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#તાવના
+ી.
+ી. વલીભાઈ .ુસા – વલી’
વલી’દા
ૂના સમયે લોકોમાં કહવાP ુ ં હP ુ ં ક ‘ભાઈ, ઘરનો રોટલો બહાર ખાવાનો છે .’ આ%

ૂ ર-

દરાજનાં ગામોમાં ¡યાં હોટલો નથી હોતી, યાં અિતિથસકારની 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 યત તરફથી અથવા સામેની જ

યત તરફથી જ પાoં

ખાવા મળD જP ુ ં હોય છે . આ છે ઉપરોત .ુહાવરાનો gુઢાથ.
રુ શભાઈ ની fૃત ‘અવલોકનો’ ઈ-bુકની #તાવના vુ ં ¡યાર લખી ર£ો oં, યાર આ
#તાવનાની #તાવના |પે લખાએલા ઉપરોત ફકરા ¤ારા vુ ં એ કહવા માgું oં ક તમે કોઈકને
#તાવના લખી આપો અને તમારD જ fૃિત ઉપરની #તાવના લખી આપનાર અOય કોઈ !ા}હત
યત ક સામેની જ યત તમને મળD આવે. હમણાં તા%તરમાં જ મારD પોતાની ઈ-bુસ માટ
કટલાંક ણીતાં ક અજનબી મહા1ુભાવોએ મને સ¥દયતાN ૂવક
આપી, તો આ% vુ ં

તેમની #તાવનાઓ લખી

રુ શભાઈના Nુ#તક માટ #તાવના લખી ર£ો oં. આમ માનવ વનનાં

સઘળાં hે!ોમા આપસઆપસ ક પર#પરના સહકાર થકD જ

ુ િનયાના યવહારો

#વયંસચ
ં ા3લત

યં!ની %મ ચાKયા કરતા હોય છે .
રુ શભાઈના `લોગ ઉપર ¡યાર ¦ ૂતકાળમાં તેમનાં ‘અવલોકનો’ િસ§ થઈ ર£ાં હતાં 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 N ૂરતો સીિમત હતો, અહl
માર સમ^ Nુ#તક ઉપર #તાવના લખવાની કામગીરD બવવાની છે . આમ છતાંય મારD એ
#તાવનાનો કટલોક sશ િવશાળ અથમાં લઈ શકાય તેમ હોઈ તેને અ!ે #Pુત કરDશ.
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૨૦૦ અવલોકનો
આપણે આપણા િવ©ાªયાસ દરિમયાન ‘અવલોકન કરવાની ટવ’ શીષક એક પાઠ ભણી
ગયા હતા. એક વટમાgુ એક «ટવાળાના ખોવાએલા «ટની }દશા બતાવી દ છે ,
«ટને જોdુ ં

જો ક તેણે

ુ ાં ન હP.ુ ં પેલો વટમાgુ પેલા «ટવાળાને તેના «ટની િનશાનીઓ કહD સંભળાવે છે
§

ક તે «ટ ડાબી/જમણી (યાદ નથી) xખે કાHુ,ં એક પગે લંગSું અને અ.ુક દાંત પડD ગએલા
હોય તે ુ ં હોુ ં જોઈએ. આ તેની અવલોકન કરવાની ટવના કારણે શ બOdુ ં હP.ુ ં ર#તાની એક જ
બાુ તરફનાં અડધાં કરડાએલાં ઝાડનાં પાંદડાં અને જમીન ઉપરના એક પગલાની અ ૂરD છાપ
એ તેના તારણ માટનાં સહાયક કારણ (અવલોકનો) હતાં.
રુ શભાઈનાં અવલોકનો

કંઈક એવાં જ છે અને તેથી જ તો તેઓ ગમે તેવા સામાOય

િવષયને મા! અવલોકનના આધાર જ ન}હ, પણ સાથે સાથે પોતાની fુદરતી વણન શતના
આધાર વંત બનાવી શક છે . ૂના જમાનામાં ગામડ ગામડ પગીઓ મળD રહતા ક % પગલાંની
છાપ1ુ ં અવલોકન કરDને ચોરને પકડD પાડવામાં મદદ|પ થતા હતા. કોઈ નામચીન ચોર1ું તો
પહું જ પગું જોઈને ચોર1ું નામ બતાવી દતા હતા. આ એમના માટ એ કારણોએ શ બનP ુ ં
ક તેમની આ કળામાં તેમનો વારસાગત અ1ુભવ કામે લાગતો હતો અને તેમના સાહ®જક કૌશKયને
કારણે તેમની અવલોકનશત પણ ધારદાર રહતી હતી.
સામાOય રDતે કહવાય છે ક લuમી અને સર#વતી અથા ત ધનદોલત અને સા}હયનો
સહિનવાસ જવKલે જ જોવા મળે , બસ તેવી જ રDતે

િવ°ાન ક ટકનોલોના માણસ અને

સા}હયને બારમા ચંEમા %ુ ં હોય એમ માનવામાં આવP ુ ં હોય છે . આ ભાયા ઈલે]Dકલ
એ±Oજિનયર હોય અને સા}હયસ²ન કર એ કોઈના પણ માOયામાં ન આવે તેવી વાત હોવા છતાં
એ એક હકDકત છે . છે Kલાં દસેક વષથી અમે}રકા ખાતે િન ૃ વન ગાળતા આ મહાશય પોતાના
િવિવધ `લોગ ઉપર સઘળા સા}હયકાર એટું બુ ં સા}હયસ²ન કdુ³ છે ક તે સઘળાને ^ંથ#થ
કરવામાં આવે તો

ડઝનબંધ Nુ#તકો થાય. વળD તેઓ+ીએ હરો `લોગ ઉપર પોતાના

િવ¤તાસભર િતભાવો લખીને એ સઘળા `લોગસને ોસા}હત કયા છે . vુ ં પોતે િવનયનના
અ1ુ#તાક સમકh ભણતરમાં gુજરાતી અને s^ે સા}હય ભ¢યો હોવા છતાં
ભાષા¦ુવ સામે વામણો જ Nુરવાર થા તેવી મારD િનખાલસભાવે કbુલાત છે .
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રુ શભાઈના

૨૦૦ અવલોકનો
રુ શભાઈ મારા િમ! છે , મારા `લોગlગ કાયમાં મને મદદ|પ થયા છે , મારD એક ઈ-bુક
પણ તેમણે બનાવી આપી છે , મારાં લખાણો ઉપર તેમણે સારા સારા િતભાવો આBયા છે , મારા
િવષેના પ}રચયલેખો તેમણે લખી આBયા છે અને હાલ % bુકની vુ ં #તાવના લખી ર£ો oં તે જ
bુક પણ મને પોતાને તેમણે અપણ પણ કરD છે (જો ક સા}હયના િશ~ટાચાર/Protocol િવLુ§ની
આ વાત ગણાય, અથા ત #તાવના લખનાર અને bુકના અપણને #વીકારનાર એક જ યત હોઈ
શક ન}હ.) - આટઆટલી તેમની સેવાઓ મને ાBત થઈ હોવા છતાં તેમને મારા ઉપર અPુટ
િવ¸ાસ ક vુ ં આ bુકની #તાવના તટ#થપણે લખીશ. આ વાતના અ1ુસધ
ં ાને એક આડવાત કvુ ં
તો ‘હા#યદરબાર’ ઉપરની ‘હાદરનો’ શીષક સઘળાં રનો ઉપરની મારD પ}રચયલેખ +ેણીમાંના
એક રન તરDકનો મારો પ}રચય મ¨ પોતે જ લ¹યો હતો. યાં

રુ શભાઈના અફસોસના શ`દો

આવા હતા : “વાંચતાં વાંચતાં બvુ જ hોભ થયો ક, સૌ રનોના પ}રચય આપનારનો પ}રચય
આપવા1ુ ં સૌજOય આ આળ ુ અને ¦ ૂલકણા જણને કમ ન

ૂઝ¼ુ?ં ”

રુ શભાઈનાં અવલોકનોમાં િવષયવૈિવiય જોતાં આપHુ ં }દમાગ કામ ન કર ક આ બંકાના
ુ ને જ ન}હ, પણ Bલા#ટકની
મગજમાં એુ ં કોઈક િવિશ~ટ લોહ¾ુબ
ં ક છે ક zુ ં % મા! ધાPઓ
કોથળDઓને પણ પોતાના ભણી ખ¨ચી લે છે ! તેઓ હથોડD અને ટાંકણાંથી ઘરગ_¿ુ ક}ડયાકામ કરતાં
કરતાં માણસના મન ક મગજની કાયપ§િતને અવલોકDને ‘સારD નરસી આદતો કટલી ઝડપથી
પડD જતી હોય છે ?!’ %વાં સનાતન સયો પણ તારવી લે છે . ‘Àટલા XYગા’, ‘bુટની Pટુ લી દોરD’
અને ‘#]ો’ %વા ÁુKKક પદાથ[ ક ‘પાણીના પરપોટા’ અને ‘પ_થર ઉપર લીલ’ %વાં

ું
દરતમ

ૃ Fયોમાંથી લેખક તવ°ાનીય તારણો એવી િસફતN ૂવક સહજ રDતે તારવી લે છે ક ાંય fૃિ!મતા
વતા ય ન}હ. વળD આ તારણોના સમથનમાં આ કિવરાજ (‘કિવરાજ’ સંબોધન એટલા માટ છે ક
વા#તવમાં પોતે ‘Moody’ કિવ છે જ!) કોઈ s^ે ક }હદD કાયોની પંતઓને એવી રDતે ટાંકD દ
છે ક ણે ક .ુEામાં નગીના1ુ ં જડતર કરવામાં આdુ ં હોય!
હાલમાં ભારતમાં કરDઓની ભરNુર ઋP ુ ચાલી રહD છે . અમારા ભોજનમે% દરરોજ અને
ઓછામાં 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 gૃ}હણીઓની આવડતના તાપે ખાનારને %મ ખટમીઠો
રસ મળD રહ, તેમ અહl vુ ં મા! વાચકોને અ1ુલhીને જ ન}હ, પણ Äુદ લેખકના આમસંતોષ
ખાતર અને એક તટ#થ િવવેચકધમ બવવાના ભાગ|પે મારD આ #તાવનાને ખટમીઠD
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બનાવીશ. આ bુકલેખક ડગલે ને પગલે આમFલાઘા ક અOયો ¤ારા થતી પોતાની શ#તથી

ૂર

ભાગનાર એવા એ જણને vુ ં નખિશખ ઓળÄુ ં oં અને તેથી જ અહl મા! ખોતરD કાઢDને ન}હ પણ
હકDકતમાં તેમની % hિતઓ મને મા ૂમ પડD છે તેના ઉપર કોઈપણ તનો ઢાંપછોડો કયા
વગર એમ1ુ ં અનાવરણ કરDશ.
કોઈ ખંડકાયો ક મહાકાયોના અપવાદ િસવાયના અOય લુ કાયકારોમાં %ટું લાઘવ
તેટલી કિવની સફળતા અને આમ એવાં કાયોમાં1 ુ ં લાઘવ એ કાય1ુ ં ઘરHુ ં બની ય છે . કાય
રUયા પછD કિવ1ું કામ N ૂLું થઈ જP ુ ં હોય છે અને વાચકપhે એ કાયને સમજવાની ક માણવાની
}2યા શ| થતી હોય છે . કાયનો વાચક નાના બાળક %વો હોય છે . ના1ુ ં બાળક પણ ઈUછPું હોય
છે ક તેને કટલાંક કામો તે કરવા દવામાં આવે. સફળ કિવ પોતાના કાયમાંની ઘણી બાબતોને
વાચક ઉપર છોડD દતો હોય છે . આટલા

ુ ી તો કાય અને કિવતાઓની વાતો થઈ. આ વાત
ધ

રુ શભાઈ ક તેમના ‘અવલોકન’ને ાં લાgુ પડ? અહl તો તેઓ લેખક (ગ©કાર) છે અને તેમના
અવલોકનોનાં લખાણો એ ગ©ખંડો છે . મારD આ #તાવનાના િવ¤ાન વાંચકો અને Äુદ લેખક
મહાશય સમ શા હશે ક vુ ં zુ ં કહવા જઈ ર£ો oં! કટલાંક િશરમોર સમાં અવલોકનો1ું વધાર
પડP ુ ં લાઘવ તેમની મયા દા બની ય છે . એવા લેખોમાં વાચકની પણ અપેhા હોય છે ક
અિતિવ#તારના દોષમાં સપડાયા વગર લેખક એ વાતને થોડDક લડાવીને થોડોક િવ#તાર કય[ હોત
તો કુ ં સાLું થાત! જો ક આ બાબતે vુ ં

રુ શભાઈ તરફ xગળD ચlુ oં, યાર !ણ xગળD મારD

તરફ હોય છે અને મને તેમના આ દોષથી િવLુ§ એવો મારાં લખાણોમાં ાંક ાંક
અિતિવ#તારનો દોષ લાgુ પડ છે . મારા આ દોષની સા3બતી માટ આપ સૌ વાંચકોએ ાંય
જવાની જ|ર નથી. ‘હાથ કંગનકો આરસી ા?’ - આ #તાવના એ જ મારD કbુલાત1ું વંત
ઉદાહરણ છે !!!
બી, જો ક ગૌણ ગણી શકાય એવી, આ Nુ#તકમાંની સંકલન ક સંપાદનની ખામી એ છે ક
અવલોકનના મોટા ભાગના લÅુલેખોમાં પોતે કb ૂલ પણ કર છે તે .ુજબ દDઘ રચનાઓ .ુકાઈ
ગઈ છે . ાંક તેમના આ શ`દો વાંચવા મળે છે :

“ચાર જYયાએ અવલોકન શૈલીથી િવચ3લત

થઈને અવલોકનને અ1ુ|પ #વBનકથા/ સયકથા/ િનબંધ પણ #વતં! લેખ તરDક . ૂાં છે .”
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મારા હળવા િમ% કvુ ં તો ચÆD પહરDને લખોટDઓ રમતાં છોકરાં ભેળા આ મોટD મરના ચાર
પાટુનધારD dુવકો સામેલ થઈ ગયા છે . જો ક લેખ1ુ ં કદ ના1ુ ં હોય ક મોું હોય તેનાથી કોઈ
ફરક પડતો નથી હોતો, કમ ક બંને ¤ારા લh તો એક સધાય

છે .

રુ શભાઈએ મારા ઉપરની

પોતાની મેઈલમાં આ bુકનાં વધાર પાનાં થઈ ગયાં છે તેવી વાત લખી હતી એટલે જ મ¨ એ ગૌણ
વાતને અહl દોહરાવી છે ક ઈ-bુકમાં તો ઠDક, પણ પોતે આ bુકને .ુ}Eત #વ|પે િસ§ કરવાના
હોય, યાર આ ચાર લેખને પોતાની અOય કોઈ bુક માટ અનામત રાખીને આ bુકનાં પાનાં ઘટાડD
શક છે .
સં#કારિસચન અને ચા}રÇયઘડતરને ઉપકારક એવા આ ‘અવલોકન’ Nુ#તકનો È¤તીય ભાગ
‘પ}રવતન’ પેટા શીષક આપણી સામે છે . લેખક પોતે જ #વીકાર છે તે .ુજબ આ િવભાગના લેખોને
ભલે ‘પ}રવતન’ િવભાગ હઠળ . ૂકવામાં આવેલા હોય, પણ વા#તવમાં તે બધાં ‘અવલોકનો’ જ છે .
આ િવભાગના પંદરક %ટલા લેખ વાંચવા %વા છે એમ કહવાના બદલે vુ ં એમ કvુ ં ક આ
િવભાગમાં1 ું પહું જ કરણ ‘ા#તાિવક’ મા! વાંચશો તો તે મારા માટ પયા Bત ગણાશે. મારા
આ કથન પાછળ1ુ ં માLું પરોh કથન તો એ જ છે ક તમે એ સઘળા લેખો વાંUયા વગર રહD શકશો
ન}હ, કમ ક એ ‘ા#તાિવક’ પોતે જ  ુ ઈ છે ! મીઠાઈ ઉપરના ચાંદDના વરખની %મ આ પહું જ
કરણ આપ સૌને એ િવભાગના બધા જ લેખો વાંચવા લલચાવશે.
‘પ}રવતન’ િવભાગે લેખકની રૂઆતમાં આવે ું પ}રવતન 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

ગાંધીગીરDને

#વીfૃિત’

લેખમાં

મા}ટÊન

Kdુથર

}કગ

ઉપર

ુ તે ઠરાવ એ
ગાંધીિવચારધારાનો ભાવ હોવાની વાત ઉપર અમે}રકD િતિનિધસભાનો સવા 1મ
‘પ}રવતન’ +ેણીમાં સંN ૂણપણે બંધબેસતો લેખ છે . ‘dુ§ઉOમાદD (war-maniac) દશ’ 1ુ ં 3બLુદ
પામેલા અમે}રકા માટ ‘અ}હસા’ની િવચારશરણીનો #વીકાર એ તે દશ માટ પણ પ}રવતન1ું પહું
સોપાન ગણાય.
સમાપને, એક વાત લખવાથી મારD તને પરહજ નથી કરD શકતો. ‘હા#યદરબારનાં
રનો’ના લેખક તરDક મ¨

રુ શભાઈને ‘હાદરન’ તરDક નીચેના ફકરા થકD Àલોમાં ખ¨Uયા હતા:

“દવો અને દાનવોએ મળDને િવરાટ વલોણા વડ સ.ુEને વલોયો, %માંથી ચૌદ રનો ાBત થયાં
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ૃ ગણાય છે . આ અ.ત
ૃ ની ા±Bત માટ દવો અને
અને % પૈકD1ુ ં ચૌદમા 2મે આવP ુ ં રન અ.ત
દાનવો વUચે મારામારD થતી અને તેથી જ ‘માર’ ક ‘હાર’ માટ |}ઢયોગમાં ‘ચૌદ.ું રન’
યોય છે . અમારD િવ©ાથÏ અવ#થામાં gુLુજનો ચૌદમા રતનનો ચમકાર બતાવીને
ભણાવતા.

રુ શભાઈની પાસે િવિવધ િવષયો1ુ ં °ાન હોુ ં એ બતાવી આપે છે ક તેઓ+ી કોઈપણ

િવષયના િશhકના ચૌદમા રતનથી વં3ચત ર£ા ન}હ હોય!!!” બ#સો અવલોકનોના વાંચનના sતે
ુ વાંચકો મારD એ વાત સાથે ગંભીરતાN ૂવક સંમત થશે જ ક
°

gુજરાતી `લોગજગતમાં કોઈ

સમયે જો ‘°ાનરન’1ુ ં 3બLુદ આપવા1ુ ં આયોજન થાય તો તેના હકદાર તરDક િન:શંકપણે +ી
રુ શભાઈ જ 3બનહરDફ પસંદગી પામે.

ધOયવાદ.

વલીભાઈ .ુસા
... કાણોદર, બનાસકાંઠા

તેમનો `લોગ – ' William’s Tales (Bilingual)‘
http://musawilliam.wordpress.com/
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લેખક1ું િનવેદન
વનની સંiયાની sિતમ મં3ઝલ %મ %મ મંથર પણ મÐમ ગિતથી નક આવતી ય છે ;
તેમ તેમ  ૃિઓ બદલાતી ય છે . આખા વન દરિમયાન પણ જો ક, આમ જ બનP ુ ં આdું છે .
પણ હવે વધાર ને વધાર sત.ુખ
 ી રDતે પાયાના હોવાપણા સાથે રહુ ં વધાર ગમવા લાYdું છે .
સાત વરસથી લાગી પડલી લખવાની આદત, તલપ ઓસરવા લાYયાં છે .
પંદરક }દવસ પહલાં િવચાર આયો ક, ‘અવલોકન’
અવલોકન’ લખવા1ુ ં બvુ જ ગમP ુ ં હP ુ ં – હ પણ
કદDક એનો ઉછાળો આવી ચઢ છે – તો એને કાયમી #વ|પ આપુ ં ઠDક રહશે. `લોગ તો રહ ન
રહ. પણ આ ગમતીલાં લખાણો સચવાઈ રહ; તો સાLું.
અને એ મમતાના તાપે આ ઈ-bુક બની ગઈ.
અગાઉ કરલી સંપાદનની મૂરD કરવા સહજ પણ મન થPુ ં નથી. આથી એવા ખાસ યન
વગર જ બધાં અવલોકનો ‘ ગ© ૂર’ પર % 2મમાં ગટ કયા છે – તે જ 2મમાં; જોડણીને આ ક
તે રDતે મચડÒા િવના - અહl . ૂકD દDધાં છે . વાચક એને કારણે થતી રસhિતને દરgુજર કર તેવી
િવનંતી.
મને બvુ જ ગમતા બી િવષય – ‘પ}રવતન’ ને તતની જYયાએ િનહાળવાનો ધખારો
પણ થોડોક વખત ઊપડÒો હતો. આ લેખો પણ તા®વક રDતે અવલોકનો જ હોઈ, એમનો સમાવેશ
એક ૂદા િવભાગમાં કય[ છે .
બધી ઈ-bુકોમાં કÐાવારD માણે લેખો ગોઠયા હતા. એ બvુ મહનત માંગી લેP ું કામ હP;ું
હવે એ મહનત કરવાથી ૂ ર રહુ ં .ુનાિસબ લાYdુ ં છે . પણ એ સવલત વાચકને મળD રહ; તે માટ
છે Kલે કÐાવારD માણે લેખ પર પહ8ચાડPુ ં એક ‘પ}રિશ~ઠ’ બનાdુ ં છે . આશા છે ક, પહલાંની
રDતની એ ગરજ સારશે.
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ચાર જYયાએ અવલોકન શૈલીથી િવચ3લત થઈને અવલોકનને અ1ુ|પ #વBનકથા/ સયકથા/
િનબંધ પણ #વતં! લેખ તરDક . ૂાં છે .
•

અમે}રકન હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓ

•

ઓ.ક. આપણે જઈzુ?ં

•

માનવ મનની  ૃિઓ

•

માળો – !ણ #નેપ શોટ

આ ઉપરાંત બે !ણ જYયાએ મારD લખેલી અથવા મને બvુ ગમી ગયેલી કિવતાઓ પણ
અવલોકનના sતગત ભાગ તરDક સમાવી છે . એક

ુ ાર પણ છે . ઘણાં બધાં અવલોકનો સ3ચ!
ધ

છે ; % આ 3ચતનામક લખાણોમાં ચપટDક લીલોતરD N ૂરતા જણાશે.
આશા છે ક, આ િવષયાંતર હોવા છતાં , વાચકના રસને }દBત કરશે.
‘મારાં અવલોકનો ગમે છે .’
.’ એમ કહDને મારD અહંકાર  ૃિને પોષનાર(!) િમ!/#વજન +ી.
+ી.
વલીભાઈ .ુસાને આ ઈ-bુક અપણ કરD છે . પણ એટલો જ આભારD સૌ િમ!ોનો oં -%મણે મારા
ુ ાઓને પો~યા છે . દરકનો અલગ અલગ ઉKલેખ કરવાને બદલે એ સૌ િમ!ો/
આ િવચાર PÐ
#વજનોનો sતરથી આભાર મા1ુ ં oં.
છે વટ…
મારD લેખન  ૃિ ચાુ રહશે ક કમ; એ તો ખબર નથી; પણ આ છે Kલી ઈ-bુક છે .
રુ શ ની
મેOસ}ફKડ,
સ}ફKડ, ટસાસ,
સાસ, dુ.એસ.
એસ.
૨૦ મે, ૨૦૧૨
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ર#તા ઉપર Bલા#ટDકની બેગ
vુ ં કાર ચલાવી ર£ો oં. થોડક આગળ જઈ રહલી કારના પવનના ઝપાટામાં એક Bલા#ટDકની બેગ ઉડ છે ,
અને આમતેમ લથડDયાં ખાતી, ફંગોળાતી પાછD ર#તા ઉપર પડવા, ઠરDઠામ થવા ય છે . પણ યાં તો મારD
કારના પવનના ઝપાટામાં તે આવી ય છે અને પાછD ફંગોળાય છે . vુ ં તેને અવગણીને, પસાર કરDને
Nુરઝડપે આગળ નીકળD જ oં. મારા રDયર-dુ કાચમાં તેની અવદશા vુ ં અભાનપણે નીહાÕં oં. થોડક
પાછળ બી ]ક આવી રહD છે . તેનો પવનનો ઝપાટો તો બvુ જોરદાર છે . કોથળD પાછD હવામાં બvુ અiધર
ચકાય છે , ફરD ફંગોળાય છે .
ુ ી ર#તા ઉપર વાહનો આવતાં જશે, યાં
ધ

¡યાં

ુ ી તેની આમ જ ગતી, અવગતી ચાુ રહશે. અને
ધ

ખરખરા પવનનો ઝપાટો આયો તો? ર#તાની બાુમાં, ુ ર ઝાડDઓમાં આવી ઘણી કોથળDઓનાં નીજÏવ શબ
લટકD જ ર£ાં છે ને? કોઈ ર#તો, કોઈ iયેય, કોઈ મંઝીલ એમને માટ સયાં નથી.
મારD બાુની સીટ ઉપર હમણાં જ

ુ કાનમાંથી લાવેલ સામાનથી ભરલી Bલા#ટDકની, નવીનÐોર,

LુપકડD કોથળD પડD છે . એણે કોઈને સહારો આપવા1ુ ં કામ કdુ³ છે . માટ એની તીFઠા છે . એને માનવંP ુ ં #થાન
મÖdુ ં છે . ઘેર જવાશે, સામાન ખાલી થશે, અને કોથળD કચરાપેટDમાં ફ×કD દવાશે. એ1ુ ં વનકાય સમાBત થdુ ં
છે . ર#તા પર ઉડD રહલી પેલી કોથળDની આવી માન-સભર આવરદા કટલી રહD હશે?
મને તરત માનવવનની સરખામણી આ કોથળD સાથે થઈ ગઈ. અને મને બvુ જ ગમતી રચના યાદ
આવી ગઈ.

ુ ાસે પડઘાP ું આÄું આકાશ,
વ
છતાં ખાલીપો ખખડ ચોપાસ.
ઉપવનના વાયરાની લે છે કોઇ ન8ધ?
ુ ાસ?
કોણ િવણે છે એકલી વ
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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 ને ક, %માં તેની કાંઈક ઉપયોગીતા હતી; તેણે કાંઈક દાન કdુ³ હPુ?ં બસ એટલી નાનીશી
ગરDમાના gુણ શ¨ ન ગાઈએ? અને આવી લાખો, કરોડો… અર અબજો, અનામી ગરDમાઓના તાપે તો હરો
વશ[થી પીરામીડો ઉભા છે .
આખી માનવત વીકાસના % તબÐે ઉભી છે , તે આવી કટકટલી, નાનકડD ગરDમાઓનો સરવાળો છે નહl વાLુ?
આ અવલોકન લ¹dુ ં અને તરત માર એસ.એસ.સી.માં s^ેમાં ભણવામાં આવતી એક કવીતા યાદ આવી
ગઈ. એમાં !ણસો વરસ Nુરાણા, ચા ઓકના ઝાડ અને એક જ દDવસની આવરદાવાળા ‘લીલી’ના Xલની
સરખામણી કરD હતી.
એની છે Kલી 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 be.
be.

બારDમાંથી રા!ે EFય
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આ બારD છે – ઘરમાં અજવાÕં આવે તે માટની. sધ ભીતમાંથી બહાર દશન કરવાની બારD. દDવસે તો
ુ કાશ એટલો બધો હોય ક, ઘરમાં બી ચાુ હોય તો પણ બહાર1ુ ં EFય બરાબર દખાય. અને સાંજ પડ;
ય
ુ  આથમવા માંડ; બહાર ધીમે ધીમે sધકાર ઘેરાવા લાગે. અને ધીમે ધીમે બહાર1ુ ં EFય ઝાંÄ ું ને ઝાંÄ ું થPુ ં
ય
ુ 1 ુ ં અજવાÕં હવે ઘરની sદર ઉસ પાથરવા પયાBત ન રહ. અને બી ચાુ કરવી પડ
ય

ય.

અને હવે બહાર1ુ ં કzુય
ં ાં બારDમાંથી દખાય છે ? sદરના EFય1ુ ં તીબlબ જ બારDમાં દખાવા માંડ¼ુ.ં બારD
% માટ સઈ હતી, તે કામ હવે તે કરD શક તેમ નથી. હવે આપણી EFટD sદરના EFય Nુરતી જ સીમીત થઈ
ગઈ છે .
તમે કહશો – એ તો એમ જ હોય ને? આમ જ તો રોજ બને છે ને?
….
ુ નો કાશ મોુદ હોય તો જ આપણા ઘરની
અર, ભાયા! આપણા વનની બારDની આ વાત છે . સય- ય
બહાર જોવા માટની બારD કામની. નહl તો બધાં આપણાં જ તીબlબ આપણે નીહાÖયાં કરDએ. બહારની
ુ નીયામાં zુ ં છે , તે કશી ખબર જ ન પડ. મા! પોતાની બી, %ટું સીમીત EFય દખાડ, એટું જ જોવા1ુ.ં
બાકD1ુ ં બુ ં ધબોનારાયણ. fુવામાં દડકો જોઈ શક એટલી જ તેની ુ નીયા.
આપણને વન-ઘરની દDવાલની બહાર જોવા મનની બારD તો મળD છે . પણ એકલી એ બારD પયાBત
નથી. બહારનો કાશ, બહાર1ુ ં °ાન પણ હોવાં જોઈએ. આપણી એકલાની મતી-બી ન ચાલે.

હથોડD ટાંકHું
મારા દDકરાના ઘેર થોડા ુના ટાઈKસ કાઢD નવા લગાવવાના હતા. મ¨ દDકરાને મદદ કરવા આ ટાઈKસ
કાઢવા1ુ ં શLુ કdુ.³ એક હાથમાં ટાંકHુ ં અને બીમાં હથોડD. અહl આવાં બધાં કામ તે કરDએ, તો ખા#સો ખચ
બચી ય. ટાઈKસ તો ફટાફટ, Pુટßા વીના, આખા ને આખા નીકળD ગયા. એમાંય બાNુ! કળા છે હ8. પહલો
ટાઈલ છે ક દDવાલને અડલો નાની પàી %વો હતો તે કાઢD નાં¹યો. પછDના ટાઈલની નીચેથી બાુમાં સહજ
ફટકો માય[ અને તેને ફશ સાથે જોડPુ ં સીમેOટ1ુ ં પાતÕં પડ PુટD ગdુ ં અને તે1 ુ ં ટાઈલ સાથે1 ુ ં જોડાણ PુટD
ગdુ.ં તરત ટાઈલ નીકળD ગયો.
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આમ બધા ટાઈલ નીકળD તો ગયા. પણ હવે વધાર .ુFકલ કામ શLુ થdુ.ં ફશને ચ8ટલ સીમ¨ટ પણ
કાઢવો પડ ને? એની સપાટD ટાઈલની નીચેની સપાટDની ભાત માણે હતી – પાતળD લીટDઓ જ લીટDઓ.
ટાઈલ કાઢવાની એ જ ટનીક અપનાવવા આ લીટDઓ કામ લાગી ગઈ. લીટDઓની બાુએથી હથોડD
ટાંકણાનો હાર કLું એટલે એ Pુટતી ય, અને નીચેની ફશ ચો¹ખી થતી ય. ધડાધડ હથોડD ટાંકHુ ં ચાKયાં
કર. નજર તો એ સીમેOટની લીટDઓ પર જ હોય. હથોડDનો ફટકો બરાબર ટાંકણાના માથા પર જ લાગે. ાંય
એક રતીભાર આડો અવળો ન લાગે – બરાબર લuય#થાન પર!
અને મને થdુ ં : આપHુ ં મગજ ( ક ના1ુ ં મગજ?) કટલી ઝડપથી આ માટ જLુરD કળવણી મેળવી લે છે ?
બરાબર સાચી દDશામાં જ હાથ ઉપડ, અને હથોડD બરાબર ટાંકણાંના માથા ઉપર એક સરખી દDશા અને
બળથી જ ઝlકાય. સહજ મીનમેખ ફરક એમાં ન થાય. નજર તો ઉખડતી રહલ સીમેOટની પàી ઉપર જ હોય.
%મ %મ એ પàી ઉખડતી ય તેમ તેમ ટાંકHુ ં પકડલ હાથ આગળ વધતો ય અને હથોડD પકડલ હાથ આ
નવી જગાએ હાર ટાંકણાં પર કરવા માટ બધી જLુરD ગણતરDઓ કરD લે. અને પછDનો ઘા બરાબર ટાંકણાની
નવી પોઝીશનમાં અ¾ુક તેના માથા પર જ લાગે.
કવી અદ¦ુત છે , આપણા મનની રચના? સેકOડનાય સાવ નાનકડા ભાગમાં આ સવ યં!-પiધતી
પોતાની બધી હDલચાલને ગોઠવતી ય છે . હથોડD અને ટાંકણાંને કમ પકડવાં; કઈ દDશામાં અને કટલી
તાકાતથી હાથને ઉગામવો અને બરાબર નાનકડા ટાંકણાંના માથા ઉપર હાર ઝlવો – આ બધી ગણતરDઓ
hણાધમાં થઈ ય છે . પહલા ચાર પાંચ ઘામાં જ મન આ માટ કળવણી લઈ લે છે . ( શીhીત/ ]ઈOડ થઈ
ય છે .)
વ2E~ટDએ જોઈએ તો……. સારD નરસી આદતો કટલી ઝડપથી પડD જતી હોય છે ?!

છે Kલો શાવર Lુમ

અમારા #વીમlગNુલમાં આઠ શાવરLુમ છે – તરવા1ુ ં પતાવી આવો એટલે ચો¹ખા પાણીથી નહાવા માટ.
રોજ આગળની પહલી ક બી ઓરડDમાં નહાવા1ુ ં પતાવતો. માંડ બી બે !ણ જણ એકસાથે આ માટ
આવતા હોય છે . પણ તે દDવસે મને થdુ ં ક લાવ! આ% છે ક છે વાડાની શાવરLુમનો ઉપયોગ કLું. અને આ zુ?ં
એ તો સાવ કોરD કà હતી. કાંઈ કટલાય દDવસથી તેનો ઉપયોગ થયો હોય તેમ લાગPુ ં ન હPુ.ં
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પેલી અકબર – બીરબલની વાતમાં આવે છે , તેમ ‘સો શાણા પણ bુiધી 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 મહાNુ¢ય.’ ુ ર

ુ ી જવાની મહનત કોણ કર? પણ % દDવસે ભીડ
ધ

વધાર હોય, ઓરડD મેળવવા1ુ ં કઠણ હોય યાર છે વાડાની ઓરડDઓ પણ વપરાય.
નવી જLુર ઉભી થાય તો જ નવા ર#તા શોધવાની ત#દD આપણે લેતા હોઈએ છDએ. નહl તો પડલા ચીલા
પર જ ચાલવા1ુ!ં

Nુલમાં તરતાં
vુ ં % Nુલમાં તરવા જ oં, તે ઈOડોર( xતરDક / બંધ મકાનમાં?) Nુલ છે . vુ ં તેમાં !ણ લંબાઈ એક બાુ
અને !ણ લંબાઈ પાછા વળતાં એમ fુલ છ લંબાઈ તLું oં. પાછા વળતાંની લંબાઈ પીઠ નીચે હોય તે રDતે તLું
oં. એ રDતમાં થાક ઓછો લાગે; અને અગાઉની સામાOય રDતે તરવાની રDતે લાગેલ +મમાં થોડD રાહત મળે .
¡યાર સીધો તરતો હો યાર Nુલના તળDયા પર દોરલ પાટો દખાતો હોય. પાછા વળતાં નજર સામે છત
હોય. પણ યાંય છતના કોO2Dટના બે `લોકને જોડતી પàી દખાય. આથી બáે તરફની આખી લંબાઈ વાંકા ¾ુકા
થયા વીના સીધા તરD શકાય. પાછા વળતાં જો બેiયાન રvુ ં અને સીધાણ ¾ુકાઈ ગdુ ં હોય તો, તરવાના પટા
માટ સળંગ લટકાવેલા દોરડા સાથે હાથ અડકD ય, અને તરવા1ુ ં પાoં સીુ ં કરD દ.
અમારા નવા રહઠાણની કોલોનીમાં એક આઉટડોર ( બા£/ ÄુKલો?) Nુલ છે . અમે અહl શીયાળામાં રહવા
આવેલા એટલે એ Nુલ તો બંધ કરલો હતો. પણ હવે ઉનાળો આવતાં એ Nુલ ચાુ થયો છે . બે દDવસથી અમે
બધાં એમાં તરવા જઈએ છDએ. છોકરાંવને બvુ મ આવે છે . નવા મી!ો પણ થયા છે . એમાં ગઈકાલે vુ ં
પહલી વાર મારD રોજની આદત માણે તય[. સીધા તો બરાબર તરાdુ ં કારણક. બહાર1ુ ં બુ ં EFય બરાબર
દખાPુ ં હPુ.ં પણ પાછા વળતાં તો ઉપર ÄુKું આકાશ જ હPુ.ં બીુ ં કાંઈ દખાPુ ં જ ન હPુ.ં સામો કDનારો જરા
જલદD આવી ગયો. મને થdુ,ં ‘લે! અહl તો ઝડપથી તરાય છે .’ પણ કDનારો પકડDને જોdુ ં તો vુ ં 90 sશ ફરD
ગયો હતો! સામેના કDનાર પહ8ચવાની જYયાએ બાુના કDનાર લાંગય[ હતો! તરતાં તરતાં ાં દDશા ¾ુકાઈ
ગઈ તે ખબર જ ન પડD.
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અર! ભાઈ, વનના તરાણમાંય આવા કોઈ પટા ક પટDઓ– કોઈ âુવતારક, કોઈ લuય – જLુરD હોય
છે . એના વીના આપHુ ં નાવ ાં અને ાર ખોટા મારગે ચડD ચાય તે ખબર જ ન પડ. ાંક ખોટા કDનાર
નાવ પહ8ચી ય. ¡યાં પહ8ચવા1ુ ં હોય તે લuય તો ુ ર જ રહD ય.

સીOકમાંથી જP ું પાણી
તે દDવસે સીOક સાફ કરવા માટ મારD પનીએ ચાર પાંચ કલાક પહલાં તેને દાટો દઈ, `લીચવાળા પાણીથી
ભરD દDુ ં હPુ.ં મારો કામ કરવાનો વારો આયો એટલે મ¨ એ દાટો કાઢD નાં¹યો. ભરચક પાણી Nુરા જોશથી
વંટોળDયા ક વમળની %મ jનમાં જઈ રãું હPુ.ં અ.ુક સપાટDથી પાણી ઓoં થdુ ં પછD; મ¨ iયાનથી જોdુ ં તો
ુ ી, એક પાતળD લીટD દખાતી
એકદમ મiયમાં નાનકડો, ગોળ ખાડો પડલો હતો; અને તેનીય મiયમાં ઘણે ડ ધ
હતી. કદાચ એ જYયાએ આુબાુની હવા ફસાયેલી હતી.

Nુરજોશમાં, વમળ સાથે નીચે પાણી જઈ રãું હPુ ં અને તેના જોરમાં હવા પણ sદર ખ¨ચાતી હતી. આ હતો
અધોગતીનો ભાવ. જો ગતી વુ હોય તો આ ખાડો વુ ડો રહ, અને હવાની એ રખા થોડD ડD રહ. %મ
%મ પાણી ખાલી થPુ ં ય અને સીOકમાં તેની સપાટD ઉતરતી ય, તેમ તેમ આ ખાડો નાનો થતો ય અને
હવાની એ રખા પાતળD અને ુંકD બનતી ય.
આ એક વીશીFઠ દશન હPુ.ં jનના sધકાર તરફ અધોગતીના વમળમાં – ધસમસતા Nુરમાં – 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.¡યાં

ુ ી પાણીનો જ_થો Nુરતો હતો; યાં
ધ

ુ ી પાણીની સપાટD ઉપર
ધ

આ વકની કોઈ અસર થતી ન હતી.
કોણ ણે કમ પણ, વીનાશામક 2Dયાના શીરમોર સમો બwdુડ
 ા !ીકોણ યાદ આવી ગયો. એટલેOટDક
મહાસાગરના, કરDબીયન વી#તારમાં, આ વીશાળ જળરાશીના અયંત તીä ગતીવાળા ચકરાવામાં મોટા મોટા
જહાજો અને એરોBલેન પણ આવી જતા હોય છે ; અને તેમને વીનાશમાંથી ઉગરવા માટ કોઈ વીકKપ હોતો
નથી.
અધઃપતનની 2Dયા વણવતો ગીતાના બી અiયાયનો એ અ ્ ¦ુત Fલોક પણ યાદ આવી ગયો -

यायतो वषयान ् पंस
ः संगतेषप
ु ः,
ू जायते,
संगात ् संजायते कामः,
कामः कामात ् ोधोsभ
ोधो भ जायते ।
ोधात ् भव"त स#मोहः,
स#मोहः स#मोहात ् म"ृ तव&मः
म"ृ त&ंशात ् बु (नाशो,
(नाशो बु(नाशात ् )ण+य"त।
[ વીશયોના iયાનમાં મYન મ1ુFય તેના સંગમાં ફસાય છે . એ
સંગના કારણે કામનાઓ ગે છે ; % ન સંતોશાતાં 2ોધ પેદા થાય છે .
2ોધના કારણે બેભાન અવ#થા નીપ% છે . એ ભાનરહDતતાથી #. ૃતી
નાશ પામે છે . #. ૃતીનાશના તાપે bુ§Dનો નાશ થાય છે , અને
bુiધીનાશના કારણે સવનાશ થાય છે . ]
વીનીપાતની, અધઃપતનની 2Dયા1ુ ં કુ ં તાકæક, સચોટ, અને અªયાસના નીચોડ %ુ ં આ વણન
ગીતાકાર કdુ³ છે ?
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પાણી1ુ ં એ વમળ વનની નકારામક, વીનાશામક 2Dયાની શાખ NુરPુ ં હPુ.ં ¡યાં
Nુ¢યસંચય પયાBત હોય; અથવા નવાં સકમ[ની સવાની 2Dયા ચાુ હોય યાં

ુ ી આપણો
ધ

ુ ી; પતન તરફ દોરD
ધ

જતાં પરDબળો આપણા ચીની સપાટDને અસર કરD શકતાં નથી. છDછરાં વન-પોતમાં જ આવાં વમળો
સતાં હોય છે .
અને આખી 2Dયાની શLુઆત સંયમનો ડાટો ખોલવાથી – વીશયના iયાનમાંથી થાય છે . અને વીશય1ુ ં
iયાન એટલે કાંઈક મેળવવાની આકાંhા – અપેhા. અને પછD એ વીશચ2 શLુ….
આપણાં વન1ુ ં પોત કુ ં રાખુ ં ઘટ, એ આ સીOકના પાણીએ સમવી દDુ.ં

#ફટDક બનાવતાં
હાલમાં વેકશન ચાલી રહD છે . હમણાં જ એની સમર કોલેજ ચાુ થઈ છે . એની આ કોલેજ ચાુ થાય
અને મારD પરડ શLુ. ભાઈ નવા નવા ો%ટો યાંથી શીખી લાવે અને માર એની ફDKડlગ ભરવાની!
તા%તરનો એનો PુÐો ( ફડ ) છે – #ફટDક બનાવવાનો. તતના પાવડરો ઘરમાંથી ક બરમાંથી લાવી
દવાના અને ભાઈને મદદ કરવાની. મદદ તો zુ?ં બુ ં માર જ કરુ ં પડ! એ ભાઈ તો અમેરDકન
ુ રવાઈઝર.
પ
બોરસ પાવડરનો #ફટDક બનાવવાની ગડમથલ ચાલે છે . ઉકળતા પાણીમાં બોરસ નાંખી તે1 ુ ં સંçુ ત
Eાવણ બનાવવા1ુ;ં કાચની શીશીમાં ભરવા1ુ;ં પેOસીલ જોડ બાંધેલી દોરD અને નાનકSું વજનીdુ ં એમાં
ઝબોળવા1ુ.ં Eાવણમાં પાણી વધાર પડD ગdુ ં હોય અથવા ઠંSું પાણી હોય તો કાંઈ #ફટDક બટDક ન બને.
બરાબર સાંEતાવાÕં Eાવણ બનુ ં જોઈએ. અને પછD કલાક કલાક અવલોકન કરવા1ુ.ં કટલો #ફટDક દોરD પર
wયો .. આ અવલોકન કરતાં વધાર કઠણ કામ!
પણ આ અદકપાંસળD વને આમાંય અવલોકન માતા ^સી ગઈ.
વાહDની સાOEતા ઓછD હોય, તો ઓગળે લ પદાથ oટો જ ન પડ.આપણી સમજમાં Nુ¹તતા ન હોય;
સભરતા ન હોય તો ચમકતા #ફટDક %ુ ં વતર ાંથી ઉપસી આવે? વન જ ખાલીખમ હોય; તો એ કયા
#ફટDક1ુ ં દાન કરD શક? fુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે ને?
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Nુલમાં SુબકD
Nુલમાં અમે નહાવાની અને તરવાની મોજ માણી ર£ાં હતાં. બાળકો શોરબકોર કરD ર£ાં હતાં. સામે એક
મોટા Xવારામાંથી ધોધની %મ પાણી છ!ીઆકાર વરસી રãું હPુ.ં એનો પણ ખા#સો અવાજ આવી ર£ો હતો.
અને મ¨ પાણીમાં SુબકD મારD. અને લો! બધો અવાજ ગાયબ થઈ ગયો. Nુલનો બધો અવાજ, પાણીની
સપાટD પરથી પરાવતÏત થઈ, Nુલમાં ફલાતો હતો. પણ એ અવાજની કોઈ Kહરખી પાણીની sદર વેશી
શકતી ન હતી. યાં તો, સપાટDની તરત જ નીચે, નીરવ શાંતી હતી. બહારનો શોરબકોર સાવ ગાયબ બની
ગયો હતો.
sતરના ડાણમાં SુબકD મારDએ તો પણ આવી જ નીરવ શાંતી મળતી હોય છે ને વાLુ? બહારની બધી
ચહલ હલ, બધો શોરબકોર ગાયબ !

ર#તાની વUચે પીળો પાટો
ર#તાની વUચે પીળો પાટો દોરલો છે . આમ ર#તો તો એક જ છે ; પણ આ પાટો તેને બે ભાગમાં વહ×ચી દ
છે . બáે ભાગ એકમેકથી સાવ વીLુiધ દDશામાં આપણને લઈ ય છે . આમ તો બેમાંથી ગમે તે બાુએ તમે
જઈ શકો છો. પણ પરં પરા અને ર#તાના નીયમો માણે જ તમાર વાહન હંકારુ ં પડ છે . અOય કોઈ પરં પરા
માણે તમે હંકારવા ઓ તો .ુસીબત થવાની NુરD શતા.
એ પીળો પાટો પણ તતની રDતે દોરાય છે . Pુટક Pુટક દોરલો હોય તો તમને તે ઓળંગવાની oટ હોય
છે . જો સળંગ દોરલો હોય તો તમે તેની આમOયા ઉKલંઘી ન શકો. ઘણી વખત આવા બે પાટા, બાુ બાુમાં
દોરલા હોય છે . % બાુ Pુટક Pુટક દોરલી હોય તે તેને ઓળંગી શક. પણ % બાુએ તે સળંગ દોરલો હોય; તે
બાુવાÕં વાહન પાટાને ઓળંગી ન શક. કોક ઠકાણે આવા બેઉ પાટા સળંગ દોરલા હોય છે . આવી જYયા બvુ
જોખમી હોય છે . અહl એક પણ બાુ વાÕં વાહન એકય પાટાને ઓળંગી ન શક.
ઘણીવાર ર#તો એકમાગÏ હોય છે . તે એક જ દDશામાં .ુસાફરD 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
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 દDશામાં
જ .ુસાફરD કરD રãું હોય તો પણ ખાસ વાંધો નહl. સીવાયક, એ .ુસાફરD કરનાર એ #થાપીત પરં પરાની
ળવણીનો

ુ ેદાર – પોલીસ – હોય!
બ

કમ આ પીળા પાટા1ુ ં શાÉ કુ ં લાYdુ?ં અર ભાઈ! આપણી ચચા તો બી જ કોઈ સંદભમાં છે .
આ વનના ર#તાની; તેનાં ભય#થાનોની વાત છે . વન-સફરમાં બી સફર-પર#ત સાથે ટકરાઈ
પડવાની ાં શતા હોય છે ; તે સમવતા; તેની સામે sgુલી નીદè શ કરતા નીયમોની અથવા એના
રખેવાળની આ વાત છે .
જો તમે સમાજથી ુ ર, સાવ એકલા જ .ુસાફરD કરતા હો તો યથેUછા #વૌરવીહાર કરD શકો છો! પણ
સમાજમાં થોSું જ એમ હોય છે ? આપણે થોડા જ એકલા હોઈએ છDએ? આપણે % દDશામાં, % ણાલીકામાં
વન વતા હોઈએ; તે જ દDશામાં બીુ ં કોઈ પણ વPુ ં હોય તો પણ આ #વૈરવીહાર કદાચ ઉચીત બને.
પણ એ કોઈ વનની

રુ hા સમજનાર ; %ના શીર સમાજયવ#થાની ળવણી1ુ ં ઉરદાયીવ હોય એવી

યતી 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 ભલે ને હો? પણ એ પાકો ર#તો છે . એના પર તમે તેજ રતારથી 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. એમાં #વૈરવીહાર કરવો જોખમી નીવડ!
વનમાં ાંક એવા .ુકામ આવે છે ; ¡યાં વાસ બvુ જોખમી હોય છે . યાં કોઈ તનો સંઘશ ચલાવી
ન લેવાય. સૌએ પોતાની નીધારDત દDશામાં જ ચાલ ળવી રાખવી પડ છે . ભલે ગતી ધીમી થઈ ય.
ઈતીહાસમાં sધકારમય મiયdુગ આ1ુ ં એક ઉદાહરણ છે . એ વખતે સમાજ બvુ લીFઠ બની ગયો હતો.
ચાલો! આ બુ ં તો સમ¡યા મારા ભાઈ. પણ તમે પhી હો તો? તમારD યા!ાને ગતી અને દDશાની કોઈ
મયાદા ન હોય તો? બસ, #વૈરવીહાર જ #વૈરવીહાર. % વી.ુત આમા હોય છે તેને માટ કોઈ પીળો પાટો
જLુરD નથી. એને કોઈ પોલીસમેન અટકાવી નથી શકતો.

ટો#ટરમાં Wેડ
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ટો#ટરમાં Wેડને ગરમ કરવા, કડક કરવા .ુકD છે . બáે બાુએ ગરમ લા£ %વી, રાતીચોળ ઈલે]Dક કોઈલો
છે . નીયત સમય માટ Wેડ તેમાં રહવાની છે . એ સમય Nુરો થાય છે અને સરસ મનો ટો#ટ તૈયાર થઈને, ટBપાક
દઈને, બહાર આવી ય છે . અને આપણે જોઈએ છDએ ક, તે ાંક આછD તો ાંક ઘેરD રતાશવાળો બની ગયો
છે . ાંક તો બળDને સાવ કાળોમ¨શ પણ બની ગયો છે .
ટો#ટરનાં બધાં સેટlગ એમના એમ રાખો; તો પણ કોઈક ટો#ટ બરાબર, જોઈએ તેવો, બને છે ; અને કોઈક બળD
ય છે . કોઈકના કોઈક Äુણે કાળાશ આવી ય છે .
આપણા વતરમાંય આમ જ બને છે ને?
ટો#ટરની %મ વનની શાળામાં બધાંને શીhણ તો સરÄું મÖdુ ં હોય તો પણ; % Wેડ, % વતર

ુ ાં હોય ;
Ð

ભીનાશ વીનાનાં હોય – તે કાળાં પડD ય છે . એ વનનો તાપ સહન કરD શકતા નથી.
બધો આધાર વનના પાયાના પોત ઉપર હોય છે .

ુ કDરણો
ય
ુ 1 ુ ં એક પણ કDરણ ધરતી પર પગરણ કરD શક તેમ નથી. ધોળે
આકાશમાં ઘનઘોર વાદળો ઘેરાયેલાં છે . ય
દDવસે ઉસ ગાયબ થઈ ગયો છે . સમ#ત વાતાવરણ #ુ ત અને શોગીdુ ં લાગે છે . આપીઓના બાર મેઘ ખાંગા
થઈ, PુટD પડવાની તૈયારD કરD ર£ાં છે . આવી પડનાર ભવીતયના ઓથારનો ઘટાટોપ ઘેરાયેલો છે ; ઝÕંબી
ુ કDરણનો Nુજ
ર£ો છે . અને યાં એ ઘટાટોપના કDKલામાં એક ગાબSું પડ છે ; અને ય
ં એમાંથી ઉતરD આવે છે .
વાદળાંની કDનાર સોનેરD, LુપેરD રં ગે ઝગમગી ઉઠ છે .

“કાળા
કાળા ઘને ઉéêવળ

ૂય3બબ ઢંકાdુ,ં તે 3ચ! દDસે અગwય ,

¡યોિત ર£ો ઝળહળD,
પરં P ુ તે છાંયની પેલી પાર,¡યોિત
ઝળહળD ન કદDય Ä ૂટ.”
- ન. ભો.
ભો }દવેટDયા
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આ EFય નીહાળD વનમાં આવી ગયેલા આવા સંગો આક#મીક યાદ આવી ગયા.
ુ તો ન હોય; કશીયે આશા બાકD ન રહD હોય; આપીઓ સાગમટ ઘેરD
બુ ં જ sધકારમય હોય; કોઈ માગ ઝ
વળD હોય; કાળાં ડDબાંગ બોગદાનો કોઈ છે ડો 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
સાંવનાના બે શ`દ ઉUચારD ય – યાર કુ ં LુSું લાગે?
વાદળની ઓલી LુપેરD કોર %ુ.ં

Xટલો XYગો
vુ ં XYગો Xલાવી ર£ો oં. બાળક આશાભરD xખે Xલી રહલા XYગાને જોઈ મલકાઈ રãું છે . XYગો ઠDક ઠDક મોટો
બની ગયો છે . vુ ં તેને ગાંઠ વાળવા જ oં. અને બાળક તેને હુ વધાર મોટો બનાવવાની આડાઈ કર છે . vુ ં તેને
સમુ ં oં ક, ‘XYગાને બvુ ન Xલાવાય. એ તો XટD ય.’ પણ બાળહઠ આગળ કાંઈ ચાલે? vુ ં બે Xંક વધાર માLું
oં; બાળક હુ ચાર વધાર મારવા કહ છે . અને % બનવા1ુ ં નીëીત હોય; તે જ બની રહ છે . XYગો XટD ય છે .
બાળક નીરાશ બની રડવા માંડ છે .
અર ભાયા! આપણેય આ બાળક %વાં જ છDએ ને? અર! તેનાથીય ¦ુડં ાં. આપણી અપેhાઓના XYગા XટD ય
તેટલા વધારતાં જ જઈએ છDએ. %મ વધાર મળે તેમ વધાર અપેhાઓ - નાના માણસની નાની; મોટાની મોટD.
ુ રડવા1ુ ં – પોક .ુકDને રડવા1ુ.ં
અને XYગો XટD ય; એટલે ચોધાર x એ
પણ વાત થોડD આગળ ચલાુ?ં
મને મારા નાનપણની એક dુતી યાદ આવી ય છે . અમે નાનાં હતાં યાર આવા Xટલા XYગાના રબરને હોઠ
વUચે રાખી, ¾ુસી, નાનકડD ગોટD બનાવતાં હતાં. આવી લખોટD %વડD ગોટD vુ ં બાળકને બનાવી દ oં. ‘ચાલ,
XYગો નહl તો ગોટD જ સહD.’ બાળક વી#મયમાં ગરકાવ બની ય છે ; અને XYગાની અવેમાં મળે લ આ ગોટDને
હરખભેર #વીકારD લે છે .
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પવતની ટોચ પર પહ8ચી જઈએ; અને પછD છે ક તળે ટDમાં ગબડD પડDએ - એમ બને.
પણ તળે ટDમાંય કોઈ નાનકSું ખીલે ું Xલ નીહાળD મરકતા રહDએ તો?

ચામાં ખાંડ
મારો ચા બનાવવાનો નીય2મ તે દDવસે થોડોક ખોરવાયો.
vુ ં સવાર #ટવ આગળ મારD આ મહાન ફરજ નીભાવતો ઉભો હતો. યાં મારા જમાઈને કzુકં જડPુ ં ન હPુ.ં માટ
તેમણે મારD મદદ માંગી. vુ ં તે શોધી આપીને પાછો આયો. મારD ચા બનાવવાની 2Dયામાં ખલેલ પડD. vુ ં કટલે
આયો હતો, તે ¦ુલી ગયો. મારD ઉwમરના લોકો માટ આ સહજ હPુ.ં ચા બની ગઈ, અને Bયાલા પણ ભરાઈ
ગયા. યાં મને શંકા પડD ક, ખાંડ નાખી છે ક, નહl. ચા ચાખી જોઈ. ખબર પડD ક, ખાંડ નાખવા1ુ ં ¦ુલાઈ ગdુ ં છે .
માપસર ખાંડ ઉમેરD. Bયાલા ટબલ પર .ુા.
પછD દDકરDના દDકરાને #fુલમાં લઈ જવા માટનો ના#તો તૈયાર કરવામાં પરોવાયો. ( ચમચીથી હલાવવા1ુ ં
આ વખતે વીસરાdુ!ં ) એ કામ પતાવી હાશ! કરDને ચા પીવા બેઠો. પણ ચા તો મોળD લાગી. મને થdુ.ં . ખાંડ
નાખવા1ુ ં રહD ગdુ ં લાગે છે , એટલે બે ચમચી ઓર ખાંડ નાંખી. ચમચી વડ બરાબર હલાવી. અને બાNુ! ચાર
ચમચી ખાંડ વાળD ચા મને કમને પીધી. બીં બધાંની ચા આ ુ ~fૃયથી બચી.
પણ. અહl માLું અવળચંSું અવલોકન...
આપણે એક જ રસમથી કટલાં બધાં ટવાયેલાં હોઈએ છDએ? એ રસમમાં અને એ 2મમાં સહજ ખલેલ આવી;
અને ાંક, કશીક ગરબડ થઈ ય. ઘડપણમાં તો ખાસ.

ચગડોળ
દDકરો પાક માં ચગડોળ પર રમી ર£ો છે . ચગડોળને ઉપર એક જ આધાર છે . તેમાંથી !ણ સાંકળો વડ એક
ટાયર લટકાવે ું છે .
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vુ ં તેને હડસેલા મારD ગોળ ગોળ ચકરાવે ચઢાુ ં oં. ચકડોળ ગોળ ગોળ ફર છે . દDકરો આનંદમાં ìલી અને
ìમી ર£ો છે . પણ હવે તે મોટો થઈ ગયો છે . બે હાથે પકડલી સાંકળને તે સહજ જ બળ આપે છે અને શંfુ
આકારમાં ફરવાની સાથે, ચકડોળ પોતાની ધરD ઉપર પણ ફરવા લાગે છે . એ જોઈને મને ચÐર આવી ય છે ,
પણ દDકરાને તો મ પડ છે . એક વાર આવી ગતી ચાુ થયા બાદ એ સહજ જ અણસાર આપે છે ; અને ધરD
પરનો ચકરાવો વધવા લાગે છે . મ¨ ચકડોળને ગોળ ફરવવા આપેલ ધÐા કરતાં તો આ અણસાર સાવ મા.ુલી છે ;
પણ તેની અસર અનેક ગણી થાય છે .
vુ ં % ધÐો આપતો હતો, તે gુLુવાકષણ બળને અતી2મીને આપુ ં પડPુ ં હPુ.ં એણે આપેલ અણસાર ગતી
કરતી યવ#થાની sદર જ હતો. માટ બvુ બળની જLુર ન હતી. નાનકડા બળની અસર બvુ મોટD થતી હતી.
#પેસમાં .ુસાફરD કરતા રોકટમાં પણ આમ જ બનPુ ં હોય છે . N ૃ_વીના gુLુવાકષણ hે!માંથી તે ુ ર થાય
પછD, રોકટનો સાવ નાનકડો ધÐો તેની ગતી જ નહl, દDશા બદલવા પણ સhમ હોય છે . આ જ સીiધાંતથી
ગાયરો કO]ોલ વાળD xતરખંડDય 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 ઉíે Fય થોડો જ ભૌતીકશાÉની ચચા કરવાનો છે ?
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આપણી બધી .ુFકલીઓ, યથાઓ, નબળાઈઓ પેલા gુLુવાકષણ બળ %વી જડતાને કારણે હોય છે . એકવાર
એ ¾ુગ
ં ાલમાંથી oટßા પછD? .ુત ગગનમાં #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 ઢોળાવ
પાક માં સરસ મની લીલોતરD છે . ાંક સપાટ મેદાન છે ; તો ાંક હળવા ટકરા. ાંક નાનકડD ખીણ પણ
ૃ ~ટDગોચર થાય છે . બvુ મનોહારD ૃ ~ય છે . અને યાં મેvલ
ુ ીયાની સવારD આવી પહ8ચે છે . vુ ં દોડDને સરસ
છાપરાવાળા આ+ય#થાનનો સહારો લ oં. લીુડD ધરતી આ અમીધારા હતથી ઝીલે છે અને હરખાય છે .
આમેય લીુછ
ં wમ ઘાસ વધાર રળDયામHુ ં બની ય છે .
વરસાદ બંધ પડ છે . vુ ં બહાર આવી જ oં. ¡યાં સપાટ મેદાન ક ઉપસતા ઢોળાવ છે ; યાંથી તો પાણી તરત
નીતરD ય છે . પણ ¡યાં ખાડા છે ; યાં ખાબોચીયાં ભરાઈ ગયાં છે . એ પણ ધીમે ધીમે નીકો વાટ #ટોમ વોટર
jનમાં, અને યાંથી નકના ઝરામાં અને પછD નદDમાં અને છે વટ સાગરમાં ભળD જશે. અને એ મહરામણ તો
આખા જગ1ુ ં પાણી સંચય કરતો જ રહ છે .
Kયો, એ તો એમ જ હોય ને?
હા! એમ જ હોય. % ગવમાં ઉáત હોય ક, મેદાન %વા છDછરા હોય, તે ાંથી gુણનો ક કશાયનો સંચય કરD
શક? કાંઈ પણ ાBત કરવા ડાણ જોઈએ. અને ઓKયા દરDયાલાલ %ુ ં ડાણ હોય તો? કટલી મહાન ઉપલ`ધી
થઈ શક? ખાલી હોય તે જ ભરાઈ શક. ભરાયેલા ભરાઈ ન શક અને ભણેલા ભણી ન શક.
ણવા અને ભણવા માટ તો અભણ થુ ં પડ.

લોખંડની પાટલી
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vુ ં પાક માં લોખંડની એક પાટલી ઉપર બેઠો oં. વાતાવરણનો માર ઝીલી શક; ટાઢ, તડકો, વરસાદ, ભેજ બુ ં
ખમી શક, તેવી; એ એકદમ મજbુત પાટલી છે . એ બીડના લોખંડની ( Cast Iron ) બનેલી છે . એની ઉપર ાંય
કાટ નજર પડતો નથી. બાુમાં બાબÙî ુ માટની એવી જ બીડની સગડD છે . એ તો ધગધગતી આગ પણ સહન કર
છે .
અને એ સગડDનો પાયો પોલાદની પાઈપનો બનેલો છે . રં ગ આમ તો કાળો અને સરસ રDતે કરલો છે ; પણ
ાંક તે ઉખડD ગયો છે . અને યાં કાટ ચઢવા લાગી ગયો છે .
અમે ભણેલા તે ધાPુશાÉ યાદ આવી ગdુ.ં પોલાદ વુ zુiધ લોખંડનો કાર હોય છે . એમાં કાબન બvુ જ
ઓછD મા!ામાં હોય છે . એ મા!ા ઘણી વધાર હોય તો તે બીડ1ુ ં લોખંડ કહવાય છે . આમ ુઓ તો કાબન ઘણા
ઓછા ઉ~ણતામાને ઓસીજન અને હાઈjોજન સાથે સંયોઈ કાબ[દDત પદાથ[ – વનનાં પાયાનાં તવો
બનાવે છે . લોખંડ એટલી સરલતાથી સંયોPુ ં નથી.
પણ એ બે ભેગા થાય તો? લોખંડ પોતાનો gુણધમ બદલે છે . વનતવ %ુ ં કાબન ભળતાં તેનામાં ગરમી/
ઠંડD/ ભેજ વી, સહન કરવાની વધાર શતી આવે છે . %મ કાબન1ુ ં માણ વધાર, તેમ આ hમતા પણ વુ.
અને કવળ zુ§ કાબનને અતીશય ગરમી અને દબાણ મળે તો? એ ઝગમતો હDરો બની ય.
આને સવ

ૃ~ટDનો એક ચમકાર કહDzુ?ં ક પછD સંગનો રં ગ કહDzુ?ં

રલના પાટા
રલના બે પાટા, માઈલોના માઈલો, એક જ સાથે, એક જ દDશામાં લંબાઈને પથરાયેલા. પણ કદD ભેગા ન
થાય. કદાચ એનો એક છે ડો એટલેOટDક મહાસાગરને અને બીજો છે ડો પેસીફDક મહાસાગરને xબતો હોય. પણ
ુ ા સોમા ભાગ %ટલા પણ એ નક ન આવે. અને ન જ આવવા જોઈએ. ગાડD પાટા ઉપરથી ઉતરD ય.
ત ન
બે માનવવ – એકમેક સાથે અનોખા સંબધ
ં ે સંકળાયેલા - વનભરના સાથી. એક જ દDશાના .ુસાફર. પણ
મનથી સદા અળગા. એક ત ુ પણ નક ન આવે. પછD એમની ગાડD શી રDતે પાટા ઉપર રહ?! વનગાડDના
પાટા તો એક જ રખામાં હોવા ઘટ. એકમેકમાં સમાઈ ગયેલા- સહજ પણ sતર નહl. sતર હોય તો, બáેએ થોડા
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ìકુ ં પડ. %ટલા વધાર ìક એટલી જલદD સંવાદDતા સધાય. વનની ગાડDના પાટા સમાંતર, અÐડ, અતડા,
અ#પFય રહ તે શ¨ ચાલે?
પણ ધી દDશામાં ìક તો? sતર વધPુ ં જ રહ. કદD એકવાતા ન આવે.

લીપી
તે દDવસે vુ ં મારા માનીતા પાક માં ગયો હતો. બાળકો રમતમાં મશgુલ હતા. આથી માLું મન હwમેશની ટવના
કારણે આુબાુની ચીજો ઉપર કOEીત થdુ.ં અને એ ચીજો નવી વીચાર 2Dયા સ²વા લાગી. અવલોકનો જ
અવલોકનો. એક પછD એક ચાર અવલોકનો ગટ થવા માંડÒા. અને દરકની પાછળનો વીચાર ખરખર સરસ
હતો.
જો ક, આમ પહલી વાર બOdુ ં ન હPુ.ં પણ ઘેર પહ8ચતા
વીલીન થઈ જતા. આથી તે દDવસે મને એક

ુ ીચાર
વ

ુ ીમાં એકાદ વીચાર જ યાદ રહતો અને બી
ધ

ુ Òો ક, આ વીચારોના .ુíા એ જ hણે લખી લેવા
ઝ

જોઈએ. મારD પાસે તો કાગળ, પેOસીલ, પેન કzુ ં જ ન હPુ.ં કારમાં આ મળD રહત. પણ પાકïગ થોડ ુ ર હPુ.ં યાં
ુ ી જ તો બાળકો ઉપર iયાન ન રહ – ાંક ભાગી ય તો ાં ખોળવા?
ધ
હવે બી વાત એમ છે ક, હમણાંનો vુ ં પ_થરdુગની નવલકથા લખવાના ચાળે ચઢßો oં. આથી ‘એ dુગમાં vુ ં
વી ર£ો oં.’ એવી કKપનાના ઘોડ સવાર થઈ જવાય. આથી તરત મને વીચાર આયો ક, ‘જો અયાર vુ ં એ
dુગમાં વતો હો તો આ વીચાર યાદ રાખવા zુ ં કLું?’ અને તરત બીજો સ¤ીચાર #Xય[ ક, એ ચારય વ#Pુની
તરત યાદ અપાવે એવાં કોઈ તીકો માર ખી#સામાં સંઘરવા જોઈએ. આથી આુબાુ નજર દોડાવી.
અને આ ચારય વીચારોને #. ૃતીપટમાંથી ઢંઢોળDને જગાડ એવી, આુબાુમાં પડલી, ચાર ચીજો મને ધીમે
ધીમે મળD પણ ગઈ. એક નાનકડો પ_થર, Bલા#ટDકની #]ો, ઘાસ1ુ ં તણખુ,ં અને ઝાડની એક નાની,
ડાળD. મારા વીચાર વાહના ચારય પદાથ[ સાથે આમનો મેળ બેસાડD દDધો.
પ_થર - ચગડોળ … ચગડોળની બાુ માં પડલો હતો
Bલા#ટDકની #]ો - લોખંડની પાટલી …પાટલી પર ના#તો કરDએ માટ
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ઘાસ1ુ ં તણખું - જમીનના ઢોળાવ… ચાર બાુ ઘાસમાં ઢોળાવો
ઝાડની એક ડાળD - રલના પાટા … બે સીધી લીટD

પછD થોડD વાર અમે ઘર ભણી યાણ આદdુ.³ vુ ં બાળકો સાથે બી વાતોમાં પરોવાયો. ર#તામાં એક હોટલમાં
ના#તો કરવા પણ અમે રોકાયા હwમેશ બનPુ ં હPુ ં તેમ પેલી ચાર વાતો તો ાંય વીસરાઈ ગઈ.
ઘેર ગયો અને ખી# ુ ં ખાલી કdુ.³ અને પેલી ચાર ચીજો બહાર આવીને ટબલને શોભાવવા માંડD. તરત જ
મનના ડાણમાંથી પેલા ચાર .ુળ વીચાર એક પછD એક ઝબકવા માંડÒા. હવે તો બધાં જ સાધનો ટબલ ઉપર
હાજર જ હતાં. મ¨ ચાર ય વીચારો અને તેના .ુ¹ય .ુíા લખી લીધા. હવે ચાર લેખની પાયાની સામ^ી મારD પાસે
હાથવગી બની ગઈ હતી.
ભાઈઓ અને બહનો, આ જ તો કદાચ ભાષાની લીપીનો .ુળ ઉ ્ ભવ હશે ને?
¡યાર માણસ માણસ વUચે કોઈ sતર નહોPુ,ં યાર કોઈ સાંકતીક ક તીકામક સં°ાઓની જLુર જ નહોતી.
બધો યવહાર શરDરના હાવભાવ અને બોલીથી થઈ જતો હતો. %મ %મ માનવવન વધાર ને વધાર જટDલ
બનPુ ં ગdુ ં હશે; માણસો ુ ર ને ુ ર રહવા માંડÒા હશે; તેમ તેમ સંદશ પહ8ચાડવાની જLુર ઉભી થઈ હશે. પહલાં
ખેપીયા ક સંદશવાહક મારફત વાણી મારફતે સંદશા મોકલાતા હશે. એમાં મારા %વા, કોઈ ¦ુલકણા જણે છબરડો
વાÖયો હશે; અને ઓડ1ુ ં ચોડ વેતરાઈ ગdુ ં હશે. આથી બોલાતી વાણી પર ભરોસો ન રાખતાં, અગયના સંદશ
માટ આવી કોઈ તીકામક વ#Pુઓ અને પછD ચી!લીપી ઉભી કરાઈ હશે. કાળ2મે એ1ુ ં Lુપાંતર અવાજને
તીનીધીવ આપે તેવી લેખીત સં°ાઓ – લીપી વપરાતી થઈ હશે.
આ પરDકKપના સાચી છે ક કમ, તે1 ુ ં અ1ુમોદન તો મા! ભાષાશાÉીઓ જ આપી શક. પણ એક વાત નીëીત
છે ક, બોલાતી ક લખાતી ભાષા એ તીકામક સાધન મા! જ છે . કોwdુનીકશન1ુ ં સવ અને તવ તો વીચાર અને
ભાવ જ હોઈ શક.
ભાષા એ એક સગવડ મા! જ છે – મારD પેલી ચાર ચીજો %વી. એ %ટલી સરળ હોય એટું સાLું.

થમ[મીટર
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અમારા દDવાનખંડમાં એક ડDટલ થમ[મીટર છે . એમાં Lુમ1ુ ં ઉ~ણતામાન તો મપાય જ છે , પણ બારD
બહાર1ુ ં ઉ~ણતામાન પણ મપાય છે . આ માટ એક વાયરની સાથે જોડું સેOસર બારDની બહાર .ુકુ ં પડ છે .
થોડા મ8ઘા, રDમોટ સેOસરવાળાં થમ[મીટર પણ આવે છે . એમાં રડDયો %વી યવ#થા હોય છે . એમાં તો વળD
એકદમ સાચો, એટોમીક લોકનો સમય અને હવામાનની આગાહD પણ રડDયો ¤ારા મળે છે .
અર! રડDયો અને ટલીવીઝનની જ વાત કરDએ તો? આપણી આુબાુ હવામાં કટકટલાં રડDયો તરં ગો પસાર
થઈ ર£ાં હોય છે . તતના અને ભાતભાતના તરં ગો – કટલા ય ટDવી ો^ામો અને સેલફોનના સંદશા અને
ઘHુ ં બુ.ં આપણે હાલીએ અને ચાલીએ, પણ આપણને કશીય ખબર પડ છે ? એ માટ એOટના અને રDસીવર
જોઈએ અને % સંદશો ઝીલવો હોય તેની સાથે ટðુનlગ કરુ ં પડ.
તમે કહશો ક, આમાં zુ?ં અમેરDકા તો zુ;ં ભારતમાં પણ આવાં સાધનોની હવે કાંઈ નવાઈ નથી.
પણ અહl તો અવલોકન કરવા બેઠાં છંઈ ને?!....
આપણાથી અ°ાત કોઈ ચીજ સાથે તાલમેલ સાધવો હોય તો એ1ુ ં સેOસર જોઈએ; વUચેની લીOક જોઈએ અને
ટðુનlગ જોઈએ. !ણમાંથી એક પણ જો ન હોય તો, કામ ન થાય. એ સંવાદ થાય જ નહl. બુ ં ધબોનારાયણ !
ઈ¸ર વીશે ઘણી બધી કKપનાઓ, સીiધાંતો, માOયતાઓ વતમાન છે . પણ આ !ણ ચીજ આપણી પાસે ન
હોય તો ? કોઈ કહશે, gુLુ અથવા સwદાયને શરણે ઓ અને એની સાથે તમારD તાલમેલ સધાઈ જશે. અર!
ભાઈ, ટðુનlગ વીના આમાં1 ુ ં કzુ ં કામ ન આપે.
એ તવ તો આપણા કોશે કોશમાં હાજરાહુર બેઠું જ છે . પણ આપણે એની સાથેનો સwપક gુમાવી દDધો છે .
અને પછD એને શોધવા મંદDર. મ#દ, દવળ, દરાસર, gુLુ¤ારા,અગીયારD, સાયનેગોગ, આ+મો વી. ના ફોગટ
xટાફરા મારDએ છDએ.
જLુર છે , એ તવ1ુ ં ઉ~ણતામાન ણવાની; એની સાથે સીધા સwપક ની...... 'sતરની વાણી'ની

તપેલીઓ
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નાની મોટD ચાર તપેલીઓ એકમેકની sદર થBપી કરDને .ુકલી છે .મ#ય-ગલાગલ Oયાયની %મ, મોટD
તપેલી એનાથી નાનીને ^સીને પડલી છે . એણે વળD નાનીને પોતાની sદર સમાવી દDધી છે .
એ તપેલીઓને એકમેકની ઉપર તગેડો કરDને ગોઠવીએ તો? એક નાનો શો મીનારો બની ય. આુ ં એક
રમકSું પણ આવે છે . બાળકને રમત રમતમાં, નાના મોટાની +ેણી સમવવા એ વપરાય છે .
અને આ બધી તપેલીઓ ભરલી હોય તો? તો એ મ#ય-ગલાગલ Oયાય શ ન બને; અને એ મીનારો પણ
નહl. અને કદાચ મીનારો બનાવીએ તો પણ, સૌથી વધાર ભરલી તપેલી જ નીચે રાખવી પડ છે .
પણ..
માણસ એુ ં ાણી છે ક, એ %મ %મ સ. ૃiધીથી ભરાPુ ં ય તેમ તેમ, તેની વધાર માટની ¦ુખ વુ ને વુ
દDBત થતી ય છે . એ ઘણી વધાર તપેલીઓને (!) ^સવા માંડ છે !
મીનારો બનાવવા મોટD તપેલીએ પાયામાં રહુ ં પડ. માણસની સં#fૃતીના પીરામીડના પાયામાં નાના,
અનામી જણ ધરબાઈને પડલા છે , %ની ઉપર મોટાંઓ gુમાનમાં કzુ ં કયા વીના ટોચે મહાલે છે .
પાનીઝ પiધતીમાં, એક આદશ તરDક, dુરોપીયન પiધતી માણેના પીરામીડને, મોટD સં#થાઓ માટનો
ઢાંચો ક તીક તરDક ગણવામાં નથી આવતો. યાં  ૃhને તીક ગણવામાં આવે છે .
એના પાયામાં .ુળ હોય છે ; % સૌથી ુનાં, વી#તરલાં અને વન સ. ૃiધીના ñોત %વાં પાણી અને ખાતરની
સૌથી વુ નક હોય છે . એ ઉwમરમાં સૌથી ુનાં હોય છે . એમ1ુ ં કામ છે ક ઉપર Xટલી નવી fુંપળોને પોષણ NુLું
પાડવા1ુ ં હોય છે – સાવ અ°ાત રહDને.
તેનાથી થોSું ઓoં ુ1,ુ ં પણ મજbુત, થડ પોતાની મસ મોટD કાયાથી આખા તં!ને આધાર આપે છે ; ઝંઝાવાતો
સામે રhણ આપે છે . વનરસની નદD માટ વહવાનો ર#તો Nુરો પાડ છે .
dુવાન ડાળDઓ, આ વનરસથી નવત બાળ સમી નવી fુંપળો1ુ ં સંવધન કર છે .
% સૌથી તરોતા હોય છે ; નવી હવા ¸સવા અને નવા વીચારો અને સંશોધન કરવા સhમ હોય છે ; તે પાંદડાં
અને fુંપળો, વીકાસના નવા રસાઓ માટ જLુરD, નવો ખોરાક - કાબ[હાઈjટ બનાવે છે .
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કદાચ આ જ કારણે dુiધમાં Äુવાર અને તારાજ થઈ ગયેલો એ સાવ ટ¾ુકડો દશ, વી¸ના સૌથી વીકસીત
દશોમાંનો એક છે .
આપણે વનયા!ામાં %મ %મ આગળ વધતા જઈએ,
જઈએ તેમ તેમ
-

એકમેકને ^સી જતી તપેલી બનુ;ં

-

મીનારાના
મીનારાના પાયા ક પીરામીડ બનુ;ં

-

ક પછD  ૃhનાં .ુળ, થડ ક ડાળDઓ બનુ ં -

એમાંથી કયો વીકKપ આપણે પસંદ કરDzુ?ં

#]ો
તે દDવસે #]ો વડ ¡dુસ પીતો હતો. iયાન એકાએક પીવામાંથી 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 2Dયામાં વાહDનો #વભાવ બદલાયો હતો. એ જ રDતે ... પાણીની ડોલમાં પોPુ ં
.ુકું છે – થોSું sદર અને થોSું બહાર આવે એ રDતે. અને કશાકષણના બળે , ધીમે ધીમે પાણી બહાર ટપકવા
માંડ છે .
ગરમીનો #વભાવ છે - ચા ઉ~ણાતામાનથી નીચા ઉ~ણતામાન તરફ વહુ.ં રnDજરટર sદર રાખેલી
ચીજમાંથી ઉ~મા કાઢDને બહાર ફ×ક છે .
મોટા ભાગની ચીજોનો gુણ છે – અધોગતી, ઉપરથી નીચે. આ નૈસગÏક gુણધમથી વીપરDત ગતી કરવી ક
કરાવવી હોય તો બળ લગાવુ ં પડ છે .
ટકરD ઉપરથી નીચે ઉતરુ ં સહું છે . ઉપર જવા જ યન કરવો પડ છે .
સદgુણ કળવવા ક વીકાસ સાધવા સાધના કરવી પડ છે .
ુ gુણ ક વીનાશ તો આપોઆપ પગપેસારો કરD જતા હોય છે – નહl વાLુ?
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Bલે^ાઉOડ
આ% બાળકો સાથે પાક માં ગયો હતો. બધાં બાળકો Bલે^ાઉOડમાં આનંદ અને કDKલોલથી રમી ર£ાં હતાં. કોઈ
લપસણી ખાતાં હતાં. કોઈ ચગડોળની મ માણી ર£ાં હતાં. કોઈ હlચતાં હતાં. કોઈ ઉપર નીચે ચઢઉતર કરD
ર£ાં હતાં. કોઈ દોડD ર£ાં હતાં. કોઈ fુદકા લગાવી ર£ાં હતાં. કોઈ સળDયા પકડD લટકતાં હતાં. કોઈ એક એક
સળDયો લટકDને પકડતાં અને બદલતાં, બvુ .ુFકલી સાથે આગળ સરકD ર£ાં હતાં. કોઈ રતીના કDKલા બનાવી
ર£ાં હતાં. કોઈ પાણીના નળ આગળ રમત રમી ર£ાં હતાં.
આ પાંસઠ વરસના bુòાને વીચાર આયો,
‘કવી અથહDન આ બધી  ૃી છે ? કોઈ કારણ વગર, પાગલની %મ આ બધાં આ બધી બાલીશ  ૃતીઓ કરD
ર£ાં છે .’
અને તરત જ બીજો વીચાર પણ આયો ,’ vુ ં વનભર અથાગ  ૃીઓ કરતો જ ર£ો. એક .ુકD નથી, અને
બી ઝાલી નથી. એ બધાં1 ુ ં યોજન zુ ં હPુ ં ? એમાંની ઘણીય આમ અથહDન નહોતી?’
અને એક hણમાં મારા વનનો એક નાનકડો આડછે દ ખડો થઈ ગયો. એક ઘટના, % સમયે ઘટD હોય, તે
સમયે કટલી અગયની લાગતી હતી? અને હવે તે સાવ અથહDન બની ગઈ છે . hણ વીતી ગઈ અને પછD તે
ુ ં , મારા ગમા- અણગમા,
ફાલPુ બની ગઈ. આજની તારDખમાં એનો વીચાર કLું તો મને તે વખતની મારD વતHક
મારD આશાઓ અને નીરાશાઓ બચાં જ સાવ બાલીશ નથી લાગતાં?
આ બાળકો %વીજ બાલીશતા.
પણ એમની રમતમાં કzુ ં યોજન ન હોવા છતાં, તેમાં આનંદ અને ઉKલાસ છે . બાળક આ hણમાં વે છે .
અને આપણે? ભય ¦ુતકાળને વાગોળવામાં, ક વતમાનની સમ#યાઓથી ચlતાPુર, ક ભવી~યની શતા ક
અશતાઓથી ઉકંઠDત થઈને જ હરક hણ ગાળતાં હોઈએ છDએ. આપણે પણ આ બાળકોની %મ કDKલોલતા
હતા. આ hણમાં જ વતા હતા. પણ સમ#ત વન એમ જ યા હોત તો?
લો ! કવી બાલીશ વાત? – ખLું ને?
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આઈપોડ
મારD કાર ચાલતી હોય અને ટપરકોડ ર ક આઈપોડ ન ચાલPુ ં હોય, તેમ ન બને. મોટ ભાગે તો ગાડD ચાુ
થતાંની સાથે જ તે ચાુ થઈ ય. મને ગમતાં gુજરાતી ગીતો એમાંથી વાગવાનાં શLુ થઈ ય. મારા દોહD!ની
નીશાળ મા! દસ જ મીનીટના ર#તે છે . એટલામાં પણ આવતાં જતાં બáે વખત તે ચાુ જ હોય; એમ બનPુ.ં
પહલાં, ભારતમાં ¡યાર મારD કારમાં આુ ં કોઈ સાધન હાજર નહોPુ,ં યાર માLું ચી એ વખતની કોઈ ચlતા ક
ઘટનામાં ય#ત રહPુ.ં અહl આ ગીતો સાંભળવાની ટવે મારD ચી ૃી ઘણી બદલી નાંખી છે .
પણ ¡યારથી આ ‘ અવલોકનો’ લખવા1ુ ં શLુ કdુ³ છે , યારથી એ સાધન બંધ જ રહ છે . પહલાં vુ ં વાગી રહલા
ગીતના ભાવની સાથે એકતાલ બની જતો. હવે પરD#થીતી જરા ુદD છે . ગીતમાં iયાન રહPુ ં જ નથી.
આુબાુની 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 ાંક, કોઈક, નવી, નહl
જોયેલી ચીજ કોઈ નવો જ વીચાર જOમાવી પણ દ છે . એક નુ,ં તરોતા અવલોકન આકાર લઈ લે છે .
એક વખત મારા દDકરાને ઘેર જવા, લાંબા sતર નીકÖયો હતો. અડધો કલાનો ર#તો હતો. ખાસ નીધાર કય[
હતો ક, ઘણા વખતથી નહl સાંભળે લાં ‘મáાડ’એ ગાયેલાં gુજરાતી ભજનો સાંભળDશ. સાવ વીસરાઈ ગયે ું
આઈપોડ સાથે લીુ ં હPુ.ં પહું ભજન માંડ શLુ થdુ,ં એના લયની સાથે તાદાwય સધાdુ,ં ન સધાdુ ં અને એક
અવલોકન માતા દશન દવા માંડD. ર#તા પરની લેન એની વાત મને ફરDથી કહવા માંડD હતી. મ¨ બળ Nુવક મારા
ચીને એમાંથી ુ ર કdુ³ અને ટપ રકોડ ર અને એમાંથી ફલાઈ રહલા મનમોહક રુ ો તરફ ચી એકા^ કdુ.³
અને યાંતો આ અવલોકને જOમ લઈ લીધો.
કટલા ભાવથી બáે દDકરાઓએ આ આઈપોડ મારા જOમદDને મને ભેટ આBdુ ં હPુ?ં vુ ં કટલા જતનથી તેને
સાચવતો હતો? કટકટલાં મનગમતાં ગીતો અને ભજનો એમાં ડાઉનલોડ કયા³ હતાં? અને હવે એ ભજન મને સાવ
નીરસ લાગPુ ં હPુ.ં આ અવલોકને મારા ચીને ણે બાન લઈ લીુ ં હPુ.ં સંગીતની એ મનગમતી
હવે આકષÏ શકતી ન હતી.
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આપણે કટલા, સતત, બદલાતા રહતા હોઈએ છDએ? આપણી ટવો જડ હોવા છતાં પણ બદલાતી રહતી હોય
છે . % કાલે ીય હPુ,ં તે આ% સાવ અીય બની ય છે . સતત સંસગ અવગણનાનો ñોત હોય છે ! અને કદDક,
કોઈની સતત અવગણના સંસગનો iવંસ થવા માટનો ñોત બની રહતો હોય છે .

