1ુંના1ુ ંપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�ન કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક બળબળબળબળ વીનાવીનાવીનાવીના આકારઆકારઆકારઆકાર લઈલઈલઈલઈ શકPુંશકP ુંશકP ુંશકP ુ ંનનનનથીથીથીથી. 

એ પણ 
~ૃટDનો અફર નીયમ છે. 

ખાલી વીચારો અને સકંKપ કયા�થી પરDવત�ન શ� બનPુ ંનથી. જમાના �ુની LુઢDઓ એમની �ત ેPટુD શકતી 

નથી – એમને ન~ટ કરવા અથાક �ય�ન કરવા પડ છે. 

અભીગમ બદલો તો આઝાદ બની શકાય છે, .�ુત થઈ શકાય છે. પણ એ માટ સતત �ય�નશીલ રહ� ુ ંપડ છે; 

સતત તપëયા� કરતા રહ� ુ ંપડ છે. 

મનોની^હ કરો તો, #થીત�° બની શકાય છે. 

પણ મનન ેવશ કર�ુ ંક નીવÏકાર કર�ુ ંકટ�ુ ંકઠણ છે; તે સૌ �ણ ેછે. 

 

 

ઘાઘાઘાઘા    

vુ ં ઉતાવળમા ં o.ં મને ગમતી ધારાવાહDક સીરDયલ ‘ આજકD sતરા’ થોડDક મીનીટો બાદ આવવાની છે. 

આવતીકાલ ેgLુુવાર છે – કચરો લઈ જનારા ખટારાને આવવાનો દDવસ. vુ ંઉતાવળમા,ં bટુ ક ચપંલ પહયા� 

વીના, અમદાવાદD હોલbટુમા(ં!) કચરાની બેગ અને રDસાયકલ કરવાની નકામી સામ^ીના બે ડ`બા ઘરની 

આગળ .કુDને પાછો આ�ુ ંo.ં  મકાનના દરવા� આગળ કોO2Dટ1ુ,ં માડં અડધો aચ �ચાઈ1ુ ંએક #ટપ છે. 

અને ધડાક દઈન ે મારા ડાબા પગનો sgઠુો એ #ટપ સાથે અથડાય છે. vુ ં વેદનામા ં કણસી ઉ�ંુ o.ં sgઠુો 

લોહD�હુાણ થઈ �ય છે. ઘરમા ંઆવી, ઘા સાફ કરD, તરત ઘા પર બેOડ-એઈડ  લગાવી દ� o.ં  બી� દDવસે 

વેદના તો ઓછD થાઈ �ય છે, પણ ઘા હ� Lુઝાયો નથી. પણ ફરD પાછD, ઘરમા ંજ એ ઘવાયેલા sgઠુા પર 

ઠોકર વાગી �ય છે. ફરD એ જ વેદના. 
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આમ બે !ણ વખત થાય છે. હવે vુ ંજરા વધાર સાવધ બ1ુ ં o,ં અને વાગેલા ઘા પર ઠોકર ન વાગે તેની 

સાવધાની રાÄુ ંo.ં પણ એ ઘા ઘણા દDવસ 
ધુી  ુ¹યા કર છે. 

... 

ઉપરો�ત ઘટનાને દસેક દDવસ વીતી �ય છે. ઘા હવે Lુઝાઈ ગયો છે, vુ ંનીયમીત બેOડ-એઈડ  બદલતો રvુ ંo.ં 

નવી ચામડD ધીર ધીર આવતી �ય છે. 

બી� દસ દDવસ વીતી ગયા છે. ઘા હવે બરાબર Lુઝાઈ ગયો છે. પણ વારંવાર વાગેલી ઠોકરના કારણે, sgઠુા 

પર કાયમી ચી�  sકDત થઈ ગdુ ંછે. 

--- 

�ત�તના ઘા. 

કોઈક તો સાવ નાના ઉઝરડા જ. એની ઉપર તો તરત Lુઝ આવી �ય. લોહD ગઠંાઈ �ય, તેની પોપડD વળે, 

બે!ણ દDવસમા ંઘટના ¦લુાઈ �ય અને એ1ુ ંનામોનીશાન ચામડD ઉપર બાકD ન રહ. 

ઉપર જણા�યા %વા, કોઈક તીä ઘા નાનકSુ ંચી� .કુતા �ય અને કાળ2મે એ પણ ન~ટ થઈ �ય. 

કોઈક સ²રD કરાવી હોય; લાબંો ચીરો કરવો પડÒો હોય; ડોકટર ટાકંા લીધા હોય અને નીયમીત jસlગ કdુ³ હોય - 

એ ઘા પણ Lુઝાઈ તો �ય; પણ એની યાદગીરD કાયમ રહD �ય. 

�ત�તના ઘા -  થાય �યાર..... 

• વેદના થાય 

• લોહD વહ 

• સણકા માર 

• રાતે �ઘ આવ ેતે માટ �ઘની ગોળD લેવી પડ 

• નીશાની રહD �ય 

• ક કાળ2મે એ વીદાય લે અને વીસરાઈ પણ �ય. 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

115  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

પણ કોઈક ઘા તો કદD ન Lુઝાય. એ તો  ુઝતા જ રહ. કોઈ કાપો ન પડÒો હોય; ટDNુયં લોહD વãુ ંન હોય. પણ 

એમા ંકોઈ પાટા પlડD કારગત ન નીવડ. કzુકં બને અને તે ઘાની યાદ પાછD આવી �ય. દDલ ડખંવા માડં. 

સારD ઘટનાઓ કરતા ંએની  ુખદ યાદ ચીરં�વ રહ. 

એમાથંી એક જ oટકારો .. ચીર વીદાય...ક બી� જOમમા ંનવા �વન ેએ ઘા સ#ંકાર Lુપે, વેર વાળવા,  જOમ�ત 

ભેટમા ંમળD �ય? 

�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી�hૃ અને વેલી, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૫૫૫૫    

ફરD પાછો પાક�મા.ં એના એ પાક�મા ંનીત નવા ર#તા થોડા જ મળે? એના એ જ �ુના ર#તેથી ચાલતો, એ જ �hૃ 

પાસેથી પસાર થયો. આગળ જઈને એક બાકંડા પર ¸ાસ ખાવા બેઠો. પણ એકની એક વાત ન�ુ ંzુ ંઅવલોકન 

આપ?ે મા! એટલો સતંોષ હતો ક, એ �hૃ અને એ વેલીનો મારD ઉપર અ1ુ̂ હ ક, મને !ણ !ણ અવલોકનો 

લખવાની  �ેરણા આપી. 

�યા ંએક ગોરા �iૃધ આવીન ેમારD બા�ુમા ંબેઠા. એ પણ મારD %મ ચાલીન ેથાકલા હતા અને પોરો ખાવા વેઠા 

હતા. #વાભાવીક રDતે આટલા ન�ક અને નવરાપુ ડોસલા હોવાના  નાતે અમે વાતે વળYયા. મારા મનમા ંતો 

એ �hૃ અને વેલી તરોતા� છવાયેલા ંજ હતા;ં એટલે અકકર ચÐરમાથંી મારD વાતમા ંએ આવી ગયા.ં 

મ¨ મારા ંઅવલોકનોની વાત કરD. એમન ેતો એ વાતમા ંબv ુરસ પડÒો, વીષવેલની મારD ઉપમા તો એમને બv ુજ 

ગમી ગઈ. 

તેઓ બોKયા,” ચાલ, મને એ �hૃ બતાવ.” 

બાકંડાથી ઘણી ન�ક એ ઝાડ હPુ.ં મ¨ તેમન ેએ બતા�dુ,ં એ ખડખડાટ હસી પડÒા, અને બોKયા, 

” તારD કKપના બv ુજોરદાર છે; પણ આ વેલ પરોપ�વી વેલ નથી. એણે તો મા! ઉપર ચઢવા આ ઝાડ પર 

આધાર લીધો છે. જો એના ંપાદંડા ંલીલા ંકચ છે. એ પોતા1ુ ં�લોરોફDલ પોતે જ બનાવે છે. જો વેલ પરોપ�વી 

હોય; તો તેની ડાળD અને પાદંડા ં સાવ પીળા ંહોય, એને બધો રસ કસ ઝાડમાથંી જ મળD રહ.” 
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અને એમણે તો આ બાબત1ુ ંએમ1ુ ંવન#પતીશાÉ1ુ ં°ાન મને પીરસવા માડં¼ ુ.ં 

એ °ાન આ�મસાત કરવા %ટલી મારD hમતા ક ��ૃી નથી. પણ મારા અ°ાન1ુ ંમન ેઠDક ઠDક ભાન થઈ ગdુ.ં 

અને નવા વીચારો ... 

કોઈ પણ ઘટના બને એને આપણ ેઆપણી રDતે જ .લુવવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. આપણી મનો#થીતી % 

�માણ ેહોય, તે �માણ ેજ આપણ ેવીચારતા હોઈએ છDએ. એને અતી2મીને સ�ય zુ ંછે, તે �ણ�ુ ંહોય તો પહલા ં

તો અભણ થ�ુ ંપડ! બધા વીચારવાdઓુન ેવીસારD દવા પડ. અને પછD કોઈ ત�વ° ક સદંભ�^થંનો આશરો લઈ 

ક gગુલ મહારાજને સહાર જઈ; નીરપેh અOવેષણ કર�ુ ંપડ. 

પણ આપણ ેતો? 

• તરત આપણા સીમીત °ાનના આધાર Oયાયાધીશ બની જવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. 

• આપણ ે% માનીએ તે જ સા¾ુ.ં 

• બી�ુ ંબુ ંઅસ�ય – નરદમ �ુઠાHુ.ં 

આ જ તો આપણા હોવાપણાની બાધંેલી, ન બદલાઈ શક તેવી, પ_થરની દDવાલ પર કોતરલી  રDત છે. ( Fixed 

way of being) 

હવે વેલીન ે કવળ વીષવેલ તરDક જોવાની મારD  ૃ~ટD બદલાઈ. %ન ેવીકાસ માટ આધારની જLુર છે, તેવા 

સમાજના નબળા વગ[ના �તીક તરDક પણ આપણ ેતેન ેનીહાળD શકDએ.  . 

અરર મનવા! �hૃ અને વેલી – પરોપ�વી,  #વા+યી ક આધારને માટ વલખા ંમારP ુ ંકોઈ �વન. 

એમ1ુ ં�વન એ સૌ એમની રDતે ��યે રાખે છે. સમાજમા ંસત, અસત; સબળ, નીબ�ળ ત�વો પરાNવુ�થી પેદા 

થતા જ રહ છે; પોતા1ુ ં�વનકાય� પોતાની રDતે Nણુ� કર છે અને ¦તુકાળમા ંવીલીન થઈ �ય છે. અને સસંાર તો 

આગળ વધતો જ રહ છે. 

�ગતી, અધોગતી, નવ સ²ન, વીનાશ, ઉ�2ાOતી ... આ બધા ંરોલર કો#ટરની %મ ઉપર તળે થયા ંજ કર છે. કોઈ 

પેગબંર, વીચારક, સમાજ 
ધુારક, ફDક
ફુ, રાજકતા� ક સેનાપતી આ 2મને આ.લુ રDતે ઉથાપી શ�ો નથી. 
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આમ કમ થાય છે? અથવા આનાથી   વધાર સારD રDત ક �યવ#થા કમ ન હોય? - એ બધા તક�ના, વાણી 

વીલાસના, અથ�હDન �લાપ નથી વાLુ? 

અને તરત અવળચSું મન બબડD ઉઠ¼ુ ં , “ તો આપણ ેzુ ં હાથ જોડDને બેસી રહ� ુ?ં #લમ ડોગને #લમમા ંજ 

સબડવા દવા? આપHુ ંસમાજ તરફ કોઈ ઉ�રદાયી�વ જ નહl? “ 

લો �યાર ... મારા મનની આ �યથા અને ¤ીધા1ુ ંzુ ંસમાધાન? તમે કહશો? 

રDવરવોક અને બધં બારDરDવરવોક અને બધં બારDરDવરવોક અને બધં બારDરDવરવોક અને બધં બારD    

ઓ#ટDનના સરસ મ�ના રDવરવોકના લોખડંના એક બાકંડા ઉપર vુ ંબેઠો o; અને મારD સામેની બધી ચહલ 

પહલ નીહાળD ર£ો o.ં 

સામે, નદDની પેલે પાર ડાઉન ટાઉનની ગગન¾ુબંી ઈમારતો ખડD  છે - કોઈક વીસ માળની, તો કો’ક ચાળDસ 

માળની, તો કો’ક પચાસ માળની. સૌથી �ચી ઈમારત પર #વાભાવીક રDતે બધાનંી નજર પડ; તેમ મારD નજર 

પણ ખ¨ચાય છે. એની આડD અને ઉભી, બધી  બારDઓ બધં છે - સાવ ની~2Dય અને કોઈ ચેતન વીનાની. vુ ંએ 

બારDઓની પેલે પાર zુ ંચાલી રãુ ં છે; તે જોઈ શકતો નથી. કદાચ �યા ંકોઈ આતરરા~]Dય કwપનીનો કરોડો 

ડોલરનો કારોબાર ચાલી ર£ો હશે. કો’ક માધંાતાની fુશાદં ચેwબરમા ંતે અતી વૈભવશાળD Äરુશીમા ંબેસી wહાલી 

ર£ો હશે ; અને તેની ઘણ ેનીચે આવેલા પરDસરમા ંસળવળતા ંમાનવ જPંઓુ જોઈ .છુમા ંમલકD ર£ો હશે. 

.... 

એની આગળ નદD વહD રહD છે. એના ંપાણી હ�રો વષ[થી આમ જ સતત  વહતા ંર£ા ંછે. એમા ં�ત �તની 

અને ભાત ભાતની હોડDઓ આવન �વન કરD રહD છે. 

નદDની મારD તરફ રDવરવોક છે. એની ઉપર �ત�તના ંઅને ભાતભાતના ંલોકો - NLુુષો, Éીઓ, બાળકો - 

ચાલી, દોડD ર£ા ં છે. કોઈક ધસમસતા સાઈકલ ચલાવીને જઈ ર£ા છે. કોઈકની સાથે �ત�તના અન ે

ભાતભાતના fુતરા પણ છે. 

... 
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લોખડંનો એ બાકડો સાવ નીજÏવ છે. એમા ંકોઈ જ ચહલપહલ નથી. એ તો એમનો એમ જ, સાવ જડ અવ#થામા ં

પડલો રહવાનો છે. એમા ં કોઈ પરDવત�નને અવકાશ નથી. હા! vુ ં મારD કKપના અને વી°ાનના થોડાક 

°ાનન ેસહાર, એના અH ુઅને પરમાHમુા સતત ચાલી રહલી ગતી  વીશે વીચારD શfંુ o.ં પણ બાકંડો એ �ણ ેછે 

ખરો? 

... 

મારD નજર હવે એ બાકંડાની બા�ુએ આવેલ ઝાડ પર પડ છે. એની ડાળDઓ મને શીતળ છાયા આપી રહD છે. 

એના ંપાદડા પવનમા ંફરફરD ર£ા ંછે. એના લીલા ંપાન તડકામા તપતા ં¸સી ર£ા ંછે; 	hુનો �વન રસ સતત 

બનાવી ર£ા ંછે. 
કુD ભઠં લાગતી એની ડાળDમા ં�ાકં નવાfુંર X�ંુ X�ંુ કરD ર£ો છે, થોડાક દDવસોમા એમાથંી 

fંુપળ Xટશે અને નવી ડાળDનો ક કદાચ એક Xલની કળDનો નવો નÐોર જOમ થશે. 

પણ એ ઝાડ જોઈ શકPુ ંનથી, સાભંળD શકPુ ંનથી, #પશÏ શકPુ ંનથી. એને કોઈ વીચાર પણ નથી આવતા. એ 

કશેય એક ત
 ુપણ  ખસી શકPુ ંનથી. એની ચેતના બાકડાના લોખડંની ચેતનાથી થોડક આગળ આવીન ેઅટકD 

ગયેલી છે. 

... 

�યા ંગળે માલીકના પટાથી બધંાયેલો એક fુતરો દોડતો દોડતો અને મ8માથંી �ભ બહાર લબડાવતો આવી 

પહ8ચે છે. #વભાવવશ, કશીક મનગમતી ચીજને 
ુઘંતો, 
ુઘંતો અને આમતેમ આથડતો, તે મારા  પગન ેપણ 


ુઘંી લે છે. પણ માલીકના ઈશારાથી મન ેઅવગણીન ેવીદાય લે છે. 

fુતરાની ચેતના ઝાડની ચેતના કરતા ંઘણી જટDલ છે. તે જોઈ શક છે; સાભંળD શક છે; 
ુઘંી શક છે; ચાખી શક છે. 

કરડD અને ભસી શક છે. તે ચાલી, દોડD, fુદD પણ શક છે. 

પણ તેની વીચાર શ�તી સીમીત છે. 

.. 

આ બુ ંનીહાળતો vુ ં fુતરા કરતા ંઘHુ ંવધાર કરD શfંુ તેમ o.ં મારD પાસ ેમાણસન ેમળેલી મહાન દોલત – 

માનવ મન છે. 
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vુ ંધાLંુ તો એ બાકંડાને તોડD ફોડD, ગરમ કરD તેના N�ુ�ઓના અવનવા ઘાટ ઘડD શfંુ o;ં તેને ભøીમા ંઓગાળD, 

તેના રસને બીબામા ંઢાળD 
ુદંર .તુÏ બનાવી શfંુ o.ં 

vુ ંએ ઝાડને fુહાડD વડ કાપી, તેના લાકડામાથંી આગ પેદા કરD શfંુ o.ં અથવા એના બીજ બી% વાવી, એવા ં

અનેક ઝાડ ઘણ ે ુર, નવા જ કોઈ બગીચામા ંઉગાડD શfંુ o.ં 

vુ ંતે fુતરાને અથવા એના %વા બી� અનેક fુતરા ક બી� �ાણીઓન ેપાળD, મારો માલીકD ભાવ સતંોષી શfંુ o.ં 

મારD ચેતના fુતરાની ચેતના કરતા ંઅનેક ગણી ચઢDયાતી છે ; તેવો ગવ� મારા મનમા ંઆકાર લેવા માડં છે. 

... 

પણ .. 

એમ ન હોય ક, મારાથી અનેક ગHુ ંચઢDયાP ુ ંકોઈક હોવાપHુ ંએવી અ�તીમ ચેતના ધરાવPુ ંહોય; %ના થકD 

એને કોઈ દખીતા રંગ, Lુપ, આકાર ક હોવાપણાનંી જLુર જ ન હોય? %ને માનવ મનની ક અ#તી�વ અથવા 

અન#તી�વની મયા�દાઓ નડતી ન હોય? % આ બધાયંની wહાયંલી પા અHએુ અHમુા ં�યાપીને રહ�ુ ંહોય? % આ 

બધાયંન ેહાલતા,ં ચાલતા,ં ¸સતા;ં કારણસર ક વીના કારણ, ધસમસતા ંઅને �ગટ અ#તી�વ વાળા ંકરD દP ુ ં

હોય? 

- પચાસ માળ �ચ ેઆવેલી બધં બારDની પેલ ેપાર બેઠલા, પણ મારD xખ ેન દખાતા માધંાતાની %મ? 

લuમણરખાલuમણરખાલuમણરખાલuમણરખા    

પહરવાના ંકપડા ંવેચતા, એક Lુઆબદાર #ટોરના �વેશ¤ારને અડDને .કુલા બાકંડા પર vુ ંબેઠો o.ં મારાથી સહજ 

 ુર ર#તો છે; અને તેની સામેની બા�ુ પાકïગ લોટ છે. #ટોરને તોતlગ કદના  બે �વેશ¤ાર છે. 

એ બેની વUચ ે ર#તા પર સફદ રંગના, !ાસંા પાટા ચીતરલા છે. એની ઉપર પગપાળા ચાલનાર જણ બીન 

રોકટોક, બીOધા#ત ચાલી શક છે. ર#તાની બá ેબા�ુની પાળDઓ (કબ�) લાલ રંગથી રંગાયેલી છે. �યા ંકોઈન ે

પાકïગ કરવાની oટ નથી. �યા ંમા! સામા�ક  
રુhા માટના વાહનો જ પાક�  કરવાની oટ છે; %વાકં, લાયબબંો, 

પોલીસકાર ક એw`dલુOસ વાન. 
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પાકæOગ લોટમા ંથોડા થોડા sતર સફદ રંગના પાટા ચીતરલા છે.  વાહનો 
ગુઠDત રDતે પાક�  કરવામા ંઆવ ેતે 

માટ1ુ ંએમા ંઆયોજન છે. કોઈક આવા #લોટ પર હOડDકપ  માટ1ુ ંચી� આલખેે�ુ ંછે. એ જYયા થોડDક પહોળD છે - 

અપગં વાહનચાલકોની સવલત માટ. એમને ગાડD પાક�  કરD, બહાર નીકળતા ં 
વુીધા  રહ, તેવા zભુ હPથુી એ 

નીમા�યેલા છે. 

બહાર  ુર .Äુય્ ર#તા પર �ત�તના સફદ ક પીળા; આખી, Pટુક, ક બેવડD લીટDઓવાળા પાટાઓ ચીતરલા 

જોવા મળે છે. ર#તા પરનો ]ાફDક શી#તબiધ રDતે દોડતો રહ; એ માટ એ પાટાઓ માટના ંનીયમો નÐD કરલા છે. 

બધી લuમણરખાઓ.. 

�ત�તની અને ભાતભાતની, આનુીક લuમણરખાઓ. દરક માટના નીયમો અલગ અલગ. પણ એ રાખવા 

પાછળ સરંhણની, શી#તની, fુશળ સચંાલનની ભાવના  સામાOય. 

એમની મયા�દા �ળવવી પડ. એ1ુ ંઉKલઘંન થાય તો ભયજનક પરD#થીતી ઉભી થઈ શક. �નહાની થઈ શક. 

માલ મીKકતન ે1કુશાન થઈ  શક. 

અ.કુ લuમણરખાઓ ભૌતીક રDતે દોરલી  નથી હોતી. એમને માટની  સભાનતા વૈચારDક રDતે કળવવી પડ છે. 

તે વધાર N¹ુત, માનસીક શી#ત માગંી લેતી હોય છે. 

જમાના�ુની લuમણ રખાઓ. રામચOE�ના જમાનાથી ચાલી આવતી 
રુhા માટની �ણાલીકાઓ. 

લuમણરખાનો અનાદર, ઉKલઘંન ... અને ઝÕwબી રહલા ભયન ે!ાટકવા માટ આમ!ંણ. 

------------- 

એ તો સા¾ુ ંપણ.. 

% સાહસીક છે, સાગરખેSુ છે,  ુગ�મ �દશોનો �વાસી છે; % વૈ°ાનીક, સશંોધક ક સ�યશોધક છે; % નવી કડD 

પાડનાર છે; % dગુપરDવત�ક છે... 

તેને આ લuમણરખાઓ નડતી નથી- એ તો એને માટ એક પડકાર છે. 
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તે પોતાની લuમણરખાઓ નÐD કરવા અને તેનો આદર કરવા પોતે જ સhમ છે. 

 

 

 

 

બvLુુપી Fયામ�સાદબvLુુપી Fયામ�સાદબvLુુપી Fયામ�સાદબvLુુપી Fયામ�સાદ    

 

Fયામ�સાદનો રંગ વૈભવ 

vુ ંવન#પતીશાÉી નથી. તે વી°ાન1ુ ંમન ેકzુયં °ાન નથી. 

પણ નવેwબરની આ 19 તારDખે, ¡યાર ઠંડDમા ંથરથરતા મોટા ંભાગના ં�hૃો અને છોડ પાદંડા ંવીખેરD દ છે �યાર; 

 ુરથી કાળાશ પડતો દખાતો, એક છોડ મારD નજર ચડÒો. 

એ1ુ ંનામ મ¨ આBdુ ંબvLુુપી 'FયામFયામFયામFયામ �સાદ�સાદ�સાદ�સાદ' 
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કારણક,  ુરથી કાળા જણાતા એ છોડના પાદંડાનંો રંગ વૈભવ .Yુધ કરD દ તેવો લાYયો. ઉપર દખાય છે; તેવા ં

�ત�તના રંગોમા ંએણે પોતાના ંપાદંડા ં સ�વલેા ંહતા.ં અને નાના ંઅમથા,ં gલુાબી રંગના Xલ પણ. 

કમ કવો લાYયો - બvLુુપી Fયામ�સાદનો રંગ વૈભવ? 

------------------------------------------ 

આઆઆઆ અવલોકનનોઅવલોકનનોઅવલોકનનોઅવલોકનનો સારસારસારસાર વાચકવાચકવાચકવાચક પરપરપરપર છોSુંછોSુંછોSુંછોSુ ંoંoંoંo ં!! 

 

 

પાનખર પાનખર પાનખર પાનખર ––––    3333    

અમે અરકનસાસના જગંલોની વUચેથી પસાર થઈ ર£ા છDએ. નેચર #ટટ તરDક ઓળખાતા આ રા¡યની 

પવ�તાળ ¦મુી1ુ ંસ
દય� ઉડDને xખ ેવળગ ેતે�ુ ંછે. પણ અમે તો ખાસ અહlનો ફોલ માણવા આ�યા છDએ. ફોલ 

એટલે ધોધ નહl; પણ પાનખર માટનો અમેરDકન શ`દ. 

વધી રહલી ઠંડDની સાથે, ખરતા ંપહલા ંપાદંડા ંએમનો રંગ બદલી ર£ા ંછે. આછો, મiયમ ક ઘરેો પીળો; એમજ 

કસરD, લાલ અને કDરમ�. અને હ� રંગ ન બદલાયા, ક ન બદલાવાના હોય તેવા પાદંડાઓના લીલા રંગો પણ 

ખરા જ. �fૃતીએ ઠરDને ઠlકLંુ થઈ જતા ં પહલા ં રંગબરંેગી વાઘા સ¡યા છે. આ રંગવૈભવ માણવા,  ુર  ુર 

દhીણના રા¡યોમાથંી અમારા %વા �વાસીઓ ઉમટD પડ છે. 

અમે થોડાક મોડા જLુર છDએ. ઓ�ટોબરમા ંઆ�યા હોત તો Nરુો Kહાવો માણી શ�ા હોત. અથવા વધાર ઉ�રમા ં

ગયા હોત તો પાનખરનો Nરુો સાજ સ�વેલો નીહાળવા મÖયો હોત. પણ અહl1ુ ંચી! પણ અમને મ!ં.Yુધ કરD 

નાખંે તે�ુ ંઆકષ�ક છે. Xલgલુાબી, Äશુ1મુા ઠંડD આ રંગવૈભવન ેવધાર આહલાદક બનાવે છે. 

પણ રંગીન પાદંડા ં� ુગંાર1ુ ંનહl પણ શોક1ુ ંગીત ગાય છે. એ મરણના વૈભવન,ે .�ૃdનુી ગરDમાને ઉ�ગર કર 

છે. 

અને અવલોકન �ેમી મન વીચાર ચઢD �ય છે - 
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બધા ંમરણ આટલા ંઉKલાસ�ેરક હોય તો? 

હમણા ંજ એક સબંધંીના દાદાના  અવસાનના સમાચાર �ણવા મÖયા. 87 વષ�ની ઉwમર, બનાવટD નહl પણ 

fુદરતી દાતંથી જwયા બાદ, સવાર ઉપર ઉપરથી વાચેલા  છાપા1ં ુ ં વીગત ેઅiયયન કરDને વામfુhી માટ 
તુા 

હતા; તે ઉઠÒા જ નહl.  મોટા �વાસે ઉપડD ગયા. વારસોને કોઈ ધામÏક વીધી નહl કરવાની અને મરણ  બાદ, 

દહદાન કરવાની 
ચુના તો �ારનીય આપી રાખેલી હતી. 

ગરDમા સભર વીદાય. 

પાનખરનો રંગવૈભવ ... 

મરણનો  ઉ�સ ... 

પ�ાનંી ચાલપ�ાનંી ચાલપ�ાનંી ચાલપ�ાનંી ચાલ    

પ�ાનંી ચાલ અને ' ગ©
રુ' ઉપર?   મારD ક તમારD ¦લુ? 

ના.  ઈમેલ ¤ારા એક સદશો મÖયો. આëય�થી ચ8કD જઈએ તેવો. 

 

એક પ� ુ ંધારો 

આ છ પ�ામાથંી એક પ� ુ ંધારો . 
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ધારD લીુ ં? 

લો એને gમુ કરD દ� o.ં . 

 

લો ! તમાLંુ પ� ુ ંતો ગdુ ંને? 

છે ને મહાન? ગમ ેતેટલી વાર અને ગમે તે પPુ ંઅને કોઈ પણ �ય�તી ન હોય; પ� ુ ંgમુ કરD જ દ�.vડુDની 

પાસેથી ગયા જOમમા ંશી¹યો હતો! અને ક.લાલ. મારા �લાસ ભરતા હતા ! 

ડlગ માLંુ o ંને? હા! ડlગ જ માLંુ o.ં 

કારણક,  આમા ંકોઈ � ુ છે જ નહl. નકરD બનાવટ છે - ચાલાક છેતરપlડD. 

વાત �ણ ેએમ છે ક, iયાનથી જોશો તો, પહલી જોડમાનંા છ માથંી એક પણ પ� ુ ંનીચનેી જોડમા ંહાજર નથી. એ 

પાચંેય પ�ા ં�ુદા ંછે! પણ એ એવી ચાલાકDથી વીણી વીણીને અહl .�ુા છે ક, તમને અíલ ઓKયા છ %વા ંજ 

લાગ ે! 

કમ બરાબર બનાવી દDધા ને? 

-------------- 
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તમે કહશો ક, શીષ�કમા ંઅવલોકન ઉમdેુ³ છે; એ1ુ ંzુ ંકારણ? 

તો એ સમ� લો ક, મોટ ભાગ ેઆપણ ે આપણી પોતાની રDતે જ, એકપhી રDતે વીચારવા જ ટવાયેલા 

છDએ.આપણ ેમા! આપHુ ંપ� ુ ંજ જોઈએ છDએ! સમ^તયા અવલોકન કરવા આપણ ેટવાયેલા નથી. 

2Dયા 2Dયા 2Dયા 2Dયા ––––    �તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા    

!ણ દDવસથી વરસાદ ‘અઠઅઠઅઠઅઠ દવારકાદવારકાદવારકાદવારકા’ કરDને બરાબર �મી પડÒો છે. જવા1ુ ંનામ જ નથી લેતો. સામાOય રDતે vુ ં

આવા દDવસોમા ંઘરની બહાર નીકળતો નથી. પણ તે દDવસે મારા દDકરાના ઘરે ખાસ અગ�યના કામે જ�ુ ંપડ¼ુ;ં 

અને તે પણ – વરસતા વરસાદમા.ં  આમ તો અમેરDકાના ર#તાઓની #ટોમ� વોટર jનેજ સી#ટમ ઘણી સારD હોય 

છે. વરસાદ બધં થાય એની દસેક મીનીટમા ં�ાયં પાણી ભરાયા ંન હોય. પણ .શુળધાર વરસતા વરસાદમા ં

�ાકં તો પાણી ભરાય જ  ને? 

મારD કાર હાઈવે 820 ઉપર કલાકના 55 માઈલની ઝડપે જઈ રહD હતી. કોરો દDવસ હોય તો તો કલાક 65 

માઈલની  ઝડપ જ હોત. પણ વરસાદના કારણે સાવચતેી માટ vુ ંથોડો ધીમો હતો. કાર એક �લાય ઓવર 

પાસેથી પસાર થઈ. સાLંુ એ�ુ ંપાણી ભરાયે�ુ ંહPુ.ં આખી લેન પર !ણ ચાર aચ પાણી હPુ.ં પાણીનો મોટો શાવર 

�લાય ઓવરના કોલમ પર અને આ�ુબા�ુ ફ×કાયો: �ણ ેક, મોટો પwપ ચલા�યો ન હોય? બારDઓ બધં હોવા 

છતા ંસારો એવો છ`બાક અવાજ પણ સભંળાયો. 

પણ સાથે સાથે કારને પણ જબરદ#ત થડાકો લાYયો. કાર થોડDક �ચી અને વાકંD ¾કુD થઈ ગઈ. મહા�ય�ને, 

#ટDયરlગ1ુ ં નીયમન કરDને કારને લેનની બહાર જતા ંરોકD. 

... 

અમે કરમ રમી ર£ા છDએ. મારD બે fંુકરDઓ મારD લાઈનની sદર છે. પણ vુ ંનીયમ �માણ ેતેમને સીધી કાઢD 

શકતો નથી. સામેની દDવાલ પર #]ાઈકર અફળાવી,  તેની વળતી ગતીમા ંજ એ fંુકરD પર નીશાન અજમાવી 

શકાય છે. #]ાઈકર % દDશામાથંી  દDવાલ સાથ ેઅફળાયો હોય, તેની વીLુiધ દDશામા ંએટલા જ વેગથી પાછો 

ફ×કાય છે. દDવાલ સાથે  અથડાય �યાર, ખàાક અવાજ પણ થાય છે. 

... 
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મારD દDકરાના દDકરાને vુ ંદDવાલ તરફ બોલ ફ×કDને કચ કરવાની રમત શીખવાડD ર£ો o.ં બોલ અફળાઈને પાછો 

આવ ેછે. જો સીધો ના¹ંયો હોય તો, મારા હાથમા ંજ આવીને ઉભો રહ છે. પણ સહજ !ાસંો હોય તો વીLુiધ દDશામા ં

ગતી કરD, મારાથી  ુર જતો રહ છે, એને પકડવા માર ખસ�ુ ંપડ છે. દDવાલ સાથે  અથડાય �યાર, ધ`બ %વો 

અવાજ પણ થાય છે. 

2Dયા2Dયા2Dયા2Dયા અનેઅનેઅનેઅને �તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા – OdટુનનોOdટુનનોOdટુનનોOdટુનનો !ીજો!ીજો!ીજો!ીજો નીયમનીયમનીયમનીયમ. 

અને મન વીચાર કરવા  લાગ ેછે.. 

માનવ મન પણ સતત �તી2Dયા કરવા ટવાયે�ુ ંછે. કાઈંક બન ેક તરત જ તે વીચારવા લાગ ેછે; .Kુયાકંન કર 

છે; અને તેન ેઆ1ષુગંીક નીણ�યો લે છે. કદDક એ નીણ�યો અમલમા ંપણ .કુ છે. સામેની �ય�તી ક સ.હુ પણ 

એમજ કરવા ટવાયેલા ંછે. અને આમ સામસામે 2Dયા- �તી2Dયાની  વણઝાર ચા� ુથઈ �ય છે. અને દરક વખત ે

ઘ8ઘાટ તો ખરો જ! કદDક આ �2Dયાની � ુખંલા ( chain reaction) પણ જOમ ધારણ કર છે. 

.... અને વાત1ુ ંવતેસર 

• અપરDવત�નશીલ Nવુ�^હો, ગેરસમ�ુતીઓ, વીવાદ અને વીસવંાદ 

• આયખા ભરના સબંધંોમા ંતીરાડ:  અબોલા અને વીUછેદ 

• diુધ, સઘંષ�, વીનાશ, તબાહD 

• અનાથો, x
,ુ લોહDની નદDઓ. 

માનવ સબંધંોમા ંOdટુનના !ી� નીયમને ખોટો ઠરાવે તેવો કોઈ આઈન#ટાઈન WાOડ 
ધુારક �ગટ તો ક� ુ ં? 

નહl વાLુ? 

એમ ન બને ક,  આપણા મયા�દDત hે!મા ં આપણ ે જ આપણા આઈન#ટાઈન બની શકDએ? �તી2Dયા 

કરવામાથંી  આપણા મનન ેરોકDએ? કોઈ Nવુ�^હો, પાયાવીહDન માOયતાઓ ઉભા થવા ન દઈએ? 

માળો માળો માળો માળો ––––    !ણ #નેપશોટ!ણ #નેપશોટ!ણ #નેપશોટ!ણ #નેપશોટ    
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સમીર સોળ વરસનો તરવરતો dવુાન છે. મી!ો સાથે તે નદDકDનારાના �hૃોથી ભરNરુ, ^ાwય વી#તારની 

.લુાકાતે નીકÖયો છે. બધા1ુ ંiયાન એક ઠકાણે બે !ણ ઝાડ પર ચાલી રહલી ચહલ પહલ પર �ય છે. 
ગુરD1ુ ં

એક ìડં સતત ���ૃીમા ં �ય#ત છે. એમાનંા નાનકડા ં નર પખંીઓ �ાયં �ાયંથી એમની ટ¾કુડD ચાચંમા ં

તણખલા ંપકડDને, ઉડતા ંઉડતા ંઆવ ેછે; અડધા બનેલા, લટકતા, ઘાટDલા માળામા ંપરોવે છે; બરાબર gુથં ેછે 

અને પાછા ંઉડD �ય છે. દરક 
ગુરDનો એક અલાયદો માળો છે. એને બરાબર ખબર છે ક, પોતા1ુ ંસ²ન કdુ ંછે! 

એને +ે~ઠ બનાવવાની એને સતત ચlતા છે. એનો માળો પસદં કરD, કોઈ ઘરવાળD એમા ંવસવા તૈયાર થાય – 

બસ એ જ એક લuય છે. વસાહતના નીમા�ણનો આ મહાન �ો%�ટ ચાલી ર£ો છે. ખાવાની એમને પડD જ ન હોય 

તેમ જણાય છે. કદાચ બટfંુક ચણી લેતા ંહશે. પણ માળો Nરુો કરવાની બધાનં ેઉતાવળ છે. 

માદા 
ગુરDઓ મ#તીથી, કzુ ંકયા� વીના એક માળા પરથી બી� માળા પર મહાલે છે – શોપlગની પસદંગીનો 

Kહાવો માણે છે! પસદંગી �માણે એ તૈયાર થશ ેપછD, એ1ુ ંકામ શLુ થશે - સવંનન, �
તુી,  નવ�ત aડાઓને 

સેવવા1ુ ંઅને સેવાયા પછD જOમેલા ંબUચાનંો ઉછેર. 

dવુાનીના �બરા પર પગ માડંD રહલો સમીર મનમા ંસપના ંસેવ ેછે. એક દD’ એ પણ એનો માળો બનાવશે. એની 

માzકુા એમા ંરહવા આવશ ેઅને 
ગુરDના સસંારની %મ એની વાડD પણ લીલી થશે. 

..... 

ભણીગણીન ેસમીર પરદશ પહ8ચી ગયો છે. કમાતો,  ધમાતો થયો છે. ભૈરવી નામની એની મનમાની માzકુા 

એની �વનસાથી બની છે. પણ બá ેહ�ુ પોતાનો માળો બનાવી શક તેટલા ંસ.iૃધ નથી. 
ગુરDની %મ એકલો 

નર જ માળો બનાવવાની મહનત કર; એ એમના �વનમા ંશ� નથી. સમીર અને ભૈરવીએ એક �લેટ ભાડ 

રા¹યો છે. એમા ંબ ે જ જણનો એમનો નાનકડો સસંાર કDKલોલ કરD ર£ો છે. 
ગુરDની %મ તરત !ી�ુ ં�હાલસોdુ ં

બU¾ુ ંઉમેરાય એમ બáેને બv ુઓરતા છે. પણ ધીરજ ધયા� વીના કોઈ આરો નથી. સખત પરD+મ અને સઘંષ� 

વUચ ેએમના ં�ાણથી પણ Bયારા,ં મ�યારા ંબે સપના ંનlદરની ચાદર ઓઢDન ે
તુેલા ંછે. 

.... 

સાત વરસની તપ#યા બાદ સમીર અને ભૈરવી1ુ ંએ સપના1ુ ંઘર સાકાર બOdુ ંછે. ભલ ેએ ન�ુ ંનÐોર નથી. પણ 

એમનો  પોતાનો માળો હવે હાથ લાYયો છે. !ી�ુ ંમહમાન તો !ણ વરસથી આગમન કરD ¾îુુ ંછે. અનેરDને તો 

માળો ભાડાનો હોય ક પોતાનો, માની �હાલસોયી ગોદ બv ુ વહાલી છે. બાપના ખભા પર ચઢD કDલકારDઓ 

કરવાનો આનદં અનેરો છે. 
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અને સમીર હવે નવી �યથાઓમા ંસલવાણો છે. એક નવો �ો%�ટ હાથમા ંલેવો જ પડ તેમ છે. દDવાલનો રંગ 

બરાબર નથી. રસોડામા ં�કાશ  અNરુતો છે. બેક યાડ�ના પેટDયોની છત કાળD ભઠં છે. એને રંગવાની છે. ઈલે�]Dક 

#ટવ ના ચાલે; ગેસનો લાવવો છે. કાપÙટ �ુની અને ગદંD છે. એ કાઢD નાખંી, લેમીનેટ �લોરથી ઘર ચમકાવ�ુ ંછે. 

ઘરમા ંવોશર અને jાયર છે જ નહl. બહાર લોOjDમા ંકપડા ંધોવા જ�ુ ંપડ છે. નવા ંવોશર અને jાયર વસાવવાના ં

છે. રહવાની અને નોકરDની સાથે આ બધા ંકામ ફાજલ સમયમા ંચાલી ર£ા ંછે. અને ભૈરવી પણ ઓલી મહારાણી 

માદા 
ગુરDની %મ ( અને મારD %મ ! ) અવલોકન કરDને, બની રહલા માળાની ઉપર wહાલતી નથી. �વન 

સાથીની સાથે ખભ ેખભો   મીલાવી, ત ેબી� મોરચાઓ પર �ય#ત છે. 

સતત કામ, કામ ને કામ. સતત સઘંષ�. સતત તાણ. પણ માળો સ�વવાનો ઉમગં છે – પોતાનો આગવો માળો. 

સપના1ં ુ ંઘર સાકાર થઈ રãુ ંછે. એનો ઉ�સાહ અને હષ� �વનને ભdુ³ ભાદdુ³ બનાવી ર£ા ંછે. 

--- 

હળવેહળવેહળવેહળવે હળવેહળવેહળવેહળવે શીતશીતશીતશીત લહરમાંલહરમાંલહરમાંલહરમા ંìમીìમીìમીìમી રહDરહDરહDરહD છેછેછેછે ડાળોડાળોડાળોડાળો, 

સગંાથેસગંાથેસગંાથેસગંાથે 
ખુ
ખુ
ખુ
ખુ શોધીએશોધીએશોધીએશોધીએ, રચીએરચીએરચીએરચીએ એકએકએકએક vુફંાળોvુફંાળોvુફંાળોvુફંાળો માળોમાળોમાળોમાળો. 

- +ી+ી+ી+ી. PષુારPષુારPષુારPષુાર zકુલzકુલzકુલzકુલ 


ગુરD હો ક, સમીર/ ભૈરવી 

• આઆઆઆ જજજજ �વન1ું�વન1ું�વન1ું�વન1ુ ંછલકPુંછલકPુંછલકPુંછલકPુ ંઝરHુંઝરHુંઝરHુંઝરHુ ંછેછેછેછે. 

• આઆઆઆ જજજજ બáેનીબáેનીબáેનીબáેની નીયતીનીયતીનીયતીનીયતી છેછેછેછે. 

• એમાંએમાંએમાંએમા ંજજજજ �વનનો�વનનો�વનનો�વનનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં છેછેછેછે. 

• બáેનેબáેનેબáેનેબáેન ેઆનોઆનોઆનોઆનો કોઈકોઈકોઈકોઈ થાકથાકથાકથાક નથીનથીનથીનથી. 

 

 

બા#કટબોલ બા#કટબોલ બા#કટબોલ બા#કટબોલ     
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બા#કટબોલની રમત. 

નીચેથી સાવ ÄKુલી બા#કટ. સાવ સાદD �ળD. આ બા#કટમા ંકzુ ંજ સઘંરD ન શકાય. સાવ કામ વગરની બા#કટ! 

બોલ એમા ંપડÒો નથી, ક નીચે પડD નથી ગયો. 

બી� બા#કટો તો કવી �ત�તની અને ભાતભાતની હોય છે? નાની અથવા મોટD; પહોળD અથવા સાકંડD, 

�ળDવાળD અથવા સાવ છDE વીનાની  દDવાલવાળD, રંગવાળD ક વગરની, ડDઝાઈન વાળD ક વગરની – અનેક 

 �તની બા#કટો.   એમા ં કટકટલી ચીજ સઘંરD શકDએ? 

પણ.. આમા ંતો? 

બ`બ ેટDમના બધા મળDન ેચોવીસ ખેલાડDઓ બા#કટના ઉપરના ભાગમા ંબોલન ેપહ8ચાડવા માટ મરણીયો જગં 

ખેલ.ે એમા ંબોલ નખંાઈ �ય તો જગ અને જગં ��યા. પણ બોલ એમા ંએક ઘડD પણ ન રહ. 

-------------------- 

�વનમા ંઆપણ ેકટકટલી રમતો, �વલેણ diુધો ખેલતા હોઈએ છDએ? - - આપણી બા#કટમા ંબુ ંઆવી �ય  

તે માટ.  પણ ખરખર આપણી બા#કટમા ંકોઈ મતા ટકD રહ છે ખરD? 

અથવા %વી મતા આવી ગઈ  ક, બા#કટ ભરાયાનો આનદં સમાBત. પછD નવી કોઈ બા#કટની શોધ; અને એને 

માટ �વલેણ જગં ફરD પાછો શLુ! 

એક  ૃ~ટDથી જોઈએ તો સાવ નીરથ�ક ��તૃી. 

પણ બી� નજર? 

રમવાનો આનદં. 

�વવાનો આનદં. 

મડદા ંબા#કટબોલ નથી રમી શકતા!ં 
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ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ,,,,    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૫૫૫૫    

 

.ળુ કોયડો 

* 

 

ક 

* 

 

ખ 

* 

 

ગ 


ડુોfુની રમત. 

.ળુ કોયડામા ંfુલ 81 ખાનાઓંમાથંી મા! 28 ખાના ંજ તમને આપેલા ંછે. બાકDના 53  ખાના ંસાવ ખાલી છે. 

તમાર તે ગોતી કાઢવાના છે. 

અ�યતં મથામણ અને દાવપેચ બાદ તમ ેરમતના sતીમ ચરણમા ંપહ8ચી ગયા છો. હવે મા! !ણ જ ખાના ંભરD 

દવાના બાકD છે. 
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એમા ં

'કકકક'નીનીનીની %મ%મ%મ%મ 1,2 કકકક 3 બાકD હોય ... 

અથવા 

'ખખખખ'નીનીનીની %મ%મ%મ%મ 4,5, કકકક 6 બાકD હોય 

અથવા 

'ગગગગ'નીનીનીની %મ%મ%મ%મ 7,8 કકકક 9 બાકD હોય. 

કશો ફરક પડતો નથી. હવે રમત સાવ સરળ બની ગઈ છે. તમે રમત �તી જવાની લગોલગ છો. 

કાશ ... �વનના sતીમ ચરણમા ંપણ આમ જ કશો બોજો  ન હોય તો ? 

ખાલી પગખાલી પગખાલી પગખાલી પગ    

ઘણા વખત પછD, ફરD અવલોકનના ચાળે! આ કોઈના ના�ૂક અને ઘાટDલા પગ1ુ ંવણ�ન નથી! 

તરવા ગયો હતો �યા ંબા�ુમા ંચાલવાના કોરDડોરમા,ં બેસવાના એક  બાકંડાને અઢલીને બે પગ ઊભા હતા. ખાલી 

પગ જ, ઊપર1ુ ંશરDર નહl. એના નીચલા ભાગ ેબે bટૂ પણ પહરા�યા હતા. આમ તો એને પગ ન કહવાય. એ 

લાબંા bટૂ જ હતા. તરત ¹યાલ આવી ગયો ક, આ કોઈ હOડDકપ માણસને પહરવાના bટૂ હતા. #વીમlગ Nલુમા ં

નજર નાખંી તો, પચાસેક વરસની ઉwમરનો, એક ભરાવદાર NLુુષ તરD ર£ો હતો. એના બáે પગ Åુટંણ અને 

એડDની અધવચથી કપાયેલા હતા. 

હવે તો મારD નજર એ માણસ પર જ રહD. એ સતત તયા� કરતો હતો. માર તો એક લેપ તરD, પાછા આવી, બ ેઘડD 

આરામ લેવો પડ છે. પણ એ માણસન ેતો થાક %�ુ ંનામ જ ન હPુ.ં મારા િન�ય2મ �માણે બ ેલેપ અને અડધા 

Nલુ %ટલી લબંાઈમા ંપાણીની નીચ ેSુબકD મારDને,  vુ ંતો ગરમ પાણીના %fુઝીમા ંશકેાવા પડÒો. પણ નજર તો 

ઓKયાની ઊપર જ. 
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માLંુ %fુઝી પણ પતી ગdુ.ં પણ તે મહાશય તો સતત તયા� જ કરતા હતા. પચાસેક Nરૂા લેપ  (આવતા જતા 

થઈને ) તે તય[ હશે. 

અપગંનીઅપગંનીઅપગંનીઅપગંની �િતભા�િતભા�િતભા�િતભા. 

ભલ ેપગ કપાયા; પણ હાથ તો છે ને? સા�સમા, હàા કàા �ુવાનને શરમાવે તેવો એનો �ુ#સો અને તાકાત હતા.ં 

આપણ ેઆપણી નાની નાની �યથાઓન ેપહાડ %વી બનાવવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. સહજ તકલીફ ઊભી થાય 

અને આપHુ ં3ચ� ખોટકાઈ �ય. એવે સમે આવા જણને 3ચ�મા ંયાદ  રાખીએ તો? 

એક િવચાર તરત મનમા ંઝબકD ગયો 

“મારDમારDમારDમારD પાસેપાસેપાસેપાસે સારાસારાસારાસારા bટૂbટૂbટૂbટૂ નનનન હતાહતાહતાહતા; 

તેતતેેતે  ુખ ુખ ુખ ુખ ઓગળDઓગળDઓગળDઓગળD ગdુંગdુંગdુંગdુ:ં 

¡યાર¡યાર¡યાર¡યાર મારDમારDમારDમારD નજરનજરનજરનજર 

મારામારામારામારા પાડોશીપાડોશીપાડોશીપાડોશી પરપરપરપર પડDપડDપડDપડD; 

%ને%ને%ને%ને પગપગપગપગ જજજજ નનનન હતાહતાહતાહતા.“ 

 

હDટર પર પથરાહDટર પર પથરાહDટર પર પથરાહDટર પર પથરા    

અમારા ®જમમા ંjાય સોના છે; તેમા ંએક ઈલે��]ક હDટર રાખે�ુ ંછે. એની ઉપર પથરા .કૂલા છે. રોજ મારD નજર 

એના ઉપર અ¾કૂ પડ. આવા સરસ સાધન ઉપર આવા કદ|પા પથરા શીદ .�ૂા હશે? 

િવચારતા ંએમ લાYdુ ંક, પથરા ગરમી ભેગી કરD રાખે, એ માટ એમન ે �યા ંરા¹યા હશે. એમા ંસ3ંચત ગરમીન ે

કારણે |મ1ુ ંતાપમાન �ળવી રાખનાર થમ[#ટટ ઓછD વાર ઓન/ ઓફ થPુ ંહશે. 
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આપણા �ૂના }રવાજ �માણે ઘરમા ંઅનાજની કોઠDઓ ક પીપ રાખવામા ંઆવતા ં  હતા.ં અáનો સચંય કરવા 

માટ. આÄુ ંવરસ એ અનાજ ચાલ.ે 

ઓKયા પથરા �યા ંકદ|પા લાગતા હતા. આપણી સ3ંચત લuમી આપણન ેકમ વહાલી લાગે છે? 

ભિવ~યનો ¹યાલ રાખી, ઘણી બધી મતા ભેગી કરવાનો .ળૂ¦તૂ માનવ #વભાવ! 

 

 

%fુઝીમા ં�વાહ%fુઝીમા ં�વાહ%fુઝીમા ં�વાહ%fુઝીમા ં�વાહ    

અમારા ®જમમા ંલબંચોરસ આકાર1ુ ં%fુઝી (#પા) છે; તેમા ંએક બા�ુએ ઉતરવા માટ પગથીયા ંછે. બાકDની !ણ 

બા�ુએ બેસવાના ઓટલા છે. ઓટલાની સહજ ઉપર દબાણવાળD હવા Àકંતા ંઅને નીચેની બા�ુએ ગરમ પાણી 

sદર લાવતા ંકાણા ંછે. પગથીયા ંબા�ુએ કોઈ કાણા ંનથી. 

સપાટD પર ફDણ પેદા કરવા સાb ુ%�ુ ંથોSુકં �વાહD   રડવામા ંઆવ ેછે. ઓટલા પર બેસી, આ ફDણ પર નજર 

કરDએ તો; બધા ખળભળાટ વUચયે ફDણ ધીમા પણ #પ~ટ વેગ ે પગથીયા ં તરફ ગિત કરP ુ ં જણાય છે. જો 

પગથીયા ંબા�ુએથી પણ હવા અને પાણી sદર આવતા ંહોત, તો કદાચ સામસામા ંબળોના }હસાબે કોઈ #પ~ટ 

}દશામા ં�વાહ વહતો ન હોત.  મા! ખળભળાટ જ હોત. 

હવા ફ×કવાની િસ#ટમમા ંટાઈમર વાળD એક �#વચ આપેલી છે. અડધા કલાક  પછD, હવા ફ×કાતી બધં થઈ �ય છે; 

અને તરત સપાટD �#થર બની �ય છે. સપાટD પર કોઈ �વાહ હવે રહતો નથી. 

આ �વાહની ગિત અને }દશા #પાની સરંચનાને આભારD છે. એમા ંથોડોક ફરક કરDએ; એક બા�ુના એકાદ પાઈપ 

 પર દાટો લગાવી દઈએ; તો �વાહમા ંફરક થઈ �ય. એક આખી બા�ુથી આવPુ ંપાણી ક હવા બધં થઈ �ય તો 

�વાહ સામેની બા�ુથી તે બા�ુએ વહવા લાગે. 

�વન અને સમાજમા ં  અનેક પ}રબળોન ેકારણે, �ત�તના �વાહો, |}ઢઓ, }રવાજો, માOયતાઓ, િવ¸ાસો, 

Nવૂ�^હો  જOમ લેતા ંહોય છે. આપણન ેએ #થાયી થઈ ગયલેા ંલાગતા ંહોય છે. પણ સમયના વહણ સાથ ેતે અ¾કૂ 
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બદલાતા ં હોય છે. આપણ ેએમને સાw�ત કહDએ છDએ. પણ એ સધંાયં પ}રવત�નશીલ હોય છે. એ %fુઝીના 

�વાહની %મ જડ નથી હોતા.ં 

આપણા પોતાના �વનમા ં�વાહના કટકટલા બદલાવ આપણ ેજોયા ંહોય છે? આપણે બાળક ક dવુાન હતા ંતેવા ં

હવે નથી ર£ા.ં આપણા િવચાર, વાણી, વત�ન, ચાલ બુ ંબદલાP ુ ંરહ છે. 

અર આ છેKલા ચાર વરસમા ંજ vુ ંવાચક, કિવતા ટાઈપ કરDને ક કોપી/ પે#ટ કરDને પો#ટ બનાવતો `લોગર, 

ગાડંા ંઘલેા ં કિવતડા ંબનાવતો નવો}દત કિવ, ઊટપટાગં ગ©, વાતા� ક લાબંી લચક નવલકથા લખતો નવો 

િનશાળDયો, જોકર, «ઝા �ચારક, હોબી �ેમી નાદાન bòુો બાળક રહD ¾�ૂો o.ં s^ે� લખાણ પર પણ હાથ 

અજમાવી જોયો છે. હવે કોઈક બી� જ �વાહમા ંખ¨ચાઈ ર£ો o.ં કાલે વળD બી�ુ ંકzુકં �ૂ ંુ જ હશે! 

અને એટલે જ તો માનવ�વન િવિવધતા વાÕં બને છે ને? %fુઝીના ઓKયા �વાહની %મ એકધાLંુ નહl? 

કાઉOટરકાઉOટરકાઉOટરકાઉOટર    

અમારD પાસે એક િમકિનકલ કાઉOટર છે. આમ તો બાળકોને રમત રમાડવા માટ એ વપરાય છે. એક �#વચ 

દબાવીએ; એટલે એક xકડો વધે. એકમાથંી બે, !ણ, ચાર પાચં, છ ... એમ. 

નવમી વાર �#વચ દબાય એટલે ફરD zOૂય આવી �ય; અને દસકામા ંzOૂયના #થાને એક.  આવા  દસક દસક, 

દસકાનો xક વધતો �ય. પછD શતકનો અને પછD હ�રનો. બસ એમ જ કાઉOટર થડકારા લેP ુ ંઆગળ ચાKdુ ં

�ય. 9999 નો xક અને આખો ખેલ સમાBત. ફરD એકડ એકથી નવી શ|આત. પણ દરક xકડો બદલાતા 

પહલા ંએ ટકટકDયાની ટક ટક તો ખરD જ ! 

લે કર વાત. એ તો એમ જ હોય ને? એમા ંશી નવી વાત કરD? 

મારા ંઅવલોકનોથી માહર વાચક આગળના  પેરા નહl વાચંે, તો ચાલશ!ે 

પણ ...... 

આ અવળચડંા અવલોકનકારની xખ આગળ, આખાય ેઆયખા1ુ ંઅવલોકન  ઊ¦ુ ંથઈ ગdુ.ં 
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( જોઈજોઈજોઈજોઈ KયોKયોKયોKયો આઆઆઆ 'અઅઅઅ' નીનીનીની �ુગલબધંી�ુગલબધંી�ુગલબધંી�ુગલબધંી ! ) 

�વનનો �વાહ રાબેતા .જૂબ એક એક પગિથય,ે એ�ધારD ર�તારથી આગળ વધતો રહ. એક અવ#થા બદલાય 

અને બી� નવી શ| થાય. બાળમ}ંદરનો પહલો }દવસ અને રડવા1ુ.ં �ાથિમક શાળાનો પહલો }દવસ અને નવા 

¦લુકાઓં તરફ fુPહૂલભરD નજર.  માiયિમક શાળામા ં ડગ�ુ ં ભdુ³ અને �ૂના ં િમ!ો છોડD, નવી િમ!તાઓ 

બાધંવાની. 

મરુજનીની રા!ે કદD ન અ1ભુવેલી, ®જ�દગીભર ટકનારD 
ુવંાળD સા£બી અને ગરમા ગરમ ¸ાસનો 

 ઉ~માસભર સાથ. તો પહલા નવાગPંકુની સાથે જ  }કલકારDઓ અને રોકકળનો કલશોર અને ભીના ંપોતીયા ંઅન ે

પા પા પગલી કરાવવાની જળોજથા. એમને ભણાવવાના અને ગણાવવાના અને પરણાવવાના અને છેવટ એ 

}દલના �ુકડાથી �ટા પડવા1ુ.ં 

Äરુશી પર ચઢવા1ુ ં અને ઊતરવા1ુ ં અને Äરુશી બદલવાની, તાળDઓના ગડગડાટથી હરખાવા1ુ ં અન ે

પ_થરોના મારથી ભાગવા1ુ.ં 

અને આમન ેઆમ આ માણસ ગલઢોય થઈ ગયો. પાચં દાતં પડD ગયેલો, લથડલ ચાલ વાળો, બાકંડ બેસી 

ગોઠડD કરતો, કરચલીઓથી ભરNરૂ ચામડDવાળો, ચકચકાટ તાલવાળો, પણ }દલનો }દલદાર, નવો ડોસો િમ!! 

ટક...ટક...ટક... ટક...  કા�Oટરનો ટકટકારો સતત સાભંÖયા જ કરવાનો. દસકા ઊમેરાતા �ય અને નવા 

�કરણમા ંનવેસરથી એકડો Å ૂટંવાનો. 

અને કાલે ડાÅઓુની કાધંે, નનામી પરય પોઢD �zુ ં

કાઉOટરની લીલા સમાBત. 

કોઈ રDસેટ કરD આપ ેતો.. xકડા બધા zOૂય કરD આપ ેતો .... આખો ખેલ નવેસરથી! 

અને 3#તી ક .સુલમાન હો તો? કયામતના ક  ¾કુાદાના  }દન ( Day of Judgement) 
ધુી કાઉOટર 

ખોટકાયે�ુ ં પડD રહ. 

પણ એ કાઉOટર હાથમા ંહોય �યા ં
ધુી? 
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ટકટકટકટક...ટકટકટકટક...ટકટકટકટક... ટકટકટકટક... 

કકકક 

લબલબલબલબ.. ડબડબડબડબ..લબલબલબલબ.. ડબડબડબડબ..લબલબલબલબ.. ડબડબડબડબ..લબલબલબલબ.. ડબડબડબડબ.. 

ચા� ુજ ચા�.ુ 

ટબલ લેwપટબલ લેwપટબલ લેwપટબલ લેwપ    

અમારા }દવાનખડંમા ં બે ટબલ લેwપ છે. એક Äણૂામા ં છે; અને બીજો એક }દવાલની ન�ક પણ ઓરડાની 

મiયમા ંછે. આ વાત બી� ટબલ લેwપની છે. 

આ ફોટો �ુઓ. ટબલ લેwપ કવો ઝળહળD ર£ો છે? 

 

ટબલ લેwપ - ન�કથી 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

137  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

અને આ ફોટો �ુઓ. મા! ચાર, પાચં સેકOડ પછD જ આ ફોટો લીધેલો છે. 

 

ટબલ લેwપ -  ૂરથી 

પહલો ફોટો �લોઝ અપ છે. બીજો �મ આઉટ કરDને લીધેલો છે. 

 ૂરથી જોઈએ �યાર જ ખબર પડ છે ને ક, દDવો #વય ં�કાિશત નથી? એની sદરનો લેwપ સાવ sધારો છે? 

હા! એમ જ છે. સવારના સાત વાગ ેબáે ફોટા ઝડપેલા છે. બારDમાથંી આવતા 
યૂ��કાશથી લેwપની શેડ ઝળહળD 

ઊઠD છે. 

આન ેઆપણ ે ૃ�~ટ�મ તરDક .લૂવી શકDએ. અથવા એક અવલોકન ... 

આપણ ેઆપણી �તન ેબv ુમહાન માનતા હોઈએ છDએ. આખી  ુિનયાના કOEમા ંઆપણ ેજ હોઈએ એમ આપણ ે

�વન �વીએ છDએ. 

હરહરહરહર hણેhણેhણેhણ ેનીતનીતનીતનીત નવાનવાનવાનવા EFયEFયEFયEFય સર%સર%સર%સર% hીતીજhીતીજhીતીજhીતીજ, 

હરહરહરહર કદમકદમકદમકદમ અવનવાઅવનવાઅવનવાઅવનવા LુપLુપLુપLુપ ધરતીધરતીધરતીધરતી જમીનજમીનજમીનજમીન 
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રંગરંગરંગરંગ બદલેબદલેબદલેબદલ ેપળેપળેપળેપળે પળપળપળપળ આઆઆઆ �¾ું�¾ું�¾ું�¾ુ ંગગનગગનગગનગગન 

#થાન#થાન#થાન#થાન બદલેબદલેબદલેબદલ ેઘડDઘડDઘડDઘડD, હરહરહરહર ઘડDઘડDઘડDઘડD સવ�સવ�સવ�સવ� ચરચરચરચર 

કlP ુકlP ુકlP ુકlP ુઆઆઆઆ સવ�નીસવ�નીસવ�નીસવ�ની વUચેવUચેવUચેવUચ ેઅવીચળઅવીચળઅવીચળઅવીચળ oંoંoંo ંvુંvુ ંvુ ંvુ.ં 

પણ એ બુ ંતો બહારથી આવે�ુ ંછે. આપHુ ંઆગ�ુ ંકzુ ંજ નહl. બુ ંમાબાપે, સમા%, શાળા અને કોલે% આપે�ુ,ં 

બહારના ંસવંેદનોથી થતા અ1ભુવોથી મળે�ુ.ં બધો બહારD 
યૂ� �કાશ. sદર તો સાવ sધાLંુ. અર! મોટ ભાગ ે

તો એ બહારD 
યૂ��કાશથી પણ આપણ ેઆપણી �તન ેવ3ંચત રાખતા ંહોઈએ છDએ. સાવ sધારમા ંઅડવડDયા ં

ખાતા ં-  }દશાિવહDન, iયેય િવહDન, તલાતલ પાતાળમા ંસબડતા ÁEુ જPંનુી %મ. 

અને આપણ ેઝળહળતા  હોવાના gમુાનમા ંÀલાતા ફરDએ. ઓKયા ટબલ લેwપની %મ. 

અને �#વચ ઓન થાય. sદર િવજળDનો �વાહ ફરD વળે. sદર1ુ ંઅજવાÕં દDવાને અને શેડને જ નહl; આખા 

ઓરડાને �કાિશત કરD દ – 
યૂ� ન હોય, સવ�! sધાLંુ હોય તો પણ. પોત ેજ નહl ; બી�ન ેપણ અજવાÕં આપે. 

“ sતરsતરsતરsતર મમમમમમમમ િવકિસતિવકિસતિવકિસતિવકિસત કરોકરોકરોકરો, sતરતમsતરતમsતરતમsતરતમ હહહહ! “ 

“ �ેમળ�ેમળ�ેમળ�ેમળ ¡યોિત¡યોિત¡યોિત¡યોિત તારોતારોતારોતારો દાખવીદાખવીદાખવીદાખવી, .જુ.જુ.જુ.જુ �વનપથં�વનપથં�વનપથં�વનપથં ઉ�ળઉ�ળઉ�ળઉ�ળ." 

 

nDસેલnDસેલnDસેલnDસેલ    

આ 'બાયબાયબાયબાય વનવનવનવન , ગેટગેટગેટગેટ વનવનવનવન' %વા સેલની વાત નથી ! nDસેલની રમતની વાત છે ! કોwBdટુરથી માહર હોય તે�ુ ંકો’ક 

જ જણ હશે; % nDસેલની રમતથી માહર ન હોય. અને કદાચ ન હોય તો કોકની પાસેથી એની મા}હતી મેળવી લ.ે 

આ% અહl એના પરથી ઉપ%લી ઘણી વાત કરવાની છે; અને એ રમતની �ણકારD આપવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. 

આથી આ રમતથી �ણકાર ન હોય તે સéજનો અને સáારDઓ મને દરgજુર કર. 
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હવે �ણ,ે વાત એમ છે ક, vુ ંદરરોજ nDસેલની રમત રમવાનો બધંાણી o.ં પાચં સાત વખત આ રમત ન ર.ુ ંતો 

મને ચેન ન પડ. ગઈકાલ ેએક રમત રમતા ંએવી પ}ર#થીિત ઊભી થઈ ક, મા! 10 પ�ા ંજ એમના આખરD 

.કૂામે પહ8Uયા. પણ બાકDના ંબધા ં �યવ�#થત કતારમા ંપહ8ચવા તૈયાર થઈ ગયા ંમા! એક પ�ા ં િસવાય- 

કાળDનો ચોÐો. લો જોઈ લો, આમ... 

 

nDસેલ - છેKલી ચાલની પહલા ં

અને એ પ� ુ ંચલા�dુ ંઅને ઈડરDયો ગઢ �તી ગયો. રમતના સ²ક અ3ભનદંન પણ આપી દDધા.ં આમ .. 

 

nDસેલની રમત - છેKલી ચાલ પછD 

એક જ પતાની ચાલ અને ગ�ંપાનો મહલ મારD તરફણમા ંકડડ¦સૂ થઈને PટૂD પડÒો. આખરD s�મ, 
ખુદ 

s�મ, ગમતીલો s�મ........ મળD ગયો. 

#વીચ ઓન થઈ ગઈ. 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

140  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

િવજળDના આ માણસન ે#વીચની ઉપમા જ જડ ને? 

એક #વીચ દબાવીએ અને પાવર હાઉસના બોઇલરમા ં કોલસાનો એકાદ �ુકડો વધાર  હોમાઈ �ય. ચપટDક 

વધાર #ટDમ ટબા�ઇનમા ં �વેશે. ઈલે��]ક જનરટર1ુ ં રોટર એક સેકOડના લાખમા ભાગ %ટ�ુ ં પાo ં પડ. 

જનરટરના વાઇ�Oડ�ગમા ંચપટDક �વાહ વધાર વહવા માડં. એ વધેલો �વાહ #ટપ અપ ]ાOસફોમ�ર, ]ાOસિમશન 

 લાઈન, પાવર  ]ાOસફોમ�ર, હાઈ ટOશન }ડ�#ટ`dશુન લાઈન, }ડ�#ટbશુન ]ાOસફોમ�ર, લો વોKટજ 

}ડ�#ટ`dશુન મેઇન, અને ફDડર કબલ મારફત આપણા ઘરના ઓટલ ેદાખલ થાય. ઘરના વાય}ર�ગમાથંી પસાર 

થઇ, �#વચના એક છેડથી બી� છેડ fદૂD, દDવાના વાયર થકD દDવાના ટOY#ટનના પાતળા વાયરને ગરમ Kહાય 

%વો કરD નાખંે –  ૂધથીય  વધાર સફદ – ઊ~ણાિતઊ~ણ. અને �કાશનો એક ધોધ આખા ઓરડાના Äણૂ ેÄણૂાન ે

�êવ3લત કરD નાખંે. 

વાતમા ંબv ુમ8યણ નાખંી દDુ ંએમ લાગ ે છે ને? લો એમા ંશી મોટD વાત કરD? આ તો રોજ આમ જ થાય ને? 

 �#વચ  દબાવીએ અને લાઈટ થાય. 

િવજળDથી સહજ જ �ણકાર , એક સામાOય વાયરમેનને NછૂD જો જો. આ વાતમા ંસહજ પણ અિતશયો��ત લાગે 

તો પૈસા પાછા! અર! ¦Kૂયો . આ લેખ પાછો ખ¨ચી લઈશ. 

લો આ િવડDઓ જોઈ Kયો. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w&feature=player_embedded] 

એક �#વચથી zુ ંzુ ંથાય, એની �િતતી થઈ જશે. �ત�તની �#વચો અને લાબંી ચેઇન રDએ�શન. 

કોઈક �#વચ તો એટલી ભયકંર ક, dગુપ}રવત�ન લાવી દ. એક જ તાતા તીર %�ુ ં�યગં વેણ અને બે સાôા¡યો 

વUચ ેd§ુ છેડાઇ �ય. એક આખ ેઆખી ��નો િવiવસં થઈ �ય. ઇિતહાસની ઘણી ઘટનાઓ આની સાhી છે જ. 

