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કોપીરાઈટ
આ 9ુ/તક કોઈ તના આથ:ક લાભ ક નામના માટ લખા=ુ ં નથી. આથી $ કોઈ >ય?તી ક
સં/થાને આમાંના કોઈ લેખ

સી@ધ કરવાની ઈBછા હોય; તે આ 9ુ/તક અને લેખકનો ઉDલેખ

કર ને, કોઈ પણ તની મંEુર વીના અને $મ છે તેમ - કોઈ પણ ફરફાર વગર - કર શક છે .
આIુ ં 9ુ/તક

સી@ધ કરુ ં હોય તો, લેખકનો સJપક કરવો -

sbjani2006@gmail.com
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[ 0ુજરાતી ભાષા પર ષદ

માણીત ‘Pઝા’
Pઝા’ જોડણીમાં ]

અ4ુKમણીકાના કોઈ પણ લેખ ઉપર ‘કUVોલ’
કUVોલ’ અને ‘ માઉસ ?લીક’
?લીક’ બટન
દબાવવાથી તે લેખના પાને પહXચી જવાશે.
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/તાવના
ZાEુ >યાસ – બાDટ મોર , મેર લેUડ
‘અh ' એટલે આરEૂ, તરની તીx આy ૂરતા. કો’ક વ/y ુ િતની તીx આરEૂ $ની ઉUmુખ બની છે ,
ઉપર તરફ ઊઠવા માટ $ દરથી >યાjુળ બની ઊઠ|ો છે તે છે અEુ ન.$ કાંઈ પોતાનાં છે તેની સાથે,
પોતાની ત સાથે જ, એણે =ુ@ધ કરવા4ુ ં છે .અને એ =ુ@ધ કરવા ત!પર થયો છે .પોતાના શૈશવકાળથી
$ પોતાનો બાલસખો છે તેના સહચાર ~ારા 0ૃત થઈ રો છે .આ (વન $ એક _ચરં તન =ુ@ધ ૂિમ છે
તેનો એ સગયો@ધો છે .એ ત!વ છે
આપણો તરા!મા.આ!મામાં uયાર યોય
ઉUmુખ બની ત સાથે =ુ@ધ કરવા

િત, સ!ય

િત,પળવાની સાચી તમા ગે !યાર જ એ

ેરાય.$ >ય?તમાં આ

કારની ઉ!કંઠા uયાર તીxતા ધારણ કર

!યાર તેવી >ય?તની સમીપ એ આરEૂની 9 ૂિત અથ ઈdર હાજરાહEૂર હોય જ છે .પોતાના દ હને રથ
બનાવી, મનની વાસનાના િનરં jુશ બની ભટકતા ઈU]યો પી ઘોડાઓને એના કU]ત બનેલ મનની
લગામ લગાવી, પોતા4ુ ં સવ/વ એના તરના ઈdરને પોતાના રથ4ુ ં - (વનરથ4ુ ં સારથીપું સXપી
એ પોતા4ુ ં સવ કાંઈ સમપવા @યેયલ,ી બUયો છે .એના મમને સમ( આપણે આપણી દર ડાં
ઊતર એ !યાર એક નવીન દશન થાય છે .
કાંઈક તેવો જ નવીન દશન

ય!ન આપણી સમ, રEૂ કરવાનો ન

યાસ 2ી ુરશભાઈએ કય

છે . તેમના િવચારો સાથે કદાચ બધા સંમત ન પણ થાય, તે /વાભાિવક છે .તેઓ પણ એવી આશા
રાખતા નથી . આ લખાણો/સંકલનથી (વનની ગહન વાત $ ુની ,મતાની બહારની છે તે
સરળતાથી સમવવાનો

યાસ છે . જો ક ુથી ભૌિતક જગતને સમજવાનો

ામા_ણક

ય!ન

કરનારા મોટા મોટા વૈZાિનકો પણ ક ૂલ કર છે ક , ભૌિતક જગતનો તાગ પણ ુથી મેળવી શકાતો
નથી.
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–

િવનોબા ભાવેના િવચારો ... .
કવળ / ૂળ ુથી - પછ એ ગમે તેટલી તીx ક તીણ હોય તો પણ - આ જગતના રહ/યને

પામી શકાય તેમ નથી. અ@યા!મ િવષયોમાં વા/તિવકતાનો યાલ કર ને શાોમાં અિત ૃઢ 2ા
રાખવી જોઈએ. 2ા એટલે $ આપણે જોતા નથી તે માનુ ં અને તે4 ું ફળ છે -$ આપણે માનીએ છ એ
તે4 ુ ં દશન. ફર યાદ - m!ૃ =ુનાં jુલ ચાર ુ:ખ છે : શર ર-વેદના!મક, પાપ-/મરણા!મક, ુUમોહા!મક
અને ભાવ_ચaતના!મક. એના ઉપાય Kમા4ુસાર આ

માણે છે : િન!યસંયમ, ધમા ચરણ, િન&કામતા અને

ઈdરમાં 2ા.m!ૃ =ુના ુ:ખને ટાળવા માટ m!ૃ =ુને હંમેશાં યાદ રાખુ,ં ુમાં મરણ-મીમાંસા ~ારા
િન:સંશયતા પેદા કરવી અને રોજ રાતે  ૂતાં પહલાં મરણનો અયાસ કરવો; આમ આવી [ેવડ સાધના
કરતાં રહ.ુ ં
અને છે વટ ,
તેમની મયા દાઓના કારણે અ@યા!મક માગમાં બાધા1ુપ બનતાં અવરોધોની સામે દ વાદાંડ ની
ગરજ સારતાં આ /વ\નો છે . સવશ?તશાળ પરમા!માની અસીમ jૃપા અને ગભ:ત મદદથી
સાંપડલી

આ સપદાથી આભારવશ થઈ, તેમણે આ /વ\નો અને દશનોને ઈ- 9ુ/તક 1ુપે રEુ

કરવા ટ લીધી છે . કદાચ આ

ય!ન Kંરવા માટ નો તેમનો આશય એ છે ક, (વનના

,ીરસાગરને એકલા હાથે પાર કરવા મથતા, કોઈ થાકલા અને હાર લા એકલ
લખાણો વાંચતાં

આશા4ુ ં એક કરણ મળ ય; પોતાના

એક ડગvું આગળ ધપવા જ1ુર હJમત

વાસીને આ

વાસમાં, ધાર લા કનારાની દશામાં

ા\ત થાય; અને એક આશા ઉગી િનકળે ક, પરમ jૃપાg

પરમા!મા આ કસોટ માં કદ તેનો !યાગ નહ કર .
ૐ શાંિત , શાંિત શાંિત

અ4ુKમણીકા
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મી[ોના બે બોલ
ક\ટન નર U] ફણસે – સાન ^ાUસી/કો
ુરશભાઇ,
તમારા (વન દરમીયાન તમે સાંભળે લ અનંતના ગીતોનો રસા/વાદ, તમારા ત:કરણના
ધબકારના /વરમાં નીકળે લી તરની વાણી તથા તમારા દયે સં◌ાભળે લા કવીઓની
ભાવનાઓને તમે આ 9ુ/તકમાં ઉતાર છે . તેના માટ એક નાનકડ “comment” rુ ં કવી ર તે
શjું?

ઉBચાર

અ@યા!મના લેખો અને કવીતાઓ લોકો વાંચતા જ રહ છે . પરં y ુ આવા કવન અને દશનમાંના
અલીખીત શદો, $ને ઝીલી શક, (વી શક અને તેનો સરળ ભાશામાં

તી@વની અમારા $વા

લોકો તરફ કર શક તેવા તમારા સર ખા રસીક, આનંદ-ભયા સદયીની કવી અને દાશનીકોને
આશા હોય છે . આ વીુતકણા-9ુ/તક - Electronic Bookમાં તમે આનંદ-ચીy-્ સતના અ4ુભવી
ુ ીને અમારા ુધી
દાશનીકોની jૃતી અને તેથી વ¡ુ તેમના લેખનમાં ¢પયેલી અનંતની અ4ુત
પહXચાડ છે તે માટ આભાર.
પ[ 9ુરો કરતાં પહલાં એટvું જર કહ શ ક, મારા માટ તમે મોકલાવેલ આ ‘ઇ-ુક’ નથી. આ
એક અ£ત રસ4ુ ં ઝરુ ં છે . તેનો આ/વાદ લેવા માર તેના ક નાર બેસી, એક છ પમાં તેનાં જળ ભર
તે4 ુ ં આચમન દરરોજ હ¤યામાં ઉતારતાં રહ ુ ં જોઇશે. uયાર rુ ં કોઇ આનંદમય /થીતીએ પહXચીશ
!યાર કદાચ તે4 ુ ં appreciation લખી શક શ. અ!યાર તો એક dાસે, ઝડપથી વાંચીને $ ભાવના
ુ ી લખવામાં કોણ ણે, કદાચ (વન વીતી ય...
જUમી તે અહ >ય?ત કર છે . તરની અ4ુત
પણ તમે ‘ુદરમ’ની
ં
નાનપણમાં ગાયેલી કવીતા “રં ગ રં ગ વાદળ યાં” યાદ કરાવી: ¥ાર ’ક
અનંતને આર બેસીને સાથે ગાઇfુ.ં ....
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_ચરાગ પટલ – લેUસડલ – પેUસીDવેનીયા
ુ.દાદાની આ [ી( ઈ-ુક છે . આ "સૉ§ટ"ુક4ુ ં મહ!વ એટલા માટ rુ ં વધાર ગુ ં ¢ં ક, દાદાનો ઉ!સાહ
એક =ુવાનને શરમાવે એવો રો છે . તેઓ ¨ખની તકલીફ હોવા છતાં 0ુજરાતી ભાષા જગતનાં નવા
મા@યમને એક નવો આયામ આપવામાં સતત
મને એુ ં લાગે છે ક, એક લેખક તર કની તેમની

ય!નશીલ રાં છે .
તીભા આ [ી( ઈ-ુકમાં Iુબ જ નીખર ઉઠ છે . આ

9ુ/તકમાં રહલ અવલોકનો અને મનોમંથન વાચકને ચો©સથી હળવી શૈલીમાં મમવેધી સUદ શો આપી
ય છે .
દાદા, આગે બઢતે હ રહો. સલામ.

Eુગલક શોર >યાસ – અમદાવાદ
તરનાંય Pડાણોમાં રહલાં ત!વોનો હવે વારો !
તરની વાણી દર કને મળે લી હોય છે ; બધાં એ સાંભળ શકતાં નથી હોતાં એ જો ક Eુદ વાત
છે . $મને આ દ >ય વાણીની ખબર છે , અને $ઓ એને માટ મથે છે તેમને તો એ સંભળાઈ ય છે ,
¥ાર ક ઓચતાં જ.
આજના આ દોડાદોડ ના =ુગમાં તરની વાત સાંભળવા4ુ,ં સાંભળ ને એને સમજવા4ુ ં ને સમ(ને
એ4ુ ં આકંઠ પાન કરવા4ુ ં તો બrુ ુરની વાત કહવાય. આવા સમયમાં ડોલર યા કહવાતા દ શમાં /થીત
કોઈને આ વાણી સંભળાઈ ય ને પછ એનો ચસકો એને લાગી ય તો એને ચમ!કારમાં ખપાવવામાં
rુ ં કોઈ છોછ અ4ુભવતો નથી.
ુરશભાઈ પહલી નજર ‘બહાર’ના માણસ લાગે. નેટજગત પરની એમની

 ૃીમાંથી એમને

તરમાં ખાંખાંખોળાં કરવાનો સમય શી ર તે મળતો હશે એવો સવાલ પણ થાય. પણ $ઓ તેમને
ઓળખે છે તેઓને ખબર છે ક આ બહારની લાગતી

 ૃીમાંથી જ એમને ભીતરમાં ડોક =ુ ં કરવા4ું જડ

ગ=ુ!ં બહારના જગતમાં દ ખાy ુ ં બ¡ુ ં નીરખતાં નીરખતાં એમનામા રહલો ટ કનોલો(નો માણસ ૃ&યોની
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પાછળ રહv ું જોવા મથતો ગયો તેમ તેમ એને એમાં રહv ું રહ/ય પણ સમવા લા=ુ ં હશે, તે પછ તો
નાની નાની લાગતી વાતોમાંથીય રહ/યમય ઘુ ં દ ખા=ુ ં ને એમ એ બાધાં અવલોકનો નેટના
મા@યમથી

ગટવા માંડ|ાં.

પણ અવલોકનોથી સંતોષાય તે ટ કનોલો( નહ! અવલોકન તો બહારની જ નર બાબત હતી;
તરની વાત તો હવે સંભળાવા લાગી જ હતી. બસ, એ વાણીને વશ વત:ને ુરશભાઈએ એનેય
ગટાવવા માંડ . આ “તરની વાણી” નામક 9ુ/તક એ એ4ુ ં જ સી¡ુ ં ફળ. કોઈ પણ વાચક ફ?ત એની
અ4ુKમણીકા જ વાંચશે તો એમાંથી જ એને ઘુ ં ણવા મળ રહશે.
એક જ ‘ઈ’ અને એક જ ‘ઉ’

યો(ને લખાતી જોડણી એમને મળ . એમાંય કાંઈક fુભ હy ુ હશે.

નહતર જોડણીની ુલોથી ગભરાતા લેખકને સhનમાં પડતો વી,ેપ નડ જ. ુરશભાઈને મળે લો આ
નવો

યોગ ફªયો જ છે ; એમ કહવામાંય મને સંકોચ નથી.

એમની આ વાણીને /પશ:ને એમના તર ુધી પહXચી શકાય તો !યાંથી ઘુ ં મળ આવે એું છે !
વાચકોમાંનાં સૌ કોઈને પણ એનો /પશ થશે તો એ પણ એક નXધનીય ઘટના હશે. rુ ં તો એમને fુભેBછા
પાઠવીને આ વાણીથીય પેલે પાર $ છે ; તેનોય /પશ તેઓ અ4ુભવે એુ ં ાથ:શ.

ર ખાબેન િસaધલ – નેશવીલ , ટનેસી
િવચારશીલ મ4ુ&યના તરમાં પડઘાતી વાણીને વાચા આપy ુ આ 9ુ/તક વાંચીને થ=ુ ક,
ુરશભાઈએ માર ક એમની જ નહ પણ ઘણાના તરની વાત કર છે . કટલાક દં ભી લોકોને કારણે
ધમા !માઓમાંથી લોકોની 2@ધા ઘટતી ય છે અને િવZાન બરમાં વેચાય છે એટલે એમાં િવવેક
રો નથી. એવા સમયમાં દશા  ૂલેલા સામાUય માનવીને તરની વાણી જ સાચી દશા વતાવી
શક. આ વાણી ના/તકની પણ હોઈ શક - ‘ના/તીક
ના/તીક એટલે ભૌતીકતામાં રાચતી >ય?તી.’
>ય?તી તે ચીલાચાvુ
માUયતા ખોટ છે – આમ કહ ખોટ માUયતાઓ ૂ ર કરવાનો એમનો

ય!ન પાયાથી શ થાય છે તે આ

9ુ/તકમાં જોઈ શકાય છે .
પછ એક ફકરામાં તેઓ લખે છે :
“uયાં કરોડો ુયાં બાળકો ુકા રોટલા માટ ટળવળે છે ; uયાં ચાંગgં પાણી અને રોટલો ઘડવા4ું

બળતણ મેળવવા રોજ લાંબી સફર આદરવી પડ છે ; uયાં jુદરતી હાજત માટ છે ક ગામને છે વાડ 9ુગું
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પડ છે ; uયાં કોઈ અણી તીભા નાણાં, તક અને સવલતોના
સવલતોના અભાવે પાંગરતાં પહલાં જ કરમાઈ ય
છે ; uયાં કટલાંયને માટ આકાશની છત જ સહારો છે ; uયાં ગર બીના કારણે 1ુ પ સર આમ વેચાય છે એવી માર જUમુમીમાં છ\પન છ\પન ભોગ ભોગવતો એ કા4ુડો મને કઠ છે .”
$ને આ નથી કઠy ુ એવા બિધર, આ/તક લોકોને આ 9ુ/તક િવચારતા કર તે ુ ં છે . સામાજક દં ભને
IુDલો કરતાં તેઓ એક «યાએ લખે છે ક
‘અને એ દર ]નારાયણના મહાલયની પાછલી ભતે દર ]તા કણસતી રહ ’
આ મહાલયોને પડકારવા માટ જોઈતી હaમત હોવાનો એમનો દાવો નથી, છતાંય..
‘એ કાયરતામાંથી ઉભા થઈ માર તyુડ વગાડવા4ુ ં મને ગમે છે .’
એમ લખી વાંચ?ને ઢંઢોળવાનો એમનો
તો જ આ મહાલયો સાચા મંદર બનવા

ય!ન સરાહિનય છે . આવી ઘણી બધી તy ૂડ ઓ ભેગી થશે
ેરાશે અને લોકોને તરની દર]તા ૂ ર કરવા

ેરશે.; એ

સમજ વાંચનારમાં આપોઆપ ઊગી નીકળશે.
‘ચાલો ને, આપણે ભલે સાવ નાના હોઇએ; પણ એ હ મકણીકા $વા બનવા યાસ કર એ

અને પરમ ત!વના ઉસને પરાવત:ત કર એ…..’
9ુ/તકમાં4 ુ આ વા¥ તો હEુ તરમાં 0ુu
ં યા કર છે .

“ તરની વાણી ” દર ક વાંચનારના દયમાં પડઘા પાડ એવી fુભેBછા.
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હમાંગ નાણાવટ : ડલેસ , વજ:નીયા

અm ૃત4ું આચમન
(વનના ુયા/તની ન(ક જઈ રહલા,
કરવાની આદત વાળા, આ

દરરોજ ઈUટરનેટ પર સફ¬Uગ

વાસીને તેના (વનના એક ુખદ આયની

ઉપલધી થઈ. (વનમાં ઘણી વખત બU=ું છે તેમ, પરમ jૃપાg પરમા!માએ
ુ મી[ 2ી. ુરશ
એક ક મતી ભેટ મોકલી આપી – ન ુલી શકાય તેવા બr®
ુ ત
ની.
અને એક દ વસ એમણે તો મને બીEુ ં ુખદ આય થાય તેવી ભેટ
મોકલી આપી – તેમ4ું [ીEુ ં ઈ – 9ુ/તક ‘તરની વાણી’
વાણી’. તેમણે તે શા માટ
મને મોકલી તે કોયડો તો માર માટ

હરહJમેશ, ઉકલાયા વગરનો જ રહશે.

પણ આ 9ુ/તક વાંચતાં મને એકાએક ુઝ¯ું ક,

ઈdર આ બી(, બrુ જ

ક મતી ભેટ મને મોકલાવી છે . $મ $મ આ 9ુ/તક rુ ં વાંચતો ગયો તેમ તેમ,
મને એવી

તીતી થઈ ગઈ ક, એ કવળ વાંચન ન હyું : એ તો

/તાવનાથી

માંડ ને છે Dલા લેખ ુધી મારા પોતાના તર સાથેનો સંવાદ હતો. તમે નહ
ુ ી હતી. ણે ક,
માનો, પણ માર માટ એ ખચીત, એક અ(બોગર બ અ4ુત
મારા પોતાના (વનના બે બુઓ વBચેની સમ°તયા mુસાફર હતી.
આ 9ુ/તકમાં તમે વાંચી શકશો – ‘વાણીના

કાર’
કાર’ . એમાં ચાર

કારની

વાણીનો ±ુંક ઉDલેખ છે . આ 9ુ/તક વાંચનારને એમ તરત જણાઈ આવશે ક,
આ પરાવાણીમાંથી આવતી પpયUતી વાણી જ છે . દર ક લેખ આડંબર વીનાની,
બrુ જ સાદ , પણ દયને સચોટ /પશ: ય તેવી, અને કોઈ ુલ વીનાની
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ભાષામાં લખાયેલો છે . 9ુ/તકના બધા લેખો (વનની વીધવીધ અવ/થાઓમાં
થયેલા

સ!ય અ4ુભવો અને એની ઉપરના લેખકના Pડા વીચાર અને

મનોમંથનના આધાર પર રચાયેલા છે . ણે ક, વલોણામાંથી નીકળે v ું
તરતમ4ુ,ં તરોતા નવનીત. ુરશભાઈએ તેમના વીચારોને શદનો એવો
તો /પશ અને દ હ આ\યો છે ક, આ લખાણ વાંચીને વાચક ન ુલી શકાય
ુ ીમાંથી પસાર થાય છે .
તેવી, એક અ4ુત
રોકટ $વી ગતીવાળા, આ¡ુનીક (વને માણસને એક યં[ બનાવી દ ધો છે .
મહાન કવી, અલે?ઝાUડર સીDકક કહ છે તેમ, તેને ર/તાની બાEુમાં ઉભા રહ ને
આEુબાEુ નીહાળવાનો સમય

નથી. પચાવવા માટ mુpકલ હોય તેવા

અ@યાતમલ,ી ઉપદ શો વાંચવાની તો વાત જ ¥ાંથી હોય? પણ આ 9ુ/તક
વાંચતાં તેને ન ુલી શકાય તેવો, (વનનો સાચો, અ4ુભવ થશે.
એક જ શદમાં આખા 9ુ/તકનો નીચોડ આપવો હોય તો તે છે ‘અદુત’
.

અ4ુKમણીકા
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લેખક4ું નીવેદન
અહ આપણા તરમાં વીરા$લ, સમ/ત વીdના ચાલક બળના
એક શ સમાન , ત!વ સાથેની ગો&ટ ની વાત છે . આપણે $ છ એ
તેની સાથે વાત કરવાની ર ત અને ભાષા, આપણને જUમ સાથે
મળે લી હતી, પણ તે તો આપણે ખોઈ બેઠા છ એ. અને ઝાંઝવાનાં
જળ $વા >યથ પદાથ ખોળવા આ ુદર
ં

jૃતીને રણ સમાન ગણીને, આપણને

મળે લ અmુDય ભેટ એવા આ (વનને ઝેર $ું બનાવીને બેઠા છ એ. એ તરની
વાણીને ઉગર કરવાનો આ

ય!ન છે .

પણ તરનો અવાજ સાંભળવો કઈ ર તે ? એની ભાષા શી? તે તો અ>ય?ત છે ,
ુ ી છે . આપણે આ દ શામાં પાછા વળું હોય અને આ માટ એકમેકની
એક અ4ુત
સંગત અને સહાય કરવી હોય - અને તે પણ એકમક
ે થી હરો માઈલ છે ટા રહ ને તો આપણા જનકોએ $ ભાષા આપણને શીખવી છે તેનો, અને એકવીસમી સદ ના
આ શ?તીશાળ મા@યમનો ઉપયોગ કર ને, તરની વાણીને સગ કરવાનો આ
ય!ન છે .
અહ વેદોBચાર પણ આવશે, jુરાનના શદો પણ આવશે, ઝેન, ુ@ધ, મહાવીર,
નાનક અને કબીરના શદો પણ આવશે. અહ ભજન અને ગઝલ પણ આવશે અને
સાદ સીધી, ખેતરમાં બેઠલા અદના આદમીની વાણી પણ આવશે. શરત મા[ એટલી
જ ક તેનો સીધો સંબધ
ં એ તરની વાણીના અ>ય?ત શદના ભાવ સાથે હોવો
જોઈએ.
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માનનીય jુંદનીકાબેન કાપડ આના 9ુ/તક ‘પરમ સમીપે’ વાંચવાની શ1ુઆત
કરતાં; આું કંઈક કરવાની

ેરણા થઈ. તેમ4ું એ 9ુ/તક પણ આ ભાવનાથી જ

લખાયેv ું છે ; અને તેમાં આવી તરની વાણી સાથે તાદા!Jય કરાવે તેવા ઘણા શદો
છે . આથી અહ આદરણીય બેન2ીનો હર ઋણ /વીકાર ક1ું ¢ં.
$ અ]pય, અ2ા>ય અને અ/પશનીય ત!વની સાથે ગોઠડ કરવાનો ઈરાદો છે ;
$ સમ/ત જડ અને ચેતનના અુ-અુના ત/તલથીથી માંડ ને કરોડો
ુધી પથરાયેલ

કાશ વષ

ુ ી આનUદ, ચૈતUય અને
ચંડ ´µાUડ ુધી >યાપેv ું છે ; $ની અ4ુત

સ!ય થક જ થઈ શક છે ; તે આપણા હોવાપણાના mુળમાં રહલા, આપણા સખા,
આપણા સજન, આપણા

ીયતમ એવા પરમ ત!વને આ

આ વીષય ઉપર માનવતના દર ક

ય!ન અપણ છે .

દ શમાં હરો વષથી અસંય 9ુ/તકો

લખાયાં છે ; લખાતાં રહશે. અનેક ભકતો, સંતો, કવીઓ, વીચારકો, દાશનીકોએ આ
વીષયમાં અનેક ]&ટ બુઓ રEુ કયા¶ છે , ચBયા¶ છે . આ બાબતમાં આ નાનકડા જણે
કાંઈક લખું તે અનધીકાર ચે&ટા તો છે જ.
પણ મારા વીચારોની રEુઆત કરવામાં મળતો અનરાધાર આનંદ વહkચવાની
તીx ઈBછા થઈ એ આ લખાણો પાછળનો ·ોત છે . કદાચ મને એ મારો ધમ લાયો
છે . અહ થોડ ક mુ¸ાની વાતો પર મારા વીચારો સં,ી\ત ર તે રEુ કરવા છે .
વાંચનારના એ સાથે સહમત ક અસહમત હોવાના અધીકારનો rુ ં 9ુણ ર તે આદર
ક1ું ¢ં. mુકત મને કોઈની પણ સાથે તે ચચવા માર 9ુણ તૈયાર છે . માર વીચાર
પતીમાં એનાથી નવો

કાશ પડશે; તે માટ આ વીચારોની સાથે અસહમત

થનારનો આગોતરો આભાર માની લP ¢ં.
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mુ?ત અભી>ય?તીની આડ આવતા મારા જોડણીદોષોથી વાજ આવી જઈને
0ુજરાતી ભાષા પર ષદ

ેર ત, લોક કDયાણકાર , જોડણી ુધારો મ¹ અપના>યો છે .

આશા રાIું ક વાચકના મનમાં એ રસ,તી ક અુયા પેદા નહ કર . જો તેમ થાય
તો તે માટ ુZ વાચક મને દર0ુઅજર કરશે એ અયથના.
છે Dલા થોડા સમયથી મારાં
ZાEુએ આ 9ુ/તકની

આદરણીય

ેરણાબળ બનેલાં, 0ુજરાતી લોગ જગતનાં
/તાવના બrુ જ

માટ rુ ં તેમનો તરથી આભાર ¢ં. ....
બોલ આ

, ... , ...

ેમ 9ુવક લખી આપી છે , તે
મી[ોએ ભલી લાગણીથી બે

ય!ન માટ લખી આ\યા છે ; તે માટ તેમનો પણ આભાર ¢ં. છે Dલે અનેક

સાJ ત ઝંઝાવાતોની .પરવા કયા વીના, $ વાચકોએ નેટ ઉપર
મને

તીભાવો આપી

ો!સાહ ત કય છે , એ સૌનો પણ અહ હર આભાર.
મારા 0ુજરાતી લોગ ‘તરની વાણી’ અને ‘ ગºુર’ પર આજદ ન ુધી

કાશીત થયેલ અ@યા!મ બાબતના લેખોનો આ ઈ-9ુ/તકમાં સમાવેશ કર લો છે .
Eુસા Eુદા સમયે લખાયેલા હોવાના કારણે, એમ બને ક, એકના એક વીચાર4ું Eુદ
Eુદ

જયાએ 9ુનરાવતન થ=ું હોય. વાચકને આના કારણે રસ,તી થાય તો

દર0ુજર કરવા વીનંતી.
ુરશ ની
મેUસફ Dડ – ટ ?સાસ , અમેર કા
5- માચ – 2009

અ4ુKમણીકા
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વીભાગ -2
તરવાણી
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અ@યા!મ
માણસના મનના વીકાસ સાથે uયાર તેની ¼ુીઓએ
ઉ@વગતી કર હશે; !યારથી જ કદાચ તેને આ પાયાના

ાણીજગતની ¼ુીઓથી સહજ

½ો થવા માંડ|ા હશે.

• rુ ં કોણ ¢ં ?
• (વન ત પામે પછ આ ‘r
r’ુ ં 4ુ ં fુ ં થાય છે ?
• આ વીdની બધી ચીજો અને ખાસ તો સ(વ  ૃ&ટ કોણે બનાવી છે ?
આ

½ોના અ/તી!વ વીશે કોઈ બેમત નથી. વીZાન તેમ જ અ@યા!મ બે માટ . વીZાન

પાસે આ

½ોનો કોઈ ઉકલ હEુ નથી. અºા!મના ,ે[માં આખા વીdમાં અનેક વીચારકોએ આ

બાબતમાં પોતાના વીચારો ક કDપનાઓ રEુ કયા¶ છે . સમ/ત વીdના Iુણેખાંચર , એક બીથી
સાવ અલગ ર તે આમ થ=ુ ં છે . સં/¾તીના આરં ભકાળથી ુમેર

, ઈ(\તની સં/jૃતી, સ¡ુ

નદ ની સં/jૃતી, હ Uુ, તાઓ, ઝેન, પાની, યrુદ . °ીક, રોમન, ¿ી/તી, mુ/લીમ, Àન, ુ@ધ,
જર/ુ/તી … અર માઓર , એ/ક મો, આદ વાસી અને હબસી

ઓએ પણ આ બાબતમાં

પોતપોતાની આગવી વીચારધારાઓ સવી છે .
આના આધાર તતના ‘ઈdરો’
ઈdરો’ની કDપનાઓ, વીdાસો, mુત:ઓ, અmુત:ઓ માણસતમાં
અ/તી!વમાં આ>યાં છે . દર ક માણસ તેની 2ા

માણે આમાંની કોઈ ને કોઈ માUયતા સાથે

સંકળાયેલો છે . કોઈક આ બાબતમાં સાવ ના/તીક પણ છે . વીdભરમાં લેખીત સાહ !ય, શીDપ,
ચી[, સંગીત, 4 ૃ!ય આ બધી લલીતકળાઓમાં આ માUયતાઓના આધાર પર ઘુ ં સhન થ=ુ ં છે ;
અને થy ુ ં રહશે. કદાચ આ દર ક ,ે[માં આ માUયતાઓના આધાર પર સૌથી વધાર રચનાઓ
થયેલી છે .
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આથી મા[ તક ના આધાર કોઈ એમ કદાપી કહ ન શક ક, આમાંની કોઈ પણ માUયતા ખોટ
છે . આ વીષય તક થી પર છે , અને રહશે જ; એ નીવ:વાદ છે . એ 2@ધાનો વીષય વ¡ુ છે . કોઈ એમ
કહ ક આ માUયતાઓ ખોટ છે ; અને તેમને ુર કરો, તો તેમ કદાપી થશે નહ. કોઈ તે માનશે પણ
નહ.
ઉલટા4ુ ં વીZાન પણ એ ધીમે ધીમે /વીકારવા લા=ુ ં છે ક, કોઈક આધીભૌતીક ત!વ ક
સી/ટમ છે . થોડા વખત પર ‘ર ડસ ડાય$/ટ’ માં એક લેખ વાંBયો હતો, ‘ Are we wired for
divinity?’ એમાં ઈ.ઈ.(. ના આધાર એમ

તીપાદન કર v ું હy ુ ં ક , uયાર માણસ બrુ તાણમાં હોય,

!યાર તેના મગજ4ુ ં એક કU] અ!યંત ઉે(ત થાય છે . @યાન ક

ાથના કરવાથી તેની ઉેજના

ઘણી ઓછ થાય છે . આમ કમ થાય છે ; તેનો કોઈ જવાબ હEુ મªયો નથી. હોલો°ાફ ક વીdની
એક પર કDપના પણ ભૌતીકશામાં ચાલે છે ; $માં વ/y(ુ Matter) , અવ/y ુ (Anti matter) , શ?તી
વગેરના mુળ 1ુપ વીશે વીચાર કરવામાં આ>યા છે . આ બધાંની પાછળ કાંઈક કારણ તો હશે જ,
તેમ માનુ ં સાવ તાક¬ક છે . વીZાન એ તો હJમેશ /વીકાર છે ક , કોઈ પણ ઘટના કારણ વીના
ઘટતી નથી. દર કની પાછળ એક ક વ¡ુ પર બળો કામ કરતાં હોય છે . આધીભૌતીક ત!વ4ું પણ
આમ જ હોઈ શક. આમ માUયતાઓના હોવાપણા પાછળ તક છે જ.
પણ અmુક એક માUયતા જ સાચી છે ; એમ માનુ ં બrુ ુલભર v ું છે . આવી ુલભર લી
માUયતાઓને કારણે વીdમાં સૌથી વધાર અનથ, ગેરસમEુતીઓ, =ુ@ધો, >યથાઓ, અUયાયો
સયા છે . અને આવી જ માUયતાઓના આધાર પર વીવીધ ધમ અ/તી!વમાં આ>યા છે . કદાચ
આને કારણે ધમ અને ધામ:ક સં/થાઓ વગોવાયાં પણ છે .
આથી મારા પોતાના માટ મ¹ એમ વીચા=ુ¶ છે ક, આ બધી તરખડમાં શા માટ પડુ?ં (વન
કટvું ±ુંjું અને અmુDય છે ? તેની એક પણ ,ણ આવા વીવાદ માટ શા માટ ખચવી? મારા (વનનો
એક નાનકડો ±ુકડો – આજનો દ વસ, આ ,ણ - જો સભર ર તે (ુ;ં કોઈને મદદ1ુપ બની (ુ;ં
આનંદનો, સમજદાર નો, ભાઈચારાનો >યાપ થાય તેમ (ુ;ં તો પણ ઘુ ં છે . આ!મા અને
પરમા!મા તેમ4ુ ં સંભાળ લેશે! માર તેમની કોઈ ચતા કરવાની જ1ુર નથી. અને એ કહવાતો
પરમા!મા એટલો તો મોટો છે ક, તે માર બાથમાં ¥ાંથી આવે? એ સવશ?તીમાનને લાયક rુ ં
હોઈશ ક બનીશ; તો તે સમજદાર જણ(!) જ1ુર કાંઈક સા1ું જ કરશે. rુ ં કોઈ માUયતામાં વીdાસ
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રાIુ;ં પણ તેના પાયાના સી@ધાંતો4ુ ં પાલન ન ક1ું; એ તો અ ામાણીકતા જ છે . માટ

ામાણીક

ર તે આવી કોઈ પણ વીચારધારાથી ુર રહવા4ુ ં મને વ¡ુ યોય લાગે છે .
અને મોટા પર

ેયમાં, સામા(ક ,ે[ે વીચાર અને વતન વBચે આભ-જમીન4ુ ં તર જોઈ

મન કકળ ઉઠ છે . લોકો સાવ સામાUય તક ને પણ બાEુએ mુક કવળ ધ2@ધામાં સબડ છે અને
હાથે કર ને ુખી થાય છે ; !યાર ગત ર તે મને બrુ જ ુખ થાય છે .