આ સતત અવગણના,
મરDઝ’
અવગણના એની મહરબાની છે ‘મરDઝ
મરDઝ
vુ ં હતો ગા}ફલ,
ગા}ફલ કરD દવાના બેપરવા મને.
આપHુ ં ચી કટું તરલ હોય છે , પરDવતનશીલ હોય છે ? આપણે નાના બાળક હતા, યાર % ચીજો ક
ઘટનાઓ આપણને બvુ ીય હતી; તે હવે સાવ બાલીશ લાગે છે . આપણે ુવાન હતા, યાર % ીય હPુ;ં તે સાવ
અીય બની ગdુ ં છે . % ઘંટડD %વો અવાજ કાનમાં પડતાંની સાથે જ મુર સંવેદનો પેદા કરતો હતો; તે હવે કક શ
લાગે છે !
અને છતાં આપણને પરDવતન માટ અણગમો કમ રહ છે ? કzુ ં જ ન બદલાય; તેમ આપણે ઈUછતા હોઈએ
છDએ. અને છતાં ઘHુ ં બુ ં અભાન રDતે બદલાઈ જPુ ં હોય છે . આપણે મા! સભાન રDતે, અભીગમ બદલવા જ
સhમ નથી હોતા. નવો અભીગમ આપણને સાવ આઝાદ કરD દવાની hમતા ધરાવતો હોય છે – છતાં પણ! કવી
અસહાયતા? કવી વીડંબના? કવી લાચારD?
ુ ાને, આ નીવÙદને માન
અને પે ું ભજન તો zુ?ં એની પછDના !ણ પણ સમાBત થઈ ¾ુા હતા. મ¨ આ અ ય
આપી, આઈપોડ બંધ કરD દDુ.ં
મારો રસ બદલાઈ ગયો હતો. પણ મારો અભીગમ? રામ ણે!

તરવા1ું
ઘણા વખત પછD ફરD એકવાર #વીમlગNુલમાં - પણ આ% વાત તરવા વીશે.
vુ ં તરતી વખતે, ડાબા અને જમણા હાથથી કરાતા #]ોક (?) ગણતો હો oં. Nુલની લંબાઈ પાર કરતાં 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 મને મનમાં થdુ ં ક તરવાની આ ઝડપ વધારD ન શકાય? આથી #]ોક મારતી વખતે હાથ પાછળની
તરફ વlઝતાં બરાબર તાકાત અજમાવીને શતીશાળD #]ોક લગાયો. ¸ાસ પણ ઓટોમેટDક વધાર ભરાયો. ¸ાસ
અને #]ોકની આ ુગલબંધી બરાબર મી. સાથે એની સં¹યા ગણવા1ુ ં તો ચાુ જ હPુ.ં
અને છે વટ Nુલનો બીજો છે ડો આવી ગયો. મારા આëય વUચે મા! 65 #]ોકમાં જ vુ ં આખો Nુલ પાર કરD ગયો
હતો. ઝડપ લગભગ 30% વધી હતી.
માર કાંઈ રકોડ #થાપવાનો ક તોડવાનો નહોતો; પણ....
મને માLું ીય પા! જોનાથન સીગલ યાદ આવી ગdુ.ં સતત યન અન સતત વીકાસ; સતત મહાવરો અને
સતત ઝડપમાં વધારો....

‘Practice makes the man perfect. ‘
આપણે આપણી શતીઓની એક સીમા બાંધી દDધેલી હોય છે . આપણે આટું જ કરD શકDએ. આપણાથી
આનાથી વીશેષ મહનત ન કરD શકાય. મારા %વા વળD કહ,” હવે આપણે ઘરડા થઈ ગયા. જવાનીના ુ#સાના
એ દDવસો તો ગયા.”
પણ યનથી એ સીમા ઓળંગી શકાતી હોય છે . +ે~ઠ %ુ ં કાંઈ હોPુ ં નથી. +ે~ઠ તો હુ આવવા1ુ ં છે . એક
#ટોરમાં લગાવે ું પાટDdુ ં યાદ આવી ગdુ ં

‘We do our part.’
‘We do our best.’ કરતાં સેવાની આ ભાવના કટલી ઉમદા હતી? આપણે આપણો ભાગ ભજવવાનો NુરD તાકાત અને NુરD ની~ઠાથી.

પ_થર ઉપર લીલ
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તે દDવસે પાક માં ચાલી ર£ો હતો. આુબાુમાં મોટા પ_થર પડલા હતા. ુ રથી તેની ઉપર ાંક ાંક
કાળાશ દખાતી હતી. મ¨ નક જઈને તેની ઉપર હાથ ફરવી જોયો. સરસ મખમલ %વી fુમાશવાળD, પણ
કુ ાયેલી, લીલ ( મોસ) પ_થર ઉપર મેલી હતી. માંડ બે ક !ણ મીલીમીટર ડD હશે. શીયાળો પયા બાદ
વસંત ઋPુમાં એ જ જYયાએ આયો હતો; તે મને યાદ આવી ગdુ.ં આજ પ_થરો ઉપર કાળઝાળ ઠંડD બાદ, ભેજ
અને આછD આછD ગરમીના તાપે, લીલીછwમ લીલ મેલી હતી. ઉનાળાની બળબળતી ગરમીમાં એ

કુ ાઈ

ગઈ હતી; કાળD પડD ગઈ હતી; . ૃતઃાય જણાતી હતી. પણ ફરD વસંત આવશે અને આ જ લીલ પાછD મહોરD
ુ Bુ ત પડું વન ગી જશે.
ઉઠશે. એની sદર ó
એ નાનકડD લીલ1ુ ં સમ#ત હોવાપHુ ં એ બે !ણ મીલીમીટર NુરPુ ં જ મયાદDત હPુ.ં એ જ એનો યાપ. કોઈ
.ુળ, થડ, ડાળD, પાન, Xલ – કzુ ં જ નહl. પણ એ Nુરબહારમાં હોય યાર? Lુhતાના તીક %વા એ કાળમlઢ
પ_થરને પણ લીલોછwમ બનાવી દવાની એનામાં gુ
ં ઈશ છે . કવો Lુપાળો લાગતો હતો – આ જ પ_થર એ
લીલી ઝાંયમાં?
અને મને 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
vુ ં પાક માં એક બાંકડા ઉપર બેઠો oં. આગળ અને પાછળ ગીચ ઝાડD છે . વUચે મા! છ Xટ પહોળો ર#તો મા!
જ છે . માLું iયાન એ લીલીછwમ ઝાડDમાં છે . fુદરતનો એ નરો xખને અને મનને ઠંડક આપી ર£ો છે . ગીચ
જગલની
ં
નાનકડD તીfૃતી સમો, પાક નો એ ભાગ શહરની ચહલ-પહલથી થોડક જ ુ ર હોવા છતાં; સં#fૃતીથી
એદમ ુ ર આવી ગયાનો અહસાસ કરાવે છે .
ુ નો કાશ હળવો બની ગયો છે . થોડDક જ વારમાં sધાLું ઢળવા માંડશે અને રા!ી1ુ ં
સાંજ ઢળવા આવી છે . ય
અને નીશાચર વો1ુ ં સાôા¡ય શLુ થઈ જશે. અને યાં જ મને એક ચમકારો દખાય છે . vુ ં õયાન માંડવા જ oં,
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યાં તો એ ગાયબ થઈ ય છે . મને એમ થાય છે ક, એ મનનો વહમ હશે. vુ ં ફરD એ ઝાડDની એ લીલાશને માણવા
મન  ૃ કLું oં. અને ફરD એ ચમકારો બી% જ ાંક દખાઈ ય છે .
હવે મારD નજર આવા ચમકારા માણવા સતેજ બને છે . હવે ઝાડDમાં લuય નથી. અને થોડD થોડD વાર, ુદD
ુદD જYયાઓએ એ ચમકારા દખાવા માંડ છે , હળવા થઈ રહલા કાશને કારણે હવે એ વધાર ચમકતા,
તારામંડળની નાનકડD XલઝરD %વા દખાય છે .
એ આગીયા છે .
વીLુiધ લlગના સાથી1ુ ં iયાન ખ¨ચતા એ ચમકારા, એમના અ#તીવનો એક ભાગ છે . દશમાં એમ1ુ ં નામ
સાંભÖdુ ં હPુ ં પણ કદD એમણે યાં દશન દDધાં ન હતાં. કોO2Dટના જગલમાં
ં
એ ાંથી જોવા મળે ? અર શહરના
બગીચામાં પણ એમને કદD ભાÖયા નહોતા. એ તો ઝાડDઓના વ.
કવીતાઓમાં કટકટલી વખત ઉપમા તરDક એ વપરાયા છે ? hણીક કાશ પાથરD જતો એ વ, ગLુકતા1ુ ં
તીક છે . sધકાર ઘેરાઈ વÖયો હોય; સમ#ત માહોલમાં તમસ1ુ ં સાôા¡ય છવાઈ ગdુ ં હોય; યાર ચેતનાની
hણીક g ૃતીના ભાવને આગીયા ઉગર કર છે .
આપણા વતરના મોટા ભાગના વી#તારને આવરD લેતી, આપણી #વભાવગત જડતામાં, કદDક ચેતનાના
આવા જ કોઈ ઝબકારા ગી જતા હોય છે . કદDક કLુણા, કદDક ેમ, કદDક રોષ, કદDક નીભÙળ આનંદ, કદDક
fુPહુ લ, કદDક hણીક આવેશો અને આવેગો.
તતના રં ગ અને કારના એ ઝબકારા – એ સઘળાંય આ આગીયા %વા નથી હોતા? આપણને થાય ક
આનંદના આગીયા સતત રહતા હોય તો કુ ં સાLું? 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 સયા હોય છે . અને એમ છે માટ જ તો, વન %ુ ં છે તે ુ ં
આકષક બની રહ છે . એવી ુ લભ hણો hણ માટ માણવા મળે એમાં જ વનની સાથકતા હોય છે ને?

#ટDમ `લોaગ
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પહલી જ વાર #ટDમ સોનામાં ગયો યારની યાદ તા કરD લ. ચાર બાુથી બંધીયાર ઓરડામાં ગરમા
ગરમ વરાળ એકાદ મીનીટ માટ છોડાતી હતી. ઉ~ણતામાન 120 sશ ફ. %ટુ.ં %ુ ં તે ઓoં થઈને 110 sશ
%ટું થાય ક, તરત ફરD એ વરાળ ફરD છોડાય. શરDરમાંથી પસીનો રબઝેબ oટ.
એ એક મીનીટ માટ વરાળ oટ, તે વખતે 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.
બોઈલરમાં પહલી વાર તેલ સળગાવી વરાળ પેદા કરવામાં આવે; અને વરાળ1ુ ં દબાણ અ.ુક #તર

ુ ી
ધ

પહ8ચે યાર એક કામચલાઉ વાKવ અને પાઈપ વડ એ વરાળ બહાર છોડવામાં આવે. તીä ધસારા સાથે એ
વરાળ બહાર આવે તેની સાથે sદર જમા થયેલો બધો કચરો પણ બહાર ફ×કાઈ ય.
પહલાં તો લોખંડના નાના ુકડા, વેKડlગ માટ વપરાયેલા રોડના નાના ુકડા વી, બહાર ફ×કાય. પછD
નળDઓની સપાટD પર જમા થયેલો કાટ

iુ ધાં બહાર ફ×કાઈ ય. બહાર નીકળતી વરાળનો રં ગ આની સાhી

Nુર. ¡યાર zુiધ વરાળ નીકળતી જણાય યાર એક ચળકતી #ટDલ Bલેટ તે વાહની સામે રાખવામાં આવે અને
તેમાં કટલા xકા પડ છે તે1 ુ ં અવારનવાર નીરDhણ કરવામાં આવે. ¡યાર એ Bલેટ પર કોઈ પણ અસર પડતી
બંધ થઈ ય યાર આ 2Dયા NુરD થયેલી ગણાય.
બોઈલર ¡યાર વપરાશમાં .ુકાય અને તેની વરાળ ટબાઈનને આપવામાં આવે તે પહલાં zુiધીની આ 2Dયા
અનીવાય હોય છે . નહl તો ટબાઈનની નાુક `લેડોને 1ુકશાન પહ8ચે. . #ટDમ `લોaગ બvુ ઘ8ઘાટવાળD અને
નાશકારક 2Dયા હોય છે . બધો કચરો ઠાલવી નાંખવાની 2Dયા હોય છે .
આપણા મનની 2Dયાના પરDપાક Lુપે આપણાં કાય[ નીપજતાં હોય છે . %વા વીચાર તેવાં કાય[. સવા³ગ
સફળ કામગીરD માટ મનની આવી નીતાંત સફાઈ, આુ ં જલદ xતર દશન, આુ ં વલોHુ ં જLુરD હોય છે . આમ ન
કરDએ તો કામમાં ભલીવાર ન આવે. ઓડ1ુ ં ચોડ થઈ ય.

પડદા
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કાચની બારD ઉપર બે તના પડદા લગાવેલા છે . એક પડદો વેનેશીયન કારનો છે . બીજો કપડાનો છે .
પહલો અહlની જ બનાવટનો છે . બીજો છે ક દશમાંથી ખાસ બનાવીને લાવેલો છે .
વેનેશીયન પડદો યાં!ીક છે . એ અનેક આડD પàીઓનો બનેલો છે . આવા પડદા ઉભી પàીઓ વાળા પણ આવે
છે . એને ચો નીચો ક આડો અવળો કરD; બારD NુરD ખોલવા, NુરD ઢાંકવા અથવા આ બેની વUચેની કોઈ પણ
અવ#થામાં રાખવાની યાં!ીક યવ#થા છે . સાથે સાથે એ પàીઓને પોતાની જYયા પર જ ચી નીચી ક આડD
અવળD ફરવવાની યવ#થા પણ છે . આથી બારD કટલી ÄુKલી રાખવી એ1ુ ં નીયં!ણ તો કરD શકાય છે ; પણ
બારDને NુરD ઢાંકલી રાખીને બહારનો કાશ કટલો આવવા દવો તે1 ુ ં નીયં!ણ પણ કરD શકાય છે . બે જ Wેકટ
લગાડો એટલે બારD ઉપર આવો પડદો લગાડD શકાય છે . એને સાફ કરવો હોય તો જYયા પર જ સાફ થઈ શક છે .
ુ લીનર વાપરો, ક પછD Wશ વાપરો. ફટાફટ કામ પતી ય છે . પણ એમાં ખાસ કલામકતા ક નકત
વેîમ
નથી. એ વપરાશને નજરમાં રાખીને બનાવેલો છે .
દશી પડદો સરસ મની ભાત વાળા કાપડમાંથી બનાવેલો છે . એની પાછળ અ#તર લગાવે ું છે ; %થી
ુ કાશ એની ભાતને ઝાંખી ન પાડD નાંખ.ે એ બારDને ઢાંક છે . પણ ઢાંકલી બારDમાંથી આવતા કાશ1ુ ં એ
ય
ુ લીનરથી તેને સાફ કરD
નીયં!ણ નથી કરD શકતો. એને લગાડવા બvુ મહનત કરવી પડ છે . આમ તો વેîમ
શકાય છે ; પણ કાપડનો હોવાથી વરસે એક બે વાર તેને ધોવો પડ છે . એ માટ બધા vક
ુ કાઢD પડદો ઉતારવો પડ
છે ; ધોવો અને

કુ વવો પડ છે . ધોયા પછD બધા vક
ુ ફDટ કરD પડદા લગાવવાનો મોટો ો%ટ થઈ ય છે ! એ

ુ ં લાગે છે ; પણ ઉપયોગીતાની ૃ ~ટDએ એ ઉતરતો છે .
દખાવમાં વધાર દર
આ બે પડદા, બે સં#fૃતીઓ1ુ ં તીનીધવ કર છે !
........
અને પડદા પણ તતના. બારDનો પડદો. દDવાનખંડને જમવાના ઓરડાથી અલગ પાડતો પડદો. શાવર
લેવાના બાથટબમાંથી, નહાતી વખતે પાણી બહાર આવી, બાથLુમને ન ભlજવે, એ માટનો પડદો. ફાયર
Bલેસમાંથી êવાળાઓ બહાર ન આવે તે માટનો ધાPુની ળDનો પડદો. મUછરો પથારDમાં વેશી ઘમાં ખલેલ
ન પાડ તે માટનો પડદો.
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નાટક શLુ થતાં પહલાં ેhકોને રં ગ¦ુમીથી અલગ પાડતો પડદો. મોટD હોટલના આલીશાન બેOવેટ હોલને
નાના નાના હોલમાં ફરવી નાંખતો, સગવડDયો અને મજbુત પડદો. હDO ુ લYન વીધીમાં વર અને વvન
ુ ા
હ#તમેળાપ પહલાં એક બીને દશનથી વંચીત રાખતો પડદો. સોહાગ રાતે Lુપાળા ચહરાને ઢાંકતો પડદો.
ુ સંઘષ[, ગમા, અણગમા, મતલબ, Nુવ^હ, વાસના.. એ
અને આપણી sદર ચાલી રહલા વીચારોના Pુ.લ
સૌને Uછá રાખતો દં ભનો પડદો. બે યતી વUચેના મતભેદ અને મનભેદને ટકાવી રાખતો, અસહD~Hુતાનો
પડદો.
અને વનના sતે, એક જ અને છે Kલી વાર પડતો, અ#તીવ અને અન#તીવને અલગ કરતો, એ ખતરનાક
પડદો – %ના ભયનો ઓથાર આખા વન દરમીયાન આપણને Áુ`ધ અને ભયભીત કરD દતો હોય છે .
આપHુ ં સમ^ હોવાપણાના આધાર Lુપ એક અ¢dુ,ં પરમ તવ આપણા કણ કણમાં સમાયે ું છે . અને છતાં
આપણી અને એની વUચે ન સમય, ન અ1ુભવી શકાય, ન ભેદD શકાય, એવોય એક પડદો છે જ ને?
પડદા જ પડદા... કટલાક પડદા જLુરD, કટલાક બીનજLુરD. કટલાક તો સાવ અથહDન, ફોગટની જળ
ં
%વા,
અથનો અનથ કરતા પડદા.
કોઈ તના પડદા જ ન હોય તો?

પરપોટા
ફરD એકવાર #વીમlગNુલમાં. બધી કસરત અને તરવાની જળોજથા બાદ, મને સૌથી વુ ગમતા,
આરામદ, %fુઝીમાં, આરામ કરવાનો વખત! 12 Xટ x Xટના તેના નાનકડા વી#તારને કાશીત કરવા, છત
ઉપર બે દDવા લગાડલા છે . %fુઝીની સપાટDમાં ફDણ થાય તે માટ સાbુ %ુ,ં પણ ચીકHુ ં ન હોય તે,ુ ં વાહD
નાંખે ું છે . અનેક પરપોટાઓથી સપાટD છવાયેલી છે . પાણીની નીચે અનેક કાણાંઓમાંથી છોડવામાં આવતી
હવાને કારણે આ પરપોટા સતત વંત રહ છે .
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એ દDવસે એ પરપોટા iયાનથી જોયા. એકમેકની સાથે જોડાયેલા, અસં¹ય પરપોટા - સતત ગતીશીલ અને
છતાં #થીર. અને દરકમાં 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 બંધ થઈ જશે અને આ પરપોટાઓ પણ માંડ એક બે મીનીટમાં, કાળના
ગતામાં વીલીન થઈ જશે. નાનકSું એમ1ુ ં વન. પણ એ નાનકડા વનના પોતમાં પણ ઝગમગતાં મોતી %વાં
એ તીબlબો. ાંક બાુમાંથી નજર કરો તો? મેઘધ1ુ~યના સાતે રં ગોની નાનકડD તીfૃતી હાજર.
અર! ભાઈ, આપHુ ં વન પણ આમ જ તો છે ને?
એ સાbુના તવ અને પાણી %વા પંચમહા¦ુત વડ આપણી કાયા બંધાયેલી છે . હવા %વા ાણ એમાં ભરલા
છે , એટલે જ તો આપHુ ં હોવાપHુ ં વીલસે છે ને? નાનકડા એ પરપોટા %ુ ં જ સીમીત છે આપHુ ં આયÄુ.ં એ
ુ છે આપણી
ાણતવ %વી હવા આવતી બંધ થઈ ય તો? બધોય ખેલ ખતમ. કવો નાનકડો અને hણભંgર
જlદગાનીનો યાપ!

,दल भी छोटासा,
छोटासा छोट1सी आशा,
आशा
आसमान3म4 ऊडनेक6 आशा.....
आशा
અને છતાં આપણાં એ નાનકડાં હોવાપણામાંય પેલા સતત ચાુ રહતા, દDય કાશના ઓજસને
તીબlબીત કરPુ;ં એની દDયતાને ઉગર કરPુ;ં એક ઝગમPુ ં મોતી હાજરાહુર છે . ભલેને એ1ુ ં પોત ફટકDdુ ં
હોય; એની આવરદા સાવ સીમીત હોય;એ1ુ ં કદ સાવ વામHુ ં હોય; એ પેલા દDય કાશને તીબlબીત કયા જ
કર – કયા જ કર. આપણા આ વન bુદ bુદાની ય ભીતર આવેલી નાનકડD પરપોટDઓ %વા આપણા અબજો,
કોશે કોશમાં એ પરમ તવનો વનસંદશ, આપણી ચેતનાથી સાવ અભાન રDતે, સતત ધબા જ કર; ¸#યા જ
કર. આુ ં છે આપHુ ં પોત અને આુ ં છે આપHુ ં આયÄુ.ં
ુ સાથે આપણે પેલા પરપોટાના સ.ુહની
અને આપણે થોડા જ એકલા છDએ? આપણા %વા અનેક માનવબંઓ
કની અકબંધ જોડાયેલા છDએ.
ચાલો આપણે પણ આપણી અKપ આdુમાં એ પરમ કાશના સBતરં ગને પરાવતÏત કરવાના આપણા
ુ ા, ધીÐાર, અસહD~Hુતા, અવ°ા,
જOમત ધમમાંથી ન ¾ુકDએ. કમસે કમ આપણે sધકાર, અ°ાન, અ ય
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કવળ #વલhીતાનો યાપ કરતા ઉપકરણ ન બનીએ. આપણી wહાંલીપા એ પરમતવના દDવડાને ગટલો
રાખીએ. એ દDવાની પાછળના sધકારના તીનીધી ન બનીએ.
ઝગમગતા મોતી %વો એક નાનકડો પરપોટો બનીને, આ મહા.ુલા વનને સાથક કરDએ.

bુટની P ુટલી દોરD
પાક માં એક પાટલી ઉપર vુ ં બેઠો oં. રોજ1ુ ં સામાOય જ EFય છે . સામે છોકરાં એમની બાળરમતમાં કDKલોલ
કરD ર£ાં છે . એકાએક મારD નકથી, રોકટ ચલાવતો હોય તેવા તાનમાં, એક નાનકડો છોકરો એના #fુટર ઉપર
પસાર થઈ ય છે . એ માંડ પાંચેક વરસનો હશે. બટકો હોવાને કારણે મારD નજર એને જોવા નીચી નમે છે .
અને યાં મને એ દખાય છે .
એ કોઈના bુટની Pુટલી દોરD હતી - ર#તે રઝળતી, ુળમાં રગદોળાતી, ચાલનારના પગની ઠોકરો ખાતી,
કચરાપેટD ભેગી થવાની વાટ જોતી,
bુટની Pુટલી દોરD.......
દોરD
આખી ન હોવા છતાં એના મશીનથી બનેલા વણાટ ઉપર માLું iયાન કOEીત બને છે . રોજ બંધાવા અને
છોડવાવાના કારણે; એક જ જYયાએ થયેલા ઘસારાના તાપે, એ PુટD ગઈ હશે. પણ એ હુ બvુ જ મજbુત છે . vુ ં
એને ખ¨¾ ુ ં oં અને એના તાણા અને વાણામાં ધરબાઈને, વણાઈને, એની sદર

ુ Bુ ત રહલી તાકાત ઉગર થઈ
ó

ય છે .
ુ રની એ દોરD કોઈક કાળે કપાસના છોડ ઉપર સફદ ુ ધ %ુ ં કાું બનીને પવનની લહરખીમાં wહાલતી હશે.
ત
એને થોડાક જ યનથી ફોલી શકાPુ ં હશે. પણ એના રસા sદર સંતાઈને બેઠલા કપાસીયા સાથે સખત રDતે
ચ8ટલા હશે.
ચંડ તાકાતવાળા નમાં એ કપાસીયાને Lુથી ુ ર કરવામાં આયાં હશે. ખાસ મશીનમાં એમને પl પોચા
ગાભલા %વી Nુણીઓ બનાવવામાં આવી હશે. પછD #પીનીOગ મશીનમાં, અયંત વેગથી ફરતી !ાકના છે ડ એક
છે ડો રાખી, એમાંના તારને ખ¨ચી ખ¨ચી, એકબી સાથે સખત રDતે વlટળાઈ ય તેમ, કાંતવામાં આયા હશે.
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બેચાર ક આઠ દસ ઝીણા તાંતણાના પોતવાળો, મજbુત, પાતળો હાઈ-કાઉOટનો

ુ રનો તાર બનાવવામાં
ત

આયો હશે. એને લાંબા બોબીન પર વlટવામાં આયો હશે. એને કાળા રં ગના Eાવણમાં ઝબોળD, કાળોકà, ઝગારા
મારતો, રં ગ આપવામાં આયો હશે. આવા ઘણા બોબીનને એક સાથે રાખી, કોઈ ખાસ વીવlગ ક નીટlગ
ુ ઠDત રDતે વણવામાં આયાં હશે.
મશીનમાં, એ બધા તારોને ગ
આમ મારા હાથમાં રહલી એ દોરD બની હશે. પોચા ગાભલા %વા, સહલાઈથી ખ¨ચી અને તોડD શકાય તેવા,
કપાસના કાલાંના એ નાુક અને ઝીણા અનેક તાર એ દોરDમાં ભેગા મળD, એકમેક સાથે વlટળાઈ આ દોરD બOયા
હશે. અને ચંડ તાકાત ધરાવતા બOયા હશે. આવી જ કોઈક બી 2Dયાના તાપે, મોટા વજન ચકD શક ક
અલમ#ત સાંઢને ખીલે બાંધી શક તેવાં દોરડાં પણ બનતાં જ હોય છે ને?
ુ રનો તાંતણો. પણ એના સંઘબળમાં કટલી બધી તાકાત?
કાચા ત
અને આવા મહાન યનથી બનાવેલી એ દોરD PુટD ગઈ હતી. એ માટ કોઈ ચBNુ ક કાતર જવાબદાર ન હતાં.
પોતાની સાથે જ પેચ લઈને તે PુટD હતી!
---------------------એક નાચીજ, નબળો માનવી હોય. પણ એવા લાખો મળDને કટલી મોટD તાકાત બની શક?મોટાં મોટાં રાhસી
સાôા¡યોને પણ ઉથલાવી શક. ધસમસતાં નદDના વાહને રોકD, નાથી, ગંવર બંધ પણ બનાવી શક. ચOE
અને મંગળ ઉપર પણ પહ8ચી શક.
એ તાકાત1ુ ં .ુળ છે એની જOમત તાકાત - કપાસીયા %વા .ુળ વનતવ સાથે ચ8ટાઈ રહવાની તાકાત. એ
ચીકાશ અને એ લવચીકતા.
સંઘબળની તાકાત. એક જ દDશામાં લાખો, કરોડો માનવોના બળની તાકાત. કોઈ પોતડDધારD,

કુ લકડD પણ

સáી~ઠ, મહામાનવના સંકKપના બળની તાકાત.
એવી તાકાત ઉભી કરવા અથાક યનો કરવા પડતા હોય છે . અવીરત કામ. અવીલwબ કામ. અનેક દDશામાં
કામ. એકલhીતાવાÕં કામ. સંપીું કામ. અનેક તજ°ોના અ1ુભવના પરDપાક Lુપે, વષ[ના સતત
સંશોધનમાંથી સરયે,ું સવ[મ કામ.
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યાર ઝગારા મારતી એ bુટની દોરD બને છે . યાર એક તાપી માનવ સ.ુહ બને છે .
અને એજ માનવ-સ.ુહ એક જ નબળD જYયાએ થતા, સતત ઘસારા %વા fુસપ
ં ના તાપે, ઘસાઈ, અથડાઈ,
fુટાઈ, એકમેકને કાપી, આ bુટની Pુટલી દોરD %વા, ર#તે રઝળતા, ુળમાં રગદોળાતા અને પગની ઠોકરો ખાતા
ÁુE માનવજPુ
ં ઓમાં પલટાઈ પણ શક છે .
bુટની Pુટલી દોરD...
દોરD સવ વીનાનો,
વીનાનો #વલhી,
#વલhી નીજÏવ,
નીજÏવ શબ %વો નીમાKય માનવી..
માનવી
એમ પણ બને, બનPુ ં જ હોય છે . નહl વાLુ?

અવાજ
#વીમlગNુલની બાુની કોરDડોર ઉપર vુ ં ચાલી ર£ો હતો. કદાચ સામાOય રDતે હોય તેના કરતાં વધાર
પાણીની જLુર હશે; માટ એક વધારાની પાણીની નળD મારફત, વધારા1ુ ં પાણી Nુલમાં ઠલવાઈ રãું હPુ.ં તેનો
અવાજ ુ રથી પણ સંભળાઈ ર£ો હતો.
vુ ં Nુલમાં ઉતય[. હવે તો એ પાણીની નળD મારD સાવ નક હતી. હવે અવાજ વધાર ઘેરો બOયો હતો. તેની
પાણીની સપાટD પર પડતી છાલકનો અવાજ ુદો સંભળાતો હતો. તરતાં પહલાં મને fુPહુ લ થdુ;ં ‘ આ અવાજ
પાણીમાં પણ સંભળાતો જ હશે ને?’ અને મ¨ SુબકD મારD. અવાજ ગાયબ! બે !ણ વખત ચકાસી જોdુ.ં અવાજ
ખરખર ગાયબ થઈ ગયો હતો. મારD બી બાુએ સામાOય રDતે Nુલમાં પાણી લાવતી નળD દDવાલમાં જડલી
હતી, અને તેમાંથી પાણીનો રોજનો વાહ Nુલની sદર આવી ર£ો હતો.
હવે મ¨ એની તરફ કાન સરવા કયા. સાવ નક લઈ ગયો. પણ કોઈ અવાજ સંભળાતો ન હતો. મા! પાણીની
sદર આવતો ધસમસતો વાહ જ જોઈ શકાતો હતો. પાણીની sદર નીરવ શાંતી હતી.
¡યાર માiયમ બદલાય છે યાર જ અવાજ પેદા થાય છે . નહl તો ગતી %મની તેમ ચાુ રહ છે – નીરવ રવે!
.....
અર ભાઈ, આપણા મનમાં સતત xતરDક સંવાદ ચાલી ર£ો હોય છે જ ને? આપણા સીવાય કોણ એ સાંભળD
શક છે ? એક hણ પણ આપણે એ વીચારોના સતત ઘ8ઘાટ વીના રહD શકDએ છDએ ખરા?
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પણ ઈUછા ક આવેગનો એક ઝપાટો; અને એ xતરDક અવાજ વાણી બનીને બહાર વીલસવા માંડ છે .
કહ છે ક, ‘sતરની વાણી’ ઉગર બને પછD એ વીચારોના ઘ8ઘાટમાંથી પણ .ુતી મળે છે . મન1ુ ં માiયમ
પણ ુ ર થઈ જPુ ં હશે માટ એમ થPુ ં હશે?
રામ ણે! ‘sતરની વાણી’ ઉભર યાર એની વાત! પણ યાર તો વીચારો પણ નહl હોય; તો આ કD બોડ
ાંથી હશે?!
એ વાણી તો અયત રહવા જ સતી હશે?

દDવો
રસોડાની છતમાં દDવો છે . આખા રસોડાને એ અજવાળે છે . એક દDવસ એ ઉડD ય છે – આકાશમાં નહl, પણ
એમાંનો ગોળો નકામો થઈ ય છે ! vુ ં એ ગોળો બદલવા સીડD ઉપર ચöુ ં oં. એની શેડ oટD જ .ુકલી છે ; કદાચ
¦ુલથી એમ હશે. ગોળો બદલવા vુ ં શેડને ચી કરD, પકડD રાÄું oં.
અને યાં એ દખાય છે .
શેડની પાછળનો sધકાર, કરોળDયાનાં ળાં, ુળ અને કચરો. દDવાની નીચે તો કવો સરસ ઉસ હતો? એના
થકD આÄું રસોSું ચકચકાટ હPુ.ં અને એની પાછળ? અને દDવાના કાશને પરાવતÏત કરતી એ શેડ પણ કટલી
ગંદD હતી?
..........
એ તો એમ જ હોય. દDવા તળે sધાLું જ હોય. બધેય એમ જ હોય. રા¡યવહDવટ હોય ક સં#થા ક કોઈ
કwપનીનો વહDવટ હોય ક, મંદDરનો વહDવટ હોય ક, આપણા sગત વન1ુ ં પડદા પાછળ1ુ ં EFય હોય.
બધે આગળના ઉસની પાછળ sધકાર જ હોય. અર .ુળ ગોળાના કાશને- એના ઉસને પરાવતÏત કરતી
શેડ %વા, .ુ¹ય યતીની આગળ પાછળના પરાવતકો પણ એવા જ ગંદા હોય.
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#ટDમ સોનાસોના- 3
#ટDમ સોનાનો તો ઘણીવાર લાભ લીધો. એની વાત તો અગાઉ કરલી જ છે . પણ આ% વાત કરવાની છે . તેના
વાતાવરણની. સોનામાં ગરમી માંડ ખમાય એટલી હોય, પસીને રબઝેબ થઈ જવાય.
પણ બે વીશી~ઠ અ1ુભવો થયા.
માંડ ગરમી સહન થતી હોય; પરં P ુ સહજ પણ હાથ ક પગ હાલી ય તો? ચામડD ચચરD dૢ એટલી બધી
ગરમી લાગે. વરાળ તો એની એ જ હોય પણ હાથ પગ હાલતાં એની દાહકતા ઘણી વધી ય.
છત ઉપર એકઠા થયેલા પાણી1ુ ં એકાદ ટDNુ ં થોડD થોડD વાર શરDર ઉપર પડ અને આ ગરમીની આપદામાં
વધારો થઈ ય. જો ટDNુ ં માથા ઉપર પડ તો તો વાળને કારણે બvુ અસર ન થાય. પણ ખભા પર, પીઠ પર, ક
ુ ી થઈ ય.
હાથ ઉપર પડD ય તો? એક hણ માટ નાનકડો ડામ દDધો હોય તેવી અ1ુ¦ત
ુ નો સીધો તાપ ન દઝાડ એટું એનાથી ગરમ થયેલી ુ દઝાડ. એુ ં જ
શરDર પર પડતો ય

રુ જથી ગરમ

થયેલી રતી1ુ.ં એ તો bુટ ચંપલ ન પહયા હોય એને ખબર પડ!

न ता7क् दह"त मर19चतापः,
मर19चतापः
या7क् दह"त तदिु <मता बालक
ू ा"नकरः
(

ુ નો તાપ એટું નથી દઝાડતો ય

%ટું તેનાથી ગરમ થયેલી રતી દઝાડ છે .)
.....
એુ ં જ પરમ તવને પામેલી યતીઓના અ1ુયાયીઓ1ુ ં નથી હોPુ?ં માનવત1ુ ં હDત કરવા સયેલા
મોટા ભાગના ધમ[, સંદાયો અને પેટા સંદાયોએ ઉભી કરલી પીડાઓ1ુ ં પણ આમ જ હોય છે ને? fુદરતનો
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કાયદો તો માણસને વનના sતે માર; બvુ બvુ તો રોગચાળા, અ#માતમાં ક fુદરતી આપીમાં માર. પણ આ
બધા તો?
#ટDમ સોના %ુ ં નૈતીક અને ધામÏક અ1ુશાસન પાળDએ તો તો શરDરની %મ મનની

ુ ાકારD વધે. પણ આ
ખ

બધી બબાલો તો સતત માનસીક અને શારDરDક હlસા જ કયા કર; વેરઝેર વધાયા જ કર. અસં¹ય નરસંહારો1ુ ં
.ુળ - ધામÏક અને માOયતાઓના જડ વીવાદો.

અરDસામાંનો જણ
અરDસામાં દખાતો જણ.
દરરોજ એની સામે આપણે જોઈએ છDએ. બvુ વહાલો ચહરો છે . fુLુપમાં fુLુપ યતીને પણ એ સૌથી વહાલો
લાગે છે . અને છતાં કદD, પાંચ મીનીટ પણ, ટDકD ટDકDને, xખમાં xખ મીલાવીને, એને આપણે નીહાÖયો છે
ખરો? આપણો પોતાનો ચહરો છે છતાં? કહ છે ક, બીને દખાઈએ છDએ, તેવા આપણને પોતાને કદD આપણે
જોઈ શકતા નથી. આયનો સાવ ુ ં તીબlબ જ આપણને બતાવતો હોય છે !
અર! સીુ ં તીબlબ બતાવPુ ં હોય એવો અરDસો કદાચ હોય; તો પણ આપણે એ જણને ખરખર ઓળખીએ
છDએ ખરા?
કોણ છે એ જણ? – %ને આપણે ‘vુ’ં કહDએ છDએ?
એ1ુ ં એક નામ છે . કોઈ તી છે . એના કોઈ મા ને બાપ છે . એનો કોઈ રં ગ, ચાઈ, વજન, અને ભાષા છે . કદાચ
કોઈ તખKુસ છે . પણ એ અરDસામાં દખાય છે તેવો બધાંને દખાતો નથી. fુટwબીજનોને દખાતો ચહરો અને
મહોLું અલગ. મી!ોને બીજો ચહરો. નોકરD ધંધામાં વળD !ીજો. ટોળામાં ભÖયા હોઈએ તો વળD કો’ક ચોથો જ જણ
ઉભરD આવે. એકાંતમાં % જણ હોય છે ; એને તો કોઈ ઓળખી પણ ન શક - પતી ક પની પણ નહl.
બધાં મહોરાં અને મહોરાં જ.
wહાંલીપા બીરાજતો એ અસલી જણ કોણ છે ? અરDસો તો zુ?ં આપણે પોતે પણ એને ઓળખીએ છDએ ખરા? એ
આપHુ ં અસલી હોવાપHુ ં છે . એ કંઈક. કzુકં બનPુ ં હોય છે ; બદલાPુ ં હોય છે . પણ % બદલાPુ ં હોય છે ; તે જ
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આપણે જોઈ શકતા હોઈએ છDએ. અરDસામાં દખાતા એ આભાસી તીબlબની સામે, આપણી xખોની
પાછળથી ડોકDdુ ં કરતો, એ જણ કોણ છે ?
હરhણે એના બહારના શરDરમાં કંઈક અસં¹ય કોષ નાશ પામતા હોય છે અને નવા બનતા હોય છે . કાલે હતો
એ જણ આ% નખશીશ એવો ને એવો નથી રહતો. અને એ1ુ ં uુ મ શરDર ? એ તો હર hણ બદલાPુ ં જ રહ છે કાચંડાની %મ. એનો માનસીક ઘ8ઘાટ કદD બંધ નથી થતો. અર! ઘમાંય સહજ જBયો,
ં
ન જBયો
ં
અને સપનાં
શLુ. અરર! એ તો ગતાંય સપનાં જોયાં કર છે ! સતત ગતો હોવાનો ડોળ કરતો એ ખરખર તો ઘતો જ રહ
છે . એ ાંથી અરDસાની sદર દખાતા ચહરાની પાછળના જણને ઓળખી શક?

“આપણી
આપણી sદર ઘણા જણ હોય છે .“
કોઈ દD’ તો આ અરDસાને બાુએ .ુકD દઈ, એ અસલી ચહરો જોઈ શકતા હોઈએ તો ? કોક દD તો મનનો બધો
ઘ8ઘાટ બંધ કરD- એકલા એને જ મહાલવા દઈએ તો? કહ છે ક, એ તો એમનો એમ જ રહ છે - જOમથી મરણ

ુ ી
ધ

– ધોયેલા .ુળા %વો, સાવ અણીzુiધ સફદ. એને કાદવમાં રગદોળો ક કોલસાની ખાણમાં - અથવા અરમાં
ઝબોળો ક ગંગાજળમાં - એ તો અણીzુiધ હDરો જ રહ છે .
એ જ તો - આપણને સૌથી વુ વહાુ,ં આપHુ ં પોતા1ુ ં હોવાપHુ.ં
કવી વીડંબના અને કવી કLુણતા? એને તો કદD પીછા¢યો જ નહl. અને જગતભરમાં ઓKયા કાKપનીક,
સવકાલીન, ઈ¸રને, Äુદાને, યહોવાને ખોળતા જ ર£ા - ખોળતા જ ર£ા.. બધી શીશમહલની માયાળ.

તરવાની ઝડપ
ઝડપ
#વીમlગ Nુલમાં તરવાની ઝડપ વીશે તો અગાઉ એક અવલોકન લ¹dુ ં હPુ.ં પણ આ% એ વાત બી જ
સંદભમાં દોહરાવવાની છે .
----------------------------.ુળ 87- 90 #]ોકની મારD ઝડપ હવે 64-65

ુ ી તો પહ8ચી જ ગઈ છે . પણ તે દDવસે થોડો વધાર ુ#સાથી
ધ

યP્ન કય[. પાછા વળતા #]ોકમાં હાથ પાણીની બહાર નીકળે , તે રDતે nD #ટાઈલમાં તરવા યન કય[. અને
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લો... 58 #]ોકમાં sતર કપાઈ ગdુ.ં વળતા બી તરણમાં Nુલના છે ડથી પાણીની sદર જ પગથી ઠકો મારD
તય[ અને થોડક આગળ સપાટDની બહાર આયા બાદ nD #ટાઈલમાં તય[. અને એજ sતર 52 #]ોકમાં કપાઈ
શîુ.ં
કદાચ, મારા કરતાં ઘણી વધાર તાકાતવાળો, અને તરવરDયા તોખાર %વો, ુવાન તરવૈયો આ જ sતર
ઘણા ઓછા #]ોકમાં કાપી શક.
કદાચ, સારા માણમાં ¸ાસ રોકD શક તેવો તરવૈયો આખી લંબાઈ પાણીની sદર જ રહDને એક જ ¸ાસમાં પણ
કાપી શક.
આ છે #નાdુની તાકાત. ફફસાંની તાકાત. શારDરDક બળની તાકાત.
પણ એ ગમે તેટલી ન હોય? એની એક sતીમ સીમા તો હોવાની જ ને? થોડD જ એ લંબાઈ એક જ સેકંડમાં
કપાઈ શક? ઓલીwપીક #પધાનો વી%તા તરવૈયો પણ એમ ન કરD શક.
........
અને vુ ં Nુલની બહાર નીકÕં oં. રોજના 2મ માણે ગરમ પાણીના %fુઝીમાં નીરાંતે બે ુ ં oં. મન શાંત છે .
xખો બંધ છે . અને મનની પાંખે સાબરમતીના wdુનીસીપલ Nુલમાં મારા તરવાના દDવસો યાદ આવી ય છે .
hણાધમાં એ દસ વરસ પહલા1ુ ં EFય તાE~ય ખSું થઈ ય છે .
દસ વરસ પહલાંની, હરો માઈલ ુ રની જYયાએ hણાધમાં પહ8ચી ગયો.

"વરસો
વરસો જવાને જોઈએ,
જોઈએ યાં hણમાં જઈ ચડÒો .
આëય વUચે, એમના xગણમાં જઈ ચડÒો."
ચડÒો
આ છે – મનની તાકાત..
સતત કળવણી અને યનથી તરવાની ઝડપ વધારD શકાય. એવા જ યન મનને માટ કરDએ તો? એવી જ
કળવણી મનને આપીએ તો? ાં અને કટલી ઝડપે પહ8ચી શકાય?
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વીચારD જો જો !

Bયાલો
મારા હાથમાં ખાલી Bયાલો છે . vુ ં તેને સરળતાથી પકડDને ઉભો oં. ણે હાથમાં કzુ ં વજન જ નથી. vુ ં આમ એક
મીનીટ ઉભો રvુ ં oં – કોઈ જ તકલીફ વગર.
કોઈ અગwય કારણસર મને આ પરD#થીતી કાયમ રાખવા1ુ ં મન થઈ ય છે ! પાંચ મીનીટ વીતી ય છે . vુ ં
કંટાળવા લાgું oં. હાથ પણ હવે થોડો ુ ખવા માંડÒો છે .
આ ુન મારા મગજ ઉપર હવે સવાર થઈ ગઈ છે . આ 2Dયા મને કમને vુ ં એક કલાક ચાુ રાÄું oં. હવે હાથ
ìકD ર£ો છે – સખત કળતર થઈ રãું છે – થોડD વાર વધાર આમ Bયાલો પકડD રાÄું તો; હાથ ુઠો પડD જશે તેમ
લાગે છે .
અને âુવે તપ#યા કરD હતી તેમ હઠDલા હ1ુમાનની %મ, સંકKપ કરD, આખો દDવસ આ #થીતીમાં Bયાલો
ુ માટ!
પકડDને ઉભો રvુ ં તો? કદાચ મને હો#પીટલમાં દાખલ કરવો પડ – શરDરના ક માનસીક ક બáેના અ ખ
અને Bયાલો પાણીથી ભરલો હોય તો?
અથવા Bયાલાની જYયાએ મોટો જગ હોય તો? - અને તે પણ પાણીથી છલોછલ ભરલો?
.......
તમે કહશો .. તમાLું ખસી તો નથી ગdુ ં ને?!
સાચી વાત કહD તમે. સાવ ખસી ગdુ ં જ કહવાય.
અરર! ભાયા! આપણે બધા આમ જ કરDએ છDએ ને – દરરોજ, નીરં તર. ઘરની યથાઓ ઓફDસમાં વ¨ઢારD
ુ ી વખતે મગજ ઉપર બáે સવાર.
રાખીએ છDએ અને ઓફDસની ઘરમાં. ત
Bયાલો અને જગ બáે - અને પાછાં ભરચક ભરલાં.
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કોઈ સામાક  હોય; તો તે પણ સાથે ડોકDયાં કરતો જ રહ. આખાયે આયખામાં ભેગા કરલા ો, Nુવ^હો,
ુ ાઓ વી.ના ભાર ભારા આપણા ચીમાં ભરલા પડÒા છે . એ ¡યાં જઈએ
માOયતાઓ, વહમો, sધ+iધાઓ, અ ય
યાં સાથે વ¨ઢારતા જ જઈએ છDએ. ઉપરવાળાની મહરબાની ક આપણને 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 બાુએ .ુકD
દવાય તો હલબલી જઈએ છDએ.
આપણી ઓળખ, આપણાં હંધાંયે મહોરાં1 ુ ં અ#તીવ આના થકD તો છે .
અર બાવા! થોડોક ભાર બાુએ .ુકD, લગીરક હળવા થાઓ તો?

અનાવલોકન
તે દDવસે પાક માં ગયો હતો. રાબેતા .ુજબ ચાર બાુ નજર નાંખી. બધી ુની અવલોકન કથાઓની યાદ
ુ ે!
તરોતા થઈ ગઈ. કzુ ં જ નુ ં ન ઝ
અને યાં જ આ 'અનાવલોકન' જડD ગdુ.ં
એમ બને ક, સામે રહલી વ#Pુઓ ક ઘટનાઓ જોઈએ અને કશો વીચાર જ ન આવે? કોઈ તી2Dયા નહl. કોઈ
ઉપમા ક કોઈ ઉેhા નહl. કોઈ Lુપક નહl, કોઈ સવારોપણ નહl, કોઈ E~ટાOત નહl, કોઈ તનો અલંકાર ક
કથા નહl.

બસ,
બસ સાવ કzુ ં જ નહl.
નહl
કવળ વતમાન જ હોય. અયાર

ુ ી શ`દDત કરલાં બધાં અવલોકનો મનના વીચાર પર આધારDત હતાં. મોટ
ધ

ભાગે માનવવન સાથે એમની ણે અણે Pુલના થઈ જતી હતી. એ બધો મનનો ખેલ હતો; વાણી-વીલાસ
હતો.¦ુતકાળના °ાન અને અ1ુભવોનો નીચોડ હતો!
એમ બને ક કશો વીચાર જ ન આવે, અને કવળ વતમાનમાં જ vુ ં વતો થઈ ?
-----67
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અર ભાયા! એમ વવાની એક જ hણ મળD ય તો? એને પાછD જ ન વાÕં ને? Kયો ! zુભા જોશીએ ગાયે ું
મને અયંત ગમPુ ં ગીત વાંચી લો ...

sદર તો એુ ં અજવાÕં, અજવાÕં……..
સળવળતી હોય xખ %ને જોવાને,
એ મlચેલી xખેય ભાÕં.
sદર તો એુ ં અજવાÕં, અજવાÕં …….
«ડ ને «ડ ઊતરતાં જઇએ,
જઇએ
ને તો ય લાગે ક સાવ અમે તરDએ.
તરDએ
મરવા મોતીની .ુøી ભર ને એમ
ઝળહળતા ¸ાસ અમે ભરDએ.
ભરDએ
પછD આરપાર ઉઘડતાં ય બધાં ¤ાર,
¤ાર
નહl સાંકળ ક ાં ય નહl તાÕં
sદર તો એુ ં અજવાÕં……
ૂરજ ક છDપમાં ક આપણમાં આપણે જ
ઓતોત એવાં તો લાગીએ,
લાગીએ
Àલને

ુ ાસ %મ વાગતી હશે ને તેમ
વ

આપણને આપણે જ વાગીએ.
વાગીએ
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આુ ં વવાની એકાદ hણ જો મળે તો એને
વનભર પાછD ના વાÕં.
sદર તો એુ ં અજવાÕં…….
- માધવ રામા1ુજ

બારDમાંથી ડોકDdું
બારDમાંથી ડોકDdુ.ં પણ ઘરની બહાર નહl; ઘરની sદર!
લો! કવા માણસ છો - તમે? કોઈના ઘરમાં ડોકDdુ ં કરાય? અને ઘરમાં1 ુ ં કોઈ તમને જોઈ ય તો પણ તમે
અટકો નહl; અને બસ, જોયા જ કરો?
આ વાત સાંભળD તમને ઉકંઠા થઈ ગઈ ને ક, આ સંવાદ કોની સાથે છે ? Kયો યાર સાંભળો વાત ..
તે દDવસે vુ ં મારા દDકરાના ઘેર સોફા ઉપર, છે ક લીવlગ Lુમના છે ડ, બેક યાડ માં Äુલે છે તે બારD તરફ પીઠ
કરDને બેઠો હતો. સોફા પર બેઠાં બેઠાં, આખા ઘરના .ુ¹ય ભાગ1ુ ં સરસ EFય ખSું થઈ ય છે . લીવlગ Lુમના
છે ડ, ઉપર જવાની સીડD છે . એની બી બાુ ઘરના બáે માળ %ટલો ચો, દDવાનખંડ અને એનીય પાછળ ઘર1ુ ં
વેશ¤ાર છે . એની ઉપર લગભગ બારક Xટની ચાઈએ એક બારD છે .
એ બારDમાંથી એ જનાબ ડોકDdુ ં કરD ર£ા હતા!
લો ગધેડાને તાવ આવે એવી વાત લાગી ને?
ના, પણ એમ જ હPુ.ં ઘરના xગણામાં, એક સરસ, ¾ુ ં ઝાડ છે . ખા# ુ ં વધી ગયે ું છે . એની ટોચની નાુક
ડાળD છે ક તેરક Xટની ચાઈને xબી ગઈ છે . પવનના ઝપાટ નાચતી, એકદમ તરોતા અને XKલીત, ઘરના
માહોલથી સાવ અલીBત, !ણ ચાર પાંચ fુણી પાંદડDઓ, મહાલી રહD હતી. અને હવામાં ìલતાં ìલતાં એ
બારDમાંથી, ઘરમાં ડોકDdુ ં કરD રહD હતી!
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તમે કહશો, વાતમાં આટું બુ ં મોણ શીદ નાખતાં હશો? એમાં તે શી નવાઈ? એ તો એમ જ હોય ને?
......
પણ મા! ચાર વરસ પહલાં એ મકાન બOdુ ં હશે યાર, અયાર ડD અને Lુh બની ગયેલી, એની સૌથી નીચેની
ડાળD પણ આવી જ fુણી હશે. એની ઉપર પણ આવી જ કોઈક પાંદડDઓ, આમ જ પવનમાં મહાલતી હશે અને
ઘરના બંધ બારણામાંથી આમ જ ડોકDdુ ં કરવા યથ યન કરD રહD હશે. પણ એ પોતાના ભારથી ìકD ગઈ.
એમાંથી Xટલી બી ડાળDએ આકાશ તરફની ગતી ચાુ રાખી હશે અને એ પણ ìકD ગઈ હશે. આ 2Dયા સતત
ચાલતાં ચાલતાં, .ુળ ડાળDના કંઈક કટલામાય વંશજ એવા આ જનાબ અયાર આ ચાઈએ પહ8ચી ગયા છે .
કદાચ એના હુ બી !ણ ચાર વારસ બનશે અને એ ઘરના છાપરાનેય xબી ઘરની પાછલી પારની ુ નીયામાં
ડોકDdુ ં કરવા અભીયાન આદરશે!
સતત વીકાસ. સતત ચે ને ચે જતા જવાની આકાંhા.

ુ ના કાશ1ુ ં પહું કDરણ ાBત કરવા માટની
ય

આશા. ઝાડની ડાળD અને પાંદડાંના કણ કણમાં આ વીષા, આ અભીBસા સળવળતી રહD હશે.
આપણે

uુ મ બનીને, એ સળવળતી અભીBસામાં ડોકDdુ ં કરD શકતા હોઈએ તો? પણ વનમાં આગળ અને

ચે જવા માટની દોડમાં આપણને આમ બીOધા#ત, નીદ[ષ ડોકDયાં કરવાની ાં નવરાશ જ છે ?
અને આગળ અને ચે એટલે? વધાર સwપી, વધાર મોું પદ, વધાર માન અને #થાન, વધાર મોટો મી!ો
અને સગાંઓ અને શંસકોનો સ.ુહ, વધાર મોટો અહ.્. એજ આપણો ચે ગયાનો માપદં ડ. આપણે છ Xટથી
વધાર ચે ાં જઈ શકવાના? ઝળહળતા

ુ ની વધાર નક જવાની કોઈ ઉકંઠા જ નહl. નવા વનને
ય

ધબકાવતા કાશના કDરણને પામવાની કોઈ તાલાવેલી જ નહl. સાવ અભાન બનીને, કવળ વતમાનમાં ìલતા
રહવાની કોઈ આરુ જ નહl. આપણે જ બનાવેલી, આપણી પોતાની કદમાં આપણે સતત Nુરાયેલા. સતત
સડલા, વીતેલા, સોગીયા ક ભય ¦ુતકાળમાં ગરા કરવા1ુ.ં અથવા ભવી~યના શેખચKલીના ખાલી મહલમાં
મહાલવા માટ હવાતીયાં માયા કરવા1ુ.ં
આ જ તો આપHુ ં વતર. એમાં એ નાનકડD પાંદડDઓમાં ધબકPુ ં ગKભ વન ાં, એ નાદાન બચપણ
ાં?
કદDક તો sતરની બારDમાંથી આમ ડોકDdુ ં કરD લઈએ તો? કરતાં જ રહDએ તો?

70
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો

તરવા પડતાં
#વીમlગNુલમાં તરવા પડÒો. ઠંડા પાણીમાં પડતાંની સાથે જ હાથ તીવતÏ 2Dયામાં એકદમ હાલવા મંડÒા.
દશમાં પાટલા પર બેસીને ઠંડા પાણીની ડોલ વડ પહલો લોટો શરDર ઉપર નાખવાની હDચકDચાહટ યાદ આવી
ુ ી અને મગ%
ગઈ! #વરhા માટની જOમત, #વાભાવીક તી2Dયા. નાના મગજની, પહલી, જOમત, અ1ુ¦ત
#વય.્ પેદા કરલી તી2Dયા. માના vફ
ુ ં ાળા પેટમાથી બહારના અ¢યા, ુ Fમન %વા લાગતા વી¸માં આવી
પડવા સામેનો એ ભય અને એ આ2ોશ. આ પાંસઠ વરસના આયખામાં હુય એ અકબંધ સચવાયેલો પડÒો હતો.
બે ચાર hણો જ એ તી2Dયા અને પછD એ જ પાણી કટું બુ ં આùાદક લાગે છે ? પણ દર વખતે એ જ રDત.
એમાં કોઈ મીનમેખ ફર જ નહl. #વભાવમાં વણાઈ ગયેલી  ૃી.
હમણાં હમણાં વતમાનમાં વવા1ુ ં શીખી ર£ો oં. બધો ¦ુતકાળ વીસરD જવાનો. બધા ભય, આશંકાઓ,
કKપનાઓ ય દવાનાં. અને આટલી બધી પરાધીનતા? અને તેય આવા નાનકડા, યથ ભય માટ?
vુ ં તરવા1ુ ં શLુ કરવા1ુ ં માંડD વાળDને, નવા #Xરલા, એક આવેગમાં પાછો Nુલના પગથીયાં ચઢD ગયો. આખા
Nુલના બે ચÐર માયા; %થી શરDર1ુ ં તાપમાન પાoં Nુવવત થઈ ય.
અને વતમાનમાં વવાની નવી કળવણીને અમલમાં .ુકD, કવળ Nુલની પાળD તરફ નજર કરD, Nુલમાં ફરD
ઝંપલાdુ.ં મનના #વભાવ અને આવેગમાં હાથ હાલવા માંડ તે પહલાં; કવળ પાણીના તરં ગો અને વમળો પર જ
iયાન રા¹dુ.ં કયો વીચાર આવે છે તે જ નીરDhણ કરવા1ુ ં હPુ ં ને?
અને લો! નવી મળે લી તાલીમ માણે, કોઈ વીચાર ન જ આયો; અને હાથ ન હાKયા. ઠંડા પાણીમાં પડવા
છતાં પહલી વાર એ ન હાKયા.
એક મોટો ઈડરDયો ગઢ તાઈ ગયો. એક વી¸ાસ પેદા થઈ ગયો ક, માંકડા %વા મનની મક ટતાને અતી2મી
શકાય છે .
એમ કહ છે ક, આ અªયાસ ચાુ રાખીએ તો મનમાં ચંડ આવેગો ધસી આવે યાર પણ સમતા ળવવાની
hમતા ધીમે ધીમે આવતી ય છે .
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જોઈએ, નીવડ વખાણ..

બંધ કોલર1ું ખમીસ પહરતાં
શીયાળો આવી ગયો છે .
શીયાળામાં પહરવાનાં કપડાં અને #વેટરો પેટDઓમાંથી બહાર આવી ગયાં છે . આખી લંબાઈમાં ÄુKલા અને
બટન બીડવાના ખમીસ1ુ ં #થાન બંધ કોલરવાળા અને લાંબી બાયનાં bુશ-શટè લઈ લીુ ં છે . !ણ દDવસથી એ
ખમીસ જ પહરાય છે .
અને દરક વખતે એ કાઢતાં પહલાં, ચFમાં કાઢવા1ુ ં ¦ુલી જવાય છે !
અને % તકલીફ પડ છે ! અડુ ં મા¿ુ ં એ કોલરમાં ફસાયે ું હોય, અને ચFમાં એને આગળ ખસવા જ ન દ.
ચFમાંધારDઓ જ મારD આ યથા સમ શક!
એક નાના બાળકને સાંકડા મોઢાની, કOડDની બરણીમાંથી .ુøો ભરDને કOડD કાઢવામાં થતી સલવામણ %વી
આ સલવામણ!
દર શીયાળામાં !ણ ચાર દDવસની આ વીટંબણા. એક જ રDતે વીચાર કરવાની મનની રDત1ુ;ં આપણી
ટવોના આપણે કવા gુલામ છDએ; તે1 ુ ં કુ ં સરસ ઉદાહરણ?

પાનખર અને અભીBસા
પાછD પાનખર આવી ગઈ છે . વસંતમાં wહાલે ું અને ઉનાળાની ગરમીમાં તપે ું એ ઝાડ હવે સાવ બોSું બની
ગdુ ં છે . તેની

ુ D ડાળDઓ પર હવે એક પણ પાન ક sfુર નથી. તેની ચેતના ó
ુ Bુ ત બનીને, ઠlગરાઈને, ુંટDdુ ં
Ð

ુ ી છે .
વાળDને ત
ુ વાટા મારતા પવનમાં
સ

ુ વાતી; ઠંડDની તીખી તલવારના જKલાદD ઘા રવતી; ઠંડાગાર વરસાદની
સ

ઝાપટોમાં ઝપટાતી; કદDક #નો, બરફ અને હDમકણોમાં થથરાતી; અને આ ઘડD મોત આવશે ક, આની પછDની
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ઘડDમાં - તે hણો ગણતી; તેની ચેતના બધી જ આશા બાુએ .ુકDને, એક જ અભીBસા દDલમાં સમાવીને બેસી છે .
ુ ના પહલા કDરણથી ઢંઢોળાઈ, આળસ મરડDને ઉઠવા માટની.
ય
વસંતની ઉ~મા1ુ ં પહું કDરણ એની ઢbુરાઈ ગયેલી ચેતનાને ઢંઢોળDને જગાડશે. એના કણકણ ધીમે ધીમે
ગતા જશે. એક અને બીજો અને !ીજો અને પછD અનેક sfુરો ફટાફટ Xટવા માંડશે. વસંતનો vફ
ુ ં ાળો વાયરો
અને

ુ કDરણોની હાલભરD આળપંપાળ એ ઝાડને ફરD નવપKલવીત કરD દશે. નવાં પણ[ Xટશે; નવાં Nુ~પાંfુર
ય

ુ ો ખીલશે, ફળો નવા વનનાં બી ધારણ કરD નવી શતાઓ સ²વા તલપાપડ બનીને અુકડાં
Xટશે; fુ મ
બેસી જશે.
બસ એ જ અભીBસા એના વતરને, એના સમ^ હોવાપણાને વીત રાખી રહD છે .
આપણા મનની નહl પણ આપણા હોવાપણાની અભીBસા zુ ં હશે?

ચા1ું ઉકળું
vુ ં ચા ઉકાળવાની તૈયારD કરD ર£ો oં. તપેલીમાં ઠંSું અને શાંત પાણી રાખી એને #ટવ ઉપર .ુકD છે . vુ ં #ટવની
#વીચ ચાું કLું oં. બળબળતી ગરમી શLુ થઈ ય છે . પાણીમાં બધી સામ^ી એક પછD એક ઉમેરાતી ય છે .
ચા બનવાની 2Dયા ચાુ.
અને એક ધીમો રવ એ મી+ણમાંથી ગટ છે - એક નાદ - પાણીના ઠંડાગાર હોવાપણામાં ગેલા એક 1ુતન
વીBલવનો નીનાદ.
કોઈ અણી શતીએ શLુ કરલો ઉનો ñોત એ મી+ણને વલોવી નાંખે છે . એના અHુએ અHુમાં એ ઉ ફરD
વળે છે . એના યેક ઈલે]ોન આ નવી ઉથી ઉFકરાઈ વધાર અને વધાર ગતીથી ચગડોળાવા માંડ છે . આખો
અHુ થરથરD ઉઠ છે , ઉેત થઈ ઉઠ છે . બાુના અHુ સાથે અથડાતો fુટાતો, ફંગોળાતો તપેલીમાં ઉપરથી નીચે
અને નીચેથી ઉપર ગતી કરતો થઈ ય છે .
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પાણીનો એ શાંત જ_થો એક વીBલવમાં, એક ઉ~ણાતીઉ~ણ ઝંઝાવાતમાં પરDવતન પામે છે . અને એ ઉનો
એક નાનકડો હD#સો સપાટD પરની હવાને થથરાવી નાંખે છે . આ છે એ નાદ1ુ ં .ુળ ઉદભવ#થાન. ધીમો રવ છે ;
ુ વાટો છે . પણ sદર ચાલી રહલા ચંડ મંથનને એ વાચા આપે છે .
નાનકડો સ
હવે છે વટની ઘડD આવી ગઈ છે . નીચેથી ઉભરD આવતા, વરાળ બની ગયેલા, લાખો અને કરોડો કણોને
પાણીની સપાટD પોતાની sદર સમાવી નથી શકતી. ઉભરો આવતાં પાણી ચા બનીને નવો જOમ, નુ ં Lુપ, નવો
રં ગ, નવો રસ ધારણ કર છે . એ1ુ ં પાણી-પHુ ં હવે ચા-પHુ ં બની, મારા, તમારા, કોઈ પણ ચા-ેમી માનવના
હોવાપણાને ઉેત કરવાની hમતા ધરાવPુ ં થઈ ય છે .
અને લો !
આપણા મનના વાહો ¦ુત અને ભવી~યના અ1ુભવોની અને પોતે કરલા એના અથઘટનની માયાળમાં
ફસાઈને, આવા જ નાના મોટા રવ સતત કરતા રહ છે . એ આમસંવાદ સતત ચાલતો જ રહ છે . નીEામાં ક
ગતાં પણ એ સારાં માઠાં સપનાં પણ સરજતો રહ છે . એના થકD આપણા હોવાપણામાં વીBલવો ઉભા થતા જ
રહ છે . કઈ ઉ એમને આકાર આપે છે તેની ઉપર આ વાહોનો આધાર રહ છે . વન સંઘષમાં આવી ણી,
અણી, માનીતી, અણમાનીતી અનેક ઉઓ માંYયા વીના જ, કોઈ #વીચ ચાુ કયા વીના જ આવતી રહવાની
છે .
વનના ઉકળવાનો બીજો કોઈ વીકKપ નથી. એ તો ઉકળવા1ુ ં જ. આપHુ ં વન સરસ મની ચા બનશે ક
કાલfુટ વીષ - સમાજમાં આનંદ અને

ુ નો યાપ કરશે ક લેશ અને ુ ખનો - એનો આધાર આપણે એ સમ^
ખ

2Dયામાં કઈ સામ^ી ઉમેરતાં રહDએ છDએ એની ઉપર હોય છે .
ચાલો! આપણા વનને સરસ મની ‘gુજરાતી’ મસાલા ચા બનાવીએ.

%fુઝીમાં પરપોટા
%fુઝીમાં પરપોટા તો હોય જ ને? હરોની સં¹યામાં પરપોટા જ પરપોટા. Xટ એના કરતાં વધાર નવા બને;
અને આમ ફDણના ગોટ ગોટા ઉભરાતા ય.
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અને વીસ મીનીટનો નીધારDત સમય Nુરો થયો. %fુઝીમાં ઠલવાતી હવા બંધ થઈ ગઈ. થોડDક જ વાર અને
પરપોટા સમેટાવા માંડÒા. અડધી મીનીટ માંડ થઈ હશે અને પરપોટાઓનો એક સાવ નાનકડો, નીવÏય સ.ુહ
મા! એક Äુણે તરતો ર£ો.
થોડDક વારમાં એ પણ હતો ન હતો થઈ જશે; અને પાણીની સપાટD સાવ કોરD #લેટ %વી બની જશે. હવે
પરપોટા પેદા કરતો હવાનો એ જ_થો ાં પાણીમાં ફ×કાતો હતો? એ .ુળ ñોત બંધ થઈ ગયો અને પરપોટા
ગાયબ.
આપણા મનમાં સતત વીચારો અને આવેગો ઉભરાતા રહ છે . સતત ચાુ રહતી 2Dયા. આવેગોના ગોટ ગોટા
ઉભરાતા જ રહ. એનો કોઈ sત જ નહl. મનને નીમળ કાચ %ુ,ં પાણીની એ નીëલ સપાટD %ુ,ં કોરD #લેટ %ુ ં
બનાવુ ં હોય તો વીચારોના ñોતને બંધ કરવો પડ.
પણ વીચારને બંધ કરવાની કોઈ #વીચ નથી હોતી - એ1ુ ં zુ?ં વતમાનમાં 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 રહુ ં પડ.
આ તો ચંચળ મન છે . થોડાજ પાણી પરના પરપોટા છે ?
પણ એ અશ પણ નથી જ. એક વાર વવાની આ કળા આવડD ય; તો આપણે મનના gુલામ ન રહDએ.
એુ ં વવાની એક hણ મળD ય, તો એને પાછD જ ન વાળDએ.
મન આપણા કબમાં આવી ય. સાચા અથમાં આઝાદ બની જવાય. એની પાસેથી આપણે ધાdુ³ કામ કરાવી
શકDએ.

ચાલP ું ઝાડ
કાર ચલાવતાં બાુની બારDમાંથી નજર કLું oં ર#તા પરના ઝાડ ધી દDશામાં દોડતા જણાય છે . થોડ ુ રના
ઝાડ થોડD ઓછD ગતીમાં ચાલતા જણાય છે . બvુ ુ રના, hીતીજની નકના, ઝાડ #થીર હોય તેમ પહલી નજર
લાગે છે . પણ એય પાછળ તો સરકતાં જ ય છે . કારની બહારની ુ નીયા પાછળ રહD ય છે . આમ જ અ1ુભવ
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]નમા ક હોડDમાં .ુસાફરD કરતાં થાય છે . vુ ં આગળ જતો  oં; અને મારD આસપાસ1ુ ં જગત પાછળ રહD ય
છે .
ગમે યાં , આખાય જગતના કOEમાં vુ ં જ રvુ ં oં! આખી ુ નીયા મારD આુબાુ Åુમે છે . મારD એક કવીતા
–

અતીતની યથા
હર hણે નીત નવા EFય સર% hીતીજ,
hીતીજ
હર કદમ અવનવા Lુપ ધરતી જમીન
રં ગ બદલે પળે પળ આ ¾ુ ં ગગન
#થાન બદલે ઘડD,
ઘડD હર ઘડD સવ ચર
કlP ુ આ સવની વUચે અવીચળ oં vુ.ં
એક સરDતા સમા ¹યાલો,
¹યાલો ભાવો વહ.
ભાત ઘટનાની બદલાય છે હર hણે
હાલ ને ¦ુત, ભાવીમાં વહ છે સમય
vુ ં તો બાળક,
બાળક dુવાા,  ૃ§ ને શબ બ1ુ ં
કlP ુ આ સવની વUચે અવીચળ oં vુ.ં
હર વીત માને છે , તે જ છે મા! vુ ં
હાય!
હાય આ સૌને શાને ય સ¡યા છે મ¨?
બની ર£ો હોત જો vુ ં ફત એક જ vુ ં
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હાય!
હાય ુ નીયા ય કવી સરળ હોત તો..
તો
ર! અવીચળ oં, પણ સાવ ખંડDત oં v.ુ ં
ુ ી થતી હશે? એમ
બધી આ ‘v’ુ ં પણાની માયા! ¡યાર એ ‘vુ’ં નાં બધાં મહોરાં ઉતરD જતાં હશે યાર કવી અ1ુ¦ત
બનPુ ં હશે ક, આપણે ¡યાં હોઈએ યાંના યાં જ રહD જઈએ? અ!, ત!, સવ!, ¦ુત, વતમાન, ભાવી બુ ં
ુ ી કવીક હશે?
એકાકાર બની જPુ ં હશે? એ .ુસાફરDની અ1ુ¦ત
ચલાવવા છતાં કાર ચાલતી જ નહl હોય?! બાળકની %મ ખોટકાઈ ગયેલી કાર ચલાવતા હોવા1ુ,ં કKપનાની
રમત %ુ ં એ કાંઈક હશે zુ?

પાક માં ખીસકોલી
ઘણી વખત એને જોઈ છે . બાળકોને તો એ બvુ જ ીય. એને પકડવાનો યન; એ એમની ીય રમત.
ખીસકોલી જોઈ નથી અને બાળકો એને પકડવા દોડÒા નથી. પણ આજ દD’

ુ ી એ કોઈથી પણ પકડાઈ હોય;
ધ

તે ુ ં જોdુ ં ક સાંભÖdુ ં નથી.
એ બvુ ચકોર હોય છે . એમ લાગે ક, એને પાછળ પણ xખો હશે! ગમે તેટલા ચોરDoપીથી એની પાછળ ઓ;
પણ એને ખબર પડD જ ય અને એ આગળ નાઠD જ સમજો. બvુ વીતાડો તો મોટD ફલાંગ ભરDને ઝાડ ઉપર ચઢD
ય.
એ જોઈ બે દDવસ પર વાંચેલી વતમાનની શતી (Power of Now) ચોપડD યાદ આવી ગઈ. ખાસ તો
એમાં એક ઉદાહરણ આBdુ ં હPુ;ં તે યાદ આવી ગdુ.ં શી~યને સતક તાની તાલીમ અને તેની કસોટD માટ, તેને
#થીર ઉભો રાખી; બvુ ચોરD oપીથી, હાથમાં લાકડD લઈને, પાછળથી ઝેન gુLુ આવતા હોય છે . શી~યે એમની
હDલચાલ પારખી, ખસી જવા1ુ ં હોય છે . જો ન ખસે તો gુLુ ેમNુવક, હળવેકથી, બરડામાં લાકડD મારD દ. જો
શી~ય એ લાકડDદાવ ¾ુકાવી દ; તો એ બરાબર સગ અને સતક છે ; એમ સાબીત થાય. આ માટ શી~ય1ુ ં મન
શાંત અને કવળ વતમાનમાં વPુ ં હોુ ં જોઈએ.
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ખીસકોલી અને મોટા ભાગના ાણીઓ કવળ વતમાનમાં વતાં હોય છે . કદાચ એમની #પશ શતી પણ
એટલી બધી વીકસેલી હોય છે ક, હવાનો અણસાર અને જમીન પરથી આવતી થરથરાટD ( વાઈWેશન ) પણ એ
પારખી શકતાં હોય છે .
પણ આપHુ ં મન મોટ ભાગે ¦ુત અને ભવી~ય કાળમાં જ વPુ ં હોય છે . એ વીચાર-વમળો અને તી2Dયામાં
સતત gુચ
ં વાયે;ું લગભગ બેભાન અવ#થામાં જ રહPુ ં હોય છે . આથી આપણે ઘણી વાર સામેની યતી zુ ં બોલે
છે , તે પણ સાંભળતા નથી હોતા. એના ભાવને તો પારખવાની વાત જ ાં હોય છે ? અને પછD નવી બેભાન
2Dયાઓ અને ¦ુલો. એક ળમાંથી oટßા ન oટßા યાં બી કોઈ ળમાં સાયા જ સમજો.
અને આપણા ¹વાબ હોય છે - મોhના, .ુત થઈને પરમ તવને પામવાના, બધી જળથી
ં
.ુત થવાના.
એ માટ ખીસકોલી થુ ં પડ ક zુ?ં !

ઝાડમાંથી નીકળતો gુદ
ં ર
તે દDવસે અમે પાક માં ગયા યાર, અમારા નાનકડા વીરને ઝાડ ઉપર ચઢવા1ુ ં મન થdુ.ં કોઈ કા ુ નમાં જોdુ ં
હશે તેથી જ તો! મ¨ થોડો ટકો કય[, અને ભાઈ તો ઠDક ઠDક ચે ચઢD ગયા. આગળ ઉપર તો સીુ ં ચઢાણ આવPુ ં
હPુ;ં અને vુ ં કાંઈ આ ખોખલી કાયાથી એને ટકો આપી શfું તેમ ન હPુ;ં એટલે ભાઈ તો મને કમને નીચે ઉતયા.
યાં તે એકદમ ઉસાહમાં બરાડD ઉઠÒો ,”દાદા, ુક! સમથlગ શાઈનlગ. “ એને તો કોઈ નવો ખનો મળD
ગયો હોય તેવો ઉOમાદ હતો.
મારD નજર હવે તે અવનવા પદાથ ઉપર ગઈ. ઝાડની સપાટD પરથી gુદ
ં ર બહાર ઉપસી આયો હતો. પછD તો
અમે ઘણા બધા ઝાડ ઉપર, ઘણી બધી જYયાએ આવા ુ ઝતા gુદ
ં ર નીહાÖયા. અણીવાળD ડાળD અને મારD કારની
ચાવીની મદદથી થોડો gુદ
ં ર ભેગો પણ કય[.
મ¨ દDકરાને સમdુ ં ક, ઝાડની સપાટD પર કોઈ છે દ પડÒો હોય અથવા એની છાલમાં કાંઈક .ુળ¦ુત ખરાબી
હોય તો, ઝાડના થડની નસોમાંથી વહતો રસ ડો બનીને આ નબળાઈનો તીકાર કર છે ; %થી બેટરDયા અને
હવામાંના ઘાતક બળો ઝાડની sદરના નાુક ભાગને 1ુકશાન ન કર.
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એના ચાલાક દDમાગે તરત પોતાના શરDર સાથે ઉપમા જોડD દDધી.
'મને ઘા થયો હોય અને ચામડD છોલાઈ ગઈ હોય યાર પછD લોહD પણ આમ જ ગંઠાઈ ય છે ને?
મને આ ટાબરDયાની તક શતી માટ માન થઈ ગdુ.ં બાળકની કKપના.
પણ તરત ઝાડની, આપણા શરDરની, યેક સવની, .ુળ¦ુત રhણામક શતી પણ મનમાં ઉપસી આવી.
યેક વીતના એક એક કોશ પાસે કવી કવી શતીઓ ધરબાઈને પડલી હોય છે ? એની ચેતના બદલાતા
સંજોગો સાથે કવી તતની dુહરચના અપનાવતી હોય છે ? અને આ બુ ં સાવ અભાન રDતે, નૈસગÏક રDતે
થઈ જPુ ં હોય છે .
શાળા- કોલેજમાં ભણેલા, સંરhામક શતી sગેના વી°ાનના પાઠ યાદ આવી ગયા.

ેhાiયાન
હમણાં વતમાનમાં વવા માટના યોગો ચાલે છે . xખો સામે % દખાય, #પશથી % અ1ુભવાય, કાનથી %
સંભળાય, અને % કાંઈ ગંધ આવતી હોય તે

ું
ઘાય
– બસ આટું જ મનને કામ કરવા1ુ.ં %વો કોઈ વીચાર આવે

ક તરત આ બધાં પર iયાન; અને મનને તે થકD થતાં °ાન પર % કOEીકરણ
- અને તે પણ કોઈ અવલોકન વીના હ8 !!
#ટDમ સોનામાં બેસવા1ુ ં તો એમ1ુ ં એમ જ છે . vુ ં % ઓટલા પર રોજ બે ુ ં oં 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 કLું oં. #ટDમને કારણે ગરમ હવાની આવ તો એમની એમ જ છે . પણ
નાકની નીચેનો, .ુછનો ભાગ, ધીમે ધીમે, સખત થતો અ1ુભવાય છે . રોજ આમ જ થPુ ં હશે; પણ આ% એ °ાન
સપાટD પર આdુ.ં
મમાં નીય2મ પતાવી vુ ં કારમાં બે ુ ં oં. બહાર ગરમી છે ; એટલે બારD ÄુKલી છે . કાને પડતા અવાજો પર
iયાન કOEીત થાય છે . !ણ તના અવાજ આવી ર£ા છે . કારના એOનનો સતત મંદ રવે Åુઘવાટ, કાર સાથે
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ુ વાટ અને પૈડાનો ર#તાની તતની સપાટD સાથે અથડાવાથી બદલાતો રહતો
સ

અથડાતા પવનનો

રમરમાટ. અને ર#તા પર આવતાં જતાં વાહનોનો ઘોઘાટ. રોજ આમ જ અવાજો આવતા હોય છે ; પણ તેના આ
બધા uુ મ ભાગો વીશે ખબર ન હતી.
તમે કહશો - લો આમાં zુ ં નવી વાત લાયા? એ તો એમ જ હોય ને?
ભાઈલા! બvુ મોટો ુ ગ તવાની કળા સાiય થતી ય છે !
#ટDમ સોનામાં બેસવાની એ દસેય મીનીટ અને કારમાં ઘેર પહ8ચવાની એ પાંચેય મીનીટ સાવ વીચારવીહDન
અવ#થામાં, કવળ વતમાનમાં gુજરD.
આ મહાવરો ચાુ રા¹યે એવી શતી લાધવાની શતા છે ક, મન ય^ થઈ ય; યથા, નીરાશા મોહ, 2ોધ,
મદ, લોભ અને કામ મનને આવરD લે – તેવી અવ#થામાં પણ - આમ ઈOEીય°ાનને વાળવાથી, એ બધા
આવેગોને ખાળD શકાશે.
જોઈએ ! નીવડ વખાણ !

કુ ાયેલી ડાળD પર fુંપળ
પાક માં દDકરો ઝાડ ઉપર ચડÒો છે . એના સંરhણ માટ, vુ ં સતક તાથી એની બvુ નક ઉભો oં. એટલે ઝાડના
થડ અને ડાળDઓ પર બvુ નકથી નજર ગઈ.
એક ડાળD સાવ

કુ ાયેલી નજર પડD. કદાચ પવનનો જોરદાર ઝપાટો આવે તો PુટD પણ પડ. સાવ Lુh અને

ઘરડD ખ¹ખ %વી એ ડાળD હતી.
અને છતાં એની  ૃiધ છાલ ઉપર એક જYયાએ, નાનકડો sfુર Xટલો હતો. તેમાંથી બહાર આવેલી,
નસની ઉપર, ચાર છ નવપKલવીત fુંપળો પણ લહરાતી હતી.

नीरस त=वर वलस"त पुरतः।
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– बाणभ>
અહાહા! વન ાં ાંથી વીલસી જPુ ં હોય છે ?

jાય સોનામાં પાણી1ું ખાબોચીdું
મમાં બેય તના સોના(!)નો લાભ vુ ં લ oં. #ટDમ અને jાય. #ટDમ સોનામાં 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 ગરમીને પાછD પાડD દ; તેવી આ ગરમીમાં આ
ખાબોચીdુ ં શી રDતે? આવી વાત Nુછવી પણ કોને? નવરા બેઠા આવા PુÐાઓ sગે કોઈને Nુoં તો મને પાગલ
ગણી હસી કાઢ.
એટલે, આપણે તો બાNુ! અવલોકન અને તક નો આશરો લીધો. તરવા વપરાતા, Bલા#ટDકના, ¦ુરા રં ગનાં, બે
!ણ પાટDયાં બેસવાની પાટલીઓ પર પડલાં જોયાં. એ ભીનાં હતાં. આથી અ1ુમાન કdુ³ ક, એમને ફL્ શ ઉપર
નીતારD પાટલી પર

કુ વવા .ુા હશે. બે ચાર દદડતાં પાટDયાં હોય એટલે એક ખાબોચીયા %ટું પાણી તો

અનાયાસે જ ભેg ું થઈ ય.
હવે કાંઈક ગેડ બેઠD. પણ મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
એ પાટDયાંને %વાં Nુલમાં ઝબોળDએ ક તરત જ ભીનાં ભદરક થઈ ય. સહ% વાર ન લાગે. પણ એમને
કુ વવાની કટલી બધી જફા? એ પાણી1ુ ં ખાબોચીdુ ં પણ સોનાની બળબળતી ગરમીમાં ારય કુ ાય.
આદત પાડવી સહલી હોય છે – ુ ર કરવી ઘણી અઘરD.
બી રDતે જોઈએ તો; પાણી %વી કોઈ રસ પડ તેવી  ૃીમાં મન લગાડDએ, તો;

કુ ાપણા %વા લેશ ક

¤ેષને માણમાં જલદD ુ ર કરD શકાતો હોય છે . પણ એ રાગમાં રં ગાયેલા મનના રાગથી વી.ુત થુ ં ઘHુ ં કઠણ
હોય છે .
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રાગ અને ¤ેષથી વી.ુત બનુ ં સાLું જLુર .. પણ એ1ુ ં અમલીકરણ બvુ ુ ~કર હોય છે .

#ટDમ સોના
તે દDવસે મારા દDકરાના ઘરની નક આવેલા મની .ુલાકાતે ગયો હતો. કwપની તો એની એ જ હતી ,
પણ મકાનની રચના અલગ હતી. માંડ માંડ મારા રોજના વપરાશના મશીનો શોધી શો. કસરત પતાવી, સોના
તરફ યાણ કdુ.³ માંડ એકાદ મીનીટ થઈ હશે અને ચંડ ધડાકા %વા અવાજ સાથે #ટDમનો વાહ sદર વહવો
શLુ થયો. બરાબર તાપમાન થતાં વાKવ બંધ થયો; પણ એની ગડગડાટD કાળુ ંકંપાવી નાંખે તેવી હતી.
મારા રોજના મમાં તો આુ ં કાંઈ થPુ ં ન હPુ.ં કદાચ એમ બને ક, યાં આ વાKવ સોનાના Lુમની બહાર હોય;
અને એ1ુ ં નાળ¾ુ ં એક પાઈપ ¤ારા સોના વાળા Lુમમાં જોડાયે ું હોય. કદાચ કોઈ ત1ુ ં સાયલOસર પણ રાખે ું
હોય.
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં સાયલOસર %ુ ં એક સાવ નાનકSું સાધન કુ ં અગય1ુ ં કામ કરD ય છે ? એ
ધડાકા %વા અવાજ અને એ ગડગડાટDને ગાયબ ક હળવા કરD દ.
આપણા મનમાં સતત ચાલતી રહતી ગડગડાટD અને ધડાકા અને ભડાકા માટ આુ ં સાયલOસર રાખી શકાPુ ં
હોય તો કુ ં સાLું?

સોનામાં
સોનામાં એક સંવાદ
તે દDવસે vુ ં jાય સોનામાં બેઠો હતો. એક ચીની NુLુષ, એક મેસીકન NુLુષ અને એક ધોળD અમેરDકન Éી
પણ બેઠલાં હતાં. એટલામાં એક ણીતો અફઘાન મી! અને તેનો રોજનો દો#તદાર પાકD#તાની સéજન sદર
વેFયા. બáે વાતોમાં મશgુલ હતા. વાત તો સાવ સામાOય જ હતી પણ પેલા અફઘાન મી!ે ઉપર xગળD કરD
ઈ¸ર પર બધો આધાર છે , એમ મંતય યત કdુ.³
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અને આ તો મારો ીય વીષય ! મ¨ પણ એ સંવાદમાં ìકાdુ.ં
મ¨ કãું ,”ભાઈ અKલા ઉપર નથી રહતો. “
અફઘાન ભાઈ તો મારા આ ધડાકાથી ચ8કD ાL્ થ ભરD નજર મારD સામે જોઈ ર£ા.
મ¨ ઉમેd,³ ુ “ ઈ¸ર તો આપણા કણકણમાં , દરક દરક કોશમાં રહ છે .”
અને સરસ મની ચચા શLુ થઈ ગઈ. બધા મારD વાત સાથે સwમત. કોઈ વીસંવાદ જ નહl. કોઈ ખ¨ચાખ¨ચ
નહl. ુદા ુદા દશમાં જOમેલી, ુદા ુદા ધમ પાળતી છ અલગ અલગ યતીઓ; પણ બધા એકD અવા% આ
વાત પર એક જ મતના હતા ક, ભગવાન તો સૌનો એક જ હોય છે .
મને મનમાં થdુ ં , સાવ અ¢યા સામાOય માણસો આ સાવ સાદD સીધી વાત પર બે ચાર મીનીટમાં સwમત
થઈ શકતાં હોય છે . પણ અયંત °ાન અને ધામÏક અªયાસ વાળા પંડDતોનાં મન કવાં?
હવે ¡યાર અમે એકબીની સામસામે થઈ જઈએ છDએ યાર, મ8 પર સાલસતા અને મી!ાચારD1ુ ં #મીત
વીલસી રહ છે . એક તની આમીયતા અમારD વUચે કળવાઈ ગઈ છે .

