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અ*ુGમણીકા

નધ :

ઉપર જણાવેલ Ôઅ*ુGમણીકાÕની લીQક દર ક લેખની નીચે પણ આપવામાં આવેલી છે .

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

યોગ

ખાતર ઉપર આમ કરશો; તો અ*ુGમણીકાના પહલા પાને પહચી જશો. જો તમારા વડ$ના વઝ$નના
ુ ાં Ô ડોુમેQટ મેપÕ ની સવલત હોય તો, તે સગવડ વાપરવા ભલામણ છે . આમ
Ô<;ુÕ મે*મ
કરવાથી તમે બી એક બાર(( વીQડો)માં અ*ુGમણીકા પણ જોઈ શકશો.
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.તાવના
આવકારદાયક
આવકારદાયક નવલો

યોગએમ.. દલાલ
યોગ- જયંિત એમ

સનહાર સ&$લી વ- િનજ:વ  ૃટનાં અk્  ૂત સનનો આપણે અ યાસ કર(mુ ં તો સનહાર માટ
આપ,ુ ં મ.તક ભાવિવભોર થઈને નમી પડશે. લીલીછFમ હgરયાળ(થી શોભી ઉઠતા, ¡ચા ¡ચા પહાડો,
¡ડ( ¡ડ( ખીણો, પહાડો પરથી વહ( રહલાં ઝરણાં, ધોધ અને એમાંથી સ$x ુ ં કણ$િ ય સંગીત, દgરયામાં
ઠલવાતાં ધસમસતા 9 ૂર વહતી નદ(ઓનાં પાણી, આકાશમાંથી દં kુyભગાન સાથે જોરજોરથી વરસી રહલો
W ૂશળધાર વરસાદ, tાર ક બરફ*ુ ં તોફાન, બાગબગીચાઓમાં ખીલી ઊઠતાં રં ગબેરંગી £લો, અનેક તનાં
પmુ, પંખી અને £લોમાં હરો તના રં ગોથી ચીતરાયે ું yચતરામણ, આ બધાં મનમોહક, નયનરFય
fયોથી yચ

સ¤ થઈ ય છે .

ઈpર રચેલી આ અબોલ  ૃટ*ુ ં નૈસyગ¥ક સ¦દય$, ખોમાં કલાનાં કામણ કર છે , તો બી બાુએ
ઈpર બોલકા માનવીની રચના કર(ને અk્  ૂત સામય$ દાખ<;ુ ં છે .
લા§ખો િશરાઓ અને માંસપેશીઓના આધાર માણસ*ુ ં શર(ર ઘડા;ુ.ં તતના .વાદો, ભાતભાતના
િવચારોવાં મન ઘડ(ને ઈpર સાચે જ કમાલ કર( હોય, એEુ ં નથી લાગxુ?ં
વનપય$Qત માનિસક આઘાત-

યાઘાતોમાંથી બહાર નીકળ(, વાઈ ગયેલી rજ©દગીના લેખાં-જોખાં,

અવલોકન કરવા*ુ ં મન ુરશ ની &વા yચ©તકને થાય, એ .વાભાિવક ઘટના છે .
ુરશ નીએ લખેલાં અવલોકનો jુ ં ઝીણવટથી વાંચી ગયો. સવારમાં ઊઠ(એ અને રાતના  ૂઈ જઈએ
યાં ુધીમાં અનેક િનજ:વ વ.xુઓ સાથે માણસનો પનારો પડતો હોય છે .
ુરશભાઈએ રોજ બરોજની સાવ સામાQય ઘટનાઓ*ુ ં બાર(કાઈથી અવલોકન કર( ઉપદ શામક,
ભાવનામક અથ$ઘટન કર( એક આગવા, નવા જ ભાવિવpને ઉગર કર( આ;ુ ં છે .
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ુરશભાઈ એમના અનેક અવલોકનોમાં rજ©દગીના જમા ઉધાર પાસાં બતાવીને ભાવકને એક નવી જ
kુિનયામાં લઈ ય છે . થોડાક નW ૂના પર fટપાત કર(mુ.ં
પથરમાં ઝાકળ : ુરશભાઈ આ અવલોકનમાં વન*ુ ં સનાતન સય તારવી આપે છે .
Ôઅવળચંડા મનને થ;ુ,ં આ પથર &વો પથર પણ  ૂય$નાં ક(રણો મળે તો ચમકતા, નાનકડા તારલા
ગટાવી શક છે . પથરgદલ

માનવીના aતરમાં પણ આવાં કોઈ િૃ તનાં  ૂય$gકરણ પડ, તો

વાલીયામાંથી વાªBમક( ઉભર( આવતા હોય છે જ ને? પણ & કથીર &વા મોટા$ર હોય, તેમની ઉપર કશીય
અસર ન પડ.Õ
રાR>વજ : આખી kુિનયાને લાુ પડતો સંદશો આ અવલોકનમાં જોવા મળે છે .
Ô પણ એEુ ં ન બને ક, આખી માનવતનો એક જ >વજ હોય? કોઈ kુYમન જ ન હોય? કોઈ લડાઈ
નહu, કોઈ હયાકાંડ નહu, કોઈ ખોiું, સંhુyચત અyભમાન નહu. સદ(ઓથી લડતા આવેલા, D ૂનખાર લડાઈઓ
લડલા ;ુરોપના દ શોએ તો આમ કર( દ(^ુ ં છે . આ

gGયા આખા િવpમાં ફલાય તો કE ુ ં સા}ું?Õ

ઉભરો : અમેgરકાની જોjક
ુ મી પર આ^ુિનક ;ુ>ધ િવષે થોડાક શ¬દોમાં

લયની વાત સરસ ર(તે રુ થાય

છે .
Ô અમેgરકાના
હોય અને

Wુખની ઓgફસમાં બjુ જ સંર0ણવાળ( .વીચો છે . અમેgરકન કોQેસની અ*ુમિત મળ(

Wુખ એમાંની .વીચો દબાવે; તો છે વટના ઉપાય તર(ક Q;ુ=લીયર શો લઈ જતી, તરખંડ(ય

મીસાઈલો કાય$રત થાય અને થોડા સમય બાદ શ®ુ દ શ ઊપર સેકંડોમાં તારા થઈ ય Ô
ોસર(
ોસર( .ટોરમાંથી

ં
પાછા આવીને : અહu ગર(બી અને અમીર( વ@ચેનો ભેદભાવ ુદર
ર(તે રુ થયેલો

જોવા મળે છે .
Ô ોસર( .ટોરની ઝળાંહળાં થતી સW ૃª>ધ આ kુભા$ગી જનો માટ નથી હોતી. યાં તો  ૂકો રોટલો મળ( રહ
તોય સૌભા|ય ગણાય છે . ગોળની કાંકર( તેમને માટ િમટા¤ હોય છે . ભગવાન માટ ઘીનો દ(વો નહu;
દ(ત જઠરા¯|ન જ પયા$ત હોય છે . એમને માટું પાણી ભરવાય ગાઉ, બે ગાઉ પગ ચલાવવા પડ છે .
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ૂ ડા અને
એમને રસોઈ પકાવવા*ુ ં °ધ,ુ ં લાવવાય વલવલEુ ં પડ છે . ર.તાની બાુમાં °ટના \ણ iક
માટ(ની ઠ(બમાં તેમ*ુ ં આDું રસો ુ ં આવી ય છે . Ô
ં ીભ;ુ,b મહ±કxુ ં કવી ર(તે બનાવી શકાય, એ*ુ ં િવYલેષણ સરસ
પાક$માં : પાક$માં ફરતાં ફરતાં વન ુગધ
ર(તે રુ કર છે .
Ô આપણે આપણા વનમાં કાંટા પણ વાવી શક(એ; અથવા £લ પણ. £લ વાવે ું વન કE ુ ં સોહામ,ુ ં
લાગxુ ં હોય છે ? કોઈએ થાકલા

વાસીને શીળ( છાયા આપે તેE ુ ં E ૃ0 વા<;ુ ં હોય છે . કોઈ વન બા

&વાં : મધમીઠ( કર(ઓની લહાણ કરતાં જ રહ. એવાં વન વાધt
$ ે પણ ગર(માથી સભર હોય છે . અને
કોઈ વન બાવળ ક થોર &વાં. નકયા$ કાંટા જ કાંટા : હાથ W ૂકો અને લોહ( નીકળે . Ô
આમ અબોલ  ૃટમાંથી વીણેલી આવી નાની નાની ઘટનાઓને વનના અનેક સંદભ² સાથે જોડ(
આપીને ુરશ નીએ મ*ુયના .વભાવો*ુ ં મેઘધ*ુય રચી આ;ુ ં છે .
બીલબોડ$ : અહu પોતાની તને પણ .વાથ: અને મતલબી બતાવે છે .
Ô માર( જ વાત Bયોને! આ લખાણમાં અને હર ઠકાણે મોટ( ધાડ મા}ું ³ં; તેની હરાત બીલબોડ$ની
&મ ક}ું જ ³ં ને? કટકટલાં બીલબોડ$ આપણે વસાવેલાં હોય છે , નહu વા}ુ? Ô.વÕ*ુ ં માક´ ટuગ! પછ( એમાં
Ôaતરની વાણીÕ tાંથી

ગટ? Ô

ુરશભાઈ! Ô.વÕ*ુ ં માક´ ટuગ કર(ને પણ આવાં વ^ુ ને વ^ુ અવલોકનો સમાજને આપતા રહશો તો સjુ
ભાવકો માટ ગમતી વાત હશે.
સાથોસાથ માર કહE ુ ં છે : આ ÔઅવલોકનોÕને વ^ુ વાર મઠાયા$ પછ(

ગટ કરશો તો ભાવકના પ0ે

તાપ નહu લાગે; પણ શીળ( છાંયડ(નો અ*ુભવ થશે. ઘણા અવલોકનોમાં મµ 9ુનરાવત$નના દોષ જોયા છે .
&મક આkુ, વીQડ.G(ન, &hુઝી, પાક$, .વીમuગ 9ુલ િવ. િવ. આને બદલે ભાવકના હ¶યા સસરEુ ં ઉતર(
ં ભળશે; એની મને ખાતર( છે .
ય, એવો આહ રાખશો, તો સોનામાં ુગધ
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આવાં આવકારદાયક નવલા

યોગો કરતા રહ(ને ુજરાતી ભાષા, ુજરાતી સાgહયને વ^ુ સW ૃ>ધ

ે છાઓ <ય=ત ક}ું ³ં.
કરતા રહો; એવી ·દય9 ૂવ$કની mુભ@
જયંિત એમ. દલાલ
103, Ôઅ*ુરાધાÕ ઈલા$ ¸ીજ
એસ.વી. રોડ , aધેર(( વે.ટ)
ં ાઈ , 400 058
Wુબ

jmdalal@rediffmail.com
www.jayantimdalal.com

નધ : Wુર¬બી cી. જયંિતભાઈના ુચન

માણે jુ ં સમ લખાણ જોઈ ગયો ³ં. ºયાં ºયાં એક જ

સંદશ*ુ ં 9ુનરાવત$ન/ 9ુન}ુ=તી થયેલાં લા|યાં; તે લેખ આ

થમ આુીમાંથી બાકાત કયા$ છે .

છતાં કોઈ વાચક >યાન દોરશે, તો તે aગે બી આુીમાં ઘટxુ ં કરવામાં આવશે.
અ*ુGમણીકા
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બે બોલ
અવલોકનો વીશે- એક અવલોકનઅવલોકન- હરિનશ ની
ુરશ નીના બધાં અવલોકનો વાં@યા .વાંચતાં, ઘણી વખતે લા|;ુ ં ક કા<યો વાંચી ર»ો ³ં. એક
ં
એક અવલોકન ગ¼ કા<ય બQ;ુ ં છે . લેખકની નાુક કલમ અને ુવાં
મનોજગત , વીsાનની વાતોમાં પણ
એક લય સ&$

ં ાયેલી છે .લેખક*ુ ં શી0ણ અને અ યાસ,
છે . વનની ફ(લોસોફ( દર ક અવલોકનમાં ુથ

ઇલેકR(કલ એQનીયરuગના છે . જયાર

·દય કવી*ુ ં છે . એ બેના સંગમમાંથી આ સાહ(ય નીપજ;ુ ં છે .

આનંદની વાત એ છે ક, લેખકને દર ક વ.xુ જોઇને તેના પર વીચારવાની ટવ છે . Q;ુટન અને
આકમીડ(ઝને પણ આવી ટવ હતી. મ*ુયની આ આદતે જગતને બદB;ુ ં છે . લેખક W ૂળે hુદરત

ેમી છે .

આપણને સૌને પણ hુદરતમાં સ¦દય$ દ ખાય છે . લેખકને પણ દ ખાય છે . પરં x ુ તે જોઇને લેખક બેસી રહતો
નથી. લેખક hુદરતના કર(Yમાથી aય છે . એટલી હદ ક ઉગતો ુરજ હોય ક શીયાળો હોય એમ*ુ ં મગજ
ુદા જ િવpમાં ¾મણ કર છે .kુનીયાની બી વ.xુઓ એમની આ ટવમાંથી બચતી નથી. ઘડ(યાળ હોય ક
કાર*ુ ં વીQડશીBડ

હોય ,એમની fટ(માં ઝડપાઈ ય છે .આ દર કના અવલોકનમાં, વનની ફ(લોસોફ(

વણ$વતાં વણ$વતાં આ>યામીકતામાં સરક( ય છે . મારા &વાને કારમાં બેઠાં બેઠાં 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 પાસે ! અ|નીશામક,

ખાલી

ઘર, નEુ ં ઘર, વીQડશીBડ,

પાનખર, શીયાળો વી.વી. અને એ બ^ુ ં વાંચતાં લાગે ક, લેખક*ુ ં મગજ એક .પQજ &Eુ ં છે . & ુએ છે
એને હ( લે છે . ભું થજો લેખક*ુ,ં ક એમને @હા પીવાની ટવ છે . &ને કારણે આપણને દસ બાર લેખ
મ¿યા.@હાના ઉભરા તો બધાંએ જોયા છે . મને તેમાં @હાની પી દ ખાય છે . જયાર લેખકને

hૃતી દ ખાય છે ;

જuદગી દ ખાય છે . થરકતી તપેલીમાં તેમને વીsાનના દશ$ન થાય છે . ુના ઘર માં E ૃ>ધવને વણી લી^ુ ં
છે . પાનખર લખીને
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આપી શક છે . તેમની આ અવલોકનE ૃી અને પછ( વીચારવાની ટવને કારણે આ 9ુ.તક પર(ણF;ુ.ં અને
આ વીચારવાની અને એ લખી લેવાની

E ૃતી એમના નીE ૃત વનને ભ;ુb ભ;ુb બનાવે છે .

ભાષા શૈલી બા9ુ, મે છે . લેખક રાજ, સરળ ભાષાના .વામી છે . &ટલી હળવાશથી વન વે
છે ; તેટલી જ હળવાશથી વાચકોને સાદ( ભાષામાં લાડ લડાવે છે . મોટા ભાગના લેખો, લેખક અમેર(કામાં
વન વે છે એટલે લખી શકયા છે . બાક( , દ શમાં તે @હા બનાવવાનો મોકો ન મ¿યો હોત. તપેલી
ં માં જ રહ( ત. આપણાં
અજવાળવાની માથે ન પડ( હોત.અને આવો સરસ, આ ુલાલ એમના ુ
પર ન ઉડયો હોત. આ 9ુ.તક ખર(દ(ને માર( aગત લાય¸ેર(માં રાખતાં jુ ં જર(ય ન ખચકાJ.
---- હરિન
ક)) Ð Q;ુ જસ:
હરિનશ
િનશ ની.
ની.( હા.ય વાતા$ અને નીબંધ લેખક

અ*ુGમણીકા
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અવલોકન કથા
ÔઅવલોકનોÕ
અવલોકનોÕ વીશે લેખક*ું અવલોકન
2006ના માચ$ મહ(નાથી ઈQટરનેટ પર ુજરાતીમાં ¬લોગuગથી શ}ુ કર લી સાહ(યયા\ા આ 9ુ.તક સાથે એક
નવા પર(માણમાં

વેશે છે ; યાર એક નવી જ તની લાગણી ઉભરાઈ આવે છે . ક વળ નીનંદ માટ અને સાવ

hુ xહુ લથી શ}ુ કર લી આ

ુી tાર Ôગમતાંનો ુલાલÕ કરવાની, પોતાની તમાંથી બહાર નીકળવાની

ુી

બની ગઈ; તે ખબર જ ન પડ(.
ુજરાતી નેટ જગતના એક બjુ મોટા હ(.સા પર છવાઈ ગયેલી ુજરાતી કવીતાએ મારા મનનો પણ કબજો
લીધેલો હતો. ગમતી કવીતા અને તેના રસદશ$નમાંથી ધીમે ધીમે તે કવીતા

લખાતી ગઈ. છે ક 2006 ના

નવેFબર મહ(નાથી Ô સન 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; છંદ મેળવવા પડ;
બંધ બેસતી ઉપમાઓ શોધવી પડ. જો
kુ ખાવો !

ેરણા આવીને ટપક( પડ તો તો મ આવી ય – નહu તો માથાનો

ેરણાથી કવીતા આવી પડ( હોય તો ઓટોમેટ(ક તે* ુ ં પોત દ(પી નીકળે , નહu તો

જ આવે. આમ આ

યન ગમતો, પણ તે .વયં ુ ન હતો; aતરમાંથી

યનનો ભાર જણાઈ

ગટ થતો ન હતો.

એક દ(વસે ઘાસ પર ઝાકળ જોતાં એવો સk્ વીચાર આ<યો ક , આની ઉપમા વાપર(ને કવીતા લખી હોય તો
કE?ુ ં Jધી જ

G(યા! કોઈ કવીતા તો ન

બjુ જ મ આવી – પેલી

ગટ(; પણ એક ઉપદ શ તર( આ<યો. અને સા@Âુ ં કjુ ં ? મને પોતાને

ેરણાથી ટપક( આવતી કવીતાની &મ. અને આપણે તો બા9ુ! Ô ગ¼ુરÕ ¬લોગ પર

ટપકાવી દ(^ુ!ં બે \ણ વાર વાં@;ુ ં અને માં ગF;ુ ં ય ખ}ું હ! તમે કહશો , ‘ એ તો સીદ(ભાઈને સીદકાં વહાલાં.’
પણ બેચાર ભલા જણે વખાÃ;ુય
ં ખ}ું હ! આપણે તો બા9ુ! હરખાઈને રાપાઠમાં આવી ગયા. કવીતાના વીચાર
માટ ઉપમા ન મળ( તો કાંઈ નહu; ઉપમા પરથી ઉપદ શ ક કોઈ સંદશ તો મ¿યા. અને ક E ુ ં }ુપાં નામ પણ મળ(
ગ;ુ ં – Ô એક અવલોકન Õ !
પછ( તો આ મારા .વભાવમાં, માર( E ૃીમાં વણાઈ ગ;ુ.ં ºયાં જોJ યાં મને વ.xુઓ અને ઘટનાઓ ણે ક,
આવીને કાંઈક કહ( ય. અને ક(બોડ$ પર સીધી ગળ(ઓ ફરવા માંડ. કોઈ સભાન
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બંધન નહu. કોઈ નીયત વીશય પર લખવા*ુ ં નહu. બસ ક વળ અવલોકન જ અવલોકન; કવળ નીનંદ જ અને
.વૈરવીહાર. ઘણી વાર તો એક દ(વસમાં આવી \ણ ચાર અવલોકન-માતાઓ દશ$ન દઈ ય; અને કંઈક પાઠ
ભણાવતી ય! આપણી Ôગ¼ુરÕ ની ગાડ( તો દોડ( બા9ુ હ!
& કહો તે- આ છે મારાં અવલોકનોની કથા. અહu ુ લાઈ Ð 2007 થી મે - 2008 ુધીમાં આમ જ આક.મીક
ઉપસી આવેલાં અવલોકનો સંકલીત કયાb છે . આનાં Wુળમાં વનમાં ઘટતી, રોજ બરોજની, સાવ સામાQય
ઘટનાઓ જ છે . તેમાં કmુ ં વીશેશ ઘટનામક તવ વાચકને નહu મળે . પણ આ વીચારદોહને માર( તમાં
ઘટનાઓને Wુલવવાની એક આગવી શૈલી ઉપસાવી છે , એ મારો aગત આનંદ છે . આ આનંદને ુજરાતની આમ
જનતા સાથે વહ±ચવા*ુ ં આ 9ુ.તક મને સૌભા|ય અ;ુb છે ; તે વ^ુ મોટા આનંદની વાત છે .

આમાંનો દર ક દર ક

લેખ મારા Ôગ¼ુરÕ ¬લોગ ઉપર

કાશીત થઈ Âુકલો જ છે . આ મા\ સંકલન જ છે . પરં x,ુ પહ ું જ

ઉપર થxુ ં હોય એEુ,ં કદાચ આ

થમ ુજરાતી 9ુ.તક હશે. આ માટ સમ નેટ તં\ના આપણે સૌ }ુણી છ(એ.

કાશન નેટ

સામાQય 9ુ.તક કરતાં આ 9ુ.તકની વીશેશતા એ હશે ક, એની બી આુી એક વશ$ બાદ નવા ઉમેરાયેલા
લેખો સાથે કરવામાં આવશે. આથી આ 9ુ.તક Ô વંતÕ બની રહશે, એવી આશા ધરાEુ ં ³ં.
WુખXુYઠ વીશે એક ઉBલેખ. આ 9ુ.તકમાંના બધા લેખની વીવીધતા વ@ચે, એક સામાQય કથાવ.xુ છે . અને તે
છે :

જોવાની એક વીશીYઠ fYટ(; વ.xુ ક ઘટનામાંથી માનવમનની તક$શ=તીના આધાર ઉપસી આવxુ ં એક

દશ$ન; એક ઝીણવટભ;ુb અવલોકન. Wુળ નામ; સાદાં અને સીધાં Ð ÔઅવલોકનોÕને .થાને - Ô અવલોકન શતદલÕ
રાજકોટના ગઝલકાર, ડો. મહશ રાવલે યથાયો|ય ર(તે ુચ<;ુ ં હxુ.ં
jુ ં આ સવને અ*ુ}ુપ, કોઈક

તીક શોધી ર»ો હતો, પહલા ાટમાં સાkુ ં ુ]મદશ$ક યં\ (માઈGો.કોપ)

રા§;ુ ં હxુ.ં એ શ}ુઆતનો ાટ છે વટના ભાગે મઠારતાં; આ ઈ-9ુ.તકની આ^ુનીકતા માટ મને તે થો ુ ક
ં
ુ નવાણી લા|;ુ.ં અને Ôુગલ મહારાજÕના

તાપે Ôઈલે=Rોન માઈGો.કોપÕ મળ( ગ;ુ!ં

મને લાગે છે ક, આ

9ુ.તકના આ^ુનીક ઢાંચાને અને ુ]મ અવલોકનના ઢાંચાને તે વ^ુ અ*ુ}ુપ છે .
WુખXુઠ ઉપર સમતયા છવાયેલ વાદળ( રં ગ - Yયામ રં ગની સમીપ હોઈ Ð સામાQય ર(તે સમાજમાં
વત$માન

વીચારmુQયતા દશા$વે છે . છતાં તે શીતળતા*ુ ં

તીક પણ છે . એની વ@ચે Ôઅવલોકન શતદલÕ

શીશ$કની છાયા નીચે ઉભર( રહલ, ુવણ$વણ: એકલતારક *ુતન fYટ(ના
મ>યમાં દ ખા દ તો લાલ રં ગ, વીચારmુQયતા
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આ 9ુ.તકમાં ÔJઝાÕ
JઝાÕ આધાર(ત
ધાર(ત ÔસરળÕ
સરળÕ જોડણી વાપર( છે . મને એક જ ÔશÕ અને એક જ Ô}ુÕ વાપરવા*ુ;ં અને
બાક(નાં બીનજ}ુર( અ0રોને તીલાંજલી આપવા*ુ ં

પણ Wુનાસીબ લા|;ુ ં છે . આ જોડણી પ>ધતી મને સરળ,

તાકક અને શાીય લાગી છે . આ પ>ધતી વાપરવાના કારણે jુ ં મહદ aશે જોડણીદોશથી Wુ=ત બQયો ³ં. માર
માટ આ પરમ આનંદની વાત છે .આ છતાં

ા.તાવીક વીભાગમાં મી\ોએ &મ જોડણી વાપર( છે તે; અને તેમના

વીચારો યથાવત રા§યા છે . આ સંદભ$માં મારા માગ$દશ$ક અને પરમ

ીય મી\ cી, ુ ગલક(શોર <યાસનો

jુ ં

aતઃકરણ 9ુવ$ક આભાર મા*ુ ં ³ં. તેમણે aતરના ઉમળકાથી મારો પર(ચય પણ લખી આયો 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. મારાં લખાણોમાં દર ક તબÅે મને
બધાં અવલોકનો >યાનથી વાંચી; 9ુ.તકની

ોસાહ(ત કરનાર સૌ વાચક ભાઈ-બહનોનો jુ ં }ુણી ³ં.

.તાવના લખી આપવા માટ સવ$cી. હરિનશ ની અને જયંિત

એમ. દલાલનો પણ &ટલો આભાર મા*ુ ં તેટલો ઓછો છે . Ôવડ$ ેસÕ અને તેના સાધીશો આ માટ .વાભાવીક
ર(તે સૌથી વ^ુ આભાર અને અભીનંદનને પા\ છે . ભલે તેમના માટ આ 9ુ.તક અને આ Ôઅવલોકન કથાÕ
વાંચવા*ુ ં કદાચ અશt હોય; પણ સમ Ôનેટ ુજરાતી સમાજ Ô વતી jુ ં તેમનો પણ aતઃકરણ 9ુવ$ક આભાર
મા*ુ ં ³ં.

 ુરશ ની
 મેQ.ફ(Bડ, ટ =સાસ, ;ુ.એસ.એ.
 sbjani2006@gmail.com
-

-
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-

અવલોકનકાર aગે ભાવભ;ુb અવલોકન
cી.. ુગલ
લક(
ક(શોર
નેટ પરના પરમ સખા cી
ક(શોર <યાસ dારા લેખક પર(ચય

ુરશભાઈ સાથે સૌ

થમ પર(ચય મારા ઈQટરનેટ પર આ<યા પછ( છે ક છ મહ(ને થયો હતો.

ઘણાખરા મહા*ુભાવોનો પર(ચય મને યાં ુધીમાં થઈ Âુtો હતો...પરં x ુ 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& એમણે હાથ ધર લા અનેક
સાવ જ નોખા

કારના

યોગોમાંના એક

ં ાને આ પર(ચય આપવા*ુ ં કામ આ<;ુ ં તે પણ પેલી ÔધારાÕના
યોગના અ*ુસધ

ં ોના જ એક ભાગ }ુપે.
જ એક ભાગ }ુપે...આ પોણા બે વષન
$ ા સળંગÐઅxુટ સંબધ
દર ક 0ણને 9ુરતી તાકાતથી વવાના મં\ સાથે એમણે આ ¬લોગજગતમાં પદાપ$ણ કયz રા§;ુ ં
છે ને હ પણ એમની ગળ(ઓના મા>યમથી વ^ુને વ^ુ વૈવી>યભયાb સનો }ુપે તેઓ ધપી ર»ા
છે . આરં ભમાં ુજરાતના સાર.વતોનો તથા

તીભાવંતોનો સં0ીત પર(ચય આપનારા તેમના બે

¬લોગ dારા જ તેમ*ુ ં fટ(બukુ અને તેમની ધગશ
ુજરાતીની સેવા*ુ,ં ભલે કદાચ અ.પટ છતાં બjુ
તતના અખતરા કરવા

ગટ થઈ Âુtાં હતાં. એમની કને ુજરાત અને
જ હશભ;ુb દશ$ન હxુ.ં એ હશ જ એમને

ેરતી રહ( હતી.

ભાષાને સરળ અને સૌને હાથવગી બનાવવાનો ક(મીયો પણ &વો એમને જડયો, ક તરત જ તેમણે
એને .વીકાર( લીધો, બBક એ ુધારાએ જ એમને પકડ( લીધા. આ& ભાષાના સરલીકરણનની બાબતે
તેઓ અેસરÐશા સjન
ુ ે
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5, માચ$ Ð 1943 ના દ(વસે, અમદાવાદમાં જQમેલા; ભીખાભાઈ અને શારદાગૌર( નીના પાંચ
સંતાનોમાં વચલા, 1965માં એલ.ડ(. એFનીયરuગ કોલેજમાંથી બહાર પડલા; <યવસાયે એQનીઅર,
વહ(વટ( અધીકાર( તર(ક hુશળ અને કંઈક aશે આકરા છતાં નાના માણસો માટ કોમળ હ¶; ુ ં ધરાવનારા
ુરશભાઈ <યવસાયમાં પણ

યોગશીલ ર»ા છે . અમદાવાદ ઈલે=ટ(સીટ( કંપનીમાંથી નીુ થયા

યાર જનરલ મેનેજર પદ ર»ા ર»ા; પણ એમણે કાય$ અને કાય$કતા$ઓ માટ સતત
તેમની આ

યોગો કયા$ છે .

યોગખોર( તેમનાં લખાણો ુધી પણ પહચી ય તો એમાં શી નવાઈ ?! ુજરાતી લખાણ

અને વાંચન ઉપરાંત, એમને. ઓર(ગામી, ુડોhુ, ટQામ, કોયડા, સાથીયા, .પાઈરોાફ, ÔલેગોÕ અને
Ôકને=સÕ મોડલuગ, લાકડાંકામ, ÔવીY;ુઅલ બેઝીકÕ માં

ોામuગ &વી અનેક હોબીઓમાં પણ રસ છે .

સાહ(યનાં કટલાંક .વ}ુપોમાં એમણે પોતાની કલમ ચલાવી ખર( પણ એમને બે બાબતો એવી
મળ( ગઈ &માં તેમને પોતા*ુ ં લ]ય ણે ક દ ખાઈ ગ;ુ ં !
એક વાત તે ભાષાના સરલીકરણ માટ મથી રહવા*ુ ં અને મચી પણ પડવા*ુ.ં
અને બીુ ં તે આ અવલોકનોને

ગટ કર(ને ગ¼લેખન dારા ¬લોગજગતને ભર9ુર સામી પીરસી

દ વા*ુ.ં એમની કલમ ( હવેના જમાનામાં તો Ôક(Õ ) એમની પાસે ધસારાબંધ લખાવી રહ( છે &નાં સા0ી
તો એમનાં હરો વાચકો છે જ. આ& આ અવલોકનો ઈÐ9ુ.તક }ુપે

ગટ( ર»ાં છે યાર એમની કવળ

લેખીની જ નહu પણ એમની માx ૃભાષાભ=તી અને એ માટની ધગશ પણ એટલી જ યશની ભાગીદાર
છે . એમ*ુ ં આ 9ુ.તક
મા>યમથી જ

ીQટ મીડ(યામાં

ગટ થવાને બદલે એમણે એમના આ ¬લોગજગતના

ગટ થાય તો તે યો|ય જ છે , કારણ ક એમને કાય$ અને યશ બ¤ે અપાવનારા

¬લોગજગત dારા જ તે થાય તે જ}ુર( ગણાય. આમેય તે ઈÐ9ુ.તક }ુપે તેઓ એક નવી દ(શા પણ
ચuધી ર»ા છે એમ કહવામાં હરકત જણાતી નથી.
આ અવલોકનો aગે કશાં પણ અવલોકનોÐવીવેચનો આયા વીના જ એમને

ગટ કરવાં જોઈએ

ુ ી ºયાર
એEુ ં મને લા|;ુ ં હxુ.ં એમનાં કટલાંક અવલોકનો વીવેચનામક kૃટ(થી તપાસવાના હxથ
તેમણે મને મોકBયાં યાર મµ જો;ુ ં હxુ ં ક તે લખાણો એક સરસ
કોઈ પણ

યોગ }ુપે અવતર( ર»ાં હતાં. એને

કારની ટ(પણી વગર જ અવતરવા દ વાં જોઈએ એમ મને થયાં ક;ુb હxુ.ં આ& એ બધાં
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લખાણો ¬લોગ ઉપર રસ 9ુવ$ક વંચાઈને, કહો ક ગળાઈને સૌની સમ0

ગટ થઈ ર»ાં છે યાર એનો

આનંદ (એમના પછ(નો બી નંબર ) મને થઈ ર»ો છે . આ અવલોકનોની વીશેષતાઓ ઘણી છે અને
તે >યાન ખµચનાર( છે . તેઓ એQનીઅર હોવાથી વનના નાના મોટા અનેક

સંગોમાં એમને વીsાન

અને ટકનોલોના <યવહારોÐચમકારો દ ખાય તે સહજ છે પરં x ુ એટલેથી વાત અટકતી નથી. એમનાં
અવલોકનોમાં આપણા ભારતીય તવsાનનાં રહ.યો પણ છતાં થતાં રહ છે ! વૉશબેસીનમાંથી નીચે
સરકતાં પાણીમાં જો વમળ ઉભાં થાય છે તો યાં તેમને ગીતાના Yલોકો યાદ આવી ય છે ! અને સાથે
સાથે અમેર(કામાં નવ વષ$ના રહવાસમાં આમસાત કર લ અમેર(ક( વનપ>ધતીનાં અ*ુકરણીય
નવનીત પણ ઉડ(ને ખે વળગે છે .
એમ*ુ ં વીશાળ વાચન પણ આ બધાં અવલોકનોમાં કામે લા|;ુ ં છે . એ વાચન એમને એક બાુ
સાવ નવી જ ર(તે વીચારવા
અથ$ઘટન કરવા પણ

ેર છે તો બી બાુ નીર(0ણોની વાંસે વાંસે તરત જ કmુકં નવતર

ેર છે .

એમના ¬લોગો Ôaતરની વાણીÕ અને Ôગ¼ુરÕ માં

ગટ થતા રહતા વીવીધતાવાળાં લખાણો એમ

પણ ુચવે છે ક, બીં ઘણાં અને વીષય વૈવી>યવાળાં 9ુ.તકો વીp ુર(ને મળતાં રહશે.
આશા રાDું ક આ અવલોકનો એમને અને એમના વાચકોને વનના સમીધ*ુ ં

દાન કર અને

આગળ ઉપર કોઈ નÅર પર(ણામગામી બનાવી રહ. અનેક mુભ@છાઓ સાથે,
.... ુગલક(શોર
લક(શોર..<યાસ Ð સાહ(યકાર અને નીુ ડ(ર =ટર, કામદાર શી0ણ યોજના, ભારત સરકાર

અ*ુGમણીકા
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દ(દ(ની રાખડ(
અવલોકન!!
નીલમબેન દોશી*ું અવલોકનો ઉપર .નેહસભર અવલોકન
ઘણાં વરસો પહલાં £લછાબમાં “ નાની નાની વાતો “ િનયિમત નહu પરં x ુ કયાર ક લખતી હતી. પછ(
તો સંજોગોને લીધે લખવા*ુ ં જ બંધ થઇ ગયેલ. હમણાં થોડા સમય પહલાં cી ુરશભાઇ નીનાં
અવલોકનો વાંચી એ gદવસો અને એ લખાણોની યાદ મનમાં છલક( રહ(.
ુરશભાઇનાં આ અવલોકનો એટલે ણે “ગાગરમાં સાગર”. સાવ નાની..સાદ( સીધી વાત પણ જો
જોતા આવડ તો કટું બ^ુ ં કહ( ય છે ? જÍર હોય છે fટ ઉઘાડવાની. અને cી ુરશભાઇએ અહu ખ
ં
અને મન બંનેની fટ D ૂબ ુદર
ર(તે ઉઘાડ( રાખી છે . વાંચનારને એની

તીિત થયા િસવાય રહતી નથી.

ૃ  ૂિમકા અહu તેમણે યથાથ$
એક yચ©તક, એક િવચારક, એક gફલ ૂફ અને કmુકં નEુ ં પામવાની સતત ત
ર(તે ભજવી છે . તેમના આ ગ>યમાં પ>યનો લય અને વનનો મમ$ બંને પમાય છે . નાની નાની વાતો
કટકટું કહ( ય છે ? gદલ અને gદમાગ જો ઉઘાડાં રાખી શક(એ તો, આપણે દર ક આ સંવેદનને yઝલી
શક(એ; કmુકં સાંભળ( શક(એ અને વહ±ચીને, ુલાલ કર(ને અQયને પણ એ રં ગછાંટણાથી રં ગી શક(એ.
દર કના અવલોકન અને તેને જોવાની...પામવાની..િવચારવાની
આ લખીને સૌને

fટ અલગ જ હોવાની. cી ુરશભાઇએ

ેરણા આપવા*ુ ં ુદર
ં
કાય$ ક;ુb છે . fટ ઉઘાડવા*ુ ં એક આહવાન આપણને સૌને પણ

આ;ુ ં છે એમ નથી લાગxુ?ં
પહલી નજર મને પણ લાગેલ ક કયાંક 9ુનરાવતન
$ થાય છે . પણ જયાર ુરશભાઇ સાથે વાત થઇ અને
ફર( એકવાર અવલોકનો વાં@યા યાર તેમની વાત સાચી લાગી. અને સાર( વાત*ુ ં 9ુનરાવત$ન થાય તો
પણ mુ ં ? ઉલiું એ જÍર( હોય છે એEુ ં લાગે છે . સાર( વાત સો વાર કહવાય તો; કયાર ક તો કોઇને 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

સંદશ છે . આગવી અyભ<ય¯=ત છે . મને બjુ ં .પશ: ગયેલ અવલોકનો એટલે........
” ^ુFમસ, ઉભરો, ખાલી ઘર, નવા ઘરમાં જતાં, નEુ ં ઘર, નuદણ, પઝલ, ફલાય ઓવર, મહોરા.. િવગેર
ં
િવગેર....( લી.ટ બjુ ં લાંÎ ુ છે તેથી િવગેરથી કામ ચલાEુ ં ³ં.) જોક આમ તો દર ક અવલોકન D ૂબ ુદર
અને સચોટ છે ; પણ વાચકની પોતાની fટ અને  ૂિમકા Wુજબ દર કને કmુકં વધાર ગમવા*ુ ં જ.
ં
ં
આ ુદર
કાય$,  ૂઝ, ઉસાહ અને હકારામક અyભગમ બદલ ુરશભાઇને D ૂબ D ૂબ અyભ*્દન.
અહu
આ પાનાઓમાં ઉગર થતા એક yચ©તક, િવચારક, gફલ ૂફ, એક કિવ, અને

મમ$s

એવા ુરશભાઇના

ઉસાહને સલામ સાથે આવકાર. cી ુરશભાઇ આવા વ^ુ ને વ^ુ અવલોકનો આપતા રહશે & એમાં મને
કોઇ શંકા નથી જ.
ં ે?
આપણે સૌ પણ fટ ઉઘાડ( રાખીmુન
નીલમબેન દોશી,
ીકા,, શી0ીકા - અમદાવાદ
દોશી, લેખીકા
( તેમનો ¬લોગ ..... પરમ સમીપે

http://paramujas.wordpress.com/ )

અ*ુGમણીકા
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એક કવી મી\ની fYટ(એ
gદલીપ પટ લ*ું અવલોકનો ઉપર અવલોકન
વેબ-િવpમાં ુજરાતી સાgહય-સચ$માં પાને પાને

ુજરાતી

ગટ( આવતા ુજરાતી સાર.વત પgરચય,

િતભા પgરચય, કા<યુર , ગ¼ુર, aતરની વાણી &વા ¬લો|સના રચિયતા અને

હા.ય દરબાર , કિવલોક, વગેર ¬લો|સના સહસંપાદક એવા ુજરાતી વેબ-િવpના ણીતા અને
દાદા, કાકા, &વાં jુલામણા નામે .વજન-શા માનીતા, એવા Wુર¬બીcી ુરશભાઈ નીએ એમનો
ન ર ડ(ને

ુવાનજોધ જોમ અને ગÍક જહમતથી ુર સાgહય0ે\માં નવા

ાણ 9ુયાb છે

એમ કહE ુ ં એકદમ વાજબી ગણાશે.
સાં ત સમયમાં નીરસ બનતી જતી એવી ુજરાતી ભાષાને રસમય બનાવવામાં એમનો
ઉમંગ સદાયે વધતો ર»ો છે .

iુંકા ગાળામાં જ

અવનવા અવલોકનોથી સભર આ ઈ-Îુક

વાંચતાજ એમના સતત ચડતા જતા સાgહયના રં ગના રસમય દશ$ન થાય છે . આજના યં\વx ્
વાતા વનમાં, આુબાુ આકાર લેતી, માWુલી લાગતી, જડ-ચેતન ઘટનાઓમાં એમણે
ં તો ભા¿યો છે એમ આ અવલોકન શતદલ માંના દર ક લેખને વાંચતાં જણાઈ આવે
વનમં\ ુજ
છે .

લાકડાનો iુકડો માં \ણેક °ચનો લાકડાનો iુકડો અને એના ર સાં જોતાં એમને એમાં ાQડ કQયન
fટ(ગોચર થાય છે અને અWુ ું વનદશ$ન કરાવે છે ....
બીજો અનંત વીpના, કરોડો

એક અ,ુની ભીતરની kુ નીયાનો રાસ અને

રાસ.. પણ Wુળ તવ તો એક જ
જ.. પuડ સો ¸Ïાંડ……..
કાશ વશ$ ફલાયેલો રાસ

ં સાથે સરખાવી, એને પણ સફળતાથી ખેલી
ુડોhુમાં ુડોhુની રમતની .G(ટને વતરના જગ
િનવા$ણ અવ.થા-શી ુખસમાધીમાં લીન થવા અને હાશકારો અ*ુભવવા
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પથરમાં ઝાકળ માં પથર પર પડતા ુય$ક(રણને જોતાં એ પથરમાં ઝાકળના દશ$ન કર( કહ
છે . અવળચંડા મનને થ;ુ,ં “ આ પથર &વો પથર પણ ુય$ના ક(રણો મળે તો ચમકતા નાનકડા
તારલા

ગટાવી શક છે . પથરદ(લ માનવીના aતરમાં પણ આવા કોઈ ુતીના ુય$ક(રણ પડ

તો વાલીયામાંથી વાBમીક( ઉભર( આવતા હોય છે જ ને? પણ & કથીર &વા મોટા$ર હોય તેમની
ઉપર કશીય અસર ન પડ. “

.વીમuગ 9ુલમાં તળ(યે પ{ો માં .વીમuગ 9ુલના તળ(યે દોર લા સીધા પણ વાંકા ચીતર લા જણાતા
એવા પ{ાથી પણ એમની fYટ( બંધાયા વીના રહ( શકતી નથી અને વીsાનની વG(ભવનની
વાત

કર( આપણી .વાથ$થી િવત થયેલી fYટ(નાં દશ$ન કરાવે છે .

નવરાશની પળોમાં એમણે એમની નજ}ુંને ણે જર(યે નવર( રહવા નથી દ(ધી; એEુ ં iુંકા ગાળામાં
સ$યેલા આ અવલોકન શતદલને નીહાળતાં અ*ુભવાય છે . સહજતાથી ઘટતી રોજuદ( ઘટના
હો; યા આસપાસ વીખર લ

ક આકાશલગ િવ.તર લ માWુલી ક મહાWુલી વ.x ુ હો; એમની fYટ(

એમાં સરળતાથી િવsાનનો િવચાર કરવા ને અ>યામનો અ*ુભવ કરવા

શતદલ-પંખ
પાને પાને શોભી ર»ાં શતદલપગલે પગલે

ગટÐાં

ેર છે .

શા અવનવા અવલોકનો

ો ºયાં શ¬દ શ¬દ

હો ગિતક સમ.યા યા હો માનિસક

ટ--મોચનો
સંકટ

gGયા પીડતી પંડની

જગં
જગ-જગના
આ hુ}ુ0ે\માં બસ આવાં Dુલજો અમ લોચનો
ુજરાતી સાgહયમાં આપ*ુ ં યોગદાન બળવર બનx ુ ં રહ એવી mુભે@છાઓ સહ
‘કિવલોક’ વતી, http://pateldr.wordpress.com/
gદલીપ ર.
ર. પટ લ, ઓર Qજ, કલીફોન:યા - ડો=ટર
અ*ુGમણીકા
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hુiુFબીજનોના

તીભાવ

લેખકની સાથે aગત ર(તે સંકળાયેલા hુiુFબીજનોએ બjુ સk્
સk્ ભાવ અને

ેમ9ુવ$ક

તેમની mુભે@છાઓ પાઠવેલ છે . તે સૌનો aતઃકરણ9ુવ$ક આભાર
રા&pર( mુકલ
jુ ં ુરશભાઈને

બાળપણથી ,ુ ં ³ં અને સમુ ં ³ં. આપણે સૌ hુ iુFબીજનો 9 ૂºય cી અરિવ©દ અને માતાની

પરમ hૃપાથી વનમાં ઠ(ક ઠ(ક સફળ થયાં છ(એ. એ પણ સાચી વાત છે ક, આપણે સૌ વનમાં અનેક WુYકલી અને
અવરોધોમાંથી પસાર થયા છ(એ. પણ gદ<ય hૃપાના કારણે આપણે આપણો માગ$ હFમેશ કાઢ( શtાં છ(એ તમે ભારત
છોડ( અમેgરકા .થાયી થયા છો. પણ તમાર( વન સફરમાં ઘણી WુYકલ કસોટ(ઓ તમે હસતા ચહર અને સફળતાથી
પસાર કર( છે .
તમારાં લખાણો જ બતાવે છે ક, તે આપણ સૌને માટ સીમાચીÑÍપ રહશે; કારણક તમે િનE ૃ વનમાં એક માણસ
mુ ં કર( શક; અને સમાજને mુ ં મદદ કર( શક; તેનો અ*ુકરણીય દાખલો .બેસાડÁો છે . તમે એક એªQજનીયર હોવા છતાં,
આ 9ુ.તક લખીને સાgહયમાં એક ઉ@ચ ક0ા*ુ ં અને બjુ સા}ું કામ ક;ુ$ છે . jુ ં ઈpરને

ાથ$ના ક}ું ³ં ક, તમાર(

સકતાને 9ુટ( આપે. તમને aતરથી Wુબારકબાદ( અને mુભે@છા.
રા&pર( mુકલ , િનE ૃ િવsાન િશ0ીકા, દાહોદ.

પંચમ mુકલ
9 ૂºય મામા,
jુ ં તમારાં 9ુ.તકાકાર

સી>ધ થઈ રહલાં અવલોકનોની

થમ આE ૃિ જોઈ ગયો ³ં. 9ુ.તકનાં બંધારણ, ઢાંચો,

અને વાચકને આગળ પાછળ જવા માટ ની .વયંસચ
ં ાલીત લીQકો

બjુ જ અસરકારક છે . Ô માઈGોસોટ વડ$Õની

આ^ુનીક સવલતો, તમે બjુ અસરકારક ર(તે વાપર( છે . આ વાત મારા માટ આÒય$જનક નથી, કારણક, jુ ં તમને
ઘણા વખતથી ,ુ ં ³ં અને મને ખબર છે ક, નવાં સાધનો અને નવી ટ =નોલો વાપરવા માટ તમે બjુ આxુર હો
છો.
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એક િનE ૃ એQનીયર/ મેનેજર/ અને તકનીક
િનયિમત

¬લોગરમાં }ુપાંતર ખર ખર

ેમી માણસ*ુ ં સાgહય ેમી અને સાgહયની સમજ ધરાવતા

શંસનીય છે . jુ ં જોઈ શhુ ં ³ં ક, તમારાં અવલોકનો સનામકતા, ુ]મ

િવYલેષણ, W ૂળ ૂત િવચાર, િવવેક Îુª>ધ , અને વનના સાચા અ*ુભવોથી ભર9ુર છે . મોટાં ભાગનાં અવલોકનો કોઈ
પણ તના અથવા બjુ જ ઓછા ફરફાર સાથે સાgહયhૃ િત ગણાય તેવાં અથવા તે માટ સ0મ છે . પણ સૌથી વધાર
અગયની વાત એ છે ક, રચનામક લખાણ લખવામાં તમે તમારો સમય વાપય² છે , અને તમાર( શ¯=ત કQfત કર(
છે .
આમ કરવા માટ તમારો & ઉÓે Yય હોય Ð ુજરાતી લીપીમાં

ગિતવાદ( ુધારા ( Jઝા જોડણી) અથવા વાચકોને

ૃ કરવા અથવા તમારો પોતાનો
િવવેકÎુª>ધથી વાંચવા માટ ત
તમને & કરEુ ં ગમxુ ં હોય તે કરવામાં તમે

સમય સાથ$ક ર(તે વાપરવો Ð પણ એના થક(

યનશીલ ર»ા છો.

