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લખેકનુું ણનવદેન 
         ૨૦૦૫ ની સાલથી શરૂ થયેલી સર્જન યાત્રા પંદર વર્જ પૂરા કરે છે, ત્યારે રરયર-વ્ય-ૂ મિરરિાં જોતાં િારાં સર્જનોનો િૂખ્ય પ્રકાર ‘અવલોકન’ 

રહ્યો છે. િને એ જાણ છે ક,ે આ બધા અવલોકનો િારા િનિાં આડધેડ આવેલા મવચારોનો શબ્દ દેહ િાત્ર ર્ છે. એનો સારહત્યના કોઈ સવજિાન્ય 

અને રાબેતા િૂર્બના પ્રકારિાં સિાવેશ  થઈ શક ેતેિ નથી.  બહુ બહુ તો એને લમલત મનબંધ કહી શકાય. પણ સાદી ભાર્ાિાં તો એને 

‘મવચારવાયુ’ ર્ કહેવાય!  

        આથી એક ક્ષણે એ લખ’વા’ છોડી દેવા િન થયું હતું અને ‘અનાવલોકન’ લેખ હેઠળ િારા બ્લોગ પર એની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. િાત્ર 

વતજિાનિાં જીવવાની એ કોમશશ હતી. પણ એ કટેલું દુષ્કર છે – એ સિજાતાં ‘હાલોકન’ – હાલિાં, એક નાનકડી ક્ષણિાં  જીવનની  મથથમતનું 

આલેખન કરવા પહેલી અને છેલ્લી કોમશશ કરી હતી. પણ તરત ર્ એની પણ અશક્યતા સિજાઈ ગઈ હતી.  

       અનાવલોકન અને હાલોકનના એ બે અંત મબંદુઓ વચ્ચે, લખ’વા’ ના સબબે, જીવનિાં ઘટલેી સાવ નાની નાની ઘટનાઓ અને ચીજો પરથી 

૩૭૫  અવલોકનો મચતરાઈ ગયાં હતાં! એિાંથી ચૂંટલેા અને િને ર્રાક વધારે ગિી ગયેલાં ૬૪ અવલોક્નોનો આ ગુલાદથતો છે. આ ગર્રાની  

શરૂઆત ‘અનાવલોકન’થી અને સિાપન ‘હાલોકન’ થી કયુું છે.   

     િનિાં આવતા મવચારોના ઘોડાપૂરને કોઈ રદશા નથી હોતી. કોઈ જાતના બંધન મવનાના એના પોતને મચત્રદેહ એક મશર્જક મચત્રથી આપ્યો છે.     

બે’ક વાત, એ ફ્યુઝન અંગે -  

અવલોકન + ગુલદથતો સંથકૃત +  ફારસી 
ફૂલ + િેમિફાયર કળા + મવજ્ઞાન 
ઇકબેાના જાપાનીઝ કળા 

ફૂલ પર િેમિફાયર સૂક્ષ્િ અવલોકન 
ગુલાબી અને લીલા રંગો રહંદ ુ/ િુમથલિ િાન્યતાઓ 

 

    આશા છે ક,ે વાચકને આ વાવંટોળ ગિશે.  

બધાં અવલોકનો  નેટ ઉપર આ ઠકેાણે – 

https://gadyasoor.wordpress.com/category/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%95%e0%aa

%be%e0%aa%b0/%e0%aa%85%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%aa%a8/ 

- સુરેશ જાની 

  

https://gadyasoor.wordpress.com/category/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%b0/%e0%aa%85%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%aa%a8/
https://gadyasoor.wordpress.com/category/%e0%aa%aa%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%b0/%e0%aa%85%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%aa%a8/


અનકુ્રમણિકા 
 7 

૧ - અનાવલોકન 
     તે રદવસે પાક જિાં ગયો હતો. રાબેતા િુર્બ ચારે બારુ્ નર્ર નાંખી. બધી રૂ્ની અવલોકન કથાઓની યાદ તરોતાજા થઈ ગઈ. કશંુ ર્ નવું ન 

સુઝે!  અને ત્યાં ર્ આ ‘અનાવલોકન’ ર્ડી ગયંુ. 

    એિ બને ક,ે સાિે રહેલી વથતુઓ ક ેઘટનાઓ જોઈએ અને કશો મવચાર ર્ ન આવે? કોઈ પ્રમતરિયા નહીં. કોઈ ઉપિા ક ેકોઈ ઉત્પ્રેક્ષા નહીં. 

કોઈ રુપક નહીં, કોઈ સજીવારોપણ નહીં, કોઈ દ્રષ્ટાન્ત નહીં, કોઈ જાતનો અલંકાર ક ેકથા નહીં. બસ, સાવ કશંુ ર્ નહીં. 

    કવેળ વતજિાન ર્ હોય. અત્યાર સધુી શબ્દીત કરલેાં બધાં અવલોકનો િનના મવચાર પર આધારરત હતાં. િોટ ેભાગે િાનવજીવન સાથે એિની 

જાણે અજાણે તુલના થઈ ર્તી હતી. એ બધો િનનો ખેલ હતો; વાણી-મવલાસ હતો.ભુતકાળના જ્ઞાન અને અનુભવોનો કહેવાતો મનચોડ હતો!   એિ 

બને ક ેકશો મવચાર ર્ ન આવે, અને કવેળ વતજિાનિાં ર્ હંુ જીવતો થઈ જાઉં? 

   અરે ભાયા! એિ જીવવાની એક ર્ ક્ષણ િળી જાય તો? એને પાછી ર્ ન વાળું ને? લ્યો ! શુભા જોશીએ ગાયેલું િને અત્યંત ગિતું ગીત વાંચી 

લો … 

ટળવળતી હોય આંખ ર્નેે જોવાને, એ િીંચેલી આંખે ય ભાળું. 

અંદર તો એવું અર્વાળું, અર્વાળું ……. 

ઊંડ ેને ઊંડ ેઊતરતાં ર્ઇએ, ને તો ય લાગ ેક ેસાવ અિે તરીએ. 

િરજીવા િોતીની િુઠ્ઠી ભરે ને એિ ઝળહળતા શ્વાસ અિે ભરીએ. 

પછી આરપાર ઉઘડતાં જાય બધાં દ્વાર, નહીં સાંકળ ક ેક્યાં ય નહીં તાળું 

અંદર તો એવું અર્વાળું…… 

સૂરર્ ક ેછીપિાં ક ેઆપણિાં આપણે ર્ ઓતપ્રોત એવાં તો લાગીએ, 

ફૂલને સુવાસ ર્િે વાગતી હશે ને તેિ આપણને આપણ ેર્ વાગીએ. 

આવું જીવવાની એકાદ ક્ષણ જો િળે તો એને જીવનભર પાછી ના વાળું. 

અંદર તો એવું અર્વાળું……. 

– િાધવ રાિાનુર્ 

સાભાર – શ્રી. િાવજી ભાઈ િુંબાઈવાળા    http://mavjibhai.com/MadhurGeeto/180_andarto.htm 

 
       આંતરિનની સૃમષ્ટની ઝાંખી કરાવતું આ કાવ્ય િને બહુ ર્ મપ્રય છે. આપણી આખં રે્ પરિ આનંદની અનુભૂમત કરવા ઝંખતી હોય છે, તે 

તો િીંચેલી આંખે ય અનુભવી શકાય છે. આવી અનુભૂમત થાય ત્યારે કવેા ભાવ ઊઠ?ે તેનું આ કાવ્યિાં કમવએ અદ્ભૂત શબ્દમચત્ર આપ્યું છે. 

      આિ તો ઘરની અંદર, ઓરફસની અંદર, બધે રાત્રે સાવ અંધારંુ ર્ હોય છે. બારી ખુલ્લી હોય અને બહાર પ્રકાશ હોય તો ર્ થોડોક પણ 

ઉજાસ થાય. ઘર ક ેઓરફસિાં દીવો પ્રગટાવીએ ક,ે ઇલેમક્ટિક લાઈટ ચાલુ કરીએ તો અર્વાળું થાય. પણ આપણા શરીરની અંદર? ત્યાં તો સતત 

અંધકાર ર્ હોય છે. આપણે તેના મવશે રે્ જાણીએ છીએ તે મવજ્ઞાને શીખવેલું અથવા કોઈ િેરડકલ સંગ્રહાલયિાં ક ેશરીર શાસ્ત્રની કોઈ રફલ્િિાં 

ર્ ને? અને એ જોનાર આંખો પોતે તો અંધાર કોટડી ર્ હોય છે. આપણે ત્યાંય દીવો પેટાવી શકતા નથી! રે્ જોનાર છે, તે તો આપણં િગર્ છે.  

     વળી એ િગર્ તો પણ કાર્ળ કાળી કોટડીિાં, કાળારડબાંગ અંધકારથી ગ્રથત હોય છે. આપણે િાનીએ છીએ ક,ે બહુ જ્ઞાની બનીને એનાથી 

ઘણં બધુ જોઈ શકાય છે. પણ એ દશજનો પણ ર્ન્િ બાદ િળેલા જ્ઞાનના આધારરત ભેગા થયલેાં હોય છે. આપણે એનાથી આગળ કાંઈ જોવા 

અસિથજ હોઈએ છીએ. નવું કોઈક જ્ઞાન િળે, કોઈ નવો પ્રકાશ િળે, કોઈ નવી બારી ખુલી જાય. અને આપણે વધારે જ્ઞાની થયાના ગવજિાં િુથતાક 

http://mavjibhai.com/MadhurGeeto/180_andarto.htm
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બનીને – કોલર ઊંચા કરીને (!) મ્હાલવા િાંડીએ. પણ એ બધું બહારથી આવલેું ર્. આપણી પોતાની અદંરથી જાગેલું તો કાંઈ ર્ નહીં. અહીં એ 

અંદરની બારુ્ પૂરેપૂરી ઝળહળાટ થઈ ર્વાની શક્યતાની વાત કમવએ કરી છે. 

         અંતિુજખી યાત્રાિાં રે્િ રે્િ આપણે આગળ વધતા ર્ઈએ અથવા ઊંડ ેઊતરતા ર્ઈએ, તેિ તેિ એ પ્રદેશિાં અર્વાળું પથરાવા લાગ ે

છે – એિ અંતરયાત્રીઓ કહે છે. જાગૃમતના આરંભની એ અવથથા જ્ઞાનથી નથી િળી શકતી. જ્ઞાન/ ભમક્ત/ સાધના/ સેવા/ સત્સંગ એ અવથથા 

પ્રાપ્ત કરવાના સહારા ર્રૂર હોય છે. પણ એ આખો પ્રદેશ અનુભવનો પ્રદેશ હોય છે. રે્િ રે્િ આપણો અહંભાવ/ કતાજભાવ ઓળગવા લાગે 

તેિ તેિ એવા અનુભવોની િાત્રા, તીવ્રતા, સતતતા વધવા લાગે છે. મનભેળ આનંદ, પરિ શાંમત, સિથત સૃમષ્ટ પર કૃતજ્ઞતાનો ભાવ, કરૂણાભાવ, 

સર્જકતા, અપાર કાયજશીલતા મવ. ધીિે ધીિે ઊભરવા લાગે છે. એ અનુભવનાં નાનકડાં ઝરણાંનો ખળખળાટ, એની અનુભૂમતઓ તેવા પ્રદેશના 

હોવા મવશે આપણી પોતીકી પ્રતીમત કરાવતી જાય છે. એ ઝરણાંઓ ભેળા િળીને િોટા વહેળા, નાનકડી નદી, િોટી નદી, િોટાં ર્ળાશયો બની 

મવથતરવા ંલાગે છે. એની ચરિસીિા રૂપે એ બધાંનો િહાસાગર ઘૂ ઘૂ કરતો ઘૂઘવવા લાગે છે. 

        આપણે એ આનંદસાગરિાં ડબૂતા ર્ઇએ અને છતાં તરતા હોઇએ તેિ લાગે. પ્રત્યેક શ્વાસે હરખની એવી છોળો ઊઠ ેક ેજાણે િરજીવાન ે

િુઠ્ઠીિાં િોતી િળી ગયા હોય. શ્વાસ મનહાળવાથી શરૂ થયલેી એ યાત્રા શરીરના પ્રત્યેક કોશિાં શ્વસતા, જીવનનો રાસ રિતા આપણા પાયાના 

હોવાપણાને સતત મનહાળવા િાંડ ેછે. વીતરાગ િહાત્િાઓ કહે છે ક,ે એ િુકાિ પર પહોંચ્યા બાદ લોભ, િોહ, િાયા, િત્સર, અહંકાર, કાિનાઓ 

મવ. જીવનની ગ્લામન, મનરાશા અને દુુઃખિય ભૂતાવળો આપણી ચેતનાને કશી અસર કરી શકતાં નથી. બધાં વાવાઝોડાં શિી જાય છે.   

     આપણી ચેતનાના બધા દ્વાર ખૂલતા ર્ જાય, ખૂલતા ર્ જાય છે. કદી જોયા , જાણ્યા ક ેઅનુભવ્યા ન હોય તેવા પ્રદેશોના કોઠા ખુલવા િાંડ ે

છે. એિને આપણાથી અદૃશ્ય રાખતા તોમતંગ દરવાજાઓ ર્િીનદોથત થઈ જાય છે. હવે તે ફરી ઊભા થઈ શકતા નથી ક ેએિને   કોઇ આગળો 

ક ેતાળું વખાઈ ર્તું નથી. એ આનંદ સાગરનાં બધાં ભંડાર આપણી ચેતના સિક્ષ સાવ ખુલ્લા થઈ જાય છે. િરજીવાને િુઠ્ઠીિાં િોતી િળે અને તે 

હરખાય. પણ આ અવથથાિાં તો આપણં હોવાપણં એ િોતીના ખજાનાઓિાં આળોટવા લાગે છે. િરજીવાની રે્િ એને તરત રકનારે પાછા ર્વાની 

ર્રૂર નથી રહેતી. અહીં આપણે શ્વાસ રોકીને ક ેઅદ્ધર શ્વાસે જીવવાનું નથી રહેતું. હરેક શ્વાસે જીવનની એક નવી સંભાવના હકીકત બનીન ે

આપણ સિગ્ર હોવાપણાિાં છવાઈ જાય છે. આ અવથથાના પ્રમતક તરીક ેકમવ સૂરર્, છીપ, અને ફૂલનો ઉપયોગ કરે છે.   

        આપણા આયખાિાં ઘટલેી ઘટનાઓ,અનુભવો, મવચારો, િેળવલે જ્ઞાન ક ેએ બધાંના આધારે કરેલી કલ્પનાઓ, એ અવથથા કવેી હોય તેનો 

અણસાર આપણને આપવા િાટ ેસક્ષિ નથી. આથી કમવ સૂરર્ની વાત કર ેછે. સૂરર્ને જોવા િાટ ેકોઈ બતાવનારની ર્રૂર નથી હોતી. આંધળી 

વ્યમક્તને પણ તેના દેરદપ્યિાન થવરૂપનો ઈશારો થઈ જાય, એટલો એ ઉજ્વળ હોય છે. છતાં આપણે તેની તરફ િીટ િાંડીને જોઈ શકતાં નથી. 

એના ભગજવરેણ્યની આપણે થતુમતઓ ર્ ગાઈ શકીએ. એના ઝળહળતા પ્રતાપને સાંખી શકવા રે્ટલી આપણી હેમસયત નથી હોતી.    

          એનાથી ઊંધી વાત છીપની છે. એની અંદર લાખેણં, ઝળહળાટ િોતી છુપાયેલું છે, એ આપણે એના બહારના કદરૂપા રદદાર પરથી 

જાણી નથી શકતા. એના એ બાહ્ય કવચને ભેદ્યા મવના એનું સૌંદયજ અબોટ ર્ રહે છે. આવી જાગૃમત, આવા પ્રકાશનો પ્રાદુભજવ એ આપણને ર્ન્િથી 

િળેલી સંભાવના છે. પણ જીવનની એ સંભાવના હોવા છતાં, આખાય જીવતર દરમિયાન એ છીપના અંધારા બોગદાિાં પૂરાયેલા િોતીની રે્િ 

આપણે પણ કદે હોઈએ છીએ. 

       એનાથીય સૂક્ષ્િ ઈશારો કમવ ફૂલની સુવાસનો ઉલે્લખ કરીને કરે છે. ફૂલનું હોવાપણં િઘિઘતી સુવાસ પેદા કરે છે. પણ એ સુવાસ એનાથી 

ખિાતી નથી. એને વહેંચવાનો પ્રચંડ રુ્વાળ એની અંદર જાગી ઊઠ ેછે. એ એકલપેટુ ંબનીને, જાતે ર્ ભોગવવાનું ત્યજીને એની ફોરિના ફાલ ે

ફાલ લૂંટાવતું રહે છે. આપણી કૃપણતા પર, આપણી એકલપેટી થવાથી િનોવૃમિ પર કમવનો આ સૂક્ષ્િ આિોશ છે. જ્યારે આવી અવથથાની 

અનુભૂમત આપણને થવા લાગે ત્યારે આપણને એ વાગવા લાગે છે. એકલપેટા થઈ એને ભોગવ્યા ર્ કરવાની આપણી િનોવૃમિિાં આિૂલ પરરવતજન 

આવવા લાગે છે. આપણી પ્રવૃમિઓનુ ંકને્દ્ર ‘થવ’ નહીં પણ ‘સવજ’ બનવા લાગે છે. અંતિુજમખતાની ચોટ આપણને બહારની તરફ ખોલવા લાગે છે. 
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જીવનના આ નવા પરોઢિાં સુવાસને ફાગણના ફાલની રે્િ વેરાવી દવેા િાટ ેઆપણને અનાવૃિ કરી દે છે. કદાચ.. આખી ય કમવતાનું આ સૌથી 

સૂક્ષ્િ ચરણ છે. 

     રે્િ રે્િ જાગૃમત આવતી જાય, તેિ તેિ આપણી અસલ જાત, આપણા િૂળ હોવાપણા, આપણા સિગ્ર અમથતત્વ સાથે આપણે એવા તો 

ઓતપ્રોત થઇ ર્ઈએ છીએ ક,ે કોઇ ભેદ ર્ રહેતો નથી. આપણે પરિ ચેતના સાથે જીવતે જીવ, એકાકાર થઇ ર્ઇએ છીએ. આંખ બંધ હોય ક ે

ખુલ્લી; જાગૃત અવથથાિાં હોઈએ ક,ે સુપ્તાવથથાિાં હોઈએ – અંધકાર ભરેલા, વ્યમતત જીવનિાં રે્ આશા અને અમભપ્સા આપણે સવેી હોય , ત ે

બધી હવે આપણી સાથે હમ્િેશ રિિાણ બની રહે છે. એ અવથથાિાં કોઈ રૂ્દાઈ નથી રહેતી. કમવ કહે છે ક,ે જીવવાની આવી જો એક ર્ ક્ષણ 

આપણને િળી જાય તો પછી તેને કદી પાછી ન વાળીએ. 

      આપણને શંકા રહે છે ક,ે આવું તો હોતું હશે વળી?! પણ આવા પ્રદેશોિાં પ્રવેશી એની સાક્ષાત અનુભૂમત કરી હોય, તેવા િહાત્િાઓ કહે 

છે ક,ે રે્િ રે્િ આપણા જીવનિાં એવા અપૂવજ આનંદના ઝરા વહેવાની શરૂઆત થવા લાગે છે, તેિ તેિ આવી શક્યતા એ જ્ઞાનનો નહીં પણ 

અનુભવનો મવર્ય બનવા લાગે છે. આપણને એિાંથી પાછા વળવાની નહીં પણ વધારે આગળ ધપવાની તાલાવલેી થવા લાગે છે. િીરાંની, નરસૈયાની, 

રામબયાની  તડપન. 

       આ છે, કમવના અંતરિાંથી પ્રગટલેી વાણી, એનો સુિધુર વૈભવ. આવી કમવતાઓ િનની એક અલગ અવથથાિાંથી પ્રગટતી હોય છે, અને 

જીવનની એક અણજાણ સંભાવનાને ઉજાગર કરે છે. 

      એવા કોક ભાવના પ્રાગટ્ય સાથે અવલોકનો લખવાનું બંધ કરવાનું સઝૂયું હતું. એ આ અનાવલોકન છે.  
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૨ - અન્ડરવરેને ખીસુું 
તે રદવસે કપડાંના એક થટોરિાં હંુ બેઠો હતો. િારી પત્ની ખરીદીિાં િશગૂલ હતી; અને િારે એની ખરીદી પતે એની રાહ જોવાની હતી. તે રદવસે 

સાથે વાંચવાની ચોપડી લાવવાનું ભુલી ગયો હતો; એટલે િારે નવરા બેઠા િાખીઓ ર્ િારવાની હતી! અને આ અત્યંત ચોખ્ખાઈવાળા દેશિાં તો 

િાખીઓય ક્યાં રેઢી પડલેી હોય છે? પે્રક્ષાધ્યાન કરવા કોમશશ કરી; પણ કાંઈ ખાસ જામ્યંુ નહીં; એટલે હંુ આિતેિ ડાફોમળયાં િારવાનો પ્રયત્ન 

કરી રહ્યો હતો. 

       

    થપોર્ટસજવેરના એ મવભાગિાં અન્ડરવેર લટકાવેલાં હતાં અને આકર્જણ િાટનેી આ મવશેર્તા ઊડીને આંખે વળગે તેવી હતી. ત્યાં િારી નર્ર 

એની ઉપર ગઈ.  ‘અન્ડરવેરને ખીસુ.ં’ 

      િારા મપતાજી હમ્િેશ દરજી પાસે  ખાસ અન્ડરવેર  મસવડાવતા હતા; તે યાદ આવી ગયંુ. કોઈ મખથસાકાતરૂ કારીગરી કરી ન જાય; એ િાટ ે

સાથેની રોકડ રકિ એ મખથસાિાં તેઓ રાખતા હતા. 

    પણ અહીં આ ફશેનેબલ દકુાનિાં અને તેય થપોર્ટસજના કપડાંિાં એની શી ર્રૂર?- આ િરેડટ કાડ જના ર્િાનાિાં? 

    હંુ ઊભો થયો, અને ધ્યાનથી એ િાલનો અભ્યાસ કયો. ત્યારે કવેળજ્ઞાન લાધ્યંુ ક,ે મર્િિાં વકજઆઉટ કરતી વખતે અથવા જોમગંગ કરતી વખત ે

િોંઘાદાટ આઈફોન ક ેઆઈપોડ રાખવા આ ખાસ સવલત બનાવનારે આપી હતી. 

     અને કોણ જાણે કિે; તરત એ બાઈ યાદ આવી ગઈ. 

      દેશિાં એસ.ટી.ની બસિાં એ િારી બારુ્ની સીટ પર આવીને બેઠી હતી. કન્ડક્ટરે રટકીટના પૈસા િાંગ્યા; ત્યારે એણે સાલ્લાના છેડ ેવાળેલી  ગાંઠ 

છોડીને નોટ કાઢી. રટકીટ િળ્યા બાદ, વધારાની રકિ તેણે પાછી સાલ્લાના છેડ ેબાંધી દીધી. 

    કાળી િરુ્રી કરીને કિાયેલી રકિ રાખવા એ બાઈ િાટ ેપસજ રાખવું એ લક્ઝરી હતી! 

    અને ઓલ્યા અન્ડરવેર પહેરીને મર્િિાં વકજ આઉટ કરનાર પાસે કટેલી બધી લક્ઝરી? શી જાહોર્લાલી? 

     િાનવતાના બે સાિસાા્િા ધુ્રવ પરનાં બે અંમતિ મબંદુઓ. એક પાસે રોર્નો રોટલો િળે એની ર્ પેરવીઓ ; અને બીજા પાસે એટલી સમ્પમિ 

ક,ે મર્િ, જોમગંગ, આઈફોન, આઈપોડ અને એવું બધું. 

      કટેલી મવર્િતા? બેની તલુના કરતાં આંખે ઝળઝમળયાં આવી ગયાં. 

     એનાથી વધારે હંુ શંુ કરી શકુ ંતેિ પણ હતો?! 

…… 

    બે  સાવ સાિસાિે આવેલા ધુ્રવોના આ વણજપટ( spectrum)િાં આપણે ક્યાંક હોઈએ છીએ. અને સૌને ધખારો મખથસાવાળું અન્ડરવેર 

ધરાવવાનો હોય છે. સિગ્ર મરં્દગીની િુસાફરી – એ ધુ્રવ પર પહોંચવા િાટનેો વલોપાત. અથવા તો ત્યાં પહોંચી શકાય તેિ નથી; તે સત્ય 

સિજાતાં િોક્ષ િેળવી આ બધા ધખારાથી િુમક્ત િેળવવાનો ધખારો! પણ એ બન્ન ેવૃમિઓના વવળાટિાં ક્યાંય ‘જ્યાં છીએ, ત્યાં બરાબર 

છીએ.’ – એિ િાની,  એ ઘડીિાં જીવવાના આનદંનો છાંટો િાત્ર નહીં. 
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     કદાચ એિ બને; અને િોટ ેભાગ ેએિ બનતું પણ હોય છે ક,ે સાલ્લાના છેડ ેકાવરડયાં બાંધનાર વ્યમક્ત વતજિાનિાં વધાર ેજીવતી હોય છે. 

      અન ેબીજી એક વાત ખીસાં બાબત - “િાનવી ર્ન્િે છે ત્યાર ેઝભલું અને િૃત્ય ુપાિે ત્યાર ેકફન એ બંન્ન ેઅંમતિ છેડા ટાણે દેહના 

આવરણોને ખીસ(ુગર્વું) નથી હોતું.” કશંુ લીધા વગર આવ્યા હતા; અને કશંુ લીધા વગર ર્વાનું છે. વાત તો એક ર્ છે. મખથસાના ખેલ! એ 

અથજહીન છે; તે જાણ્યા છતાં એના વગર આપણે જીવી નથી શકતા. બાળ અને રકશોર વયથી શરૂ થયેલી એ આદત – સોગાત ભેગી કરવાની- 

કફન ઓઢાડાય ત્યાં સુધી નથી ર્ ર્વાની! ખીથસુ ંભરેલું હોય ક ેખાલી; બેન્ક એકાઉન્ટ તરબતર હોય ક,ે લઘુિિની નજીક – એ તો રહેવાના 

ર્. લાખ ઉપદેશો ભલે ને િળ્યા કર ે– બે કાન ભગવાને મનરથજક નથી આપ્યા! 

      આને િાનવ જીવનની લાક્ષમણકતા ગણીએ ક ેમવડબંના – એ ર્ તો િાનવ જીવન છે. િાટ ેઆ બધી તરખડિાં પડ્યા મવના, ‘આ ઘડી’ નું 

ખીથસુ ંખાલી ન રહી જાય, આનંદમવહોણં ન રહે – એનો રહસાબ રાખતા રહીએ તો? 
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૩ - અવ્યવણથિત 
વ્યવમથથત નહીં, પણ અવ્યમથથત?  

       હા! ‘વ્યવમથથત’ તો દાદા ભગવાનનો મપ્રય શબ્દ છે. તેઓ  હમ્િેશ વ્યવમથથતનો ર્ ઉલ્લેખ કરતા. આ સૃમષ્ટનો ‘કોઈ બાપોય બનાવનાર 

નથી.’ એિ એ સતત કહેતા આવ્યા છે. ઈશ્વર, અલ્લા, યહોવા, વ્યવમથથત શમક્ત – રે્ નાિ આપો તે પણ િુદ્દ ેવાત એક ર્ છે. કશંુક સનાતન 

સત્ય, કશંુક સાવ વ્યવમથથત, કશંુક અપરરવતજનશીલ. 

       પણ અહીં અવ્યવમથથતની વાત, અવ્યવમથથતનું અવલોકન છે! 

    વાત જાણે એિ છે ક,ે આ અવલોકન લખાયુ ંત્યાર,ે  ઘર નવેસરથી સજાવવાનું કાિ ચાલુ હતું. પહેલાં દસેક રદવસ કાપેટની ર્ગ્યાએ ટાઈલ્સ 

લગાવડાવ્યા અન ેપછી બે અઠવારડયાના મવરાિ બાદ રદવાલો અને બારી, બારણાંને રંગ કરવાનુ ંકાિ ચાલ્યુ.ં આખોય વખત સરસાિાન ભડાભૂટ 

પડલેો રહ્યો. 

    અિારંુ આ િકાન ખરીદે  પાંચ વર્જ થયાં હતાં. રદવાલો પર ખોટી લગાવેલી  ખીલીઓના કાણાં, બાળકોના મચતરાિણ, િેલના ડાઘા, અભાવ 

પેદા કર ેએવો રફક્કો રંગ,  સતત નર્ર કોરી ખાતા હતા. કાપેટ સાવ રૂ્ની અને ગંદી લાગતી હતી. એની ઉપર ઠરે ઠરે ડાઘા, ક્યાંક ઢોળાયેલા 

જ્યુસના અવશેર્ના રલેા હમ્િેશ દીલિાં ખટકો પેદા કરતા હતા. છેવટ ે એિ નક્કી થયુ ંક,ે કાપેટની ર્ગ્યાએ ટાઈલ્સ લગાવવા અને રદવાલો અન ે

બારી બારણાંને નવેસરથી, નવા રંગે રંગાવવા. 

      કાિ શરૂ થયુ ંઅને બધુ ંસાવ અવ્યવમથથત.  

     તિે કહેશો- ‘એ તો એિ ર્ હોય ને? કાંઈક નવી વ્યવથથા કરવી હોય ; તો થોડીક અવ્યવથથા તો થાય ર્ ને? ‘ 

     હા!  તિારી વાત સાવ સાચી છ.ે અને આ અવલોકનિાં એ ર્ કહેવાનું છ.ે 

     જો સઘળું સદા વ્યવમથથત ર્ રહેવાનું હોય, તો એિાં કશી િજા નથી. આ િારી મપ્રય રિત ‘સુડોકુની ર્ વાત કરંુ . ખાલી બોડ જ  કવેું સોહાિણ ં

હોય  છે? કોઈ રિત નહીં; કોઈ સિથયા નહીં; કોઈ રં્ગ નહીં; હાર ક ેજીત પણ નહીં! કોઈ ભૂલભલુાિણી નહીં. કોઈ ચાવીઓ નહીં. પણ એ 

બોડ જ ર્ રહે – રિત નહીં. 

અધુરા આંકડા,   
એક અવ્યવસ્થા,  
થોડીક ચાવીઓ   

થોડીક મગજમારી ર્ 
એક  રમત બનાવી શક ેછ!ે 

      અને બધેય એિ ર્ હોય છે. એક સરસ િજાની વ્યવથથા હોય; સદીઓ  સુધી એિને એિ ર્ ચાલતુ ંહોય. પણ કશંુક બને અને બધી વ્યવથથા 

ખળભળી ઊઠ.ે આખુંય િાળખું કડડભુથસ થઈને ટટૂી પડ.ે અને નવી વ્યવથથા આકાર લ.ે  અને એનાય ગણતરીના ર્ રદવસો ને? ફરીથી બધુ ં

અવ્યવમથથત 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/06/08/untidy/
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     ઉત્િામન્તની તવારીખ જોઈએ તો, એક જીવરચના પયાજવરણ સાથે સતંુલન સાધવા, જીવન સાતત્યની રક્ષા કરવા; એના અંગ ઉપાંગ અન ે

થવભાવ બદલતી રહે. નવી ર્ એક  જીવરચના આકાર લ.ે એક  િાછલી તરફડતી, તરફડતી દરરયા રકનારે જીવતી રહી જાય અને સરરસૃપોની 

આખી વણજાર જીવન જીવવાની સાવ નવી રીત શરૂ કરી દે. 

     અરે! એ લાખો વર્ોથી ચાલી આવતી વ્યવથથા ક ેઅવ્યવથથાની કલ્પના ક ેવૈજ્ઞામનક મસદ્ધાંતની વાત બારુ્એ ર્વા દઈએ; અને િાત્ર ચાર પાંચ 

હજાર વર્જ રૂ્ા્ના િાનવ ઈમતહાસ પર ર્ નર્ર નાંખીએ, તો તરત આંખે ઊડીને વળગ ેએિ ર્ણાશે  ક,ે  િાનવ સિાર્, એની સિર્, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા, 

ચેતના એ બધાંએ કવેા કવેા ઉથલા જોયા છે? એક વ્યવથથા, એક િાન્યતા, જીવન જીવવાની એક રીત ખેદાન િેદાન બની જાય; અને નવી વ્યવથથા, 

નવી િાન્યતાઓ, જીવવાની  અવનવી રીતો પેદા થાય. 

       ભગવદગીતાિાં ખુદ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે – 

परित्राणाय साधुनाम ्विनाशाय च दषु्कृताम ्

धममसंस्थापनाथामय  सम्भिामम युगे युगे ।  

      ગાંધી બાપુ રે્વા શીલ, સદાચાર અને સત્યના પૂજારીને પણ સમવનય કાનૂન ભંગ અને અસહકારના શસ્ત્રનો આશરો લેવો પડ્યો હતો. 
સિાર્ને આઝાદીનો અહેસાસ અને તરોતાજા શ્વાસ લેતો કરવા, દેશનું તંત્ર ખોરવી નાંખ્યું હતું.  અને હવે એ આઝાદીથી પણ હવે ઉબકા આવ ે
એવી પરરમથથતી ફરી સજાજઈ ગઈ છે. એક  આિૂલ િામન્ત બારણાં ખખડાવી રહી છે. અવ્યવમથથતના ટકોરા.   અિારા ઘરના એ નજારાની ર્િે! 
    આ િાઉસ , કીબોડ જ અને િોમનટરની િાયાિાં, ઓલી નોટબુક અને કલિ હવે શોધવા ર્વું પડ ેએિ છે. કવેી સરસ િજાની, સુથથામપત વ્યવથથા 
હતી? હવે ગ્રંથોની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ! 

     દરેક  પરરવતજન િાટ ેજોઈએ –  ‘અવ્યવમથથત’. અહીં અવ્યવમથથતતાનો િરહિા ગાવાનો આશય નથી. પણ, અવ્યવમથથત પણ વ્યવમથથત 

રચનાનું એક અમવભાજ્ય અંગ ર્ છે. એના અમથતત્વનો પણ થવીકાર. 

Disorder in order. 

      આિ તો આ બધી સારહમત્યક / આધ્યામત્િક વાત થઈ ગણાય પણ આપણને જાણીને નવાઈ થશ ેક,ે સૌથી આધુમનક મવજ્ઞાન પણ 

અવ્યવમથથતતાનો થવીકાર કર ેછે ! એ િાટ ેએિણે એક રૂપકડો શબ્દ બનાવ્યો છે- 

CHAOS THEORY 

   https://www.youtube.com/watch?v=JnlkKdDXk-I&feature=emb_logo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JnlkKdDXk-I&feature=emb_logo
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૪ - અણમમ ( Fossil ) 
    શહેરની વચ્ચે અમશ્િ? શહેરની બધી  ર્ િહાન ક ેિાિૂલી હમથતઓ લાખો વર્ો પછી અમશ્િ બની ર્વાની –  એ ખરંુ! પણ હાલિાં એ અહીં 

ક્યાં?   વાત જાણે એિ છે ક,ે અિારી નજીકના એક પાકજિાં બાળકોને ‘રોક ક્લાઈમમ્બંગ’નો ટચૂકડો અનુભવ કરાવવા એક નાનીશી ટકેરી બનાવી 

છે – િાંડ સાડા છ ફૂટ ઊંચી. પણ એની ખરબચડી, પથ્થરિય સપાટી પર થોડાંક અમશ્િઓના આકાર મસિેન્ટના પ્લાથટરિાં ઢાળી રાખ્યા છે – 

અલબિ બાળકોને  રિત સાથે જ્ઞાન આપવા િાટ ેર્ તો. એક અદ્ ભતૂ સાધન….અને એિાંનું એક મસન્થેરટક અમશ્િ… 

અન ેએ જોતાંની સાથે સાથે  શ્રી. ર્વાહર બક્ષીની એ અદ્ ભતૂ ગર્લ઼ યાદ આવી ગઈ, 

ક ૈં સાવ એિ ર્ કોઇ અણધારી ક્ષણે કોઇ,  

અજાણી અમશ્િના(*) ચ્હેરાિાં સૂતેલું કોઇ  

ઝીણં થિરણ જાગી ઊઠ ,ે 

ઇમતહાસનો આ ખેલ ર્ ેસદીઓ ઉપર સામ્રાજ્ય લઇ બેસેલ તે, 

આખો ને આખો મ્હેલ, બસ પળવારિાં તૂટી પડ .ે 

*અમશ્િ - Fossil       

આટલા લાંબા  કારફયા વાળી ગર્લ઼ ગુર્રાતી સારહત્યિાં બીજી કોઈ હશે ક ેકિે; તે તો ખબર નથી – પણ અહીં ડલાસ ખાતે િાનનીય શ્રી. 

ર્વાહર બક્ષી પધારેલા; ત્યાર ેતેિની પાસેથી સાંભળેલ આ ગર્લ઼ અને તેિના આખાય ેકાવ્યપઠનનો કફે તાજો થઈ ગયો. પથ્થરિાં કદે થઈન ે

બેઠલેો, વીતેલો ભુતકાળ જાગી ઊઠ;ે એિ ર્ આ અમશ્િ –િોડલ જોતાં થઈ આવ્યું. િારા મપ્રય મવર્ય – ઈમતહાસ અને પુરાતત્વ િાટનેી કણૂી 

લાગણીઓ પણ પોર્ાઈ. બાળકોને રિતાં/ કદૂતાં આ િહાન મવદ્યાનો આછો અણસાર આપવાની ‘પાક જકાર’ની(!) આ ચેષ્ઠા પણ ગિી ર્. 

પણ …….   
      પળિાં જીવવાની તાલીિ લનેારને - એ યાદો શંુ? એ ભૂતકાળ શંુ? એ અમશ્િઓ શંુ? સૃમષ્ટનું  સઘળું સર્જન  કોઈક કણ આિ હોવાનો ક ે
તેિ હોવાનો એક ખેલ િાત્ર ર્ ને?   િૂળિાં તો  જીવતો જાગતો કોઈ જીવ હોય ક,ે લાખ વરસ પછી એનું અમશ્િ – હંધા ય ન્યુટિોન અને પ્રોટોનના 
ગઠ બંધનની આરુ્બારુ્ ઘૂિતા ઈલેક્ટિોનોનો રાસ ર્ ને? અને લાગણીઓ / સુખ – દુુઃખનુંય એિ ર્ હશે ને? હંધાંય સોફ્ટવેરના ં વિળો ર્ ક ે
બીરંુ્ કાંઈક? પણ એ રાસ આપણં પાયાનું હોવાપણં જાગૃત થઈને અનુભવી શક ેત્યાં સુધી તો … 

મવશ્વાસનો આ ખેલ ર્ ેસદીઓ ઉપર સામ્રાજ્ય લઇ બેસેલ તે, 
આખો ને આખો મ્હેલ, બસ પળવારિાં તૂટી પડ.ે 

 સહવાસનો આ ખેલ ર્ ેસદીઓ ઉપર સામ્રાજ્ય લઇ બેસેલ તે, 
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૫ - એકલો 
       આરે્ સવારે પાકજિાં ગયો; અને બાંકડા પર બેઠો. એક વૃદ્ધર્ન એના કતૂરાને ફરેવી રહ્યો હતો. થોડીવારે એ બન્ન ેમવદાય થઈ ગયા. હંુ 

પાકજિાં સાવ એકલો બેસી રહ્યો. પણ,  શંુ ખરેખર હંુ એકલો હતો?   

        ચાર ેબારુ્ ઊંચા ઝાડ હવાિાં ઝૂલી રહ્યાં હતાં. બારુ્િાં િનને હરી લ ેતેવી, લીલી કુજંાર મવલસી રહી હતી. દૂર નાનકડા તળાવિાં બતકો 

અન ેહંસ તરી રહ્યાં હતાં. એક મખસકોલી સરકી, અને ભોય પડી રહેલા બે્રડના સૂકા ટકૂડાને બે હાથે પકડી, ખાવા લાગી. ત્યાં એક પક્ષીએ 

ઘાસિાં ઊતરાણ કયુું; અને એના ખોરાક – જીવડાંને ગોતવા લાગ્યંુ. થોડી થોડી વાર,ે એની ચાંચ હલતી દેખાઈ. ર્રૂર એને ભક્ષ્ય િળી ર્તું 

હતું. એક િકોડો િારા અમથતત્વની કશી દરકાર કયાજ મવના સડસડાટ એના કાિ તરફ દોડી ગયો.  

        કટેકટેલાં જીવન મવલસી રહ્યાં હતાં? કટેકટેલાં હોવાપણાં ધબકી રહ્યાં હતાં; શ્વસી રહ્યાં હતાં? અને હંુ િાનતો હતો ક,ે હંુ એકલો છંુ! 

 

૬ - એ શુું? 
આિ તો રોર્ સૂતા પહેલાં, 
જોતો હતો 
સાવ ઘટના મવહીન, 
કોઇ નોંધ ક ેપ્રાણ 
ક ેકમવતા મવના … 

રાતની મનર્જન શાંમતિાં, 
પાછળ આવલેા, 
થોડીક ઊંચાઇ પરના, 
પાડોશીના ઘર 
અને અિારી વચ્ચે, 
કાળી ધબ લાકડાની વાડની, 
ફાટોની વચ્ચેથી, 
ચળાઇ આવતી, 
મનજીજવ, પીળાશ પડતા 
કસેરી રંગની ફીક્કી, 
એ ર્ વીર્ળીની બિી. 

અને કોઇ પ્રાણ મવના, 
પાનખરના ઝપાટ ે ખરેલાં 
પાનના મવયોગિાં આિંદ કરતી, 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/07/13/icicle/
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તે બતીના ફીક્કા પ્રકાશથી, 
અંધારાિાં થોડી ઉજાસાતી 
ઓકના ઝાડની એ ર્ 
સાવ મનવજસ્ત્ર ડાળીઓ. 

પણ …… 

કાલે જોયંુ િેં એક દશજન, 
અભૂતપૂવજ, અવણજનીય, 
કોઇ કમવતાિાં કદી ન વાંચલેું. 

એ ર્ સૂિસાિ ઘર 
એ ર્ મનથતબ્ધ શાંમત, 
એ ર્ કાળી ધબ્બ, 
લાકડાની વાડ ની ફાટો, 
એ ર્ મનષ્પ્રાણ વૃક્ષ, 
એ ર્ પીળો ચટ, 
નીરસ પ્રકાશ વેરતી 
એ ર્ વીર્ળીની બિી, 

પણ ….. 

એ ર્ પીળો ચટ્ટ પ્રકાશ, 
ઉજાળી રહ્યો હતો, 
એ ર્ મનષ્પ્રાણ ડાળીઓ પર, 
થીજી ગયેલા ં
વર્ાજમબદંુઓને. 
અને એ ર્ પીળો ચટ્ટ 
સાવ પ્રાણ મવહીન 
પ્રકાશનો ટકૂડો, 
બની ગયો હતો….. 
અગમણત, સોનેરી, 
આભની અસંખ્ય તારલીઓ સિ, 
કાળા ધબ પાશ્વજિાં, ઝળહળતી, 
દેદીપ્યિાન, પ્રકાશ કમણકાઓનો 
ઝળહળતો પંુર્. 
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અને િુગ્ધ િને પૂછ્યુ… ”એ શંુ?” 

આિ તો આ હીિ કમણકા ( iccicle ) પરથી સૂઝેલું  અવલોકન – કાવ્ય છે, પણ એના પરથી અવલોકન આ રહ્યુ ં! 

    વવજળીની એ બત્તીના વનર્જીવ પ્રકાશની જમે પરમ તત્વનું અવસ્તત્વ આપણા ધ્યાન પર આવતું નથી. પણ જ્યારે એક સાવ નાનકડી 
હીમકવણકા ત ેપ્રકાશનુ ંપરાવતીન કરે છ,ે ત્યારે ત ેતેજ પુંજની જમે ઝળહળી ઊઠ ેછ.ે પરમ તત્વના પ્રકાશનો એક નાનો-શો ટૂકડો 
દેદદપ્યમાન થઇ જાય છ.ે ત ેહીમકવણકાનું આયુષ્ય બહુ લાંબું નથી હોતું, પણ તેના આ સ્વરૂપનું એક ગૌરવ હોય છ.ે 
      ચાલોને ! આપણે ભલે સાવ નાના હોઇએ, પણ એ હીમકવણકા જવેા બનવા પ્રયાસ કરીએ  અન ેપરમ તત્વના ઉજાસને પરાવવતીત 
કરીએ. 
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૭ - અુંકુર 
   અિારા ઘરની આગળ એક નાનું સરખું ઝાડ છે. લગભગ બાર ફુટ ઊંચંુ હશ.ે કો’ક વાર નવરો પડ્યો હોઉં ત્યારે િકાનની આગળ 
ટહેલવાનુ ંગિે. એક રદવસ આ ઝાડની બારુ્િાં ઊભો હતો. થડના નીચેના ભાગિાં નાની, કુિળી ડાળીઓ ફૂટલેી હતી. બધી ચંુટી કાઢી. 
આિ ન કરીએ તો ઝાડના િૂળિાંથી આવતો રસકસ આ નવી કૂપંળો વાપરી નાંખે, અને ઝાડ િોટુ ંન થાય. અિને બે ત્રણ વરસ પહેલાં આવુ ં
જ્ઞાન  ન હતું; પણ એક સજ્જન પાડોશીએ અિન ેઆ શીખવ્યું હતું. ત્યારથી  હંુ હમ્િેશ આનુ ંધ્યાન રાખતો રહંુ છંુ. 

     આ ડાળીઓ ચંુટ્યા પછી નર્ર કરી તો એક નાનો શો ઘેરા રંગનો, મબંદુ રે્વડો ડાઘ દેખાયો. બેત્રણ દીવસ પછી ફરી જોયંુ તો ત ેડાઘ 
એક નાની ફોલ્લી રે્વો બની ગયો હતો. બીજા રદવસ ે તો તિેાંથી વાગે તવેી એક નાની અણી નીકળી આવી હતી. પછી તો એકાદ 
અઠવાડીયુ ંખાલી ગયું. પણ વળી એક વાર નર્ર પડી તો એક નાની ડાળી ત ેઅંકુરિાંથી ફૂટી આવી હતી. અન ેતેન ેચાર પાંચ પાંદડાંય 
આવી ગયા હતા. 

    આપણા જીવનિાંય આિ ર્ બને છે ને? આપણી િોટા ભાગની શમક્તઓ વ્યથજ બાબતોિાં ર્ વપરાઈ જાય છે. મવકાસને અવરોધતી 
આવી બાબતો ર્ આપણો બધો રસકસ ચૂસી લ ેછે. પછી જીવનવૃક્ષ શી રીત ેિોટુ ંથાય?  તેન ેસાચી રદશાિાં મવથતારવુ ંહોય તો, આવા વ્યથજ 
પ્રયત્નોને કાપવા ર્ રહ્યા, ભલે ન ેત ેપે્રય હોય. 

     વળી દરેક વથતુની શરુઆત પેલા નાના ડાઘાથી ર્ થતી હોતી નથી? આપણી િાન્યતાઓ, આપણા પૂવજગ્રહો, આપણી કુટવેો, આપણી 
િાન્યતાઓ, આપણા ગિા- અણગિા એ સૌના િૂળિાં તો એક નાનીશી શરુઆત ર્ હોય છે. આ બધા શ્રેય નથી હોતા.  જો તેિન ેપ્રયત્નપૂવજક 
ચૂંટી નાંખવાિાં ન આવે; તો તે િસ િોટી ડાળી પણ બની શક ેછે. પછી તે ડાળીન ેચૂંટી શકાતી નથી. તેને કાપવા તો િર્બુત કાતર ક ેકુહાડી 
ર્ વાપરવાં પડ ેછે. 