#વીમlગ Nુલની ઘડDયાળ
આ વીશે અગાઉ એક અવલોકન કdુ³ હPુ.ં આ% એના સંબધ
ં માં બીજો એક વીચાર તે દDવસે Nુલમાં પડતાં પહલાં એ ઘડDયાળની નકથી પસાર થતાં એ1ુ ં iયાનથી નીરDhણ કdુ³ . એનો
સેકOડ કાંટો બી ઘડDયાળોની %મ અચકાઈ અચકાઈને ચાલતો ન હતો. એ સતત આગળ વધતો હતો. થોડાક
તકનીકD °ાનના આધાર એવા નીFકષ પર આયો ક, એમાં ઈલે]Dક મોટર હશે. પKસ આપતી યાં!ીક રચના
નહl હોય. મોટર એ વધાર સ#Pુ,ં સરળ અને ટકાઉ સાધન હોય છે .
આ ઘડDયાળમાં સમયની ચોÐસતા બvુ અગયની નથી હોતી. Nુલમાં તરનાર વધારમાં વધાર એકાદ કલાક
જ રહ. એમાં એકાદ સેકOડ આમ ક તેમ હોય; તેમાં કાંઈ તાવીક ફરક પડતો નથી.
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આ વીચાર નીFકષ એ નીકÖયો ક, ¡યાં માપની ચોÐસતા જLુરD ન હોય યાં વધાર મ8Åુ ં ક વીલhણ સાધન
વાપરુ ં જLુરD નથી.
%વો ઘાટ એુ ં ઘડામણ.
જLુર કરતાં વધાર જટDલતા શા માટ? સાદગીનો પણ મહDમા અને ગરDમા હોય છે .

પાક માં Xવારો
શીયાળો પતી જવામાં છે . વસંત આુ ં આુ ં કર છે ; પણ ઓતરાદા પવનથી થથરD પાછD વળD ય છે . માચ
મહDનામાં પહલી જ વાર, અમારા ગામના પાક માં ગયો. અહlની થા માણે માચ બેસતાં જ તળાવમાંનો Xવારો
ચાુ કરવામાં આવે છે . Xવારો ચાુ થયેલો જોઈને, મન હરખાઈ ગdુ.ં ુ રથી આ નરો 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 ચાુ થાય એટલે કુ ં મ1ુ ં EFય ખSું થઈ
ય? ુ ર ુ રથી લોકો જોઈને હરખાય. અને તળાવના પાણીમાં વાહ ચાુ રહ.
બી ૃ ~ટDથી ુઓ તો, ઉનો સદં તર બગાડ. તળાવમાંથી પાણી લેવા1ુ ં અને કશા ઉપયોગ વગર પાoં
તળાવમાં જ નાંખી દવા1ુ.ં આકષક દખાવ એ જ એક મા! ઉપલ`ધી!
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
આ Xવારાની %મ જ આપHુ ં વન છે ને? ¡યાંથી ખાલી હાથે આયા હતા, યાં જ ખાલી હાથે પાછા જવા1ુ ં છે :
અને તે ય વંતતા gુમાવીને. આખાયે આયખાનો સમ^ યાપાર સાવ ફોગટ.
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વન1ુ ં આ એક .ુKયાંકન હોઈ શક. અને બીુ?ં
zુ ં કરDને ગયા? કાંઈક એુ ં કdુ³ ક, એ વન સામે જોઈ લોક હરખાય? એનો નરો લોકોને ુ રથી પણ રમણીય
લાગે? એની પાસે કોઈ ય તો શીતળ થાય - ભlય?

સફદ #fુલ બસ
દરરોજ સવાર દDકરDના મોટા દDકરાને એના પBપા #fુલ બસમાં વીદાય કર છે , એટલે એ Kહાવો મને મળતો
નથી. પણ બે દDવસથી એ બો#ટન ગયા છે ; એટલે એ કામ માર ફાળે આdુ ં છે . આ% સવાર બારDમાંથી એક બસ
આવતી જણાઈ; પણ એ તો સફદ હતી. મને એમ ક આ તો બી કોઈ બસ હશે. પણ એ તો અમારા ઘર આગળ
આવીને ઉભી રહD ગઈ; યાર મને ખબર પડD ક, એ તો બાબલાની જ બસ હતી. vુ ં વીચારમાં પડD ગયો ક, પીળD
બસની જYયાએ સફદ બસ કમ આવી?
યાં જ માLું iયાન ઘરની સાવ નક આવેલી #]Dટ લાઈટ પર ગdુ.ં એ સોડDયમ લાઈટ હતી. એના ઘેરા પીળા
કાશમાં બધી વ#Pુઓ પીળાશ પડતી દખાતી હતી અને પીળD બસ સફદ ધ`બ!
રાતે વ#Pુઓના બધાય રં ગ ગાયબ થઈ જતા હોય છે . એ કવા રં ગની દખાય છે તે, કાશના ñોત પર આધાર
રાખે છે . સાવ sધારામાં તો આપણે ઘHુ ં બુ ં જોઈ જ શકતા નથી હોતા.
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
ચીજ ક ઘટના તો %વાં હોય છે ; તેવાં જ હોય છે . આપણને તે કવાં દખાય છે , તે કટલી બધી બી બાબત પર
આધાર રાખPુ ં હોય છે ? આુબાુનો માહોલ, પરD#થીતી, આપHુ ં .ુKયાંકન, મતલબ, .ુડ કટકટલી ચીજો પર
ઘટનાને આપણે કવી રDતે નીહાળDએ છDએ તેનો આધાર રહતો હોય છે . સાવ અ°ાનના sધકારમાં તો આપણને
કzુ ં ભળાPુ ં જ નથી હોPુ ં ; કવળ અડબડDયાં જ ખાતાં હોઈએ છDએ.
વરસાદ ખ¨ચાઈ ગયો હોય અને ખેતરમાં લીલો મોલ

કુ ાતો હોય તે જોઈ ખેSુતને રાતે ઘ નથી આવતી;

¡યાર સંઘરાખોર વેપારDને ગલગલીયાં થાય છે ક, સંઘરલા અનાજના સારા ભાવ ુ ~કાળમાં ઉપજશે.
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કોઈ

ુ ારો એક જણને જનકKયાણકારD જણાતો હોય - એને માટ તે પોતા1ુ ં સમ#ત વતર બલીદાન આપવા
ધ

ુ ારો અOયને પરં પરા1ુ ં Äુન કરતો અને બીભસ લાગતો હોય છે .
તૈયાર થયો હોય - તે જ ધ
આપણી ૃ ~ટD કટલી સીમીત હોય છે ? અને sધકારમાં તો આપણે ઘતા જ રહD જતા હોઈએ છDએ - સાવ
ૃ ~ટDવીહDન - નહl વાLુ ?

મેOડરDન
આ% અમારા ઘરની નક આવેલી ચાઈનીઝ ર#ટોરOટમાં ગયો હતો. અમારD દDકરDના બે દDકરાઓની
ફરમાઈશ હતી- ચાઈનીઝ વે-1ુડલ (આપણી ઘની સેવ), કો’ક વાર એમને મન થાય યાર અમે યાંથી લઈ
આવીએ.
મ¨ ઓડ ર ન8ધાવી પેમેOટ કdુ;³ અને સામેના બાંકડા પર 1ુડલ તૈયાર થાય તેની રાહ જોતો બેઠો. કાઉOટરની બે
બાુ પર બે મોટાં ચાઈનીઝ લખાણો ટlગાવેલા હતાં. મકોડાની લાઈન ઉભી ખડD હતી! સરસ કલી^ાફD કરલા,
મેOડરDન ભાષામાં લખાણો. આપણને તો એમાં શી ખબર પડ ? પણ કાકા #ટાઈલે, સમય પસાર કરવા અને થોSું
સામાOય °ાન વધે એ ઈરાદ, એનો અથ ણવાની ઉકંઠા 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 કાંઈક કામે sદર ગઈ. તેની જYયા તેના બાપ %વા દખાતા,
પચાસેક વરસના સéજને લીધી. મને એમ ક, આમને તો ખબર હશે જ. એમને NુછD લીુ.ં એને પણ એ ભાષા
આવડતી ન હતી.
થોડD વાર એ પણ sદર ગયો અને તેની જYયા તેની પની %વી દખાતી Éીએ લીધી. હવે મારD ઉકંઠા ચરમ
સીમા પર પહ8ચી. એને તો ખબર હશે જ. Éીઓ પોતાની સં#fૃતી ળવી રાખવામાં વધાર માહર હોય છે , એમ
સમ મ¨ એને એ લખાણ zુ ં છે ; તે Nુછðુ.ં
મારા આëય વUચે એણે પણ નáો જ ભ¢યો. વધારામાં ઉમેd³ ુ ,” અમે પંદર વરસથી અહl છDએ. ાંથી યાદ
હોય?”
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મને બvુ અફસોસ થયો. હાય ર! અમેરDકા. અને હાય ર! પેટ. પેટDdુ ં રળવામાં મા %વી ભાષાને પણ વીસારD
દDધી? કદાચ એ બáેને હવે વીચારો પણ s^ેમાં આવતા હશે. કદાચ ટકસાસમાં મેસીકન લોકો વધાર હોય છે ,
એટલે #પેનીશ પણ શીખી ગયાં હશે. પણ મેOડરDન?
તરત બીજો વીચાર એ આવી ગયો ક, ‘મને શો અધીકાર હતો, એમ1ુ ં .ુKયાંકન કરવાનો?’ માણસની સઘળD
 ૃી અને યવહાર, તે કવા સંજોગોમાં ઘેરાયેલો છે ; એની ઉપર છે . આપણે બધા સંજોગોના શીકાર નથી હોતા?
ું
બીનો Oયાય તોળવા આપણે સદાય તૈયાર હોઈએ છDએ. પણ આપણા પગ તળે રલો આવે યાર કટલા વી એ
સો થાય , તે ખબર પડ.

nDજની પાછળ
અમારા રસોડામાં શાકભા કાપવા માટ એક Bલા#ટDક1ુ ં પાટDdુ ં છે - લગભગ દોઢક Xટ લાંb ુ ં અને દસેક aચ
પહોÕં. આમ તો એ ખાસ વપરાPુ ં પણ નથી. જLુર ન હોય યાર અમે તેને Bલેટફોમ અને nDજની વચેની સાંકડD
જYયામાં સરકાવે ું રાખીએ છDએ; %થી Bલેટફોમ પર બvુ ભીડ ન થાય.
એક દDવસ એની જLુર ઉભી થઈ. પણ તે થોSું sદર ખસી ગdુ ં હPુ.ં મ¨ તેને કાઢવા યન કય[. પણ એ તો
વધાર sદર જPુ ં રãુ.ં બધા 1ુસખા અપનાયા ; પણ કોઈ રDતે એ બહાર નીકળે જ નહl. હવે એને પકડDને બહાર
કઢાય તેવી કોઈ જ શતા ન રહD. nDજ ખસેડÒા સીવાય બીજો કોઈ જ વીકKપ ન ર£ો.
nDજ !ણેક Xટ ખસેડ¼ું અને પાટDdુ ં બહાર તો ખ¨ચી લેવાdુ,ં પણ..
nDજની નીચેનો અઢળક કચરો પણ નજર ચઢD ગયો. ુળ, કરોળDયાનાં ળાં, મરલા વડાંના શબ અને
ુ મારDને, રસોSું સાફ કરDએ
કંકાલ, કાગળના ુકડા, કOડD, લખોટDઓ.. અને બી કટલી બધી ચીજ. રોજ વેîમ
અને કદDક પોતાં કરDએ, યાર રસોડાની #વUછતા માટ અમને #વ-ગૌરવ થાય.
પણ તે દDવસે ખબર પડD ક બહારની દખીતી #વUછતાની આડશમાં કટલી ગંદકD પાંગરતી હતી?
---------------------------ુ ાં પણ આવાં જ હાડપlજરો લટકતાં હોય છે ને?
કહવાતા ઉજળા સમાજની પા¸¦મ
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‘#લમ ડોગ મીલીયોનેર‘ યાદ આવી ગdુ ં ને?

]ાફDક
તે દDવસે મારા દDકરાને ઘેર જવા1ુ ં હPુ.ં પચીસેક માઈલ1ુ ં sતર હશે. સાંજના ચાર વાYયાનો સમય હતો બરાબરનો રશ અવર. હાઈવેની બáે લેન ભરચક ભરલી હતી. !ણ જYયાએ બી હાઈવે સાથે1 ુ ં 2ોસlગ આવે છે .
યાં તો ઝડપ સાવ ઘટાડD નાંખવી પડD - wdુની. શાળા oટવાના સમયે, નીયં!ીત ઝડપ કરતાં પણ ઓછD. એને
ઘેર પહ8ચતાં બરાબર પચાસ મીનીટ થઈ.
!ણ દDવસ પછD પાછા આવવા1ુ ં થdુ,ં યાર નÐD કdુ³ ક, રશ અવર ન હોય યાર શાંતીથી જુ ં છે . આપણે ાં
કોઈ ઓફDસ ટાઈમ સાચવવાનો છે ? મારD બાુ ખાસ ]ાફDક જ નહl. !ીસ જ મીનીટમાં ઘેર આવી જવાdુ.ં
વાહની સાથે ચાલુ ં અને વાહની વીLુiધ. બáેમાં કટલો ફરક? રશ અવરના ]ાફDકની સાથે જવા1ુ ં કટું
બુ ં !ાસદાયક. અને એની વીLુiધની દDશાની લેનમાં કટું સરળ?
ુ ારા કરનારાઓ માટ, સાwત વાહની વીLુiધ દDશામાં તરનારાઓ માટ, પણ આવી જ પરD#થીતી
અરર! ધ
હોય તો કુ ં સાLું?

શાળા oટવાના સમયે
મારD દDકરDના દDકરાને શાળામાંથી બપોર ઘેર પાછો લાવવાનો સમય છે . આમ તો vુ ં બરાબર સમયે જ 
oં. પણ તે દDવસે બહાર ગયો હતો અને થોડો વહલો પરત આયો હતો. આથી ઘેર જઈ દસ જ મીનીટમાં નીકળD
ુ સામ લાગPુ ં હPુ.ં એકાદ બે કાર મારા %વા કોઈ વહલા પhી આવી
જવા કરતાં નીશાળે પહ8ચી ગયો. બુ ં મ
ગયાની ચાડD ખાતી હતી. પણ શાળાની sદર તો બાળકો અને શીhકોની વણર ધમધમતી હશે. એના કોઈ
અણસાર બહાર જણાતા ન હતા. vુ ં શાળાના .ુ¹ય ¤ાર પાસે આવેલા બાંકડા 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 માંડD. શાળાનો પાકïગ લોટ ભરાવા માંડÒો.
બસોના jાઈવરો અને વાલીઓ ભેગા થવા માંડÒા. શાળાને સામાન પહ8ચાડનાર એક જણ ઠલણગાડDમાં (]ોલી)
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સામાન ભરDને લઈ આયો. બારHુ ં ખોલીને મ¨ તેને sદર જવા સગવડ કરD આપી. મારો આભાર માની તે
શાળાની sદર ગરકD ગયો.
થોડDવાર લાઉડ#પીકર પરથી કાંઈક ગોટપીટ ગોટપીટ હરાત થઈ. અને Kયો! થોડD જ વારમાં નાનકડાં
ભુરDયાંઓની એક oક oક ગાડD આવી પહ8ચી. એ1ુ ં એOન હPુ ં – આગળ પીઠ રાખીને ચાલતી એક શીhીકા!
એની આમ અવળા ચાલવાની આવડત દાદ માંગી લે તેવી હતી. જોક, આમ અવળD ચાલની આદત અને
fુશળતા તો ઘણાંને હોય જ છે ને ! નાનકડાં ¦ુલકાં એવાં તો વહાલસોયાં લાગતાં હતાં. એમની નાનકડD કાયા
અને પીઠ પર ભરવેલો મસ મોટો બગલ થેલો એમને નાનકડા સૈનીક %વો નીખાર આપતાં હતાં. બધાં લાઈનમાં
એમના મwમી પBપા અને વાલીઓના આવવાની રાહ જોતાં બેઠાં. અને કલબલાટ શLુ.
એક પછD એક બાળગાડDઓ (!) આવતી ગઈ. બાળકોની ઉwમર પણ વધવા માંડD! ધોળD અને કાળD શીhીકાઓ
અને તતના રં ગનાં અને રં ગબેરંગી કપડાં પહરલાં બાળકોનો એ સ.ુદાય શાળા1ુ ં શાળાપHુ ં સાથક કરતો
ર£ો. રણમાં વીરડD %વા ઘર ભેળા થઈ જવાની તલપ બધાંને લાગી હતી. શીhીકાઓ કદાચ આખા દDવસની
લમણાંઝlકમાંથી .ુતી મેળવવાની આશા સેવી રહD હતી. કોઈક બાળકો શાળા સમયમાં સંઘરD રાખેલી
અદાવતોનો હDસાબ ¾ુકતે કરવા બાઝી ર£ાં હતાં અને એમની શીhીકા એ ઝઘડા નીપટાવવાના પોલીસ કામમાં
ય#ત હતી.
યાં મારા દોહD!ના વગની ગાડD આવી ગઈ. ઉછળતો અને fુદતો એ ફોથ ^ેડર મારાથી આગળ, અમારD કાર
તરફ ભાYયો. vુ ં ડોસા #ટાઈલે ડગમગતા પગલે તેને અ1ુસય[. અમે કારમાં વીરાજમાન થયા. ર#તા પર પહ8ચતાં
થોભી જુ ં પડ¼ુ.ં પગે ચાલીને ઘેર પહ8ચતાં સૌને ર#તો ઓળંગવાની

ુ ીધા કરવા માટ, ગણવેશધારD
વ

#વયંસેવક ર#તા પરના ]ાફDકને અટકાવી દDધો હતો. એ ગાડDઓ પણ પસાર થઈ ગઈ.
આવાં બીં બેચાર વીõન પતાવી અમે આગળ ચાKયા. ઘરની નક પહ8ચતાં સામેથી એક #fુલ બસ આવી
પહ8ચી. #ટોપ સાઈન અને ઝbુક ઝbુક લાલ લાઈટ ચાુ. ર#તા પર પસાર થતી અમારD કાર સમેત !ણ
ગાડDઓ #થીર ! બસ1ુ ં બારHુ ં ÄુKdુ ં અને ચાર બાળકો બહાર આવી ગયા. બસ વીદાય થઈ અને અમે ઘર
ભેગા થયા.
શાળામાં બીજો એક કલાક અને રોજ1ુ ં કામ પતાવી, છે Kલી શીhીકા પણ શાળાના .ુ¹ય ¤ારને તાÕં લગાવી
વીદાય થઈ જશે. અને શાળાનો એ પરDસર બી દDવસની સવાર
ાણવીહDન બની જશે.
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પણ.. vુ ં શાળાએ પહ8Uયો તે સમયની શાંતી, ઘર પાછા આવી ગયા બાદની હાશ, શાળાના એ પરDસરની
ગમગીન સાંજની એ કKપના અને આ બધાંની વUચેની બધી ગડમથલ મને કશોક સંદશ આપતી ગઈ.
જOમ બાદની પહલી ચીસ, અને એ પહલાંની અને પછDની નીEા; અને વનના છે Kલા તબÐા બાદની ચીર
નીEા – એ બેની વUચેની બધી ગડમથલ અને બધી અવઢવ, તતની અને ભાતભાતની ગાડDઓ, યા!ાઓ,
અવ#થાઓ, રં ગ, રોગાન, કલબલાટો, કોલાહલો, યથાઓ, Lુકાવટો, શી#ત , શી#તભંગ, આશાઓ, અપેhાઓ,
ઝગડા, હાર, ત, સમાધાનો, વીõનો, અને બીુય
ં કટું બુ ં ....
વનનો એક નાનકડો ચીતાર ...

ઝરણામાં પ_થર
નાનકSું ઝરHુ ં વહD રãું છે . તેની નાનીશી .ુસાફરD પાણીના એક ñોત આગળથી શLુ થાય છે ; અને બી
મોટા ઝરણામાં તે મળD ય, યાં NુરD થાય છે . એક જYયાએ ઝરHુ ં fુદકો મારDને નીચે ઉતર છે અને માટDની
ભેખડો કાપીને નાનકડD કOયન બનાવી દ છે . ¡યાં એ fુદકો માર છે , તે જYયા ચાલવાના ર#તાની બાુમાં છે . યાં
ઝરણાંના માગમાં ઘણા બધા પ_થર .ુકલા છે . એ પ_થરો વUચે ઝરણાંએ ઘસડD આણેલ માટD, ઝાડની ડાળDઓ,
પાંદડાં વીગેર જમા થતાં ય છે . ઝરHુ ં આ બધી સંપદા લાવPુ ં રહ છે ; અને પડવાની જગાએ માટD પણ કાપPુ ં
રહ છે .
પ_થર ન .ુા હોત તો ઝરHુ ં માટD કાપPુ ં જ રãું હોત. અને ર#તાની બાુમાં પણ કOયન બનવા માંડત.
કદાચ ર#તો પણ ધોવાઈ ત. પ_થર ઝરણાંને અવરોધવા .ુા છે ; એની વીનાશક શતીને નીયં!ીત કરવા
.ુા છે .
.....
રચનામક અવરોધ ક વીરોધ કKયાણકારD અને મંગલદાયક હોઈ શક છે , નહl વાLુ? વીનાશક, નીરં fુશ,
ધસમસતા વાહને કાbુમાં લેવા જોરદાર અને મસ મોટા પથરા જોઈએ.
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ખોવાયેલો કાગળ
ઉનાળા1ુ ં વેકશન ચાુ થઈ ગdુ ં છે . વાનરસેના બધી ઘેર છે . આખો દDવસ ધમાચકડD. કાંઈક નુ ં અને
કામ1ુ ં શીખે તે માટ, અલગ અલગ જYયાઓએ, વીવીધ કારના, ુંકD .ુદતના અªયાસ2મોમાં તેમને દાખલ
કરલા છે . આવતીકાલથી એ કાય2મ ચાુ થવાનો છે .
કોને, ાં, ાર લઈ જવાના છે અને પાછા લાવવાના છે , તેની વીગતવાર યાદD મારD દDકરD મને સમવી
રહD છે . મારD અ¦ુતNુL્વ(!) #મરણશતીના સબબે vુ ં તેને એ બધી વરધીઓ એક કાગળ પર લખી આપવા કvુ ં
oં. અને એ કાગળ મને મળે છે . મારા કોwBdુટúના ટબલ પર vુ ં તે કાગળ .ુfું oં અને બી કામમાં પરોવા oં.
સાંજ પડ છે , અને મને તે કાગળ યાદ આવે છે . પણ ટબલ પર તો તે નથી. vુ ં મારા Lુમમાં અગયના કાગળો
.ુકવાના પાઉચમાં તે શોુ ં oં, પાકDટ, ઘડDયાળ વી. .ુકવાના ખાનામાં તેની શોધ આદLું oં. લોઝેટમાં ફાઈલ
કરવાના કાગળોની થેલીમાં તે શોુ ં oં. પણ મને સરDયામ ની~ફળતા મળે છે . હવે vુ ં રઘવાયો બની, ¡યાં આવા
કાગળો ન રાખતો હો, યાં પણ એ વરધી શોધવા કોશીશ કLું oં. પણ ાંય ગજ વાગતો નથી.
vુ ં ડરતાં ડરતાં, મારા જમાઈને Nુoં oં, “કાલની મારD વરધીનો કાગળ જોયો”
અને પટ જવાબ મળે છે ,” મ¨ તેને nDજ પર ટlગાવી દDધો છે - તરત મળે તે માટ! “ મારD પનીએ મારા
ુ ના આપી હતી!
¦ુલકણા #વભાવને યાદ રાખી, આમ કરવા તેમને ચ
મને એ ખોવાયેલો કાગળ મળD ય છે . મને હાશ થાય છે .
...............
આમ જ થPુ ં હોય છે ને? કોઈ ચીજ ખોવાય, તો તે અ.ુક જ જYયાએ હશે, એમ આપણે માની લેતા હોઈએ
છDએ.પછD યાં, અને ન હોય તેવી જYયાઓએ તે શોધવા મચી પડDએ છDએ. કટકટલી વાર આમ બનPુ ં હોય છે ?
વનમાં કોઈ ¦ુલ થાય, ખોટા માગÙ ચઢD જઈએ, સમયની બરબાદD થાય, નીરાશા સાંપડ; અટકાવી શકાય
તેવી, તતની અને ભાત ભાતની નીરથક  ૃીઓ ચાુ થઈ ય. કોઈ ણકાર મળD ય અને પાછD
ગાડD પાટ ચઢ.
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-

જો કાગળ પહલેથી જ ઠકાણે .ુો હોત તો?

-

જો ¦ુલ કરતાં પહલાં #થીર bુiધીથી વીચાdુ³ હોત તો?

-

જો ણકારને તરત NુછD લેતા હોઈએ તો?

 ૃh અને વેલી,
ી, ભાગ - ૧
વસંત ઋPુની શLુઆત હતી. vુ ં પાક માં ચાલવા ગયો હતો. ચોમેર શીયાળાની ¦ુ¹ખડતા1ુ ં #થાન લીલીછમ
હરDયાળDએ લઈ લીુ ં હPુ.ં એક  ૃh પર નજર ઠરD. એના થડને વlટળાયેલી વેલીના લીલાં છમ પાન પણ
દખીતા Lુh થડને લીું છમ બનાવી ર£ાં હતાં.
vુ ં નક ગયો અને જોdુ ં તો વેલ થડને બાથ ભરDને વlટળાયેલી હતી. મ¨ આ આલlગનને તોડવા યન કય[.
પણ એ બvુ ગાઢ આFલેષ હતો! સખત યન કરDને vુ ં આમ કરવા સફળ થયો. પણ આ zુ?ં ઠકઠકાણે વેલીએ
ઝાડના થડને વlધીને, છે ક sદર

ુ ી .ુળ ઘાKયાં હતાં - અને તે પણ અનેક ઠકાણે. વેલને  ૃhના રસમાંથી
ધ

પોષણ મળPુ ં હPુ.ં એ તો સાવ પરોપવી હતી. મહામહનતે પેદા કરલા ઝાડના વનરસનો એ મફતીયા
ઉપભોગ કરતી હતી.
મ¨ એ વેલને કાપી નાંખી.
ગઈકાલે એક અઠવાડDયા બાદ ફરDથી vુ ં એ જ  ૃh પાસેથી પસાર થયો. સવારના દસ વાગે ગરમી લાગી રહD
હતી. બરાબર મારD અમદાવાદD સવાર %વી એ સવાર હતી! મને વેલ તોડD નાં¹યાની વાત યાદ આવી ગઈ. મને
એમ ક, ‘.ુળથી ઉUછે દન પામેલી એ વેલ . ૃતાય જ થઈ ગઈ હશે ને?’
અને મારા આëય વUચે, એ વેલ તો મઝાથી વીલસી રહD હતી. ઉલટાની  ૃh ઉપર એ વધાર ચે

ુ ી પહ8ચી
ધ

ગઈ હતી. મ¨ ¡યાંથી એને કાપી હતી, તેની નકથી બે એક aચ %ટલો છે ડો ફરDથી કાBયો. એ .ુળ સાવ

ુ ાં
Ð

લાYયાં.  ૃhની સં#થીતીએ (સી#ટમ) પોતાની બધી તાકાત લગાવી , મારD %મ જ વેલને મફત1ુ ં પોષણ
મેળવતાં અટકાવવા, ની~ફળ યન કય[ હતો. પણ દખીતી રDતે, વેલ1ુ ં પરોપવીપHુ ં એના ફલાવાને
રોકવાના  ૃhના ક મારા યનોથી વધાર તાકાતવાન હPુ.ં
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ ં ..
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માનવસમાજને ભરડો નાંખી, એનાં રસકસ ¾ુસી લેતી આવી તો કટકટલી વેલીઓ હાજરા હુર હોય છે ? Nુવ^હો,
ધીÐાર, ûરતા, #વલhીતા, ુ ²નતા, વગ વી^હ, તી અને °ાતી ભેદ, ધામÏક અને વૈચારDક મત મતાંતરો,
શારDરDક/ વૈચારDક/ આથÏક હlસા, અયાચાર, આતંકવાદ... ગણી ન ગણાય એટલી સામાક વીષવેલો... એને
ગમે તેટલી ઉખાડો એમ1ુ ં આ2મણ તો %મ1ુ ં તેમ જ. એમાં મીનમેખ ફરક ન પડ. ભલે ને મહાન વીચારકો અને
ુ વધ#થંભ પર ખીલે ઠોકાતા રહ. આ વીષવેલનો તો કોઈ sત જ
સંતો મથી મથીને મરD ય. અનેક ઈ ઓ
ુ ી’ જ રહવાની?
નહl. ગમે એટલા અવતાર ઉપરવાળો ધારણ ન કર, ‘શેઠની શીખામણ .. ઝાંપા ધ
એટલીજ આશાયેશ ક, ¡યાં

ુ ી મહનત કરDને જમીનમાંથી છે ક ટોચ
ધ

ુ ી પોષણ આપPુ ં  ૃh1ુ ં વન તવ
ધ

બળવાન છે ; અર ! નાનકડા ઘાસનાં તણખલા1ુ ં તવ પણ N ૃ_વી પરના વનને પોષણ આપવાનો +મ કરD રãું
ુ ી પાયાનો છે વાડાનો માણસ વીષા અને વન સંઘષની લગોલગ પાયા1ુ ં દાન કરતો રહશે;
છે ; ¡યાં ધ
¡યાં

ુ ી સમાજના મોભી %વા ધlગા સéજનો અને સáારD રનો અથાક યનોથી સમાજના પોતને
ધ

રુ ખ

રાખવા યનશીલ છે ......
ુ ી વનની સતતતા અÁુ¢ણ રહવાની છે .
યાં ધ
સલામ એ .ુળને! સલામ એ ઘાસના તણખલાને! સલામ એ પાયાના છે વાડાના અદના આદમીને! સલામ એ
સમાજના મોભીઓને! સલામ એ માP ૃવને! સલામ એ વનના પાયાના તવને !

ર#તો અને ઝરો
પાક ના ]લની બાુમાંથી એક નાનકડો ઝરો(2Dક) પસાર થાય છે . બáે વાંકા¾ુકા થતાં થતાં આગળ વધે છે . ાંક
ાંક એકબીને ઓળંગે પણ છે . પણ એમની ગતીવીધી અને અવઢવમાં ફરક છે .
ઝરો કદD ચે ચઢD શકતો નથી. એ લÅુમ અવરોધના માગ પર જ .ુસાફરD કરD શક છે . એ સતત નીચે જ
સરકતો ય છે . એને બંધ બાંધીને થોડોએક રોકD જLુર શકાય છે . અને તો એ એક નાનકડા તળાવમાં LુપાંતરDત
થઈ શક છે . આગળ જમીન1ુ ં ધોવાણ કરતાં એને અટકાવી શકાય છે . એના પાણીનો સlચાઈ માટ ઉપયોગ કરD
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શકાય છે . ઝરામાં વાહની સાથે રહD વહતા રહુ ં એ બvુ સરળ કામ છે . ખાસ કોઈ યનની તેમાં જLુર નથી. જો
ક, વાહની વીLુiધ દDશામાં તરુ ં બvુ કઠણ હોય છે . પણ એમ તરDએ તો પાછા ચા #થાને પહ8ચી શકાય છે .
ર#તો ઉપર નીચે જઈ શક છે . એને ધાયા .ુજબ બનાવી શકાય છે . એને વાળવો હોય તેમ વાળD શકાય છે . એ છે ક
પવતની ટોચ ઉપર પણ લઈ જઈ શક છે . ચે ચઢુ ં હોય તો ર#તો પકડવો પડ છે . પણ ઉપર ચઢવા અથાક
યન કરવો પડ છે . જો ક સારD ડDઝાઈનનો મજbુત અને પહોળો ર#તો બનાયો હોય તો તેના પરથી વાહન
ચલાવી કોઈ .ુFકલી વગર અને ઝડપથી .ુસાફરD કરD શકાય છે .
•

સાwત વાહની સાથે તરુ;ં

•

એનાથી વીLુiધ દDશામાં તરDને ઉપર ચઢુ;ં

•

એના વાહને નાથીને સરસ મ1ુ ં ઉપયોગી સરોવર બનાવુ;ં

•

પોતાનો ર#તો બનાવી ઉiવ યાણ કરુ;ં

•

કોઈના બનાવેલા હાઈવે પર ધમધમાવીને (!) ગાડD ચલાવવી;

•

ર#તો હોય તો પણ ચે ટોચ ઉપર નહl પણ નીચે ને નીચે જ ઉતરતા જુ ં
અથવા

•

ર#તો હોય ક ઝરો - ચાલુ ં ક તરુ ં જ નહl અને ¡યાં હોઈએ યાં જ #થગીત બનીને ઉભા રહુ ં

- એ આપણે તે જ નÐD કરવા1ુ ં હોય છે !

શોટ 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 કટ
હમણાંનો જમણો ઢlચણ કદDક આડો થાય છે ! સહજ ચાું એટલે રાડ¼ું પાડવા માંડ. પણ ચાKયા વગર તો કમ
ચાલે? ન ચાું તો સાવ બેઠાSુ જ થઈ  ને?એટલે દરરોજ થોSું થોSું ચાલવાનો મહાવરો રા¹યો છે . તે દDવસે
પાક માં ચાલવા ગયો. ગાડD પાક કરD આગળના ર#તે જવા નીકÖયો. પણ બાુમાં જ

કુ ા વહળાની પાર સરસ

લીું મઝા1ુ ં ઘાસ હPુ.ં નીચે ઉતરD, થોSુક
ં ક~ટ વેઠD ચાું તો ખા ુ ં sતર ઓoં થઈ ય તેમ હPુ.ં
સાચવી સાચવીને કાચા ઢાળ પરથી વહળામાં ઉતય[. અને બી પાર થોSુક
ં વધાર ક~ટ લઈ ચઢD પણ ગયો.
ઘાસ વટાવી પાછો .ુળ ર#તે ચઢD ગયો. પગમાં જોડા નહl પણ ચંપલ પહરલાં હતાં , એટલે લપસી જતાં પણ
બUયો - ખાસ તો ઉપર ચઢતી વખતે.
સૌને શોટ કટ શોધવા ગમે છે - અને લાંબા ર#તા ટાળવા1ુ ં પણ. મારા %વી તકલીફવાળાને તો ખાસ. પણ એવા
સરળ ર#તાનાં પોતાનાં જોખમો હોય છે . ાંક ગબડD પડવાની, લપસી જવાની, ઘવાવાની, કાયદા1ુ ં ઉKલંઘન
થવાની, અનૈતીકતાની, હા#યા#પદ થવાની શતા હોય છે . બધા ચાલતા હોય તેવો, લાંબો રાજમાગ સહD
સલામત હોય છે . ાંક તો શોટ કટ ન જ લઈ શકાય. ાંક એનાથી ઘણી તકલીફો બચી પણ ય છે .
ાંક સરળ ર#તા લાભ કરD આપે છે અને ાંક લાંબા ગાળા1ુ ં 1ુકશાન પણ!
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શોટ કટ લેવો ક લોOગ કટ, એ પોતપોતાની આવડત, ચી ૃી અને જોખમો વહોરવાની કાબેલીયત પર
આધાર રાખPુ ં હોય છે !

Kdુમીનેર
તે દDવસે #વીમlગ Nુલમાં પાણીની સપાટD પર ચાં તરતાં છત પર લગાવેલાં ુમીનેર પર નજર પડD.
Kdુમીનેર માટ gુજરાતી શ`દ શોધવા કોશીશ કરD. પણ ન wÖયો એટલે એમનો એમ જ ટપકાવી દDધો. ુંકાણમાં
કહDએ તો ( fૃ!ીમ ) કાશ1ુ ં Nુણ સાધન. gુજરાતી ભાષામાં દDવો શ`દ જ ણીતો છે . પણ આુનીક કાશનાં
સાધનોમાં મા! દDવા જ નથી વપરાતા. એ ઉપરાંત ઘણી બધી અને તતની સામ^ી વપરાય છે . અર! દDવા
પણ કટલી બધી તના વપરાતા હોય છે ?
અમારા Nુલ1ુ ં એ Kdુમીનેર સફદ, અધપારદશક આવરણવાÕં હPુ.ં એ આવરણની પાછલી બાુ પર કદાચ
મîુર
 D લેwપ હતો. અને એ લેwપ મોટ ભાગે અરDસા %વી કાશ1ુ ં પરાવતન કરતી, ચકચકDત શેડના લેwપ
હોKડરમાં લગાવેલો હતો. આખી સંરચનાનો આશય કાશને નીચે Nુલની સપાટD પર કOEીત કરવાનો હતો. લેwપ
અને શેડના ઝગમગાટથી xખો sઈ ન ય તે માટ, ઉપર1ુ ં સફદ આવરણ કાશનાં કDરણોને ફલાવી દPુ ં
હPુ.ં
આવાં તો તતનાં Kdુમીનેર વપરાય છે . દરકનો આશય વપરાશની જLુરDયાત .ુજબ ુદો ુદો.
ર#તા પરના દDવા હોય તો ર#તા પર જ, અને બvુ બvુ તો Xટપાથ પર જ કાશ મળે . હરાતના કDઓ#ક અથવા
હર Nુતળા માટ હોય તો સીiધી કરવાની ચીજ પર જ કાશ કOEીત થાય.
હોટલમાં હોય તો દDવો બીલfુલ દખાય જ નહl અને બધો કાશ છત પર જ ફ×કાય – ઈનડાયરટ કાશ : સાવ
ધી જ સંરચના! પણ એનો નરો જ અલગ. ટબલ લેwપની વાત કરDએ તો એની શેડ સાવ sડાકાર. મા!
ટબલ પર સીમીત જYયામાં જ કાશ પથરાય અને સાવ ઓછા પાવરના દDવા વડ પણ ચોપડD વાંચી શકાય.
આ કોwBdુટર1ુ ં મોનીટર જ ુઓને? એની પાછળ પણ દDવો છે . નોટbુકમાં ુદD તનો અને ડ#ક ટોપમાં સાવ
ુદD તનો.
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રલગાડDના ýન, કાર ક Bલેનની આગળની લાઈટ1ુ ં Kdુમીનેર ુદD ત1ુ ં અને ટલ લાઈટ1ુ ં ુદD ત1ુ.ં
એનો લાલ રં ગ એકદમ ુ રથી દખાવો જોઈએ. દDવાદાંડDની લડલાઈટ1ુ ં Kdુમીનેર તો ગોળ ગોળ ફરPુ ં રહ.
દરDયામાં, ાંય, ુ ર, ુwમસમાં ઉભેલ #ટDમરને પણ એ દખાઈ ય.
કં]ોલ પેનલ પર લગાવેલ ઈOડDકટlગ લેwપમાં તો માP્ર લાલ ક લીલી ક ¦ુરD તેજ#વીતા જ અગયની. એનો
કાશ બી કશા કામનો નહl.
ત તનાં અને ભાતભાતનાં Kdુમીનેર. .ુળ કાશનો રં ગ, દDશા, સાર, એની બધી ચહલ પહલ જ બદલી
નાંખે. %વો ઉપયોગ તે ુ ં Kdુમીનેર. બvુ જ ડો અªયાસ માંગPુ ં વીશી~ઠ વી°ાન આ માટ ઉþdુ ં છે –
ઈKdુમીનેશન એOનીયરDOગ.
પણ તમે કહશો, અહl આને શા માટ લાયા?
.ુળ °ાન ક સંવેદના તો એના

uુ મ Lુપમાં કાંઈક અલગ જ હોય. પણ એની અભીયતી બહાર ગટ થાય;

યાર એ1ુ ં Lુપ ધરાર બદલાઈ ય.
કહુ ં કાંઈ હોય અને શ`દ કાંઈક અલગ જ નીકળે . અતર રડPુ ં હોય પણ .ુખ પર fૃ!ીમ #મીત છવાયે ું હોય!
મનમાં તો આગંPકુ મહમાન માટ ધરાહર gુ#સો અને ધીÐાર હોય પણ મીઠSું ‘કમ છો?’ ટપાક ગરD પડ!
કથાકાર રસાળ શૈલીમાં સભાને મં!.ુYધ કરD પાપ અને Nુ¢યની મીમાંસા રલાવતો હોય; પણ એનો ઉíે શ
દhીણા કટલી વધાર મળે તે sગે હોય. દશસેવા માટ મરD ફDટવાની અને ન Oયોછાવર કરવાની હાકલ કરતો
નેતા પોતાની સાત પેઢD તરD ય એની જ તરખડમાં હોય.
.ુળ કાશ કવો અને Kdુમીનેરમાંથી રલાતો કાશ કવો?
sતરનો ભાવ કવો અને અભીયતી કવી?
.ુળ મતલબ zુ ં અને યવહાર zુ?ં
આચાર zુ ં અને વીચાર zુ?ં
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આવી બધી જ fૃ!ીમતા આપણા વનમાં જડાઈને, ધરબાઈને વન સાથે એકાકાર થઈ ગઈ છે . એમાં
માણસાઈનો .ુળ કાશ ાં અને કટલો બUયો છે ?
રામ ણે.
---------------અથવા આપણે આ જ અવલોકનને આમ પણ .ુલવી શકDએ ..
દDવાની %મ, °ાનનો કાશ તો બધી દDશામાં ફલાતો હોય છે . એને અનેક દDશામાં વાપરD શકાય. Kdુમીનેરને
જLુરDયાત માણે બનાવવાથી કાશનો મહમ ઉપયોગ જLુરD કામ માટ, જLુરD રDતે, જLુરD દDશામાં અને
યથ યય વગર કરD શકાય.
આ જ રDતે Odુલીઅર ફDઝીસનો ઉપયોગ પરમાHુ ઉ બનાવવા પણ કરD શકાય અને પરમાHુ બોwબ
બનાવવા પણ કરD શકાય.
કોઈ પણ વ#Pુનો ઉપયોગ આપણી ચી ૃી પર આધાર રાખે છે . હકારામક ક નકારામક ઉપયોગ માટ .ુળ
ચીજ જવાબદાર નથી. આપણે જ જવાબદાર છDએ.

ચા તૈયાર છે

……૨૦૦
૨૦૦૯
૨૦૦૯…..
ચા તૈયાર છે . ટબલ પર તા, Äુશબોદાર ચાથી ભરલા, Bલા#ટDકનાં ઢાંકણથી ઢંકાયેલા !ણ Bયાલા પડÒા છે .
ચા તો નજરય પડતી નથી. ચા %માં બનાવી હતી, તે વાસણ, ગળણી, સાંડસી, ચમચી વી. રસોડાના સીOકમાં
ઉટકાવાની રાહ જોઈને પડલાં છે . ગેસનો #ટવ કામ પતાવી, ઠંડો પડD ર£ો છે . ચા-ખાંડના ડબા એમના યથા#થાને
ગોઠવાઈને પડÒા છે . વોલ માટ માંથી લાવેલો, એક ગેલનનો, 2% ફટવાળા ુ ધનો કરબો nDજમાં એના #થાને,
થોડો ખાલી થઈને, પાછો ગોઠવાઈ ગયો છે . કાચની ડDશમાં Wેડના ટો#ટ શેકાઈને તૈયાર પડÒા છે . બાુમાં

99
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
માખણના #ેડનો ડબો અને માખણ ચોપડવાની છરD પણ હાજર જ છે . રસોડાની ઓલી'પા લીવlગ Lુમના ટબલ
પર, માLું વહાું નોટbુક કોwBdુટર મને લોગ ઈન કરવા આમં!ી રãું છે .
ુ ર જણાય છે . મા! ચા પીનારા આવે એની રાહ જોવાઈ રહD છે . મારD પની આરામથી
બુ ં સમે ત

ુ રહD છે .
ઈ

દDકરD અને જમાઈ નોકરDએ જવા માટ તૈયારD કરD ર£ાં છે . બાળકો એમના અલગ અલગ Lુમમાં વેકશની નlદર
માણી ર£ાં છે .
પણ બે જ મીનીટ પહલાં? બુ ં રમણ-ભમણ હPુ.ં તપેલીમાં ચા ખદબદD રહD હતી. ઉભરો આવવાની રાહ જોવાઈ
રહD હતી. તપેલીને #ટવ પરથી ઉતારD, ચા ગળવા, સાંડસી અને ગળણી હાથમાં તૈયાર રાખેલાં હતાં. ચા-ખાંડના
ડબા, ુ ધનો કરબો, આ ુ ભરવાની રકાબી, આ ુ છDણવાની છDણી, ચાના ખાલી Bયાલા- રકાબી એ બધાંથી
રસોડાં1 ુ ં fુકlગ Bલેટફોમ ( gુજરાતી પયાય?) ભરચક ભરું હPુ.ં ડાઈનlગ ટબલની બાુમાં ગરમ Kહાય %વા
ટો#ટરમાં પાંઉ શેકાઈ ર£ા હતા. રસોSું આ બધી ચહલપહલથી ધમધમPુ ં હPુ.ં
અને એના કલાક’ક પહલાં? રસોડામાં #મશાન શાંતી છવાયેલી હતી. આ બધી ચીજો એમના યોYય #થાને સોડ
ુ ી હતી. અર! ચામાં નાંખેલાં XદDનાનાં પાન પણ બેક યાડ માં #વયને વાવેલા છોડની ડાળે , સવારના
વાળDને ત
મંદ પવનમાં ìલી ર£ાં હતાં. એ નાનકSું જગત સાવ #થીર અને

ુ Bુ ત અવ#થામાં, gુપ¾ુપ ઘોરPુ ં હPુ.ં ચા
ó

ુ ેલાં હતાં.
બનાવનાર અને પીનાર સૌ પણ ુંટDdુ ં વાળDને ત
અને vુ ં આમ ને આમ સમયમાં, પાછો ને પાછો... પાછો ને પાછો... પાછો ને પાછો... સરતો  oં.

……૧
૧૯૭૯…..
૯૭૯
!ીસ વરસ પહલાંની સવાર... અહlથી હરો માઈલ ુ ર, દશમાં કwપનીએ આપેલા, બગીચા અને કDચન
ગાડ નથી ઘેરાયેલા, વૈભવશાળD બંગલાના ડાઈનlગ Lુમના ટબલ પર, નાહD ધોઈને તૈયાર થઈ, vુ ં ચા બની
ગયાની આલબેલ સાંભળવા આPુર, gુજરાતી છાપાંની ઉપરછKલી .ુલાકાત લઈ ર£ો oં. મારD પની ભમભમાટ
અવાજ કરતા, ાયમસ #ટવની પાસે, ચા બનાવવાની સવારD ફરજ નીભાવી રહD છે . ચોવીસ કલાક મદદ કરતી
કામવાળD બાઈ રસોડામાં શાક સમારD રહD છે . કલાક પહલાં જ નકના ગામડથી એક સાઈકલ-સવાર 10 થીય
વધાર ફટવાÕં, શેઢકSુ,ં તાુ ંદોહું ુ ધ આપી ગયો હતો; અને કામવાળD બાઈએ અમારા ગતાં પહલાં તે લઈ
રા¹dુ ં હPુ.ં તે ુ ધ ઉકાÖયા બાદ, ઠંSું થઈને nDજમાં .ુકાઈ જવાની રાહ જોઈ રãું છે . ગઈકાલના ુ ધ પર તરતી,
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રોટલા %વી મલાઈ નીતારDને કાઢું સેપરટ(!) ુ ધ ચામાં પધરાવાઈ ગdુ ં છે ! દસ દDવસમાં ભેગી થયેલી એ
મલાઈ1ુ ં ઘી બનાવવાની

ુ ના મારD પની કામવાળD બાઈને આપી રહD છે . કામવાળD બાઈએ ખાંડD આપેલા
ચ

ચાના મસાલાની ડબી ચા–ખાંડના ડબાની બાુમાં ચમકD રહD છે . ડાઈનlગ ટબલ પર હમણાં 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 શાળામાં જવા માટ, હુ ઘણે મોડથી ઉઠવાની છે . એ એની પરDકથાઓના ¹વાબોમાં
મશgુલ છે . ચાર વરસના, બે જોડDયા દDકરા એમના Lુમમાં, આયાની સાથે આરામમાં પોઢD ર£ા છે .
બાકD ચા તો એવી ને એવી જ બનવાની છે !!

……૧
૧૯૭૯…..
૯૭૯
પોળમાં આવેલા !ણ માળના મકાનના ભ8ય તળDયે, પેટમાં પાંચ.ુ ં બાળક લઈને ફરતી મારD બહને ( અમારD
બાને અમે બહન કહતા ) વહલાં ઉઠDને, ુમાડાના ગોટ ગોટથી બળતી xખો સાથે કોલસાનો ¾ુલો, માંડ માંડ
પેટાયો છે . રલવે વાયરલેસ ઓફDસમાંથી રાતપાળD કરDને આવેલા બાNુ છાપામાં ડોfું ઘાલી ચાની રાહ જોઈ
ર£ા છે . અમે ચાર ભાંSુ વચલા માળે , લાઈનમાં પાથરલી પથારDઓમાં મીઠD નlદર માણી ર£ાં છDએ.
હમણાં જ બાુની પોળમાં રહતી રબારણ બાઈ, પીળના બોઘરણામાં તાુ ં જ દોહDને કાઢુ,ં પણ દDલ દઈને
પાણી મેળવે ું (!) ુ ધ આપી ગઈ છે . માપ-Bયાલી કરતાં અડધી Bયાલી વધારાની નાંખીને ઉપકારનો ભાર
ચઢાવી, તે હમણાં જ વીદાય થઈ છે . અહl કોઈ fુકlગ Bલેટફોમ નથી. ચા બનાવવાની બધી સામ^ી બહને ઉભા
થઈને પાછલા Lુમમાંથી લાવી, પોતાની ડાબી બાુએ ગોઠવેલી છે . સામેની ભlતના લાકડાના ટોડલા પર,
ુ Hુ ં થતાં હમણાં જ bુઝાવે ું ફાનસ લટકD રãું છે ; %ના સહાર ગઈકાલે સાં% પાટD પેન પર મ¨ એડૉ અને
મ8 ઝ
બગડો Åુટં ßા હતા.
પણ એ ચા અમાર માટ નથી. પેટ પાટા બાંધીને, બેય ટંક છોકરાંવને ુ ધ જ પીવડાવુ,ં અને પીવડાવુ ં જ એવો નીયમ બહન , બાNુએ રાખેલો છે . થોડ ુ ર પીળના, તે કલાઈ કરલા ડબામાં ગઈકાલની વધેલી
રોટલીમાંથી બનાવેલા ખાખરાનો ના#તો ગઈકાલ સાંજથી તૈયાર થઈને સંઘરD રાખેલો છે : અમ ચાર ભાંSુ માટ,
ુ ધ સાથે ખાવા માટ.
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ચા બની ગયા બાદ, ગેસનો #ટવ ક ાયમસ ટાઢા પડD ગયા; તેમ કોલસાનો ¾ુલો ટાઢો પડવાનો નથી. એને તો
બધી રસોઈ બની જશે પછD જ આરામ મળવાનો છે .
બાકD અહl પણ ચા તો એવી જ બનવાની છે .

!ણ ચા ..
એક માની બનાવેલી,
ી
એક પનીએ બનાવેલી
અને.....
એક ત મહનતની.
નતની
સા¾ુ ં કv?
ુ ં આજની ચા વધાર મીઠD લાગે છે !
મારD બનાવેલી છે , માટ નહl - આજની છે માટ!
vુ ં ચાના Bયાલા પર ઢાંકલી Bલા#ટDકની ડDશ બાુએ .ુfું oં. એની પર ચાની વરાળ ઠરDને બાઝેલાં પાણીનાં
બl ુ ઓમાં મને બહનની xખમાંથી સરતાં, ુમાડો સહવાના કારણે નીકળે લાં, અુઓ દખાય છે .

વરાળ
ચા બનાવવાની શLુઆત છે . ઈલે]Dક #ટવ પર તા જ ધોયેલી, સપાટ તળDયાવાળD, તપેલી જLુરD પાણી
ભરDને ચઢાવી છે . છDણે ું આ ુ , XદDનાનાં પાન, અને ચા પણ ઉમેયા³ છે . અને યાં એક અણી ધણધણાટD
સંભળાય છે . તપેલી થરથરવા માંડD છે . બે !ણ વાર આમ થાય છે . વીચારતાં સમય છે ક, તપેલીના તળDયાને
વળગીને ચ8ટું પાણી #ટવની લાલચોળ ગરમીથી વરાળ બનીને બહાર જવાનો ર#તો શોધી રãું છે . ઓછD
જYયામાં એ1ુ ં અતી વીકસીત કદ ન સમાઈ શકતાં, 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 ચાંગÕંક પાણી લઈ, રોટલીના લોટનો ુવો બનાયો છે . એ મસળાય છે ; ટDપાય છે ; વણાય છે
અને ધગધગતા તાપ પર શેકાય છે . એમાં સમાયેલા પાણીની વરાળ એ જ ુવાનો Xલાવીને મસમોટો Xલકો
બનાવી દ છે .
કોલસાથી ચાલતી આગગાડDની પાણીની ટાંકDમાં Nુરાયે,ું સાવ શાંત અને નીLુપEવી જણાPુ ં પાણી બોઈલરની
આગમાં ઉકળDને જબરદ#ત તાકાત ઉભી કર છે . આખીને આખી ગાડDને માઈલના માઈલો ુ ર, ઢગલાબંધ
સામાન સાથે, ખ¨ચી જવા સhમ બની ય છે .
પાવર #ટશનના જળાશયમાં1,ુ ં #થીર જણાPુ ં પાણી હાઈ ેશર બોઈલરના ધગધગતા તાપે તપી મોટા
જનરટરને Åુમાવે છે અને આખાય શહરને કાશમાન કર છે ; કારખાનાંઓને ધમધમતા કરD .ુક છે .
વરસાદ વરસતાં જમીનમાં ઉતરું પાણી, ડ ને ડ ઉતરPુ ં ય છે . જમીનની નીચે સંઘરાયેલા જળાશયોમાં
ભેg ું થાય છે . એમાં1 ુ ં થોSુક
ં બvુ ડ ઉતરD ગરમા ગરમ ઝરા Lુપે બહાર આવે છે . આમાંના અ.ુકની તો વરાળ
બની ય છે અને ગીઝરના Lુપમાં ધગધગતી વરાળ બની બહાર આવી, પોતા1ુ ં રૌE #વLુપ દશÏત કર છે .
દરDયાકDનાર પડલી છDપ પર પાણીનાં ટDપાં આરામ ફરમાવી ર£ાં છે . એ ભાYયેજ નજર ચઢ છે .
ટDપાં વરાળ બનીને આભને અડ છે . વાદળમાં સમાઈ ુ ર ુ ર , અતી ુ ર, પવત

ુ ના તાપે એ
ય

ુ ી પહ8ચે છે . વીજળDના કડાકા
ધ

સજÏ મસ મોટા ઝાડને સળગાવી શક છે ; પાણીનો ધોધ બનીને પથરની શીલાને રતીમાં રગદોળD નાંખે છે .
નાનકSુ,ં અસહાય,
ં કરવા અસમથ. પણ તાપે તપાતાં શતીમાન બની ય છે .
અસહાય ÁુE પાણી1ુ ં એક ટDNુ ં - કzુય
...
આપણે સાવ નાનાં, સાવ સામાOય, સાવ તાકાતહDન માણસ. વી¸ની સમ#તીમાં આપHુ ં zુ ં ગુ?ં પણ ..
ધગધગતા ¾ુલા %વી ક..
ધમધમતા હાઈ ેશર બોઈલર %વી ક..
ધરતીના પડળમાં ઉકળતા લાવા %વી ક..
ુ  %વી ..
ખવાતીખવ અHુ બોwબ ખદબદતા હોય તેવા ય
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આગમાં તBત અને પવ બનીએ તો ?
બધી ÁુEતા, બધી ûરતા, બધી ુ ~ટતા, બધી વામનતા, બધી fૃપણતા, બધી નીwનતા, બધી સંfુચીતતા, બધા
Nુવ^હો, બધી અસય આધારDત માOયતાઓ, બધી sધ+§ાઓને ભ#મી¦ુત કરD એક નવી તાકાત, એક નવી
શતા, એક નવી જ દDશામાં યાણ ઉભાં કરDએ તો?
અને એકની તાકાત નહl, એકલ યાણ નહl, એકાકD સંકKપ નહl પણ આપણા %વા કરોડોની એ તBતતા અને
પવતા સાગમટD; એક જ, કKયાણકારD, દDશામાં કાયરત બને તો?

 ૃh અને વેલી,
ી, ભાગ - ૨
ફરD પાછો !ણ મહDના બાદ vુ ં એ જ  ૃhની પાસેથી પસાર થા oં. વસંત ઋPુમાં કાપેલી વેલની યાદ આવી ય
છે . યન કરDને એ જ આ  ૃh છે ક કમ, તે યાદ કરવા કોશીશ કLું oં. પણ યાદ કરવાની જLુર જ નથી. વેલનો
જમીન તરફનો કપાયેલો છે ડો ઉડDને xખે વળગે છે . આ જ એ  ૃh અને આ જ એ કપાયેલી વેલી.
પણ આ zુ?ં વેલ તો સાવ

કુ ાઈ ગઈ છે . સમ ખાવા બરાબર એક પણ પાંદSું નજર ચઢPુ ં નથી. તેના

ુ વાતા પવનમાં ફ×કાઈ અને ખ¨ચાઈ ગયા છે . મા! ુના, . ૃત અ#તીવની ચાડD ખાPુ,ં
પાંદડાં પણ સ
થઈ ગયે ું તે1 ુ ં પાતÕં થડ જ માંડ માંડ ટકD રãું છે . એણે ઝાડના થડમાં ખોસેલાં .ુળ પણ
બની ગયાં છે . ¡યાંથી કાપી હતી, તે જYયાથી ઉપર બે એક Xટ

કુ ાયેલાં

કુ ાઈને ભંઠ

કુ ાઈને થડના રં ગના

ુ ી તો એમાં સડો પણ થઈ ગયો છે ; ણે ક,
ધ

ઉધાઈએ તેને ભરખી ખાધી ન હોય.
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
માનવ સમાજને કોરD ખાતી વીષવેલોને જો .ુળમાંથી કાપી નાંખવામાં આવે તો તેમનો ભાવ ખાળD અને ટાળD
શકાય છે .
અને zુ ં છે આ .ુળ? ાં છે એ? આપણે iયાનથી ચlતન કરDzુ ં તો એ #પ~ટ જણાશે ક માનવવનના,
માનવસમાજના મોટાં ભાગનાં ુ ખો1ુ ં .ુળ માનવ #વભાવ, માનવ મન જ છે ને?
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આથÏક ~ટાચારની જ વાત લો. લાંચ Lુ¸ત, સગાંવાદ, તીવાદ આ બધાંના .ુળમાં આપણી #વાથ ૃી જ છે
ને? આપણે સમાજને, સરકારને, નેતાઓને આ માટ બદનામ કરDએ છDએ. પણ લાંચ લેનાર છે , તેટલી જ
વા#તવીકતા એ છે ક, લાંચ આપનાર પણ છે જ.
ધામÏક hે!ે વતમાન સડાને સૌ વગોવે છે . પણ એને પોષનાર સામાOય માણસ જ છે . પરલોક

ુ ારવાની
ધ

આશા, અને ુ ખોથી .ુતી મેળવવાની આપણી લાલસા આ બધા તકસાુઓને ઉેજન આપતાં બંધ થઈ ય
તો?
.ુળને વેલથી અથવા વેલને .ુળથી કાપીએ તો જ થડના રસકસ ¾ુસાતાં અટક.
આપણી #વાથ ૃીને કોરાણે .ુકDએ તો જ નીતીપરાયણ સમાજ1ુ ં  ૃh મહોર.
હવે રા થયો Pુ ં તો,
તો .ુછોને તાવ Pુ ં દ%
સવારથના મહા આનંદનો,
નો માથે .ુગટ ધર%.
ધર%
--------------------------------આ અવલોકનના .ુળમાં છે - મનમાં આ2ોશ જOમાવતા, ભાઈ +ી. વીણ +ીમાળDના.બે લેખો dુવા રોજગાર - 1 : dુવા રોજગાર - 2
આ લેખોમાંથી તારણ
-જો તમારો આમા હા પાડતો હોયતો, તમે આટું જLુરથી કરો .
(૧
૧)તમારાં
તમારાં બાળકો નાં પાછળનાં ધોરણનાં પડલાં ૂનાં Nુ#તકો
તકો, નોટ bુકો,
ો કંપાસ,
ાસ કલસ, દફતર િવગેર
#ટશનરD દાનમાં આપીને… અથવા આ કામ #ટ,
#ટ સં#થાઓ તથા સેવાભાવી મંડળો અથવા તમારD સોસાયટD ક
ચાલીના dુવાનો ભેગાં મળDને આ કામ કરD શક. કUછમાં “માનવ
માનવ જયોત”
જયોત નામે એક સં#થા જબરજ#ત કામ કર
છે . તેને પોતે આ વાત અમલમાં .ુકD }દધી છે .
(૨
૨)તમારD
તમારD આુબાુ જો આવા બાળકો જોવા મળે તો તમારD બાુની સરકારD #fુલમાં ભરતી કરાવો.
કરાવો તેના
માતા-િપતાને
માતા િપતાને મળDને સમવો ક % ખચ[ થાય તે માટ અમે બેઠા છDએ.
છDએ તેમને મળતાં સરકારD લાભો િવશે
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મા}હતી આપો.
આપો સરકારD #fુલોમાં ાથિમક િશhણ મફત મળે છે . મા! તમાર તમારો }કમતી સમય આ માટ
આપવાનો છે .
(૩
૩)કOયાઓ
કOયાઓ ને સરકારD #fુલોમાં એડિમશન વખતે તેમના નામે બોOડ/િવકાસપ!
બોOડ િવકાસપ! આપવામાં આવે છે . તમાર
મા! આવાં બાળકોનાં માતા-િપતાઓને
માતા િપતાઓને સમવવા નાં છે . xગળD ચl©ાયા1ુ ં Nુ¢ય તમાર લેવા1ુ ં છે .
(૪
૪)િવધા
િવધા દાન %ુ ં કોઈ મહાદાન નથી.
નથી તે નાનાં ¦ુલકાં નાં ચહરામાં તમારા બાળકનો ચહરો િનહાળો.
િનહાળો એકવાર
આ સેવા1ુ ં કાય કરો,
કરો તમાર મં}દર માં રહલાં ભગવાન ને યાં પછD મા¿ુ ં ટકવવાં જવાની જLુર કદાચ નહl પડ!!
અ1ુભવો ક આ કાય કરવાથી તમાર મન અને આમા ને કટલો સંતોષ મળે છે !!
]નોમાં ક બસમાં, જયાં-જયાં માનવ મહરામણ એકઠો થતો હશે યાં-યાં લોકો આ દશની અને સમાજની
ુ ારવા
બvુ 3ચતા થતી હોય તેમ હાલત પર મોટD-મોટD
મોટD મોટD વાતો કરતા રહ છે , પરં P ુ જયાર વાત આ પ}ર#થતીને ધ
માટ
માટ પોતાનાથી અમલ કરD શ|આત કરવાની આવે યાર ભાગે છે …મા! વાતો કર ક ભાષણો થી સમાજ ક દશ
આગળ આવવાનો નથી આપણે જ આુ ં કંઈક કરDને તેમાં ન8ધપા! ફાળો આપવાનો છે ..

 ૃh અને વેલી,
ી, ભાગ - ૩
બે દDવસ રહDને ફરD પાછા એ જ ઝાડ પાસેથી પસાર થવા1ુ ં થdુ.ં મનમાં .ુ#કાન હતી. કવાં Lુપકડાં બે
અવલોકનો આ ઝાડ અને એ ન~ટ થયેલી વેલીએ મને આBયાં હતાં? સમાજને કોરD ખાતી વીષવેલને જડ.ુળથી
ઉખેડD નાંખવા1ુ ં કુ ં ેરણાદાયી દશન આ જYયાએથી મને સાંપડ¼ું હPુ?ં
મન સá હPુ.ં
અને યાં જ એ ઝાડથી અને ર#તાથી થોડ ુ ર, ઝાડDઓમાં બીુ ં 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 બે aચ %ટલા ડા હતા. છે ક ચે

ુ ી એમણે
ધ

કસકસાવીને ઝાડને ફરતો ભરડો લીધો હતો.
અરર! આ અજગર %વા વેલા શી રDતે કાNુ?ં એને કાપવા તો fુહાડD જોઈએ; અને બvુ તાકાત પણ. મારા %વા
નીબળ1ુ ં zુ ં ગુ ં– આને 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 આતંકવાદ, એ હlસા, એ બીભસતા, એ બળDયાના બે ભાગની જમાનાુની
રસમો...એનો sત ાં, ાર અને કોનાથી?

यदा यदा ,ह धमय ?ला"नभव"त मारत
अ@युAथानाय धमय,
य तदाCमानं सज
ृ ा#यहं ।
અરર! કટકટલા અવતારો આવીને ગયા. પણ એમના ગયા પછD? બુ ં હમ1ુ ં હમ. પાછD એ જ વીષવેલો ફાKયા જ
કરવાની- વધાર વીfૃત, વધાર શતીશાળD, વધાર રં ડનારD વીષવેલો.
મનમાં નીવÙદ, નીવÙદ અને નીવÙદ; કાજળઘેરો #મશાન વૈરાYય ઉભરાઈ આયો. આ જ છે વનની નીયતી?
સતત પીસાતા જ રહવા1ુ?ં સતત અસયનો, ુ ²નતાનો, પાપનો જ વીજય? કદD એ ઘડો હwમેશ માટ XટD નહl
જવાનો?
અને નીરાશાના ગતામાં ચાર તરફ નજર ફરવા લાગી
- અસહાય નજર
- નીબળતાથી લથડતી નજર.
વનરાની લીલીછwમ મોહકતા ચોગમ યાપેલી હતી. વીષવેલો ઘણી હતી; પણ એનાથી અનેક ગણો વધાર
વી#P ૃત ફલાવો તોતlગ  ૃhોનો હતો. વન અને ઉપવન તો  ૃhો થકD જ વીલસે છે ને? વેલીઓની વીસાત કટલી?
એમ1ુ ં ગુ ં zુ?ં અને જમીન પર છવાયેલી હરDયાળD? એ ઘાસ તો સમ#ત ાણીજગત1ુ ં પાયા1ુ ં પોષણ નથી
વાLુ?
વીષવેલની તાકાતથી વધાર તાકાત આ  ૃhોની, આ ઘાસની નથી?
ભલે આપણે વીષવેલોને કાપવા સમથ નથી, પણ આપણી સીમીત
રોકD શક છે ?
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sધાLું ભલેને ચોગરદમ યાપે ું રહ. આપHુ ં નાનકSું કોડDdુ ં ગટું રાખવાની મ શ¨ ન માણીએ?

sધકાર
sધાLું હોય તો શી રDતે જોવાય?! શી રDત અવલોકન કરાય?!
પણ sધકારમાં વીચારD તો શકાય ને?
તતનાં sધારાં.
•

સાંજ ઢળD ગયા પછD1ુ ં માંડ ભળાય એટું અજવાÕં.

•

Nુનમની ક અમાસની રાત1ુ ં sધાLું.

•

અમાસની રાતે ઘનઘોર વાદળ ઘેરાયાં હોય યાર1ુ ં કાÕં ડDબાંગ sધાLું.

•

લાંબા બોગદામાં1 ુ ં ક ડD gુફામાં1 ુ ં કzુય
ં ન ભળાય એુ ં sધાLું.

•

અર! કોઈ બારD વીનાના સાવ બંધ ઓરડા1ુ ં sધાLું.

•

મહાસાગરને તળDયે તલાતલ પાતાળ(Abyss) માં સwNુણ પણ ભી1ુ ં sધાLું.

ગમે તે ુ ં sધાLું હોય, એક કોડDdુ ં ક ટોચ ગટ અને કમ સે કમ ચપટDક sધાLું તો ગાયબ થઈ જ ય. અર!
એબીસમાં પણ #વયંકાશીત (ફો#ફોરસOટ) વો પોતા1ુ ં અ#તીવ નીખારતાં આછા કાશે ઝળહળતા હોય છે . (
એમની આëય.Yુ ધ થઈ જવાય તેવી વાત ફરD કો’ક વાર)
પણ ..
sધાLું પોતે કzુ ં 1ુકશાન કરD નથી શકPુ.ં તે કવળ sધકારની મહા ગાઈ સંતોષ માને છે ! sધાLું હોય યાં
કાશ ફલાવી શકાય છે . કદાચ આપણે એમ કહD શકDએ ક, sધાLું છે તો કાશનો મહDમા છે .
પણ વીચાર, વાણી, વીવેક, વીનયનો sધાપો પણ હોય છે . એ ુ ર કરવો બvુ .ુFકલ હોય છે . ઝળહળતા

ુ 
ય

%વા કટકટલા પેગબ
ં રો આયા; વીશી~ઠ યતીઓ અવતરD. પણ એ sધાપો તો એમનો એમ જ. સાવ
અવીચલીત.
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અને આવા sધાપાએ કટકટલી ખાનાખરબી સર છે ? કટકટલી યથાઓને જOમ આBયો છે ? લોહDની નદDઓ
વહવડાવી છે . આગ. ુટં ફાટ, અયાચાર, તાંડવ, વીનાશ, આગ, બળાકાર, દાનવી લોભ, P ૃ~ણા અને #વાથ .. આ
બધાં આવાં sધારાનાં જ ફરજદં છે ને?
કાશની ગેરહાજરD વાળા sધારાંનો ઈલાજ તો મીણબી, કોડDdુ ં ક ટોચ છે .
પણ આ વૈચારDક sધાપાનો ઈલાજ zુ?ં
ઘતાને જગાડD શકાય. પણ % ગવા જ ન માંગતા હોય તેમને કોણ જગાડ? વીચારના sધારામાં બીજો કશો
વીચારય ન આવે - ન કોઈ અવલોકન ....

#વીમીOગ Nુલમાં કાશ
ઘણા વખત પછD #વીમીOગ Nુલમાં અવલોકન #fુd.³ ુ આમ તો ઘણી વખત #વીમીOગ Nુલમાં  oં. પણ એની
એ જ ઘટનાઓ અને એનો એ જ માહોલ ( gુજરાતી શ`દ?) એટલે નવો કોઈ વીચાર ન આવે તે #વાભાવીક છે .
પણ આ% મારા દDકરાની કોલોનીમાં આવેલા #વીમીOગ Nુલમાં અને તે પણ sધાLું થયા બાદ ગયો હતો. Nુલની
sદર બે લાઈટો ચાુ હતી અને આખો Nુલ કાશથી ઝળાંહળાં હતો. લાઈટની પાસે પીળો સફદ પડતો કાશ
અને બી% બધે સરસ મનો આછા વાદળD રં ગનો કાશ - પાણીનાં મોંને કારણે સતત હાલતો રહતો કાશ
– ણે ક, કાશની નદD.
અને કોણ ણે કમ મને âુવીય  ૃ પર શીયાળામાં આકાશમાં દખાતાં અરોરા યાદ આવી ગયાં. એ નજર
નીહાળવાની બvુ તમáા દDલમાં છે . પણ આ% તો મને એ હાજરાહુર #વીમીOગ Nુલમાં દખવા મળD ગયા.
બે જ લાઈટો અને કુ ં ¥દયંગમ EFય મોુદ થઈ ગdુ ં છે ?
અર ! મહાસાગરમાં બvુ ડ, તલાતલ પાતાળમાં ( Abyss ) ક ¡યાં નીસેવેમ sધકાર ચોગરદમ યાપેલો હોય છે
; યાં પણ એવાં વ વસે છે ક, % પોતાના શરDરમાંથી આછો કાશ રલાવે છે .
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અને કાશ1ુ ં ખLું .ુKય તો sધકારમાં જ સમય છે ને? ચાર બાુ કાજળકાળો ઘોર sધકાર યાપેલો હોય યાં
એક નાનકSું કોડDdુ ં કુ ં સોહામHુ ં લાગે છે ? ઘોર sધકારથી ભરલી કવનમાં ( કદાચ આપણા gુજરાતી શ`દો
‘gુફા’ ક ‘ગર’ એને માટ પયાBત નથી.) એક નાનકડD ટોચનો કાશ કટલો બધો જLુરD બની જતો હોય છે ?
અને આપણા sત#તલના તીમીરમાં °ાનનો કાશ પથરાય યાર?
ણકારો એમ કહ છે ક, sતરનાં ડાણમાં પથરાતો ઉસ મા¢યો હોય તે ગાઈ ઉઠ છે ...

sદર તો એુ ં અજવાÕં, અજવાÕં.
ટળવળતી હોય xખ,
xખ %ને જોવાને
એ મlચેલી xખેય ભાÕં.
- માધવ રામા1ુજ
અરર! વડા, Pુ ં કદD બંધ xખના sધાપામાં ઝળહળતો એ કાશ માણવા ટળવÖયો છે ખરો? તને તો આ
Nુલમાં કાશ દખાયો, ક અરોરા જોવા અને માણવા મÖdુ,ં એટલે ભયો ભયો!
ક પછD આ અ°ાનીને મોટD લડ લાઈટોથી દદDBયમાન પથરની .ુતÏ નીહાળવા મળD એટલે સાhાકાર થઈ
ગયો!

અ1ુfુળ ર#તો
શોટ કટ અને

લોOગ કટ બે લેખ ……

બે અ1ુભવ પર આધારDત આ બે લેખ લ¹યા. એક સરસ તીભાવ મÖયો ક,
...... અ1ુfુળ ર#તો લેવો. #થળ, સમય, સંજોગને આધીન - %વી જLુર હોય તેવો ર#તો લેવો.
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એકદમ યવહારDક વાત. સીધા સટ ર#તે ચાલુ.ં લાંબા ર#તે #વૈરવીહાર કરD ઠા.ુકાનો +મ અને સમય ન
બગાડવો. અને શોટ કટ1ુ ં જોખમ પણ ન લે.ુ ં નો રD#ક ફટર!
સમય વતÙ સાવધાન. %વો વટ, તેવો વહવાર. % xગળDએ ઘી નીકળે , તે વાપરવી. આ જ તો વનને સરળ
રDતે વવાની રDત. મiયમ માગ. સફળ થવાની રDત. સામાOય અને સવમાOય ર#તો. કોઈ વીવાદ વીનાની,
ગળે શીરાની %મ ઉતરD ય તેવી વાત.
પણ ...
•

કzુકં નુ ં કરુ ં હોય તો?

•

નવી કડD પાડવી હોય તો?

•

નુ ં સંશોધન કરુ ં હોય તો?

•

ુ ઝની નહર બનાવવી હોય તો?
પનામાની ક એ

•

ચOE અને મંગળ સર કરવા હોય તો?

•

અ¢યા રાહ ચાલી, નવા દશો શોધી કાઢવા હોય તો?

•

વનને સરળ બનાવે તેવા શોટ કટ શોધવા હોય તો?

•

પવતના શીખર પર ચઢુ ં હોય તો?

•

ુની રસમો તોડD, નવી થાઓ #થાપવી હોય તો?

એ તો વીરલા1ુ ં કામ. બહા ુ ર બંકા1ુ ં કામ. પાગલ1ુ,ં નશામાં મ#ત મ#તાના1ુ ં કામ. પથ દશક1ુ ં કામ.
સામાOયતાને વીસારD પાડનાર1ુ ં કામ.
અ1ુfુળતા જ શોધનાર1ુ ં એ કામ નહl. યવહારDક bુiધી ધરાવનાર, ગાડરDયા વાહમાં ચાલનાર, વધાર
પડતા vશ
ુ ં ીયાર જણ1ુ ં એ કામ નહl.

ચા બનાવતાં
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ચા બનાવવાનો સવારનો સમય એ માર માટ સૌથી વુ 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 સમયમાં
મને સૌથી વધાર અવલોકનો #Xયા³ છે .
તે દDવસે ચા બનાવતાં રોજની %મ, પાણીમાં આ ુ છDણીને નાં¹dુ,ં ચાની ચમચીઓ માપ ભરDને નાંખી અને
ગરમ #ટવ પર ચમચા વડ મી+ણને બરાબર હલાdુ.ં અને નજર એ મી+ણ પર કOEીત થઈ. કાળા બખ Eાવણમાં
બધાં કણો ચÐર ચÐર ÅુમરD લઈ ર£ાં હતાં. ધીમે ધીમે તેમનો વેગ ઓછો થયો અને છે વટ Eાવણ સાવ #થીર
થઈ ગdુ.ં બે !ણ વાર હલાdુ ં અને દરક વખતે એ જ 2Dયા – ધીમી અને ધીમી થતી જતી ÅુમરDઓ અને sતે
#થીરતા.
ઉકળવાનો સમય થયો અને આÄુય
ં Eાવણ એક વીBલવમાં પરDવતÏત થઈ ગdુ.ં #ટવ પરથી તૈયાર ચાની
તપેલી બાુએ .ુકD દDધી અને થોડDક વારમાં ઉભરોય શાંત પડD ગયો.
આનાથી ુ ં – જો ગતીમાન ચીજને અટકાવનાર, ઘષણ %ુ ં કોઈ બળ ન હોય; તો તે ચીજ સતત ગતીમાં જ
ર£ા કર. તે કદD #થીર ન થઈ શક. તેની ગતી ધીમી પણ ન પડD શક. %મ ક, બરફ પર #કટDOગ ;

ુ , ચOE,
ય

N ૃ_વી, ^હો, તારાઓ ; અHુના કOEની આુબાુ ઈલે]ોન....
યં!શાÉનો પહલો નીયમ – Odુટનનો નીયમ, જડવનો નીયમ.
....... અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
કોઈ પણ ચીજને ગતીમાન રાખવા માટ ચાલક બળની જLુર પડ છે . એ બળ હાજર હોય યાં

ુ ી જ ગતી ચાુ
ધ

રહ છે . %ુ ં એ ુ ર થdુ ં ક, તરત જ ગતી ધીમી પડD ગઈ. આ જ રDતે ગતીમાં આવેલ ચીજને અટકાવવા પણ
તાકાત જLુરD છે .
કોઈ પરDવતન લાવવા માટ પણ તાકાત જોઈએ છે ; પરD+મ જોઈએ છે .
સતત પરDવતન એ

ૃ~ટDનો અફર નીયમ છે .

પરDવતન વીશે %ટું વીચારDએ ક લખીએ તે ઓoં જ પડ. પણ…..
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દરક નાનામાં ના1ુ ં પરDવતન કોઈક બળ વીના આકાર લઈ શકPુ ં નથી.
થી
એ પણ

ૃ~ટDનો અફર નીયમ છે .

ખાલી વીચારો અને સંકKપ કયાથી પરDવતન શ બનPુ ં નથી. જમાના ુની LુઢDઓ એમની તે PુટD શકતી
નથી – એમને ન~ટ કરવા અથાક યન કરવા પડ છે .
અભીગમ બદલો તો આઝાદ બની શકાય છે , .ુત થઈ શકાય છે . પણ એ માટ સતત યનશીલ રહુ ં પડ છે ;
સતત તપëયા કરતા રહુ ં પડ છે .
મનોની^હ કરો તો, #થીત° બની શકાય છે .
પણ મનને વશ કરુ ં ક નીવÏકાર કરુ ં કટું કઠણ છે ; તે સૌ ણે છે .

ઘા
vુ ં ઉતાવળમાં oં. મને ગમતી ધારાવાહDક સીરDયલ ‘ આજકD sતરા’ થોડDક મીનીટો બાદ આવવાની છે .
આવતીકાલે gુLુવાર છે – કચરો લઈ જનારા ખટારાને આવવાનો દDવસ. vુ ં ઉતાવળમાં, bુટ ક ચંપલ પહયા
વીના, અમદાવાદD હોલbુટમાં(!) કચરાની બેગ અને રDસાયકલ કરવાની નકામી સામ^ીના બે ડ`બા ઘરની
આગળ .ુકDને પાછો આુ ં oં. મકાનના દરવા આગળ કોO2Dટ1ુ,ં માંડ અડધો aચ ચાઈ1ુ ં એક #ટપ છે .
અને ધડાક દઈને મારા ડાબા પગનો sgુઠો એ #ટપ સાથે અથડાય છે . vુ ં વેદનામાં કણસી ઉુ ં oં. sgુઠો
લોહDુહાણ થઈ ય છે . ઘરમાં આવી, ઘા સાફ કરD, તરત ઘા પર બેOડ-એઈડ લગાવી દ oં. બી દDવસે
વેદના તો ઓછD થાઈ ય છે , પણ ઘા હ Lુઝાયો નથી. પણ ફરD પાછD, ઘરમાં જ એ ઘવાયેલા sgુઠા 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 ં oં, અને વાગેલા ઘા પર ઠોકર ન વાગે તેની
ુ ી ુ ¹યા કર છે .
સાવધાની રાÄું oં. પણ એ ઘા ઘણા દDવસ ધ
...
ઉપરોત ઘટનાને દસેક દDવસ વીતી ય છે . ઘા હવે Lુઝાઈ ગયો છે , vુ ં નીયમીત બેOડ-એઈડ બદલતો રvુ ં oં.
નવી ચામડD ધીર ધીર આવતી ય છે .
બી દસ દDવસ વીતી ગયા છે . ઘા હવે બરાબર Lુઝાઈ ગયો છે . પણ વારં વાર વાગેલી ઠોકરના કારણે, sgુઠા
પર કાયમી ચી sકDત થઈ ગdુ ં છે .
--તતના ઘા.
કોઈક તો સાવ નાના ઉઝરડા જ. એની ઉપર તો તરત Lુઝ આવી ય. લોહD ગંઠાઈ ય, તેની પોપડD વળે ,
બે!ણ દDવસમાં ઘટના ¦ુલાઈ ય અને એ1ુ ં નામોનીશાન ચામડD ઉપર બાકD ન રહ.
ઉપર જણાયા %વા, કોઈક તીä ઘા નાનકSું ચી .ુકતા ય અને કાળ2મે એ પણ ન~ટ થઈ ય.
કોઈક સ²રD કરાવી હોય; લાંબો ચીરો કરવો પડÒો હોય; ડોકટર ટાંકા લીધા હોય અને નીયમીત jસlગ કdુ³ હોય એ ઘા પણ Lુઝાઈ તો ય; પણ એની યાદગીરD કાયમ રહD ય.
તતના ઘા - થાય યાર.....
•

વેદના થાય

•

લોહD વહ

•

સણકા માર

•

રાતે ઘ આવે તે માટ ઘની ગોળD લેવી પડ

•

નીશાની રહD ય

•

ક કાળ2મે એ વીદાય લે અને વીસરાઈ પણ ય.
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પણ કોઈક ઘા તો કદD ન Lુઝાય. એ તો ુ ઝતા જ રહ. કોઈ કાપો ન પડÒો હોય; ટDNુય
ં લોહD વãું ન હોય. પણ
એમાં કોઈ પાટા પlડD કારગત ન નીવડ. કzુકં બને અને તે ઘાની યાદ પાછD આવી ય. દDલ ડંખવા માંડ.
સારD ઘટનાઓ કરતાં એની ુ ખદ યાદ ચીરં વ રહ.
એમાંથી એક જ oટકારો .. ચીર વીદાય...ક બી જOમમાં નવા વને એ ઘા સં#કાર Lુપે, વેર વાળવા, જOમત
ભેટમાં મળD ય?

 ૃh અને વેલી,
ી, ભાગ - ૫
ફરD પાછો પાક માં. એના એ પાક માં નીત નવા ર#તા થોડા જ મળે ? એના એ જ ુના ર#તેથી ચાલતો, એ જ  ૃh
પાસેથી પસાર થયો. આગળ જઈને એક બાંકડા પર ¸ાસ ખાવા બેઠો. પણ એકની એક વાત નુ ં zુ ં અવલોકન
આપે? મા! એટલો સંતોષ હતો ક, એ  ૃh અને એ વેલીનો મારD ઉપર અ1ુ^હ ક, મને !ણ !ણ અવલોકનો
લખવાની ેરણા આપી.
યાં એક ગોરા  ૃiધ આવીને મારD બાુમાં બેઠા. એ પણ મારD %મ ચાલીને થાકલા હતા અને પોરો ખાવા વેઠા
હતા. #વાભાવીક રDતે આટલા નક અને નવરાુપ ડોસલા હોવાના નાતે અમે વાતે વળYયા. મારા મનમાં તો
એ  ૃh અને વેલી તરોતા છવાયેલાં જ હતાં; એટલે અકકર ચÐરમાંથી મારD વાતમાં એ આવી ગયાં.
મ¨ મારાં અવલોકનોની વાત કરD. એમને તો એ વાતમાં બvુ રસ પડÒો, વીષવેલની મારD ઉપમા તો એમને બvુ જ
ગમી ગઈ.
તેઓ બોKયા,” ચાલ, મને એ  ૃh બતાવ.”
બાંકડાથી ઘણી નક એ ઝાડ હPુ.ં મ¨ તેમને એ બતાdુ,ં એ ખડખડાટ હસી પડÒા, અને બોKયા,
” તારD કKપના બvુ જોરદાર છે ; પણ આ વેલ પરોપવી વેલ નથી. એણે તો મા! ઉપર ચઢવા આ ઝાડ પર
આધાર લીધો છે . જો એનાં પાંદડાં લીલાં કચ છે . એ પોતા1ુ ં લોરોફDલ પોતે જ બનાવે છે . જો વેલ પરોપવી
હોય; તો તેની ડાળD અને પાંદડાં સાવ પીળાં હોય, એને બધો રસ કસ ઝાડમાંથી જ મળD રહ.”
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અને એમણે તો આ બાબત1ુ ં એમ1ુ ં વન#પતીશાÉ1ુ ં °ાન મને પીરસવા માંડ¼ુ.ં
એ °ાન આમસાત કરવા %ટલી મારD hમતા ક  ૃી નથી. પણ મારા અ°ાન1ુ ં મને ઠDક ઠDક ભાન થઈ ગdુ.ં
અને નવા વીચારો ...
કોઈ પણ ઘટના બને એને આપણે આપણી રDતે જ .ુલવવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. આપણી મનો#થીતી %
માણે હોય, તે માણે જ આપણે વીચારતા હોઈએ છDએ. એને અતી2મીને સય zુ ં છે , તે ણુ ં હોય તો પહલાં
તો અભણ થુ ં પડ! બધા વીચારવાdુઓને વીસારD દવા પડ. અને પછD કોઈ તવ° ક સંદભ^થ
ં નો આશરો લઈ
ક gુગલ મહારાજને સહાર જઈ; નીરપેh અOવેષણ કરુ ં પડ.
પણ આપણે તો?
•

તરત આપણા સીમીત °ાનના આધાર Oયાયાધીશ બની જવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ.