અમાર ચોથા ધોરણમા ંએક પાઠ આવતો હતો. એક ના3ચજ કાસંકDના કારણે વKલભીNરુ1ુ ંસાôા¡ય તહસનહસ 

થઇ ગdુ.ં 

આઇO#ટાઈનના મગજમા ંએક �#વચ ઝબકારો કરD દ, અને સાપેhતાના િસ§ાતંની જગતન ે�ણ થાય. આવી 

ઘણી બધી �#વચો ટપોટપ  ઓન થવા માડં ; અને }હરોશીમા સળગીન ેપાધર બની �ય. 
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આÄુયં ેઆયÄુ ંબધં રહલી �#વચ આપણા માનસપટમા ંઓન થઇ �ય અને sતરની વાણી �gતૃ થઇ �ય. 

આખાય ે�વન1ુ ંરહ#ય અલીબાબાબા ખ�નાની આડ રહલા દરવા�ની %મ ' Äલૂ � િસમ િસમ ' Äલૂી �ય. 

nDસેલના પતાનંા મહલની %મ આખરD .કૂામ હાથવગો. 

    નવી પેઢD નવી પેઢD નવી પેઢD નવી પેઢD ––––    મારD કથામારD કથામારD કથામારD કથા    

લÅકુથા અ3ભયાન 

.ળૂ આરંભ 

“ચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલ મારફિતયામારફિતયામારફિતયામારફિતયા” ધીરધારધીરધારધીરધારધીરધાર  પેઢDનાપેઢDનાપેઢDનાપેઢDના મા3લકમા3લકમા3લકમા3લક ચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલ dવુાનdવુાનdવુાનdવુાન  વયેવયેવયેવયે .�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃd ુપાwયાપાwયાપાwયાપાwયા અનેઅનેઅનેઅને તેમનીતેમનીતેમનીતેમની પાછળપાછળપાછળપાછળ 

પ�નીપ�નીપ�નીપ�ની ચપંાબેનચપંાબેનચપંાબેનચપંાબેન અનેઅનેઅનેઅને બેબબેેબ ેવષ�નાવષ�નાવષ�નાવષ�ના સ�યેOEનેસ�યેOEનેસ�યેOEનેસ�યેOEન ેએકલાએકલાએકલાએકલા .કૂતા.કૂતા.કૂતા.કૂતા ગયાગયાગયાગયા. ચપંાબેનેચપંાબેનેચપંાબેનેચપંાબેન ેપોતાનેપોતાનેપોતાનેપોતાન ેબેબબેેબ ેપૈસાપૈસાપૈસાપૈસા મળતામળતામળતામળતા રહરહરહરહ; એમએમએમએમ ગણીનેગણીનેગણીનેગણીને 

.નુીમ.નુીમ.નુીમ.નુીમ 
યૂ��સાદને
યૂ��સાદને
યૂ��સાદને
યૂ��સાદને ધધંોધધંોધધંોધધંો ચા�ુચા�ુચા�ુચા� ુરાખવારાખવારાખવારાખવા િવનતંીિવનતંીિવનતંીિવનતંી કરDકરDકરDકરD. 

ઓoંઓoંઓoંઓo ંભણેલાભણેલાભણેલાભણેલા પણપણપણપણ ગણેલાગણેલાગણેલાગણેલા .નુીમ�એ.નુીમ�એ.નુીમ�એ.નુીમ�એ તેમનીતેમનીતેમનીતેમની કKપનાશીલતાથીકKપનાશીલતાથીકKપનાશીલતાથીકKપનાશીલતાથી ધધંાનેધધંાનેધધંાનેધધંાને િવકસા�યોિવકસા�યોિવકસા�યોિવકસા�યો. �ુદા�ુદા�ુદા�ુદા �ુદા�ુદા�ુદા�ુદા ધધંામાંધધંામાંધધંામાંધધંામા ં

વૈિવiયકરણવૈિવiયકરણવૈિવiયકરણવૈિવiયકરણ કરDનેકરDનેકરDનેકરDને “ચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલચપંકલાલ મારફિતયામારફિતયામારફિતયામારફિતયા”નાનાનાના નામનામનામનામ નેનનેેને  શહરમાંશહરમાંશહરમાંશહરમા ંએકએકએકએક «ચા«ચા«ચા«ચા .કુામ.કુામ.કુામ.કુામ ઉપરઉપરઉપરઉપર પહ8ચાડDપહ8ચાડDપહ8ચાડDપહ8ચાડD દDુંદDુંદDુંદDુ.ં 

બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર !ેવીસ!ેવીસ!ેવીસ!ેવીસ વષ�વષ�વષ�વષ�  પછDપછDપછDપછD સ�યેOE સ�યેOE સ�યેOE સ�યેOE  MBA( FINANCE)  કરDનેકરDનેકરDનેકરDને પેઢDમાંપેઢDમાંપેઢDમાંપેઢDમા ંપગપગપગપગ .�ૂો.�ૂો.�ૂો.�ૂો. બધાબધાબધાબધા ચોપડાચોપડાચોપડાચોપડા અનેઅનેઅનેઅને ધધંાનીધધંાનીધધંાનીધધંાની 

રDતભાતરDતભાતરDતભાતરDતભાત જોઇનેજોઇનેજોઇનેજોઇન ેતેતતેેતે તરતજતરતજતરતજતરતજ એકએકએકએક ફસલાફસલાફસલાફસલા ઉપરઉપરઉપરઉપર આ�યોઆ�યોઆ�યોઆ�યો. 

----------------------------------     

વાચકોને વાતા� આગળ ધપાવવા આમ!ંણ આBdુ ંહP ુ.ં     તેર તેર શ� sતો વાUંયા! 

હવે વાચંો છેવટનો sત! 

સ�યેOE િવચારતો બેઠો હતો; �યા ંજ એના |મ1ુ ંબારHુ ંÄKૂdુ.ં .િુનમ� ચાર gુડંાઓ સાથે દાખલ થયા અને 

લાકડDઓ મારD મારDને સ�યેOEન ે અવલ મ®ંજલ પહ8ચાડD દDધો. આ આઘાત ન ®જરવી શકાતા ં ચપંાબને ે

આપઘાત કય[. .િુનમન ેપોતા1ુ ંસાôા¡ય િવ#તારવા હવે �àો દોર મળD ગયો. 
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... 

સ�યેOE  પેઢDનો વ}હવટ હ#તગત કય[. એની બાહોશી જોઈ 
યૂ��સાદ રાહતનો દમ ખ¨Uયો અને હર¤ાર જઈ 

આ�માના કKયાણ માટ ભજન, iયાન %વી ��િૃ�ઓમા ંસમય ગાળવા માડંÒો. 

--- 

હ�ુ  બી� બે ચાર શ� sતો મનમા ંઆકાર લઈ ર£ા છે ! 

પણ આ કથા કોઈ �ૂદા જ રાહ પર મારા મનમા ંફટંાઈ રહD છે. 

આ આમ!ંણન ેવધાર �હરાત અને �ચારથી વધાર લોકો 
ધુી પહ8ચાડD શકાdુ ં હોત. દ� િનકોના માiયમનો 

સહારો લઈ, લાખો લોકો 
ધુી પહ8ચાડD શકાdુ ંહોત. s^ે�, }હOદD, મરાઠD , તામીલ., #પેનીશ ...  ભાષીઓ 
ધુી 

આ ઈજન િવ#તરD શîુ ંહોત. 

�ત�તના લોકોની ભાતભાતની િવચારસરણીન ે�àો દોર આપી શકાયો હોત. અને એક જ .ળૂના, એક જ 

આરંભવાળા વાતા��વાહને સાવ િવ3ભá }દશાઓમા ંવાળD શકાયો હોત. 

અ1ભુવી િનરDhકો પાસે આ હધંીય કથાઓ1ુ ં િવવેચન કરાવી શકાdુ ં હોત. કાબેલ િનણા�યકો  પાસે એ સૌ1ુ ં

.Kૂયાકંન કરાવી ઈનામો આપી શકાયા ંહોત. 

પણ .. એમ નથી કર�ુ ં– નથી કdુ³ ! 

હવે તો આખાય ે�યોગ પર 
રુશ �ની WાOડ ‘અવલોકન’ કરવાનો વખત આવી NYૂયો છે! 

................ 

�વનની બધીય ેવાતા�ઓ1ુ ં.ળૂ એક જ. +ી. }દનેશ વકDલ %વા કો’ક   સ²કને એક દD’ }દ�ય ક  ુ~ટ િવચાર 

આ�યો અને સ²નની �}2યા શ| થઈ ગઈ. એની ચરમસીમાએ માનવ�વ સ��યો અને લો! બધીય ેઘડભાગં 

શ|. એક જ �સગં અને અનેક sત. અનેક િવચાર ધારાઓ, અનેક સ#ંકાર. અનેક ભાષાઓ, ધમ[, }રવાજો, રસમો, 

રDતભાતો. અનેક .Kૂયાકંનો. °ાન અને િવ°ાન. d§ુ અને િવનાશ. િવજય અને હાર. િવકાસ અને આગેfચૂ. 

સ#ંfૃિતઓનો �ા ુભા�વ, ઉ�થાન અને પતન. અનેક 
ધુારકો, િવચારકો, પેગબંરો, રા�ઓ, સôાટો, સેનાપિતઓ 
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આ�યા અને ગયા. નકશાઓ બદલાતા ર£ા. વાતાવરણ અને પયા�વરણ પલટાતા ંગયા.ં અનેક |પે નવી નવી 

વાતા�ઓ આકાર લેતી ગઈ. �વનની જટDલતા  વધતા ંમાનવ�વનના #ફ}ટકમા ંઅનેક પાસા ંઊમેરાતા ંગયા.ં 

આ જ તો છે. માનવ મનના મેઘધ1~ુયના રંગો. અર! એ સાત રંગો તો zુ?ં પેઈOટ શોપની કલર પેલેટના હ�રો 

રંગોને પણ રજકણ સમાન બનાવી દ; તેવા ંઆ અફલાPનૂ માનવ મનના રંગો છે. એની કથા હ�રો મહાભારતન ે

પણ પાછા પાડD દ તેવી મહાકાય છે. 

ધOય છે +ી. }દનેશ વકDલને – ¦Kૂયો એ અ�¢યા અણદDઠ સ²કને – %ણે આ gLુુકથાના નાયક %વા માનવ 

જPં1ુ ુ ંસ²ન કdુ³. કદાચ એ પણ પ#તાતો હશે. 

જો ક, આપણા }દનેશ ભાઈ તો આ �યોગથી બv ુÄશુ છે, એવો ઈમેલ સદંશ મÖયો છે !! 

કલેOડરકલેOડરકલેOડરકલેOડર    

રોજ સવાર vુ ંએને ખો�ુ ંo;ં અને અદરથી બ ેગોળD કાઢDને ગળD �� o!ં 

કમ નવાઈ લાગીન?ે હા! એમજ છે. અહl એને આમ તો િપલબો�સ કહ છે. 

 

િપલબો�સ 

રિવવારથી શિનવાર
ધુીના સાત ખાના ં– રોજ લેવાની ગોળDઓ એમા .કૂD દઈએ, એટલે ગોળD લીધી તેનો 

}હસાબ સચવાઈ રહ. આથી એને v ુ કલેOડર કvુ ં o.ં પહલા ં આમા ં બv ુ ગોટાળો થઈ જતો હતો. લોહDના 

દબાણન ે મયા�દામા ં રાખવા લેવાની ગોળD લીધી ક નહl; તે ઘણીવાર ¦લૂાઈ જPુ ં હP ુ.ં હવે આ કલેOડર 

આવવાથી રાહત થઈ ગઈ છે. 

�ત �તના કલેOડર –}દવાલ પર રાખવા1ુ ં મ}હનાવાર કલેOડર. રોજની તારDખ ફાડવા1ુ ં ડàા 

કલેOડર. આખા વષ�ના બધા મ}હના બતાવPુ ં વાિષ�ક કલેOડર. સૌથી સરસ તો કોwBdટુર1ુ ં કલેOડર. એમા ં

આજની તારDખ તારવેલી �ૂદD દખાઈ આવ.ે જોડ પાછD |પાળD ઘ}ડયાળ તો ખરD જ! 
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કોwBdટુર1ુ ંકલેOડર 

કલેOડરનો�તાપ. 

વીતતા }દવસોની,  મ}હનાનોની, વષ[ની ગણતરD હાથવગી કરD દ. રોજનો }હસાબ. ¦તૂ અને ભિવ~યનો 

3ચતાર. 

રો3બOસન ûઝો યાદઆવી ગયો. એ 3બચારો, વખાનો માય[ અ�¢યા ટાN ુ પર એકલો આવી પડÒો અન ે

પહલા ક બી� }દવસે તેને વીતતા }દવસોનો }હસાબ રાખવા1ુ ં
ઝૂ¼ ુ.ં ઝાડ પરચBપાથી કાપા પાડD, તેણ ે

પોતા1ુ ંઆગ�ુ ંકલેOડર બનાવી દDુ.ં  સાત કાપે    મોટો કાપો એટલે રિવવાર �ૂદો તરD આવ.ે  મ}હનો Nરૂો 

થાય એટલે વળD વધાર લાબો કાપો.  આમ એ %ટલા વષ� એ ટાN ુપર ર£ો; તેની તારDખ, મ}હનાની બધી 

િવગત તેણ ેસાચવી રાખી. 

અમે}રકા આ�યો હતો;  �યાર બાદ પહલી વાર દશમા પાછો ગયો હતો �યારની યાદ તા� થઈ ગઈ. �ૂની 

ડાયરDઓ કબાટમા ંસાચવીને રાખી હતી.  નકામી વ#Pઓુ કાઢD નાખંવા1ુ ંઅ3ભયાન હાથ ધdુ� હP ુ.ં તેના 

sતગ�ત, આ ડાયરDઓ ફ×કD દવા િવચાર હતો. એક વષ�ની એક ડાયરD. ઘણી બધી ભેગી કરલી હતી. પાના ં

ફરવતા ંિવતેલા ¦તૂકાળમા ંસરD ગયો. 

નાની નાની ઘટનાઓ. ઘણી બધી 3બનજ|રD બાબતો. 
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પણ અ.કૂતો યાદગાર ઘટનાઓની તવા}રખ નજર સમh ખડD કરD દDધી. �વાસો, .લૂાકાતો, કરલા,ં નહl 

કરલા,ં કરવાના ં કામોની િવગતો.  �યથાઓ,  સઘંષ[,  3ચ�તાઓ,  d§ુો,  આશાઓ,  ઉKલાસો,  િવજયો,  

�ા±Bતઓ, ઉપલ±`ધઓ, નવા પ}રચયો, Pટૂલા સબંધંો. િવતેલા આયખાનો }દવસવાર 3ચતાર. 

કલાક, બેકલાક િવતી ગયા. હવે આ બ ુ�યથ� લાગPુ ંહP ુ.ં  એ હવે �#Pતુ ન હP ુ.ં બધી ડાયરDઓ પ�નીની 

તાકDદ યાદ કરD ફગાવી દDધી. પ#તી ભેગી કરD દDધી. 

મનમા P.ુલૂ diુધ �ગી ઊઠ¼ુ.ં  �વનની ઘટનાઓ ¡યાર ઘટતી હતી;  �યાર કટલો બધો મનનો કબજો 

લઈ લેતી હતી?  સમ^ 3ચ�ન ેખળભળાવી દવાની એમનામા ંgુ�ંઈશ હતી. હવે તે બધીય ેવહD ગયેલા 

પવનની કની અEFય થઈ ગઈ હતી. ડાયરD એની યાદ તા� કરાવી ગઈ. 

અને એ ડાયરDઓ હવે ન~ટ થઈ ગઈ છે. બધો ¦તૂકાળ ¦ ૂસંી દDધો. હવે તો િન	�ુ થઈ ગયો o.ં નવી 

ડાયરD નથી રાખી. 

હવે મા! વત�માનમા �વવાની ટવ પડવા માડD છે. 

હવે તો એ ન~ટ કરલી ડાયરDઓની િવગતોએ વધારD દDધેલા,  લોહDના દબાણન ેસયિમત કરવા લેવાની 

ગોળDઓનો }હસાબ રાખવા આ િપલબો�સ જ એકમા! જ|રD કલેOડર છે! 

sધાર ઘેયા� �દશનો xધળો રા�sધાર ઘેયા� �દશનો xધળો રા�sધાર ઘેયા� �દશનો xધળો રા�sધાર ઘેયા� �દશનો xધળો રા�    

તે sધકારથી ભરNરૂ �દશ છે. �યા ંબુ ંsધારામા ંજ થાય છે.  �યા ં�વનનો લાલચોળ �વાહ સાવ sધારામા,ં 

સતત વ£ા કર છે. �યા ં�વનનો ધબકાર અિવરત થયા કર છે : કોઈ જ અજવાળા વગર. �યા ંNરૂવઠો ઠલવાય 

છે, વપરાય છે અને કચરાનો િનકાલ પણ થાય છે; �યા ં�ત�તના પવન Àકંાય છે; �યા ં િવકાસ અને િવનાશ 

થાય છે; િવચારો અને 3ચ�તન થાય છે; યોજનાઓ ઘડાય છે, એમ1ુ ંઅમલીકરણ થાય છે; માOયતાઓ, Nવૂ�^હો, 

3ચ�તાઓ, �યથાઓ, ઉKલાસો, ઉ�સવો પણ થાય છે. �યા ંસગંીતની 
રૂાવલીઓ અને િનરથ�ક ઘ8ઘાટ પણ થાય છે. 

�યા ંનવસ²ન પણ થાય છે. 

પણ સઘÕં નકયા� sધકારમા.ં 
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મા! બ ેજ ગોખલામાથંી �કાશના ંનાનકડા ં }કરણ �વેશે છે ; પણ એનાથી નાનકડD ઉ�ેજનાઓના સકંતો જ 

sદરની કાજળકાળD કોટડDમા ં�વેશી શક છે. 

એ �દશની sદરની �યવ#થામા ંસહજ પણ ફરફાર થાય ; અ�યવ#થા સ��ય તો એ1ુ ંસમ^ હોવાપHુ ંખળભળD 

ઊઠ છે. નાનકડD અ�યવ#થા પણ તેને ડગમગાવી દ  એટ�ુ ંસવંેદનશીલ એ1ુ ંમાળÄુ ંછે. અને %વી આવી કોઈ 

 નાનકડD આપિ� આવી પડ ક તરત જ, એની sદર સતત �gતૃ રહતી સેના એ અડચણ પર PટુD પડ છે; એને 

તહસનહસ કરD નાખંવા કસ}રયા ંકરD, જગંમા ં�કાવી દ છે. 

પણ આëય�ની વાત એ છે ક, એનો  િનય!ંક સwNણૂ� sધકારથી  ભરલી કાજળકોટડDમા ંિનવાસ કરતો હોવા છતા,ં 

મેધાવી છે; �°ાચÁ ુછે. એ સાત સમદંર પાર પહ8ચી શક છે; એને કોઈ અવયવ ન હોવા છતા,ં એના હાથ બv ુ

લાબંા છે! 

કયો છે એ અવનવો �દશ? zુ ંનામ છે એ1ુ?ં એ �ા ંઆવલેો છે? કયા અhાશં અને રખાશં પર? 

આપણ ેએને બv ુજ સારD રDતે �ણીએ છDએ. તમે, vુ,ં તેઓ – આખી  ુિનયા1ુ ંદરક જણ તેને બv ુજ સારD રDતે 

�ણ ેછે! આપણા દરકનો એ �દશ પોતીકો છે. બv ુજ વહાલો છે. આપણી બv ુન�ક છે. સહજ પણ  ૂર નથી. 

એના માટ જ આપણ ેબધી ��િૃ�ઓ કરDએ છDએ. અને છતા ંએની sદર  સહજ ડોકDdુ ંપણ કરD શકતા નથી. 

આ ત ેzુ ંઆëય�? આ તે કવી િવડબંના? 

લો! �યાર એ1ુ ંનામ ઠકાHુ ંઆપી જ દ�. 

એ છે – આપHુ ંશરDર! 

લે! કર વાત! બv ુમ8યણ નાખંી દDુ ંને વાતમા?ં 

પણ તમે કbલૂ કરશો ક, આપણ ેઆપણા દહ િવશે કzુ ંજ �ણતા નથી. % કાઈં આપણન ેખબર છે; એ તો કોઈક 

િશખવાડ�ુ ં છે. એની sદરની બધી ��િૃ�ઓ િવશે આપણ ેNણૂ� રDતે અણ�ણ હોઈએ છDએ. % કાઈં ખબર 

આપણન ેપોતાને પડ છે; તે તો સવંેદનાઓથી જ ખબર પડ છે. અને %ને  એ ખબર પડ છે; તે મન તો સૌથી 

વધાર જડબેસલાક, sધારપેટDમા ંકદ છે. એ ડગ�ુ ંપણ ચસકD શકPુ ંનથી. ( અને છતા ંચસકD �ય ખLંુ! મોટ 

ભાગ ેચસક�ુ ંજ હોય છે! ) 
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અને એ મન જ આપણી બધી આપિ�ઓ1ુ ં.ળૂ છે. એ પોતાને બv ુજ °ાની માને છે. આખા જગતના કOEમા ંહોય 

તેમ, અ3ભમાનમા ંરાચે છે. આખી  ુિનયાને ગોળ ફરતી રાખવાના gમુાનમા ંચક¾રૂ છે. 

sધાર ઘયેા� �દશનો xધળો રા�!  એનો દશ sધાય[; એની ��િૃ�ઓ sધારD; એની }હલચાલ sધારD; એના 

મતલબો sધાયા�. એના ંકરPતૂ sધાયા�. 

°ાન ને �કાશની બડાઈઓ હાકંવામા ંમાહર; પ 

ણ સતત sધકારમા ંભટકતો, મદમા ંચક¾રૂ, xધળો અને સૌથી વધાર જોખમકારક, ખોફનાક ખવીસ. 

માનવ મનની �િૃ�ઓ માનવ મનની �િૃ�ઓ માનવ મનની �િૃ�ઓ માનવ મનની �િૃ�ઓ     

�ાણીમા!ના �વનમા ંચાર 	�ુીઓ ( Instincts) પાયાની ગણાય છે – આહાર, નીEા, ભય અને મૈ¿નુ. 

�ાણીઓની સમ^ �	�ુીઓના .ળુમા ં આ ચાર પાયાની 	�ુીઓ હોય છે. ઓછા વ�ા �માણમા ં

�ાણી�વનમા ંઆ ચાર પરDબળો હોય જ છે. અન ેતેના પરDપાકLુપે �ાણીઓનો �તીધમ� બનતો હોય છે. એ 

વાઘ હોય ક �દર; ÁEુ �વSુ ં હોય ક મહાકાય �હલ માછલી- આ ચાર પાયાની 	�ુીઓ તેમન ેવીવીધ 

�	તુીઓ કરવા દોર છે. 

આ 	�ુીઓ ઉપરાતં મમતા ક �ેમ %�ુ ંપાયા1ુ ંત�વ �ાણીઓમા ંપણ વ�ા ઓછા �માણમા ંહાજર હોય છે. 

એના અસ¹ંય ઉદાહરણો ઘણી જગાએ જોવા પણ મળે છે. વીકરાળ સlહની તેના પાલક સાથે �ીતી; fુતરાની 

તેના માલીક ��ય ેવફાદારD; fુતરા અને બીલાડD1ુ ંસહઅ#તી�વ; ઘોડાની તેના સવાર સાથેની દો#તી – આમ 

અનેક ઉદાહરણોથી ફલીત થાય છે ક, �ાણી�વનમા ંપણ �ેમની લાગણી અ#તી�વ ધરાવે છે. 

માણસમા ંઆ પાચં ઉપરાતં અનેક શ�તીઓ ક 	�ુીઓ હયાત હોય છે. મારા માનવા �માણે, વીચાર, ખાલીપો, 

#વBન અન ે��તુી – આમ બી� ંચાર ત�વ માણસના ચી�મા ંહોય છે. ઉપરો�ત પાચં ત�વ ઉપરાતં આ ચાર 

મળDને માણસને માણસપHુ ંઆપે છે. અહl આપણે આ ચાર ત�વો વીશે �ંુકમા ંવીચારDએ. 

માનવ શ`દની �d�ુપ�ી મન સાથ ેસબંધંીત હોય છે. મનની સાથ ેવીચારશ�તી સકંળાયેલી હોય છે. આ 

માનવમા!ની પાયાની 	�ુી ક બળ છે. આદDમ માનવ ક આદDવાસીથી માડંDને �ચડં મેધાવી વ°ૈાનીક ક 

વી¸વી%તા ક આથÏક સાôા¡યના અધીપતીઓ – આ સૌમા ંવીચાર કરવાની શ�તી વ�ા ઓછા �માણમા ં
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હાજર હોય જ છે. માણસ ઘટનાઓ sગે વીચાર છે. તેની �ણીતી ઘટનાઓ સાથે ત1ેુ ં.Kુયાકંન ક Pલુના કર 

છે. તે1ુ ંવીFલેશણ કર છે. તેમા ંતે કKપના અને તક�ના �વાહો અને રંગ ભેળવ ે છે. અને નવી 2Dયા ક 

�તી2Dયાને જOમ આપ ે છે – નવસ²ન કર છે. બધી નવી શોધખોળો, અવનવા સાધનો1ુ ંનીમા�ણ, અન ે

સ#ંûતી માનવની આ પાયાની વીચારશ�તીમાથંી સ��ય છે. 

પણ આની સાથે ખાલીપા1ુ ંત�વ #વત!ં રDતે કામ કરP ુ ંહોય છે. %ને કદD �ણી નથી, જોઈ નથી, અ1ભુવી 

નથી એવી કોઈક અગwય ચીજની �ાBતી માટ તેને અજપંો હોય છે. બુ ંહોય અને છતા ંકzુકં ÄટુP ુ ંલાગે. આ 

બધાનંો એક સામાOય અ1ભુવ હોય છે. ધન, સ�§ુD અને સામ_ય�મા ંઆળોટતા માધંાતાથી માડંDને સાજંનો 

રોટલો મળD �ય એનાથીય સતંોશ પામતા ìપંડાવાસી, અર! ર#તે રઝળતા ઈOસાનને પણ આ ખાલીપો 

સતાવે છે. કવીઓ એને ઝાઝંવાના ંજળ કહ છે. આ વીચારને અતી2મી જતી એક #વત!ં 	તુી ક ત�વ છે. 

હwમેશ માણસને કશાકનો અભરખો સતાવતો જ રહ છે. %1ુ ંમનમા ંઅ#તી�વ છે જ નહl; %ની કKપના પણ 

કરD નથી તેવી કો’ક અણદDઠD વ#P ુક ઘટના માટની ઝખંના વીચારમાથંી જOમતી હોય છે ક તેનાથી સાવ 

અલગ રDતે પણ ઉ ્ ભવતી હોય છે. આ ખાલીપાને કારણે અનેક જLુરD ક બીનજLુરD �	�ુીઓ માણસ કર છે; 

�ય^તા અ1ભુવ ેછે. કશા કારણ વગર નીરાશા ક હતાશાનો અ1ભુવ કર છે. મહ�વાકાhંાઓ, નવી શોધખોળો, 

નવસ²નો આવા ખાલીપાની ચરમસીમાLુપ નીપજ હોય છે. ખાલીપો ન હોય તો કzુ ંન�ુ ંન સ��ય. આવો 

ખાલીપો સાવ નવાનÐોર વીચારને જOમ આપ ેછે. અને વીચાર ખાલીપાને… આમ આ એક બધં વPુ�ળ બન ે

છે. પણ વીચાર અને ખાલીપો એકમેકથી ભીá તો હોય જ છે. તેમ1ુ ંપોતા1ુ ં#વત!ં હોવાપHુ ંહોય છે. 

કોઈ અદwય ત�વની સતત હાજરD માણસ આનાથી અ1ભુવે છે. આમાથંી જ કદાચ માણસે ઈ¸રD ત�વની 

પરDકKપના કરD હશે. ધમ[, સ�ંદાયો, માOયતાઓ, LુઢDઓ આ બધા ંઆવા કોઈક ખાલીપામાથંી સ��તા હોય 

છે. તેમને તક�બ§ વીચારનો પાયો કદાચ હોતો નથી. પણ ન સમ� શકાય તેવા કશાકનો અભાવ આવા 

ખાલીપણાના .ળુમા ંહોય છે. તે અ°ાત ભયમાથંી અથવા અતીશય સતંોશમાથંી પણ પેદા થઈ શક છે. %1ુ ં

�વન ભાગંીન ે¦Ðુો બની ગdુ ંહોય; %મા ંઆશા1ુ ંએક પણ કDરણ ન �ગટPુ ંહોય એવા sધારા બોગદામાથંી 

પસાર થઈ રહલ �ય�તીને આવો ખાલીપો સતાવે, તે તો તરત સમ� શકાય; પણ %ના �વનમા ંકશાની કમી 

ન હોય તેને પણ આવો ખાલીપો પજવતો હોય છે. આ ખાલીપો માણસને સતત દોડતો રાખે છે. સવ[Uચ 

શીખર પહ8Uયા પછD પણ આવો ખાલીપો %મનો તેમ રહ છે. ટોચે પહ8Uયા પછDની એકલતા આવા 

ખાલીપણા1ુ ંસ²ન કર છે. નવા ંશીખરો સર કરવાની પરDકKપના, લાલસા સ��ઈ �ય છે. આમ ખાલીપા1ુ ં

અલગ અ#તી�વ હોય છે. 
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ખાલીપો #વBનોન ેજOમ આપે છે. �ગતા ં#વBન સેવવાની માણસની 	�ુી વીચારોના પરDબળોથી અલગ હોય 

છે. %ન ે #વBન નથી તે માણસ નથી; એમ પણ આપણે કહD શકDએ. #વBનો વીચારના આધારમાથંી પણ 

સ��ય ક તેનાથી સાવ �ુદD રDતે ક દDશામા ંપણ. ર#તે રઝળતો માણસ મહલમા ંરહવા1ુ ં#વBન જોતો હોય છે. 

મહલમા ંરહતો માણસ ચ2વતÏ સôાટ થવા1ુ ં#વBન �ુએ છે. એક સાધક iયાનમા ંએકા^તા આવે �યાર બાદ 

પરમ ત�વની અ1¦ુતુીના ં#વBન જોતો હોય છે. આ વીચારશ�તીની એશણાઓ ક અભીBસાઓની વાત નથી. 

પણ કzુકં અણદDઠ, નહl વીચાર�ુ,ં નહl અ1ભુવે�ુ ં�ાBત થઈ ગdુ ંહોય તેવી #થીતી પામવાની ઝખંના હોય 

છે. ઘણા ં#વBનોન ેકોઈ પણ આધાર જ નથી હોતો. કોઈ અ�ણી ભોમકાની �ણ ેક એ ચીજ હોય છે. % નથી 

દખાP ુ ંક અ1ભુવાP ુ ંતેવી કોઈક અ�ણી ચીજની ક ઘટનાની તેમા ંઝાખંી થતી હોય છે. 

વીચારો થાકD ગયા હોય; ભયકંર ખાલીપો ચી�ને ઘરેD વÖયો હોય; બધા ંસપના ંચકના¾રુ બની ગયા ંહોય 

�યા ંકોઈક hણ,ે કોઈક ગેબી Äણુેથી, કોઈક અસીમ બળની ûપાના પરDપાકLુપે એકાએક નવો દરવાજો Äલુી 

ગયો હોય તવેી માણસન ે અ1¦ુતુી થાય છે. આન ે મ¨ ‘��તુી’ એ�ુ ં નામ આBdુ ં છે. મોહનદાસ ગાધંી 

આnDકામા ં]નમાથંી ફ×કાઈ ગયા અન ેતેમનામા ંઆવેલી ��તુીએ તેમન ેબેરD#ટરમાથંી ‘બાN’ુ; મોનીયામાથંી 

મહા�મા બનવી દDધા. આ એક #પાક� %વી ઘટના હોય છે. તે અચાનક, કોઈ પણ અણસાર વીના ઘટD જતી 

હોય છે. ત ેગાધંી %વા મહાન NLુુશના �વનમા ંપણ બની શક છે ; અન ેર#ત ેચાલતા અદનામા ંઅદના 

માણસના �વનમા ંપણ બની શક છે. આવી ��તુી કોઈ વીચાર, કોઈ ખાલીપા ક #વBનમાથંી આકાર લેતી 

નથી. ત ેઆપોઆપ આવી જતી હોય છે – બીજ હોય ક ન હોય તો પણ. %ની કોઈ કKપના, કોઈ ખાલીપો ક 

કોઈ #વBન ન હોય તે�ુ ંબારHુ ંઆપોઆપ Äલુી ગય�ેુ ંવતા�ય છે. આવો અ1ભુવ ઘણાઓંન ેથયેલો છે. 

#વBનમા ંપણ ન ધાdુ³ હોય તેમ અચાનક આવી ��તુી ચી�મા ંપગપેસારો કરD �ય છે. 

બુ ં%મ1ુ ંતેમ હોય, કોઈ નવી તક ક નવી ચીજ �ાBત ન થઈ હોય છતા;ં આવી hણ ેઅચાનક બુ ંજ 

બદલાઈ ગdુ ં હોય તમે લાગે છે. કKપના અને #વBનથી  ુરના અગwય �ડાણમા;ંતલાતલ પાતાળના 

sધારઘયેા� #તરમા ંકોઈ અશ`દ, અગોચર, અશ�, અ�¢યો �કાશ પાગંર છે. એક નવો હાઈવે કોઈ અગwય 

ઘટનાને કારણે Äલુી �ય છે. sતરની આ ��તુી માટ બી�ુ ંકોઈ પરDબળ ક �ાણીજગતની ચાર 	�ુીઓ , 

�ેમ ક માનવ ચતેનાની ઉપરો�ત !ણ ખાસીયતો જવાબદાર નથી હોતા.ં આવી ��તુી1ુ ં કોઈ જ બીજ 

માનવચેતનામા ંઅ#તી�વ ધરાવPુ ંનથી હોP ુ.ં તે તો સાવ #વય¦ં ુહોય છે. કોઈ પણ સમય ેક #થળે ત ેઘટતી 

હોય છે. �ણેક આવી ��તુી થઈ શક તે�ુ ંમાનવચી�મા ંએક �ત1ુ ં�ો^ામlગ હોય છે! કોઈ વ°ૈાનીક તનેી 

શોધમા ંબધા �ય�નો કરDન ેઅસફળ ર£ો હોય; આશા1ુ ંએક પણ કDરણ દખાP ુ ંન હોય �યા ંઅચાનક કોઈ 

#પાક� તેને નવા સ�યની અ1¦ુતુી કરાવી દ છે. વેદના અને ભYનતામા ં(Depression) ગરકાવ માનવી ઘડDના 
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છøા ભાગમા ંબેઠો થઈ દોડવા માડં છે; નવા ઉ�સાહથી નવપKલવીત બની જતો હોય છે. આવી ��તુીન ે

આપણે કોઈ પરમ ત�વની ûપા1ુ ંઅવતરણ ગણાવી શકDએ. તે �ય�નોથી, વીચારોથી, #વBનોથી સી§ થતી 

હોતી નથી. ત ેતો #વય¦ં ુજ હોય છે. માણસના ચી��દશમા ંતે1ુ ંબીજ હોય ક ન પણ હોય. પણ વાલીયો 

�ુટંારો આવી ��તુીના બળે રાતોરાત વાKમીકD બની �ય છે. 

આવી ��તુી ઈ
 ુી#ત ક મહwમદ ક ગૌતમ b§ુને મળD �ય; તે જોઈ બધા તે�ુ ં¤ાર તેમના �વનમા ંપણ 

Äલુી �ય ત ેમાટ હવાતીયા ંમારવા લાગ ેછે. તેમના %વી સાધના કરવા લાગી �ય છે. gLુુઓના ચરણ N%ુ 

છે. પણ તે તો થોડD �ય�નોથી સાiય હોય છે? તમે તે માટ કોઈ અભીBસા ક અપેhા ન રાખી હોય; તેને �ાBત 

કરવા કોઈ સાધના ન કરD હોય; ત ેન હોવા માટ તમને કોઈ ખાલીપો સતાવતો ન હોય; તોwપણ એક અ�¢યા 

અતીથીની %મ તે આવીને ઉભી રહ છે. માનવ�વનમા ંઆવી ��તુીને આપણે #વાભાવીક 	�ુી ન કહDએ ; 

પણ તે1ુ ંહોવાપHુ ંનીવÏવાદ હોય છે. તે �ય�ન સાiય નથી હોતી અને છતા ંબની �ય છે. દરકના �વનમા ં

આવી ચીનગારD %વી ઘટના �ગટતી હોય છે, તેવો સામાOય અ1ભુવ છે. 

આવી ચીનગારD કોકના �વનમા ંવડવાનલ બનીને પથરાઈ �ય અને તેના �તાપે સમાજ�વનમા ંએક 

�ચડં આતશ �ગ ે અન ે તેમા ં આ.લુ પરDવત�ન આવ ે તેમ બને. અથવા આવી ચીનગારD ઝરD જઈને 

hણાધ�મા ંbઝુાઈ જય તેમ પણ બને. પણ આવી ચીનગારDઓ �ગટવાની ઘટના એ �વન1ુ ંએક પરDમાણ 

જLુર હોય છે. 

કદાચ �ાણીજગતની ચેતનામા ંઆવી જ કોઈ ��તુીની ચીનગારDએ માણસ %વા કોઈ �ાણીના �વનમા ં

વીચાર, ખાલીપો અને સપનજગતની ચતેનાને જOમ આBયો હશે. 

અને કદાચ એમ પણ બન ેક, વીચારોની �મણામા ંઅટવાતા, ખાલીપાના ઘોર sધારામા અથડાતા fુટાતા, 

અને સપનાઓંની �ામક માયા�ળમા ંગળાSુબ માણસની ચૈતOય�FુટDમા ંઆવી કોઈ �ગLુકતા આકાર લે, 

અને 1તુન મહામાનવ�તી1ુ ં નીમા�ણ થાય. અલબ� આ થકD નવી વીચારશ�તી, નવા ખાલીપા, નવા ં

#વBનો તો સ��ય જ. પણ સાથે સાથ ેસતત રમમાણ રહતી અને મા! આક#મીક જ ન હોય તેવી એક નવી 

��તુી માનવ�વનને એક ન�ુ,ં અણદDઠ, અકKBય, અને માનવેતર પરDમાણ બh.ે કદાચ એક નવા dગુાતંર 

( Paradigm) મા ંમાનવચેતનાનો �ા ુભા�વ થાય. 
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ચાલો, આપણે આ નવી �ગLુકતાનો ખાલીપો અ1ભુવીએ અને તેના ંસપના ંજોવાની શLુઆત કરDએ. કદાચ, 

�ાકં, �ારક, સમ^ માનવમાનસજગતમા ંઆવી ચીનગારD �ગટશ ેઅને નવા ચૈતસીક વી¸1ુ ંબારHુ ંભટાક 

દઈને માનવ�તી માટ ફટાબાર Äલુી જશે. એમ પણ બને….. 

ગરમ ઠંડા પાણીના નળગરમ ઠંડા પાણીના નળગરમ ઠંડા પાણીના નળગરમ ઠંડા પાણીના નળ    

vુ ંગરમ પાણીનો નળ ચા� ુકLંુ o;ં પણ ઠંSુ ંપાણી જ આવે છે. થોડDક વાર પછD જ  ગરમ પાણી શ| થાય છે. 

વોટર હDટરમા ંગરમ પાણી તો તૈયાર જ છે. પણ મોટા ભાગની પાઈપ ઠંડા પાણીથી ભરલી છે. ગરમ પાણીન ેનળ 


ધુી આવતા ંવાર લાગ ેછે. 

vુ ંગરમ પાણીનો નળ વધાર ખો�ુ ંo;ં પણ બહાર િનકળતા પાણી1ુ ંઉ~ણતામાન તરત વધPુ ંનથી. થોડDક વાર 

બાદ જ વધાર ગરમ પાણી આવવાની શ|આત થાય છે. 

ઇલે��]ક #ટવની �#વચ ચા� ુકLંુ o;ં પણ ખા#સી વાર બાદ કોઇલ લાલ બન ેછે. 

આ કોwBdટુરનો પાવર સBલાય ચા� ુકયા� બાદ, કોwBdટુર bટૂ થતા ંઘણો વખત થાય છે. 

અિતશય ઝડપી ઘોડાની રસમા ંપણ થોડDક િમ3લ સેકOડના ફરકમા ંએક ઘોડો પહલો આવવાના બદલ ેબીજો 

આવી �ય છે. 

સતત ચાલતા દખાતા ચલ3ચ!મા ંએક સેકOડમા ંચાલીસ nમો બદલાય છે. દરકની વUચ,ે સાવ નાનકડા સમય 

માટ પડદા પર sધાર છવાઈ જતો હોય છે. આપણ ેતે જોઈ શકતા નથી; પણ તે હોય છે તો ખરો જ! 

એO�નીય}ર�ગ ભાષામા ંઆને �ોસેસ ટાઈમ લેગ કહ છે. કzુ ંતરત નથી થPુ ંહોP ુ.ં દરક ઘટનાન ેઘટવા માટ 

અ.કૂ સમય જોઈતો હોય છે. આમ તો સઘÕં પ}રવત�નશીલ હોય છે; પણ કોઈ પણ પ}રવત�ન એકાએક નથી થPુ ં

હોP ુ.ં 

�વન સતત બદલાP ુ ંરહ છે. પણ દરક બદલાવ કાઈંક ને કાઈંક સમય માગંી લે છે. ગભા�ધાન પછD બાળકન ેNણૂ� 

બનવા નવ મ}હના અને નવ }દવસ લાગ ેછે. 20-25 વષÙ સાવ અbધૂ બાળક ભણી ગણીને કમાવા માટ તૈયાર 
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બન ેછે. અને સાચી સમજ આવતા ંમોટા ભાગ1ુ ં�વતર �યિતત થઈ �ય છે; અર! આખી ®જ�દગી વહD �ય તો 

પણ સ�ય તો સાવ ગોિપત જ રહD �ય છે! 

સામા®જક પ}રવત�નો આવતા ંતો સૈકાઓ િનકળD �ય છે. 

એક �#વચ ઓન થાય અને અનેક ઘટનાઓ આકાર લેવા માડં; પ�ાનંો મહલ કડડ¦સૂ બનીને PટુD પડ, એમ 

બનPુ ંહોય છે.  પણ એ �#વચ ઓન થવા માટ પણ ¦િૂમકા સ��વી જોઈતી હોય છે. 

આપણ ેકzુકં બદલાય તેમ ઝખંતા હોઈએ; પણ તે માટ રાહ જોવી પડ છે ; િધરજ રાખવી પડ છે. 

કવી અજબની આ fુદરતી કરામત છે? 

રમત રમત રમત રમત ––––    zOૂય ચોકડDનીzOૂય ચોકડDનીzOૂય ચોકડDનીzOૂય ચોકડDની    

 

}ટક ટક ટો 

કોને આ રમત ખબર નહl હોય? 

બે જ ખેલાડD. એક   zOૂય દોરવા1ુ ં અને બી�એ ચોકડD. વારાફરતી વારા. !ણ zOૂય ક !ણ ચોકડD એક 

લાઈનમા ંલાવી શક ; તે રમત �તી �ય. બv ુજ �ણીતી રમત. કzુયં  સાધન હાજર ન  હોય તો પણ; ળૂમા ં

સળેખડDથી લીટDઓ પાડDને અને કાકંરા વડ પણ રમાય. બv ુલાબંી આ રમત ન ચાલ.ે તરત ફ×સલો આવી �ય. 

�તવા માટ એ ચાલાકD જોઈએ ક, !ણ ખાનામંા ંતમારD fંુકરD એવી રDતે લાવી દો ક એની આ�ુબા�ુ �ાકં બે 

 ખાના ંખાલી હોય. 
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આમ ... 

 

સામે વાળD �ય��ત ગમે તે ચાલ ચાલ;ે તમારD �ત િનિëત. જો આ�ુબા�ુમા ં એક જ ખા1ુ ં ખાલી હોય તો 

સામેવાળD �ય��ત પà દઈને �યા ંચાલ ચાલ ે; અને તમારD �તવાની તક ગઈ. 

�વનની રમતમા ંઆમ જ થPુ ંહોય છે ને? નસીબની આડના પાદંડા %�ુ,ં એક જ બારHુ ંÄલૂી �ય : એવી રાહ 

આપણ ેજોઈન ેબેઠા હોઈએ. પણ એ ¤ાર મોટ ભાગ ેબધં થઈ �ય; અને આપણ ેહતા એવાને એવા થઈ રહDએ. 

આપણ ેzOૂય %વા ; અને સામેવાળો ચોકડD દોયÙ જ રાખે! સામે વાળો ખેલાડD - ઓKયો ઉપરવાળો - ચાલાક છે. ત ે

આપણન ેહwમેશ હાથતાળD આપી, આપHુ ંમાનીP ુ ંબારHુ ંબધં કરD દતો હોય છે. 

પણ �વનની બા� એ �તી શક છે; % નવા ંબારણા ંખોલી શક છે : એકથી વધાર િવકKપો સજÏ શક છે. આપણ ે

 તો મોટ ભાગ ેએક જ બારHુ ંÄલૂવાની રાહ જોઈન ેઆÄુ ંઆયÄુ ંિવતાવી દઈએ છDએ. આપણ ેએ નથી �ણતા ંક 

�વનમા ંઅનેક બારણા;ં અનેક શ�તાઓ Äલૂી શક તેમ હોય છે. પણ આપણન ેતે દખાતા ંજ નથી. 

લો! gજુરાતી લે��સકોનના સ²ક, માનાL્હ +ી. રિતલાલ ચOદરયાના �વન1ુ ં�ેરક વા�. 

        ” હાથહાથહાથહાથ પરપરપરપર લીધે�ુંલીધે�ુંલીધે�ુંલીધે�ુ ંકામકામકામકામ vુંvુ ંvુ ંvુ ં�ારય�ારય�ારય�ારય અધવUચેઅધવUચેઅધવUચેઅધવUચ ેછોડતોછોડતોછોડતોછોડતો નથીનથીનથીનથી. મનેમનેમનેમને હમંેશાંહમંેશાંહમંેશાંહમંેશા ં

લાYdુંલાYdુંલાYdુંલાYdુ ંછેછેછેછે કકકક, ��ો��ો��ો��ો ઊભાઊભાઊભાઊભા થાયથાયથાયથાય તોતોતોતો તેનાતેનાતેનાતેના ઉકલઉકલઉકલઉકલ પણપણપણપણ મળDમળDમળDમળD રહરહરહરહ છેછેછેછે. એકએકએકએક }દશામાં}દશામાં}દશામાં}દશામા ં

¤ાર¤ાર¤ાર¤ાર દવાઇદવાઇદવાઇદવાઇ �ય�ય�ય�ય તોતોતોતો બી�બી�બી�બી� }દશામાં}દશામાં}દશામાં}દશામા ંÄલૂેÄલૂેÄલૂેÄલૂે છેછેછેછે. “ 
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કચરાપેટDકચરાપેટDકચરાપેટDકચરાપેટD    

    એક આિુનક વÉોની  ુકાનના �ાગંણમા ંબાકંડા પર vુ ંબેઠો o.ં સામે એક |પકડD કચરાપેટD (ડ#ટ બીન) છે. અર! કzુ ં

નહl ને કચરાપેટD1ુ ંઅવલોકન? હા! આ% કચરાપેટD1ુ ંઅવલોકન. % સમે, % 
ઝૂે, તે1ુ ંઅવલોકન, આ% દખાવમા ં|પકડD 

આ કચરાપેટD1ુ ંઅવલોકન.   

       ભલ ેને એ |પકડD હોય; છે તો કચરાપેટD જ ને? એની sદર xખો મlચીને બધા કચરો નાખંી દ છે. કોઈ એની sદર 

જોવાની હરકત કરP ુ ંનથી. અને કદાચ નજર પડD �ય તો પણ, મ8 મચકોડD લે છે. એને ખાલી કરનારો એની પર1ુ ંઢાકંHુ ં

ખોલતો હોવાને કારણે એ1ુ ંવધાર  િનરDhણ કરD શકતો હશે- પણ એય મ8 મચકોડDને જ તો! 

     એના ઢાકંણ ઉપર િસગરટની  રાખ અને બાકD બચેલા �ુઠંાનો િનકાલ કરવા માટ છDછLંુ પા! છે. એ તરત  હાથવgુ ંથાય 

તેમ રાખે�ુ ંછે ; %થી ôુપાન કરનારા , નીચે કચરાપેટDમા ંસળગતી િસગરટ ન નાખંે; આગ ન �ગટ. 

      અને હwમેશ બનPુ ંઆ�dુ ંછે; તેમ માકંડા %�ુ ંઆ મન િવચાર  ચઢD �ય છે.  

       આપણેઆપણેઆપણેઆપણે કચરાપેટDઓનેકચરાપેટDઓનેકચરાપેટDઓનેકચરાપેટDઓને કકકક એવીએવીએવીએવી PUુછPUુછPUુછPUુછ ચીજોનેચીજોનેચીજોનેચીજોને આવીઆવીઆવીઆવી જજજજ રDતેરDતેરDતેરDતે જોવાજોવાજોવાજોવા ટવાયેલાટવાયેલાટવાયેલાટવાયેલા હોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ છDએછDએછDએછDએ. 

       
ગૂ
ગૂ
ગૂ
ગૂ, અણગમોઅણગમોઅણગમોઅણગમો, ગદંાગદંાગદંાગદંા/ ગોબરા1ુંગોબરા1ુંગોબરા1ુંગોબરા1ુ ંલેબલલેબલલેબલલેબલ. 

     પણ એ કચરાપેટD છે તો આ�ુબા�ુ હ}રયાળD અને ઊડDને xખે વળગે તેવી ચો¹ખાઈ છે. દસ મ}હના પહલા ંઅમદાવાદ / 

�મનગર/ ભાવનગર/ વલસાડ/ પાલનNરુ/ કાણોદરના ંવરવા ં  ૃ~યો યાદ આવી ગયા.ં ¡યા ંનજર પડ �યા ં કચરાના 

ઢગલે  ઢગલા. અર! લીલાછwમ બગીચામા ંપણ કાગળના Sૂચા અને છાડંD દDધેલી ખા© સામ^ી, અને એની ઉપર કDડDઓની 

વણઝાર. કચરાપેટDઓનો અભાવ. #વUછતાની 
ઝૂનો અભાવ. અને �યા ંતો એય કોઠ પડD ગયે�ુ ં છે. એ ગદંકD કોઈને 

ખટકતી નથી. 

      પ}રણામ? ૨૦૦૦ પહલાનંા �યાનંા �વનમા ંદર વષÙ બે !ણ વાર માદંગી, �રણ તાવ, શરદD અ¾કૂ .લૂાકાત લઈ લેતા ં

હતા.ં ડો�ટરને �યા ંઅવારનવાર હાજરD Nરૂાતી હતી! અને હવે કોક વાર એમ થઈ આવે ક, એ નાનકડD માદંગી અહl માણવા 

મળતી હોય તો? ! 

    આપણા |પકડા શરDરની આપણન ેકટલી બધી મમતા છે? એ1ુ ંકટ�ુ ંતો જતન? સાb,ુ અ�ર, 2Dમ, પફ 

પાવડર, 3લપ#ટDક અને બી� ં કટકટલા ં સ
દય� �સાધનો? પણ એ સઘળા ં ચામડDના ં જ જતન. એક 
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િમલીમીટરથીય પાતળD એ ચામડDના પડની નીચે? એ ઉતરડાઈ �ય તો? �ુgBુસા પહ8ચે , તેવા ંમાસંના લોચા 

અને એનીય પાછળ, બીક લાગે તે�ુ ંનરકંકાલ અને લોહD, મળ, .!ૂ અને બી� 3ચતરD ચઢ તેવા પદાથ[. 

ડો�ટરો અને સ²નોને કદાચ એ આકષ�ક લાગતા ંહશે! એમા ંજ એમના ડોલરના ઢગલા છે ને? 

અને એ બધાનંીય પાછળ ? 

આ અવલોકન કર છે તે, માકંડા %�ુ ંમન - વેર, ઝેર, Nવૂ�^હો, પાયા વગરની માOયતાઓથી ભરNરૂ. એમા ં�ેમ 

�ગટ પણ એનાથી િવશેષ તો િધÐાર ઊભર.  કિવતા �ગટ તો ગાળાગાળDય વેરાવા માડં. સવંાદ કરતા ં

િવસવંાદ િવશેષ. 

પણ આ કzુયં દખાય જ નહl – ઓલી કચરાપેટDની sદરના માલની કની ! 

અને ઓલીમા ંતો આગ ન લાગે માટ, ઉપર જ િસગરટના િનકાલની �યવ#થા . 

પણ આ દહને ચલાવતા ંફફસાનંે  બાળD નાખંે તેવો બળબળતો અને ઝેરD વાd ુહાથે કરDને એ માકંSુ ંમન sદર 

ઉશેટP ુ ંજ �ય, ઉશેટP ુ ંજ �ય. 

આ ત ેકવી કચરાપેટD? અને આ ત ેકવો એનો કચરો? અને કવો એનો મા3લક? 


�ૃ~ટ1ુ ં+ે~ઠ સ²ન ! 

------------ 

કKયાણિમ!કKયાણિમ!કKયાણિમ!કKયાણિમ! +ી+ી+ી+ી. શરદશરદશરદશરદ શાહશાહશાહશાહના િવચાર - 'કચરાપેટDકચરાપેટDકચરાપેટDકચરાપેટD' sગે 

િ�ય 
રુશભાઈ; 

તમે ચાદંDની, સોનાની ક BલેટDનમની કચરાપેટD જોઈ છે? કદાચ નહD જોઈ હોય. વળD આવી કચરાપેટD ઉપર ર�નો અને 

હDરા જડÒા હોય એવી બv.ુKૂય હોય તો આપણે તેમા ંકચરો નાખંનારને .ખૂ� ક ગમાર કહDzુ.ંકરોડો Lુિપયાની કચરાપેટDમા ં

ગદંકD કમ નખાય? આવો �� અને ખચકાટ બધાને ઉઠ તે #વાભાિવક છે. 

પરંP ુતમને નવાઈ લાગશે ક W�ાડંમા ંએક ^હ એવો છે ¡યા ંઆ પરંપરા સદDઓથી ચાલે છે.કોઈને તેનો છોછ ક અફસોસ 

પણ નથી. પાછા �યાનંા લોકો તેમની �તને સૌથી biુધીશાળD માને છે. તમે આ લોકોને zુ ંકહશો? તમે આ લોકો માટ કોઈ 
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સદંશ મોકલવા માગંતા હોય તો જણાવશો. vુ ંતે લોકોના પ}રચયમા ંઅને સીધા સપંક�મા ંo.ં 

શેષ zભુ. 

�¦+ુીના આિશષ. 

શરદ. 

--------------------- 

આદરણીય શરદભાઈ, 

    આ કચરાપેટD એટલે આપHુ ં અદ¦તૂ રચનાવાÕં શરDર, અને ખાસ તો એ1ુ ંસૌથી +ે~ઠ sગ, આપHુ ંઅ�બોગરDબ મન 

છે - એમ vુ ંસમ¡યો o.ં 

 

કલમકલમકલમકલમ    

આ લખવાની કલમની વાત નથી. સા¾ુ ંNછૂો તો, લખવાના સાધનન ેઆપણ ે  પેન તરDક વધાર ઓળખીએ 

 છDએ. કલમ અને }ક�ો તો ¦તૂકાળની, સં̂ હ #થાનની ચીજો બની ગયા ં છે. હવે તો એ પેન પણ બv ુઓછD 

વપરાય છે. એ1ુ ં#થાન કDપેડ અને માઉસ પચાવવા માડંÒા છે. 

વાત �ણ ેએમ છે ક, એક નવા હોબી1ુ ં¦તૂ મન ેવળYdુ ં છે – બોOસાઈબોOસાઈબોOસાઈબોOસાઈ1ુ.ં  કોઈ િમ!ે ઈમેલમા ંસરસ મ�ના  

બોOસાઈના ફોટા મોકKયા. લો આ બ ે!ણ અહl શણગારમા ં.�ૂા. 
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બોOસાઈ -1 

 

બોOસાઈ -2 
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બોOસાઈ - 3 

પણ માÕં આ અદકપાસંળD �વન ે �ત ેબોOસાઈ બનાવવાનો ચાળો 
ઝૂÒો ! અને આપણ ેતો  બાN!ુ  બોOસાઈ 

બનાવવાના કામમા ંલાગી ગયા. પાડોશીને �યા ંસરસ મ�ના ંસફદ રંગના,ં બારમાસી %વા ંÀલોથી ભરચક છોડ 

જોઈ; એ1ુ ંબોOસાઈ બનાવવા, એની બે ચાર મજbતૂ ડાળDઓ કાપી લા�યો. એમાથંી આઠક aચ લાબંી, પાચં છ 

કલમ મળD ગઈ. એમને જમીનમા ંગાડD દDધી. 

વીસેક }દવસ થઈ ગયા. અને બેમાથંી સરસ મ�ની, ના�ૂક Àટ િનકળD આવી છે. હવે ગાડD આગળ હાલવાની. 

પાચં વરસનો �ો%�ટ છે.  હયાત હોઈશ અને તાકાત બાકD રહD હશે; તો  એનો ફોટો  હરખથી ' ગ©
રુ' પર 

.કૂDશ. 

પણ આ% વાત એ કલમની કરવાની છે – બોOસાઈની નહl. 

આમ તો એ કલમ છોડ પર હતી; �યાર એની પરના sfુરો પરથી નવી ડાળDઓ ÀટD હોત. એની પર પાદંડા ંઅન ે

Àલ િવલ#યા ંહોત. 

પણ એ કલમ માટDમા ંગોડાઈ છે. એના બહારના sfુર પરથી ના�ૂક પાદંડDઓ Àટલી જોઈ શકાય છે. પણ એ 

પાદંડDઓ વધતી �ય છે; એના પરથી ફ3લત થાય છે ક, જમીનમા ં રહD ગયેલા sfુરમાથંી .ળૂ Àટðુ ં હશે. 
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ઉપરના sfુરમાથંી ડાળDઓ, પાદંડા ંઅને છેવટ Àલો બનશે. અને નીચેના sfુરમાથંી .ળૂની અ ૃ~ય માયા�ળ 

િવ#તરતી જશે. 

sfુર તો બá ેસરખા ંજ હતા.ં  પણ %ન ેહવા અને �કાશ મÖયા ંતેમાથંી બહારD િવ#તાર ફલાવાનો. 

%ને sધકાર, માટD અને પાણી મÖયા;ં તેમાથંી પાયા1ુ,ં .ળૂ1ુ ંકામ થવા1ુ.ં 

આ બá ેsfુર જ|રD. એમના વગર કલમમાથંી સરસ મ�1ુ ંબોOસાઈ ન બને. 

માનવ બાળ આમ તો બધા ંસરખા ંજ. પણ કોઈકના નસીબમા ં હવા અને �કાશ; તો કોઈકના નસીબમા ં sધકાર, 

કાદવ અને ભેજ. એ કદD �વનનો ઉ�સ ન પામે. 

પણ એના થકD જ તો સમાજનો, સ#ંfૃિતનો બધો ભભકો અને વૈભવ. પાયાની aટ હોય તો જ ઝગમગતા મહલો 

આકાશને xબ.ે નહl તો બુ ંકડડ¦સૂ – નકય[ કાટમાળ. 

ઓKયા બોOસાઈ %વા ઝળહળતા ન�રા xખોન ેx� દ. પણ ગદંા,ં ગોબરા ં.ળૂ કોઈને ન દખાય.  એના ફોટા 

પડD `લોગ પર ન ચઢ. 

કોઈક કãુ ંછે તેમ – 

સwપિ�સwપિ�સwપિ�સwપિ� િપરામીડનીિપરામીડનીિપરામીડનીિપરામીડની ટોચટોચટોચટોચ પરપરપરપર નહlનહlનહlનહl; 

એનાએનાએનાએના પાયામાથંીપાયામાથંીપાયામાથંીપાયામાથંી ઊભીઊભીઊભીઊભી થાયથાયથાયથાય છેછેછેછે. 

ઝળહળતી કાર}કદæવાળા 
ભુટોને ભલ ેછાપર ચઢાવીએ; પણ ... 

પાયાના માણસન,ે છેવાડાના માણસન,ે અદના, અ�¢યા, અ�લૂા,  ુ3ખયારા માનવીને ન ¦લૂીએ. 

ચાલો છેKલ ેછેKલે એક .ળૂન ેપણ અહl #થાન આપીએ - એને }દલી વદંન કરDએ. 
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#ટોબેરDના ં.ળૂ 

મશ|મમશ|મમશ|મમશ|મ    

આ% પાક�મા ંફરવા ગયો હતો; �યા ંબે મશ|મ નજર ચઢD ગયા. ઊડDને xખ ેવળગ ેતેવા હતા. જમીન પર 

ઝાડના સડD રહલા ંછો}ડયા1ં ુ ંમKચ  પાથર�ુ ંહPુ.ં એની ઉપર એ બ ેમશ|મ  એકબી�ની સાવ ન�ક, �ેમી 

પખંીડાનંી %મ ખડા ંહતા!ં 

    |પાÕં મશ|મ 
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એમાથંી એકને ઉખાડDન ેબારDકDથી  િનરDhણ કdુ³. એમની હરત પમાડD દ તેવી રચના જોઈ મન �સá થઈ ગdુ.ં 

ઘરે આવી gગુલ મહારાજનો સહારો લઈ એના િવશે �ણવા �ય�ન કય[; અને હwમેશ બને છે; તેમ ઢગલાબધં 

મા}હતી  ખડD થઈ ગઈ. 

અહl મશ|મ િવશે િવશેષ °ાન આપવા આશય નથી.  

 

આ તો એનાથીય વધાર |પાÕં મશ|મ 

પણ વન#પિત ક �ાણી જગતમા ં%નો સમાવેશ નથી થતો તેવા; આ ‘Àગ’ �કારના, અKપ આd~ુય વાળા  અને 

સડતી, સે�OEય ચીજ  પર નભતા �વ1ુ ંમનોહારD અ�#ત�વ મન હરD ગdુ.ં 

શી એની fુમાશ? એના  નાનકડા હોવાપણા1ં ુ ંક� ુ ંતો સ
દય�? અને એનો િનભાવ – ગદંામા ંગદંD ચીજ પર. સડતી 

ચીજ પર. 

�ણ ેક. કાદવમા ંકમળ. 

�વન �વવાની કવી સરસ મ�ની કળા િશખવી ગdુ ંઆ મશ|મ? 
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એક s^ે� કિવતા યાદ આવી ગઈ. 

 

It is not growing like a tree 

In bulk, doth make man better be; 

Or standing long an oak, three-hundred year, 

To fall a log at last, dry, bald and sere. 

A lily of a day, 

Is fairer far in May, 

Although it droop and die that night, 

It was the plant and flow'r of light. 

In small proportions we just beauties see; 

And in short measures, life may perfect be. 

Ben Jonson 

ઝાઝં�ુંઝાઝં�ુંઝાઝં�ુંઝાઝં�ુ ં   

કાર ચલાવતો હતો અને એ દખાઈ ગdુ.ં 

ધખધખતી બપોર હતી.કારની sદર ભલ ેસરસ મ�ની ઠંડક હતી; બહાર તો � ૂવરસતી હતી. ડશબોડ� પર1ુ ં

મીટર બરાબર 106 ડD^ી ફ. 1ુ ંઉ~ણતામાન દખાડP ુ ંહPુ.ં અને �યા ંજ એ દખાHુ.ં ખરખર, નરD xખ,ે �વતા ં

�વ દખાHુ!ં %ન ેમેળવવા એક એક જણ આખી ®જ�દગી હવાિતયા ંમારP ુ ંહોય છે; %ને લuય#થાન પર રાખીન ે
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કિવઓ કિવતા લ¹યા જ કર છે; %  ુગ�મ રણ�દશ1ુ ંજ રહવાસી મનાP ુ ંઆ�dુ ંછે; સદાય અ�ાBય મનાP ુ ંઆ�dુ ં

છે – તે ઝાઝં�ુ ંદખાHુ.ં 

નજર પહ8ચ ેતે 3hતીજની sદર જ, પણ vુ ંહતો તેનાથી ઠDક ઠDક  ૂર, એક નાની, ચળકતી પàી દખાઈ. �ણ ે

છલછલ છલકPુ ંપાણી. એમા ંબv ુ ૂર 3hતીજ પરની વ#P1ુ ુ ં�િતબlબ પણ અલપઝલપ દખાઈ ગdુ.ં 

અને દખાdુ ંન દખાdુ ંઅને #વBનની %મ એ તો તરત ગાયબ થઈ ગdુ.ં ફરD સામે એ જ િનજÏવ, ખાવા ધાતી, 

િન~�ુર, જડ કો �O2ટની સડક. બધી કારો સડસડાટ એની પર સરકતી રહD. મારD કારની %મ, દરક કાર કોઈક 

અણદDઠા, ગમતીલા ઝાઝંવાની તલાશમા ંNરૂ ઝડપ ેદોડતી રહD. 

જો ક, આમ આ ઘટના કાઈં પહલી વાર બની ન હતી. આમ તો અનેક વાર એણે દશ�ન આBયા ંહતા-ં કદD ન 

દખાતા જગિáયતંાની %મ જ તો ! અને તરત આમ જ ગાયબ થઈ ગdુ ંહPુ.ં માટ જ તો ઈને ઝાઝં�ુ ંક’છે ન ે! સાવ 

આભાસી. એમા ંકzુ ંસ�ય ન મળે. નકરD બનાવટ. ગરમ હવાની Kહરખી અને �કાશની કરામત. એમા ંખરખરા ં

પાણીની ભીનાશ લગીર ન મળે. 

આખી ®જ�દગી કશીક �ા±Bત થઈ �ય તેમા ંવેડફાઈ. એ કzુકં મÖdુ ંન મÖdુ ંઅને એની Äશુી ગાયબ. સાવ નકામી 

રíD ચીજ - �ન વગરની, માલ વગરની. અને ફરD કોઈ નવા ઝાઝંવાના ંદશ�ન કરવા , એને આ�મસાત કરવા, 

રઝળપાટ શ|. 

કાર ચાલતી જ રહD. અને અલપઝપલ કો'ક ઝાઝં�ુ ંદખાdુ ંન દખાdુ ંઅને ગાયબ. એટલે જ તો એને ઝાઝં�ુ ંકહ છે 

ને? કશાય માલ વગર1ુ ંઅને છતા ંબv ુજ .Kૂયવાન. 

અસ¹ંયઅસ¹ંયઅસ¹ંયઅસ¹ંય ઝાઝંવાઝાઝંવાઝાઝંવાઝાઝંવા ઘરનીઘરનીઘરનીઘરની હવામાંહવામાંહવામાંહવામા ંભટકભટકભટકભટક છેછેછેછે, 

પછDથીપછDથીપછDથીપછDથી હાથનીહાથનીહાથનીહાથની રખારખારખારખા બનીનેબનીનેબનીનેબનીને અટકઅટકઅટકઅટક છેછેછેછે. 

હવેહવેહવેહવે આઆઆઆ �hૃને�hૃને�hૃને�hૃને કવીકવીકવીકવી રDતેરDતેરDતેરDતે vુંvુ ંvુ ંvુ ં�hૃ�hૃ�hૃ�hૃ કvુંકvુ ંકvુ ંકvુ ં? 

વસતંવસતંવસતંવસતં ડાળDએડાળDએડાળDએડાળDએ બેસેબેસેબેસેબેસે તોતોતોતો ડાળડાળડાળડાળ બટકબટકબટકબટક છેછેછેછે ! 
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દDવાલદDવાલદDવાલદDવાલ %વી%વી%વી%વી સલામતસલામતસલામતસલામત જગાઓજગાઓજગાઓજગાઓ શોધીનેશોધીનેશોધીનેશોધીને 

�ુઓ�ુઓ�ુઓ�ુઓ, બધાંબધાંબધાંબધા ંજજજજ છબીમાંછબીમાંછબીમાંછબીમા ંિનરાતંેિનરાતંેિનરાતંેિનરાતંે લટકલટકલટકલટક છેછેછેછે. 

- રમેશરમેશરમેશરમેશ પારખપારખપારખપારખ 

તમને ય  એણ ેઆમ દશ�ન દDધા ંછે ને? હ× Kયા! ઓKયો કહવાતો sતરયા�મી પણ આ�ુ ં ઝાઝં�ુ ંજ હશે? 

તારા ઉદયતારા ઉદયતારા ઉદયતારા ઉદય    

સા%ં મન ેભાYયેજ નવરાશ મળે. મારો નવરાશનો સમય રાતના અને સવાર. થોડોક બપોર, વામfુhી બાદ.પણ 

ગઈકાલ ેસા%ં ન �ણ ેકમ, બેકયાડ�મા ંÄરુશીમા ંબેસી ગયો. 


રૂજ ઢળD ગયો હતો.  
દુ દશમનો બેડોળ ચOE �કાિશત થઈ ¾�ૂો હતો. એનાથી થોડક નીચે z2ુનો ^હ 

ઝગારા મારતો દખાવા માડંÒો હતો. એકાએક iયાન ગdુ ંક, આ બે િસવાય આકાશ સાવ ખાલી હPુ.ં સાજંમાથંી 

રાત1ુ ંઆગમન ધીર ધીર થઈ રãુ ંહPુ.ં એક પણ તારો દખાતો ન હતો. 

મનોમન નÐD કdુ³ ક, તારા આગમન કર પછD જ ઘરમા ંજ�ુ ંછે. xખો ફાડD ફાડDને જોdુ ંપણ એક પણ તારો ‘ 

May I Come in , Sir!’ કહતો ન હતો! ધીમે ધીમે કંટાળો પણ આવવા માડંÒો, ‘શીદ આ નાહકની જળોજથા માથ ે

લીધી છે? એમની રDતે અને એમના સમયે એ ઊગવાના જ છે. હાલ ને, ‘રશરશરશરશ અવરઅવરઅવરઅવર’નીનીનીની બેબબેેબે ચારચારચારચાર પઝલપઝલપઝલપઝલ રમી લ�.’ 

પણ આ અદકપાસંળD �વને મનમા ંધાર�ુ ંકર�ુ ંજ એવી �દ. vુ ંતો xખો ફાડDને બેઠલો જ ર£ો. ‘બસ!  પહલો 

તારો �ગટ થાય, પછD જ ઘરની   sદર જ�.’ 

આમતેમ �યથ� નજર નાખંતો હતો; �યા ંચOE તરફ નજર ગઈ. 