     આવા મવર્ાંકુર આપણી નર્રે પડ ેએ માટે આપણે અંતિુજખી બનવાની ર્રુર નથી લાગતી? આપણ ેતેન ેચૂંટી શકીએ તવેા િર્બુત 
િનોબળ વાળા બનવાની ર્રુર નથી લાગતી?   અન ેપેલા સજ્જન પાડોશી રે્વા કોઈ પથદશજક િળે; અન ેઆપણે તેિની સલાહન ેઅિલિાં 
િુકીએ તો કવેુ ંસારંુ થાય? 
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૮ - અુંધારઘેયાા પ્રદશેનો આુંધળો રાજા 
      તે અંધકારથી ભરપૂર પ્રદેશ છે. ત્યાં બધું અંધારાિાં ર્ થાય છે. ત્યાં જીવનનો લાલચોળ પ્રવાહ સાવ અંધારાિાં, સતત વહ્યા કરે છે. ત્યાં 
જીવનનો ધબકાર અમવરત થયા કરે છે : કોઈ ર્ અર્વાળા વગર. ત્યાં પૂરવઠો ઠલવાય છે, વપરાય છે અને કચરાનો મનકાલ પણ થાય છે; ત્યાં 
જાતજાતના પવન ફૂંકાય છે; ત્યાં મવકાસ અને મવનાશ થાય છે; મવચારો અને મચંતન થાય છે; યોર્નાઓ ઘડાય છે, એિનું અિલીકરણ થાય છે; 
િાન્યતાઓ, પૂવજગ્રહો, મચંતાઓ, વ્યથાઓ, ઉલ્લાસો, ઉત્સવો પણ થાય છે. ત્યાં સંગીતની સૂરાવલીઓ અને મનરથજક ઘોંઘાટ પણ થાય છે. ત્યાં 
નવસર્જન પણ થાય છે. પણ સઘળું નકયાજ અંધકારિાં. િાત્ર બે ર્ ગોખલાિાંથી પ્રકાશનાં નાનકડાં રકરણ પ્રવેશે છે ; પણ એનાથી નાનકડી 
ઉિેર્નાઓના સંકતેો ર્ અંદરની કાર્ળકાળી કોટડીિાં પ્રવેશી શક ેછે. 

         એ પ્રદેશની અંદરની વ્યવથથાિાં સહેર્ પણ ફરેફાર થાય ; અવ્યવથથા સજાજય તો એનું સિગ્ર હોવાપણં ખળભળી ઊઠ ેછે. નાનકડી 
અવ્યવથથા પણ તેને ડગિગાવી દે એટલું સંવેદનશીલ એનું િાળખું છે. અન ેરે્વી આવી કોઈ નાનકડી આપમિ આવી પડ ેક ેતરત ર્, એની અંદર 
સતત જાગૃત રહેતી સેના એ અડચણ પર તુટી પડ ેછે; એને તહસનહસ કરી નાંખવા કસેરરયાં કરી, રં્ગિાં ઝૂકાવી દે છે. 

      પણ આશ્ચયજની વાત એ છે ક,ે એનો મનયંત્રક સમ્પૂણજ અંધકારથી ભરેલી કાર્ળકોટડીિાં મનવાસ કરતો હોવા છતાં, િેધાવી છે; પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે. 
એ સાત સિંદર પાર પહોંચી શક ેછે; એને કોઈ અવયવ ન હોવા છતાં, એના હાથ બહુ લાંબા છે! 

      કયો છે એ અવનવો પ્રદેશ? શંુ નાિ છે એનું? એ ક્યાં આવેલો છે? કયા અક્ષાંશ અને રેખાંશ પર? આપણે એને બહુ ર્ સારી રીતે જાણીએ 
છીએ. તિે, હંુ, તેઓ – આખી દુમનયાનું દરેક ર્ણ તનેે બહુ ર્ સારી રીત ેજાણે છે! આપણા દરેકનો એ પ્રદેશ પોતીકો છે. બહુ ર્ વહાલો છે. 
આપણી બહુ નજીક છે. સહેર્ પણ દૂર નથી. એના િાટ ેર્ આપણે બધી પ્રવૃમિઓ કરીએ છીએ. અને છતાં એની અંદર સહેર્ ડોકીયું પણ કરી 
શકતા નથી. આ તે શંુ આશ્ચયજ? આ તે કવેી મવડબંના? લો! ત્યારે એનું નાિ ઠકેાણં આપી ર્ દઉં. એ છે – આપણં શરીર! 

     લે! કર વાત! બહુ િોંયણ નાંખી દીધંુ ને વાતિાં? 

       પણ તિે કબૂલ કરશો ક,ે આપણે આપણા દેહ મવશે કશંુ ર્ જાણતા નથી. રે્ કાંઈ આપણને ખબર છે; એ તો કોઈક ેમશખવાડલેું છે. એની 
અંદરની બધી પ્રવૃમિઓ મવશે આપણ ેપૂણજ રીતે અણજાણ હોઈએ છીએ. રે્ કાંઈ ખબર આપણને પોતાને પડ ેછે; તે તો સંવેદનાઓથી ર્ ખબર 
પડ ેછે. અને રે્ને એ ખબર પડ ેછે; તે િન તો સૌથી વધારે ર્ડબેસલાક, અંધારપેટીિાં કદે છે. એ ડગલું પણ ચસકી શકતું નથી. ( અને છતાં 
ચસકી જાય ખરંુ! િોટ ેભાગે ચસકલેું ર્ હોય છે! ) અને એ િન ર્ આપણી બધી આપમિઓનું િૂળ છે. એ પોતાને બહુ ર્ જ્ઞાની િાને છે. આખા 
ર્ગતના કને્દ્રિાં હોય તેિ, અમભિાનિાં રાચે છે. આખી દુમનયાને ગોળ ફરતી રાખવાના ગુિાનિાં ચકચૂર છે. 

       અંધાર ઘેયાજ પ્રદેશનો આંધળો રાજા! એનો દશે અંધાયો; એની પ્રવૃમિઓ અંધારી; એની રહલચાલ 
અંધારી; એના િતલબો અધંાયાજ. એના ંકરતૂત અંધાયાજ. જ્ઞાન ન ેપ્રકાશની બડાઈઓ હાંકવાિાં િાહેર; પણ 
સતત અંધકારિાં ભટકતો, િદિાં ચકચૂર, આધંળો અને સૌથી વધારે જોખિકારક, ખોફનાક ખવીસ. 
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૯ - ઊભરો 
    સવારે રોર્ની રે્િ ચા બનાવતો હતો. બની રહેલી ચાની સપાટી પર થોડીક ગમત દેખાતી હતી. ચાની એકાદ પાંદડી આિથી તેિ સરી રહી 

હતી. કોઈક પરપોટો સપાટી પરથી ઊપસી આવતો હતો. િનિાં એિ થતું હતું ક,ે ‘હિણાં ઊભરો આવવો જોઈએ.’ ધીરે ધીરે પરપોટા વધવા 

િાંડ્યા.  

        અન ેત્યાંર્ એકાએક, ન જાણે ક્યાંથી, એકદિ તે ચઢી આવ્યો. સિથત સપાટી એક તીવ્ર આંદોલનથી ભરાઈ ગઈ, ખળભળાટ િચી ગયો. 

િને અંધારાિાં રાખીને ઊભરો આવી ગયો હતો ! બધી વરાળ એકસાિટી બહાર આવવા િથી રહી હતી, અન ેસાથે આખી સપાટીને પણ ઉપર 

તરફ પ્રવેમગત કરી રહી હતી. બધુ ંઉપરતળે થઈ રહ્યુ ંહતું. ચાની તપેલીિાં એક મવપ્લવે ર્ન્િ લઈ લીધો હતો. 

————————– 

         કટેકટેલી જાતના ઊભરા જીવનિાં આવતા હોય છે? 

          િનના કો’ક ખણૂ,ે ક્યાંક કોઈક ગિો, અણગિો આકાર લઈ રહ્યો હોય, મવવેક ેતેને દબાવી રાખ્યો હોય. પણ કો’ક ક્ષણે એ મવવેકની પાળ 

ટટૂી જાય, અન ેબધો આિોશ, બધો અણગિો િોધ બનીને ઊભરાઈ આવ.ે 

         કોઈ મપ્રય વ્યમક્તની આપણે બહુ ર્ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હોઈએ – ‘ત ેહિણાં આવશે. હિણાં તેની ટિને આવશે.’  અને ટિને  આવી 

પહોંચે, મપ્રય વ્યમક્ત તેિાંથી ઊતર ેઅને પે્રિ ઉભરાઈ આવ.ે 

          આપણી કો’ક મપ્રય વ્યમક્તનું  અકથિાત િૃત્ય ુથયાના સિાચાર આવે. િન હતપ્રભ બની જાય. ગળે ડિૂો ભરાઈ જાય. છાતી પર િણ 

િણના ભાર ઠલવાઈ જાય. અને ત્યાં કોઈ આપણને પુછે , ‘કિે શંુ થયુ?ં’ અને બધો શોક આંખોના આંસુઓ વતી ઊભરાઈ આવે. 

           જાદૂનો ખેલ જોવા ગયા હોઈએ, અને જાદૂગર આપણને અંધારાિાં રાખીને, ઘડીના છઠ્ઠા ભાગિાં અદ્રશ્ય થઈ જાય. આપણે આશ્ચયજના 

ઊભરાિાં ગરકાવ થઈ ર્ઈએ. 

             િનિાં કોઈક ભાવ જાગ્યો હોય,  મચિ અમભવ્યમક્ત કરવા િથાિણ કરતુ ંહોય, અને કો’ક મવચારનો ઊભરો ઊિટી આવે. કો’ક કમવતા 

સરજાઈ જાય. 

              કોઈ રાર્કીય ક ેધામિજક નતેા પોતાના વક્તૃત્વના પ્રવાહિાં લોકોને િંત્રિુગ્ધ કરી, કોઈ એક િનોવજૈ્ઞામનક ક્ષણે એવો નારો લગાવવાનુ ં

એલાન આપે; રે્ સાંભળતાં ર્ સિગ્ર િેદની એકી અવારે્ ત ેઆદેશનું પાલન કર.ે  અને એક આંધી સરજાઈ જાય; લોહીની નદીઓ વહેવા િાંડ;ે 

આગ અન ેલૂંટના ંતાંડવો રચાઈ જાય. આ ટોળાંનો ઊભરો.  પોતાના બાળકને ય એક તિાચો િારવાનું ન મવચારનાર િાણસ ટોળાિાં કોઈ દુકાનના 

કાચ પર પથ્થર ફેંકી દે, તેવો ટોળાંશાહીના પાગલપનનો એ ઊભરો. 

           એક કલાકાર કણજમપ્રય બંરદશિાં કોઈ રચના રરૂ્ કરતો હોય, તેની ચરિસીિા આવતાં સુકોિળ રીતે તેની સિાપના કર,ે અને શ્રોતાઓ 

એકી અવારે્ તાળીઓના ગડગડાટથી તેને વધાવી લ ે– તે રસ-સિામધનો પણ ઊભરો. 

           અિેરરકાના પ્રિુખની ઓરફસિાં બહુ ર્ સંરક્ષણ વાળી  મથવચો છે.  અિેરરકન કોંગ્રેસની અનુિમત િળી હોય અને પ્રિુખ એિાંની મથવચો 

દબાવે  તો, છેવટના ઉપાય તરીક,ે  અણશસ્ત્રો લઈ ર્તી આતંરખંડીય મિસાઈલો કાયજરત થાય અને થોડા સિય બાદ શત્રુ પ્રદેશ ઉપર સેકડંોિાં 

અભુતપૂવજ તારાજી થઈ જાય. 
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            મનમબડ અંધકાર અને કવેળ થથૂળ ર્ડતાિાં રિિાણ ‘શૂન્ય’િાં, સર્જનની આરદિ પળે કો’ક પ્રચંડ મવથફોટ ઊભરે ( મબગબેન્ગ) ; અને 

તેના ખવાજમતખવજ અણબોંબોથીય વધુ શમક્તશાળી તાંડવિાં બ્રહ્ાંડ ઊભરતું રહે, ફલેાતું રહે, કરોડો િહાસૂયો સજાજતા રહે; તે પણ અનંતનો ઊભરો 

ર્ ને? 

         ઊભરા સાથે આપણા કટેકટેલી જાતના સંબંધ હોય છે? કવેા કવેા ઊભરા અજાણતાં ઊભરાઈ ર્તા હોય છે? પણ દરેક ઉભરાની પાછળ 

કોઈક પ્રરિયા, કશીક પૂવજભમુિકા અજ્ઞાત રીતે કાિ કરતી હોય છે. કોઈક ગોમપત મથવચ ક ેઉિેર્ના ક્યાંક, ક્યારેક,  કશાક સંજોગો એકમત્રત થતા ં

કાયજરત થાય અને બધી સાિાન્યતાને બારુ્એ ધકલેી દઈ એક પ્રચંડ ઊભરો, એક મવપ્લવ, એક પ્રભંર્ન, એક ધડાકો, એક અકલ્પનીય ઘટના 

ઊભરાઈ આવ.ે  ઊભરા વગરનું જીવન હોઈ શક?ે ગીતાના પેલા મથથતપ્રજ્ઞને ઊભરા આવતા હશે? રાગ અને દ્વશેથી પર, સુખ અને દુુઃખથી પર,  

રિયા અન ેપ્રમતરિયાથી પર થવાતું હશે? તપોભંગ ઋમર્ઓની વાતો ક્યાં અજાણી છે?   અને શૂન્યનો એ ઊભરો , એ મબગબેન્ગ ર્ ન થયો હોત 

તો? 

          પણ ઊભરા તો થવાના ર્. ઊભરાનું કાંઈ કહેવાય નહીં. ઊભરાનુંય એક અમનમશ્ચત હોવાપણં હોય છે. 

          ‘ન જાણ્યું જાનકીનાથે સવારે શું થવાનું છ.ે’ 
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૧૦ - કારના ણવન્ડ થક્રીન પર પાિી 

    એક રદવસ કાર પાક જ કરીને બેસી રહેવું પડંુ્ય. બહાર ઠીક ઠીક વરસાદ આવતો હતો, અને િારી પાસે છત્રી ન હતી. હંુ વાઈપર ચલાવીને 
મવન્ડ થિીનનો  કાચ સાફ રાખતો હતો. રે્વો કાચ સાફ થાય ક ેતરત, રે્ રે્ ટીપાં ઠીક ઠીક િોટાં હતાં તે રહમ્િતભેર નીચે સરકવા િાંડતાં. બે 
ટીપાં ભેગાં થઈ જાય અને એક િોટુ ંટીપંુ બને, તેની નીચે સરકવાની ઝડપ પણ વધે. આિ નીચે ર્તાં કોઈ રુ્નો રેલો િળી જાય તો ટીપંુ પોતાનું 
અમથતત્વ ગુિાવી તેના પ્રવાહિાં ભળી જાય.  વળી એ રેલો નીચે ર્તાં બીજા રેલાિાં ભળી જાય અને એક િોટો રેલો બને – જાણે એક વહેળો. 
પછી નીચે તો આવા વહેળા ર્ વહેળા;  આપણે રુ્દા પણ ન પાડી શકીએ. જાણે એક ર્ નાનો શો ર્ળરામશ! 

    સતત, એકધારી આ પ્રરિયા ચાલુ ને ચાલુ ર્. પણ તેિાંય કટેલું બધું વૈમવધ્ય? કયું ટીપંુ ક્યાં, ક્યારે અને કવેો આકાર લેશે; કયો િાગજ ગ્રહણ 
કરશે, તેના કોઈ મનયત મનયિ ર્ નહીં. હર ક્ષણે  રુ્દી રુ્દી ગમત અન ે રુ્દી રુ્દી રદશા. ફરી પાછંુ વાઈપર ચાલુ કરંુ અને આખી ઘટના 
નવેસરથી શરુ.  જાણે િારી કારના મવન્ડ થિીન પર ધરતીના ઊંચા નીચા થતરો ઉપર વાદળ વરસતાં થતી પાણીની અખંડ લીલાની નાની શી 
પ્રમતકૃમત આકાર લઈને કાંઈક કહી રહી હતી. 

——————————————- 

        કુદરતની ઘટના, નાની હોય ક ેિોટી – કશંુક તત્વ સાિાન્ય નથી હોતું?  જ્યાં સુધી કાળચિનું વાઈપર ન ચાલે  ત્યાં સુધી આ ઘટિાળ ચાલ ુ
ર્ રહેતી હોય છે. વરસાદની િાત્રા અને રદશા બદલાતી હોય. એિ ર્ પવનનું પ્રિાણ અને રદશા પણ બદલાતાં રહે.   ઘટનાનું થવરુપ મભન્ન 
મભન્ન હોય પણ સતત વહેતો પ્રવાહ એ ર્ એક સાિાન્યતા. 

     પવજતો, નદીઓ,  સરોવરો, સિુદ્ર, વાદળ, પવન, વરસાદ – વર્ો વર્જ એ ર્ ઘટિાળ. કોઈ ક્ષણે કોઈ પ્રચંડ ધરતીકપં થાય અને બધંુ રિણભિણ 
બની જાય. નવા પવજતો, નવી નદીઓ, નવું પયાજવરણ.   સૂયજ, ગ્રહો, તારાઓ, ધૂિકતેુઓ, મનહારરકાઓ – હર ક્ષણ મવથતરતું મવશ્વ. અને કોઈ ક્ષણે 
કોઈ પ્રચંડ મવથફોટ ( Big Bang)  અને બધું ર્ તહસ નહસ; નવી ર્ સૃમષ્ટની શરૂઆત.   

      જીવનનો પ્રવાહ, જીવની ઉત્પમિ, બે જીવોનું ભળવું , એકાકાર થઈ ર્વું, કોઈ નવા જીવનું પ્રાગટ્ય, અને કોઈક અજાણ્યા, બમળયા પ્રવાહિાં 
તેનું મવલીન થઈ ર્વું.  પરિ ચૈતન્યના એક ભાગ રે્વા  એક નાના મબંદુની જીવનગાથા.  મવન્ડ થિીન પરનાં પાણીનાં ટીપાં હોય, પૃથ્વી પરનું 
પયાજવરણ હોય, અમત મવશાળ બ્રહ્ાંડ હોય ક ેએક નાનકડુ ંજીવન હોય - વાત તો એની એ ર્.  

    અતંે તો હેિનું હેિ હોયે. 

બીજા એક રદવસ…ે 

     અિે ગરાર્િાંથી ગાડી બહાર કાઢી. બહાર ઝરિર ઝરિર વરસાદ વરસતો હતો. બારીના કાચ પર ટીપાં બાઝવાં લાગ્યાં. અિારી કાર શેરીના 
રથતાથી બહાર, િૂખ્ય રથતા પર આવી અને પૂરપાટ આગળ ધસવા િાંડી.  અને એક નવો ર્ નજારો સજાજવા લાગ્યો. ધસિસતા પવનના જોરે, 
હવે મવન થિીન પરના પાણીના રેલા થોડાક ફંટાવા લાગ્યા. ગુરૂત્વાકર્જણના એકિાત્ર બળના થથાને પવનના ઝપાટાનું નવું બળ ઊિેરાયું હતું. ગાડી 
હવે હાઈવે પર આવી ગઈ હતી. કલાકના સાઠ િાઈલની ઝડપે ચાલતી ગાડીના પ્રતાપે, પવન પણ પ્રબળ શમક્ત વાળો બની ગયો હતો. 

    ઓલ્યાં  પાણીનાં ટીપાં અને રેલા આ બે બળના પ્રતાપે િુક્ત બની ગયાં. બ્રાઉમનયન િોશન રે્વી રિતનો િાહોલ ખડો થઈ ગયો. હવે અવનમતનું 
થથાન આનંદભરી રિતે લીધું હતું. સજીવ બની ગયાં હોય, તેિ એિની રિત જોવા લાયક લ્હાવો બની ગઈ હતી. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_motion
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      કુદરતનો સાિાન્ય મનયિ અચૂક અવનમતને ર્ પોર્તો હોય છે. ગુરૂત્વાકર્જણનું બળ નીચે પાડ,ે પાડ ેને પાડ ેર્. જીવન અચૂક િૃત્યુ તરફ ર્ 
ગમત કરતું રહેવાનું.  એિાં કોઈ િીનિેખ ફરક ન ર્ હોય.  પણ આગળ ધસવાની ગમત, ઉન્નત ગમત, પાણીના એક નાચીર્ મબંદુને એક એવુ ં
પરરિાણ આપી શક,ે ક ેએ વળાંક ઓલી પાણીની રિત રે્વો રિણીય હોઈ શક.ે ભલે એ રિત પણ ક્ષણજીવી રહેવા સજાજઈ હોય; ભલે એ 
બ્રાઉમનયન્ િોશનનો અંમતિ તબક્કો પાણીને ધરાશાયી ર્ કરવાનો હોય; ભલે એક રિમતયાળ રેલો ઓગળી જાય અને બીજો એનું થથાન લે - એ 
નાનકડી રિતની પણ એક ગરરિા હતી. એક સુંદરતા સાકાર બની મનરાકાર થઈ ગઈ હતી. એના ક્ષમણક અમથતત્વનો પણ  એક રૂવાબ હતો. 

   જીવનના આવા નાના નાના ઝબકારાઓની રિત થકી ર્ તો ઉત્િાંમતનો પ્રવાહ િંદ પણ અમવરત ગમતએ આગળ ધપતો રહે છે ને? અને 
કલ્યાણમિત્ર શ્રી. અતુલ ભટ્ટ ેરદલના ભાવથી લખલેી કમવતા યાદ આવી ગઈ. 

સાચું સુખ તે મર્વંત જીવ્યા.  જીવીને સૌને જીવાડ્યા.  
આંધી આવે, ત્સુનાિી લાવે, તોયે એનું મચતડુ ંમચદાનંદ.  
સિા સાથે લક્ષ્િી આવે, તોયે એનું જીવન મશવાનંદ. 
રામત્ર સાથે રદવસ આવે, સારી સૃમષ્ટએ રદવ્યાનંદ. 

 સુખ  સાથે દુુઃખ  આવે, તોયે એને હૈયે સમચ્ચદાનંદ. 
જીવન સાથે િૃત્યુ આવે, થનેહીર્નને સદા અતુલાનંદ. 

 – અતુલ ભટ્ટ  
 

     કારની બારી પરનો પાણીનો રિમતયાળ રેલો - જીવનની એક િધુરરિાનો સુભગ સંદેશ. 
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૧૧ - કુણકન્ગ પ્લેટફોમા 
      જીવનના પ્રભાત સિા, સવારના પહોરિાં કુરકન્ગ પ્લેટફોિજ આગળ હંુ િારી સવારીય ફરજો મનભાવવા પહોંચી જાઉં છંુ. એ સાવ ચોખ્ખુ ં

ચંદન રે્વું છે – સાવ નવજાત મશશુ સિાન. એ કોરી થલેટ રે્વું, સાવ ખાલીખમ્િ છે. 

     ચા બનાવવાની સાિગ્રી એક પછી એક, હંુ કાઢતો જાઉં છંુ – ચા, ખાંડ, દૂધ, આદુ, અને ઈલાયચી. એિ ર્ બધાં સાધનો – તપેલી, સાંડસી, 

ગળણી, અન ેઅલબિ પ્યાલા -રકાબી પણ પ્લેટફોિજ પર આવી જાય છે.  દસ વરસના િહાવરાથી પ્રાપ્ત કરલેી, ચા બનાવવાની ક્ળાના જ્ઞાનના 

આધાર,ે હંુ િાપથી તપેલીિાં પાણી લઉં છંુ અને શમક્તના સ્રોત સિો થટવ ચાલુ કરી, એને ગરિ કરવા િૂકુ ંછંુ. પછી એ ર્ જ્ઞાનથી જાણીતા થયેલ 

િાપથી ચા અને આદુ એિાં પધરાવું છંુ.  સિયાન્તરે એિાં ઊભરો આવ ેછે. મનયત સિય િાટ ેએને ઊભરવા દઈ, એિાં હવે િાપથી દૂધ ઉિેરંુ 

છુ. એ પછી મનયત િાપથી ખાંડ ઉિેરંુ છંુ.  બીજો ઊભરો આવતા છેલ્લે, ચપટીક િઘિઘતી ઈલાયચી પણ એિાં હોિાય છે.  અને લો! સરસ, 

સોડિવાળી ચા તૈયાર. િાપિાં ક્યાંક સહેર્ ફરે થઈ જાય તો ચાનો થવાદ અને સોડિ અણગિતા બની જાય. 

     ચા ગળી, નકાિા થઈ ગયેલા કૂચા કચરાપેટીિાં પધરાવું છંુ.  બધી િહેનતના પ્રતાપે બનેલી ચાથી છલોછલ,  પ્યાલા  ડાઈમનંગ ટબેલ પર 

ગોઠવાઈ જાય છે. િાંર્વા િાટ ેતૈયાર તપેલી અને અન્ય વાસણો મસન્ક્િાં થથાન પાિે છે. ગંદુ ંથયેલું કુરકન્ગ પ્લેટફોિજ પોતાં વડ ેસાફ થઈ જાય છે. 

     અન ેફરી પાછંુ એ પ્લેટફોિજ હતું તેવું, પ્રારંભની મથથમતિાં આવી જાય છે. 

…….. 

     આ અવલોકન કુરકન્ગ પ્લેટફોિજનુ ંછે ક,ે આપણા જીવનનું? -   ર્રા મવચારી જોજો!   

૧૨ - કેરીનો રસ કાઢતાું 
   કરેીનો રસ કાઢવા િાટ ેઆ ર્ણને કાિ સોંપવાિાં આવ્યું- કરેીના ટકુડા કરવાનું. પછી એ ટકુડા મિક્સરિાં પીલીને રસ નીકળશે. 
    રુ્નો   ર્િાનો યાદ આવી ગયો. સીઝનિાં કરેીઓના ટોપલે ટોપલા ઘરના ઉપલા િાળે ભરેલા રહેતા – ઘાસથી મવંટળાયેલ અને મશયાળાિાં 
આવલેા ઘઉંના કોથળા ઓઢાડલે કરેીઓ. છાનાિાના ઉપર ર્ઈ િઝેથી પાકલેી કરેીઓ ચૂસવાની એ િજા ર્ ગઈ. આખા કુટુબં િાટ ેરસ કાઢવાનુ ં
કાિ પણ આ ર્ણનું ર્. કરેીઓ ગોળી ગોળીને તપેલી પર િુકલે ચાળણાિાં રસ કાઢવાનો. કરેીનાં છોતરાં અને ગોટલા ધોઈને એનો બાફલો બને 
અને ગોટલા પણ ફેંકી શેના દવેાય? એ તો ઉનાળાની ગરિીિાં છાપરે સુકાય અને પછી એને ભાંગીને નીકળેલી ગોટલીઓનો િુખવાસ બને અન ે
બાકીના ગોટલા પાણી ગરિ કરવાના બંબા િાટ ેમશયાળા સુધી કોથળાવાસી! 

     અરે, પણ એ અિદાવાદી રીતની થિૃમતઓ તાજી કરવા થોડુ ંર્ આ અવલોકન હાથ ધયુું છે?  વાત છે – છાલ કાઢી નાંખેલી કરેીના ટકુડા 
કરતી વખતની અને ગોટલા પર વધલેા િાલના અવશેર્ો ઉશેટી લેવા વખતની. બંને  વખતે કરેીના રડટંા આગળથી વાઢ શરૂ કરીએ તો સરળતાથી 
કપાય. ઉંધી રદશાિાં રેસા નડ ેનડ ેને નડ ેર્. એક રદશાિાં રેસા અવરોધ ન કરે. 

     લાકડાના પારટયાંને વ્હેરતાં પણ  આિ ર્ બને –  એક રદશાિાં એના રેસા પણ અવરોધ ન કરે. 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/01/19/mango/
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     બે રદ’ પહેલાં બેક યાડ જિાંથી ઊતારેલાં ફુદીનાનાં પાન ચૂંટતાં પણ આવો ર્ અનુભવ થયો. એક એક પાનું ચૂટંવા કરતાં છેક ટોચના ભાગથી 
ડાળી પકડી, બે આંગળી સરકાવીએ તો, ફટાફટ બધાં પાંદડાં કપાઈ જાય અને કાિ સરળ બની જાય. અહીં પણ એક રદશાિાં પાનનાં છેડા અવરોધ 
ન કરે.     

     જીવનના અનુભવો સાથે કવેી સામ્યતા? પ્રવાહની સાિી રદશાિાં તરી તો જોઈએ? એની સાથે તરતા રહેવાનો અનુભવ ર્ સુખદ હોય ને? 

જ ેપ્રવાહની સામે તરતા રહી શક ેછ,ે એમની શુરવીરતાને સલામ. 
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૧૩ - કેલને્ડર 
રોર્ સવારે હંુ એને ખોલું છંુ; અને અદરથી બે ગોળી કાઢીને ગળી જાઉં છંુ! કિે નવાઈ લાગી ને? હા! એિ ર્ છે. અહીં એને આિ તો મપલબોક્સ 
કહે છે. 
       રમવવારથી શમનવાર સુધીના સાત ખાનાં – રોર્ લેવાની ગોળીઓ એિા િૂકી દઈએ, એટલે ગોળી લીધી તેનો રહસાબ સચવાઈ રહે. આથી 
એને હુ કલેેન્ડર કહંુ છંુ. પહેલાં આિાં બહુ ગોટાળો થઈ ર્તો હતો. લોહીના દબાણને િયાજદાિાં રાખવા લેવાની ગોળી લીધી ક ેનહીં; તે ઘણી વાર 
ભૂલાઈ ર્તું હતું. હવે આ કલેેન્ડર આવવાથી રાહત થઈ ગઈ છે. 
       જાતજાતના કલેેન્ડર – રદવાલ પર રાખવાનું િરહનાવાર કલેેન્ડર. રોર્ની તારીખ ફાડવાનું ડટ્ટા કલેેન્ડર. આખા વર્જના બધા િરહના બતાવતું 
વામર્જક કલેેન્ડર. સૌથી સરસ તો કોમ્પ્યુટરનું કલેેન્ડર. એિાં આર્ની તારીખ તારવેલી રુ્દી દેખાઈ આવે. જોડ ેપાછી રૂપાળી ઘરડયાળ તો ખરી ર્! 
        કલેેન્ડરનો પ્રતાપ – વીતતા રદવસોની, િરહનાનોની, વર્ોની ગણતરી હાથવગી કરી દે. રોર્નો રહસાબ. ભૂત અને ભમવષ્યનો મચતાર. 
       રોમબન્સન િુઝો યાદ આવી ગયો. એ મબચારો, વખાનો િાયો અજાણ્યા ટાપુ પર એકલો આવી પડ્યો અને પહેલા ક ેબીજા રદવસે તનેે વીતતા 
રદવસોનો રહસાબ રાખવાનું સૂઝયું. ઝાડ પર ચપ્પાથી કાપા પાડી, તેણે પોતાનું આગવું કલેેન્ડર બનાવી દીધું. સાત કાપે િોટો કાપો એટલે રમવવાર 
રુ્દો તરી આવ.ે િરહનો પૂરો થાય એટલે વળી વધારે લાબો કાપો. આિ એ રે્ટલા વર્જ એ ટાપુ પર રહ્યો; તેની તારીખ, િરહનાની બધી મવગત 
તેણે સાચવી રાખી. 
      અિેરરકા આવ્યો હતો; ત્યાર બાદ પહેલી વાર દેશિા પાછો ગયો હતો ત્યારની યાદ તાજી થઈ ગઈ. રૂ્ની ડાયરીઓ કબાટિાં સાચવીને રાખી 
હતી. નકાિી વથતઓુ કાઢી નાંખવાનું અમભયાન હાથ ધયુજ હતું. તેના અંતગજત, આ ડાયરીઓ ફેંકી દેવા મવચાર હતો. એક વર્જની એક ડાયરી. ઘણી 
બધી ભેગી કરેલી હતી. પાનાં ફરેવતા ંમવતેલા ભૂતકાળિાં સરી ગયો. 
      નાની નાની ઘટનાઓ. ઘણી બધી મબન ર્રૂરી બાબતો. પણ અિૂક ેતો યાદગાર ઘટનાઓની તવારરખ નર્ર સિક્ષ ખડી કરી દીધી. પ્રવાસો, 
િુલાકાતો, કરેલાં, નહીં કરેલાં, કરવાનાં કાિોની મવગતો. વ્યથાઓ, સંઘર્ો, મચંતાઓ, યુદ્ધો, આશાઓ, ઉલ્લાસો, પ્રામપ્તઓ , ઉપ્લમબ્ધઓ, નવા 
પરરચયો, મનરાશાઓ, ટટૂલેા સંબંધો - મવતેલા આયખાનો રદવસ  વાર મચતાર.  
     કલાક, બે કલાક મવતી ગયા. હવે આ બધુ વ્યથજ લાગતું હતું. એ હવે પ્રથતુત ન હતું. બધી ડાયરીઓ પત્નીની તાકીદ યાદ કરી ફગાવી દીધી. પથતી 
ભેગી કરી દીધી.  
    પણ િનિાં  તુિૂલ યુધ્ધ જાગી ઊઠ્ું. જીવનની ઘટનાઓ જ્યારે ઘટતી હતી; ત્યારે કટેલો બધો િનનો કબજો લઈ લતેી હતી? સિગ્ર મચિન ે
ખળભળાવી દવેાની એિનાિાં ગુંજાઈશ હતી. હવે તે બધીયે વહી ગયેલા પવનની કની અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હતી. ડાયરી એની યાદ તાજી કરાવી 
ગઈ.  એ ડાયરીઓ હવે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. બધો ભૂતકાળ ભૂંસી દીધો. હવે તો મનવૃિ થઈ ગયો છંુ. 

નવી ડાયરી નથી રાખી. 
હવે માત્ર વતીમાનમા ર્જવવાની ટવે પડવા માડી છ.ે 

      હવે તો એ નષ્ટ કરેલી ડાયરીઓની મવગતોએ વધારી દીધલેા, લોહીના દબાણને સંયમિત કરવા લેવાની ગોળીઓનો રહસાબ રાખવા આ મપલ 
બોક્સ ર્ એક િાત્ર ર્રૂરી કલેેન્ડર છે! 
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૧૪ - ખાલીખમ 
       પાવર હાઉસિાં વપરાતા પાણીને શુદ્ધ કરવાના પ્લાન્ટિાં પ્રોસેસની એક પ્રરિયા િાટ,ે િીઠાનું પાણી વપરાતું હોય છે. આ પાણીના ર્થ્થાન ે

સંઘરવા િાટનેી કોન્િીટની ટાંકીની બહારની સપાટી પર  િીઠાના થરના થર જાિી ર્તા જોયેલા છે. ઘણી ર્ગ્યાઓએ તો ગફુાઓિાંના 

થટલેેક્ટાઈટની યાદ અપાવે તેવા  ઝુમ્િર રે્વા એ લાગે. ટાંકીના કોન્િીટિાં અિદાવાદના હવાિાનના કારણે પડલેી મતરાડોિાંથી ઝિી ઝિીને બહાર 

આવતા પાણીના કારણે, આિ બનતું હતું. િર્બૂત, અડીખિ કોન્િીટિાં પણ મતરાડો. 

      એને યાદ કરતાં બોઈલરની હાઈ પે્રશર ટ્યુબોને વેમલ્ડગં કયાજ પછી, અચૂક કરાતું એક્સ-રે પરરક્ષણ યાદ આવી ગયંુ. અત્યંત ભાર ેદબાણ 

અન ેઉષ્ણતાિાને કાિ કરતાં આ બોઈલરની ટ્યુબોિાં સહેર્ પણ કચાશ રહી જાય તે ન ચાલે. આથી વેમલ્ડગં કયાજ બાદ, રેરડયો એમક્ટવ 

આઈસોટોપિાંથી નીકળતા, હાઈ પાવર એક્સ –રે વડ,ે વેમલ્ડગં જોઈન્ટનો ફોટો પાડવાિાં આવતો હતો. પોલાદની એ જાડી ટ્યુબોને પણ વીંધી 

શકવાની એ રકરણોિાં ગુંજાશ હોય છે. પોલાદની એ અભેદ્ય ટ્યુબોિાં પણ મતરાડો! 

      પોલાદના એ અણની રચના ર્રા વધારે ઊંડાણિાં જોઈએ તો? એના પરિાણની અંદર ઝાંખી કરીએ તો? િોટા ભાગની ર્ગ્યા – સાવ 

ખાલીખમ્િ! એના પ્રોટોન, ન્યુટિોન અને ઇલેક્ટિોનની વચ્ચેની બધી ર્ગ્યાિાં કવેળ શૂન્યાવકાશ ર્. 

       આખું મવશ્વ રુ્ઓ તો? ગણ્યા ગણાય નહીં એટલા િહાકાય તારાઓ, મનહારીકાઓ ભલેને હોય ; એિની વચ્ચેના ંઅંતરોિાં કવેળ શૂન્યાવકાશ 

ર્ ને?  સિથત મવશ્વિાં પદાથજ રે્ ર્ગ્યા રોક ેછે; એનાથી અબજો ક ેખવો ગણી ર્ગ્યાિાં -  સાવ ખાલીખિ.  અને છતાં, એ બાકીના નજીવા 

પદાથજની કટેલી બોલબોલા? 

     એિાંય ેસાવ તુા્ચ્છ િાત્રાિાં જીવંત તત્વોનું હોવાપણં. અને એિાંયે સાવ નાનકડી િાનવજાત.  અને એિાં સાવ છેવાડનેો એક ર્ણ ..  આ 

લખનારો. અને શો એનો અહં? આખી દુમનયા એની આસપાસ ફર ેછે, તેવું ગુિાન રાખી કોલર ઊંચા રાખી ફરનાર અમભિાનનું પૂતળું! સાવ 

ખાલીખિ. ઓલ્યા મવશ્વને આવરી લતેા ખાલીખિ કરતાંય એનું ખાલીપણં - કવેું ભારેખિ! 
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૧૫ - ખાલી ઘર 

- ૧ - 
       એક નવું, તરોતાજા ઘર બન્યુ ંછે. અથવા રૂ્ના ઘરન ેસિારકાિ કરી, રંગરોગાન કરી વેચવા કાઢંુ્ છે. અથવા ખરીદાઈ ગયેલું એક ઘર છે, 

રે્િાં નવાં વસનારાં રહેવા ર્વાના ંછે. તેની ચોખ્ખાઈ અને ઉજાસ આંખે ઊડીને વળગ ેતેવાં છે. અહીં ખાલીપો તો છે, પણ આશાઓ છે, એક નવુ ં

ઘર બનવાનો ઉન્િાદ છે. અહીં હિણાંર્ નવું નક્કોર ફમનજચર ગોઠવવાવાનું છે; સોડિવાળી રસોઈ બનવાની છે. સંગીતની સૂરાવલીઓ રેલાવા 

િાંડવાની છે. અહીં દેવની પૂજા કરીને િંગળગીતો ગવાવાનાં છે. અહીં થોડા ર્ વખતિાં બાળકોની રકલકારીઓ અને કલશોર થવાના ંછે. અહીં 

પ્રણયની િથતી અને શ્રુંગારની િરદરા છલકાવાના ંછે. અહીં હવે નવું જીવન જીવાવાનું છે, અને આ ઘર ત ેિાટ ેતલપાપડ થઈને બેઠુ ંછે. 

      બીરંુ્ પણ એક ઘર છે, રે્ હિણાંર્ ખાલી થયુ ંછે. તેિાં વસનારાં, તેને તજીને બીરે્ રહેવાં ર્તા રહ્યાં છે. બચેલો, કોઈ કાિ મવનાનો સાિાન, 

ગાભા, ડચૂા, નકાિા કાગળો, ખસી ગયેલા ફમનજચર પાછળથી હવે ડોરકયાં કરતાં કરોમળયાના ંજાળા,ં ફશજ ઉપર ભેગાં થયેલાં ધૂળ અને કચરો અન ે

ખાસ તો મવદાય થઈ ગયેલાં જીવતરના અભાવના ઓથારથી ભરાતાં ડસૂકાં અને ડિૂો – આ ખાલી ઘરના સિથત અમથતત્વને ઘેરંુ અને સોમગયંુ 

બનાવી રહ્યાં છે.અહીં ખાલીપો છે, રે્ નજીકના ભમવષ્યિાં ભરાવાનો નથી. અહીં કવેળ મનરાશા અને એકલતા છે.  અહીં હવે કોઈ જીવન નથી. એ 

િાત્ર ખાલી િકાન ર્ છે. ઘર નથી. 

———————- 

      આ એક િકાન હોઈ શક.ે એક નવો સંબંધ હોઈ શક.ે એક નવો રથતો હોઈ શક.ે એક નવો મવચાર, એક નવી અનુભૂમત હોઈ શક.ે એ 

સંગીતકારની િથતીિાં હિણાં ર્ પ્રગટલેી, સંગીતની લયબદ્ધ સૂરાવલી પણ હોઈ શક.ે અંતરના ઊંડાણિાંથી હિણાં ર્ પ્રગટલેી, પણ હરુ્ નહીં 

વંચાયેલી; ભાવથી છલકાતી અને છંદબદ્ધ કમવતા પણ હોઈ શક.ે હિણાં ર્ ફૂટલેી એક કળી ક ેતે કળી રે્વું બાળક ક ેનવયૌવના પણ હોઈ શક.ે 

      અન ેએ ખાલી થયેલું િકાન પણ હોઈ શક.ે મવરે્તાના િૂર ઘણથી ખંરડત થયેલો અને ગયેલી સિૃમદ્ધને યાદ કરીને વલવલતો રાજાનો િહેલ 

પણ હોઈ શક.ે હુલ્લડ પછી, કરફ્યુના અિલિાં સોરાતો, તૂટલેા થવપ્નો અને જીવનો િાટ ેઆંસ ુસારતો અને વલવલતો, મનથતેર્ અને મનર્જન રથતો 

પણ હોઈ શક.ે ક ેટૂપંાઈ અને નંદવાઈ ગયેલો સંબંધ પણ હોઈ શક.ે અભરાઈએ િૂકલેી પથતી રે્વી બુઠ્ઠી લાગણીઓ ક ેમવચાર શૂન્યતા પણ હોઈ 

શક.ે એ કવેળ ‘થવ’િાં ર્ જીવાતું જીવન પણ હોઈ શક ેક ેથવર્નની હમ્િેશની મવદાયથી ભેંકાર બનેલું એકલતાભયુું અમથતત્વ પણ હોઈ શક.ે 

        સાચું કહંુ ? સાવ થવલક્ષી, સરહષ્ણતા, અનુકપંા, ક ેજીવનના ઉત્સાહ મવનાનાં; સંવેદનશીલતાના અભાવિાં સાવ ચારડયા રે્વાં લાગતાં 

જીવન િને તો ખાલી ખંડરે રે્વાં ઘર ર્ લાગે છે. 

        જાતજાતના ંખાલી ઘર. ખાલીપણાં ય કવેાં જાતજાતના ંઅને ભાતભાતના ં? 

https://www.youtube.com/watch?v=HOxPblnK8NA&feature=emb_logo 
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- ૨ - 
૨૦૧૨, રડસેમ્બર 

રણછોડજીની પોળ 

સારંગપુર-અિદાવાદ 

       િારી બહેનન ેિેં કહેલુ ંક,ે આપણં િૂળ િકાન એક વાર જોવુ ંછે. એણે કહંુ્ય , “જોઈને શુ ંકરશો? એ તો વેચાઈ ગય ેપણ દસ વરસ 
થયાં. અને પછી એિણ ેપણ વેચી નાંખ્યું. નવા ખરીદનારાએ આખું પડાવી નવેસરથી બંધાવ્યું છે.” પણ િનનો ભાવ હતો એટલ ેઅિ ેતો 
ગયા. સાવ નવું નક્કોર િકાન હતું. પણ પ્રવેશ દ્વાર અિારી પછીતે આવેલા રથતા પર બદલલેું હતું. અિારો દરવાજો હતો ત્યાં તો એક બંધ 
બારી ર્ હતી. અિ ેપછીત વાળા રથતા પર ગયા. પાછળ વાળા પાડોશીને અિારા િનની વાત કહી. એિણ ેકહંુ્ય, ” એ લોકો કોક ર્ વખત 
અહીં આવે છે. ઉિર પ્રદેશિાં ક્યાંક રહે છે. પણ બારુ્ના ‘રાિભવન’ વાળા પાસે એની ચાવી છે.”    

        સદભાગ્યે રાિભવનિાં રહેતા થવ. સીતારાિ શાસ્ત્રીજીનો ભત્રીજો હજી ત્યાં રહેતો હતો. એ અિને ઓળખી ગયો. એના કોઈ 
સંબંધીએ અિારંુ એ રૂ્નુ ંિકાન  ખરીદ્યું હતું. એ ચાવી લઈ આવ્યા અને અિને ખોલીન ેબતાવ્યું. સરસ હવા ઉજાસ, નવુ ંનક્કોર આધુમનક 
ફમનજચર, બીજા િાળે સરસ િજાનો ઝરૂખો.  

પણ અિન ેએિાંનુ ંકશુ ંર્ ન દેખાયું . અિન ેતો દખેાયું - એના પાયાિાં દટાયેલું અિારંુ શશૈવ. અિે ભારે હૈયે , રૂ્ની યાદોન ેવાગોળતાં 
િારી બહેનના ઘેર પાછા આવ્યા. આખા રથત ેએ રૂ્ની યાદો િહેંકતી રહી. હવ ેએ ઘર અિારંુ નથી રહંુ્ય એનો તસુભાર પણ ખદે અિને  ન 
હતો.  નીચલા િધ્યિ વગજના એ પૂણ્યશાળી િહાત્િાઓનાં સંતાન,  એવા અિે પાંચે ભાઈ બહેન  બહુ ર્ સખુી છીએ. દરેકને સરસ િઝાનાં 
પોતાનાં ઘર છે. 

       પણ એ ઘર રે્વી યાદો હજી નવા ઘરોિાં ભગેી નથી થઈ. એ બધાં ઘર હરુ્  ‘ખાલી’ ર્ છે. નવી યાદો એના નવા કબાટોિાં ધીિ ે
ધીિે ……  હોલે હોલે ….. હળ ુહળુ….. ભરાતી  જાય છે. 

- ૩ -  
ત્રીરંુ્ ખાલી ઘર 

     ઉપર લખેલાં બે ખાલી ઘરની ઘટના અન ેઅવલોકન પછી,  ત્રણેક વર્જ વીતી ગયાં હતાં. એિાં બે જાતનાં ખાલી ઘરની વાત કરી હતી. 
પણ તે રદવસ ેત્રીજા પ્રકારના ખાલીપાનો અનુભવ થયો. એનું અવલોકન.  

      આિ તો આ ત્રીરંુ્ ઘર ખાલી નથી. એ િાણસોથી ભરચક ભરેલુ ંછે!  વાત જાણ ેએિ છે ક,ે ત ેરદવસ ેભાડ ેઆપેલા અિારા એ ઘરિાં 
રહેતાં ભાડવાત પાસે ભાડાની રકિ લેવા ગયો હતો. એ ઘરન ેસોમગયું, ઉજ્જડ, ખાલીખમ્િ, ડસૂકાં ભરતું મનહાળંુ્ય હતું.  કાલે એ ઘરના 
બારણા આગળ હંુ ભાડવાતની રાહ જોતો ઊભો હતો. એિને બોલાવવા િારે ઘંટડી િારવી પડી હતી. 
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    તાળું ખોલી એિાં  પ્રવેશવાનો િારો અમધકાર હંુ ગુિાવી બેઠો હતો. બારણં ખૂલ્યું. ભાડવાતનો પુત્ર ચેક લઈને આવ્યો. િેં એને રસીદ 
આપી. કશી વાતચીત વગર બારણં બંધ થઈ ગયું ; વ્યવહાર પતી ગયો હતો. કોઈ આત્િીયતા નહીં. સાવ પારકુ ંઘર  – એ ઘરના િામલકનો 
બાપ હોવા છતાં પણ. ભાડ ેઆપેલું ઘર – ભરેલું પણ સાવ ખાલી. ઓલ્યા સોમગયા, ઉજ્જડ, ખાલીખમ્િ, ડસૂકાં ભરતાં ઘર કરતા ંપણ વધારે 
ખાલીપો આપી ગયું. 

 આત્મીયતા વવનાનો સંબંધ, નદંવાયેલો સંબધં, સમય વીતી ચૂકલેો સંબધં 
 

પરરમચત છુ ંછતાંયે દૂર ખૂણાિાં ઉભેલો છુ,ં 

િને શું ઓળખે લોકો સિય વીતી ચુકલેો છુ.ં 

મતરથકારો અમભિાની ગણીને યોગ્ય એ ક્યાં છ?ે 

િનાવી લેશો હંુ તો એ ગણતરીથી રૂઠલેો છુ.ં 

ના કોઈ નોંધ, ના ઉલ્લેખ િારો – થાય રકથિત છ,ે 

િુગટની ર્િે ક્યારેક િથતક ેહંુ પણ રહેલો છુ.ં 

ઉપેક્ષાઓ ર્િાનાની સહી હસતે િખુે ‘અબ્બાસ’, 

રહ્યું છ ેશીશ અણનિ પણ કિરથી તો ઝુકલેો છુ.ં 

– ગુલાિ અબ્બાસ ‘નાશાદ’ 
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૧૬ - ખાસ ઘણડયાળ 

….૧…. 
     અિારા  મથવમિગંપૂલિાં એક િોટા વ્યાસવાળું, ખાસ ઘરડયાળ છે. તિેાં કલાકનો કાંટો ર્ નથી! સેકન્ડનો અને મિમનટનો એિ બે ર્ કાંટા 
છે. ડાયલ પરના આંકડા પણ મિમનટ દશાજવતા ર્ છે.  ૦ થી ૬૦ સુધીના –  ૧ થી ૧૨  નહીં.  કારણ સાવ સરળ છે. તરવા આવનાર િાટ ે
તે કટેલો વખત તરવા િાંગ ેછે, તનેુ ંિાપ ર્ ર્રૂરી હોય છે. કો’ક પંદર મિમનટ તર ેતો કો’ક અડધો કલાક, તો કો’ક વીરલા એક કલાક પણ 
તરે. એ ગાળો આ ઘરડયાળ િાપી આપે  તે પૂરતું હોય છે. 