!યેક તી, ધમ અને

દ શમાં, $ લોકો અને સં/થાઓ સમાજને આ બાબતમાં દોરવાનો, માગદશન આપવાનો દાવો કર
છે ; તે જ >ય?તીઓ અને સં/થાઓને uયાર લોકોની 2@ધાનો આ બાબતોમાં પોતાના /વાથ: લાભ
માટ ુ1ુપયોગ કરતાં જોP ¢ં; !યાર તેની સામે Äુપ બેસી રહ ુ ં તે મને માર નૈતીક નબળાઈ,
અ ામાણીકતા લાગે છે . આની સામે મારો આKોશ >ય?ત ન ક1ું; અને મા1ું સંભાળ ને બેસી રrુ ં તે
મને માર કવળ કાયરતા લાગે છે .
એ કાયરતામાંથી ઉભા થઈ માર તyડુ વગાડવા4ુ ં મને ગમે છે .
±ુંકાણમાં અ@યા!મ જ1ુર
સવજનહ તાય

છે ; પણ (વનમાં તે ખર ખર હકારા!મક, રચના!મક અને

દાન કર શક; માનવ(વનને ઉ!KાUતીના નવા શીખર બેસાડ શક; મહામાનવ

તી4ું સhન કર શક; તો તે કામ4ુ.ં નહ તો એ કવળ વીતંડાવાદ અને વાણીવીલાસ જ બની
રહ. પંડ તોને સમય પસાર કરવા4ુ ં અને ધામ:ક ધંધાદાર ઓને સા અને સm@ૃ ધી પેદા કરવાનો
એક સવકાલીન, સફળ નીવડલો 4ુસખો મા[ જ બની રહ. એમ બU=ુ ં જ છે ને?
એમાં તમારા. મારા $વા સામાUય માણસ4ુ ં કામ નહ. આપણે એ વીતંડાવાદને અળગો રાખી
સાથક માનવ (વનને ઉગર કર એ તો?

અ4ુKમણીકા
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આજનો દ વસ
fું આપણે ધન, સJપી ક ક ત: હાંસલ કરવા મથી રા છ એ?
આપણે નહ હોઈએ !યાર ધન, મીલકત, સા - આપુ ં આ બ¡ુ ં તો કોઈના હાથમાં ચાD=ું જશે.
સમયની ર તીના ઢગલામાં $ કાંઈ બાક રહશે તે વ¡ુ નહ હોય. આપણે $મને મદદ કર હોય
તેવા સૌના મનમાં આપણી મા[ યાદગીર ઓ જ બાક રહ જશે.
તમે તમાર પાછળ fુ ં mુક જવા માંગો છો? વીતેલા સમયના ુખ અને આનંદની બેચાર યાદો?
ક પછ (વન ક તાબનાં એવાં પાનાં, $ ફાડ નાખવાની તમને અ!યંત ઈBછા થાય?
આ$ તમને એક તરોતા, Iુશ4ુમા અને સાવ નુ ં ન©ોર પા4ુ ં લખવાની મહાન તક સાંપડ
છે . તમાર પોતાની જ બનાવેલી એક ગાથા, એક ]pય - તેમાં કવા રં ગો 9ુરવા તે તમાર તે જ
ન© કરવા4ુ ં છે . અ!યંત

તીjુળ સંજોગો વBચે પણ તમે તેમાં સંવાદ તાનો મ¡ુર અને શીતળ

રં ગ ભર શકો છો.
જો તમને એમ ખબર પડ ક આ તમારા (વનનો છે Dલો જ દ વસ છે તો, તમે તે કવી ર તે
વીતાવશો? તમને ુયનાં આ સોનેર ક રણોથી, સમીરની આ મંદ Dહરખીથી એ પાનાંને ભર દ વા4ું
જ ગમશે ને ?
તમે આજનો આ તરોતા દ વસ, આ ,ણ આનંદથી માણો. તમારા (વનની બધી સાર
ચીજોને યાદ કર લો. તમારા (વનમાં $ ખાસ માણસો આ>યા હોય તેમને માટ વા!સDય અને
ભાવથી તે ,ણને ભર દો. તમે કરવા ધાયા હોય તેવા નાના નાના પણ ુખદ કાય કર નાંખો વાર ન કરો .
કદાચ આ ઘડ ચાલી ય અને તમને વસવસો રહ ય.
ય. કદાચ બrુ મોÅું થઈ ગ=ું હોય - તે
બ¡ુ ં કરવા માટ .
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આપણે આપણા /વજનોને બrુ અવગણતા હોઈએ છ એ, તેમની ઉપે,ા કરતા હોઈએ છ એ.
તેમને કહો, ક તમને તેમના માટ કવો અને કટલો /નેહ છે . કોઈ ત\ત (વને મદદનો હાથ લંબાવો.
!યેક દ વસ સભરતાથી (વો, કાલ કોણે દ ઠ ?
આનંદમાં (વો .. આભાર માનો …
( °ે( પરથી ભાવા4ુવાદ)

અ4ુKમણીકા
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આનંદમયી
આનંદમયી, ચૈતUયમયી, સ!યમયી પરમે . . .
0ુજરાતી સાહ !યની ગઇ પેઢ ના mુધUય કવી, 2ી ુદરm
ં
્ ની, પXડ ચેર આ2મના માતા(ને
માટ લખાયેલી આ /yુતી 2ી. અરિવaદના 0ુજરાતી સાધકોને બrુ જ ણીતી છે . વેદો અને
ઉપનીષદોમાં 'ૐ
ૐ સy ્ ચીy ્ આનંદ' એમ લખાય છે . આ Kમ કમ તેમણે કમ બદલી નાંયો?
મારા સદગત પીતા( અમને ઘરમાં આ /yુતી અÄુક ગવડાવતા. !યાર મને હJમેશ આ

½

ઉઠતો. એક વખત મને આ બાબતમાં /Æરણા થઇ, અને આ વીચારો દરથી ઉઠ|ા. આ$ આ
વીચારોને અ,રદ હ મળે છે .
એક મહાન શ?તી, $ને માણસતે ઇdર, અDલાહ, યહોવાહ વીગેર નામો આ\યાં છે ; તેના
લ,ણોની ‘ૐ સત ચીત આનંદ’ ના ુ[માં ુદર
ં ર તે અભી>ય?તી થઈ છે .
•

ૐ - પરમ, સૌ ભૌતીકતાથી અલગ પણ કણ-કણ4ુ ં આધારુત ત!વ.- સૌ અ/તી!વનો
પાયો.

•

સy ્ - ન©ર વા/તવીકતા, કપોલ-કDપીત નહ ક માUયતા પર આધાર ત નહ, પણ ઠોસ

•

ં
ચીy ્ - સ(વતા4ુ ં પાયા4ું લ,ણ – જડતા થી ક¤ ક વીશેષ - એ ત!વ $ માપી, /પશ:, ુઘી
ક જોઇ ન શકાય. ( ઇલે?Vોન માઇKો/કોપથી ક શ?તીશાળ સેUસરોથી પણ નહ.)

•

આનંદ - સૌ (વીત4ુ ં એક મા[ mુળ લય

આ ચાર લ,ણોનો સમાવેશ $માં છે ; $નાથી  ૃ&ટ રચાઇ છે ; તેને આપણે સhક ક ઇdર કહતા
હોઈએ છ એ.
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ુ ી કરવી કઇ ર તે? આપણી ચેતના તો જડતામાં, ધકારમાં
પણ આપણે તેની અ4ુત
અટવાયેલી છે . તે આ પરમ ત!વની સાથે શી ર તે એક1ુપ થઇ શક? શી ર તે તે ત!વનો (વનમાં
આવીભા વ થાય?
માટ

થમ પગvું આનંદ જ હોય. (વન4ુ ં એ એક મા[ પાયા4ુ ં @યેય છે ; !યાંથીજ આગળ

જવા4ુ ં છે . માટ પહલાં તો આનંદ

ા\ત કરવાનો છે - કદ વીલાય નહ તેવો આનંદ. પરમ

ત!વની સાથે એક1ુપ થવાનો માગ fુ&ક કદ ન હોઇ શક. હર,ણ, હર/થળ મા[ આનંદ, આનંદ
અને આનંદ જ હોય, ધસમસતો આનંદ જ હોય !યાર પછ જ આગળ વધવા4ુ ં છે .
આનંદમાંથી

ગટશે. સાચી સ(વતા, ચૈતUય. એુ ં ચૈતUય $ આપણા અુયે અુમાં >યા\ત

છે . $ના થક આપુ ં ધસમસy ુ ં શોણીત કોષે કોષને છલકાવી દ છે ; અને તેમનામાં

ાણ 9ુર. એ

ુ ી, તે બીEુ ં પગથી=ુ.ં
છલ છલ ચૈતUયની અ4ુત
ુ ી
આ /થીતીએ uયાર આપુ ં હોવાપુ ં પહXચે; !યાર જ ન©ર વા/તવીકતાની, સ!યની અ4ુત
થાય. !યાર જ $ને ઋત કહવાય છે તે ઠોસ વા/તવીકતા. સ!યની ઓળખાય.
અને ઠોસ સ!ય ખબર પડ; !યાર જ ૐ fુ ં છે તે ખબર પડ. પરમ ત!વ ુર નથી; પણ આપણા
સમ° અ/તી!વમાં તે દ >યતા ઓત ોત થયેલી છે તે અ4ુભવાય. આને સા,ા!કાર, નીવા ણ ક
મો, કહો ક, પછ ગમે તે કહો - તે તો શદથી, ઇU]ીયથી મળતા Zાનથી સાવ નીરાgં છે . અને
છતાં તે જ સવ/વ છે .
માટ જ આ ર/તો દ વાનાઓનો કહવાય છે . અને દ વાનાઓનો આનંદ તો દ વાના જ ણે ને?
ુ ી
ૐ સત ચીy ્ આનંદ ને (વનમાં ઊતારુ ં હોય તો આનંદ, ચૈતUય અને સ!ય એ Kમમાં અ4ુત
કરવી પડ.
આમ આનંદથી તરયા[ા શ1ુ થાય છે .
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પણ આપણા (વનમાં આનંદ કઇ ર તે લાવવો? આપણા (વનમાં આનંદની ,ણો બrુ ઓછ
હોય છે .

‘
ુઃખ

ધાન, ુખ અDપ થક ભર vુ
v.ું ’
ધાન

આ (વન છે .
અને તે અDપ ુખ પણ કવાં? આપણને પોતાને શી ચીજ સાÄુ ં ુખ આપશે; તે તો આપણને
ખબર જ નથી. પડોશીની પાસે આ છે ને તે છે ; અને માર પાસે નથી. તે મળ ય તો આનંદ
આનંદ થઇ ય. મારો ભાઇબંધ મારાથી આગળ નીકળ ગયો. rુ ં તેને પાર કર P તો મઝા
આવી ય. બ¡ુ ં ુખ બહારથી કDપેv.ું ુર.. પેv.ું .. આ $ છે તે નહ... તરનો આનંદ તો ¥ાંય
નહ. અને $ુ ં પેv ું ઊછ 4ુ ં ુખ મª=ુ ં ક, બી( જ ,ણે નવી અપે,ાઓ, નવી >યથાઓ, અને નવા
સંઘષ શ1ુ.
ુ ી મળે છે . આનંદ
માટ પહv ું પગvું ુખની શોધ બંધ કર આનંદની ખોજ કર એ. ુખ વ/yથ
તરની ચીજ છે . સમાજમાં ુઃખી ગણાતા, આથ:ક ર તે નીચલા થરના, માણસો વધાર આનંદ
હોય છે . કારણક, તેઓ વતમાનમાં (વતાં હોય છે .
આ આનંદ !યાર લાંબો નીવડ છે ; uયાર તે આપણી પોતાની મનગમતી

 ૃીમાંથી નીપજતો

હોય છે . $ લાગણીઓ કોઇ ુદર
ં ૃ&ય ક મ¡ુર સંગીતની ુરાવલી, મનગમતી કવીતા. ક બાળક4ુ ં
હા/ય ~ારા ઊભી થાય છે ; તે કોઇ વ/y ુ મળે તેનાથી મળતા આનંદ કરતાં અનેક ગણી ચઢ યાતી
અને સહજ હોય છે .
આથી સંઘષમય દ વસનો એક નાનો સરખો ભાગ આવા ની>યા જ આનંદની
આપણને મનગમતી

ા\તી માટ,

 ૃીમાં ગાળતા થઈએ. આવા આનંદની એક ઘડ , બાક ના ભાગમાં

અનેકગણી તાકાત આપણા માનસને આપવા માંડશે. $મ $મ આ વાતની
માંડશે તેમ આપોઆપ આવી

તીતી આપણને થવા

 ૃી માટ આપણે વ¡ુ ને વ¡ુ સમય આપતા થવા માંડ fુ.ં
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બસ. આપણે હવે ખર ખર ચાલવા માંડ|ા.
અને આપોઆપ આપણે વધાર અને વધાર સમય આવી

 ૃી માટ આપતા થઈfુ.ં આ

 ૃી

કોઇ ભજન, @યાન ક જપ હોય તે જર નથી. તે તમને તઃકરણથી ગમતી હોવી જોઇએ. કોઇએ
કÈું છે તે નહ; પણ તમારા મને પોતે જ ન© કર લી. તમને ચી[ દોરવા4ુ ં ગમy ુ ં હોય, અથવા
કવીતા વાંચવી ગમતી હોય; ક બસ ખાલી આકાશ સામે તાક રહવા4ુ ં ગમy ુ ં હોય; તો તેમ કરો.
શરત મા[ એટલી જ ક તે તમાર પોતાની હોવી જોઇએ. ¥ાંયથી ઉછ ની લીધેલી, ક પડોશીને
ગમે છે તે નહ!
બસ આ જ આનંદના માગની શ1ુઆત. ધસમસતો આનંદ, બાળકનો આનંદ. દ વાનાનો આનંદ.
'મર ઝ' અને 'ઘાયલ'નો આનંદ. 'f ૂUય' અને 'બેફામ'નો આનંદ. નાચવા4ુ ં મન થઇ ય તેવો
આનંદ. મન થાય તો કવીતા વાંચીએ. મન થાય તો સંગીત સાંભળ એ. મન થાય તો કાગળ લઇ
ઓર ગામી4ુ ં મોડલ બનાવવા બેસી જઈએ. બસ! આનંદ જ આનંદ. એક પણ ,ણ નવરા ન બેસી
રહવાનો આનંદ. મોત આવે તો તેને પણ કહ બેસીએ ક
‘મોત
મોત જરા રોકાઇ જતે
જતે, બે ચાર મને પણ કામ હતાં.’
(વન (વવાનો આનંદ. પળે પળનો આનંદ. અને કદાચ આમાંથી જ આગળના પગથીયાં
ઉપર ચાલવા માંડ એ. ચૈતUય

ગટ થાય. અુએ અુમાં ગ1ુકતા અ4ુભવાય. અને !યાર આ

,ણ અને આ /થળમાં fુ ં સ!ય છે , તે અ4ુભવાય. !યાર જ ૐ સાથે એક1ુપતા આવે. બસ આ જ
મ/તી કાયમ રહ.
2ી. જવાહર બ,ી કહ છે તેમ
"મ/તી
મ/તી વધી ગઈ તો િવર?ત થઈ ગઈ,
ગઈ
ગયો."
."
ઘેરો થયો 0ુલાલ તો ભગવો બની ગયો

અ4ુKમણીકા
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આપણી દર ઘણા જણ હોય છે
હોય છે ‘બે
બેદાર’
ાર ¥ાર એકલા
આપણી દર ઘણા જણ હોય છે
- ‘બે
બેદાર’
ાર લાજ9ુર
‘બેદાર’ લાજ9ુર ની આ ગઝલ વાંચી !યારથી મારો હાથ આ વીશે લખવા સળવળતો હતો!
આવો વીચાર હEુ ુધી મ¹ કોઇ ગઝલ ક ગીતમાં વાંBયો ન હતો. પણ આ તો મારો બrુ જ માનીતો
અને મનગમતો વીચાર!
આપણા અહm ્ વીશે ઘુ ં લખા=ુ ં છે . અહm ્ નો !યાગ કરવાની ઘણી શીખામણ અપાઇ છે અને
અપાતી રહશે. આપણે કંઇક છ એ તે ભાવ સનાતન છે . પણ શેનો !યાગ કરવાનો છે તે આપણને
ખબર છે ? બાળક, કશોર, =ુવા,

ૌઢ અને  ૃ@ધ બનીએ પણ ‘rુ’ં તે નો તેજ રો છે ને? 9ુ[ તર ક,

ભાઇ તર ક, મી[ તર ક, પતી અને પીતા તર ક - fુ ં rુ ં એક જ હતો અને ¢ં ? uયાર rુ ં એકલો હોP
¢ં !યાર કંઇક હોP ¢ં, બી સાથે હોય છે !યાર કંઇક ઓર. આનંદમાં અને વીષાદમાં વળ કોઇક
[ીજો જ
જયનો દાદો $ >ય?તી છે તે જ fુ ં uયોતીનો પતી અને વીહંગ ક ઋચાનો બાપ છે ? fું કોઇ
અમેર કન ક ની°ો ક દો/ત ક ુpમન સામે મળે !યાર rુ ં તેનો તે જ રrુ ં ¢ં? લોગ પર લIુ ં !યાર
$ rુ ં ¢ં, તે જ fુ ં ુતકાળ4ુ ં /મરણ કરતો માણસ છે ? uયાર કોઇ અણગમતી >ય?તી સાથે પનારો
પડ !યાર , દરથી એક rુ ં કહ છે ક ‘હવે આ ય તો સા1ું !’ , પણ બહાર કયો જણ બોલે છે ક ‘
તમને મળ ને બrુ આનંદ થયો?
કયો ‘rુ’ં rુ ં છે ?

જવાબ છે - ‘ કોઇ જ નહ.

મારો rુ ં $વો જUJયો હતો તેવો રો જ નથી. અને !યાર એ fુ ં વીચારતો હતો તે તો તે ‘rુ’ં
ુલી ગયો છે . એ $ ભાષામાં ‘rુ’ં વીશે વીચારતો હતો, તે ભાષા જ ુલાઇ ગઇ છે .
$ને ‘rુ’ં કrુ ં ¢ં તે4 ુ ં ‘rુ’ં પુ ં તો બદલાyુ ં રÈું છે . કટલા બધા મારા આ ‘rુ’ં ના /વપો રા
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છે ? માટ જ બેદાર કહ છે તેમ માર દર ઘણા બધા જણ રહ Äુ¥ા છે ; અને અ!યાર પણ રહ છે !
બી( ભાષામાં કહ એ તો આપણા અનેક મહોરાં છે અને આપણે તે /થળ, સમય અને સંજોગ

માણે

બદલતા રહ એ છ એ. આથી આપણે માની લીધેv ું સ!ય ક >હમ ક
‘આપણે
આપણે $ છ એ તે જ છ એ,
એ તે તો બદલાય જ નહ.
નહ.’
તે સાવ ખો±ું છે . આપણા મહોરાં આપણે આપણી સગવડ, આપણા ગમા- અણગમા

માણે

બદલાતા રહ એ છ એ.
તો કયા rુ ં નો !યાગ કરવા4ું સૌ કહ છે ? ક=ુ ં મહો1ું રાIુ ં અને ક=ુ ં ફkjું? ક પછ પા¢ં બીEુ ં કોઇ
નુ ં ન©ોર પહર લP? મહોરાં બદલવાથી અહm ્ નો !યાગ નહ થાય. કોઇને કોઇ મહો1ું તો રહશે
જ. સા¡ુ ક સUયાસી થઇ હર~ાર રહવા જતો રહ શ, તો બીEુ ં મહો1ું જ મળશે.
તો વાત છે બધાં મહોરાં છોડ ને $ ખર ખર rુ ં છે તેને જ મા[ રાખવાની - $ને આ વીચારો
આવે છે તેને જ – બી કોઇનો નહ. માર સાચી ઓળખ ણવાની – કોઇ પણ મહોરાં વગરના તે
‘rુ’ં ની.
કોઇ કહશે : ‘ આ બધી તરખડ fુ ં કરવા કરવી? છાના માના $મ રહતા હો તેમ જ રહોને !
નકામા આ વીચાર વા=ુમાં પાગલ થઇ જશો.’
બસ! આ પાગલ થવા માટ જ આ બધી તરખડ છે ! (વન4ુ ં mુળુત @યેય – ‘ુખની શોધ’
છોડ ને આનંદની શોધ કરવા માટ આ બધી પળોજણ છે . તમાર ુખી થુ ં હોય તો $મ કરતા
ુ ી કરવી હોય – એવો આનંદ ક $ કદ
આ>યા છો તેમ જ કરતા રહો. પણ કવળ આનંદની અ4ુત
તમને ન છોડ દ - તો ચાલો આ દ શામાં !
અને ણકારો કહ છે ક “આ ઓળખ તે જ પરમ ત!વની ઓળખ. બસ! ભગવાન તમને મળ
ગયો.” $ને આ ત!વની ઓળખ થઇ છે તે સૌ આમ કહ છે . તેઓ કહ છે ક, આ /તર પર તમાં rુ ં
પુ ં પહXચે તે જ સા,ા!કાર – તે જ mુ?તી – તેજ ´µસંબધ
ં . !યાર $ શદ નીકળે , તે જ તરની
વાણી. અને !યાર જ આનંદ, ચૈતUય, સ!ય અને પરમ એ બધા તમારા, અર ! આIુ ં જગત તમા1ું !!
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અને આ માટ કોઇ યા[ા કરવાની હોય તો તે દરની તરફ કરવાની છે . કfુ ં છોડવાની આ
વાત જ નથી. આ કfુ ં નુ ં ા\ત કરવાની વાત પણ નથી. આ તો થવાની વાત છે . અને તે પણ
$વા હતા તેવા થવાની વાત. પાછા જવાની વાત. !યાગની નહ - મ/તીની વાત.
બrુ સરળ વાત છે – સાવ સરળ, અને માટ જ તે જગતની સૌથી કઠણ વાત છે , કારણક
(વનમાં આપણે
/વભાવથી

ગતી કરવા4ુ ં જ શીયા છ એ - પાછા જવા4ુ ં નહ. આ તો આપણા કળવાયેલા

તીjુળ છે . વહણની સામે તરવાની આ વાત છે .

મારો અ4ુભવ એમ કહ છે ક આુ ં તરણ સાવ સરળ છે . તમાર સૌથી મનગમતી
એક1ુપ થઇ ઓ - એવી

 ૃીમાં

 ૃી $ (વન નીવાહ ક (વન સંઘષ સાથે કોઇ સંબધ
ં ન ધરાવતી

હોય. તેના મય બની ઓ, તેનામાં રમમાણ થઇ ઓ, એટલે બધાં ય મહોરાં ધીર ધીર
બીનજ1ુર લાગવા માંડશે. આપોઆપ સરતાં જશે – સરતાં જ જશે.
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ઈdર
તેને કદ કોઈએ જોયો નથી, તેના વીશે જગતમાં સૌથી વ¡ુ ં લખા=ુ ં છે , તેના અનેક ચી[ો અને
શીDપો પણ બUયાં છે . અને તે પણ વીdના દર ક દર ક દ શમાં, વીdની દર ક દર ક તીમાં.
એ છે – ઈdર.
ઈdર.
આુ ં કમ છે ? બrુ જ સાદાં અને સરળ કારણો છે . મનવાળા માનવીને હJમેશ (વનની
ુ તા, અનીીતતા, અને ભયો સતાવતા રા છે . આ સતામણીના એક ઉકલ તર ક તેણે
,ણભં0ર
એક સવશ?તીશાળા અ/તી!વની હJમેશ ખેવના કર

છે , $ તેને આ વીદાર

નાંખે તેવી

વીટંબણાઓમાં સધીયારો આપે, ર,ણ આપે, ઉગાર . વળ તેની તક સગ
ં ત વીચારસરણી વડ તે એ
પણ જોઈ શક છે ક, કોઈ ઘટના કારણ વીના ઘટતી નથી. તો આટvું જટ લ જગત અને (વન
એની મેળે તો ન જ બU=ુ ં હોય ને? આથી એણે એવા કોઈ અ/તી!વની પર કDપના કર ક, $ બધા
સhનનો સhક હોય. તેણે એવી મહાન શ?તી પણ ઈdરમાં કDપી ક $ તેને નડતા, નકારા!મક
ત!વોને સંહાર , સ!ય અને fુભની /થાપના કર .
આમ માણસ ઈdરની કDપના કરતો રો છે . તેના ચી[ો, તેનાં શીDપો બનાવતો રો છે . કોઈ
તેને સાકાર કDપે છે – કોઈ નીરાકાર. પણ માણસને ઈdર વીના ચાD=ુ ં નથી. અને આમાં કfું ખો±ું
પણ નથી. ના/તીકો આ વાતને નહ /વીકાર . પણ (વનના સંઘષને પહXચી વળવા, આ માUયતા
થક માણસને અસીમ બળ મળyુ ં હોય, તો તે ઘટ ત છે જ. કોઈ પણ માUયતા આપણને સK ય
બનાવતી હોય, શ?તીમાન બનાવતી હોય, આપણને દોડતા રાખી શકતી હોય, બેસી પડલાને
છલાંગ ભરાવી શકતી હોય, એકબીની સાથે

મ
ે ભાવના અને Êાy ૃભાવ

ગટાવતી હોય, તો તે

ઈBછવા યોય જ ગણાવી જોઈએ.
મા[ આટલે ુધી જ આ માUયતા ટક હોત તો તો ઠ ક. પણ આને કારણે ઘણી ખરાબીઓ
પણ ઉભી થઈ. મ¹ ઈdરની $ કDપના કર હોય તે બી કોઈની કDપના કરતાં Eુદ હોય; તો તેનો
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ઈdર અને મારો ઈdર ટકરાય, બાખડ – અથવા તે ઈdરો વતી અમે બે બાખડ એ! લોહ ર ડાય,
અને શ?તીમાન થવાની લામાં rુ ં અવલમં(લ પણ પહXચી જP!
હરો વષથી આવા લોહ યાળ સંઘષ થતા આ>યા છે – ક1ુણાના સાગર સમા ઈdરના
નામ પર.
અર ! એક જ ધામ:ક માUયતામાં પણ ખટરાગ પેદા થયા. અને ફાંટા પડ|ા. (સસ એક જ –
પણ કથોલીક,

ોટ /ટUટ,

ે/બીટ ર યન, બે\ટ /ટ, સીર યન, Ëલીકન, vુથેરન વી. ફાંટાઓ Eુદા

Eુદા. હ Uુ ધમ એક જ પણ ... વૈ&ણવ, શૈવ, શા?ત, /વામીનારાયણ, રાધા/વામી, કબીરપંથી –
કટકટલા સJ દાયો? અર ! /વામીનારાયણ સJ દાયમાં પણ અલગ અલગ ફ રકાઓ. ઈdરને કમ
ભજવો તેના વીવાદ!
આવા વીવીધ સJ દાયોના mુળમાં ખર ખર mુ¸ે તો ઈdરના નામે ભેગી થતી અઢળક સÌુ@ધી,
સા, શ?તી અને અ4ુયાયીઓની ફોજ પર આધીપ!યની mુÍીભર >ય?તીઓની /વાથ: લાલસાઓ
જ કામ કરતી હોય છે .
બી( એક આનાથી પણ વ¡ુ હાનીકારક ખરાબી સઈ તે એ ક, rુ ં ઈdરની આરાધના ક1ું,
એટલે મા1ું બ¡ુ ં ઉરદાયી!વ સમા\ત. હર હાથવાળો બાક 4ુ ં બ¡ુ ં સંભાળ

લેશે! સાવ

અકમÎયતા અને કવળ પોતાની ઉતીનો, પોતાનાં ુખોના ઈલાજનો જ /વાથ: ભાવ.
વળ ઈdર ઉપર એટલી બધી 2@ધા ક, પોતા4ુ ં અને પોતાના ઈdરની

તીમા4ુ ં ર,ણ તે

કરવામાંથી પણ પારોઠનાં પગલાં. મહJમદ ગઝની સોમનાથ પર ચઢ આ>યો; !યાર તેનો સામનો
કરવાને બદલે, ભગવાન શંકર એને $ર કર નાંખશે; તે આશામાં તેને 9ુજતા રા. સવ શ?તીમાન
ુની કટકટલી mુત:ઓ પામર યવનોના આKમણને ખાળ ન શક .
બી સંદભમાં આ માUયતાઓનો આ°હ એટલો બધો ક, તેના 0ુ1ુઓ કહ તે સીવાય એક
હરફ પણ ઉBચાર તે પાપી. તેને માટ શી,ાઓ તૈયાર. સહજ વીરોધી ુર કાઢવા માટ ¿ી/તી
પાદર ઓએ ¿ી/તી Ïુનોને (વતો સળગાવી દ ધો. અને આ બ¡ુ ં એ પરમ¾પાg, દ નદયાળ,
ક1ુણાના સાગરના નામે.

35

2009

તરની વાણી

અને ભગવાનના 9ુજન અને અચનમાં મન આપણે ભગવાનને છ\પન ભોગ ધરાવતા રા,
સામૈયાઓ કરતા રા, અjુટો અને યZો યોજતા રા અને એ દર ]નારાયણના મહાલયની
પાછલી ભતે દર ]તા કણસતી રહ . ુયાંને રોટલો આપવાની માનવતા ુલાઈ. નાગાં 9ુગાં
માનવીઓનો તારણહાર મXઘાદાટ ર શમી વાઘામાં મહાલી રો. $ મહનતકશ માનવીઓ આખા
સમાજની ગંદક સાફ કર , તેમને એ મહાલયમાં આવવાની પણ મનાઈ ફરમાવાઈ. ગર બની
Ðંપડ નો દ વો ુઝાવી ગર બોનો બેલી ઝાકમઝોળ રોશનીમાં ઝળહળ રો.
મંદર ભીતર છ\પન છ\પન ભોગ લગાવી,
લગાવી
આ પ!થરનો ઇdર શાના જલસા માર ?
ને મંદરની બહાર ભુ¥ા કરતી,
કરતી
આ જઠરોની Ñવાળા,
Ñવાળા
કોઇ ન ઠાર ? કોઇ ન ઠાર ?
- jૃ&ણ દવે
અને આ બધી અવઢવમાં ઈdર પણ માનવસહજ નબળાઈઓની ઝપટમાં આવી ગયો. $ સવ
શ?તીમાન મનાતો હતો તે અસહાય બનીને આ બધી જફા અને ઝગડાનો mુક

ે,ક બની ગયો.

