
ફિલાડેલ્િયાના ઉદ્યોગપતિ તિજ્ઞેશ પંડ્ાએ 
અમઞેફિકામાં આઠ મલ્ટિયુઝ સટિેફડયમ 

કયોમ્પલઞેક્સ બાંધવાનયો મન્સૂબયો જાહેિ કયયો છે 

અ
મેરિકાના િાજપુિુષોથી માંડીને િસ્ાની લાિીવાળા ફૂટબોલ, 
બેઝબોલ, બાસકકેટબોલ, ટેનનસ, ગોલ્ફ વગેિે હરડયાપટ્ીના 
ખેલકૂદના ચિનસયા છે. અમેરિકાએ ઇંગલેનડ પાસેથી ઇંગગલશ 

ભાષા લીધી છે, છ્ાં નરિકકેટનું નામેય લીધું નથી. અઢાિમી સદીમાં, 1751માં 
નયયૂ હેમપશિ સટેટમાં નરિકકેટ િમા્ી હ્ી. ્ે પછી 1833માં પેગનસલવેનનયા 
સટેટમાં પ્રથમ નરિકટે ટીમ સંગરિ્ થયેલી. ઇનટિકોલેનજયેટ નરિકકેટ એસો. 
સથપાયું 1881માં, જેની પયૂરાણાહુન્ થઈ 1924માં. ઇનટિનેશનલ મયૂિભેડ થઈ 
સન 1844માં નયયૂ યોક્ક મધયે, અનરિકા વસસેસ કનાડા! ઓગરીસમી સદી 
દિનમયાન અમેરિકાનાં 22 િાજયોમાં નરિકકેટના ગેંદા ઉછળ્ા હ્ા અને 500 
નરિકકેટટીમો ધનાધન િનાિન કિ્ી હ્ી. 

રકન્ુ દિનમયાન 1839માં એબનિ ડબલડે નામના મુચછડ જુવાને 
‘બેઝબોલ’ નામે નરિકકેટના ્ફટાયા ભાઈ જેવી ગેંદા–બલલાની િમ્ નયયૂ 
યોક્કમાં શોધી કાઢી અને ્ે પછી ્ે જુવાને અમેરિકાના નસનવલ વોિમાં 
સુખયાન્ મેળવી ્ેથી બેઝબોલ િમ્ે પર િાષ્ટ્રિમ્ ્િીકકે ્ાજપોશી કિી. 
આજે અમેરિકામાં સૌથી વધુ લોકનપ્રય બે િમ્ો છે ફૂટબોલ અને બેઝબોલ. 
બેઝબોલ એક જ નદવસમાં પયૂિી થઈ જાય છે અને નવનધની ચાલબાજી કકેવી 
કકે ્ેની દેખાદેખીમાં બીજે બધે પર હવે નરિકકેટની પર વન ડે મેચો િમાય છે. 
અમેરિકામાં ્ો નરિકકેટ િાષ્ટ્રિમ્ોના ્બેલામાં ઉપેનષિ્ ઘિડા ઘોડાની જેમ 
પડેલી છે. પિં્ુ િુકો! પિં્ુ હવે કદાચ ગ્રહદશા બદલાઈ છે, આજે હજી 
કદાચ અમેરિકામાં વન ડે કકે પાંચ નદવસની ટેસટ નરિકકેટ મેચો નથી, પિં્ુ 
ભાિ્માં નરિકકેટદશણાન ્ે દેવદશણાન જેટલી પનવત્ર ચયાણા છે. ્ે િાહે નરિટનની 
પુિારી કોલોનીઓ – એનશયા, કિીનબયન, આનરિકામાંથી  અમેરિકા આવી 
વસેલા ઇનમગ્રાનટો મગજના નબસ્િામાં ‘કિી પાઉડિ’ની જેમ નરિકકેટ પર 
બાંધી લાવેલા છે. એમની છોટી છોટી હજાિો નરિકકેટ કલબો અમેરિકામાં 
હરહરે છે. સન 2015માં નરિકકેટના દેવાનધદેવ કપ્ાન સચીન ્ેંડુલકિ ખુદ 
હસ્ે પો્ે હસ્ે હાથે અમેરિકામાં નરિકકેટના પ્રચાિાથસે નયયૂ યોક્ક આવેલા તયાિે 
અહીં પર ્ુમુલ માનવ મહેિામર લહેિાયેલો. 