      આવી ર્ બીજી મવમશષ્ઠ ઘરડયાળ થટોપ વોચ છે. કોઈ ઘટનાનો ગાળો આપણે ચોક્સાઈથી િાપવો હોય તો થટોપ વોચ વપરાય છે. રે્વુ ં
તેનું બટન દબાવ્યું ક ેતરત ર્ સિયની િાપણી શરુ. અને ફરી ‘મક્લક‘ કરો એટલે સિય િપાતો બંધ થઈ જાય. આિાંય કલાક કાંટો નથી 
હોતો. 

      આવું ર્ સિયનુ ંપણ હોય છે. સિયનું િાપ બધે એક સરખુ ંનથી હોતું.  ગાડી ક ેપ્લેન પકડવાનાં હોય તો ત્યાંના સિય સાથ ેતાલ 
મિલાવવો પડ ેછે. મપ્રયપાત્રને િળવાનું હોય, તો તે ન આવે ત્યાં સુધી સિય જાણે થંભી ન ગયો હોય; એટલી બધી ચટપટી થાય છે. પાંચ 
મિમનટ જાણે પાંચ કલાક રે્વી લાંબી લાગે છે! અને તે આવ ેપછી કલાકોના ક્લાકો ક્યાં ર્તા રહ્યા, તે પણ ખબર નથી પડતી!  આપણે કોઈ 
મચંતા ભરેલી અવથથાિાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે તો સિય જાણે ખૂટતો ર્ ન હોય, તિે આપણને લાગે છે. અહીં પણ ખરખેર 
કટેલો સિય થયો તેની આપણને ખબર પડતી નથી. 

       જીવનની અંમતિ ક્ષણ ેકોઈ આપણી થટોપ વોચનું બટન દબાવી દે છે;  અન ેસિય થથમગત બની જાય છે! ઘરડયાળ જોનાર વ્યમક્ત ર્ 
ગાયબ! 

સિયનું િાપ, એને િાપવાનાં સાધન  સાપેક્ષ હોય છે. 

….૨…. 
     તે રદવસે પૂલિાં પડતાં પહેલાં એ ઘરડયાળની નજીકથી પસાર થતા ંએનું ધ્યાનથી મનરીક્ષણ કયુું . એનો સેકન્ડ કાંટો બીજી ઘરડયાળોની 
રે્િ અચકાઈ અચકાઈને ચાલતો ન હતો. એ સતત આગળ વધતો હતો. થોડાક તમક્નરક જ્ઞાનના આધારે એવા મનષ્કર્જ પર આવ્યો ક,ે એિાં 
સપ્લાયના પાવરથી ચાલતી, ઈલેમક્ટિક િોટર હશે; પલ્સ આપતી  યામન્ત્રક રચના નહીં હોય. િોટર એ વધારે સથતું, સરળ અને ટકાઉ સાધન 
હોય છે. આ ઘરડયાળિાં સિયની ચોક્કસતા બહુ અગત્યની નથી હોતી. પૂલિાં તરનાર વધારેિાં વધારે એકાદ કલાક ર્ રહે. એિાં એકાદ 
સેકન્ડ આિ ક ેતેિ હોય; તેિાં કાંઈ તામત્વક ફરક પડતો નથી. જ્યાં િાપની ચોક્કસતા ર્રૂરી ન હોય ત્યાં વધારે િોંઘુ ંક ેમવલક્ષણ સાધન 
વાપરવું ર્રુરી નથી હોતું.  

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/07/06/clock/
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     રે્વો ઘાટ એવું ઘડાિણ. ર્રુર કરતાં વધારે ર્રટલતા શા િાટ?ે સાદગીનો પણ િરહિા હોય છે. એની પણ ગરરિા હોય છે. આપણ ે
ઘરિાં એક ર્ણ હોઈએ છીએ, ઓરફસિાં બીજા , અને કોઈ અગત્યના સિારંભિાં ત્રીજા ર્ણ હોઈએ છીએ. 

    ઘરડયાળ અલગ અલગ . પણ સિય તો સિય ર્. મ્હોરાં અલગ, પણ મ્હાંયલો ? ! અને. સિાપન ેએક કમવતા…. 
સિય ભૂલાવે ભાન, એવું કહો છો િારા ભાઇ! 
હતા કદીયે ભાનિા?ં ત ેભૂલીયે પાછા ભાઇ?! 
સિય સિયની બમલહારી છ,ે એવુ ંકહો છો ભાઇ! 
સિય આવ ેને િન ઊઠ,ે એિેય બને છ ેભાઇ! 
સિય વતે સાવધાન, ત ેભારી બકંા ભાઇ ! 
શેરને ય િાથે સવાશેર છ,ે ત ેપણ સાચુ ંભાઇ! 
સિયનાં વાજાં સિયે વાગે, તે તો સાચું ભાઇ! 
સંકટનાં પડઘિ ના શિતા, તનેું શુ ંકરવું ભાઇ? 
સિય ર્તાં સહેવાશે, એવું કહો છો ભાઇ! 

પણ રદલની આ ઊલઝન, શેં કરદ ન ઊલઝ ેભાઇ? 
કોઇને િાટ ેનથી અટકતો, સિય ત ેસાચુ ંભાઇ! 
પગલે પગલે અટકાવી દે, તેનું શુ ંકરવું ભાઇ? 
શ્વાનનો ય સિય આવશે, એવું કહો છો ભાઇ! 
રાહ એની શેં જોવી? િુર્ને સિઝાવો ભાઇ! 
ક્યારે ય કોઇનો થયો નથી, આ સિય, િારા ભાઇ 
ખયાલ બદલું તો તન ેય નાથું, એ પણ સાચું ભાઇ! 
સિય સિય બલવાન છ,ે તે તો સાચું ભાઇ! 
પણ મનબજલક ેબલ રાિ છ,ે ત ેપણ સાચુ ંભાઇ! 
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૧૭ - ખીંટી 
 

         સાિે રદવાલ પર ખીંટીના આધારે, િોટી ફે્રિિાં િઢલેું, એક સરસ મચત્ર લટકી રહંુ્ય છે. રદવાલની ગુંજાઈશ િાત્ર ઊભા રહેવાની છે. 
છતને ટકાવી રાખવાની છે.  આવા મચત્રને લટકાવવાની એની સપાટીની સહેર્ પણ ગુંજાઈશ નથી. એની ઉપર ખીંટી લગાવી અને ભીંતિાં 
છબી લટકાવવાની ક્ષિતા આવી. રદવાલ છતનો આધાર છે; તો ખીંટી છબીનો. 

        ર્િીન પર એક પૈડુ ંપડલેું છે, તેની ગુંજાઈશ નથી ક ેતે ગોળ ફરી શક.ે તેને કોઈ ધરીના આધાર પર ટકેવી દો; અને તેનાિાં ગોળ 
ગોળ ફરવાની ગુંજાઈશ આવી ર્શ.ે હતાશ પડલેું એ પૈડુ ંએક કાર ક ેસાઈકલનો આધાર બની ર્શે. 

       પ્યાલો ન હોય તો પાણી ક્યાં રહે? એ એની ખીંટી. કાંઠા અન ેતળીયું છે તો નદી છે. તલાતલ પાતાળ છે તો દરરયો છે.  ધરતીનુ ં
ગુરુત્વાકર્જણ ન હોય તો ફરફરતો વાયરો પણ ક્યાંનો ક્યાંય  ર્તો રહે.  સિગ્ર પયાજવરણ અને ભૂમિતલની એ ખીંટી. એ બળ ર્ ન હોય 
તો? 

       સિરુ્ અન ેશાણી િાતા ઘરના વાત્સલ્યની આવી ખીંટી છે. એની ઉપર વ્હાલ અન ેિિતા લટક ેછે. ઘરની સખુ શાંમતનો આધાર 
સિરુ્ અન ેપે્રિાળ િા છે. બાપ કિાઈને આજીમવકા લાવ ેછે. એનાથી બધાંના જીવનનો મનવાજહ થાય છે. બાપ કુટુબંની  આમથજક  ખીંટી છે.  
એિ ર્ સારો શાસક સિાર્ની, કોઈ પણ સંથથાની, કોઈ પણ રાજ્ય ક ેદેશની ખીંટી છે. 

       સૂયજ બધાય ગ્રહોની ખીંટી છે. તેના પ્રચંડ કદ અને વર્નને કારણ ેતે બધા ગ્રહોન ેપોતાની આરુ્બારુ્ ફરતા રાખે છે. એ ગ્રહિંડળની 
ખીંટી છે. 

      એિ કહે છે ક,ે મનહારરકાના કને્દ્રિાં ‘બ્લેક હોલ’ હોય છે. એિાં બધું સિાઈ જાય છે – પ્રકાશ પણ. આથી ર્ તેન ેસૌથી શમક્તશાળી 
દૂરબીન વડ ેપણ જોઈ શકાતું નથી. પણ એની ખવાજમત ખવજ ઘનતાને કારણે તે સૂયજથી અનેક ગણા િોટા એવા લાખો તારાઓને પોતાની 
આરુ્બારુ્ ફરતા રાખી શક ેછે. નહીં તો એ બધાય ક્યાંના ક્યાં ફેંકાઈ જાય.એય એક ખીંટી ર્ ને? 

       એક નાનકડા પરિાણની અંદર તેના કદથી ય અત્યંત નાનુ ંકને્દ્ર આવેલું હોય છે; રે્િાં પરિાણનુ ંબધું દ્રવ્ય (Mass) સિાયેલુ ંહોય છે. 
તે પોતાની આરુ્બારુ્ ઘણા બધા ઈલેક્ટિોનોને પ્રચંડ વગેથી ફરતા રાખી શક ેછે. એ પરિાણની ખીંટી? 

     આપણા રંગ, રૂપ, મવચાર, વાણી અન ેવતજનનો આધાર આપણી અંદર રહેલું જીવંત તત્વ છે. એ ન હોય તો આપણે શબ ર્ બની 
રહીએ ને? એ જીવ એ આપણા જીવનની ખીંટી. 

       વાડ મવના વેલો ન ચઢ.ે’ એિ કહે છે. આ ઈન્ટરનેટ અને આ બ્લોમગંગ ર્ગતે િારા રે્વા ઘણાંને લખતા કરી દીધા – એ પણ એક ખીંટી ! 

       જાતજાતની ખીંટીઓ , જાતજાતના આધાર. કોઈ પણ આધાર મવનાની કોઈ પણ વથતુ હોઈ શક ેખરી? 
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અંગ્રજેી પરથી ભાવાનુવાદ - િનની ખીંટી 
 
     અિારા ઘરિાં રરપેરકાિ િાટ ેએક સુથારને બોલાવલેો. એના કાિના પહેલા રદવસની આ વાત છે. 

    કાિ પર આવતા ંરથતાિાં ટાયર પંક્ચર થયંુ. એિાં એનો એક કલાક બગડ્યો. કાિ શરુ કયાજ પછી અધવચ્ચે એની ઈલેમક્ટિક કરવત 
બગડી ગઈ. તેણ ેહાથ કરવતથી કાિ ચલાવી લીધું.  રદવસ પુરો થયા પછી, ઘરે પાછા ર્તી વખતે, એની નાની ટિક ચાલી નહીં. હંુ એન ે
િારી ગાડીિાં એના ઘેર િુકવા ગયો. રથતાિાં એ એક પણ શબ્દ બોલ્યો નહીં. 

     અિ ેએના ઘેર પહોંચ્યા ત્યારે એણે કહંુ્ય : ‘ઘરિાં થોડી વાર આવો ને ! િારાં પત્ની અન ેબાળકોને તિને િળીન ેઆનંદ થશે.’ 

     ઘરના વંડાિાં દાખલ થતાં પહેલાં નાના ઝાડ પાસે એ રોકાયો. બને્ન હાથ એણે ઝાડ પર િૂક્યા. બારણાિાં દાખલ થતી વખતે િેં એનાિા ં
અર્બનો ફરેફાર થતો જોયો. એના થાકલેા ચહેરા પર મથિત ફરી વળ્યું. એના ંબ ેબાળકોને વહાલથી ભેટ્યો અન ેપત્નીન ેચુિી આપી. િન ે
એ કાર સુધી િુકવા આવ્યો. 

    અિ ેપેલા ઝાડ પાસેથી પસાર થયા; ત્યારે િારંુ કુતુહલ હંુ રોકી શક્યો નહીં. િેં એન ેપુછંુ્ય : ‘ઘરિાં દાખલ થતાં પહેલાં તિે ઝાડન ેશા 
િાટ ેઅડ્યા ?’ 

    ‘અરે, હા. આ ઝાડ તો િારા િનની ખીંટી છે. હંુ કાિે જાઉં ત્યાં કોઈ ને કોઈ તકલીફ તો આવવાની; પણ એક વાત નક્કી ક,ે ઘરે િારાં 
પત્ની અને બાળકોને એની સાથે શુ ંલેવાદેવા? એટલે,  જ્યારે સાંરે્ કાિ પરથી ઘરે પાછો આવું છંુ ત્યારે તકલીફો આ ઝાડ પર લટકાવી 
દઈ ઘરિાં દાખલ થાઉં છંુ. સવારે કાિ પર ર્તાં આ ઝાડ પરથી તકલીફો પાછી લઈ લઉં છંુ. 

    પણ નવાઈની વાત તો એ છ ેક,ે રાતે િકુલેી તકલીફોિાંથી ઘણીખરી સવારે ત્યાં હોતી નથી.’ 
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૧૮ - ખલે ખરાખરીનો 

ખેલ ખરાખરીનો 

ર્ગં રસાકસીનો 

બોલ બરાબરીનો 

ડકંો સુભટિમણનો 

        આવા એક ખેલની આ રદલ ધડકાવન વાત છે!   પ્રબળ રં્ગ – સતત, સદા, સવજત્ર ચાલતું યુદ્ધ – દરેક સેકડં ેલોથની લોથ પડતી થાય એવુ ં

લોરહયાળ યુદ્ધ. કોઈ દેશ ક ેપ્રદેશ એિાંથી બાકાત નથી; અરે! કોઈ જામત પણ નહીં. દરેક યોદ્ધો એનું કતજવ્ય બજાવીને શહીદ બનતો ર્ રહે. એની 

એ િદાજનગી અન ેકતજવ્યમનષ્ઠાિાં તસુભાર પણ કચાશ કદી આવ ેર્ નહીં. એનું જીવનકાયજ સિાપ્ત થતા ંવારિાં ર્ એનું િૃત્યુ મનમશ્ચત ર્ હોય.  એની 

િહાન વીરતાના પ્રમતક સિી કોઈ ખાંભી ન ચણાય. એને ખોળાિાં લેવા કોઈ બહેની, િાતા ક ેમપ્રયા ન આવે. એ તો અજ્ઞાત, અનાિી, કદી નાિના 

ન પાિનાર એકલવીર લડવૈયો. અને એના રે્વા તો કરોડો, અબજો, ખવાજમતખવજ લડવૈયા સતત એ યજ્ઞિાં હોિાતા ર્ રહે. 

     હા! એક ભુલ થઈ ગઈ. આ લડાઈ સાવ નીરવ રીતે ર્ ચાલ્યા કર ેછે- એિાં કોઈ બરાબરીના બોલ, હોંકારા, પડકારા થતા નથી.  એ ભેંકાર 

યુદ્ધ છે – સાવ અંધકારિાં. સતત ચાલી રહેલું યુદ્ધ.  એ યુદ્ધના અણસાર આપણને સતત િળતા ર્ રહે છે. પણ એ અણસાર એટલા તો સતત 

હોય છે ક,ે આપણે એ અણસારની પાશ્વજભૂિાં ચાલી રહેલા એ રં્ગથી સાવ અજ્ઞાત ર્ રહેતા હોઈએ છીએ. એ રં્ગની ખબર આપવા કોઈ 

સિાચારપત્ર ક ેટીવીનું ન્યુઝ બુલેરટન હાર્ર નથી. 

     પણ આખાય ેઆ લોરહયાળ રં્ગના સુભટનો ડકંો તો સતત ગાર્તો ર્ રહેવાનો ને?    કોણ છે એ સુભટ? અને કયો છે એ અનંત રં્ગ? 

શી છે એ ખરાખરીની બાબત? શેં લડાય છે – આ ભેંકાર, મબહાિણં યુદ્ધ?  ખબર ન પડી ને?  એટલે ર્… એ િહાન રં્ગની અહીં ઘોર્ણા થઈ 

રહી છે! 

એ યુદ્ધ છ…ે 
જીવન સંગ્રાિ. 
એના અણસાર છ-ે 
શ્વાસ અને પસીનો 

       હરકે શ્વાસ ેશરીરના કોશે કોશની અંદર પ્રરદપ્ત આતશને પ્રાણવાય ુિળતો રહે છે; અને પ્રત્યેક ઉછ્વાસ ેએ આગની પેદાશ, એ ગરિાગરિ 

જ્વાળા બહાર નીકળતી રહે છે.  પસીનાના પ્રત્યેક બંુદ સાથે અવસાન પાિેલા એ કોશોની લાશના અવશેર્ોનો મનકાલ થતો રહે છે. 

      કિે ? ખોદ્યો ડુગંર અને નીકળ્યો ઉંદર રે્વી વાત લાગી ન?ે 

      પણ ભલા’દિી! આ ર્ તો છે જીવન સંગ્રાિ. બહારી સંગ્રાિો થાય ક ેન થાય. એિાં મવર્ય િળે ક ેપરાર્ય; પણ આ સંગ્રાિ તો સતત જારી 

ર્ રહ્યો છે – અનારદકાળથી, કરોડો વર્ોથી. અને જ્યાં સુધી જીવન છે ; ત્યાં સુધી એનો કોઈ અંત નથી. 

      હા! લાશને કોઈ શ્વાસ ક ેપસીનો થતા નથી હોતા! 

     અન ેએ પણ કહેવું પડશે ક ેએ સુભટ િમણ કોણ? એને  રે્ નાિ આપવું હોય તે આપો.  
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૧૯ - ગરાજ સેલ  
      કટેલા ઉિંગ અને પે્રિથી એ ડિસે જીવનસાથીએ ર્ન્િરદવસ ેભેટ આપ્યો હતો? િાંડ એક બે વખત ર્ પહેયો હતો. અને પછી તો અહીંની 

વ્યથત મરં્દગીિાં એ પહેરવાનો અવસર ર્ ક્યાં િળ્યો?  સેલિાંથી સાવ સથતા ભાવે એ શટ જ લાવ્યા હતા. પણ જ્યારે જ્યાર ેપહેરવાનો સિય 

આવ ેત્યાર;ે એનો રંગ ગિતો ન હતો, એટલે એ પહેરાયું ર્ નરહ.   બાબા િાટ ેકટેલા બધા, સરસ િજાના બાબાસૂટ લાવ્યા હતા; અને બથજડ ેપાટી 

વખતે ભેટિાં િળ્યા હતા. પણ બાબલો તો િાળો ઝટપટ એટલો તો વધવા લાગ્યો ક,ે એ બધા એિનાં એિ પડી રહ્યાં.  રિકડાંના ઢગલે ઢગલા 

ભેગા થઈ ગયા છે. સહેર્ વપરાયા, ન વપરાયા અને એ પણ સાવ અણગિતા થઈ ગયા. પેલા રિકડાંને તો બાબલો અડ્યો પણ ન હતો. 

      દર વરસે અહીં તો નવા ઈલેક્ટિોમનક સાધનો ખરીદી લાવીએ. અને રૂ્નાં પડ્યાં ર્ રહે. કોમ્યુટર તો  ત્રણ વરસ થાય અને નવું િોડલ આવી 

ર્ ગયંુ હોય. રૂ્નું આઈપોડ તો એિનું એિ પડી રહ્યુ ંછે. ત્રણ કિેેરા ભેગા થઈ ગયા છે. હવે તો સેલફોન અને આઈપેડથી ફોટા પાડવાની આદત 

થઈ ગઈ છે. સીધો ઈિેલથી આખી દુમનયાિાં ફલેાયેલા મિત્રો અને સંબંધીઓને મક્લક કરતાં ર્ પહોંચાડી દેવાય.  ચોપડીઓના ઢગલે ઢગલા ભેગા 

થઈ ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. હવે તો ઢગલ ેઢગલા ઈ-બુક  આઈપેડ પર અવનવી સગવડો સાથે િફતિાં વાંચી શકાય છે. કસરત કરવાનું ટિડેમિલ. પણ 

બહાર ચાલવા ર્વાની િજાિાં એય ક્યાં ખાસ વપરાય છે? મર્િના સભ્ય બની ગયા છીએ, એટલે ડોલર વસૂલ કરવા પણ ત્યાં ર્ ર્ઈએ છીએ. 

અન ેત્યાં એક નહીં વીસ ટિડે િીલો અને લાઈનો ની લાઈનો ભરીને જાતજાતના ંકસરતના ંસાધનો, થપા , થટીિ રૂિ અને  પૂલ ! હવે ટિડે મિલ પર 

વંચાયેલાં, ન વંચાયેલાં છાપાં અને િેગેમઝનો ધૂળ ખાય છે. 

     આિ ને આિ કટેલો બધો સાિાન – સાવ વપરાશ  વગરનો, નકાિો, િહાિૂલી ર્ગ્યા રોકતો ક ેગરાર્િાં ધૂળ ખાતો, ભેગો થઈ ગયો છે? નવી 

ચીજો િૂકવા ર્ગ્યા ર્ નથી! અને એ બધો વેચી દીધો પાણીના િૂલે ગરાર્ સેલિાં.  કોઈક એક ડોલરિાં તો કોઈક બે ડોલરિાં. ૨૫૦ ડોલરિાં 

કટેલા હરખથી મ્યુમઝક કીબોડ જ લાવ્યા હતા? – બેબી મબથોવન રે્વી િહાન સંગીતકાર બને તેવાં ખ્વાબો સાથે. પચીસ ડોલરિાં એ ગયો ત્યારે 

હાશ થઈ!  રૂ્નું નોટબુક કોમ્પુટર ૬૦ ડોલરિાં એક િેમક્સકન એની બેબીન ેતાલીિ િાટ ેલઈ ગયો ત્યાર ેતો હરખ હરખ થઈ ગયો. દોડીને ઘરિાં 

અંદર બધાને આ શુભ સિાચાર પાઠવી દીધા!  ગરાર્ સેલ પાંચ રદવસ ચલાવ્યું! કટેલા ઉિંગથી હજારો ડોલર ખચીન ેખરીદલેો આ બધો 

કાટિાળ વેચતા ંગાડાંના પૈડાં   રે્વા ૫૦૦ ડોલર હાથિાં આવ્યા ત્યારે ઊનાળાની બળબળતી બપોર ેઆસિાનિાં િેઘધનુષ્ય દેખાવા લાગ્યંુ! 

      વથતુની રકમ્િત કટેલી ક્ષમણક હોય છે? દુકાનિાંથી પગ બહાર િૂક્યો અને એની રકમ્િત અડધી થઈ જાય. થોડોક વપરાશ ક ેવપરાશ વગરનો 

સિય વીતે અન ેએની કશી રકિત ર્ નહી.એ બધી ચીજો  પાણીના  િૂલે વેચતાં િળેલી એ િહાન રકિ પાછી બીજી વથતુઓ ખરીદી આપશે; અન ે

એ વથતુઓની પણ આ ર્ ગમતમવધી. 

     અને આપણે પણ ક્યાં એવાં ને એવાં રહ્યાં છીએ ? ભણતા મવદ્યાથી હતા ત્યારે પરીક્ષાિાં િાકજ અગત્યના હતા. લિ થયા ત્યારે જીવનસાથી 

મસવાય ર્ગતિાં બીરંુ્ કાંઈ દેખાતું ન ન હતું. પહેલું બાળક આવ્યું અને આપણે સાતિા આસિાનિાં િા ક ેબાપ બન્યાનો ફાંકો રાખીને ઊડવા 

લાગ્યા હતા. અને હવે? બે રોટલી ખાતાં ખાતાં પણ હાંફી ર્વાય છે ! સાંરે્ તો િાત્ર એક સફરર્ન ર્. 

પરરવતજન…પરરવતજન…પરરવતજન… 

      કશંુ શાશ્વત ર્ નહીં. રકિત બદલાય, વપરાશ બદલાય, રૂમચ બદલાય, ચીજો બદલાય. જ્યારે આપણે એ ઘટિાળની અંદર ખૂંપેલા હોઈએ 

ત્યાર,ે એના મસવાય બીજા કશા તરફ ધ્યાન જાય  ર્ નહીં. અને થોડાક ર્ સિય પછી મચિ બીરે્ ક્યાંક . પેલું બહુ ગિતીલું તો ગયંુ ! 

આમ જ સતત અવનત્ય ભાવ કળેવીએ  તો? 
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૨૦ - ઘુંટી 
     ઘંટી જોયે તો દસકા ંવીતી ગયાં – છેલ્લી એ ક્યાર ેજોયેલી એ તો યાદ પણ નથી. સોરી ! એ તો ભુલાઈ ર્ ગયંુ ક,ે અિેરરકા આવ્યા પહેલાં 

નોકરી કાળિાં સાબરિતી પાવર હાઉસની કોલોનીિાં રહેતાં હતાં , અને ઘેર ર્ ઇલેમક્ટિક ઘરઘંટી હતી!  એને જોયે પણ સિર વર્જ વીતી ગયાં. 

કદીક દેશિાં ર્ઈએ તો નજીકની કરરયાણાની દુકાનેથીએ લોટ ર્ લાવતા હતા. તો પછી ઘંટી મવશે અવલોકન કિે?  

     વાત જાણે એિ છે ક,ે કલ્પના બહેન રઘુ કોઈને કોઈ રૂ્નો શબ્દ યાદ કરી, એના મવશે સંશોધન કરી, સરસ િજાના લેખ લખે છે. આ ર્ણન ે

આિેય શબ્દ મવશેની રિતો ગિે છે. એિાં આિ રૂ્ના શબ્દોન ેયાદ કરવાની પ્રવૃમિ ગિી ર્ છે. એવો એક લેખ ઘંટી મવશે તેિણે લખેલો – આ 

રહ્યો. એિાં િારી યાદ ઉિેરવાની િજા આવી. પણ એ પછી દાવડા ભાઈએ એ ચચાજન ેસરસ િજાનો વળાંક આપ્યો. એિનો પ્રમતભાવ આ રહ્યો- 

“ચલતી ચાકી દેખક,ે દદયા કબીરા રોય, 

દો પાટનક ેબીચમે બાકી બચા ન કોય.” 

     ઘંટી રે્વા કાળના ચિના પડ વચ્ચે પીસાતા, રીબાતા,  િાનવજીવનની યાતનાનો કબીરજીનો આ દોહો બહુ ર્ જાણીતો છે. એવી ર્ 

િાનવજીવનની યાતનાઓનું પ્રતીક ઘાંચીની ઘાણીનો બળદ છે. એ રૂપકિાં  પણ આપણા રગમશયા, એકધારા, બીબાંઢાળ જીવન પર આિોશ છે. 

ગરીબાઈની રેખાથી નીચે જીવતા િાનવરં્તઓુની વદેના તો એિાં પ્રમતમબંમબત થાય ર્ છે. પણ િધ્યિ વગજ અને ઉચ્ચ વગજના લોકો પણ કોઈ ન ે

કોઈ જાતની ઘંટીિાં ફસેલા ર્ હોય છે. એ પણ એિના બીબાંઢાળ જીવનથી ત્રથત જોવા િળે છે. શહેનશાહથી મસપાઈ સુધી કોઈને ય  જીવે રં્પ 

નથી.  

     આિ કિે છે? એનો ઉકલે શો? એ પ્રશ્ન એટલા તો િોટા છે ક,ે એના પર શાસ્રોના ઢગલે ઢગલા લખાયા છે. િોટા ભાગની રફલસુફીઓ , 

ધિો, સમ્પ્રદાયો આ હકીકતના કારણે ઉદ ભવ્યાં છે. એ બધાંનો કોિન ફકે્ટર – ‘એિાંથી શી રીતે ઉગાર થઈ શક?ે’ એ િાટ ેજાતજાતના 

નૂસખાઓ શોધાયા! અને પછી ‘આપણો નૂસખો શ્રેષ્ઠ’ એનો  વળી નવો મવવાદ. ઢગલાબંધ ચચાજઓ અને યુદ્ધો. નવી જાતની ઘંટીઓ અને  ઘાણીઓ. 

હાથથી ફરતી ઘંટીની ર્ગ્યાએ ઈલેમક્ટિક ઘરઘંટી આવી- એટલો ર્ ફરક! પણ પીસાવાનું તો એિનું એિ ર્ રહ્યું.  

  બોલો તિે કોઈ નવો નૂસખો બતાવી શકો એિ છો?   
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૨૧ - ઘાસ 
    સામે દૂર આંખોને ઠડંક આપત ં, લીલીછમ્મ ધરતીન ં મનોહારી દ્રશ્ય છે. તમે કલ્પનાની પાંખે ઊડીને તેની નજીક ને નજીક જતા જાઓ છો. 
પ્રતતક્ષણ તે લીલો પટ્ટો મોટો ને મોટો થતો જાય છે. તમારં તક્ષતતજ આ લીલી ઝાંયથી ઘેરાવા માંડ ેછે. હવે તમારી ચારે બાજ  આ લીલો રંગ છવાઈ 
જાય છે.  જેમ આ લીલાશ નજીક આવતી જાય છે; તેમ તમે નાના ને નાના થતા જાઓ છો. એ હરરયાળીની ઠડંકમાં તમને તમારા સંકોચાતા કદનો 
ખયાલ જ આવતો નથી. હવે તમે ચારે બાજ  આ હરરયાળીની વચ્ચે ઘેરાઈ ગયા છો. તમને હવે લીલા તસવાય બીજો કોઈ રંગ દેખાતો નથી. ઘાસનાં 
તણખલાં હવે તવશાળ નારરયેળીનાં પાન જેવાં લાગી રહ્ાં છે. તમે એક જંત ની જેમ તેની ઉપર બેસી તેની ઠડંકનો સ્પશશ માણી રહ્ા છો. તમારં 
જગત હવે લીલ ંછમ્મ બની ગય ં છે. પરીકથામાં માણેલા મધ ર તવશ્વની અદંર તમે મહાલી રહ્ા છો. ઈડનનો બગીચો તમારી ચારેપાસ હેલ્લારા 
મારી રહ્ો છે. આ લીલા સાગરના લીલ્લોળે હીલ્લોળે તમારા રદલમાંય અપરંપાર આનંદનો મહાસાગર ઘૂ ઘૂ કરતો ઘૂઘવી રહ્ો છે. તમે આ 
આનંદના સાગરમાં ડ બી જવા, તેની સાથે એકાકાર બની જવા, લાલાતયત બની ગયા છો. તમારા ઉત્સાહને પ્રતતધ્વતનત કરતો મંદ મંદ સમીર આ 
લીલા સાગરને રહંચોળી રહ્ો છે. 

     અને તમે એક ઠકેડો ભરીને એ લીલાંછમ્મ પાનની અંદર કદૂકો મારો છો. બાજ માંથી એક તવશાળ નળીમાંથી પાનના કણકણને જીવન તસંચતા 
પાણીની નદી વહી રહી છે. લીલાં લીલાં અસંખ્ય કણ સૂયશના રકરણોથી તપ્ત બની ફૂલી ને સંકોચાઈ રહ્ાં છે- શ્વસી રહ્ાં છે. હરેક શ્વાસે નળીમાંથી 
પાણી તેમની અંદર પ્રવેશે છે. અને હરેક ઉછ્વાસે તે કણે બનાવેલ ં તમષ્ટ પકવાન પાણીની સાથે પાછ ં જાય છે. તમે પાનના હરેક શ્વાસની સાથે 
તાદાત્મ્ય અન ભવી રહ્ા છો. જીવનનો એ ધડકતો, ફરકતો રાસ તમારા જીવનતાલની સાથે એક્તાલ બનવા માંડ ેછે. 

    અને આ આનંદનો તીવ્રતમ અન ભવ કરવા તમે હવે બીજો ઠકેડો મારીને એક કણની અંદર પ્રવેશો છો. 

    અને આ શ ં? અહીં તો કોઈ ઠડંક જ નથી, બધી શીતળતા તવદાય લઈ ચૂકી છે. ગરમ ગરમ ભઠ્ઠીની અંદર તમે શેકાઈ રહ્ા છો. અહીં તો 
બાળી નાંખે તવેા જલદ તજેાબ ધખધખી રહ્ા છે. તમારા સમગ્ર હોવાપણાને ગ્રસીને ઓરહયાં કરે તવેી પાનના એ કણની હોવાપણાની તચરંતન 
ભૂખ તમારો કોળીયો કરવા આત રતાથી તમારી તરફ ધસી રહી છે. એ તજેાબના સાગરની મધ્યમાંથી કોઈક અજાણય ં જીવન પોતાના અતસ્તત્વ 
તસવાયના બીજા કોઈ ખયાલ તસવાય, તમારા પ્રાણને ઝબ્બે કરવા આદેશો આપી રહ્ ં છે. 

     તમે એક્દમ ગભરાઈને પારોઠનાં પગલાં ભરવા માંડો છો. પણ તમે હવે સાવ અસહાય છો. નાના બનવાની આ પ્રરિયા અપરરવતશનશીલ છે. 
તમે હવે પાછા તમારા અસલી રૂપમાં નથી આવી શકતા. તમે  કદેમાંથી ભાગવાનો મરતણયો પ્રયત્ન કરો છો. પણ બહારથી ક મળી અને હરરત 
લાગતી એ કણની િૂર રદવાલ હવે પોલાદ જેવી બની ગઈ છે. તમે આ કદેમાં થોડીક જ સેકડંો દ ર રહેલા તમારા અંતની નજીક ને નજીક ખસી 
રહ્ા છો અને એ કાળઝાળ તેજાબ તમને ઘેરી વળે છે. એક જ ક્ષણ અને તમે પણ એ ક્લોરોરફલ બની જવાના છો. 

......... 

    અને તમે પસીને રેબઝેબ, આ દીવાસ્વપ્નમાંથી સફાળા ઝબકીને જાગી જાઓ છો. સામે દ ર એ જ હરરયાળી ફરી પાછી તવલસી રહી છે. 

    જીવનન ં સૌદયશ શ ં અને જીવનની િૂરતા શ ં, એ બધાં સત્યો તમને હવે સાવ નગ્ન રીતે સમજાઈ ગયાં છે. સત્ય બહ  જ કડવ ં હોય છે; સત્ય 
બહ  જ અસહ્ હોય છે; સત્ય બહ  જ કઠોર હોય છે – એ સત્ય સમજી તમારા સત્યશોધનના ધખારા પર પૂણશ તવરામ મ કવ ં ક ેકમે, તેવ ં તમે 
તવચારતા થઈ જાઓ છો. 

      અને …. આ મામલામાં વધ  ઊંડા ઉતરવા કરતાં ‘ આજની ઘડી રતળયામણી’ ના તમને મળેલાં મહામૂલ્ય રત્ન જેવાં જીવનસતૂ્ર અન ે
જીવનશૈલીમાં તમારો તવશ્વાસ હવે દ્રઢ બની ગયો છે. 
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૨૨ - ઘાસ પરનુું ઝાકળ 
     તે રદવસ ેસવારે િારી દીકરીના દીકરાને થકુલ-બસિાં બેસાડીને પાછો ઘરિાં આવતો હતો, ત્યાર ેઆગળની લોનિાં, ઘાસ ઉપર ચળકી રહેલા, 

ઝાકળમબંદઓુ પર  ધ્યાન ગયંુ. સૂયજ િારી સાિે હતો. અનેક મબંદુઓ રૂપેરી રૂઆબિાં ઝગિગી રહ્યાં હતાં. 

        ર્રા પંૂઠ ફરેવીને પાછળની લોન તરફ નર્ર કરી. બહુ ર્ ઓછા મબંદુઓ દેખાતા હતા, પણ એક બેિાંથી લાલ રંગનાં રકરણો નીકળતાં 

હતાં.  િાથું થોડુ ં આડુ ંઅવળું કરતાં, તે મબંદુઓના રંગ બદલાતા ર્ણાયા. 

        પરાવતજન અને વિીભવનના મનયિોથી કદાચ આ ઘટના સિજાવી શકાતી હશે પણ …. 

       જ્યાર ેસૂયજ સાિે હતો, આંખને નડતો હતો, ત્યાર ે ઘણા બધા ઝાકળ-રત્નો હાર્ર થઇ ર્તા હતા, અને બધાંય સૂયજપ્રકાશને આખેઆખો રરુ્ 

કરતા હતા. 

       અનુકળુતાવાળી, સૂયજ ન દઝાડ ેતેવી પરરમથથમતિાં સૂયજનો બહુ નાનો ખજાનો ર્ પ્રાપ્ય હતો, અને તે ય તેના રકરણોના એક બે અંશ ર્ રરુ્ 

કરતો હતો. 

        જ્યારે જીવનિાં િુશ્કલેીનો સિય હોય ત્યારે બધા રંગો એટલે ર્ દેખાઈ ર્તા હશે? ! 
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૨૩ - ચા તયૈાર છે 

૨૦૦૯ 

        ચા તૈયાર છે. ટબેલ પર તાજી, ખુશબોદાર ચાથી ભરેલા, પ્લામથટકનાં ઢાંકણથી ઢકંાયેલા ત્રણ પ્યાલા પડ્યા છે. ચા તો નર્રેય પડતી નથી. 
ચા રે્િાં બનાવી હતી, તે વાસણ, ગળણી, સાંડસી, ચિચી મવ. રસોડાના મસન્કિાં ઉટકાવાની રાહ જોઈને પડલેાં છે. ગેસનો થટવ કાિ પતાવી, ઠડંો 
પડી રહ્યો છે. ચા-ખાંડના ડબા એિના યથાથથાને ગોઠવાઈને પડ્યા છે. વોલિાટ જિાંથી લાવેલો, એક ગેલનનો, ૨% ફટેવાળા દૂધનો કરેબો ફ્રીર્િાં 
એના થથાને, થોડો ખાલી થઈને, પાછો ગોઠવાઈ ગયો છે. કાચની ડીશિાં બે્રડના ટોથટ શેકાઈને તૈયાર પડ્યા છે. બારુ્િાં િાખણના થપે્રડનો ડબો 
અને િાખણ ચોપડવાની છરી પણ હાર્ર ર્ છે. રસોડાની ઓલી’પા લીવીંગ રુિના ટબેલ પર, િારંુ વહાલું નોટબુક કોમ્પ્યુટર િને લોગ ઈન કરવા 
આિંત્રી રહ્યું છે.  બધું સિેસૂતર ર્ણાય છે. િાત્ર ચા પીનારા આવે એની રાહ જોવાઈ રહી છે. િારી પત્ની આરાિથી સુઈ રહી છે. દીકરી અને 
ર્િાઈ નોકરીએ ર્વા િાટ ેતૈયારી કરી રહ્યાં છે. બાળકો એિના અલગ અલગ રુિિાં વેકશેની મનંદર િાણી રહ્યાં છે. 

     પણ બે ર્ મિમનટ  પહેલાં? બધું રિણ-ભિણ હતું. તપેલીિાં ચા ખદબદી રહી હતી. ઊભરો આવવાની રાહ જોવાઈ રહી હતી. તપેલીન ે
થટવ પરથી ઉતારી, ચા ગળવા, સાંડસી અને ગળણી હાથિાં તૈયાર રાખેલાં હતાં. ચા-ખાંડના ડબા, દુધનો કરેબો, આદુ ભરવાની રકાબી, આદ ુ
છીણવાની છીણી, ચાના ખાલી પ્યાલા- રકાબી એ બધાંથી રસોડાંનું કુકીંગ પ્લેટફોિજ ( ગુર્રાતી પયાજય?) ભરચક ભરેલું હતું. ડાઈનીંગ ટબેલની 
બારુ્િાં ગરિ લ્હાય રે્વા ટોથટરિાં પાંઉ શેકાઈ રહ્યા હતા. રસોડુ ંઆ બધી ચહલપહલથી ધિધિતું હતું. 

      એના કલાક’ેક પહેલાં? રસોડાિાં થિશાન શાંમત છવાયેલી હતી. આ બધી ચીજો એિના યોગ્ય થથાને સોડ વાળીને સુતી હતી. અરે! ચાિાં 
નાંખેલાં ફુદીનાનાં પાન પણ બેક યાડ જિાં થવપ્રયત્ને વાવેલા છોડની ડાળે, સવારના િંદ પવનિાં ઝૂલી રહ્યાં હતાં. એ નાનકડુ ંર્ગત સાવ મથથર અન ે
સુરુ્પ્ત અવથથાિાં, ગુપચુપ ઘોરતું હતું. ચા બનાવનાર અને પીનાર સૌ પણ ટુટંીયંુ વાળીને સુતેલાં હતાં. 

અને હંુ આિ ને આિ સિયિાં, પાછો ને પાછો… પાછો ને પાછો… પાછો ને પાછો… સરતો જાઉં છંુ. 

૧૯૭૯ 

       ત્રીસ વરસ પહેલાંની સવાર… અહીંથી હજારો િાઈલ દૂર, દેશિાં કમ્પનીએ આપેલા, બગીચા અને રકચન ગાડ જનથી ઘેરાયેલા, વૈભવશાળી 
બંગલાના ડાઈનીંગ રુિના ટબેલ પર, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ, હંુ ચા બની ગયાની આલબેલ સાંભળવા આતૂર, ગુર્રાતી છાપાંની ઉપરછલ્લી 
િુલાકાત લઈ રહ્યો છંુ. િારી પત્ની ભિભિાટ અવાર્ કરતા, પ્રાયિસ થટવની પાસે, ચા બનાવવાની સવારી ફરર્ મનભાવી રહી છે. ચોવીસ કલાક 
િદદ કરતી કાિવાળી બાઈ રસોડાિાં શાક સિારી રહી છે. કલાક પહેલાં ર્ નજીકના ગાિડથેી એક સાઈકલ-સવાર ૧૦ થીય વધારે ફટેવાળુ,ં 
શેઢકડુ,ં તારંુ્ દોહેલું દૂધ આપી ગયો હતો; અને કાિવાળી બાઈએ અિારા જાગતાં પહેલાં તે લઈ રાખ્યંુ હતું. તે દૂધ ઉકાળ્યા બાદ, ઠડં ુ ંથઈને 
ફ્રીર્િાં િુકાઈ ર્વાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. ગઈકાલના દૂધ પર તરતી, રોટલા રે્વી િલાઈ મનતારીને કાઢલેું સપેરેટ(!) દૂધ ચાિાં પધરાવાઈ ગયંુ 
છે! દસ રદવસિાં ભેગી થયેલી એ િલાઈનું ઘી બનાવવાની સૂચના િારી પત્ની કાિવાળી બાઈને આપી રહી છે. કાિવાળી બાઈએ ખાંડી આપેલા 
ચાના િસાલાની ડબી ચા–ખાંડના ડબાની બારુ્િાં ચિકી રહી છે. ડાઈનીંગ ટબેલ પર હિણાં ર્ બનાવેલા ગરિાગરિ બટાકાપૌઆં પણ તૈયાર 
છે.  
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      હાલ ચાલીસ િાઈલ દૂર ગાડી ચલાવી, નોકરી િાટ ેર્તી, દીકરી િાત્ર નવ ર્ વરસની છે; અને ઘરની પાછળ ર્ આવલેી, પાવર હાઉસની 
શાળાિાં ર્વા િાટ,ે હરુ્ ઘણે િોડથેી ઊઠવાની છે. એ એની પરીકથાઓના ખ્વાબોિાં િશગુલ છે. ચાર વરસના, બે જોડીયા દીકરા એિના રુિિાં, 
આયાની સાથે આરાિિાં પોઢી રહ્યા છે. 

       બાકી ચા તો એવી ને એવી ર્ બનવાની છે! 

૧૯૪૯ 

       પોળિાં આવેલા ત્રણ િાળના િકાનના ભોંયતળીયે, પેટિાં પાંચિંુ બાળક લઈને ફરતી િારી બહેને ( અિારી બાને અિે બહેન કહેતા ) 
વહેલાં ઊઠીને, ધુિાડાના ગોટ ેગોટથી બળતી આંખો સાથે કોલસાનો ચલૂો, િાંડ િાંડ પેટાવ્યો છે. રેલવે વાયરલેસ ઓરફસિાંથી રાતપાળી કરીન ે
આવલેા બાપુજી છાપાિાં ડોકુ ંઘાલી ચાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અિે ચાર ભાંડ ુવચલા િાળે, લાઈનિાં પાથરેલી પથારીઓિાં િીઠી મનંદર િાણી 
રહ્યાં છીએ. 

       હિણાં ર્ બારુ્ની પોળિાં રહેતી રબારણ બાઈ, મપિળના બોઘરણાિાં તારંુ્ ર્ દોહીને કાઢલેું, પણ રદલ દઈને પાણી િેળવેલું (!) દધૂ 
આપી ગઈ છે. િાપ-પ્યાલી કરતાં અડધી પ્યાલી વધારાની નાંખીને ઉપકારનો ભાર ચઢાવી, તે હિણાં ર્ મવદાય થઈ છે. અહીં કોઈ કુકીંગ પ્લેટફોિજ 
નથી. ચા બનાવવાની બધી સાિગ્રી બહેને ઉભા થઈને પાછલા રુિિાંથી લાવી, પોતાની ડાબી બારુ્એ ગોઠવલેી છે. સાિેની ભીંતના લાકડાના 
ટોડલા પર, િોંસુઝણં થતાં હિણાં ર્ બુઝાવેલું ફાનસ લટકી રહ્યું છે; રે્ના સહારે ગઈકાલે સાંરે્ પાટી પેન પર િેં એક્ડૉ અને બગડો ઘંુટ્યા હતા. 

      પણ એ ચા અિારે િાટ ેનથી. પેટ ેપાટા બાંધીને, બેય ટકં છોકરાંવને દુધ ર્ પીવડાવવું, અને પીવડાવવું ર્ – એવો મનયિ બહેન, બાપુજીએ 
રાખેલો છે. થોડ ેદુર મપિળના, જાતે કલાઈ કરેલા ડબાિાં ગઈકાલની વધેલી રોટલીિાંથી બનાવેલા ખાખરાનો નાથતો ગઈકાલ સાંર્થી તૈયાર થઈને 
સંઘરી રાખેલો છે : અિ ચાર ભાંડ ુિાટ,ે દુધ સાથે ખાવા િાટ.ે 

      ચા બની ગયા બાદ, ગેસનો થટવ ક ેપ્રાયિસ ટાઢા પડી ગયા; તેિ કોલસાનો ચલૂો ટાઢો પડવાનો નથી. એને તો બધી રસોઈ બની ર્શે પછી 
ર્ આરાિ િળવાનો છે. 

બાકી અહીં પણ ચા તો એવી ર્ બનવાની છે. 