અને લો! એક તારાબેન ચોરD oપીથી ચOE સાથે સવંનન કરD ર£ા ંહતા!ં ખા#સા ંચમકતા ંપણ હતા.ં 

‘જ|ર ‘�યાધ’ હશે.’  - આકાશ દશ�નના મારા અિત સીિમત °ાન થકD sદાજ માડંÒો. 
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અને �યા ંતો બીજો અને !ીજો અને ચોથો .. અને પાચંમો.. એમ એક પછD એક તારા બહન �વેશવા લાગી. કોઈ 

ઝળહળતી તો કોઈક સાવ ઝાખંી. હવે કોઈની �તીhા કરવાની ન હતી. થોડDક જ વારમા ંઆÄુ ંઆકાશ એમની 

રાસલીલાથી આખી રાત ગાજPુ ંરહવા1ુ ંહPુ.ં 

મન �સá થઈ ગdુ.ં 
યૂ[દય, 
યૂા�#ત, ચOEોદય, ચOEા#તની ઘણી ઘટનાઓ સામાOય અને ખાસ éYયાઓએ 

અનેક વાર િનહાળD હતી. માઉOટ આb,ુ કOયાfુમારD િવ. જYયાઓના સiંયા અને ઉષાના ંઅ�િતમ દશ�નો યાદ 

આવી ગયા.ં 

પણ તે }દવસનો તારા ઉદય દશ�નનો અ1ભુવ અનેરો હતો. તોફાની બાળકોની ટોળકD એકમેકની પાછળ, ચોરD 

oપીથી, કzુકં અડપ�ુ ંકરવા પધારD રહD હોય તેવો ભાવ મનમા ંથયો. 

અને હવે અવલોકન/ .Kૂયાકંનનો સમય! 

મન સાવ .ઢૂ, �#થર, #ત`ધ હોય. કzુ ંજ ન િવચારવાનો સકંKપ કરલો હોય; અથવા હવે  zુ ં િવચાર આવ ેછે - 

એ1ુ ં�ેhાiયાન કરતા ંબેઠા ંહોઈએ. અને �યા ંસાવ અભાન પણ ેયાદો1ુ/ં .Kૂયાકંનો1ુ ંìડં કોઈક Äણૂેથી 3ચ�મા ં

પગપેસારો કરD લે. બધી શાિંત ખોરવાઈ �ય. અને સકંKપ-િવકKપ, 
િુવચાર-fુિવચાર,  શકંા- fુશકંાનો 

વણન8તય[ .શુાયરો રોજની %મ �મી પડ. 

તારા ઉદય 
યૂ[દય ક 
યૂા�#તની %મ ઝળહળતો કદD ન હોય. �વનના ઉદય અને sત કાળ  %વી  
fુુમારતા 

ક શોકમયતા એમા ંકદાિપ ન મળે. એને તો રોજ પજવતા િવચારવાdનુા ધણના ધણની ઉપમા જ આપી શકાય. 

ખોવાયેલો ડબોખોવાયેલો ડબોખોવાયેલો ડબોખોવાયેલો ડબો    

રાતે 
તૂા પહલા,ં ડDશ વોશરમાથંી વાસણો બહાર કાઢßા.ં Bલા�#ટકના ડબા અને ઢાકંણા ંબરાબર 
કૂાતા નથી; 

માટ ÄKુલા પાથરD 
કૂાવા દવા પડ છે – 
કૂવવા .�ુા. 

સવાર ઢાકંણા ંવાસીને એમન ેરાખવાના કબાટમા ં.કૂવા જતો હતો; �યા ંએક ઢાકંHુ ંવidુ.ં આનો મા3લક ડબો �ા ં

હશે? આ�ુબા�ુ તપાસ કરD; પણ �ાયં ન મÖયો. િવચાર કય[ ,’ હશે! �ાકં .કૂાઈ ગયો લાગે છે. મોડા વહલા ં

મળD જ જશ ેને? ઘરમાથંી �ા ંજવાનો છે?’ આમ મનન ેમનાવી લીુ.ં 
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સૌથી મોટો ડબો કબાટના ખાનામા ં.કૂવા જતો હતો; �યા ંએમા ંકzુકં ખખડ¼ુ.ં કદD આવો અવાજ ડબા .કૂતા ં

આ�યો ન હતો. ખોલીન ેજોdુ.ં પેલો ખોવાયેલો ડબો એની sદર ¦લૂથી .કૂD દDધો હતો. 

ખોવાયેલો ડબો મળD ગયો! એ તો એક જ ડબામા ંસતંાયેલો હતો; અને મોટો ડબો એની જYયાએ ગો ઠવવા જતા,ં 

એ ખખડÒો હતો; એમા ંપકડાઈ ગયો હતો. કદાચ તરત ન પકડાત; તો પણ એને શોધી કાઢતા ંએક બે દD’થી 

વધાર વખત ન જ �ત. 

પણ આપણ?ે 

આપણ ેપણ આ દહના ડબામા ં - મનના ડબામા ં - ¦લૂથી .કૂાઈ ગયા છDએ. એની ઉપર અસ¹ંય સ#ંકારોના 

આવરણ – ઢાકંણા ઢંકાયેલા ંછે. આપણ ેતો આÄુયં આયÄુ ંખખડતા રહDએ; તોય પકડાતા નથી! સદા આપણી 

સાથે જ રહતા હોવા છતા;ં  સદા એની સાથ ેસવંાદ કરતા રહતા હોવા છતા;ં  આપણી �ત – પેલા ખોવાયેલા ડબા 

%વી આપણી �ત – કદD જડતી જ નથી. 

ચાલો એ ખોવાયલેી આપણી અસલી ઓળખ સાથ ે‘sતરનીsતરનીsતરનીsતરની વાણીવાણીવાણીવાણી’ જગવીએ 

સાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાb,ુ , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૧૧૧૧    

સાb ુપર સાb?ુ આ તે કવી ઊટપટાગં વાત?   હા! એમ જ છે. લો જોઈ જ લો ને  - 

 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

167  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

સાb ુપર સાb ુ

તમે કહશો ... “અહો! આમ વાત છે.આમા ંzુ ંનવાઈ? અને તે પણ gજુરાતીન ે? અમદાવાદDને? 

વાત એમ છે ક, આ  ૃ~ય જોdુ ંઅને `લોગબ§ ( નવા શ`દની રચના ! ‘વાહ, ર! મ¨ વાહ.’ ) કરવા તલપાપડ થઈ 

ગયો. પહલા ંએનો ફોટો પાડÒો; અને હવે આ આલેખન. 

આમા ંએક જ સદંશ 

!ેવડ ... કરકસર.. 

આ% સાbનુી બચેલી પતરD બચાવો. 

એમ બને ક, કાલે નહાવા સાb ુજ ન હોય. 

• ખોરાકની અછત 

• પાણીની અછત 

• ઉ��ની અછત 

કારણ? 

• વધતીવધતીવધતીવધતી જતીજતીજતીજતી વ#તીવ#તીવ#તીવ#તી 

• fદૂકfદૂકfદૂકfદૂક નેનનેેને ¦સૂક¦સૂક¦સૂક¦સૂક આગળઆગળઆગળઆગળ ધપPુંધપPુંધપPુંધપPુ ં�વન�વન�વન�વન ધોરણધોરણધોરણધોરણ 

• અમયા�}દતઅમયા�}દતઅમયા�}દતઅમયા�}દત બનતીબનતીબનતીબનતી જતીજતીજતીજતી માનવમાનવમાનવમાનવ અપેhાઓઅપેhાઓઅપેhાઓઅપેhાઓ 

• જમીનનોજમીનનોજમીનનોજમીનનો વધતોવધતોવધતોવધતો જતોજતોજતોજતો 3બન3બન3બન3બન ઉ�પાદકઉ�પાદકઉ�પાદકઉ�પાદક ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ અનેઅનેઅનેઅને... 

• દરકદરકદરકદરક સેકOડસેકOડસેકOડસેકOડ ટાચંાંટાચંા ંટાચંા ંટાચંા ંથતાંથતાંથતાંથતા ંજતાંજતાંજતાંજતા ંñોતોñોતોñોતોñોતો 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

168  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

માનવ�તનામાનવ�તનામાનવ�તનામાનવ�તના માથામાથામાથામાથા પરપરપરપર તોળાઈતોળાઈતોળાઈતોળાઈ રહલીરહલીરહલીરહલી તાતીતાતીતાતીતાતી તલવારતલવારતલવારતલવાર; 

ભયાનકભયાનકભયાનકભયાનક ભિવ~યનાભિવ~યનાભિવ~યનાભિવ~યના કાળઝાળકાળઝાળકાળઝાળકાળઝાળ ઓથારનોઓથારનોઓથારનોઓથારનો 

ઉવેખીઉવેખીઉવેખીઉવેખી નનનન શકાયશકાયશકાયશકાય તેવોતેવોતેવોતેવો, અ¾કૂઅ¾કૂઅ¾કૂઅ¾કૂ અણસારઅણસારઅણસારઅણસાર. 

પ_થરdગુથી #પેસમા ંપહ8ચેલો કાળા માથાનો  ( ક બી� ગમ ેતે રંગના માથાનો ), માથા ફરલ માનવી કશોક 

ઊકલ તો શોધી જ કાઢશે; અથવા સૌથી બ3ળયો બી� બધાનંે ઢાળD દઈ,  એકદંડDયા મહલમા ંિમ!મડંળ, fુ�ુwબ 

કબીલા સ}હત મઝેથી મહાલશે. 

પણ .. આ% તો સાb ુપર સાb ુ.કૂો અને એ પળન ેથોડDક આઘી ધકલો. 

....  પ_થરdગુમા ંપાછા ધકલાઈ જવામાથંી બચવાનો ઊકલ મળD �ય તે પહલા.ં 

એ કાળા ક ઊજળા ભિવ~યની પ}રકKપના …..અમે}રકનઅમે}રકનઅમે}રકનઅમે}રકન હાઈવેહાઈવેહાઈવેહાઈવે પરનીપરનીપરનીપરની !ણ!ણ!ણ!ણ ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ 

અમે}રકન હાઈઅમે}રકન હાઈઅમે}રકન હાઈઅમે}રકન હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓવે પરની !ણ ઘટનાઓવે પરની !ણ ઘટનાઓવે પરની !ણ ઘટનાઓ    

     ડલાસ અને ફોટ�વથ�ના મહાનગરોન ે વlધીન ે સ8સરવા જતા; એટલ¨ટDક અન ે પેસીફDક મહાસાગરોન ે

જોડતા; રાF]ની અથ��યવ#થાની ધોરD નસ %વા; ઈOટર#ટટ હાઈવે (આઈઆઈઆઈઆઈ-20 ) ઉપરથી મારD ગાડD કલાકના 

60 માઈલની ઝડપે Nરુપાટ પસાર થઈ રહD છે. આ રશ અવર છે. મારD આ�ુબા�ુ ર#તાની ચાર લેનો મારા 

%વી જ અસ¹ંય ગાડDઓ, વાનો અન ેખટારાઓથી ભરચક ભરલી છે. વાહનોની વUચ ેબv ુજ ઓછD જYયા છે. 

ગાડDઓનો સતત �વાહ ધસમસી ર£ો છે. સામેની દDશાની ચાર લેનોની પણ આ જ પરD#થીતી છે.  

        મને એમ �તીતી થઈ રહD છે ક, vુ ંદશની ધોરD નસ %વા આ હાઈવેમાથંી વહD રહલા, અને દશના 

આથÏક �યવહારને ધમધમPુ ંરાખતા, કરોડો ર�તકણો %વો એક ર�તકણ o.ં ગતીનો �ાણવાd ુઅને પે]ોલ1ુ ં

aધણ મને Xલાવીને ટટા %વો બનાવી ર£ા ંછે. સતત ધસમસતા મારા %વા આ બધા ર�તકણો; તેમજ ]નો, 

%ટBલેનો અને મહાકાય #ટDમરોમા ં વહD રહલા, આવા જ અનેક ર�તકણો રાF]ની આથÏક �યવ#થાન ે
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ધમધમતી રાખી ર£ા ંછે. વી¸ના આ સૌથી સ�§ુ દશ %વા તગડા બનવા,  ુનીયાના ��યેક રાF] હોડ બકD 

છે. આÄુ ંમાનવજગત એક ન અટકાવી શકાય તેવી દોડમા ં�	�ુ છે; અને ��યેક hણ ેઆ દોડ %ટની ઝડપ,ે 

સતત વધ�માન થતી રહ છે. આ .શુકદોડનો કોઈ sત નજર સમh દખાતો નથી. બધા ં વીનાશની, 

સવ�નાશની  ુગ�મ ખીણ તરફ, �ચડં ગતીએ, એક¸ાસે, ધસમસી ર£ા ં છે. કોઈને Wેક લગાવવાની Xરસદ, 

ઈUછા ક સમય નથી. 

    �યા ંજ આવી વીચારધારામા ંમારા ખીá માનસમા ંસ�યનો એક ઝબકારો થાય છે ક, vુ ંએક એ�ઝીટ ¾કુD 

ગયો o;ં અન ેખોટો એ�ઝીટ લઈ Nવુ�(!) દDશામા ંજવાને બદલ ેપëીમ(!) તરફ ધસી ર£ો o!ં 

*********** 

     મારા આખા શરDર પરસેવો વળD ગયો છે. vુ ંમારD પથારDમા ંસાવ શબવP ્પડલો o.ં એક બીભીશણ 

 ુઃ#વBન હમણા ંજ પસાર થઈ ગdુ ંછે. એ #વBન ચાલીસ વરસ પછDના આ જ આઈ-20 હાઈવે1ુ ંહPુ.ં આખો 

ર#તો સવારના આઠ વાગ ેભક̈ાર, ખાલી પડલો હતો. એની ઉપરથી સમ ખાવા બરાબર, એક પણ વાહન ચાલી 

રãુ ંનહોP ુ.ં એની ઉપર ઠકઠકાણે વનરા�એ સાôા¡ય જમાવી દDુ ંહPુ.ં વીતેલી અથ��યવ#થાના મહાઅજગર 

%વો આ હાઈવે શબની %મ સડતો પડલો જણાતો હતો.  ુદ�શાની અસ¹ંય કDડDઓ તનેા દહ1ુ ંભhણ કરD રહD 

હતી.  

     બધી જ રKવે લાઈનો, બધાજ મહાસાગરો અને સમ#ત આકાશમા ં�ાયં એક પણ વાહન સરકD રãુ ંન હPુ.ં 

આખી  ુનીયામાથંી પે]ોલીયમ1ુ ંછેK�ુ ંટDNુ ંઅને કોલસાનો છેKલો �ુકડો વપરાઈ ગયાને પણ પાચં વશ� વીતી 

ગયા ંહતા.ં તોડD નાખંવામા ંઆવેલા બધંોન ેકારણે બધા ંજળાશયો પણ ખાલી પડલા ંહતા.ં થોડા વરસો પહલા,ં 

પાણી અને શ�તીñોતો માટ ખેલાયેલા, !ી� વી¸d§ુમા ંને�ુ ંટકાથી ય વધાર માનવ�ત નાશ પામી ¾કુD 

હતી. અHdુ§ુના કારણે પેદા થયેલી ગરમીથી પીગળેલા âવુીય બરફ વી¸ના ંબધા ંજ બદંરોન ેપાણી નીચ ે

ગરકાવ કરD દDધા ંહતા.ં બધી સKતનતો તહસ નહસ બની ¾કુD હતી. જગતની બધી અથ��યવ#થા, અર! આÄુ ં

સમાજ�વન ભાગંીન ે¦Ðુો બની ગયા ંહતા.ં  



૨૦૦ અવલોકનો 
 

170  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

      મારા %વા ં ગ¢યાગંાઠંÒા ં કોક’જ  ુભા�ગી માનવ�વો આમતમે ખોરાક અને પાણી માટ જગંલોમા ં

વલવલતા,ં આથડતા ંહતા.ં �ુના શહરના બvમુાળD મકાનોના બધા ંખડંરો ભયાવહ વનરા�મા ંઅર¢યLુદન 

કરD ર£ા ંહતા.ં સમ#ત માનવ�વન ખોડગંાP ુ,ં કણસPુ,ં આ2ંદPુ ંgફુા�વન તરફ મથંર ગતીએ, કDડDવેગે 

સરકD રãુ ંહPુ.ં આ�ુબા�ુના જગંલનો ભાગ બની ¾કુલા આઈ- 20 ઉપર vુ ં¦¹ુયો અને તર#યો, નીવÏય� અન ે

નીF�ાણ, હત�ભ અને હતાશ ઉભલેો હતો. કઈ ઘડDએ, કોઈ રાની �નવર આવીન ેમારો કોળDયો કરD જશ,ે 

તેના ભયથી vુ ંથરથરD ર£ો હતો. માLંુ આÄુ ંશરDર આ ભરશીયાળામા ંપણ પસીન ેરબઝેબ બની ગયે�ુ ંહPુ.ં 

 

     અન ેમારા ખોટા એ�ઝીટ મને �ાથંી �ા ંલાવી .�ુો; તેની મરણપોક પાડDને vુ ંઝબકDને �ગી �� o.ં 

*********** 

     બાથLુમમાથંી પાછો આવી vુ ંપથારDમા ં
ઈુ ગયો o.ં પલેી  ુદ�મ દશા તો એક #વBન જ હPુ,ં તેની 

�તીતી થતા ંvુ ંફરD પાછો નીEાદવીને શરણે �� o.ં ઘસઘસાટ �ઘની વUચ ેએક ન�ુ ંપરોઢ ઉગી નીકળે છે. 

vુ ં ફરD પાછો એવા જ રશ અવરમા,ં એ જ આઈ-20 હાઈવે પરથી, મારD હાઈપાવર બેટરDથી સચંાલીત 

નાનકડD ગાડDમા ંNરુપાટ પસાર થઈ ર£ો o.ં પણ હવ ેપહલા ં%વો ધમધમાટ નથી. હવે શહરમા ંગણીગાઠંD 

અને નાનકડD ઓફDસો જ છે. સૌ પોતાના ઘરેથી જ ઈOટરનેટ પર કામ કરD લે છે. �વનજLુરD બધી વ#Pઓુ 

હવે તેમન ેઈ-ઓડ�ર �માણ ેઘરે પહ8ચાડવામા ંઆવ ેછે. મા! શોખની વ#Pઓુ માટ જ લોકો માકèટમા ં�ય છે. 

અથવા આનદં�મોદ માટ ક મી!ો અને સબંધંીઓને મળવા જવા, મારD %મ ગાડDઓ વાપર છે. અને ત ે

ગાડDઓ પણ #વયસંચંાલીત વીજળDના રલ #ટશનો પર જ પાક� કરવામા ંઆવલેી હોય છે. મોટા ભાગની 

યાતાયાત, #વયસંચંાલીત, અ�યાનુીક અસ¹ંય સ¹ંયાની bલુેટ ]નો વડ જ થાય છે.  

      બધા ંકારખાના ંરોબોટો ચલાવે છે. બધા સામાનની આપલે પણ #વયસંચંાલીત #ટોરોમા ંરોબોટો જ સભંાળે 

છે. હાઈવે પર ચાલી રહલા મોટા ભાગના ં વાહનોમા ં આવા રોબોટ ચાલકો જ છે! મારા %વા કો’ક જ 

સહલાણીઓ અથવા ઈલે�ટોનીક સાધનો, મહાકાય પાવરહાઉસો ક કારખાનાઓંના તા�કાલીક મરામતકામ 

માટ જતા ંÉીNLુુશો જ ગાડDઓમા ંબેઠલા ંછે. બાકD1ુ ંબુ ંરોજl ંુ ઉ�પાદન અને મરામતકામ તો રોબોટો જ 

સભંાળે છે.  
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       આખા વી¸ની શ�તીની જLુરDયાતો માટ હવે કરોડો ‘ટોકોમેકો’ 
સુéજ છે. તેમા ંપેદા થતી વીજળD આખા 

વી¸ની હ�રો વશ[ની જLુરDયાત માટ પયા�Bત છે. 
યુ�ના નાનકડા સતંાન %વા આ આદD�યોએ આખાય 

વી¸ની Lુખ બદલી નાખંી છે. બધો �યવહાર તેમના થકD પેદા થતી વીજળD વડ ચાલે છે. સ.Eુના પાણીમાથંી 

આ જ વીજળD અમયા�દDત જ_થામા ંz§ુ પાણી પણ બનાવી દ છે. � ુશણ એ ¦તુકાળની, અન ેબીનજLુરD 

ઘટના બની ¾કુD છે. પાણી અને શ�તી ñોતો માટના દશ દશ વUચેના ઝગડા અન ેભીશણ d§ુો ¦તુકાળની 

ઘટનાઓ બની ¾કુD છે. માનવ�તના એક જ ઝડંા નીચે સમ#ત વી¸ એક જ રાF] બની ¾îુુ ં છે. 

vુ ં‘શા ુ�લવી2DડDત’ મા ંગણગણી ર£ો o ં- 

ચોમાસે ઘનઘોર વાદળ થકD, છલકાવીયા ંસૌ સરો. 

%માથંી જળવીજળD નીપજતી, સ#તી ઘણીયે વળD. 

�મુો આ �ગટßા મહાન વનમા ંપાણી અને તેજથી. 

dગુોના dગુ હા! ગયા સરકતા, તેના બOયા કોલસા. 

લી�ડુD ધરતી રસાળ લણતી ધાOયો તણા પાકને. 

Pણૃોના ઢગલા અગાધ બનતા, ઘી  ુધના સ²કો. 

લાખો �નવરો દબાઇ ખડકો વUચ ેબOયા �ધણો. 

ચાલે ચ2 બધાય વાહન અને ઉ©ોગના તે થકD. 

Å ુÅ ુસાગર Åઘુવે સતત ને ગજ Ù ઘણા દપ�થી. 

હ8કારા ભણતો સમીર ચલવ ેચÐD બધી તાનથી. 
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શ�તી 
રુજની લઇ મલપતા ંકવા ંઘણા ંસાધનો! 

હDસાબો ચપટD મહl કરD દDયે, biુધી ભયા� ય!ં સૌ. 

�ા ં
ધુી ટકશે બધા ંય ઝરણા ંશ�તી તણા ંઆ અર! 

સ#ંfૃતી અતીવેગમા ંસરકતી, વીનાશના માગ�મા,ં 

” 

આશા એક જ એ રહD જગતને અ#તી�વની દોટમા.ં 

�હાલા 
રુજદવ! આજ જગવો વી#ફોટ નાના કણે. “ 

       અન ેએ આશાભયા� વી#ફોટના �તાપે તો અ�યાર મારD આ ગાડD ચાલી રહD છે. માનવ�તની બધી 

 ુ	 ુ��ીઓ, દપ�, ઈFયા�, સામ_ય� માટની દોડ અને ખચ̈ાખ¨ચી પણ ¦તુકાળની બાબતો બની ¾કુD છે. મારD 

ગાડDના રડDયો પરથી મગંળના ^હ પરથી �સારDત થઈ રહલી, મરુD gજુરાતી ગઝલોની 
રુાવલીઓ મારા 

ચી�ન ેદD�ય આનદં આપી રહD છે. 

આ નવા એ�ઝીટ તો મને મહામાનવ�તીનો એક sશ બના�યો છે. 

*********** 

       અન ેનવી આશાના 
�ુભાતમા,ં vુ ંઆ }દવા#વBનમાથંી આળસ મરડDને, �સáચી�,ે આઈ-20 હાઈવે 

પરની પહલી સ�ય ઘટના અને પછDના ંબે #વBનોન ેમારા નોટbકુ કોwBdટુરમા ં ‘ફોOટબ§’ કરવા માઉસની 

પહલી ‘�લીક’ લગાવવાનો એ�ઝીટ લેવા �યાણ કLંુ o!ં 

મેઘધ1~ુયમેઘધ1~ુયમેઘધ1~ુયમેઘધ1~ુય    
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બેકયાડ�ના પે}ટયો પર મેઘધ1~ુય જોd.ુ આઠ Àટ લાbં ુ.ં 

અને મારD મર� .જૂબ બના�dુ ં

%ણ ેસવાર ક સા% પાણીની ટોટD વડ પાણી છાટંð ુ ંહશે; તે બધાએં આ અ1ભુવ અને આ અવલોકન કયા³ હશે. 


યૂ�નો તડકો તમારD પાછળથી !ાસંમા ંઆવતો હોય;�યાર અ.કૂ �#થિતમા ંપાણીની િશકરો પર િવલસPુ ં #વ-

સ®²ત મેઘધ1~ુય. એ જોવા માટ fુદરતની રાહ જોવાની નહl. મન થાય �યાર તેને સજÏ શકાય - આપણી 

પોતાની જમીન પર. શરત મા! એટલી જ ક, 
યૂ� હાજર હોવો જોઈએ. અને તમારામા ંએની થોડDક આવડત 

હોવી જોઈએ. 

મેઘધ1~ુયનો રંગબેરંગી આùાદક ન�રો- મન �સá થઈ �ય તે�ુ ં ૄ~ય. આકાશમા નહl - આપણી નજર સામે, 

સાવ ન�કમા,ં  એ  #વગÏય  ૄ~ય હાજર. 

�વનમા ંઘણી ક�ુતા હોય; �વન ઝેર %�ુ ંલાગPુ ંહોય- પણ એમા ંમેઘધ1~ુયના રંગો સ�વી શકાય. 
યૂ�ની 

શ��ત %વી xત}રક તાકાત અને પાણી છાટંવાની  આવડત હોવા ંજોઈએ. 

ગમ ેત ેÀલ હાજર હોય; એમાથંી સરસ મ�નો ગજરો બનાવવાની કળા. 

મેઘધ1~ુય બનાવવાની કળા. 

�વન �વવાની કળા. 

પખંાની �#વચપખંાની �#વચપખંાની �#વચપખંાની �#વચ    

નવો પખંો બેસાડÒો. બધા ભાગ જોડD,છેવટ વાયર જોડÒા અને �#વચ 'ઓન' કરD. પખંો સડસડાટ ચાલવા માડંÒો 

- Xલ �#પડ પર. અમે હરખાઈ ગયા.પણ આ zુ?ં પખંો હવા 3બલfુલ ફકતો જ ન હતો. 

અહlના પખંાઓમા બ ેદોરDઓ લટકતી હોય છે - એક પખંાની ગિત વધાર ઓછD કરવા માટ - !ણ ક ચાર �ૂદD 

�ૂદD ગિત આપ ેતેવી �#વચ. અને બી� પખંાના ંપા3ંખયાનંી નીચે લટકતી લાઈટ ચા�/ુ બધં કરવા માટ. 
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અમે એ �#વચ વાપરD જોઈ. �#વચના દરક ઝટકા સાથ ેપખંાની ગિત ઓછD થવા લાગી અને છેલા ઝટકા સાથ ે

પખંાના ંતાડDયા ંફરતા ંબધં થઈ ગયા.ં પણ હવા તો .íુલ ફ×કાતી જ ન હતી. કશીક .ળૂ¦તૂ ખામી હતી. અમન ે

લાYd ુક, એ ખામી શોધીન ે ૂર કરવા માટ, .ળૂાના પતીકા %વા પચાસેક ડોલર ઈલે��]િશયનન ેઆપવા પડશે. 

અને �યા ંજ સદભાYય ેમારD નજર એક નાનકડા કાળા આકાર પર પડD. પખંાના ંતાડDયાનંી નીચ ેઅને લાઈટની 

થોડક ઉપર ત ેહતો. સીડD ફરDથી પખંાની નીચે .કૂD , v ુત ેકાળા આકારની ચીજ zુ ંછે; તે જોવા સીડD ઉપર ચઢßો. 

ન�ક જતા ંએક નવા લટકાની �#વચ હોય તેમ મને લાYdુ.ં એની બે પો3ઝશન ( અવ#થા?) હતી; અને એ �#વચ 

ઉપરની તરફ જણાતી હતી. મ¨ એને ફરવીને નીચેની તરફ કરD જોઈ. vુ ંસીડD પરથી નીચે ઉતય[, અને }દવાલ 

પરની �#વચ ચા� ુકરD. 

અને વાહ! ર મ¨ વાહ! રDસાયેલા પખંા મહાશય માની ગયા. હવે તેઓ+ી Nરૂબહારમા ંહવા અમારD તરફ ફ×કવા 

લાYયા. 

અમારા પચાસ ડોલર બચી ગયા હતા. 

પછD તો પખંાની સાથે સBલાયર આપેલી 
ચૂનાનો કાગળ જોયો અને આ �#વચ sગે એમા ંમા}હતી આપલેી જ 

હતી. એ નવી નવાઈની �#વચના બ ેઉપયોગ જણા�યા હતા- ઉનાળામા ં �#વચ નીચેની તરફ રાખવાની - એર 

ક�Oડશનની ઠંડD હવા નીચે ફ×કવા માટ. િશયાળામા ંએ ઉપરની તરફ રાખવાની - |મની ઠંડD હવા ઉપર જતી રહ - 

અમારો પખંો એ�ઝો#ટ ફન બની �ય. 

હવે અમે બધા ં°ાની થઈ ગયા! 

અને આ અળવીતLંુ મન િવચાર ચઢD ગdુ.ં 

જો }દશા ખોટD હોય તો કરલા બધા �ય�નો ખો�ંુ પ}રણામ જ આપ ે- જોઈએ તેનાથી સાવ િવપરDત. 

અને Nરૂા °ાન િવના, જ|રD અªયાસ કયા� િવના, કોઈ કામ આદરDએ તો આવી ¦લૂો થવાની NરૂNરૂD સભંાવના. 

અ�¢યો અને આધળો, બá ેસરખા. 

પચાસ ડોલર બUયાના આનદં કરતા ંઅમને મળેલા આ .ળૂ¦તૂ °ાન વધાર }કમતી હPુ ં- નહl વા|? 
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ચાનો ચાનો ચાનો ચાનો ‘‘‘‘ટટટટસસસસ’’’’    

આ% ચાનો ‘ટસ’ બરાબર �wયો નહl! 

આ% ઊઠવામા ંબv ુમોSુ ંથઈ ગdુ ંહPુ.ં રોજ પોણા છ વાગે ઊ�ંુ o;ં એની જYયાએ સાડા છ વાગી ગયા હતા. 

િન�યકમ� ઝટ ઝટ પતાવી ચા બનાવવાના િન�યકમ� પર લાગી ગયો. દDકરDને નોકરDએ જવા1ુ ંમોSુ ંથPુ ંહPુ.ં 

ચાનો ઊભરો આ�યો ન આ�યો, અને  ૂધ અને ખાડં નાખંી દDધા. આમ તો બ ે!ણ િમનીટ એને ઊકળવા દ� o;ં 

%થી ચાનો કસ બરાબર આવી �ય. પણ આ% એ માટ સમય ન હતો. મોSુ ંથPુ ંહPુ.ં 

ચા તૈયાર થઈ અને પીવા બેઠો. પણ... રોજની %મ આ% ચાનો ‘ટસ’ બરાબર �wયો નહl! 

.... 

xબા પર wહોર બેઠા છે. નાના નાના મરવા થયા; અને પછD નાનકડD કરDઓ અને પછD મોટD Àલ સાઈઝની કરD 

તૈયાર. પણ શાખની કરD હ�ુ પાકD ન હતી; અને કરDઓ ઊતારD લીધી. મોટDમસ કરDઓના ટોપલે ટોપલા 

ભરાયા. કરDઓ પાકવા .કૂD; પણ આ કરDઓ પાક? ન પાક. 

ઊતાવળે xબા ન પાક. 

... 

આ બુ ંસમજવા છતા ંઊતાવળ થઈ �ય છે. અને પછD ?  આ% ચાનો ‘ટસ’ બરાબર �wયો નહl! 

XદDનોXદDનોXદDનોXદDનો    

અમે ચામા ંઘણીવાર તાજો XદDનો નાખંીએ છDએ. આ માટ રોજ બેકયાડ�માથંી vુ ંXદDનાના ંપાદંડા ંતોડD લાવતો. 

ઘણીવાર સવારમા ંઆમ કરતા ંકંટાળો આવે અને બધાનં ેXદDનાની સોડમ વગરની ચા જ મળે. 
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આથી મારD પ�નીએ 
ચૂન કdુ³. “તમ ેસામટD ઘણી બધી ડાળDઓ તોડD લાવી, 3ઝપર બેગમા ંભરD, }nજમા ં

રાખતા હો તો?” મ ̈ત�કાળ આ 
ચૂનનો અમલ કય[ ; અને રોજને માટ ઘણી રાહત થઈ ગઈ. આમેય એ કહ તે 

ફાઈનલ જ હોય છે ને?! 

થોડોક વખત તો આ �યવ#થા સરસ ચાલી. પણ એક }દવસ મન ેશી કમત 
ઝૂી ક, આ ડાળDઓ પર પાણી છાટંDને 

રાÄુ ંતો XદDનો તાજો રહ. ત�કાળ આ 
ધુારાનો અમલ કય[. પણ રઅણેક }દવસ પછD બે પાદંડા ંકાળા ંપડD 

ગયેલા ંદખાયા.ં બી� બે }દવસ અને ઘણા ંબધા ંપાદંડા ંબગડD ગયા ંહતા.ં ભેગો કરલો બધો XદDનો ફ×કD દવો 

પડÒો. 

અને મન િવચાર ચઢD ગdુ.ં 

¡યા ં 
ધુી XદDનાના ંપાન પર fુદરતી રDતે રહ�ુ ંપાણી હPુ;ં �યા ં
ધુી XદDનો તાજો રહતો હતો. વધારા1ુ ંપાણી 

મÖdુ ંઅને તે કહોવાવા માડંÒો. 

अ"तअ"तअ"तअ"त सव�Dसव�Dसव�Dसव�D वज�येत।वज�येत।वज�येत।वज�येत। 

આ ઈOટરનેટ જ �ુઓ ને ? ¡યા ં
ધુી આ સવલત ન હોતી; �યા ં
ધુી �વનની ર�તાર એક તરહની હતી. ઈમેલ, 

�પુો, વેબ સાઈટો અને છેKલ ેઆ `લો3ગ�ગની સવલત મળD અને અવનવી }દશાઓ Äલૂી ગઈ. અ3ભ�ય��ત અને 

િવચાર િવમશ� મહોરD ઊઠÒા.ં આખી  ુિનયા આપણ ેમાટ ÄKુલી થઈ ગઈ. આપણયે બાN!ુ  આખી  ુિનયામા ં

ફલાઈ ગયા. 

છેKલા ચાર વષ�મા ંઆનો અિતરક થઈ ગયો. આ સરસ સગવડ1ુ ં�યસન થઈ ગdુ.ં વાચંન ઓo ંથઈ ગdુ.ં બી� 

��િૃ�ઓ પર કાપ આવી ગયો. ઓKયા પાણી છાટંલા XદDનાની %મ, �વનમા ં ‘ÄKુલો બિંધયાર’-  એક  નવા જ 

�કારનો કહોવાટ આવી ગયો! 

હવે તાજો XદDનો રોજ જ ¾ ૂટંDને લાવવો છે.  અર! XદDનો જોઈએ જ; એવી માOયતાને પણ િતલાજં3લ આપી દવી 

છે. 

કોયડોકોયડોકોયડોકોયડો    
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કોયડો અન ેગ©
રુ પર? એની યથાયોYય જYયા તો હોય – હોબીિવ¸હોબીિવ¸હોબીિવ¸હોબીિવ¸ ક   હા#યહા#યહા#યહા#ય દરબારદરબારદરબારદરબાર પર જ ને? 

પણ ના.  આ% અહl કોયડા પર1ુ ંઅવલોકન. અને તે પણ કોયડાની રDતે! નીચેનો કોયડો ઉકલો અને તેનો ઉકલ ¡યા ં

આપેલ છે, �યા ંઅવલોકનને અવલોકો! 

 

ઉપરના કોયડામા ં સફદ રંગના ચાર આકાર આપેલા છે – A, B, C ,અને D. તમાર  આ આકારોના નીચે �માણે સરખા 

આકારના ભાગ પાડવાના છે. 

A ના બે સરખા ભાગ 

B ના !ણ સરખા ભાગ 

C ના ચાર સરખા ભાગ 

અને 

D ના સાત સરખા ભાગ 

ચાલો આ કોયડો ઉકલો અને તમારા જવાબ સરખાવવા નીચેના લેખ પર પહ8ચી �ઓ – અને �યા ંજ તમને ઉકલની સાથે 

આજ1ુ ંમહા.�ૂ ુ ંઅવલોકન પણ મળશે. 
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સામાOયસામાOયસામાOયસામાOય – અસામાOયઅસામાOયઅસામાOયઅસામાOય : એકએકએકએક અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન  ( `લોગ ઉપર ઉકલ વાચંવા ‘ પાસવડ� ‘આBયો હતો. ) 

-------------------------------------- 

અને અવલોકન શૈલીની આદતને વશ થઈ, નાનકSુયં અવલોકન કરD જ લ�. 

કોયડા......... કોયડા.........કોયડા......... 

�વનના કોયડા 

અને -----  ઉકલો....ઉકલો....ઉકલો.... 

�ા ં? પાસવડ�  મળે તો સાવ હાથવગા !  પણ એવો શોટ�  કટ નહl શોધો ને? ! 

સામાOયસામાOયસામાOયસામાOય, , , , અસામાOયઅસામાOયઅસામાOયઅસામાOય    

લો ! આ છે એ ઉકલ- 
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% આ જવાબ શોધી શ�ા હોય; તેમન ેધOયવાદ. એ સૌ અસામાOય રDતે સામાOય છે! અસામાOય રDતે સામાOય? 

હા! અસામાOય રDતે સામાOય. 

કારણક, આપણામાનંા મોટા ભાગના, સામાOય ક અસામાOય લોકો કzુકં અસામાOય શોધવા જ ટવાયેલા હોઈએ 

છDએ. ઉકલ અસામાOય જ હશે; એમ આપણ ે માની લીધે�ુ ં હોય છે. આથી આપણ ે મોટા ભાગ ે ��ન ે એના 

તળDયામાથંી જોવા ટવાયેલા નથી. દરક ��નો પોતાનો ઉકલ હોય છે. એ શોધવા આપણ ેકશી Nવૂ� માOયતા 

િવના �યાસ કરDએ તો, કદાચ જલદD તે શોધી શકDએ. 

અહl મોટા ભાગના ‘A’ અને ‘B’  ના ઉકલ તરત શોધી શ�ા હશે. ‘C’ નો ઉકલ પણ થોડDક મગજમારD કરવાથી 

મળD ગયો હશે. આટલા ર#તે આગળ વiયા પછD, આપણ ે 'D' ના ઉકલ માટ , એ તો આનાથી પણ અઘરો જ હશે; 

એમ માની લઈએ છDએ! સૌથી છેKલો છે ન?ે એ તો અઘરો જ હશે - કાઈંક અસામાOય જ હશે. અને આપણ ેગો¿ુ ં

ખાઈ જઈએ છDએ! 

અરર! આÄુયં ેઆયÄુ ંકzુકં કરવામા,ં કાઈંક બનવામા ંવીતા�dુ.ં પણ એ .ગૃજળ તો છે�ંુ ને છે�ંુ જ રãુ.ં 

અરમાન લઈને  ુિનયાની ચૌખટમા ંજવાને નીકÖયો’તો 

કંઈ vુયં બ1ુ,ં કંઈ vુયં કLંુ; કંઈ એ�ુ ંથવાને નીકÖયો’તો. 

- ક�લાસ પ}ંડત 

અને એ કzુકં અસામાOય બનવાની ઝખંના ભાYયે જ સતંોષાઈ. સામાOય 
ખુ પણ ખોઈ બેઠા. �વનના કોયડાનો 

ઉકલ ન મÖયો. 

બી� બે િવચારસરણી – 

શ¨ આ જળોજથામા ંપડ�ુ?ં આ 
રુશ �નીએ પાસવડ� તો આBયો જ છે ને? જોઈ લીુ ં– Äશુ થયા અને આગળ 

ચાલતી પકડD – આ અવલોકન વાUંયા િવના. શોટ�  કટ શોધી લીધો. સમય અને મગજમારD બá ેબચાવી લીધા.ં 

અથવા .. 
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આ  કોયડા સમજવા ક એના ઉકલ શોધવાની માયા�ળમા ંજ શ¨ ફસા�ુ?ં સામાOય ક અસામાOય bÈુ§ જ શા માટ 

વાપરવી? એમા ંઆપણા કટલા ટકા? 

ચાર �તના ં�ય��ત�વો : - 

• �������� છેછેછેછે જજજજ નહlનહlનહlનહl, એમએમએમએમ માનનારામાનનારામાનનારામાનનારા. 

• ��નો��નો��નો��નો શોટ�શોટ�શોટ�શોટ�  કટકટકટકટ શોધનારાશોધનારાશોધનારાશોધનારા. 

• ��માં��માં��માં��મા ં.ુઝંાઈ.ુઝંાઈ.ુઝંાઈ.ુઝંાઈ, ફસાઈફસાઈફસાઈફસાઈ ,  ુઃખી ુઃખી ુઃખી ુઃખી થનારાથનારાથનારાથનારા 

• સાસાસાસા.bુbુbુb.ુ વાપરDવાપરDવાપરDવાપરD , પાયામાથંીપાયામાથંીપાયામાથંીપાયામાથંી ��નો��નો��નો��નો ઉકલઉકલઉકલઉકલ શોધનારાશોધનારાશોધનારાશોધનારા. 

આપણ ેકવા બન�ુ ંછે ક, કવા રહ� ુ ંછે - તે આપણ ેજ નÐD કર�ુ ંપડ. 

સાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાb,ુ , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૨૨૨૨    

3 ઓગ#ટ સાb ુપર સાb ુ.કૂલો જોઈ અવલોકન 
ઝૂ¼ુ ંહPુ.ં 

આ%  એ વાતને પદંર }દવસ થઈ ગયા; અને બી�ુ ં અવલોકન. #વાભાિવક રDતે આ% !વેડની વાત તો ન જ હોય 

ને? 
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સાbનુી નાનકડD પતરD હવે તો સાવ નાની થઈ ગઈ છે. મોટા સાbમુા ંઓગળવાની �}2યા લગભગ પતવામા ંજ 

છે. એની મોટા ભાગની �ત પાણી સાથે ઓગળDન ેવહD ગઈ છે. 

હવે ¤તૈ1ુ ંઅ¤તૈમા ં|પાતંર થવા1ુ ંછે. 

સમ�ુન ેબી�ુ ંકzુ ંકહવાની જ|ર છે ખરD? 

XદDનાનો �ારોXદDનાનો �ારોXદDનાનો �ારોXદDનાનો �ારો    

ગઈ સાલ એક િમ!ના ઘરેથી XદDનાના ચાર પાચં છોડ લાવીને વા�યા હતા. બે એક મ}હનામા ંતો આખો �ારો 

એમના વશંવેલાથી ઊભરાઈ ગયો હતો. છેક ઊનાળાનો પણ sત આવવામા ંહતો ; �યા ંમને 
ઝૂ¼ુ ં  ક, િશયાળા 

માટ તેના પાન 
કૂવીને સાચવી રા¹યા હોય તો સા|.ં પણ દરક છોડ પર Àલ wહાલતા હતા. મ¨ તો એ Àલ સમેત 

જ XદDનાની ડાળDઓ વાઢD લીધી હતી. પણ પછD તો મને કહવામા ંઆ�dુ ંક, 
કૂવણી માટ Àલ તો નકામા.ં મ¨ તે 

ચાખી જોયા.ં ખરખર તેમનામા ંકડવાશ હતી. XદDના1ુ ંસ�વ તેમા ંબv ુજ ઘિન~ઠ થઈને ( concentrated) આવી 

ગdુ ંહPુ ં. 

ખેર બી% વરસે આવી ¦લૂ નહl કLંુ ; એમ મન મના�dુ.ં 

આ સાલ તો વસતં ઋP ુબેઠD ક, તરત જ આ sગે સભાન થઈ ગયો હતો. બુ ંિન�દણ કાઢD ના¹ંdુ.ં થોSુકં ખાતર 

પણ ઊમેdુ³. પાણી પણ િનયિમત આપવા માડં¼ ુ.ં XદDના મહાશય તો આ માવજતથી બરાબર ખીલી ઊઠÒા. સરસ 

મઝાના , મોટા પાન બેઠા. આખો �ારો મહોરD ઊઠÒો. આ વખત ેમ¨ સમય gમૂા�યા િવના પાક ઊતારD લીધો. 

પાદંડા ં
કૂવીને પાવડર બનાવી શીશીમા ંભરD લીધો. 

બે મ}હના વી�યા અને ફરD �ારો વધાર ગીચ ભરાઈ ગયો. મોટા ંપાદંડા ં�માણમા ંઓછા ંહતા;ં પણ  ઘણા ંપાદંડા ં

મÖયા.ં ¾ ૂટંલા ંપાદંડાથી બ ેતબડકા ંભરાયા.ં પાવડરની બી� મોટD શીશી ભરાઈ ગઈ. 

બી� બે મ}હના વી�યા અને મોસમનો !ીજો ફાલ તૈયાર થઈ ગયો. આ% એ ઊતારD લીધો. મોટા ંપાદંડા ંતો આ 

વખત ેબv ુઓછા ંહતા.ં ¾ ૂટંલા ંબધા ંપાદંડાથંી પણ એક જ  તબડfંુ ભરાdુ.ં 
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XદDનાના ંપાદંડાથંી ભર�ુ ંતબડfંુ 

મને લાYdુ ંક, �ારાનો કસ ઓછો થઈ ગયો લાગ ેછે. આથી બધા છોડ .ળૂ સમેત ઊખાડD લીધા. અને આ zુ?ં 

આખા �ારાની sદર .ળૂ પથરાઈ ગયેલા ંહતા,ં �ડા,ં કદ|પા ં.ળૂના જ_થે જ_થા. એ  ૂર  ૂર 
ધુી િવ#તરD, 

પાણી અને રસ ખ¨ચી લાવતા ંહતા.ં મોટા ભાગનો �ય�ન તો લાબંા sતરના પ}રવહન માટ  જ ખચા�ઈ જતો હતો. 

પાણી ખ¨ચનાર, �ાથિમક .ળૂ માટ તો ખાસ જYયા જ ન હતી. એ ¡યા ંન�કમા ંહતા;ં �યાનંા છોડ પર મોટા ંપાદંડા ં

થતા ંહતા.ં 

 

ગદંા,ં ગોબરા,ં ઘરડા ં.ળૂ 

આખો �ારો સાફ કરD ના¹ંયો. �ૂના ં.ળૂનો એક પણ અવશેષ બાકD ન રહ; તેની કાળ� લીધી. અને fમૂળા ં.ળૂ 

સાથેની, નાનકડD, fમૂળD ડાળDઓ વીણી વીણીને ફરDથી રોપી દDધી. 
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નવો �ારો 

લહલહાતા, લીલાછwમ �ારાની જYયાએ સાવ 
કૂો અને ગદંD, ગોબરD માટDથી છવાયલેો �ારો જ બાકD ર£ો. 

બધી લીલોતરD ગાયબ થઈ ગઈ. હવે તો ઊનાળો ઊતરવામા ંછે. આ નવા છોડ બરાબર �#થાિપત  થશ ે�યાર તો 

િશયાળો આવી જશે. િવકાસ થભંી જશ.ે 

પણ આવતી વસતં ે�ારો કદD નહોતો ખીKયો તેવો ખીલી ઊઠશે. વધાર મોટા ંપાદંડા,ં વધાર ફાલ, એક નહl પણ 

કદાચ બે શીશી પાવડર. કદાચ અમે ન�કના િમ!ોન ેપણ એની Kહાણી કરD શકDzુ!ં 

બગાયતીકામમા ંમારD આવડત ખીલતી �ય છે! 

પણ અહl આશય બગાયતીકામના �યોગોના વણ�નનો  નથી. 

--------------------------------------------- 

sગત, કૌ�ંુ3બક અને સામા®જક �વનમા ંપણ આમ જ બન ેછે. નાનકડD શ|આત, િવકાસ, �યવ#થા1ુ ંિવ#તરણ. 

વધાર જ|}રયાતો, વધાર સ.Èૃ§. 

અને છેવટ એ �યવ#થા એટલી તો જ}ટલ બની �ય ક, �ગિત અને િવકાસની ટોચ આવી ન આવી અને 

અધોગિત શ|. ગદંા, ગોબરા,ં ઘરડા,ં 3બન ઉ�પાદક.  .ળૂ વધાર -  લીલોતરD કમ. 

સમય આવી �ય - એ �યવ#થાન ે આ.લૂ, નવેસરથી #થાપવાનો. �ૂના,ં જડ ઘાલી ગયેલા ં .ળૂ ઊશેટD 

નવરચના કરવાનો 

- નવી પેઢDને કારોબાર સ8પવાનો-  2ા�Oતનો -  dગુપલટાનો. 
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નવી ખેતી, ન�ુ ંfુ�ુwબ, નવો સમાજ. 

પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન ... 

પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન ... 

પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન ... 

-------------------------------------- 

And slowly answer’d Arthur from the barge: 
“The old order changeth, yielding place to new, 

And God fulfils himself in many ways, 
Lest one good custom should corrupt the world. 

- Tennyson 

શા માટશા માટશા માટશા માટ????    

And slowly answer’d Arthur from the barge: 
“The old order changeth, yielding place to new, 

And God fulfils himself in many ways, 
Lest one good custom should corrupt the world. 

- Tennyson 

૨૦૧૦ની સાલના ઓગ#ટ માસની ૨૦મી તારDખે આ પ±O�ત સાથે `લો3ગOગ બOધ કdુ³ હPુ.ં 

....... બરાબર છ મ}હના અગાઉ. 

Lest one good custom should corrupt the world. 
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છ મ}હનાના અવનવા અ1ભુવો બાદ, ફરDથી એ મનભાવન ��િૃ� શ| કરવા મન થdુ ંછે; �યાર એક ��ન ેવાચા 

આપવા મન થાય છે------ 

એમ કમ ક, કોઇ પણ સારD ચીજ સદા સારD રહD શકતી નથી? 

એમ કમ ક, જમાનાઓથી સારપ ઠર ઠર વેરાયેલી રહવા ંછતા ંશા માટ અસ�યનો ઘોડો જ સદા આગળ રહતો હોય 

છે? 

શા માટ  

‘ सCयमेवसCयमेवसCयमेवसCयमेव जयतेजयतेजयतेजयत’े 

ના ં
!ૂો  વારંવાર ગાવા ંપડ છે? 

અસ�યનો મ}હમા ગાતી કોઈ મદરસા ક પાઠશાળા ન હોવા છતા ંએના પાઠ લોકો શા માટ બv ુજલદD આ�મસાત 

કરD લેતા, શકતા હોય છે? 

શા માટ અનેક લોકો�ર મહા�માઓ, સતંો, dગુપ}રવત�કો અને પેગબંરો પેદા થયા  છતા ંઅધમ� ÀKયો અને 

ફાલતો જ રહ છે? 

यदायदायदायदा यदायदायदायदा ,ह,ह,ह,ह धम��यधम��यधम��यधम��य ?लािजभ�व"त?लािजभ�व"त?लािजभ�व"त?लािजभ�व"त भाभाभाभारतरतरतरत 

अ@युCथानायअ@युCथानायअ@युCथानायअ@युCथानाय धम��यधम��यधम��यधम��य तदाCमानंतदाCमानंतदाCमानंतदाCमानं  सजृा#यहंसजृा#यहंसजृा#यहंसजृा#यहं ।।।। 

એમ કહDને +ી fૄ~ણ કbલૂ નથી કરતા ક, ધમ�ની Yલાિન તો થયા જ કરવાની? 

zુ ંમાનવતામા ંપzતુા એટલી ધરબાઈને પડલી છે ક, એ1ુ ંઆ.લૂ પ}રવત�ન કદD શ� જ નથી? 
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શાશાશાશા માટમાટમાટમાટ? 

શાશાશાશા માટમાટમાટમાટ? 

શાશાશાશા માટમાટમાટમાટ? 

 

 

 

64=6564=6564=6564=65    

આ આfૃિતઓ �ુઓ. 

 

ચોરસ ૮ x ૮ 

એના ચાર ભાગને ફરDથી ગોઠવી દDધા - 
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૫ x ૧૩ નો લબંચોરસ 

આનાથી ફ3લત થાય છે ક, 

 

૮x ૮ = ૧૩x ૫ 

કમ બરાબર છે ને? 

તમે Nછૂશો - "આ ગ3ણત ગwમત અહl? " 

આ ગ3ણત ગwમત છે જ નહl. iયાનથી અªયાસ કરનારા તરત શોધી કાઢશે ક, આમા ંતો છેતરામણી છે. ચાલાકD 

છે.  પણ અહl શી ચાલાકD છે,  તે જણાવી વાચકની °ાન�Èૃ§  કરવાની નથી. કદાચ કોઈ વાચક એ શોધી પણ 

કાઢ.  આ ગwમત મોકલનાર +ી. ર�FમકાOત દસાઈએ (Od ુજસÏ) તો િવગત ેએ ચાલાકDને છતી કરD પણ દDધી 

હતી. 

પણ અહl તો અવલોકન છે. 
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�ત�તની ચાલાકDઓ, ભાતભાતના  ચમ�કારો,  � ૂ, ટોના, ભેદ, ભરમ. રહ#યમય, ન માની, ન સમ� શકાય 

તેવી ઘટનાઓ. અને વાતો. સાવ રહ#યમયી  ુિનયા. 

કોઈકનો આશય મનોરંજન, કદાચ એ થકD E�યોપા²ન. 

અને કોઈકનો આશય- }દ�ય, અકળ, અગાધ શ��ત ધરાવવાનો દાવો - અ1યુાયીઓની ફોજ ભેગી કરવાનો; 

સw�દાય ખડો કરD દવાનો મ3લન ઇરાદો. 

સામેની }દવાલ પર લખી લો ક...... 

જગતમા ંકzુ ંઅતા}કÊક હોઈ ન શક. સામાOય નજર ન સમ�Pુ ંહોય તો પણ નહl. આપણન ેએની પાછળ1ુ ંરહ#ય 

ખબર નથી હોP ુ ંમાટ તે ચમ�ચકા}રક  લાગPુ ંહોય છે. 

અને આપણન ે+§ા રાખવા1ુ ંકહવામા ંઆવે છે. bÈુ§  બા�ૂએ રાખી, ભાવનાઓ જગાડવા1ુ ંકહવામા ંઆવે છે. એ 

પાર ભૌિતક બાબત છે; એમ સમ�વવામા ંઆવ ેછે. �ણીbઝૂીન ે«ઠા ભણાવવામા ંઆવે છે. 

૬૪= ૬૫ %વા ં«ઠા !!! 

પરબી}ડdુંપરબી}ડdુંપરબી}ડdુંપરબી}ડdુ ં   

આ% કોO]ા�ટથી ચાલતી એક પો#ટ ઓ}ફસમા ંટપાલ નાખંવા ગયો હતો. એક ખોખામા ંઘણા બધા પરબી}ડયા ં

પડલા ંહતા.ં માLંુ પરબી}ડdુ ં  પણ મ¨ એમા ંનાખંી દDુ.ં એક િમ!1ુ ંસરના.ુ ંએની ઉપર કdુ³ હPુ.ં એ િમ!, એ1ુ ં

fુ�ુwબ, એ1ુ ંઘર, એની સાથે ગાળેલ 
ખુદ સમય અને ઘણી બધી યાદો – બુ ંજ #મરણપટ પર છવાઈ ગdુ.ં 
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પણ એ ખોખામા ંબી� ંપરબી}ડયા ંપણ હતા.ં 

�ત�તના ં સરનામા ં લખેલા ં પરબી}ડયા.ં એમા ં કોઈનો �ેમપ! હશે. કોઈના 
ખુદ ક  ુખદ સમાચાર હશે. 

કોઈના ભરાયેલા બીલો હશે. કોઈના સારા �સગં માટ મોકલે�ુ ં  3ગ�ટ કાડ� હશે. કોઈકની નોકરD માટની અર� 

હશે. કોઈક1ુ ંરા�ના.ુ ંહશે. 

એમની ઉપર લખેલા ંસરનામા ંએમના ંલખનાર માટ િવિશ~ઠ મહ�વ ધરાવતા ંહશે. એ સરનામા ંસાથે, મને યાદ 

આવી ગઈ તેવી,  અOયની �ત �તની અને ભાતભાતની યાદો સકંળાયેલી હશે. 

પણ માર માટ તો એ મા! પરબી}ડયા ંજ હતા.ં કશાય મહ�વ વગરનો એક જડ ઢગલો મા! જ.  પો#ટ ઓ}ફસ માટ 

એ એક સામાન મા! હતો – %ને કોઈક સરનામે પહ8ચાડવાનો હતો. અને એમ પણ નહl. એ તો આખો ને આખો 

ફોટ�વથ�મા ંઆવેલ બKક મેઈલ �ોસેિસ�ગ ફિસ3લટD 
ધુી જ પહ8ચાડવાનો હતો. એમા ંકોઈ લાગણી ક ભાવ ન 

હતો. મા! એક જોબ. 

પણ માLંુ પરબી}ડdુ?ં એ તો ભાવ અને �ેમથી છલકાP ુ ંહPુ.ં 

તમે કહશો,’ એ તો એમ જ હોય ને?’ 

હા! આમ તો એમ જ છે. આપHુ ંએ આપHુ.ં ‘xગળDથીxગળDથીxગળDથીxગળDથી નખનખનખનખ વેગળાવેગળાવેગળાવેગળા એટલેએટલેએટલેએટલે વેગળાવેગળાવેગળાવેગળા.’ એમ  જ હોય ને? અને છતા ં

બે સાવ અડોઅડ. દખાવમાયં સાવ સરખા.ં એક જ ઢગલાના ંઘટકો.  એક જ માળાના ંબ ેપખંી. એમના ંકામ પણ 

એક જ સરખા.ં એ ઊડDને ¡યા ંજશે, �યા ંસવંેદનાઓ જગાડશે. }2યાઓ અને �િત}2યાઓ શ| કરશે. 

આપHુ ં�વન પણ આ પરબી}ડયા %�ુ ંજ છે ને? એનો ઢાચંો? ધડ, મ#તક અને બે હાથ-પગ.  એનો રાહ પણ 

િનિëત છે - nોમ અને �ુ! પણ દરકની sદર કzુકં િવિશ~ઠ પેક કર�ુ ંછે! એનો આપણા િસવાય બી�ન ેકશો અથ� 

નથી. 

અને આપણ ેમાટ? એ તો આપHુ ંસવ�#વ છે. આપHુ ંસાવ આગ�ુ ંપર3બડDdુ ં! 

હરહરહરહર hણેhણેhણેhણ ેનીતનીતનીતનીત નવાનવાનવાનવા EFયEFયEFયEFય સર%સર%સર%સર% hીતીજhીતીજhીતીજhીતીજ, 

હરહરહરહર કદમકદમકદમકદમ અવનવાઅવનવાઅવનવાઅવનવા LુપLુપLુપLુપ ધરતીધરતીધરતીધરતી જમીનજમીનજમીનજમીન 
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રંગરંગરંગરંગ બદલેબદલેબદલેબદલ ેપળેપળેપળેપળે પળપળપળપળ આઆઆઆ �¾ું�¾ું�¾ું�¾ુ ંગગનગગનગગનગગન 

#થાન#થાન#થાન#થાન બદલેબદલેબદલેબદલ ેઘડDઘડDઘડDઘડD, હરહરહરહર ઘડDઘડDઘડDઘડD સવ�સવ�સવ�સવ� ચરચરચરચર 

કlP ુકlP ુકlP ુકlP ુઆઆઆઆ સવ�નીસવ�નીસવ�નીસવ�ની વUચેવUચેવUચેવUચ ેઅવીચળઅવીચળઅવીચળઅવીચળ oંoંoંo ંvુંvુ ંvુ ંvુ.ં 

.ળૂ.ળૂ.ળૂ.ળૂ    

બેકયાડ�મા ંકામ કરતા ં િનદણ વાઢðુ.ં જગંલી ઘાસ .ળૂ સમેત બહાર આવી ગdુ.ં આમ તો રોજ આ� ુ િનદણ  ૂર 

ઉશેટD દતો હતો; પણ આ% તેના .ળૂ તરફ આક�#મક નજર પડD. ગદા ગોબરા ં.ળૂની વUચ ેએક લાબંા , સફદ 

તાતંણા પર નજર પડD. 
ુદંર સફદ રગનો તાતંણો હતો.  કપડાથી થોડોક સાફ કય[ અને .ળૂનો એ તાતંણો 

ચમકD ઊઠÒો.  પછD તો એ બધા ં.ળૂન ેપાણીથી સરસ રDતે ધોયા.ં સફદ બા#તા %વા ંએ .ળૂ કટલા ંમોહક દખાતા ં

હતા?ં 

ગદD ગોબરD માટD, કાદવ અને ગાઢ અધકાર વUચ ેકટ� ુઆકષ�ક પોત તેણે �ળવી રા¹d ુહPુ?ં બધા નકારા�મક 

પયા�વરણ વUચ ેતે રસાયણો d�ુત પાણી િસ�ચવા1ુ ંમહ�વ1ુ ંકામ બ��ય ેરાખPુ ંહPુ ં - રાત }દવસ, અિવરત, 

થાક ક આરામ વગર. અને પોતાનો આકષ�ક દખાવ પણ તેણે �ળવી રા¹યો હતો. 

માનવ સમાજમા ં પણ બધી િવષમતાઓ વUચ,ે �ત�તના અને ભાતભાતનાદા|ણ  �વનસષ[  વUચ,ે 

કટકટલા પાયાના આવા  .ળૂDયા ં%વા ંઅદના માનવીઓ સ#ûિતના પોતન ેઉજÕ રાખી ર£ા ંહોય જ છે ને? 

અને કોણ �ણ ેકમ, '#લમ#લમ#લમ#લમ ડોગડોગડોગડોગ િમ3લયોનેરિમ3લયોનેરિમ3લયોનેરિમ3લયોનેર' યાદ આવી ગયો. 

  

fુ}કOગ Bલેટફોમ�fુ}કOગ Bલેટફોમ�fુ}કOગ Bલેટફોમ�fુ}કOગ Bલેટફોમ�    

�વનના �ભાત સમા, સવારના પહોરમા ં fુ}કOગ Bલેટફોમ� આગળ vુ ંમારD સવારDય ફરજો િનભાવવા પહ8ચી 

�� o.ં એ સાવ ચો¹Äુ ંચદંન %�ુ ંછે – સાવ નવ�ત િશz ુસમાન. એ કોરD #લેટ %�ુ,ં સાવ ખાલીખwમ છે. 

ચા બનાવવાની સામ^ી એક પછD એક, vુ ંકાઢતો �� o ં- ચા, ખાડં,  ૂધ, આ ુ, ઈલાયચી. એમ જ બધા ંસાધનો 

- તપેલી, સાડંસી, ગળણી, Bયાલા, રકાબી. દસ વરસના મહાવરાથી �ાBત કરલી, ચા બનાવવાની �ળાના 
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°ાનના આધાર, vુ ંમાપથી તપેલીમા ંપાણી લ� o;ં અને શ��તના ñોત સમો #ટવ ચા� ુકરD, એને ગરમ કરવા 

.fંુૂ o.ં પછD એ જ °ાનથી �ણીતા થયેલ માપથી ચા અને આ ુ એમા ંપધરા�ુ ંo.ં 

સમયાOતર એમા ંઊભરો આવે છે. િનયત સમય માટ એને ઊભરવા દઈ, એમા ંહવે માપથી  ૂધ ઉમેLંુ o. પછD 

િનયત માપથી ખાડં અને બીજો ઊભરો આવતા છેKલ,ે ચપટDક મઘમઘતી ઈલાયચી પણ એમા ંહોમાય છે. 

અને લો! સરસ, સોડમવાળD ચા તૈયાર. માપમા ં�ાકં સહજ ફર થઈ �ય તો ચાનો #વાદ અને સોડમ અણગમતા 

બની �ય. 

ચા ગળD, નકામા થઈ ગયેલા fચૂા કચરાપેટDમા ંપધરા�ુ ંo.ં  બધી મહનતના �તાપે બનેલી ચાથી છલોછલ, 

 Bયાલા  ડાઈિન�ગ ટબલ પર ગોઠવાઈ �ય છે. માજંવા માટ તૈયાર તપેલી અને અOય વાસણો િસO�મા ં #થાન 

પામે છે. ગ ંું થયે�ુ ંfુ}કOગ Bલેટફોમ� પોતા ંવડ સાફ થઈ �ય છે. 

અને એ ફરD પાo ંહPુ ંતે�ુ,ં �ારંભની �#થિતમા ંઆવી �ય છે. 

…….. 

આ અવલોકન fુ}કOગ Bલેટફોમ�1ુ ંછે ક, આપણા �વન1ુ?ં 

ખાડંનો ખાલી ડબોખાડંનો ખાલી ડબોખાડંનો ખાલી ડબોખાડંનો ખાલી ડબો    

ચા બનાવતા ંચાના ડબામા ંબv ુઓછD ખાડં બાકD રહD હતી. પેO]Dમા ંમોટા ડબામાથંી મારો કામચલાઉ #ટોક ભરD 

લીધો. એ પણ હવે ખાલી થવાની તૈયારDમા ંજ છે. 

અમારા જમાઈને ખબર આપી દDધી ,” સેwસ �લબમા ં(જ_થાબધં વ#Pઓુ માટનો #ટોર) �ઓ �યાર ખાડં1ુ ંમો�ંુ 

પે}ક�ગ લાવવા1ુ ંછે.” 

�યાયં એમનો #ટોક ખાલી થયે, મોટD મસ ]કમા ંસBલાયર પાસેથી ખરDદDને આવી જતો હશે. એ સBલાયર વળD 

જ_થાબધં મા}કÊટમાથંી ખરDદD, પોતા1ુ ંગોડાઉન ભર�ુ ંરાખતો હશે. ખાડંના ંકારખાના ંજ_થાબધં માકèટને ભરNરૂ 

રાખતા હશે. અને શેરડDના ખSેતૂો એ કારખાનાઓંને દરક ફસલે મોટા પાયે શેરડDના ંસાઠંા ંવેચતા હશે. 
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આખી સBલાય ચેનમા ંસબ સલામત. 

પણ કદDક એમ બન ેક, શેરડD1ુ ંઉ�પાદન જ બધં થઈ �ય તો? અને ક}દક એ }દવસ આવવાનો જ છે. 

એ }દવસે? 

વીજ ñોતો 
કૂાશે - પાણીની અછત સ��શ ે– ખેતરો 
કૂા ંભઠં બનશ ે– સBલાય ચેન 
કૂાશે. મારો ખાડંનો ડબો 

સાવ ખાલીખwમ પડÒો રહશે. 

• તમેતમેતમેતમે કહશોકહશોકહશોકહશો, 
o ” EयूंEयूंEयूंEयू ंकाजीकाजीकाजीकाजी, सारेसारेसारेसारे गावंक6गावंक6गावंक6गावंक6 9चतंा9चतंा9चतंा9चतंा?“ 

• હાહાહાહા #તો#તો#તો#તો , 
o ‘ सबसबसबसब सलामतसलामतसलामतसलामत हैहैहैहै.' 

પણ આ અદકપાસંળD �વની «ઘ ઘણી વાર આવા �યથ� ખયાલોમા ંઊડD �ય છે. 

તમારD «ઘ કદD આમ ઊડD �ય છે, વાLુ?! 

બારHુંબારHુંબારHુંબારHુ ં   

મારD |મમા ંvુ ંબેઠો o.ં બારHુ ંબધં છે. |મની બહાર zુ ંછે, તે vુ ંજોઈ શકતો નથી. |મની બહારથી પણ કોઈ sદર 

જોઈ શકPુ ંનથી. બારHુ ંખોKયા વગર vુ ંબહાર જઈ શકતો નથી; તેમ જ કોઈ sદર આવી શકPુ ંનથી. બારણા ં

અને ભlત વUચ ે કશો ફરક નથી. માPર્ એટલો જ ફરક ક, બારHુ ંખોલી શકાય છે! 

}દવાનખડં અને રસોડાને કોઈ બારHુ ંજ નથી. �યા ંઆવન-�વન .�ુત છે. 

ઘરને પણ બારHુ ંછે; એમા ંબહાર જોઈ શકાય તે�ુ ં િછE છે. એમાથંી vુ ંબહાર જોઈ શfંુ o;ં પણ બહારની �ય��ત 

sદર જોઈ શકતી નથી. 

બેકયાડ�મા ંજવા1ુ ંબારHુ ંકાચ1ુ ંછે; એમાથંી બહારથી sદર તેમ જ sદરથી બહાર જોઈ શકાય છે. પણ આવન 

�વન માટ એ બારHુ ંખોલ�ુ ંપડ છે.  
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ઓ}ફસમા ંસાહબની ક3બનના બારણામા ંજોવાની બારD છે; એમાથી સાહબને જોઈ શકાય છે; પણ સાહબ એમની 

Äરુશીમા ંબેઠા એમાથંી ખાસ કાઈં જોઈ શકતા નથી. �યા ંપણ  આવન �વન માટ એ બારHુ ંખોલ�ુ ંપડ છે.  

�ત�તના ંબારણા ં– �ત�તના ઉપયોગ. 

fુદરતમા ંકોઈ બારણા ંજ નથી. બુ ં.�ુત, જોઈ શકાય, ફરD હરD શકાય. પણ  ુસાiય પવ�ત ક «ડD ખીણન ે

બારણા ંન હોવા છતા;ં �યા ંઅસીમ �ય�ન કયા� િવના જઈ શકાP ુ ંનથી.   

-------------------------------------------- 

પણ સૌથી િવિશ~ઠ બારણાનંી પેલી પાર, મારો ‘ vુ’ં કદ થઈને સપડાયેલો છે. એ  ુભા�ગી �વ બુ ંજોવા, �ણવા 

છતા ંઅસહાય, બદંDવાન થઈને Nરૂાયેલો છે. મારD ઓળખ % છે, તે ‘vુ’ં એનાથી સાવ અ°ાન છે. મારા એ બે ‘vુ’ં 

વUચ ેકોઈ બારHુ ંજ નથી- છે મા! એક અભે© }દવાલ- કદD ન Pટુ તેવી }દવાલ. 

�ાર એ બારHુ ં Äલૂશ?ે �ાર એ }દવાલ કડડ ¦સૂ થઈને જમીનદો#ત બની જશે?  �ાર પવ�ત ક ખીણન ે

પહોચાય, તેમ �યા ંપહોચી શકાશે?  

કહ છે ક, એ }દવાલ PટુD શક છે; અને પછD બુ ં�fૃિતમા ંહોય છે તે�ુ,ં આનદંમય બની જPુ ંહોય છે - કદD ન 

ઓસર તેવો આનદં.  

hhhh= = = = hhhh+૧+૧+૧+૧    

આ ત ેવળD ક� ુ ંવા}હયાત ગ3ણત? સાવ ઊટપટાગં વાત – ‘કહતા ભી }દવાના, ઔર 
નુતા ભી }દવાના’  %વી! 