જો ક, jુ ં તમારા મૌyલક લખાણો*ુ ં .વાગત ક}ું ³ં; અને એવી §વાgહશ રાDુ ં ³ં ક, તમે આમ રચનામક લખાણો
લખતા રહો : પણ એક W ૂળ ભાષાને િવhૃ ત કરતા, તે* ુ ં અવW ૂBયન કરતા અને તેનો નાશ કરતા Jઝા જોડણીના
તમારા

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

ડો.
ડો. પંચમ mુકલ Ð ર(સચ$ સાયQટ(.ટ, ;ુિન. ઓફ લQડન

ઋચા ની
નાનપણમાં ºયાર પર(0ામાં પહલો નંબર આવતો અને પપા શાબાશી આપતા; યાર પોરસ ચડતો. ºયાર પણ
કોઈ સા}ું કામ થxુ ં ક, સફળતા મળતી; યાર પપાની ખોમાં છલકાતાં આનંદ અને ગૌરવ જોઈ; વધાર મહનત
કરવાની ચાનક ચઢતી. ગઈ કાલે ºયાર પપાએ કÔું ક, “માર( ચોપડ( વીશે બે શ¬દ લખ.” યાર મને પહલાં તો Dુબ
નવાઈ લાગી. પછ( મને લા|;ુ ં ક, હવે jુ ં ખર ખર Ôમોટ(Õ થઈ ગઈ ³ં. એટલી Ô મોટ(Õ ક મારા પપાને શાબાશી આપી
શhુ ં!
મા}ું આ લખાણ એ ÔઅવલોકનોÕ 9ુ.તક*ુ ં વીવેચન નથી; પણ એક દ(કર(*ુ ં પોતાના પપાની સાહ(ય સન
યા\ા*ુ ં ÔઅવલોકનÕ છે . અમેર(કા આ<યા બાદ, પપાને ુજરાતી સાહ(યનો & નાદ લા|યો; એનાથી tાર ક અમે સૌ
એમની તબીયત

યે ચuતીત થઈ જતાં. પણ પછ( લા|;ુ ં ક, આ લેખન

ુી જ એમની Ôુ વાનીÕ*ુ ં રહ.ય છે .

ÔઅવલોકનોÕનો દર ક લેખ આપણને વીચાર કરતાં કર( Wુક તેવો છે . નીજ:વ વ.xુઓને એમણે વનના સાપે0માં
સવ કર( દ(ધી છે . શીશ$ક Ôઅવલોકન
વલોકન શતદલÕ
શતદલÕ Dુબ જ યથાથ$ છે . એમાં મને કોઈ ઉપદ શ નથી લાગતો. એ ફ=ત
અવલોકન છે . આખા 9ુ.તકમાં મને બા9ુના <ય=તીવ*ુ ં
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છ(એ ) શ¬દ શ¬દમાં મને સ@ચાઈ નીતરતી જણાય છે - tાર ક માથામાં વાગે તેવી; પણ નકર(, નીભzળ સ@ચાઈ.
પોતાના દોશો અને નબળાઈઓ*ુ ં અવલોકન કરવા માટ પોતાની ત સાથેની સ@ચાઈ હોવી જોઈએ. એમના
<ય=તીવ*ુ ં બીુ ં પાું છે Ð ચuતન અને મનન. ક ટલી રોજબરોજની ુ]મ વાતો એમના ચીમાં વીચારોના વxુળ
$
પેદા કર( દ છે ?
આ 9ુ.તકનો બીજો ભાગ - &માં સવ ÕુYટ(નાં અવલોકનો હોય - તો વળ( ઓર મ આવે.
પાશેરામાં પહલી 9ુણી છે . યા\ાનો

આ 9ુ.તક તો

ારં ભ છે . આગળ હ ઘણા Wુકામ આવશે; એવી આશા છે .

બા9ુ, શાબાશ ! ફેહ કરો.
ઋચા ની Ð અમેર(કાની એક મોટ( ર Bવે કFપનીમાં સી.ટમ મેનેજર; ફોટ$વથ$. ટ =સાસ

rજsાસા ની
રોજબરોજની જuદગીમાં
જuદગીમાં અમારાં & કામો ર»ા;
ર»ા
તમાર( નજરોએ તે અવલોકનો બQયાં.
નીજ:વ
નીજ:વ અને 0ણી
0ણીક
ણીક ઘટનાઓનાં
ઘટનાઓનાં સંદશાઓ;
ાઓ
બા9ુની કલમે સાહ(
સાહ(ય
હ(યય-.વÍપે સવ બQયા
આપણી બધાની દોડધામની Qદગીમાં રોજનાં ઘણાં કામો બને છે : &મક, આkુ નાખેલી, ગરમ, ઉભરાવાળ(,
ચા બનાવી ગરણીથી ગાળ(ને કપમાં નાખવી. આ મારા &વી અસં§ય ુહ(ણીઓ માટ મશીનવત કાય$ છે . પણ તેમાંથી
વનને અનÍપ પાઠ શીખવા, એ પણ એક કળા છે . ÔઅવલોકનોÕ વાં@યા પછ( હવે ફર(થી તમે ચાનો ઉભરો, ખuટ(,
થરકતી તપેલી, વારો વગેરને સામાQય ગણીને અવગણી નહu શકો. આ 9ુ.તક વાં@યા પછ( એ G(યાઓની Wુકવાણી
વાચકને પણ કદાચ વીચારતા કર( Wુકશે.
rજsાસા ની Ð હો.પીટલ મેનેજમેQટ, 9ુ\વ^ુ , ફોટ$વથ$, ટ =સાસ

અ*ુGમણીકા
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નેટ - વાચકોના
& નેટ વાચકોએ બjુ
તેમ તેમને

તીભાવ

મ9ુવક
ેમ9ુ
અવલોકનોÕ &મ &મ
$ આ ÔઅવલોકનોÕ

ગટ થતાં ગયાં, તેમ

તીભાવ આપી અવલોtાં છે , તેમના વીચારો અહu રુ કયાb છે . એ
સૌનો vદય9ુવ$ક આભાર.
આભાર.

રતીલાલ ચંદરયા–બળવંત પટલ અને ઉમ અને મ^ુ ગwજર
ઘણા સમયથી તમારા આગામી 9ુ.તકની દરવા& દ.તક સંભળાતી હતી. હવે તે વીચાર સાકાર

થાય છે યાર

આનંદ થાય છે . આ ‘અવલોકન’નાં લખાણો લખતાં તમે & આનંદ માÃયો તેથી સવાયો આનંદ વાચકોનેયે મળો એવી
mુભે@છા. વળ(, આમાંનાં મોટા ભાગનાં લખાણો તમારા ¬લોગ પર
માÃયો છે . ઘણાએ

ોસાહક

ગટ થયાં છે .. વાચકોએ એનો ભરપેટ આનંદ

તીભાવોય આયા છે .. તેમાંથીયે થાડાક

તીભાવો વીણી 9ુ.તકમાં સામેલ કરવા

અમાર( વીનંતી. સરવાળે તો એમની દ(લી દાદ તમને લખવા અને આ લખાણો 9ુ.તકાકાર

કાશીત કરવા

ેયા$.

સર રાશ દર વરસે તમારાં લખાણ*ુ ં એક 9ુ.તક મળxુ ં રહ તેવી mુભે@છા. મને યાદ છે ક તા. ૩૦ ડ(સેFબર, ૨૦૦૭ની
૧૩૪મી ‘સQડ ઈ–મહફ(લ’માં તમારો અ*ુભવ
ેરક

સંગ ‘ચાુ દ(વસની સવાર’ કાશીત થયો યાર કટલા બધા ભાવકોના

તીભાવ અને Wુબારકબાદ( તમને મ¿યાં હતાં!

‘સQડ ઈ–મહફ(લ’ ની ટ(મ વતી અમે તમારા 9ુ.તક*ુ ં .વાગત કર(એ છ(એ.
રતીલાલ ચંદરયા Ð નીુ ઉ¼ોગપતી અને ુજરાતી લે=સીકોન- ઓન લાઈન ડ(=શનર(ના સક, લQડન
બળવંત પટ લ Ð નીુ સીવીલ એQનીયર, અમદાવાદ
ઉમ ગwજર Ð નીુ શી0ક, ુરત
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cી.
cી. િવ9ુલ કBયાણી
' અવલોકન શતદલ ' પર નજર નાંખી છે . ુજરાતીમાં & લખે તે સૌ પહલાં ધQયવાદને પા\ ઠર છે . ુજરાતી
સાંભળ(એ; ુજરાતી બોલીએ; ુજરાતી વાંચીએ; ુજરાતી લખીએ; ુજરાતીમાં િવચાર(એ; ુજરાતી વીએ. આવો
કોઈક Gમ રહવો જોઈએ. પgરણામે, લખતાં લખતાં લgહયા થવાય અને પછ( લેખક; અને આમ અ યાસ અને અ>યાસ
હોય તો કદાચ સાgહયકાર પણ બની શકાય. તમે હવે આ ક ડ(એ ફંટાયા છો. ણીએ છ(એ ક માગ$ કપરોય બને, પણ
તેની પણ mુભ કામના હજો.નેટ જગતના ુજરાતી ¬લો|સ tાર ક જોવાની તક સાંપડ છે . tાર ક મ પડ છે . આવો
આનંદનો પટ તમને સદા ય મળજો.તમે & ઉપGમ હાથ ધય² છે તેને સા}ુ અનેક mુભકામનાઓ
... ુજરાતી માસીક Ôઓપીનીયન
ઓપીનીયનÕના તં\ી અને સાહ(યકાર,
સાહ(યકાર, લQડન,
લQડન, ;ુ.ક.

ડો.
ડો.મહશ રાવલ
અથ$નો આયામ,આવીYકાર શતદલ
વા.તવીકતાથી સભર,શણગાર શતદલ
પવ$નાં પયા$ય &વી જuદગીનો
લાગણીથી તર-બ-તર <યવહાર,શતદલ
શ¬દનાં ઐpય$નો અભીગમ વણીને
પBલવીત,આખી કથાનો સાર શતદલ
tાંક ર.તો,tાંક પગલાં,tાંક પગરવ
tાંક નવતર ઢાળનો અણસાર શતદલ
ુય$ &વી શ§સીયત લઈ,રોજ ઉઘડ
.પટ, અવલોકન ભય² આધાર શતદલ
ગ¼માં ક પ¼માં અભી<ય=ત સઘં
કંhુ ચોખા સમ,સહજ cીકાર શતદલ
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તક$નો પર(ણામલ0ી હોય આશય
યાં ુખદ aમનો,રણકાર શતદલ !
ગ¼માં અભી<ય=તી માટ શ}ુ કર લ ' ગ¼ુર' માટ આ ગઝલ મારા બjુ માનીતા રાજકોટના આ ગઝલકાર
ેમ9ુવ$ક ખાસ લખી છે .
... આ;ુવzદ(ક ડો=ટર અને ગઝલકાર
ગઝલકાર,, રાજકોટ

રYમીકાંત દ સાઈ - Ôતxડુ (Õ
(Õ
તમારાં અવલોકનો 9ુ.તકાકાર

સી>ધ થાય છે તે ણી ઘણો જ આનંદ થયો. ુ એ તો બધા જ છે પણ &

દ ખાય છે તેની આરપાર જોઈને તેમાંથી આનંદ ક સાર હણ કરવાની તમાર( તપરતા કટલામાં હોય છે ? અને &
જો;ુ ં જ નહu પણ નીર§;ુ ં તેનો રસા.વાદ બી ભાવકોને આટલી સરસ ભાશામાં કરાવવાની આવડત તો બjુ ઓછાને
હોય છે . સાÎુના પાણીના પરપોટા &વી ુBલક જણાતી વ.xુ પર*ુ ં તમા}ું અવલોકન ડામરના ર.તા પર દ ખાતા
'મેઘધ*ુશ' પરની ઉમાશંકરની કવીતાની યાદ અપાવે છે . આટું રસ દ લખાણ ક વળ ¬લોગરો જ વાંચી શક તેને
બદલે સૌ કોઈ વાંચી શક તે યો|ય જ છે . ઈજનેર( 0ે\ે મહવના યોગદાન પછ( હવે સાહ(યમાં કરવાથી તમે નીુ
નથી થયા પણ

ુી જ બદલી છે . ઘ,ુ ં લાંÎ ુ ં વો અને અગણીત અવલોકનો આપતા રહો.

.... નીુ સીવીલ એQનીયર અને .થાપીત હ(ત આધાર(ત ધામ:ક માQયતાઓના વીરોધી Ð Q;ુ જસ:
જસ:,, ;ુ.એસ.
એસ.એ. .
તેમની વેબ સાઈટ -

http://tatoodi.googlepages.com/home

Ô sાુÕ
તમારાં ગ¼ુરમાં આવતાં લખાણો,તેમાં તમારા ુદર
ં
અવલોકનો jુ ં િનયમીત વાÂુ ં ³ં.ુBલક દ ખાતી વ.xુમાંથી
ુણામક ચuતન વ^ ૂ ગમે છે .આમાં ઘણા ખરા લખાણોમાં મારા

િતભાવ પણ આયા જ છે ! આખર તો આ

પgરવત$નશીલ જગતમાં ુણામક પgરવત$ન કર( તેનો અણસાર પામવાનો પણ એક માગ$ જ છે ને!
હવે આ અવલોકનો 9ુ.તક}ુપે

ગટ થાય છે તે ણી આનંદ થયો.&ને કોF;ુટરમાં ફાવટ ન હોય તેવાં પણ આનો

લાભ લઈ શકશે. તમારા લખાણો .વાQતુખાય, & પણ પરમનો અણસાર થાય અને સહજ ર(તે-સરળતાથી

સાદ }ુપે

લખાઈ ય તેવા છે .તેમાં વા=ચાxુર( ક દં ભ નહ(વત હોય,પણ સતyચતઆનંદ િવશેષ હોય છે .તમે ઈજનેર( 0ે\ે
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મહવ*ુ ં યોગદાન કર( હાલ આ^ુનીક મા>યમ કોF9ુટર dારા ુજરાતી સાgહયનો સેવા યsની ^ ૂણી ધખાવી છે તેના
ઘણા સારા પgરણામો પણ જોઈ શકાય છે .

આવા સારા કાય$ માટ સવશ
$ =તીમાન તમને .વા.થ સાથે દ(ઘા$; ુ કર તેવી

ાથ$ના સહ

....સાહ(યરસીક વડ(લ દં પતી Ð વજ:નીયા, ;ુ.એસ.એ.

yચરાગ
yચરાગ પટલ
ગ¼ુરÕ ઉપર તમારાં અવલોકનોનો હFમેશાં ઈQતર હોય છે . તેના સંકલનથી બનાવેલ આ 9ુ.તક ુજરાતી
સાહ(યમાં જ}ુર Ôક(લોમીટર .ટોનÕ 9ુરવાર થશે.
...
... ઇQફોમzશન ટ =નોલોના તજs - પીÙસબગ$, ;ુ.એસ.
એસ.એ.

પીQક( પાઠક
D ૂબ D ૂબ અyભનંદન.... ુરશદાદા! આપનાં અવલોકનો ખર ખર અવલોકનીય છે .આપ ઘટના*ુ ં અવલોકન કરતાં
કરતાં તેને એક નવી જ હકારામક kૃ ટ આપી ઘટનાને નવીન આકાર આપો છો. & મનની rજsાસા તો સંતોષે જ છે ,
પણ આમાને પણ સંx ૃત કર છે .નેટજગતની િનનંદ માટ શ}ુ કર લી
ખર ખર

આવકારદાયક

છે .

આપના

અવલોકનને

9ુ.તક}ુપે

E ૃિને 9ુ.તક .વ}ુપે રૂ કરવાનો િવચાર

કાિશત

કરવાનો

િવચાર

ખર ખર

આવકારદાયક છે . ગહન અવલોકન, િનgર0ણ પરથી જ <ય¯=ત શીખે છે અને તે અ*ુભવ જ આપણને
જuદગી વવાની સાચી ર(ત શીખવાડ છે . આપના અ*ુભવ*ુ ં ભાÚુ ં અમ ;ુવાપેઢ(ને માગ$દશ$ક બની રહશે.
... ુત9ુવ$ ભાશાશી0ીકા અને સાહ(યરસીક ુહ(ણી Ð અમદાવાદ
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રા&Qf િ\વેદ( અને િ\વેદ( પgરવાર
અવલોકનોને 9ુ.તક}ુપ

કાિશત કરવાનો િવચાર ખર ખર આવકારદાયક છે . અવલોકન, િનgર0ણ પરથી

જ <ય¯=ત શીખે છે અને તે અ*ુભવ જ આપણને જuદગી વવાની સાચી ર(ત શીખવાડ છે . અ*ુભવ*ુ ં
ભાÚુ ં Ð ;ુવાપેઢ(ને માગ$દશક
$ બની રહશે … !!
.. માનસશાીય ડો=ટર , બો.ટન,
બો.ટન, ;ુ.એસ.
એસ.એ.

http://www.yogaeast.net :

http://www.bpaindia.org

િનલz
િનલzપ ભ{
દર કને જોવાની નજર હોય છે ; પણ ઘણાં ઓછાંની પાસે વ.xુ ક ઘટનાની પાછળના હાદ$ને જોવા*ુ ં
દશ$ન હોય છે . ુરશભાઈ આવા એક <ય=તી છે . અહu તેમણે વણ$વેલી ઘટનાઓ મોટભાગે અમેર(કામાં
વાતા વન અને સં.કાર*ુ ં વણ$ન કર છે . પણ વ^ુ અગયની વાત એ છે ક, તે વન તરફના
હકારામક અભીગમ*ુ ં

તીબuબ પાડ છે . ખાસ કર(ને આપણે ઝડપ અને ચuતાના માહોલમાં વી ર»ા

છ(એ; યાર વનમાં સાચો આનંદ અને ુખ શોધી કાઢવાની તાતી જ}ુર

તરફ aુલીનીદ´ શ કર છે . આ

બધાં અવલોકનો ુરશભાઈના પોતાના હકારામક, ઉસાહ(, શી.તબ>ધ, આનંદ( અને
અને <ય=તીવ*ુ ં

તી ેમી .વભાવ

તીબuબ પણ પાડ છે . તતના વીશયો પર, વૈવી>યથી સભર ¬લોગો નીભાવવા અને

આખા વીpમાં મી\ો

કળવવા સહ ું નથી. પણ ુરશભાઈએ તેમના નીુ વનમાં આ કળા બjુ સાર(

ર(તે આમસાx્ કર( છે . હવે તો તે એક સાવ નવા સમયકાળની અને સાવ નવા કથાવ.xુ વાળ(,
ધારાવાહ(ક નવલકથા પણ લખી ર»ા છે . jુ ં તેમની કલમ અને ક(બોડ$ને

આ કાય$માં અ તીમ સફળતા

વાં@³ં ³ં. મને cÛા છે ક, વ^ુ ને વ^ુ, ઉ@ચ ક0ાનાં સનો આપણને તેમની પાસેથી મળતાં રહશે.
... ઓડ(ટર,
ઓડ(ટર, દોહા,
દોહા, કતાર
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નીતા કોટચા
કહવાનાં દાદા, પણ vદયથી, મગજથી, મનથી ઉFમરમાં મારા કરતાં પણ નાના, મને એમનાં માટ બjુ
જ માન છે ક નાની નાની વાતોને >યાનમાં લઈને તેઓ વન વવા*ુ ં સરળ બનાવે છે . jુ Dુબ રા ³
ક, એમના 9ુ.તક*ુ ં નેટ ઉપર િવમોચન થાય છે . jુ તો ફ=ત એટુ જ કહ(શ ક, એક ુવાન <ય=તીને
શરમાવે એવી એમનામા .ત: છે .

ુ ને

ાથ$ના ક, તેઓ હંમેશા vદયથી ુવાન રહ...માર( Dુબ Dુબ mુભ

કામના છે ક, આમ જ તેઓ 9ુ.તકોની Bહાણી આપણને આપતા રહ.
ં
નીતા કોટચા,
ા - ુહ(ણી, Wુબાઈ

નીલા કડgકયા
અમારા ¬લોગ જગતનાં આદરણીય િમ\ ુરશભાઈ હંમેશા પોતાને ના*ુ બાળક કહ છે . D ૂબ ખંતીલા,
સાgહયિ ય. રાતે પણ પોતા*ુ ં કાય$ કરતા હોય છે . યાર માર કહE ુ ં પડ છે ક ભાઈ નuદર કમ વેરણ થઈ છે ?
યાર એમના તરફથી જવાબ મળે ક mુ ં ક}ું? &મ Jમર વધે છે તેમ નuદર kૂ ર ભાગે છે . એમનો ¬લોગ
વાંચવો ગમે છે . D ૂબ ઉસાહ( છે અને સાgહયના દર ક 0ે\માં તેમ*ુ ં આગEુ .થાન છે . લેખક હોય ક કિવ
દર ક િવષે માgહતી મેળવી તેમનો પgરચય સjન
ુ ે પીરસે છે . ભલે તેઓ મને મ¿યા નથી પણ ઈQટરનેટ dારા
ણે વષ²નો પgરચય હોય એવી લાગણી થાય છે .
ુરશભાઈ, આવો જ

ેમ વરસાવતા રહજો. તમારા &વી .ત: અમને મળે એવી

ુને

ાથ$ના ક}ું ³ં.

વષ² ુધી આવાં અવલોકનો અને લેખો લખવામાં કાય$રત રહ(; અમને વ^ુને વ^ુ સાgહય ેમી બનાવતા
રહશો એવી

ુને

ાથ$ના કÍં ³ં. આપના નવા નવા 9ુ.તકોમાં બે શ¬દો લખવાનો અમને મોકો મળે તેવી

આશા રાDું ³ં. ¬લોગ જગતમાં આપના ¬લોગ મેઘધ*ુષની &મ છવાતા રહ એવી આપને mુભે@છાઓ..
ં
નીલા કડgકયા Ð ુહ(ણી, Wુબાઈ

અ*ુGમણીકા
Avalokan Shatdal - 1

Page - 36 -

અવલોકન શતદલ -1

વીભાગ – 2
…..અવલોકનો
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અ|નીશામક .... [ ઉપે0ા ]
ઓફ(સોમાં, હર .થળોએ અ|નીશામક રાખવાં ફરયાત છે . દ(વાલ પર ટuગાડલા આવા એક લાલચ{ાક
અ|નીશામકને જોઈને થ;ુ ં કE ુ ં }ુપક ુ ં અને નીદ²શ લાગે છે આ? સાવ શાંત બની એક Dુણામાં બેસી જ રહવા*ુ ં તેના નસીબમાં છે . કશી
E ૃી નહu, કોઈ ઉપયોગ મોટ ભાગે થાય જ નહu. કોઈને તે ગમે જ નહu. અ.9 ૃYય, અણમાનીxુ,ં 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(સાxુ ં નથી!
અને આવા સંકટના સમયે તે ન ર(સાય; એ માટ વરસ દહાડ તેની માવજત કરવી પડ છે . તેની કાય$0મતા ટકાવી
રાખવી પડ છે .
માનવ વનમાં આવાં ઘણાં અ|નીશામકો હોય છે . વનનો વીમો, અક.માતનો વીમો, પોલીસ દળ, લYકર - આ
બધાંનો સામાQય ર(તે કોઈ વપરાશ નથી હોતો. પણ કોઈક અણદ(ઠ( ઘટના માટ તેમને સવેલા, હFમેશ તૈયાર
રાખવા પડ છે .
kુ ઘ$ટનાઓ*ુ ં અને તેમના મારણ ક નીવારણ માટ ના અ|નીશામકો*ુ ં પણ એક હોવાપ,ુ ં હોય છે ! આપણે &ની
ઉપે0ા કરતાં હોઈએ, તે કદ(ક આપ,ુ ં સૌથી વધાર હ(તકાર( હોય એમ પણ બને.

અ*ુGમણીકા
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આkુ કચરતાં .... [ હuસા ]
અહu દરરોજ ચા બનાવવા*ુ ં મા}ું કામ. અને મને તે ગમે પણ ખ}ું હ! છ વશ$માં મારો હાથ પણ સારો એવો બેસી
ગયો છે . એકધાર( ‘ુરશ ની ‘ ¸ાQડ ચા બને! jુ ં ચામાં કચર  ું આkુ અને ઇલાયચી નાંD ુ ં ³ં. ઈલાયચીનો પાવડર
તો મારાં પનીએ તૈયાર રાખેલો હોય છે ; પણ આkુ કચરવાની માર( આગવી શૈલી છે ! jુ ં આkુ ને ચ9ુથી સમાર(
પાતળ( ચીર(ઓ ક}ું; અને પછ( સાંડસીથી કચર(, ગરમ થતા પાણીમાં નાંD.ુ ં દ(વસમાં બે ક \ણ વાર ચા બને. દર ક
વખતે આkુ કચરવાની આ જ ર(ત.
લે કર વાત! આમાં શી ધાડ માર(?
પણ તે દ(વસે આkુ કચરતાં વીચારવા;ુ ઉભરાયો! મને થ;ુ ં : ‘આ આkુ ને કચ}ું ³ં તેના કરતાં બેકયાડ$માં પોચી
માટ(ની સરસ tાર( બનાવી, તેમાં ખાતર નાંખી, રો9ુ ં તો ક વો સરસ મઝાનો છોડ થાય ? અને બે \ણ મહ(નામાં તો
ખા.સા નવા આkુ પણ મળે . મહાWુલા ડોલરની કવી બચત થાય?
હયા કરવી સહલી છે ; સંવધ$ન કરEુ ં જ કઠણ છે . પણ સંવધ$નથી જ નવરચના થાય છે ને ?
અને આ નીજ:વ લાગતા આkુ માં ય બચાડો કોઈ વ તો છે જ ને? આ ુ]મ હuસા જ કર( ને ? રસોડામાં બધી
સામી પર નજર નાંખી તો એક મા\ મીÜુ ં જ નીજ:વ જણા;ુ.ં અને તે પણ ºયાર અગરમાં બQ;ુ ં હશે, યાર ભરતી
સાથે આવી ગયેલા પાણીની ભેળા કટલાય દર(યાઈ વ પણ ફસાયા જ હશે ને? એ બધાની આjુતી આયા વગર આ
મીÜુ ય
ં બની શક ખ}ું?
આ kુ ધ વાપર(એ છ(એ, તે પન mુ ં સાચે સાચ અહuસક છે ? કોને માટ , ક વા અગFય

ેમથી

hૃ તીએ તે બના<;ુ,ં

અને કોણ તે વાપર છે ?
mુ ં વનના પાયામાં જ હuસા છે ? કવળ અહuસા શt છે ખર(?

અ*ુGમણીકા
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એ.સી.
સી.એસ.
એસ.આર.
આર. ... [ બે .વ}ુપ/ fYટ(બukુ ]
એ.સી.એસ.આર. (એB;ુમીનીયમ કQડ=ટર .ટ(લ ર(ઈQફો.ડ$ )
આ સં0ીત નામ મારા ુ ના <યવસાયમાં સંકળાયેલા લોકોને તો સાવ પર(ચીત છે , પણ ઘણાંને તેની ખબર નહu
હોય. પાવર લાઈનમાં બjુ જ વપરાતો વાયર( તાર)નો આ એક

કાર છે . તેમાં aદરના ભાગમાં પોલાદ( .ટ(લ)

અને બહારના ભાગમાં એB;ુમીનીયમ વપરાય છે . aદર રહલા પોલાદના તાર તેને ખµચાણની તાકાત આપે છે , ºયાર
વીજ

વાહ મોટ ભાગે બહાર રાખેલા એB;ુમીનીયમના ુવાહક તારમાંથી પસાર થાય છે .

હાથીના દાંત ચાવવાના ુ દા અને દ ખાડવાના ુ દા?!
ક પછ(…..
ळ 



,   

  :
:,     Ý
Ý
[ ડાબા અને જમણા પાસાંની &મ,
&મ, સwજનોનાં મન અલગ અલગ પાસાં ધરાવતાં હોય છે .
તેમનાં 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*ુGમણીકા

ahુર.. [ cેય / અcેય ]
અમારા ઘરની આગળ એક ના*ુ ં સરDુ ં ઝાડ છે . લગભગ બાર ટ JÂુ ં હશે. કો’ક વાર નવરો પડÁો હોJ
યાર મકાનની આગળ ટહલવા*ુ ં ગમે. એક દ(વસ આ ઝાડની બાુ માં ઉભો હતો. થડના નીચેના ભાગમાં નાની, hુ મળ(
ડાળ(ઓ ટ લી હતી. બધી Âુટં ( કાઢ(. આમ ન કર(એ તો ઝાડના Wુળમાંથી આવતો રસકસ આ નવી hુ ંપળો વાપર(
નાંખે, અને ઝાડ મોiું ન થાય. અમને બે \ણ વરસ પહલાં આEુ ં sાન ન હxુ;ં પણ એક સwજન પાડોશીએ અમને આ
શીખ<;ુ ં હxુ.ં યારથી jુ ં હFમેશ આ*ુ ં >યાન રાખતો રjુ ં ³ં.
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આ hુ ંપળો અને ડાળ(ઓ ÂુટÐા
ં
પછ( નજર કર( તો એક નાનો શો, ઘેરા રં ગનો, 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 તેમાંથી 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 ahુ રમાંથી ટ( આવી હતી. અને તેને ચાર પાંચ પાંદડાંય આવી ગયા હતા.
આપણા વનમાંય આમ જ બને છે ને? આપણી મોટા ભાગની શ=તીઓ <યથ$ બાબતોમાં જ વપરાઈ ય છે .
વીકાસને અવરોધતી આવી બાબતો જ આપણો બધો રસકસ Âુસી લે છે . પછ( વનE ૃ0 શી ર(તે મોiું થાય? તેને
સાચી દ(શામાં વી.તારEુ ં હોય તો, આવા <યથ$

યનોને 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 9ુવ$હો, આપણી hુ ટવો, આપણા ગમા-અણગમા : એ સૌના Wુળમાં તો એક નાનીશી શ}ુઆત જ હોય છે . આ
બધા cેય નથી હોતા. જો તેમને

યન9ુવ$ક Âુટં ( નાંખવામાં ન આવે; તો તે મસમોટ( ડાળ( પણ બની શક છે . પછ( તે

ડાળ(ને Âુટ(
ં શકાતી નથી. તેને કાપવા તો મજÎુત કાતર ક hુ હાડ( જ વાપરવાં પડ છે .
આપણે aતWુખ
ં
$ ી બનવાની જ}ુર નથી લાગતી; &થી આવા વીશાંhુર તરત આપણી નજર પડ? આપણે તેને Âુટ(
શક(એ તેવા મજÎુત મનોબળવાળા બનવાની જ}ુર નથી લાગતી?

અને પેલા સwજન પાડોશી &વા કોઈ

પથદશ$ક મળે ; અને આપણે તેમની સલાહને અમલમાં Wુક(એ તો કE ુ ં સા}ું થાય ?

અ*ુGમણીકા

ઈલે=R(ક .ટવ..
.ટવ [

યન ]

આ& ચા બનાવતાં ઈલે=R(ક .ટવની કોઈલ પર >યાન ક Qfીત થ;ુ.ં સાવ કાળ( કોઈલ હતી. .વીચ ચાુ કર(. ધીમે
ધીમે તેનો નીખાર બદલાવા લા|યો. એકદમ કાળામાંથી આછો કાળો, ઘેરો છuકણી અને આછો છuકણી રં ગ બQયો. પછ(
તેમાં આછ( રxુમડ( ઝાંય આવવા માંડ(. થોડો રાતો રં ગ પણ આ<યો અને લો! આ કોઈલ બહન તો હવે .વયં

કાશીત

બની ગયાં! પછ( તો કુબલ
ં
રં ગ અને પછ( Dુલતો ક સર( રં ગ ઝગારા માંડવા લા|યો. સૌથી બહારની કોઈલ રં ગમાં
ઝાંખી હતી. &મ aદર ુ ઓ, તેમ રં ગ વધાર ને વધાર Dુલતો જતો હતો. છે ક aદરની કોઈલ સૌથી વ^ુ

ßવલીત

હતી. કારણક, બહારની કોઈલની એક બાુ એ તેને ઠંડ( કર( નાંખતી હવા મોુ દ હતી.
મµ ર |;ુલેટરને ‘લો’ પોઝીશનમાં રા§;ુ ં હxુ;ં પણ જો ‘હાઈ’ પર રા§;ુ ં હોત તો, આ નીખાર ઘણો ઝડપી થયો હોત.
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કદાચ આ કોઈલ ુહારની ભàીમાં હોત તો તે પીળા રં ગની, પછ( કાંચનવણ: અને છે વટ ઝળહળતી સફદ બની ગઈ
હોત. અર છે વટ તે ઓગળ( ગઈ હોત અને ભàીની આગ સાથે આમસાx્ બની ગઈ હોત.
કાળામાંથી સફદ બનવા તપEુ ં પડ છે . &મ વધાર તપો તેમ કાળાશ ઓસરતી ય અને રં ગ Dુલવા માંડ. સફદ(
ગટતી ય. આ

G(યા માટ કોઈ તર(ક શ=તી જ}ુર( છે . કોઈક .વીચ ચાુ કરવી પડ છે . જો ર |;ુલેટરની &મ,

ક ુહારની ભàીની &મ ક, ધમણથી હવા ંક(ને તર(ક ગ}ુકતા વધારવામાં આવે ; તો આ

G(યા વ^ુ વેગથી

થઈ શક છે . જો ઠાર( નાંખતી બહારની હવા હાજર હોય તો, 9ુરતાં તપી શકાxુ ં નથી!
“થાક(
થાક( ગયા તો ક(નારો ન આવે,
સતત ચાલEુ ં જોઈએ એક જ દ(શામાં.”
અને .ટવ તો નીજ:વ મશીન છે . મનવાળા માણસને આવી કોઈ .વીચ ક ર |;ુલેટર ક ધમણની જ}ુર ખર(? આ
બધી કરામતો તો માલી’પા પડલી જ છે .

અ*ુGમણીકા

ઉગતો/
ઉગતો આથમતો ુય$... [ વનની અવ.થાઓ ]
ગાડ( ચલાવતાં સવાર અને સાં& ખા.સી તકલીફ પડ છે . સવાર 9ુવ$માં જવા*ુ ં હોય; અને સાં& પÒીમમાં જવા*ુ ં
હોય તો ન ગમે. બ¤ે વખતે ુય$નાં

ખર ક(રણો ખને દઝાડ છે . પણ ુય$ 0ીતીજની સાવ નક ઢળ( ગયો હોય

તે વખતે; ુય²દય ક ુયા$.ત સમયે તે બjુ જ મ^ુર લાગતો હોય છે - ુય$ કાં તો સાવ બાળક હોય; ક એકદમ
0ીતી& આથમતો E ૃÛ. બ¤ેના }ુપ ખને શાતા આપે છે .
અને તેમના આ .વાભાવીક સ¦દય$ અને આáાદકતાને ઉશા અથવા સં>યાના રં ગો અ*ુમોદન આપે છે . ગાડ(
ચલાવતાં, ુય$ કોઈ Jચા મકાનની આડ ઢંકાઈ ય; તો આપણને કઠ. tાર એ મકાન kુ ર થાય; અને પાછા
ુરજદાદા ડોક(;ુ ં કર(, તેમનો મ^ુર નરો આપણને ફર( બતાવી ય; એમ મનમાં 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
સાં& થોડાએક સમય પહલાંનો ુય$? એ ક ટલો બધો અકારો લાગતો હોય છે ?
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માનવ-વનનીય આ બે Ôઅવ.થાÕ ઓ કટલી મ^ુર( હોય છે - નહu વા}ુ? બાળપણ અને ુ>ધાવ.થા બ¤ેની
આગવી ગર(મા હોય છે . પણ પોતાના

તાપમાં જ રાચxુ,ં મ>ય વન ક ટક ટલાંને દઝાડxુ ં હોય છે ?

અ*ુGમણીકા

ઉભરો..
ઉભરો [ આક.મીકતા ]
આ& ચા બનાવતો હતો. મનમાં થ;ુ ં , ‘ ચાલ, આ& ઉભરા*ુ ં બાર(કાઈથી અવલોકન ક}ું.’
બની રહલી ચાની સપાટ( પર થોડ(ક ગતી દ ખાતી હતી. ચાની એકાદ પાંદડ( આમથી તેમ સર( રહ( હતી. કોઈક
પરપોટો સપાટ( પરથી ઉપસી આવતો હતો. મનમાં એમ થxુ ં હxુ ં ક , ‘હમણાં ઉભરો આવવો જોઈએ.’ ધીર ધીર
પરપોટા વધવા માંડÁા.
અને યાંજ એકાએક, ન ણે tાંથી, એકદમ તે ચઢ( આ<યો. સમ.ત સપાટ( એક તીâ દોલનથી ભરાઈ ગઈ.
ખળભળાટ મચી ગયો. ઉભરો આવી ગયો હતો – મને aધારામાં રાખીને ! બધી વરાળ એકસામટ( બહાર આવવા મથી
રહ( હતી, અને સાથે આખી સપાટ(ને પણ ઉપર તરફ

વેગીત કર( રહ( હતી. બ^ુ ં ઉપરતળે થઈ રÔું હxુ.ં ચાની

તપેલીમાં એક વીલવે જQમ લઈ લીધો હતો.

અને મા}ું ચી પણ વીચારોના ઉભરામાં ગરકાવ થઈ ગ;ુ ં કટક ટલી તના ઉભરા વનમાં આવતા હોય છે ? મનના કો’ક Dુણે, tાંક કોઈક ગમો, અણગમો આકાર લઈ
ર»ો હોય, વીવેક તેને દબાવી રા§યો હોય. પણ કો’ક 0ણે એ વીવેકની પાળ xુટ( ય, અને બધો આGોશ, બધો
અણગમો Gોધ બનીને ઉભરાઈ આવે.
કોઈ

ીય <ય=તીની આપણે બjુ જ આxુરતાથી રાહ જોઈ ર»ા હોઈએ. તે હમણાં આવશે. હમણાં તેની R ન

આવશે. અને તે આવી પહચે, અને
આપણી કો’ક

ેમ ઉભરાઈ આવે.

ી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 યાં કોઈ આપણને 9ુછે , ‘કમ mુ ં થ;ુ?’
ં અને બધો શોક ખોના
ુઓ વાટ ઉભરાઈ આવે.
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kુ નો ખેલ જોવા ગયા હોઈએ, અને kુ ગર આપણને aધારામાં રાખીને, ઘડ(ના છàા ભાગમાં અfYય થઈ
ય. આપણે આÒય$ના ઉભરામાં ગરકાવ થઈ જઈએ.
મનમાં કોઈક ભાવ |યો હોય, ચી અભી<ય=તી કરવા મથામણ કરxુ ં હોય, અને કો’ક વીચારનો ઉભરો ઉમટ(
આવે. કો’ક કવીતા સરઈ ય.
કોઈ રાજક(ય ક ધામ:ક નેતા પોતાના વ=x ૃવના

વાહમાં લોકોને મં\Wુ|ધ કર( કોઈ એક મનોવૈsાનીક 0ણે

એવો નારો લગાવવા*ુ ં એલાન આપે; & સાંભળતાં જ સમ મેદની એક( અવા& તે આદ શ*ુ ં પાલન કર . અને એક
ધી સરઈ ય; લોહ(ની નદ(ઓ વહવા માંડ; આગ અને ુટં નાં તાંડવો રચાઈ ય. આ ટોળાંનો ઉભરો.
પોતાના બાળકને ય એક તમાચો મારવા*ુ ં ન વીચારનાર માણસ, ટોળામાં કોઈ kુ કાનના કાચની ઉપર પથર
ફ±ક( દ તેવો ટોળાંશાહ(ના પાગલપનનોય ઉભરો.
કોઈ કલાકાર કણ$ ીય બંદ(શમાં કોઈ રચના રુ કરતો હોય; અને તેની ચરમસીમા આવતાં ુકોમળ ર(તે તેની
સમાપના કર ; અને cોતાઓ એક( અવા& તાળ(ઓના ગડગડાટથી તેને વધાવી લે - તે રસ-સમાધીનો પણ ઉભરો.
અમેર(કાના

Wુખની ઓફ(સમાં બjુ જ સંર0ણ વાળ( .વીચો છે . અમેર(કન કેસની અ*ુમતી મળ( હોય અને

Wુખ એમાંની .વીચો દબાવે તો છે વટના ઉપાય તર(ક , Q;ુ=લીયર શો લઈ જતી તરખંડ(ય મીસાઈલો કાય$રત
થાય અને થોડા સમય બાદ શ®ુ

દ શ ઉપર સેકંડોમાં અુત9ુવ$ તારા થઈ ય.

નીબીડ aધકાર અને ક વળ .Úુળ જડતામાં રમમાણ ‘mુQય’માં, સનની આદ(મ પળે કો’ક

ચંડ વી.ફોટ ઉભર (

બીગબેQગ) ; અને તેના ખવા$તીખવ$ અ,ુબબોથીય વ^ુ શ=તીશાળ( તાંડવમાં ¸Ïાંડ ઉભરxુ ં રહ, ફલાxુ ં રહ, કરોડો
મહાુય² સ$તા રહ; તે પણ એક અનંતનો ઉભરો જ ને?
ઉભરા સાથે આપણા ક ટકટલી તના સંબધ
ં હોય છે ? કવા ક વા ઉભરા અણતાં ઉભરાઈ જતા હોય છે ? પણ
દર ક ઉભરાની પાછળ કોઈક

ુ ીકા અsાત ર(તે કામ કરતી હોય છે . એ ગોપીત .વીચ ક ઉેજના
G(યા, કશીક 9ુવ$મ

tાંક, tાર ક, અને કોઈક સંજોગો એક\ીત થતાં ઉભરાઈ આવે અને બધી સામાQયતાને બાુ એ ધકલી દઈ એક
ઉભરો, એક વીલવ, એક

ચંડ

ભંજન, એક ધડાકો, એક અકBપનીય ઘટના ઉભરાઈ આવે.

ઉભરા વગર*ુ ં વન હોઈ શક ? ગીતાના પેલા .થીત sને ઉભરા આવતા હશે? રાગ અને dેશથી પર, ુખ અને
kુ ખથી પર, G(યા અને
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અને આ mુQયનો ઉભરો , એ બીગબેQગ જ ન થયો હોત તો?
પણ ઉભરા તો થવાના જ. ઉભરા*ુ ં કાંઈ કહવાય નહu. ઉભરા*ુય
ં એક અનીÒીત હોવાપ,ુ ં હોય છે .

અ*ુGમણીકા

એકલતારક..
એકલતારક [ વીશીYઠ <ય=તીવ ]
સવારના સાડા છનો ુમાર હતો. હુ ુય$દવની પધરામણી થઈ ન હતી. સમ આકાશમાં 9ુનમના ચQf*ુ ં
સાãાºય હુ કાયમ હxુ.ં ઉશાના આગમને તેની રાજસભાના બધા તારાઓએ વીદાય લઈ લીધી હતી. મા\ એક mુG
જ એને સાથ આપીને અવીચળ ઉભો હતો. ચQf-mુGની આ જોડ( વીભાવર(ની છે Bલે ુધીની સાથી હતી. aધકારમાં
આશા સuચનારા આ બે

હર(ઓ

કાશના દ વની છડ( 9ુકાર( ર»ા હતા. ઘેરા વાદળ( રં ગના આકાશમાં આ બેના

સાહચય$નો નીખાર અલગ જ હતો.
બે ચાર દ(વસ પહલાં તો આ સમયે ચQf પણ વીદાય લઈ Âુtો હતો. મા\ રાંકની Wુડ( &વો mુG જ રા\ીનો એક
મા\ સાથી હતો. એ એકલ તારક (Lone Star) તો અમારા ટ =સાસ રાºયના >વજ*ુ ં ચીÑ છે ને?
ઈતીહાસમાં પાછળ નજર કર(એ તો; સમાજ ºયાર ઘોર aધકારમાં સબડતો હોય, યાર

કાશના

હર(,

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

અ*ુGમણીકા

ઓક*ુ ં ઝાડ...
ઝાડ [ વનની રચના/
રચના Wુળ તવ ]
માર( સામે ઓક*ુ ં એક અલમ.ત ઝાડ ઉુ ં છે . પવનમાં તેની ડાળ(ઓ આમથી તેમ äલી રહ( છે .
વસંત 9ુરબહારમાં ખીલી ઉઠ( છે . લીલાંછFમ પણ²થી તે ખને ઠંડક અને મનને અવણ$નીય આનંદ આપી
રÔું છે . \ીસેક ટ Jચી તેની સૌથી ઉપરની ડાળ( ઉપર નાની નાની hુંપળો હુ વ^ુ Jચાઈ બવાના
મનોરથ સેવી રહ( છે . કોઈ પણ તની દ ખીતી
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છે . એના

યેક pાસે છે ક ઉપરની એ hુંપળોને જ}ુર( પાણી મળ( રÔું છે ; અને

યેક ઉåpાસે તેમણે

બનાવેલો વનરસ છે ક પાતાળમાં આવેલા Wુળ ુધી પહચી ર»ો છે .
એક વxુ,ં ગxુ,ં મહાકાય, સવ અ.તીવ, માર( નજર સમ0, શાંત ર(તે વીલસી રÔું છે .
અને અવળચં ુ ં મન વીચાર ચઢ( ગ;ુ.ં
કયા પFપ આટલી Jચાઈએ સતત પાણી પહચાડ( શક? એને કટલી શ=તી જોઈએ? એને માટ કટલો
ખચ$ આપણે કરવો પડ? એ પFપ બનાવવા અને ળવવા કટલો બધો

યન કરવો પડ? એ ચાલે યાર

કટલો અવાજ કર ? અને આ માર( સામેનો, અબોલ વ આ બ^ુ ં સન પોતાની આગવી ુઝથી, જQમત
સં.કારથી ઉુ ં કર( લે છે . એના નાના નાના

યેક ર સામાં કટું બ^ુ ં બળ છે ક, આટલી મોટ( હ.તીને

ટકાવી રાખે છે ; સંવધz છે ?
અર ! આપણા ઘર ગણે જ ુઓ ને. આપણે જQFયા તેનીય પહલાં, આપ,ુ ં vદય ધડtા કર છે . અને
એ બંધ થશે યાર આપણે પણ નહu હોઈએ. સતત, એક મીનીટ પણ તે બંધ નથી પડxુ.ં અને નવ
મહ(નાથીય ઓછા સમયમાં તે બQ;ુ ં છે – સાવ hુદરતી ર(તે.
mુ ં આ બધી રચના એક અક.માત મા\ છે ? એ કવળ અક.માત હોય તે વાત માQયામાં આવે એવી
નથી.

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

તવનો અણસાર આ બધાં નથી આપતાં?