      ત્રણ ચા -  એક િાની બનાવલેી;  એક પત્નીએ બનાવલેી;  એક જાત િહેનતની. સાચું કહંુ? આર્ની ચા વધારે િીઠી લાગે છે! િારી બનાવલેી 
છે, િાટ ેનહીં- આર્ની છે િાટ!ે 

       હંુ ચાના પ્યાલા પર ઢાંકલેી પ્લામથટકની ડીશ બારુ્એ િુકુ ં છંુ. એની પર ચાની વરાળ ઠરીને બાઝલેાં પાણીનાં મબંદુઓિાં િને બહેનની 
આંખિાંથી સરતાં, ધુિાડો સહેવાના કારણે નીકળેલાં, અશ્રઓુ દેખાય છે. 
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૨૪ - ચાના કૂચા 
 રોર્ ચા બનાવવાની પ્રરિયાનો અંત આવે એટલે, ઝટપટ કચૂા કચરાપેટીિાં નાંખી, આદૂ અને ઈલાયચીની સોડિથી િઘિઘતી,ખુશબોદાર, ચા 
પીવા િન લાલામયત હોય, એટલે કચૂા કદી ધ્યાન પર ના આવે.   પણ, કોણ જાણે કિે? બે રદ’થી એ કડેો ર્ નથી િુકતા.ચાના કૂચા 

▪ બધો રસ કસ બીજા િાટ  ેસિમપજત કરી, જાત મનચોવી નાંખનાર, િૂખજ િનેખ ર્વેા કૂચા 
▪ કચરાપેટી િાટ  ેર્ લાયક  
▪ સાવ નકાિી ચીર્નો પયાજય વાચક શબ્દ 

       પણ એનો ય એક ર્િાનો હતો! એ તો હરરયાળી અને ખુશનુિાથી છલકતી ટકેરીઓના ઢોળાવ પર પવનની લહેરીઓિાં લહેરાતા લીલાંછમ્િ 
પાન હતાં 

गुज़ि गया िो ज़माना 
અને આરે્ એિની અવથથા આ છે… 

 

        એિનો જીવન િિ… 

▪ પોર્ક ક્ષારોથી તરબતર, પવજતીય ધરાનો રસકસ ચૂસી િહેંકતાં થયેલાં પાન 
▪ સૂકાઈને પરેકગંિા ંકદે થયેલી ચાની પિી 
▪ ઉકળતા પાણીિાં ખદબદવાની િહા સજા 
▪ કચરાપેટીિાં વીતેલી તવારીખનાં રોદણાં રડતા કૂચા 

        પણ,   કહે છે ક,ે ચાના કચૂા સંુદર ગુલાબના છોડનું િાનીતું ખાતર બનાવે છે!  રે્ હોય તે… આપણં જીવન પણ આવું બને તો? સતત 
સેવાનો િઘિઘાટ. ચાના કચૂા રે્વું જીવન. 

 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2017/12/29/%e0%aa%9a%e0%aa%be%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%95%e0%ab%82%e0%aa%9a%e0%aa%be-%e0%aa%8f%e0%aa%95-%e0%aa%85%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%aa%a8/
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૨૫ - ચા બનાવતાું 
        ચા બનાવવાનો સવારનો સિય એ િારે િાટ ેસૌથી વધ ુવ્યથત સિય હોય છે. બધા ચા દૂધ પીને, નાથતો કરીને ઓરફસ, શાળાએ મવદાય 

થાય ; તે બાદ િારો ઈન્ટરનેટ મપરરયડ શરુ થાય! પણ સવારના એ વ્યથત સિયિાં િને સૌથી વધાર ેઅવલોકનો થફૂયાું છે. 

      તે રદવસ ેચા બનાવતા ંરોર્ની રે્િ, પાણીિાં આદુ છીણીને નાંખ્યુ,ં ચાની ચિચીઓ િાપ ભરીને નાંખી અને ગરિ થટવ પર ચિચા વડ ે

મિશ્રણને બરાબર હલાવ્યું. નર્ર એ મિશ્રણ પર કમેન્દ્રત થઈ. કાળાબખ દ્રાવણિાં બધાં કણો ચક્કર ચક્કર ઘૂિરી લઈ રહ્યાં હતાં. ધીિ ેધીિે તેિનો 

વેગ ઓછો થયો અને છેવટ ેદ્રાવણ સાવ મથથર થઈ ગયંુ. બે ત્રણ વાર હલાવ્યું અને દરેક વખતે એ ર્ પ્રરિયા – ધીિી અને ધીિી થતી ર્તી 

ઘૂિરીઓ અન ેઅંત ેમથથરતા. 

     ઊકળવાનો સિય થયો અને આખુંય દ્રાવણ એક મવપ્લવિાં પરરવમતજત થઈ ગયંુ. થટવ પરથી તૈયાર ચાની તપેલી બારુ્એ િુકી દીધી અન ે

થોડીક વારિાં ઊભરોય શાંત પડી ગયો. 

     આનાથી ઊંધંુ – જો ગમતિાન ચીર્ને અટકાવનાર, ઘર્જણ રે્વું કોઈ બળ ન હોય; તો ત ેચીર્ સતત ગમતિાં ર્ રહ્યા કર.ે તે કદી મથથર ન 

થઈ શક.ે તેની ગમત ધીિી પણ ન પડી શક.ે રે્િ ક,ે બરફ પર થકરેટગં ; સૂયજ, ચન્દ્ર, પૃથ્વી, ગ્રહો, તારાઓ ; અણના કને્દ્રની આરુ્બારુ્ ઘૂિતા 

ઈલેક્ટિોન મવ.  

    યંત્રશાસ્ત્રનો પહેલો મનયિ – ન્યુટનનો મનયિ, ર્ડત્વનો મનયિ. અને િન મવચાર ેચઢી ગયંુ. 

      કોઈ પણ ચીર્ને ગમતિાન રાખવા િાટ ેચાલક બળની ર્રુર પડ ેછે. એ બળ હાર્ર હોય ત્યાં સુધી ર્ ગમત ચાલુ રહે છે. રે્વું એ દૂર થયુ ં

ક,ે તરત ર્ ગમત ધીિી પડી ગઈ. આ ર્ રીતે ગમતિાં આવેલ ચીર્ને અટકાવવા પણ તાકાત ર્રુરી છે. 

     કોઈ પરરવતજન લાવવા િાટ ેપણ તાકાત જોઈએ છે; પરરશ્રિ જોઈએ છે. સતત પરરવતજન એ સૃમષ્ટનો અફર મનયિ છે. પરરવતજન મવશે રે્ટલુ ં

મવચારીએ ક ેલખીએ તે ઓછંુ ર્ પડ.ે પણ   દરેક નાનાિાં નાનુ ંપરરવતજન કોઈક બળ મવના આકાર લઈ શકતુ ંનથી - એ પણ સૃમષ્ટનો અફર 

મનયિ છે. ખાલી મવચારો અને સંકલ્પ કયાજથી પરરવતજન શક્ય બનતું નથી. ર્િાના રૂ્ની રુરઢઓ એિની જાત ેટટૂી શકતી નથી – એિને નષ્ટ કરવા 

અથાક પ્રયત્ન કરવા પડ ેછે. 

     અમભગિ બદલીએ તો આઝાદ બની શકાય છે, િુક્ત થઈ શકાય છે. પણ એ િાટ ેસતત પ્રયત્નશીલ રહેવું પડ ેછે; સતત તપશ્ચયાજ કરતા 

રહેવું પડ ેછે. િનોમનગ્રહ કરીએ તો,  મથથતપ્રજ્ઞ બની શકાય છે. પણ િનને વશ કરવું ક ેમનમવજકાર કરવું કટેલું કઠણ છે;  સૌ જાણે છે એના ક્લાસ 

ભરવાથી ક ેકથા સાંભળવા િાત્રથી મથથતપ્રજ્ઞ ન બની શકાય. એ િાટ ેતપ કરવું પડ!ે 
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૨૬ - ઝાટકો 
      તે થકટૂર ચલાવવાિાં િશગૂલ હતો. કદાચ તે રે્ટ મવિાનીના થવાંગિાં હતો. દુશ્િનને રે્ર કરવાની િહત્વની કાિગીરી અદા કરવાિાં, તેન ે

કશંુ સૂઝ ેતેિ ર્ ક્યાં હતું? િોટા ભાગના ચારેક વર્જના છોકરા હોય, તેવો તે તોફાની લાગતો હતો. 

      અન ેત્યાં ર્ એનું થકટૂર જોરથી ભટકાયુ ં– એની િોટી બહેન રથતાની પાળી પાસે િોં ચઢાવીને બેઠલેી હતી; તેના પગ સાથે. બહેન મચત્કાર 

કરીને કરાંઝી ઊઠી. બન્નેની િા રથતાની બારુ્ના બાંકડા પર બેસી હતી; ત ેઆ અકથિાતના કારણે દોડી આવી. છોકરાને વઢી; અને છોકરીન ે

શાંત કરવાિાં પરોવાઈ. 

    થવાભામવક રીતે ર્, થોડ ેદૂરના બાંકડા પર બેઠલેા િારી નર્ર આ દૃષ્ય પર પડી. છોકરીને કટેલું બધુ ંવાગ્યુ ંહશે, તેની કલ્પના કરી, િનને 

દુુઃખ પહોંચ્યુ.ં િદદ કરવા િાટ ેહંુ તે બાઈ અને છોકરી પાસ ેપહોંચી ગયો અને કહ્યું,” િારી કારિાં બેન્ડ એઈડ છે; ત ેલાવી દઉં?” પણ છોકરીન ે

ઘા થયો ન હતો અને લોહી નીકળતું ન હતું.  બાઈએ મિતાક્ષરી ના પાડી. 

      હંુ પાછો આવીને િારા બાંકડા પર બેઠો. િારી બારુ્િાં એક િેમક્સકન રે્વો લાગતો િાણસ બેઠલેો હતો. તેની પાસે તેના ંબાળકોને નાથતા 

પાણી કરાવવા િાટ ેએક પાઉચ દેખાયું. િને થયુ ં,” જો તેની પાસ ેપાણીની બોટલ હોય તો ત ે છોકરીને પહોંચાડુ;ં રે્થી એને કળ વળે.” િેં તેની 

પાસ ેએની પૃચ્છા કરી. સદભાગ્યે પાણીની અકબંધ બોટલ તેની પાસે હતી. તેણે સમથિત એ િને આપી. િેં તેનો આભાર િાન્યો અને ફરીથી એ 

બાઈ પાસ ેપહોંચી એને છોકરીને કળ વળે તે િાટ ેપાણી પીવડાવવા ધરી. 

     અને ઝાટકો લાગે તેવો ર્વાબ િળ્યો, 

    ” િહેરબાની કરીને અિને અિારી રીતે જીવવા છોડી દો. ”   

     થોડીક વાર તો આ ઝાટકો ન જીરવાય એવો લાગ્યો. પણ પછી િન િનાવ્યંુ, 

    ’ એ બાઈએ જીવનિાં કટેકટેલા આઘાતો જીરવ્યા હશે; જીરવતી હશે – રે્ થકી આટલી બધી કડવાશ?’ 
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૨૭ - ત્રિવાય ુ

નાઈટિોર્ન 
         ઘનઘોર કાળાં વાદળ ઘેરાયેલાં હતાં. આભ જાણે હિણાં ર્ ટટૂી પડશે તેવો િાહોલ સજાજયો હતો. કાંઈક અવનવું આરે્ બનવાનું છે, તવેો 

ભયર્નક ઓથાર વાતાવરણિાં ઝળુબંી રહ્યો હતો. 

        નાઈટિોર્ન િહાશય પાણીની થયેલી દુદજશા જોઈ િુખિાં િલકાતા હતા. કવેું એ ક્ષુદ્ર ! સહેર્ તાપ અડ્યો અને બાષ્પીભવન થઈ જાય. 

વાયરો તેને ક્યાંયથી ક્યાંય ખેંચી જાય. મબચારંુ પાણી! જો ને, પૃથ્વીના ચુંબકત્વની પણ તેની ઉપર અસર થઈ જાય અને સાથે કાળઝાળ મવર્ભાર 

વેંઢારવો પડ.ે ધૂળના રર્કણ પણ તેન ેચોંટીને િલીન બનાવી દે. બીજા વાયઓુ ય પાણીિાં ભાડવાત તરીક ેરહી જાય. શંુ વસવાયાં રે્વી પાણીની 

મરં્દગી? 

      વાતાવરણિાં નાઈટિોર્નની તો બહુિમત હતી. બીજા બધા તો દસ પંદર ટકાિાં! કોઈ તેિને અમવચળ કરી શક ેતેિ ન હતું. એ તો બધાથી 

અળગા અને અતડા રહેતા. કોઈ મવર્ભાર તેિની નજીક ફરકી શક ેતેિ ન હતું. કોઈની પણ સાથે તેિના રે્વા ઉચ્ચ ખાનદાનવાળાથી કાંઈ 

ભળાય? ‘અિે તો જો આ કોલર ઊંચા રાખીને ફરીએ!’ નાઈટિોર્ન િહાશય આિ પોતાની િગરૂરીિાં િહાલી રહ્યા હતા. 

     ત્યાં ર્ કાન ફાડી નાંખે તેવો કડાકો અને ભડાકો થયો. બે વાદળાં ટકરાઈ ગયાં હતાં અને મવદુ્યતનો પ્રચંડ કડાકો ક્ષણાધજિાં પ્રગટી ગયો હતો. 

પાણીની બધી મનિાજલ્યતાઓિાંથી તરડતની તાતી તલવાર મવંઝાઈ ચકુી હતી. ઘડીના છઠ્ઠા ભાગિાં એની પાતળી રેખાિાં સપડાયેલા બધા વાયુઓ 

લાખો અંશ આગિાં શેકાવા િાંડ્યા હતા. 

     નાઈટિોર્ન િહાશયે પણ આ બળબળતા અમિ સાિે  ઝૂકી ર્વું પડ્યુ.ં ઓરિાયા ઓમક્સર્ન સાથે ભળી ર્વું પડ્યું. અને એ ર્ ક્ષુદ્ર પાણીનાં 

ટીપાંઓિાં ઓગળી ર્વું પડ્યું. બળબળતા નાઈરટિક એમસડનો હવે તે એક અંશ િાત્ર બની ગયા હતા. 

     ઉિુંગ ગગનિાંથી તે તો સીધા ભોંય પર પટકાયા. ચુના અને િાટી રે્વા બીજા ક્ષુદ્ર જીવો સાથે સંયોજાયા.  બેક્ટરેરયા, અમિબા, લીલ, શેવાળ, 

કદરૂપા જીવરં્તનુા કોશે કોશિાં મબચારા ભરાઈ ગયા; અને એક જીવિાંથી બીજા જીવિાં ભક્ષાતા રહ્યા. નાઈટિોર્ન િહાશયની આ દગુજમતનો કોઈ 

અંત ન હતો. એક પ્રોટીનિાંથી બીજા પ્રોટીનિાં બદલાતા રહેવાનું. એક જીવિાંથી બીજા જીવિાં. કોઈ છુટકારો ર્ નહીં. અનંત રે્લ. બધી 

ગગનયાત્રાઓ ભૂતકાળની ઘટના બની ચૂકી હતી. હવે તે કદી પાછી આવવાની ન હતી. 

      આ ર્ તો હવે તેનું જીવન બની ગયંુ હતું. પહેલાં તો અક્કડ બનીને ઊડતા હતા. પણ રે્ ક્ષુદ્ર જીવોનો પહેલાં મતરથકાર કરતાં હતા, તેિનો 

ર્ તે આધાર બની બેઠા હતા. રે્ જીવન(પાણી)ની હાંસી ઉડાવતા હતા તે ર્ જીવનનું પાયાનું તત્ત્વ બનવાનું િહાત્મ્ય તેિને સાંપડ્યું હતું. િોક્ષની 

દશાિાંથી હવે તે અનેકાનેક ર્ન્િોની ભરિાળિાં ફસાયા હતા. 

    હવે નાઈટિોર્નન ેિોક્ષની કોઈ ખવેના રહી ન હતી.  હવે ર્ તો નાઈટિોર્નનું જીવન સાથજક બન્યંુ હતું. 

હાઈડિોર્ન 

     લાખો અંશ ઉષ્ણતાિાનવાળો, સૂયજિાંથી છુટો પડલેો ગોળો ધીરે ધીરે ઠડંો પડી રહ્યો હતો. ઉજ્વળ સફદેિાંથી પીળો, પછી નારંગી, પછી તપ્ત 

લાલ અને હવે એ ધીિે ધીિે આછા રતુિડા રંગનો ગોળો બની ગયો હતો. બધા ભારે પદાથો ધીિે ધીિે તેના િધ્યભાગિાં ઉતરી ગયા હતા. તેના 

બહારના ભાગિાં િાત્ર વાયુઓ ર્ રહ્યા હતા. નાઈટિોર્ન, કાબજન ડાયોક્સાઈડ, રહમલયિ, હાઈડિોર્ન અને બીજા ઘણા બધા વાયરાઓ હેઠા 

બેસવાનું નાિ ર્ ન લેતા હતા. વાયરા રે્નું નાિ! બીજા બધા તરવરરયા વાયરા - ક્લોરરન, ફ્લોરરન મવ. તો ક્યારના ય િસ િોટી વર્નવાળી 

ધાતુઓ સાથે ઘર િાંડીને બેસી ગયા હતા!  ઓમક્સર્નભાઈ પણ આિ તો આવા ર્ તરવરરયા હતા. તેિણે ય ઘણા સાથે સહચાર કરી લીધો 

હતો. પણ તેિની વથતી ઝાઝી એટલે હરુ્ વાતાવરણ જોડ ેય પોતાનો સંબંધ થોડો ઘણો  જાળવી રાખ્યો હતો. 
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      આ હંધાય વાયરાઓિાં સૌથી નાના બચોમળયા રે્વો હાઈડિોર્ન હતો, પણ એનું ઠકેાણં કોઈની ય જોડ ેપડતું ન હતું. આવા હલકા ફૂલ 

રે્વાની હારે કોણ ઘર િાંડ?ે બચાડો આ નાનકડો જીવ રહર્રાતો રહ્યો. ખૂણે બેસીને આંસુડાં સારતો રહ્યો. એવાિાં પ્રાણથી ભરેલા ઓમક્સર્નન ે

થોડી દયા આવી. એિાંના થોડાક આ નાનકાની પાસે ગયા. અને બાપુ! જો પ્રીતડી બંધાણી છે. રે્વી ગરિી ઓછી થઈ ક ેતરત ફટાફટ આિની 

જોડીઓ બંધાવા લાગી. હાઈડિોર્ન અને ઓમક્સર્નની જોડી બની અને પાણીિાં ફરેવાઈ ગઈ. અને લો! બધી ગરિી શોર્ાવા લાગી. પેલો ગોળો 

થવા િાંડ્યો ઠડંોગાર. પે્રિિાંથી પ્રગટલેા પાણીનો આ તે કવેો નવીનતિ થવભાવ ક ેજ્યાં જાય ત્યાં સૌની ગરિી શોર્ી લે, અને ઠડંક ર્ ઠડંક ફલેાવે. 

      અને બાપુ, એ ગરિાગરિ ધરતીના ગોળા પર પહેલવહેલો વરસાદ ટટૂી પડ્યો. િૂશળધાર ક ેસાંબેલાધાર શબ્દ તો એને િાટ ેઓછો પડ.ે 

આ બેઉની જોડીઓએ તો વરસવા ર્ િાંડ્યું. વરથયા વરથયા તે એટલું વરથયાં, ક ેન ગણાય એટલાં વરહ વરથયાં. ધરતીિાતા હાથ જોડીને મવનવે, 

‘બાપુ! હવે ખિૈયા કરો.’ પણ આ નાનકો તો ર્બરો લોંઠકો નીકળ્યો. પેલી બધી ય ભારેખિ ધાતુઓના બધાં ર્ ઘર ડબુડબુાં! આખી ધરતી 

ડબુાણી, એટલી આ નાનકાની જોડીઓ બંધાણી. લાલચોળ ધરતી હવ ેપાણીની નીલા રંગની ચાદર ઓઢી, ઠડંીગાર બનીને િલપતી રહી. અવકાશિાં 

િોટો િસ ભૂરા રંગનો જાણે લખોટો. 

      દશે રદશાયંુ પાણીના આ તાંડવથી નહાતી રહી. નાનો નાનો પણ હાઈડિોર્નનો દાણો ! બધાંય વાયુનાં વાદળાં મવખેરાયાં અને સૂરર્દાદા 

પોતાના આ બચોમળયાના નવા નવલા, નીલવણાજ રૂપને ભાળી હરખાણા. એિના હરખનો તાપ રે્વો પાણીને અડક્યો; તીં એ તો ચંચળ જીવ - 

પાછો પોતાના મપયર, ગગન તરફ હેંડવા િાંડ્યો. પાછાં વાદળ બંધાણાં, ને વાયરે ખેંચાણા, ને પહાડ પર ભટકાણા, ને બન્ને ધુ્રવ પર મવંઝાણા. 

     અને લે કર વાત! કદી ય નો’તું બન્યંુ એવું બન્યંુ. િારો વ્હાલો, ઠડંોગાર પાણીડો ઝગિગવા લાગ્યો. ઈનાં નાનાં નાનાં ફોરાં ઠરીને રૂપાળાં ધોળાં 

ફૂલ બની ગ્યાં. જાતજાતનાં ફૂલડાં. ઝરતાં ર્ જાય ને ઠરતાં ર્ જાય. ને ઈ ફૂલડાં બને્ન ધુ્રવ પર રે્ વરથયાં, રે્ વરથયાં તે ધરતીિાને બન્ને કોર 

ધોળીબખ્ખ ટોમપયું ઓઢાડી દીધી. અને ઈ ટોમપયું કાંઈ નાની અિથી નહીં હોં!  જોર્નોના જોર્ન ફલેાયેલી િોટી િસ અને આભને અડ ેએવડી 

ઊંચી ર્ તો. 

       અને નીલા સાગરના નીર ઓસયાું. થોડી થોડી ધરતી ખુલ્લી થઈ. અને લો! પાણીનું નવું જીવન શરૂ થયું. સૂરર્ તાપે તપી આભે ચડવાનું; 

ધરતી પર ઠડંા પડી વરસવાનું; અને સૂરર્ તાપે તપેલી ધરતીને મભંર્વતા, શાતા આપતા રહેવાનું. પાણી રે્નું નાિ. એ તો વહેતું ર્ રહે. ધરતીનો 

બધો કચરો પોતાનાિાં ભેળવી પાછા એ તો પોતાના થવથથાન ભણી વહેતાં ર્ રહ્યાં. રથતાિાં તેિની જાતરાની નરદયું ને નરદયું વહેવા લાગી. ક્યાંક 

ધરતીના ખાડાઓિાં ય પાણી ભેરવાણાં અને િસ િોટાં, નાના નીલ સાગર રે્વાં સરોવરો ય સરજાણાં. નરદયુંનાં બધાં નીર પાછા સાગરિાં સિાઈ 

ગયાં.  અને બસ આ ર્ ચક્કર. રદન રાત ધરતીને પખાળતા રહેવાનું. તેની લાખો વરસથી તપી તપીને ભેગી થયેલી પ્યાસને બુઝાવતા રહેવાનું. 

અને ફરી પાછા સાગરિાં સિાઈ ર્વાનું. 

      અને લો! ધીિે ધીિે સાગર તો ખારો થવા િાંડ્યો. ધરતીિાંથી લાવલેા અને વીર્ળીની      ચાબૂક ેસજાજયેલા જાતજાતના પદાથો એિાં 

સમ્િેલનો ભરવા લાગ્યા, સંયોજાવા લાગ્યા! અને કો’ક પળ ેઆ બધાયથી અળગા રહેતા ચૈત્ય તત્ત્વને ય િન થઈ ગયંુ – આિની સાથે દોથતી 

કરવાનું. ચપરટક ખારની ચીકાશ, અને આ નવા આગંતુક. અને િાળું કૌતુક તો રુ્ઓ! એ જીવ તો હાલવા ચાલવા િંડ્યો;  િોટો થવા િાંડ્યો. 

એટલો િોટો થયો, એટલો િોટો થયો  ક,ે  પોતાની િોટાઈ ન જીરવાણી અને એકિાંથી બે અને બેિાંથી ચાર, અને આઠ અને એિ એ તો વધવા 

ર્ િાંડ્યા. પાણીના ઘરિાં નવા ભાડવાત આવી પૂગ્યા. પાણી રે્નું નાિ. આિને ય વ્હાલ ર્ વ્હાલ. આ નવા િહેિાનને પાણી તો જાતજાતના 

પકવાન ર્િાડ.ે એ તો બાપુ! વકયાજ. અવનવાં રૂપ ધારણ કરવા િાંડ્યા. અને પાણીના ઘરિાં અવનવી સજીવ સૃમષ્ટ સરજાવા લાગી. 

       અને બાપુ, આિ પાણીનું જીવન, નવા અને નવા જીવોને પોશતું રહ્યુ,ં પાળતું રહ્યું. િાટ ેતો તે પોતે જીવન કહેવાયું! અને એનો બાપ કોણ? 

હાઈડિોર્ન ર્ ને? 
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ઓમક્સર્ન 

     ઓમક્સર્ન, આિ તો તું બહુિમત ધરાવતો ર્ણ નથી. એ બહુિાનના અમધકારી તો નાઈટિોર્ન િહાશય છે. એિનો વ્યાપ વાતાવરણના 

૭૮%  રે્ટલો ફલેાયેલો; એિના વર્નની કની ર્ તો! પણ એિનો કોઈને સીધો ખપ ન પડ.ે એ તો ભારેખિ ર્ણ. 

        પણ તારા મવના તો કોઈને ક્ષણ ભર પણ ના ચાલે. નર્રે ન દેખાય તેવા બેક્ટમે રયાથી િાંડીને િદિથત પહાડ રે્વા હાથી અને ગંદી 

ગોબરી શેવાળથી િાંડીને એની ઉપર િલપતા અિે મ્હાલતાં કિળનાં ફૂલ ક ેએ ર્ળાશયને કાંઠ ેઆસિાનને આંબતા નામળયેરીના િહાકાય પાન 

- સૌને તારી પનાહ લેવી ર્ પડ.ે એટલે ર્ તો ભલે ને, તારંુ  મવલાયતી નાિ ભલે ને ઓમક્સર્ન હોય; અિે તો તને પ્રાણવાયુ ર્ કહેવાના! 

      અને ઘરની રસોઈ પકાવવાના ચૂલા પણ તારા મવના તો ઠડંા ર્ પડી જાય. કોઈક ગવજ લઈને ઈલેમક્ટિક થટવ વાપરતા હોય; તો પણ શંુ? 

એિનો વીર્ પૂરવઠો પૂરો પાડનાર પાવર થટશેનનાં બોઈલરો પણ તારા મવના શેં ભખભખ કરવાના? અને કારો, થટીિરો, પ્લેનો, ટિનેોિાં મ્હાલવાના 

ધખારા પણ તારા મવના ઠડંાગાર ર્ ને? 

      વીર્ળીનો ચાબખો વાગે અને ઓલ્યા ભારેખિ ર્નાબ નાઈટિોર્નને પણ તારી હારે જોડાવું ર્ પડ.ે અને પછી તો એ ભાઈ વાઈરસ, 

બેક્ટમે રયા, અને બધા જીવ િાત્રની સેવાિાં લાગી પડ ે- બધંુ િાન બારુ્એ િેલીને!  

      બધા જીવતરની પાયાની ઈંટ રે્વા કાબજનલાલા પણ તારા મવના તો ગ્રેફાઈટની ખાણિાં ર્ સડતા રહેવાના ને? ભાઈલા! તું તો  ખરો બળૂકો 

નીકળ્યો  હોં! 

     પણ એિ બહુ અમભિાનિાં ના રાચીએ હોં. લીલીછિ વનરાઈ ના હોત ને; તો તારો વથતાર ક્યાંથી એિનો એિ રહેવાનો? એ તો શેરને િાથે 

સવાશેર હોય, હોય ને હોય ર્! એિને તારા મવના ના હાલે અને તારે એિના મવના નો હાલે! 

       હેં ભાઈલા? િને એક વાત ખાનગીિાં કહી દે ને – ઓલ્યો હજાર હાથવાળો, આખી દુમનયા ચલાવનારો અને બધી િાતાઓ અને યિરાજા 

- એ બધાંને તારા મવના ચાલે છે ખરંુ ક,ે એિને ય તું સપાટાિાં લઈ નાંખ છ?! એ કારઠયાવાડી બાપુના હુક્કા પણ તારા મવના ગુડ ગુડ ક્યાંથી 

કરવાના? 

      લે! તારી આટલી બધી ખુશાિત કરી; હવે થોડોક પોરો ખાઈ લઉં; અને બે ચાર ઊંડા શ્વાસ લઈ લઉં. 

      પણ આ શંુ?  એ શ્વાસ/ ઉચ્છ્વાસની સાથે ર્ આ શેનો નાદ ચાલુ થઈ ગયો? 

 

सोsहम…्…. सोsहम…्…. सोsहम…्…. सोsहम…्…. 
 

      રોિે રોિિાં આ શેની ઝણઝણાટી? શરીરનો એક ેએક કોશ રૂિઝુિ નાચતો શીદ ભાળું? હા! હવે ગેડ બેસી. તારો વાયરો બધે ય ફરી 

વળ્યો. કોશે કોશને તેં તો ભઈલા નવપલ્લમવત કરી દીધો. િારો હજાર હાથવાળો બેલી તો ભાઈલા તું ર્. તું ર્ આ ઘડીનો િારો પરિેશ્વર. 
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૨૮ - ટર ાણફક સસગ્નલ  
       ટિારફક મસિલના ત્રણ રંગ- લાલ, પીળો અને લીલો. લાલ રંગ થોભવા િાટ;ે લીલો ચાલતા થવા િાટ;ે અને પીળો ચાલતા હો, તો ધીિા 
પડવા િાટ.ે લાલ અને લીલો તો સિજી શકાય. ર્વું ક ેન ર્વું – બે મવકલ્પ. પણ પીળો પણ રાખ્યો છે – ખાસ અલગ ર્રૂરરયાત િાટ.ે  રથતા 
પર  રે્ઓ પૂરપાટ ધસી રહ્યા છે – તેિને ખાસ, આગોતરી ચતેવણી િાટ ેતે હોય છે. હવે થોડાક ર્ વખતિાં  તેિનો રથતો બંધ થવાનો છે અને 
ડાબી/ર્િણી બારુ્ના રથતા વાહન વ્યવહાર િાટ ેરથતો  હવે ખૂલવાનો  છે. િાટ ેતે લેમ્પ થોડકે દૂરથી ર્ ધીિા પડવા સૂચના આપે છે. જો 
િોમસંગની સાવ નજીક હો તો, બનતી ત્વરાથી એને ઓળંગી ર્વાનો છે- એિ પણ તે સિજાવી દે છે. 

     રથતાઓ ભેગા થતા હોય; ડાબે ક ેર્િણે વળવાના ક ેસીધા ર્ ચાલુ રહેવાના અથવા પૂરેપૂરી પીછેહઠ કરવાના ( U-Turn)  મવકલ્પો 
જ્યાં  સજાજતા હોય છે; તેવા મત્રભેટા ક ેચતુષ્ભેટા આગળ આવી ચેતવણીની ર્રૂર પડતી હોય છે. આવી ર્ગ્યાઓએ અથડાિણો ઊભી થવાની 
ઘટનાઓ  વધારે સજાજતી હોય છે. 

      આ વાત રથતાની તો છે ર્; પણ જીવનને પણ તે બહુ લાગુ પડ ેછે. જીવનિાં જ્યારે રથતો બદલાના મવકલ્પો ઊભા થાય છે; અથવા અથડાિણ 
ક ેપછડાટ ખાવા પડ ેતેવી શક્યતાઓ ઊભી થાય છે; ત્યારે આપણને કોઈ ચેતવણીની/ રદશાસૂચનની ર્રૂર પડ ેછે. સીધે સીધું જીવન વીતતું હોય; 
ત્યારે તો જીવનની ગાડી એક ર્ પાટા પર સડડેાટ ઝડપથી ક ેધીિી ગમતએ પણ ચાલ્યા કરે છે – રે્વી રે્ની શમક્ત. પણ આવા બદલાવના સંજોગો 
આવે તો – ડાબે વળવું ક ેર્િણે અથવા સીધા આગળ ધસે રાખવું ક ેઆિ ર્વાિાં કશીક પાયાની ભલૂ થઈ હોય એિ લાગે તો, બહાદુરીથી 
પીછેહઠ કરવી ક ેકિે – આવા બધા મનણજયો જીવનની એ મનણજયાત્િક અવથથાિાં લેવા પડતા હોય છે. અને ત્યાં ર્ અલગ રદશાના, આડા પડનારા 
જીવો સાથે િૂઠભેડ થવાની શક્યતાઓ ઊભી થતી હોય છે. 

      અને ત્યાં ર્ પીળી લાઈટનું કાિ પડ ેછે; ગમત બદલવાની ર્રૂર પડવાની  છે; એવી ચેતવણી ર્રૂરી બને છે. અથવા લાલ ક ેલીલી લાઈટની 
– હવે સિો આડા ર્નારાઓનો આવ્યો છે, ક ેહરુ્ આપણો ચાલુ છે – એની જાણ ર્રૂરી બને છે! 

પણ અરેરે! ર્જવનના પથ પર કયા ંઆવી બહુ જરૂરી વસગ્નલ લાઈટો મળતી હોય છ?ે 
 

      કોઈ આપ્તર્ન, મિત્ર ક ેસંબંધી, રહતમચંતક ક ેપથદશજક ગરુૂ આપણને આવી ચેતવણી આપે પણ ખરા. અને આપણે ન િાનીએ અને પછડાઈએ 
– એિ પણ નથી બનતું? િોટા ભાગે એિ ર્ બનતું હોય નથી હોતું?  જીવનના અમસધારા રે્વા પથ પર તો અંતરિાં ઉઘડલેા ટિારફક 
મસિલ ર્રૂરી છે – નહીં વારૂ? 
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૨૯ - દયુોધન 
સવારિાં છ વાગે ઊઠી ચાલવા ર્વું છે. એલાિજ વાગે છે. એની ઘંટડી દબાવીને સૂઇ જાઉં છંુ. ‘કાલે ર્રૂર ઊઠીશ.’ 

એ કાલ કદી આવતી નથી. 

બ્લડ  પે્રશર હાઈ છે. ડોક્ટર ેચરબીવાળો અને ગળ્યો ખોરાક બંધ કરવાની તાકીદ કરી છે. ખાવાની થાળી આવ ેછે; અને લાલચ રોકી શકતો 

નથી. ‘કાલે ર્રૂર રોકીશ.’ 

એ કાલ કદી આવતી નથી. 

મિત્ર સાથે કારણ વગર ગુથસ ેથઈ ગયો હતો. વાંક િારો ર્ હતો. ‘કાલે ર્રૂર એની િાફી િાંગીશ.’ 

એ કાલ કદી આવતી નથી. 

ઓરફસિાં આરે્ કોન્ટિાક્ટર લાંચ આપી ગયો. લાંચ લેવી અનીમત છે. ‘હવે કદી એિ નહીં કરંુ.’ પણ .. 

એવો રદવસ કદી આવતો નથી. 

રમવવાર ેધિજકથા સાંભળવા અચૂક ર્ઉં છંુ. ગીતાનો ઉપદેશ બહુ સરસ છે, સીધો હૃદયિાં ઊતરી જાય તેવો છે. પણ ઘેર આવીને તે અચૂક 

ભુલી જાઉં છંુ. 

जानामम धम ंन च मे प्रिवृतिः 
जानाम्यधम ंन च मे ननिवृतिः।  

િારાિાં દુયોધન સંતાઈને બેઠો છે. હંુ તેને બહુ સારી રીતે જાણં છંુ. હંુ એને હણી શકતો નથી. પણ કથાના અરુ્જન ર્રૂર બનવું છે. 

એવો રદવસ કદી આવતો નથી. 
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૩૦ - ધોળા વાળ 
       પાકજિાં બાંકડ ેબેઠાં બેઠાં, આરુ્બારુ્ની ચહલપહલ મનહાળતાં, ત ેરદવસે ધોળા વાળ વાળી વ્યમક્તઓ પર ધ્યાન કમેન્દ્રત થયુ.ં  કોક ગોરા 

હતા, કોક કાળા, કોક ઘંઉ વણાજ; કોક પીળી ચાિડીના તો કોક સાવ સફદે પૂણી રે્વા. કોક ઊંચા, કોક નીચા, તો કોક િધ્યિ ઊંચાઈના. જાતજાતના 

અન ેભાતભાતના લોકો પણ બધાિાં એક વાત સાિાન્ય – બધાંયના વાળ ધોળા, િારા રે્વા!  

     જીવનની સંધ્યાની મનશાની. ઈમનંગ પતવાિાં છે; એનો સંકતે.  અને અંમતિ કાળે, બધું અંધારઘેરી મનશાિાં અદૃશ્ય બની ર્શે ત્યાર?ે  એ 

સૌની રક્તવારહનીઓિાં વહેતું લાલ શોમણત પણ ધૂળ ભેગુ ંથઈ ર્શ ેઅથવા આગની લપટોિાં થવાહા થઈ ર્શ.ે એિના બાંધાનું િાળખું બનાવતા, 

સફદે હાડકાંની પણ એ ર્ ગમત હશે. 

      ધોળા વાળ, ધોળા હાડકાં, લાલ લોહી, બધાિાં સાિાન્ય. અિારી ભાર્ા રુ્દી, અિારી િાન્યતાઓ રુ્દી, અિારા  ગિા – અણગિા પણ 

સાવ રુ્દા. ચાિડીના રંગનો તો બહુ ર્ િોટો પ્રભાવ. એનો રંગ જોઈને ર્ િનિાં પૂવજગ્રહો જાગી ઊઠ.ે   સૌ કોઈ આ વાત જાણે છે; અન ેછતાં 

ચાિડીની એક મિલીિીટરથીય ઓછી ઊંડાઈએ આવેલાં થોડાંક રંગકણો વધાર ેછે ક,ે ઓછાં – એના કટેકટેલા ઝગડા, કટેકટેલા પૂવજગ્રહો, કટેકટેલી 

આળપંપાળ અને કટેકટેલાં અમભિાન?  વાળ ધોળા થાય તો પણ એની થોડકે નીચેની ગડીઓિાં એની એ ર્ કાળાશ. વાળ કાળાિાંથી ધોળા થાય, 

પણ એ કાળાશિાં િીન િેખ ફરક ન પડ.ે 

ઘરડા થયા પણ વૃદ્ધ ન થયા. 
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૩૧ - નાગ પકડનાર 
        ઝાડીિાંથી નાગ પકડનાર યુવાનનો એક મવરડયો જોવાિાં આવ્યો અને એ જોતાંર્ કોણ જાણે કિે,  ધ્યાન અંગે મવચાર િનિાં ઝબકી ગયો.  

        નાગ  બરાબર ધ્યાનિાં છે. તે સતત ખોરાકની શોધ િાટ ેઅને કોઈ દુશ્િન આવી જાય તો તેને ઝબ્બે કરવાના ધ્યાનિાં છે.  એકદિ સતકજ 
છે. પણ એની પાસે સાંભળવાની શમક્ત નથી. એ નાગ પકડનાર યુવાનની ચહલપહલનો અવાર્ સાંભળવા અશક્ત છે. એ િાત્ર પોતાની સાિે થઈ 
રહેલી  રહલચાલ ર્ જોઈ શક ેછે. પાછળ શંુ થઈ રહ્યું છે, તે જાણવા એની પાસે કોઈ શમક્ત નથી.  અને એ પોતે ર્ ઝબ્બે થઈ જાય છે. એન ે 
પકડનાર યુવાન પણ એકદિ ધ્યાનથથ છે. સહેર્ પણ બેધ્યાન થાય, તો નાગ તેને ડસી લે. ખાસ તો જ્યારે તેનો હાથ નાગની ડોકની સાવ નજીક 
પહોંચી ગયો હોય ત્યારે.પણ તેનું ધ્યાન નાગના ધ્યાન કરતાં વધારે ઊંડુ ંછે. એની પાસે શ્રવણ શમક્ત અને િનની મવચાર શમક્ત છે. 

     પણ,  જ્યારે તે ઘેર પાછો ર્શે, ત્યારે એનું ધ્યાન પોતાની રોર્બરોર્ની સિથયાઓિાં ઘેરાઈ ર્શે. એ બધાને ઝબ્બે કરવાિાં તે નાકામિયાબ 
નીવડશે. હવે એનું ધ્યાન ભંગ થઈ ર્શે! તે સાવ નાની નાની સિથયાઓિાં ઘેરાઈ ર્શે. કાળોતરા નાગને નાથવાની ક્ષિતા વાળો એ ર્ણ સાવ 
ક્ષુલ્લક બાબતો આગળ લાચાર બની ર્શે. સાવ ડરપોક વેપારી એને ઉલ્લુ બનાવી ર્શે!    

     આ િાત્ર તે યુવાનની ર્ વાત નથી. િારી, તિારી, સૌની આ વ્યથા કથા છે. આપણી ધ્યાન રાખવાની પ્રરિયા બહુ સીમિત હોય છે. આપણન ે
િનગિતી વાતોિાં આપણે ર્રૂર ધ્યાન આપતા હોઈએ છીએ – 

       ‘ધ્યાન’ એ કોઈ રિયા નથી – અવથથા છે. આપણે સૌ એ  ઘણી સારી રીતે કરી ર્ શકતા હોઈએ છીએ. હરકકત તો એ છે ક,ે બરાબર ધ્યાન 
મવના આપણે કોઈ કાિ બરાબર નથી કરી શકતા. પણ આપણં ધ્યાન અિુક ર્ બાબતિાં અટવાયેલું રહેતુ ંહોય છે. આપણે પણ આપણન ે
િનગિતા આવા સાપ પકડવાિાં િશગૂલ હોઈએ છીએ! 

      પણ સતત વતજિાનિાં જીવવાની કળાથી આપણે બહુ ર્ વેગળા રહેતા હોઈએ છીએ. અને આથી ર્ કાળોતરા નાગને પકડી શકનાર એ 
યુવાનની કની આપણે સાવ મનિાજલ્ય ચીજોિાં અટવાતા રહીએ છીએ. અનકે શક્યતાઓિાં િાહેર થવાની આપણી ર્ન્િજાત શમક્તઓ કુરંઠત ર્ 
રહી જાય છે! 

      નાનકડુ ંબાળક સદા વતજિાનિાં જીવતું હોય છે. અને એટલે ર્ તો એ બે વર્જનું થતાં થતાં જીવન ર્રૂરી િોટા ભાગની પાયાની કળેવણી 
પોતાની જાતે ર્ િેળવી લતેું હોય છે. આપણે બધાં એ કાબેમલયત લઈને ર્ ર્ન્મ્યા હોઈએ છીએ. પણ ‘સતત ધ્યાન’ની એ કાબેમલયત આપણ ે
ગુિાવી દીધી છે, હવે આપણે કવુાિાંના દેડકા બની ગયા છીએ. 

કાળોતરા નાગ ર્વેા કાળ વડ ેભક્ષણ થઈ ર્ઈએ એટલા બધા બેધ્યાન. 
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૩૨ - ણનશાળમાું 
   િારી દીકરીના દીકરાને શાળાિાંથી બપોરે ઘેર પાછો લાવવાનો સિય છે. આિ તો હંુ બરાબર સિયે ર્ જાઉં છંુ. પણ તે રદવસે બહાર ગયો 
હતો અને થોડો વહેલો પરત આવ્યો હતો.  ઘેર જાઉં તો તરત દસ ર્ મિમનટિાં નીકળી ર્વું પડ.ે એટલે વહેલો મનશાળે પહોંચી ગયો. બધું સૂિસાિ 
લાગતું હતું. એકાદ બે કાર િારા રે્વા કોઈ વહેલા પક્ષી આવી ગયાની ચાડી ખાતી હતી!  પણ શાળાની અંદર તો બાળકો અને મશક્ષકોની વણજાર 
ધિધિતી હશે. એના કોઈ અણસાર બહાર ર્ણાતા ન હતા. હંુ શાળાના િુખ્ય દ્વાર પાસે આવેલા બાંકડા પર બેઠો. 

   થોડીવારે એક પીળી થકુલ બસ ધિધિાટ કરતી આવી પહોંચી.  થોડી વારે ડ ેકરે વાળાની એક બસ પણ આવી ગઈ. એક પછી આવી બસો 
અને િારા રે્વા વાલીઓની કારો  આવવા િાંડી. શાળાનો પાકીંગ લોટ ભરાવા િાંડ્યો. બસોના ડિાઈવરો અને વાલીઓ ભેગા થવા િાંડ્યા. શાળાને 
સાિાન પહોંચાડનાર એક ર્ણ ઠલેણગાડીિાં (ટિોલી)  સાિાન ભરીને લઈ આવ્યો. બારણં ખોલીને િેં તનેે અંદર ર્વા સગવડ  કરી આપી. િારો 
આભાર િાની તે શાળાની અંદર ગરકી ગયો. 

     થોડીવારે લાઉડથપીકર પરથી કાંઈક ગોટપીટ ગોટપીટ જાહેરાત થઈ. અને લ્યો! થોડી ર્ વારિાં નાનકડાં ભટરુીયાંઓની એક  છુક છુક ગાડી 
આવી પહોંચી. એનું  એન્જીન હતું – આગળ પીઠ રાખીને ચાલતી એક મશમક્ષકા! એની આિ અવળા ચાલવાની આવડત દાદ િાંગી લે તેવી 
હતી. જોક,ે આિ અવળી ચાલની આદત અને કુશળતા તો ઘણાનંે હોય ર્ છ ેન  ે!   નાનકડાં ભુલકાં એવાં તો વહાલસોયાં લાગતાં હતાં. એિની 
નાનકડી કાયા અને પીઠ પર ભરવલેો િસ િોટો બગલ થેલો એિને નાનકડા સૈમનક રે્વો મનખાર આપતાં હતાં. બધાં લાઈનિાં એિના િમ્િી પપ્પા 
અને વાલીઓના આવવાની રાહ જોતાં બેઠાં. અને કલબલાટ શરુ. 
   એક પછી એક બાળગાડીઓ (!) આવતી ગઈ. બાળકોની ઉમ્િર પણ વધવા િાંડી! ધોળી અને કાળી મશમક્ષકાઓ અને જાતજાતના રંગનાં અને 
રંગબેરંગી કપડાં પહેરલાં બાળકોનો એ સિુદાય શાળાનું શાળાપણં સાથજક કરતો રહ્યો.  રણિાં વીરડી રે્વા ઘર ભેળા થઈ ર્વાની તલપ 
બધાંને લાગી હતી. મશમક્ષકાઓ કદાચ આખા રદવસની લિણાંઝીંકિાંથી િુમક્ત િેળવવાની આશા સેવી રહી હતી. કોઈક બાળકો શાળા સિયિાં 
સંઘરી રાખેલી અદાવતોનો રહસાબ ચૂકતે કરવા બાઝી રહ્યાં હતાં. એિની મશમક્ષકા એ ઝઘડા મનપટાવવાના પોમલસ કાિિાં વ્યથત હતી. 

     ત્યાં િારા દોરહત્રના વગજની ગાડી આવી ગઈ. ઊછળતો  અને કદૂતો એ ફોથજ ગ્રેડર િારાથી આગળ, અિારી કાર તરફ ભાગ્યો. હંુ ડોસા 
થટાઈલે ડગિગતા પગલે તેને અનુસયો. અિે કારિાં મવરાર્િાન થયા. રથતા પર પહોંચતાં થોભી ર્વું પડ્યું. પગે ચાલીને ઘેર પહોંચતાં સૌન ે
રથતો ઓળંગવાની સુમવધા કરવા િાટ,ે  ગણવેશધારી  થવયંસેવક ેરથતા પરના ટિારફકને અટકાવી દીધો હતો. એ ગાડીઓ પણ પસાર થઈ ગઈ. 

     આવાં બીજંા બેચાર મવઘ્ન પતાવી અિે આગળ ચાલ્યા. ઘરની નજીક પહોંચતાં સાિેથી એક થકલુ બસ આવી પહોંચી. થટોપ સાઈન અને ઝબુક 
ઝબુક લાલ લાઈટ ચાલુ. રથતા પર પસાર થતી અિારી કાર  સિેત ત્રણ ગાડીઓ થથીર ! બસનું બારણં ખુલ્યું અને ચાર બાળકો બહાર આવી 
ગયા. બસ મવદાય થઈ અને અિે ઘર ભેગા થયા. 

     શાળાિાં બીજો એક કલાક અને રોર્નું કાિ પતાવી, છેલ્લી મશમક્ષકા પણ શાળાના િુખ્ય દ્વારને તાળું લગાવી મવદાય થઈ ર્શે. શાળાનો એ 
પરરસર બીજા રદવસની સવાર સુધી સાવ સૂનો. એકલવાયો, ભેંકાર, પ્રાણમવહીન બની ર્શે. 