પણ કોwdટુર �ો^ાિમ�ગમા ંઆ તો લગભગ દરક દરક �ો^ામમા ંવપરાP ુ ંિવધાન (Expression) છે. કોwdટુરના 

હાડ�વેરમા ં�ત�તના ર®જ#ટરો હોય છે; અને દરકને એક ઓળખ આપેલી હોય છે. (h) એ આવા એક ર®જ#ટરની 

ઓળખ છે. �ો^ામ ચા� ુહોય એ દરિમયાન એ કાયમ રહ છે. પણ એમા ંસચવાયેલી }કwમત બદલાતી રહ છે; 

એને 

hhhh= hhhh+૧૧૧૧ 
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%વા િવધાન ¤ારા બદલી શકાય છે. 

 h એ �ો^ામના �વનકાળ દરિમયાન એ ર®જ#ટર1ુ ં હોવાપHુ ં છે. અને h+૧, h+૨, h+૩, …….h+ન  એ 

એ1ુ ંબનવાપHુ ંછે. 

------------------------------- 

અર! આ શેની વાત કરDએ છDએ? આપHુ ં�વન એક સાવ નાના કોશના |પમા ંએક કાળD }ડબાગં અને  સાકંડD 

કોટડDમા ંશ| થdુ.ં અને પછD એમા ંનવા નવા કોશો ઉમેરાતા ગયા. આપHુ ંબનવાપHુ ંબહારની �કાશમય 

 ુિનયામા ંઆ�dુ.ં પછD �ત�તના અ1ભુવો, રંગ, ગધં, |પ, #વાદ, ગમા, અણગમા એમા ંઉમેરાતા ંગયા.ં એ 

પાયાના હોવાપણાન ેએક નામ આપવામા ંઆ�dુ;ં એને �ત�તના ંકપડા ંઅને મહોરા ંમળવા લાYયા.ં આપણન ે

મા, બાપ, સગા,ં સબંધંી, િમ!ો મળવા માડંÒા. એમા ં િશhણ �યવસાય, �વનસ3ંગની, બાળકો, કાર}કદæ, ધન, 

દોલત, સ�ા, પદ, આકાhંાઓ, અ3ભમાનો, Nવૂ�^હો ઉમરેાતા ંગયા.ં 

આપણી }કwમત વધવા, ઘટવા, બદલાવા માડંD. આપણ ેહર hણ ેબદલાતા જ ર£ા. 

પણ આપHુ ંપાયા1ુ ંહોવાપHુ ં; ‘આપણ ેકવળ 'h' જ છDએ’ એ ભાન તો િવસરાP ુ ંજ ગdુ.ં 

પણ એ તો સતત એ1ુ ંએ જ રãુ ંછે – અિવચળ, અÁ¢ુણ, કશાય બનવાપણા ંિવના1ુ.ં 

અને �ો^ામનો sત આવશ ે�યાર? 

કzુ ંજ નહl રહ. 

હોવાપHુ ંપણ નહl અને બનવાપHુ ંપણ નહl. 

બધા ંર®જ#ટરો સાવ ખાલી ખwમ, મા! ઢગલાબધં zOૂયોથી ભરલા!ં    

--------------------- 
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પણ એ �ો^ામ કોઈએ લખલેો છે. એમા ંh હશે, તે h +૧ બનશ ે .. એ�ુ ંબુ ં�ો^ાિમ�ગ કોઈક કર�ુ ં છે. %વી 

�વનની �#વચ ચા� ુક તરત જ એ હોવાપHુ ંઅ�#ત�વમા ંઆવે છે; એને એક #થાન મળD �ય છે. એની }કwમત 

બનતી, બદલાતી રહ છે.  

કોણ છે એ �ો^ામર?  

ઓકઓકઓકઓક! ! ! ! આપણે જઈzુંઆપણે જઈzુંઆપણે જઈzુંઆપણે જઈzુ?ં???        

આ શ`દો સાથે જગતના ઈિતહાસમા ંસૌથી મોટા લડાઈના vમુલાની શ|આત થઈ ગઈ. આ વા�  ૬-�ૂન 

૧૯૪૪ની વહલી સવાર અમે}રકD જનરલ �વાઈટ આઈઝનહોવર બોKયા હતા. બી� િવ¸ d§ુ વખતે, 

ઈિતહાસમા ં �િસ§, િમ! દશોના લFકરD દળો ¤ારા નાઝી જમ�નીએ કબ% કરલ nાOસમા ંઆવેલ નોમ³ડD 

પરના,અ�તીમ vમુલાની આ વાત છે. 

  આ }દવસ ‘ડD –ડ’ તરDક બv ુજ �ણીતો છે; અને આવા કોઈ પણ શકવતÏ કાય�ના આરwભ માટ હ�ુય 

વપરાય છે. આ }દવસે, અમે}રકા, કનેડા અને 3WટDશ દળો જમ�નીના  ુઃસ£ તોપમારા સામે nાOસના 

દ}રયા}કનારા પર વાવાઝોડાની %મ ધસી ગયા હતા. આ �ાર±wભક દળોએ જમ�નીના પિëમ મોરચાનો િવનાશ 

કરવા માટ અ�યતં જ|રD એવા દ}રયા }કનારા પર1ુ ંઆ2મણ મથક (લો±Oચ �ગ પોઈOટ) ઊ¦ુ ંકdુ³ હPુ.ં 

ઉપર જણાવેલ vકુમ ઉUચારવાની સાથે જ જનરલ આઈઝનહોવર ૨૩,૦૦૦ એર બોન� લFકરD જવાનોને 

જમ�નીએ કબ% કરલ �દશ પર ધસારો કરવા ઉતારD  દDધા હતા. ખાસ બનાવેલ Yલાઈડરો અને પેરFdટુ વડ 

આ બધા કાળD }ડબાગં રાતે  ુFમનના �દશ પર !ાટ�ા હતા. તેમણે Nલૂો, ર#તાઓ પરના �dહુા�મક મથકો 

કબ% કરD લીધા અને જમ�ન દળોમા ંsધાુધંી ફલાવી દDધી. આ �dહૂરચનાના કારણે, ઈOYલીશ ચેનલના 

nાOસ તરફના, નોમ³ડDના રતાળ }કનારા (બીચ) પર િમ! દળોના .¹ુય vમુલાને બv ુજ|રD ટકો મÖયો હતો. 

   અને આ .¹ુય vમુલો કવો હતો? 

િમ! દળોના એક લાખ અને !ીસ હ�ર સૈિનકો! આ �તના d§ુ માટ  ખાસ તાલીમ મેળવેલ આ સૈિનકોએ 

બી� િવ¸ d§ુ વખતના કદાચ સૌથી વધાર ભયાવહ, જL્મન તોપમારાનો �િતકાર કરવાનો હતો.િમ! 

દશોના vમૂલાને ખાળવા જમ�નીએ ઊભી કરલી, ‘એટલે�Oટક }દવાલ’ તરDક �ણીતી સéજડ શÉોથી સ�વલેી, 

અભે©, સરંhણા�મક આડશ પર તેઓ બહા ૂરD Nવૂ�ક ધસી ર£ા હતા. અને નોમ³ડD ખાતે જમ�ન દળોનો 
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કમાOડર કોણ હતો? બીજો કોઈ નહl પણ, ‘રણના િશયાળ’ ( ડઝટ� ફો�સ) તરDક �¹યાત, અને %ના ં લડાયક 

�dહૂરચના અને િમ�જનો આદર િમ! દશોના સેનાપિતઓ પણ કરતા હતા તેવો….. અરિવન રોમેલ! તેની 

લડાયક કાબે3લયત ેઉ�ર આ}nકાના મોરચે િમ! દશોના દાતં ખાટા કરD દDધા હતા.    

ડD-ડના d§ુના કારણે જનરલ આઈઝનહોવર જગ�િસ§ બની ગયા. તેઓ િમ! દશોના સવ[Uચ સેનાપિત હતા 

અને બી� િવ¸ d§ુના આખરD તબÐામા,ં Wીટનની તળ ¦િૂમમાથી કામ કરતા !ીસ લાખ NLુુષો અન ે

Éીઓના કાફલાને ��વ�#થત રDતે કામ કરતા રાખવાની sિતમ જવાબદારD તેમની હતી. આિુનક લFકરD 

ઈિતહાસમા ંઆઈક તરDક �ણીતા જનરલ આઈઝનહોવરને િશર બv ુજ .Fુકલ અને જ}ટલ િનણ�યો લેવાની 

જવાબદારD હતી; અને તે સાચા િનણ�યો લઈ શ�ા હતા. ભયાનક રDતે ગા� રહલા દ}રયાઈ તોફાનોની 

પા¸�¦િૂમકામા,ં ઈિતહાસમા ંસૌથી મોટો, જળ તેમ જ #થળ પરનો (એ�wફ3બયન) vમુલો કરવામા ંઆગળ વધ�ુ ં

ક નહl; તેનો િનણ�ય તેમણે લેવાનો હતો. 

હવામાન સાLંુ અને અ1fુળૂ હોય તો પણ આ vમુલો બv ુજ જોખમકારક હતો. આ vમુલામા ંએ�wફ3બયસ 

ઉતરાણ કરવા1ુ ંહPુ.ં આમા ં ુFમનના સતત અને અસ£ તોપમારા અને મશીનગનના ફાયર સામે,  લFકરD 

�કૂડDઓને  હોડDઓ મારફત ઈOYલીશ ખાડD (ચેનલ) ઓળંગાવવાની હતી. બીચ પરના ઊતરાણ માટના ં

લuય#થાનો ( ટાગÙટ)ને કોડ નામ આપવામા ંઆ�યા ંહતા.ં અમે}રકન �કૂડDઓ ઓમાહા અને ઉટા બીચો પર 

ઊતરવાની હતી. 3WટDશ અને કને}ડયન �કૂડDઓ #વોડ�, �ુનો અને ગોKડ નામના બીચો પર ઊતરવાની હતી. 

આમા ંઅમે}રકન લuયો – ખાસ તો ઓમાહા – સૌથી ભાર 
રુ3hત નીવડÒા હતા. �યા ંઆખીન ેઆખી દ}રયાઈ 

લFકરD #ટDમરોને SુબાડD શક તેવી ભયાનક તાકાતવાળD, જમ�ન તોપો બOકરોમા ંગોઠવાયેલી હતી. ¦ગુભ� 

બOકરો અને બી� �dહૂા�મક ફાયદાવાળા #થાનોએ જમ�ન લFકરD જવાનો ખડ પગે ગોઠવાયેલા હતા. આ 

}કનારાઓ આગળના દ}રયામા ંપાણી નીચેની માઈનો અને ટOકોને આગળ વધતી અટકાવવા અવરોધકો 

રાખેલા હતા. અને ઓમાહા બીચ પર તો નાની નાની ટકરDઓ અને ખાડાખૈયાવાળD ઘણી જYયાઓ હતી. 

�કૂડDઓ બીચ પર પહ8ચે, તે પહલા ંતેમણ ેઊતરાણ માટ બનાવેલા ંખાસ, એ�wફ3બયન વાહનોમા ં.સુાફરD 

કરવાની હતી. લડાઈ દરિમયાન જમ�ન તોપોએ આવા ંઘણા ંવાહનો ઉડાડD .�ૂા ંહતા;ં પણ અનેક સ¹ંયામા ં

એ તો આવતા ંજ ર£ા.ં ¡યાર આ વાહનો }કનાર પહ8ચ ે �યાર તેમણે  ુFમનના ભાર, મશીનગન ફાયરને 

વlધીને, ÄKુલી જમીન પરથી દોડD જવા1ુ ંહPુ.ં આઈક અને તેમના સાથીઓને ભય હતો ક, લFકરન ેભાર �ન 

હાિન ભોગવવી પડશે. હવાઈ દળો વાપરવા સામે પણ શકંા fુશકંાઓ હતી. આઈકના એક સાથીને તો શકંા હતી 
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ક, આ લડાઈમા ં૭૦% જવાનો ખપી જશ ેઅથવા ઘવાશે. એક 3WટDશ સેનાપિતએ તો એના }રપોટ�મા ંલ¹dુ ં

હPુ ંક, 

“આખા d§ુમા ંઆ સૌથી ભયાનક તારા� બની રહશે.”        

આઈકન ે આ જવાબદારD અદા કરવામા ં મદદ કરવા  માટ અનેક સેનાપિતઓ ( જનરલો) અને બી� 

સલાહકારો હોવા છતા;ં છેવટના િનણ�યો તો તેમણ ેજ લેવાના હતા. તેઓ પોત ેપણ આ લડાઈ િવશે sગત 

આશકંાઓ ધરાવતા હતા; પણ તેમણ ેતેમની ટDમને આશાવાદD બનવા અને ઘડાયેલી �dહૂરચનામા ં િવ¸ાસ 

રાખવા vકૂમ કય[ હતો. આમ છતા,ં લડાઈમા ંપીછેહઠ કરવી પડ તો, vમુલાની આગલી સા%ં, તેમણે �ેસને 

આપવા માટની એક ન8ધ લખી રાખી હતી   

“ આપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ંઊતરાણોઊતરાણોઊતરાણોઊતરાણો િન~ફળિન~ફળિન~ફળિન~ફળ ગયાંગયાંગયાંગયા ં છેછેછેછે… આઆઆઆ માટનામાટનામાટનામાટના �ય�નોમાં�ય�નોમાં�ય�નોમાં�ય�નોમા ં કોઈકોઈકોઈકોઈ ખામીખામીખામીખામી રહDરહDરહDરહD ગઈગઈગઈગઈ હોયહોયહોયહોય કકકક, કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને દોિષતદોિષતદોિષતદોિષત 

ઠરાવવા1ુંઠરાવવા1ુંઠરાવવા1ુંઠરાવવા1ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો, તેતતેેતે માટમાટમાટમાટ એકલોએકલોએકલોએકલો vુંvુ ંvુ ંvુ ંજજજજ જવાબદારજવાબદારજવાબદારજવાબદાર oંoંoંo.ં ”  

 

   [ ����વાઈટ આઈઝન હોવર વાઈટ આઈઝન હોવર વાઈટ આઈઝન હોવર વાઈટ આઈઝન હોવર ]]]]    

    ડD-ડ ની લડાઈ બv ુ 3ચવટથી યોજવામા ંઆવી હતી. પણ તેમા ંઆ છેવટનો િનણ�ય લેવા માટ સૌથી 

અગ�ય1ુ ં( }2}ટકલ) ઘટક હPુ ં– હવામાન. લડાઈ શ| કરવાના }દવસની થોડક જ પહલા ં૩ –�ુને ઈOYલીશ 

ખાડDમા ંએક દ}રયાઈ વાવાઝોSુ ં!ાટîુ ંહPુ.ં સારામા ંસાLંુ હવામાન હોય તો પણ, દ}રયો ઓળંગવો અને 

હવાઈદળોન ેજમીન પર ઊતરાણ કરાવ�ુ ંએ બv ુજ જોખમકારક કામ હPુ.ં ¡યાર હવામાન ખાટD કઢD %�ુ ં(!) 
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થઈ ગdુ,ં �યાર ‘ઓપરશન ઓવરલોડ�’ તરDક નામા3ભધાન થયેલી આ લડાઈ પોત ેજ જોખમમા ં.કૂાઈ ગઈ 

હતી. 

આમેય d§ુ માટ હવામાન હwમેશ ખાસ િવચારણા માગંી લેતો અવયવ હોય છે. હવામાન બરાબર એકદમ 

અ1fુળૂ હો�ુ ં જ જોઈએ. Yલાઈડર પાઈલોટોન ે બરાબર દખા�ુ ં જોઈએ. રા!ે હવાઈ ઊતરાણ  કરનાર 

પેરા�પરોને માટ Nનુમનો }દવસ હોવો જોઈએ.  દ}રયો ઓળંગનાર દળોન ેઓછD ભરતી હોય તેવો }દવસ 

હોવો જોઈએ. આ અગાઉ, સાધન સામ^ીની અછતને કારણે આઈકને લડાઈ એકવખત રોકD રાખવી પડD હતી. 

૫થી ૭ �ૂન 
ધુીના ગાળામા ંચOE અને ભરતીની પ}ર�#થિત ફરDથી અ1fુળૂ હતા.ં હવે જો ફરD વાર લડાઈ 

.લૂતવી રાખવામા ંઆવે તો, vમુલાની યોજનાની gBુતતા બvુ ગભંીર રDતે જોખમાય તેમ હPુ.ં 

     જો આમ કર�ુ ંહોય તો, vમુલા માટ ચOE અને ભરતીની સા1fુળૂ પ}ર�#થિત �ાBત કરવા, આઈક છેક 

૧૯મી �ૂન 
ધુી યોજના .લૂતવી રાખવી પડ. અને એ દરિમયાન જમ�ન �
સૂો અવFય આ gBુત  યોજના 

ફોડD નાખં;ે અને નોમ�OડD ખાતે તેમની સરંhાણ�મક હરોળન ેએકદમ સખત રDતે અભે© બનાવી દ. આમ ઢDલ 

કરવાથી આ2મણ કરવા ટાપંીને તૈયાર બેઠલા દળો1ુ ં ધૈય� પણ ઓસરવા માડં. વળD આ vમૂલાની 

સમયસારણી Nવૂ� મોરચા પર જમ�ની સામે સોિવયેટ આ2મણની સાથે જ તાલબ§ કરવામા ંઆવી હતી ( 

synchronized?). આવી ઢDલ   સોિવયેટ શાસનમા ંઅવળા લFકરD અને રાજકDય ��યાઘાતો પાડD શક તેમ 

હPુ.ં આની સામે જો આઈક ગરજતા વાવાઝોડાની વUચ ેદળોન ેલડાઈમા ંઝપંલાવવા vકૂમ આપ ેતો, તે 

િનણ�ય દળો માટ અપરંપાર  ુઘ�ટના સા3બત થઈ શક તેમ તો હPુ ંજ.અને સવ[Uચ સેનાiયh તરDક આ િનણ�ય 

તેમણ ેએકલાએ જ લેવાનો હતો. 

     હવામાન sગ ેસલાહ માટ આઈક 3WટDશ કBટન જો� #ટગ પર આધાર રાખતો હતો. vમૂલાના િનણ�ય માટ 

અ�યતં કટોકટDવાળD હવામાન આગાહD NરૂD પાડવી એ #ટગ અને તેના #ટાફની જવાબદારD હતી. #ટગે સચોટ 

આગાહD કરD હતી ક, ૩� �ૂને ઈOYલીશ ખાડDમા ંવાવાઝોSુ ં!ાટકશે. તે વખત ેઆઈક કામચલાઉ રDતે vમૂલો 

મોfફૂ રા¹યો હતો. કBટન  #ટગે આગાહD કરD હતી ક, ૫ અને ૬ �ૂને ત ેથોSુકં હળ�ુ ંપડશે; પણ તેના #ટાફના 

બધા જ સªયો તેની સાથે સહમત ન હતા. પોતાના બધા હવામાન િન~ણાતો એકવા� ન હોય તેવા 

હવામાનના વતા�રાના આધાર પર આઈક હવે એક મહાન અને અ�યતં જોખમી િનણ�ય લેવાનો હતો. આઈક 

તેની ડાયરDમા ંલ¹dુ ંપણ હPુ,ં 

” આઆઆઆ દશનીદશનીદશનીદશની આબોહવાઆબોહવાઆબોહવાઆબોહવા એકદએકદએકદએકદ  અિવ¸સનીયઅિવ¸સનીયઅિવ¸સનીયઅિવ¸સનીય છેછેછેછે.” 
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     આઈક તેમના .¹ૂય મથક પર તેમના કમાOડરોની બેઠક ગોઠવી. તેમણ ેતેમની સલાહ માગંી. 3WટDશ એર 

માશ�લ ]ફડ� લે-મેલરDએ vમૂલો ફરD એક વાર .લૂતવી રાખવા મતં�ય આBdુ.ં તેમને ભય હતો ક લFકરD 

િવમાનો માટ આ હવામાન બv ુજ નબÕં હPુ.ંતેમના પોતાના #ટાફના અ.કૂ સªયોએ પણ ઢDલ કરવી વધાર 

}હતાવહ છે; તેમ જણા�dુ.ં 3WટDશ કમાOડર બના�ડ� મોOટગોમરD સ}હત બી� કમાOદરોએ જો ક, આગળ 

ધપવાનો અ1રુોધ કય[. 

આઈક હોલની ફશ� પર દખીતી �ય^તાથી xટા મારતા હતા; અને પોતાની લાh3ણક ઢબ ે હડપચી પર 

xગળD રાખી, સૌનો અ3ભ�ાય Nછૂતા રહતા હતા. આ છેવટનો અને ખતરનાક િનણ�ય કવળ તેમના પર જ 

િનભ�ર હતો. તેમણ ેપોતાની ડાયરDમા ંથોડાક વખત પહલા ંલ¹dુ ંહPુ,ં 

” zુ ં કર�ુ ં તેનો આખરD અને ઈિતહાસમા ં શકવતÏ નીવડનાર િનણ�ય લેવાની આવી ખાસ અને સીધી 

જવાબદારD %ન ેઅદા ન કરવાની હોય, તેવી કોઈ �ય��ત આવા માનિસક ભારની િતäતા ન સમ� શક. 

અને થોડDક વાર તેમણ ેએ જગિવ¹યાત vકૂમ લઈ લીધો … 

ઓકઓકઓકઓક! આપણેઆપણેઆપણેઆપણે જઈzુંજઈzુંજઈzુંજઈzુ.ં 
O.K. We’ll go. 

અને આ િનણ�ય લીધા બાદ આઈક સાવ અસહાય બની ગયા. લડાઈ હવે મોરચા પરના સૈિનકોના હાથમા ં

હતી. લFકરD ઈિતહાસમા ંસૌથી મોટો  જલ#થલીય ( એ�wફ3બયન) vમૂલો આગળ વધતો ગયો; �યાર એમણ ે

મા! પ}રણામની રાહ જ જોવાની હતી. % સૈિનકો �ારં3ભક vમૂલા પછDન ેહરોળ માટ તૈયાર થઈ ર£ા હતા; 

તેમને તે મળવા ગયા. તેમણે �ેસ કોOફરOસ પણ યો�. 

૬ �ૂનની સવારના ૭-૦૦ વાગે તેમને પહલા ખબર મÖયા ક, પેરા�પરો1ુ ંરાિ! ઉતરાણ સફળ રãુ ંહPુ.ં આ 

વખત ે}કનારા પરના દળો દ}રયો ઓળંગી ર£ા હતા. 

3WટDશ અને કને}ડયન દળોન ે તેમના }કનારા પર મા.લૂી �િતકાર જ નડÒો. જનરલ ઓમર Wેડલીની 

આગેવાની હઠળના અમે}રકન દળો એટલા સદભાગી ન હતા. ખાસ કરDને ઓમાહા મોરચે એમને ભયાનક 

�િતvમૂલા સામે ઝ�મ�ુ ંપડ¼ુ.ં (હ�ુ પણ અમે}રકામા ંએ ‘`લડD ઓમાહા’ તરDક યાદ કરાય છે.) સૈિનકો છાતી 
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સમાણા દ}રયામાથંી વરસતી મશીન ગનની ધણધણાટD સામે આગળ ધપી ર£ા હતા. સૈિનકોના ંશબો દ}રયા 

પર તરતા ંહતા ંઅને }કનારાની રતી પર પણ ઠર ઠર લોથની લોથ પડલી હતી. જો ક, આ વખત ેઓમાહા 

બીચ પરની નાની ટકરDઓ અને ઢોળાવો અમે}રકD સૈિનકોને આડશ લેવા માટ બv ુઉપયોગી નીવડÒા.ં જો 

સૈિનકો આગળ વધવા �ય તો તરત જ તેઓ મશીનગનના ફાયરના ભોગ બની �ય તેમ હPુ.ં 

Wેડલીન ેતો એક hણ ેઓમાહાનો vમૂલો સમેટD લઈ, પીછેહઠ કરવા પણ િવચાર આ�યો હતો. પણ તેણ ે

પોતાની �તન ેખાળD કારણક, આવી પીછેહઠ આખા vમૂલાને સéજડ હાિન પહ8ચાડ. તેણ ેકસ}રયા ંકરવા 

િનણ�ય લઈ લીધો – આ પાર ક પેલ ેપાર! અમે}રકન નેવીએ એના d§ુ જહાજો અને  ઝરો પરથી ઓમાહા 

બીચ પરના જમ�ન રhણ #થળો પર અિવરત બોwબ મારો ઝl� ેરા¹યો. જમ�ન િનશાનો પર બોwબ વષા� કરવા 

અમે}રકન }ડ#]ોયરોએ છDછરા પાણીમા ંજવાની }હwમત પણ કરD; %થી લuયાકંોની ન�કથી આમ થઈ શક. 

આ બધાને કારણે અસર જ|ર થઈ. }કનારા પરના ‘વી કોર’ નામની લડાયક �કૂડDએ પછDથી હવાલ પણ 

આBયો હતો ક, “અમે}રકન નેવીને �¦ ુમદદ કર. (God bless US navy.)” આ બધાની સા.}ૂહક તાકાતના 

કારણે અમે}રકD દળો ઓમાહા બીચ ઉપર પણ આગળ ધપી શ�ા ંઅને લડાઈ  ુFમનની ન�ક પહ8ચવા માડંD 

.      લો}હયાળલો}હયાળલો}હયાળલો}હયાળ ઓમાહાઓમાહાઓમાહાઓમાહા    
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ખાસખાસખાસખાસ એ�wફ3બયનએ�wફ3બયનએ�wફ3બયનએ�wફ3બયન બોટમાથંીબોટમાથંીબોટમાથંીબોટમાથંી ઊતરાણઊતરાણઊતરાણઊતરાણ    

YલાઈડરોYલાઈડરોYલાઈડરોYલાઈડરો સાથેસાથેસાથેસાથે �ુગલબધંી�ુગલબધંી�ુગલબધંી�ુગલબધંી    

    

 આ દરિમયાન, ઊટા અને 3WટDશ/ કને}ડયન મોરચાઓ પર ફતેહ વધાર જોરથી આગળ ધપી રહD હતી. 

}દવસના sતે બધાજ }કનારાઓ પર િમ! દળોનો કબજો �મી ગયો હતો. બી� }દવસે – ૭મી �ૂન ેઆઈક 

3WટDશ જહાજ ‘એપોલો’ પરથી લડાઈ1ુ ં િનરDhણ કdુ³. અધા ંઉતરાણ ભાર �નહાિન છતા ંસફળ ર£ા ંહતા.ં 

થોડાક }દવસો બાદ, ત ેઅમે}રકન  લFકરના સવ[પરD ( ચીફ ઓફ #ટાફ)  જનરલ ¡યો² માશ�લ સાથે }કનારા 

પર પણ ગયા. તેમની સાથે જનારાઓમા ંઅમે}રકD નેવીના એડિમરલ અO#ટ� %. }કOગ અને લFકરD જનરલ 

હ!ી આન[Kડ પણ હતા. રાહત અને �ટકારાની લાગણી સાથે આ બધાએ નોમ�OડD, nાOસ ખાતે સવાર1ુ ંખાHુ ં( 

લOચ) લીુ.ં 

 આ દરિમયાન અમે}રકD ��એ vમૂલાની સફળતાન ે .�ૂત કંઠ અને ઉ�સાહથી વધાવી લીધી. તેમન ેએ 

સમ�dુ ંક, પિëમ dરુોિપયન મોરચા પર આગળ ધપવા માટ નોમ�OડD1ુ ંઆ ઝપંલાવ 3બ� ુ (Launching 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

202  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

point) બv ુજ|રD હPુ.ં  આ સફળતાએ આ આકરા સમયમા ંઅમે}રકD ��ન ેબv ુમોટD હ�યાધારણ અને િવ¸ાસ 

સમિપ �ત કયા³. Odયૂોક� શહરમા ંતો લડD રહલા જવાનો માટ દવળોએ યો%લી �ાથ�ના સભામા ંલોકોના ંટોળે 

ટોળા ંઊમટD પડÒા ંહતા.ં }ફલાડ�Kફયાના મેયર તો જવ±Kલત રDતે જ વપરાતા 3લબટæ ઘટંને વગાવડવા vકૂમ 

કય[ હતો. બધા ંઅખબારોમા ંઆઈઝનહોવરની અખબારD .લૂાકાતો અને છબીઓ પહલા ંપાના ંપર છપાયા ં

હતા.ં આઈક યોYય રDતે આ vમૂલાને નાઝીઓની નાગ¾ડૂમાથંી dરુોપન ે.�ૂત કરવાની %હાદ ( crusade) 

ગણાવી હતી. 

%મ %મ લડાઈ આગળ વધતી રહD; તેમ તેમ િમ! દશોના દળો ધીમી પણ મÐમ આગેfચૂ કરતા ંર£ા.ં 

નોમ�OડDના vમૂલાના એક મ}હના બાદ, આ દળોએ જમ�ન હરોળોને તોડD પાડD અને તેમની પીછેહઠની શ|આત 

થઈ ગઈ. 

૧૯ �ૂને ઈOYલીશ ખાડDમા ંફરDથી અને વધાર જોરથી ખાબકલા વાવાઝોડાનંા કારણે, ૬ �ૂને vમૂલો �રD 

રાખવાના આઈકના િનણ�ય પાછળ1ુ ંડહાપણ અને તેમ1ુ ંસાLંુ નસીબ યોYય Nરૂવાર થયા.ં    

આ મહાન vમૂલાની સફળતાના કારણે આઈઝનહોવર બáે અથ�મા,ં સમ^ જગતનો હDરો બની ગયા. આ 

સફળતા આઈઝન હોવર માટ અમે}રકાના ભાિવ �.ખુ બનવાની પાયાની aટ બની રહD.   

ઓકઓકઓકઓક! ! ! ! આપણે જઈzુંઆપણે જઈzુંઆપણે જઈzુંઆપણે જઈzુ?ં???----    અવલોકન અવલોકન અવલોકન અવલોકન     

૬ �ૂન ૧૯૪૫ ડD-ડ ની એ યાદગાર ઘટના. આવી તો અનેક અિત મહ�વની ઘટનાઓ િવ¸ ઈિતહાસમા ં

કંડારાયેલી છે. કદાચ આનાથી પણ વધાર અગ�યની અને રોમાચંક. પણ ૨૦૧૧મા ંશા માટ? 

ઘણા વાચકોન ેઆ �� થયો હશે. આ% એ1ુ ંરહ#યો"ાટન કરવા1ુ ંછે, અવલોકન કરવા1ુ ંછે! 

}ડસે. ૨૦૦૦મા ંભારત છોડD અમે}રકા આ�યો. પહલા ચાર પાચં મ}હના ન  વણ�વી શકાય એટલી મનોવેદના અને 

િનવÙદમા ંgજુયા�. પણ એની વાત તો ફરD કોઈક વાર. પણ કોઈક zભુ પળે, અહlની લાયWેરD સાથે નાતો બધંાયો 

અને વાચંનયા!ા શ| થઈ. એ યા!ાએ આશર દસ વષ� Nરૂા કયા�; �યાર આ N#ુતક વાચંવામા ંઆ�dુ.ં  અને આ 

અ1વુાદ કરવા ઊછાળો આ�યો.  
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પણ એ .¹ૂય વાત નથી- એ તો સજંોગ જ છે. .ળૂ વાત એ છે ક, આ N#ુતક અહlની બાળ લાયWેરDમાથંી લા�યો 

હતો! આ દસ વષ�મા ંમ¨ કવળ �યાથંી જ N#ુતકો લાવીને વાUંયા છે- sદા% ૨૦૦-૩૦૦ આવા ંN#ુતકો વાUંયા છે; 

અને હ� ઘણો મોટો જ_થો વણ વાચંેલો પડÒો છે. અને ન�કના બી� બે શહરો, ક %માથંી પણ vુ ંN#ુતકો લાવી 

શfંુ એમ o;ં �યા ંતો અમારા નાના ગામના N#ુતકાલય કરતા ંઘણા ંવધાર સ.§ૃ બાળ N#ુતકાલયો છે. 

અને આનાથી સ��dુ ં- આ અવલોકન.  

આ N#ુતક, આ વાચંનયા!ા, એ યા!ાની શ|આત …. આ બધા િવશે ઘHુ ંબુ ંલખી શકાય એમ છે; પણ થોડાક 

અગ�યના લાYયા એવા .íુા �ૂંકમા ંઅહl ર�ૂ કLંુ o.ં- 

1. % સમાજમા ંબાળN#ુતકાલયો, �ાથિમક શાળાઓ અને િશhકો સ.§ૃ / સOમાનનીય છે – એ સમાજને શત શત 

વદંન. 

2. �વન ચ}ર!ો, �ેરક ઘટનાઓ, °ાન િવ°ાનની વાતો આ સૌ �ય��તના �વન અને ઘડતરમા ંનવો જ �ાણ 

NરૂD શક છે. જો એક સાઠમા ં�વેશીને, વયમા ંઘણ ેઆગળ પહ8ચી ¾કૂલા જણન ેઆવા ંN#ુતકો નવી તાજગી, બળ 

અને દશ�ન આપી શકતા ંહોય તો, બાળમાનસમા ંઆ ખાતર કટકટલી ફસલ પેદા કરD શક? 

3. કોઈ પણ સફળતા માટ કઠોર પ}ર+મ અને આયોજન જ|રD છે. ઈ¸ર તેમન ેજ મદદ કર છે; %ઓ પોતાની 

�તન ેમદદ કર છે. 

4. %હાદ, ûઝેડ .. એ શ`દો અ|3ચકર લાગ ે - લાગવા જ જોઈએ. પણ એના એ પાસાનંે ન ¦લૂીએ; % એક 

પાગલપનન ેજOમ આપ ેછે. મહાન િસÈ§ઓ કોઈક ન ેકોઈક �કારના પાગલપનના કારણે જ �ાBત થતી હોય છે. 

એ મોના લીસા1ુ ં3ચ!, ડD-ડ, સાપેhતાનો િસ§ાતં ક પરમ ત�વની અ1¦ુિૂત પણ હોઈ શક છે. 

5. Wા�ણ�વ1ુ ં %ટ�ુ ં મહ�વ છે; એટ�ુ ં જ hા!�વ1ુ ં છે. એ�ુ ં જ વ3ણક�વ1ુ ં (management) પણ છે.  ધમ� 

સ#ંથાપના અને  ુ~fૃ�યોના િવનાશ માટ આ !ણમાથંી hા!�વ િવસરાP ુ ં�ય છે; એ કમનસીબી છે. 

6. ડD-ડ સઘંબળ ( teamwork) તરફ પણ આપHુ ંiયાન ક�OEત કર છે.   

આ ઉપરાતં ઘણા બધા િવચારો આ વાચંન ેપેદા કયા�. પણ એનો એક જ િન~કશ� . 
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ઓકઓકઓકઓક! આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેજઈzુંજઈzુંજઈzુંજઈzુ?ં 

nDસેલ ભાગ nDસેલ ભાગ nDસેલ ભાગ nDસેલ ભાગ ----૨૨૨૨    

ભાગ -૧ લ¹યાને એક વરસ થdુ.ં 

�યાર મા! દસ જ પ�ા ંલuય#થાન ેપહ8ચેલા ંહતા ંઅને એક જ પ� ુ ંખસેડતા ંઆખો મહલ કડડ¦સૂ પડD ગયો – 

એનો હરખ હતો. 

પછD તો આમ આ રમત રમવાની આદત ઘર ઘાલી ગઈ. ઉ�રો�ર વધાર ન ેવધાર નવા જગં �તાતા ગયા. 

લો એની આ તવારDખ. 

 

૨૮ એિ�લ-૨૦૧૧, સાત પ�ા ં
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૧૭ - મે -૨૦૧૧, ચાર પ�ા ં

અને કાલે તો આ બધા રકડ� �ટૂD ગયા. મા! બ ેજ પ�ા ં
ધુી પહ8ચી ગયો. 

 

૩૧ મે - ૨૦૧૧, બે જ પ�ા ં! 

અને િમ!ોન ેખબર આપી દDધી – 

વાહવાહવાહવાહ, રરરર! મ¨મમ̈¨મ¨ વાહવાહવાહવાહ. 

…. 

અને અવલોકન શ|! 
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અરર! �વડા. રમત બનાવનાર એમા ંદસ લાખ િવકKપો ભરલા છે. એમા ંઆ બધા ઈડ}રયા ગઢો હતા જ. ત¨ કાઈં 

એ પેદા નથી કયા�! હ�ુ વળD રમીશ તો એક જ પ�ા 
ધુી પહ8ચીશ અને કદાચ બધાયં નીચ ેજ રહ – એમ પણ 

બન.ે  

તો શાને ખાલી gમુાન કર?  રમત રમવાની મ� માણ. 

પણ ભાઈdુ ંઅને બેOdુ!ં આમ નવા િશખરો હાસંલ કરવાના ધખારાથી એ મ� બમણી, !ણ ગણી, અર! અનેક 

ગણી વધી નથી જતી? 

માનવ �વનનો બધો �પચં આવા ધખારાન ેકારણે જ  છે ને? કzુ ંલuય જ ન હોય, તો શી મ�? 

}ફલ
ફૂો એવી મ� ગોતવા1ુ ંકહ છે - % આમ h3ણક ન હોય; શા¸ત હોય. 

પણ આ �વન ેએમ થાય છે ક, એવી કાયમની મ� ¡યાર મળે �યાર એ માણીzુ.ં આ% તો આ બે પ�ાનંી મ� 

માણી લઈએ.  

' આજની ઘડD તે ર3ળયામણી' 

મા! એક જ વાત – gમુાન નો હાલે ! એને તો બાય બાય !    

 

પાક�માંપાક�માંપાક�માંપાક�મા ંલપસણીલપસણીલપસણીલપસણી 

પાક�મા ં}દકરDના બ ે}દકરાઓને લઈને vુ ંઆ�યો o.ં હવે તો બá ેમોટા થઈ ગયા છે. એમની ઉપર હવે ખાસ iયાન 

રાખવાની જ|ર નથી. એ બáે પાક�ના નાનકડા તળાવન ેકાઠં બતક અને ગીઝન ેચીઢાવવામા ંઅને Wેડના �કૂડા 

ખવડાવવામા ંમશgલૂ છે. 

સામે એક છોકરાને એનો બાપ બેઝબોલની તાલીમ આપી ર£ો છે. બા�ુમા ં#]ોલરમા ંએક ¦લૂfંુ }કલકારDઓ કરD 

રãુ ંછે; અને એના ંમાબાપ િમ!ો ક સગાઓં સાથે પાટæમા ંમશgલૂ છે. 
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મારD બરાબર સામે નાના ં બાળકો માટની એક લપસણી છે. એક દwપતી એમની દોઢક વરસની બેબીન ે

લપસાવવા કોિશશ કરD રãુ ં છે. બાળકD દખીતી રDતે જ ગભરાતી હોય, એમ લાગ ે છે. એનો બાપ એનો હાથ 

ઝાલીન ેલપસાવ ેછે; અને મા એને ઝીલી લે છે. બે !ણ વાર આમ બને છે. બાળકDનો ભય હવે  ૂર થઈ ગયો છે. 

ચોથી વાર એ એના બાપને ઉપર ચઢાવવા ના પાડ છે; અને �ત ે િનસરણી પરથી ચઢD �ય છે; અને થોડાક 

ગભરાટ સાથ ે�ત ેલપસ ેછે. એના મ8 પર �ત ેલપસી શ�ાનો ઉમગં 3ખલ3ખલાટ હા#યમા ંપ}રવત�ન પામતો 

જોઈ vુ ંપણ આન}ંદત બ1ુ ંo.ં બેચાર લપસણીની મ� માણી, એ લFકર બી% િવદાય લ ેછે. 

થોડDક વાર પછD ૮-૯ વરસના બ ેછોકરાઓ દોડતા આવ ેછે, અને સીધા લપસણી પર fદૂકા મારતા ચઢD �ય છે. 

કદાચ એ ચોર પોલીસની રમત રમી ર£ા છે. એક જણ બી�ન ેપકડવા દોડતો હોય, એમ લાગ ેછે. એમન ેમાટ આ 

લપસણી એક િવશેષ પરા2મ ¦િૂમ મા! જ છે. 

 હવે મારD સામ ેનીરવ શાિંત પથરાયેલી છે. �યા ંબી�ુ ંએક દwપતી પાચંેક વરસની બેબીન ેલઈન ેલપસણી 

આગળ આવી પહ8ચ ેછે. પણ કzુકં બરાબર નથી, એમ એ બેબીના હાવભાવ પરથી તરત ખબર પડD �ય છે. તે 

કzુ ં બોલતી નથી. થોડD થોડD વાર એ ન સમ�ય એવી ચીસો પાડ છે. બv ુ સમ�વટથી એનો બાપ એને 

લપસણી પર ચઢાવ ેછે. પણ એ તો �યા ંબેસી જ રહ છે. હવે એના ંમા અને બાપ બáે એના બે હાથ ઝાલીન ેએન ે

લપસાવ ેછે. બેબી ફરD મા! ચીસો જ પાડ છે. એને ગwdુ ંક નહl , એની કશી ખબર મને પડતી નથી. એના ંમાબાપ 

પાચં વખત એને લપસવામા ંમદદ કર છે. પણ બેબી કzુ ંશીખી હોય, તેમ લાગPુ ંનથી. 

vુ ં�ય^ બનીન ેએ દwપતીની મનોવેદનામા ંમાનિસક રDતે સહભાગી બ1ુ ંo.ં 

------------------------------------------- 

લપસણી અને એની પર ચઢવાની સીડD. કોઈક ઝપાટાભેર એની ઉપર ચઢD �ય; કોઈક ઠકડા પણ માર.  અને 

કોઈક પહલે પગથીય ેજ અટકD ગdુ ંહોય. 

આપણન ેનાની નાની કટલી બધી hમતાઓ મળD છે; એનો આપણન ેકશો જ ¹યાલ હોય છે ખરો? 

એના માટ આપણ ેએ શ��તઓ આપનાર પરમ ત�વનો કદD આભાર માOયો છે ખરો? 

અને કોઈક આવી hમતાઓથી વ3ંચત પણ હોઈ શક, એવી સવંેદનશીલતા આપણામા ંછે ખરD?  
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---------------------------------------------------------------- 

- પણ...... 

કઠોર પ}ર+મ અને પારાવાર ધીરજ  માગંી લેતી તાલીમ અપગંની �િતભાને પણ મહ×કાવી શક છે; નવપKલિવત 

કરD શક છે. 

પોP ુંપોP ુંપોP ુંપોP ુ ં   

આમ તો આ અવલોકન રસોડામા ંપેપર નેપ}કન પરથી સ��dુ ંછે. 

ચા ગાળતા ંથોડDક ચા fુ}ક�ગ Bલેટફોમ� પર ઢોળાઈ. તરત પેપર નેપ}કન લઈ �છૂD લીધી. ફરD ચો�ખાઈ થઈ 

ગઈ. 

બાથ|મમા ંઘHુ ંબુ ંપાણી ઢોળાdુ ંહPુ.ં પોP ુ ંલીુ ંઅને ફશ� પર ફરવી, ડોલમા ં િનચોવતો ગયો. ચારક વખત 

આમ કdુ³ અને છેKલ ેકોરા ંપોતાથંી સમાપન કdુ³. સાથે ફશ� પર વળગલેો મેલ પણ સાફ થઈ ગયો અને બાથ|મની 

ફશ� સાફ 
થુરD થઈ ગઈ. 

આમ તો આ ઘટના કશાકષ�ણના વૈ°ાિનક િસ§ાતં પર આધા}રત છે. સાદો ક Bલા�#ટકનો કાગળ આ કામ ન કરD 

શક. નેપ}કન ક પોતાનંા રસાઓમા ંઅ�#ત�વ ધરાવતી અનેક પાતળD નળDઓ આ કામ ઝપાટાભેર કરD નાખંતી 

હોય છે. 

અને અવલોકનકારની નજર? 

ચૈતOયના, સવંેદન જOમાવે એવી �વા}હતાના િવશાળ દ}રયા આપણી ચાર બા�ૂ પથરાયેલા જ હોય છે. પણ કzુ ં

જ ^હણ ન કરD શક તે�ુ,ં Bલા�#ટકના કાગળ %�ુ ંમન એને ઝીલી, આ�મસાP ્ નથી કરD શકPુ.ં એ સવંેદનાઓને 

ઝીલવા મગજના Odરુોનના રસાઓમા ંસ�વ અને સ�ય ^હણ કરવાની કાબે3લયત કળવવી પડ છે. 

અવલોકનકારઅવલોકનકારઅવલોકનકારઅવલોકનકાર થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ંપડપડપડપડ છેછેછેછે! 

-- 
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અને....... 

‘ વાહવાહવાહવાહ રરરર! મ¨મમ̈¨મ¨ વાહવાહવાહવાહ! ‘ ! મારોમારોમારોમારો અહ.્અહ.્અહ.્અહ. ્ N~ુટN~ુટN~ુટN~ુટ બOયોબOયોબOયોબOયો ! 

અને બv ુચચા�યેલી ‘પોP ુ’ં લÅકુથા પણ વાચંી લો 


શુીલા માદંD પડD. સવારની ચા અને ના#તો નરશને બનાવવો પડÒો. બાબલાએ ના#તો કરતા ં  ુધ ઢોÖdુ.ં 

નરશે બડબડતા ંબાબલાન ેએક ઠોકD દDધી અને પોP ુ ંકરD, રસોડાના Äણુામા ંપોP ુ ંઉશેટD દDુ.ં ગઈ કાલની 

વધેલી ખીચડD વઘારD , એને જ લOચ માટ પેક કરD; બાબલાન ેનીશાળે ઉતારD, કડવા મન ેનરશ ઓફDસ 

ગયો. 

… 

સા%ં ઓફDસેથી પાછા ંઆવી, ખાવા1ુ ંબનાવવાની તરખડ કરવાને બદલ ેબાબલાન ેલઈ, હોટલમા ંજમી 

આ�યો. સાથે 
શુીલા માટ 
પુ પણ લેતો આ�યો. 

ભી1ુ,ં વાસ મારP ુ,ં પોP ુ ંહ�ુ Äણુામા ંSુસકા ંખાP ુ ંપડ¼ુ ંહPુ.ં થોડDક કDડDઓ પણ એની ઉપર સળવળાટ કરતી 

આનદંમા ંwહાલતી હતી. 

— 

બી� દDવસે 
શુીલાનો તાવ ઉતરD ગયો. રસોડામા ંજઈ ચા બનાવતા ં પહલા ંતેણ ે સીOકમા ંપોP ુ ંધોઈ, 

નીચોવી, બાKકનીની પાળD પર 
કુવી દDુ.ં 

– 

નરશના ઓફDસ જવાના સમયે કડકડP ુ ંપોP ુ ં
યુ�ના તડકામા ં�ડો વીચાર કરP ુ ંહPુ.ં 

 

 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

210  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

િવfૃત �hૃ િવfૃત �hૃ િવfૃત �hૃ િવfૃત �hૃ ––––    અવલોકન ઉપર એક અવલોકનઅવલોકન ઉપર એક અવલોકનઅવલોકન ઉપર એક અવલોકનઅવલોકન ઉપર એક અવલોકન    

આ 3ચ! �ુઓ – 

 

િવfૃત �hૃો અને વUચેથી પસાર થતી પાવર લાઈન 

�hૃોની આખી હારમાળા; એમની fુદરતી અવ#થાથી સાવ િવfૃત. બા�ુમાથંી પસાર થતી, શહરની ૧૧ કવીની 

પાવર લાઈન, ------2Dક ર#તા1ુ ંસાઈન બોડ� અને કો�O2ટનો ર#તો. 

કzુ ંકહવા %�ુ ંછે ખLંુ? 

zુ ંઅવલોકD શકDએ? 

• �hૃ1ુ ં. ૂgંુ ં|દન? 

• પાવર લાઈન પર ફોKટ થતા અટકાવવા �વનની જ|}રયાત? 

• �fૃિત ઉપર સ#ંfૃિત1ુ ંઅિત2મણ? 

•  શહરD માણસની પાશવતા? 
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• એ તો આમ જ હોય 

આપણ ેઘHુ ંબુ ંિવચારD શકDએ. પણ સઘળા ંઅવલોકન આપણી 3ચ��િૃ� પર આધા}રત હોય છે. આ લખાય છે; 

તે ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨ .ું. ું. ુ ં. ુ ં  અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન છે. દરકમા ંએ વખત મન ે
ઝૂેલો િવચાર. એનાથી સાવ િવપ}રત િવચાર પણ હોઈ શક! 

કયા  ૃ�~ટકોણથી જો� એના પર જ અવલોકનનો આધાર રહ. 

અને આમ જ બધા અ3ભ�ાયો અને �િતભાવો1ુ ંપણ હોય છે ને? ચચા�ઓ , સવંાદો અને િવસવંાદો1ુ ંહોય છે ન?ે 

નજરનજરનજરનજર સૌનીસૌનીસૌનીસૌની નોખીનોખીનોખીનોખી, 

િનયમિનયમિનયમિનયમ સૌનાસૌનાસૌનાસૌના નોખાનોખાનોખાનોખા 

- ચી1ુચી1ુચી1ુચી1 ુમોદDમોદDમોદDમોદD 
 

�hૃને િવfૃત કરનાર માણસ અને આ  ૃ~યન ેજોનાર માણસ – બેય િવfૃત? 

અવલોકન જ શા માટ? 

%ને મારા ંઅવલોકન ગમ ેછે, તે ટકો આપશ ે- સરસ િન�નદં. 

%ને એ નથી ગમતા ં, તે કહશે ,' આના કરતા ંવાતા� ક કિવતા લખતા હો તો?' 

અને કોઈક એમ પણ કહશે ,' આ બધી લખાપàી અને માથાfટૂD છોડો ને યાર! કzુકં કામ કરો, અથવા ગોદડામા ંમ8 

ઘાલી, «ઘી �ઓ!' 

તો તો પછD એમ પણ Nછૂાય – આ �hૃ જ શા માટ? અને એને જોનાર પણ શા માટ? લખનાર અને વાચંનાર પણ 

શા માટ? જગત શા માટ? 

Nછૂવાના તો હ�ર ર#તા હોય છે. જવાબ આપવા જ અઘરા હોય છે ! 

આમઆમઆમઆમ કમકમકમકમ? …….   રામરામરામરામ �ણે�ણે�ણે�ણ ે! 
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પાક�મા ંહાલોકન પાક�મા ંહાલોકન પાક�મા ંહાલોકન પાક�મા ંહાલોકન ––––    પહ�ુ ંઅને છેK�ુંપહ�ુ ંઅને છેK�ુંપહ�ુ ંઅને છેK�ુંપહ�ુ ંઅને છેK�ુ ં   

એ જ પાક�મા ંvુ ંઆ�યો o ં, અલબ� બાળકોની સાથે. એ જ પાક�  ¡યા ંઅનેક ‘ અવલોકનો’ 
ઝૂÒા ંહતા.ં 

બાળકો રમવામા ંતKલીન છે; અને vુ ંબધા િવચારો બા�ૂએ .કૂDને મા! મારા ¸ાસને આવતો જતો જોઈ ર£ો o.ં 

શરDરની નસોમા ં વહતા લોહDના �વાહને પણ અ1ભુવી શfંુ o.ં સામે લીલાછંમ ઝાડની ડાળDઓ મદં મદં 

પવનમા ંહÕ હÕ �લી રહD છે. એમના હોવાપણા સાથ ેમને પણ �લનની અ1¦ુિૂત થઈ રહD છે. 

અર! પણ આ તો અવલોકન છે, વણ�ન છે! દરક શ`દ �ણીતો, ¦તૂકાળમા ંમળેલા °ાનમાથંી ઉપ%લો છે. દરક 

}2યા મનની �ણીતી છે. 

બાળકો પાક�મા ંઆમ જ રમે, ઝાડની ડાળDઓ આમ જ �લ.ે આન ેઝાડ કહવાય; આને બાકંડો કહવાય; આને ર#તો 

કહવાય. બા�ુમા ંબેસેલ મે��સકન dગુલના મનમા ંપણ આમ જ િવચારો ચાલતા હશે. એમના શ`દો સાવ અલગ 

હશે - મન ેસમજ ન પડ તેવા. 

અને આ બધા િવચારોમા ં‘વત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમા ં�વવાનો�વવાનો�વવાનો�વવાનો સકંKપસકંKપસકંKપસકંKપ’ �ા ંસરD ગયો તે તો ખબર જ ન પડD! 

------------- 

અમે આગળ ચાલવા જઈએ છDએ. એક નાનકડા તળાવની પાળે, કોઈ }ફિશ�ગ કરD રãુ ંછે. બાળકો એમની �ળમા ં

માછલી પકડાઈ ક નહl ; તે જોવાના  fુPહૂલમા ંતKલીન ઊભા છે. vુ ંબાકંડ બેસી આ બધી લીલા િનહાÕં o ં. 

ઘડD બે ઘડD iયાન અને ફરD ‘હાલોકનહાલોકનહાલોકનહાલોકન’1ુ ંમેટર મેળવવાનો ચાળો ઊપડ છે. અને ફરD એ જ િવચારોની હારમાળા.. 

એ જ જ�ંળ ફરD પાછD મો�ૂદ. 

અને ફરD વત�માનમાથંી િવચારોમા ંઅવગિત! 

નનનન લખાયલખાયલખાયલખાય, 

નનનન લખાયલખાયલખાયલખાય, 

નનનન લખાયલખાયલખાયલખાય, 
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કદDકદDકદDકદD હાલોકનહાલોકનહાલોકનહાલોકન નનનન લલલલખીખીખીખી શકાયશકાયશકાયશકાય. 

એએએએ તોતોતોતો અ1ભુવીઅ1ભુવીઅ1ભુવીઅ1ભુવી જજજજ શકાયશકાયશકાયશકાય, 

એનીએનીએનીએની અ3ભ�ય��તઅ3ભ�ય��તઅ3ભ�ય��તઅ3ભ�ય��ત કદDકદDકદDકદD નનનન હોયહોયહોયહોય. 

    પણ એ હકDકત છે ક, એ ઘડD બે ઘડDમા ંમાLંુ અને આ�ુબા�ુ1ુ ંઅ�#ત�વ, સઘળD ચીજો1ુ ંહોવાપHુ ં એક|પ 

થયે�ુ ંઅલપ ઝલપ ભાસી ગdુ ંહPુ.ં કવો અ ્ ¦તૂ આનદં; કવી 
ખુદ પળો! 

આ લÄુ ંo ં�યાર પણ લખવાના આનદંની અ1¦ુિૂત થઈ રહD છે. xગળDઓનો }કબોડ� પરનો થપકારો, ¸ાસની 

આવન �વન, લોહD ફરવાની મરુ ઝણઝણાટD….. 

અવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીય 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં, છતાંછતાંછતાંછતા ંકવોકવોકવોકવો 

અન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�ત? 

બસ! આ છેK�ુ ંહાલોકન છે. હાલમા ં�વી શકાય, હાલોકન કદD લખી ન શકાય. એ1ુ ં3ચ!,  િશKપ ક નાટક ન હોઈ 

શક. 

અલિવદા હાલોકન... 

વત�માનમા ં�વતા ંરહDzુ ંઅને સરD ગયેલી પળોન ે#મરતા રહDzુ.ં પણ મા! #મરણ જ. કશો બોજો નહl; કોઈ 

વળગણ નહl. કોઈ ગમો ક અણગમો નહl. 

હવેહવેહવેહવે અવલોકનોનીઅવલોકનોનીઅવલોકનોનીઅવલોકનોની મઝામઝામઝામઝા જજજજ મઝામઝામઝામઝા માણીzુંમાણીzુંમાણીzુંમાણીzુ.ં 

ભલેભલેભલેભલ ેએએએએ ¦તૂ¦તૂ¦તૂ¦તૂ અનેઅનેઅનેઅને ભાિવભાિવભાિવભાિવ પરપરપરપર અવલ3ંબતઅવલ3ંબતઅવલ3ંબતઅવલ3ંબત  હોયહોયહોયહોય. 

ખાલી ઘર ખાલી ઘર ખાલી ઘર ખાલી ઘર , , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----૨૨૨૨    

'ખાલી ઘર'   લ¹યાનંે !ણથી પણ વધાર વષ� થઈ ગયા.ં એમા ંબ ે�તના ંખાલી ઘરની વાત કરD હતી. આ% એક 

!ી� �કારના ખાલી ઘરની વાત કરવાની છે. 
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આમ તો આ !ી�ુ ંઘર ખાલી નથી. એ માણસોથી ભરચક ભર�ુ ંછે! 

વાત �ણ ેએમ છે ક, ગઈકાલે ભાડ આપેલા અમારા એ ઘરમા ંરહતા ંભાડવાત પાસે ભાડાની રકમ લેવા ગયો 

હતો. એ ઘરને સો3ગdુ,ં ઉéજડ, ખાલીખwમ, Sસૂકા ં ભરPુ ં િનહાÖdુ ં હPુ.ં  કાલે એ ઘરના બારણા આગળ vુ ં

ભાડવાતની રાહ જોતો ઊભો હતો. એમને બોલાવવા માર ઘટંડD મારવી પડD હતી. તાÕં ખોલી એમા ં �વેશવાનો 

મારો અિધકાર vુ ંgમુાવી બેઠો હતો. 

અને બારHુ ંÄKૂdુ.ં ભાડવાતનો N!ુ ચેક લઈન ેઆ�યો. મ¨ એને રસીદ આપી; અને કશી વાતચીત વગર બારHુ ં

બધં થઈ ગdુ.ં �યવહાર પતી ગયો હતો. કોઈ આ�મીયતા નહl. સાવ પારfંુ ઘર, - એ ઘરના મા3લકનો બાપ હોવા 

છતા ંપણ. 

…. 

ભાડ આપે�ુ ંઘર – ભર�ુ ંપણ સાવ ખાલી. ઓKયા સો3ગયા, ઉéજડ, ખાલીખwમ, Sસૂકા ંભરતા ંઘર કરતા ંપણ 

વધાર ખાલીપો આપી ગdુ.ં 

આ�મીયતા િવનાનો સબંધં, નદંવાયેલો સબંધં. સમય વીતી ¾કૂલો સબંધં. 

‘ પ}ર3ચતપ}ર3ચતપ}ર3ચતપ}ર3ચત oંooંંo ં, છતાયેંછતાયેંછતાયેંછતાયેં  ૂર ૂર ૂર ૂર ÄણૂામાંÄણૂામાંÄણૂામાંÄણૂામા ંઊભેલોઊભેલોઊભેલોઊભેલો oંooંંo.ં 

મનેમનેમનેમને zુંzુ ંzુ ંzુ ંઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે લોકોલોકોલોકોલોકો, સમયસમયસમયસમય વીતીવીતીવીતીવીતી ¾કૂલો¾કૂલો¾કૂલો¾કૂલો oંooંંo.ં” 

-gલુાgલુાgલુાgલુામમમમ અ`બાસઅ`બાસઅ`બાસઅ`બાસ  

 


ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ,,,,    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૨૨૨૨    

અગાઉ  
ડુોfુની રમતન ે �વન સાથે સરખાવPુ ં અવલોકન લ¹dુ ં હPુ.ં અને તે પરથી એક આડવાત %વી 

લÅકુથા પણ લખી હતી. 


ડુોfુ – અવલોકન   :     
ડુોfુ – લÅકુથા 
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પણ આ% સાવ �ુદD જ વાત કરવાની છે. 

છેKલા દોઢક વષ�થી vુ ંદરરોજ 
ડુોfુની એક રમત ર.ુ ંo.ં આ માટ મન ેએક સરસ મ�નો સેટ મળD ગયો હતો; 

%મા ં૯ x ૯ ખાનાવંાÕં લાકડા1ુ ંબોડ�; એ ખાનામા ંમાય એવડા ૧ થી ૯ નwબરના નવ નવ ચોરસ પાસા અન ે

તેનાથી ચોથા ભાગના નાના ચોરસ પાસાઓ છે. એ નાના ંપાસાઓ કોઈ ખાનામા ંચોÐસ નwબર ન .કુD શકાય 

તેમ હોય; �યાર �ુદD �ુદD ચાર શ�તાઓ સઘંરવા વાપરD શકાય છે. વળD નwબરની જોડD ( Pair ) જ આવી શક 

તેવી શ�તા દશા�વવા મ¨ ખાલી પાસાઓ પર તીર1ુ ંિનશાન 3ચતરDને, એ માટની 
િુવધા ઉપ�વી છે. 

 


ડુોfુ-બોડ� 
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ડુોfુના પાસા રાખવાનો Bલા�#ટકનો ડ`બો 

 


ડુોfુના એક બો�સમા ંગોઠવેલ પાસાઓ 

રમતરમતરમતરમત શ|શ|શ|શ| કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ંપહલાંપહલાંપહલાંપહલા ંબોL્બોL્બોL્બોL્ડડડડ ખાલીખાલીખાલીખાલી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

રમત શ| થાય છે ; અને કોયડાની ચાવી %વા ૨૬-૨૭ xકડા vુ ંચોપડDની 
ચૂના .જૂબ ગોઠ�ુ ંo.ં રમત �મ ે

છે; ખરાખરDનો ખેલ ખેલાય છે; અને છેવટ રમત �તાય છે. આ બધી વાત પહલા ભાગમા ંકરD હતી. રમત પતી 

ગયા બાદ, બધા પાસાઓ Bલા�#ટકના ડબામા ંપાછા .કુD દ� o.ં 

રમતરમતરમતરમત પતીપતીપતીપતી ગયાગયાગયાગયા પછDપછDપછDપછD પણપણપણપણ બોડ�બોડ�બોડ�બોડ� ખાલીખwમખાલીખwમખાલીખwમખાલીખwમ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે. 

બોડ� અને પાસાઓંનો ડબો રમવાના ટબલ પરથી બા�ુએ, સાવ Äણૂામા ંહડસેલાઈ �ય છે. 

પણ એ વાત ન ¦લૂાય ક, રમત હોય ક ન હોય; બોડ� અને પાસા ંતો હોય, હોય ને હોય જ - રમતના ડટાની ચોપડD 

પણ. 

…........... 

જOમજOમજOમજOમ પહલાંપહલાંપહલાંપહલા ંઅનેઅનેઅનેઅને .�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃd ુપછDપછDપછDપછD �વા�મા�વા�મા�વા�મા�વા�મા હોયહોયહોયહોય, એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંબોડ�બોડ�બોડ�બોડ�! 
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એ અવ#થામા ં�વ સાવ ખાલી, સાવ �¹ુખો હોય છે;  કશીય શ�તા િવનાનો - સાવ કોરો ધાÐોર. એમા ંકzુ ં

ભૌિતક �વન નથી હોP ુ.ં કોઈ રાગ ક ¤શે નહl; કોઈ . ૂઝંવણ નહl; કોઈ અકળામણ નહl; કોઈ સમ#યા નહl; કોઈ 

|કાવટ નહl; કોઈ ખરાખરDના ખેલ નહl;  કોઈ રંગ¦િૂમ, કોઈ િવજય, કોઈ પરાજય નહl; �તનો કોઈ  ંુ ુ3ભનાદ 

નહl. કોઈ ફસામણી નહl. 

બસબસબસબસ સાવસાવસાવસાવ કોરોકોરોકોરોકોરો કàકàકàકà �વ�વ�વ�વ. 

%ના%ના%ના%ના માટમાટમાટમાટ શાÉોનાંશાÉોનાંશાÉોનાંશાÉોના ંશાÉોશાÉોશાÉોશાÉો લખાયાંલખાયાંલખાયાંલખાયા ંછેછેછેછે – 

એએએએ મોhનીમોhનીમોhનીમોhની/ િનવા�ણનીિનવા�ણનીિનવા�ણનીિનવા�ણની અવ#થાઅવ#થાઅવ#થાઅવ#થા. 

નકામો, સડવા માડંલો, �વન વગરનો દહ કબર અથવા 3ચતા ભેગો થઈ �ય છે. 

અને �ાણ? પાણીમા ંxગળD ફર એમ િવસરાઈ �ય છે. બાકDની  ુિનયા કશા ફરક વગર %મની તેમ, સમયના 

ફલકમા ંઆગળ ધપે રાખે છે. 

અને છતા ંએ િનિવ �વાદ વાત છે ક, %મ બોડ� અને પાસા વગર રમત શ� નથી; રમત હોય ક ન હોય, બોડ� અને 

પાસા તો હોવાના જ – એમ �વન હો ક ન હો; �વા�મા તો હોવાનો જ. #¿ળૂ જગમા ંક 
uૂમ જગમા.ં 

અને એમ કહવામા ંઆવ ે છે ક, 
ડુોfુની રમત રમતા હોઈએ એમ �વન �વા�ુ ંજોઈએ. બસ એક ખેલ જ – 

ભરNરૂ આનદં, મ#તી અને રોમાચંથી ભરલો ખેલ. ખેલ ચાલતો હોય �યારય બોડ� ખાલીખમ જ રહ એમ �વ�ુ ં

જોઈએ. હર પળે જOમ; અને એ પળ પ�યે .�ૃd.ુ 

દરકદરકદરકદરક પળમાંપળમાંપળમાંપળમા ં�વવાનો�વવાનો�વવાનો�વવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં.  

વત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમા ં�વવાનો�વવાનો�વવાનો�વવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં.  

%વી%વી%વી%વી રમતરમતરમતરમત હોયહોયહોયહોય  

- સરળસરળસરળસરળ કકકક કઠણકઠણકઠણકઠણ 

– રમવાનોરમવાનોરમવાનોરમવાનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં. 

અને રમત પ�ય ેસાવ ખાલીખwમ! 
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એકલોએકલોએકલોએકલો    

આ% સવાર પાક�મા ંગયો; અને બાકંડા પર બેઠો. એક �§ૃજન એના fતૂરાને ફરવી ર£ો હતો. થોડDવાર એ બáે 

િવદાય થઈ ગયા. 

vુંvુ ંvુ ંvુ ંપાક�માંપાક�માંપાક�માંપાક�મા ંસાવસાવસાવસાવ એકલોએકલોએકલોએકલો બેસીબેસીબેસીબેસી ર£ોર£ોર£ોર£ો. 

zુ ંખરખર vુ ંએકલો હતો? 

ચાર બા�ુ «ચા ઝાડ હવામા ં�લી ર£ા ંહતા.ં બા�ુમા ંમનને હરD લ ેતેવી, લીલી fંુ�ર િવલસી રહD હતી.  ૂર 

નાનકડા તળાવમા ંબતકો અને હસં તરD ર£ા ંહતા.ં 

એક 3ખસકોલી સરકD, અને ભોય પડD રહલા Wેડના 
કૂા �કૂડાને બે હાથે પકડD, ખાવા લાગી. �યા ંએક પhીએ 

ઘાસમા ંઊતરાણ કdુ³; અને એના ખોરાક - �વડાનંે ગોતવા લાYdુ.ં થોડD થોડD વાર, એની ચાચં હલતી દખાઈ. 

જ|ર એને ભuય મળD જPુ ંહPુ.ં 

કટકટલા ં�વન િવલસી ર£ા ંહતા?ં કટકટલા ંહોવાપણા ંધબકD ર£ા ંહતા;ં ¸સી ર£ા ંહતા?ં 

અનેઅનેઅનેઅને vુંvુ ંvુ ંvુ ંમાનતોમાનતોમાનતોમાનતો હતોહતોહતોહતો કકકક, vુંvુ ંvુ ંvુ ંએકલોએકલોએકલોએકલો oંoંoંo!ં 

કળાની �મૂકળાની �મૂકળાની �મૂકળાની �મૂ    

રસોડાની બા�ુમા ંના#તાના ટબલ પર vુ ંબેઠો o.ં સામે સરસ મ�ના,ં પીળા ંચàાક  કળાની, �મૂ પડલી છે. 

#વા}દ~ટ, #વા#_યદાયક કળા-ં લગભગ Nણૂ� ખોરાક.  iયાનથી vુ ંએના ંબી �ા ંઆવલેા ંછે; એ શોધવા કોિશશ કLંુ 

o.ં હમણા ંબગાયતીકામ પર ઠDક હાથ બેઠો છે ને! 

અને �યા ંજ મને ભાન થાય છે ક, કળનો છોડ તો .ળૂમાથંી ÀટDને જ થાય ને? કળાનંી મસમોટD �મૂ ઉતારવા 

લાયક થઈ હોય, એની સાથે જ છેક .ળૂની ન�કથી ચાર પાચં નવા sfરૂ Àટßા જ હોય. 

નવી કળ રોપાવા આPરૂ હોય. એને વશં �Èૃ§ માટ કોઈ Àલ, ફળ, બીની જ|ર જ નહl. 
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અને િવચાર થયો. ‘તો પછD કળ શીદને આટલો રસ રડD,  કળાનંી �મૂ પેદા કરતી હશે?’ 

…. 

સéજનનીસéજનનીસéજનનીસéજનની સéજનતાસéજનતાસéજનતાસéજનતા. 

ખાતર, પાણી અને 
યૂ��કાશ સૌની %મ કળનેય મળે છે; પણ એ1ુ ંકલેવર જ એ�ુ ંછે ક, તે સામે કાઈંક આપવાની 

સમજદારD/ સéજનતા ધરાવે છે. એ લઈને બેસી રહતી નથી. અને આપ ે છે ય, ક� ુ ં સરસ, િમ~ટ ફળ? - 

વશં�Èૃ§ની  કશીય અપેhા િવના. 

ખેતરમા ંલહલહાતી હોય �યાર એનો લી�ડૂD ન�રો અને લોભામણી, લચકતી �મૂો ક� ુ ં¥દયગંમ  ૃ~ય ખSુ ંકર 

છે? 

કદાચ એટલે જ સ�યનારાયણની કથાના મડંપ માટ ખાસ કળના ંપાના ંવપરાતા ંહશે? કળની %મ સ�યનારાયણ 

પણ આપણી ઊપર મહર વરસાવે?! 


ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ,,,,    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૩૩૩૩    

આ અગાઉ 
ડુોfુની વાતમા ંબોડ�, પાસા,ં કોયડાની ચોપડD એ બધા ંઆવી ગયા ંહતા.ં એ રમતન ે�વન સાથે 

સરખાવી હતી; અને એના �ાણસમ ફલકની �વા�મા સાથ ેપણ સરખામણી કરD હતી. 

પણ 
ડુોfુની રમત તો આનાથી ઘણી આગળ વધી ગઈ છે.  એક બા�ુએ હાથમા ંરખાય તેવી, ઈલે�]ોિનક 
ડુોfુ 

મળે છે; કોwBdટુર પર રમાય તેવી અને આઈપેડ ક સેલ ફોન પર રમાય તેવી રમત પણ જોવા મળે છે. 
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આઈપેડ પર 
ડુોfુ 

 

હOડ હKડ 
ડુોfુ 

અને બી� બા�ુએ બv ુજ}ટલ, ®જગસો પઝલ %વા બો�સ વાળD   ક,     ૧૬ x  ૧૬ ખાનાનંી 
ડુોfુ પણ હોય છે. 
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ભિવ~યમા ંએના િવિવધ મોડલો નવા શણગાર, |પ અને 
િુવધા સાથેના આવવાના જ. અને વધાર .Fુકલીઓ 

ધરાવતી એ�વાO#ડ 
ડુોfુઓ પણ આવશ.ે 

કદાચકદાચકદાચકદાચ સાવસાવસાવસાવ નવાંનવાંનવાંનવા ંડોકાંડોકાંડોકાંડોકા ંપણપણપણપણ શોધાશેશોધાશેશોધાશેશોધાશે!  