હવે યુનાઇટેડ સટેટસની નેશનલ નરિકકેટ ટીમ બની છે, જેમાં ધોની, 
પાનથણાવ પટેલ ્થા નદનેશ કાન્ણાક સાથે િમી ચયૂકકેલા હૈદિાબાદના િરજી 
નરિકકેટના ખેલૈયા ઇરિાનહમ ખલીલ જોડાયા છે. નીિજ પટેલ નામે બીજા 
આઈપીએલના ખેલાડી ભાિ્માં 100 ્ફસટ્ટ કલાસ મેચ ખેલી હવે 
અમેરિકાના સનરિય લીગ પલેયિ થયા છે. નશકાગો યુનાઇટેડ નામે પહેલી 
પ્રો્ફકેશનલ નરિકકેટ કલબે ફલોરિડામાં ખેલાનાિ યુએસ ઓપન નરિકકેટમાં 
ઝંપલાવવા વાસ્ે પ્રેગકટસ ચાલુ કિી દીધી છે. નયયૂ જસીસીના નમલેનનયમ નરિકકેટ 
લીગે યુકકે, ઔસટ્રેનલયા, કિીનબયન ્થા ઇગનડયા, પારકસ્ાન, બંગલાદેશ, 
શ્ીલંકા વગેિે સથળેથી પહેલવાનોની ભ્ીસી કિી છે. ્ેના નદીમ ઝૈનના મ્ે 
15 વષણા પહેલાં િમનાિાની સિેિાશ ઉંમિ 35 હ્ી, જે હવે 24 છે અને બીજા 
દસ વષણામાં 18 હશે. યાને કકે નરિકકેટ રકશોિોને પર ખેંચી લાવશે. નમનશગનમાં 
ને નયયૂ જસીસીની એરડસનમાં પર નરિકકેટ ટીમો બની છે અને વાચકબહેનો! 
સધનણા કકેનલ્ફોનનણાયા નરિકકેટ એસોનસયેશને વીમેનસ નરિકકેટ લીગનું ઉદ્્ઘાટન 

કીધેલ છે. કકેનલ્ફોનનણાયા નરિકકેટ એકકેડેમીનું ટાઇમટેબલ િમ્ોની ્ાિીખોથી 
ભિચક્ક છે. જેમાં વાચક બાલુડાંઓ! 16 વિસની નીચેના નરિકકેટવીિોના 
દલબલ બી છે. ્ેના સથાપક રકંજલ બુચ જરાવે છે કકે ઇનમગ્રાનટો નસવાય 
મુખયધાિાના અમેરિકનોને પર નરિકકેટનો ચસકો લગાડવો જરૂિી છે, કકેમ કકે 
નરિકકેટ દુનનયાની બીજા નંબિની લોકનપ્રય િમ્ છે અને ્ેના 2.5 નબનલયન 
(અઢી અબજ) દીવાના છે. 

અને વહાલા વાચકભાઈઓ! જલેબી જેવી મીિી વા્ એ છે કકે હવે 
ર્ફલાડેગલ્ફયાના એક ગુસમુજિા્ી ઉદ્ોગપન્ નજજ્ેશ ‘જય’ પંડ્ાએ 2.5 
નબનલયન (અઢી અબજ) 
ડોલિના િોકારથી અમેરિકામાં 
િેિ િેિ હાઇ્ફાઇ ટેકનોલોજીથી 
ચકનાચયૂિ આિ આિ 
મગલટયુઝ સટેરડયમ કોમપલેકસ 
બાંધવાનો મનસયૂબો જાહેિ 
કયયો છે: વોનશંગટન, ડીસી, 
નયયૂ યોક્ક, નયયૂ જસીસી, જોનજણાયા, 
ફલોરિડા, ટેકસાસ, ઇનલનોય 
અને કકેનલ્ફોનનણાયામાં! જેમાં 
અલબત્ત, નરિકકેટ નશિમોિ હશે. 