     પણ.. હંુ શાળાએ પહોંચ્યો તે સિયની શાંમત,  ઘર પાછા આવી ગયા બાદની હાશ, શાળાના એ પરરસરની ગિગીન સાંર્ની એ કલ્પના અને 
આ બધાંની વચ્ચનેી બધી ગડિથલ િને કશોક સંદેશ આપતી ગઈ. 
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      ર્ન્િ બાદની પહેલી ચીસ, અને એ પહેલાંની અને પછીની મનદ્રા; અને જીવનના છેલ્લા તબક્કા બાદની ચીર મનદ્રા – એ બેની વચ્ચેની બધી 
ગડિથલ અને બધી અવઢવ, જાતજાતની અને ભાતભાતની ગાડીઓ, યાત્રાઓ, અવથથાઓ, રંગ, રોગાન, કલબલાટો, કોલાહલો, વ્યથાઓ, રૂકાવટો, 
મશથત , મશથતભંગ, આશાઓ, અપેક્ષાઓ, ઝગડા, હાર, જીત, સિાધાનો, મવઘ્નો, અને બીરંુ્ય કટેલું બધંુ  …. 

      જીવનનો એક નાનકડો મચતાર … 

 

૩૩ - નીંદિ 
     વસંત આવી ગઈ છે. ઘાસ લીલું થવા લાગે તે  પહેલાં રં્ગલી છોડિાં  [ weeds ]   ઘણી વહેલી ફૂટ આવી ગઈ છે. ઘાસનાં પાનથી બેકયાડ જિાં 
હરરયાળી છવાઈ જાય, તે પહેલાં એિનું સામ્રાજ્ય ઘણં ઊંચું થઈ ગયંુ છે. 
     આિ ર્ બનતું હોય છે. દુગુજણો, દુરાચાર, અસરહષ્ણતા, નકારાત્િકતા …. એ બધાંની સેના વધારવા અને  આગળ ધપાવવા કોઈ િાવર્ત 

ક ેતાલીિ ર્રૂરી નથી હોતાં. એના કોઈ ટ્યૂશન ક્લાસ ચલાવવા નથી પડતા! એ તો હાવ ‘િફત’િાં િળી ર્તું ગનાન હોય છે. સિાર્ સુધારકો, 

યુગપ્રવતજકો, િુઠ્ઠરેી ઊંચા મ્હાનુભાવો સુધરવા િાટ ે કહી કહીને થાકયા અન ે….મવદાય થઈ ગયા. આપણે તો રાિ એના  એ  ર્ ! 

      બેકયાડ જિાં રહંચક ેઝૂલતાં ઝૂલતાં આ મવચારના ઝોલે ચઢી ર્વાયુ.ં િન અતીતિાં ગરકી ગયંુ. આવું ર્ કાંઈક પહેલાં પણ મવચાયુું હતું , તે 

યાદ આવી ગયંુ . આ રહ્યુ ં– 

     છેલ્લા અઠવારડયા ક ેદસ રદવસથી મશયાળો પૂર બહારિાં છે. સવારે ઊઠીએ ત્યાર ેય થિોમિટરનો કાંટો ચાલીશ અંશ ફ.ે ની નીચે ર્ હોય. 

રાત્રે તો ૩૨  ની નીચે થઈ ર્તો હશે. ઘાસનુ ંએક તણખલું પણ લીલું નથી. બધાં ઝાડ સાવ બોડાં બની ગયાં છે. બધુ ંસાવ સુકંુ્ક અને નીરસ લાગ ે

છે. 

      પણ આ સુક્કાભંઠ ઘાસની વચ્ચે રડંુ્યખડ્યું રં્ગલી નીંદણ લીલુંછમ્િ છે. તેની ઉપર આ ગાત્રો થીર્વી દેતી ઠડંીની કોઈ ર્ અસર થતી નથી. 

તેની પ્રમતકારશમક્ત અનન્ય છે. એને કોઈ િાવર્તની ર્રુર નહીં. એ તો ગિે ત્યાં અડાબીડ ઉગી જાય. કદાચ ઝાકળનું પાણી પીને પણ એનો 

ગુજારો થતો હશે! ખેતરનો બધો રસકસ ચૂસી લ.ે રં્ગલી ઝાડીઓિાંય આિ ર્ હોય છે ન?ે ગિે તવેા ઉપવનને વનિાં ફરેવવાની તેની શમક્ત 

અજોડ છે! 

    અિે તો કટેલીય વાર એને કાઢી િુકવા ઝેરી રસાયણો છાંટ્યાં. પણ એ રાિ તો એના એ.  આપણી ર્િીનિાંથી મવદાય લઈ લ,ે તો પાડોશીના 

પ્લોટિાંથી એ તો ઊડતાં ઊડતાં આવી જાય –  પેલા ગ્રીક રફમનક્સ પંખીની રે્િ. એ તો બળી જાય તો પણ  રાખિાંથી નવજીવન પાિી જાય. 

      િાટ ેતો ખેતરોિાં અને બગીચાઓિાં પાક ઊગાડવા રે્ટલું ર્ નીંદાિણ કરવું અગત્યનું હોય છે. એ રાક્ષસી િાયાને વધવા ન ર્ દેવાય. બધા 

રથતા અર્િાવી એને તો ઝબ્બે ર્ કરવી પડ.ે  એ વખતે અરહંસાને પરિ ધિજ ન બનાવી દેવાય ! 

દુર્ જનો અને દુગુજણોનુંય આિ ર્ છ ેને? 
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૩૪ - પડછાયા 
     આ શબ્દ સાંભળતાં ક ેવાંચતાં કોઈ અલગ ર્ અનુભમૂત ઉપસી આવે છે. આપણો પડછાયા સાથે બહુ આત્િીય સંબંધ હોય છે. પડછાયો એક 
તરફ નકારાત્િક પ્રમતકૃમતનું રૂપ છે; તો બીજી તરફ તે હમ્િેશના સાથીનું થવરૂપ પણ ધરાવે છે. 

       જ્યારે અર્વાળું હોય છે ત્યારે ર્ પડછાયો આપણો સાથી હોય છે. તે કદી અંધકારિાં આપણને સાથ નથી આપતો!  સુખ સિયનો ર્ ત ે
સાથી હોય છે. રે્િ પ્રકાશ આપણાથી વધારે દૂર, તેિ પડછાયો લાંબો થતો જાય છે. જ્યારે પ્રકાશ િાથા ઉપર હોય છે, ત્યારે પડછાયો સાવ ટૂકંો 
હોય છે. આ ઘટનાને આપણે અલગ અલગ રીતે િુલવી શકીએ. 

      એક રીતે જોઈએ તો – જ્યારે આપણો સૂયજ િધ્યાકાશે હોય;  જ્યારે આપણી કાયજક્ષિતા તેની સોળે કળાએ ખીલી ઊઠલેી હોય; ત્યારે અભાવનો 
પ્રમતમનમધ એવો પડછાયો લગભગ નગણ્ય થવરૂપ ધરાવતો હોય છે. જ્યારે આપણો સૂરર્ અથત થવાની તૈયારીિાં હોય છે; ત્યારે પડછાયો તેિર્ 
અભાવ બન્ન ેબહુ િોટાં િસ બની ર્તાં હોય છે. 

      બીજી રીતે જોઈએ તો – પડછાયો આપણી િુશ્કલે પરરમથથમતિાં આપણને વધારે િોટો બનીને સાથ આપે છે.  જ્યારે સાથની ર્રુર ઓછી 
હોય, ત્યારે તે લગભગ અદ્રશ્ય બની રહે છે.  તે યશનો નહીં દુુઃખનો સાથી હોય છે. 

      બીજી એક વાથતમવકતા એ પણ છે ક ેજ્યારે પ્રકાશની તરફ આપણી નર્ર હોય છે, ત્યારે આપણે પડછાયાને જોઈ શકતા નથી. પ્રકાશથી 
ઊંધી રદશાિાં આપણી મનગાહ હોય ત્યારે ર્ તેનું અમથતત્વ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. જ્ઞાનથી, જાગૃમતથી મવિુખ થઈએ ક,ે તરત ર્ અજ્ઞાન 
અને મનદ્રા ઊભરાઈ આવે. 

      આંખો િીંચી દઈએ તો? પ્રકાશ પણ ન રહે ક ેપડછાયો પણ નહીં!  અંધ થવાિાંય એક જાતની મનરાંત હોય છે! જોઈએ તો દુખ ક ેસુખ થાય 
ને? દેખવુંય નહીં અને દાઝવુંય નહીં. અંધારઘેયાજ િધ્યયુગના સિાર્ની રે્િ –  નહાવુંય નહીં  ને મનચોવવુંય નહીં. 

      અિેરરકાની સાિાન્ય રીતરસિ પ્રિાણે, અિારી બાથરૂિિાં છ દીવાની એક હાર છે. અહીં ઘરની બાથરૂિિાં  ટુ્યબ લાઈટો ઓછી વપરાય 
છે. દીવા (lamp) વધારે. બાથરૂિિાં આ દીવાથી પડતો પડછાયો રૂ્દી ર્ જાતનો હોય છે. આપણી  આકૃમતના અનેક પડછાયા એકિેકની ઉપર 
પડતા હોય છે. આને કારણે પડછાયો નહીં પણ, છ પડછાયાનો એક સિૂહ રોર્ જોવા િળે છે!  રે્િ દીવાલની નજીક ર્ઈએ તેિ આ છ ય ે
આકૃા્મતઓ  સાવ નજીક આવી જાય, પણ થોડી મભન્નતા તો રહે ર્. રે્િ દીવાલથી દૂર થતા ર્ઈએ તેિ, આ આકૃમતઓ એકિેકથી દૂર થતી જાય. 
પડછાયાઓ પણ વધુ ને વધુ ધૂંધળા થતા જાય. જો દીવાની સાવ નજીક ર્ઈએ તો પડછાયા એટલા બધા વ્યાપ્ત બની જાય ક ેતે સાવ આછા થઈ 
જાય છે. અહીં પડછાયાનું થવરુપ સાવ રુ્દી ર્ જાતનું હોય છે. 

    જ્યારે મવચારો, દૃમષ્ટમબંદઓુ અનેક હોય ત્યારે પડછાયાની થપષ્ટતા જોખિાય છ!ે ર્ટેલા આવા મવચારભેદની નજીક ર્ઈએ તેટલા ત ે
વધુ અથપષ્ટ બની જાય છ.ે એક ર્ દીવો હોય;  મવચારની એકલમક્ષતા હોય તો  પ્રમતમબંબ  ક ેપડછાયો થપષ્ટ ઊભરી આવે છ.ે 

------------------------- 

         રથતા ઉપર ચાલતા હોઈએ ત્યારે પડછાયો બહુ અલગ ર્ રીતની વતજણૂંક કરે છે. રે્િ રે્િ આપણે પ્રકાશથી દૂર ર્તા ર્ઈએ તેિ તેિ 
તે લાંબો ને લાંબો બનતો જાય છે. આપણા અજ્ઞાનનું તે બહુ ર્ વાથતમવક પ્રતીક છે. જ્યારે રથતાની બે લાઈટોની બરાબર વચ્ચે હોઈએ ત્યારે,  બે 
મવચારધારાઓ વચ્ચે અટવાતા આપણા િાનસની મદ્વધાનો તે  બરાબર પડઘો પાડ ેછે! બબ્બે પડછાયા આપણને ભુલાવાિાં નાંખતા રહે છે – એક 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/06/15/shadows/
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કહે ‘ હંુ સાચો પડછાયો.’  બીજો કહે , ‘ના! હંુ.’  રે્િ રે્િ એક લાઈટની નજીક આવતા ર્ઈએ તેિ તેિ તેનાથી પડતા પડછાયાની ર્ પ્રબળતા 
હોય છે. ત્યારે બીજી મવચારધારાનો પ્રભાવ ક્ષીણ થતો જાય છે. બે અંમતિ મબંદુઓ વચ્ચે ઝોલા ખાતી આપણી મચિવૃમિને  તે સાકાર કરે છે. 

     આપણે એક એવી વ્યવથથા કલ્પી શકીએ ક,ે રે્િાં સિથત પયાજવરણ પ્રકાશના પંૂર્થી વ્યાપ્ત હોય. દા.ત. એક િોટો, અનેક લાઈટોથી ઝગિમગત 
હોલ. ત્યાં પડછાયો ગુિ થઈ જાય છે. ગિે ત્યાં નર્ર ફરેવો ત્યાં પ્રકાશ ર્  પ્રકાશ હોય છે.  જ્યાં બધેથી પ્રકાશ આવતો હોય, કવેળ સત્ય ર્ 
હોય, ત્યાં અજ્ઞાન, અભાવ , અંધકાર , સુપ્તતા સંભવી ર્ ન શક.ે પૂણજ જ્ઞાનની, સત્યપ્રકાશની અનુભમૂત  કદાચ આવી હશે? 

આ મવડીયો રુ્ઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=EIiIc_A82sk&feature=emb_logo 

      એિાં દેખાતા પડછાયા એક સાવ નવા નક્કોર અમભગિ તરફ અગંુમલમનદેશ કરી જાય છે. આપણે પડછાયાને આપણી મચિ વૃમિ િૂર્બ 
િૂલવીએ, એ એક વાત છે. પણ એક  કલાકૃમતના સર્જન િાટ ેપણ તેનો ઉપયોગ થઈ શક ે છે. 

      આ ર્ણના સોળ સોળ વર્જના  નવરાધૂપ ગાળાની એક મનષ્પમિ ‘હોબીઓ તરફ અનુરાગ’ છે. થોડીક પર હાથ અર્િાવ્યો છે; પણ આવી 
અનેક જાતની હોબીઓ હોઈ શક ેછે; તેની આછી ઝલક આવું કાંઈક નવું જોઈએ એન પરથી  િળે છે. 

     સાિાન્ય પડછાયાના અવલોકનની ભીતર િનના મવચારોની પ્રરિયા ર્ હતી – આ ૬૯ વરસના આયખાિાં એકઠા કરેલ મશક્ષણ, સંથકાર, 
અમભગિ, ગિા, અણગિા; અને એવું બધું. 

   પણ એ મસવાય પણ કશંુક સાવ અલગ હોઈ શક ેછે – આ પડછાયા આકૃમતઓના મવરડયો રે્વું. િૂળ ચીર્ પર ક્યાંથી, કવેો પ્રકાશ પડ ેઅન ે
ક્યાં, કવેી રીતે ઝીલાય – એના આધારે પડછાયા સાવ અલગ ર્ આકાર ધારણ કરી શક ેછે.  આપણે કદીયે જોયો ક ેકલ્પ્યો ન હોય તેવો 
આકાર.  પડછાયો િાત્ર ર્ જોઈએ, તો િૂળ ચીર્ કવેી હશે, એનો કોઇ અંદાર્  પણ બાંધી ન શકાય. 

      આપણે અિૂક ર્ રીતે મવચારવા ટવેાયેલા હોઈએ છીએ. અવલોકનોનો અિૂક ર્ મસલમસલો હોય છ.ે     પણ એની આરપાર, સાવ 

નવું ર્ મવશ્વ હોઈ શક ેછ.ે    સાવ નવી નક્કોર અનુભમૂતઓ થઈ શક ેછ.ે  

     પડછાયાનું પણ એક શાસ્ત્ર હોય છ ે!  આપણી જાગૃત અવથથાનો આ હમ્િેશનો સાથી આપણને ઘણં બધું કહી જાય છે.  અને છેલ્લે…. 

ખરેખર કશુંયે સત્ય હશે ખરંુ? 

ક ેબધોય િાત્ર આભાસ ર્? આ બધા પડછાયાની કની ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EIiIc_A82sk&feature=emb_logo
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૩૫ - પથ્િરમાું ઝાકળ 
       પથ્થર ઉપર નહીં – પથ્થરની અંદર ઝાકળ! 

     રમવવારની એક સવાર ેહંુ િારા દીકરા અને તેના એક મિત્ર સાથે તેના શહેરની નાનકડી પણ રૂપાળી નદીની કનેાલના કાંઠ ેચાલવા ગયો હતો. 

એ તો રુ્વામનયા, તે ધસિસતા  ચાલે. હંુ તો એક બાંકડા પર સવારની ગુલાબી ઠડંીિાં તડકો િાણતો બેઠો. બારુ્િાં ઉપર ર્વા િાટ ેપથ્થરની એક 

સીડી હતી. સાવ રેતીના રંગના પથ્થર હતા. (Sand Stone) કાંઈ ર્ આકર્જક કશંુ ર્ નહીં. 

    ત્યાં તેની અંદર અચાનક કાંઈક ચિકતું દેખાઈ ગયંુ. હંુ તેની સાવ નજીક ગયો. અને બાપ રે બાપ! એ પથ્થરની સપાટી પર અનેક સાવ નાના 

નાના બંુદ રે્વા તારલાઓ ચિકી રહ્યા હતા. થોડુકં િાથું આિથી તેિ કરંુ અને બીજા અનેક દેખાય. જાણે ક,ે પથ્થરની અંદર ઝાકળના કણોએ 

કાયિી વાસ કયો હતો. જોવાનો ખુણો થોડો બદલ્યો તો િેઘધનુધ્યના રંગોની નાનકડી ઝલક પણ ચિકી ગઈ. અહાહા! આ નીરસ પથ્થરની અંદર 

પણ ચિકતી તારલીઓનો િુશાયરો જામ્યો હતો. 

     નીચેના એક પથ્થર પર અનેક પડનાં પડ દેખાઈ આવ્યા. ર્ળકૃત ખડકિાંથી તોડીને લાવેલ આ પથ્થરો હતા. કોઈ કાળે કોઈ નદીના પ્રવાહિાં 

રેતી અન ેિાટીના પડના પડ દબાઈને પડ્યાં હશે; અને હજારો વર્ોની પરિયાના પ્રતાપે, થોડી થોડી રુ્દા રંગોની ઝાંયવાળા આ થરો બન્યા હશે. 

એક થર એક રંગનો અને તેની પછીનો કોઈ રુ્દા રંગનો. કોઈક કણ િાટીનો, તો કોઈક રેતીનો, અને કોઈક આ ચિકીલા પદાથજનો. શાશ્વતીથી 

િાંડીને આ રુ્દા રુ્દા રંગોની અને ચિકતા કણોની રુ્ગલબંધી પથ્થરના હોવાપણાિાં િહેરફલ ર્િાવીને પડી હતી. આ ઝાકળ િાટ ેકોઈ પાણીના 

ટીપાંની ર્રુર ન હતી. બસ, સૂયજનું રકરણ પડ્યુ ંનથી અને ઝગિગાટ શરુ. આ થરના થર હજારો વર્ોના નદીના વહેણની અને સર્જનની િંૂગી પણ 

અકબંધ ગાથા ગાતા પડ્યા હતા. 

     હવે િેં ઉભા થઈને બે પથ્થરન ેજોડવા વાપરેલ મસિેન્ટ અને રેતીના િોટાજર પર નર્ર કરી. તેિાં તો આવુ ંકશંુય તત્વ ન હતું. કોઈ થર નહીં, 

કોઈ ચિક નહીં. એ તો િાણસ ેકૃમત્રિ રીતે બનાવેલો હતો ને?! 

    અવળચંડા િનને થયુ,ં “આ પથ્થર રે્વો પથ્થર પણ સૂયજના ંરકરણો િળે તો ચિકતા, નાનકડા તારલા પ્રગટાવી શક ેછે. પથ્થરરદલ િાનવીના 

અંતરિાં પણ આવા કોઈ જાગૃમતના સુયજરકરણ પડ ેતો વામલયાિાંથી વામલ્િકી ઊભરી આવતા હોય છે ર્ ને? પણ રે્ કથીર રે્વા િોટાજર હોય 

તેિની ઉપર કશીય અસર ન પડ.ે “ 

    બીજો મવચાર તરત એ થફૂયો ,” આ િોટાજર ચિકવાનું નહીં તો પથ્થરને સાંધવાનું કાિ તો કર ેર્ છે  ને? એનીય ઉપેક્ષા કિે કરાય? ચિકવું 

ક ેજોડવું… પથ્થર અને િોટાજર રે્વી આ દેખીતી ક્ષુદ્ર ચીજો પણ કાંઈક પ્રદાન કરી ર્તી હોય છે. કોઈક િહેનતકશ િાનવીએ આ િોટાજર કટેલી 

િહેનતથી બનાવ્યો હશે? એની િહેનતનું ફળ કટેકટેલા લોકોને ભોગવવા િળે છે? “ 

      આપણે જીવતા જાગતા િાણસ, ઉપરવાળાનું સવજશ્રેષ્ઠ સર્ જન. આપણં પ્રદાન શું? પથ્થર ક ેિોટાજર ર્વેુ ંકાંઈક પણ પ્રદાન આપણે કયુું 
છ ેખરંુ?  
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૩૬ - પરપોટા 

બેડરુિના બાથટબિાં 

      અિારા નવા ઘરિાં િાથટર બેડરૂિના બાથટબિાં ‘બબલર’ છે. ઈલેમક્ટિક િોટર અને બ્લોઅર વડ ેદસેક ર્ગ્યાએ પાણીિાં હવા છોડાય છે. 
જાણે નાનું  અિથું રે્કઝૂી.  એક રદવસ તેિાં નહાવા બેઠો. આટલા નાના રે્કઝૂીનો આ પહેલો અનુભવ હતો. હવાના પરપોટા ધીરે ધીરે ભેગા થવા 
િાંડ્યા. તેિનો એક સિૂહ બની ગયો; અને તે િોટો અને િોટો થવા િાંડ્યો. ટબની રકનારી આગળ તે ઊપર ચઢવા િાંડ્યો. પરપોટા ફૂટતા 
જાય.  પણ નવા એટલા બધા બને ક,ે એ ભેગા થઈને પોતાની એક વસાહત રે્વું કાંઈક બનાવી દે! પણ અિુક વ્યાપથી આ વધી ન શક.ે ઘણા બધા 
પરપોટા નાશ પાિે અને પરપોટા સિૂહ અિુક િયાજદાથી વધારે િોટો  ન થાય. 
    િેં તો પાણીિાં ફીણ થાય તેવો સાબુ ઉિેયો ન હતો – બાળકોની રે્િ. પણ એિને તો વધતા ર્તા ફીણના ગોટગેોટાિાં મવંટળાઈ ર્વાની બહુ 
ર્ િજા આવે. 
   િને િાનવસિાર્ની યાદ આવી ગઈ. િાનવજીવનને આપણે પરપોટાની ઉપિા આપતાં હોઈએ છીએ. એક પરપોટાના રે્વું ર્ િયાજરદત આપણ ં
જીવન હોય છે.  પાણીિાં કોઈ ચેતનાની હવા ફેંકી દે અને જીવન સજાજય; અને તેની િયાજદા આવતાં તે નાશ પાિે. પણ આવા અનેક પરપોટા રે્વાં 
જીવોનો સિૂહ એક વસાહત, એક સંથકૃમત, એક સિાર્ પેદા કરે. ધીરે ધીરે તે સિાર્ વધતો જાય. પણ તેની પણ િયાજદા આવતાં તે અિુક 
પ્રિાણથી ન વધે. તેની પણ વ્યાપશમક્ત  િયાજરદત હોય છે.   જો િાનવ સિાર્િાં  સાબુની ચીકાશ રે્વી પુખ્તતા હોય, સંતુલન હોય તો તે સિાર્ 
વધતો ર્ રહે. તેનો મવકાસ થતો ર્ રહે. િાનવજીવનનું આયષુ્ય પણ લાંબંુ અને તેિના સિૂહનું પણ – સાબુના ફીણની રે્િ. 

    સંથકૃમતઓના ઉદ્ભવ, મવકાસ અને મવલયનું એક મવહગ દશજન િારી નર્ર સાિે ખડુ ંથઈ ગયંુ- –  નાનકડા બાથટબિાં . 

મથવમિન્ગ પૂલના ર્કેૂઝીિાં 

    રે્કઝૂીિાં પરપોટા તો હોય ર્ ને? હજારોની સંખ્યાિાં પરપોટા ર્ પરપોટા.  ફૂટ ેએના કરતાં વધારે નવા બને; અને આિ ફીણના ગોટ ેગોટા 
ઊભરાતા જાય.      વીસ મિમનટનો તેનો મનધાજરરત સિય પૂરો થયો. રે્કઝૂીિાં ઠલવાતી હવા બંધ થઈ ગઈ. થોડીક ર્ વાર અને પરપોટા સિેટાવા 
િાંડ્યા. અડધી મિમનટ િાંડ થઈ હશે અને પરપોટાઓનો એક સાવ નાનકડો, મનમવજયજ સિૂહ િાત્ર એક ખુણે તરતો રહ્યો.  થોડીક વારિાં એ પણ 
હતો ન હતો થઈ ર્શે; અને પાણીની સપાટી સાવ કોરી થલેટ રે્વી બની ર્શે. હવે પરપોટા પેદા કરતો હવાનો એ ર્થ્થો ક્યાં પાણીિાં ફેંકાતો 
હતો? એ િૂળ સ્રોત બંધ થઈ ગયો અને પરપોટા ગાયબ. 

    આપણા િનિાં સતત મવચારો અને આવગેો ઉભરાતા રહે છે. સતત ચાલુ રહેતી પ્રરિયા. આવગેોના ગોટ ેગોટા ઊભરાતા ર્ રહે. એનો કોઈ 
અંત ર્ નહીં.  િનને મનિજળ કાચ રે્વુ,ં પાણીની એ મનશ્ચલ સપાટી રે્વું, કોરી થલેટ રે્વું બનાવવું હોય તો મવચારોના સ્રોતને બંધ કરવો પડ.ે  પણ 
મવચારને બંધ કરવાની કોઈ  મથવચ નથી હોતી – એનું શંુ? વતજિાનિાં જીવતા થઈએ; હાલ રે્ ઘટના ઘટી રહી છે , તેને કવેળ દ્રષ્ટાભાવથી 
મનહાળ્યા કરીએ; નવો મવચાર શંુ આવે છે- તેની તરફ પે્રક્ષાધ્યાન કરતા રહીએ; તો આવી સિતા પેદા કરી શકાય. આનો સતત અભ્યાસ કરતા 
રહેવું પડ.ે આ તો ચંચળ િન છે. થોડાર્ પાણી પરના પરપોટા છે? 

    પણ એ અશક્ય પણ નથી ર્. એક વાર જીવવાની આ કળા આવડી જાય; તો આપણે િનના ગુલાિ ન રહીએ. એવું જીવવાની એક ક્ષણ િળી 
જાય, તો એને પાછી ર્ ન વાળીએ. િન આપણા કબજાિાં આવી જાય. સાચા અથજિાં આઝાદ બની ર્વાય. એની પાસેથી આપણે ધાયુું કાિ કરાવી 
શકીએ. 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/06/01/bubbles/
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૩૭ - પરબીણડયુું  
     આરે્ કોન્ટિાક્ટથી ચાલતી એક પોથટ ઓરફસિાં ટપાલ નાંખવા ગયો હતો. એક ખોખાિાં ઘણા બધા પરબીરડયાં પડલેાં હતાં. િારંુ 

પરબીરડયુ ં પણ િેં એિાં નાંખી દીધુ.ં એક મિત્રનું સરનાિંુ એની ઉપર કયુું હતું. એ મિત્ર, એનું કુટમુ્બ, એનું ઘર, એની સાથે ગાળેલ સુખદ સિય 

અન ેઘણી બધી યાદો – બધુ ંર્ થિરણપટ પર છવાઈ ગયંુ. 

     પણ એ ખોખાિાં બીજા ંપરબીરડયાં પણ હતાં. જાતજાતના ંસરનાિાં લખેલાં પરબીરડયાં. એિાં કોઈનો પે્રિપત્ર હશે. કોઈના સુખદ ક ેદુખદ 

સિાચાર હશે. કોઈના ભરાયેલા બીલો હશે. કોઈના સારા પ્રસંગ િાટ ેિોકલેલું  મગફ્ટ કાડ જ હશે. કોઈકની નોકરી િાટનેી અરજી હશે. કોઈકનુ ં

રાજીનાિંુ હશે. એિની ઉપર લખેલાં સરનાિાં એિના ંલખનાર િાટ ે મવમશષ્ઠ િહત્વ ધરાવતાં હશે. એ સરનાિાં સાથે, િને યાદ આવી ગઈ 

તેવી,  અન્યની જાત જાતની અને ભાતભાતની યાદો સંકળાયેલી હશે. 

      પણ િાર ેિાટ ેતો એ િાત્ર પરબીરડયાં ર્ હતાં. કશાય િહત્વ વગરનો એક ર્ડ ઢગલો િાત્ર ર્.  પોથટ ઓરફસ િાટ ેએ એક સાિાન િાત્ર 

હતો – રે્ને કોઈક સરનાિે પહોંચાડવાનો હતો. અને એિ પણ નહીં. એ તો આખો ને આખો ફોટ જવથજિાં આવેલ બલ્ક િેઈલ પ્રોસેમસંગ ફમેસમલટી સુધી 

ર્ પહોંચાડવાનો હતો. એિાં કોઈ લાગણી ક ેભાવ ન હતો. િાત્ર એક જોબ. 

     પણ િારંુ પરબીરડયુ?ં એ તો ભાવ અને પે્રિથી છલકાતું હતું. 

      તિે કહેશો,’ એ તો એિ ર્ હોય ને?’ 

      હા! આિ તો એિ ર્ છે. આપણં એ આપણં. ‘આંગળીથી નખ વગેળા એટલે વેગળા.’ એિ  ર્ હોય ને? અને છતાં બે સાવ અડોઅડ. 

દેખાવિાંય સાવ સરખાં. એક ર્ ઢગલાનાં ઘટકો.  એક ર્ િાળાનાં બે પંખી. એિના ંકાિ પણ એક ર્ સરખાં. એ ઊડીને જ્યાં ર્શ,ે ત્યાં સંવેદનાઓ 

ર્ગાડશે. રિયાઓ અને પ્રમતરિયાઓ શરૂ કરશે. 

     આપણં જીવન પણ આ પરબીરડયા રે્વું ર્ છે ને? એનો ઢાંચો? ધડ, િથતક અને બે હાથ-પગ.  એનો રાહ પણ મનમશ્ચત છે – ફ્રોિ અન ેટ!ુ 

પણ દરેકની અંદર કશંુક મવમશષ્ઠ પેક કરેલું છે! એનો આપણા મસવાય બીજાને કશો અથજ નથી. 

      અન ેઆપણે િાટ?ે એ તો આપણં સવજથવ છે. આપણં સાવ આગવું પરમબડીયું ! 

હર ક્ષણે મનત નવા દ્રશ્ય સરર્ ેમક્ષમતર્, 

હર કદિ અવનવા રૂપ ધરતી ર્િીન 

રંગ બદલે પળે પળ આ ઊંચું ગગન 

થથાન બદલે ઘડી, હર ઘડી સવજ ચર 

રકતં  ુઆ સવજની વચ્ચે અમવચળ છુ ંહંુ. 
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૩૮ - પાિીની શીશી  
  હિણાંથી પાણી વધાર ેપીવાની ટવે પાડવા િાટ ેહંુ પાણીની શીશી સવારથી ભરી રાખું છંુ. સવારિાં આ શીશી ભરવા નળ નીચે ધરી, અને પૂરા 

જોશથી ચાલતા નળે એને છલકાવી દીધી. શીશીિાંથી ઉભરાઈને પાણી બહાર વહેવા લાગ્યંુ. નળ બંધ કરી દીધો. 

    પણ આ શંુ?   શીશી તો એક ઈંચ રે્ટલી ખાલી હતી. ફરી નળ નીચ ેધરી પણ એ રાિ તો એ ના એ ર્.  નળિાંથી આવતા પાણીનો ફોસજ 

ઓછો કયો – િાત્ર ઝીણી સેર ર્ રાખી. અને છેવટ ેશીશી આખી ભરાઈ ગઈ.   જ્યાર ેશીશી ખાલી હતી; ત્યારે એ છલકાતી ન હતી. અધૂરાપણાનું 

ર્ આ લક્ષણ! 

અધૂરો ઘડો છલકાય. 

अधजल गगरी छलकत जाय। 

       આપણે સહેર્ જાણકાર થઈએ, અને અમભિાનથી છલકાવા િાંડીએ. કશંુ નવું ગ્રહણ કરવાની શમક્ત ખોઈ બેઠીએ. એક ટીપંુ પણ આપણી 

અંદર આવી ન શક.ે જ્ઞાનના તો સાગરના સાગર લહેરાતા હોય છે. પણ એ કશા કાિના નહીં. 

      કશંુક નવું ઉિેરવા બહુ ધીિી, પણ િક્કિ ગમતથી પ્રયાસ જારી રાખવો પડ.ે  પણ ગિે તેિ કરો, શીશીની ક્ષિતા કરતાં કશંુ વધારે અંદર ન 

આવી શક.ે  અરેર!ે આપણને િળેલા િનની ક્ષિતા તો અપરંપાર છે. આખો સાગર સિાવી શક ેએટલી. પણ આપણે ર્ એની રદવાલો ર્ડ શીશી 

રે્વી બનાવી દીધી છે. આ તો આપણાથી ન થાય. પેલું તો પરધિજ. જ્ઞાન મવજ્ઞાનિાં આપણં કાિ નહીં. યોગાસન? છી.. છી.. છી.. એવો ખોટો સિય 

બરબાદ ન કરાય. હોબી? એ તો બાળકો કર.ે  કટેકટેલી િયાજદાઓ બાંધી દીધી છે? આપણી જાત ેર્ આપણી જાતને રં્જીરોિાં ર્કડી દીધી છે. 

સહેર્ પણ ચસકી ર્ ન શકીએ.  આપણી શીશીિાં એક મિલીિીટર પાણી પણ ઉિેરી  ન શકીએ. 

િાલી’પા ઘૂઘવતો સાગર સિાવવો હોય તો ખુલ્લા થઈ ર્વું પડ .ે 

આઝાદ બનવું પડ .ે  

શીશી નહીં – સાગરિાં સિાઈ ર્વું પડ .ે 
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૩૯ - પાનખર 
       તે રદવસે પાક જની િુલાકાતે ગયો હતો. પાનખર હવે પતવાિાં છે. ઓતરાદા વાયરા અને ઠડંીનો ચિકારો શરુ થઈ ગયાં છે. ઠકેઠકાણે ખરેલાં 
પાંદડાં પડ્યાં છે. સાવ મનજીજવ, શબ રે્વાં, પવનના ઝપાટાિાં દીશામવહીન , આિથી તેિ અફળાતાં પાંદડાં. આ ઝાડની નીચે ઘણાં બધાં પાંદડાનો 
ઢગલો પડ્યો છે. ઝાડ પર હતાં ત્યારે તેના રંગ મનખરેલા હતા. આ ર્ પાંદડાં ઝાડ પર હતાં ત્યારે કટેલાં સોહાિણાં લાગતાં હતાં? િાત્ર ઝાડની 
ર્ નહીં, આખા પાક જની શોભાિાં ચાર ચાંદ લાગી ર્તા હતા. અત્યારે એ સાવ િૃત થઈને પડલેાં છે. 

       હંુ થોડો આગળ ચાલું છંુ. આ બીજા ઝાડ પર તો એકયે પાંદડુ ંબાકી નથી. ઠડંીના ચિકારાિાં થરથરતું એ ઝાડ સાવ બોડુ ંથઈ ગયંુ છે. તેની 
ઉપર તો શંુ,  નીચેય એક પણ પાંદડુ ંબચ્યંુ નથી. બધાંયને વાયરાનો સુસવાટો તાણી ગયો છે. તેની બધી સિૃમદ્ધ નાિશેશ થઈ ગઈ છે.  લ્યો… 
એની બારુ્વાળા આ ર્નાબ હજી પણ પાનના રંગ ખીલવી, રંગીન મિજાર્િાં મ્હાલી રહ્યા છે. તેિનો વારો હરુ્ હવે આવશે. પણ અત્યારે તો એ 
પૂરબહારિાં છે.  બારુ્ના િહાશય તો સદાકાળ હરરતપણજધારી ર્ છે. એ તો હમ્િેશ લીલા ને લીલા ર્. તેિને કોઈ પાનખર મવચલીત કરી શકતી 
નથી.  તેિની ખુિારી તો કાંઈ અજીબોગરીબ ર્ છે. 

       એની બારુ્િાં ર્ એક કાપેલા ઝાડના થડનો, િાંડ એક બે  ઈંચ ઉંચો પાયો, િાત્ર સિ ખાવા િાટ ેટૂરંટયંુ વાળીને પડ્યો છે – જાણે ક,ે ઝાડની 
કબર. તેનો િોસ સેક્શન/ આડછેદ જોતાં એ દાદા ૭૦ – ૭૫  વરસ જીવ્યા હોય એિ લાગે છે. લ્યો ! આ તો િારા ર્ સિવયથક નીકળ્યા! તેિનુ ં
તો અમથતત્વ ર્ મવદાય લઈ ચૂક્યું છે. 

        દરેક ઝાડની પોતાની એક ખાનદાની રસિ હોય છે. એનું પોતાનું આગવું એક કલેેન્ડર હોય છે. દરેકનો પોતાનો એક મિજાર્, એક રંગ, એક 
મનયત મરં્દગી હોય છે. તેનો અણએ અણ પોતાની પરંપરાને બરાબર પાળે છે. પાનખર હો ક ેવસંત – દરેક પોતાની મનયમત પ્રિાણે પાંદડાં ધારણ 
કરે છે અને મવખેરી દે છે. એ પાંદડાંય હમ્િેશ નથી રહેતાં અને એ થડ પણ નહીં. 

        પાકજના ખુલ્લા ભાગથી થોડકે દૂર ઝાડીઓવાળો પ્રદેશ છે. ત્યાં ગીચ ઝાડીની વચ્ચે પવનથી ઊડીને આવલેાં પાંદડાંઓના ઢગના ઢગ પડ્યા 
છે. વરસાદ આવશે, થનો પડશે, િાટીના થરના થર તેિને આવરી લેશે. તે સૌ જ્યાંથી પ્રગટ્યાં હતાં, તે ધરતીનો એક અંશ બની ર્શે. એિાંથી 
રસ અને કસ ઉતરી, અન્ય વૃક્ષોનાં િૂળીયાં સુધી પહોંચશે. ફરી એ નવપલ્લમવત કુપંળોિાં રસ મસંચન કરશે. બીજા ર્ કોઈ વૃક્ષનું કોઈ પાન, બીજી 
કોઈ પાનખરે,  કોઈ બીજો ર્ રંગ  િઘિઘાવશે. 

      ફરી ર્ન્િ….. ફરી િૃત્યુ…. આ ર્ જીવનિિ હજારો – લાખો  વર્ોથી ચાલ્યો આવે છે – ચાલતો રહેશે. 

       આ પાંદડાંની રે્િ હંુ પણ વાધજકયિાં પ્રવેશી ચૂક્યો છંુ. િારો રંગ તેિના રે્વો આકર્જક મનખાર તો નથી ર્ આપતો! એક રદવસ તેિની રે્િ 
હંુ પણ ખરી ર્ઈશ. વાયરો િારા અવશેર્ોને ઊડાડીને ધરતીની સાથે એકરસ કરી નાંખશે. રે્ણે િારા જીવન દરમિયાન િારંુ પોર્ણ કયુું છે; ત ે
ધરતીના કણકણિાં િારંુ સિગ્ર અમથતત્વ ઓગળી ર્શે. િને ખબર નથી ક,ેરે્ને હંુ ‘હંુ’ કહંુ છંુ, તેનું પછી શંુ થશે?   

આ ર્ તો પાંદડાની, થડની, િારી,  તિારી,  સૌની .મનયમત  છ.ે 
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૪૦ - પલુ 
       ગાડી રથતા પરથી સડસડાટ સરી ર્તી હતી. આગળ એક િોટી નદી આવતી હતી. બારુ્િાં તકતી પર તેના બનાવ્યાની તારીખ લખલેી હતી. 
કદાચ પુલ બનાવવાનું કાિ બે એક વર્જ ચાલ્યું હશે. તે પહેલાં લોકોને એક કાંઠથેી બીજા કાંઠ ેર્વાની કટેલી િુશ્કલેી પડતી હશે? ગોળ, બહુ ર્ 
લાંબા અંતરનો ચકરાવો લેવો પડતો હશે, ક ેહોડીિાં બેસીને પાણીની પાર ર્વું પડતું હશે. સાિાન અદલાબદલી કરવો પડતો હશે. કટેલી બધી 
અને કટેલાં બધાંને િુશ્કલેી?  કોઈએ પુલ બનાવ્યો અને અસંખ્ય લોકોને સુમવધા થઈ ગઈ. થોડા લોકોની ટૂકંા ગાળાની િહેનત અને ઘણાંને હમ્િેશની 
રાહત. 

   નદીના  બે કાંઠાને તો આિ જોડાય. અંતર અને તકલીફ ઓછાં થાય; પણ બે િન વચ્ચે, બે િાનવી વચ્ચે પણ આવા પુલ બનતા હોય છે 
–  બનાવી શકાતા હોય છે. બે સાવ અલગ મવચારધારાઓ, એકિેેકથી મવરુદ્ધ  િાન્યતાઓ વચ્ચે આવા પુલ ન બનાવી શકાય? તેિાં કોઈ િોટા 
ખચજની ર્રુર નથી હોતી. િાત્ર અમભગિ ર્ બદલવાનો હોય છે, એકિેકનાં િન સુધી  પહોંચવાનું હોય છે. કોઈ વચલો િાનમસક પુલ ર્ બનાવવાનો 
હોય છે. થોડુ ંઆપણી રીતોિાં િાિૂલી સિાધાન  કરવાનું હોય છે. અથવા અન્યની મચિ વૃમિને સાંખી શકવાનું િનોબળ કળેવવાનું હોય છે. દરેક 
ર્ણની પોતાની અંગત હથતીનું એક ક્ષેત્ર હોય છે. એનો આદર રાખીને સંવાદ સાધી શકાય. અન્યનું દૃમષ્ટમબંદુ સિર્વા કોમશર્ કરી શકાય. 

      કિભાગ્યે … દરેક પ્રશ્નન ેબે બારુ્ હોય છે, િારી અને ખોટી!  આવા થોડા સંવાદી પુલો બનાવતા  રહીએ તો કટેકટેલાં યુધ્ધો, કટેકટેલી 

યાતનાઓ, કટેકટેલાં વેર ને ઝેર મનવારી શકાય? 

      આવા ર્ બીજા એક રદવસે તળાવના એક નાના ફાંટા ઉપરના પુલ પરથી પસાર થવાનું હતું; સરસ કદુરતી હવાની લહેરખીની િજા િાણવા 
િેં બારી ખુલ્લી રાખી હતી. પુલ આવી ગયો. તરત ર્ ગાડી ચાલવાનો અવાર્ બદલાઈ ગયો. અવાર્ના િોજાં પુલ સાથે અથડાઈન ેપાછાં આવતાં 
હતાં અને પ્રમતઘોર્  થતો હતો.  રે્વો પુલ પૂરો થઓ ક ેતરત ગાડી ચાલવાનો સાિાન્ય અવાર્ ફરીથી સંભળાવા લાગ્યો. ઘણી વાર આ ર્ રથતેથી 
પસાર થયો હતો, પણ આરે્ કોણ જાણે કિે; આ બદલાયેલા અવાર્ તરફ ધ્યાન કમેન્દ્રત થયું.  કોઈ અવરોધ ન હોય તો ધ્વમનનો એક પ્રકાર હોય 
છે. રે્વો અવરોધ આવ્યો, ક ેતરત તેિાં બદલાવ આવ્યો. વાંસળીના સૂરિાં ય આિ ર્ બને છે ને?  વાંસળીના અલગ અલગ કાણાં પર આંગળી 
બદલતાં રહીને બંસરીવાદક સુિધુર તર્જ   વહેતી કરી શક ેછે. 

     સંગીત ક ેઘોંઘાટ – કાંઈ પણ પેદા કરવા અવરોધ જોઈએ છે! અવરોધના પ્રકાર પર તે આધાર રાખે છે. 

     આપણા સંવાદોિાં આપણે સૂરીલું સંગીત  રેલાવતા થઈએ તો?  વાત મવરોધી હોય તો પણ તેને ઘોંઘાટ બનતો રોકવાનો સંયિ કળેવીએ 
તો?  
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૪૧ - પ્રત્રતબબબ 
     ઘણી વખત સોફા પર બેઠાં બેઠાં, ઘરના પ્રવેશ દ્વારની ઉપર રટગંાડલેી ઘરડયાળનું આવું પ્રમતમબંબ જોયંુ છે 

 

મૂળ એ મૂળ અને પ્રવતવબંબ એ પ્રવતવબબં. 
       જીવનની દરેક ચીર્િાં આિ બની શકતું નથી. આપણે ઘણી વખત િાત્ર પ્રમતમબંબ જોઈને ર્ સંતોર્ િાણવો પડ ેછે. ઘણી વખત તો એ 
પ્રમતમબંબનું યે પ્રમતમબંબ ર્ આપણી નર્ર સાિે આવતું હોય છે. સાવ આભાસી દશજન. િૂળ તો ક્યાંયે નર્રની સાિે આવે ર્ નહીં. અને એના 
પરથી આપણે કલ્પના અને તકજના ઘોડા દોડાવી િૂળ ચીર્ કવેી છે – એ અંગે અનુિાન કરીએ છીએ. અનુિાન કરીને બેસી ર્ નથી રહેતા, દસ- 
પંદર-સો વખત એનું એ ર્ પ્રમતમબંબ દેખાય; એટલે િૂળ ચીર્ આવી ર્ છે; એિ ધારી લઈએ છીએ. 

     આપણે કોઈ વ્યમક્તના ક ેસિાર્ના િૂળ રૂપ સુધી કદી પહોંચી શકતા નથી હોતા. પણ વર્ોથી, દાયકાઓથી,  સદીઓથી રે્ દેખાય છે; એના 
આધારે એ વ્યમક્ત ક ેસિાર્ િાટ ેઆપણા મવચારો, પૂવજગ્રહી િાન્યતાઓ  ઘનીભૂત બની જાય છે.. 

     સૌથી વધારે કરૂણાર્નક બાબત તો એ છે ક,ે આપણી પોતાની જાત િાટ ેપણ આિ ર્ બને છે. મવજ્ઞાનિાં ભણ્યા છીએ ક,ે આપણા મવચારો 
‘િગર્’ નાિના એક અંગિાં પેદા થતા હોય છે. પણ આપણે એ િગર્ને ર્ આપણી જાત િાની લઈએ છીએ. કદી એ જોઈ નથી શકતા ક,ે ર્ ે
જોનાર છ;ે એ િગર્ નથી; પણ એની પાછળ રહેલું ‘કશુંક’ છ.ે િગર્ નાિના એ અંગિાં એ કાળે, બહારની કોઈક ઘટનાનું એ પ્રમતમબંબ િાત્ર 
ર્ છે. થોડોક ર્ ખૂણો બદલાય, જોવાની રીત બદલાય – અને એક ને બદલે બે, ત્રણ ક ેઅનકે ઘરડયાળો દેખાવા લાગે. પણ એ જોનાર તો ક્યાં 
દેખાવાનો ર્ છે?  ઇલેક્ટિોન  િાઈિોથકોપિાં પણ નહીં! 
     અને રુ્ઓ તો ખરા – એવા ર્ તકજ આગળ લડાવી, આપણે એ નહીં દેખાતી જાત િાટ ેપણ તકજ મવતકજ કરવા લાગીએ છીએ; અને એને 
ઈશ્વર/ અલ્લા/ યહોવાહ ના એક અંશ તરીક ેથથામપત કરી દઈએ છીએ. અથવા ‘એવું કશંુ છે ર્ નહીં – એવી નામથતક દૃમષ્ટ’. અને પછી એના 
મવશે ચચાજઓ/ મવવાદ/ સંઘર્જ અને કાપાકાપી. કટેલા બામલશ છીએ આપણે સૌ, નહીં વારૂ ? 
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૪૨ - પ્રવાસની ખાલી પટેીઓ 
      દેશના પ્રવાસે ર્વાનું છે.  ત્રણ ર્ણનો પ્રવાસ – છ િોટી પેટીઓ, ત્રણ હેન્ડ બેગો અને ત્રણ પસો બારુ્િાં સાવ ખાલી પડ્યાં છે, નીકળ્યા 
પહેલાંના બે એક અઠવારડયા પહેલાં પણ એ બધી ખાલી ર્ પડી હતી. પાછા ર્ઈશંુ ત્યારે પણ  એ ખાલી ર્ પડી રહેવાની છે. ખરીદીને લાવ્યા 
ત્યારે હતી એવી ર્ ખાલી.  એનો જીવનકાળ ૧૦ ક ે૧૫ વરસ. એિાં આવા ત્રણ ચાર પ્રવાસો થઈ જાય; તે દરમિયાન કટક ેકટક,ે સાવ નાનકડા 
સિય િાટ ેભરાય; અને તરત પાછી ઈવડી ઈ તો ખાલી ને ખાલી ર્.  પેટીનો ઉપયોગ ભલે ભરવા િાટ ેહોય; એનું ગૌરવ તો એના ખાલીપણાિાં 
ર્ છે. આપણે ખાલી પેટીિાં ર્ કાંક ભરી શકીએ.  