પણ આ% આ બધાથી સાવ 3ભá અવલોકન કરવા બેઠો o.ં 

આપણ ેઆ રમત ક આવી બી� ઘણી બધી રમતો રમીએ; પણ એ બધાનંી પાછળ એક અ ૃFય અને બv ુજ જ}ટલ 

હોવાપHુ ંછે; એનો કદD આપણન ે¹યાલ નથી આવતો. 

આ% એમ થdુ ંક, આ રમત શી રDતે બનાવી હશે? લાખો શ�તાઓ શી રDતે શોધી કઢાતી અને આપણન ેરમવા 

અપાતી હશે? gગુલ મહારાજને આ સવાલ Nછૂßો અને પટ દતાકને જવાબ મળD ગયો. 


ડુોfુનો એKગો}રધમ 

જ}ટલ ગ3ણતીય પ§િત અને એવા જ જ}ટલ સો�ટવેરની મદદથી  
ડુોfુનો એક કોયડો બન ેછે. પછD તો બધા ં

બા£ |પ જ. 

એ એKગો}રધમ સમજવા �ય�ન કય[; પણ તરત હાથ ધોઈ નાખંવા પડÒા. આપણા પKલે આ ન પડ. 

આપણ ે�વન િવશ ે કKપનાઓ કરDએ, માOયતાઓમા ંઅટવાયા કરDએ; પણ કદD �વન zુ ં છે; ત ે �ણી ન 

શકDએ. એનો �ો^ામર જ એ તો �ણ!ે એ આપણા મનની મયા�દાની બહારના h!ેની વાત છે. એને મનથી, 

°ાનથી, િવ°ાનથી, તક�થી કદD સમ� ન શકાય. 

�વતં�વતં�વતં�વતં  ત�વનોત�વનોત�વનોત�વનો એKગો}રધમએKગો}રધમએKગો}રધમએKગો}રધમ zુંzુંzુ ંzુ ંહશેહશેહશેહશે? 
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ડુોfુ 
ડુોfુ 
ડુોfુ 
ડુોfુ ----    કોલાજકોલાજકોલાજકોલાજ    

 


ડુોfુ- ૧,૨,૩...કોલાજમા ં

ખાLંુ પાણીખાLંુ પાણીખાLંુ પાણીખાLંુ પાણી    

      ગઈકાલ ેસવારના પહોરમા ંઊઠÒો અને  િન�ય2મ .જુબ  બાથ|મના િસOકમા ંમ8 સાફ કરવા કોગળો કય[. 

      કાઈંક િવ3ચ!તા જણાઈ. 

આઆઆઆ zુંzુંzુ ંzુ?ં 

પાણીપાણીપાણીપાણી ખા|ંખા|ંખા|ંખા| ંકમકમકમકમ? 

       wdિુનિસપા3લટDવાળાની કશીક ¦લૂ થઈ ક, દ}રયા1ુ ં પાણી મોકલી દDુ?ં દ}રયાથી ૪૦૦ માઈલ  ૂર 

ડલાસમા ંઆમ કર�ુ ંહોય, તો રા� ભગીરથન ેબોલાવવા પડ! 

       અને �યાજં ¹યાલ આ�યો ક, રાતે 
તૂી વખત ેથોડDક 
કૂD ખાસંી આવતી હતી; એટલે 'હોKસ'ની ગોળD મ8મા ં

¾સૂવા રાખી હતી. �ા ં�ઘ આવી ગઈ, તે ખબર જ ન પડD અને ગોળDનો નાનકડો �ુકડો સવાર 
ધુી બચેલો પડD 

ર£ો. આખી રાત મ8મા ંહોKસનો રસ ર£ો. 

        અને એટલે મ8ના #વાદરસના િપ�ડો એ ગળપણથી ટવાઈ ગયા, તે સવારના નળ1ુ ંપાણીય દ}રયા1ુ ંબની 

ગdુ!ં 

        િનશાળમા ંભણતા હતા �યાર બોરનો ઠ3ળયો �્િવ#ટ કરલી xગળDઓ વડ એકનો બ ેબનાવી દતા હતા; તે 

યાદ આવી ગdુ!ં 
.... 

    કટલી બધી મયા�દાઓવાળા મન સાથે આપણો પનારો પડÒો છે? % ટવ પડD તેના આપણ ેgલુામ. સાચી વાત 

પણ }ફKટર થયેલી જ દખાય! 
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સwમોહનસwમોહનસwમોહનસwમોહન....સwમોહનસwમોહનસwમોહનસwમોહન....સwમોહનસwમોહનસwમોહનસwમોહન.... 

�ત�તના ંઅને ભાતભાતના ંસwમોહન. 

#ટDય}ર�ગ �હDલ#ટDય}ર�ગ �હDલ#ટDય}ર�ગ �હDલ#ટDય}ર�ગ �હDલ    

     શહરના ર#તા પર મારD ગાડD Nરૂપાટ ચાલી રહD છે. આગળ એક ગાડD ધીમી ગિતએ ચાલી રહD છે. માર થોડD 

ઉતાવળ  છે. vુ ંસહજ જ #ટDય}ર�ગ �હDલ Åમુા�ુ ંo,ં મારD ગાડD ડાબી બા�ુની લેનમાથંી જમણી બા�ુની લેનમા ં

�વેશે છે; અને vુ ંઓલી ગાડDને ઓવરટક કરDને આગળ ધNુ ંo.ં 

 

     હવે માર જમણી તરફ વળવા1ુ ં છે. #ટDય}ર�ગ �હDલ એક જ ચÐર Åમુ ે છે; અને ગાડD ઉ�રને બદલ ેNવૂ� 

}દશામા ંધસી �ય છે. પણ �યા ંતો આગળનો ર#તો સમારકામ માટ બધં છે. vુ ં #ટDય}ર�ગ �હDલ1ુ ંચÐર NLંુૂ 

Åમૂાવે�ુ ંરાÄુ ંo ં. ગાડD હવે ‘એબાઉટ ટન�’  કરD, Nવૂ�ને બદલ ેપિëમમા ંફરD, પારોઠના ંપગલા ંભર છે! 

   #ટDય}ર�ગ �હDલ સહજ જ ફર અને યા!ાની }દશા બદલાઈ �ય. સાવ �ધી }દશા પણ સહજમા ંજ પકડD શકાય. 

ગાડD તો ખાતી હોય એટલો જ ગેસ ખાય; પણ �ાનં ેબદલ ે �ા ંહાલવા માડં. 

  પણ… #ટDય}ર�ગ �હDલને ફરવવાનો િનણ�ય લેP ુ ંમન તો કોઈ ગિત િવના, એક િમલીમીટર પણ ખ#યા િવના, 

એને ફરવી દવાના vકૂમો આપPુ ંરહ. 

જમણીજમણીજમણીજમણી, 

ડાબીડાબીડાબીડાબી, 
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જમણીજમણીજમણીજમણી, 

ડાબીડાબીડાબીડાબી, 

આગળઆગળઆગળઆગળ, 

પાછળપાછળપાછળપાછળ.. 

   અર! ગાડD #થીર ઊભી હોય, તો પણ મન તો ચાKયા જ કર. કશે ગયા િવના આખી  ુિનયાની .સુાફરD કરD નાખંે. 

એએએએ મન1ુંમન1ુંમન1ુંમન1ુ ં#ટDય}ર�ગ#ટDય}ર�ગ#ટDય}ર�ગ#ટDય}ર�ગ �હDલ�હDલ�હDલ�હDલ આપણીઆપણીઆપણીઆપણી પાસેપાસેપાસેપાસે છેછેછેછે ખLંુખLંુખLંુખLંુ? 

છાયંડોછાયંડોછાયંડોછાયંડો    

       પાક�મા ંvુ ંસવારના ઠંડા પહોર આ�યો o.ં ગાડD એક જYયાએ પાક�  કરD છે; ¡યા ંNવૂ� }દશાનો 
યૂ� એક ઝાડનો 

છાયંડો કલાકક 
ધુી પાથરD આપ ેછે. 

       ગઈકાલે સા%ં આ�યો, �યાર સામેની બા�ુએ ગાડD પાક�  કરD હતી. �યા ંપિëમ }દશાનો 
યૂ� બી� એક ઝાડનો 

છાયંડો સાજંના પાચં વાYયાથી પાથરD દ છે. 

      આ�ુ ંજ બેસવાના બાકંડા1ુ ંછે. સવારના અને સાજંના બેસવાના બાકંડા �ુદા �ુદા. 

     પાક�મા ંકદD બપોર આ�યો નથી, બપોર �ાયં છાયંડો હોતો નથી. અને એ કવા બપોર? ટ�સાસના બળબળતા 

બBપોર. ઝાડની નીચે બેસવાની તૈયારD હોય, તો �યા ંએ મળD �ય. પણ લાલ  ચàક કDડD - અહlની ‘ફાયર એOટ’ 

- કરડD જવાની NરૂNરૂD સભંાવના. 

… 

      �વન1ુયં આમ જ હોય છે ને? �વનની શ|આતમા ંમાબાપની શીળD છાયંડD, અને �વનની સiંયાએ 

િન�િૃ�કાળની મોકળાશ,  વહાલા ંસતંાનોનો શીળો સહારો, અને મનગમતી મ� માણવા આખોય }દવસ હાજરા 

હ�ૂર. રાતેય માળD «ઘ ઓછD આવ,ે તે બી� }દવસે નોકરD જવાની 3ચ�તા  ન હોય એટલે કોwBdટુર પર બેસીન ે

સ}ફ#ગ કયા� કરો;અથવા કાલે અLંુૂ રહ�ુ ંN#ુતક ખોલીન ેબેસી �ઓ. અને અમે}રકામા ંસેટલ થયા હો તો - આખા 

ઘરમા ંએર ક�Oડશન, 
ુવંાળD પથારD અને �ત�તના ત}કયા! 
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        બધીયે �યથાઓ મiયકાળમા ંજ હોય છે – બળબળતા બBપોર - કમાવાનો, fુ�ુwબ ઉછેરવાનો, નામ 

કમાવાનો ધખારો. તલવારની અણી પર સતત ચાKયા કરવા1ુ;ં અને પડÒા તો નીચે «ડD ખીણ.  કોઈ સહારો 

નહl, કોઈ છાયંડો નહl. 

અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ તોતોતોતો મારામારામારામારા %વા%વા%વા%વા, 


ખુી
ખુી
ખુી
ખુી fુ�ુwબનાfુ�ુwબનાfુ�ુwબનાfુ�ુwબના જણનીજણનીજણનીજણની વાતવાતવાતવાત.  

      કટલાય એવા ં ુભા�ગી ક, જOમ લેતાનંી સાથે જ બળબળતા બBપોર શ| થઈ �ય. છેક છેKલા ¸ાસ 
ધુી કોઈ 

છાયંડો જ નહl. સળંગ તાપ જ તાપ; ધખારા જ ધખારા. x
ુ ંજ x
ુ.ં લોહD અને પસીનો રડÒા જ કરવાનો. 

કDડDઓના ંધણના ંધણ ચટ�ા જ કર. એક જYયાએથી બી� જYયાએ �ય તો પણ. 

       અર! કDડD zુ?ં સહÉ ફણ ફલાવીને ઝેર ઓ�ા કરતા કાળા નાગ! 

ઓKયોઓKયોઓKયોઓKયો કહવાતોકહવાતોકહવાતોકહવાતો ‘દ}રEનારાયણદ}રEનારાયણદ}રEનારાયણદ}રEનારાયણ’ પણપણપણપણ  

છ!ીછ!ીછ!ીછ!ી લઈલઈલઈલઈ બા�ુએબા�ુએબા�ુએબા�ુએ ઊભોઊભોઊભોઊભો નનનન રહરહરહરહ. 

એએએએ તોતોતોતો મોટામોટામોટામોટા મોટામોટામોટામોટા માધંાતાઓનામાધંાતાઓનામાધંાતાઓનામાધંાતાઓના  

કોઠારકોઠારકોઠારકોઠાર ભયા�ભયા�ભયા�ભયા� ભાદયા�ભાદયા�ભાદયા�ભાદયા�  

રાખવામાથંીરાખવામાથંીરાખવામાથંીરાખવામાથંી નવરોનવરોનવરોનવરો પડપડપડપડ તોતોતોતો નેનનેેને ? 

     કો’ક રડÒા ખડÒા ગાધંીગાધંીગાધંીગાધંી, રિવશકંરરિવશકંરરિવશકંરરિવશકંર મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ, મધરમધરમધરમધર ટટટટરસારસારસારસા કકકક, મહwમદમહwમદમહwમદમહwમદ d1ુસુd1ુસુd1ુસુd1ુસુ પાક તો એમનો કાકં zÐુરવાર 

વળે! 

પાણીની શીશીપાણીની શીશીપાણીની શીશીપાણીની શીશી    

     હમણાથંી પાણી વધાર પીવાની ટવ પાડવા માટ vુ ંપાણીની શીશી સવારથી ભરD રાÄુ ંo.ં સવારમા ંઆ શીશી 

ભરવા નળ નીચે ધરD, અને Nરૂા જોશથી ચાલતા નળે એને છલકાવી દDધી. શીશીમાથંી ઉભરાઈન ેપાણી બહાર 

વહવા લાYdુ.ં નળ બધં કરD દDધો. 

    પણ આ zુ?ં 
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     શીશી તો એક aચ %ટલી ખાલી હતી. ફરD નળ નીચે ધરD પણ એ રામ તો એ ના એ જ. 

      નળમાથંી આવતા પાણીનો ફોસ� ઓછો કય[ - મા! ઝીણી સેર જ રાખી. અને છેવટ શીશી આખી ભરાઈ ગઈ. 

અરૂોઅરૂોઅરૂોઅરૂો ઘડોઘડોઘડોઘડો છલકાયછલકાયછલકાયછલકાય. 
 

अधजलअधजलअधजलअधजल गगर1गगर1गगर1गगर1 छलकतछलकतछलकतछलकत जाय।जाय।जाय।जाय। 

        ¡યાર શીશી ખાલી હતી; �યાર એ છલકાતી ન હતી. અરૂાપણા1ુ ંજ આ લhણ! 

       આપણ ેસહજ �ણકાર થઈએ, અને અ3ભમાનથી છલકાવા માડંDએ. કzુ ંન�ુ ં^હણ કરવાની શ��ત ખોઈ 

બેઠDએ. એક ટDNુ ંપણ આપણી sદર આવી ન શક. °ાનના તો સાગરના સાગર લહરાતા હોય છે. પણ એ કશા 

કામના નહl. 

      કzુકં ન�ુ ંઉમેરવા બv ુધીમી, પણ મÐમ ગિતથી �યાસ �રD રાખવો પડ. 

       પણ ગમે તેમ કરો, શીશીની hમતા કરતા ંકzુ ંવધાર sદર ન આવી શક. 

       અરર! આપણન ેમળેલા મનની hમતા તો અપરંપાર છે. આખો સાગર સમાવી શક એટલી. પણ આપણ ેજ 

એની }દવાલો જડ શીશી %વી બનાવી દDધી છે. આ તો આપણાથી ન થાય. પે�ુ ંતો પરધમ�. °ાન િવ°ાનમા ં

આપHુ ંકામ નહl. યોગાસન? છD.. છD.. છD.. એવો ખોટો સમય બરબાદ ન કરાય. હોબી? એ તો બાળકો કર. 

       કટકટલી મયા�દાઓ બાધંી દDધી છે? આપણી �ત ેજ આપણી �તન ેજ�ંરોમા ંજકડD દDધી છે. સહજ પણ 

ચસકD જ ન શકDએ. 

    આપણી શીશીમા ંએક િમલીમીટર પાણી પણ ઉમેરD  ન શકDએ. 

     માલી'પા Åઘૂવતો સાગર સમાવવો હોય તો ÄKુલા થઈ જ�ુ ંપડ- આઝાદ બન�ુ ંપડ. શીશી નહl – સાગરમા ં

સમાઈ જ�ુ ંપડ. 
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અOડરવેરને 3ખ#
ુંઅOડરવેરને 3ખ#
ુંઅOડરવેરને 3ખ#
ુંઅOડરવેરને 3ખ#
ુ ં   

      તે }દવસે કપડાનંા એક #ટોરમા ંvુ ંબેઠો હતો. મારD પ�ની ખરDદDમા ંમશgલૂ હતી; અને માર એની ખરDદD પત ે

એની રાહ જોવાની હતી. તે }દવસે સાથે વાચંવાની ચોપડD લાવવા1ુ ં¦લુી ગયો હતો; એટલે માર નવરા બેઠા 

માખીઓ જ મારવાની હતી! અને આ અ�યતં ચો¹ખાઈવાળા દશમા ંતો માખીઓય �ા ં રઢD પડલી હોય છે? 

�ેhાiયાન કરવા કોિશશ કરD; પણ કાઈં ખાસ �wdુ ંનહl; એટલે vુ ંઆમતમે ડાફો3ળયા ંમારવાનો �ય�ન કરD 

ર£ો હતો. 

      �યા ંમારD નજર એની ઉપર ગઈ.  'અOડરવેરનેઅOડરવેરનેઅOડરવેરનેઅOડરવેરને 3ખ#
ું3ખ#
ું3ખ#
ું3ખ#
ુ.ં' 

    #પો�્�સવેરના એ િવભાગમા ંઅOડરવેર લટકાવેલા ંહતા ંઅને આકષ�ણ માટની આ િવશેષતા ઊડDને xખ ેવળગ ે

તેવી હતી. 

અOડરવેરનેઅOડરવેરનેઅOડરવેરનેઅOડરવેરને 3ખ#
ું3ખ#
ું3ખ#
ું3ખ#
ુ?ં 

      મારા િપતા� હwમેશ દર� પાસે  ખાસ અOડરવેર  િસવડાવતા હતા; તે યાદ આવી ગdુ.ં કોઈ 3ખ#સાકાત| 

કારDગરD કરD ન �ય; એ માટ સાથેની રોકડ રકમ એ 3ખ#સામા ંતેઓ રાખતા હતા. 

    પણ અહl આ ફશનેબલ  ુકાનમા ંઅને તેય #પો�્�સના કપડામંા ંએની શી જ|ર?- આ 2}ડટ કાડ�ના જમાનામા?ં 

    vુ ંઊભો થયો, અને iયાનથી એ માલનો અªયાસ કય[. �યાર કવળ°ાન લાidુ ંક, ®જમમા ંવક�આઉટ કરતી 

વખત ેઅથવા જો3ગ�ગ કરતી વખત ેમ8ઘાદાટ આઈફોન ક આઈપોડ રાખવા આ ખાસ સવલત બનાવનાર આપી 

હતી. 

     અને કોણ �ણ ેકમ; તરત એ બાઈ યાદ આવી ગઈ. 

      દશમા ંએસ.ટD.ની બસમા ંએ મારD બા�ુની સીટ પર આવીન ેબેઠD હતી. કOડ�ટર }ટકDટના પૈસા માYંયા; �યાર  

એણે સાKલાના છેડ વાળેલી  ગાઠં છોડDને નોટ કાઢD. }ટકDટ મÖયા બાદ, વધારાની રકમ તેણ ેપાછD સાKલાના છેડ 

બાધંી દDધી. 
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    કાળD મ�ુરD કરDને કમાયેલી રકમ રાખવા એ બાઈ માટ પસ� રાખ�ુ ંએ લ�ઝરD હતી! 

    અને ઓKયા અOડરવેર પહરDને ®જમમા ંવક�  આઉટ કરનાર પાસ ેકટલી બધી લ�ઝરD? શી �હોજલાલી? 

     માનવતાના બે સામસા્મા âવુ પરના ંબ ેsિતમ 3બ� ુઓ. એક પાસે રોજનો રોટલો મળે એની જ પેરવીઓ ; 

અને બી� પાસે એટલી સwપિ� ક, ®જમ, જો3ગ�ગ, આઈફોન, આઈપોડ અને એ�ુ ંબુ.ં 

      કટલી િવષમતા? બેની Pલુના કરતા ંxખ ેઝળઝ3ળયા ંઆવી ગયા.ં 

     એનાથી વધાર vુ ંzુ ંકરD શfંુ તેમ પણ હતો?! 

...... 

    બ ે સાવ સામસામે આવેલા âવુોના આ વણ�પટ( spectrum)મા ંઆપણ ે�ાકં હોઈએ છDએ. અને સૌન ેધખારો 

3ખ#સાવાÕં અOડરવેર ધરાવવાનો હોય છે. સમ^ ®જ�દગીની .સુાફરD - એ âવુ પર પહ8ચવા માટનો વલોપાત. 

     અથવા તો �યા ંપહ8ચી શકાય તેમ નથી; તે સ�ય સમ�તા ંમોh મેળવી આ બધા ધખારાથી .�ુ�ત મેળવવાનો 

ધખારો! 

                        પણપણપણપણ એએએએ બáેબáેબáેબáે �િૃ�ઓના�િૃ�ઓના�િૃ�ઓના�િૃ�ઓના વવળાટમાંવવળાટમાંવવળાટમાંવવળાટમા ં�ાયં�ાયં�ાયં�ાયં ‘¡યાં¡યાં¡યાં¡યા ંછDએછDએછDએછDએ, �યાં�યાં�યાં�યા ંબરાબરબરાબરબરાબરબરાબર છDએછDએછDએછDએ.’ - એમએમએમએમ માનીમાનીમાનીમાની,  એએએએ ઘડDમાંઘડDમાંઘડDમાંઘડDમા ં

�વવાના�વવાના�વવાના�વવાના આનદંનોઆનદંનોઆનદંનોઆનદંનો છાટંોછાટંોછાટંોછાટંો મા!મા!મા!મા! નહlનહlનહlનહl. 

     કદાચ એમ બન;ે અને મોટ ભાગ ેએમ બનPુ ંપણ હોય છે ક, સાKલાના છેડ કાવ}ડયા ંબાધંનાર �ય��ત 

વત�માનમા ંવધાર �વતી હોય છે. 

     અને �યા ંતો +ીમિત� આવી પહ8Uયા અને અવલોકન આટોપી આ jાઈવર બી� વરધીના મારગે િવદાય 

થયો! 
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ખાલી ઘરખાલી ઘરખાલી ઘરખાલી ઘર, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----૩૩૩૩    

ખાલીખાલીખાલીખાલી ઘરઘરઘરઘર ભાગભાગભાગભાગ   -   ૧૧૧૧   -   અનેઅનેઅનેઅને    -   ૨૨૨૨   -   મા ં�ત�તના ંકારણોથી ઉદભવતા ખાલીપાની વાત હતી, અન ે

આધાર હતો ખાલી ઘરનો. એ ખાલીપા �વનમા ંઆવી પડતી આપિ�ઓ ક Äશુાલીઓના કારણે સ��તા હોય છે; 

અને એ બધા ંમનના #તર ભોગવાય છે; ભોગવવા પડ છે. 

આ% એક સાવ �ૂદા જ ખાલી ઘરની વાત કરવાની છે. 

આ ઘર આમ તો અહિન �શ ભરચક જ રહ છે. મા3લકના મરણ િસવાય કદD ખાલી થPુ ંજ નથી. 

પણ એક અ1ભુવ એવો થયો ક, એ ઘર ખાલી થdુ ં - ચદં hણો માટ જ; અને ફરD તરત ભરાઈ ગdુ.ં પણ એ 

થોડDક પળો1ુ ંખાલીપHુ ંશોક નહl, પણ અવણ�નીય, અક±Kપત આનદં આપી ગdુ.ં 

બોલો કdુ ંએ ઘર અને  ક� ુ ંતો એ  ખાલીપHુ?ં 

તમે કહશો…  આમ ઉખાHુ ંશીદ Nછૂો છો? સીધી જ વાત કરો ને? 

આઆઆઆ અવલોકનકાર1ુંઅવલોકનકાર1ુંઅવલોકનકાર1ુંઅવલોકનકાર1ુ ંમનમનમનમન. 

છેKલા એક મ}હના કરતા ં થોડાક વધાર સમયથી એ ઘર ખાલી થયાનો અ1ભુવ થયો છે - એક વાર નહl; 

}દવસમા ંચાર ચાર વખતનો એ મનનો ખાલીપો, 

અર! ¦Kૂયો – ખાલીપHુ.ં ખાલીપો તો ઓKયા એ �ત�તના ંઘરોની વાતના કOE#થાને હતો. 

આ તો ખાલીખwમ થવાની, zOૂય થવાની zભુ વેળાનો અવસર છે. એ zOૂયમન#ક ન બનાવ!ે રોજના ચાર વખત 

zOૂય થવા1ુ ં - રા�Äશુીથી,  નવા બનાવેલા િનયમો .જુબ. કદાચ આમ ન ેઆમ ધખારો ચા� ુરાÄુ ંતો, ¡યાર 

એને ખાલી કર�ુ ંહોય �યાર કરD શકાય તેવી hમતા પણ સાપંડ. g#ુસો આ�યો હોય;  �ય^તા ઉદાસી ક નીરાશા 

�ગટßા ંહોય; કામ, લોભ, મદ, અહકંાર �Yયા હોય… ટBપ કરતાકંને મન ખાલી કરD શકાય – એવી hમતા. 

જો ક, એ મ3ંઝલ તો હ�ુ બv ુ ૂર છે! 
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આ આપવડાઈ તો િનઃશકં છે જ. પણ વધાર તો એ નવો ઉભરતો ઉKલાસ છે - ઘરડાખ¹ખ ખોરડામા ંપથરાતો 

ઉ�સ – 

sધારsધારsધારsધાર ઘયેા�ઘયેા�ઘયેા�ઘયેા� �દશના�દશના�દશના�દશના 

xધળાxધળાxધળાxધળા રા�નારા�નારા�નારા�ના મહલમાંમહલમાંમહલમાંમહલમા ં

�કાશ1ું�કાશ1ું�કાશ1ું�કાશ1ુ ંઝગમગPુંઝગમગPુંઝગમગPુંઝગમગPુ ં}કરણ}કરણ}કરણ}કરણ! 

એક મ}હનાથી, રોજ ચાર વખત �ગટPુ ંકો}ડdુ.ં 

અને એ ચદં િમનીટોના ખાલીપણાનો ઉKલાસ કવો? 

લો Nનુરાવત�ન કરD દ�. કંઈક આ�ુ.ં...... અને એનાથી ઘHુ ંિવશેષ 

                            એકએકએકએક ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ,ં તરોતા�તરોતા�તરોતા�તરોતા� ઘરઘરઘરઘર બOdુંબOdુંબOdુંબOdુ ંછેછેછેછે. અથવાઅથવાઅથવાઅથવા �ુના�ુના�ુના�ુના ઘરનેઘરનેઘરનેઘરને સમારકાસમારકાસમારકાસમારકામમમમ કરDકરDકરDકરD, રંગરોગાનરંગરોગાનરંગરોગાનરંગરોગાન કરDકરDકરDકરD વેચવાવેચવાવેચવાવેચવા કાઢðુંકાઢðુંકાઢðુંકાઢðુ ંછેછેછેછે. 

અથવાઅથવાઅથવાઅથવા ખરDદાઈખરDદાઈખરDદાઈખરDદાઈ ગયે�ુંગયે�ુંગયે�ુંગયે�ુ ંએકએકએકએક ઘરઘરઘરઘર છેછેછેછે, %માં%માં%માં%મા ંનવાંનવાંનવાંનવા ંવસનારાંવસનારાંવસનારાંવસનારા ંરહવારહવારહવારહવા જવાનાંજવાનાંજવાનાંજવાના ં છેછેછેછે. તેનીતેનીતેનીતેની ચો¹ખાઈચો¹ખાઈચો¹ખાઈચો¹ખાઈ અનેઅનેઅનેઅને ઉ�સઉ�સઉ�સઉ�સ xખેxખેxખેxખ ે

ઉડDનેઉડDનેઉડDનેઉડDને વળગેવળગેવળગેવળગ ેતેવાંતેવાંતેવાંતેવા ંછેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl ખાલીપોખાલીપોખાલીપોખાલીપો તોતોતોતો છેછેછેછે, પણપણપણપણ આશાઓઆશાઓઆશાઓઆશાઓ છેછેછેછે, એકએકએકએક ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંઘરઘરઘરઘર બનવાનોબનવાનોબનવાનોબનવાનો ઉOમાદઉOમાદઉOમાદઉOમાદ છેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl હમણાજંહમણાજંહમણાજંહમણાજં 

ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ંનÐોરનÐોરનÐોરનÐોર ફનÏચરફનÏચરફનÏચરફનÏચર ગોઠવવાવા1ુંગોઠવવાવા1ુંગોઠવવાવા1ુંગોઠવવાવા1ુ ંછેછેછેછે; સોડમવાળDસોડમવાળDસોડમવાળDસોડમવાળD રસોઈરસોઈરસોઈરસોઈ બનવાનીબનવાનીબનવાનીબનવાની છેછેછેછે. સગંીતનીસગંીતનીસગંીતનીસગંીતની 
રુાવલીઓ
રુાવલીઓ
રુાવલીઓ
રુાવલીઓ રલાવારલાવારલાવારલાવા માડંવાનીમાડંવાનીમાડંવાનીમાડંવાની 

છેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl દવનીદવનીદવનીદવની N�ુN�ુN�ુN�ુ કરDનેકરDનેકરDનેકરDને મગંળગીતોમગંળગીતોમગંળગીતોમગંળગીતો ગવાવાનાંગવાવાનાંગવાવાનાંગવાવાના ં છેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl થોડાથોડાથોડાથોડા જજજજ વખતમાંવખતમાંવખતમાંવખતમા ંબાળકોનીબાળકોનીબાળકોનીબાળકોની કDલકારDઓકDલકારDઓકDલકારDઓકDલકારDઓ અનેઅનેઅનેઅને 

કલશોરકલશોરકલશોરકલશોર થવાનાંથવાનાંથવાનાંથવાના ંછેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl �ણયની�ણયની�ણયની�ણયની મ#તીમ#તીમ#તીમ#તી અનેઅનેઅનેઅને ���� ુગંારનીુગંારનીુગંારનીુગંારની મદDરામદDરામદDરામદDરા છલકાવાનીછલકાવાનીછલકાવાનીછલકાવાની છેછેછેછે. અહlઅહlઅહlઅહl હવેહવેહવેહવે ન�ુંન�ુંન�ુંન�ુ ં�વન�વન�વન�વન �વાવા1ું�વાવા1ું�વાવા1ું�વાવા1ુ ં

છેછેછેછે, અનેઅનેઅનેઅને આઆઆઆ ઘરઘરઘરઘર તેતતેેતે માટમાટમાટમાટ તલપાપડતલપાપડતલપાપડતલપાપડ થઈનેથઈનેથઈનેથઈન ેબેબબેેબે����ુ ંુ ંુ ંુ  ંછેછેછેછે. 

–  આ તો ઠDક, ખાલી વાણીિવલાસ - પણ ખ3ચત અવણ�નીય. 

અવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીય 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં, છતાંછતાંછતાંછતા ંકવોકવોકવોકવો 
અન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�ત? 
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ઘ� વીણતાંઘ� વીણતાંઘ� વીણતાંઘ� વીણતા ં   

      ઘ� વીણવાના ક કાકંરા ?! 

     પણ ચાલો, �ણા3લકા �ળવીન ેઘ� વીણવાની જ વાત કરDએ. નાનો હતો �યાર વકેશનમા ંઅ¾કૂ આ સ}હયાLંુ 

કામ કર�ુ ંપડPુ ંહPુ.ં મા 
પૂડો મારDને વધાર કાકંરા વાળા ઘ� �ૂદા કરતી. એમાથંી કાકંરા વીણવા1ુ,ં વધાર 

.Fુકલ કામ મા અને બહનો કરતી. અમે ભાઈઓ ઓછા કાકરાવાળા ઘ� સરખા કરતા; અને વધાર મો�ંુ કામ 

કયા�નો ગવ� રાખતા! 

     તૈયાર લોટ વાપરનાર અમે}રકામા ંઆ વાત શી રDતે યાદ આવી? 

      વાત તો આમ સાવ નાની છે. vુ ંરોજ સવાર રજવાડD િસ}રયલ ખા� o.ં બે �તની િસ}રયલમા ં  ૂધ રડતા ં

પહલા,ં વાડકામા ંબદામ, Eાh, અખરોટ, પીકન અને ખ�ૂર1ુ ંરજવાડD ઉમેરણ હોય. Eાh તો તૈયાર હોય, પણ 

બાકD બધાના ંનાના �કૂડા કરવા પડ. અખરોટ અને પીકન તો xગળDઓથી સમારાઈ �ય. પણ બદામ અને 

ખ�ૂરને ચBપા વડ સમારવા પડ. વાડકામા ંએક બા�ુએ એ બધા ંહોય. નાના �કૂડા %મ %મ થતા �ય, તેમ તેમ 

એક બા�ુએ ઢગલી મોટD થતી �ય. 

        રોજ આ ઢગલી જોતા ં ઘ� વીણવાની એ બાળપણની રDત યાદ આવી �ય. થાળDમા ં એક બા�ુએ 

કાકંરાવાળા ઘ� હોય. એમાથંી થોડાક આગળ કરD, કાકંરા ંવીણી બી� બા�ુએ ચો¹ખા ઘ�ની ઢગલી થતી �ય; 

અને કાકરા બા�ુમા ંરાખેલી વાડકDમા ંફ×કાતા �ય. બધા ઘ� ચો¹ખા થઈ �ય, એટલે એક નળDમા ંભેગા થતા 

�ય. નળD ભરાય એટલે અમારામાનંા એક ભાઈએ એમને પીપમા ંઠાલવી દવાના. 

       લોટ બનાવવાની ‘�લોર ફ�ટરD’મા ંજતા ંપહલા ંમા એને ફરD એક વાર ઝડપથી ચકાસી લે. કોઈ કાકંરો રહD 

જવો ન જોઈએ. 

ઘ�ઘ�ઘ�ઘ� z§ુz§ુz§ુz§ુ કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની રDતરDતરDતરDત.  

કોઈકોઈકોઈકોઈ અzÈુ§અzÈુ§અzÈુ§અzÈુ§ ચલાવીચલાવીચલાવીચલાવી નનનન  લેવાયલેવાયલેવાયલેવાય. 

�વો3લટD�વો3લટD�વો3લટD�વો3લટD એ#યોરOસએ#યોરOસએ#યોરOસએ#યોરOસ! 

       �વનના �વો3લટD એ#યોરOસ1ુ ંzુ?ં 
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      બેO�િમન nOક3લન યાદ આવી ગયા. 

      dવુાનીમા ં�વેFયા તેઓ પછD પોતાનામા ંરહલી નબળાઈઓ તરફ સ�ગ બOયા. કમ કરDને સgણુ બન�ુ,ં એ 

ધખારો સતત રહવા માડંÒો. તેમણ ે#વ
ધુારણાની એક રDત પોતાની �ત ેબનાવી અને અમલમા ં.કુD. �વન 

માટ પાયાના ૧૩ .íુા તેમણે નÐD કયા� અને એ બધા આ�મસાત કરવા કમર કસી, એટ�ુ ંજ નહl, એમન ે

અમલમા ં.કૂવા એક એક કરDને એમને �વનમા ંઅપના�યા. 

       Franklin sought to cultivate his character by a plan of 13 virtues, which he developed at age 

20 (in 1726) and continued to practice in some form for the rest of his life. 

       }કશોરાવ#થામા ંએમ1ુ ં�વન ચ}ર! વાચંતા ંમને પણ આ રDત ગમી ગઈ, અને દસ દસ નબળાઈઓ હાથમા ં

લઈ, રોજ એમા ંકટલા માક�  મેળ�યા એની ન8ધ કરવાની ટવ રાખી.  કાળ2મે એમાનંી બધી વાત તો અમલી ન 

બની; પણ વાચંન અને �યવ�#થતતામા ંઠDક ઠDક �ગિત થઈ શકD. 

ઘઉમાથંીઘઉમાથંીઘઉમાથંીઘઉમાથંી કાકંરાકાકંરાકાકંરાકાકંરા કાઢDકાઢDકાઢDકાઢD નાખવાનાખવાનાખવાનાખવા %વી%વી%વી%વી વાતવાતવાતવાત. 

ઘ�ના કાકંરાઘ�ના કાકંરાઘ�ના કાકંરાઘ�ના કાકંરા    

‘ઘ� વીણતા’ં     લ¹dુ ંઅને કલાકમા ંતો સરસ મ�નો �િતભાવ મÖયો – 


રુશભાઈ
રુશભાઈ
રુશભાઈ
રુશભાઈ : આઆઆઆ ઘઉનાઘઉનાઘઉનાઘઉના કાકંરાકાકંરાકાકંરાકાકંરા ખરખરખરખરખરખરખરખર “કાકંરાકાકંરાકાકંરાકાકંરા” હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે કકકક zુંzુંzુ ંzુ ંતેનીતેનીતેનીતેની તપાસ1ુતપાસ1ુતપાસ1ુતપાસ1 ુફળફળફળફળ એકએકએકએક �ણવા�ણવા�ણવા�ણવા %વી%વી%વી%વી હ}કકતહ}કકતહ}કકતહ}કકત છેછેછેછે.  

- કન�ભાઈકન�ભાઈકન�ભાઈકન�ભાઈ રાવળરાવળરાવળરાવળ 

અને તરત આ અવલોકન લખવા બેસી ગયો. 

ઘ�ના કાકંરા તો કાઢDને ફ×કD જ દવાના હોય ને? કાકંરા એટલે zુ?ં - %માથંી ઘ� પદેા થયા, તે જમીનનો એક 

sશ! 

અને એ ફ×કD દDધા. 
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%%%% માબાપેમાબાપેમાબાપેમાબાપે આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણન ેજOમજOમજOમજOમ આBયોઆBયોઆBયોઆBયો; 

એમનેએમનેએમનેએમને િવસારDિવસારDિવસારDિવસારD દDધાદDધાદDધાદDધા- 

હડતૂહડતૂહડતૂહડતૂ કયા�કયા�કયા�કયા�. 

કશો તા®�વક ફરક છે? 

છેછેછેછે જજજજ તોતોતોતો.. આભઆભઆભઆભ જમીનજમીનજમીનજમીન %ટલો%ટલો%ટલો%ટલો ફરકફરકફરકફરક. . . . મા!મા!મા!મા! ફ×કવાનીફ×કવાનીફ×કવાનીફ×કવાની  }2યા}2યા}2યા}2યા જજજજ સરખીસરખીસરખીસરખી છેછેછેછે. 

બાબાબાબાકDકDકDકD એકએકએકએક આસમાનઆસમાનઆસમાનઆસમાન અનેઅનેઅનેઅને બી�ુ ંબી�ુ ંબી�ુ ંબી�ુ ંપાતાળપાતાળપાતાળપાતાળ!  

હોહોહોહો એકએકએકએક રરરર માતાનાંમાતાનાંમાતાનાંમાતાના ંદોદોદોદો-દોદોદોદો દDકરાદDકરાદDકરાદDકરા, 

લ¹યાંલ¹યાંલ¹યાંલ¹યા ંએનાંએનાંએનાંએના ં�ુદાં�ુદાં�ુદાં�ુદા ં�ુદાં�ુદાં�ુદાં�ુદા ંલેખલેખલેખલેખ, 

એકનેએકનેએકનેએકને માથેમાથેમાથેમાથે રરરર છ�રછ�રછ�રછ�ર 3બરા%3બરા%3બરા%3બરા%, 

બીજોબીજોબીજોબીજો ભારાભારાભારાભારા વેચીવેચીવેચીવેચી ખાયખાયખાયખાય. 


ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ
ડુોfુ,,,,    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૪૪૪૪    


ડુોfુ અવલોકનો       - ૧ –  , -  ૨  -  ,  -   ૩ -  

બે વરસથી 
ડુોfુ રમવાની ટવ પડD છે. પણ ગઈ કાલે એક નવી જ રDત શોધી કાઢD. 

ઓKયામા ંતો ૮૧ ખાનામાથંી ૨૬ ક ૨૭ તો આપેલા હોય. બાકDના તક�  લડાવીને ગોતી કાઢવાના. પણ કાલે એક 

મહાન િવચાર 
ઝૂÒો. એકય ખા1ુ ંખબર ના હોય એવી રમત રમાય? 
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અને આપણ ેતો બાN!ુ મચી પડÒા. સાવ ખાલી ખોÄુ;ં અને બધી િવગત ભરવાની. 
ડુોfુના સ²ક બની જવા1ુ!ં 

કટ�ુ ંસહ�ુ?ં %મ મન ફાવે તેમ ખાના ંભરતા ંજવાના.ં 

પણ શ|આત કયા� બાદ, ખરD .Fુકલીઓ બહાર આવી. એક, બ ેખોખા ંતો ભરાયા;ં પણ પછD ગરબડ જ ગરબડ. 

!ણ ચાર વખત મગજમારD કરD પણ કાઈં મેળ ન પડ. 

પછDપછDપછDપછD એએએએ સ�ય1ુંસ�ય1ુંસ�ય1ુંસ�ય1ુ ંભાનભાનભાનભાન થdુંથdુંથdુંથdુ ંકકકક,  

કzુકંકzુકંકzુકંકzુકં �યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન કર�ુંકર�ુંકર�ુંકર�ુ ંપડપડપડપડ. 

કશોકકશોકકશોકકશોક એKગો}રધમએKગો}રધમએKગો}રધમએKગો}રધમ. 

       અને પછD સાચી શ|આત થઈ. એ�નો xકડો લીધો અને 
ડુોfુની શરતો સતંોષાય, એમ એક પછD એક 

ખાના ં.કૂતો ગયો. થોડDક જ વારમા ંનવે નવ એકડા બરાબર ગોઠવાઈ ગયા. પછD એમની નીચે બેના xકડાન ે

.કૂવા1ુ ંબv ુસહ�ુ ંહPુ.ં એ જ પેટન� અને નવે નવ xકડા બરાબર ગોઠવાઈ ગયા. 

આમ...... 
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ડુોfુ રમવાની નવી રDત 

 
ડુોfુના બધા િનયમો જળવાયા. મા! સાવ «ધી રDતે! 

પણ ખાલી ખાના ંભરવાની આ તો એક જ રDત થઈ. કટલી બધી બી� શ�તાઓ અ�#ત�વ ધરાવે છે; એનો તરત 

¹યાલ આવી ગયો. રમવાની નવી રDતને મોકÕં મેદાન હાજર છે. 
ડુોfુની રમત ચીલાચા� ુરDતે રમવી ગમ ે

તેટલી અઘરD હોય; તો પણ સહલી છે. એક જ ઉકલ શ� હોય છે. બv ુબv ુતો બ ેક !ણ. પણ આ રમતમા ંતો 

અગ3ણત શ�તાઓ ભરલી પડD છે. 

હવે અવલોકનનો સમય. 


�ૃ~ટની ઉ�પિ�ના સમયે, આવી જ ગડમથલ થઈ હશે. અને કટકટલી ગડમથલ બાદ, �ોટોન, ઈલે�]ોન અને 

Od]ુોન ગોઠવાયા હશે - ભાતભાતની અને �ત�તની રDતે. અને પછD બધીય જળોજથા શ|. અ.કૂ ખાના ંખાલી 

રહD ગયા ંહશે. અને રમતના ંd§ુો, �યથાઓ, . ૂઝંવણો, િવજયો, પીછેહઠો ... બધી આપદાઓ શ| થઈ ગઈ હશે. 

અને અબજો પેટન[ જ પેટન[. 

અપરંપારઅપરંપારઅપરંપારઅપરંપાર વ#Pઓુવ#Pઓુવ#Pઓુવ#Pઓુ, 

�વો�વો�વો�વો, 
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�વનો�વનો�વનો�વનો, 

�વન�વન�વન�વન કથાઓકથાઓકથાઓકથાઓ 

બાથ|મની ડોલબાથ|મની ડોલબાથ|મની ડોલબાથ|મની ડોલ    

        રોજ એ ડોલ તરફ નજર �ય, અને એના બહારના નીચેના ભાગમા ંઅને sદર ઉપરના ભાગમા ં�મેલી 

છારD તરત નજર ચઢ. દરક વખત ેડોલ વપરાય, �યાર વપરાશ પછD ચ8ટ�ુ ંપાણી 
કૂાય. પાણી તો ઊડD �ય; 

પણ પાણીની sદર રહલો hાર �મતો જ �ય. વરસ પહલા ંઆ ડોલ સાફ કરD હતી. અ�યાર દખાતી છારD એક 

વરસની જમાવટ છે. 

 

ડોલ પર બાઝેલી છારD- ન�કથી 

          વાસણો સાફ કરવાના સાbથુી ડોલ સાફ કરવા કોિશશ કરD. પણ એ છારD તો એમની એમ જ રહD. `લીચ 

માટ1ુ ંEાવણ પણ વાપરD જોdુ;ં પણ કશો ફરક જ નહl. 

         અને યાદ આ�dુ.ં ગઈ સાલ ખરબચડD સપાટDવાÕં #પોOજ વાપdુ³ હPુ.ં તે લઈ આ�યો અને ઘસવા માડં¼ ુ.ં 

ધીમે ધીમ ેછારD નીકળતી ગઈ. પાણીથી ડોલ ધોઈ. થોડDક છારD બાકD રહD હતી. ફરD વખત આ જ ઉપચાર અન ે

ડોલ નવા %વી થઈ ગઈ- ચકચકાટ. 
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ડોલ સાફ કયા� બાદ - ન�કથી 

     આપણા ંમન પણ આ ડોલ %વા ંજ છે ન?ે સમયના વહણ સાથે અનેક અ1ભુવો યાદદા#તમા ંસઘંરાતા �ય છે. 

સમય તો વહતા પવનની %મ ગાયબ થતો રહ છે. પણ એ અ1ભુવોના આધાર આપણી �fૃિત ઘડાતી �ય છે; 

જડબેસલાક બની રહ છે. પેલી છારDની માફક, એ વ$લેપ બની �ય છે. સજંોગો સામે આપણી �િત}2યાઓ, 

�િતભાવો બધા ંઆ છારD %વા ંહોય છે. અ.કૂ જ રંગ, અને એય મોટ ભાગ ેગદંો, ગોબરો. 

     એને  ૂર કરવા કોઈ ચીલાચા� ુઈલાજ કામમા ંનથી આવતો. એને તો �ચડં NLુુષાથ� વડ જડ.ળૂમાથંી ઘસીને 

કાઢD નાખંવો પડ છે. 

અનેઅનેઅનેઅને એમએમએમએમ કરDએકરDએકરDએકરDએ તોતોતોતો, 

એએએએ ડોલનીડોલનીડોલનીડોલની %મ%મ%મ%મ 

મનમનમનમન પણપણપણપણ ચકચ}કતચકચ}કતચકચ}કતચકચ}કત બનીબનીબનીબની �ય�ય�ય�ય.  

ખાલીખમખાલીખમખાલીખમખાલીખમ    

     બાથ|મનીબાથ|મનીબાથ|મનીબાથ|મની ડોલડોલડોલડોલ લ¹યા બાદ, અમારા પાવર હાઉસની બ ેયાદ તા� થઈ ગઈ. 

     પાવર હાઉસમા ંવપરાતા પાણીન ેz§ુ કરવાના BલાOટમા ં�ોસેસની એક �}2યા માટ, મીઠા1ુ ંપાણી વપરાP ુ ં

હોય છે. આ પાણીના જ_થાને સઘંરવા માટની કોO2Dટની ટાકંDની બહારની સપાટD પર  મીઠાના થરના થર �મી 
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જતા જોયેલા છે. ઘણી જYયાઓએ તો gફુાઓમાનંા #ટલે�ટાઈટની યાદ અપાવે તેવા  લટકતા ìwમર %વા એ 

લાગ.ે ટાકંDના કોO2Dટમા ં અમદાવાદના હવામાનના કારણે પડલી િતરાડોમાથંી ઝમી ઝમીન ે બહાર આવતા 

પાણીના કારણે, આમ બનPુ ંહPુ.ં 

મજbતૂમજbતૂમજbતૂમજbતૂ, અડDખમઅડDખમઅડDખમઅડDખમ કોO2DટમાંકોO2DટમાંકોO2DટમાંકોO2Dટમા ંપણપણપણપણ િતરાડોિતરાડોિતરાડોિતરાડો. 

      એને યાદ કરતા ંબોઈલરની હાઈ �ેશર ટðબુોન ેવે�Kડ�ગ કયા� પછD, અ¾કૂ કરાP ુ ંએ�સ-ર પ}રhણ યાદ આવી 

ગdુ.ં અ�યતં ભાર દબાણ અને ઉ~ણતામાન ેકામ કરતા ંઆ બોઈલરની ટðબુોમા ંસહજ પણ કચાશ રહD �ય તે ન 

ચાલ.ે આથી વે�Kડ�ગ કયા� બાદ, ર}ડયો એ��ટવ આઈસોટોપમાથંી નીકળતા, હાઈ પાવર એ�સ –ર વડ, વે�Kડ�ગ 

જોઈOટનો ફોટો પાડવામા ંઆવતો હતો. પોલાદની એ �ડD ટðબુોન ેપણ વlધી શકવાની એ }કરણોમા ંgુ�ંશ હોય 

છે. 

પોલાદનીપોલાદનીપોલાદનીપોલાદની એએએએ અભે©અભે©અભે©અભે© ટðબુોમાંટðબુોમાંટðબુોમાંટðબુોમા ંપણપણપણપણ િતરાડોિતરાડોિતરાડોિતરાડો! 

      પોલાદના એ અHનુી રચના જરા વધાર «ડાણમા ંજોઈએ તો? એના પરમાHનુી sદર ઝાખંી કરDએ તો? 

મોટા ભાગની જYયા – સાવ ખાલીખwમ! એના �ોટોન, Od]ુોન અને ઇલે�]ોનની વUચેની બધી જYયામા ંકવળ 

zOૂયાવકાશ જ. 

       આÄુ ં િવ¸ �ુઓ તો? ગ¢યા ગણાય નહl એટલા મહાકાય તારાઓ, િનહારDકાઓ ભલેન ે હોય ; એમની 

વUચેના ંsતરોમા ંકવળ zOૂયાવકાશ જ ને? 

       સમ#ત િવ¸મા ંપદાથ� % જYયા રોક છે; એનાથી અબજો ક ખવ[ ગણી જYયામા ં….. 

સાવસાવસાવસાવ ખાલીખમખાલીખમખાલીખમખાલીખમ. 

       અને છતા,ં એ બાકDના ન�વા પદાથ�ની કટલી બોલબોલા? 

     એમાયંે સાવ PુU્છ મા!ામા ં�વતં ત�વો1ુ ંહોવાપHુ.ં અને એમાયંે સાવ નાનકડD માનવ�ત.  અને એમા ં

સાવ છેવાડનો એક જણ ..  આ લખનારો. 
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      અને શો એનો અહ?ં આખી  ુિનયા એની આસપાસ ફર છે, તે�ુ ંgમુાન રાખી કોલર «ચા રાખી ફરનાર 

અ3ભમાન1ુ ંNતૂÕં! 

સાવસાવસાવસાવ ખાલીખwમખાલીખwમખાલીખwમખાલીખwમ. 

ઓKયાઓKયાઓKયાઓKયા િવ¸નેિવ¸નેિવ¸નેિવ¸ન ેઆવરDઆવરDઆવરDઆવરD લેતાલેતાલેતાલેતા  

ખાલીખમખાલીખમખાલીખમખાલીખમ કરતાયંકરતાયંકરતાયંકરતાયં  

એ1ુંએ1ુંએ1ુંએ1ુ ંખાલીપHુંખાલીપHુંખાલીપHુંખાલીપHુ ં

ક� ુંક� ુંક� ુ ંક� ુ ંભારખwમભારખwમભારખwમભારખwમ ! 

હાથના ંચપંલહાથના ંચપંલહાથના ંચપંલહાથના ંચપંલ    

   કશીક ¦લૂ થતી લાગ ેછે ને? હાથના ંમો� ંક ચપંલ? 

   ના! કશી ¦લૂ થતી નથી. ગઈકાલ ેઘણા વખત બાદ �#વમlગ Nલૂમા ંગયો હતો; �યાર એક મ}હલા બá ેહાથમા ં

ખાસ �તના ંચપંલ પહરDને તરD રહD હતી! 

 

Hand Paddles 

   બતક1ુ ંઅ1કુરણ કરDને જ તો. તરતી વખત,ે હાથ ચલાવતા ંવધાર બળ મળે. 
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   fુદરતના ંકટકટલી �તના ંઅ1કુરણ માણસ ેકયા³ છે? િવમાન બનાવી પhીની %મ ઊડવા1ુ;ં વાહનો બનાવી 

3ચ�ાની %મ ઝડપથી દોડવા1ુ;ં  ૂરબીનો બનાવી ગ|ડની xખથીય વધાર  ૂર 
ધુી અને સચોટ જોઈ શકવા1ુ;ં 


uૂમદશ�ક બનાવી મધમાખી કરતાયં વધાર બારDકDથી િનરDhણ કરવા1ુ.ં યાદD બનાવતા ં થાકDએ, એટલા ં

સાધનો. 

   એક જYયાએ વાUંdુ ંહPુ ંક, માણસની સાધનો બનાવવાની  તાકાતના આધાર માનવ�તનો ઈિતહાસ લખી 

શકાય. 

આઆઆઆ બધાનંીબધાનંીબધાનંીબધાનંી પાછળપાછળપાછળપાછળ માણસનીમાણસનીમાણસનીમાણસની એકએકએકએક જજજજ hમતાhમતાhમતાhમતા. … માણસ1ુંમાણસ1ુંમાણસ1ુંમાણસ1ુ ંમનમનમનમન. 

   અને આકાશની પેલી પાર અને પાતાળથીય વધાર «ડ એના �તાપ ેમાણસ પહ8ચી શ�ો છે.   અર! એ 

અવળચડંા મનના ં«ડાણ પણ કો’ક વીરલાઓ ભેદD શ�ા છે. અસાર સસંારથી િવ.�ુ�ત મેળવવાના �ત�તના 

અને ભાતભાતના ર#તા પણ તેણ ેશોધી કાઢßા છે જ ને? 

અનેઅનેઅનેઅને એનેએનેએનેએને હવાનહવાનહવાનહવાન થતાયંથતાયંથતાયંથતાયં બvુબvુબvુબv ુસરસસરસસરસસરસ આવડઆવડઆવડઆવડ છેછેછેછે! 

છDણીછDણીછDણીછDણી    

     રોજ સવાર ચા બનાવતી વખત,ે આ ુ છDણવા એને વાપLંુ o.ં 

 

અમારા રસોડામા ંઆ ુ છDણવાની છDણી 

      હવે સાણસી વડ, આ ુ કચરતો નથી! એ અવલોકન પણ આ રãુ!ં 
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     પણ એ છDણી સાફ કરતી વખત ેહwમેશનો અ1ભુવ.  એની પાછલી બા�ુ સાફ કરવી સહલી હોય છે.  બરાબર 

ઘસીને સાફ કરાય. પણ આગળની બા�ુ તો પાણીની ધાર નીચે ધરDને જ સતંોષ માનવો પડ. 

------------------------- 

     સ�યની પરDhા કરવી, એ છDણીને સાફ કરવા %વી વાત હોય છે.  છDણીના નકામા ભાગ %વા અસ�યને 

આચર�ુ ંવધાર સહ�ુ ંહોય છે. માટ જ લોકો સામાOય �યવહારમા ં‘�ે��ટકલ�ે��ટકલ�ે��ટકલ�ે��ટકલ’ થતા હોય છે. એમા ંનૈિતકતા કોરાણે 

.કૂD દવી જ સારD! �યા ં
}ૂફયાણી  }ફલ
ફૂD ન ચાલે. 

સો�ટસો�ટસો�ટસો�ટ ઓBશનઓBશનઓBશનઓBશન- છDણીનીછDણીનીછDણીનીછDણીની પાછલીપાછલીપાછલીપાછલી ધારધારધારધાર %વો%વો%વો%વો! 

સાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાb,ુ , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૩૩૩૩    

ફરD એક વાર સાb!ુ 

સાb ુપર સાb,ુ  ભાગભાગભાગભાગ-૧૧૧૧ અનેઅનેઅનેઅને ભાગભાગભાગભાગ-૨૨૨૨ મા ંઅલગ અલગ અવલોકનો હતા.ં 

આ% બાથ|મમા ંએવા જ સાbનુ ેજોતા ંસાવ નવા જ િવચારો ઊભરD આ�યા. 

 

સાbનુી !ણ પેઢD! 

     નવા સાbનુી ઉપર ચ8ટાડલો નાનકડો, �ૂનો સાb ુઅને તેનીય ઉપર ચ8ટાડD છે - ટ¾કૂડD, !ણેમા ંસૌથી �ૂની 

પતરD. 
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     % સૌથી નાનો છે; તે સૌથી �ૂનો છે. કદાચ સાbનુા એ ભાગને વાપરવામા ંન આવે; તો તે એમનો એમ રહ અને 

મોટા દખાતા સાbભુાઈ પણ નાનકડા બની �ય. સાbનુી નવી પેઢD આવે અને તેમને ઓKયા વડDલોની વUચ ે

ધકલી દ! !ણન ેબદલ ેચાર પડ બની �ય. 

એમએમએમએમ પણપણપણપણ બનેબનેબનેબને. 

-------------------------------------- 

   આપણા મન પર તો આવા ંકટલાયં પડ છે. સાb ુતો zુ,ં SુગંળDના ંક કો3બજના ંપડ પણ એની આગળ કોઈ 

િવસાતમા ંનથી. જOમતાનંી સાથે કદાચ ઉ�2ા�Oતની �}2યાથી સઘંરાયેલા ંઅનેક પડ ડD.એન.એ. આપણન ેઆપી 

દ છે. અને %મ %મ મોટા થતા ંજઈએ છDએ; તેમ તેમ બી� ંઅનેક ઉમેરાતા ં�ય છે. પેલા ં�ૂના ંતો બv ુ
uૂમ 

હોય છે, આપણી મોટા ભાગની �િત}2યાઓ  આ �ૂના, |ઢ થઈ ગયેલા, વ$લેપ બની ગયેલા  સ#ંકારો થકD હોય 

છે. 

     એમને અિત2મી sદરના પોતન ેઝળહળાવવા બv ુકઠણ તપ કર�ુ ંપડ છે. %મ %મ આ પડ ઉકલાતા ં�ય છે; 

તેમ તેમ �ૂના ંઊભરવા માડં છે. %મ મોટા સાbનુ ેઓગાળવો વધાર સરળ છે; તેમ નવા વહમો જલદD ઓગળD 

શક છે. પણ એ b%ુા ખખ કમેય જવા1ુ ંનામ નથી લેતા!ં 

    નવા જમાનાની રDત વધાર સારD. �ૂની પતરDઓને આમ સઘંરવા કરતા ંફ×કD દઈ, સાવ નવો નÐોર સાb ુજ 

વાપરવો! 

પણપણપણપણ આઆઆઆ અમદાવાદDઅમદાવાદDઅમદાવાદDઅમદાવાદD જણનીજણનીજણનીજણની 

3ચ��િૃ�3ચ��િૃ�3ચ��િૃ�3ચ��િૃ� 

એમએમએમએમ શીશીશીશી રDતેરDતેરDતેરDતે 

આ.લૂઆ.લૂઆ.લૂઆ.લૂ પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન પામેપામેપામેપામે?  
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સાધનોસાધનોસાધનોસાધનો    

રસોડામા ંતપેલી છે, વાડકD છે; તવેતો, કડછD, સાડંસી, ચBN ુછે. 

તપેલીમા ંઆખા ઘરના ંબધા ંખાઈ રહ તેટલી દાળ બની શક છે. વાડકD એક જણન ેખાવાની દાળ ભરવા વપરાય 

છે. સાડંસીથી ઉકળતી દાળથી ભરલી તપેલીન ે#ટવ પરથી નીચે ઊતારD શકાય છે. તવેતાથી ઊકળતી દાળને 

હલાવી શકાય છે; %થી તે તપેલીની નીચ ેચ8ટD ન �ય. કડછDથી તપેલીમાથંી ગરમ દાળ વાડકDમા ંરડD શકાય 

છે. ચBNથુી શાક સમારD શકાય છે. બા�ુમા ં િમ�સર/ ^ાઈOડર પડ¼ુ ં છે. એનાથી બv ુ ઝડપથી રસોડાના ં

�ત�તના ંકામ થઈ શક છે. 

….. 

ગરાજમા ં �લૂ બો�સ છે. એમા ં પકડ, #  jાઈવર, હથોડD, #પેનર %વા ં �ત�તના ં ઓ�ર છે - એનાથી 

 �ત�તના ંકામ થઈ શક છે. કરવત અને ફરસી પણ કાપવા, ચીરવા હાજર છે. 

અને બે કાર પણ છે.  ૂર  ૂર, ¡યા ંજ�ુ ંહોય �યા ંએ લઈ �ય છે. 

…. 

પાછળ બેકયાડ�મા ંÄરુપી, પાવડો, પાણીની ટðબૂ, ડાળDઓ કાપવાની કાતર %વા ંગાડ�િન�ગના ં  હિથયારો છે – 

એનાથી બગાયતીકામ થઈ શક છે. 

… 

દવાના કબાટમા ં�ત�તની દવાઓ રાખેલી છે – એનાથી િવિવધ �કારના ંદદ[નો ઉપચાર થઈ શક છે. `લડ 

�ેશર માપવા1ુ ંમશીન પણ છે; %નાથી લોહD1ુ ંદબાણ અને નાડDના ધબકારા માપી શકાય છે. 

…. 

અમારD પાસ ેબ ૂંક, લાઠD %વા ંહિથયારો નથી. પણ એ રાખીએ તો આ2મણ સામ ેરhણ મળD શક છે – આ2મણ 

પણ કરD શકાય છે. 
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… 

�ત�તના ંઅને ભાતભાતના ંસાધનો- %વી જ|}રયાત, એ�ુ ંસાધન હાજર. 

�ાગૈિતહાિસક કાળમા,ં પહલી વખત િશકાર કરવામા ંપ_થર ફ×કવાથી ઝડપથી દોડતા �ાણીને wહાત કરD શકાય; 

અથવા ઝાડ પરના ંફળ ઝાડ પર ચઢßા િવના પાડD શકાય - એમ ખબર પડD હશે. અને �યારથી જ|}રયાત .જુબ, 

અવનવા ંસાધનો બનાવવાની દોડ શ| થઈ હશે. 

એક જYયાએ વાUંdુ ંહPુ ંક, માનવ�તના ઈિતહાસનો અªયાસ એની સાધન બનાવવામા ંથયેલી �ગિતથી કરD 

શકાય. 

Man the tool maker.    

અને �ુઓ તો ખરા. આ ભે�નો ઉપયોગ.. 

મનના ભાવોને અ3ભ�ય�ત કરવાના ંઅવનવા 1સૂખા - ભાષા, 3ચ!, ગીત, સગંીત, 1�ૃય, િશKપ  પણ આ કાળા ક 

ગમ ેત ેરંગના માથાવાળા માણસ ેગોતી કાઢßા. 

°ાનના સીમાડા વટાવવા °ાન-િવ°ાનના ંથોથે થોથા ંઅને અ�યાિુનક સાધનોથી ભરNરૂ �યોગશાળાઓ પણ 

ખરD જ ને. 

અને એ માકંડા %વા મનને િનય!ંણમા ંલાવવાના અવનવા 1સૂખા પણ …… 

ભજન, }કત�ન, નામ #મરણ, iયાન, િવપFયના િવ. િવ. 

વાહ! ર  માણસ વાહ! 

પણપણપણપણ માણસાઈમાણસાઈમાણસાઈમાણસાઈ કમકમકમકમ લÅમુતીમાંલÅમુતીમાંલÅમુતીમાંલÅમુતીમા?ં  
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અવલોકનહDનઅવલોકનહDનઅવલોકનહDનઅવલોકનહDન    

     આ% સવારની ચાનો પહલો Å ૂટં ભરતા ં   'ચા તૈયાર છે’ યાદ આવી ગdુ.ં કવા સરસ !ણ �લેશબેક 
ઝૂÒા 

હતા? નીચલા મiયમવગ�ની �યથાઓન ેહસત ે.ખુ ે�હોરતી, માને કવી સરસ અને લાગણીસભર રDતે યાદ કરD 

હતી? એને ભાવભરD sજ3લ આપી હતી ? અલબ�  અમે}રકાની બાદશાહDમા ંઅમીરD ચા પીતા!ં 

     અને આ% સાવ કzુ ંજ નહl! છેK�ુ ંઅવલોકન  'સાધનો’  લ¹યાને અ3ગયાર }દવસ થઈ ગયા. અને �યાર બાદ, 

કોઈ અવલોકન 
ઝૂPુ ંજ નથી. 

વત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમાંવત�માનમા ં�વવાની�વવાની�વવાની�વવાની �વાયતે�વાયતે�વાયતે�વાયતે 

સ²ના�મકતાનીસ²ના�મકતાનીસ²ના�મકતાનીસ²ના�મકતાની પથારDપથારDપથારDપથારD ફરવીફરવીફરવીફરવી નાખંીનાખંીનાખંીનાખંી! 

         ‘અનાવલોકન’  લ¹dુ ં�યાર આ જ ભાવ હતો. 

       એમએમએમએમ બનેબનેબનેબને કકકક, સામેસામેસામેસામે રહલીરહલીરહલીરહલી વ#Pઓુવ#Pઓુવ#Pઓુવ#Pઓુ કકકક ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ અનેઅનેઅનેઅને કશોકશોકશોકશો વીચારવીચારવીચારવીચાર જજજજ નનનન આવેઆવેઆવેઆવ?ે કોઈકોઈકોઈકોઈ �તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા�તી2Dયા નહlનહlનહlનહl. 

કોઈકોઈકોઈકોઈ ઉપમાઉપમાઉપમાઉપમા કકકક કોઈકોઈકોઈકોઈ ઉ��ેhાઉ��ેhાઉ��ેhાઉ��ેhા નહlનહlનહlનહl. કોઈકોઈકોઈકોઈ LુપકLુપકLુપકLુપક નહlનહlનહlનહl, કોઈકોઈકોઈકોઈ સ�વારોપણસ�વારોપણસ�વારોપણસ�વારોપણ નહlનહlનહlનહl, કોઈકોઈકોઈકોઈ E~ટાOતE~ટાOતE~ટાOતE~ટાOત નહlનહlનહlનહl, કોઈકોઈકોઈકોઈ �તનો�તનો�તનો�તનો 

અલકંારઅલકંારઅલકંારઅલકંાર કકકક કથાકથાકથાકથા નહlનહlનહlનહl. 

    બસબસબસબસ સાવસાવસાવસાવ કzુંકzુંકzુંકzુ ંજજજજ નહlનહlનહlનહl? 

—— 

     અરઅરઅરઅર ભાયાભાયાભાયાભાયા! એમએમએમએમ �વવાની�વવાની�વવાની�વવાની એકએકએકએક જજજજ hણhણhણhણ મળDમળDમળDમળD �ય�ય�ય�ય તોતોતોતો? એનેએનેએનેએને પાછDપાછDપાછDપાછD જજજજ નનનન વાÕંવાÕંવાÕંવાÕં નેનનેેને? 

     અને લો! એ ઘડD આવી Nગૂી! …. આટલા }દ’ થયા અને કzુ ંજ નહl. અને આ% વળD એનો િવષાદ! 

 અરરઅરરઅરરઅરર! મક�ટમનમક�ટમનમક�ટમનમક�ટમન, તાતાતાતારDરDરDરD gલુામીથીgલુામીથીgલુામીથીgલુામીથી �ાર�ાર�ાર�ાર ����ટDશટDશટDશટDશ? .�ુત.�ુત.�ુત.�ુત ગગનમાંગગનમાંગગનમાંગગનમા ંઊડવા1ુંઊડવા1ુંઊડવા1ુંઊડવા1ુ ં   �ાર�ાર�ાર�ાર થશેથશેથશેથશે? 

સાવસાવસાવસાવ અવલોકનહDનઅવલોકનહDનઅવલોકનહDનઅવલોકનહDન? 

હષ�િવષાદહDનહષ�િવષાદહDનહષ�િવષાદહDનહષ�િવષાદહDન? 
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સાવ અવલોકનહDન? 

એમ સાવ અવલોકનહDન તો શ¨ થવાય? હ�ુ ખીણમા ંછDએ તે! 

આ% ટD ટબલ પર હાઈfુ સરD ગdુ.ં 

િવચારિવચારિવચારિવચાર, કામકામકામકામ 

નહlનહlનહlનહl હષ�હષ�હષ�હષ� શોકયશોકયશોકયશોકય. 

આતમઆતમઆતમઆતમ દDવોદDવોદDવોદDવો ઝગેઝગેઝગેઝગે. 

રDવસ� ગીયરરDવસ� ગીયરરDવસ� ગીયરરDવસ� ગીયર    

     પા}ક#ગમા ંગાડD ઘરેાયેલી પડD છે. બá ેબા�ુએ ગાડDઓની હારની હાર ખડD છે. બv ુસાચવીન,ે aચ aચ કરDને, 

ગાડD રDવસ� ગીયરમા ંપાછળ સરકતી �ય છે. %મ %મ પાછળ1ુ ં ૃ~ય વધાર #પ~ટ થPુ ં�ય છે; તેમ તેમ ગાડD 

સરકતી અને વળતી �ય છે. અથડામણ 3બલfુલ ટાળવાની છે; કોઈ  ુઘ�ટના હર3ગજ ન થવી જોઈએ. 

     અને લો! હવે એ સાણસા �dહૂમાથંી ગાડD સાગંોપાગં, અણીz§ુ બહાર આવી ગઈ. હવે આગળ, પાછળ, ડાબી, 

જમણી બા�ુ1ુ ં3ચ! બરાબર સાફ દખાય છે. કોઈ sતરાય ક . ૂઝંવણ હવે નથી. હવે ગાડD Nરૂપાટ આગળ ધપશે. 

… 

      અરર! �વનમા ંપાછા પડવાની વેળા આવી પડ; �યાર આમ જ બનPુ ંહોત તો? પણ ના! �યા ંતો શત.ખુ 

િવિનપાત જ કમ થતો હોય છે? 

