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 અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

   ન�ધન�ધન�ધન�ધ :  ઉપર જણાવેલ Ôઅ*GુમણીકાÕની લીQક દર�ક લેખની નીચે પણ આપવામા ંઆવેલી છે. 

તેની ઉપર ÔકQRોલ +  =લીક Ô કરવાથી પાછા અ*Gુમણીકા પર સરળતાથી આવી શકાશે. 
યોગ 

ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો અ*Gુમણીકાના પહ�લા પાને પહ�ચી જશો. જો તમારા વડ$ના વઝ$નના 

Ô<;Õુ મે*મુા ં Ô ડો�મુેQટ મેપÕ ની સવલત હોય તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે. આમ 

કરવાથી તમે બી� એક બાર(( વીQડો)મા ંઅ*Gુમણીકા પણ જોઈ શકશો.      
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વીભાગવીભાગવીભાગવીભાગ – 1 
….
ા.તાવીક
ા.તાવીક
ા.તાવીક
ા.તાવીક    
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.તાવના
.તાવના
.તાવના
.તાવના 

આવકાઆવકાઆવકાઆવકારદાયક નવલો 
યોગરદાયક નવલો 
યોગરદાયક નવલો 
યોગરદાયક નવલો 
યોગ----    જયિંત એમજયિંત એમજયિંત એમજયિંત એમ. . . . દલાલદલાલદલાલદલાલ 

        સ�નહાર� સ&$લી �વ- િનજ:વ ��ૃ�ટના ંઅk્ �તૂ સ�નનો આપણે અ યાસ કર(mુ ંતો સ�નહાર માટ� 

આપ,ુ ં મ.તક ભાવિવભોર થઈને નમી પડશે. લીલીછFમ હgરયાળ(થી શોભી ઉઠતા, ¡ચા ¡ચા પહાડો, 

¡ડ( ¡ડ( ખીણો, પહાડો પરથી વહ( રહ�લા ંઝરણા,ં ધોધ અને એમાથંી સ�$x ુ ંકણ$િ
ય સગંીત, દgરયામા ં

ઠલવાતા ંધસમસતા 9રૂ� વહ�તી નદ(ઓના ંપાણી, આકાશમાથંી દંkુyભગાન સાથે જોરજોરથી વરસી રહ�લો 

Wશૂળધાર વરસાદ, tાર�ક બરફ*ુ ંતોફાન, બાગબગીચાઓમા ંખીલી ઊઠતા ંરંગબરંેગી £લો, અનેક �તના ં

પm,ુ પખંી અને £લોમા ં હ�રો �તના રંગોથી ચીતરાયે�ુ ં yચતરામણ, આ બધા ં મનમોહક, નયનરFય 

f�યોથી yચ� 
સ¤ થઈ �ય છે.  

      ઈpર� રચેલી આ અબોલ ��ૃ�ટ*ુ ંનૈસyગ¥ક સ¦દય$, �ખોમા ંકલાના ં કામણ કર� છે, તો બી� બા�ુએ 

ઈpર� બોલકા માનવીની રચના કર(ને અk્ �તૂ  સામ�ય$ દાખ<;ુ ંછે.  

    લા§ખો િશરાઓ અને માસંપેશીઓના આધાર� માણસ*ુ ંશર(ર ઘડા;ુ.ં �ત�તના .વાદો, ભાતભાતના 

િવચારોવા�ં મન ઘડ(ને ઈpર� સાચે જ કમાલ કર( હોય, એEુ ંનથી લાગxુ?ં  

   �વનપય$Qત  માનિસક આઘાત- 
�યાઘાતોમાથંી બહાર નીકળ(, �વાઈ ગયેલી rજ©દગીના લેખા-ંજોખા,ં   

અવલોકન કરવા*ુ ંમન �રુ�શ �ની &વા yચ©તકને થાય, એ .વાભાિવક ઘટના છે.      

   �રુ�શ �નીએ લખેલા ંઅવલોકનો jુ ંઝીણવટથી વાચંી ગયો. સવારમા ંઊઠ(એ અને રાતના �ઈૂ જઈએ  

�યા ં�ધુીમા ંઅનેક િનજ:વ  વ.xઓુ સાથે માણસનો પનારો પડતો હોય છે.  

    �રુ�શભાઈએ રોજ બરોજની સાવ સામાQય ઘટનાઓ*ુ ં બાર(કાઈથી અવલોકન કર( ઉપદ�શા�મક, 

ભાવના�મક અથ$ઘટન કર( એક આગવા, નવા જ ભાવિવpને ઉ�ગર કર( આ�;ુ ંછે.  



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 13 - 

 

    �રુ�શભાઈ એમના અનેક અવલોકનોમા ં rજ©દગીના જમા ઉધાર પાસા ંબતાવીને ભાવકને એક નવી જ 

kુિનયામા ંલઈ �ય છે. થોડાક નWનૂા પર f��ટપાત કર(mુ.ં  

પ�થરમા ંપ�થરમા ંપ�થરમા ંપ�થરમા ંઝાકળઝાકળઝાકળઝાકળ : �રુ�શભાઈ આ અવલોકનમા ં�વન*ુ ંસનાતન સ�ય તારવી આપે છે.  

     Ôઅવળચડંા મનન ેથ;ુ,ં આ પ�થર &વો પ�થર પણ �યૂ$ના ંક(રણો મળે તો ચમકતા, નાનકડા તારલા 


ગટાવી શક� છે. પ�થરgદલ  માનવીના aતરમા ં પણ આવા ં કોઈ ��િૃતના ં �યૂ$gકરણ પડ�, તો 

વાલીયામાથંી વાªBમક( ઉભર( આવતા હોય છે જ ને? પણ & કથીર &વા મોટા$ર હોય, તેમની ઉપર કશીય 

અસર ન પડ�.Õ   

રા�R>વજરા�R>વજરા�R>વજરા�R>વજ : આખી kુિનયાન ેલા� ુપડતો સદં�શો આ અવલોકનમા ંજોવા મળે છે.  

      Ô પણ એEુ ંન બને ક�, આખી માનવ�તનો એક જ >વજ હોય? કોઈ kુYમન જ ન હોય? કોઈ લડાઈ 

નહu, કોઈ હ�યાકાડં નહu, કોઈ ખોiંુ, સhુંyચત અyભમાન નહu. સદ(ઓથી લડતા આવેલા, Dનૂખાર લડાઈઓ 

લડ�લા ;રુોપના દ�શોએ તો આમ કર( દ(^ુ ંછે. આ 
gGયા આખા િવpમા ંફ�લાય તો ક�E ુ ંસા}ંુ?Õ   

ઉભરોઉભરોઉભરોઉભરો :  અમેgરકાની જોjકુમી પર આ^િુનક ;>ુધ િવષે થોડાક શ¬દોમા ં
લયની વાત સરસ ર(તે ર�ુ થાય 

છે.  

     Ô અમેgરકાના 
Wખુની ઓgફસમા ંબj ુજ સરં0ણવાળ( .વીચો છે. અમેgરકન કોQ�ેસની અ*મુિત મળ( 

હોય અન ે
Wખુ એમાનંી .વીચો દબાવે; તો છેવટના ઉપાય તર(ક� Q;=ુલીયર શો લઈ જતી, �તરખડં(ય 

મીસાઈલો કાય$રત થાય અને થોડા સમય બાદ શ®
ુદ�શ  ઊપર સેકંડોમા ંતારા� થઈ �ય Ô   

�ો�ો�ો�ોસર( .ટોરમાથંી  પાછા આવીનેસર( .ટોરમાથંી  પાછા આવીનેસર( .ટોરમાથંી  પાછા આવીનેસર( .ટોરમાથંી  પાછા આવીને : અહu ગર(બી અને અમીર( વ@ચેનો ભેદભાવ �ુદંર ર(ત ે ર�ુ થયેલો 

જોવા મળે છે.  

    Ô �ોસર( .ટોરની ઝળાહંળા ંથતી સWªૃ>ધ આ kુભા$ગી જનો માટ� નથી હોતી. �યા ંતો �કૂો રોટલો મળ( રહ� 

તોય સૌભા|ય ગણાય છે. ગોળની કાકંર( તેમન ે માટ� િમ�ટા¤ હોય છે. ભગવાન માટ� ઘીનો દ(વો નહu; 


દ(�ત જઠરા¯|ન જ પયા$�ત હોય છે. એમને માટ�ુ ંપાણી ભરવાય ગાઉ, બે ગાઉ પગ ચલાવવા પડ� છે. 
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એમને રસોઈ પકાવવા*ુ ં °ધ,ુ ં લાવવાય વલવલEુ ં પડ� છે. ર.તાની બા�ુમા ં °ટના \ણ iકૂડા અન ે

માટ(ની ઠ(બમા ંતેમ*ુ ંઆDુ ંરસો�ુ ંઆવી �ય છે. Ô  

પાક$માંપાક$માંપાક$માંપાક$મા ં : પાક$મા ંફરતા ંફરતા ં�વન �ગુધંીભ;ુb, મહ±કx ુ ંક�વી ર(તે બનાવી શકાય, એ*ુ ં િવYલેષણ સરસ 

ર(તે ર�ુ કર� છે.  

   Ô આપણ ેઆપણા �વનમા ંકાટંા પણ વાવી શક(એ; અથવા £લ પણ. £લ વાવે�ુ ં�વન ક�E ુ ંસોહામ,ુ ં

લાગxુ ંહોય છે? કોઈએ થાક�લા 
વાસીને શીળ( છાયા આપે તેEુ ંE0ૃ વા<;ુ ં હોય છે. કોઈ �વન �બા 

&વા ં:  મધમીઠ( ક�ર(ઓની લહાણ કરતા ંજ રહ�. એવા ં�વન વાધ$t ેપણ ગર(માથી સભર હોય છે. અન ે

કોઈ �વન બાવળ ક� થોર &વા.ં નકયા$ કાટંા જ કાટંા : હાથ Wકૂો અન ેલોહ( નીકળે. Ô   

      આમ અબોલ ��ૃ�ટમાથંી વીણલેી આવી નાની નાની ઘટનાઓન ે�વનના અનેક સદંભ² સાથે જોડ( 

આપીને �રુ�શ �નીએ મ*�ુયના .વભાવો*ુ ંમેઘધ*�ુય રચી આ�;ુ ંછે.  

બીલબોડ$બીલબોડ$બીલબોડ$બીલબોડ$ :  અહu પોતાની �તને પણ .વાથ: અને મતલબી બતાવે છે.  

       Ô માર( જ વાત Bયોને! આ લખાણમા ંઅને હ�ર ઠ�કાણે મોટ( ધાડ મા}ંુ ³;ં તેની �હ�રાત બીલબોડ$ની 

&મ ક}ંુ જ ³ ંને? ક�ટક�ટલા ંબીલબોડ$ આપણે વસાવેલા ંહોય છે, નહu વા}ુ? Ô.વÕ*ુ ંમાક́ટuગ! પછ( એમા ં

Ôaતરની વાણીÕ tાથંી 
ગટ�? Ô   

     �રુ�શભાઈ! Ô.વÕ*ુ ંમાક́ટuગ કર(ને પણ આવા ંવ^ ુને વ^ ુઅવલોકનો સમાજને આપતા રહ�શો તો સj ુ

ભાવકો માટ� ગમતી વાત હશે.  

     સાથોસાથ માર� કહ�E ુ ં છે : આ ÔઅવલોકનોÕન ેવ^ ુવાર મઠાયા$ પછ( 
ગટ કરશો તો ભાવકના પ0 ે

તાપ નહu લાગે; પણ શીળ( છાયંડ(નો અ*ભુવ થશે. ઘણા અવલોકનોમા ંમµ 9નુરાવત$નના દોષ જોયા છે. 

&મક� આkુ, વીQડ.G(ન, &hુઝી, પાક$ , .વીમuગ 9લુ િવ. િવ. આને બદલે ભાવકના હ¶યા સ�સરEુ ં ઉતર( 

�ય, એવો આ�હ રાખશો, તો સોનામા ં�ગુધં ભળશે; એની મને ખાતર( છે.    
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      આવા ંઆવકારદાયક નવલા 
યોગો કરતા રહ(ને �જુરાતી ભાષા, �જુરાતી સાgહ�યને વ^ ુસW>ૃધ 

કરતા રહો; એવી ·દય9વૂ$કની  mભુ@ેછાઓ <ય=ત ક}ંુ ³.ં  

જયિંત એમ. દલાલ  

103, Ôઅ*રુાધાÕ ઈલા$ ¸ીજ  

એસ.વી. રોડ , aધેર(( વે.ટ)  

Wુબંાઈ , 400 058  

jmdalal@rediffmail.com 

www.jayantimdalal.com 

 

ન�ધન�ધન�ધન�ધ : Wરુ¬બી cી. જયિંતભાઈના �ચુન 
માણ ેjુ ંસમ� લખાણ જોઈ ગયો ³.ં ºયા ંºયા ંએક  જ 

સદં�શ*ુ ં9નુરાવત$ન/ 9નુ}ુ=તી  થયેલા ંલા|યા;ં ત ેલખે આ 
થમ આ��ુીમાથંી બાકાત કયા$ છે. 

છતા ંકોઈ વાચક >યાન દોરશે,  તો  તે aગે બી� આ��ુીમા ંઘટx ુ ંકરવામા ંઆવશે.  

અ*Gુમણીકા 
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બેબેબેબે બોલબોલબોલબોલ 

અવલોકનો અવલોકનો અવલોકનો અવલોકનો વીશેવીશેવીશેવીશે----    એક અવલોકનએક અવલોકનએક અવલોકનએક અવલોકન----    હરિનશ �નીહરિનશ �નીહરિનશ �નીહરિનશ �ની 

        �રુ�શ �નીના બધા ં અવલોકનો  વા@ંયા .વાચંતા,ં ઘણી વખતે લા|;ુ ંક� કા<યો વાચંી ર»ો ³.ં એક� 

એક અવલોકન ગ¼ કા<ય બQ;ુ ંછે. લેખકની ના�ુક કલમ અને �ુવંા�ં મનોજગત , વીsાનની વાતોમા ંપણ 

એક લય સ&$  છે. �વનની ફ(લોસોફ(  દર�ક અવલોકનમા ં�ુથંાયેલી  છે.લખેક*ુ ંશી0ણ અને અ યાસ, 

ઇલેકR(કલ એQ�નીયરuગના  છે. જયાર�  ·દય કવી*ુ ં છે. એ બેના સગંમમાથંી આ સાહ(�ય નીપજ;ુ ં છે. 

આનદંની વાત એ છે ક�, લેખકન ે દર�ક વ.x ુ જોઇને તેના પર વીચારવાની ટ�વ છે. Q;ટુન અને 

આક�મીડ(ઝને પણ આવી ટ�વ હતી. મ*�ુયની આ આદતે જગતને બદB;ુ ંછે. લખેક Wળેૂ hુદરત 
ેમી છે. 

આપણને સૌને પણ hુદરતમા ંસ¦દય$ દ�ખાય છે. લખેકને પણ દ�ખાય છે. પરંx ુતે જોઇને લખેક બેસી રહ�તો 

નથી. લખેક hુદરતના કર(Yમાથી a�ય છે. એટલી હદ� ક�  ઉગતો �રુજ હોય ક� શીયાળો હોય એમ*ુ ંમગજ 

�ુદા જ િવpમા ં¾મણ કર� છે.kુનીયાની બી� વ.xઓુ એમની આ ટ�વમાથંી બચતી નથી. ઘડ(યાળ  હોય ક� 

કાર*ુ ંવીQડશીBડ  હોય ,એમની f�ટ(મા ંઝડપાઈ �ય છે.આ દર�કના અવલોકનમા,ં �વનની ફ(લોસોફ(  

વણ$વતા ંવણ$વતા ંઆ>યા�મીકતામા ંસરક( �ય છે. મારા &વાને કારમા ંબેઠા ંબેઠા ંRાફ(ક અને સીમેQટના 

ર.તા દ�ખાય છે. જયાર� લેખકને ર.તાની ધાર પર ઉગે�ુ ંઘાસ દ�ખાય છે.  

      ગજબ*ુ ં વીષય વૈવી>ય છે, આ લેખક પાસ ે ! અ|નીશામક,  ખાલી  ઘર, નEુ ં ઘર, વીQડશીBડ, 

પાનખર, શીયાળો વી.વી. અને એ બ^ુ ંવાચંતા ંલાગ ેક�,  લેખક*ુ ંમગજ એક .પQજ &Eુ ં છે. & �ુએ છે  

એને �હ( લે  છે. ભ�ુ ંથજો લેખક*ુ,ં  ક� એમને @હા પીવાની ટ�વ છે. &ને કારણે આપણને દસ બાર લેખ 

મ¿યા.@હાના ઉભરા તો બધાએં જોયા છે. મને તેમા ં@હાની પ�ી દ�ખાય છે. જયાર� લેખકને 
hૃતી દ�ખાય છે; 

જuદગી દ�ખાય છે. થરકતી  તપેલીમા ંતેમન ેવીsાનના દશ$ન થાય છે. �ુના  ઘર મા ંE>ૃધ�વને વણી લી^ુ ં

છે. પાનખર લખીને  આ  જ  લખેક પાવર લાઇન અને ફલડ લાઇટ &વા વીષયને  પણ સરખો Qયાય 
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આપી શક� છે. તમેની આ અવલોકનE�ૃી  અન ેપછ( વીચારવાની ટ�વને કારણે  આ 9.ુતક પર(ણF;ુ.ં અન ે 

આ  વીચારવાની અને એ લખી લવેાની 
Eતૃી  એમના નીEતૃ �વનને ભ;ુb ભ;ુb બનાવે છે.                   

      ભાષા શૈલી  બા9,ુ �મે છે. લેખક રાજ�, સરળ ભાષાના  .વામી  છે. &ટલી હળવાશથી �વન �વે 

છે; તેટલી જ હળવાશથી વાચકોને સાદ( ભાષામા ંલાડ લડાવે છે. મોટા ભાગના લેખો,  લેખક અમેર(કામા ં

�વન �વે છે એટલે લખી શકયા છે. બાક( , દ�શમા ં�તે @હા બનાવવાનો મોકો  ન મ¿યો હોત. તપેલી 

અજવાળવાની  માથે ન પડ( હોત.અને  આવો  સરસ, આ �લુાલ એમના �ુ�ંમા ંજ રહ( �ત.  આપણા ં

પર ન ઉડયો હોત. આ 9.ુતક ખર(દ(ને માર( aગત લાય¸ેર(મા ંરાખતા ંjુ ંજર(ય  ન  ખચકાJ. 

---- હરહરહરહરિનિનિનિનશ �નીશ �નીશ �નીશ �ની....( હા.ય વાતા$ અને નીબંહા.ય વાતા$ અને નીબંહા.ય વાતા$ અને નીબંહા.ય વાતા$ અને નીબધં  લેખકધ  લેખકધ  લેખકધ  લેખક))))    ÐÐÐÐ        Q; ુજસ:Q; ુજસ:Q; ુજસ:Q; ુજસ: 

 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન કથાકથાકથાકથા 

ÔÔÔÔઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોÕ Õ Õ Õ વીશે લખેક*ુ ંઅવલોકનવીશે લખેક*ુ ંઅવલોકનવીશે લખેક*ુ ંઅવલોકનવીશે લખેક*ુ ંઅવલોકન 

     2006ના માચ$ મહ(નાથી ઈQટરનેટ પર �જુરાતીમા ં¬લોગuગથી શ}ુ કર�લી સાહ(�યયા\ા આ 9.ુતક સાથે એક 

નવા પર(માણમા ં
વેશે છે; �યાર� એક નવી જ �તની લાગણી ઉભરાઈ આવે છે. ક�વળ ની�નદં માટ� અને સાવ 

hુxહુલથી શ}ુ કર�લી આ 
��ુી tાર� Ôગમતાનંો �લુાલÕ કરવાની, પોતાની �તમાથંી બહાર નીકળવાની 
��ુી 

બની ગઈ; તે ખબર જ ન પડ(.    

    �જુરાતી નેટ જગતના એક બj ુમોટા હ(.સા પર છવાઈ ગયેલી �જુરાતી કવીતાએ મારા મનનો પણ કબજો 

લીધેલો હતો. ગમતી કવીતા અને તેના રસદશ$નમાથંી ધીમે ધીમે �તે કવીતા  લખાતી ગઈ.  છેક 2006 ના 

નવેFબર મહ(નાથી Ô સ�ન સહ(યા}ંુÕ ¬લોગ ઉપર દર અઠવાડ(યે એક કવીતા લખવાનો મહાવરો પડÁો હતો. દર 

અઠવાડ(યે કોઈ એક વીશય પર કવીતા લખવાની હોય; એટલે તેને લગતા વીચાર કરવા પડ�; છદં મેળવવા પડ�; 

બધં બેસતી ઉપમાઓ શોધવી પડ�. જો 
ેરણા આવીને ટપક( પડ� તો તો મ� આવી �ય – નહu તો માથાનો 

kુખાવો ! 
ેરણાથી કવીતા આવી પડ( હોય તો ઓટોમેટ(ક તે*ુ ંપોત દ(પી નીકળે, નહu તો 
ય�નનો ભાર જણાઈ 

જ આવે. આમ આ 
ય�ન ગમતો, પણ તે .વય�ં ુન હતો; aતરમાથંી 
ગટ થતો ન હતો.  

         એક દ(વસે ઘાસ પર ઝાકળ જોતા ંએવો સk્ વીચાર આ<યો ક�, આની ઉપમા વાપર(ને કવીતા લખી હોય તો 

ક�E ુ?ં Jધી જ 
G(યા! કોઈ કવીતા તો ન 
ગટ(; પણ એક ઉપદ�શ તર( આ<યો. અને સા@Âુ ંકjુ ં?  મને પોતાને 

બj ુજ મ� આવી – પેલી 
ેરણાથી ટપક( આવતી કવીતાની &મ. અને આપણે તો બા9!ુ Ô ગ¼�રુÕ ¬લોગ પર 

ટપકાવી દ(^ુ!ં બે \ણ વાર વા@ં;ુ ંઅને મા�ં ગF;ુ ંય ખ}ંુ હ�! તમે કહ�શો , ‘ એ તો સીદ(ભાઈને સીદકા ંવહાલા.ં’ 

પણ બેચાર ભલા જણે વખાÃ;ુયં ખ}ંુ હ�! આપણે તો બા9!ુ હરખાઈને રા�પાઠમા ંઆવી ગયા. કવીતાના વીચાર 

માટ� ઉપમા ન મળ( તો કાઈં નહu; ઉપમા પરથી ઉપદ�શ ક� કોઈ સદં�શ તો મ¿યા. અને ક�E ુ ં}ુપા�ં નામ પણ મળ( 

ગ;ુ ં – Ô એક અવલોકનએક અવલોકનએક અવલોકનએક અવલોકન Õ ! 

         પછ( તો આ મારા .વભાવમા,ં માર( E�ૃીમા ંવણાઈ ગ;ુ.ં ºયા ંજોJ �યા ંમને વ.xઓુ અને  ઘટનાઓ �ણે ક�, 

આવીને કાઈંક કહ( �ય. અને ક(બોડ$ પર સીધી �ગળ(ઓ ફરવા માડં�.  કોઈ સભાન 
ય�ન નહu; છદં*ુ ંકોઈ 
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બધંન નહu. કોઈ નીયત વીશય પર લખવા*ુ ંનહu.  બસ ક�વળ અવલોકન જ અવલોકન;  ક�વળ ની�નદં જ અને 

.વૈરવીહાર. ઘણી વાર તો એક દ(વસમા ંઆવી \ણ ચાર અવલોકન-માતાઓ દશ$ન દઈ �ય; અને કંઈક પાઠ 

ભણાવતી �ય! આપણી Ôગ¼�રુÕ ની ગાડ( તો દોડ( બા9 ુહ�! 

         & કહો તે- આ છે મારા ંઅવલોકનોની કથા. અહu �ુલાઈ Ð 2007 થી મે - 2008 �ધુીમા ંઆમ જ આક.મીક 

ઉપસી આવેલા ં અવલોકનો સકંલીત કયાb છે. આના ં Wળુમા ં �વનમા ં ઘટતી, રોજ બરોજની, સાવ સામાQય 

ઘટનાઓ જ છે. તેમા ં કmુ ં વીશેશ ઘટના�મક ત�વ વાચકને નહu મળે. પણ આ વીચારદોહને માર( �તમા ં

ઘટનાઓને Wલુવવાની એક આગવી શૈલી ઉપસાવી છે, એ મારો aગત આનદં છે. આ આનદંને �જુરાતની આમ 

જનતા સાથે વહ±ચવા*ુ ંઆ 9.ુતક� મને સૌભા|ય અ�;ુb છે; તે વ^ ુમોટા આનદંની વાત છે.   આમાનંો દર�ક દર�ક 

લેખ મારા ÔÔÔÔગ¼�રુગ¼�રુગ¼�રુગ¼�રુÕ Õ Õ Õ ¬લોગ¬લોગ¬લોગ¬લોગ ઉપર 
કાશીત થઈ Âકુ�લો જ છે. આ મા\ સકંલન જ છે. પરંx,ુ પહ��ુ ંજ 
કાશન નેટ 

ઉપર થxુ ંહોય એEુ,ં કદાચ આ 
થમ �જુરાતી 9.ુતક હશે. આ માટ� સમ� નેટ ત\ંના આપણે સૌ }ુણી છ(એ. 

સામાQય 9.ુતક કરતા ંઆ 9.ુતકની વીશેશતા એ હશે ક�, એની બી� આ��ુી એક વશ$ બાદ નવા ઉમેરાયેલા 

લેખો સાથે કરવામા ંઆવશે. આથી આ 9.ુતક Ô �વતંÕ બની રહ�શે, એવી આશા ધરાEુ ં³.ં  

    WખુXYુઠ વીશે એક ઉBલેખ. આ 9.ુતકમાનંા બધા લેખની વીવીધતા વ@ચે, એક સામાQય કથાવ.x ુછે. અને તે 

છે :  જોવાની એક વીશીYઠ fYટ(; વ.x ુ ક� ઘટનામાથંી માનવમનની તક$શ=તીના આધાર� ઉપસી આવxુ ંએક 

દશ$ન; એક ઝીણવટભ;ુb અવલોકન. Wળુ નામ; સાદા ંઅને સીધા ં Ð ÔઅવલોકનોÕને .થાને - Ô અવલોકન શતદલÕ 

રાજકોટના ગઝલકાર, ડો. મહ�શ રાવલે યથાયો|ય ર(તે �ચુ<;ુ ંહx ુ.ં  

    jુ ંઆ સ�વને અ*}ુુપ, કોઈક 
તીક શોધી ર»ો હતો, પહ�લા �ા�ટમા ં સાkંુ �]ુમદશ$ક ય\ં (માઈGો.કોપ) 

રા§;ુ ં હx ુ.ં એ શ}ુઆતનો �ા�ટ છેવટના ભાગે મઠારતા;ં આ ઈ-9.ુતકની આ^નુીકતા માટ� મને તે થો�ુકં 

�ુનવાણી લા|;ુ.ં અને Ô�ગુલ મહારાજÕના 
તાપે Ôઈલે=Rોન માઈGો.કોપÕ મળ( ગ;ુ!ં  મને લાગે છે ક�, આ 

9.ુતકના આ^નુીક ઢાચંાને અને �]ુમ અવલોકનના ઢાચંાને તે વ^ ુઅ*}ુુપ છે.  

     WખુX�ુઠ ઉપર સમ�તયા છવાયેલ વાદળ( રંગ - Yયામ રંગની સમીપ હોઈ Ð સામાQય ર(તે સમાજમા ં


વત$માન  વીચારmQુયતા દશા$વે છે. છતા ં તે શીતળતા*ુ ં 
તીક પણ છે. એની વ@ચે Ôઅવલોકન શતદલÕ 

શીશ$કની છાયા નીચે ઉભર( રહ�લ, �વુણ$વણ: એકલતારક *તુન fYટ(ના 
ાkુભા$વને ઉ�ગર કર� છે. એની 

મ>યમા ંદ�ખા દ�તો લાલ રંગ, વીચારmQુયતા 
�યે આGોશ*ુ ં�ચુન કર� છે.      
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   આ 9.ુતકમા ં ÔÔÔÔJઝાJઝાJઝાJઝાÕ Õ Õ Õ આઆઆઆધાધાધાધાર(ત ર(ત ર(ત ર(ત ÔÔÔÔસરળસરળસરળસરળÕ Õ Õ Õ જોડણીજોડણીજોડણીજોડણી વાપર( છે. મને એક જ મને એક જ મને એક જ મને એક જ ÔÔÔÔશશશશÕ Õ Õ Õ અને એક જ અને એક જ અને એક જ અને એક જ ÔÔÔÔ}ુ}ુ}ુ}ુÕ Õ Õ Õ વાપરવા*ુંવાપરવા*ુંવાપરવા*ુંવાપરવા*ુ;ં;;;    અને અને અને અને 

બાક(ના ં બીનજ}ુર( અ0રોને બાક(ના ં બીનજ}ુર( અ0રોને બાક(ના ં બીનજ}ુર( અ0રોને બાક(ના ં બીનજ}ુર( અ0રોને તીલાજંલી આપવા*ુ ં  પણ Wનુાસીબ લા|;ુ ં છેતીલાજંલી આપવા*ુ ં  પણ Wનુાસીબ લા|;ુ ં છેતીલાજંલી આપવા*ુ ં  પણ Wનુાસીબ લા|;ુ ં છેતીલાજંલી આપવા*ુ ં  પણ Wનુાસીબ લા|;ુ ં છે. . . . આ જોડણી પ>ધતી મને સરળ, 

તાક�ક અને શાીય લાગી છે. આ પ>ધતી વાપરવાના કારણે jુ ંમહદ aશે જોડણીદોશથી W=ુત બQયો ³.ં માર� 

માટ� આ પરમ આનદંની વાત છે.આ છતા ં
ા.તાવીક વીભાગમા ંમી\ોએ &મ જોડણી વાપર( છે તે; અને તેમના 

વીચારો યથાવત રા§યા છે. આ સદંભ$મા ંમારા માગ$દશ$ક અને પરમ 
ીય મી\ cી, �ુગલક(શોર <યાસનો  jુ ં

aતઃકરણ 9વુ$ક આભાર મા*ુ ં³.ં તેમણે aતરના ઉમળકાથી મારો પર(ચય પણ લખી આ�યો છે. એ માટ� પણ 

તેમનો આભાર.    

      નેટ જગતના ¬લોગરો અને અગણીત વાચકોના સહકાર વગર, મારા &વા અદના માનવી માટ� આ kુ.સાહસ 

શt જ ન બQ;ુ ંહોત. મારા ંલખાણોમા ંદર�ક તબÅે મને 
ો�સાહ(ત કરનાર સૌ વાચક ભાઈ-બહ�નોનો jુ ં}ુણી ³.ં   

     બધા ંઅવલોકનો >યાનથી વાચંી; 9.ુતકની 
.તાવના લખી આપવા માટ� સવ$cી. હરિનશ �ની અને જયિંત 

એમ. દલાલનો પણ &ટલો આભાર મા*ુ ં તેટલો ઓછો છે. Ôવડ$
ેસÕ અને તેના સ�ાધીશો આ માટ� .વાભાવીક 

ર(તે સૌથી વ^ ુ આભાર અને અભીનદંનને પા\ છે. ભલે તેમના માટ� આ 9.ુતક અને આ Ôઅવલોકન કથાÕ 

વાચંવા*ુ ંકદાચ અશt હોય; પણ સમ� Ôનેટ �જુરાતી સમાજ Ô વતી jુ ં તેમનો પણ aતઃકરણ 9વુ$ક આભાર 

મા*ુ ં³.ં   

 

� �રુ�શ �ની�રુ�શ �ની�રુ�શ �ની�રુ�શ �ની 

� મેQ.ફ(Bડ, ટ�=સાસ, ;.ુએસ.એ. 

� sbjani2006@gmail.com  

-  

- અ*Gુમણીકા 
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-  

અવલોકનકારઅવલોકનકારઅવલોકનકારઅવલોકનકાર aગેaગેaગેaગે ભાવભ;ુbભાવભ;ુbભાવભ;ુbભાવભ;ુb અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન 

નેટ પરના પરમ સખા cીનેટ પરના પરમ સખા cીનેટ પરના પરમ સખા cીનેટ પરના પરમ સખા cી. . . . �ુગલ�ુગલ�ુગલ�ુગલક(ક(ક(ક(શોર <યાસ dારા લેખક પર(ચયશોર <યાસ dારા લેખક પર(ચયશોર <યાસ dારા લેખક પર(ચયશોર <યાસ dારા લેખક પર(ચય    

 

      �રુ�શભાઈ સાથે સૌ 
થમ પર(ચય મારા ઈQટરનેટ પર આ<યા પછ( છેક છ મહ(ને થયો હતો. 

ઘણાખરા મહા*ભુાવોનો પર(ચય મને �યા ં�ધુીમા ંથઈ Âtુો હતો...પરંx ુતા ૧૩મી ઓ=ટોબર ૨૦૦૬ના 

રોજ મારો એક ઈમેઈલ તેમને પહ�@યો ક� તે જ દ(વસે અમારા વ@ચે ચાર પ\<યવહાર થયા! 

     બસ પછ( એ <યવહારો એકધારા વ»ા કયા$ છે. આ& એમણ ેહાથ ધર�લા અનેક 
યોગોમાનંા એક 

સાવ જ નોખા 
કારના 
યોગના અ*સુધંાન ેઆ પર(ચય આપવા*ુ ંકામ આ<;ુ ંતે પણ પેલી ÔધારાÕના 

જ એક ભાગ }ુપે...આ પોણા બે વષ$ના સળંગÐઅxટુ સબંધંોના જ એક ભાગ }ુપે. 

     દર�ક 0ણને 9રુતી તાકાતથી �વવાના મ\ં સાથે એમણે આ ¬લોગજગતમા ંપદાપ$ણ કયz રા§;ુ ં

છે ને હ� પણ એમની �ગળ(ઓના મા>યમથી વ^નુે વ^ ુવૈવી>યભયાb સ�નો }ુપે તેઓ ધપી ર»ા 

છે. આરંભમા ં �જુરાતના સાર.વતોનો તથા 
તીભાવતંોનો સ0ંી�ત પર(ચય આપનારા તેમના બ ે

¬લોગ dારા જ તેમ*ુ ંf�ટ(બukુ અન ેતેમની ધગશ 
ગટ થઈ Âtુા ંહતા.ં એમની કને �જુરાત અને 

�જુરાતીની સેવા*ુ,ં ભલે કદાચ અ.પ�ટ છતા ં બj ુ  જ હ�શભ;ુb દશ$ન હx ુ.ં એ હ�શ જ એમને 

�ત�તના અખતરા કરવા 
ેરતી રહ( હતી.  

    ભાષાને સરળ અને સૌને હાથવગી બનાવવાનો ક(મીયો પણ &વો એમને જડયો, ક� તરત જ તેમણ ે

એને .વીકાર( લીધો, બBક� એ �ધુારાએ જ એમન ેપકડ( લીધા. આ& ભાષાના સરલીકરણનની બાબત ે

તેઓ અ�ેસરÐશા સjનુે 
ેર( ર»ા છે.  
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       5, માચ$ Ð 1943 ના દ(વસે, અમદાવાદમા ંજQમેલા; ભીખાભાઈ અને શારદાગૌર( �નીના પાચં 

સતંાનોમા ંવચલા, 1965મા ંએલ.ડ(. એF�નીયરuગ કોલેજમાથંી બહાર પડ�લા;  <યવસાયે એQ�નીઅર, 

વહ(વટ( અધીકાર( તર(ક� hુશળ અને કંઈક aશ ેઆકરા છતા ંનાના માણસો માટ� કોમળ હ¶;ુ ંધરાવનારા 

�રુ�શભાઈ <યવસાયમા ં પણ 
યોગશીલ ર»ા છે. અમદાવાદ ઈલે=ટ(સીટ( કંપનીમાથંી ની��ુ થયા 

�યાર� જનરલ મેનેજર પદ� ર»ા ર»ા; પણ એમણે કાય$ અને કાય$કતા$ઓ માટ� સતત 
યોગો કયા$ છે. 

તેમની આ 
યોગખોર( તેમના ંલખાણો �ધુી પણ પહ�ચી �ય તો એમા ંશી નવાઈ ?! �જુરાતી લખાણ 

અને વાચંન ઉપરાતં, એમને. ઓર(ગામી, �ડુોhુ, ટ�Q�ામ, કોયડા, સાથીયા, .પાઈરો�ાફ, ÔલેગોÕ અન ે

Ôક�ને=સÕ મોડ�લuગ, લાકડાકંામ, ÔવીY;અુલ બેઝીકÕ મા ં
ો�ામuગ  &વી અનેક હોબીઓમા ંપણ રસ છે.  

      સાહ(�યના ંક�ટલાકં .વ}ુપોમા ંએમણે પોતાની કલમ ચલાવી ખર( પણ એમને બે બાબતો એવી 

મળ( ગઈ &મા ંતેમને પોતા*ુ ંલ]ય �ણે ક� દ�ખાઈ ગ;ુ ં!  

     એક વાત તે ભાષાના સરલીકરણ માટ� મથી રહ�વા*ુ ંઅને મચી પણ પડવા*ુ.ં  

     અને બી�ુ ંતે આ અવલોકનોને 
ગટ કર(ને ગ¼લેખન dારા ¬લોગજગતને ભર9રુ સામ�ી પીરસી 

દ�વા*ુ.ં એમની કલમ ( હવેના જમાનામા ંતો Ôક(Õ ) એમની પાસે ધસારાબધં લખાવી રહ( છે &ના ંસા0ી 

તો એમના ંહ�રો વાચકો છે જ. આ& આ અવલોકનો ઈÐ9.ુતક }ુપે 
ગટ( ર»ા ંછે �યાર� એમની ક�વળ 

લેખીની જ નહu પણ એમની માxભૃાષાભ=તી અને એ માટ�ની ધગશ પણ એટલી જ યશની ભાગીદાર 

છે. એમ*ુ ં આ 9.ુતક 
ીQટ મીડ(યામા ં 
ગટ થવાને બદલે એમણ ે એમના આ ¬લોગજગતના 

મા>યમથી જ 
ગટ થાય તો તે યો|ય જ છે, કારણ ક� એમન ે કાય$ અન ે યશ બ¤ે અપાવનારા 

¬લોગજગત dારા જ તે થાય તે જ}ુર( ગણાય. આમયે તે ઈÐ9.ુતક }ુપે તેઓ એક નવી દ(શા પણ 

ચuધી ર»ા છે એમ કહ�વામા ંહરકત જણાતી નથી.  

     આ અવલોકનો aગે કશા ંપણ અવલોકનોÐવીવેચનો આ�યા વીના જ એમને 
ગટ કરવા ંજોઈએ 

એEુ ં મને લા|;ુ ં હx ુ.ં એમના ં ક�ટલાકં અવલોકનો વીવેચના�મક kૃ�ટ(થી તપાસવાના હ�xથુી ºયાર� 

તેમણે મને મોકBયા ં�યાર� મµ જો;ુ ંહx ુ ંક� તે લખાણો એક સરસ 
યોગ }ુપે અવતર( ર»ા ંહતા.ં એને 

કોઈ પણ 
કારની ટ(�પણી વગર જ અવતરવા દ�વા ંજોઈએ એમ મને થયા ંક;ુb હx ુ.ં આ& એ બધા ં
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લખાણો ¬લોગ ઉપર રસ 9વુ$ક વચંાઈને, કહો ક� ગળાઈને સૌની સમ0 
ગટ થઈ ર»ા ંછે �યાર� એનો 

આનદં (એમના પછ(નો બી� નબંર� ) મને થઈ ર»ો છે. આ અવલોકનોની વીશેષતાઓ ઘણી છે અન ે

તે >યાન ખµચનાર( છે. તઓે એQ�નીઅર હોવાથી �વનના નાના મોટા અનેક 
સગંોમા ંએમને વીsાન 

અને ટ�કનોલો�ના <યવહારોÐચમ�કારો દ�ખાય તે સહજ છે પરંx ુએટલેથી વાત અટકતી નથી. એમના ં

અવલોકનોમા ંઆપણા ભારતીય ત��વsાનના ંરહ.યો પણ છતા ંથતા ંરહ� છે ! વૉશબેસીનમાથંી નીચ ે

સરકતા ંપાણીમા ંજો વમળ ઉભા ંથાય છે તો �યા ંતેમન ેગીતાના Yલોકો યાદ આવી �ય છે ! અને સાથ ે

સાથે અમેર(કામા ં નવ વષ$ના રહ�વાસમા ં આ�મસાત કર�લ અમેર(ક( �વનપ>ધતીના ં અ*કુરણીય 

નવનીત પણ ઉડ(ન ે�ખ ેવળગે છે. 

     એમ*ુ ંવીશાળ વાચન પણ આ બધા ંઅવલોકનોમા ંકામે લા|;ુ ં છે. એ વાચન એમને એક બા�ુ 

સાવ નવી જ ર(તે વીચારવા 
ેર� છે તો બી� બા�ુ નીર(0ણોની વાસંે વાસંે તરત જ કmુકં નવતર 

અથ$ઘટન કરવા પણ 
ેર� છે.  

    એમના ¬લોગો Ôaતરની વાણીÕ અને Ôગ¼�રુÕ મા ં
ગટ થતા રહ�તા વીવીધતાવાળા ંલખાણો એમ 

પણ �ચુવે છે ક�, બી�ં ઘણા ંઅને વીષય વવૈી>યવાળા ં9.ુતકો વીp ��ુર(ને મળતા ંરહ�શે.   

    આશા રાDુ ં ક� આ અવલોકનો એમને અને એમના વાચકોને �વનના સમીધ*ુ ં 
દાન કર� અન ે

આગળ ઉપર કોઈ નÅર પર(ણામગામી બનાવી રહ�. અનેક mભુ@છાઓ સાથે,  

....  �ુગલક(શોર�ુગલક(શોર�ુગલક(શોર�ુગલક(શોર....<યાસ<યાસ<યાસ<યાસ Ð સાહ(�યકાર અને ની��ુ ડ(ર�=ટર, કામદાર શી0ણ યોજના, ભારત સરકાર  

અ*Gુમણીકા 
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દ(દ(નીદ(દ(નીદ(દ(નીદ(દ(ની રાખડ(રાખડ(રાખડ(રાખડ( 

નીલમબેન દોશી*ુ ંઅવલોકનો ઉપર .નેહસભર અવલોકનનીલમબેન દોશી*ુ ંઅવલોકનો ઉપર .નેહસભર અવલોકનનીલમબેન દોશી*ુ ંઅવલોકનો ઉપર .નેહસભર અવલોકનનીલમબેન દોશી*ુ ંઅવલોકનો ઉપર .નેહસભર અવલોકન!!!! 

     ઘણા ંવરસો પહ�લા ં£લછાબમા ં  “ નાની નાની વાતો “  િનયિમત નહu પરંx ુકયાર�ક લખતી હતી. પછ( 

તો સજંોગોને લીધે લખવા*ુ ંજ બધં થઇ ગયેલ. હમણા ંથોડા સમય પહ�લા ંcી �રુ�શભાઇ �નીના ં 

અવલોકનો વાચંી એ gદવસો અને એ લખાણોની યાદ મનમા ંછલક( રહ(.  

     �રુ�શભાઇના ંઆ અવલોકનો એટલ ે�ણે  “ગાગરમા ંસાગર”. સાવ નાની..સાદ( સીધી વાત પણ જો  

જોતા આવડ� તો ક�ટ�ુ ંબ^ુ ંકહ( �ય છે?  જÍર હોય છે f��ટ ઉઘાડવાની. અને cી �રુ�શભાઇએ અહu �ખ 

અને મન બનંેની f��ટ Dબૂ �ુદંર ર(તે ઉઘાડ( રાખી છે. વાચંનારને એની 
તીિત થયા િસવાય રહ�તી નથી. 

એક yચ©તક, એક િવચારક, એક gફલ�ફૂ અને કmુકં નEુ ંપામવાની સતત ��તૃ �િૂમકા અહu તેમણ ેયથાથ$ 

ર(તે ભજવી છે. તેમના આ ગ>યમા ંપ>યનો લય  અને �વનનો મમ$ બનંે પમાય છે. નાની નાની વાતો 

ક�ટક�ટ�ુ ં કહ( �ય છે? gદલ અને gદમાગ જો ઉઘાડા ં રાખી શક(એ તો, આપણ ેદર�ક આ સવંેદનને yઝલી 

શક(એ; કmુકં સાભંળ( શક(એ અને વહ±ચીને, �લુાલ કર(ને અQયને પણ એ રંગછાટંણાથી રંગી શક(એ. 

દર�કના અવલોકન અને તેને જોવાની...પામવાની..િવચારવાની  f��ટ અલગ જ હોવાની. cી �રુ�શભાઇએ 

આ લખીને સૌન ે
ેરણા આપવા*ુ ં� ુદંર કાય$ ક;ુb છે. f��ટ ઉઘાડવા*ુ ંએક આહવાન આપણન ેસૌન ેપણ 

આ�;ુ ંછે એમ નથી લાગxુ?ં 

   પહ�લી નજર� મને પણ લાગેલ ક� કયાકં 9નુરાવત$ન થાય છે. પણ જયાર� �રુ�શભાઇ સાથ ેવાત થઇ અને 

ફર( એકવાર અવલોકનો વા@ંયા �યાર�  તેમની વાત સાચી લાગી. અને સાર( વાત*ુ ં9નુરાવત$ન થાય તો 

પણ mુ ં?  ઉલiંુ એ જÍર( હોય છે એEુ ંલાગે છે.  સાર( વાત સો વાર કહ�વાય તો; કયાર�ક તો કોઇન ેજÍર 

.પશz જ ને ?  
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    અહu દર�ક અવલોકન એક નવી ભાત લઇને આપણી સમ0 આવે છે.  દર�ક પાસે પોતાનો આગવો 

સદં�શ છે. આગવી અyભ<ય¯=ત છે. મન ેબjુ ં.પશ: ગયેલ અવલોકનો  એટલે........ 

” ^Fુમસ, ઉભરો, ખાલી ઘર, નવા ઘરમા ંજતા,ં નEુ ંઘર, નuદણ, પઝલ, ફલાય ઓવર, મહોરા.. િવગેર� 

િવગેર�....( લી.ટ બjુ ંલાÎં ુ છે તેથી િવગેર�થી કામ ચલાEુ ં³.ં) જોક� આમ તો દર�ક અવલોકન Dબૂ �ુદંર 

અને સચોટ છે; પણ વાચકની પોતાની f��ટ અને �િૂમકા Wજુબ દર�કને કmુકં વધાર� ગમવા*ુ ંજ.  

    આ �ુદંર કાય$, �ઝૂ, ઉ�સાહ અને હકારા�મક અyભગમ બદલ �રુ�શભાઇન ેDબૂ Dબૂ અyભ*્દંન. અહu 

આ પાનાઓમા ંઉ�ગર થતા એક yચ©તક, િવચારક, gફલ�ફૂ, એક કિવ, અને  મમ$s  એવા �રુ�શભાઇના  

ઉ�સાહને સલામ સાથે આવકાર. cી �રુ�શભાઇ આવા વ^ ુને વ^ ુ અવલોકનો આપતા રહ�શે & એમા ંમને 

કોઇ શકંા નથી જ.  

    આપણે સૌ પણ f��ટ ઉઘાડ( રાખીmુનંે? 

નીલમબેન દોશીનીલમબેન દોશીનીલમબેન દોશીનીલમબેન દોશી, , , , લેખીકાલેખીકાલેખીકાલેખીકા, , , , શી0ીકા શી0ીકા શી0ીકા શી0ીકા ----        અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ     

( ( ( ( તેમનો ¬લોગ તેમનો ¬લોગ તેમનો ¬લોગ તેમનો ¬લોગ ..... ..... ..... .....     પરમ સમીપેપરમ સમીપેપરમ સમીપેપરમ સમીપે                 http://paramujas.wordpress.com/    ))))    

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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એકએકએકએક કવીકવીકવીકવી મી\નીમી\નીમી\નીમી\ની fYટ(એfYટ(એfYટ(એfYટ(એ 

gદલીપ પટ�લ*ુ ંઅવલોકનો ઉપર અવલોકનgદલીપ પટ�લ*ુ ંઅવલોકનો ઉપર અવલોકનgદલીપ પટ�લ*ુ ંઅવલોકનો ઉપર અવલોકનgદલીપ પટ�લ*ુ ંઅવલોકનો ઉપર અવલોકન 

   વેબ-િવpમા ં�જુરાતી સાgહ�ય-સચ$મા ંપાને પાને 
ગટ( આવતા   �જુરાતી સાર.વત પgરચય�જુરાતી સાર.વત પgરચય�જુરાતી સાર.વત પgરચય�જુરાતી સાર.વત પgરચય, 

�જુરાતી 
િતભા પgરચય�જુરાતી 
િતભા પgરચય�જુરાતી 
િતભા પgરચય�જુરાતી 
િતભા પgરચય,     કા<ય�રુ કા<ય�રુ કા<ય�રુ કા<ય�રુ , ગ¼�રુગ¼�રુગ¼�રુગ¼�રુ, aતરની વાણીaતરની વાણીaતરની વાણીaતરની વાણી  &વા ¬લો|સના   રચિયતા   અને 

હા.ય દરબાર હા.ય દરબાર હા.ય દરબાર હા.ય દરબાર , કિવલોકકિવલોકકિવલોકકિવલોક, વગેર� ¬લો|સના સહસપંાદક એવા  �જુરાતી વેબ-િવpના  �ણીતા અને 

દાદા, કાકા, &વા ંjુલામણા નામે .વજન-શા માનીતા, એવા Wરુ¬બીcી �રુ�શભાઈ �નીએ  એમનો 

�ન ર�ડ(ને   �ુવાનજોધ જોમ અને �ગÍક જહ�મતથી  ��ુર સાgહ�ય0ે\મા ંનવા 
ાણ 9યુાb છે 

એમ કહ�Eુ ં એકદમ વાજબી ગણાશે.   
  

      સા
ંત સમયમા ંનીરસ બનતી જતી  એવી �જુરાતી ભાષાન ે રસમય બનાવવામા ંએમનો 

ઉમગં  સદાયે વધતો ર»ો છે.  iંુકા ગાળામા ં જ  અવનવા અવલોકનોથી સભર આ ઈ-Îકુ 

વાચંતાજ એમના સતત ચડતા જતા સાgહ�યના રંગના રસમય દશ$ન થાય છે.  આજના ય\ંવx ્  

�વાતા  �વનમા,ં આ�ુબા�ુ આકાર લેતી, માWલુી લાગતી, જડ-ચેતન  ઘટનાઓમા ં એમણે 

�વનમ\ં �ુજંતો ભા¿યો છે એમ આ  અવલોકન શતદલઅવલોકન શતદલઅવલોકન શતદલઅવલોકન શતદલ  માનંા દર�ક લેખને વાચંતા ંજણાઈ આવે 

છે.   

  

લાકડાનો iુકડોલાકડાનો iુકડોલાકડાનો iુકડોલાકડાનો iુકડો મા ં \ણેક °ચનો લાકડાનો iુકડો અને એના ર�સા ંજોતા ં એમને એમા ં�ાQડ ક�Qયન 

f�ટ(ગોચર થાય છે અને  અW�ુુ ં�વનદશ$ન કરાવે છે....   એક અ,નુી ભીતરની kુનીયાનો રાસ અને એક અ,નુી ભીતરની kુનીયાનો રાસ અને એક અ,નુી ભીતરની kુનીયાનો રાસ અને એક અ,નુી ભીતરની kુનીયાનો રાસ અને 

બીજો અનતંબીજો અનતંબીજો અનતંબીજો અનતં    વીpનાવીpનાવીpનાવીpના, કરોડો 
કાશ વશ$ ફ�લાયેલો રાસકરોડો 
કાશ વશ$ ફ�લાયેલો રાસકરોડો 
કાશ વશ$ ફ�લાયેલો રાસકરોડો 
કાશ વશ$ ફ�લાયેલો રાસ. . . . પણ Wળુ ત�વ તો એક જપણ Wળુ ત�વ તો એક જપણ Wળુ ત�વ તો એક જપણ Wળુ ત�વ તો એક જ....    પuડ� સો ¸Ïાડં�પuડ� સો ¸Ïાડં�પuડ� સો ¸Ïાડં�પuડ� સો ¸Ïાડં�…….. 

  

�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુમા ં  �ડુોhુની રમતની .G(�ટને �વતરના જગં સાથે સરખાવી, એને પણ સફળતાથી ખેલી 

િનવા$ણ અવ.થા-શી �ખુસમાધીમા ંલીન થવા અને હાશકારો અ*ભુવવા 
ેર� છે.    



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 27 - 

 

  

પ�થરમાંપ�થરમાંપ�થરમાંપ�થરમા ં   ઝાકળઝાકળઝાકળઝાકળ મા ં પ�થર પર પડતા �યુ$ક(રણને જોતા ંએ   પ�થરમા ંઝાકળના દશ$ન કર( કહ� 

છે.  અવળચડંા મનને થ;ુ,ં “ આ પ�થર &વો પ�થર પણ �યુ$ના ક(રણો મળે તો ચમકતા નાનકડા 

તારલા 
ગટાવી શક� છે. પ�થરદ(લ માનવીના aતરમા ંપણ આવા કોઈ ��તુીના �યુ$ક(રણ પડ� 

તો વાલીયામાથંી વાBમીક( ઉભર( આવતા હોય છે જ ને? પણ & કથીર &વા મોટા$ર હોય તેમની 

ઉપર કશીય અસર ન પડ�. “    
  

.વીમuગ 9લુમા ંતળ(યે પ{ો.વીમuગ 9લુમા ંતળ(યે પ{ો.વીમuગ 9લુમા ંતળ(યે પ{ો.વીમuગ 9લુમા ંતળ(યે પ{ો મા ં.વીમuગ 9લુના તળ(યે દોર�લા સીધા પણ વાકંા ચીતર�લા જણાતા 

એવા પ{ાથી પણ એમની fYટ( બધંાયા વીના રહ( શકતી નથી અને વીsાનની વG(ભવનની   

વાત    કર( આપણી .વાથ$થી િવ�ત થયેલી fYટ(ના ંદશ$ન કરાવે છે.      
  

નવરાશની પળોમા ંએમણે એમની નજ}ંુને �ણે જર(યે નવર( રહ�વા નથી દ(ધી; એEુ ંiંુકા ગાળામા ં

સ�$યેલા આ  અવલોકન શતદલને નીહાળતા ં અ*ભુવાય છે.  સહજતાથી  ઘટતી રોજuદ( ઘટના  

હો; યા  આસપાસ વીખર�લ     ક� આકાશલગ િવ.તર�લ માWલુી ક� મહાWલુી  વ.x ુહો; એમની fYટ( 

એમા ંસરળતાથી  િવsાનનો િવચાર કરવા ને અ>યા�મનો અ*ભુવ કરવા 
ેર� છે.  
  

પાને પાને શોભી ર»ાંપાને પાને શોભી ર»ાંપાને પાને શોભી ર»ાંપાને પાને શોભી ર»ા ં   શતદલશતદલશતદલશતદલ----પખંપખંપખંપખં       શાશાશાશા     અવનવાઅવનવાઅવનવાઅવનવા     અવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનો 

પગલે પગલે 
ગટÐાંપગલે પગલે 
ગટÐાંપગલે પગલે 
ગટÐાંપગલે પગલે 
ગટÐા ં     
�ો
�ો
�ો
�ો      ºયાંºયાંºયાંºયા ં    શ¬દ� શ¬દ�શ¬દ� શ¬દ�શ¬દ� શ¬દ�શ¬દ� શ¬દ�        સકંટસકંટસકંટસકંટ----મોચનોમોચનોમોચનોમોચનો 

હો �ગિતક સમ.યાહો �ગિતક સમ.યાહો �ગિતક સમ.યાહો �ગિતક સમ.યા      યાયાયાયા     હો માનિસક 
gGયા પીડતી પડંનીહો માનિસક 
gGયા પીડતી પડંનીહો માનિસક 
gGયા પીડતી પડંનીહો માનિસક 
gGયા પીડતી પડંની    

જગજગજગજગ----જગંના આજગંના આજગંના આજગંના આ   hુ}ુ0ે\મા ંબસhુ}ુ0ે\મા ંબસhુ}ુ0ે\મા ંબસhુ}ુ0ે\મા ંબસ આવાંઆવાંઆવાંઆવા ં  DલુજોDલુજોDલુજોDલુજો   અમ લોચનોઅમ લોચનોઅમ લોચનોઅમ લોચનો 

 �જુરાતી સાgહ�યમા ંઆપ*ુ ંયોગદાન બળવ�ર બનxુ ંરહ� એવી mભેુ@છાઓ સહ  

‘કિવલોક’ વતી,  http://pateldr.wordpress.com/  

gદલીપ રgદલીપ રgદલીપ રgદલીપ ર. . . . પટ�લપટ�લપટ�લપટ�લ,,,, ઓર�Qજ, ક�લીફોન:યા  - ડો=ટર 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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hુiુFબીજનોનાhુiુFબીજનોનાhુiુFબીજનોનાhુiુFબીજનોના 
તીભાવ
તીભાવ
તીભાવ
તીભાવ 

લેખકની સાથે aગત ર(તે સકંળાયેલા hુiુFબીજનોએ બjુ સલેખકની સાથે aગત ર(તે સકંળાયેલા hુiુFબીજનોએ બjુ સલેખકની સાથે aગત ર(તે સકંળાયેલા hુiુFબીજનોએ બjુ સલેખકની સાથે aગત ર(તે સકંળાયેલા hુiુFબીજનોએ બjુ સk્ k્ k્ k્ ભાવ અને 
ેમ9વુ$ક ભાવ અને 
ેમ9વુ$ક ભાવ અને 
ેમ9વુ$ક ભાવ અને 
ેમ9વુ$ક 

તેમની mભુે@છાઓ પાઠવેલ છેતેમની mભુે@છાઓ પાઠવેલ છેતેમની mભુે@છાઓ પાઠવેલ છેતેમની mભુે@છાઓ પાઠવેલ છે. . . . તે સૌનોતે સૌનોતે સૌનોતે સૌનો    aતઃકરણ9વુ$ક આભારaતઃકરણ9વુ$ક આભારaતઃકરણ9વુ$ક આભારaતઃકરણ9વુ$ક આભાર 

રા&pર( mકુલરા&pર( mકુલરા&pર( mકુલરા&pર( mકુલ 

    jુ ં�રુ�શભાઈને  બાળપણથી �,ુ ં³ ંઅને સમ�ુ ં³.ં આપણે સૌ hુiુFબીજનો 9ºૂય cી અરિવ©દ અને માતા�ની 

પરમ hૃપાથી �વનમા ંઠ(ક ઠ(ક સફળ થયા ંછ(એ. એ પણ સાચી વાત છે ક�, આપણે સૌ �વનમા ંઅનેક  WYુક�લી અને 

અવરોધોમાથંી પસાર થયા છ(એ. પણ gદ<ય hૃપાના કારણે આપણે આપણો માગ$ હFમેશ કાઢ( શtા ંછ(એ તમે ભારત 

છોડ( અમેgરકા .થાયી થયા છો. પણ તમાર( �વન સફરમા ંઘણી WYુક�લ કસોટ(ઓ તમે હસતા ચહ�ર� અને સફળતાથી 

પસાર કર( છે.  