માનવ ન થઈ શ¥ો તો એ ઈdર બની ગયો
-

‘આદલ’
આદલ’ મUુર

fું આપણી ઈdરની કDપના સાથે આ jુ1ુપતા ુસગ
ં ત છે ? fુ ં આપણો ઈdર આવો?
¥ાર આપણે ખરા ઈdરને જોતાં થઈfુ?ં એ તો આપણી દર છે . આપણા હર dાસમાં છે .
અર ઈલે?Vોન અને

ોટોનનીય દર એ તો મહાલે છે . ‘rુ’ં ને ઓળખીfુ ં એટલે તે ઓળખાઈ

જશે.
માર તો ‘એ’ ઈdર જોઈએ, મારા હોવાપણામાં હાજરાહEુર બેઠલો ઈdર. પેલો jુ1ુપ ઈdર
નહ જ.
જ માર એવા ઈdરની પાસે Òુ ંકુ ં પણ નથી. ભલે તેની jૃપા મારા પર ન વરસે. ભલે ને માર
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ચોયા શી લાખ fુ,ં ચોયા શી કરોડ જUમ લેવા ન પડ. મહાmુv ું (વન તેણે આ\=ુ ં છે . તેને સાથક
કર હર ,ણ (વી શjું તો પણ બસ. rુ ં માનવી માનવ થાP તો ઘુ.ં

અ4ુKમણીકા

એ આવશે
એ આવશે તરનો અવાજ થઇ,
થઇ
ક તોપગોળો થઇને ધણેણતો.
તો.
એ આપશે /વગ તુ ં ુખાસન
ાસન,
ક વેદનાના નરકાનઓ બધા :
એ સવ એનાં વરદાન મંગલ jૃતાથ થઇ y ૃ\ત બની વધાવીએ.
વધાવીએ.
- ુદ
ં રm ્
તરના અવાજને સાંભળતા થઇએ, પછ આપુ ં કDયાણ જ થશે અથવા બ¡ુ ં સા1ું જ થશે ક
આપણને /વગ $ુ ં ુખ મળશે તેમ આપણે માનવા માંડ એ તો તે માUયતા સાવ પાયા વીનાની
છે .
તરની વાણીની શોધ કંઇક પામવા માટ નથી, ક કંઇક નવા બનવા માટ ય નથી. તે તો આપણે
$વા છ એ તેવા જ બની રહવા માટ ની શોધ છે .
આપણને તે સાંભªયા વીના ચાલે જ નહ તેવી /થિત

uયાર આપણે તેને સાંભળતા થઇએ; અને
ા\ત થાય; પછ ુખ અને ુઃખ, હષ અને

શોક એ બધાથી આપણે અલી\ત થઇ શક એ છ એ.
પછ તો કોઇ પણ સંજોગ આવી પડ; આપુ ં mુ?ત ઉÓયન ચાvુ જ રહ શક છે . આપણે સૌ
0ુલામીઓથી mુ?ત થઇ શક એ છ એ

અ4ુKમણીકા
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એ/ક મો ‘શમન
શમન’
શમન
અને પછ rુ ં શાંતી શોધતો હતો.
પણ એટલામાં તો rુ ં સાવ ઉદાસ થઇ ગયો. માર ¨ખોમાંથી ચોધાર ¨ુ ં નીકળવા માંડ|ા.
શા કારણે rુ ં આટલો ઉદાસ થાP ¢ં; તે પણ મને ખબર ન પડ .
અને !યાં તો એકાએક બ¡ુ ં જ કોઇ પણ કારણ વગર બદલાઇ ગ=ુ.ં અને મને કોઇ મહાન અને
અવણનીય આનંદ થવા માંડ|ો. તે આનંદ એટલો બધો તીx હતો ક, ક rુ ં તેને માર દર રોક ન
શ¥ો. મારા mુખમાંથી એક ગીત સર પડ¯ુ.ં તે ગીત એટvું તો

બળ હyુ ં ક તેમાં ‘આનંદ” ના

ભાવ સીવાય બી કોઇ શદને /થાન ન હyુ.ં આનંદ! આનંદ! આનંદ ! ક વળ આનંદ !
અને આ આનંદને મોકળાશ આપવા, મ¹ મારા અવાજની સૌથી વ¡ુ તીxતાથી ગાવા માંડ¯ુ.ં
આ ભેદ આનંદની પરાકા&ટાની અધવચમાં rુ ં શમન (*) બની ગયો. માર ૃ&ટ અને મારા
2વણમાં એક પર વતન આવી ગ=ુ.ં
મને ‘કમનક’ (*) મળ ગ=ુ ં હy ુ ં – મા1ું 9ુણ Zાન - મારા શર ર અને મનનો ‘શમન’

કાશ.

અને આ એવી ર તે થ=ુ ં હy ુ ં ક, rુ ં મા[ (વનના ધકારની આરપાર જ જોઇ શકતો નહતો, પણ
તે

કાશ મારા શર રને વધીને આરપાર પણ નીકળ જતો હતો. આ

કાશ સામાUય માનવ

¨ખોથી દ ખાય તેવો ન હતો, પણ jુદરતના બધા ત!વો – જમીન, આકાશ, દર યો – એ સૌ તેને
જોઇ શકતા હતા. આ બધાં ત!વો માર ન(ક આવી ગયાં અને મારા મદદનીશ ત!વો બની ગયાં.
- એક એ/ક મો શમન (ËÕ¯ુ હાવના ફકરાનો ભાવા4ુવાદ)
- એ/ક મો શદો : શમન = પરમ ત!વ

ા\ત કર ક >ય?તી ; કમનક – પરમ ત!વ – અ@યા!મ

Zાન કવળ વીકસીત સં/jૃતીઓની ઉપલધી છે ; તે માUયતા ખોટ છે . rુણ $વી અ!યંત ¾ર
સં/jૃતીમાં પણ ‘શમન’ માટ અ9ુવ માન મોEુદ હy.ુ ં એ/ક મો Iુબ જ શાંત
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જ rુણ લોકોની આKમકતા અને ઝ4ુનની પાછળ, આપણે ન સમ( ક /વીકાર શક એ એવી ‘
શમન ‘

>ય?તીઓ માટ સUમાનની ભાવના હતી.

અ4ુKમણીકા

એ fું ?
આમ તો રોજ ુતાં પહલાં,
જોતો હતો
સાવ ઘટના વીહ ન,
કોઇ નXધ ક

ાણ

ક કવીતા વીના …
રાતની નીhન શાંતીમાં,
પાછળ આવેલા,
થોડ ક Pચાઇ પરના,
પાડોશીના ઘર
અને અમાર વBચે,
કાળ ધબ લાકડાની વાડની,
ફાટોની વBચેથી,
ચળાઈ આવતી,
નીજ:વ, પીળાશ પડતા
કસર રં ગની ફ © ,
એ જ વીજળ ની બી.
અને કોઇ

ાણ વીના,

પાનખરના ઝપાટ ખર લાં
પાનના વીયોગમાં આKંદ કરતી,
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તે બતીના ફ ©ા

કાશથી,

ધારામાં થોડ ઉસાતી
ઓકના ઝાડની એ જ
સાવ નીવ ડાળ ઓ.
પણ ……
કાલે જો=ું મ¹ એક દશન,
અુત9ુવ, અવણનીય,
કોઇ કવીતામાં કદ ન વાંચેv.ું
એ જ ુમસામ ઘર
એ જ ની/તધ શાંતી,
એ જ કાળ ધબ,
લાકડાની વાડની ફાટો,
એ જ ની& ાણ  ૃ,,
એ જ પીળો ચટ,
નીરસ

કાશ વેરતી

એ જ વીજળ ની બી,
પણ …..
એ જ પીળો ચ×

કાશ,

ઉળ રો હતો,
એ જ ની& ાણ ડાળ ઓ પર,
થી( ગયેલાં
વષા બુઓને
હ મકણીકાઓને.
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અને એ જ પીળો ચ×
સાવ

ાણ વીહ ન

કાશનો ±ૂકડો,
બની ગયો હતો…..
અગણીત, સોનેર ,
આભની અસંય તારલીઓ સમ,
કાળાધબ પાdમાં, ઝળહળતી,
દ દ \યમાન,

કાશ કણીકાઓનો

ઝળહળતો 9ુજ
ં .
અને mુધ મને 9ુછØુ…
”એ fુ?ં ”
..............
આ કવીતા uયાર

ગટ !યાર રાતના બાર ક વાયા હશે. Pઘી જ ન શકા=ુ.ં અને કવીતા સીધી

કોJ\=ુટર પર ટાઇપ થઇ !યાર જ જપ
ં વªયો. પણ છે Dલી બે લીટ ખાસ આ લેખ માટ ઉમેર .
કારણ? ……
વીજળ ની એ બીના નીજ:વ

કાશની $મ પરમ ત!વ4ુ ં અ/તી!વ આપણા @યાન પર આવy ુ ં

નથી. પણ uયાર એક સાવ નાનકડ હ મકણીકા તે
$મ ઝળહળ ઉઠ છે . પરમ ત!વના

કાશ4ુ ં પરાવતન કર છે ; !યાર તે તેજ9ુજ
ં ની

કાશનો એક નાનો શો ±ુકડો દ દ \યમાન થઇ ય છે . તે

હ મકણીકા4ુ ં આ=ુ&ય બrુ લાં ુ ં નથી હોy,ુ ં પણ તેના આ ઝળહળતા /વપ4ુ ં એક ગૌરવ હોય છે ,
એક ગર મા સભર હોવાપુ ં હોય છે .
ચાલો ને, આપણે ભલે સાવ નાના હોઇએ; પણ એ હ મકણીકા $વા બનવા
પરમ ત!વના ઉસને પરાવત:ત કર એ…..અ4ુKમણીકા
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એક સંવાદ
શનીવારની સવાર અમે ઘરમાં 0ુજરાતી, મસાલાવાળ ચા પીધા પછ ની નીરાંતે બેઠા હતા. અને
મારા નવા આઇપોડની ચચા કરતા હતા. મારા પહલા ર ડ યોના અને ટ પર કોડ રના અ4ુભવો
વાગોળતાં, જમાનો કવો બદલાઇ ગયો છે ; તેની રસીક ચચા ચાલતી હતી.
(વનના સંઘષમાં >ય/ત મારા દ કરાએ કÈું - ” મને એમ થાય ક આ બધા સાધનોની $મ
જદગીમાં પણ ફા/ટ ફોવડ થઇ શકy ુ ં હોય તો ક ુ ં સા1ું.”
માર દ કર , $ને જગજતિસaહ4ુ ં ગાયેv ું ગીત ” યે કાગઝક કpતી, યે બાર શકા પાની… ” બrુ
ીય છે , તેણે કÈું : ” મને તો જદગી ર વાઈUડ કરવા4ુ ં બrુ ગમે. એ બાળપણ પા¢ં માણી શકાય.”
મારાથી બોDયા વીના ન રહવા=ુ ં ; ” મને તો ‘\લે’ બટન જ ગમે. $ુ ં હોય તે,ુ ં પણ સંગીત
તો તેમાંથી જ માણી શકાય ને!“ અને પછ હર U] દવેની કિવતા યાદ કર :
‘ચાલ
ચાલ વરસાદની મોસમ છે , વરસતાં જઇએ.
જઇએ.
........
રાગ છે ડ|ો છે દનનો,
દનનો છતાં હસતાં જઇએ.
જઇએ.’

અ4ુKમણીકા
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દર તો એું અજવાgં
દર તો એુ ં અજવાgં, અજવાgં
સળવળતી હોય ¨ખ $ને જોવાને,
એ મચેલી ¨ખે ય ભાgં .
- માધવ રામા4ુજ

¨તરમનની  ૃ&ટ ની ઝાંખી કરાવy ુ ં આ કા>ય મને બrુ જ

ીય છે . આપણી ¨ખ $ પરમ

ુ ી કરવા ઝંખતી હોય છે ; તે તો મચેલી ¨ખેય અ4ુભવી શકાય છે . આવી
આનંદની અ4ુત
ુ ી થાય, !યાર કવા ભાવ ઉઠ તે4 ુ ં આ કા>યમાં કવીએ અ્ ુત શદચી[ આ\=ુ ં છે .
અ4ુત
એ આનંદસાગરમાં Åુબતા જઇએ અને છતાં તરતા હોઇએ તેમ લાગે.

!યેક dાસે હરખની

એવી છોળો ઉઠ ક, ણે મર(વાને mુÍીમાં મોતી મળ ગયા હોય. ચેતનાના બધા ~ાર Iુલતાં જ
ય – Iુલતાં જ ય. કોઇ આગળો ક કોઇ તાgં ન રહ. આપણી ત, આપણા હોવાપણા, આપણા
સમ° અ/તી!વ સાથે એવા ઓત ોત થઇએ ક, કોઇ ભેદ જ ન રહ. સાવ એકાકાર થઇ જઇએ.
(વવાની આવી જો એક જ ,ણ મળ ય તો પછ તેને કદ પાછ ન વાળ એ.
આ છે તરની વાણીનો વૈભવ, આ છે તેની અભી>ય?તી.

અ4ુKમણીકા
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કમ છો?
છો
જવાય,
હો ભીડમાં જ સા1ંુ બધામાં ભળ જવાય
એકાંતમાં તો તને સામે મળ જવાય.
જવાય.
સામે મળ જવાય તો બીEુ ં તો કંઇ નહ,
નહ
પણ ‘કમ છો?’ કહ ને ન પાછા વળ જવાય.
જવાય.
-આદલ
આદલ મUુર
‘ક
ક મ છો?‘
છો વાપર ને બનાવેલી રચનાઓ શોધતાં આપણા લોક ીય શાયરની આ રચના નજર
ચઢ ગઇ. અને મન વીચારોએ ચઢ ગ=ુ.ં
આપણે ભીડમાં જ રહવા ટ વાયેલા છ એ. એકલા પડવા4ુ ં બrુ જોખમી છે ! કદાચ ‘એ’ સામે
મળ ય અને આપણને એ સJમોહ ત કર દ . અને તો તો પછ પાછા શી ર તે અવાય?!
હા! પોતાની તને મળવા4ુ ં બrુ જોખમી છે . એક વાર એ mુલાકાત થઇ ગઇ. બસ પછ એને
મªયા વીના જ ન ચાલે. એના વીનાની જદગી અ¡ુર લાગે. અર સામાં દ ખાતી >ય?તીની સાથે
આપણે ¨ખ અને દ લ મેળવવા4ુ ં ટાળતા હોઇએ છ એ. અર સા સામે પાંચ મીનીટ પણ સતત
ઉભા તો રહ Eૂઓ! માર મા કહતી હતી-”ચાટલા સામે બrુ ના ઉભો રહ. ગાંડા થઇ જવાય!”
બસ! આ પાગલપન આપણને લાગી ય, એ જ બીક છે . આ બધી ભીડ, આ બધો કોલાહલ,
આ બધી માયા, આ બધી મનગમતી બબાલ, આ બધી વૈખર - $ (વનભર ભેગી કર છે - તે
જતી રહ, તેનો મોહ ઓસર ય, તેની આપણને અુયા થઇ ય, તેનો ડર છે !
તરની વાણી ગી ય તેનો ડર છે .
ભીડમાં ખોવાઇ જવામાં કોઇ જોખમ નથી. ભલેને આપણી ત જ ખોવાઇ ય!

અ4ુKમણીકા
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કોણ કોનો હાથ પકડ
એક માણસ તેની દ કર ને લઈને નદ પરનો એક નાનકડો લ©ડ યો 9ુલ ઓળંગી રો હતો.
તેણે દ કર ને કÈું ” બેટ ! y ુ ં મારો હાથ પકડ લે.”
દ કર - ” ના, તમે મારો હાથ પકડો.”
બાપ - ” કમ?”
દ કર - ” rુ ં તમારો હાથ પકÅું અને કાંઈક અક/માત થાય, તો કદાચ rુ ં તમારો હાથ છોડ દP.
પણ તમે મારો હાથ પકડ|ો હોય તો મને વીdાસ છે ક, તમે મારો હાથ કદ નહ છોડો.
- °ે( ઉપરથી
ભ?તીમાં આ ભાવ અને વીdાસ આવે, !યાર ઉપરવાળો આપણો હાથ ઝાલે. વંદનીય 2ી. 9ુનીત
મહારાજ4ું ભજન યાદ આવી ગ=ુ ં ” $વો તેવો પણ તારો,
તારો હાથ પકડ

અ4ુKમણીકા
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ચાલો અભણ થવા4ું શીખીએ
”Hello friends,
You have come here, spending 2500/- Rs, your precious money, Just for
listening to me for three days. You naturally have lots of expectations to get
something from this discourse, and it is quite reasonable too.
So, ladies and gentleman! It is my earnest and most sincere promise to you,
and I will fulfill it with my best possible might – that. ‘ YOU WILL GET NOTHING
FROM THIS SEMINAR.’
Shocked? Disillusioned? You think that this seemingly decent looking man is a
cheat?
I earnestly request you all to listen to me carefully for one hour. And after
that, if you still feel the same way, my friends at the back will return your
precious 2500/- Rs. BUT, you will lose nothing !
Because if you get NOTHING here, you will have access to EVERYTHING ……”
-

‘Debu‘

——————————————————————————————————ઉપરો?ત શદો 1996ની સાલમાં અમદાવાદમાં, rુ ં $માં ભણવા ગયો હતો તેવા, એક /વુધારણાના સેમીનારના શી,કના હતા.
ચાલો!
નહ’ મેળવવા4ુ ં શીખીએ
શીખીએ, અભણ થવા4ુ ં શીખીએ !!
ચાલો! ‘કfુ
કfુ ં નહ
ભણુ ં બrુ ુગમ છે . આપણે જUJયા !યાર સાવ અભણ, ભોટ, ‘ઢ’ હતા. મા[ ભાવ જગતમાં
ુ ીમાંથી
જ રહતા હતા. 1ુદન, /મીત અને ક લકાર ઓ જ આપણી ભાષા હતી. આપણે દર ક અ4ુત
ભણતા હતા. દર ક અ4ુભવમાં આગળ ધપવાનો, પા પા પગલી ભરવાનો, પડવાનો, આખડવાનો
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આનંદ હતો. કોઇના ફફડતા હોઠ પણ આપણને ‘બ’ અને ‘મ’ કમ બોલાય તે શીખવતા હતા. ‘ઢ’
હોવામાં કોઇ લÚુતા નહોતી.
પછ તો બા9ુ! આપણે ભણવા માંડ|ા! બrુ ભÎયા; અને એટલે ગણવા પણ માંડ|ા. ¥ાં નફો
અને ¥ાં 4ુકશાન; તે સમજવા માંડ|ા! આખી ુનીયાને આપણા ખી/સામાં કદ કરવાના વાબ
સેવવા માંડ|ા.

અને હવે તો આપણે બrુ ભણેલા, ગણેલા, ુસ/ં jૃત,પંડ ત બની ગયા.
ગયા.
ુ ીનો આનંદ તો ગયો તે ગયો જ, એ ક લકાર ઓ ગઇ. એ /મીત ગ=ુ.ં અર !
પણ એ અ4ુત
દ લ દઇને હવે રોઇ પણ શકતા નથી. $ જ(રો
ં
જગતને $ર કરવા ઘડ હતી; તેમાં આપણે જ
બંદ વાન બની ગયા. (વન ઝેર બની ગ=ુ.ં
ફર એ આનંદ મેળવવો છે ?

!યેક પળ (વવાનો આનંદ? તો ફર પાછા અભણ બનો.

ભણવા કરતાં ભણેv ું ુલુ ં બrુ કઠણ છે . પણ $ જવાંમદ ક જવાંજનાના (!) હોય તે જ કઠણ કામ
કર . અભણ થઇfુ ં તો જ નુ ં શીખી શક fુ.ં
મ¹ પેલા સેમીનારમાં આ અભણ થવાની ર ત શીખી. અને rુ ં ફર પાછો બાળક બનવા માડ|ો.
દ શ છોડ|ો, અને દ કર ના બાળકો જોડ રમતાં રમતાં પાછો બાળક બની ગયો.
‘$
$ કંઇ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો!
ગયો!’
- આદલ મંરુ
સાત નવી હોબી શીયો, 0ુજરાતી સાહ !ય શીખવા માંડ|ો. માર માUયતાઓ, ુગ અને
અણગમાને તીલાંજલી આપી; નવી જોડણીય શીયો અને જોડણીદોષથી mુ?ત બUયો. ‘તરની
વાણી’

ગટવા માંડ .

માટ ચાલો! માર સાથે સાથે અભણ થવા4ુ ં શીખવા આવશોને? બrુ મ આવશે, ¢ક ¢ક ગાડ
રમવાની, ગીDલીદં ડા અને લખોટ ઓ રમવાની મ.‘બા’ ને વીતાડ ને ર ઝવવાની મ.
તો પછ , આ બ¡ુ ં ભÎયા તે fુ ં નકાmુ?ં તે બ¡ુ ં ુલી જવા4ુ?ં
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બrુ જ સાચી અને વEુદવાળ વાત. આપણે $ ભÎયા તેના થક તો આપણો (વનનીવા હ ચાલે
છે . તેને તો ન જ છોડ દ વાય ને? તો પછ fુ ં છોડવા4ુ ં ? fુ ં ુલી જવા4ુ?ં
$ ુલી જવાની વાત છે ; તે દર ક ચીજને, દર ક પર /થીતીને mુલવવાની આપણી ટ વની વાત
છે . આપણા જોખવાના કાંટા, આપણા ચpમાં, આપણી

તીK યાઓ આ બધામાં આmુલ પર વતનની

વાત છે . આપણી માUયતાઓ, આપણા 9ુવ°હો, આપણા ગમા-અણગમા, આ બધાંને બાEુએ
mુકવાની વાત છે . એ બધામાં ‘ઢ’ બનીને એકડ એકથી ફર શ1ુ કરવાની વાત છે .
આપણી $ કાંઇ સમ/યાઓ છે ; તેના mુળમાં આ અ¡ુ1ું Zાન રહv ું છે . તે Zાનને તીલાંજલી
આપી ની&પ,

ર તે આપણા (વનમાં આવતી >ય?તીઓ, સમ/યાઓ, પર /થીતીઓ - એ બધાં4 ું

mુDયાં?ન કરવાની વાત છે - કોઇ 9ુવ°હ વીના. સાવ તા( વીચારધારાના આધાર પર. અથવા
કોઈ mુDયાંકન જ કયા વીના, Uયાય તોªયા વીના (વવાની વાત છે .
કદાચ ઇdરને બ¡ુ ં સમપણ કરવાની વાત પણ આ જ વાત છે . તને બાEુએ mુક દ વાની
વાત. ‘તરની વાણી’ની વાત.
એક ઉદાહરણ મ¹ પહલા ભાગમાં $ સેમીનારની વાત કર હતી; તેના પહલા દ વસના તે રા[ે દસ વાગે
પહv ું સ[ સમા\ત થ=ુ ં !યાર ‘ડ’ુ એ અમને એક ઘરકામ આ\=ુ!ં અને તે હy ુ ં - ’ સેમીનારના
/થળ પરથી નીકળ

બી દ વસે સવાર નવ વાગે પાછા આવો તે દરJયાન $ કાંઇ બને તેની

વાત બધાને કરવાની. એ પતે પછ બી દ વસ4ુ ં શી,ણ શ1ુ થશે.’
હવે રાતના અગીયાર અને બી દ વસના નવ વાયાની વBચેના સમયની આ વાત મને તો
સાવ ઉટપટાંગ લાગી.
બી દ વસે સવાર ‘ડ’ુ એ એક અઢાર ક વશના છોકરાને ઉભો કય અને તેનો અ4ુભવ
બધાને કહવા4ુ ં કÈુ.ં આપણે તેને ‘અ’ કહ fુ.ં તેના જ શદોમાં ...
‘અ’ બોDયો -
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“rુ ં ઘેર ગયો. 11-30 વાયા હતા. ઘંટડ વગાડ . મારાં  ૃ@ધ દાદ એ દરવાજો ખોDયો. rુ ં જોડા
કાઢ ને ુવાના ઓરડામાં જતો હતો !યાં દાદ બોDયાં ” ‘અ’ બેટા,

ુધ પીશ?” . મને આ ઘરડ

દાદ બrુ વળગતી આવે - તે સહજ પણ ન ગમે. rુ ં સાંભªયા વીના રોજની ટ વ

માણે, મારા

ઓરડા ભણી જતો હતો. પણ, આખો દ વસ તતની વાતો સાંભળ હતી; તેના પરથી મને
વીચાર આ>યો- ‘ભલે ને, ચાલ ુધ પી લP.‘ દાદ ુધ ગરમ કર ને લા>યા. ટ બલ પાસે બેસી મ¹
ુધ પી¡ુ.ં દાદ પણ સામે બેઠાં.
ુ ‘અ’ ને અટકા>યો અને કÈું - ” દાદ એ તને fુ ં આ\=ુ?ં “
ડએ
‘અ’ – ” ુધ જ તો વળ .”
ડ ુ - “અને ત¹ દાદ ને fુ ં આ\=ુ?”
ં
‘અ’ - ‘લો વળ , કાઇ જ નહ તો.”
ડ ુ - ” દાદ ના મX પર કવા ભાવ હતા?”
‘અ’ - “ તે Iુશ થયેલી દ ખાઇ.”
ુ અમને બધાને 9ુછØું - ” બોલો ‘અ’ એ દાદ ને fુ ં આ\=ુ?ં “
ડએ
કોઇ જવાબ શી ર તે આપે?
ડ ુ - “મી[ો! ‘અ’એ તો એક મહાન ભેટ દાદ ને આપી. $ દ કરો દાદ ની ુનીયામાંથી ખોવાઇ
ગયો હતો; તે તેણે દાદ ને પાછો આ\યો. તેનો આનંદ તો દાદ ને હતો. “
પછ

ઉમે=¶ ુ - ” આપણે આપણી ુનીયામાં જ રહતાં હોઇએ છ એ. uયાર બીની ુનીયામાં

વેશ કર એ, !યાર જ આપણને આ ભાવ સમય. $મ $મ આપણે આ સમજતાં થઇએ, તેમ તેમ
આપણી ુનીયા Iુલતી જશે; Iુલતી જ જશે. અને આપણી ઘટનાઓને જોવાની નજરમાં આmુલ
પર વતન આવy ુ ં જશે.”
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અઠવાડ યા પછ બધા4ુ ં એક મીલન રા=ુ ં હy.ુ ં ઘણાને મંચ પર બોલાવી તેમના (વનમાં fુ ં
ફરફારો થયા, તે બધાને જણાવવા ઇજન અપા=ુ ં હy ુ ં .
‘અ’ નો વારો આ>યો !યાર તેણે કÈું -” તમે $ દાદ અને ુધવાળા

સંગની વાત સમવી

હતી; તે મારા મગજમાં એવી તો ઉતર ગઇ ક, હવે rુ ં સાવ અતડો હતો; તે મીલનસાર બની ગયો
¢ં, અને આ સાત દ વસમાં મને અગીયાર નવા મી[ો મªયા છે . “
આ છે અભણ થવાના ફાયદા. Eુનાં ચpમાં ઉતાર નવાં પહરવાના ફાયદા.
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(વનર ખા
‘આજની
આજની ઘડ માં (વો’
(વો તેમ કહ ુ ં તો સહv ું છે .
પણ ગઇકાલ,
ગઇકાલ આજ અને આવતીકાલ
મળ ને તો (વનર ખા બને છે .
- ઋચા ની
આ માર જ દ કર ની રચના. આજની ઘડ માં (વવાની વાતને માનવી કટલી બધી mુpકલ છે ?
ુતકાળ મ¡ુર સૌને લાગે છે - મને પણ.
અને ભવી&યનાં સપનાંય- મને પણ.
અને વાત તો સાચી ક, (વનમાં આ [ણેય છે જ. મા[ ‘આજ’ થી જ (વન નથી બનyુ.ં
ુમીતીની ભાષામાં ઓછામાં ઓછા બે બુ હોય તો ર ખા બને. અને [ણ હોય તો ુરખા ક વKર ખા
બને. અને ર ખા હોય તો જ કોઇક આકાર બને!
બીલjુલ સાચી વાત. કોઇ એક એકvું બુ આકાર બનાવી શકy ુ ં નથી. અનેક બુઓ મળ ને
આકાર બને છે . તકલીફ એ છે ક, આપણને $ બુઓ આપણા હાથમાં નથી; તે જ

ીય લાગે

છે ! અને $ હાથમાં છે તે અકા1ું અને નીરસ. માટ આપણે તેને ફkક દઇએ છ એ, વેડફ દઇએ
છ એ. $ આકાર બને છે , તેની સાથે આપણી ઓળખ બની ય છે . એ આકારને આપણે આપુ ં
હોવાપુ ં માની લઈએ છ એ, એ ુલી જઈએ છ એ ક તેમાં (વન નથી , એ તો બનાવેલી જડ
આjૃતી જ છે . અને આપણે તેને બrુ જતનથી વળગી રહ એ છ એ. અને $માં ખર ખર (વન
(વાય છે એ બુને fુUય , નકાmુ ં ગણતા જઈએ છ એ.
હવે y ુ ં જ કહ બેની! ફkક દ ધેલાં બુમાંથી આકાર કવો બનશે? તેમાં કોઇ ઢંગધડો હશે?
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આપણા (વનની સરસ આjૃતી બનાવવી છે . નયનરJય ચીજ બનાવવી છે . બrુ ુદર
ં શીDપ
બનાવુ ં છે . તો આપણા હાથમાંની પછ ને સપનાની સરસ કDપનાઓના રં ગમાં બોળ , પાછલા
અ4ુભવોમાંથી $ સાર કલા શીયા તે વાપર , એક યાદગાર કલાjૃતી બનાવવી છે . આમ ન કરો;
તો (વન તો 0ુજર જશે. પણ આjૃતી કવી બનશે? એ શીDપ ક ુ ં બનશે?
તમે જ વીચાર Eુઓ. આ પળમાં (વુ ં છે ક, મરુ ં છે ? $ છે તે આ પળ છે . બાક બધો તો
ુતકાળનો ભંગાર અને ભાવીનાં વાદળાં છે . આપણે આ ભંગાર અને વાદળાં વાપર ને જ આપણા
(વનને નીખારવા4ુ ં છે . એ તો આપણી પાસેની સામ°ી છે . એ જ તો આપણી ,મતા છે . બrુ
mુDયવાન સામ°ી છે . એ જ તો આપણી મીરાત છે . પણ તેને વેડફવી નથી. વાપરવી છે . સરસ
સંગીતની તh બનાવવી છે , આપણને સાંભળવી ગમે, સૌને સાંભળવી ગમે તેવી તh. સરસ મ4ું
ગણગણવા4ુ ં ગમે તે ુ ં ગીત. અને ગીત $ બને છે ; તે આ ઘડ માં બને છે . પછ તો બનેલા
ગીતની ટ પ જ વાગે છે ! અથવા એ ગીત આપણી કDપનામાં જ રહ ય છે .
ુત ક ભવી&યના તે ગીતને ગણગણાવી નથી શકાy.ુ ં
અને એમાં તો (વવાની મઝા છે ; એમાં જ તો આનંદ છે - $ને કા$ આપણે (વી રા
છ એ. આ જ તો આપણી નીયતી છે . આમ જ આપણને બનાવવામાં આ>યા છે .
પસંદગી આપણે જ કરવાની છે , મરતાં મરતાં (વુ ં છે - ક (વતાં (વતાં મરુ ં છે . બrુ જ
નાનો ફરક છે - એક જ બુની વાત છે . પણ બrુ જ મોટો ફરક છે .
ચાલ બેની,
એ..
ી આ પળમાં (વવા4ુ ં શ1ુ કર એ
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તારા જ dાસમાં
“ y ુ ં મને ન શોધ ¥ાંક આસપાસમાં
rુ ં તને મળ શjું તારા જ dાસમાં.”
- કત િ[વેદ
આ કથન $ટvું

ીયજન માટ સાÄુ ં છે એટvું જ આપણા

ીય સખા $વા પરમ ત!વ માટ પણ

સાÄું છે . $ દ ખાતો નથી પણ છે - તે dાસ- આપણે ગતા ક Pઘતા હોઇએ તો પણ ચાલતો રહ
છે ,

અને

આપણને

સતત

તીતી

કરાવતો

રહ

છે

ક,

આપણે

(વતા

છ એ.

ઇdરને ¥ાંય ુર શોધવા જવાની જ1ુર જ નથી. તે તો આપણા હર dાસમાં હાજરા હEૂર છે .
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[ણ પા[ો,
પા[ો [ણ ચીજ
તમાર સામે પાણીથી ભર લાં [ણ પા[ો પડ|ાં છે . એકમાં તમે થોડાં ગાજર નાંખો છો, બીમાં
થોડાં Ûડાં અને [ીમાં થોડ કોફ . આ [ણે પા[ોને તમે પંદર મીનીટ ઉકાળો છો.
પહલા પા[નાં ગાજર સાવ પોચાં પડ ય છે , બી પા[નાં Ûડાં કઠણ બની ય છે . [ી
પા[માંની કોફ પાણી સાથે ભળ ય છે ; તે4 ું નામોનીશાન રહy ુ ં નથી. પણ સરસ મની સોડમ
તે પા[માંથી આવવા લાગે છે
.....................
આપણા (વનમાં આવતી mુpકલીઓ આ ઉકળતા પાણી $વી હોય છે . તેની સાથે કવો >યવહાર
કરવો તેના આપણી પાસે [ણ વીકDપો છે .
•

ગાજરની $મ mુpકલી સામે આપણે સાવ ઢ લા પડ જઈએ.
જઈએ.