�यायतो�यायतो�यायतो�यायतो �वषयाGपुसंः�वषयाGपुसंः�वषयाGपुसंः�वषयाGपुसंः सHग�तषेपूजायतेसHग�तषेपूजायतेसHग�तषेपूजायतेसHग�तषेपूजायत े।।।। 

सHगाCसजंायतेसHगाCसजंायतेसHगाCसजंायतेसHगाCसजंायत ेकामःकामःकामःकामः कामाC�ोधोऽ�भजायतेकामाC�ोधोऽ�भजायतेकामाC�ोधोऽ�भजायतेकामाC�ोधोऽ�भजायत े॥६२॥॥६२॥॥६२॥॥६२॥ 
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�ोधाMव"त�ोधाMव"त�ोधाMव"त�ोधाMव"त समंोहःसमंोहःसमंोहःसमंोहः समंोहाC�म"ृत�व&मःसमंोहाC�म"ृत�व&मःसमंोहाC�म"ृत�व&मःसमंोहाC�म"ृत�व&मः ।।।। 

�म"ृत&शंाN�म"ृत&शंाN�म"ृत&शंाN�म"ृत&शंाN ब�ु(नाशोब�ु(नाशोब�ु(नाशोब�ु(नाशो ब�ु(नाशाC)ण+य"तब�ु(नाशाC)ण+य"तब�ु(नाशाC)ण+य"तब�ु(नाशाC)ण+य"त ॥६३॥॥६३॥॥६३॥॥६३॥ 

      ગાડD ચલાવવામા ંઅને �વન g�ુરવામા ંઘણો ફરક છે. ગાડD ચલાવતી વખત ેઆપણ ેNણૂ� રDતે વત�માન 

પ}ર�#થિતનો તાગ કાઢતા રહDએ છDએ. આપણ ેNણૂ� રDતે સભાન હોઈએ છDએ. સેકOડના નાનકડા ભાગમા ંપણ 

ગાડD �ા,ં કટલી વાળવાની છે; ક કટલી ઝડપની જ|ર છે; અથવા કટલી Wેક લગાડવાની જ|ર છે, તેનો િનણ�ય 

આપણ ેતરત લઈ શકDએ છDએ. 

     અને �વનમા?ં %ના િવશે કzુ ંકરD શકાય તેમ નથી એવા ¦તૂકાળ પર, અથવા %ની કશી �ણ થઈ શક તેમ 

હોP ુ ંનથી, તેવા ભિવ~ય પર જ આપHુ ંસમ^ iયાન સતત ક�OEત હોય છે. આપણ ેવત�માન તરફ સાવ બેભાન 

હોઈએ છDએ. કા ંતો બv ુઉતાવ3ળયા, ખોટા િનણ�યો લેતા હોઈએ છDએ, અથવા બv ુગણતરDઓ ગ¢ય ેરાખતા ં

મોખરાની પળ ¾કૂD જતા હોઈએ છDએ. 

આપણ ેગાડD ચલાવવાની કળામા ં

િનNણૂ છDએ; 

પણ 

�વન �વવાની કળામા ં

સાવ ભોટ જ. 

મોઝેકમોઝેકમોઝેકમોઝેક    

      ઘણા બધા મોઝેક બના�યા - ચાર રંગના, પણ એક સરખા આકારના �કૂડાઓની માયા�ળ. �ૂદD �ૂદD રDતે 

ગોઠવો અને �ૂદD �ૂદD ભાત હાજર. ‘હોબી િવ¸’ પર, અ�યાર 
ધુીમા ંબનાવેલી બધી ભાતો જોઇ શકશો. ચાર જ 

�તના �કૂડાઓથી કટકટલી િવિવધ 
�ૃ~ટ ખડD કરD શકાય છે? 

       પણ આ% એક િવિશ~ઠ મોઝેકની ભાતની વાત કરવાની છે. 
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      આમ તો આ સાવ સાદD }ડઝાઈન લાગે છે. પણ ‘A’ આગળના !ણ 3બ� ુઓ તરફ iયાન ક�OEત કરશો; તો !ણ 

ઘન આfૃિતઓ દખાશે. લીલા, લાલ અને વાદળD બા�ૂઓ વાળા, !ણ ઘન �કૂડાઓ. 

     અને બી� રDતે �ૂઓ તો ? આ !ણ 3બ� ુઓ બહાર ઉપસેલા નથી; પણ sદરની તરફ Ä ૂપંેલા છે - તેમ જોવા 

�ય�ન કરો અને આખી આfૃિત એક ન�ુ ંજ |પ ઘારણ કરતી જણાશે. 

અને આ zુ ં? 

       આમ નજર બદલવાની સાથે જ પીળા રંગની એક બા�ૂ હોય, તેવા નવા ઘન આકાર ઊપસી આવેલા દખાયા 

ને? અને લો! હવે આમ �ૂદD �ૂદD રDતે જોવા માડંશો; તો �ત�તના ઘન આકારો દખાવા માડંÒા ને? 

       Äબૂીની વાત તો એ છે ક, .ળૂ ચીજ ઘન છે જ નહl. એ તો સાવ સપાટ, સફદ Bલેટ પર ગોઠવેલા ઓKયા ચાર 

�તના રંગીન �કૂડાઓનો એક ખેલ જ છે. થોડDક બારDકDથી જોશો તો, એ નાના નાના �કૂડાઓની વUચેની આછD, 

આછD લાઈનો દખાશે. 
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એકએકએકએક જજજજ 3ચ!3ચ!3ચ!3ચ!; 

પણપણપણપણ દખવાનીદખવાનીદખવાનીદખવાની નજરનજરનજરનજર બદલાયબદલાયબદલાયબદલાય 

અનેઅનેઅનેઅને ... 

અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ ન�રાન�રાન�રાન�રા ખડાખડાખડાખડા થઈથઈથઈથઈ �ય�ય�ય�ય. 

       વાત એની એ જ હોય; પણ  ૃ�~ટ3બ� ુ બદલાય અને |પ અલગ. ઉપસલેી આfૃિત દબાયેલી જણાવા માડં. 

બધી વાત હકારા�મક નહl; પણ નકારા�મક જણાવા માડં. 

        વાદ અને િવવાદ. .ળૂ વાત તો બા�ુએ જ રહD �ય1 

        !ણ જ પાયાના કણો .. ઈલે�]ોન, �ોટોન અને Od]ુોન ... અને અનતં 
ધુી િવ#તર�ુ,ં આÄુ ં િવ¸ એનાથી 

ઊ¦ુ ં થઈ ગdુ.ં અને એ !ણ કણ પણ �ા ંકોઈએ જોયા જ છે? એ પણ એક કKપના જ ને? 

.ળૂ સ�ય તો ગોિપત રહવા જ સ��dુ ંછે? 

�ય�યેલો માળો�ય�યેલો માળો�ય�યેલો માળો�ય�યેલો માળો    

      હમણાનંો બોOસાઈ બનાવવાના ચાળે ચઢßો o.ં બોOસાઈ તો ¡યાર બનશ ે �યાર ખરા. પણ, ‘�ત�તના 

ઝાડની ડાળDઓની કલમ રોપવાથી sfુર Àટ છે; અને નવો છોડ તૈયાર કરD શકાય છે.’ – એ °ાન આવવાના 

કારણે આવી ઘણી બધી કલમો રોપી છે, અને મોટા ભાગની કલમોએ આશા#પદ પ}રણામ આBયા ંછે. 

     આમ જ મને બv ુગમતા પાઈનના ઝાડની કલમ બનાવવા એક ઝાડ પરથી �ડD ડાળD તોડD લા�યો. ઘરે 

લાવી એમાથંી સોટDઓ અલગ કરવા કાતર ચલાવી �યા ંબે નાની ડાળDઓની વUચ ેએક �ૂનો, �ય�યેલો માળો  

મળD આ�યો. વસતં ઋP ુતો �ારનીય િવદાય લઈ ¾કૂD છે; એટલે આ માળાના ંમા3લક દખીતી રDતે એને છોડDન ે

ચાKયા ંગયા ંહશે. 

     વસતંની શ|આતમા ંદ3hણ દDશામાથંી #થળાતંર કરDને આવેલા પhી- dગુલ ેઆ માળો બના�યો હશે. એમા ં

aડા ં.�ૂા ંહશે. એમને સે�યા ંહશે. નાનકડા ંબUચાનંી સરભરા કરD હશે. એમન ેઊડતા ંિશખ�dુ ંહશે. કદDક રોજની 

ચહચહાટથી આ માળો g ૂજંતો હશે. 



૨૦૦ અવલોકનો 
 

250  

િવભાગ – ૧ 

અવલોકનો 

 | ૨૦૦ અવલોકનો  

 

      અને છેવટ બધા ંઊડDને, આ માળો છોડDને  ૂર જતા ંર£ા ંછે. હવે આ માળાની તેમને કશી ઉપયો3ગતા રહD 

નથી. હવે એ સાવ 
નૂો છે. એમા ંખાલી ઘર %વી zOૂયતા છે. એમા ંકશો �ાણ ધબકતો નથી. એ ભ¨કાર માળો 

ખાવા ધાય છે. એમાથંી ઉપજતી શોકની કા3લમા મનને 3ખá  કરD દ છે. 

------------- 

કકકક પછDપછDપછDપછD, આઆઆઆ માનવમાનવમાનવમાનવ મનનોમનનોમનનોમનનો �િતભાવ�િતભાવ�િતભાવ�િતભાવ છેછેછેછે? 

ચીલાચા�ુચીલાચા�ુચીલાચા�ુચીલાચા� ુદશ�નદશ�નદશ�નદશ�ન છેછેછેછે? 

�ય�યેલા�ય�યેલા�ય�યેલા�ય�યેલા માળાનેમાળાનેમાળાનેમાળાન ેઆપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેઆમઆમઆમઆમ જજજજ    .લૂ.લૂ.લૂ.લૂવવાવવાવવાવવા ટવાયેલાટવાયેલાટવાયેલાટવાયેલા હોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ છDએછDએછDએછDએ નેનનેેને ? 

     પhીને મન તો માળો બનાવવો અને �ય� દવો; એ #વાભાિવક �}2યા જ હોય છે ને? દર વષÙ, બધા ં

પખંીઓના ં�વતરની આ જ રસમ હોય છે ને?  નવી વસતં, નવી જYયા, નવો માળો. નવો સસંાર. 

      આપણન ેજ આપણા માળાની મમતા અને મોહ હોય છે. બv ુ«ડD માયા હોય છે. અને માળા પણ કટકટલા? 

આપણી લગાવટો ઠર ઠર પથરાયેલી હોય છે. કશેક, �ારક, કો’ક કારણે, કો’ક માળો િવખેરાયો અને આપHુ ંમન 

Áુ̀ ધ બની �ય છે. શોકથી અ3ભ¦તૂ બની �ય છે. એને છોડતા ંઆપણો �વ નથી ચાલતો. 

        કારણક, આપણ ેવાનર %વા મનના #વામી - માનવી છDએ. આમ જ માળાઓ સાથે માયા બાધંવાની અને 

તેમને �યજવા પડવાની �યથાઓ – એ આપણી િનયિત હોય છે. આપણો અહકંાર આપણન ેઆ બધી પળોજણમા ં

ફસાવે છે. આપણ ેઆદરલાન ેછોડવા માટ  આપણી �તન ેઅશકત માનતા રહDએ છDએ. 

       પણ જો ગૌરવ અને ગ}રમાNવૂ�ક એમને છોડD શકDએ તો? 

આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેપણપણપણપણ    ઓKયાઓKયાઓKયાઓKયા પખંીનીપખંીનીપખંીનીપખંીની %મ%મ%મ%મ    .�ૂત.�ૂત.�ૂત.�ૂત ગગનમાંગગનમાંગગનમાંગગનમા ં

#વૈરિવહાર#વૈરિવહાર#વૈરિવહાર#વૈરિવહાર કરવાકરવાકરવાકરવા    સhમસhમસhમસhમ છDએછDએછDએછDએ જજજજ.  

��પેટD��પેટD��પેટD��પેટD    
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     માદર વતન અમદાવાદમા ં રહતી, મwમીન ે યાદ કરતા ં કરતા,ં મમીની પાડોશમા,ં નાઈલના કાઠં રહતા, 

સવંેદનશીલ, નેટ-વેપારD, .Pુ ુ�ઝા પટલના બલોગ પરથી ��પેટDઓ  મળD. (દDકરો ગHુ ંo ંએટલે એના નામની 

આગળ +ી. ક, જનાબ1ુ ંછોgુ ંલગા�ુ ંતો એને અપમાન લાગે!) 

     અને પછD તો એ મનગમતા કોયડાઓની શોધ d ુટdબુ પર કરતા ંઢગલાબધં પેટDઓ જડD ગઈ. 

    ભલેન ેન ઉકલાય; અવલોકનાય તો ખLંુ ને?! 

------------------------ 

     આવી �� પેટDઓ સઘંરવી,ઉકલવી સારD લાગ ેછે. 

     પણ જનમથી % માથે પડD છે – એ �વનપેટD ઉકલાઈ છે ખરD? કદD ઉકલાશ?ે જOwયા �યારથી ગલઢા થયા 

અને છેKલા ¸ાસ લગણ ��ો જ ��ો. એક ઉકલાયો પણ ન હોય, �યા ંબી� તૈયાર જ ઊભા જ હોય. િનરાતંનો 

¸ાસ ચપટDક ખાધો, ના ખાધો અને એ ¦તૂાવળ હાજરા હ�ૂર- બાબરા ¦તૂની કની! 

     .ઈુ એ પેટD! એને મા3ળયે, ગરાજમા ંક બેકયાડ�ના બાન�મા ંમેલી શકાતી હોય તો? 

     લો! મેલી દDધી. એનો ઉકલ શોધવો જ નથી. ચાવી મળશ ે �યાર જોdુ ંજશ.ે અ�યારની ઘડD એ શોધવામા ં

બગાડD આ ઘડDનો આનદં શ¨ gમુાવવો? 

સવારનો ઓડકારસવારનો ઓડકારસવારનો ઓડકારસવારનો ઓડકાર    

        સવાર1ુ ંબુ ંકામ પતી ગdુ ંછે. ચા બની અને પીવાઈ ગઈ છે. બાળકોન ેિનશાળે લઈ જવાનો ના#તો એમના ં

દ�તરમા ંપેક થઈન ેપડÒો છે. મારો સવારનો  ૂધ અને િસ}રયલનો ના#તો પણ હજમ થઈ ગયો છે. સવારની દવા 

લેવાઈ ગઈ છે. બધા ંવાસણ પણ ઊડકાઈને 
કૂાઈ ર£ા ંછે. fુ}કOગ Bલેટફોમ� સાફ અને 
ધૂLંુ બની ગdુ ંછે. 

       સવાર1ુ ંએ સઘÕં કામ સાવ |}ટન હPુ.ં કzુ ંન�ુ ંનહl. એ જ ચા , એજ ના#તો, એ જ દ�તર, એ જ દવા, એ જ 

ઠામ, એ જ પોP ુ…ં અને એ જ �ૂની Nરુાણી રDત. એ જ રગિશdુ ંગાSુ.ં એ જ રોજની ર�તાર. 
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      પણ એ બુ ંપતાવીન,ે  આ કોwBdટુર પર બેઠો o;ં �યાર સતંોષની એક લાગણી રોજ કમ P±ૃBતના ઓડકારની 

સાhી Nરૂ છે?   

 

 

 

     તો આ% વળD નવી શી વાત છે? વાત તો એ પણ �વનની હતી; અને આ પણ �વનની જ કરવાની છે. 

ફરક એટલો જ છે ક, �વનના દરક તબÐે અને �વનના sતે આજની આ સવાર %વો P±ૃBતનો મીઠો ઓડકાર 

કાયમી રહ તો ક� ુ ંસાLંુ? કશાના રગિશયાપણાનંો રંજ ન રહ. કોઈ ખાલીપો જ ન વતા�ય. હર hણ Nણૂ�તાનો ભાવ 

જ કાયમ બOયો રહ. નવા/ �ૂના બધા અ1ભુવો ��ય ેસમતા જ બનેલી રહ.    

         �વવાની એવી રDત જો મળD �ય - તો બી�ુ ંકzુ ંન માgંુ.ં       
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ऊ�व�मूलंऊ�व�मूलंऊ�व�मूलंऊ�व�मूल ंअधःअधःअधःअधः शाखम ्शाखम ्शाखम ्शाखम ्

   સસંારના આ |પ1ુ ંદશ�ન ગીતાકાર તો કdુ³ જ છે. પણ તે આમ પણ હોઈ શક. 

 

 

   .ળૂમાથંી છોડન ેઊખાડDને, મારD મચેડDન,ે સવળા1ુ ંઅવÕં કરDને.. કમેરામા ંકંડાર�ુ ંદશ�ન! 
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જોજોજોજો કકકક, વાતવાતવાતવાત તોતોતોતો એકએકએકએક જજજજ છેછેછેછે ! 

   પરમ ત�વ ક %ણે #¿ળૂ કણો સાથ ે�િત}2યા કરDને zOૂય, જડ, ચેતન, શ��ત, બળ બધાનંો શ¦ંમુેળો કય[ છે; 

અને બધા �પચંો1ુ ં% .ળૂ છે – તે તો સાવ અiધર, અથવા બધાનંી ઠઠ sદર, ન દખાય તેવી રDતે રહ�ુ ંછે. 

અનેઅનેઅનેઅને લોલોલોલો! 

આઆઆઆ કમેરાનીકમેરાનીકમેરાનીકમેરાની xખેxખેxખેxખ ે

એનીએનીએનીએની ઝાખંીઝાખંીઝાખંીઝાખંી કરાવીકરાવીકરાવીકરાવી દDધીદDધીદDધીદDધી ! 

   પણ માÕં! બધાનંી sદર એ .ળૂ છે, એ કમેરા વડ શી રDતે જોવાય?  

.�ુત ગગનપખંી.�ુત ગગનપખંી.�ુત ગગનપખંી.�ુત ગગનપખંી    

• 'જોનાથનજોનાથનજોનાથનજોનાથન 3લિવOY#ટન3લિવOY#ટન3લિવOY#ટન3લિવOY#ટન સીગલસીગલસીગલસીગલ'  માLંુ િ�ય N#ુતક છે. 

• અને ‘कौनकौनकौनकौन बनेगाबनेगाबनेगाबनेगा करोडप"तकरोडप"तकरोडप"तकरोडप"त’’ એક મા! ગમતીલી ટDવી િસ}રયલ. 

ક� ુ ંિવ3ચ! િમ+ણ છે, નહl વાLુ?! 

ચાલો �યાર, આ િમ+ણન ે`લોગ#થ કરવા1ુ ંકારણ બતા�ુ.ં 

     ૨૦૧૧ ની કબીસી +ેણીમા ંલગભગ છેવટના ભાગમા;ં અને vુ ં¦લૂતો ન હો� તો, એક કરોડ �તી ગયેલા 

3બહારD બેOક મેનેજરને પાચં કરોડના ઈનામ માટ Nછૂાયલેો �� હતો. 

      ‘કdુ ંયાયાવર પhી, એવર#ટની પણ ઉપર ઊડાણ કરDને િશયાળામા ંભારત આવ ેછે?’ 

     અમને કોઈને આ સવાલનો જવાબ આવડતો ન હતો; અને તે 3બહારD સજજનન ેપણ નહl. તેમની કોઈ લાઈફ 

લાઈન સાbતૂ પણ ન હતી. આથી તેમણ ેરમત છોડD દDધી અને એક કરોડના ઈનામથી સતંોષ માOયો. 

    અને એબીએ સાચો જવાબ જણા�યો….. 
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બાર હડડ હજં (gઝૂ) 

    ૨૯,૦૦૦ Àટથી વધાર «ચાઈએ ઊડDને N_ૃવીના #વગ� સમાન ભારતમા ંિશયાળો િવતાવવા આવતા આ પhી 

માટ મને આકષ�ણ તો થdુ ંજ. પણ સાથ ેસાથ ેજોનાથન સીગલ1ુ ં, ગમતી�ુ,ં કાKપિનક પhી યાદ આવી ગdુ.ં 

દ}રયાનીદ}રયાનીદ}રયાનીદ}રયાની છાતીછાતીછાતીછાતી પરપરપરપર ઢોળાP ુંઢોળાP ુંઢોળાP ુંઢોળાP ુ ં�ય�ય�ય�ય એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ં

યાયાવરયાયાવરયાયાવરયાયાવર ગાનગાનગાનગાન છDએછDએછDએછDએ આપણેઆપણેઆપણેઆપણે 

સમદંરનેસમદંરનેસમદંરનેસમદંરને પારપારપારપાર %ના%ના%ના%ના સરનામાંસરનામાંસરનામાંસરનામા ંહોયહોયહોયહોય 

એવાએવાએવાએવા વણ�¢યાંવણ�¢યાંવણ�¢યાંવણ�¢યા ંનામનામનામનામ છDએછDએછDએછDએ આપણેઆપણેઆપણેઆપણે 

-    âવુâવુâવુâવુ ભàભàભàભà 

      બસ «ચે ને «ચે, વધાર ને વધાર ઊડવાની Bયાસ. એક જ લગન – સપન ભોમકાથીય આગળ ન ેઆગળ.. 

ઊડÒા જ કરવા1ુ ં… એને ¦ખૂ ક તરસ કzુ ંરોકD ન શક.  બસ ઊડÒા જ કરવા1ુ.ં 

     અને બસ. કોઈ અવલોકન નહl! 
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સૈડકાગાઠંસૈડકાગાઠંસૈડકાગાઠંસૈડકાગાઠં    

      બાથ|મમા ંગયા પછD, પહ�ુ ંકામ - નાડાની ગાઠં છોડવા1ુ!ં અને બસ અહlથી જ અટfંુ! આગળની વાત અહl 

કરવાની નથી. 

    કારણ એ ક, કલાક પહલા ં બનેલી ઘટનામા ં એ સડૈકાગાઠં હતી; અને છોડતા ં ખોટો છેડો ખ¨ચાઈ ગયો 

હતો.આગળની �}2યાની ઉતાવળમા ંવળD એ છેડો વધાર ખ¨ચાઈ ગયો. 

    અને % થઈ છે! 

    વાત એ પછD zુ ંથdુ,ં અને એ સમ#યાનો શો ઉકલ લાવવામા ંઆ�યો, તે નથી. એ તો �ણ ેપતાવી દDુ ંમારા 

ભાઈ! 

વાતવાતવાતવાત સૈડકાગાઠંનીસૈડકાગાઠંનીસૈડકાગાઠંનીસૈડકાગાઠંની છેછેછેછે. 

     સમ#યા ઉકલી ગયા પછD, અવલોકનો આદતવશ શ| થઈ ગયા. સૈડકાગાઠં કોને કહવાય, એ શોધવા 

લે��સકોનનો સહારો લીધો; અને આટલી મા}હતી મળD. 

 

લે��સકોન પર - gજુરાતીમાથંી gજુરાતીમા ં
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લે��સકોન પર - gજુરાતીમાથંી s^ે�મા ં

પણ આ ઉ�પાિતયો �વ. એમને એમ તો શ¨ બેસી રહ? gગુલ મહારાજને કામ સ8Bdુ.ં અને એમણ ેપણ હાથ હઠા 

કરD દDધા! 

 

gગુલ મહારાજના હાથ «ચા - સૈડકાગાઠં માટ 

પછD એમ િવચાdુ³ ક s^ે�મા ંતપાસ કLંુ. 

અને લો! આÄુ ંગાઠં શાÉ ટBપાક ટપકD આ�dુ!ં 

અનેક �તની, અનેક �તના ઉપયોગો માટ ગાઠંો બાધંવાની એિનમેટ&ડ રDત સાથે. 

સૈડકાગાઠંને લગભગ મળતી આવતી z-ુલેસ ગાઠં. 
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……… 

   અને હવે અવલોકન કાળ… 

   પિëમી જગતની િવ©ા�યાસ3ંગતાન ેસો સલામ. આપણ ેએમની ભોગિવલાસીતાન/ે શોષણ�િૃ�ન ેબv ુવગો�ય ે

રાખી છે. પણ એ લuમીદાસો પહલા ંતો સર#વતીNજૂકો છે. 

     �હર જનતા માટ ઈOટરનેટનો ઉપયોગ બv ુબv ુતો વીસ વષ�થી શ| થયો છે.  અને આટલા �ૂંકા ગાળામા ં

એનો �યાપ કટલો બધો વધી ગયો? આ }ક#સામા ંતો મન ેતરત ઉકલ મળD ગયો. પણ ન મÖયો હોત તો સવાલ 

Nછૂવાની પણ સવલત- અને એય આ અમદાવાદDને મનભાવતી સાવ મફત! ચોવીસ કલાકમા ંકોઈક સેવાભાવી 

તજ° એનો જવાબ તમન ેશોધી આપ ેજ- ગમ ેતે શાÉનો સવાલ ભલ ેને હોય. 

ટોપાટોપાટોપાટોપા ઉતારવાઉતારવાઉતારવાઉતારવા માટમાટમાટમાટ ચાલોચાલોચાલોચાલો પહલાંપહલાંપહલાંપહલા ંટોપાટોપાટોપાટોપા પહરDપહરDપહરDપહરD લઈએલઈએલઈએલઈએ ! 

     સમ¡યા મારા ભાઈ! આ બધી ભોગવાદD સ#ંfૃિતની માયા. એ સઘળD માયા તો જPંઓુ માટ. આ બધી 

ખીણમાનંી ગડમથલો શ?̈ આપણ ેતો પરમધામમા ંમોh સાધનારા - અનતં, xતર યા!ાના �વાસી. ઉáત 

આકાશમા ંwહાલનારા !  %ટલા વધાર «ડા ઉતરો એટલા વધાર ફસાઓ. વધાર ને વધાર ગાઠંો પડતી �ય. કશી 

મોહમાયા જ ન હોય તો ગાઠંો જ ન હોય. }દગબંરને સૈડકાગાઠં જ ન હોય ! અને આમ જ આખો સમાજ 

પલાયનવાદD બનતો જ ર£ો, બનતો જ ર£ો. 

અને !ી� વાત. અને બv ુકામની વાત. 
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�વનમા ંઆમ તો બુ ંસમે
તૂર ચાલPુ ંહોય. પણ �ારક તો ગાઠં પડ, પડ ને પડ જ. 

આ અવલોકનકાર હમણા ંજ બનેલી આ મ8કાણની પેટ �ટD વાત કરD નાખંી. 

પણ તમ ેજ કહો! સૈડકાગાઠંની આ મ8કાણ કોને વેઠવી પડD નથી? 

ગાઠં પડ, તેનો ઉકલ લાવવો જ પડ. ગાઠં ઉકલાય તો ઉકલીને. નહl તો કાપીને! િસકંદર તલવારથી કાપી હતી., 

આપણ ેકાતર ચલાવવી પડ. 

• ગાઠંનેગાઠંનેગાઠંનેગાઠંને પકડDનેપકડDનેપકડDનેપકડDને બેસીબેસીબેસીબેસી નનનન રહવાયરહવાયરહવાયરહવાય!  

• આપણીઆપણીઆપણીઆપણી hમતાhમતાhમતાhમતા બહારનીબહારનીબહારનીબહારની વાતવાતવાતવાત હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક તજ°નોતજ°નોતજ°નોતજ°નો/ gLુુનોgLુુનોgLુુનોgLુુનો સહારોસહારોસહારોસહારો લેવોલેવોલેવોલેવો પડપડપડપડ. 

અને એનીય ગાઠં પડD શક હ8! 

�વનની રમત�વનની રમત�વનની રમત�વનની રમત    

       આ કોઈ }ફલ
ફૂDની વાત નથી. ખરખર રમતની વાત છે. એને મારા િ�ય 'હોબીહોબીહોબીહોબી િવ¸િવ¸િવ¸િવ¸'   `લોગ પર તો 

.કૂવાનો જ o;ં પણ પહલા ંઅહl. 

     કારણ સાવ સરળ છે – આ ‘ગ©
રૂગ©
રૂગ©
રૂગ©
રૂ’ માટનો પણ િ�ય િવષય છે – કદાચ વધાર િ�ય. ( આદતવશ, sતે એક 

ફકરો ઉમેરવાની sચાઈ કLંુ પણ ખરો હ8! આપણ ેતો ભાઈ રમતારામ!) 

     વાત �ણ ેએમ છે ક, આિુનક વૈ°ાિનકોના ં�વનનો �ૂંક પ}રચય આપતી એક ચોપડD હાથમા ંઆવી ગઈ. 

એમા ંનરસ 'યાની યાદ અપાવી દનાર ‘બેનોઈટબેનોઈટબેનોઈટબેનોઈટ મેOડરWોટમેOડરWોટમેOડરWોટમેOડરWોટ’ મળD ગયો; એ જ રDતે �વનની રમતનો સ²ક ‘જોજોજોજો���� 
કોOવેકોOવેકોOવેકોOવે’ પણ મળD ગયો. 
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   ઓKયો તો બv ુજટDલ ‘કઓસકઓસકઓસકઓસ િથયરDિથયરDિથયરDિથયરD’ આપી ગયો - અને સરસ મ�ના ંભૌિમિતક પેટન�.  પણ આ જનાબ તો 

સાવ રમિતયાળ નીકÖયા - �વનની રમતના શોધક. અને સાU¾ુ ંકvુ ંo ં– અનેક િવ}ડયો ગેમો એની શોધ પરથી 

બની છે. અને આ જનાબ છે 

• ziુધ ગ3ણતના ઉપાસક/ સશંોધક – ચાર વરસની ઉwમરથી ગ3ણતના ખા�ું! 

• બી�ુ ંિવ¸ d§ુ શ| થdુ ંતે ગાળામા-ં૧૯૩૭મા ંજOમેલ 

• ક�wWજ dિુન.મા ં�ાiયાપક હતા �યાર આ ‘ મહાન’ શોધ કરનાર 

• રોયલ સોસાયટDનો ફલો ( એ કોઈ હાલી મવાલીને નો બની શક!) 

• અ�યાર Od ુજસÏની િ�Oસટન dિુન. મા ંગ3ણતના �ોફસર! - ¡યા ંઆઈO#ટાઈન %વા મહાન સશંોધકો 

પાગંયા�/ િવલ#યા છે. 

અને હવે આ �િતભા પ}રચય બા�ૂએ મેલીન ે�વનની રમતની વાત કLંુ – %ના એ સ²ક છે. 

આ રમત સાવ સરળ છે. બv ુજ ઓછા િનયમોવાળD. 

•  ૂર 
ધુી િવ#તરલા, અનેક ચોરસ ખાનાઓં વાળો ^ાફ પેપર – એ1ુ ંફલક 

• એમા ંઅ.કૂ ખાનાનં ે®જવતં �હર કરો. એ કા ંતો �વતા ંરહ અથવા મરD �ય. �વPુ ંહોય તો કાળો રંગ 

અને મરD �ય તો સફદ. #વાભાિવક રDતે, આવા દરક ખાનાની આ�ુબા�ુ આઠ જ ખાના ંહોઈ શક. 

• જો આ આઠ ખાનામંા ંકોઈક ખા1ુ ં®જવતં હોય ક, રમત દરિમયાન બન ેતો, તેના િનયમો આ ર£ા- 

o જો બરાબર બ ેપાડોશી ખાના ં®જવતં હોય તો, બá ેપોતપોપોતાની �#થતી �ળવી રાખે. �વતા 

હોય તો �વતા  રહ; અને મરલા હોય તો મરલા રહ. 
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o જો !ણ પાડોશી ખાનામંા ં' �વ'  હોય, ક �વ ભેળા થાય તો !ણ ે®જવતં બની �ય. 

o જો આ િસવાયની કોઈ પણ બી� શ�તા ઊભી થાય તો તે બધા ખાના ં.તૃ બની �ય. 

      હવે આપણ ેઆ બધી ગડમથલમા ંપડÒા વગર આ કામ કોwBdટુરને સ8પી દઈએ; અને �ુદD �ુદD શ|આતની 

�#થિત કવો િવકાસ પામે છે – તે જોઈએ. 

એક સાવ નાનકડD શ�તા – 

 

એ�#Bલોડર - શ|આત 
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એ�#Bલોડર - અધવUચ ે
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એ�#Bલોડર - sતમા ં

અને આ િવશે અઢઃળક �ણકારD આપવા 'gગુલ મહારાજ' તૈયાર જ છે. ૨૪/૭/૫૨ !! મા! ' Game of Life' 

એટ�ુ ંજ ટાઈપ કરવા1ુ!ં 

અને ન8ધી લો – %વો આને લગતો સશંોધન િનબધં ‘સાય�Oટ}ફક અમે}રકન’ માિસકમા ં�િસ§ થયો, ક તરત 

આખી  ુિનયાના ભે�ંગેપ મગજો આની ઉપર મચી જ પડÒા. આ િનયમો અથવા બી� િનયમો બનાવીન ે

અવનવી સ²ન �}2યાઓ શ| થઈ ગઈ. અને એવા ંએવા ંતો અવનવા ં|પ, �વ �વ વUચેની �િત}2યાઓ સાથ ે

સ��વા માડંÒા. 

અનેક શ�તાઓ વાળા ંબે પ}રમાણ વાળા ંઅને અનેક પ}રમાણ વાળા ંિવ¸ો – અલબ� બધા ંગ3ણતીય જ. 

… 
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અને હવે અવલોકન કાળ 

આ તો વાત થઈ બv ુિસિમત ફલક પર અKપ �તના ંઅને અKપ િનયમો પાળતા ં�વન. 

અને }રયલ િવ¸મા?ં કોણ એનો સ²ક? શા એ િનયમો? એ % હોય તે.. દાદા ભગવાન યાદ આવી ગયા. 

       ‘આÄુંઆÄુંઆÄુંઆÄુ ંજગતજગતજગતજગત એકએકએકએક �યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત રચનારચનારચનારચના છેછેછેછે – અનેઅનેઅનેઅને એનોએનોએનોએનો કોઈકોઈકોઈકોઈ બાપોયબાપોયબાપોયબાપોય બનાવનારબનાવનારબનાવનારબનાવનાર નથીનથીનથીનથી. બધીબધીબધીબધી જજજજ ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ એએએએ 

�યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત�યવ�#થત શ��તનાશ��તનાશ��તનાશ��તના અનેકઅનેકઅનેકઅનેક િનયમોનેિનયમોનેિનયમોનેિનયમોન ેઆધારઆધારઆધારઆધાર જજજજ ઘટઘટઘટઘટ છેછેછેછે.' 

   આપણ ેએ સ²ક કોણ છે, એના િનયમો શા છે – એ તરખડમા ંપડÒા િવના, આપણે ફાળે આવી પડલ રમત 

રમવાની મઝા માણીએ તો? 

    આપણા �વનમા ંઆપણ ેઆપણા આગવા થોડાક જ, હકારા�મક િનયમો બનાવીએ તો? 

આપણીઆપણીઆપણીઆપણી રમતરમતરમતરમત ચોÐસચોÐસચોÐસચોÐસ પ}રમાણપ}રમાણપ}રમાણપ}રમાણ લેવાલેવાલેવાલેવા લાગશેલાગશેલાગશેલાગશ.ે 

કારની બારD અને વરસાદકારની બારD અને વરસાદકારની બારD અને વરસાદકારની બારD અને વરસાદ    

       આ પાણીના ંટDપાઓંની વાત છે.  

     અમે ગરાજમાથંી ગાડD બહાર કાઢD. બહાર ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસતો હતો. બારDના કાચ પર ટDપા ં

બાઝવા ંલાYયા.ં ન�ુ ંટDNુ ંપડ અને નીચે નીતરતા,ં કાચ પર �મેલા ંટDપાઓંન ેસાથ ેલેP ુ ં�ય. %મ %મ એમની 

વ#તી વધે, તેમ તેમ રલો મોટો થતો �ય, અને પછD તો નાનકડો ઝરો બની સડસડાટ નીચે ઊતરD �ય. 

પા}ક#ગમા ંઊભેલી કારમા ંઆ દશ�ન અગાઉ પણ થdુ ંહPુ.ં 

કારના વીOડ #2Dન પર પાણી – એક અવલોકન 

અને આવો સાર નીકÖયો હતો.... 
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       �વનનો�વનનો�વનનો�વનનો �વાહ�વાહ�વાહ�વાહ, �વની�વની�વની�વની ઉ�પ�ીઉ�પ�ીઉ�પ�ીઉ�પ�ી, બેબબેેબે �વો1ું�વો1ું�વો1ું�વો1ુ ંભળ�ુંભળ�ુંભળ�ુંભળ�ુ ં , એકાકારએકાકારએકાકારએકાકાર થઈથઈથઈથઈ જ�ુંજ�ુંજ�ુંજ�ુ,ં કોઈકોઈકોઈકોઈ નવાનવાનવાનવા �વ1ું�વ1ું�વ1ું�વ1ુ ં�ાગટß�ાગટß�ાગટß�ાગટß, અનેઅનેઅનેઅન ે

કોઈકકોઈકકોઈકકોઈક અ�¢યાઅ�¢યાઅ�¢યાઅ�¢યા, બળDયાબળDયાબળDયાબળDયા �વાહમાં�વાહમાં�વાહમાં�વાહમા ંતે1ુંતે1 ુંતે1 ુંતે1 ુ ંવીલીનવીલીનવીલીનવીલીન થઈથઈથઈથઈ જ�ુંજ�ુંજ�ુંજ�ુ.ં  એનેએનેએનેએને .�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃdુ.�ૃd ુ પણપણપણપણ કહDકહDકહDકહD શકાયશકાયશકાયશકાય અથવાઅથવાઅથવાઅથવા પરમપરમપરમપરમ ચૈતOયનાચૈતOયનાચૈતOયનાચૈતOયના 

એકએકએકએક ભાગભાગભાગભાગ %�ું%�ું%�ું%�ુ ં એકએકએકએક નાનાનાનાનાનાનાના બી ુબી ુબી ુબી ુ %�ું%�ું%�ું%�ુ ં�વન�વન�વન�વન.   

      અમારD કાર શેરDના ર#તાથી બહાર, .¹ૂય ર#તા પર આવી અને Nરૂપાટ આગળ ધસવા માડંD. 

     અને એક નવો જ ન�રો સ��વા લાYયો. ધસમસતા પવનના જોર, હવે એ રલો થોડોક વાકંો ફટંાવા લાYયો. 

g|ુ�વાકષ�ણના એકમા! બળના #થાને પવનના ઝપાટા1ુ ંન�ુ ંબળ ઊમેરાdુ ંહPુ.ં 

     ગાડD હવે હાઈવે પર આવી ગઈ હતી. કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપે ચાલતી ગાડDના �તાપે,  પવને પણ 

�ભજંન |પ ધારણ કdુ³ હPુ.ં 

      પાણીના ંટDપા ંઅને રલા આ બ ેબળના �તાપ ે.�ુત બની ગયા.ં Wાઉિનયન મોશન %વી રમતનો માહોલ 

ખડો થઈ ગયો. હવે અવનિત1ુ ં#થાન આનદંભરD રમતે લીુ ંહPુ.ં સ�વ બની ગયા ંહોય, તેમ એમની રમત 

જોવા લાયક Kહાવો બની ગઈ હતી. 

અને હવે સમય આવી ગયો છે - અવલોકનનો 

      fુદરતનો સામાOય િનયમ અ¾કૂ અવનિતન ેજ પોષતો હોય છે. g|ુ�વાકષ�ણ1ુ ંબળ નીચે પાડ, પાડ ને પાડ 

જ. �વન અ¾કૂ .�ૃd ુતરફ જ ગિત કરP ુ ંરહવા1ુ.ં  એમા ંકોઈ મીનમેખ ફરક ન જ હોય. 

    પણ આગળ ધસવાની ગિત, ઉáત ગિત, ચોગમ  ુગ�મ sધકારની વUચ ેઝગમગતા, નાનકડા કો}ડયાનો 

�કાશ, �વનના એક નાના �કૂડાને - ઓKયા નાચી( પાણીના 3બ� ુ %વા તેના }હ#સાને - એક એ�ુ ંપ}રમાણ 

આપી શક, ક એ વળાકં ઓલી પાણીની રમત %વો રમણીય હોઈ શક. ભલ ેએ રમત પણ hણ�વી રહવા સ��ઈ 

હોય; ભલ ેએ Wાઉિનય1 ્મોશનનો sિતમ તબÐો પાણીને ધરાશાયી જ કરવાનો હોય; ભલ ેએક રમિતયાળ રલો 

ઓગળD �ય અને બીજો એ1ુ ં#થાન લે- એ નાનકડD રમતની પણ એક ગ}રમા હતી. એક 
ુદંરતા સાકાર બની 

િનરાકાર થઈ ગઈ હતી. એના h3ણક અ�#ત�વનોય એક |વાબ હતો. 

  અને �વનના આવા નાના નાના ઝબકારાઓની રમત થકD જ તો ઉ�2ાિંતનો �વાહ મદં પણ અિવરત ગિતએ 

આગળ ધપતો રહ છે ને? 
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અને કKયાણિમ! અPલુ ભà }દલના ભાવથી લખેલી કિવતા યાદ આવી ગઈ. 

સા¾ુંસા¾ુંસા¾ુંસા¾ુ ં
ખુ
ખુ
ખુ
ખુ તેતતેેતે ®જવતં®જવતં®જવતં®જવતં ��યા��યા��યા��યા. 

�વીને�વીને�વીને�વીને સૌનેસૌનેસૌનેસૌન ે�વાડÒા�વાડÒા�વાડÒા�વાડÒા. 

- અPલુઅPલુઅPલુઅPલુ ભàભàભàભà  

     કારની બારD પરનો પાણીનો રમિતયાળ રલો... �વનની એક મ}ુરમાનો સદંશ. 

સાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાb,ુ , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૫૫૫૫    

#ટોરમા ંફરતા ંસાbઓુની થBપી પર નજર ક�OEત થઈ, અને એક િવચાર #Àય[. �યા ંતો ફોટો પડD શક તેમ ન હPુ;ં 

આથી ઘરે આવી, ઘરના #ટોરમાથંી કાઢDને આ ફોટો પાડÒો - 

 

!ણ સાbનુી થBપી 

આ 3ચ! �ુઓ. ઉપરા ઉપરD !ણ સાb ુ.કૂલા છે.   અથવા એમ દખાય છે!   % દખાય છે; તે સાb ુનથી. રપર છે. 

sદર સાb ુહોય ક ન પણ હોય! 

-------------- 
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આપણીઆપણીઆપણીઆપણી નજરનજરનજરનજર સામેસામેસામેસામે માણસમાણસમાણસમાણસ દખાયદખાયદખાયદખાય છેછેછેછે. 

એએએએ માણસમાણસમાણસમાણસ હોયહોયહોયહોય કકકક નનનન પણપણપણપણ હોયહોયહોયહોય!  

મોટામોટામોટામોટા ભાગેભાગેભાગેભાગ ેઆપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેરપરરપરરપરરપર - મહોરાંમહોરાંમહોરાંમહોરા ંજજજજ જોતાંજોતાંજોતાંજોતા ંહોઈએહોઈએહોઈએહોઈએ છDએછDએછDએછDએ. 

અનેઅનેઅનેઅને આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેÄદુÄદુÄદુÄદુ પણપણપણપણ રપરરપરરપરરપર જજજજ - અનેકઅનેકઅનેકઅનેક મહોરાંમહોરાંમહોરાંમહોરા ંજજજજ. 

     બી� રDતે કહDએ તો,  આપણ ેબા£ દખાવ પરથી જ અ1મુાન બાધંી લેવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. .ળૂ ત�વ 

�ા ંસહલાઈથી જોઈ શકાP ુ ંહોય છે? 

વાયર હOગરવાયર હOગરવાયર હOગરવાયર હOગર    

     જય માટ N ૂઠંાની હKમેટ બનાવતો હતો; �યારની વાત યાદ આવી ગઈ. હKમેટની ગોળાઈ અકબધં રહ તે માટ 

N ૂઠંાની નીચ ેસાવ નાની સાઈઝ1ુ ંપણ, મજbતૂ કzુકં .કૂ�ુ ંહPુ.ં તરત વાયર હOગર વાપરવા િવચાર આ�યો 

હતો. 

 

     હOગર તો મારા |મમા ંતૈયાર હPુ;ં પણ જયના ગળા અને કપાળના માપ �માણે હOગરમાથંી બ ેસ3ળયા 

કાપવા પડ તેમ હતા. કાપવા માટ પકડ લેવા ગરાજમા ંજ�ુ ંપડ.  આળસના માયા�, ગરાજ 
ધુી જવાના બદલ,ે 

માપ �માણ ેબરાબર જYયાએ િનશાન કરD, આઠ દસ વખત હOગરને વાÖdુ.ં પોચા લોખડં1ુ ંબને�ુ ં હોવાના 

કારણે, તેને તોડD શકાdુ.ં અને આવી મ�ની હKમેટ બની... 
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અને હવે અવલોકન કાળ…. 

      એ±Oજ. રDતે જોઈએ તો, િયKડ #]Oથથી વધાર તણાવ આપવામા ંઆવ ેતો કોઈ પણ �#થતી#થાપક ચીજમા ં

કાયમી આકારબદલી (Deformation)પેદા થાય.  આમ વારંવાર કરવામા ં આવ ે તો ફ}ટગ ફઈKયોર (થાક 

નાશ?!) પ}રણમ.ે 

      �વનમા ંપણ આમ જ બન ેછે ને? આપણી સહનશ��ત હોય, �યા ં
ધુી આપણ ેતનાવો �રવી શકDએ છDએ. 

�વનમા ંસમયના અ.કૂ અ.કૂ sતર આમ દરકના �વનમા ંબનPુ ંજ હોય છે. કદાચ એ fુદરતી િનયમ હશે; 

%થી આપણી �વનશ��ત આવા તનાવો �રવવા કાબેલ રહ. 

     પણ ઘણીય કમનસીબ �ય��તઓના �વનમા ં.Fુકલીઓની ફોજોની ફોજો સતત ખડકાતી જ રહ છે. એક પતી 

ના હોય, �યા ં બી� બારણા ં ખખડાવતી હાજર જ થઈ �ય છે. કદાચ મોટા ભાગની માનવ�ત આવી 

પ}ર#થીિતમા ંજ સતત �વતી હોય છે. અને એ થાકથી માણસ પડD ભાગંે છે; �વન �વવાની આશા  મરણતોલ 

થઈ �ય છે. 

    આિુનક સ#ંfૃિતના તણાવો આ �}2યાને જલદ બનાવતા રહ છે. �વનમાથંી સતત વધાર ને વધાર �ાBત 

કરવાની, સ.§ૃ થવાની, કDિત �માન થવાની, મોભાદાર થવાની, મહાન બનવાની, આમ આદમી કરતા ં.øુી «ચા 

રહવાની અપેhાઓ, તમáાઓ અવનવા તણાવો સ²તા ંજ રહ છે. 

    અને �વનનો દોર ઓKયા વાયર હOગરની કની �ટૂD �ય છે. પણ…  �વન �વવાની કળા આવડD �ય તો? 
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અવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીયઅવણ�નીય 

આનદંઆનદંઆનદંઆનદં, છતાંછતાંછતાંછતા ંકવોકવોકવોકવો 

અન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�તઅન3ભ�ય�ત? 

 આઆઆઆ ઘરનેઘરનેઘરનેઘરને  ખાલીખાલીખાલીખાલી કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે – તનાવતનાવતનાવતનાવ ર}હતર}હતર}હતર}હત �વન�વન�વન�વન બનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાની વાતવાતવાતવાત .  

પાણીનો રલોપાણીનો રલોપાણીનો રલોપાણીનો રલો    

        મારા દDકરા સાથે vુ ંઅમારD કોલોનીમા ંચાલવા નીકÖયો. મારD તાકાત હવે ઓછD થઈ ગઈ છે; એટલે થોSુકં 

ચાલીન ેમ ̈એને આગળ વધવા કãુ.ં તેણે કãુ,ં ”અહl �ા ંબેસવા કzુયં છે? આગળ કોઈક પાળD મળD રહશે.” પણ 

આગળ વધવા મારD પાસે હામ ક જોમ ન હતા.ં vુ ંતો ર#તાની ધાર પરની ક8}2ટની પાળD( curb) પર બેસી ગયો. 

        થોડDક વાર આમ બેઠો હોઈશ; �યા ંએ આવી પહ8Uયો. મારો દDકરો નહl – પાણીનો રલો! 

       !ણ ચાર ઘર આગળ કોઈએ પાણીનો નળ ખોKયો હશે; તેનો રલો ધીમ ેધીમે કરતા ંમારD ન�ક આવી 

પહ8Uયો હતો. સાથે નાના ંતણખલા ંપણ ખ¨ચાઈ આવતા ં હતા.ં મને અિત2મીને રલાભાઈ તો આગળ ધBયા. 

આગળ ઢાળ ઓછો થઈ, થોડDક સપાટ જમીન આવતી હતી. �યા ંઆ મહાશય તો જ પથરાઈ ગયા. એમણ ે

નાનકડા ંખાબો3ચયા1ુ ં |પ ધારણ કdુ³.  થોડાક સમય માટ એમની આગળની ગિત રોકાણી, ન રોકાણી અને 

એમની આગળની યા!ા પાછD ચા� ુથઈ ગઈ. છેક છøા ઘર 
ધુી પહ8ચી ગયા. 

     મારD ન�ક, રલાથી થોડક છેટ, થોડાકં તણખલા ંમ8 વકાસીને #થીર ઊભા ંહતા.ં મને એમની ઉપર દયા આવી. 

મ¨ હડસેલો મારDને એમને પણ રલા ભેગા ંકરD દDધા.ં અને એમની યા!ા પણ ચા� ુથઈ ગઈ. 

      vુ ંએ જYયાએથી થોડDક વારમા ંિવદાય થઈશ. ઓKયો નળ, એનો ચા� ુકરનારો આવીન ેબધં કરD જશે. રલો 

#થીર બની જશે; 
કુાઈ જશે અને ફરD પાછD આ પાળD આ નાનકડD, hણ�વી નદDના આગમનન ેયાદ કરD 

વલવલતી રહશે. 

       ફરD નળ ચા� ુથશ ેઅથવા વરસાદ પડશે અને ફરD આખી �}2યા1ુ ંNનુરાવત�ન. 

અને લો! અવલોકન વેળા આવી Nગૂી. 
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      નળ ચા� ુથાય ક, વરસાદ પડ તો જ રલા1ુ ંઅ�#ત�વ છે. તણખલા1ુ ંરલા સાથે રલા�ુ ંતો જ સભંિવત છે. 

રલાની અને તણખલાનંી ગિત એ વગર શ� નથી. એમણ ેતો નળમાથંી વહતા પાણીના �વાહ અને ઢાળના 

આધાર જ આકાર અને ગિત ધારણ કરવાના ંછે. કોઈ હડસેલો માર તો પણ.  અને એ ñોત બધં થઈ �ય તો? 

બધો ખેલ ખતમ. સમયના તાપમા ંબુ ં
કૂાઈને ભઠં. �વાહ પસાર થઈ ગયાના વલવલાટની જ �ૂની, Nરુાણી 

યાદ. 

એએએએ જજજજ તોતોતોતો એમનીએમનીએમનીએમની િનયિતિનયિતિનયિતિનયિત છેછેછેછે. 

    તમારD, મારD, આપણી સૌની િનયિત આવા જ કોઈક પ}રબળો પર આધાર રાખતી નથી? એ પ}રબળોનો શ| 

કરનાર આપણા અ�#ત�વનો જનક ક માતા છે. અને એ જ એનો sત આણ ેછે – નહl વાLુ? 

શેરડDનો સાઠંોશેરડDનો સાઠંોશેરડDનો સાઠંોશેરડDનો સાઠંો    

     હમણા ંબ�રમાથંી શેરડDનો સાઠંો લા�યા છDએ. એ ખવાશે �યાર ખવાશ;ે પણ ઓKયો 3ચwપાOઝી યાદ આવી 

ગયો.  �મા ંજતા ં�યાર 3ચwપાOઝીના પાજંરામા ંએને શેરડDના સાઠંાની 3લéજત માણતો જોવો એ Kહાવો હતો. છેક 

વાનર અવ#થામાથંી શેરડDનો સાઠંો  િ�ય ર£ો છે. અને અમને પણ.  

      એને શેરડD તરDક .ળૂ |પમા,ં દાતં વડ ચીરD ચીરDને ¾#ૂયો છે. હાથે ચલાવાતા સચંામા ંક ઇલે��]ક મૉટર વડ 

કાઢલો એનો રસ પણ બરફ સાથે મા¢યો છે. શીરા %વા લસલસતા ગોળ %વો પણ એને જોયો છે; અને ગોળના 
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#વ|પે પણ ખાધો છે. ગોળ અને ખાડંની અધવચની ખાડંસરDના |પે , ખાડંના |પે, ક એના અિત z§ુ  સાકર |પ ે

પણ એની મીઠાશ માણી છે. અને ખાડંના પણ કટકટલા ં|પ? મોરસ %વો પાવડર, પતા
ુ,ં સાકરનો હારડો, અન ે

િવલાયતી ચાના પયા�ય તરDક |પકડો નાનકડો ઘન �કૂડો. અને b%ુDના બાલ? 

     અને ઓKયો �ડા વાસંની ઉપર ચ8ટાડલો, મન લોભાવતો, �ડો, રંગબેરંગી નાગ? ર#તા પર એને વેચનારો 

વાસંની સળD  પર  એના �ત�તના આકાર હાથે બનાવી એક બે પૈસામા ંવેચતો જોયો છે. પણ એને ખાવાની 

અમારD પર મનાઈ હતી. એની બનાવેલી સાયકલ  હાથમા ંપકડD, ખાતા ંપહલા ંજોયા જ કરવી ; એ ઝખંના કદD 

ન સતંોષાઈ. એ જ |પમા ંિનશાળની પાછળ આવેલા ગોળDના કારખાનામા ંકારDગરોને એના �ડા, પાડા કણેકને 

મસળતો પણ જોયો છે. 

     .ળૂ તો શેરડD જ . પણ એના ં�ત�તના ં|પ. અને શેરડDમાથંી બનેલ હોય, ક બીટ ક બી� કોઈ ફળમાથંી 

બનેલ હોય ક મધમાખીએ Àલોન ે¾સૂી ¾સૂીન ેબનાવેલ મધ હોય. 

કોઈ પણ |પ ન હોય? મીઠાશ તો એની એ જ. �વનન ેસભર કરD દતો, પાયાનો gણુ. 

--------------------- 

      ક પછD સરસ મ�નો િમ! હોય ક, મનન ેગમતી કોઈ �ય��તનો સહવાસ હોય, ક 3ચ�ન ેજકડD લ ેતેવી 

વાતા�ના ક ગીતના �વાહમા ંતણાતા હોઈએ/ ઢોલીના તાલે નત�નમા ં�મતા હોઈએ. અથવા મનગમતા હોબીમા ં

Sબૂી ગયા હોઈએ. 

એએએએ પણપણપણપણ શેરડDનોશેરડDનોશેરડDનોશેરડDનો સાઠંોસાઠંોસાઠંોસાઠંો! 

 અને આ મનભાવન કિવતા યાદ આવી ગઈ- 

નત�નમાંનત�નમાંનત�નમાંનત�નમા ં����મવાનામવાનામવાનામવાના કોડકોડકોડકોડ હોહોહોહો }દલે}દલે}દલે}દલે 

તાલતાલતાલતાલ આપનારોઆપનારોઆપનારોઆપનારો ઢોલીઢોલીઢોલીઢોલી જોજોજોજો મળેમળેમળેમળે.  

                -  એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંનાનાનાના બનેબનેબનેબન?ે એ�ુયંેએ�ુયંેએ�ુયંેએ�ુયંે બનેબનેબનેબન.ે  
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બદામબદામબદામબદામ    

    #ટોરમાથંી બદામ1ુ ંપેકટ લા�યા છDએ. આ દસ વષ�મા ંઆવા ંતો ઘણા ંપેકટ આવી ગયા ંઅને ખવાઈ પણ 

ગયા.ં અવલોકન એ છે ક, આમાનંી હ�રો બદામોમાથંી એક પણ કડવી નીકળD નથી. 

    કારણ ?      આ… 

 

      દરક બદામ પર એક ના1ુ,ં સફદ ટપfંુ અવFય હોય છે. એ ટપfંુ દશા�વ ે છે ક, એ જYયાએથી ઝીણી કરચ 

ચBપા વડ કાપીને કોઈએ ચાખી જોઈ છે; અને કડવી લાગી હોય તો, એ બદામ પડDકામા ં.કૂવામાથંી બાકાત 

કરાઈ છે. દશમા ંહતા �યાર  ૂધપાકમા,ં ક મગસમા ંનાખંતા પહલા ં�ત ેદરક બદામ ચાખવી પડતી હતી. 

gણુવ�ાનીgણુવ�ાનીgણુવ�ાનીgણુવ�ાની ચકાસણીચકાસણીચકાસણીચકાસણી 
( Quality Assurance)   

     ખાસ તકદારD રખાઈ છે ક, ઘરાકને એક પણ બદામ કડવી ના મળે.  આપણ ેબ�રમાથંી અનેક ચીજો લાવીએ 

છDએ; અનેક સેવાઓ મેળવવી છDએ. એ માટ  રકમ ¾કૂવીએ છDએ. પણ આપણન ેકદD એ િવચાર આવતો નથી 

ક, કટકટલા લોકોની મહનત અને આવી કાળ� એ માલ તૈયાર કરવા લેવાઈ છે. આપણા ં�વનન ે
િુવધાથી 

સભર બનાવવા માટ સમાજ1ુ ંકટ�ુ ંબુ ં�દાન હોય છે? 

      આપણ ેસમાજના એ �દાનને હરક ઉપયોગ ેયાદ કરતા રહDએ. આપણ ેફાળે % કામ આ�dુ ંહોય; તે Nણૂ� 

િન~ઠાથી, સવ[�મ રDતે પાર પાડDએ. 
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કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને કડવીકડવીકડવીકડવી બદામબદામબદામબદામ ખાવીખાવીખાવીખાવી નનનન પડપડપડપડ. 

    અને બી� રDતે જોઈએ તો એ ચાખનારો  'નીલકંઠનીલકંઠનીલકંઠનીલકંઠ'  જ કહવાય ને? િવષ1ુ ંવમન કરનાર ભોળા શ¦ં ુ%વો! 

વોલ માટ�  
પુર સેOટરવોલ માટ�  
પુર સેOટરવોલ માટ�  
પુર સેOટરવોલ માટ�  
પુર સેOટર    

      મેOસ}ફKડના એક મા! હાઈવે – d.ુએસ.૨૮૭ - પર આવેલા,  વોલ માટ�  
પુર સેOટરના વેચાણ કાઉOટરોની 

હારમાળાની સામે આવેલા એક બાકંડા ઉપર vુ ંબેઠો o.ં ¡યોિત એના માનીતા શોિપ�ગમા ં#ટોરની sદર �ય#ત છે. 

મને ખબર છે ક, કમ સે કમ અડધો કલાક તો થવાનો જ! આવા સજંોગમા ંસમય પસાર કરવાના રામબાણ ઈલાજ 

%વી વાચંવાની ચોપડD આ% મારો સાથ આપવા હાજર નથી. vુ ંસામે ચાલી રહલી ચહલ પહલ1ુ ં િનરDhણ 

કરતો, અ3લBત ભાવે બેઠો o.ં 

 

   #ટોરના ઘરાકો દાખલ થાય છે; શોિપ�ગ પતાવી, કાટ�મા ંમાલ સામાન ભરD, કાઉOટર પર દામ ¾કૂવી, િવદાય લ ે

છે. કોઈ ઝડપી ચાલ ેચાલતા dવુાન છે; તો કોઈ ડgમુg ુપગલ ેઢસડાતા ઘરડા ખ¹ખ. કોઈની સાથે  ઊછળતા ને 

fદૂતા, તરવ}રયા તોખાર %વા બાળકો છે; તો કોઈ િ�યજનના હાથમા ંહાથ રાખી, ‘આશા ભયા� તે અમે આિવયા’ 

છે! કોઈક મ}હલાઓ પાતળD પરમાર %વી, �ણ ે1�ૃય કરતી હોય, તેમ હાલતી રહ છે; તો કો’ક સાવ ®જ�થ}રયા 

વાળવાળD અને sગ ેsગ ચરબીના થરના થરથી લચકાતી પરાણે ઘસડાતી ચાલે મદં ગિતએ ડોલતા હાથીની 

%મ પસાર થઈ રહD છે. કોઈક અપગંો માટની, બેટરDથી ચાલતી ]ોલી વાળD કાટ�મા ંસવાર છે. 

     કોઈક �ય��ત ગોરD છે; તો કોઈક કાળD, કોઈક ઘ�વણÏ છે અને  કોઈક �ણ ેકબરમાથંી ઊઠDને આવેલી હોય 

તેવી સફદ Nણૂી %વી છે. કોઈક દખીતી રDતે ચીની ક િવયેટનામી ક કો}રયન લાગ ે છે. અને લો! આ મ}હલા 
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પ�ંબી jસમા ંભારતીય ક પા}ક#તાની હોવાની ચાડD ખાય છે. કોઈક રડDખડD મ}હલા ઈરાની }હ�બ ધારણ 

કરલી છે. મોટા ભાગના પાટ�નૂધારD છે. કોઈક મે��સકન હટ માથે ચઢાવી મગ|ર ચાલે ચાલ ેછે તો કોઈક કાળD 

મ}હલાએ દખીતી રDતે આ}nકન ગાઉન પહરલો છે. કોઈક �ુવાનડD સાવ નાનકડD ચÆDમા ંsગ�દશ�ન  કરતી 

લટક મટક હાલી રહD છે. કોઈક «ચા તાડ %�ુ ંછે, કોઈક મiયમ તો કોઈક સાવ બટfંુ. કોક જણ1ુ ંમા¿ુ ંચકચકાટ 

છે; તો કોઈક લાબંા વાળથી ભરચક છે. કોક ±�લન શેવ છે તો કોક ભારખમ દાઢDવાળો ચહરો ડારD ર£ો છે. અને 

લો! આ મારD ઉwમરના લાગતા કાકાની . ૂછંોના ંથો3ભયા ંમરદાનગીનો અહસાસ કરાવે છે. 

      એમની વાતોના રડÒા ખડÒા શ`દો કાને પડતા �ય છે. s^ે�, #પેિનશ શ`દો તરત ઓળખાઈ �ય છે; તો 

કો’કની સાવ અ�ણી ભાષાનો ગડબડાટ હવા સાથે વહતો રહ છે. કોઈકના અવાજમા ંગભંીરતા છે; તો કોઈકના 

અવાજમા ં3ચ�તા ક ચચંળતા પરખાઈ આવ ેછે. કોઈક એકલ દોકલ શોપર સાવ મૌન પણ છે. 

      કાટ�મા ંભરલ સામાન પણ �ત�તનો અને ભાત ભાતનો છે. મોટા ભાગે રસોઈની સામ^ી, પીણા,ં પાણીની 

બોટલો, કપડા,ં કOડD, fુકD, રમકડા ંિવ. છે. કોઈક ટDવી ક કોwdટુર ખરDદ�ુ ંછે. કોઈક વળD }કશોર N!ુ ક N!ુી માટ 

સાઈકલ લીધેલી જણાય છે. સાથે fદૂતા બાળકોનો આ ખરDદલી ચીજો વાપરવાનો ઉOમાદ છાનો નથી રહતો. 

અને ઓલી નીલી xખો વાળD, પરાણે �હાલી લાગ ેતેવી બાળકD, બબલગમ ચાવતી નટખટ અને fુPહૂલભરD 

નજરથી મને મી) ં#માઈલ આપ ેછે. 

     કાઉOટર સભંાળતા ંકારfૂનો અને તેમના 
પુરવાઈઝરો પણ �ૂદા ં �ૂદા ં�ય��ત�વન ે િનખાર આપ ે છે. કોઈક 

હમણા ંજ આ�યા ંછે; તો કોઈક િશ�ટ પ�યે ઘરે જવા આPરૂ છે. એમના મ8 પર આખો }દવસ ઊભા રહવાનો થાક 

છાનો નથી રહતો. કોઈક ¾લુbલુી યૌવના ટાપટDપ કરDને આવેલી છે; તો કોઈક આધેડ બાઈના .ખુારિવ�દ પર 

સસંારની 3ચ�તાઓનો ઓથાર તરત વતા�ઈ આવ ેછે. 
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     બાકંડા પર બેઠા બેઠા મને આ િવિવધતાનો શ¦ંમુેળો સરસ મ�ની, ટાઈમ પાસની અવલોકન ��િૃ� આપી 

ર£ો છે! આમા ંકશીયે સમાનતા જ નથી. �ત�તના ંઅને ભાત ભાતના ં�ય��ત�વો, ચીજ વ#Pઓુ, હાવભાવો 

અને ઘHુ ંબુ.ં 

   એક જ વાત સામાOય છે – 

આખાયેઆખાયેઆખાયેઆખાય ેમાહોલમાંમાહોલમાંમાહોલમાંમાહોલમા ં 

�વાPું�વાP ું�વાP ું�વાP ુ ં�વન�વન�વન�વન 

¥દયના¥દયના¥દયના¥દયના ધડકારાનીધડકારાનીધડકારાનીધડકારાની %મ%મ%મ%મ 

ધડકDધડકDધડકDધડકD, ¸સી¸સી¸સી¸સી રãુંરãુંરãુંરãુ ંછેછેછેછે. 

ખાલી ર#તોખાલી ર#તોખાલી ર#તોખાલી ર#તો    

         હાઈવે પર કાર ચલાવતા,ં બધી લેનની બહાર, બá ેબા�ુએ પીળા પાટા દખાયા કર. એને ઓળંગી, એની 

પારની લેન ઉપર કાર ન ચલાવી શકાય. અહl એ લેનન ે'શોKડર'  કહ છે. 

      કોક વાર જ એની ઉપર કાર લઈ જવાનો અવસર થયો છે. અને એ વખત ેએની ખરબચડD સપાટD કાર 

ચલાવવા ઘણી ક~ટ દાયક હોય છે- તેની ખબર પડD હતી. એ શોKડર પર કાર ચલા�યા િવના પણ, એની સપાટD 

ખરબચડD છે; તે દખાઈ આવે છે. એને ખાસ એવી બનાવી છે; %થી કોઈ પણ �ય��ત આપિ� વગર એની ઉપર 

વાહન ન ચલાવ.ે 

આમ કમ? 

       દખીP ુ ંકારણ ક, શોKડર �હર જનતાના મા! આક�#મક ઉપયોગ માટ અને ઈમ²Oસી વાહનોના ઉપયોગ 

માટ બનાવેલો હોય છે. એ હwમેશ ખાલી રહવો જોઈએ; %થી ર#તા પર થતી .Fુકલીઓ 
લુઝાવનારાન ેકોઈ 

અવરોધ ન નડ. એને ખરબચડો બના�યો છે; %થી એની િવિશ�~ઠતતા તરત ખબર પડD �ય. કોઈને એની પર 

વાહન ચલાવવા1ુ ંન ગમે. 

--------------------------- 
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      .Fુકલીઓ ઊભી કરવી બv ુસહલી હોય છે; એને 
લુઝાવવાનાઓના ર#તા હwમેશ ખરબચડા જ હોય છે; 

ખાલી હોય છે. 

એએએએ ર#તાર#તાર#તાર#તા પરપરપરપર કોઈકોઈકોઈકોઈ જPુંજP ુંજP ુંજP ુ ંનથીનથીનથીનથી. 

એએએએ ર#તોર#તોર#તોર#તો    - ખાધંખાધંખાધંખાધં દનારોદનારોદનારોદનારો એએએએ શોKડરશોKડરશોKડરશોKડર- 

હwમેશહwમેશહwમેશહwમેશ ખાલીખાલીખાલીખાલી જજજજ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે.  

લાબંો ર#તોલાબંો ર#તોલાબંો ર#તોલાબંો ર#તો    

       માર ઘણી વખત અમારા ઘરના }કશોરોને કોઈને કોઈ કાય�*મ માટ, અમાર ઘરેથી સાત માઈલ  ૂર આવેલા 

ચચ�મા ં.કૂવા / લેવા જ�ુ ંપડ છે. પહલા ંએ માટ vુ ંએક ર#તો લેતો હતો; %ની ઉપર બાર %ટલા ]ા}ફક િસYનલ 

આવેલા છે. 

      થોડાક વખતથી એક હાઈવેવાળો ર#તો લ� o.ં એ આઠ માઈલ લાબંો છે. મારા }દકરા સાથે આક�#મક આ 

બાબત ચચા� થઈ �યાર તેણ ેકãુ ંક, “એ તો લાબંો ર#તો છે.”  અને આ અદકપાસંળD �વને મન થdુ ં– બá ેર#તા 

કટલા લાબંા છે; અને તેની ઉપર જતા ંકટલો સમય થાય છે.   આ રહD સરખામણી – 

  પહલોપહલોપહલોપહલો ર#તોર#તોર#તોર#તો બીજોબીજોબીજોબીજો ર#તોર#તોર#તોર#તો 

લબંાઈ ૭ માઈલ ૮ માઈલ 

સમય ૧૦ િમનીટ ૯ િમનીટ 

      લો! સા3બત થઈ ગdુ ં– હાઈવે વાળો ર#તો સમય અને ગેસ બá ેબચાવ ેછે- ભલ ેતે લાબંો છે. 

……. 

       �વનમા ંપણ ઘણી વાર આમ બનPુ ંહોય જ છે ને? સરળ અને સીધો લાગતો િવકKપ કદાચ 1કુશાનકારક 

હોય; એમ પણ બને. 
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#ટDમ સોનામા ંવાKવ#ટDમ સોનામા ંવાKવ#ટDમ સોનામા ંવાKવ#ટDમ સોનામા ંવાKવ    

#ટDમ સોનામા ંનવરા બેઠા, તાપતા ંઘણા ંઅવલોકનો કયા³ હતા.ં....  હવે ફરD એક વાર �યા ંઅવલોકન ! 

     અમે #ટDમ શ| થવાની રાહ જોઈન ેબેઠા હતા. વાKવ ÄKુયો અને #ટDમ આવવી ચા� ુથઈ ગઈ. એકાદ િમનીટ 

એ �વાહ ચા� ુર£ો અને પછD વાKવ બધં થવાનો કàાક કરતો અવાજ થયો; અને #ટDમ આવતી બધં થઈ ગઈ. 

¡યાર વાKવ Äલૂતો હતો; �યાર એનો કશો અવાજ થયો ન હતો; ખાલી #ટDમનો ભખભખતો અવાજ જ શ| થયો 

હતો. 

     આમ કમ? 

     કારણ સાવ સા ંુ છે. વાKવ એની સીટ ઉપરથી «ચો થાય �યાર એ સીટથી �ટો પડ છે. એમા ંકોઈ �િત}2યા બ ે

વUચ ેથતી નથી. પણ બધં થતી વખતે મજbતૂ �#�Oગના બળના �તાપે તે સીટ સાથે જોરથી અથડાય છે. 

એટલી બધી તાકાતવાળD એ �#�Oગ હોય છે ક, વાKવ અને સીટની વUચેથી દબાણવાળD #ટDમ સહજ પણ બહાર 

નીકળD ન શક. 