•

આપણે % માનીએ તે જ સા¾ુ.ં

•

બીુ ંબુ ં અસય – નરદમ ુઠાHુ.ં

આ જ તો આપણા હોવાપણાની બાંધેલી, ન બદલાઈ શક તેવી, પ_થરની દDવાલ પર કોતરલી રDત છે . ( Fixed
way of being)
હવે વેલીને કવળ વીષવેલ તરDક જોવાની મારD ૃ ~ટD બદલાઈ. %ને વીકાસ માટ આધારની જLુર છે , તેવા
સમાજના નબળા વગ[ના તીક તરDક પણ આપણે તેને નીહાળD શકDએ. .
અરર મનવા!  ૃh અને વેલી – પરોપવી, #વા+યી ક આધારને માટ વલખાં મારPુ ં કોઈ વન.
એમ1ુ ં વન એ સૌ એમની રDતે યે રાખે છે . સમાજમાં સત, અસત; સબળ, નીબળ તવો પરાNુવથી પેદા
થતા જ રહ છે ; પોતા1ુ ં વનકાય પોતાની રDતે Nુણ કર છે અને ¦ુતકાળમાં વીલીન થઈ ય છે . અને સંસાર તો
આગળ વધતો જ રહ છે .
ગતી, અધોગતી, નવ સ²ન, વીનાશ, ઉ2ાOતી ... આ બધાં રોલર કો#ટરની %મ ઉપર તળે થયાં જ કર છે . કોઈ
ુ ારક, ફDક ફુ , રાજકતા ક સેનાપતી આ 2મને આ.ુલ રDતે ઉથાપી શો નથી.
પેગબ
ં ર, વીચારક, સમાજ ધ
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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, અથહDન લાપ નથી વાLુ?
અને તરત અવળચંSુ મન બબડD ઉઠ¼ું , “ તો આપણે zુ ં હાથ જોડDને બેસી રહુ?ં #લમ ડોગને #લમમાં જ
સબડવા દવા? આપHુ ં સમાજ તરફ કોઈ ઉરદાયીવ જ નહl? “
લો યાર ... મારા મનની આ યથા અને ¤ીધા1ુ ં zુ ં સમાધાન? તમે કહશો?

રDવરવોક અને બંધ બારD
ઓ#ટDનના સરસ મના રDવરવોકના લોખંડના એક બાંકડા ઉપર vુ ં બેઠો o; અને મારD સામેની બધી ચહલ
પહલ નીહાળD ર£ો oં.
સામે, નદDની પેલે પાર ડાઉન ટાઉનની ગગન¾ુબ
ં ી ઈમારતો ખડD છે - કોઈક વીસ માળની, તો કો’ક ચાળDસ
માળની, તો કો’ક પચાસ માળની. સૌથી ચી ઈમારત પર #વાભાવીક રDતે બધાંની નજર પડ; તેમ મારD નજર
પણ ખ¨ચાય છે . એની આડD અને ઉભી, બધી બારDઓ બંધ છે - સાવ ની~2Dય અને કોઈ ચેતન વીનાની. vુ ં એ
બારDઓની પેલે પાર zુ ં ચાલી રãું છે ; તે જોઈ શકતો નથી. કદાચ યાં કોઈ આતરરા~]Dય કwપનીનો કરોડો
ડોલરનો કારોબાર ચાલી ર£ો હશે. કો’ક માંધાતાની fુશાંદ ચેwબરમાં તે અતી વૈભવશાળD Äુરશીમાં બેસી wહાલી
ર£ો હશે ; અને તેની ઘણે નીચે આવેલા પરDસરમાં સળવળતાં માનવ જPુ
ં ઓ જોઈ .ુછમાં મલકD ર£ો હશે.
....
એની આગળ નદD વહD રહD છે . એનાં પાણી હરો વષ[થી આમ જ સતત વહતાં ર£ાં છે . એમાં ત તની
અને ભાત ભાતની હોડDઓ આવન વન કરD રહD છે .
નદDની મારD તરફ રDવરવોક છે . એની ઉપર તતનાં અને ભાતભાતનાં લોકો - NુLુષો, Éીઓ, બાળકો ચાલી, દોડD ર£ાં છે . કોઈક ધસમસતા સાઈકલ ચલાવીને જઈ ર£ા છે . કોઈકની સાથે તતના અને
ભાતભાતના fુતરા પણ છે .
...
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લોખંડનો એ બાકડો સાવ નીજÏવ છે . એમાં કોઈ જ ચહલપહલ નથી. એ તો એમનો એમ જ, સાવ જડ અવ#થામાં
પડલો રહવાનો છે . એમાં કોઈ પરDવતનને અવકાશ નથી. હા! vુ ં મારD કKપના અને વી°ાનના થોડાક
°ાનને સહાર, એના અHુ અને પરમાHુમા સતત ચાલી રહલી ગતી વીશે વીચારD શfું oં. પણ બાંકડો એ ણે છે
ખરો?
...
મારD નજર હવે એ બાંકડાની બાુએ આવેલ ઝાડ પર પડ છે . એની ડાળDઓ મને શીતળ છાયા આપી રહD છે .
ુ નો વન રસ સતત
એનાં પાદડા પવનમાં ફરફરD ર£ાં છે . એના લીલાં પાન તડકામા તપતાં ¸સી ર£ાં છે ; h
બનાવી ર£ાં છે .

કુ D ભંઠ લાગતી એની ડાળDમાં ાંક નવાંfુર Xું Xું કરD ર£ો છે , થોડાક દDવસોમા એમાંથી

fુંપળ Xટશે અને નવી ડાળDનો ક કદાચ એક Xલની કળDનો નવો નÐોર જOમ થશે.
પણ એ ઝાડ જોઈ શકPુ ં નથી, સાંભળD શકPુ ં નથી, #પશÏ શકPુ ં નથી. એને કોઈ વીચાર પણ નથી આવતા. એ
કશેય એક ત ુ પણ ખસી શકPુ ં નથી. એની ચેતના બાકડાના લોખંડની ચેતનાથી થોડક આગળ આવીને અટકD
ગયેલી છે .
...
યાં ગળે માલીકના પટાથી બંધાયેલો એક fુતરો દોડતો દોડતો અને મ8માંથી ભ બહાર લબડાવતો આવી
પહ8ચે છે . #વભાવવશ, કશીક મનગમતી ચીજને

ું
ઘતો,

ું
ઘતો
અને આમતેમ આથડતો, તે મારા પગને પણ

ુ ં લે છે . પણ માલીકના ઈશારાથી મને અવગણીને વીદાય લે છે .
ઘી
fુતરાની ચેતના ઝાડની ચેતના કરતાં ઘણી જટDલ છે . તે જોઈ શક છે ; સાંભળD શક છે ;

ુ ં શક છે ; ચાખી શક છે .
ઘી

કરડD અને ભસી શક છે . તે ચાલી, દોડD, fુદD પણ શક છે .
પણ તેની વીચાર શતી સીમીત છે .
..
આ બુ ં નીહાળતો vુ ં fુતરા કરતાં ઘHુ ં વધાર કરD શfું તેમ oં. મારD પાસે માણસને મળે લી મહાન દોલત –
માનવ મન છે .

118
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
vુ ં ધાLું તો એ બાંકડાને તોડD ફોડD, ગરમ કરD તેના Nુઓના અવનવા ઘાટ ઘડD શfું oં; તેને ભøીમાં ઓગાળD,
ુ ં .ુતÏ બનાવી શfું oં.
તેના રસને બીબામાં ઢાળD દર
vુ ં એ ઝાડને fુહાડD વડ કાપી, તેના લાકડામાંથી આગ પેદા કરD શfું oં. અથવા એના બીજ બી% વાવી, એવાં
અનેક ઝાડ ઘણે ુ ર, નવા જ કોઈ બગીચામાં ઉગાડD શfું oં.
vુ ં તે fુતરાને અથવા એના %વા બી અનેક fુતરા ક બી ાણીઓને પાળD, મારો માલીકD ભાવ સંતોષી શfું oં.
મારD ચેતના fુતરાની ચેતના કરતાં અનેક ગણી ચઢDયાતી છે ; તેવો ગવ મારા મનમાં આકાર લેવા માંડ છે .
...
પણ ..
એમ ન હોય ક, મારાથી અનેક ગHુ ં ચઢDયાPુ ં કોઈક હોવાપHુ ં એવી અતીમ ચેતના ધરાવPુ ં હોય; %ના થકD
એને કોઈ દખીતા રં ગ, Lુપ, આકાર ક હોવાપણાંની જLુર જ ન હોય? %ને માનવ મનની ક અ#તીવ અથવા
અન#તીવની મયાદાઓ નડતી ન હોય? % આ બધાંયની wહાંયલી પા અHુએ અHુમાં યાપીને રહું હોય? % આ
બધાંયને હાલતાં, ચાલતાં, ¸સતાં; કારણસર ક વીના કારણ, ધસમસતાં અને ગટ અ#તીવ વાળાં કરD દPુ ં
હોય?
- પચાસ માળ ચે આવેલી બંધ બારDની પેલે પાર બેઠલા, પણ મારD xખે ન દખાતા માંધાતાની %મ?

લuમણરખા
પહરવાનાં કપડાં વેચતા, એક Lુઆબદાર #ટોરના વેશ¤ારને અડDને .ુકલા બાંકડા પર vુ ં બેઠો oં. મારાથી સહજ
ુ ર ર#તો છે ; અને તેની સામેની બાુ પાકïગ લોટ છે . #ટોરને તોતlગ કદના બે વેશ¤ાર છે .
એ બેની વUચે ર#તા પર સફદ રં ગના, !ાંસા પાટા ચીતરલા છે . એની ઉપર પગપાળા ચાલનાર જણ બીન
રોકટોક, બીOધા#ત ચાલી શક છે . ર#તાની બáે બાુની પાળDઓ (કબ) લાલ રં ગથી રં ગાયેલી છે . યાં કોઈને
પાકïગ કરવાની oટ નથી. યાં મા! સામાક
પોલીસકાર ક એw`dુલOસ વાન.
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પાકæOગ લોટમાં થોડા થોડા sતર સફદ રં ગના પાટા ચીતરલા છે . વાહનો

ુ ઠDત રDતે પાક કરવામાં આવે તે
ગ

માટ1ુ ં એમાં આયોજન છે . કોઈક આવા #લોટ પર હOડDકપ માટ1ુ ં ચી આલેખે ું છે . એ જYયા થોડDક પહોળD છે અપંગ વાહનચાલકોની સવલત માટ. એમને ગાડD પાક કરD, બહાર નીકળતાં

ુ ીધા રહ, તેવા zુભ હPુથી એ
વ

નીમાયેલા છે .
બહાર ુ ર .ુÄય
્ ર#તા પર તતના સફદ ક પીળા; આખી, Pુટક, ક બેવડD લીટDઓવાળા પાટાઓ ચીતરલા
જોવા મળે છે . ર#તા પરનો ]ાફDક શી#તબiધ રDતે દોડતો રહ; એ માટ એ પાટાઓ માટનાં નીયમો નÐD કરલા છે .
બધી લuમણરખાઓ..
તતની અને ભાતભાતની, આુનીક લuમણરખાઓ. દરક માટના નીયમો અલગ અલગ. પણ એ રાખવા
પાછળ સંરhણની, શી#તની, fુશળ સંચાલનની ભાવના સામાOય.
એમની મયાદા ળવવી પડ. એ1ુ ં ઉKલંઘન થાય તો ભયજનક પરD#થીતી ઉભી થઈ શક. નહાની થઈ શક.
માલ મીKકતને 1ુકશાન થઈ શક.
અ.ુક લuમણરખાઓ ભૌતીક રDતે દોરલી નથી હોતી. એમને માટની સભાનતા વૈચારDક રDતે કળવવી પડ છે .
તે વધાર Nુ¹ત, માનસીક શી#ત માંગી લેતી હોય છે .
જમાનાુની લuમણ રખાઓ. રામચOEના જમાનાથી ચાલી આવતી રુ hા માટની ણાલીકાઓ.
લuમણરખાનો અનાદર, ઉKલંઘન ... અને ઝÕwબી રહલા ભયને !ાટકવા માટ આમં!ણ.
------------એ તો સા¾ુ ં પણ..
% સાહસીક છે , સાગરખેSુ છે , ુ ગમ દશોનો વાસી છે ; % વૈ°ાનીક, સંશોધક ક સયશોધક છે ; % નવી કડD
પાડનાર છે ; % dુગપરDવતક 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 .

બvL
ુ ુ પી Fયામસાદ

Fયામસાદનો રં ગ વૈભવ
vુ ં વન#પતીશાÉી નથી. તે વી°ાન1ુ ં મને કzુય
ં °ાન નથી.
પણ નવેwબરની આ 19 તારDખે, ¡યાર ઠંડDમાં થરથરતા મોટાં ભાગનાં  ૃhો અને છોડ પાંદડાં વીખેરD દ છે યાર;
ુ રથી કાળાશ પડતો દખાતો, એક છોડ મારD નજર ચડÒો.
એ1ુ ં નામ મ¨ આBdુ ં બvL
Fયામ સાદ'
સાદ
ુ ુ પી 'Fયામ
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કારણક, ુ રથી કાળા જણાતા એ છોડના પાંદડાંનો રં ગ વૈભવ .ુYધ કરD દ તેવો લાYયો. ઉપર દખાય છે ; તેવાં
તતના રં ગોમાં એણે પોતાનાં પાંદડાં સવેલાં હતાં. અને નાનાં અમથાં, gુલાબી રં ગના Xલ પણ.
કમ કવો લાYયો - બvL
ુ ુ પી Fયામસાદનો રં ગ વૈભવ?
-----------------------------------------આ અવલોકનનો સાર વાચક પર છોSું oં !!

પાનખર – 3
અમે અરકનસાસના જગલોની
ં
વUચેથી પસાર થઈ ર£ા છDએ. નેચર #ટટ તરDક ઓળખાતા આ રા¡યની
પવતાળ ¦ુમી1ુ ં સ દય ઉડDને xખે વળગે તે ુ ં છે . પણ અમે તો ખાસ અહlનો ફોલ માણવા આયા છDએ. ફોલ
એટલે ધોધ નહl; પણ પાનખર માટનો અમેરDકન શ`દ.
વધી રહલી ઠંડDની સાથે, ખરતાં પહલાં પાંદડાં એમનો રં ગ બદલી ર£ાં છે . આછો, મiયમ ક ઘેરો પીળો; એમજ
કસરD, લાલ અને કDરમ. અને હ રં ગ ન બદલાયા, ક ન બદલાવાના હોય તેવા પાંદડાઓના લીલા રં ગો પણ
ખરા જ. fૃતીએ ઠરDને ઠlકLું થઈ જતાં પહલાં રં ગબેરંગી વાઘા સ¡યા છે . આ રં ગવૈભવ માણવા, ુ ર ુ ર
દhીણના રા¡યોમાંથી અમારા %વા વાસીઓ ઉમટD પડ છે .
અમે થોડાક મોડા જLુર છDએ. ઓટોબરમાં આયા હોત તો Nુરો Kહાવો માણી શા હોત. અથવા વધાર ઉરમાં
ગયા હોત તો પાનખરનો Nુરો સાજ સવેલો નીહાળવા મÖયો હોત. પણ અહl1ુ ં ચી! પણ અમને મં!.ુYધ કરD
નાંખે તે ુ ં આકષક છે . Xલgુલાબી, Äુશ1ુમા ઠંડD આ રં ગવૈભવને વધાર આહલાદક બનાવે છે .
ં
ં નહl પણ શોક1ુ ં ગીત ગાય છે . એ મરણના વૈભવને, . ૃdુની ગરDમાને ઉગર કર
પણ રં ગીન પાંદડાં ુગાર1ુ
છે .
અને અવલોકન ેમી મન વીચાર ચઢD ય છે 122
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બધાં મરણ આટલાં ઉKલાસેરક હોય તો?
હમણાં જ એક સંબધ
ં ીના દાદાના અવસાનના સમાચાર ણવા મÖયા. 87 વષની ઉwમર, બનાવટD નહl પણ
fુદરતી દાંતથી જwયા બાદ, સવાર ઉપર ઉપરથી વાચેલા છાપાં1 ુ ં વીગતે અiયયન કરDને વામfુhી માટ

ુ ા
ત

હતા; તે ઉઠÒા જ નહl. મોટા વાસે ઉપડD ગયા. વારસોને કોઈ ધામÏક વીધી નહl કરવાની અને મરણ બાદ,
ુ ના તો ારનીય આપી રાખેલી હતી.
દહદાન કરવાની ચ
ગરDમા સભર વીદાય.
પાનખરનો રં ગવૈભવ ...
મરણનો ઉસ ...

પાંની ચાલ
પાંની ચાલ અને ' ગ© રુ ' ઉપર? મારD ક તમારD ¦ુલ?
ના. ઈમેલ ¤ારા એક સદશો મÖયો. આëયથી ચ8કD જઈએ તેવો.

એક પ ંુ ધારો

આ છ પામાંથી એક પ ું ધારો .
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ધારD લીુ ં ?
લો એને gુમ કરD દ oં. .

લો ! તમાLું પ ંુ તો ગdું ને?

છે ને મહાન? ગમે તેટલી વાર અને ગમે તે પPુ ં અને કોઈ પણ યતી ન હોય; પ ું gુમ કરD જ દ.vડ
ુ Dની
પાસેથી ગયા જOમમાં શી¹યો હતો! અને ક.લાલ. મારા લાસ ભરતા હતા !
ડlગ માLું oં ને? હા! ડlગ જ માLું oં.
કારણક, આમાં કોઈ  ુ છે જ નહl. નકરD બનાવટ છે - ચાલાક છે તરપlડD.
વાત ણે એમ છે ક, iયાનથી જોશો તો, પહલી જોડમાંના છ માંથી એક પણ પ ું નીચેની જોડમાં હાજર નથી. એ
પાંચેય પાં ુદાં છે ! પણ એ એવી ચાલાકDથી વીણી વીણીને અહl .ુા છે ક, તમને અíલ ઓKયા છ %વાં જ
લાગે !
કમ બરાબર બનાવી દDધા ને?
--------------
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તમે કહશો ક, શીષકમાં અવલોકન ઉમેd³ ુ છે ; એ1ુ ં zુ ં કારણ?
તો એ સમ લો ક, મોટ ભાગે આપણે આપણી પોતાની રDતે જ, એકપhી રDતે વીચારવા જ ટવાયેલા
છDએ.આપણે મા! આપHુ ં પ ું જ જોઈએ છDએ! સમ^તયા અવલોકન કરવા આપણે ટવાયેલા નથી.

2Dયા – તી2Dયા
!ણ દDવસથી વરસાદ ‘અઠ
અઠ દવારકા’
દવારકા કરDને બરાબર મી પડÒો છે . જવા1ુ ં નામ જ નથી લેતો. સામાOય રDતે vુ ં
આવા દDવસોમાં ઘરની બહાર નીકળતો નથી. પણ તે દDવસે મારા દDકરાના ઘેર ખાસ અગયના કામે જુ ં પડ¼ુ;ં
અને તે પણ – વરસતા વરસાદમાં. આમ તો અમેરDકાના ર#તાઓની #ટોમ વોટર jનેજ સી#ટમ ઘણી સારD હોય
છે . વરસાદ બંધ થાય એની દસેક મીનીટમાં ાંય પાણી ભરાયાં ન હોય. પણ .ુશળધાર વરસતા વરસાદમાં
ાંક 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 સાવચેતી માટ vુ ં થોડો ધીમો હતો. કાર એક લાય ઓવર
પાસેથી પસાર થઈ. સાLું એુ ં પાણી ભરાયે ું હPુ.ં આખી લેન પર !ણ ચાર aચ પાણી હPુ.ં પાણીનો મોટો શાવર
લાય ઓવરના કોલમ પર અને આુબાુ ફ×કાયો: ણે ક, મોટો પwપ ચલાયો ન હોય? બારDઓ બંધ હોવા
છતાં સારો એવો છ`બાક અવાજ પણ સંભળાયો.
પણ સાથે સાથે કારને પણ જબરદ#ત થડાકો લાYયો. કાર થોડDક ચી અને વાંકD ¾ુકD થઈ ગઈ. મહાયને,
#ટDયરlગ1ુ ં નીયમન કરDને કારને લેનની બહાર જતાં રોકD.
...
અમે કરમ રમી ર£ા છDએ. મારD બે fુંકરDઓ મારD લાઈનની sદર છે . પણ vુ ં નીયમ માણે તેમને સીધી કાઢD
શકતો નથી. સામેની દDવાલ પર #]ાઈકર અફળાવી, તેની વળતી ગતીમાં જ એ fુંકરD પર નીશાન અજમાવી
શકાય છે . #]ાઈકર % દDશામાંથી દDવાલ સાથે અફળાયો હોય, તેની વીLુiધ દDશામાં 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£ો oં. બોલ અફળાઈને પાછો
આવે છે . જો સીધો નાં¹યો હોય તો, મારા હાથમાં જ આવીને ઉભો રહ છે . પણ સહજ !ાંસો હોય તો વીLુiધ દDશામાં
ગતી કરD, મારાથી ુ ર જતો રહ છે , એને પકડવા માર ખસુ ં પડ છે . દDવાલ સાથે અથડાય યાર, ધ`બ %વો
અવાજ પણ થાય છે .
2Dયા અને તી2Dયા – Odુટનનો !ીજો નીયમ.
નીયમ
અને મન વીચાર કરવા લાગે છે ..
માનવ મન પણ સતત તી2Dયા કરવા ટવાયે ું છે . કાંઈક બને ક તરત જ તે વીચારવા લાગે છે ; .ુKયાંકન કર
છે ; અને તેને આ1ુષગ
ં ીક નીણયો લે છે . કદDક એ નીણયો અમલમાં પણ .ુક છે . સામેની યતી ક સ.ુહ પણ
એમજ કરવા ટવાયેલાં છે . અને આમ સામસામે 2Dયા- તી2Dયાની વણઝાર ચાુ થઈ ય છે . અને દરક વખતે
ં
( chain reaction) પણ જOમ ધારણ કર છે .
ઘ8ઘાટ તો ખરો જ! કદDક આ 2Dયાની ુખલા
.... અને વાત1ુ ં વતેસર
•

અપરDવતનશીલ Nુવ^હો, ગેરસમુતીઓ, વીવાદ અને વીસંવાદ

•

આયખા ભરના સંબધ
ં ોમાં તીરાડ: અબોલા અને વીUછે દ

•

dુiધ, સંઘષ, વીનાશ, તબાહD

•

અનાથો, x ,ુ લોહDની નદDઓ.

માનવ સંબધ
ં ોમાં Odુટનના !ી નીયમને ખોટો ઠરાવે તેવો કોઈ આઈન#ટાઈન WાOડ

ુ ારક ગટ તો કુ ં ?
ધ

નહl વાLુ?
એમ ન બને ક, આપણા મયાદDત hે!માં આપણે જ આપણા આઈન#ટાઈન બની શકDએ? તી2Dયા
કરવામાંથી આપણા મનને રોકDએ? કોઈ Nુવ^હો, પાયાવીહDન માOયતાઓ ઉભા થવા ન દઈએ?

માળો – !ણ #નેપશોટ
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સમીર સોળ વરસનો તરવરતો dુવાન છે . મી!ો સાથે તે નદDકDનારાના  ૃhોથી ભરNુર, ^ાwય વી#તારની
.ુલાકાતે નીકÖયો છે . બધા1ુ ં iયાન એક ઠકાણે બે !ણ ઝાડ પર ચાલી રહલી ચહલ પહલ પર ય છે .

ુ રD1ુ ં
ગ

એક ìંડ સતત  ૃીમાં ય#ત છે . એમાંના નાનકડાં નર પંખીઓ ાંય ાંયથી એમની ટ¾ુકડD ચાંચમાં
તણખલાં પકડDને, ઉડતાં ઉડતાં આવે છે ; અડધા બનેલા, લટકતા, ઘાટDલા માળામાં પરોવે છે ; બરાબર gુથ
ં ે છે
અને પાછાં ઉડD ય છે . દરક

ુ રDનો એક અલાયદો માળો છે . એને બરાબર ખબર છે ક, પોતા1ુ ં સ²ન કdુ ં છે !
ગ

એને +ે~ઠ બનાવવાની એને સતત ચlતા છે . એનો માળો પસંદ કરD, કોઈ ઘરવાળD એમાં વસવા તૈયાર થાય –
બસ એ જ એક લuય છે . વસાહતના નીમાણનો આ મહાન ો%ટ ચાલી ર£ો છે . ખાવાની એમને પડD જ ન હોય
તેમ જણાય છે . કદાચ બટfુંક ચણી લેતાં હશે. પણ માળો Nુરો કરવાની બધાંને ઉતાવળ છે .
માદા

ુ રDઓ મ#તીથી, કzુ ં કયા વીના એક માળા પરથી બી માળા પર મહાલે છે – શોપlગની પસંદગીનો
ગ

ુ ી, નવત aડાઓને
Kહાવો માણે છે ! પસંદગી માણે એ તૈયાર થશે પછD, એ1ુ ં કામ શLુ થશે - સંવનન,  ત
સેવવા1ુ ં અને સેવાયા પછD જOમેલાં બUચાંનો ઉછે ર.
dુવાનીના બરા પર પગ માંડD રહલો સમીર મનમાં સપનાં સેવે છે . એક દD’ એ પણ એનો માળો બનાવશે. એની
ુ રDના સંસારની %મ એની વાડD પણ લીલી થશે.
માzુકા એમાં રહવા આવશે અને ગ
.....
ભણીગણીને સમીર પરદશ પહ8ચી ગયો છે . કમાતો, ધમાતો થયો છે . ભૈરવી નામની એની મનમાની માzુકા
એની વનસાથી બની છે . પણ બáે હુ પોતાનો માળો બનાવી શક તેટલાં સ. ૃiધ નથી.

ુ રDની %મ એકલો
ગ

નર જ માળો બનાવવાની મહનત કર; એ એમના વનમાં શ નથી. સમીર અને ભૈરવીએ એક લેટ ભાડ
રા¹યો છે . એમાં બે જ જણનો એમનો નાનકડો સંસાર કDKલોલ કરD ર£ો છે .

ુ રDની %મ તરત !ીુ ં હાલસોdુ ં
ગ

બU¾ુ ં ઉમેરાય એમ બáેને બvુ ઓરતા છે . પણ ધીરજ ધયા વીના કોઈ આરો નથી. સખત પરD+મ અને સંઘષ
ુ ેલાં છે .
વUચે એમનાં ાણથી પણ Bયારાં, મયારાં બે સપનાં નlદરની ચાદર ઓઢDને ત
....
સાત વરસની તપ#યા બાદ સમીર અને ભૈરવી1ુ ં એ સપના1ુ ં ઘર સાકાર બOdુ ં છે . ભલે એ નુ ં નÐોર નથી. પણ
એમનો પોતાનો માળો હવે હાથ લાYયો છે . !ીુ ં મહમાન તો !ણ વરસથી આગમન કરD ¾ુî ુ ં છે . અનેરDને તો
માળો ભાડાનો હોય ક પોતાનો, માની હાલસોયી ગોદ બvુ વહાલી છે . બાપના ખભા પર ચઢD કDલકારDઓ
કરવાનો આનંદ અનેરો છે .
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અને સમીર હવે નવી યથાઓમાં સલવાણો છે . એક નવો ો%ટ હાથમાં લેવો જ પડ તેમ છે . દDવાલનો રં ગ
બરાબર નથી. રસોડામાં કાશ અNુરતો છે . બેક યાડ ના પેટDયોની છત કાળD ભંઠ છે . એને રં ગવાની છે . ઈલે]Dક
#ટવ ના ચાલે; ગેસનો લાવવો છે . કાપÙટ ુની અને ગંદD છે . એ કાઢD નાંખી, લેમીનેટ લોરથી ઘર ચમકાવુ ં છે .
ઘરમાં વોશર અને jાયર છે જ નહl. બહાર લોOjDમાં કપડાં ધોવા જુ ં પડ છે . નવાં વોશર અને jાયર વસાવવાનાં
છે . રહવાની અને નોકરDની સાથે આ બધાં કામ ફાજલ સમયમાં ચાલી ર£ાં છે . અને ભૈરવી પણ ઓલી મહારાણી
માદા

ુ રDની %મ ( અને મારD %મ ! ) અવલોકન કરDને, બની રહલા માળાની ઉપર wહાલતી નથી. વન
ગ

સાથીની સાથે ખભે ખભો મીલાવી, તે બી મોરચાઓ પર ય#ત છે .
સતત કામ, કામ ને કામ. સતત સંઘષ. સતત તાણ. પણ માળો સવવાનો ઉમંગ છે – પોતાનો આગવો માળો.
સપનાં1 ુ ં ઘર સાકાર થઈ રãું છે . એનો ઉસાહ અને હષ વનને ભdુ³ ભાદdુ³ બનાવી ર£ાં છે .
--હળવે હળવે શીત લહરમાં ìમી રહD છે ડાળો,
ડાળો
ુ શોધીએ,
સંગાથે ખ
શોધીએ રચીએ એક vફ
માળો
ુ ં ાળો માળો.
- +ી.
+ી Pુષાર zુકલ
ુ રD હો ક, સમીર/ ભૈરવી
ગ
•

આ જ વન1ુ ં છલકPુ ં ઝરHુ ં છે .

•

આ જ બáેની નીયતી છે .

•

એમાં જ વનનો આનંદ છે .

•

બáેને આનો કોઈ થાક નથી.
નથી

બા#કટબોલ
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બા#કટબોલની રમત.
નીચેથી સાવ ÄુKલી બા#કટ. સાવ સાદD ળD. આ બા#કટમાં કzુ ં જ સંઘરD ન શકાય. સાવ કામ વગરની બા#કટ!
બોલ એમાં પડÒો નથી, ક નીચે પડD નથી ગયો.
બી બા#કટો તો કવી તતની અને ભાતભાતની હોય છે ? નાની અથવા મોટD; પહોળD અથવા સાંકડD,
ળDવાળD અથવા સાવ છDE વીનાની દDવાલવાળD, રં ગવાળD ક વગરની, ડDઝાઈન વાળD ક વગરની – અનેક
તની બા#કટો. એમાં કટકટલી ચીજ સંઘરD શકDએ?
પણ.. આમાં તો?
બ`બે ટDમના બધા મળDને ચોવીસ ખેલાડDઓ બા#કટના ઉપરના ભાગમાં બોલને પહ8ચાડવા માટ મરણીયો જગ
ં
ખેલ.ે એમાં બોલ નંખાઈ ય તો જગ અને જગ
ં યા. પણ બોલ એમાં એક ઘડD પણ ન રહ.
-------------------વનમાં આપણે કટકટલી રમતો, વલેણ dુiધો ખેલતા હોઈએ છDએ? - - આપણી બા#કટમાં બુ ં આવી ય
તે માટ. પણ ખરખર આપણી બા#કટમાં કોઈ મતા ટકD રહ છે ખરD?
અથવા %વી મતા આવી ગઈ ક, બા#કટ ભરાયાનો આનંદ સમાBત. પછD નવી કોઈ બા#કટની શોધ; અને એને
માટ વલેણ જગ
ં ફરD પાછો શLુ!
એક ૃ ~ટDથી જોઈએ તો સાવ નીરથક  ૃતી.
પણ બી નજર?
રમવાનો આનંદ.
વવાનો આનંદ.
મડદાં બા#કટબોલ નથી રમી શકતાં!
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ડુ ોfુ, ભાગ - ૫

.ુળ કોયડો
*

*

*

ક

ખ

ગ

ડુ ોfુની રમત.
.ુળ કોયડામાં fુલ 81 ખાનાંઓમાંથી મા! 28 ખાનાં જ તમને આપેલાં છે . બાકDના 53 ખાનાં સાવ ખાલી છે .
તમાર તે ગોતી કાઢવાના છે .
અયંત મથામણ અને દાવપેચ બાદ તમે રમતના sતીમ ચરણમાં પહ8ચી ગયા છો. હવે મા! !ણ જ ખાનાં ભરD
દવાના બાકD છે .
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એમાં
'ક
ક'ની
ની %મ 1,2 ક 3 બાકD હોય ...
અથવા
'ખ
ખ'ની
ની %મ 4,5, ક 6 બાકD હોય
અથવા
'ગ
ગ'ની
ની %મ 7,8 ક 9 બાકD હોય.
કશો ફરક પડતો નથી. હવે રમત સાવ સરળ બની ગઈ છે . તમે રમત તી જવાની લગોલગ છો.
કાશ ... વનના sતીમ ચરણમાં પણ આમ જ કશો બોજો ન હોય તો ?

ખાલી પગ
ઘણા વખત પછD, ફરD અવલોકનના ચાળે ! આ કોઈના નાૂક અને ઘાટDલા પગ1ુ ં વણન નથી!
તરવા ગયો હતો યાં બાુમાં ચાલવાના કોરDડોરમાં, બેસવાના એક બાંકડાને અઢલીને બે પગ ઊભા હતા. ખાલી
પગ જ, ઊપર1ુ ં શરDર નહl. એના નીચલા ભાગે બે b ૂટ પણ પહરાયા હતા. આમ તો એને પગ ન કહવાય. એ
લાંબા b ૂટ જ હતા. તરત ¹યાલ આવી ગયો ક, આ કોઈ હOડDકપ માણસને પહરવાના b ૂટ હતા. #વીમlગ Nુલમાં
નજર નાંખી તો, પચાસેક વરસની ઉwમરનો, એક ભરાવદાર NુLુષ તરD ર£ો હતો. એના બáે પગ Åુટં ણ 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, બે ઘડD
આરામ લેવો પડ છે . પણ એ માણસને તો થાક %ુ ં નામ જ ન હPુ.ં મારા િનય2મ માણે બે લેપ અને અડધા
Nુલ %ટલી લંબાઈમાં પાણીની નીચે SુબકD મારDને, vુ ં તો ગરમ પાણીના %fુઝીમાં શેકાવા પડÒો. પણ નજર તો
ઓKયાની ઊપર જ.
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માLું %fુઝી પણ પતી ગdુ.ં પણ તે મહાશય તો સતત તયા જ કરતા હતા. પચાસેક N ૂરા લેપ (આવતા જતા
થઈને ) તે તય[ હશે.
અપંગની િતભા.
િતભા
ભલે પગ કપાયા; પણ હાથ તો છે ને? સાસમા, હàા કàા ુવાનને શરમાવે તેવો એનો ુ#સો અને તાકાત હતાં.
આપણે આપણી નાની નાની યથાઓને પહાડ %વી બનાવવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. સહજ તકલીફ ઊભી થાય
અને આપHુ ં 3ચ ખોટકાઈ ય. એવે સમે આવા જણને 3ચમાં યાદ રાખીએ તો?
એક િવચાર તરત મનમાં ઝબકD ગયો

“મારD
મારD પાસે સારા b ૂટ ન હતા;
હતા
તે ુ ખ ઓગળD ગdુ:ં
¡યાર મારD નજર
મારા પાડોશી પર પડD;
પડD
%ને પગ જ ન હતા.“
હતા

હDટર પર પથરા
અમારા ®જમમાં jાય સોના છે ; તેમાં એક ઈલે]ક હDટર રાખે ું છે . એની ઉપર પથરા . ૂકલા છે . રોજ મારD નજર
એના ઉપર અ¾ ૂક પડ. આવા સરસ સાધન ઉપર આવા કદ|પા પથરા શીદ . ૂા હશે?
િવચારતાં એમ લાYdુ ં ક, પથરા ગરમી ભેગી કરD રાખે, એ માટ એમને યાં રા¹યા હશે. એમાં સં3ચત ગરમીને
કારણે |મ1ુ ં તાપમાન ળવી રાખનાર થમ[#ટટ ઓછD વાર ઓન/ ઓફ થPુ ં હશે.
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આપણા ૂના }રવાજ માણે ઘરમાં અનાજની કોઠDઓ ક પીપ રાખવામાં આવતાં હતાં. અáનો સંચય કરવા
માટ. આÄું વરસ એ અનાજ ચાલે.
ઓKયા પથરા યાં કદ|પા લાગતા હતા. આપણી સં3ચત લuમી આપણને કમ વહાલી લાગે છે ?
ભિવ~યનો ¹યાલ રાખી, ઘણી બધી મતા ભેગી કરવાનો . ૂળ¦ ૂત માનવ #વભાવ!

%fુઝીમાં વાહ
અમારા ®જમમાં લંબચોરસ આકાર1ુ ં %fુઝી (#પા) છે ; તેમાં એક બાુએ ઉતરવા માટ પગથીયાં છે . બાકDની !ણ
બાુએ બેસવાના ઓટલા છે . ઓટલાની સહજ ઉપર દબાણવાળD હવા Àંકતાં અને નીચેની બાુએ ગરમ પાણી
sદર લાવતાં કાણાં છે . પગથીયાં બાુએ કોઈ કાણાં નથી.
સપાટD પર ફDણ પેદા કરવા સાbુ %ુ ં થોSુક
ં વાહD રડવામાં આવે છે . ઓટલા પર બેસી, આ ફDણ પર નજર
કરDએ તો; બધા ખળભળાટ વUચેય ફDણ ધીમા પણ #પ~ટ વેગે પગથીયાં તરફ ગિત કરPુ ં જણાય છે . જો
પગથીયાં બાુએથી પણ હવા અને પાણી sદર આવતાં હોત, તો કદાચ સામસામાં બળોના }હસાબે કોઈ #પ~ટ
}દશામાં વાહ વહતો ન હોત. મા! ખળભળાટ જ હોત.
હવા ફ×કવાની િસ#ટમમાં ટાઈમર વાળD એક #વચ આપેલી છે . અડધા કલાક પછD, હવા ફ×કાતી બંધ થઈ ય છે ;
અને તરત સપાટD #થર બની ય છે . સપાટD પર કોઈ વાહ હવે રહતો નથી.
આ વાહની ગિત અને }દશા #પાની સંરચનાને આભારD છે . એમાં થોડોક ફરક કરDએ; એક બાુના એકાદ પાઈપ
પર દાટો લગાવી દઈએ; તો વાહમાં ફરક થઈ ય. એક આખી બાુથી આવPુ ં પાણી ક હવા બંધ થઈ ય તો
વાહ સામેની બાુથી તે બાુએ વહવા લાગે.
વન અને સમાજમાં અનેક પ}રબળોને કારણે, તતના વાહો, |}ઢઓ, }રવાજો, માOયતાઓ, િવ¸ાસો,
N ૂવ^હો જOમ લેતાં હોય છે . આપણને એ #થાયી થઈ ગયેલાં લાગતાં હોય છે . પણ સમયના વહણ સાથે તે અ¾ ૂક
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બદલાતાં હોય છે . આપણે એમને સાwત કહDએ છDએ. પણ એ સંધાંય પ}રવતનશીલ હોય છે . એ %fુઝીના
વાહની %મ જડ નથી હોતાં.
આપણા પોતાના વનમાં વાહના કટકટલા બદલાવ આપણે જોયાં હોય છે ? આપણે બાળક ક dુવાન હતાં તેવાં
હવે નથી ર£ાં. આપણા િવચાર, વાણી, વતન, ચાલ બુ ં બદલાPુ ં રહ છે .
અર આ છે Kલા ચાર વરસમાં જ vુ ં વાચક, કિવતા ટાઈપ કરDને ક કોપી/ પે#ટ કરDને પો#ટ બનાવતો `લોગર,
ગાંડાં ઘેલાં કિવતડાં બનાવતો નવો}દત કિવ, ઊટપટાંગ ગ©, વાતા ક લાંબી લચક નવલકથા લખતો નવો
િનશાળDયો, જોકર, «ઝા ચારક, હોબી ેમી નાદાન bુòો બાળક રહD ¾ ૂો oં. s^ે લખાણ પર પણ હાથ
અજમાવી જોયો છે . હવે કોઈક બી જ વાહમાં ખ¨ચાઈ ર£ો oં. કાલે વળD બીુ ંકzુકં ૂ ુ ં જ હશે!
અને એટલે જ તો માનવવન િવિવધતા વાÕં બને છે ને? %fુઝીના ઓKયા વાહની %મ એકધાLું નહl?

કાઉOટર
અમારD પાસે એક િમકિનકલ કાઉOટર છે . આમ તો બાળકોને રમત રમાડવા માટ એ વપરાય છે . એક #વચ
દબાવીએ; એટલે એક xકડો વધે. એકમાંથી બે, !ણ, ચાર પાંચ, છ ... એમ.
નવમી વાર #વચ દબાય એટલે ફરD z ૂOય આવી ય; અને દસકામાં z ૂOયના #થાને એક. આવા દસક દસક,
દસકાનો xક વધતો ય. પછD શતકનો અને પછD હરનો. 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
પહલાં એ ટકટકDયાની ટક ટક તો ખરD જ !
લે કર વાત. એ તો એમ જ હોય ને? એમાં શી નવી વાત કરD?
મારાં અવલોકનોથી માહર વાચક આગળના પેરા નહl વાંચે, તો ચાલશે!
પણ ......
આ અવળચંડા અવલોકનકારની xખ આગળ, આખાયે આયખા1ુ ં અવલોકન ઊ¦ુ ં થઈ ગdુ.ં
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( જોઈ Kયો આ 'અ
અ' ની ુગલબંધી ! )
વનનો વાહ રાબેતા . ૂજબ એક એક પગિથયે, એધારD રતારથી આગળ વધતો રહ. એક અવ#થા બદલાય
અને બી નવી શ| થાય. બાળમં}દરનો પહલો }દવસ અને રડવા1ુ.ં ાથિમક શાળાનો પહલો }દવસ અને નવા
¦ુલકાંઓ તરફ fુP ૂહલભરD નજર. માiયિમક શાળામાં ડગું ભdુ³ અને ૂનાં િમ!ો છોડD, નવી િમ!તાઓ
બાંધવાની.
મુરજનીની રા!ે કદD ન અ1ુભવેલી, ®જદગીભર ટકનારD

ું
વાળD
સા£બી અને ગરમા ગરમ ¸ાસનો

ઉ~માસભર સાથ. તો પહલા નવાગંPકુ ની સાથે જ }કલકારDઓ અને રોકકળનો કલશોર અને ભીનાં પોતીયાં અને
પા પા પગલી કરાવવાની જળોજથા. એમને ભણાવવાના અને ગણાવવાના અને પરણાવવાના અને છે વટ એ
}દલના ુકડાથી ટા પડવા1ુ.ં
Äુરશી પર ચઢવા1ુ ં અને ઊતરવા1ુ ં અને Äુરશી બદલવાની, તાળDઓના ગડગડાટથી હરખાવા1ુ ં અને
પ_થરોના મારથી ભાગવા1ુ.ં
અને આમને આમ આ માણસ ગલઢોય થઈ ગયો. પાંચ દાંત પડD ગયેલો, લથડલ ચાલ વાળો, બાંકડ બેસી
ગોઠડD કરતો, કરચલીઓથી ભરN ૂર ચામડDવાળો, ચકચકાટ તાલવાળો, પણ }દલનો }દલદાર, નવો ડોસો િમ!!
ટક...ટક...ટક... ટક... કાOટરનો ટકટકારો સતત સાંભÖયા જ કરવાનો. દસકા ઊમેરાતા ય અને નવા
કરણમાં નવેસરથી એકડો Åટં ૂ વાનો.
અને કાલે ડાÅુઓની કાંધે, નનામી પરય પોઢD zુ ં
કાઉOટરની લીલા સમાBત.
કોઈ રDસેટ કરD આપે તો.. xકડા બધા z ૂOય કરD આપે તો .... આખો ખેલ નવેસરથી!
અને 3 #તી ક .ુસલમાન હો તો? કયામતના ક ¾ુકાદાના }દન ( Day of Judgement)
ખોટકાયે ું પડD રહ.
ુ ી?
પણ એ કાઉOટર હાથમાં હોય યાં ધ
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ટક...ટક
ટક ટક...ટક
ટક ટક...
ટક ટક...
ટક
ક
લબ..
લબ ડબ..લબ
ડબ લબ..
લબ ડબ..લબ
ડબ લબ..
લબ ડબ..લબ
ડબ લબ..
લબ ડબ..
ડબ
ચાુ જ ચાુ.

ટબલ લેwપ
અમારા }દવાનખંડમાં બે ટબલ લેwપ છે . એક Ä ૂણામાં છે ; અને બીજો એક }દવાલની નક પણ ઓરડાની
મiયમાં છે . આ વાત બી ટબલ લેwપની છે .
આ ફોટો ુઓ. ટબલ લેwપ કવો ઝળહળD ર£ો છે ?

ટબલ લેwપ - નકથી

136
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
અને આ ફોટો ુઓ. મા! ચાર, પાંચ 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 #વયં કાિશત નથી? એની sદરનો લેwપ સાવ sધારો છે ?
હા! એમ જ છે . સવારના સાત વાગે બáે ફોટા ઝડપેલા છે . બારDમાંથી આવતા

ૂયકાશથી લેwપની શેડ ઝળહળD

ઊઠD છે .
આને આપણે ૃ ~ટમ તરDક . ૂલવી શકDએ. અથવા એક અવલોકન ...
આપણે આપણી તને બvુ મહાન માનતા હોઈએ છDએ. આખી ુ િનયાના કOEમાં આપણે જ હોઈએ એમ આપણે
વન વીએ છDએ.

હર hણે નીત નવા EFય સર% hીતીજ,
hીતીજ
હર કદમ અવનવા Lુપ ધરતી જમીન
137
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
રં ગ બદલે પળે પળ આ ¾ુ ં ગગન
#થાન બદલે ઘડD,
ઘડD હર ઘડD સવ ચર
કlP ુ આ સવની વUચે અવીચળ oં vુ.ં
પણ એ બુ ં તો બહારથી આવે ું છે . આપHુ ં આગુ ં કzુ ં જ નહl. બુ ં માબાપે, સમા%, શાળા અને કોલે% આપે,ું
બહારનાં સંવેદનોથી થતા અ1ુભવોથી મળે .ું બધો બહારD
તો એ બહારD

ૂય કાશ. sદર તો સાવ sધાLું. અર! મોટ ભાગે

ૂયકાશથી પણ આપણે આપણી તને વં3ચત રાખતાં હોઈએ છDએ. સાવ sધારમાં અડવડDયાં

ખાતાં - }દશાિવહDન, iયેય િવહDન, તલાતલ પાતાળમાં સબડતા ÁુE જPુ
ં ની %મ.
અને આપણે ઝળહળતા હોવાના gુમાનમાં 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 –

ૂય ન હોય, સવ! sધાLું હોય તો પણ. પોતે જ નહl ; બીને પણ અજવાÕં આપે.

“ sતર મમ િવકિસત કરો,
કરો sતરતમ હ! “
“ ેમળ ¡યોિત તારો દાખવી,
દાખવી .ુજ વનપંથ ઉળ."
ઉળ

nDસેલ
આ 'બાય
બાય વન , ગેટ વન'
વન %વા સેલની વાત નથી ! nDસેલની રમતની વાત છે ! કોwBdુટરથી માહર હોય તે ુ ં કો’ક
જ જણ હશે; % nDસેલની રમતથી માહર ન હોય. અને કદાચ ન હોય તો કોકની પાસેથી એની મા}હતી મેળવી લે.
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 દરgુજર કર.
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હવે ણે, વાત એમ છે ક, vુ ં દરરોજ nDસેલની રમત રમવાનો બંધાણી oં. પાંચ સાત વખત આ રમત ન ર.ુ ં તો
મને ચેન ન પડ. ગઈકાલે એક રમત રમતાં એવી પ}ર#થીિત ઊભી થઈ ક, મા! 10 પાં જ એમના આખરD
. ૂકામે પહ8Uયા. પણ બાકDનાં બધાં યવ#થત કતારમાં પહ8ચવા તૈયાર થઈ ગયાં મા! એક પાં િસવાયકાળDનો ચોÐો. લો જોઈ લો, આમ...

nDસેલ - છે Kલી ચાલની પહલાં

અને એ પ ું ચલાdુ ં અને ઈડરDયો ગઢ તી ગયો. રમતના સ²ક અ3ભનંદન પણ આપી દDધાં. આમ ..

nDસેલની રમત - છે Kલી ચાલ પછD

એક જ પતાની ચાલ અને ગંપાનો મહલ મારD તરફણમાં કડડ¦ ૂસ થઈને P ૂટD પડÒો. આખરD sમ,
sમ, ગમતીલો sમ........ મળD ગયો.
#વીચ ઓન થઈ ગઈ.
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િવજળDના આ માણસને #વીચની ઉપમા જ જડ ને?
એક #વીચ દબાવીએ અને પાવર હાઉસના બોઇલરમાં કોલસાનો એકાદ ુકડો વધાર હોમાઈ ય. ચપટDક
વધાર #ટDમ ટબાઇનમાં વેશે. ઈલે]ક જનરટર1ુ ં રોટર એક સેકOડના લાખમા ભાગ %ટું પાoં પડ.
જનરટરના વાઇOડગમાં ચપટDક વાહ વધાર વહવા માંડ. એ વધેલો વાહ #ટપ અપ ]ાOસફોમર, ]ાOસિમશન
લાઈન, પાવર

]ાOસફોમર, હાઈ ટOશન }ડ#ટ`dુશન લાઈન, }ડ#ટbુશન ]ાOસફોમર, લો વોKટજ

}ડ#ટ`dુશન મેઇન, અને ફDડર કબલ મારફત આપણા ઘરના ઓટલે દાખલ થાય. ઘરના વાય}રગમાંથી પસાર
થઇ, #વચના એક છે ડથી બી છે ડ fૂદD, દDવાના વાયર થકD દDવાના ટOY#ટનના પાતળા વાયરને ગરમ Kહાય
%વો કરD નાંખે – ૂ ધથીય વધાર સફદ – ઊ~ણાિતઊ~ણ. અને કાશનો એક ધોધ આખા ઓરડાના Ä ૂણે Ä ૂણાને
êવ3લત કરD નાંખે.
વાતમાં બvુ મ8યણ નાંખી દDુ ં એમ લાગે છે ને? લો એમાં શી મોટD વાત કરD? આ તો રોજ આમ જ થાય ને?
#વચ દબાવીએ અને લાઈટ થાય.
િવજળDથી સહજ જ ણકાર , એક સામાOય વાયરમેનને N ૂછD જો જો. આ વાતમાં સહજ પણ અિતશયોત લાગે
તો પૈસા પાછા! અર! ¦ ૂKયો . 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. તતની #વચો અને લાંબી ચેઇન રDએશન.
કોઈક #વચ તો એટલી ભયંકર ક, dુગપ}રવતન લાવી દ. એક જ તાતા તીર %ુ ં યંગ વેણ અને બે સાôા¡યો
વUચે dુ§ છે ડાઇ ય. એક આખે આખી નો િવiવંસ થઈ ય. ઇિતહાસની ઘણી ઘટનાઓ આની સાhી છે જ.
અમાર ચોથા ધોરણમાં એક પાઠ આવતો હતો. એક ના3ચજ કાંસકDના કારણે વKલભીNુર1ુ ં સાôા¡ય તહસનહસ
થઇ ગdુ.ં
આઇO#ટાઈનના મગજમાં એક #વચ ઝબકારો કરD દ, અને સાપેhતાના િસ§ાંતની જગતને ણ થાય. આવી
ઘણી બધી #વચો ટપોટપ ઓન થવા માંડ ; અને }હરોશીમા સળગીને પાધર બની ય.
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આÄુય
ં ે આયÄું બંધ રહલી #વચ આપણા માનસપટમાં ઓન થઇ ય અને sતરની વાણી g ૃત થઇ ય.
આખાયે વન1ુ ં રહ#ય અલીબાબાબા ખનાની આડ રહલા દરવાની %મ ' Ä ૂલ  િસમ િસમ ' Ä ૂલી ય.
nDસેલના પતાંના મહલની %મ આખરD . ૂકામ હાથવગો.

નવી પેઢD – મારD કથા
લÅુકથા અ3ભયાન
. ૂળ આરં ભ

“ચં
ચંપકલાલ મારફિતયા”
મારફિતયા ધીરધાર પેઢDના મા3લક ચંપકલાલ dુવાન વયે . ૃdુ પાwયા અને તેમની પાછળ
પની ચંપાબેન અને બે વષના સયેOEને એકલા . ૂકતા ગયા.
ગયા ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહ; એમ ગણીને
.ુનીમ

ૂયસાદને ધંધો ચાુ રાખવા િવનંતી કરD.
કરD

ઓoં ભણેલા પણ ગણેલા .ુનીમએ તેમની કKપનાશીલતાથી ધંધાને િવકસાયો.
િવકસાયો ુદા ુદા ધંધામાં
વૈિવiયકરણ કરDને “ચં
ચંપકલાલ મારફિતયા”ના
મારફિતયા ના નામ ને શહરમાં એક «ચા .ુકામ ઉપર પહ8ચાડD દDુ.ં
બરાબર !ેવીસ વષ પછD સયેOE MBA( FINANCE) કરDને પેઢDમાં પગ . ૂો.
ૂો બધા ચોપડા અને ધંધાની
રDતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફસલા ઉપર આયો.
આયો
----------------------------------

વાચકોને વાતા આગળ ધપાવવા આમં!ણ આBdુ ં હP.ુ ં

તેર તેર શ sતો વાંUયા!

હવે વાંચો છે વટનો sત!
સયેOE િવચારતો બેઠો હતો; યાં જ એના |મ1ુ ં બારHુ ં Ä ૂKdુ.ં .ુિનમ ચાર gુડં ાઓ સાથે દાખલ થયા અને
લાકડDઓ મારD મારDને સયેOEને અવલ મં®જલ પહ8ચાડD દDધો. આ આઘાત ન ®જરવી શકાતાં ચંપાબેને
આપઘાત કય[. .ુિનમને પોતા1ુ ં સાôા¡ય િવ#તારવા હવે àો દોર મળD ગયો.
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...
સયેOE પેઢDનો વ}હવટ હ#તગત કય[. એની બાહોશી જોઈ

ૂયસાદ રાહતનો દમ ખ¨Uયો અને હર¤ાર જઈ

આમાના કKયાણ માટ ભજન, iયાન %વી  ૃિઓમાં સમય ગાળવા માંડÒો.
--હુ બી બે ચાર શ sતો મનમાં આકાર લઈ ર£ા છે !
પણ આ કથા કોઈ ૂદા જ રાહ પર મારા મનમાં ફંટાઈ રહD છે .
આ આમં!ણને વધાર હરાત અને ચારથી વધાર લોકો
સહારો લઈ, લાખો લોકો

ુ ી પહ8ચાડD શકાdુ ં હોત. દ િનકોના માiયમનો
ધ

ુ ી પહ8ચાડD શકાdુ ં હોત. s^ે, }હOદD, મરાઠD , તામીલ., #પેનીશ ... ભાષીઓ
ધ

ુ ી
ધ

આ ઈજન િવ#તરD શîુ ં હોત.
તતના લોકોની ભાતભાતની િવચારસરણીને

àો દોર આપી શકાયો હોત. અને એક જ . ૂળના, એક જ

આરં ભવાળા વાતાવાહને સાવ િવ3ભá }દશાઓમાં વાળD શકાયો હોત.
અ1ુભવી િનરDhકો પાસે આ હંધીય કથાઓ1ુ ં િવવેચન કરાવી શકાdુ ં હોત. કાબેલ િનણાયકો પાસે એ સૌ1ુ ં
. ૂKયાંકન કરાવી ઈનામો આપી શકાયાં હોત.
પણ .. એમ નથી કરુ ં – નથી કdુ³ !
હવે તો આખાયે યોગ પર રુ શ ની WાOડ ‘અવલોકન’ કરવાનો વખત આવી N ૂYયો છે !
................
વનની બધીયે વાતાઓ1ુ ં . ૂળ એક જ. +ી. }દનેશ વકDલ %વા કો’ક સ²કને એક દD’ }દય ક ુ ~ટ િવચાર
આયો અને સ²નની }2યા શ| થઈ ગઈ. એની ચરમસીમાએ માનવવ સયો અને લો! બધીયે ઘડભાંગ
શ|. એક જ સંગ અને અનેક sત. અનેક િવચાર ધારાઓ, અનેક સં#કાર. અનેક ભાષાઓ, ધમ[, }રવાજો, રસમો,
ૂ .
રDતભાતો. અનેક . ૂKયાંકનો. °ાન અને િવ°ાન. dુ§ અને િવનાશ. િવજય અને હાર. િવકાસ અને આગેfચ
સં#fૃિતઓનો ા ુ ભાવ, ઉથાન અને પતન. અનેક
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ુ ારકો, િવચારકો, પેગબ
ધ
ં રો, રાઓ, સôાટો, સેનાપિતઓ

૨૦૦ અવલોકનો
આયા અને ગયા. નકશાઓ બદલાતા ર£ા. વાતાવરણ અને પયાવરણ પલટાતાં ગયાં. અનેક |પે નવી નવી
વાતાઓ આકાર લેતી ગઈ. વનની જટDલતા વધતાં માનવવનના #ફ}ટકમાં અનેક પાસાં ઊમેરાતાં ગયાં.
આ જ તો છે . માનવ મનના મેઘધ1ુ~યના રં ગો. અર! એ સાત રં ગો તો zુ?ં પેઈOટ શોપની કલર પેલેટના હરો
રં ગોને પણ રજકણ સમાન બનાવી દ; તેવાં આ અફલાP ૂન માનવ મનના રં ગો છે . એની કથા હરો મહાભારતને
પણ પાછા પાડD દ તેવી મહાકાય છે .
ધOય છે +ી. }દનેશ વકDલને – ¦ ૂKયો એ અ¢યા અણદDઠ સ²કને – %ણે આ gુLુકથાના નાયક %વા માનવ
જPુ
ં 1 ુ ં સ²ન કdુ.³ કદાચ એ પણ પ#તાતો હશે.
જો ક, આપણા }દનેશ ભાઈ તો આ યોગથી બvુ Äુશ છે , એવો ઈમેલ સંદશ મÖયો છે !!

કલેOડર
રોજ સવાર vુ ં એને ખોું oં; અને અદરથી બે ગોળD કાઢDને ગળD  oં!
કમ નવાઈ લાગીને? હા! એમજ છે . અહl એને આમ તો િપલબોસ કહ છે .

િપલબોસ
ુ ીના સાત ખાનાં – રોજ લેવાની ગોળDઓ એમા . ૂકD દઈએ, એટલે ગોળD લીધી તેનો
રિવવારથી શિનવાર ધ
}હસાબ સચવાઈ રહ. આથી એને vુ કલેOડર કvુ ં oં. પહલાં આમાં બvુ ગોટાળો થઈ જતો હતો. લોહDના
દબાણને મયાદામાં રાખવા લેવાની ગોળD લીધી ક નહl; તે ઘણીવાર ¦ ૂલાઈ જPુ ં હPુ.ં હવે આ કલેOડર
આવવાથી રાહત થઈ ગઈ છે .
ત

તના

કલેOડર –}દવાલ

પર

રાખવા1ુ ં મ}હનાવાર

કલેOડર. રોજની

તારDખ

ફાડવા1ુ ં ડàા

કલેOડર. આખા વષના બધા મ}હના બતાવPુ ં વાિષક કલેOડર. સૌથી સરસ તો કોwBdુટર1ુ ં કલેOડર. એમાં
આજની તારDખ તારવેલી ૂદD દખાઈ આવે. જોડ પાછD |પાળD ઘ}ડયાળ તો ખરD જ!
143
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો

કોwBdુટર1ુ ં કલેOડર
કલેOડરનોતાપ.
વીતતા }દવસોની, મ}હનાનોની, વષ[ની ગણતરD હાથવગી કરD દ. રોજનો }હસાબ. ¦ ૂત અને ભિવ~યનો
3ચતાર.
રો3બOસન ûઝો યાદઆવી ગયો. એ 3બચારો, વખાનો માય[ અ¢યા ટાNુ પર એકલો આવી પડÒો અને
પહલા ક બી }દવસે તેને વીતતા }દવસોનો }હસાબ રાખવા1ુ ં
પોતા1ુ ં આગુ ં કલેOડર બનાવી દDુ.ં સાત કાપે

ૂઝ¼ુ.ં ઝાડ પરચBપાથી કાપા પાડD, તેણે

મોટો કાપો એટલે રિવવાર ૂદો તરD આવે. મ}હનો N ૂરો

થાય એટલે વળD વધાર લાબો કાપો. આમ એ %ટલા વષ એ ટાNુ પર ર£ો; તેની તારDખ, મ}હનાની બધી
િવગત તેણે સાચવી રાખી.
અમે}રકા આયો હતો; યાર બાદ પહલી વાર દશમા પાછો ગયો હતો યારની યાદ તા થઈ ગઈ. ૂની
ડાયરDઓ કબાટમાં સાચવીને રાખી હતી. નકામી વ#Pુઓ કાઢD નાંખવા1ુ ં અ3ભયાન હાથ ધdુ હPુ.ં તેના
sતગત, આ ડાયરDઓ ફ×કD દવા િવચાર હતો. એક વષની એક ડાયરD. ઘણી બધી ભેગી કરલી હતી. પાનાં
ફરવતાં િવતેલા ¦ ૂતકાળમાં સરD ગયો.
નાની નાની ઘટનાઓ. ઘણી બધી 3બનજ|રD બાબતો.
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પણ અ. ૂકતો યાદગાર ઘટનાઓની તવા}રખ નજર સમh ખડD કરD દDધી. વાસો, . ૂલાકાતો, કરલાં, નહl
કરલાં, કરવાનાં કામોની િવગતો. યથાઓ, સંઘષ[, 3ચતાઓ, dુ§ો, આશાઓ, ઉKલાસો, િવજયો,
ા±Bતઓ, ઉપલ±`ધઓ, નવા પ}રચયો, P ૂટલા સંબધ
ં ો. િવતેલા આયખાનો }દવસવાર 3ચતાર.
કલાક, બેકલાક િવતી ગયા. હવે આ બુ યથ લાગPુ ં હPુ.ં એ હવે #Pુત ન હPુ.ં બધી ડાયરDઓ પનીની
તાકDદ યાદ કરD ફગાવી દDધી. પ#તી ભેગી કરD દDધી.
મનમા Pુ. ૂલ dુiધ ગી ઊઠ¼ુ.ં વનની ઘટનાઓ ¡યાર ઘટતી હતી; યાર કટલો બધો મનનો કબજો
લઈ લેતી હતી? સમ^ 3ચને ખળભળાવી દવાની એમનામાં gુ
ં ઈશ હતી. હવે તે બધીયે વહD ગયેલા
પવનની કની અEFય થઈ ગઈ હતી. ડાયરD એની યાદ તા કરાવી ગઈ.
ુ થઈ ગયો oં. નવી
અને એ ડાયરDઓ હવે ન~ટ થઈ ગઈ છે . બધો ¦ ૂતકાળ ¦સ
ં ૂ ી દDધો. હવે તો િન 
ડાયરD નથી રાખી.
હવે મા! વતમાનમા વવાની ટવ પડવા માડD છે .
હવે તો એ ન~ટ કરલી ડાયરDઓની િવગતોએ વધારD દDધેલા, લોહDના દબાણને સયિમત કરવા લેવાની
ગોળDઓનો }હસાબ રાખવા આ િપલબોસ જ એકમા! જ|રD કલેOડર છે !

sધાર ઘેયા દશનો xધળો રા
તે sધકારથી ભરN ૂર દશ છે . યાં બુ ં sધારામાં જ થાય છે . યાં વનનો લાલચોળ વાહ સાવ sધારામાં,
સતત વ£ા કર છે . યાં વનનો ધબકાર અિવરત થયા કર છે : કોઈ જ અજવાળા વગર. યાં N ૂરવઠો ઠલવાય
છે , વપરાય છે અને કચરાનો િનકાલ પણ થાય છે ; યાં તતના પવન Àંકાય છે ; યાં િવકાસ અને િવનાશ
થાય છે ; િવચારો અને 3ચતન થાય છે ; યોજનાઓ ઘડાય છે , એમ1ુ ં અમલીકરણ થાય છે ; માOયતાઓ, N ૂવ^હો,
3ચતાઓ, યથાઓ, ઉKલાસો, ઉસવો પણ થાય છે . યાં સંગીતની
યાં નવસ²ન પણ થાય છે .
પણ સઘÕં નકયા sધકારમાં.
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મા! બે જ ગોખલામાંથી કાશનાં નાનકડાં }કરણ વેશે છે ; પણ એનાથી નાનકડD ઉેજનાઓના સંકતો જ
sદરની કાજળકાળD કોટડDમાં વેશી શક છે .
એ દશની sદરની યવ#થામાં સહજ પણ ફરફાર થાય ; અયવ#થા સય તો એ1ુ ં સમ^ હોવાપHુ ં ખળભળD
ઊઠ છે . નાનકડD અયવ#થા પણ તેને ડગમગાવી દ એટું સંવેદનશીલ એ1ુ ં માળÄું છે . અને %વી આવી કોઈ
ૃ રહતી સેના એ અડચણ પર PુટD પડ છે ; એને
નાનકડD આપિ આવી પડ ક તરત જ, એની sદર સતત gત
તહસનહસ કરD નાંખવા કસ}રયાં કરD, જગમાં
ં
કાવી દ છે .
પણ આëયની વાત એ છે ક, એનો િનયં!ક સwN ૂણ sધકારથી ભરલી કાજળકોટડDમાં િનવાસ કરતો હોવા છતાં,
મેધાવી છે ; °ાચÁુ છે . એ સાત સમંદર પાર પહ8ચી શક છે ; એને કોઈ અવયવ ન હોવા છતાં, એના હાથ બvુ
લાંબા છે !
કયો છે એ અવનવો દશ? zુ ં નામ છે એ1ુ?ં એ ાં આવેલો છે ? કયા અhાંશ અને રખાંશ પર?
આપણે એને બvુ જ સારD રDતે ણીએ છDએ. તમે, vુ,ં તેઓ – આખી ુ િનયા1ુ ં દરક જણ તેને બvુ જ સારD રDતે
ણે છે ! આપણા દરકનો એ દશ પોતીકો છે . બvુ જ વહાલો છે . આપણી બvુ નક છે . સહજ પણ ૂ ર નથી.
એના માટ જ આપણે બધી  ૃિઓ કરDએ છDએ. અને છતાં એની sદર સહજ ડોકDdુ ં પણ કરD શકતા નથી.
આ તે zુ ં આëય? આ તે કવી િવડંબના?
લો! યાર એ1ુ ં નામ ઠકાHુ ં આપી જ દ.
એ છે – આપHુ ં શરDર!
લે! કર વાત! બvુ મ8યણ નાંખી દDુ ં ને વાતમાં?
પણ તમે કb ૂલ કરશો ક, આપણે આપણા દહ િવશે કzુ ં જ ણતા નથી. % કાંઈ આપણને ખબર છે ; એ તો કોઈક
િશખવાડું છે . એની sદરની બધી  ૃિઓ િવશે આપણે N ૂણ રDતે અણણ હોઈએ છDએ. % કાંઈ ખબર
આપણને પોતાને પડ છે ; તે તો સંવેદનાઓથી જ ખબર પડ છે . અને %ને એ ખબર પડ છે ; તે મન તો સૌથી
વધાર જડબેસલાક, sધારપેટDમાં કદ છે . એ ડગું પણ ચસકD શકPુ ં નથી. ( અને છતાં ચસકD ય ખLું! મોટ
ભાગે ચસકું જ હોય છે ! )
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અને એ મન જ આપણી બધી આપિઓ1ુ ં . ૂળ છે . એ પોતાને બvુ જ °ાની માને છે . આખા જગતના કOEમાં હોય
તેમ, અ3ભમાનમાં રાચે છે . આખી ુ િનયાને ગોળ ફરતી રાખવાના gુમાનમાં ચક¾ ૂર છે .
sધાર ઘેયા દશનો xધળો રા! એનો દશ sધાય[; એની  ૃિઓ sધારD; એની }હલચાલ sધારD; એના
મતલબો sધાયા. એનાં કરP ૂત sધાયા.
°ાન ને કાશની બડાઈઓ હાંકવામાં માહર; પ
ણ સતત sધકારમાં ભટકતો, મદમાં ચક¾ ૂર, xધળો અને સૌથી વધાર જોખમકારક, ખોફનાક ખવીસ.

માનવ મનની  ૃિઓ
ાણીમા!ના વનમાં ચાર

ુ ીઓ ( Instincts) પાયાની ગણાય છે – આહાર, નીEા, ભય અને મૈ¿ન
ુ .


ુ ીઓના .ુળમાં આ ચાર પાયાની
ાણીઓની સમ^  

ુ ીઓ હોય છે . ઓછા વા માણમાં


ાણીવનમાં આ ચાર પરDબળો હોય જ છે . અને તેના પરDપાકLુપે ાણીઓનો તીધમ બનતો હોય છે . એ
વાઘ હોય ક દર; ÁુE વSું હોય ક મહાકાય હલ માછલી- આ ચાર પાયાની

ુ ીઓ તેમને વીવીધ


ુ ીઓ કરવા દોર છે .
 ત
આ

ુ ીઓ ઉપરાંત મમતા ક ેમ %ુ ં પાયા1ુ ં તવ ાણીઓમાં પણ વા ઓછા માણમાં હાજર હોય છે .


એના અસં¹ય ઉદાહરણો ઘણી જગાએ જોવા પણ મળે છે . વીકરાળ સlહની તેના પાલક સાથે ીતી; fુતરાની
તેના માલીક યે વફાદારD; fુતરા અને બીલાડD1ુ ં સહઅ#તીવ; ઘોડાની તેના સવાર સાથેની દો#તી – આમ
અનેક ઉદાહરણોથી ફલીત થાય છે ક, ાણીવનમાં પણ ેમની લાગણી અ#તીવ ધરાવે છે .
ુ ીઓ હયાત હોય છે . મારા માનવા માણે, વીચાર, ખાલીપો,
માણસમાં આ પાંચ ઉપરાંત અનેક શતીઓ ક 
#વBન અને ુતી – આમ બીં ચાર તવ માણસના ચીમાં હોય છે . ઉપરોત પાંચ તવ ઉપરાંત આ ચાર
મળDને માણસને માણસપHુ ં આપે છે . અહl આપણે આ ચાર તવો વીશે ુંકમાં વીચારDએ.
માનવ શ`દની dુપી મન સાથે સંબધ
ં ીત હોય છે . મનની સાથે વીચારશતી સંકળાયેલી હોય છે . આ
માનવમા!ની પાયાની

ુ ી ક બળ છે . આદDમ માનવ ક આદDવાસીથી માંડDને ચંડ મેધાવી વૈ°ાનીક ક


વી¸વી%તા ક આથÏક સાôા¡યના અધીપતીઓ – આ સૌમાં વીચાર કરવાની શતી વા ઓછા માણમાં
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હાજર હોય જ છે . માણસ ઘટનાઓ sગે વીચાર છે . તેની ણીતી ઘટનાઓ સાથે તે1 ુ ં .ુKયાંકન ક Pુલના કર
છે . તે1 ુ ં વીFલેશણ કર છે . તેમાં તે કKપના અને તક ના વાહો અને રં ગ ભેળવે છે . અને નવી 2Dયા ક
તી2Dયાને જOમ આપે છે – નવસ²ન કર છે . બધી નવી શોધખોળો, અવનવા સાધનો1ુ ં નીમાણ, અને
સં#ûતી માનવની આ પાયાની વીચારશતીમાંથી સય છે .
પણ આની સાથે ખાલીપા1ુ ં તવ #વતં! રDતે કામ કરPુ ં હોય છે . %ને કદD ણી નથી, જોઈ નથી, અ1ુભવી
નથી એવી કોઈક અગwય ચીજની ાBતી માટ તેને અજપો
ં હોય છે . બુ ં હોય અને છતાં કzુકં ÄુટPુ ં લાગે. આ
બધાંનો એક સામાOય અ1ુભવ હોય છે . ધન, સુ§D અને સામ_યમાં આળોટતા માંધાતાથી માંડDને સાંજનો
રોટલો મળD ય એનાથીય સંતોશ પામતા ìંપડાવાસી, અર! ર#તે રઝળતા ઈOસાનને પણ આ ખાલીપો
સતાવે છે . કવીઓ એને ઝાંઝવાનાં જળ કહ છે . આ વીચારને અતી2મી જતી એક #વતં!

ુ ી ક તવ છે .
ત

હwમેશ માણસને કશાકનો અભરખો સતાવતો જ રહ છે . %1ુ ં મનમાં અ#તીવ છે જ નહl; %ની કKપના પણ
કરD નથી તેવી કો’ક અણદDઠD વ#Pુ ક ઘટના માટની ઝંખના વીચારમાંથી જOમતી હોય છે ક તેનાથી સાવ
ુ ીઓ માણસ કર છે ;
અલગ રDતે પણ ઉ ્ ભવતી હોય છે . આ ખાલીપાને કારણે અનેક જLુરD ક બીનજLુરD  
ય^તા અ1ુભવે છે . કશા કારણ વગર નીરાશા ક હતાશાનો અ1ુભવ કર છે . મહવાકાંhાઓ, નવી શોધખોળો,
નવસ²નો આવા ખાલીપાની ચરમસીમાLુપ નીપજ હોય છે . ખાલીપો ન હોય તો કzુ ં નુ ં ન સય. આવો
ખાલીપો સાવ નવાનÐોર વીચારને જOમ આપે છે . અને વીચાર ખાલીપાને… આમ આ એક બંધ વPુળ
 બને
છે . પણ વીચાર અને ખાલીપો એકમેકથી ભીá તો હોય જ છે . તેમ1ુ ં પોતા1ુ ં #વતં! હોવાપHુ ં હોય છે .
કોઈ અદwય તવની સતત હાજરD માણસ આનાથી અ1ુભવે છે . આમાંથી જ કદાચ માણસે ઈ¸રD તવની
પરDકKપના કરD હશે. ધમ[, સંદાયો, માOયતાઓ, LુઢDઓ આ બધાં આવા કોઈક ખાલીપામાંથી સતા હોય
છે . તેમને તક બ§ વીચારનો પાયો કદાચ હોતો નથી. પણ ન સમ શકાય તેવા કશાકનો અભાવ આવા
ખાલીપણાના .ુળમાં હોય છે . તે અ°ાત ભયમાંથી અથવા અતીશય સંતોશમાંથી પણ પેદા થઈ શક છે . %1ુ ં
વન ભાંગીને ¦ુÐો બની ગdુ ં હોય; %માં આશા1ુ ં એક પણ કDરણ ન ગટPુ ં હોય એવા sધારા બોગદામાંથી
પસાર થઈ રહલ યતીને આવો ખાલીપો સતાવે, તે તો તરત સમ શકાય; પણ %ના વનમાં 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 . નવાં શીખરો સર કરવાની પરDકKપના, લાલસા સઈ ય છે . આમ ખાલીપા1ુ ં
અલગ અ#તીવ હોય છે .
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ખાલીપો #વBનોને જOમ આપે છે . ગતાં #વBન સેવવાની માણસની

ુ ી વીચારોના પરDબળોથી અલગ હોય


છે . %ને #વBન નથી તે માણસ નથી; એમ પણ આપણે કહD શકDએ. #વBનો વીચારના આધારમાંથી પણ
સય ક તેનાથી સાવ ુદD રDતે ક દDશામાં પણ. ર#તે રઝળતો માણસ મહલમાં રહવા1ુ ં #વBન જોતો હોય છે .
મહલમાં રહતો માણસ ચ2વતÏ સôાટ થવા1ુ ં #વBન ુએ છે . એક સાધક iયાનમાં એકા^તા આવે યાર બાદ
ુ ીનાં #વBન જોતો હોય છે . આ વીચારશતીની એશણાઓ ક અભીBસાઓની વાત નથી.
પરમ તવની અ1ુ¦ત
પણ કzુકં અણદDઠ, નહl વીચારુ,ં નહl અ1ુભવે ું ાBત થઈ ગdુ ં હોય તેવી #થીતી પામવાની ઝંખના હોય
છે . ઘણાં #વBનોને કોઈ પણ આધાર જ નથી હોતો. કોઈ અણી ભોમકાની ણે ક એ ચીજ હોય છે . % નથી
દખાPુ ં ક અ1ુભવાPુ ં તેવી કોઈક અણી ચીજની ક ઘટનાની તેમાં ઝાંખી થતી હોય છે .
વીચારો થાકD ગયા હોય; ભયંકર ખાલીપો ચીને ઘેરD વÖયો હોય; બધાં સપનાં ચકના¾ુર બની ગયાં હોય
યાં કોઈક hણે, કોઈક ગેબી Äુણેથી, કોઈક અસીમ બળની ûપાના પરDપાકLુપે એકાએક નવો દરવાજો Äુલી
ુ ી થાય છે . આને મ¨ ‘ુતી’ એુ ં નામ આBdુ ં છે . મોહનદાસ ગાંધી
ગયો હોય તેવી માણસને અ1ુ¦ત
આnDકામાં ]નમાંથી ફ×કાઈ ગયા અને તેમનામાં આવેલી ુતીએ તેમને બેરD#ટરમાંથી ‘બાNુ’; મોનીયામાંથી
મહામા બનવી દDધા. આ એક #પાક %વી ઘટના હોય છે . તે અચાનક, કોઈ પણ અણસાર વીના ઘટD જતી
હોય છે . તે ગાંધી %વા મહાન NુLુશના વનમાં પણ બની શક છે ; અને ર#તે ચાલતા અદનામાં અદના
માણસના વનમાં પણ બની શક છે . આવી ુતી કોઈ વીચાર, કોઈ ખાલીપા ક #વBનમાંથી આકાર લેતી
નથી. તે 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 Äુલી ગયે ું વતાય છે . આવો અ1ુભવ ઘણાંઓને થયેલો છે .
#વBનમાં પણ ન ધાdુ³ હોય તેમ અચાનક આવી ુતી ચીમાં પગપેસારો કરD ય છે .
બુ ં %મ1ુ ં તેમ હોય, કોઈ નવી તક ક નવી ચીજ ાBત ન થઈ હોય છતાં; આવી hણે અચાનક બુ ં જ
બદલાઈ ગdુ ં હોય તેમ લાગે છે . કKપના અને #વBનથી

ુ રના અગwય ડાણમાં;તલાતલ પાતાળના

sધારઘેયા #તરમાં કોઈ અશ`દ, અગોચર, અશ, અ¢યો કાશ પાંગર છે . એક નવો હાઈવે કોઈ અગwય
ઘટનાને કારણે Äુલી ય છે . sતરની આ ુતી માટ બીુ ં કોઈ પરDબળ ક ાણીજગતની ચાર

ુ ીઓ ,


ેમ ક માનવ ચેતનાની ઉપરોત !ણ ખાસીયતો જવાબદાર નથી હોતાં. આવી ુતી1ુ ં કોઈ જ બીજ
માનવચેતનામાં અ#તીવ ધરાવPુ ં નથી હોPુ.ં તે તો સાવ #વયં¦ ુ હોય છે . કોઈ પણ સમયે ક #થળે તે ઘટતી
હોય છે . ણેક આવી ુતી થઈ શક તે ુ ં માનવચીમાં એક ત1ુ ં ો^ામlગ હોય છે ! કોઈ વૈ°ાનીક તેની
શોધમાં બધા યનો કરDને અસફળ ર£ો હોય; આશા1ુ ં એક પણ કDરણ દખાPુ ં ન હોય યાં અચાનક કોઈ
ુ ી કરાવી દ છે . વેદના અને ભYનતામાં (Depression) ગરકાવ માનવી ઘડDના
#પાક તેને નવા સયની અ1ુ¦ત
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છøા ભાગમાં બેઠો થઈ દોડવા માંડ છે ; નવા ઉસાહથી નવપKલવીત બની જતો હોય છે . આવી ુતીને
આપણે કોઈ પરમ તવની ûપા1ુ ં અવતરણ ગણાવી શકDએ. તે યનોથી, વીચારોથી, #વBનોથી સી§ થતી
હોતી નથી. તે તો #વયં¦ ુ જ હોય છે . માણસના ચીદશમાં તે1 ુ ં બીજ હોય ક ન પણ હોય. પણ વાલીયો
ુટં ારો આવી ુતીના બળે રાતોરાત વાKમીકD બની ય છે .
આવી ુતી ઈ ુ

ી#ત ક મહwમદ ક ગૌતમ bુ§ને મળD ય; તે જોઈ બધા તે ુ ં ¤ાર તેમના વનમાં પણ

Äુલી ય તે માટ હવાતીયાં મારવા લાગે છે . તેમના %વી સાધના કરવા લાગી ય છે . gુLુઓના ચરણ Nુ%
છે . પણ તે તો થોડD યનોથી સાiય હોય છે ? તમે તે માટ કોઈ અભીBસા ક અપેhા ન રાખી હોય; તેને ાBત
કરવા કોઈ સાધના ન કરD હોય; તે ન હોવા માટ તમને કોઈ ખાલીપો સતાવતો ન હોય; તોwપણ એક અ¢યા
અતીથીની %મ તે આવીને ઉભી રહ છે . માનવવનમાં આવી ુતીને આપણે #વાભાવીક

ુ ી ન કહDએ ;


પણ તે1 ુ ં હોવાપHુ ં નીવÏવાદ હોય છે . તે યન સાiય નથી હોતી અને છતાં બની ય છે . દરકના વનમાં
આવી ચીનગારD %વી ઘટના ગટતી હોય છે , તેવો સામાOય અ1ુભવ છે .
આવી ચીનગારD કોકના વનમાં વડવાનલ બનીને પથરાઈ ય અને તેના તાપે સમાજવનમાં એક
ચંડ આતશ ગે અને તેમાં આ.ુલ પરDવતન આવે તેમ બને. અથવા આવી ચીનગારD ઝરD જઈને
hણાધમાં bુઝાઈ જય તેમ પણ બને. પણ આવી ચીનગારDઓ ગટવાની ઘટના એ વન1ુ ં એક પરDમાણ
જLુર હોય છે .
કદાચ ાણીજગતની ચેતનામાં આવી જ કોઈ ુતીની ચીનગારDએ માણસ %વા કોઈ ાણીના વનમાં
વીચાર, ખાલીપો અને સપનજગતની ચેતનાને જOમ આBયો હશે.
અને કદાચ એમ પણ બને ક, વીચારોની મણામાં અટવાતા, ખાલીપાના ઘોર sધારામા અથડાતા fુટાતા,
અને સપનાંઓની ામક માયાળમાં ગળાSુબ માણસની ચૈતOયુFટDમાં આવી કોઈ ગLુકતા આકાર લે,
અને 1ુતન મહામાનવતી1ુ ં નીમાણ થાય. અલબ આ થકD નવી વીચારશતી, નવા ખાલીપા, નવાં
#વBનો તો સય જ. પણ સાથે સાથે સતત રમમાણ રહતી અને મા! આક#મીક જ ન હોય તેવી એક નવી
ુતી માનવવનને એક નુ,ં અણદDઠ, અકKBય, અને માનવેતર પરDમાણ બhે. કદાચ એક નવા dુગાંતર
( Paradigm) માં માનવચેતનાનો ા ુ ભાવ થાય.
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ચાલો, આપણે આ નવી ગLુકતાનો ખાલીપો અ1ુભવીએ અને તેનાં સપનાં જોવાની શLુઆત કરDએ. કદાચ,
ાંક, ારક, સમ^ માનવમાનસજગતમાં આવી ચીનગારD ગટશે અને નવા ચૈતસીક વી¸1ુ ં બારHુ ં ભટાક
દઈને માનવતી માટ ફટાબાર Äુલી જશે. એમ પણ બને…..

ગરમ ઠંડા પાણીના નળ
vુ ં ગરમ પાણીનો નળ ચાુ કLું oં; પણ ઠંSું પાણી જ આવે છે . થોડDક વાર પછD જ ગરમ પાણી શ| થાય છે .
વોટર હDટરમાં ગરમ પાણી તો તૈયાર જ છે . પણ મોટા ભાગની પાઈપ ઠંડા પાણીથી ભરલી છે . ગરમ પાણીને નળ
ુ ી આવતાં વાર લાગે છે .
ધ
vુ ં ગરમ પાણીનો નળ વધાર ખોું oં; 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 ચાુ કLું oં; પણ ખા#સી વાર બાદ કોઇલ લાલ બને છે .
આ કોwBdુટરનો પાવર સBલાય ચાુ કયા બાદ, કોwBdુટર b ૂટ થતાં ઘણો વખત થાય છે .
અિતશય ઝડપી ઘોડાની રસમાં પણ થોડDક િમ3લ સેકOડના ફરકમાં એક ઘોડો પહલો આવવાના બદલે બીજો
આવી ય છે .
સતત ચાલતા દખાતા ચલ3ચ!માં એક સેકOડમાં ચાલીસ nમો બદલાય છે . દરકની વUચે, સાવ નાનકડા સમય
માટ પડદા પર sધાર છવાઈ જતો હોય છે . આપણે તે જોઈ શકતા નથી; પણ તે હોય છે તો ખરો જ!
એOનીય}રગ ભાષામાં આને ોસેસ ટાઈમ લેગ કહ છે . કzુ ં તરત નથી થPુ ં હોPુ.ં દરક ઘટનાને ઘટવા માટ
અ. ૂક સમય જોઈતો હોય છે . આમ તો સઘÕં પ}રવતનશીલ હોય છે ; પણ કોઈ પણ પ}રવતન એકાએક નથી થPુ ં
હોPુ.ં
વન સતત બદલાPુ ં રહ છે . પણ દરક બદલાવ કાંઈક ને કાંઈક સમય માંગી લે છે . ગભાધાન પછD બાળકને N ૂણ
બનવા નવ મ}હના અને નવ }દવસ લાગે છે . 20-25 વષÙ સાવ અb ૂધ બાળક ભણી ગણીને કમાવા માટ તૈયાર
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બને છે . અને સાચી સમજ આવતાં મોટા ભાગ1ુ ં વતર યિતત થઈ ય છે ; અર! આખી ®જદગી વહD ય તો
પણ સય તો સાવ ગોિપત જ રહD ય છે !
સામા®જક પ}રવતનો આવતાં તો સૈકાઓ િનકળD ય છે .
એક #વચ ઓન થાય અને અનેક ઘટનાઓ આકાર લેવા માંડ; પાંનો મહલ કડડ¦ ૂસ બનીને PુટD પડ, એમ
બનPુ ં હોય છે . પણ એ #વચ ઓન થવા માટ પણ ¦ ૂિમકા સવી જોઈતી હોય છે .
આપણે કzુકં બદલાય તેમ ઝંખતા હોઈએ; પણ તે માટ રાહ જોવી પડ છે ; િધરજ રાખવી પડ છે .
કવી અજબની આ fુદરતી કરામત છે ?

રમત – z ૂOય ચોકડDની

}ટક ટક ટો

કોને આ રમત ખબર નહl હોય?
બે જ ખેલાડD. એક z ૂOય દોરવા1ુ ં અને બીએ ચોકડD. વારાફરતી વારા. !ણ z ૂOય ક !ણ ચોકડD એક
લાઈનમાં લાવી શક ; તે રમત તી ય. બvુ જ ણીતી રમત. કzુય
ં સાધન હાજર ન હોય તો પણ;  ૂળમાં
સળે ખડDથી લીટDઓ પાડDને અને કાંકરા વડ પણ રમાય. બvુ લાંબી આ રમત ન ચાલે. તરત ફ×સલો આવી ય.
તવા માટ એ ચાલાકD જોઈએ ક, !ણ ખાનાંમાં તમારD fુંકરD એવી રDતે લાવી દો ક એની આુબાુ ાંક બે
ખાનાં ખાલી હોય.
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આમ ...