•

Ûડાંની $મ સાવ fુpક,
ક કઠણ અને રસવીહ ન થઈ જઈએ.
જઈએ.

•

ં મની સોડમ
કોફ ની $મ mુpકલીની સાથે આ!મસાy ્ થઈ ુદર
સોડમ ફલાવીએ.
ાવીએ.

કયો વીકDપ /વીકારવો, તે આપણા ઉપર આધાર રાખે છે .
[ mુળ અ°ે(માં અZાત ·ોત પરથી ભાવા4ુવાદ ]
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ધમ અને વીZાન
માણસના મનમાં jુદરતે mુકલી વીચારશ?તીના
ગતી સાધી છે . આ

ુ ીમાંથી અનેર
તાપે, માણસે કવળ પfુ¼

ગતીનાં બે mુળુત પાસાં તે ધમ અને વીZાન. આ વીચારશ?તીના કારણે

(વન ુખ અને સગવડથી ભર v ું બU=ુ ં છે ; અને સારાસારનો વીવેક પણ નીપuયો છે . પણ સાથે
સાથે અનેક અની&ટોને પણ તેમણે જUમ આ\યો છે .
મારા મતે આમાં4 ુ ં એક સૌથી

ધાન અની&ટ છે – ધમ અને વીZાન વBચેનો સંઘષ. વીZાને

ધમ અને નીતીની ઘોર ઉપે,ા કર છે . વીZાનની મદદથી સયેલા સાધન અને સJપીના કારણે
માણસ ભોગવાદ બUયો છે ; કવળ /વાથમાં જ રાચતો થયો છે .
તો સામે પ,ે ધમ વીZાનને હJમેશ પરમ ત!વથી વીmુખ માU=ુ ં છે ; અને તેને દબાવવા, કચડવા
ય!નો કયા છે . સોKટ સને ઝેર આપી માર

નાંયો છે ; Ïુનોને (વતો જલાવી દ ધો છે .

ગેલીલીયોને કદમાં ર બાવી, તેની માUયતાઓને બળા!કારથી ઉલટાવવા મજુર કય છે . પોતાની
ધામ:ક માUયતાઓ અUય પર ઠોક બેસાડવા અનેક =ુ@ધો લડાયાં છે ; રકતપાત થયો છે ; સં/jૃતીઓ
તારાજ થઈ ગઈ છે .
અને ક1ુણાજનક વાત તો એ છે ક, ધમ અને વીZાન એક જ સ!યના બે પાસાં છે !
વીZાન સ!ય4ું અવલોકન કર છે , એ અવલોકનમાંથી તક અને

યોગોના સહાર નવી શોધખોળો

કર છે અને નવાં સાધનો, શાો, વીચારધારાઓને જUમ આપે છે .
ધમ સ!યની સવપર તાની ભ?તી કર છે અને ભાવ અને 2@ધાના સહાર તરની વાણીને
ઉગર કર છે ; સ(વની દર રહલા (વંત ત!વ સાથે ગોઠડ સાધે છે .
અને આવી જ કો’ક તરની વાણી કો’ક U=ુટનને 0ુ1ુ!વાકષણનો નીયમ રEુ કરવા

ેર છે .

આવી જ કો’ક વાણી uયોh વોશટન કાવર $વા વીZાનના માણસને jુદરતમાં રહલી સંવાદ તા
નીહાળવા

ેર છે ; તો ¥ાં’ક ગૌતમ ુ@ધને વીવેકુ@ધી જગવવા
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મારા મતે, માનવમનના વીકાસના
હતો.

ારં ભીક તબ©ામાં ધમ અને વીZાન વBચે કોઈ સંઘષ ન

ાગૈતીહાસીક કાળના એ અુધ માનવીઓ, એ જગલના
ં
(વો, સ!યની ઘણી વ¡ુ ન(ક

હતા. અનેક (વનસંઘષની વBચે, ધમ અને વીZાન બે એમના (વનમાં એક1ુપ બનીને
વીલસતા, પાંગરતા હતા.
પણ આપણી કહવાતી સં/jૃતીએ આ પાયાની સંવાદ તાનો દાટ વાળ દ ધો છે . ધમ અને
વીZાન એકમેકના વીરોધી બનીને બેઠા છે . 2@ધા અને તક તાલબ@ધ બનીને એક સાથે કમ ન
ચાલી શક? 2@ધા fુ ં ધ થવા જ સઈ છે ? તક fુ ં કવળ ભોગવાદ પણાને ઉેજન આપવા જ
સયો છે ? આના એક ઉકલ તર ક, વીવેકુ@ધી કળવવાનો મત પણ

વત છે . પણ આ વીવેક

મા[ વીZાનને જ મહ!વ આપે છે . 2@ધાનો છે દ જ ઉડાવી દ છે .
માનવ ગ1ુકતા $ તબ©ે આવીને ઉભી છે , તેમાં આ સંવાદ તા ફર થી ઉગર થશે; તો
માનવત સવનાશ તરફની ¨ધળ દોટમાંથી કોઈક ઉસવાળો માગ કાઢ શકશે. નહ તો આ
હરો વષમાં થયેલો વીકાસ, એક વyળ
 ુ 9ુ1ું કર ને માનવતને એ પÜથર=ુગમાં ફર પાછ
લાવી દ શે.
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ના/તીકતા
‘તરની વાણી’ માં ના/તીકતાને /થાન છે ખ1ું? બrુ જ ચચા /પદ બાબત છે .
મારા વીચાર જણાુ ં તો … હોઈ શક. જ1ુર હોઈ શક.
આ!માનો અવાજ. તરની વાણી. એને આ/તીકતા સાથે શો સંબધ
ં ? uયાર તરનો
અવાજ સાંભળ પરમ ત!વ સાથે ગોઠડ સાધીએ; !યાર એ જ1ુર નથી ક, આપણે ઈdરની
પર કDપનામાં માનતા થઈ જઈએ. $ કfુકં આપણી દર હોય છે ; તેની સાથે ભાવા!મક એકતા
ુ ી કરવી તે
સધાય એટvું જ. તેને નામ ક 1ુપ આપુ;ં ક તેનાં 0ુણગાન ગાવાં, ક તેની 9ુ ક /yત
તો બધી બા બાબત છે . આચાર છે . પ@ધતી છે .
આુ ં કfુ ં ન કર એ; તે પણ એક પ@ધતી હોઈ શક. મા[ સંવાદની

ામાણીકતા હોવી ઘટ .

‘ના/તીક એટલે ભૌતીકતામાં રાચતી >ય?તી.’ તે ચીલાચાvુ માUયતા ખોટ

છે . તે જ

ર તે ના/તીક >ય?તી 2ા ક ધ2ાથી પર હોય તે માUયતા પણ એટલીજ ુલભર લી છે !
ના/તીકોની પણ એક જડ માUયતા હોય છે !
ઈdરના અ/તી!વને માનુ ં ક ન માનુ ં તે તો એક બrુ જ ગૌણ બાબત છે . mુય વાત તો એ
છે ક, આપણે આપણા તરની સાથે

ામાણીક છ એ ખરા? fુ ં આપણે તે અવાજને સાંભળવા તૈયાર

છ એ ખરા?
જો ના/તીક >ય?તી આ અવાજને સાંભળવા સ,મ હોય; અથવા તેની તે માટ તૈયાર હોય તો
તે સાચો વૈ&ણવજન છે .
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9ુનhUમ
Ìુ!=ુ પછ ની (વની અવ/થા fુ ં હોય?
¿ી/તી માUયતા છે - ‘ડ ઓફ જજમેUટ ‘ ; mુ/લીમ માUયતા છે ‘¥ામત‘. એ દ વસે પાપ
9ુÎયનો હ સાબ પરમા!મા કરશે. $ 9ુÎયશાળ હશે તે /વગમાં જશે અને $ પાપી હશે નક માં જશે.
હ Uુ/બૌ@ધ માUયતા છે ‘9ુનhUમ’. Ìુ!=ુ બાદ સારાં કમ કર લાને ઉBચતર યોનીમાં જUમ
મળશે; અને ખરાબ કામ કરનારને નીJન યોનીમાં જUમ મળશે. $ણે પરમા!માની (વનભર
સાધના કર હોય તેનો મો, થાય અને તે દ વલોકમાં ક /વગમાં ય.
ઈ(\તની સં/jૃતીની વળ પોતાની માUયતા હતી.
આમ અહ પણ fુ ં સાÄુ ં અને fુ ં નહ; તે વીશે તતની માUયતાઓ અ/તી!વ ધરાવે છે .
આમાંની કોઈની પણ સ!યતા 9ુરવાર કરવી લગભગ અશ¥ છે . rુ ં $ સમાજમાં ઉછય ¢ં તે હ Uુ
સમાજમાં 9ુનhUમનો યાલ ]ઢ ુત થયેલો છે ; અને આથી મારા મનમાં પણ તે ઘણા વષ
રમતો રો છે . આપણને મળે લા સં/કાર આવતો જUમ ુધારવાની તાલાવેલી જગાડ છે . અને આ
જUમમાં સ!કાય કરવા

ર
ે  છે .

પણ માર એક અગ!યની વાત કરવી છે . હ Uુ માUયતા
/વીકાર લઈએ ક , 9ુનhUમ સાચી અને અ/તી!વ ધરાવતી

માણે ધારો ક, આપણે એક વાર
K યા છે . $ણે આ માUયતા શ1ુ કર

હશે, તેનો એક બrુ જ fુભ આશય એ હશે ક , માણસ ‘ બી જUમમાં આ જUમમાં કર લા કમ4ું ફળ
ભોગવુ ં પડશે’ ; તે કારણે આ જUમમાં સમાજમાં /વીકાય નીતીનીયમો પાળે અને નીતીમય,
શીલમય (વન (વે. સામા(ક >યવ/થાના /વા/Üય માટ આ વીચાર બrુ જ ઉપયોગી છે અને
સદાચારને 9ુ&ટ આપે છે , માટ તે અવpય fુભ છે .
પણ દર ક બાબતમાં બને છે ; તેમ અહ પણ આને કારણે બrુ મોટ વીjૃતીઓ આપણા
સમાજમાં, આપણા માનસમાં ઘર કર ગઈ છે . કોઈ માણસ ુખી હોય, તો આપણે તરત સમાધાન
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કર લઈએ છ એ, ક એ તો એના ગયા જUમના ુ&jૃ!યોને કારણે હશે. આપણે એમાં કfું કર ન
શક એ. આવા વીચારોથી ક1ુણા અને દયાભાવનાને બrુ ચાલાક ભર ર તે આપણે તીલાંજલી આપી
દઈએ છ એ.
વળ આપણા પોતાના આ જUમમાં પણ નસીબને ક ગયા જUમને દોષ દઈએ છ એ અને
આપણા ુભા ય માટ ¨ુ સાર , હાથ જોડ ને બેસી રહ એ છ એ. આપણે આપણા કત>ય ક
9ુ1ુષાથથી વીmુખ બનવા માંડ એ છ એ. આ બ¡ુ ં સામા(ક અને >ય?તીગત અહ ત કરના1ું છે .
અલબ સમજદાર લોકો આ સીાંતને બરાબર સમ(; પોતાના આચાર નીતીમય બનાવવા
ય!ન જ1ુર કર છે , પણ બrુધા તો આ સી@ધાંતનો ુ1ુપયોગ જ થતો જોઈ શકાય છે . આવતા
ભવને ુધારવા આ ભવમાં (વવા4ુ ં કઠણ બનાવુ ં , ુ&કર બનાવુ ં , કમÎયતાથી વીmુખ રહ ુ ં આુ ં બ¡ુ ં ઘુ ં નકારા!મક બની રÈું છે .
આથી મારા પોતાના ગત ઉપયોગ માટ મ¹ એમ ન© ક=ુ¶ છે ક, મારો 9ુનhUમ થાય ક ન
થાય; અને થાય તો કયા 1ુપે થાય છે તે વીચારવા4ુ ં છોડ , આ જUમમાં જ નીતી9ુવક (ું તે વ¡ુ
જ1ુર છે . આજનો દ વસ rુ ં કોઈને મદદ1ુપ થાP, તો તો ઉમ; પણ કમસે કમ કોઈને હાની ન
પહXચાÅું તો પણ ઠ ક. Ìુ!=ુ બાદ $ને rુ ં ‘rુ’ં કrુ ં ¢ં, તે4 ું fુ ં થશે; તે મારા નીયમન બહારની વાત
છે અને માટ તેનો વીચાર કરવો >યથ છે . જો મારો (વ /વગમાં ક નક માં જવાનો હોય ક, તેનો
મો, થવાનો હોય; અથવા બીજો જUમ મળવાનો હોય, તો તે માટ માર બrુ ચતા કર આ
(વનને, આ ભવને ુબળ બનાવી મડદાલની માફક (વુ ં સાવ અયોય લાગે છે .
મને લાગે છે ક, આ ભાવ 9ુનhUમની માUયતા ક અમાUયતા બેની વBચેનો મ@યમ માગ
છે . અને માUયતાના નકારા!મક ભાવ

કરતાં વ¡ુ 2ેય/કર છે – અલબ મારા માટ .
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ભાતે કરદશનમ
कराे बसते ल मी , करमूले सरवती !
करमये तु गोवदः,
गोवदः भाते करदशनम ् !
[ હાથના આગલા ભાગમાં લમી રહ છે અને હાથના m ૂળમાં સર/વતી.

uયાર હાથના મ@ય

ભાગમાં ગોિવaદ રહ છે . માટ સવાર ઊઠતાં જ હાથ4ુ ં દશન કરુ ં જોઇએ. ]
આ લા,ણીક હુ વીધી છે . આપણે આની પાછળનો વીચાર અને ભાવ સમ(એ.
આપણા શર રમાં મન પછ સૌથી વીવીધ તનાં, અનેક કામ કરવા શ?તીમાન હોય તો તે
આપણા હાથ છે . બી બધા ગો4ુ ં પોતા4ુ ં બrુ જ સીમીત કાય,ે[ હોય છે .
આપણી મોટાભાગની

 ૃીઓ ¨ગળ ઓથી થાય છે . અને $  ૃીઓ ¨ગળ ઓ કર છે

ુ
તેનાથી વ/yઓ
આપણે બનાવીએ છ એ. આમાંથી જ સઘળ સJપી4ુ ં સhન થાય છે . માટ
હાથના અ°ભાગમાં લમી રહલી છે .
આ બધી ¨ગળ ઓના mુળમાં ચેતાતં[ આવેv ું છે . મગજ $ સંદશા મોકલે છે ; તે
અને ¨ગળ ઓ કામ કર છે . માટ આ

માણે હાથ

 ૃીઓના mુળમાં મગજ4ુ ં Zાન રહv ું છે . માટ હાથના

mુળમાં સર/વતી રહ છે તેમ કÈું છે .
પણ આ બધાયના કU]માં આપણી ચેતના, આપણો

ાણ છે . તે ન હોય તો આ કfુ ં જ (વીત ન

રહ. આથી મ@યમાં ગોવદ, ઇdર, પરમ ત!વ રહv ું છે . uયાર સવાર ઉઠ ને કર-દશન કર એ
!યાર આ વીચાર અને ભાવને હંમેશાં દોહરાવીએ અને પરમ ત!વનો આભાર માનીએ ક, તેણે આુ ં
ુદર
ં
સાધન આપણને આ\=ુ ં છે . આખો દ વસ આવા સરસ હથીયારનો ઉપયોગ આપણે
કાય માટ જ કર એ.
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ેમ
” હતા દવાનગી ઉપર સમજદાર ના પડદાઓ
તને 9 ૂછ રો’તો
રો તો rુ,ં તને મળવાના ર/તાઓ.
ર/તાઓ.
–
બધો આધાર છે એના જતી વેળાના જોવા પર,
પર
િમલનમાંથી નથી મળતા , મોહબતના 9ુરાવાઓ.
ાવાઓ.”
- મર ઝ

સાવ mુફલીસ અને =ુવા વયથી જ અઠંગ શરાબી એવા આ શાયર અmુક રચનાઓ ચેતનાના
એવા /તર પરથી આપી છે ક, $માં બધા ધમત!વોનો નીચોડ આવી ય. આ બે એવા શેર છે .
પરમ ત!વને પામુ ં હોય તો સમજદાર ને કોરાણે mુકવી પડ અને દ વાનગી આ!મસાy ્ કરવી
પડ. એને મળવાના ર/તાઓ બrુ સમજદાર માણસને કોઠ જ ન પડ! આ Zાન નહ; અZાનનો
માગ છે ! બ¡ુ ુલી જઇ , તેનામાં જ ખોવાઇ જવાનો માગ છે . એક શરાબીનો માગ, એક દ વાનાનો
માગ- નરસહ,મીરાં,અને કબીરનો માગ
બી શેરમાં પણ આ શાયર આવી જ બી( સાવ વી1ુ@ધ વાત કહ છે . માfુકાને, આપણા
સાજનને, આપણા પરમ સખાને મળવાની તાલાવેલી તો હોય, પણ ¢ટા પડતી વખતે તે કઇ
ૃ&ટ થી આપણી સામે Eુએ છે ; તેના પર બધો આધાર છે ! તે એક જ નજરમાં તમને કહ દ છે –
કfુ ં ય કા વગર – ક તેણે તમને /વીકાયા છે ક નહ! તે મળે !યાર તો તમે એટલા બધા ુધ ુધ
0ુમાવી બેઠા હો; એટલા દ વાના થઇ ગયા હો ક, તમને કfુ ં ખબર જ ન પડ. પણ તે સાજન ક
માfુક પાછા જઇ રા હોય, તમા1ું દ લ ફર તેની સાથે મીલન માટ >યાjુળ હોય; !યાર તેની
નજરનો એક જ ઇશારો પયા \ત હોય છે ક, તમારા
ેમની આ નકતમાં જ
Bછ 0ુણનો આવીભા વ તે

ેમનો તેણે /વીકાર કય છે ક નહ.

ેમની મહાનતા ¢પાઇ છે . પરમ ત!વ ની0ુણ તો છે , પણ તેના
ેમ છે . અને તેનો અ4ુભવ આપણી ઈU]ીયો વીવીધ
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વીવીધ પર માણોથી કરતી હોય છે . માટ જ તેને માટ જગત ભરના સાહ !યમાં ઘુ ં બ¡ુ ં લખા=ું છે .
પણ એનો આવીભા વ Zાનના નહ પણ તરની વાણીના મા@યમ ~ારા જ થઇ શક. મર ઝના આ
શેર આવી કોઇ અવ/થામાંથી

ગટÞા હોય તેવો એહસાસ આપણને થયા વીના નથી રહતો.
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બની આઝાદ
બની આઝાદ uયાર માનવી િનજ યાલ બદલે છે ,
સમય $વો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલે છે .
- રજની 'પાલન9ુ
પાલન9ુર '

મને બrુ જ ગમતો આ શેર છે . સમય આગળ આપુ ં કfુ ં ચાલy ુ ં નથી ; સમય સમય બલવાન
હ¤, નહ 9ુ1ુષ બલવાન - આવા ઘણાં બધાં વીધાનોના મારાથી આપણને બંદ વાન બનાવી દ વામાં
આ>યા છે . આપણી ઉડવા માટ ની પાંખો કાપી નાખવામાં આવી છે .
પણ જો આપણે આપણા ખયાલ, આપણા
શક એ, તો એક નવી આઝાદ આપણે

તીભાવ, આપુ ં સંજોગો

!યે4 ુ ં વલણ બદલી

ા\ત કરવા સ,મ છ એ. માનવી4ુ ં મન અને વીચાર

કરવાની શ?તી, એ એને મળે લી સૌથી મોટ mુડ છે . આવી આઝાદ જો મળે તો સમય આપણને
આધીન થયો જ સમજો. uયાર 'તરની વાણી' આપણે સાંભળવા લાગીએ છ એ; !યાર આ નવી
આઝાદ આપણને હાથવગી થઇ શક છે .
પણ આ લખવામાં $ટvું સરળ છે તેટvું આચરણમાં mુકુ ં સરળ નથી - તે આપણી સૌથી
મોટ મનોવેદના છે . $ આુ ં કર શ¥ા છે ; તેમના અ4ુયાયીઓએ આ કામ સરળ કર આપવા
એટલા બધા ર/તા બનાવી આ\યા છે ક, કયો ર/તો લેવો તેની બી( શીરોવેદનામાં આપણે પાછા
ફસાઇએ છ એ.
અને એ ર/તાઓના મતમતાંતર , અને ઝગડા અને લોહ યાળ =ુ@ધો, નવા બંધનો, નવી
>યથાઓ અને નવી કદો....
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અહ આપણો

ય!ન એ તરની વાણીને ઉગર કરવાનો છે . આ કામ આપણે તે જ

કરવા4ુ ં છે . કોઇ તેમાં મદદ ન કર શક. આપણે જ પહv ું કદમ ઊઠાવવા4ુ ં છે અને સતત એ
દ શામાં ચાલતા રહવા4ુ ં છે .
આઝાદ બની ઉડુ ં હોય તો પાંખો તો ફફડાવવી જ પડ ને ?
આપણે એમ માનવા લાગીએ ક, આઝાદ બનીએ એટલે આપણે બrુ ુખી થઇ જઇએ ક, બધા
સાથે આપણા સંબધ
ં ો ુધર ય. આપણી ભૌતીક સm@ૃ ધી વધવા માંડ.
આમ થાય ક ન પણ થાય. આમ થાય તો તે એક આડપેદાશ જ થઇ ગણાય. અ!યાર તો ુખ
અને ુખ બે આપણને બંધનકતા છે . mુય વાત તો એ છે ક, પછ આપણે ુખ અને ુખ બેના
બંધનોથી પર થઇ શક એ.
અભીગમ બદલાય એટલે બ¡ુ ં હy ુ ં તેમ4ુ ં તેમ રહવા છતાં, બ¡ુ ં Eુદ જ ર તે દ ખાવા લાગે. અને
uયાર આમ થાય !યાર વ/y ુ અને ઘટનાના બીં પાસાં પણ આપણને દ ખાવા લાગે. નવા
વીકDપો જડવા લાગે.

તીK યા ન કરો એટલે, નવી K યાઓ ુઝે - નવી શ?તીઓ

ગટ - નવા

ર/તા દ ખાવા માંડ. સમય આપણને આડખીલી1ુપ નહ , પણ સહાયક લાગવા માંડ.
આપણે સમયના આધીન નહ; સમય આપણા આધીન થઇ ય.
................

' અભીગમ બદલવાથી સમય આધીન થાય.'
ુ ો નથી.
આ ખાલી વાત ક મનનો y©
(વનની શ1ુઆતમાં બrુ ુ@ધી ક સાધન સJપી ન ધરાવતી હોય, તેવી >ય?તીઓ =ુગ9ુ1ુષ
$ુ ં (વન (વી ગયાના અસંય દાખલા આપણી નજર સમ, મોEૂદ છે . આDબટ આઇU/ટાઇન
અને ગાંધી( આ બે જ >ય?તીઓનાં (વન Eુઓ અને આપણને ખાતર થશે ક, તેઓ આઝાદ થઇ
ગયેલ >ય?તીઓ હતા.
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આ તો બrુ મોટ વાત થઇ; અને આપણે કર શક એ તેવી વાત. કોઇની મદદની, સાધનની ક
સJપીની જ1ુર નહ. પણ આપણે તે કમ કર શકતા નથી? આ તો એવી વાત થઇ ક, આપણી
પાસે હથીયાર છે ; અને આપણે તે વાપર શકતા નથી. કટલી મોટ વીડંબણા! કટલી અસહાયતા!
જો આપણે આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવા માંગતા હોઇએ, અને આઝાદ થવાનો સંકDપ કરવા
માંગતા હોઇએ તો, પહલાં આ અસહાયતાનાં કારણો અને પર બળો સમજવાં જોઇએ.
આપણને શાોમાં ષÅ્ ર 9ુઓ વીશે કહવામાં આ>=ુ ં છે . કામ, Kોધ, મદ, લોભ, મોહ અને માયા.
મારા મતે આ બધા ુpમનો એક જ અસહાયતામાંથી જUમતા, મનના વીકાર છે . એક જ mુળુત
અસહાયતા આપણને આ વીષચKમાં ફસાવા મજુર કર છે . આપણે મનના આ વીકારોના
વાહમાં તણાઇ જઇએ છ એ - સાવ વીવશ થઇને - એક તરણાંની $મ - લાકડાના એક નીજ:વ
ßુંઠાની $મ. આ છ ર 9ુઓ તો

વાહ છે , વહણ છે - માનવ(વનના અવીભાuય ભાગ છે . તે બધા

વાહ પાછળના પર બળને કારણે પેદા થતાં વમળ મા[ છે .
ક=ુ ં છે આ પર બળ? કયો છે આ
છ ભી વમળોમાં પલટ

ચંડ તાકાતવાળો જળરાશી, કયો છે એ ધોધ, $ (વનને

નાંખે છે , $માં તણાયા સીવાય આપણે કfુ ં જ કરવા સમથ

નથી? કઇ છે આપણી એ mુળુત નબળાઇ; $ના કારણે સતા વમળોમાંથી ઉ!પ થયેલા, પેલા છ
યે ુpમનો અ×હા/ય કરતા આપણી વીડંબના કર છે ?
એ છે : (વનની mુળુત, (વનના પાયામાં રહલી, જગત પર પહલા dાસ લીધા, તેની સાથે જ
આપણી સાથે જડાયેલી, ((વીષા- (વતા રહવાનો મરણીયો

યાસ. આપણી, આપણા પોતાના

હોવાપણા પાસેની એક મા[ અપે,ા :
'માર
નથી..'
માર (વતા રહ ું છે ; માર મરુ ં નથી
અપે,ા4ુ ં આ

થમ ચરણ; પહલા જ dાસ સાથે જડાયેલી એ ચીસ, એ દન - એ જ છે આપણી

બધી અસહાયતા4ુ ં mુળ.
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અપે,ા
ય!ન
સફળતા
મદ
લોભ
કામના
નવી અપે,ા
..... અને વળ ......
અપે,ા
ય!ન
અસફળતા
Kોધ
હતાશા
વેર લેવાની ભાવના
બસ! બધાં જ વીષચKો ફર
ફંગોળાવા4ુ.ં કદ ક

શ1ુ. વધાર

બળ વીષચKો.

એજ

વાહમાં વહવા4ુ,ં

વાહની ઉપરની સપાટ પર આવીને તયા નો આનંદ માણવાનો; અને ફર

પાછા દર Åુબક અને 0ુગ
ં ળામણ. એજ વીવશતા , એજ પાછ જUમચીસ - નવા /વપે - 'માર
(વુ ં છે - માર મરુ ં નથી.
આ છે આપુ ં (વન. અપે,ા - અપે,ા - અપે,ા
એજ 0ુલામી - એ જ બંધન - એ જ જUમભરની કદ.
"આકાશ
આકાશ તો મª=ુ,ં પણ ઊડ નથી શકાy.ુ ં
િપaજરને તોડવામાં પાંખો કપાઇ ગઇ છે ."
."
- શો_ભત દ સાઇ
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આઝાદ થુ ં છે ને? જોનાથન લીવીU/ટન સીગલની $મ mુ?ત ગગનમાં ઊડુ ં છે ને? આનંદ,
ચૈતUય, સ!ય અને પરમ ત!વને પામુ ં છે ને ?
તો આ અપે,ાની Äુગાલમાં
ં
થી ¢ટુ ં પડશે.
……………………
આપણે એમ માની તો લઇએ ક, અપે,ા જ (વનના બધા ુઃખો4ુ ં mુળ છે . પણ આપણે
અપે,ા વીશે વીચારુ ં હોય, તો (વની ઉ!પી વીશે થોÅું વીચારુ ં જોઇએ.
ગભા વ/થામાં માના પેટમાં શીfુ સાવ પરતં[ અને ની&K ય હોય છે . તે4 ું પોષણ અને  ૃ@ધી
માના લોહ થી થાય છે . તેને ખોરાક, પાણી અને હવા કાંઇ જ જ1ુર નથી. કોઇ ઉ!સગ પણ થતા
નથી. બ¡ુ ં જ માના લોહ ના મા@યમથી થઇ ય છે . એ ધાર કોટડ માં અવાજ અને /પશ
સીવાય કોઇ ઇU]ીયZાન હોy ુ ં નથી. એક મા[ કામ કરy ુ ં ગ તે દય હોય છે ; $ શીfુના
શર રમાં લોહ ને ફરy ુ ં રાખે છે . કોઇ વીચાર પણ કદાચ હોતા નથી. (વનની આ સાવ શરણાગતી
ભર લી અવ/થા હોય છે .
હવે માતાની ુમીકા જોઇએ; તો તે અભાન પણે ગભ/થ શીfુ4 ુ ં સંવધન કય ય છે .
શરણાગતીએ આવેલા નવા (વ4ુ ં તે જતન કર છે . (વન-સhક જનેતા4ુ ં અ/તી!વ જ શીfુની
ૃ ની  ૃ@ધીમાં
જ1ુર યાતો /વયં-સંચાલીત ર તે સંભાળ લે છે . તેની 1ુચીઓ બદલાતી ય છે . ણ
બાધક હોય, તેવો ખોરાક તેને પચતો નથી. બાળકને જUમ આ\યા બાદ માતાના /તનમાં પોષણ
માટ ની >યવ/થાની તૈયાર થવા માંડ છે . પરમ ત!વે નવા (વની ઉ!પી માટ તેના સમ° શર ર,
મન અને

ાણને સગ કર દ ધેલાં હોય છે .
માટ જ ઇdર જો હોય,
હોય, તો તે મા $વો હોવો જોઇએ.
જોઇએ

જUમ થતાં જ તે સહારો મળતો બંધ થઇ ય છે . નાયડો ક ગભપોષક નળ (umbilical cord)
છે દાઇ જતાં જ, આ >યવ/થાનો ત આવે છે . ધકારમાંથી
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આવવા માંડ છે . અને ((વીષાની

K યા શ1ુ થઇ ય છે . હવે પહલો dાસ તે ભરવો પડ

છે . બાળકના મXને માતાના /તન પાસે રાખતાં જ હોઠ હાલવા માંડ છે . આ સૌથી પહલા સંઘષની
શ1ુઆત. નવા અવાજો, નવા /પશ, નવા /વાદ, નવી ગંધ. ¨ખો Iુલતાં નવાં દશનો સતત નવી
સંવેદનાઓ સhતાં ય છે . મન તેની

ાથમીક અવ/થામાં પણ આ બધા4ુ ં અથ ઘટન કરવા માંડ

છે , સમજવા માંડ છે અને નવા ગમા અને અણગમા સhy ુ ં ય છે . અને આમ /વભાવ બંધાવાની
K યા ચાvુ થઇ ય છે .
આ

K યા (વનભર ચાvુ રહવાની છે . સંવેદનાઓ, તે4 ું અથઘટન,

તીK યા; ગમો,

અણગમો, 1ુદન અને હા/ય; વતન, વાણી અને વીચારો4ુ ં અ4ુકરણ; નુ ં Zાન અને તેનાથી સતા
નવા ુખો અને ુઃખો. એક પછ એક મહોરાં મળતાં, ઘડાતાં ય છે . અને દર ક સંજોગ4ું
અથઘટન નવી અપે,ાઓ સhy ુ ં ય છે . આમ અપે,ાઓ તો આપણા /વભાવનો અવીભાuય
ગ છે .
આ છે આપણી ઉ!પી સાથે મળે લી આપણી નીયતી. આથી કોઇ આપણને ુફ યાણી સલાહ
આપે ક, અપે,ાઓ રાખવા4ું છોડો;
છોડો તો તે શ¥ જ નથી.
નથી. એ તો આપણા /વભાવ, આપણા દ હ,
આપણા મન, આપણા સમ° હોવાપણા સાથે, આપણા ધમ ક પોત સાથે વણાયેv ું છે .
તો સ!ય fુ ં છે તે શી ર તે ખબર પડ ? કઇ ર તે ((વીષા અને અપે,ાઓની Äુગાલમાં
ં
થી
આપણે ¢ટ શક એ? કઇ ર તે આ વyળ
 ુ કાર નીયતીની બહાર આપણે નીકળ શક એ; અને આઝાદ
બની શક એ? કઇ ર તે આનંદ, ચૈતUય, સ!ય અને પરમ ત!વની ઉપલધી થઇ શક?
.........................
અપે,ાઓ આપણા બધા ુઃખોના mુળમાં છે અને અપે,ાઓ વીના4ુ ં (વન લગભગ અશ¥
છે . કવી વીડંબના? કવી $લ? કવી લાચાર ?
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કદાચ કોઇ વીરલાએ બધી અપે,ા !યાગી છે . એ તો સંત છે - એમ કોઇ કહ તો પણ; તેવી
>ય?તીને કો’ક નવા