અ*ુGમણીકા

કરા*ુ
કરા*ુ ં તોફાન ( હઈલ .ટોમ$) ... [ મનના વીકારો ]
એક દ(વસ વાતાવરણ ઘેરાયે ું હxુ.ં ઘનઘોર, કાળાં ડ(બાંગ વાદળોથી આકાશ છવાયે ું હxુ.ં આમ તો
હવામાં ખાસ ઠંડ( ન હતી. પણ ºયાર વરસાદ xુટ( પડÁો યાર પાણીનાં ટ(પાંની સાથે મોટા કરા વધાર
જોરથી પડ( ર»ા હતા. કદાચ વાદળાની Jચાઈએ સખત ઠંડ( હશે. તડાતડ કરા પડતા હતા, અને બાર(
Avalokan Shatdal - 1
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ઉપર, છાપરાં ઉપર અફળાઈ અફળાઈને બjુ જ મોટો અવાજ થતો હતો. બધાં છોકરાં ભયભીત બનીને શાંત
બની ગયાં હતાં; અને બાર(માંથી દ ખાતા તોફાની કરાઓના આ અટકચાળાને વખોડ( ર»ાં હતાં.
થોડ( વાર કરા*ુ ં આ તોફાન, ‘હઈલ-.ટોમ$’ સમાત થઈ ગ;ુ.ં પાછ( શાંતી .થપાઈ ગઈ. રાબેતા
Wુજબ*ુ ં વન શ}ુ થઈ ગ;ુ.ં પણ હવે તો રાત પડ( ગઈ હતી, અને ુવાનો સમય થઈ ગયો હતો.
બી& દ(વસે સવાર jુ ં મારા નીયGમ

માણે ટહલવા, અને hુંડાઓમાં ઉગી રહલા નવા છોડવાઓની

ખબર કાઢવા પાછળના યાડ$માં ગયો. કોQG(ટની છો ઉપર કાળા રં ગનો કચરો મેલો હતો. મµ સાવરણી
લઈને તે સાફ કરવા*ુ ં શ}ુ ક;ુ.b અને જોJ ³ં તો બjુ જ કકર( કાંકર(ઓ ભેગી થયેલી હતી. મને થ;ુ ં : ‘
આવો કચરો tાંથી આ<યો?’ એક મા\ છાપ}ું જ કાળા રં ગ*ુ ં અને કક}ું હxુ.ં યાર §યાલ આ<યો ક પેલા
તોફાની કરાઓએ છાપરા પરની સંર0ણામક સપાટ(નો ક@ચરઘાણ બોલાવી દ(ધો હતો. કોલટાર અને ડ(
ર તીના મીcણમાંથી બનાવેલા મજÎુત સંર0ણ કવચને ઘ,ુ ં *ુકશાન થ;ુ ં હxુ.ં
આ હતી નાનકડા કરાની તાકાત. નાનો નાનો પણ રાઈનો દાણો. કટલી Jચાઈએ પાણીનાં કટકટલાં
બukુઓ ભેગાં થઈ, ઠર(ને કઠણ બરફ બQયાં હશે. અને પડતાં પડતાં એ મોટો કરાનાં ગાંગડાં બQયાં હશે.
અને નીચે આવતાં તેમની ગતીને કારણે તેમનામાં આ સંહાર કરવાની તાકાત આવી હશે.
આપણા મનોરાºયમાં પેદા થતા વીકારો પણ આ કરા &વા હોય છે . તેમના સનની શ}ુઆત તો સાવ
નાનકડ( જ હોય છે . પણ એ બધા તોફાને ચઢ(ને, સાગમટ કવો સંહાર કર( શકતા હોય છે ? એમણે કર  ું એ
*ુકશાન કાયમી હોય છે , અપર(વત$નશીલ હોય છે . એ સંહારની અસરને નાÎુદ કરવા બjુ ખચ$ અને
યનો જ}ુર( બની જતા હોય છે . અર ! એમણે પેદા કર લાં kુશણોને kુર કરવા પણ ઘણી મહનત કરવી પડ
છે .

અ*ુGમણીકા
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કારના વીQડ .G(ન પર પાણી...
ુ તા ]
પાણી [ 0ણભંર
એક દ(વસ કાર પાક$ કર(ને બેસી રહE ુ ં 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(પાં, ઠ(ક ઠ(ક મોટાં હતાં તે
હ(Fમતભેર નીચે સરકવા માંડતાં. બે ટ(પાં ભેગાં થઈ ય અને એક મોiું ટ(9ુ ં બને, તેની નીચે સરકવાની ઝડપ પણ
વધે. આમ નીચે જતાં કોઈ ુ નો ર લો મળ( ય તો ટ(9ુ ં પોતા*ુ ં અ.તીવ ુમાવી, તેના

વાહમાં ભળ( ય.

વળ( એ ર લો નીચે જતાં બી ર લામાં ભળ( ય અને એક મોટો ર લો બને - ણે એક વહળો. પછ( નીચે તો
આવા વહળા ભેગા મળ(ને, આપણે ુ દા પણ ન પાડ( શક(એ તેવો એક નાનો શો જળરાશી બની ગયા હતા!
સતત, એકધાર( આ

G(યા ચાુ ને ચાુ જ. પણ તેમાંય કટું બ^ુ ં વૈવી>ય? ક;ુ ં ટ(9ુ ં tાં, tાર અને કવો આકાર

લેશે; કયો માગ$ હણ કરશે; તેના કોઈ નીયત નીયમ જ નહu. હર 0ણે ુ દ( ુ દ( ગતી અને ુ દ( ુ દ( દ(શા.
ફર( પા³ં વાઈપર ચાુ ક}ું અને આખી ઘટના નવેસરથી શ}ુ. ણે ધરતીના Jચા નીચા .તરો ઉપર વાદળ
વરસતાં થતી, પાણીની અખંડ લીલાની નાની શી

તીhૃ તી કારના વીQડ .G(ન પર આકાર લઈને કાંઈક કહ( રહ( હતી.

hુ દરતની ઘટના, નાની હોય ક મોટ( - કmુકં તવ સામાQય નથી હોxુ?ં ºયાં ુધી કાળચG*ુ ં વાઈપર ન ચાલે યાં
ુધી આ ઘટમાળ ચાુ જ રહ. વરસાદની મા\ા અને દ(શા બદલાતી હોય; એ જ ર(તે પવન*ુ ં
બદલાતાં રહ. ઘટના*ુ ં .વ}ુપ ભી¤ ભી¤ હોય પણ સતત વહતો

માણ અને દ(શા પણ

વાહ એ જ એક સામાQયતા.

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

ચંડ

ધરતીકંપ અને બ^ુ ં રમણભમણ. નવા પવ$તો, નવી નદ(ઓ, નEુ ં પયા$વરણ.
ુ , નીહાર(કાઓ - એજ હર 0ણ વી.તરxુ ં વીp. અને કોઈ 0ણે કોઈ
ુય$, હો, તારાઓ, ^ુમક xઓ

ચંડ વી.ફોટ ( Big

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

વાહ, વની ઉપી, બે વો*ુ ં ભળEુ ં , એકાકાર થઈ જEુ,ં કોઈ નવા વ*ુ ં

અÃયા, બળ(યા

ાગટÐ, અને કોઈક

વાહમાં તે* ુ ં વીલીન થઈ જEુ.ં પરમ ચૈતQયના એક ભાગ &Eુ,ં એક નાના બીkુ &Eુ ં વન.

વીQડ .G(ન પરનાં પાણીનાં ટ(પાં હોય; 9 ૃથી*ુ ં પયા$વરણ હોય; અતી વીશાળ ¸Ïાંડ હોય ક એક નાનક ુ ં વન
હોય …..
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ુ . કmુ ં તેમ*ુ ં તેમ ન રહ એ જ એક સાતય .
વાત તો એની એ જ. બ^ુ ં જ 0ણભંર

અ*ુGમણીકા

કારનો વીQડ .G(ન – રાતે... [ વીવેક/ વીચાર ]
રાતે પડતી ઝાકળ અને હવામાંથી ઠરતી ઝીણી રજકણો - આ બે મળ(ને કારનો વીQડ-.G(ન ગંદો થઈ ગયેલો હતો.
બટન દબા<;ુ ં અને ખાસ

વાહ(ના મીcણવાળા પાણીની સેર ³ટ(. પછ( વાઈપર ફર<;ુ.ં અને કાચ એકદમ ચો=ખો

ચંદન &વો.
લે કર વાત ! એમાં તે શી મોટ( ધાડ માર(?!
tાં tાંથી આપણા માનસપટલ પર ઝાંખ આવી જતી હોય છે . ઝાકળનાં બukુ ઓ અને સાવ નાની અમથી રજકણ
&વાં પર(બળો આપણા વીચારપટલને આવી ઝાંખ અપ: જતા હોય છે . બ^ુ ં જ ^ુધં
ં
દ ખાય. કાંઈ જ .પYટ ન દ ખાય.
ખાસ તો ºયાર સામેથી તીâ

કાશનો 9ુજ
ં આપણી નજરને ચલીત કર( દ તો હોય યાર તો આપણો ર.તો પણ

આપણને ન દ ખાય.
આવી ઝાંખ, વીચારોની અ.પYટતા, ^ુધળાપ,ુ
ં
ં kુ ર કરવા ખાસ
પડ. વાઈપર &વા

વાહ( &વી વીવેક સભર વીચારસરણીથી તેને ધોEુ ં

યનોથી એ બધો કચરો ઉશેટ( નાંખવો પડ.

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

અ*ુGમણીકા

કકટસ...
ટસ [ અતીર ક ]
એક સમય હતો ક મને તતના કકટસ ( કાંટાળા થોર) ભેગા કરવાનો બjુ શોખ હતો. માર( પાસે
ગોળ થોર ન હતો. એક મી\ના ઘેર ગયો યાર લગભગ 1 ટ <યાસવાળો થોર જોવા મ¿યો. ઉપર લગભગ
એક °ચ <યાસવાળા, બે \ણ નાના થોરના ahુર પણ ટલા હતા. મારો કકટસનો શોખ ણીને મી\ે બjુ
ેમ9ુવ$ક એમાંના બે ahુર મને તોડ( આયા. jુ ં ઘેર આ<યો અને બે ખાલી hુંડામાં તેમને રોયા. મારા
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દ(કરાને પણ બગાયતીનો નવોસવો શોખ થયો હતો. તેણે રસ9ુવ$ક Wુળ કકટસ*ુ ં વણ$ન સાંભ¿;ુ.ં એક ટ
<યાસનો એ બનશે; એમ ણીને તેની ખો આનંદ અને આÒય$થી પહોળ( થઈ ગઈ. માર તો બી& દ(વસે,
એક આખા અઠવાડ(યા માટ, બહારગામ કામ aગે જવા*ુ ં હxુ.ં મµ દ(કરાને ુચના આપી ક, થોરને સાવ
ઓ³ં પાણી જોઈએ.
jુ ં પાછો આ<યો યાર મારા દ(કરાએ રડમસ ચહર ખબર આયા ક, કકટસના એ બ¤ે ahુર કહોવાવા
માંડÁા છે . પછ( ખબર પડ( ક તે જલદ( એક ટના થઈ ય તે માટ તે સવાર સાંજ તેમને પાણી
પીવડાવતો હતો!
તમે કહશો, ‘આમાં શી નવી વાત કહ(.’
પણ, ભાઈલા! થોર તો ઝાકળ પીને વનાર( ત. એને પાણીના ધોધ ન અપાય. થોર તો mુ?ં
આપણેય બjુ જ ભાવતા મીYઠા¤ ક ફરસાણ

માણમાં ખાઈએ તો જ તે સારા લાગે અને પચે. ઠાંસી ઠાંસીને

ઝાપટો તો? અણ$ જ થઈ ય ને? બે \ણ દ(વસ દવા લો અને છાસ ઉપર રહો યાર ઉગાર થાય !
કશાયનો અતીર ક કર(એ તો તે અવુણ જ કર ને? બ^ુ ં માપમાં જ સા}ું.
અ*ુGમણીકા

કોQG(ટ Rક...
Rક [ જડતા,
જડતા Wુ=ત મન ]

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 તેમાં કોQG(ટ*ુ ં તાપમાન ઓ³ં રાખવા માટ , બરફ પણ નાંખેલો
હતો, &થી કોQG(ટ મી ન ય. ºયાં વાપરવાનો હોય યાં પહચતાં ુધી તે પોતાની
આ અવળચંડા જણે આપણા મનની
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આપણે વીચારવાની

G(યાને સતત ગતીમાન રાખીએ, અને ઠંડક ળવીએ તો માQયતાઓ fઢ બની ન ય. ºયાં

વીચારને રચનામક }ુપ આપવા*ુ ં હોય યાં જ, અને યાર જ તે ઘનીુત થાય; તો જ તે કાય$ મજÎુત રહ. જો
વીચારો Wુ=ત ર(તે ફરતા બંધ પડ( ય; તેમાં ઉYણતા આવી ય; તો મી ગયેલા કોQG(ટ &વી જડતા તેમાં
આવી ય. પછ( કરવા ધાર લા કામમાં કાંઈ બરકત ન આવે. તે કામમાં કાંઈ શÅરવાર ન વળે .
આપણા મનની કોઠ(ને સદા ગતીશીલ રાખી જોઈએ તો ? થોડ( ઓછ( ગરમ રાખીએ તો?

અ*ુGમણીકા

ખાલી ઘર...
ઘર [ ખાલીપો ]
એક નEુ,ં તરોતા ઘર બQ;ુ ં છે . અથવા ુ ના ઘરને સમારકામ કર(, રં ગરોગાન કર( વેચવા કાઢçું છે . અથવા
ખર(દાઈ ગયે ું એક ઘર છે , &માં નવાં વસનારાં રહવા જવાનાં છે . તેની ચો§ખાઈ અને ઉસ ખે ઉડ(ને વળગે
તેવાં છે . અહu ખાલીપો તો છે , પણ આશાઓ પણ છે . એક નEુ ં ઘર બનવાનો ઉQમાદ છે . અહu હમણાં જ નEુ ં નÅોર
ફન:ચર ગોઠવાવા*ુ ં છે ; સોડમવાળ( રસોઈ બનવાની છે . સંગીતની ુરાવલીઓ ર લાવા માંડવાની છે . અહu દ વની 9ુ
કર(ને મંગળગીતો ગવાવાનાં છે . અહu થોડા જ વખતમાં બાળકોની ક(લકાર(ઓ અને કલશોર થવાનાં છે . અહu
ણયની મ.તી અને èુગારની
ં
મદ(રા છલકાવાની છે . અહu હવે નEુ ં વન વાવા*ુ ં છે , અને આ ઘર તે માટ
તલપાપડ થઈને બેÜું છે .
બીુ ં પણ એક ઘર છે , & હમણાંજ ખાલી થ;ુ ં છે . તેમાં વસનારાં, તેને તને બી& રહવાં જતા ર»ાં છે . બચેલો,
કોઈ કામ વીનાનો સામાન, ગાભા, ુ ચા, નકામા કાગળો, ખસી ગયેલા ફન:ચર પાછળથી, હવે ડોક(યાં કરતાં કરોળ(યાનાં
ળાં, ફશ$ ઉપર ભેગાં થયેલાં ^ુળ અને કચરો અને ખાસ તો વીદાય થઈ ગયેલાં વતરના અભાવના ઓથારથી
ભરાતાં ુ સકાં અને ુ મો - આ ખાલી ઘરના સમ.ત અ.તીવને ઘે}ું અને સોગી;ુ ં બનાવી ર»ાં છે .અહu ખાલીપો છે ; &
નકના ભવીYયમાં ભરાવાનો નથી. અહu કવળ નીરાશા અને એકલતા છે . અહu હવે કોઈ વન નથી. એ મા\ ખાલી
મકાન જ છે . ઘર નથી.
આ એક મકાન હોઈ શક. એક નવો સંબધ
ં હોઈ શક. એક નવો ર.તો હોઈ શક. એક નવો વીચાર, એક નવી
ુ ી હોઈ શક. એ સંગીતકારની મ.તીમાં હમણાં જ
અ*ુત
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Jડાણમાંથી હમણાં જ

ગટ લી, પણ હુ નહu વંચાયેલી; ભાવથી છલકાતી અને છંદબÛ કવીતા પણ હોઈ શક. હમણાં

જ ટ લી એક કળ(, hુ મળ( કળ( &Eુ ં બાળક ક નવયૌવના પણ હોઈ શક.
અને એ ખાલી થયે ું મકાન પણ હોઈ શક. વી&તાના ર ઘણથી ખંડ(ત થયેલો અને ગયેલી સW ૃÛ(ને યાદ કર(ને
વલવલતો રાનો મહલ પણ હોઈ શક. jBુ લડ પછ(, કરફéુના અમલમાં સોરાતો, xુટલા .વનો અને વનો માટ
ુ સારતો અને વલવલતો, ની.તેજ અને નીન ર.તો પણ હોઈ શક. એ iુંપાઈ અને નંદવાઈ ગયેલો સંબધ
ં પણ
હોઈ શક. અભરાઈએ Wુકલી પ.તી &વી Îુàી લાગણીઓ ક વીચારmુQયતા પણ હોઈ શક. એ કવળ ‘.વ’માં જ વાxુ ં
વન પણ હોઈ શક; અથવા .વજનની હFમેશની વીદાયથી ભµકાર બને ું એકલતાભ;ુb અ.તીવ પણ હોઈ શક.
સા@Âુ ં કjુ ં ? સાવ .વલ0ી, સહ(Y,ુતા, અ*ુકંપા, ક વનના ઉસાહ વીનાનાં; સંવેદનશીલતાના અભાવમાં સાવ
ચાડ(યા &વાં લાગતાં વન મને તો ખાલી ખંડર &વાં ઘર જ લાગે છે .
તતનાં ખાલી ઘર. ખાલીપાય કવાં તતનાં અને ભાતભાતનાં ?

અ*ુGમણીકા

ખાસ ઘડ(યાળ...
ઘડ(યાળ [ સાપે0 સમય ]
અમારા .વીમuગ9ુલમાં મોટા <યાસવાં , એક

.પેશીયલ ઘડ(યાળ છે . તેમાં કલાકનો કાંટો જ નથી. સેકQડ અને

મીનીટ એમ બે જ કાંટા છે . ડાયલ પરના કડા પણ મીનીટ દશા$વતા જ છે . 0 થી 60 ુધીના - 1 થી 12 નહu.
કારણ સાવ સરળ છે . તરવા આવનાર માટ , તે ક ટલો વખત તરવા માંગે છે , તે* ુ ં માપ જ જ}ુર( હોય છે . કો’ક પંદર
મીનીટ તર ; તો કો’ક અડધો કલાક; તો કો’ક વીરલા એક કલાક પણ તર . આ ઘડ(યાળ મા\ એ ગાળો માપે તે
પયા$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 બંધ થઈ ય. આમાં કલાક કાંટો તો mુ;ં મીનીટકાંટો પણ નથી હોતો. મા\ સેકQડો જ ગણાતી હોય છે . ( ક
પછ( ઘડ(ઓ?! )
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ગાડ( ક લેન પકડવાનાં હોય તો યાંના સમય સાથે તાલ મીલાવવો પડ છે .

ીયપા\ને મળવા*ુ ં હોય તો, તે ન

આવે યાં ુધી સમય ણે થંભી ન ગયો હોય; એટલી બધી ચટપટ( થાય છે . પાંચ મીનીટ ણે પાંચ કલાક &વી
લાંબી લાગે છે ! અને તે આવે પછ( કલાકોના =લાકો tાંય જતા ર»ા, તે પણ ખબર નથી પડતી.
આપણે કોઈ ચuતા ભર લી અવ.થામાંથી પસાર થઈ ર»ા હોઈએ યાર તો સમય ણે Dુટતો જ ન હોય, તેમ
આપણને લાગે છે . અહu પણ ખર ખર કટલો 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 કાંટો જ રહતો નથી. અર ! ઘડ(યાળ અને માપનાર( ખો ક મન પણ tાં રહ છે ?
સમય*ુ ં માપ સાપે0 હોય છે .

અ*ુGમણીકા

ખuટ(...
ખuટ( [ આધાર / પાયા*ુ ં તવ ]
સામે દ(વાલ પર ખuટ(ના આધાર મોટ( મમાં મઢ ું એક સરસ ચી\ લટક( રÔું છે . દ(વાલની
ં ઈશ મા\ ઉભા રહવાની છે . છતને ટકાવી રાખવાની છે . આવા ચી\ને લટકાવવાની એની સપાટ(ની
ુ
ં ઈશ નથી. એની ઉપર ખuટ( લગાવી દ(ધી, અને ભuતમાં છબી લટકાવવાની 0મતા આવી
સહજ પણ ુ
ગઈ. દ(વાલ છતનો અને ખuટ(નો આધાર છે ; તો ખuટ( છબીનો.
ં ઈશ નથી ક તે ગોળ ફર( શક. તેને કોઈ ધર(ના આધાર પર
જમીન પર એક પૈ ુ ં પડ ું છે , તેની ુ
ં ઈશ આવી જશે. હતાશ પડ ું એ પૈ ુ ં એક કાર ક
ટકવી દો; અને તેનામાં ગોળ ગોળ ફરવાની ુ
સાઈકલનો આધાર બની જશે.
અર ઘન પદાથ$ની tાં વાત કર(એ? યાલો ન હોય તો પાણી tાં રહ? એ એની ખuટ(. કાંઠા અને
તળ(;ુ ં છે તો નદ( છે . તલાતલ પાતાળ છે તો દર(યો છે . ફરફરતો વાયરોય ધરતી*ુ ં ુ}ુવાકશ$ણ ન હોય
તો tાં જતો રહ? સમ પયા$વરણ અને ુમીતલની એ ખuટ(. એ બળ જ ન હોય તો?

Avalokan Shatdal - 1

Page - 53 -

અવલોકન શતદલ -1

સમુ અને શાણી માતા ઘરના વાસBયની આવી ખuટ( છે . એની ઉપર <હાલ અને મમતા લટક છે .
ઘરની ુખ શાંતીનો આધાર સમુ અમે

ેમાળ મા છે . બાપ કમાઈને આવીકા લાવે છે . એનાથી બધાંના

વનનો નીવા$હ થાય છે . એ બાપ hુiુFબની આથ:ક ખuટ( છે .
એમજ સારો શાસક સમાજની, કોઈ પણ સં.થાની, કોઈ પણ રાºયની ક દ શની ખuટ( છે .
ુય$ બધાય હોની ખuટ( છે . તેના

ચંડ કદ અને વજનને કારણે તે બધા હોને પોતાની આુબાુ

ફરતા રાખે છે . એ હમંડળની ખuટ( છે .
એમ કહ છે ક, નીહાર(કાના કQfમાં ‘¬લેક હોલ’ હોય છે . એમાં બ^ુ ં સમાઈ ય છે –

કાશ પણ. આથી

જ તેને સૌથી શ=તીશાળ( kુરબીન વડ પણ જોઈ શકાxુ ં નથી. પણ એની ખવા$તીખવ$ ઘનતાને કારણે તે
ુય$થી અનેક ગણા મોટા, એવા લાખો તારાઓને પોતાની આુબાુ ફરતા રાખી શક છે . નહu તો એ બધાય
tાંના tાંય ફ±કાઈ ય. એય એક ખuટ( જ ને?
એક નાનકડા પરમા,ુની aદર તેના કદથીય અયંત ના*ુ ં કQf આવે ું હોય છે ; &માં પરમા,ુ* ુ ં બ^ુ ં
f<ય ( Mass ) સમાયે ું હોય છે . અને તે જ પોતાની આુબાુ ઘણા બધા ઈલે=Rોનોને

ચંડ વેગથી ફરતા

રાખી શક છે . એ પરમા,ુની ખuટ(?
આપણા રં ગ, }ુપ, વીચાર, વાણી અને વતન
$ નો આધાર આપણી aદર રહ ું વંત તવ છે . એ ન હોય
તો આપણે શબ જ બની રહ(એ ને? એ તતવ, એ વ આપણા વનની ખuટ(.
તતની ખuટ(ઓ અને તતના આધાર.
તમે જ કહો - કોઈ પણ આધાર વીનાની કોઈ પણ વ.xુ હોઈ શક ખર(?
અ*ુGમણીકા
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ગરનાં ... [ સતત

યન ]

અમારા પાક$માં ર.તાની નીચેથી એક ના*ુ ં mુ ં ઝર,ુ ં પસાર થાય છે . તે આગળ જઈ એક વહળાને મળ(
ય છે . ર.તો તેને ઓળંગીને આગળ વધે તે માટ ર.તાની નીચે પાંચેક ટ <યાસ વાળો એક પાઈપ Wુકલો
છે પણ એની ઉપરવાસમાં, ર.તાને અડ(ને જ, ઠ(ક ઠ(ક મોટો, એક ખાડો બની ગયેલો છે . કદાચ ઝરણાંએ
તેને કોર( કોર(ને Jડો અને પહોળો બનાવી દ(ધો છે . તેની ઉપરની બાુએ, ઝરણાંનો પટ માંડ \ણેક ટ
હશે. નીચેની બાુએ એ પહોં બને છે . પણ યાંય પટ સાતેક ટથી વધાર નથી. પણ આ ખાડા આગળ
વીસ પચીસ ટ વી.તાર તેણે કાપી નાંખેલો છે . બધી માટ( ધોવાઈ ગયેલી છે ; અને મોટા મોટા પથરો
DુBલા થઈને પડલા છે . બાળકોને આ પથરો પર hુદવાની મઝા આવે, તેવી સંરચના થયેલી છે .
તે દ(વસે jુ ં બાળકો સાથે આ જ|યાએ ગયો હતો. બાળકો hુદંhુદ(માં મશુલ હતા. મા}ું >યાન એ
પથરો ઉપર કQfીત થ;ુ.ં કંઈ કટલાય વરસોના ઘસારાના ચીÑો દ ખાઈ આવતા હતા. પાણીની ગોળ ગોળ
êુમર(ઓએ તેમની તાકાતનો પરચો આ પાશાણોને કરાવી દ(ધો હતો. એક ધાર( સતત પાણીની શીકરોએ
તેમની આુબાુ* ુ ં માટ(*ુ ં આવરણ ઉશેટ( દઈને, આ પથરોને ધોઈને DુBલા કર( દ(ધા હતા. ગરનાળા
નીચેથી ખળખળ વહx ુ ં એ ઝર,ુ ં કE ુ ં નીદ²શ લાગxુ ં હxુ?ં
પણ પથર ઉપર તેના

વાહથી કોરાયેલી આ લક(રો, સતત અને એકધારો

યન mુ ં કર( શક છે , તે* ુ ં

ે ી, ડો. મહશ રાવલની ગઝલનો મ=તાનો
બયાન 9ુરાવા સાથે આપી રહ( હતી. મને કવી સવાર જ વાંચલ
શેર યાદ આવી ગયો.
હો Dુમાર( પવ$તોનાં >વંસની
તો,
તો ઝરણ ઈતીહાસ બદલાવી શક!
ગરનાં ઉબડખાબડ જમીન અને આ ઝરણાંઓની વ@ચેથી સરળ ર.તો બનાવવાની માણસની શ=તી*ુ ં
તીક છે . ઝર,ુ ં સતત

Avalokan Shatdal - 1

યન*ુ.ં

Page - 55 -

અવલોકન શતદલ -1

માણસની તાકાત અને Îુ>ધી તો એ નાનકડાં ઝરણાં કરતાં ઘણી વધાર છે . જો ઝરણાં* ુ ં સાતય એમાં
ં ો અને ઘ,ુ ં
આવે તો કવાં મોટાં અને અસરકારક ગરનાળાં આપણે બનાવી શક(એ? બધા ર.તા અને સંબધ
બ^ુ ં સરળ બનાવી શક(એ.
અ*ુGમણીકા

ોસર( .ટોરમાંથી પાછા આવીને... [ ગર(બી ]
રસોડામાં ચીજો Dુટવા આવી હોય, યાર લી.ટ બનવા માંડ. એ લી.ટ સાથે .ટોરમાં પહચી જઈએ. બધી વ.xુઓ
ખર(દ( પાછા ઘેર આવીએ. બધા ડ¬બા ભરાઈ ય. શાકભા (જમાં Wુકાઈ ય. પા³ં ઘર ભ;ુ-b ભાદ;ુb બની ય.
કશાયની કમીના ન રહ.
લે, કર વાત ! આમાં તે શી મોટ( ધાડ માર(? બધાંયને ઘેર આમ જ તો હોય છે ને?
ના બધે એમ નથી હોxુ.ં કદ( આપણે એ વીચા;ુb છે ક. અસં§ય hુ iુFબો એવાં છે ; ºયાં આટલાં લાંબાં લી.ટ બની
શકતાં નથી. અને બનતાં હોય, તો પણ તે કBપનામાં જ બને છે . ºયાં બે જ હાંBલામાં બધી ઘરવખર( આવી જતી હોય;
ºયાં સાંજનો રોટલો મળ( ય, તો પણ x ૃતીના ઓડકાર આવી જતા હોય; ºયાં બાળકોને ભણાવવાની પણ \ેવડ ન
હોય - એવાં પણ ઘર હોય છે . ોસર( .ટોરની ઝળાંહળાં થતી સW ૃÛ(, આ kુ ભા$ગી જનો માટ નથી હોતી. યાં તો ુકો
રોટલો મળ( રહ; તો ય સૌભા|ય ગણાય છે . ગોળની કાંકર( તેમને માટ મીYટા¤ હોય છે . ભગવાન માટ ઘીનો દ(વો
નહu;

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

રસોઈ પકાવવા*ુ ં °ધ,ુ ં લાવવા પણ વલવલEુ ં પડ છે . ર.તાની બાુ માં \ણ °ટના iુકડા અને માટ(ની ઠ(બમાં
તેમ*ુ ં આDુ ં રસો ુ ં આવી ય છે .
અને એ બધાના પસીનાના પાયા પર તો આપણી બધી મહલાતો ઉભેલી છે . એ ોસર( .ટોરની દર ક ચીજ આવા
કોઈ kુ ભા$ગી જનોના પસીનાની પેદાશ જ છે ને?
આવા kુ ભા$ગી લોકોને માટ , આપણા ચોખાના ભંડારમાંથી ચપટ(ક ચોખા, ક લોટના ડબામાંથી પાવું લોટ ુ દાં તો
ન કાઢ(એ, પણ એEુ ં કાંઈક ન કર(એ ક , તેમને પસીના*ુ ં <યાજબી વળતર મળ( રહ? &મને આવો પસીનો પાડવાનીય
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તક ન મળતી હોય, તેમને રોજગાર( 9ુર( પાડતી, ક રોજગાર( મળ( શક તેવી કામગીર( શીખવાડતી સં.થાઓને
યથાશ=તી મદદ કર(એ તો?

અ*ુGમણીકા

ાFય
શહરથી થોડક kુ રના

દ શમાં... [ ઉપયોગીતા ]

દ શ આગળથી અમે પસાર થઈ ર»ા હતા. એક ર Qચમાં ગાયો ચરતી હતી. યાં અડાબીડ

ઘાસ ઉગે ું હxુ.ં ર Qચના પાછળના ભાગમાં, તારની વાડની પાર, માલીક*ુ ં સરસ મ*ુ ં કોટ જ હxુ.ં તેના આગળના
ભાગમાં બjુ સરસ ર(તે કાપેલી અને સાચવેલી લોન પણ દ ખાતી હતી. શહરની ચહલ-પહલથી સાવ અળું પડ( જxુ ં
આ fYય હxુ.ં
& અડાબીડ અને અ<યવ.થીત લાગxુ ં હxુ;ં તે ઘાસ કોઈ વોને વન ુરવા કામ લાગxુ ં હxુ,ં તેના થક(
કટલાય લોકોને kુ ધ પણ મળવા*ુ ં હxુ.ં
& ઘાસ નયનરFય હxુ,ં તેની ખો ઠારવા ક , એક શણગાર સીવાય બી કોઈ ઉપયોગીતા ન હતી.
બે તનાં ઘાસ જોઈ, મન વીચાર ચડ( ગ;ુ.ં મને થ;ુ ં : “ માર( સરખામણી આમાંના કયા ઘાસ સાથે થઈ શક ?”

અ*ુGમણીકા

ઘાસ પર*ુ ં ઝાકળ...
ઝાકળ [

તીhુળ સંજોગો ]

આ& સવાર માર( દ(કર(ના દ(કરાને .hુ લ-બસમાં
બસમાં બેસાડ(ને પાછો ઘરમાં આવતો હતો, યાર આગળની લોનમાં,
ઘાસ ઉપર ચળક( રહલાં, ઝાકળબukુ ઓ પર >યાન ગ;ુ.ં ુય$ માર( સામે હતો. અનેક બukુ ઓ }ુપેર( }ુઆબમાં
ઝગમગી ર»ાં હતાં.
જરા 9ુઠં ફરવીને પાછળની લોન તરફ નજર કર(. બjુ જ ઓછાં બukુ ઓ દ ખાતાં હતાં, પણ એક-બેમાંથી લાલ
રં ગનાં ક(રણો નીકળતાં હતાં. માÚુ ં થો ુ ં આ ુ ં અવં કરતાં; તે બukુ ઓના રં ગ બદલાતા જણાયા.
ભૌતીકશાના, પરાવત$ન ક વG(ભવનના નીયમોથી, કદાચ આ ઘટના સમવી શકાતી હશે પણ ….
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ºયાર ુય$ સામે હતો; ખને નડતો હતો;

યાર ઘણાં બધાં ઝાકળ-રનો હાજર થઇ જતાં હતાં, અને બધાંય

ુય$ કાશને આખેઆખો રુ કરતાં હતાં. અ*ુhુળતાવાળ(, ુય$ ન દઝાડ તેવી, પર(.થીતીમાં ુય$નો બjુ નાનો ખનો
જ

ાય હતો. અને તેય તેના ક(રણોના એક બે aશ જ રુ કરતો હતો.
ુ ો નીખાર ધારણ કરતી હોય છે , નહu?
તીhુ ળ સંજોગોમાં જ શ=તીઓ 9ુર9ર

અ*ુGમણીકા

ચા...
ચા [ વન*ુ ં Wુળ તવ ]
તપેલીમાં ચા બનાવવા પાણી લી^ુ ં છે - એકદમ નીમ$ળ પાણી - તળ(;ુ ં દ ખાય એEુ ં પાણી. એને ગરમ
કરવા Wુક(ને તેમાં તમે આkુ કચર(ને નાંખો છો. પછ( ચા નાખો છો. હલાવો છો. અને ધીમે ધીમે પાણીનો
રં ગ કાળાશ પડતો કથાઈ થવા માંડ છે . ઉભરો આવતાં ુધીમાં તો એ લગભગ કાં બની ય છે . ચાની
તીâ સોડમ એમાંથી આવવા માંડ છે . પછ( તમે એમાં માપથી kુધ ર ડો છો અને ચાનાં પીણાંનો રં ગ ઉભર(
આવે છે . પછ( માપથી તેમાં ખાંડ ઉમેરો છો અને એમાં મીઠાશ ઉમેરાય છે . બીજો ઉભરો હવે આવવાની
ઘડ(ઓ ગણાય છે . તમે હવે એમાં છે Bલા ઉમેરણ તર(ક ચપટ(ક ઈલાયચીનો પાવડર ભેળવો છો.
Bયો! છે વટનો ઉભરો પણ આવી ગયો અને તમને મનભાવતી સોડમદાર, કડક મીàી ચા તૈયાર. હવે
& Wુળ પાણી હxુ;ં એનાં તો નામોનીશાન fYટ(ગોચર થતાં નથી. તમે એ મની, DુYબોદાર ચા પીઓ છો.
કોણ એને હવે પાણી કહ?
પણ ભાયા! તમે & પી,ુ ં પી ર»ા છો એમાં પંચા,ુ ં ટકા તો Wુળ પાણી જ છે . એમાં મા\ રં ગ, }ુપ, ગંધ
અને .વાદ ઉમેરાયાં છે ; એટું જ. થોડાંક કાબ²હાઈટ, ચરબી,

ોટ(ન, 0ાર અને વીટામીન વીગેર aદર

ઓગ¿યાં છે . એ બધાં થઈને કદાચ પાંચ ટકા પણ નહu હોય. અને ºયાર એ તમાર( જઠરમાં જશે યાર
બાક(ના એ પાંચ ટકાનો બjુ નાનો હ(.સો જ તમારા લોહ(માં ભળવાનો છે . અને તે પણ 9ુ}ું પાચન થયા
બાદ. અને પાણી તો તરત જ શોશાવા માંડશે. એને 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’ કÔું છે . ચા વીના ચાલશે. પાણી
વીના નહu. બી ર(તે જોઈએ તો; એમાં નાનકડો એક ટકો જ ચા*ુ ં ‘ચા’પ,ુ ં છે ! એને માટ જ આપણે ચા
બનાવીએ છ(એ અને પીએ છ(એ!
વન*ુ ં & સવ ક, તવ છે ; તે તો આ એક ટકા &ટું પણ નથી. અર માપ અને fYયતાના
પર( ે]યમાં તો તે સાવ mુQય જ છે . અને છતાં એ છે ; તો જ વન છે . નહu તો એ શબ મા\.
અ*ુGમણીકા

ચાની ગળણી...
ગળણી [ મનનો કચરો ]
રોજ આ ચા ગળવાની ગળણી વાપરવાની. અને એના ઉપર કોઈ વીચાર જ નહu? એને ખોiું લાગશે! એટલે આ&
ચાની ગળણી ઉપર કાંઈક કહ(શ!
કોઈ પણ ગળણી હોય - ચાની ક તા બનેલા ઘીમાંથી બગર( ુ દ( કરવાની; ક પછ( લોટમાંથી Úુ ું ુ kું
કરવાની ચાળણી હોય ; બધાય*ુ ં કામ એક સરDુ.ં બીનજ}ુર( કચરો સાફ કર( નાંખવાનો. mુÛ ચા, ઘી ક લોટ જ ખપે:
કચરો નહu. ગળણી ક ચાયણી ઉપરના કચરા*ુ ં .થાન તો કચરાપેટ(માં જ હોય. જો ક , અમાર( પાસે આનાથી વી}ુÛ
કામ માટ ની ગળણી પણ છે ! તેમાં બટાકા પ¦આ બનાવતી વખતે પ¦આ ધોવામાં આવે છે . આમાં ગળણી ઉપરનો માલ
જ કામનો હોય છે . કચરાવાં પાણી ગટરમાં ઠલવાઈ ય છે !
મનનો ક વનનો કચરો સાફ કરવાની ગળણી ક ચાળણી મળતી હોય તો મ માં|યા ભાવે ખર(દ( લઈએ! પણ
કચરો રખાઈ ય અને કામની ચીજ કચરાપેટ(માં જતી રહ તો! એમ પણ બને!

અ*ુGમણીકા
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ચાનો ઉભરો...
ઉભરો [ શોક,
શોક ુ મો ]
સવાર રોજની &મ ચા બનાવતો હતો. થોડ( થોડ( વરાળો નીકળતી હતી. ઉભરો આવવાનો સમય થયો, અને
વરાળો નીકળતી બંધ થઈ ગઈ. ગેસ બંધ કય²; અને તરત જ એકઠ( થયેલી બધી વરાળ, એક સામટ( બહાર આવવા
માંડ(.
આ ઘટના તો રોજની જ હતી, વીsાનના નીયમો વાપર( આ*ુ ં વૈsાનીક કારણ તો શોધી શક(એ.
પણ ºયાર WુYકલીઓ ઘેરાઇને સાગમટ આવે છે ; યાર આપ,ુ ં મન hુ ંઠ(ત થઇ ય છે . બધો ુ.સો, બધી <યથા,
બધો અજપો
ં દબાઈને, ધરબાઈને, ભેગાં થયાં કર છે . WુYકલીઓ kુ ર થતાં વાર જ, એ ુ મો તરત બહાર આવવા માંડ
છે . <યથા*ુ ં

ગટ(કરણ થાય છે .

કદાચ એટલે જ બjુ

ીય .વજન હFમેશ માટ ચાલી ય યાર , આપણે અવાચક, નીરાèુ બની જતા હોઈએ છ(એ.

aતરમાં ધરબાયેલો એ ઉભરો બહાર આવવા માટ સમય લાગે છે . અને એ નીકળે છે યાર સાગમટ નીકળે છે ;
ઉકળતી ચાની &મ; ઉકળતા ચ}ુની &મ.
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મમાં સોના...
સોના [ મનનો કચરો ]
jુ ં & મમાં કસરત કરવા J ³ં; યાં સરસ મનો .વીમuગ 9ુલ છે . તેની એક બાુ એ બે }ુમ છે . એક }ુમમાં
.ટ(મ સોના છે અને બીમાં ુhું સોના ( Dry Sauna) . કસરત કર(ને; jુ ં તરવા જતાં પહલાં; બ¤ે સોનામાં પાંચ પાંચ
મીનીટ બે ું ³ં. સોનામાં બેઠા ન બેઠા, અને શર(રમાંથી પસીનો નીકળવાની શ}ુઆત થઈ ય. ણે શર(ર નીચોવાxુ ં
હોય તેમ લાગે. એક એક નસમાંથી લોહ(નો કચરો બહાર ફ±કાવા લાગે. સોનામાંથી બહાર નીક¿યા બાદ શાવર લેતાં,
aગેaગ .ત:થી

Bલીત થઈ ય.

હવે અવળચંડા મનમાં વીચાર આ<યો-
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શર(રનો કચરો કાઢવા તો આટલી બધી ુવીધા છે . પણ મનના કચરા માટ ? એEુ ં કાંઇ હોય ક, &નાથી આપણો
અહW્, આપણા 9ુવ$હો, આપણી અુયા, આપણા ખોટા §યાલો, આપણાં ઈYયા$, વેર ને ઝેર Ð એ બધાં પસીનાની &મ
બહાર ફ±કાવા માંડ? &મ સોનામાં લોહ( mુÛ થાય છે , તેમ આપ,ુ ં મન પણ .વ@છ બને?
કહ છે ક , સંત-સમાગમથી આEુ ં કાંઈક થવાની શtતા હોય છે . પણ આપણે સંત પાસે જઈએ યાર ય આ બધા
વાઘા તો ચડાવેલા જ રાખીએ છ(એ. એક તુ ય તે ખસી ય તો, આપ,ુ ં અ.તીવ આપણને જોખમમાં પડ( ગયે ું
લાગે છે . આપણને તો ઈલમની લાકડ( ફરવીને સંત તેમના &વા જ બનાવી દ તેવી અપે0ા હોય છે !
અર ભાઈ! મમાં જઈએ તો કસરત તો તે જ કરવી પડ. સોનામાં તપાEુ ં પડ.
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ુનો ર.તો...
ર.તો [ .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 રહવા*ુ ં મન થયા કર . ભલેને મંઝીલ
થોડ( મોડ( આવે. બાુ નાં ુ0ોની લીલાશ પણ hુ દરતી ર(તે આ ભાવને 9ુYટ( આપે.
પણ તે દ(વસે એક બjુ ુ ના ર.તા પર જવા*ુ ં થ;ુ.ં બjુ ખાડાખૈયા હતા. ઠકઠકાણે ર(પેર થવાને કારણે તેનો
દ ખાવ પણ ઘરડા માણસની, કરચલીવાળ(, ચામડ( &વો દ ખાતો હતો. એ તો સાવ ઉબડખાબડ હતો. ગાડ(માંથી
તતના અવાજો આવતા હતા. tાર આ કાળઝાળ માગ$ 9ુરો થાય; અને મંઝીલ આવી ય, તેની સતત અપે0ા
ર»ા કરતી હતી.
પણ વનમાં આનાથી વીપર(ત ક મ હોય છે ? ુ નો ર.તો બjુ અગવડવાળો હોય તો પણ તેમાં આપણને
નીરાંત જણાય છે . કોઈ નEુ ં જોખમ જ નહu. તે છોડવા સહજ પણ મન થxુ ં નથી. ભલે ને પડ(એ અને આખડ(એ.
ભલેને લ]ય પર પહચતાં બjુ વાર થાય. નવો ર.તો બjુ ભયાવહ લાગતો હોય છે - ભલેને એ અવનવી મંઝીલે
ઝડપથી પહચાડવાની 0મતા ધરાવતો હોય તો પણ. આપણને કોશેટામાં પડ( રહવા*ુ ં જ વધાર ગમે છે . પતંગી;ુ ં
બનીને Wુ=ત ગગનમાં ઉડવા*ુ ં નહu.
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&hુ ઝી...
ી [ સંઘબળ ]
ફર( પાછ( .વીમuગ 9ુલની વાત!
અમારા 9ુલની એક બાુ એ સરસ મ*ુ ં &hુ ઝી છે - ગરમ પાણી*ુ ં ટબ - ચાર ટ J ુ ં અને બાુ અને નીચેથી
ઘણાં બધાં કાણાંમાંથી દબાણ9ુવ$ક હવા ³ટતી હોય. પાણી પરપોટાઓથી ખદબદxુ ં રહ. એમાં ચાર બાુ , એક સાથે
વીસેક જણા ુ બ ુ બા બેસી શક તેવી પાળ( પણ છે . .
માર( બધી કસરત અને તરવા*ુ ં પતે; એટલે છે Bલે jુ ં આ &hુ ઝીમાં પાંચ-સાત મીનીટ બે,ું બધો થાક ઉતર(
ય. આખી સપાટ( હવાના પરપોટાઓથી ખળભળતી હોય. શર(રને સરસ મનો મસાજ પણ થઈ ય. રોજની આ
મ અને રોજનો આ અ*ુભવ.
એક’દ( આ જણને મનમાં થ;ુ ં Ð
હવાનો એક પરપોટો, કવો ુf, કવો નાચીઝ? તેની હ.તી mુ?ં તેની 0મતા mુ?ં
0ણમાં તો તે ઓગળ(ને હવામાં ભળ( ય. તેની તાકાત પણ કટલી?

તે* ુ ં આ;ુYય ક ટું ? એક

પણ આવા બધા, અનેક પરપોટાઓ ભેગા

થાય અને, આટલા મોટા &hુ ઝીની સપાટ(ને, તેના aત.તલને, આપણા .ના;ુઓને ખળભળાવી નાંખે.
જો તે બધાંયને કોઈ કોF ેસર વડ શ=તી આપવામાં આવે, તો તે શ=તીમાન હવા, મસ મોટ( શીલાઓને પણ
તોડ( ફોડ( નાંખે.
આ તાકાત છે - સંઘબળની, સાWુહ(ક

યનોની. બધા

યનો એક જ દ(શામાં હોય, સંચીત શ=તીથી અભીુત

હોય તો, કટકટલાં આëયય$જનક પર(ણામો અને પર(માણો હાંસલ થઈ શક ?
ભારતની ગર(બ, રાંકડ(, અભણ, વીવીધ વાડાઓ અને ભાશાઓમાં વીભાત

માં આવા જ એક કોF ેસર કોઈ

એવી તો નવી તાકાત ભર( દ(ધી ક , \ીસ જ વશ$માં, રા0સી વીpસા ધરાવતી aેજ હ.તીને ઉચાળા ભર( જવા
પડÁા
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&ટનો ^ુમાડો...
ાડો [ સંકBપ*ુ ં બળ ]
મને વાદળો જોવાં બjુ ગમે. તતના આકાર તેમાં કBપી શકાય.
એક દ(વસ, ઉનાળાની ધોમધખતી બપોર , થોડાં વાદળો આકાશમાં હતાં. એક વાદળની ઉપર પસાર થઈ ગયેલા
&ટ વીમાનનો ^ુમાડો દ ખાતો હતો. લાંબો લીસોટો, અને નીચે ઠ(ક ઠ(ક મોiું વાદં. ણે અલાÓ(નના ચીરાગમાંથી
અગરબતીની ^ુãસેર નીકળતી હતી. આ fYય આમ તો ઘણી વાર જો;ુ ં હxુ.ં પણ …..
મીનીટથીયે ઓછા સમય પહલાં આ ^ુમાડાનો આગળનો ભાગ એક અયંત ગરમ, બળબળતો અને અયંત
દબાણવાળો વા;ુ હશે. તેની થોડ( જ સેકQડ પહલાં તો તે

વાહ( બળતણ જ હxુ.ં

ºયાર એ ^ુમાડો &ટ ìનની aદર હતો યાર તેનામાં

કટલી 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 ^ુમાડાના બધા જલબukુ ઓ હ(મકણોમાં ફરવાઈ ગયા હતા.
અને સાવ શાંત લાગતા

વાહ( બળતણમાં શ=તી તો હોય જ છે ; પણ tાં દ ખાતી હોય છે ?