સામે વાળD યત ગમે તે ચાલ ચાલે; તમારD ત િનિëત. જો આુબાુમાં એક જ ખા1ુ ં ખાલી હોય તો
સામેવાળD યત પà દઈને યાં ચાલ ચાલે ; અને તમારD તવાની તક ગઈ.
વનની રમતમાં આમ જ થPુ ં હોય છે ને? નસીબની આડના પાંદડા %ુ,ં એક જ બારHુ ં Ä ૂલી ય : એવી રાહ
આપણે જોઈને બેઠા હોઈએ. પણ એ ¤ાર મોટ ભાગે બંધ થઈ ય; અને આપણે હતા એવાને એવા થઈ રહDએ.
આપણે z ૂOય %વા ; અને સામેવાળો ચોકડD દોયÙ જ રાખે! સામે વાળો ખેલાડD - ઓKયો ઉપરવાળો - ચાલાક છે . તે
આપણને હwમેશ હાથતાળD આપી, આપHુ ં માનીPુ ં બારHુ ં બંધ કરD દતો હોય છે .
પણ વનની બા એ તી શક છે ; % નવાં બારણાં ખોલી શક છે : એકથી વધાર િવકKપો સજÏ શક છે . આપણે
તો મોટ ભાગે એક જ બારHુ ં Ä ૂલવાની રાહ જોઈને આÄું આયÄું િવતાવી દઈએ છDએ. આપણે એ નથી ણતાં ક
વનમાં અનેક બારણાં; અનેક શતાઓ Ä ૂલી શક તેમ હોય છે . પણ આપણને તે દખાતાં જ નથી.
લો! gુજરાતી લેસકોનના સ²ક, માનાL્ હ +ી. રિતલાલ ચOદરયાના વન1ુ ં ેરક વા.

” હાથ પર લીધે ું કામ vુ ં ારય અધવUચે છોડતો નથી.
નથી મને હંમેશાં
લાYdુ ં છે ક, ો ઊભા થાય તો તેના ઉકલ પણ મળD રહ છે . એક }દશામાં
¤ાર દવાઇ ય તો બી }દશામાં Ä ૂલે છે . “
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કચરાપેટD
એક આુિનક વÉોની ુ કાનના ાંગણમાં બાંકડા પર vુ ં બેઠો oં. સામે એક |પકડD કચરાપેટD (ડ#ટ બીન) છે . અર! કzુ ં
નહl ને કચરાપેટD1ુ ં અવલોકન? હા! આ% કચરાપેટD1ુ ં અવલોકન. % સમે, %

ૂઝે, તે1 ુ ં અવલોકન, આ% દખાવમાં |પકડD

આ કચરાપેટD1ુ ં અવલોકન.
ભલે ને એ |પકડD હોય; છે તો કચરાપેટD જ ને? એની sદર xખો મlચીને બધા કચરો નાંખી દ છે . કોઈ એની sદર
જોવાની હરકત કરPુ ં નથી. અને કદાચ નજર પડD ય તો પણ, મ8 મચકોડD લે છે . એને ખાલી કરનારો એની પર1ુ ં ઢાંકHુ ં
ખોલતો હોવાને કારણે એ1ુ ં વધાર િનરDhણ કરD શકતો હશે- પણ એય મ8 મચકોડDને જ તો!
ં ાનો િનકાલ કરવા માટ છDછLું પા! છે . એ તરત હાથવgું થાય
એના ઢાંકણ ઉપર િસગરટની રાખ અને બાકD બચેલા ુ ઠ
તેમ રાખે ું છે ; %થી ુôપાન કરનારા , નીચે કચરાપેટDમાં સળગતી િસગરટ ન નાંખે; આગ ન ગટ.
અને હwમેશ બનPુ ં આdુ ં છે ; તેમ માંકડા %ુ ં આ મન િવચાર ચઢD ય છે .
આપણે

કચરાપેટDઓને

ક

એવી

PુUછ

ચીજોને

આવી

જ

રDતે

જોવા

ટવાયેલા

હોઈએ

છDએ.
છDએ

ૂગ,
ૂગ અણગમો,
અણગમો ગંદા/
ા ગોબરા1ુ ં લેબલ.
લ
પણ એ કચરાપેટD છે તો આુ બાુ હ}રયાળD અને ઊડDને xખે વળગે તેવી ચો¹ખાઈ છે . દસ મ}હના પહલાં અમદાવાદ /
મનગર/ ભાવનગર/ વલસાડ/ પાલનNુર/ કાણોદરનાં વરવાં ૃ ~યો યાદ આવી ગયાં. ¡યાં નજર પડ યાં કચરાના
ઢગલે ઢગલા. અર! લીલાછwમ બગીચામાં પણ કાગળના Sૂચા અને છાંડD દDધેલી ખા© સામ^ી, અને એની ઉપર કDડDઓની
વણઝાર. કચરાપેટDઓનો અભાવ. #વUછતાની

ૂઝનો અભાવ. અને યાં તો એય કોઠ પડD ગયે ું છે . એ ગંદકD કોઈને

ખટકતી નથી.
પ}રણામ? ૨૦૦૦ પહલાંના યાંના વનમાં દર વષÙ બે !ણ વાર માંદગી, રણ તાવ, શરદD અ¾ ૂક . ૂલાકાત લઈ લેતાં
હતાં. ડોટરને યાં અવારનવાર હાજરD N ૂરાતી હતી! અને હવે કોક વાર એમ થઈ આવે ક, એ નાનકડD માંદગી અહl માણવા
મળતી હોય તો? !

આપણા |પકડા શરDરની આપણને કટલી બધી મમતા છે ? એ1ુ ં કટું તો જતન? સાbુ, અર, 2Dમ, પફ
પાવડર, 3લપ#ટDક અને બીં કટકટલાં સ દય સાધનો? પણ એ સઘળાં ચામડDનાં જ જતન. એક
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િમલીમીટરથીય પાતળD એ ચામડDના પડની નીચે? એ ઉતરડાઈ ય તો? ુgBુ સા પહ8ચે , તેવાં માંસના લોચા
અને એનીય પાછળ, બીક લાગે તે ુ ં નરકંકાલ અને લોહD, મળ, . ૂ! અને બી 3ચતરD ચઢ તેવા પદાથ[.
ડોટરો અને સ²નોને કદાચ એ આકષક લાગતાં હશે! એમાં જ એમના ડોલરના ઢગલા છે ને?
અને એ બધાંનીય પાછળ ?
આ અવલોકન કર છે તે, માંકડા %ુ ં મન - વેર, ઝેર, N ૂવ^હો, પાયા વગરની માOયતાઓથી ભરN ૂર. એમાં ેમ
ગટ પણ એનાથી િવશેષ તો િધÐાર ઊભર. કિવતા ગટ તો ગાળાગાળDય વેરાવા માંડ. સંવાદ કરતાં
િવસંવાદ િવશેષ.
પણ આ કzુય
ં દખાય જ નહl – ઓલી કચરાપેટDની sદરના માલની કની !
અને ઓલીમાં તો આગ ન લાગે માટ, ઉપર જ િસગરટના િનકાલની યવ#થા .
પણ આ દહને ચલાવતાં ફફસાંને બાળD નાંખે તેવો બળબળતો અને ઝેરD વાdુ હાથે કરDને એ માંકSું મન sદર
ઉશેટPુ ં જ ય, ઉશેટPુ ં જ ય.
આ તે કવી કચરાપેટD? અને આ તે કવો એનો કચરો? અને કવો એનો મા3લક?
ૃ~ટ1ુ ં +ે~ઠ સ²ન !
-----------કKયાણિમ! +ી.
કચરાપેટD'
+ી શરદ શાહના
શાહ િવચાર - 'કચરાપે
D sગે
િય

રુ શભાઈ;

તમે ચાંદDની, સોનાની ક BલેટDનમની કચરાપેટD જોઈ છે ? કદાચ નહD જોઈ હોય. વળD આવી કચરાપેટD ઉપર રનો અને
હDરા જડÒા હોય એવી બv.
ુ ૂKય હોય તો આપણે તેમાં કચરો નાંખનારને . ૂખ ક ગમાર કહDzુ.ં કરોડો Lુિપયાની કચરાપેટDમાં
ગંદકD કમ નખાય? આવો  અને ખચકાટ બધાને ઉઠ તે #વાભાિવક છે .
પરં P ુ તમને નવાઈ લાગશે ક Wાંડમાં એક ^હ એવો છે ¡યાં આ પરં પરા સદDઓથી ચાલે છે .કોઈને તેનો છોછ ક અફસોસ
પણ નથી. પાછા યાંના લોકો તેમની તને સૌથી bુiધીશાળD માને છે . તમે આ લોકોને zુ ં કહશો? તમે આ લોકો માટ કોઈ
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સંદશ મોકલવા માંગતા હોય તો જણાવશો. vુ ં તે લોકોના પ}રચયમાં અને સીધા સંપક માં oં.
શેષ zુભ.
¦ુ+ીના આિશષ.
શરદ.
--------------------આદરણીય શરદભાઈ,
આ કચરાપેટD એટલે આપHુ ં અદ¦ ૂત રચનાવાÕં શરDર, અને ખાસ તો એ1ુ ં સૌથી +ે~ઠ sગ, આપHુ ં અબોગરDબ મન
છે - એમ vુ ં સમ¡યો oં.

કલમ
આ લખવાની કલમની વાત નથી. સા¾ુ ં N ૂછો તો, લખવાના સાધનને આપણે પેન તરDક વધાર ઓળખીએ
છDએ. કલમ અને }કો તો ¦ ૂતકાળની, સં^હ #થાનની ચીજો બની ગયાં છે . હવે તો એ પેન પણ બvુ ઓછD
વપરાય છે . એ1ુ ં #થાન કDપેડ અને માઉસ પચાવવા માંડÒા છે .
વાત ણે એમ છે ક, એક નવા હોબી1ુ ં ¦ ૂત મને વળYdુ ં છે – બોOસાઈ1ુ
બોOસાઈ .ં કોઈ િમ!ે ઈમેલમાં સરસ મના
બોOસાઈના ફોટા મોકKયા. લો આ બે !ણ અહl શણગારમાં . ૂા.
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બોOસાઈ -1

બોOસાઈ -2
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બોOસાઈ - 3

પણ માÕં આ અદકપાંસળD વને તે બોOસાઈ બનાવવાનો ચાળો

ૂઝÒો ! અને આપણે તો બાNુ! બોOસાઈ

બનાવવાના કામમાં લાગી ગયા. પાડોશીને યાં સરસ મનાં સફદ રં ગનાં, બારમાસી %વાં Àલોથી ભરચક છોડ
જોઈ; એ1ુ ં બોOસાઈ બનાવવા, એની બે ચાર મજb ૂત ડાળDઓ કાપી લાયો. એમાંથી આઠક aચ લાંબી, પાંચ છ
કલમ મળD ગઈ. એમને જમીનમાં ગાડD દDધી.
વીસેક }દવસ થઈ ગયા. અને બેમાંથી સરસ મની, નાૂક Àટ િનકળD આવી છે . હવે ગાડD આગળ હાલવાની.
પાંચ વરસનો ો%ટ છે . હયાત હોઈશ અને તાકાત બાકD રહD હશે; તો એનો ફોટો હરખથી ' ગ© રુ ' પર
. ૂકDશ.
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 પાંદડાં અને
Àલ િવલ#યાં હોત.
પણ એ કલમ માટDમાં ગોડાઈ છે . એના બહારના sfુર પરથી નાૂક પાંદડDઓ Àટલી જોઈ શકાય છે . પણ એ
પાંદડDઓ વધતી ય છે ; એના પરથી ફ3લત થાય છે ક, જમીનમાં રહD ગયેલા sfુરમાંથી . ૂળ Àટðું હશે.
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ઉપરના sfુરમાંથી ડાળDઓ, પાંદડાં અને છે વટ Àલો બનશે. અને નીચેના sfુરમાંથી . ૂળની અ ૃ ~ય માયાળ
િવ#તરતી જશે.
sfુર તો બáે સરખાં જ હતાં. પણ %ને હવા અને કાશ મÖયાં તેમાંથી બહારD િવ#તાર ફલાવાનો.
%ને sધકાર, માટD અને પાણી મÖયાં; તેમાંથી પાયા1ુ,ં . ૂળ1ુ ં કામ થવા1ુ.ં
આ બáે sfુર જ|રD. એમના વગર કલમમાંથી સરસ મ1ુ ં બોOસાઈ ન બને.
માનવ બાળ આમ તો બધાં સરખાં જ. પણ કોઈકના નસીબમાં હવા અને કાશ; તો કોઈકના નસીબમાં sધકાર,
કાદવ અને ભેજ. એ કદD વનનો ઉસ ન પામે.
પણ એના થકD જ તો સમાજનો, સં#fૃિતનો બધો ભભકો અને વૈભવ. પાયાની aટ હોય તો જ ઝગમગતા મહલો
આકાશને xબે. નહl તો બુ ં કડડ¦ ૂસ – નકય[ કાટમાળ.
ઓKયા બોOસાઈ %વા ઝળહળતા નરા xખોને x દ. પણ ગંદાં, ગોબરાં . ૂળ કોઈને ન દખાય. એના ફોટા
પડD `લોગ પર ન ચઢ.
કોઈક કãું છે તેમ –

સwપિ િપરામીડની ટોચ પર નહl;
નહl
એના પાયામાંથી ઊભી થાય છે .
ુ ટોને ભલે છાપર ચઢાવીએ; પણ ...
ઝળહળતી કાર}કદæવાળા ભ
ૂ ા, ુ 3ખયારા માનવીને ન ¦ ૂલીએ.
પાયાના માણસને, છે વાડાના માણસને, અદના, અ¢યા, અલ
ચાલો છે Kલે છે Kલે એક . ૂળને પણ અહl #થાન આપીએ - એને }દલી વંદન કરDએ.
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#ટોબેરDનાં . ૂળ

મશ|મ
આ% પાક માં ફરવા ગયો હતો; યાં બે મશ|મ નજર ચઢD ગયા. ઊડDને xખે વળગે તેવા હતા. જમીન પર
ઝાડના સડD રહલાં છો}ડયાં1 ુ ં મKચ પાથરું હPુ.ં એની ઉપર એ બે મશ|મ એકબીની સાવ નક, ેમી
પંખીડાંની %મ ખડાં હતાં!

|પાÕં મશ|મ
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એમાંથી એકને ઉખાડDને બારDકDથી િનરDhણ કdુ.³ એમની હરત પમાડD દ તેવી રચના જોઈ મન સá થઈ ગdુ.ં
ઘેર આવી gુગલ મહારાજનો સહારો લઈ એના િવશે ણવા યન કય[; અને હwમેશ બને છે ; તેમ ઢગલાબંધ
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 જગતમાં %નો સમાવેશ નથી થતો તેવા; આ ‘Àગ’ કારના, અKપ આdુ~ય વાળા અને
સડતી, સેOEય ચીજ પર નભતા વ1ુ ં મનોહારD અ#તવ મન હરD ગdુ.ં
શી એની fુમાશ? એના નાનકડા હોવાપણાં1 ુ ં કુ ં તો સ દય? અને એનો િનભાવ – ગંદામાં ગંદD ચીજ પર. સડતી
ચીજ પર.
ણે ક. કાદવમાં કમળ.
વન વવાની કવી સરસ મની 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

ઝાંઝું
કાર ચલાવતો હતો અને એ દખાઈ ગdુ.ં
ધખધખતી બપોર હતી.કારની sદર ભલે સરસ મની ઠંડક હતી; બહાર તો  ૂ વરસતી હતી. ડશબોડ પર1ુ ં
મીટર બરાબર 106 ડD^ી ફ. 1ુ ં ઉ~ણતામાન દખાડPુ ં હPુ.ં અને યાં જ એ દખાHુ.ં ખરખર, નરD xખે, વતાં
વ દખાHુ!ં %ને મેળવવા એક એક જણ આખી ®જદગી હવાિતયાં મારPુ ં હોય છે ; %ને લuય#થાન પર રાખીને
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કિવઓ કિવતા લ¹યા જ કર છે ; % ુ ગમ રણદશ1ુ ં જ રહવાસી મનાPુ ં આdુ ં છે ; સદાય અાBય મનાPુ ં આdુ ં
છે – તે ઝાંઝુ ં દખાHુ.ં
નજર પહ8ચે તે 3hતીજની sદર જ, પણ vુ ં હતો તેનાથી ઠDક ઠDક ૂ ર, એક નાની, ચળકતી પàી દખાઈ. ણે
છલછલ છલકPુ ં પાણી. એમાં બvુ ૂ ર 3hતીજ પરની વ#Pુ1 ુ ં િ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 ઝાંઝવાની તલાશમાં N ૂર ઝડપે દોડતી રહD.
જો ક, આમ આ ઘટના કાંઈ પહલી વાર બની ન હતી. આમ તો અનેક વાર એણે દશન આBયાં હતાં- કદD ન
દખાતા જગિáયંતાની %મ જ તો ! અને તરત આમ જ ગાયબ થઈ ગdુ ં હPુ.ં માટ જ તો ઈને ઝાંઝુ ં ક’છે ને ! સાવ
આભાસી. એમાં કzુ ં સય ન મળે . નકરD બનાવટ. ગરમ હવાની Kહરખી અને કાશની કરામત. એમાં ખરખરાં
પાણીની ભીનાશ લગીર ન મળે .
આખી ®જદગી કશીક ા±Bત થઈ ય તેમાં વેડફાઈ. એ કzુકં મÖdુ ં ન મÖdુ ં અને એની Äુશી ગાયબ. સાવ નકામી
રíD ચીજ - ન વગરની, માલ વગરની. અને ફરD કોઈ નવા ઝાંઝવાનાં દશન કરવા , એને આમસાત કરવા,
રઝળપાટ શ|.
કાર ચાલતી જ રહD. અને અલપઝપલ કો'ક ઝાંઝુ ં દખાdુ ં ન દખાdુ ં અને ગાયબ. એટલે જ તો એને ઝાંઝુ ં કહ છે
ને? કશાય માલ વગર1ુ ં અને છતાં બvુ જ . ૂKયવાન.

અસં¹ય ઝાંઝવા ઘરની હવામાં ભટક છે ,
પછDથી હાથની રખા બનીને અટક છે .
હવે આ  ૃhને કવી રDતે vુ ં  ૃh કvુ ં ?
વસંત ડાળDએ બેસે તો ડાળ બટક છે !
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દDવાલ %વી સલામત જગાઓ શોધીને
ુઓ, બધાં જ છબીમાં િનરાંતે લટક છે .
- રમેશ પારખ
તમને ય એણે આમ દશન દDધાં છે ને? હ× Kયા! ઓKયો કહવાતો sતરયામી પણ આુ ં ઝાંઝુ ં જ હશે?

તારા ઉદય
સાં% મને ભાYયેજ નવરાશ મળે . મારો નવરાશનો સમય રાતના અને સવાર. થોડોક બપોર, વામfુhી બાદ.પણ
ગઈકાલે સાં% ન ણે કમ, બેકયાડ માં Äુરશીમાં બેસી ગયો.
ૂરજ ઢળD ગયો હતો.

ુ દશમનો બેડોળ ચOE કાિશત થઈ ¾ ૂો હતો. એનાથી થોડક નીચે zુ2નો ^હ
દ

ઝગારા મારતો દખાવા માંડÒો હતો. એકાએક iયાન ગdુ ં ક, આ બે િસવાય આકાશ સાવ ખાલી હPુ.ં સાંજમાંથી
રાત1ુ ં આગમન ધીર ધીર થઈ રãું હPુ.ં એક પણ તારો દખાતો ન હતો.
મનોમન નÐD કdુ³ ક, તારા આગમન કર પછD જ ઘરમાં જુ ં છે . xખો ફાડD ફાડDને જોdુ ં પણ એક પણ તારો ‘
May I Come in , Sir!’ કહતો ન હતો! ધીમે ધીમે કંટાળો પણ આવવા માંડÒો, ‘શીદ આ નાહકની જળોજથા માથે
લીધી છે ? એમની રDતે અને એમના સમયે એ ઊગવાના જ છે . હાલ ને, ‘રશ
રશ અવર’ની
અવર ની બે ચાર પઝલ રમી લ.’
પણ આ અદકપાંસળD વને મનમાં ધારું કરુ ં જ એવી દ. vુ ં તો xખો ફાડDને બેઠલો જ ર£ો. ‘બસ! પહલો
તારો ગટ થાય, પછD જ ઘરની sદર જ.’
આમતેમ યથ નજર નાંખતો હતો; યાં ચOE તરફ નજર ગઈ.
અને લો! એક તારાબેન ચોરD oપીથી ચOE સાથે સંવનન કરD ર£ાં હતાં! ખા#સાં ચમકતાં પણ હતાં.
‘જ|ર ‘યાધ’ હશે.’ - આકાશ દશનના મારા અિત સીિમત °ાન થકD sદાજ માંડÒો.
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અને યાં તો બીજો અને !ીજો અને ચોથો .. અને પાંચમો.. એમ એક પછD એક તારા બહન વેશવા લાગી. કોઈ
ઝળહળતી તો કોઈક સાવ ઝાંખી. હવે કોઈની તીhા કરવાની ન હતી. થોડDક જ વારમાં આÄું આકાશ એમની
રાસલીલાથી આખી રાત ગાજPુ ં રહવા1ુ ં હPુ.ં
ૂય[દય,

મન સá થઈ ગdુ.ં

ૂયા#ત, ચOEોદય, ચOEા#તની ઘણી ઘટનાઓ સામાOય અને ખાસ éYયાઓએ

અનેક વાર િનહાળD હતી. માઉOટ આbુ, કOયાfુમારD િવ. જYયાઓના સંiયા અને ઉષાનાં અિતમ દશનો યાદ
આવી ગયાં.
પણ તે }દવસનો તારા ઉદય દશનનો અ1ુભવ અનેરો હતો. તોફાની બાળકોની ટોળકD એકમેકની પાછળ, ચોરD
oપીથી, કzુકં અડપું કરવા પધારD રહD હોય તેવો ભાવ મનમાં થયો.
અને હવે અવલોકન/ . ૂKયાંકનનો સમય!
મન સાવ . ૂઢ, #થર, #ત`ધ હોય. કzુ ં જ ન િવચારવાનો સંકKપ કરલો હોય; અથવા હવે zુ ં િવચાર આવે છે એ1ુ ં ેhાiયાન કરતાં બેઠાં હોઈએ. અને યાં સાવ અભાન પણે યાદો1ુ/ં . ૂKયાંકનો1ુ ં ìંડ કોઈક Ä ૂણેથી 3ચમાં
પગપેસારો કરD લે. બધી શાંિત ખોરવાઈ ય. અને સંકKપ-િવકKપ,

િુ વચાર-fુિવચાર, શંકા- fુશકં ાનો

વણન8તય[ .ુશાયરો રોજની %મ મી પડ.
તારા ઉદય

ૂય[દય ક

ૂયા#તની %મ ઝળહળતો કદD ન હોય. વનના ઉદય અને sત કાળ %વી

fુ ુ મારતા

ક શોકમયતા એમાં કદાિપ ન મળે . એને તો રોજ પજવતા િવચારવાdુના ધણના ધણની ઉપમા જ આપી શકાય.

ખોવાયેલો ડબો
રાતે

ૂતા પહલાં, ડDશ વોશરમાંથી વાસણો બહાર કાઢßાં. Bલા#ટકના ડબા અને ઢાંકણાં બરાબર

માટ ÄુKલા પાથરD

ૂકાવા દવા પડ છે –

ૂકાતા નથી;

ૂકવવા .ુા.

સવાર ઢાંકણાં વાસીને એમને રાખવાના કબાટમાં . ૂકવા જતો હતો; યાં એક ઢાંકHુ ં વidુ.ં આનો મા3લક ડબો ાં
હશે? આુબાુ તપાસ કરD; પણ ાંય ન મÖયો. િવચાર કય[ ,’ હશે! ાંક . ૂકાઈ ગયો લાગે છે . મોડા વહલાં
મળD જ જશે ને? ઘરમાંથી ાં જવાનો છે ?’ આમ મનને મનાવી લીુ.ં
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સૌથી મોટો ડબો કબાટના ખાનામાં . ૂકવા જતો હતો; યાં એમાં કzુકં ખખડ¼ુ.ં કદD આવો અવાજ ડબા . ૂકતાં
આયો ન હતો. ખોલીને જોdુ.ં પેલો ખોવાયેલો ડબો એની sદર ¦ ૂલથી . ૂકD દDધો હતો.
ખોવાયેલો ડબો મળD ગયો! એ તો એક જ ડબામાં સંતાયેલો હતો; અને મોટો ડબો એની જYયાએ ગો ઠવવા જતાં,
એ ખખડÒો હતો; એમાં પકડાઈ ગયો હતો. કદાચ તરત ન પકડાત; તો પણ એને શોધી કાઢતાં એક બે દD’થી
વધાર વખત ન જ ત.
પણ આપણે?
આપણે પણ આ દહના ડબામાં - મનના ડબામાં - ¦ ૂલથી . ૂકાઈ ગયા છDએ. એની ઉપર અસં¹ય સં#કારોના
આવરણ – ઢાંકણા ઢંકાયેલાં છે . આપણે તો આÄુય
ં આયÄું ખખડતા રહDએ; તોય પકડાતા નથી! સદા આપણી
સાથે જ રહતા હોવા છતાં; સદા એની સાથે સંવાદ કરતા રહતા હોવા છતાં; આપણી ત – પેલા ખોવાયેલા ડબા
%વી આપણી ત – કદD જડતી જ નથી.
sતરની વાણી’
ચાલો એ ખોવાયેલી આપણી અસલી ઓળખ સાથે ‘sતરની
વાણી જગવીએ

સાbુ પર સાbુ, ભાગ - ૧
સાbુ પર સાbુ? આ તે કવી ઊટપટાંગ વાત? હા! એમ જ છે . લો જોઈ જ લો ને -

166
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
સાbુ પર સાbુ

તમે કહશો ... “અહો! આમ વાત છે .આમાં zુ ં નવાઈ? અને તે પણ gુજરાતીને ? અમદાવાદDને?
વાત એમ છે ક, આ ૃ ~ય જોdુ ં અને `લોગબ§ ( નવા શ`દની રચના ! ‘વાહ, ર! મ¨ વાહ.’ ) કરવા તલપાપડ થઈ
ગયો. પહલાં એનો ફોટો પાડÒો; અને હવે આ આલેખન.
આમાં એક જ સંદશ
!ેવડ ... કરકસર..
આ% સાbુની બચેલી પતરD બચાવો.
એમ બને ક, કાલે નહાવા સાbુ જ ન હોય.
•

ખોરાકની અછત

•

પાણીની અછત

•

ઉની અછત

કારણ?
•

વધતી જતી વ#તી

•

fૂદક ને ¦ ૂસક આગળ ધપPુ ં વન ધોરણ

•

અમયા }દત બનતી જતી માનવ અપેhાઓ

•

જમીનનો વધતો જતો 3બન ઉપાદક ઉપયોગ અને...

•

દરક સેકOડ ટાંચાં થતાં જતાં ñોતો
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માનવતના માથા પર તોળાઈ રહલી તાતી તલવાર;
તલવાર
ભયાનક ભિવ~યના કાળઝાળ ઓથારનો
ઉવેખી ન શકાય તેવો,
ો અ¾ ૂક અણસાર.
અણસાર
પ_થરdુગથી #પેસમાં પહ8ચેલો કાળા માથાનો ( ક બી ગમે તે રં ગના માથાનો ), માથા ફરલ માનવી કશોક
ઊકલ તો શોધી જ કાઢશે; અથવા સૌથી બ3ળયો બી બધાંને ઢાળD દઈ, એકદં ડDયા મહલમાં િમ!મંડળ, fુુwબ
કબીલા સ}હત મઝેથી મહાલશે.
પણ .. આ% તો સાbુ પર સાbુ . ૂકો અને એ પળને થોડDક આઘી ધકલો.
.... પ_થરdુગમાં પાછા ધકલાઈ જવામાંથી બચવાનો ઊકલ મળD ય તે પહલાં.
એ કાળા ક ઊજળા ભિવ~યની પ}રકKપના …..અમે
અમે}રકન હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓ

અમે}રકન હાઈવે
હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓ
ડલાસ અને ફોટ વથના મહાનગરોને વlધીને સ8સરવા જતા; એટલ¨ટDક અને પેસીફDક મહાસાગરોને
જોડતા; રાF]ની અથયવ#થાની ધોરD નસ %વા; ઈOટર#ટટ હાઈવે (આઈ
આઈ-20
) ઉપરથી મારD ગાડD કલાકના
આઈ
60 માઈલની ઝડપે Nુરપાટ પસાર થઈ રહD છે . આ રશ અવર છે . મારD આુબાુ ર#તાની ચાર લેનો મારા
%વી જ અસં¹ય ગાડDઓ, વાનો અને ખટારાઓથી ભરચક ભરલી છે . વાહનોની વUચે બvુ 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 હાઈવેમાંથી વહD રહલા, અને દશના
આથÏક યવહારને ધમધમPુ ં રાખતા, કરોડો રતકણો %વો એક રતકણ oં. ગતીનો ાણવાdુ અને પે]ોલ1ુ ં
aધણ મને Xલાવીને ટટા %વો બનાવી ર£ાં છે . સતત ધસમસતા મારા %વા આ બધા રતકણો; તેમજ ]નો,
%ટBલેનો અને મહાકાય #ટDમરોમાં વહD રહલા, આવા જ અનેક રતકણો રાF]ની આથÏક યવ#થાને
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ધમધમતી રાખી ર£ાં છે . વી¸ના આ સૌથી સુ§ દશ %વા તગડા બનવા, ુ નીયાના યેક રાF] હોડ બકD
ુ છે ; અને યેક hણે આ દોડ %ટની ઝડપે,
છે . આÄું માનવજગત એક ન અટકાવી શકાય તેવી દોડમાં  
સતત વધમાન થતી રહ છે . આ .ુશકદોડનો કોઈ sત નજર સમh દખાતો નથી. બધાં વીનાશની,
સવનાશની ુ ગમ ખીણ તરફ, ચંડ ગતીએ, એક¸ાસે, ધસમસી ર£ાં છે . કોઈને Wેક લગાવવાની Xરસદ,
ઈUછા ક સમય નથી.
યાં જ આવી વીચારધારામાં મારા ખીá માનસમાં સયનો એક ઝબકારો થાય છે ક, vુ ં એક એઝીટ ¾ુકD
ગયો oં; અને ખોટો એઝીટ લઈ Nુવ(!) દDશામાં જવાને બદલે પëીમ(!) તરફ ધસી ર£ો oં!
***********
મારા આખા શરDર પરસેવો વળD ગયો છે . vુ ં મારD પથારDમાં સાવ શબવP્ પડલો oં. એક બીભીશણ
ુ ઃ#વBન હમણાં જ પસાર થઈ ગdુ ં છે . એ #વBન ચાલીસ વરસ પછDના આ જ આઈ-20 હાઈવે1 ુ ં હPુ.ં આખો
ર#તો સવારના આઠ વાગે ભ¨કાર, ખાલી પડલો હતો. એની ઉપરથી સમ ખાવા બરાબર, એક પણ વાહન ચાલી
રãું નહોPુ.ં એની ઉપર ઠકઠકાણે વનરાએ સાôા¡ય જમાવી દDુ ં હPુ.ં વીતેલી અથયવ#થાના મહાઅજગર
%વો આ હાઈવે શબની %મ સડતો પડલો જણાતો હતો. ુ દ શાની અસં¹ય કDડDઓ તેના દહ1ુ ં ભhણ કરD રહD
હતી.
બધી જ રKવે લાઈનો, બધાજ મહાસાગરો અને સમ#ત આકાશમાં ાંય એક પણ વાહન સરકD રãું ન હPુ.ં
આખી ુ નીયામાંથી પે]ોલીયમ1ુ ં છે Kું ટDNુ ં અને કોલસાનો છે Kલો ુકડો વપરાઈ ગયાને પણ પાંચ વશ વીતી
ગયાં હતાં. તોડD નાંખવામાં આવેલા બંધોને કારણે બધાં જળાશયો પણ ખાલી પડલાં હતાં. થોડા વરસો પહલાં,
પાણી અને શતીñોતો માટ ખેલાયેલા, !ી વી¸dુ§માં ને ુ ં ટકાથી ય વધાર માનવત નાશ પામી ¾ુકD
ુ ના કારણે પેદા થયેલી ગરમીથી પીગળે લા âુવીય બરફ વી¸નાં બધાં જ બંદરોને પાણી નીચે
હતી. અHુd§
ગરકાવ કરD દDધાં હતાં. બધી સKતનતો તહસ નહસ બની ¾ુકD હતી. જગતની બધી અથયવ#થા, અર! આÄું
સમાજવન ભાંગીને ¦ુÐો બની ગયાં હતાં.
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મારા %વાં ગ¢યાંગાંઠÒાં કોક’જ

ુ ભાગી માનવવો આમતેમ ખોરાક અને પાણી માટ જગલોમાં
ં

વલવલતાં, આથડતાં હતાં. ુના શહરના બvમ
ુ ાળD મકાનોના બધાં ખંડરો ભયાવહ વનરામાં અર¢યLુદન
કરD ર£ાં હતાં. સમ#ત માનવવન ખોડંગાPુ,ં કણસPુ,ં આ2ંદPુ ં gુફાવન તરફ મંથર ગતીએ, કDડDવેગે
સરકD રãું હPુ.ં આુબાુના જગલનો
ં
ભાગ બની ¾ુકલા આઈ- 20 ઉપર vુ ં ¦ુ¹યો અને તર#યો, નીવÏય અને
નીFાણ, હતભ અને હતાશ ઉભેલો હતો. કઈ ઘડDએ, કોઈ રાની નવર આવીને મારો કોળDયો કરD જશે,
તેના ભયથી vુ ં થરથરD ર£ો હતો. માLું આÄું શરDર આ ભરશીયાળામાં પણ પસીને રબઝેબ બની ગયે ું હPુ.ં

અને મારા ખોટા એઝીટ મને ાંથી ાં લાવી .ુો; તેની મરણપોક પાડDને vુ ં ઝબકDને ગી  oં.
***********
બાથLુમમાંથી પાછો આવી vુ ં પથારDમાં

ુ ગયો oં. પેલી ુ દ મ દશા તો એક #વBન જ હPુ,ં તેની
ઈ

તીતી થતાં vુ ં ફરD પાછો નીEાદવીને શરણે  oં. ઘસઘસાટ ઘની વUચે એક નુ ં પરોઢ ઉગી નીકળે છે .
vુ ં ફરD પાછો એવા જ રશ અવરમાં, એ જ આઈ-20 હાઈવે પરથી, મારD હાઈપાવર બેટરDથી સંચાલીત
નાનકડD ગાડDમાં Nુરપાટ પસાર થઈ ર£ો oં. પણ હવે પહલાં %વો ધમધમાટ નથી. હવે શહરમાં ગણીગાંઠD
અને નાનકડD ઓફDસો જ છે . સૌ પોતાના ઘેરથી જ ઈOટરનેટ પર કામ કરD લે છે . વનજLુરD બધી વ#Pુઓ
હવે તેમને ઈ-ઓડ ર માણે ઘેર પહ8ચાડવામાં આવે છે . મા! શોખની વ#Pુઓ માટ જ લોકો માકè ટમાં ય છે .
અથવા આનંદમોદ માટ ક મી!ો અને સંબધ
ં ીઓને મળવા જવા, મારD %મ ગાડDઓ વાપર છે . અને તે
ગાડDઓ પણ #વયંસચ
ં ાલીત વીજળDના રલ #ટશનો પર જ પાક કરવામાં આવેલી હોય છે . મોટા ભાગની
યાતાયાત, #વયંસચ
ં ાલીત, અયાુનીક અસં¹ય સં¹યાની bુલેટ ]નો વડ જ થાય છે .
બધાં કારખાનાં રોબોટો ચલાવે છે . બધા સામાનની આપલે પણ #વયંસચ
ં ાલીત #ટોરોમાં રોબોટો જ સંભાળે
છે . હાઈવે પર ચાલી રહલા મોટા ભાગનાં વાહનોમાં આવા રોબોટ ચાલકો જ છે ! મારા %વા કો’ક જ
સહલાણીઓ અથવા ઈલેટોનીક સાધનો, મહાકાય પાવરહાઉસો ક કારખાનાંઓના તાકાલીક મરામતકામ
માટ જતાં ÉીNુLુશો જ ગાડDઓમાં બેઠલાં છે . બાકD1ુ ં બુ ં રોજl ુ ં ઉપાદન અને મરામતકામ તો રોબોટો જ
સંભાળે છે .
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આખા વી¸ની શતીની જLુરDયાતો માટ હવે કરોડો ‘ટોકોમેકો’
વી¸ની હરો વશ[ની જLુરDયાત માટ પયાBત છે .

ુ éજ છે . તેમાં પેદા થતી વીજળD આખા
સ

ુ ના નાનકડા સંતાન %વા આ આદDયોએ આખાય
ય

વી¸ની Lુખ બદલી નાંખી છે . બધો યવહાર તેમના થકD પેદા થતી વીજળD વડ ચાલે છે . સ.ુEના પાણીમાંથી
આ જ વીજળD અમયાદDત જ_થામાં zુ§ પાણી પણ બનાવી દ છે .  ુ શણ એ ¦ુતકાળની, અને બીનજLુરD
ઘટના બની ¾ુકD છે . પાણી અને શતી ñોતો માટના દશ દશ વUચેના ઝગડા અને ભીશણ dુ§ો ¦ુતકાળની
ઘટનાઓ બની ¾ુકD છે . માનવતના એક જ ઝંડા નીચે સમ#ત વી¸ એક જ રાF] બની ¾ુî ુ ં છે .
vુ ં ‘શા ુ લવી2DડDત’ માં ગણગણી ર£ો oં -

ચોમાસે ઘનઘોર વાદળ થકD, છલકાવીયાં સૌ સરો.
%માંથી જળવીજળD નીપજતી, સ#તી ઘણીયે વળD.
 ુમો આ ગટßા મહાન વનમાં પાણી અને તેજથી.
dુગોના dુગ હા! ગયા સરકતા, તેના બOયા કોલસા.
લીુડD ધરતી રસાળ લણતી ધાOયો તણા પાકને.
P ૃણોના ઢગલા અગાધ બનતા, ઘી ુ ધના સ²કો.
લાખો નવરો દબાઇ ખડકો વUચે બOયા ધણો.
ચાલે ચ2 બધાય વાહન અને ઉ©ોગના તે થકD.
Åુ Åુ સાગર Åુઘવે સતત ને ગજ Ù ઘણા દપથી.
હ8કારા ભણતો સમીર ચલવે ચÐD બધી તાનથી.
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શતી

રુ જની લઇ મલપતાં કવાં ઘણાં સાધનો!

હDસાબો ચપટD મહl કરD દDયે, bુiધી ભયા યં! સૌ.
ુ ી ટકશે બધાં ય ઝરણાં શતી તણાં આ અર!
ાં ધ
સં#fૃતી અતીવેગમાં સરકતી, વીનાશના માગમાં,
”
આશા એક જ એ રહD જગતને અ#તીવની દોટમાં.
રુ જદવ! આજ જગવો વી#ફોટ નાના કણે. “

હાલા

અને એ આશાભયા વી#ફોટના તાપે તો અયાર મારD આ ગાડD ચાલી રહD છે . માનવતની બધી
ુ 
 ુ ીઓ, દપ, ઈFયા, સામ_ય માટની દોડ અને ખ¨ચાખ¨ચી પણ ¦ુતકાળની બાબતો બની ¾ુકD છે . મારD
ગાડDના રડDયો પરથી મંગળના ^હ પરથી સારDત થઈ રહલી, મુરD gુજરાતી ગઝલોની

રુ ાવલીઓ મારા

ચીને દDય આનંદ આપી રહD છે .
આ નવા એઝીટ તો મને મહામાનવતીનો એક sશ બનાયો છે .
***********
અને નવી આશાના

ુ ભાતમાં, vુ ં આ }દવા#વBનમાંથી આળસ મરડDને, સáચીે, આઈ-20 હાઈવે


પરની પહલી સય ઘટના અને પછDનાં બે #વBનોને મારા નોટbુક કોwBdુટરમાં ‘ફોOટબ§’ કરવા માઉસની
પહલી ‘લીક’ લગાવવાનો એઝીટ લેવા યાણ કLું oં!

મેઘધ1ુ~ય
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બેકયાડ ના પે}ટયો પર મેઘધ1ુ~ય જોdુ. આઠ Àટ લાંb.ુ ં
અને મારD મર . ૂજબ બનાdુ ં
%ણે સવાર ક સા% પાણીની ટોટD વડ પાણી છાંટðું હશે; તે બધાંએ આ અ1ુભવ અને આ અવલોકન કયા³ હશે.
ૂયનો તડકો તમારD પાછળથી !ાંસમાં આવતો હોય;યાર અ. ૂક #થિતમાં પાણીની િશકરો પર િવલસPુ ં #વસ®²ત મેઘધ1ુ~ય. એ જોવા માટ fુદરતની રાહ જોવાની નહl. મન થાય યાર તેને સજÏ શકાય - આપણી
પોતાની જમીન પર. શરત મા! એટલી જ ક,

ૂય હાજર હોવો જોઈએ. અને તમારામાં એની થોડDક આવડત

હોવી જોઈએ.
મેઘધ1ુ~યનો રં ગબેરંગી આùાદક નરો- મન સá થઈ ય તે ુ ં ૄ ~ય. આકાશમા નહl - આપણી નજર સામે,
સાવ નકમાં, એ #વગÏય ૄ ~ય હાજર.
વનમાં ઘણી કુતા હોય; વન ઝેર %ુ ં લાગPુ ં હોય- પણ એમાં મેઘધ1ુ~યના રં ગો સવી શકાય.

ૂયની

શત %વી xત}રક તાકાત અને પાણી છાંટવાની આવડત હોવાં જોઈએ.
ગમે તે Àલ હાજર હોય; એમાંથી સરસ મનો ગજરો બનાવવાની કળા.
મેઘધ1ુ~ય બનાવવાની કળા.
વન વવાની કળા.

પંખાની #વચ
નવો પંખો બેસાડÒો. બધા ભાગ જોડD,છે વટ વાયર જોડÒા અને #વચ 'ઓન' કરD. પંખો સડસડાટ ચાલવા માંડÒો
- Xલ #પડ પર. અમે હરખાઈ ગયા.પણ આ zુ?ં પંખો હવા 3બલfુલ ફકતો જ ન હતો.
અહlના પંખાઓમા બે દોરDઓ લટકતી હોય છે - એક પંખાની ગિત વધાર ઓછD કરવા માટ - !ણ ક ચાર ૂદD
ૂદD ગિત આપે તેવી #વચ. અને બી પંખાનાં પાં3ખયાંની નીચે લટકતી લાઈટ ચાુ/ બંધ કરવા માટ.
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અમે એ #વચ વાપરD જોઈ. #વચના દરક ઝટકા સાથે પંખાની ગિત ઓછD થવા લાગી અને છે લા ઝટકા સાથે
પંખાનાં તાડDયાં ફરતાં બંધ થઈ ગયાં. પણ હવા તો .ુíલ ફ×કાતી જ ન હતી. કશીક . ૂળ¦ ૂત ખામી હતી. અમને
લાYdુ ક, એ ખામી શોધીને ૂ ર કરવા માટ, . ૂળાના પતીકા %વા પચાસેક ડોલર ઈલે]િશયનને આપવા પડશે.
અને યાં જ સદભાYયે મારD નજર એક નાનકડા કાળા આકાર પર પડD. પંખાનાં તાડDયાંની નીચે અને લાઈટની
થોડક ઉપર તે હતો. સીડD ફરDથી પંખાની નીચે . ૂકD , vુ તે કાળા આકારની ચીજ zુ ં છે ; તે જોવા સીડD ઉપર ચઢßો.
નક જતાં 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 ચાુ કરD.
અને વાહ! ર મ¨ વાહ! રDસાયેલા પંખા મહાશય માની ગયા. હવે તેઓ+ી N ૂરબહારમાં હવા અમારD તરફ ફ×કવા
લાYયા.
અમારા પચાસ ડોલર બચી ગયા હતા.
પછD તો પંખાની સાથે સBલાયર આપેલી

ૂચનાનો કાગળ જોયો અને આ #વચ sગે એમાં મા}હતી આપેલી જ

હતી. એ નવી નવાઈની #વચના બે ઉપયોગ જણાયા હતા- ઉનાળામાં #વચ નીચેની તરફ રાખવાની - એર
કOડશનની ઠંડD હવા નીચે ફ×કવા માટ. િશયાળામાં એ ઉપરની તરફ રાખવાની - |મની ઠંડD હવા ઉપર જતી રહ અમારો પંખો એઝો#ટ ફન બની ય.
હવે અમે બધાં °ાની થઈ ગયા!
અને આ અળવીતLું મન િવચાર ચઢD ગdુ.ં
જો }દશા ખોટD હોય તો કરલા બધા યનો ખોું પ}રણામ જ આપે - જોઈએ તેનાથી સાવ િવપરDત.
અને N ૂરા °ાન િવના, જ|રD અªયાસ કયા િવના, કોઈ કામ આદરDએ તો આવી ¦ ૂલો થવાની N ૂરN ૂરD સંભાવના.
અ¢યો અને આધળો, બáે સરખા.
પચાસ ડોલર બUયાના આનંદ કરતાં અમને મળે લા આ . ૂળ¦ ૂત °ાન વધાર }કમતી હPુ ં - નહl વા|?
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ચાનો ‘ટસ’
આ% ચાનો ‘ટસ’ બરાબર wયો નહl!
આ% ઊઠવામાં બvુ મોSું થઈ ગdુ ં હPુ.ં રોજ પોણા છ વાગે ઊુ ં oં; એની જYયાએ સાડા છ વાગી ગયા હતા.
િનયકમ ઝટ ઝટ પતાવી ચા બનાવવાના િનયકમ પર લાગી ગયો. દDકરDને નોકરDએ જવા1ુ ં મોSું થPુ ં હPુ.ં
ચાનો ઊભરો આયો ન આયો, અને ૂ ધ અને ખાંડ નાંખી દDધા. આમ તો બે !ણ િમનીટ એને ઊકળવા દ oં;
%થી ચાનો કસ બરાબર આવી ય. પણ આ% એ માટ સમય ન હતો. મોSું 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 હુ પાકD ન હતી; અને કરDઓ ઊતારD લીધી. મોટDમસ કરDઓના ટોપલે ટોપલા
ભરાયા. કરDઓ પાકવા . ૂકD; પણ આ કરDઓ પાક? ન પાક.
ઊતાવળે xબા ન પાક.
...
આ બુ ં સમજવા છતાં ઊતાવળ થઈ ય છે . અને પછD ? આ% ચાનો ‘ટસ’ બરાબર wયો નહl!

XદDનો
અમે ચામાં ઘણીવાર તાજો XદDનો નાંખીએ છDએ. આ માટ રોજ બેકયાડ માંથી vુ ં XદDનાનાં પાંદડાં તોડD લાવતો.
ઘણીવાર સવારમાં આમ કરતાં કંટાળો આવે અને બધાંને XદDનાની સોડમ વગરની ચા જ મળે .
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આથી મારD પનીએ

ૂચન કdુ.³ “તમે સામટD ઘણી બધી ડાળDઓ તોડD લાવી, 3ઝપર બેગમાં ભરD, }nજમાં

રાખતા હો તો?” મ¨ તકાળ આ

ૂચનનો 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 મને શી કમત
રાÄું તો XદDનો તાજો રહ. તકાળ આ

ૂઝી ક, આ ડાળDઓ પર પાણી છાંટDને

ુ ારાનો અમલ કય[. પણ રઅણેક }દવસ પછD બે પાંદડાં કાળાં પડD
ધ

ગયેલાં દખાયાં. બી બે }દવસ અને ઘણાં બધાં પાંદડાં બગડD ગયાં હતાં. ભેગો કરલો બધો XદDનો ફ×કD દવો
પડÒો.
અને મન િવચાર ચઢD ગdુ.ં
¡યાં

ુ ી XદDનાનાં પાન પર fુદરતી રDતે રહું પાણી હPુ;ં યાં ધ
ુ ી XદDનો તાજો રહતો હતો. વધારા1ુ ં પાણી
ધ

મÖdુ ં અને તે કહોવાવા માંડÒો.

अ"त सवD वजयेत।
ુ ી આ સવલત ન હોતી; યાં ધ
ુ ી વનની રતાર એક તરહની હતી. ઈમેલ,
આ ઈOટરનેટ જ ુઓ ને ? ¡યાં ધ
ુપો, વેબ સાઈટો અને છે Kલે આ `લો3ગગની સવલત મળD અને અવનવી }દશાઓ Ä ૂલી ગઈ. અ3ભયત અને
િવચાર િવમશ મહોરD ઊઠÒાં. આખી ુ િનયા આપણે માટ ÄુKલી થઈ ગઈ. આપણેય બાNુ! આખી ુ િનયામાં
ફલાઈ ગયા.
છે Kલા ચાર વષમાં આનો અિતરક થઈ ગયો. આ સરસ સગવડ1ુ ં યસન થઈ ગdુ.ં વાંચન ઓoં થઈ ગdુ.ં બી
 ૃિઓ પર કાપ આવી ગયો. ઓKયા પાણી છાંટલા XદDનાની %મ, વનમાં ‘ÄુKલો બંિધયાર’- એક નવા જ
કારનો કહોવાટ આવી ગયો!
હવે તાજો XદDનો રોજ જ ¾ટં ૂ Dને લાવવો છે . અર! XદDનો જોઈએ જ; એવી માOયતાને પણ િતલાંજ3લ આપી દવી
છે .

કોયડો
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કોયડો અને ગ© રુ પર? એની યથાયોYય જYયા તો હોય – હોબીિવ¸ ક હા#ય દરબાર પર જ ને?
પણ ના. આ% અહl કોયડા પર1ુ ં અવલોકન. અને તે પણ કોયડાની રDતે! નીચેનો કોયડો ઉકલો અને તેનો ઉકલ ¡યાં
આપેલ છે , યાં અવલોકનને અવલોકો!

ઉપરના કોયડામાં સફદ રં ગના 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 યાં જ તમને ઉકલની સાથે
આજ1ુ ં મહા. ૂું અવલોકન પણ મળશે.
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સામાOય – અસામાOય : એક અવલોકન ( `લોગ ઉપર ઉકલ વાંચવા ‘ પાસવડ ‘આBયો હતો. )
-------------------------------------અને અવલોકન શૈલીની આદતને વશ થઈ, નાનકSુ ય
ં 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? !

સામાOય,
સામાOય, અસામાOય
લો ! આ છે એ ઉકલ-
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% આ જવાબ શોધી શા હોય; તેમને ધOયવાદ. એ સૌ અસામાOય રDતે સામાOય છે ! અસામાOય રDતે સામાOય?
હા! અસામાOય રDતે સામાOય.
કારણક, આપણામાંના મોટા ભાગના, સામાOય ક અસામાOય લોકો કzુકં અસામાOય શોધવા જ ટવાયેલા હોઈએ
છDએ. ઉકલ અસામાOય જ હશે; એમ આપણે માની લીધે ું હોય છે . આથી આપણે મોટા ભાગે ને એના
તળDયામાંથી જોવા ટવાયેલા નથી. દરક નો પોતાનો ઉકલ હોય છે . એ શોધવા આપણે કશી N ૂવ માOયતા
િવના યાસ કરDએ તો, કદાચ જલદD તે શોધી શકDએ.
અહl મોટા ભાગના ‘A’ અને ‘B’ ના ઉકલ તરત શોધી શા હશે. ‘C’ નો ઉકલ પણ થોડDક મગજમારD કરવાથી
મળD ગયો હશે. આટલા ર#તે આગળ વiયા પછD, આપણે 'D' ના ઉકલ માટ , એ તો આનાથી પણ અઘરો જ હશે;
એમ માની લઈએ છDએ! સૌથી છે Kલો છે ને? એ તો અઘરો જ હશે - કાંઈક અસામાOય જ હશે. અને આપણે ગો¿ુ ં
ખાઈ જઈએ છDએ!
અરર! આÄુય
ં ે આયÄું કzુકં કરવામાં, કાંઈક બનવામાં વીતાdુ.ં પણ એ . ૃગજળ તો છે ું ને છે ું જ રãુ.ં

અરમાન લઈને ુ િનયાની ચૌખટમાં જવાને નીકÖયો’તો
કંઈ vય
ુ ં બ1ુ,ં કંઈ vય
ુ ં કLું; કંઈ એુ ં થવાને નીકÖયો’તો.
- ક લાસ પં}ડત
અને એ કzુકં અસામાOય બનવાની ઝંખના ભાYયે જ સંતોષાઈ. સામાOય

ુ પણ ખોઈ બેઠા. વનના કોયડાનો
ખ

ઉકલ ન મÖયો.
બી બે િવચારસરણી –
શ¨ આ જળોજથામાં પડુ?ં આ

રુ શ નીએ પાસવડ તો આBયો જ છે ને? જોઈ લીુ ં – Äુશ થયા અને આગળ

ચાલતી પકડD – આ અવલોકન વાંUયા િવના. શોટ કટ શોધી લીધો. સમય અને મગજમારD બáે બચાવી લીધાં.
અથવા ..
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આ કોયડા સમજવા ક એના ઉકલ શોધવાની માયાળમાં જ શ¨ ફસાુ?ં સામાOય ક અસામાOય bુÈ§ જ શા માટ
વાપરવી? એમાં આપણા કટલા ટકા?
ચાર તનાં યતવો : •

 છે જ નહl,
નહl એમ માનનારા.
માનનારા

•

નો શોટ કટ શોધનારા.
શોધનારા

•

માં .ુઝ
ં ાઈ,
ાઈ ફસાઈ , ુ ઃખી થનારા

•

સા.bુ
સા bુ. વાપરD , પાયામાંથી નો ઉકલ શોધનારા.
શોધનારા

આપણે કવા બનુ ં છે ક, કવા રહુ ં છે - તે આપણે જ નÐD કરુ ં પડ.

સાbુ પર સાbુ, ભાગ - ૨
3 ઓગ#ટ સાbુ પર સાbુ . ૂકલો જોઈ અવલોકન

ૂઝ¼ું હPુ.ં

આ% એ વાતને પંદર }દવસ થઈ ગયા; અને બીુ ંઅવલોકન. #વાભાિવક રDતે આ% !ેવડની વાત તો ન જ હોય
ને?
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સાbુની નાનકડD પતરD હવે તો સાવ નાની થઈ ગઈ છે . મોટા સાbુમાં ઓગળવાની }2યા લગભગ પતવામાં જ
છે . એની મોટા ભાગની ત પાણી સાથે ઓગળDને વહD ગઈ છે .
હવે ¤ૈત1ુ ં અ¤ૈતમાં |પાંતર થવા1ુ ં છે .
સમુને બીુ ંકzુ ં કહવાની જ|ર છે ખરD?

XદDનાનો ારો
ગઈ સાલ એક િમ!ના ઘેરથી XદDનાના ચાર પાંચ છોડ લાવીને વાયા હતા. બે એક મ}હનામાં તો આખો ારો
એમના વંશવેલાથી ઊભરાઈ ગયો હતો. છે ક ઊનાળાનો પણ sત આવવામાં હતો ; યાં મને
માટ તેના પાન

ૂઝ¼ું ક, િશયાળા

ૂકવીને 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 કહવામાં આdુ ં ક,

ૂકવણી માટ Àલ તો નકામાં. મ¨ તે

ચાખી જોયાં. ખરખર તેમનામાં કડવાશ હતી. XદDના1ુ ં સવ તેમાં બvુ જ ઘિન~ઠ થઈને ( concentrated) આવી
ગdુ ં હPુ ં .
ખેર બી% વરસે આવી ¦ ૂલ નહl કLું ; એમ મન મનાdુ.ં
આ સાલ તો વસંત ઋPુ બેઠD ક, તરત જ આ sગે સભાન થઈ ગયો હતો. બુ ં િનદણ કાઢD નાં¹dુ.ં થોSુક
ં ખાતર
પણ ઊમેd.³ ુ પાણી પણ િનયિમત આપવા માંડ¼ુ.ં XદDના મહાશય તો આ માવજતથી બરાબર ખીલી ઊઠÒા. સરસ
મઝાના , મોટા પાન બેઠા. આખો ારો મહોરD ઊઠÒો. આ વખતે મ¨ સમય g ૂમાયા િવના પાક ઊતારD લીધો.
પાંદડાં

ૂકવીને પાવડર બનાવી શીશીમાં ભરD લીધો.

બે મ}હના વીયા અને ફરD ારો વધાર ગીચ ભરાઈ ગયો. મોટાં પાંદડાં માણમાં ઓછાં હતાં; પણ ઘણાં પાંદડાં
મÖયાં. ¾ટં ૂ લાં પાંદડાથી બે તબડકાં ભરાયાં. પાવડરની બી મોટD શીશી ભરાઈ ગઈ.
બી બે મ}હના વીયા અને મોસમનો !ીજો ફાલ તૈયાર થઈ ગયો. આ% એ ઊતારD લીધો. મોટાં પાંદડાં તો આ
વખતે બvુ ઓછાં હતાં. ¾ટં ૂ લાં બધાં પાંદડાંથી પણ એક જ તબડfું ભરાdુ.ં
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XદDનાનાં પાંદડાંથી ભરું તબડfું
મને લાYdુ ં ક, ારાનો કસ ઓછો થઈ ગયો લાગે છે . આથી બધા છોડ . ૂળ સમેત ઊખાડD લીધા. અને આ zુ?ં
આખા ારાની sદર . ૂળ પથરાઈ ગયેલાં હતાં, ડાં, કદ|પાં . ૂળના જ_થે જ_થા. એ ૂ ર ૂ ર

ુ ી િવ#તરD,
ધ

પાણી અને રસ ખ¨ચી લાવતાં હતાં. મોટા ભાગનો યન તો લાંબા sતરના પ}રવહન માટ જ ખચાઈ જતો હતો.
પાણી ખ¨ચનાર, ાથિમક . ૂળ માટ તો ખાસ જYયા જ ન હતી. એ ¡યાં નકમાં હતાં; યાંના છોડ પર મોટાં પાંદડાં
થતાં હતાં.

ગંદાં, ગોબરાં, ઘરડાં . ૂળ
આખો ારો સાફ કરD નાં¹યો. ૂનાં . ૂળનો એક પણ અવશેષ બાકD ન રહ; તેની કાળ લીધી. અને fૂમળાં . ૂળ
સાથેની, નાનકડD, fૂમળD ડાળDઓ વીણી વીણીને ફરDથી રોપી દDધી.
182
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો

નવો ારો
લહલહાતા, લીલાછwમ ારાની જYયાએ સાવ

ૂકો અને ગંદD, ગોબરD માટDથી છવાયેલો ારો જ બાકD ર£ો.

બધી લીલોતરD ગાયબ થઈ ગઈ. હવે તો ઊનાળો ઊતરવામાં છે . આ નવા છોડ બરાબર #થાિપત થશે યાર તો
િશયાળો આવી જશે. િવકાસ થંભી જશે.
પણ આવતી વસંતે ારો કદD નહોતો ખીKયો તેવો ખીલી ઊઠશે. વધાર મોટાં પાંદડાં, વધાર ફાલ, એક નહl પણ
કદાચ બે શીશી પાવડર. કદાચ અમે નકના િમ!ોને પણ એની Kહાણી કરD શકDzુ!ં
બગાયતીકામમાં મારD આવડત ખીલતી ય છે !
પણ અહl આશય બગાયતીકામના યોગોના વણનનો નથી.
--------------------------------------------sગત, કૌું3બક અને સામા®જક વનમાં પણ આમ જ બને છે . નાનકડD શ|આત, િવકાસ, યવ#થા1ુ ં િવ#તરણ.
વધાર જ|}રયાતો, વધાર સ. ૃÈ§.
અને છે વટ એ યવ#થા એટલી તો જ}ટલ બની ય ક, ગિત અને િવકાસની ટોચ આવી ન આવી અને
અધોગિત શ|. ગંદા, ગોબરાં, ઘરડાં, 3બન ઉપાદક. . ૂળ વધાર - લીલોતરD કમ.
સમય આવી ય - એ યવ#થાને આ. ૂલ, નવેસરથી #થાપવાનો. ૂનાં, જડ ઘાલી ગયેલાં . ૂળ ઊશેટD
નવરચના કરવાનો
- નવી પેઢDને કારોબાર સ8પવાનો- 2ાOતનો - dુગપલટાનો.
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નવી ખેતી, નુ ં fુુwબ, નવો સમાજ.

પ}રવતન ...
પ}રવતન ...
પ}રવતન ...
-------------------------------------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 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±Oત 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 અ1ુભવો બાદ, ફરDથી એ મનભાવન  ૃિ શ| કરવા મન થdુ ં છે ; યાર એક ને 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 રહવાં છતાં શા માટ અસયનો ઘોડો જ સદા આગળ રહતો હોય
છે ?
શા માટ

‘ सCयमेव जयते’
નાં

ૂ!ો વારં વાર ગાવાં પડ છે ?

અસયનો મ}હમા ગાતી કોઈ મદરસા ક પાઠશાળા ન હોવા છતાં એના પાઠ લોકો શા માટ બvુ જલદD આમસાત
કરD લેતા, શકતા હોય છે ?
શા માટ અનેક લોકોર મહામાઓ, સંતો, dુગપ}રવતકો અને પેગબ
ં રો પેદા થયા છતાં અધમ ÀKયો અને
ફાલતો જ રહ છે ?

यदा यदा ,ह धमय ?लािजभव"त भारत
भारत
अ@युCथानाय धमय तदाCमानं सज
ृ ा#यहं ।
એમ કહDને +ી fૄ~ણ કb ૂલ નથી કરતા ક, ધમની Yલાિન તો થયા જ કરવાની?
zુ ં માનવતામાં પzુતા એટલી ધરબાઈને પડલી છે ક, એ1ુ ં આ. ૂલ પ}રવતન કદD શ જ નથી?
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શા માટ?
શા માટ?
શા માટ?

64=65
આ આfૃિતઓ ુઓ.

ચોરસ ૮ x ૮
એના ચાર ભાગને ફરDથી ગોઠવી દDધા -
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૫ x ૧૩ નો લંબચોરસ
આનાથી ફ3લત થાય છે ક,

૮x ૮ = ૧૩x ૫
કમ બરાબર છે ને?
તમે N ૂછશો - "આ ગ3ણત ગwમત અહl? "
આ ગ3ણત ગwમત છે જ નહl. iયાનથી અªયાસ કરનારા તરત શોધી કાઢશે ક, આમાં તો છે તરામણી છે . ચાલાકD
છે . પણ અહl શી ચાલાકD છે , તે જણાવી વાચકની °ાન ૃÈ§ કરવાની નથી. કદાચ કોઈ વાચક એ શોધી પણ
કાઢ. આ ગwમત મોકલનાર +ી. રFમકાOત દસાઈએ (Odુ જસÏ) તો િવગતે એ ચાલાકDને છતી કરD પણ દDધી
હતી.
પણ અહl તો અવલોકન છે .
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તતની ચાલાકDઓ, ભાતભાતના ચમકારો,  ૂ , ટોના, ભેદ, ભરમ. રહ#યમય, ન માની, ન સમ શકાય
તેવી ઘટનાઓ. અને વાતો. સાવ રહ#યમયી ુ િનયા.
કોઈકનો આશય મનોરં જન, કદાચ એ થકD Eયોપા²ન.
અને કોઈકનો આશય- }દય, અકળ, અગાધ શત ધરાવવાનો દાવો - અ1ુયાયીઓની ફોજ ભેગી કરવાનો;
સwદાય ખડો કરD દવાનો મ3લન ઇરાદો.
સામેની }દવાલ પર લખી લો ક......
જગતમાં કzુ ં અતા}કÊક હોઈ ન શક. સામાOય નજર ન સમPુ ં હોય તો પણ નહl. આપણને એની પાછળ1ુ ં રહ#ય
ખબર નથી હોPુ ં માટ તે ચમચકા}રક લાગPુ ં હોય છે .
અને આપણને +§ા રાખવા1ુ ં કહવામાં આવે છે . bુÈ§ બાૂએ રાખી, ભાવનાઓ જગાડવા1ુ ં કહવામાં આવે છે . એ
પાર ભૌિતક બાબત છે ; એમ સમવવામાં આવે છે . ણીb ૂઝીને «ઠા ભણાવવામાં આવે છે .
૬૪= ૬૫ %વાં «ઠા !!!

પરબી}ડdું
આ% કોO]ાટથી ચાલતી એક પો#ટ ઓ}ફસમાં ટપાલ નાંખવા ગયો હતો. એક ખોખામાં ઘણા બધા પરબી}ડયાં
પડલાં હતાં. માLું પરબી}ડdુ ં પણ મ¨ એમાં નાંખી દDુ.ં એક િમ!1ુ ં સરના.ુ ં એની ઉપર કdુ³ હPુ.ં એ િમ!, એ1ુ ં
ુ દ સમય અને ઘણી બધી યાદો – બુ ં જ #મરણપટ પર છવાઈ ગdુ.ં
fુુwબ, એ1ુ ં ઘર, એની સાથે ગાળે લ ખ

188
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
પણ એ ખોખામાં બીં પરબી}ડયાં પણ હતાં.
તતનાં સરનામાં લખેલાં પરબી}ડયાં. એમાં કોઈનો ેમપ! હશે. કોઈના

ુ દ ક ુ ખદ સમાચાર હશે.
ખ

કોઈના ભરાયેલા બીલો હશે. કોઈના સારા સંગ માટ મોકલે ું 3ગટ કાડ હશે. કોઈકની નોકરD માટની અર
હશે. કોઈક1ુ ં રાના.ુ ં હશે.
એમની ઉપર લખેલાં સરનામાં એમનાં લખનાર માટ િવિશ~ઠ મહવ ધરાવતાં હશે. એ સરનામાં સાથે, મને યાદ
આવી ગઈ તેવી, અOયની ત તની અને ભાતભાતની યાદો સંકળાયેલી હશે.
પણ માર માટ તો એ મા! પરબી}ડયાં જ હતાં. કશાય મહવ 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
ુ ી જ પહ8ચાડવાનો હતો. એમાં કોઈ લાગણી ક ભાવ ન
ફોટ વથમાં આવેલ બKક મેઈલ ોસેિસગ ફિસ3લટD ધ
હતો. મા! એક જોબ.
પણ માLું પરબી}ડdુ?ં એ તો ભાવ અને ેમથી છલકાPુ ં હPુ.ં
તમે કહશો,’ એ તો એમ જ હોય ને?’
હા! આમ તો એમ જ છે . આપHુ ં એ આપHુ.ં ‘xગળDથી
xગળDથી નખ વેગળા એટલે વેગળા.’
ળા એમ જ હોય ને? અને છતાં
બે સાવ અડોઅડ. દખાવમાંય સાવ સરખાં. એક જ ઢગલાનાં ઘટકો. એક જ માળાનાં બે પંખી. એમનાં કામ પણ
એક જ સરખાં. એ ઊડDને ¡યાં જશે, યાં સંવેદનાઓ જગાડશે. }2યાઓ અને િત}2યાઓ શ| કરશે.
આપHુ ં વન પણ આ પરબી}ડયા %ુ ં જ છે ને? એનો ઢાંચો? ધડ, મ#તક અને બે હાથ-પગ. એનો રાહ પણ
િનિëત છે - nોમ અને ુ! પણ દરકની sદર કzુકં િવિશ~ઠ પેક કરું છે ! એનો આપણા િસવાય બીને કશો અથ
નથી.
અને આપણે માટ? એ તો આપHુ ં સવ#વ છે . આપHુ ં સાવ આગુ ં પર3બડDdુ ં !

હર hણે નીત નવા EFય સર% hીતીજ,
hીતીજ
હર કદમ અવનવા Lુપ ધરતી જમીન
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રં ગ બદલે પળે પળ આ ¾ુ ં ગગન
#થાન બદલે ઘડD,
ઘડD હર ઘડD સવ ચર
કlP ુ આ સવની વUચે અવીચળ oં vુ.ં

. ૂળ
બેકયાડ માં કામ કરતાં િનદણ વાઢðુ.ં જગલી
ં
ઘાસ . ૂળ સમેત બહાર આવી ગdુ.ં આમ તો રોજ આુ િનદણ ૂ ર
ઉશેટD દતો હતો; પણ આ% તેના . ૂળ તરફ આક#મક નજર પડD. ગદા ગોબરાં . ૂળની વUચે એક લાંબા , સફદ
તાંતણા પર નજર પડD.

ુ ં સફદ રગનો તાંતણો હતો. કપડાથી થોડોક સાફ કય[ અને . ૂળનો એ તાંતણો
દર

ચમકD ઊઠÒો. પછD તો એ બધાં . ૂળને પાણીથી સરસ રDતે ધોયાં. સફદ બા#તા %વાં એ . ૂળ કટલાં મોહક દખાતાં
હતાં?
ગદD ગોબરD માટD, કાદવ અને ગાઢ અધકાર વUચે કટુ આકષક પોત તેણે ળવી રા¹dુ હPુ?ં બધા નકારામક
પયાવરણ વUચે તે રસાયણો dુત પાણી િસચવા1ુ ં મહવ1ુ ં કામ બયે રાખPુ ં હPુ ં - રાત }દવસ, અિવરત,
થાક ક આરામ વગર. અને પોતાનો આકષક દખાવ પણ તેણે ળવી રા¹યો હતો.
માનવ સમાજમાં પણ બધી િવષમતાઓ વUચે, તતના અને ભાતભાતનાદા|ણ વનસષ[ વUચે,
કટકટલા પાયાના આવા . ૂળDયાં %વાં અદના માનવીઓ સ#ûિતના પોતને ઉજÕ રાખી ર£ાં હોય જ છે ને?
અને કોણ ણે કમ, '#લમ
#લમ ડોગ િમ3લયોનેર' યાદ આવી ગયો.

fુ}કOગ Bલેટફોમ
વનના ભાત સમા, સવારના પહોરમાં fુ}કOગ Bલેટફોમ આગળ vુ ં મારD સવારDય ફરજો િનભાવવા પહ8ચી
 oં. એ સાવ ચો¹Äું ચંદન %ુ ં છે – સાવ નવત િશzુ સમાન. એ કોરD #લેટ %ુ,ં સાવ ખાલીખwમ છે .
ચા બનાવવાની સામ^ી એક પછD એક, vુ ં કાઢતો  oં - ચા, ખાંડ, ૂ ધ, આ ુ , ઈલાયચી. એમ જ બધાં સાધનો
- તપેલી, સાંડસી, ગળણી, Bયાલા, રકાબી. દસ વરસના મહાવરાથી ાBત કરલી, ચા બનાવવાની ળાના
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°ાનના આધાર, vુ ં માપથી તપેલીમાં પાણી લ oં; અને શતના ñોત સમો #ટવ ચાુ કરD, એને ગરમ કરવા
. ૂfુ ં oં. પછD એ જ °ાનથી ણીતા થયેલ માપથી ચા અને આ ુ એમાં પધરાુ ં oં.
સમયાOતર એમાં ઊભરો આવે છે . િનયત સમય માટ એને ઊભરવા દઈ, એમાં હવે માપથી ૂ ધ ઉમેLું o. પછD
િનયત માપથી ખાંડ અને બીજો ઊભરો આવતા છે Kલે, ચપટDક મઘમઘતી ઈલાયચી પણ એમાં હોમાય છે .
અને લો! સરસ, સોડમવાળD ચા તૈયાર. માપમાં ાંક સહજ ફર થઈ ય તો ચાનો #વાદ અને સોડમ અણગમતા
બની ય.
ચા ગળD, નકામા થઈ ગયેલા fૂચા કચરાપેટDમાં પધરાુ ં oં. બધી મહનતના તાપે બનેલી ચાથી છલોછલ,
Bયાલા ડાઈિનગ ટબલ પર ગોઠવાઈ ય છે . માંજવા માટ તૈયાર તપેલી અને અOય વાસણો િસOમાં #થાન
પામે છે . ગં ુ ં થયે ું fુ}કOગ Bલેટફોમ પોતાં વડ સાફ થઈ ય છે .
અને એ ફરD પાoં હPુ ં તે,ુ ં ારં ભની #થિતમાં આવી ય છે .
……..
આ અવલોકન fુ}કOગ Bલેટફોમ1 ુ ં છે ક, આપણા વન1ુ?ં

ખાંડનો ખાલી ડબો
ચા બનાવતાં ચાના ડબામાં બvુ ઓછD ખાંડ બાકD રહD હતી. પેO]Dમાં મોટા ડબામાંથી મારો કામચલાઉ #ટોક ભરD
લીધો. એ પણ હવે ખાલી થવાની તૈયારDમાં જ છે .
અમારા જમાઈને ખબર આપી દDધી ,” સેwસ લબમાં (જ_થાબંધ વ#Pુઓ માટનો #ટોર) ઓ યાર ખાંડ1ુ ં મોું
પે}કગ લાવવા1ુ ં છે .”
યાંય એમનો #ટોક ખાલી થયે, મોટD મસ ]કમાં સBલાયર પાસેથી ખરDદDને આવી જતો હશે. એ સBલાયર વળD
જ_થાબંધ મા}કÊટમાંથી ખરDદD, પોતા1ુ ં ગોડાઉન ભરું રાખતો હશે. ખાંડનાં કારખાનાં જ_થાબંધ માકè ટને ભરN ૂર
ૂ ો એ કારખાનાંઓને દરક ફસલે મોટા પાયે શેરડDનાં સાંઠાં વેચતા હશે.
રાખતા હશે. અને શેરડDના ખેSત
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આખી સBલાય ચેનમાં સબ સલામત.
પણ કદDક એમ બને ક, શેરડD1ુ ં ઉપાદન જ બંધ થઈ ય તો? અને ક}દક એ }દવસ આવવાનો જ છે .
એ }દવસે?
વીજ ñોતો

ૂકાશે - પાણીની અછત સશે – ખેતરો

ૂકાં ભંઠ બનશે – સBલાય ચેન

ૂકાશે. મારો ખાંડનો ડબો

સાવ ખાલીખwમ પડÒો રહશે.
•

તમે કહશો
શો,
o

•

” Eयूं काजी,
काजी सारे गांवक6 9चंता?“
ा

હા #તો ,
o

‘ सब सलामत है .'

પણ આ અદકપાંસળD વની «ઘ ઘણી વાર આવા યથ ખયાલોમાં ઊડD ય છે .
તમારD «ઘ કદD આમ ઊડD ય છે , વાLુ?!

બારHું
મારD |મમાં vુ ં બેઠો oં. બારHુ ં બંધ 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. બારણાં
અને ભlત વUચે કશો ફરક નથી. માP્ર એટલો જ ફરક ક, બારHુ ં ખોલી શકાય છે !
}દવાનખંડ અને રસોડાને કોઈ બારHુ ં જ નથી. યાં આવન-વન .ુત છે .
ઘરને પણ બારHુ ં છે ; એમાં બહાર જોઈ શકાય તે ુ ં િછE છે . એમાંથી vુ ં બહાર જોઈ શfું oં; પણ બહારની યત
sદર જોઈ શકતી નથી.
બેકયાડ માં જવા1ુ ં બારHુ ં કાચ1ુ ં છે ; એમાંથી બહારથી sદર તેમ જ sદરથી બહાર જોઈ શકાય છે . પણ આવન
વન માટ એ બારHુ ં ખોલુ ં પડ છે .
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ઓ}ફસમાં સાહબની ક3બનના બારણામાં જોવાની બારD છે ; એમાથી સાહબને જોઈ શકાય છે ; પણ સાહબ એમની
Äુરશીમાં બેઠા એમાંથી ખાસ કાંઈ જોઈ શકતા નથી. યાં પણ આવન વન માટ એ બારHુ ં ખોલુ ં પડ છે .
તતનાં બારણાં – તતના ઉપયોગ.
fુદરતમાં કોઈ બારણાં જ નથી. બુ ં .ુત, જોઈ શકાય, ફરD હરD શકાય. પણ ુ સાiય પવત ક «ડD ખીણને
બારણાં ન હોવા છતાં; યાં અસીમ યન કયા િવના જઈ શકાPુ ં નથી.
-------------------------------------------પણ સૌથી િવિશ~ઠ બારણાંની પેલી પાર, મારો ‘ vુ’ં કદ થઈને સપડાયેલો છે . એ ુ ભાગી વ બુ ં જોવા, ણવા
છતાં અસહાય, બંદDવાન થઈને N ૂરાયેલો છે . મારD ઓળખ % છે , તે ‘vુ’ં એનાથી સાવ અ°ાન છે . મારા એ બે ‘v’ુ ં
વUચે કોઈ બારHુ ં જ નથી- છે મા! એક અભે© }દવાલ- કદD ન Pુટ તેવી }દવાલ.
ાર એ બારHુ ં Ä ૂલશે? ાર એ }દવાલ કડડ ¦ ૂસ થઈને જમીનદો#ત બની જશે? ાર પવત ક ખીણને
પહોચાય, તેમ યાં પહોચી શકાશે?
કહ છે ક, એ }દવાલ PુટD શક છે ; અને પછD બુ ં fૃિતમાં હોય છે તે,ુ ં આનંદમય બની જPુ ં હોય છે - કદD ન
ઓસર તેવો આનંદ.

h= h+૧
ુ તા ભી }દવાના’ %વી!
આ તે વળD કુ ં વા}હયાત ગ3ણત? સાવ ઊટપટાંગ વાત – ‘કહતા ભી }દવાના, ઔર ન
પણ કોwdુટર ો^ાિમગમાં આ તો લગભગ દરક દરક ો^ામમાં વપરાPુ ં િવધાન (Expression) છે . કોwdુટરના
હાડ વેરમાં તતના ર®જ#ટરો હોય છે ; અને દરકને એક ઓળખ આપેલી હોય છે . (h) એ આવા એક ર®જ#ટરની
ઓળખ છે . ો^ામ ચાુ હોય એ દરિમયાન એ કાયમ રહ છે . પણ એમાં સચવાયેલી }કwમત બદલાતી રહ છે ;
એને

h= h+૧
૧
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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 |પમાં એક કાળD }ડબાંગ અને સાંકડD
કોટડDમાં શ| થdુ.ં અને પછD એમાં નવા નવા કોશો ઉમેરાતા ગયા. આપHુ ં બનવાપHુ ં બહારની કાશમય
ુ િનયામાં આdુ.ં પછD તતના અ1ુભવો, રં ગ, ગંધ, |પ, #વાદ, ગમા, અણગમા એમાં ઉમેરાતાં ગયાં. એ
પાયાના હોવાપણાને એક નામ આપવામાં આdુ;ં એને તતનાં કપડાં અને મહોરાં મળવા લાYયાં. આપણને
મા, બાપ, સગાં, સંબધ
ં ી, િમ!ો મળવા માંડÒા. એમાં િશhણ યવસાય, વનસં3ગની, બાળકો, કાર}કદæ, ધન,
દોલત, સા, પદ, આકાંhાઓ, અ3ભમાનો, N ૂવ^હો ઉમેરાતાં ગયાં.
આપણી }કwમત વધવા, ઘટવા, બદલાવા માંડD. આપણે હર hણે બદલાતા જ ર£ા.
પણ આપHુ ં પાયા1ુ ં હોવાપHુ ં ; ‘આપણે કવળ 'h' જ છDએ’ એ ભાન તો િવસરાPુ ં જ ગdુ.ં
પણ એ તો સતત એ1ુ ં એ જ રãું છે – અિવચળ, અÁુ¢ણ, કશાય બનવાપણાં િવના1ુ.ં
અને ો^ામનો sત આવશે યાર?
કzુ ં જ નહl રહ.
હોવાપHુ ં પણ નહl અને બનવાપHુ ં પણ નહl.
બધાં ર®જ#ટરો સાવ ખાલી ખwમ, મા! ઢગલાબંધ z ૂOયોથી ભરલાં!
---------------------
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પણ એ ો^ામ કોઈએ લખેલો છે . એમાં h હશે, તે h +૧ બનશે .. એુ ં બુ ં ો^ાિમગ કોઈક કરું છે . %વી
વનની #વચ ચાુ ક તરત જ એ હોવાપHુ ં અ#તવમાં આવે છે ; એને એક #થાન મળD ય છે . એની }કwમત
બનતી, બદલાતી રહ છે .
કોણ છે એ ો^ામર?