કારની અપે,ા પોતાના (વન પાસે રહ, ક ‘એુ ં કાંઇક ક1ું $થી મારા બધા

બાંધવો પણ અપે,ારહ ત થતા ય!’. એટલે તો ઇુને fુળ પર ચઢુ ં પડ¯ુ;ં અને ગાંધીને ગોળ
ખાવી પડ . આમ અપે,ાઓ તો રહવાની જ.
આપણે જો=ુ ં ક, અપે,ાઓનો mુળ ·ોત છે - ((વીષા - $માંથી તે ઉ્ ભવે છે . પણ તેની
પાછળ4ુ ં ચાલકબળ બીEુ ં છે . અને તે છે એક શોધ – (વનમાં $ Iુટ છે તેની શોધ; ુખની શોધ.
આ જ તો (વન4ુ ં

ાથમીક @યેય છે . ુખની આ શોધમાંથી જ નવી નવી અપે,ાઓ સતી ય

છે , અને પેv ું કાDપનીક ુખ આગળ ને આગળ હડસેલાyુ ં ય છે .
પોતાની પાસે લખોટ નથી અને તેના મી[ પાસે છે ; એવી લખોટ મેળવવા4ુ ં બાળકને @યેય રહ
છે . વીºાથ:ને પર ,ામાં પહલા નંબર પાસ થવા4ુ ં ુખ જોઇએ છે . =ુવાન ક =ુવતીને શર રના
કોષે કોષમાં ઉUમાદ ભર દ ; તેવા ુખની શોધ હોય છે . કાણી કોડ પણ પોતાની પાસે ન હોય તેને
સાંજનો રોટલો મળ ય તે જ ુખની કDપના હોય છે . કરોડપતીને અબજપતી બનવામાં ુખ
દ ખાય છે . રાને ચKવત: થવાના કોડ રહ છે . કોઇ સંતને =ુગપર વતક થવાની અભીલાષા છે .
અને $વા આ કોડ 9ુરા થયા; ક પા¢ં કાંઇક ફર Iુટy ુ ં લાગે છે . નવો ખાલીપો. ફર ‘તે’ નવા
કાDપનીક ુખની પર કDપના; નવી શોધ; નવી અપે,ાઓ; નવા સંઘષ અને નવી >યથાઓ. બસ
આ જ ચ©ર, $ (વનભર આપણને દોડતા રાખે છે .
એ ઝાંઝવાના જળ પર કટલી ય કવીતાઓ રચાઇ અને રચાયા કરશે.
કોઇ કહશે “આ જ તો (વન છે . તેમાં ખો±ું fુ ં છે ?” સાવ સાચી વાત. પણ સામાUય અ4ુભવ કહ
છે ક, બ¡ુ ં બરાબર હોવા છતાં કfુકં Iુટ છે . બસ એ Iુટy ુ ં મેળવવા માટ જ તો આ બધો
વાતા લાપ છે !
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વાત સાવ સાદ છે . ‘તે ુખ’ uયાં ુધી ‘તે’ રહ છે ; !યાં ુધી જ આ ખાલીપો છે . આ $ છે તે
જ ‘તે’ છે , એવો ભાવ આવે એટલે ખાલીપો ખતમ!
$ છે તે આ છે .
એ Æલ હોય ક કાંટા. તેમાંથી જ આપણે ગજરો બનાવવાનો છે . આ ગજરો બનાવતાં આવડ|ો
એટલે બધી >યથાઓનો ત. આ ,ણમાં (>યા તો (>યા; નહ તો આપણામાં અને મડદામાં કોઇ
ફરક નહ.
$ છે તેમાંથી ગજરો બનાવવાની કળા આવડ ; એટલે આપણે આઝાદ થઇ ગયા. અને એક વાર
આઝાદ થયા એટલે બધી વીટંબણાઓને હડસેલીને mુ?ત ગગનમાં વીહાર. અપે,ાઓ4ુ ં ઉ@વ:કરણ
– ુખ નહ પણ આનંદની શોધ. આનંદમાંથી

ગટ ચૈતUય. ચૈતUય આવે એટલે સ!ય સમય

ુ ી.
અને !યાર થાય પરમ ત!વની અ4ુત
$મ $મ 'તરની વાણી'ને સાંભળતા થઇએ, તેમ તેમ (વનનાં પડળો ભેદાવા માંડ. ઝાંઝવાનાં
જળની પાછળ દોડવાને બદલે ખબર પડ, ક આપણી દર જ નીમળ જળની ગંગા વહ છે . આપણે
$ કાંઇ પણ કર એ, તેમાં કોઇ તા!વીક ફર ન પડ|ો હોય, છતાં ય બ¡ુ બદલાઇ ય.
અપે,ાઓ ય નહ પણ બદલાય, પેલી ચીરં તન શોધ તો રહ, પણ તેની દ શા બદલાય.
લેવાની નહ, >હkચવાની ઇBછા થવા માંડ. સંત ભલે ના થઇએ, પણ નરસàયાના ‘ વૈ&ણવજન’ થવા
માંડ એ.
'બ¡ુ ં માર જોઈએ' ના /થાને ‘ગમતાંનો 0ુલાલ’ કરવા માંડ એ.
………………………
આ દ શા બદલાય તો બ¡ુ ં બદલાય - તે તો ણે સમuયા. ઉરમાં જુ ં હોય તો ઉર દ શા
તરફ જ મX રાખીને ચાલવા4ુ;ં અને દ,ીણમાં જુ ં હોય તો દ,ીણ તરફ જ.
પણ આ માટ આપણી પાસે કોઇ જUમત તાકાત છે ક, મા[ અસહાયતા અને લાચાર જ છે ?
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$ પરમ ત!વે આપણને ((વીષા, અપે,ા અને ુખની શોધની  ૃી આ\યાં છે , તેણે આપણને
એક મહાmુલી mુડ પણ આપી છે ; અને તે છે

ેમ. (વની ઉ!પી થાય તેવી

અને 9ુ1ુષને $ અર/પર આકષણ આ\=ુ ં છે ; તેને જ આપણે
બનાવી દ ધો છે .

ેમ છે તો (વન છે . આપણી કટલી બધી

ભાવે છે , મને આ ગમે છે , આ બ¡ુ ં
સૌ Pડા

ેમ ગણીને,
 ૃીમાં

 ૃી કરવા ી
ેમને બrુ સંjુચીત

ેમ વણાયેલો છે ? મને આ

ેમની બહારની અભી>ય?તી છે . $ કોઇ નવાં સhનો થાય છે , તે

ેમમાં Iુપી
ં ગયેલા માનવોના સhનો છે . કોઇ નવી શોધ, કોઇ નવો ર/તો, કોઇ નવી

કલાjૃતી ક નવી કવીતા એ

ેમના mુળ સંવેદનમાંથી જ નીપ$ છે . આ બધી વ/yુ બનાવવાના

કારખાનાં નથી હોતા! અર ! માનવબાળ પણ શાર ર ક

ેમ4ું જ સhન છે ને?

માટ જો આપણે પેલી mુષક દોડમાંથી બહાર નીકળુ ં હોય; તો

ેમની આ જUમત  ૃીની

માવજત કરવા4ુ ં શીખુ ં પડશે. રમતમાં 0ુલતાન થયેલા બાળકની મ/તી આપણા (વન
>યવહારમાં પાછ લાવવી પડશે. ઘર ડમાં પડલા (વનના ગાડાને ચાસમાંથી કાઢ ને,

ેમના

રાજમાગ પર mુકુ ં પડશે. દરરોજ થોડોક સમય આપણે આ સચનમાં ગાળતા થઇfુ,ં તો જ એ
છોડમાં નવી jૂંપળો Æટશે. (વનની સમ°

 ૃી મા[

ેમના આધાર પર જ થાય તેવો

ય!ન

કરવો પડશે.
રાગ અને ~ેષથી mુ?ત થવાની બrુ સલાહો આપણને આપવામાં આવી છે . પણ એ તો ફળ માટ
જ કહવામાં આ>=ુ ં હy ુ ં –
અને નકારા!મક

 ૃી માટ નહ. સાર અને હકારા!મક

 ૃી માટ રાગ અને ખરાબ

 ૃી માટ ~ેષ બrુ જ જ1ુર છે .

એટલે $મ આપણે આઝાદ બનવાની કવી 2ી. રજની પાલન9ુર ની આ વાતા આટલી લાંબી
ચલાવી તેમની જ બી( રચના પણ સમજતા થઇએ ”

ણય પંથે જનારો િસá@ધની પરવા નથી કરતો,
કરતો

ફના થઇ ય છે , કay ુ કદમ પાછા નથી ભરતો.
ભરતો.”
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ેમમાં ફના થઇ જવાની આવી તૈયાર એ આઝાદ થવા4ુ ં
(વાતા (વન સાથે

થમ પગથી=ુ ં છે . હર ક ,ણમાં

ેમ.

આપણે $ કાંઈ કર એ તે

ેમસભર બનીને કર એ. એ4ુ ં ફળ મળે ક ન મળે . હર ,ણ, હર ક કાય

ેમથી વીભોર બનીને કરતા થઈએ - પાગલ

ેમીની $મ. એ શરાબના નશામાં તરબોળ બનીને.

કોઈ તેની કદર કર ક ન કર . તેનો કોઈ ફાયદો મળે ક ન મળે . @યેય જ1ુર રાખીએ, પણ
માગના

ેમ તો

!યેક પÜથર સાથે; ર/તે પથરાયેલ ઘાસના દર ક તણખલાં સાથે રાખીએ. - @યેય સી@ધ

થાય ક ન થાય તો પણ.
સતત અસંતોષ ... સતત રાગ ... સતત અપે,ા.. સતત શોધ... સતત એ જ પાગલપન...
અને સામેની દ વાલ પર લખી લો .....
મા[ પાગલ માણસ જ ખર ખર આઝાદ હોય છે . ,ણમાં (વવાના

ેમમાં પાગલ બUયા -

આઝાદ બની ગયા.
.......................
આઝાદ બનુ ં એટલે ,ણમાં (વુ.ં
પણ આ ,ણમાં (વું એટલે fુ?ં
આપણે જUમથી m!ૃ =ુ ુધી (વીએ તો છ એ જ ને! કટલી બધી ,ણો! પણ આમાંની કટલી
આનંદ અને ચૈતUયથી ભર લી હોય છે ?

મોટા ભાગના લોકો પાસેથી જવાબ મળશે - ' બrુ જ

થોડ ' . કંઇક મનવાંછ ત મળ ગ=ુ ં અને આનંદ થયો. પણ બી( જ ,ણે તે રહશે ક તેમ તેની
ચતામાં તે આનંદ ગાયબ. વળ આપણા પાડોશી ક મી[ને આપણાથી વધાર સાર ચીજ મળ
તેની >યથા. એટલે આપણા મોટા ભાગના આનંદો બrુ જ ,ણીક હોય છે . આ જ (વનની સામાUય
ર ત છે . આ જ આપણી નીયતી છે .
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ક પછ બી( કોઈ ર ત હોઈ શક?
હા ! હોઈ શક.
(વનમાં fું મª=ુ ં ક fું 0ુમા>=ુ;ં fુ ં ુખ ક ુઃખ

ા\ત થ=ુ ં તે બ¡ુ ં ઘણી બાબતો પર આધાર

રાખે છે , અને કદાચ આપુ ં તેની ઉપર કોઈ નીયમન નથી. પણ તેને આપણે કયા અભીગમથી
જોઇએ છ એ; તેના પર આ ,ણના ુખનો આધાર છે .
કુલ..... આપણે સંકDપ કર એ ક આપણે આ ,ણથી જ

!યેક ,ણને માણવા4ુ ં શ1ુ કર

દઈfુ!ં
પણ આ શ¥ છે ?
ના નથી! માર માટ પણ નહ અને કોઈને માટ પણ નહ! એ તો ખાલી વાતોનાં વડાં જ થયા.
ભલે,

!યેક ,ણ આપણે આ ર તે (વવા સમથ નથી, પણ આપણા ફાળે આવેલી આટલી બધી

,ણોમાંથી દરરોજ થોડ ક આપણા પોતાના માટ ફાળવીએ તો? થોડ ક જ ,ણો. પણ દરરોજ,
સાત!યથી; અને મા[ આપણા પોતાના માટ જ.

એ ,ણમાં કોઇ આથ:ક, સામા(ક, રાજક ય,

કૌ±ુJબીક - કોઇ પણ તનો - લાભ આપણને થવાનો ન હોય તેવી નાની

 ૃી કરવાની -

બાળક સાથે રમીએ; વાસણ માંજવામાં થોડ મદદ કર એ; કોઇ ચી[ દોર એ; કવીતા લખીએ;
ુ ી, પ ક @યાન કરવાં હોય તો તેમ પણ કર એ - આપણી ચી ૃીને $ અ4ુjુળ
ભજન, /yત
આવે તેમ કર એ.
યાદ એ રહ ક, આમાં ¥ાંય, થોડોક પણ જશ ખાટવાની, લાભ મેળવવાની, પરલોક
ુધારવાની ક મો,ની ચાહના ન હોવી જોઈએ. કવળ (વવાનો નીભળ આનંદ જ હોવો જોઈએ.
અને લખી રાખો સામેની દ વાલ પર - ક એક નવા જ આr્ લાદની લહરખી ¥ાંકથી ફર
વળશે. તરમાં બેઠલી આપણી તને, આપણા હોવાપણાના mુળ ત!વને - આપણા પરમ સખાને
- આ ગમવા માંડશે.
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અને બી દ વસે એમ થશે ક, 'આ$ એ ,ણ વધા1ું.' કદાચ !યાર કાંઇક બીEુ ં જ કરવા4ુ ં
મન થશે. તો તેમ કર એ.

ાથના કરવાનો mુડ નથી તો તે ન કર એ. ભમરડો ફરવવા4ુ ં મન થ=ુ ં

છે તો ભમરડો ફરવીએ! પણ તે ,ણમાં આપણને $ ઉમળકો આવે તે કર એ. આપુ ં મન તો
ચંચળ છે ને? બસ શરત મા[ એટલી જ ક, તેમાં કોઇ જ અથ ન સરતો હોય, કોઇ લાભ ન હોય
તેવી

 ૃી જ કરવાની. અને હા ! કોઈને 4ુકશાન ક મનુખ ન થાય તેવી પણ ખર જ તો! જો

સBચાઈથી આ મહાવરો પાડ fુ ં તો આવી ,ણો - આપણા પોતાની આ ,ણો - દ ન-બ-દ ન
વધતી જશે. પછ તો તે ,ણો બrુ >હાલી લાગવા માંડશે.
કારણક, એ ,ણોમાં આપણે આપણી ર તે (વનનો આનંદ માણવાની શ1ુઆત કર દ ધી
છે . આપણા હોવાપણાની પોતાની આ ,ણો છે . આ જ તો સાÄુ ં (વન છે .
આના તીxતમ પડઘા આપણા (વનના બી ભાગોમાં નાટÞા!મક ર તે પડવા માંડશે. $મ
$મ આપણા પોતાના માટ ની આ શાળાના પીર યડ વધતા જશે, તેમ તેમ આપણે નવા અને
આગળના ધોરણોમાં

મોશન મેળવતા જઈfુ.ં આપણો અભીગમ ધીમે ધીમે બદલાવા માંડશે.

આપણા રોજદા (વનના સંઘષ તરફના આપણા

!યાઘાતોમાં,

તીભાવોમાં એક પર વતન

આવy ુ ં જશે.
કો'ક અ(બોગર બ શ?તી આપણા માનસમાં પર વતનની એક નવી હવા; ચેતનાની, આનંદની
એક નવી Dહરખી ફલાવવા માંડશે.
આવા સતત અયાસથી એક એવો તબ©ો આવશે ક, આપણને પહલાં $ તકલીફો મોટા Åુગ
ં રા
$વી લાગતી હતી તે નાની ટ કર ઓ, અને પછ તો સાવ નાની કાંકર ઓ $વી લાગવા માંડશે.
કોઇ4ુ ં વતન આપણી તરફ સા1ું ન હોય; તો તે4 ુ ં બrુ માßું આપણને કદાચ નહ લાગે. કદાચ
આપણી સાથેના સહકાયકરને

મોશન મળે ક વધાર ઇUK મેUટ મળે તો આપણી Pઘ હરામ નહ

થઈ ય!
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આપણને પેલા 'જોનાથન લીવીU/ટન સીગલ' પ,ી ની $મ, વધાર Pચે અને વધાર ઝડપથી
ઉડવાની તાલાવેલી લાગશે. મા[ ઉડવા ખાતર ઉડવા4ુ.ં ઉડવાના અ તીમ આનંદ ખાતર
ઉડવા4ુ.ં પાગલ બનીને ઉડવા4ુ.ં એ પાગલપન આપણા સમ° અ/તી!વને ઘેર વળશે. શાણા,
ુફ યાણા, ગણતર બાજ, >યવહારjુશળ સદ0ૃહ/થ ક સાર 4ુ ં /થાન દર યાક નાર છ પલાં વીણy ુ ં
એક બાળક લઈ લેશે. અને બધાંય ઉÓયનો સાવ સરળ, આનંદમય બની રહશે. @યેય ા\તી4ું કોઈ
તાણ જ નહ; કવળ રમવાનો આનંદ - કવળ (વવાનો આનંદ.
ધીર ધીર અકાર , ુખથી ભર લી , બોજ1ુપ લાગતી ,ણોમાં પણ આપણે આનંદથી (વવા
માંડ fુ.ં એક નવા 'rુ'ં નો જUમ થઈ Äુ¥ો હશે. ક પછ ખરો 'rુ'ં - આપણો

ીય સખા, આપણો

સાજન એક $લમાંથી ¢ટ નીખરવા માંડશે. આ કોઇ નુ ં મહો1ું નહ હોય . આ તો આપણી ત
જ, આપણે $વા છ એ તેવા જ, સાવ /વાભાવીક,
એક માણસ કહ
કહ શકાય તેવા માણસ
બની રહ fુ.ં
આ ુફ યાણી સલાહ નથી. (વનના અ4ુભવમાંથી તે Åુબક માર ને Äુટં લીધેv ું મોતી
છે . એ સૌની સાથે વહkચીને ' ગમતાંનો 0ુલાલ' કયા નો હરખ છે . અ4ુભવોના બણગાં Æંક ને કોઇ
આપવડાઈ કરવાનો આ

ય!ન નથી. પાંસઠ વષનો આ બાળક તેને મળે લી સોગાત તમાર સાથે

વહkચીને તમાર સાથે રમવા માંગે છે .
ચાલો, માર સાથે આ રમત રમવા તૈયાર છો ને? બrુ જ મ આવશે...બસ મ જ મ ...
!યેક ,ણ (વવાની મ. આઝાદ બનવાની મ...
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બાળકની

ાથના

આ નાનકડા બીજમાં તાકાત છે
અને મારામાં પણ.
આ નાનકડાં બીજમાંથી ફણગો Æટશે;
ડાળ ઓ અને પાંદડાં Æટશે.
અને જોતજોતામાં એ મો±ું ¼ુ, બની જશે.
એની ડાળ ઓ આભને અડશે
અને આIુ ં જગત એની હર યાળ જોઈને હરખાશે.
Jહારા >હાલા

ુ!

rુ ં ય આ બીજની $મ મોટો થઈશ
અને તને પહXચીશ
અને $ બનવા માટ ત¹ મા1ું નીમા ણ ક=ુ¶ છે ,
તે બનીને જ rુ ં રહ શ.
- કરોલીન વાવલ ના mુળ °ે( સંદશા પરથી.
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બે અ4ુભવો

રવીવાર ઘુ ં બ¡ુ ં કામ હy.ુ ં બેકયાડ માં ઘાસ અને ઝાંખરાં કાપીને,
જJયા બાદ ગેરજની સાફુફ કર હતી. થાક ને લોથ થઇ સોફા પર બેઠો હતો. મારાં પ!ની નાહ ને
તા થવાની સલાહ આપતાં હતાં. મને સહજ પણ ઉઠવા4ુ ં મન થy ુ ં ન હy.ુ ં !યાં સામે છાપા સાથે
આવેલી હરાતોના એક કાગળ પર નજર પડ . સરસ રં ગોવાળાં âલોની ભાત વાળા કપડાંઓની
હર ખબર હતી. કાગળ પણ બrુ જ ખાનદાન હતો! માર ¨ગળ ઓ સળવળ .
કાપીને ચોરસ બના>યો અને [ણ જ મીનીટમાં સરસ Æલોની ભાતવાgં પતંગી=ું પાંખો
ફફડાવવા લા=ુ ં ! થાક ગાયબ. તરત ઉઠ|ો અને નાહ લી¡ુ ં અને પાછા દાદા તા ટમ……
.......
કાલે સવાર (મમાં ગયો હતો. નુ ં આઇપોડ લઇને. Eુના અને ણીતા હ Uદ ફ Dમોનાં ગીત
સાંભળતાં V ડમીલ પર ચાલવા4ુ ં શ1ુ ક=ુ.¶ રોજ તેર મીનીટના ફાસલે પહXBયો હતો તેની જયાએ
પંદર મીનીટ ચાલવા4ુ ં ગોઠ>=ુ.ં ઝડપ 3.3 ની જયાએ 3.4 રાખી અને ઢાળ ( ઇન?લાઇન ) 0.5 ની
જયાએ 1.0 રાયો.
રોજ તો તેર મીનીટમાં વBચે બે ‘છોટાસા ´ેક’ લેતો હતો! આ$ ગીતોની લહરમાં તણાયો અને
¨ખ Iુલી, તો મા[ આઠ મીનીટ જ બાક હતી. ખાસ થાક જણાયો નહ; અને ન© ક=ુ¶ ક થાક
લાગશે !યાર ઉભો રહ શ.
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થોડ વાર થોÅું હાંફ $ુ ં જણા=ુ ં અને ¨ખ ખોલીને જો=ુ ં તો [ણ જ મીનીટ બાક હતી. હવે
આટલા માટ ¥ાં ´ેક લેવો, એટલે હkડ રા=ુ.ં અને પંદર પંદર થાંભલા ઓળંગાઇ ગયા - કોઇ ´ેક
વીના! પર ણામ જોયાં - મહમ ધડકારા - 203 ! સર રાશ - 123 !!
,,,,,,
મી[ો - આ છે ગમતા કામ અને ગમતા સંગીતની અસર……
આ ,ણમાં (વવાના અનેક સાધનોમાંના એક બે સાધનો….
અને કટલાં બધાં સાધનો છે - આપણી પાસે? કોઇ ખાસ ખચની પણ જ1ુર નહ. અને આ
,ણમાં (વી જવાય.
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ભગવijૃપા
“ તમને ખબર છે ? ભગવijૃપા4ુ ં ( God’s Grace) અવતરણ એ fુ ં છે ? “

તે એ નથી ક, આપણે એકાએક માનવા લાગી જઇએ ક, ઇdર અ/તી!વ ધરાવે છે , અથવા ઇdર
જ આપણો ઉ@ધારક છે , ક ધમ°થ
ં ો જ સ!ય છે . આુ ં કંઇક છે તેમ માનતા થુ ં એ તે jૃપાના
અવતરણથી સાવ વીભી વ/y ુ છે . વળ ભગવijૃપાનો અથ મા[ એટલો જ નથી થતો ક , આપણે
પોતાની ત ઉપરના નૈતીક સંયમની દ શામાં ક સમાજ સામેની આપણી લડતમાં આગેjુચ કરવા
માંડ એ. નૈતીક

ગતી એ કદાચ ભગવ્ jૃપા4ુ ં ફળ હોઇ શક – પણ તે jૃપા પોતે તો નથી જ.

કદાચ એુ ં પણ બને ક , નૈતીક

ગતીની આવી સભાનતા આપણને jૃપા

ા\ત કરવાથી વીmુખ

પણ બનાવે. uયાં ુધી આપણે /વ-સભાનતામાં એમ માનતા રહ એ ક, આપણને તેની જ1ુર નથી
!યાર તો ચો©સ jૃપા નથી જ અવતરતી.
jૃપા4ુ ં અવતરણ !યાર થાય છે ક uયાર આપણે અથહ ન અને ખાલીખમ (વનના
ધકારની ખીણમાંથી પસાર થઇ રા હોઇએ. તે !યાર અવતર છે , ક uયાર આપણે પરમ ત!વ
સાથેની Eુદાઇનો સામાUય સંયોગો કરતાં વધાર તીx /વ1ુપે અ4ુભવ કરતા હોઇએ. તે4 ું અવતરણ
!યાર થાય છે ક, uયાર આપણી ત

!યેનો તીર/કાર, આપણી બે@યાનતા, આપણી નબળાઈઓ,

આપણી આKમકતા, આપણી દ શા-વીહોણી અને /થાન-વીહોણી /થીતી - આ બધાં આપણે માટ
સાવ અસ બની ગયાં હોય છે . તે !યાર અવતર છે ક, વષ અને વષ બાદ (વનની 9ુણતા
માટ ની આપણી આકાં,ાઓ આકાર લેતી નથી – uયાર દાયકાઓ Eુની આપણી વીવશતાઓ
આપણી દર સાાuય જમાવીને Jહાલતી હોય છે … uયાર નીરાશા આપણા સવ આનંદો અને
આપણી બધી જ હ Jમતનો નાશ કર Äુક હોય છે .
આવી કોઇક ,ણે, આપણા માનસ ધકારમાં તેજની એક લહર ફર વળે છે , અને ણે ક
કોઇ 0ુઢ અવાજ આપણને કહ રો હોય તેમ લાગે છે ક, “ તારો /વીકાર થયો છે - એવી એક
શ?તી વડ- $ તારાં કરતાં મહાન છે , અને $4ુ ં નામ તને ખબર નથી. અ!યાર કંઇ જ કરવા
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ન કર શ – કદાચ પછ થી y ુ ં ઘુ ં કર શક શ. કાંઇ પણ મેળવવાનો

ય!ન ન કર – કાંઇ પણ

આકાં,ા ન રાખ. મા[ એટvું જ /વીકાર લે ક, તારો /વીકાર થયો છે .“
ુ ી થાય છે ક, તે jૃપા અવતર છે . આવી અ4ુત
ુ ી
જો આુ ં કાંઇક બને તો આપણને અ4ુત
બાદ એમ બને ક, આપણે પહલાં હતા તેનાં કરતાં વ¡ુ સારાં ન બUયાં હોઇએ, અથવા આપણી
માUયતાઓ પહલાં કરતાં વ¡ુ ઉદા ન થઇ હોય. પણ એમ

તીતી તો થયા જ કર ક, બ¡ું તેમ4ુ ં

તેમ હોવા છતાં પણ ણે ક, બ¡ુ ં જ બદલાઇ ગ=ુ ં છે . આવી કો’ક ,ણે તે પરમ ત!વ આપણી
દર રહલા અસiત!વ ઉપર વીજય મેળવે છે . અને અલગતાની ભ¹કાર ખાડ ઉપર, તાદા!Jય-ભાવ
ુ ીના અધીકાર થવા માટ , કોઇ નૈતીક, ધામ:ક ક
સાથેના જોડાણો બંધાઇ ય છે . આવી અ4ુત
બૌ@ધીક 0ૃતી અથવા Zાનની માંગણી કરવામાં આવતી હોતી નથી – jૃપાની /વીjૃતી સીવાય
કોઇ પણ ચીજની નહ.
આવી jૃપાના

કાશમાં આપણે, આપણી ત તેમજ અUય >ય?તીઓ સાથેના આપણા

સંબધ
ં ોમાં આ jૃપાની શ?તીનો આવીભા વ કરતા થઇએ છ એ, સામી >ય?તીની ¨ખોમાં ની&પાપ
ર તે મીટ માંડવાની આપણી નવી

ગટ લી શ?તીમાં આપણે આ jૃપા અ4ુભવી શક એ છ એ,

કારણક, આ jૃપા એ (વન4ુ ં (વન સાથે4 ુ ં 9ુનમ:લન છે .
ભાવા4ુવાદ - From ‘ $ew Being’ by Tillich.
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મને ભય હતો
એકલતાનો
•

uયાં ુધી મને માર ત માટ

ેમ ન થયો.

ની&ફ
ની&ફળતાનો
&ફળતાનો
•

uયાં ુધી મને

તીતી ના થઇ ક, rુ ં

ય!ન નહોતો કરતો !યાર જ rુ ં ની&ફળ જતો હતો.

સફળતાનો
•

uયાં ુધી મને

તીતી ન થઇ ક, માર ત સાથે ુખી થવા માટ પણ માર

ય!ન કરવા

જોઇએ.
લોકોના મંત>યોનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન પડ ક, લોકોને તો હJમેશ મારા વીશે મંત>યો રહવાના જ છે .

ફkકાઇ જવાનો
•

uયાં ુધી મને મારા પોતાનામાં વીdાસ પેદા થયો ન હતો.

દદ નો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક, વીકાસ માટ તે જ1ુર છે .

સ!યનો
•

uયાં ુધી મને અસ!યમાં રહલી jુ1ુપતા ન દ ખાઇ.
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(વનનો
•

uયાં ુધી મને તેમાં રહv ું સૌUદય ન દ ખા=ુ.ં

m!ૃ =ુનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક, તે ત નહ પણ એક નવી શ1ુઆત છે .

ભાવીનો
•

uયાં ુધી મા1ું (વન બદલી શકવાની મારામાં ,મતા છે તેની મને ખબર ન હતી.

ધી©ારનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક, તે અZાન સીવાય બીEુ ં કાંઇ ન હy.ુ ં

ેમનો
•

ુ ી તે મારા દયને /પશ: ન ગયો અને તેણે મારા ધકારને અનંત ઉસમાં
uયાંધ
પલટાવી ન નાંયો.

ઉપહાસનો
•

uયાં ુધી મને માર ત

!યે મક કરતાં ન આવડ¯ુ.ં

 ૃ@ધ!વનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક,

!યેક દ વસે મા1ું શાણપણ વધy ુ ં ય છે .

ભવી&ય
ભવી&યનો
&યનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હોતી ક (વનની 0ુણવા દ ન

82

તીદ ન વધતી જ ય છે .
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ુતકાળનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક તે મને હવે કોઇ 4ુકશાન કર શક તેમ નથી.

ધકારનો
•

uયાં ુધી મને આશાના ટમટમતા તારલાઓના સãદયની ખબર ન હતી.

કાશનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક, તે જ મને સાચી શ?તી આપી શક તેમ છે .

પર વતનનો
•

uયાં ુધી મને ખબર ન હતી ક, અતીુદર
ં પતંગીયાને ઉડતા પહલાં કોશેટાના ધકારમાં
સબડું પડ છે .
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મહkદ
સાહબ તેર સાહબી , સબ ઘટ રહ સમાય
u=ુ ં મહkદ ક પાતમ¹ લાલી લખી ન ય.
ય
- કબીર
પરમ ત!વના સતત સાી@યમાં રહતા, કબીર આ ત!વ આપણા અુ અુમાં સમાયેv ું છે ; તે4 ુ ં
ક ુ ં ુદર
ં
ઉદાહરણ આ\=ુ ં છે ? મહkદ માં $મ લાલી રહલી છે ; પણ આપણે તે જોઇ શકતા નથી;
તેમ આ ત!વ જ આપુ ં સમ/ત હોવાપુ4
ં ુ ં mુળ છે , પણ આપણે તેને જોઈ, સાંભળ , /પશ: ક ચાખી
શકતા નથી.
મહkદ ને uયાર પીસો, !યાર જ તેમાંથી લાલી નીખર છે .
$મ અને uયાર મનનો mુળ /વભાવ નાશ પામે, તે4 ું 1ુપાંતર થાય; તે

તીભાવો આપy ું બંધ

થાય; fુUય બને; તેની લીલાશ, તરલતા નાશ પામે - તેમ અને !યાર જ (વનના પાયાના એ પરમ
ત!વની

તીતી થઇ શક છે .

અ4ુKમણીકા
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ૃીઓ
ૃ
માનવ ીઓ
ાણીમા[ના (વનમાં ચાર  ૃીઓ ( Instincts) પાયાની ગણાય છે – આહાર, ની]ા, ભય અને
ુ .
મૈન

ાણીઓની સમ°

માણમાં

 ૃીઓના mુળમાં આ ચાર પાયાની  ૃીઓ હોય છે . ઓછા વા

ાણી(વનમાં આ ચાર પર બળો હોય જ છે . અને તેના પર પાક1ુપે

ાણીઓનો

તીધમ બનતો હોય છે . એ વાઘ હોય ક Pદર; äુ] (વÅું હોય ક મહાકાય >હલ માછલી- આ ચાર
પાયાની  ૃીઓ તેમને વીવીધ

 ૃતીઓ કરવા દોર છે .