આપણી aદર પણ શ=તીનો આવો અDુટ ખનો ભર લો છે . મા\ તેને વાપર( શક તેવા કોઈ એQનની જ
આપણને જ}ુર હોય છે . અને એ એQન છે : સંકBપ*ુ ં બળ.
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ં [ ઘડપણ*ુ ં સાફBય ]
ઝાડ*ુ ં છોડ(;ુ...
તે દ(વસે ઘાસમાં બેઠો હતો. સરસ શીતળ તેનો .પશ$ હતો. યાં નજર બાુ માં પડલાં ઝાડની છાલના એક
છોડ(યાં પર પડ(. તેને હાથમાં લી^ુ.ં બjુ ુ ના ઝાડના થડમાંથી તે ³iું પડ ું હશે. તેની }ુ0 સપાટ(*ુ ં અવલોકન
કરતાં જણા;ુ ં ક તેમાં ચાર પડ હતાં. એક પડ હલકા રં ગ*ુ,ં એક જરા મ>યમ અને બે પડ ઘેરા રં ગના જણાયા. ઘેરા
રં ગનાં પડ બjુ કરચોળ(વાળાં હતાં. પણ બધાયમાં ઝીણા ઝીણા ર સાઓ .પYટ ર(તે જણાઈ આવતા હતા. આ પડ
ઝાડના થડની ઉપરની સપાટ(એ વરસો વરસ વેઠલાં વાતાવરણની ચાડ( ખાતાં હતાં. ºયાર ઝાડની ડાળ( સાવ નાનો
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ahુ ર હશે; યાર આ જ છોડ(;ુ ં સાવ ુકોમળ બાળ &Eુ ં હશે. તેના ર સાઓમાંથી ઝાડનો વનરસ વહતો 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 હxુ.ં તેમાં કોઈ

ાણ ન હતો. તે ઝાડથી ફંગોળાઈ ગ;ુ ં હxુ.ં ºયાર તે ઝાડની ઉપર

લાગે ું હશે; યાર પણ તેમાં કોઈ ન નહu હોય. તે ઝાડના થડની }ુ0તાનો એક ભાગ જ હશે. તેમાંથી તે વખતે પણ
કોઈ રસ વહતો નહu હોય. અને છતાં તે અવ.થામાં પણ તે ની<યા$જ

ેમથી ઝાડની aદરના કોમળ ર સાઓ*ુ,ં

બહારના લીમ વાતાવરણથી ર0ા કરxુ ં હશે. અને અયાર ય તેના શબ &વા અ.તીવનીય 0મતા તો છે જ - °ધ,ુ ં
બનવાની;

કાશ અને ગરમીના એક નાનકડા íોત બનવાની. ઝાડના આ નાચીજ છોડ(યાંનીય એક ગર(મા છે .

વનનો aત નક 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 આપણાં હોવાપણાંને આ સાવ નીમા$Bય દ ખાxુ ં
છોડ(;ુય
ં કટકટલા અWુBય સંદશ આપી ય છે ; નહu વા}ુ?

અ*ુGમણીકા

ાય સોનામાં ઈલે=R(શીયન
R(શીયન... [ mુભે@છા ]
jુ ં ાય સોનામાં તપાવા બેઠો હતો – પસીને ર બઝેબ. યાં aદર એક કામ કરવાની સીડ( પડલી હતી.
થોડ( વારમાં એક ઈલે=R(શીયન aદર આ<યો. સીડ( પર ચઢ(, તેણે બંધ પડ( ગયેલા, વીજળ(ના દ(વાની
શેડ ખોલી, લેFપ બદલી નાં§યો. શેડ સાફ કર( તેણે ફર( પાછ( લગાવી દ(ધી. દ(વો ચાુ કર( નાં§યો. પછ(
તેની બાુમાં તાપમાન માપવા માટ* ુ ં થમ²મીટર હxુ,ં તે પણ દ(વાલ પરથી તેણે ઉતા;ુ.b તેને લટકાવવાનો
. પણ કાઢ( નાં§યો. અને પાછો પેલા દ(વાની નીચે એ . ફ(ટ કર( દ(ધો. પા³ં થમ²મીટર લગાવી દ(^ુ.ં
આ બધી G(યા તેણે સાદા ડ(સમીસથી કર(. અહu અમેર(કામાં તો બધા ડગલે ને પગલે પાવરથી ચાલતાં
સાધનો વાપર .
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હવે મારાથી ન રહવા;ુ.ં મµ કÔુ,ં “ અર , ભાઈ! તમે બરાબર મારા &વા જ છો. jુ ં પણ કામ ક}ું યાર મને
એ ઈલે=R(ક .-ાઈવર વાપરવા*ુ ં ગમxુ ં નથી. સહજ બે>યાન રહ(એ અને .*ુ ં માÚુ ં ખરાબ થઈ ય
અને પછ( એને કાઢતાં દમ નીકળ( ય. “
એ ભાઈ તો મારા આ વ=ત<યથી એકદમ આનંદમાં આવી ગયા. તેના કંટાળાજનક કામમાં મારા &વા
ઘરાક રસ લીધો; તેનો આનંદ તેના Wુખારવuદ પર તરત જણાઈ આ<યો. પછ( તો અમે ઘણી બધી વાતો
કર(. તેની એકધાર( અને નીરસ કામગીર(માં ઉપર( સીવાય કોઈક તેની સાથે આ& વાતો કર( હતી.અને તે
પણ મી\તાના ભાવમાં.
સામાQય ર(તે આવી <ય=તીઓ ણે હોય જ નહu; એમ આપણા પોતાનામાં જ આપણે ુલતાન હોઈએ
છ(એ. કામ કરનાર માણસ એટલે નોકર; આપણાથી હલકો માણસ. એની સાથે તે વળ( વાત કરાય? આમ જ
તો બધા સમાજોમાં Jચા નીચાના ભેદ ઉભા થાય છે , વકર છે . વગ$ વીહ ુધી પહચી ય છે . &ના થક(
બધી <યવ.થા સાંગોપાંગ ચાલી રહતી હોય છે , તેવા આવા અદના માણસો મોટ ભાગે ઉપે0ીત જ રહ છે .
એ ભાઈની સાથે મµ થોડ( આમ વાત કર(, તેનાથી તેને તો આનંદ તો થયો જ; પરં x ુ મને પણ થયો. એક
નાનકડા હકારામક બીજ*ુ ં વાવેતર થ;ુ ં હxુ.ં એક નાનકડ( mુભે@છા

ગટ( હતી.

અ*ુGમણીકા

તળાવ પર...
પર [ વનમાં 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 ખાxુ ં બંધ થઈ ગ;ુ.ં ખો ખોલી અને પા³ં તળાવ, તેમાં તરતી બતકો અને
એકાદ .પીડબોટ હાજર થઈ ગયાં.
માÚુ ં êુમાવી પાછળ જો;ુ.ં પાછળ થોડ kુ ર થોડા Jચાણ પર ક ટલાંક ુદર
ં
મકાનો હતાં, બાુ માં F;ુની.*ુ ં પFપuગ
.ટ શન અને એક Jચી પાણીની ટાંક( દ ખાયાં.
આગળ*ુ ં fYય એક અને પાછળ*ુ ં તો તેનાથી સાવ ુ kું. અને ખો મuચીએ તો તો કાંઈ જ દ ખાય નહu.
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આપણી ખો મીનીટના સર રાશ 20 થી 30 પલકારા મારતી હોય છે , પણ મગજમાં ઝીલાતા ચી\ના
fYટ(સાતયના કારણે આપણે કદ( ચી\ kુ ર થxુ ં અ*ુભવતા નથી. જો ખ થોડ(ક વખત બંધ રહ. તો જ ચી\ની
જ|યા aધકાર લે છે . વળ( જોવાના Dુણા
આમાં કmુ ં ય અસામાQય તો નથી જ.

માણે આપણા મગજને દ ખાxુ ં ચી\ બદલાxુ ં રહ છે .
પણ …….

અર ભાઈ ! આDુ ં વન આપણે એક જ fYય જોતાં જ વવા ટ વાયેલાં છ(એ! tાં બીુ ં કmુય
ં દ ખાય છે ? મા\
આપણી જ kુ નીયા, આપણી જ માQયતાઓ, આપણી જ પરં પરાઓ, આપણા જ 9ુવ$હો. બસ! આ સીવાય*ુ ં કોઇ દશ$ન
જ નહu. બી કોઇ kુ નીયા અ.તીવ ધરાવતી જ નથી!
અને મોટ ભાગે ખો પણ બંધ ! 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 તણખલામાંય ધબકxુ ં
વન, તળાવના પાણીના તરં ગો અને તેની ગતી Ð આપણને આમાં* ુ ં કmુ ં ય જોવાની રસદ જ tાં છે ?
દોડભાગ, શોરબકોર, ઈYયા$, અુયા, વેર ઝેર, ઝગડા, અસંતોશ :
fYયના

બસ,

બે ઘડ( aતરની ખો ખોલીને આપણી સામેના

ાણ સાથેની એકામકતા જ નહu.

આપણને ખો ખોલવાની , આગળ પાછળ જોવાની, બીની નજર જોવાની નવરાશ અને આવડત જ tાં છે ?

અ*ુGમણીકા

થરકતી તપેલી...
ોનQસ,
ી [ ર ઝોનQસ

ેરણા ]

ુ ના ઘરના રસોડામાં ગેસનો Âુલો હતો. નવા ઘરમાં ઈલે=R(કનો છે . અહu એક નવી ઘટના જોવા મળ(. ચાની
તપેલી બરાબર Wુકાઈ ન હોય તો; તેને ઈલે=R(કલ કોઈલનો એકાદ જ|યાએ જ આધાર મળે છે . આથી કો’ક વખત
તપેલી Wુકતાં જ થરકવા માંડ છે . તેની aદર ગરમ થતા મીcણમાં પેદા થતા,

વાહો કો’ક એEુ ં બળ ઉપ¤ કર છે ;

& તેની આ થરકાટ અવીરત ચાુ ને ચાુ જ રાખે છે .
વીsાન અને એQનીયર(Qગની ભાશામાં આને ર ઝોનQસ કહ છે . આનો યો|ય ુજરાતી પયા$ય mુ ં તે મને ખબર
નથી. સામસામી દ(શામાં ગતી કરાવતાં પર(બળો ºયાર હકારામક ર(તે કામ કરતાં હોય; એકમકને 9ુરક થતાં હોય
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યાર ગતી*ુ ં સંવધ$ન થાય છે . પર(ણામે ગતી સતત ચાુ જ રહ છે . બી કોઈ અવ.થામાં, 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 યાં સાબરમતી પાવર .ટ શનમાં 15 મે.વો.ના એક જનર ટર*ુ ં રોટર તેના .ટ ટરને તોડ(ને બહાર ફ±કાઈ
ગ;ુ ં હxુ;ં અને બી ભાગો મકાનના છાપરાને તોડ(ને બહાર ફ±કાઈ ગયા હતા. આને ત=નીક( ભાશામાં G(ટ(કલ
ર ઝોનQસ કહ છે . મોટા મશીનોમાં આમ ન બને, તે માટ ખાસ રચના રાખેલી હોય છે . મશીનોની ડ(ઝાઈનમાં આ
બાબત*ુ ં ખાસ >યાન રાખEુ ં પડ છે .
તતના ર ઝોનQસ થતા હોય છે . આ તપેલીમાં થાય છે ; તેવા યાં\ીક બળોના તો ખરા જ - પણ વીજળ( અને
Âુબક(ય
ં
બળોના 0ે\માં, ક અવાજના 0ે\માં પન આવા ર ઝોનQસ થતા હોય છે . દા.ત. &ટ વીમાન ºયાર અવાજની
ઝડપની લગોલગ પહચે છે ; યાર આવી જ કો’ક ઘટનાને કારણે હવામાં દબાણની એક અભે¼ દ(વાલ બની ય છે .
આ દ(વાલ પોલાદથી પણ વધાર 0મતા ધરાવતી હોય છે . જો &ટ વીમાનનો આગળનો ભાગ અણીદાર રાખવામાં ન
આવે તો આ દ(વાલ તેના રચે રચા બોલાવવા કાબેલ હોય છે . માટ જ ુપરસોનીક વીમાનો આગળથી અણીદાર
હોય છે , & આ દ(વાલને ચીર( નાંખ;ે વીમાનને અવાજથીય વધાર ગતીએ ઉડવા દ .
બી સંદભ$માં *ુ=લીયર બોFબમાં થતી ચેઈન ર(એ=શનના કારણે 0ણાધ$માં

ચંડ અ,ુવી.ફોટ પણ આમ જ

સ$તા હોય છે .
ટ(.વી. અને ર ડ(યોમાં આપણે ચેનલ ક .ટ શન પકડ( શક(એ છ(એ, તે પણ ઈલે=R(=લ ર ઝોનQસને કારણે જ શt
બનxુ ં હોય છે .
આમ તતના ર ઝોનQસ હોય છે .
વનમાંય આવા પર(બળોના ર ઝોનQસ tાં નથી થતા? જો બધાં પર(બળો હકારામક હોય તો વન &ટ
વીમાનની &મ ુપરસોનીક ઝડપે

ગતી કર . અને જો બ^ુ ં વીરોધમાં હોય તો ? ચાલતી ગાડ( પણ અટક( ય!

અને યાં જ તો માનવવનની ગર(મા ઉગર થતી જણાય છે . યાં\ીકશાના આવા બધા નીયમોને અતીGમીને
કો’ક વીરલા બધા અવરોધો છતાં; અ તીમ નીણ$યશ=તી, ધૈય$, સહનશીલતા, ચંડ વીશા અને અથાક

યનો થક(

ખાડ ગયેલા વનને એક નવો જ વળાંક આપી શક છે . કો’ક નવાં જ dાર ખોલી નાંખે છે . ºયાં બધી ક ડ(ઓ બંધ થતી
હોય; ºયાં aધારઘેરા બોગદામાં આશા*ુ ં એક પણ ક(રણ ન દ ખાxુ ં હોય; યાં આવા વીરલા નવા રાજમાગ²*ુ ં
નવસન કરવા શ=તીમાન બને છે . ºયાં મા\ aધકાર અને અધોગતી જ આવા નકારામક નૈસગ:ક પર(બળોના
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પર(પાકમાં શt હોય; યાં તેઓ નવો

ુ ોનો પમરાટ ફલાવી શક છે ; નીરાશાના
કાશ ફલાવી શક છે ; નવાં hુ મ

aધકારને ભગાડ(; નવી આશાનો ઉસ ફલાવી શક છે .
આવા વીરલાઓના વનની આવી અ તીમ ઘટનાને આપણે માનવ ચેતના*ુ;ં કો’ક અÃયા, અણદ(ઠા,
અ.પશ$નીય દ(<ય તવ સાથે* ુ ં ર ઝોનQસ કહ( શક(એ?

અ*ુGમણીકા

kુધ*ુ ં ટ(9ુ...
ં [ અછકલાઈ ]
ચા બનાવતાં ઉકળ( રહલાં પાણી અને ચાના મીcણમાં kુધ નાં§;ુ.ં બધો ઉભરો ઓસર( ગયો. ઘેરા
કથાઈ રં ગના

વાહ(માં ચાનો મનહર રં ગ ઉભર( આ<યો. સરસ મઝાની ચા હવે થોડ( મીનીટોમાં માણવા

મળશે.
પણ એક ટ(9ુ ં ગરમાગરમ .ટવની કોર ઉપર પડæુ.ં અને તે તતડ( ઉઠæુ.ં \ણેક સેકQડમાં તો .ટવની
ક(નાર( પર છાર( બાઝી ગઈ અને તેનો રં ગ ઘેરો થવા માંડÁો.
એક સાથે બે ઘટના – kુધના મોટા જથાએ આવેલ ઉભરાને શમાવી દ(ધો. નાનકડાં ટ(પાંએ ઉભરો તો
mુ;ં તડતડાટ સજ: દ(ધો અને ગંદક( કર( દ(ધી.
સાગરદ(લ માણસ પર(.થીતીમાં આવેલા ઉભરા શમાવી દ છે . વન*ુ ં સરસ મઝા*ુ,ં આ.વા¼ પી,ુ ં
બનાવી દ છે .
અછકલાઈવાળાં, સંhુચીત જણ ગંદક( પેદા કર છે . એ ગંદક( કાઢતાં નાક દમ આવી ય છે .

અ*ુGમણીકા

Avalokan Shatdal - 1

Page - 68 -

અવલોકન શતદલ -1

^ુFમસ...
મસ [ સંhુચીતતા,
ીતતા 9ુવ$હ ]
આ& સવાર ઉઠÁો અને બહાર નજર કર( તો બધે ^ુFમસ છવાયે ું હxુ.ં સામેનાં ઘર માંડ દ ખાતાં હતાં. kુ રથી
આવxુ ં વાહન તો દ ખાય જ નહu. Rાફ(ક સાવ ધીમી ગતીનો બની ગયો હતો. હ(લ .ટ શન (ગીર( મથક?) &વો દ ખાવ
સ$ઈ ગયો હતો.
વાતાવરણમાં ભેજ*ુ ં

માણ સો ટકા થઈ ય અને ઠંડ( પડ એટલે વધારાનો ભેજ નીતર( નીતર(ને ^ુFમસ પેદા

કર . fYય સા}ું દ ખાય, પણ વાહન <યવહાર માટ મોટ( અડચણ ઉભી થઈ ય. એ તો દ ખાવ*ુ ં જ સા}ું.
આપણા વનમાંય એમ જ બને છે ને? સંhુચીત વીચારધારાના
વીશેશ મનમાં

તાપે વીચારોની મયા$દા આવી ય; કmુય
ં

વેશ કર( ન શક ; યાર વીચારોની ઝાંખ અને ^ુFમસ. બ^ુ ં ^ુધં
ં
^ુધ
ં ં જ દ ખાય. છતી ખે

ધળાં. kુ ર*ુ ં તો કmુ ં નજર જ ન ચડ. fYટ( સાવ સીમીત બની ય. આપણી માQયતાઓ અને 9ુવ$હોથી બને ું
fYય આપણને એટું તો મનોહાર( લાગે ક , kુ રથી આવી રહલો સયનો

કાશ પણ આપણે ભાળ( ન શક(એ. અને બધો

<યવહાર ઠપ થઈ ય; બધી ગતી સીમીત બની ય!
ધોળા દ(વસે aધકાર અને ઝાંખપ!

અ*ુGમણીકા

>વની એક cવણ...
cવણ [ સંવાદમાં mુQયાવકાશ ]
jુ ં &hુ ઝીમાં .નાન કરવાની મઝા માણી ર»ો હતો. ગરમા ગરમ પાણીની નીચે હોજની દ(વાલોમાંથી હવા છોડાઈ
રહ( હતી, અને પરપોટાઓના ઢગના ઢગ ખડકાઈ ર»ા હતા, આનો આછો આછો રવ સંભળાઈ ર»ો હતો. મµ

ુ બક(

માર(. .વાભાવીક ર(તે જ આ પરપોટા-સWુહની હવાથી પાણી ડહોળાયે ું તો લાગxુ ં જ હxુ.ં પણ &ટ એQનમાંથી
આવે તેવો êુઘવાટાભય² અવાજ સંભળાવા 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 ધાxુ આગળ કાન માંડ( શક(એ, તો વધાર ઘેરો અવાજ સંભળાય.
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અને વ@ચે mુQયાવકાશ હોય તો ? અવાજ સાવ જ ઓગળ( ય.
માણસ માણસ વ@ચેના સંવાદોમાંય મા>યમ બjુ મોટો ભાગ ભજવે છે . જો તે સા*ુhુળ હોય તો વાત બરાબર
સંભળાય. અને બે <ય=તી વ@ચે mુQયાવકાશ હોય તો? બે કાન શા માટ ભગવાને આયા છે ?!
તકવાદ( cવણ ક અcવણના દાખલા સહ& શોધવા પડ તેમ નથી!

અ*ુGમણીકા

નવા ઘરમાં
ઘરમાં જતાં... [ ઘડપણ ]
અમે ઘર બદB;ુ.ં નવા ઘરમાં રહવા ગયા.
ુ ના ઘરનો બધો સામાન પેક કરવાની

G(યા વીસ îહાડા ચાલી. તેર તેર વરસથી ભેગો કર લો સામાન; દ શની

અનેક Wુલાકાતોમાં પેટ(;ુ ં ભર(ને આણેલો સામાન; અલીલખ સામાન. }ુમે }ુમે ઢગલા થઈ ગયા. ખોખે-ખોખાં અને
કોથળે કોથળા ભરાણા. ³ટા થઈ શક તેવા ફન:ચર ³ટાં થઈ ગયાં. દર ક ખોખા અને કોથળા પર લેબલો લાગી ગયાં.
કોઈ ુલ ન થાય; નવા ઘરમાં બ^ુ ં સહલાઈથી મળ( રહ. આDુ ં ઘર ણે ક વણરાની પોઠો ને પોઠો &Eુ ં બની ગ;ુ.ં
અને તે mુભ ચોઘડ(;ુ ં આવી 9ુ|;ુ.ં
ગાડ(ઓ ભર( ભર(ને સામાન વીદાય થવા માંડÁો. ભાડાની મોટ(મસ Rક પણ દ(કરો લઈ આ<યો. બ^ુ ં ફન:ચર
ભરાવા માંડæુ.ં બધાંનો ઉસાહ તો માય નહu. મોટા ઘરમાં રહવા જવા*ુ ં છે ને? છોકરાંવને ચંયા પµઠ( ક તેમનાં કોઈ
રમકડાં રહ( ન ય. તેમની કોઈ સોગાત ર ઢ( ન પડ( ય. અને નવે ઘેર ઢગલા થવા માંડÁા. આ ખોDુ ં ફલાણા
}ુમ*ુ ં અને પે ું ફલાણા*ુ.ં આ ટ બલ તો ઉપરના માળે Wુકવા*ુ.ં આ પથાર( તો મા.ટર બેડ}ુમની છે .
અને સાંજ પડતામાં તો બધો મોટો સામાન યથા .થાને Wુકાઈ ગયો. થાકલા મુ રોને સાર( શીખ આપી, રા કર(
વીદાય કયા$. પણ કરમ કઠણાઈની હવે શ}ુઆત થઈ ગઈ! કોઈ ચીજ મળે જ નહu. લગાડલાં કોઈ લેબલ કામ ન
આ<યા. aધારામાં નવા ઘરની લાઈટોની .વીચો જ ન જડ. દર ક કામ માટ મહાન અQવેશણોની પરં પરા શ}ુ થઈ ગઈ.
થાક અને પસીનો ઉતારવા નહાવા ગયા, તો iુવાલ ન મળે . iુવાલ મળે તો પહરવાનાં ચો=ખાં કપડાં ન મળે . વાળ
ઓળવાની કાંસક( ગાયબ.
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અને જમવામાં પીઝાના ુ ચા! અને નવા ઘરમાં થોડ( જ કાંઈ ુખપાવની( ખીચડ( જ તો ! ) બનાવાય? કાલે Âુલો
સળગશે અને mુકનનો કંસાર બનશે – લોટ, ગોળ અને ઘી તો ખાસ ુ દાં રાખી Wુtાં’તાં 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? કટકટલી મહનત અને શમણાંથી સવેલ, આ મનખાદ હ છોડ(ને
જતા રહE ુ ં પડવા*ુ ં છે . અને બીુ ં ઘર મળે ક ન પણ મળે ! પણ એમાં એક વાતની નીરાંત – 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 . સહજ રડÁા અને નવી મા*ુ ં થાને ું ચપ દઈને હાજર – ક પછ( kુ ધની બોટલ !
અને Wુસલમાન ક ïી.તી હોઈએ તો તો એ પંચાત 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 બjુ યા}ું છે . ભલેને બી વાર ક અનેક વાર રહવા*ુ ં મકાન
બદલEુ ં પડ. એ <યથાઓ વહોર( લઈmુ.ં ભલેને આ ુ * ુ ં ઘર ઘર ુ ં થ;ુ;ં કરચોળ(વાં થ;ુ;ં કંપxુ ં અને જર(ત થ;ુ;ં
અનેક આધી, <યાધી અને ઉપાધીથી ભર  ું રÔું – આપણને એ ચાલશે! નEુ ં ઘર ન પાલવે !

અ*ુGમણીકા

નEુ ં મકાન...
મકાન [ પોતા*ુ ં ઘર ]
અમે નવા મકાનમાં રહવાં આવી ગયાં. બધો સામાન બેળે બેળે ગોઠવાઈ ગયો. દસ દ(વસ વીતી ગયા છે . નવા
મકાનની રચના અલગ છે . એટલે સામાનની ગોઠવણીમાંય ખા.સો ફરક છે . ઘ,ુ ં બ^ુ ં બદલાઈ ગ;ુ ં છે . ુ ના મકાનમાં
દ(વાનખા*ુ ં અને રહવાનો ખંડ થોડાં kુ ર હતાં. અહu તો તે સળંગ છે . વ@ચે નામના વા.તે એક નાનકડ( અડધી પડધી
દ(વાલ છે . ુ ના મકાનમાં 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 બાંધણીને અ*ુ}ુપ ગોઠવવો પડÁો છે . ચાર દ(’ થોડ( અગવડ પડ(; પણ હવે આ
નવા માહોલથી ટ વાવા માંડÁા છ(એ. હવે રાતે aધારામાં હાથ યો|ય .વીચ ઉપર પડવા માંડÁો છે ! પહલે દહાડ ુલ
ુલામણીથી ભર  ું અને પારhુ ં લાગxુ ં આ મકાન ફર( અમા}ું ઘર બની ગ;ુ ં છે .
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બ^ુ ં બદલાઈ ગ;ુ ં છે અને છતાં એ*ુ ં એ જ છે . એ જ સોફા અને એ જ ડાઈનuગ ટ બલ; એ જ વાસણો – અને
એનાં એ જ માણસો. એ જ વવાની ર(તરસમ; એ જ વાતો અને એ જ ગમા અણગમા!
નવી ુરાહ(માં એ જ ુ નો શરાબ!
મકાન અને સરનાWુ ં બદલાયાં છે . ઘર તો તે* ુ ં તે જ છે . માટ જ તો એ ઘર છે ; મકાન નહu.

અ*ુGમણીકા

નuદણ...
નuદણ [ kુન / kુુ$ણ ]
છે Bલા અઠવાડ(યા ક દસ દ(વસથી શીયાળો 9ુર-બહારમાં છે . સવાર ઉઠ(એ યાર ય થમ²મીટરનો કાંટો
ચાલીશ aશ ફ. ની નીચે જ હોય. રા\ે તો 32 ની નીચે થઈ જતો હશે. ઘાસ*ુ ં એક તણખું પણ લીું નથી.
બધાં ઝાડ સાવ બોડાં બની ગયાં છે . બ^ુ ં સાવ ુÅંુ અને નીરસ લાગે છે .
ં ડæું જગલી
ં
ં Fમ છે . તેની ઉપર આ ગા\ો થીજવી
પણ આ ુÅાભંઠ ઘાસની વ@ચે રડæુખ
નuદણ લીુછ
દ તી ઠંડ(ની કોઈ જ અસર થતી નથી. તેની

તીકારશ=તી અનQય છે . એને કોઈ માવજતની જ}ુર નહu. એ

તો ગમે યાં અડાબીડ ઉગી ય. કદાચ ઝાકળ*ુ ં પાણી પીને પણ એનો ુરો થતો હશે. ખેતરનો બધો
ં
રસકસ Âુસી લે. જગલી
ઝાડ(ઓમાંય આમ જ હોય છે ને? ગમે તેવા ઉપવનને વનમાં ફરવવાની તેની
શ=તી અજોડ છે !
અમે તો કટલીય વાર એને કાઢ( Wુકવા ઝેર( રસાયણો છાંટÐાં. પણ એ રામ તો એના એ. આપણી
જમીનમાંથી વીદાય લઈ લે, તો પાડોશીના લોટમાંથી એનાં બી ઉડતાં ઉડતાં આવી ય. પેલા ફ(નીકસ
પંખીની &મ; એ બળ( ય તોય રાખમાંથી પણ 9ુનજ:વન પામી ય.
માટ તો ખેતરોમાં અને બગીચાઓમાં પાક ઉગાડવા &ટું જ નuદામણ કરEુ ં અગય*ુ ં હોય છે . એ
રા0સી માયાને વધવા ન જ દ વાય. બધા ર.તા અજમાવી એને તો ઝ¬બે જ કરવી પડ.
ં આમ જ છે ને?
kુનો અને kુુ$ણો*ુય
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ોબી=સ... [ આદત/
Q;ુરોબી=સ
આદત ટ વ ]
બહાર જવા*ુ ં છે . જોડા પહરવા બેઠા. પહલાં ડાબે પગે જ મોં ચડા<યાં. નહાવા ટબમાં

વેશ કય². પહલાં

જમણો પગ જ aદર દાખલ થયો. સવાર ઉઠÁા અને સી^ુ ં છા9ુ ં જ હાથમાં ઝાB;ુ.ં ઓફ(સમાં ગયા. બ^ુ ં નીયકમ$ તેના
રોજના Gમમાં જ શ}ુ થ;ુ.ં
આ તો રોજuદા વનની બે ચાર ઘટના જ જણાવી. પણ આપણે >યાનથી જોઈmુ ં તો આપણે અનેક આદતોના
ુલામ છ(એ. અWુક ર(તે જ આપણે કાય$ કરવા, વીચારવા ટ વાયેલા છ(એ. આમાં કોઈક ફરફાર થાય તો આપણને તે
ગોઠxુ ં નથી.
આપીને

વાસમાં બહાર જઈએ યાં આ <યવહાર ઘણો બધો ખોરવાઈ ય. મસમોટો ખચ$ અને સમયનો ભોગ

વાસ કય² હોવા છતાં; પાછા આવીએ અને પાછા એની એ જ ઘટમાળમાં પરોવાઈએ યાર ‘ હાશ’ થાય !

આપણે ઘાંચીની ઘાણીના બળદની &મ જ વન વવા ટ વાયેલા છ(એ. યં\વx્ વન. બ^ુ ં યથા.થાને. બ^ુ ં
ટનાટન બરાબર.
પણ નીYણાતો એમ કહ છે , ક વવાની આ ર(ત બરાબર નથી. &મ શર(રના સાવ$\ીક વીકાસ માટ કસરત જ}ુર(
છે ; તેમ મનના .વા.ય માટ મનની કસરત જ}ુર( છે . આને ÔQ;ુ
Q;ુરોબી=સÕ
ોબી=સÕ કહ છે . આ એક થોડ( ઓછ( ણીતી બાબત
છે ; પણ તાણભયા$ આ^ુનીક વનમાં, આની બjુ જ જ}ુર છે . મનના ઘણા બધા

ો, <યાધીઓ વી.ના Wુળમાં મન*ુ ં

આ યાં\ીકપ,ુ ં જવાબદાર છે - એમ મનાય છે . બjુ જ ઝડપથી બદલાતા જતા સંજોગો વ@ચે તાલમેલ રાખી .વ.થ
<યવહાર ળવી રાખવા આ માનસીક <યાયામની Dુબ જ જ}ુર છે . આથીજ .વ.થ મન માટ Q;ુરોબી=સ જ}ુર( છે .
&મ કસરત કર(એ યાર આપણે સભાન ર(તે aગોપાંગ*ુ ં વીવીધ
સભાન ર(તે ુ દ( ુ દ( ર(તે, સામાQય

E ૃીઓ કરવા

કાર હલન-ચલન કર(એ છ(એ; તેમ મનને પણ

યન કરવામાં આવે છે .

આ એક બjુ અગયનો વીશય છે , વાચકોને આમાં રસ લઈ, જ}ુર( માગ$દશ$ન મેળવી, આ aગે નીયમીત ર(તે
પોતાની દ¶ નીક

E ૃીમાં ફરફાર કરવા ભલામણ છે .
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પઝલ – ટ Qામ...
ામ [ વનના

ો ]

અહu બાળકો જોડ રમતાં રમતાં તતની પઝલો જોડ પનારો પડÁો. ચી\વીચી\ આકારોની પઝલો. &મ
આકારો વીચી\ અને પઝલના iુકડા વધાર ; તેમ પઝલ ુલઝાવવી વધાર WુYકલ. કોઈ પઝલમાં સીધાસટ આકાર
તો હોય જ નહ(. સીધાસટ હોય તો તેને પઝલ જ ન કહવાય!
ટ Qામની પઝલમાં સાત જ iુકડા. અને સાતેય iુકડા આમ તો માળા સાવ સીધાસટ. કોઈ પઝલમાં ન હોય તેવા પાંચ \ીકોણ, એક ચોરસ અને એક શÅરપારો. પણ એમાંથી હwરો આકારો બનાવાય. ટ Qામના આ સાત iુકડા
ણે શડર(9ુ &વા !
વનમાં આપણે ફાળે આવતા

ો, WુYકલીઓ, <યથાઓ આ પઝલ &વા જ નથી હોતાં? કોઈ સીધાંસટ તો મળે જ

નહu. દર ક પઝલની પોતાની ગર(મા! આપણને નાણવાનો તેનોય કવો ુ]મ અહW્ ?!
ટ Qામની &મ વનના સાવ સામાQય કોયડાઓ તો ભાર બકા. તતની ઘટમાળ રચી આપે. Wુળમાં તો છ
ક સાત જ; પણ કવી ક વી માયાઓ રચી શક ? કલીડો.કોપની &મ તતના અને ભાતભાતના આકારો બનતા જ
ય. એના ભેદ શોધવામાં જ આખી જuદગી પસાર થઈ ય.
પણ માં, આ પઝલનો ઉકલ લાવવાનીય એક મઝા નથી હોતી? વનમાં આવી કોઈ પઝલ જ ન હોય; તો
એમ ન બને ક, વન સાવ નીરસ બની ય ? આપણો એમની સાથેનો પનારો તો રહવાનો જ. એમની સાથે
રમતવાળ( પઝલની &મ રમતાં રહ(એ તો? એમને ગમાડતાં રહ(એ તો?

અ*ુGમણીકા

પથરમાં ઝાકળ...
ઝાકળ [ ુતીી/

દાન ]

પથર ઉપર નહu – પથરની aદર ઝાકળ!
રવીવારની એક સવાર jુ ં મારા દ(કરા અને તેના એક મી\ની સાથે, તેના શહરની નાનકડ( પણ }ુપાળ( નદ(ના કાંઠ
( ર(વર વોક) ચાલવા ગયો હતો. એ તો ુ વાનીયા, તે ધસમસતા ચાલે. jુ ં તો એક બાંકડા પર સવારની ુલાબી
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ઠંડ(માં તડકો માણતો બેઠો. બાુ માં ઉપર જવા માટ પથરની એક સીડ( હતી. સાવ ર તીના રં ગના પથર હતા (Sand
Stone) . સામેની નદ( સીવાય આકશ$ક કmુ ં જ નહu.
યાં તેની aદર અચાનક કાંઈક ચમકxુ ં દ ખાઈ ગ;ુ.ં jુ ં તેની સાવ નક ગયો. અને બાપ, ર ! બાપ એ પથરની
સપાટ( પર અનેક સાવ નાના નાના Îુદ
ં &વા તારલાઓ ચમક( ર»ા હતા. થો ુ ક
ં માÚુ ં આમથી તેમ ક}ું અને બી
અનેક દ ખાય. ણે ક , પથરની aદર ઝાકળના કણોએ કાયમી વાસ કય² હતો. જોવાનો Dુણો થોડો બદBયો તો
મેઘધ*ુ>યના રં ગોની નાનકડ( ઝલક પણ ચમક( ગઈ. અહાહા! આ નીરસ પથરની aદર પણ ચમકતી તારલીઓનો
Wુશાયરો Fયો હતો.
નીચેના એક પથર પર અનેક પડનાં પડ દ ખાઈ આ<યાં. ખડકમાંથી તોડ(ને લાવેલ આ પથરો હતા. કોઈ કાળે ,
કોઈ નદ(ના

વાહમાં, ર તી અને માટ(ના પડનાં પડ દબાઈને પડÁાં હશે; અને હરો વશ²ની

G(યાના

તાપે, થોડ(

થોડ( ુ દા રં ગોની ઝાંયવાળા આ થર બQયાં હશે. એક થર એક રં ગનો અને તેની પછ(નો કોઈ ુ દા રં ગનો. કોઈક કણ
માટ(નો, તો કોઈક ર તીનો, અને કોઈક આ ચમક(લા પદાથ$નો. શાpતી ુધી આ ુ દા ુ દા રં ગોની અને ચમકતા
કણોની ુ ગલબંધી પથરના હોવાપણામાં મહફ(લ જમાવીને પડ( હતી. આ ઝાકળ માટ કોઈ પાણીના ટ(પાંની જ}ુર ન
હતી. બસ ુય$* ુ ં ક(રણ પડæું નથી; અને ઝગમગાટ શ}ુ. આ થરના થર હરો વશ²ના નદ(ના વહણની અને સનની
Wુગી
ં પણ અકબંધ ગાથા ગાતા પડÁા હતા.
હવે મµ બે પથરને જોડવા વાપર લ સીમેQટ અને ર તીના મોટા$ર પર નજર કર(. તેમાં તો આEુ ં કmુય
ં તવ ન
હxુ.ં કોઈ થર નહu, કોઈ ચમક નહu. એ તો માણસે \ીમ ર(તે બનાવેલો હતો ને?!
અવળચંડા મનને થ;ુ,ં
આ પથર &વો પથર પણ ુય$ના ક(રણો મળે તો ચમકતા નાનકડા તારલા

ગટાવી શક છે . પથરદ(લ

માનવીના aતરમાં પણ આવા કોઈ ુતીના ુય$ક(રણ પડ, તો વાલીયામાંથી વાBમીક( ઉભર( આવતા હોય છે જ
ને? પણ & કથીર &વા મોટા$ર હોય; તેમની ઉપર કશીય અસર ન પડ.
બીજો વીચાર તરત એ .ય² ,” આ મોટા$ર ચમકવા*ુ ં નહu, તો પથરને સાંધવા*ુ ં કામ તો કર છે જ ને? એનીય
ઉપે0ા ક મ કરાય? ચમકEુ ં ક જોડEુ.ં પથર અને મોટા$ર &વી આ દ ખીતી ુf ચીજો પણ કાંઈક

દાન કર( જતી હોય

છે . કોઈક મહનતકશ માનવીએ આ મોટા$ર ક ટલી મહનતથી બના<યો હશે? એની મહનત*ુ ં ફળ કટક ટલા લોકોને
ભોગવવા મળે છે ? “
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આપણે વતાં ગતાં માણસ. ઉપરવાળા*ુ ં સવ$cેYઠ સન. આપ,ુ ં

દાન mુ?ં પથર ક મોટા$ર &Eુય
ં કાંઈક

દાન આપણે ક;ુb છે ? “

અ*ુGમણીકા

પડછાયા [sાન/
sાન અsાન ]
ુ ી ઉપસી આવે છે . આપણો પડછાયા સાથે બjુ
આ શ¬દ સાંભળતાં ક વાંચતાં કોઈ અલગ જ અ*ુત
ં હોય છે . પડછાયો એક તરફ નકારામક
આમીય સંબધ

તીhૃતી*ુ ં }ુપ છે ; તો બી તરફ તે હFમેશના

સાથી*ુ ં .વ}ુપ પણ ધરાવે છે .
ºયાર અજવાં હોય છે ; યાર જ પડછાયો આપણો સાથી હોય છે . તે કદ( aધકારમાં આપણને સાથ
નથી આપતો! ુખ સમયનો જ તે સાથી હોય છે . &મ
થતો ય છે . ºયાર

કાશ આપણાથી વધાર kુર; તેમ પડછાયો લાંબો

કાશ માથા ઉપર હોય છે ; યાર પડછાયો સાવ iુંકો હોય છે . આ ઘટનાને આપણે

અલગ અલગ ર(તે Wુલવી શક(એ.
એક ર(તે જોઈએ તો : ºયાર આપણો ુય$ મ>યાકાશે હોય; ºયાર આપણી કાય$0મતા તેની સોળે કળાએ
ખીલી ઉઠલી હોય; યાર અભાવનો

તીનીધી એવો પડછાયો લગભગ નગÃય .વ}ુપ ધરાવતો હોય છે .

ºયાર આપણો ુરજ અ.ત થવાની તૈયાર(માં હોય છે ; યાર પડછાયો તેમજ અભાવ બ¤ે બjુ મોટાં મસ
બની જતાં હોય છે .
બી ર(તે જોઈએ તો - પડછાયો આપણી WુYકલ પર(.થીતીમાં 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
પડછાયાને જોઈ શકતાં નથી.

કાશની તરફ આપણી નજર હોય છે ; યાર આપણે

કાશથી Jધી દ(શામાં જ તે* ુ ં અ.તીવ હોય છે ! sાનથી,  ૃતીથી વીWુખ

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 થવામાંય એક તની નીરાંત

ં નહu ને નીચોવEુય
ં નહu.
હોય છે . જોઈએ તો, kુખ ક ુખ થાયને - મ>ય;ુગના સમાજની &મ?! નહાEુય
.......
અમેર(કાની સામાQય ર(તરસમ

માણે, અમાર( બાથ}ુમમાં છ દ(વાની એક હાર છે . અહu ઘરોમાં ટçુબ

લાઈટો ઓછ( વપરાય છે ; દ(વા વધાર . બાથ}ુમમાં 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 સWુહ જોવા મળે છે !
&મ દ(વાલની નક ઓ તેમ આ છÐે આhૃતીઓ સાવ નક 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
ં ળા થતા ય. જો દ(વાની સાવ નક જઈએ તો પડછાયા એટલા બધા <યાત બની ય ક તે
વ^ુ ^ુધ
સાવ આછા થઈ ય છે . અહuની બાથ}ુમમાં પડછાયા*ુ ં .વ}ુપ સાવ ભી¤ હોય છે .
ºયાર વીચારો, fYટ(બukુઓ અનેક હોય યાર પડછાયાની .પYટતા જોખમાય છે ! &ટલા આવા
વીચારભેદની નક જઈએ તેટલા તે વ^ુ અ.પYટ બની ય છે . એક જ દ(વો હોય; વીચારની એકલ0ીતા
હોય તો ; તીબuબ ક પડછાયો .પYટ ઉભર( આવે છે ! .
————
ુ ં કર છે . &મ &મ આપણે
ર.તા ઉપર ચાલતા હોઈએ યાર ; પડછાયો બjુ અલગ જ ર(તની વત$,ક
કાશથી kુર જતા જઈએ તેમ તેમ તે લાંબો ને લાંબો બનતો ય છે . આપણા અsાન*ુ ં તે બjુ જ
વા.તવીક

તીક છે . ºયાર ર.તાની બે લાઈટોની બરાબર વ@ચે હોઈએ યાર ; બે વીચારધારાઓ વ@ચે

અટવાતા આપણા માનસની dીધાનો, તે બરાબર પડઘો પાડ છે ! બ¬બે પડછાયા આપણને ુલાવામાં
નાંખતા રહ છે - એક કહ ‘ jુ ં સાચો પડછાયો.’ બીજો કહ , ‘ના! j.ુ ં ’ &મ &મ એક લાઈટની નક આવતા
જઈએ તેમ તેમ; તેનાથી પડતા પડછાયાની જ

બળતા હોય છે . યાર બી વીચારધારાનો

થતો ય છે . બે aતીમ બukુઓ વ@ચે ઝોલા ખાતી આપણી ચીE ૃીને તે સાકાર કર છે .
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—————
આપણે એક એવી <યવ.થા કBપી શક(એ ક, &માં સમ.ત પયા$વરણ

ં થી <યાત હોય. માનો
કાશના 9ુજ

ક - કોઈ મોટો, અનેક લાઈટોથી ઝગમગીત હોલ હોય. ગમે યાં નજર ફરવો; પડછાયો યાં ુમ જ થઈ
ય છે ; ºયાં બધેથી

કાશ આવતો હોય; કવળ સય જ હોય - યાં અsાન, અભાવ, aધકાર, ુતતા

ુ ી આવી હશે?
સંભવી જ ન શક. 9ુણ$ sાનની, સય કાશની અ*ુત
પડછાયા*ુ ં પણ એક શા હોય છે ! આપણી ુત અવ.થાનો આ હFમેશનો સાથી, આપણને ઘ,ુ ં બ^ુ ં
કહ( ય છે .

અ*ુGમણીકા

પરપોટા સWુહ [સમાજ/
સમાજ સWુહ / સં.તી ]
અમારા નવા ઘરમાં, મા.ટર બેડ}ુમના બાથટબમાં બબલર છે . ઈલે=R(ક મોટર અને ¬લોઅર વડ છ જ|યાએ
પાણીમાં હવા છોડાય છે . ણે ના*ુ ં અમÚુ ં &hુ ઝી.
એક ’દ( તેમાં નહાવા બેઠો. આટલા નાના &hુ ઝીનો આ પહલો અ*ુભવ હતો. હવાના પરપોટા ધીર ધીર ભેગા થવા
માંડÁા. તેમનો એક સWુહ બની ગયો; અને તે મોટો અને મોટો થવા માંડÁો. ટબની ક(નાર( આગળ તે ઉપર ચઢવા
માંડÁો. પરપોટા ટતા ય; પણ નવા એટલા બધા બને ક , એ ભેગા થઈને પોતાની એક વસાહત &Eુ ં કાંઈક બનાવી
દ(^ુ!ં પણ અWુક <યાપથી આ ઘટના વધી ન શક(. ઘણા બધા પરપોટા નાશ પામે અને પરપોટા-સWુહ અWુક
મયા$દાથી વધાર મોટો ન થાય.
મµ બાળકોની &મ પાણીમાં ફ(ણ થાય તેવો સાÎુ ઉમેય² ન હતો. પણ એમને તો વધતા જતા ફ(ણના ગોટ ગોટામાં
વuટળાઈ જવાની બjુ જ મ આવે.
મને માનવસમાજની યાદ આવી ગઈ. માનવવનને આપણે પરપોટાની

ઉપમા આપતાં હોઈએ છ(એ. એક

પરપોટાના &Eુ ં જ મયા$દ(ત આપ,ુ ં વન હોય છે . કોઈ પાણી &વા વનના પોતમાં ચેતનાની હવા ફ±ક( દ છે ;
અને વન સ$ઈ ય છે . અને તેની મયા$દા આવતાં તે નાશ પામે છે . પણ આવા અનેક પરપોટા &વાં વોનો
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સWુહ એક વસાહત, એક સં.hૃ તી, એક સમાજ પેદા કર છે . ધીર ધીર તે સમાજ વધતો ય છે . પણ તેની પણ મયા$દા
આવતાં તે અWુક

માણથી ન વધી શક. તેની પણ <યાપશ=તી મયા$દ(ત હોય છે .