ઓક! આપણે જઈzુ?ં
આ શ`દો સાથે જગતના ઈિતહાસમાં સૌથી મોટા લડાઈના vમ
ુ લાની શ|આત થઈ ગઈ. આ વા ૬-ૂન
૧૯૪૪ની વહલી સવાર અમે}રકD જનરલ વાઈટ આઈઝનહોવર બોKયા હતા. બી િવ¸ dુ§ વખતે,
ઈિતહાસમાં િસ§, િમ! દશોના લFકરD દળો ¤ારા નાઝી જમનીએ કબ% કરલ nાOસમાં આવેલ નોમ³ડD
પરના,અતીમ vમ
ુ લાની આ વાત છે .
આ }દવસ ‘ડD –ડ’ તરDક બvુ જ ણીતો છે ; અને આવા કોઈ પણ શકવતÏ કાયના આરwભ માટ હુય
વપરાય છે . આ }દવસે, અમે}રકા, કનેડા અને 3WટDશ દળો જમનીના

ુ ઃસ£ તોપમારા સામે nાOસના

દ}રયા}કનારા પર વાવાઝોડાની %મ ધસી ગયા હતા. આ ાર±wભક દળોએ જમનીના પિëમ મોરચાનો િવનાશ
કરવા માટ અયંત જ|રD એવા દ}રયા }કનારા પર1ુ ં આ2મણ મથક (લો±Oચગ પોઈOટ) ઊ¦ુ ં કdુ³ હPુ.ં
ઉપર જણાવેલ vક
ુ મ ઉUચારવાની સાથે જ જનરલ આઈઝનહોવર ૨૩,૦૦૦ એર બોન લFકરD જવાનોને
જમનીએ કબ% કરલ દશ પર ધસારો કરવા ઉતારD દDધા હતા. ખાસ બનાવેલ Yલાઈડરો અને પેરFdુટ વડ
આ બધા કાળD }ડબાંગ રાતે ુ Fમનના દશ પર !ાટા હતા. તેમણે N ૂલો, ર#તાઓ પરના dુહામક મથકો
કબ% કરD લીધા અને જમન દળોમાં sધાુધ
ં ી ફલાવી દDધી. આ d ૂહરચનાના કારણે, ઈOYલીશ ચેનલના
nાOસ તરફના, નોમ³ડDના રતાળ }કનારા (બીચ) પર િમ! દળોના .ુ¹ય vમ
ુ લાને બvુ જ|રD ટકો મÖયો હતો.
અને આ .ુ¹ય vમ
ુ લો કવો હતો?
િમ! દળોના એક લાખ અને !ીસ હર સૈિનકો! આ તના dુ§ માટ ખાસ તાલીમ મેળવેલ આ સૈિનકોએ
બી િવ¸ dુ§ વખતના કદાચ સૌથી વધાર ભયાવહ, જL્ મન તોપમારાનો િતકાર કરવાનો હતો.િમ!
દશોના vમ
ૂ લાને ખાળવા જમનીએ ઊભી કરલી, ‘એટલેOટક }દવાલ’ તરDક ણીતી સéજડ શÉોથી સવેલી,
અભે©, સંરhણામક આડશ પર તેઓ બહા ૂ રD N ૂવક ધસી ર£ા હતા. અને નોમ³ડD ખાતે જમન દળોનો
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કમાOડર કોણ હતો? બીજો કોઈ નહl પણ, ‘રણના િશયાળ’ ( ડઝટ ફોસ) તરDક ¹યાત, અને %નાં લડાયક
d ૂહરચના અને િમજનો આદર િમ! દશોના સેનાપિતઓ પણ કરતા હતા તેવો….. અરિવન રોમેલ! તેની
લડાયક કાબે3લયતે ઉર આ}nકાના મોરચે િમ! દશોના દાંત ખાટા કરD દDધા હતા.
ડD-ડના dુ§ના કારણે જનરલ આઈઝનહોવર જગિસ§ બની ગયા. તેઓ િમ! દશોના સવ[Uચ સેનાપિત હતા
અને બી િવ¸ dુ§ના આખરD તબÐામાં, Wીટનની તળ ¦ ૂિમમાથી કામ કરતા !ીસ લાખ NુLુષો અને
Éીઓના કાફલાને વ#થત રDતે કામ કરતા રાખવાની sિતમ જવાબદારD તેમની હતી. આુિનક લFકરD
ઈિતહાસમાં આઈક તરDક ણીતા જનરલ આઈઝનહોવરને િશર બvુ જ .ુFકલ અને જ}ટલ િનણયો લેવાની
જવાબદારD હતી; અને તે સાચા િનણયો લઈ શા હતા. ભયાનક રDતે ગા રહલા દ}રયાઈ તોફાનોની
પા¸¦ ૂિમકામાં, ઈિતહાસમાં સૌથી મોટો, જળ તેમ જ #થળ પરનો (એwફ3બયન) vમ
ુ લો કરવામાં આગળ વધુ ં
ક નહl; તેનો િનણય તેમણે લેવાનો હતો.
ૂ હોય તો પણ આ vમ
હવામાન સાLું અને અ1ુfળ
ુ લો બvુ જ જોખમકારક હતો. આ vમ
ુ લામાં એwફ3બયસ
ઉતરાણ કરવા1ુ ં હPુ.ં આમાં ુ Fમનના સતત અને અસ£ તોપમારા અને મશીનગનના ફાયર સામે, લFકરD
ૂ ડDઓને હોડDઓ મારફત ઈOYલીશ ખાડD (ચેનલ) ઓળંગાવવાની હતી. બીચ પરના ઊતરાણ માટનાં
ક
ૂ ડDઓ ઓમાહા અને ઉટા બીચો પર
લuય#થાનો ( ટાગÙટ)ને કોડ નામ આપવામાં આયાં હતાં. અમે}રકન ક
ૂ ડDઓ #વોડ , ુનો અને ગોKડ નામના બીચો પર ઊતરવાની હતી.
ઊતરવાની હતી. 3WટDશ અને કને}ડયન ક
આમાં અમે}રકન લuયો – ખાસ તો ઓમાહા – સૌથી ભાર

રુ 3hત નીવડÒા હતા. યાં આખીને આખી દ}રયાઈ

લFકરD #ટDમરોને SુબાડD શક તેવી ભયાનક તાકાતવાળD, જમન તોપો બOકરોમાં ગોઠવાયેલી હતી. ¦ુગભ
બOકરો અને બી d ૂહામક ફાયદાવાળા #થાનોએ જમન લFકરD જવાનો ખડ પગે ગોઠવાયેલા હતા. આ
}કનારાઓ આગળના દ}રયામાં પાણી નીચેની માઈનો અને ટOકોને આગળ વધતી અટકાવવા અવરોધકો
રાખેલા હતા. અને ઓમાહા બીચ પર તો નાની નાની ટકરDઓ અને ખાડાખૈયાવાળD ઘણી જYયાઓ હતી.
ૂ ડDઓ બીચ પર પહ8ચે, તે પહલાં તેમણે ઊતરાણ માટ બનાવેલાં ખાસ, એwફ3બયન વાહનોમાં .ુસાફરD
ક
કરવાની હતી. લડાઈ દરિમયાન જમન તોપોએ આવાં ઘણાં વાહનો ઉડાડD . ૂાં હતાં; પણ અનેક સં¹યામાં
એ તો આવતાં જ ર£ાં. ¡યાર આ વાહનો }કનાર પહ8ચે યાર તેમણે ુ Fમનના ભાર, મશીનગન ફાયરને
વlધીને, ÄુKલી જમીન પરથી દોડD જવા1ુ ં હPુ.ં આઈક અને તેમના સાથીઓને ભય હતો ક, લFકરને ભાર ન
હાિન ભોગવવી પડશે. હવાઈ દળો વાપરવા સામે પણ શંકા fુશકં ાઓ હતી. આઈકના એક સાથીને તો શંકા હતી
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ક, આ લડાઈમાં ૭૦% જવાનો ખપી જશે અથવા ઘવાશે. એક 3WટDશ સેનાપિતએ તો એના }રપોટ માં લ¹dુ ં
હPુ ં ક,
“આખા dુ§માં આ સૌથી ભયાનક તારા બની રહશે.”
આઈકને આ જવાબદારD અદા કરવામાં મદદ કરવા માટ અનેક સેનાપિતઓ ( જનરલો) અને બી
સલાહકારો હોવા છતાં; છે વટના િનણયો તો તેમણે જ લેવાના હતા. તેઓ પોતે પણ આ લડાઈ િવશે sગત
આશંકાઓ ધરાવતા હતા; પણ તેમણે તેમની ટDમને આશાવાદD બનવા અને ઘડાયેલી d ૂહરચનામાં િવ¸ાસ
રાખવા vકૂ મ કય[ હતો. આમ છતાં, લડાઈમાં પીછે હઠ કરવી પડ તો, vમ
ુ લાની આગલી સાં%, તેમણે ેસને
આપવા માટની એક ન8ધ લખી રાખી હતી
“ આપણાં ઊતરાણો િન~ફળ ગયાં છે … આ માટના યનોમાં કોઈ ખામી રહD ગઈ હોય ક, કોઈને દોિષત
ઠરાવવા1ુ ં હોય તો,
તો તે માટ એકલો vુ ં જ જવાબદાર oં. ”

[ વાઈટ આઈઝન હોવર ]
ડD-ડ ની લડાઈ બvુ 3ચવટથી યોજવામાં આવી હતી. પણ તેમાં આ છે વટનો િનણય લેવા માટ સૌથી
અગય1ુ ં ( }2}ટકલ) ઘટક હPુ ં – હવામાન. લડાઈ શ| કરવાના }દવસની થોડક જ પહલાં ૩ –ુને ઈOYલીશ
ખાડDમાં એક દ}રયાઈ વાવાઝોSું !ાટîુ ં હPુ.ં સારામાં સાLું હવામાન હોય તો પણ, દ}રયો ઓળંગવો અને
હવાઈદળોને જમીન પર ઊતરાણ કરાવુ ં એ બvુ જ જોખમકારક કામ હPુ.ં ¡યાર હવામાન ખાટD કઢD %ુ ં (!)
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થઈ ગdુ,ં યાર ‘ઓપરશન ઓવરલોડ ’ તરDક નામા3ભધાન થયેલી આ લડાઈ પોતે જ જોખમમાં . ૂકાઈ ગઈ
હતી.
આમેય dુ§ માટ હવામાન હwમેશ ખાસ િવચારણા માંગી લેતો અવયવ હોય છે . હવામાન બરાબર એકદમ
ૂ હોુ ં જ જોઈએ. Yલાઈડર પાઈલોટોને બરાબર દખાુ ં જોઈએ. રા!ે હવાઈ ઊતરાણ કરનાર
અ1ુfળ
પેરાપરોને માટ Nુનમનો }દવસ હોવો જોઈએ. દ}રયો ઓળંગનાર દળોને ઓછD ભરતી હોય તેવો }દવસ
હોવો જોઈએ. આ અગાઉ, સાધન સામ^ીની અછતને કારણે આઈકને લડાઈ એકવખત રોકD રાખવી પડD હતી.
૫થી ૭ ૂન

ૂ હતાં. હવે જો ફરD વાર લડાઈ
ુ ીના ગાળામાં ચOE અને ભરતીની પ}ર#થિત ફરDથી અ1ુfળ
ધ

. ૂલતવી રાખવામાં આવે તો, vમ
ુ લાની યોજનાની gુBતતા બvુ ગંભીર રDતે જોખમાય તેમ હPુ.ં
ૂ પ}ર#થિત ાBત કરવા, આઈક છે ક
જો આમ કરુ ં હોય તો, vમ
ુ લા માટ ચOE અને ભરતીની સા1ુfળ
૧૯મી ૂન

ુ ી યોજના . ૂલતવી રાખવી પડ. અને એ દરિમયાન જમન  ૂસો અવFય આ gુBત યોજના
ધ

ફોડD નાંખ;ે અને નોમOડD ખાતે તેમની સંરhાણમક હરોળને એકદમ સખત રDતે અભે© બનાવી દ. આમ ઢDલ
કરવાથી આ2મણ કરવા ટાંપીને તૈયાર બેઠલા દળો1ુ ં ધૈય પણ ઓસરવા માંડ. વળD આ vમ
ૂ લાની
સમયસારણી N ૂવ મોરચા પર જમની સામે સોિવયેટ આ2મણની સાથે જ તાલબ§ કરવામાં આવી હતી (
synchronized?). આવી ઢDલ

સોિવયેટ શાસનમાં અવળા લFકરD અને રાજકDય યાઘાતો પાડD શક તેમ

હPુ.ં આની સામે જો આઈક ગરજતા વાવાઝોડાની વUચે દળોને લડાઈમાં ઝંપલાવવા vકૂ મ આપે તો, તે
િનણય દળો માટ અપરં પાર ુ ઘટના સા3બત થઈ શક તેમ તો હPુ ં જ.અને સવ[Uચ સેનાiયh તરDક આ િનણય
તેમણે એકલાએ જ લેવાનો હતો.
હવામાન sગે સલાહ માટ આઈક 3WટDશ કBટન જો #ટગ પર આધાર રાખતો હતો. vમ
ૂ લાના િનણય માટ
અયંત કટોકટDવાળD હવામાન આગાહD N ૂરD પાડવી એ #ટગ અને તેના #ટાફની જવાબદારD હતી. #ટગે સચોટ
આગાહD કરD હતી ક, ૩ ૂને ઈOYલીશ ખાડDમાં વાવાઝોSું !ાટકશે. તે વખતે આઈક કામચલાઉ રDતે vમ
ૂ લો
મોfૂફ રા¹યો હતો. કBટન #ટગે આગાહD કરD હતી ક, ૫ અને ૬ ૂને તે થોSુક
ં હળુ ં પડશે; પણ તેના #ટાફના
બધા જ સªયો તેની સાથે સહમત ન હતા. પોતાના બધા હવામાન િન~ણાતો એકવા ન હોય તેવા
હવામાનના વતારાના આધાર પર આઈક હવે એક મહાન અને અયંત જોખમી િનણય લેવાનો હતો. આઈક
તેની ડાયરDમાં લ¹dુ ં પણ હPુ,ં
” આ દશની આબોહવા એકદ અિવ¸સનીય છે .”
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આઈક તેમના . ૂ¹ય મથક પર તેમના કમાOડરોની બેઠક ગોઠવી. તેમણે તેમની સલાહ માંગી. 3WટDશ એર
માશલ ]ફડ લે-મેલરDએ vમ
ૂ લો ફરD એક વાર . ૂલતવી રાખવા મંતય આBdુ.ં તેમને ભય હતો ક લFકરD
િવમાનો માટ આ હવામાન બvુ જ નબÕં હPુ.તે
ં મના પોતાના #ટાફના અ. ૂક સªયોએ પણ ઢDલ કરવી વધાર
}હતાવહ છે ; તેમ જણાdુ.ં 3WટDશ કમાOડર બનાડ મોOટગોમરD સ}હત બી કમાOદરોએ જો ક, આગળ
ધપવાનો અ1ુરોધ કય[.
આઈક હોલની ફશ પર દખીતી ય^તાથી xટા મારતા હતા; અને પોતાની લાh3ણક ઢબે હડપચી પર
xગળD રાખી, સૌનો અ3ભાય N ૂછતા રહતા હતા. આ છે વટનો અને ખતરનાક િનણય કવળ તેમના પર જ
િનભર હતો. તેમણે પોતાની ડાયરDમાં થોડાક વખત પહલાં લ¹dુ ં હPુ,ં
” zુ ં કરુ ં તેનો આખરD અને ઈિતહાસમાં શકવતÏ નીવડનાર િનણય લેવાની આવી ખાસ અને સીધી
જવાબદારD %ને અદા ન કરવાની હોય, તેવી કોઈ યત આવા માનિસક ભારની િતäતા ન સમ શક.
અને થોડDક વાર તેમણે એ જગિવ¹યાત vકૂ મ લઈ લીધો …

ઓક! આપણે જઈzુ.ં
O.K. We’ll go.
અને આ િનણય લીધા બાદ આઈક સાવ અસહાય બની ગયા. લડાઈ હવે મોરચા પરના સૈિનકોના હાથમાં
હતી. લFકરD ઈિતહાસમાં સૌથી મોટો જલ#થલીય ( એwફ3બયન) vમ
ૂ લો આગળ વધતો ગયો; યાર એમણે
મા! પ}રણામની રાહ જ જોવાની હતી. % સૈિનકો ારં 3ભક vમ
ૂ લા પછDને 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, પેરાપરો1ુ ં રાિ! ઉતરાણ સફળ રãું હPુ.ં આ
વખતે }કનારા પરના દળો દ}રયો ઓળંગી ર£ા હતા.
3WટDશ અને કને}ડયન દળોને તેમના }કનારા પર મા. ૂલી િતકાર જ નડÒો. જનરલ ઓમર Wેડલીની
આગેવાની હઠળના અમે}રકન દળો એટલા સદભાગી ન હતા. ખાસ કરDને ઓમાહા મોરચે એમને ભયાનક
િતvમ
ૂ લા સામે ઝમુ ં પડ¼ુ.ં (હુ પણ અમે}રકામાં એ ‘`લડD ઓમાહા’ તરDક યાદ કરાય છે .) સૈિનકો છાતી
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સમાણા દ}રયામાંથી વરસતી મશીન ગનની ધણધણાટD સામે આગળ ધપી ર£ા હતા. સૈિનકોનાં શબો દ}રયા
પર તરતાં હતાં અને }કનારાની રતી પર પણ ઠર ઠર લોથની લોથ પડલી હતી. જો ક, આ વખતે ઓમાહા
બીચ પરની નાની ટકરDઓ અને ઢોળાવો અમે}રકD સૈિનકોને આડશ લેવા માટ બvુ ઉપયોગી નીવડÒાં. જો
સૈિનકો આગળ વધવા ય તો તરત જ તેઓ મશીનગનના ફાયરના ભોગ બની ય તેમ હPુ.ં
Wેડલીને તો એક hણે ઓમાહાનો vમ
ૂ લો સમેટD લઈ, પીછે હઠ કરવા પણ િવચાર આયો હતો. પણ તેણે
પોતાની તને ખાળD કારણક, આવી પીછે હઠ આખા vમ
ૂ લાને સéજડ હાિન પહ8ચાડ. તેણે કસ}રયાં કરવા
િનણય લઈ લીધો – આ પાર ક પેલે પાર! અમે}રકન નેવીએ એના dુ§ જહાજો અને

ઝરો પરથી ઓમાહા

બીચ પરના જમન રhણ #થળો પર અિવરત બોwબ મારો ઝlે રા¹યો. જમન િનશાનો પર બોwબ વષા કરવા
અમે}રકન }ડ#]ોયરોએ છDછરા પાણીમાં જવાની }હwમત પણ કરD; %થી લuયાંકોની નકથી આમ થઈ શક.
ૂ ડDએ પછDથી હવાલ પણ
આ બધાને કારણે અસર જ|ર થઈ. }કનારા પરના ‘વી કોર’ નામની લડાયક ક
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 શાં અને લડાઈ ુ Fમનની નક પહ8ચવા માંડD

.
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ખાસ એwફ3બયન બોટમાંથી ઊતરાણ

Yલાઈડરો સાથે ુ ગલબંધી

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 ૂને આઈક
3WટDશ જહાજ ‘એપોલો’ પરથી લડાઈ1ુ ં િનરDhણ કdુ.³ અધાં ઉતરાણ ભાર નહાિન છતાં સફળ ર£ાં હતાં.
થોડાક }દવસો બાદ, તે અમે}રકન લFકરના સવ[પરD ( ચીફ ઓફ #ટાફ) જનરલ ¡યો² માશલ સાથે }કનારા
પર પણ ગયા. તેમની સાથે જનારાઓમાં અમે}રકD નેવીના એડિમરલ અO#ટ %. }કOગ અને લFકરD જનરલ
હ!ી આન[Kડ પણ હતા. રાહત અને

ટકારાની લાગણી સાથે આ બધાએ નોમOડD, nાOસ ખાતે સવાર1ુ ં ખાHુ ં (

લOચ) લીુ.ં
આ દરિમયાન અમે}રકD એ vમ
ૂ લાની સફળતાને . ૂત કંઠ અને ઉસાહથી વધાવી લીધી. તેમને એ
સમdુ ં ક, પિëમ dુરોિપયન મોરચા પર આગળ ધપવા માટ નોમOડD1ુ ં આ ઝંપલાવ 3બ ુ (Launching
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point) બvુ જ|રD હPુ.ં આ સફળતાએ આ આકરા સમયમાં અમે}રકD ને બvુ મોટD હયાધારણ અને િવ¸ાસ
સમિપત કયા³. Od ૂયોક શહરમાં તો લડD રહલા જવાનો માટ દવળોએ યો%લી ાથના સભામાં લોકોનાં ટોળે
ટોળાં ઊમટD પડÒાં હતાં. }ફલાડKફયાના મેયર તો જવ±Kલત રDતે જ વપરાતા 3લબટæ ઘંટને વગાવડવા vકૂ મ
કય[ હતો. બધાં અખબારોમાં આઈઝનહોવરની અખબારD . ૂલાકાતો અને છબીઓ પહલાં પાનાં પર છપાયાં
હતાં. આઈક યોYય રDતે આ vમ
ૂ લાને નાઝીઓની નાગ¾ ૂડમાંથી dુરોપને . ૂત કરવાની %હાદ ( crusade)
ગણાવી હતી.
ૂ કરતાં ર£ાં.
%મ %મ લડાઈ આગળ વધતી રહD; તેમ તેમ િમ! દશોના દળો ધીમી પણ મÐમ આગેfચ
નોમOડDના vમ
ૂ લાના એક મ}હના બાદ, આ દળોએ જમન હરોળોને તોડD પાડD અને તેમની પીછે હઠની શ|આત
થઈ ગઈ.
૧૯ ૂને ઈOYલીશ ખાડDમાં ફરDથી અને વધાર જોરથી ખાબકલા વાવાઝોડાંના કારણે, ૬ ૂને vમ
ૂ લો રD
રાખવાના આઈકના િનણય પાછળ1ુ ં ડહાપણ અને તેમ1ુ ં સાLું નસીબ યોYય N ૂરવાર થયાં.
આ મહાન vમ
ૂ લાની સફળતાના કારણે આઈઝનહોવર બáે અથમાં, સમ^ જગતનો હDરો બની ગયા. આ
સફળતા આઈઝન હોવર માટ અમે}રકાના ભાિવ .ુખ બનવાની પાયાની aટ બની રહD.

ઓક! આપણે જઈzુ?ં - અવલોકન
૬ ૂન ૧૯૪૫ ડD-ડ ની એ યાદગાર ઘટના. આવી તો અનેક અિત મહવની ઘટનાઓ િવ¸ ઈિતહાસમાં
કંડારાયેલી છે . કદાચ આનાથી પણ વધાર અગયની અને રોમાંચક. પણ ૨૦૧૧માં શા માટ?
ઘણા વાચકોને આ  થયો હશે. આ% એ1ુ ં રહ#યો"ાટન કરવા1ુ ં છે , અવલોકન કરવા1ુ ં છે !
}ડસે. ૨૦૦૦માં ભારત છોડD અમે}રકા આયો. પહલા ચાર પાંચ મ}હના ન વણવી શકાય એટલી મનોવેદના અને
િનવÙદમાં gુજયા. પણ એની વાત તો ફરD કોઈક વાર. પણ કોઈક zુભ પળે , અહlની લાયWેરD સાથે નાતો બંધાયો
અને વાંચનયા!ા શ| થઈ. એ યા!ાએ આશર દસ વષ N ૂરા કયા; યાર આ Nુ#તક વાંચવામાં આdુ.ં અને આ
અ1ુવાદ કરવા ઊછાળો આયો.
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પણ એ . ૂ¹ય વાત નથી- એ તો સંજોગ જ છે . . ૂળ વાત એ છે ક, આ Nુ#તક અહlની બાળ લાયWેરDમાંથી લાયો
હતો! આ દસ વષમાં મ¨ કવળ યાંથી જ Nુ#તકો લાવીને વાંUયા છે - sદા% ૨૦૦-૩૦૦ આવાં Nુ#તકો વાંUયા છે ;
અને હ ઘણો મોટો જ_થો વણ વાંચેલો પડÒો છે . અને નકના બી બે શહરો, ક %માંથી પણ vુ ં Nુ#તકો લાવી
શfું એમ oં; યાં તો અમારા નાના ગામના Nુ#તકાલય કરતાં ઘણાં વધાર સ. ૃ§ બાળ Nુ#તકાલયો છે .
અને આનાથી સd ુ ં - આ અવલોકન.
આ Nુ#તક, આ વાંચનયા!ા, એ યા!ાની શ|આત …. આ બધા િવશે ઘHુ ં બુ ં લખી શકાય એમ છે ; પણ થોડાક
ૂ માં અહl રૂ કLું oં.અગયના લાYયા એવા .ુíા ંક
1. % સમાજમાં બાળNુ#તકાલયો, ાથિમક શાળાઓ અને િશhકો સ. ૃ§ / સOમાનનીય છે – એ સમાજને શત શત
વંદન.
2. વન ચ}ર!ો, ેરક ઘટનાઓ, °ાન િવ°ાનની વાતો આ સૌ યતના વન અને ઘડતરમાં નવો જ ાણ
N ૂરD શક છે . જો એક સાઠમાં વેશીને, વયમાં ઘણે આગળ પહ8ચી ¾ ૂકલા જણને આવાં Nુ#તકો નવી તાજગી, બળ
અને દશન આપી શકતાં હોય તો, બાળમાનસમાં આ ખાતર કટકટલી ફસલ પેદા કરD શક?
3. કોઈ પણ સફળતા માટ કઠોર પ}ર+મ અને આયોજન જ|રD છે . ઈ¸ર તેમને જ મદદ કર છે ; %ઓ પોતાની
તને મદદ કર છે .
4. %હાદ, ûઝેડ .. એ શ`દો અ|3ચકર લાગે - લાગવા જ જોઈએ. પણ એના એ પાસાંને ન ¦ ૂલીએ; % એક
પાગલપનને જOમ આપે છે . મહાન િસÈ§ઓ કોઈક ને કોઈક કારના પાગલપનના કારણે જ ાBત થતી હોય છે .
એ મોના લીસા1ુ ં 3ચ!, ડD-ડ, સાપેhતાનો િસ§ાંત ક પરમ તવની અ1ુ¦ ૂિત પણ હોઈ શક છે .
5. Wાણવ1ુ ં %ટું મહવ છે ; એટું જ hા!વ1ુ ં છે . એુ ં જ વ3ણકવ1ુ ં (management) પણ છે . ધમ
સં#થાપના અને ુ ~fૃયોના િવનાશ માટ આ !ણમાંથી hા!વ િવસરાPુ ં ય છે ; એ કમનસીબી છે .
6. ડD-ડ સંઘબળ ( teamwork) તરફ પણ આપHુ ં iયાન કOEત કર છે .
આ ઉપરાંત ઘણા બધા િવચારો આ વાંચને પેદા કયા. પણ એનો એક જ િન~કશ .
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ઓક! આપણે જઈzુ?ં
nDસેલ ભાગ -૨
ભાગ -૧ લ¹યાને એક વરસ થdુ.ં
યાર મા! દસ જ પાં લuય#થાને પહ8ચેલાં હતાં અને એક જ પ ું ખસેડતાં આખો મહલ કડડ¦ ૂસ પડD ગયો –
એનો હરખ હતો.
પછD તો આમ આ રમત રમવાની આદત ઘર ઘાલી ગઈ. ઉરોર વધાર ને વધાર નવા જગ
ં તાતા ગયા.
લો એની આ તવારDખ.

૨૮ એિલ-૨૦૧૧, સાત પાં
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૧૭ - મે -૨૦૧૧, ચાર પાં

ૂ D ગયા. મા! બે જ પાં ધ
ુ ી પહ8ચી ગયો.
અને કાલે તો આ બધા રકડ ટ

૩૧ મે - ૨૦૧૧, બે જ પાં !

અને િમ!ોને ખબર આપી દDધી –
વાહ,
વાહ ર! મ¨ વાહ.
વાહ
….

અને અવલોકન શ|!
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અરર! વડા. રમત બનાવનાર એમાં દસ લાખ િવકKપો ભરલા છે . એમાં આ બધા ઈડ}રયા ગઢો હતા જ. ત¨ કાંઈ
એ પેદા નથી કયા! હુ વળD રમીશ તો એક જ પા

ુ ી પહ8ચીશ અને કદાચ બધાંય નીચે જ રહ – એમ પણ
ધ

બને.
તો શાને ખાલી gુમાન કર? રમત રમવાની મ માણ.
પણ ભાઈdુ ં અને બેOdુ!ં આમ નવા િશખરો હાંસલ કરવાના ધખારાથી એ મ બમણી, !ણ ગણી, અર! અનેક
ગણી વધી નથી જતી?
માનવ વનનો બધો પંચ આવા ધખારાને કારણે જ છે ને? કzુ ં લuય જ ન હોય, તો શી મ?
}ફલ ૂફો એવી મ ગોતવા1ુ ં કહ છે - % આમ h3ણક ન હોય; શા¸ત હોય.
પણ આ વને એમ થાય છે ક, એવી કાયમની મ ¡યાર મળે યાર એ માણીzુ.ં આ% તો આ બે પાંની મ
માણી લઈએ.

' આજની ઘડD તે ર3ળયામણી'
મા! એક જ વાત – gુમાન નો હાલે ! એને તો બાય બાય !

પાક માં લપસણી
પાક માં }દકરDના બે }દકરાઓને લઈને vુ ં આયો oં. હવે તો બáે મોટા થઈ ગયા છે . એમની ઉપર હવે ખાસ iયાન
ૂ ડા
રાખવાની જ|ર નથી. એ બáે પાક ના નાનકડા તળાવને કાંઠ બતક અને ગીઝને ચીઢાવવામાં અને Wેડના ક
ખવડાવવામાં મશg ૂલ છે .
સામે એક છોકરાને એનો બાપ બેઝબોલની તાલીમ આપી ર£ો છે . બાુમાં #]ોલરમાં એક ¦ ૂલfુ ં }કલકારDઓ કરD
રãું છે ; અને એનાં માબાપ િમ!ો ક સગાંઓ સાથે પાટæમાં મશg ૂલ છે .
206
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
મારD બરાબર સામે નાનાં બાળકો માટની એક લપસણી છે . એક દwપતી એમની દોઢક વરસની બેબીને
લપસાવવા કોિશશ કરD રãું છે . બાળકD દખીતી રDતે જ ગભરાતી હોય, એમ લાગે છે . એનો બાપ એનો હાથ
ઝાલીને લપસાવે 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 તે િનસરણી પરથી ચઢD ય છે ; અને થોડાક
ગભરાટ સાથે તે લપસે છે . એના મ8 પર તે લપસી શાનો ઉમંગ 3ખલ3ખલાટ હા#યમાં પ}રવતન પામતો
જોઈ vુ ં પણ આનં}દત બ1ુ ં oં. બેચાર લપસણીની મ માણી, એ લFકર બી% િવદાય લે છે .
થોડDક વાર પછD ૮-૯ વરસના બે છોકરાઓ દોડતા આવે છે , અને સીધા લપસણી પર fૂદકા મારતા ચઢD ય છે .
કદાચ એ ચોર પોલીસની રમત રમી ર£ા છે . એક જણ બીને પકડવા દોડતો હોય, એમ લાગે છે . એમને માટ આ
લપસણી એક િવશેષ પરા2મ ¦ ૂિમ મા! જ છે .
હવે મારD સામે નીરવ શાંિત પથરાયેલી છે . યાં બીુ ં એક દwપતી પાંચેક વરસની બેબીને લઈને લપસણી
આગળ આવી પહ8ચે છે . પણ કzુકં બરાબર નથી, એમ એ બેબીના હાવભાવ પરથી તરત ખબર પડD ય છે . તે
કzુ ં બોલતી નથી. થોડD થોડD વાર એ ન સમય એવી ચીસો પાડ છે . બvુ સમવટથી એનો બાપ એને
લપસણી પર ચઢાવે છે . પણ એ તો યાં બેસી જ રહ છે . હવે એનાં મા અને બાપ બáે એના બે હાથ ઝાલીને એને
લપસાવે છે . બેબી ફરD મા! ચીસો જ પાડ છે . એને ગwdુ ં ક નહl , એની કશી ખબર મને પડતી નથી. એનાં માબાપ
પાંચ વખત એને લપસવામાં મદદ કર છે . પણ બેબી કzુ ં શીખી હોય, તેમ લાગPુ ં નથી.
vુ ં ય^ બનીને એ દwપતીની મનોવેદનામાં માનિસક રDતે સહભાગી બ1ુ ં oં.
------------------------------------------લપસણી અને એની પર ચઢવાની સીડD. કોઈક ઝપાટાભેર એની ઉપર ચઢD ય; કોઈક ઠકડા પણ માર. અને
કોઈક પહલે પગથીયે જ અટકD ગdુ ં હોય.
આપણને નાની નાની કટલી બધી hમતાઓ મળD છે ; એનો આપણને કશો જ ¹યાલ હોય છે ખરો?
એના માટ આપણે એ શતઓ આપનાર પરમ તવનો કદD આભાર માOયો છે ખરો?
અને કોઈક આવી hમતાઓથી વં3ચત પણ હોઈ શક, એવી સંવેદનશીલતા આપણામાં છે ખરD?
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---------------------------------------------------------------- પણ......
કઠોર પ}ર+મ અને પારાવાર ધીરજ માંગી લેતી તાલીમ અપંગની િતભાને પણ મહ×કાવી શક છે ; નવપKલિવત
કરD શક છે .

પોP ું
આમ તો આ અવલોકન રસોડામાં પેપર નેપ}કન પરથી સd ુ ં છે .
ચા ગાળતાં થોડDક ચા fુ}કગ Bલેટફોમ પર ઢોળાઈ. તરત પેપર નેપ}કન લઈ  ૂછD લીધી. ફરD ચોખાઈ થઈ
ગઈ.
બાથ|મમાં ઘHુ ં બુ ં પાણી ઢોળાdુ ં હPુ.ં પોPુ ં લીુ ં અને ફશ પર ફરવી, ડોલમાં િનચોવતો ગયો. ચારક વખત
આમ કdુ³ અને છે Kલે કોરાં પોતાંથી સમાપન કdુ.³ સાથે ફશ પર વળગેલો મેલ પણ સાફ થઈ ગયો અને બાથ|મની
ુ રD થઈ ગઈ.
ફશ સાફ થ
આમ તો આ ઘટના કશાકષણના વૈ°ાિનક િસ§ાંત પર આધા}રત છે . સાદો ક Bલા#ટકનો કાગળ આ કામ ન કરD
શક. નેપ}કન ક પોતાંના રસાઓમાં અ#તવ ધરાવતી અનેક પાતળD નળDઓ આ કામ ઝપાટાભેર કરD નાંખતી
હોય છે .
અને અવલોકનકારની નજર?
ચૈતOયના, સંવેદન જOમાવે એવી વા}હતાના િવશાળ દ}રયા આપણી ચાર બાૂ પથરાયેલા જ હોય છે . પણ કzુ ં
જ ^હણ ન કરD શક તે,ુ ં Bલા#ટકના કાગળ %ુ ં મન એને ઝીલી, આમસાP્ નથી કરD શકPુ.ં એ સંવેદનાઓને
ઝીલવા મગજના Odુરોનના રસાઓમાં સવ અને સય ^હણ કરવાની કાબે3લયત કળવવી પડ છે .
અવલોકનકાર થુ ં પડ છે !
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અને.......
‘ વાહ ર! મ¨ વાહ!
વાહ ‘ ! મારો અહ.્ Nુ~ટ બOયો !
અને બvુ ચચાયેલી ‘પોPુ’ં લÅુકથા પણ વાંચી લો
ુ ીલા માંદD પડD. સવારની ચા અને ના#તો નરશને બનાવવો પડÒો. બાબલાએ ના#તો કરતાં ુ ધ ઢોÖdુ.ં
શ
નરશે બડબડતાં બાબલાને એક ઠોકD દDધી અને પોPુ ં કરD, રસોડાના Äુણામાં પોPુ ં ઉશેટD દDુ.ં ગઈ કાલની
વધેલી ખીચડD વઘારD , એને જ લOચ માટ પેક કરD; બાબલાને નીશાળે ઉતારD, કડવા મને નરશ ઓફDસ
ગયો.
…
સાં% ઓફDસેથી પાછાં આવી, ખાવા1ુ ં બનાવવાની તરખડ કરવાને બદલે બાબલાને લઈ, હોટલમાં જમી
આયો. સાથે

ુ ીલા માટ
શ

ુ પણ લેતો આયો.
પ

ભી1ુ,ં વાસ મારPુ,ં પોPુ ં હુ Äુણામાં Sુસકાં ખાPુ ં પડ¼ું હPુ.ં થોડDક કDડDઓ પણ એની ઉપર સળવળાટ કરતી
આનંદમાં wહાલતી હતી.
—
બી દDવસે

ુ ીલાનો તાવ ઉતરD ગયો. રસોડામાં જઈ ચા બનાવતાં પહલાં તેણે સીOકમાં પોPુ ં ધોઈ,
શ

નીચોવી, બાKકનીની પાળD પર

કુ વી દDુ.ં

–
ુ ના તડકામાં ડો વીચાર કરPુ ં હPુ.ં
નરશના ઓફDસ જવાના સમયે કડકડPુ ં પોPુ ં ય
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િવfૃત  ૃh – અવલોકન ઉપર એક અવલોકન
આ 3ચ! ુઓ –

િવfૃત  ૃhો અને વUચેથી પસાર થતી પાવર લાઈન

 ૃhોની આખી હારમાળા; એમની fુદરતી અવ#થાથી સાવ િવfૃત. બાુમાંથી પસાર થતી, શહરની ૧૧ કવીની
પાવર લાઈન, ------2Dક ર#તા1ુ ં સાઈન બોડ અને કોO2ટનો ર#તો.
કzુ ં કહવા %ુ ં છે ખLું?
zુ ં અવલોકD શકDએ?
•

 ૃh1ુ ં .g
ં ૂ ું |દન?

•

પાવર લાઈન પર ફોKટ થતા અટકાવવા વનની જ|}રયાત?

•

fૃિત ઉપર સં#fૃિત1ુ ં અિત2મણ?

•

શહરD માણસની પાશવતા?
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•

એ તો આમ જ હોય

આપણે ઘHુ ં બુ ં િવચારD શકDએ. પણ સઘળાં અવલોકન આપણી 3ચ ૃિ પર આધા}રત હોય છે . આ લખાય છે ;
તે ૨૩૨ .ુ ં અવલોકન છે . દરકમાં એ વખત મને

ૂઝેલો િવચાર. એનાથી સાવ િવપ}રત િવચાર પણ હોઈ શક!

કયા ૃ ~ટકોણથી જો એના પર જ અવલોકનનો આધાર રહ.
અને આમ જ બધા અ3ભાયો અને િતભાવો1ુ ં પણ હોય છે ને? ચચાઓ , સંવાદો અને િવસંવાદો1ુ ં હોય છે ને?

નજર સૌની નોખી,
નોખી
િનયમ સૌના નોખા
- ચી1ુ મોદD
 ૃhને િવfૃત કરનાર માણસ અને આ ૃ ~યને જોનાર માણસ – બેય િવfૃત?
અવલોકન જ શા માટ?
%ને મારાં અવલોકન ગમે છે , તે ટકો આપશે - સરસ િનનંદ.
%ને એ નથી ગમતાં , તે કહશે ,' આના કરતાં વાતા ક કિવતા લખતા હો તો?'
અને કોઈક એમ પણ કહશે ,' આ બધી લખાપàી અને માથાfૂટD છોડો ને યાર! કzુકં કામ કરો, અથવા ગોદડામાં મ8
ઘાલી, «ઘી ઓ!'
તો તો પછD એમ પણ N ૂછાય – આ  ૃh જ શા માટ? અને એને જોનાર પણ શા માટ? લખનાર અને વાંચનાર પણ
શા માટ? જગત શા માટ?
N ૂછવાના તો હર ર#તા હોય છે . જવાબ આપવા જ અઘરા હોય છે !
આમ કમ
મ? ……. રામ ણે !
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પાક માં હાલોકન – પહું અને છે Kું
એ જ પાક માં vુ ં આયો oં , અલબ બાળકોની સાથે. એ જ પાક ¡યાં અનેક ‘ અવલોકનો’

ૂઝÒાં હતાં.

બાળકો રમવામાં તKલીન છે ; અને vુ ં બધા િવચારો બાૂએ . ૂકDને મા! મારા ¸ાસને આવતો જતો જોઈ ર£ો oં.
શરDરની નસોમાં વહતા લોહDના વાહને પણ અ1ુભવી શfું oં. સામે લીલાંછમ ઝાડની ડાળDઓ મંદ મંદ
પવનમાં હÕ હÕ લી રહD છે . એમના હોવાપણા સાથે મને પણ લનની અ1ુ¦ ૂિત થઈ રહD છે .
અર! પણ આ તો અવલોકન છે , વણન છે ! દરક શ`દ ણીતો, ¦ ૂતકાળમાં મળે લા °ાનમાંથી ઉપ%લો છે . દરક
}2યા મનની ણીતી છે .
બાળકો પાક માં આમ જ રમે, ઝાડની ડાળDઓ આમ જ લે. આને ઝાડ કહવાય; આને બાંકડો કહવાય; આને ર#તો
કહવાય. બાુમાં બેસેલ મેસકન dુગલના મનમાં પણ આમ જ િવચારો ચાલતા હશે. એમના શ`દો સાવ અલગ
હશે - મને સમજ ન પડ તેવા.
અને આ બધા િવચારોમાં ‘વત
વતમાનમાં વવાનો સંકKપ’
Kપ ાં સરD ગયો તે તો ખબર જ ન પડD!
------------અમે આગળ ચાલવા જઈએ છDએ. એક નાનકડા તળાવની પાળે , કોઈ }ફિશગ કરD રãું છે . બાળકો એમની ળમાં
માછલી પકડાઈ ક નહl ; તે જોવાના fુP ૂહલમાં તKલીન ઊભા છે . vુ ં બાંકડ બેસી આ બધી લીલા િનહાÕં oં .
હાલોકન’1ુ
ઘડD બે ઘડD iયાન અને ફરD ‘હાલોકન
હાલોકન ં મેટર મેળવવાનો ચાળો ઊપડ છે . અને ફરD એ જ િવચારોની હારમાળા..
એ જ જળ
ં
ફરD પાછD મોૂદ.
અને ફરD વતમાનમાંથી િવચારોમાં અવગિત!
ન લખાય,
લખાય
ન લખાય,
લખાય
ન લખાય,
લખાય
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કદD હાલોકન ન લખી શકાય.
શકાય
એ તો અ1ુભવી જ શકાય,
શકાય
એની અ3ભયત કદD ન હોય.
હોય

પણ એ હકDકત છે ક, એ ઘડD બે ઘડDમાં માLું અને આુબાુ1 ુ ં અ#તવ, સઘળD ચીજો1ુ ં હોવાપHુ ં એક|પ
ુ દ પળો!
થયે ું અલપ ઝલપ ભાસી ગdુ ં હPુ.ં કવો અ ્ ¦ ૂત આનંદ; કવી ખ
આ લÄું oં યાર પણ લખવાના આનંદની અ1ુ¦ ૂિત થઈ રહD છે . xગળDઓનો }કબોડ પરનો થપકારો, ¸ાસની
આવન વન, લોહD ફરવાની મુર ઝણઝણાટD…..
અવણનીય
આનંદ, છતાં કવો
અન3ભયત?
અન3ભયત

બસ! આ છે Kું હાલોકન છે . હાલમાં વી શકાય, હાલોકન કદD લખી ન શકાય. એ1ુ ં 3ચ!, િશKપ ક નાટક ન હોઈ
શક.
અલિવદા હાલોકન...
વતમાનમાં વતાં રહDzુ ં અને સરD ગયેલી પળોને #મરતા રહDzુ.ં પણ મા! #મરણ જ. કશો બોજો નહl; કોઈ
વળગણ નહl. કોઈ ગમો ક અણગમો નહl.
હવે અવલોકનોની મઝા જ મઝા માણીzુ.ં
ભલે એ ¦ ૂત અને ભાિવ પર અવલં3બત હોય.
હોય

ખાલી ઘર , ભાગ -૨
'ખાલી ઘર' લ¹યાંને !ણથી પણ વધાર વષ થઈ ગયાં. એમાં બે તનાં 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 ભરું છે !
વાત ણે એમ છે ક, ગઈકાલે ભાડ આપેલા અમારા એ ઘરમાં રહતાં ભાડવાત પાસે ભાડાની રકમ લેવા ગયો
હતો. એ ઘરને સો3ગdુ,ં ઉéજડ, ખાલીખwમ, Sૂસકાં ભરPુ ં િનહાÖdુ ં હPુ.ં કાલે એ ઘરના બારણા આગળ vુ ં
ભાડવાતની રાહ જોતો ઊભો હતો. એમને બોલાવવા માર ઘંટડD મારવી પડD હતી. તાÕં ખોલી એમાં વેશવાનો
મારો અિધકાર vુ ં gુમાવી બેઠો હતો.
અને બારHુ ં Ä ૂKdુ.ં ભાડવાતનો Nુ! ચેક લઈને આયો. મ¨ એને રસીદ આપી; અને કશી વાતચીત વગર બારHુ ં
બંધ થઈ ગdુ.ં યવહાર પતી ગયો હતો. કોઈ આમીયતા નહl. સાવ પારfું ઘર, - એ ઘરના મા3લકનો બાપ હોવા
છતાં પણ.
….
ભાડ આપે ું ઘર – ભરું પણ સાવ ખાલી. ઓKયા સો3ગયા, ઉéજડ, ખાલીખwમ, Sૂસકાં ભરતાં ઘર કરતાં પણ
વધાર ખાલીપો આપી ગdુ.ં
આમીયતા િવનાનો સંબધ
ં , નંદવાયેલો સંબધ
ં . સમય વીતી ¾ ૂકલો સંબધ
ં .
‘ પ}ર3ચત oં , છતાંયે ૂ ર Ä ૂણામાં ઊભેલો oં.
મને zુ ં ઓળખે લોકો,
લોકો સમય વીતી ¾ ૂકલો oં.”
-gુ
gુલાામ
મ અ`બાસ

ડુ ોfુ, ભાગ - ૨
અગાઉ

ડુ ોfુની રમતને વન સાથે સરખાવPુ ં અવલોકન લ¹dુ ં હPુ.ં અને તે પરથી એક આડવાત %વી

લÅુકથા પણ લખી હતી.
ડુ ોfુ – અવલોકન :

ડુ ોfુ – લÅુકથા
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પણ આ% સાવ ુદD જ વાત કરવાની છે .
છે Kલા દોઢક વષથી vુ ં દરરોજ

ડુ ોfુની એક રમત ર.ુ ં oં. આ માટ મને એક સરસ મનો સેટ મળD ગયો હતો;

%માં ૯ x ૯ ખાનાંવાÕં લાકડા1ુ ં બોડ ; એ ખાનામાં માય એવડા ૧ થી ૯ નwબરના નવ નવ ચોરસ પાસા અને
તેનાથી ચોથા ભાગના નાના ચોરસ પાસાઓ છે . એ નાનાં પાસાઓ કોઈ ખાનામાં ચોÐસ નwબર ન .ુકD શકાય
તેમ હોય; યાર ુદD ુદD ચાર શતાઓ સંઘરવા વાપરD શકાય છે . વળD નwબરની જોડD ( Pair ) જ આવી શક
તેવી શતા દશાવવા મ¨ ખાલી પાસાઓ પર તીર1ુ ં િનશાન 3ચતરDને, એ માટની િુ વધા ઉપવી છે .

ડુ ોfુ -બોડ
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ડુ ોfુ ના પાસા રાખવાનો Bલા#ટકનો ડ`બો

ડુ ોfુ ના એક બોસમાં ગોઠવેલ પાસાઓ

રમત શ| કરતાં પહલાં બોL્ ડ ખાલી હોય છે .
રમત શ| થાય છે ; અને કોયડાની ચાવી %વા ૨૬-૨૭ xકડા vુ ં ચોપડDની

ૂચના . ૂજબ ગોઠુ ં oં. રમત મે

છે ; ખરાખરDનો ખેલ ખેલાય છે ; અને છે વટ રમત તાય છે . આ બધી વાત પહલા ભાગમાં કરD હતી. રમત પતી
ગયા બાદ, બધા પાસાઓ Bલા#ટકના ડબામાં પાછા .ુકD દ oં.
રમત પતી ગયા પછD પણ બોડ ખાલીખwમ હોય છે .
બોડ અને પાસાંઓનો ડબો રમવાના ટબલ પરથી બાુએ, સાવ Ä ૂણામાં હડસેલાઈ ય છે .
પણ એ વાત ન ¦ ૂલાય ક, રમત હોય ક ન હોય; બોડ અને પાસાં તો હોય, હોય ને હોય જ - રમતના ડટાની ચોપડD
પણ.
…...........
જOમ પહલાં અને . ૃdુ પછD વામા હોય,
હોય એુ ં બોડ !
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એ અવ#થામાં વ સાવ ખાલી, સાવ ુ¹ખો હોય છે ; કશીય શતા િવનાનો - સાવ કોરો ધાÐોર. એમાં કzુ ં
ભૌિતક વન નથી હોPુ.ં કોઈ રાગ ક ¤ેશ નહl; કોઈ .ઝ
ં ૂ વણ નહl; કોઈ અકળામણ નહl; કોઈ સમ#યા નહl; કોઈ
|કાવટ નહl; કોઈ ખરાખરDના ખેલ નહl; કોઈ રં ગ¦ ૂિમ, કોઈ િવજય, કોઈ પરાજય નહl; તનો કોઈ ુ ં ુ 3ભનાદ
નહl. કોઈ ફસામણી નહl.
બસ સાવ કોરો કà વ.
વ
%ના માટ શાÉોનાં શાÉો લખાયાં છે –
એ મોhની/
મોhની િનવા ણની અવ#થા.
અવ#થા

નકામો, સડવા માંડલો, વન વગરનો દહ કબર અથવા 3ચતા ભેગો થઈ ય છે .
અને ાણ? પાણીમાં xગળD ફર એમ િવસરાઈ ય છે . બાકDની ુ િનયા કશા ફરક વગર %મની તેમ, સમયના
ફલકમાં આગળ ધપે રાખે છે .
અને છતાં એ િનિવવાદ 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; વામા તો હોવાનો જ. #¿ ૂળ જગમાં ક
અને એમ કહવામાં આવે છે ક,

ૂuમ જગમાં.

ડુ ોfુની રમત રમતા હોઈએ એમ વન વાુ ં જોઈએ. બસ એક ખેલ જ –

ભરN ૂર આનંદ, મ#તી અને રોમાંચથી ભરલો ખેલ. ખેલ ચાલતો હોય યારય બોડ ખાલીખમ જ રહ એમ વુ ં
જોઈએ. હર પળે જOમ; અને એ પળ પયે . ૃdુ.
દરક પળમાં વવાનો આનંદ.
વતમાનમાં વવાનો આનંદ.
%વી રમત હોય
- સરળ ક કઠણ
– રમવાનો આનંદ.
અને રમત પયે સાવ ખાલીખwમ!
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એકલો
આ% સવાર પાક માં ગયો; અને બાંકડા પર બેઠો. એક  ૃ§જન એના fૂતરાને ફરવી ર£ો હતો. થોડDવાર એ બáે
િવદાય થઈ ગયા.
vુ ં પાક માં સાવ એકલો બેસી ર£ો.
ર£ો
zુ ં ખરખર vુ ં એકલો હતો?
ચાર બાુ «ચા ઝાડ હવામાં લી ર£ાં હતાં. બાુમાં મનને હરD લે તેવી, લીલી fુંર િવલસી રહD હતી. ૂ ર
નાનકડા તળાવમાં બતકો અને હંસ તરD ર£ાં હતાં.
એક 3ખસકોલી સરકD, અને ભોય પડD રહલા Wેડના

ૂ ડાને બે હાથે પકડD, ખાવા લાગી. યાં એક પhીએ
ૂકા ક

ઘાસમાં ઊતરાણ કdુ;³ અને એના ખોરાક - વડાંને ગોતવા લાYdુ.ં થોડD થોડD વાર, એની ચાંચ હલતી દખાઈ.
જ|ર એને ભuય મળD જPુ ં હPુ.ં
કટકટલાં વન િવલસી ર£ાં હતાં? કટકટલાં હોવાપણાં ધબકD ર£ાં હતાં; ¸સી ર£ાં હતાં?
અને vુ ં માનતો હતો ક, vુ ં એકલો oં!

કળાની  ૂમ
રસોડાની બાુમાં ના#તાના ટબલ પર vુ ં બેઠો oં. સામે સરસ મનાં, પીળાં ચàાક કળાની,  ૂમ પડલી છે .
#વા}દ~ટ, #વા#_યદાયક કળાં- લગભગ N ૂણ ખોરાક. iયાનથી vુ ં એનાં બી ાં આવેલાં છે ; એ શોધવા કોિશશ કLું
oં. હમણાં બગાયતીકામ પર ઠDક હાથ બેઠો છે ને!
અને યાં જ મને ભાન થાય છે ક, કળનો છોડ તો . ૂળમાંથી ÀટDને જ થાય ને? કળાંની મસમોટD  ૂમ ઉતારવા
લાયક થઈ હોય, એની સાથે જ છે ક . ૂળની નકથી ચાર પાંચ નવા sfૂર Àટßા જ હોય.
નવી કળ રોપાવા આP ૂર હોય. એને વંશ  ૃÈ§ માટ કોઈ Àલ, ફળ, બીની જ|ર જ નહl.
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અને િવચાર થયો. ‘તો પછD કળ શીદને આટલો રસ રડD, કળાંની  ૂમ પેદા કરતી હશે?’
….
સéજનની સéજનતા.
સéજનતા
ખાતર, પાણી અને

ૂયકાશ સૌની %મ કળનેય મળે છે ; પણ એ1ુ ં કલેવર જ એુ ં છે ક, તે સામે કાંઈક આપવાની

સમજદારD/ સéજનતા ધરાવે છે . એ લઈને બેસી રહતી નથી. અને આપે છે ય, કુ ં સરસ, િમ~ટ ફળ? વંશ ૃÈ§ની કશીય અપેhા િવના.
ખેતરમાં લહલહાતી હોય યાર એનો લી ૂડD નરો અને લોભામણી, લચકતી  ૂમો કુ ં ¥દયંગમ ૃ ~ય ખSું કર
છે ?
કદાચ એટલે જ સયનારાયણની કથાના મંડપ માટ ખાસ કળનાં પાનાં વપરાતાં હશે? કળની %મ સયનારાયણ
પણ આપણી ઊપર મહર વરસાવે?!

ડુ ોfુ, ભાગ - ૩
આ અગાઉ

ડુ ોfુની વાતમાં બોડ , પાસાં, કોયડાની ચોપડD એ બધાં આવી ગયાં હતાં. એ રમતને વન સાથે

સરખાવી હતી; અને એના ાણસમ ફલકની વામા સાથે પણ સરખામણી કરD હતી.
પણ

ડુ ોfુની રમત તો આનાથી ઘણી આગળ વધી ગઈ છે . એક બાુએ હાથમાં રખાય તેવી, ઈલે]ોિનક

મળે છે ; કોwBdુટર પર રમાય તેવી અને આઈપેડ ક સેલ ફોન પર રમાય તેવી રમત પણ જોવા મળે છે .
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આઈપેડ પર ડુ ોfુ

હOડ હKડ ડુ ોfુ

અને બી બાુએ બvુ જ}ટલ, ®જગસો પઝલ %વા બોસ વાળD ક,
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ભિવ~યમાં એના િવિવધ મોડલો નવા શણગાર, |પ અને

િુ વધા સાથેના આવવાના જ. અને વધાર .ુFકલીઓ

ધરાવતી એવાO#ડ ડુ ોfુઓ પણ આવશે.
કદાચ સાવ નવાં ડોકાં પણ શોધાશે!
પણ આ% આ બધાથી સાવ 3ભá અવલોકન કરવા બેઠો oં.
આપણે આ રમત ક આવી બી ઘણી બધી રમતો રમીએ; પણ એ બધાંની પાછળ એક અ ૃ Fય અને બvુ જ જ}ટલ
હોવાપHુ ં છે ; એનો કદD આપણને ¹યાલ નથી આવતો.
આ% એમ થdુ ં ક, આ રમત શી રDતે બનાવી હશે? લાખો શતાઓ શી રDતે શોધી કઢાતી અને આપણને રમવા
અપાતી હશે? gુગલ મહારાજને આ સવાલ N ૂછßો અને પટ દતાકને જવાબ મળD ગયો.
ડુ ોfુનો એKગો}રધમ
જ}ટલ ગ3ણતીય પ§િત અને એવા જ જ}ટલ સોટવેરની મદદથી

ડુ ોfુનો એક કોયડો બને છે . પછD તો બધાં

બા£ |પ જ.
એ એKગો}રધમ સમજવા યન કય[; પણ તરત હાથ ધોઈ નાંખવા પડÒા. આપણા પKલે આ ન પડ.
આપણે વન િવશે કKપનાઓ કરDએ, માOયતાઓમાં અટવાયા કરDએ; પણ કદD વન zુ ં છે ; તે ણી ન
શકDએ. એનો ો^ામર જ એ તો ણે! એ આપણા મનની મયાદાની બહારના hે!ની વાત છે . એને મનથી,
°ાનથી, િવ°ાનથી, તક થી કદD સમ ન શકાય.
વંત તવનો એKગો}રધમ zુ ં હશે?
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ડુ ોfુ - કોલાજ

ડુ ોfુ - ૧,૨,૩...કોલાજમાં

ખાLંુ પાણી
ગઈકાલે સવારના પહોરમાં ઊઠÒો અને િનય2મ .ુજબ બાથ|મના િસOકમાં મ8 સાફ કરવા કોગળો કય[.
કાંઈક િવ3ચ!તા જણાઈ.
આ zુ?ં
પાણી ખા|ં કમ
મ?
wdુિનિસપા3લટDવાળાની કશીક ¦ ૂલ થઈ ક, દ}રયા1ુ ં પાણી મોકલી દDુ?ં દ}રયાથી ૪૦૦ માઈલ

ૂર

ડલાસમાં આમ કરુ ં હોય, તો રા ભગીરથને બોલાવવા પડ!
અને યાંજ ¹યાલ આયો ક, રાતે

ૂતી વખતે થોડDક

ૂકD ખાંસી આવતી હતી; એટલે 'હોKસ'ની ગોળD મ8માં

ુ ી બચેલો પડD
¾ ૂસવા રાખી હતી. ાં ઘ આવી ગઈ, તે ખબર જ ન પડD અને ગોળDનો નાનકડો ુકડો સવાર ધ
ર£ો. આખી રાત મ8માં હોKસનો રસ ર£ો.
અને એટલે મ8ના #વાદરસના િપડો એ ગળપણથી ટવાઈ ગયા, તે સવારના નળ1ુ ં પાણીય દ}રયા1ુ ં બની
ગdુ!ં
િનશાળમાં ભણતા હતા યાર બોરનો ઠ3ળયો ્ િવ#ટ કરલી xગળDઓ વડ એકનો બે બનાવી દતા હતા; તે
યાદ આવી ગdુ!ં
....
કટલી બધી મયાદાઓવાળા મન સાથે આપણો પનારો પડÒો છે ? % ટવ પડD તેના આપણે gુલામ. સાચી વાત
પણ }ફKટર થયેલી જ દખાય!
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સwમોહન....સwમોહન
સwમોહન સwમોહન....સwમોહન
સwમોહન સwમોહન....
સwમોહન
તતનાં અને ભાતભાતનાં સwમોહન.

#ટDય}રગ હDલ
શહરના ર#તા પર મારD ગાડD N ૂરપાટ ચાલી રહD છે . આગળ એક ગાડD ધીમી ગિતએ ચાલી રહD છે . માર થોડD
ઉતાવળ છે . vુ ં સહજ જ #ટDય}રગ હDલ Åુમાુ ં oં, મારD ગાડD ડાબી બાુની લેનમાંથી જમણી બાુની લેનમાં
વેશે છે ; અને vુ ં ઓલી ગાડDને ઓવરટક કરDને આગળ ધNુ ં oં.

હવે માર જમણી તરફ વળવા1ુ ં છે . #ટDય}રગ હDલ એક જ ચÐર Åુમે છે ; અને ગાડD ઉરને બદલે N ૂવ
}દશામાં ધસી ય છે . પણ યાં તો આગળનો ર#તો સમારકામ માટ બંધ છે . vુ ં #ટDય}રગ હDલ1ુ ં ચÐર N ૂLું
Å ૂમાવે ું રાÄું oં . ગાડD હવે ‘એબાઉટ ટન’ કરD, N ૂવને બદલે પિëમમાં ફરD, પારોઠનાં પગલાં ભર છે !
#ટDય}રગ હDલ સહજ જ ફર અને યા!ાની }દશા બદલાઈ ય. સાવ ધી }દશા પણ સહજમાં જ પકડD શકાય.
ગાડD તો ખાતી હોય એટલો જ ગેસ ખાય; પણ ાંને બદલે ાં હાલવા માંડ.
પણ… #ટDય}રગ હDલને ફરવવાનો િનણય લેP ુ ં મન તો કોઈ ગિત િવના, એક િમલીમીટર પણ ખ#યા િવના,
એને ફરવી દવાના vકૂ મો આપPુ ં રહ.
જમણી,
જમણી
ડાબી,
ડાબી
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જમણી,
જમણી
ડાબી,
ડાબી
આગળ,
આગળ
પાછળ..
પાછળ
અર! ગાડD #થીર ઊભી હોય, તો પણ મન તો ચાKયા જ કર. કશે ગયા િવના આખી ુ િનયાની .ુસાફરD કરD નાંખે.
એ મન1ુ ં #ટDય}રગ હDલ આપણી પાસે છે ખLું?

છાંયડો
પાક માં vુ ં સવારના ઠંડા પહોર આયો oં. ગાડD એક જYયાએ પાક કરD છે ; ¡યાં N ૂવ }દશાનો

ૂય એક ઝાડનો

ુ ી પાથરD આપે છે .
છાંયડો કલાકક ધ
ગઈકાલે સાં% આયો, યાર સામેની બાુએ ગાડD પાક કરD હતી. યાં પિëમ }દશાનો

ૂય બી એક ઝાડનો

છાંયડો સાંજના પાંચ વાYયાથી પાથરD દ છે .
આુ ં જ બેસવાના બાંકડા1ુ ં છે . સવારના અને સાંજના બેસવાના બાંકડા ુદા ુદા.
પાક માં કદD બપોર આયો નથી, બપોર ાંય છાંયડો હોતો નથી. અને એ કવા બપોર? ટસાસના બળબળતા
બBપોર. ઝાડની નીચે બેસવાની તૈયારD હોય, તો યાં એ મળD ય. પણ લાલ ચàક કDડD - અહlની ‘ફાયર એOટ’
- કરડD જવાની N ૂરN ૂરD સંભાવના.
…
વન1ુય
ં આમ જ હોય છે ને? વનની શ|આતમાં માબાપની શીળD છાંયડD, અને વનની સંiયાએ
િન ૃિકાળની મોકળાશ, વહાલાં સંતાનોનો શીળો સહારો, અને મનગમતી મ માણવા આખોય }દવસ હાજરા
હૂર. રાતેય માળD «ઘ ઓછD આવે, તે બી }દવસે નોકરD જવાની 3ચતા ન હોય એટલે કોwBdુટર પર બેસીને
સ}ફ#ગ કયા કરો;અથવા કાલે અ ૂLું રહું Nુ#તક ખોલીને બેસી ઓ. અને અમે}રકામાં સેટલ થયા હો તો - આખા
ું
ઘરમાં એર કOડશન, વાળD
પથારD અને તતના ત}કયા!
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બધીયે યથાઓ મiયકાળમાં જ હોય છે – બળબળતા બBપોર - કમાવાનો, fુુwબ ઉછે રવાનો, નામ
કમાવાનો ધખારો. તલવારની અણી પર સતત ચાKયા કરવા1ુ;ં અને પડÒા તો નીચે «ડD ખીણ. કોઈ સહારો
નહl, કોઈ છાંયડો નહl.
અને આ તો મારા %વા,
%વા
ુ ી fુુwબના જણની વાત.
ખ
વાત
કટલાય એવાં ુ ભાગી ક, જOમ લેતાંની સાથે જ બળબળતા બBપોર શ| થઈ ય. છે ક છે Kલા ¸ાસ

ુ ી કોઈ
ધ

છાંયડો જ નહl. સળંગ તાપ જ તાપ; ધખારા જ ધખારા. x ુ ં જ x .ુ ં લોહD અને પસીનો રડÒા જ કરવાનો.
કDડDઓનાં ધણનાં ધણ ચટા જ કર. એક જYયાએથી બી જYયાએ ય તો પણ.
અર! કDડD zુ?ં સહÉ ફણ ફલાવીને ઝેર ઓા કરતા કાળા નાગ!
ઓKયો કહવાતો ‘દ}રEનારાયણ
દ}રEનારાયણ’
દ}રEનારાયણ પણ
છ!ી લઈ બાુએ ઊભો ન રહ.
એ તો મોટા મોટા માંધાતાઓના
કોઠાર ભયા ભાદયા
રાખવામાંથી નવરો પડ તો ને ?
કો’ક રડÒા ખડÒા ગાંધી,
ુ પાક તો એમનો કાંક zુÐરવાર
ી રિવશંકર મહારાજ,
મહારાજ મધર ટરસા ક, મહwમદ dુ1સ
વળે !

પાણીની શીશી
હમણાંથી પાણી વધાર પીવાની ટવ પાડવા માટ vુ ં પાણીની શીશી સવારથી ભરD રાÄું oં. સવારમાં આ શીશી
ભરવા નળ નીચે ધરD, અને N ૂરા જોશથી ચાલતા નળે એને છલકાવી દDધી. શીશીમાંથી ઉભરાઈને પાણી બહાર
વહવા લાYdુ.ં નળ બંધ 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.
નળમાંથી આવતા પાણીનો ફોસ ઓછો કય[ - મા! ઝીણી સેર જ રાખી. અને છે વટ શીશી આખી ભરાઈ ગઈ.

અ ૂરો ઘડો છલકાય.
છલકાય
अधजल गगर1 छलकत जाय।
¡યાર શીશી ખાલી હતી; યાર એ છલકાતી ન હતી. અ ૂરાપણા1ુ ં જ આ લhણ!
આપણે સહજ ણકાર થઈએ, અને અ3ભમાનથી છલકાવા માંડDએ. કzુ ં નુ ં ^હણ કરવાની શત ખોઈ
બેઠDએ. એક ટDNુ ં પણ આપણી sદર આવી ન શક. °ાનના તો સાગરના સાગર લહરાતા હોય છે . પણ એ કશા
કામના નહl.
કzુકં નુ ં ઉમેરવા બvુ ધીમી, પણ મÐમ ગિતથી યાસ રD રાખવો પડ.
પણ ગમે તેમ કરો, શીશીની hમતા કરતાં કzુ ં વધાર sદર ન આવી શક.
અરર! આપણને મળે લા મનની hમતા તો અપરં પાર છે . આખો સાગર સમાવી શક એટલી. પણ આપણે જ
એની }દવાલો જડ શીશી %વી બનાવી દDધી છે . આ તો આપણાથી ન થાય. પે ું તો પરધમ. °ાન િવ°ાનમાં
આપHુ ં કામ નહl. યોગાસન? છD.. છD.. છD.. એવો ખોટો સમય બરબાદ ન કરાય. હોબી? એ તો બાળકો કર.
કટકટલી મયાદાઓ બાંધી દDધી છે ? આપણી તે જ આપણી તને જરોમાં
ં
જકડD દDધી છે . સહજ પણ
ચસકD જ ન શકDએ.
આપણી શીશીમાં એક િમલીમીટર પાણી પણ ઉમેરD ન શકDએ.
માલી'પા Å ૂઘવતો સાગર સમાવવો હોય તો ÄુKલા થઈ જુ ં પડ- આઝાદ બનુ ં પડ. શીશી નહl – સાગરમાં
સમાઈ જુ ં પડ.
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અOડરવેરને 3ખ# ું
તે }દવસે કપડાંના એક #ટોરમાં vુ ં બેઠો હતો. મારD પની ખરDદDમાં મશg ૂલ હતી; અને માર એની ખરDદD પતે
એની રાહ જોવાની હતી. તે }દવસે સાથે વાંચવાની ચોપડD લાવવા1ુ ં ¦ુલી ગયો હતો; એટલે માર નવરા બેઠા
માખીઓ જ મારવાની હતી! અને આ અયંત ચો¹ખાઈવાળા દશમાં તો માખીઓય ાં રઢD પડલી હોય છે ?
ેhાiયાન કરવા કોિશશ કરD; પણ કાંઈ ખાસ wdુ ં નહl; એટલે vુ ં આમતેમ ડાફો3ળયાં મારવાનો યન કરD
ર£ો હતો.
અOડરવેરને 3ખ# .'
ું
યાં મારD નજર એની ઉપર ગઈ. 'અOડરવે
#પો્ સવેરના એ િવભાગમાં અOડરવેર લટકાવેલાં હતાં અને આકષણ માટની આ િવશેષતા ઊડDને xખે વળગે
તેવી હતી.
અOડરવેરને 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#સામાં તેઓ રાખતા હતા.
પણ અહl આ ફશનેબલ ુ કાનમાં અને તેય #પો્ સના કપડાંમાં એની શી જ|ર?- આ 2}ડટ કાડ ના જમાનામાં?
vુ ં ઊભો થયો, અને iયાનથી એ માલનો અªયાસ કય[. યાર કવળ°ાન લાidુ ં ક, ®જમમાં વક આઉટ કરતી
વખતે અથવા જો3ગગ કરતી વખતે મ8ઘાદાટ આઈફોન ક આઈપોડ રાખવા આ ખાસ સવલત બનાવનાર આપી
હતી.
અને કોણ ણે કમ; તરત એ બાઈ યાદ આવી ગઈ.
દશમાં એસ.ટD.ની બસમાં એ મારD બાુની સીટ પર આવીને બેઠD હતી. કOડટર }ટકDટના પૈસા માંYયા; યાર
એણે સાKલાના છે ડ વાળે લી ગાંઠ છોડDને નોટ કાઢD. }ટકDટ મÖયા બાદ, વધારાની રકમ તેણે પાછD સાKલાના છે ડ
બાંધી દDધી.
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કાળD મુરD કરDને કમાયેલી રકમ રાખવા એ બાઈ માટ પસ રાખુ ં એ લઝરD હતી!
અને ઓKયા અOડરવેર પહરDને ®જમમાં વક આઉટ કરનાર પાસે કટલી બધી લઝરD? શી હોજલાલી?
માનવતાના બે સામસા્મા âુવ પરનાં બે sિતમ 3બ ુ ઓ. એક પાસે રોજનો રોટલો મળે એની જ પેરવીઓ ;
અને બી પાસે એટલી સwપિ ક, ®જમ, જો3ગગ, આઈફોન, આઈપોડ અને એુ ં બુ.ં
કટલી િવષમતા? બેની Pુલના કરતાં xખે ઝળઝ3ળયાં આવી ગયાં.
એનાથી વધાર vુ ં zુ ં કરD શfું તેમ પણ હતો?!
......
બે સાવ સામસામે આવેલા âુવોના આ વણપટ( spectrum)માં આપણે ાંક હોઈએ છDએ. અને સૌને ધખારો
3ખ#સાવાÕં અOડરવેર ધરાવવાનો હોય છે . સમ^ ®જદગીની .ુસાફરD - એ âુવ પર પહ8ચવા માટનો વલોપાત.
અથવા તો યાં પહ8ચી શકાય તેમ નથી; તે સય સમતાં મોh મેળવી આ બધા ધખારાથી .ુત મેળવવાનો
ધખારો!
પણ એ બáે  ૃિઓના વવળાટમાં ાંય ‘¡યાં
¡યાં છDએ,
છDએ યાં બરાબર છDએ.’
છDએ - એમ માની,
માની એ ઘડDમાં
વવાના આનંદનો છાંટો મા! નહl.
નહl
કદાચ એમ બને; અને મોટ ભાગે એમ બનPુ ં પણ હોય છે ક, સાKલાના છે ડ કાવ}ડયાં બાંધનાર યત
વતમાનમાં વધાર વતી હોય છે .
અને યાં તો +ીમિત આવી પહ8Uયા અને અવલોકન આટોપી આ jાઈવર બી વરધીના મારગે િવદાય
થયો!
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ખાલી ઘર,
ઘર, ભાગ -૩
ખાલી ઘર ભાગ - ૧ - અને

- ૨ - માં તતનાં કારણોથી ઉદભવતા ખાલીપાની વાત હતી, અને

આધાર હતો ખાલી ઘરનો. એ ખાલીપા વનમાં આવી પડતી આપિઓ ક Äુશાલીઓના કારણે સતા હોય છે ;
અને એ બધાં મનના #તર ભોગવાય છે ; ભોગવવા પડ છે .
આ% એક સાવ ૂદા જ ખાલી ઘરની વાત કરવાની છે .
આ ઘર આમ તો અહિનશ ભરચક જ રહ છે . મા3લકના મરણ િસવાય કદD ખાલી થPુ ં જ નથી.
પણ એક અ1ુભવ એવો થયો ક, એ ઘર ખાલી થdુ ં - ચંદ hણો માટ જ; અને ફરD તરત ભરાઈ ગdુ.ં પણ એ
થોડDક પળો1ુ ં ખાલીપHુ ં શોક નહl, પણ અવણનીય, અક±Kપત આનંદ આપી ગdુ.ં
બોલો કdુ ં એ ઘર અને કુ ં તો એ ખાલીપHુ?ં
તમે કહશો… આમ ઉખાHુ ં શીદ N ૂછો છો? સીધી જ વાત કરો ને?
આ અવલોકનકાર1ુ ં મન.
મન
છે Kલા એક મ}હના કરતાં થોડાક વધાર સમયથી એ ઘર ખાલી થયાનો અ1ુભવ થયો છે - એક વાર નહl;
}દવસમાં ચાર ચાર વખતનો એ મનનો ખાલીપો,
અર! ¦ ૂKયો – ખાલીપHુ.ં ખાલીપો તો ઓKયા એ તતનાં ઘરોની વાતના કOE#થાને હતો.
આ તો ખાલીખwમ થવાની, z ૂOય થવાની zુભ વેળાનો અવસર છે . એ z ૂOયમન#ક ન બનાવે! રોજના ચાર વખત
z ૂOય થવા1ુ ં - રાÄુશીથી, નવા બનાવેલા િનયમો .ુજબ. કદાચ આમ ને આમ ધખારો ચાુ રાÄું તો, ¡યાર
એને ખાલી કરુ ં હોય યાર કરD શકાય તેવી hમતા પણ સાંપડ. gુ#સો આયો હોય; ય^તા ઉદાસી ક નીરાશા
ગટßાં હોય; કામ, લોભ, મદ, અહંકાર Yયા હોય… ટBપ કરતાંકને મન ખાલી કરD શકાય – એવી hમતા.
જો ક, એ મં3ઝલ તો હુ બvુ ૂ ર છે !
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આ આપવડાઈ તો િનઃશંક છે જ. પણ વધાર તો એ નવો ઉભરતો ઉKલાસ છે - ઘરડાખ¹ખ ખોરડામાં પથરાતો
ઉસ –
sધાર ઘેયા દશના
xધળા રાના મહલમાં
કાશ1ુ ં ઝગમગPુ ં }કરણ!
}કરણ
એક મ}હનાથી, રોજ ચાર વખત ગટPુ ં કો}ડdુ.ં
અને એ ચંદ િમનીટોના ખાલીપણાનો ઉKલાસ કવો?
લો Nુનરાવતન કરD દ. કંઈક આુ.......
ં
અને એનાથી ઘHુ ં િવશેષ
એક નુ,ં તરોતા ઘર બOdુ ં છે . અથવા ુના ઘરને સમારકામ
સમારકામ કરD,
કરD રં ગરોગાન કરD વેચવા કાઢðું છે .
અથવા ખરDદાઈ ગયે ું એક ઘર છે , %માં નવાં વસનારાં રહવા જવાનાં છે . તેની ચો¹ખાઈ અને ઉસ xખે
ઉડDને વળગે તેવાં છે . અહl ખાલીપો તો છે , પણ આશાઓ છે , એક નુ ં ઘર બનવાનો ઉOમાદ છે . અહl હમણાંજ
નુ ં નÐોર ફનÏચર ગોઠવવાવા1ુ ં છે ; સોડમવાળD રસોઈ બનવાની છે . સંગીતની રુ ાવલીઓ રલાવા માંડવાની
છે . અહl દવની Nુ કરDને મંગળગીતો ગવાવાનાં છે . અહl થોડા જ વખતમાં બાળકોની કDલકારDઓ અને
ું
કલશોર થવાનાં છે . અહl ણયની મ#તી અને ગારની
મદDરા છલકાવાની છે . અહl હવે નુ ં વન વાવા1ુ ં
છે , અને આ ઘર તે માટ તલપાપડ થઈને બેુ ં છે .
– આ તો ઠDક, ખાલી વાણીિવલાસ - પણ ખ3ચત અવણનીય.

અવણનીય
આનંદ, છતાં કવો
અન3ભયત?
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ઘ વીણતાં
ઘ વીણવાના ક કાંકરા ?!
પણ ચાલો, ણા3લકા ળવીને ઘ વીણવાની જ વાત કરDએ. નાનો હતો યાર વેકશનમાં અ¾ ૂક આ સ}હયાLું
કામ કરુ ં પડPુ ં હPુ.ં મા

ૂપડો મારDને વધાર કાંકરા વાળા ઘ ૂદા કરતી. એમાંથી કાંકરા વીણવા1ુ,ં વધાર

.ુFકલ કામ મા અને બહનો કરતી. અમે ભાઈઓ ઓછા કાકરાવાળા ઘ સરખા કરતા; અને વધાર મોું કામ
કયાનો ગવ રાખતા!
તૈયાર લોટ વાપરનાર અમે}રકામાં આ વાત શી રDતે યાદ આવી?
વાત તો આમ સાવ નાની છે . vુ ં રોજ સવાર રજવાડD િસ}રયલ ખા oં. બે તની િસ}રયલમાં ૂ ધ રડતાં
પહલાં, વાડકામાં બદામ, Eાh, અખરોટ, પીકન અને ખૂર1ુ ં રજવાડD ઉમેરણ હોય. Eાh તો તૈયાર હોય, પણ
ૂ ડા કરવા પડ. અખરોટ અને પીકન તો xગળDઓથી સમારાઈ ય. પણ બદામ અને
બાકD બધાનાં નાના ક
ૂ ડા %મ %મ થતા ય, તેમ તેમ
ખૂરને ચBપા વડ સમારવા પડ. વાડકામાં એક બાુએ એ બધાં હોય. નાના ક
એક બાુએ ઢગલી મોટD થતી ય.
રોજ આ ઢગલી જોતાં ઘ વીણવાની એ બાળપણની રDત યાદ આવી ય. થાળDમાં એક બાુએ
કાંકરાવાળા ઘ હોય. એમાંથી થોડાક આગળ કરD, કાંકરાં વીણી બી બાુએ ચો¹ખા ઘની ઢગલી થતી ય;
અને કાકરા બાુમાં રાખેલી વાડકDમાં ફ×કાતા ય. બધા ઘ ચો¹ખા થઈ ય, એટલે એક નળDમાં ભેગા થતા
ય. નળD ભરાય એટલે અમારામાંના એક ભાઈએ એમને પીપમાં ઠાલવી દવાના.
લોટ બનાવવાની ‘લોર ફટરD’માં જતાં પહલાં મા એને ફરD એક વાર ઝડપથી ચકાસી લે. કોઈ કાંકરો રહD
જવો ન જોઈએ.
ઘ zુ§ કરવાની રDત.
રDત
કોઈ અzુÈ§ ચલાવી ન લેવાય.
ાય
વો3લટD એ#યોરOસ!
એ#યોરOસ
વનના વો3લટD એ#યોરOસ1ુ ં zુ?ં
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બેOિમન nOક3લન યાદ આવી ગયા.
dુવાનીમાં વેFયા તેઓ પછD પોતાનામાં રહલી નબળાઈઓ તરફ સગ બOયા. કમ કરDને સgુણ બનુ,ં એ
ુ ારણાની એક રDત પોતાની તે બનાવી અને અમલમાં .ુકD. વન
ધખારો સતત રહવા માંડÒો. તેમણે #વ ધ
માટ પાયાના ૧૩ .ુíા તેમણે નÐD કયા અને એ બધા આમસાત કરવા કમર કસી, એટું જ નહl, એમને
અમલમાં . ૂકવા એક એક કરDને એમને વનમાં અપનાયા.
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#થામાં એમ1ુ ં વન ચ}ર! વાંચતાં મને પણ આ રDત ગમી ગઈ, અને દસ દસ નબળાઈઓ હાથમાં
લઈ, રોજ એમાં કટલા માક મેળયા એની ન8ધ કરવાની ટવ રાખી. કાળ2મે એમાંની બધી વાત તો અમલી ન
બની; પણ વાંચન અને યવ#થતતામાં ઠDક ઠDક ગિત થઈ શકD.
ઘઉમાંથી કાંકરા કાઢD નાખવા %વી વાત.
વાત

ઘના કાંકરા
‘ઘ વીણતાં’

લ¹dુ ં અને કલાકમાં તો સરસ મનો િતભાવ મÖયો –

રુ શભાઈ : આ ઘઉના કાંકરા ખરખર “કાં
કાંકરા”
રા હોય છે ક zુ ં તેની તપાસ1ુ ફળ એક ણવા %વી હ}કકત છે .
- કનભાઈ રાવળ
અને તરત આ અવલોકન લખવા બેસી ગયો.
ઘના કાંકરા તો કાઢDને ફ×કD જ દવાના હોય ને? કાંકરા એટલે zુ?ં - %માંથી ઘ પેદા થયા, તે જમીનનો એક
sશ!
અને એ ફ×કD દDધા.
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% માબાપે આપણને જOમ આBયો;
આBયો
એમને િવસારD દDધાદDધા
હડ ૂત કયા.
કશો તા®વક ફરક છે ?
છે જ તો..
તો આભ જમીન %ટલો ફરક.
ફરક. મા! ફ×કવાની }2યા જ સરખી છે .
બાકD
બાકD એક આસમાન અને બીુ ંપાતાળ!
પાતાળ

હો એક ર માતાનાં દો-દો
દો દો દDકરા,
દDકરા
લ¹યાં એનાં ુદાં ુદાં લેખ,
એકને માથે ર છર 3બરા%,
3બરા%
બીજો ભારા વેચી ખાય.
ખાય

ડુ ોfુ, ભાગ - ૪
ડુ ોfુ અવલોકનો

-૧– ,- ૨ - , - ૩-

બે વરસથી ડુ ોfુ રમવાની ટવ પડD છે . પણ ગઈ કાલે એક નવી જ રDત શોધી કાઢD.
ઓKયામાં તો ૮૧ ખાનામાંથી ૨૬ ક ૨૭ તો આપેલા હોય. બાકDના તક લડાવીને ગોતી કાઢવાના. પણ કાલે એક
મહાન િવચાર

ૂઝÒો. એકય ખા1ુ ં ખબર ના હોય એવી રમત રમાય?
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અને આપણે તો બાNુ! મચી પડÒા. સાવ ખાલી ખોÄુ;ં અને બધી િવગત ભરવાની.

ડુ ોfુના સ²ક બની જવા1ુ!ં

કટું સહુ?ં %મ મન ફાવે તેમ ખાનાં ભરતાં જવાનાં.
પણ શ|આત કયા બાદ, ખરD .ુFકલીઓ બહાર આવી. એક, બે ખોખાં તો ભરાયાં; પણ પછD ગરબડ જ ગરબડ.
!ણ ચાર વખત મગજમારD કરD પણ કાંઈ મેળ ન પડ.
પછD એ સય1ુ ં ભાન થdુ ં ક,
કzુક
ં યવ#થત આયોજન કરુ ં પડ.
કશોક એKગો}રધમ.
એKગો}રધમ
અને પછD સાચી શ|આત થઈ. એનો xકડો લીધો અને

ડુ ોfુની શરતો સંતોષાય, એમ એક પછD એક

ખાનાં . ૂકતો ગયો. થોડDક જ વારમાં નવે નવ એકડા બરાબર ગોઠવાઈ ગયા. પછD એમની નીચે બેના xકડાને
. ૂકવા1ુ ં બvુ સહું હPુ.ં એ જ પેટન અને નવે નવ xકડા બરાબર ગોઠવાઈ ગયા.
આમ......
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ડુ ોfુ રમવાની નવી રDત
ડુ ોfુના બધા િનયમો જળવાયા. મા! સાવ «ધી રDતે!
પણ ખાલી ખાનાં ભરવાની આ તો એક જ રDત થઈ. કટલી બધી બી શતાઓ અ#તવ ધરાવે છે ; એનો તરત
¹યાલ આવી ગયો. રમવાની નવી રDતને મોકÕં મેદાન હાજર છે . ડુ ોfુની રમત ચીલાચાુ રDતે રમવી ગમે
તેટલી અઘરD હોય; તો પણ સહલી છે . એક જ ઉકલ શ હોય છે . બvુ બvુ તો બે ક !ણ. પણ આ રમતમાં તો
અગ3ણત શતાઓ ભરલી પડD છે .
હવે અવલોકનનો સમય.
ૃ~ટની ઉપિના સમયે, આવી જ ગડમથલ થઈ હશે. અને કટકટલી ગડમથલ બાદ, ોટોન, ઈલે]ોન અને
Odુ]ોન ગોઠવાયા હશે - ભાતભાતની અને તતની રDતે. અને પછD બધીય જળોજથા શ|. અ. ૂક ખાનાં ખાલી
રહD ગયાં હશે. અને રમતનાં dુ§ો, યથાઓ, .ઝ
ં ૂ વણો, િવજયો, પીછે હઠો ... બધી આપદાઓ શ| થઈ ગઈ હશે.
અને અબજો પેટન[ જ પેટન[.
અપરં પાર વ#Pુઓ,
વો,
વો
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વનો,
વનો
વન કથાઓ

બાથ|મની ડોલ
રોજ એ ડોલ તરફ નજર ય, અને એના બહારના નીચેના ભાગમાં અને sદર ઉપરના ભાગમાં મેલી
છારD તરત નજર ચઢ. દરક વખતે ડોલ વપરાય, યાર વપરાશ પછD ચ8ટું પાણી

ૂકાય. પાણી તો ઊડD ય;

પણ પાણીની sદર રહલો hાર મતો જ ય. વરસ પહલાં આ ડોલ સાફ કરD હતી. અયાર દખાતી છારD એક
વરસની જમાવટ છે .

ડોલ પર બાઝેલી છારD- નકથી
વાસણો સાફ કરવાના સાbુથી 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 આdુ.ં ગઈ સાલ ખરબચડD સપાટDવાÕં #પોOજ વાપdુ³ હPુ.ં તે લઈ આયો અને ઘસવા માંડ¼ુ.ં
ધીમે ધીમે છારD નીકળતી ગઈ. પાણીથી ડોલ ધોઈ. થોડDક છારD બાકD રહD હતી. ફરD વખત આ જ ઉપચાર અને
ડોલ નવા %વી થઈ ગઈ- ચકચકાટ.
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ડોલ સાફ કયા બાદ - નકથી
આપણાં મન પણ આ ડોલ %વાં જ છે ને? સમયના વહણ સાથે અનેક અ1ુભવો યાદદા#તમાં સંઘરાતા ય છે .
સમય તો વહતા પવનની %મ ગાયબ થતો રહ છે . પણ એ અ1ુભવોના આધાર આપણી fૃિત ઘડાતી ય છે ;
જડબેસલાક બની રહ છે . પેલી છારDની માફક, એ વ$લેપ બની ય છે . સંજોગો સામે આપણી િત}2યાઓ,
િતભાવો બધાં આ છારD %વાં હોય છે . અ. ૂક જ રં ગ, અને એય મોટ ભાગે ગંદો, ગોબરો.
એને ૂ ર કરવા કોઈ ચીલાચાુ ઈલાજ કામમાં નથી આવતો. એને તો ચંડ NુLુષાથ વડ જડ. ૂળમાંથી ઘસીને
કાઢD નાંખવો પડ છે .
અને એમ કરDએ તો,
તો
એ ડોલની %મ
મન પણ ચકચ}કત બની ય.
ય

ખાલીખમ
બાથ|મની ડોલ લ¹યા બાદ, અમારા પાવર હાઉસની બે યાદ તા થઈ ગઈ.
પાવર હાઉસમાં વપરાતા પાણીને zુ§ કરવાના BલાOટમાં ોસેસની એક }2યા માટ, મીઠા1ુ ં પાણી વપરાPુ ં
હોય છે . આ પાણીના જ_થાને સંઘરવા માટની કોO2Dટની ટાંકDની બહારની સપાટD પર મીઠાના થરના થર મી
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જતા જોયેલા છે . ઘણી જYયાઓએ તો gુફાઓમાંના #ટલેટાઈટની યાદ અપાવે તેવા લટકતા ìwમર %વા એ
લાગે. ટાંકDના કોO2Dટમાં અમદાવાદના હવામાનના કારણે પડલી િતરાડોમાંથી ઝમી ઝમીને બહાર આવતા
પાણીના કારણે, આમ બનPુ ં હPુ.ં
મજb ૂત,
ૂત અડDખમ કોO2Dટમાં પણ િતરાડો.
િતરાડો
એને યાદ કરતાં બોઈલરની હાઈ ેશર ટðુબોને વેKડગ કયા પછD, અ¾ ૂક કરાPુ ં એસ-ર પ}રhણ યાદ આવી
ગdુ.ં અયંત ભાર દબાણ અને ઉ~ણતામાને કામ કરતાં આ બોઈલરની ટðુબોમાં સહજ પણ કચાશ રહD ય તે ન
ચાલે. આથી વેKડગ કયા બાદ, ર}ડયો એટવ આઈસોટોપમાંથી નીકળતા, હાઈ પાવર એસ –ર વડ, વેKડગ
જોઈOટનો ફોટો પાડવામાં આવતો હતો. પોલાદની એ ડD ટðુબોને પણ વlધી શકવાની એ }કરણોમાં gુ
ં શ હોય
છે .
પોલાદની એ અભે© ટðુબોમાં પણ િતરાડો!
િતરાડો
પોલાદના એ અHુની રચના જરા વધાર «ડાણમાં જોઈએ તો? એના પરમાHુની sદર ઝાંખી કરDએ તો?
મોટા ભાગની જYયા – સાવ ખાલીખwમ! એના ોટોન, Odુ]ોન અને ઇલે]ોનની વUચેની બધી જYયામાં કવળ
z ૂOયાવકાશ જ.
આÄું િવ¸ ુઓ તો? ગ¢યા ગણાય નહl એટલા મહાકાય તારાઓ, િનહારDકાઓ ભલેને હોય ; એમની
વUચેનાં sતરોમાં કવળ z ૂOયાવકાશ જ ને?
સમ#ત િવ¸માં પદાથ % જYયા રોક છે ; એનાથી અબજો ક ખવ[ ગણી જYયામાં …..
સાવ ખાલીખમ.
ખાલીખમ
અને છતાં, એ બાકDના નવા પદાથની કટલી બોલબોલા?
એમાંયે સાવ PુU્ છ મા!ામાં વંત તવો1ુ ં હોવાપHુ.ં અને એમાંયે સાવ નાનકડD માનવત. અને એમાં
સાવ છે વાડનો એક જણ .. આ લખનારો.
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અને શો એનો અહં? આખી ુ િનયા એની આસપાસ ફર છે , તે ુ ં gુમાન રાખી કોલર «ચા રાખી ફરનાર
અ3ભમાન1ુ ં N ૂતÕં!
સાવ ખાલીખwમ.
ખાલીખwમ
ઓKયા િવ¸ને આવરD લેતા
ખાલીખમ કરતાંય
એ1ુ ં ખાલીપHુ ં
કુ ં ભારખwમ !

હાથનાં ચંપલ
કશીક ¦ ૂલ થતી લાગે છે ને? હાથનાં મોં ક ચંપલ?
ના! કશી ¦ ૂલ થતી નથી. ગઈકાલે ઘણા વખત બાદ #વમlગ N ૂલમાં ગયો હતો; યાર એક મ}હલા બáે હાથમાં
ખાસ તનાં ચંપલ પહરDને તરD રહD હતી!

Hand Paddles
બતક1ુ ં અ1ુકરણ કરDને જ તો. તરતી વખતે, હાથ ચલાવતાં વધાર બળ મળે .
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fુદરતનાં કટકટલી તનાં અ1ુકરણ માણસે કયા³ છે ? િવમાન બનાવી પhીની %મ ઊડવા1ુ;ં વાહનો બનાવી
3ચાની %મ ઝડપથી દોડવા1ુ;ં ૂ રબીનો બનાવી ગ|ડની xખથીય વધાર ૂ ર

ુ ી અને સચોટ જોઈ શકવા1ુ;ં
ધ

ૂuમદશક બનાવી મધમાખી કરતાંય વધાર બારDકDથી િનરDhણ કરવા1ુ.ં યાદD બનાવતાં થાકDએ, એટલાં
સાધનો.
એક જYયાએ વાંUdુ ં હPુ ં ક, માણસની સાધનો બનાવવાની તાકાતના આધાર માનવતનો ઈિતહાસ લખી
શકાય.
આ બધાંની પાછળ માણસની એક જ hમતા.
hમતા … માણસ1ુ ં મન.
મન
અને આકાશની પેલી પાર અને પાતાળથીય વધાર «ડ એના તાપે માણસ પહ8ચી શો છે .

અર! એ

અવળચંડા મનનાં «ડાણ પણ કો’ક વીરલાઓ ભેદD શા છે . અસાર સંસારથી િવ.ુત મેળવવાના તતના
અને ભાતભાતના ર#તા પણ તેણે શોધી કાઢßા છે જ ને?
અને એને હવાન થતાંય બvુ સરસ આવડ છે !

છDણી
રોજ સવાર ચા બનાવતી વખતે, આ ુ છDણવા એને વાપLું oં.

અમારા રસોડામાં આ ુ છDણવાની છDણી
હવે સાણસી વડ, આ ુ કચરતો નથી! એ અવલોકન પણ આ રãુ!ં
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પણ એ છDણી સાફ કરતી વખતે હwમેશનો અ1ુભવ. એની પાછલી બાુ સાફ કરવી સહલી હોય છે . બરાબર
ઘસીને સાફ કરાય. પણ આગળની બાુ તો પાણીની ધાર નીચે ધરDને જ સંતોષ માનવો પડ.
------------------------સયની પરDhા કરવી, એ છDણીને સાફ કરવા %વી વાત હોય છે . છDણીના નકામા ભાગ %વા અસયને
ેટકલ’
આચરુ ં વધાર સહું હોય છે . માટ જ લોકો સામાOય યવહારમાં ‘ે
ટકલ થતા હોય છે . એમાં નૈિતકતા કોરાણે
. ૂકD દવી જ સારD! યાં

ૂ}ફયાણી }ફલ ૂફD ન ચાલે.
સોટ ઓBશનઓBશન છDણીની પાછલી ધાર %વો!
%વો

સાbુ પર સાbુ, ભાગ - ૩
ફરD એક વાર સાbુ!
સાbુ પર સાbુ, ભાગ-૧
ભાગ ૧ અને ભાગ-૨
ભાગ ૨ માં અલગ અલગ અવલોકનો હતાં.
આ% બાથ|મમાં એવા જ સાbુને જોતાં સાવ નવા જ િવચારો ઊભરD આયા.