આ  ૃીઓ ઉપરાંત મમતા ક

ેમ $ુ ં પાયા4ુ ં ત!વ

ાણીઓમાં પણ વા ઓછા

માણમાં

હાજર હોય છે . એના અસંય ઉદાહરણો ઘણી જગાએ જોવા પણ મળે છે . વીકરાળ સહની તેના
પાલક સાથે

ીતી; jુતરાની તેના માલીક

!યે વફાદાર ; jુતરા અને બીલાડ 4ુ ં સહઅ/તી!વ;

ઘોડાની તેના સવાર સાથેની દો/તી – આમ અનેક ઉદાહરણોથી ફલીત થાય છે ક,
પણ

ાણી(વનમાં

ેમની લાગણી અ/તી!વ ધરાવે છે .
માણસમાં આ પાંચ ઉપરાંત અનેક શ?તીઓ ક  ૃીઓ હયાત હોય છે . મારા માનવા

માણે,

વીચાર,
વીચાર ખાલીપો,
ખાલીપો /વ\ન અને åુતી – આમ બીં ચાર ત!વ માણસના ચીમાં હોય છે . ઉપરો?ત
પાંચ ત!વ ઉપરાંત આ ચાર મળ ને માણસને માણસપુ ં આપે છે . અહ આપણે આ ચાર ત!વો
વીશે ±ુંકમાં વીચાર એ.
માનવ શદની >=ુ!પી મન સાથે સંબધ
ં ીત હોય છે . મનની સાથે વીચારશ?તી સંકળાયેલી
હોય છે . આ માનવમા[ની પાયાની ¼ુી ક બળ છે . આદ મ માનવ ક આદ વાસીથી માંડ ને

ચંડ

મેધાવી વૈZાનીક, વીdવી$તા ક આથ:ક સાાuયના અધીપતીઓ – આ સૌમાં વીચાર કરવાની
શ?તી વા ઓછા

માણમાં હાજર હોય જ છે . માણસ ઘટનાઓ ગે વીચાર છે . તેની ણીતી

ુ ના કર છે . તે4 ુ ં વીpલેષણ કર છે . તેમાં તે કDપના અને તક ના
ઘટનાઓ સાથે તે4 ુ ં mુDયાંકન ક yલ
વાહો અને રં ગ ભેળવે છે . અને નવી K યા ક

તીK યાને જUમ આપે છે – નવસhન કર છે . બધી

નવી શોધખોળો, અવનવા સાધનો4ુ ં નીમા ણ, અને સં/jૃતી માનવની આ પાયાની વીચારશ?તીમાંથી
સય છે .
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પણ આની સાથે ખાલીપા4ુ ં ત!વ /વતં[ ર તે કામ કરy ું હોય છે . $ને કદ ણી નથી, જોઈ
નથી, અ4ુભવી નથી એવી કોઈક અગJય ચીજની

ા\તી માટ તેને અજપો
ં હોય છે . બ¡ું હોય અને

ૃ અને સામÜયમાં
છતાં કfુકં Iુટy ુ ં લાગે. આ બધાંનો એક સામાUય અ4ુભવ હોય છે . ધન, સm
આળોટતા માંધાતાથી માંડ ને સાંજનો રોટલો મળ ય એનાથીય સંતોષ પામતા Ðંપડાવાસી,
અર ! ર/તે રઝળતા ઈUસાનને પણ આ ખાલીપો સતાવે છે . કવીઓ એને ઝાંઝવાનાં જળ કહ છે .
વીચારને અતીKમી જતી આ એક /વતં[  ૃતી ક ત!વ છે . હJમેશ માણસને કશાકનો અભરખો
સતાવતો જ રહ છે . $4ુ ં મનમાં અ/તી!વ છે જ નહ; $ની કDપના પણ કર નથી તેવી કો’ક
અણદ ઠ વ/y ુ ક ઘટના માટ ની ઝંખના વીચારમાંથી જUમતી હોય છે ક તેનાથી સાવ અલગ ર તે
પણ ઉ્ ભવતી હોય છે . આ ખાલીપાને કારણે અનેક જ1ુર ક બીનજ1ુર

 ૃીઓ માણસ કર છે ;

>ય°તા અ4ુભવે છે . કશા કારણ વગર નીરાશા ક હતાશાનો અ4ુભવ કર છે . મહ!વાકાં,ાઓ, નવી
શોધખોળો, નવસhનો આવા ખાલીપાની ચરમસીમા1ુપ નીપજ હોય છે . ખાલીપો ન હોય તો કfુ ં
નુ ં ન સય. આવો ખાલીપો સાવ નવાન©ોર વીચારને જUમ આપે છે . અને વીચાર
ખાલીપાને… આમ આ એક બંધ વyળ
 ુ બને છે . પણ વીચાર અને ખાલીપો એકમેકથી ભી તો હોય
જ છે . તેમ4ુ ં પોતા4ુ ં /વતં[ હોવાપુ ં હોય છે .
કોઈ અદJય ત!વની સતત હાજર માણસ આનાથી અ4ુભવે છે . આમાંથી જ કદાચ માણસે
ઈdર ત!વની પર કDપના કર હશે. ધમ, સં દાયો, માUયતાઓ, 1ુઢ ઓ આ બધાં આવા કોઈક
ખાલીપામાંથી સતા હોય છે . તેમને તક બ વીચારનો પાયો કદાચ હોતો નથી. પણ ન સમ(
શકાય તેવા કશાકનો અભાવ આવા ખાલીપણાના mુળમાં હોય છે . તે અZાત ભયમાંથી અથવા
અતીશય સંતોષમાંથી પણ પેદા થઈ શક છે . $4ુ ં (વન ભાંગીને ુ©ો બની ગ=ુ ં હોય; $માં
આશા4ુ ં એક પણ ક રણ ન

ગટy ુ ં હોય એવા ધારા બોગદામાંથી પસાર થઈ રહલ >ય?તીને

આવો ખાલીપો સતાવે, તે તો તરત સમ( શકાય; પણ $ના (વનમાં કશાની કમી ન હોય, તેને
પણ આવો ખાલીપો પજવતો હોય છે . આ ખાલીપો માણસને સતત દોડતો રાખે છે . સવBચ શીખર
પહXBયા પછ પણ આવો ખાલીપો $મનો તેમ રહ છે . ટોચે પહXBયા પછ ની એકલતા આવા
ખાલીપણા4ુ ં સhન કર છે . નવાં શીખરો સર કરવાની પર કDપના, લાલસા સઈ ય છે . આમ
ખાલીપા4ું અલગ અ/તી!વ હોય છે .
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ખાલીપો /વ\નોને જUમ આપે છે . ગતાં /વ\ન સેવવાની માણસની  ૃી વીચારોના
પર બળોથી અલગ હોય છે . $ને /વ\ન નથી તે માણસ નથી; એમ પણ આપણે કહ શક એ.
/વ\નો વીચારના આધારમાંથી પણ સય ક તેનાથી સાવ Eુદ ર તે ક દ શામાં પણ. ર/તે
રઝળતો માણસ મહલમાં રહવા4ુ ં /વ\ન જોતો હોય છે . મહલમાં રહતો માણસ ચKવત: સાટ
ુ ીનાં
થવા4ુ ં /વ\ન Eુએ છે . એક સાધક @યાનમાં એકા°તા આવે !યાર બાદ પરમ ત!વની અ4ુત
/વ\ન જોતો હોય છે . આ વીચારશ?તીની એષણાઓ ક અભી\સાઓની વાત નથી. પણ કfુકં
અણદ ઠ, નહ વીચાર v,ું નહ અ4ુભવેv,ું

ા\ત થઈ ગ=ુ ં હોય, તેવી /થીતી પામવાની ઝંખના હોય

છે . ઘણાં /વ\નોને કોઈ પણ આધાર જ નથી હોતો. કોઈ અણી ભોમકાની ણે ક એ ચીજ હોય
છે . $ નથી દ ખાy ુ ં ક નથી અ4ુભવાy,ુ ં તેવી કોઈક અણી ચીજ ક ઘટનાની તેમાં ઝાંખી થતી
હોય છે .
વીચારો થાક ગયા હોય; ભયંકર ખાલીપો ચીને ઘેર વªયો હોય; બધાં સપનાં ચકનાÄુર
બની ગયાં હોય !યાં કોઈક ,ણે, કોઈક ગેબી Iુણેથી, કોઈક અસીમ બળની ¾પાના પર પાક1ુપે
ુ ી થાય છે . આને મ¹ ‘åુતી’ એું
એકાએક નવો દરવાજો Iુલી ગયો હોય તેવી માણસને અ4ુત
નામ આ\=ુ ં છે . મોહનદાસ ગાંધી આ^ કામાં V નમાંથી ફkકાઈ ગયા અને તેમનામાં આવેલી
åુતીએ તેમને બેર /ટરમાંથી ‘બા9ુ’; મોનીયામાંથી મહા!મા બનાવી દ ધા. આ એક /પાક $વી
ઘટના હોય છે . તે અચાનક, કોઈ પણ અણસાર વીના ઘટ જતી હોય છે . તે ગાંધી $વા મહાન
9ુ1ુષના (વનમાં બની શક છે ; અને ર/તે ચાલતા અદનામાં અદના માણસના (વનમાં પણ બની
શક છે . આવી 0ૃતી કોઈ વીચાર, કોઈ ખાલીપા ક /વ\નમાંથી આકાર લેતી નથી. તે આપોઆપ
આવી જતી હોય છે – બીજ હોય ક ન હોય તો પણ. $ની કોઈ કDપના, કોઈ ખાલીપો ક કોઈ /વ\ન
ન હોય તે ુ ં બારુ ં આપોઆપ Iુલી ગયેv ું વતા ય છે . આવો અ4ુભવ ઘણાંઓને થયેલો છે .
/વ\નમાં પણ ન ધા=ુ¶ હોય તેમ અચાનક આવી 0ૃતી ચીમાં પગપેસારો કર ય છે .
બ¡ુ ં $મ4ુ ં તેમ હોય, કોઈ નવી તક ક નવી ચીજ

ા\ત ન થઈ હોય છતાં; આવી ,ણે

અચાનક બ¡ુ ં જ બદલાઈ ગ=ું હોય તેમ લાગે છે . કDપના અને /વ\નથી ુરના અગJય
Pડાણમાં;તલાતલ પાતાળના ધારઘેયા /તરમાં કોઈ અશદ, અગોચર, અશ¥, અÎયો

કાશ

પાંગર છે . એક નવો હાઈવે કોઈ અગJય ઘટનાને કારણે Iુલી ય છે . તરની આ 0ૃતી માટ
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બીEુ ં કોઈ પર બળ ક

ાણીજગતની ચાર ¼ુીઓ,

ેમ ક માનવ ચેતનાની ઉપરો?ત [ણ

ખાસીયતો જવાબદાર નથી હોતાં.
આવી åુતી4ુ ં કોઈ જ બીજ માનવચેતનામાં અ/તી!વ ધરાવyુ ં નથી હોy.ુ ં તે તો સાવ
/વયં ુ હોય છે . કોઈ પણ સમયે ક /થળે તે ઘટતી હોય છે . ણેક આવી 0ૃતી થઈ શક, તે ુ ં
માનવચીમાં એક ત4ુ ં

ો°ામગ હોય છે ! કોઈ વૈZાનીક તેની શોધમાં બધા

ય!નો કર ને

અસફળ રો હોય; આશા4ુ ં એક પણ ક રણ દ ખાy ુ ં ન હોય !યાં અચાનક કોઈ /પાક તેને નવા
ુ ી કરાવી દ છે . વેદના અને ભનતામાં (Depression) ગરકાવ માનવી ઘડ ના છÍા
સ!યની અ4ુત
ભાગમાં બેઠો થઈ દોડવા માંડ છે ; નવા ઉ!સાહથી નવપDલવીત બની જતો હોય છે . આવી
åુતીને આપણે કોઈ પરમ ત!વની jૃપા4ુ ં અવતરણ ગણાવી શક એ. તે

ય!નો, વીચારો ક

/વ\નોથી સી થતી હોતી નથી. તે તો /વયં ુ જ હોય છે . માણસના ચી દ શમાં તે4 ુ ં બીજ હોય,
ક ન પણ હોય; પણ વાલીયો vુટં ારો આવી 0ૃતીના બળે રાતોરાત વાDમીક બની ય છે .
આવી 0ૃતી ઈુ ¿ી/ત, મહJમદ ક ગૌતમ ુને મળ ય; તે જોઈ બધા તે ું ~ાર
તેમના (વનમાં પણ Iુલી ય તે માટ હવાતીયાં મારવા લાગે છે . તેમના $વી સાધના કરવા
લાગી ય છે . 0ુ1ુઓના ચરણ 9ુ$ છે . પણ તે તો થોડ
કોઈ અભી\સા ક અપે,ા ન રાખી હોય; તેને

ય!નોથી સા@ય હોય છે ? તમે તે માટ

ા\ત કરવા કોઈ સાધના ન કર હોય; તે ન હોવા

માટ તમને કોઈ ખાલીપો સતાવતો ન હોય; તો પણ એક અÎયા અતીથીની $મ તે આવીને ઉભી
રહ છે . માનવ(વનમાં આવી 0ૃતીને આપણે /વાભાવીક  ૃી ન કહ એ; પણ તેની શ¥તા
નીવ:વાદ હોય છે . તે

ય!ન સા@ય નથી હોતી અને છતાં બની ય છે . દર કના (વનમાં આવી

ચીનગાર $વી ઘટના

ગટતી હોય છે , તેવો સામાUય અ4ુભવ છે .

આવી ચીનગાર કોકના (વનમાં વડવાનલ બનીને પથરાઈ ય; તેના
(વનમાં એક

તાપે સમાજ

ચંડ આતશ ગે; તેમાં આmુલ પર વતન આવે - તેમ બને. અથવા આવી

ચીનગાર ઝર જઈને ,ણાધમાં ુઝાઈ જય તેમ પણ બને. પણ આવી ચીનગાર ઓ
ઘટના એ (વન4ુ ં એક પર માણ જ1ુર હોય છે .
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કદાચ
આવતા કોઈ
અને

ાણીજગતની ચેતનામાં આવી જ કોઈ 0ૃતીની ચીનગાર એ માણસને મળતા
ાણીના (વનમાં વીચાર, ખાલીપો અને સપનજગતની ચેતનાને જUમ આ\યો હશે.

થમ માનવ પેદા થયો હશે.
અને કદાચ એમ પણ બને ક, વીચારોની Êમણામાં અટવાતા, ખાલીપાના ઘોર ધારામા

અથડાતા jુટાતા, અને સપનાંઓની Êામક માયાળમાં ગળાÅુબ માણસની ચૈતUય ૃ&ટ માં આવી
કોઈ ગ1ુકતા આકાર લે; અને 4ુતન મહામાનવતી4ુ ં નીમા ણ થાય. અલબ આ થક નવી
વીચારશ?તી, નવા ખાલીપા, નવાં /વ\નો તો સય જ. પણ સાથે સાથે સતત રમમાણ રહતી અને
મા[ આક/મીક જ ન હોય તેવી એક નવી 0ૃતી માનવ(વનને એક નુ,ં અણદ ઠ, અકD\ય, અને
માનવેતર પર માણ બ,ે. કદાચ એક નવા =ુગાંતર (Paradigm) માં માનવચેતનાનો

ાુભા વ

થાય.
ચાલો, આપણે આ નવી ગ1ુકતાનો ખાલીપો અ4ુભવીએ અને તેનાં સપનાં જોવાની
શ1ુઆત કર એ. કદાચ, ¥ાંક, ¥ાર ક, સમ° માનવ-માનસ-જગતમાં આવી ચીનગાર

ગટશે

અને નવા ચૈતસીક વીd4ુ ં બારુ ં ભટાક દઈને માનવતી માટ ફટાબાર Iુલી જશે. એમ પણ
બને…..
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મી[તા
એક બrુ જ ગમેલો વીચાર મી[તા એક ુવાસીત Dહરખી $વી હોય છે . તમે તેને પકડ , ુઘી
ં ક ચાખી નથી શકતા. એ ¥ાંથી
આવે છે , તે પણ તમે ણી નથી શકતા. પણ તમે હJમેશ તેને અ4ુભવી શકો છો. એ હોય તો
તમને તરત ખબર પડ જતી હોય છે ક, તે છે .
એ તો આવે અને જતી પણ રહ. પણ એ જ1ુર પાછ આવશે.
કોઈ પાછા વળ ને નવેસરથી શ1ુઆત કર શકy ુ ં નથી.
પણ…
આજની આ પળથી શ1ુ કર ને તમે એક સાવ નવી શ1ુઆત કર શકો છો.
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mુજ nુવ >યાપે સચરાચર
uયાં ચરણ 1ુક !યાં કાશી,
કાશી
uયાં પાય ઊઠ !યાં જ માગ,
uયાં તરતો !યાં મહાસાગર.
મહાસાગર
$ ગમ ચાvું એજ દશા,
દશા
mુજ nુવ >યાપે સચરાચર.
સચરાચર
- હર U] દવે
(વન4ુ ં ધેય fુ ં હોુ ં જોઇએ; તે માટ ઘણા લોકોએ ઘણા વીચાર કયા છે ; અને ઘણી બધી વાતો કહ
છે . પણ અહ આ મોટા ગના કવી એક Eુદ જ વાત કહ ય છે . તેમને કોઇ @યેય જ જોઇy ુ ં નથી!
તેમનો nુવ બધે >યાપક છે .
ઉપરછDલી ર તે જ આ વ?ત>યને વાંચીએ તો ની&K ય થવા4ુ ં કવી કહતા હોય તેમ લાગે છે . પણ
નીચેના મહાન ગીતાવા¥ને આ પં?તીઓ

તીબબીત કર છે .

कम!ये
!येवा"धकारते
ा"धकारते मा फलेषू कदाचन
गो)वकम*ण ।
मा कमफलहे तुर ् भुः मा ते संगो)वकम
- ગીતા (સાં
સાંય યોગ – 2: 47 )
તારો અધીકાર મા[ કમમાં જ છે ,
કદ તેના ફળમાં નહ.
નહ
કમ4 ુ ં ફળ પામવાનો હy ુ ન રાખ.
રાખ
અકમ( ની&K યતા )નો
નો કદ સંગ ન કર.
કર
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@યેય એટલે ફળ, મનોવાંછ ત કોઇક ઉપલધી, એમ આપણે માનતા હોઈએ છ એ. ગીતામાં 2ીjૃ&ણ
અEુ નને આવા કોઇ ફળનો રાગ રાખવાની ના પાડ છે ; અને (વન-સં°ામમાં વીરની $મ =ુ@ધ
કરવાની સલાહ આપે છે .
હર U]ભાઇ પણ આ જ કહ છે ને?
આપણને આવા કટલાય વીચારકોએ કવળ કમની&ઠ થવા4ુ ં કટલીય વાર કÈું છે . પણ આપણને એ
કઠ¯ું નથી.
આપણે તો (વન4ુ ં @યેય શોધવાના, પરલોક ુધારવાના, ફળ ા\ત કરવાના ફોગટ
ૃ જળ $ુ ં /વગ
mગ

ા\ત કરવાના હવાતીયામાં, (વન જ ખોઇ બેઠા છ એ.
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mુત:9ુ
“2500 વશ Eુના પવી[ યા[ાધામ ~ારકામાં આવેલ પૌરાણીક ~ારકાધીશ મંદ રનો 1ુ. સાડા
સાત કરોડના ખચ (ણ@ધાર કર તેની કાયાપલટ કરવા4ુ ં આયોજન 0ુજરાત સરકારના

વાસન

વીભાગે ક=ુ¶ છે …… દરરોજ દસ હર ભાવીક યા[ીકો આ ધામની mુલાકાત લે છે . જUમા&ટમી
સહ તના ખાસ તહવાર

સંગોએ આ ¨કડો લાખો ઉપર પહXચે છે . આ મંદ રની 2007-2008માં

રોકડ આવક 1ુ. [ણ કરોડ, પંદર લાખ હતી. આ ઉપરાંત સાડા છ લાખ $ટલાં સોનાચાંદ ના
દાગીનાની આવક પણ નXધાઈ છે . મંદ રની આવકમાંથી 2 ટકા રકમ ચેર ટ કમી½રની કચેર માં
ય છે ; 15 ટકા દ વ/થાન સમીતીને મળે છે અને બાક ના 83 ટકા હ /સાને 9ુર પર વારો વBચે
વહkચી દ વામાં આવે છે .”
- એક સમાચાર ( 0ુજરાત ટાઈJસ – U=ુયોક : 18 - એ ીલ – 2008 )
.............
આ છે mુત:9ુની એક ઝલક. rુ ં જUમે માનવ પણ jુ±ુJબ અને સામા(ક સં/કાર હ Uુ ¢ં. મને
(વનની હ Uુ ફ લુફ માટ અનહદ માન છે . પણ mુત:9ુનો આ નન ચીતાર મને કઠ છે .
આ મા[ એક મંદ ર ક હ Uુ ધમ 9ુરy ુ ં મયા દ ત નથી. દર ક
દ શમાં, કોઈ ને કોઈ

, દર ક ધમ, દર ક તી, દર ક

કાર અને /વ1ુપે; કોઈક દ વ ક દ વુત ક પÜથર માટ આમ જ બનyું આ>=ું

છે . આ ‘તરની વાણી’ ની બીભ!સ અભી>ય?તી છે . તરના, ગંગાજળ $વા પવી[ ભાવનો
ચીતર પમાડ તેવો દ ખાડો અને >યાપાર કરણ છે . સામાUય માણસ માટ એ પોતાની ધામ:કતા4ું
દશન છે ; અનેક 9ુર jુ±ુJબો માટ એ આ(વીકા4ુ ં સાધન મા[ છે . સરકાર માટ એ આવકનો
·ોત છે . એ શહર ક ગામના વેપાર ઓ માટ રળવા4ુ ં એક બહા4ુ ં છે . આ એક ધમના ઓઠા હઠળ
વકર લી, કવળ આથ:ક અને સામા(ક

¼ુી છે . એમાં ¥ાંય ભ?તી નજર પડતી નથી.
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rુ ં mુત:9ુનો વીરોધી નથી. અમારા એક ણીતા સંબધ
ં ી jુ±ુJબમાં નસીબસંજોગે બાળક થ=ુ ં
ન હy.ુ ં બહને બરમાંથી એક લાલ( ખર ºા હતા. એ લાલ(4ુ ં નાનકÅું મંદ ર, નાનકÅું પારું
અને નાનકડ શèયા પણ રાયાં હતાં. પોતા4ુ ં જણેv ું સંતાન હોય, એવા ભાવથી એ બહન પોતાના
એ લાડ લા લાલ(4ુ ં લાલન-પાલન કરતાં હતાં. લાલ(ને જમાડ, રમાડ, Uહવડાવે, વ પહરાવે,
હચોળે , ુવાડ. એનાં ગીતો અને ભજનો ગાય. એની સાથે કાલી ઘેલી વાતો કર . માતાના અ¡ુરા
રહલા, અ>ય?ત

ેમની એ અભી>ય?તી હતી. ઘરના એકાંત, ભાવભયા અને rુફ
ં ાળા વાતાવરણમાં

પાંગર લી એ ભાવ-નીતરતી,

ેમથી સભર ભ?તી હતી. મને એ બહનની એ 9ુ, એ વા!સDય, એ

ભાવવીભોર અવ/થા બrુ જ ગમતાં. કોઈ પણ ભ?તી ક 9ુ કવળ ‘તરની વાણી’ ની
ુ , શંસનીય
અભી>ય?તી હોવી ઘટ . આ બહનની ભ?તી આવી અભી>ય?તી4ુ ં નીતાંત, સવા¶ ગ સં9ણ
/વ1ુપ હy.ુ ં
ભ?તી તો સાવ ગત વાતા લાપ હોવો જોઈએ. આપણા હોવાપણાના પાયામાં રહલા પરમ
ત!વ સાથેનો સંવાદ; ભાષા ક કોઈ પણ મા@યમ વીનાની કવળ ¨તર ક ગોઠડ . બrુ બrુ તો એ
/વગત

ાથના હોઈ શક ક; પેલાં બહન $વી સાવ ગત, નીમળ,

ેમલ,ણા ભ?તી.

પણ ઉપરો?ત સમાચારમાં એ ભાવ, એ ભ?તી, એ 9ુ બરમાં બીકાઉ ચીજ બની ગયાં છે ; એ
મને કઠ છે .
uયાર માનવતે વૈચાર ક ,ે[માં મહાભીની&Kમણ કહ શકાય તેવી સફરના અનેક જોજનો
કાપી નાંયા છે ; uયાર Zાન અને 0ૃતીનાં અનેક /તરો ઉકલાઈ Äુ¥ાં છે ; uયાર અZાનનો
ધકાર ¥ારનોય ભેદાઈ Äુ¥ો છે - !યાર માનવતની પÜથર=ુગી

ાથમીકતાના આ આદ મ

/વ1ુપ4ુ ં વરુ ં 9ુનરાવતન મને કઠ છે .
અને ખાસ કર ને ભારત દ શમાં : uયાં કરોડો ુયાં બાળકો ુકા રોટલા માટ ટળવળે છે ; uયાં
ચાંગgં પાણી અને રોટલો ઘડવા4ુ ં બળતણ મેળવવા રોજ લાંબી સફર આદરવી પડ છે ; uયાં
jુદરતી હાજત માટ છે ક ગામને છે વાડ 9ુગુ ં પડ છે ; uયાં કોઈ અણી

તીભા નાણાં, તક અને

સવલતોના અભાવે પાંગરતાં પહલાં જ કરમાઈ ય છે ; uયાં કટલાંયને માટ આકાશની છત જ
સહારો છે ; uયાં ગર બીના કારણે 1ુપ સર આમ વેચાય છે - એવી માર જUમુમીમાં છ\પન છ\પન
ભોગ ભોગવતો એ કા4ુડો મને કઠ છે .
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અને પેલાં બહનની લાલ(સેવા4ુ ં ચી[ ભલે ભાવ અને ઉમ:થી સભર હોય; પણ તેમણે
પોતાની mુત:9ુની માUયતાને કોરાણે mુક ને કો’ક અનાથ, અુધ,
લાલ(ની (વંત સેવા અપનાવી હોત તો એ નીરથક

ેમના ુયા, ¡ુલકા Æલ,

 ૃી કટલી સાથક બનત? તેમના (વનનો

ખાલીપો પણ કટલો ભરાયો હોત?

અ4ુKમણીકા

વાણીના કાર
વાણીના ચાર

કાર ગણાય છે :-

1. વૈખર
2. મ@યમા
3. પpયંતી
4. પરા
વૈખર – સમજણના અભાવ વગર મા[ વાણીવીલાસ ક સામાUય >યવહાર માટ બોલાય તે –
સામાUય વાતચીતની ભાષા.
મ@યમા – ુ@ધીથી સભર, ચાyરુ ભર લી, પણ (વનની Pડ સમજણ ક, ડહાપણ વગરની – Zાન
વીZાન, રmુજ, વાતા, સામાUય કવીતા, વી. આ ક,ામાં આવે છે .
પpયંતી – ુ@ધીની પાછળ $ ચૈતUય –

ાણ છે તેને ઉગર કરતી, (વંત ત!વને જોઇને

બોલનારની વાણી – સારા કવીઓની કવીતામાં આ (વન ત!વ4ુ,ં સૌUદય4 ુ ં અને કંઇક શે ભાવ4ું
ાગટÞ થાય છે .
ુ ી
પરા – તરની વાણી – uયાં શદો સર પડ છે . તે મા[ પરમ ત!વની , ભાવ જગતની અ4ુત
ની વાણી - ચૈ!ય ત!વની પાછળ રહલ mુળુત અ/તી!વની વાણી અથવા નાદ
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$ પરમ ત!વ ુધી પહXBયા છે ; તે કવીઓ ક સંતોના mુખમાંથી uયાર પpયંતી વાણી

ગટ છે ;

!યાર તે પરા વાણીનો પડઘો હોય છે .

અ4ુKમણીકા

વીoન
ार-यते न खलु व/नभयेन नीचैः
ार-य व/नवहताः वरमित मयाः
वघैः पुनः पुनरप 4तहयमानाः
ार5धम6
ु मजनाः न प8र)यजित ॥
નબળ મનો ૃીવાળા કાયની શ1ુઆત જ કરતા નથી.
નથી.
મ@યમ મનો ૃીવાળા વીoનોથી થાક ને વBચેથી જ અટક ય છે .
ઉમજનો
વીoનોથી અનેક વાર આKમણ થયા છતાં લીધેલા કાયને mુકતા નથી.
નથી
—————————————————————————————————
rુ ં (વનની વીષમતાઓથી કંટાળ ને જગલમાં
ં
ગયો. મ¹ ઇdરને એક

½ 9ુછÞો . ” હ, ઇdર!

(વન ચાvુ રાખવા માટ y ુ ં એક વEુદ વાgં કારણ તો બતાવ. “
અને કોઇ અવા$ મને સામે રહલા ફન અને વાંસના ઝાડના ચૈતUયને આ સવાલ 9ુછવા4ુ ં
કÈુ.ં
ફનના  ૃ,ે કÈુ,ં .” મારાં બીજને ઇdર તડકો, પાણી અને જમીનમાંથી પોષણ આ\=ુ,ં અને એક
વષમાં તો rુ ં વધવા લા=ુ.ં ”
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વાંસના  ૃ,ે કÈું ” પાંચ પાંચ વશ ુધી ઇdર મને પોષણ આ\=ુ,ં મારાં mુળ મજુત થતાં
ગયાં. અને uયાર તે 9ુરતા

માણમાં તાકાતવાળા થયા !યાર મારામાંથી પહલો jુર ÆટÞો. અને

છ જ માસમાં rુ ં ફનને ¨બી ગ=ુ.ં ”
rુ ં આ વાત સાંભળ મારા સંસારમાં નવા ઉ!સાહથી પાછો વªયો.
( °ે( પરથી અ4ુવાદ )

અ4ુKમણીકા

વીજળ અને વાંસળ
વીજ કડાક વાંસળ વાગે
સાંભળવી fુ ં સહલ?
જaદગીના એ  ૂરને ઝીલવા
કર મને કાબેલ!!
- રવીU]નાથ ઠાjુર
વીજ કડાકો અને વાંસળ ?
હા! fુ@ધ વીZાનના તક અને સંશોધન
mુળુત ઘટક છે .

માણે

ોટ ન એ 9 ૃÜવી ઉપરના સઘળાં સ(વોના કોશનો

ોટ ન તેના mુળ ઘટક નાઇVોજન4ુ ં અ!યંત જટ લ સંયોજન છે .

નાઇVોજન હવામાં સૌથી વ¡ુ માણમાં રહલો, અને સૌથી વ¡ુ ની&K ય વા=ુ છે . બળબળતી ભÍીમાં
પણ નાઇVોજન સંયો(ત થઇ શકતો નથી. તો આ નાઇVોજન4ુ ં આટvું જટ લ સંયોજન બને શી ર તે?
અ!યંત Pચા ઉ&ણતામાને જ નાઈVોજન સંયો$ત થઈ શક છે .
uયાર વીજળ થાય, !યાર તેના ગભમાં લાખો શ4ુ ં ઉ&ણતામાન પેદા થાય છે . અને આટલા
ઉ&ણતામાને જ ઓ?સીજન સાથે નાઇVોજન સંયો(ત થઇ શક છે ; આમ નાઈVોજન અને ઓ?સીજનના
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સંયોજનમાંથી બનેલા નાઈVોજન વીવીધ ઓ?સાઈડો 9 ૃÜવી પરના બી રસાયણો સાથે મળ વ¡ુ
જટ લ ,ારો બને છે અને તેમાંથી જ ત તના

ોટ નો બની શક છે .

માટ 9 ૃÜવી પર સ(વ  ૃ&ટ 4ુ ં એક mુળ વીજળ છે .
હવે સમ=ુ ં ને ક , uયાર વીજળ નો કડાકો બોલે છે , !યાર (વનના પાયા4ુ ં થમ ત!વ
છે ?
મહાકવીએ એને વીુની વાંસળ ની ઉપમા આપી તે યથાથ છે ને?
વીજળ અને વાંસળ , વીZાન અને ધમ , એકમેકના 9ુરક છે .

અ4ુKમણીકા

વીપpયના
ગૌતમ ુ@ધનો m ૃ!=ુ વખતનો સંદશ
હ, લોકો !
rુ ં $ કંઈ કrુ ં તે પરં પરાગત છે એમ ણી ખ1ંુ માનશો નહ.
નહ.
તમાર 9ુવપરં પરાને અ4ુસર ને છે એમ ણીને પણ ખ1ંુ માનશો નહ.
નહ.
1ું માનશો નહ.
ખ1
નહ.
આુ ં હશે એમ ધાર ખ
નહ..
તક સી છે એમ ણી ખ1ું માનશો નહ
નહ..
લૌક ક Uયાય છે એમ ણી ખ1ંુ માનશો નહ
ુદ
ં ર લાગે છે માટ ખ1ું માનશો નહ.
નહ.
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નહ..
તમાર 2ાને પોષના1ંુ છે એુ ં ણી ખ1ું માનશો નહ
rુ ં

સી સા¡ુ ¢ં, 9ુuય ¢ં, એુ ં ણી સાÄુ ં માનશો નહ.
નહ.
પણ તમાર વીવેકુ થી મારો ઉપદ શ ખરો લાગે
તો જ તમે તેનો /વીકાર કરજો,”
કરજો
.......................…………
.......................