ુ ન હોય તો; તે સમાજ વધતો જ રહ. તેનો વીકાસ
જો માનવ સમાજમાં સાÎુની ચીકાશ &વી 9ુ§તતા હોય; સંxલ
થતો જ રહ. માનવવન*ુ ં આ;ુYય પણ લાંÎ ુ ં અને તેમના સWુહ*ુ ં પણ - સાÎુના ફ(ણની &મ.
આ નાનકડા બાથટબમાં અને તેમાં ÎુદÎુદાઈ રહલા પરપોટાઓમાં સં.hૃતીઓના ઉk્ ભવ, વીકાસ અને વીલય*ુ ં
એક વીહંગમ દશ$ન માર( નજર સામે ખ ુ ં થઈ ગ;ુ.ં

અ*ુGમણીકા

ુ ી/
પવન...
પવન [ અ*ુત
ી પરમ તવ ]
અમારા ઘરના દ(વાનખંડના સોફા ઉપર jુ ં બાુના ટકાને અઢલીને બેઠો ³ં. અને સોફાની પાછળ
આવેલી બાર(માંથી બહારની kુનીયા*ુ ં અવલોકન ક}ું ³ં. બાર(ને અડ(ને એક નાનો છોડ છે . પાંચ છ ટ kુર
એક ઠ(ક ઠ(ક મોટો છોડ છે . પછ( ર.તો છે અને ર.તાની સામેની બાુએ મકાનો છે . સામેના બે મકાનોની
વ@ચે એક મોiું ુ0 છે . આ \ણેનાં પાન અને ડાળ(ઓ સતત હાલી ર»ાં છે . ર.તા ઉપર કો’ક રડæું ખડæું
ુÅંટ પાંદ ુ ં આમતેમ ભટક( રÔું છે .
આ બધી સતત ચાલતી રહલી ગતી, પવનની હયાતીની સા0ી 9ુર છે . આ સઘળાં ન હોત તો? મનને
એમ જ થાત ક હવા પડલી છે . પવન છે જ નહu. બ^ુ ં .થીર હોવાને કારણે હવાની વંતતા અ*ુભવાત
નહu.
સામેનાં બધાં ઘરોની બધી બાર(ઓ બંધ છે . મા\ જડ મકાનો જ દ ખાય છે . કોઈ ગતી, કોઈ ધબકxુ ં
વન jુ ં જોઈ શકતો નથી. પણ મકાનની aદર? કટકટલાં વન ધબકતાં હશે?
અર ! આ .થીર હવા જ ુઓને? એ પોતે જ દ ખાતી નથી તો તેમાં તરતાં, ઉડતાં બે=ટર(યા ક વાઈરસ તો
tાંથી દ ખાય? પણ ઘડ(ના છàા ભાગમાં tાંથી શરદ( આપણા નાકમાં પµસી ય છે ?
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ુ ી
આપણે કોઈ વ.xુને જોઈએ, સાંભળ(એ, .પશ:એ, ચાખીએ, યાર એના હોવાપણાની આપણને અ*ુત
થતી હોય છે .

પણ …..

ુ ી ન થતી હોય; તેથી એમ થો ુ ં જ કહવાય ક, કશાય*ુ ં હોવાપ,ુ ં છે જ નહu?
કોક ચીજની કશીય અ*ુત
અ*ુGમણીકા

પાનખરપાનખર 1... [ ુ;ુ/ નીયતી/
નીયતી 9ુનજ:વન ]
તે દ(વસે પાક$ની Wુલાકાતે ગયો હતો. પાનખર હવે પતવામાં છે . ઓતરાદા વાયરા અને ઠંડ(નો ચમકારો શ}ુ થઈ
ગયાં છે . ઠકઠકાણે ખર લાં પાંદડાં પડÁાં છે . સાવ નીજ:વ, શબ &વાં, પવનના ઝપાટામાં દ(શાવીહ(ન, આમથી તેમ
અફળાતાં પાંદડાં.
આ ઝાડની નીચે ઘણાં બધાં પાંદડાનો ઢગલો પડÁો છે . ઝાડ પર હતાં યાર તેના રં ગ નીખર લા હતા. આ જ
પાંદડાં ઝાડ પર હતાં યાર ક ટલાં સોહામણાં લાગતાં હતાં? મા\ ઝાડની જ નહu, આખા પાક$ની શોભામાં ચાર ચાંદ
લાગી જતા હતા. અયાર એ સાવ W ૃત થઈને પડલાં છે .
jુ ં થોડો આગળ ચાું ³ં. આ બી ઝાડ પર તો એકય પાંદ ુ ં બાક( નથી. ઠંડ(ના ચમકારામાં થરથરxુ ં એ ઝાડ
સાવ બો ુ ં થઈ ગ;ુ ં છે . તેની ઉપર તો mુ,ં નીચેય એક પણ પાંદ ુ ં બ@;ુ ં નથી. બધાંયને વાયરાનો ુસવાટો તાણી
ગયો છે . તેની બધી સW ૃÛ( નામશેશ થઈ ગઈ છે . Bયો… એની બાુ વાળા આ જનાબ હ હવે પાનના રં ગ ખીલવી;
રં ગીન મીજમાં Fહાલી ર»ા છે . તેમનો વારો હુ હવે આવશે. પણ અયાર તો એ 9ુરબહારમાં છે . બાુ ના મહાશય
તો સદાકાળ હર(તપણ$ધાર( જ છે . એ તો હFમેશ લીલા ને લીલા જ. તેમને કોઈ પાનખર વીચલીત કર( શકતી નથી.
તેમની Dુમાર( તો કાંઈ અબોગર(બ જ છે .
એની બાુ માં જ, એક કાપેલા ઝાડના થડનો, માંડ એક બે °ચ Jચો પાયો, મા\ સમ ખાવા માટ iુંટ(;ુ ં વાળ(ને
પડÁો છે - ણે ક , ઝાડની કબર. તેનો Gોસ સે=શન/ આડછે દ જોતાં એ દાદા 60-65 વરસ <યા હોય એમ લાગે છે .
Bયો! આ તો મારા જ સમવય.ક નીક¿યા! તેની બધી Dુમાર( ઓસર( ગયેલી છે !
દર ક ઝાડની પોતાની એક ખાનદાની રસમ હોય છે . એ*ુ ં પોતા*ુ ં આગEુ ં એક કલેQડર હોય છે . દર કનો પોતાનો
એક મીજ, એક રં ગ, એક નીયત જuદગી હોય છે . તેનો અ,ુએ અ,ુ પોતાની પરં પરાને બરાબર પાળે છે . પાનખર હો
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ક વસંત – દર ક પોતાની નીયતી

માણે પાંદડાં ધારણ કર છે અને વીખેર( દ છે . એ પાંદડાંય હFમેશ નથી રહતાં; અને

એ થડ પણ નહu.
પાક$થી થોડ kુ ર ઝાડ(ઓવાળો

દ શ છે . યાં ગીચ ઝાડ(ની વ@ચે પવનથી ઉડ(ને આવેલાં પાંદડાંઓના ઢગના

ઢગ પડÁા છે . વરસાદ આવશે, .નો પડશે, માટ(ના થરના થર તેમને આવર( લેશે. તે સૌ ºયાંથી

ગટÐાં હતાં, તે

ધરતીનો એક aશ બની જશે. એમાંથી રસ અને કસ ઉતર(, અQય E ૃ0ોનાં Wુળ(યાં ુધી પહચશે. ફર( એ
નવપBલવીત hુ ંપળોમાં રસ સuચન કરશે. બી જ કોઈ E ૃ0*ુ ં કોઈ પાન, બી કોઈ પાનખર , કોઈ બીજો જ રં ગ
મઘમઘાવશે.
ફર( જQમ, ફર( ુ;ુ. આ જ વનGમ હરો વશ²થી ચાBયો આવે છે , અને ચાલતો રહશે.
અને આ પાંદડાંની &મ jુ ં પણ વાધ$કયમાં

વેશી Âુtો ³ં. મારો રં ગ 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(
નાંખશે. &ણે મારા વન દરમીયાન મા}ું પોશણ ક;ુb છે ; તે ધરતીના કણકણમાં મા}ું સમ અ.તીવ ઓગળ( જશે.
મને ખબર નથી ક , &ને jુ ં ‘jુ’ં કjુ ં ³ં, તે* ુ ં પછ( mુ ં થશે.
આ જ તો પાંદડાની, થડની, માર( અને તમાર( સૌની નીયતી છે .

અ*ુGમણીકા

પાનખર – 2... [ વીશીYઠ <ય=તીવ ]
હાઈવે પરથી jુ ં પસાર થઈ ર»ો હતો. શહરની બહારનો ભાગ હતો. રડÁાં ખડÁાં જ કોક ઘર હતાં. સાવ વગડો જ
હતો. બધાં ઝાડ પાનખર પછ( બોડાં થઈ ગયેલાં હતાં. જમીન પર એક તણખું પણ લીું દ ખાxુ ં ન હxુ.ં નીદ$ય
શીયાળો 9ુર બહારમાં હતો. સદા લીલાં રહતાં .થીત s &વાં કો’ક કો’ક ઝાડ જ ઠંડા ુસવતા પવનની સામે ટÅર
ઝીલી ર»ાં હતાં. બી કોઈની મગkુ ર ન હતી; ક મોસમના આ સીતમની સામે બે હરફ પણ ઉ@ચાર( શક!
અને યાં એ દ ખા;ુ.ં
લાલચોળ પાંદડાંઓથી એ તરત નજર ચઢ( આવે તેE ુ ં હxુ.ં કદાચ એના કલેQડરમાં હુ હમણાંજ પાનખર આવી
હતી. એણે છે ક ઉરાયણ ુધી શીયાળા સામે ટÅર ઝીલી હતી. વસંતનો આ છે Bલો સૈનીક હતો. એની શોભા અને
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એનો નીખાર ઉડ(ને ખે વળગે તેવાં હતાં. ુÅ( ભà ડાળ(ઓવાળાં પાડોશીઓ વ@ચે એના ક(રમ વાઘા એને
કસર(યાં કરનાર એકલવીર ુભટની પદવી ણે ક આપી ર»ાં હતાં.
સમાજમાંય આવા રડÁાખડÁા એકલવીર tાર ક, tાંક શમશેર લઈને ુ Bમગારોની સામે ઝäમી નથી પડતા?
એમની જ તો ખાંભીઓ રચાય છે ને? એમના નામની શૌય$કથાઓ જ સદ(ઓ ુધી ગવાતી હોય છે ને?

અ*ુGમણીકા

પાવર લાઈન...
લાઈન [ આક.મીક ઘટના ]
ગાડ( ચલાવતાં ર.તાની સમાંતર દોડ( રહલી પાવરલાઈન પર નજર પડ(. એક જ|યાએ, મોટા ટાવર ઉપર
લટકાવેલા તારોવાળ(, પાવર લાઈન ર.તાને કાટDુણે જતી પણ દ ખાઈ. સાવ શાંત અને કોઈ

ાણ વીનાની પાવર

લાઈન. તેની ઉપર પ0ીઓ પણ બેઠલાં દ ખાયાં.
પણ કોઈ પ0ી ક ખીસકોલી નાની પાવરલાઈનને આધાર આપતા ઇQ.;ુલેટર આગળ બેસે તો? પેલી મોટ(
લાઈનના આધાર આગળ કોઈ ગીધ &Eુ ં મોiું પ0ી બેસે તો?
લાઈનનો

ાણ વીનાશક ર(તે

ગટ થઈ ય!

વનમાં પણ આમ નથી બનxુ ં હોxુ?ં સાવ mુYક ર(તે, તÓન નીજ:વ ર(તે, કોઈ ઘટના વીના, કોઈ ઝંઝાવાત વીના,
વન વીતી જxુ ં હોય. અને tાંકથી, અણધાર( ર(તે કmુકં બને, અને ધમાચકડ( સ$ઈ ય. બ^ુ ં ડામાડોળ થઈ ય.
વનની & ઈમારત જતનથી, એક એક °ટ કાળ9ુવ$ક ગોઠવીને ખડ( કર( હોય; તે એક 0ણમાં તહસ-નહસ થઈ
ય. પાંનો મહલ કડડુસ થઈને xુટ( પડ. પાઈ પાઈ ગણતાં ગણતાં; પણના ધનની &મ ભેગી કર( હોય એવી,
વનની Wુડ( ઘડ(ના છàા ભાગમાં વેરવીખેર, વેરણ છે રણ બની ય.
પાવર લાઈન પર પંખીઓ બેઠાં હોય; વન સામાQયતામાં પસાર થઈ રÔું હોય; એ ઘટનાઓ તો તરત વીસરાઈ
જતી હોય છે . પણ વીજળ(નો એ ચાબખો; એ વનનો ઝંઝાવાત કાયમી યાદો છોડ( જતાં નથી હોતાં?
ઈતીહાસ આવી આક.મીક અને વીરલ ઘટનાઓની તવાર(ખ જ છે ને વા}ુ?

અ*ુGમણીકા
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પાક$માં... [ વન વૈવી>ય ]
jુ ં પાક$માં ફરવા ગયો હતો. ચાલતાં ચાલતાં ઘાસ દ ખા;ુ;ં લો દ ખાયાં;

ઝાડપાન અને છોડવા દ ખાયાં. અને

કાંટાળા થોર પણ દ ખાયા. બધાંય એક જ જમીન પર બાુ બાુ માં વીલસી ર»ાં હતાં. એક જ તની માટ( અને .
પાણી બધાંને એક જગાએથી મળે . હવા પણ બધાંને એક સરખી મળે . ુય$નો તડકો પણ બધાંને સમાન.
પણ કોઈ ુગધ
ં ફલાવે, અથવા મનોહાર( fYય ઉપવે; તો કોઈ ગળ( છે દ ક વ ફાડ. &વી &ની

hૃ તી.

&વો &નો ધમ$. &Eુ ં બી વાવે ું હોય તેE ુ ં ઉગે.
આપણે આપણા વનમાં કાંટા પણ વાવી શક(એ, અથવા લ પણ. લ વાવે ું વન કE ુ ં સોહામ,ુ ં લાગxુ ં હોય
છે ? કોઈએ થાકલા

વાસીને શીળ( છાયા આપે તેE ુ ં ુ0 વા<;ુ ં હોય છે . કોઈ વન બા &વાં. મધમીઠ( કર(ઓની

લહાણ કરતાં જ રહ. એવાં વન વાધ$t ે પણ ગર(માથી સભર હોય છે .
અને કોઈ વન બાવળ ક થોર &વાં. નકયા$ કાંટા જ કાંટા. હાથ Wુકો અને લોહ( નીકળે .
ºયાં જ}ુર હોય યાં કાંટા પણ રોપવા પડ – ર0ણ માટ , લ ક ફળની માવજત માટ , ખેતરમાં ભેલાણ અટકાવવા
માટ . પણ કોઈને સામે ચાલીને *ુકશાન કરવા નહu. આમ કરતાં કોઈની ગળ( કપાય; ક વ ફાટ તો જ}ુર તેનો
બદલો વાળ( આપવા*ુ ં સૌજQય પણ રાખીએ.
વનના પાક$માંય કવી તતની વીવીધતા હોય છે ?

અ*ુGમણીકા

પાક$માં hુતરા
રા/ માણસો...
માણસો [ .વભાવ ]
પાક$માં લોકો ફરવા આ<યા હતા. ઘણાં તેમનાં પાળે લાં hુતરાં સાથે લા<યા હતા.
કોઈ સાવ નાના, બચોળ(યા &વા. કો’ક મોટા ડાઘીયા &વા. કો’ક Jચા અને પાતળા. કો’ક નીચા, લાંબા
અને સાવ iુંકા પગવાળા. કો’ક ફર(યા વાળવાળા. કો’ક બની ઠનીને Fહાલતી }ુપાળ( લલના &વા. કો’ક
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લાલ તો કો’ક સફદ kુધ &વા; કો’ક કાળામસ તો કો’ક સફદ ચામડા પર કાળા કાળા Îુ{ા વાળા. કો’ક
કાબરચીતરા તો કો’ક સાવ કદ}ુપા.
ં
કો’ક & સામે આવે તેની તરફ ભ.યા કરતા. કો’ક આમતેમ સતત બ^ુ ં ુðયા
કરતા. કો’ક તમારા પગ
ચાટવા આxુર. કો’ક અBશેશીયન, તો કો’ક પોમેર(યન. કો’ક Îુલડોગ. કો’ક ડાલમેશીયન. કો’ક વીપેટ. કો’ક
ેહાઉQડ. કો’ક Âુવાવા. કો’ક લા¸ાડોર.
તતના અને ભાતભાતના hુતરા. રં ગ અને }ુપ ભલે ુદા હોય, પણ hુતરા તે hુતરા જ.
અહu તો માણસોય કટલી બધી તના. કો’ક ુલાબી ગોરા. કો’ક કાળા સીસમ &વા. કો’ક ઘJવરણા.
ં ી ખવાળા. કો’ક કબરમાંથી ઉઠ(ને આ<યા હોય તેવા સફદ 9ુણી &વા. કો’ક
કો’ક પીળ( ઝાંય અને Âુચ
ં ળ(યા વાળવાળા. કો’ક
ડ( કોઠ( &વા. કોક પાતળા સોટા &વા. કો’ક Jચા તાડ &વા. કો’ક બટકા. કોક ુચ
તાલીયા.
કો’ક aે તો કોઈ .પેનીશ બોલે. કો’ક મારા &વા ુજરાતી ક હ(Qદ( બોલે. કો’ક મેQડર(ન તો કો’ક
વીયેટનામી. તો કો’ક ફારસી. કો’ક ïી.તી, કો’ક Wુ.લીમ. કો’ક બૌ>ધ. કો’ક હ(Qkુ. કો’ક યjદ
ુ (.
માણસો.. રં ગ, }ુપ, ધમ$, ભાશા ુદા હોય;
તતના અને ભાતભાતના માણસો
હોય પણ માણસ માણસ હોય છે
ખરા?
ખરા
hુતરા ઈ hુતરા અને માણસ ઈ માણસ . hુતરો hુતરાપ,ુ ં ળવી રાખે. પણ માણસ માણસાઈ ળવે
ખરો?
ક પછ( સદાય ચાલ, હાલ અને <હાલ બદલતો રહ તે માણસ?
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પાક$નો ર.તો...
ર.તો [ નવો ર.તો/
ર.તો નવી કડ(/
( વીકાસ ]
અમે અમારા ઘરથી ઠ(ક ઠ(ક kુ ર આવેલા એક પાક$માં જતાં હતાં. kુ ર હોવાને કારણે હાઈવે પકડÁો હતો. હાઈવેની
લી.સી સપાટ( પર પાણીના ર લાની &મ ગાડ( પસાર થઈ રહ( હતી. પાક$ નક 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
માંડ(. પાક$ની aદરનો ર.તો તો વધાર જર(ત હતો. ગાડ( પાક$ કર(ને અમે એક R લની કડ( પકડ(. અહu તો માંડ બે
જણ બાુ બાુ માં ચાલી શક એટલી જ જ|યા હતી. આગળ ચાલીને અમે એક કાચી કડ( પકડ(. અમે હવે સાવ
અડાબીડ ુ0ો અને છોડવાઓની વ@ચેથી ચાલી ર»ા હતા. માંડ એક જણ ચાલે તેટલી જ કડ( હતી.
અને મન વીચાર ચડæુ.ં
અહu સો બસો વરસ પહલાં આવી ક ડ( પણ નહu હોય. અર ! પેલા ચકચક(ત હાઈવેની જગાએ પણ આવી ક ડ(
નહu હોય. જગલી
ં
નવરો ક આદ(વાસી લોકો સીવાય કોઈ અહu ચાલxુ ં નહu હોય. ધારોક બસો વરસ પહલાંના એ
સમયમાં આપણે

વતાં હોત તો;

ઘેરથી આ જ|યાએ શી ર(તે અને ક ટલા સમયમાં પહ@યાં હોત? કટકટલી

વીટંબણાઓથી ભર  ું વન હોત?
ક ટક ટલાં લોકોના

દાનથી આ ક ડ( બની છે ; પાક$નો આ ર.તો બQયો છે અને પેલો એ=ઝીટ અને હાઈવે બQયાં છે ?

બરાબર ર.તો મળ( ય; અને આપણા લ]ય.થાને આપણે પહચી 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 ુલીએ, &મના
યનોનાં મીઠાં ફળ આપણે સાવ અભાન ર(તે અયાર ભોગવી ર»ાં છ(એ.
અને આપણા વનમાં ભલે કોઈ હાઈવે આપણે બનાવી ન શક(એ; પણ એકાદ નાનીશી કડ( તો પાડ(એ, &નો
લાભ આપણી પછ( આવનારાં ઘણાંને મળતો રહ?
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પાક$માં ચાલતાં... [ વન વીકાસની

G(યા ]

બ¤ે બાુ સરસ મ*ુ ં ઘાસ હxુ;ં ઝાડપાન હતાં. વ@ચે ચાલવા ક સાઈકલ ચલાવવા માટ ની, કોQG(ટની, નાની,
અને પાક( સડક હતી. પણ કો’ક ઠકાણે, એ સડકની બે ચાર ફાટોમાંથી માગ$ કાઢ(ને, ઘાસનાં તરણાં બહાર આવી ગયાં
હતાં. ºયાંથી પોલાણ મ¿;ુ ં યાંથી hુ ંપળો ટ( નીકળ( હતી.
ઘાસનાં Wુળ તો નીબીડ aધકારમાં, માટ( અને કાદવમાં
&વા આ

સારને બહારની હવા અને

સરતાં રહ છે . અસં§ય શાખાઓ અને

તીશાખાઓ

ુ ી થઈ ક, તરત તેમાંથી સફદ Wુળની જગાએ હર(ત hુ ંપળો
કાશની અ*ુત

ટવા માંડ છે . નવી hુ ંપળો ુય$ કાશમાં pાસ લેવા માંડ. શોશાતા પાણીની દ(શા જ બદલાઈ ય. Wુળ તરફ જવાને
બદલે, હવે તે જ પાણી નવી hુ ંપળો તરફ ુકાન ફરવે! અને તે જ પાણી હવે પા³ં વળતાં hુ ંપળે બનાવેલો ખોરાક
Wુળને પહચાડવા માંડ. કE ુ ં તાલબÛ સહઅ.તીવ; કવી ુ ગલબંધી; કવો એ તાદાFયથી સભર રાસ!
વન ક વી કવી વીવીધતા અને વીશાથી વીલસxુ ં હોય છે ? વી.તાર અને

સાર માટ ની સતત ઝંખના,

xુ@છ ઘાસના એક એક કણમાંય ધરબાયેલી પડ( છે . ºયાં માગ$ મ¿યો; યાં ફલાયા જ કરવા*ુ.ં
હર(ત hુ ંપળોનો

ાkુ ભા$વ.

કાશ મળે યાં તરત

ºયાં માટ( મળ( યાં પાણીની તરસ છ(પાવતા Wુળ(યાં. ઘાસના એક નાચીઝ

તણખલામાં પણ ક વી સવનતા હોય છે ? વન કE ુ ં ચોમેર, સતત વધ$માન રહવા ઈ@³ક હોય છે ? ºયાં પણ
ઉ>વ$ગામી વીકાસની તક મળ( ક તરત વમા\ના કણકણમાં ધરબાયે ું વન પોતાની E ૃી બદલે છે , પોતાની
સન

G(યામાં સંજોગો અ*ુસાર ફરફાર કર( લે છે .

આપણી દશે દ(શામાં સવ  ૃYટ(નો રાસ કવો અવીરામ ચાBયા જ કર છે ? આપણા પોતાના કણકણમાંય 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 માંડ(એ ક તરત જ કણ કણમાં પરમ તવની હાજર( વતા$તી જ
ય... વતા$તી જ ય.
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9ુર(ના ુવા બનાવતાં... [ બાળ ઉછે ર/ મહોરાં ]
અમાર ઘેર એક બથ$- ડ પાટ હમણાં ઉજવી. ઘણાં બધાં મહમાન આવવાનાં હતાં. કામ પણ ઘ,ુ ં બ^ુ ં હxુ.ં બધાં
કામે લાગી ગયાં હતાં. સાથે કામ કરવાનો ઉસાહ હતો. ઘર ુદર
ં દ ખાય; રસોઈ સાર( બને; તેવી mુભે@છા હતી.
ઘણી બધી 9ુર(ઓ બનાવવાની હતી. યાં મને એક કામ સપવામાં આ<;ુ.ં 9ુર(ની કણેકમાંથી ુવા બનાવવાના
હતા. આપણે તો મંડ( પડÁા.
પણ મા}ું મન નવ}ું પડ એટલે અવનવા વીચાર આવે!
આ ુવા Wુળ તો ઘJ જ ને? તેમાંથી રોટલી અને ખાખરા બને, અને ભાખર( પણ બને. શીરો, લાપશી અને લા ુ
પણ બને! ¸ેડ, ટો.ટ, hુ ક(, *ુડલ, મેGોની, .પઘેટ(, પ.તા, પીતા, વોફલ, પેનક ક …… કટકટલી વાનગીઓ બને? સૌના }ુપ
નોખાં. દર કનો .વાદ અલગ.
બધો આધાર બનાવવાની ર(ત ઉપર હોય છે . તેમાં બીં ઘટકો કટલાં, કયાં અને કઈ ર(તે ઉમેર(એ; બનાવવાની
પÛતી શી છે , તેના આધાર તેના }ુપ અને .વાદ નીખરતાં હોય છે .
આપણને બનાવવામાં આ<યા હતા, એક નવત શીmુના }ુપે. kુ નીયાના કોઈ પણ ભાગમાં જQમે ું માનવબાળ
બી માનવબાળ કરતાં ખાસ ુ kું હોxુ ં નથી. રં ગ, આકાર ક વજનમાં થોડો ફર હોય એટું જ. ઘJ પણ ક ટક ટલી
તના નથી હોતા? એ શીmુની કોઈ ભાશા ક ધમ$ નથી હોતા. એને કોઈ 9ુવ$હો ક માQયતાઓ નથી હોતાં. એને
પોતા*ુ ં નામ પણ આવડxુ ં નથી. તે નવ માસના સહવાસે, મા\ પોતાની માતાના .પશ$ને જ ણે છે .
બધો આધાર તેના ઉછે ર પર હોય છે . આપ,ુ ં બાળક mુ ં બને, તેની આપણને બjુ જ ચuતા હોય છે . આપણે તેને
નામ આપીએ છ(એ; ધમ$ આપીએ છ(એ; માQયતાઓ અને 9ુવ$હો આપીએ છ(એ. પછ( તે બાળક હ(Qkુ , Wુસલમાન ક
ïી.તી બને છે . ઉ@ચ ક નીચ sાતી*ુ ં બને છે . અને વનભર આ તતના મહોરાં પહર( તે વીચયા$ કર છે ; વી&તા
ક ુલામ બને છે ; વીdાન ક જોકર બને છે ; ;ુÛો લડ છે ; હાર છે , તે છે .
તે કાંઈક બને છે . તે મા\ માણસ રહx ુ ં નથી.

અ*ુGમણીકા

Avalokan Shatdal - 1

Page - 87 -

અવલોકન શતદલ -1

9ુલ ઉપર...
ઉપર [ માQયતાઓને સાંધવી/
વી અભીગમ ]
એક વખત 9ુલ ઉપરથી જવા*ુ ં થ;ુ.ં બાુ માં તકતી પર તેના બના<યાની તાર(ખ લખેલી હતી. કદાચ 9ુલ
બનાવવા*ુ ં કામ બે-એક વશ$ ચાB;ુ ં હશે. તે પહલાં લોકોને એક કાંઠથી બી કાંઠ જવાની ક ટલી WુYકલી પડતી હશે?
બjુ જ લાંબા aતરનો, ગોળ ચકરાવો લેવો પડતો હશે. ક હોડ(માં પાણીની પાર જEુ ં પડxુ ં હશે. સામાન અદલાબદલી
કરવો પડતો હશે. ક ટલી બધી અને ક ટલાં બધાંને WુYકલી?
કોઈએ 9ુલ બના<યો અને અસં§ય લોકોને ુવીધા થઈ ગઈ. થોડા લોકોની iુંકા ગાળાની મહનત અને ઘણાંને
હFમેશની રાહત.
બે કાંઠાને તો આમ જોડાય. aતર અને તકલીફ ઓછાં થાય. ઘણો

યન અને રકમ ખરચીને તેમ તો કર( શકાય.

પણ બે મન વ@ચે, બે માનવી વ@ચે, આવા 9ુલ બનાવી શકાતા હોય તો? બે વીચારધારાઓ, બે માQયતાઓ વ@ચે
આવા 9ુલ ન બનાવી શકાય? અને તેમાં તો કોઈ મહાભારત

યનો ક ખચ$ની જ}ુર જ નથી. મા\ અભીગમ જ

બદલવાનો હોય છે , એકમેકનાં મન ુધી જ પહચવા*ુ ં હોય છે . કોઈ વચલો માનસીક 9ુલ જ બનાવવાનો હોય છે .
આપણી વીચાર, વાણી અને વત$નની ર(તોમાં માWુલી સમાધાન જ કરવા*ુ ં હોય છે .
આવા થોડા 9ુલો બQયા હોત તો ક ટક ટલાં ;ુ>ધો, કટકટલી યાતનાઓ, કટક ટલાં વેર ને ઝેર નીવાર( શકાયાં હોત?
પણ આ જ તો સૌથી વ^ુ kુ Yકર કામ છે ને? એEુ ં શા માટ ?

અ*ુGમણીકા

9ુલ ઉપર કાર ચલાવતાં... [ અવરોધ/
અવરોધ વીરોધ ]
ગાડ( ર.તા પરથી સડસડાટ સર( જતી હતી. આગળ તળાવના એક નાના ફાંટા ઉપરના 9ુલ પરથી પસાર થવા*ુ ં
હxુ.ં સા}ું fYય આવવા*ુ ં હxુ.ં એટલે મµ બાર( DુBલી રાખી હતી. 9ુલ આવી ગયો. તરત જ અવાજ બદલાઈ ગયો.
અવાજના મોં 9ુલ સાથે અથડાઈને પાછાં આવતાં હતાં, અને

તીઘોશ થતો હતો. ઘણી વાર આ જ ર.તેથી પસાર

થયો હતો.
પણ આ& કોણ ણે ક મ; આ બદલાયેલા અવાજ તરફ >યાન કQfીત થ;ુ.ં
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કોઈ અવરોધ ન હોય; તો >વનીનો એક

કાર હોય છે . &વો અવરોધ આ<યો, ક તરત તેમાં બદલાવ આ<યો.

વાંસળ(ના ુરમાં ય આમ જ બને છે ને? સંગીત હોય ક ઘઘાટ .. કોઈ પણ અવાજ પેદા કરવા અવરોધ જોઈએ છે !
અવરોધના

કાર પર તે આધાર રાખે છે .

અને >વની પણ તતના હોય છે ને? કારનો યાં\ીક અવાજ પણ હોઈ શક અને એક ુ થની વીચારધારાનો
>વની પણ હોઈ શક.
મા\ અવરોધ કરવા ખાતર નહu પણ, કલામક ર(તે, ુર(ું સંગીત સવા જ અવરોધ કર(એ તો?

અ*ુGમણીકા

કાશ...
કાશ [ વન દશ$ન ]
ગાડ( ચલાવતાં તે દ(વસે ર.તાની વ@ચે આવેલી .R(ટલાઈટ તરફ >યાન ક Qfીત થ;ુ.ં આમ તો તેમાં કmુ ં નવીન
ન હxુ.ં એ જ થાંભલાઓની હારની હાર; અને તેમની ઉપર ઝગારા મારતી સોડ(યમ લાઈટો. નવી નવી લાઈટો kુ રના
0ીતીજમાંથી ઉભરતી ય; ગાડ(ની ઝડપે પાછળ સરકતી ય. અને ર(યર <;ુ મીરરમાં તે ધીમે ધીમે અતીતમાં
ઓસરતી ય – વની ઉપી, વનપથ પર યા\ા અને aતે ચીર વીદાયની &મ. આ તો રોજનો Gમ. નીયની
વણર.
પણ એક દ(વા તરફ >યાન કQfીત થ;ુ.ં kુ રથી તે એક નાની શી કણીકા &વો, અગરબીની ચીનગાર( &વો
જણાતો હતો. તે થોડોક નક 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 વાંક છે ?
પણ ના! એ તો એક જ દ(વો હતો. ધીમે ધીમે તે નક આવતો ગયો; અને એક Wુ§ય દ(વાની રોશનીની
આુ બાુ અનેક દ(વાતીઓ ઉભરવા લાગી. ણે ક દ(વાઓ*ુ ં ના*ુ ં mુ ં äFમર!

ભલે તેમનો

કાશ Wુ§ય બી

&ટલો તેજ.વી ન હતો; પણ તેમ*ુ ં અ.તીવ દ(વાની &મ જ ચોÅસ હxુ!ં
હવે તો તે દ(વો સાવ નક આવી ગયો હતો. અને એક અબ પર(વત$ન*ુ ં

ાગટÐ થવા માંડæુ.ં આ બધી

આતીઓ એટલી બધી સં§યામાં ઉભરવા માંડ( ક; તે બધીઓને એકમેકમાં સમાવા સીવાય કોઈ આરો જ ન ર»ો.
દ(વાની આુ બાુ એક આભા, એક
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તેમાંથી નીકળ( રહલાં અસં§ય

કાશ-ક(રણોની ગવાહ( 9ુરતી હતી. અને દર ક ક(રણમાં અનેક રં ગો fYટ(ગોચર થતા

હતા. ણે ક અસં§ય મેઘધ*ુYયોનો Wુશાયરો Fયો હતો!
એક નEુ ં જ દશ$ન fYટ(ગોચર થ;ુ.ં એક સંશય પણ ખડો થઈ ગયો. કદાચ આ ઘટના કારના વીQડ-.G(નના
કારણે અથવા મારાં ચYમાંને કારણે આકાર લઈ રહ( છે . ઘેર પહચતાં જ ર.તા પરની બે \ણ .R(ટલાઈટો*ુ ં અવલોકન
કયા$ વગર ન રહવા;ુ.ં ચYમાં કાઢ(ને પણ નીહા¿;ુ.ં પણ

તીતી થઈ ક, જોવામાં કાંઈ ુલ ન હતી. આ ઘટના ^ુધ
ં ળા

ક ભેજવાળા વાતાવરણને આભાર( પણ ન હતી. તે સાંજ તો સાવ કોર( કટ જ હતી. ઘરની સાવ અડ(ને આવેલી
.R(ટલાઈટમાંથી વહ( રહલા

કાશની મ>યમાં, દ(વાનો ઝગમગાટ અને આુ બાુ ની આભા આ દશ$નની સયતાની

સા0ી હતી.
નાનો શો એક દ(વો, પણ તેના

કાશનાં ક ટક ટલાં પર(માણો? તેનાં ક ટક ટલાં આગવાં }ુપ? તેનીય શી છટા અને

શી ગર(મા-સભર આભા? નજર DુBલી રાખીએ તો; આવડા અમથા દ(વામાંય }ુપકડા મેઘ*ુYયોનો ણે મેળો ઉભરાઈ
ય.
આપણે આપણા નાનાશા વનની; તેના

ાગટÐ, સાતય અને વીલયની;

કાશના આ દ(વડા સાથે સરખામણી

કર(એ તો? કટું બ^ુ ં સરDુ ં લાગે છે નહu? ભલેને આપ,ુ ં ુf વન આ નાનકડા દ(વા &Eુ;ં અસં§ય દ(વાઓની
હારમાળામાંના એક &Eુ ં જ, સાવ સામાQય હોય. પણ આપણે નાનો શો

કાશ પાથર(, tાંક aધકારના સાગરમાંથી

થોડ(શી કાળાશ kુ ર કર(, અજવાળાનો એક નાનો શો iુકડો પાથર(એ તો? દ(વાના

કાશની તે આભાની ગર(માને

ઉગર કર(એ તો? વનની નાનીશી પળોમાંય હાજર રહલાં નાનાં નાનાં મેઘધ*ુYયો નીહાળતાં થઈએ તો? આ
નાનાશા દ(વાની આસપાસ &Eુ ં આભામંડળ હxુ,ં તેવી સૌજQયની આભા આપણી આસપાસ ફલાવીએ તો?

અ*ુGમણીકા
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કાશ
aધકાર... [ સય/
કાશ અને aધકાર
સય પર(વત$ન ]
તમે રાતે તમાર( પથાર(માં ુતા છો; અને તમાર બાથ}ુમ જEુ ં પડ તેમ છે . તમે લાઈટ ચાુ કયા$
વીના આછા ઉસમાં યાં પહચી ઓ છો. રોજના મહાવરાથી અને આછા ઉસના કારણે તમને કોઈ
તકલીફ પડતી નથી. બાથ}ુમની લાઈટ તમે ચાુ કરો છો. હાજત પતાવી, લાઈટ બંધ કર( તમે પાછા
તમાર( પથાર( તરફ પાછા વળો છો.
અને આ mુ?ં બ^ુ ં ધબોનારાયણ ! હવે તમે કmુ ં જોઈ શકતા નથી. 9ુણ$ aધકાર તમને ઘેર( વ¿યો છે .
તમે બેળે બેળે, aધ <ય=તીની &મ, હમખેમ પહચી ઓ છો. જો ખો DુBલી રાખીને, બાથ}ુમની બહાર,
એકાદ મીનીટ ઉભા ર»ા હોત; તો ુમાવેલી fYટ( પાછ( મેળવી શtા હોત. ....
તમે સડસડાટ કાર ચલાવી ર»ા છો. સાંજનો સમય છે અને આગળનો ર.તો પÒીમ દ(શા તરફ જઈ
ર»ો છે . તમાર( ખો તેજ.વી ુય$ કાશથી aઈ ય છે , અને તમે fYટ( ુમાવો છો. સન .G(ન પાડ(ને
માંડ માંડ તમે આ તકલીફથી ³ટકારો મેળવો છો.É
લે કર વાત! આમાં mુ ં વળ(. આમ તો રોજ બધાંને થાય.
પણ આપણી જોવાની શ=તીની મયા$દાઓ આ બેય ઘટનામાં છતી થાય છે . આપ,ુ ં મન સાતયથી
ટવાયે ું હોય છે . એકદમ થતા પર(વત$ન માટ તે તૈયાર નથી હોxુ.ં બદલાયેલ પર(.થીતી માટ તેને તૈયાર
થતાં વાર લાગે છે . કોઈ પણ પર(વત$ન માનસીક તૈયાર( માંગી લે છે .
હFમેશ aધકારમાં રહE ુ ં અથવા અજવાળામાંથી aધારામાં જEુ ં

માણમાં સહ ું હોય છે .

પણ aધારામાંથી તીâ અજવાળામાં જEુ ં બjુ વેદનાકારક હોય છે .
અને કહ છે ક કવળ-સયનો

કાશ એટલો તીâ હોય છે ક; તેનાથી કાયમી વીચાર aધાપો આવવાની

શtતા હોય છે . સય પચાવવા બjુ મોટ( માનસીક તૈયાર(ની જ}ુર હોય છે .
અ*ુGમણીકા
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ધ... [ કચાશ/
ફાટ  ું kુધ
કચાશ નીYફળતા ]
મારાં પની ચા નથી પીતાં. તેમના માટ ઉકાળો બનાવવાનો.(હ¶યા ઉકાળો નહu હ!) બાક( બીં બધાં માટ
ુજરાતી, મસાલા ચા. છે Bલા 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.
મારાં પની કહ ક, “આkુ ધોઈને નાંખો.” આપણે તો તેનો તરત અમલ કય². તોય કંઈ ુધારો નહu.
jુ ં છે Bલે ઈલાયચી નાં§યા બાદ ઉકાળો અને ચા બ¤ેને સાંડસીથી હલાEુ.ં તેની જ|યાએ ‘ચમચીથી હલાવો.‘ - તેE ુ ં
ુચન મ¿;ુ.ં તે ય અખતરો કય². પણ કાંઈ ફરક જ નહu. ણે ક, ઉકાળાએ ફાટવાની હઠ જ લીધી હતી!
જો ક અમદાવાદ( .વભાવ ખરોને. મઘા ભાવનાં kુ ધ, આkુ અને ઈલાયચી કાંઈ સીQકમાં ઠાલવી દ વાય? ફાટ લા
ઉકાળાને ગાળ(, તેના માવામાં થોડ( વધાર ખાંડ ઉમેર(, આપણે તો બા9ુ આkુ -રસુBલા બનાવીને આરોગી લીધાં.
માર( પોતાની ર સીપી.

યોગ કર( જો જો. બjુ .વાદ(Yટ લાગશે !

છે વટ એક બીજો ઉપાય કય². આkુ ને લા.ટ(કની & લેટ પર કાપતો હતો; તેને ધોવા*ુ ં શ}ુ ક;ુ.b અને ઉકાળો ન
ફાટÐો! એ લેટ પર લuÎુના
ં એકાદ ટ(પાંનો અવશેશ રહ( જતો હશે!
વાહ, બા9ુ! આપણે તો ઈડર(યો ગઢ યા.
સરસ મની ચા ક ઉકાળો આટલી મહનત કર(ને બના<યો હોય, અને એક નાની અમથી ખટાશ, કડવાશ ક
કચાશને કારણે ફાટ( ય.
વનમાંય આમ નથી બનxુ?ં કટકટલા અરમાન અને

યનોથી સા>યની પાસે પહ@યા હોઈએ; અને પાછા હતા

યાંના યાં - ટોચ પરથી ખીણમાં. ક;ુb કારવે ું બ^ુય
ં રદબાતલ થઈ ય. એમ પણ બને.
અને છતાં એનેય વધાવી લેતાં; એમાંથી ય કોઈ મનગમતી ર સીપી બનાવી લેતાં; વનનો આનંદ લેશ પણ ન
ુમાવતાં 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 kુ ધ ફાટ( જવા*ુ ં Wુળ કારણ, કાય$માં નીYફળ થવા માટ * ુ ં સાÂુ ં
કારણ કદાચ મળ( પણ ય. એમ પણ બને.
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ફાયર Rક...
Rક [ વીશીYટ <ય=તીવ ]
ર.તા ઉપરથી ધમધમાટ Rાફ(ક પસાર થઈ ર»ો છે . રશ અવર છે . બધાને કામે પહચવાની, ધંધાના
કામ શ}ુ કરવાની ઉતાવળ છે . એક મીનીટ પણ બગડ, તે પાલવે તેમ નથી. Rાફ(ક લાઈટ લાલ થાય તો
પણ મ કટા,ુ ં થઈ ય છે . Ôઅર ર! આ પા³ં અટકEુ ં પડæુ.ં Õ
અને યાં જ, kુરથી સાયરન સંભળાય છે - લાયબંબાની સાયરન. બધો Rાફ(ક .થગીત બની ય છે .
બની શક તેટલા બાુએ ખસી ય છે . બધી ઉતાવળ ુલાઈ ય છે . હવે કોઈ વાહન, એક તુ પણ
ખસxુ ં નથી. અર ! ર.તે ચાલતા, રડÁા-ખડÁા, વટમાુ$ પણ ઉભા રહ( ય છે .
અને યાં જ ધમધમાટ કરતો, તે આવી પહચે છે . તેની પાછળ એક એF¬;ુલQસ વાન પણ છે . તેની પણ
તેવી જ ધમધમાટ ગતી. બધાંના મનમાં ભય અને માનની લાગણી ઉભર( આવે છે . ઉપર લાલ, પીળ( અને
વાદળ( લાઈટો ઝÎુક ઝÎુક થાય છે . કાન ફાડ( નાંખે તેવો, સાયરનનો અવાજ એકદમ નકથી, સાંભળવોસહવો પડ છે . ºયાં જ|યા ખાલી મળે ; યાંથી એ એકલવીર આગળ ધસે છે . કોઈક અગયના કામે, વન
જોખમમાં હોય તેવે .થાને, ુર0ા સાચવવા એને ધસવા*ુ ં છે . tાંક આગ લાગી છે ; અથવા Rાફ(કનો
અક.માત થયો છે . યાં તેને ;ુ>ધના ધોરણે સવર પહચવા*ુ ં છે . તે ઘડ(ક પણ રોકાઈ શક તેમ નથી.
અને અહu તો બધી લેનો ભરાયેલી છે . તે mુરવીર તો Jધી બાુએ પોતા*ુ ં ુકાન વાળ(; લાલ બીની
ધરાર ઉપે0ા કર(; પોતાની જ|યા કર( લે છે . આગળ એક કારવાળાએ તો ટપાથ ઉપર પોતાની ગાડ(
ચઢાવી દ(ધી છે - આ મહા*ુભાવને માગ$ આપવા માટ.
અને વીજયી Wુfામાં, કોઈનીય તમા કયા$ વીના, તે ભડવીર તો ચાBયો ય છે . હત ભ બનેલો Rાફ(ક
ધીમે ધીમે, આ Wુછા$માંથી ુત થાય છે ; અને મંથર ગતીએ, પોતાની સફર ફર(થી આદર છે . શ®ુસેનાને
મહાત, પરા.ત કર(; આખા નગરને ધરાશાયી કર(; કોઈ વીજયી સãાટ ચાBયો ય : તેમ લાયબંબો બધે
આ જ માહોલ પેદા કરતો કરતો આગળ ધપતો ય છે – ુનામીનાં મોંની &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 શાંતીનો, સહાયનો, દયાનો kુત પણ છે . એને માટ ભય કરતાં માન વધાર ઉપ& છે . બધાં એની અદબ
ળવે છે . એ

હર( જ}ુર છે ; પણ વન અને નમાલની ુર0ાનો

હર( છે . એના શમાં આગ નથી.

પાણીની બોછાર છે .
એને જોતાં જ, આપણને પણ એ સહાયકાય$માં ભાગીદાર થવાની 0ણીક ઈ@છા થઈ આવે છે . લાયબંબો
એ આપીને પહચી વળવાની સમાજની

તીબ>ધતા*ુ,ં 0મતા*ુ ં

તીક છે . & કોઈ આવી ુર0ાના

કામમાં જોડાયેલા હોય તે સૌ પણ આવા જ સQમાનના અધીકાર( હોય છે .
અ*ુGમણીકા

વારો...
વારો [ આકાં0ાઓ ]
અમારા .વીમuગ 9ુલમાં એક સરસ મનો વારો છે . તે કલાક કલાક, પંદર ક મીનીટ માટ ચાુ કરવામાં આવે છે .
&વો તે ચાુ થાય; ક તરત જ આનંદની એક Bહરખી ફર( વળે . બાળકો ક(લકાર(ઓ કરતાં તે તરફ દોડ. બધાંને તેની
સીકરો ઝીલી Qહાવાની ઉતાવળ હોય. પણ આ ખેલ માંડ પાંચેક મીનીટ જ ચાલે. પછ( સૌ સૌની રમતમાં પાછા વળે .
વારો બીચારો, નીસાસા નાંખતો, એકલો ટળવળતો રહ! રોજનો આ જ Gમ.

મને ઘણી વાર વીચાર આવે…
આ વારાની &મ વનનાં આકશ$ણો*ુય
ં આમ જ હોય છે ને? આપણને &

ાત કરવાની બjુ જ અપે0ા, ઉકંઠા,

આશાયેશ હોય, તે મળતાં આપણે હરખથી 9ુલક(ત થઈ જઈએ. આપણો આનંદ સમાવાય નહu તેટલો છલક.
અને 0ણ પછ(? નવી આકાં0ાઓ, નવી અપે0ાઓ, પેલા

ાત થયેલા લ]ય*ુ ં બ^ુ ં આકશ$ણ ઓસર( ય.