ગગનવાલાને પો્ાને 
્ો નવજય મિચનટ અને 
નવનુ માંકડ પછીના નરિકકેટની 
જારકાિી ખાસ નથી. કોઈ 
વાિ બમબૈ આવીએ ને ઇગનડયા 
પારકસ્ાનની મેચ હોય ્ો 
સો્ફામાં અધધિ થઈને ટીવીમાં 
જોઈએ, પર અચાનક આ 
કાપલી વાંચીને ઇડન ગાડ્ટનના 
સનળયા પાછળ ઊંચા પગે 
ઊભા િહીને સકોિ બોડ્ટ ્ાકી 
િહેવાના નદવસો યાદ આવયા. 
જય નજજ્ેશ પંડ્ા!{ 
madhu.thaker@gmail.com

અમ્રિકા મેં 
મ્રિકટે કા 
કમાલ

નીલ ેગગન ક ેતલે
મધ ુરાય

દુતનયાભિની િમામ તદવાળીઓ આકાશના 
િાિા, ્સૂય્ય, ચંદ્રની ગતિ પિ આધાિ િાખઞે, 

કાિણ કે માણ્સ ્સૂય્ય-ચંદ્રના ઉદય અનઞે 
અસિના આધાિઞે કાળનઞે માપિા શીખયયો

સરૂ્યએ મ્િવસ માપરયો, 
ચંદ્રમાએ મમ્િનયો આપરયો

તદ
વાળી આવી ્ફટાકડા લાવી. નવાં કપડાંની અને દાગીનાની 
ખિીદી લાવી. મીિાઈ અને નમલનની મોસમ લાવી, પર આ 
નદવાળી આવી ્ેની ખબિ કકેમ પડે? આપરે ્ો ્ાિીનખયામાં 

જોઈને ્હેવાિ ઊજવીએ, પર ્ાિીનખયું કકેમ અને શા માટે અને કકેવી િી્ે 
બનાવીએ? ્હેવાિને જારીએ ્ો ઉજવરીમાં વધાિે મજા પડે. નદવાળી 
દુનનયામાં જુદા જુદા ટાઇમે આવે અને જુદી જુદી િી્ે ઊજવાય, પર 
દુનનયાભિની ્મામ નદવાળીઓ આકાશના ્ાિા, સયૂયણા, ચંદ્રની ગન્ પિ 
આધાિ િાખે, કાિર કકે મારસ સયૂયણા-ચંદ્રના ઉદય અને અસ્ના આધાિે કાળને 
માપ્ા શીખયો. સયૂિજ ઊગે એટલે નદવસ શરૂ થાય અને આથમે એટલે િા્ 
પડે. મારસ પશુમાંથી માનવી બનયો તયાિથી નદવસ-િા્, ગર્ો-સમજ્ો 
આવયો છે. ્ે વખ્ે ્ો નદવાળીનો ખયાલ પર નહો્ો, કાિર કકે વષણા એટલે 
શું ્ે કોઈ સમજે નહીં.