     આ�ુ ંજ કોwdટુરમાથંી ડટા સઘંરવા માટના ( બેક અપ માટના) �લેશ jાઈવમા ંબન ેછે ન?ે એને કોwdટુરના 

પોટ�મા ંકોઈ પણ �તની િવિધ િવના નાખંી શકાય. પણ કાઢતી વખતે? ખાસ િવિધ ન કરDએ તો �લેશ jાઈવમા ં

1કુશાન થઈ શક; કારણક, એને કોwdટુર સાથે જોડતા ટિમ �નલ બv ુજ નાના અને ના�ૂક હોય છે; અને એમાનંા બ ે

એને પાવર સBલાય આપવા માટ હોય છે. જો એ બ ેટિમ �નલ ઉપર પાવર ચા� ુહોય તો, નાનકડો �લેશ થાય અને 

એની અવળD અસર jાઈવ ઉપર પડ. 

… 

       કશીક નવી ઘટના આપણા �વનમા ંએની મેતે, આપોઆપ આવી પડતી હોય છે. કશાય આગોતરા અણસાર 

વગર. પણ ¡યાર કzુકં આપણા �વનમાથંી િવદાય લે છે �યાર? એની યાદો મરણ 
ધુી અકબધં તા� સચવાઈ 

રહ છે ન?ે 

       નવી �ીત, નવો સબંધં શી રDતે શ| થયો; તે મોટ ભાગે આપણન ેયાદ નથી રહP ુ.ં પણ નદંવાયેલા સબંધંો, 

PટૂD ગયેલી �ીત, કોઈક #વજનની ચીર િવદાય – એ બધા ંકારમા ઘા sતર પર કોતરD �ય છે ને? 
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ઓKયાઓKયાઓKયાઓKયા વાKવવાKવવાKવવાKવ બધંબધંબધંબધં થયાનાથયાનાથયાનાથયાના 

કàાકકàાકકàાકકàાક, કક�શકક�શકક�શકક�શ, બે
રૂDલાબે
રૂDલાબે
રૂDલાબે
રૂDલા અવાજઅવાજઅવાજઅવાજ %વા%વા%વા%વા. 

------------ 

વાKવનોવાKવનોવાKવનોવાKવનો ખટાકોખટાકોખટાકોખટાકો તોતોતોતો એકએકએકએક સેકOડસેકOડસેકOડસેકOડ 
---------- 

પણપણપણપણ આઆઆઆ ઘાનાઘાનાઘાનાઘાના પડઘાપડઘાપડઘાપડઘા તોતોતોતો 

વાYયાવાYયાવાYયાવાYયા જજજજ કરકરકરકર... 

વાYયાવાYયાવાYયાવાYયા જજજજ કરકરકરકર... 

વાYયાવાYયાવાYયાવાYયા જજજજ કરકરકરકર...  

વાKવવાKવવાKવવાKવ બગડબગડબગડબગડ તોતોતોતો બીજોબીજોબીજોબીજો લવાયલવાયલવાયલવાય; ; ; ; પણપણપણપણ ….. 

નદંવાયેલાંનદંવાયેલાંનદંવાયેલાંનદંવાયેલા ંહહહહ �� ��યા1ં ુંયા1ં ુ ંયા1ં ુ ંયા1ં ુ ંzુંzુંzુ ંzુ?ં  

અગરબ�ીઅગરબ�ીઅગરબ�ીઅગરબ�ી    

     ભગવાનના ફોટા આગળ રોજ અગરબ�ી .કૂાય છે. બળેલી અગરબ�ીની રાખ નીચે પડ છે. પણ તે }દવસે 

એક અ�યબ  ૃ~ય દખાdુ.ં અગરબ�ીની રાખ તો થઈ હતી; પણ તે ¦કૂો નહોતી થઈ ગઈ. એ1ુ ંસળD %�ુ ં|પ 

કાયમ રãુ ંહPુ.ં અલબ� તે �કલી હતી; પણ હતી અકબધં. 
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      આ�ુ ંકોક જ વાર બન ેછે. મોટ ભાગ ેતો રાખનો ઢગલો જ નીચે પડલો હોય. અગરબ�ી બળે છે; અને એ1ુ ં

અÐડ પHુ ંન~ટ થાય છે; કોક જ વાર એ અÐડતા કાયમ રહ છે. 

------ 

      પણ આપણા અહનંો #વભાવ આનાથી િવપરDત હોય છે. ગમ ેતેટલા સમયના ફટકા પડ; એ એવો ને એવો 

ભો}ર�ગ નાગ %વો, Xફંાડા મારતો ખડો ને ખડો થઈ જતો હોય છે - અમારD આ અગરબ�ીની રાખની %મ. 

બળેબળેબળેબળે પણપણપણપણ વળવળવળવળ નનનન છોડછોડછોડછોડ - કાથીકાથીકાથીકાથી અનેઅનેઅનેઅને અહંઅહંઅહંઅહ ં! 

 

ચાની સામ^ીચાની સામ^ીચાની સામ^ીચાની સામ^ી    

સવાર ચા બનાવતા ં… 
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અનેઅનેઅનેઅને તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર થયોથયોથયોથયો …… 

ÄશુbદૂારÄશુbદૂારÄશુbદૂારÄશુbદૂાર ચાથીચાથીચાથીચાથી ભરલોભરલોભરલોભરલો BયાલોBયાલોBયાલોBયાલો. 

    

�વનના�વનના�વનના�વનના BયાલાનેBયાલાનેBયાલાનેBયાલાન ે  ÄશુbદૂારÄશુbદૂારÄશુbદૂારÄશુbદૂાર બનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાની સામ^ીસામ^ીસામ^ીસામ^ી શીશીશીશી? 
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અજબ જવાબના ગજબ સવાલઅજબ જવાબના ગજબ સવાલઅજબ જવાબના ગજબ સવાલઅજબ જવાબના ગજબ સવાલ    

કમ કાઈંક ¦લૂ થતી લાગ ેછે ને? 

ના જરાક પણ ¦લૂ નથી થતી! 

      ‘અજબ સવાલના ગજબ જવાબ’ તો હા#ય દરબારD બાબત છે. આ તો ગ©
રૂD #વૈર િવહાર છે; અથવા 

�ામા3ણકતાથી કvુ ંતો, ‘િવચાર વાd’ુ છે ! 

      આપણ ેઅજબ ક સહલા ક બv ુકઠણ સવાલના બ ેચાર જવાબ કદાચ ગોતી શકDએ; પણ તેનો સાચો અને 

બરાબર બધં બેસતો જવાબ તો એક જ હોય- બv ુબv ુતો બે ક !ણ હોય. ઘણી વાર એમ પણ બનPુ ંહોય છે ક, 

ઘણી બધી સમ#યાઓનો એક જ ‘રામબાણ’ ઈલાજ હોય છે! 

દા.ત. �વનની બધી સમ#યાઓનો કાયમી અને એક મા! ઉકલ ‘મોત’ છે! 

     પણ કોઈક વા� િવશે આપણન ેએમ કહવામા ંઆવ ેક, ‘એના પરથી તમે સવાલ બનાવો.’ -  તો? 

દાત. એક સા ંુ, બે જ શ`દ1ુ ંવા� – 

ચકલીચકલીચકલીચકલી ઊડDઊડDઊડDઊડD. 

    લો! આ સવાલો ટBપ કરતાકંને બનાવી દDધા – 

1. ચકલી �ા ંઊડ છે? 

2. એ કયા �દશમા ંઊડતી હતી? 

3. ચકલી �ાર ઊડD? 

4. ચકલી શા માટ ઊડતી હતી? 

5. તે �ા ંજઈ રહD હતી? 

6. ચકલીનો રંગ કવો હતો? 

7. ચકલી એકલી કમ હતી? 
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8. ચકલીનો ચકલો zુ ંકરતો હતો? 

9. ચકલીનો માળો �ા ંહતો? 

10. ચકલી માળામાથંી આવી હતી, ક માળા તરફ જઈ રહD હતી? 

11. એનો s^ે�મા ંઅથ� શો? 

12. એનો }હOદDમા ંઅથ� શો? 

    અને તમન ેમન થાય તો બી� ઘણા સવાલો શોધી શકશો! 

    સવાલોસવાલોસવાલોસવાલો, સમ#યાઓસમ#યાઓસમ#યાઓસમ#યાઓ, �મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ. માOયતાઓમાOયતાઓમાOયતાઓમાOયતાઓ, ઊભાંઊભાંઊભાંઊભા ં  કરવાંકરવાંકરવાંકરવા ં  -  એએએએ બvુબvુબvુબv ુસરળસરળસરળસરળ  વાતવાતવાતવાત છેછેછેછે. એનોએનોએનોએનો ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર, એનોએનોએનોએનો 

ઉકલઉકલઉકલઉકલ, એ1ુંએ1ુંએ1ુંએ1ુ ંિનરાકિનરાકિનરાકિનરાકરણરણરણરણ, એ1ુંએ1ુંએ1ુંએ1ુ ંિનવારણિનવારણિનવારણિનવારણ … આઆઆઆ બધાજંબધાજંબધાજંબધાજં N|ુષાથ�N|ુષાથ�N|ુષાથ�N|ુષાથ� માગંીમાગંીમાગંીમાગંી લેતાંલેતાંલેતાંલેતા ંહોયહોયહોયહોય છેછેછેછે! 

સાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાbુસાb ુપર સાb,ુ , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----    ૫૫૫૫    

ફરD એક વાર સાb ુપર સાb!ુ પાચંમી વખત-    ૃFય એ જ પણ નવો િવચાર.. 

 

          બાથ|મમા ંજતા ંસાb ુપર નજર ગઈ. ગયા z2ુવાર જ નવો કાઢßો હતો. �ૂનો કોણ �ણ ે�ા ંહતો! પણ 

ગઈકાલ ેએ �ૂનો સાb ુહાજર થઈ ગયેલો દખાયો- નવા પર સવારD કરDને જ તો! 

         બે જણ થોડા }દવસ અલગ અલગ ર£ા હતા. નવાની ઉપર �ૂનો .કૂDએ તો અળગો જ રહ. પણ આ% બે 

એક|પ થઈ ગયા હતા – અલગા કરવા હોય તો પણ ન થાય. 
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      ચપ}ટક ક ચમ3ચક  પાણીનો �તાપ. થોSુ ંઅમ¿ુ ંજ પાણી – પણ બáેની સપાટDઓને �#નYધ કરD નાખં.ે અન ે

એ �#નYધ સપાટD 
કૂાતા ં
કૂાતા ંસાbનુો ચીકણો રસ બáનેે એટલો તો વળગ;ે ક બેય સાb ુએક|પ થઈ �ય. 

        પાણી એટલે �વન. કોઇ સ�વ એના િવના �િવત ન રહD શક. પણ અહl તો િનજÏવ સાbમુાયં એણે કમાલ 

કરD હતી. �ટા રહલા બ ેસાbનુે ભેગા કરD દDધા હતા. 

      પાણીના કટકટલા gણુ? �વનન ે�ગટાવે, પોષ,ે વધ�ન કર; અને િનજÏવને પણ જોડ. 

------ 

      એ�ુ ંજ સéજન1ુ ંપણ હોય છે ને? મૈ!ીભાવ જગાવે.  સદભાવનાન ે �યાપક કર. �ટા પડD ગયેલા વUચ ે

મનમેળ કરાવે. મગંળભાબનાન ેઉíDિપત કર - �ત ે
કૂાઈને પણ. 

भवतुभवतुभवतुभवतु सQबसQबसQबसQब मंगलंमंगलंमंगलंमंगलं ।।।। 

]ા}ફક િસYનલ]ા}ફક િસYનલ]ા}ફક િસYનલ]ા}ફક િસYનલ    

       ]ા}ફક િસYનલના !ણ રંગ- લાલ, પીળો અને લીલો. લાલ રંગ થોભવા માટ; લીલો ચાલતા થવા માટ; અન ે

પીળો ચાલતા હો, તો ધીમા પડવા માટ. 
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            લાલ અને લીલો તો સમ� શકાય. જ�ુ ંક ન જ�ુ ં- બ ે િવકKપ. પણ પીળો પણ રા¹યો છે - ખાસ અલગ 

જ|}રયાત માટ. 

      % ર#તા પર Nરૂપાટ ધસી ર£ા છે- તેમને ખાસ, આગોતરD ચેતવણી માટ- હવે થોડાક જ વખતમા ં  તેમનો 

ર#તો બધં થવાનો છે – ડાબી/જમણી બા�ુના ર#તા વાહન �યવહાર માટ હવે Äલૂવાના છે. માટ તે લેwપ થોડક 

 ૂરથી જ ધીમા પડવા 
ચૂના આપ ેછે. જો 2ોિસ�ગની સાવ ન�ક હો તો, બનતી �વરાથી એને ઓળંગી જવાનો છે- 

એમ પણ તે સમ�વી દ છે. 

        ર#તાઓ ભેગા થતા હોય; ડાબે ક જમણ ેવળવાના ક સીધા જ ચા� ુ રહવાના અથવા NરૂNરૂD પીછેહઠ 

કરવાના િવકKપો ¡યા ં સ��તા હોય છે; તેવા િ!ભેટા ક ચP~ુભેટા આગળ આવી ચેતવણીની જ|ર પડતી હોય છે. 

આવી જYયાઓએ તમે એકલા ક તમારા સહ�વાસીઓ િસવાય , બી� }દશાના �વાસીઓ પણ હોય છે. �યા ંજ 

અથડાઈ પડવાની શ�તાઓ સૌથી વધાર હોય છે- અથડામણો ઊભી થવાની ઘટનાઓ  �યા ંજ વધાર સ��તી 

હોય છે. 

….. 

      આ વાત ર#તાની તો છે જ; પણ �વનન ેપણ તે બv ુલાg ુપડ છે. �વનમા ં¡યાર ર#તો બદલાના િવકKપો 

ઊભા થાય છે; અથવા અથડામણ ક પછડાટ ખાવા પડ તેવી શ�તાઓ ઊભી થાય છે; �યાર આપણન ેકોઈ 

ચેતવણીની/ }દશા
ચૂનની જ|ર પડ છે. સીધે સીુ ં�વન વીતPુ ંહોય; �યાર તો �વનની ગાડD એક જ પાટા પર 

સડડાટ ઝડપથી ક ધીમી ગિતએ પણ ચાKયા કર છે – %વી %ની શ��ત. પણ આવા બદલાવના સજંોગો આવ ેતો 

– ડાબે વળ�ુ ંક જમણ ેઅથવા સીધા આગળ ધસે રાખ�ુ ંક આમ જવામા ંકશીક પાયાની ¦લૂ થઈ હોય એમ લાગ ે

તો, બહા ુરDથી પીછેહઠ કરવી ક કમ – આવા બધા િનણ�યો �વનની એ િનણ�યા�મક અવ#થામા ંલેવા પડતા હોય 

છે. અને �યા ંજ xતરD }દશાના, આડા પડનારા �વો સાથે .ઠૂભેડ થવાની શ�તાઓ ઊભી થતી હોય છે. 

      અને �યા ંજ પીળD લાઈટ1ુ ંકામ પડ છે; ગિત બદલવાની જ|ર પડવાની  છે; એવી ચેતવણી જ|રD બન ે

છે. અથવા લાલ ક લીલી લાઈટની - હવે સમો આડા જનારાઓનો આ�યો છે, ક હ�ુ આપણો ચા� ુછે – એની �ણ 

જ|રD બને છે. 

     પણપણપણપણ અરરઅરરઅરરઅરર! �વનના�વનના�વનના�વનના પથપથપથપથ પરપરપરપર �ાં�ાં�ાં�ા ંઆવીઆવીઆવીઆવી બvુબvુબvુબv ુજ|રDજ|રDજ|રDજ|રD િસYનલિસYનલિસYનલિસYનલ લાઈટોલાઈટોલાઈટોલાઈટો મળતીમળતીમળતીમળતી હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે? 
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      અને કોઈ આBતજન, િમ!, સબંધંી, }હત3ચ�તક ક પથદશ�ક g|ુ આપણન ેઆવી ચતેવણી આપે પણ ખરા; તો 

આપણ ેન માનીએ અને પછડાઈએ - એમ પણ નથી બનPુ?ં   

વસતં વસતં વસતં વસતં ----    }રયર �d ૂિમરરમાં}રયર �d ૂિમરરમાં}રયર �d ૂિમરરમાં}રયર �d ૂિમરરમા ં   

વાસતંી વાયરો વાયો ન વાયો; અને fુદરત વાઘા સજવા માડં. આબાલ �§ૃ સૌના ંમન મહોરD ઊઠ. 

ફાગણનોફાગણનોફાગણનોફાગણનો ફાલફાલફાલફાલ 

ઢોલીનોઢોલીનોઢોલીનોઢોલીનો ઢોલઢોલઢોલઢોલ 

હોળDનોહોળDનોહોળDનોહોળDનો ઉOમાદઉOમાદઉOમાદઉOમાદ 

     વસતં એટલે dવુાનીની મોસમ, નવા sfુર Àટવાની મોસમ. 
óુBુતાવ#થામા ં ઠDગરાઈને પોઢલા નાના,ં 

અમથા ં�વોન ેસળવળવાની મોસમ.     

     તમ ેકહશો…આ તો બધી �ૂની વાત. આમા ંન�ુ ંzુ ંકãુ?ં     વાત તો એની એ જ છે. એમા ંન�ુ ંહોય પણ zુ?ં 

વસતંવસતંવસતંવસતં, ^ી~મ^ી~મ^ી~મ^ી~મ, પાનખરપાનખરપાનખરપાનખર, િશયાળોિશયાળોિશયાળોિશયાળો .. 

    અને ફરD પાછો એનો એ જ 2મ – દર સાલ.       પણપણપણપણ…………....    

 વાસતંી વાયરો ગમે �યાર વાઈ શક છે. 

• વસતંરાણીના આગમન સાથ ેજ નહl  

o બાળપણ ક �ુવાનીમા ંજ નહl – ઘરડા ખખ થઈ ગયા હોઈએ �યાર પણ. 

o કોક hણ ેમનમા ંÀટલ કોઈ આર+ૂ ક શમણા ંસાથ ેપણ.  

o નીરાશાની રાિ! િવ�યા બાદ આશા1ુ ંન�ુ ં}કરણ ÀટD આવ ે�યાર પણ. 

o કોઈક1ુ ં ુભા�Yય નજર ચઢ, અને sતરમા ંએને માટ ક|ણાના બે અ� ુટપકD �ય; �યાર પણ. 
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એવાએવાએવાએવા વાસતંીવાસતંીવાસતંીવાસતંી વાયરાનેવાયરાનેવાયરાનેવાયરાને  

મોસમ1ુંમોસમ1ુંમોસમ1ુંમોસમ1ુ ંકોઈકોઈકોઈકોઈ આઆઆઆમ!ંણમ!ંણમ!ંણમ!ંણ  

જ|રDજ|રDજ|રDજ|રD નથીનથીનથીનથી. 

 

ક� ુંક� ુંક� ુ ંક� ુ ંકૌPકૂકૌPકૂકૌPકૂકૌPકૂ? 

વૈશાખમાંવૈશાખમાંવૈશાખમાંવૈશાખમા ંવસતંવસતંવસતંવસતં ! 

hણમાંhણમાંhણમાંhણમા ંwહોયા�wહોયા�wહોયા�wહોયા�.  
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બારશનો ચOEબારશનો ચOEબારશનો ચOEબારશનો ચOE    

    Nનૂમનો નહl, અને બારશનો?  ‘चौधवीकंाचौधवीकंाचौधवीकंाचौधवीकंा चादंचादंचादंचादं हो।हो।हो।हो।‘ પણ નહl ! હા! 
દુ બારશનો ચOE અને તે પણ સાજંના 

પાચં વાગ.ે 

     લગભગ આવો દખાતો હતો. 

  

Nવૂા�કાશમાંNવૂા�કાશમાંNવૂા�કાશમાંNવૂા�કાશમા,ં 3hતીજથી3hતીજથી3hતીજથી3hતીજથી થોડકથોડકથોડકથોડક «ચે«ચે«ચે«ચ.ે  

સાવસાવસાવસાવ બેડોળબેડોળબેડોળબેડોળ, સાવસાવસાવસાવ િન#તેજિન#તેજિન#તેજિન#તેજ, દિમયલદિમયલદિમયલદિમયલ. 

     અને રાતેય એ તો માળો, આવો જ દખાવાનો... 

Nનુમના ક ચૌદશના ચOEની �શ�#ત ગાઈ ગાઈને  તો કિવઓ થાકD  ગયા. ઉગતા ક મiયાકાશના 
યૂ� 

ક, ચOEની કDિત � તો જગ�હર છે. પણ બેડોળ. િન#તેજ ચOEની વાત શ¨ કરવી? પણ તે }દવસે કાર ચલાવતા ંએ 

નજર પડÒો; અને એ1ુ ંઅવલોકન લખવા મન થdુ.ં 
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    સા%ં પાચં વાગ,ે બારશનો ચOE – સાવ સામાOય માણસ %વો- સામાOય માણસ પણ એને PUુછકાર એવો 

..બેડોળ, િન#તેજ, દિમયલ. 

     આપણા મોટા ભાગનાનો, સામાOય માણસોનો એ જ તો ન,રો છે. 

     નીરાશાવાદD અવલોકન……નકારા�મક અવલોકન. 

      પણ એ ન ¦લૂીએ ક, !ણ જ }દવસ અને પાચંેક કલાક પછD એનો વટ પડવાનો છે! કિવઓ એની �શ�#ત 

કરવાના છે. બધાયે ‘ચૌધવlકા ચાદં’ ક ‘Nનૂમના ચાદં’ !ણ }દવસ અને પાચં કલાક પહલા ંબારશના, પાચં 

વાYયાના ચOE જ હતા. 

     આપણ ેભલ ેસામાOય હોઈએ, કદાચ એમ બન ેક, એ !ણ }દવસ અને પાચં કલાક પસાર થતા ંપહલા ંતો 

આપણી �વન યા!ાનો sત આવી �ય. આપણ ેકદDય એ કિવ-�શ�#તના હકદાર ન બનીએ – અને મોટ ભાગ ે

તો એમ જ બનવાની િનયતી છે જ! એમા ંકોઈ ભિવ~યકથનની કશી જ|ર છે ખરD? 

     પણ બારશની સાજંના પાચં વાYયાના ચOE હોવાની ગરDમા ધારણ કરDને �વીએ – 

%વા%વા%વા%વા છDએછDએછDએછDએ તેવાતેવાતેવાતેવા, 

આપણાઆપણાઆપણાઆપણા .ળૂ.ળૂ.ળૂ.ળૂ હોવાપણાહોવાપણાહોવાપણાહોવાપણા સાથેસાથેસાથેસાથે એક|પએક|પએક|પએક|પ બનીનેબનીનેબનીનેબનીન.ે.. 

આઆઆઆ hણમાંhણમાંhણમાંhણમા ં�વતા�વતા�વતા�વતા હોવાનીહોવાનીહોવાનીહોવાની, 

¸સતા¸સતા¸સતા¸સતા હોવાનીહોવાનીહોવાનીહોવાની ગરDમાગરDમાગરDમાગરDમા. 

અમાસનો ચOEઅમાસનો ચOEઅમાસનો ચOEઅમાસનો ચOE    

અમાસનો ચOE? તમે Nછૂશો , શી રDતે જોયો? 

કમ જોઈએ તે1ુ ંજ અવલોકન કરાય? અE~ટ1ુ ંન કરાય? 

પણ અમાસનો ચOE ખરખર જોયો હતો ; તેની જ આ% વાત કરવાની છે. 

મને વષ� યાદ નથી; પણ તે અમાસના }દવસે vુ ંપાવર હાઉસમા ંનોકરD કરતો હતો. અને એ આવો દખાયો – 
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ઓહો! 
યૂ�^હણની વાત છે. હા! અમાર �યા ંતો ખ}ંડત ^હણ જ હPુ ં– વેKડરનો કાચ વાપરDને જોયે�ુ.ં 

પણ બી� કોક કોક જYયાઓએ આખો 
યૂ� ચOEથી ઢંકાઈ ગયો હતો . – કંકણાfૃિત ^હણ.  

       % સાવ અ ૃ~ય છે; દખીતા અ�#ત�વ વગરનો છે; N_ૃવીથી ૫૦  ગણો નાનો છે – એવા ચOE  N_ૃવીથી ૧૩ 

લાખ  ગણા મોટા 
યૂ�ને ^સી લીધો હતો. 

जबजबजबजब आगम4आगम4आगम4आगम4 9गरता9गरता9गरता9गरता हैहैहैहै; 

तबतबतबतब शीतलताशीतलताशीतलताशीतलता देनेवालादेनेवालादेनेवालादेनेवाला चंदनचंदनचंदनचंदन भीभीभीभी 

आगआगआगआग ऊगलनेऊगलनेऊगलनेऊगलने लगलगलगलगताताताता हैहैहैहै ।।।। 

    આÄુ ંવરસ દબાયેલા રહલા ચOEની પણ ઘડD આવી જતી હોય છે – ‘Even a dog has his day.’ 

….. 

    સૈકાઓથી શાસકોની એડD હઠળ દબાયેલી, કચડાયેલી, દ3લત અને રાકં જનતાના રોષની vતુાશણી �ગટD શક 

છે– %મા ંમોટા ંમોટા ંસાôા¡યો તહસનહસ થઈ શક છે; મોટા મોટા માધંાતાઓના ંમાથા ંળૂમા ંરગદોળાતા ંથઈ 

શક છે. ¡યાર dગુપ}રવત�નની વેળા બારણ ે ટકોરા મારતી  આવી �ય છે; �યાર ઘાસના ં તણખલા ં %વા ં

મ1~ુયોમા ંપણ �ભજંન %વી �ચડં તાકાત આવી �ય છે. 

     આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેએએએએ આશાઆશાઆશાઆશા રાખીએરાખીએરાખીએરાખીએ કકકક, ¡યાર¡યાર¡યાર¡યાર ‘Hour of God’ આવશેઆવશેઆવશેઆવશ ે�યાર�યાર�યાર�યાર બધાયંબધાયંબધાયંબધાયં fુ|પfુ|પfુ|પfુ|પ, fુ}ટલfુ}ટલfુ}ટલfુ}ટલ,  fુ®�સતfુ®�સતfુ®�સતfુ®�સત 
યૂ[
યૂ[
યૂ[
યૂ[ ઢંકાઈઢંકાઈઢંકાઈઢંકાઈ 

જજજજ નહlનહlનહlનહl , અ ૃFયઅ ૃFયઅ ૃFયઅ ૃFય બનીબનીબનીબની જશેજશેજશેજશ.ે 
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પડછાયાપડછાયાપડછાયાપડછાયા, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----૨૨૨૨    

   પડછાયા શાÉ ઉપર તો એક નાનકડો લેખ પણ લ¹યો હતો.  પડછાયા િવશે ઘણી બધી વાતો એમા ંલખી હતી; 

એ1ુ ંNનુરાવત�ન અહl કર�ુ ંનથી. એનો સાર આ હતો... 

     પડછાયા1ુંપડછાયા1ુંપડછાયા1ુંપડછાયા1ુ ંપણપણપણપણ એકએકએકએક શાÉશાÉશાÉશાÉ હોયહોયહોયહોય છેછેછેછે ! આપણીઆપણીઆપણીઆપણી ��������તુુતુતુત અવ#થાનોઅવ#થાનોઅવ#થાનોઅવ#થાનો આઆઆઆ હwમેશનોહwમેશનોહwમેશનોહwમેશનો સાથીસાથીસાથીસાથી આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણન ેઘHુંઘHુંઘHુંઘHુ ંબુંબુંબુંબુ ંકહDકહDકહDકહD 

�ય�ય�ય�ય છેછેછેછે. 

  

પડછાયા આવા પણ હોય !    

 આ ફોટાઓ એક સાવ નવા નÐોર અ3ભગમ તરફ sg3ુલિનદèશ કરD ગયા. આપણ ેપડછાયાઓન ેઆપણી 3ચ� 

�િૃ� .જૂબ .લૂવીએ – એક વાત છે; અને એનો કલાના સ²ન માટ ઉપયોગ કરDએ, એ બી� વાત છે. 

     અને તરત મન િવચાર ચઢðુ.ં 

   આ દસેક વરસના નવરાપૂ ગાળાની એક િન~પિ� હોબીઓ તરફ અ1રુાગ પણ રહD છે. બv ુથોડD પર હાથ 

અજમા�યો છે; પણ આવી અનેક �તની હોબીઓ હોઈ શક છે; તેની આછD ઝલક મળD છે. અને થોડાક દાડા થાય 

અને કzુકં ન�ુ ં�ણવા મળPુ ંજ રહ છે. 
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    પડછાયાના ઓKયા અવલોકનની ભીતર મનના િવચારોની �}2યા જ હતી - આ ૬૯ વરસના આયખામા ં

એકઠા કરલ િશhણ, સ#ંકાર, અ3ભગમ, ગમા, અણગમા; અને એ�ુ ંબુ.ં 

    પણ એ િસવાય પણ કzુકં સાવ અલગ હોઈ શક છે - આ પડછાયા આfૃિતઓ %�ુ.ં .ળૂ ચીજ પર �ાથંી, કવો 

�કાશ પડ અને �ા,ં કવી રDતે 3ઝલાય એના આધાર પડછાયા સાવ અલગ જ આકાર ધારણ કરD શક છે - આપણ ે

કદDયે જોયો ક કKBયો ન હોય તેવો.  પડછાયો મા! જ જોઈએ, તો .ળૂ ચીજ કવી હશે, એનો કોઇ sદાજ બાધંી ન 

શકાય. 

    આપણ ેઅ.કૂ જ રDતે િવચારવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. અવલોકનોનો અ.કૂ જ સીલસીલો હોય છે. પણ એની 

આરપાર, સાવ ન�ુ ંજ િવ¸ હોઈ શક છે; સાવ નવી જ અ1¦ુિૂતઓ કરD શકાય છે........અને આપણ ેસ�યશોધનના 

ધખારા આદરD બેઠા હોઈએ છDએ! 

ખરખરખરખરખરખરખરખર કzુયંેકzુયંેકzુયંેકzુયંે સ�યસ�યસ�યસ�ય હશેહશેહશેહશે ખLંુખLંુખLંુખLંુ? 

કકકક બધોયબધોયબધોયબધોય મા!મા!મા!મા! આભાસઆભાસઆભાસઆભાસ જજજજ? 

આઆઆઆ બધાબધાબધાબધા પડછાયાનીપડછાયાનીપડછાયાનીપડછાયાની કનીકનીકનીકની !  

લીપીલીપીલીપીલીપી, , , , ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ----૨૨૨૨    

    ફરD એક વખત પાક�મા ંઅવલોકન. 

    vુ ંબાકંડા પર બેઠો હતો. મારો દDકરો અને દDકરDનો દDકરો  ૂર 
ધુી ચાલવા ગયા હતા. એમના આવવાને વાર 

હતી. સમયની ઠDક ઠDક મોકળાશ હતી. ઘણા ં�ૂના ંઅવલોકનો વ#Pઓુ જોતા ંતા� ંથઈ ગયા.ં બે નવા િવચાર 

ટપકD પડÒા. એમને યાદ શી રDતે રાખવા? 

     આમ જ પહલા ંબOdુ ંહPુ,ં અને યાદ રાખવાની તરકDબ શોધી કાઢD હતી. બરાબર ૨૭,ઓગ#ટ – ૨૦૦૮ ના 

રોજ.    અને ‘લીપી’ િવશ ેએક સશંોધન થઈ ગdુ ંહPુ!ં 

     પણ આ અવલોકન કાળ તો  એ પછD આશર સાડા !ણ વષ� બાદનો છે. એ વખતે મારD પાસ ેલખવા1ુ ંકzુ ં

 સાધન હાથવgુ ંન હPુ;ં એટલે એ જમાના�ૂની તરકDબ અજમાવી હતી – અને સફળતા Nવૂ�ક હ8! 
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     પણ આ વખત?ે 

     દDકરાએ અપાવેલો, સરસ મ�નો  સેલફોન ખી#સામાથંી કાઢD, બá ેઅવલોકનોના ં િશષ�ક અને આ ‘લીપી’1ુ ં

િશષ�ક – બુ ંએની ‘નો-સ’મા ંટપકાવી દDુ.ં 

 

    હવે ઘરે જઈશ,  �યાર આ િવચારો હાથતાળD નહl દઈ શક! 

    સાડા !ણ વષ�ના સમયમા ંજ ટ�નોલો�નો કવો તો અદ¦તૂ �યાપ? 

------------------ 

      પણ માનવ �િત માટ પહલી 3ચ! લીપીથી }ડ®જટલ અને વાયરલેસ ટ�નોલો� 
ધુી પહ8ચવા માટ કટલી 

લાબંી  આ દોડ ? માનવ ઈિતહાસના સમ^ પટ1ુ ંએક 3ચ! મગજમાથંી હાઈ #પીડ %ટ િવમાનની %મ પસાર 

થઈ ગdુ.ં 
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       અને મારો આ સેલ ફોન તો જવાિનયા હસવામા ંકાઢD નાખંે તેવો – મારા %વો, જરD Nરૂાણો છે! #માટ�  ફોનનો 

આ તો જમાનો છે. ( જો ક, એક જ મ}હના પછD મારા ખી#સામા ંપણ jોઈડ હશે !) 

      અને હ�ુ તો આ ટ�નોલો� માડં ૩૦-૪૦ વષ� �ૂની જ છે. એ ગાળામા ંકટલી બધી હરણ ફાળો? દર છ મ}હને 

એ fદૂકો �ૂનો થઈ �ય.  પચાસ વષ� પછD, અ3ભ�ય��તના ંસાધન કવા ંહશે? અર! સમ^ માનવ�વન પણ ક� ુ ં

હશે? આપHુ ંમગજ બહર મારD �ય, એવી વાત છે. 

  પણ ભાયા! 3ચ!લીપી હો ક, #માટ�  ફોન ... માણસન ેઅ3ભ�ય��ત િવના ચાKdુ ંનથી અને... 

મારમારમારમાર અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન િવનાિવનાિવનાિવના ! 

અને થોડાક }દવસમા ં'ધોળાધોળાધોળાધોળા વાળવાળવાળવાળ' અને '.તૃ.તૃ.તૃ.તૃ �hૃ�hૃ�hૃ�hૃ' અવલોકાયા ંહશે જ! 

ધોળા વાળધોળા વાળધોળા વાળધોળા વાળ    

      પાક�મા ંબાકંડ બેઠા ંબેઠા,ં આ�ુબા�ુની ચહલપહલ િનહાળતા,ં ત ે }દવસે ધોળા વાળ વાળD �ય��તઓ પર 

iયાન ક�OEત થdુ.ં  કોક ગોરા હતા, કોક કાળા, કોક ઘઉં વણા�; કોક પીળD ચામડDના તો કોક સાવ સફદ Nણૂી %વા. 

કોક «ચા, કોક નીચા, તો કોક મiયમ «ચાઈના. �ત�તના અને ભાતભાતના લોકો પણ બધામા ંએક વાત 

સામાOય – બધાયંના વાળ ધોળા, મારા %વા! 

�વનની�વનની�વનની�વનની સiંયાનીસiંયાનીસiંયાનીસiંયાની િનશાનીિનશાનીિનશાનીિનશાની. 

ઈિન�ગઈિન�ગઈિન�ગઈિન�ગ પતવામાંપતવામાંપતવામાંપતવામા ંછેછેછેછે; એનોએનોએનોએનો સકંતસકંતસકંતસકંત. 

     અને sિતમ કાળે, બુ ંsધારઘરેD િનશામા ંઅ ૃFય બની જશે �યાર? 

      એ સૌની ર�તવા}હનીઓમા ંવહP ુ ંલાલ શો3ણત પણ ળૂ ભેgુ ંથઈ જશે અથવા આગની લપટોમા ં#વાહા થઈ 

જશે. એમના બાધંા1ુ ંમાળÄુ ંબનાવતા, સફદ હાડકાનંી પણ એ જ ગિત હશે. 

ધોળાધોળાધોળાધોળા વાળવાળવાળવાળ, 

ધોળાધોળાધોળાધોળા હાડકાંહાડકાંહાડકાંહાડકા.ં 
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લાલલાલલાલલાલ લોહDલોહDલોહDલોહD. 

બધામાંબધામાંબધામાંબધામા ંસામાOયસામાOયસામાOયસામાOય. 

     સૌ કોઈ આ વાત �ણ ેછે; અને છતા ંચામડDની એક િમલીમીટરથીય ઓછD «ડાઈએ આવલેા ંથોડાકં રંગકણો 

વધાર છે ક, ઓછા ં– એના કટકટલા ઝગડા, કટકટલા Nવૂ�̂ હો, કટકટલી આળપપંાળ અને કટકટલા ંઅ3ભમાન? 

     વાળ ધોળા થાય તો પણ એની થોડક નીચેની ગડDઓમા ંએની એ જ કાળાશ. વાળ કાળામાથંી ધોળા થાય, 

પણ એ કાળાશમા ંમીન મેખ ફરક ન પડ. 

ઘરડાઘરડાઘરડાઘરડા થયાથયાથયાથયા પણપણપણપણ �§ૃ�§ૃ�§ૃ�§ૃ નનનન થયાથયાથયાથયા.  

મર�ુ ંઝાડમર�ુ ંઝાડમર�ુ ંઝાડમર�ુ ંઝાડ    

અમારા ગામના એકમા! '3લિનયર પાક� 'ની સમાતંર સરતો 'વોલનટ વહળો (2Dક)' બે જYયાએ એ પાક�ન ે

ઓળંગીન ે પસાર થાય છે. એમાનંી એક જYયાએ એ વહળાના કાઠંા પર એ ઝાડ 
તૂે�ુ ં જોdુ ં – .ળૂમાથંી 

ઉUછેદાય�ેુ.ં 
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       એની ચારકોર વહળાના પાણીથી િવકસેલા,ં વકરલા ંગગન¾ુબંી �hૃો હવામા ંwહાલતા હતા. આ મર�ુ ંઝાડ 

પણ કો’ક કાળે એમ જ wહાલPુ ંહPુ.ં પણ આ% એ ધરાશાયી થઈને પડ¼ુ ંછે. એનો ઉપરનો ભાગ કરવતથી કાપેલો 

છે- કદાચ એ કામમા ંલેવાયો હશે. 

 

વોલનટ વહળો( 2Dક) 

      વહળાની એ જYયાથી થોડક  ૂર બ ે!ણ આવા ંજ ઝાડ આમ જ ધરાશાયી થવાની વાટ જોઈ ર£ા ંછે. વહળાના 

Nરૂના ધસમસતા �વાહ એમના ં.ળૂ ÄKુલા ંકરD દDધા ંછે. બી� બે !ણ એવા ંNરૂ આવશે; અને એમની ગિત પણ 

કદાચ આ ઝાડ %વી જ થવાની શ�તા છે. 
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      .ળૂ કપાઈ �ય, અને ઝાડ ઉUછેદાઈ �ય. % કદD દખાતા ંજ નથી; એવા .ળૂના �તાપે જ તો આ બધી 

લીલોતરDનો વૈભવ છે. 

मलूोमलूोमलूोमलूो नाि�तनाि�तनाि�तनाि�त कुतःकुतःकुतःकुतः शाखाशाखाशाखाशाखा ।।।। 

     મારા %વા િવદશોમા ંરહતા લોકો એમના .ળૂથી ઉUછેદાયેલા જ હોય છે ને? ફરક એટલો જ ક, આપણ ેઆપણા ં

.ળૂોન ેસદા િસ�ચતા રહD શકDએ છDએ. િવદશમા ંરહDને પણ નવ પKલિવત રહD શકDએ છDએ. 

િવ¸માનવીિવ¸માનવીિવ¸માનવીિવ¸માનવી બનવાનાબનવાનાબનવાનાબનવાના ધખારામાંધખારામાંધખારામાંધખારામા,ં આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ેઆપણાંઆપણાંઆપણાંઆપણા ં.ળૂોને.ળૂોને.ળૂોને.ળૂોન ેનનનન વીસરDએવીસરDએવીસરDએવીસરDએ.  

�લડલાઈટનો ચોક�લડલાઈટનો ચોક�લડલાઈટનો ચોક�લડલાઈટનો ચોક    

       પાક�મા ંએક પાટલી પર બેઠા બેઠા, તરત સામેના Bલે^ાઉOડને અજવાળતી �લડલાઈટ પર આક�#મક જ નજર ખ¨ચાઈ.  

     િન��ૃ થયા પહલાનંો વી%જનેર �ગી ઊઠÒો!  «ચા થાભંલા પર બે મોટD �લડલાઈટો xખો x� નાખે એટલો �કાશ 

વેરD રહD હતી. Bલે^ાઉOડના િવ#તારમા ં}દવસે પણ ન હોય એટલો �કાશ પથરાયેલો હતો; અને બાળકો એમા ં}કKલોલ કરD 

ર£ા ંહતા.ં �ૂના અ1ભુવની ગણતરD .જૂબ, એ દરક  �લડલાઈટ ૨,૦૦૦ ક ૩,૦૦૦ વોટ પાવરની હશે; એવો sદાજ પણ 

આક�#મક થઈ ગયો. 
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    એ થાભંલા પર આઠક Àટની «ચાઈએ એ લાઈટોને કO]ોલ કરતી ચોકના મોટા ડબા પર પછD નજર પડD. એ ડબો 

sધારામા ંગરકાવ હતો. પણ ખાસો મોટો હતો. ઘરમા ંવપરાતી ટðબુ લાઈટની છ પàીઓ માઈ �ય એટલો મોટો એ ડબો 

હતો. ( આપણે એને ટðબુ લાઈટ કહDએ છDએ; પણ એ1ુ ંકાયદસર નામ �લોરસOટ લાઈટ છે.) 

 

        આટલી મોટD ચોક?   હા #તો. %ટલી મોટD �લડ લાઈટ એટલી મોટD ચોક જોઈએ જ ને? મોટા #ટ}ડયમોને અજવાળતી 

મહાકાય �લડ લાઈટોના ચોક-ડબા આનાથી પણ મોટા હશે જ. 

............... --- ...... 

     એ તો એમ જ હોય ને? આમા ંનવી શી વાત કરD? ઘરનો ઈલે��]ક દDવો સાઠક વોટ પાવર ખાય. હDટર ૧,૦૦૦ ક ૨,૦૦૦ 

વોટ ખાય. vુ ં¡યા ંકામ કરતો હતો તે સાબરમતી પાવર હાઉસના બોઈલરમા ંહવા નાખંતા બે પખંા, દરક  ૮૦૦ }કલોવોટ (૮ 
લાખ વોટ) પાવર ખાતા હતા; અને એ બોઇલરમા ંપાણી ફ×કતા પાણીના પwપની મોટર  ૪,૦૦૦ }કલોવોટ(૪૦ લાખ વોટ)ની 

 હતી! 

કDડDનેકDડDનેકDડDનેકDડDને કણકણકણકણ અનેઅનેઅનેઅને હાથીનેહાથીનેહાથીનેહાથીને મણમણમણમણ. 
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    મોટાનો વૈભવ. મોટાની મોટD વાતો. રા� %ટલો મોટો; એટ�ુ ંમો�ંુ એ1ુ ંલFકર! 

    પણ… આ સમીકરણ બા£ જગત1ુ ં છે. 

    sદર અજવાÕં પાથરવા સાવ zOૂય થ�ુ ંપડ. %ટલો પાવર નાનો, એટલી એ ટોચ� સતેજ! %મ %મ અહ ંઓગળતો �ય; 

તેમ તેમ વધાર  ને વધાર  અજવાÕં wહાલીપા પથરાP ુ ં�ય. પાયાના હોવાપણા સાથે ભળD જઈએ; એક |પ બની જઈએ; 

�યાર  તો લાખો �લડલાઈટો પણ % િવષાદ અને નીરાશાને ઓગાળD ન શક – તે િવષાદ અને નીરાશા ગાયબ બની �ય. 

 અર! હષ�ના ઉમટD આવતા ઘોડાNરૂ પણ શાતં પડD �ય. 

      એએએએ લાઈટનીલાઈટનીલાઈટનીલાઈટની ચોકનોચોકનોચોકનોચોકનો ડબોડબોડબોડબો �ાથંી�ાથંી�ાથંી�ાથંી જડજડજડજડ? 

એએએએ લાઈટનેલાઈટનેલાઈટનેલાઈટને કzુંકzુંકzુંકzુ ંજજજજ નનનન જોજોજોજોઈએઈએઈએઈએ. 

'આઆઆઆ જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ અનેઅનેઅનેઅને પે�ુંપે�ુંપે�ુંપે�ુ ંજોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ; 

આઆઆઆ નથીનથીનથીનથી અનેઅનેઅનેઅને પે�ુંપે�ુંપે�ુંપે�ુ ંનથીનથીનથીનથી.' 

– એવાએવાએવાએવા િવચારિવચારિવચારિવચાર પણપણપણપણ ગાયબગાયબગાયબગાયબ. 

સાવસાવસાવસાવ ખાલીખાલીખાલીખાલી હોયહોયહોયહોય, એનેએનેએનેએને કોઈકોઈકોઈકોઈ ખાલીપોખાલીપોખાલીપોખાલીપો નનનન નડનડનડનડ. 

zOૂયzOૂયzOૂયzOૂય તોતોતોતો ખીચોખીચખીચોખીચખીચોખીચખીચોખીચ ભર�ુંભર�ુંભર�ુંભર�ુ ંજજજજ હોયહોયહોયહોય.  

---------------- 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં, અજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં. 

સળવળતીસળવળતીસળવળતીસળવળતી હોયહોયહોયહોય xખxખxખxખ, %ને%ને%ને%ને જોવાનેજોવાનેજોવાનેજોવાને, 

એએએએ મlચેલીમlચેલીમlચેલીમlચેલી xખેxખેxખેxખે યયયય ભાÕંભાÕંભાÕંભાÕં. 

sદરsદરsદરsદર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજઅજઅજઅજવાÕંવાÕંવાÕંવાÕં, અજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕંઅજવાÕં. 

- માધવમાધવમાધવમાધવ રામા1જુરામા1જુરામા1જુરામા1જુ 

�ુ Sુ 3લ#ટ �ુ Sુ 3લ#ટ �ુ Sુ 3લ#ટ �ુ Sુ 3લ#ટ ( ( ( ( કરવાના ંકામોની યાદDકરવાના ંકામોની યાદDકરવાના ંકામોની યાદDકરવાના ંકામોની યાદD))))    

      '�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ' ......આિુનક �વનની સવલત ક બધંન?( 'કરવાના ંકામોની યાદD'  -એ શ`દો આજથી પચાસ 

વષ� પહલા ં�ચ3લત હતા. આજના જમાનાની કોwdટુર તાસીર એમનો ન�રો િવલાયતી બનાવી દDધો છે !) 
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    ખેર, સવારની ચા બની ગઈ છે. સવારની ચા બનાવતા ંપહલા ંઅને પછDનો ગાળો પણ અવલોકન કાળ બની 

ગયો છે! 

     બધી તૈયાર સામ^ી આમ પડD છે. 

 

      એ માLંુ ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’ નથી; મારા ઘરાકો1ુ ંછે! 

    પહલો મારD િસ}રયલનો વાડકો છે. પછD જયની િસ}રયલ માટનો  ૂધ ભરલો વાડકો, િસ}રયલનો ડબો અને 

એણે લેવાની િવટાિમનની દવા1ુ ંખોÄુ ંછે. 

એનીય પાછળ ઉમગંની ચા, તૈયાર કરDને .કૂલા ંરજવાડD 
કૂા મેવા ( એને jાય .ટ વધાર કહDએ છDએ!) અને 

િસ}રયલનો ડબો તૈયાર છે.( એની વાત ફરD કદDક.) 

એનીય પાછળ 
યૂ�વશંી ઘરવાળD1ુ ંમસાલા િમKક કલાક પછD વપરાવા1ુ ંછે. 

     અલબ� મારD દDકરDની અને મારD ચા(ઓ?) તો પીવાઈ ગઈ છે! 

છેછેછેછે નેનનેેને,મé%1ુંમé%1ુંમé%1ુંમé%1ુ,ં નવતરનવતરનવતરનવતર ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’? 

     અને મારD િસ}રયલ પેટ ભેગી થઈ ગયા પછD કરલ કામ આ રãુ.ં એ વાહણ 
કૂાય પછD, #વ#થાન ેગોઠવવા1ુ ં

, િસOકની બા�ુના s^ેજ તબડકામા ંતૈયાર બેઠ�ુ,ં  ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ
્3લ
્3લ
્3લ
ટ્ટટટ’! 
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    અને હવે પછD1ુ,ં ઈમેલ/ `લો3ગ�ગ - તલપ1ુ ં‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’ મગજમા ંતૈયાર છે. 

    એ વાહણ ગોઠવાઈ જશે; મેડમ ઊઠશે, રસોઈ બનાવશ ેપછD...... 

   ભારતીય #ટોરમાથંી લાવવાની યાદD આ રહD. એ છે- મેડમે બનાવે�ુ ં‘^ોસરD 3લ#ટ’! 

 

       નોકરD કરતો હતો �યારની ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ3લ3લ3લ#ટ#ટ#ટ#ટ’ બનાવવાની આદત હ�ુ �રD છે. 
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     આ `લો3ગ�ગ ેય માળD એવી દા#તાન જ છે ને? ચળ ઊપડ અને  એ #વૈરિવહારD ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’- આ અવલોકનની 

કની આગળ વધPુ ંરહ! 

      કોણ �ણ ેકમ, કરોવાસી, મમીના પાડોશી; અને મારા અમદાવાદD dવુાન દો#ત .Pુ ુ�ઝા પટલ ે 
ચૂવેલી; બv ુ

માણેલી }ફKમ ‘બકટ 3લ#ટ’ યાદ આવી ગઈ. [ ના જોઈ હોય , તો અ¾કૂ એ }ફKલમની િવ}ડયો - ખરDદD, ઉછDની 

લઈ ક ચોરDને ( બાય, બોરો ઓર #ટDલ  કરDને ) પણ જ|ર જોજો જ. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vc3mkG21ob4] 

      ...... બે ®જ�દા}દલ દો#તોની,  મરણ xગણ ે મર�વાની %મ, મ#તીના ં મોતીઓથી ભરલી .øૂીની એ 

  મનભાવન દા#તાન. 

       એ પણ આખરD  અરમાનો1ુ ં ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’! 

    આવા ં3લ#ટો બનતા ંજ રહશે. દરરોજ નવા.ં એના ં|પ બદલાશ;ે એની આઈટમો બદલાશ;ે કદાચ એના સાચા 

વપરાશકારો પણ બદલાશ.ે ( 'ચીજો' શબદ �મતો  નથી!) કોwdટુર �થાની પહલાયં બનતા ં હતા;ં હવ ે

સેલફોનમા ંપણ લોકો બનાવ ેછે. 

    ઘણીવાર થાય છે - િવલ બનાવવાનો સમય પાકD ગયો છે. �વનના દ}રયાકાઠં એકઠા ંકરલ, ખોબોએક 

છDપલાઓંનો �વન પછD શો વ}હવટ કરવાનો છે એ1ુ ંએ ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’! 

ગમેગમેગમેગમે તેતતેેતે હોયહોયહોયહોય પણપણપણપણ…. 

‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’ 

એએએએ આપણાઆપણાઆપણાઆપણા �વનનો�વનનો�વનનો�વનનો 

એકએકએકએક અિવભા¡યઅિવભા¡યઅિવભા¡યઅિવભા¡ય }હ#સો}હ#સો}હ#સો}હ#સો 

હwમેશહwમેશહwમેશહwમેશ ર£ોર£ોર£ોર£ો જજજજ છેછેછેછે. 

પણ. આ અ.Kૂય �વનની પછD1ુ ં‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’ક� ુ ંહશે? ક એ પણ અન�#ત�વની અ’માયા’ %�ુ ંજ  હશે? 

°ાનીઓ°ાનીઓ°ાનીઓ°ાનીઓ કહકહકહકહ છેછેછેછે કકકક, 

એએએએ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ ઓટોમે}ટકઓટોમે}ટકઓટોમે}ટકઓટોમે}ટક 
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સસસસ-રસરસરસરસ, સભરસભરસભરસભર, 
રુwય
રુwય
રુwય
રુwય બનેબનેબનેબન;ે  

એએએએ માટમાટમાટમાટ �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ં%ટલી%ટલી%ટલી%ટલી બનેબનેબનેબને એટલીએટલીએટલીએટલી  

તપ#યાઓતપ#યાઓતપ#યાઓતપ#યાઓ કરવીકરવીકરવીકરવી જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ- 

‘ચારચારચારચાર તપ#યાઓતપ#યાઓતપ#યાઓતપ#યાઓ અનેઅનેઅનેઅને ચારચારચારચાર .�ૂ�ત.�ૂ�ત.�ૂ�ત.�ૂ�ત’ 

અનેઅનેઅનેઅને માÕંમાÕંમાÕંમાÕં એ1ુયંએ1ુયંએ1ુયંએ1ુયં ‘�ુ�ુ�ુ�ુ SુSુSુSુ 3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ3લ#ટ’!! 

કોપર બોટમકોપર બોટમકોપર બોટમકોપર બોટમ    

ફરD પાo ંચા બનાવતા ંઅવલોકન! પણ આ   વખતે ચા બનાવવાની જYયા બદલાઈ છે – દDકરાને ઘરે. 

ઉમગંન ેઘરે કોપર બોટમ પેન છે. ( તાબંાના તળDયાવાળD તપેલી? – છD, ભEભંEીય લાગે છે!) 

 

એમા ંચા બનાવી અને Bયાલા ભરD દDધા. તપેલી સાવ સાફ રહD હતી. ઋચાન ેઘરે તો ચા/ ૂધની એટલી છારD 

ચ8ટD �ય ક, ધાPનુા fચૂાથી એને ઊડકવી પડ. પણ આ તો સાવ કોરD ધાÐોર રહD હતી. 

તાબંાની ગરમી વહન કરવાની ઉUચ hમતાન ે કારણે જ તો ન?ે #ટવની ગરમી તરત }દવાલો 
ધુી �સરD 

�ય.મારા માનીતા ભૌિતકશાÉનો િસ§ાતં.  ¡યા ં વહન વધાર થાય છે; �યા ં સચંય ઓછો થાય છે. નદDના 

પાણીમા ંલીલ થતી નથી; ત3ળdુ ંપણ #વUછ રહ છે. 
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માનવ �વનમા ંઘણી બધી આપદાઓ સચંયના કારણે જ ઊભી થતી હોય છે ને? ગ¢યા ગાઠંÒા લોકો કરોડોને 

� ૂટંD, સો પેઢD ચાલ ેએટલી સપંદા ભેગી કરD લે;  અને મોટા ભાગની માનવતા દ}રEતામા ંકણસે. 

વન#પિત જગત આખી �ાણી 
�ૃ~ટનો ખોરાક બનાવે છે; અને છતા ંકવી લીK�ડુD મનોહરતા �ળવી રાખે છે? એ 

પણ કોપર બોટમ! 

|પ|પ|પ|પ,,,,    fુ|પfુ|પfુ|પfુ|પ    

  સરસ મ�નો ર#તો છે. બá ેબા�ુ અને ર#તાની વUચ ેપણ xખન ેઠારD દ તેવી હ}રયાળD છવાયેલી છે. ર#તાની 

એક બા�ુએ શહરનો �ણીતો પાક�  છે. સહજ આગળ જતા ંએ ર#તો શહરના એક ઠDક ઠDક મોટા તળાવ ન�કથી 

પસાર થાય છે. મન નાચી ઊઠ તેવો માહોલ છે – કિવ ¥દયમા ંકિવતા #ÀરD ઊઠ તેવો. 

 

       પણ.. થોડાક જ Àટ નીચે zુ ંછે? આખાય ેશહરની ગદંકDને શહર બહાર ઠાલવતી બાર  Àટ �યાસવાળD ગટરમા ં

લાખો લોકોએ 
ગૂથી �ય� દDધેલી, ગટર ગગંા વહD રહD છે. એમા ંલાખો કDડા અને વદંા મહાલી ર£ા છે. એ બુ ં

નજર પડ તો? �યા ંનજર તો પહ8ચે તેમ નથી છતા ંએ છે તો ખરD જ. 
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       સરસ મ�ની ફાઈવ #ટાર હોટલમા ંપાટæ યો�ઈ છે. ફશન પરડની sદર હ}રફાઈ કરતા ંહોય તેમ, સªય 

સમાજના સદ^હ#થો અને સáારDઓ, ચકાચ
ધ માહોલમા ંમહાલી ર£ા છે. બા�ુના ટબલ પર મ8ઘીદાટ, 

�ત�ત અને ભાતભાતની, Äશુbદૂાર વાનગીઓની સોડમથી મ8મા ંપાણી �ટD �ય છે. 

 

     પણ એ દરક સªય જણ,  પોતાની સાથે ગદંD, ઊબકા આવ ેતેવી િવ~ટાથી ભરલી કોથળD સતંાડDને ફરD રãુ ંછે – 

તેની ઉપર કદD આપણી નજર પડવાની નથી. પણ એ છે, એ તો હ}કકત છે જ. 
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      આછા ંવÉો પહરલી, |પ|પના sબાર %વી 1�ૃયાગંના #ટજ ઉપર sગો ઉછાળતી નાચી રહD છે. એના ��યેક 

નખરા ંથકD N|ુષોની કા.કૂતા તો ઉ�ે®જત થાય છે જ; પણ દશ�ક Éીઓ પણ તેના ં|પને ઈ~યા�ના ભાવથી િનહાળD 

રહD  છે. 

 

     પણ.. એના એ મનોહર, સ
દય�થી છલકાતી, ચામડDની એક જ િમલીિમટર નીચે લોહDથી લથબથ માસં, ભય 

ઉપ�વ ેતેવા હાડિપ�જરની ઉપર લટકD રãુ ંછે – તેની ઉપર આપણી નજર નથી જ પડવાની. પણ એ છે તે 

હ}કકતનો કોણ ઈOકાર કરD શકશે? લો, આ િવ}ડયો જોઈ લો. 

… 

      એક દશનેતા મચં પરથી લાખોની માનવમેદનીન ે
}ૂફયાણી દશદાઝ અને સેવાના ભેખની આલબલે NકુારD 

ર£ો છે. એની જોમભેર વાણીના �વાહમા,ં હકડઠઠ માનવમેદની વા� ેવા�ન ેતાળDઓના ગડગડાટથી વધાવી 

લે છે. 

     પણ એ માધંાતા1ુ ંમન તો કલાક પછD, xતરરા~]Dય કwપનીના �િતિનિધ પાસેથી કટલા કરોડની લાચં 

મળવાની છે; એના ખયાલોમા ંનાચી રãુ ંછે – એની ખબર થોડD જ આમ જનને પડવાની છે? પણ એ મહા�તાપી 

નેતાના #વીસ બેOકના ખાતામા ંએની દસ તો zુ ં, સો પેઢD પણ ભોગવતા ંન Äટૂ તેટલો ભડંાર ભરલો છે , એ 

હ}કકતનો કોણ ઈOકાર કરD શકશે? 
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… 

 

ગગન¾ુબંી, વૈભવી ઈમારતો અને મહાલયોથી થોડક જ  ૂર દરક hણ,ે સતત, માનવતા ગદંD ગલીઓમા,ં ¦ખૂી, 

Bયાસી દ}રEતાના બધા ં ૂષણોમા ંમજbરૂDથી કણસી રહD છે – તે આપણી નજર કદD પડ છે? 

 

…. 

નકારા�મક  ૃ�~ટ. 

પાણીથી અડધો ભરલો Bયાલો – ખાલી પણ કહD શકાય; અને ભરલો પણ કહD શકાય. 

ચમકતા |પની પાછળ ગદંD, ગોબરD fુ|પતા પણ િનહાળD શકાય. %વી %ની નજર. 

પણ સ�ય તો કઠોર છે. 

|પ અને fુ|પ.  બáે છે, છે ને છે જ. 
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      અહl  કવી  નજર રાખવી ઘટ, તેવી 
}ૂફયાણી સલાહ આપવાનો ઉíેશ નથી. વાત એ જ કરવાની છે ક, |પ, 

fુ|પ બá ેહોવા છતા ં– એ વા#તિવકતાનો #વીકાર કરવાની તૈયારD આપણ ેકળવી શકDએ? જગતના સ²ન 

કાળથી જ બáેનો આિવભા�વ થતો ર£ો છે. 

 

     |પના પરમાH ુઅને fુ|પના પરમાHમુા ંકોઈ તા®�વક  ભેદ નથી; એટલે ક, એમા ંઆ સાLંુ અને આ ખરાબ – 

એ�ુ ંકzુ ંહોP ુ ંનથી. એને સાLંુ અને ખરાબ – એવી �યા¹યાઓ તો આપણ ેઊભી કરD છે. એ !ાજવા ંતો આપણા મન ે

બના�યા ંછે. આપણ ેએને �યજવા શ��તમાન નથી. 

ક એવા શ��તમાન  આપણ ેબની શકDએ તેમ છDએ? 

દ�~ટ�મ અનેદ�~ટ�મ અનેદ�~ટ�મ અનેદ�~ટ�મ અને    .�ુ�ત.�ુ�ત.�ુ�ત.�ુ�ત    

      �ત�તના ંદ�~ટ�મ ભેગા ંકરલા ંછે, તેવી એક વેબ સાઈટ કKયાણિમ! +ી. કનક રાવળે બતાવી. બv ુગમી 

ગઈ, પણ િવચારો કયા� કરવાનોય એક હોબી હોય છે. એ વળગણ મનેય છે. રાતે �ેhાiયાનમા ંમન ન જ ચ8ટðુ.ં 

આ દ�~ટ�મ જ તરવરતા ંર£ા.ં  

       એમાયં વાકંD જણાતી લીટDઓનો, નીચ ેદશા�વેલો �મ તો પીછો જ ન છોડ. બધી લીટDઓ સીધી, છતા ંકમ 

વાકંD જ  દખાય? ! 
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      આપણ ે% સાભંળDએ તે જ મા! નહl; % જોઈએ, તે પણ એક �મ હોઈ શક છે. એમ જ % િવચારDએ, તે પણ 

માOયતાઓની ¦તૂાવળનો પ}રપાક હોઈ શક છે. 

તો સા¾ુ ંzુ?ં   સ�ય સાપેh જ હોઈ શક, તેવી ગાઠં મનમા ંમજbતૂ બની હતી. 

આટલા બધા સ�ય ક �મને લગતા િવચારો. અને છતા ંફરD એ જ ગડમથલ….. 

બસ આ જ વાત આ% કરવાની છે. 

 ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો…  ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો… ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો ૃ~યો… 

િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો… િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો… િવિવિવિવચારોચારોચારોચારો… 

�મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ… �મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ… �મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ�મણાઓ… 

આનાથીઆનાથીઆનાથીઆનાથી કોઈકોઈકોઈકોઈ .�ુ�ત.�ુ�ત.�ુ�ત.�ુ�ત જજજજ નહlનહlનહlનહl? 
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�ેhાiયાન કરતા ંકરતા ંઊઠÒો o!ં   શરDરના #તર પર અ1ભુવાતી સવંેદનાઓ પર ક�OEત થPુ ંiયાન;  એ હાલની 

ઘડD1ુ ં સ�ય છે.’ – એમ િવપFયના શાÉ કહ છે. એને િનહાળતા રહો;  અને આ બધાથંી .�ુ�તના ર#તે આગળ 

ધપતા રહો. 

 

બોધીબોધીબોધીબોધી �ગો�ગો�ગો�ગો. 

ક|ણાક|ણાક|ણાક|ણા �ગો�ગો�ગો�ગો. 

કણકણમાંકણકણમાંકણકણમાંકણકણમા ંસોસોસોસો #પદંન#પદંન#પદંન#પદંન �ગો�ગો�ગો�ગો. 

�ાર એ પરમ .�ુ�ત અ1ભુવાશે?  
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િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ -૨૨૨૨  

પ}રપ}રપ}રપ}રવત�નવત�નવત�નવત�ન    
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�ા#તાિવક �ા#તાિવક �ા#તાિવક �ા#તાિવક ––––    પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન    

 

1તુન વષા�ભીનદંન 

     2008 1ુ ંવષ� NLંુુ થdુ ંઅને 20091ુ ંશLુ થdુ.ં દર સાલ આમ જ બન ેછે. 

    vુ ં1943મા ંજOwયો; �યારથી આવા ં65 પરDવત�નો થઈ ¾�ુા ંછે. vુ ંતાલવાળા(!) અને દાતં વગરના, નવ�ત 

શીzમુાથંી પાસંઠ વરસનો, સાવ ઓછા વાળવાળો અને %ના બ ેદાતં પડD ગયા છે; તેવો bઢુDયો બની ગયો o ં! 

     એક આખ ેઆÄુ ંવરસ પતી ગdુ.ં 

365x24x3600 = 3,15,36,000 

(!ણ કરોડ પદંર લાખ અને છ!ીસ હ�ર) સેકOડ 

    વીતી ¾કુD. ��યેક સેકOડ અગણીત ઘટનાઓ વી¸મા ંઘટD ¾કુD – મા! નવા જOમ જ iયાનમા ંલઈએ તો – 

કાઈંક કટલાયં મારા, તમારા %વા માનવ �વો, તેનાથી અનેક ગણા �વજPંયુો અને તેનાથી ખવા�તીખવ� ગણા 

ઘાસ, પાન અને બે�ટરDયા આ જ hણમા ંજOમ લઈ ¾�ુા ંછે. આ દરક1ુ ંકાઈં ને કાઈં, ના1ુ ંસરÄુ ંપણ �દાન તો 

ખLંુ જ ને? એક અદનામા ંઅદનો બે�ટરDયા પણ કોઈકનો ખોરાક બની, આ�ુ ં �દાન કરD �ય છે. 

   અને….   

    આપણ ેમાટ આ બુ ંએટ�ુ ં#વાભાવીક બની ગdુ ંછે ક, આવSુ ંમો�ંુ એક વરસ પસાર થઈ �ય; તો પણ આપણ ે

ખાસ કોઈ પરDવત�ન નીહાળD ક ખમી શકતા નથી – આટ�ુ ંબુ ંશ�તીશાળD માનવમન આપણન ેમÖdુ ંછે –  છતા ં

પણ. 

   તો મી!ો , આ નવા વષ�થી એક લેખ-+ેણી શLુ કLંુ o ં
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 ‘પરDવત�ન’  

વી¸નોવી¸નોવી¸નોવી¸નો એકએકએકએક મા!મા!મા!મા!, સતતસતતસતતસતત, બદલાયાબદલાયાબદલાયાબદલાયા વગરનોવગરનોવગરનોવગરનો નીયમનીયમનીયમનીયમ છેછેછેછે  – 

‘‘‘‘બુંબુંબુંબુ ંસતતસતતસતતસતત બદલાP ુંબદલાP ુંબદલાP ુંબદલાP ુ ંરહરહરહરહ છેછેછેછે.’ 

  પરDવત�નની, સતત ચાલતી, વીવીધ �કારની �2Dયાઓના ંઅવલોકનોની +ેણીનો આ પહલો મણકો છે. 

  બી� મણકાની રાહ �ુઓ. 

�ચડં ધડાકો �ચડં ધડાકો �ચડં ધડાકો �ચડં ધડાકો ––––    બીગ બેOગબીગ બેOગબીગ બેOગબીગ બેOગ    

આશર 1,370 કરોડ વષ� પહલા ં

    એ કોઈ gઢુ, ન સમ� શકાય તેવી #થીતી હતી. સમ^ W�ાડં એક જ બl ુ ઉપર કOEીત થયે�ુ ંહPુ.ં તેમા ંE�ય 

ખીચોખીચ ભર�ુ ંહPુ.ં xકડા વડ દશા�વી ન શકાય એટ�ુ ં�ચડં તે1ુ ંવજન હPુ.ં કોઈ પણ પદાથ� ખમી ન શક 

એટ�ુ ંતે1ુ ંઉ~ણતામાન હPુ.ં અને એ બl ુની બહાર કવળ zOુયાવકાશ હPુ ં– એટલે ક �યા ંકzુ ંજ ન હPુ.ં તે1ુ ં

ઉ~ણતામાન zOુય sશ કKવીન હPુ ં– %નાથી વધાર ઓo ંતાપમાન શ� જ ન હોય તેટ�ુ.ં અને આ બáે, સાવ 

વીભીá હોવાપણાનંે અલગ રાખPુ ંએક અEFય, અને જડ આવરણ પણ હPુ ંજ.  

     અથવા આનાથી સાવ વીપરDત કાઈંક હPુ.ં એટલે ક સમ#ત જગત �ચડં વજનના, ઠંડાગાર E�યથી ભર�ુ ંહPુ ં

અને તેના કOEમા ંકવળ ધગધગPુ ંzOુય હPુ ં– કોઈ કદ વીના1ુ,ં ઉ~ણાતીઉ~ણ, બળબળPુ ંઅને ધગધગPુ,ં 

અન#તી�વ. 

     એ આમ હPુ ંક તેમ હPુ;ં હોવાપHુ ંહPુ ંક ન હોવાપHુ;ં તેની ચકાસણી કરD શક તે�ુ ંકોઈ પણ હાજર ન હPુ.ં 
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     પણ આ�ુ ંકzુકં, અનાદD કાળથી, W�ાડંના ગભ�મા ંલપાઈને, 
તુે�ુ,ં પડ�ુ ંહPુ.ં �યા ંક �ાયં, તે સમયે ક ત ે

પહલાનંા સમય ેકzુ ંબનPુ ંન હPુ.ં �યા ંહોવાપHુ ંક બનવાપHુ ંપણ ન હPુ.ં કોઈ પરDવત�ન વીનાની એ કવળ 

જડતા હતી. 

    અને �યા ંકzુકં થdુ.ં 

    zુ ંથdુ?ં શા માટ થdુ?ં કોણે કdુ³? �ાર કdુ³? કઈ રDતે કdુ³? આવા કોઈ ��ોના કોઈ ઉ�ર આપી શક તે�ુ ંપણ 

કોઈ ન હPુ.ં 

    પણ કzુકં થdુ ંતો ખLંુ જ. 