ºયાં પહચવાની ઝંખના વષ²થી હોય યાં,
મન પહચતાં જ પા³ં ફર , એમ પણ બને.
- મનોજ ખંડgરયા
આ જ તો આપણા વનની ક}ુણ વા.તવીકતા છે ને?
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વારાનો >વની...
>વની [ cવણ ]
અમે જઈએ છ(એ, તે .વીમuગ 9ુલમાં એક સરસ વારો છે . ઉપર સાતેક ટ <યાસની અને બે \ણ ટ Jચી, લાલ
રં ગની છ\ી; અને વ@ચે દસેક ટ <યાસનો સફદ પાઈપ. પાઈપમાંથી પાણી છ\ીની ઉપર પડ; અને છ\ીની ઉપરથી,
તે ચાર તરફ નીચે ર લાઈને પડ. વીશાળ નળાકારમાં સરસ મનો વારો બની ય. એમાં નાનાં, મોટાં. બધાં,
ક(Bલોલ કરતાં, Qહાવાની મ માણે.
આ& વારામાં ભuતાં, એક cવણ થ;ુ!ં બહાર ઉભો હતો યાર વારા*ુ ં પાણી .વીમuગ9ુલની સપાટ( ઉપર પડ;
તેનો êુઘવાટ ભય², અવાજ આવતો હતો. &વો aદર

વેYયો ; ક તરત જ અવાજ બદલાઈ ગયો; અને તીâ મા\ાનો

ુસવાટા મારતો અવાજ સંભળાયો. પાણી પડxુ ં હોય, યાં બરાબર વ@ચે ઉભો ર»ો; અને કાન પરથી પાણીની સીકરો
પસાર થતી હતી યાર બધો જ અવાજ બંધ – લગભગ નીરવ શાંતી &Eુ.ં
પાણીના અથડાવાથી, & અવાજ બહારની બાુ ફલાતો હતો; તે તો આખા .વીમuગ 9ુલમાં ફલાઈ જતો હતો. પણ
aદરની બાુ જતો અવાજ, નીચે પડતા પાણીની દ(વાલ સાથે અથડાતો, પડઘાઓની પરં પરા સતો હતો, અને
êુઘવાટાની જ|યાએ ુસવાટા સંભળાતા હતા.
અને જો કાન પાણીથી ભર લા હોય; તો તો કmુ ં ય ન સંભળાxુ ં ન હxુ.ં

વીsાનની ર(તે તો આ બરાબર કાયદ સર જ છે , પણ ……
>વની સંભળાય, ન સંભળાય, ક વો સંભળાય, કટલો સંભળાય - એ કટકટલી બાબતો પર આધાર રાખે છે ? આપણે
કાન જડબેસલાક બંધ કર( દઈએ; તો કmુ ં ય ન સંભળાય! અને તે* ુ ં 9ુનરાવત$ન થવા દઈએ; પડઘા,

તીઘોશને પણ

>યાનમાં રાખીએ; તો અવાજની મા\ા તીâ બની ય. ફલાઈ જતા અવાજના êુઘવાટા કરતાં, તે કદાચ વ^ુ કણ$ ીય
પણ લાગે.
સાંભળવાની પણ એક શ=તી ક અશ=તી હોય છે , નહu વા}ુ? મોટાભાગે તો આપણે બી*ુ ં કmુ ં સાંભળવા જ tાં
તૈયાર હોઈએ છ(એ? કાન બંધ કર( દઈએ એટલે પ;ુ!ં
અને એમ પણ બને; ક ગમે તેટલા êુઘવાટા ક ુસવાટા હોય; કાનને અ ીય હોય - પણ કાન બંધ કર(ને નીરવ
શાંતી માણવાની ય એક મ હોય છે ને? !
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ઘટના એક જ; પણ ક ટક ટલી ર(તે આપણે તે* ુ ં WુBયાંકન કર( શક(એ?
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લડલાઈટ...
લડલાઈટ [ માનવવનની ુfતા ]
સવારના આઠ વા|યાનો ુમાર હતો. એક ર.તા પરથી પસાર થતાં બાુ ની એક બjુ Jચી અને ઝગારા મારતી
લડલાઈટ પર નજર પડ(. બjુ જ પાવરવાળા, પંદર ક સોડ(યમ દ(વાઓ તેમાં ગોઠવવામાં આવેલા હતા. રા\ે ઘણે
kુ ર ુધીના વી.તારોમાં

કાશ ફલાવી; આુ બાુ ના વી.તારોને

કાશીત કરવા; તે રાખવામાં આવેલી હતી.

ણે ક તે લાઈટ ુય$ની સામે હોડ ભર( રહ( હતી. પણ તેના
બની ગયેલાં હતાં. tાં એનો રાતનો }ુઆબ અને tાં ુય$ના

કાશનાં બધાં ક(રણો ુય$ કાશ આગળ નીમા$Bય

ચંડ íોત આગળ તેની દયનીય .થીતી! ુય$ અને આ

દ દ(યમાન લાઈટના .વ}ુપોને સરખાવીએ; તો આપણને થાય ક, ‘tાં રા ભોજ અને tાં ગાંગો તેલી’ ?

આપણને થાય ક આમાં mુ ં વીશેશ? પણ ………
આપણે આપણી મહામાં રાચતા હોઇએ છ(એ; પણ ુય$- કાશ &વી વીુતીઓનાં વન તરફ નજર કર(એ; તો
આપણી પામરતા, આપણા ુf .વાથ², આપણાં નાનાં નાનાં ગણીતો, આપણી સીમાઓ, માQયતાઓ, વીચારો એ સૌની
ુBલકતા 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 äંપડ(માં ય
સાથ$ક છે . આપણે ુય$ કાશના એક નાનાશા ય
ભાવ*ુ ં

કાશ પાથર(એ તો પણ આપ,ુ ં વન

હર( બનીએ - aધકારના નહu. આપણા વીચારની

તીબuબ પાડતી કર(એ તો?

અ*ુGમણીકા

Avalokan Shatdal - 1

Page - 96 -

G(યાને આ બ¤ે

અવલોકન શતદલ -1

લાયઓવર...
લાયઓવર [ સગવડ વાપરવાની આવડત ]
અમારો દ(કરો રહ છે તે જગા; અમાર( દ(કર(ને ઘેર - ºયાં અમે રહ(એ છ(એ Ð તેનાથી ઠ(ક ઠ(ક kુર છે :
આશર 26 માઈલ. યાં પહચવા માગ$માં \ણ હાઈવે પસાર કરવા પડ. આવા બે હાઈવેના Gોસuગ આગળ
કોQG(ટના મહાકાય પાંદડ(ઓથી બનાવે ું હોય તેE ુ ં લાયઓવર*ુ ં äમDું આવે. ચાર ચાર લેવલમાં,
ર.તાઓ*ુ ં äંડ એકબીને તર . કોઈ પણ દ(શામાંથી આવxુ,ં કોઈ પણ વાહન કોઈ રોકટોક ક Rાફ(ક
સી|નલ વીના, રોકાયા વીના, કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપ ઓછ( કયા$ વીના, બાક(ની \ણમાંની ગમે તે
દ(શામાં નીવ:ðને Wુસાફર( ચાુ રાખી શક. વીકસીત દ શમાં રહતા હોય; ક એવા દ શની Wુલાકાત લીધી
હોય તે સૌ આ <યવ.થથી માહ(તગાર હશે જ. કહ છે ક, ભારતમાં પણ આવા બj.ુ તર(ય લાયઓવર
બનવા માંડÁા છે .
પહલાં પહલાં મને આવાં સાપોલીયાં આવે યાર બjુ નવાઈ લાગતી. ºયાર તે ચલાવવાની પહલી
ં
વાર નોબત આવી; યાર થોડો ભય પણ લા|યો હતો. આ બધાં કG(ટના જગલ
લાગતાં. હવે તો મહાવરો
થઈ ગયો છે . હવે એ ુવીધા }ુડ( લાગે છે . આટલી ઝડપે, થં યા વીના, વાહન <યવહાર ચાુ રહ( શક છે ;
તે બjુ સગવડવાં અને સા}ું લાગે છે .
જuદગીના હાઈવે બરાબર ર(તે બના<યા હોય; વનના \ીભેટાઓ પર,આવી ુવીધાવાળા લાયઓવર
ઉપલ¬ધ હોય; તો વન<યવહાર પણ આમ સરળતાથી ચાલે. કોઈ ચÅામ નહu. આપણી ગાડ( પણ
હાઈ.પીડ રમરમાટ ચાલતી રહ.
પણ એક વાત…. આવા લાયઓવર પરથી પસાર થતી વખતે સતેજ રહE ુ ં પડ. કયો એ=ઝીટ આપણે
માટ કામનો છે ; તે* ુ ં બરાબર >યાન રાખEુ ં પડ. જો એ એ=ઝીટ Âુક( ગયા તો? tાંય ુધી આગળ જઈને
પાછા વળEુ ં પડ.
સગવડ વાપરવાની આવડત પણ હોવી જોઈએ.
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બતકfYટ(...
બતકfYટ( [ તરfYટ( ]
આપણે કોઈ બતક પાળ( હોય; અને આપણે તરતા હોઈએ; યાર તે આપણી આુ બાુ તરતી રહતી હોય - તો
આપણે તેને કવા લાગીએ?
લે કર વાત. ક વી મ માથા વગરની વાત કર(?!
પણ મને એ*ુ ં દશ$ન થ;ુ.ં હા. ખર ખર થ;ુ!ં
jુ ં અમારા નવા ઘરની નક આવેલા, .વીમuગ9ુલમાં પહલી વાર તરવા ગયો હતો. jુ ં .વાભાવીક ર(તે તરતી
વખતે ચYમાં કાઢ( નાંD ુ ં ³ં. આમ તરતાં મને .વીમuગ9ુલની લાંબી દ(વાલ ઉપર એક વીચી\ ચી\ દ ખા;ુ.ં વ@ચે
એક મસ-મોટો, લંબગોળાકાર, આકાર હતો; અને બે બાુ એ માણસની ચામડ(ના રં ગના બે લાંબા આકાર હતા. બાક(ના
બી ભાગમાં છલકxુ ં પાણી fYટ(ગોચર થxુ ં હxુ.ં લગભગ ચાર ટ JÂુ,ં \ીસ ટ લાંÎ,ુ ં આ ભuતચી\ હxુ.ં
jુ ં ચYમાં ચઢાવી, hુ xહુ લવશ તેની નક ગયો. હવે બરોબર ખબર પડ(; ક તે ચી\ શે* ુ ં હxુ.ં એક તરતા
માણસની સાવ સામેથી આ ચી\ લીધે ું હxુ.ં એQલા અને લેમીનેટ કર(ને, ચાર ટ Jચા, અને છ ટ લાંબા હોય,
તેવા પાંચ પાટ(યાંઓ પર તેને મઢ( લીધે ું હxુ.ં કાર(ગીર( એટલી ચીવટવાળ( હતી; ક સાવ નકથી પણ આપણે
તેમની વ@ચેની સાંધ ભા|યે જ નીહાળ( શક(એ. વ@ચે ભાઈcી*ુ ં માÚુ ં હxુ;ં અને બે બાુ એ તેના હાથ પાણી કાપી
ર»ા હતા.
મને તરત જ એ વીચાર આ<યો ક , તેણે પાળે લી બતકને તે આવો જ દ ખાતો હશે! ‘ુલીવસ$ RાવેBસ’ ના
લીલી9ુટના વહ±તીયાઓને ુલીવર દ ખાતો હતો - તેવો! આપણે પરકાયા વેશ કર( બતકના આમા સાથે
અદલાબદલી કર( લઈએ; તો કદાચ આપ,ુ ં બતક-.વ}ુપ આપણા Wુળ }ુપને આમ જ ુ એ ને વા}ુ?
પણ હાય! આપણને આવી fYટ( tાં મળ( જ છે ? આપણામાંથી બહાર નીકળ( આપણી તને જોવાની? આપણે
આખી kુ નીયાને જોતાં ફર(એ છ(એ; WુBયાંકનો કરતાં રહ(એ છ(એ; Âુકાદાઓ પણ આપી દ તાં હોઈએ છ(એ! પણ
આપણી ત તરફ આપણે કદ( તરfYટ(થી જોઈએ છ(એ ખરા?
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બાઈટ...
બાઈટ [ પાયાની સમજ ]
કોF;ુટરની ભાશાનો પાયાનો મણકો એટલે બાઈટ. કોF;ુટરમાં & કાંઈ સમાય; તે બ^ુ ં બાઈટમાં મપાય.
ક(લોબાઈટ, મેગાબાઈટ, ગીગાબાઈટ અને ટ રાબાઈટ - હુ ય આગળ બી ‘મોટા’ અને ÔલાંબાÕ બાઈટ આવશે! ગમે તે
માહ(તી હોય; ક કોF;ુટરને કામ કરવાની ુચના હોય - બ^ુ ં જ બાઈટની પર(મીતીમાં આવી ય. શી માહ(તી માટ
તે વપરાય છે ; તેના પર બાઈટની સં§યા અને લંબાઈ આધાર રાખે. માહ(તી &ટલી મોટ(, તેટલા વધાર અને લાંબા
બાઈટ જોઈએ.
બાઈટની aદર ય જવાય. અહu વળ( સાવ અવનEુ ં જ દ ખાય! તેના બે જ ઘટક Ð mુQય અને એક. આ સીવાય કmુ ં
જ નહu. સં§યા હોય ક ભાશાનો કોઈ શ¬દ હોય - kુ નીયાની કોઈ પણ ભાશાનો - કોઈ પણ લીપીનો; અર સંગીતની
ુરાવલી હોય ક, કોઈ ચી\ ક ચલચી\ હોય - બ^ુય
ં બાઈટમાં જ તે સમ&. કોF;ુટર mુQય અથવા એક સીવાય કmુ ં
જ સમ ન શક.
ક ટું સરળ દ(માગ*ુ ં છે , આ મશીન? આપણા &ટું તે ચાણt નથી! આપણે તો mુQય અને એ=ને કોઈ
વીસાતમાં જ નથી ગણતા. આપણી ગણતર(ઓ મોટ( - વીશદ, પંડ(તાઈથી ભર લી. તતનાં વીsાનો, શાો અને
ભાશાઓ. તતની સંવેદનાઓ, તતના મત-મતાંતરો, માQયતાઓ, 9ુવ$હો, ગમા- અણગમા, શંકા- hુ શકં ા.
કટું વીલ0ણ છે આપ,ુ ં મગજ?
કોF;ુટર બે જ વાત સમ& - mુQય અને એક; હોવાપ,ુ ં અને નહu હોવાપ,ુ.ં

.વીચ ચાુ છે ક બંધ!

અને આપણને તો આટલી નાની વાત સમજતાં જQમારો નીકળ( ય. અને તો પણ, આ નાનીશી વાત સમજતાં
આપણી વીશદતા, આપણી અ^ુર( સમજણ વ@ચે નડ. આપણને બાઈટ કરતાં આવડ ( કરડતાં! ) ; ગણતાં ન આવડ.
ભÃયા, પણ ગÃયા નહu. બાઈટ જ ન સમºયા. mુQય અને એકને ગÃયા જ નહu.

અ*ુGમણીકા

Avalokan Shatdal - 1

Page - 99 -

અવલોકન શતદલ -1

બાર(નો
બાર(નો કાચ...
કાચ [ સય/
સય આભાસ ]
રોજ સવાર , દ(કર(ના મોટા દ(કરાને .hુ લ બસમાં વીદાય કરવાનો હોય છે . આ માટ ઘરની આગળની બાર(
આગળ સોફામાં બેસી અમે તેની રાહ જોઈએ. હવે તો શીયાળો આવવાનો òુ ંકડો થયો એટલે, ઘરની aદર અને બહાર
લાઈટો ચાુ હોય. ગઈકાલે આમ રાહ જોતાં; તે દ(વાઓ પર .વાભાવીક નજર ગઈ. ઘરની બહાર અને aદર આવેલા
બધા દ(વાઓનાં બ¬બે

તીબuબ દ ખાતાં હતાં. Wુળ દ(વો ઘરથી &ટલો

વધાર kુ ર; તેમ આ બે

તીબuબો વ@ચે

aતર વધાર હxુ.ં
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 ં ફર<યા વગર દ ખાત જ નહu.
એક

તીબuબ કાચની આગળની સપાટ(માંથી પડxુ ં હxુ ં અને બીુ ં પાછળની સપાટ( પરથી. જો કાચ બjુ ડો

હોત તો કદાચ આ બે

તીબuબો વ@ચે વધાર aતર જણાત. વીsાનના નીયમ

માણે આ ઘટના સાવ hુ દરતી હતી.

પણ આ અળવીતરા જણને થ;ુ ં –
આ બધો

પંચ કાચના આવરણને કારણે જ છે ને? બધો ય આભાસ મા\ જ. સયનાં મા\

તીબuબ જ. ખર ખ}ું,

કવળ-સય તો નહu જ. આવરણથી fYય બદલાઈ ગ;ુ;ં બેવડાઈ ગ;ુ;ં પાછળની ચીજ પણ સામે હોય તેમ દ ખાવા
માંડ(. કાચના મહલનો બધો

તાપ! આ તો છે - શીશમહલની kુ નીયા*ુ ં સય. Wુળ સયને ગોપીત કર(ને સયના

આભાસો જ આભાસો ઉભા કર . જો અનેક કાચના બનેલા, શીશમહલમાં અમે બેઠલા હોત; તો તો વળ( મયદાનવની
kુ નીયા અમારા ઘરમાં ખડ( થઈ ગઈ હોત. ઢગલાબંધ,

તીબuબો જ

તીબuબો જોવા મળત. સય તો વેગં જ

Wુકાઈ ત.
આપણે & જગતમાં રહ(એ છ(એ તે ય આવો માયાવી શીશમહલ જ નથી વા}ુ ? સય mુ ં છે , તે આ બધી માયામાં
સાવ ઢંકાઈ જ જxુ ં નથી હોxુ?ં

અ*ુGમણીકા
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બીલબોડ$... [ આપવડાઈ ]
અહu અમેર(કામાં હાઈવેની બાુ માં આવેલી kુ કાનો - ખાસ કર(ને ફા.ટ ડ ર .ટોરQટ, મોટલ, ગેસ .ટ શન વી. પોતપોતાની હરાત માટ , મોટા અને Jચા બીલબોડ$ રાખે છે . kુ રથી હાઈવે પર વાહન ચલાવતાંય આપણને તે
દ ખાય. અલબ ઘરાકને આકશ:ત કરવા માટ જ તો.
તે દ(વસે મને એ બધાં બીલબોડ$, માણસની આપવડાઈનાં

તીક &વાં લા|યાં. આપણને લોકો ગણે; આપ,ુ ં સQમાન

કર ; તે આપણને ક ટું બ^ુ ં ગમxુ ં હોય છે ? માટ જ આપણે આપણી આપવડાઈ કરતાં થાકતાં નથી. બીની tાં
વાત ક}ું - માર( જ વાત Bયો ને? આ લખાણમાં અને હર ઠકાણે, મોટ( ધાડ મા}ું ³ં; તેની હરાત બીલબોડ$ની &મ
ક}ું જ ³ં ને!
કટક ટલાં અને તતનાં બીલબોડ$ આપણે વસાવેલા હોય છે નહu વા}ુ? ‘.વ’ *ુ ં માક´ ટuગ! પછ( એમાં ‘aતરની
વાણી’ tાંથી

ગટ ?

અ*ુGમણીકા

બંધીયાર હવા...
હવા [ મનની Wુ=તતા/
તતા દં ભ ]
અહu અમેર(કામાં, પયા$વરણની અનીÒીતતાના કારણે, મોટા ભાગનાં ઘરો, ઓફ(સો, હર જ|યાઓ - અર આખા ને
આખા એરપોટ²ની હવા, બંધીયાર હોય છે . (Closed air circulation system) એની એ જ હવા aદર ને aદર ફયા$ કર .
મોટા પંખા અને ડ=ટો વડ, આમ હવાને ફરતી રાખવાની પÛતી હોય છે . સાથે એરકંડ(શનuગ મશીન અને ગરમી માટ
હ(ટર પણ હોય જ. પંખામાં પાછ( જતાં પહલાં હવા એક ફ(Bટરમાંથી પસાર થાય, &થી ^ુળના રજકણો તેમાં ચટ(
ય અને બધે ફયા$ ન કર . આમ હવા

kુ શણોથી ચો=ખી રહ અને તાપમાન સમધાત. .

પણ ºયાં હોઈએ યાં; દ(વસરાત મોટ ભાગે બંધીયાર હવા જ pસવાની. થોડ( ઘણી, બહારની તા હવા બારણાં
બંધ ઉઘાડ થતાં aદર

વેશે - એટું જ. આમ કરવાથી ફાયદો તો ખરો -

kુ શણ રહ(ત થવાનો; અને ગરમી ઠંડ(થી

બચવાનો. પણ બહારની ચો=ખી હવાની મ tાં?
વીકસેલા દ શોમાં રહતાં લોકોને આ .વાભાવીક લાગે. પણ….
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ગાંધીએ કÔું હxુ ં ક : “ મારા મનની બધી બાર(ઓ jુ ં DુBલી રાખીશ, &થી બધી દ(શાના વીચારો તેમાં

વેશી

શક. પણ jુ ં =ુશીત વીચારોને મારા મનમાં ઘર નહu કરવા દJ.”
અહu ભલે બાર(-બારણાં બંધ છે ; અને ઘર - ઓફ(સની હવા બંધીયાર છે . પણ વૈચાર(ક Wુ=તતા પણ છે . આપણે
યાં DુBલા બાર(-બારણાં માટ , આપણે ગૌરવ જ}ુર અ*ુભવીએ; પણ એ ન ુલીએ ક; ગાંધી કહતા હતા તેમ,
મનની બાર(ઓ DુBલી રાખવાની પર(પ=વતા મેળવવી, આપણા સમાજ માટ હુ બાક( છે .
અને સમાજમાં પેલા ફ(Bટરની તો આપણે બjુ જ જ}ુર છે . ઘણી બધી મલીનતા અને દં ભ આપણા <ય=તીગત
અને સામાક માનસમાં ઘર કર(ને બેઠાં છે . તેમની mુÛ( માટ આવાં કોઈ કામગરાં ફ(Bટરો પણ આપણે વસાવીmુ ં ને?

અ*ુGમણીકા

મસાલા મીBક...
મીBક [ તરEુ/ં ુ બEુ ં / ઓગળEુ ં ]
બદામ પી.તા અને એલચી નાંખે ું અને મલાઈથી તરબતર, મસાલા મીBક કોને ન ભાવે?
આ& એ*ુ ં અવલોકન ક;ુ.b

મસાલાનાં થોડાંક કણ મલાઈની ઉપર તરતાં હતાં. ખાંડની બધી મીઠાશ અને

મસાલાની તરોતા ફોરમ kુ ધમાં ઓગળે લાં હતાં. આખો યાલો ખતમ કય² યાર મલાઈમાં ન તર( શકલો, અને
kુ ધમાં ઓગળ( ન શકલો, ુકો મેવો નીચે બેઠલો હતો. એ ચાવવાની કઠણાઈ થોડ( આકર( લાગી.
એ તો એમ જ હોય ને?
વનમાંય ુ ઓને? & કોઈ ચીજ મલાઈની &મ વજનમાં હલક( હોય છે , તે તો તર( ય છે . &ને પોતાના
વજનનો ભાર હોય છે , તે

ુ બી ય છે . તે ચાવવામાં પણ કઠણ હોય છે . અને & પાણીની સાથે ભળ( શક છે ,

આમસાx્ થઈ શક છે , તે સાવ ઓગળ(ને મીYટ .વાદ અને ફોરમ જQમાવે છે .
આપ,ુ ં વન આપણે ફોરમવાં બનાવEુ ં છે ? તો ઓગળતાં શીખીએ.

અ*ુGમણીકા
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મહોરાં... [ મહોરાં/ ઈpર ]
દ(કર(નો દ(કરો કોF;ુટર ઉપર, Ôબાન:Õની વેબસાઈટ ઉપર, તેની વીડ(યો-=લીપ જોઈ ર»ો હતો. ડો,
ડાઈનોસોર &વો, Ôબાન:Õ નાચી અને hુ દ( ર»ો હતો. સાથે Ôબેબી બોપÕ અને Ôબી.&.Õ પણ હતાં. ( \ણે બાન:ની
સીર(યલના કાBપનીક પા\ો છે . ) આને પપેટ નહu પણ મપેટ કહ છે . આખો ને આખો માણસ aદર સંતાયેલો હોય.
આમ તો તે જ બધા હાવભાવ અને અભીનય કર . પણ આપણને તે પા\ જ આમ કરxુ ં હોય તેમ લાગે.
અહu તો આવાં તતનાં પા\ો હોય છે . મીક( માઉસ, ડોનાBડ ડક, એBમો, hુ ક( મોQ.ટર, બીગ બડ$, વીની ધ 9ુ,
.પોQજબોબ - અને આવાં તો અનેક. દર કની લા0ણીકતા, લઢણ, ચાલ, અવાજ, મીજ અલગ. આપણને કદ( તેની
aદર રહલ સાચી <ય=તી તો જોવા જ ન મળે .
પપેટ હો ક મપેટ – બધાંય મહોરાં જ મહોરાં.
આપણે બધાંય આવાં મહોરાં પહર(ને જ ફરતાં હોઈએ છ(એ ને? કદ( આપ,ુ ં
ચલાવનાર Wુળ તવ તો ભળાય ક કળાય જ નહu! તે તો

ખ}ું

તવ અથવા આપણને

@છ¤ જ રહ. સમાજની બધીય <ય=તીઓ અનેક ફલક પર

ચાલી રહલાં તતના અને ભાતભાતના ખેલોમાંની કઠ9ુતળ(ઓ મા\ જ.
અને કોણ છે એ નેપયનો નટરાજ; ક & આપણને બધાંને નચાવી ર»ો છે ?

અ*ુGમણીકા

રશ અવર...
અવર [
સવારમાં ઉઠ( નીયકમ$ પતાવી, રસોડામાં

ુતીશીલતા ]

વેશ અને રશ અવર શ}ુ. (આનો ુજરાતી પયા$ય mુ?ં ) શરની

&મ વuધી નાંખતો આ રશ!
રાતના ધોયેલાં, વાસણ ડ(શ વોશરમાંથી કાઢ(; યથા.થાને ગોઠવવાનાં. પછ( બધાં માટ ચા બનાવવાની.
મોટા પૌ\ને માટ લા.ટ(કના યાલામાં kુધ. નાનાને માટ વાડકામાં સીર(યલ અને kુધ. નાનાને માટ
.hુલ*ુ ં લંચબો=સ તૈયાર કરવા*ુ ં અને તેના બેકપેકમાં Wુકવા*ુ.ં ચમચી અને પેપર નેપક(ન પાછાં ુલાય
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નહu. નહuતર તો બપોર તે આવે યાર કકળાટ! 9ુ\વx્ જમાઈ ચા સાથે ¸ેડ લે છે , તે તૈયાર કરવાની.
દ(કર( તો પોતાની તે જ પોતાનો ના.તો લઈ લે છે ; એટલે એની તો શાંતી. માંડ માંડ માર( પોતાની ચા
પીધી નથી; યાં તો મોટાની .hુલબસની રાહ જોવાની અને તે આવે એટલે ભાઈને વીદાયગીર( આપવાની.
હવે એક પછ( એક બધી ગાડ( વીદાય થવા માંડ(. માર( ઈવડ( ઈ તો હુ ઘોર છે ! પણ હુ માર tાં
નીરાંત છે ? સવારમાં એકઠા થયેલાં વાસણ માંજવાનાં.
હાશ, હવે બપોર ુધીની શાંતી. કોF;ુટર ખોB;ુ ં અને ઈ-મેલોની વણઝાર શ}ુ. એ બધાં માંડ
પતા<યાઅને થ;ુ ં Ôહાશ! હવે રશ અવર પતી ગયો.Õ યાં તો ઈવડ( ઈની Îુમ પડ( : ” આ કોF;ુટર છોડો
અને Qહાવા ઓ! ”
આ જ ઘટમાળ પાછ( સાં&. રાતે ુતા, ન ુતા અને વીચારોનાં વાવાઝોડાં મનની શાંતીને હર( લે.
માં, ભજન ક જપ પણ શાંતી નથી આપતાં! અને પાછ( આ મોટ( ઉFમરની અનીfા. લખાણોનો રશ અવર
શ}ુ!
આમ જ વહલી સવારથી ુમસામ ર.તાઓ ધબક( ઉઠ. ધીર ધીર ગાડ(ઓની વણઝાર વધતી ય.
રશ અવરમાં તો બFપરથી બFપર Rાફ(ક. અને tાંક કોઈકની ગાડ( tાંક અડ( ગઈ, અને જો થઇ છે ! બધા
અકળાયેલા ગાડ(માં સમસમીને બેસી રહ. રશ અવરમાં સામેથી આવી પડલી, આ શાંતીય ન ખમાય !
અર , ભાઈ! આ રશ અવરનો કદ( aત આવશે? મ^ુ}ું બાળપણ માંડ માંડ ડગમગxુ ં પગભેર થ;ુ ં નથી
ને રશ અવર શ}ુ. નસ$ર( અને ક..; .hુલ અને કોલેજ; નોકર( ધંધો અને પર(વાર. અર ઘડપણમાંય
લથડતી તબીયત અને અનીfાના jમ
ુ લા ચાુ જ. આખી જuદગી રશ અને રશ જ. કાંઈ રસ જ નહu!
પણ વનનો આ રશ અવર પતી ય અને ચીર શાંતીમાં પોઢવા મળે , એ આપણને .વીકાય$ છે
ખ}ું? ના, ભાઈ ના. આ ÔરશÕ જ આપ,ુ ં વન છે . એમાં જ રસ લઈએ. થોડ(ક પળ પગ લાંબા કર( હાશ!
કર( લઈએ.
અ*ુGમણીકા
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રાતરાણી...
રાતરાણી [ પળમાં વEુ/ં પરલોક ]
સાબરમતી રહતો હતો, યાર , ઘણી વાર,

jુ ં સાં& ચાલવા જતો. ર.તા પર એક જ|યાએ, ગર(બ વ.તી માટ

હર શૌચાલય આવતાં. યાંથી નાક ગળ(ઓ દબાવી, ઝડપથી પસાર થઈ જતો. થોડક આગળ જતાં કો’ક પૈસાદાર
શેઠનો બંગલો આવતો. aધા}ું થતામાં જ, તેમના બગીચામાં રોપેલી, રાતરાણી મઘમઘી ઉઠતી. યાં માર( ચાલ
ધીમી પડ( જતી. કદ(ક, થોડ(ક વાર ઉભો પણ રહ( જતો. ફફસામાં એ ુગધ
ં બને તેટલી સમાવી લેવી હતી.
વનમાં પણ આવી તતની 0ણો આવતી હોય છે ને? tાર ક એ 0ણ જલદ( જતી રહ; તેવી ઝંખના 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 કાÎુ હોતો નથી. તે &વી હોય તેવી - આવવાની તે
આવવાની જ. અને એ પણ એટું જ અવીચળ સય છે ; ક કોઈ પળ કદ( ટકતી નથી - પળભર પણ ! આપણે તે પળ
સાથેના આપણા સંબધ
ં માં કદાચ પર(વત$ન લાવી શક(એ.
પેલી ગંદ(, ગોબર( જ|યાને સાWુહ(ક

યનો અને ગ}ુકતાથી ઉપવન &વી .વ@છ ન બનાવી શકાય? કદાચ

રાતરાણીનાં લો કરતાં તેની ઉપયોગીતા વધાર નીવડ.

પણ ના! આપણને પરલોક અને .વાથ$ સાધી આપતાં

બંગલા, બગીચા અને ગગનÂુબ
ં ી મંદ(રો બનાવવામાં વધાર રસ છે . આપણે tાં આ પળમાં વEુ ં છે ?અ*ુGમણીકા

રાYR>વજ...
રાYR>વજ [ રાYRભ=તી
રાYRભ=તી ]
આપણે યાં રાYR>વજ તો સરકાર( મકાનો પર જ ફરક( શક. અહu અમેર(કામાં એEુ ં નહu. તમે ઘરના ગણામાંય
તમાર( દ શભ=તી

દશ:ત કરવા રાYR>વજ લગાવી અને લહરાવી શકો. ભારતમાં રાYR>વજ સરકાર( સાનો

અહસાસ કરાવે છે . અહu તે દ શભ=તીનો. વળ( અહu તો દર ક રાºયનો >વજ પણ હોય છે . દર કને પોતાના રાºય*ુય
ં
ઘ,ુ ં ગૌરવ હોય છે .
રાYRભ=તી હોવી તે કાંઈ ખોiું નથી. 9ુરાણા જમાનાથી આ

થા ચાલી આવે છે . લડાઈઓમાં ºયાં ુધી >વજ

ફરકતો રહ; યાં ુધી .વાધીનતા પણ ફરકતી રહ. એ તો .વદ શના ગૌરવ*ુ ં

તીક, દ શની અખંડ(તતા*ુ ં

તીક. બી

કોઈ દ શનો >વજ જોઈએ; તો એટલી મમતા ન થાય. અર ! kુ Yમન દ શનો >વજ જોઈએ તો તો Dુ¤સ <યાપી ય.
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પણ એEુ ં ન બને ક , આખી માનવતનો એક જ >વજ હોય? કોઈ kુ Yમન જ ન હોય? કોઈ લડાઈ નહu; કોઈ હયાકાંડ
નહu; કોઈ ખોiું, સંhુચીત અભીમાન નહu. સદ(ઓથી લડતા આવેલા, Dુનખાર લડાઈઓ લડલા ;ુરોપના દ શોએ તો
આમ કર( દ(^ુ ં છે .
આ G(યા આખા વીpમાં ફલાય તો ક E ુ ં સા}ું?

અ*ુGમણીકા

ર(યર <;ુ મીરર...
કાળ/ વત$માનમાં વEુ ં ]
મીરર [ ુતકાળ
ગાડ( ચલાવતાં પાછળ જોવા માટ \ણ ર(યર-<;ુ મીરર ગાડ(માં 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 નાંખી દ તો હોય છે . કોઈ વાહન બjુ નક આવી ગ;ુ ં હોય; અથવા આપણે લેન બદલવી
હોય; તો નવી લેનમાં આપણી નક કોઈ છે ક કમ, તે તરત ખબર પડ.
પણ ….
જuદગીના પર( ે]યમાં આપણે આ ર(યર <;ુ મીરરનો વધાર પડતો ઉપયોગ કર(એ છ(એ. ુતકાળમાં આપણે
વારં વાર સર( પડતા હોઈએ છ(એ; અથવા બjુ kુ રનાં ઝાંઝવાનાં જળ આપણને બjુ લોભાવતાં હોય છે . એટલે આપણે
તે દ(વા.વનોમાં રાચતાં હોઈએ છ(એ. એકદમ સામે mુ ં છે તે તરફ બjુ જ ઓ³ં, નહuવx્ લ]ય રાખીએ છ(એ.
પછ( આપણને આપણી તરત સામે, સાવ નક, આ 0ણમાં mુ ં છે , તે શી ર(તે દ ખાય?
અને આપણે ફર(યાદ કયાb જ કર(એ છ(એ, ક ‘ આપણી ગાડ( વારં વાર અથડાતી રહ છે , hુ ટાતી રહ છે !‘ આ ર(યર<;ુ મીરર થોડો ઓછો વાપરવાની ટ વ રાખીએ તો?

અ*ુGમણીકા
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ર (જર ટર...
ર [ સત / અસત પાસાં ]
ર (જર ટરના આગળના ભાગ - કબીનેટનો 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 યાં ગરમી જ અ*ુભવાય. વળ( આપણે
આગળ*ુ ં કબીનેટ એકદમ .વ@છ રાખતાં હોઈએ છ(એ. પણ પાછળની એ કાળ( કોઈલો પર મણ કચરો =દાચ રહતો
હશે.
આEુ ં જ એર-કQડ(શનર*ુ ં પણ. તેમાં તો બહારની કોઈલો કટાઈ ગયેલી હોય; અને પ0ીઓની હગાર પણ પડલી
હોય. }ુમ &ટલો ચો§ખો અને ઠંડક વાળો એટલી જ આ કોઈલો ગંદ( અને ગોબર(.
પણ ર (જર ટર અને એર-કQડ(શનરની કાય$0મતા માટ આ કોઈલો બjુ જ}ુર( હોય છે . એ aદર Wુકલી વ.xુઓની
બધી ગરમી ખµચી ખµચીને બહાર ફ±ક( દ છે .
આપણા વનમાંય આEુ ં કmુકં સાધન હોય; તો આપણી બધી ગરમી, ઉકળાટ ફ±ક(; આપણે ઠંડાગાર બની શક(એ.
ુ ીમાં જ રાખEુ ં પડ. અને (જનાં બારણાં બંધ રાખવા પડ. બ¤ે એકબીથી સાવ
પણ આ કોઈલ &Eુ ં સાધન પાp
$ મ
અલાયદા. નહu તો ઠંડક પેદા કરવાનો સમ

યન નકામો ય. બધી શ=તી <યથ$ વેડફાઈ ય.

આપણાં સત અને અસત પાસાંય અલગ જ રાખવાં પડ. એ ભેગાં થઈ ય તો? કદાચ એમ બને ક, અસત ન હોય
તો સત પણ ન રહ? aધકાર હોય તો જ

કાશની હાજર( અ*ુભવાય. અસય હોય તો જ સયની ક(મત સમય!

બ¤ેનાં કાય$0ે\ આવ અલગ. અને છતાં બ¤ે જોડ(યાભાઈ.

અ*ુGમણીકા

રોલર કો.ટર...
કો.ટર [ વનના ચઢાવ/
ચઢાવ ઉતરાવ / બાળકપ,ુ ં ]
અમાર યાં આલó|ટનમાં Ôછ-વાવટા ( Six Flags !)Õ નામની, રોલર કો.ટર રાઈડની મ આપતી, કFપની છે . એક
જ વાર અને એક નાના જ રોલર કો.ટરમાં 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 .
9ુરઝડપે આપણે પડતાં જ જઈએ. વળ( પાછા ઉપર ચડ(એ. ગોળ êુમર(ઓ પણ ખવડાવે. પણ છે વટ તો હતાં યાંના
યાં જ પહચી જEુ ં પડ.
આ વન પણ એક રોલર કો.ટર જ નથી?
ઉપર ચઢવા*ુ ં બjુ ધીર થાય છે . પણ ઉતરાણ ઝડપી અને 0ણીક હોય છે . 0ણીક ચઢાણ, ઉતરાવ, êુમર(ઓ એ તો
બjુ ઝડપથી, કોઈ

યન વીના થતાં હોય છે . અને તે અ*ુભવ કાળને કોર( નાંખે છે ; વલોવી નાંખે છે . એક 0ણ

માટ ઉપર ચઢÐા, ન ચઢÐા અને પાછા ઉતરEુ ં જ પડ. એ વીહંગમ fYય સતત તો mુ;ં માણી શકાય તેટલી વાર પણ
રહ( શકxુ ં નથી.
અને છે વટ તો Wુળ ઘેર પાછા જEુ ં જ પડ છે . યાં કોઈ ગતી નથી; ચઢવા-ઉતરવા*ુ ં પણ નથી. અને આપ,ુ ં કાયમી
ઘર તે જ તો છે . ભારતીય દશ$નો

માણે, 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 આDુય
ં આયDુ ં બાળકની &મ આ રોલર કો.ટરને, આ ચકરાવાને માણી શક(એ.

અ*ુGમણીકા

લાકડાનો iુકડો
ડો... [ ુ]મ અને સમ.તી ]
આ& પાક$માં ગયો હતો. પથરની એક નાની દ(વાલ પર jુ ં બેઠો હતો. નીચે, નાની tાર(માં, છોડના પોશણ માટ
ઝાડના છોડ(યાં નાંખેલાં હતાં. \ણેક °ચ લાંબા એક iુકડા પર નજર ગઈ. તેને હાથમાં લીધો. અનેક ર સાઓ તરત
દ ખાઈ ગયા. જરા વધાર >યાનથી જોવા ખની સાવ નક તેને લઈ ગયો. અને એક અયબ kુ નીયા fYટ(ગોચર
થઈ. ણે ક, એર(ઝોનાની આખી ાQડ ક Qયન મારા હાથમાં આવી ગઈ હતી.
ºયાર આ iુકડો વંત હશે, યાર Wુળથી પાંદડાં ુધી, તેના આ ર સાઓમાં સતત પાણી અને વનરસનો
વહતો હશે - ાંડ કQયનના પથરને કાપતો, કોલોરાડો નદ(નો

વાહ બjુ મોટા પાયે, હરો વરસ ુધી, વહતો ર»ો

છે એ ર(તે.
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એકમાં વનનો

વાહ ુ]મ }ુપમાં ર સાની aદર વહ, બીમાં બjુ મોટા પાયે અને ધસમસતા }ુપમાં બહારથી

વહ અને ર સાઓ &વી લક(રો પેદા કર .
એક અ,ુની ભીતરની kુ નીયાનો રાસ અને બીજો અનંત વીpના, કરોડો

કાશ વશ$ ફલાયેલો રાસ. પણ Wુળ

તવ તો એક જ.
પuડ સો ¸Ïાંડ.......

અ*ુGમણીકા

>ધવ ]
લીું આkુ... [ ુ>ધવ
લીું આkુ હોય? હા, હોય!
વાત ણે એમ છે ક, મા}ું રોજ*ુ,ં મહાન કામ છે : અમદાવાદ(, મસાલાવાળ( ચા બનાવવા*ુ.ં પણ jુ ં તેમાં તૈયાર
મસાલો નથી નાંખતો. કચર  ું આkુ અને ઈલાયચી વાળ(

આ ુપર .પેશીયલ, ‘ુરશ‘ ¸ાQડ ચા પીવા તમાર

મેQસફ(Bડ, ડલાસ આવEુ ં પડ!
તમે કહશો ‘ આમાં લીું આkુ tાંથી આ<;ુ?ં ‘ અર ! ભા;ુ ં ને બેQ;ુ,ં આ તો વાતમાં થો ુ ં મોણ નાંખીએ તો વાત
મે ને?
તો વાત એમ છે ક , .ટોરમાંથી મારા જમાઈ & આkુ લા<યા હતા; તે સાવ પાતં હxુ.ં મµ તે શમા;ુb તો aદર ખાસી
લીલી ઝાંય દ ખાણી. પહલાં તો મને થ;ુ ં ક , ‘માં આ ઝેર( તો નહu હોય ને?’ પછ( હ(Fમત કર(ને ગરમ થતા પાણીમાં
સાંડસીથી કચર(ને પધરાવી દ(^ુ.ં
ચાના રોજના .વાદમાં તો કાંઈ ફરક ન પડÁો , પણ મન વીચાર ચઢ( ગ;ુ.ં
આkુ તેના છોડના Wુળમાં કંદWુળ તર(ક પેદા થાય છે . બરાબર પાકટ આkુ હોય તો તો તે 9ુYટ બને ું હોય, અને
તે* ુ ં આkુ વ (!) બરાબર પાંગર  ું હોય. પણ આ જનાબ તેના Wુળ છોડના Wુ§ય થડની થોડા kુ ર અને ુ વાન હશે;
એટલે તેમનામાં ડાળ(ના ુણોનો

ભાવ રહ( ગયો હશે. પાંદડાઓએ બનાવેલા રસમાં તેમ*ુ ં લીલાપ,ુ ં બાક( રહ( ગ;ુ ં

હશે; & આ આkુ ભાઈ 9ુ}ું પચાવી ગયા નહu હોય! આમ તેની લીલી ઝાંય કપાતાં પહલાં રહ( ગઈ હશે.
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આપણે બાળપણ વીતાવી 9ુ§ત બનીએ; પછ( આવી, મ^ુર(, લીલી ઝાંય ુમાવી દ તાં હોઈએ છ(એ. નાનાં 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 9ુ§ત બનીએ અને એ લીલી ઝાંય વીદાય લઈ લે તો પણ, 9ુ§ત આkુ ની &મ આપણે
રસકસથી ભર9ુર જ રહ(એ? ુઠના
ં
ગાંગડા &વા ચીમળાયેલા E ૃÛ ન બની જઈએ? અને દ ખાવમાં ુઠં &વા બની
જઈએ તો પણ ુઠં &વો

તાપ, ુણ ળવી રાખીએ?

લીું આkુ પણ હોય અને આનંદ કરતા, લીલા સોટા &વા ડોસા પણ હોય ! ભલેને એ ુઠં ના ગાંગડા &વા
દ ખાતા હોય?!

અ*ુGમણીકા

લેપ .વીમ,
.વીમ સક$લ .વીમ...
.વીમ [ અલગ અલગ વન ]
ઘણે દાÕડ આ બાુ , .વીમuગ 9ુલમાં òુ ંtો. મન Wુક(ને તય².
અમારા 9ુલમાં બે ભાગ છે . એક ઓપન .વીમ માટ – નાનાં મોટાં બધાંય એમાં તરવાની અને રમવાની મ
માણે. બી ભાગમાં મોટાં મસ લા.ટ(કનાં ચકતાં બાંધેલાં દોરડાંઓથી, તરવાના પટાઓ ( લેન) બનાવેલાં છે - બે,
\ણ ક કો’ક વાર ચાર પટા. દર કની સામે ‘લે
લેપ .વીમ’*ુ
.વીમ ં પાટ(;ુ ં ચોડ( દ . જ}ુર(યાત

માણે આ દોરડાં ફરવતાં રહ.

કો’ક વાર બે લેનો ભેગી કર( દ અને ‘સક
.વીમ’*ુ ં પાટ(;ુય
ં લગાવી દ .
સક$લ .વીમ
લેપ .વીમની લેનમાં એક જ જણ તર( શક. સક$લ .વીમમાં વધાર પહોળાઈને કારણે, પાંચ છ જણ તર( શક - જો
બધાં એક જ ર(તે ઘડ(યાળના કાંટાની દ(શામાં તયા$ કર તો.
આપણેય પોતપોતાની લેનોમાં સાવ, એકલપેટા જ તયા$ કરતા હોઈએ છ(એ ને?.વ@ચેનો aતરાય કાઢ( નાંખીએ
તો? કE ુ ં મ*ુ ં સWુહવન શt બને? પણ એ ય એક દ(શામાં, એકમેકને 9ુરક બનીને તર(એ અને રહ(એ તો. નહu
તો એ જ ઓપન .વીમનો, ટોળાંનો શોર બકોર અહu પણ હાજર થઈ ય!

અ*ુGમણીકા
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લોકર...
લોકર [ સમાજ*ુ ં દાન ]
મોટા ભાગની હર જ|યાઓએ - મમાં, .વીમuગ 9ુલમાં, ઓફ(સોમાં, વક$શોપોમાં, શાળાઓમાં, બેQકોમાં વી.
જ|યાઓએ - લોકરો હોય છે . તમે તમાર( aગત વ.xુઓ તેમાં સલામત ર(તે Wુક( શકો. તમારા સામાનની
સહ(સલામતીની ચuતા કયા$ વીના, તમે નીરાંતે તમા}ું કામ આટોપી શકો.
લે કર વાત! એમાં mુ ં નવાઈ? એ તો એમ જ હોય ને?
પણ, આપણે એ ન ુલીએ ક , આવાં તો તતનાં લોકરો હોય છે ! આપ,ુ ં hુ iુFબ, આપણાં .વજનો, આપણો
દ(લોન દો.ત. એ બધાં આપણી ુખાકાર(ને નીYઠા9ુવ$ક સાચવી રાખે છે . અર ! કટકટલાં અદનાં, અÃયાં, સાવ
સામાQય માનવીઓ આપણી ુખાકાર( અકબંધ સાચવવા માટ Ãયે અÃયે કારણુત બનેલાં હોય છે . અને આપણે
તેમાંના ઘણાંને ણતાં પણ નથી હોતાં. આખા સમાજ*ુ ં આપણાં અ.તીવ માટ

દાન હોય છે

અને આપણે એ બધાં લોકરોની મોટ ભાગે ઉપે0ા કરતાં હોઈએ છ(એ. કદાચ પેલા નીજ:વ લોકરની &મ તે બધાંનાં
અ.તીવ માટ પણ આપણે સાવ અભાન હોઈએ છ(એ. અથવા એમ માની લેતાં હોઈએ છ(એ, ક એ તો એમ જ હોય
ને?
આપણે હવે લોકરોને Ð બધીય તનાં લોકરોને - આ ર(તે જોતાં થઈએ તો? તેમનો આભાર સદા માનતાં થઈએ
તો? કદાચ એમ બને ક, આપણી સંપદા આ ભાવને કારણે એટલી વીશાળ બની ય ક, એને સાચવવા માટ લોકરો
નાનાં પડ!