   તમારા ંલખાણો જ બતાવે છે ક�, તે આપણ સૌને માટ� સીમાચીÑÍપ રહ�શે; કારણક� તમે િનE�ૃ �વનમા ંએક માણસ 

mુ ંકર( શક�; અને સમાજને mુ ંમદદ કર( શક�; તેનો અ*કુરણીય દાખલો .બેસાડÁો છે. તમે એક એªQજનીયર હોવા છતા,ં 

આ 9.ુતક લખીને સાgહ�યમા ંએક ઉ@ચ ક0ા*ુ ંઅને બj ુ સા}ંુ કામ ક;ુ$ છે. jુ ં ઈpરને 
ાથ$ના ક}ંુ ³ ં ક�, તમાર( 

સ�કતાને 9�ુટ( આપે. તમને aતરથી Wબુારકબાદ( અને mભુે@છા.     

રા&pર( mકુલરા&pર( mકુલરા&pર( mકુલરા&pર( mકુલ , િનE�ૃ િવsાન િશ0ીકા, દાહોદ.   

પચંમ mકુલ પચંમ mકુલ પચંમ mકુલ પચંમ mકુલ  

9ºૂય મામા, 

   jુ ંતમારા ં9.ુતકાકાર� 
સી>ધ થઈ રહ�લા ંઅવલોકનોની 
થમ આEિૃ� જોઈ ગયો ³.ં 9.ુતકના ંબધંારણ, ઢાચંો, 

અને વાચકને આગળ પાછળ જવા માટ�ની .વયસંચંાલીત લીQકો  બjુ જ અસરકારક છે. Ô માઈGોસો�ટ વડ$Õની  

આ^નુીક  સવલતો, તમે બjુ અસરકારક ર(તે વાપર( છે. આ વાત મારા માટ� આÒય$જનક નથી, કારણક�, jુ ંતમને 

ઘણા વખતથી �,ુ ં³ ંઅને મને ખબર છે ક�, નવા ંસાધનો અને નવી ટ�=નોલો� વાપરવા માટ� તમે બj ુઆxરુ હો 

છો.  
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   એક િનE�ૃ એQ�નીયર/ મેનેજર/ અને તકનીક 
ેમી માણસ*ુ ં સાgહ�ય
ેમી અને સાgહ�યની સમજ ધરાવતા  

િનયિમત  ¬લોગરમા ં }ુપાતંર ખર�ખર 
શસંનીય છે. jુ ં જોઈ શhંુ ³ ં ક�, તમારા ં અવલોકનો સ�ના�મકતા, �]ુમ 

િવYલેષણ, Wળૂ�તૂ િવચાર, િવવેક Îªુ>ધ , અને �વનના સાચા અ*ભુવોથી ભર9રુ છે. મોટા ંભાગના ંઅવલોકનો કોઈ 

પણ �તના અથવા બj ુજ ઓછા ફ�રફાર સાથે સાgહ�યhૃિત ગણાય તેવા ંઅથવા તે માટ� સ0મ છે.  પણ સૌથી વધાર� 

અગ�યની વાત એ છે ક�, રચના�મક લખાણ લખવામા ંતમે તમારો સમય વાપય² છે, અને તમાર( શ¯=ત ક��Qfત કર( 

છે.    

    આમ કરવા માટ� તમારો & ઉÓેYય હોય Ð �જુરાતી લીપીમા ં
ગિતવાદ( �ધુારા ( Jઝા જોડણી) અથવા વાચકોને 

િવવેકÎªુ>ધથી વાચંવા માટ� ��તૃ કરવા અથવા તમારો પોતાનો  સમય સાથ$ક ર(તે વાપરવો Ð પણ એના થક( 

તમને & કરEુ ંગમxુ ંહોય તે કરવામા ંતમે 
ય�નશીલ ર»ા છો.    

    જો ક�, jુ ંતમારા મૌyલક લખાણો*ુ ં.વાગત ક}ંુ ³;ં અને એવી §વાgહશ રાDુ ં³ ંક�, તમે આમ રચના�મક લખાણો 

લખતા રહો : પણ એક Wળૂ ભાષાને િવhૃત કરતા, તે*ુ ંઅવWBૂયન કરતા અને તેનો નાશ કરતા Jઝા જોડણીના 

તમારા  
યોગો સાથે jુ ંસહમત થતો નથી, અને તેમને અ*મુોદન આપતો નથી.  

ડોડોડોડો. . . . પચંમ mકુલપચંમ mકુલપચંમ mકુલપચંમ mકુલ Ð ર(સચ$ સાયQટ(.ટ, ;િુન. ઓફ લQડન   

ઋચા �નીઋચા �નીઋચા �નીઋચા �ની 

     નાનપણમા ંºયાર� પર(0ામા ંપહ�લો નબંર આવતો અને પ�પા શાબાશી આપતા; �યાર� પોરસ ચડતો. ºયાર� પણ 

કોઈ સા}ંુ કામ થxુ ંક�, સફળતા મળતી; �યાર� પ�પાની �ખોમા ંછલકાતા ંઆનદં અને ગૌરવ જોઈ; વધાર� મહ�નત 

કરવાની ચાનક ચઢતી. ગઈ કાલે ºયાર� પ�પાએ કÔુ ંક�, “માર( ચોપડ( વીશે બે શ¬દ લખ.” �યાર� મને પહ�લા ંતો Dબુ 

નવાઈ લાગી. પછ( મને લા|;ુ ંક�, હવે jુ ંખર�ખર Ôમોટ(Õ થઈ ગઈ ³.ં એટલી Ô મોટ(Õ ક� મારા પ�પાને શાબાશી આપી 

શhંુ!   

   મા}ંુ આ લખાણ એ ÔઅવલોકનોÕ 9.ુતક*ુ ં  વીવેચન નથી; પણ એક દ(કર(*ુ ં પોતાના પ�પાની સાહ(�ય સ�ન 

યા\ા*ુ ંÔઅવલોકનÕ છે. અમેર(કા આ<યા બાદ, પ�પાને �જુરાતી સાહ(�યનો & નાદ લા|યો; એનાથી tાર�ક અમે સૌ 

એમની તબીયત 
�યે ચuતીત થઈ જતા.ં પણ પછ( લા|;ુ ંક�, આ લેખન 
��ુી જ એમની Ô�ુવાનીÕ*ુ ંરહ.ય છે.  

   ÔઅવલોકનોÕનો દર�ક લેખ આપણને વીચાર કરતા ંકર( Wકુ� તેવો છે. નીજ:વ વ.xઓુને એમણે �વનના સાપે0મા ં

સ�વ કર( દ(ધી છે. શીશ$ક ÔÔÔÔઅઅઅઅવલોવલોવલોવલોકન શતદલકન શતદલકન શતદલકન શતદલÕÕÕÕ Dબુ જ યથાથ$ છે. એમા ંમને કોઈ ઉપદ�શ નથી લાગતો. એ ફ=ત 

અવલોકન છે. આખા 9.ુતકમા ંમને બા9નુા <ય=તી�વ*ુ ં 
તીબuબ દ�ખાય છે. ( અમે લાડમા ંએમને Ôબા9Õુ કહ(એ 



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 30 - 

 

છ(એ  ) શ¬દ� શ¬દમા ંમને સ@ચાઈ નીતરતી જણાય છે - tાર�ક માથામા ંવાગે તેવી; પણ નકર(, નીભzળ સ@ચાઈ.    

પોતાના દોશો અને નબળાઈઓ*ુ ં અવલોકન કરવા માટ� પોતાની �ત સાથેની સ@ચાઈ હોવી જોઈએ. એમના 

<ય=તી�વ*ુ ંબી�ુ ંપા�ુ ં છે Ð ચuતન અને મનન. ક�ટલી રોજબરોજની  �]ુમ વાતો એમના ચી�મા ંવીચારોના વxુ$ળ 

પેદા કર( દ� છે?  

    આ 9.ુતકનો બીજો ભાગ - &મા ંસ�વ ÕYુટ(ના ંઅવલોકનો હોય - તો વળ( ઓર મ� આવે.  આ 9.ુતક તો 

પાશેરામા ંપહ�લી 9ણુી છે. યા\ાનો 
ારંભ છે.  આગળ હ� ઘણા Wકુામ આવશે; એવી આશા છે.  

    બા9,ુ શાબાશ ! ફ�ેહ કરો.  

ઋચા �નીઋચા �નીઋચા �નીઋચા �ની Ð અમેર(કાની એક મોટ( ર�Bવે કFપનીમા ંસી.ટમ મેનેજર; ફોટ$વથ$. ટ�=સાસ   

rજsાસાrજsાસાrજsાસાrજsાસા        �ની �ની �ની �ની          

રોજબરોજની રોજબરોજની રોજબરોજની રોજબરોજની જuજuજuજuદગીમા ંઅમારાંદગીમા ંઅમારાંદગીમા ંઅમારાંદગીમા ંઅમારા ં   &&&&    કામો કામો કામો કામો ર»ાર»ાર»ાર»ા;    

તમાર( નજરોએ તે અવલોકનો બQયાંતમાર( નજરોએ તે અવલોકનો બQયાંતમાર( નજરોએ તે અવલોકનો બQયાંતમાર( નજરોએ તે અવલોકનો બQયા.ં...    

નીનીનીનીજ:વ અને 0જ:વ અને 0જ:વ અને 0જ:વ અને 0ણીણીણીણીક ઘટનાઓક ઘટનાઓક ઘટનાઓક ઘટનાઓના ંના ંના ંના ંસદં�શાઓસદં�શાઓસદં�શાઓસદં�શાઓ;        

બા9નુી કલમે સાબા9નુી કલમે સાબા9નુી કલમે સાબા9નુી કલમે સાહ(હ(હ(હ(�ય�ય�ય�ય----.વÍપે સ�વ બQયા.વÍપે સ�વ બQયા.વÍપે સ�વ બQયા.વÍપે સ�વ બQયા 

      આપણી બધાની દોડધામની �Qદગીમા ંરોજના ંઘણા ંકામો બને છે: &મક�,  આkુ નાખેલી, ગરમ, ઉભરાવાળ(, 

ચા બનાવી ગરણીથી ગાળ(ને કપમા ંનાખવી. આ મારા &વી અસ§ંય �હુ(ણીઓ માટ� મશીનવત કાય$ છે. પણ તેમાથંી 

�વનને અનÍપ પાઠ શીખવા, એ પણ એક કળા છે. ÔઅવલોકનોÕ વા@ંયા પછ( હવે ફર(થી તમે ચાનો ઉભરો, ખuટ(, 

થરકતી તપેલી, �વારો વગેર�ને સામાQય ગણીને અવગણી નહu શકો. આ 9.ુતક વા@ંયા પછ( એ G(યાઓની Wકુવાણી 

વાચકને પણ કદાચ વીચારતા કર( Wકુશે.  

rજsાસાrજsાસાrજsાસાrજsાસા    �ની�ની�ની�ની Ð હો.પીટલ મેનેજમેQટ, 9\ુવ^ ુ, ફોટ$વથ$, ટ�=સાસ   

 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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નેટનેટનેટનેટ -  વાચકોનાવાચકોનાવાચકોનાવાચકોના 
તીભાવ
તીભાવ
તીભાવ
તીભાવ 

& નેટ વાચકોએ બjુ 
ે& નેટ વાચકોએ બjુ 
ે& નેટ વાચકોએ બjુ 
ે& નેટ વાચકોએ બjુ 
ેમ9વુ$ક આ મ9વુ$ક આ મ9વુ$ક આ મ9વુ$ક આ ÔÔÔÔઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોÕ Õ Õ Õ &મ &મ 
ગટ થતા ંગયાં&મ &મ 
ગટ થતા ંગયાં&મ &મ 
ગટ થતા ંગયાં&મ &મ 
ગટ થતા ંગયા,ં , , , તેમ તેમ તેમ તેમ 

તેમ તેમને 
તીભાવ આપી અવલોtા ંછેતેમ તેમને 
તીભાવ આપી અવલોtા ંછેતેમ તેમને 
તીભાવ આપી અવલોtા ંછેતેમ તેમને 
તીભાવ આપી અવલોtા ંછે, , , , તેમના વીચારો અહu ર�ુ કયાb છેતેમના વીચારો અહu ર�ુ કયાb છેતેમના વીચારો અહu ર�ુ કયાb છેતેમના વીચારો અહu ર�ુ કયાb છે. . . . એ એ એ એ 

સૌનો vદય9વુ$ક આભારસૌનો vદય9વુ$ક આભારસૌનો vદય9વુ$ક આભારસૌનો vદય9વુ$ક આભાર....    

     

રતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયા–બળવતં પટ�લ અને ઉ�મ અને મ^ ુગwજર બળવતં પટ�લ અને ઉ�મ અને મ^ ુગwજર બળવતં પટ�લ અને ઉ�મ અને મ^ ુગwજર બળવતં પટ�લ અને ઉ�મ અને મ^ ુગwજર  

     ઘણા સમયથી તમારા આગામી 9.ુતકની દરવા& દ.તક સભંળાતી હતી. હવે તે વીચાર સાકાર  થાય છે �યાર� 

આનદં થાય છે.  આ ‘અવલોકન’ના ંલખાણો લખતા ંતમે & આનદં માÃયો તેથી સવાયો આનદં વાચકોનેયે મળો એવી 

mભુે@છા.  વળ(, આમાનંા ંમોટા ભાગના ંલખાણો તમારા ¬લોગ પર 
ગટ થયા ં છે.. વાચકોએ એનો ભરપેટ આનદં 

માÃયો છે. ઘણાએ 
ો�સાહક 
તીભાવોય આ�યા છે.. તેમાથંીયે થાડાક 
તીભાવો વીણી 9.ુતકમા ં સામેલ કરવા 

અમાર( વીનતંી. સરવાળે તો એમની દ(લી દાદ� તમને લખવા અને આ લખાણો 9.ુતકાકાર� 
કાશીત કરવા 
ેયા$. 

સર�રાશ દર વરસે તમારા ંલખાણ*ુ ંએક 9.ુતક મળxુ ંરહ� તેવી mભુે@છા. મને યાદ છે ક� તા. ૩૦ ડ(સેFબર, ૨૦૦૭ની 

૧૩૪મી ‘સQડ� ઈ–મહ�ફ(લ’મા ંતમારો અ*ભુવ 
સગં ‘ચા� ુદ(વસની સવાર’ 
કાશીત થયો �યાર� ક�ટલા બધા ભાવકોના 


ેરક 
તીભાવ અને Wબુારકબાદ( તમને મ¿યા ંહતા!ં 

‘સQડ� ઈ–મહ�ફ(લ’  ની ટ(મ વતી અમે તમારા 9.ુતક*ુ ં.વાગત કર(એ છ(એ. 

રતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયારતીલાલ ચદંરયા Ð ની��ુ ઉ¼ોગપતી અને �જુરાતી લે=સીકોન- ઓન લાઈન ડ(=શનર(ના સ�ક, લQડન  

બળવતં પટ�લબળવતં પટ�લબળવતં પટ�લબળવતં પટ�લ Ð ની��ુ સીવીલ એQ�નીયર, અમદાવાદ 

ઉ�મ ગwજરઉ�મ ગwજરઉ�મ ગwજરઉ�મ ગwજર Ð ની��ુ શી0ક, �રુત    
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cીcીcીcી. . . . િવ9લુ કBયાણી િવ9લુ કBયાણી િવ9લુ કBયાણી િવ9લુ કBયાણી  

     ' અવલોકન શતદલ ' પર નજર નાખંી છે. �જુરાતીમા ં& લખે તે સૌ પહ�લા ંધQયવાદને પા\ ઠર� છે. �જુરાતી 

સાભંળ(એ; �જુરાતી બોલીએ; �જુરાતી વાચંીએ; �જુરાતી લખીએ; �જુરાતીમા ં િવચાર(એ; �જુરાતી �વીએ. આવો 

કોઈક Gમ રહ�વો જોઈએ. પgરણામે, લખતા ંલખતા ંલgહયા થવાય અને પછ( લેખક; અને આમ અ યાસ અને અ>યાસ 

હોય તો કદાચ સાgહ�યકાર પણ બની શકાય. તમે હવે આ ક�ડ(એ ફંટાયા છો. �ણીએ છ(એ ક� માગ$ કપરોય બને, પણ 

તેની પણ mભુ કામના હજો.નેટ જગતના �જુરાતી ¬લો|સ tાર�ક જોવાની તક સાપંડ� છે. tાર�ક મ� પડ� છે. આવો 

આનદંનો પટ તમને સદા ય મળજો.તમે & ઉપGમ હાથ ધય² છે તેને સા}ુ અનેક mભુકામનાઓ 

...  �જુરાતી માસીક �જુરાતી માસીક �જુરાતી માસીક �જુરાતી માસીક ÔÔÔÔઓપીનીયઓપીનીયઓપીનીયઓપીનીયનનનનÕÕÕÕના ત\ંી અને સાહ(�યકારના ત\ંી અને સાહ(�યકારના ત\ંી અને સાહ(�યકારના ત\ંી અને સાહ(�યકાર, , , , લQડનલQડનલQડનલQડન, , , , ;ુ;ુ;ુ;.ુ...ક�ક�ક�ક�....    

ડોડોડોડો....મહ�શ રાવલ મહ�શ રાવલ મહ�શ રાવલ મહ�શ રાવલ  

અથ$નો આયામ,આવીYકાર  શતદલ 

વા.તવીકતાથી સભર,શણગાર શતદલ 

પવ$ના ંપયા$ય &વી જuદગીનો 

લાગણીથી તર-બ-તર <યવહાર,શતદલ 

શ¬દના ંઐpય$નો અભીગમ વણીને 

પBલવીત,આખી કથાનો સાર શતદલ 

tાકં ર.તો,tાકં પગલા,ંtાકં પગરવ 

tાકં નવતર ઢાળનો અણસાર શતદલ 

�યુ$ &વી શ§સીયત લઈ,રોજ ઉઘડ� 

.પ�ટ, અવલોકન ભય² આધાર શતદલ 

ગ¼મા ંક� પ¼મા ંઅભી<ય=ત સઘ�ં 

કંhુ ચોખા સમ,સહજ cીકાર શતદલ 
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તક$નો પર(ણામલ0ી હોય આશય 

�યા ં�ખુદ a�મનો,રણકાર શતદલ ! 

    ગ¼મા ંઅભી<ય=તી માટ� શ}ુ કર�લ ' ગ¼�રુ' માટ� આ ગઝલ મારા બjુ માનીતા રાજકોટના આ ગઝલકાર� 


ેમ9વુ$ક ખાસ લખી છે. 

...  ...  ...  ...  આ;વુzદ(ક ડો=ટર અને ગઝલકારઆ;વુzદ(ક ડો=ટર અને ગઝલકારઆ;વુzદ(ક ડો=ટર અને ગઝલકારઆ;વુzદ(ક ડો=ટર અને ગઝલકાર, , , , રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ      

રYમીકાતં દ�સાઈ રYમીકાતં દ�સાઈ રYમીકાતં દ�સાઈ રYમીકાતં દ�સાઈ ----        ÔÔÔÔતxડુ(તxડુ(તxડુ(તxડુ(ÕÕÕÕ 

      તમારા ંઅવલોકનો 9.ુતકાકાર� 
સી>ધ થાય છે તે �ણી ઘણો જ આનદં થયો. �ુએ તો બધા જ છે પણ & 

દ�ખાય છે તેની આરપાર જોઈને તેમાથંી આનદં ક� સાર �હણ કરવાની તમાર( ત�પરતા ક�ટલામા ંહોય છે? અને & 

જો;ુ ંજ નહu પણ નીર§;ુ ંતેનો રસા.વાદ બી� ભાવકોને આટલી સરસ ભાશામા ંકરાવવાની આવડત તો બj ુઓછાને 

હોય છે. સાÎનુા પાણીના પરપોટા &વી �Bુલક જણાતી વ.x ુપર*ુ ં તમા}ંુ અવલોકન ડામરના ર.તા પર દ�ખાતા 

'મેઘધ*શુ' પરની ઉમાશકંરની કવીતાની યાદ અપાવે છે. આટ�ુ ં રસ
દ લખાણ ક�વળ ¬લોગરો જ વાચંી શક� તેને 

બદલે સૌ કોઈ વાચંી શક� તે યો|ય જ છે. ઈજનેર( 0ે\ે મહ�વના યોગદાન પછ( હવે સાહ(�યમા ંકરવાથી તમે ની��ુ 

નથી થયા પણ 
��ુી જ બદલી છે. ઘ,ુ ંલાÎં ુ ં�વો અને અગણીત અવલોકનો આપતા રહો. 

.... .... .... .... ની��ુ સીવીલ એQ�નીયર અને .થાપીત હ(ત આધાર(ત ધામ:ક માQયતાઓના વીરોધીની��ુ સીવીલ એQ�નીયર અને .થાપીત હ(ત આધાર(ત ધામ:ક માQયતાઓના વીરોધીની��ુ સીવીલ એQ�નીયર અને .થાપીત હ(ત આધાર(ત ધામ:ક માQયતાઓના વીરોધીની��ુ સીવીલ એQ�નીયર અને .થાપીત હ(ત આધાર(ત ધામ:ક માQયતાઓના વીરોધી    ÐÐÐÐ    Q; ુજસ:Q; ુજસ:Q; ુજસ:Q; ુજસ:, , , , ;ુ;ુ;ુ;.ુ...એસએસએસએસ....એએએએ. . . . ....    

તેમની વેબ સાઈટ તેમની વેબ સાઈટ તેમની વેબ સાઈટ તેમની વેબ સાઈટ ----    http://tatoodi.googlepages.com/home 

ÔÔÔÔ
sા�ુ
sા�ુ
sા�ુ
sા�ુÕ Õ Õ Õ  

      તમારા ંગ¼�રુમા ંઆવતા ંલખાણો,તેમા ંતમારા �ુદંર અવલોકનો jુ ં િનયમીત વાÂુ ં³.ં�Bુલક દ�ખાતી વ.xમુાથંી 

�ણુા�મક ચuતન વ^ ૂ ગમે છે.આમા ં ઘણા ખરા લખાણોમા ં મારા 
િતભાવ પણ આ�યા જ છે! આખર� તો આ 

પgરવત$નશીલ જગતમા ં�ણુા�મક પgરવત$ન કર( તેનો અણસાર પામવાનો પણ એક માગ$ જ છે ને! 

     હવે આ અવલોકનો 9.ુતક}ુપે 
ગટ થાય છે તે �ણી આનદં થયો.&ને કોF�;ટુરમા ંફાવટ ન હોય તેવા ંપણ આનો 

લાભ લઈ શકશે.  તમારા લખાણો .વાQત�ખુાય, & પણ પરમનો અણસાર થાય અને સહજ ર(તે-સરળતાથી 
સાદ }ુપે 

લખાઈ �ય તેવા છે.તેમા ં વા=ચાxરુ( ક� દંભ નહ(વત હોય,પણ સતyચતઆનદં િવશેષ હોય છે.તમે ઈજનેર( 0ે\ે 
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મહ�વ*ુ ંયોગદાન કર( હાલ આ^નુીક મા>યમ કોF9ટુર dારા �જુરાતી સાgહ�યનો સેવા યsની ^ણૂી ધખાવી છે તેના 

ઘણા સારા પgરણામો પણ જોઈ શકાય છે. 

આવા સારા કાય$ માટ� સવ$શ=તીમાન તમને .વા.થ સાથે દ(ઘા$; ુકર� તેવી 
ાથ$ના સહ 

....સાહ(�યરસીક વડ(લ દંપતી Ð વજ:નીયા, ;.ુએસ.એ.  

 

yચyચyચyચરાગ પટ�લ રાગ પટ�લ રાગ પટ�લ રાગ પટ�લ  

    ગ¼�રુÕ ઉપર તમારા ંઅવલોકનોનો હFમેશા ં ઈQત�ર હોય છે. તેના સકંલનથી બનાવેલ આ 9.ુતક �જુરાતી 

સાહ(�યમા ંજ}ુર Ôક(લોમીટર .ટોનÕ 9રુવાર થશે.  

.........  .  .  .  ઇQફોમzશન ટ�=નોલો�ના તજs ઇQફોમzશન ટ�=નોલો�ના તજs ઇQફોમzશન ટ�=નોલો�ના તજs ઇQફોમzશન ટ�=નોલો�ના તજs ----    પીÙસબગ$પીÙસબગ$પીÙસબગ$પીÙસબગ$, , , , ;ુ;ુ;ુ;.ુ...એસએસએસએસ....એએએએ.      .      .      .       

પીQક( પાઠક પીQક( પાઠક પીQક( પાઠક પીQક( પાઠક  

     Dબૂ Dબૂ અyભનદંન.... �રુ�શદાદા! આપના ંઅવલોકનો ખર�ખર અવલોકનીય છે.આપ ઘટના*ુ ંઅવલોકન કરતા ં

કરતા ં તેને એક નવી જ હકારા�મક kૃ��ટ આપી ઘટનાને નવીન આકાર આપો છો. & મનની rજsાસા તો સતંોષે જ છે, 

પણ આ�માને પણ સxં�ૃત કર� છે.નેટજગતની િન�નદં માટ� શ}ુ કર�લી 
Eિૃ�ને 9.ુતક .વ}ુપે ર�ૂ કરવાનો િવચાર 

ખર�ખર આવકારદાયક છે. આપના અવલોકનન ે 9.ુતક}ુપે 
કાિશત કરવાનો િવચાર ખર�ખર 

આવકારદાયક છે. ગહન અવલોકન, િનgર0ણ પરથી જ <ય¯=ત શીખે છે અન ે તે અ*ભુવ જ આપણને 

જuદગી �વવાની સાચી ર(ત શીખવાડ� છે. આપના અ*ભુવ*ુ ંભાÚુ ંઅમ ;વુાપઢે(ને માગ$દશ$ક બની રહ�શે. 

...  ...  ...  ...  �તુ9વુ$ ભાશાશી0ીકા અને સાહ(�યરસીક �હુ(ણી �તુ9વુ$ ભાશાશી0ીકા અને સાહ(�યરસીક �હુ(ણી �તુ9વુ$ ભાશાશી0ીકા અને સાહ(�યરસીક �હુ(ણી �તુ9વુ$ ભાશાશી0ીકા અને સાહ(�યરસીક �હુ(ણી ÐÐÐÐ    અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ    
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રા&Qf િ\વદે( અને િ\વેદ( પgરવાર રા&Qf િ\વદે( અને િ\વેદ( પgરવાર રા&Qf િ\વદે( અને િ\વેદ( પgરવાર રા&Qf િ\વદે( અને િ\વેદ( પgરવાર  

   અવલોકનોને 9.ુતક}ુપ 
કાિશત કરવાનો િવચાર ખર�ખર આવકારદાયક છે. અવલોકન, િનgર0ણ પરથી 

જ <ય¯=ત શીખે છે અને તે અ*ભુવ જ આપણને જuદગી �વવાની સાચી  ર(ત શીખવાડ� છે. અ*ભુવ*ુ ં

ભાÚુ ંÐ ;વુાપઢે(ને માગ$દશ$ક બની રહ�શે … !! 

..  ..  ..  ..  માનસશાીય ડો=ટર માનસશાીય ડો=ટર માનસશાીય ડો=ટર માનસશાીય ડો=ટર , , , , બો.ટનબો.ટનબો.ટનબો.ટન, , , , ;ુ;ુ;ુ;.ુ...એસએસએસએસ....એએએએ. . . .     

http://www.yogaeast.net        :   :   :   :   http://www.bpaindia.org 

િનિનિનિનલzપલzપલzપલzપ    ભ{ભ{ભ{ભ{     

       દર�કને જોવાની નજર હોય છે; પણ ઘણા ંઓછાનંી પાસે વ.x ુક� ઘટનાની પાછળના હાદ$ને જોવા*ુ ં

દશ$ન હોય છે. �રુ�શભાઈ આવા એક <ય=તી છે. અહu તેમણે વણ$વેલી ઘટનાઓ મોટ�ભાગે અમેર(કામા ં

�વાતા �વન અને સ.ંકાર*ુ ં વણ$ન કર� છે. પણ વ^ ુ અગ�યની વાત એ છે ક�, તે �વન તરફના 

હકારા�મક અભીગમ*ુ ં 
તીબuબ પાડ� છે. ખાસ કર(ને આપણે ઝડપ અને ચuતાના માહોલમા ં�વી ર»ા 

છ(એ; �યાર� �વનમા ંસાચો આનદં અને �ખુ શોધી કાઢવાની તાતી જ}ુર   તરફ a�લુીનીદ́શ કર� છે. આ 

બધા ંઅવલોકનો �રુ�શભાઈના પોતાના હકારા�મક, ઉ�સાહ(, શી.તબ>ધ, આનદં( અને 
�તી
ેમી .વભાવ 

અને <ય=તી�વ*ુ ં
તીબuબ પણ પાડ� છે. �ત�તના વીશયો પર, વૈવી>યથી સભર ¬લોગો નીભાવવા અને 

આખા વીpમા ંમી\ો   ક�ળવવા સહ��ુ ંનથી. પણ �રુ�શભાઈએ  તેમના ની��ુ �વનમા ંઆ કળા બj ુસાર( 

ર(તે આ�મસાx ્ કર( છે. હવે તો તે એક સાવ નવા સમયકાળની અને સાવ નવા કથાવ.x ુ વાળ(, 

ધારાવાહ(ક નવલકથા પણ લખી ર»ા છે. jુ ં તેમની કલમ અને ક(બોડ$ન ે  આ કાય$મા ંઅ
તીમ સફળતા 

વા@ં³ ં³.ં મને cÛા છે ક�, વ^ ુને વ^,ુ ઉ@ચ ક0ાના ંસ�નો આપણને તેમની પાસેથી મળતા ંરહ�શે.  

...  ...  ...  ...  ઓડ(ટરઓડ(ટરઓડ(ટરઓડ(ટર, , , , દોહાદોહાદોહાદોહા, , , , કતારકતારકતારકતાર   
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નીતા  કોટ�ચા નીતા  કોટ�ચા નીતા  કોટ�ચા નીતા  કોટ�ચા  

     કહ�વાના ંદાદા, પણ vદયથી, મગજથી, મનથી ઉFમરમા ંમારા કરતા ંપણ નાના, મને એમના ંમાટ� બj ુ

જ માન છે ક�  નાની નાની વાતોને >યાનમા ંલઈને તેઓ �વન �વવા*ુ ંસરળ બનાવે છે. j ુDબુ રા� ³ 

ક�, એમના 9.ુતક*ુ ં નેટ ઉપર િવમોચન થાય છે. j ુ તો ફ=ત એટ� ુજ કહ(શ ક�, એક �ુવાન <ય=તીને  

શરમાવે એવી એમનામા .�ત: છે. 
� ુને 
ાથ$ના ક�, તેઓ હમંેશા vદયથી �ુવાન રહ�...માર( Dબુ Dબુ mભુ 

કામના છે ક�, આમ જ તેઓ 9.ુતકોની Bહાણી આપણને આપતા રહ�. 

નીતા કોટ�ચાનીતા કોટ�ચાનીતા કોટ�ચાનીતા કોટ�ચા, -  �હુ(ણી, Wુબંાઈ 

 

નીલા કડgકયાનીલા કડgકયાનીલા કડgકયાનીલા કડgકયા 

 

        અમારા ¬લોગ જગતના ંઆદરણીય િમ\ �રુ�શભાઈ  હમંેશા પોતાને ના* ુબાળક કહ� છે. Dબૂ ખતંીલા, 

સાgહ�યિ
ય. રાતે પણ પોતા*ુ ંકાય$ કરતા હોય છે. �યાર� માર� કહ�E ુ ંપડ� છે ક� ભાઈ નuદર ક�મ વેરણ થઈ છે? 

�યાર� એમના તરફથી જવાબ મળે ક� mુ ં ક}ંુ? &મ Jમર વધે છે તેમ નuદર kૂર ભાગે છે. એમનો ¬લોગ 

વાચંવો ગમે છે. Dબૂ ઉ�સાહ( છે અને સાgહયના દર�ક 0ે\મા ં તેમ*ુ ંઆગE ુ.થાન છે. લેખક હોય ક� કિવ 

દર�ક િવષે માgહતી મળેવી તેમનો પgરચય સjનુ ેપીરસે છે. ભલ ેતેઓ મને મ¿યા નથી પણ ઈQટરનેટ dારા 

�ણ ેવષ²નો પgરચય હોય એવી લાગણી થાય છે.  

    �રુ�શભાઈ,  આવો જ 
ેમ વરસાવતા રહ�જો. તમારા &વી .�ત: અમને મળે એવી 
�નુે 
ાથ$ના ક}ંુ ³.ં  

વષ² �ધુી આવા ંઅવલોકનો અને લેખો લખવામા ંકાય$રત રહ(; અમને વ^નુ ેવ^ ુસાgહ�ય
ેમી બનાવતા 

રહ�શો એવી 
�નુ ે
ાથ$ના કÍ ં³.ં આપના નવા નવા 9.ુતકોમા ંબ ેશ¬દો લખવાનો અમને મોકો મળે તેવી 

આશા રાDુ ં³.ં ¬લોગ જગતમા ંઆપના ¬લોગ મેઘધ*ષુની &મ છવાતા રહ� એવી આપને mભુે@છાઓ.. 

નીલા કડgકયાનીલા કડgકયાનીલા કડgકયાનીલા કડgકયા Ð �હુ(ણી, Wુબંાઈ 
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અ|નીશામકઅ|નીશામકઅ|નીશામકઅ|નીશામક    .... [  ઉપે0ા  ] 

     ઓફ(સોમા,ં �હ�ર .થળોએ અ|નીશામક રાખવા ં ફર�યાત છે. દ(વાલ પર ટuગાડ�લા આવા એક લાલચ{ાક 

અ|નીશામકને જોઈને થ;ુ ં- 

        ક�Eુ ં }ુપક�ુ ંઅને નીદ²શ લાગે છે આ? સાવ શાતં બની એક Dણુામા ંબેસી જ રહ�વા*ુ ં તેના નસીબમા ં છે. કશી 


E�ૃી નહu, કોઈ ઉપયોગ મોટ� ભાગે થાય જ નહu. કોઈને તે ગમે જ નહu. અ.9Yૃય, અણમાનીx ુ,ં ઉપે0ીત  

       પણ કદ( ન બનતી એક ઘટના એક’દ( બને છે. બધી <ય=તીઓની �વાદોર( અને બધી ચીજોની સલામતી તે 

પળે, આ ઉપે0ીત સાધન પર આધાર રાખે છે. તે પોતા*ુ ંસવ$.વ નીચોવી, પોતાની ફરજ અદા કર� છે. તે પોતાની 

થયેલી ઉપે0ાને આગળ કર( ર(સાx ુ ંનથી! 

       અને આવા સકંટના સમયે તે ન ર(સાય; એ માટ� વરસ દહાડ� તેની માવજત કરવી પડ� છે. તેની કાય$0મતા ટકાવી 

રાખવી પડ� છે. 

        માનવ �વનમા ંઆવા ંઘણા ંઅ|નીશામકો હોય છે. �વનનો વીમો, અક.માતનો વીમો, પોલીસ દળ, લYકર - આ 

બધાનંો સામાQય ર(તે કોઈ વપરાશ નથી હોતો. પણ કોઈક અણદ(ઠ( ઘટના માટ� તેમને સ�વેલા, હFમેશ તૈયાર 

રાખવા પડ� છે. 

        kુઘ$ટનાઓ*ુ ંઅને તેમના મારણ ક� નીવારણ માટ�ના અ|નીશામકો*ુ ંપણ એક હોવાપ,ુ ંહોય છે ! આપણે &ની 

ઉપે0ા કરતા ંહોઈએ, તે કદ(ક આપ,ુ ંસૌથી વધાર� હ(તકાર( હોય એમ પણ બને. 
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આkુઆkુઆkુઆkુ કચરતાંકચરતાંકચરતાંકચરતા ં   .... [  હuસા  ] 

      અહu દરરોજ ચા બનાવવા*ુ ંમા}ંુ કામ. અને મને તે ગમે પણ ખ}ંુ હ�!  છ વશ$મા ંમારો હાથ પણ સારો એવો બેસી 

ગયો છે. એકધાર( ‘�રુ�શ �ની ‘ ¸ાQડ ચા બને! jુ ંચામા ંકચર��ુ ંઆkુ અને ઇલાયચી નાDં ુ ં³.ં ઈલાયચીનો પાવડર 

તો મારા ંપ�નીએ તૈયાર રાખેલો હોય છે;  પણ આkુ કચરવાની માર( આગવી શૈલી છે! jુ ંઆkુને ચ�9થુી સમાર( 

પાતળ( ચીર(ઓ ક}ંુ; અને પછ( સાડંસીથી કચર(, ગરમ થતા પાણીમા ંનાDં ુ.ં દ(વસમા ંબે ક� \ણ વાર ચા બને. દર�ક 

વખતે આkુ કચરવાની આ જ ર(ત. 

       લે કર વાત! આમા ંશી ધાડ માર(? 

      પણ તે દ(વસે આkુ કચરતા ંવીચારવા; ુઉભરાયો! મને થ;ુ ં: ‘આ આkુને કચ}ંુ ³ ંતેના કરતા ંબેકયાડ$મા ંપોચી 

માટ(ની સરસ tાર( બનાવી, તેમા ંખાતર નાખંી, રો9ુ ંતો ક�વો સરસ મઝાનો છોડ થાય ? અને બે \ણ મહ(નામા ંતો 

ખા.સા નવા આkુ પણ મળે. મહાWલુા ડોલરની ક�વી બચત થાય? 

     હ�યા કરવી સહ�લી છે; સવંધ$ન કરEુ ંજ કઠણ છે. પણ સવંધ$નથી જ નવરચના થાય છે ને ?   

     અને આ નીજ:વ લાગતા આkુમા ંય બચાડો કોઈ �વ તો છે જ ને? આ �]ુમ હuસા જ કર( ને ? રસોડામા ંબધી 

સામ�ી પર નજર નાખંી તો એક મા\ મીÜું જ નીજ:વ જણા;ુ.ં અને તે પણ ºયાર� અગરમા ંબQ;ુ ંહશે, �યાર� ભરતી 

સાથે આવી ગયેલા પાણીની ભેળા ક�ટલાય દર(યાઈ �વ પણ ફસાયા જ હશે ને? એ બધાની આjુતી આ�યા વગર આ 

મીÜુયં બની શક� ખ}ંુ? 

      આ kુધ વાપર(એ છ(એ, તે પન mુ ંસાચે સાચ અહuસક છે? કોને માટ�, ક�વા અગFય 
ેમથી 
hૃતીએ તે બના<;ુ,ં 

અને કોણ તે વાપર� છે? 

      mુ ં�વનના પાયામા ંજ હuસા છે? ક�વળ અહuસા શt છે ખર(?   
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એએએએ....સીસીસીસી....એસએસએસએસ....આરઆરઆરઆર.... ... [  બેબેબેબે .વ}ુપ.વ}ુપ.વ}ુપ.વ}ુપ/ fYટ(બukુfYટ(બukુfYટ(બukુfYટ(બukુ  ] 

         એ.સી.એસ.આર. (એB;મુીનીયમ કQડ=ટર .ટ(લ ર(ઈQફો.ડ$ ) 

           આ સ0ંી�ત નામ મારા �ુના <યવસાયમા ંસકંળાયેલા લોકોને તો સાવ પર(ચીત છે, પણ ઘણાનેં તેની ખબર નહu 

હોય. પાવર લાઈનમા ંબjુ જ વપરાતો વાયર( તાર)નો આ એક 
કાર છે. તેમા ંaદરના ભાગમા ંપોલાદ( .ટ(લ) 

 અને બહારના ભાગમા ંએB;મુીનીયમ વપરાય છે. aદર રહ�લા પોલાદના તાર તેને ખµચાણની તાકાત આપે છે, ºયાર� 

વીજ 
વાહ મોટ�ભાગે બહાર રાખેલા  એB;મુીનીયમના �વુાહક તારમાથંી પસાર થાય છે. 

હાથીના દાતં ચાવવાના �ુદા અને દ�ખાડવાના �ુદા?! 

 ક� પછ(….. 

�ळ�����ळ�����ळ�����ळ����    �	
����	
����	
����	
���, ������������������������    �� ��������� ��������� ��������� �������    

����������������    ����������������������������    ����������������::::, �������
����������
����������
����������
���ÝÝÝÝ    

[[[[ ડાબા અને જમણા પાસાનંી &મડાબા અને જમણા પાસાનંી &મડાબા અને જમણા પાસાનંી &મડાબા અને જમણા પાસાનંી &મ, , , , સwજનોના ંમનસwજનોના ંમનસwજનોના ંમનસwજનોના ંમન અલગ અલગ પાસા ંધરાવતાંઅલગ અલગ પાસા ંધરાવતાંઅલગ અલગ પાસા ંધરાવતાંઅલગ અલગ પાસા ંધરાવતા ં   હોય છેહોય છેહોય છેહોય છે....    

તેમના ંમન વÞથી પણ કઠોર અને �લથી પણ કોમળ હોય છેતેમના ંમન વÞથી પણ કઠોર અને �લથી પણ કોમળ હોય છેતેમના ંમન વÞથી પણ કઠોર અને �લથી પણ કોમળ હોય છેતેમના ંમન વÞથી પણ કઠોર અને �લથી પણ કોમળ હોય છે. ]. ]. ]. ]    

     જોવાના fYટ(બukુ ઉપર આધાર રાખે છે. પણ એ.સી.એસ.આર. તો પોતાની સેવા આપે જ રાખે છે 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

ahુરahુરahુરahુર.. [  cેયcેયcેયcેય / અcેયઅcેયઅcેયઅcેય  ] 

     અમારા ઘરની આગળ એક ના*ુ ં સરDુ ં ઝાડ છે. લગભગ બાર �ટ JÂુ ં હશે. કો’ક વાર નવરો પડÁો હોJ 

�યાર�  મકાનની આગળ ટહ�લવા*ુ ંગમે. એક દ(વસ આ ઝાડની બા�ુમા ંઉભો હતો. થડના નીચેના ભાગમા ંનાની, hુમળ( 

ડાળ(ઓ �ટ�લી હતી. બધી Âુટં( કાઢ(. આમ ન કર(એ તો ઝાડના  Wળુમાથંી આવતો રસકસ આ નવી hંુપળો વાપર( 

નાખંે, અને ઝાડ મોiંુ ન થાય. અમને બે \ણ વરસ પહ�લા ંઆEુ ંsાન  ન હx ુ;ં પણ એક સwજન પાડોશીએ અમને આ 

શીખ<;ુ ંહx ુ.ં �યારથી  jુ ંહFમેશ આ*ુ ં>યાન રાખતો રjુ ં³.ં 
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     આ hંુપળો અને ડાળ(ઓ ÂુટંÐા પછ( નજર કર( તો એક નાનો શો, ઘેરા રંગનો, બukુ &વડો ડાઘ દ�ખાયો. બે\ણ 

દ(વસ પછ( ફર( જો;ુ ંતો તે ડાઘ એક નાની ફોBલી &વો બની ગયો હતો. બી� દ(વસે તો તેમાથંી વાગે તેવી એક 

નાની અણી નીકળ( આવી હતી. પછ( તો એકાદ અઠવાડ(;ુ ં ખાલી ગ;ુ.ં પણ વળ( એક વાર નજર પડ( તો એક નાની 

ડાળ( તે ahુરમાથંી �ટ( આવી હતી. અને તેને ચાર પાચં પાદંડાયં આવી ગયા હતા. 

    આપણા �વનમાયં આમ જ બને છે ને? આપણી મોટા ભાગની શ=તીઓ <યથ$ બાબતોમા ં જ વપરાઈ �ય છે. 

વીકાસને અવરોધતી આવી બાબતો જ આપણો બધો રસકસ Âસુી લે છે. પછ( �વનE0ૃ શી ર(તે મોiંુ થાય?  તેને 

સાચી દ(શામા ંવી.તારEુ ંહોય તો, આવા <યથ$ 
ય�નોને કાપવા જ ર»ા, ભલે ને તે 
ેય હોય. 

     વળ( દર�ક ઘટનાની શ}ુઆત પેલા નાના ડાઘ &વી નાની ઘટનાથી જ થતી હોતી નથી? આપણી માQયતાઓ, 

આપણા 9વુ$�હો, આપણી hુટ�વો,  આપણા ગમા-અણગમા :  એ સૌના Wળુમા ંતો એક નાનીશી શ}ુઆત જ હોય છે. આ 

બધા cેય નથી હોતા.  જો તેમને 
ય�ન9વુ$ક Âુટં( નાખંવામા ંન આવે; તો તે મસમોટ( ડાળ( પણ બની શક� છે. પછ( તે 

ડાળ(ને Âુટં( શકાતી નથી. તેને કાપવા તો મજÎતુ કાતર ક� hુહાડ( જ વાપરવા ંપડ� છે. 

     આપણે aતWુ$ખી બનવાની જ}ુર નથી લાગતી;  &થી આવા વીશાhુંર તરત આપણી નજર� પડ�? આપણે તેને Âુટં( 

શક(એ તેવા મજÎતુ મનોબળવાળા બનવાની જ}ુર નથી લાગતી?   અને પેલા સwજન પાડોશી &વા કોઈ 

પથદશ$ક મળે; અને આપણે તેમની સલાહને અમલમા ંWકુ(એ તો ક�Eુ ંસા}ંુ થાય ? 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

ઈલે=R(કઈલે=R(કઈલે=R(કઈલે=R(ક  .ટવ.ટવ.ટવ.ટવ.. [  
ય�ન
ય�ન
ય�ન
ય�ન  ] 

     આ& ચા બનાવતા ંઈલે=R(ક .ટવની કોઈલ પર >યાન ક�Qfીત થ;ુ.ં સાવ કાળ( કોઈલ હતી. .વીચ ચા� ુકર(. ધીમે 

ધીમે તેનો નીખાર બદલાવા લા|યો. એકદમ કાળામાથંી આછો કાળો, ઘેરો છuકણી અને આછો છuકણી રંગ બQયો. પછ( 

તેમા ંઆછ( રxમુડ( ઝાયં આવવા માડં(. થોડો રાતો રંગ પણ આ<યો અને લો! આ કોઈલ બહ�ન તો હવે .વય ં
કાશીત 

બની ગયા!ં પછ( તો ક�ુબંલ રંગ અને પછ( Dલુતો ક�સર( રંગ ઝગારા માડંવા લા|યો. સૌથી બહારની કોઈલ રંગમા ં

ઝાખંી હતી. &મ aદર �ુઓ, તેમ રંગ વધાર� ને વધાર� Dલુતો જતો હતો. છેક aદરની કોઈલ સૌથી વ^ ુ
ßવલીત 

હતી. કારણક�, બહારની કોઈલની એક બા�ુએ તેને ઠડં( કર( નાખંતી હવા મો�ુદ હતી.  

     મµ ર�|;લુેટરને ‘લો’ પોઝીશનમા ંરા§;ુ ંહx ુ;ં પણ જો ‘હાઈ’  પર રા§;ુ ંહોત તો, આ નીખાર ઘણો ઝડપી થયો હોત. 
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     કદાચ આ કોઈલ �હુારની ભàીમા ંહોત તો  તે પીળા રંગની, પછ( કાચંનવણ: અને છેવટ� ઝળહળતી સફ�દ બની ગઈ 

હોત. અર� છેવટ� તે ઓગળ( ગઈ હોત અને ભàીની આગ સાથે આ�મસાx ્બની ગઈ હોત. 

     કાળામાથંી સફ�દ બનવા તપEુ ંપડ� છે. &મ વધાર� તપો તેમ કાળાશ ઓસરતી �ય અને રંગ Dલુવા માડં�. સફ�દ( 


ગટતી �ય. આ 
G(યા  માટ� કોઈ �તર(ક શ=તી જ}ુર( છે. કોઈક .વીચ ચા� ુકરવી પડ� છે. જો ર�|;લુેટરની &મ, 

ક� �હુારની ભàીની &મ ક�, ધમણથી હવા �ંક(ને �તર(ક �ગ}ુકતા વધારવામા ંઆવે ;  તો આ 
G(યા  વ^ ુવેગથી 

થઈ શક� છે. જો ઠાર( નાખંતી બહારની હવા હાજર હોય તો, 9રુતા ંતપી શકાx ુ ંનથી! 

“થાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવે,    

સતત ચાલEુ ંજોઈએ એક જ દ(શામાંસતત ચાલEુ ંજોઈએ એક જ દ(શામાંસતત ચાલEુ ંજોઈએ એક જ દ(શામાંસતત ચાલEુ ંજોઈએ એક જ દ(શામા.ં...”    

     અને .ટવ તો નીજ:વ મશીન છે. મનવાળા માણસને આવી કોઈ .વીચ ક� ર�|;લુેટર ક� ધમણની જ}ુર ખર(? આ 

બધી કરામતો તો માલી’પા પડ�લી જ છે.  

 અ*Gુમણીકા  

ઉગતોઉગતોઉગતોઉગતો/ આથમતોઆથમતોઆથમતોઆથમતો �યુ$�યુ$�યુ$�યુ$... [  �વનની�વનની�વનની�વનની અવ.થાઓઅવ.થાઓઅવ.થાઓઅવ.થાઓ  ] 

    ગાડ( ચલાવતા ંસવાર� અને સા&ં ખા.સી તકલીફ પડ� છે. સવાર� 9વુ$મા ંજવા*ુ ંહોય; અને સા&ં પÒીમમા ંજવા*ુ ં

હોય તો ન ગમે. બ¤ે વખતે �યુ$ના ં
ખર ક(રણો �ખને દઝાડ� છે. પણ �યુ$ 0ીતીજની સાવ ન�ક ઢળ( ગયો હોય  

તે વખતે; �યુ²દય ક� �યુા$.ત સમયે તે બj ુજ મ^રુ લાગતો હોય છે - �યુ$ કા ં તો સાવ બાળક હોય; ક� એકદમ 

0ીતી& આથમતો EÛૃ. બ¤ેના }ુપ �ખને શાતા આપે છે. 

        અને તેમના આ .વાભાવીક સ¦દય$ અને આáાદકતાને ઉશા અથવા સ>ંયાના રંગો અ*મુોદન આપે છે. ગાડ( 

ચલાવતા,ં �યુ$ કોઈ Jચા મકાનની આડ� ઢંકાઈ �ય; તો આપણને કઠ�. tાર� એ મકાન kુર થાય; અને પાછા 

�રુજદાદા ડોક(;ુ ંકર(, તેમનો મ^રુ ન�રો આપણને ફર( બતાવી �ય; એમ મનમા ંથયા કર�. ભલેને આ આáાદકતા 

થોડ(ક મીનીટો માટ� જ રહ�, પણ તેની મીઠ( યાદ આપણને સતાવતી રહ�. અને સવાર� થોડાએક સમય પછ(નો અને 

સા&ં થોડાએક  સમય પહ�લાનંો �યુ$?  એ ક�ટલો બધો અકારો લાગતો હોય છે?  
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        માનવ-�વનનીય આ બે Ôઅવ.થાÕ ઓ ક�ટલી મ^રુ( હોય છે - નહu વા}ુ? બાળપણ અને �>ુધાવ.થા બ¤ેની 

આગવી ગર(મા હોય છે. પણ પોતાના 
તાપમા ંજ રાચxુ,ં મ>ય �વન ક�ટક�ટલાનેં દઝાડx ુ ંહોય છે?  

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

ઉભરોઉભરોઉભરોઉભરો.. [  આક.મીકતાઆક.મીકતાઆક.મીકતાઆક.મીકતા  ] 

       આ& ચા બનાવતો હતો. મનમા ંથ;ુ ં, ‘ ચાલ, આ& ઉભરા*ુ ંબાર(કાઈથી અવલોકન ક}ંુ.’ 

       બની રહ�લી ચાની સપાટ( પર થોડ(ક ગતી દ�ખાતી હતી. ચાની એકાદ પાદંડ( આમથી તેમ સર( રહ( હતી. કોઈક 

પરપોટો સપાટ( પરથી ઉપસી આવતો હતો. મનમા ં એમ થxુ ં હx ુ ં ક�, ‘હમણા ં ઉભરો આવવો જોઈએ.’ ધીર� ધીર� 

પરપોટા વધવા માડંÁા.  

     અને �યાજં એકાએક, ન �ણે tાથંી, એકદમ તે ચઢ( આ<યો. સમ.ત સપાટ( એક તીâ �દોલનથી ભરાઈ ગઈ. 

ખળભળાટ મચી ગયો. ઉભરો આવી ગયો હતો – મને aધારામા ંરાખીને ! બધી વરાળ એકસામટ( બહાર આવવા મથી 

રહ( હતી, અને સાથે આખી સપાટ(ને પણ ઉપર તરફ 
વેગીત કર( રહ( હતી. બ^ુ ં ઉપરતળે થઈ રÔુ ં હx ુ.ં ચાની 

તપેલીમા ંએક વી�લવે જQમ લઈ લીધો હતો. 

      અને મા}ંુ ચી� પણ વીચારોના ઉભરામા ંગરકાવ  થઈ ગ;ુ ં-  

         ક�ટક�ટલી �તના ઉભરા �વનમા ંઆવતા હોય છે?   મનના કો’ક Dણુે, tાકં કોઈક ગમો, અણગમો આકાર લઈ 

ર»ો હોય, વીવેક� તેને દબાવી રા§યો હોય. પણ કો’ક 0ણે એ વીવેકની પાળ xટુ( �ય, અને બધો આGોશ, બધો 

અણગમો Gોધ બનીને ઉભરાઈ આવે.   

     કોઈ 
ીય <ય=તીની આપણે બj ુ જ આxરુતાથી રાહ જોઈ ર»ા હોઈએ. તે હમણા ંઆવશે. હમણા ં તેની R�ન 

આવશે. અને તે આવી પહ�ચે, અને 
ેમ ઉભરાઈ આવે. 

         આપણી કો’ક 
ીય <ય=તી*ુ ં અક.માત W�ૃ; ુથયાના સમાચાર આવે. મન હત
ભ બની �ય. ગળે �ુમો ભરાઈ 

�ય. છાતી પર મણ મણના ભાર ઠલવાઈ �ય. અને �યા ંકોઈ આપણને 9છેુ , ‘ક�મ mુ ંથ;ુ?ં’ અને બધો શોક �ખોના 

��ઓુ વાટ�    ઉભરાઈ આવે.    
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           �kુનો ખેલ જોવા ગયા હોઈએ, અને �kુગર આપણને aધારામા ં રાખીને, ઘડ(ના છàા ભાગમા ંઅfYય થઈ 

�ય. આપણે આÒય$ના ઉભરામા ંગરકાવ થઈ જઈએ. 

           મનમા ંકોઈક ભાવ �|યો હોય, ચી� અભી<ય=તી કરવા મથામણ કરx ુ ંહોય, અને કો’ક વીચારનો ઉભરો ઉમટ( 

આવે. કો’ક કવીતા સર�ઈ �ય. 

            કોઈ રાજક(ય ક� ધામ:ક નેતા પોતાના વ=x�ૃવના 
વાહમા ંલોકોને મ\ંW|ુધ કર( કોઈ એક મનોવૈsાનીક 0ણે 

એવો નારો લગાવવા*ુ ંએલાન આપે; & સાભંળતા ંજ સમ� મેદની એક( અવા& તે આદ�શ*ુ ંપાલન કર�.  અને એક 

�ધી સર�ઈ �ય; લોહ(ની નદ(ઓ વહ�વા માડં�; આગ અને �ુટંના ંતાડંવો રચાઈ �ય. આ ટોળાનંો ઉભરો. 

           પોતાના બાળકને ય એક તમાચો મારવા*ુ ંન વીચારનાર માણસ, ટોળામા ંકોઈ kુકાનના કાચની ઉપર પ�થર 

ફ±ક( દ� તેવો ટોળાશંાહ(ના પાગલપનનોય ઉભરો. 

           કોઈ કલાકાર કણ$
ીય બદં(શમા ંકોઈ રચના ર�ુ કરતો હોય; અને તેની ચરમસીમા આવતા ં�કુોમળ ર(તે તેની 

સમાપના કર�; અને cોતાઓ એક( અવા& તાળ(ઓના ગડગડાટથી તેને વધાવી લે - તે રસ-સમાધીનો પણ ઉભરો. 

           અમેર(કાના 
Wખુની ઓફ(સમા ંબj ુજ સરં0ણ વાળ( .વીચો છે.  અમેર(કન ક��ેસની અ*મુતી મળ( હોય અને 


Wખુ એમાનંી .વીચો દબાવે તો છેવટના ઉપાય તર(ક�,  Q;=ુલીયર શો લઈ જતી �તરખડં(ય મીસાઈલો કાય$રત 

થાય અને થોડા સમય બાદ શ® ુ
દ�શ ઉપર સેકંડોમા ંઅ�તુ9વુ$ તારા� થઈ �ય. 

      નીબીડ aધકાર અને ક�વળ .Úળુ જડતામા ંરમમાણ ‘mQુય’મા,ં સ�નની આદ(મ પળે કો’ક 
ચડં વી.ફોટ ઉભર� ( 

બીગબેQગ) ; અને તેના ખવા$તીખવ$ અ,બુ�બોથીય વ^ ુશ=તીશાળ( તાડંવમા ં¸Ïાડં ઉભરxુ ં રહ�, ફ�લાx ુ ં રહ�, કરોડો 

મહા�યુ² સ�$તા રહ�; તે પણ એક અનતંનો ઉભરો જ ને? 