પર જેમ સયૂિજના ઊગવા-આથમવાના આધાિે નદવસ-િા્નો ખયાલ 
આવયો, ્ેમ ચંદ્રની કળા (સાઇઝ)ના આધાિે મનહનો ગરાયો. ચંદ્રની કોિ 
નીકળે ્ે મનહનાનો પહેલો નદવસ, પર બીજા નદવસે કોિ બિાબિ દેખાય 
એટલે એકમ કિ્ાં બીજ વધાિે કામની. બીજનો મનહમા મોટો અને બીજના 
આધાિે ઘરા ્હેવાિો આપરે ઊજવીએ છીએ. ચંદ્ર મોટો મોટો થ્ાં થ્ાં 
પયૂિો દેખાય અને પછી નાનો-નાનો થ્ાં ્દ્દન ગાયબ થઈ જાય. આ વા્ 
આજે સમજવી સહેલી છે, પર મારસ પશુ જેવી અવસથામાં હ્ો તયાિે આ 
વા્ ધયાનમાં આવ્ાં વષયો અને સદીઓ વી્ી ગયાં. સયૂયણાએ નદવસ માપયો 
અને ચંદ્રમાએ મનહનો આપયો. નહનદુ ્ાિીનખયું અને ઇસલામના નદવસ અને 
મનહના આ િી્ે ગરાય છે.

પર નદવાળી ્ો હજુ ઘરી દયૂિ હ્ી, કાિર કકે વષણાનો ખયાલ આવ્ા ્ો 
હજાિો વષણા લાગયાં હશે, પર આકાશના ્ાિાને જોનાિા અને ગરનાિા 
લોકો ધીમે ધીમે સમજયા કકે લગભગ બાિ મનહના અને 365 નદવસ જાય 
તયાિે આકાશી ્ાિાઓ એકના એક િેકારે ઊગે છે અને મોસમ બદલાય છે.

પર ભાિ્માં મોસમ છે ્ેવી દુનનયામાં બીજે કશે નથી અને વષણાનો 
ખયાલ સૌથી પહેલો ગ્રીસ, ઇનજપ્માં દેખાય છે. આ દેશની સૌથી મોટી 
નદી, નીલ નદીમાં (અંગ્રેજીમાં નાઇલ કહેવાય છે) દિ બાિ મનહને પયૂિ 
આવે અને નદી છલકાઈને આજુબાજુના પ્રદેશમાં પારી ્ફકેલાવે. ખે્િોને 
પારી મળે અને પાક નીપજે. આ છલકાટ નનયનમ્ થાય છે અને આકાશમાં 
શુરિનો ્ાિો અમુક િેકારે ઊગે તયાિે જ પયૂિ આવવાની શરૂઆ્ થાય છે. 
આ નરિયા લગભગ બાિ મનહને એક વાિ થાય છે અને ખે્ીના પાક માટે 
જરૂિી હોવાથી ્ેને ધમણા સાથે જોડવામાં આવી. ધિ્ીનો દેવ, ઓસીિસ 
પયૂિમાં દટાઈ અને ત્રર મનહને પાક નીપજે, ્ેથી નદવસ, મનહનો અને 
વષણાની ગર્િી પાકી થઈ.

પર આમાં મોટી ગિબડ થઈ અને આ ગિબડમાંથી નદવાળી પેદા થઈ. 
સયૂિજ િોજ ઊગે અને આથમે. ્ેવા લગભગ 30 નદવસે નવા ચંદ્રની કોિ 
નીકળે ્ેવા બાિ મનહને પયૂિ આવે, પર ગર્િી પાકી થવા માંડી તયાિે 
ખયાલ આવયો કકે ચંદ્રમાં આધારિ્ બાિ મનહના 360 નદવસે પયૂિા થાય અને 
શુરિનો ્ાિો ્ો 365 નદવસે મયૂળ સથાને ઊગે.