અ*ુGમણીકા

વસંતનાં વધામણાં... [ વનનો આનંદ ]
શીયાળો લગભગ 9ુરો થયો છે . સવાર હવે વહલી પડતી ય છે અને રાત kુ ર ભાગતી ચાલી છે . વસંત હવે
અબઘડ( આવી 9ુગવાની છે . ઓતરાદા વાયરા*ુ ં જોર ઓ³ં પડxુ ં ય છે અને દખણાદા વાયરા ખખારા કર( ર»ા છે .
છતાં હ ઠંડ(એ હાર .વીકાર( નથી. હુ \ણ દ(વસ પહલાં તો મોસમનો એકમા\ .નો પણ પડ( Âુtો છે .
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અને એવામાં ર.તાની બાુ એ પાંચ સાત ઝાડ તરત, kુ રથી નજર ચઢ( ગયાં. એમની ચેતનાને બીં ઝાડ કરતાં
વસંતના આગમનની જલદ( ખબર પડ( ગઈ હતી. અને વસંતના આગમનના હરખમાં, તેના અતીર કમાં તેણે પાંદડાં
સવતાં પહલાં લો સવી લીધાં હતાં. મને તે ઝાડ*ુ ં નામ ખબર નથી; પણ તેની ુકાયેલી ડાળ(ઓએ વસંતના
છડ(દાર બની, સફદ kુ ધ &વાં લોનો નરો કય² હતો. આ હરખપkુ ડાં ઝાડ, બીં બધાંથી સાવ ુ દા પડ( જતાં હતાં.
દર સાલ એનો આ જ Gમ. આપણે પણ આ છડ(દારને વધાવી, વસંતોસવ માણવા તૈયાર થવા માંડ(એ.
અWુક માણસો પણ આવા નથી હોતા? એમનો ઉસાહ કાબીલે-તાર(ફ હોય છે . કોઈની પણ, કોઈ પણ સાર( વાત
સાંભળે ક ુ એ અને તેમનો ઉસાહ અને આનંદ છલકાઈ પડ.
અને અWુક તો પેલા એવરીન – હર(તપણ$ધાર( &વા. એમનો આનંદ અને લીલાશ હFમેશ એક સરખાં જ રહ.
એમના વવાના આનંદને કોઈ ઓતરાદા વાયરા ઝાંખો પાડ( ન શક.
પણ મોટા ભાગના તો આપણા &વા. સહજ ઠંડ( પડ(, વનમાં તકલીફ આવી અને Wુરઝાઈ ય. એમની ચામડ(
અને એમનો મીજ ઝાડની ડાળ(ઓની &મ તતડ( ઉઠ.
ગમે તે

તી હોય – વસંત એટલે વસંત. એ તો બધાંયને 9ુYપધાર( કર( દ .

અ*ુGમણીકા

વાસણ સાફ કરતાં... [ મનનો કચરો ]
અહu રોજ વાસણ માંજવા*ુ ં કામ મા}ું. દ શમાં તો બાપજQમાર ય આ કામ કર  ું નહu, એટલે શ}ુઆતમાં તો આ કામ
ગમે નહu. નોકર(કાળની બાદશાહ(માં તો છે Bલા વરસે, પાવરહાઉસનો મા\ સફાઈકામનો, છસો માણસનો .ટાફ મારા
સાãાºયનો એક નાનોશો હ(.સો હતો. અને અહu આ હ(ન કામ કરવા*ુ ં ? બjુ માÜુ ં લાગxુ ં હxુ.ં
પણ &મ &મ ‘આ
આ 0ણમાં વો’
વો વાળ( ફ(લુફ( આમસાx્ થતી ગઈ; તેમ તેમ આ કામ પણ ગમવા માંડæુ.ં
&મ &મ વાસણ મંતાં ય; ચમકતાં થવા માંડ; તેમ તેમ મનમાં એક નીદ²શ આનંદ ફલાવા માંડ. રોટલીના લોટની
કણેક બાંધેલી, કથરોટ માંજવાની બjુ જ ગમે. સહજ જ હાથ ફરEુ;ં યાં તે ચો=ખી થવા માંડ. સૌથી વધાર તકલીફ
ચાની તપેલી સાફ કરતાં થાય. તારના ુચળાવાળા hુ ચાથી તેમાં ચટ લ, બળે લ કચરો સાફ કરવો પડ. પછ( સાÎુનો
hુ ચો ફરવવાનો અને પછ( પાણીથી વuછળવા*ુ.ં
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આપણા મનોરાºયમાંય આવા તતના કચરા ભર લા નથી હોતા? અWુક બjુ .થાયી નથી હોતા.એ તો વીના
યને નીકળ( ય. લોટની કણેક &વા નીદ²શ વીચારો કોઈ ખાસ

યન વીના જ નીકળ( ય! અને આપણી .લેટ

પાછ( કોર( ધાÅોર બની ય. ચટ લી, બળે લી ચા &વા kુ વ:ચારો કાઢવા બjુ જ

યન કરવા પડ. તેમને તો તારના

hુ ચાથી ઘસી ઘસીને કાઢવા પડ.
પણ બ¤ે ક(.સામાં મન ચકચકાટ વાસણ &Eુ ં નીવ:કાર બને; તે કE ુ ં ગમે છે નહu વા}ું ? &ટલી સહલાઈથી વાસણો
સાફ કર( શક(એ છ(એ, એટલીજ સરળતાથી મનનો કચરો પણ સાફ થઈ શકતો હોય તો ક E?ુ ં

અ*ુGમણીકા

વાસણો ગોઠવતાં... [ ુ;ુ ]
મારાં ઘરકામોમાં મને સૌથી ગમxુ ં કામ છે – ઉટકલાં વાસણો ગોઠવવા*ુ.ં સવાર ઉઠ(ને ચા બનાવતાં પહલાં, ડ(શ
વોશરમાંથી અને સીQક પાસેની લા.ટ(કની બા.ક ટમાંથી ધોઈને ુકાયેલા વાસણો ગોઠવવાનાં. બધાં વાસણ .વ.થાને
ગોઠવાઈ ય; તે જોEુ ં મને બjુ જ ગમે. લા.ટ(કના બાઉલ અમે થોડોક વખત રાખી Wુક(એ છ(એ, &થી તેમાંનો બધો
ભેજ ઉડ( ય. પછ( જ અમે તેમને તેમની જ|યાએ Wુક(એ છ(એ. પણ મને એ ચરચરાટ( હFમેશ ર»ા કર ક , આ પણ
તેમની જ|યાએ પહચી ય તો કE ુ ં સા}ું!
પણ &Eુ ં આ કામ પતે ક તરત જ, વાસણો વપરાવાં શ}ુ થઈ ય. ફર( પા³ં 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 xુટ. બ^ુ ં .વ.થાને Wુક(ને, ઘર બંધ કર(ને જવા*ુ ં થાય યાર <યવ.થા લાંબી ટક.
અર , ભાઈ! વન*ુય
ં આમ જ તો છે .
કોઈને કોઈ સંજોગો અને ઘટનાઓને લીધે સતત અ<યવ.થા સરતી જ રહ છે . માંડ માંડ બ^ુ ં અથાક મહનત
કર( સWુ ં કર(, યો|ય ર(તે, ગોઠવાય; યાં નવાં 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 ં પા³ં થવાની
શtતા જ નહu. અને થxુ ં હોય તો તેની આપણને થોડ( જ કાંઈ ખબર પડવાની હોBય છે ?
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આપ Wુઆ પીછે ુ બ ગઈ kુ નીયા !
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વોટર ફાઉQટન ( પાણી પીવા માટ ) ... [ પરોપકાર ુી ]
પાક$માં પાણી પીવા માટ ઠંડા પાણીનો ફાઉQટન છે . મોટાં માટ Jચો. બાળકો માટ નીચો. અને પાલxુ
hુતરાં અને બીલાડાં માટ સાવ જમીનની લગોલગ. બધાંની તરસ યાં છ(પાય. ચાલીને, દોડ(ને, hુદ(ને,
રમીને થાtા હોય તે હંધાંય તરસ Îુઝાવે અને હાશકારો કર . યાં તો બધાંને ઠં ુ ,ં ચો§Dું પાણી પીવા મળે .
ધારોક, આપણે રણમાં Wુસાફર( માટ ગયાં હોઈએ; બjુ જ ચાBયાં હોઈએ; સાથેની મશક ક
વોટરબેગમાં* ુ ં પાણી ખાલી થઈ ગયે પણ કલાક વીતી ગયો હોય; માથે ગરમી, પગમાં ચાલવાનો થાક હોય;
ગં તરસથી ુકાxુ ં હોય; મન આશરા માટ અને તરસ છ(પાવવા વલખાં મારxુ ં હોય - યાં kુર લીલી
હર(યાળ( અને ખુર(ના ઝાડથી ભર9ુર અને નીલા રં ગ*ુ ં રણdીપ નજર ચઢ - અને આપણે યાં પહચી
જઈએ ; તો કવી ટાઢક થાય? કવો હાશકારો થાય?
વન એને <;ુ ં કહવાય; & સાથે ચાલનારને આવો હાશકારો આપી શક. પછ( તે સાથે ચાલનાર
આપણો ક આપણી વનસાથી હોય; આપણો મી\ ક પાડોશી હોય; ભલે ને તે સાવ અÃયો ક અતીથી
હોય; અર ! ભલેને તે kુYમન હોય - kુYમનનેય kુYમની છોડવા મન થાય તેવા વોટર ફાઉQટન ક રણdીપ
બનવા*ુ ં વીચાર(એ તો?
ં ન
અને એમ પણ બને ક, એ ફાઉQટન પાસે કોઈ આશાથી ભર  ું પહચે અને તેમાંથી પાણી*ુ ં ટ(9ુય
નીકળે . એ રણdીપ તો kુર*ુ ં kુર જ રહ – એ તો હક(કતમાં માયાવી ઝાંઝEુ ં જ હોય.
અને એમ પણ બને ક આપ,ુ ં વન પણ એEુ ં જ વેરાન, એEુ ં જ ુÅંુ ભંઠ હોય. એમાં પોતાના કાંટાળા
અ.તીવ સીવાય બી કોઈને હાશકારો આપવાની 0મતા જ ન હોય.
આ બે વીકBપોમાંથી આપણે કયો વીકBપ પસંદ કર(એ, એ આપણી પોતાની પસંદગી છે .
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શાવર કટ$ ન
ન... [ માQયતાઓ/
માQયતાઓ ુધારા ]
બંધ બાર( બારણાં અને આગળ પાછળ ઘાસના કારણે, અમેર(કાનાં ઘર તો ચો§ખાં ખરાં જ; પણ અહuની બાથ}ુમો
પણ ચો§ખી. પાણીનો છાંટો પણ ન પડ; એવી કાળ રાખીને એની રચના કર લી હોય. આપણે યાં દ શમાં તો નીચે
બેસીને લોકો Qહાય; અથવા શાવર લે; પણ આખી બાથ}ુમમાં પાણી છંટકાઈ ય. પછ( બીુ ં કોઈ, બી ઓરડામાંથી
આવે એટલે સાથે ^ુળ લેx ુ ં આવે અને ફશ$ પગલાંથી ચીતરાઈ ય.
એક શાવર કટ$ન( છાંટ પડદો?!) મા\ લટકાવી દ(ધો અને શાવરના પાણીનો બધો છંટકાવ સર(ને નાના
બાથટબમાં જ પડ; અને તરત ખાળ વાટ ગટરમાં વીદાય થઈ ય. એટલે પાણી બહાર ફલાવાની શtતા સાવ નહu
&વી. બાક(ની બાથ}ુમ સાવ કોર( કટ રહ( શક. એક જ શાવર કટ$ન અને કવી ચો§ખાઈ?
અર , ભા;ુ ં ને ¬હQ;ુ!ં આપણાં વાણી અને વત$નથી આપણી આુ બાુ ના વાતાવરણને ડહોળ( શીદ નાંખીએ? એક
પડદો લગાવી આપણા વીચાર અને માQયતાઓ આપણા 9ુરતા જ મયા$દ(ત રાખીએ તો?
હા! કોઈ ુધારાજનક,

ગતીશીલ અને સવ$જનહ(તાય વીચાર હોય; તો તેના અમલીકરણ અને

સાર માટ

વીચાર વીનીમય કરવો પડ - એ વાત અલગ છે . યાંય પડદા જ પડદા રાખીએ તો? એક જ જણ નહાઈ શક. એના
માટ તો .વીમuગ 9ુલમાં જઈને નહાEુ ં જ સા}ું; &થી સાWુહ(ક .નાનની મ માણી શકાય અને એ સદવીચારનો <યાપ
થાય.

અ*ુGમણીકા

શીયાળો...
શીયાળો [ આશા/
આશા ઓરતા ]
ઘરની આગળ અને પાછળ ઉગે ું ઘાસ હFમેશ ઉનાળામાં જ વાઢવા*ુ ં હોય. પણ અમારા બેકયાડ$માં .ટોર જ માટ નો
નાનો શેડ Wુકવાનો હોવાથી; અમાર શીયાળામાં ઘાસ કાપEુ ં પડæુ.ં પીં, ફ(Åું અને ુhું ઘાસ કપાવા માંડæુ,ં અને
અમારા આÒય$ વ@ચે નીચેથી લીલાંછFમ ઘાસે દ ખા દ(ધી. આવનાર વસંત }ુx ુ માટ આ બધાં ®ુણાંhુર તૈયાર બેઠલા
હતાં. સહજ ગરમી અડ અને ટપોટપ સૌ પોતાની વીકાસયા\ા ફર( શ}ુ કર( દ .
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એક દ(' પાક$માં, આમ જ, ઠંડ(માં Wુરઝાયેલા એક ઝાડ તરફ નજર ગઈ. આમ તો તે ;ુવાન હxુ.ં માંડ આઠક ટ
JÂુ ં હશે. પણ તેનો દ ખાવ જuથર(યા બાવા &વો હતો. ડાળ(ઓ સખત ઠંડ(થી તતડ( ગયેલી હતી. ણે ક , તે
મરણપથાર(એ પડæું હોય; તેવો આભાસ પેદા થતો હતો. મµ તેની એક સાવ ુક( ડાળ( તોડ( જોઈ. પણ તે એકદમ
કપાણી નહu. સાથે આગળની થોડ( છાલ પણ ખµચાઈ આવી. અને મારા આÒય$ વ@ચે લીલીછFમ ઝાંય ઉપસી આવી.
અહોહો! આ જuથર(યા બાવા પણ તૈયાર જ બેઠલા છે . &વી ુય$ક(રણોની ઉYમા મળે ક તરત જ આમની પણ
વીકાસ યા\ા પાછ( શ}ુ.
પાક$માં એક બીુ ં વયોુ>ધ ઝાડ નજર ચડæુ.ં સો વરસથી વધાર ઉFમરના ડોસાની, લટકતી અને ણ$શીણ$
ચામડ( &વી તેની છાલ નક આવી રહલા તેના aતકાળની સા0ી 9ુર( રહ( હતી. આુ બાુ પવનના ઝપાટ xુટ(ને
પડ( ગયેલી તેની ડાળ(ઓ ઝાડને પણ જમીનદો.ત થવા આj્ વાન આપી રહ( હતી. પરં x ુ Jચે નવી ડાળ(ઓ પર
વન ધબક( રÔું હxુ.ં હુ દસેક વરસ તો આ દાદા કાઢ( નાંખશે તેવી ચાડ( એ ડાળ(ઓ ખાઈ રહ( હતી.
એ ઝાડની નીચે એક ુકાયેલા ઝરણાં* ુ ં શબ સોડ વાળ(ને ુતે ું હxુ.ં

ાણહ(ન પથરા, xુટ( પડલી ુત ડાળ(ઓ

અને ુકાં પાંદડાંથી ભરાયેલો તેનો નાનકડો પટ, શીયાળાના આ માહોલમાં ુ.તતા અને mુYકતાના સાãાજયની
સંગતમાં શોકગીતની ક}ુણ તરજો છે ડ( ર»ો હતો. કદ(ક આ વહળામાંથી માતેલા સાંઢની &મ ધસમસxુ ં પાણી નદ(ને
મળવાની આxુરતામાં દોડxુ ં અને hુ દxુ ં ઉછળ( રÔું હશે - તેની સા0ી એ mુYક પથર પર ુકાઈને પડલી લીલના
કાળા ઓઘરાળા આપી ર»ા હતા. પણ અહuયે આવનાર વસંતનાં વધામણાં ગાવા એક રડ(ખડ(, ુલી પડલી હોય તેમ
જણાતી, ખીસકોલી કોઈક આશા ભર લો સંફત આપી; રમતમાં આમતેમ મહાલી રહ( હતી.
વનના શીશીરમાં, ુ.ત ઠંડ(માં થી&લા ુmુ ત હોવાપણામાંય વસંત*ુ ં આવાહન કરતા આવા કોઈ ઓરતા
³પાયેલા, ધરબાયેલા નથી હોતા? નીરાશાઓના થોક થોક પડળોની નીચે પણ આશાઓના ahુ ર Jડ Jડ સળવળ(
ર»ા નથી હોતા? ºયાં ુધી આવા ઓરતા વંત છે , યાં ુધી વન*ુ ં સાતય

.xુત નથી હોxુ?ં

અ*ુGમણીકા

ં માં તીરાડ ]
શેBફ લાઈનર...
લાઈનર [ સંબધ
jુ ં દ(કરાના નવા ઘરના રસોડાના કબાટોમાં શેBફ લાઈનર લગાવી ર»ો હતો. હવે શેBફ લાઈનર માટ યો|ય
ુજરાતી પયા$ય tાંથી ગોતવો?! અમારા વખતમાં તો અમે છાપાની પ.તી વડ આ કામ ચલાવતાં હતાં! પણ અહu તો
ગાડાના પૈડા &વા ડોલર ખચ:એ; તો સરસ મના એઢસીવ લગાડલા શેBફ લાઈનર મળે છે . પાછળ ચીકણો કાગળ
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લગાડલો હોય. માપથી શેBફ લાઈનર કાપી, પેલો ચીકણો કાગળ ઉખાડ(, શેBફ લાઈનર કબાટની છાજલી પર
લગાડવા*ુ ં હોય છે ; &થી તેલ, મસાલા વીગેરથી છાજલીની સપાટ( ખરાબ ન થાય.
હવે આ કામ તો jુ ં છ વરસથી કરતો આ<યો ³ં. છાજલી સરસ મની ડ(ઝાઈનવાળ( બની ય; અને બધાં
kુ શણોથી Wુ=ત રહ; તે મને બjુ જ ગમે. પણ તેનાં બે પડને ³ટાં પાડવા*ુ ં નાનક ુ ં કામ મને બjુ જ આક}ું લાગે.
બે પડ એવાં તો ચીપકાઈને ર»ાં હોય ક , તેમની વ@ચે કોઈ સાધનને

વેશાવEુ ં બjુ જ kુ Yકર લાગે - ણે ક ‘ મેઈડ

ફોર ઈચ અધર!‘ મારા સદનસીબે, કોઈ એક છે ડ એકાદ નબં બukુ મળ( ય; યાર એક નાનીશી તીરાડ ઉભી કર(
શકાય અને પછ( તો જQમોજQમના સાથી &વાં આ બે પડોને ³ટાં પડ જ ³ટકો.
આ વખતે આ જ <યથામાંથી jુ ં પસાર થઈ ર»ો હતો; યાં મારો દ(કરો બીુ ં કામ પતાવી; માર( પડખે આવીને
ઉભો. મµ તેને માર( આ કરમ કઠણાઈ સમવી. તેણે તો સાવ સાદ( ર(તે, એક Dુણા આગળ શેBફ લાઈનરને હાથથી
અને હળવેકથી જ થો ુ ં ફાડવા

યન કય². jુ ં તો બોલતો જ રહ( ગયો, અને પે ું ચીકણા કાગળ*ુ ં પડ આ આઘાત

સહન ન કર( શુ ં અને તેમાં એક નાનો છે દ પડÁો. મજÎુત, 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 ³iું પડ( ગ;ુ ં હxુ.ં હવે તો આ
બે પડને ³ટા કરવા*ુ ં કામ બjુ સરળ થઈ ગ;ુ.ં અનોખા બંધન &વાં આ બે પડમાં* ુ ં નબં પડ, આ સાવ હળવો અને
સસરતો ચીરો સહન ન કર( શુ,ં અને વી@છે દ સાવ સરળ બની ગયો.
માર( સમ.યા ઉકલવા માટ મµ દ(કરાનો આભાર તો માQયો જ ; પણ મન વીચારxુ ં થઈ ગ;ુ…
ં
અxુટ લાગતા સંબધ
ં ો પણ આવો કોઈ સાવ નાનોશો આઘાત ક તીરાડ સહન કર( શકતા નથી અને? 0ણાધ$માં
મતભેદ, મનભેદ અને વી@છે દ સાવ હાથવµતમાં! અને આપણે તો એને અનોDુ ં બંધન ધાર( બેઠાં હતાં.

અ*ુGમણીકા

સટફ(
ફાઈલ... [ વનની <યથ$તા ]
સટફ(ક
ફ(કટોની ફાઈલ
તે દ(વસે માર જ}ુર( અWુક કાગળો jુ ં શોધી ર»ો હતો. અહu નીુીકાળમાં એ બધી જધામણ કો’ક વાર
જ કરવાની હોય; એટલે બધા કાગળો અને ફાઈલો Jચે ચઢા<યાં હોય તે નીચે ઉતાર(, ઝાપટ(, કામના કાગળ
શોધવા પડ. આમ કરતાં મારાં સટફકટોની ફાઈલ મારા હાથમાં આવી ગઈ. થોડ( ખોલી અને અતીતમાં
મન સર( ગ;ુ.ં
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મારા જQમ*ુ ં

માણપ\, એસ.એસ.સી. પાસ કયા$* ુ ં

પર(0ાઓ પસાર કયા$નાં

માણપ\, ુણપ\ક (માક$શીટ), હ(Qદ(/ સં.તની

માણપ\ો, કોલેજના વીવીધ વશ²નાં

માણપ\ો,

ોફસરોનાં ટ.ટ(મોનીયલ,

અનોખી સી>ધીઓનાં ુણગાન ગાતી છાપાંમાંની પીળ( અને ણ$શીણ$ બની ગયેલી કાપલીઓ; અને આEુ ં
ં …
વ^ુ ં ઘ,ુ…
એ વખતે આ બધાં કાગળો કવા મહાWુલાં લાગતાં હતાં? કટકટલો પર(cમ, રાતના ઉગરા, ચાના
અગણીત યાલા, ચuતાઓ, <યથાઓ, આશાઓ અને નીરાશાઓ,

તી.પધ:ઓ સાથેની Wુઠભેડ, દાવપેચ,

<;ુહરચનાઓ… કટકટું એમની સાથે સંકળાયે ું હxુ?ં વની &મ, મઘામાં મઘા ઘર ણાં કરતાં પણ વધાર
ક(મતી ગણીને એ બધાંને સાચવીને રા§યાં હતાં. બી બેચાર બjુ ગમતી ચોપડ(ઓને દ શમાં જ રાખીને
આ ફાઈલ અહu લા<યો હતો.
અને આ સાત વરસમાં, પહલી જ વાર આ ફાઈલ Dુલી હતી. હવે તેનો કોઈ ઉપયોગ ન હતો. અર !
દ શમાં હતો યાર પણ નોકર( મેળવતી વખતે એક જ વાર આ ફાઈલ પસ²નેલ ખાતાને બતાવવા ગયો હતો
અને તેમણે મા\ બે \ણ અગયના સટફ(કટોની નકલ કર(, બાક(નાં તરફ નજર પણ નાંખી ન હતી.
મને ઘડ(ક નીવzદ થઈ ગયો. આપણે વનના

યેક પગથીયે, આગું પગથી;ુ ં ચઢવાં કટકટલી

મથામણ કરતાં હોઈએ છ(એ? અને પછ(, aતમાં ? બધીય મથામણ <યથ$. અર ! એ પગથીયે ચડતાંની થોડ(
જ વારમાં એ પગથી;ુ ં નીરથ$ક બની જxુ ં હોય છે . એ બધાં પગથીયાં ખાલી વાસ મારતી પ.તી બની ગયાં
હહોય છે . એક જ 0ણ, ક એક બે વાર જ એ મહાWુલા કાગળની મહા અને એનો ઉપયોગ; અને પછ( એને
સQમાન સાથે ફાઈલ કર( દ વાનો! અને પછ( તો એ ફાઈલને પણ સQમાન નહu. એ હંધાંયની જગા અભરાઈ
ઉપર!
 ો
}ુમમાં આુબાુ નજર કર(; અને આવાં અનેક સંર0ીત .થાપયો, કશાય ઉપયોગ વગરનાં ખંડર
નજર ચઢ( ગયાં. ઘણી બધી બીન જ}ુર( ચીજોની, જuદગીની ઘણી બધી મથામણોની <યથ$તા ઉડ(ને ખે
વળગી આવી.
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અને &ને jુ ં ‘j’ુ ં ગ,ુ ં ³ં, તે ºયાર આ શર(રમાં નહu રહ યાર ? આ મહાWુલો કરોડ }ુપીયાથીય વ^ુ
ક(મતી ક(Bલો; ગંધાતી, સડતી

ાણવીહ(ન લાશ બની જશે. પછ( તો બધાં જ વહાલાં આમજનો એ દ હને

બને એટલો જલદ( વગે કરવાની પેરવાઈમાં પડ( જશે.
આ ફાઈલની &મ એને અભરાઈ પર આટલાં વરસ તો mુ?ં એક Dુણામાં, એક દ(વસ પણ રહવા નહu દ .
અ*ુGમણીકા

સવાર - સાંજ ... [ જડતા/
જડતા પર(વત$ન ]
રોજ સવાર માર( દ(કર(ના મોટા દ(કરાને લેવા .hુ લ બસ આવે છે . અમે બે તૈયાર થઈને આગલા }ુમમાં તેની
રાહ જોતા બેસીએ. ુય$ના ક(રણોથી નહાતાં સામેનાં ઘરોનાં એનાં એ જ છાપરાં રોજ જોવાનાં. મોડ( સાં& કો’ક વાર
યાં બેઠો હોJ તો એ બધાં છાપરાં કાળાં ધ¬બ. કાંઈ નવીનતા આમાં હતી જ નહu.
પણ એક ફળô ુપ વીચાર આ<યો.
આ ુરજ પોતાની સફર બંધ કર( દ તો? અર ! ુBયો. 9 ૃવી પોતાની ધર( પર ફરતી બંધ થઈ ય તો? કE ુ ં
aધેર થઈ ય? રાત અને દ(વસના ફર જ ન રહ. રાત હોય યાં રાત, અને દ(વસ હોય યાં દ(વસ જ રહ. કE ુ ં સા}ું
છે ક , આમ નથી થઈ શકxુ?ં વીsાન એમ કહ છે ક, આમ બનવા પાછળ Q;ુટનનો પહલો નીયમ, જડવનો નીયમ
કામ કર છે . અને એ કારણે, ઘરનાં છાપરાં દ(વસના ઉસમાં ઝળહળે અને રાતના aધારામાં કાળાંધ¬બ થઈ ય,
એ Gમ અવીરત ચાBયા જ કરવાનો.
જડતા છે માટ જ, ગતીમાં }ુકાવટ આવતી નથી. ુરજની એની એ જ ચાલ અબજો વશ²થી ચાલતી આવે છે ; અને
ચાલતી રહશે. ભારતમાં ¸ી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(?
ગતીમાં પર(વત$ન માટ બjુ જ મોટ( તાકાતની જ}ુર પડ છે .
પણ બધાં પર(વત$ન હ(તકાર( હોતાં નથી. આપણી પાસે વીવેક હોવો જ}ુર( છે - ‘cેય’ અને ‘ ેય’ ને પારખવાનો
વીવેક.
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ુડોhુ... [ સમ વન ]
Ôુડોhુ Õ - તમને બjુ જ

ીય પઝલ-રમત : તમારા પોતાના વન &વી.

આ ખાલી બોડ$ છે . એનાં નવ હાર, નવ .તંભ અને નવ ખોખાં Ð એમ hુ લ 81 ખાનાંઓમાં 81 કડાઓ આવવાના
છે . દર ક નવના સWુહમાં, 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 સF9ુણ$ હોય છે . આમ તો આ બધા કડા
એક ખાલી કોઠાર &વા જ છે . વનના પાયાના તવ &વા, એ Ôરો મટ(ર(યલÕ મા\ જ છે . એમાંથી કોઈ પણ રમત,
કોઈ પણ કોયડો, કોઈ પણ વનકથની બનાવી શકાય છે . એ &મ છે તેમ તો, કડાઓનો એક અથ$હ(ન સWુહ મા\
જ છે . પણ એમનામાં એક વસટોસટની બા બનવા*ુ ં સામય$ જ}ુર છે . કોઈ અÃયો અને કાબેલ કાર(ગર
એમાંથી એક વસટોસટની રમત; એક WુYકલ પણ ઉકલી 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.
ુ $ ગોઠવણી તમાર માટ કર(
અને Bયો એ અÃયા, અણદ(ઠÁા કાર(ગર એવી કોઈ એક, આખી અને સવાbગસં9ણ
દ(ધી. એણે નવત બાળકના નાુ ક શર(ર, અને નહuવત અÅલ &વી; થોડ( ઘણી ઉક લની ચાવીઓ &વા કડા
આપીને, એ ખાલી બોડ$ના થોડાંક ખાનાં ભર( આયાં છે . શ}ુઆતમાં તો 81 માંથી આશર \ી ભાગના ખાનાંમાં જ
આ ચાવીઓ

દશ:ત થયેલી છે . આ તમને મળે લી Wુળ Wુડ( છે . બાક(ના કડા એ તમારા વનની; અર ! ુBયો,

રમતની .G(ટ છે . બાક(ના એ બધાં ખાનાંની માહ(તી તમારા માટ ગોપીત રહવાની છે .

.

હવે તમારો દાવ છે ; તમારો વારો છે . તમાર બાક(નાં ખાનાં ભર( આપવાનાં છે . શરત એ ક, દર ક હાર, .થંભ ક
ખોખામાં નવે નવ કડા આવી જવા જોઈએ. કોઈ કડો બેવડાવો ન જોઈએ. &મ વનનો દર ક અ*ુભવ 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 માંગી લેતી આ રમત છે . એમાં કોઈ ુલ ન ચાલે. જો કાંઈ ુલ થઈ; અને તમે અટવાયા,
તો ન ઉકલી શકાય તેવી જળમાં
ં
તમે ફસાવાના છો. આ દા}ુણ જગ
ં તો ખરાખર(નો ખેલ છે . તલવારની ધાર પર
ચાલવા*ુ ં છે . tાંય શરતÂુક ન ચાલે. tાંક એક ુલ કર( દ(ધી; અને તમે એવા ુચ
ં વાડામાં પડ( જવાના છો ક ,
રમત અ^ુર( જ સંકલી લેવી પડ. પછ( તો એ W ૃત ા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}ુઆતમાં તો તમે શોધી કાઢલી વનપ>ધતી , અર ! તમાર( તક$પ>ધતી અને વીચારશ=તીના
આધાર પર ચાર પાંચ જ|યાઓએ,
બી બે \ણ જ|યાએ, થોડા

એક જ શtતા તરત જણાઈ આવે છે . તમે હરખાઈ ઓ છો. એના આધાર ,

યનો પછ(, એક મા\ શtતાવાળાં ખાનાંના કડા પણ તમને દ ખાઈ ય છે . અને

તમે અડધો જગ
ં તી ગયાના ગવ$માં Wુ.તાક છો. &મ બાળપણ મ^ુર હોય છે , તેમ ુડોhુ નો શ}ુઆતનો આ ભાગ
પણ સરળ અને ુચ
ં વાડા વીનાનો લાગે છે .
પણ હવે આ અડધે ર.તે જ ખર( કઠણાઈ શ}ુ થાય છે . ºયાં ુ ઓ યાં - બે, \ણ ક ચાર શtતાઓ હોય છે . બધે
\ીભેટા જ \ીભેટા! tાંય આગળ વધાય જ નહu. તમે અકળાઈ ઉઠો છો. tાંય તમે આગળ વધી શકતા નથી. આ
માયાળમાં, આગળ ધપવાની ચાવી tાંક ખોવાઈને સંતાયેલી છે . પણ યાં પહચતાં પહચતાં તમને પસીનો પસીનો
થઈ ય છે . વનમાં &મ હર(ફાઈ આવે તેમ આ વીવીધ શtતાઓના કોઠામાં તમે ફસાઓ છો. ચાવી શોધવાની આ
Wુશકદોડ બjુ જ અકળાવનાર( લાગે છે .
અને યાં જ, એકાએક, પરમ તવની અસીમ પાથી, તે ચાવી આગળ તમે પહચી ઓ છો. અને ફર( પાછ( કોઈ
પર(એ કર લ 9ુYપવશા$ની &મ; એક જ શtતાવાળાં ખાનાંઓની હારમાળા એક પછ( એક, તમાર( ઉપર વરસવા માંડ
ુ ની &મ. તમાર( સFપી અને સુ>ધી વધતાં ય છે . ખાલી ખાનાં ભરાતાં
છે . તમારા વનના મ>યકાળના ુવણ$;ગ
ય છે . તમને વનની &મ રમત અથ$ 9ુણ$ લાગવા માંડ છે .
હવે પોણો જગ
ં તાઈ Âુtો છે . હવે વીજયcી તમને વરમાળા પહરાવે તેની ઘડ(ઓ ગણાઈ રહ( છે . પણ હવે બે,
\ણ ક ચાર શtતાવાળાં ખાનાં - એ જ વીતાડતા \ીભેટા - ફર( ખડાં થઈ ય છે . તમાર( અકળામણનો આ છે Bલો
તબÅો છે . આમ તો હવે ઘણાં ઓછાં ખાનાં તપાસવાનાં બાક( છે . પણ ફર( ચાવી ખોવાઈ ગયેલી છે . તમે વન
માટ ના ુ}ુમ\
ં ની &મ; ચોપડ(ની પાછળ આપેલો ઉકલ જોવા તપર બનો છો. પણ તમાર( મદા$નગીને, રમત
રમવાની ચાલાક(ને આ છે Bલો પડકાર છે . તમે વળ( એ

લોભન બાુ એ Wુક(, ફર( એ તક$;>ુ ધમાં Dુપી
ં ઓ છો.

ખણી ખણીને સાવ નીવા$ળ (!) એવા, તમારા ચકચક(ત માથાનાં વધાર વાળ ઓછા થવા માંડ છે ! વીતેલા સમયને
કારણે Îુઢાપામાં બને છે તેમ, તમાર( શ=તીઓની પણ સીમા આવી ગયેલી છે . નજર ઝાંખી પડ છે . તમે અકળાયેલા,
થાકલા અને અશ=ત છો. તમારા હાથ પગ ડગમગવા લા|યા છે . મગજની વીચારવાની શ=તી અને સહનશીલતા પણ
ઠuગરાઈ ગયેલાં છે . બાળપણની મ^ુરતા અને મ>યકાળનો તરવરાટ હવે tાં છે ?
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અને યાંજ એ ³પાયેલી ચાવી તમને દ ખાઈ આવે છે - વનની તાવીક સાથ$કતા &વી, એક નાનીશી અને
છે વટની સમજણની જ જ}ુર હતી; & તમને મળ( ગઈ છે . અને મંઝીલ પણ હવે tાં kુ ર છે ? થોડોક જ ર.તો કાપવાનો
બાક( છે ને? બાક(ના ઉકલો*ુ ં અવતરણ પાનાં મહલની &મ ફરફરાટ થવા માંડ છે . 81 ખાનાંઓનો એ મહલ હવે
9ુરો ભરાઈ ગયો છે . તમારો ખેલ હવે 9ુરો થયો છે .
છે Bલી હાશ કર(ને તમે વન, અર ! રમતમાંથી નીુ થવા તૈયાર થાઓ છો.
તમે આ સમ.યાના ઉકલ*ુ,ં વન;ુ>ધની પેલી પાર આવે ું એ પા*ુ ં ઉકંઠાથી ઉથામો છો. અહu આ સમ.યાનો
સાચો ઉકલ આપેલો છે . એક એક કર(ને બધી હારોમાં તમારો શોધી કાઢલો ઉકલ સાચો છે ; તેમ હરાત થતી ય છે .
અને વનની ફળèુતી, આ જગ,
ં તમે સફળતાથી પાર કય² છે તેની ખાતર( થતાં; તમે નીવા$ણ અવ.થાની લગભગ
સમાંતર કહ( શકાય એવી, ુખસમાધીમાં લીન બની ઓ છો. રમતના અને વનના \ણ \ણ તબÅે ખેલાયેલા
જગોનો
ં
ભ<ય ુતકાળ પણ તમે ુલી ઓ છો. હવે કવળ પર(તોશનો ભાવ ચીમાં ધાર(, તમાર( આ રમત તમે
સંકલી લો છો. વન યથાથ$ <યાનો આનંદ છે . હવે કોઈ તક$ની જ}ુર નથી. હવે કોઈ ચાવીઓની જ}ુર નથી.
વનનો , ુડોhુ નો આ ખેલ સફળતાથી તમે ખેBયા છો. બધી કસોટ(ઓમાંથી સવાbગ, સાચી ર(તે પાર ઉતયા$ની ગર(મા
છે .
અને કર( કો’ક દ( કો’ક નવી જ ુડોhુ સમ.યા ખેલવાનો સંકBપ કર( તમે નીુ બનો છો.
વનના aતે, આવો હાશકારો અ*ુભવી શકાય એEુ ં વન તમે <યા છો ખરા ?

બોલો! મની લાગીને, આ રમત.... આ યા\ા.... આ વન?
અ*ુGમણીકા

.R(ટલાઈટનો
લો... [ મહાનતાનો માપદં ડ ]
.R(ટલાઈટનો થાંભલો
તે દ(વસે jુ ં પાક$માં મારા દોહ(\ સાથે ગયો હતો. અમાર( વ@ચે વાતચીતના વીશયો તતના ને
ભાતભાતના હોય છે . તે દ(વસે અમે ુદ( ુદ( વ.xુઓની લંબાઈ ક Jચાઈ કટલી હોય; તેનો અડસ{ો
કાઢવા પર ચઢ( ગયા. નાની નાની વ.xુઓનાં માપનો aદાજ લગાવવા*ુ ં jુ ં તેને 9ુ³,ં 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;ુ.ં
ં ચાલ, આ .R(ટલાઈટની Jચાઈ કટલી
હવે jુ ં તેને થોડાં કપરાં ચઢાણ તરફ દોર( ગયો. મµ તેને 9ુછçુ,”
હશે? “
એમાં એ ભાઇ ગોથાં ખાવા માંડÁા. અલબ આઠ જ વરસની તેની ઉFમર માટ આ અઘરો સવાલ હતો.
તેણે મને સામો સવાલ 9ુછÐો ,” તો તમે જ કહો ને, કટલો Jચો હશે?”
મµ જવાબ આયો ,” મને aદા& તે વીસ ટ Jચો લાગે છે . પણ તને ખબર છે , તે કઈ ર(તે મપાય? “
તેણે કÔુ,ં ” કમ વળ( મોટ( સીડ( લઈ તેની ઉપર ચઢ(ને જ તો.”
મµ તેને કÔુ,ં ” પણ આપણી પાસે એટલી મોટ( સીડ( tાં છે ? માર તો મા\ માપપ{ી (મેઝર ટપ) વડ જ
માપEુ ં છે . “
તે કહ,” ગપા ન મારો. સીડ( વગર તો શી ર(તે મપાય?”
પછ( મµ તેને સ}ુપ \ીકોણોનો સી>ધાંત સમ<યો અને કÔુ,ં ” તાર( Jચાઈ, તારા પડછાયાની લંબાઈ
અને આ થાંભલાના પડછાયાની લંબાઈ, આ \ણ માપીએ એટલે આપણે થાંભલાની Jચાઈ ગણી શક(એ. “
અને તમે નહu માનો. એ નાના અમથા લµડોળ(યાના મગજમાં આ વાત ચપોચપ ઉતર( ગઈ.
હવે ભા;ુ ં ને બેQ;ુ,ં આ વાત અહu એટલા માટ કર( ક, ગણીતના સી>ધાંતોની મદદથી આવા ઘણાંયે
WુYકલ

ો તો ઉકલી શકાય છે . પણ ….

આપણે &ટલા Jચા એટલો આપણો પડછાયો લાંબો. સાવ તણખલા &વાનો તો પડછાયોય તરત નજર
ન ચઢ. અને તાડનો પડછાયો પણ તાડના

માણમાં જ હોય ને? આપણાં ખયાલોનો aદાજ આપણાં કાય²

આપી દ તાં હોય છે . આપણે એવાં કામ કર(એ ક &ના લીસોટા ક પડછાયા આપણે ન હોઈએ તો પણ રહ(
ય.
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    ू !
 ,
  "#$ ू  %&$
ल( ) * ू+,-,
. * .ः0   ब * õ
( વાવાઝો ુ ં નીચે નમી ગયેલા તરણાંઓને ઉખેડ( નાંખxુ ં નથી.
નથી.
તે તો ઉQમ થઈ äલતા મોટાં ુ0ોને જ ઉખાડ( નાંખે છે .
& મહાન હોય છે , તે મહાન કાય² જ કર છે .)
.)
23. 42 .- . 5,
 .4 . 8".
5 6  7" +
8".
Bયો, થાંભલાની Jચાઈ માપતાં માપતાં tાંના tાં પહચી ગયા?!
અ*ુGમણીકા

.ટ(મ સોના...
સોના [ વનના પર(તાપો ]
અમાર( હBથ =લબમાં, બધે હોય છે તેમ, .ટ(મ સોના છે . તે દ(વસે તેમાં તપાવા માટ મµ તેની તરફ
યાણ ક;ુ.b થોડક kુરથી તેની aદર .ટ(મનો વાBવ બંધ થયાનો અવાજ આ<યો. એ વાBવ બંધ થવાની
સાથે જ jુ ં તેમાં

ુ ો ભર લો હતો. સમ વાતાવરણ સાવ ^ુધ
ં ં હxુ.ં
વેYયો. આખો ઓરડો વરાળથી 9ુર9ર

એક Dુણામાં, ક ºયાં

કાશ બjુ સીમીત હતો, યાં તો કાંઈ જ દ ખાxુ ં ન હxુ.ં કદાચ કોઈ યાં બેÜું હોય?

આથી સંભાળ( સંભાળ(ને, મµ ઓટલા ઉપર માર( જ|યા લીધી. તાપમાન પણ માંડ જ રવી શકાય એટું
હxુ.ં સહજ હાથ ક પગ હલે અને ચામડ( એકદમ ગરમીથી ચરચર( ઉઠ.
બે પાંચ મીનીટ થઈ, અને ધીર ધીર વરાળ ઓસરવા માંડ(. તાપમાન ઘટçું અને વાતાવરણ ઘ,ુ ં .પYટ
થવા માંડæુ.ં હવે બ^ુ ં સાફ નજર દ ખાવા માંડæુ.ં ગરમી હવે સ» બનવા માંડ(.
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અને યાં તો એ Wુઈ .ટ(મ પાછ( ચાુ થઈ ગઈ. વાBવ Dુલી ગયો. અને એકદમ ગરમી વધવા માંડ( :
લગભગ અસ» કહ( શકાય એટલી બધી ગરમી. સહજ હાથ હલા<યો અને ચરચરાટ(. સોનામાં

વેYયો યાર

હતી તેનાથી પણ વધાર ગરમી લાગવા માંડ(.
અને છે વટ મારો નીયGમ 9ુરો કર(, jુ ં તેમાંથી બહાર નીકળ( ગયો અને રાહતનો દમ ખµ@યો. બહાર
આવતાં, એરકQડ(શનમાં

વેYયો હોJ એવી ઠંડક લાગી.

વનમાંય આમ જ બને છે ને? pાસ ભરતા થયા નથી અને રોવા*ુ ં શ}ુ. અ.તીવ માટનો સંઘશ$.
વવા માટનો સંઘશ$. ભણવા*ુ,ં કમાવા*ુ,ં પરણવા*ુ,ં જણવા*ુ ં અને લડવા*ુ.ં એક આપીમાંથી માંડ
³ટÐા નથી ને બી શ}ુ. આ Gમ અવીરત, સતત ચાલતો જ રહ. એ <યથાઓમાં શેકાયા જ કરવા*ુ.ં અને
એય પા³ં .વે@છાએ ! બહાર નીક¿યા અને બધી <યથાઓનો aત. પણ ણી Îુઝીને એ ÔસોનાÕ નહu પણ
ÔકથીરÕ &વી જuદગી <યા વીના આપણને ચાલxુ ં નથી. આમ ુઓ તો સોનાએ મને વન*ુ ં નકારામક
દશ$ન આ;ુ.ં
પણ એ તપાવાથી ફાયદોય થાય છે જ ને? .ટ(મની ગરમીથી લોહ(માંનો 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<;ુ ં હશે, તેનો આ માટ કોઈ ઉÓે શ તો હશે જ ને?
શી ખબર? આપણે તો બા9ુ! કાલે પણ એ સોનાની ગરમીમાં તપાવા અને વનના આ પર(તાપો
સહવા જ}ુર આવવાના. હવે એ વીદાર( નાંખે તેવી ઉYમા સહન કરવાની ફાવટ આવી ગઈ છે ને !

અ*ુGમણીકા
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.નો...
.નો [ ર0ણ ]
અમાર યાં, ડલાસમાં ખાસ .નો પડતો નથી. શીયાળાની મોસમમાં, એકાદ બે દ(વસ, એ હાજર( 9ુરાવવા, ઠોઠ
નીશાળ(યાની &મ પધાર( ય! અને એકાદ બે દ(વસ એ છ(છરો .નો માંડ ટક. હમણાં \ણેક દ(’ પહલાં, રહ( રહ(ને,
મોસમમાં પહલી વાર, આછો .નો પડ( ગયો. સવાર ઉઠયા અને બધે સફદ, }ુના પોલ &વી ચાદર - જમીન પર અને
છાપરાંઓ પર. જોઈને મન હરખાઈ ગ;ુ.ં છોકરાંઓ બપોર નીશાળે થી આવશે અને .નોમાં રમવા લઈ જઈmુ;ં એમ
વીચા;ુ.$
પણ બપોર ુધીમાં તો ુરજદાદાના તાપે એ બધા ય ધોળ(યાંઓ ગાયબ થઈ ગયા! મા\ ºયાં બપોર છાંયડો
રહતો હતો; યાં જ થી&લો બરફ ઓગ¿યો નહોતો. લાકડાની વાડ અને મકાનની દ(વાલની આડશમાં એ ટક( ર»ો
હતો. પણ એનાથી થો ુ ં જ રમાય છે ? એ તો સખત, માથામાં વાગે એવો બરફ હતો.
આપણા વનમાંય ર0ણ મળે તો અ.તીવ રહ, ખ}ું ને?

ખર તાપમાં તો ભલભલા ઓગળ( ય. અને & કોઈ

ટtા એ હંધાય કઠણ બની ય. એ રમતીલા વન માટ કશાય કામના નહu.