         ઉભરા સાથે આપણા ક�ટક�ટલી �તના સબંધં હોય છે? ક�વા ક�વા ઉભરા અ�ણતા ંઉભરાઈ જતા હોય છે? પણ 

દર�ક ઉભરાની પાછળ કોઈક 
G(યા, કશીક 9વુ$�મુીકા અsાત ર(તે કામ કરતી હોય છે. એ ગોપીત .વીચ ક� ઉ�ેજના 

tાકં, tાર�ક, અને કોઈક સજંોગો એક\ીત થતા ંઉભરાઈ આવે અને બધી સામાQયતાને બા�ુએ ધક�લી દઈ એક 
ચડં 

ઉભરો, એક વી�લવ, એક 
ભજંન, એક ધડાકો, એક અકBપનીય ઘટના ઉભરાઈ આવે. 

         ઉભરા વગર*ુ ં�વન હોઈ શક�? ગીતાના પેલા .થીત
sને ઉભરા આવતા હશે? રાગ અને dશેથી પર, �ખુ અને 

kુખથી પર, G(યા અને 
તીG(યાથી પર થવાx ુ ંહશે? તપોભગં }ુશીઓની વાતો tા ંઅ�ણી છે? 
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         અને આ mQુયનો ઉભરો , એ બીગબેQગ જ ન થયો હોત તો? 

         પણ ઉભરા તો થવાના જ. ઉભરા*ુ ંકાઈં કહ�વાય નહu. ઉભરા*ુયં એક અનીÒીત હોવાપ,ુ ંહોય છે.  

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

એકલતારકએકલતારકએકલતારકએકલતારક.. [  વીશીYઠવીશીYઠવીશીYઠવીશીYઠ <ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ  ] 

      સવારના સાડા છનો �મુાર હતો. હ�ુ �યુ$દ�વની પધરામણી થઈ ન હતી. સમ� આકાશમા ં 9નુમના ચQf*ુ ં

સાãાºય હ�ુ કાયમ હx ુ.ં ઉશાના આગમને તેની રાજસભાના બધા તારાઓએ વીદાય લઈ લીધી હતી. મા\ એક mGુ 

જ એને સાથ આપીને અવીચળ ઉભો હતો. ચQf-mGુની આ જોડ( વીભાવર(ની છેBલે �ધુીની સાથી હતી. aધકારમા ં

આશા સuચનારા આ બે 
હર(ઓ 
કાશના દ�વની છડ( 9કુાર( ર»ા હતા. ઘેરા વાદળ( રંગના આકાશમા ંઆ બેના 

સાહચય$નો નીખાર અલગ જ હતો. 

       બે ચાર દ(વસ પહ�લા ંતો આ સમયે ચQf પણ વીદાય લઈ Âtુો હતો. મા\ રાકંની Wડુ( &વો mGુ જ રા\ીનો એક 

મા\ સાથી હતો. એ એકલ તારક (Lone Star) તો અમારા ટ�=સાસ રાºયના >વજ*ુ ંચીÑ છે ને? 

       ઈતીહાસમા ં પાછળ નજર કર(એ તો; સમાજ ºયાર� ઘોર aધકારમા ં સબડતો હોય, �યાર� 
કાશના 
હર(, 

એકલતારક &વા કો’ક વીરલા નજર� પડ� જ છે ને? 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

ઓક*ુંઓક*ુંઓક*ુંઓક*ુ ંઝાડઝાડઝાડઝાડ... [  �વનની�વનની�વનની�વનની રચનારચનારચનારચના/ WળુWળુWળુWળુ ત�વત�વત�વત�વ  ] 

      માર( સામે ઓક*ુ ંએક અલમ.ત ઝાડ ઉ�ુ ં છે. પવનમા ં તેની ડાળ(ઓ આમથી તેમ äલી રહ( છે. 

વસતં 9રુબહારમા ંખીલી ઉઠ( છે. લીલાછંFમ પણ²થી તે �ખને ઠંડક અને મનને અવણ$નીય આનદં આપી 

રÔુ ં છે. \ીસેક �ટ Jચી તનેી સૌથી ઉપરની ડાળ( ઉપર નાની નાની hંુપળો હ�ુ વ^ ુJચાઈ �બવાના 

મનોરથ સેવી રહ( છે. કોઈ પણ �તની દ�ખીતી 
��ુી ક� કોલાહલ વગર; ઝાડ*ુ ંસમ� હોવાપ,ુ ંpસી રÔુ ં
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છે. એના 
�યેક pાસે છેક ઉપરની એ hંુપળોને જ}ુર( પાણી મળ( રÔુ ં છે; અને 
�યેક ઉåpાસ ે તેમણ ે

બનાવેલો �વનરસ છેક પાતાળમા ંઆવેલા Wળુ �ધુી પહ�ચી ર»ો છે. 

      એક �વxુ,ં �ગxુ,ં મહાકાય, સ�વ અ.તી�વ, માર( નજર સમ0, શાતં ર(તે વીલસી રÔુ ંછે.  

    અને અવળચ�ું ંમન વીચાર� ચઢ( ગ;ુ.ં 

      કયા પFપ આટલી Jચાઈએ સતત પાણી પહ�ચાડ( શક�? એને ક�ટલી શ=તી જોઈએ? એને માટ� ક�ટલો 

ખચ$ આપણ ેકરવો પડ�? એ પFપ બનાવવા અને �ળવવા ક�ટલો બધો 
ય�ન કરવો પડ�? એ ચાલ ે�યાર� 

ક�ટલો અવાજ કર�? અને આ માર( સામેનો, અબોલ �વ આ બ^ુ ંસ�ન પોતાની આગવી �ઝુથી, જQમ�ત 

સ.ંકારથી ઉ�ુ ં કર( લે છે. એના નાના નાના 
�યેક ર�સામા ં ક�ટ�ુ ંબ^ુ ંબળ છે ક�, આટલી મોટ( હ.તીન ે

ટકાવી રાખે છે; સવંધz છે? 

        અર�! આપણા ઘર �ગણે જ �ુઓ ને. આપણ ેજQFયા તેનીય પહ�લા,ં આપ,ુ ંvદય ધડtા કર� છે. અન ે

એ બધં થશે �યાર� આપણ ે પણ નહu હોઈએ. સતત, એક મીનીટ પણ ત ે બધં નથી પડxુ.ં અન ે નવ 

મહ(નાથીય ઓછા સમયમા ંતે બQ;ુ ંછે– સાવ hુદરતી ર(તે. 

      mુ ંઆ બધી રચના એક અક.માત મા\ છે? એ ક�વળ અક.માત હોય તે વાત માQયામા ંઆવે એવી 

નથી.  કmુકં, &ને આપણે �ણતા નથી; &ને આપણ ેજો;ુ,ં સાભં¿;ુ,ં .પY;ુb ક�, ચા§;ુ ંનથી – એવા કોઈક 

ત�વનો અણસાર આ બધા ંનથી આપતા?ં   

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

કરાકરાકરાકરા*ું* ુ ં* ુ ં* ુ ંતોફાનતોફાનતોફાનતોફાન ( હ�ઈલહ�ઈલહ�ઈલહ�ઈલ .ટોમ$.ટોમ$.ટોમ$.ટોમ$) ... [  મનનામનનામનનામનના વીકારોવીકારોવીકારોવીકારો  ] 

     એક દ(વસ વાતાવરણ ઘરેાયે�ુ ંહx ુ.ં ઘનઘોર, કાળા ંડ(બાગં વાદળોથી આકાશ છવાયે�ુ ંહx ુ.ં આમ તો 

હવામા ંખાસ ઠંડ( ન હતી. પણ ºયાર� વરસાદ xટુ( પડÁો �યાર� પાણીના ંટ(પાનંી સાથ ેમોટા કરા વધાર� 

જોરથી પડ( ર»ા હતા. કદાચ વાદળાની Jચાઈએ સખત ઠંડ( હશે. તડાતડ કરા પડતા હતા, અને બાર( 
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ઉપર, છાપરા ંઉપર અફળાઈ અફળાઈને બj ુજ મોટો અવાજ થતો હતો. બધા ંછોકરા ંભયભીત બનીને શાતં 

બની ગયા ંહતા;ં અને બાર(માથંી દ�ખાતા તોફાની કરાઓના આ અટકચાળાને વખોડ( ર»ા ંહતા.ં 

       થોડ( વાર� કરા*ુ ં આ તોફાન, ‘હ�ઈલ-.ટોમ$’ સમા�ત થઈ ગ;ુ.ં પાછ( શાતંી .થપાઈ ગઈ. રાબેતા 

Wજુબ*ુ ં�વન શ}ુ થઈ ગ;ુ.ં પણ હવે તો રાત પડ( ગઈ હતી, અને �વુાનો સમય થઈ ગયો હતો. 

        બી& દ(વસે સવાર� jુ ંમારા ની�યGમ 
માણે ટહ�લવા, અને hંુડાઓમા ંઉગી રહ�લા નવા છોડવાઓની 

ખબર કાઢવા પાછળના યાડ$મા ંગયો. કોQG(ટની છો ઉપર કાળા રંગનો કચરો �મેલો હતો. મµ સાવરણી 

લઈને તે સાફ કરવા*ુ ંશ}ુ ક;ુb. અને જોJ ³ ંતો બj ુજ કકર( કાકંર(ઓ ભેગી થયેલી હતી. મને થ;ુ ં : ‘ 

આવો કચરો tાથંી આ<યો?’ એક મા\ છાપ}ંુ જ કાળા રંગ*ુ ંઅને કક}ંુ હx ુ.ં �યાર� §યાલ આ<યો ક� પેલા 

તોફાની કરાઓએ છાપરા પરની સરં0ણા�મક સપાટ(નો ક@ચરઘાણ બોલાવી દ(ધો હતો. કોલટાર અને �ડ( 

ર�તીના મીcણમાથંી બનાવેલા મજÎતુ સરં0ણ કવચને ઘ,ુ ં*કુશાન થ;ુ ંહx ુ.ં 

        આ હતી નાનકડા કરાની તાકાત. નાનો નાનો પણ રાઈનો દાણો. ક�ટલી Jચાઈએ પાણીના ંક�ટક�ટલા ં

બukુઓ ભેગા ંથઈ, ઠર(ને કઠણ બરફ બQયા ંહશે. અન ેપડતા ંપડતા ંએ મોટો કરાના ંગાગંડા ંબQયા ંહશે. 

અને નીચે આવતા ંતેમની ગતીને કારણે તેમનામા ંઆ સહંાર કરવાની તાકાત આવી હશે. 

         આપણા મનોરાºયમા ંપેદા થતા વીકારો પણ આ કરા &વા હોય છે. તેમના સ�નની શ}ુઆત તો સાવ 

નાનકડ( જ હોય છે. પણ એ બધા તોફાને ચઢ(ન,ે સાગમટ� ક�વો સહંાર કર( શકતા હોય છે? એમણે કર��ુ ંએ 

*કુશાન કાયમી હોય છે, અપર(વત$નશીલ હોય છે. એ સહંારની અસરને નાÎદુ કરવા બj ુ ખચ$ અન ે


ય�નો જ}ુર( બની જતા હોય છે. અર�! એમણે પેદા કર�લા ંkુશણોને kુર કરવા પણ ઘણી મહ�નત કરવી પડ� 

છે. 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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કારનાકારનાકારનાકારના વીQડવીQડવીQડવીQડ .G(ન.G(ન.G(ન.G(ન પરપરપરપર પાણીપાણીપાણીપાણી... [  0ણભ�ંરુતા0ણભ�ંરુતા0ણભ�ંરુતા0ણભ�ંરુતા  ] 

       એક દ(વસ કાર પાક$ કર(ને બેસી રહ�E ુ ંપડæુ.ં બહાર ઠ(ક ઠ(ક વરસાદ આવતો હતો, અને માર( પાસે છ\ી ન હતી. 

jુ ં વાઈપર ચલાવીને કાચ સાફ રાખતો હતો. &વો કાચ સાફ થાય ક� તરત & & ટ(પા,ં ઠ(ક ઠ(ક મોટા ં હતા ં તે 

હ(Fમતભેર નીચે સરકવા માડંતા.ં બે ટ(પા ંભેગા ંથઈ �ય અને એક મોiંુ ટ(9ુ ંબને, તેની નીચે સરકવાની ઝડપ પણ 

વધે. આમ નીચે જતા ંકોઈ �ુનો ર�લો મળ( �ય તો ટ(9ુ ંપોતા*ુ ંઅ.તી�વ �મુાવી, તેના 
વાહમા ંભળ( �ય. 

      વળ( એ ર�લો નીચે જતા ંબી� ર�લામા ંભળ( �ય અને એક મોટો ર�લો બને - �ણે એક વહ�ળો. પછ( નીચે તો 

આવા વહ�ળા  ભેગા મળ(ને, આપણે �ુદા પણ ન પાડ( શક(એ તેવો એક નાનો શો જળરાશી બની ગયા હતા! 

    સતત, એકધાર( આ 
G(યા ચા� ુને ચા� ુજ. પણ તેમાયં ક�ટ�ુ ંબ^ુ ંવૈવી>ય? ક;ુ ંટ(9ુ ંtા,ં tાર� અને ક�વો આકાર 

લેશે; કયો માગ$ �હણ કરશે; તેના કોઈ નીયત નીયમ જ નહu. હર 0ણે  �ુદ( �ુદ( ગતી અને �ુદ( �ુદ( દ(શા. 

    ફર( પા³ ં વાઈપર ચા� ુ ક}ંુ અને આખી ઘટના નવેસરથી શ}ુ.  �ણે ધરતીના Jચા નીચા .તરો ઉપર વાદળ 

વરસતા ંથતી, પાણીની અખડં લીલાની નાની શી 
તીhૃતી કારના વીQડ .G(ન પર આકાર લઈને કાઈંક કહ( રહ( હતી. 

      hુદરતની ઘટના, નાની હોય ક� મોટ( - કmુકં ત�વ સામાQય નથી હોx ુ?ં  ºયા ં�ધુી કાળચG*ુ ંવાઈપર ન ચાલ ે �યા ં

�ધુી આ ઘટમાળ ચા� ુજ રહ�. વરસાદની મા\ા અને દ(શા બદલાતી હોય; એ જ ર(તે પવન*ુ ં
માણ અને દ(શા પણ 

બદલાતા ંરહ�.   ઘટના*ુ ં.વ}ુપ ભી¤ ભી¤ હોય પણ સતત વહ�તો 
વાહ એ જ એક સામાQયતા. 

     પવ$તો, નદ(ઓ,  સરોવરો, સWfુ, વાદળ, પવન, વરસાદ - વશ² વશ$ એ જ ઘટમાળ. અને કોઈ 0ણે કોઈ 
ચડં 

ધરતીકંપ અને બ^ુ ંરમણભમણ. નવા પવ$તો, નવી નદ(ઓ, નEુ ંપયા$વરણ.   

     �યુ$, �હો, તારાઓ, ^મુક�xઓુ, નીહાર(કાઓ - એજ હર 0ણ વી.તરx ુ ંવીp. અને કોઈ 0ણે કોઈ 
ચડં વી.ફોટ ( Big 

Bang)  અને બ^ુ ંજ તહસ નહસ; નવી જ �Yૃટ(ની શ}ુઆત.   

      �વનનો 
વાહ, �વની ઉ�પ�ી, બે �વો*ુ ં ભળEુ ં , એકાકાર થઈ જEુ,ં કોઈ નવા �વ*ુ ં 
ાગટÐ, અને કોઈક 

અ�Ãયા, બળ(યા 
વાહમા ંતે*ુ ંવીલીન થઈ જEુ.ં પરમ ચૈતQયના એક ભાગ &Eુ,ં  એક નાના બીkુ &Eુ ં�વન.   

     વીQડ .G(ન પરના ંપાણીના ંટ(પા ંહોય; 9થૃી*ુ ંપયા$વરણ હોય; અતી વીશાળ ¸Ïાડં હોય ક� એક નાનક�ુ ં�વન 

હોય …..   
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    વાત તો એની એ જ. બ^ુ ંજ 0ણભ�ંરુ. કmુ ંતેમ*ુ ંતેમ ન રહ� એ જ એક સાત�ય .  

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

કારનોકારનોકારનોકારનો વીQડવીQડવીQડવીQડ .G(ન.G(ન.G(ન.G(ન – રાતેરાતેરાતેરાતે... [  વીવેકવીવેકવીવેકવીવેક/ વીચારવીચારવીચારવીચાર  ] 

       રાતે પડતી ઝાકળ અને હવામાથંી ઠરતી ઝીણી રજકણો - આ બે મળ(ને કારનો વીQડ-.G(ન ગદંો થઈ ગયેલો હતો. 

બટન દબા<;ુ ંઅને ખાસ 
વાહ(ના મીcણવાળા પાણીની સેર ³ટ(. પછ( વાઈપર ફ�ર<;ુ.ં અને કાચ એકદમ ચો=ખો 

ચદંન &વો. 

       લે કર વાત ! એમા ંતે શી મોટ( ધાડ માર(?! 

       tા ંtાથંી આપણા માનસપટલ પર ઝાખં આવી જતી હોય છે.  ઝાકળના ંબukુઓ અને સાવ નાની અમથી રજકણ 

&વા ંપર(બળો આપણા વીચારપટલને આવી ઝાખં અપ: જતા હોય છે.  બ^ુ ંજ ^ુધં�ં દ�ખાય. કાઈં જ .પYટ ન દ�ખાય. 

ખાસ તો ºયાર� સામેથી તીâ 
કાશનો 9ુજં આપણી નજરને ચલીત કર( દ�તો હોય �યાર� તો આપણો ર.તો પણ 

આપણને ન દ�ખાય. 

      આવી ઝાખં, વીચારોની અ.પYટતા, ^ુધંળાપ,ુ ંkુર કરવા ખાસ 
વાહ( &વી વીવેક સભર વીચારસરણીથી તેને ધોEુ ં

પડ�. વાઈપર &વા 
ય�નોથી એ બધો કચરો  ઉશેટ( નાખંવો પડ�. 

      તો જ આપણા �વનનો માગ$ આપણે .પYટ ર(તે જોઈ શક(એ. 

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 

ક�કટસક�કટસક�કટસક�કટસ... [  અતીર�કઅતીર�કઅતીર�કઅતીર�ક  ] 

      એક સમય હતો ક� મને �ત�તના ક�ક�ટસ ( કાટંાળા થોર) ભેગા કરવાનો બj ુશોખ હતો. માર( પાસે 

ગોળ થોર ન હતો. એક મી\ના ઘરે ગયો �યાર� લગભગ 1 �ટ <યાસવાળો થોર જોવા મ¿યો. ઉપર લગભગ 

એક °ચ <યાસવાળા, બ ે\ણ નાના થોરના ahુર પણ �ટ�લા હતા. મારો ક�કટસનો શોખ �ણીને મી\ે બj ુ


ેમ9વુ$ક એમાનંા બે ahુર મને તોડ( આ�યા. jુ ં ઘરે આ<યો અને બે ખાલી hંુડામા ં તેમને રો�યા. મારા 
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દ(કરાને પણ બગાયતીનો નવોસવો શોખ થયો હતો. તેણે રસ9વુ$ક Wળુ ક�કટસ*ુ ંવણ$ન સાભં¿;ુ.ં એક �ટ 

<યાસનો એ બનશે; એમ �ણીને તેની �ખો આનદં અને આÒય$થી પહોળ( થઈ ગઈ. માર� તો બી& દ(વસે, 

એક આખા અઠવાડ(યા માટ�, બહારગામ કામ aગે જવા*ુ ંહx ુ.ં મµ દ(કરાને �ચુના આપી ક�, થોરને સાવ 

ઓ³ ંપાણી જોઈએ. 

       jુ ંપાછો આ<યો �યાર� મારા દ(કરાએ રડમસ ચહ�ર� ખબર આ�યા ક�, ક�ક�ટસના એ બ¤ે ahુર કહોવાવા 

માડંÁા છે. પછ( ખબર પડ( ક� તે જલદ( એક �ટના થઈ �ય તે માટ� તે સવાર સાજં તેમને પાણી 

પીવડાવતો હતો! 

      તમે કહ�શો, ‘આમા ંશી નવી વાત કહ(.’ 

       પણ, ભાઈલા! થોર તો ઝાકળ પીને �વનાર( �ત. એને પાણીના ધોધ ન અપાય. થોર તો mુ?ં 

આપણેય બj ુજ ભાવતા મીYઠા¤ ક� ફરસાણ 
માણમા ંખાઈએ તો જ તે સારા લાગ ેઅને પચે. ઠાસંી ઠાસંીને 

ઝાપટો તો? અ�ણ$ જ થઈ �ય ને? બે \ણ દ(વસ દવા લો અને છાસ ઉપર રહો �યાર� ઉગાર થાય ! 

     કશાયનો અતીર�ક કર(એ તો તે અવ�ણુ જ કર� ને? બ^ુ ંમાપમા ંજ સા}ંુ. 

અ*Gુમણીકા 

કોQG(ટકોQG(ટકોQG(ટકોQG(ટ RકRકRકRક... [  જડતાજડતાજડતાજડતા, W=ુતW=ુતW=ુતW=ુત મનમનમનમન  ] 

  

      jુ ંગાડ( ચલાવતો હતો. માર( આગળ કોQG(ટ ભર�લી એક  Rક જઈ રહ( હતી. તેની કોQG(ટ ભર�લી કોઠ(, ધીર( 

ગતીથી, સતત ગોળ ગોળ ફયા$ કરતી હતી. મોટ� ભાગે તેમા ંકોQG(ટ*ુ ંતાપમાન ઓ³ ંરાખવા માટ�, બરફ પણ નાખંેલો 

હતો,  &થી કોQG(ટ �મી ન �ય. ºયા ંવાપરવાનો હોય �યા ંપહ�ચતા ં�ધુી તે પોતાની 
વાહ(તા �ળવી રાખે. 

      આ અવળચડંા જણે  આપણા મનની 
G(યા સાથે આની સરખામણી કર( નાખંી! 
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      આપણે વીચારવાની 
G(યાને સતત ગતીમાન રાખીએ, અને ઠડંક �ળવીએ તો માQયતાઓ fઢ બની ન �ય. ºયા ં

વીચારને રચના�મક }ુપ આપવા*ુ ં હોય �યા ં જ, અને �યાર� જ તે ઘની�તુ થાય; તો જ તે કાય$ મજÎતુ રહ�. જો 

વીચારો W=ુત ર(તે ફરતા બધં  પડ( �ય;  તેમા ંઉYણતા આવી �ય;  તો �મી ગયેલા કોQG(ટ &વી જડતા તેમા ં

આવી �ય. પછ( કરવા ધાર�લા કામમા ંકાઈં બરકત ન આવે. તે કામમા ંકાઈં શÅરવાર ન વળે.   

      આપણા મનની કોઠ(ને સદા ગતીશીલ રાખી જોઈએ તો ?  થોડ( ઓછ( ગરમ રાખીએ તો? 

અ*Gુમણીકા 

ખાલીખાલીખાલીખાલી ઘરઘરઘરઘર... [  ખાલીપોખાલીપોખાલીપોખાલીપો  ] 

      એક નEુ,ં તરોતા� ઘર બQ;ુ ં છે. અથવા �ુના ઘરને સમારકામ કર(, રંગરોગાન કર( વેચવા કાઢçુ ં છે. અથવા 

ખર(દાઈ ગયે�ુ ંએક ઘર છે, &મા ંનવા ંવસનારા ંરહ�વા જવાના ં છે. તેની ચો§ખાઈ અને ઉ�સ �ખે ઉડ(ને વળગે 

તેવા ંછે. અહu ખાલીપો તો છે, પણ આશાઓ પણ છે.  એક નEુ ંઘર બનવાનો ઉQમાદ છે. અહu હમણા ંજ નEુ ંનÅોર 

ફન:ચર ગોઠવાવા*ુ ંછે; સોડમવાળ( રસોઈ બનવાની છે. સગંીતની �રુાવલીઓ ર�લાવા માડંવાની છે. અહu દ�વની 9�ુ 

કર(ને મગંળગીતો ગવાવાના ં છે. અહu થોડા જ વખતમા ં બાળકોની ક(લકાર(ઓ અને કલશોર થવાના ં છે. અહu 


ણયની મ.તી અને è ુગંારની મદ(રા છલકાવાની છે. અહu હવે નEુ ં �વન �વાવા*ુ ં છે, અને આ ઘર તે માટ� 

તલપાપડ થઈને બેÜુ ંછે. 

       બી�ુ ંપણ એક ઘર છે, & હમણાજં ખાલી થ;ુ ંછે. તેમા ંવસનારા,ં તેને ત�ને બી& રહ�વા ંજતા ર»ા ંછે. બચેલો, 

કોઈ કામ વીનાનો સામાન, ગાભા, �ુચા, નકામા કાગળો, ખસી ગયેલા ફન:ચર પાછળથી, હવે ડોક(યા ંકરતા ંકરોળ(યાના ં

�ળા,ં ફશ$ ઉપર ભેગા ંથયેલા ં^ળુ અને કચરો અને ખાસ તો વીદાય થઈ ગયેલા ં�વતરના અભાવના ઓથારથી 

ભરાતા ં�ુસકા ંઅને �ુમો - આ ખાલી ઘરના સમ.ત અ.તી�વને ઘે}ંુ અને સોગી;ુ ંબનાવી ર»ા ંછે.અહu ખાલીપો છે;  & 

ન�કના ભવીYયમા ંભરાવાનો નથી. અહu ક�વળ નીરાશા અને એકલતા છે.  અહu હવે કોઈ �વન નથી. એ મા\ ખાલી 

મકાન જ છે. ઘર નથી. 

      આ એક મકાન હોઈ શક�. એક નવો સબંધં હોઈ શક�. એક નવો ર.તો હોઈ શક�. એક નવો વીચાર, એક નવી 

અ*�ુતુી હોઈ શક�. એ સગંીતકારની મ.તીમા ંહમણા ંજ 
ગટ�લી, સગંીતની લયબÛ �રુાવલી પણ હોઈ શક�. aતરના 
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Jડાણમાથંી હમણા ંજ 
ગટ�લી, પણ હ�ુ નહu વચંાયેલી; ભાવથી છલકાતી અને છદંબÛ કવીતા પણ હોઈ શક�. હમણા ં

જ �ટ�લી એક કળ(, hુમળ( કળ( &Eુ ંબાળક ક� નવયૌવના પણ હોઈ શક�. 

       અને એ ખાલી થયે�ુ ંમકાન પણ હોઈ શક�. વી&તાના �ર ઘણથી ખડં(ત થયેલો અને ગયેલી સWÛૃ(ને યાદ કર(ને 

વલવલતો રા�નો મહ�લ પણ હોઈ શક�. jBુલડ પછ(, કરફéનુા અમલમા ં સોરાતો, xટુ�લા .વ�નો અને �વનો માટ� 

�� ુસારતો અને વલવલતો, ની.તેજ અને ની�ન ર.તો પણ હોઈ શક�. એ iંુપાઈ અને નદંવાઈ ગયેલો સબંધં પણ 

હોઈ શક�. અભરાઈએ Wકુ�લી પ.તી &વી Îàુી લાગણીઓ ક� વીચારmQુયતા પણ હોઈ શક�. એ ક�વળ ‘.વ’મા ંજ �વાx ુ ં

�વન પણ હોઈ શક�; અથવા .વજનની હFમેશની વીદાયથી ભµકાર બને�ુ ંએકલતાભ;ુb અ.તી�વ પણ હોઈ શક�. 

      સા@Âુ ં કjુ ં ? સાવ .વલ0ી, સહ(Y,તુા, અ*કંુપા, ક� �વનના ઉ�સાહ વીનાના;ં સવેંદનશીલતાના અભાવમા ંસાવ 

ચાડ(યા &વા ંલાગતા ં�વન મને તો ખાલી ખડં�ર &વા ંઘર જ લાગે છે. 

      �ત�તના ંખાલી ઘર. ખાલીપાય ક�વા ં�ત�તના ંઅને ભાતભાતના ં?  

અ*Gુમણીકા 

ખાસખાસખાસખાસ ઘડ(યાળઘડ(યાળઘડ(યાળઘડ(યાળ... [  સાપે0સાપે0સાપે0સાપે0 સમયસમયસમયસમય  ] 

      અમારા .વીમuગ9લુમા ંમોટા <યાસવા�ં, એક  .પેશીયલ ઘડ(યાળ છે. તેમા ંકલાકનો કાટંો જ નથી. સેકQડ અને 

મીનીટ એમ બે જ કાટંા છે. ડાયલ પરના �કડા પણ મીનીટ દશા$વતા જ છે. 0 થી 60 �ધુીના -  1 થી 12 નહu. 

       કારણ સાવ સરળ છે. તરવા આવનાર માટ�, તે ક�ટલો વખત તરવા માગેં છે, તે*ુ ંમાપ જ જ}ુર( હોય છે. કો’ક પદંર 

મીનીટ તર�; તો કો’ક અડધો કલાક;  તો કો’ક વીરલા એક કલાક પણ તર�. આ ઘડ(યાળ મા\ એ ગાળો માપે તે 

પયા$�ત હોય છે. 

       આવી જ બી� વીશીYટ ઘડ(યાળ .ટોપ વોચ છે. કોઈ ઘટનાનો ગાળો આપણે ચો=સાઈથી માપવો હોય તો .ટોપ 

વોચ વપરાય છે. &Eુ ં તે* ુ ંબટન દબા<;ુ ં ક�, તરત જ સમયની માપણી શ}ુ. અને ફર( ‘ =લીક ‘ કરો એટલે સમય 

મપાતો બધં થઈ �ય. આમા ંકલાક કાટંો તો mુ;ં  મીનીટકાટંો પણ નથી હોતો. મા\ સેકQડો જ ગણાતી હોય છે. ( ક� 

પછ( ઘડ(ઓ?!  )  
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       ગાડ( ક� �લેન પકડવાના ંહોય તો �યાનંા સમય સાથે તાલ મીલાવવો પડ� છે. 
ીયપા\ને મળવા*ુ ંહોય તો, તે ન 

આવે �યા ં�ધુી સમય �ણે થભંી ન ગયો હોય; એટલી બધી ચટપટ( થાય છે. પાચં મીનીટ �ણે પાચં કલાક &વી 

લાબંી લાગે છે! અને તે આવે પછ( કલાકોના =લાકો tાયં જતા ર»ા, તે પણ ખબર નથી પડતી. 

        આપણે કોઈ ચuતા ભર�લી અવ.થામાથંી પસાર થઈ ર»ા હોઈએ �યાર�  તો સમય �ણે Dટુતો જ ન હોય, તેમ 

આપણને લાગે છે. અહu પણ ખર�ખર ક�ટલો સમય થયો તેની આપણને ખબર પડતી નથી.  

      અને �વનની aતીમ 0ણે કોઈ આપણી .ટોપ વોચ*ુ ંબટન દબાવી દ� છે –  અને આપણે માટ� સમય .થગીત 

બની �ય છે! �યાર� કોઈ કાટંો જ રહ�તો નથી. અર�! ઘડ(યાળ  અને માપનાર( �ખો ક� મન પણ tા ંરહ� છે? 

        સમય*ુ ંમાપ  સાપે0 હોય છે. 

અ*Gુમણીકા 

ખuટ(ખuટ(ખuટ(ખuટ(... [  આધારઆધારઆધારઆધાર / પાયા*ુંપાયા*ુંપાયા*ુંપાયા*ુ ંત�વત�વત�વત�વ  ] 

      સામે દ(વાલ પર ખuટ(ના આધાર� મોટ( ��મમા ં મઢ��ુ ં એક સરસ ચી\ લટક( રÔુ ં છે. દ(વાલની 

�ુ�ંઈશ મા\ ઉભા રહ�વાની છે. છતન ેટકાવી રાખવાની છે. આવા ચી\ન ેલટકાવવાની એની સપાટ(ની 

સહ�જ પણ �ુ�ંઈશ નથી. એની ઉપર ખuટ( લગાવી દ(ધી, અને ભuતમા ંછબી લટકાવવાની 0મતા આવી 

ગઈ. દ(વાલ છતનો અને ખuટ(નો આધાર છે; તો ખuટ( છબીનો. 

        જમીન પર એક પૈ�ુ ંપડ��ુ ંછે, તેની �ુ�ંઈશ નથી ક� તે ગોળ ફર( શક�. તનેે કોઈ ધર(ના આધાર પર 

ટ�કવી દો; અને તેનામા ં ગોળ ગોળ ફરવાની �ુ�ંઈશ આવી જશે. હતાશ પડ��ુ ં એ પૈ�ુ ં એક કાર ક� 

સાઈકલનો આધાર બની જશે. 

        અર� ઘન પદાથ$ની tા ંવાત કર(એ? �યાલો ન હોય તો પાણી tા ંરહ�? એ એની ખuટ(. કાઠંા અને 

તળ(;ુ ંછે તો નદ( છે. તલાતલ પાતાળ છે તો દર(યો છે. ફરફરતો વાયરોય ધરતી*ુ ં�}ુુ�વાકશ$ણ ન હોય 

તો tા ંજતો રહ�? સમ� પયા$વરણ અને �મુીતલની એ ખuટ(. એ બળ જ ન હોય તો? 
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        સમ�ુ અન ેશાણી માતા ઘરના વા�સBયની આવી ખuટ( છે. એની ઉપર <હાલ અન ેમમતા લટક� છે. 

ઘરની �ખુ શાતંીનો આધાર સમ�ુ અમ ે
ેમાળ મા છે. બાપ કમાઈન ેઆ�વીકા લાવે છે. એનાથી બધાનંા 

�વનનો નીવા$હ થાય છે. એ બાપ hુiુFબની આથ:ક ખuટ( છે. 

        એમજ સારો શાસક સમાજની, કોઈ પણ સ.ંથાની, કોઈ પણ રાºયની ક� દ�શની ખuટ( છે. 

       �યુ$ બધાય �હોની ખuટ( છે. તેના 
ચડં કદ અન ેવજનને કારણે તે બધા �હોને પોતાની આ�ુબા�ુ 

ફરતા રાખે છે. એ �હમડંળની ખuટ( છે. 

      એમ કહ� છે ક�, નીહાર(કાના ક�Qfમા ં‘¬લેક હોલ’ હોય છે. એમા ંબ^ુ ંસમાઈ �ય છે – 
કાશ પણ. આથી 

જ તેને સૌથી શ=તીશાળ( kુરબીન વડ� પણ જોઈ શકાx ુ ંનથી. પણ એની ખવા$તીખવ$ ઘનતાને કારણે તે 

�યુ$થી અનેક ગણા મોટા, એવા લાખો તારાઓને પોતાની આ�ુબા�ુ ફરતા રાખી શક� છે. નહu તો એ બધાય 

tાનંા tાયં ફ±કાઈ �ય. એય એક ખuટ( જ ન?ે  

       એક નાનકડા પરમા,નુી aદર તેના કદથીય અ�યતં ના*ુ ંક�Qf આવ�ેુ ંહોય છે; &મા ંપરમા,*ુ ુ ંબ^ુ ં

f<ય ( Mass ) સમાયે�ુ ંહોય છે. અને તે જ પોતાની આ�ુબા�ુ ઘણા બધા ઈલે=Rોનોને 
ચડં વગેથી ફરતા 

રાખી શક� છે. એ પરમા,નુી ખuટ(? 

       આપણા રંગ, }ુપ, વીચાર, વાણી અન ેવત$નનો આધાર આપણી aદર રહ��ુ ં�વતં ત�વ છે. એ ન હોય 

તો આપણે શબ જ બની રહ(એ ને? એ તતવ, એ �વ આપણા �વનની ખuટ(. 

       �ત�તની ખuટ(ઓ અને �ત�તના આધાર. 

       તમે જ કહો - કોઈ પણ આધાર વીનાની કોઈ પણ વ.x ુહોઈ શક� ખર(? 

અ*Gુમણીકા 
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ગરના�ંગરના�ંગરના�ંગરના�ં... [  સતતસતતસતતસતત 
ય�ન
ય�ન
ય�ન
ય�ન  ] 

       અમારા પાક$મા ંર.તાની નીચેથી એક ના*ુ ંmુ ંઝર,ુ ંપસાર થાય છે. તે આગળ જઈ એક વહ�ળાને મળ( 

�ય છે. ર.તો તેન ેઓળંગીને આગળ વધે તે માટ� ર.તાની નીચ ેપાચંેક �ટ <યાસ વાળો એક પાઈપ Wકુ�લો 

છે પણ એની ઉપરવાસમા,ં ર.તાને અડ(ને જ, ઠ(ક ઠ(ક મોટો, એક ખાડો બની ગયેલો છે. કદાચ ઝરણાએં 

તેને કોર( કોર(ને Jડો અને પહોળો બનાવી દ(ધો છે. તેની ઉપરની બા�ુએ, ઝરણાનંો પટ માડં \ણેક �ટ 

હશે. નીચેની બા�ુએ એ પહો�ં બને છે. પણ �યાયં પટ સાતેક �ટથી વધાર� નથી. પણ આ ખાડા આગળ 

વીસ પચીસ �ટ વી.તાર તેણે કાપી નાખંેલો છે. બધી માટ( ધોવાઈ ગયેલી છે; અને મોટા મોટા પ�થરો 

DBુલા થઈને પડ�લા છે. બાળકોને આ પ�થરો પર hુદવાની મઝા આવે, તવેી સરંચના થયલેી છે. 

       તે દ(વસે jુ ં બાળકો સાથે આ જ|યાએ ગયો હતો. બાળકો hુદંhુદ(મા ં મશ�લુ હતા. મા}ંુ >યાન એ 

પ�થરો ઉપર ક�Qfીત થ;ુ.ં કંઈ ક�ટલાય વરસોના ઘસારાના ચીÑો દ�ખાઈ આવતા હતા. પાણીની ગોળ ગોળ 

êમુર(ઓએ તમેની તાકાતનો પરચો આ પાશાણોને કરાવી દ(ધો હતો. એક ધાર( સતત પાણીની શીકરોએ 

તેમની આ�ુબા�ુ*ુ ંમાટ(*ુ ંઆવરણ ઉશેટ( દઈન,ે આ પ�થરોને ધોઈને DBુલા કર( દ(ધા હતા. ગરનાળા 

નીચેથી ખળખળ વહ�x ુ ંએ ઝર,ુ ંક�E ુ ંનીદ²શ લાગxુ ંહx ુ?ં 

        પણ પ�થર ઉપર તેના 
વાહથી કોરાયેલી આ લક(રો, સતત અન ેએકધારો 
ય�ન mુ ંકર( શક� છે, તે*ુ ં

બયાન 9રુાવા સાથે આપી રહ( હતી. મને કવી સવાર� જ વાચંલેી, ડો. મહ�શ રાવલની ગઝલનો મ=તાનો 

શેર યાદ આવી ગયો. 

હો Dમુાર( પવ$તોના ં>વસંનીહો Dમુાર( પવ$તોના ં>વસંનીહો Dમુાર( પવ$તોના ં>વસંનીહો Dમુાર( પવ$તોના ં>વસંની     

તોતોતોતો, ઝરણ ઈતીહાસ બદલાવી શક�ઝરણ ઈતીહાસ બદલાવી શક�ઝરણ ઈતીહાસ બદલાવી શક�ઝરણ ઈતીહાસ બદલાવી શક�!!!!    

       ગરના�ં  ઉબડખાબડ જમીન અન ેઆ ઝરણાઓંની વ@ચેથી સરળ ર.તો  બનાવવાની માણસની શ=તી*ુ ં


તીક છે.   ઝર,ુ ંસતત 
ય�ન*ુ.ં 
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       માણસની તાકાત અને Î>ુધી તો એ નાનકડા ંઝરણા ંકરતા ંઘણી વધાર� છે. જો ઝરણા*ં ુ ંસાત�ય એમા ં

આવે તો ક�વા ંમોટા ંઅન ેઅસરકારક ગરનાળા ંઆપણે બનાવી શક(એ? બધા ર.તા અન ેસબંધંો અને ઘ,ુ ં

બ^ુ ંસરળ બનાવી શક(એ. 

અ*Gુમણીકા 

�ોસર(�ોસર(�ોસર(�ોસર( .ટોરમાથંી.ટોરમાથંી.ટોરમાથંી.ટોરમાથંી પાછાપાછાપાછાપાછા આવીનેઆવીનેઆવીનેઆવીને... [  ગર(બીગર(બીગર(બીગર(બી  ] 

         રસોડામા ંચીજો Dટુવા આવી હોય, �યાર� લી.ટ બનવા માડં�. એ લી.ટ સાથે .ટોરમા ંપહ�ચી જઈએ. બધી વ.xઓુ 

ખર(દ( પાછા ઘેર આવીએ. બધા ડ¬બા ભરાઈ �ય.  શાકભા� �(જમા ંWકુાઈ �ય. પા³ ંઘર ભ;ુb-ભાદ;ુb બની �ય. 

કશાયની કમીના ન રહ�. 

          લે, કર વાત ! આમા ંતે શી મોટ( ધાડ માર(? બધાયંને ઘેર આમ જ તો હોય છે ને? 

        ના બધે એમ નથી હોx ુ.ં કદ( આપણે એ વીચા;ુb છે ક�. અસ§ંય hુiુFબો એવા ંછે;  ºયા ંઆટલા ંલાબંા ંલી.ટ બની 

શકતા ંનથી. અને બનતા ંહોય, તો પણ તે કBપનામા ંજ બને છે. ºયા ંબે જ હાBંલામા ંબધી ઘરવખર( આવી જતી હોય; 

ºયા ંસાજંનો રોટલો મળ( �ય, તો પણ x�ૃતીના ઓડકાર આવી જતા હોય; ºયા ંબાળકોને ભણાવવાની પણ \ેવડ ન 

હોય - એવા ંપણ ઘર હોય છે. �ોસર( .ટોરની ઝળાહંળા ંથતી સWÛૃ(, આ kુભા$ગી જનો માટ� નથી હોતી. �યા ંતો �કુો 

રોટલો મળ( રહ�; તો ય સૌભા|ય ગણાય છે. ગોળની કાકંર( તેમને માટ� મીYટા¤ હોય છે. ભગવાન માટ� ઘીનો દ(વો 

નહu; 
દ(�ત જઠરા|ની જ પયા$�ત હોય છે. એમને માટ�ુ ંપાણી ભરવાય ગાઉ, બે ગાઉ, પગ ચલાવવા પડ� છે. એમને 

રસોઈ પકાવવા*ુ ં °ધ,ુ ં લાવવા પણ વલવલEુ ં પડ� છે. ર.તાની બા�ુમા ં \ણ °ટના iુકડા અને માટ(ની ઠ(બમા ં

તેમ*ુ ંઆDુ ંરસો�ુ ંઆવી �ય છે. 

         અને એ બધાના પસીનાના પાયા પર તો આપણી બધી મહ�લાતો ઉભેલી છે. એ �ોસર( .ટોરની દર�ક ચીજ આવા 

કોઈ kુભા$ગી જનોના પસીનાની પેદાશ જ છે ને? 

       આવા kુભા$ગી લોકોને માટ�, આપણા ચોખાના ભડંારમાથંી ચપટ(ક ચોખા, ક� લોટના ડબામાથંી પાવ�ુ ંલોટ �ુદા ંતો 

ન કાઢ(એ, પણ એEુ ંકાઈંક ન કર(એ ક�, તેમને પસીના*ુ ં<યાજબી વળતર મળ( રહ�?   &મને આવો પસીનો પાડવાનીય 
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તક ન મળતી હોય, તેમને રોજગાર( 9રુ( પાડતી, ક� રોજગાર( મળ( શક� તેવી કામગીર( શીખવાડતી સ.ંથાઓને 

યથાશ=તી મદદ કર(એ તો?  

અ*Gુમણીકા 

�ાFય�ાFય�ાFય�ાFય 
દ�શમાં
દ�શમાં
દ�શમાં
દ�શમા.ં.. [  ઉપયોગીતાઉપયોગીતાઉપયોગીતાઉપયોગીતા  ] 

        શહ�રથી થોડ�ક kુરના 
દ�શ આગળથી અમે પસાર થઈ ર»ા હતા. એક ર�Qચમા ંગાયો ચરતી હતી. �યા ંઅડાબીડ 

ઘાસ ઉગે�ુ ંહx ુ.ં ર�Qચના પાછળના ભાગમા,ં તારની વાડની  પાર, માલીક*ુ ંસરસ મ�*ુ ંકોટ�જ હx ુ.ં તેના આગળના 

ભાગમા ંબj ુસરસ ર(તે કાપેલી અને સાચવેલી લોન પણ દ�ખાતી હતી. શહ�રની ચહલ-પહલથી સાવ અળ�ુ ંપડ( જx ુ ં

આ fYય હx ુ.ં 

     & અડાબીડ અને અ<યવ.થીત લાગxુ ં હx ુ;ં તે ઘાસ કોઈ �વોને �વન ��ુરવા કામ લાગxુ ં હx ુ,ં તેના થક( 

ક�ટલાય લોકોને kુધ પણ મળવા*ુ ંહx ુ.ં  

      & ઘાસ નયનરFય હx ુ,ં તેની �ખો  ઠારવા ક� , એક શણગાર સીવાય બી� કોઈ ઉપયોગીતા ન હતી. 

      બે �તના ંઘાસ જોઈ, મન વીચાર� ચડ( ગ;ુ.ં મને થ;ુ ં: “ માર( સરખામણી આમાનંા કયા ઘાસ સાથે થઈ શક�?”  

અ*Gુમણીકા 

ઘાસઘાસઘાસઘાસ પર*ુંપર*ુંપર*ુંપર*ુ ંઝાકળઝાકળઝાકળઝાકળ... [  
તીhુળ
તીhુળ
તીhુળ
તીhુળ સજંોગોસજંોગોસજંોગોસજંોગો  ] 

       આ& સવાર� માર( દ(કર(ના દ(કરાને .hુલ-બસમાંબસમાંબસમાંબસમા ંબેસાડ(ને પાછો ઘરમા ંઆવતો હતો, �યાર� આગળની લોનમા,ં 

ઘાસ ઉપર ચળક( રહ�લા,ં ઝાકળબukુઓ પર >યાન ગ;ુ.ં �યુ$ માર( સામે હતો. અનેક બukુઓ }ુપેર( }ુઆબમા ં

ઝગમગી ર»ા ંહતા.ં 

        જરા 9ુઠં ફ�રવીને પાછળની લોન તરફ નજર કર(. બjુ જ ઓછા ંબukુઓ દ�ખાતા ંહતા,ં પણ એક-બેમાથંી લાલ 

રંગના ંક(રણો નીકળતા ંહતા.ં  માÚુ ંથો�ુ ં આ�ુ ંઅવ�ં કરતા;ં  તે બukુઓના રંગ બદલાતા જણાયા. 

        ભૌતીકશાના, પરાવત$ન ક� વG(ભવનના નીયમોથી, કદાચ આ ઘટના સમ�વી શકાતી હશે પણ …. 
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      ºયાર� �યુ$ સામે હતો; �ખને નડતો હતો;  �યાર�  ઘણા ંબધા ં ઝાકળ-ર�નો હાજર થઇ જતા ં હતા,ં અને બધાયં 

�યુ$
કાશને આખેઆખો ર�ુ કરતા ંહતા.ં અ*hુુળતાવાળ(, �યુ$ ન દઝાડ� તેવી, પર(.થીતીમા ં�યુ$નો બj ુનાનો ખ�નો 

જ 
ા�ય હતો. અને તેય તેના ક(રણોના એક બે aશ જ ર�ુ કરતો હતો.     

     
તીhુળ સજંોગોમા ંજ શ=તીઓ 9રુ�9રુો નીખાર ધારણ કરતી હોય છે, નહu?  

અ*Gુમણીકા 

ચાચાચાચા... [  �વન*ું�વન*ું�વન*ું�વન*ુ ંWળુWળુWળુWળુ ત�વત�વત�વત�વ  ] 

     તપેલીમા ંચા બનાવવા પાણી લી^ુ ંછે - એકદમ નીમ$ળ પાણી - તળ(;ુ ંદ�ખાય એEુ ંપાણી. એને ગરમ 

કરવા Wકુ(ને તેમા ંતમે આkુ કચર(ને નાખંો છો. પછ( ચા નાખો છો. હલાવો છો. અને ધીમ ેધીમ ેપાણીનો 

રંગ કાળાશ પડતો ક�થાઈ થવા માડં� છે. ઉભરો આવતા ં�ધુીમા ંતો એ લગભગ કા�ં બની �ય છે. ચાની 

તીâ સોડમ એમાથંી આવવા માડં� છે. પછ( તમે એમા ંમાપથી kુધ ર�ડો છો અને ચાના ંપીણાનંો રંગ ઉભર( 

આવે છે. પછ( માપથી તેમા ંખાડં ઉમેરો છો અને એમા ંમીઠાશ ઉમેરાય છે. બીજો ઉભરો હવે આવવાની 

ઘડ(ઓ ગણાય છે. તમે હવ ેએમા ંછેBલા ઉમેરણ તર(ક� ચપટ(ક ઈલાયચીનો પાવડર ભેળવો છો.  

      Bયો! છેવટનો ઉભરો પણ આવી ગયો અને તમને મનભાવતી સોડમદાર, કડક મીàી ચા તૈયાર.  હવ ે

& Wળુ પાણી હx ુ;ં એના ંતો નામોનીશાન fYટ(ગોચર થતા ંનથી. તમે એ મ�ની, DYુબોદાર ચા પીઓ છો. 

કોણ એને હવે પાણી કહ�? 

       પણ ભાયા! તમે & પી,ુ ંપી ર»ા છો એમા ંપચંા,ુ ંટકા તો Wળુ પાણી જ છે. એમા ંમા\ રંગ, }ુપ, ગધં 

અને .વાદ ઉમેરાયા ં છે; એટ�ુ ંજ. થોડાકં કાબ²હાઈ��ટ, ચરબી, 
ોટ(ન, 0ાર અને વીટામીન વીગેર� aદર 

ઓગ¿યા ં છે. એ બધા ંથઈને કદાચ પાચં ટકા પણ નહu હોય. અને ºયાર� એ તમાર( જઠરમા ંજશે �યાર� 

બાક(ના એ પાચં ટકાનો બj ુ નાનો હ(.સો જ તમારા લોહ(મા ંભળવાનો છે. અને તે પણ 9}ંુુ પાચન થયા 

બાદ. અને પાણી તો તરત જ શોશાવા માડંશે. એન ેકોઈ પાચનશ=તીની જ}ુર જ નથી. 
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          હવે તમે જ કહો ક�, તમે ચા પીધી ક� પાણી? માટ� તો પાણીને ‘�વન’ કÔુ ંછે. ચા વીના ચાલશે. પાણી 

વીના નહu. બી� ર(તે જોઈએ તો; એમા ંનાનકડો એક ટકો જ ચા*ુ ં‘ચા’પ,ુ ંછે! એને માટ� જ આપણે ચા 

બનાવીએ છ(એ અને પીએ છ(એ! 

          �વન*ુ ં & સ�વ ક�, ત�વ છે; તે તો આ એક ટકા &ટ�ુ ં પણ નથી. અર� માપ અને fYયતાના 

પર(
ે]યમા ંતો તે સાવ mQુય જ છે. અને છતા ંએ છે;  તો જ �વન છે. નહu તો એ શબ મા\. 

અ*Gુમણીકા 

ચાનીચાનીચાનીચાની ગળણીગળણીગળણીગળણી... [  મનનોમનનોમનનોમનનો કચરોકચરોકચરોકચરો  ] 

         રોજ આ ચા ગળવાની ગળણી વાપરવાની. અને એના ઉપર કોઈ વીચાર જ નહu? એને ખોiંુ લાગશે! એટલે આ& 

ચાની ગળણી ઉપર કાઈંક કહ(શ!  

          કોઈ પણ ગળણી હોય - ચાની ક� તા� બનેલા ઘીમાથંી બગર( �ુદ( કરવાની; ક� પછ( લોટમાથંી Ú�ુ ુ ં �ુkંુ 

કરવાની ચાળણી હોય ;  બધાય*ુ ંકામ એક સરDુ.ં બીનજ}ુર( કચરો સાફ કર( નાખંવાનો. mÛુ ચા, ઘી ક� લોટ જ ખપે:  

કચરો નહu. ગળણી ક� ચાયણી ઉપરના કચરા*ુ ં.થાન તો કચરાપેટ(મા ંજ હોય.   જો ક�, અમાર( પાસે આનાથી વી}ુÛ 

કામ માટ�ની ગળણી પણ છે! તેમા ંબટાકા પ¦આ બનાવતી વખતે પ¦આ ધોવામા ંઆવે છે. આમા ંગળણી ઉપરનો માલ 

જ કામનો હોય છે. કચરાવા�ં પાણી ગટરમા ંઠલવાઈ �ય છે !   

        મનનો ક� �વનનો કચરો સાફ કરવાની ગળણી ક� ચાળણી મળતી હોય તો મ� મા|ંયા ભાવે ખર(દ( લઈએ!  પણ 

કચરો રખાઈ �ય અને કામની ચીજ કચરાપેટ(મા ંજતી રહ� તો!  એમ પણ બને!    

 

 

અ*Gુમણીકા 
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ચાનોચાનોચાનોચાનો ઉભરોઉભરોઉભરોઉભરો... [  શોકશોકશોકશોક, �ુમો�ુમો�ુમો�ુમો  ] 

     સવાર� રોજની &મ ચા બનાવતો હતો. થોડ( થોડ( વરાળો નીકળતી હતી. ઉભરો આવવાનો સમય થયો, અને 

વરાળો નીકળતી બધં થઈ ગઈ. ગેસ બધં કય²; અને તરત જ એકઠ( થયેલી બધી વરાળ, એક સામટ( બહાર આવવા 

માડં(. 

      આ ઘટના તો રોજની જ હતી, વીsાનના નીયમો વાપર( આ*ુ ંવૈsાનીક કારણ તો શોધી શક(એ.  

    પણ  ºયાર� WYુક�લીઓ ઘેરાઇને સાગમટ� આવે છે;  �યાર�  આપ,ુ ંમન hંુઠ(ત થઇ �ય છે. બધો �.ુસો, બધી <યથા, 

બધો અજપંો દબાઈને, ધરબાઈને, ભેગા ંથયા ંકર� છે. WYુક�લીઓ kુર થતા ંવાર જ, એ �ુમો તરત બહાર આવવા માડં� 

છે. <યથા*ુ ં
ગટ(કરણ થાય છે. 

       કદાચ એટલે જ બj ુ
ીય .વજન હFમેશ માટ� ચાલી �ય �યાર�, આપણે અવાચક, નીરાè ુબની જતા હોઈએ છ(એ. 

aતરમા ં ધરબાયેલો એ ઉભરો બહાર આવવા માટ� સમય લાગે છે. અને એ નીકળે છે �યાર�  સાગમટ� નીકળે છે;  

ઉકળતી ચાની &મ; ઉકળતા ચ}ુની &મ. 

અ*Gુમણીકા 

�મમાં�મમાં�મમાં�મમા ંસોનાસોનાસોનાસોના... [  મનનોમનનોમનનોમનનો કકકકચરોચરોચરોચરો  ] 

       jુ ં& �મમા ંકસરત કરવા �J ³;ં �યા ંસરસ મ�નો .વીમuગ 9લુ છે. તેની એક બા�ુએ બે }ુમ છે. એક }ુમમા ં

.ટ(મ સોના છે અને બી�મા ં�hંુુ સોના ( Dry Sauna) .  કસરત કર(ને; jુ ંતરવા જતા ંપહ�લા;ં બ¤ે સોનામા ંપાચં પાચં 

મીનીટ બે� ુ ં ³.ં સોનામા ંબેઠા ન બેઠા, અને શર(રમાથંી પસીનો નીકળવાની શ}ુઆત થઈ �ય. �ણે શર(ર નીચોવાx ુ ં

હોય તેમ લાગે. એક એક નસમાથંી લોહ(નો કચરો બહાર ફ±કાવા લાગે. સોનામાથંી બહાર નીક¿યા બાદ શાવર લેતા,ં 

aગેaગ .�ત:થી 
�Bલીત થઈ �ય. 

      હવે અવળચડંા મનમા ંવીચાર આ<યો- 
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      શર(રનો કચરો કાઢવા તો આટલી બધી �વુીધા છે. પણ મનના કચરા માટ�? એEુ ંકાઇં હોય ક�, &નાથી આપણો 

અહW,્ આપણા 9વુ$�હો, આપણી અ�યુા, આપણા ખોટા §યાલો, આપણા ંઈYયા$, વેર ને ઝેર Ð એ બધા ંપસીનાની &મ 

બહાર ફ±કાવા માડં�?   &મ સોનામા ંલોહ( mÛુ થાય છે, તેમ આપ,ુ ંમન પણ .વ@છ બને? 

     કહ� છે ક�, સતં-સમાગમથી  આEુ ંકાઈંક થવાની શtતા  હોય છે. પણ આપણે સતં પાસે જઈએ �યાર� ય આ બધા 

વાઘા તો ચડાવેલા જ રાખીએ છ(એ. એક ત� ુય તે ખસી �ય તો, આપ,ુ ંઅ.તી�વ આપણને જોખમમા ંપડ( ગયે�ુ ં

લાગે છે. આપણને તો ઈલમની લાકડ( ફ�રવીને સતં તેમના &વા જ બનાવી દ� તેવી અપે0ા હોય છે!  

    અર� ભાઈ! �મમા ંજઈએ તો કસરત તો �તે જ કરવી પડ�. સોનામા ંતપાEુ ંપડ�.  

અ*Gુમણીકા 

�ુનો�ુનો�ુનો�ુનો ર.તોર.તોર.તોર.તો... [ .થગીતતા.થગીતતા.થગીતતા.થગીતતા  ] 

          નવા ર.તા પર ગાડ( ચલાવવાનીય એક મ� હોય છે. સાવ નવી લી.સી સપાટ( પર પાણીના ર�લાની &મ ગાડ( 

સરકતી રહ�. પેટ*ુ ંપાણીય ન હાલે. આવા ર.તા પર સતત ગાડ( ચલાવતા રહ�વા*ુ ંમન થયા કર�. ભલેને મઝંીલ 

થોડ( મોડ( આવે. બા�ુના ં�0ુોની લીલાશ પણ hુદરતી ર(તે આ ભાવને 9Yુટ( આપે. 

             પણ તે દ(વસે એક બj ુ�ુના ર.તા પર જવા*ુ ંથ;ુ.ં બjુ ખાડાખૈયા હતા. ઠ�કઠ�કાણે ર(પેર થવાને કારણે તેનો 

દ�ખાવ પણ ઘરડા માણસની, કરચલીવાળ(, ચામડ( &વો દ�ખાતો હતો. એ તો સાવ ઉબડખાબડ હતો. ગાડ(માથંી 

�ત�તના અવાજો આવતા હતા. tાર� આ કાળઝાળ માગ$ 9રુો થાય;  અને મઝંીલ આવી �ય, તેની સતત અપે0ા 

ર»ા કરતી હતી. 