આ પાંચ નદવસ કયાં નાખવા? એટલે આ નદવસે ઇનજપ્ના લોકોએ 
દેવોને નામે ્ફાળવયા. આ પાંચ નદવસની ઉજવરી શરૂ થઈ અને મનહના અને 
વષણા વચ્ેનો સે્ુ જોડી દેવામાં આવયો. વષણા પયૂિું થાય તયાિે દેવપયૂજાના પાંચ 
નદવસની ઉજવરી ્ે નદવાળી. ઇનજપ્નો આ રિવાજ સુમેરિયામાં સવીકાિ 

પામયો અને તયાંથી ભાિ્માં આવયો.
પર આકાશી હાલચાલ આપરી સગવડ મુજબ થ્ી નથી અને કાળની 

ગર્િી વધાિે ને વધાિે સ્ફળ અને ગયૂંચવરવાળી થઈ ગઈ. નદવસ-િા્ 
નાનાં મોટાં થાય છે, પર સયૂિજ ્ફિી પાછો બાિ કલાકકે ઊગે છે, પર નવો 
ચાંદ ત્રીસ નહીં, પર સાડા ઓગરત્રીસ નદવસે ઊગે છે. ્ ેથી મનહનાનું માપ 
સિખું િહે્ું નથી. બાિ મનહનાના ચંદ્રમાસી નદવસ 360 નથી, પર 354 છે.

્ેથી જયૂનાં પંચાંગોમાં વાિંવાિ ગિબડ થાય અને દેવપયૂજાના નદવસ 
િિાવવા માટે જયોન્ષી (ખગોળશાસત્રી)ની જરૂિ પડે. જોશી ટીપણં જોઈને 
નદવસ િિાવી આપે અને વષણાના છેલલા પાંચ નદવસ નદવાળી ઊજવાય.

પર ખગોળશાસત્રના આધાિે બનાવેલું પંચાંગ આજે દુનનયામાં એક 
જ િેકારે વપિાય છે. નહનદુ પંચાંગમાં નદવસ સયૂયણા પ્રમારે, મનહનો ચંદ્ર 
પ્રમારે અને વષણા સયૂયણા પ્રમારે ગરાય છે. આ ગર્િી શાસત્રશુદ્ધ છે, પર 
ગયૂંચવાડાવાળી છે. સયૂયણા-ચંદ્રનો મેળ બેસાડવા માટે ન્નથઓમાં વધઘટ કિવી 
પડે. ચંદ્રના 12 મનહનાના નદવસ 354 થાય અને સયૂયણાના 12 મનહનાને 
365 નદવસ જોઈએ. એટલે લગભગ અઢી વષસે નવો મનહનો નાખવો પડે 
અને ્ેનું નામ ભગવાનનો મનહનો, અનધક માસ અથવા પુિુષોત્તમ માસ 
એવું અપાય.

નહનદુ પંચાંગ વહેવાિુ નથી, ્ેથી અતયાિે જે ્ાિીનખયું વપિાય છે 
્ેમાં ચંદ્રને કાઢી નાખવામાં આવયો છે. નહનદુ ્ાિીનખયું સયૂયણા-ચંદ્ર બંનેના 
આધાિે ્ૈયાિ થાય, નરિસ્ી ્ ાિીનખયું કકેવળ સયૂયણાના માપે ચાલે અને મુગસલમ 
્ાિીનખયું ચંદ્રને જ પકડીને ચાલે, પર બાિ મનહનાનું વષણા બધાં પાળે અને 
નદવાળી ઊજવે.{ nagingujarat@gmail.com 

તડ ન ેફડ
નગીનદાસ સંઘવી

ઉતસવ 
અસ્તિતવનયો

વવહાર
કાના બાટંવા   

થકાવી દઞેનાિી, કંટિાળાભિી એકધાિી લાઇિમાંથી 
થયોડયો બ્ઞેક આપઞે િઞે ઉત્સવ. થયોડા ફિલઞેક્સ કિઞે, હળવા 

બનાવઞે િઞે ઉત્સવ. એ ઉત્સવનઞે તનિંિિ બનાવવા 
હળવા િહયો, હ્સિા િહયો, િિું કિયો, બીજાનું 
તવચાિયો, કિુણા િાખયો અનઞે િુઓ ચમતકાિ

હ
િવું-્ફિવું, ખાવું-પીવું, હળવું-મળવું મજા 
કિવી. ઉતસવની આ આપરી વયાખયા છે. 
નદવાળી એટલે ્ફટાકડા, મીિાઈ, નમલન, 