ભરેલી પેટી તો ભરવા િાટ  ેસાવ નક્કાિી ર્! 

      પણ… એના વાપરનારા આપણ?ે જીવનના બહુ ર્ થોડા, શરૂઆતના ભાગિાં ર્ આપણે ખાલી હોઈએ છીએ – કોરી થલેટ રે્વા. રે્િ રે્િ 
ભરાવાની પ્રરિયા ચાલુ થાય, એિ એિાં ભરાતું ર્ જાય. લોહી, િાંસ, હાડકાં અને સૌથી વધારે તો ગનાન, મવચારો, િાન્યતાઓ, પૂવજગ્રહો અને 
એવું બધું ઘણં. એને વધારે ને વધારે ભરતા ર્ રહેવાની લ્હાય સતત  બળ્યા ર્ કરે. શરીર અને િનનું કદ પણ આપણને ઓછંુ પડ!ે  િકાનો, 
ર્િીનો, સામ્રાજ્યો, સંબંધો, લાલસાઓ, વાસનાઓ …. બસ ભરે ર્ રાખો બાપુ! 

    જો સદનસીબે સાધનાની બે પળ િાટ ેખાલી થવાનું શીખ્યા હોઈએ; તો તે સિયિાં ધ્યાન કરવાનું પણ કારલેા રે્વું કડવું લાગે!   પણ એવી 
ઘડી બે ઘડી ખાલી ખમ્િ થઈ ર્વાનો લ્હાવો િળી જાય તો? બધીય ભરેલી િાયાઓથી અનેક ગણી શક્યતાઓનું મક્ષમતર્ ખૂલવા લાગે. 

અંદર તો એવંુ અજવાળુ ંઅજવાળુ ં
અંદર તો એવંુ અજવાળુ ંઅજવાળુ ં
ટળવળતી હોય આંખ જનેે જોવાન ે

એ મીંચેલી આંખે ભાળ ુ
– માધવ રામાનુજ 
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૪૩ - પ્લાણથટકની બગે  
        હંુ કાર ચલાવી રહ્યો છંુ. થોડકે આગળ ર્ઈ રહેલી કારના પવનના ઝપાટાિાં એક પ્લામથટકની બેગ ઊડ ેછે, અને આિતેિ લથડીયાં ખાતી, 

ફંગોળાતી પાછી રથતા ઉપર પડવા, ઠરીઠાિ થવા જાય છે. પણ ત્યાં તો િારી કારના પવનના ઝપાટાિાં ત ેઆવી જાય છે અને પાછી ફંગોળાય 

છે. હંુ તેને અવગણીને, પસાર કરીને પુરઝડપે આગળ નીકળી ર્ઉં છંુ. િારા રીયર- વ્ય ુકાચિાં તેની અવદશા હંુ અભાનપણે મનહાળું છંુ. થોડકે 

પાછળ બીજી ટિક આવી રહી છે. તેનો પવનનો ઝપાટો તો બહુ જોરદાર છે. કોથળી પાછી હવાિાં બહુ અધ્ધર ઉંચકાય છે, ફરી ફંગોળાય છે. 

       જ્યાં સુધી રથતા ઉપર વાહનો આવતાં ર્શ,ે ત્યાં સુધી તેની આિ ર્ ગમત, અવગમત ચાલુ રહેશે. અને ખરેખરા પવનનો ઝપાટો આવ્યો તો? 

રથતાની બારુ્િાં, દુર ઝાડીઓિાં આવી ઘણી કોથળીઓના ંમનજીજવ શબ લટકી ર્ રહ્યા ંછે ને? કોઈ રથતો, કોઈ ધ્યેય, કોઈ િંઝીલ એિને િાટ ે

સજાજયાં નથી. 

       િારી બારુ્ની સીટ ઉપર હિણાં ર્ દુકાનિાંથી લાવેલ સાિાનથી ભરેલી પ્લાથટીકની, નવીનક્કોર, રુપકડી કોથળી પડી છે. એણે કોઈન ે

સહારો આપવાનું કાિ કયુું છે. િાટ ેએની પ્રમતષ્ઠા છે. એને િાનવંતું થથાન િળ્યું છે. ઘેર ર્વાશે, સાિાન ખાલી થશ,ે અને કોથળી કચરાપેટીિાં 

ફેંકી દેવાશે. એનું જીવનકાયજ સિાપ્ત થયું છે. રથતા પર ઊડી રહેલી પેલી કોથળીની આવી િાન-સભર આવરદા પણ આિ ક્ષમણક ર્ રહી હશે 

ને?  

        તરત િાનવજીવનની સરખાિણી આ કોથળી સાથે થઈ ગઈ. અને શ્રી. ભાગ્યેશ ર્હાની િને બહુ ર્ ગિતી રચના યાદ આવી ગઈ. 

સુવાસે પડઘાતું આખું આકાશ 

છતાં ખાલીપો ખખડ ેચોપાસ. 

ઉપવનના વાયરાની લ ેછ ેકોઇ નોંધ? 

કોણ મવણે છ ેએકલી સુવાસ? 

વાયરો કહે તેિ ઉડવાનું આિ તેિ 

વાયરાનું ઠકેાણં શું? 

      સાવ મનવેદ થઈ ગયો. પણ બીજા મવચાર ેએિ પણ થયુ ંક,ે એ કોથળી ક ેિાનવ જીવનનો એક નાનકડો તબક્કો હતો ર્ ને ક,ે રે્િાં તેની 

કાંઈક ઉપયોમગતા હતી; તેણે કાંઈક પ્રદાન કયુું હતું? બસ એટલી નાનીશી ગરરિાના ગુણ શેં ન ગાઈએ? અને આવી લાખો, કરોડો… અરે અબજો, 

અનાિી ગરરિાઓના પ્રતાપે તો હજારો વર્ો  મપરામિડો ઉભા છે. આખી િાનવજાત મવકાસના રે્ તબકે્ક ઉભી છે, તે આવી કટેકટેલી,  નાનકડી 

ગરરિાઓનો સરવાળો છે – નહીં વારુ? 
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૪૪ - ફાયર ટરક – એક અવલોકન 
       રથતા ઉપરથી ધિધિાટ ટિારફક પસાર થઈ રહ્યો છે. રશ અવર છે. બધાને કાિે પહોંચવાની, ધંધાના કાિ શરુ કરવાની ઉતાવળ છે. એક 
મિમનટ પણ બગડ,ે તે પાલવે તેિ નથી. ટિારફક લાઈટ લાલ થાય તો પણ િોં કટાણં થઈ જાય છે. ‘અરેરે ! ક્યાં અટકવું પડ્યું?’ બડબડાટ શરૂ 
થઈ જાય છે.  અને ત્યાં ર્ દૂરથી સાયરન સંભળાય છે. લાયબંબાની સાયરન. બધો ટિારફક થથમગત બની જાય છે. બધા બને તેટલા બારુ્એ ખસી 
જાય છે. બધી ઉતાવળ ભુલાઈ જાય છે. હવે કોઈ વાહન એક તસુ પણ ખસતું નથી. અરે! રથતે ચાલતા રડ્યા ખડ્યા વટિેાગુજ પણ ઊભા રહી 
જાય છે.  લો, આ િોટી અડચણ આવી પડી ! 
     અને ત્યાં ર્ ધિધિાટ કરતો તે આવી પહોંચે છે. તેની પાછળ એક એમ્બ્યુલન્સ વાન પણ છે. તે બન્નેની તેર્ રફ્તાર અને ગમત બધાંના 
િનિાં ભય અને િાનની લાગણી પેદા કરે છે. ઉપર લાલ, પીળી અને વાદળી લાઈટો ઝબુક ઝબુક થાય છે. કાન ફાડી નાંખે તેવો સાયરનનો અવાર્ 
એકદિ નજીકથી કિને સાંભળવો પડ ેછે – સહેવો પડ ેછે. એ એકલવીર રે્ ર્ગ્યા ખાલી િળે ત્યાંથી  આગળ ધસે છે. એને કોઈક અગત્યના 
કાિે, જીવન જોખિિાં હોય તેવે થથાન,ે સુરક્ષા સાચવવા ધસવાનું છે. ક્યાંક આગ લાગી છે; અથવા ટિારફકનો અકથિાત થયો છે; ત્યાં તેને યુધ્ધના 
ધોરણે સત્વરે પહોંચવાનું છે. તે ઘડીક પણ રોકાઈ શક ેતેિ નથી. 

      અને અહીં તો  ટિારફકની બધી ર્ લેનો પૂરેપૂરી ભરાયેલી છે. તે શુરવીર તો ઊંધી બારુ્એ પોતાનું સુકાન વાળી; લાલ બિીની ધરાર ઉપેક્ષા 
કરી; પોતાની ર્ગ્યા કરી લે છે. આગળ એક કારવાળાએ તો આ િહાનુભાવને િાગજ આપવા  ફૂટપાથ ઉપર પોતાની ગાડી ચઢાવી દીધી છે. 

      મવર્યી િુદ્રા સાથે,  કોઈની પણ તિા કયાજ મવના, તે ભડવીર તો ચાલ્યો જાય છે. હતપ્રભ બનેલો ટિારફક ધીિે ધીિે આ િૂછાજિાંથી જાગૃત  થાય 
છે. િંથર ગમતએ તેની સફર ફરીથી શરૂ થાય છે. કોઈ મવર્યી સમ્રાટ શત્રુસેનાને િહાત, પરાથત, આખા નગરને ધરાશાયી કરી ચાલ્યો જાય; તેિ 
લાયબંબો બધે આ ર્ િાહોલ પેદા કરતો આગળ ધપતો જાય છે – ત્સુનાિીના િોજાંની કની.  ફરક એટલો ર્ છે ક,ે એ મવનાશ કરવા નહીં; 
મવનાશ અટકાવવા ર્ઈ રહ્યો છે. તે લડાયક ર્રુર છે પણ શાંમતનો, સહાયનો, દયાનો દૂત પણ છે. એને િાટ ેભય કરતાં િાન વધારે ઊપરે્ છે. 
બધાં એની અદબ જાળવે છે. એ પ્રહરી ર્રુર છે; પણ જીવન અને જાનિાલની સુરક્ષાનો પ્રહરી છે. એના શસ્ત્રિાં આગ નથી. પાણીની બોછાર 
છે. 

      એને જોતાં ર્ આપણને પણ એ સહાયકાયજિાં ભાગીદાર થવાની ક્ષમણક ઈચ્છા થઈ આવે છે.  લાયબંબો એ આપમિને પહોંચી વળવાની 
સિાર્ની પ્રમતબધ્ધતાનું, ક્ષિતાનું પ્રતીક છે. રે્ કોઈ આવી સુરક્ષાના કાિિાં જોડાયેલા હોય, તે સૌ પણ આવા ર્ સન્િાનના અમધકારી હોય છે. 

▪ આપણે કદીક તો ફાયર ટિક ર્વેા બનવા તયૈાર  છીએ ખરા? 
▪ અણીના સિયે – 

▪ આપણી સુરક્ષાન ે
▪ આપણા થવાથી િનસુબાઓને 
▪ આપણી ગણતરીઓને 
▪ મતલારં્લી આપી, 

▪ કોઈ ર્રૂરતિંદની સહાયે ધસી ગયા છીએ વારૂ?  
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૪૫ - બાઈટ 
       કોમ્પ્યુટરની ભાર્ાનો પાયાનો િણકો. કોમ્યુટરિાં રે્ કાંઈ સિાય તે બધું બાઈટિાં િપાય. રકલોબાઈટ, િેગાબાઈટ, મગગાબાઈટ અને 
ટરેાબાઈટ  – હરુ્ય આગળ બીજા ‘િોટા’ બાઈટ આવશે !  ગિે તે િારહતી હોય;  ક ેકોમ્પ્યુટરને કાિ કરવાની સૂચના હોય –  બધું બાઈટની 
પરરમિતીિાં આવી જાય. બાઈટની લબંાઈ િારહતી પર આધાર રાખે.  િારહતી રે્ટલી િોટી, તેટલા વધારે બાઈટ જોઈએ. 
          બાઈટની અદંરેય ર્વાય. તનેા બે ર્ ઘટક – ‘૦’  અને ‘૧’ . આ મસવાય કશંુ ર્ નહીં. સંખ્યા હોય ક ેદુમનયાની કોઈ પણ ભાર્ાનો ક ે, 
કોઈ પણ મલમપનો શબ્દ હોય ; અરે સંગીતની તર્જ હોય ક ેકોઈ મચત્ર ક ેચલમચત્ર (મવરડયો) હોય – બધુંય તે બાઈટિાં ર્ સિરે્. કોમ્યુટર બે ર્ 
વાત સિરે્  -   ૦ અને/ અથવા  ૧ ; હોવાપણં અને નહીં હોવાપણં;   મથવચ ચાલુ છે ક ેબંધ. એ મસવાય એ કશંુ ર્ સિજી ન શક.ે  કટેલું સરળ 
રદિાગનું છે, આ િશીન?  

     આપણા ર્ટેલું ત ેચાણક્ય નથી!   આપણે તો શૂન્ય અને એક્ને કોઈ મવસાતિાં નથી ગણતા. 

▪ આપણી ગણતરીઓ િોટી 
▪ આપણી હંુમશયારી અને રફમશયારી િહાન 
▪ આપણી આકાંક્ષાઓ , અપેક્ષાઓ પાર મવનાની 
▪ આપણી બુમદ્ધ મવશદ, પંરડતાઈથી ભરેલી. 
▪ જાતજાતનાં મવજ્ઞાનો,  શાસ્ત્રો અને ભાર્ાઓ . 
▪ જાતજાતની સંવેદનાઓ , 
▪ જાતજાતના    

▪ િતિતાંતરો 
▪ િાન્યતાઓ 
▪ પૂવજગ્રહો 
▪ ગિા- અણગિા 
▪ શંકા- કુશંકા 

        કટેલું મવલક્ષણ છે આપણં િગર્? પણ િૂળિાં તો આ બે ર્ વાત હોય છે – હોવું અને ના હોવું!  આપણને આટલી નાની વાત સિર્તા ં
ર્ન્િારો નીકળી જાય.  આ નાની શી વાત સિર્તાં આપણી મવર્દતા - ખરંુ પુછો તો  આપણી અધૂરી સિર્ણ – વચ્ચ ેનડ ે!   આપણને બાઈટ 
કરતાં આવડ ે(કરડતાં!) પણ ઓલ્યા , સાવ નાનકડા બાઈટની કની ગણતાં ન આવડ.ે 

ભણ્યા, પણ ગણ્યા નહીં. ‘બાઈટ’ ર્ ન સિજ્યા. 

 

  

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/03/09/byte/


અનકુ્રમણિકા 
 67 

૪૬ - બારીમાુંિી 
      રે્ને આપણે જોઈ શકતા નથી – િાત્ર અનુભવી શકીએ છીએ – એની ઉપર અવલોકન હોય?  હા , હોય! 

     અિારા ઘરના રદવાનખંડના સોફા ઉપર હંુ બારુ્ના ટકેાને અઢલેીને બેઠો છંુ,  અને સોફાની પાછળ આવલેી બારીિાંથી બહારની દુમનયાનુ ં

અવલોકન કરંુ છંુ. બારીને અડીને એક નાનો છોડ છે. પાંચ છ ફુટ દુર એક વૃક્ષ છે. પછી રથતો છે અને રથતાની સાિેની બારુ્એ િકાનો છે. 

સાિેના બે િકાનોની વચ્ચે વળી એક બીરંુ્, િોટુ ંવૃક્ષ છે. આ ત્રણેનાં પાન અને ડાળીઓ સતત હાલી રહ્યાં છે. રથતા ઉપર કો’ક રડંુ્ય ખડ્યુ ંસુકંુ્ક 

સટ્ટ  પાંદડુ ંઆિતેિ ભટકી રહ્યુ ંછે. 

      આ બધી સતત ચાલતી રહેલી ગમત, પવનની હયામતની સાક્ષી પૂર ેછે. આ સઘળાં ન હોત તો? િનને એિ ર્ થાત ક ેહવા પડલેી છે;  પવન 

છે ર્ નહીં. બધુ ંમથથર  હોવાને કારણે હવાની જીવંતતા અનુભવાત નહીં. 

       સાિેના ંબધાં ઘરોની બધી બારીઓ બંધ છે. િાત્ર ર્ડ િકાનો ર્ દખેાય છે. કોઈ ગમત, કોઈ ધબકતું જીવન હંુ જોઈ શકતો નથી. પણ િકાનની 

અંદર? કટેકટેલાં જીવન ધબકતાં હશે? 

      અરે! આ મથથર  હવા ર્ રુ્ઓને? એ પોતે ર્ દેખાતી નથી; તો તેિાં તરતાં, ઊડતાં બેક્ટરેીયા ક ેવાઈરસ તો ક્યાંથી દેખાય? પણ ક્યાંથી 

ઘડીના છઠ્ઠા ભાગિાં શરદી  આપણા નાકિાં પેંસી જાય છે? એક છીંક આવી અને આપણા રમર્થટરિાં  એિની હાર્રી પૂરાઈ ગઈ ! 

      આપણે કોઈ વથતુને જોઈએ, સાંભળીએ, થપશીએ, ચાખીએ, ત્યાર ેએના હોવાપણાની આપણને અનભુૂમત થતી હોય છે.   પણ ….. 

     કોક ચીર્ની કશીય અનભુૂમત  ન થતી હોય, તેથી એિ થોડુ ંર્ કહેવાય ક,ે કશાયનું હોવાપણં છે ર્ નહીં? 

બીજી એક આવી ર્ સવાર…ે 

    સવારનો પહોર છે. બારીિાંથી થકલૂ બસ આવવાની રાહ હંુ જોઈ રહ્યો છંુ. દીકરીના દીકરાને ચઢાવવાનો છે. થોડીક વારિાં બસ આવી ર્શ;ે 

અન ેહંુ િારા કાિે લાગીશ.  સાિે એ ર્ બંધ િકાનો, એ ર્ ટપાલપેટીઓ, એ ર્ મનધૂજિ મચિનીઓ છે. એિાં રહેનારાં એનાં એ ર્ િાણસો છે. 

એ ર્ વૃક્ષો, એ ર્ ઘાસ, એ ર્ મનર્જન રથતો છે. કદીક રડી ખડી કો’ક કાર ક ેવાન આવીને ર્તી રહે છે. પણ એય રોર્ની રે્િ ર્. પવનિાં 

આિતેિ અફળાતાં પાંદડાં છે. કાલે પણ એિ ર્ થતું હતું. 

કશું જ બદલાયું નથી. બધંુ જમેનું તમે છ.ે  
ક ેપછી…  

ખરેખર એમ છ?ે 
      િકાનો એક રદવસ રૂ્નાં થયાં છે. એિ ર્ એિાં રહેનાર પણ. ક્યાંક િને ખબર ન હોય છતાં કોઈક નવજાત બાળક િીઠી મનદંર િાણી રહ્યુ ં

છે;  રે્ થોડાક રદવસ પહેલાં, એની િાના પેટિાં  ઊંધા િથતક ેઅવતરવા િાટ ેતૈયાર લટકી રહેલું હતું. િકાનોની ઉપર એક નજીવું, ન દેખાય તેવું 

આવરણ ઉિેરાયુ ંછે; રે્ દસ પંદર વર્ે િકાનો દસ વર્જ રૂ્નાં થયાંની ચાડી પોકારવાનું છે. 

       એના ંએ ર્ લાગતાં ઝાડ પર અનેક નવાં પાંદડાં ઉિેરાયાં છે; કોઈક સૂકાયેલી ડાળી ર્િીન દોથત થઈ નીચે પડી ગઈ છે. ઘાસનો મવથતાર 

અન ેઊંચાઈ ચપટીક વધ્યાં છે. રથતો કાલ કરતાં સહેર્ વધ ુઘસાઈને મલથસો થયો છે; અથવા સૂયજના તાપે, એક ન દેખાય તેવી તરડ કોરાઈને 

થોડીક વધાર ેઊંડી બની છે. થોડાંક વર્જ પછી ત્યાં િોટી ફાટ પડી ર્વાની શક્યતા આકાર લઈ રહી છે ! 
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     પસાર થઈ ગયેલી કાર કદાચ કાલવાળી કાર ન હતી. એ કદાચ બીજા કો’કની હતી! કાલે અફળાતાં હતાં, તે પાંદડાં અલબિ કચરાપેટીિાં ક ે

દૂરની ઝાડીઓિાં ક્યાંના ક્યાંય ફેંકાઈ ગયાં છે. આરે્ દેખાય છે; ત ેગઈકાલે વકૃ્ષો પર મવલસતાં હતાં. થોડાક રદવસો પછી નવી કૂપંળો એ વૃક્ષો 

પર ફૂટવાની છે. આરે્ તેિનું કશંુ અમથતત્વ નથી. 

      અરે! આ અવલોકનકાર પણ ક્યાં એનો એ છે? એના શરીરના અનેક કોર્ો િરણ પામ્યાં છે, અને નવાં ર્ન્િી ચૂક્યાં છે. એના મવચાર, 

અમભગિ, મિજાર્ કાલના ંરે્વાં નથી. થોડાંક ર્ વર્જ અને એની હથતી પણ નથી ર્ રહેવાની –  પાણીિાં આંગળી સરક ેઅને પાણી એિનું એિ 

ત્યાં હાર્ર થઈ;  આંગળીની હથતીને મવસારી દે – તેિ. 

      એણ ેઅવલોકન, અનાવલોકન, હાલોકન, પ્રશ્નાવલોકન, ગઝલાવલોકન, પ્રમતભાવ, અપ્રમતભાવના ભાવો વચ્ચે કટેકટેલાં ઝોલાં ખાધા ં

છ?ે     હરુ્ ન જાણે કટેલાં ઝોલાં ઈવડો ઈ ખાશે? 

પદરવતીન…પદરવતીન…પદરવતીન… 
ન દેખાય તેવંુ પણ અચૂક પદરવતીન 

હર પળ હર સ્થળ.  
 

૪૭ - બાસ્કેટબોલ  
      બાથકટેબોલની રિત. નીચેથી સાવ ખુલ્લી બાથકટે. સાવ સાદી જાળી. આ બાથકટેિાં કશંુ ર્ સંઘરી ન શકાય. સાવ કાિ વગરની બાથકટે! 

બોલ એિાં પડ્યો નથી, ક ેનીચે પડી નથી ગયો. બીજી બાથકટેો તો કવેી જાતજાતની અને ભાતભાતની હોય છે? નાની અથવા િોટી; પહોળી અથવા 

સાંકડી, જાળીવાળી અથવા સાવ છીદ્ર મવનાની  દીવાલવાળી, રંગવાળી ક ે વગરની, ડીઝાઈન વાળી ક ે વગરની – અનેક  જાતની 

બાથકટેો.   એિાં  કટેકટેલી ચીર્ સઘંરી શકીએ? પણ.. આિાં તો? બબ્બે ટીિના બધા િળીને ચોવીસ ખલેાડીઓ બાથકટેના ઉપરના ભાગિાં 

બોલને પહોંચાડવા િાટ ેિરમણયો રં્ગ ખેલે. એિાં બોલ નંખાઈ જાય તો ર્ગ અને રં્ગ જીત્યા. પણ બોલ એિાં એક ઘડી પણ ન રહે. 

      આપણી બાથકટેિાં બધુ ંઆવી જાય  તે િાટ ેજીવનિાં આપણે કટેકટેલી રિતો, જીવલણે યુધ્ધો ખેલતાં હોઈએ છીએ?.  પણ ખરેખર આપણી 

બાથકટેિાં કોઈ િતા ટકી રહે છે ખરી? અથવા રે્વી િતા આવી ગઈ  ક,ે બાથકટે ભરાયાનો આનંદ સિાપ્ત. પછી નવી કોઈ બાથકટેની શોધ; અન ે

એને િાટ ેજીવલેણ રં્ગ ફરી પાછો શરુ! એક દૃમષ્ટથી જોઈએ તો સાવ મનરથજક પ્રવૃમિ. 

     પણ બીજી નર્ર?ે રિવાનો આનંદ; જીવવાનો આનદં.િડદાં બાથકટેબોલ નથી રિી શકતાં! 
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૪૮ - મોઝેક  

          ઘણા બધા િોઝેક બનાવ્યા – ચાર રંગના, પણ એક સરખા આકારના ટકૂડાઓની િાયાજાળ. રૂ્દી રૂ્દી રીતે ગોઠવો અને રૂ્દી રૂ્દી 

ભાત હાર્ર. ‘હોબી મવશ્વ’ પર, અત્યાર સુધીિાં બનાવેલી બધી ભાતો જોઇ શકશો. ચાર ર્ જાતના ટકૂડાઓથી કટેકટેલી મવમવધ સૃમષ્ટ ખડી કરી 

શકાય છે?    પણ આરે્ એક મવમશષ્ઠ િોઝેકની ભાતની વાત કરવાની છે. 

 
      આિ તો આ સાવ સાદી રડઝાઈન લાગે છે. પણ ‘A’ આગળના ત્રણ મબંદુઓ તરફ ધ્યાન કમેન્દ્રત કરશો; તો ત્રણ ઘન આકૃમતઓ દેખાશે. 

લીલા, લાલ અને વાદળી બારૂ્ઓ વાળા, ત્રણ ઘન ટકૂડાઓ.  અને બીજી રીતે રૂ્ઓ તો ? આ ત્રણ મબંદઓુ બહાર ઉપસેલા નથી; પણ અંદરની 

તરફ ખૂંપેલા છે – તેિ જોવા પ્રયત્ન કરો અને આખી આકૃમત એક નવું ર્ રૂપ ઘારણ કરતી ર્ણાશે. અને આ શંુ ?   આિ નર્ર બદલવાની 

સાથે ર્ પીળા રંગની એક બારૂ્ હોય, તેવા નવા ઘન આકાર ઊપસી આવલેા દેખાયા ને? અને લો! હવે આિ રૂ્દી રૂ્દી રીતે જોવા િાંડશો; તો 

જાતજાતના ઘન આકારો દેખાવા િાંડ્યા ને? 

       ખૂબીની વાત તો એ છે ક,ે િૂળ ચીર્ ઘન છે ર્ નહીં. એ તો સાવ સપાટ, સફદે પ્લેટ પર ગોઠવેલા ઓલ્યા ચાર જાતના રંગીન ટકૂડાઓનો 

એક ખેલ ર્ છે. થોડીક બારીકીથી જોશો તો, એ નાના નાના ટકૂડાઓની વચ્ચેની આછી, આછી લાઈનો દેખાશે. 

એક ર્ મચત્ર; પણ દેખવાની નર્ર બદલાય અને અલગ અલગ નજારા ખડા થઈ જાય. 

    વાત એની એ ર્ હોય; પણ દૃમષ્ટમબંદુ બદલાય અને રૂપ અલગ. ઉપસેલી આકૃમત દબાયેલી ર્ણાવા િાંડ.ે બધી વાત હકારાત્િક નહીં; પણ 

નકારાત્િક ર્ણાવા િાંડ.ે  વાદ અને મવવાદ. િૂળ વાત તો બારુ્એ ર્ રહી જાય1 

        ત્રણ ર્ પાયાના કણો -  ઈલેક્ટિોન, પ્રોટોન અને ન્યુટિોન, અને અનંત સુધી મવથતરેલું, આખું મવશ્વ એનાથી ઊભુ ં થઈ ગયંુ. અને એ ત્રણ 

કણ પણ ક્યાં કોઈએ જોયા ર્ છે? એ પણ એક કલ્પના ર્ ને? િૂળ સત્ય તો ગોમપત રહેવા ર્ સજાજયુ ંછે? 

  

https://gadyasoor.files.wordpress.com/2011/10/mosaic.jpg
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૪૯ - રિમાાં વસાંત 
       એક મિત્રે  ‘અતકાિા’ રણની વસંતના ફોટાઓ િોકલ્યા અને િન મ્હોરી ઊઠ્ું.  સંથકૃત અને સિૃદ્ધ ર્ગતિાં રહેતા આપણને ‘જીવનનો 
ઉન્િાદ’ શંુ છે –એ કદાચ ખબર ર્ નથી.  પણ દમક્ષણ અિેરરકાના ચીલી દેશના િધ્યિાં આવેલ અતકાિા રણ એ દુમનયાનો સૌથી વધારે સૂકો 
પ્રદેશ છે. એના િોટા ભાગના મવથતારિાં છેલ્લા ૩૦૦ વર્જિાં વરસાદનું એક પણ ટીપંુ પડ્યું નથી. પણ દરકે મશયાળાિાં થોડી ઘણી ઝાકળ વરસે, 
એ ત્યાંની વનથપમત સૃમષ્ટ િાટ ેએક ઉત્સવ હોય છે. અને તેિાં પણ ‘બાર વર્ે બાવો બોલે’ એિ ‘અલ મનનો’ની િહેર થાય તો એ બધીઓને 
બત્રીસે કોઠ ેદીવા પ્રગટી જાય!  આ વખતે આશરે ૩૦૦ વર્જ પછી ઓલ્યા મનનોએ બહુ િહેર કરી નાંખી અને રણરાજી(!) રાજી રાજી થઈ ગઈ. 
એ મિત્રે િોકલેલ  બધા ફોટા એની િહેરબાનીનો પ્રતાપ છે. 

     ર્િાનાના ઉષ્ણામતઉષ્ણ વાયરા ભલે વાય. આપણે ફાળે ઝાકળની ર્ ેએક બે બુંદ આવેલી   હોય; એનાથી આ ક્ષણિાં આિ 
િહોરી ઊઠીએ તો કવેું ભલા? 

જાઓ ભલે જીવનઆશ સવે, 
ઉત્પાત થાઓ, ઉપહાસ થાઓ, 
થાઓ મતરથકાર, મવનાશ થાઓ. 
ન એક થાજો પ્રભુ-પ્રીમત-નાશ.  

-  રિણભાઈ મનલકઠં 

૫૦ - રમત – શનૂ્્ ચોકડીની 
       કોને આ રિત ખબર નહીં હોય? Tic Tac Toe   બે ર્ ખેલાડી. એક ે  શૂન્ય દોરવાનુ ંઅને બીજાએ ચોકડી. વારાફરતી વારા. ત્રણ શૂન્ય 

ક ેત્રણ ચોકડી એક લાઈનિાં લાવી શક ે; તે રિત જીતી જાય. બહુ ર્ જાણીતી રિત. કશંુય  સાધન હાર્ર ન  હોય તો પણ; ધૂળિાં સળેખડીથી 

લીટીઓ પાડીને અને કાંકરા વડ ેપણ રિાય. બહુ લાંબી આ રિત ન ચાલે. તરત ફેંસલો આવી જાય. જીતવા િાટ ેએ ચાલાકી જોઈએ ક,ે ત્રણ 

ખાનાંિાં તિારી કુકંરી એવી રીતે લાવી દો ક ેએની આરુ્બારુ્ ક્યાંક બે  ખાના ંખાલી હોય. આિ … 

 
સાિે વાળી વ્યમક્ત ગિે તે ચાલ ચાલે; તિારી જીત મનમશ્ચત. જો આરુ્બારુ્િાં એક ર્ ખાનું ખાલી હોય તો સાિેવાળી વ્યમક્ત પટ્ટ દઈને ત્યાં 

ચાલ ચાલે ; અન ેતિારી જીતવાની તક ગઈ. 

        જીવનની રિતિાં આિ ર્ થતું હોય છે ને? નસીબની આડનેા પાંદડા રે્વું, એક ર્ બારણં ખૂલી જાય : એવી રાહ આપણે જોઈને બેઠા 

હોઈએ. પણ એ દ્વાર િોટ ેભાગે બંધ થઈ જાય; અને આપણે હતા એવાને એવા થઈ રહીએ. આપણે શૂન્ય રે્વા ; અને સાિેવાળો ચોકડી દોય ે

ર્ રાખે!   પણ જીવનની બાજી એ જીતી શક ેછે; રે્ નવાં બારણાં ખોલી શક ેછે : એકથી વધાર ેમવકલ્પો સજીજ શક ેછે. આપણે  તો િોટ ેભાગ ે
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એક ર્ બારણ ંખૂલવાની રાહ જોઈને આખું આયખું મવતાવી દઈએ છીએ. આપણે એ નથી જાણતાં ક ેજીવનિાં અનેક બારણાં; અનેક શક્યતાઓ 

ખૂલી શક ેતેિ હોય છે. પણ આપણન ેતે દેખાતાં ર્ નથી. 

       લો! ગુર્રાતી લેમક્સકોનના સર્જક, િાનાહજ શ્રી. રમતલાલ ચન્દરયાના જીવનનું પે્રરક વાક્ય. 

       ” હાથ પર લીધલેું કાિ હંુ ક્યારેય અધવચ્ચ ેછોડતો નથી. િન ેહંિશેાં લાગ્યું છ ેક ,ે પ્રશ્નો ઊભા થાય 

તો તેના ઉકલે પણ િળી રહે છ.ે એક રદશાિાં દ્વાર દેવાઇ જાય તો બીજી રદશાિાં ખૂલે છ.ે “ 

૫૧ - રસ્તો – ત્રિ અવલોકન 
–  લોન્ગ કટ - 

        શોટ જ કટ તો હોય. પણ લોન્ગ કટ?   હા! લોન્ગ કટ!   

       વાત જાણે એિ છે ક,ે અિારા ગાિના પાકજિાં એક નાનકડુ ંતળાવ છે. એની બારુ્િાંથી ચાલવાનો એક રથતો પસાર થાય છે.  અિે તળાવના 

રકનારે બેઠા હતા. ત્યાં તળાવની સાિેની બારુ્િાં અિે અિુક લોકોને ચાલતા જોયા.  અિારી વાનરસેનાને એ બારુ્ ર્વાનું િન થયુ.ં આથી અિે 

તળાવની બારુ્િાં આવેલા ઘાસના િેદાનની એક બારુ્એ આવેલા છીંડા રે્વા રકનારે ગયા. ત્યાં પાછળની ઝાડીિાં ર્તી, એક કાચી કડેી નર્ર ે

પડી. અિે તો એિાં ઝુકાવ્યું. સાવ એક ર્ ર્ણ િાંડ ચાલી શક ેતેવી ઝાડી અને ઝાંખરાં વચ્ચેથી પસાર થતી કડેી હતી.  

      અિે રે્વા એિાં પ્રવેશ્યા ક ેતરત ર્ સાવ રં્ગલિાં આવી ગયા હોઈએ એવો આભાસ થતો હતો. અિુક ર્ગ્યાઓએ તો નીચે ઝકૂલેી  ડાળીઓ 

રથતો રોકીને પથરાયેલી હતી, તેિને વાળીને અથવા ઝુકાવીને િાગજ કરવો પડતો હતો. િાત્ર એક બે ર્ગાએ ર્ એ કડેી તળાવની નજીકથી પસાર 

થતી હતી. અને ત્યાંથી તળાવનું સુંદર દ્રશ્ય દેખાતું હતું. બે ર્ણ ત્યાંથી નીચે ઉતરી િાછલીઓ પકડવાિાં પણ પ્રવૃિ હતા. અિે બેળે બેળે આખી 

કડેી પસાર કરી પાછા પાકા રથતાની નજીક બહાર આવી ગયા. આિ અન ેજ્યાં ઉભા હતા, ત્યાંથી પાકા રથતે રે્ અંતર એક બે મિમનટિાં કપાઈ 

જાય તે અિે કાપવા અિારે અડધો કલાક થયો! 

      હવે તિે ર્ કહો. આને લોન્ગ કટ કહેવાય ક ેનહીં? પણ અિારો આશય થોડો ર્ રથતો કાપવાનો હતો? અિાર ેતો એક સાહસ કરવું હતું. 

નાનકડુ ંસાહસ. શહેરની વચ્ચોવચ આવલેા પાકજિાં સાહસ. 

      સાિાન્ય વ્યવહારિાં બધે શોટ જ કટ શોધવાની વૃમિવાળા અિાર ેિાટ ેઆ લોન્ગ કટનો અનુભવ અનેરો હતો. 

– શોટ જ કટ - 

     એ તો તરવરરયા તોખાર રે્વા િારા દોરહત્ર સાથેની સફરની વાત હતી. પણ આ તો બેળે બેળે ચાલતા, ઘોડાગાડીના ગલઢા અરડયલ ટટ્ટ ુરે્વા 

આ ડોસાની વાત છે!  આ વાત લખી હતી ત્યાર ેર્િણો ઢીંચણ ર્રીક આડો થયેલો હતો! સહેર્ ચાલું એટલે રાડ્યું પાડવા િાંડ.ે પણ ચાલ્યા 

વગર તો કિે ચાલે? ન ચાલું તો સાવ બેઠાડ ુર્ થઈ જાઉં ને? એટલે દરરોર્ થોડુ ંથોડુ ંચાલવાનો િહાવરો રાખ્યો હતો. તે રદવસ ેપાકજિાં ચાલવા 

ગયો. ગાડી પાકજ કરી, આગળના રથતે ર્વા નીકળ્યો. પણ બારુ્િાં ર્ સૂકા વહેળાની પાર સરસ લીલું િઝાનું ઘાસ હતું. નીચે ઊતરી, થોડુકં કષ્ટ 

વેઠી ચાલું તો ખાસુ ંઅંતર ઓછંુ થઈ જાય તેિ હતું.   સાચવી સાચવીને કાચા ઢાળ પરથી વહેળાિાં ઉતયો. અને બીજી પાર થોડુકં વધાર ેકષ્ટ   લઈ 
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ચઢી પણ ગયો. ઘાસ વટાવી પાછો િુળ રથતે ચઢી ગયો. પગિાં જોડા નહીં પણ ચંપલ પહેરેલાં હતાં, એટલે લપસી ર્તાં પણ બચ્યો – ખાસ તો 

ઉપર ચઢતી વખતે. 

      સૌને શોટ જ કટ શોધવાનું અને લાંબા રથતા ટાળવાનું સૌને ગિે છે – િારા રે્વી તકલીફ વાળાઓને તો ખાસ.   પણ એવા સરળ રથતાના ં

પોતાના ંજોખિો હોય છે. ક્યાંક ગબડી પડવાની, લપસી ર્વાની, ઘવાવાની, કાયદાનું ઉલ્લંઘન થવાની, ક્યાંક અનૈમતકતાની, હાથયાથપદ 

થવાની શક્યતા હોય છે.   બધા ચાલતા હોય તેવો, લાંબો રાર્િાગજ સહી સલાિત હોય છે. ક્યાંક તો શોટ જ કટ ન ર્ લઈ શકાય. ક્યાંક એ લાંબો 

રથતો લેવાથી બીજી શક્ય તકલીફો બચી પણ જાય છે. ક્યાંક સરળ રથતા લાભ કરી આપે છે અને ક્યાંક લાંબા ગાળાનું નુકશાન પણ! 

     શોટ જ કટ લેવો ક ેલોન્ગ કટ, એ પોતપોતાની આવડત, મચિવૃમિ અને  જોખિો વહોરવાની કાબેમલયત પર આધાર રાખતું હોય છે! 

– અનુકૂળ રથતો - 

      ઉપરોક્ત  બે અનુભવ પરથી એવું તારણ નીકળ્યુ  ક,ે અનકુળુ રથતો લેવો.થથળ, સિય, સંજોગને આધીન રે્વી ર્રુર હોય તેવો રથતો 

લેવો.  એકદિ વ્યવહારરક વાત. સીધા સટ રથતે ચાલવું. શોટ જ કટ િળી જાય તો, લાંબા રથતે થવૈરમવહાર કરી ઠાિુકાનો શ્રિ અને સિય ન 

બગાડવો. પણ,  સાથે સાથે  શોટ જ કટનું જોખિ પણ ન લેવું. 

નો રરથક ફેક્ટર! સિય વતે સાવધાન. ર્વેો વટ, તેવો વહેવાર. ર્ ેઆંગળીએ ઘી નીકળે, ત ેવાપરવી. 
 

       આ ર્ તો  સરળ રીતે જીવવાની રીત. િધ્યિ િાગજ. સફળ થવાની રીત. સાિાન્ય અને સવજિાન્ય રથતો. કોઈ મવવાદ મવનાની, ગળે 
શીરાની રે્િ ઊતરી જાય તેવી વાત. પણ …કશંુક નવું કરવું હોય તો? 

▪ નવી કડેી પાડવી હોય તો? 
▪ નવું સંશોધન કરવું હોય તો? 
▪ પનાિાની ક ેસુએઝની નહેર બનાવવી હોય તો? 
▪ ચન્દ્ર અને િંગળ સર કરવા હોય તો? 
▪ અજાણ્યા રાહે ચાલી, નવા પ્રદેશો શોધી કાઢવા હોય તો? 
▪ જીવનને સરળ બનાવે તવેા શોટ જ કટ શોધવા હોય તો? 
▪ પવજતના શીખર પર ચઢવું હોય તો? 
▪ રુ્ની રસિો તોડી, નવી પ્રથાઓ થથાપવી હોય તો? 

     એ તો વીરલાનું કાિ. બહાદુર બંકાનું કાિ. પાગલનું, નશાિાં િથત િથતાનાનું કાિ. પથ પ્રદશજકનું કાિ. સાિાન્યતાને મવસારી પાડનારનું 
કાિ. અનુકૂળતા ર્ શોધનારનું એ કાિ નહીં. વ્યવહારરક બમુદ્ધ ધરાવનાર, ગાડરરયા પ્રવાહિાં ચાલનાર, વધારે પડતા હંુમશયાર(!) ર્ણનુ ં
એ કાિ નહીં! 
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૫૨ - રરવર વોક અન ેબાંધ બારી 
       ઓમથટનના સરસ િજાના રરવરવોકના લોખંડના એક બાંકડા ઉપર હંુ બેઠો છુ; અને િારી સાિેની બધી ચહલ પહલ મનહાળી રહ્યો છંુ.  સાિે, 

નદીની પેલે પાર ડાઉન ટાઉનની ગગનચુંબી ઈિારતો ખડી  છે – કોઈક વીસ િાળની, તો કો’ક ચાળીસ િાળની, તો કો’ક પચાસ િાળની. સૌથી 

ઉંચી ઈિારત પર થવાભામવક રીતે બધાંની નર્ર પડ;ે તેિ િારી નર્ર પણ ખેંચાય છે. એની આડી અને ઉભી, બધી  બારીઓ બંધ છે – સાવ 

મનષ્િીય અન ેકોઈ ચેતન મવનાની. હંુ એ બારીઓની પેલે પાર શંુ ચાલી રહ્યુ ંછે; તે જોઈ શકતો નથી. કદાચ ત્યાં કોઈ આતરરાષ્ટિીય કમ્પનીનો 

કરોડો ડોલરનો કારોબાર ચાલી રહ્યો હશે. કો’ક િાંધાતા તેની કુશાંદે ચેમ્બરિાં વૈભવશાળી ખુરશીિાં બેસી મ્હાલી રહ્યો હશે. કદાચ તેની ઘણ ે

નીચે આવેલા પરરસરિાં સળવળતાં િાનવ રં્તુઓન ેજોઈ િૂછિાં િલકી રહ્યો હશે. એની આગળ નદી વહી રહી છે. એના ંપાણી હજારો વર્ોથી 

આિ ર્ સતત  વહેતાં રહ્યાં છે. એિાં જાત જાતની અને ભાત ભાતની હોડીઓ આવન જાવન કરી રહી છે.  નદીની િારી તરફ રરવરવોક છે. 

એની ઉપર જાતજાતના ંઅને ભાતભાતનાં પુરુર્ો, સ્ત્રીઓ, બાળકો  ચાલી, દોડી રહ્યાં છે. કોઈકની સાથે જાતજાતના અને ભાતભાતના કતૂરા પણ 

છે. 

     લોખંડનો એ બાકડો સાવ મનજીજવ છે. એિાં કોઈ ર્ ચહલપહલ નથી. એ તો એિનો એિ ર્, સાવ ર્ડ અવથથાિાં પડલેો રહેવાનો છે. એિાં 

કોઈ પરરવતજનને અવકાશ નથી. હા! હંુ િારી કલ્પના અને મવજ્ઞાનના થોડાક જ્ઞાનને સહાર,ે એના અણ અન ેપરિાણિા સતત ચાલી રહેલી 

ગમત  મવશે મવચારી શકુ ંછંુ. પણ બાંકડો એ જાણે છે ખરો? 

       િારી નર્ર હવે એ બાંકડાની બારુ્એ આવેલ ઝાડ પર પડ ેછે. એની ડાળીઓ િને શીતળ છાયા આપી રહી છે. એનાં પાદડા પવનિાં ફરફરી 

રહ્યાં છે. એના લીલાં પાન તડકાિા તપતાં શ્વસી રહ્યાં છે. સૂકી ભંઠ લાગતી એની ડાળીિાં ક્યાંક નવાંકુર ફૂટુ ંફૂટુ ંકરી રહ્યો છે, થોડાક દીવસોિા 

એિાંથી કુપંળ ફૂંટશે અને નવી ડાળીનો ક ેકદાચ એક ફૂલની કળીનો નવો નક્કોર ર્ન્િ થશ.ે પણ એ ઝાડ જોઈ શકતું નથી, સાંભળી શકતું નથી, 

થપશી શકતું નથી. એને કોઈ મવચાર પણ નથી આવતા. એ કશેય એક તસ ુપણ  ખસી શકતું નથી. એની ચેતના બાકડાના લોખંડની ચેતનાથી થોડકે 

આગળ આવીને અટકી ગયેલી છે. 

     ત્યાં ગળે િામલકના પટાથી બંધાયેલો એક કતૂરો દોડતો દોડતો અને િોંિાંથી જીભ બહાર લબડાવતો આવી પહોંચે છે. થવભાવવશ, કશીક 

િનગિતી ચીર્ને સૂંઘતો, સૂંઘતો, આિતેિ આથડતો, તે િારા  પગને પણ સૂંઘી લ ેછે. પણ િામલકના ઈશારાથી િને અવગણીને મવદાય લ ેછે. 

કતૂરાની ચેતના ઝાડની ચેતના કરતાં ઘણી ર્રટલ છે. તે જોઈ શક ેછે; સાંભળી શક ેછે; સૂંઘી શક ેછે; ચાખી શક ેછે. કરડી અને ભસી શક ેછે. ત ે

ચાલી, દોડી, કુદી પણ શક ેછે. પણ તનેી મવચાર શમક્ત બહુ ર્ સીમિત છે. 

     આ બધુ ંમનહાળતો હંુ કુતરા કરતાં ઘણં વધારે કરી શકુ ંતેિ છંુ. િારી પાસે િાણસને િળેલી િહાન દોલત – િાનવ િન છે. હંુ ધારંુ તો એ 

બાંકડાને તોડી ફોડી, ગરિ કરી તેના પૂજાજઓના અવનવા ઘાટ ઘડી શકુ ંછંુ; તેને ભઠ્ઠીિાં ઓગાળી, તેના રસને બીબાિાં ઢાળી સુંદર િૂમતજ બનાવી 

શકુ ંછંુ.  હંુ એ ઝાડને કુહાડી વડ ેકાપી, તેના લાકડાિાંથી આગ પેદા કરી શકુ ંછંુ. અથવા એના બીર્ અન્ય ર્ગ્યાએ વાવી, એવાં અનેક ઝાડ ઘણે 

દૂર, નવા ર્ કોઈ બગીચાિાં ઊગાડી શકુ ંછંુ.   હંુ તે કતૂરાન ેઅથવા એના રે્વા બીજા અનેક કતૂરા ક ેબીજા ંપ્રાણીઓને પાળી, િારો િામલકી ભાવ 

સંતોર્ી શકુ ંછંુ. ‘િારી ચેતના કતૂરાની ચેતના કરતાં અનેક ગણી ચરઢયાતી છે.’–  તેવો ગવજ િારા િનિાં આકાર લેવા િાંડ ેછે. 