            પણ �વનમા ં આનાથી વીપર(ત ક�મ હોય છે? �ુનો ર.તો બj ુ અગવડવાળો હોય તો પણ તેમા ં આપણને 

નીરાતં જણાય છે. કોઈ નEુ ંજોખમ જ નહu. તે છોડવા સહ�જ પણ મન થxુ ંનથી. ભલે ને પડ(એ અને આખડ(એ. 

ભલેને લ]ય પર પહ�ચતા ંબj ુવાર થાય. નવો ર.તો  બjુ ભયાવહ લાગતો હોય છે - ભલેને એ અવનવી મઝંીલે 

ઝડપથી પહ�ચાડવાની 0મતા ધરાવતો હોય તો પણ. આપણને કોશેટામા ંપડ( રહ�વા*ુ ંજ વધાર� ગમે છે. પતગંી;ુ ં

બનીને W=ુત ગગનમા ંઉડવા*ુ ંનહu.     

અ*Gુમણીકા 
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&hુઝી&hુઝી&hુઝી&hુઝી... [  સઘંબળસઘંબળસઘંબળસઘંબળ  ] 

        ફર( પાછ( .વીમuગ 9લુની વાત! 

         અમારા 9લુની એક બા�ુએ સરસ મ�*ુ ં&hુઝી છે - ગરમ પાણી*ુ ંટબ - ચાર �ટ J�ુ ંઅને બા�ુ અને નીચેથી 

ઘણા ંબધા ંકાણામંાથંી દબાણ9વુ$ક હવા ³ટતી હોય. પાણી પરપોટાઓથી ખદબદxુ ંરહ�. એમા ંચાર� બા�ુ, એક સાથે 

વીસેક જણા �ુબ�ુબા બેસી શક� તેવી પાળ( પણ છે. .  

         માર( બધી કસરત અને તરવા*ુ ં પતે; એટલે છેBલે jુ ંઆ &hુઝીમા ંપાચં-સાત મીનીટ બે� ુ,ં બધો થાક ઉતર( 

�ય. આખી સપાટ( હવાના પરપોટાઓથી ખળભળતી હોય. શર(રને સરસ મ�નો મસાજ પણ થઈ �ય. રોજની આ 

મ� અને રોજનો આ અ*ભુવ. 

        એક’દ( આ જણને મનમા ંથ;ુ ંÐ 

       હવાનો એક પરપોટો, ક�વો �fુ, ક�વો નાચીઝ?  તેની હ.તી mુ?ં તેની 0મતા mુ?ં  તે*ુ ંઆ;Yુય ક�ટ�ુ ં ? એક 

0ણમા ંતો તે ઓગળ(ને હવામા ંભળ( �ય. તેની તાકાત પણ ક�ટલી?     પણ આવા બધા, અનેક પરપોટાઓ ભેગા 

થાય અને,  આટલા મોટા &hુઝીની સપાટ(ને, તેના aત.તલને, આપણા .ના;ઓુને ખળભળાવી નાખંે. 

        જો તે બધાયંને કોઈ કોF
ેસર વડ� શ=તી આપવામા ંઆવે, તો તે શ=તીમાન હવા, મસ મોટ( શીલાઓને પણ 

તોડ( ફોડ( નાખંે. 

       આ તાકાત છે - સઘંબળની, સાWહુ(ક 
ય�નોની. બધા 
ય�નો એક જ  દ(શામા ંહોય, સચંીત શ=તીથી અભી�તુ 

હોય તો, ક�ટક�ટલા ંઆëયય$જનક  પર(ણામો અને પર(માણો હાસંલ થઈ શક�?  

     ભારતની ગર(બ, રાકંડ(, અભણ, વીવીધ વાડાઓ અને ભાશાઓમા ં વીભા�ત 
�મા ંઆવા જ એક કોF
ેસર� કોઈ 

એવી તો નવી તાકાત ભર( દ(ધી ક�, \ીસ જ વશ$મા,ં રા0સી વીpસ�ા ધરાવતી a�ેજ હ.તીને ઉચાળા ભર( જવા 

પડÁા 

 

અ*Gુમણીકા 
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&ટનો&ટનો&ટનો&ટનો ^મુાડો^મુાડો^મુાડો^મુાડો... [  સકંBપ*ુંસકંBપ*ુંસકંBપ*ુંસકંBપ*ુ ંબળબળબળબળ  ] 

      મને વાદળો જોવા ંબjુ ગમે. �ત�તના આકાર તેમા ંકBપી શકાય. 

      એક દ(વસ, ઉનાળાની ધોમધખતી બપોર�, થોડા ંવાદળો આકાશમા ંહતા.ં એક વાદળની ઉપર પસાર થઈ ગયેલા 

&ટ વીમાનનો ^મુાડો દ�ખાતો હતો. લાબંો લીસોટો, અને નીચે ઠ(ક ઠ(ક મોiંુ વાદ�ં. �ણે અલાÓ(નના ચીરાગમાથંી 

અગરબતીની ^ãુસેર નીકળતી હતી. આ fYય આમ તો ઘણી વાર જો;ુ ંહx ુ.ં પણ ….. 

            મીનીટથીયે ઓછા સમય પહ�લા ં આ ^મુાડાનો આગળનો ભાગ એક અ�યતં ગરમ, બળબળતો અને અ�યતં 

દબાણવાળો વા; ુહશે. તેની થોડ( જ સેકQડ પહ�લા ંતો તે 
વાહ( બળતણ જ હx ુ.ં 

            ºયાર� એ ^મુાડો &ટ ì�નની aદર હતો �યાર� તેનામા ં  ક�ટલી તાકાત હતી? આટલા વજનવાળા &ટ 

વીમાનને ધÅો માર( શક� તેટલી તાકાત. અને હવે તો તે સાવ નીવ:ય$ થઈ ગયો હતો - ધોળો બ§ખ, ની.તેજ. એ 

Jચાઈએ વાતાવરણની ઠંડ(ના કારણે કદાચ એ ધખધખતા ^મુાડાના બધા જલબukુઓ હ(મકણોમા ંફ�રવાઈ ગયા હતા. 

         અને સાવ શાતં લાગતા 
વાહ( બળતણમા ંશ=તી તો હોય જ છે; પણ tા ંદ�ખાતી હોય છે?  

      આપણી aદર પણ શ=તીનો આવો અDટુ ખ�નો ભર�લો છે.  મા\ તેને વાપર( શક� તેવા કોઈ એQ�નની જ 

આપણને જ}ુર હોય છે. અને એ એQ�ન છે : સકંBપ*ુ ંબળ. 

અ*Gુમણીકા 

 

ઝાડ*ુંઝાડ*ુંઝાડ*ુંઝાડ*ુ ં છોડ(;ુંછોડ(;ુંછોડ(;ુંછોડ(;ુ.ં.. [  ઘડપણ*ુંઘડપણ*ુંઘડપણ*ુંઘડપણ*ુ ંસાફBયસાફBયસાફBયસાફBય  ] 

         તે દ(વસે ઘાસમા ં બેઠો હતો. સરસ શીતળ તેનો .પશ$ હતો. �યા ં નજર બા�ુમા ં પડ�લા ં ઝાડની છાલના એક 

છોડ(યા ંપર પડ(. તેને હાથમા ંલી^ુ.ં બj ુ �ુના ઝાડના થડમાથંી તે ³iંુ પડ��ુ ં હશે. તેની }ુ0 સપાટ(*ુ ંઅવલોકન 

કરતા ંજણા;ુ ંક� તેમા ંચાર પડ હતા.ં એક પડ હલકા રંગ*ુ,ં એક જરા મ>યમ અને બે પડ ઘેરા રંગના જણાયા. ઘેરા 

રંગના ં પડ બj ુ કરચોળ(વાળા ં હતા.ં પણ બધાયમા ંઝીણા ઝીણા ર�સાઓ .પYટ ર(તે જણાઈ આવતા હતા. આ પડ 

ઝાડના થડની ઉપરની સપાટ(એ વરસો વરસ વેઠ�લા ંવાતાવરણની ચાડ( ખાતા ંહતા.ં ºયાર� ઝાડની ડાળ( સાવ નાનો 
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ahુર હશે; �યાર� આ જ છોડ(;ુ ંસાવ �કુોમળ બાળ &Eુ ંહશે. તેના ર�સાઓમાથંી ઝાડનો �વનરસ વહ�તો હશે. તે આEુ ં

}ુ0 તે સમયે નહu હોય; રસાળ અને દશ$નીય હશે. તેને પણ મોટ( મસ ડાળ( બનવાના, તોતuગ થડ બનવાના, સમ.ત 

ઝાડના મોભી બનવાના અરમાન હશે. 

          અને હવે તે સાવ નીજ:વ હx ુ.ં તેમા ંકોઈ 
ાણ ન હતો. તે ઝાડથી ફગંોળાઈ ગ;ુ ંહx ુ.ં ºયાર� તે ઝાડની ઉપર 

લાગે�ુ ંહશે; �યાર� પણ તેમા ંકોઈ �ન નહu હોય. તે ઝાડના થડની }ુ0તાનો એક ભાગ જ હશે. તેમાથંી તે વખતે પણ 

કોઈ રસ વહ�તો નહu હોય. અને છતા ં તે અવ.થામા ં પણ તે ની<યા$જ 
ેમથી ઝાડની aદરના કોમળ ર�સાઓ*ુ,ં 

બહારના �લીમ વાતાવરણથી ર0ા કરx ુ ંહશે. અને અ�યાર�ય તેના શબ &વા અ.તી�વનીય 0મતા તો છે જ - °ધ,ુ ં

બનવાની; 
કાશ અને ગરમીના એક નાનકડા íોત બનવાની. ઝાડના આ નાચીજ છોડ(યાનંીય એક ગર(મા છે. 

          �વનનો aત ન�ક હોય; �>ુધાવ.થાનો બોજ  વµઢારવો ન ગમતો હોય; 
�યેક દ(વસ <યતીત કરવો એ એક 

અ|નીપર(0ા &Eુ ં લાગxુ ં હોય; �યાર� અસ» ભાર &વા લાગતા આપણા ં હોવાપણાનેં આ સાવ નીમા$Bય દ�ખાx ુ ં

છોડ(;ુયં ક�ટક�ટલા અWBુય સદં�શ આપી �ય છે ; નહu વા}ુ?  

અ*Gુમણીકા 

�ાય�ાય�ાય�ાય સોનામાંસોનામાંસોનામાંસોનામા ંઈલે=R(શીયનઈલે=R(શીયનઈલે=R(શીયનઈલે=R(શીયન... [  mભેુ@છાmભેુ@છાmભેુ@છાmભેુ@છા  ] 

      jુ ં�ાય સોનામા ંતપાવા બેઠો હતો – પસીને ર�બઝબે. �યા ંaદર એક કામ કરવાની સીડ( પડ�લી હતી. 

થોડ( વારમા ંએક ઈલે=R(શીયન aદર આ<યો. સીડ( પર ચઢ(, તેણે બધં પડ( ગયેલા, વીજળ(ના દ(વાની 

શેડ ખોલી, લેFપ બદલી ના§ંયો. શેડ સાફ કર( તેણ ેફર( પાછ( લગાવી દ(ધી. દ(વો ચા� ુકર( ના§ંયો. પછ( 

તેની બા�ુમા ંતાપમાન માપવા માટ�* ુ ંથમ²મીટર હx ુ,ં તે પણ દ(વાલ પરથી તેણે ઉતા;ુb. તેને લટકાવવાનો 

.� પણ કાઢ( ના§ંયો. અને પાછો પેલા દ(વાની નીચે એ .� ફ(ટ કર( દ(ધો. પા³ ંથમ²મીટર લગાવી દ(^ુ.ં 

આ બધી G(યા તેણે સાદા ડ(સમીસથી કર(. અહu અમરે(કામા ંતો બધા ડગલ ેને પગલ ેપાવરથી ચાલતા ં

સાધનો વાપર�. 
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       હવે મારાથી ન રહ�વા;ુ.ં મµ કÔુ,ં “ અર�, ભાઈ! તમે બરાબર મારા &વા જ છો. jુ ંપણ કામ ક}ંુ �યાર� મને 

એ ઈલે=R(ક .�-�ાઈવર વાપરવા*ુ ંગમxુ ંનથી. સહ�જ બે>યાન રહ(એ અને .�*ુ ંમાÚુ ંખરાબ થઈ �ય 

અને પછ( એને કાઢતા ંદમ નીકળ( �ય. “ 

       એ ભાઈ તો મારા આ વ=ત<યથી એકદમ આનદંમા ંઆવી ગયા. તેના કંટાળાજનક કામમા ંમારા &વા 

ઘરાક� રસ લીધો; તેનો આનદં તેના Wખુારવuદ પર તરત જણાઈ આ<યો. પછ( તો અમે ઘણી બધી વાતો 

કર(. તેની એકધાર( અને નીરસ કામગીર(મા ંઉપર( સીવાય કોઈક� તેની સાથ ેઆ& વાતો કર( હતી.અને તે 

પણ મી\તાના ભાવમા.ં  

        સામાQય ર(તે આવી <ય=તીઓ �ણ ેહોય જ નહu; એમ આપણા પોતાનામા ંજ આપણ ે�લુતાન હોઈએ 

છ(એ. કામ કરનાર માણસ એટલે નોકર; આપણાથી હલકો માણસ. એની સાથે તે વળ( વાત કરાય? આમ જ 

તો બધા સમાજોમા ંJચા નીચાના ભેદ ઉભા થાય છે, વકર� છે. વગ$ વી�હ �ધુી પહ�ચી �ય છે. &ના થક( 

બધી <યવ.થા સાગંોપાગં ચાલી રહ�તી હોય છે, તેવા આવા અદના માણસો મોટ� ભાગે ઉપે0ીત જ રહ� છે. 

       એ ભાઈની સાથે મµ થોડ( આમ વાત કર(, તેનાથી તેને તો આનદં તો થયો જ; પરંx ુમને પણ થયો. એક 

નાનકડા હકારા�મક બીજ*ુ ંવાવેતર થ;ુ ંહx ુ.ં એક નાનકડ( mભુે@છા 
ગટ( હતી.   

અ*Gુમણીકા 

તળાવતળાવતળાવતળાવ પરપરપરપર... [  �વનમાં�વનમાં�વનમાં�વનમા ંfYટ(fYટ(fYટ(fYટ(  ] 

     આ& અહuના એક તળાવ પર ગયો હતો. તળાવના ક(નાર� પાટલી પર બેઠો હતો. એક વાર થોડોક સમય માટ� 

�ખ મuચાઈ ગઈ. સામે*ુ ંતળાવ દ�ખાx ુ ંબધં થઈ ગ;ુ.ં �ખો ખોલી અને પા³ ંતળાવ, તેમા ંતરતી બતકો અને 

એકાદ .પીડબોટ  હાજર થઈ ગયા.ં 

     માÚુ ંêમુાવી પાછળ જો;ુ.ં પાછળ થોડ� kુર થોડા Jચાણ પર ક�ટલાકં �ુદંર મકાનો હતા,ં બા�ુમા ંF;નુી.* ુ ંપFપuગ 

.ટ�શન અને એક Jચી પાણીની ટાકં( દ�ખાયા.ં  

     આગળ*ુ ંfYય એક અને પાછળ*ુ ંતો તેનાથી સાવ �ુkંુ. અને �ખો મuચીએ તો તો કાઈં જ દ�ખાય નહu. 
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   આપણી �ખો મીનીટના સર�રાશ 20 થી 30 પલકારા મારતી હોય છે, પણ મગજમા ં ઝીલાતા ચી\ના 

fYટ(સાત�યના કારણે આપણે કદ( ચી\ kુર થxુ ંઅ*ભુવતા નથી. જો �ખ થોડ(ક વખત બધં રહ�. તો જ ચી\ની 

જ|યા aધકાર લે છે. વળ( જોવાના Dણુા 
માણે આપણા મગજને દ�ખાx ુ ંચી\ બદલાx ુ ંરહ� છે.  

    આમા ંકmુ ંય અસામાQય તો નથી જ.   પણ ……. 

       અર� ભાઈ ! આDુ ં�વન આપણે એક જ fYય જોતા ંજ  �વવા ટ�વાયેલા ંછ(એ! tા ંબી�ુ ંકmુયં દ�ખાય છે? મા\ 

આપણી જ kુનીયા, આપણી જ માQયતાઓ, આપણી જ પરંપરાઓ, આપણા જ 9વુ$�હો. બસ! આ સીવાય*ુ ંકોઇ દશ$ન 

જ નહu. બી� કોઇ kુનીયા અ.તી�વ ધરાવતી જ નથી! 

      અને મોટ� ભાગે �ખો પણ બધં ! નક}ંુ aધા}ુ. કmુ ંજ ન ભાળ(એ. આDુ ં�વન �ખો મuચીને જ �<યા. & દ�ખાય 

છે;  તે mુ ંકહ� છે, તે કદ( જો;ુ ંજ નહu; વીચા;ુb જ નહu. બાળક*ુ ંનીદ²શ .મીત, નાના ઘાસના તણખલામાયં ધબકxુ ં

�વન, તળાવના  પાણીના તરંગો અને તેની ગતી Ð આપણને આમા*ં ુ ં કmુ ં ય જોવાની �રસદ જ tા ં છે?   બસ, 

દોડભાગ, શોરબકોર, ઈYયા$, અ�યુા, વેર ઝેર, ઝગડા, અસતંોશ :  બે ઘડ( aતરની �ખો ખોલીને આપણી સામેના 

fYયના 
ાણ સાથેની એકા�મકતા જ નહu. 

     આપણને �ખો ખોલવાની , આગળ પાછળ જોવાની, બી�ની નજર� જોવાની નવરાશ અને આવડત જ tા ંછે? 

અ*Gુમણીકા 

થરકતીથરકતીથરકતીથરકતી તપેલીતપેલીતપેલીતપેલી... [  ર�ઝોનQસર�ઝોનQસર�ઝોનQસર�ઝોનQસ, 
ેરણા
ેરણા
ેરણા
ેરણા  ] 

         �ુના ઘરના રસોડામા ંગેસનો Âલુો હતો. નવા ઘરમા ંઈલે=R(કનો છે. અહu એક નવી ઘટના જોવા મળ(. ચાની 

તપેલી બરાબર Wકુાઈ ન હોય તો; તેને ઈલે=R(કલ કોઈલનો એકાદ જ|યાએ જ આધાર મળે છે. આથી કો’ક વખત 

તપેલી Wકુતા ંજ થરકવા માડં� છે. તેની aદર ગરમ થતા મીcણમા ંપેદા થતા, 
વાહો કો’ક એEુ ંબળ ઉ�પ¤ કર� છે; 

& તેની આ થરકાટ અવીરત ચા� ુને ચા� ુજ રાખે છે. 

         વીsાન અને એQ�નીયર(Qગની ભાશામા ંઆને ર�ઝોનQસ કહ� છે. આનો યો|ય �જુરાતી પયા$ય mુ ંતે મને ખબર 

નથી. સામસામી દ(શામા ંગતી કરાવતા ંપર(બળો ºયાર� હકારા�મક ર(તે કામ કરતા ંહોય;  એકમકને 9રુક થતા ંહોય 
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�યાર�  ગતી*ુ ંસવંધ$ન થાય છે. પર(ણામે ગતી સતત ચા� ુજ રહ� છે. બી� કોઈ અવ.થામા,ં આ ગતી સતત વધ$માન 

પણ થયા કરતી હોય; એમ પણ બને. અને તે એટલી અમયા$દ(ત બની �ય ક�, આવા પા\ને ઉથલાવીને ફ±ક( પણ દ�.  

      અમાર� �યા ંસાબરમતી પાવર .ટ�શનમા ં 15 મે.વો.ના એક જનર�ટર*ુ ં રોટર તેના .ટ�ટરને તોડ(ને બહાર ફ±કાઈ 

ગ;ુ ં હx ુ;ં અને બી� ભાગો મકાનના છાપરાને તોડ(ને બહાર ફ±કાઈ ગયા હતા. આને ત=નીક( ભાશામા ં G(ટ(કલ 

ર�ઝોનQસ કહ� છે. મોટા મશીનોમા ંઆમ ન બને, તે માટ� ખાસ રચના રાખેલી હોય છે. મશીનોની ડ(ઝાઈનમા ંઆ 

બાબત*ુ ંખાસ >યાન રાખEુ ંપડ� છે. 

         �ત�તના ર�ઝોનQસ થતા હોય છે. આ તપેલીમા ંથાય છે; તેવા યા\ંીક બળોના તો ખરા જ - પણ વીજળ( અને 

Âુબંક(ય બળોના 0ે\મા,ં  ક� અવાજના 0ે\મા ંપન આવા ર�ઝોનQસ થતા હોય છે. દા.ત. &ટ વીમાન ºયાર� અવાજની 

ઝડપની લગોલગ પહ�ચે છે; �યાર� આવી જ કો’ક ઘટનાને કારણે હવામા ંદબાણની એક અભે¼ દ(વાલ બની �ય છે. 

આ દ(વાલ પોલાદથી પણ વધાર� 0મતા ધરાવતી હોય છે. જો &ટ વીમાનનો આગળનો ભાગ અણીદાર રાખવામા ંન 

આવે તો આ દ(વાલ તેના �રચે �રચા બોલાવવા કાબેલ હોય છે. માટ� જ �પુરસોનીક વીમાનો આગળથી અણીદાર 

હોય છે, & આ દ(વાલને ચીર( નાખં;ે વીમાનને અવાજથીય વધાર� ગતીએ ઉડવા દ�. 

     બી� સદંભ$મા ં*=ુલીયર બોFબમા ંથતી ચેઈન ર(એ=શનના કારણે 0ણાધ$મા ં
ચડં અ,વુી.ફોટ પણ આમ જ 

સ�$તા હોય છે.   

      ટ(.વી. અને ર�ડ(યોમા ંઆપણે ચેનલ ક� .ટ�શન પકડ( શક(એ છ(એ, તે પણ ઈલે=R(=લ ર�ઝોનQસને કારણે જ શt 

બનxુ ંહોય છે.  

     આમ �ત�તના ર�ઝોનQસ હોય છે. 

        �વનમાયં આવા પર(બળોના ર�ઝોનQસ tા ં નથી થતા? જો બધા ં પર(બળો હકારા�મક હોય તો �વન &ટ 

વીમાનની &મ �પુરસોનીક ઝડપે 
ગતી કર�. અને જો બ^ુ ંવીરોધમા ંહોય તો ? ચાલતી ગાડ( પણ અટક( �ય! 

     અને �યા ંજ તો માનવ�વનની ગર(મા ઉ�ગર થતી જણાય છે. યા\ંીકશાના આવા બધા નીયમોને અતીGમીને 

કો’ક વીરલા બધા અવરોધો છતા;ં અ
તીમ નીણ$યશ=તી, ધૈય$, સહનશીલતા, 
ચડં ��વીશા અને અથાક 
ય�નો થક( 

ખાડ� ગયેલા �વનને એક નવો જ વળાકં આપી શક� છે. કો’ક નવા ંજ dાર ખોલી નાખંે છે. ºયા ંબધી ક�ડ(ઓ બધં થતી 

હોય; ºયા ં aધારઘેરા બોગદામા ં આશા*ુ ં એક પણ ક(રણ ન દ�ખાx ુ ં હોય; �યા ં આવા વીરલા નવા રાજમાગ²*ુ ં

નવસ�ન કરવા શ=તીમાન બને છે. ºયા ં મા\ aધકાર અને અધોગતી જ આવા નકારા�મક નૈસગ:ક પર(બળોના 
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પર(પાકમા ં શt હોય; �યા ં તેઓ નવો 
કાશ ફ�લાવી શક� છે; નવા ં hુ�મુોનો પમરાટ ફ�લાવી શક� છે; નીરાશાના 

aધકારને ભગાડ(; નવી આશાનો ઉ�સ ફ�લાવી શક� છે. 

        આવા વીરલાઓના �વનની આવી અ
તીમ ઘટનાને આપણે માનવ ચેતના*ુ;ં કો’ક અ�Ãયા, અણદ(ઠા, 

અ.પશ$નીય દ(<ય ત�વ સાથે*ુ ંર�ઝોનQસ કહ( શક(એ? 

અ*Gુમણીકા 

kુધ*ુંkુધ*ુંkુધ*ુંkુધ*ુ ંટ(9ુંટ(9ુંટ(9ુંટ(9ુ.ં.. [  અછકલાઈઅછકલાઈઅછકલાઈઅછકલાઈ  ] 

     ચા બનાવતા ંઉકળ( રહ�લા ંપાણી અને ચાના મીcણમા ં kુધ ના§ં;ુ.ં બધો ઉભરો ઓસર( ગયો. ઘરેા 

ક�થાઈ રંગના 
વાહ(મા ંચાનો મનહર રંગ ઉભર( આ<યો. સરસ મઝાની ચા હવે થોડ( મીનીટોમા ંમાણવા 

મળશે. 

        પણ એક ટ(9ુ ંગરમાગરમ .ટવની કોર ઉપર પડæુ.ં અન ેતે તતડ( ઉઠæુ.ં \ણેક સેકQડમા ંતો .ટવની 

ક(નાર( પર છાર( બાઝી ગઈ અને તેનો રંગ ઘરેો થવા માડંÁો. 

          એક સાથે બ ેઘટના – kુધના મોટા જ�થાએ આવેલ ઉભરાને શમાવી દ(ધો. નાનકડા ંટ(પાએં ઉભરો તો 

mુ;ં તડતડાટ સજ: દ(ધો અને ગદંક( કર( દ(ધી. 

         સાગરદ(લ માણસ પર(.થીતીમા ંઆવલેા ઉભરા શમાવી દ� છે. �વન*ુ ંસરસ મઝા*ુ,ં આ.વા¼ પી,ુ ં

બનાવી દ� છે.       

         અછકલાઈવાળા,ં સhુંચીત જણ ગદંક( પેદા કર� છે. એ ગદંક( કાઢતા ંનાક� દમ આવી �ય છે. 
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^Fુમસ^Fુમસ^Fુમસ^Fુમસ... [  સhુંચીતતાસhુંચીતતાસhુંચીતતાસhુંચીતતા, 9વુ$�હ9વુ$�હ9વુ$�હ9વુ$�હ  ] 

     આ& સવાર� ઉઠÁો અને બહાર નજર કર( તો બધે ^Fુમસ છવાયે�ુ ંહx ુ.ં સામેના ંઘર માડં દ�ખાતા ંહતા.ં kુરથી 

આવxુ ંવાહન તો દ�ખાય જ નહu. Rાફ(ક સાવ ધીમી ગતીનો બની ગયો હતો. હ(લ .ટ�શન (ગીર( મથક?) &વો દ�ખાવ 

સ�$ઈ ગયો હતો. 

    વાતાવરણમા ંભેજ*ુ ં
માણ સો ટકા થઈ �ય અને ઠડં( પડ� એટલે વધારાનો ભેજ નીતર( નીતર(ને ^Fુમસ પેદા 

કર�. fYય સા}ંુ દ�ખાય, પણ વાહન <યવહાર માટ� મોટ( અડચણ ઉભી થઈ �ય. એ તો દ�ખાવ*ુ ંજ સા}ંુ. 

       આપણા �વનમાયં એમ જ બને છે ને? સhુંચીત વીચારધારાના 
તાપે વીચારોની મયા$દા આવી �ય; કmુયં 

વીશેશ મનમા ં 
વેશ કર( ન શક�; �યાર�  વીચારોની ઝાખં અને ^Fુમસ. બ^ુ ં ^ુધં�ં ^ુધં�ં જ દ�ખાય. છતી �ખે 

�ધળા.ં kુર*ુ ંતો કmુ ંનજર� જ ન ચડ�. fYટ( સાવ સીમીત બની �ય. આપણી માQયતાઓ અને 9વુ$�હોથી બને�ુ ં

fYય આપણને એટ�ુ ંતો મનોહાર( લાગે ક�, kુરથી આવી રહ�લો સ�યનો 
કાશ પણ આપણે ભાળ( ન શક(એ. અને બધો 

<યવહાર ઠ�પ થઈ �ય; બધી ગતી સીમીત બની �ય! 

       ધોળા દ(વસે aધકાર અને ઝાખંપ! 

અ*Gુમણીકા 

>વની>વની>વની>વની એકએકએકએક  cવણcવણcવણcવણ... [  સવંાદમાંસવંાદમાંસવંાદમાંસવંાદમા ંmQુયાવકાશmQુયાવકાશmQુયાવકાશmQુયાવકાશ  ] 

         jુ ં&hુઝીમા ં.નાન કરવાની મઝા માણી ર»ો હતો. ગરમા ગરમ પાણીની નીચે હોજની દ(વાલોમાથંી હવા છોડાઈ 

રહ( હતી, અને પરપોટાઓના ઢગના ઢગ ખડકાઈ ર»ા હતા, આનો આછો આછો રવ સભંળાઈ ર»ો હતો. મµ �ુબક( 

માર(. .વાભાવીક ર(તે જ આ પરપોટા-સWહુની હવાથી પાણી ડહોળાયે�ુ ંતો લાગxુ ંજ હx ુ.ં પણ &ટ એQ�નમાથંી 

આવે તેવો êઘુવાટાભય² અવાજ સભંળાવા લા|યો. મને નવાઈ લાગી. પરપોટાઓનો આટલો બધો અવાજ? ફર( માÚુ ં

બહાર કાઢçુ;ં  તો રવ ફર( આછો થઈ ગયો. 

        વીsાનનો નીયમ તરત યાદ આવી ગયો. &મ મા>યમ વ^ ુઘ{, તેમ અવાજની ઝડપ વધાર�. કદાચ હવા છોડતા 

પાઈપની ધાx ુઆગળ કાન માડં( શક(એ, તો વધાર� ઘેરો અવાજ સભંળાય.  
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      અને વ@ચે mQુયાવકાશ હોય તો ? અવાજ સાવ જ ઓગળ( �ય. 

         માણસ માણસ વ@ચેના સવંાદોમાયં મા>યમ બj ુમોટો ભાગ ભજવે છે. જો તે સા*hુુળ હોય તો વાત બરાબર 

સભંળાય. અને બે <ય=તી વ@ચે mQુયાવકાશ હોય તો? બે કાન શા માટ� ભગવાને આ�યા છે?! 

         તકવાદ( cવણ ક� અcવણના દાખલા સહ�& શોધવા પડ� તેમ નથી! 

અ*Gુમણીકા 

નવાનવાનવાનવા ઘરઘરઘરઘરમાંમાંમાંમા ંજતાંજતાંજતાંજતા.ં.. [  ઘડપણઘડપણઘડપણઘડપણ  ] 

        અમે ઘર બદB;ુ.ં નવા ઘરમા ંરહ�વા ગયા. 

        �ુના ઘરનો બધો સામાન પેક કરવાની 
G(યા વીસ îહાડા ચાલી. તેર તેર વરસથી ભેગો કર�લો સામાન; દ�શની 

અનેક Wલુાકાતોમા ં પેટ(;ુ ંભર(ને આણેલો સામાન; અલીલખ સામાન. }ુમે }ુમે ઢગલા થઈ ગયા. ખોખે-ખોખા ંઅને 

કોથળે કોથળા ભરાણા. ³ટા થઈ શક� તેવા ફન:ચર ³ટા ંથઈ ગયા.ં દર�ક ખોખા અને કોથળા પર લેબલો લાગી ગયા.ં 

કોઈ �લુ ન થાય; નવા ઘરમા ંબ^ુ ંસહ�લાઈથી મળ( રહ�. આDુ ંઘર �ણે ક� વણ�રાની પોઠો ને પોઠો &Eુ ંબની ગ;ુ.ં 

       અને તે mભુ ચોઘડ(;ુ ંઆવી 9|ુ;ુ.ં 

       ગાડ(ઓ ભર( ભર(ને સામાન વીદાય થવા માડંÁો. ભાડાની મોટ(મસ Rક પણ દ(કરો લઈ આ<યો. બ^ુ ંફન:ચર 

ભરાવા માડંæ ુ.ં બધાનંો ઉ�સાહ તો માય નહu. મોટા ઘરમા ંરહ�વા જવા*ુ ંછે ને?  છોકરાવંને ચ�ંયા પµઠ( ક� તેમના ંકોઈ 

રમકડા ંરહ( ન �ય. તેમની કોઈ સોગાત ર�ઢ( ન પડ( �ય. અને નવે ઘેર ઢગલા થવા માડંÁા. આ ખોDુ ં ફલાણા 

}ુમ*ુ ંઅને પે�ુ ંફલાણા*ુ.ં આ ટ�બલ તો ઉપરના માળે Wકુવા*ુ.ં આ પથાર( તો મા.ટર બેડ}ુમની છે. 

        અને સાજં પડતામા ંતો બધો મોટો સામાન યથા .થાને Wકુાઈ ગયો. થાક�લા મ�ુરોને સાર( શીખ આપી, રા� કર( 

વીદાય કયા$. પણ કરમ કઠણાઈની હવે શ}ુઆત થઈ ગઈ! કોઈ ચીજ મળે જ નહu. લગાડ�લા ંકોઈ લેબલ કામ ન 

આ<યા. aધારામા ંનવા ઘરની લાઈટોની .વીચો જ ન જડ�. દર�ક કામ માટ� મહાન અQવેશણોની પરંપરા શ}ુ થઈ ગઈ. 

થાક અને પસીનો ઉતારવા નહાવા ગયા, તો iુવાલ ન મળે. iુવાલ મળે તો પહ�રવાના ંચો=ખા ંકપડા ંન મળે. વાળ 

ઓળવાની કાસંક( ગાયબ. 
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        અને જમવામા ંપીઝાના �ુચા!  અને નવા ઘરમા ંથોડ( જ કાઈં �ખુપાવની( ખીચડ( જ તો ! ) બનાવાય? કાલે Âલુો 

સળગશે અને mકુનનો કંસાર બનશે – લોટ, ગોળ અને ઘી તો ખાસ �ુદા ંરાખી Wtુા’ંતા ંતે તો મળ( જશે! પણ ખાવાની 

ડ(શો અને ચમચીઓ? દ(કરો બોBયો, “એ તો ડ(.પોઝેબલ ચાલી જશે!“ 

        અર� ભાયા ! �વન*ુ ંય કંઈક આમ જ છે ને? ક�ટક�ટલી મહ�નત અને શમણાથંી સ�વેલ, આ મનખાદ�હ છોડ(ને 

જતા રહ�E ુ ંપડવા*ુ ંછે. અને બી�ુ ંઘર મળે ક� ન પણ મળે! પણ એમા ંએક વાતની નીરાતં – બ^ુ ંએકડ� એકથી જ શ}ુ 

કરવા*ુ.ં કmુ ંગોતવા*ુ ંજ નહ(! બ^ુ ંનEુ ંનÅોર. સાવ કોર( .લેટ. અને આપણે સામાન વµઢારવો પદ� એની જ|યાએ 

કોઈ આપણને વµઢાર(ને ફર�. સહ�જ રડÁા અને નવી મા*ુ ંથાને�ુ ંચપ દઈને હાજર – ક� પછ( kુધની બોટલ ! 

        અને Wસુલમાન ક� ïી.તી હોઈએ તો તો એ પચંાત પણ નહu. મા\ જuદગીના હ(સાબ જ આપવાના- સવાલોના 

જવાબ મા\ જ! પછ(ની વાત પછ( ! 

        ના, ભૈ ના! આ �ુ*ુ ંઘર નથી બદલEુ.ં એ તો બj ુ �યા}ંુ છે. ભલેને બી� વાર ક� અનેક વાર રહ�વા*ુ ંમકાન  

બદલEુ ંપડ�. એ <યથાઓ વહોર( લઈmુ.ં ભલેને આ �ુ*ુ ંઘર ઘર�ુ ંથ;ુ;ં  કરચોળ(વા�ં થ;ુ;ં  કંપx ુ ંઅને જ�ર(ત થ;ુ;ં  

અનેક આધી, <યાધી અને ઉપાધીથી ભર��ુ ંરÔુ ં – આપણને એ ચાલશે! નEુ ંઘર ન પાલવે ! 

 અ*Gુમણીકા 

નEુંનEુંનEુંનEુ ંમકાનમકાનમકાનમકાન... [  પોતા*ુંપોતા*ુંપોતા*ુંપોતા*ુ ંઘરઘરઘરઘર  ] 

        અમે નવા મકાનમા ંરહ�વા ંઆવી ગયા.ં બધો સામાન બેળે બેળે ગોઠવાઈ ગયો. દસ દ(વસ વીતી ગયા છે. નવા 

મકાનની રચના અલગ છે. એટલે સામાનની ગોઠવણીમાયં ખા.સો ફરક છે. ઘ,ુ ંબ^ુ ંબદલાઈ ગ;ુ ંછે. �ુના મકાનમા ં

દ(વાનખા*ુ ંઅને રહ�વાનો ખડં થોડા ંkુર હતા.ં અહu તો તે સળંગ છે. વ@ચે નામના વા.તે એક નાનકડ( અડધી પડધી 

દ(વાલ છે. �ુના મકાનમા ંબધા બેડ}ુમ એક જ માળ પર હતા. અહu બે નીચે છે અને \ણ બી� માળે છે. એક નવો 

ગેમ }ુમ પણ છે. 

      સામાન �ુદ( ર(તે, નવા મકાનની બાધંણીને અ*}ુુપ ગોઠવવો પડÁો છે. ચાર દ(’ થોડ( અગવડ પડ(;  પણ હવે આ 

નવા માહોલથી ટ�વાવા માડંÁા છ(એ. હવે રાતે aધારામા ંહાથ યો|ય .વીચ ઉપર પડવા માડંÁો છે! પહ�લે દહાડ� �લુ 

�લુામણીથી ભર��ુ ંઅને પારhંુ લાગxુ ંઆ મકાન ફર( અમા}ંુ ઘર બની ગ;ુ ંછે. 
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          બ^ુ ંબદલાઈ ગ;ુ ંછે અને છતા ંએ*ુ ંએ જ છે. એ જ સોફા અને એ જ ડાઈનuગ ટ�બલ;  એ જ વાસણો – અને 

એના ંએ જ માણસો. એ  જ �વવાની ર(તરસમ;  એ જ વાતો અને એ જ ગમા અણગમા!  

     નવી �રુાહ(મા ંએ જ �ુનો શરાબ! 

        મકાન અને સરનાWુ ંબદલાયા ંછે. ઘર તો તે*ુ ંતે જ છે. માટ� જ તો એ ઘર છે;  મકાન નહu.  

અ*Gુમણીકા 

નuદણનuદણનuદણનuદણ... [  kુ�નkુ�નkુ�નkુ�ન / kુ�ુ$ણkુ�ુ$ણkુ�ુ$ણkુ�ુ$ણ  ] 

      છેBલા અઠવાડ(યા ક� દસ દ(વસથી શીયાળો 9રુ-બહારમા ંછે. સવાર� ઉઠ(એ �યાર�ય થમ²મીટરનો કાટંો 

ચાલીશ aશ ફ�. ની નીચ ેજ હોય. રા\ે તો 32 ની નીચે થઈ જતો હશે. ઘાસ*ુ ંએક તણખ�ુ ંપણ લી�ુ ંનથી. 

બધા ંઝાડ સાવ બોડા ંબની ગયા ંછે. બ^ુ ંસાવ �Åુું અને નીરસ લાગ ેછે. 

      પણ આ �Åુાભઠં ઘાસની વ@ચ ેરડæુખંડæ ુ ંજગંલી નuદણ લી�ુછંFમ છે. તેની ઉપર આ ગા\ો થીજવી 

દ�તી ઠંડ(ની કોઈ જ અસર થતી નથી. તેની 
તીકારશ=તી અનQય છે. એને કોઈ માવજતની જ}ુર નહu. એ 

તો ગમે �યા ંઅડાબીડ ઉગી �ય. કદાચ ઝાકળ*ુ ંપાણી પીને પણ એનો ��ુરો થતો હશે. ખેતરનો બધો 

રસકસ Âસુી લે. જગંલી ઝાડ(ઓમાયં આમ જ હોય છે ને? ગમે તેવા ઉપવનને વનમા ં ફ�રવવાની તેની 

શ=તી અજોડ છે!  

    અમે તો ક�ટલીય વાર એને કાઢ( Wકુવા ઝેર( રસાયણો છાટંÐા.ં પણ એ રામ તો એના એ.  આપણી 

જમીનમાથંી વીદાય લઈ લે, તો પાડોશીના �લોટમાથંી એના ંબી ઉડતા ંઉડતા ંઆવી �ય. પલેા ફ(નીકસ 

પખંીની &મ; એ બળ( �ય તોય રાખમાથંી પણ 9નુજ:વન પામી �ય.   

      માટ� તો ખેતરોમા ં અન ે બગીચાઓમા ં પાક ઉગાડવા &ટ�ુ ં જ નuદામણ કરEુ ં અગ�ય*ુ ં હોય છે. એ 

રા0સી માયાને વધવા ન જ દ�વાય. બધા ર.તા અજમાવી એને તો ઝ¬બે જ કરવી પડ�.  

      kુ�નો અને kુ�ુ$ણો*ુયં આમ જ છે ને?       અ*Gુમણીકા 
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Q;રુોબી=સQ;રુોબી=સQ;રુોબી=સQ;રુોબી=સ... [  આદતઆદતઆદતઆદત/ ટ�વટ�વટ�વટ�વ  ] 

          બહાર જવા*ુ ં છે. જોડા પહ�રવા બેઠા. પહ�લા ં ડાબે પગે જ મો�ં ચડા<યા.ં નહાવા ટબમા ં
વેશ કય². પહ�લા ં

જમણો પગ જ aદર દાખલ થયો. સવાર� ઉઠÁા અને સી^ુ ંછા9ુ ંજ હાથમા ંઝાB;ુ.ં ઓફ(સમા ંગયા. બ^ુ ંની�યકમ$ તેના 

રોજના Gમમા ંજ શ}ુ થ;ુ.ં 

          આ તો રોજuદા �વનની બે ચાર ઘટના જ જણાવી. પણ આપણે >યાનથી જોઈmુ ંતો આપણે અનેક આદતોના 

�લુામ છ(એ. અWકુ ર(તે જ આપણે કાય$ કરવા, વીચારવા ટ�વાયેલા છ(એ. આમા ંકોઈક ફ�રફાર થાય તો આપણને તે 

ગોઠx ુ ંનથી. 
વાસમા ંબહાર જઈએ �યા ંઆ <યવહાર ઘણો બધો ખોરવાઈ �ય. મસમોટો ખચ$ અને સમયનો ભોગ 

આપીને 
વાસ કય² હોવા છતા;ં પાછા આવીએ અને પાછા એની એ જ ઘટમાળમા ંપરોવાઈએ �યાર� ‘ હાશ’ થાય ! 

આપણે ઘાચંીની ઘાણીના બળદની &મ જ �વન �વવા ટ�વાયેલા છ(એ. ય\ંવx ્ �વન. બ^ુ ં યથા.થાને. બ^ુ ં

ટનાટન બરાબર. 

         પણ નીYણાતો એમ કહ� છે, ક� �વવાની આ ર(ત બરાબર નથી. &મ શર(રના સાવ$\ીક વીકાસ માટ� કસરત જ}ુર( 

છે; તેમ મનના .વા.�ય માટ� મનની કસરત જ}ુર( છે. આને ÔQ;રુોબી=સQ;રુોબી=સQ;રુોબી=સQ;રુોબી=સÕÕÕÕ કહ� છે. આ એક થોડ( ઓછ( �ણીતી બાબત 

છે;  પણ તાણભયા$ આ^નુીક �વનમા,ં આની બj ુજ જ}ુર છે. મનના ઘણા બધા 
�ો, <યાધીઓ વી.ના Wળુમા ંમન*ુ ં

આ યા\ંીકપ,ુ ંજવાબદાર છે - એમ મનાય છે. બjુ જ ઝડપથી બદલાતા જતા સજંોગો વ@ચે તાલમેલ રાખી  .વ.થ 

<યવહાર �ળવી રાખવા આ માનસીક <યાયામની Dબુ જ જ}ુર છે. આથીજ .વ.થ મન માટ� Q;રુોબી=સ જ}ુર( છે. 

&મ કસરત કર(એ �યાર� આપણે સભાન ર(તે aગોપાગં*ુ ંવીવીધ 
કાર� હલન-ચલન કર(એ છ(એ; તેમ મનને પણ 

સભાન ર(તે �ુદ( �ુદ( ર(તે, સામાQય 
E�ૃીઓ કરવા 
ય�ન કરવામા ંઆવે છે. 

         આ એક બj ુઅગ�યનો વીશય છે, વાચકોને આમા ંરસ લઈ, જ}ુર( માગ$દશ$ન મેળવી, આ aગે નીયમીત ર(તે 

પોતાની દ¶નીક 
E�ૃીમા ંફ�રફાર કરવા ભલામણ છે.   
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પઝલપઝલપઝલપઝલ – ટ�Q�ામટ�Q�ામટ�Q�ામટ�Q�ામ... [  �વનના�વનના�વનના�વનના 
�ો
�ો
�ો
�ો  ] 

       અહu બાળકો જોડ� રમતા ં રમતા ં�ત�તની પઝલો જોડ� પનારો પડÁો. ચી\વીચી\ આકારોની પઝલો. &મ 

આકારો વીચી\ અને પઝલના iુકડા વધાર�;  તેમ પઝલ �લુઝાવવી વધાર� WYુક�લ. કોઈ પઝલમા ંસીધાસટ આકાર 

તો હોય જ નહ(. સીધાસટ હોય તો તેને પઝલ જ ન કહ�વાય! 

       ટ�Q�ામની પઝલમા ંસાત જ iુકડા. અને સાતેય iુકડા આમ તો માળા સાવ સીધાસટ. કોઈ પઝલમા ંન હોય તેવા - 

પાચં \ીકોણ, એક ચોરસ અને એક શÅરપારો. પણ એમાથંી હw�રો આકારો બનાવાય. ટ�Q�ામના આ સાત iુકડા 

�ણે શડર(9 ુ&વા !  

        �વનમા ંઆપણે ફાળે આવતા 
�ો, WYુક�લીઓ, <યથાઓ આ પઝલ &વા જ નથી હોતા?ં કોઈ સીધાસંટ તો મળે જ 

નહu. દર�ક પઝલની પોતાની ગર(મા! આપણને નાણવાનો તેનોય ક�વો �]ુમ અહW ્?!  

        ટ�Q�ામની &મ �વનના સાવ સામાQય કોયડાઓ તો ભાર� બ�કા. �ત�તની ઘટમાળ રચી આપે. Wળુમા ંતો છ 

ક� સાત જ;  પણ ક�વી ક�વી માયાઓ રચી શક�? ક�લીડો.કોપની &મ �ત�તના અને ભાતભાતના આકારો બનતા જ 

�ય. એના ભેદ શોધવામા ંજ આખી જuદગી પસાર થઈ �ય. 

       પણ મા�ં,  આ પઝલનો ઉક�લ લાવવાનીય એક મઝા નથી હોતી?  �વનમા ંઆવી કોઈ પઝલ જ ન હોય; તો 

એમ ન બને ક�, �વન સાવ નીરસ બની �ય ? આપણો એમની સાથેનો પનારો તો રહ�વાનો જ. એમની સાથે 

રમતવાળ( પઝલની &મ રમતા ંરહ(એ તો? એમને ગમાડતા ંરહ(એ તો? 

અ*Gુમણીકા 

પ�થરમાંપ�થરમાંપ�થરમાંપ�થરમા ંઝાકળઝાકળઝાકળઝાકળ... [  ��તુી��તુી��તુી��તુી/ 
દાન
દાન
દાન
દાન  ] 

   પ�થર ઉપર નહu – પ�થરની aદર ઝાકળ! 

     રવીવારની એક સવાર� jુ ંમારા દ(કરા અને તેના એક મી\ની સાથે, તેના શહ�રની નાનકડ( પણ }ુપાળ( નદ(ના કાઠં� 

( ર(વર વોક) ચાલવા ગયો હતો. એ તો �ુવાનીયા, તે ધસમસતા ચાલે. jુ ંતો એક બાકંડા પર સવારની �લુાબી 
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ઠડં(મા ંતડકો માણતો બેઠો. બા�ુમા ંઉપર જવા માટ� પ�થરની એક સીડ( હતી. સાવ ર�તીના રંગના પ�થર હતા (Sand 

Stone) . સામેની નદ( સીવાય આકશ$ક કmુ ંજ નહu. 

     �યા ંતેની aદર અચાનક કાઈંક ચમકxુ ંદ�ખાઈ ગ;ુ.ં jુ ંતેની સાવ ન�ક ગયો. અને બાપ, ર�! બાપ એ પ�થરની 

સપાટ( પર અનેક સાવ નાના નાના Îુદં &વા તારલાઓ ચમક( ર»ા હતા. થો�ુકં માÚુ ંઆમથી તેમ ક}ંુ અને બી� 

અનેક દ�ખાય. �ણે ક�, પ�થરની aદર ઝાકળના કણોએ કાયમી વાસ કય² હતો. જોવાનો Dણુો થોડો બદBયો તો 

મેઘધ*>ુયના રંગોની નાનકડ( ઝલક પણ ચમક( ગઈ. અહાહા! આ નીરસ પ�થરની aદર પણ ચમકતી તારલીઓનો 

Wશુાયરો �Fયો હતો. 

      નીચેના એક પ�થર પર અનેક પડના ંપડ દ�ખાઈ આ<યા.ં  ખડકમાથંી તોડ(ને લાવેલ આ પ�થરો હતા. કોઈ કાળે, 

કોઈ નદ(ના 
વાહમા,ં ર�તી અને માટ(ના પડના ંપડ દબાઈને પડÁા ંહશે; અને હ�રો વશ²ની 
G(યાના 
તાપે, થોડ( 

થોડ( �ુદા રંગોની ઝાયંવાળા આ થર બQયા ંહશે. એક થર એક રંગનો અને તેની પછ(નો કોઈ �ુદા રંગનો. કોઈક કણ 

માટ(નો, તો કોઈક ર�તીનો, અને કોઈક આ ચમક(લા પદાથ$નો. શાpતી �ધુી આ �ુદા �ુદા રંગોની અને ચમકતા 

કણોની �ુગલબધંી પ�થરના હોવાપણામા ંમહ�ફ(લ જમાવીને પડ( હતી. આ ઝાકળ માટ� કોઈ પાણીના ટ(પાનંી જ}ુર ન 

હતી. બસ �યુ$* ુ ંક(રણ પડæુ ંનથી; અને ઝગમગાટ શ}ુ. આ થરના થર હ�રો વશ²ના નદ(ના વહ�ણની અને સ�નની 

Wુગંી પણ અકબધં ગાથા ગાતા પડÁા હતા. 

        હવે મµ બે પ�થરને જોડવા વાપર�લ સીમેQટ અને ર�તીના મોટા$ર પર નજર કર(. તેમા ંતો આEુ ંકmુયં ત�વ ન 

હx ુ.ં કોઈ થર નહu, કોઈ ચમક નહu. એ તો માણસે �\ીમ ર(તે બનાવેલો હતો ને?! 

       અવળચડંા મનને થ;ુ,ં  

    આ પ�થર &વો પ�થર પણ �યુ$ના ક(રણો મળે તો ચમકતા નાનકડા તારલા 
ગટાવી શક� છે. પ�થરદ(લ 

માનવીના aતરમા ંપણ આવા કોઈ ��તુીના �યુ$ક(રણ પડ�, તો વાલીયામાથંી વાBમીક( ઉભર( આવતા હોય છે જ 

ને? પણ &  કથીર &વા મોટા$ર હોય; તેમની ઉપર કશીય અસર ન પડ�.  

      બીજો વીચાર તરત એ .�ય² ,” આ મોટા$ર ચમકવા*ુ ંનહu, તો પ�થરને સાધંવા*ુ ંકામ તો કર� છે જ ને? એનીય 

ઉપે0ા ક�મ કરાય? ચમકEુ ંક� જોડEુ.ં પ�થર અને મોટા$ર &વી આ દ�ખીતી �fુ ચીજો પણ કાઈંક 
દાન કર( જતી હોય 

છે. કોઈક મહ�નતકશ માનવીએ આ મોટા$ર ક�ટલી મહ�નતથી બના<યો હશે? એની મહ�નત*ુ ં ફળ ક�ટક�ટલા લોકોને 

ભોગવવા મળે છે? “ 
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     આપણે �વતા ં�ગતા ં માણસ. ઉપરવાળા*ુ ં સવ$cેYઠ સ�ન. આપ,ુ ં 
દાન mુ?ં પ�થર ક� મોટા$ર &Eુયં કાઈંક 


દાન આપણે ક;ુb છે? “ 

અ*Gુમણીકા 

પડછાયાપડછાયાપડછાયાપડછાયા    [[[[sાનsાનsાનsાન/ અsાનઅsાનઅsાનઅsાન ]]]]    

       આ શ¬દ સાભંળતા ંક� વાચંતા ંકોઈ અલગ જ અ*�ુતુી ઉપસી આવ ેછે. આપણો પડછાયા સાથે બj ુ

આ�મીય સબંધં હોય છે. પડછાયો એક તરફ નકારા�મક 
તીhૃતી*ુ ં }ુપ છે; તો બી� તરફ તે હFમેશના 

સાથી*ુ ં.વ}ુપ પણ ધરાવે છે. 

       ºયાર� અજવા�ં હોય છે; �યાર� જ પડછાયો આપણો સાથી હોય છે. ત ેકદ( aધકારમા ંઆપણને સાથ 

નથી આપતો!  �ખુ સમયનો જ તે સાથી હોય છે. &મ 
કાશ આપણાથી વધાર� kુર; તેમ પડછાયો લાબંો 

થતો �ય છે. ºયાર� 
કાશ માથા ઉપર હોય છે;  �યાર� પડછાયો સાવ iંુકો હોય છે. આ ઘટનાને આપણ ે

અલગ અલગ ર(તે Wલુવી શક(એ.  

      એક ર(તે જોઈએ તો : ºયાર� આપણો �યુ$ મ>યાકાશ ેહોય;  ºયાર� આપણી કાય$0મતા તેની સોળે કળાએ 

ખીલી ઉઠ�લી હોય; �યાર� અભાવનો 
તીનીધી એવો પડછાયો લગભગ નગÃય .વ}ુપ ધરાવતો હોય છે. 

ºયાર� આપણો �રુજ અ.ત થવાની તૈયાર(મા ં હોય છે; �યાર� પડછાયો તેમજ અભાવ બ¤ે બj ુમોટા ંમસ 

બની જતા ંહોય છે. 

      બી� ર(તે જોઈએ તો - પડછાયો આપણી WYુક�લ પર(.થીતીમા ંઆપણને વધાર� મોટો બનીને સાથ આપે 

છે.  ºયાર� સાથની જ}ુર ઓછ( હોય, �યાર� તે લગભગ અfYય બની રહ� છે.  

      \ી� એક વા.તવીકતા એ પણ છે ક�, ºયાર� 
કાશની તરફ આપણી નજર હોય છે; �યાર� આપણ ે

પડછાયાને જોઈ શકતા ંનથી. 
કાશથી Jધી દ(શામા ંજ તે*ુ ંઅ.તી�વ હોય છે! sાનથી, ��તૃીથી વીWખુ 

થઈએ ક� તરત જ અsાન અને ��ુતતા ઉભરાઈ આવે. 
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      �ખો મuચી દઈએ તો? 
કાશ પણ ન રહ� ક� પડછાયો પણ નહu!  aધ થવામાયં એક �તની નીરાતં 

હોય છે. જોઈએ તો,  kુખ ક� �ખુ થાયને - મ>ય;ગુના સમાજની &મ?! નહાEુયં નહu  ને નીચોવEુયં નહu. 

....... 

     અમેર(કાની સામાQય ર(તરસમ 
માણ,ે અમાર( બાથ}ુમમા ંછ દ(વાની એક હાર છે. અહu ઘરોમા ંટçબુ 

લાઈટો ઓછ( વપરાય છે; દ(વા વધાર�. બાથ}ુમમા ંઆ દ(વાથી પડતો પડછાયો �ુદ( જ �તનો હોય છે. 

આપણી અનેક આhૃતીઓ એકમેકની ઉપર પડતી હોય છે અને તેથી પડછાયો નહu પણ;  છ પડછાયાઓનો 

એક સWહુ  જોવા મળે છે !  

      &મ દ(વાલની ન�ક �ઓ તેમ આ છÐે આhૃતીઓ સાવ ન�ક આવી �ય;  પણ થોડ( ભી¤તા તો રહ� 

જ. &મ દ(વાલથી kુર થતા જઈએ તેમ; આ આhૃતીઓ એકમેકથી kુર થતી �ય. પડછાયાઓ પણ વ^ ુને 

વ^ ુ^ુધંળા થતા �ય. જો દ(વાની સાવ ન�ક જઈએ તો પડછાયા એટલા બધા <યા�ત બની �ય ક� તે 

સાવ આછા થઈ �ય છે. અહuની બાથ}ુમમા ંપડછાયા*ુ ં.વ}ુપ સાવ ભી¤ હોય છે. 

      ºયાર� વીચારો, fYટ(બukુઓ અનેક હોય �યાર� પડછાયાની .પYટતા જોખમાય છે! &ટલા આવા 

વીચારભેદની ન�ક જઈએ તેટલા ત ેવ^ ુઅ.પYટ બની �ય છે. એક જ દ(વો હોય; વીચારની એકલ0ીતા 

હોય તો ; 
તીબuબ ક� પડછાયો .પYટ ઉભર( આવે છે! . 