પ્રવાસ, લક્મીપયૂજનનો ્હેવાિ, વેકકેશનનો ્હેવાિ. જયૂનું 
તયજીને નવું અપનાવવાનો ્હેવાિ. જગ્ની ્મામ 
સભય્ાઓએ વષણાભિમાં સમયાં્િે ઉતસવોનું આયોજન કયુું 
છે. જીવનના એકધાિાપરાથી મુગક્ મેળવવાનો ઉપાય 
ઉતસવ છે. મારસને ઉતસવની જરૂિ પડે છે, કાિર કકે મારસે 
ઉતરિાંન્ની સાથે અભાવ પર પેદા કયયો છે. ઘિેડ પેદા કિી છે. 
શુષ્ક્ા પેદા કિી છે. મારસનું જીવન યંત્રવત્ બની ગયું છે. 
આજથી નહીં, હજાિો વષણાથી અને એ યંત્રવત્ ઘટમાળ ્ ોડવા 
માટે ઉતસવોનું આયોજન થયું છે. ્ેની સાથે નવનવધ સંદેશ 
જોડાયા છે. નમથ જોડાઈ છે. પ્રસંગો જોડાયા છે. નદવાળી 
નહનદુઓ માટે િામની અયોધયા વાપસીનો ઉતસવ છે. 
નદવાળીની િા્ે જ મહાવીિ નનવાણાર પામયા હ્ા. મહાવીિનું 
દેહાવસાન થ્ાં લોકોએ કહું કકે, ‘જ્ાનનો દીપક બુઝાઈ 
ગયો, ચાલો આપરે ભૌન્ક દીવડા પ્રગટાવીને ્ેમના 
પ્રકાશને નચિંજીવ બનાવીએ.’ અને ્ેમરે દીવડા પ્રગટાવયા. 
ઉજવરીનાં કાિરો અનેક હોય, ઉદ્દેશ એક જ હોય છે, 
આનંદ. વષણામાં ્હેવાિો ન હો્ ્ો શું થા્? નવચાિો. 
સ્્ કામ. એકનું એક કામ. જીવનમાં કશું નવું 
નહીં. વયગક્ગ્ ઉજવરીઓ હોય, પર સામયૂનહક 
એનજોય કિવા જેવું કશું નહીં. આવી ગસથન્માં 
મારસ કંટાળી જાય. હ્ોતસાહ થઈ જાય. ઘિેડની 
ઘટમાળને ્ોડવા માટે એક ્હેવાિ આવે ને ્મે રિરિકેશ થઈ 
જાઓ. સટ્રેસ, ્રાવમાંથી એક વેલકમ રિેક મળે. જારે કોઈ 
અદૃશય સાઇકોલોનજસટે સાઇકોથેિપી આપી હોય ્ેમ ્માિું 
માનનસક સવાસ્થય સુધિી જાય. ઉતસવ વખ્ે વા્ાવિરમાં 
અનોખાં વાઇરિેશનસ હોય છે. આમ સાવ અ્ડો િહેનાિ 
મારસ પર હોળી વખ્ે મન મયૂકીને િંગે િમી લે છે અને 
નદવાળીમાં ્ફટાકડા ્ફોડ્ી વખ્ે બાળકની જેમ નખલનખલાટ 
હસી પડે. જનમાષ્ટમીમાં ઘિમાં પત્તાં પર િમી લે અને 
ઉત્તિાયરમાં પ્ંગના િૂમકા માિી લે.