        પણ, એિ ન બને ક,ે  િારાથી અનેક ગણં ચરઢયાતું કોઈક હોવાપણં એવી અપ્રમતિ ચેતના ધરાવતું હોય; રે્ના થકી એને કોઈ દખેીતા રંગ, 

રૂપ, આકાર ક ેહોવાપણાંની ર્રુર ર્ ન હોય? રે્ને િાનવ િનની ક ેઅમથતત્વ/ અનમથતત્વની િયાજદાઓ નડતી ન હોય? રે્ આ બધાંયની મ્હાંયલી 

પા અણએ અણિાં વ્યાપીને રહેલું હોય? રે્ આ બધાંયને હાલતાં, ચાલતાં, શ્વસતાં; કારણસર ક ેકારણ મવના, ધસિસતાં અને પ્રગટ અમથતત્વ 

વાળાં કરી દેતું હોય? – પચાસ િાળ ઉંચે આવેલી બંધ બારીની પેલે પાર બેઠલેા, પણ િારી આંખે ન દેખાતા ઓલ્યા િાંધાતાની ર્િે? 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/05/25/river_walk/
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૫૩ - રરસા્કલ કેન 
   કચરો રરસાયકલ કરવા િાટનેા કને પર નર્ર પડી- અને બારેક વર્જ પહેલાં ‘રરડસજ ડાયરે્થટ’િાં વાંચેલ ત્રણ ‘રર’ વાળો લેખ યાદ આવી 

ગયો. ગુર્રાતી ભાર્ાિાં ‘રર’ અથવા રરસાયકલનો કોઈ સાિાન્ય વપરાશનો અને ટૂકંો ને ટચ પયાજય િળ્યો નહીં; એટલે તરત ગળે ઉતરી જાય તેવુ ં

આ ર્ મશર્જક રાખીએ ! અને આિેય નાિ ક ેરૂપિાં શંુ? તત્વ ર્ સિર્વા રે્વું હોય છે ને? 

       ‘રરડસજ ડાયરે્થટ’ ના એ લેખિાં મવશ્વિાં વધતી ર્તી િાનવવથતી અને બધા ર્ દેશોિાં અને પ્રજાઓિાં સુખાકારી અને આધુમનક સુખ-

સગવડો િાટ ેવધી રહેલી દોડના કારણે સજાજઈ રહેલી એક અપરરવતજનશીલ, અને સવજનાશ તરફ દોરી ર્તી; કઠોર, કડવી, વાથતમવકતા અન ેકરૂણ 

શક્યતા તરફ અંગુમલમનદેશ કરવાિાં આવ્યો હતો. આના એક ઉપાય તરીક ેત્રણ ‘રર’ ની ત્યાં ભલાિણ કરવાિાં આવી હતી. 

REDUCE : REUSE : RECYCLE 

વપરાશ ઓછો કરો. વથતઓુ ફરીથી વાપરો.કચરો ઉત્પાદન િાટ  ેફરીથી વાપરો. 

        હવે તિે ર્ કહો ક,ે એનું વધારે મવવરણ ર્રૂરી છે ખરંુ ? સત્યનારાયણના  શીરાની રે્િ ગળ ેઊતરી જાય એવી છે ક ેનહીં?! છતા ં

હકીકત એ છે ક,ે અિેરરકા રે્વા સૌથી વધ ુવ્યય અન ેબગાડ કરતા દેશિાં આ શીરો વધારે ખવાવા િાંડ્યો છે! જો ક,ે આ બાબતિાં અિેરરકા 

આખા મવશ્વનો સૌથી વધ ુ‘પછાત’ દેશ પણ છે! પણ ‘શીરા ખાતર શ્રાવક થનાર‘ – બધા મવકસતા દશેો અિેરરકન જીવન-પદ્ધમતના આંધળા 

અનુકરણિાં અન ેએ ખતરનાક દોડિાં વ્યથત છે.  

૫૪ - ણલપપ 
  ‘ટોકન’ -   દેશિાં ઘેર દૂધની કોથળી આપી ર્તા અને એવા બીજા વ્યાવસામયકોના આવાં પોતીકાં (!) ચલણથી આપણે િાહેર છીએ. 

અિેરરકાિાં ચકી ચીઝ અને એવા બીજા બાળકોના િનોરંર્ન િાટનેા થટોરિાં પણ ટોકન આપણા જાણીતા છે ર્ ને? 

      પણ મલમપ શા િાટ?ે   અક્ષરો પણ એક જાતના ટોકન ર્ છે!  આપણા િોંિાંથી નીકળતા અિૂક અવાજોના ંએ પ્રતીક છે. રે્િ દૂધવાળો રોરે્ 

રોર્ આપણી પાસ ેદૂધની કોથળી પહોંચાડવા નાણા ંિાંગવાની અને સાચવાની ર્ફા / ખતરાઓના ઉકલે તરીક ેટોકન રાખે છે, તેિ મલમપ પણ 

અવાર્ની ટોકન છે! એ ઘણી બધી ર્ફા અને ગેર સિર્ દૂર કરી શક ેછે. ( જો ક,ે બરાબર ના લખાય તો નવી ગેરસિર્ ઊભી પણ થઈ શક ેછે 

હોં! ) વળી ગુર્રાતીિાં લખેલ િથત વાતાજ ક ેકમવતા કોઈ અંગે્રર્, અિેરરકન ક ેરમશયનને િાટ ેસાવ અથજ હીન હોય છે ! ઓલ્યો દૂધવાળાનો ટોકન 

આપણા લિાિાં ર્ હાલે. થોડકે ર્ દૂર જાઓ અને એ પથતી િાટ ેય નક્કાિો! 

      તે રદવસ ે બાળકો સાથે હંુ અિારા િાનીતા પાકજિાં ગયો હતો. બાળકો રિતિાં િશગૂલ હતા. આથી િારંુ િન હમ્િેશની ટવેના કારણ ે

આરુ્બારુ્ની ચીજો ઉપર કમેન્દ્રત થયુ.ં એ ચીજો નવી મવચાર પ્રરિયા સર્જવા લાગી. અવલોકનો ર્ અવલોકનો - એક પછી એક ચાર અવલોકનો 

પ્રગટ થવા િાંડ્યા. અને દરેકની પાછળનો મવચાર ખરેખર સરસ હતો. 

     જો ક,ે આિ પહેલી વાર બન્યુ ંન હતું. પણ ઘેર પહોંચતા સુધીિાં એકાદ મવચાર ર્ યાદ રહેતો અને બીજા મવલીન થઈ ર્તા. આથી તે રદવસ ે

િને એક સુમવચાર સૂઝયો ક,ે આ મવચારોના િુદ્દા એ ર્ ક્ષણે લખી લેવા જોઈએ. િારી પાસે તો કાગળ, પેમન્સલ, પેન કશંુ ર્ ન હતું. કારિાં આ 

િળી રહેત. પણ પારક ુંગ થોડ ેદૂર હતું. ત્યાં સુધી ર્ઉં તો બાળકો ઉપર ધ્યાન ન રહે – ક્યાંક ભાગી જાય તો ક્યાં ખોળવા? 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/06/22/3r/
https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/04/12/%e0%aa%b2%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%bf-%e0%aa%8f%e0%aa%95-%e0%aa%85%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%ab%8b%e0%aa%95%e0%aa%a8/
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   િને એક ફળદ્રૂપ મવચાર આવ્યો ક,ે ‘જો અત્યાર ેહંુ પથ્થરયુગિાં જીવતો હોઉં તો આ ચાર મવચારો યાદ રાખવા શંુ કરંુ?’ તરત બીજો સદમવચાર 

થફૂયો ક,ે એ ચારેય વથતુની તરત યાદ અપાવે એવાં કોઈ પ્રતીકો િાર ેમખથસાિાં સંઘરવા જોઈએ. આથી આરુ્બારુ્ નર્ર દોડાવી. આ ચારેય 

મવચારોને થિૃમતપટિાંથી ઢઢંોળીને ર્ગાડ ેએવી, આરુ્બારુ્િાં પડલેી, ચાર ચીજો િને ધીિ ેધીિ ેિળી પણ ગઈ. એક નાનકડો પથ્થર, પ્લામથટકની 

થટિો, ઘાસનુ ંતણખલું, અને ઝાડની એક નાની, સૂકાયેલી ડાળી. િારા મવચાર પ્રવાહના ચારેય પદાથો સાથે આિનો િેળ બેસાડી દીધો. 

    એ ચારેય ટોકનને િારા મખથસાિાં અિૂલ્ય મસકાઓની સાથે િાનભેર થથાન િળી ગયંુ ! 

પથ્થર –  ચગડોળ    *  …………..ચગડોળની બારુ્િાં પડલેો હતો 

પ્લામથટકની થટિો – લોખંડની પાટલી  *…………પાટલી પર નાથતો કરીએ િાટ ે

ઘાસનુ ંતણખલું  –  ર્િીનના ઢોળાવ     *……………ચારે બારુ્ ઘાસિાં ઢોળાવો 

ઝાડની એક ડાળી – રેલના પાટા    *………….બે સીધી લીટી 

[ * –  આ બધુ ંવાંચવા િન થાય અન ેસિય હોય તો, અન્ડરલાઈન કરેલા શબ્દો  પર મક્લક કરી, એ બધાં પારાયણો  ડાઉનલોડ કરી શકશો! ] 

  પછી થોડી વાર ેઅિે ઘર ભણી પ્રયાણ આદયુું. હંુ બાળકો સાથે બીજી વાતોિાં પરોવાયો. રથતાિાં એક હોટલિાં નાથતો કરવા પણ અિે 

રોકાયા.  હમ્િેશ બનતું હતું તેિ પેલી ચાર વાતો તો ક્યાંય મવસરાઈ ગઈ.  ઘેર ગયો અને રે્વું ખીસુ ંખાલી કયુું, ક ેતરત  પેલી ચાર ચીજો બહાર 

આવીને ટબેલને શોભાવવા િાંડી. તરત ર્ િનના ઊંડાણિાંથી પેલા ચાર િૂળ મવચાર એક પછી એક ઝબકવા િાંડ્યા. હવે તો બધાં ર્ સાધનો 

ટબેલ ઉપર હાર્ર ર્ હતાં. િેં ચારે ય મવચારો અને તેના િુખ્ય િુદ્દા લખી લીધા. હવે ચાર લેખની પાયાની સાિગ્રી િારી પાસ ેહાથવગી બની 

ગઈ હતી. 

કદાચ ભાર્ાની  મલમપનો િૂળ ઉદ્ભવ આિ ર્ થયો હશે ? 

    જ્યાર ેિાણસ િાણસ વચ્ચે કોઈ અંતર નહોતું, ત્યાર ેકોઈ સાંકમેતક ક ેપ્રતીકાત્િક સંજ્ઞાઓની ર્રુર ર્ નહોતી. બધો વ્યવહાર શરીરના 

હાવભાવ અન ેબોલીથી થઈ ર્તો હતો. રે્િ રે્િ િાનવજીવન વધાર ેને વધારે ર્રટલ બનતું ગયંુ હશે; િાણસો દૂર ને દૂર રહેવા િાંડ્યા હશે; 

તેિ તેિ સંદેશ પહોંચાડવાની ર્રુર ઊભી થઈ હશે. પહેલાં ખેમપયા ક ેસંદેશવાહક િારફત વાણી િારફતે સદંેશા િોકલાતા હશે. એિાં િારા 

રે્વા, કોઈ ભૂલકણા ર્ણે છબડો વાળ્યો હશે; અને ઓડનું ચોડ વેતરાઈ ગયંુ હશે. આથી બોલાતી વાણી પર ભરોસો ન રાખતાં, અગત્યના સંદેશ 

િાટ ેઆવી કોઈ પ્રતીકાત્િક વથતઓુ અને પછી મચત્રમલમપ ઊભી કરાઈ હશે. કાળિિે એનું રુપાંતર અવાર્ને પ્રમતમનમધત્વ આપે  તવેી લેમખત 

સંજ્ઞાઓ –મલમપ વપરાતી થઈ હશે. 

      આ પરરકલ્પના સાચી છે ક ેકિે, તેનું અનુિોદન તો િાત્ર ભાર્ાશાસ્ત્રીઓ ર્ આપી શક.ે પણ એક વાત મનમશ્ચત છે  ક,ે બોલાતી ક ેલખાતી 

ભાર્ા એ પ્રતીકાત્િક સાધન િાત્ર ર્ છે. કોમ્યુમનકશેનનું સત્વ અને તત્વ તો મવચાર અને ભાવ ર્ હોઈ શક.ે  ભાર્ા અને મલમપ એક સગવડ છે 

– પેલી ચાર ચીજો રે્વી.  

  

https://gadyasoor.wordpress.com/2008/08/17/chagdol/
https://gadyasoor.wordpress.com/2008/08/21/iron_bench/
https://gadyasoor.wordpress.com/2008/08/19/ground_contours/
https://gadyasoor.wordpress.com/2008/08/23/rail_track/
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૫૫ - વકૃ્ષ અન ેવલેી - ૧ 
     વસંત ઋતુની શરૂઆત હતી. હંુ પાકજિાં ચાલવા ગયો હતો. ચોિેર મશયાળાની ભુખ્ખડતાનું થથાન લીલીછિ  હરરયાળીએ લઈ લીધું હતું. એક 

વૃક્ષ પર નર્ર ઠરી. એના થડન ેવીંટળાયેલી વલેીના લીલાં છિ પાન પણ દેખીતા રુક્ષ થડન ેલીલું છિ બનાવી રહ્યાં હતાં. 

     હંુ નજીક ગયો અને જોયંુ, તો વેલ થડન ેબાથ ભરીને વીંટળાયેલી હતી. િેં આ આમલંગનને તોડવા પ્રયત્ન કયો. પણ એ બહુ ગાઢ આશ્લરે્ 

હતો! સખત પ્રયત્ન કરીને હંુ આિ કરવા સફળ થયો. પણ આ શંુ? ઠકેઠકાણે વેલીએ ઝાડના થડન ેવીંધીને, છેક અંદર સુધી િૂળ ઘાલ્યાં હતાં 

–  અને ત ેપણ અનેક ઠકેાણે. વેલને વકૃ્ષના રસિાંથી પોર્ણ િળતું હતું. એ તો સાવ પરોપજીવી હતી. િહાિહેનતે પેદા કરેલા ઝાડના જીવનરસનો 

તે િફમતયા ઉપભોગ કરતી હતી. િેં એ વેલને કાપી નાંખી. 

     ગઈકાલે  એક અઠવારડયા બાદ ફરીથી હંુ એ ર્ વૃક્ષ પાસેથી પસાર થયો. િને વેલ તોડી નાંખ્યાની વાત યાદ આવી ગઈ. િને એિ ક,ે ‘િુળથી 

ઉચ્છેદન પાિેલી એ વેલ િૃતુઃપ્રાય ર્ થઈ ગઈ હશે ને?’ િારા આશ્ચયજ વચ્ચે, એ વેલ તો િઝાથી મવલસી રહી હતી. ઊલટાંની વૃક્ષ ઉપર એ વધારે 

ઉંચે સુધી પહોંચી  ગઈ હતી. િેં જ્યાંથી એને કાપી હતી, તનેી નજીકથી બે એક ઈંચ રે્ટલો છેડો ફરીથી કાપ્યો. એ િુળ સાવ સુક્કાં લાગ્યાં. વકૃ્ષની 

સંમથથમતએ (મસથટિ) પોતાની બધી તાકાત લગાવી, િારી રે્િ ર્ વલેને િફતનું પોર્ણ િેળવતાં અટકાવવા, મનષ્ફળ પ્રયત્ન કયો હતો.  દેખીતી 

રીતે, વેલનું પરોપજીવીપણ ં એના ફલેાવાને રોકવાના વૃક્ષના ક ેિારા પ્રયત્નોથી વધાર ેતાકાતવાન હતું. 

    અને િન મવચાર ેચઢી ગયંુ. િાનવસિાર્ને ભરડો નાંખી, એના ંરસકસ ચૂસી લેતી, આવી તો કટેકટેલી વલેીઓ હાર્રા હરૂ્ર હોય છે? 

પૂવજગ્રહો, મધક્કાર, િૂરતા, થવલમક્ષતા, દુર્જનતા, વગજ મવગ્રહ, જામત અને જ્ઞામત ભેદ, ધામિજક અને વૈચારરક િત િતાંતરો, શારીરરક/ વૈચારરક/ આમથજક 

રહંસા, અત્યાચાર, આતંકવાદ… ગણી ન ગણાય એટલી સાિામર્ક મવર્ વેલો… એને ગિે તેટલી ઊખાડો, એિનું આિિણ તો તેિનું તેિ ર્. 

એિાં િીનિેખ ફરક ન પડ.ે ભલે ન ેિહાન મવચારકો અને સતંો િથી િથીને િરી જાય. અનકે ઈસઓુ વધથથંભ પર ખીલે ઠોકાતા રહે. આ 

મવર્વલેનો તો  કોઈ અંત ર્ નહીં. ગિે  એટલા અવતાર ઉપરવાળો  ધારણ ન કર,ે ‘શેઠની મશખાિણ  ઝાંપા સુધી’ ર્ રહેવાની? 

    એટલી  ર્ આશાયેશ ક,ે જ્યાં સુધી િહેનત કરીને  ર્િીનિાંથી  છેક ટોચ સુધી પોર્ણ આપતું વૃક્ષનું જીવન તત્વ બળવાન છે; નાનકડા ઘાસનાં 

તણખલાનું તત્વ પણ પૃથ્વી પરના જીવનને પોર્ણ આપવાનો શ્રિ કરી રહ્યુ ંછે; જ્યાં સુધી પાયાનો છેવાડાનો િાણસ  મર્જીમવર્ા અને જીવન 

સંઘર્જની સાથે સાથે પાયાનું પ્રદાન કરતો રહેશે; જ્યાં સુધી સિાર્ના િોભી રે્વા મધંગા સજ્જનો અને સન્નારીઓ અથાક પ્રયત્નોથી સિાર્ના 

પોતને સુરેખ રાખવા પ્રયત્નશીલ છે - ત્યાં સુધી જીવનની સતતતા અક્ષુણ્ણ રહેવાની છે.  

      સલાિ એ િૂળને!  સલાિ એ ઘાસના તણખલાને! સલાિ એ પાયાના છેવાડાના અદના આદિીને! સલાિ એ સિાર્ના િોભીઓને! સલાિ 

એ િાતૃત્વને! સલાિ એ જીવનના પાયાના તત્વને ! 

------ 

      ફરી પાછો ત્રણ િરહના બાદ હંુ એ ર્ વૃક્ષની પાસેથી પસાર થાઉં છંુ. વસંત ઋતુિાં કાપેલી વેલની યાદ આવી જાય છે. પ્રયત્ન કરીને એ ર્ 

આ વૃક્ષ છે ક ેકિે, તે યાદ કરવા કોમશશ કરંુ છંુ. પણ યાદ કરવાની ર્રૂર ર્ નથી. વેલનો ર્િીન તરફનો કપાયેલો છેડો ઉડીને આંખે વળગે છે. 

આ ર્ એ વૃક્ષ અને આ ર્ એ કપાયલેી વલે.  પણ આ શંુ? વલે તો સાવ સુકાઈ ગઈ છે. સિ ખાવા બરાબર એક પણ પાંદડુ ંનર્ર ેચઢતું નથી. 

તેના સુકાયેલાં પાંદડાં પણ સૂસવાતા પવનિાં ફેંકાઈ અને ખેંચાઈ ગયા છે. િાત્ર રૂ્નું, િૃત અમથતત્વની ચાડી ખાતું, સુકાઈને ભંઠ થઈ ગયેલું તનેુ ં

પાતળું થડ ર્ િાંડ િાંડ ટકી રહ્યુ ંછે. એણે ઝાડના થડિાં ખોસેલાં િુળ પણ સુકાઈને થડના રંગના બની ગયાં છે. જ્યાંથી કાપી હતી, ત ેર્ગ્યાથી 

ઉપર બે એક ફુટ સુધી તો એિાં સડો પણ થઈ ગયો છે; જાણે ક,ે ઉધાઈએ તેને ભરખી ખાધી ન હોય. 
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    અને િન ફરીથી મવચાર ેચઢી ગયંુ.  િાનવ સિાર્ને કોરી ખાતી મવર્વલેોને જો િૂળિાંથી  કાપી નાંખવાિાં આવ ેતો તેિનો પ્રભાવ ખાળી અન ે

ટાળી શકાય છે. શંુ છે આ િૂળ? ક્યાં છે એ? આપણે ધ્યાનથી મચંતન કરીશું  તો એ થપષ્ટ ર્ણાશે ક ે િાનવજીવનના, િાનવસિાર્ના  િોટાં 

ભાગનાં દુુઃખોનું િૂળ િાનવ થવભાવ, િાનવ િન ર્ છે ને? આમથજક  ભ્રષ્ટાચારની  ર્ વાત લો. લાંચ રૂશ્વત, સગાંવાદ, જામતવાદ આ બધાંના 

િૂળિાં આપણી થવાથજવૃમિ ર્ છે ને? આપણે સિાર્ને, સરકારને, નેતાઓને આ િાટ ેબદનાિ કરીએ છીએ. પણ લાંચ લેનાર છે, તેટલી ર્ 

વાથતમવકતા એ છે ક,ે લાંચ આપનાર પણ છે ર્.  ધામિજક ક્ષેત્રે પ્રવતજિાન સડાને સૌ વગોવે છે. પણ એને પોર્નાર કોણ છે? આપણા રે્વા સાિાન્ય 

િાણસો ર્ ને? પરલોક સુધારવાની આશા, અને દુુઃખોથી િુમક્ત િેળવવાની આપણી લાલસા  આ બધા તકસાધુઓને ઉિેર્ન આપતાં બંધ થઈ 

જાય તો? 

   વેલને િૂળથી કાપીએ તો ર્ થડના રસકસ ચૂસાતાં અટક.ે આપણી થવાથજવૃમિને કોરાણે િૂકીએ તો ર્ નીમત-પરાયણ સિાર્નું વૃક્ષ િહોર.ે  

   હળવા મિજારે્ –  

   આ પેરડી ર્ સાંપ્રત જીવન ચાલક તત્વનું ગાન છે ને?! 

િફતિાં ર્ ેિળ્ય ું તેને થવીકારી લ ેઅરે! િાનવ 

િળ્ય ું ક ેના ફરી િળશે, તરત ખીથસું ભરી લેર્.ે 

‘દુનીયાની રુ્ઠી વાણી ખરંુ છ ેસત્ય.’ િાની લ ે

કરોડો િાછલાં ધોવાયાં, સાચું બોલવા િાટ .ે. 

ફરી આવી તકો ના સાંપડ ે તુર્ને, ગ્રહી લેર્ ે

ઘડી આવી િહાિુલી, લગીરે રાહ ના જોર્.ે 

ર્ગતના આ પ્રપંચોિાં, નથી થવાશ્રય તણો િહીિા, 

બીજાનાં સો  પરાિિને સુખે તું પોતીકાં ગણર્.ે 

પ્રભુની એ કૃપા િાની, િફતને િથતક ેધરર્ ે

‘કદી વહેંચી ન ખાવું. ‘  ત  ેિહા નીણજય કરી લેર્.ે 

ડબુે ના કોઈ’દી તું, સિંદર સો તરી જાશ ે

બીજાનાં ટાંટીયા ખેંચી, સવાયો શેર તું થાર્.ે 

હજારો હોડીઓ હાર્ર, હરખની તુ ંહવા ખાર્ ે

હલેસાં િારવાની વાતને તું િુખજતા ગણર્.ે 

હવે રાજા થયો તું તો, િુછોને તાવ તું દેર્ ે

સવારથના િહા આનંદનો, િાથે િુગટ ધરર્.ે 
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૫૬ - વકૃ્ષ અન ેવલેી  - ૨ 
    બે રદવસ રહીને ફરી પાછા એ ર્ ઝાડ પાસેથી પસાર થવાનું થયુ.ં િનિાં િુથકાન હતી. કવેું રૂપકડુ ંઅવલોકન આ ઝાડ અને એ નષ્ટ થયેલી 

વેલીએ િને આપ્યુ ંહતું? સિાર્ને કોરી ખાતી મવર્વેલને ર્ડિૂળથી ઉખેડી નાંખવાનું કવેું પે્રરણાદાયી દશજન આ ર્ગ્યાએથી િને સાંપડ્યુ ંહતું?     

િન પ્રસન્ન હતું.  અને ત્યાં ર્ એ ઝાડથી અને રથતાથી થોડ ેદૂર, ઝાડીઓિાં બીરંુ્ એક ઝાડ નર્ર ેચઢી ગયંુ.  આિ તો ત ેપણ તોમતંગકાય, ફૂલલેુ ં

અન ેફાલેલું હતું. પણ આઠ દસ વેલા  એના થડન ેકસોકસ વીંટળાયેલા હતા. કોઈ વેલો એક ઈંચથી ઓછા વ્યાસનો ન હતો. એક બે તો ખાથસા 

બે ઈંચ રે્ટલા જાડા હતા. છેક ઊંચે સુધી એિણે કસકસાવીને ઝાડને ફરતો ભરડો લીધો હતો. 

      અરેર!ે આ અર્ગર રે્વા વેલા તો શી રીતે કાપંુ? એને કાપવા તો કુહાડી જોઈએ; અને બહુ તાકાત પણ. િારા રે્વા મનબજળનું શંુ ગરંુ્ – 

આને મનિૂજળ શેં કરાય? સિાર્ને  કોરી ખાતી મવર્વલેો પણ આિ ર્ અર્ગરની રે્િ વકરી નથી વારૂ? એ સડો, એ મવકૃમત, એ ભ્રષ્ટાચાર, એ 

પાપાચાર, એ જામતવાદ, એ આતંકવાદ, એ રહંસા, એ મબભત્સતા, એ બમળયાના બે ભાગની ર્િાના રૂ્ની રસિો. એનો અંત ક્યાં, ક્યાર ેઅન ે

કોનાથી? 

यदा यदा हह धममस्य ग्लाननभमिनत माित 
अभ्युथ्थानाय धममस्य, तदात्मानं सजृाम्यहं । 

- भगिद्गीता 

     અરેર!ે કટેકટેલા અવતારો આવીને ગયા. પણ એિના ગયા પછી? બધુ ંહેિનું હેિ. પાછી એ ર્ મવર્વલેો ફાલ્યા ર્ કરવાની - વધાર ેમવકૃત, 

વધાર ેશમક્તશાળી, વધાર ેરંજાડનારી મવર્વલેો.  િનિાં મનવેદ, મનવેદ અને મનવેદ વ્યાપી ગયાં.  કાર્ળઘેરો થિશાન વૈરાગ્ય ઉભરાઈ આવ્યો.  આ 

ર્ છે જીવનની મનયમત? સતત પીસાતા ર્ રહેવાનું? સતત અસત્યનો, દુર્જનતાનો, પાપનો ર્ મવર્ય? કદી એ ઘડો હમ્િેશ િાટ ે ફૂટી નહીં 

ર્વાનો? મનરાશાના ગતાજિાં ચાર ેતરફ નર્ર  ફરવા લાગી -  અસહાય નર્ર – મનબજળતાથી લથડતી નર્ર. 

    પણ શંુ નર્ર ેપડ્યુ?ં વનરાજીની લીલીછમ્િ િોહકતા ચોગિ વ્યાપેલી હતી. મવર્વેલો ઘણી હતી; પણ એનાથી અનેક ગણો વધાર ેમવથતતૃ 

ફલેાવો તોમતંગ વૃક્ષોનો હતો. વન અને ઉપવન તો વૃક્ષો થકી ર્ મવલસ ેછે ને? વેલીઓની મવસાત કટેલી? એિનું ગરંુ્ શંુ? અને ર્િીન પર 

છવાયેલી હરરયાળી? એ ઘાસ તો સિથત પ્રાણીર્ગતનું  પાયાનું પોર્ણ નથી વારુ?  

     મવર્વેલની તાકાતથી વધાર ેતાકાત આ વૃક્ષોની, આ ઘાસની નથી? ભલે આપણે મવર્વેલોન ેકાપવા સિથજ નથી, પણ આપણી સીમિત સૃમષ્ટિાં 

હરરયાળી ફલેાવતાં આપણને કોણ રોકી શક ેએિ છે?  અંધકાર  ભલેને ચોગરદિ વ્યાપેલો રહે. આપણં નાનકડુ ંકોરડયું પ્રગટલેું રાખવાની િજા 

શેં ન િાણીએ? 
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कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंहदि बना था 
भािना के हाथ ने जजसमें वितानों को तना था 

स्िप्न ने अपने किों से था जजसे रुचच से सँिािा 
स्िगम के दषु्प्राप्य िंगों से, िसों से जो सना था 
ढह गया िह तो जुटाकि ईंट, पत्थि, कंकडों को 
एक अपनी शानंत की कुहटया बनाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

बादलों के अश्र ुसे धोया गया नभ-नील नीलम 

का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक, मनोिम 

प्रथम ऊषा की ककिण की लामलमा-सी लाल महदिा 
थी उसी में चमचमाती नि घनों में चचंला सम 

िह अगि टूटा ममलाकि हाथ की दोनों हथेली 
एक ननममल स्रोत से तषृ्णा बुझाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

क्या घडी थी, एक भी चचतंा नहीं थी पास आई 

कामलमा तो दिू, छाया भी पलक पि थी न छाई 

आँख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती 
थी हँसी ऐसी जजसे सुन बादलों ने शमम खाई 

िह गई तो ले गई उल्लास के आधाि, माना 
पि अचथिता पि समय की मुसकिाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

हाय, िे उन्माद के झोंके कक जजनमें िाग जागा 
िैभिों से फेि आँखें गान का ििदान माँगा 
एक अंति से ध्िननत हों दसूिे में जो ननिंति 

भि हदया अंबि-अिनन को मतता के गीत गा-गा 
अंत उनका हो गया तो मन बहलने के मलए ही 
ले अधूिी पजंक्त कोई गुनगुनाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

हाय, िे साथी कक चुंबक लौह-से जो पास आए 

पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए 

हदन कटे ऐसे कक कोई ताि िीणा के ममलाकि 

एक मीठा औि प्यािा जज़न्दगी का गीत गाए 

िे गए तो सोचकि यह लौटने िाले नहीं िे 

खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

क्या हिाएँ थीं कक उजडा प्याि का िह आमशयाना 
कुछ न आया काम तेिा शोि किना, गुल मचाना 
नाश की उन शजक्तयों के साथ चलता ज़ोि ककसका 
ककंतु ऐ ननमामण के प्रनतननचध, तुझे होगा बताना 
जो बसे हैं िे उजडत ेहैं प्रकृनत के जड ननयम से 

पि ककसी उजडे हुए को कफि बसाना कब मना है 

है अँधेिी िात पि दीिा जलाना कब मना है 

- हरििंशिाय ‘बच्चन’ 

  



અનકુ્રમણિકા 
 80 

૫૭ - વકૃ્ષ અન ેવલેી  - ૩ 
     ફરી પાછો પાકજિાં. એના એ પાકજિાં મનત નવા રથતા થોડા ર્ િળે? એના એ ર્ રૂ્ના રથતેથી ચાલતો, એ ર્ વૃક્ષ પાસેથી પસાર થયો. આગળ 

ર્ઈને એક બાંકડા પર શ્વાસ ખાવા બેઠો. પણ એકની એક વાત નવું શંુ અવલોકન આપે? િાત્ર એટલો સંતોર્ હતો ક,ે એ વૃક્ષ અને એ વેલીનો 

િારી ઉપર અનુગ્રહ ક,ે િને બે અવલોકનો લખવાની  પે્રરણા આપી. 

     ત્યાં એક ગોરા વૃધ્ધ આવીને િારી બારુ્િાં બેઠા. એ પણ િારી રે્િ ચાલીને થાકલેા હતા અને પોરો ખાવા આવ્યા હતા. થવાભામવક રીતે 

આટલા નજીક બેઠલેા હોવાના કારણ ેઅને નવરા ધૂપ ડોસલા હોવાના  નાતે અિે વાતે વળગ્યા. િારા િનિાં તો એ વૃક્ષ અને વેલી તરોતાજા ં

છવાયેલાં ર્ હતાં; એટલે અકકર ચક્કરિાંથી િારી વાતિાં એ આવી ગયાં. િેં િારાં અવલોકનોની વાત કરી. એિને પણ એ વાતિાં બહુ રસ 

પડ્યો, મવર્વેલની િારી ઉપિા તો એિને બહુ ર્ ગિી ગઈ. 

   તેઓ બોલ્યા,” ચાલ, િને એ વૃક્ષ બતાવ.” 

   બાંકડાથી ઘણી નજીક ર્ એ ઝાડ હતું. િેં તેિને એ બતાવ્યુ.ં  એ તો ખડખડાટ હસી પડ્યા, અને બોલ્યા, “તારી કલ્પના બહુ જોરદાર છે; પણ 

આ વલે પરોપજીવી વલે નથી. એણે તો િાત્ર ઉપર ચઢવા આ ઝાડ પર આધાર ર્ લીધો છે. જો એના ંપાંદડાં લીલાં કચ છે. એ પોતાનું ક્લોરોરફલ 

પોતે ર્ બનાવે છે. જો વેલ પરોપજીવી હોય તો તેની ડાળી અને પાંદડાં  સાવ પીળાં હોય, એને બધો રસ કસ ઝાડિાંથી ર્ િળી રહે.”  એિણે તો 

આ બાબતનું એિનું વનથપમતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન િને પીરસવા િાંડ્યું. એ જ્ઞાન આત્િસાત કરવા રે્ટલી િારી ક્ષિતા ક ેવૃમિ નથી. પણ િારા અજ્ઞાનનુ ં

તો િને ઠીક ઠીક ભાન થઈ ર્ ગયંુ. 

     કોઈ પણ ઘટના બને એને આપણે આપણી રીતે ર્ િૂલવવા ટવેાયેલા હોઈએ છીએ. આપણી િનુઃમથથમત રે્ પ્રિાણે હોય, તે પ્રિાણે ર્ આપણ ે

મવચારતા હોઈએ છીએ. એને અમતિિીને સત્ય શંુ છે, તે જાણવું હોય તો પહેલાં તો અભણ થવું પડ!ે બધા મવચારવાયુઓને મવસારી દેવા પડ.ે પછી 

કોઈ તત્વજ્ઞ ક ેસંદભજગ્રંથનો આશરો લઈ, અથવા ગૂગલ િહારાર્ને સહાર ેર્ઈ; મનરપેક્ષ અન્વેર્ણ કરવું પડ.ે  પણ આપણે તો? તરત આપણા 

સીમિત જ્ઞાનના આધાર ેન્યાયાધીશ બની ર્વા ટવેાયેલા હોઈએ છીએ. આપણે રે્ િાનીએ તે ર્ સાચું. બીરંુ્ બધુ ંર્ અસત્ય – નરદિ રુ્ઠાણ.ં 

આ ર્ તો આપણા હોવાપણાની બાંધેલી, ન બદલાઈ શક ેતેવી, પથ્થરની દીવાલ પર કોતરેલી  રીત છે. ( Fixed way of being). અભણ થવાનો 

(Unlearning) એક અનુભવ આ રહ્યો…. 

ચાલો અભણ થવાનુ ંશીખીએ 

”Hello friends, 

       You have come here, spending 2500/- Rs. of 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 request you all 

earnestly to listen to me carefully for one hour. 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, બecause if you get 

NOTHING here, you will have access to EVERYTHING ……” -    ‘Debu‘ 
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      ઉપરોક્ત શબ્દો ૧૯૯૬ની સાલિાં અિદાવાદિાં, હંુ રે્િાં ભણવા ગયો હતો તેવા, એક થવ-સુધારણાના સેમિનારના મશક્ષકના હતા. પહેલા 

રદવસના અંત ેરાત્રે દસ વાગે પહેલું સત્ર સિાપ્ત થયુ ંત્યાર ે‘ડબુે’એ અિને એક ઘરકાિ આપ્યુ!ં  ‘સેમિનારના થથળ પરથી નીકળી  બીજા રદવસ ે

સવારે નવ વાગે પાછા આવો, તે દરમ્યાન રે્ કાંઇ બને તેની વાત બધાંને કરવાની. એ પતે પછી બીજા રદવસનુ ંમશક્ષણ શરુ થશ.ે’  હવે રાતના 

અમગયાર અન ેબીજા રદવસના નવ વાગ્યાની વચ્ચેના સિયની આ વાત િને તો સાવ ઊટપટાંગ લાગી. ખેર! આપણે તો બાપુ! ઘેર ર્ઈને થાકના 

કારણે ઊંઘી ગયા! 

    બીજા રદવસ ેસવાર ે‘ડબુે’ એ એક અઢારેક વર્જના છોકરાને ઊભો કયો અને તેનો અનુભવ બધાને કહેવાનું કહ્યું. આપણે તેને ‘અ’ કહીશંુ. 

   ‘અ’ બોલ્યો – 

    હંુ ઘેર ગયો. ૧૧-૩૦ વાગ્યા હતા. ઘંટડી વગાડી. િારાં વૃધ્ધ દાદીિાએ દરવાજો ખોલ્યો. હંુ જોડા કાઢીને સૂવાના ઓરડાિાં ર્તો હતો, ત્યાં 

દાદી બોલ્યા – ” ‘અ’ બેટા,   દૂધ પીશ? ”  િને આ ઘરડી દાદી બહુ વળગતી આવે તે સહેર્ પણ ન ગિે. હંુ સાંભળ્યા મવના િારી રોર્ની ટવે 

પ્રિાણે, િારા ઓરડા ભણી ર્તો હતો. આખો રદવસ જાતજાતની વાતો સાંભળી હતી; તનેા પરથી  િને અચાનક મવચાર આવ્યો – ‘ભલે ને, દૂધ 

પી લઉં. ‘  દાદી દુધ ગરિ કરીને લાવ્યાં. ટબેલ પાસે બેસી િેં દૂધ પીધુ.ં દાદી પણ સાિે બેઠાં. 

    ડબુેએ ‘અ’ ને અટકાવ્યો અને કહ્યું – ” દાદીએ તને શંુ આપ્યુ?ં ” 

     ‘અ’ – ” દૂધ ર્ તો વળી.” 

    ડબુે – “અને તેં દાદીને શંુ આપ્યુ?ં” 

     ‘અ’ – ‘લો વળી, કાઇ ર્ નહીં.” 

    ડબુે – ” દાદીના િોં પર કવેા ભાવ હતા?” 

     ‘અ’ – તે ખુશ થયેલા ંદેખાતાં હતાં. ” 

    ડબુેએ અિને બધાને પૂછ્યું – ” બોલો ‘અ’ એ દાદીને શંુ આપ્યુ?ં ” 

    કોઇ ર્વાબ શી રીતે આપે? 

     ડબુે – “મિત્રો ! ‘અ’ એ તો એક િહાન ભેટ દાદીને આપી. રે્ દીકરો દાદીની દુમનયાિાંથી ખોવાઇ ગયો હતો; ત ેતેણે દાદીને પાછો આપ્યો. 

તેનો આનદં દાદીને હતો. ”  પછી  ઊિેયુું – ” આપણે આપણી દુમનયાિાં ર્ રહેતાં હોઇએ છીએ. જ્યાર ેબીજાની દુમનયાિાં આપણે પ્રવેશ કરીએ, 

ત્યાર ેર્ આપણને આ ભાવ સિજાય. રે્િ રે્િ આપણે આ સિર્તા થઇએ તેિ તેિ આપણી દુમનયા ખૂલતી ર્શ,ે  ખૂલતી ર્ ર્શ.ે આવી નાની 

નાની ઘટનાઓને જોવાની આપણી નર્રિાં આિૂલ પરરવતજન આવતું ર્શ.ે” 

    અઠવારડયા પછી બધાનું એક મિલન રાખ્યંુ હતું. ઘણા બધાને િંચ પર બોલાવી, તેિના જીવનિાં શંુ ફરેફારો થયા તે બધાને ર્ણાવવા ઈર્ન 

અપાયુ ંહતું . ‘અ’ નો વારો આવ્યો ત્યારે તેણે કહ્યું – ” તિે રે્ દાદી અને દૂધવાળા પ્રસંગની વાત સિજાવી હતી, તે િારા િગર્િાં એવી તો 

ઊતરી ગઇ ક,ે હવે હંુ સાવ અતડો હતો તે મિલનસાર બની ગયો છંુ. આ સાત રદવસિાં િને અમગયાર નવા મિત્રો િળ્યા છે. ” 

આ છ ેઅભણ થવાના ફાયદા…  રૂ્ના ંચશ્િા ઊતારી નવા પહેરવાના ફાયદા. 
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૫૮ - વકૃ્ષ અન ેવલેી  - ૪ 
    હવે વેલીને કવેળ મવર્વેલ તરીક ેજોવાની િારી દૃમષ્ટ બદલાઈ. રે્ને મવકાસ િાટ ેઆધારની ર્રૂર છે, તેવા સિાર્ના નબળા વગોના પ્રતીક 

તરીક ેપણ આપણે તેને મનહાળી શકીએ.  અરેરે િનવા! વૃક્ષ અને વેલી – પરોપજીવી,  થવાશ્રયી ક ેઆધારને િાટ ેવલખાં િારતું કોઈ જીવન. એિનું 

જીવન એ સૌ એિની રીતે જીવ્યે રાખે છે. સિાર્િાં સત, અસત; સબળ, મનબજળ તત્વો પરાપૂવજથી પેદા થતા ર્ રહે છે. પોતાનું જીવનકાયજ પોતાની 

રીતે પૂણજ કર ેછે અને ભતુકાળિાં મવલીન થઈ જાય છે. સંસાર તો આગળ વધતો ર્ રહે છે. પ્રગમત, અધોગમત, નવસર્જન, મવનાશ, ઉત્િામન્ત … 

આ બધાં રોલર કોથટરની રે્િ ઊપર તળે થયાં ર્ કર ેછે. કોઈ પેગંબર, મવચારક, સિાર્ સુધારક, રફલસૂફ, રાર્કતાજ ક ેસેનાપમત આ િિને 

આિૂલ રીતે ઉથાપી શક્યા નથી. આિ કિે થાય છે? અથવા આનાથી   વધારે સારી રીત ક ેવ્યવથથા કિે ન હોય? – એ બધા તકજના, વાણી 

મવલાસના, અથજહીન પ્રલાપ નથી વારુ? અને તરત અવળચંડ ુિન બબડી ઊઠ્ું , “ તો આપણે શંુ હાથ જોડીને બેસી રહેવું? થલિ ડોગને થલિિાં 

ર્ સબડવા દેવા? આપણં સિાર્ તરફ કોઈ ઉિરદામયત્વ ર્ નહીં? “ 

      ગઈકાલે, બરાબર આઠ િરહના પછી, ફરી પાછો, હંુ પાકજિાં આવેલા એ વૃક્ષ પાસેથી પસાર થયો. અને ત્રણ  રૂ્નાં અવલોકનો યાદ આવી 

ગયાં. વેલીનો વૃક્ષ પરનો ભરડો વધારે સઘન બન્યો હતો! હવે તો છેક ઊંચેથી ત ેવેલીની તગડી શાખા વડવાઈની રે્િ લટકી રહી હતી. એને છેક 

ર્િીન સુધી પહોંચી નવા િૂળ નાંખવા હતા. રથતાથી થોડ ેદૂર બીજા ંવૃક્ષો પર નર્ર ગઈ. અનેક વૃક્ષો વેલીગ્રથત દેખાણાં! રૂ્ન  િરહનાના આકરા 

તાપિાં આ વૃક્ષો, વેલીઓ અને ર્િીન પર ઊગેલા લાંબા, ઊંચા ઘાસની લીલીછમ્િ વનરાજી  છવાયેલી દૃમષ્ટગોચર થઈ.  

     ધ્યાનથી નર્ર કરી તો વૃક્ષ અને વેલી પર અનેક કીડીઓ ચહલ પહલ કરી રહી હતી. એક પક્ષીએ કદાચ પોતાની ઘરવાળીને સાદ પાડતો 

ટહૂકો કયો. એક મખસકોલી બીજીની પાછળ પીછો કરતી ઝાડની ડાળીઓ પર કુદંકુદા કરતી પણ નર્ર ેચઢી. મવચાર મનિિ એવો હંુ રથતા પર 

આગળ વધ્યો. િારી બારુ્િાંથી એક િકોડો તીવ્ર ગમતએ, િારી કશી પરવા કયાજ મવના, ક્યાંક પહોંચી ર્વા લપકી ગયો. 

      ત્રણ ત્રણ અવલોકનો, અલગ અલગ મવચારો, આશાના, મનરાશાના, વ્યથાના, મદ્વધાના, જ્ઞાન અને અજ્ઞાનના મવચારો. પણ સૃમષ્ટ તો એની 

િેળે, એના અકળ મનયિો થકી, િારા બધાયે ડહાપણ, દોઢ ડહાપણ, ગાંડપણની એસી તેસી કરીને, પોતાના રાસિાં રિિાણ હતી. વૃક્ષો, વેલીઓ, 

ઘાસ, પક્ષીઓ, મખસકોલીઓ, કીડીઓ, િકોડાઓ અને િને નહીં દેખાતા બીજા ંઘણાં જીવોનું આ ‘બાયોિ’( Biophysical નું ટૂકં રૂપ – જીવભૌમતક)  

યથાવત મવલસી રહ્યુ ંહતું.  સૌ એકિેક પર આધાર રાખીને પોતપોતાની જીવન યાત્રાિાં િશગૂલ હતાં. એિાં રહંસા  હતી; તો સહ અમથતત્વ પણ 

હતું. પરોપજીમવતા, આશરો, અસહાયતા, સવોપરરતા અને સહકાર પણ િોરૂ્દ હતાં ર્. હંુ હોઉં ક ેન હોઉં; તેનાથી િીનિેખ ફરક એિાં  પડવાનો 

ન હતો. જીવનનો રાસ, સૃમષ્ટના સાતત્યનો રાસ અમવરત જારી હતો. 

     િારા આખાય ેઆયખાની, િારા જીવનના રાસની એક  લહેરખી મચિિાંથી પવનના ઝપાટાની રે્િ પસાર થઈ ગઈ. ભૂત અને ભમવષ્યની 

વચ્ચે ચસોચસ ગોઠવાયેલો અને સતત ગમત કરતો રહેતો વતજિાન ર્ એક િાત્ર સત્ય છે; એ ઊડીને આંખે વળગી રહ્યું. બદલાવના, પરરવતજનના 

ચઢાવ અન ેઊતરાવને અમતિિીને વતજિાનનું એ સાતત્ય િારા મચતને ઘેરી રહ્યું.   અવલોકન કરો ક ેન કરો; કશો ફરક પડવાનો ન હતો. અન ે

છતાં દર ઘડી, દરેક થતળે,  બધુ ંબદલાઈ રહ્યુ ંહતું. િાના શરીરિાં સાવ  નાનકડુ ંઈંડુ ંબનીને ૭૪ વર્જ પહેલાં  સુરુ્પ્ત પડલેો આ ર્ ર્ણ હતો. 

અન ેઆરે્ ચાર દાંત પડલેો, લથડાતી ચાલે ચાલતો ડોસો પણ એ ર્ ર્ણ છે. કાલે એની રાખ આ ર્િીનની િાટીિાં િળી ર્શ.ે  

    બધું બદલાતું રહે છ.ે પણ ર્ ેજીવાય છ;ે ત ેઆ ક્ષણિાં છ.ે એ ર્ એકિાત્ર સત્ય છ.ે આ ઘડીનો ધડકાર, 

એ થડકાર, એ શ્વાસ અન ેઉછ્વાસ, એ કપંન ..  આ ર્ છ ેજીવન. આ ર્ છ ેહોવાપણં. બાકી બધા મવચારો, 

બધાં અવલોકનો, બધી િિતા અન ેવ્યથા િનની િાયા િાત્ર ર્ છ.ે 
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૫૯ - શા માટે? 
     ‘ખદબદતા ભષ્ટાચારથી અકળાઈને, પ્રાતુઃથિરણીય શ્રી. અન્ના હજારે આિરણ ઉપવાસ પર ઉતયાજ છે.’ એ સિાચાર જાણીને િન ખળભળી 

ઊઠ્ુ ંઅન ે‘શા િાટ?ે’ નો આિોશ અમભવ્યક્ત થઈ ગયો. 

• એિ કિે ક,ે કોઇ પણ સારી ચીર્ સદા સારી રહી શકતી નથી? એિ કિે ક,ે ર્િાનાઓથી સારપ ઠરે ઠરે વેરાયેલી રહેવાં છતાં 

અસત્યનો ઘોડો ર્  સદા આગળ રહેતો હોય છે? 

• શા િાટ ે‘सत्यमेि जयत’े ના ંસૂત્રો  વારંવાર ગાવાં પડ ેછે? શા િાટ ેઅનેક લોકોિર િહાત્િાઓ, સંતો, યુગપરરવતજકો અને પેગંબરો 

પેદા થયા  છતાં અધિજ ફૂલ્યો અને ફાલતો ર્ રહે છે? 

• અસત્ય કપટ,થવાથજની નો િરહિા ગાતી કોઈ િદરેસા ક ેપાઠશાળા ન હોવા છતાં એના પાઠ લોકો શા િાટ ેબહુ ર્લદી આત્િસાત કરી 

લેતા હોય છે?  