———— 

     ર.તા ઉપર ચાલતા હોઈએ �યાર�; પડછાયો બj ુઅલગ જ ર(તની વત$,ુકં કર� છે. &મ &મ આપણ ે


કાશથી kુર જતા જઈએ તેમ તેમ તે લાબંો ને લાબંો બનતો �ય છે. આપણા અsાન*ુ ં તે બj ુ જ 

વા.તવીક 
તીક છે. ºયાર� ર.તાની બે લાઈટોની બરાબર વ@ચે હોઈએ �યાર�;  બે વીચારધારાઓ વ@ચ ે

અટવાતા આપણા માનસની dીધાનો, ત ે બરાબર પડઘો પાડ� છે! બ¬બ ે પડછાયા આપણને �લુાવામા ં

નાખંતા રહ� છે - એક કહ� ‘ jુ ંસાચો પડછાયો.’  બીજો કહ� , ‘ના! jુ.ં’  &મ &મ એક લાઈટની ન�ક આવતા 

જઈએ તેમ તેમ; તનેાથી પડતા પડછાયાની જ 
બળતા હોય છે. �યાર� બી� વીચારધારાનો 
ભાવ 0ીણ 

થતો �ય છે. બે aતીમ બukુઓ વ@ચે ઝોલા ખાતી આપણી ચી�E�ૃીન ેતે સાકાર કર� છે. 
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————— 

      આપણે એક એવી <યવ.થા કBપી શક(એ ક�, &મા ંસમ.ત પયા$વરણ 
કાશના 9ુજંથી <યા�ત હોય. માનો 

ક� -  કોઈ મોટો, અનેક લાઈટોથી ઝગમગીત હોલ હોય. ગમે �યા ંનજર ફ�રવો; પડછાયો �યા ં�મુ જ થઈ 

�ય છે;  ºયા ંબધેથી 
કાશ આવતો હોય;  ક�વળ સ�ય જ હોય -  �યા ંઅsાન, અભાવ, aધકાર, ��ુતતા 

સભંવી જ ન શક�. 9ણુ$ sાનની, સ�ય
કાશની અ*�ુતુી આવી હશ?ે 

     પડછાયા*ુ ંપણ એક શા હોય છે! આપણી ��તુ અવ.થાનો આ હFમેશનો સાથી, આપણને ઘ,ુ ંબ^ુ ં

કહ( �ય છે.      અ*Gુમણીકા 

 

પરપોટાપરપોટાપરપોટાપરપોટા સWહુસWહુસWહુસWહુ    [[[[સમાજસમાજસમાજસમાજ/ સWહુસWહુસWહુસWહુ / સ.ં�તીસ.ં�તીસ.ં�તીસ.ં�તી ]]]] 

     અમારા નવા ઘરમા,ં મા.ટર બેડ}ુમના બાથટબમા ં બબલર છે. ઈલે=R(ક મોટર અને ¬લોઅર વડ� છ જ|યાએ 

પાણીમા ંહવા છોડાય છે. �ણે ના*ુ ં અમÚુ ં&hુઝી. 

     એક ’દ( તેમા ંનહાવા બેઠો. આટલા નાના &hુઝીનો આ પહ�લો અ*ભુવ હતો. હવાના પરપોટા ધીર� ધીર� ભેગા થવા 

માડંÁા. તેમનો એક સWહુ બની ગયો; અને તે મોટો અને મોટો થવા માડંÁો. ટબની ક(નાર( આગળ તે ઉપર ચઢવા 

માડંÁો. પરપોટા �ટતા �ય;  પણ નવા એટલા બધા બને ક�, એ ભેગા થઈને પોતાની એક વસાહત &Eુ ંકાઈંક બનાવી 

દ(^ુ!ં પણ અWકુ <યાપથી આ ઘટના વધી ન શક(. ઘણા બધા પરપોટા નાશ પામે અને પરપોટા-સWહુ અWકુ 

મયા$દાથી વધાર� મોટો  ન થાય. 

      મµ બાળકોની &મ પાણીમા ંફ(ણ થાય તેવો સાÎ ુઉમેય² ન હતો. પણ એમને તો વધતા જતા ફ(ણના ગોટ�ગોટામા ં

વuટળાઈ જવાની બj ુજ મ� આવે. 

     મને માનવસમાજની યાદ આવી ગઈ. માનવ�વનને આપણે પરપોટાની     ઉપમા આપતા ં હોઈએ છ(એ. એક 

પરપોટાના &Eુ ંજ મયા$દ(ત આપ,ુ ં�વન હોય છે.  કોઈ પાણી &વા �વનના પોતમા ંચેતનાની હવા ફ±ક( દ� છે ; 

અને �વન  સ�$ઈ �ય છે. અને તેની મયા$દા આવતા ંતે નાશ પામે છે. પણ આવા અનેક પરપોટા &વા ં�વોનો 
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સWહુ  એક વસાહત, એક સ.ંhૃતી, એક સમાજ પેદા કર� છે. ધીર� ધીર� તે સમાજ વધતો �ય છે. પણ તેની પણ મયા$દા 

આવતા ંતે અWકુ 
માણથી ન વધી શક�. તેની પણ <યાપશ=તી મયા$દ(ત હોય છે. 

     જો માનવ સમાજમા ંસાÎનુી ચીકાશ &વી 9§ુતતા હોય; સxંલુન હોય તો;  તે સમાજ વધતો જ રહ�. તેનો વીકાસ 

થતો જ રહ�. માનવ�વન*ુ ંઆ;Yુય પણ લાÎં ુ ંઅને તેમના સWહુ*ુ ંપણ - સાÎનુા ફ(ણની &મ. 

     આ  નાનકડા બાથટબમા ંઅને તેમા ંÎદુÎદુાઈ રહ�લા પરપોટાઓમા ંસ.ંhૃતીઓના ઉk્ ભવ, વીકાસ અને વીલય*ુ ં

એક વીહગંમ દશ$ન માર( નજર સામે ખ�ુ ંથઈ ગ;ુ.ં 

અ*Gુમણીકા 

પવનપવનપવનપવન... [  અ*�ુતુીઅ*�ુતુીઅ*�ુતુીઅ*�ુતુી/ પરમપરમપરમપરમ ત�વત�વત�વત�વ  ] 

     અમારા ઘરના દ(વાનખડંના સોફા ઉપર jુ ં બા�ુના ટ�કાને અઢ�લીને બેઠો ³.ં અને સોફાની પાછળ 

આવેલી બાર(માથંી બહારની kુનીયા*ુ ંઅવલોકન ક}ંુ ³.ં બાર(ને અડ(ન ેએક નાનો છોડ છે. પાચં છ �ટ kુર 

એક ઠ(ક ઠ(ક મોટો છોડ છે. પછ( ર.તો છે અન ેર.તાની સામેની બા�ુએ મકાનો છે. સામેના બ ેમકાનોની 

વ@ચે એક મોiંુ �0ુ છે. આ \ણેના ંપાન અને ડાળ(ઓ સતત હાલી ર»ા ંછે. ર.તા ઉપર કો’ક રડæુ ંખડæુ ં

�Åંુટ પાદં�ુ ંઆમતેમ ભટક( રÔુ ંછે. 

      આ બધી સતત ચાલતી રહ�લી ગતી, પવનની હયાતીની સા0ી 9રુ� છે. આ સઘળા ંન હોત તો? મનને 

એમ જ થાત ક� હવા પડ�લી છે. પવન છે જ નહu. બ^ુ ં .થીર હોવાને કારણે હવાની �વતંતા અ*ભુવાત 

નહu. 

       સામેના ંબધા ંઘરોની બધી બાર(ઓ બધં છે. મા\ જડ મકાનો જ દ�ખાય છે. કોઈ ગતી, કોઈ ધબકxુ ં

�વન jુ ંજોઈ શકતો નથી. પણ મકાનની aદર? ક�ટક�ટલા ં�વન ધબકતા ંહશ?ે 

      અર�! આ .થીર હવા જ �ુઓન?ે એ પોતે જ દ�ખાતી નથી તો તેમા ંતરતા,ં ઉડતા ંબે=ટ�ર(યા ક� વાઈરસ તો 

tાથંી દ�ખાય? પણ ઘડ(ના છàા ભાગમા ંtાથંી  શરદ(  આપણા નાકમા ંપµસી �ય છે? 
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       આપણ ેકોઈ વ.xનુ ેજોઈએ, સાભંળ(એ, .પશ:એ, ચાખીએ, �યાર� એના હોવાપણાની આપણને અ*�ુતુી 

થતી હોય છે.    પણ ….. 

     કોક ચીજની કશીય અ*�ુતુી ન થતી હોય; તેથી એમ થો�ુ ંજ કહ�વાય ક�, કશાય*ુ ંહોવાપ,ુ ંછે જ નહu? 

અ*Gુમણીકા 

પાનખરપાનખરપાનખરપાનખર- 1... [  ��ુ;ુ��ુ;ુ��ુ;ુ��ુ;/ુ નીયતીનીયતીનીયતીનીયતી/  9નુજ:વન9નુજ:વન9નુજ:વન9નુજ:વન  ] 

     તે દ(વસે પાક$ની Wલુાકાતે ગયો હતો. પાનખર હવે પતવામા ંછે. ઓતરાદા વાયરા અને ઠંડ(નો ચમકારો શ}ુ થઈ 

ગયા ં છે. ઠ�કઠકાણે ખર�લા ંપાદંડા ંપડÁા ં છે. સાવ નીજ:વ, શબ &વા,ં પવનના ઝપાટામા ં દ(શાવીહ(ન, આમથી તેમ 

અફળાતા ંપાદંડા.ં 

     આ ઝાડની નીચે ઘણા ંબધા ંપાદંડાનો ઢગલો પડÁો છે. ઝાડ પર હતા ં �યાર� તેના રંગ  નીખર�લા હતા. આ જ 

પાદંડા ંઝાડ પર હતા ં �યાર� ક�ટલા ંસોહામણા ંલાગતા ંહતા?ં મા\ ઝાડની જ નહu, આખા પાક$ની શોભામા ંચાર ચાદં 

લાગી જતા હતા. અ�યાર� એ સાવ Wતૃ થઈને પડ�લા ંછે. 

       jુ ંથોડો આગળ ચા�ુ ં³.ં આ બી� ઝાડ પર તો એક�ય પાદં�ુ ંબાક( નથી. ઠડં(ના ચમકારામા ંથરથરxુ ંએ ઝાડ 

સાવ બો�ુ ંથઈ ગ;ુ ં છે. તેની ઉપર તો mુ,ં  નીચેય એક પણ પાદં�ુ ંબ@;ુ ંનથી. બધાયંને વાયરાનો �સુવાટો તાણી 

ગયો છે. તેની બધી સWÛૃ( નામશેશ થઈ ગઈ છે.   Bયો… એની બા�ુવાળા આ જનાબ હ� હવે પાનના રંગ ખીલવી;  

રંગીન મી�જમા ંFહાલી ર»ા છે. તેમનો વારો હ�ુ હવે આવશે. પણ અ�યાર� તો એ 9રુબહારમા ંછે.  બા�ુના મહાશય 

તો સદાકાળ હર(તપણ$ધાર( જ છે. એ તો હFમેશ લીલા ને લીલા જ. તેમને કોઈ પાનખર વીચલીત કર( શકતી નથી.  

તેમની Dમુાર( તો કાઈં અ�બોગર(બ જ છે. 

       એની બા�ુમા ંજ, એક કાપેલા ઝાડના થડનો, માડં એક બે  °ચ Jચો પાયો, મા\ સમ ખાવા માટ�   iંુટ(;ુ ંવાળ(ને 

પડÁો છે - �ણે ક�, ઝાડની કબર. તેનો Gોસ સે=શન/ આડછેદ જોતા ંએ દાદા 60-65 વરસ �<યા હોય એમ લાગે છે. 

Bયો! આ તો મારા જ સમવય.ક નીક¿યા! તેની બધી Dમુાર( ઓસર( ગયેલી  છે !  

        દર�ક ઝાડની પોતાની એક ખાનદાની રસમ હોય છે. એ*ુ ંપોતા*ુ ંઆગEુ ંએક ક�લેQડર હોય છે. દર�કનો પોતાનો 

એક મી�જ, એક રંગ, એક નીયત જuદગી હોય છે. તેનો અ,એુ અ, ુપોતાની પરંપરાને બરાબર પાળે છે. પાનખર હો 
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ક� વસતં – દર�ક પોતાની નીયતી 
માણે પાદંડા ંધારણ કર� છે અને વીખેર( દ� છે. એ પાદંડાયં હFમેશ નથી રહ�તા;ં અને 

એ થડ પણ નહu. 

        પાક$થી થોડ� kુર ઝાડ(ઓવાળો 
દ�શ છે. �યા ંગીચ ઝાડ(ની વ@ચે પવનથી ઉડ(ને આવેલા ંપાદંડાઓંના ઢગના 

ઢગ પડÁા છે. વરસાદ આવશે, .નો પડશે, માટ(ના થરના થર તેમને આવર( લેશે. તે સૌ ºયાથંી 
ગટÐા ંહતા,ં તે 

ધરતીનો એક aશ બની જશે. એમાથંી રસ અને કસ ઉતર(, અQય E0ૃોના ં Wળુ(યા ં �ધુી પહ�ચશે. ફર( એ 

નવપBલવીત hંુપળોમા ં રસ સuચન કરશે. બી� જ કોઈ E0ૃ*ુ ંકોઈ પાન, બી� કોઈ પાનખર�,  કોઈ બીજો જ રંગ  

મઘમઘાવશે. 

      ફર( જQમ, ફર( ��ુ;.ુ આ જ �વનGમ હ�રો વશ²થી ચાBયો આવે છે , અને ચાલતો રહ�શે. 

       અને આ પાદંડાનંી &મ jુ ંપણ વાધ$કયમા ં
વેશી Âtુો ³.ં મારો રંગ તેમના &વો આકશ$ક નીખાર તો નથી જ 

આપતો! એક દ(વસ તેમની &મ jુ ંપણ ખર( જઈશ. વાયરો મારા અવશેશોને ઉડાડ(ને ધરતીની સાથે એકરસ કર( 

નાખંશે. &ણે મારા �વન દરમીયાન મા}ંુ પોશણ ક;ુb છે; તે ધરતીના કણકણમા ંમા}ંુ સમ� અ.તી�વ ઓગળ( જશે. 

મને ખબર નથી ક�, &ને jુ ં‘jુ’ં કjુ ં³,ં તે*ુ ંપછ( mુ ંથશે. 

       આ જ તો પાદંડાની, થડની, માર( અને તમાર( સૌની નીયતી છે. 

અ*Gુમણીકા 

પાનખરપાનખરપાનખરપાનખર – 2... [  વીશીYઠવીશીYઠવીશીYઠવીશીYઠ <ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ  ] 

      હાઈવે પરથી jુ ંપસાર થઈ ર»ો હતો. શહ�રની બહારનો ભાગ હતો. રડÁા ંખડÁા ંજ કોક ઘર હતા.ં સાવ વગડો જ 

હતો. બધા ંઝાડ પાનખર પછ( બોડા ંથઈ ગયેલા ં હતા.ં જમીન પર એક તણખ�ુ ંપણ લી�ુ ં દ�ખાx ુ ંન હx ુ.ં નીદ$ય 

શીયાળો 9રુ બહારમા ંહતો. સદા લીલા ંરહ�તા ં.થીત
s &વા ંકો’ક કો’ક ઝાડ જ ઠડંા �સુવતા પવનની સામે ટÅર 

ઝીલી ર»ા ંહતા.ં બી� કોઈની મગkુર ન હતી; ક� મોસમના આ સીતમની સામે બે હરફ પણ ઉ@ચાર( શક�! 

       અને �યા ંએ દ�ખા;ુ.ં  

     લાલચોળ પાદંડાઓંથી એ તરત નજર� ચઢ( આવે તેEુ ંહx ુ.ં કદાચ એના ક�લેQડરમા ંહ�ુ હમણાજં પાનખર આવી 

હતી. એણે છેક ઉ�રાયણ �ધુી શીયાળા સામે ટÅર ઝીલી હતી. વસતંનો આ છેBલો સૈનીક હતો. એની શોભા અને 
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એનો નીખાર ઉડ(ને �ખે વળગે તેવા ં હતા.ં �Åુ( ભà ડાળ(ઓવાળા ં પાડોશીઓ વ@ચે એના ક(રમ� વાઘા એને 

ક�સર(યા ંકરનાર એકલવીર �ભુટની પદવી �ણે ક� આપી ર»ા ંહતા.ં 

       સમાજમાયં આવા રડÁાખડÁા એકલવીર tાર�ક, tાકં શમશેર લઈને �ુBમગારોની સામે ઝäમી નથી પડતા? 

એમની જ તો ખાભંીઓ રચાય છે ને? એમના નામની શૌય$કથાઓ જ સદ(ઓ �ધુી ગવાતી હોય છે ને? 

અ*Gુમણીકા 

પાવરપાવરપાવરપાવર લાઈનલાઈનલાઈનલાઈન... [  આક.મીકઆક.મીકઆક.મીકઆક.મીક ઘટનાઘટનાઘટનાઘટના  ] 

       ગાડ( ચલાવતા ં ર.તાની સમાતંર� દોડ( રહ�લી પાવરલાઈન પર નજર પડ(. એક જ|યાએ, મોટા ટાવર ઉપર 

લટકાવેલા તારોવાળ(, પાવર લાઈન ર.તાને કાટDણુે જતી પણ દ�ખાઈ. સાવ શાતં અને કોઈ 
ાણ વીનાની પાવર 

લાઈન. તેની ઉપર પ0ીઓ પણ બેઠ�લા ંદ�ખાયા.ં 

       પણ કોઈ પ0ી ક� ખીસકોલી નાની પાવરલાઈનને આધાર આપતા ઇQ.;લુેટર આગળ બેસે તો? પેલી મોટ( 

લાઈનના આધાર આગળ કોઈ ગીધ &Eુ ંમોiંુ પ0ી  બેસે તો? 

      લાઈનનો 
ાણ વીનાશક ર(તે 
ગટ થઈ �ય! 

     �વનમા ંપણ આમ નથી બનxુ ંહોx ુ?ં સાવ mYુક ર(તે, તÓન નીજ:વ ર(તે,  કોઈ ઘટના વીના, કોઈ ઝઝંાવાત વીના,  

�વન વીતી જxુ ંહોય. અને tાકંથી, અણધાર( ર(તે કmુકં બને, અને ધમાચકડ( સ�$ઈ �ય. બ^ુ ંડામાડોળ થઈ �ય. 

�વનની & ઈમારત જતનથી, એક એક °ટ કાળ�9વુ$ક ગોઠવીને ખડ( કર( હોય; તે એક  0ણમા ંતહસ-નહસ થઈ 

�ય. પ�ાનંો મહ�લ કડડ�સુ થઈને xટુ( પડ�. પાઈ પાઈ ગણતા ંગણતા;ં �પણના ધનની &મ ભેગી કર( હોય એવી, 

�વનની Wડુ( ઘડ(ના છàા ભાગમા ંવેરવીખેર, વેરણ છેરણ બની �ય.    

   પાવર લાઈન પર પખંીઓ બેઠા ંહોય; �વન સામાQયતામા ંપસાર થઈ રÔુ ંહોય; એ ઘટનાઓ તો તરત વીસરાઈ 

જતી હોય છે. પણ વીજળ(નો એ ચાબખો; એ �વનનો ઝઝંાવાત કાયમી યાદો છોડ( જતા ંનથી હોતા?ં  

   ઈતીહાસ આવી આક.મીક અને વીરલ ઘટનાઓની તવાર(ખ જ છે ને વા}ુ?  

અ*Gુમણીકા 
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પાક$માંપાક$માંપાક$માંપાક$મા.ં.. [  �વન�વન�વન�વન વૈવી>યવૈવી>યવૈવી>યવૈવી>ય  ] 

       jુ ં પાક$મા ં ફરવા ગયો હતો. ચાલતા ંચાલતા ંઘાસ દ�ખા;ુ;ં �લો દ�ખાયા;ં  ઝાડપાન અને છોડવા દ�ખાયા.ં અને 

કાટંાળા થોર પણ દ�ખાયા. બધાયં એક જ જમીન પર બા�ુબા�ુમા ંવીલસી ર»ા ંહતા.ં એક જ �તની માટ( અને . 

પાણી બધાનેં એક જગાએથી મળે. હવા પણ બધાનેં એક સરખી મળે.  �યુ$નો તડકો પણ બધાનેં સમાન. 

       પણ કોઈ �ગુધં ફ�લાવે, અથવા મનોહાર( fYય ઉપ�વે;  તો કોઈ �ગળ( છેદ� ક� વ ફાડ�. &વી &ની 
hૃતી.  

&વો &નો ધમ$. &Eુ ંબી વાવે�ુ ંહોય તેEુ ંઉગે. 

       આપણે આપણા �વનમા ંકાટંા પણ વાવી શક(એ, અથવા �લ પણ. �લ વાવે�ુ ં�વન ક�Eુ ંસોહામ,ુ ંલાગxુ ંહોય 

છે? કોઈએ થાક�લા 
વાસીને શીળ( છાયા આપે તેEુ ં�0ુ વા<;ુ ંહોય છે. કોઈ �વન �બા &વા.ં મધમીઠ( ક�ર(ઓની 

લહાણ કરતા ંજ રહ�. એવા ં�વન વાધ$t ેપણ ગર(માથી સભર હોય છે.  

   અને કોઈ �વન બાવળ ક� થોર &વા.ં નકયા$ કાટંા જ કાટંા. હાથ Wકુો અને લોહ( નીકળે.  

   ºયા ંજ}ુર હોય �યા ંકાટંા પણ રોપવા પડ� – ર0ણ માટ�, �લ ક� ફળની માવજત માટ�, ખેતરમા ંભેલાણ અટકાવવા 

માટ�. પણ કોઈને સામે ચાલીને *કુશાન કરવા નહu. આમ કરતા ંકોઈની �ગળ( કપાય; ક� વ ફાટ� તો જ}ુર તેનો 

બદલો વાળ( આપવા*ુ ંસૌજQય પણ રાખીએ.  

   �વનના પાક$માયં ક�વી �ત�તની વીવીધતા હોય છે?  

અ*Gુમણીકા 

પાક$માંપાક$માંપાક$માંપાક$મા ંhુતરાhુતરાhુતરાhુતરા/ માણસોમાણસોમાણસોમાણસો... [   .વભાવ.વભાવ.વભાવ.વભાવ  ] 

        પાક$મા ંલોકો ફરવા આ<યા હતા. ઘણા ંતેમના ંપાળેલા ંhુતરા ંસાથે લા<યા હતા.  

      કોઈ સાવ નાના, બચોળ(યા &વા. કો’ક મોટા ડાઘીયા &વા. કો’ક Jચા અને પાતળા. કો’ક નીચા, લાબંા 

અને સાવ iંુકા પગવાળા. કો’ક �ફર(યા વાળવાળા. કો’ક બની ઠનીને Fહાલતી }ુપાળ( લલના &વા. કો’ક 
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લાલ તો કો’ક સફ�દ kુધ &વા; કો’ક કાળામસ તો કો’ક સફ�દ ચામડા પર કાળા કાળા Î{ુા વાળા. કો’ક 

કાબરચીતરા તો કો’ક સાવ કદ}ુપા.  

      કો’ક & સામે આવ ેતેની તરફ ભ.યા કરતા. કો’ક આમતેમ સતત બ^ુ ં�ુðંયા કરતા. કો’ક તમારા પગ 

ચાટવા આxરુ. કો’ક અBશેશીયન, તો કો’ક પોમેર(યન. કો’ક Îલુડોગ. કો’ક ડાલમશેીયન. કો’ક વીપેટ. કો’ક 

�ેહાઉQડ.  કો’ક Âવુાવા. કો’ક લા¸ાડોર.  

    �ત�તના અને ભાતભાતના hુતરા. રંગ અને }ુપ ભલે �ુદા હોય, પણ hુતરા તે hુતરા જ. 

       અહu તો માણસોય ક�ટલી બધી �તના. કો’ક �લુાબી ગોરા. કો’ક કાળા સીસમ &વા. કો’ક ઘJવરણા. 

કો’ક પીળ( ઝાયં અન ેÂુચંી �ખવાળા. કો’ક કબરમાથંી ઉઠ(ને આ<યા હોય તેવા સફ�દ 9ણુી &વા. કો’ક 

�ડ( કોઠ( &વા. કોક પાતળા સોટા &વા. કો’ક Jચા તાડ &વા. કો’ક બટકા. કોક �ુચંળ(યા વાળવાળા. કો’ક 

તાલીયા.  

     કો’ક a�ે� તો કોઈ .પેનીશ બોલે. કો’ક મારા &વા �જુરાતી ક� હ(Qદ( બોલ.ે કો’ક મેQડ�ર(ન તો કો’ક 

વીયેટનામી. તો કો’ક ફારસી. કો’ક ïી.તી, કો’ક W.ુલીમ. કો’ક બૌ>ધ. કો’ક હ(Qkુ. કો’ક યjદુ(.  

                �ત�તના અને ભાતભાતના માણસો�ત�તના અને ભાતભાતના માણસો�ત�તના અને ભાતભાતના માણસો�ત�તના અને ભાતભાતના માણસો. . . . રંગરંગરંગરંગ, }ુપ}ુપ}ુપ}ુપ, ધમ$ધમ$ધમ$ધમ$, ભાશાભાશાભાશાભાશા    �ુદા હોય�ુદા હોય�ુદા હોય�ુદા હોય;    પણ માણસ માણસ હોય છે પણ માણસ માણસ હોય છે પણ માણસ માણસ હોય છે પણ માણસ માણસ હોય છે 

ખરાખરાખરાખરા?    

           hુતરા ઈ hુતરા અને માણસ ઈ માણસ . hુતરો hુતરાપ,ુ ં�ળવી રાખે. પણ માણસ માણસાઈ �ળવે 

ખરો? 

          ક� પછ( સદાય ચાલ, હાલ અને <હાલ બદલતો રહ� તે માણસ? 
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પાક$નોપાક$નોપાક$નોપાક$નો ર.તોર.તોર.તોર.તો... [  નવોનવોનવોનવો ર.તોર.તોર.તોર.તો/ નવીનવીનવીનવી ક�ડ(ક�ડ(ક�ડ(ક�ડ(/ વીકાસવીકાસવીકાસવીકાસ  ] 

       અમે અમારા ઘરથી  ઠ(ક ઠ(ક kુર આવેલા એક પાક$મા ંજતા ંહતા.ં kુર હોવાને કારણે હાઈવે પકડÁો હતો. હાઈવેની 

લી.સી સપાટ( પર પાણીના ર�લાની &મ ગાડ( પસાર થઈ રહ( હતી. પાક$  ન�ક આ<યો એટલે અમે તેનો એ=ઝીટ 

લીધો. આ એ
ોચ રોડની સપાટ( એટલી સાર( ન હતી. તરત ગાડ(નો અવાજ બદલાયો અને તે હખળ ડખળ ચાલવા 

માડં(. પાક$ની aદરનો ર.તો તો વધાર� જ�ર(ત હતો. ગાડ( પાક$ કર(ને અમે એક R�લની ક�ડ( પકડ(. અહu તો માડં બે 

જણ બા�ુ બા�ુમા ં ચાલી શક� એટલી જ જ|યા હતી. આગળ ચાલીને અમે એક કાચી ક�ડ( પકડ(. અમે હવે સાવ 

અડાબીડ �0ુો અને છોડવાઓની વ@ચેથી ચાલી ર»ા હતા. માડં એક જણ ચાલે તેટલી જ ક�ડ( હતી. 

       અને મન વીચાર� ચડæુ.ં 

        અહu સો બસો વરસ પહ�લા ંઆવી ક�ડ( પણ નહu હોય. અર�! પેલા ચકચક(ત હાઈવેની જગાએ પણ આવી ક�ડ( 

નહu હોય. જગંલી �નવરો ક� આદ(વાસી લોકો સીવાય કોઈ અહu ચાલxુ ંનહu હોય. ધારોક� બસો વરસ પહ�લાનંા એ 

સમયમા ં આપણે  �વતા ં હોત તો;  ઘેરથી આ જ|યાએ શી ર(તે અને ક�ટલા સમયમા ં પહ�@યા ં હોત? ક�ટક�ટલી 

વીટંબણાઓથી ભર��ુ ં�વન હોત?  

    ક�ટક�ટલા ંલોકોના 
દાનથી આ ક�ડ( બની છે; પાક$નો આ ર.તો બQયો છે અને પેલો એ=ઝીટ અને હાઈવે બQયા ંછે?  

       બરાબર ર.તો મળ( �ય; અને આપણા લ]ય.થાને આપણે પહ�ચી જઈએ; એની જ બધી કરામત છે ને? બસ! 

આપણે તો સાચો અને સારો ર.તો મળ( �ય એટલે ભયો ભયો.  

    પણ ºયાર� આવા ર.તા પરથી પસાર થઈએ; �યાર� એ બધા અનામી <ય=તીઓને યાદ કરવા*ુ ંન �લુીએ, &મના 


ય�નોના ંમીઠા ંફળ આપણે સાવ અભાન ર(તે અ�યાર� ભોગવી ર»ા ંછ(એ.  

    અને આપણા �વનમા ંભલે કોઈ હાઈવે આપણે બનાવી ન શક(એ; પણ એકાદ નાનીશી ક�ડ( તો પાડ(એ, &નો 

લાભ આપણી પછ( આવનારા ંઘણાનેં મળતો રહ�?    
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પાક$માંપાક$માંપાક$માંપાક$મા ંચાલતાંચાલતાંચાલતાંચાલતા.ં.. [  �વન�વન�વન�વન વીકાસનીવીકાસનીવીકાસનીવીકાસની 
G(યા
G(યા
G(યા
G(યા  ] 

       બ¤ે બા�ુ સરસ મ�*ુ ંઘાસ હx ુ;ં ઝાડપાન હતા.ં વ@ચે ચાલવા ક� સાઈકલ ચલાવવા માટ�ની, કોQG(ટની, નાની, 

અને પાક( સડક હતી. પણ કો’ક ઠ�કાણે, એ સડકની બે ચાર ફાટોમાથંી માગ$ કાઢ(ને, ઘાસના ંતરણા ંબહાર આવી ગયા ં

હતા.ં ºયાથંી પોલાણ મ¿;ુ ં�યાથંી hંુપળો �ટ( નીકળ( હતી. 

        ઘાસના ંWળુ તો નીબીડ aધકારમા,ં માટ( અને કાદવમા ં
સરતા ં રહ� છે. અસ§ંય શાખાઓ અને 
તીશાખાઓ  

&વા આ 
સારને બહારની હવા અને 
કાશની અ*�ુતુી થઈ ક�, તરત  તેમાથંી સફ�દ Wળુની જગાએ હર(ત hંુપળો 

�ટવા માડં� છે. નવી hંુપળો �યુ$
કાશમા ંpાસ લેવા માડં�.  શોશાતા પાણીની દ(શા જ  બદલાઈ �ય. Wળુ તરફ જવાને 

બદલ,ે હવે તે જ પાણી નવી hંુપળો તરફ �કુાન ફ�રવે! અને તે જ પાણી હવે પા³ ંવળતા ં hંુપળે બનાવેલો ખોરાક 

Wળુને પહ�ચાડવા માડં�. ક�E ુ ંતાલબÛ સહઅ.તી�વ;  ક�વી �ુગલબધંી; ક�વો એ તાદા�Fયથી સભર રાસ!   

          �વન ક�વી ક�વી વીવીધતા અને ��વીશાથી વીલસxુ ં હોય છે? વી.તાર અને 
સાર માટ�ની સતત ઝખંના, 

x@ુછ ઘાસના એક એક કણમાયં ધરબાયેલી પડ( છે. ºયા ંમાગ$ મ¿યો; �યા ંફ�લાયા જ કરવા*ુ.ં 
કાશ મળે �યા ંતરત 

હર(ત hંુપળોનો 
ાkુભા$વ.  ºયા ં માટ( મળ( �યા ં પાણીની તરસ છ(પાવતા Wળુ(યા.ં ઘાસના એક નાચીઝ 

તણખલામા ંપણ ક�વી સ�વનતા હોય છે? �વન ક�Eુ ં ચોમેર, સતત વધ$માન રહ�વા ઈ@³ક હોય છે? ºયા ં પણ 

ઉ>વ$ગામી વીકાસની તક મળ( ક� તરત  �વમા\ના કણકણમા ંધરબાયે�ુ ં�વન પોતાની E�ૃી બદલે છે, પોતાની 

સ�ન 
G(યામા ંસજંોગો અ*સુાર ફ�રફાર કર( લે છે. 

       આપણી દશે દ(શામા ંસ�વ �Yૃટ(નો રાસ ક�વો અવીરામ ચાBયા જ કર� છે? આપણા પોતાના કણકણમાયં આ 

�વનની 
G(યા સતત ચાBયા જ કર� છે. અને આપણે તેનાથી સાવ અભાન ચાBયા જ કર(એ છ(એ.  

   ºયાર� આપણે આ લયબ>ધતા સાથે એકતાલ થવા માડં(એ ક� તરત જ કણ કણમા ંપરમ ત�વની હાજર( વતા$તી જ 

�ય... વતા$તી જ �ય. 
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9રુ(ના9રુ(ના9રુ(ના9રુ(ના �વુા�વુા�વુા�વુા બનાવતાંબનાવતાંબનાવતાંબનાવતા.ં.. [  બાળબાળબાળબાળ ઉછેરઉછેરઉછેરઉછેર/ મહોરાંમહોરાંમહોરાંમહોરા ં ] 

     અમાર� ઘેર એક બથ$- ડ� પાટ� હમણા ંઉજવી. ઘણા ંબધા ંમહ�માન આવવાના ંહતા.ં કામ પણ ઘ,ુ ંબ^ુ ંહx ુ.ં બધા ં

કામે લાગી ગયા ંહતા.ં સાથે કામ કરવાનો ઉ�સાહ હતો. ઘર �ુદંર દ�ખાય;  રસોઈ સાર( બને;  તેવી mભુે@છા હતી. 

     ઘણી બધી 9રુ(ઓ બનાવવાની હતી.  �યા ંમને એક કામ સ�પવામા ંઆ<;ુ.ં 9રુ(ની કણેકમાથંી �વુા બનાવવાના 

હતા. આપણે તો મડં( પડÁા. 

     પણ મા}ંુ મન નવ}ંુ પડ� એટલે અવનવા વીચાર આવે!   

    આ �વુા Wળુ તો ઘJ જ ને?  તેમાથંી રોટલી અને ખાખરા બને, અને ભાખર( પણ બને.  શીરો, લાપશી અને લા�ુ 

પણ બને! ¸ેડ, ટો.ટ, hુક(, *ડુલ, મેGોની, .પઘેટ(, પ.તા, પીતા, વોફલ, પેનક�ક …… ક�ટક�ટલી વાનગીઓ બને? સૌના }ુપ 

નોખા.ં દર�કનો .વાદ અલગ. 

    બધો આધાર બનાવવાની ર(ત ઉપર હોય છે.  તેમા ંબી�ં ઘટકો ક�ટલા,ં કયા ંઅને કઈ ર(તે ઉમેર(એ; બનાવવાની 

પÛતી શી છે, તેના આધાર� તેના }ુપ અને .વાદ નીખરતા ંહોય છે. 

    આપણને બનાવવામા ંઆ<યા હતા, એક નવ�ત શીmનુા }ુપે. kુનીયાના કોઈ પણ ભાગમા ં જQમે�ુ ં માનવબાળ 

બી� માનવબાળ કરતા ંખાસ �ુkંુ હોx ુ ંનથી. રંગ, આકાર ક� વજનમા ંથોડો ફ�ર હોય એટ�ુ ંજ. ઘJ પણ ક�ટક�ટલી 

�તના નથી હોતા? એ શીmનુી કોઈ ભાશા ક� ધમ$ નથી હોતા. એને કોઈ 9વુ$�હો ક� માQયતાઓ નથી હોતા.ં એને 

પોતા*ુ ંનામ પણ આવડxુ ંનથી. તે નવ માસના સહવાસે, મા\ પોતાની માતાના .પશ$ને જ �ણે છે. 

      બધો આધાર તેના ઉછેર પર હોય છે. આપ,ુ ંબાળક mુ ંબને, તેની આપણને બj ુજ ચuતા હોય છે. આપણે તેને 

નામ આપીએ છ(એ; ધમ$ આપીએ છ(એ; માQયતાઓ અને 9વુ$�હો આપીએ છ(એ. પછ( તે બાળક હ(Qkુ, Wસુલમાન ક� 

ïી.તી બને છે. ઉ@ચ ક� નીચ sાતી*ુ ંબને છે. અને �વનભર આ �ત�તના મહોરા ંપહ�ર( તે વીચયા$ કર� છે; વી&તા 

ક� �લુામ બને છે; વીdાન ક� જોકર બને છે; ;Ûુો લડ� છે; હાર� છે, �તે છે.   

     તે કાઈંક બને છે.  તે મા\ માણસ  રહ�x ુ ંનથી.     

 અ*Gુમણીકા 
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9લુ9લુ9લુ9લુ ઉપરઉપરઉપરઉપર... [  માQયતાઓનેમાQયતાઓનેમાQયતાઓનેમાQયતાઓને સાધંવીસાધંવીસાધંવીસાધંવી/ અભીગમઅભીગમઅભીગમઅભીગમ  ] 

    એક વખત 9લુ ઉપરથી જવા*ુ ં થ;ુ.ં બા�ુમા ં તકતી પર તેના બના<યાની તાર(ખ લખેલી હતી. કદાચ 9લુ 

બનાવવા*ુ ંકામ બે-એક વશ$ ચાB;ુ ંહશે. તે પહ�લા ંલોકોને એક કાઠં�થી બી� કાઠં� જવાની ક�ટલી WYુક�લી પડતી હશે?   

બj ુજ લાબંા aતરનો,  ગોળ ચકરાવો લેવો પડતો હશે. ક� હોડ(મા ંપાણીની પાર જEુ ંપડx ુ ંહશે. સામાન અદલાબદલી 

કરવો પડતો હશે. ક�ટલી બધી અને ક�ટલા ંબધાનેં WYુક�લી? 

    કોઈએ 9લુ બના<યો અને અસ§ંય લોકોને �વુીધા થઈ ગઈ. થોડા લોકોની iંુકા ગાળાની મહ�નત અને ઘણાનેં 

હFમેશની રાહત. 

     બે કાઠંાને તો આમ જોડાય. aતર અને તકલીફ ઓછા ંથાય. ઘણો 
ય�ન અને રકમ ખરચીને તેમ તો કર( શકાય.  

     પણ બે મન વ@ચ,ે બે માનવી વ@ચે, આવા 9લુ બનાવી શકાતા હોય તો? બે વીચારધારાઓ, બે માQયતાઓ વ@ચે 

આવા 9લુ ન બનાવી શકાય? અને તેમા ં તો કોઈ મહાભારત 
ય�નો ક� ખચ$ની જ}ુર જ નથી. મા\ અભીગમ જ 

બદલવાનો હોય છે, એકમેકના ંમન �ધુી જ પહ�ચવા*ુ ંહોય છે. કોઈ વચલો માનસીક 9લુ જ બનાવવાનો હોય છે. 

આપણી વીચાર, વાણી અને વત$નની ર(તોમા ંમાWલુી સમાધાન જ કરવા*ુ ંહોય છે. 

     આવા થોડા 9લુો બQયા હોત તો ક�ટક�ટલા ં;>ુધો, ક�ટક�ટલી યાતનાઓ, ક�ટક�ટલા ંવેર ને ઝેર નીવાર( શકાયા ંહોત? 

    પણ આ જ તો સૌથી વ^ ુkુYકર કામ છે ને?   એEુ ંશા માટ�?  

અ*Gુમણીકા 

9લુ9લુ9લુ9લુ ઉપરઉપરઉપરઉપર કારકારકારકાર ચલાવતાંચલાવતાંચલાવતાંચલાવતા.ં.. [  અવરોધઅવરોધઅવરોધઅવરોધ/ વીરોધવીરોધવીરોધવીરોધ  ] 

      ગાડ( ર.તા પરથી સડસડાટ સર( જતી હતી. આગળ તળાવના એક નાના ફાટંા ઉપરના 9લુ પરથી પસાર થવા*ુ ં

હx ુ.ં સા}ંુ fYય  આવવા*ુ ંહx ુ.ં એટલે મµ બાર( DBુલી રાખી હતી. 9લુ આવી ગયો. તરત જ અવાજ બદલાઈ ગયો. 

અવાજના મો�ં 9લુ સાથે અથડાઈને પાછા ંઆવતા ંહતા,ં અને 
તીઘોશ થતો હતો. ઘણી વાર આ જ ર.તેથી પસાર 

થયો હતો.  

   પણ આ& કોણ �ણે ક�મ; આ બદલાયેલા અવાજ તરફ >યાન ક�Qfીત થ;ુ.ં 



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 89 - 

 

    કોઈ અવરોધ ન હોય; તો >વનીનો એક 
કાર હોય છે. &વો અવરોધ આ<યો, ક� તરત તેમા ં બદલાવ આ<યો. 

વાસંળ(ના �રુમા ંય આમ જ બને છે ને?  સગંીત હોય ક� ઘ�ઘાટ .. કોઈ પણ અવાજ પેદા કરવા અવરોધ જોઈએ છે! 

અવરોધના 
કાર પર તે આધાર રાખે છે. 

   અને >વની પણ �ત�તના હોય છે ને? કારનો યા\ંીક અવાજ પણ હોઈ શક� અને એક �ુથની વીચારધારાનો 

>વની પણ હોઈ શક�.   

     મા\ અવરોધ કરવા ખાતર નહu પણ, કલા�મક ર(તે, �રુ(�ુ ંસગંીત સ�વા જ અવરોધ કર(એ તો?  

અ*Gુમણીકા 


કાશ
કાશ
કાશ
કાશ... [  �વન�વન�વન�વન દશ$નદશ$નદશ$નદશ$ન  ] 

        ગાડ( ચલાવતા ંતે દ(વસે ર.તાની વ@ચે આવેલી .R(ટલાઈટ તરફ >યાન ક�Qfીત થ;ુ.ં આમ તો તેમા ંકmુ ંનવીન 

ન હx ુ.ં એ જ થાભંલાઓની હારની હાર; અને તેમની ઉપર ઝગારા મારતી સોડ(યમ લાઈટો. નવી નવી લાઈટો kુરના 

0ીતીજમાથંી ઉભરતી �ય; ગાડ(ની ઝડપે પાછળ સરકતી �ય. અને ર(યર <; ુમીરરમા ં તે ધીમે ધીમે અતીતમા ં

ઓસરતી �ય – �વની ઉ�પ�ી, �વનપથ પર યા\ા અને aતે ચીર વીદાયની &મ. આ તો રોજનો Gમ. ની�યની 

વણ�ર. 

         પણ એક દ(વા તરફ >યાન ક�Qfીત થ;ુ.ં kુરથી તે એક નાની શી કણીકા &વો, અગરબ�ીની ચીનગાર( &વો 

જણાતો હતો. તે થોડોક ન�ક આ<યો; અને 
કાશના બે íોત દ�ખાયા. મને નવાઈ લાગી. આ એક લાઈટ છે ક� બે?  ક� 

પછ( મારા દ(વસભરના થાકના પર(ણામે �ખની fYટ(નો વાકં છે?  

          પણ ના! એ તો એક જ દ(વો હતો.  ધીમે ધીમે તે ન�ક આવતો ગયો; અને એક W§ુય દ(વાની રોશનીની 

આ�ુબા�ુ અનેક દ(વા�તીઓ ઉભરવા લાગી. �ણે ક� દ(વાઓ*ુ ંના*ુ ંmુ ંäFમર!  ભલે તેમનો 
કાશ W§ુય બ�ી 

&ટલો તેજ.વી ન હતો; પણ તેમ*ુ ંઅ.તી�વ દ(વાની &મ જ ચોÅસ હxુ!ં 

           હવે તો તે દ(વો સાવ ન�ક આવી ગયો હતો. અને એક અ�બ પર(વત$ન*ુ ં
ાગટÐ થવા માડંæ ુ.ં આ બધી 

આ�તીઓ એટલી બધી સ§ંયામા ંઉભરવા માડં( ક�; તે બધીઓને એકમેકમા ંસમાવા સીવાય કોઈ આરો જ ન ર»ો. 

દ(વાની આ�ુબા�ુ એક આભા, એક 
કાશક(રણોનો 9ુજં, એક તેજરાશી છવાઈ ગયો. નાનાશા દ(વાની આ આભા 
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તેમાથંી નીકળ( રહ�લા ંઅસ§ંય 
કાશ-ક(રણોની ગવાહ( 9રુતી હતી. અને દર�ક ક(રણમા ંઅનેક રંગો fYટ(ગોચર થતા 

હતા. �ણે ક� અસ§ંય મેઘધ*Yુયોનો Wશુાયરો �Fયો હતો! 

          એક નEુ ંજ દશ$ન fYટ(ગોચર થ;ુ.ં એક સશંય પણ ખડો થઈ ગયો. કદાચ આ ઘટના કારના વીQડ-.G(નના 

કારણે અથવા મારા ંચYમાનેં કારણે આકાર લઈ રહ( છે. ઘેર પહ�ચતા ંજ ર.તા પરની બે \ણ .R(ટલાઈટો*ુ ંઅવલોકન 

કયા$ વગર ન રહ�વા;ુ.ં ચYમા ંકાઢ(ને પણ નીહા¿;ુ.ં પણ 
તીતી થઈ ક�, જોવામા ંકાઈં �લુ ન હતી. આ ઘટના ^ુધંળા 

ક� ભેજવાળા વાતાવરણને આભાર( પણ ન હતી. તે સાજં તો સાવ કોર( કટ જ હતી. ઘરની સાવ અડ(ને આવેલી 

.R(ટલાઈટમાથંી વહ( રહ�લા 
કાશની મ>યમા,ં દ(વાનો ઝગમગાટ અને આ�ુબા�ુની આભા આ દશ$નની સ�યતાની 

સા0ી હતી. 

          નાનો શો એક દ(વો, પણ તેના 
કાશના ંક�ટક�ટલા ંપર(માણો? તેના ંક�ટક�ટલા ંઆગવા ં}ુપ? તેનીય શી છટા અને 

શી ગર(મા-સભર આભા? નજર DBુલી રાખીએ તો; આવડા અમથા દ(વામાયં }ુપકડા મેઘ*Yુયોનો �ણે મેળો ઉભરાઈ 

�ય. 

          આપણે આપણા નાનાશા �વનની;  તેના 
ાગટÐ, સાત�ય અને વીલયની; 
કાશના આ દ(વડા સાથે સરખામણી 

કર(એ તો?  ક�ટ�ુ ંબ^ુ ંસરDુ ંલાગે છે નહu?   ભલેને આપ,ુ ં�fુ �વન આ નાનકડા દ(વા &Eુ;ં અસ§ંય દ(વાઓની 

હારમાળામાનંા એક &Eુ ંજ, સાવ સામાQય હોય. પણ આપણે નાનો શો 
કાશ પાથર(, tાકં aધકારના સાગરમાથંી 

થોડ(શી કાળાશ kુર કર(, અજવાળાનો એક નાનો શો iુકડો પાથર(એ તો? દ(વાના 
કાશની તે આભાની ગર(માને 

ઉ�ગર કર(એ તો? �વનની નાનીશી પળોમાયં હાજર રહ�લા ં નાના ં નાના ં મેઘધ*Yુયો નીહાળતા ં થઈએ તો? આ 

નાનાશા દ(વાની આસપાસ &Eુ ંઆભામડંળ હx ુ,ં તેવી સૌજQયની આભા આપણી આસપાસ ફ�લાવીએ તો?  

 

 

 

 

અ*Gુમણીકા 

 



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 91 - 

 


કા
કા
કા
કાશ અને aધકારશ અને aધકારશ અને aધકારશ અને aધકાર... [  સ�યસ�યસ�યસ�ય/  પર(વત$નપર(વત$નપર(વત$નપર(વત$ન  ] 

     તમે રાતે તમાર( પથાર(મા ં�તુા છો; અને તમાર� બાથ}ુમ જEુ ંપડ� તેમ છે. તમે લાઈટ ચા� ુકયા$ 

વીના આછા ઉ�સમા ં �યા ંપહ�ચી �ઓ છો. રોજના મહાવરાથી અને આછા ઉ�સના કારણે તમને કોઈ 

તકલીફ પડતી નથી. બાથ}ુમની લાઈટ તમે ચા� ુ કરો છો. હાજત પતાવી, લાઈટ બધં કર( તમ ેપાછા 

તમાર( પથાર( તરફ પાછા વળો છો. 

      અને આ mુ?ં બ^ુ ંધબોનારાયણ ! હવે તમે કmુ ંજોઈ શકતા નથી. 9ણુ$ aધકાર તમને ઘરે( વ¿યો છે. 

તમે બેળે બેળે, aધ <ય=તીની &મ, હ�મખેમ પહ�ચી �ઓ છો. જો �ખો DBુલી રાખીને, બાથ}ુમની બહાર, 

એકાદ મીનીટ ઉભા ર»ા હોત; તો �મુાવેલી fYટ( પાછ( મેળવી શtા હોત. .... 

       તમે સડસડાટ કાર ચલાવી ર»ા છો. સાજંનો સમય છે અને આગળનો ર.તો પÒીમ દ(શા તરફ જઈ 

ર»ો છે. તમાર( �ખો તેજ.વી �યુ$
કાશથી a�ઈ �ય છે, અને તમે fYટ( �મુાવો છો. સન .G(ન પાડ(ને 

માડં માડં તમે આ તકલીફથી ³ટકારો મેળવો છો.É 

      લે કર વાત! આમા ંmુ ંવળ(. આમ તો રોજ બધાનં ેથાય. 

      પણ આપણી જોવાની શ=તીની મયા$દાઓ આ બયે ઘટનામા ં છતી થાય છે. આપ,ુ ં મન સાત�યથી 

ટ�વાયે�ુ ંહોય છે. એકદમ થતા પર(વત$ન માટ� તે તૈયાર નથી હોx ુ.ં બદલાયેલ પર(.થીતી માટ� તેને તૈયાર 

થતા ંવાર લાગ ેછે. કોઈ પણ પર(વત$ન માનસીક તૈયાર( માગંી લે છે. 

     હFમેશ aધકારમા ંરહ�E ુ ંઅથવા અજવાળામાથંી aધારામા ંજEુ ં
માણમા ંસહ��ુ ંહોય છે. 

   પણ aધારામાથંી તીâ અજવાળામા ંજEુ ંબj ુવેદનાકારક હોય છે. 

      અને કહ� છે ક� ક�વળ-સ�યનો 
કાશ એટલો તીâ હોય છે ક�; તેનાથી કાયમી વીચાર aધાપો આવવાની 

શtતા હોય છે. સ�ય પચાવવા બj ુમોટ( માનસીક તયૈાર(ની જ}ુર હોય છે. 

અ*Gુમણીકા 
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ફાટ��ુંફાટ��ુંફાટ��ુંફાટ��ુ ંkુધkુધkુધkુધ... [  કચાશકચાશકચાશકચાશ/ નીYફળતાનીYફળતાનીYફળતાનીYફળતા  ] 

       મારા ં પ�ની ચા નથી પીતા.ં તેમના માટ� ઉકાળો બનાવવાનો.(હ¶યા ઉકાળો નહu હ�!) બાક( બી�ં બધા ં માટ�  

�જુરાતી, મસાલા ચા. છેBલા છ વશ$થી આ જ નીયમ. પણ એક અઠવાડ(યે એEુ ંબQ;ુ ંક�, રોજ ઉકાળો ફાટ( �ય. એક 

દ(વસ તો ચા પણ ફાટ( ગઈ.  

     મારા ંપ�ની કહ� ક�, “આkુ ધોઈને નાખંો.” આપણે તો તેનો તરત અમલ કય². તોય કંઈ �ધુારો નહu.  

     jુ ંછેBલે ઈલાયચી ના§ંયા બાદ ઉકાળો અને ચા બ¤ેને સાડંસીથી હલાEુ.ં તેની જ|યાએ ‘ચમચીથી હલાવો.‘ -  તેEુ ં

�ચુન મ¿;ુ.ં તે ય અખતરો કય². પણ કાઈં ફરક જ નહu. �ણે ક�, ઉકાળાએ ફાટવાની હઠ જ લીધી હતી!  

     જો ક�  અમદાવાદ( .વભાવ ખરોને.  મ�ઘા ભાવના ંkુધ, આkુ અને ઈલાયચી કાઈં સીQકમા ંઠાલવી દ�વાય? ફાટ�લા 

ઉકાળાને ગાળ(, તેના માવામા ંથોડ( વધાર� ખાડં ઉમેર(, આપણે તો બા9 ુઆkુ-રસ�Bુલા બનાવીને આરોગી લીધા.ં 

માર( પોતાની ર�સીપી. 
યોગ કર( જો જો. બj ુ.વાદ(Yટ લાગશે !  

      છેવટ� એક બીજો ઉપાય કય². આkુને �લા.ટ(કની & �લેટ પર કાપતો હતો; તેને ધોવા*ુ ંશ}ુ ક;ુb. અને ઉકાળો ન 

ફાટÐો! એ �લેટ પર  લuÎુનંા એકાદ ટ(પાનંો અવશેશ રહ( જતો હશે!  

    વાહ, બા9!ુ આપણે તો ઈડર(યો ગઢ ��યા. 

     સરસ મ�ની ચા ક� ઉકાળો આટલી મહ�નત કર(ને બના<યો હોય, અને એક નાની અમથી ખટાશ, કડવાશ ક� 

કચાશને કારણે ફાટ( �ય.  

   �વનમાયં આમ નથી બનxુ?ં ક�ટક�ટલા અરમાન અને 
ય�નોથી સા>યની પાસે પહ�@યા હોઈએ; અને પાછા હતા 

�યાનંા �યા ં- ટોચ પરથી ખીણમા.ં  ક;ુb કારવે�ુ ંબ^ુયં રદબાતલ થઈ �ય. એમ પણ બને. 

     અને છતા ંએનેય વધાવી લેતા;ં  એમાથંી ય કોઈ મનગમતી ર�સીપી બનાવી લેતા;ં �વનનો આનદં લેશ પણ ન 

�મુાવતા ંઆપણને કોણ રોક( શક� છે? એને ‘તમાચો માર(ને ગાલ લાલ રાખવાની ચેYઠા’ ન ગણીએ; પણ ‘આજની 

ઘડ( તે રળ(યામણી’  ગણીએ તો?  

     અને એમ .વ.થ ચી� રાખીએ; તો આપણને kુધ ફાટ( જવા*ુ ં Wળુ કારણ, કાય$મા ં નીYફળ થવા માટ�* ુ ં સાÂુ ં

કારણ કદાચ મળ( પણ �ય. એમ પણ બને. 
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અ*Gુમણીકા 

ફાયર Rકફાયર Rકફાયર Rકફાયર Rક... [  વીશીYટવીશીYટવીશીYટવીશીYટ <ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ<ય=તી�વ  ] 

      ર.તા ઉપરથી ધમધમાટ Rાફ(ક પસાર થઈ ર»ો છે. રશ અવર છે. બધાને કામે પહ�ચવાની, ધધંાના 

કામ શ}ુ કરવાની ઉતાવળ છે. એક મીનીટ પણ બગડ�, તે પાલવે તેમ નથી. Rાફ(ક લાઈટ લાલ થાય તો 

પણ મ� કટા,ુ ંથઈ �ય છે. Ôઅર�ર�! આ પા³ ંઅટકEુ ંપડæુ.ંÕ 

        અને �યા ંજ, kુરથી સાયરન સભંળાય છે - લાયબબંાની સાયરન. બધો Rાફ(ક .થગીત બની �ય છે. 

બની શક� તેટલા બા�ુએ ખસી �ય છે. બધી ઉતાવળ �લુાઈ �ય છે. હવ ે કોઈ વાહન, એક ત� ુપણ 

ખસxુ ંનથી. અર�! ર.તે ચાલતા, રડÁા-ખડÁા, વટ�મા�ુ$ પણ ઉભા રહ( �ય છે. 

      અને �યા ંજ ધમધમાટ કરતો, તે આવી પહ�ચે છે. તનેી પાછળ એક એF¬;લુQસ વાન પણ છે. તેની પણ 

તેવી જ ધમધમાટ ગતી. બધાનંા મનમા ંભય અને માનની લાગણી ઉભર( આવે છે. ઉપર લાલ, પીળ( અન ે

વાદળ( લાઈટો ઝÎકુ ઝÎકુ થાય છે. કાન ફાડ( નાખંે તેવો, સાયરનનો અવાજ એકદમ ન�કથી, સાભંળવો- 

સહ�વો પડ� છે. ºયા ંજ|યા ખાલી મળે;  �યાથંી  એ એકલવીર આગળ ધસે છે. કોઈક અગ�યના કામે, �વન 

જોખમમા ં હોય તેવ ે .થાને, �રુ0ા સાચવવા એને ધસવા*ુ ં છે. tાકં આગ લાગી છે; અથવા Rાફ(કનો 

અક.માત થયો છે.  �યા ંતેને ;>ુધના ધોરણ ેસ�વર� પહ�ચવા*ુ ંછે. તે ઘડ(ક પણ રોકાઈ શક� તેમ નથી. 

      અને અહu તો બધી લેનો ભરાયેલી છે. તે mરુવીર તો Jધી બા�ુએ પોતા*ુ ં�કુાન વાળ(; લાલ બ�ીની 

ધરાર ઉપે0ા કર(; પોતાની જ|યા કર( લે છે. આગળ એક કારવાળાએ તો �ટપાથ ઉપર પોતાની ગાડ( 

ચઢાવી દ(ધી છે - આ મહા*ભુાવને માગ$ આપવા માટ�. 

       અને વીજયી Wfુામા,ં કોઈનીય તમા કયા$ વીના, ત ેભડવીર તો ચાBયો �ય છે. હત
ભ બનેલો Rાફ(ક 

ધીમે ધીમે, આ Wછુા$માથંી ��તુ થાય છે; અન ેમથંર ગતીએ, પોતાની સફર ફર(થી આદર� છે. શ®સુેનાન ે

મહાત, પરા.ત કર(; આખા નગરને ધરાશાયી કર(;  કોઈ વીજયી સãાટ ચાBયો �ય : તેમ લાયબબંો બધે 

આ જ માહોલ પેદા કરતો કરતો આગળ ધપતો �ય છે – ��નુામીના ંમો�ંની &મ. 
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        પણ ફરક એટલો જ છે ક�, એ વીનાશ કરવા નહu; વીનાશ અટકાવવા જઈ ર»ો છે. તે લડાયક જ}ુર છે; 

પણ શાતંીનો, સહાયનો, દયાનો kુત પણ છે. એન ેમાટ� ભય કરતા ંમાન વધાર� ઉપ& છે. બધા ંએની અદબ 

�ળવે છે. એ 
હર( જ}ુર છે; પણ �વન અને �નમાલની �રુ0ાનો 
હર( છે. એના શમા ંઆગ નથી. 

પાણીની બોછાર છે. 

      એને જોતા ંજ, આપણને પણ એ સહાયકાય$મા ંભાગીદાર થવાની 0ણીક ઈ@છા થઈ આવે છે. લાયબબંો 

એ આપ�ીને પહ�ચી વળવાની સમાજની 
તીબ>ધતા*ુ,ં 0મતા*ુ ં 
તીક છે. & કોઈ આવી �રુ0ાના 

કામમા ંજોડાયેલા હોય તે સૌ પણ આવા જ સQમાનના અધીકાર( હોય છે. 