સાbુની !ણ પેઢD!
નવા સાbુની ઉપર ચ8ટાડલો નાનકડો, ૂનો સાbુ અને તેનીય ઉપર ચ8ટાડD છે - ટ¾ ૂકડD, !ણેમાં સૌથી ૂની
પતરD.
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% સૌથી નાનો છે ; તે સૌથી ૂનો છે . કદાચ સાbુના એ ભાગને વાપરવામાં ન આવે; તો તે એમનો એમ રહ અને
મોટા દખાતા સાbુભાઈ પણ નાનકડા બની ય. સાbુની નવી પેઢD આવે અને તેમને ઓKયા વડDલોની વUચે
ધકલી દ! !ણને બદલે ચાર પડ બની ય.
એમ પણ બને.
-------------------------------------આપણા મન પર તો આવાં કટલાંય પડ છે . સાbુ તો zુ,ં Sુગ
ં ળDનાં ક કો3બજનાં પડ પણ એની આગળ કોઈ
િવસાતમાં નથી. જOમતાંની સાથે કદાચ ઉ2ાOતની }2યાથી સંઘરાયેલાં અનેક પડ ડD.એન.એ. આપણને આપી
દ છે . અને %મ %મ મોટા થતાં જઈએ છDએ; તેમ તેમ બીં અનેક ઉમેરાતાં ય છે . પેલાં ૂનાં તો બvુ

ૂuમ

હોય છે , આપણી મોટા ભાગની િત}2યાઓ આ ૂના, |ઢ થઈ ગયેલા, વ$લેપ બની ગયેલા સં#કારો થકD હોય
છે .
એમને અિત2મી sદરના પોતને ઝળહળાવવા બvુ કઠણ તપ કરુ ં પડ છે . %મ %મ આ પડ ઉકલાતાં ય છે ;
તેમ તેમ ૂનાં ઊભરવા માંડ છે . %મ મોટા સાbુને ઓગાળવો વધાર સરળ છે ; તેમ નવા વહમો જલદD ઓગળD
શક છે . પણ એ bુ%ા ખખ કમેય જવા1ુ ં નામ નથી લેતાં!
નવા જમાનાની રDત વધાર સારD. ૂની પતરDઓને આમ સંઘરવા કરતાં ફ×કD દઈ, સાવ નવો નÐોર સાbુ જ
વાપરવો!
પણ આ અમદાવાદD જણની
3ચ ૃિ
એમ શી રDતે
આ. ૂલ પ}રવતન પામે?
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સાધનો
રસોડામાં તપેલી છે , વાડકD છે ; તવેતો, કડછD, સાંડસી, ચBNુ છે .
તપેલીમાં આખા ઘરનાં બધાં ખાઈ રહ તેટલી દાળ બની શક છે . વાડકD એક જણને ખાવાની દાળ ભરવા વપરાય
છે . સાંડસીથી ઉકળતી દાળથી ભરલી તપેલીને #ટવ પરથી નીચે ઊતારD શકાય છે . તવેતાથી ઊકળતી દાળને
હલાવી શકાય છે ; %થી તે તપેલીની નીચે ચ8ટD ન ય. કડછDથી તપેલીમાંથી ગરમ દાળ વાડકDમાં રડD શકાય
છે . ચBNુથી શાક સમારD શકાય છે . બાુમાં િમસર/ ^ાઈOડર પડ¼ું છે . એનાથી બvુ ઝડપથી રસોડાનાં
તતનાં કામ થઈ શક છે .
…..
ૂ બોસ છે . એમાં પકડ, #
ગરાજમાં લ

jાઈવર, હથોડD, #પેનર %વાં તતનાં ઓર છે - એનાથી

તતનાં કામ થઈ શક છે . કરવત અને ફરસી પણ કાપવા, ચીરવા હાજર છે .
અને બે કાર પણ છે . ૂ ર ૂ ર, ¡યાં જુ ં હોય યાં એ લઈ ય છે .
….
પાછળ બેકયાડ માં Äુરપી, પાવડો, પાણીની ટð ૂબ, ડાળDઓ કાપવાની કાતર %વાં ગાડ િનગનાં હિથયારો છે –
એનાથી બગાયતીકામ થઈ શક છે .
…
દવાના કબાટમાં તતની દવાઓ રાખેલી છે – એનાથી િવિવધ કારનાં દદ[નો ઉપચાર થઈ શક છે . `લડ
ેશર માપવા1ુ ં મશીન પણ છે ; %નાથી લોહD1ુ ં દબાણ અને નાડDના ધબકારા માપી શકાય છે .
….
અમારD પાસે બં ૂ ક, લાઠD %વાં હિથયારો નથી. પણ એ રાખીએ તો આ2મણ સામે રhણ મળD શક છે – આ2મણ
પણ કરD શકાય છે .
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…
તતનાં અને ભાતભાતનાં સાધનો- %વી જ|}રયાત, એુ ં સાધન હાજર.
ાગૈિતહાિસક કાળમાં, પહલી વખત િશકાર કરવામાં પ_થર ફ×કવાથી ઝડપથી દોડતા ાણીને wહાત કરD શકાય;
અથવા ઝાડ પરનાં ફળ ઝાડ પર ચઢßા િવના પાડD શકાય - એમ ખબર પડD હશે. અને યારથી જ|}રયાત .ુજબ,
અવનવાં સાધનો બનાવવાની દોડ શ| થઈ હશે.
એક જYયાએ વાંUdુ ં હPુ ં ક, માનવતના ઈિતહાસનો અªયાસ એની સાધન બનાવવામાં થયેલી ગિતથી કરD
શકાય.
Man the tool maker.
અને ુઓ તો ખરા. આ ભેનો ઉપયોગ..
મનના ભાવોને અ3ભયત કરવાનાં અવનવા 1 ૂસખા - ભાષા, 3ચ!, ગીત, સંગીત, 1 ૃય, િશKપ પણ આ કાળા ક
ગમે તે રં ગના માથાવાળા માણસે ગોતી કાઢßા.
°ાનના સીમાડા વટાવવા °ાન-િવ°ાનનાં થોથે થોથાં અને અયાુિનક સાધનોથી ભરN ૂર યોગશાળાઓ પણ
ખરD જ ને.
અને એ માંકડા %વા મનને િનયં!ણમાં લાવવાના અવનવા 1 ૂસખા પણ ……
ભજન, }કતન, નામ #મરણ, iયાન, િવપFયના િવ. િવ.
વાહ! ર માણસ વાહ!
પણ માણસાઈ કમ લÅુમતીમાં?
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અવલોકનહDન
આ% સવારની ચાનો પહલો Åટં ૂ ભરતાં 'ચા તૈયાર છે ’ યાદ આવી ગdુ.ં કવા સરસ !ણ લેશબેક

ૂઝÒા

હતા? નીચલા મiયમવગની યથાઓને હસતે .ુખે હોરતી, માને કવી સરસ અને લાગણીસભર રDતે યાદ કરD
હતી? એને ભાવભરD sજ3લ આપી હતી ? અલબ અમે}રકાની બાદશાહDમાં અમીરD ચા પીતાં!
અને આ% સાવ કzુ ં જ નહl! છે Kું અવલોકન 'સાધનો’ લ¹યાને અ3ગયાર }દવસ થઈ ગયા. અને યાર બાદ,
કોઈ અવલોકન

ૂઝPુ ં જ નથી.
વતમાનમાં વવાની વાયતે
સ²નામકતાની પથારD ફરવી નાંખી!
ી

‘અનાવલોકન’ લ¹dુ ં યાર આ જ ભાવ હતો.
એમ બને ક, સામે રહલી વ#Pુઓ ક ઘટનાઓ જોઈએ અને કશો વીચાર જ ન આવે? કોઈ તી2Dયા નહl.
નહl
કોઈ ઉપમા ક કોઈ ઉેhા નહl.
નહl કોઈ Lુપક નહl,
નહl કોઈ સવારોપણ નહl,
નહl કોઈ E~ટાOત નહl,
નહl કોઈ તનો
અલંકાર ક કથા નહl.
નહl
બસ સાવ કzુ ં જ નહl?
નહl
——
અર ભાયા!
ભાયા એમ વવાની એક જ hણ મળD ય તો?
તો એને પાછD જ ન વાÕં ને?
અને લો! એ ઘડD આવી N ૂગી! …. આટલા }દ’ થયા અને કzુ ં જ નહl. અને આ% વળD એનો િવષાદ!
અરર! મક ટમન,
મન તારD
તારD gુલામીથી ાર ટDશ?
ટDશ .ુત ગગનમાં ઊડવા1ુ ં ાર થશે?
સાવ અવલોકનહDન?
અવલોકનહDન
હષિવષાદહDન?
વષાદહDન
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સાવ અવલોકનહDન?
એમ સાવ અવલોકનહDન તો શ¨ થવાય? હુ ખીણમાં છDએ તે!
આ% ટD ટબલ પર હાઈfુ સરD ગdુ.ં

િવચાર,
િવચાર કામ
નહl હષ શોકય.
ય
આતમ દDવો ઝગે.
રDવસ ગીયર
પા}ક#ગમાં ગાડD ઘેરાયેલી પડD છે . બáે બાુએ ગાડDઓની હારની હાર ખડD છે . બvુ સાચવીને, aચ aચ કરDને,
ગાડD રDવસ ગીયરમાં 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 ુ ઘટના હર3ગજ ન થવી જોઈએ.
અને લો! હવે એ સાણસા d ૂહમાંથી ગાડD સાંગોપાંગ, અણીzુ§ બહાર આવી ગઈ. હવે આગળ, પાછળ, ડાબી,
જમણી બાુ1 ુ ં 3ચ! બરાબર સાફ દખાય છે . કોઈ sતરાય ક .ઝ
ં ૂ વણ હવે નથી. હવે ગાડD N ૂરપાટ આગળ ધપશે.
…
અરર! વનમાં પાછા પડવાની વેળા આવી પડ; યાર આમ જ બનPુ ં હોત તો? પણ ના! યાં તો શત.ુખ
િવિનપાત જ કમ થતો હોય છે ?
यायतो वषयाGपस
ुं ः सHगतेषप
ू जायते ।
सHगाCसंजायते कामः कामाCोधोऽभजायते ॥६२॥
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ोधाMव"त संमोहः संमोहाCम"ृ तव&मः ।
म"ृ त&ंशाN बु (नाशो बु (नाशाC)ण+य"त ॥६३॥
ગાડD ચલાવવામાં અને વન gુરવામાં ઘણો ફરક છે . ગાડD ચલાવતી વખતે આપણે N ૂણ રDતે વતમાન
પ}ર#થિતનો તાગ કાઢતા રહDએ છDએ. આપણે N ૂણ રDતે સભાન હોઈએ છDએ. સેકOડના નાનકડા ભાગમાં પણ
ગાડD ાં, કટલી વાળવાની છે ; ક કટલી ઝડપની જ|ર છે ; અથવા કટલી Wેક લગાડવાની જ|ર છે , તેનો િનણય
આપણે તરત લઈ શકDએ છDએ.
અને વનમાં? %ના િવશે કzુ ં કરD શકાય તેમ નથી એવા ¦ ૂતકાળ પર, અથવા %ની કશી ણ થઈ શક તેમ
હોPુ ં નથી, તેવા ભિવ~ય પર જ આપHુ ં સમ^ iયાન સતત કOEત હોય છે . આપણે વતમાન તરફ સાવ બેભાન
હોઈએ છDએ. કાં તો બvુ ઉતાવ3ળયા, ખોટા િનણયો લેતા હોઈએ છDએ, અથવા બvુ ગણતરDઓ ગ¢યે રાખતાં
મોખરાની પળ ¾ ૂકD જતા હોઈએ છDએ.
આપણે ગાડD ચલાવવાની કળામાં
િનN ૂણ છDએ;
પણ
વન વવાની કળામાં
સાવ ભોટ જ.

મોઝેક
ૂ ડાઓની માયાળ. ૂદD ૂદD રDતે
ઘણા બધા મોઝેક બનાયા - ચાર રં ગના, પણ એક સરખા આકારના ક
ુ ીમાં બનાવેલી બધી ભાતો જોઇ શકશો. ચાર જ
ગોઠવો અને ૂદD ૂદD ભાત હાજર. ‘હોબી િવ¸’ પર, અયાર ધ
ૂ ડાઓથી કટકટલી િવિવધ
તના ક

ૃ~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 કOEત કરશો; તો !ણ
ૂ ડાઓ.
ઘન આfૃિતઓ દખાશે. લીલા, લાલ અને વાદળD બાૂઓ વાળા, !ણ ઘન ક
અને બી રDતે ૂઓ તો ? આ !ણ 3બ ુ ઓ બહાર ઉપસેલા નથી; પણ sદરની તરફ Äપ
ં ૂ ેલા છે - તેમ જોવા
યન કરો અને આખી આfૃિત એક નુ ં જ |પ ઘારણ કરતી જણાશે.
અને આ zુ ં ?
આમ નજર બદલવાની સાથે જ પીળા રં ગની એક બાૂ હોય, તેવા નવા ઘન આકાર ઊપસી આવેલા દખાયા
ને? અને લો! હવે આમ ૂદD ૂદD રDતે જોવા માંડશો; તો તતના ઘન આકારો દખાવા માંડÒા ને?
Ä ૂબીની વાત તો એ છે ક, . ૂળ ચીજ ઘન છે જ નહl. એ તો સાવ સપાટ, સફદ Bલેટ પર ગોઠવેલા ઓKયા ચાર
ૂ ડાઓનો એક ખેલ જ છે . થોડDક બારDકDથી જોશો તો, એ નાના નાના ક
ૂ ડાઓની વUચેની આછD,
તના રં ગીન ક
આછD લાઈનો દખાશે.
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એક જ 3ચ!;
3ચ!
પણ દખવાની નજર બદલાય
અને ...
અલગ અલગ નરા ખડા થઈ ય.
ય
વાત એની એ જ હોય; પણ ૃ ~ટ3બ ુ બદલાય અને |પ અલગ. ઉપસેલી આfૃિત દબાયેલી જણાવા માંડ.
બધી વાત હકારામક નહl; પણ નકારામક જણાવા માંડ.
વાદ અને િવવાદ. . ૂળ વાત તો બાુએ જ રહD ય1
!ણ જ પાયાના કણો .. ઈલે]ોન, ોટોન અને Odુ]ોન ... અને અનંત

ુ ી િવ#તરુ,ં આÄું િવ¸ એનાથી
ધ

ઊ¦ુ ં થઈ ગdુ.ં અને એ !ણ કણ પણ ાં કોઈએ જોયા જ છે ? એ પણ એક કKપના જ ને?
. ૂળ સય તો ગોિપત રહવા જ સd ુ ં છે ?

યયેલો માળો
હમણાંનો બોOસાઈ બનાવવાના ચાળે ચઢßો oં. બોOસાઈ તો ¡યાર બનશે યાર ખરા. પણ, ‘તતના
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 આBયાં છે .
આમ જ મને બvુ ગમતા પાઈનના ઝાડની કલમ બનાવવા એક ઝાડ પરથી ડD ડાળD તોડD લાયો. ઘેર
લાવી એમાંથી સોટDઓ અલગ કરવા કાતર ચલાવી યાં બે નાની ડાળDઓની વUચે એક ૂનો, યયેલો માળો
મળD આયો. વસંત ઋPુ તો ારનીય િવદાય લઈ ¾ ૂકD છે ; એટલે આ માળાનાં મા3લક દખીતી રDતે એને છોડDને
ચાKયાં ગયાં હશે.
વસંતની શ|આતમાં દ3hણ દDશામાંથી #થળાંતર કરDને આવેલા પhી- dુગલે આ માળો બનાયો હશે. એમાં
aડાં . ૂાં હશે. એમને સેયાં હશે. નાનકડાં બUચાંની સરભરા કરD હશે. એમને ઊડતાં િશખdુ ં હશે. કદDક રોજની
ચહચહાટથી આ માળો gજ
ં ૂ તો હશે.
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અને છે વટ બધાં ઊડDને, આ માળો છોડDને ૂ ર જતાં ર£ાં છે . હવે આ માળાની તેમને કશી ઉપયો3ગતા રહD
નથી. હવે એ સાવ

ૂનો છે . એમાં ખાલી ઘર %વી z ૂOયતા છે . એમાં કશો ાણ ધબકતો નથી. એ ભ¨કાર માળો

ખાવા ધાય છે . એમાંથી ઉપજતી શોકની કા3લમા મનને 3ખá કરD દ છે .
------------ક પછD,
પછD આ માનવ મનનો િતભાવ છે ?
ચીલાચાુ દશન છે ?
યયેલા માળાને આપણે આમ જ . ૂલવવા
ૂલવવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ ને ?
પhીને મન તો માળો બનાવવો અને ય દવો; એ #વાભાિવક }2યા જ હોય છે ને? દર વષÙ, બધાં
પંખીઓનાં વતરની આ જ રસમ હોય છે ને? નવી વસંત, નવી જYયા, નવો માળો. નવો સંસાર.
આપણને જ આપણા માળાની મમતા અને મોહ હોય છે . બvુ «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
Áુ`ધ બની ય છે . શોકથી અ3ભ¦ ૂત બની ય છે . એને છોડતાં આપણો વ નથી ચાલતો.
કારણક, આપણે વાનર %વા મનના #વામી - માનવી છDએ. આમ જ માળાઓ સાથે માયા બાંધવાની અને
તેમને યજવા પડવાની યથાઓ – એ આપણી િનયિત હોય છે . આપણો અહંકાર આપણને આ બધી પળોજણમાં
ફસાવે છે . આપણે આદરલાને છોડવા માટ આપણી તને અશકત માનતા રહDએ છDએ.
પણ જો ગૌરવ અને ગ}રમાN ૂવક એમને છોડD શકDએ તો?
આપણે પણ ઓKયા પંખીની %મ . ૂત ગગનમાં
#વૈરિવહાર કરવા સhમ છDએ જ.

પેટD
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માદર વતન અમદાવાદમાં રહતી, મwમીને યાદ કરતાં કરતાં, મમીની પાડોશમાં, નાઈલના કાંઠ રહતા,
સંવેદનશીલ, નેટ-વેપારD, .ુPઝ
 ુ ા પટલના બલોગ પરથી પેટDઓ મળD. (દDકરો ગHુ ં oં એટલે એના નામની
આગળ +ી. ક, જનાબ1ુ ં છોgું લગાુ ં તો એને અપમાન લાગે!)
અને પછD તો એ મનગમતા કોયડાઓની શોધ dુ ટdુબ પર કરતાં ઢગલાબંધ પેટDઓ જડD ગઈ.
ભલેને ન ઉકલાય; અવલોકનાય તો ખLું ને?!
-----------------------આવી  પેટDઓ સંઘરવી,ઉકલવી સારD લાગે છે .
પણ જનમથી % માથે પડD છે – એ વનપેટD ઉકલાઈ છે ખરD? કદD ઉકલાશે? જOwયા યારથી ગલઢા થયા
અને છે Kલા ¸ાસ લગણ ો જ ો. એક ઉકલાયો પણ ન હોય, યાં બી તૈયાર જ ઊભા જ હોય. િનરાંતનો
¸ાસ ચપટDક ખાધો, ના ખાધો અને એ ¦ ૂતાવળ હાજરા હૂર- બાબરા ¦ ૂતની કની!
.ુઈ એ પેટD! એને મા3ળયે, ગરાજમાં ક બેકયાડ ના બાનમાં મેલી શકાતી હોય તો?
લો! મેલી દDધી. એનો ઉકલ શોધવો જ નથી. ચાવી મળશે યાર જોdુ ં જશે. અયારની ઘડD એ શોધવામાં
બગાડD આ ઘડDનો આનંદ શ¨ gુમાવવો?

સવારનો ઓડકાર
સવાર1ુ ં બુ ં કામ પતી ગdુ ં છે . ચા બની અને પીવાઈ ગઈ છે . બાળકોને િનશાળે લઈ જવાનો ના#તો એમનાં
દતરમાં પેક થઈને પડÒો છે . મારો સવારનો ૂ ધ અને િસ}રયલનો ના#તો પણ હજમ થઈ ગયો છે . સવારની દવા
લેવાઈ ગઈ છે . બધાં વાસણ પણ ઊડકાઈને

ૂકાઈ ર£ાં છે . fુ}કOગ Bલેટફોમ સાફ અને

ૂધLું બની ગdુ ં છે .

સવાર1ુ ં એ સઘÕં કામ સાવ |}ટન હPુ.ં કzુ ં નુ ં નહl. એ જ ચા , એજ ના#તો, એ જ દતર, એ જ દવા, એ જ
ઠામ, એ જ પોPુ…
ં અને એ જ ૂની Nુરાણી રDત. એ જ રગિશdુ ં ગાSુ.ં એ જ રોજની રતાર.
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પણ એ બુ ં પતાવીને, આ કોwBdુટર પર બેઠો oં; યાર સંતોષની એક લાગણી રોજ કમ P ૃ±Bતના ઓડકારની
સાhી N ૂર 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 કુ ં સાLું? કશાના રગિશયાપણાંનો રં જ ન રહ. કોઈ ખાલીપો જ ન વતાય. હર hણ N ૂણતાનો ભાવ
જ કાયમ બOયો રહ. નવા/ ૂના બધા અ1ુભવો યે સમતા જ બનેલી રહ.
વવાની એવી રDત જો મળD ય - તો બીુ ંકzુ ં ન માંg.ું
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ऊवमल
ू ं अधः शाखम ्
સંસારના આ |પ1ુ ં દશન ગીતાકાર તો કdુ³ જ છે . પણ તે આમ પણ હોઈ શક.

. ૂળમાંથી છોડને ઊખાડDને, મારD મચેડDને, સવળા1ુ ં અવÕં કરDને.. કમેરામાં કંડારું દશન!
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જો ક, વાત તો એક જ છે !
ુ ેળો કય[ છે ;
પરમ તવ ક %ણે #¿ ૂળ કણો સાથે િત}2યા કરDને z ૂOય, જડ, ચેતન, શત, બળ બધાંનો શં¦મ
અને બધા પંચો1ુ ં % . ૂળ છે – તે તો સાવ અiધર, અથવા બધાંની ઠઠ sદર, ન દખાય તેવી રDતે રહું છે .
અને લો!
લો
આ કમેરાની xખે
એની ઝાંખી કરાવી દDધી !
પણ માÕં! બધાંની sદર એ . ૂળ છે , એ કમેરા વડ શી રDતે જોવાય?

.ુત ગગનપંખી
•

'જોનાથન
જોનાથન 3લિવOY#ટન સીગલ'
સીગલ માLું િય Nુ#તક છે .

•

અને ‘कौन
कौन बनेगा करोडप"त’’
करोडप"त એક મા! ગમતીલી ટDવી િસ}રયલ.

કુ ં િવ3ચ! િમ+ણ છે , નહl વાLુ?!
ચાલો યાર, આ િમ+ણને `લોગ#થ કરવા1ુ ં કારણ બતાુ.ં
૨૦૧૧ ની કબીસી +ેણીમાં લગભગ છે વટના ભાગમાં; અને vુ ં ¦ ૂલતો ન હો તો, એક કરોડ તી ગયેલા
3બહારD બેOક મેનેજરને પાંચ કરોડના ઈનામ માટ N ૂછાયેલો  હતો.
‘કdુ ં યાયાવર પhી, એવર#ટની પણ ઉપર ઊડાણ કરDને િશયાળામાં ભારત આવે છે ?’
અમને કોઈને આ સવાલનો જવાબ આવડતો ન હતો; અને તે 3બહારD સજજનને પણ નહl. તેમની કોઈ લાઈફ
લાઈન સાb ૂત પણ ન હતી. આથી તેમણે રમત છોડD દDધી અને એક કરોડના ઈનામથી સંતોષ માOયો.
અને એબીએ સાચો જવાબ જણાયો…..
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બાર હડડ હંજ (g ૂઝ)
૨૯,૦૦૦ Àટથી વધાર «ચાઈએ ઊડDને N ૃ_વીના #વગ સમાન ભારતમાં િશયાળો િવતાવવા આવતા આ પhી
માટ મને આકષણ તો થdુ ં જ. પણ સાથે સાથે જોનાથન સીગલ1ુ ં , ગમતીુ,ં કાKપિનક પhી યાદ આવી ગdુ.ં

દ}રયાની છાતી પર ઢોળાP ું ય એુ ં
યાયાવર ગાન છDએ આપણે
સમંદરને પાર %ના સરનામાં હોય
એવા વણ¢યાં નામ છDએ આપણે
-

âુવ ભà

બસ «ચે ને «ચે, વધાર ને વધાર ઊડવાની Bયાસ. એક જ લગન – સપન ભોમકાથીય આગળ ને આગળ..
ઊડÒા જ કરવા1ુ ં … એને ¦ ૂખ ક તરસ કzુ ં રોકD ન શક. બસ ઊડÒા જ કરવા1ુ.ં
અને બસ. કોઈ અવલોકન નહl!
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સૈડકાગાંઠ
બાથ|મમાં ગયા પછD, પહું કામ - નાડાની ગાંઠ છોડવા1ુ!ં અને બસ અહlથી જ અટfું! આગળની વાત અહl
કરવાની નથી.
કારણ એ ક, કલાક પહલાં બનેલી ઘટનામાં એ સૈડકાગાંઠ હતી; અને છોડતાં ખોટો છે ડો ખ¨ચાઈ ગયો
હતો.આગળની }2યાની ઉતાવળમાં વળD એ છે ડો વધાર ખ¨ચાઈ ગયો.
અને % થઈ છે !
વાત એ પછD zુ ં થdુ,ં અને એ સમ#યાનો શો ઉકલ લાવવામાં આયો, તે નથી. એ તો ણે પતાવી દDુ ં મારા
ભાઈ!
વાત સૈડકાગાંઠની છે .
સમ#યા ઉકલી ગયા પછD, અવલોકનો આદતવશ શ| થઈ ગયા. સૈડકાગાંઠ કોને કહવાય, એ શોધવા
લેસકોનનો સહારો લીધો; અને આટલી મા}હતી મળD.

લેસકોન પર - gુજરાતીમાંથી gુજરાતીમાં
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લેસકોન પર - gુજરાતીમાંથી s^ેમાં
પણ આ ઉપાિતયો વ. એમને એમ તો શ¨ બેસી રહ? gુગલ મહારાજને કામ સ8Bdુ.ં અને એમણે પણ હાથ હઠા
કરD દDધા!

gુગલ મહારાજના હાથ «ચા - સૈડકાગાંઠ માટ
પછD એમ િવચાdુ³ ક s^ેમાં તપાસ કLું.
અને લો! આÄું ગાંઠ શાÉ ટBપાક ટપકD આdુ!ં
અનેક તની, અનેક તના ઉપયોગો માટ ગાંઠો બાંધવાની એિનમેટ&ડ રDત સાથે.
સૈડકાગાંઠને લગભગ મળતી આવતી zુ-લેસ ગાંઠ.
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………
અને હવે અવલોકન કાળ…
પિëમી જગતની િવ©ાયાસં3ગતાને સો સલામ. આપણે એમની ભોગિવલાસીતાને/ શોષણ ૃિને બvુ વગોયે
રાખી છે . પણ એ લuમીદાસો પહલાં તો સર#વતીN ૂજકો છે .
ૂ ા ગાળામાં
હર જનતા માટ ઈOટરનેટનો ઉપયોગ બvુ બvુ તો વીસ વષથી શ| થયો છે . અને આટલા ંક
એનો યાપ કટલો બધો વધી ગયો? આ }ક#સામાં તો મને તરત ઉકલ મળD ગયો. પણ ન મÖયો હોત તો સવાલ
N ૂછવાની પણ સવલત- અને એય આ અમદાવાદDને મનભાવતી સાવ મફત! ચોવીસ કલાકમાં કોઈક સેવાભાવી
તજ° એનો જવાબ તમને શોધી આપે જ- ગમે તે શાÉનો સવાલ ભલે ને હોય.
ટોપા ઉતારવા માટ ચાલો પહલાં ટોપા પહરD લઈએ !
સમ¡યા મારા ભાઈ! આ બધી ભોગવાદD સં#fૃિતની માયા. એ સઘળD માયા તો જPુ
ં ઓ માટ. આ બધી
ખીણમાંની ગડમથલો શ¨? આપણે તો પરમધામમાં મોh સાધનારા - અનંત, xતર યા!ાના વાસી. ઉáત
આકાશમાં wહાલનારા ! %ટલા વધાર «ડા ઉતરો એટલા વધાર ફસાઓ. વધાર ને વધાર ગાંઠો પડતી ય. કશી
મોહમાયા જ ન હોય તો ગાંઠો જ ન હોય. }દગંબરને સૈડકાગાંઠ જ ન હોય ! અને આમ જ આખો સમાજ
પલાયનવાદD બનતો જ ર£ો, બનતો જ ર£ો.
અને !ી વાત. અને બvુ કામની વાત.
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વનમાં આમ તો બુ ં સમે ૂતર ચાલPુ ં હોય. પણ ારક તો ગાંઠ પડ, પડ ને પડ જ.
આ અવલોકનકાર હમણાં જ બનેલી આ મ8કાણની પેટ ટD વાત કરD નાંખી.
પણ તમે જ કહો! સૈડકાગાંઠની આ મ8કાણ કોને વેઠવી પડD નથી?
ગાંઠ પડ, તેનો ઉકલ લાવવો જ પડ. ગાંઠ ઉકલાય તો ઉકલીને. નહl તો કાપીને! િસકંદર તલવારથી કાપી હતી.,
આપણે કાતર ચલાવવી પડ.
•

ગાંઠને પકડDને બેસી ન રહવાય
વાય!

•

આપણી hમતા બહારની વાત હોય તો કોઈક તજ°નો/
તજ°નો gુLુનો સહારો લેવો પડ.

અને એનીય ગાંઠ પડD શક હ8!

વનની રમત
આ કોઈ }ફલ ૂફDની વાત નથી. ખરખર રમતની વાત છે . એને મારા િય 'હોબી
હોબી િવ¸'
િવ¸ `લોગ પર તો
. ૂકવાનો જ oં; પણ પહલાં અહl.
કારણ સાવ સરળ છે – આ ‘ગ©
ગ© ૂર’
ૂર માટનો પણ િય િવષય છે – કદાચ વધાર િય. ( આદતવશ, sતે એક
ફકરો ઉમેરવાની sચાઈ કLું પણ ખરો હ8! આપણે તો ભાઈ રમતારામ!)
ૂ પ}રચય આપતી એક ચોપડD હાથમાં આવી ગઈ.
વાત ણે એમ છે ક, આુિનક વૈ°ાિનકોનાં વનનો ંક
એમાં નરસ'યાની યાદ અપાવી દનાર ‘બે
બેનોઈટ મેOડરWોટ’
જો
ડરWોટ મળD ગયો; એ જ રDતે વનની રમતનો સ²ક ‘જો
જો
કોOવે’ પણ મળD ગયો.
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ઓKયો તો બvુ જટDલ ‘ક
કઓસ િથયરD’
િથયરD આપી ગયો - અને સરસ મનાં ભૌિમિતક પેટન. પણ આ જનાબ તો
સાવ રમિતયાળ નીકÖયા - વનની રમતના શોધક. અને સાU¾ુ ં કvુ ં oં – અનેક િવ}ડયો ગેમો એની શોધ પરથી
બની છે . અને આ જનાબ છે
•

zુiધ ગ3ણતના ઉપાસક/ સંશોધક – ચાર વરસની ઉwમરથી ગ3ણતના ખાંુ!

•

બીુ ંિવ¸ dુ§ શ| થdુ ં તે ગાળામાં-૧૯૩૭માં જOમેલ

•

કwWજ dુિન.માં ાiયાપક હતા યાર આ ‘ મહાન’ શોધ કરનાર

•

રોયલ સોસાયટDનો ફલો ( એ કોઈ હાલી મવાલીને નો બની શક!)

•

અયાર Odુ જસÏની િOસટન dુિન. માં ગ3ણતના ોફસર! - ¡યાં આઈO#ટાઈન %વા મહાન સંશોધકો
પાંગયા/ િવલ#યા છે .

અને હવે આ િતભા પ}રચય બાૂએ મેલીને વનની રમતની વાત કLું – %ના એ સ²ક છે .
આ રમત સાવ સરળ છે . બvુ જ ઓછા િનયમોવાળD.
ૂર ધ
ુ ી િવ#તરલા, અનેક ચોરસ ખાનાંઓ વાળો ^ાફ પેપર – એ1ુ ં ફલક

•
•

એમાં અ. ૂક ખાનાંને ®જવંત હર કરો. એ કાં તો વતાં રહ અથવા મરD ય. વPુ ં હોય તો કાળો રં ગ
અને મરD ય તો સફદ. #વાભાિવક રDતે, આવા દરક ખાનાની આુબાુ આઠ જ ખાનાં હોઈ શક.

•

જો આ આઠ ખાનાંમાં કોઈક ખા1ુ ં ®જવંત હોય ક, રમત દરિમયાન બને તો, તેના િનયમો આ ર£ાo

જો બરાબર બે પાડોશી ખાનાં ®જવંત હોય તો, બáે પોતપોપોતાની #થતી ળવી રાખે. વતા
હોય તો વતા રહ; અને મરલા હોય તો મરલા રહ.
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o

જો !ણ પાડોશી ખાનાંમાં ' વ' હોય, ક વ ભેળા થાય તો !ણે ®જવંત બની ય.

o

જો આ િસવાયની કોઈ પણ બી શતા ઊભી થાય તો તે બધા ખાનાં . ૃત બની ય.

હવે આપણે આ બધી ગડમથલમાં પડÒા વગર આ કામ કોwBdુટરને સ8પી દઈએ; અને ુદD ુદD શ|આતની
#થિત કવો િવકાસ પામે છે – તે જોઈએ.
એક સાવ નાનકડD શતા –

એ#Bલોડર - શ|આત
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એ#Bલોડર - અધવUચે
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એ#Bલોડર - sતમાં
અને આ િવશે અઢઃળક ણકારD આપવા 'gુગલ મહારાજ' તૈયાર જ છે . ૨૪/૭/૫૨ !! મા! ' Game of Life'
એટું જ ટાઈપ કરવા1ુ!ં
અને ન8ધી લો – %વો આને લગતો સંશોધન િનબંધ ‘સાયOટ}ફક અમે}રકન’ માિસકમાં િસ§ થયો, ક તરત
આખી ુ િનયાના ભેંગેપ મગજો આની ઉપર મચી જ પડÒા. આ િનયમો અથવા બી િનયમો બનાવીને
અવનવી સ²ન }2યાઓ શ| થઈ ગઈ. અને એવાં એવાં તો અવનવાં |પ, વ વ વUચેની િત}2યાઓ સાથે
સવા માંડÒા.
અનેક શતાઓ વાળાં બે પ}રમાણ વાળાં અને અનેક પ}રમાણ વાળાં િવ¸ો – અલબ બધાં ગ3ણતીય જ.
…
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અને હવે અવલોકન કાળ
આ તો વાત થઈ બvુ િસિમત ફલક પર અKપ તનાં અને અKપ િનયમો પાળતાં વન.
અને }રયલ િવ¸માં? કોણ એનો સ²ક? શા એ િનયમો? એ % હોય તે.. દાદા ભગવાન યાદ આવી ગયા.
‘આÄુ
આÄું જગત એક યવ#થત રચના છે – અને એનો કોઈ બાપોય બનાવનાર નથી.
નથી બધી જ ઘટનાઓ એ
યવ#થત શતના અનેક િનયમોને આધાર જ ઘટ છે .'
આપણે એ સ²ક કોણ છે , એના િનયમો શા છે – એ તરખડમાં પડÒા િવના, આપણે ફાળે આવી પડલ રમત
રમવાની મઝા માણીએ તો?
આપણા વનમાં આપણે આપણા આગવા થોડાક જ, હકારામક િનયમો બનાવીએ તો?
આપણી રમત ચોÐસ પ}રમાણ લેવા લાગશે.

કારની બારD અને વરસાદ
આ પાણીનાં ટDપાંઓની વાત છે .
અમે ગરાજમાંથી ગાડD બહાર કાઢD. બહાર ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસતો હતો. બારDના કાચ પર ટDપાં
બાઝવાં લાYયાં. નુ ં ટDNુ ં પડ અને નીચે નીતરતાં, કાચ પર મેલાં ટDપાંઓને સાથે 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#ગમાં ઊભેલી કારમાં આ દશન અગાઉ પણ થdુ ં હPુ.ં
કારના વીOડ #2Dન પર પાણી – એક અવલોકન
અને આવો સાર નીકÖયો હતો....
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વનનો વાહ,
વાહ વની ઉપી,
ઉપી બે વો1ુ ં ભળુ ં , એકાકાર થઈ જુ,ં કોઈ નવા વ1ુ ં ાગટß,
ાગટß અને
કોઈક અ¢યા,
અ¢યા બળDયા વાહમાં તે1 ુ ં વીલીન થઈ જુ.ં એને . ૃdુ પણ કહD શકાય અથવા પરમ ચૈતOયના
એક ભાગ %ુ ં એક નાના બી ુ %ુ ં વન.
વન
અમારD કાર શેરDના ર#તાથી બહાર, . ૂ¹ય ર#તા પર આવી અને N ૂરપાટ આગળ ધસવા માંડD.
અને એક નવો જ નરો સવા લાYયો. ધસમસતા પવનના જોર, હવે એ રલો થોડોક વાંકો ફંટાવા લાYયો.
gુ|વાકષણના એકમા! બળના #થાને પવનના ઝપાટા1ુ ં નુ ં બળ ઊમેરાdુ ં હPુ.ં
ગાડD હવે હાઈવે પર આવી ગઈ હતી. કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપે ચાલતી ગાડDના તાપે, પવને પણ
ભંજન |પ ધારણ કdુ³ હPુ.ં
પાણીનાં ટDપાં અને રલા આ બે બળના તાપે .ુત બની ગયાં. Wાઉિનયન મોશન %વી રમતનો માહોલ
ખડો થઈ ગયો. હવે અવનિત1ુ ં #થાન આનંદભરD રમતે લીુ ં હPુ.ં સવ બની ગયાં હોય, તેમ એમની રમત
જોવા લાયક Kહાવો બની ગઈ હતી.
અને હવે સમય આવી ગયો છે - અવલોકનનો
fુદરતનો સામાOય િનયમ અ¾ ૂક અવનિતને જ પોષતો હોય છે . gુ|વાકષણ1ુ ં બળ નીચે પાડ, પાડ ને પાડ
જ. વન અ¾ ૂક . ૃdુ તરફ જ ગિત કરPુ ં રહવા1ુ.ં એમાં કોઈ મીનમેખ ફરક ન જ હોય.
પણ આગળ ધસવાની ગિત, ઉáત ગિત, ચોગમ ુ ગમ sધકારની વUચે ઝગમગતા, નાનકડા કો}ડયાનો
ૂ ડાને - ઓKયા નાચી( પાણીના 3બ ુ %વા તેના }હ#સાને - એક એુ ં પ}રમાણ
કાશ, વનના એક નાના ક
આપી શક, ક એ વળાંક ઓલી પાણીની રમત %વો રમણીય હોઈ શક. ભલે એ રમત પણ hણવી રહવા સઈ
હોય; ભલે એ Wાઉિનય1્ મોશનનો sિતમ તબÐો પાણીને ધરાશાયી જ કરવાનો હોય; ભલે એક રમિતયાળ રલો
ઓગળD ય અને બીજો એ1ુ ં #થાન લે- એ નાનકડD રમતની પણ એક ગ}રમા હતી. એક

ું
દરતા
સાકાર બની

િનરાકાર થઈ ગઈ હતી. એના h3ણક અ#તવનોય એક |વાબ હતો.
અને વનના આવા નાના નાના ઝબકારાઓની રમત થકD જ તો ઉ2ાંિતનો વાહ મંદ પણ અિવરત ગિતએ
આગળ ધપતો રહ છે ને?
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અને કKયાણિમ! અPુલ ભà }દલના ભાવથી લખેલી કિવતા યાદ આવી ગઈ.
ુ તે ®જવંત યા.
સા¾ુ ં ખ
યા
વીને સૌને વાડÒા.
વાડÒા
- અPુલ ભà
કારની બારD પરનો પાણીનો રમિતયાળ રલો... વનની એક મુ}રમાનો સંદશ.

સાbુ પર સાbુ, ભાગ - ૫
#ટોરમાં ફરતાં સાbુઓની થBપી પર નજર કOEત થઈ, અને એક િવચાર #Àય[. યાં તો ફોટો પડD શક તેમ ન હPુ;ં
આથી ઘેર આવી, ઘરના #ટોરમાંથી કાઢDને આ ફોટો પાડÒો -

!ણ સાbુની થBપી
આ 3ચ! ુઓ. ઉપરા ઉપરD !ણ સાbુ . ૂકલા છે . અથવા એમ દખાય છે ! % દખાય છે ; તે સાbુ નથી. રપર છે .
sદર સાbુ હોય ક ન પણ હોય!
--------------
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આપણી નજર સામે માણસ દખાય છે .
એ માણસ હોય ક ન પણ હોય!
હોય
મોટા ભાગે આપણે રપર - મહોરાં જ જોતાં હોઈએ છDએ.
છDએ
અને આપણે Äુદ પણ રપર જ - અનેક મહોરાં જ.
બી રDતે કહDએ તો, આપણે બા£ દખાવ પરથી જ અ1ુમાન બાંધી લેવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. . ૂળ તવ
ાં સહલાઈથી જોઈ શકાPુ ં હોય છે ?

વાયર હOગર
જય માટ Nઠં ૂ ાની હKમેટ બનાવતો હતો; યારની વાત યાદ આવી ગઈ. હKમેટની ગોળાઈ અકબંધ રહ તે માટ
Nઠં ૂ ાની નીચે સાવ નાની સાઈઝ1ુ ં પણ, મજb ૂત કzુકં . ૂકુ ં હPુ.ં તરત વાયર હOગર વાપરવા િવચાર આયો
હતો.

હOગર તો મારા |મમાં તૈયાર હPુ;ં પણ જયના ગળા અને કપાળના માપ માણે હOગરમાંથી બે સ3ળયા
કાપવા પડ તેમ હતા. કાપવા માટ પકડ લેવા ગરાજમાં જુ ં પડ. આળસના માયા, ગરાજ

ુ ી જવાના બદલે,
ધ

માપ માણે બરાબર જYયાએ િનશાન કરD, આઠ દસ વખત હOગરને વાÖdુ.ં પોચા લોખંડ1ુ ં બને ું હોવાના
કારણે, તેને તોડD શકાdુ.ં અને આવી મની હKમેટ બની...
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અને હવે અવલોકન કાળ….
એ±Oજ. રDતે જોઈએ તો, િયKડ #]Oથથી વધાર તણાવ આપવામાં આવે તો કોઈ પણ #થતી#થાપક ચીજમાં
કાયમી આકારબદલી (Deformation)પેદા થાય. આમ વારં વાર કરવામાં આવે તો ફ}ટગ ફઈKયોર (થાક
નાશ?!) પ}રણમે.
ુ ી આપણે તનાવો રવી શકDએ છDએ.
વનમાં પણ આમ જ બને છે ને? આપણી સહનશત હોય, યાં ધ
વનમાં સમયના અ. ૂક અ. ૂક sતર આમ દરકના વનમાં બનPુ ં જ હોય છે . કદાચ એ fુદરતી િનયમ હશે;
%થી આપણી વનશત આવા તનાવો રવવા કાબેલ રહ.
પણ ઘણીય કમનસીબ યતઓના વનમાં .ુFકલીઓની ફોજોની ફોજો સતત ખડકાતી જ રહ છે . એક પતી
ના હોય, યાં બી બારણાં ખખડાવતી હાજર જ થઈ ય છે . કદાચ મોટા ભાગની માનવત આવી
પ}ર#થીિતમાં જ સતત વતી હોય છે . અને એ થાકથી માણસ પડD ભાંગે છે ; વન વવાની આશા મરણતોલ
થઈ ય છે .
આુિનક સં#fૃિતના તણાવો આ }2યાને જલદ બનાવતા રહ છે . વનમાંથી સતત વધાર ને વધાર ાBત
કરવાની, સ. ૃ§ થવાની, કDિતમાન થવાની, મોભાદાર થવાની, મહાન બનવાની, આમ આદમી કરતાં .ુøી «ચા
રહવાની અપેhાઓ, તમáાઓ અવનવા તણાવો સ²તાં જ રહ છે .
ૂ D ય છે . પણ… વન વવાની કળા આવડD ય તો?
અને વનનો દોર ઓKયા વાયર હOગરની કની ટ
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અવણનીય
આનંદ, છતાં કવો
અન3ભયત?
અન3ભયત

આ ઘરને ખાલી કરવાની વાત છે – તનાવ ર}હત વન બનાવવાની વાત .

પાણીનો રલો
મારા દDકરા સાથે vુ ં અમારD કોલોનીમાં ચાલવા નીકÖયો. મારD તાકાત હવે ઓછD થઈ ગઈ છે ; એટલે થોSુક
ં
ચાલીને મ¨ એને આગળ વધવા કãુ.ં તેણે કãુ,ં ”અહl ાં બેસવા કzુય
ં છે ? આગળ કોઈક પાળD મળD રહશે.” પણ
આગળ વધવા મારD પાસે હામ ક જોમ ન હતાં. vુ ં તો ર#તાની ધાર પરની ક8}2ટની પાળD( curb) પર બેસી ગયો.
થોડDક વાર આમ બેઠો હોઈશ; યાં એ આવી પહ8Uયો. મારો દDકરો નહl – પાણીનો રલો!
!ણ ચાર ઘર આગળ કોઈએ પાણીનો નળ ખોKયો હશે; તેનો રલો ધીમે ધીમે કરતાં મારD નક આવી
પહ8Uયો હતો. સાથે નાનાં તણખલાં પણ ખ¨ચાઈ આવતાં હતાં. મને અિત2મીને રલાભાઈ તો આગળ ધBયા.
આગળ ઢાળ ઓછો થઈ, થોડDક સપાટ જમીન આવતી હતી. યાં આ મહાશય તો જ પથરાઈ ગયા. એમણે
નાનકડાં ખાબો3ચયા1ુ ં |પ ધારણ કdુ.³ થોડાક સમય માટ એમની આગળની ગિત રોકાણી, ન રોકાણી અને
ુ ી પહ8ચી ગયા.
એમની આગળની યા!ા પાછD ચાુ થઈ ગઈ. છે ક છøા ઘર ધ
મારD નક, રલાથી થોડક છે ટ, થોડાંક તણખલાં મ8 વકાસીને #થીર ઊભાં હતાં. મને એમની ઉપર દયા આવી.
મ¨ હડસેલો મારDને એમને પણ રલા ભેગાં કરD દDધાં. અને એમની યા!ા પણ ચાુ થઈ ગઈ.
vુ ં એ જYયાએથી થોડDક વારમાં િવદાય થઈશ. ઓKયો નળ, એનો ચાુ કરનારો આવીને બંધ કરD જશે. રલો
#થીર બની જશે;

કુ ાઈ જશે અને ફરD પાછD આ પાળD આ નાનકડD, hણવી નદDના આગમનને યાદ કરD

વલવલતી રહશે.
ફરD નળ ચાુ થશે અથવા વરસાદ પડશે અને ફરD આખી }2યા1ુ ં Nુનરાવતન.
અને લો! અવલોકન વેળા આવી N ૂગી.
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નળ ચાુ થાય ક, વરસાદ પડ તો જ રલા1ુ ં અ#તવ છે . તણખલા1ુ ં રલા સાથે રલાુ ં તો જ સંભિવત છે .
રલાની અને તણખલાંની ગિત એ વગર શ નથી. એમણે તો નળમાંથી વહતા પાણીના વાહ અને ઢાળના
આધાર જ આકાર અને ગિત ધારણ કરવાનાં છે . કોઈ હડસેલો માર તો પણ. અને એ ñોત બંધ થઈ ય તો?
બધો ખેલ ખતમ. સમયના તાપમાં બુ ં

ૂકાઈને ભંઠ. વાહ પસાર થઈ ગયાના વલવલાટની જ ૂની, Nુરાણી

યાદ.
એ જ તો એમની િનયિત છે .
તમારD, મારD, આપણી સૌની િનયિત આવા જ કોઈક પ}રબળો પર આધાર રાખતી નથી? એ પ}રબળોનો શ|
કરનાર આપણા અ#તવનો જનક ક માતા છે . અને એ જ એનો sત આણે છે – નહl વાLુ?

શેરડDનો સાંઠો
હમણાં બરમાંથી શેરડDનો સાંઠો લાયા છDએ. એ ખવાશે યાર ખવાશે; પણ ઓKયો 3ચwપાOઝી યાદ આવી
ગયો. માં જતાં યાર 3ચwપાOઝીના પાંજરામાં એને શેરડDના સાંઠાની 3લéજત માણતો જોવો એ Kહાવો હતો. છે ક

વાનર અવ#થામાંથી શેરડDનો સાંઠો િય ર£ો છે . અને અમને પણ.
એને શેરડD તરDક . ૂળ |પમાં, દાંત વડ ચીરD ચીરDને ¾ ૂ#યો છે . હાથે ચલાવાતા સંચામાં 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 ખાંડની અધવચની ખાંડસરDના |પે , ખાંડના |પે, ક એના અિત zુ§ સાકર |પે
પણ એની મીઠાશ માણી છે . અને ખાંડના પણ કટકટલાં |પ? મોરસ %વો પાવડર, પતા ,ુ ં સાકરનો હારડો, અને
ૂ ડો. અને bુ%Dના બાલ?
િવલાયતી ચાના પયાય તરDક |પકડો નાનકડો ઘન ક
અને ઓKયો ડા વાંસની ઉપર ચ8ટાડલો, મન લોભાવતો, ડો, રં ગબેરંગી નાગ? ર#તા પર એને વેચનારો
વાંસની સળD પર એના તતના આકાર હાથે બનાવી એક બે પૈસામાં વેચતો જોયો છે . પણ એને ખાવાની
અમારD પર મનાઈ હતી. એની બનાવેલી સાયકલ હાથમાં પકડD, ખાતાં પહલાં જોયા જ કરવી ; એ ઝંખના કદD
ન સંતોષાઈ. એ જ |પમાં િનશાળની પાછળ આવેલા ગોળDના કારખાનામાં કારDગરોને એના ડા, પાડા કણેકને
મસળતો પણ જોયો છે .
. ૂળ તો શેરડD જ . પણ એનાં તતનાં |પ. અને શેરડDમાંથી બનેલ હોય, ક બીટ ક બી કોઈ ફળમાંથી
બનેલ હોય ક મધમાખીએ Àલોને ¾ ૂસી ¾ ૂસીને બનાવેલ મધ હોય.
કોઈ પણ |પ ન હોય? મીઠાશ તો એની એ જ. વનને સભર કરD દતો, પાયાનો gુણ.
--------------------ક પછD સરસ મનો િમ! હોય ક, મનને ગમતી કોઈ યતનો સહવાસ હોય, ક 3ચને જકડD લે તેવી
વાતાના ક ગીતના વાહમાં તણાતા હોઈએ/ ઢોલીના તાલે નતનમાં મતા હોઈએ. અથવા મનગમતા હોબીમાં
Sૂબી ગયા હોઈએ.
એ પણ શેરડDનો સાંઠો!
ો
અને આ મનભાવન કિવતા યાદ આવી ગઈનતનમાં મવાના કોડ હો }દલે
તાલ આપનારો ઢોલી જો મળે .
- એુ ં ના બને? એુયે
ં બને.
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બદામ
#ટોરમાંથી બદામ1ુ ં પેકટ લાયા છDએ. આ દસ વષમાં આવાં તો ઘણાં પેકટ આવી ગયાં અને ખવાઈ પણ
ગયાં. અવલોકન એ છે ક, આમાંની હરો બદામોમાંથી એક પણ કડવી નીકળD નથી.
કારણ ?

આ…

દરક બદામ પર એક ના1ુ,ં સફદ ટપfું અવFય હોય છે . એ ટપfું દશાવે છે ક, એ જYયાએથી ઝીણી કરચ
ચBપા વડ કાપીને કોઈએ ચાખી જોઈ છે ; અને કડવી લાગી હોય તો, એ બદામ પડDકામાં . ૂકવામાંથી બાકાત
કરાઈ છે . દશમાં હતા યાર ૂ ધપાકમાં, ક મગસમાં નાંખતા પહલાં તે દરક બદામ ચાખવી પડતી હતી.
gુણવાની ચકાસણી
( Quality Assurance)
ખાસ તકદારD રખાઈ છે ક, ઘરાકને એક પણ બદામ કડવી ના મળે . આપણે બરમાંથી અનેક ચીજો લાવીએ
છDએ; અનેક સેવાઓ મેળવવી છDએ. એ માટ રકમ ¾ ૂકવીએ છDએ. પણ આપણને કદD એ િવચાર આવતો નથી
ક, કટકટલા લોકોની મહનત અને આવી કાળ એ માલ તૈયાર કરવા લેવાઈ છે . આપણાં વનને

િુ વધાથી

સભર બનાવવા માટ સમાજ1ુ ં કટું બુ ં દાન હોય છે ?
આપણે સમાજના એ દાનને હરક ઉપયોગે યાદ કરતા રહDએ. આપણે ફાળે % કામ આdુ ં હોય; તે N ૂણ
િન~ઠાથી, સવ[મ રDતે પાર પાડDએ.
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કોઈને કડવી બદામ ખાવી ન પડ.
નીલકંઠ' જ કહવાય ને? િવષ1ુ ં વમન કરનાર ભોળા શં¦ ુ %વો!
અને બી રDતે જોઈએ તો એ ચાખનારો 'નીલકં

વોલ માટ

ુ ર સેOટર
પ

મેOસ}ફKડના એક મા! હાઈવે – dુ.એસ.૨૮૭ - પર આવેલા, વોલ માટ

ુ ર સેOટરના વેચાણ કાઉOટરોની
પ

હારમાળાની સામે આવેલા એક બાંકડા ઉપર vુ ં બેઠો oં. ¡યોિત એના માનીતા શોિપગમાં #ટોરની sદર ય#ત છે .
મને ખબર છે ક, કમ સે કમ અડધો કલાક તો થવાનો જ! આવા સંજોગમાં સમય પસાર કરવાના રામબાણ ઈલાજ
%વી વાંચવાની ચોપડD આ% મારો સાથ આપવા હાજર નથી. vુ ં સામે ચાલી રહલી ચહલ પહલ1ુ ં િનરDhણ
કરતો, અ3લBત ભાવે બેઠો oં.

#ટોરના ઘરાકો દાખલ થાય છે ; શોિપગ પતાવી, કાટ માં માલ સામાન ભરD, કાઉOટર પર દામ ¾ ૂકવી, િવદાય લે
છે . કોઈ ઝડપી ચાલે ચાલતા dુવાન છે ; તો કોઈ ડgુમgુ પગલે ઢસડાતા ઘરડા ખ¹ખ. કોઈની સાથે ઊછળતા ને
fૂદતા, તરવ}રયા તોખાર %વા બાળકો છે ; તો કોઈ િયજનના હાથમાં હાથ રાખી, ‘આશા ભયા તે અમે આિવયા’
છે ! કોઈક મ}હલાઓ પાતળD પરમાર %વી, ણે 1 ૃય કરતી હોય, તેમ હાલતી રહ છે ; તો કો’ક સાવ ®જથ}રયા
વાળવાળD અને sગે sગ ચરબીના થરના થરથી લચકાતી પરાણે ઘસડાતી ચાલે મંદ ગિતએ ડોલતા હાથીની
%મ પસાર થઈ રહD છે . કોઈક અપંગો માટની, બેટરDથી ચાલતી ]ોલી વાળD કાટ માં સવાર છે .
કોઈક યત ગોરD છે ; તો કોઈક કાળD, કોઈક ઘવણÏ છે અને કોઈક ણે કબરમાંથી ઊઠDને આવેલી હોય
તેવી સફદ N ૂણી %વી છે . કોઈક દખીતી રDતે ચીની ક િવયેટનામી ક કો}રયન લાગે છે . અને લો! આ મ}હલા
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પંબી jસમાં ભારતીય ક પા}ક#તાની હોવાની ચાડD ખાય છે . કોઈક રડDખડD મ}હલા ઈરાની }હબ ધારણ
કરલી છે . મોટા ભાગના પાટ ૂનધારD છે . કોઈક મેસકન હટ માથે ચઢાવી મગ|ર ચાલે ચાલે છે તો કોઈક કાળD
મ}હલાએ દખીતી રDતે આ}nકન ગાઉન પહરલો છે . કોઈક ુવાનડD સાવ નાનકડD ચÆDમાં sગદશન કરતી
લટક મટક હાલી રહD છે . કોઈક «ચા તાડ %ુ ં છે , કોઈક મiયમ તો કોઈક સાવ બટfું. કોક જણ1ુ ં મા¿ુ ં ચકચકાટ
છે ; તો કોઈક લાંબા વાળથી ભરચક છે . કોક ±લન શેવ છે તો કોક ભારખમ દાઢDવાળો ચહરો ડારD ર£ો છે . અને
લો! આ મારD ઉwમરના લાગતા કાકાની .છ
ં ૂ ોનાં થો3ભયાં 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 અણી ભાષાનો ગડબડાટ હવા સાથે વહતો રહ છે . કોઈકના અવાજમાં ગંભીરતા છે ; તો કોઈકના
અવાજમાં 3ચતા ક ચંચળતા પરખાઈ આવે છે . કોઈક એકલ દોકલ શોપર સાવ મૌન પણ છે .
કાટ માં ભરલ સામાન પણ તતનો અને ભાત ભાતનો છે . મોટા ભાગે રસોઈની સામ^ી, પીણાં, પાણીની
બોટલો, કપડાં, કOડD, fુકD, રમકડાં િવ. છે . કોઈક ટDવી ક કોwdુટર ખરDદું છે . કોઈક વળD }કશોર Nુ! ક Nુ!ી માટ
સાઈકલ લીધેલી જણાય છે . સાથે fૂદતા બાળકોનો આ ખરDદલી ચીજો વાપરવાનો ઉOમાદ છાનો નથી રહતો.
અને ઓલી નીલી xખો વાળD, પરાણે હાલી લાગે તેવી બાળકD, બબલગમ ચાવતી નટખટ અને fુP ૂહલભરD
નજરથી મને મી)ં #માઈલ આપે છે .
કાઉOટર સંભાળતાં કારfૂનો અને તેમના

ુ રવાઈઝરો પણ ૂદાં ૂદાં યતવને િનખાર આપે છે . કોઈક
પ

હમણાં જ આયાં છે ; તો કોઈક િશટ પયે ઘેર જવા આP ૂર છે . એમના મ8 પર આખો }દવસ ઊભા રહવાનો થાક
છાનો નથી રહતો. કોઈક ¾ુલbુલી યૌવના ટાપટDપ કરDને આવેલી છે ; તો કોઈક આધેડ બાઈના .ુખારિવદ પર
સંસારની 3ચતાઓનો ઓથાર તરત વતાઈ આવે છે .
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ુ ેળો સરસ મની, ટાઈમ પાસની અવલોકન  ૃિ આપી
બાંકડા પર બેઠા બેઠા મને આ િવિવધતાનો શં¦મ
ર£ો છે ! આમાં કશીયે સમાનતા જ નથી. તતનાં અને ભાત ભાતનાં યતવો, ચીજ વ#Pુઓ, હાવભાવો
અને ઘHુ ં બુ.ં
એક જ વાત સામાOય છે –
આખાયે માહોલમાં
વાPુ ં વન
¥દયના ધડકારાની %મ
ધડકD,
ધડકD ¸સી રãું છે .

ખાલી ર#તો
હાઈવે પર કાર ચલાવતાં, બધી લેનની બહાર, બáે બાુએ પીળા પાટા દખાયા કર. એને ઓળંગી, એની
પારની લેન ઉપર કાર ન ચલાવી શકાય. અહl એ લેનને 'શોKડર' કહ છે .
કોક વાર જ એની ઉપર કાર લઈ જવાનો અવસર થયો છે . અને એ વખતે એની ખરબચડD સપાટD કાર
ચલાવવા ઘણી ક~ટ દાયક હોય છે - તેની ખબર પડD હતી. એ શોKડર પર કાર ચલાયા િવના પણ, એની સપાટD
ખરબચડD છે ; તે દખાઈ આવે છે . એને ખાસ એવી બનાવી છે ; %થી કોઈ પણ યત આપિ વગર એની ઉપર
વાહન ન ચલાવે.
આમ કમ?
દખીPુ ં 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 .ુFકલીઓ

ુ ઝાવનારાને કોઈ
લ

અવરોધ ન નડ. એને ખરબચડો બનાયો છે ; %થી એની િવિશ~ઠતતા તરત ખબર પડD ય. કોઈને એની પર
વાહન ચલાવવા1ુ ં ન ગમે.
---------------------------
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.ુFકલીઓ ઊભી કરવી બvુ સહલી હોય છે ; એને

ુ ઝાવવાનાઓના ર#તા હwમેશ ખરબચડા જ હોય છે ;
લ

ખાલી હોય છે .
એ ર#તા પર કોઈ જPુ ં નથી.
નથી
એ ર#તો - ખાંધ દનારો એ શોKડરશોKડર
હwમેશ ખાલી જ હોય છે .

લાંબો ર#તો
માર ઘણી વખત અમારા ઘરના }કશોરોને કોઈને કોઈ કાય*મ માટ, અમાર ઘેરથી સાત માઈલ ૂ ર આવેલા
ચચમાં . ૂકવા / લેવા જુ ં પડ છે . પહલાં એ માટ vુ ં એક ર#તો લેતો હતો; %ની ઉપર બાર %ટલા ]ા}ફક િસYનલ
આવેલા છે .
થોડાક વખતથી એક હાઈવેવાળો ર#તો લ oં. એ આઠ માઈલ લાંબો છે . મારા }દકરા સાથે આક#મક આ
બાબત ચચા થઈ યાર તેણે કãું ક, “એ તો લાંબો ર#તો છે .” અને આ અદકપાંસળD વને મન થdુ ં – બáે ર#તા
કટલા લાંબા છે ; અને તેની ઉપર જતાં કટલો સમય થાય છે . આ રહD સરખામણી –
પહલો ર#તો

બીજો ર#તો

લંબાઈ

૭ માઈલ

૮ માઈલ

સમય

૧૦ િમનીટ

૯ િમનીટ

લો! સા3બત થઈ ગdુ ં – હાઈવે વાળો ર#તો સમય અને ગેસ બáે બચાવે છે - ભલે તે લાંબો છે .
…….

વનમાં પણ ઘણી વાર આમ બનPુ ં હોય જ છે ને? સરળ અને સીધો લાગતો િવકKપ કદાચ 1ુકશાનકારક
હોય; એમ પણ બને.
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#ટDમ સોનામાં વાKવ
#ટDમ સોનામાં નવરા બેઠા, તાપતાં ઘણાં અવલોકનો કયા³ હતાં..... હવે ફરD એક વાર યાં અવલોકન !
અમે #ટDમ શ| થવાની રાહ જોઈને બેઠા હતા. વાKવ ÄુKયો અને #ટDમ આવવી ચાુ થઈ ગઈ. એકાદ િમનીટ
એ વાહ ચાુ ર£ો અને પછD વાKવ બંધ થવાનો કàાક કરતો અવાજ થયો; અને #ટDમ આવતી બંધ થઈ ગઈ.
¡યાર વાKવ Ä ૂલતો 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 . એમાં કોઈ િત}2યા બે
વUચે થતી નથી. પણ બંધ થતી વખતે મજb ૂત #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.
આુ ં જ કોwdુટરમાંથી ડટા સંઘરવા માટના ( બેક અપ માટના) લેશ jાઈવમાં બને છે ને? એને કોwdુટરના
પોટ માં કોઈ પણ તની િવિધ િવના નાંખી શકાય. પણ કાઢતી વખતે? ખાસ િવિધ ન કરDએ તો લેશ jાઈવમાં
1ુકશાન થઈ શક; કારણક, એને કોwdુટર સાથે જોડતા ટિમનલ બvુ જ નાના અને નાૂક હોય છે ; અને એમાંના બે
એને પાવર સBલાય આપવા માટ હોય છે . જો એ બે ટિમનલ ઉપર પાવર ચાુ હોય તો, નાનકડો લેશ થાય અને
એની અવળD અસર jાઈવ ઉપર પડ.
…
કશીક નવી ઘટના આપણા વનમાં એની મેતે, આપોઆપ આવી પડતી હોય છે . કશાય આગોતરા અણસાર
વગર. પણ ¡યાર કzુકં આપણા વનમાંથી િવદાય લે છે યાર? એની યાદો મરણ

ુ ી અકબંધ તા સચવાઈ
ધ

રહ છે ને?
નવી ીત, નવો સંબધ
ં શી રDતે શ| થયો; તે મોટ ભાગે આપણને યાદ નથી રહPુ.ં પણ નંદવાયેલા સંબધ
ં ો,
P ૂટD ગયેલી ીત, કોઈક #વજનની ચીર િવદાય – એ બધાં કારમા ઘા sતર પર કોતરD ય છે ને?
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ઓKયા વાKવ બંધ થયાના
કàાક,
કàાક કક શ, બે ૂરDલા અવાજ %વા.
%વા
-----------વાKવનો ખટાકો તો એક સેકOડ
---------પણ આ ઘાના પડઘા તો
વાYયા જ કર...
વાYયા જ કર...
વાYયા જ કર...
વાKવ બગડ તો બીજો લવાય;
લવાય; પણ …..
નંદવાયેલાં હયાં
યાં1 ુ ં zુ?ં

અગરબી
ભગવાનના ફોટા આગળ રોજ અગરબી . ૂકાય છે . બળે લી અગરબીની રાખ નીચે પડ છે . પણ તે }દવસે
એક અયબ ૃ ~ય દખાdુ.ં અગરબીની રાખ તો થઈ હતી; પણ તે ¦ ૂકો નહોતી થઈ ગઈ. એ1ુ ં સળD %ુ ં |પ
કાયમ રãું હPુ.ં અલબ તે કલી હતી; પણ હતી અકબંધ.
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આુ ં કોક જ વાર બને છે . મોટ ભાગે તો રાખનો ઢગલો જ નીચે પડલો હોય. અગરબી બળે છે ; અને એ1ુ ં
અÐડ પHુ ં ન~ટ થાય છે ; કોક જ વાર એ અÐડતા કાયમ રહ છે .
-----પણ આપણા અહંનો #વભાવ આનાથી િવપરDત હોય છે . ગમે તેટલા સમયના ફટકા પડ; એ એવો ને એવો
ભો}રગ નાગ %વો, Xંફાડા મારતો ખડો ને ખડો થઈ જતો હોય છે - અમારD આ અગરબીની રાખની %મ.
બળે પણ વળ ન છોડ - કાથી અને અહં !

ચાની સામ^ી
સવાર ચા બનાવતાં …
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અને તૈયાર થયો ……
Äુશb ૂદાર ચાથી ભરલો Bયાલો.
Bયાલો

વનના Bયાલાને Äુશb ૂદાર બનાવવાની સામ^ી શી?
શી

280
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો

અજબ જવાબના ગજબ સવાલ
કમ કાંઈક ¦ ૂલ થતી લાગે છે ને?
ના જરાક પણ ¦ ૂલ નથી થતી!
‘અજબ સવાલના ગજબ જવાબ’ તો હા#ય દરબારD બાબત છે . આ તો ગ© ૂરD #વૈર િવહાર છે ; અથવા
ામા3ણકતાથી કvુ ં તો, ‘િવચાર વાdુ’ છે !
આપણે અજબ ક સહલા ક બvુ કઠણ સવાલના બે ચાર જવાબ કદાચ ગોતી શકDએ; પણ તેનો સાચો અને
બરાબર બંધ બેસતો જવાબ તો એક જ હોય- બvુ બvુ 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 આપણને એમ કહવામાં આવે ક, ‘એના પરથી તમે સવાલ બનાવો.’ - તો?
દાત. એક સા ુ ં , બે જ શ`દ1ુ ં વા –
ચકલી ઊડD.
ઊડD
લો! આ સવાલો ટBપ કરતાંકને બનાવી દDધા –
1. ચકલી ાં ઊડ છે ?
2. એ કયા દશમાં ઊડતી હતી?
3. ચકલી ાર ઊડD?
4. ચકલી શા માટ ઊડતી હતી?
5. તે ાં જઈ રહD હતી?
6. ચકલીનો રં ગ કવો હતો?
7. ચકલી એકલી કમ હતી?
281
િવભાગ – ૧
અવલોકનો
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
8. ચકલીનો ચકલો zુ ં કરતો હતો?
9. ચકલીનો માળો ાં હતો?
10. ચકલી માળામાંથી આવી હતી, ક માળા તરફ જઈ રહD હતી?
11. એનો s^ેમાં અથ શો?
12. એનો }હOદDમાં અથ શો?
અને તમને મન થાય તો બી ઘણા સવાલો શોધી શકશો!
સવાલો,
સવાલો સમ#યાઓ,
સમ#યાઓ મણાઓ.
મણાઓ માOયતાઓ,
માOયતાઓ ઊભાં કરવાં - એ બvુ સરળ વાત છે . એનો ઉર,
ઉર એનો
લ, એ1ુ ં િનરાકરણ
ઉકલ
િનરાકરણ,
રણ એ1ુ ં િનવારણ … આ બધાંજ Nુ|ષાથ માંગી લેતાં હોય છે !

સાbુ પર સાbુ, ભાગ - ૫
ફરD એક વાર સાbુ પર સાbુ! પાંચમી વખત-

ૃ Fય એ જ પણ નવો િવચાર..

બાથ|મમાં જતાં સાbુ પર નજર ગઈ. ગયા zુ2વાર જ નવો કાઢßો હતો. ૂનો કોણ ણે ાં હતો! પણ
ગઈકાલે એ ૂનો સાbુ હાજર થઈ ગયેલો દખાયો- નવા પર સવારD કરDને જ તો!
બે જણ થોડા }દવસ અલગ અલગ ર£ા હતા. નવાની ઉપર ૂનો . ૂકDએ 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. થોSું અમ¿ુ ં જ પાણી – પણ બáેની સપાટDઓને #નYધ કરD નાંખ.ે અને
એ #નYધ સપાટD

ૂકાતાં

ૂકાતાં સાbુનો ચીકણો રસ બáેને એટલો તો વળગે; ક બેય સાbુ એક|પ થઈ ય.

પાણી એટલે વન. કોઇ સવ એના િવના િવત ન રહD શક. પણ અહl તો િનજÏવ સાbુમાંય એણે કમાલ
કરD હતી. ટા રહલા બે સાbુને ભેગા કરD દDધા હતા.
પાણીના કટકટલા gુણ? વનને ગટાવે, પોષે, વધન કર; અને િનજÏવને પણ જોડ.
-----એુ ં જ સéજન1ુ ં પણ હોય છે ને? મૈ!ીભાવ જગાવે. સદભાવનાને યાપક કર.
મનમેળ કરાવે. મંગળભાબનાને ઉíDિપત કર - તે

ટા પડD ગયેલા વUચે

ૂકાઈને પણ.

भवतु सQब मंगलं ।
]ા}ફક િસYનલ
]ા}ફક િસYનલના !ણ રં ગ- લાલ, પીળો અને લીલો. લાલ રં ગ થોભવા માટ; લીલો ચાલતા થવા માટ; અને
પીળો ચાલતા હો, તો ધીમા પડવા માટ.
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લાલ અને લીલો તો સમ શકાય. જુ ં ક ન જુ ં - બે િવકKપ. પણ પીળો પણ રા¹યો છે - ખાસ અલગ
જ|}રયાત માટ.
% ર#તા પર N ૂરપાટ ધસી ર£ા છે - તેમને ખાસ, આગોતરD ચેતવણી માટ- હવે થોડાક જ વખતમાં તેમનો
ર#તો બંધ થવાનો છે – ડાબી/જમણી બાુના ર#તા વાહન યવહાર માટ હવે Ä ૂલવાના છે . માટ તે લેwપ થોડક
ૂ રથી જ ધીમા પડવા

ૂચના આપે છે . જો 2ોિસગની સાવ નક હો તો, બનતી વરાથી એને ઓળંગી જવાનો છે -

એમ પણ તે સમવી દ છે .
ર#તાઓ ભેગા થતા હોય; ડાબે ક જમણે વળવાના ક સીધા જ ચાુ રહવાના અથવા N ૂરN ૂરD પીછે હઠ
કરવાના િવકKપો ¡યાં સતા હોય છે ; તેવા િ!ભેટા ક ચPુ~ભેટા આગળ આવી ચેતવણીની જ|ર પડતી હોય છે .
આવી જYયાઓએ તમે એકલા ક તમારા સહવાસીઓ િસવાય , બી }દશાના વાસીઓ પણ હોય છે . યાં જ
અથડાઈ પડવાની શતાઓ સૌથી વધાર હોય છે - અથડામણો ઊભી થવાની ઘટનાઓ યાં જ વધાર સતી
હોય છે .
…..
આ વાત ર#તાની તો છે જ; પણ વનને પણ તે બvુ લાgુ પડ છે . વનમાં ¡યાર ર#તો બદલાના િવકKપો
ઊભા થાય છે ; અથવા અથડામણ ક પછડાટ ખાવા પડ તેવી શતાઓ ઊભી થાય છે ; યાર આપણને કોઈ
ચેતવણીની/ }દશા ૂચનની 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 શત. પણ આવા બદલાવના સંજોગો આવે તો
– ડાબે વળુ ં ક જમણે અથવા સીધા આગળ ધસે રાખુ ં ક આમ જવામાં કશીક પાયાની ¦ ૂલ થઈ હોય એમ લાગે
તો, બહા ુ રDથી પીછે હઠ કરવી ક કમ – આવા બધા િનણયો વનની એ િનણયામક અવ#થામાં લેવા પડતા હોય
છે . અને યાં જ xતરD }દશાના, આડા પડનારા વો સાથે . ૂઠભેડ થવાની શતાઓ ઊભી થતી હોય છે .
અને યાં જ પીળD લાઈટ1ુ ં કામ પડ છે ; ગિત બદલવાની જ|ર પડવાની છે ; એવી ચેતવણી જ|રD બને
છે . અથવા લાલ ક લીલી લાઈટની - હવે સમો આડા જનારાઓનો આયો છે , ક હુ આપણો ચાુ છે – એની ણ
જ|રD બને છે .
પણ અરર! વનના પથ પર ાં આવી બvુ જ|રD િસYનલ લાઈટો મળતી હોય છે ?
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અને કોઈ આBતજન, િમ!, સંબધ
ં ી, }હત3ચતક ક પથદશક gુ| આપણને આવી ચેતવણી આપે પણ ખરા; તો
આપણે ન માનીએ અને પછડાઈએ - એમ પણ નથી બનPુ?ં

વસંત - }રયર d ૂ િમરરમાં
વાસંતી વાયરો વાયો ન વાયો; અને fુદરત વાઘા સજવા માંડ. આબાલ  ૃ§ સૌનાં મન મહોરD ઊઠ.
ફાગણનો ફાલ
ઢોલીનો ઢોલ
હોળDનો ઉOમાદ
વસંત એટલે dુવાનીની મોસમ, નવા sfુર Àટવાની મોસમ.

ુ Bુ તાવ#થામાં ઠDગરાઈને પોઢલા નાનાં,
ó

અમથાં વોને સળવળવાની મોસમ.
તમે કહશો…આ તો બધી ૂની વાત. આમાં નુ ં zુ ં કãુ?ં

વાત તો એની એ જ છે . એમાં નુ ં હોય પણ zુ?ં

વસંત, ^ી~મ,
^ી~મ પાનખર,
પાનખર િશયાળો ..
અને ફરD પાછો એનો એ જ 2મ – દર સાલ.

પણ…
પણ….

વાસંતી વાયરો ગમે યાર વાઈ શક છે .
•

વસંતરાણીના આગમન સાથે જ નહl
o

બાળપણ ક ુવાનીમાં જ નહl – ઘરડા ખખ થઈ ગયા હોઈએ યાર પણ.

o

કોક hણે મનમાં Àટલ કોઈ આર+ૂ ક શમણાં સાથે પણ.

o

નીરાશાની રાિ! િવયા બાદ આશા1ુ ં નુ ં }કરણ ÀટD આવે યાર પણ.

o

કોઈક1ુ ં ુ ભાYય નજર ચઢ, અને sતરમાં એને માટ ક|ણાના બે અુ ટપકD ય; યાર પણ.
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એવા વાસંતી વાયરાને
મોસમ1ુ ં કોઈ આમં!ણ
જ|રD નથી.
નથી

કુ ં કૌP ૂકૂક?
વૈશાખમાં વસંત !
hણમાં wહોયા.
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બારશનો ચOE
N ૂનમનો નહl, અને બારશનો? ‘चौधवीं
चौधवींका चांद हो।‘
हो। પણ નહl ! હા!

ુ બારશનો ચOE અને તે પણ સાંજના
દ

પાંચ વાગે.
લગભગ આવો દખાતો હતો.

N ૂવાકાશમાં, 3hતીજથી થોડક «ચે.
સાવ બેડોળ,
ોળ સાવ િન#તેજ, દિમયલ.
દિમયલ
અને રાતેય એ તો માળો, આવો જ દખાવાનો...
Nુનમના ક ચૌદશના ચOEની શ#ત ગાઈ ગાઈને તો કિવઓ થાકD ગયા. ઉગતા ક મiયાકાશના

ૂય

ક, ચOEની કDિત તો જગહર છે . પણ બેડોળ. િન#તેજ ચOEની વાત શ¨ કરવી? પણ તે }દવસે કાર ચલાવતાં એ
નજર પડÒો; અને એ1ુ ં અવલોકન લખવા મન થdુ.ં
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સાં% પાંચ વાગે, બારશનો ચOE – સાવ સામાOય માણસ %વો- સામાOય માણસ પણ એને PુUછકાર એવો
..બેડોળ, િન#તેજ, દિમયલ.
આપણા મોટા ભાગનાનો, સામાOય માણસોનો એ જ તો ન,રો છે .
નીરાશાવાદD અવલોકન……નકારામક અવલોકન.
પણ એ ન ¦ ૂલીએ ક, !ણ જ }દવસ અને પાંચેક કલાક પછD એનો વટ પડવાનો છે ! કિવઓ એની શ#ત
કરવાના છે . બધાયે ‘ચૌધવlકા ચાંદ’ ક ‘N ૂનમના ચાંદ’ !ણ }દવસ અને પાંચ કલાક પહલાં બારશના, પાંચ
વાYયાના ચOE જ હતા.
આપણે ભલે સામાOય હોઈએ, કદાચ એમ બને ક, એ !ણ }દવસ અને પાંચ કલાક પસાર થતાં પહલાં તો
આપણી વન યા!ાનો sત આવી ય. આપણે કદDય એ કિવ-શ#તના હકદાર ન બનીએ – અને મોટ ભાગે
તો એમ જ બનવાની િનયતી છે જ! એમાં કોઈ ભિવ~યકથનની કશી જ|ર છે ખરD?
પણ બારશની સાંજના પાંચ વાYયાના ચOE હોવાની ગરDમા ધારણ કરDને વીએ –
%વા છDએ તેવા,
ા
આપણા . ૂળ હોવાપણા સાથે એક|પ બનીને...
આ hણમાં વતા હોવાની,
હોવાની
¸સતા હોવાની ગરDમા.
ગરDમા

અમાસનો ચOE
અમાસનો ચOE? તમે N ૂછશો , શી રDતે જોયો?
કમ જોઈએ તે1 ુ ં 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 હાઉસમાં નોકરD કરતો હતો. અને એ આવો દખાયો –
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ઓહો!

ૂય^હણની વાત છે . હા! અમાર યાં તો ખં}ડત ^હણ જ હPુ ં – વેKડરનો કાચ વાપરDને જોયે.ું

પણ બી કોક કોક જYયાઓએ આખો

ૂય ચOEથી ઢંકાઈ ગયો હતો . – કંકણાfૃિત ^હણ.

% સાવ અ ૃ ~ય છે ; દખીતા અ#તવ વગરનો છે ; N ૃ_વીથી ૫૦ ગણો નાનો છે – એવા ચOE N ૃ_વીથી ૧૩
લાખ ગણા મોટા

ૂયને ^સી લીધો હતો.
जब आगम4 9गरता है ;
तब शीतलता दे नेवाला चंदन भी
आग ऊगलने लगता
लगता है ।

આÄું વરસ દબાયેલા રહલા ચOEની પણ ઘડD આવી જતી હોય છે – ‘Even a dog has his day.’
…..
સૈકાઓથી શાસકોની એડD હઠળ દબાયેલી, કચડાયેલી, દ3લત અને રાંક જનતાના રોષની vત
ુ ાશણી ગટD શક
છે – %માં મોટાં મોટાં સાôા¡યો તહસનહસ થઈ શક છે ; મોટા મોટા માંધાતાઓનાં માથાં  ૂળમાં રગદોળાતાં થઈ
શક છે . ¡યાર dુગપ}રવતનની વેળા બારણે ટકોરા મારતી આવી ય છે ; યાર ઘાસનાં તણખલાં %વાં
મ1ુ~યોમાં પણ ભંજન %વી ચંડ તાકાત આવી ય છે .
આપણે એ આશા રાખીએ ક, ¡યાર ‘Hour of God’ આવશે યાર બધાંય fુ|પ,
પ fુ}ટલ,
ટલ fુ®સત
જ નહl , અ ૃ Fય બની જશે.
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પડછાયા,
પડછાયા, ભાગ -૨
પડછાયા શાÉ ઉપર તો એક નાનકડો લેખ પણ લ¹યો હતો. પડછાયા િવશે ઘણી બધી વાતો એમાં લખી હતી;
એ1ુ ં Nુનરાવતન અહl કરુ ં નથી. એનો સાર આ હતો...
ુ અવ#થાનો આ હwમેશનો સાથી આપણને ઘHુ ં બુ ં કહD
પડછાયા1ુ ં પણ એક શાÉ હોય છે ! આપણી ત
ય છે .

પડછાયા આવા પણ હોય !
આ ફોટાઓ એક સાવ નવા નÐોર અ3ભગમ તરફ sgુ3લિનદè શ કરD ગયા. આપણે પડછાયાઓને આપણી 3ચ
 ૃિ . ૂજબ . ૂલવીએ – એક વાત છે ; અને એનો કલાના સ²ન માટ ઉપયોગ કરDએ, એ બી વાત છે .
અને તરત મન િવચાર ચઢðુ.ં
આ દસેક વરસના નવરા ૂપ ગાળાની એક િન~પિ હોબીઓ તરફ અ1ુરાગ પણ રહD છે . બvુ થોડD પર હાથ
અજમાયો છે ; પણ આવી અનેક તની હોબીઓ હોઈ શક છે ; તેની આછD ઝલક મળD છે . અને થોડાક દાડા થાય
અને કzુકં નુ ં ણવા મળPુ ં જ રહ છે .
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પડછાયાના ઓKયા અવલોકનની ભીતર મનના િવચારોની }2યા જ હતી - આ ૬૯ વરસના આયખામાં
એકઠા કરલ િશhણ, સં#કાર, અ3ભગમ, ગમા, અણગમા; અને એુ ં બુ.ં
પણ એ િસવાય પણ કzુકં સાવ અલગ હોઈ શક છે - આ પડછાયા આfૃિતઓ %ુ.ં . ૂળ ચીજ પર ાંથી, કવો
કાશ પડ અને ાં, કવી રDતે 3ઝલાય એના આધાર પડછાયા સાવ અલગ જ આકાર ધારણ કરD શક છે - આપણે
કદDયે જોયો ક કKBયો ન હોય તેવો. પડછાયો મા! જ જોઈએ, તો . ૂળ ચીજ કવી હશે, એનો કોઇ sદાજ બાંધી ન
શકાય.
આપણે અ. ૂક જ રDતે િવચારવા ટવાયેલા હોઈએ છDએ. અવલોકનોનો અ. ૂક જ સીલસીલો હોય છે . પણ એની
આરપાર, સાવ નુ ં જ િવ¸ હોઈ શક છે ; સાવ નવી જ અ1ુ¦ ૂિતઓ કરD શકાય છે ........અને આપણે સયશોધનના
ધખારા આદરD બેઠા હોઈએ છDએ!
ખરખર કzુય
ં ે સય હશે ખLું?
ક બધોય મા! આભાસ જ?
આ બધા પડછાયાની કની !

લીપી,
લીપી, ભાગ -૨
ફરD એક વખત પાક માં અવલોકન.
vુ ં બાંકડા પર બેઠો હતો. મારો દDકરો અને દDકરDનો દDકરો ૂ ર

ુ ી ચાલવા ગયા હતા. એમના આવવાને વાર
ધ

હતી. સમયની ઠDક ઠDક મોકળાશ હતી. ઘણાં ૂનાં અવલોકનો વ#Pુઓ જોતાં તાં થઈ ગયાં. બે નવા િવચાર
ટપકD પડÒા. એમને યાદ શી રDતે રાખવા?
આમ જ પહલાં બOdુ ં હPુ,ં અને યાદ રાખવાની તરકDબ શોધી કાઢD હતી. બરાબર ૨૭,ઓગ#ટ – ૨૦૦૮ ના
રોજ. અને ‘લીપી’ િવશે એક સંશોધન થઈ ગdુ ં હPુ!ં
પણ આ અવલોકન કાળ તો એ પછD આશર સાડા !ણ વષ બાદનો છે . એ વખતે મારD પાસે લખવા1ુ ં કzુ ં
સાધન હાથવgું ન હPુ;ં એટલે એ જમાનાૂની તરકDબ અજમાવી હતી – અને સફળતા N ૂવક હ8!
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પણ આ વખતે?
દDકરાએ અપાવેલો, સરસ મનો સેલફોન ખી#સામાંથી કાઢD, બáે અવલોકનોનાં િશષક અને આ ‘લીપી’1ુ ં
િશષક – બુ ં એની ‘નો-સ’માં ટપકાવી દDુ.ં

હવે ઘેર જઈશ, યાર આ િવચારો હાથતાળD નહl દઈ શક!
સાડા !ણ વષના સમયમાં જ ટનોલોનો કવો તો અદ¦ ૂત યાપ?
-----------------પણ માનવ િત માટ પહલી 3ચ! લીપીથી }ડ®જટલ અને વાયરલેસ ટનોલો

ુ ી પહ8ચવા માટ કટલી
ધ

લાંબી આ દોડ ? માનવ ઈિતહાસના સમ^ પટ1ુ ં એક 3ચ! મગજમાંથી હાઈ #પીડ %ટ િવમાનની %મ પસાર
થઈ ગdુ.ં
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અને મારો આ સેલ ફોન તો જવાિનયા હસવામાં કાઢD નાંખે તેવો – મારા %વો, જરD N ૂરાણો છે ! #માટ ફોનનો
આ તો જમાનો છે . ( જો ક, એક જ મ}હના પછD મારા ખી#સામાં પણ jોઈડ હશે !)
અને હુ તો આ ટનોલો માંડ ૩૦-૪૦ વષ ૂની જ છે . એ ગાળામાં કટલી બધી હરણ ફાળો? દર છ મ}હને
એ fૂદકો ૂનો થઈ ય. પચાસ વષ પછD, અ3ભયતનાં સાધન કવાં હશે? અર! સમ^ માનવવન પણ કુ ં
હશે? આપHુ ં મગજ બહર મારD ય, એવી વાત છે .
પણ ભાયા! 3ચ!લીપી હો ક, #માટ ફોન ... માણસને અ3ભયત િવના ચાKdુ ં નથી અને...
માર અવલોકન િવના !
અને થોડાક }દવસમાં 'ધોળા
ધોળા વાળ'
. ૃત  ૃh'
ૃh અવલોકાયાં હશે જ!
વાળ અને '.