મયૂળ ્ો મારસ ઉજવરીનાં બહાનાં શોધ્ો હોય છે, 
રિેક ઇચછ્ો હોય છે. ઉતસવ નપ્રય જના: એવું સુભાનષ્માં 
કહેવાયું છે. જન્ાને ઉતસવ નપ્રય હોય છે એટલે જયૂના 
જમાનામાં િાજાઓ નવનવધ પ્રસંગોએ ઉતસવો યોજ્ા. 
આજે પર શાસકો એ જ કિે છેને? નવનવધ બહાનાં શોધીને 
ઉતસવો, યાત્રાઓ, િોડ શો વગેિે કિ્ા િહે છે. લોકો એમાં 
વયસ્ િહે, ખુશ િહે અને એટલે શાં્ િહે. શાસકકે પ્રજાને 
ઉજવરી આપવી પડે, સાચી કકે ખોટી, પર આજે શુભ પ્રસંગે 
આપરે િાજકાિર જેવા ગંદા ધંધાની વા્ નથી કિવી. આજે 

આનંદની, ઉતસવની, ઉજારીની, ઉતસાહની વા્ કિવી છે. 
્હેવાિને સમજવા છે અને જીવનને ઉતસવ બનાવવા ્િ્ફ 
આગળ વધવું છે. જીવન એક ઉતસવ છે. જો જીવનમાં િોજ 
નદવાળી આવી જાય ્ો બેડો પાિ થઈ જાય. આપરે નદવાળી 
જેવા મયૂડમાં હંમેશાં કકેમ િહી શક્ા નથી? ્મે કહેશો કકે કઈ 
િી્ે િહી શકાય? નોકિી કિવાની, ધંધો કિવાનો, વયવસાય 
કિવાનો, મહેન્ કિવાની, પો્ાની પરિવાિની નચં્ા 
કિવાની, આગળ વધવા માટે સંઘષણા કિવાનો, ટકી િહેવા 
માટે ઝાવાં નાખ્ાં િહેવાનાં હોય તયાિે િોજ નદવાળી જેવો 
મયૂડ કયાંથી આવે? ્મે એમ પર કહેશો કકે જીવનમાં કકેટલા 
પડકાિો છે. ગળાકાપ સપધાણા છે, ભયંકિ ટાંરટયાખેંચ છે, બે 
છેડાં ભેગા કિ્ા હાં્ફી જવાય છે તયાિે િોજ ઉતસવની વા્ 
કકેમ કિવી? ્મે કદાચ એમ પર કહેશો કકે આવી આદશણા વા્ો 

કિવી 
સહેલી 
છે, અમલમાં 
મયૂકવી અશકય છે. 
્મે ખોટા નથી, ્માિા સવાલ સાચા છે, ્માિી નચં્ાઓ 
પર સાચી જ છે, પર ્માિા મનનું ટ્ુનનંગ થોડું બદલો, 
ઘણં બદલાઈ જશે. િેરડયોનાં સટેશન પકડવા માટે ્ેને ટ્ુન 
કિવો પડે. ્માિું મનગમ્ું સટેશન 94.3 પિ આવ્ું હોય 
અને ્માિા િેરડયોની રિીકવનસી અલગ હોય ્ો િેરડયો 
સટેશન પિ ભલે ગમે ્ેવું કરણાનપ્રય સંગી્ વાગ્ું હોય, 

્મને નહીં સંભળાય. મનનું પર એવું જ છે. મન હોય 
્ો એકલા પર મેળો હોય અને મન જ ઉદાસ હોય ્ો 
મેળામાં પર એકલ્ા લાગે. ઉતસવ ્માિી અંદિ હોય 
છે, બહાિ નહીં. િોજ ભલે નદવાળી ન હોય, મયૂડ નદવાળી 

જેવો રિકેશ િાખવો કકે નહીં એ ્ો ્માિા જ હાથમાં છેને? 
નોકિી-વયવસાય વખ્ે પર હળવા િહી શકાય કકે નહીં અને 
કકેટલાય લોકો એમ હળવા િહીને નબઝનેસ-સનવણાસ કિે જ 
છેને? ્ માિી આસપાસ પર એવાં ઉદાહિરો મળી જ િહેશે. 
સંઘષણા ્ો કયાં નથી? ટકી િહેવા માટેનો અનવિ્ સંઘષણા આ 
સૃગષ્ટમાં ચાલયા કિે છે. જંગલમાં વનસપન્, પ્રારીઓ, જીવ-
જં્ુઓ જીવન ટકાવી િાખવા માટે સંઘષણાિ્ િહે છે. છ્ાં 
્ેમને સટ્રેસ નથી હો્ો. ્ેઓ નનિાશ નથી હો્ાં. પ્ંનગયાં 
પિ ગમે તયાિે નશકાિ થઈ જવાનું જોખમ હોય જ છે છ્ાં 