અ*Gુમણીકા 

�વારો�વારો�વારો�વારો... [  આકા0ંાઓઆકા0ંાઓઆકા0ંાઓઆકા0ંાઓ  ] 

      અમારા .વીમuગ 9લુમા ંએક સરસ મ�નો �વારો છે. તે કલાક� કલાક�, પદંર�ક મીનીટ માટ� ચા� ુકરવામા ંઆવે છે. 

&વો તે ચા� ુથાય; ક� તરત જ આનદંની એક Bહ�રખી ફર( વળે. બાળકો ક(લકાર(ઓ કરતા ંતે તરફ દોડ�. બધાનેં તેની 

સીકરો ઝીલી Qહાવાની ઉતાવળ હોય.   પણ આ ખેલ માડં પાચંેક મીનીટ જ ચાલે. પછ( સૌ સૌની રમતમા ંપાછા વળે. 

�વારો બીચારો, નીસાસા નાખંતો, એકલો ટળવળતો રહ�! રોજનો આ જ Gમ. 

      મને ઘણી વાર વીચાર આવે… 

      આ �વારાની &મ �વનના ંઆકશ$ણો*ુયં આમ જ હોય છે ને? આપણને & 
ા�ત કરવાની બjુ જ અપે0ા, ઉ�કંઠા, 

આશાયેશ હોય, તે મળતા ંઆપણે હરખથી 9લુક(ત થઈ જઈએ. આપણો આનદં સમાવાય નહu તેટલો છલક�. 

      અને 0ણ પછ(? નવી આકા0ંાઓ, નવી અપે0ાઓ, પેલા 
ા�ત થયેલા લ]ય*ુ ંબ^ુ ંઆકશ$ણ ઓસર( �ય. 

ºયા ંપહ�ચવાની ઝખંના વષ²થી હોય �યાંºયા ંપહ�ચવાની ઝખંના વષ²થી હોય �યાંºયા ંપહ�ચવાની ઝખંના વષ²થી હોય �યાંºયા ંપહ�ચવાની ઝખંના વષ²થી હોય �યા,ં        

મમમમનનનન પહ�ચતા ંજપહ�ચતા ંજપહ�ચતા ંજપહ�ચતા ંજ પા³ ંફર�પા³ ંફર�પા³ ંફર�પા³ ંફર�, એમ પણ બનેએમ પણ બનેએમ પણ બનેએમ પણ બને....        

----    મનોજ ખડં�gરયામનોજ ખડં�gરયામનોજ ખડં�gરયામનોજ ખડં�gરયા    

       આ જ તો આપણા �વનની ક}ુણ વા.તવીકતા છે ને? અ*Gુમણીકા 
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�વારાનો�વારાનો�વારાનો�વારાનો >વની>વની>વની>વની... [  cવણcવણcવણcવણ  ] 

      અમે જઈએ છ(એ, તે .વીમuગ 9લુમા ંએક સરસ �વારો છે. ઉપર સાતેક �ટ <યાસની અને બે \ણ �ટ Jચી, લાલ 

રંગની છ\ી; અને વ@ચે દસેક �ટ <યાસનો સફ�દ પાઈપ. પાઈપમાથંી પાણી છ\ીની ઉપર પડ�; અને છ\ીની ઉપરથી, 

તે ચાર� તરફ નીચે ર�લાઈને પડ�. વીશાળ નળાકારમા ં સરસ મ�નો �વારો બની �ય. એમા ં નાના,ં મોટા.ં બધા,ં 

ક(Bલોલ કરતા,ં Qહાવાની મ� માણે. 

       આ& �વારામા ંભu�તા,ં એક cવણ થ;ુ!ં બહાર ઉભો હતો �યાર� �વારા*ુ ંપાણી .વીમuગ9લુની સપાટ( ઉપર પડ�;  

તેનો êઘુવાટ ભય², અવાજ આવતો હતો. &વો aદર 
વેYયો ; ક� તરત જ અવાજ બદલાઈ ગયો; અને તીâ મા\ાનો 

�સુવાટા મારતો અવાજ સભંળાયો.  પાણી પડx ુ ંહોય, �યા ંબરાબર વ@ચે ઉભો ર»ો;  અને કાન પરથી પાણીની સીકરો 

પસાર થતી હતી �યાર�  બધો જ અવાજ બધં – લગભગ નીરવ શાતંી &Eુ.ં 

        પાણીના અથડાવાથી, & અવાજ બહારની બા�ુ ફ�લાતો હતો; તે તો આખા .વીમuગ 9લુમા ંફ�લાઈ જતો હતો. પણ 

aદરની બા�ુ જતો અવાજ, નીચે પડતા પાણીની દ(વાલ સાથે અથડાતો, પડઘાઓની પરંપરા સ�તો હતો, અને 

êઘુવાટાની જ|યાએ �સુવાટા સભંળાતા હતા.  

    અને જો કાન પાણીથી ભર�લા હોય; તો તો કmુ ંય ન સભંળાx ુ ંન હx ુ.ં  

       વીsાનની ર(તે તો આ બરાબર કાયદ�સર જ છે, પણ …… 

       >વની સભંળાય, ન સભંળાય, ક�વો સભંળાય, ક�ટલો સભંળાય - એ ક�ટક�ટલી બાબતો પર આધાર રાખે છે? આપણે 

કાન જડબેસલાક બધં કર( દઈએ; તો કmુ ંય ન સભંળાય! અને તે*ુ ં9નુરાવત$ન થવા દઈએ; પડઘા, 
તીઘોશને પણ 

>યાનમા ંરાખીએ; તો અવાજની મા\ા તીâ બની �ય. ફ�લાઈ જતા અવાજના êઘુવાટા કરતા,ં તે કદાચ વ^ ુકણ$
ીય 

પણ લાગે.  

        સાભંળવાની પણ એક શ=તી ક� અશ=તી હોય છે, નહu વા}ુ? મોટાભાગે તો આપણે બી�*ુ ંકmુ ંસાભંળવા જ tા ં

તૈયાર હોઈએ છ(એ? કાન બધં કર( દઈએ એટલે પ�;ુ!ં 

         અને એમ પણ બને; ક� ગમે તેટલા êઘુવાટા ક� �સુવાટા હોય; કાનને અ
ીય હોય -  પણ કાન બધં કર(ને નીરવ 

શાતંી માણવાની ય એક મ� હોય છે ને? ! 
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         ઘટના એક જ; પણ ક�ટક�ટલી ર(તે આપણે તે*ુ ંWBુયાકંન કર( શક(એ? 

અ*Gુમણીકા 

�લડલાઈટ�લડલાઈટ�લડલાઈટ�લડલાઈટ... [  માનવ�વનનીમાનવ�વનનીમાનવ�વનનીમાનવ�વનની �fુતા�fુતા�fુતા�fુતા  ] 

     સવારના આઠ વા|યાનો �મુાર હતો. એક ર.તા પરથી પસાર  થતા ંબા�ુની એક બjુ Jચી અને ઝગારા મારતી 

�લડલાઈટ પર નજર પડ(. બj ુજ પાવરવાળા, પદંર�ક સોડ(યમ દ(વાઓ તેમા ંગોઠવવામા ંઆવેલા હતા. રા\ે ઘણે 

kુર �ધુીના વી.તારોમા ં
કાશ ફ�લાવી; આ�ુબા�ુના વી.તારોને 
કાશીત કરવા; તે રાખવામા ંઆવેલી હતી.    

      �ણે ક� તે લાઈટ �યુ$ની સામે હોડ ભર( રહ( હતી. પણ તેના 
કાશના ંબધા ંક(રણો �યુ$
કાશ આગળ નીમા$Bય 

બની ગયેલા ંહતા.ં  tા ંએનો રાતનો }ુઆબ અને tા ં�યુ$ના 
ચડં íોત આગળ તેની દયનીય .થીતી!  �યુ$  અને આ 

દ�દ(�યમાન લાઈટના .વ}ુપોને સરખાવીએ; તો  આપણને થાય ક�, ‘tા ંરા� ભોજ અને tા ંગાગંો તેલી’ ? 

   આપણને થાય ક� આમા ંmુ ંવીશેશ? પણ ……… 

     આપણે આપણી મહ�ામા ંરાચતા હોઇએ છ(એ; પણ �યુ$-
કાશ &વી વી�તુીઓના ં�વન તરફ નજર કર(એ; તો 

આપણી પામરતા, આપણા �fુ .વાથ², આપણા ંનાના ંનાના ંગણીતો, આપણી સીમાઓ, માQયતાઓ, વીચારો એ સૌની  

�Bુલકતા તરત ઉડ(ને �ખે વળગે. 

       અને બી� ર(તે જોઇએ તો?  ભલે આપણે તે �લડલાઇટ  &વો 
કાશ-રાશી પણ ધરાવતા ન હોઇએ; કદાચ 

આપણે એક ના*ુ ંઅમÚુ ંકોડ(;ુ ંજ હોઇએ.  પણ એક નાની શી äપંડ(મા ંય  
કાશ પાથર(એ તો પણ આપ,ુ ં�વન 

સાથ$ક છે. આપણે �યુ$
કાશના એક નાનાશા ય 
હર( બનીએ - aધકારના નહu.  આપણા વીચારની 
G(યાને આ બ¤ે 

ભાવ*ુ ં
તીબuબ પાડતી કર(એ તો?  
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�લાયઓવર�લાયઓવર�લાયઓવર�લાયઓવર... [  સગવડસગવડસગવડસગવડ વાપરવાનીવાપરવાનીવાપરવાનીવાપરવાની આવડતઆવડતઆવડતઆવડત  ] 

   અમારો દ(કરો રહ� છે તે જગા; અમાર( દ(કર(ને ઘરે - ºયા ંઅમે રહ(એ છ(એ Ð તેનાથી ઠ(ક ઠ(ક kુર છે :  

આશર� 26 માઈલ. �યા ંપહ�ચવા માગ$મા ં\ણ હાઈવે પસાર કરવા પડ�. આવા બે હાઈવેના Gોસuગ આગળ 

કોQG(ટના મહાકાય પાદંડ(ઓથી બનાવે�ુ ં હોય તેEુ ં �લાયઓવર*ુ ં äમDુ ં આવે. ચાર ચાર લેવલમા,ં 

ર.તાઓ*ુ ંäડં એકબી�ન ે�તર�. કોઈ પણ દ(શામાથંી આવxુ,ં કોઈ પણ વાહન કોઈ રોકટોક ક� Rાફ(ક 

સી|નલ વીના, રોકાયા વીના, કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપ ઓછ( કયા$ વીના, બાક(ની \ણમાનંી ગમે તે 

દ(શામા ંનીવ:ðને Wસુાફર( ચા� ુરાખી શક�. વીકસીત દ�શમા ંરહ�તા હોય; ક� એવા દ�શની Wલુાકાત લીધી 

હોય તે સૌ આ <યવ.થથી માહ(તગાર હશ ે જ. કહ� છે ક�, ભારતમા ં પણ આવા બj.ુતર(ય �લાયઓવર 

બનવા માડંÁા છે. 

        પહ�લા ંપહ�લા ંમને આવા ંસાપોલીયા ંઆવે �યાર� બj ુનવાઈ લાગતી. ºયાર� �તે ચલાવવાની પહ�લી 

વાર નોબત આવી; �યાર� થોડો ભય પણ લા|યો હતો. આ બધા ંક�G(ટના જગંલ લાગતા.ં હવે તો મહાવરો 

થઈ ગયો છે. હવ ેએ �વુીધા }ુડ( લાગે છે. આટલી ઝડપે, થ ંયા વીના, વાહન <યવહાર ચા� ુરહ( શક� છે;  

તે બj ુસગવડવા�ં અન ેસા}ંુ લાગે છે. 

        જuદગીના હાઈવે બરાબર ર(તે બના<યા હોય; �વનના \ીભેટાઓ પર,આવી �વુીધાવાળા �લાયઓવર 

ઉપલ¬ધ હોય; તો �વન<યવહાર પણ આમ સરળતાથી ચાલે. કોઈ ચÅા�મ નહu. આપણી ગાડ( પણ 

હાઈ.પીડ� રમરમાટ ચાલતી રહ�. 

       પણ એક વાત…. આવા �લાયઓવર પરથી પસાર થતી વખતે સતેજ રહ�E ુ ંપડ�. કયો એ=ઝીટ આપણ ે

માટ� કામનો છે; તે*ુ ંબરાબર >યાન રાખEુ ંપડ�. જો એ એ=ઝીટ Âકુ( ગયા તો? tાયં �ધુી આગળ જઈને 

પાછા વળEુ ંપડ�.  

   સગવડ વાપરવાની આવડત પણ હોવી જોઈએ.   
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બતકfYટ(બતકfYટ(બતકfYટ(બતકfYટ(... [  �તરfYટ(�તરfYટ(�તરfYટ(�તરfYટ(  ] 

        આપણે કોઈ બતક પાળ( હોય; અને આપણે તરતા હોઈએ; �યાર� તે આપણી આ�ુબા�ુ તરતી રહ�તી હોય - તો 

આપણે તેને ક�વા લાગીએ? 

       લે કર વાત. ક�વી મ� માથા વગરની વાત કર(?! 

        પણ મને એ*ુ ંદશ$ન થ;ુ.ં હા. ખર�ખર થ;ુ!ં 

         jુ ંઅમારા નવા ઘરની ન�ક આવેલા, .વીમuગ9લુમા ંપહ�લી વાર તરવા ગયો હતો. jુ ં.વાભાવીક ર(તે તરતી 

વખતે ચYમા ંકાઢ( નાDં ુ ં³.ં આમ તરતા ંમને .વીમuગ9લુની લાબંી દ(વાલ ઉપર એક વીચી\ ચી\ દ�ખા;ુ.ં વ@ચે 

એક મસ-મોટો, લબંગોળાકાર, આકાર હતો; અને બે બા�ુએ માણસની ચામડ(ના રંગના બે લાબંા આકાર હતા. બાક(ના 

બી� ભાગમા ંછલકxુ ંપાણી fYટ(ગોચર થxુ ંહx ુ.ં લગભગ ચાર �ટ JÂુ,ં \ીસ �ટ લાÎં ુ,ં આ ભuતચી\ હx ુ.ં 

         jુ ં ચYમા ં ચઢાવી, hુxહુલવશ તેની ન�ક ગયો. હવે બરોબર ખબર પડ(; ક� તે ચી\ શે*ુ ં હx ુ.ં એક તરતા 

માણસની સાવ સામેથી આ ચી\ લીધે�ુ ંહx ુ.ં એQલા� અને લેમીનેટ કર(ને, ચાર �ટ Jચા, અને છ �ટ લાબંા હોય, 

તેવા પાચં પાટ(યાઓં પર તેને મઢ( લીધે�ુ ંહx ુ.ં કાર(ગીર( એટલી ચીવટવાળ( હતી; ક� સાવ ન�કથી પણ આપણે 

તેમની વ@ચેની સાધં ભા|યે જ  નીહાળ( શક(એ. વ@ચે ભાઈcી*ુ ંમાÚુ ંહx ુ;ં અને બે બા�ુએ તેના હાથ પાણી કાપી 

ર»ા હતા. 

         મને તરત જ એ વીચાર આ<યો ક�, તેણે પાળેલી બતકને તે આવો જ દ�ખાતો હશે! ‘�લુીવસ$ RાવેBસ’ ના 

લીલી9ટુના વહ±તીયાઓને �લુીવર દ�ખાતો હતો - તેવો! આપણે પરકાયા
વેશ કર( બતકના આ�મા સાથે 

અદલાબદલી કર( લઈએ; તો કદાચ આપ,ુ ંબતક-.વ}ુપ આપણા Wળુ }ુપને આમ જ �ુએ ને વા}ુ? 

        પણ હાય! આપણને આવી fYટ( tા ંમળ( જ છે? આપણામાથંી બહાર નીકળ( આપણી �તને જોવાની? આપણે 

આખી kુનીયાને જોતા ં ફર(એ છ(એ; WBુયાકંનો કરતા ં રહ(એ છ(એ; Âકુાદાઓ પણ આપી દ�તા ં હોઈએ છ(એ! પણ 

આપણી �ત તરફ આપણે કદ( �તરfYટ(થી જોઈએ છ(એ ખરા?  
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બાઈટબાઈટબાઈટબાઈટ... [  પાયાનીપાયાનીપાયાનીપાયાની સમજસમજસમજસમજ  ] 

     કોF�;ટુરની ભાશાનો પાયાનો મણકો એટલે બાઈટ. કોF;ટુરમા ં & કાઈં સમાય; તે બ^ુ ં બાઈટમા ં મપાય. 

ક(લોબાઈટ, મેગાબાઈટ, ગીગાબાઈટ અને ટ�રાબાઈટ - હ�ુય આગળ બી� ‘મોટા’ અને ÔલાબંાÕ બાઈટ આવશે! ગમે તે 

માહ(તી હોય;  ક� કોF�;ટુરને કામ કરવાની �ચુના હોય -  બ^ુ ંજ બાઈટની પર(મીતીમા ંઆવી �ય. શી માહ(તી માટ� 

તે વપરાય છે; તેના પર બાઈટની સ§ંયા અને લબંાઈ આધાર રાખ.ે  માહ(તી &ટલી મોટ(, તેટલા વધાર� અને લાબંા 

બાઈટ જોઈએ. 

      બાઈટની aદર�ય જવાય. અહu વળ( સાવ અવનEુ ંજ દ�ખાય! તેના બે જ ઘટક Ð mQુય અને એક. આ સીવાય કmુ ં

જ નહu. સ§ંયા હોય ક� ભાશાનો કોઈ શ¬દ હોય - kુનીયાની કોઈ પણ ભાશાનો - કોઈ પણ લીપીનો; અર� સગંીતની 

�રુાવલી હોય ક�, કોઈ ચી\ ક� ચલચી\ હોય - બ^ુયં બાઈટમા ંજ તે સમ&. કોF�;ટુર mQુય અથવા એક  સીવાય કmુ ં

જ સમ� ન શક�. 

       ક�ટ�ુ ં સરળ દ(માગ*ુ ં છે, આ મશીન? આપણા &ટ�ુ ં તે ચાણt નથી!  આપણે તો mQુય અને એ=ને કોઈ 

વીસાતમા ંજ નથી ગણતા. આપણી ગણતર(ઓ મોટ( -  વીશદ, પડં(તાઈથી ભર�લી. �ત�તના ંવીsાનો,  શાો અને 

ભાશાઓ. �ત�તની સવેંદનાઓ,  �ત�તના મત-મતાતંરો, માQયતાઓ, 9વુ$�હો, ગમા- અણગમા, શકંા- hુશકંા. 

ક�ટ�ુ ંવીલ0ણ છે આપ,ુ ંમગજ? 

      કોF;ટુર બે જ વાત સમ& - mQુય અને એક; હોવાપ,ુ ંઅને નહu હોવાપ,ુ.ં   .વીચ ચા� ુછે ક� બધં! 

     અને આપણને તો આટલી નાની વાત સમજતા ંજQમારો નીકળ( �ય.  અને તો પણ, આ નાનીશી વાત સમજતા ં

આપણી વીશદતા, આપણી અ^રુ( સમજણ વ@ચે નડ�.  આપણને બાઈટ કરતા ંઆવડ� ( કરડતા!ં ) ; ગણતા ંન આવડ�. 

     ભÃયા, પણ ગÃયા નહu. બાઈટ જ ન સમºયા. mQુય અને એકને ગÃયા જ નહu.  
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બાર(બાર(બાર(બાર(નો કાચનો કાચનો કાચનો કાચ... [  સ�યસ�યસ�યસ�ય/ આભાસઆભાસઆભાસઆભાસ  ] 

         રોજ સવાર�, દ(કર(ના મોટા દ(કરાને .hુલ બસમા ં વીદાય કરવાનો હોય છે. આ માટ� ઘરની આગળની બાર( 

આગળ સોફામા ંબેસી અમે તેની રાહ જોઈએ. હવે તો શીયાળો આવવાનો òુંકડો થયો એટલે, ઘરની aદર અને બહાર 

લાઈટો ચા� ુહોય. ગઈકાલે આમ રાહ જોતા;ં તે દ(વાઓ પર .વાભાવીક નજર ગઈ. ઘરની બહાર અને aદર આવેલા 

બધા દ(વાઓના ંબ¬બે 
તીબuબ દ�ખાતા ં હતા.ં Wળુ દ(વો ઘરથી &ટલો  વધાર� kુર; તેમ આ બે 
તીબuબો વ@ચે 

aતર વધાર� હx ુ.ં 

         જો બાર(નો કાચ ન હોત તો, કોઈ 
તીબuબ દ�ખાત જ નહu. ઘરની બહારના દ(વા &વા છે તેવા જ દ�ખાત. અને 

aદરના દ(વા તો માÚુ ંફ�ર<યા વગર દ�ખાત જ નહu. 

          એક 
તીબuબ કાચની આગળની સપાટ(માથંી પડx ુ ંહx ુ ંઅને બી�ુ ંપાછળની સપાટ( પરથી. જો કાચ બj ુ�ડો 

હોત તો કદાચ આ બે 
તીબuબો વ@ચે વધાર� aતર જણાત. વીsાનના નીયમ 
માણે આ ઘટના સાવ hુદરતી હતી. 

      પણ આ અળવીતરા જણને થ;ુ ં– 

          આ બધો 
પચં કાચના આવરણને કારણે જ છે ને? બધો ય આભાસ મા\ જ. સ�યના ંમા\ 
તીબuબ જ. ખર�ખ}ંુ, 

ક�વળ-સ�ય તો નહu જ. આવરણથી fYય બદલાઈ ગ;ુ;ં બેવડાઈ ગ;ુ;ં પાછળની ચીજ પણ સામે હોય તેમ દ�ખાવા 

માડં(. કાચના મહ�લનો બધો 
તાપ! આ તો છે - શીશમહલની kુનીયા*ુ ંસ�ય. Wળુ સ�યને ગોપીત કર(ને સ�યના 

આભાસો જ આભાસો ઉભા કર�. જો અનેક કાચના બનેલા, શીશમહલમા ંઅમે બેઠ�લા હોત;  તો તો વળ( મયદાનવની 

kુનીયા અમારા ઘરમા ંખડ( થઈ ગઈ હોત. ઢગલાબધં, 
તીબuબો જ 
તીબuબો જોવા મળત. સ�ય તો વેગ�ં જ 

Wકુાઈ �ત. 

        આપણે & જગતમા ંરહ(એ છ(એ તે ય આવો માયાવી શીશમહલ જ નથી વા}ુ ? સ�ય mુ ંછે, તે આ બધી માયામા ં

સાવ ઢંકાઈ જ જxુ ંનથી હોx ુ?ં 
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બીલબોડ$બીલબોડ$બીલબોડ$બીલબોડ$... [  આપવડાઈઆપવડાઈઆપવડાઈઆપવડાઈ  ] 

      અહu અમેર(કામા ં હાઈવેની બા�ુમા ંઆવેલી kુકાનો - ખાસ કર(ને ફા.ટ �ડ ર�.ટોરQટ, મોટલ, ગેસ .ટ�શન વી. - 

પોતપોતાની �હ�રાત માટ�, મોટા અને Jચા બીલબોડ$ રાખે છે. kુરથી હાઈવે પર વાહન ચલાવતાયં આપણને તે 

દ�ખાય. અલબ� ઘરાકને આકશ:ત કરવા માટ� જ તો. 

      તે દ(વસે મને એ બધા ંબીલબોડ$, માણસની આપવડાઈના ં
તીક &વા ંલા|યા.ં આપણને લોકો ગણે;  આપ,ુ ંસQમાન 

કર�;  તે આપણને ક�ટ�ુ ંબ^ુ ંગમxુ ંહોય છે ?  માટ� જ આપણે આપણી આપવડાઈ કરતા ંથાકતા ંનથી. બી�ની tા ં

વાત ક}ંુ - માર( જ વાત Bયો ને? આ લખાણમા ંઅને હ�ર ઠ�કાણે, મોટ( ધાડ મા}ંુ ³;ં તેની �હ�રાત બીલબોડ$ની &મ 

ક}ંુ જ ³ ંને!  

         ક�ટક�ટલા ંઅને �ત�તના ંબીલબોડ$ આપણે વસાવેલા હોય છે નહu વા}ુ? ‘.વ’ *ુ ંમાક́ટuગ! પછ( એમા ં‘aતરની 

વાણી’ tાથંી 
ગટ�? 
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બધંીયારબધંીયારબધંીયારબધંીયાર હવાહવાહવાહવા... [  મનનીમનનીમનનીમનની W=ુતતાW=ુતતાW=ુતતાW=ુતતા/ દંભદંભદંભદંભ  ] 

     અહu અમેર(કામા,ં પયા$વરણની અનીÒીતતાના કારણે, મોટા ભાગના ંઘરો, ઓફ(સો, �હ�ર જ|યાઓ - અર� આખા ને 

આખા એરપોટ²ની હવા, બધંીયાર હોય છે. (Closed air circulation system)  એની એ જ હવા aદર ને aદર ફયા$ કર�. 

મોટા પખંા અને ડ=ટો વડ�, આમ હવાને ફરતી રાખવાની પÛતી હોય છે. સાથે એરકંડ(શનuગ મશીન અને ગરમી માટ� 

હ(ટર પણ હોય જ. પખંામા ંપાછ( જતા ંપહ�લા ંહવા એક  ફ(Bટરમાથંી પસાર થાય, &થી ^ળુના રજકણો તેમા ંચ�ટ( 

�ય અને બધે ફયા$ ન કર�. આમ હવા 
kુશણોથી ચો=ખી રહ� અને તાપમાન સમધાત. .   

      પણ ºયા ંહોઈએ �યા;ં દ(વસરાત મોટ� ભાગે બધંીયાર હવા જ pસવાની. થોડ( ઘણી, બહારની તા� હવા બારણા ં

બધં ઉઘાડ થતા ંaદર 
વેશે -  એટ�ુ ંજ.  આમ કરવાથી ફાયદો તો ખરો - 
kુશણ રહ(ત થવાનો; અને ગરમી ઠડં(થી 

બચવાનો.  પણ બહારની ચો=ખી હવાની મ� tા?ં 

     વીકસેલા દ�શોમા ંરહ�તા ંલોકોને આ .વાભાવીક લાગે. પણ…. 
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      ગાધંી�એ કÔુ ંહx ુ ંક� : “ મારા મનની બધી બાર(ઓ jુ ંDBુલી રાખીશ, &થી બધી દ(શાના વીચારો તેમા ં
વેશી 

શક�. પણ jુ ં=�શુીત વીચારોને મારા મનમા ંઘર નહu કરવા દJ.”   

      અહu ભલે બાર(-બારણા ંબધં છે; અને ઘર - ઓફ(સની હવા બધંીયાર છે. પણ વૈચાર(ક W=ુતતા પણ છે. આપણે 

�યા ં DBુલા બાર(-બારણા ં માટ�, આપણે ગૌરવ જ}ુર અ*ભુવીએ; પણ એ ન �લુીએ ક�; ગાધંી� કહ�તા હતા તેમ,  

મનની બાર(ઓ DBુલી રાખવાની પર(પ=વતા મેળવવી, આપણા સમાજ માટ� હ�ુ બાક( છે. 

         અને સમાજમા ંપેલા ફ(Bટરની તો આપણે બj ુજ જ}ુર છે. ઘણી બધી મલીનતા અને દંભ આપણા <ય=તીગત 

અને સામા�ક માનસમા ંઘર કર(ને બેઠા ંછે. તેમની mÛુ( માટ� આવા ંકોઈ કામગરા ંફ(Bટરો પણ આપણે વસાવીmુ ંને? 

અ*Gુમણીકા 

મસાલામસાલામસાલામસાલા મીBકમીBકમીBકમીBક... [  તરEુંતરEુંતરEુંતરEુ/ં �ુબEું�ુબEું�ુબEું�ુબEુ ં/ ઓગળEુંઓગળEુંઓગળEુંઓગળEુ ં ] 

      બદામ પી.તા અને એલચી નાખંે� ુ ંઅને મલાઈથી તરબતર, મસાલા મીBક કોને ન ભાવે? 

       આ& એ*ુ ં અવલોકન ક;ુb.  મસાલાના ં થોડાકં  કણ મલાઈની ઉપર તરતા ં હતા.ં ખાડંની બધી મીઠાશ અને 

મસાલાની તરોતા� ફોરમ  kુધમા ંઓગળેલા ં હતા.ં આખો �યાલો ખતમ કય² �યાર� મલાઈમા ંન તર( શક�લો, અને 

kુધમા ંઓગળ( ન શક�લો, �કુો મેવો  નીચે બેઠ�લો હતો. એ ચાવવાની કઠણાઈ થોડ( આકર( લાગી. 

       એ તો એમ જ હોય ને? 

      �વનમાયં �ુઓને?  & કોઈ ચીજ મલાઈની &મ વજનમા ં હલક( હોય છે, તે તો તર( �ય છે. &ને પોતાના 

વજનનો ભાર હોય છે, તે �ુબી �ય છે. તે ચાવવામા ં પણ કઠણ હોય છે. અને & પાણીની સાથે ભળ( શક� છે, 

આ�મસાx ્ થઈ શક� છે, તે સાવ ઓગળ(ને મીYટ .વાદ અને ફોરમ જQમાવે છે.  

    આપ,ુ ં�વન આપણે ફોરમવા�ં બનાવEુ ંછે? તો ઓગળતા ંશીખીએ.  

 

અ*Gુમણીકા 
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મહોરાંમહોરાંમહોરાંમહોરા.ં.. [  મહોરાંમહોરાંમહોરાંમહોરા/ં ઈpરઈpરઈpરઈpર  ] 

        દ(કર(નો દ(કરો કોF�;ટુર ઉપર, Ôબાન:Õની વેબસાઈટ ઉપર, તેની વીડ(યો-=લીપ જોઈ ર»ો હતો. �ડો, 

ડાઈનોસોર &વો, Ôબાન:Õ નાચી અને hુદ( ર»ો હતો. સાથે Ôબેબી બોપÕ અને Ôબી.&.Õ પણ હતા.ં ( \ણે બાન:ની 

સીર(યલના કાBપનીક પા\ો છે. ) આને પપેટ નહu પણપપેટ નહu પણપપેટ નહu પણપપેટ નહu પણ મપેટ મપેટ મપેટ મપેટ કહ� છે. આખો ને આખો માણસ aદર સતંાયેલો હોય. 

આમ તો તે જ બધા હાવભાવ અને અભીનય કર�. પણ આપણને તે પા\ જ આમ કરx ુ ંહોય તેમ લાગે. 

       અહu તો આવા ં�ત�તના ંપા\ો હોય છે. મીક( માઉસ, ડોનાBડ ડક, એBમો, hુક( મોQ.ટર, બીગ બડ$, વીની ધ 9,ુ 

.પોQજબોબ - અને આવા ંતો અનેક.  દર�કની લા0ણીકતા, લઢણ, ચાલ, અવાજ, મી�જ અલગ. આપણને કદ( તેની 

aદર રહ�લ સાચી <ય=તી તો જોવા જ ન મળે. 

        પપેટ હો ક� મપેટ – બધાયં મહોરા ંજ મહોરા.ં 

        આપણે બધાયં આવા ં મહોરા ં પહ�ર(ને જ ફરતા ં હોઈએ છ(એ ને?  કદ( આપ,ુ ં  ખ}ંુ  ત�વ અથવા આપણને 

ચલાવનાર Wળુ ત�વ તો ભળાય ક� કળાય જ નહu! તે તો 
@છ¤ જ રહ�. સમાજની બધીય <ય=તીઓ અનેક ફલક પર 

ચાલી રહ�લા ં�ત�તના અને ભાતભાતના ખેલોમાનંી કઠ9તુળ(ઓ મા\ જ.  

     અને કોણ છે એ નેપ�યનો નટરાજ; ક� & આપણને બધાનેં નચાવી ર»ો છે?  

અ*Gુમણીકા 

રશ અવરરશ અવરરશ અવરરશ અવર... [  
�તુીશીલતા
�તુીશીલતા
�તુીશીલતા
�તુીશીલતા  ] 

     સવારમા ંઉઠ( ની�યકમ$ પતાવી, રસોડામા ં
વેશ અને રશ અવર શ}ુ. (આનો �જુરાતી પયા$ય mુ?ં) શરની 

&મ વuધી નાખંતો આ રશ! 

     રાતના ધોયેલા,ં વાસણ ડ(શ વોશરમાથંી કાઢ(; યથા.થાને ગોઠવવાના.ં પછ( બધા ંમાટ� ચા બનાવવાની. 

મોટા પૌ\ન ે માટ� �લા.ટ(કના �યાલામા ં kુધ. નાનાન ે માટ� વાડકામા ં સીર(યલ અને kુધ. નાનાન ે માટ� 

.hુલ*ુ ંલચંબો=સ તૈયાર કરવા*ુ ંઅને તેના બેકપેકમા ંWકુવા*ુ.ં ચમચી અને પેપર નેપક(ન પાછા ં�લુાય 
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નહu. નહuતર તો બપોર� તે આવે �યાર� કકળાટ! 9\ુવx ્જમાઈ ચા સાથે ¸ેડ લે છે, તે તૈયાર કરવાની. 

દ(કર( તો પોતાની �તે જ પોતાનો ના.તો લઈ લે છે; એટલે એની તો શાતંી. માડં માડં માર( પોતાની ચા 

પીધી નથી; �યા ંતો મોટાની .hુલબસની રાહ જોવાની અને તે આવે એટલ ેભાઈને વીદાયગીર( આપવાની. 

હવે એક પછ( એક બધી ગાડ( વીદાય થવા માડં(. માર( ઈવડ( ઈ તો હ�ુ ઘોર� છે! પણ હ�ુ માર� tા ં

નીરાતં છે? સવારમા ંએકઠા થયેલા ંવાસણ માજંવાના.ં  

     હાશ, હવે બપોર �ધુીની શાતંી. કોF�;ટુર ખોB;ુ ં અને ઈ-મેલોની વણઝાર શ}ુ. એ બધા ં માડં 

પતા<યાઅને થ;ુ ંÔહાશ! હવે રશ અવર પતી ગયો.Õ �યા ંતો ઈવડ( ઈની Îમુ પડ( : ” આ કોF�;ટુર છોડો 

અને Qહાવા �ઓ! ” 

         આ જ ઘટમાળ પાછ( સા&ં. રાતે �તુા, ન �તુા અને વીચારોના ંવાવાઝોડા ંમનની શાતંીને હર( લે. 

મા�ં, ભજન ક� જપ પણ શાતંી નથી આપતા!ં અને પાછ( આ મોટ( ઉFમરની અનીfા. લખાણોનો રશ અવર 

શ}ુ! 

         આમ જ વહ�લી સવારથી �મુસામ ર.તાઓ ધબક( ઉઠ�. ધીર� ધીર� ગાડ(ઓની વણઝાર વધતી �ય. 

રશ અવરમા ંતો બFપરથી બFપર Rાફ(ક. અને tાકં કોઈકની ગાડ( tાકં અડ( ગઈ, અને જો થઇ છે! બધા 

અકળાયેલા ગાડ(મા ંસમસમીને બેસી રહ�. રશ અવરમા ંસામેથી આવી પડ�લી, આ શાતંીય ન ખમાય ! 

          અર�, ભાઈ! આ રશ અવરનો કદ( aત આવશે? મ^}ંુુ બાળપણ માડં માડં ડગમગxુ ંપગભેર થ;ુ ંનથી 

ને રશ અવર શ}ુ. નસ$ર( અને ક�.�.; .hુલ અને કોલેજ; નોકર( ધધંો અને પર(વાર. અર� ઘડપણમાયં 

લથડતી તબીયત અને અનીfાના jમુલા ચા� ુજ. આખી જuદગી રશ અને રશ જ. કાઈં રસ જ નહu! 

           પણ �વનનો આ રશ અવર પતી �ય અને ચીર શાતંીમા ંપોઢવા મળે, એ આપણને .વીકાય$ છે 

ખ}ંુ? ના, ભાઈ ના. આ ÔરશÕ જ આપ,ુ ં�વન છે. એમા ંજ રસ લઈએ. થોડ(ક પળ પગ લાબંા કર( હાશ! 

કર( લઈએ. 

અ*Gુમણીકા 
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રાતરાણીરાતરાણીરાતરાણીરાતરાણી... [  પળમાંપળમાંપળમાંપળમા ં�વEું�વEું�વEું�વEુ/ં પરલોકપરલોકપરલોકપરલોક  ] 

        સાબરમતી રહ�તો હતો, �યાર�, ઘણી વાર,  jુ ંસા&ં ચાલવા જતો.  ર.તા પર એક જ|યાએ, ગર(બ વ.તી માટ� 

�હ�ર શૌચાલય આવતા.ં �યાથંી નાક� �ગળ(ઓ દબાવી, ઝડપથી પસાર થઈ જતો. થોડ�ક આગળ જતા ંકો’ક પૈસાદાર 

શેઠનો બગંલો આવતો. aધા}ંુ થતામા ં જ, તેમના બગીચામા ં રોપેલી, રાતરાણી  મઘમઘી ઉઠતી. �યા ં માર( ચાલ 

ધીમી પડ( જતી. કદ(ક, થોડ(ક વાર ઉભો પણ રહ( જતો. ફ�ફસામા ંએ �ગુધં બને તેટલી  સમાવી લેવી હતી.  

    �વનમા ંપણ આવી �ત�તની 0ણો આવતી હોય છે ને? tાર�ક એ 0ણ જલદ( જતી રહ�; તેવી ઝખંના આપણને  

થતી હોય છે ; અને tાર�ક એ પળ �ય જ નહu;  એવી કામના. 

     પણ પળ તો પળ જ હોય છે. આપણો તેની પર કોઈ કાÎ ુ હોતો નથી. તે &વી હોય તેવી - આવવાની તે  

આવવાની જ. અને એ પણ એટ�ુ ંજ અવીચળ સ�ય છે; ક� કોઈ પળ કદ( ટકતી નથી - પળભર પણ ! આપણે તે  પળ 

સાથેના આપણા સબંધંમા ંકદાચ  પર(વત$ન લાવી શક(એ. 

    પેલી ગદં(, ગોબર( જ|યાને સાWહુ(ક 
ય�નો અને �ગ}ુકતાથી ઉપવન &વી .વ@છ ન બનાવી શકાય?  કદાચ 

રાતરાણીના ં �લો કરતા ં તેની ઉપયોગીતા વધાર� નીવડ�.     પણ ના! આપણને પરલોક અને .વાથ$  સાધી આપતા ં

બગંલા, બગીચા અને ગગનÂુબંી મદં(રો બનાવવામા ંવધાર� રસ છે. આપણે tા ંઆ પળમા ં�વEુ ંછે?અ*Gુમણીકા 

રાYR>વજરાYR>વજરાYR>વજરાYR>વજ... [  રાYRરાYRરાYRરાYRભ=તીભ=તીભ=તીભ=તી  ] 

      આપણે �યા ંરાYR>વજ તો સરકાર( મકાનો પર જ ફરક( શક�. અહu અમેર(કામા ંએEુ ંનહu. તમે ઘરના �ગણામાયં 

તમાર( દ�શભ=તી 
દશ:ત કરવા રાYR>વજ લગાવી અને લહ�રાવી શકો. ભારતમા ં રાYR>વજ સરકાર( સ�ાનો  

અહ�સાસ કરાવે છે. અહu તે દ�શભ=તીનો. વળ( અહu તો દર�ક રાºયનો >વજ પણ હોય છે. દર�કને પોતાના રાºય*ુયં 

ઘ,ુ ંગૌરવ હોય છે. 

     રાYRભ=તી  હોવી તે કાઈં ખોiંુ નથી. 9રુાણા જમાનાથી આ 
થા ચાલી આવે છે. લડાઈઓમા ં ºયા ં �ધુી >વજ 

ફરકતો રહ�; �યા ં�ધુી .વાધીનતા પણ ફરકતી રહ�. એ તો .વદ�શના ગૌરવ*ુ ં
તીક, દ�શની અખડં(તતા*ુ ં
તીક. બી� 

કોઈ દ�શનો >વજ જોઈએ; તો એટલી મમતા ન થાય. અર�! kુYમન દ�શનો >વજ જોઈએ તો તો D¤ુસ <યાપી �ય. 
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    પણ એEુ ંન બને ક�, આખી માનવ�તનો એક જ >વજ હોય? કોઈ kુYમન જ ન હોય? કોઈ લડાઈ નહu; કોઈ હ�યાકાડં 

નહu; કોઈ ખોiંુ, સhુંચીત અભીમાન નહu. સદ(ઓથી લડતા આવેલા, Dનુખાર લડાઈઓ લડ�લા ;રુોપના દ�શોએ તો 

આમ કર( દ(^ુ ંછે.  

    આ 
G(યા આખા વીpમા ંફ�લાય તો ક�E ુ ંસા}ંુ? 

અ*Gુમણીકા 

ર(યરર(યરર(યરર(યર <;ુ<;ુ<;ુ<; ુમીરરમીરરમીરરમીરર... [  �તુકાળ�તુકાળ�તુકાળ�તુકાળ/ વત$માનમાંવત$માનમાંવત$માનમાંવત$માનમા ં�વEું�વEું�વEું�વEુ ં ] 

     ગાડ( ચલાવતા ંપાછળ જોવા માટ� \ણ ર(યર-<; ુમીરર  ગાડ(મા ંહોય છે. વીતી ગયેલા ર.તા*ુ ંfYય સરસ ર(તે 

\ણ fYટ(કોણથી દ�ખાય. 

       આમ તો આપણી નજર આગળ*ુ ંfYય જોવા જ ટ�વાયેલી હોય છે; પણ સારો વાહનચાલક આ \ણે અર(સાઓ પર 

પણ અવારનવાર નજર નાખંી દ�તો હોય છે. કોઈ વાહન બj ુન�ક આવી ગ;ુ ંહોય; અથવા આપણે લેન બદલવી 

હોય; તો નવી લેનમા ંઆપણી ન�ક કોઈ છે ક� ક�મ, તે તરત ખબર પડ�.  

    પણ …. 

    જuદગીના પર(
ે]યમા ંઆપણે આ ર(યર <; ુ મીરરનો વધાર� પડતો ઉપયોગ કર(એ છ(એ. �તુકાળમા ંઆપણે 

વારંવાર સર( પડતા હોઈએ છ(એ; અથવા બj ુkુરના ંઝાઝંવાના ંજળ આપણને બj ુલોભાવતા ંહોય છે. એટલે આપણે 

તે દ(વા.વ�નોમા ંરાચતા ંહોઈએ છ(એ. એકદમ સામે mુ ંછે તે તરફ બjુ જ ઓ³,ં નહuવx ્લ]ય રાખીએ છ(એ. 

    પછ( આપણને આપણી તરત સામે, સાવ ન�ક, આ 0ણમા ંmુ ંછે, તે શી ર(તે દ�ખાય? 

    અને આપણે ફર(યાદ કયાb જ કર(એ છ(એ, ક� ‘ આપણી ગાડ( વારંવાર અથડાતી રહ� છે, hુટાતી રહ� છે!‘ આ ર(યર- 

<; ુમીરર થોડો ઓછો વાપરવાની ટ�વ રાખીએ તો?  

 

અ*Gુમણીકા 
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ર��(જર�ટરર��(જર�ટરર��(જર�ટરર��(જર�ટર... [  સતસતસતસત / અસતઅસતઅસતઅસત પાસાંપાસાંપાસાંપાસા ં ] 

     ર��(જર�ટરના આગળના ભાગ - ક�બીનેટનો જ આપણે ઉપયોગ કર(એ છ(એ. પાછળનો ભાગ કદ( નજર�  ચડતો 

નથી. કદાચ ચઢ( �ય તો, સાવ Jધી જ અસર જોવા મળે! ઠંડ(ને બદલે �યા ં ગરમી જ અ*ભુવાય. વળ( આપણે 

આગળ*ુ ંક�બીનેટ  એકદમ .વ@છ રાખતા ંહોઈએ છ(એ. પણ પાછળની એ કાળ( કોઈલો પર મણ કચરો =દાચ રહ�તો 

હશે. 

     આEુ ંજ એર-કQડ(શનર*ુ ંપણ. તેમા ંતો બહારની કોઈલો કટાઈ ગયેલી હોય; અને પ0ીઓની હગાર પણ પડ�લી 

હોય. }ુમ &ટલો ચો§ખો અને ઠડંક વાળો  એટલી જ આ કોઈલો ગદં( અને ગોબર(. 

     પણ ર��(જર�ટર અને એર-કQડ(શનરની કાય$0મતા માટ� આ કોઈલો બj ુજ}ુર( હોય છે. એ aદર Wકુ�લી વ.xઓુની 

બધી ગરમી ખµચી ખµચીને બહાર ફ±ક( દ� છે.  

  આપણા �વનમાયં આEુ ંકmુકં  સાધન હોય; તો આપણી બધી ગરમી, ઉકળાટ ફ±ક(; આપણે ઠંડાગાર બની શક(એ. 

    પણ આ કોઈલ &Eુ ંસાધન પાp$�મુીમા ંજ રાખEુ ંપડ�. અને �(જના ંબારણા ંબધં રાખવા પડ�. બ¤ે એકબી�થી સાવ 

અલાયદા. નહu તો ઠંડક પેદા કરવાનો સમ� 
ય�ન નકામો �ય. બધી શ=તી <યથ$ વેડફાઈ �ય. 

    આપણા ંસત અને અસત પાસાયં અલગ જ રાખવા ંપડ�.  એ ભેગા ંથઈ �ય તો? કદાચ એમ બને ક�, અસત ન હોય 

તો સત પણ ન રહ�? aધકાર હોય તો જ 
કાશની હાજર( અ*ભુવાય. અસ�ય હોય તો જ સ�યની ક(મત સમ�ય! 

બ¤ેના ંકાય$0ે\ આવ અલગ. અને છતા ંબ¤ે જોડ(યાભાઈ. 

અ*Gુમણીકા 

રોલરરોલરરોલરરોલર કો.ટરકો.ટરકો.ટરકો.ટર... [  �વનના�વનના�વનના�વનના ચઢાવચઢાવચઢાવચઢાવ/ ઉતરાવઉતરાવઉતરાવઉતરાવ / બાળકપ,ુંબાળકપ,ુંબાળકપ,ુંબાળકપ,ુ ં ] 

      અમાર� �યા ંઆલó|ટનમા ંÔછ-વાવટા ( Six Flags !)Õ નામની, રોલર કો.ટર રાઈડની મ� આપતી, કFપની છે. એક 

જ વાર અને એક નાના જ રોલર કો.ટરમા ંબેઠો હતો. હવે ફર( બેસવાની હ(Fમત ક� શ=તી રહ( નથી! 
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      ધીર� ધીર� તેની R�ન આપણને ઉપર લઈ �ય અને પછ(, કોઈ ¸ેક વગર આખી R�ન પાટા પરથી સરકાવી દ�. 

9રુઝડપે આપણે પડતા ંજ જઈએ. વળ( પાછા ઉપર ચડ(એ. ગોળ êમુર(ઓ પણ ખવડાવે. પણ છેવટ� તો હતા ં�યાનંા 

�યા ંજ પહ�ચી જEુ ંપડ�. 

     આ �વન પણ એક રોલર કો.ટર જ નથી?  

   ઉપર ચઢવા*ુ ંબj ુધીર� થાય છે. પણ  ઉતરાણ ઝડપી અને 0ણીક હોય છે. 0ણીક ચઢાણ, ઉતરાવ, êમુર(ઓ એ તો 

બj ુઝડપથી, કોઈ 
ય�ન વીના  થતા ંહોય છે. અને તે અ*ભુવ કાળ�ને કોર( નાખંે છે; વલોવી નાખંે છે. એક 0ણ 

માટ� ઉપર ચઢÐા, ન ચઢÐા અને પાછા ઉતરEુ ંજ પડ�. એ વીહગંમ fYય સતત તો mુ;ં  માણી શકાય તેટલી વાર પણ 

રહ( શકx ુ ંનથી. 

    અને છેવટ� તો Wળુ ઘેર પાછા જEુ ંજ પડ� છે. �યા ંકોઈ ગતી નથી; ચઢવા-ઉતરવા*ુ ંપણ નથી. અને આપ,ુ ંકાયમી 

ઘર તે જ તો છે. ભારતીય દશ$નો 
માણ,ે ફર( એ Bહાવો લેવો હોય તો ફર( જQમની ટ(ક(ટ લેવી પડ� છે! 

       પણ & બાળક છે;  ક� બાળકની &મ રહ( શક� છે;  તે તો આ ચઢવા- ઉતરવાને, તેની 
�યેક 0ણને માણે છે. કાશ! 

આપણે આDુયં આયDુ ંબાળકની &મ આ રોલર કો.ટરને, આ ચકરાવાને માણી શક(એ. 

અ*Gુમણીકા 

લાકડાનોલાકડાનોલાકડાનોલાકડાનો iુકડોiુકડોiુકડોiુકડો... [  �]ુમ�]ુમ�]ુમ�]ુમ અનેઅનેઅનેઅને સમ.તીસમ.તીસમ.તીસમ.તી  ] 

    આ& પાક$મા ંગયો હતો. પ�થરની એક નાની દ(વાલ પર jુ ંબેઠો હતો. નીચે, નાની tાર(મા,ં છોડના પોશણ માટ� 

ઝાડના છોડ(યા ંનાખંેલા ંહતા.ં \ણેક °ચ લાબંા એક iુકડા પર નજર ગઈ. તેને હાથમા ંલીધો. અનેક ર�સાઓ તરત 

દ�ખાઈ ગયા. જરા વધાર� >યાનથી જોવા �ખની સાવ ન�ક તેને લઈ ગયો. અને એક અ�યબ kુનીયા fYટ(ગોચર 

થઈ. �ણે ક�, એર(ઝોનાની આખી  �ાQડ ક�Qયન મારા હાથમા ંઆવી ગઈ હતી. 

      ºયાર� આ iુકડો �વતં હશે, �યાર� Wળુથી પાદંડા ં�ધુી, તેના આ ર�સાઓમા ંસતત પાણી અને �વનરસનો 
વાહ 

વહ�તો હશે - �ાડં ક�Qયનના પ�થરને કાપતો, કોલોરાડો નદ(નો 
વાહ   બj ુમોટા પાયે, હ�રો વરસ �ધુી, વહ�તો ર»ો 

છે એ ર(તે.    
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       એકમા ં�વનનો 
વાહ �]ુમ }ુપમા ંર�સાની aદર વહ�, બી�મા ંબj ુમોટા પાયે અને ધસમસતા }ુપમા ંબહારથી 

વહ� અને ર�સાઓ &વી લક(રો પેદા કર�.     

      એક અ,નુી ભીતરની kુનીયાનો રાસ અને બીજો અનતં વીpના, કરોડો 
કાશ વશ$ ફ�લાયેલો રાસ. પણ Wળુ 

ત�વ તો એક જ. 

         પuડ� સો ¸Ïાડં�.......   

અ*Gુમણીકા 

લી�ુંલી�ુંલી�ુંલી�ુ ંઆkુઆkુઆkુઆkુ... [  �ુ�ુ� ુ�>ુધ�વ>ધ�વ>ધ�વ>ધ�વ  ] 

     લી�ુ ંઆkુ હોય? હા, હોય! 

     વાત �ણે એમ છે ક�, મા}ંુ રોજ*ુ,ં મહાન કામ છે : અમદાવાદ(, મસાલાવાળ( ચા બનાવવા*ુ.ં પણ jુ ંતેમા ંતૈયાર 

મસાલો નથી નાખંતો. કચર��ુ ં આkુ અને ઈલાયચી વાળ(  આ �પુર .પેશીયલ, ‘�રુ�શ‘ ¸ાQડ ચા પીવા તમાર� 

મેQસફ(Bડ, ડલાસ આવEુ ંપડ�! 

     તમે કહ�શો ‘ આમા ંલી�ુ ંઆkુ tાથંી આ<;ુ?ં  ‘ અર�! ભા;ુ ં ને બેQ;ુ,ં આ તો વાતમા ંથો�ુ ંમોણ નાખંીએ તો વાત 

�મે ને?  

    તો વાત એમ છે ક�, .ટોરમાથંી મારા જમાઈ & આkુ લા<યા હતા; તે સાવ પાત�ં હx ુ.ં મµ તે શમા;ુb તો aદર ખાસી 

લીલી ઝાયં દ�ખાણી. પહ�લા ંતો મને થ;ુ ંક�, ‘મા�ં આ ઝેર( તો નહu હોય ને?’  પછ( હ(Fમત કર(ને ગરમ થતા પાણીમા ં

સાડંસીથી કચર(ને પધરાવી દ(^ુ.ં  

   ચાના રોજના .વાદમા ંતો કાઈં ફરક ન પડÁો , પણ મન વીચાર� ચઢ( ગ;ુ.ં  

     આkુ તેના છોડના Wળુમા ંકંદWળુ તર(ક પેદા થાય છે. બરાબર પાકટ આkુ હોય તો તો તે 9Yુટ બને�ુ ંહોય, અને 

તે*ુ ંઆkુ�વ (!) બરાબર પાગંર��ુ ંહોય. પણ આ જનાબ તેના Wળુ છોડના W§ુય થડની થોડા kુર અને �ુવાન હશે; 

એટલે તેમનામા ંડાળ(ના �ણુોનો 
ભાવ રહ( ગયો હશે. પાદંડાઓએ બનાવેલા રસમા ંતેમ*ુ ંલીલાપ,ુ ંબાક( રહ( ગ;ુ ં

હશે;  & આ આkુભાઈ 9}ંુુ પચાવી ગયા નહu હોય! આમ તેની લીલી ઝાયં કપાતા ંપહ�લા ંરહ( ગઈ હશે. 
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    આપણે બાળપણ વીતાવી 9§ુત બનીએ; પછ( આવી, મ^રુ(, લીલી ઝાયં �મુાવી દ�તા ંહોઈએ છ(એ. નાના ંહોઈએ 

�યાર� આ લીલાશ થોડ( થોડ( બાક( રહ( ગઈ હોય છે. અને એટલે તો એ મ^}ંુુ બચપણ સૌને હFમેશ સતાવxુ ંહોય છે. 

     પણ એમ ન બને ક� 9§ુત બનીએ અને એ લીલી ઝાયં વીદાય લઈ લે  તો પણ, 9§ુત આkુની &મ આપણે 

રસકસથી ભર9રુ જ રહ(એ? �ુઠંના ગાગંડા &વા ચીમળાયેલા EÛૃ ન બની જઈએ? અને દ�ખાવમા ં�ુઠં &વા બની 

જઈએ તો પણ �ુઠં &વો 
તાપ, �ણુ �ળવી રાખીએ?   

   લી�ુ ં આkુ પણ હોય અને આનદં કરતા, લીલા સોટા &વા ડોસા� પણ હોય ! ભલેને એ �ુઠંના ગાગંડા &વા  

દ�ખાતા હોય?!     

અ*Gુમણીકા 

લેપલેપલેપલેપ .વીમ.વીમ.વીમ.વીમ, સક$લસક$લસક$લસક$લ .વીમ.વીમ.વીમ.વીમ... [  અલગઅલગઅલગઅલગ અલગઅલગઅલગઅલગ �વન�વન�વન�વન  ] 

         ઘણે દાÕડ� આ બા�ુ, .વીમuગ 9લુમા ંòુંtો. મન Wકુ(ને તય². 

        અમારા 9લુમા ંબે ભાગ છે. એક ઓપન .વીમ માટ� – નાના ંમોટા ંબધાયં એમા ંતરવાની અને રમવાની મ� 

માણે. બી� ભાગમા ંમોટા ંમસ �લા.ટ(કના ંચકતા ંબાધેંલા ંદોરડાઓંથી, તરવાના પટાઓ ( લેન) બનાવેલા ંછે - બ,ે 

\ણ ક� કો’ક વાર ચાર પટા. દર�કની સામે ‘લેપ .વીમલેપ .વીમલેપ .વીમલેપ .વીમ’*ુ ંપાટ(;ુ ંચોડ( દ�. જ}ુર(યાત 
માણે આ દોરડા ંફ�રવતા ંરહ�. 

કો’ક વાર બે લેનો ભેગી કર( દ� અને ‘સક$લ .વીમસક$લ .વીમસક$લ .વીમસક$લ .વીમ’*ુ ંપાટ(;ુયં લગાવી દ�. 

       લેપ .વીમની લેનમા ંએક જ જણ તર( શક�. સક$લ .વીમમા ંવધાર� પહોળાઈને કારણે, પાચં છ જણ તર( શક� -  જો 

બધા ંએક જ ર(તે ઘડ(યાળના કાટંાની દ(શામા ંતયા$ કર� તો. 

       આપણેય પોતપોતાની લેનોમા ંસાવ, એકલપેટા જ તયા$ કરતા હોઈએ છ(એ ને?.વ@ચેનો aતરાય કાઢ( નાખંીએ 

તો? ક�Eુ ંમ�*ુ ંસWહુ�વન શt બને? પણ એ ય એક દ(શામા,ં એકમેકને 9રુક બનીને તર(એ અને રહ(એ તો. નહu 

તો એ જ ઓપન .વીમનો, ટોળાનંો શોર બકોર અહu પણ હાજર થઈ �ય! 

અ*Gુમણીકા 
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લોકરલોકરલોકરલોકર... [  સમાજ*ુંસમાજ*ુંસમાજ*ુંસમાજ*ુ ં
દાન
દાન
દાન
દાન  ] 

      મોટા ભાગની �હ�ર જ|યાઓએ - �મમા,ં .વીમuગ 9લુમા,ં ઓફ(સોમા,ં વક$શોપોમા,ં શાળાઓમા,ં બેQકોમા ં વી.  

જ|યાઓએ - લોકરો હોય છે. તમે તમાર( aગત વ.xઓુ તેમા ં સલામત ર(તે Wકુ( શકો.  તમારા સામાનની 

સહ(સલામતીની ચuતા કયા$ વીના,  તમે નીરાતેં તમા}ંુ કામ આટોપી શકો. 

     લે કર વાત! એમા ંmુ ંનવાઈ? એ તો એમ જ હોય ને? 