વીપpયના ક વીપ/સણા4ુ ં નામ આવે અને ગૌતમ ુ@ધ યાદ આવી ય. તે જમાનામાં
ભારતીય સમાજ એક બાEુ હ Uુ ધમના હસા!મક કમકાંડો અને મંદ રોમાં
ખદબદતો હતો; અને બી( બાEુ વધમાન મહાવીર

વતલા Ê&ટાચારોથી

ચલીત કર લા અને અ!યંત કઠોર શી/ત માંગી

લેતા, Àન ધમના આકરા નીયમપાલનથી mુઝ
ં ાતો હતો. !યાર ગૌતમ ુ@ધે મ@યમ માગ ુચ>યો
હતો. કાળKમે તે ભારતમાંથી તો vુ\ત થઈ ગયો પણ 9ુવ એશીયાના દ શોમાં બrુ
ુ@ધના સી@ધાંતોમાં >યવહારમાં પંચશીલ અને પ@ધતીમાં વીપpયના

ચાર પાJયો.

ધાન /થાને છે . અહ

વીપpયના પ@ધતી વીશે ±ુંકમાં માહ તી આ9ુ ં ¢ં. ુ@ધની પણ આ પોતાની આગવી શોધ ન હતી.
આ તો વેદકાળમાં ુચવેલી એક ર ત હતી. પણ તેમણે તેને સાધનાના સાધન તર ક અપનાવી,
અને તેને શાીય 1ુપ આ\=ુ.ં પોતાના (વનમાં તેનો સફળ ઉપયોગ કર ને પોતે બોધીZાન અને
mુ?તી પાJયા; સી@ધાથમાંથી ગૌતમ ુ@ધ - શા¥mુની બUયા. અનેકોને ુ@ધ બના>યા.
આ @યાનની એક ર ત છે . પણ બી

કારોની $મ કોઈ ઈ&ટદ વ, ઈdર ક પરમ ત!વને

/મરવામાં નથી આવતા. ુ@ધ4ુ ં દશન એ ર તે ના/તીક દશન છે . આની પાછળ mુળ સી@ધાંત એ
ુ ીઓ અને કમના આધાર ઘડાયેv ું હોય
છે ક, આપુ ં ¨તર મન હરો વષની (વનની અ4ુત
છે . uયાર આ મનને રાગ ક ~ેષ થાય છે ; !યાર તે તેની અભી>ય?તી કરવા

ય!ન કર છે . પણ

તેની પાસે આ માટ કોઈ મા@યમ હોy ુ ં નથી. બા મનની $મ વીચાર પણ નહ. આથી તે શર રના
ગોમાં સંવેદના મારફત આવી અભી>ય?તી કર છે .
આથી વીપpયના કરતી વખતે મા[ આ ,ણે શર રના વીવીધ અવયવોમાં શી સંવેદના ઉભર
રહ છે ; તે4 ુ ં કવળ નીર ,ણ કરવામાં આવે છે . ¥ાંક Iુજલી આવતી હોય; ¥ાંક ભાર પું લાગy ુ ં
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હોય; ¥ાંક 1ુંવાÅું ફરકy ુ ં હોય તેમ લાગyુ ં હોય; ¨ખ ફરકતી લાગતી હોય; ¨તર ક ઠંડક ક
ગરમી લાગતાં હોય. આ બધી બાબતો પર @યાન કU]ીત કરવામાં આવે છે .
શ1ુઆતમાં એકા°તા માટ નાકમાં જઈ રહલ અને બહાર આવતા dાસ પર નજર રાખવામાં
આવે છે . પછ ધીર ધીર માથાના ઉપરના ભાગથી શ1ુ કર છે ક પગના તળ યાં ુધી, દર ક
અવયવમાં શી સંવેદના >ય?ત થઈ રહ છે ; તે4 ું નીર ,ણ કરવામાં આવે છે . વીચારો આવે તે
!યે સહજભાવ કળવવામાં આવે છે . $ પણ વીચારો આવે તેમને આવવા દ વાના, પણ તરત
@યાન તો શર રમાં થતી આવી સંવેદના

!યે જ કળવવા4ુ.ં શ1ુઆતમાં આુ ં કાંઈ નજર ન ચઢ.

પણ dાસ પર તો @યાન રાખી જ શકાય, માટ !યાંથી શ1ુઆત કરવામાં આવે છે .
એક બે દ વસ આ મહાવરો પડ|ા પછ , ધીર ધીર નાનકડ સંવેદનાઓ નજર ચઢતી ય છે .
આવી દર ક સંવેદના અ4ુભવાય !યાર મનથી સભાન ર તે વીચારવા4ુ ં હોય છે ક, આ સંવેદના
,ણીક છે , શાdત નથી, અને તે જતી રહવાની છે . આપણે આમ અ4ુભવવા પણ માંડ એ છ એ,
કારણ ક, આ સંવેદનાઓ બદલાતી જ રહતી હોય છે . આ ,ણે ¥ાંક દબાણ ક Iુજલી લાગે, પણ
થોડ વાર પછ તે તે જગાએ તે ગાયબ થઈ ગયેલી આપણે અ4ુભવી શક એ છ એ.
આમ સંવેદના તરફ ગ1ુકતા અને તેના તરફ અની!યભાવ બે ધીમે ધીમે કળવાતા ય
છે . ુ@ધ દશન એમ કહ છે ક, આ સંવેદનાઓ $ 0ુ ¨તરમનના સં/કારને કારણે થઈ હોય તે
સં/કાર આવો અની!યભાવ કળવવાથી ન&ટ થાય છે . $મ $મ આપણા માનસમાં એકઠા થયેલા
સં/કારો ુર થતા ય છે ; તેમ તેમ @યાન વધાર ગાઢ થy ુ ં ય છે . સંવેદનાઓ હવે ઉભરવા માંડ
છે , અથવા આપણે તેમના

!યે સગ બની ગયેલા હોઈએ છ એ. પછ તો આ એક ચેઈન

ુ ી પહલાં ન થઈ હોય, !યાં પણ કોઈને કોઈ સંવેદના
ર એકશન બની ય છે . uયાં કશી જ અ4ુત
ઉભરતી આપણે અ4ુભવી શક એ છ એ.
આની ચરમસીમા1ુપે, એક એવી /થીતી4ુ ં નીમા ણ થાય છે ક, આખા શર રમાં Ûચે Ûચ
જયાએ સંવેદનાનો

વાહ વહતો હોય તેવી ુખદ લાગણી થવા માંડ છે . વીપpયનાના સંદભમાં

આને ‘ ધારા વાહ’
વાહ કહ છે . આ બrુ ુખદ લાગણી હોય છે અને છતાં આ પણ ‘અની!ય’ છે એવો
વીચારભાવ કળવવામાં આવે છે .
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સતત અની!યભાવનો આ વીચાર ¨તરમનને વ¡ુ ને વ¡ુ સંવેદનશીલ બનાવyું ય છે .
ુ ી થવા માંડ છે . અને જમાનાEુના, આપણા (વનમાં
સંવેદનાઓનો ધોધ ¢ટતો હોય તેવી અ4ુત
ઉભા થયેલા, આપણા વડ લો/ જનકો પાસેથી વારસામાં મળે લા; અર ! ઉ!KાUતીકાળથી આપણા
હોવાપણામાં ઘર કર ગયેલા સં/કારો ઓગળવા માંડ છે . ¨તર મન વ¡ુ અને વ¡ુ આવરણ રહ ત
થવા માંડ છે . ¨તર ક
‘ુ@ધ’ થવાની

Zા ગવા માંડ છે .
K યાની આ શ1ુઆત છે .

વીપpયનાની શીબીરની શી/ત આ

K યાને ઉેજન મળે તે ર તે ગોઠવેલી હોય છે . દસ

દ વસની શીબીરમાં કોઈની પણ સાથે વાતચીત બંધ. કોઈ પણ વાંચન, સંગીત 2વણ, ભજન,
ક તન, નામ/મરણ, પ કfુ ં જ નહ કરવા4ુ.ં કોઈ દવા પણ નહ લેવાની. સવાર સાદો ના/તો,
બપોર સાું જમણ અને સાં$ ફળાહારની >યવ/થા કર લી હોય છે . છે Dલા દ વસે મૌન તોડતી વખતે
સમ/ત જગત તરફ મંગળભાવનો, મૈ[ીભાવનો સંદશ ફલાવવામાં આવે છે . એ દ વસે સાધકોના
મનમાં ફલાતો કવળ અને નીમળ આનંદભાવ અવણનીય હોય છે .
આ શીબીરોની બrુ જ

શંસનીય બાબત એ હોય છે ક , કદ કોઈ રકમની માંગણી કરવામાં

આવતી હોતી નથી. છે Dલા દ વસે કોઈની ઈBછા થાય તો દાન આપી શક, તે માટ મા[ ુચન
કરવામાં આવે છે .પણ કોઈ ત4ુ ં દબાણ કરવામાં આવy ુ ં નથી. કોઈ પણ ધમ, રં ગ ક તીની
>ય?તી આમાં જોડાઈ શક છે . પણ કોઈ પણ ધમનો ક ઈdરના નામનો આધાર લેવાની મનાઈ
હોય છે . કવળ વતમાનમાં આપણા શર રમાં આ જ ,ણે fુ ં બની રÈું છે , તે
અને તે

!યેની સભાનતા

!યે અની!યભાવની કળવણી વીપpયનાના હાદ માં હોય છે .

સતત અયાસથી $મ $મ આપણી સાધના 9ુત થતી ય છે ; તેમ તેમ ઘટનાઓ તરફ
આપણે ઉદાસીન થતા જઈએ છ એ.

તીK યા કરવાનો આપણો અભીગમ બદલાતો ય છે .

સમતા કળવાતી ય છે . રાગ-~ેશ ની મા[ા ધીર ધીર ઓછ થતી ય છે . (વતાં (વ નીવા ણ
તરફ, mુ?તી તરફ આપણી ગતી થતી થાય છે . સમ&ટ તરફ મી[તા અને મંગળ ભાવ કળવતા
ય છે .

અલબ, સાધનાનો સતત અયાસ અને સામાUય (વન દરJયાન પણ આવી /થીતી

ા\ત કરવા માટ ની તૈયાર તો હોવાં જ જોઈએ.

101

2009

તરની વાણી

………
મ¹ વીપpયનાની [ણ શીબીરોમાં ભાગ લીધો હતો. અહ તે4 ુ ં વીગતે વણન નહ, પણ મા[
વીશી&ઠ અ4ુભવો જ વણ ુ ં ¢ં. આમ તો આવા અ4ુભવો કોઈને નહ કહવાની ુચના આપવામાં
આવે છે . પણ મને તે માટ કોઈ સબળ કારણ જણા=ુ ં નથી. આથી અહ આવા અ4ુભવો ±ુંકાણમાં
વણ>યા છે . વીપpયનાના કોઈ કોપી રાઈટનો ભંગ આનાથી થતો હોય તે ુ ં મારા @યાનમાં નથી.
છતાં વીપpયના સં/થાના કોઈ હો¸ાધાર >ય?તી આ ગે જણાવશે તો ઘટ ત કરવામાં આવશે.
માર પહલી શીબીર, કBછમાં માંડવી ન(ક, ુગા 9રુ નામના એક નાનકડા ગામની શાળામાં
હતી. મારા મોટાભાઈની સાથે rુ ં તેમાં જોડાયો હતો. અમને આ ગે કશી જ 9ુવ માહ તી ન હતી.
આથી નુ ં ણવા4ુ ં બrુ jુyહુ લ હy.ુ ં પહલા બે ક [ણ દ વસો તો મા[ dાસ અને ઉBêાસ પર જ
@યાન રાખવા4ુ ં હy ુ ં . એ તો સરળ લા=ુ.ં પણ વીચારો બંધ થતા જ ન હતા. બrુ મોડા સમ=ું
ક મનની ઉપર કોઈ જબરદ/તી કરવાની હોતી જ નથી. વીચારો તરફ કવળ ુલય જ સેવવા
ય!ન કરવાનો. અને થ=ુ ં પણ એમ જ. એમને કોઈ અગ!ય આપવા4ુ ં બંધ ક=ુ¶ અને ધીમે ધીમે
તેમનો

વાહ અને

ભાવ ઓસરતો ગયો.

[ી દ વસે, આખા શર રમાં વીપpયના કમ કરવી તે4 ુ ં માગદશન મª=ુ.ં આ થોÅું mુpકલ
લા=ુ,ં કારણક પહલા દ વસે તો કોઈ ખાસ સંવેદના થતી જણાઈ જ નહ. પણ એવી ુચના તરત
જ મળ ક,
“ કોઈ સંવેદના ન થાય તો તેનો શોક પણ ન કરો.
કરો. શર રના વીવીધ ભાગોમાં મા[ મનથી
અવલોકન જ કરો.
કરો. આ ઘડ એ fુ ં વા/તવીકતા છે , તેના મા[ સા,ી જ થાઓ.
થાઓ.”
આમ આ શોક નીકળ ગયો. પછ ધીમે ધીમે એકા°તા વધવા માંડ . ¥ાંક ¥ાંક કંઈક
સળવળાટ, સંચાર થતો અ4ુભવાવા માંડ|ો. આ કાંઈ મોટ ઉપલધી ન હતી; પણ ¨તરમનની
K યાનો શર ર પર કદાચ પડઘો પડતો હોય એમ લાગવા માંડ¯ુ.ં
$મ $મ સાધનાના દ વસો આગળ વધતા ગયા, તેમ તેમ આ

K યાની સમજણ પડતી ગઈ.

પણ બrુ જ કંટાળો તો આવતો જ હતો. ના પાડ હતી છતાં અમે છાને છપને વાત પણ કર લેતા
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હતા! સાવ mુગ
ં ા રહવાનોય અ4ુભવ લેવા $વો હોય છે ! ક શોરાવ/થા માંડ વીતાવીને =ુવાનીમાં
હમણાં જ

વેશેલા ઘણા જણ પણ આ>યા હતા. તેમની દશા તો બrુ જ ક1ુણ હતી.

ખાનગીમાં આવા એક =ુવાનને મ¹ 9ુછØુ,ં ” કમ લાગે છે ?”
તેનો fુ@ધ કાઠ યાવાડ ભાષામાં ચીર/મરણીય જવાબ હતો, ” હલવાણા ! “
પણ ધીર ધીર આ

K યાની ગંભીરતા સમતી ગઈ. [ી ક ચોથા દ વસે એકા°તા આવવા

માંડ . માર ઉJમર એ વખતે લગભગ 48- 49 વરસની હશે. શર રમાં કોઈ તકલીફ ન હતી. પીઠ
પણ કદ ુખતી નહ. પણ તે દ વસે પીઠની મ@યમાં સખત ુખાવો ઉપડ|ો., વારાફરતી અમારા
ુ ીઓ ગે 9 ૃBછા કર . મારો વારો આ>યો, !યાર મ¹
શી,ક અમને એક પછ એક બોલાવીને અ4ુત
આ તકલીફ જણાવી અને ભય પણ >ય?ત કય ક, કોઈ ડોકટરને બતાવી શકાય, અથવા કોઈ
સારવાર મળ શક, તો સા1ું.
તે હસીને બોDયા, “ આ સંવેદનાને નકાર તો Eુઓ. મોટાભાગે તે જતી રહશે. છતાં તકલીફ ચાvુ
રહશે તો કાંઈક કર fુ.ં ”
!યાર પછ ના @યાનસ[માં મ¹ આ ુખાવો પણ અની!ય છે , એવો ભાવ સતત સે>યા કય. અને
મારા આય વBચે દસેક મીનીટ બાદ એ ગાયબ થઈ ગયો. આથી મને એ બરાબર સમઈ ગ=ુ ં
ક, “ કોઈ Eુનો સં/કાર ગયો ક ન ગયો, તે તો રામ ણે; પણ આ ુખાવો માનસીક જ હતો. કદાચ
કંટાળાના ભાવની અભી>ય?તી હશે.” $ હોય તે, પણ બાક ના દ વસોમાં એ ુખાવો ફર દ ખાણો ન
હતો!
પાંચમા ક છÍા દ વસે એકાદ બે સેકUડ માટ ધારા વાહ પણ અ4ુભવાયો. આપણે તો મોટ
ુ ી હતી. પણ !યાં જ
મતા મળ ગઈ હોય, તેમ હરખાણા. આ પહલી જ ુખદ સંવેદનાની અ4ુત
માઈક પરથી ુચના સંભળાઈ,
” ધારા વાહ અ4ુભવાય,
વાય તો તેને પણ અની!ય ગણી,
ગણી શર રના બી ભાગોમાં થતી
થતી સંવેદના
કરો.. ”
તરફ @યાન કU]ીત કરો
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અને એ ધારા વાહ તો અ]pય થઈ ગયો. પછ તો એ આવે ને ય. પણ એની તરફ પણ
ુલય સેવવાની ટ વ પડવા માંડ .
છે Dલા દ વસે, મૌન તોડવાનો વીધી બrુ આનંદદાયી લાયો ; ¢ટકારા થવાનો છે તેનો હરખ
તો હતોજ; પણ એ મંગળમૈ[ીમીલનનો ભાવ બrુ જ સરસ અ4ુભવાયો પણ ખરો. બધાંને મળવાનો
આવો આનંદ પહલાં કદ અ4ુભવાયો ન હતો. પણ બોલતાં બrુ જ તકલીફ પડ ! mુગ
ં ા રહવાનીય
ણે ટ વ પડ ગઈ હતી.
સારાંશમાં આ પહલા અ4ુભવ પરથી આ @યાન

K યામાં થોડો ઘણો વીdાસ બેઠો.

---------------બી( વખત મ¹ અમદાવાદમાં યોયેલી વીપpયનાની શીબીરમાં ભાગ લીધો હતો. આ વખતે કાંઈ
નુ ં ણવા4ુ ં ન હy.ુ ં આખી

K યાની મને સૈ@ધાંતીક ર તે ખબર હતી. આથી મ¹ ન© ક=ુ¶ ક આ

વખતે rુ ં 9ુવતૈયાર કર ને જઈશ. એક અઠવાડ યાથી માર ણીતી

ા¾તીક ચીક !સા પ@ધતી

માણે

મ¹ ખાવા ઉપર સંયમ કર દ ધો હતો. ( આની વાત વળ કો’ક બી( વાર!) શર ર એકદમ /Æત:વાgં
હy.ુ ં વળ અમદાવાદમાં જ જવા4ુ ં હોવાથી

વાસનો કોઈ થાક પણ ન હતો.

પહલા દ વસથી જ બરાબર અયાસ શ1ુ કર દ ધો. @યાન પણ ઠ ક ઠ ક થy ુ ં હy.ું પણ
માનવમનમાં બને છે , તેમ પહલેથી જ ધારા વાહ શ1ુ થવાની ખેવના ગવા માંડ ! અને એ માળો તો
મારાથી ુર અને ુર રહ , મને સાતતાળ જ રમાડતો રો! મોટાભાગની સાધનાઓમાં આપણા $વા
સામાUય માણસોને આ જ વીપત ભાર પડતી હોય છે . કાંઈક સી@ધી

ા\ત કરવાની, કોઈક ખનો મળ

ય તેવી ઈBછા, હJમેશ Zાત ક અZાત ર તે રહતી જ હોય છે ! મારા ક /સામાંય આમ જ હy.ું
મને યાદ નથી પણ, ચોથા ક પાંચમા દ વસે દોઢ કલાકના એક @યાન કાયKમમાં ધારા વાહ
બરાબર મળ ગયો. સતત અને શર રના Eુદા Eુદા ભાગોમાં તે આવે અને ય. રોમાંચ જ રોમાંચ.
એનો રાગ ન થાય તો આપણે સંસાર શાના? બસ આપણને તો બા9ુ, એમ થ=ુ ં ક આપુ ં બોધીકરણ
હવે હાથવ¹તમાં જ છે ! આ તાસ પછ તરત સવાર4ુ ં જમવા4ુ ં હy.ુ ં મ¹ તો આ મહાન ઉપલધીના
ઉ!સાહમાં જમવા4ુ ં સાવ જ ટાª=ુ.ં અતીઉ!સાહમાં હવે એકદમ તેજ ચાલથી સાધનામાં આગળ
વધવાનો ]ઢ નીધા ર કય.
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અને ર સેસ પછ rુ ં તો ભાઈસાબ! મચી જ પડ|ો. મ/તકના છે ક ઉપરથી પગના 0ુઠા ુધી સઘન
વીપpયના ચાvુ કર દ ધી. પણ આ fુ?ં ધારા વાહ તો બાEુએ રો, કોઈ સંવેદના જ ન અ4ુભવાય.
અને

બળ વેગથી ધસમસતા વીચારોનાં ઘોડા9ુર મારા ચીને ઘેર વªયા. કશી એકા°તા જ ન મળે .

તે વખતે rુ ં સાબરમતી પાવર /ટ શનના કોલયાડ ના ઓપર શન અને મેUટ નUસની જવાબદાર
સંભાળતો હતો. બસ એના જ વીચાર ચઢ ગયો. બીજો કોઈ વીચાર જ ન આવે.
મ¹ હાથ ધોઈ લીધા. આમ કમ થ=ુ ં એના પણ નીરાશાજનક વીચારો આવવા માંડ|ા. ર સેસ પહલાં
ગેલા અહંકાર માટ પરમ ત!વે મને શી,ા કર , એવો અપરાધભાવ પણ યો. $ હોય તે,
અધવચથી ઉઠ rુ ં તો શીબીરના @યાનક,માંથી બહાર નીકળ ગયો. એક /વયંસેવક 9ુછતાં મ¹ માર
મનો>યથા જણાવી.
તેમણે કÈું , “ આમ તો બને. પણ કોઈ અપરાધભાવ ન સેવો. આ બધી ¨તરમનની

K યાઓ

હોય છે . તેમાં આપણા åુત મનના સં/કાર રોપી નવા પડળો ન બનાવો. ઓ તમારા ઉતારાના
/થાને જઈ વીપpયના કરો.”
rુ ં તો નીરાશચીે !યાં ગયો અને માર પથાર માં બેસીને @યાન કરવા બેઠો. કાંઈ ફરક તો ન પડ|ો;
પણ અમને કોલયાડ માં mુઝ
ં વતા ચાર

½ો પર જ વીચારો આવવા માંડ|ા. અને એમાંથી કોઈક અકળ

K યાના ભાગ 1ુપે મને એ સમ/યાઓના ઉકલ /Æરવા માંડ|ા. વીપpયના તો બાEુએ રહ ; rુ ં તો
અમારા કોલયાડ માં કોલસાના ઢગલા નીચે દટાઈ ગયો!
તમે નહ માનો, મને કદ નહ ુઝેલા ઉકલો મળવા માંડ|ા. આ ુલી ન જવાય તે માટ ચોર
¢પીથી મ¹ કાગળ અને બોલપેન શોધી કાઢÞાં અને ±ુંકમાં તે નXધી લીધા. આ બધા ઉકલ >યવહા1ુ ર તે
શ¥ ન હતા; પણ તેમાંના બે ઓછા ખચવાળા ઉક લ, પાછા ગયા બાદ rુ ં સફળતાથી અમલમાં mુક
શ¥ો.
વીપpયનાના શા

માણે આ ઘટના4ું fુ ં મહ!વ છે , તે તો મને ખબર નથી. પણ માર તે જ મને

એક ની&કશ મªયો :
જો સાધનાની ની&ફળતાની વBચે ક, તેની આડપેદાશ તર ક આવી સhના!મકતા મનમાં ઉભર
શકતી હોય તો, 9ુણ સફળતા fુ ં fુ ં સી@ધીઓ

ા\ત ન કરાવી આપે? અને જો આપણે તેનાથી પણ
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વીચલીત થયા વીના, આપણા જUમોજUમ Eુના સં/કારોથી mુ?તી મેળવવાના માગમાં ]ઢ રહ એ, તો
બોધી/થીતી જ1ુર મેળવી શકાય. (વતે (વ નીવા ણ જ1ુર મળે .
આ વીdાસ મનમાં રોપાયો. અલબ શીબીર પ!યા બાદ rુ ં કામમાં એટલો તો દટાઈ ગયો ક ,
અયાસ ચાvુ રાખી ન શ¥ો.
---------------અમદાવાદમાં બી( શીબીરમાં ભાગ લીધા પછ બે એક વષનો સમય વીતી ગયો. વળ પા¢ં
આ અયાસ4ુ ં 9ુનરાવતન કરવા4ુ ં મન થ=ુ.ં આથી 0ુજરાતના વીપpયનાના સૌથી મોટા અને
કાયમી કU] એવા ‘બાડા’ ખાતે મ¹ વીપpયનાની [ી( શીબીરમાં ભાગ લીધો. કBછમાં માંડવીથી
આગળ દર યાક નાર આવેv ું આ રમણીય /થળ છે . અહ કાયમી ધોરણે સાધના માટ ની સવલતો
ઉભી કરવામાં આવી છે . સmુહસાધનાના ખંડ ઉપરાંત, ઈગત9ુર માં છે તેવી એકાંતમાં સાધના
કરવાની jુટ રો પણ છે .
અહ પણ rુ ં માનસીક અને શાર ર ક, 9ુવ તૈયાર કર ને ગયો હતો. આગળના બે અ4ુભવો
કરતાં અહ સાધના વધાર >યવ/થીત ચાલી. અલબ, રોલર કો/ટરની $મ એકા°તાનો આલેખ
પણ Pચો નીચો જતો હતો. પણ હવે તેનાથી વીચલીત ન થવાની સમતા અને 9ુતતા આ>યાં
હતાં.

આમ

કરતાં

કરતાં એક

જ

દ વસ બાક

રો

હતો.

ખાસ

કોઈ ઘટના

ક

નવી

ુ ીની અપે,ા પણ ન હતી.
અ4ુત
આવા સમયે @યાનના એક તાસમાં ટ પ પરથી સાધનાની આગલી મં(લોની ઝલક અપાઈ રહ
હતી. આ પથમાં આગળ વધેલા સાધકો મા[ શર રના બા અવયવો જ નહ પણ શર રને સXસ1ું
કોર ને છે ક દર થતી સંવેદનાઓ4ુ ં
આમ કરવા સભાન

ે,ણ પણ કર શકતા હોય છે , તેવી વાત સાંભળવા મળ . મ¹

ય!ન કર જોયો, ‘પણ દર /ના=ુઓમાં, હાડકાંમાં, ફફસામાં, ¨તરડામાં fું

થઈ રÈું છે , તે તો શી ર તે ખબર પડ? !યાં ¥ાં ચેતા તં[ ફલાયેv ું હોય છે ?’ આવા વીચાર મનમાં
ચાલી રા હતા.
!યાં જ અચાનક, કોઈ આયોજન ક સભાન વીચાર વીના મ/તી&કમાં એક

106

ાથના ગી.

2009

તરની વાણી

‘ બોધી ગો!
ગો!
ગો!!
ક1ુણા ગો
તરતમમાં /પંદન ગો!
ગો!‘
આ રટણ સતત અને આપોઆપ થy ુ ં જ રÈુ.ં ણે ક માર દરથી કોઈ બીEુ ં જણ આવા
આદ શો આપી રÈું હy ુ ં - એવો અણસાર લાગી રો હતો. માર ત ઉપર, મારા વીચારો ઉપર
મા1ું કોઈ નીયં[ણ ણે રÈું જ ન હy.ુ ં rુ ં સાવ સમપ:ત બનીને આ વહણમાં ખ¹ચાતો હોP, તેમ
લાગવા માંડ¯ુ.ં એકાએક કોઈક અણી ચેતનાનો ધોધ ધસમસતો મારા માથાની ટોચ પરથી
આખા શર રમાં ઉતર આ>યો. આ ધારામાં તરબોળ મારા શર રના અુએ અુમાં ુદુદા જ
ુદુદા ખદબદ રા હોય, આIુ ં શર ર સાવ તરલ બની ગ=ુ ં હોય, તેવી એક સાવ નવી જ
ુ ી થઈ. આ ધોધ ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર, આગળથી પાછળ, એક બાEુએથી બી(
અ4ુત
બાEુએ, તીx વેગથી, ગતી કર રો હતો. ધારા વાહોનો ણે ક એક સાગર ઉમટÞો હતો.
બrુ જ સા1ું લા=ુ.ં આ /થીતી કાયમ રહ તેવી કામના પણ ન રહ . બસ rુ ં આ અસીમ
આનંદમાં નહાતો જ રો, ભતો જ રો. અને !યાં સાધનાના એ તાસની સમા\તીનો સંદશો
આ>યો. લાઈટો ચાvુ થઈ ગઈ, અને મા1ું @યાન કમને yટુ Øુ.ં rુ ં ઉભો થયો. પણ આ fું ? એ
ુ ી કોઈ સાધના વગર, ક કોઈ
વાહ, એ અ4ુત

ે,ણ વીના સભાન /થીતીમાં પણ ચાvુ જ રાં.

મારા ડગલે ને ડગલે ઝણઝણાટ થતી હતી; ણે ક પગની નીચે અનેક / ગો લાગી ગઈ હતી.
સાધનાખંડની બહાર આ>યો. થોડક ુર આવેલા, પણ દ ખાતા ન હતા, એવા દર યાક નાર થી
મંદ મંદ પવનની સતત લહરખી વાઈ રહ હતી. એનો /પશ મારા હાથ અને ચહરા ઉપર એક Eુદો
જ રોમાંચ પેદા કર રો હતો. આ /થીતી લગભગ પંદર ક મીનીટ ચાvુ રહ . અને પછ ધીમે ધીમે
તે ઓસર ગઈ. એ પણ અની!ય હતી. તરત જ મનમાં આ અની!યભાવ ગી ગયો. અને સામાUય
વીચારોની વણઝાર પાછ ચાvુ થઈ ગઈ. પણ ચેતનાના એક નવા

દ શની mુલાકાત આક/મીક

યોઈ ગઈ હતી. પરમ ત!વે એનો ુઈ /પશ થોડ ક મીનીટો માટ મને કરાવી દ ધો હતો. મારો
સખા, મારો /વામી મને આલગન કર ગયો હતો.
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બી દ વસે મંગલમૈ[ીમીલનના કાયKમમાં આ ભાવ થોડ ક જ મા[ામાં ફર થી યો. ¨ખો
એ મૈ[ીભાવથી સજળ બની ગઈ. પછ તો સામાUય >યવહારમાં rુ ં પરોવાઈ ગયો, પણ એક
વીdાસ ]ઢ થઈ ગયો ક, આપણને ખબર ન હોય તેવા ચેતનાના અનેક /તરો હોઈ શક છે .
પણ આપણા રામ તો પાછા હતા એના એ જ. બસ એક ચમકારો મળ ગયો હતો એટvું જ.
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fુUયથી
Uયથી ભાગાકાર
rુ ં f ૂUયથી (વનને ભા0ું ¢ં છતાં
છે ને નવાઈ ! શેષ પણ બચતો નથી
- િવવેક ટ લર
fુUયથી ભાગાકારનો ગણીતમાં નીષેધ છે , કારણક તેમાં ભાગ પાડવાના જ હોતા નથી અને માટ
તે K યા અનંત સમય ુધી ચાલી શક છે ! જો કોઇ ભાગ જ ન પાડ એ (અ~ૈત ?) તો જ અનંત સાથે
એક1ુપતા મણાય! પછ આપણો ‘rુ’ં ¥ાંથી બચે? આપણો rુ ં uયાં આ દર રહલા પરમ ત!વ
સાથે એકાકાર થઇ ય !યાર જ તેનો સાચો િવ/તાર થાય.અને

છે Dલે િવવેક લખે છે , તેના

સીનેચર સમ શદોમાં –
થઈ ાણવા=ુ ના ભળે લોહ માં dાસ,
dાસ
rુ ં uયાર uયાર શદને dસતો નથી.
નથી
uયાર તરની વાણીના શદો આપણા dાસે dાસમાં વણાઇ ય !યાર જ સાચો

ાણવા=ુ

ર?તના કણે કણને મળે છે .
આપણે ¥ાર આવો fુUયથી ભાગાકાર કરતા થઇfુ?ં ¥ાર આપણા dાસમાં તરની વાણીના
શદો વણાઇ જશે?
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સ!ય અને ઇજનેર
માર Eુની અને ણીતી ભાષામાં સ!ય વીશે કહ ુ ં છે . અને તે ભાષા છે એU(નીયરગની.( ક
પછ ઇજનેર ની ? ! )

ઉપરની આjૃતી ’ A ‘ fુ ં છે ?
કોઇ કહશે ચોરસ અને કોઇ કહશે ઘન લોગ (!)

B
હવે ઉપરની આjૃતી ‘ B ‘ Eુઓ, તે ’ A ‘ ને બાEુએથી Eુઓ તે છે .
અર ! એ તો લંબઘન હતો!