અ*ુGમણીકા

.વીમuગ9ુલની સપાટ(..
સપાટ( [ .થીત
.થીત sતા/
sતા સમતા ]

ગઈકાલે સવાર વહલો .વીમuગ9ુલમાં તરવા ગયો. કોઇ હાજર ન હxુ.ં 9ુલની સપાટ( સાવ તરં ગ-રહ(ત
હતી. સામેની દ(વાલ પરના \ણ દ(વા, બાર(ઓ અને બાુએ રાખેલા થાંભલાના

તીબuબ પાણીની સપાટ(

પર યથાવx્ ઝીલાતાં હતાં - અર(સામાં ઝીલાય તેમ.
jુ ં .વીમuગ9ુલના કાંઠ ઉભો ³ં. નીમ$ળ કાચ &વી તેની સપાટ(માંથી છે ક નીચેના તળ(યાનો પટ
ચો§ખો દ ખાય છે . aદરની પાઈપમાંથી આવી રહલા પાણીના

વાહને કારણે, અને થોડ( ઘણી હવાની

અસરને કારણે થતી, સાવ નાનકડ( લહર(ઓ સીવાય પાણીની સપાટ( સાવ શાંત છે .
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અને jુ ં પહ ું પગથી;ુ ં ઉતર( પાણીમાં પગ Wુhું ³ં; અને વમળો શ}ુ. &મ &મ jુ ં પાણીમાં વધાર
ઉતરતો J ³ં તેમ તેમ આ વમળો વધતાં ય છે . હવે jુ ં તરવા*ુ ં શ}ુ ક}ું ³ં; અને વમળો મોં &વાં
તીâ બની ય છે . માર( નજર 9ુલના તળ(યા પર પડ છે . & સાવ .પટ દ ખાxુ ં હxુ;ં તે તળ(યામાં વમળો
અને મોઓનાં પડછાયા(!) દ ખાવા માંડ છે . તેજ.વી અને આમ તેમ êુમર(ઓ ખાતાં પડછાયા! એને બીુ ં
નામ પણ mુ ં આપEુ?ં આ તો પાણીનાં વમળ અને મોંના પડછાયા!
jુ ં એક લંબાઈ 9ુર( કર( પાછો ફ}ું ³ં. યાં એક છ ટ Jચો અને પહાડ( કાયા ધરાવતો ;ુવાન પાણીમાં
ુ બક( માર(ને તરવા પડ છે . એક મોiું મોુ ં આકાર લે છે . પણ તે ભાઈ તો પાણીની aદર તરનારા છે . એ
તો પાણીની aદર રહ(ને જ પેલે પાર પહચવાની 0મતા ધરાવે છે . અને ઘડ(કમાં એ મોiું મોુ ં શાંત પડ(
ય છે . એમની વીશાળ કાયા અને તેમનો તરવાનો તીâ વેગ પાણીની સપાટ(ને વીુ¬ધ નથી કરતાં.
માર( નજર હવે માર( બાુમાં, 9ુલની દ(વાલની Fહાલીપા આવેલા, પાણી aદર લાવવાના, કાણાં પર
પડ છે . પાણીનો જોરદાર

વાહ aદર આવી ર»ો છે . પણ થોડક kુર ુધી, માંડ એકાદ ટ ુધી જ, હાથને

તેની અસર વતા$ય છે . પછ( તે તો જળરાશીમાં સમાઈ ય છે ; એકાકાર બની ય છે . તેની હાજર( સહજ
પણ વતા$તી નથી.
વીsાનની fYટ(એ આ સાવ સામાQય ઘટના હતી, પણ……
આપ,ુ ં મન પણ આ 9ુલના પાણીની તરલ સપાટ( &Eુ ં જ છે ને? તે જડ અર(સા &Eુ ં નથી હોxુ ં . સહજ
અણસાર થયો; સહજ સંવેદનાની Bહરખી આવી; અર ! એક નાની અમથી કાંકર( &વો વીચાર ક સંજોગ
આ<યો અને વમળો, મોં શ}ુ. બ^ુ ં ખળભળ( ઉઠ. માનસપટ પર*ુ ં ચી\ ડહોળાઇ ય. fYય રોળાઇ ય.
પારદશ$ક શાંતી tાંય ન ભળાય. અર aત.તલમાંય એ બધાં સંવેદનો પડછાયા અને પડઘા પાડÁાં જ
કર . aદર ને aદર સ$તા

વાહો, ચuતનો

માણમાં ઘણા શાંત હોય છે : એ aત.તલને ખલેલ નથી

પાડતા. & aદરના મનોરાºયમાં ભળ( ય; એની સાથે એકાકાર બની ય; તેના મનની સમતા જળવાઈ
રહ છે .
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પણ એમ કહ છે ક, .થીત sની ચૈય અવ.થા તો આનાથી પણ વ^ુ સમતાવાળ( હોય છે . તે* ુ ં મન તો
બહારથી થતા કાંકર(ચાળા &વા વીકારો, અર ! ખતરનાક ઝંઝાવાતો હોય; તો પણ .થીર રહ છે . એની
સમતા, xુટ( ય એવા કાચની સપાટ( &વી, જડ નથી હોતી. તે પાણીની &મ અયંત સંવેદનશીલ હોવા
છતાં, તેમાં કોઈ

તીG(યા થતી નથી. એ અવ.થામાં <ય=તી સતત સમતામાં જ રમમાણ હોય છે . એને

પેલા hુશળ તરનારાની &મ, aદર
અવ.થામાં બહાર - aદર, G(યા એEુ ં આ યા\ાનો

ુ બીને, એકાકાર બનીને પેલે પાર જવા*ુ ં પણ નથી હોxુ.ં એવી

તીG(યા, તરEુ ં - ુ બEુ ં એવા કોઈ ભેદ રહતા નથી.

વાસ કર( Âુકલા કહ છે . કાશ, આપણે ગીતાના .થીત s &વા બની શક(એ.

ચંડ

ભંજન પણ આપણી સમતાને વીખેર( ન શક તેવા.
અ*ુGમણીકા

.વીમuગ9ુલ*ુ ં દોર ુ .ં .. [ સંગતના ુણ દોશ ]
ઘણા વખત પછ( પાછા, .વીમuગ9ુલની Wુલાકાત લીધી. .
9ુલની લંબાઈને ચાર પટામાં વહ±ચતાં દોરડાં છે - ડાં અને પાણીની સપાટ( પર તરતાં દોરડાં. પણ તે
તો kુરથી જોઈએ તો. નકથી નીહાળ(એ તો વ@ચે એક લા.ટ(કની, ડ( દોર( છે . લા.ટ(કની ચાર ક °ચ
<યાસની અને વ@ચે નાનાં કાણાંવાળ( અનેક ચકતીઓમાંથી આ દોર(ને પરોવેલી છે . ચકતીઓની ણે ક
માળા બનાવેલી છે . સરસ મની ચકતીઓ : એક લાલ રં ગની અને બી સફદ રં ગની. આમ સળંગ લાલ
અને સફદ રં ગની ચકતીઓ*ુ ં બને ું એ દોર ુ ં દ ખાવમાં તો આકશ$ક લાગે છે જ; પણ તે પાણીની ઉપર છે ક
 ી બી છે ડા ુધી તરxુ ં રહ છે ; tાંય äક( પડxુ ં નથી.
એક છે ડથ
બી જ|યાએ બાળકોને તરવા માટનો, છ(છરા પાણીનો વીભાગ છે . યાં પણ આEુ ં દોર ુ ં રાખે ું છે , &
Jડા પાણીથી આ વી.તારને અલગ પાડ છે . પણ તેમાં લા.ટ(કની ડ( દોર( ઉપર વાદળ( અને સફદ
ડFબેBસ આકારની, પોલી, 9ુતળ(ઓ પરોવેલી છે . આ દોર ુ ં પણ પાણીની લગોલગ તરxુ ં રહ છે - સહજ
પણ ätા વીના.
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બ¤ે દોરડાં ઉપર કોઈ તોફાની બાળક લટકવા ય છે ; અને દોર ુ ં પાણીમાં નમી ય છે . તરત લાઈફ
ગાડ$ની સીસોટ( વાગે છે અને તે બાળકને દોરડાં પરથી હટાવી લેE ુ ં પડ છે . ફર( દોર ુ ં તરxુ ં થઈ ય છે .
પાણીની લગોલગ - સહજ પણ ätા વીના.
અને આ જ દોર ુ ં પાણીને બદલે હવામાં લટકxુ ં હોત તો? તેને પણ કટનર( (ઝોલો?) બનEુ ં પડત. બે
ટકાની વ@ચે äક( જEુ ં પડત. ટકો હોય યાં જ તે કટનર( Jચી રહ છે . ટકાની વ@ચેના ભાગમાં તે äક( ય
છે . પાવર*ુ ં દોર ુ ં પણ આમ જ ઝોલો બનાવીને ટાવર પરથી લટકxુ ં હોય છે .
આ તો રોજ*ુ ં fYય છે . આમાં કmુ ં નEુ ં નથી. પણ….
દોરડાંની &મ & હલકા છે ; અહંકાર વીનાના છે : તે તરતા રહ છે . સહજ 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 .
આપણે પણ હવા &વી, હલક( સંગતમાં રહ(એ; તો આપણે äક( જEુ ં પડ : કટનર(ની &મ. અને પાણી
&વા ભાર , સwજનો અને સંતોના સંગમાં રહ(એ; તો તરતા રહ(એ - ુ બીએ જ નહu. અને સબળ ટકો હોય
યાં આપણે દોરડાંની &મ .થીર રહ( શક(એ. એ ટકો ગયો નથી અને અધઃપતન અનીવાય$.
આ જ તો hુદરતી નીયમ છે – દોર ુ ં હોય ક માનવ-વન.
અ*ુGમણીકા

.વીમuગ9ુલમાં તળ(યે પ{ો...
પ{ો [ વીત fYટ( ]
મોટા ભાગના .વીમuગ9ુલમાં તળ(યે પ{ા દોર લા હોય છે ; અથવા પથરમાં 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 બાુ ની લેનમાંથી નજર કર(એ તો આ પ{ા વાંકા ચીતર લા
જણાતા હોય છે . પાટાનો નકનો ભાગ અને kુ રનો ભાગ એક સીધી લીટ(માં દ ખાતા નથી.
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હવે વીsાનની ર(તે આ સાવ .વભાવીક વાત છે . બધો ખેલ પાણીમાં થતા

કાશના ક(રણોના વG(ભવનને કારણે

હોય છે . પ{ાનો kુ રનો ભાગ વધાર મોટા પાણીના જથામાંથી પસાર થાય; માટ તે આપણને વાંકો વળે લો લાગે.
એ તો એમ જ હોય ને? પણ …..
આપણે ºયાર કોઈ પણ ચીજની સાવ નક હોઈએ છ(એ; યાર તે આપણને એક }ુપમાં ભાસે છે . ºયાર આપણે
તેનાથી kુ ર હોઈએ યાર તે* ુ ં }ુપ સાવ ભી¤ હોઈ શક છે . ુ ગ
ં રા kુ રથી જ રળ(યામણા હોય છે ને? & વ.xુ આપણને
નકથી સાવ સીધી લાગતી હોય; તે kુ રથી બjુ વીત બની જતી હોય છે . વ@ચે પાણીનો છે તેવો aતરાય ન હોય
તો પણ, સાÂુ ં દશ$ન tાં થxુ ં હોય છે . નકની ચીજ મોટ( લાગે છે , અને kુ રની નાની. આપણા
&વા લાગે છે ; બીના તેનાથી મોટા

ો

ો આપણને પહાડ

યે આપણી કોઈ સભાનતા હોતી નથી. તેમની વાતમાં કોઈ માલ

આપણને જણાતો નથી.
કટક ટલી તની વીત fYટ( હોય છે , નહu ?

અ*ુGમણીકા

.વીમuગ 9ુલમાં ગોગBસ...
ગોગBસ [ વીચારની .પYટતા ]
.વીમuગ 9ુલમાં jુ ં બાુ માં ઉભો હતો. નીચેની ફશ$ પર નજર પડ(. સતત તરં ગો 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 આhૃ તી તો ^ુધ
ં ળ( 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 માંડæુ.ં ફર( fYય અ.પYટ થવા માંડæુ.ં મને
તરત મોતી લેવા

ુ બક( મારતા મરવા યાદ આ<યા. ક ટલી સતેજ ખો તેમણે રાખવી પડતી હશે? અને ુ ના

જમાનામાં તો pાસ લેવા માટ ના કોઈ સાધન પણ ન હતા. નને જોખમમાં નાંખીને મરવા ુ બક( માર અને મોતી
પામે.
sાનની બાબતમાંય આમ જ હોય છે ને? કોઈપણ વીશયની ચોÅસ માહ(તી મેળવવી હોય તો તેના Jડાણમાં ુ બક(
મારવી પડ. ચો=ખા દશ$ન માટ આપણી નજરને hુ શા રાખે, તેવાં સાધનો વાપરવાં પડ. અsાન, aધcÛા, 9ુવ$હ,
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માQયતા વી.ના પડળ આપણી fYટ(ને અવરોધે નહu; તે માટ ખાસ તકદાર( રાખવી પડ. વીચારની .પYટતા, આચારની
mુÛ(, ુ બક( લગાવવા*ુ ં સામય$ આ બધાં હોય તો સય 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*ુGમણીકા

.વીમuગ 9ુલમાં સમરસોBટ...
સમરસોBટ [ મહાવરો ]
મારો દોહ(\ જય, મને બjુ વહાલો છે . સાવ નાનો, \ણ મહ(નાનો હતો યારથી તે માર( સાથે જ રહલો છે . અમે
પહલવહલી વાર તેને લઈને .વીમuગ 9ુલમાં 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. માંડ અડધી મીનીટ 9ુલના પાણીને તેના
ચરણ.પશ$નો લાભ મ¿યો હશે! અને ભાઈ તો ભા|યા.
અને ºયાર અમે છે Bલી વખત 9ુલમાં ગયા યાર ? તે હવે સાત વરસનો છે . jુ ં તો પાણીમાં ઉભો રહ(, ઘડપણની
અશ=તીઓમાં નીવ:કાર બની; તેની

E ૃીઓ નીહાળ( ર»ો હતો. માળો માછલાંની &મ તરતો હતો. દ(લ દઈને

^ુબાકા માર . તતની ર(તે તર . અને સમરસોBટ( ુલાંટ(યાં?) તો એવા માર - એક( સાથે દસ મµ ગÃયા! એક જ
0ણ પાણીની બહાર આવે; અને એટલામાં pાસનો .ટોક ભર( લે! ણે જળચર
બધો

ાણી જ જોઈ Bયો!

તાપ મહાવરાનો છે . & કર(એ તેની સાથે આમસાx્ થવાનો છે .
હgરનો મારગ છે , mુરાનો;
ાનો નહu કાયર*ુ ં કામ જોને.
પરથમ
પરથમ પહ ું મ.તક Wુક(,
( વળતી લેE ુ ં નામ જોને.
ેમપંથ પાવકની ßવાળા,
ßવાળા ભાળ( પાછા ભાગે જોને,
માંહ( પડÁા તે મહાુખ માણે, દ ખણહારા દાઝે જોને.
-

ીતમ

અ*ુGમણીકા
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હાઈવે – 1... [ લ]ય ાતી ]
તમે એ=સ ેસ હાઈવે પર, કલાકના સાઠ માઈલની ઝડપે, આગળ ધસી ર»ા છો. ર.તાની બ¤ે દ(શામાં બ¬બે લેન
છે . પણ તમે તો તમાર( બે લેન પર જ ગાડ( ચલાવી શકો છો. ºયાંથી આ<યા યાં પાછા નથી જઈ શકતા. નાકની
દાંડ(એ, આગળ ને આગળ, લ]ય પાસે ન પહચાય યાં ુધી, બસ! સતત દોડતા જ રહવા*ુ ં છે .
વ@ચે ઘણા \ીભેટા (Exit) આવે છે . પણ એમાંનો એક પણ તમારા કામનો નથી. ઘણા તો બjુ આકશ$ક \ીભેટા છે .
સરસ મઝાના, hુ દરતી સ¦દય$વાળા પાક$, લેક ક મનોરં જનના .થળ પર તે લઈ ય છે . tાંક ખાવાપીવાની સરસ
મની વાનગીઓ પણ મળે છે . પણ તમે યાં અટક( નથી શકતા. તમાર તો સમયસર લ]ય .થાને પહચવા*ુ ં છે .
કોઈ અણમોલ તક તમાર( રાહ જોઈ રહ( છે . નસીબ આડ* ુ ં પાંદ ુ ં કદાચ ખસી જવા*ુ ં છે . હા ! થોડો સમય ખાણીપીણી
માટ ક નાનો મોટો ³ટકારો લેવા અટકાય; પણ લાંબો વખત નહu.
ન વીરામ ઘટ ; ન વીલંબ ઘટ .
ગિત કાળની ચોÅસ Qહોય સખે!
- કલાપી
થાક( ગયા તો ક(નારો ન આવે,
જોઈએ, એક જ દ(શામાં.
સતત ચાલEુ ં જોઈએ
- Ôm ૂQયÕ
ૂQયÕ Ð પાલન9ુર(
અને તમારો \ીભેટો હવે નક આવી ર»ો છે . જો જરા ગાફલ ર»ા; બે>યાન ર»ા; ક બી કોઈ વાતમાં મન
પરો<;ુ;ં અને તમારો \ીભેટો તમે Âુક( ગયા; તો પાછા જ ફરEુ ં પડ. એમ બને ક : આવી ગફલત થઈ છે ; તેનો §યાલ
તમને બjુ મોડો આવે; ચોથા ક પાંચમા \ીભેટા પછ( આવે. અને તમે પાછા વળો; અને ફર( પાછા તમાર( સાચી
દ(શામાં આગળ વધો. તમારો ર.તો તમને પાછો મળ( પણ ય. પણ ગયેલી એ ઘડ(, એ પળ પાછ( નહu આવે. તમે
લ]ય પર પહચો; યાર કદાચ બjુ મો ુ ં થઈ ગ;ુ ં હોય. એ તક જતી રહ( હોય. આગળ ચોટલાવાળ( અને પાછળથી
બોડ( તક!
અથવા એટું મો ુ ં થઈ ગ;ુ ં હોય ક ગાઢ aધા}ું તમને ઘેર( વળે , અને તમે કોઈ ન ઉઠ( શકાય તેવી નીfામાં
પોઢ( વ.
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જuદગીય માળ( આવા એક હાઈવે &વી જ છે , નહu વા}ુ?

અ*ુGમણીકા

હાઈવે- 2... [ વનનો આનંદ ]
તમે એ=સ ેસ હાઈવે પર ર(G(એશન વેહ(કલમાં ( RV ) Wુસાફર( કર( ર»ા છો. તમે અને તમારો મોટો દ(કરો
આગળની સીટ ઉપર બેઠા છો. તમાર( બ¤ેની સીટની વ@ચે પાછળના ભાગમાં જવા*ુ ં બાર,ુ ં છે . એ ભાગમાં, નરમ
સોફાઓ ઉપર, તમા}ું બાક(*ુ ં hુ iુFબ બેઠ ું છે . આ ભાગમાં બધી જ આ^ુનીક સવલતો છે . પાછળ ટ(વી જોતાં જોતાં
ના.તાની ºયાફત ઉડ( રહ( છે . તમારો બીજો દ(કરો બાર,ુ ં ખોલીને, તમારા બે માટ , ના.તો અને ઠંડા પીણાં લઈ આવે
છે . ર.તો આરામથી કપાઈ ર»ો છે . ર.તામાં એક પાટ(;ુ ં તમે વાંચો છો ક; એક બjુ ણીxુ ં નહu, એEુ ં સરોવર અને
તેના કાંઠ કFપuગ માટ નો પાક$ છે . બધાંને મન થાય છે ક; એક રાત યાં રહ( જઈએ. તમે વાહનને એ એ=ઝીટ ઉપર
વાળો છો; અને દસેક મીનીટમાં તે બjુ ુદર
ં
જ|યાએ પહચી ઓ છો. ધસારાની સીઝન નથી એટલે તમને
કFપuગની જગા પણ મળ( ય છે .
બjુ જ થોડ( વારમાં તમને વીજળ(, પાણી અને નેજનાં જોડાણ મળ( ય છે . તમે અને તમારો દ(કરો સાથે
મળ(ને થોડ(ક જ મીનીટોમાં વાહનના બે પડખાં ફલાવી દો છો. aદર વાહન કરતાં બમણી પહોળાઈ વાળો ખંડ બની
ય છે . ફટાફટ બહાર ફોBડuગ Dુરશીઓ નંખાઈ ય છે . બાળકો પાછળથી સાઈકલો કાઢ(ને સરોવરની

દ0ીણા

કરવા નીકળ( પડ છે . તમે અને તમારાં પની આરામDુરશી ઢાળ(, Dુશ*ુમા હવા માણતાં પગ લંબાવો છો. દ(કરો અને
તેની પની રાતવાસા માટ એક તંÎ ુ ઉભો કર( દ છે . તેમને એમાં રાત પસાર કરવાનો શોખ |યો છે .
સવાર પડ છે ; અને બહાર DુBલામાં સહ(યારા

યનોથી, ગરમ ગરમ ના.તો બની ર»ો છે . બધાં ના.તો કર(,

તળાવમાં બે એક કલાક નહાવાની અને તરવાની મઝા માણી લે છે . પછ( બ^ુ ં હાઉસન ઉસન Wુસાફર( ફર( શ}ુ કર
છે . વ@ચે કોઈ ુદર
ં
વળાંક ઉપર નીચેની Jડ( ખીણ અને પવ$તની કોર પરથી kુ ર ુધી ફલાતા fYય માણવા ર.તાની
બાુ એ tાંક તમા}ું વાહન તમે રોક( પણ લો છો. એ fYયની મ માણી; હળવાશથી પાછ( Wુસાફર( ચાુ કરો છો.
કોઈ ખાસ સમયે લ]ય પર પહચવાની ઉતાવળ નથી. આખે ર.તે આવી મઓ માણતાં માણતાં તમાર( આ
મોજ અને મ.તીથી ભર લી Wુસાફર( આગળ વધે છે . તમારા લ]ય.થાને પહ@યા પછ( પણ આવી જ હળવાશ ચાુ
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રહ છે . યાં તો તમે બધાં એક અઠવાડ(;ુ ં રોકાઓ છો. અને તામા થઈ વળતી Wુસાફર(નો આરં ભ કરો છો. તે પણ
આ જ ગતીવીધીથી, આ જ રસમથી ….
ºયાર તમે ભાડાની આર.વી. માં Wુસાફર( કરવા સમથ$ ન હતા; યાર ºયાં નોકર( કરતા હતા, તે કFપનીની
નાનકડ( કારમાંય આમ જ આનંદથી, Wુસાફર( કર( હતી.
અને ઘણાં વશ² પહલાં, તમાર( નવોઢા પનીની સાથે, અમદાવાદથી વડોદરાના હાઈવે પર, પોતાની મોટર સાયકલ
પર પણ, આવા જ ઉBલાસથી FહાBયા હતા.
અને તેના ઘણાં વશ² પહલાં, ક(શોરાવ.થામાં, નEુ ં નEુ ં સાઈકલ ચલાવતા શીખેલા યાર , તમારા સમવય.ક
મામાના દ(કરા સાથે અમદાવાદથી પાલડ( ઉતયા$ વીના, સફળતા9ુવ$ક સાઈકલ ચલાવી હતી; અને એ ઉસાહમાં છે ક
સરખેજ અને વળ( યાંથી સાણંદ પણ પહચી ગયા હતા ને?
સતત >યેયલ0ીતાના

તાપે તમાર( વનયા\ા અમદાવાદમાં મોટાભાઈ પાસેથી માંગી લીધેલી સાઈકલથી શ}ુ

કર(ને, અમેર(કામાં આર.વી. ુધી પહચી છે . પણ આ >યેયલ0ીતાની સાથે સાથે, ર.તે વેરાયેલા પડલા વનના નાના
નાના આનંદોને માણતા રહવાની આ રસમ પણ તમે ળવી રાખી છે , નહu વા}ુ?

અ*ુGમણીકા

હાઈવે પરનો એ=ઝીટ...
એ=ઝીટ [ પર(cમ / ચીવટ ]
દરરોજનો અ*ુભવ છે . આમ તો લાંબા aતર જવા*ુ ં હોxુ ં નથી. દ(કર(ના દ(કરાને નીશાળે થી બપોર લઈ
આવવા*ુ ં એ રોજ*ુ ં કામ. પાંચ માઈલનો એ રોજનો ર.તો. પણ એ પાંચ માઈલની Wુસાફર( માટ પણ હાઈવેનો સહારો
લેવો પડ છે . એ વીના પણ Wુસાફર( થઈ તો શક છે . પણ એ ર.તો બjુ લાંબો પડ છે . તેની ઉપર ધીમી ગતીએ જEુ ં
પડ છે . વ@ચે }ુકાવટો પણ ઘણી આવે છે : tાંક Rાફ(ક સી|નલ, તો tાંક .ટોપ સાઈન. વળાંકો પણ ઘણા આવે.
tાંક તો ર.તો સાવ નાનો હોય, બ¤ે દ(શામાં મા\ એક એક જ લેન.
આથી દરરોજ એ હાઈવેનો સહારો અÂુક લેવો પડ છે . અમારા ઘરની નકના Wુ§ય ર.તા પરથી તેમાં
વેશવા*ુ ં અને નીશાળની નકના નાનકડા ર.તા પર

વેશવા તેમાંથી નીકળ( જવા*ુ.ં પાછા વળતાં 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 હાઈવેમાં
પર ચાલી રહલી ગાડ(ઓનો

વાહ kુ ર હોય; યાર જ એમાં

વેશવા*ુ ં હોય; યાર ખાસ સતેજ રહE ુ ં પડ. હાઈવે

વેશી શકાય. મોટા ભાગે તો જ|યા મળ( જ ય. પણ

કો’ક વખત લાંબી વણર આવી રહ( હોય; યાર બjુ જ અસમંજસ રહ. ગતી વધાર પણ ન રાખી શકો; અને ધીમી
પણ નહu. કદ(ક સાવ અટક( પણ જEુ ં પડ અને ચાલ મળતાં, વરાથી ઝડપ વધાર(, હાઈવેની ઝડપ સાથે તાલ
મેળવી લેવો પડ – કલાકના સાઠ માઈલ ! હાઈવે પર ચાલ મળ( ય યાર હાશકારો થાય. ચાલો હવે નીરાંત થઈ;
ઝડપથી લ]ય તરફ પહચી જવાશે.
હાઈવે પરથી બહાર નીકળતી વખતેય સતેજ તો રહE ુ ં પડ, પણ

માણમાં તકલીફ ઓછ( પડ. &વા એ=ઝીટમાં

વેશી જઈએ અને ઝડપ ઓછ( કરવા માંડ(એ એટલે પહ@યાનો હાશકારો થાય. ધીમે ધીમે શહરની કલાકના 35-40
માઈલની ઝડપ ઉપર આવી જઈએ. હવે અટકવા*ુ ં સરળ બની ય. તાણ પણ ઓછ( થાય.
ુ ી અલગ. એકમાં ઝડપ વધવાનો આનંદ; બીમાં અટક( શકાવાનો આનંદ.
બે હાશકારા – પણ બ¤ેની અ*ુત
પહલામાં તાણના વધતા

વાહ સાથે તાલ મેળવવાનો આનંદ; લ]ય ુધી*ુ ં aતર હવે ઝડપથી કપાશે, તે આશાનો

આનંદ. બીમાં તાણ ઘટ( શકાવાનો આનંદ; લ]યની નક આવી ગયાનો આનંદ. પહલાંમાં ઉપર ચઢવા*ુ ં તાણ;
બીમાં નીચે ઉતરવાની હળવાશ. ઉપર ચઢવા*ુ ં હFમેશ વધાર શ=તી, વીશેશ >યાન, વીશેશ સતક$તા માંગી લે છે .
એમાં વીશેશ જોખમ છે . નીચે ઉતરવા*ુ ં

માણમાં બjુ સરળ છે .

ર.તો iુંકો હોય તો, આ ઉપર અને નીચે જવાના અ*ુભવોની એક આુી થાય એટલે પ;ુ.ં લાંબા ર.તે જતાં
હોઈએ તો આવા બે, \ણ ક વધાર ચઢાવ ઉતારમાંથી પસાર થEુ ં પડ.
ુ ી દોહરાય છે . નાની ટ કર( હોય ક મસ મોટો
પવ$ત ઉપર ચડવા*ુ ં અને ઉતરવા*ુ ં – એમાં પણ આ જ અ*ુત
પવ$ત હોય.
વનમાંય આમ જ છે ને વા}ુ?

અ*ુGમણીકા
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હQડ બોય/
બોય લીપર...
લીપર [ સાધન વાપરવાનો વીવેક ]
.વીમuગ9ુલમાં વપરાતાં આ બે સાધનો.
હQડ બોય ( ‘દો.ત’ માં હોય છે , તેવો ઓ’ નો ઉ@ચાર.) - Hand buoy કસરત કરવા વપરાય છે . તેને હાથમાં
રાખીને પાણી કાપીએ; યાર પાણીનો બjુ જ અવરોધ કાપવો પડ
આની સામે, લીપર - Flipper એ પગમાં પહરવા*ુ ં સાધન છે : સીલ માછલી ક ડોBફ(નની 9ુછ
ં ડ( &Eુ.ં તે
પહર(એ એટલે પાણી સહલાઈથી 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( આપતાં સાધનો કામનાં. તરતી વખતે કાય$0મતા વધારતાં સાધનો કામનાં.
વનમાંય આપણે સગવડ અને ુવીધા વધારતાં તતનાં સાધનો વાપરતાં હોઈએ છ(એ. પણ ખોટાં સાધન
વાપર(એ તો? ºયાં કાય$0મતા વધારવાની હોય યાં અવરોધ વધાર( દ તો? અને ºયાં મહાવરો વધારવાનો હોય,
0મતા કળવવાની હોય, યાં સરળતા થાય તેવાં સાધનો વાપર(એ તો?
આ સાધનોનો કોઈ અથ$ જ ન સર . સાધન વાપરવામાં વીવેક હોવો બjુ જ}ુર( છે . સાધન વાપરવાની ુઝ વગર,
મા\ વાપરવા ખાતર જ આપણે ઘણી વાર તે વાપરતાં હોઈએ છ(એ. આમાં તો ઉલટા*ુ ં ઓડમાંથી ચોડ થxુ ં હોય છે .
ઘણી વાર એમ બનxુ ં હોય છે ક , &ને અપણે ુવીધા માટ વસા<;ુ ં હોય; તે એક બીન જ}ુર( જળ
ં
બની જxુ ં હોય છે .
અને મા\ લીપરો જ લીપરો વાપરતા જઈએ અને કદ( હQડબોયને હાથ પણ ન અડાડ(એ; તો આપણે સાવ
પાંગળાં જ બની જઈએ.

અ*ુGમણીકા

હંસ ભીુક... [ પંખીજગત ]
તે દ(વસે મારા બે દોહ(\ોને લઈને jુ ં પાક$માં ગયો હતો. હuચકા, લપસણી વી, કાય$Gમ પતાવીને અમે પાક$માં
આવેલા નાના શા તળાવ પાસે ગયા. અમને જોઈને, તળાવમાં તરતા, પાંચ છ હંસ ( Goose) બહાર આવી ગયા. અમે
ઘણી વાર ઘેરથી ¸ેડ ક પોપ કોન$ સાથે લઈ જતા અને બતકો અને હંસોને નીરતા.
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તે દ(વસે ચાંચો પહોળ( કર(ને એ બધા બરાડવા લા|યા. અમાર( પાસે તેમને આપવા લાયક કmુ ં હxુ ં નહu. એ
જનાબો તો અમાર( પાછળ જ પડ( ગયા; બરાડતા ય અને અમાર( પાછળ પાછળ આવતા ય – મÚુરાના
ચોબાઓની &મ! મારા બ¤ે દોહ(\ો તો ભા|યા. માર આ લપને હાકોટો માર(ને વીદાય કરવી પડ(! અને નÅ( ક;ુb ક
હવે પાક$માં આવીએ યાર આમને માટ કાઈક

સાદ લઈને જEુ.ં

માછલી ખાનારા આ વો માનવ સહવાસમાં રહ(ને ભીુકો બની ગયા હતા!

અ*ુGમણીકા

0ીર સાગર...
સાગર [ .પશ$ ]
અર ભાઈ! આ કોઈ 9ુરાણકથા નથી. મા}ું એકદમ નવું અવલોકન છે . નવા ઘરમાં ગયા પછ(, ુ * ુ ં મ બjુ kુ ર
પડxુ ં હxુ.ં એટલે તેની શાખા આ નવા શહરમાં શોધી કાઢ(. અને તેના નાના અમથા &hુ ઝીનો આ& પહલ વહલી વાર
લાભ લીધો. હવે માં, અહuની સી.ટમ એવી છે ; ક &hુ ઝીમાં ફ(ણ થાય તે માટ થો ુ ં અમÚુ ં

વાહ( નાંખતા હોય છે .

&Eુ ં બબલર ચાુ કર(એ; ક તરત ફ(ણ વળવા*ુ ં ચાુ થઈ ય. થોડ(ક વારમાં તો ફ(ણના ગોટ ગોટા વળવા માંડ.
&hુ ઝીમાંથી નીકળતાં નીકળતાં એક વીચાર આ<યો. ચહરાને 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$ની એક અબો ગર(બ
ુ ી થઈ ગઈ. ફ(ણના ગોટાના આધાર &વા પરપોટાની hુ માશ અ*ુભવવા મળ(. અનેક પરપોટા મારા હોઠને
અ*ુત
અડ(ને ચાલી જતા હતા, કો’ક હળવાશથી ટ( પણ જતા હતા. હ(લ.ટ શન ઉપર વાદળાં તમાર( આસપાસ તમને
ુ ી મળે ; તેમ અહu .પશ$ભાવની એક અયબ અ*ુત
ુ ી ચીને
વuટળાઈ વળે ; તેમાં દશ$નની એક *ુતન અ*ુત
થઈ. મન

ાત

સ¤ થઈ ગ;ુ.ં

હુ ઈQfીયોથી

ાત આવા અનેક અ*ુભવોથીય આપણે અsાત અને અળગા રહલા છ(એ; તો ઈQfીયાતીત

અ*ુભવો ક વા હશે?

અ*ુGમણીકા
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વીભાગ – 3

….પર(ચય
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શારદાગૌર( ભીખાભાઈ ની

તેમનાં અનેક

ીય ભજનોમાં* ુ ં એક -

” ુવન ુવન માડ( તાર( ºયોિતના ઝણકાર,
દ(લડ દ(લડ તે માના દ(વડા.”
- aબાલાલ પટ લ
__________________________________________________________

જQમ

•

આશર 1912માં ; આણંદ

•

વતન - અમદાવાદ

અવસાન

•

મે 1998

hુiુFબ

•

માતા
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o
•

પીતા
o

•

•

•

ચીમનલાલ Îુલાખીદાસ રાવલ

ભાઈઓ
ાઈવેટ સેGટર(

o

.વ. રામ સાદ ( ઇQદોરમાં સર jુકમીચંદ શેઠના

o

.વ. ગોવuદરાય ( વે. ર Bવેમાં કોમશ:યલ ઈQ.પે=ટર)

o

.વ. વાુદવ( ;ુવાન વયમાં 0યના રોગમાં અવસાન)

બહનો
o

.વ. નમ$દાબેન

o

.વ. સાવી\ીબેન

o

ુ બેન
hુ. hુમ

પતી
o

•

અ¤9ુણા$

ભીખાભાઈ

9ુ\ો
o

પી;ુશ ( ચીફ સીવીલ એQનીયર, ભfાચલમ પેપર મીલ)

o

ડો. ભરત ( ુજ. ;ુની. , અમદાવાદમાં કડાશા વીભાગના ના હડ તર(ક નીE ૃ
)

o
•

ુરશ ( એ.ઈ.સી.ના સાબરમતી પાવર હાઉસમાંથી જનરલ મેનેજર તર(ક નીE ૃ)

9ુ\ીઓ
o

ડો. દ0ા ( ી- રોગોનાં નીYણાત અને સન)

o

રા&pર( ( દાહોદની મા. શાળામાંથી વીsાનનાં શી0ીકા તર(ક નીE ૃ)

sાતી

•

ઔદ(@ય સહ ¸ાÏણ

અ યાસ
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•

ુજરાતી ચાર ધોરણ

<યવસાય

•

ઘરકામ

વનઝરમર

•

પીતા મહામા તર(ક ઓળખાતા.

•

ુ ા$સ ગાળવા આવેલા એક સQયાસી પાસે સં.hૃત પણ
બાળપણમાં તેમના પીતાના ઘેર ચાxમ
શીખેલા

•

ચાર જ ચોપડ( ભણેલાં હોવાં છતાં એક વીkુશી &Eુ ં વાંચન અને અદુત .મરણશ=તી

•

તેમને અનેક ભજનો, .તો\ો, ગરબા, ગીત વી. કંઠ.થ હતાં. ઘરકામ કરતાં હFમેશ ગાતાં
રહતાં.

•

Qહાનાલાલ કવીનાં ગીતો તેમને કંઠ સાંભળવાં તે એક Bહાવો હતો.

•

ુજરાતી સાહ(ય*ુ ં બહોં વાંચન

•

બાળકોમાં પાયામાંથી સાહ(યરસ કળ<યો.

•

એ જમાનામાં છોકરા છોકર(ઓ વ@ચે કોઈ ભેદ રા§યા વગર તેમને ઉછે યાb.

•

G(કટની મેચની કોમેQR( સાંભળવાનો અદુત શોખ !

•

વનનાં પાછલાં ઘણાં વશ$ aધાપામાં ગા¿યાં, છતાં હFમેશ આનંદ( .વભાવ

અ*ુGમણીકા
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ભીખાભાઈ મગનલાલ ની
તેમની બાળકોને કટલીક વનશીખ -

‘પહચ હોય તેટલો પથારો કરવો.’
‘કોઈ*ુ ં ભું ન થાય તો કંઈ નહu, પણ કોઈ*ુ ં Îુ}ું ન કરEુ.ં ”
“આવકના 40% બચત થાય તેવી ર(તે વEુ.ં ”
તેમને બjુ ગમતો મં\ ” ચૈતQય િસQ^ુ ગર& ૐ ૐ ૐ “
__________________________________________________________

જQમ
•

14, Q;ુઆર(- 1902, ખેડા

•

વતન - અમદાવાદ

અવસાન

•

13 સટ Fબર - 1988 , અમદાવાદ

hુiુFબ

•

માતા - નમ$દાબેન; પીતા - મગનલાલ ; બહન - શીવલ]મી

•

પની - 1) ભા ( નીઃસંતાન Wૃ ;ુ પાFયાં હતાં ) 2) શારદા ( 1998 માં અવસાન)

•

9ુ\ો
o

પી;ુશ ( ચીફ સીવીલ એQનીયર, ભfાચલમ પેપર મીલ)
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o

ડો. ભરત ( ુજ. ;ુની. , અમદાવાદમાં કડાશા વીભાગના ના હડ તર(ક નીE ૃ
)

o
•

ુરશ ( એ.ઈ.સી.ના સાબરમતી પાવર હાઉસમાંથી જનરલ મેનેજર તર(ક નીE ૃ)

9ુ\ીઓ
o

ડો. દ0ા ( ી- રોગોનાં નીYણાત અને સન)

o

રા&pર( ( દાહોદની મા. શાળામાંથી વીsાનનાં શી0ીકા તર(ક નીE ૃ)

sાતી

•

ઔદ(@ય સહ ¸ાÏણ

અ યાસ

•

મેR(ક

<યવસાય

•

વે. ર Bવેમાં ટ લીાફ અને વાયરલેસ ખાતામાં ઓપર ટર અને પછ( ઇQ.પે=ટર

વનઝરમર

•

સાવ સાદા અને સરળ માનવી

•

મેR(કમાં ખેડા BBલામાં

થમ નFબર આ<યા હતા, પણ ફ( ભરવાના નાણાંના અભાવે

કોલેજમાં જોડાઈ ન શtા. વી=ટોર(યા ગાડ$નમાં આ માટ ચોધાર ુએ રડલા અને
પોતાના બાળકોને કોઈ સંજોગોમાં આવી અસહાયતામાં પડવા ન દ વાનો સંકBપ કર લો.
•

પેટા પાટા બાંધીને પણ પોતાના પાંચે સંતાનોને ભણા<યા હતા.
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•

વનના મ>ય ભાગમાં sાતીમાં ઘર કર( બેઠલ Wૃ ;ુ પાછળ થતા

ેતભોજનો બંધ

ુ સાથે પીકટuગ કરવા*ું kુYકર કામ કરતા હતા અને માર પણ
કરાવવા, સગ sાતીબં^ઓ
ખાધેલો.
•

sાતીમાં ભણતરનો

સાર થાય તે માટ એº;ુકશન સોસાયટ(ની .થાપનામાં સG(ય ફાળો

આપેલો. વનભર તેના સG(ય કાય$કર રહલા.
•

1942 - ર Bવેની નોકર(માં કોઈ વાયરલેસ*ુ ં ભણx ુ ં ન હx,ુ ં યાર 40 વશ$ની ઉFમર તે
ભણવા દ(Bહ( ગયા હતા અને

થમ નંબર ઉીણ$ થયા હતા. યાર બાદ મહ(ને 75

}ુ.માંથી સીધો 120 }ુ. પગાર થયેલો.
•

1957 - વાયરલેસ ઇQ.પે=ટર તર(ક નીE ૃ

•

સમ વન ધમ$ પરાયણ હોવા છતાં, સં દાયોની મોહળ અને aધ cÛાથી kુર ર»ા
હતા.

•

cી. અરવuદ ઘોશની ફ(કુફ(માં બjુ જ વીpાસ ધરાવતા હતા અને આખા hુiુFબને બે
વખત પડ(ચેર( લઈ ગયા હતા.

•

પોતાની .થીતી સામાQય હોવા છતાં ઘરમાં 1000 9ુ.તકોથી સભર 9ુ.તકાલય રા§;ુ ં હx ું
અને \ણ 9ુ.તકાલયો*ુ ં સ યપદ ધરાવતા હતા, &થી બાળકો 9ુ.તકો વાંચતાં થાય.
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ુરશ ભીખાભાઈ ની
“ બાસઠના આ ડોસાને ચાર સાલના થાEુ ં છે .

સંતાhુકડ(, ³ક ³ક ગાડ(, લખોટ(માં લલચાEુ ં છે .”

વન મં\
આ 0ણમાં વો.
” Live this moment powerfully. ”
_______________________________________________

જQમ
•

5 – માચ$ , 1943 , અમદાવાદ

hુiુFબ
•

પીતા – ભીખાભાઈ - ર Bવે વાયરલેસ ઈQ.પે=ટર; 1989 માં અવસાન, cી અરિવ©દ ઘોષ અને
માતાના અ*ુયાયી

•

માતા – શારદાગૌર( - ચાર ચોપડ( ભણેલાં પણ અયંત ધામ:ક અને સાહ(ય વાંચનનાં રસીયાં,
1998 માં અવસાન

•

ભાઈઓ ( મોટા)
મોટા) – િપ; ૂષ( ર(ટાયડ$ સીવીલ એQનીયર) , ડો. ભરત ( ર(ટાયડ$

ોફસર Ð

.ટટ(.ટ(=સ)
•

બહનો (નાની)
નાની) – ડો. દ0ા ( એમ.ડ(. - ગાયનેક ડો=ટર) , રા&pર( ( એમ.એસ.સી., એમ. એડ. ર(ટાયડ$ .hુલ શી0ક )

•

પની – ºયોિત ( ુતા ) B.A. ( Economics) – લ|ન - 1968 ,

•

9ુ\ી – }ુચા , એમ.બી.એ. ( વા

ોામર) : પતી Ð ધમzQf ( લા.ટ(ક એQનીયર); 9ુ\ો -

નીલ અને જય
Avalokan Shatdal - 1

Page - 145 -

અવલોકન શતદલ -1

•

9ુ\ો ( જોડ(યા ) 1) િવહંગ Ð એમ.એસ. ;

ોામર, પની - rજsાસા 2) ઉમંગ Ð એમ.બી.એ.;

મેનેજર
•

ઇpરની hૃપાથી બધા ડલાસ/ ફોટ$વથ$માં જ રહ છે અને મહ(ને દહાડ બધા ભેગા મળ(એ યાર 10
જણ hુલ થઈએ છ(એ.

અ યાસ
•

એસ.એસ.સી. ( દ(વાન બBુભાઇ મા>યમીક શાળા , અમદાવાદ )

•

બી.ઈ. (મીક. અને ઈલેક.) એલ. ડ(. એQનીયરuગ કોલેજ, અમદાવાદ

<યવસાય
•

1965 – અમદાવાદ ઈલે=R(સીટ( hું .માં ટ=નીકલ આસી.ટQટ તર(ક નોકર(ની શÍઆત.

•

2000 ડ(સેFબર – સાબરમતી પાવર .ટશનમાંથી જન. મેનેજર તર(ક નીુ,

વન ઝરમર
•

શાળા વનમાં બધી ભાશાઓ, વીsાન અને ગણીતમાં Jડો રસ.

•

નોકર( દરમીયાન પાવર એQ. ના વીવીધ 0ે\ોમાં કામ ક;ુb

•

\ણ પાવર .ટશનોના બાંધકામના

•

બે વષ$ વીજ ચોર( પકડવાની કામગીર(

•

ે ર તર(ક સવ
બે વષ$ અમદાવાદના સીટ( ઝોનના મેનજ
$ ાહ( મેનેજમેQટની કાય$વાહ(; <યાવસાયીક

ો&=ટોમાં સG(ય કામગીર(

કામગીર(નો સૌથી યાદગાર અ*ુભવ
•

છે Bલા વશz સાબરમતી પાવર હાઉસમાં જનરલ મેનેજર તર(ક ઘણાં કામો કયા$.

•

નીુ થયા બાદ અમેર(કા .થળાંતર

•

અમેર(કામાં વનમાં પર(વત$ન; ‘ચાર વષ$ના ડોસા ‘ એ હાલના વન*ુ ં ચી\ણ આપતી માર(
સૌથી

ીય રચના

ધમ$
•

માનવ, લગભગ ના.તીક
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રસના વીશયો
વીશયો
•

ુજરાતી સાહ(ય ( ખાસ કર(ને ગ¼)

•

ુજરાતી ુગમ સંગીત

•

ઇતીહાસ, ુગોળ, વીsાન, 9ુરાતવ, અ>યામ

શોખ (હોબી )
•

ઓર(ગામી, ટQામ, સાથીયા, ુડોhુ, લેગો અને ક’ ને=સ મોડલીQગ, કોયડા, જો=સ , ુજરાતી
¬લોગીQગ , વી.બી.માં હોબી

ોામીQગ, કોઈ પણ તની પઝલ

રમત ગમત
•

તરવા*ુ,ં ફ(ટનેસની કસરત, યોગાસન, કરમ, ચેકસ$

લેખકના ¬લોગ
વનઝાંખીઓ

ુજરાતી સાર.વત પર(ચય

http://sureshbjani.wordpress.com/
ુજરાતી

તીભા પર(ચય

http://gujpratibha.wordpress.com/
ુજરાતી મહાજન પર(ચય

http://mahajanparichay.wordpress.com/
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સાહ(ય
aતરની વાણી

http://antarnivani.wordpress.com/antar_vani/
કા<યુર

http://kaavyasoor.wordpress.com/
ગ¼ુર

http://gadyasoor.wordpress.com/
હા.ય દરબાર

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/
અ*ુGમણીકા
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