પ્ંનગયું કકેમ ટેનશનમાં નથી હો્ું? પંખીઓ પિ ગમે તયાિે 
બાજ, નબલાડી, ગિુડ ત્રાટકી શકકે ્ેમ હોય છે છ્ાં કકેમ 
્ેઓનાં મધુિ ગી્ અટક્ાં નથી, કાિર કકે ્ેઓ વ્ણામાનમાં 
જીવે છે. ્ેઓ સહજ િી્ે જીવે છે. ્ેઓ હળીમળીને જીવે 
છે. આજે ઓર્ફસ આવ્ાં એક અદ્્ભુ્ દૃશય જોયું. ટ્રાર્ફકથી 
ભિચક્ક િોડ પિ બે પીળાં પ્ંનગયાં, જે રડવાઇડિ પિના 
ફૂલઝાડ પિથી આવયાં હશે, એકબીજાની આજુબાજુ ઊડ્ાં 
હ્ાં, જારે હવામાં નાચ્ાં હોય. એકબીજાને અડે, ચયૂમે, 
અલગ થાય, એકબીજાની આસપાસ વ્ુણાળાકાિે ઊડે, ્ફિી 

અડે, ્ફિી અલગ થાય. અદ્્ભુ્ નૃતય હ્ું. પસાિ થ્ી 
ગાડીઓની ્ેમને કોઈ પિવા નહો્ી. કકેટલી સહજ 
નજંદગી, નેચિલ. એવું ન માનશો કકે પ્ંનગયાંઓને 

પેટ ભિવામાં મહેન્ નહીં કિવી પડ્ી હોય. પ્ંનગયાંને 
જો સવાિના થોડા કલાકોમાં ફૂલોનો િસ પીવા ન મળે ્ો 
્ે મિી જાય અને ફૂલોની સંખયા ઘટી એટલે હિી્ફાઈ પર 
ગળાકાપ હશેને? ્માિે િોજ આવા જીવનમિરના ખેલ ્ો 
નહીં ખેલવા પડ્ા હોયને? ઉતસવો આપરને એ જ શીખવે 
છે. સિળ, સહજ, સવાભાનવક બનો. નદવાળી ્મને સહજ 
બનીને જીવનના પ્રકાશ ્િ્ફ ગન્ કિવાનું શીખવાડે છે. 
નવિાનત્ર ્મને સહજ નૃતય ્િ્ફ લઈ જાય છે. હોળી ્મને 
પ્રકૃન્ના િંગો ્િ્ફ લઈ જાય છે. ્હેવાિોનું સંગી્ ્મને 
વૈનચિક ચે્ના સાથે એકાકાિ થવાની ્ક આપે છે. ્હેવાિો 
્મને િોજના કરિન જીવનમાંથી હળવા બનાવે છે તયાિે 
એવો મેસેજ પર આપે છે કકે હળવા બનો, હળવા િહો. 
્માિી મોટાભાગની સમસયાઓ હળવી થઈ જશે. કાલે 
નદવાળી ને પિમ નદવસે નવું વષણા બેસશે. પિંપિા પ્રમારે નવા 
વષસે કોઈ પ્રર લેવાનું હોય. આ નયૂ્ન વષસે હળવા બનવાનું 
પ્રર લો, ચમતકાિ થશે. {
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સુધી લાઉડ સપીકિ અને નદવાળીમાં ્ફટાકડા પિ પ્રન્બંધ 
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