    અને hણાધ�મા ંએ સમ^ હોવાપHુ,ં ક ન હોવાપHુ ંપરDવત�નના ન થભંી શક તેવા ચકરાવે ચઢD ગdુ.ં કોઈ 

અ°ાત ત�વની �Uછá અભીBસાના બળે આમ થdુ.ં અને ¡યા ંકzુ ંજ ન હPુ ંએમાથંી સતત, �ચડં મા!ામા,ં 

બળબળતા E�ય રાશીઓ ફ×કાવા માડંÒા. હવે એ જડ હોવાપHુ ંઅપરDવત�નશીલ #થીતીન ેhણાધ� માટ પણ ટકાવી 

શક તેમ ન હPુ.ં 

    ��યેક hણ,ે �ચડંકાય, બળબળતા વાdનુી બનેલી, નીહારDકાઓ, ચકરાવા ખાતી ખાતી, તીä વેગે, એ 

બl ુમાથંી બહાર ફ×કાઈ રહD હતી અને  ુર ન ે ુર સરતી જતી હતી. હવે તેમન ેએકમેક સાથે આકષા�તી રાખનાર, 

gLુુ�વાકષ�ણ બળ પણ જOમ લઈ ¾îુુ ંહPુ.ં આ ભેગા રાખનાર બળન ેઅતી2મીને એમની �ચડં ગતીને કાયમી 

કરP ુ ં– હર hણ એ બહD.ુ�ખ ગતીન ેવધારP ુ ં– કોઈ અ°ાત બળ પણ સ��ઈ ¾îુુ ંહPુ.ં 

 

સોwબેરો નીહારDકા 
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     સોwબેરો નીહારDકા . N_ૃવીથી 2.8  કરોડ �કાશવષ�  ુર, �યાસ – 50,000 �કાશ વષ� , તારાઓની સ¹ંયા આશર 

80,000 કરોડ !!! [  હબલ  ુરબીન વડ લેવાયેલ ફોટો.  ]  

    અ#તી�વ વાળા W�ાડંનો જOમ થઈ ¾�ુો હતો. 

    પતીવત�નની ન રોકD શકાય તેવી ઘટના આકાર લઈ ¾કુD હતી. 

હDમકણીકાહDમકણીકાહDમકણીકાહDમકણીકા    

હવામા ંભેજ1ુ ં�માણ વધPુ ંજPુ ંહPુ.ં એમ જ ઠંડD1ુ ંપણ. થમ[મીટરનો પારો zOુયથી પણ નીચે જતો ર£ો હતો. 

ઝાડના પાદંડા ંપરના બા~પબl ુઓ થીજવા માડંÒા હતા. કાચા ંપોચા ંપાદંડા ંતો �ારનાયં ખરD ¾�ુા ંહતા.ં પણ 

આ તો ઠંડા �દશના ંખમતીધર, �ડD ચામડDના ંપણ[ હતા ંને! 

      અને ધીમે ધીમ ેવરસાદના છાટંા ંપડવા માડંÒા. હવાની ઠંડD હ�ુ તેમને થી�વી શક તેટલી પયા�Bત ન હતી. 

%મ %મ એ વષા�બl ુઓ ઠંડાગાર પાદંડા ંઉપર પડD એકઠા ંથવા ંમાડંÒા;ં તેમ તેમ તે ઠંડા ંઅને વ ુઠંડા ંથવા 

લાYયા.ં સરકતો એ રલો ઠંડા બા~પબl ુઓ પરથી પસાર થતો થતો, વધાર ને વધાર ઠંડો થવા લાYયો. 

    પાદંડા પરથી ટપક..ટપક…ટBપ…ટપાક, ટપાક… નીચે ટપકD પડવાનો પોતાનો �તી#વભાવ છોડD; નીચ ે

ધરાશાયી થતા ંપહલા ંજ એ તો ઠરD ગયો. સોડ વાળDન ેપોઢD ગયો. ઓKdુ ંબા~પબl ુ, આ રલાના આFલેષમા ં

�ાBત થયેલી નવી સપંદાથી વ ુN~ુટ બનવા માડં¼ ુ.ં એ સાવ ઝીણા મોતી %�ુ ંહPુ;ં પણ હવે તેની કાયા 

વી#તરવા લાગી. લાખેરા ં.Kુય વાÕં મોતી બનPુ ંગdુ.ં 

    વરસાદ PટુD પડÒો. રલ ેરલા. પાણીની છાકમ છોળ. થી%લા મોતી પરની એમની એ સફર એમનેય થીજવાની 

માયા લગાવતી ગઈ. હવે એ મોતી તો ìલPુ ંલટકણીdુ ંબનવા માડં¼ ુ.ં એલચીના દાણા %વSુ,ં ન ેપછD લવlગની 

લાકડD %વSુ,ં ને પછD પીકનની ફાડ %વSુ.ં 
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    અને Kયો! આ તો !ણ aચ લાબંી હDમકણીકા બની ગdુ.ં આવી અનેક સહDપણીઓ ઝાડની ડાળ પર, પવનમા ં

ìલતી ìલતી, કોની મીKકત મોટD એની હોડ બકવા માડંD! ચાર બા�ુ ¡યા ંનજર કરો �યા ંહDમના ંìwમરો જ 

ìwમરો. 

 

    વરસાદ થભંી ગયો. વાદળ વીખેરાઈ ગયા.ં એમની આડશે ઢંકાયેલા 
રુ%, બીતા ંબીતા ંડોકDdુ ંકdુ³. એ તો 

g#ુસામા ંરાતો પીળો અને આfુળ �યાfુળ બની ગયો. પોતાના ગરમાગરમ સાôા¡ય પર �યાપી ગયેલી કડકડતી 

ઠંડDની આ વીરાસત પર કડવી, રાતી, તીખી નજર કરતો 
રુજરાણો, 2ોધમા ં�દDBત બની, થમ[મીટરન ેઉFકરતો 

ર£ો. પારાને �ચ ેને �ચ ેચઢાવતો ર£ો. 

   ધીમે ધીમે બધીય હDમકણીકાઓ ટપક ટપક ઓગળવા લાગી અને ફરD પાo ંએ ટપક..ટપક…ટBપ…ટપાક, 

ટપાક… ચા�.ુ 
Ðુા ઘાસની વાસતંી તરસ, વસતંના આગમન પહલા ંસતંોષાવાની થોડD હતી? પણ શીયાળાની 

મોસમમા ંભl�વાનો, અનેરો Kહાવો કાઈં જતો કરાય ? 

    કાલે દખણાદા વાયરા વાવાનો વાવડ છે. ફરD ભl�યેલી ધરતી તપશ.ે અને ભl�ય�ેુ ંઘાસ ફરD 
કુાશે. એ 

હDમકણીકાઓ ફરD પાછD ભેજ બનીન ેપયા�વરણમા ંઓગળD જશે. 

   વરસા�ુ,ં રલા�ુ,ં થી��ુ,ં �મ�ુ,ં ìલ�ુ,ં ઓગળ�ુ,ં રલા�ુ,ં 
કુા�ુ,ં વી#તર�ુ,ં વીખેરા�ુ ં….. 

   સતત પરDવત�ન જ પરDવત�ન … 
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ઉKકાપાતઉKકાપાતઉKકાપાતઉKકાપાત    

58,000 ની વ#તીવાળા, એક નાનકડા શહરના N#ુતકાલયના બાળકો માટના વીભાગમાથંી મળેલા, �વતં લાગે 

તેવા ંચી!ોથી સભર N#ુતકનો અતી 
uુમ સhંેપ   

—————————————————–  

       બીગ બેOગની ઘટના ઘટD ગય,ે કરોડો વષ[ વીતી ગયા ંહતા.ં બળબળતા વાdઓુના અતી �ચડં સ.હુો તીä 

વેગ ે ુર અને  ુર ફગંોળાતા ર£ા. પણ gLુુ�વાકષ�ણના બળે,  ન�કની મતા ભેગી પણ થતી ગઈ. %મ %મ આ 

ભેગી થતી મતા ન�ક ન ેન�ક આવતી ગઈ; તેમ તમે તેમનો ન�ક આવવાનો વેગ પણ વધતો ગયો. અને વળD 

પાo ંE�ય ઘની¦તુ થPુ ંગdુ.ં તારાઓ અ#તી�વમા ંઆ�યા. આવો એક તારો ત ેઆપણો 
યુ�. 

    એની આ�ુબા�ુ ઠર ઠર વેરાયેલા આવા સ.હુો અ�યતં નાના હોવાને કારણે જલદD ઠરD ગયા અને નવ ^હો 

સ��યા. 
યુ�ની બv ુન�ક હોવા છતા ંપોતાના �ચડં વેગને કારણે એ 
યુ�મા ંન સમાયા . એની આસપાસ Åમુતા 

ર£ા. 
યુ�માળાના મણકા %વા એ ^હો, અને એમાનંી એક તે આપણી ધરતી. 

    એનાથી નાના E�યકણો ત ેઉપ^હો, એ ^હોની આ�ુબા�ુ ફરવા લાYયા. ધરતીની સાવ ન�ક હોવાને કારણે 

એની આ�ુબા�ુ ફરતો બની ગયો તે આપણો ચOE. 

    અને સૌથી નાના બાળકો એટલે gLુુ અને મગંળના ^હની વUચ ેફરતી રહલી, ઓરડાની ફશ� પરની ળુ %વી 

ઉKકાઓ – કોઈક મોટD તો કોઈક નાની. એ રજકણોની સતત વષા� બધા ^હો પર અને ધરતી પર થતી જ રહ. 

      પણ આ% % ઘટનાની વાત કરવાની છે તે છે – 

      સાડા છ કરોડ વષ� પહલા…ં..  

     એ જમાનામા ંધરતી પર અલગ અલગ ખડંો ન હતા. એક મોટો જમીનનો સ.હુ હતો – ગોOડવાના લેOડ. અને 

તેના ખાડામા ંભરાયેલા ંપાણીનો તેનાથી મોટો સ.હુ હતો –  એક મહાન મહાસાગર. બáમેા ં�ચડંકાય ડDનોસોર 

મહાલતા ંહતા.ં �ત�તના ંઅને ભાતભાતના ં– કોઈ વન#પતી આહારD તો કોઈ માસંાહારD. એમના કદને અ1Lુુપ, 
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�ચડં કદવાળા ં�hૃોના ંજગંલો પણ સમ#ત ધરતીન ેઆવરD રહલા ંહતા.ં આ ચી!વીચી!  ુનીયાનો �યવહાર 

રાબેતા .જુબ ચાલી ર£ો હતો – અ�યાર ચાલતા, આપણા રાબેતા .જુબના �વનની %મ. 

      �ુરાસીક પછDના 2Dટશીયસ dગુની સiંયાનો એ sતીમ તબÐો હતો. એક નવા dગુની ઉષા ઉગવાની હતી. 

     કોઈક મુકPનુા 
યુ�ની ન�ક આવવાના કારણે, મસમોટD એક ઉKકાની ગતી બદલાણી. ત ેથોડDક N_ૃવીની 

ન�ક સરકD. અને પછD તો તે સરકતી જ ગઈ; સરકતી જ ગઈ. %મ ન�ક આવતી ગઈ તેમ તેનો વેગ વધવા 

માડંÒો. ધરતીમા તેને પોતાની ગોદમા ંલેવા આPરુ હતી ને! 

       ધરતી કરતા ંઆમ તો ત ેઉKકા સાવ નાનકડD જ હતી. માડં 6 માઈલના �યાસ વાળD – વજન મા! દસ લાખ 

ટન. જો થોડDક  ુર રહD હોત તો, N_ૃવીથી થોડ  ુર રહD, પાછD 
યુ�માળાના એક રજકણની %મ ફરતી રહD હોત. 

પણ ભવીત�ય કાઈંક અલગ જ હPુ.ં આ માયા ધરતીમા ંસમાઈ જવા આPરુ હતી. 

    sધાર ઘરેD એ રાત હતી. ઈવડD એ ઉKકા કલાકના 7,000 માઈલની ઝડપે ગોOડવાના લેOડ ઉપર ખાબકD. દસ 

લાખ ટન વજનની ઉKકા અને કલાકના 7000 માઈલ. 

    ( એક ટન વજનની કાર એક શીલા સાથે કલાકના 60 માઈલની ઝડપે અથડાય તો એના ¦Ðુા બોલી �ય. 

      કલાકના 600 માઈલની ઝડપે અથડાય તો, તે આગનો અને ઓગળેલા લોખડંનો ગોળો બની �ય. પેલી શીલા 

પર તો નાનો અમથો ગોબો પડ એટ�ુ ંજ. 

     અને કલાકના 6000 માઈલની ઝડપે અથડાય તો?આખી શીલાના ¦ÐુD ¦Ðુા બોલી �ય અને તે બળવા 

લાગ!ે ) 

      અને પેલી માયા તો માળD ખાબકD હ8 ! 

    અને મધરાતે સો સો 
યુ� ઝળહળD ર£ા હોય એટ�ુ ંઅજવાÕં થઈ ગdુ.ં બળબળતી એ ઉKકા ધરતીની sદર 

સમાઈ ગઈ – . સેકOડના કંઈ કટલાય માઈલની ઝડપે – બv ુજ �ડ ને �ડ. ધરતીના પડને ચીરDને ધગધગતા 

લાવાની sદર ખાબકD એ તો. 
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   ખવ[ના ખવ[ની સ¹ંયામા ંફટાકડા Xટતા હોય એમ, સ¨કડો êવાળા.ખુીઓ ભ¦કુD ઉઠÒા. ધરતીના �ુકડ �ુકડા 

થઈ ગયા. મહાસાગરના ંપાણી ધગધગતી વરાળ બનવા માડંÒા અને આખા પયા�વરણમા ંફલાવા માડંÒા. 

ધરતીમાથંી નીકળેલી લાવારસની êવાળા પણ આની હોડ બકતી ચોગમ ફલાવા લાગી. 

    આ બે બળબળતી માયાઓ વUચે1ુ ંP.ુલુ diુધ, વષ[ 
ધુી �રD રãુ.ં બળબળતા અYની અને વરાળ1ુ ંઆ 

મહાવાદળ ધરતીને વlટળાઈને પયા�વરણની બહારની સપાટD 
ધુી Nગુી ગdુ.ં અને �યા ંપહ8ચતાની સાથે જ 

zOુયાવકાશની અ�યતં ઠંડDથી ઠરવા માડં¼ ુ.ં 

    અને ધરતી ઉપર શી હાલત હતી? બળબળતી ગરમી અને કરોડો તીä મા!ાના ધરતીકંપોના ંસતત �રD રહતા 

xચકાઓ વUચ ેજગંલો અને �ાણીઓ બળDન ેભ#મ થઈ ગયા. N_ૃવી પરનો �ાણવાd ુએમને બાળવા માટ 

Nરુતો ન હતો. અબજો �ાણીઓના ંભડ¿ુ ંથઈ ગયેલા ંખોળDયા ંઅને કાળા ભઠં કોલસા બની ગયેલા ંજગંલો; ળુ 

અને ખડકોના ઢગલ ેઢગલા. બળબળતા વાયરાની સગંાથ ેઆ બધાના ંચ2વાત અને �તીચ2વાત – એક જYયાએ 

નહl – ઠર ઠર. 

     ધરતી પર1ુ ંઅને વાતાવરણ1ુ ંઆ તાડંવ ધીમે ધીમે શમવા લાYdુ.ં ઘટાટોપ ળુ અને પાણીની બા~પના ં

વાદળો �ુકડ �ુકડા થઈ ગયલેી ધરતી પર છવાઈ ગયા.ં ળુની સાથે લાવામાથંી નીકળેલો સKફર પણ હતો જ ને? 

એસીડની વષા� રહD સહD �વ
~ૃટD1ુ ંનીકંદન કરતી રહD. �ચડં ઉ~ણતામાન1ુ ં#થાન હવે �ચડં ઠંડD લેવા માડંD. 

સમ#ત ધરતી પર બરફ છવાઈ ગયો. 

     સ¨કડો વષ[ની ઠંડD અને sધાર ઘરેD એ રાત હતી. કોઈ �વ ક વન#પતી1ુ ંઅ#તી�વ શ� જ ન હPુ.ં એ બધી 

સKતનતો ન~ટ�ાય થઈ ¾કુD હતી. ધરતીના ગભ�મા ંએક નવી 
~ૃટD આકાર લઈ રહD હતી. એક નવી જ 

શ�તાના બીજ1ુ ંસેવન કરDને ધરતી ઠંડDગાર બનીન ે¾પુચાપ 
તુી રહD. 

     એક નવા dગુની ઉષા, 
યુ�ના કDરણોથી એ બીજને સેવવા, પોતાના �સવની �તીhા કરD રહD હતી.  

——————————————-       

    અ�તીમ, અ¦તુNવુ�, ન ¦તુો ન ભવી~યતી …  ઉKકાપાત. 
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    પરDવત�ન..,, �ચડં પરDવત�ન. 

     પણ બીગ બેOગની Pલુનામા?ં 

      એક રજકણ %વી ધરતી ઉપર હવાની Kહરખી મા! લહરાઈ હતી!    સમ~ટDના #થળ અને સમયના 

પરDમાણના પરD�ેuયમા,ં hણાધ�નાય સાવ નાનકડા ભાગ %વી એક પળ માટ, એક નાનકડD રજકણે પોતાનાથી 

અ�યતં નાના પાવડરની કણી સાથે આFલેષ અ1ભુ�યો હતો.     

સફદસફદસફદસફદ    રતીરતીરતીરતી    

 

 

સફદ રતી? 

     હા! આ ધોળDયાઓના દશમા ંએ�ુ ંહોય તેની નવાઈ શાના પામો છો? જો ક, એ સાવ સાચી વાત છે ક, આખી 

 ુનીયામા ંમા! એક જ જYયાએ એ જોવા મળે છે – અમેરDકાના Od ુમે�સીકો રા¡યના અલામો ગોડ[ શહરની 

ન�ક. એ1ુ ંનામ જ ‘�હાઈટ સેOડ’. અમે એના �વાસે ગયા હતા.  

      માઈલોના માઈલો 
ધુી સફદ રતીના ઢગલ ેઢગલા. ધોળD બ¹ખ રતી જ રતી. વાયરાથી ફરફર ઉડતી રતી. 

રતીના નાના ને મોટા ઢગલા જ ઢગલા. અ.કુ ઢગલા તો ખાસી �ચી ટકરD %ટલા- પચાસ સાઠ Xટ �ચા. 
યુ�નો 

તડકો પડતો હોય તો xખો s�ઈ �ય એટ�ુ ંબુ ંધોળાપHુ.ં બુ ંEFય દખીતી રDતે #થીર લાગ ેપણ , એ 
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રતીના ઢગલા પણ �વતા. પવનથી ઉડDને આવતી રતીથી �ચા ન ે�ચા થતા રહ. અને બv ુ�ચા થાય એટલે 

એની કોર ધસી પડ. પવનની તરફની કોર મથંર ગતીએ આગળ વધતી રહ. ટોચના ભાગની છેક નીચેની રતી 

દબાઈને કઠણ ખડક %વી થઈ હોય. ટકરDની નીચલી કોર ન�ક એના સગડ પારખી શકાય. એક સૈOય પસાર થઈ 

ગdુ ંહોય તેના અવશેષો %મ દખાઈ આવે તેમ; ટકરDની ટોચના ¦તુકાળના #થાનની સાhી Nરુતા આ સગડ એ 

ટકરD �વતં છે એની આપણને ખાતરD કરાવી દ. 

     �ાકં �ાકં રડÒા ંખડÒા ંઆ રતી અને સમ ખાવા બરાબર પાણીના અને ઝાકળના bુદં પર g�ુરો કરતા ંઘાસ 

અને નાના છોડ અહl પણ �વન ધબકPુ ંહોવાની ચાડD પારતા રહ. કહ છે ક, રા!ે આવો તો નાનકડા ંજPંઓુ અને 

ગરોળDઓ બહાર નીકળD આવે. સફદ રતીમા ંપણ નાઈટ લાઈફ ખરD હ8! 

      તમે ¦લુા ન પડો તે માટ થોડ થોડ sતર ધાPનુા ચાર Xટ �ચી પàીઓ પણ ગોડલી રાખી હોય. બાકD આ 

રણમા ં¦લુા પડો તો ફસાતા જ રહો. 

     કદDક અહl મધદરDયો હતો. એમા ંમાછલીઓ અને દરDયાઈ જળચર તરતા ંહતા.ં પછD �યા ંSુગંર બOયા અને 

પછD ખીણ અને પછD સરોવર અને છેવટ આ દલદલ. 

    સાવ #થીર લાગતો આ માહોલ……. સતત પરDવત�નશીલ. ધીમો બદલાવ. પણ અ¾કુ બદલાવ. 

……………. 

 

      લગભગ 247 માઈલની લબંાઈમા ંપથરાયેલ આ જYયા વી¸ની એક fુદરતી અ�યબી છે. 
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     ¦#ુતરશાÉીઓના માનવા �માણ,ે 25 કરોડ વષ� પહલા ંઅહl એક દરDયો હતો. એના પટના તળDય ેજમા થતા 

રહતા, �Bસમ1ુ ં�Sુ ંપડ હPુ.ં પાણીના દબાણ હઠળ એ દબાઈન ેખડક બની ગdુ ંહPુ.ં સાતેક કરોડ વષ� પહલા ં

¦#ુતરDય ફરફારોને કારણે આ જYયાએ જમીન �ચકાઈ આવી અને એક લાબંો પવ�ત બની ગયો. એક કરોડ વષ� 

પહલા,ં આ જYયાની પëીમે રોકD પવ�તમાળા અ#તી�વમા ંઆવી; �યાર આ પવ�ત નીચે બેસી ગયો. આને 

કારણે �ુલારોસા બસીન બOdુ.ં એની ધાર પર સાન આOEસ અને સે2ામેOટો પવ�તો બાકD ર£ા. આ પવ�તો પર થતી 

વરસાદ અને #નોની વષા�ને કારણે પવ�તની ઉપર અને sદર રહલા �Bસમના થર ઓગળD ઓગળDન ેઆ 

બસીનમા ંખડકાતા ર£ા. ચાર બા�ુ પવ�તો હોવાને કારણે આ પાણી કોઈ દરDયામા ંવહD શક તેમ ન હPુ.ં આથી 

¦તુNવુ� ઓટરો લેકમા ંઆ બુ ંપાણી જમા થવા માડં¼ ુ.ં 
કુાવાના કારણે અને નીચેની રતીમા ંશોષાવાના કારણે 

�Bસમના થર વધવા માડંÒા. કાળ2મે �ચી અને લાબંી રોકD પવ�તમાળાના વષા�છાયામા ંOd ુમે�સીકોનો આ 

�દશ રણમા ંપરDવત�ન પામતો ગયો. સાન આOEસ અને સે2ામેOટો પવ�તો પર પડતા વરસાદ અને #નોન ેકારણે 

એમની ઉપર તો સરસ મ�ના ંજગંલો છે પણ એ પાણી લેક ઓટરોન ેયથાવત રાખવા પયા�Bત ન હPુ.ં તે 
કુાP ુ ં

ગdુ ંઅને સાવ નાનકSુ ંલેક �સુેરો જ બાકD રãુ;ં % પણ દDન �તીદDન ના1ુ ંને ના1ુ ંથPુ ં�ય છે. 

     આ ભૌગોલીક પરDવત�નોના કારણે !ણ બા�ુ પવ�તોથી ઘરેાયેલા આ �દશમા ં�Bસમની રતીના ઢગના ઢગ 

ભેગા થયા છે. Od ુમે�સીકો1ુ ંરણ, તેની વUચ ેલીલાછંમ પવ�ત અને તેની વUચ ેસફદ રતી1ુ ંઆ રણ – આમ 

 ુનીયાની એક અ�યબી %વી ભૌગોલીક રચના અ#તી�વમા ંઆવી છે. 

.     એની મોટા ભાગની પરDમીતી ઉપર પવ�તો છે. એમાનંા ઘણા �Bસમ નામના પદાથ�ના ખડકોના બનેલા છે. 

કાળ2મે આ �દશ1ુ ંહવામાન બદલાdુ ંઅને વરસાદની મા!ા ઓછD થઈ ગઈ. એટલે એ સરોવર 
કુાઈ ગdુ.ં અને 

�Bસમના બારDક પાવડરથી ભરાઈ ગdુ.ં હ�ુ પણ નાના ંનાના ંઝરણા ંવડ ખડકોમાથંી ધોવાયેલો �Bસમ અહl 

ઠલવાયા જ કર છે. પણ થોડક જ  ુર જઈન ેએના ંખાબોચીયા,ં 
કુાવા માટ તૈયાર હોય છે. આ વી#તારમા ંલાખો 

વષ[થી ભેગો થતો રહલો �Bસમ, આ�ુબા�ુના �ચા પવ�તોને કારણે બી% �ાયં ઉડDન ેજઈ શકતો નથી. 

     આથી આ સફદ રતીની અસ¹ંય ટકરDઓ અહl અહનÏશ મો�ુદ હોય છે. અમેરDકામા ંબધે .�ુત રDતે ફરફરતો 

વાયરો અહl પણ શાનો સખણો રહ? એટલે આ ટકરDઓ ધીમે ધીમે ખસતી જ રહ. અ.કુ ટકરDઓ તો સોએક Xટ 

�ચી થઈ ગયેલી હોય છે. 
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પણા�Ofુરપણા�Ofુરપણા�Ofુરપણા�Ofુર    

!ણ મહDના પહલા ંદDકરાના ઘરેથી એક મની BલાOટ (ચોરDને નહl, માગંીન!ે) લા�યો હતો. શીયાળાની શLુઆત 

હતી. !ણ જ પાદંડા ંહતા ંઅને નવાfુંર તો �ાકં oપાઈન ેપડલો હતો. એના ઘરના fંુડામા ંઉગલે છોડની ડાળD 

કાપીને લા�યો હતો એટલે .ળુ તો �ાથંી હોય? !ણમા1ં ુ ંએક પાદંSુ ંતો 
કુાઈને મરD પણ ગdુ.ં ઘરમા ંજ એક 

fંુડામા ંએ છોડ મરવાના વાકં �વી ર£ો હતો. 

      દરરોજ બધા એ1ુ ંનીરDhણ કયા� કર. �ાયં કોઈ નવાfુંર Xટલો દખાય છે? મહDનો એક થયો હશે અને એક 

ના1ુ ંટપfંુ દખાHુ.ં પણ એ રામ મોટા થવા1ુ ંનામ જ ન લે. રોજ એની એ જ હાલત. 

    થોડા દD’ થયા અને સાવ નાનીશી ટશર બહાર આવી. રોજ બીચારD ડાળDમાથંી બહાર આવવા મથે. એક દDવસ 

હવામાન કાઈંક ઠDક હPુ;ં તે જનાબન ેબેકયાડ�મા ંકાઢßા. તડકો ખવડા�યો. બી% દDવસે એ ટશર કાઈંક વધાર 

મોટD થયેલી લાગી. હવે આશા બધંાઈ ક, આ છોડ �વી જશે. fંુડાની માટDમા ંનીચે ન�ુ ં.ળુ પણ આ�dુ ંહશે. 

�યારજ તો આ નવા �વને પાણી મળPુ ંહશે ને? 

      અને અઠવાડDયા પહલાનંા જ સમાચાર છે – તા� ખબર.. સરસ મ�ની નાનકડD પાદંડD અમારા આ નવા 

દDકરાના ઘરે અવતરD છે! અમારા હરખનો તો પાર નથી. હવે વસતં આવશ ેઅને બી� અને !ી� અને ચોથી 

પાદંડDઓ ફટાફટ Xટશે. નીચે .ળુના જ_થ ેજ_થા �મવા માડંશે. અને મની BલાOટ તો બાકD મહોરD ઉઠશ ેહ8! 

     તમ ેકહશો .. Kયો શી નાખી દવા %વી વાત લા�યા છો? આવા ંતો કટલાયં ઘાસ Xટ છે અને �વજPં ુસ��તા ં

�ય છે. 

      પણ ભાઈલા ! આ પાન Xટવાની કથા નથી. આ તો પરDવત�ન કથા છે. બીગ બેOગ %�ુ ંઅતી �ચડં પરDવત�ન 

હોય ક એક નાનકSુ ંપણા³fુર Xટðુ ંહોય. 

      ફરફાર, સતત બદલાવ. સતત વીકાસ અને વીસ²ન. સારા ંઅને માઠા ંપરDવત�ન. 
~ૃટDનો સનાતન નીયમ. ‘ 

     ‘સઘÕં સદા બદલાP ુ ંજ રહ છે.’  
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    અને છતા ંએ�ુ ંક� ુ ંક. આપણન ેપરDવત�ન થાય તે ગમPુ ંનથી હોP ુ?ં હરહwમેશ બદલાવ સામ ેવીરોધ, 

કKયાણકારD બદલાવ હોય; સગવડતા વધારતો બદલાવ હોય; તો પણ વીરોધ. 

     બુ ંએમ1ુ ંએમ જ રહ� ુ ંજોઈએ. 

અમેરDકાનીઅમેરDકાનીઅમેરDકાનીઅમેરDકાની    ગાધંીગીરDનેગાધંીગીરDનેગાધંીગીરDનેગાધંીગીરDને    #વીfૃતી#વીfૃતી#વીfૃતી#વીfૃતી    

એક સમાચાર - 

“ અમેરDકાની સરકારની �તીનીધી સભાએ 11 ફ/આુરD – 2009 ના રોજ, 406 વીLુiધ 0 મતે, અમેરDકાના 

નાગરDક સમાનતા હÐોના આદD �ણેતા સદગત માટæન Kdથુર કDOગની ઉપર ગાધંી�ની વીચારસરણીના 

�ભાવન ેઅ1મુોદન આપતો ઠરાવ પસાર કય[ છે. 

   ગાધંી વીચારસરણીનો �ત અ1ભુવ મેળવવા, ઈ.સ. 1959મા ંમાટæન ભારત આ�યા હતા. એની 
વુણ� 

જયતંીના ભાગ Lુપે અમેરDકાના ંસે2ટરD ઓફ #ટટ +ીમતી હDલારD �લીOટન gLુુવાર તા. 19 ફ/આુરDના રોજ એક 

સા#ંfૃતીક �તીનીધી મડંળન ેભારત જવા વીદાય આપશ.ે આ મડંળમા ંસદગતના N!ુ પણ જોડાશે. “ 

———————————————-  

આન ેએક બv ુજ મોટD ઘટના તરDક vુ ંનીહાÕં o.ં 

આતકંવાદ, અમાનવીય �યવહાર, સfુંચીતતા અને ભાગલાવાદD પરDબળોથી !#ત વી¸ માટ ગાધંી�ની 

વીચારસરણી સીવાય બીજો કોઈ વીકKપ નથી –  તે1ુ ંઆ ઠરાવ êવલતં ઉદાહરણ છે. 

લડાયકવાદD તરDક આખા વી¸મા ંfુ¹યાત થયેલ, અમેરDકાએ આ નીણ�ય ¤ારા, વી¸ને શાતંીમય સહઅ#તી�વની 

�2Dયાના �સારની zભુ શLુઆતનો બv ુજ  ુરગામી સદંશ આBયો છે. +ી. બરાક ઓબામા �.ખુ બOયા બાદ 

આવી zભુ શLુઆતની વી¸ આPરુતાથી રાહ જોઈ રãુ ંહPુ.ં   
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ઉ�ર અને દhીણ âવુ %વી અલગ મનો��ૃી ધરાવતા રDપ`લીકન અને ડમો2ટDક પhોએ પhીય હDતોને બા�ુએ 

.કુD,   દશના હDતમા ંખભ ેખભા મીલાવી કામ કરવાની શી#ત1ુ ંજબરદ#ત ઉદાહરણ સમ#ત વી¸ના 

રાજકારણીઓને – ખાસ કરDને વીકસતા દશોને – NLંુુ પાડ¼ુ ંછે. 

�.ખુપદની ઉમેદવારD માટ %મણ ે બાથબંાથ કરD હતી; ત ેબ ે�ય�તીઓ મા! છ જ મહDનાના �ંુકા ગાળામા,ં 

sગત મતભેદોન ેબા�ુએ .કુD, વ ુઉUચતર હPઓુ માટ એક જ ટDમ તરDક કામ કરD શક છે.   

400 વષ�ના #વાથÏ, નીદ�ય, નીચ, અને ûર ઈતીહાસને �ુકરાવીને વી¸ન ેમાનવતાના એક નવા માહોલની 

શ�તામા ંદોરવાની, વી¸ની આ મહાસતાની આકાhંા, હકારા�મક અભીગમ અને સતત પરDવત�નની �2Dયામા ં

આપણો વી¸ાસ Eઢ કર છે. 

sગત રDતે – �વનના 58 વષ� ગધંી�ની કમ�¦મુી અમદાવાદમા ંગાળેલ, દDલથી ભારતીય પણ કૌ�ુwબીક 

#વાથ�ના કારણે અમેરDકન બનેલ આ જણ અમેરDકન બનવા માટ ગૌરવ અ1ભુવ ેછે. 

        ભ�ય ¦તુકાળની ગાથાઓમા ંરાચતા, ગાધંી�ની �તીભાનો કની~ઠ હPઓુ માટ ઉપયોગ કરવા ટવાયેલા, 

અને કKયાણકારD પરDવત�નનો xધળો વીરોધ કરતા આપણ ેસૌ દંભી, જડ, સfુંચીત #થગીત માOયતાઓ અને 

Nવુ�^હોન ેતીલાજંલી આપવા અને સહકારથી સવંાદ અને કામ કરવા , આ ઘટનામાથંી બોધપાઠ લઈએ તો? 

Who moved myWho moved myWho moved myWho moved my    cheesecheesecheesecheese    

મારD ચીઝ કોણે ખસેડD નાખંી? 

      કમ નવાઈ પામી ગયા ન,ે આ શીષ�ક વાચંીન?ે ભારતમા ંચીઝ એટલી બધી વપરાતી નથી. પણ પëીમના 

વી¸મા ંચીઝ એ ખોરાકનો એક સ�વ વાળો – આપણ ેમલાઈ ક ઘીન ેગણીએ એવો – આકષ�ક પદાથ� ગણાય છે. 

¡યાર કોઈ એમ કહ ક, ‘મારD ચીઝ હવે જતી રહD છે.‘ તો એ મોટD આપ�ી, અણધાયા� પરDવત�ન1ુ ંLુપક મનાય છે. 
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મારDમારDમારDમારD ચીઝચીઝચીઝચીઝ કોણેકોણેકોણેકોણે ખસેડDખસેડDખસેડDખસેડD? 

      1998ની સાલમા ં�કાશીત થયેલ, #પેOસર જહોOસન નામના ચlતક અને લેખકની આ નામની ચોપડDએ એક 

નવો જ વી2મ #થાપીત કય[ છે. સાવ વાહDયાત લાગે તેવી વાતા�ની અઢD કરોડ નકલો વેચાય; એ નાની
નુી 

સીiધી ન જ કહવાય. એમની બધી ચોપડDઓ (11) ગણીએ તો તો એ xક 46 કરોડ પર પહ8ચે છે, અને 47 

ભાષાઓમા ંએ અ1વુાદDત થયેલી છે. 

    એ તો ઠDક, પણ આ ચોપડDમાનંી કાKપનીક વાતા� ઘણી કwપનીઓમા ંકામદારોને – ખાસ તો ઉUચ 

અધીકારDઓને – બદલાતા વૈ̧ ીક પરDબળો સાથે તાલ મેળવવા, અને અભીગમ બદલવા માટની તાલીમ 

આપવા વપરાવા માડંD છે. 

     .ળેુ, જહોOસન માનસશાÉનો #નાતક હતો; અને �યાર બાદ સાઉથ કરોલીનાની મેડDકલ કોલેજમાથંી એમ.ડD. 

થયેલો. જગવી¹યાત, હાવ�ડ� #fુલમા ંસેવા આપી ¾કુલ આ મહા1ભુાવ મેનેજમેOટ ની~ણાત તરDક બv ુ�ણીતા 

છે. 

     તો zુ ંછે આ વીશી~ઠ N#ુતકમા?ં તમને �ણીન ેનવાઈ લાગશ ેક, ઉપરછKલી રDતે તો આપણન ેઆ એક 

બાળવાતા� જ લાગ!ે એક અ�યતં વીલhણ અને અટપટD ¦લુ¦લુામણી વાળD જYયામા ંચાર સાવ ટ¾કુડા ંપા!ો 

રહ છે. એમાનંા બ ે�દર છે, અને બ ેસાવ ટ¾કુડા માણસો. એમનો ચીઝનો �ણીતો ઢગલો ખતમ થઈ ¾�ુો છે. 
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     �દરો �ાણીસહજ સીમીત biુધી ધરાવે છે. એક �દર ખણખોતીયો, સારD 0ાણ શ�તીવાળો છે; અને ચીઝ માટ 

સતત 
ઘુતો રહ છે. બીજો સતત દોડતો રહતો, કમ�ઠ જણ છે. એ બ ેતરત ચીઝના નવા �ાBતી#થાનની શોધમા ં

લાગી �ય છે; અને ચોપડDના !ી� ક ચોથા જ પાન ેએમને એ મળD �ય છે. 

    પણ બી� બ ેમાનવબંઓુ, માનવસહજ વીશીóઠ્ biુધી ધરાવે છે; દલીલો કર છે; વીચાર વીમષ� કર છે; અને 

આ અણધાયા� આપ�ીજનક પરDવત�નથી .ુઝંાયલેા છે. એમાનંો એક તો પરDવત�નને #વીકારવા બીલfુલ તૈયાર 

નથી અને છેવટ 
ધુી હતાશ થઈને બેસી રહ છે. બીજો �ારંભીક હતાશાને અતી2મી, નવી ચીઝ શોધવા નીકળD 

પડ છે. 

     ચોપડDનો મોટો ભાગ , આ ચોથા જણના અ1ભુવો અને એણે શોધી કાઢલા સ�યો અને સીiધાતંો1ુ ંનીLુપણ છે. 

     %મ %મ આપણ ેઆ ચોથા જણની સાથે એ ¦લુ¦લુામણીમા ંસફર કરતા જઈએ છDએ; તેમ તેમ આપણા 

પોતાના �વન, તેમા ંઆવતા પરDવત�નો અને વેઠવા પડતા સઘંષ[ સાથે આક#મીક આપણ ેPલુના કરતા જઈએ 

છDએ. ચાર પા!ો પણ વા#તવીક �વનમા ંસામાOય રDતે જોવા મળતી, વીધવીધ �કાર અને #વભાવવાળD 

�ય�તીઓ સાથ ેસાwય ધરાવે છે. 

    આ ચોથા જણે �#થાપીત કરલા સીiધાતંો સરળ ભાષામા ં- 

• પરDવત�નપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�ન તોતોતોતો થવા1ુંથવા1ુંથવા1ુંથવા1ુ ંજજજજ. 

• આપણીઆપણીઆપણીઆપણી ચીઝચીઝચીઝચીઝ કોઈનેકોઈનેકોઈનેકોઈને કોઈકોઈકોઈકોઈ ખસેડDખસેડDખસેડDખસેડD જજજજ નાખંવા1ુંનાખંવા1ુંનાખંવા1ુંનાખંવા1ુ ંછેછેછેછે. 

• પરDવત�પરDવત�પરDવત�પરDવત�નનેનનેનનેનને ઓળખતાંઓળખતાંઓળખતાંઓળખતા ંશીખોશીખોશીખોશીખો . 

• ચીઝચીઝચીઝચીઝ  તોતોતોતો જતીજતીજતીજતી રહવાનીરહવાનીરહવાનીરહવાની જજજજ  છેછેછેછે.  તેતતેેતે માટમાટમાટમાટ તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર રહોરહોરહોરહો. 

• પરDવત�નપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�ન પરપરપરપર સતતસતતસતતસતત iયાનiયાનiયાનiયાન રાખોરાખોરાખોરાખો. 

• ચીઝચીઝચીઝચીઝ �ુની�ુની�ુની�ુની થઈથઈથઈથઈ ગઈગઈગઈગઈ છેછેછેછે કકકક કમકમકમકમ તેતતેેતે, 
ુઘંતા
ુઘંતા
ુઘંતા
ુઘંતા રહોરહોરહોરહો. 

• પરDવત�નપરDવત�નપરDવત�નપરDવત�ન સાથેસાથેસાથેસાથે ઝડપથીઝડપથીઝડપથીઝડપથી તાલતાલતાલતાલ સાધોસાધોસાધોસાધો. 
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• %ટલી%ટલી%ટલી%ટલી ઝડપથીઝડપથીઝડપથીઝડપથી �ુની�ુની�ુની�ુની  ચીઝનીચીઝનીચીઝનીચીઝની માયામાથંીમાયામાથંીમાયામાથંીમાયામાથંી .�ુત.�ુત.�ુત.�ુત થશોથશોથશોથશો એટલાએટલાએટલાએટલા નવીનવીનવીનવી ચીઝચીઝચીઝચીઝ મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા શ�તીમાનશ�તીમાનશ�તીમાનશ�તીમાન બનશોબનશોબનશોબનશો. 

• બદલાઓબદલાઓબદલાઓબદલાઓ. 

• ચીઝનાચીઝનાચીઝનાચીઝના નવાનવાનવાનવા ઠકાણાઠકાણાઠકાણાઠકાણા �માણે�માણે�માણે�માણે ખસતાખસતાખસતાખસતા રહોરહોરહોરહો. 

• પરDવત�નનોપરDવત�નનોપરDવત�નનોપરDવત�નનો �ેમથી�ેમથી�ેમથી�ેમથી #વીકાર#વીકાર#વીકાર#વીકાર કરોકરોકરોકરો. 

• નવીનવીનવીનવી ચીઝચીઝચીઝચીઝ શોધવાનાશોધવાનાશોધવાનાશોધવાના �ય�ન�ય�ન�ય�ન�ય�ન/ સાહસનીસાહસનીસાહસનીસાહસની મોજમોજમોજમોજ માણોમાણોમાણોમાણો. અનેઅનેઅનેઅને નવીનવીનવીનવી ચીઝચીઝચીઝચીઝ માટનોમાટનોમાટનોમાટનો #વાદ#વાદ#વાદ#વાદ કળવતાકળવતાકળવતાકળવતા �ઓ�ઓ�ઓ�ઓ. 

• વારંવારવારંવારવારંવારવારંવાર થતાથતાથતાથતા બદલાવબદલાવબદલાવબદલાવ માટમાટમાટમાટ તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર રહોરહોરહોરહો , અનેઅનેઅનેઅને એનોએનોએનોએનો ફરDફરDફરDફરD ફરDફરDફરDફરD આનદંઆનદંઆનદંઆનદં માણોમાણોમાણોમાણો. 

• ચીઝ1ુંચીઝ1ુંચીઝ1ુંચીઝ1ુ ંઠકાHુંઠકાHુંઠકાHુંઠકાHુ ંતોતોતોતો બદલાP ુંબદલાP ુંબદલાP ુંબદલાP ુ ંજજજજ રહવા1ુંરહવા1ુંરહવા1ુંરહવા1ુ ંછેછેછેછે. 

     મોટ ભાગે આપણ ેકોઈ જ ચીજ પરDવત�ન ન પામે; તેવી અપેhા રાખતા હોઈએ છDએ. આપણા ંઘણા બધા ં

 ુખો1ુ ં.ળુ પણ આ ઠગારD આશા ક અપેhા હોય છે. પણ વા#તવીકતા એમ નથી જ હોતી. સતત પરDવત�ન એ 

વી¸નો 2મ છે. આ માટ વા#તવીક અને ભ8ય સ8સરો અભીગમ કળવવા આ વાતા� આપણન ેસરળતાથી �ેરણા 

આપ ેછે. 

આબ[રટમઆબ[રટમઆબ[રટમઆબ[રટમ    

 

 

ડલાસ આબ[રટમ 
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    ગઈકાલ ેમારા દDકરાની સાથે ડલાસના �હાઈટ રોક તળાવના કાઠં આવેલા આબ[રટમની (વન#પતી 

સં̂ હાલય?) .લુાકાતે ગયો હતો. મન �સá થઈ ગdુ.ં વસતંના આગમનની સાથે જ વન#પતી સપંદા મહોરD 

ઉઠD હતી. એક જ મહDના પહલા ં% �hૃો સાવ બોડા ંઅને z~ુક હતા,ં તે નવપKલવીત બની ગયા ંહતા.ં સવ�! 

લીલોતરD1ુ ં
ભુગ અને મનને શાતા આપPુ ંસાôા¡ય છવાઈ ગdુ ંહPુ.ં વાતાવરણમા ંન તો શીયાળાની હાડ 

થી�વી દ તેવી ઠંડD હતી ક, પસીને રબ ઝેબ કરD દ તેવી ગરમી. 

    આ Äશુ1મુા વાતાવરણમા ં�ત�તના અને ભાતભાતના ંXલો ખીલી ઉઠÒા ંહતા.ં ¡યા ં�ુઓ �યા ંરંગોની 
~ૃટD 

ખડD થઈ ગઈ હતી. ભમરા gુજંન કરતા Xલોનો મી~ટ રસ પીવા ઉડD ર£ા હતા. લીલા છwમ ઘાસની વUચ ે�ાકં 

�ાકં રPમુડD, દાણાદાર માટDના નાનકડા ઢગલા કDડDઓની સેના ફરDથી કામગરD બની ગયાની સાhી Nરુતા 

હતા. મનના બધા ¤ષે અને �લેષ ઓસરD ગયા હતા. 

     આવા મરુ માહોલમા ંરોમન બગીચાના એક બાકંડા પર પોરો ખાવા અમે બેઠા. બ ેહ�ર વષ� પહલાનંી, રોમન 

સ#ંfૃતીની �તીfૃતી %વો માહોલ હતો. બા�ુના એક �ારામા ંપીળા ંઅઝેરDયા મદં સમીરમા ંìમી ર£ા ંહતા.ં એક 

મહDના પહલા ંતો એની ઉપર કવળ 
કુD ડાળDઓ જ હતી. એક ભમરો �યા ંઆવી પહ8Uયો અને Xલે Xલે ફરD રસ 

પીવા લાYયો. સાવ સાદા પાણીમાથંી અઝેરDયાએ એ રસ બના�યો હતો. હવે ભમરો એમાથંી મધ બનાવશ.ે એવા 

જ કોઈ ભમરાએ બનાવે�ુ ંમધ vુ ંવાપરDશ અને .ખુમા ંમીઠાશ �યાપી જશ.ે 

      અને એટલામા ંજ આ શાતં માહોલમા ંખલેલ પાડતી, કોલાહલ કરતી, શાળાના બાળકોની વાનરસેના �યા ં

આવી પહ8ચી. શોરબકોર મચી ગયો. શીhીકાએ બાળકોન ેરોમ, રોમન સ#ંfૃતી અને રોમન બગીચા વીશે °ાન 

આપPુ ંનાનકSુ ં�વચન કdુ³; ફોટા પડÒા અને એ લFકર વીદાય થઈ ગdુ.ં ફરD પાછD શાતંી #થપાણી. 

    અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં 

    એ રોમન સ#ંfૃતી પણ ન રહD. આ આબ[રટમ પણ નહl રહ. આ વસતં પણ નહl રહ. , એ ભમરો પણ વીદાય 

થઈ જશે. એ અઝેરDયા પણ એક બે દDવસમા ંકરમાઈને ળુ ભેગા ંથઈ જશ.ે એ વાનરસેના બી� કોઈ મ#તીમા ં

���ૃ થશે. અમે પણ પાચં મીનીટમા ંઉઠDને બા�ુમા ંઆવલેા એક બી� બગીચા તરફ �યાણ કરDzુ.ં બાકંડો ફરD 
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નુો પડD જશે. સાજં પડશે અને આ બધો ન�રો રાતની કાળD ચાદર ઓઢDન ેપોઢD જશ.ે અમે પણ અમારા થાનક 

પાછા પહ8ચી જઈzુ.ં 

    સતત પરDવત�ન. સતત બદલાવ, સતત બદલાતા કણ કણ .. 

   અને  ટનીસનની મને બv ુગમતી કવીતા ગણગણાવા લાગી -  

There rolls the deep, where grew the tree 

O! earth what changes hast thou seen? 

There where the long street rolls hath been 

The Stillness of the central sea. 

 

- Tennyson 

ખ^ાસખ^ાસખ^ાસખ^ાસ    
યુ�^હણ
યુ�^હણ
યુ�^હણ
યુ�^હણ    
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ખ^ાસ 
યુ�^હણ- 22 �ુલાઈ : સાભાર - નહLુ BલેનેટરDયમના વૈ°ાનીકો 

ખ^ાસ 
યુ�^હણ … અને ગ©
રુ પર? 

હા! 
યુ�ને રાvુ અને કP ુ^સી ગયા! 
યુ�ને અને ચOEન ેતો સૌએ જોયા છે. પણ આ રાvુ અને કP ુજોવા 

 ુરબીનમાથંી xખો ફાડD ફાડDને �ય�નો કયા�, પણ કાઈં ભળાdુ ંનહl. કદાચ �ુના જમાનામા ંવરાહ મીહDરને 

ઈ¸ર દD�યચÁ ુઆBયા હશે અને તેના થકD કોઈ સાધન વગર તેઓ આ ઉપEવી આકાશી પદાથ[ જોઈ શ�ા હશે! 

હળવી મ�ક બા�ુએ .કુD દઈએ તો એક વાત નીવÏવાદ છે ક, ¡યાર બાકD1ુ ંવી¸ અ°ાનના ગતા�મા ંગરકાવ 

હPુ;ં �યાર ભારતના વીચારકો અને વૈ°ાનીકોનો  
વુણ�dગુ હતો.કશા કKîલુેટર, કોwdટુર ક ગણીતીય 

લોગેરDધમ ટબલ પણ વાપયા� વગર % ચોકસાઈથી આકાશી પદાથ[ની ગતીની ચોÐસ ગણતરD  કરવાની 

પiધતી આપણા એ મહાન �ય�તીઓએ શોધી કાઢD હતી; તે જોઈ આપણ ેઆëય� ચકDત થઈ જઈએ છDએ. 

^હણ થાય �યાર આખા સમાજમા ંશોક અને ભય1ુ ંવાતાવરણ �યાપી જPુ;ં અને બધા ં^હણ oટ �યાર હાશકારો 

અ1ભુવતા’ અને #નાન કરતા. અમે ભાઈ બહનો નાના ંહતા ં�યાર આ sધ+iધાને ભારોભાર તીર#કારથી હસી 

કાઢતા. 

પણ આ એકવીસમી સદDમા ંઅને તે પણ અતી આનુીક ઉપકરણો અને °ાનનો ઉપયોગ કરનાર, અમેરDકાની 

નાસા સ#ંથાએ પણ �
નુામી, વાવાઝોડા, અ¦તુNવુ� ભરતી વી. થવાની આશકંા �ય�ત કરD; આગોતરD ચીમકDઓ 

આપી હતી. 
યુ� અને ચOEના એક જ દDશામા ંકાય�રત થતા gLુુ�વાકષ�ણના બળન ે�તાપે આમ થવાની શ�તા 

એમને Nણુ� વે°ાનીક રDતે જણાઈ હતી. 

……….હવે એક ગ©
રુD વાત! 

^હણ થાય એ તો fુદરતી ઘટના છે. પણ �ય�તીગત અને સામા�ક �વનમા ંપણ ^હણો થતા ંહોય છે. �ાકં 

કzુકં બને છે અને કzુકં ^સાઈ �ય છે. ઘોર sધકાર �યાપી �ય છે. N_ૃવી રસાતાળ જવાની હોય, સ¨કડો 

êવાળા.ખુી ફાટD જતા હોય, ધરતીકંપોના xચકાથી બુ ંઉપરતળે થઈ ગdુ ંહોય; તેવો નીવÙદ અને ગમગીની 
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�વનન ેÁુ̀ ધ કરD નાખં ેછે. sધારા બોગદાનો કોઈ છેડો જ ન હોય તેવી, શોકમય અ1¦ુતુીમા ંઆપણ ેઅથવા 

સમાજ ગરકD જતા ંહોઈએ છDએ. 

પણ.. 

%મ દરક ^હણ અKપ સમય માટ જ ટકP ુ ંહોય છે અને ફરDથી ચમકતો અને દમકતો 
યુ�  નીવÏõને તેની ગતી 

ચા� ુરાખે છે ; તેમ બધી �યથાઓ અને બધા સતંાપો અKપકાલીન જ હોય છે. 

કzુ ંશા¸ત નથી. 
ખુ પણ નહl અને  ુખ પણ નહl. 

‘ આનદંમયી મા ‘ એ કãુ ંહPુ ંતેમ, 

‘ वो भी चला जायगा ‘ 

અને આ hણ ેન. ભો. }દવેટDયા યાદ આવી ગયા … 

‘ કાળાકાળાકાળાકાળા ઘનેઘનેઘનેઘને ઉéêવળઉéêવળઉéêવળઉéêવળ 
યૂ�
યૂ�
યૂ�
યૂ� બlબબlબબlબબlબ ઢંકાdુંઢંકાd ુંઢંકાd ુંઢંકાd ુ ં, તેતતેેતે 3ચ!3ચ!3ચ!3ચ! દDસેદDસેદDસેદDસે અગwયઅગwયઅગwયઅગwય. 

પરંP ુપરંP ુપરંP ુપરંP ુતેતતેેતે છાયંનીછાયંનીછાયંનીછાયંની પેલીપેલીપેલીપેલી પારપારપારપાર, ¡યોિત¡યોિત¡યોિત¡યોિત ર£ોર£ોર£ોર£ો ઝળહળDઝળહળDઝળહળDઝળહળD નનનન કદDયકદDયકદDયકદDય ÄટૂÄટૂÄટૂÄટૂ.’ 

પરDવત�ન…પરDવત�ન…પરDવત�ન… 

સઘÕં અની�ય છે. 

કવળ વત�માન જ સતત છે. 
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નૈરો3બયનનૈરો3બયનનૈરો3બયનનૈરો3બયન    gજુરાતીgજુરાતીgજુરાતીgજુરાતી    

ચચંળબેન – ‘ જો તો કDબીબી, બારHુ ંખોલ. કોઈ મગેની આ�યા લાગ ેછે.’ 

કામવાળD સીદD બાઈ કDબીબી હાથમાનંો ફ3ગયો બા�ુએ .કૂDને દોડD અને  બારHુ ંખોKdુ.ં રસીલાબેન ેઘરમા ં�વેશ 

કય[. 

રસીલાબેન – ‘ �wબો! ચચંળબેન.” 

“ �wબો. “ 

બá ેબહનપણીઓ સોફામા ંબીરાજમાન થઈ. 

ચચંળબેન અને રસીલાબેન વાતોએ વળYયા.ં થોડDવાર ચચંળબેન ેકDબીબીને કãુ ં,” �! જકોનીમાથંી સફરજન 

અને wધીઝી લઈ આવ. સાથે કD
,ુ બfુડD અને  કD�કો પણ લેતી આવ%.” 

કDબીબી આ બ ુલાવી અને કામ પતાવી બોલી ,” �વાહરD, બાઈ.  ુકા લા દવા લેવા  જ� o”ં. આમ કહD તેણ ે

િવદાય લીધી. 

રસીલાબેન ેજકોનીમા ંનજર કરD Nછૂðુ,ં” આ 
}ુફdુ�મા ંzુ ંચઢા�dુ ંછે?” 

ચચંળબેન – “ બધા મગેની માટ શાક તૈયાર છે.” 

——————— 

કમ કવો લાYયો બ ેઆધેડ, નૈરો3બયન gજુરાતણો વUચેનો આ સવંાદ? આ પણ એક gજુરાતી ઘર  છે ; અને તેમા ં

આ ભાષા બોલતા ંજણ અમદાવાદના ખાડDયાની નાગર મહDલા %ટલા ંજ નખશીશ gજુરાતી છે !  એક જમાનો 

હતો ક, ખાડDયાની નાગર મહDલાઓ નવરાતરમા ંમહાકિવ Oહાનાલાલના ગરબા ગાતી હતી. આ% �યા ંઘ8ઘાટDયા ં

લાઉડ #પીકરો પર ડD#કો ગરબા ગવાય છે. ગમે તે માહોલ હોય, આ હધંાયં gજુરાતી જ ને? 

અને �ુઓ તો ખરા … #વા}હલી ભાષામા ંપણ દવા અને  ુકાન ઘર કરD ગયા ંછે ને? 
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માણસો, એમની રહવાની જYયાઓ, માહોલ….બુ ંબદલાP ુ ંરહ છે. માણસો % બોલ ે- ત ેભાષા બન ેછે. 

…………… 

મગેનીમગેનીમગેનીમગેની = મહમાનમહમાનમહમાનમહમાન 

ફગીયોફગીયોફગીયોફગીયો = સાવરણીસાવરણીસાવરણીસાવરણી 

જકોનીજકોનીજકોનીજકોની = રસોSુંરસોSુંરસોSુંરસોSુ ં

}ક
ુ}ક
ુ}ક
ુ}ક
 ુ= ચBNુચBNુચBNુચBN ુ

�wબો�wબો�wબો�wબો = હKલોહKલોહKલોહKલો 


}ુફdુ�
}ુફdુ�
}ુફdુ�
}ુફdુ� = તાવડDતાવડDતાવડDતાવડD 

બfુડDબfુડDબfુડDબfુડD = વાડકોવાડકોવાડકોવાડકો 

કD�કોકD�કોકD�કોકD�કો = ચમચીચમચીચમચીચમચી 

wધીઝીwધીઝીwધીઝીwધીઝી  = કÕંકÕંકÕંકÕં 

�વાહરD�વાહરD�વાહરD�વાહરD = આવજોઆવજોઆવજોઆવજો 

 ુકા ુકા ુકા ુકા =  ુકાન ુકાન ુકાન ુકાન 

દવાદવાદવાદવા = દવાદવાદવાદવા 

ગરાજગરાજગરાજગરાજ    સેલસેલસેલસેલ    

કટલા ઉમગં અને �ેમથી એ jસ �વનસાથીએ જOમ}દવસે ભેટ આBયો હતો? માડં એક બ ેવખત જ પહય[ હતો. 

અને પછD તો અહlની �ય#ત ®જ�દગીમા ંએ પહરવાનો અવસર જ �ા ંમÖયો? 
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સેલમાથંી સાવ સ#તા ભાવે એ શટ�  લા�યા હતા. પણ ¡યાર ¡યાર પહરવાનો સમય આવે �યાર; એનો રંગ ગમતો 

ન હતો, એટલે એ પહરાdુ ંજ નહl. 

બાબા માટ કટલા બધા, સરસ મ�ના બાબા
ટૂ લા�યા હતા; અને બથ�ડ પાટæ વખત ેભેટમા ંમÖયા હતા. પણ 

બાબલો તો માળો ઝટપટ એટલો તો વધવા લાYયો ક, એ બધા એમના ંએમ પડD ર£ા.ં 

રમકડાનંા ઢગલ ેઢગલા ભેગા થઈ ગયા છે. સહજ વપરાયા, ન વપરાયા અને એ પણ સાવ અણગમતા થઈ ગયા. 

દર વરસે અહl તો નવા ઈલે�]ોિનક સાધનો ખરDદD લાવીએ. અને �ૂના ંપડÒા ંજ રહ. કોwdટુર તો  !ણ વરસ થાય 

અને ન�ુ ંમોડલ આવી જ ગdુ ંહોય. �ૂ1ુ ંઆઈપોડ તો એમ1ુ ંએમ પડD રãુ ંછે. 

ચોપડDઓના ઢગલ ેઢગલા ભેગા થઈ ળૂ ખાઈ ર£ા છે. 

કસરત કરવા1ુ ં]S્િમલ લા�યા. પણ બહાર ચાલવા જવાની મ�મા ંએય �ા ંખાસ વપરાય છે? 

આમ ને આમ કટલો બધો સામાન – સાવ વપરાશ વગરનો, નકામો, મહા.લૂી જYયા રોકતો ક ગરાજમા ંળૂ 

ખાતો, ભેગો થઈ ગયો છે? 

નવી ચીજો .કૂવા જYયા જ નથી! 

…. 

અને એ બધો વેચી દDધો – પાણીના .લૂે – ગરાજ સેલમા.ં 

કોઈક એક ડોલરમા ંતો કોઈક બે ડોલરમા.ં ૨૫૦ ડોલરમા ંકટલા હરખથી કDબોડ� લા�યા હતા – બેબી બીથોવન 

%વી મહાન સગંીતકાર બને તેવા ં¹વાબો સાથે. પચીસ ડોલરમા ંએ ગયો �યાર હાશ થઈ!  અને �ુ1ુ ંનોટbકુ 

કોwNટુર ૬૦ ડોલરમા ંએક મે��સકન એની બેબીન ેતાલીમ માટ લઈ ગયો �યાર તો હરખ છલકાઈ ગયો. 

ગરાજ સેલ પાચં }દવસ ચલા�dુ!ં કટલા ઉમગંથી ખરDદલો આ બધો કાટમાળ વેચતા ંગાડાનંા પૈડા ં%વા ૫૦૦ 

ડોલર હાથમા ંઆ�યા �યાર ઊનાળાની બળબળતી બપોર આસમાનમા ંમેઘધ1~ુય દખાવા લાYdુ!ં 

– 
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વ#Pનુી }કwમત કટલી h3ણક હોય છે?  ુકાનમાથંી પગ બહાર .�ૂો અને એની }કwમત અડધી થઈ �ય. થોડોક 

વપરાશ ક વપરાશ વગરનો સમય વીતે અને એની કશી }કમત જ નહD. 

અને પાણી .લૂ ેવેચતા ંમળેલી એ મહાન રકમ પણ બી� વ#Pઓુ ખરDદD આપશ.ે 

અને એ વ#Pઓુની પણ આ જ ગિતિવધી. 

પ}રવત�ન.. પ}રવત�ન..પ}રવત�ન.. 

કzુ ંશા¸ત જ નહl. }કમત બદલાય, વપરાશ બદલાય, |3ચ બદલાય, ચીજો બદલાય. 

અને આપણ ેપણ �ા ંએવા ંને એવા?ં 

બારDમાથંીબારDમાથંીબારDમાથંીબારDમાથંી    અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન    

 સવારનો પહોર છે. બારDમાથંી #fલૂ બસ આવવાની રાહ vુ ંજોઈ ર£ો o.ં દDકરDના દDકરાને ચઢાવવાનો છે. 

થોડDક વારમા ંબસ આવી જશે; અને vુ ંમારા કામે લાગીશ. આ નવરાશની પળે આદતવશ અવલોકન શ| થdુ ંછે. 

        સામે એ જ બધં મકાનો, એ જ ટપાલપેટDઓ, એ જ િન ૂ�મ 3ચમનીઓ છે. એમા ંરહનારા ંએના ંએ જ માણસો છે. 

એ જ �hૃો, એ જ ઘાસ, એ જ િન²ન ર#તો છે. કદDક રડD ખડD કો’ક કાર ક વાન આવીન ેજતી રહ છે. પણ એય 

રોજની %મ જ. પવનમા ંઆમતેમ અફળાતા ંપાદંડા ંછે. કાલે પણ એમ જ થPુ ંહPુ.ં 

કzુંકzુંકzુંકzુ ંજજજજ બદલાdુંબદલાdુંબદલાdુંબદલાdુ ંનથીનથીનથીનથી. 

બુંબુંબુંબુ ં%મ1ું%મ1ું%મ1ું%મ1ુ ંતેમતેમતેમતેમ છેછેછેછે.  

કકકક ખરખરખરખરખરખરખરખર એમએમએમએમ છેછેછેછે? 

      મકાનો એક }દવસ �ૂના ંથયા ંછે. એમ જ એમા ંરહનાર પણ. �ાકં મન ેખબર ન હોય છતા ંકોઈક નવ�ત 

બાળક મીઠD િન�દર માણી રãુ ંછે- % થોડાક }દવસ પહલા,ં એની માના પેટમા ં «ધા મ#તક અવતરવા માટ તૈયાર 
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લટકD રહ�ુ ંહPુ.ં મકાનોની ઉપર એક ન��ુ,ં ન દખાય તે�ુ ંઆવરણ ઉમેરાdુ ંછે; % દસ પદંર વષÙ મકાનો દસ 

વષ� �ૂના ંથયાનંી ચાડD પોકારવા1ુ ંછે. 

       એના ંએ જ લાગતા ંઝાડ પર અનેક નવા ંપાદંડા ંઉમેરાયા ંછે; કોઈક 
કૂાયેલી ડાળD જમીન દો#ત થઈ નીચે 

પડD ગઈ છે. ઘાસનો િવ#તાર અને �ચાઈ ચપટDક વiયા ંછે. ર#તો કાલ કરતા ંસહજ વ ુઘસાઈને લી#સો થયો છે; 

અથવા 
યૂ�ના તાપે, એક ન દખાય તેવી તરડ કોરાઈને થોડDક વધાર «ડD બની છે. 

     પસાર થઈ ગયેલી કાર કાલવાળD કાર ન હતી. બી� કો’કની હતી! કાલે અફળાતા ંહતા,ં ત ેપાદંડા ંઅલબ� 

કચરાપેટDમા ંક  ૂરની ઝાડDઓમા ં�ાનંા �ાયં ફ×કાઈ ગયા ંછે. આ% દખાય છે; તે ગઈકાલે �hૃો પર િવલસતા ં

હતા.ં 

      અર! આ અવલોકનકાર પણ �ા ંએનો એ છે? એના શરDરના અનેક કોષો મરણ પાwયા ંછે, અને નવા ંજOમી 

¾�ૂા ંછે. એના િવચાર, અ3ભગમ, િમ�જ કાલના ં%વા ંનથી. 

      એણે અવલોકન, અનાવલોકન, હાલોકન, �િતભાવ, અ�િતભાવના ભાવો વUચ ેકટકટલા ંઝોલા ંખાધા ંછે ; 

અને હ�ુ ન �ણ ેકટલા ંખાશ?ે! 

 પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન… પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન… પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન…  

નનનન દખાયદખાયદખાયદખાય તે�ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ંપણપણપણપણ અ¾કૂઅ¾કૂઅ¾કૂઅ¾કૂ પ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�નપ}રવત�ન… હરહરહરહર ઘડDઘડDઘડDઘડD, હરહરહરહર #થળ#થળ#થળ#થળ.  
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ન8ધન8ધન8ધન8ધ    ----            

કÐાવારD �માણે સદંભ� –  

કોઈ પણ િશષ�ક પર ‘ctrl + click‘ કરવાથી, તે અવલોકન પર 

પહ8ચી શકાશે. 
 

િશષ�ક .............................................................................. પાના નwબર  

64=65 ........................................................................................ 186 

Who moved my cheese ............................................................. 324 

ऊ�व�मूलं अधः शाखम ्................................................................... 253 

અગરબ�ી ................................................................................... 278 

અજબ જવાબના ગજબ સવાલ ..................................................... 281 

અનાવલોકન .................................................................................. 67 

અ1fુુળ ર#તો ............................................................................... 110 

અOડરવેરને 3ખ#
ુ ં........................................................................ 227 

અમાસનો ચOE ............................................................................. 288 
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અમે}રકન હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓ .......................................... 168 

અમેરDકાની ગાધંીગીરDને #વીfૃતી .................................................. 323 

અરDસામાનંો જણ ........................................................................... 63 

અવલોકનહDન .............................................................................. 245 

અવાજ ........................................................................................... 60 

sધકાર ....................................................................................... 108 

sધાર ઘેયા� �દશનો xધળો રા� ............................................... 145 

આઈપોડ ........................................................................................ 49 

આગીયા ........................................................................................ 52 

આબ[રટમ ................................................................................... 327 

ઉKકાપાત ..................................................................................... 316 

એકલો ......................................................................................... 218 

ઓક! આપણે જઈzુ?ં- અવલોકન .................................................. 202 

ઓક! આપણે જઈzુ?ં .................................................................... 195 

કચરાપેટD .................................................................................... 154 
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કલમ ........................................................................................... 156 

કાઉOટર ....................................................................................... 134 

કારની બારD અને વરસાદ ............................................................. 264 

fુ}કOગ Bલેટફોમ� ........................................................................... 190 

કલેOડર ........................................................................................ 143 

કળાની �મૂ ................................................................................. 218 

કોપર બોટમ ................................................................................ 302 

કોયડો .......................................................................................... 176 

2Dયા – �તી2Dયા ......................................................................... 125 

h= h+૧ .................................................................................... 193 

ખ^ાસ 
યુ�^હણ .......................................................................... 329 

ખાLંુ પાણી ................................................................................... 222 

ખાલી ઘર , ભાગ -૨ .................................................................... 213 

ખાલી ઘર, ભાગ -૩ ..................................................................... 229 

ખાલી પગ .................................................................................... 131 
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ખાલી ર#તો .................................................................................. 275 

ખાલીખમ ..................................................................................... 237 

ખાડંનો ખાલી ડબો ......................................................................... 191 

ખોવાયેલો કાગળ ........................................................................... 92 

ખોવાયેલો ડબો ............................................................................. 165 

ગરમ ઠંડા પાણીના નળ ................................................................. 151 

ગરાજ સેલ .................................................................................. 333 

ઘ� વીણતા ં................................................................................. 231 

ઘ�ના કાકંરા ................................................................................ 232 

ઘા ................................................................................................ 113 

ચગડોળ......................................................................................... 39 

ચા તૈયાર છે .................................................................................. 99 

ચા બનાવતા ં.................................................................................. 111 

ચાની સામ^ી ............................................................................... 279 

ચા1ુ ંઉકળ�ુ ં.................................................................................. 73 
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ચાનો ‘ટસ’ .................................................................................. 175 

ચામા ંખાડં ..................................................................................... 39 

ચાલP ુ ંઝાડ ................................................................................... 75 

છાયંડો ......................................................................................... 224 

છDણી ........................................................................................... 240 

છેKલો શાવર Lુમ ............................................................................ 30 

જમીનના ઢોળાવ .............................................................................41 

�વનની રમત ............................................................................. 259 

%fુઝીમા ંપરપોટા........................................................................... 74 

%fુઝીમા ં�વાહ ............................................................................ 133 

ઝરણામા ંપ_થર ..............................................................................91 

ઝાડમાથંી નીકળતો gુદંર ................................................................ 78 

ઝાઝં�ુ ં......................................................................................... 162 

�ુ Sુ 3લ#ટ ( કરવાના ંકામોની યાદD) ............................................. 298 

ટબલ લેwપ .................................................................................. 136 
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ટો#ટરમા ંWેડ ................................................................................. 36 

]ા}ફક િસYનલ .............................................................................. 283 

]ાફDક ............................................................................................ 89 

jાય સોનામા ંપાણી1ુ ંખાબોચીdુ ં......................................................81 

તપેલીઓ ....................................................................................... 45 

તરવા પડતા ં...................................................................................71 

તરવાની ઝડપ ............................................................................... 64 

તરવા1ુ ં......................................................................................... 50 

તારા ઉદય ................................................................................... 164 

�ય�યેલો માળો ........................................................................... 249 

થમ[મીટર ...................................................................................... 44 

દ�~ટ�મ અને .�ુ�ત ..................................................................... 307 

દDવો ..............................................................................................61 

ધોળા વાળ .................................................................................. 293 

નવી પેઢD – મારD કથા .................................................................. 141 
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નૈરો3બયન gજુરાતી ..................................................................... 332 

પડછાયા, ભાગ -૨ ....................................................................... 290 
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