હવે ઉપરની આjૃતી ‘ C ‘ Eુઓ, તે ‘ A ‘ અને ‘ B ’ ને ઉપરથી Eુઓ તે છે .
fું ની&કશ કાઢÞો? [ણે બાEુથી જોઇએ તો જ ખબર પડ ક વ/y ુ fુ ં છે .
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હવે ઉપરની આjૃતી fુ ં કહ છે ?
અર ! પેલી ચીજ તો પોલી તારની ળ હતી! ખર ખર ઘન તો આ છે . અને આ ય પાછ
દરથી સાવ પોલી નહ હોય, તેની કોઇ ખાતર ખર ? !!
ુ ી અભી>ય?તી પણ, તેને [ણ બાEુએથી
ભા=ુ ં ને બેU=ુ ં ! uયાર આપણે એક ઘન વ/yન
ુ fુ ં છે ,
જોયા ક કા\યા વગર કર શકતા નથી; તો, >ય?તી fુ ં છે , તેની ભાવનાઓ fુ ં છે , તેની વતક
તે ¥ાંથી સમ( શકવાના? તેને સમજવા માટ તો આ [ણ ઇજનેર ઉપરાંત બી( ઘણી બાEુઓથી
જોુ ં પડશે. આવી કોઇક મા[ આjૃતી ‘ A ‘ જોઇને જ આપણે તે >ય?તી માટ નીણયો બાંધી
લઇએ છ એ. અને પછ mુDયાંકનો, 9ુવ°હો, 0ુ/સો,

ેમ અને ધી©ાર બ¡ુ ં મા[ આપણી સીમીત

નજર ઉુ ં કર લઇએ છ એ.
અર ! સંબધ
ં ોમાં સૌથી નીકટ અને એકમેકમાં આ!મસાy ્ થઇ ગયેલા પતી અને પ!ની પણ, આIુ ં
(વન વીતી ય છતાં, એકબીને સમ( શ¥ા હોય - તેવા દં પતી કટલાં હશે?
અને jુ±ુJબ, ટોળ , સમાજ એ તો અનેક >ય?તીઓનો બનેલો સmુહ છે . તેને સમજવા માટ તો
વધાર Pડ સમજ કળવવી પડ. ઇતીહાસ, ુગોળ, સમાજશા, ધમ વીગેર ઘુ ં બ¡ુ ં સમજું પડ.
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અને આ બધાંને તો
ક 9ુ/તકોમાંથી Zાન

½ો 9ુછ ને, mુ?ત મને ચચા કર ને, ચાર જણના અભી ાય લઇને
ા\ત કર ને કદાચ થોડા ઘણા સમ( પણ શકાય.

પણ (વ fુ ં છે , (વન fુ ં છે , m!ૃ =ુ fુ ં છે , આ બ¡ુ ં કોણે બના>=ુ,ં કમ બના>=ુ?ં તે સ!ય સમજું
તો આનાથી પણ વધાર જટ લ છે .
આપણે માગદશન મેળવવા

એ કોઇ 0ુ1ુ, ધમ ક 9ુ/તક ન શીખવી શક. કદાચ તેમાંથી

ય!ન કર એ તો તેમાં પણ એક, બે, [ણ ક બrુ સીમીત બાEુઓ4ું જ

દશન હોવાની કટલી બધી વા/તવીક શ¥તા છે ?
દર ક4ુ ં સ!ય અલગ હોઇ શક. આપુ ં સ!ય તો આપણે પોતે જ અ4ુભવુ ં પડ. એ તો તરની
વાણીથી જ સમ( શકાય, એમાં શદ, દશન, /પશ, રસ ક ગંધ કોઇ મદદ ન કર શક. સ!ય તો
ઇU]ીયાતીત હોય છે .
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સફર
નથી કોઈ પણ માગદશક અમારો,
અમારો
નથી ¥ાંય પણ કોઈ મં_ઝલ અમાર ,
ખાતર,
mુસીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતર
અમાર અદાથી સફર કોણ કરશે.
- ‘ f ૂUય’
ૂUય પાલન9ુર
મને બrુ જ ગમતો આ શેર.

ેમના પંથે સફર કરતા

9ુ1ુષ વBચેના દ¤ હ ક વાસનાથી ભર લા

વાસીની સફરની આ વાત છે . ી અને

ેમની આ સફર નથી. આ તો સ!યશોધકની સફર છે . એમાં

કોઈ 0ુ1ુ ક માગદશક ન હોય. કોઈ @યેય પણ ન હોય. સી ની, ક ત:ની કોઈ વાહશ ન હોય.
કોઈ સાથે ચાલનાર ન હોય; તો પણ એકલા Ðમતા રહવાનો અલગાર આનંદ જ આનંદ હોય.
મા[ સફર કરવાની જ મ/તી હોય. અલગાર મ/તી. પળે પળનો આનંદ. mુસીબત ઉઠાવવાનો
પણ આનંદ. તેની અદાની Iુમાર .
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સંકDપ4ું બળ - રિવશંકર મહારાજ
अहम ् क8र:ये!
;दलसे जो बात 4नकलती है , असर रखती है
पर नह<ं, ताकते परवाझ मगर रखती है !
[ पर - पांख> ; परवाझ – प@ी ]
----------------------------------------------------એક ઠાકોર હતા. એક વખત માર તેમની સાથે અફ ણ સંબધ
ં ી વાતો થઇ. તેમણે તે દહાડાથી અફ ણ
લેવા4ુ ં છોડ દ ¡ુ.ં પણ પંદર-વીસ દહાડા થયા પછ તેમણે કÈું ." જો, હવેથી કોઇને આવો ઉપદ શ ના
દ તા. કોઇને માર નાખશો !"
અને પછ તેમણે આપવીતી સંભળાવવા માંડ : "તમારા ગયા પછ મને તો ઝાડા થઇ ગયા.
બોલવા ચાલવાના હોશ રા નહ. લગભગ બેભાન થઇ ગયો. પછ તો મ¹ ઇશારતો કર ને બૈરાંને
બોલા>યાં અને ઇશારાથી સમ>=ુ ં ક , મને અફ ણ ખવડાવો. !યાર માંડ જરા હોશ આ>યા."
પણ મ¹ તો ઠાકોરને ઝાટ¥ા :"  ૂપતિસaહ ઠાકોર! અફ ણ ખાધા વીના મર ગયા હોત તો ુનીયામાં
તમારા વીના fુ ં ખા±ુંમોgં થઇ જવા4ુ ં હy?ુ ં ટ ક ન પાળ શ¥ા, તો ,[ીય શાના? અફ ણ $વી ચીજ
પણ તમને હરાવી ગઇ? તેના વીના તમે મરવા પડ|ા? તમે તો તમા1ું ,[ીયપુ ં પણ 0ુમા>=ુ.ં !યાર
હવે તમે (વતા હો ક મર લા, બે સરIુ ં જ છે . જો તમે વીર હોત તો (તત. પણ તમે હાયા . અફ ણ
(!=ુ.ં "
આટvું સાંભળતાં જ તેમને તો એટvું પાણી ચડ¯ું ક અફ ણનો દાબડો ફkક દ ધો. અને પછ ન તો
તેમને ઝાડા થયા ક ન બેભાન થઇ ગયા.
કારણક, આ વખતે સંકDપ4ુ ં બળ હy.ુ ં
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- રિવશંકર મહારાજ
( 'મહારાજની વાતો' માંથી )
આ પણ તરની વાણી અને તે4 ુ ં બળ.
હ Uુ ધામ:ક વીધીમાં uયાર "અહm ્ કર&યે " બોલવામાં આવે છે !યાર આ સંકDપની વાત કરવામાં
આવે છે .
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હરદમ તને જ યાદ ક1ંુ
હરદમ તને જ યાદ ક1ંુ , એ દશા મળે .
એુ ં દરદ ન આપ ક, $ની દવા મળે .
- ‘fુ
ય’ પાલન9ુર
fુUય
‘fુUય’ મારા બrુ જ

ીય શાયર છે . તેમની આ રચનાય માર બrુ જ

ીય રચના . છે . સામાUય

ર તે લોકો ુખની માંગણી કર . અહ fુUય દરદની, ુખની માંગણી કર છે . દરદ હોય તો જ ‘એ’
યાદ આવે. હરદમ એ યાદ આ>યા જ કર એવી અહ આરત છે . $ની કોઈ દવા જ ન હોય, તેવા
દદ ની કવીને વાહ શ છે . એુ ં પાગલપન ક $નો કોઈ ઈલાજ જ ન હોય. એ વ¹ઢાર જ ¢ટકો.
આુ ં fુUય $વા અલગાર જ માંગી શક.
પણ અહ, આ$ $ વાત કરવી છે તે આ ભાવથી થોડ વીપર ત છે . ગત (વનમાં આપણે
આવી દશાની વાહ શ રાખીએ, સમ° (વન કોઈ એક Eુ/સા ક પેશન માટ ખરચી નાંખીએ એ તો
બrુ ઉમદા વાત જ1ુર છે .
પણ …
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મોટા ભાગના ધમએ આ જ ભાવથી ઈdરને આરા@યો છે . સંસારનાં બધાં ુખો4ુ ં ઓસડ એટલે
તેનો સહારો. દ ન ુખીયાંનો બેલી. એ કદ ન ુલાવો જોઈએ. એના શરણે ઓ, એને આરાધો
એટલે (વનની પર y ૃ\તી આવી ગઈ. મારા મતે આ ‘એ’ના પરમ સામÜયની વીડંબના છે .
ૃ - આપણા શર ર અને
આપણે ઈdરમાં માનતા હોઈએ, તો એણે આપણને આપેલ અ્ ુત સm
મન માટ ગૌરવ અ4ુભવવાં જોઈએ. એણે આપણને આપેલ સામÜય છતાં આપણે આવો દ ન ભાવ
અ4ુભવીએ, હJમેશ તેના શરણની જ ખેવના કરતાં રહ એ; તે ુ ં એણે કદાપી ઝં=ુ ં નહ હોય.
ઈdર ય કાયદો છે – યોયતમની ચીરં (વીતા ‘Survival of the fittest’ . આપણને આ jુદરતી
કાયદો ગમે ક ન ગમે; તો પણ એ જ અમલમાં છે . આ શેર ક કોઈ પણ ધમનો ભાવ આપણને
નીબળ બનાવે તો એ શેર અને એ ધમ >યથ છે . આ શેરથી તો એવો સંદશ અભી ેત છે ક, આપણે
બધાં દદને આ!મસાત કર , અતીKમી એક મ/તીમાં Ðમતા રહ એ. કદ તેની
નહ. બધા ધમનો

ીતી 0ુમાવીએ

ાથમીક ઉ¸ે શ માણસની દર રહલી શ?તીને જગાવવાનો હોય છે . તેને ુબળ

બનાવવાનો નહ.
પણ મોટા ભાગની /yુતી અને ભ?તી દ નભાવને જ
માર ર,ા કર.” એવીજ

ેર છે . ‘ rુ ં દ ન ¢ં, રજકણથીય äુ] ¢ં.

ાથના કરવા4ુ ં આપણને શીખવવામાં આ>=ુ ં છે . સદાય તેના જ સહાર

ુ ીમાંથી
આપણે હાથ જોડ ને બેઠા રહ એ, તેવો ભાવ આવી /yત

ગટ છે . શા માટ? કદાપી નહ

‘બસ! એના સીવાય બીEુ ં કાંઈ મને ન ખપે.’ એ ભાવ જો આપણને વેવલાઈમાં બેસાડ જ
રાખવાનો હોય તો તે નકારા!મક છે . શ?તી દાયક નથી જ.
આથી આપણે આ શેરને આ સંદભમાં સમ(એ.
એક બrુ જ ણીતો ઈdર સાથે સંવાદ એક રા[ે /વ\નમાં મને ભગવાન દ ખાયા.તેમણે મને કÈુ;ં ”મારા

ીય બાળક,rુ ં હંમેશા તાર સાથે જ

રrુ ં ¢ં.”
rુ ં કાયમ દર યાક નાર ફરવા P, અને જોP તો મારા પગલાની સાથે એક જોડ પગલા હોય જ.
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મને તરત યાદ આવી ય ક , એ પગલા તો ભગવાનના છે ; કારણક તે હંમેશા માર સાથે જ રહ
છે .પરં y ુ rુ ં જોP ¢ં ક, તે માર સાથે હોય છે , તે સમય મારા (વનનો ુખમય સમય હોય છે .
uયાર rુ ં તકલીફમાં હોP અથવા ુઃખથી ઘેરાયેલો હોP !યાર મા[ rુ ં એક જ જોડ પગલા જોઈ શjું
¢ં.આ તે કવી ર ત?
મ¹ ભગવાનને 9ુછØુ:ં “તમે કહતા હતા ને ક, તમે હંમેશા માર સાથે જ રહો છો. તો પછ મારા ખરાબ
સમયમાં rુ ં કમ તમારા પગલા નથી જોતો? તે સમયે તમે મારાથી કમ ુર જતા રહો છો?”
ભગવાન મ¡ુર /મીત કરતા બોDયા;”વહાલા બાળક, $ સમયે y ુ ં એક જ જોડ પગલાં Eુએ છે , તે
મારા પગલા હોય છે . કમક તે સમયે મ¹ તને ઉચક લીધો હોય છે .”
માર ¨ખો ભઈ ગઈ, rુ ં ગળગળો થઈ ગયો. મા1ું મ/તક તેમના ચરણોમાં Ðક ગ=ુ.ં

અ4ુKમણીકા

‘r
r’ુ ં
કદ એક ‘r
rુ’ં માંહ  ‘r
rુ’ં છે દ પાડ;
બને વાંસળ ‘r
rુ’ં , અને ‘r
rુ’ં વગાડ.
કદ એક ‘r
rુ’ં  ૂય થઇને

કાશે;

સકલ  ૃ&ટનાં (વતરને (વાડ.
બેસી રસોડ જમે ‘r
rુ’ં િનરાંતે;
બની માત ‘r
rુ’ં તે ‘r
rુ’ં ને જમાડ.
કદ એક ‘r
rુ’ં >યાસપીઠ બીરા$;
બીરા$
કદ એક ‘r
rુ’ં સામે બેસીને @યાવે
@યાવે.
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રમે રાસ ‘r
rુ’ં  ૃ&ટ સાથે િનરં તર;
ર
બળે હાથ ‘r
rુ’ં નો અને ‘r
rુ’ં જ બાળે .
rુ’ં ને ‘r
rુ’ં ની
િનરં તર રહ ‘r

િત,ા;
િત,ા

અહ ‘r
rુ’ં ને ‘r
rુ’ં બોર Ëઠા ચખાડ.
અહ ઇશ પોતાને માટ ‘r
rુ’ં બોલે;
રમે ‘r
rુ’ં અને ‘r
rુ’ં જ ‘r
rુ’ં ને રમાડ.
-

ÆDલ દવે

હા! તેને (વ, આ!મા, (વા!મા, સોલ વીગેર ઘણાં નામ આપવામાં આ>યાં છે . પણ તે અગોચર,
[ણ પર માણોથી પર કાંઈક છે . દર કનો ‘rુ’ં , અલગ /વભાવ, અલગ અભીગમ ધરાવે છે . અર !
આપણા પોતાના ‘rુ’ં માં પણ જUમ પછ કટકટલાં પર વતન આ>યાં છે ? rુ ં હવે ¥ાં બાળક,
ક શોર ક =ુવા રો ¢ં? તેનાં કટકટલાં /વ1ુપો છે ? jુ±ુJબમાં માતા, પીતા, ભાઈ બહન, પ!ની,
સંતાનો સાથે4 ુ ં મા1ું વતન ક ુ ં Eુું Eુું રહy ુ ં હોય છે ? કામની જયાએ ક મી[ો ક ુpમનો સાથે એ
જ જણ Eુદ Eુદ

તીK યા કરતો હોય છે !

આપણા મનમાં સતત વીચારોની હારમાળા ચાલતી રહતી હોય છે . આ એક ‘rુ ં મહોરાં
બદલતો રહ છે . પર /થીતી અને સામેની >ય?તી ક >ય?તીઓ બદલાય; તેમ આ મહોરાં પણ
બદલાતાં રહ છે . વીચારો આ મહોરાં પર આધાર રાખે છે .
ુ ી પણ કરતા રહ એ છ એ, $ આ
પણ આની સાથે આપણે સતત એક બી ‘ rુ ં ‘ ની અ4ુત
વીચારોની પાછળ રહ નીહાળતો રહ છે , mુDયાંકન કરતો રહ છે . વીZાન પણ આ બાબતને
/વીકાર છે . સામાUય ર તે તે ¨તરમન ( Sub-conscious Mind) તર ક ઓળખાય છે .
આપણે ઘણીવાર જો=ુ ં છે ક, ?વચીત, મનના વીચારોની હારમાળાની ઉપરવટ જઈ કોઈ /પાક
$વો વીચાર આવી જતો હોય છે . તે મનના નીણયોને બદલવાની ,મતા ધરાવતો હોય છે . સાવ

118

2009

તરની વાણી

ધારામાં, નીરાશાના ગતા માં Åુબેલા માણસને એકાએક કોઈ

કાશ4ુ ં ક રણ મળ ગ=ુ ં હોય તેમ તે

છલાંગ માર ને આ નીરાશા ખંખેર શક છે . આવી ,ણે (વનની દ શા જ બદલાઈ ગઈ હોય; તેવી
ુ ી આપણને થાય છે . (વનમાં આવો વળાંક આવેલો ઘણાએ અ4ુભવેલો છે . આના થક
અ4ુત
સાવ સામાUય માણસ પણ અસામાUય સી@ધી હાંસલ કર શક છે .
અહ આપણી ચચા આ ‘ rુ ં ‘ સાથે છે . આ ‘rુ ં ‘ ને કળવો , ણવો બrુ કઠણ છે . તે કદ ક જ
ુ ીમાંથી બહાર આવે છે . કદાચ આ આપણો સાચો ‘ rુ ં ‘ છે .
પાdમ
ધમ°થ
ં ો આપણને ઢોલ પીટ પીટ ને કહ છે ક ‘rુ’ં પણાનો !યાગ કરો. અહm ્ ને ઓગાળ દો.
તેને ુલાવી દો.

તીK યા ન કરો. /થીત Z બનો. સીાંત તર ક આ બrુ જ આકષક લાગે તેવો

સીાંત છે . પણ તે બrુ જ mુpકલ છે . સામાUય જન માટ તો ખાસ mુpકલ છે . uયાં આપણે ‘rુ’ં ને
સમuયા જ નથી !યાં તેનો !યાગ શી ર તે કર શક એ?
મારા ગત મંત>ય

માણે ‘ rુ ં ‘ ને સમજવાની

K યા છે – ‘તરની વાણી’ ને ઉગર

કરવાની. આપણા ¨તરમન સાથે સંવાદ વધારવાની. આપણે પોતાની ત સાથે સંવાદ કરતાં
બrુ જ ડરતા હોઈએ છ એ. મોટાભાગે એવો સંવાદ થતો જ નથી હોતો. $ કાંઈ વીચાર આપણા
બા મનમાં ઉ્ ભવે છે તે બrુધા ઘટનાઓના સંદભમાં જ હોય છે . મા[ ભાવજગતમાં જ
તરમન સાથે સંવાદ સંભવીત છે – શદોથી પર, વીચારોથી પર. આપણને કોક જ વાર તરનો
અવાજ સંભળાઈ જતો હોય છે . uયાર આમ બને !યાર આપણે તે ‘rુ’ં સાથે આ!મસાy ્ થતા હોઈએ
છ એ.
મારા ન મંત>ય

માણે કોઈ 0ુ1ુ ક °ંથ આ સંવાદ જગાડ ન શક. હા! તે સંબધ
ં ી

માગદશન કદાચ મળે . પણ તે /થીતીએ પહXચવા પોતે જ
ચો©સ જણાુ ં ક uયાર આપણે આ ‘rુ’ં સાથે
અને

ય!ન કરવો પડ. /વા4ુભવે એમ

ામાણીક હોઈએ છ એ; !યાર જ આપુ ં åુત 1ુપ

Bછ 1ુપ એકાકાર બને છે . આમ થાય તો જ આપણે આપણી તને વ¡ુ ને વ¡ુ ણતા

થઈ શક એ છ એ.
આ વાત બrુ જટ લ લાગે છે ને? હા ! તે જટ લ જ છે . પણ એટલી જ સરળ પણ છે ! તmુખ
 ી
બનવા4ુ ં $ટvું કઠણ છે તેટvું જ સરળ છે . કોઈ કહશે ,’ આ બધી કડાjુટમાં પડવાની જ શી જ1ુર
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? (વન મોજથી (વોને? શ¹ આવી જટ લ >યથાઓ વહોરવી?’ સપાટ પરના (વન માટ આ
વીચારસરણી અયોય પણ નથી. ‘ $મ ચાલે છે તેમ ચાલવા દો ને બાપલા! ‘
પણ જો (વનને સંવેદનશીલ બનાવુ ં હોય, સhના!મક બનાવુ ં હોય, ન Iુટ તેવા આનંદ
અને ચૈતUયથી સભર બનાવુ ં હોય; તો આવા સંવાદનો કોઈ વીકDપ નથી. uયાર આપણી
મનોચેતના આ /તરની વીચારસરણીને /વીકાર છે ; !યાર જ આવા વીકDપની અભી\સા ગે છે .
અને !યાર જ આપુ ં ¨તર ક પર વતન શ¥ બને છે . એક વખત આ ‘તરની વાણી’ નો /પશ
થાય પછ આપણે રોકાઈ ન શક એ, તેવી ચેતના અ4ુભવવા માંડ એ છ એ. જગતની કોઈ તાકાત
ન રોક શક તેવી ચેતના, તેવો આનંદ, તે ુ ં સ!ય. આ /થીતી $મણે
મ4ુ&યોએ તેમના (વનમાં અકD\ય સી@ધીઓ

ા\ત કર છે , તે લોકોર

ા\ત કર છે . સામાUય માણસ ન કર શક તેવા

અ્ ુત કામો કયા છે .
¨તરમન સાથેનો સંવાદ અથવા ભાવજગતમાં વીચરણ કરવાના અનેક ર/તાઓ છે .

ાથના,

જપ, @યાન, ભ?તી, વીપpયના વી. વી. આ ઉપરાંત પણ બી ર/તા હોઈ શક. પણ ઉ¸ે શ છે વીચારોના સામાUય /તરથી અલગ, કોઈ અપે,ા વીના, પોતાની ત સાથે રહતા થુ ં તે. કોઈ
પણ ર/તો અપનાવો; પાયાની શરત એ છે ક એમાં કોઈ ુUયવી લાભ ખાટવાની, કામનાઓ
સંતોષવાની એષણા ન હોઈ જોઈએ. અર ! પરમ ત!વને પામવાની, મો, મેળવવાની અભી\સા પણ
ન હોવી જોઈએ. કવળ નીભળ, ની/વાથ, નીવ:કાર અને નીદષ - ત સાથેની ગોઠડ .
ુ ી
uયાર આમ બને છે , !યાર જ તરનો નીશદ અવાજ સંભળાય છે ; અથવા તેની અ4ુત
થવા માંડ છે . !યાર જ ‘rુ’ં ની ઓળખ શ1ુ થાય છે - કોઈ મહોરાં વગરનો ‘ rુ’ં . વીZાન આને ન
/વીકાર પણ વીZાનની અ!યંત મહાન શોધો વીZાનીના મનમાં આવા કોઈ ઝબકાર ક ધબકાર થી
થયેલી છે .
આમ કમ થાય છે તે ણવાની મને સહજ પણ પડ નથી. આ!મpલાઘા ગણાવાના સંદહની
ઉપરવટ જઈને અહ એક વાત જગહર ક1ું ¢ં ક, ચૈ!ય જગતનો એ /વાદ એક વાર ચાયા
પછ ; એ શાંતી, એ આનંદ, એ ચૈતUયનો અ4ુભવ એક વાર કયા પછ ; મહોરાંની ુનીયામાં પાછા
વળવા કોઈ કામના રહ નથી. એ /પશ આ ુëાને બાળક બનાવી દ ધો છે .
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ુખ મા[ એ જ વાત4ુ ં થાય છે ક આખા વીdમાં આવા અ4ુભવથી હરો ગણા બળવર
અ4ુભવ પામેલા અને ચેતનાના ઉBચતમ શીખર પહXચેલા લોકોેર >ય?તીઓના સ¹કડો
અ4ુયાયીઓએ આ કDયાણકાર

અને fુભ (વનપ@ધતીને /વાથસી@ધી4ુ ં એક સાધન મા[

બનાવી દ ધી છે .
માટ જ એ ઉ?તી દોહરાુ ં ¢ં ક, પોતાના ‘rુ ં ‘ ને સૌએ /વ ય!નથી ઓળખવાનો છે . આવા
ય!નનો બીજો કોઈ વીકDપ નથી, નથી અને નથી જ ; અને આ

ય!ન કરવા $વો છે .

માટ જ સૌથી વધાર mુpકલ વાત છે - એક અ,રના સૌથી વધાર વપરાતા, આપણા
હોવાપણાના પાયામાં રહલા, પણ સૌથી ઓછા સમયેલા શદ, ’rુ’ં ને ઓળખવાની……… અને
એમ કહ છે ક, uયાર તે સમય !યાર ખબર પડ ક ,
અર ! આ ‘r
rુ’ં જ તો ‘તે
તે’ છે .

અ4ુKમણીકા
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વીભાગ -3
સમા\તી
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Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયાં
$ કંઇ (વા=ુ
(વા=ુ ં ને (વવા $ ધા=ુ’¶ y ુ ં
સાચવીને રા=ુ’y
ં y,ુ ં અ®ુ એ $ સા=ુ’¶ y;ુ ં
ડાયર ના પાનાની એ સફરને કાપીને
Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયાં.
âલ ઉપર ઝાકળ4ુ ં બે ઘડ ઝળકવા4ુ ં
યાદ તોયે રહ y ુ ં બેઉને આ મળવા4ુ;ં
તરના તરને એમ /હજ માપીને
Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયાં.
- yષાર
ષ
ુ ાર fુકલ
0ુજરાતીમાં સવા¶ ગ ુદર
ં
વીદાયગીતો લખાયાં છે . આવા ગીતોમાં4 ુ ં આ એક ગીત છે . આને
તમે કોઇ પણ વીદાય

સંગે ગાઇ અને માણી શકો. પણ મને તે એક m!ૃ =ુગીત વધાર લાગે છે .

(વનની તીમ સં@યાએ (વન માટ 4 ુ ં આુ ં દશન, m!ૃ =ુને છા$ તેવી ગર મા આપી ય છે .
આપુ ં (વન અનેક ચઢાવ-ઉતારની કથા હોય છે . દર કની પોતાની આગવી કથા.” ુઃખ ધાન,
ુખ અDપ થક ભર લી.” એવી જદગીને આ ર તે પણ તેના તીમ ચરણમાં જોઇ શકાય.
(વન4ુ ં ગીત. ગીત $વા (વન4ુ ં ગીત. $ કાંઇ ગJ=ુ ં છે ; તે આપીને, મહkક પસાર ને ગાયેv ું
ગીત. ઘનઘોર રા[ીમાંય ચાંદની નીહાળ ને મલપતા (વન4ુ ં ગીત. (વવા કાંઇક ધા=ુ¶ હોય અને
કાંઇક Eુું જ (વી જવાય. અને છતાં ય એ >યથા માટ, એ ઉચાટ માટ એક જ ¨ુ. બસ એક જ
¨ુ. (વનકથાની એ ડાયર ના પાનાંને સમેટતાં મા[ એટvુ જ કહવા4ુ ં –

“Dયો
Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયાં.“

123

2009

તરની વાણી

અને (વન તરફનો અભીગમ - Æલ અને ઝાકળ $વો આ સંબધ
ં . બે જ ઘડ માં ઉડ ય, પણ
!યાં ુધી ઝળકy ુ ં (વન. અને છતાંય એ બે આ!મસાત તો ન જ થાય ! તર તો રહ, રહ ને રહ
જ. બસ એ તર થોÅું મપા=ુ ં ન મપા=ુ ં અને
…

” Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયાં.”
(વનના પોત ઉપર આ ૃ&ટ

આપણે રાખી શક એ? આુ ં ગીત છે Dલા dાસે ગાઇ શક એ?

તરની વાણીમાં ? જો એ ગવાય તો (>યા. 0ુજ
ં તા ગીત $વા , રાતરાણીની ુગધ
ં ની $મ મહkક
ફલાવતા (>યા.
અને બી કોઇ સંદભમાંય આ ગીત ગાઇએ - કોઇનાથી ¢ટા પડ એ તો પણ આુ ં જ ગીત
તરમાં ઉભર . તો સાચી ર તે ¢ટા પડ|ા.
.....
ુ ારભાઇની
મારા >હાલા શહર અમદાવાદમાં pયામલ - સૌમીલના ગીત સમારં ભના તે, yષ
અ!યંત મ¡ુર વાણીમાં, આ કા>યના રસદશન સાથે uયાર ¢ટા પડવા4ુ ં થ=ુ;ં !યાર તતા પરના સૌ
અને સાંભળનાર સૌની વBચે $ આ!મીયતા - Æલ અને ઝાકળ $વી આ!મીયતા /થપાઇ તે આ
વીચારનો , આ ભાવનો

તીસાદ પાડતી હતી.

અને એ ગીત સમારં ભ પછ આખો એક દસકો વીતી ગયા બાદ, આ 9ુ/તકના ઉપોદઘાત
તર ક આ રસદશન mુકતાં એક અ(બો ગર બ લાગણી થાય છે . તરની વાણીના 0ુણોગાન
ગાવામાંથી વીરમતાં ુZ વાચક ને એટvું જ કહવા4ુ ં ક,

” Dયો,
Dયો અમે તો આ ચાDયા.”
ચાDયા

અ4ુKમણીકા
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ક4ુભાઈ ની

“આપણા હાથમાં સો િપયાની ખોટ નોટ આવી ય તો એને ચલણમાંથી તરત ખ¹ચી લેવામાં
આવે છે ,
એ ર તે ચોપડ ઓની બાબતે કમ નથી થy ુ ં ?”
“આપણે ર ઉસે આપણે ચાલીએ !”
“આપણને ભળાવી ર ભલી ભોમકા,
શદ મોતી મૌનના ભંડાર4ુ ં !
મહ મેDયાં આભ અપરં પાર,
શદ પાણી વì કર ધાર4ુ ં !”
______________________________________________________________________

નામ
•

ક4ુભાઇ છોટાલાલ ની

જUમ
•

ુ ર , 1925 ; કોડ નાર (.Eુનાગઢ
4-ફÏઆ
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jુ±ુJબ
•

પીતા
પીતા - છોટાલાલ ; માતા -

•

પ!ની - મ¡ુબેન ; 9ુ[ - ુધાંf ુ ; 9ુ[ી(+) - નયના : જમાઇ(+) - રા$U] fુકલ

+ બે

ણીતા કવી

અયાસ
•

1943 - મૅV ક

•

1947 - બી.એ. - (0ુજ,-સં/jૃત)

•

1949 - એમ.એ. - (0ુજ,-સં/jૃત)

>યવસાય
•

રાજકોટ,મનગર, ુજ અને અમદાવાદમાં ભાષા શી,ણ

•

1985 - 0ુજરાત વીºાપીઠમાં ભાષા-સાહ !યના

ા@યાપક તર ક ની ૃ

(વન ઝરમર
•

% =ુ.એસ.એ.ના વમUટ રાuયના ´ેટલબરો નગરની એસ.આઇ.ટ . સં/થામાં અમેરકાના
વીºાથ:ઓને 0ુજરાતી ભાષા ભણાવવા4ુ ં મહ!વ4ુ ં કાય

•

Pઝા જોડણીના

ચાર- સાર4ું કાય

•

0ુજરાતી ભાષા પર ષદના હાલના

•

માનીતા લેખકો : શે?/પીઅર,રવીU]નાથટાગોર,ઉમાશંકર જોશી,મેઘાણી.

•

(વન ુ[ - ”Lamps do not talk, they Shine.”

mુખ

રચનાઓ
રચનાઓ
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•

/થવીરાવલી (mુની ર!ન ભવવીજય( સાથે) , માયા લોક (વીનોદ અ@વ=ુ સાથે), ચાર
ફા0ુ (મો.શં.પટ લ સાથે), સા વીºા યા, શદ નીમ:ત,

•

લોક સાહ !ય -

* લોક વાંમય

•

ચર [ - મેઘાણી સંદભ, મેઘાણી છબી, મેઘાણી ચર ત

•

શદનો સોદાગર (સંપાદન)માહ તી ખાyુ ં

•

વીવેચન - ચાર °ંથો ભરાય એટલા લેખો અ ગટ

સUમાન

*

•

1970 - jુમાર ચં]ક

•

% -મૅરટ ઍવોડ

•

0ુજરાત ગૌરવ 9ુર/કાર

લોકિવºા િવભાગ4ુ ં વષના 2ે&ઠ 9ુ/તક તર કનો અકાદમી ઍવોડ

અ4ુKમણીકા
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