ધોળા વાળ
પાક માં બાંકડ બેઠાં બેઠાં, આુબાુની ચહલપહલ િનહાળતાં, તે }દવસે ધોળા વાળ વાળD યતઓ પર
iયાન કOEત થdુ.ં કોક ગોરા હતા, કોક કાળા, કોક ઘંઉ વણા; કોક પીળD ચામડDના તો કોક સાવ સફદ N ૂણી %વા.
કોક «ચા, કોક નીચા, તો કોક મiયમ «ચાઈના. તતના અને ભાતભાતના લોકો પણ બધામાં એક વાત
સામાOય – બધાંયના વાળ ધોળા, મારા %વા!
વનની સંiયાની િનશાની.
િનશાની
ઈિનગ પતવામાં છે ; એનો સંકત.
ત
અને sિતમ કાળે , બુ ં sધારઘેરD િનશામાં અ ૃ Fય બની જશે યાર?
એ સૌની રતવા}હનીઓમાં વહPુ ં લાલ શો3ણત પણ  ૂળ ભેg ું થઈ જશે અથવા આગની લપટોમાં #વાહા થઈ
જશે. એમના બાંધા1ુ ં માળÄું બનાવતા, સફદ હાડકાંની પણ એ જ ગિત હશે.
ધોળા વાળ,
વાળ
ધોળા હાડકાં.
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લાલ લોહD.
લોહD
બધામાં સામાOય.
સામાOય
સૌ કોઈ આ વાત ણે છે ; અને છતાં ચામડDની એક િમલીમીટરથીય ઓછD «ડાઈએ આવેલાં થોડાંક રં ગકણો
વધાર છે ક, ઓછાં – એના કટકટલા ઝગડા, કટકટલા N ૂવ^હો, કટકટલી આળપંપાળ અને કટકટલાં અ3ભમાન?
વાળ ધોળા થાય તો પણ એની થોડક નીચેની ગડDઓમાં એની એ જ કાળાશ. વાળ કાળામાંથી ધોળા થાય,
પણ એ કાળાશમાં મીન મેખ ફરક ન પડ.
ઘરડા થયા પણ  ૃ§ ન થયા.
થયા

મરું ઝાડ
અમારા ગામના એકમા! '3લિનયર પાક 'ની સમાંતર સરતો 'વોલનટ વહળો (2Dક)' બે જYયાએ એ પાક ને
ઓળંગીને પસાર થાય છે . એમાંની એક જYયાએ એ વહળાના કાંઠા પર એ ઝાડ
ઉUછે દાયે.ું
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એની ચારકોર વહળાના પાણીથી િવકસેલાં, વકરલાં ગગન¾ુબી
ં  ૃhો હવામાં wહાલતા હતા. આ મરું ઝાડ
પણ કો’ક કાળે એમ જ wહાલPુ ં હPુ.ં પણ આ% એ ધરાશાયી થઈને પડ¼ું છે . એનો ઉપરનો ભાગ કરવતથી કાપેલો
છે - કદાચ એ કામમાં લેવાયો હશે.

વોલનટ વહળો( 2Dક)
વહળાની એ જYયાથી થોડક ૂ ર બે !ણ આવાં જ ઝાડ આમ જ ધરાશાયી થવાની વાટ જોઈ ર£ાં છે . વહળાના
N ૂરના ધસમસતા વાહ એમનાં . ૂળ ÄુKલાં કરD દDધાં છે . બી બે !ણ એવાં N ૂર આવશે; અને એમની ગિત પણ
કદાચ આ ઝાડ %વી જ થવાની શતા છે .
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. ૂળ કપાઈ ય, અને ઝાડ ઉUછે દાઈ ય. % કદD દખાતાં જ નથી; એવા . ૂળના તાપે જ તો આ બધી
લીલોતરDનો વૈભવ છે .
मल
ू ो नाित कुतः शाखा ।
મારા %વા િવદશોમાં રહતા લોકો એમના . ૂળથી ઉUછે દાયેલા જ હોય છે ને? ફરક એટલો જ ક, આપણે આપણાં
. ૂળોને સદા િસચતા રહD શકDએ છDએ. િવદશમાં રહDને પણ નવ પKલિવત રહD શકDએ છDએ.
િવ¸માનવી બનવાના ધખારામાં, આપણે આપણાં . ૂળોને ન વીસરDએ.
વીસરDએ

લડલાઈટનો ચોક
પાક માં એક પાટલી પર બેઠા બેઠા, તરત સામેના Bલે^ાઉOડને અજવાળતી લડલાઈટ પર આક#મક જ નજર ખ¨ચાઈ.
િન ૃ થયા પહલાંનો વી%જનેર ગી ઊઠÒો! «ચા થાંભલા પર બે મોટD લડલાઈટો xખો x નાખે એટલો કાશ
વેરD રહD હતી. Bલે^ાઉOડના િવ#તારમાં }દવસે પણ ન હોય એટલો કાશ પથરાયેલો હતો; અને બાળકો એમાં }કKલોલ કરD
ર£ાં હતાં. ૂના અ1ુભવની ગણતરD . ૂજબ, એ દરક લડલાઈટ ૨,૦૦૦ ક ૩,૦૦૦ વોટ પાવરની હશે; એવો sદાજ પણ
આક#મક થઈ ગયો.
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એ થાંભલા પર આઠક Àટની «ચાઈએ એ લાઈટોને કO]ોલ કરતી ચોકના મોટા ડબા પર પછD નજર પડD. એ ડબો
sધારામાં ગરકાવ હતો. પણ ખાસો મોટો હતો. ઘરમાં વપરાતી ટðુબ લાઈટની છ પàીઓ માઈ ય એટલો મોટો એ ડબો
હતો. ( આપણે એને ટðુબ 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? આમાં નવી શી વાત કરD? ઘરનો ઈલે]ક દDવો સાઠક વોટ પાવર ખાય. હDટર ૧,૦૦૦ ક ૨,૦૦૦
વોટ ખાય. vુ ં ¡યાં કામ કરતો હતો તે સાબરમતી પાવર હાઉસના બોઈલરમાં હવા નાંખતા બે પંખા, દરક ૮૦૦ }કલોવોટ (૮
લાખ વોટ) પાવર ખાતા હતા; અને એ બોઇલરમાં પાણી ફ×કતા પાણીના પwપની મોટર ૪,૦૦૦ }કલોવોટ(૪૦ લાખ વોટ)ની
હતી!
કDડDને કણ અને હાથીને મણ.
મણ
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મોટાનો વૈભવ. મોટાની મોટD વાતો. રા %ટલો મોટો; એટું મોું એ1ુ ં લFકર!
પણ… આ સમીકરણ બા£ જગત1ુ ં છે .
sદર અજવાÕં પાથરવા સાવ z ૂOય થુ ં પડ. %ટલો પાવર નાનો, એટલી એ ટોચ સતેજ! %મ %મ અહં ઓગળતો ય;
તેમ તેમ વધાર ને વધાર અજવાÕં wહાલીપા પથરાPુ ં 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! હષના ઉમટD આવતા ઘોડાN ૂર પણ શાંત પડD ય.
એ લાઈટની ચોકનો ડબો ાંથી જડ?
એ લાઈટને કzુ ં જ ન જોઈએ
જોઈએ.
ઈએ
'આ
આ જોઈએ અને પે ું જોઈએ;
જોઈએ
આ નથી અને પે ું નથી.'
નથી
– એવા િવચાર પણ ગાયબ.
ગાયબ
સાવ ખાલી હોય,
હોય એને કોઈ ખાલીપો ન નડ.
z ૂOય તો ખીચોખીચ ભરું જ હોય.
હોય
---------------sદર તો એુ ં અજવાÕં, અજવાÕં.
સળવળતી હોય xખ,
xખ %ને જોવાને,
એ મlચેલી xખે ય ભાÕં.
sદર તો એુ ં અજવાÕં
અજવાÕં, અજવાÕં.
- માધવ રામા1ુજ

ુ Sુ 3લ#ટ ( કરવાનાં કામોની યાદD)
યાદD)
'
ુ Sુ 3લ#ટ'
3લ#ટ ......આુિનક વનની સવલત ક બંધન?( 'કરવાનાં કામોની યાદD' -એ શ`દો આજથી પચાસ
વષ પહલાં ચ3લત હતા. આજના જમાનાની કોwdુટર તાસીર એમનો નરો િવલાયતી બનાવી દDધો છે !)
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ખેર, સવારની ચા બની ગઈ છે . સવારની ચા બનાવતાં પહલાં અને પછDનો ગાળો પણ અવલોકન કાળ બની
ગયો છે !
બધી તૈયાર સામ^ી આમ પડD છે .

એ માLું ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’
3લ#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 ં ખોÄું છે .
એનીય પાછળ ઉમંગની ચા, તૈયાર કરDને . ૂકલાં રજવાડD

ૂકા મેવા ( એને jાય .ટ વધાર કહDએ છDએ!) અને

િસ}રયલનો ડબો તૈયાર છે .( એની વાત ફરD કદDક.)
એનીય પાછળ

ૂયવશ
ં ી ઘરવાળD1ુ ં મસાલા િમKક કલાક પછD વપરાવા1ુ ં છે .

અલબ મારD દDકરDની અને મારD ચા(ઓ?) તો પીવાઈ ગઈ છે !
છે ને,મé%1ુ,ં નવતર ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’?
3લ#ટ
અને મારD િસ}રયલ પેટ ભેગી થઈ ગયા પછD કરલ કામ આ રãુ.ં એ વાહણ
, િસOકની બાુના s^ેજ તબડકામાં તૈયાર બેઠુ,ં ‘
ુ Sુ 3લ ટ
્ ’!
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અને હવે પછD1ુ,ં ઈમેલ/ `લો3ગગ - તલપ1ુ ં ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’
3લ#ટ મગજમાં તૈયાર છે .
એ વાહણ ગોઠવાઈ જશે; મેડમ ઊઠશે, રસોઈ બનાવશે પછD......
ભારતીય #ટોરમાંથી લાવવાની યાદD આ રહD. એ છે - મેડમે બનાવે ું ‘^ોસરD 3લ#ટ’!

નોકરD કરતો હતો યારની ‘
ુ Sુ 3લ#ટ
3લ#ટ’
#ટ બનાવવાની આદત હુ રD છે .
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આ `લો3ગગે ય માળD એવી દા#તાન જ છે ને? ચળ ઊપડ અને એ #વૈરિવહારD ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’3લ#ટ આ અવલોકનની
કની આગળ વધPુ ં રહ!
કોણ ણે કમ, કરોવાસી, મમીના પાડોશી; અને મારા અમદાવાદD dુવાન દો#ત .ુPઝ
 ુ ા પટલે

ૂચવેલી; બvુ

માણેલી }ફKમ ‘બકટ 3લ#ટ’ યાદ આવી ગઈ. [ ના જોઈ હોય , તો અ¾ ૂક 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 ®જદા}દલ દો#તોની, મરણ xગણે મરવાની %મ, મ#તીનાં મોતીઓથી ભરલી . ૂøીની એ
મનભાવન દા#તાન.
એ પણ આખરD અરમાનો1ુ ં ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’!
3લ#ટ
આવાં 3લ#ટો બનતાં જ રહશે. દરરોજ નવાં. એનાં |પ બદલાશે; એની આઈટમો બદલાશે; કદાચ એના સાચા
વપરાશકારો પણ બદલાશે. ( 'ચીજો' શબદ મતો નથી!) કોwdુટર થાની પહલાંય બનતાં હતાં; હવે
સેલફોનમાં પણ લોકો બનાવે છે .
ઘણીવાર થાય છે - િવલ બનાવવાનો સમય પાકD ગયો છે . વનના દ}રયાકાંઠ એકઠાં કરલ, ખોબોએક
છDપલાંઓનો વન પછD શો વ}હવટ કરવાનો છે એ1ુ ં એ ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’!
3લ#ટ
ગમે તે હોય પણ….
પણ
‘
ુ Sુ 3લ#ટ’
3લ#ટ
એ આપણા વનનો
એક અિવભા¡ય }હ#સો
હwમેશ ર£ો જ છે .
પણ. આ અ. ૂKય વનની પછD1ુ ં ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’ક
3લ#ટ ુ ં હશે? ક એ પણ અન#તવની અ’માયા’ %ુ ં જ હશે?
°ાનીઓ કહ છે ક,
એ 3લ#ટ ઓટોમે}ટક
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ુ wય બને;
સ-રસ
રસ,
રસ સભર,
સભર ર
એ માટ વનમાં %ટલી બને એટલી
તપ#યાઓ કરવી જોઈએજોઈએ
‘ચાર
ચાર તપ#યાઓ અને ચાર . ૂત’
ૂત
અને માÕં એ1ુય
ં ‘
ુ Sુ 3લ#ટ’!!
3લ#ટ

કોપર બોટમ
ફરD પાoં ચા બનાવતાં અવલોકન! પણ આ વખતે ચા બનાવવાની જYયા બદલાઈ છે – દDકરાને ઘેર.
ઉમંગને ઘેર કોપર બોટમ પેન છે . ( તાંબાના તળDયાવાળD તપેલી? – છD, ભE ંભEીય લાગે છે !)

એમાં ચા બનાવી અને Bયાલા ભરD દDધા. તપેલી સાવ સાફ રહD હતી. ઋચાને ઘેર તો ચા/ ૂ ધની એટલી છારD
ચ8ટD ય ક, ધાPુના fૂચાથી એને ઊડકવી પડ. પણ આ તો સાવ કોરD ધાÐોર રહD હતી.
તાંબાની ગરમી વહન કરવાની ઉUચ hમતાને કારણે જ તો ને? #ટવની ગરમી તરત }દવાલો

ુ ી સરD
ધ

ય.મારા માનીતા ભૌિતકશાÉનો િસ§ાંત. ¡યાં વહન વધાર થાય છે ; યાં સંચય ઓછો થાય છે . નદDના
પાણીમાં લીલ થતી નથી; ત3ળdુ ં પણ #વUછ રહ છે .
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માનવ વનમાં ઘણી બધી આપદાઓ સંચયના કારણે જ ઊભી થતી હોય છે ને? ગ¢યા ગાંઠÒા લોકો કરોડોને
ટં ૂ D, સો પેઢD ચાલે એટલી સંપદા ભેગી કરD લે; અને મોટા ભાગની માનવતા દ}રEતામાં કણસે.
વન#પિત જગત આખી ાણી

ૃ~ટનો ખોરાક બનાવે છે ; અને છતાં કવી લીKુડD મનોહરતા ળવી રાખે છે ? એ

પણ કોપર બોટમ!

|પ,
|પ, fુ|પ
સરસ મનો ર#તો છે . બáે બાુ અને ર#તાની વUચે પણ xખને ઠારD દ તેવી હ}રયાળD છવાયેલી છે . ર#તાની
એક બાુએ શહરનો ણીતો પાક છે . સહજ આગળ જતાં એ ર#તો શહરના એક ઠDક ઠDક મોટા તળાવ નકથી
પસાર થાય છે . મન નાચી ઊઠ તેવો માહોલ છે – કિવ ¥દયમાં કિવતા #ÀરD ઊઠ તેવો.

પણ.. થોડાક જ Àટ નીચે zુ ં છે ? આખાયે શહરની ગંદકDને શહર બહાર ઠાલવતી બાર Àટ યાસવાળD ગટરમાં
લાખો લોકોએ

ૂગથી ય દDધેલી, ગટર ગંગા વહD રહD છે . એમાં લાખો કDડા અને વંદા મહાલી ર£ા છે . એ બુ ં

નજર પડ તો? યાં નજર તો પહ8ચે તેમ નથી છતાં એ છે તો ખરD જ.
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સરસ મની ફાઈવ #ટાર હોટલમાં પાટæ યોઈ છે . ફશન પરડની sદર હ}રફાઈ કરતાં હોય તેમ, સªય
સમાજના સદ^હ#થો અને સáારDઓ, ચકાચ ધ માહોલમાં મહાલી ર£ા છે . બાુના ટબલ પર મ8ઘીદાટ,
તત અને ભાતભાતની, Äુશb ૂદાર વાનગીઓની સોડમથી મ8માં પાણી ટD ય છે .

પણ એ દરક સªય જણ, પોતાની સાથે ગંદD, ઊબકા આવે તેવી િવ~ટાથી ભરલી કોથળD સંતાડDને ફરD રãું છે –
તેની ઉપર કદD આપણી નજર પડવાની નથી. પણ એ છે , એ તો હ}કકત છે જ.
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આછાં વÉો પહરલી, |પ|પના sબાર %વી 1 ૃયાંગના #ટજ ઉપર sગો ઉછાળતી નાચી રહD છે . એના યેક
નખરાં થકD Nુ|ષોની કા. ૂકતા તો ઉે®જત થાય છે જ; પણ દશક Éીઓ પણ તેનાં |પને ઈ~યાના ભાવથી િનહાળD
રહD છે .

પણ.. એના એ મનોહર, સ દયથી છલકાતી, ચામડDની એક જ િમલીિમટર નીચે લોહDથી લથબથ માંસ, ભય
ઉપવે તેવા હાડિપજરની ઉપર લટકD રãું 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 મંચ પરથી લાખોની માનવમેદનીને

ૂ}ફયાણી દશદાઝ અને સેવાના ભેખની આલબેલ NુકારD

ર£ો છે . એની જોમભેર વાણીના વાહમાં, હકડઠઠ માનવમેદની વાે વાને તાળDઓના ગડગડાટથી વધાવી
લે છે .
પણ એ માંધાતા1ુ ં મન તો કલાક પછD, xતરરા~]Dય કwપનીના િતિનિધ પાસેથી કટલા કરોડની લાંચ
મળવાની છે ; એના ખયાલોમાં નાચી રãું છે – એની ખબર થોડD જ આમ જનને પડવાની છે ? પણ એ મહાતાપી
નેતાના #વીસ બેOકના ખાતામાં એની દસ તો zુ ં , સો પેઢD પણ ભોગવતાં ન Ä ૂટ તેટલો ભંડાર ભરલો છે , એ
હ}કકતનો કોણ ઈOકાર કરD શકશે?
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…

ગગન¾ુબી,
ં વૈભવી ઈમારતો અને મહાલયોથી થોડક જ ૂ ર દરક hણે, સતત, માનવતા ગંદD ગલીઓમાં, ¦ ૂખી,
Bયાસી દ}રEતાના બધાં ૂ ષણોમાં મજb ૂરDથી કણસી રહD છે – તે આપણી નજર કદD પડ છે ?

….
નકારામક ૃ ~ટ.
પાણીથી અડધો ભરલો Bયાલો – ખાલી પણ કહD શકાય; અને ભરલો પણ કહD શકાય.
ચમકતા |પની પાછળ ગંદD, ગોબરD fુ|પતા પણ િનહાળD શકાય. %વી %ની નજર.
પણ સય 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 ઉíે શ નથી. વાત એ જ કરવાની છે ક, |પ,

fુ|પ બáે હોવા છતાં – એ વા#તિવકતાનો #વીકાર કરવાની તૈયારD આપણે કળવી શકDએ? જગતના સ²ન
કાળથી જ બáેનો આિવભાવ થતો ર£ો છે .

|પના પરમાHુ અને fુ|પના પરમાHુમાં કોઈ તા®વક ભેદ નથી; એટલે ક, એમાં આ સાLું અને આ ખરાબ –
એુ ં કzુ ં હોPુ ં નથી. એને સાLું અને ખરાબ – એવી યા¹યાઓ તો આપણે ઊભી કરD છે . એ !ાજવાં તો આપણા મને
બનાયાં છે . આપણે એને યજવા શતમાન નથી.
ક એવા શતમાન આપણે બની શકDએ તેમ છDએ?

દ~ટમ અને .ુત
તતનાં દ~ટમ ભેગાં કરલાં છે , તેવી એક વેબ સાઈટ કKયાણિમ! +ી. કનક રાવળે બતાવી. બvુ ગમી
ગઈ, પણ િવચારો કયા કરવાનોય એક હોબી હોય છે . એ વળગણ મનેય છે . રાતે ેhાiયાનમાં મન ન જ ચ8ટðુ.ં
આ દ~ટમ જ તરવરતાં ર£ાં.
એમાંય વાંકD જણાતી લીટDઓનો, નીચે દશાવેલો મ તો પીછો જ ન છોડ. બધી લીટDઓ સીધી, છતાં કમ
વાંકD જ દખાય? !
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આપણે % સાંભળDએ તે જ મા! નહl; % જોઈએ, તે પણ એક મ હોઈ શક છે . એમ જ % િવચારDએ, તે પણ
માOયતાઓની ¦ ૂતાવળનો પ}રપાક હોઈ શક છે .
તો સા¾ુ ં zુ?ં સય સાપેh જ હોઈ શક, તેવી ગાંઠ મનમાં મજb ૂત બની હતી.
આટલા બધા સય ક મને લગતા િવચારો. અને છતાં ફરD એ જ ગડમથલ…..
બસ આ જ વાત આ% કરવાની છે .

ૃ ~યો
યો… ૃ ~યો
યો… ૃ ~યો
યો…
િવચારો…
િવચારો િવચારો…
િવચારો િવચારો
િવચારો…
ચારો
મણાઓ…
મણાઓ મણાઓ…
મણાઓ મણાઓ…
મણાઓ
આનાથી કોઈ .ુત જ નહl?
નહl
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ેhાiયાન કરતાં કરતાં ઊઠÒો oં! શરDરના #તર પર અ1ુભવાતી સંવેદનાઓ પર કOEત થPુ ં iયાન; એ હાલની
ઘડD1ુ ં સય છે .’ – એમ િવપFયના શાÉ કહ છે . એને િનહાળતા રહો; અને આ બધાંથી .ુતના ર#તે આગળ
ધપતા રહો.

બોધી ગો.
ગો
ક|ણા ગો.
ગો
કણકણમાં સો #પંદન ગો.
ગો
ાર એ પરમ .ુત અ1ુભવાશે?
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ા#તાિવક – પ}રવતન
1ુતન વષાભીનંદન
2008 1ુ ં વષ NુLું થdુ ં અને 20091ુ ં શLુ થdુ.ં દર સાલ આમ જ બને છે .
vુ ં 1943માં જOwયો; યારથી આવાં 65 પરDવતનો થઈ ¾ુાં છે . vુ ં તાલવાળા(!) અને દાંત વગરના, નવત
શીzુમાંથી પાંસઠ વરસનો, સાવ ઓછા વાળવાળો અને %ના બે દાંત પડD ગયા છે ; તેવો bુઢDયો બની ગયો oં !
એક આખે આÄું વરસ પતી ગdુ.ં
365x24x3600 = 3,15,36,000
(!ણ કરોડ પંદર લાખ અને છ!ીસ હર) સેકOડ
વીતી ¾ુકD. યેક સેકOડ અગણીત ઘટનાઓ વી¸માં ઘટD ¾ુકD – મા! નવા જOમ જ iયાનમાં લઈએ તો –
કાંઈક કટલાંય મારા, તમારા %વા માનવ વો, તેનાથી અનેક ગણા વજPુ
ં યો અને તેનાથી ખવાતીખવ ગણા
ઘાસ, પાન અને બેટરDયા આ જ hણમાં જOમ લઈ ¾ુાં છે . આ દરક1ુ ં કાંઈ ને કાંઈ, ના1ુ ં સરÄું પણ દાન તો
ખLું જ ને? એક અદનામાં અદનો બેટરDયા પણ કોઈકનો ખોરાક બની, આુ ં દાન કરD ય છે .
અને….
આપણે માટ આ બુ ં એટું #વાભાવીક બની ગdુ ં છે ક, આવSું મોું એક વરસ પસાર થઈ ય; તો પણ આપણે
ખાસ કોઈ પરDવતન નીહાળD ક ખમી શકતા નથી – આટું બુ ં શતીશાળD માનવમન આપણને મÖdુ ં છે – છતાં
પણ.
તો મી!ો , આ નવા વષથી એક લેખ-+ેણી શLુ કLું oં
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‘પરDવતન’

વી¸નો એક મા!,
મા! સતત,
સતત બદલાયા વગરનો નીયમ છે –
‘બું સતત બદલાP ું રહ છે .’
પરDવતનની, સતત ચાલતી, વીવીધ કારની 2Dયાઓનાં અવલોકનોની +ેણીનો આ પહલો મણકો છે .
બી મણકાની રાહ ુઓ.

ચંડ ધડાકો – બીગ બેOગ
આશર 1,370 કરોડ વષ પહલાં
એ કોઈ gુઢ, ન સમ શકાય તેવી #થીતી હતી. સમ^ Wાંડ એક જ બl ુ ઉપર કOEીત થયે ું હPુ.ં તેમાં Eય
ખીચોખીચ ભરું હPુ.ં xકડા વડ દશાવી ન શકાય એટું ચંડ તે1 ુ ં વજન હPુ.ં કોઈ પણ પદાથ ખમી ન શક
એટું તે1 ુ ં ઉ~ણતામાન હPુ.ં અને એ બl ુ ની બહાર કવળ zુOયાવકાશ હPુ ં – એટલે ક યાં કzુ ં જ ન હPુ.ં તે1 ુ ં
ઉ~ણતામાન zુOય sશ કKવીન હPુ ં – %નાથી વધાર ઓoં તાપમાન શ જ ન હોય તેટુ.ં અને આ બáે, સાવ
વીભીá હોવાપણાંને અલગ રાખPુ ં એક અEFય, અને જડ આવરણ પણ હPુ ં જ.
અથવા આનાથી સાવ વીપરDત કાંઈક હPુ.ં એટલે ક સમ#ત જગત ચંડ વજનના, ઠંડાગાર Eયથી ભરું હPુ ં
અને તેના કOEમાં કવળ ધગધગPુ ં zુOય હPુ ં – કોઈ કદ વીના1ુ,ં ઉ~ણાતીઉ~ણ, બળબળPુ ં અને ધગધગPુ,ં
અન#તીવ.
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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ુ ે,ું પડું હPુ.ં યાં ક ાંય, તે સમયે ક તે
પણ આુ ં કzુકં , અનાદD કાળથી, Wાંડના ગભમાં લપાઈને, ત
પહલાંના સમયે કzુ ં બનPુ ં ન હPુ.ં યાં હોવાપHુ ં ક બનવાપHુ ં પણ ન હPુ.ં કોઈ પરDવતન વીનાની એ કવળ
જડતા હતી.
અને યાં કzુકં થdુ.ં
zુ ં થdુ?ં શા માટ થdુ?ં કોણે કdુ?³ ાર કdુ?³ કઈ રDતે કdુ?³ આવા કોઈ ોના કોઈ ઉર આપી શક તે ુ ં પણ
કોઈ ન હPુ.ં
પણ કzુકં થdુ ં તો ખLું જ.
અને hણાધમાં એ સમ^ હોવાપHુ,ં ક ન હોવાપHુ ં પરDવતનના ન થંભી શક તેવા ચકરાવે ચઢD ગdુ.ં કોઈ
અ°ાત તવની Uછá અભીBસાના બળે આમ થdુ.ં અને ¡યાં કzુ ં જ ન હPુ ં એમાંથી સતત, ચંડ મા!ામાં,
બળબળતા Eય રાશીઓ ફ×કાવા માંડÒા. હવે એ જડ હોવાપHુ ં અપરDવતનશીલ #થીતીને hણાધ માટ પણ ટકાવી
શક તેમ ન હPુ.ં
યેક hણે, ચંડકાય, બળબળતા વાdુની બનેલી, નીહારDકાઓ, ચકરાવા ખાતી ખાતી, તીä વેગે, એ
બl ુ માંથી બહાર ફ×કાઈ રહD હતી અને ુ ર ને ુ ર સરતી જતી હતી. હવે તેમને એકમેક સાથે આકષાતી રાખનાર,
gુLુવાકષણ બળ પણ જOમ લઈ ¾ુî ુ ં હPુ.ં આ ભેગા રાખનાર બળને અતી2મીને એમની ચંડ ગતીને કાયમી
કરPુ ં – હર hણ એ બહD.ુખ
 ગતીને વધારPુ ં – કોઈ અ°ાત બળ પણ સઈ ¾ુî ુ ં હPુ.ં

સોwબેરો નીહારDકા
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સોwબેરો નીહારDકા . N ૃ_વીથી 2.8 કરોડ કાશવષ ુ ર, યાસ – 50,000 કાશ વષ , તારાઓની સં¹યા આશર
80,000 કરોડ !!! [ હબલ ુ રબીન વડ લેવાયેલ ફોટો. ]
અ#તીવ વાળા Wાંડનો જOમ થઈ ¾ુો હતો.
પતીવતનની ન રોકD શકાય તેવી ઘટના આકાર લઈ ¾ુકD હતી.

હDમકણીકા
હવામાં ભેજ1ુ ં માણ વધPુ ં જPુ ં હPુ.ં એમ જ ઠંડD1ુ ં પણ. થમ[મીટરનો પારો zુOયથી પણ નીચે જતો ર£ો હતો.
ઝાડના પાંદડાં પરના બા~પબl ુ ઓ થીજવા માંડÒા હતા. કાચાં પોચાં પાંદડાં તો ારનાંય ખરD ¾ુાં હતાં. પણ
આ તો ઠંડા દશનાં ખમતીધર, ડD ચામડDનાં પણ[ હતાં ને!
અને ધીમે ધીમે વરસાદના છાંટાં પડવા માંડÒા. હવાની ઠંડD હુ તેમને થીવી શક તેટલી પયાBત ન હતી.
%મ %મ એ વષાબl ુ ઓ ઠંડાગાર પાંદડાં ઉપર પડD એકઠાં થવાં માંડÒાં; તેમ તેમ તે ઠંડાં અને વુ ઠંડાં થવા
લાYયાં. સરકતો એ રલો ઠંડા બા~પબl ુ ઓ પરથી પસાર થતો થતો, વધાર ને વધાર ઠંડો થવા લાYયો.
પાંદડા પરથી ટપક..ટપક…ટBપ…ટપાક, ટપાક… નીચે ટપકD પડવાનો પોતાનો તી#વભાવ છોડD; નીચે
ધરાશાયી થતાં પહલાં જ એ તો ઠરD ગયો. સોડ વાળDને પોઢD ગયો. ઓKdુ ં બા~પબl ુ , આ રલાના આFલેષમાં
ાBત થયેલી નવી સંપદાથી વુ Nુ~ટ બનવા માંડ¼ુ.ં એ સાવ ઝીણા મોતી %ુ ં હPુ;ં પણ હવે તેની કાયા
વી#તરવા લાગી. લાખેરાં .ુKય વાÕં મોતી બનPુ ં ગdુ.ં
વરસાદ PુટD પડÒો. રલે રલા. પાણીની છાકમ છોળ. થી%લા મોતી પરની એમની એ સફર એમનેય થીજવાની
માયા લગાવતી ગઈ. હવે એ મોતી તો ìલPુ ં લટકણીdુ ં બનવા માંડ¼ુ.ં એલચીના દાણા %વSુ,ં ને પછD લવlગની
લાકડD %વSુ,ં ને પછD પીકનની ફાડ %વSુ.ં
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અને Kયો! આ તો !ણ aચ લાંબી હDમકણીકા બની ગdુ.ં આવી અનેક સહDપણીઓ ઝાડની ડાળ પર, પવનમાં
ìલતી ìલતી, કોની મીKકત મોટD એની હોડ બકવા માંડD! ચાર બાુ ¡યાં નજર કરો યાં હDમનાં ìwમરો જ
ìwમરો.

વરસાદ થંભી ગયો. વાદળ વીખેરાઈ ગયાં. એમની આડશે ઢંકાયેલા રુ %, બીતાં બીતાં ડોકDdુ ં કdુ.³ એ તો
gુ#સામાં રાતો પીળો અને આfુળ યાfુળ બની ગયો. પોતાના ગરમાગરમ સાôા¡ય પર યાપી ગયેલી કડકડતી
ઠંડDની આ વીરાસત પર કડવી, રાતી, તીખી નજર કરતો રુ જરાણો, 2ોધમાં દDBત બની, થમ[મીટરને ઉFકરતો
ર£ો. પારાને ચે ને ચે ચઢાવતો ર£ો.
ધીમે ધીમે બધીય હDમકણીકાઓ ટપક ટપક ઓગળવા લાગી અને ફરD પાoં એ ટપક..ટપક…ટBપ…ટપાક,
ુ ા ઘાસની વાસંતી તરસ, વસંતના આગમન પહલાં સંતોષાવાની થોડD હતી? પણ શીયાળાની
ટપાક… ચાુ. Ð
મોસમમાં ભlવાનો, અનેરો Kહાવો કાંઈ જતો કરાય ?
કાલે દખણાદા વાયરા વાવાનો વાવડ છે . ફરD ભlયેલી ધરતી તપશે. અને ભlયે ું ઘાસ ફરD કુ ાશે. એ
હDમકણીકાઓ ફરD પાછD ભેજ બનીને પયાવરણમાં ઓગળD જશે.
વરસાુ,ં રલાુ,ં થીુ,ં મુ,ં ìલુ,ં ઓગળુ,ં રલાુ,ં કુ ાુ,ં વી#તરુ,ં વીખેરાુ ં …..
સતત પરDવતન જ પરDવતન …
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ઉKકાપાત
58,000 ની વ#તીવાળા, એક નાનકડા શહરના Nુ#તકાલયના બાળકો માટના વીભાગમાંથી મળે લા, વંત લાગે
તેવાં ચી!ોથી સભર Nુ#તકનો અતી uુ મ સંhેપ
—————————————————–
બીગ બેOગની ઘટના ઘટD ગયે, કરોડો વષ[ વીતી ગયાં હતાં. બળબળતા વાdુઓના અતી ચંડ સ.ુહો તીä
વેગે ુ ર અને ુ ર ફંગોળાતા ર£ા. પણ gુLુવાકષણના બળે , નકની મતા ભેગી પણ થતી ગઈ. %મ %મ આ
ભેગી થતી મતા નક ને નક આવતી ગઈ; તેમ તેમ તેમનો નક આવવાનો વેગ પણ વધતો ગયો. અને વળD
ુ .
પાoં Eય ઘની¦ુત થPુ ં ગdુ.ં તારાઓ અ#તીવમાં આયા. આવો એક તારો તે આપણો ય
એની આુબાુ ઠર ઠર વેરાયેલા આવા સ.ુહો અયંત નાના હોવાને કારણે જલદD ઠરD ગયા અને નવ ^હો
ુ ની બvુ નક હોવા છતાં પોતાના ચંડ વેગને કારણે એ ય
ુ માં ન સમાયા . એની આસપાસ Åુમતા
સયા. ય
ુ માળાના મણકા %વા એ ^હો, અને એમાંની એક તે આપણી ધરતી.
ર£ા. ય
એનાથી નાના Eયકણો તે ઉપ^હો, એ ^હોની આુબાુ ફરવા લાYયા. ધરતીની સાવ નક હોવાને કારણે
એની આુબાુ ફરતો બની ગયો તે આપણો ચOE.
અને સૌથી નાના બાળકો એટલે gુLુ અને મંગળના ^હની વUચે ફરતી રહલી, ઓરડાની ફશ પરની ુળ %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 પહલાં…..
એ જમાનામાં ધરતી પર અલગ અલગ ખંડો ન હતા. એક મોટો જમીનનો સ.ુહ હતો – ગોOડવાના લેOડ. અને
તેના ખાડામાં ભરાયેલાં પાણીનો તેનાથી મોટો સ.ુહ હતો – એક મહાન મહાસાગર. બáેમાં ચંડકાય ડDનોસોર
મહાલતાં હતાં. તતનાં અને ભાતભાતનાં – કોઈ વન#પતી આહારD તો કોઈ માંસાહારD. એમના કદને અ1ુLુપ,
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ચંડ કદવાળાં  ૃhોનાં જગલો
ં
પણ સમ#ત ધરતીને આવરD રહલાં હતાં. આ ચી!વીચી! ુ નીયાનો યવહાર
રાબેતા .ુજબ ચાલી ર£ો હતો – અયાર ચાલતા, આપણા રાબેતા .ુજબના વનની %મ.
ુરાસીક પછDના 2Dટશીયસ dુગની સંiયાનો એ sતીમ તબÐો હતો. એક નવા dુગની ઉષા ઉગવાની હતી.
ુ ની નક આવવાના કારણે, મસમોટD એક ઉKકાની ગતી બદલાણી. તે થોડDક N ૃ_વીની
કોઈક ુમકPુના ય
નક સરકD. અને પછD તો તે સરકતી જ ગઈ; સરકતી જ ગઈ. %મ નક આવતી ગઈ તેમ તેનો વેગ વધવા
માંડÒો. ધરતીમા તેને પોતાની ગોદમાં લેવા આPુર હતી ને!
ધરતી કરતાં આમ તો તે ઉKકા સાવ નાનકડD જ હતી. માંડ 6 માઈલના યાસ વાળD – વજન મા! દસ લાખ
ુ માળાના એક રજકણની %મ ફરતી રહD હોત.
ટન. જો થોડDક ુ ર રહD હોત તો, N ૃ_વીથી થોડ ુ ર રહD, પાછD ય
પણ ભવીતય કાંઈક અલગ જ હPુ.ં આ માયા ધરતીમાં સમાઈ જવા આPુર હતી.
sધાર ઘેરD 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 ¦ુÐા બોલી ય.
કલાકના 600 માઈલની ઝડપે અથડાય તો, તે આગનો અને ઓગળે લા લોખંડનો ગોળો બની ય. પેલી શીલા
પર તો નાનો અમથો ગોબો પડ એટું જ.
અને કલાકના 6000 માઈલની ઝડપે અથડાય તો?આખી શીલાના ¦ુÐD ¦ુÐા બોલી ય અને તે બળવા
લાગે! )
અને પેલી માયા તો માળD ખાબકD હ8 !
ુ  ઝળહળD ર£ા હોય એટું અજવાÕં થઈ ગdુ.ં બળબળતી એ ઉKકા ધરતીની sદર
અને મધરાતે સો સો ય
સમાઈ ગઈ – . સેકOડના કંઈ કટલાય માઈલની ઝડપે – બvુ જ ડ ને ડ. ધરતીના પડને ચીરDને ધગધગતા
લાવાની sદર ખાબકD એ તો.
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ખવ[ના ખવ[ની સં¹યામાં ફટાકડા Xટતા હોય એમ, સ¨કડો êવાળા.ુખીઓ ભ¦ુકD ઉઠÒા. ધરતીના ુકડ ુકડા
થઈ ગયા. મહાસાગરનાં પાણી ધગધગતી વરાળ બનવા માંડÒા અને આખા પયાવરણમાં ફલાવા માંડÒા.
ધરતીમાંથી નીકળે લી લાવારસની êવાળા પણ આની હોડ બકતી ચોગમ ફલાવા લાગી.
ુ dુiધ, વષ[ ધ
ુ ી રD રãુ.ં બળબળતા અYની અને વરાળ1ુ ં આ
આ બે બળબળતી માયાઓ વUચે1 ુ ં Pુ.લ
ુ ી Nુગી ગdુ.ં અને યાં પહ8ચતાની સાથે જ
મહાવાદળ ધરતીને વlટળાઈને પયાવરણની બહારની સપાટD ધ
zુOયાવકાશની અયંત ઠંડDથી ઠરવા માંડ¼ુ.ં
અને ધરતી ઉપર શી હાલત હતી? બળબળતી ગરમી અને કરોડો તીä મા!ાના ધરતીકંપોનાં સતત રD રહતા
xચકાઓ વUચે જગલો
ં
અને ાણીઓ બળDને ભ#મ થઈ ગયા. N ૃ_વી પરનો ાણવાdુ એમને બાળવા માટ
Nુરતો ન હતો. અબજો ાણીઓનાં ભડ¿ુ ં થઈ ગયેલાં ખોળDયાં અને કાળા ભંઠ કોલસા બની ગયેલાં જગલો;
ં
ુળ
અને ખડકોના ઢગલે ઢગલા. બળબળતા વાયરાની સંગાથે આ બધાનાં ચ2વાત અને તીચ2વાત – એક જYયાએ
નહl – ઠર ઠર.
ધરતી પર1ુ ં અને વાતાવરણ1ુ ં આ તાંડવ ધીમે ધીમે શમવા લાYdુ.ં ઘટાટોપ ુળ અને પાણીની બા~પનાં
વાદળો ુકડ ુકડા થઈ ગયેલી ધરતી પર છવાઈ ગયાં. ુળની સાથે લાવામાંથી નીકળે લો સKફર પણ હતો જ ને?
એસીડની વષા રહD સહD વ ૃ~ટD1ુ ં નીકંદન કરતી રહD. ચંડ ઉ~ણતામાન1ુ ં #થાન હવે ચંડ ઠંડD લેવા માંડD.
સમ#ત ધરતી પર બરફ છવાઈ ગયો.
સ¨કડો વષ[ની ઠંડD અને sધાર ઘેરD એ રાત હતી. કોઈ વ ક વન#પતી1ુ ં અ#તીવ શ જ ન હPુ.ં એ બધી
સKતનતો ન~ટાય થઈ ¾ુકD હતી. ધરતીના ગભમાં એક નવી

ૃ~ટD આકાર લઈ રહD હતી. એક નવી જ

ુ ી રહD.
શતાના બીજ1ુ ં સેવન કરDને ધરતી ઠંડDગાર બનીને ¾ુપચાપ ત
ુ ના કDરણોથી એ બીજને સેવવા, પોતાના સવની તીhા કરD રહD હતી.
એક નવા dુગની ઉષા, ય
——————————————અતીમ, અ¦ુતNુવ, ન ¦ુતો ન ભવી~યતી … ઉKકાપાત.
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પરDવતન..,, ચંડ પરDવતન.
પણ બીગ બેOગની Pુલનામાં?
એક રજકણ %વી ધરતી ઉપર હવાની Kહરખી મા! લહરાઈ હતી! સમ~ટDના #થળ અને સમયના
પરDમાણના પરDેuયમાં, hણાધનાય સાવ નાનકડા ભાગ %વી એક પળ માટ, એક નાનકડD રજકણે પોતાનાથી
અયંત નાના પાવડરની કણી સાથે આFલેષ અ1ુભયો હતો.

સફદ રતી

સફદ રતી?
હા! આ ધોળDયાઓના દશમાં એુ ં હોય તેની નવાઈ શાના પામો છો? જો ક, એ સાવ સાચી વાત છે ક, આખી
ુ નીયામાં મા! એક જ જYયાએ એ જોવા મળે છે – અમેરDકાના Odુ મેસીકો રા¡યના અલામો ગોડ[ શહરની
નક. એ1ુ ં નામ જ ‘હાઈટ સેOડ’. અમે એના વાસે ગયા હતા.
ુ ી સફદ રતીના ઢગલે ઢગલા. ધોળD બ¹ખ રતી જ રતી. વાયરાથી ફરફર ઉડતી રતી.
માઈલોના માઈલો ધ
ુ નો
રતીના નાના ને મોટા ઢગલા જ ઢગલા. અ.ુક ઢગલા તો ખાસી ચી ટકરD %ટલા- પચાસ સાઠ Xટ ચા. ય
તડકો પડતો હોય તો xખો sઈ ય એટું બુ ં ધોળાપHુ.ં બુ ં EFય દખીતી રDતે #થીર લાગે પણ , એ
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રતીના ઢગલા પણ વતા. પવનથી ઉડDને આવતી રતીથી ચા ને ચા થતા રહ. અને બvુ ચા થાય એટલે
એની કોર ધસી પડ. પવનની તરફની કોર મંથર ગતીએ આગળ વધતી રહ. ટોચના ભાગની છે ક નીચેની રતી
દબાઈને કઠણ ખડક %વી થઈ હોય. ટકરDની નીચલી કોર નક એના સગડ પારખી શકાય. એક સૈOય પસાર થઈ
ગdુ ં હોય તેના અવશેષો %મ દખાઈ આવે તેમ; ટકરDની ટોચના ¦ુતકાળના #થાનની સાhી Nુરતા આ સગડ એ
ટકરD વંત છે એની આપણને ખાતરD કરાવી દ.
ાંક ાંક રડÒાં ખડÒાં આ રતી અને સમ ખાવા બરાબર પાણીના અને ઝાકળના bુદ
ં પર gુરો કરતાં ઘાસ
અને નાના છોડ અહl પણ વન ધબકPુ ં હોવાની ચાડD પારતા રહ. કહ છે ક, રા!ે આવો તો નાનકડાં જPુ
ં ઓ અને
ગરોળDઓ બહાર નીકળD આવે. સફદ રતીમાં પણ નાઈટ લાઈફ ખરD હ8!
તમે ¦ુલા ન પડો તે માટ થોડ થોડ sતર ધાPુના ચાર Xટ ચી પàીઓ પણ ગોડલી રાખી હોય. બાકD આ
રણમાં ¦ુલા પડો તો ફસાતા જ રહો.
કદDક અહl મધદરDયો હતો. એમાં માછલીઓ અને દરDયાઈ જળચર તરતાં હતાં. પછD યાં Sુગ
ં ર બOયા અને
પછD ખીણ અને પછD સરોવર અને છે વટ આ દલદલ.
સાવ #થીર લાગતો આ માહોલ……. સતત પરDવતનશીલ. ધીમો બદલાવ. પણ અ¾ુક બદલાવ.
…………….

લગભગ 247 માઈલની લંબાઈમાં પથરાયેલ આ જYયા વી¸ની એક fુદરતી અયબી છે .
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¦ુ#તરશાÉીઓના માનવા માણે, 25 કરોડ વષ પહલાં અહl એક દરDયો હતો. એના પટના તળDયે જમા થતા
રહતા, Bસમ1ુ ં Sું પડ હPુ.ં પાણીના દબાણ હઠળ એ દબાઈને ખડક બની ગdુ ં હPુ.ં સાતેક કરોડ વષ પહલાં
¦ુ#તરDય ફરફારોને કારણે આ જYયાએ જમીન ચકાઈ આવી અને એક લાંબો પવત બની ગયો. એક કરોડ વષ
પહલાં, આ જYયાની પëીમે રોકD પવતમાળા અ#તીવમાં આવી; યાર આ પવત નીચે બેસી ગયો. આને
કારણે ુલારોસા બસીન બOdુ.ં એની ધાર પર સાન આOEસ અને સે2ામેOટો પવતો બાકD ર£ા. આ પવતો પર થતી
વરસાદ અને #નોની વષાને કારણે પવતની ઉપર અને sદર રહલા Bસમના થર ઓગળD ઓગળDને આ
બસીનમાં ખડકાતા ર£ા. ચાર બાુ પવતો હોવાને કારણે આ પાણી કોઈ દરDયામાં વહD શક તેમ ન હPુ.ં આથી
¦ુતNુવ ઓટરો લેકમાં આ બુ ં પાણી જમા થવા માંડ¼ુ.ં કુ ાવાના કારણે અને નીચેની રતીમાં શોષાવાના કારણે
Bસમના થર વધવા માંડÒા. કાળ2મે ચી અને લાંબી રોકD પવતમાળાના વષાછાયામાં Odુ મેસીકોનો આ
દશ રણમાં પરDવતન પામતો ગયો. સાન આOEસ અને સે2ામેOટો પવતો પર પડતા વરસાદ અને #નોને કારણે
એમની ઉપર તો સરસ મનાં જગલો
ં
છે પણ એ પાણી લેક ઓટરોને યથાવત રાખવા પયાBત ન હPુ.ં તે કુ ાPુ ં
ગdુ ં અને સાવ નાનકSું લેક ુસેરો જ બાકD રãુ;ં % પણ દDન તીદDન ના1ુ ં ને ના1ુ ં થPુ ં ય છે .
આ ભૌગોલીક પરDવતનોના કારણે !ણ બાુ પવતોથી ઘેરાયેલા આ દશમાં Bસમની રતીના ઢગના ઢગ
ભેગા થયા છે . Odુ મેસીકો1ુ ં રણ, તેની વUચે લીલાંછમ પવત અને તેની વUચે સફદ રતી1ુ ં આ રણ – આમ
ુ નીયાની એક અયબી %વી ભૌગોલીક રચના અ#તીવમાં આવી છે .
.

એની મોટા ભાગની પરDમીતી ઉપર પવતો છે . એમાંના ઘણા Bસમ નામના પદાથના ખડકોના બનેલા છે .

કાળ2મે આ દશ1ુ ં હવામાન બદલાdુ ં અને વરસાદની મા!ા ઓછD થઈ ગઈ. એટલે એ સરોવર કુ ાઈ ગdુ.ં અને
Bસમના બારDક પાવડરથી ભરાઈ ગdુ.ં હુ પણ નાનાં નાનાં ઝરણાં વડ ખડકોમાંથી ધોવાયેલો Bસમ અહl
ઠલવાયા જ કર છે . પણ થોડક જ ુ ર જઈને એનાં ખાબોચીયાં, કુ ાવા માટ તૈયાર હોય છે . આ વી#તારમાં લાખો
વષ[થી ભેગો થતો રહલો Bસમ, આુબાુના ચા પવતોને કારણે બી% ાંય ઉડDને જઈ શકતો નથી.
આથી આ સફદ રતીની અસં¹ય ટકરDઓ અહl અહનÏશ મોુદ હોય છે . અમેરDકામાં બધે .ુત રDતે ફરફરતો
વાયરો અહl પણ શાનો સખણો રહ? એટલે આ ટકરDઓ ધીમે ધીમે ખસતી જ રહ. અ.ુક ટકરDઓ તો સોએક Xટ
ચી થઈ ગયેલી હોય છે .
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પણા Ofુર
!ણ મહDના પહલાં દDકરાના ઘેરથી એક મની BલાOટ (ચોરDને નહl, માંગીને!) લાયો હતો. શીયાળાની શLુઆત
હતી. !ણ જ પાંદડાં હતાં અને નવાંfુર તો ાંક oપાઈને પડલો હતો. એના ઘરના fુંડામાં ઉગેલ છોડની ડાળD
કાપીને લાયો હતો એટલે .ુળ તો ાંથી હોય? !ણમાં1 ુ ં એક પાંદSું તો કુ ાઈને મરD પણ ગdુ.ં ઘરમાં જ એક
fુંડામાં એ છોડ મરવાના વાંક વી ર£ો હતો.
દરરોજ બધા એ1ુ ં નીરDhણ કયા કર. ાંય કોઈ નવાંfુર Xટલો દખાય છે ? મહDનો એક થયો હશે અને એક
ના1ુ ં ટપfું 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 ડાળDમાંથી બહાર આવવા મથે. એક દDવસ
હવામાન કાંઈક ઠDક હPુ;ં તે જનાબને બેકયાડ માં કાઢßા. તડકો ખવડાયો. બી% દDવસે એ ટશર કાંઈક વધાર
મોટD થયેલી લાગી. હવે આશા બંધાઈ ક, આ છોડ વી જશે. fુંડાની માટDમાં નીચે નુ ં .ુળ પણ આdુ ં હશે.
યારજ તો આ નવા વને પાણી મળPુ ં હશે ને?
અને અઠવાડDયા પહલાંના જ સમાચાર છે – તા ખબર.. સરસ મની નાનકડD પાંદડD અમારા આ નવા
દDકરાના ઘેર અવતરD છે ! અમારા હરખનો તો પાર નથી. હવે વસંત આવશે અને બી અને !ી અને ચોથી
પાંદડDઓ ફટાફટ Xટશે. નીચે .ુળના જ_થે જ_થા મવા માંડશે. અને મની BલાOટ તો બાકD મહોરD ઉઠશે હ8!
તમે કહશો .. Kયો શી નાખી દવા %વી વાત લાયા છો? આવાં તો કટલાંય ઘાસ Xટ છે અને વજPુ
ં સતાં
ય છે .
પણ ભાઈલા ! આ પાન Xટવાની કથા નથી. આ તો પરDવતન કથા છે . બીગ બેOગ %ુ ં અતી ચંડ પરDવતન
હોય ક એક નાનકSું પણા³fુર Xટðું હોય.
ફરફાર, સતત બદલાવ. સતત વીકાસ અને વીસ²ન. સારાં અને માઠાં પરDવતન.
‘સઘÕં સદા બદલાPુ ં જ રહ છે .’
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અને છતાં એુ ં કુ ં ક. આપણને પરDવતન થાય તે ગમPુ ં નથી હોPુ?ં હરહwમેશ બદલાવ સામે વીરોધ,
કKયાણકારD બદલાવ હોય; સગવડતા વધારતો બદલાવ હોય; તો પણ વીરોધ.
બુ ં એમ1ુ ં એમ જ રહુ ં જોઈએ.

અમેરDકાની ગાંધીગીરDને #વીfૃતી
એક સમાચાર “ અમેરDકાની સરકારની તીનીધી સભાએ 11 ફ/ુઆરD – 2009 ના રોજ, 406 વીLુiધ 0 મતે, અમેરDકાના
નાગરDક સમાનતા હÐોના આદD ણેતા સદગત માટæન Kdુથર કDOગની ઉપર ગાંધીની વીચારસરણીના
ભાવને અ1ુમોદન આપતો ઠરાવ પસાર કય[ છે .
ુ ણ
ગાંધી વીચારસરણીનો ત અ1ુભવ મેળવવા, ઈ.સ. 1959માં માટæન ભારત આયા હતા. એની વ
જયંતીના ભાગ Lુપે અમેરDકાનાં સે2ટરD ઓફ #ટટ +ીમતી હDલારD લીOટન gુLુવાર તા. 19 ફ/ુઆરDના રોજ એક
સાં#fૃતીક તીનીધી મંડળને ભારત જવા વીદાય આપશે. આ મંડળમાં સદગતના Nુ! પણ જોડાશે. “
———————————————આને એક બvુ જ મોટD ઘટના તરDક vુ ં નીહાÕં oં.
આતંકવાદ, અમાનવીય યવહાર, સંfુચીતતા અને ભાગલાવાદD પરDબળોથી !#ત વી¸ માટ ગાંધીની
વીચારસરણી સીવાય બીજો કોઈ વીકKપ નથી – તે1 ુ ં આ ઠરાવ êવલંત ઉદાહરણ છે .
લડાયકવાદD તરDક આખા વી¸માં fુ¹યાત થયેલ, અમેરDકાએ આ નીણય ¤ારા, વી¸ને શાંતીમય સહઅ#તીવની
2Dયાના સારની zુભ શLુઆતનો બvુ જ ુ રગામી સંદશ આBયો છે . +ી. બરાક ઓબામા .ુખ બOયા બાદ
આવી zુભ શLુઆતની વી¸ આPુરતાથી રાહ જોઈ રãું હPુ.ં
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ઉર અને દhીણ âુવ %વી અલગ મનો ૃી ધરાવતા રDપ`લીકન અને ડમો2ટDક પhોએ પhીય હDતોને બાુએ
.ુકD, દશના હDતમાં ખભે ખભા મીલાવી કામ કરવાની શી#ત1ુ ં જબરદ#ત ઉદાહરણ સમ#ત વી¸ના
રાજકારણીઓને – ખાસ કરDને વીકસતા દશોને – NુLું પાડ¼ું છે .
.ુખપદની ઉમેદવારD માટ %મણે બાથંબાથ કરD હતી; તે બે યતીઓ મા! છ જ મહDનાના ુંકા ગાળામાં,
sગત મતભેદોને બાુએ .ુકD, વુ ઉUચતર હPુઓ માટ એક જ ટDમ તરDક કામ કરD શક છે .
400 વષના #વાથÏ, નીદ ય, નીચ, અને ûર ઈતીહાસને ુ કરાવીને વી¸ને માનવતાના એક નવા માહોલની
શતામાં દોરવાની, વી¸ની આ મહાસતાની આકાંhા, હકારામક અભીગમ અને સતત પરDવતનની 2Dયામાં
આપણો વી¸ાસ Eઢ કર છે .
ુ ી અમદાવાદમાં ગાળે લ, દDલથી ભારતીય પણ કૌુwબીક
sગત રDતે – વનના 58 વષ ગંધીની કમ¦મ
#વાથના કારણે અમેરDકન બનેલ આ જણ અમેરDકન બનવા માટ ગૌરવ અ1ુભવે છે .
ભય ¦ુતકાળની ગાથાઓમાં રાચતા, ગાંધીની તીભાનો કની~ઠ હPુઓ માટ ઉપયોગ કરવા ટવાયેલા,
અને કKયાણકારD પરDવતનનો xધળો વીરોધ કરતા આપણે સૌ દં ભી, જડ, સંfુચીત #થગીત માOયતાઓ અને
Nુવ^હોને તીલાંજલી આપવા અને સહકારથી સંવાદ અને કામ કરવા , આ ઘટનામાંથી બોધપાઠ લઈએ તો?

Who moved my cheese
મારD ચીઝ કોણે ખસેડD નાંખી?
કમ નવાઈ પામી ગયા ને, આ શીષક વાંચીને? ભારતમાં ચીઝ એટલી બધી વપરાતી નથી. પણ પëીમના
વી¸માં ચીઝ એ ખોરાકનો એક સવ વાળો – આપણે મલાઈ ક ઘીને ગણીએ એવો – આકષક પદાથ ગણાય છે .
¡યાર કોઈ એમ કહ ક, ‘મારD ચીઝ હવે જતી રહD છે .‘ તો એ મોટD આપી, અણધાયા પરDવતન1ુ ં Lુપક મનાય છે .
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મારD ચીઝ કોણે ખસેડD?
D
1998ની સાલમાં કાશીત થયેલ, #પેOસર જહોOસન નામના ચlતક અને લેખકની આ નામની ચોપડDએ એક
ુ ી
નવો જ વી2મ #થાપીત કય[ છે . સાવ વાહDયાત લાગે તેવી વાતાની અઢD કરોડ નકલો વેચાય; એ નાની ન
સીiધી ન જ કહવાય. એમની બધી ચોપડDઓ (11) ગણીએ તો તો એ xક 46 કરોડ પર પહ8ચે છે , અને 47
ભાષાઓમાં એ અ1ુવાદDત થયેલી છે .
એ તો ઠDક, પણ આ ચોપડDમાંની કાKપનીક વાતા ઘણી કwપનીઓમાં કામદારોને – ખાસ તો ઉUચ
અધીકારDઓને – બદલાતા વૈ¸ીક પરDબળો સાથે તાલ મેળવવા, અને અભીગમ બદલવા માટની તાલીમ
આપવા વપરાવા માંડD છે .
.ુળે, જહોOસન માનસશાÉનો #નાતક હતો; અને યાર બાદ સાઉથ કરોલીનાની મેડDકલ કોલેજમાંથી એમ.ડD.
થયેલો. જગવી¹યાત, હાવડ #fુલમાં સેવા આપી ¾ુકલ આ મહા1ુભાવ મેનેજમેOટ ની~ણાત તરDક બvુ ણીતા
છે .
તો zુ ં છે આ વીશી~ઠ Nુ#તકમાં? તમને ણીને નવાઈ લાગશે ક, ઉપરછKલી રDતે તો આપણને આ એક
બાળવાતા જ લાગે! એક અયંત વીલhણ અને અટપટD ¦ુલ¦ુલામણી વાળD જYયામાં ચાર સાવ ટ¾ુકડાં પા!ો
રહ છે . એમાંના બે દર છે , અને બે સાવ ટ¾ુકડા માણસો. એમનો ચીઝનો ણીતો ઢગલો ખતમ થઈ ¾ુો છે .
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દરો ાણીસહજ સીમીત bુiધી ધરાવે છે . એક દર ખણખોતીયો, સારD 0ાણ શતીવાળો છે ; અને ચીઝ માટ
ુ તો રહ છે . બીજો સતત દોડતો રહતો, કમઠ જણ છે . એ બે તરત ચીઝના નવા ાBતી#થાનની શોધમાં
સતત ઘ
લાગી ય છે ; અને ચોપડDના !ી ક ચોથા જ પાને એમને એ મળD ય છે .
ુ , માનવસહજ વીશીó્ઠ bુiધી ધરાવે છે ; દલીલો કર છે ; વીચાર વીમષ કર છે ; અને
પણ બી બે માનવબંઓ
આ અણધાયા આપીજનક પરDવતનથી .ુઝ
ં ાયેલા છે . એમાંનો એક તો પરDવતનને #વીકારવા બીલfુલ તૈયાર
ુ ી હતાશ થઈને બેસી રહ છે . બીજો ારં ભીક હતાશાને અતી2મી, નવી ચીઝ શોધવા નીકળD
નથી અને છે વટ ધ
પડ છે .
ચોપડDનો મોટો ભાગ , આ ચોથા જણના અ1ુભવો અને એણે શોધી કાઢલા સયો અને સીiધાંતો1ુ ં નીLુપણ છે .
%મ %મ આપણે આ ચોથા જણની સાથે એ ¦ુલ¦ુલામણીમાં સફર કરતા જઈએ છDએ; તેમ તેમ આપણા
પોતાના વન, તેમાં આવતા પરDવતનો અને વેઠવા પડતા સંઘષ[ સાથે આક#મીક આપણે Pુલના કરતા જઈએ
છDએ. ચાર પા!ો પણ વા#તવીક વનમાં સામાOય રDતે જોવા મળતી, વીધવીધ કાર અને #વભાવવાળD
યતીઓ સાથે સાwય ધરાવે છે .
આ ચોથા જણે #થાપીત કરલા સીiધાંતો સરળ ભાષામાં •

પરDવતન તો થવા1ુ ં જ.

•

આપણી ચીઝ કોઈને કોઈ ખસેડD જ નાંખવા1ુ ં છે .

•

પરDવતનને
નને ઓળખતાં શીખો .

•

ચીઝ તો જતી રહવાની જ છે . તે માટ તૈયાર રહો.
રહો

•

પરDવતન પર સતત iયાન રાખો.
રાખો

•

ું
ચીઝ ુની થઈ ગઈ છે ક કમ તે, ઘતા
રહો.
રહો

•

પરDવતન સાથે ઝડપથી તાલ સાધો.
સાધો
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•

%ટલી ઝડપથી ુની ચીઝની માયામાંથી .ુત થશો એટલા નવી ચીઝ મેળવવા શતીમાન બનશો.
બનશો

•

બદલાઓ.
બદલાઓ

•

ચીઝના નવા ઠકાણા માણે ખસતા રહો.
રહો

•

પરDવતનનો ેમથી #વીકાર કરો.
કરો

•

નવી ચીઝ શોધવાના યન/
યન સાહસની મોજ માણો.
માણો અને નવી ચીઝ માટનો #વાદ કળવતા ઓ.
ઓ

•

વારં વાર થતા બદલાવ માટ તૈયાર રહો , અને એનો ફરD ફરD આનંદ માણો.
માણો

•

ચીઝ1ુ ં ઠકાHુ ં તો બદલાPુ ં જ રહવા1ુ ં છે .

મોટ ભાગે આપણે કોઈ જ ચીજ પરDવતન ન પામે; તેવી અપેhા રાખતા હોઈએ છDએ. આપણાં ઘણા બધાં
ુ ખો1ુ ં .ુળ પણ આ ઠગારD આશા ક અપેhા હોય છે . પણ વા#તવીકતા એમ નથી જ હોતી. સતત પરDવતન એ
વી¸નો 2મ છે . આ માટ વા#તવીક અને ભ8ય સ8સરો અભીગમ કળવવા આ વાતા આપણને સરળતાથી ેરણા
આપે છે .

આબ[રટમ

ડલાસ આબ[રટમ
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ગઈકાલે મારા દDકરાની સાથે ડલાસના હાઈટ રોક તળાવના કાંઠ આવેલા આબ[રટમની (વન#પતી
સં^હાલય?) .ુલાકાતે ગયો હતો. મન સá થઈ ગdુ.ં વસંતના આગમનની સાથે જ વન#પતી સંપદા મહોરD
ઉઠD હતી. એક જ મહDના પહલાં %  ૃhો સાવ બોડાં અને zુ~ક હતાં, તે નવપKલવીત બની ગયાં હતાં. સવ!
ુ ગ અને મનને શાતા આપPુ ં સાôા¡ય છવાઈ ગdુ ં હPુ.ં વાતાવરણમાં ન તો શીયાળાની હાડ
લીલોતરD1ુ ં ભ
થીવી દ તેવી ઠંડD હતી ક, પસીને રબ ઝેબ કરD દ તેવી ગરમી.
આ Äુશ1ુમા વાતાવરણમાં તતના અને ભાતભાતનાં Xલો ખીલી ઉઠÒાં હતાં. ¡યાં ુઓ યાં રં ગોની

ૃ~ટD

ખડD થઈ ગઈ હતી. ભમરા gુજ
ં ન કરતા Xલોનો મી~ટ રસ પીવા ઉડD ર£ા હતા. લીલા છwમ ઘાસની વUચે ાંક
ાંક રPુમડD, દાણાદાર માટDના નાનકડા ઢગલા કDડDઓની સેના ફરDથી કામગરD બની ગયાની સાhી Nુરતા
હતા. મનના બધા ¤ેષ અને લેષ ઓસરD ગયા હતા.
આવા મુર માહોલમાં રોમન બગીચાના એક બાંકડા પર પોરો ખાવા અમે બેઠા. બે હર વષ પહલાંની, રોમન
સં#fૃતીની તીfૃતી %વો માહોલ હતો. બાુના એક ારામાં પીળાં અઝેરDયા મંદ સમીરમાં ìમી ર£ાં હતાં. એક
મહDના પહલાં તો એની ઉપર કવળ કુ D ડાળDઓ જ હતી. એક ભમરો યાં આવી પહ8Uયો અને Xલે Xલે ફરD રસ
પીવા લાYયો. સાવ સાદા પાણીમાંથી અઝેરDયાએ એ રસ બનાયો હતો. હવે ભમરો એમાંથી મધ બનાવશે. એવા
જ કોઈ ભમરાએ બનાવે ું મધ vુ ં વાપરDશ અને .ુખમાં મીઠાશ યાપી જશે.
અને એટલામાં જ આ શાંત માહોલમાં ખલેલ પાડતી, કોલાહલ કરતી, શાળાના બાળકોની વાનરસેના યાં
આવી પહ8ચી. શોરબકોર મચી ગયો. શીhીકાએ બાળકોને રોમ, રોમન સં#fૃતી અને રોમન બગીચા વીશે °ાન
આપPુ ં નાનકSું વચન કdુ;³ ફોટા પડÒા અને એ લFકર વીદાય થઈ ગdુ.ં ફરD પાછD શાંતી #થપાણી.
અને મન વીચાર ચઢD ગdુ.ં
એ રોમન સં#fૃતી પણ ન રહD. આ આબ[રટમ પણ નહl રહ. આ વસંત પણ નહl રહ. , એ ભમરો પણ વીદાય
થઈ જશે. એ અઝેરDયા પણ એક બે દDવસમાં કરમાઈને ુળ ભેગાં થઈ જશે. એ વાનરસેના બી કોઈ મ#તીમાં
 ૃ થશે. અમે પણ પાંચ મીનીટમાં ઉઠDને બાુમાં આવેલા એક બી બગીચા તરફ યાણ કરDzુ.ં બાંકડો ફરD
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ુ ો પડD જશે. સાંજ પડશે અને આ બધો નરો રાતની કાળD ચાદર ઓઢDને પોઢD જશે. અમે પણ અમારા થાનક
ન
પાછા પહ8ચી જઈzુ.ં
સતત પરDવતન. સતત બદલાવ, સતત બદલાતા કણ કણ ..
અને ટનીસનની મને બvુ 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^ાસ
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ુ ^હણ- 22 ુલાઈ : સાભાર - નહLુ BલેનેટરDયમના વૈ°ાનીકો
ખ^ાસ ય
ુ ^હણ … અને ગ© રુ પર?
ખ^ાસ ય
ુ ને રાvુ અને કPુ ^સી ગયા! ય
ુ ને અને ચOEને તો સૌએ જોયા છે . પણ આ રાvુ અને કPુ જોવા
હા! ય
ુ રબીનમાંથી xખો ફાડD ફાડDને યનો કયા, પણ કાંઈ ભળાdુ ં નહl. કદાચ ુના જમાનામાં વરાહ મીહDરને
ઈ¸ર દDયચÁુ આBયા હશે અને તેના થકD કોઈ સાધન વગર તેઓ આ ઉપEવી આકાશી પદાથ[ જોઈ શા હશે!
હળવી મક બાુએ .ુકD દઈએ તો એક વાત નીવÏવાદ છે ક, ¡યાર બાકD1ુ ં વી¸ અ°ાનના ગતામાં ગરકાવ
હPુ;ં યાર ભારતના વીચારકો અને વૈ°ાનીકોનો

ુ ણdગ
ુ હતો.કશા કKîુલેટર, કોwdુટર ક ગણીતીય
વ

લોગેરDધમ ટબલ પણ વાપયા વગર % ચોકસાઈથી આકાશી પદાથ[ની ગતીની ચોÐસ ગણતરD કરવાની
પiધતી આપણા એ મહાન યતીઓએ શોધી કાઢD હતી; તે જોઈ આપણે આëય ચકDત થઈ જઈએ છDએ.
^હણ થાય યાર આખા સમાજમાં શોક અને ભય1ુ ં વાતાવરણ યાપી જPુ;ં અને બધાં ^હણ oટ યાર હાશકારો
અ1ુભવતા’ અને #નાન કરતા. અમે ભાઈ બહનો નાનાં હતાં યાર આ sધ+iધાને ભારોભાર તીર#કારથી હસી
કાઢતા.
પણ આ એકવીસમી સદDમાં અને તે પણ અતી આુનીક ઉપકરણો અને °ાનનો ઉપયોગ કરનાર, અમેરDકાની
ુ ામી, વાવાઝોડા, અ¦ુતNુવ ભરતી વી. થવાની આશંકા યત કરD; આગોતરD ચીમકDઓ
નાસા સં#થાએ પણ  ન
ુ  અને ચOEના એક જ દDશામાં કાયરત થતા gુLુવાકષણના બળને તાપે આમ થવાની શતા
આપી હતી. ય
એમને Nુણ વે°ાનીક રDતે જણાઈ હતી.
……….હવે એક ગ© રુ D વાત!
^હણ થાય એ તો fુદરતી ઘટના છે . પણ યતીગત અને સામાક વનમાં પણ ^હણો થતાં હોય છે . ાંક
કzુકં બને છે અને કzુકં ^સાઈ ય છે . ઘોર sધકાર યાપી ય છે . N ૃ_વી રસાતાળ જવાની હોય, સ¨કડો
êવાળા.ુખી ફાટD જતા હોય, ધરતીકંપોના xચકાથી બુ ં ઉપરતળે થઈ ગdુ ં હોય; તેવો નીવÙદ અને ગમગીની
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ુ ીમાં આપણે અથવા
વનને Áુ`ધ કરD નાંખે છે . sધારા બોગદાનો કોઈ છે ડો જ ન હોય તેવી, શોકમય અ1ુ¦ત
સમાજ ગરકD જતાં હોઈએ છDએ.
પણ..
ુ  નીવÏõને તેની ગતી
%મ દરક ^હણ અKપ સમય માટ જ ટકPુ ં હોય છે અને ફરDથી ચમકતો અને દમકતો ય
ચાુ રાખે છે ; તેમ બધી યથાઓ અને બધા સંતાપો અKપકાલીન જ હોય છે .
ુ પણ નહl અને ુ ખ પણ નહl.
કzુ ં શા¸ત નથી. ખ
‘ આનંદમયી મા ‘ એ કãું હPુ ં તેમ,
‘ वो भी चला जायगा ‘
અને આ hણે ન. ભો. }દવેટDયા યાદ આવી ગયા …

‘ કાળા ઘને ઉéêવળ

ૂય બlબ ઢંકાdુ ં , તે 3ચ! દDસે અગwય.
અગwય

પરં P ુ તે છાંયની પેલી પાર, ¡યોિત ર£ો ઝળહળD ન કદDય Ä ૂટ.’
પરDવતન…પરDવતન…પરDવતન…
સઘÕં અનીય છે .
કવળ વતમાન જ સતત છે .

331
િવભાગ -૨
પ}રવતન
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો

નૈરો3બયન gુજરાતી
ચંચળબેન – ‘ જો તો કDબીબી, બારHુ ં ખોલ. કોઈ મગેની આયા લાગે છે .’
કામવાળD સીદD બાઈ કDબીબી હાથમાંનો ફ3ગયો બાુએ . ૂકDને દોડD અને બારHુ ં ખોKdુ.ં રસીલાબેને ઘરમાં વેશ
કય[.
રસીલાબેન – ‘ wબો! ચંચળબેન.”
“ wબો. “
બáે બહનપણીઓ સોફામાં બીરાજમાન થઈ.
ચંચળબેન અને રસીલાબેન વાતોએ વળYયાં. થોડDવાર ચંચળબેને કDબીબીને કãું ,” ! જકોનીમાંથી સફરજન
અને wધીઝી લઈ આવ. સાથે કD ,ુ બfુડD અને કDકો પણ લેતી આવ%.”
કDબીબી આ બુ લાવી અને કામ પતાવી બોલી ,” વાહરD, બાઈ. ુ કા લા દવા લેવા જ oં”. આમ કહD તેણે
િવદાય લીધી.
રસીલાબેને જકોનીમાં નજર કરD N ૂછðુ,”
ં આ }ુ ફdુમ
 ાં zુ ં ચઢાdુ ં છે ?”
ચંચળબેન – “ બધા મગેની માટ શાક તૈયાર છે .”
———————
કમ કવો લાYયો બે આધેડ, નૈરો3બયન gુજરાતણો વUચેનો આ સંવાદ? આ પણ એક gુજરાતી ઘર છે ; અને તેમાં
આ ભાષા બોલતાં જણ અમદાવાદના ખાડDયાની નાગર મહDલા %ટલાં જ નખશીશ gુજરાતી છે ! એક જમાનો
હતો ક, ખાડDયાની નાગર મહDલાઓ નવરાતરમાં મહાકિવ Oહાનાલાલના ગરબા ગાતી હતી. આ% યાં ઘ8ઘાટDયાં
લાઉડ #પીકરો પર ડD#કો ગરબા ગવાય છે . ગમે તે માહોલ હોય, આ હંધાંય gુજરાતી જ ને?
અને ુઓ તો ખરા … #વા}હલી ભાષામાં પણ દવા અને ુ કાન ઘર કરD ગયાં છે ને?
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માણસો, એમની રહવાની જYયાઓ, માહોલ….બુ ં બદલાPુ ં રહ છે . માણસો % બોલે - તે ભાષા બને છે .
……………
મગેની = મહમાન
ફગીયો = સાવરણી
જકોની = રસોSું
}ક ુ = ચBNુ
wબો = હKલો
}ુ ફdુ = તાવડD
બfુડD = વાડકો
કDકો = ચમચી
wધીઝી = કÕં
વાહરD = આવજો
ુ કા = ુ કાન
દવા = દવા

ગરાજ સેલ
કટલા ઉમંગ અને ેમથી એ jસ વનસાથીએ જOમ}દવસે ભેટ આBયો હતો? માંડ એક બે વખત જ પહય[ હતો.
અને પછD તો અહlની ય#ત ®જદગીમાં એ પહરવાનો અવસર જ ાં મÖયો?
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સેલમાંથી સાવ સ#તા ભાવે એ શટ લાયા હતા. પણ ¡યાર ¡યાર પહરવાનો સમય આવે યાર; એનો રં ગ ગમતો
ન હતો, એટલે એ પહરાdુ ં જ નહl.
બાબા માટ કટલા બધા, સરસ મના બાબા ૂટ લાયા હતા; અને બથડ પાટæ વખતે ભેટમાં મÖયા હતા. પણ
બાબલો તો માળો ઝટપટ એટલો તો વધવા લાYયો ક, એ બધા એમનાં એમ પડD ર£ાં.
રમકડાંના ઢગલે 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 ૂનાં પડÒાં જ રહ. કોwdુટર તો !ણ વરસ થાય
અને નુ ં મોડલ આવી જ ગdુ ં હોય. ૂ1 ુ ં આઈપોડ તો એમ1ુ ં એમ પડD રãું છે .
ચોપડDઓના ઢગલે ઢગલા ભેગા થઈ  ૂળ ખાઈ ર£ા છે .
કસરત કરવા1ુ ં ]S્ િમલ લાયા. પણ બહાર ચાલવા જવાની મમાં એય ાં ખાસ વપરાય છે ?
આમ ને આમ કટલો બધો સામાન – સાવ વપરાશ વગરનો, નકામો, મહા. ૂલી જYયા રોકતો ક ગરાજમાં  ૂળ
ખાતો, ભેગો થઈ ગયો છે ?
નવી ચીજો . ૂકવા જYયા જ નથી!
….
અને એ બધો વેચી દDધો – પાણીના . ૂલે – ગરાજ સેલમાં.
કોઈક એક ડોલરમાં તો કોઈક બે ડોલરમાં. ૨૫૦ ડોલરમાં કટલા હરખથી કDબોડ લાયા હતા – બેબી બીથોવન
%વી મહાન સંગીતકાર બને તેવાં ¹વાબો સાથે. પચીસ ડોલરમાં એ ગયો યાર હાશ થઈ! અને ુ1 ુ ં નોટbુક
કોwNુટર ૬૦ ડોલરમાં એક મેસકન એની બેબીને તાલીમ માટ લઈ ગયો યાર તો હરખ છલકાઈ ગયો.
ગરાજ સેલ પાંચ }દવસ ચલાdુ!ં કટલા ઉમંગથી ખરDદલો આ બધો કાટમાળ વેચતાં ગાડાંના પૈડાં %વા ૫૦૦
ડોલર હાથમાં આયા યાર ઊનાળાની બળબળતી બપોર આસમાનમાં મેઘધ1ુ~ય દખાવા લાYdુ!ં
–
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વ#Pુની }કwમત કટલી h3ણક હોય છે ? ુ કાનમાંથી પગ બહાર . ૂો અને એની }કwમત અડધી થઈ ય. થોડોક
વપરાશ ક વપરાશ વગરનો સમય વીતે અને એની કશી }કમત જ નહD.
અને પાણી . ૂલે વેચતાં મળે લી એ મહાન રકમ પણ બી વ#Pુઓ ખરDદD આપશે.
અને એ વ#Pુઓની પણ આ જ ગિતિવધી.
પ}રવતન.. પ}રવતન..પ}રવતન..
કzુ ં શા¸ત જ નહl. }કમત બદલાય, વપરાશ બદલાય, |3ચ બદલાય, ચીજો બદલાય.
અને આપણે પણ ાં એવાં ને એવાં?

બારDમાંથી અવલોકન
સવારનો પહોર છે . બારDમાંથી #fૂલ બસ આવવાની રાહ vુ ં જોઈ ર£ો oં. દDકરDના દDકરાને ચઢાવવાનો છે .
થોડDક વારમાં બસ આવી જશે; અને vુ ં મારા કામે લાગીશ. આ નવરાશની પળે આદતવશ અવલોકન શ| થdુ ં છે .
ૂ 3ચમનીઓ છે . એમાં રહનારાં એનાં એ જ માણસો છે .
સામે એ જ બંધ મકાનો, એ જ ટપાલપેટDઓ, એ જ િનમ
એ જ  ૃhો, એ જ ઘાસ, એ જ િન²ન ર#તો છે . કદDક રડD ખડD કો’ક કાર ક વાન આવીને જતી રહ છે . પણ એય
રોજની %મ જ. પવનમાં આમતેમ અફળાતાં પાંદડાં છે . કાલે પણ એમ જ થPુ ં હPુ.ં

કzુ ં જ બદલાdુ ં નથી.
નથી
બુ ં %મ1ુ ં તેમ છે .
ક ખરખર એમ છે ?
મકાનો એક }દવસ ૂનાં થયાં છે . એમ જ એમાં રહનાર પણ. ાંક મને ખબર ન હોય છતાં કોઈક નવત
બાળક મીઠD િનદર માણી રãું છે - % થોડાક }દવસ પહલાં, એની માના પેટમાં «ધા મ#તક અવતરવા માટ તૈયાર
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લટકD રહું હPુ.ં મકાનોની ઉપર એક નુ,ં ન દખાય તે ુ ં આવરણ ઉમેરાdુ ં છે ; % દસ પંદર વષÙ મકાનો દસ
વષ ૂનાં થયાંની ચાડD પોકારવા1ુ ં છે .
એનાં એ જ લાગતાં ઝાડ પર અનેક નવાં પાંદડાં ઉમેરાયાં છે ; કોઈક

ૂકાયેલી ડાળD જમીન દો#ત થઈ નીચે

પડD ગઈ છે . ઘાસનો િવ#તાર અને ચાઈ ચપટDક વiયાં છે . ર#તો કાલ કરતાં સહજ વુ ઘસાઈને લી#સો થયો છે ;
અથવા

ૂયના 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 અફળાતાં હતાં, તે પાંદડાં અલબ
કચરાપેટDમાં ક ૂ રની ઝાડDઓમાં ાંના ાંય ફ×કાઈ ગયાં છે . આ% દખાય છે ; તે ગઈકાલે  ૃhો પર િવલસતાં
હતાં.
અર! આ અવલોકનકાર પણ ાં એનો એ છે ? એના શરDરના અનેક કોષો મરણ પાwયાં છે , અને નવાં જOમી
¾ ૂાં છે . એના િવચાર, અ3ભગમ, િમજ કાલનાં %વાં નથી.
એણે અવલોકન, અનાવલોકન, હાલોકન, િતભાવ, અિતભાવના ભાવો વUચે કટકટલાં ઝોલાં ખાધાં છે ;
અને હુ ન ણે કટલાં ખાશે?!

પ}રવતન… પ}રવતન… પ}રવતન…
ન દખાય તે ુ ં પણ અ¾ ૂક પ}રવતન… હર ઘડD,
ઘડD હર #થળ.
#થળ
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ન8ધ કÐાવારD માણે સંદભ –
કોઈ પણ િશષક પર ‘ctrl + click‘ કરવાથી, તે અવલોકન પર
પહ8ચી શકાશે.
િશષક .............................................................................. પાના નwબર
64=65 ........................................................................................ 186
Who moved my cheese ............................................................. 324
ऊवमूलं अधः शाखम ्................................................................... 253
અગરબી ................................................................................... 278
અજબ જવાબના ગજબ સવાલ ..................................................... 281
અનાવલોકન .................................................................................. 67
અ1ુfુળ ર#તો ............................................................................... 110
અOડરવેરને 3ખ# ુ ં ........................................................................ 227
અમાસનો ચOE ............................................................................. 288
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અમે}રકન હાઈવે પરની !ણ ઘટનાઓ .......................................... 168
અમેરDકાની ગાંધીગીરDને #વીfૃતી .................................................. 323
અરDસામાંનો 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  ૂમ ................................................................................. 218
કોપર બોટમ ................................................................................ 302
કોયડો.......................................................................................... 176
2Dયા – તી2Dયા ......................................................................... 125
h= h+૧ .................................................................................... 193
ખ^ાસ

ુ ^હણ .......................................................................... 329
ય

ખાLું પાણી ................................................................................... 222
ખાલી ઘર , ભાગ -૨ .................................................................... 213
ખાલી ઘર, ભાગ -૩ ..................................................................... 229
ખાલી પગ .................................................................................... 131
340
િવભાગ - ૩
પ}રિશ~ઠ
| ૨૦૦ અવલોકનો

૨૦૦ અવલોકનો
ખાલી ર#તો .................................................................................. 275
ખાલીખમ ..................................................................................... 237
ખાંડનો ખાલી ડબો ......................................................................... 191
ખોવાયેલો કાગળ ........................................................................... 92
ખોવાયેલો ડબો............................................................................. 165
ગરમ ઠંડા પાણીના નળ................................................................. 151
ગરાજ સેલ .................................................................................. 333
ઘ વીણતાં ................................................................................. 231
ઘના કાંકરા ................................................................................ 232
ઘા ................................................................................................ 113
ચગડોળ......................................................................................... 39
ચા તૈયાર છે .................................................................................. 99
ચા બનાવતાં..................................................................................111
ચાની સામ^ી............................................................................... 279
ચા1ુ ં ઉકળુ ં .................................................................................. 73
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ચાનો ‘ટસ’ .................................................................................. 175
ચામાં ખાંડ ..................................................................................... 39
ચાલP ું ઝાડ ................................................................................... 75
છાંયડો ......................................................................................... 224
છDણી ........................................................................................... 240
છે Kલો શાવર Lુમ............................................................................ 30
જમીનના ઢોળાવ .............................................................................41
વનની રમત............................................................................. 259
%fુઝીમાં પરપોટા........................................................................... 74
%fુઝીમાં વાહ............................................................................ 133
ઝરણામાં પ_થર ..............................................................................91
ઝાડમાંથી નીકળતો gુદ
ં ર ................................................................ 78
ઝાંઝુ ં......................................................................................... 162
ુ Sુ 3લ#ટ ( કરવાનાં કામોની યાદD) ............................................. 298
ટબલ લેwપ .................................................................................. 136
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ટો#ટરમાં Wેડ ................................................................................. 36
]ા}ફક િસYનલ .............................................................................. 283
]ાફDક ............................................................................................ 89
jાય સોનામાં પાણી1ુ ં ખાબોચીdુ ં ......................................................81
તપેલીઓ ....................................................................................... 45
તરવા પડતાં...................................................................................71
તરવાની ઝડપ ............................................................................... 64
તરવા1ુ ં......................................................................................... 50
તારા ઉદય................................................................................... 164
યયેલો માળો ........................................................................... 249
થમ[મીટર ...................................................................................... 44
દ~ટમ અને .ુત ..................................................................... 307
દDવો ..............................................................................................61
ધોળા વાળ .................................................................................. 293
નવી પેઢD – મારD કથા .................................................................. 141
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નૈરો3બયન gુજરાતી ..................................................................... 332
પડછાયા, ભાગ -૨ ....................................................................... 290
પડદા ............................................................................................ 54
પાંની ચાલ................................................................................ 123
પ_થર ઉપર લીલ ...........................................................................51
પરપોટા ......................................................................................... 56
પરબી}ડdુ ં.................................................................................... 188
પણા Ofુર ...................................................................................... 322
પંખાની #વચ .............................................................................. 173
પાણીની શીશી .............................................................................. 225
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પાનખર – 3 ................................................................................ 122
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પાક માં લપસણી ........................................................................... 206
પાક માં હાલોકન – પહું અને છે Kું .............................................. 212
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Bયાલો ........................................................................................... 66
ચંડ ધડાકો – બીગ બેOગ ........................................................... 312
પેટD ....................................................................................... 250
ા#તાિવક – પ}રવતન .................................................................. 311
ેhાiયાન ..................................................................................... 79
Bલે^ાઉOડ ...................................................................................... 48
Xટલો XYગો ................................................................................... 38
XદDનાનો ારો ............................................................................. 181
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મશ|મ ........................................................................................ 160
માનવ મનની  ૃિઓ .................................................................. 147
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