   પણ, આપણે એ ન �લુીએ ક�, આવા ં તો �ત�તના ં લોકરો હોય છે! આપ,ુ ં hુiુFબ, આપણા ં .વજનો, આપણો 

દ(લો�ન દો.ત. એ બધા ંઆપણી �ખુાકાર(ને નીYઠા9વુ$ક સાચવી રાખે છે. અર�! ક�ટક�ટલા ંઅદના,ં અ�Ãયા,ં સાવ 

સામાQય માનવીઓ આપણી �ખુાકાર( અકબધં   સાચવવા માટ� �Ãયે અ�Ãયે કારણ�તુ બનેલા ંહોય છે. અને આપણે 

તેમાનંા ઘણાનેં �ણતા ંપણ નથી હોતા.ં આખા સમાજ*ુ ંઆપણા ંઅ.તી�વ માટ� 
દાન હોય છે 

    અને આપણે એ બધા ંલોકરોની મોટ� ભાગે ઉપે0ા કરતા ંહોઈએ છ(એ. કદાચ પેલા નીજ:વ લોકરની &મ તે બધાનંા ં

અ.તી�વ માટ� પણ આપણે સાવ   અભાન હોઈએ છ(એ. અથવા એમ માની લેતા ંહોઈએ છ(એ, ક� એ તો એમ જ હોય 

ને? 

     આપણે હવે લોકરોને Ð બધીય �તના ંલોકરોને - આ ર(તે જોતા ંથઈએ તો? તેમનો આભાર સદા માનતા ંથઈએ 

તો? કદાચ એમ બને ક�, આપણી સપંદા આ ભાવને કારણે એટલી વીશાળ બની �ય ક�, એને સાચવવા માટ� લોકરો 

નાના ંપડ�!  

અ*Gુમણીકા 

વસતંનાંવસતંનાંવસતંનાંવસતંના ંવધામણાંવધામણાંવધામણાંવધામણા.ં.. [  �વનનો�વનનો�વનનો�વનનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં  ] 

       શીયાળો લગભગ 9રુો થયો છે. સવાર હવે વહ�લી પડતી �ય છે અને રાત kુર ભાગતી ચાલી છે. વસતં હવે 

અબઘડ( આવી 9ગુવાની છે. ઓતરાદા વાયરા*ુ ંજોર ઓ³ ંપડxુ ં�ય છે અને દખણાદા વાયરા ખ�ખારા કર( ર»ા છે. 

છતા ંહ� ઠડં(એ હાર .વીકાર( નથી. હ�ુ \ણ દ(વસ પહ�લા ંતો મોસમનો એકમા\ .નો પણ પડ( Âtુો છે. 
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      અને એવામા ંર.તાની બા�ુએ પાચં સાત ઝાડ તરત, kુરથી નજર�  ચઢ( ગયા.ં એમની ચેતનાને બી�ં ઝાડ કરતા ં

વસતંના આગમનની જલદ( ખબર પડ( ગઈ હતી. અને વસતંના આગમનના હરખમા,ં તેના અતીર�કમા ં તેણે પાદંડા ં

સ�વતા ંપહ�લા ં�લો સ�વી લીધા ંહતા.ં મને તે ઝાડ*ુ ંનામ ખબર નથી; પણ તેની �કુાયેલી ડાળ(ઓએ વસતંના 

છડ(દાર બની, સફ�દ kુધ &વા ં�લોનો ન�રો કય² હતો. આ હરખપkુડા ંઝાડ, બી�ં બધાથંી સાવ �ુદા પડ( જતા ંહતા.ં 

દર સાલ એનો આ જ Gમ. આપણે પણ આ છડ(દારને વધાવી, વસતંો�સવ માણવા તૈયાર થવા માડં(એ. 

       અWકુ માણસો પણ આવા નથી હોતા? એમનો ઉ�સાહ કાબીલ-ેતાર(ફ હોય છે. કોઈની પણ, કોઈ પણ સાર( વાત 

સાભંળે ક� �ુએ અને તેમનો ઉ�સાહ અને આનદં છલકાઈ પડ�. 

      અને અWકુ તો પેલા એવર�ીન – હર(તપણ$ધાર( &વા. એમનો આનદં અને લીલાશ હFમેશ એક સરખા ંજ રહ�. 

એમના �વવાના આનદંને કોઈ ઓતરાદા વાયરા ઝાખંો પાડ( ન શક�. 

      પણ મોટા ભાગના તો આપણા &વા. સહ�જ ઠડં( પડ(, �વનમા ંતકલીફ આવી અને Wરુઝાઈ �ય. એમની ચામડ( 

અને એમનો મી�જ ઝાડની ડાળ(ઓની &મ તતડ( ઉઠ�. 

       ગમે તે 
�તી હોય – વસતં એટલે વસતં. એ તો બધાયંને 9Yુપધાર( કર( દ�. 

અ*Gુમણીકા 

વાસણવાસણવાસણવાસણ સાફસાફસાફસાફ કરતાંકરતાંકરતાંકરતા.ં.. [  મનનોમનનોમનનોમનનો કચરોકચરોકચરોકચરો  ] 

      અહu રોજ વાસણ માજંવા*ુ ંકામ મા}ંુ. દ�શમા ંતો બાપજQમાર�ય આ કામ કર��ુ ંનહu,  એટલે શ}ુઆતમા ંતો આ કામ 

ગમે નહu. નોકર(કાળની બાદશાહ(મા ંતો છેBલા વરસે, પાવરહાઉસનો મા\ સફાઈકામનો, છસો માણસનો .ટાફ મારા 

સાãાºયનો એક નાનોશો હ(.સો હતો. અને અહu આ હ(ન કામ કરવા*ુ ં?  બj ુમાÜુ ંલાગxુ ંહx ુ.ં 

        પણ &મ &મ ‘આ 0ણમા ં�વોઆ 0ણમા ં�વોઆ 0ણમા ં�વોઆ 0ણમા ં�વો’  વાળ( ફ(લ�ફુ( આ�મસાx ્થતી ગઈ; તેમ તેમ આ કામ પણ ગમવા માડંæ ુ.ં 

&મ &મ વાસણ મ�ંતા ં�ય; ચમકતા ંથવા માડં�; તેમ તેમ મનમા ંએક નીદ²શ આનદં ફ�લાવા માડં�. રોટલીના લોટની 

કણેક બાધેંલી, કથરોટ માજંવાની બjુ જ ગમે. સહ�જ જ હાથ ફ�રEુ;ં �યા ં તે ચો=ખી થવા માડં�. સૌથી વધાર� તકલીફ 

ચાની તપેલી સાફ કરતા ંથાય. તારના �ચુળાવાળા hુચાથી તેમા ંચ�ટ�લ, બળેલ કચરો સાફ કરવો પડ�. પછ( સાÎનુો 

hુચો ફ�રવવાનો અને પછ( પાણીથી વuછળવા*ુ.ં 
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       આપણા મનોરાºયમાયં આવા �ત�તના કચરા ભર�લા નથી હોતા? અWકુ બj ુ .થાયી નથી હોતા.એ તો વીના 


ય�ને નીકળ( �ય. લોટની કણેક &વા   નીદ²શ વીચારો કોઈ ખાસ 
ય�ન વીના જ નીકળ( �ય! અને આપણી .લેટ 

પાછ( કોર( ધાÅોર બની �ય. ચ�ટ�લી, બળેલી ચા &વા kુવ:ચારો કાઢવા બjુ જ 
ય�ન કરવા પડ�. તેમને તો તારના 

hુચાથી ઘસી ઘસીને કાઢવા પડ�. 

      પણ બ¤ે ક(.સામા ંમન ચકચકાટ વાસણ &Eુ ંનીવ:કાર બને; તે ક�E ુ ંગમે છે નહu વા}ંુ ? &ટલી સહ�લાઈથી વાસણો 

સાફ કર( શક(એ છ(એ, એટલીજ સરળતાથી મનનો કચરો પણ સાફ થઈ શકતો હોય તો ક�E ુ?ં    

અ*Gુમણીકા 

વાસણોવાસણોવાસણોવાસણો ગોઠવતાંગોઠવતાંગોઠવતાંગોઠવતા.ં.. [  ��ુ;ુ��ુ;ુ��ુ;ુ��ુ; ુ ] 

       મારા ંઘરકામોમા ંમને સૌથી ગમxુ ંકામ છે – ઉટક�લા ંવાસણો ગોઠવવા*ુ.ં સવાર� ઉઠ(ને ચા બનાવતા ંપહ�લા,ં ડ(શ 

વોશરમાથંી અને સીQક પાસેની �લા.ટ(કની બા.ક�ટમાથંી ધોઈને �કુાયેલા વાસણો ગોઠવવાના.ં બધા ંવાસણ .વ.થાને 

ગોઠવાઈ �ય;  તે જોEુ ંમને બj ુજ ગમે. �લા.ટ(કના બાઉલ અમે થોડોક વખત રાખી Wકુ(એ છ(એ, &થી તેમાનંો બધો 

ભેજ ઉડ( �ય. પછ( જ અમે તેમને તેમની જ|યાએ Wકુ(એ છ(એ. પણ મને એ ચરચરાટ( હFમેશ ર»ા કર� ક�, આ પણ 

તેમની જ|યાએ પહ�ચી �ય તો ક�E ુ ંસા}ંુ! 

       પણ &Eુ ંઆ કામ પતે ક� તરત જ, વાસણો વપરાવા ંશ}ુ થઈ �ય. ફર( પા³ ંસીQક ભરાવા લાગે. 

       રોજની આ ઘટમાળ, એ જ નીરસ Gમ. વાસણો અહuથી તહu ફયા$ કર�. કો’ક દ( ગામની બહાર બધા સાથે જવા*ુ ં

થાય; �યાર�  આ Gમ xટુ�. બ^ુ ં.વ.થાને Wકુ(ને, ઘર બધં કર(ને જવા*ુ ંથાય �યાર� <યવ.થા લાબંી ટક�. 

        અર�, ભાઈ! �વન*ુયં આમ જ તો છે.  

     કોઈને કોઈ સજંોગો અને ઘટનાઓને લીધે સતત અ<યવ.થા સર�તી જ રહ� છે. માડં માડં બ^ુ ંઅથાક મહ�નત 

કર( સWુ ંકર(, યો|ય ર(તે, ગોઠવાય;  �યા ંનવા ંકારણોને લીધે ફર( એ <યવ.થા ખોરવાઈ �ય. બસ �વનનો આ Gમ 

ચાBયા જ કર�. ઠર(ઠામ થઈને કmુ ંરહ� જ નહu. 

          પણ મોટા ગામતર� જઈએ; આ શર(ર*ુ ંઘર છોડ(ને જઈએ, �યાર� બ^ુ ં<યવ.થીત જ રહ�. કmુ ંઆêુ ંપા³ ંથવાની 

શtતા જ નહu. અને થxુ ંહોય તો તેની આપણને થોડ( જ કાઈં ખબર પડવાની હોBય છે?  
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          આપ Wઆુ પીછે �ુબ ગઈ kુનીયા ! 

અ*Gુમણીકા 

વોટરવોટરવોટરવોટર ફાઉQટનફાઉQટનફાઉQટનફાઉQટન ( પાણીપાણીપાણીપાણી પીવાપીવાપીવાપીવા માટ�માટ�માટ�માટ�) ... [ પરોપકારપરોપકારપરોપકારપરોપકાર ��ુી��ુી��ુી��ુી  ] 

     પાક$મા ંપાણી પીવા માટ� ઠંડા પાણીનો ફાઉQટન છે. મોટા ંમાટ� Jચો. બાળકો માટ� નીચો. અને પાલx ુ

hુતરા ં અને બીલાડા ં માટ� સાવ જમીનની લગોલગ. બધાનંી તરસ �યા ં છ(પાય. ચાલીને, દોડ(ને, hુદ(ને, 

રમીને થાtા હોય તે હધંાયં તરસ Îઝુાવે અન ેહાશકારો કર�. �યા ંતો બધાનંે ઠં�ુ,ં ચો§Dુ ંપાણી પીવા મળે. 

       ધારોક�, આપણ ે રણમા ં Wસુાફર( માટ� ગયા ં હોઈએ; બj ુ જ ચાBયા ં હોઈએ; સાથેની મશક ક� 

વોટરબેગમા*ં ુ ંપાણી ખાલી થઈ ગયે પણ કલાક વીતી ગયો હોય; માથે ગરમી, પગમા ંચાલવાનો થાક હોય;   

ગ�ં તરસથી �કુાx ુ ં હોય; મન આશરા માટ� અને તરસ છ(પાવવા વલખા ંમારx ુ ં હોય - �યા ં kુર લીલી 

હર(યાળ( અને ખ�ુર(ના ઝાડથી ભર9રુ અને નીલા રંગ*ુ ંરણdીપ નજર� ચઢ� - અને આપણે �યા ંપહ�ચી 

જઈએ ; તો ક�વી ટાઢક થાય? ક�વો હાશકારો થાય? 

       �વન એને �<;ુ ં કહ�વાય; & સાથ ેચાલનારને આવો હાશકારો આપી શક�. પછ( તે સાથે ચાલનાર 

આપણો ક� આપણી �વનસાથી હોય; આપણો મી\ ક� પાડોશી હોય; ભલે ને તે સાવ અ�Ãયો ક� અતીથી 

હોય; અર�! ભલેને તે kુYમન હોય - kુYમનનેય kુYમની છોડવા મન થાય તેવા વોટર ફાઉQટન ક� રણdીપ 

બનવા*ુ ંવીચાર(એ તો? 

       અને એમ પણ બને ક�, એ ફાઉQટન પાસે કોઈ આશાથી ભર��ુ ંપહ�ચે અને તેમાથંી પાણી*ુ ંટ(9ુયં ન 

નીકળે. એ રણdીપ તો kુર*ુ ંkુર જ રહ� – એ તો હક(કતમા ંમાયાવી ઝાઝંEુ ંજ હોય. 

        અને એમ પણ બને ક� આપ,ુ ં�વન પણ એEુ ંજ વેરાન, એEુ ંજ �Åુું ભઠં હોય. એમા ંપોતાના કાટંાળા 

અ.તી�વ સીવાય બી� કોઈને હાશકારો આપવાની 0મતા જ ન હોય. 

        આ બે વીકBપોમાથંી આપણે કયો વીકBપ પસદં કર(એ,  એ આપણી પોતાની પસદંગી છે. 
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અ*Gુમણીકા 

શાવરશાવરશાવરશાવર કટ$નકટ$નકટ$નકટ$ન... [  માQયતાઓમાQયતાઓમાQયતાઓમાQયતાઓ/ �ધુારા�ધુારા�ધુારા�ધુારા  ] 

    બધં બાર( બારણા ંઅને આગળ પાછળ ઘાસના કારણે, અમેર(કાના ંઘર તો ચો§ખા ંખરા ંજ; પણ  અહuની બાથ}ુમો 

પણ ચો§ખી. પાણીનો છાટંો પણ ન પડ�; એવી કાળ� રાખીને એની રચના કર�લી હોય. આપણે �યા ંદ�શમા ંતો નીચે 

બેસીને લોકો Qહાય; અથવા શાવર લે;  પણ આખી બાથ}ુમમા ંપાણી છટંકાઈ �ય. પછ( બી�ુ ંકોઈ, બી� ઓરડામાથંી 

આવે એટલે સાથે ^ળુ લેx ુ ંઆવે અને ફશ$ પગલાથંી ચીતરાઈ �ય. 

      એક શાવર કટ$ન( છાટં પડદો?!) મા\ લટકાવી દ(ધો અને શાવરના પાણીનો બધો છટંકાવ સર(ને નાના 

બાથટબમા ંજ પડ�; અને તરત ખાળ વાટ� ગટરમા ંવીદાય થઈ �ય. એટલે પાણી બહાર ફ�લાવાની શtતા સાવ નહu 

&વી. બાક(ની બાથ}ુમ સાવ કોર( કટ રહ( શક�.  એક જ શાવર કટ$ન અને ક�વી ચો§ખાઈ?  

    અર�, ભા;ુ ં ને ¬હ�Q;ુ!ં આપણા ંવાણી અને વત$નથી આપણી આ�ુબા�ુના વાતાવરણને ડહોળ( શીદ નાખંીએ? એક 

પડદો લગાવી આપણા વીચાર અને માQયતાઓ આપણા 9રુતા જ મયા$દ(ત રાખીએ તો? 

       હા! કોઈ �ધુારાજનક, 
ગતીશીલ અને સવ$જનહ(તાય વીચાર હોય; તો તેના અમલીકરણ અને 
સાર માટ� 

વીચાર વીનીમય  કરવો પડ� -  એ વાત અલગ છે. �યાયં પડદા જ પડદા રાખીએ તો? એક જ જણ નહાઈ શક�. એના 

માટ� તો .વીમuગ 9લુમા ંજઈને નહાEુ ંજ સા}ંુ; &થી સાWહુ(ક .નાનની મ� માણી શકાય અને એ સદવીચારનો <યાપ 

થાય.  

અ*Gુમણીકા 

શીયાળોશીયાળોશીયાળોશીયાળો... [  આશાઆશાઆશાઆશા/ ઓરતાઓરતાઓરતાઓરતા  ] 

    ઘરની આગળ અને પાછળ ઉગે�ુ ંઘાસ હFમેશ ઉનાળામા ંજ વાઢવા*ુ ંહોય. પણ અમારા બેકયાડ$મા ં.ટોર�જ માટ�નો 

નાનો શેડ Wકુવાનો હોવાથી; અમાર� શીયાળામા ં ઘાસ કાપEુ ંપડæુ.ં  પી�ં, ફ(Åું અને �hંુુ ઘાસ કપાવા માડંæ ુ,ં અને 

અમારા આÒય$ વ@ચે નીચેથી લીલાછંFમ  ઘાસે દ�ખા દ(ધી. આવનાર વસતં }ુx ુમાટ� આ બધા ં®ણુાhુંર તૈયાર બેઠ�લા 

હતા.ં સહ�જ ગરમી અડ� અને ટપોટપ સૌ પોતાની વીકાસયા\ા ફર( શ}ુ કર( દ�. 
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      એક દ(' પાક$મા,ં આમ જ,  ઠડં(મા ંWરુઝાયેલા એક ઝાડ તરફ નજર ગઈ. આમ તો તે ;વુાન હx ુ.ં માડં આઠ�ક �ટ 

JÂુ ં હશે. પણ તેનો દ�ખાવ જuથર(યા બાવા &વો હતો. ડાળ(ઓ  સખત ઠંડ(થી તતડ( ગયેલી હતી. �ણે ક�, તે 

મરણપથાર(એ પડæુ ંહોય; તેવો આભાસ પેદા થતો હતો. મµ તેની એક સાવ �કુ( ડાળ( તોડ( જોઈ. પણ તે એકદમ 

કપાણી નહu. સાથે આગળની થોડ( છાલ પણ ખµચાઈ આવી. અને મારા આÒય$ વ@ચે લીલીછFમ ઝાયં ઉપસી આવી. 

અહોહો! આ જuથર(યા બાવા પણ તૈયાર જ બેઠ�લા છે. &વી �યુ$ક(રણોની ઉYમા મળે ક� તરત જ આમની પણ 

વીકાસ યા\ા પાછ( શ}ુ. 

       પાક$મા ંએક બી�ુ ં વયો�>ુધ ઝાડ નજર� ચડæુ.ં સો વરસથી વધાર� ઉFમરના ડોસાની, લટકતી અને �ણ$શીણ$ 

ચામડ( &વી તેની છાલ  ન�ક આવી રહ�લા તેના aતકાળની સા0ી 9રુ( રહ( હતી. આ�ુબા�ુ પવનના ઝપાટ� xટુ(ને 

પડ( ગયેલી તેની ડાળ(ઓ ઝાડને પણ જમીનદો.ત થવા આj્ વાન આપી રહ( હતી. પરંx ુJચે નવી ડાળ(ઓ પર 

�વન ધબક( રÔુ ંહx ુ.ં  હ�ુ દસેક વરસ તો આ દાદા કાઢ( નાખંશે તેવી ચાડ( એ ડાળ(ઓ ખાઈ રહ( હતી. 

        એ ઝાડની નીચે એક �કુાયેલા ઝરણા*ં ુ ંશબ સોડ વાળ(ને �તેુ�ુ ંહx ુ.ં 
ાણહ(ન પથરા, xટુ( પડ�લી �તુ ડાળ(ઓ 

અને �કુા ં પાદંડાથંી ભરાયેલો તેનો નાનકડો પટ, શીયાળાના આ માહોલમા ં �.ુતતા અને mYુકતાના સાãાજયની 

સગંતમા ંશોકગીતની ક}ુણ તરજો  છેડ( ર»ો હતો.  કદ(ક આ વહ�ળામાથંી માતેલા સાઢંની &મ ધસમસxુ ંપાણી નદ(ને 

મળવાની આxરુતામા ંદોડx ુ ંઅને hુદx ુ ંઉછળ( રÔુ ંહશે -  તેની સા0ી એ mYુક પ�થર પર �કુાઈને પડ�લી લીલના 

કાળા ઓઘરાળા આપી ર»ા હતા. પણ અહuયે આવનાર વસતંના ંવધામણા ંગાવા એક રડ(ખડ(, �લુી પડ�લી હોય તેમ 

જણાતી, ખીસકોલી કોઈક આશા ભર�લો સફં�ત  આપી; રમતમા ંઆમતેમ મહાલી રહ( હતી. 

     �વનના શીશીરમા,ં �.ુત ઠંડ(મા ં થી&લા �mુ�ુત હોવાપણામાયં  વસતં*ુ ં આવાહન કરતા આવા કોઈ ઓરતા 

³પાયેલા, ધરબાયેલા નથી હોતા?  નીરાશાઓના થોક� થોક પડળોની નીચે પણ આશાઓના ahુર Jડ� Jડ� સળવળ( 

ર»ા નથી હોતા? ºયા ં�ધુી  આવા ઓરતા   �વતં છે, �યા ં�ધુી �વન*ુ ંસાત�ય 
.xતુ નથી હોx ુ?ં 

અ*Gુમણીકા 

શેBફશેBફશેBફશેBફ લાઈનરલાઈનરલાઈનરલાઈનર... [  સબંધંમાંસબંધંમાંસબંધંમાંસબંધંમા ંતીરાડતીરાડતીરાડતીરાડ  ] 

           jુ ંદ(કરાના નવા ઘરના રસોડાના કબાટોમા ં શેBફ લાઈનર લગાવી ર»ો હતો. હવે શેBફ લાઈનર માટ� યો|ય 

�જુરાતી પયા$ય tાથંી ગોતવો?! અમારા વખતમા ંતો અમે છાપાની પ.તી વડ� આ કામ ચલાવતા ંહતા!ં પણ અહu તો 

ગાડાના પૈડા &વા ડોલર ખચ:એ;  તો સરસ મ�ના એઢ�સીવ લગાડ�લા શેBફ લાઈનર મળે છે. પાછળ ચીકણો કાગળ 
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લગાડ�લો હોય. માપથી શેBફ લાઈનર કાપી, પેલો ચીકણો કાગળ ઉખાડ(, શેBફ લાઈનર કબાટની છાજલી પર 

લગાડવા*ુ ંહોય છે;  &થી તેલ, મસાલા વીગેર�થી છાજલીની સપાટ( ખરાબ ન થાય. 

         હવે આ કામ તો jુ ંછ વરસથી કરતો આ<યો ³.ં છાજલી સરસ મ�ની ડ(ઝાઈનવાળ( બની �ય; અને બધા ં


kુશણોથી W=ુત રહ�;  તે મને બj ુજ ગમે. પણ તેના ંબે પડને ³ટા ંપાડવા*ુ ંનાનક�ુ ંકામ મને બj ુજ આક}ંુ લાગે. 

બે પડ એવા ંતો ચીપકાઈને ર»ા ંહોય ક�, તેમની વ@ચે કોઈ સાધનને 
વેશાવEુ ંબjુ જ kુYકર લાગે - �ણે ક� ‘ મેઈડ 

ફોર ઈચ અધર!‘  મારા સદનસીબે, કોઈ એક છેડ� એકાદ નબ�ં બukુ મળ( �ય; �યાર� એક નાનીશી તીરાડ ઉભી કર( 

શકાય અને પછ( તો જQમોજQમના સાથી &વા ંઆ બે પડોને ³ટા ંપડ� જ ³ટકો. 

          આ વખતે આ જ <યથામાથંી jુ ંપસાર થઈ ર»ો હતો; �યા ંમારો દ(કરો બી�ુ ંકામ પતાવી; માર( પડખે આવીને 

ઉભો. મµ તેને માર( આ કરમ કઠણાઈ સમ�વી. તેણે તો સાવ સાદ( ર(તે, એક Dણુા આગળ શેBફ લાઈનરને હાથથી 

અને હળવેકથી જ થો�ુ ંફાડવા 
ય�ન કય². jુ ંતો બોલતો જ રહ( ગયો, અને પે�ુ ંચીકણા કાગળ*ુ ંપડ આ આઘાત 

સહન ન કર( શ�ુ ંઅને તેમા ંએક નાનો છેદ પડÁો. મજÎતુ, �લા.ટ(ક*ુ ંલાઈનર તો તેમ*ુ ંતેમ જ રÔુ.ં પણ પેલા 

હ(Qkુ લ|ન &વા, અભે¼, એઢ�સીવ પડળથી કાગળ*ુ ંઆવરણ આ નાના iુકડા આગળ ³iંુ પડ( ગ;ુ ંહx ુ.ં હવે તો આ 

બે પડને ³ટા કરવા*ુ ંકામ બj ુસરળ થઈ ગ;ુ.ં અનોખા બધંન &વા ંઆ બે પડમા*ં ુ ંનબ�ં પડ, આ સાવ હળવો અને 

સ�સરતો ચીરો સહન ન કર( શ�ુ,ં અને વી@છેદ સાવ સરળ બની ગયો. 

          માર( સમ.યા ઉક�લવા માટ� મµ દ(કરાનો આભાર તો માQયો જ ; પણ મન વીચારx ુ ંથઈ ગ;ુ…ં 

અxટુ લાગતા સબંધંો પણ આવો કોઈ સાવ નાનોશો  આઘાત ક� તીરાડ સહન કર( શકતા નથી અને? 0ણાધ$મા ં

મતભેદ, મનભેદ અને  વી@છેદ સાવ હાથવµતમા!ં  અને આપણે તો એને અનોDુ ંબધંન ધાર( બેઠા ંહતા.ં      

અ*Gુમણીકા 

સટ�સટ�સટ�સટ�ફ(ફ(ફ(ફ(ક�ટોની ફાઈલક�ટોની ફાઈલક�ટોની ફાઈલક�ટોની ફાઈલ... [  �વનની�વનની�વનની�વનની <યથ$તા<યથ$તા<યથ$તા<યથ$તા  ] 

       તે દ(વસે માર� જ}ુર( અWકુ કાગળો jુ ંશોધી ર»ો હતો. અહu ની��ુીકાળમા ંએ બધી જધામણ કો’ક વાર 

જ કરવાની હોય; એટલે બધા કાગળો અને ફાઈલો Jચ ેચઢા<યા ંહોય તે નીચે ઉતાર(, ઝાપટ(, કામના કાગળ 

શોધવા પડ�. આમ કરતા ંમારા ંસટ�ફ�ક�ટોની ફાઈલ મારા હાથમા ંઆવી ગઈ. થોડ( ખોલી અને અતીતમા ં

મન સર( ગ;ુ.ં 
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      મારા જQમ*ુ ં
માણપ\, એસ.એસ.સી. પાસ કયા$* ુ ં
માણપ\, �ણુપ\ક (માક$શીટ), હ(Qદ(/ સ.ં�તની  

પર(0ાઓ પસાર કયા$ના ં 
માણપ\ો, કોલેજના વીવીધ વશ²ના ં 
માણપ\ો, 
ોફ�સરોના ં ટ�.ટ(મોનીયલ, 

અનોખી સી>ધીઓના ં�ણુગાન ગાતી છાપામંાનંી પીળ( અને �ણ$શીણ$ બની ગયેલી કાપલીઓ; અને આEુ ં

વ^ુ ંઘ,ુ…ં… 

       એ વખતે આ બધા ં કાગળો ક�વા મહાWલુા ં લાગતા ં હતા?ં ક�ટક�ટલો પર(cમ, રાતના ઉ�ગરા, ચાના 

અગણીત �યાલા, ચuતાઓ, <યથાઓ, આશાઓ અને નીરાશાઓ, 
તી.પધ:ઓ સાથેની Wઠુભેડ, દાવપેચ, 

<;હુરચનાઓ… ક�ટક�ટ�ુ ંએમની સાથ ેસકંળાય�ેુ ંહx ુ?ં �વની &મ, મ�ઘામા ંમ�ઘા ઘર�ણા ંકરતા ંપણ વધાર� 

ક(મતી ગણીન ેએ બધાનં ેસાચવીને રા§યા ંહતા.ં બી� બેચાર બj ુગમતી ચોપડ(ઓને દ�શમા ંજ રાખીને 

આ ફાઈલ અહu લા<યો હતો. 

       અને આ સાત વરસમા,ં પહ�લી જ વાર આ ફાઈલ Dલુી હતી. હવે તેનો કોઈ ઉપયોગ ન હતો. અર�! 

દ�શમા ંહતો �યાર� પણ નોકર( મેળવતી વખતે એક જ વાર આ ફાઈલ પસ²નેલ ખાતાને બતાવવા ગયો હતો 

અને તેમણે મા\ બ ે\ણ અગ�યના સટ�ફ(ક�ટોની નકલ કર(, બાક(ના ંતરફ નજર પણ નાખંી ન હતી. 

       મને ઘડ(ક નીવzદ થઈ ગયો. આપણ ે�વનના 
�યેક પગથીયે, આગ�ુ ં પગથી;ુ ં ચઢવા ં ક�ટક�ટલી 

મથામણ કરતા ંહોઈએ છ(એ? અને પછ(, aતમા ં? બધીય મથામણ <યથ$. અર�! એ પગથીયે ચડતાનંી થોડ( 

જ વારમા ંએ પગથી;ુ ંનીરથ$ક બની જxુ ંહોય છે. એ બધા ંપગથીયા ંખાલી વાસ મારતી પ.તી બની ગયા ં

હહોય છે. એક જ 0ણ, ક� એક બે વાર જ એ મહાWલુા કાગળની મહ�ા અન ેએનો ઉપયોગ; અને પછ( એને 

સQમાન સાથે ફાઈલ કર( દ�વાનો! અને પછ( તો એ ફાઈલને પણ સQમાન નહu. એ હધંાયંની જગા અભરાઈ 

ઉપર! 

        }ુમમા ંઆ�ુબા�ુ નજર કર(; અને આવા ંઅનેક સરં0ીત .થાપ�યો, કશાય ઉપયોગ વગરના ં ખડં�રો 

નજર� ચઢ( ગયા.ં ઘણી બધી બીન જ}ુર( ચીજોની, જuદગીની ઘણી બધી મથામણોની <યથ$તા ઉડ(ને �ખ ે

વળગી આવી. 
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        અને  &ને jુ ં ‘jુ’ં ગ,ુ ં³,ં ત ે ºયાર� આ શર(રમા ંનહu રહ� �યાર�? આ મહાWલુો કરોડ }ુપીયાથીય વ^ ુ

ક(મતી ક(Bલો; ગધંાતી, સડતી 
ાણવીહ(ન લાશ બની જશે. પછ( તો બધા ંજ વહાલા ંઆ�મજનો એ દ�હન ે

બને એટલો જલદ( વગે કરવાની પેરવાઈમા ંપડ( જશે.  

    આ ફાઈલની &મ એને અભરાઈ પર આટલા ંવરસ તો mુ?ં એક Dણુામા,ં એક દ(વસ પણ રહ�વા નહu દ�. 

અ*Gુમણીકા 

સવારસવારસવારસવાર    ----        સાજં સાજં સાજં સાજં ... [  જડતાજડતાજડતાજડતા/ પર(વત$નપર(વત$નપર(વત$નપર(વત$ન  ] 

       રોજ સવાર� માર( દ(કર(ના મોટા દ(કરાને લેવા .hુલ બસ આવે છે. અમે બે તૈયાર થઈને આગલા }ુમમા ંતેની 

રાહ જોતા બેસીએ. �યુ$ના ક(રણોથી નહાતા ંસામેના ંઘરોના ંએના ંએ જ છાપરા ંરોજ જોવાના.ં મોડ( સા&ં કો’ક વાર 

�યા ંબેઠો હોJ તો એ બધા ંછાપરા ંકાળા ંધ¬બ. કાઈં નવીનતા આમા ંહતી જ નહu.  

     પણ એક ફળôપુ વીચાર આ<યો.  

     આ �રુજ પોતાની સફર બધં કર( દ� તો? અર�! �Bુયો. 9�ૃવી પોતાની ધર( પર ફરતી બધં થઈ �ય તો? ક�Eુ ં

aધેર થઈ �ય? રાત અને દ(વસના ફ�ર જ ન રહ�. રાત હોય �યા ંરાત, અને દ(વસ હોય �યા ંદ(વસ જ રહ�. ક�E ુ ંસા}ંુ 

છે ક�, આમ નથી થઈ શકxુ?ં વીsાન એમ કહ� છે ક�, આમ બનવા પાછળ  Q;ટુનનો પહ�લો નીયમ, જડ�વનો નીયમ 

કામ કર� છે. અને એ કારણે, ઘરના ંછાપરા ંદ(વસના ઉ�સમા ંઝળહળે અને રાતના aધારામા ંકાળાધં¬બ થઈ �ય, 

એ Gમ અવીરત ચાBયા જ કરવાનો.  

       જડતા છે માટ� જ, ગતીમા ં}ુકાવટ આવતી નથી. �રુજની એની એ જ ચાલ અબજો વશ²થી ચાલતી આવે છે; અને 

ચાલતી રહ�શે.  ભારતમા ં¸ીટ(શ રાજની બેડ( સો - બસો વરસ, આવી જ કો’ક જડતાથી અડ(ખમ લાગેલી રહ(. તેને 

તોડવા ક�ટલી શ=તીઓ કામે લગાડવી પડ(? 

      ગતીમા ંપર(વત$ન માટ� બjુ જ મોટ( તાકાતની જ}ુર પડ� છે.  

    પણ બધા ંપર(વત$ન હ(તકાર( હોતા ંનથી. આપણી પાસે વીવેક હોવો જ}ુર( છે -  ‘cેય’ અને ‘
ેય’ ને પારખવાનો 

વીવેક.       અ*Gુમણીકા 
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�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુ... [  સમ�સમ�સમ�સમ� �વન�વન�વન�વન  ] 

    ÔÔÔÔ�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુ�ડુોhુÕÕÕÕ  - તમને બj ુજ 
ીય પઝલ-રમત : તમારા પોતાના �વન &વી. 

      આ ખાલી બોડ$ છે. એના ંનવ હાર, નવ .તભં અને નવ ખોખા ંÐ એમ hુલ 81 ખાનાઓંમા ં81 �કડાઓ આવવાના 

છે. દર�ક નવના સWહુમા,ં એકથી નવના �કડા એક જ વાર આવી શક� છે Ð ºયોતીશશાના નવ ગહની &મ! પણ 

એ લાખો ર(તે આવી શક� છે. અને દર�ક ગોઠવણી પોતાની ર(તે સવાbગ સF9ણુ$  હોય છે. આમ તો આ બધા �કડા 

એક ખાલી કોઠાર &વા જ છે. �વનના પાયાના ત�વ &વા, એ Ôરો મટ(ર(યલÕ મા\ જ છે. એમાથંી કોઈ પણ રમત, 

કોઈ પણ કોયડો, કોઈ પણ �વનકથની બનાવી શકાય છે. એ &મ છે તેમ તો, �કડાઓનો એક  અથ$હ(ન સWહુ મા\ 

જ છે. પણ એમનામા ં એક �વસટોસટની બા� બનવા*ુ ં સામ�ય$ જ}ુર છે. કોઈ અ�Ãયો અને કાબેલ કાર(ગર  

એમાથંી એક �વસટોસટની રમત; એક WYુક�લ પણ ઉક�લી શકાય તેવો કોયડો; ખાસ તમારા માટ� જ બનાવવાનો છે. 

આવી દર�ક ગોઠવણી થક( ઉક�લવો ગમે તેવો એક કોયડો બનવાનો  છે Ð &મ જuદગી �વવા &વી હોય છે તેવો. 

     અને Bયો એ અ�Ãયા, અણદ(ઠÁા કાર(ગર� એવી કોઈ એક, આખી અને સવાbગસ9ંણુ$ ગોઠવણી તમાર� માટ� કર( 

દ(ધી. એણે નવ�ત બાળકના ના�ુક શર(ર, અને નહuવત અÅલ &વી;  થોડ( ઘણી ઉક�લની ચાવીઓ &વા �કડા 

આપીને, એ ખાલી બોડ$ના થોડાકં ખાના ંભર( આ�યા ંછે. શ}ુઆતમા ંતો 81 માથંી આશર� \ી� ભાગના ખાનામંા ંજ  

આ ચાવીઓ 
દશ:ત થયેલી છે. આ તમને મળેલી Wળુ Wડુ( છે. બાક(ના �કડા એ તમારા �વનની; અર�! �Bુયો, 

રમતની .G(�ટ છે. બાક(ના એ બધા ંખાનાનંી માહ(તી તમારા માટ� ગોપીત રહ�વાની છે.    .  

    હવે તમારો દાવ છે; તમારો વારો છે. તમાર� બાક(ના ંખાના ંભર( આપવાના ંછે. શરત એ ક�, દર�ક હાર, .થભં ક� 

ખોખામા ંનવે નવ �કડા આવી જવા જોઈએ. કોઈ �કડો બેવડાવો ન જોઈએ. &મ �વનનો દર�ક અ*ભુવ અનQય 

હોય છે તેમ; આ નવે નવ �કડા �ુદા જ હોવા જોઈએ. અને તે પણ &Eુ ંએ કાર(ગર� ધા;ુb હોય; બરાબર તેમ જ 

તમાર� �વન �વવા*ુ ંછે Ð આ રમત રમવાની છે. તમારા �વન નાટકની પટકથા ( .G(�ટ) લખાયેલી છે, તમાર� 

મા\ તેને અ*}ુુપ અભીનય કરવાનો છે.  

    બjુ જ તક$ અને ધીરજ માગંી લેતી આ રમત છે. એમા ંકોઈ �લુ ન ચાલે. જો કાઈં �લુ થઈ; અને તમે અટવાયા, 

તો ન ઉક�લી શકાય તેવી જ�ંળમા ંતમે ફસાવાના છો. આ દા}ુણ જગં તો ખરાખર(નો ખેલ છે. તલવારની ધાર પર 

ચાલવા*ુ ં છે. tાયં શરતÂકુ ન ચાલે. tાકં એક �લુ કર( દ(ધી; અને તમે એવા �ુચંવાડામા ંપડ( જવાના છો ક�, 

રમત અ^રુ( જ સકં�લી લેવી પડ�. પછ( તો એ Wતૃ
ાય �વન &વી રમત જ બની રહ�.   
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     અને તમાર( એ �વ સટોસટની રમત, એ યા\ા, એ �વન શ}ુ થાય છે.   

       બાળપણની &મ શ}ુઆતમા ંતો તમે શોધી કાઢ�લી �વનપ>ધતી , અર�! તમાર( તક$પ>ધતી અને વીચારશ=તીના 

આધાર પર ચાર પાચં જ|યાઓએ,  એક જ શtતા તરત જણાઈ આવે છે. તમે હરખાઈ �ઓ છો. એના આધાર�, 

બી� બે \ણ જ|યાએ, થોડા 
ય�નો પછ(, એક મા\ શtતાવાળા ંખાનાનંા �કડા પણ તમને દ�ખાઈ �ય છે. અને 

તમે અડધો જગં �તી ગયાના ગવ$મા ંW.ુતાક છો. &મ બાળપણ મ^રુ હોય છે, તેમ �ડુોhુનો શ}ુઆતનો આ ભાગ 

પણ સરળ અને �ુચંવાડા વીનાનો લાગે છે. 

       પણ હવે આ અડધે ર.તે જ ખર( કઠણાઈ શ}ુ થાય છે. ºયા ં�ુઓ �યા ં- બે, \ણ ક� ચાર શtતાઓ હોય છે. બધે 

\ીભેટા જ \ીભેટા! tાયં આગળ વધાય જ નહu. તમે અકળાઈ ઉઠો છો. tાયં તમે આગળ વધી શકતા નથી. આ 

માયા�ળમા,ં આગળ ધપવાની ચાવી tાકં ખોવાઈને સતંાયેલી છે. પણ �યા ંપહ�ચતા ંપહ�ચતા ંતમને પસીનો પસીનો 

થઈ �ય છે. �વનમા ં&મ હર(ફાઈ આવે તેમ આ વીવીધ શtતાઓના કોઠામા ંતમે ફસાઓ છો. ચાવી શોધવાની આ 

Wશુકદોડ બjુ જ અકળાવનાર( લાગે છે.   

     અને �યા ંજ, એકાએક, પરમ ત�વની અસીમ �પાથી, તે ચાવી આગળ તમે પહ�ચી �ઓ છો. અને ફર( પાછ( કોઈ 

પર(એ કર�લ 9Yુપવશા$ની &મ; એક જ શtતાવાળા ંખાનાઓંની હારમાળા એક પછ( એક, તમાર( ઉપર વરસવા માડં� 

છે. તમારા �વનના મ>યકાળના �વુણ$;ગુની &મ. તમાર( સFપ�ી અને સ�>ુધી વધતા ં�ય છે. ખાલી ખાના ંભરાતા ં

�ય છે. તમને �વનની &મ રમત અથ$ 9ણુ$ લાગવા માડં� છે.  

      હવે પોણો જગં �તાઈ Âtુો છે. હવે વીજયcી તમને વરમાળા પહ�રાવે તેની ઘડ(ઓ ગણાઈ રહ( છે. પણ હવે બે, 

\ણ ક� ચાર શtતાવાળા ંખાના ં- એ જ વીતાડતા \ીભેટા - ફર( ખડા ંથઈ �ય છે. તમાર( અકળામણનો આ છેBલો 

તબÅો છે. આમ તો હવે ઘણા ંઓછા ંખાના ંતપાસવાના ંબાક( છે. પણ ફર( ચાવી ખોવાઈ ગયેલી છે. તમે �વન 

માટ�ના �}ુુમ\ંની &મ; ચોપડ(ની પાછળ આપેલો ઉક�લ જોવા ત�પર બનો છો. પણ તમાર( મદા$નગીને, રમત 

રમવાની ચાલાક(ને આ છેBલો પડકાર છે. તમે વળ( એ 
લોભન બા�ુએ Wકુ(, ફર( એ તક$;>ુધમા ંDુપંી �ઓ છો. 

ખણી ખણીને સાવ નીવા$ળ (!) એવા, તમારા ચકચક(ત માથાના ંવધાર� વાળ ઓછા થવા માડં� છે! વીતેલા સમયને 

કારણે Îઢુાપામા ંબને છે તેમ, તમાર( શ=તીઓની પણ સીમા આવી ગયેલી છે. નજર ઝાખંી પડ� છે. તમે અકળાયેલા, 

થાક�લા અને અશ=ત છો. તમારા હાથ પગ ડગમગવા લા|યા છે. મગજની વીચારવાની શ=તી અને સહનશીલતા પણ 

ઠuગરાઈ ગયેલા ંછે. બાળપણની મ^રુતા અને મ>યકાળનો તરવરાટ હવે tા ંછે? 
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      અને �યાજં એ ³પાયેલી ચાવી તમને દ�ખાઈ આવે છે - �વનની તા�વીક સાથ$કતા &વી, એક નાનીશી અને 

છેવટની સમજણની જ જ}ુર હતી;  & તમને મળ( ગઈ છે. અને મઝંીલ પણ હવે tા ંkુર છે? થોડોક જ ર.તો કાપવાનો 

બાક( છે ને? બાક(ના ઉક�લો*ુ ંઅવતરણ પ�ાના ંમહ�લની &મ ફરફરાટ થવા માડં� છે. 81 ખાનાઓંનો એ મહ�લ હવે 

9રુો ભરાઈ ગયો છે. તમારો ખેલ હવે 9રુો થયો છે.  

     છેBલી હાશ કર(ને તમે �વન, અર�! રમતમાથંી ની��ુ થવા તૈયાર થાઓ છો.  

       તમે આ સમ.યાના ઉક�લ*ુ,ં  �વન;>ુધની પેલી પાર આવે�ુ ંએ પા*ુ ંઉ�કંઠાથી ઉથામો છો. અહu આ સમ.યાનો 

સાચો ઉક�લ આપેલો છે. એક એક કર(ને બધી હારોમા ંતમારો શોધી કાઢ�લો ઉક�લ સાચો છે; તેમ �હ�રાત થતી �ય છે. 

અને �વનની ફળèતુી, આ જગં, તમે સફળતાથી પાર કય² છે તેની ખાતર( થતા;ં તમે નીવા$ણ અવ.થાની લગભગ 

સમાતંર કહ( શકાય એવી, �ખુસમાધીમા ંલીન બની �ઓ છો. રમતના અને �વનના \ણ \ણ તબÅે ખેલાયેલા 

જગંોનો ભ<ય �તુકાળ પણ તમે �લુી �ઓ છો. હવે ક�વળ પર(તોશનો ભાવ ચી�મા ંધાર(, તમાર( આ રમત તમે 

સકં�લી લો છો. �વન યથાથ$ �<યાનો આનદં છે. હવે કોઈ તક$ની જ}ુર નથી. હવે કોઈ ચાવીઓની જ}ુર નથી. 

�વનનો , �ડુોhુનો આ ખેલ સફળતાથી તમે ખેBયા છો. બધી કસોટ(ઓમાથંી સવાbગ, સાચી ર(તે પાર ઉતયા$ની ગર(મા 

છે. 

      અને કર( કો’ક દ( કો’ક નવી જ �ડુોhુ સમ.યા ખેલવાનો સકંBપ કર( તમે ની��ુ બનો છો. 

      �વનના aતે, આવો હાશકારો અ*ભુવી શકાય એEુ ં�વન તમે �<યા છો ખરા ?  

   બોલો! મ�ની લાગીને, આ રમત....  આ યા\ા....  આ �વન?  

અ*Gુમણીકા 

.R(ટલાઈટ.R(ટલાઈટ.R(ટલાઈટ.R(ટલાઈટનો થાભંલોનો થાભંલોનો થાભંલોનો થાભંલો... [  મમમમહાનતાનોહાનતાનોહાનતાનોહાનતાનો માપદંડમાપદંડમાપદંડમાપદંડ  ] 

      તે દ(વસે jુ ંપાક$મા ંમારા દોહ(\ સાથે ગયો હતો. અમાર( વ@ચે વાતચીતના વીશયો �ત�તના ને 

ભાતભાતના હોય છે. તે દ(વસે અમે �ુદ( �ુદ( વ.xઓુની લબંાઈ ક� Jચાઈ ક�ટલી હોય; તેનો અડસ{ો 

કાઢવા પર ચઢ( ગયા. નાની નાની વ.xઓુના ંમાપનો aદાજ લગાવવા*ુ ંjુ ંતેન ે9³ુ,ં અને તે મને જવાબ 
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આપે. અને મારો બેટો ચાલાક એટલો ક�, તેના જવાબ લગભગ સાચા હોય. મને તેની aદાજશ=તી માટ� 

માન થ;ુ.ં 

     હવે jુ ં તેને થોડા ંકપરા ંચઢાણ તરફ દોર( ગયો. મµ તેને 9છુç ુ,ં” ચાલ, આ .R(ટલાઈટની Jચાઈ ક�ટલી 

હશે? “ 

    એમા ંએ ભાઇ ગોથા ંખાવા માડંÁા. અલબ� આઠ જ વરસની તેની ઉFમર માટ� આ અઘરો સવાલ હતો. 

તેણે મને સામો સવાલ 9છુÐો ,” તો તમે જ કહો ને, ક�ટલો Jચો હશે?” 

      મµ જવાબ આ�યો ,” મને aદા& તે વીસ �ટ Jચો લાગે છે. પણ તને ખબર છે, તે કઈ ર(તે મપાય? “ 

      તેણે કÔુ,ં” ક�મ વળ( મોટ( સીડ( લઈ તેની ઉપર ચઢ(ને જ તો.” 

     મµ તેને કÔુ,ં” પણ આપણી પાસે એટલી મોટ( સીડ( tા ંછે? માર� તો મા\ માપપ{ી (મેઝર ટ�પ) વડ� જ 

માપEુ ંછે. “ 

      તે કહ�,” ગ�પા ન મારો. સીડ( વગર તો શી ર(તે મપાય?” 

     પછ( મµ  તેને સ}ુપ \ીકોણોનો સી>ધાતં સમ�<યો અને કÔુ,ં” તાર( Jચાઈ, તારા પડછાયાની લબંાઈ 

અને આ થાભંલાના પડછાયાની લબંાઈ, આ \ણ માપીએ એટલે આપણે થાભંલાની Jચાઈ ગણી શક(એ. “ 

      અને તમે નહu માનો. એ નાના અમથા લµડોળ(યાના મગજમા ંઆ વાત ચપોચપ ઉતર( ગઈ. 

     હવે ભા;ુ ં ને બેQ;ુ,ં આ વાત અહu એટલા માટ� કર( ક�, ગણીતના સી>ધાતંોની મદદથી આવા ઘણાયં ે

WYુક�લ 
�ો તો ઉક�લી શકાય છે.  પણ …. 

    આપણે &ટલા Jચા એટલો આપણો પડછાયો લાબંો. સાવ તણખલા &વાનો તો પડછાયોય તરત નજર� 

ન ચઢ�. અને તાડનો પડછાયો પણ તાડના 
માણમા ંજ હોય ને? આપણા ંખયાલોનો aદાજ આપણા ંકાય² 

આપી દ�તા ંહોય છે. આપણ ેએવા ંકામ કર(એ ક� &ના લીસોટા ક� પડછાયા આપણ ેન હોઈએ તો પણ રહ( 

�ય. 
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( ( ( ( વાવાઝો�ુ ંનીચે નમી ગયેલા તરણાઓંને ઉખેડ( નાખંx ુ ંનથીવાવાઝો�ુ ંનીચે નમી ગયેલા તરણાઓંને ઉખેડ( નાખંx ુ ંનથીવાવાઝો�ુ ંનીચે નમી ગયેલા તરણાઓંને ઉખેડ( નાખંx ુ ંનથીવાવાઝો�ુ ંનીચે નમી ગયેલા તરણાઓંને ઉખેડ( નાખંx ુ ંનથી....    

    તે તો ઉQમ� થઈ äલતા મોટા ં�0ુોને જ ઉખાડ( નાખં ેછેતે તો ઉQમ� થઈ äલતા મોટા ં�0ુોને જ ઉખાડ( નાખં ેછેતે તો ઉQમ� થઈ äલતા મોટા ં�0ુોને જ ઉખાડ( નાખં ેછેતે તો ઉQમ� થઈ äલતા મોટા ં�0ુોને જ ઉખાડ( નાખં ેછે....        

& મહાન & મહાન & મહાન & મહાન હોય હોય હોય હોય છે છે છે છે , તે મહાન કાય² જ કર� છેતે મહાન કાય² જ કર� છેતે મહાન કાય² જ કર� છેતે મહાન કાય² જ કર� છે.).).).)    

2�3.�2�3.�2�3.�2�3.�    �42��42��42��42�    �.-�.-�.-�.-    .�.�.�.�    5�5�5�5�, 6����6����6����6����    �7��"�7��"�7��"�7��"    +����+����+����+����    �.4�.4�.4�.4    .
8".
8".
8".
8"....    

     Bયો, થાભંલાની Jચાઈ માપતા ંમાપતા ંtાનંા tા ંપહ�ચી ગયા?!   

અ*Gુમણીકા 

.ટ(મ સોના.ટ(મ સોના.ટ(મ સોના.ટ(મ સોના... [   �વનના�વનના�વનના�વનના પર(તાપોપર(તાપોપર(તાપોપર(તાપો  ] 

      અમાર( હ�Bથ =લબમા,ં બધ ેહોય છે તેમ, .ટ(મ સોના છે. તે દ(વસે તેમા ંતપાવા માટ� મµ તેની તરફ 


યાણ ક;ુb. થોડ�ક kુરથી તેની aદર .ટ(મનો વાBવ બધં થયાનો અવાજ આ<યો. એ વાBવ બધં થવાની 

સાથે જ jુ ંતેમા ં
વેYયો. આખો ઓરડો વરાળથી 9રુ�9રુો ભર�લો હતો. સમ� વાતાવરણ સાવ ^ુધં�ં હx ુ.ં 

એક Dણુામા,ં ક� ºયા ં
કાશ બj ુસીમીત હતો, �યા ંતો કાઈં જ દ�ખાx ુ ંન હx ુ.ં કદાચ કોઈ �યા ંબેÜંુ હોય? 

આથી સભંાળ( સભંાળ(ને, મµ ઓટલા ઉપર માર( જ|યા લીધી. તાપમાન પણ માડં જ �રવી શકાય એટ�ુ ં

હx ુ.ં સહ�જ હાથ ક� પગ હલ ેઅને ચામડ( એકદમ ગરમીથી ચરચર( ઉઠ�. 

       બે પાચં મીનીટ થઈ, અને ધીર� ધીર� વરાળ ઓસરવા માડં(. તાપમાન ઘટçુ ંઅને વાતાવરણ ઘ,ુ ં.પYટ 

થવા માડંæ ુ.ં હવે બ^ુ ંસાફ નજર� દ�ખાવા માડંæ ુ.ં ગરમી હવે સ» બનવા માડં(.  
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   અને �યા ંતો એ Wઈુ .ટ(મ પાછ( ચા� ુથઈ ગઈ. વાBવ Dલુી ગયો. અને એકદમ ગરમી વધવા માડં( : 

લગભગ અસ» કહ( શકાય એટલી બધી ગરમી. સહ�જ હાથ હલા<યો અને ચરચરાટ(. સોનામા ં
વેYયો �યાર� 

હતી તેનાથી પણ વધાર� ગરમી લાગવા માડં(. 

       અને છેવટ� મારો ની�યGમ 9રુો કર(, jુ ં તેમાથંી બહાર નીકળ( ગયો અને રાહતનો દમ ખµ@યો. બહાર 

આવતા,ં એરકQડ(શનમા ં
વેYયો હોJ એવી ઠંડક લાગી.          

    �વનમાયં આમ જ બને છે ને?  pાસ ભરતા થયા નથી અને રોવા*ુ ં શ}ુ. અ.તી�વ માટ�નો સઘંશ$. 

�વવા માટ�નો સઘંશ$. ભણવા*ુ,ં કમાવા*ુ,ં પરણવા*ુ,ં જણવા*ુ ં અને લડવા*ુ.ં એક આપ�ીમાથંી માડં 

³ટÐા નથી ને બી� શ}ુ. આ Gમ અવીરત, સતત ચાલતો જ રહ�. એ <યથાઓમા ંશેકાયા જ કરવા*ુ.ં અન ે

એય પા³ ં.વે@છાએ ! બહાર નીક¿યા અને બધી <યથાઓનો aત. પણ �ણી Îઝુીને એ ÔસોનાÕ નહu પણ 

ÔકથીરÕ &વી જuદગી �<યા વીના આપણન ેચાલxુ ંનથી. આમ �ુઓ તો સોનાએ મને �વન*ુ ંનકારા�મક 

દશ$ન આ�;ુ.ં 

         પણ એ તપાવાથી ફાયદોય થાય છે જ ને? .ટ(મની ગરમીથી લોહ(માનંો બધો કચરો નીકળ( �ય તેમ 

બધી ખોટ( માયા અને મમતા 
�યે ની¾ા$Qતી પણ થઈ �ય છે જ ને? &ણે આ સોના અને આ �વન 

બના<;ુ ંહશ,ે તેનો આ માટ� કોઈ ઉÓેશ તો હશે જ ને? 

         શી ખબર? આપણ ેતો બા9!ુ કાલે પણ એ સોનાની ગરમીમા ંતપાવા અન ે�વનના આ પર(તાપો 

સહ�વા જ}ુર આવવાના. હવ ેએ વીદાર( નાખંે તેવી ઉYમા સહન કરવાની ફાવટ આવી ગઈ છે ને ! 
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.નો.નો.નો.નો... [  ર0ણર0ણર0ણર0ણ  ] 

    અમાર� �યા,ં ડલાસમા ંખાસ .નો પડતો નથી. શીયાળાની મોસમમા,ં એકાદ બે દ(વસ, એ હાજર( 9રુાવવા, ઠોઠ 

નીશાળ(યાની &મ પધાર( �ય! અને એકાદ બે દ(વસ એ છ(છરો .નો માડં ટક�.  હમણા ં\ણેક દ(’ પહ�લા,ં રહ( રહ(ને, 

મોસમમા ંપહ�લી વાર, આછો .નો પડ( ગયો. સવાર� ઉઠયા અને બધે સફ�દ, }ુના પોલ &વી ચાદર - જમીન પર અને 

છાપરાઓં પર. જોઈને મન હરખાઈ ગ;ુ.ં છોકરાઓં બપોર� નીશાળેથી આવશે અને .નોમા ં રમવા લઈ જઈmુ;ં એમ 

વીચા;ુ$. 

       પણ બપોર �ધુીમા ંતો �રુજદાદાના તાપે એ બધા ય ધોળ(યાઓં ગાયબ થઈ ગયા! મા\ ºયા ંબપોર� છાયંડો 

રહ�તો હતો; �યા ંજ થી&લો બરફ ઓગ¿યો નહોતો. લાકડાની વાડ અને મકાનની દ(વાલની આડશમા ંએ ટક( ર»ો 

હતો. પણ એનાથી થો�ુ ંજ રમાય છે? એ તો સખત, માથામા ંવાગે એવો બરફ હતો. 

      આપણા �વનમાયં ર0ણ મળે તો અ.તી�વ રહ�, ખ}ંુ ને? 
ખર તાપમા ંતો ભલભલા ઓગળ( �ય. અને & કોઈ 

ટtા એ હધંાય કઠણ બની �ય. એ રમતીલા �વન માટ� કશાય કામના નહu. 

અ*Gુમણીકા 

.વીમuગ9લુની.વીમuગ9લુની.વીમuગ9લુની.વીમuગ9લુની સપાટ(સપાટ(સપાટ(સપાટ(.. [  .થી.થી.થી.થીત
sતાત
sતાત
sતાત
sતા/ સમતાસમતાસમતાસમતા  ] 

        

    ગઈકાલે સવાર� વહ�લો .વીમuગ9લુમા ંતરવા ગયો. કોઇ હાજર ન હx ુ.ં 9લુની સપાટ( સાવ તરંગ-રહ(ત 

હતી. સામેની દ(વાલ પરના \ણ દ(વા, બાર(ઓ અને બા�ુએ રાખેલા થાભંલાના 
તીબuબ પાણીની સપાટ( 

પર યથાવx ્ઝીલાતા ંહતા ં- અર(સામા ંઝીલાય તેમ.  

     jુ ં .વીમuગ9લુના કાઠં� ઉભો ³.ં નીમ$ળ કાચ &વી તેની સપાટ(માથંી છેક નીચેના તળ(યાનો પટ 

ચો§ખો દ�ખાય છે. aદરની પાઈપમાથંી આવી રહ�લા પાણીના 
વાહન ે કારણે, અને થોડ( ઘણી હવાની 

અસરને કારણે થતી, સાવ નાનકડ( લહર(ઓ સીવાય પાણીની સપાટ( સાવ શાતં છે. 
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       અને jુ ં પહ��ુ ં પગથી;ુ ં ઉતર( પાણીમા ં પગ Whંુુ ³;ં અન ેવમળો શ}ુ. &મ &મ jુ ં પાણીમા ં વધાર� 

ઉતરતો �J ³ ંતેમ તેમ આ વમળો વધતા ં�ય છે. હવે jુ ંતરવા*ુ ંશ}ુ ક}ંુ ³;ં અને વમળો મો�ં &વા ં

તીâ બની �ય છે. માર( નજર 9લુના તળ(યા પર પડ� છે. & સાવ .પ�ટ દ�ખાx ુ ંહx ુ;ં તે તળ(યામા ંવમળો 

અને મો�ઓના ંપડછાયા(!) દ�ખાવા માડં� છે. તેજ.વી અને આમ તેમ êમુર(ઓ ખાતા ંપડછાયા! એને બી�ુ ં

નામ પણ mુ ંઆપEુ?ં આ તો પાણીના ંવમળ અને મો�નંા પડછાયા! 

       jુ ંએક લબંાઈ 9રુ( કર( પાછો ફ}ંુ ³.ં �યા ંએક છ �ટ Jચો અને પહાડ( કાયા ધરાવતો ;વુાન પાણીમા ં

�ુબક( માર(ને તરવા પડ� છે. એક મોiંુ મો�ુ ંઆકાર લ ેછે. પણ તે ભાઈ તો પાણીની aદર તરનારા છે. એ 

તો પાણીની aદર રહ(ને જ પેલે પાર પહ�ચવાની 0મતા ધરાવે છે. અને ઘડ(કમા ંએ મોiંુ મો�ુ ંશાતં પડ( 

�ય છે. એમની વીશાળ કાયા અને તેમનો તરવાનો તીâ વેગ પાણીની સપાટ(ને વી�¬ુધ નથી કરતા.ં 

       માર( નજર હવે માર( બા�ુમા,ં 9લુની દ(વાલની Fહાલીપા આવેલા, પાણી aદર લાવવાના, કાણા ંપર 

પડ� છે. પાણીનો જોરદાર 
વાહ aદર આવી ર»ો છે. પણ થોડ�ક kુર �ધુી, માડં એકાદ �ટ �ધુી જ, હાથને 

તેની અસર વતા$ય છે. પછ( તે તો જળરાશીમા ંસમાઈ �ય છે; એકાકાર બની �ય છે. તેની હાજર( સહ�જ 

પણ વતા$તી નથી. 

   વીsાનની fYટ(એ આ સાવ સામાQય ઘટના હતી, પણ…… 

      આપ,ુ ંમન પણ આ 9લુના પાણીની તરલ સપાટ( &Eુ ંજ છે ને? તે જડ અર(સા &Eુ ંનથી હોx ુ ં. સહ�જ 

અણસાર થયો; સહ�જ સવંેદનાની Bહ�રખી આવી;  અર�! એક નાની અમથી કાકંર( &વો વીચાર ક� સજંોગ 

આ<યો અન ેવમળો, મો�ં શ}ુ. બ^ુ ંખળભળ( ઉઠ�. માનસપટ પર*ુ ંચી\ ડહોળાઇ �ય. fYય રોળાઇ �ય.  

   પારદશ$ક શાતંી tાયં ન ભળાય. અર� aત.તલમાયં એ બધા ંસવંેદનો પડછાયા અને પડઘા પાડÁા ંજ 

કર�. aદર ને aદર સ�$તા 
વાહો, ચuતનો 
માણમા ંઘણા શાતં હોય છે : એ aત.તલને ખલેલ નથી 

પાડતા.  & aદરના મનોરાºયમા ંભળ( �ય; એની સાથે એકાકાર બની �ય; તેના મનની સમતા જળવાઈ 

રહ� છે. 
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      પણ એમ કહ� છે ક�, .થીત
sની ચૈ�ય અવ.થા તો આનાથી પણ વ^ ુસમતાવાળ( હોય છે. તે*ુ ંમન તો 

બહારથી થતા કાકંર(ચાળા &વા વીકારો, અર�! ખતરનાક ઝઝંાવાતો હોય; તો પણ .થીર રહ� છે. એની 

સમતા, xટુ( �ય એવા કાચની સપાટ( &વી, જડ નથી હોતી. તે પાણીની &મ અ�યતં સવંેદનશીલ હોવા 

છતા,ં તેમા ં કોઈ 
તીG(યા થતી નથી. એ અવ.થામા ં <ય=તી સતત સમતામા ંજ રમમાણ હોય છે. એને 

પેલા hુશળ તરનારાની &મ, aદર �ુબીન,ે એકાકાર બનીન ે પેલ ે પાર જવા*ુ ં પણ નથી હોx ુ.ં એવી 

અવ.થામા ંબહાર - aદર, G(યા - 
તીG(યા, તરEુ ં- �ુબEુ ંએવા કોઈ ભેદ રહ�તા નથી.  

    એEુ ંઆ યા\ાનો 
વાસ કર( Âકુ�લા કહ� છે.  કાશ,  આપણે ગીતાના .થીત
s &વા બની શક(એ. 
ચડં 


ભજંન પણ આપણી સમતાને વીખેર( ન શક� તેવા.      

અ*Gુમણીકા 

.વીમuગ9લુ*ું.વીમuગ9લુ*ું.વીમuગ9લુ*ું.વીમuગ9લુ*ુ ંદોર�ુંદોર�ુંદોર�ુંદોર�ુ.ં.. [  સગંતનાસગંતનાસગંતનાસગંતના �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ દોશદોશદોશદોશ ] 

    ઘણા વખત પછ( પાછા, .વીમuગ9લુની Wલુાકાત લીધી. . 

      9લુની લબંાઈને ચાર પટામા ંવહ±ચતા ંદોરડા ંછે - �ડા ંઅને પાણીની સપાટ( પર તરતા ંદોરડા.ં પણ તે 

તો kુરથી જોઈએ તો. ન�કથી નીહાળ(એ તો વ@ચ ેએક �લા.ટ(કની, �ડ( દોર( છે. �લા.ટ(કની ચાર�ક °ચ 

<યાસની અને વ@ચે નાના ંકાણાવંાળ( અનેક ચકતીઓમાથંી આ દોર(ને પરોવેલી છે. ચકતીઓની �ણ ેક� 

માળા બનાવેલી છે. સરસ મ�ની ચકતીઓ : એક લાલ રંગની અને બી� સફ�દ રંગની. આમ સળંગ લાલ 

અને સફ�દ રંગની ચકતીઓ*ુ ંબને�ુ ંએ દોર�ુ ંદ�ખાવમા ંતો આકશ$ક લાગે છે જ; પણ તે પાણીની ઉપર છેક 

એક છેડ�થી બી� છેડા �ધુી તરxુ ંરહ� છે; tાયં äક( પડxુ ંનથી. 

      બી� જ|યાએ બાળકોને તરવા માટ�નો, છ(છરા પાણીનો વીભાગ છે. �યા ંપણ આEુ ંદોર�ુ ંરાખે�ુ ંછે, & 

Jડા પાણીથી આ વી.તારને અલગ પાડ� છે. પણ તેમા ં �લા.ટ(કની �ડ( દોર( ઉપર વાદળ( અને સફ�દ 

ડFબેBસ આકારની, પોલી, 9તુળ(ઓ પરોવેલી છે. આ દોર�ુ ંપણ પાણીની લગોલગ તરxુ ં રહ� છે- સહ�જ 

પણ ätા વીના. 
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      બ¤ે દોરડા ંઉપર કોઈ તોફાની બાળક લટકવા �ય છે; અને દોર�ુ ંપાણીમા ંનમી �ય છે. તરત લાઈફ 

ગાડ$ની સીસોટ( વાગે છે અને તે બાળકને દોરડા ંપરથી હટાવી લેEુ ંપડ� છે. ફર( દોર�ુ ંતરx ુ ંથઈ �ય છે. 

પાણીની લગોલગ - સહ�જ પણ ätા વીના. 

      અને આ જ દોર�ુ ંપાણીને બદલે હવામા ંલટકxુ ંહોત તો? તેને પણ ક�ટ�નર( (ઝોલો?) બનEુ ંપડત. બે 

ટ�કાની વ@ચે äક( જEુ ંપડત. ટ�કો હોય �યા ંજ તે ક�ટ�નર( Jચી રહ� છે. ટ�કાની વ@ચેના ભાગમા ંતે äક( �ય 

છે. પાવર*ુ ંદોર�ુ ંપણ આમ જ ઝોલો બનાવીને ટાવર પરથી લટકxુ ંહોય છે.  

    આ તો રોજ*ુ ંfYય છે. આમા ંકmુ ંનEુ ંનથી.  પણ…. 

    દોરડાનંી &મ & હલકા છે; અહકંાર વીનાના છે: તે તરતા રહ� છે. સહ�જ ભાર આ<યો; અને તે äક( પડ� છે. 

તે પાણીની ઉપર .થીત
sની &મ તરતા રહ( શકતા નથી. કાળની સીસોટ( વાગે છે; અને તેમણે બધો ભાર 

ફ±ક( હળવા થઈ જEુ ંપડ� છે. 

   આપણ ેપણ હવા &વી, હલક( સગંતમા ંરહ(એ; તો આપણ ેäક( જEુ ંપડ� : ક�ટ�નર(ની &મ. અને પાણી 

&વા ભાર�, સwજનો અને સતંોના સગંમા ંરહ(એ; તો તરતા રહ(એ - �ુબીએ જ નહu. અને સબળ ટ�કો હોય 

�યા ંઆપણે દોરડાનંી &મ .થીર રહ( શક(એ. એ ટ�કો ગયો નથી અને અધઃપતન અનીવાય$. 

     આ જ તો hુદરતી નીયમ છે – દોર�ુ ંહોય ક� માનવ-�વન. 

અ*Gુમણીકા 

.વીમuગ9લુમાં.વીમuગ9લુમાં.વીમuગ9લુમાં.વીમuગ9લુમા ંતળ(યેતળ(યેતળ(યેતળ(યે પ{ોપ{ોપ{ોપ{ો... [  વી�તવી�તવી�તવી�ત fYટ(fYટ(fYટ(fYટ(  ] 

        મોટા ભાગના .વીમuગ9લુમા ંતળ(યે પ{ા દોર�લા હોય છે; અથવા પ�થરમા ંએવી ડ(ઝાઈન બનાવેલી હોય છે. આ 

પ{ા તરવાની લેનની મ>યર�ખા દશા$વતા હોય છે, &થી તરનાર લેનની બરાબર વ@ચે તર( શક�. ºયાર� તરતા હોઈએ 

�યાર� તો; આ પ{ા બરાબર સીધા દ�ખાતા હોય છે. પણ બા�ુની લેનમાથંી નજર કર(એ તો આ પ{ા વાકંા ચીતર�લા 

જણાતા હોય છે. પાટાનો ન�કનો ભાગ અને kુરનો ભાગ એક સીધી લીટ(મા ંદ�ખાતા નથી. 
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       હવે વીsાનની ર(તે આ સાવ .વભાવીક વાત છે. બધો ખેલ પાણીમા ંથતા 
કાશના ક(રણોના વG(ભવનને કારણે 

હોય છે. પ{ાનો kુરનો ભાગ વધાર� મોટા પાણીના જ�થામાથંી પસાર થાય; માટ� તે આપણને વાકંો વળેલો લાગે. 

        એ તો એમ જ હોય ને? પણ  ….. 

       આપણે ºયાર� કોઈ પણ ચીજની સાવ ન�ક હોઈએ છ(એ; �યાર� તે આપણને એક }ુપમા ંભાસે છે. ºયાર� આપણે 

તેનાથી kુર હોઈએ �યાર� તે*ુ ં}ુપ સાવ ભી¤ હોઈ શક� છે. �ુગંરા kુરથી જ રળ(યામણા હોય છે ને? & વ.x ુઆપણને 

ન�કથી સાવ સીધી લાગતી હોય; તે kુરથી બj ુવી�ત બની જતી હોય છે. વ@ચે પાણીનો છે તેવો aતરાય ન હોય 

તો પણ, સાÂુ ંદશ$ન tા ંથx ુ ંહોય છે. ન�કની ચીજ મોટ( લાગે છે, અને kુરની નાની. આપણા 
�ો આપણને પહાડ 

&વા લાગે છે; બી�ના તેનાથી મોટા 
�ો 
�યે આપણી કોઈ સભાનતા હોતી નથી. તેમની વાતમા ં કોઈ માલ 

આપણને જણાતો નથી.       

   ક�ટક�ટલી �તની વી�ત fYટ( હોય છે, નહu ?  

અ*Gુમણીકા 

.વીમuગ.વીમuગ.વીમuગ.વીમuગ 9લુમાં9લુમાં9લુમાં9લુમા ંગોગBસગોગBસગોગBસગોગBસ... [  વીચારનીવીચારનીવીચારનીવીચારની .પYટતા.પYટતા.પYટતા.પYટતા  ] 

        .વીમuગ 9લુમા ંjુ ંબા�ુમા ંઉભો હતો. નીચેની ફશ$ પર નજર પડ(. સતત તરંગો વાળ( પાણીની સપાટ(ને કારણે 

નીચેની ફશ$ પરની ડ(ઝાઈન હાલમડોલમ થતી હતી. .પYટ દ�ખાતી ન હતી. મµ �ુબક( માર(. હવે ડ(ઝાઈન સાર( 

દ�ખાતી હતી; હાલતી ન હતી. પણ આhૃતી તો ^ુધંળ( જ દ�ખાતી હતી. 

       પાછા બહાર નીકળ(ને તરવાના ગોગBસ ચઢા<યા. ફર( �ુબક( માર(. હવે ડ(ઝાઈન .પYટ દ�ખાતી હતી. થોડ( વાર 

તો આમ સા}ંુ ચાB;ુ,ં પણ થોડ(વાર� ગોગBસની aદર પાણી જમા થવા માડંæ ુ.ં ફર( fYય અ.પYટ થવા માડંæ ુ.ં મને 

તરત મોતી લેવા �ુબક( મારતા મર�વા યાદ આ<યા. ક�ટલી સતેજ �ખો તેમણે રાખવી પડતી હશે? અને �ુના 

જમાનામા ંતો pાસ લેવા માટ�ના કોઈ સાધન પણ ન હતા. �નને જોખમમા ંનાખંીને મર�વા �ુબક( માર� અને મોતી 

પામે. 

      sાનની બાબતમાયં આમ જ હોય છે ને? કોઈપણ વીશયની ચોÅસ માહ(તી મેળવવી હોય તો તેના Jડાણમા ં�ુબક( 

મારવી પડ�. ચો=ખા દશ$ન માટ� આપણી નજરને hુશા� રાખે, તેવા ંસાધનો વાપરવા ંપડ�. અsાન, aધcÛા, 9વુ$�હ, 



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 131 - 

 

માQયતા વી.ના પડળ આપણી fYટ(ને અવરોધે નહu; તે માટ� ખાસ તક�દાર( રાખવી પડ�. વીચારની .પYટતા, આચારની 

mÛુ(, �ુબક( લગાવવા*ુ ંસામ�ય$ આ બધા ંહોય તો સ�ય પરખાય.  

        તો જ કોઈ પણ ચીજ*ુ ં વા.તવીક દશ$ન થઈ શક� , તેનો તલ.પશ: અ યાસ થઈ શક�. બાક( તો બ^ુ ં ^ુધં�ં, 

અ.પYટ જ રહ� 

અ*Gુમણીકા 

.વીમuગ.વીમuગ.વીમuગ.વીમuગ 9લુમાં9લુમાં9લુમાં9લુમા ંસમરસોBટસમરસોBટસમરસોBટસમરસોBટ... [  મહાવરોમહાવરોમહાવરોમહાવરો  ] 

     મારો દોહ(\ જય, મને બjુ વહાલો છે. સાવ નાનો, \ણ મહ(નાનો હતો �યારથી તે માર( સાથે જ રહ�લો છે. અમે 

પહ�લવહ�લી વાર તેને લઈને .વીમuગ 9લુમા ંગયા;  �યાર� તે પાણીથી એટલો બધો બીધેલો હતો ક�, મહાપરાણે તેને 

પાણીનો .પશ$ કરા<યો. અને તે પણ તેની ક�ટક�ટલી ચીસાચીસ વ@ચે. માડં અડધી  મીનીટ 9લુના પાણીને તેના 

ચરણ.પશ$નો લાભ મ¿યો હશે! અને ભાઈ તો ભા|યા.  

    અને ºયાર� અમે છેBલી વખત 9લુમા ંગયા �યાર�? તે હવે સાત વરસનો છે. jુ ંતો પાણીમા ંઉભો રહ(, ઘડપણની 

અશ=તીઓમા ં નીવ:કાર બની; તેની 
E�ૃીઓ નીહાળ( ર»ો હતો. માળો માછલાનંી  &મ તરતો હતો. દ(લ દઈને 

^બુાકા માર�.  �ત�તની ર(તે તર�.  અને સમરસોBટ( �લુાટં(યા?ં) તો એવા માર� - એક( સાથે દસ મµ ગÃયા! એક જ 

0ણ પાણીની બહાર આવે; અને એટલામા ંpાસનો .ટોક ભર( લે! �ણે જળચર 
ાણી જ જોઈ Bયો! 

    બધો 
તાપ મહાવરાનો છે. & કર(એ તેની સાથે આ�મસાx ્થવાનો છે. 

હgરનો મારગ છેહgરનો મારગ છેહgરનો મારગ છેહgરનો મારગ છે, mરુાનોmરુાનોmરુાનોmરુાનો; નહu કાયર*ુ ંકામનહu કાયર*ુ ંકામનહu કાયર*ુ ંકામનહu કાયર*ુ ંકામ જોનેજોનેજોનેજોને....    

પરથપરથપરથપરથમ પહ��ુ ંમ.તક Wકુ(મ પહ��ુ ંમ.તક Wકુ(મ પહ��ુ ંમ.તક Wકુ(મ પહ��ુ ંમ.તક Wકુ(, વળતી લેEુ ંનામ જોનેવળતી લેEુ ંનામ જોનેવળતી લેEુ ંનામ જોનેવળતી લેEુ ંનામ જોને....    


ેમપથં પાવકની ßવાળા
ેમપથં પાવકની ßવાળા
ેમપથં પાવકની ßવાળા
ેમપથં પાવકની ßવાળા, ભાળ( પાછા ભાગે જોનેભાળ( પાછા ભાગે જોનેભાળ( પાછા ભાગે જોનેભાળ( પાછા ભાગે જોને,,,,    

 માહં( પડÁા તે મહા�ખુ માણેમાહં( પડÁા તે મહા�ખુ માણેમાહં( પડÁા તે મહા�ખુ માણેમાહં( પડÁા તે મહા�ખુ માણ,ે દ�ખદ�ખદ�ખદ�ખણણણણહારા દાઝે જોનેહારા દાઝે જોનેહારા દાઝે જોનેહારા દાઝે જોને....  

  -    
ીતમ
ીતમ
ીતમ
ીતમ 

અ*Gુમણીકા 
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હાઈવેહાઈવેહાઈવેહાઈવે – 1... [  લ]ય
ા�તીલ]ય
ા�તીલ]ય
ા�તીલ]ય
ા�તી  ] 

       તમે એ=સ
ેસ હાઈવે પર, કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપે, આગળ ધસી ર»ા છો. ર.તાની બ¤ે દ(શામા ંબ¬બે લેન 

છે. પણ તમે તો તમાર( બે લેન પર જ ગાડ( ચલાવી શકો છો. ºયાથંી આ<યા �યા ંપાછા નથી જઈ શકતા. નાકની 

દાડં(એ,  આગળ ને આગળ,  લ]ય પાસે ન પહ�ચાય �યા ં�ધુી, બસ! સતત દોડતા જ રહ�વા*ુ ંછે. 

       વ@ચે ઘણા \ીભેટા (Exit) આવે છે. પણ એમાનંો એક પણ તમારા કામનો નથી. ઘણા તો બjુ આકશ$ક \ીભેટા છે. 

સરસ મઝાના, hુદરતી સ¦દય$વાળા પાક$ , લેક ક� મનોરંજનના .થળ પર તે લઈ �ય છે. tાકં ખાવાપીવાની સરસ 

મ�ની વાનગીઓ પણ મળે છે. પણ તમે �યા ંઅટક( નથી શકતા. તમાર� તો સમયસર લ]ય .થાને પહ�ચવા*ુ ં છે. 

કોઈ અણમોલ તક તમાર( રાહ જોઈ રહ( છે. નસીબ આડ�*ુ ંપાદં�ુ ંકદાચ ખસી જવા*ુ ંછે. હા ! થોડો સમય ખાણીપીણી 

માટ� ક� નાનો મોટો ³ટકારો લેવા અટકાય; પણ લાબંો વખત નહu.  

ન વીરામ ઘટ�ન વીરામ ઘટ�ન વીરામ ઘટ�ન વીરામ ઘટ�; ન વીલબં ઘટ�ન વીલબં ઘટ�ન વીલબં ઘટ�ન વીલબં ઘટ�....    

ગિત કાળની ચોÅસ Qહોય સખેગિત કાળની ચોÅસ Qહોય સખેગિત કાળની ચોÅસ Qહોય સખેગિત કાળની ચોÅસ Qહોય સખે! ! ! !     

----    કલાપીકલાપીકલાપીકલાપી     

થાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવેથાક( ગયા તો ક(નારો ન આવે,    

સતત ચાલEુ ંજોઈએસતત ચાલEુ ંજોઈએસતત ચાલEુ ંજોઈએસતત ચાલEુ ંજોઈએ, એક જ દ(શામાંએક જ દ(શામાંએક જ દ(શામાંએક જ દ(શામા.ં...    

----    ÔÔÔÔmQૂયmQૂયmQૂયmQૂયÕ Õ Õ Õ ÐÐÐÐ    પાલન9રુ( પાલન9રુ( પાલન9રુ( પાલન9રુ(  

       અને તમારો \ીભેટો હવે ન�ક આવી ર»ો છે. જો જરા ગાફ�લ ર»ા;  બે>યાન ર»ા; ક� બી� કોઈ વાતમા ંમન 

પરો<;ુ;ં અને તમારો \ીભેટો તમે Âકુ( ગયા;  તો પાછા જ ફરEુ ંપડ�. એમ બને ક� : આવી ગફલત થઈ છે; તેનો §યાલ 

તમને બjુ મોડો આવે; ચોથા ક� પાચંમા \ીભેટા પછ( આવે. અને તમે પાછા વળો; અને ફર( પાછા તમાર( સાચી 

દ(શામા ંઆગળ વધો. તમારો ર.તો તમને પાછો મળ( પણ �ય. પણ ગયેલી એ ઘડ(, એ પળ પાછ( નહu આવે. તમે 

લ]ય પર પહ�ચો; �યાર� કદાચ બj ુમો�ુ ંથઈ ગ;ુ ંહોય. એ તક જતી રહ( હોય. આગળ ચોટલાવાળ( અને પાછળથી 

બોડ( તક! 

        અથવા એટ�ુ ંમો�ુ ંથઈ ગ;ુ ંહોય ક� ગાઢ aધા}ંુ તમને ઘેર( વળે, અને તમે કોઈ ન ઉઠ( શકાય તેવી નીfામા ં

પોઢ( �વ. 
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        જuદગીય માળ( આવા એક હાઈવે &વી જ છે, નહu વા}ુ?  

અ*Gુમણીકા 

હાઈવેહાઈવેહાઈવેહાઈવે- 2... [  �વનનો�વનનો�વનનો�વનનો આનદંઆનદંઆનદંઆનદં  ] 

        તમે એ=સ
ેસ હાઈવે પર ર(G(એશન વેહ(કલમા ં ( RV ) Wસુાફર( કર( ર»ા છો. તમે અને તમારો મોટો દ(કરો 

આગળની સીટ ઉપર બેઠા છો. તમાર( બ¤ેની સીટની વ@ચે પાછળના ભાગમા ંજવા*ુ ંબાર,ુ ં છે. એ ભાગમા,ં નરમ 

સોફાઓ ઉપર, તમા}ંુ બાક(*ુ ં hુiુFબ બેઠ�� ુ ંછે. આ ભાગમા ંબધી જ આ^નુીક સવલતો છે. પાછળ ટ(વી જોતા ંજોતા ં

ના.તાની ºયાફત ઉડ( રહ( છે. તમારો બીજો દ(કરો બાર,ુ ંખોલીને, તમારા બે માટ�, ના.તો અને ઠડંા પીણા ંલઈ આવે 

છે. ર.તો આરામથી કપાઈ ર»ો છે. ર.તામા ંએક પાટ(;ુ ંતમે વાચંો છો ક�;  એક બjુ �ણીx ુ ંનહu, એEુ ંસરોવર અને 

તેના કાઠં� ક�Fપuગ માટ�નો પાક$  છે. બધાનેં મન થાય છે ક�;  એક રાત �યા ંરહ( જઈએ. તમે વાહનને એ એ=ઝીટ ઉપર 

વાળો છો; અને દસેક મીનીટમા ં તે બjુ �ુદંર જ|યાએ પહ�ચી �ઓ છો. ધસારાની સીઝન નથી એટલે તમને 

ક�Fપuગની જગા પણ મળ( �ય છે. 

         બj ુજ થોડ( વારમા ંતમને વીજળ(, પાણી અને ��નેજના ંજોડાણ મળ( �ય છે. તમે અને તમારો દ(કરો સાથે 

મળ(ને થોડ(ક જ મીનીટોમા ંવાહનના બે પડખા ંફ�લાવી દો છો. aદર વાહન કરતા ંબમણી પહોળાઈ વાળો ખડં બની 

�ય છે. ફટાફટ બહાર ફોBડuગ Dરુશીઓ નખંાઈ �ય છે. બાળકો પાછળથી સાઈકલો કાઢ(ને સરોવરની 
દ0ીણા 

કરવા નીકળ( પડ� છે. તમે અને તમારા ંપ�ની આરામDરુશી ઢાળ(, Dશુ*મુા હવા માણતા ંપગ લબંાવો છો. દ(કરો અને 

તેની પ�ની રાતવાસા માટ� એક તÎં ુઉભો કર( દ� છે. તેમને એમા ંરાત પસાર કરવાનો શોખ �|યો છે. 

         સવાર પડ� છે; અને બહાર DBુલામા ંસહ(યારા 
ય�નોથી, ગરમ ગરમ ના.તો બની ર»ો છે. બધા ંના.તો કર(, 

તળાવમા ંબે એક કલાક નહાવાની અને તરવાની મઝા માણી લે છે. પછ( બ^ુ ંહાઉસન �ઉસન Wસુાફર( ફર( શ}ુ કર� 

છે. વ@ચે કોઈ �ુદંર વળાકં ઉપર નીચેની Jડ( ખીણ અને પવ$તની કોર પરથી kુર �ધુી ફ�લાતા fYય માણવા ર.તાની 

બા�ુએ tાકં તમા}ંુ વાહન તમે રોક( પણ લો છો. એ fYયની મ� માણી; હળવાશથી પાછ( Wસુાફર( ચા� ુકરો છો. 

        કોઈ ખાસ સમયે લ]ય પર પહ�ચવાની ઉતાવળ નથી. આખે ર.તે આવી મ�ઓ માણતા ંમાણતા ંતમાર( આ 

મોજ અને મ.તીથી ભર�લી Wસુાફર( આગળ વધે છે. તમારા લ]ય.થાને પહ�@યા પછ( પણ આવી જ હળવાશ ચા� ુ 
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રહ� છે. �યા ંતો તમે બધા ંએક અઠવાડ(;ુ ંરોકાઓ છો. અને તા�મા� થઈ વળતી Wસુાફર(નો આરંભ કરો છો. તે પણ 

આ જ ગતીવીધીથી, આ જ રસમથી …. 

      ºયાર� તમે ભાડાની આર.વી. મા ં Wસુાફર( કરવા સમથ$ ન હતા; �યાર�  ºયા ં નોકર( કરતા હતા, તે કFપનીની  

નાનકડ( કારમાયં આમ જ આનદંથી, Wસુાફર( કર( હતી. 

     અને ઘણા ંવશ² પહ�લા,ં તમાર( નવોઢા પ�નીની સાથે, અમદાવાદથી વડોદરાના હાઈવે પર, પોતાની મોટર સાયકલ 

પર પણ, આવા જ ઉBલાસથી FહાBયા હતા. 

      અને તેના ઘણા ં વશ² પહ�લા,ં ક(શોરાવ.થામા,ં  નEુ ં નEુ ં સાઈકલ ચલાવતા શીખેલા �યાર�, તમારા સમવય.ક 

મામાના દ(કરા સાથે અમદાવાદથી પાલડ( ઉતયા$ વીના, સફળતા9વુ$ક  સાઈકલ ચલાવી હતી; અને એ ઉ�સાહમા ંછેક 

સરખેજ અને વળ( �યાથંી સાણદં પણ પહ�ચી ગયા હતા ને? 

     સતત >યેયલ0ીતાના 
તાપે  તમાર( �વનયા\ા અમદાવાદમા ંમોટાભાઈ પાસેથી માગંી લીધેલી સાઈકલથી શ}ુ 

કર(ને, અમેર(કામા ંઆર.વી. �ધુી પહ�ચી છે.  પણ આ >યેયલ0ીતાની સાથે સાથે, ર.તે વેરાયેલા પડ�લા �વનના નાના 

નાના આનદંોને માણતા રહ�વાની  આ રસમ પણ તમે �ળવી રાખી છે, નહu વા}ુ? 

અ*Gુમણીકા 

હાઈવેહાઈવેહાઈવેહાઈવે પરનોપરનોપરનોપરનો એ=ઝીટએ=ઝીટએ=ઝીટએ=ઝીટ... [  પર(cમપર(cમપર(cમપર(cમ / ચીવટચીવટચીવટચીવટ  ] 

     દરરોજનો અ*ભુવ છે. આમ તો લાબંા aતર� જવા*ુ ં હોx ુ ં નથી. દ(કર(ના દ(કરાને નીશાળેથી બપોર� લઈ 

આવવા*ુ ંએ રોજ*ુ ંકામ. પાચં માઈલનો એ રોજનો ર.તો. પણ એ પાચં માઈલની Wસુાફર( માટ� પણ હાઈવેનો સહારો 

લેવો પડ� છે. એ વીના પણ Wસુાફર( થઈ તો શક� છે. પણ એ ર.તો બjુ લાબંો પડ� છે. તેની ઉપર ધીમી ગતીએ જEુ ં

પડ� છે. વ@ચે }ુકાવટો પણ ઘણી આવે છે : tાકં Rાફ(ક સી|નલ, તો tાકં .ટોપ સાઈન. વળાકંો પણ ઘણા આવે. 

tાકં તો ર.તો સાવ નાનો હોય, બ¤ે દ(શામા ંમા\ એક એક જ લેન. 

         આથી દરરોજ એ હાઈવેનો સહારો અÂકુ લેવો પડ� છે. અમારા ઘરની ન�કના W§ુય ર.તા પરથી તેમા ં


વેશવા*ુ ંઅને નીશાળની ન�કના નાનકડા ર.તા પર 
વેશવા તેમાથંી નીકળ( જવા*ુ.ં પાછા વળતા ંઆનાથી Jધી 


G(યા. આ બ¤ે માટ� એ=ઝીટનો સહારો લેવાનો. 
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        હવે વાત એ કરવાની છે ક�, ºયાર� એ=ઝીટ પરથી હાઈવેમા ં
વેશવા*ુ ંહોય; �યાર� ખાસ સતેજ રહ�Eુ ંપડ�. હાઈવે 

પર ચાલી રહ�લી ગાડ(ઓનો 
વાહ kુર હોય; �યાર� જ એમા ં
વેશી શકાય. મોટા ભાગે તો જ|યા મળ( જ �ય. પણ 

કો’ક વખત લાબંી વણ�ર આવી રહ( હોય; �યાર� બj ુજ અસમજંસ રહ�. ગતી વધાર� પણ ન રાખી શકો; અને ધીમી 

પણ નહu. કદ(ક સાવ અટક( પણ જEુ ં પડ� અને ચાલ મળતા,ં �વરાથી ઝડપ વધાર(, હાઈવેની ઝડપ સાથે તાલ 

મેળવી લેવો પડ�  – કલાકના સાઠ માઈલ ! હાઈવે પર ચાલ મળ( �ય �યાર� હાશકારો થાય. ચાલો હવે નીરાતં થઈ;  

ઝડપથી લ]ય તરફ પહ�ચી જવાશે. 

         હાઈવે પરથી બહાર નીકળતી વખતેય સતેજ તો રહ�E ુ ંપડ�, પણ 
માણમા ંતકલીફ ઓછ( પડ�. &વા એ=ઝીટમા ં


વેશી જઈએ અને ઝડપ ઓછ( કરવા માડં(એ એટલે પહ�@યાનો હાશકારો થાય. ધીમે ધીમે શહ�રની કલાકના 35-40 

માઈલની ઝડપ ઉપર આવી જઈએ. હવે અટકવા*ુ ંસરળ બની �ય. તાણ પણ ઓછ( થાય. 

         બે હાશકારા – પણ બ¤ેની અ*�ુતુી અલગ. એકમા ંઝડપ વધવાનો આનદં; બી�મા ંઅટક( શકાવાનો આનદં. 

પહ�લામા ંતાણના વધતા 
વાહ સાથે તાલ મેળવવાનો આનદં;  લ]ય �ધુી*ુ ંaતર હવે ઝડપથી કપાશે, તે આશાનો 

આનદં. બી�મા ંતાણ ઘટ( શકાવાનો આનદં; લ]યની ન�ક આવી ગયાનો આનદં. પહ�લામંા ંઉપર ચઢવા*ુ ંતાણ; 

બી�મા ંનીચે ઉતરવાની હળવાશ. ઉપર ચઢવા*ુ ંહFમેશ વધાર� શ=તી, વીશેશ >યાન, વીશેશ સતક$તા માગંી લે છે. 

એમા ંવીશેશ જોખમ છે. નીચે ઉતરવા*ુ ં
માણમા ંબjુ સરળ છે. 

       ર.તો iંુકો હોય તો, આ ઉપર અને નીચે જવાના અ*ભુવોની એક આ��ુી થાય એટલે પ�;ુ.ં લાબંા ર.તે જતા ં

હોઈએ તો આવા બે, \ણ ક� વધાર� ચઢાવ ઉતારમાથંી પસાર થEુ ંપડ�. 

        પવ$ત ઉપર ચડવા*ુ ંઅને ઉતરવા*ુ ં– એમા ંપણ આ જ અ*�ુતુી દોહરાય છે. નાની ટ�કર( હોય ક� મસ મોટો 

પવ$ત હોય. 

        �વનમાયં આમ જ છે ને વા}ુ? 
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હ�Qડહ�Qડહ�Qડહ�Qડ બોયબોયબોયબોય/ �લીપર�લીપર�લીપર�લીપર... [  સાધનસાધનસાધનસાધન વાપરવાનોવાપરવાનોવાપરવાનોવાપરવાનો વીવેકવીવેકવીવેકવીવેક  ] 

       .વીમuગ9લુમા ંવપરાતા ંઆ બે સાધનો. 

         હ�Qડ બોય ( ‘દો.ત’ મા ંહોય છે, તેવો ઓ’ નો ઉ@ચાર.) - Hand buoy   કસરત કરવા વપરાય છે. તેને હાથમા ં

રાખીને પાણી કાપીએ; �યાર� પાણીનો બj ુજ અવરોધ કાપવો પડ� 

         આની સામે, �લીપર - Flipper  એ પગમા ં પહ�રવા*ુ ં સાધન છે : સીલ માછલી ક� ડોBફ(નની 9ુછંડ( &Eુ.ં  તે 

પહ�ર(એ એટલે પાણી સહ�લાઈથી કપાય. પાણીની aદર તરવાની આપણી ઝડપ વધી �ય. 

          સાધને સાધને ઉપયોગનો 
કાર બદલાય. કો’ક સાધન અવરોધ વધાર�; કો’ક સાધન કાય$0મતા વધાર�. કસરત 

કરતી વખતે અવરોધ વધાર( આપતા ંસાધનો કામના.ં તરતી વખતે કાય$0મતા વધારતા ંસાધનો કામના.ં    

       �વનમાયં આપણે સગવડ અને �વુીધા વધારતા ં�ત�તના ંસાધનો વાપરતા ંહોઈએ છ(એ. પણ ખોટા ંસાધન 

વાપર(એ તો? ºયા ં કાય$0મતા વધારવાની હોય �યા ંઅવરોધ વધાર( દ� તો? અને ºયા ં મહાવરો વધારવાનો હોય, 

0મતા  ક�ળવવાની હોય, �યા ંસરળતા થાય તેવા ંસાધનો વાપર(એ તો? 

          આ સાધનોનો કોઈ અથ$ જ ન સર�. સાધન વાપરવામા ંવીવેક હોવો બj ુજ}ુર( છે. સાધન વાપરવાની �ઝુ વગર, 

મા\ વાપરવા ખાતર જ આપણે ઘણી વાર તે વાપરતા ંહોઈએ છ(એ. આમા ંતો ઉલટા*ુ ંઓડમાથંી ચોડ થxુ ંહોય છે. 

ઘણી વાર એમ બનxુ ંહોય છે ક�, &ને અપણે �વુીધા માટ� વસા<;ુ ંહોય; તે એક બીન જ}ુર( જ�ંળ બની જxુ ંહોય છે. 

        અને મા\ �લીપરો જ �લીપરો વાપરતા જઈએ અને કદ( હ�Qડબોયને હાથ પણ ન અડાડ(એ; તો આપણે સાવ 

પાગંળા ંજ બની જઈએ. 

અ*Gુમણીકા 

હસંહસંહસંહસં ભી�કુભી�કુભી�કુભી�કુ... [  પખંીજગતપખંીજગતપખંીજગતપખંીજગત  ] 

       તે દ(વસે મારા બે દોહ(\ોને લઈને jુ ં પાક$મા ંગયો હતો. હuચકા, લપસણી વી, કાય$Gમ પતાવીને અમે પાક$મા ં

આવેલા નાના શા તળાવ પાસે ગયા. અમને જોઈને, તળાવમા ંતરતા, પાચં છ હસં ( Goose) બહાર આવી ગયા. અમે 

ઘણી વાર ઘેરથી ¸ેડ ક� પોપ કોન$ સાથે લઈ જતા અને બતકો અને હસંોને નીરતા. 
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      તે દ(વસે ચાચંો પહોળ( કર(ને એ બધા બરાડવા લા|યા. અમાર( પાસે તેમને આપવા લાયક કmુ ં હx ુ ંનહu. એ 

જનાબો તો અમાર( પાછળ જ પડ( ગયા; બરાડતા �ય અને અમાર( પાછળ પાછળ આવતા �ય – મÚરુાના 

ચોબાઓની &મ! મારા બ¤ે દોહ(\ો તો ભા|યા. માર� આ લપને હાકોટો માર(ને વીદાય કરવી પડ(! અને નÅ( ક;ુb ક� 

હવે પાક$મા ંઆવીએ �યાર� આમને માટ� કાઈક 
સાદ લઈને જEુ.ં 

      માછલી ખાનારા આ �વો માનવ સહવાસમા ંરહ(ને ભી�કુો બની ગયા હતા! 

અ*Gુમણીકા 

0ીર0ીર0ીર0ીર સાગરસાગરસાગરસાગર... [  .પશ$.પશ$.પશ$.પશ$  ] 

        અર� ભાઈ! આ કોઈ 9રુાણકથા નથી. મા}ંુ એકદમ નવ�ુ ંઅવલોકન છે. નવા ઘરમા ંગયા પછ(, �ુ*ુ ં�મ બjુ kુર 

પડx ુ ંહx ુ.ં એટલે તેની શાખા આ નવા શહ�રમા ંશોધી કાઢ(. અને તેના નાના અમથા &hુઝીનો આ& પહ�લ વહ�લી વાર 

લાભ લીધો. હવે મા�ં, અહuની સી.ટમ એવી છે; ક� &hુઝીમા ંફ(ણ થાય તે માટ� થો�ુ ંઅમÚુ ં
વાહ( નાખંતા હોય છે. 

&Eુ ંબબલર ચા� ુકર(એ; ક� તરત ફ(ણ વળવા*ુ ંચા� ુથઈ �ય. થોડ(ક વારમા ંતો ફ(ણના ગોટ� ગોટા વળવા માડં�. 

        &hુઝીમાથંી નીકળતા ંનીકળતા ંએક વીચાર આ<યો. ચહ�રાને આ ફ(ણનો .પશ$ કરાEુ ંતો? અને ધીર� ધીર� શર(ર 

નીચે ઉતારતો ગયો. હવે પાણીની સપાટ(ની લગોલગ મારા હોઠ આવી ગયા હતા.  અને .પશ$ની એક અ�બો ગર(બ 

અ*�ુતુી થઈ ગઈ. ફ(ણના ગોટાના આધાર &વા પરપોટાની hુમાશ અ*ભુવવા મળ(. અનેક પરપોટા મારા હોઠને 

અડ(ને ચાલી જતા હતા, કો’ક હળવાશથી �ટ( પણ જતા હતા. હ(લ.ટ�શન ઉપર વાદળા ં તમાર( આસપાસ તમને 

વuટળાઈ વળે; તેમા ંદશ$નની એક *તુન અ*�ુતુી મળે;  તેમ અહu .પશ$ભાવની એક અ�યબ અ*�ુતુી ચી�ને 
ા�ત 

થઈ. મન 
સ¤ થઈ ગ;ુ.ં    

        હ�ુ ઈQfીયોથી 
ા�ત આવા અનેક અ*ભુવોથીય આપણે અsાત અને અળગા રહ�લા છ(એ; તો ઈQfીયાતીત 

અ*ભુવો ક�વા હશે?    

અ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકાઅ*Gુમણીકા 
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વીભાગવીભાગવીભાગવીભાગ – 3 
 

….પપપપર(ચયર(ચયર(ચયર(ચય 
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શારદાગૌર(શારદાગૌર(શારદાગૌર(શારદાગૌર( ભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈ �ની�ની�ની�ની 

 

 

તેમના ંઅનેક 
ીય ભજનોમા*ં ુ ંએક -  

” �વુન �વુન માડ( તાર( ºયોિતના ઝણકાર, 

દ(લડ� દ(લડ� તે માના દ(વડા.” 

- aબાલાલ પટ�લaબાલાલ પટ�લaબાલાલ પટ�લaબાલાલ પટ�લ  

__________________________________________________________ 

 

જQમ 

• આશર� 1912મા ં; આણદં   

• વતનવતનવતનવતન - અમદાવાદ  

અવસાન 

• મે 1998  

hુiુFબ 

• માતામાતામાતામાતા  
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o અ¤9ણુા$  

• પીતાપીતાપીતાપીતા  

o ચીમનલાલ Îલુાખીદાસ રાવલ  

• ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ  

o .વ. રામ
સાદ ( ઇQદોરમા ંસર jુકમીચદં શેઠના 
ાઈવેટ સેG�ટર(  

o .વ. ગોવuદરાય (  વે. ર�Bવેમા ંકોમશ:યલ ઈQ.પે=ટર)  

o .વ. વા�દુ�વ( ;વુાન વયમા ં0યના રોગમા ંઅવસાન)  

• બહ�નો બહ�નો બહ�નો બહ�નો  

o .વ. નમ$દાબેન  

o .વ. સાવી\ીબેન  

o hુ. hુ�મુબેન  

• પતીપતીપતીપતી  

o ભીખાભાઈ   

• 9\ુો 9\ુો 9\ુો 9\ુો  

o પી;શુ ( ચીફ સીવીલ એQ�નીયર, ભfાચલમ પેપર મીલ)  

o ડો. ભરત ( �જુ. ;નુી. , અમદાવાદમા ં�કડાશા વીભાગના ના હ�ડ તર(ક� નીE�ૃ 

)  

o �રુ�શ ( એ.ઈ.સી.ના સાબરમતી પાવર હાઉસમાથંી જનરલ મેનેજર તર(ક� નીE�ૃ)  

• 9\ુીઓ 9\ુીઓ 9\ુીઓ 9\ુીઓ  

o ડો. દ0ા ( ી- રોગોના ંનીYણાત અને સ�ન)  

o રા&pર( ( દાહોદની મા. શાળામાથંી વીsાનના ંશી0ીકા તર(ક� નીE�ૃ)     

sાતી 

• ઔદ(@ય સહ ¸ાÏણ  

અ યાસ 
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• �જુરાતી ચાર ધોરણ  

<યવસાય  

• ઘરકામ  

�વનઝરમર  

• પીતા મહા�મા� તર(ક� ઓળખાતા.    

• બાળપણમા ંતેમના પીતાના ઘેર ચાxમુા$સ ગાળવા આવેલા એક સQયાસી પાસે સ.ંhૃત પણ 

શીખેલા  

• ચાર જ ચોપડ( ભણેલા ંહોવા ંછતા ંએક વીkુશી   &Eુ ંવાચંન અને અદ�તુ .મરણશ=તી  

• તેમને અનેક ભજનો, .તો\ો, ગરબા, ગીત વી. કંઠ.થ હતા.ં ઘરકામ કરતા ંહFમેશ ગાતા ં

રહ�તા.ં  

• Qહાનાલાલ કવીના ંગીતો તેમને કંઠ� સાભંળવા ંતે એક Bહાવો હતો.  

• �જુરાતી સાહ(�ય*ુ ંબહો�ં વાચંન  

• બાળકોમા ંપાયામાથંી સાહ(�યરસ ક�ળ<યો.  

• એ જમાનામા ંછોકરા છોકર(ઓ વ@ચે કોઈ ભેદ રા§યા વગર તેમને ઉછેયાb.  

• G(ક�ટની મેચની કોમેQR( સાભંળવાનો અદ�તુ શોખ !  

• �વનના ંપાછલા ંઘણા ંવશ$ aધાપામા ંગા¿યા,ં છતા ંહFમેશ આનદં( .વભાવ     
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ભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈભીખાભાઈ મગનલાલમગનલાલમગનલાલમગનલાલ �ની�ની�ની�ની 

તેમની બાળકોને ક�ટલીક �વનશીખ  - 

‘પહ�ચ હોય તેટલો પથારો કરવો.’ 

‘કોઈ*ુ ંભ�ુ ં ન થાય તો કંઈ નહu, પણ કોઈ*ુ ંÎ}ંુુ ન  કરEુ.ં” 

“આવકના 40% બચત થાય તેવી ર(તે �વEુ.ં” 

તેમને બjુ ગમતો મ\ંતેમને બjુ ગમતો મ\ંતેમને બjુ ગમતો મ\ંતેમને બjુ ગમતો મ\ં - 

” ચૈતQય િસQ^ ુગર& ૐ ૐ ૐ “ 

__________________________________________________________ 

 

જQમજQમજQમજQમ 

• 14, �Q;આુર(- 1902, ખેડા  

• વતનવતનવતનવતન - અમદાવાદ  

અવસાન 

• 13 સ�ટ�Fબર - 1988 , અમદાવાદ  

hુiુFબ 

• માતામાતામાતામાતા - નમ$દાબેન; પીતાપીતાપીતાપીતા - મગનલાલ ; બહ�નબહ�નબહ�નબહ�ન - શીવલ]મી  

• પ�નીપ�નીપ�નીપ�ની - 1) 
ભા  ( નીઃસતંાન W�ૃ; ુપાFયા ંહતા ં)  2) શારદા ( 1998 મા ંઅવસાન)  

• 9\ુો 9\ુો 9\ુો 9\ુો  

o પી;શુ ( ચીફ સીવીલ એQ�નીયર, ભfાચલમ પેપર મીલ)  



અવલોકન શતદલ -1 

 

 

Avalokan Shatdal - 1                                   Page - 143 - 

 

o ડો. ભરત ( �જુ. ;નુી. , અમદાવાદમા ં�કડાશા વીભાગના ના હ�ડ તર(ક� નીE�ૃ 

)  

o �રુ�શ ( એ.ઈ.સી.ના સાબરમતી પાવર હાઉસમાથંી જનરલ મેનેજર તર(ક� નીE�ૃ)  

• 9\ુીઓ 9\ુીઓ 9\ુીઓ 9\ુીઓ  

o ડો. દ0ા ( ી- રોગોના ંનીYણાત અને સ�ન)  

o રા&pર( ( દાહોદની મા. શાળામાથંી વીsાનના ંશી0ીકા તર(ક� નીE�ૃ)     

sાતી 

• ઔદ(@ય સહ ¸ાÏણ    

અ યાસ 

• મેR(ક  

<યવસાય 

• વે. ર�Bવેમા ંટ�લી�ાફ અન ેવાયરલેસ ખાતામા ંઓપર�ટર અને પછ( ઇQ.પે=ટર  

�વનઝરમર 

• સાવ સાદા અને સરળ માનવી  

• મેR(કમા ંખેડા �BBલામા ં
થમ નFબર� આ<યા હતા, પણ ફ( ભરવાના નાણાનંા અભાવે 

કોલેજમા ંજોડાઈ ન શtા. વી=ટોર(યા ગાડ$નમા ંઆ માટ�  ચોધાર ��એુ રડ�લા અને 

પોતાના બાળકોને કોઈ સજંોગોમા ંઆવી અસહાયતામા ંપડવા ન દ�વાનો સકંBપ કર�લો.  

• પેટા પાટા બાધંીને પણ પોતાના પાચેં સતંાનોને ભણા<યા હતા.  
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• �વનના  મ>ય ભાગમા ંsાતીમા ંઘર કર( બેઠ�લ W�ૃ; ુપાછળ થતા 
ેતભોજનો બધં 

કરાવવા, સ�ગ sાતીબં̂ ઓુ સાથે પીક�ટuગ કરવા*ુ ંkુYકર કામ કરતા હતા અને માર પણ 

ખાધેલો.  

• sાતીમા ંભણતરનો 
સાર થાય તે માટ� એº;કુ�શન સોસાયટ(ની  .થાપનામા ં સG(ય ફાળો 

આપેલો. �વનભર તેના સG(ય કાય$કર રહ�લા.  

• 1942194219421942 -  ર�Bવેની નોકર(મા ંકોઈ વાયરલેસ*ુ ંભણxુ ંન હx ુ,ં �યાર� 40 વશ$ની ઉFમર� તે 

ભણવા દ(Bહ( ગયા હતા અને 
થમ નબંર� ઉ�ીણ$ થયા હતા. �યાર બાદ મહ(ને 75 

}ુ.માથંી સીધો 120 }ુ. પગાર થયેલો.   

• 1957195719571957 -  વાયરલેસ ઇQ.પે=ટર તર(ક� નીE�ૃ  

• સમ� �વન ધમ$ પરાયણ હોવા છતા,ં સ
ંદાયોની મોહ�ળ અને aધ cÛાથી kુર ર»ા 

હતા.  

• cી. અરવuદ ઘોશની ફ(ક�ફુ(મા ંબjુ જ વીpાસ ધરાવતા હતા અને આખા hુiુFબને બે 

વખત પ�ડ(ચેર( લઈ ગયા હતા.  

• પોતાની .થીતી સામાQય હોવા છતા ં ઘરમા ં1000 9.ુતકોથી સભર 9.ુતકાલય રા§;ુ ં હx ુ ં

અને \ણ 9.ુતકાલયો*ુ ંસ યપદ ધરાવતા હતા, &થી બાળકો 9.ુતકો વાચંતા ંથાય.  

 

અ*Gુમણીકા 
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�રુ�શ ભીખાભાઈ �ની�રુ�શ ભીખાભાઈ �ની�રુ�શ ભીખાભાઈ �ની�રુ�શ ભીખાભાઈ �ની 

“ બાસઠના આ ડોસા�ને ચાર સાલના થાEુ ંછે. 

સતંાhુકડ(, ³ક ³ક ગાડ(, લખોટ(મા ંલલચાEુ ંછે.” 

�વન મ\ં�વન મ\ં�વન મ\ં�વન મ\ં    

આ 0ણમા ં�વો. 
” Live this moment powerfully. ”     

_______________________________________________ 
જQમજQમજQમજQમ 

• 5 – માચ$ , 1943 , અમદાવાદ 

hુiુFબhુiુFબhુiુFબhુiુFબ 

• પીતાપીતાપીતાપીતા – ભીખાભાઈ -  ર�Bવે વાયરલેસ ઈQ.પે=ટર; 1989 મા ંઅવસાન, cી અરિવ©દ ઘોષ અને 

માતા�ના અ*યુાયી 

• માતામાતામાતામાતા – શારદાગૌર( -  ચાર ચોપડ( ભણેલા ંપણ અ�યતં ધામ:ક અને સાહ(�ય વાચંનના ંરસીયા,ં 

1998 મા ંઅવસાન   

• ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ભાઈઓ ( ( ( ( મોટામોટામોટામોટા) ) ) ) – િપ;ષૂ( ર(ટાયડ$ સીવીલ એQ�નીયર) , ડો. ભરત ( ર(ટાયડ$ 
ોફ�સર Ð 

.ટ�ટ(.ટ(=સ)  

• બહ�નોબહ�નોબહ�નોબહ�નો ((((નાનીનાનીનાનીનાની) ) ) ) – ડો. દ0ા ( એમ.ડ(. - ગાયનેક ડો=ટર) , રા&pર( ( એમ.એસ.સી., એમ. એડ. - 

ર(ટાયડ$ .hુલ શી0ક )  

• પ�નીપ�નીપ�નીપ�ની – ºયોિત ( ��ુતા ) B.A. ( Economics) – લ|ન - 1968 ,  

• 9\ુી9\ુી9\ુી9\ુી – }ુચા , એમ.બી.એ. ( �વા 
ો�ામર) :  પતી Ð ધમzQf ( �લા.ટ(ક એQ�નીયર); 9\ુો - 

નીલ અને જય     
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• 9\ુો9\ુો9\ુો9\ુો ( જોડ(યા ) 1) િવહગં Ð એમ.એસ. ; 
ો�ામર, પ�ની - rજsાસા 2) ઉમગં Ð એમ.બી.એ.; 

મેનેજર   

• ઇpરની hૃપાથી બધા ડલાસ/ ફોટ$વથ$મા ંજ રહ� છે અન ેમહ(ને દહાડ� બધા ભગેા મળ(એ �યાર� 10 

જણ hુલ થઈએ છ(એ. 

અ યાસઅ યાસઅ યાસઅ યાસ 

• એસ.એસ.સી. ( દ(વાન બB�ભુાઇ મા>યમીક શાળા , અમદાવાદ ) 

• બી.ઈ. (મીક�. અને ઈલેક.) એલ. ડ(. એQ�નીયરuગ કોલેજ, અમદાવાદ  

<યવસાય<યવસાય<યવસાય<યવસાય 

• 1965196519651965 – અમદાવાદ ઈલે=R(સીટ( hંુ .મા ંટ�=નીકલ આસી.ટQટ તર(ક� નોકર(ની શÍઆત.  

• 2000 2000 2000 2000 ડ(સેFબરડ(સેFબરડ(સેFબરડ(સેFબર – સાબરમતી પાવર .ટ�શનમાથંી જન. મેનેજર તર(ક� ની��ુ,  

�વન ઝરમર�વન ઝરમર�વન ઝરમર�વન ઝરમર 

• શાળા �વનમા ંબધી ભાશાઓ, વીsાન અને ગણીતમા ં Jડો રસ.  

• નોકર( દરમીયાન પાવર એQ�. ના વીવીધ 0ે\ોમા ંકામ ક;ુb  

• \ણ પાવર .ટ�શનોના બાધંકામના 
ો&=ટોમા ંસG(ય કામગીર(  

• બે વષ$ વીજ ચોર( પકડવાની કામગીર(  

• બે વષ$ અમદાવાદના સીટ( ઝોનના મેનજેર તર(ક� સવ$�ાહ( મેનેજમેQટની કાય$વાહ(; <યાવસાયીક 

કામગીર(નો સૌથી યાદગાર અ*ભુવ  

• છેBલા વશz સાબરમતી પાવર હાઉસમા ંજનરલ મેનેજર તર(ક� ઘણા ંકામો કયા$. 

• ની��ુ થયા બાદ અમેર(કા .થળાતંર  

• અમેર(કામા ં�વનમા ંપર(વત$ન; ‘ચાર વષ$ના ડોસા� ‘ એ હાલના �વન*ુ ંચી\ણ આપતી માર( 

સૌથી 
ીય રચના  

ધમ$ ધમ$ ધમ$ ધમ$  

• માનવ, લગભગ ના.તીક   
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રસના રસના રસના રસના વીશવીશવીશવીશયોયોયોયો 

• �જુરાતી સાહ(�ય ( ખાસ કર(ને ગ¼)  

• �જુરાતી �ગુમ સગંીત   

• ઇતીહાસ, �ગુોળ, વીsાન, 9રુાત�વ, અ>યા�મ   

શોખ શોખ શોખ શોખ ((((હોબી હોબી હોબી હોબી )))) 

• ઓર(ગામી, ટ�Q�ામ, સાથીયા, �ડુોhુ, લેગો અને ક�’ ને=સ મોડ�લીQગ, કોયડા, જો=સ , �જુરાતી 

¬લોગીQગ , વી.બી.મા ંહોબી 
ો�ામીQગ, કોઈ પણ �તની પઝલ 

રમત ગમતરમત ગમતરમત ગમતરમત ગમત 

• તરવા*ુ,ં ફ(ટનેસની કસરત, યોગાસન, ક�રમ, ચેકસ$  

 

લેખકના ¬લોગલેખકના ¬લોગલેખકના ¬લોગલેખકના ¬લોગ    
�વનઝાખંીઓ �વનઝાખંીઓ �વનઝાખંીઓ �વનઝાખંીઓ  

�જુરાતી સાર.વત પર(ચય  

http://sureshbjani.wordpress.com/ 

�જુરાતી 
તીભા પર(ચય  

http://gujpratibha.wordpress.com/ 

�જુરાતી મહાજન પર(ચય  

http://mahajanparichay.wordpress.com/     
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સાહ(�યસાહ(�યસાહ(�યસાહ(�ય 

aતરની વાણી  

    http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/     

કા<ય�રુ  

http://kaavyasoor.wordpress.com/ 

ગ¼�રુ 

 http://gadyasoor.wordpress.com/ 

હા.ય દરબાર  

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/     

અ*Gુમણીકા 