• એિ કિે ક,ે સત્ય, નીમત, શીલ શીખવાડવા પડ ેછે; અને છતાં તરત મવસરાઈ જાય છે. 

• જીવન િાટ ેશીલ ર્રૂરી છે ર્. પણ પે્રમક્ટકલ બનવા આપણે સૌ કયા મશક્ષણથી પે્રરાઈએ છીએ? 

• એિ કિે ક,ે જો ઈશ્વર છે; તો પ્રમત ઈશ્વર પણ છે ર્? 

• શંુ િાનવતાિાં પશુતા એટલી ધરબાઈને પડલેી છે ક,ે એનું આિૂલ પરરવતજન કદી શક્ય ર્ નથી? 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाहिर्मवहि र्ारि 

अभु्यत्थानाय धर्मस्य िदात्मानं  सृिाम्यिं । 

     એિ કહીને શ્રી કષૄ્ણ કબુલ નથી કરતા ક,ે ધિજની ગ્લામન તો થયા ર્ કરવાની? 

શા િાટ?ે  શા િાટ?ે શા િાટ?ે 

      કોઈ પણ શીલ અને સદાચારના ચાહક, સિર્દાર િાણસને આવો આિોશ થાય ર્ – એવો િાહોલ છે.  

અન ેપછી આ મવચાર ઉદભવ્યો - 

• ગુરુત્વાકર્જણ છે; િાટ ેદરેક ચીર્ નીચે ર્ પડવાની. 

• ર્ડિાં કોઈક અજાણી તાકાત ભલે ન ેજીવન પ્રગટાવે. પણ તેનું િૃત્યુ મનમશ્ચત છે ર્. 

• એક સરસ િજાના પંૂઠા વાળું અને િનભાવન સુગંધથી તરબતર, નવું નક્કોર પુથતક ખરીદ્યુ ંહતું. વાંચીને કબાટિાં િૂકી દીધુ ંહતું. 

ગઈકાલે વીસકે વરસે િન થતા,ં એને બહાર કાઢંુ્. અને આ શંુ? પાનાં પીળાં પડી ગયાં હતાં; ર્ર્જરરત થઈ ગયાં હતાં, ન ગિે તેવી 

વાસ એિાંથી આવતી હતી. 

     આ ર્ તો પ્રકૃમતનો સાિાન્ય મનયિ છે. બધુ ંસતત અવનત થતું રહે છે. આખુંય અવકાશ અંધકારિય, શૂન્ય. અને ઠડંગુાર છે. ક્યાંક ર્ આગ 

ઝરતા તારાઓ છે. અને એ પણ અબજો વર્ો પછી ‘બ્લેક હોલ’ બની ર્વાના છે!  ‘શા િાટ?ે’ના આિોશનો આ ન ગિતો ઉિર છે. એ ર્ 

વાથતમવકતા છે. આથી ર્ શીલ, સદાચાર, સુમવચાર, પે્રિ, કરૂણા, સુંદરતા, િાધુયજ, મવકાસ, ઉન્નમત. ઉત્િામન્ત ગિતાં હોય તો પણ; સૄમષ્ટનો િિ 

ર્ છે –  એ અવનત થવાનું, થવાનું અને થવાનું ર્.  એનો ગિ ન કરીએ. એ તો એિ ર્ હોય. 
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• નીચે પડલેી ચીર્ને ઉપર ચઢાવવા તાકાતની ર્રૂર પડ ેછે. 

• વહી ર્તા પાણીને પમ્પ વડ ેઊંચે ચઢાવવું પડ ેછે. 

• ર્ડિાં જીવન પ્રગટ ેછે; ત્યારે ર્ પ્રવૃમિ શક્ય બને છે. 

• ગિે તેટલી દુષ્ટતા, કુરૂપતા, લોભ, િોહ, િદ, અહંકાર, લોલુપતા ન હોય; જીવન હમ્િેશ શુદ્ધ આનંદને િાટ ેતલસ ેછે. 

• ગિે તેટલો અંધકાર ન હોય; તારાઓ ઝગિગવાના ર્. 

• રાત ભલેને હોય; સૂયજ પ્રકાશવાનો ર્; જીવન પ્રગટાવવાનો ર્. 

       જીવીએ છીએ, ત્યાં સુધી રદવો પ્રગટલેો રાખીએ. ઈશ્વરિાં િાનીએ ક ેન િાનીએ; આત્િા/ પરિાત્િાના મવવાદોિાં ફસાયા મવના આર્ની 

ઘડીને રમળયાિણી બનાવતા રહીએ. આરુ્બારુ્ ગિે તેટલી ગંદકી ન હોય… 

• વૈષ્ણવર્ન બનીએ. 

• સાચા મિથતી બનીએ 

• પાક િુમથલિ બનીએ 

• તપથવી રૈ્ન બનીએ 

• સૌ િાટ ેિંગળકાિના ચાહતા બુદ્ધ બનીએ 

• િાનવતાવાદી મવવેકપંથી બનીએ. 

 

 સંથકૃતિાં એક સરસ  શ્લોક યાદ આવી ગયો-  

सवम िाहिशू चाण्डालााः 

सवम िाहिशू ब्रािर्णााः 

ब्राह्मणेष्वहि चाण्डालााः 

चाण्डालेष्वहि ब्रािर्णााः । 

બધી જામતઓિાં ચંડાળો ( દુર્ જન) હોય છ.ે  

બધી જામતઓિાં બ્રાહ્ણો ( સજ્જનો) હોય છ.ે  

બ્રાહ્ણોિાં પણ ચંડાળ હોય છ.ે 

ચંડાળોિાં પણ બ્રાહ્ણ હોય છ.ે 

      અન ેરથતા પર કાર ચલાવતાં આ એક અવલોકન… 

      સરસ િજાનો રથતો છે. બન્ન ેબારુ્ અને રથતાની વચ્ચે પણ આખંને ઠારી દ ેતેવી હરરયાળી છવાયેલી છેરથતાની એક બારુ્એ શહેરનો 

જાણીતો પાકજ છે. સહેર્ આગળ ર્તાં એ રથતો શહેરના એક ઠીક ઠીક િોટા તળાવ નજીકથી પસાર થાય છે. િન નાચી ઊઠ ેતવેો િાહોલ છે – 

કમવ હૃદયિાં કમવતા થફૂરી ઊઠ ેતેવો.  પણ.. થોડાક ર્ ફૂટ નીચે શંુ છે? આખાય ેશહેરની ગંદકીને શહેર બહાર ઠાલવતી બાર  ફૂટ વ્યાસવાળી 
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ગટરિાં લાખો લોકોએ સૂગથી ત્યજી દીધેલી, ગટર ગંગા વહી રહી છે. એિાં લાખો કીડા અને વદંા િહાલી રહ્યા છે. એ બધુ ંનર્ર ેપડ ેતો? ત્યાં 

નર્ર તો પહોંચે તેિ નથી છતાં એ છે તો ખરી ર્. 

       સરસ િજાની ફાઈવ થટાર હોટલિાં પાટી યોજાઈ છે. ફશેન પરેડની અંદર હરરફાઈ કરતાં હોય તેિ, સભ્ય સિાર્ના સદગ્રહથથો અન ે

સન્નારીઓ, ચકાચૌંધ િાહોલિાં િહાલી રહ્યા છે. બારુ્ના ટબેલ પર િોંઘીદાટ, જાતજાત અને ભાતભાતની, ખુશબૂદાર વાનગીઓની સોડિથી 

િોંિાં પાણી છૂટી જાય છે. પણ એ દરેક સભ્ય ર્ણ,  પોતાની સાથે ગંદી, ઊબકા આવ ેતેવી મવષ્ટાથી ભરેલી કોથળી સંતાડીને ફરી રહ્યુ ંછે – તેની 

ઉપર કદી આપણી નર્ર પડવાની નથી.  

      આછાં વસ્ત્રો પહેરેલી, રૂપરૂપના અંબાર રે્વી નૃત્યાંગના થટરે્ ઉપર અંગો ઉછાળતી નાચી રહી છે. એના પ્રત્યેક નખરાં થકી પુરૂર્ોની 

કાિૂકતા તો ઉિેમર્ત થાય છે ર્; પણ દશજક સ્ત્રીઓ પણ તનેા ંરૂપન ેઈષ્યાજના ભાવથી મનહાળી રહી છે. પણ.. એના એ િનોહર, સૌંદયજથી છલકાતી, 

ચાિડીની એક ર્ મિલીમિટર નીચે લોહીથી લથબથ િાંસ, ભય ઉપજાવે તેવા હાડમપંર્રની ઉપર લટકી રહ્યુ ંછે – તેની ઉપર આપણી નર્ર નથી 

ર્ પડવાની. 

      એક દેશનેતા િંચ પરથી લાખોની િાનવિેદનીને સૂરફયાણી દેશદાઝ અને સેવાના ભેખની આલબેલ પુકારી રહ્યો છે. એની જોિભેર વાણીના 

પ્રવાહિાં, હકડઠેઠ િાનવિેદની વાક્યે વાક્યને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લે છે.  પણ એ િાંધાતાનું િન તો કલાક પછી, આંતરરાષ્ટિીય 

કમ્પનીના પ્રમતમનમધ પાસેથી કટેલા કરોડની લાંચ િળવાની છે; એના ખયાલોિાં નાચી રહ્યુ ંછે – એની ખબર થોડી ર્ આિ ર્નન ેપડવાની છે? 

પણ એ િહાપ્રતાપી નેતાના થવીસ બેન્કના ખાતાિાં એની દસ તો શંુ , સો પેઢી પણ ભોગવતાં ન ખૂટ ેતેટલો ભંડાર ભરેલો છે.  

    ગગનચુંબી, વૈભવી ઈિારતો અને િહાલયોથી થોડકે ર્ દૂર દરકે ક્ષણે, સતત, િાનવતા ગંદી ગલીઓિાં, ભૂખી, પ્યાસી દરરદ્રતાના બધાં 

દૂર્ણોિાં િર્બૂરીથી કણસી રહી છે – તે આપણી નર્ર ેકદી પડ ેછે? 

    નકારાત્િક દૃમષ્ટ? પાણીથી અડધો ભરેલો પ્યાલો – ખાલી પણ કહી શકાય; અને ભરેલો પણ કહી શકાય. ચિકતા રૂપની પાછળ ગંદી, ગોબરી 

કુરૂપતા પણ મનહાળી શકાય. રે્વી રે્ની નર્ર. પણ સત્ય તો કઠોર છે - રૂપ અને કુરૂપ બન્ન ેછે, છે ને છે ર્.  રૂપ, કુરૂપ બન્ન ેહોવા છતાં – એ 

વાથતમવકતાનો થવીકાર કરવાની તૈયારી આપણે કળેવી શકીએ? ર્ગતના સર્જન કાળથી ર્ બન્નેનો આમવભાજવ થતો રહ્યો છે. 

     રૂપના પરિાણ અને કુરૂપના પરિાણિાં કોઈ તામત્વક  ભેદ નથી; એટલે ક,ે એિાં આ સારંુ અને આ ખરાબ – એવું કશંુ હોતું નથી.  હંુ, તિે, 

આપણે સૌ .દરેક વથતુને આપણી િનોવૃમિ િુર્બ સારા/ નરસાિાં; ગિતા/ અણગિતાિાં મવભામર્ત કરવા િાટ ેટવેાયેલા છીએ.  પણ વાથતમવકતા 

તો એ છે ક,ે દરેક ચીર્ને અનકે પાસાં હોય ર્ છે. પે્રિ અને મધક્કાર એક ર્ ગુણના બે પ્રમતમબંબો છે. આપણે સાવ અજાણી વ્યમક્તને મધક્કારતા 

નથી હોતા. આપણા અંગત દુશ્િનો એક કાળે આપણા મિત્રો ર્  હતા.  પણ, આપણે સતત ન્યાય આપતા ન્યાયાધીશો હોઈએ છીએ! 

     રે્િ રે્િ આપણે જાગૃત થતા ર્ઈએ, તેિ તેિ જીવનનાં આવાં અનેક રૂપ આપણને દેખાવા લાગે, અન ેસિતા ગાઢ બનતી જાય. જ્યાર ે

આપણે પુરા જાગૃત બની ર્ઈએ, ત્યારે પૂણજ પ્રકાશનો અનુભવ થાય ક,ે  સતત, સદા, દરેક ેદરેક ેદરેક ચીર્ પરરવતજન પાિતી હોય છે. ગણી ન 

શકાય તેટલા અણઓ અને પરિાણઓ સતત એક િેક સાથે સંયોજાતા રહે છે – મવખૂટા પડતા રહે છે. આકારો સજાજય છે, અને મવલય પાિે છે. 

અરે! એ દરેક પરિાણિાં પણ ઇલેક્ટિોન મતવ્ર ગમતથી કને્દ્રની આરુ્બારુ્ ઘૂમ્યા કરતા હોય છે.  

    આિાં શંુ સાચું, અને  શંુ ખોટુ?ં સારંુ અને ખરાબ – એવી વ્યાખ્યાઓ તો આપણે ઊભી કરી છે. એ ત્રાર્વાં તો આપણા િને બનાવ્યાં છે. 

આપણે એને ત્યર્વા શમક્તિાન નથી.   ક ેપછી એવા શમક્તિાન  આપણે બની શકીએ તેિ છીએ? 
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૬૦  - સાબ ુપર સાબ ુ

-   ૧  - 

       સાબુ પર સાબુ? આ તે કવેી ઊટપટાંગ વાત? હા! એિ ર્ છે. લો જોઈ ર્ લો ને  – 

 
        તિે કહેશો … “અહો! આિ વાત છે.આિાં શંુ નવાઈ? અને તે પણ ગુર્રાતીને ? અિદાવાદીને? વાત એિ છે ક,ે આ દૃષ્ય જોયંુ અને 
બ્લોગબદ્ધ ( નવા શબ્દની રચના ! ‘વાહ, રે! િેં વાહ.’) કરવા તલપાપડ થઈ ગયો. પહેલાં એનો ફોટો પાડ્યો; અને હવે આ આલખેન. આિાં એક 
ર્ સંદેશ ત્રેવડ, કરકસર - આરે્ સાબુની બચેલી પતરી બચાવો; એિ બને ક,ે કાલે નહાવા સાબુ ર્ ન હોય. 

• ખોરાકની અછત 

• પાણીની અછત 

• ઉજાજની અછત 

કારણ? 

• વધતી ર્તી વથતી 

• કદૂક ેને ભૂસક ેઆગળ ધપતું જીવન ધોરણ 

• અિયાજરદત બનતી ર્તી િાનવ અપેક્ષાઓ 

• ર્િીનનો વધતો ર્તો મબન ઉત્પાદક ઉપયોગ અને… 

• દરેક સેકન્ડ ેટાંચાં થતા ંર્તાં સ્રોતો 

      િાનવજાતના િાથા પર તોળાઈ રહેલી તાતી તલવાર; ભયાનક ભમવષ્યના કાળઝાળ ઓથારનો ઉવેખી ન શકાય તેવો, અચૂક અણસાર. 

      પથ્થરયુગથી થપેસિાં પહોંચેલો કાળા િાથાનો  ( ક ેબીજા ગિે તે રંગના િાથાનો ), િાથા ફરેલ િાનવી કશોક ઊકલે તો શોધી ર્ કાઢશે; 
અથવા સૌથી બમળયો બીજા બધાંને ઢાળી દઈ,  એકદંડીયા િહેલિાં મિત્રિંડળ, કુટમુ્બ કબીલા સરહત િઝેથી િહાલશે. 

       પણ, આરે્ તો સાબુ પર સાબુ િૂકો અને એ પળને થોડીક આઘી ધકલેો; પથ્થરયુગિાં પાછા ધકલેાઈ ર્વાિાંથી બચવાનો ઊકલે િળી જાય 
તે પહેલાં. 
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- ૨ - 

     સાબુ પર સાબુ જોયાને પંદર રદવસ થઈ ગયા. આરે્ ફરી એની પર નર્ર પડી. થવાભામવક રીત ેઆરે્ ત્રેવડની વાત તો ન ર્ હોય ને?       

સાબુની નાનકડી પતરી હવે તો સાવ નાની થઈ ગઈ છે. િોટા સાબુિાં ઓગળવાની પ્રરિયા લગભગ પતવાિાં ર્ છે. એની િોટા ભાગની જાત 

પાણી સાથે ઓગળીને વહી ગઈ છે. 

      હવે દ્વતૈનું અદ્વતૈિાં રૂપાંતર થવાનું છે. સિરુ્ને બીરંુ્ કશંુ કહેવાની ર્રૂર છે ખરી? 

- ૩ - 

     આરે્ બાથરૂિિાં એવા ર્ સાબુને જોતાં સાવ નવા ર્ મવચારો ઊભરી આવ્યા. હવે ત્રણ પતરીઓ ભેગી થઈ ગઈ છે.  

સાબુની ત્રણ પેઢી! 

     નવા સાબુની ઉપર ચોંટાડલેો નાનકડો, રૂ્નો સાબુ અને તેનીય ઉપર ચોંટાડી છે – ટચૂકડી, ત્રણેિાં સૌથી રૂ્ની પતરી. 

     રે્ સૌથી નાનો છે; તે સૌથી રૂ્નો છે. કદાચ સાબુના એ ભાગને વાપરવાિાં ન આવ,ે તો તે એિનો એિ રહે અને િોટા દેખાતા સાબુભાઈ 

પણ નાનકડા બની જાય. સાબુની નવી પેઢી આવ ેઅને તેિને ઓલ્યા વડીલોની વચ્ચે ધકલેી દે! ત્રણને બદલે ચાર પડ બની જાય. એિ પણ બને. 

   આપણા િન પર તો આવાં કટેલાંય પડ છે. સાબુ તો શંુ, ડુગંળીનાં ક ેકોમબર્નાં પડ પણ એની આગળ કોઈ મવસાતિાં નથી. ર્ન્િતાંની સાથ ે

કદાચ ઉત્િામન્તની પ્રરિયાથી સંઘરાયેલાં અનેક પડ આપણને ડી.એન.એ. પાસેથી િળી જાય છે. રે્િ રે્િ આપણે િોટાં થતા ંર્ઈએ છીએ; તેિ 

તેિ બીજા ંઅનેક ઉિેરાતાં જાય છે. પેલાં રૂ્નાં તો બહુ સૂક્ષ્િ હોય છે, આપણી િોટા ભાગની પ્રમતરિયાઓ  આ રૂ્ના, રૂઢ થઈ ગયેલા, વજ્રલેપ 

બની ગયેલા  સંથકારો થકી હોય છે. 

     એિને અમતિિી અંદરના પોતને ઝળહળાવવા બહુ કઠણ તપ કરવું પડ ેછે. રે્િ રે્િ આ પડ ઉકલેાતાં જાય છે; તેિ તેિ રૂ્નાં ઊભરવા િાંડ ે

છે. રે્િ િોટા સાબુને ઓગાળવો વધારે સરળ છે; તેિ નવા વહેિો ર્લદી ઓગળી શક ેછે. પણ એ બુડ્ઢા ખખ કિેેય ર્વાનું નાિ નથી લેતાં! 

    નવા ર્િાનાની રીત વધાર ેસારી. રૂ્ની પતરીઓને આિ સંઘરવા કરતાં ફેંકી દઈ, સાવ નવો નક્કોર સાબુ ર્ વાપરવો! 

પણ આ અમદાવાદી જણની વચત્તવૃવત્ત એમ શી રીતે આમૂલ પદરવતીન પામે?  

- ૪ - 

    એ ત્રણ ભાગ કરતાં આ સાવ રુ્દું ર્ અવલોકન છે. થટોરિાં ફરતાં સાબુઓની થપ્પી પર નર્ર કમેન્દ્રત થઈ, ઉપરા ઉપરી ઘણા સાબુ િૂકલેા 
છે. અથવા એિ દેખાય છે! રે્ દેખાય છે; તે સાબુ નથી. રેપર છે. અંદર સાબુ હોય ક ેન પણ હોય! 

     આપણી નર્ર સાિે િાણસ દખેાય છે. એ િાણસ કહી શકાય તેવો િાણસ હોય ક ેન પણ હોય!  િોટા ભાગે આપણે રેપર – િહોરાં ર્ 
જોતાં હોઈએ છીએ. આપણે ખુદ પણ રેપર ર્ – અનેક િહોરાં ર્.  બીજી રીતે કહીએ તો,  આપણે બાહ્ય દેખાવ પરથી ર્ અનુિાન બાંધી લેવા 
ટવેાયેલા હોઈએ છીએ. િૂળ તત્વ ક્યાં સહેલાઈથી જોઈ શકાતું હોય છે? 
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       દૃશ્ય એ ર્ પણ નવો મવચાર. બાથરૂિિાં ર્તાં સાબુ પર નર્ર ગઈ. ગયા શુિવારે ર્ નવો કાઢ્ો હતો. રૂ્નો કોણ જાણે ક્યાં હતો! પણ 
ગઈકાલે એ રૂ્નો સાબુ હાર્ર થઈ ગયેલો દેખાયો- નવા પર સવારી કરીને ર્ તો!  બે ર્ણ થોડા રદવસ અલગ અલગ રહ્યા હતા. નવાની ઉપર 
રૂ્નો િૂકીએ તો અળગો ર્ રહે. પણ આરે્ બે એકરૂપ થઈ ગયા હતા – અલગા કરવા હોય તો પણ ન થાય. ચપરટક ક ેચિમચક  પાણીનો પ્રતાપ. 
થોડુ ંઅિથું ર્ પાણી – પણ બન્નેની સપાટીઓને મથનગ્ધ કરી નાંખે. અને એ મથનગ્ધ સપાટી સૂકાતાં સૂકાતાં સાબુનો ચીકણો રસ બન્નેને એટલો 
તો વળગે; ક ેબેય સાબુ એકરૂપ થઈ જાય. 

        પાણી એટલે જીવન. કોઇ સજીવ એના મવના જીમવત ન રહી શક.ે પણ અહીં તો મનજીજવ સાબુિાંય એણે કિાલ કરી હતી. છૂટા રહેલા બે 
સાબુને ભેગા કરી દીધા હતા. પાણીના કટેકટેલા ગુણ? જીવનને પ્રગટાવે, પોર્ે, વધજન કરે; અને મનજીજવને પણ જોડ.ે 

      એવું ર્ સજ્જનનું પણ હોય છે ને? િૈત્રીભાવ ર્ગાવે.  સદભાવનાને વ્યાપક કરે. છૂટા પડી ગયેલા વચ્ચે િનિેળ કરાવે. િંગળભાવનાન ે
ઉદ્દીમપત કરે – જાતે સૂકાઈને પણ. 

र्विु सब्ब रं्गलं । 

૬૧ - સડુોકુ 
      સુડોક ુ– તિને બહુ ર્ મપ્રય પઝલ-રિત : તિારા પોતાના જીવન રે્વી.  

      નવ હાર, નવ થથંભ અને નવ ચોખંડી ખોખાંઓિાં વહેંચાયેલાં કુલ ૮૧ ખાનાંઓની રિત. આ ૮૧ િાંથી લગભગ ૨૭ ખાનાંઓિાં આંકડાઓ 

આપેલા છે. આ તિને િળેલી િૂળ િૂડી છે. એ તિારા જીવનની : અરે! ભુલ્યો , રિતની મથિપ્ટ છે - જાણે ક ેર્ન્િકુડંળીના નવ ગ્રહોથી રચાતુ ં

એક નાટક.  તિાર ેબાકીના ખાના ંશોધી કાઢવાનાં છે. શરત એ ક ેદરકે હાર, થથંભ ક ેખોખાિાં નવે નવ આકંડા આવી ર્વા જોઈએ. કોઈ આકંડો 

બેવડાવો ન જોઈએ. રે્િ જીવનનો દરેક અનુભવ એક અનન્ય અનુભવ હોય છે, તેિ આ નવે નવ આંકડા રુ્દા ર્ હોવા જોઈએ. બહુ ર્ તકજ અન ે

ધીરર્ િાંગી લેતી આ રિત છે. ક્યાંક એક ભલુ કરી દીધી અને તિે એવા ગૂંચવાડાિાં પડી ર્વાના છો ક,ે રિત અધૂરી ર્ સંકલેી લેવી પડ.ે આ 

દારૂણ રં્ગ તો ખરાખરીનો ખેલ છે. તલવારની ધાર પર ચાલવાનું છે. ક્યાંય શરતચૂક ન ચાલે. 

      શરુઆતિાં તિે શોધી કાઢલેી જીવનપધ્ધમત, અરે! તકજપધ્ધમત પ્રિાણે ચાર પાંચ ર્ગ્યાઓએ તો એક ર્ શક્યતા તરત ર્ણાઈ આવ ેછે. તિે 

હરખાઈ જાઓ છો. એના આધાર ેએક િાત્ર શક્યતાવાળાં બીજા ંબે ત્રણ ખાના ંપણ, થોડા પ્રયત્નો પછી તિને દેખાય છે. તિે અડધો રં્ગ જીતી 

ગયાના ગવજિાં િુથતાક છો. રે્િ બાળપણ િધુર હોય છે, તેિ સુડોકુનો શરુઆતનો આ ભાગ પણ સરળ અને ગૂંચવાડા મવનાનો લાગે છે.  પણ 

હવે આ અડધ ેરથતે ર્ ખરી કઠણાઈ શરુ થાય છે. જ્યાં રુ્ઓ ત્યાં બે, ત્રણ ક ેચાર શક્યતાઓ ર્ણાવા લાગે છે. બધે મત્રભેટા ર્ મત્રભેટા! ક્યાંય 

આગળ વધાય ર્ નહીં. તિે અકળાઈ ઊઠો છો. ક્યાંય તિે આગળ વધી શકતા નથી. આ િાયાજાળિાં આગળ ધપવાની ચાવી ક્યાંક ખોવાઈન ે

સંતાયેલી છે. પણ ત્યાં પહોંચતા ંપહોંચતાં તિને પસીનો પસીનો થઈ જાય છે. જીવનની બપોરનો આ તાપ છે! 

      અન ેત્યાં ર્ એકાએક પરિ તત્વની અસીિ કૃપાથી તે ચાવી આગળ તિે પહોંચી જાઓ છો. કોઈ પરીએ કરેલ પુષ્પવર્ાજની રે્િ; ફરી એક 

વાર એક ર્ શક્યતાવાળાં ખાનાંઓની હારિાળા એક પછી એક તિારી ઉપર વરસવા િાંડ ેછે. તિારા જીવનના િધ્યકાળના સુવણજયુગની રે્િ 

તિારી સમ્પમિ અને સિૃમદ્ધ વધતાં જાય છે. 
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       હવે પોણો રં્ગ જીતાઈ ચૂક્યો છે. મવર્યશ્રી તિારા હાથવેંતિાં છે. પણ હવે બે બે શક્યતાવાળાં જોડકાં – એ ર્ મવતાડતા મત્રભેટા – ફરી 

ખડા થઈ જાય છે. તિારી અકળાિણનો આ છેલ્લો તબક્કો છે. આિ તો હવે ઘણાં ઓછાં ખાના ંતપાસવાનાં બાકી છે. પણ ફરી ચાવી ખોવાઈ 

ગયેલી છે. તિે ચોપડીની પાછળ આપેલો ઉકલે જોવા તત્પર બનો છો. પણ તિારી િદાજનગીને, રિત રિવાની તિારી ચાલાકીને આ છેલ્લો પડકાર 

છે. તિે વળી એ પ્રલોભન બારુ્એ િુકી, ફરી એ તકજયુધ્ધિાં ખુંપી જાઓ છો. ખણી ખણીને સાવ મનવાજળ (!) એવા તિારા ચકચરકત િાથાનાં વધાર ે

વાળ ઓછા થવા િાંડ ેછે. વીતલેા સિયને કારણે તિારી શમક્તઓની પણ સીિા આવી ગયેલી છે. તિે અકળાયેલા, થાકલેા, અશક્ત છો. એ 

બાળપણની િધુરતા અને યુવાનીનો તરવરાટ આ વાધજક્યિાં હવે ક્યાં છે? 

        અને ત્યાંર્ એ છુપાયેલી ચાવી તિને દેખાઈ આવ ેછે. બસ એક નાનીશી અન ેછેવટની સિર્ણની (જીવનની જાગૃમત ) ર્ ર્રુર હતી, રે્ 

તિને િળી ગઈ છે. અને િંમર્લ પણ હવે ક્યાં દૂર છે? બાકીના ઉકલેોનું અવતરણ પિાનાં િહેલની રે્િ ફરફરાટ થવા િાંડ ેછે. ૮૧ ખાનાંઓનો 

એ િહેલ હવે પૂરો ભરાઈ ગયો છે. તિારો ખેલ હવે પૂરો થયો છે.  

     તિે આ સિથયાના ઉકલેનું, જીવનયુધ્ધની પેલી પાર આવેલું એ પાનું ઉત્કઠંાથી ઉથાિો છો. એક એક કરીને બધી હારોિાં તિારો શોધી કાઢલેો 

ઉકલે સાચો છે; તેિ જાહેરાત થતી જાય છે. અને જીવનની ફળશ્રુમત, આ રં્ગ તિે સફળતાથી પાર કયો છે તેની ખાતરી થતા ંતિે મનવાજણ 

અવથથાની લગભગ સિાંતર કહી શકાય એવી સુખસિામધિાં લીન બની જાઓ છો. રિતના અને જીવનના ત્રણ ત્રણ તબકે્ક ખલેાયેલા રં્ગોનો 

ભવ્ય ભુતકાળ પણ તિે ભુલી જાઓ છો. હવે કવેળ વતજિાનના પરરતોર્નો ભાવ મચિિાં ધારી તિારી આ રિત તિે સંકલેી લો છો.  

     જીવન યથાથજ જીવ્યાનો આનંદ છે. હવે કોઈ તકજની ર્રુર નથી. હવે કોઈ ચાવીઓની ર્રુર નથી. સુડોકુનો, જીવનનો આ ખેલ સફળતાથી તિે 

ખેલ્યા છો. બધી કસોટીઓિાંથી સવાુંગ સાચી રીતે પાર ઉતયાજની ગરરિા છે. કરી કો’ક દી કો’ક નવી ર્ સુડોકુ સિથયા ખેલવાનો સંકલ્પ કરી તિે 

મનવૃિ બનો છો.  જીવનના અંત ેપણ સુડોકુની આ રિત રે્વો, આવો હાશકારો અનુભવી શકાય, એવું જીવન તિે જીવ્યા છો ખરા?   

      આવી ર્ એક કમવતા… 

જીવન કસરત 

કોઇ સરક ેછ.ે કોઇ ટહેલે છ.ે કોઇ ધસિસ શ્વાસે દોડ ેછ.ે 

કોઇ હાંફે છ.ે કોઇ નીતરે છ.ે કોઇ લયિાં મશરને ડોલે છ.ે 

કોઇ િરક ેછ.ે કોઇ બબડ ેછ.ે કોઇ રડિસ ચહેરે લટક ેછ.ે 

કોઇ ભારે ભારને ઊંચક ેછ.ે કોઇ હળવા દડાથી ખેલે છ.ે 

ધરતી સરક ેછ ેપગ નીચે, પણ મચંતા મવણ હંુ ઊભો છુ.ં 

બળે કલેરી ક્ષણે ક્ષણે, પણ હંુ તો સાવ ર્ શીતળ છુ.ં 

કટેકટેલાં અંતર કાપું, છતાં નથી હંુ સહેર્ ખથયો. 

આ વાત જીવનની છ ેક ેપછી, ટિડેિીલથી એક દશજન છ?ે. 
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૬૨ - સ્વીપમિંગ પલુમાાં 
થવીિીંગપુલની સપાટી 

       તે રદવસ ેસવારે વહેલો પુલિાં તરવા ગયો. કોઇ હાર્ર ન હતું. પુલની સપાટી સાવ તરંગ-રરહત હતી. સાિેની રદવાલ પરના ત્રણ દીવા, 

બારીઓ અન ેબારુ્એ રાખેલા થાંભલાના પ્રમતમબંબ પાણીની સપાટી પર યથાવત્ ઝીલાતા હતા –  અરીસાિાં ઝીલાય તેિ.  હંુ પુલિાં દાખલ થયો. 

પાણી ડહોળાયુ.ં એ થવચ્છ પ્રમતમબંબ રોળાઇ ગયંુ. બધુ ંધુંધળું થઇ ગયંુ. થોડી વાર શાંત ઊભો રહ્યો અને પાણી પરના તરંગો શાંત થવા લાગ્યા. 

થોડી વારિાં પાછંુ થવચ્છ દેખાવા લાગ્યું.  મવજ્ઞાનની દ્રમષ્ટએ આ સાવ સાિાન્ય ઘટના હતી, પણ…… 

       આપણં  િન ર્ડ અરીસા રે્વું નથી હોતું. તે તો પાણીની તરલ સપાટી રે્વું હોય છે. સહેર્ સંવેદનાની લ્હેરખી આવી અને િાનસપટ પરનું 

મચત્ર ડહોળાઇ જાય. દ્રશ્ય રોળાઇ જાય. 

      કાશ, આપણે ગીતાના મથથતપ્રજ્ઞ રે્વા બની શકીએ –  પ્રચંડ પ્રભંર્ન પણ તેની સિતાને મવખેરી ન શક ેતવેા. 

ફ્લડલાઈટ 

       બીજા રદવસ ેસાંરે્ િોડા તરવા ગયો હતો.  પુલિાં તરતાં ચારે બારુ્ની દીવાલો પર િુકલે ફ્લડલાઈટો પર નર્ર કમેન્દ્રત થઈ. બહુ પાવરવાળી 

લાઈટો હતી. તેિના પ્રકાશથી ઉપરની સફદે છત પ્રકામશત થતી હતી- આંખને ગિે તેવી દેરદપ્યિાન લાગતી હતી. ફ્લડલાઈટનાં થોડાં રકરણો 

સીધાં આંખિાં પણ આવતા હતા, પણ તે આંખોને આંજી દતેા હતા.   તરત સૂયજ અને ચન્દ્રના પ્રકાશ સાથે સરખાિણી  થઈ ગઈ. સૂયજની સાિે બે 

સેકન્ડ પણ ન જોવાય. ચન્દ્રરકરણો કવેાં શીતળ લાગે છે? 

      લ ેકર વાત! આિાં શી નવાઈ? એ તો એિ ર્ હોય ને?  પણ ……બહુ પ્રતાપી વ્યમક્તત્વો ફ્લડ લાઈટ ક ેસૂયજ રે્વાં હોય છે. તેિના િદથી 

દેખનાર દાઝી જાય!  એ પ્રકાશના દપજને પચાવી, તેને નરિ બનાવી એ છત, એ ચાંદો કટેલી િોટી સેવા કર ેછે? 

    બીજી રીતે જોઈએ તો,  િુળ સ્રોતિાં ખરી શમક્ત હોવા છતાં, પરાવમતજત શમક્ત  ક્યાંક વધાર ે કાિિાં લાગે છે.    આપણે પરિતત્વની શમક્તના 

પરાવતજક બનીએ તો ? આંખોને દઝાડતી ફ્લડલાઈટ નહીં, પણ એ સૌમ્ય છત રે્વા બનીએ તો? 

 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2018/02/16/swimming_pool/
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૬૩ - હાઈવ ેપર સફર  
-  ૧ - 

         દરરોર્નો અનુભવ છે. આિ તો લાંબા અંતરે ર્વાનું હોતું નથી. દીકરીના દીકરાને મનશાળેથી બપોર ેલઈ આવવાનું એ રોર્નુ ંકાિ. પાંચ 

િાઈલનો એ રોર્નો રથતો. પણ એ પાંચ િાઈલની િુસાફરી િાટ ેપણ હાઈવેનો સહારો લેવો પડ ેછે. એ મવના પણ િુસાફરી થઈ તો શક ેછે. પણ 

એ રથતો બહુ લાંબો પડ ેછે. તેની ઉપર ધીિી ગમતએ ર્વું પડ ેછે. વચ્ચે રુકાવટો પણ ઘણી આવ ેછે. ક્યાંક ટિારફક મસિલ તો ક્યાંક થટોપ સાઈન. 

વળાંકો પણ ઘણા આવે. ક્યાંક તો રથતો સાવ નાનો હોય, બન્ન ેરદશાિાં િાત્ર એક એક ર્ લને.  આથી દરરોર્ એ હાઈવેનો સહારો અચૂક લેવો 

પડ ેછે. અિારા ઘરની નજીકના િુખ્ય રથતા પરથી તેિાં પ્રવેશવાનું અને મનશાળની નજીકના નાનકડા રથતા પર પ્રવેશવા તેિાંથી નીકળી ર્વાનું. 

પાછા વળતાં આનાથી ઉંધી પ્રરિયા. આ બન્ન ેિાટ ેએમક્ઝટનો સહારો લેવાનો. 

        હવે વાત એ કરવાની છે ક,ે જ્યારે એમક્ઝટ પરથી હાઈવેિાં પ્રવેશવાનું હોય ત્યાર ેખાસ સતેર્ રહેવું પડ.ે હાઈવે પર ચાલી રહેલી ગાડીઓનો 

પ્રવાહ દૂર હોય, ત્યાર ેર્ એિાં પ્રવેશી શકાય. િોટા ભાગે તો ર્ગ્યા િળી ર્ જાય. પણ કો’ક વખત લાંબી વણજાર આવી રહી હોય ત્યારે બહુ 

ર્ અસિંર્સ રહે. ગમત વધાર ેપણ ન રાખી શકો અને ધીિી પણ નહીં. કદીક સાવ અટકી પણ ર્વું પડ ેઅને ચાલ િળતાં ત્વરાથી ઝડપ વધારી 

હાઈવેની ઝડપ સાથે તાલ િેળવી લવેો પડ ે – કલાકના સાઠ િાઈલ ! હાઈવે પર ચાલ િળી જાય ત્યારે હાશકારો થાય. ચાલો! હવે મનરાંત. 

ઝડપથી લક્ષ્ય તરફ પહોંચી ર્વાશે. 

         હાઈવે પરથી બહાર નીકળતી વખતેય સતેર્ તો રહેવું પડ,ે પણ પ્રિાણિાં તકલીફ ઓછી પડ.ે રે્વા એમક્ઝટિાં પ્રવેશી ર્ઈએ અન ેઝડપ 

ઓછી કરવા િાંડીએ એટલે પહોંચ્યાનો હાશકારો થાય. ધીિ ેધીિ ેશહેરની કલાકના ૩૫ – ૪૦  િાઈલની ઝડપ ઉપર આવી ર્ઈએ. હવ ેઅટકવાનુ ં

સરળ બની જાય. તાણ પણ ઓછી થાય. 

         બે હાશકારા – પણ બન્નેની અનુભૂમત અલગ. એકિાં ઝડપ વધવાનો આનંદ; બીજાિાં અટકી શકાવાનો આનંદ. પહેલાિાં તાણના વધતા 

પ્રવાહ સાથે તાલ િેળવવાનો આનંદ, લક્ષ્ય સુધીનું અંતર હવ ેઝડપથી કપાશે તે આશાનો આનંદ. બીજાિાં તાણ ઘટી શકાવાનો આનંદ – લક્ષ્યની 

નજીક આવી ગયાનો આનદં. પહેલાંિાં ઉપર ચઢવાનું તાણ. બીજાિાં નીચે ઉતરવાની હળવાશ.  ઉપર ચઢવાનું હમ્િેશ વધારે શમક્ત, મવશેર્ ધ્યાન, 

મવશેર્ સતકજતા િાંગી લ ેછે. એિાં મવશેર્ જોખિ છે.  નીચે ઉતરવાનુ ંપ્રિાણિાં બહુ સરળ છે.  રથતો ટૂકંો હોય તો આ ઉપર અને નીચે ર્વાના 

અનુભવોની એક આવૃમિ થાય એટલે પત્યું. લાંબા રથતે ર્તા ંહોઈએ તો આવા બે, ત્રણ ક ેવધાર ેચઢાવ ઊતારિાંથી પસાર થવું પડ.ે  

        પવજત ઉપર ચડવાનું અને ઊતરવાનું – એિાં પણ આ ર્ અનુભૂમત દોહરાય છે. નાની ટકેરી હોય ક ેિસ િોટો પવજત હોય. 

જીવનિાંય આિ ર્ છ ેને વારુ? 
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         હાઈવે પર કાર ચલાવતાં, બધી લેનની બહાર, બન્ને બારુ્એ પીળા પાટા દેખાયા કર.ે એને ઓળંગી, એની પારની લેન ઉપર કાર ન ચલાવી 

શકાય. અહીં એ લેનને ‘શોલ્ડર’  કહે છે.  કોક વાર ર્ એની ઉપર કાર લઈ ર્વાનો અવસર થયો છે. અને એ વખતે એની ખરબચડી સપાટી કાર 

ચલાવવા ઘણી કષ્ટ દાયક હોય છે- તેની ખબર પડી હતી. એ શોલ્ડર પર કાર ચલાવ્યા મવના પણ, એની સપાટી ખરબચડી છે; ત ેદેખાઈ આવ ે

છે. એને ખાસ એવી બનાવી છે; રે્થી કોઈ પણ વ્યમક્ત આપમિ વગર એની ઉપર વાહન ન ચલાવે. 

       આિ કિે?  દેખીતું કારણ ક,ે શોલ્ડર જાહેર ર્નતાના િાત્ર આકમથિક ઉપયોગ િાટ ેઅને ઈિર્જન્સી વાહનોના ઉપયોગ િાટ ેબનાવેલો હોય 

છે. એ હમ્િેશ ખાલી રહેવો જોઈએ; રે્થી રથતા પર થતી િુશ્કલેીઓ સુલઝાવનારાને કોઈ અવરોધ ન નડ.ે એને ખરબચડો બનાવ્યો છે; રે્થી 

એની મવમશમષ્ઠતા તરત ખબર પડી જાય. કોઈને એની પર વાહન ચલાવવાનું ન ગિે. 

      સાિાન્ય િાગજ સરળ હોય છ.ે  િુશ્કલેીઓ સલુઝાવવાનાઓના રથતા હમ્િશે ખરબચડા ર્ હોય છ;ે 

ખાલી હોય છ.ે એ રથતા પર કોઈ ર્તું નથી. એ રથતો – ખાંધ દેનારો એ શોલ્ડર - હમ્િેશ ખાલી ર્ હોય 

છ.ે  

-  ૩ – 
       રાતનું અંધારંુ શરુ થઈ ગયંુ હોય તેવી, મશયાળાની િોડી સાંરે્, તિે િુસાફરીએ આવલેા થથળથી તિારા ઘેર પહોંચવા નીકળ્યા છો. નજીકના 

નાના અન ેજાણીતા રથતા છોડી, તિે થટટે હાઈવે પર આવી ગયા છો. આરુ્બારુ્, ચોગિ, કાળોરડબાંગ અને ઝાડી ઝાંખરાથી ભરપૂર વગડો િાત્ર 

ર્  છે. િધુરંુ બાળપણ છોડીને ર્વાબદારી અને િાથાકટૂથી ભરેલા મવદ્યાથી કાળના રે્વો ર્ તો. 

     કાળા ઘોર વગડાની વચ્ચે એક પ્રકાશનો પંુર્ કલાકના સાઠ િાઈલની ઝડપે સરકી રહ્યો છે. આગળનો રથતો બરાબર દેખાય તે િાટનેી 

ઝળાંહળાં થતી હેડ લાઈટ અને પાછળ આવનાર વાહનને તિે પણ રથતા પર છો; તેની જાણ કરવા િાટનેી લાલ ચટ્ટાક ટઈેલલાઈટ : આ બે 

પ્રકાશના સ્રોત થકી આ પંુર્ બનેલો છે. જીવન સંગ્રાિિાં ઝઝુિવા િાટ ેર્રુરી, પ્રજ્ઞા, શાણપણ અને સુરક્ષાની પાયાની વૃમિ રે્વા,  તિારાં આ 

થોડાંક ર્ સાધનો છે. અલબિ શરીરનાં િહત્વના અંગો અને ઉપાંગો રે્વું એમન્ર્ન તો એની િેળે ચાલતું ર્ રહ્યુ ંછે – પ્રાણતત્વ રે્વું ઈંધણ 

ભરેલું છે ત્યાં સુધી. 

     તિે રે્ રદશાિાં ર્ઈ રહ્યા છો , તે ર્ રદશાિાં રડ્યાં ખડ્યાં વાહનો તિારી આગળ અને પાછળ િુસાફરી કરી રહ્યાં છે. પણ એ તિારા કશા 

ખપના ંનથી. કોઈક તેર્ ઝડપે ર્નારાં તિારી કારને ઓવરટકે કરીને આગળ નીકળી જાય છે; તો કો’ક િંદગમતવાળાને તિારી કાર ઓવરટકે કરી 

દે છે. 

     પણ જો આવા કોઈ વાહનની વધ ુનજીક તિે આવી ગયા તો? અને તયે કોઈ િાતેલા સાંઢ રે્વો ક,ે કોઈ બમળયા પ્રમતથપધી રે્વો ખટારો હોય 

તો? શંુ વલ ેથાય? બરાબર જીવન સંગ્રાિની રે્િ ર્ તો! 

     સાિેની રદશાિાંથી પણ તિારી કાર રે્વા કોઈક પ્રકાશના પંુર્ ધસિસતા ર્ઈ રહ્યા છે. સદભાગ્યે, એિની અને તિારી વચ્ચે ભેદી ન શકાય 

તેવી આડશ છે. પણ જો એિની સાથે િુઠભેડ થઈ ગઈ તો? બન્નેનો ખુડદો ર્ બોલી જાય ને – હાથોહાથની અથડાિણની રે્િ? તિારી 

જીવનદ્રમષ્ટથી સાવ મવપરરત દ્રમષ્ટ ધરાવતા લોકોથી આિ સાવ છેટા રહો તો ર્ ગનીિત!  
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     ક્યાંક ક્યાંક એ કાળારડબાંગ ફલકિાં દુર કોઈક તગિગતા તારલા રે્વા ગાિ ક ેએકલદોકલ ફાિજ હાઉસના અણસાર પણ દ્રમષ્ટગોચર થઈ 

ર્તા હોય છે. પણ આ કાળઝાળ રામત્રિાં તિે એકલા નથી એટલો સમધયારો પૂરવા મસવાય એિની કશી ઉપયોમગતા નથી. તિારે તો ગાતાં ર્ 

રહેવાનું છે – 

’એકલા ર્ આવ્યા િનવા, એકલા ર્વાના 

સાથી મવના, સંગી મવના, એકલા ર્વાના.‘ 

– બેફાિ 

     પણ છેક એિ તો નથી. તિારી સાથે ગાડીિાં જીવનભર સાથ આપનાર તિારી જીવનસંમગની તો છે ર્; પણ આગલી સીટિાં તિારા બન્નેનો 

અંશ તિારો પુત્ર સારથી બનીને તિારી જીવનસફરિાં – ભૂલ્યો, તિારી આ િુસાફરીિાં – તિને દોરી રહ્યો છે. એની બારુ્િાં એની જીવનસંમગની 

છે. જીવનના અંમતિ તબક્કાિાં તિારા કુટમુ્બની આ એકવાક્યતાથી તિે જીવન – સાફલ્યના પરરતોર્ના ભાવિાં રિિાણ છો. 

    અંધારરયાની એ રાતના આકાશિાં ટિટિતા તારલા ચિકી રહ્યા છે. એિનો નજારો આકર્જક છે; પણ એ કશા ઉપયોગનો નથી; મસવાય ક,ે 

બ્રહ્ાંડની મવશાળતાની સાક્ષી પૂરતા એ તિારી ક્ષુદ્રતાની વારંવાર યાદ આપતા રહે છે. 

     પુરાણા કાળિાં સાચી રદશાની એંધાણી આપવાનું એિનું િહત્વ કારના ડશેબોડ જની ઉપર ટીંગાડલેા જી.પી.એસ. સાધને લઈ લીધું છે. એિને 

િાનવ પ્રજ્ઞાની સીિા રે્વા ત્રણ ત્રણ સેટલેાઈટો એક એક િાઈલની િાહીતી આપી રહ્યા છે. હવે એ જી.પી.એસ. ર્ તિારો ધુ્રવતારક છે. 

    તિારો વિદ્રમષ્ટ થવભાવ આ સાધનોને તુચ્છકારી રહ્યો છે. ‘તિારા યુવાની કાળની સફરની, બધી સનસનાટી અને આવેગો તિારો પુત્ર એના 

થકી ખોઈ બેઠો છે.’ એવો મિથ્યા મવચાર તિારા અહંકાર અને નવી પેઢી પ્રત્યેની તિારી ઈષ્યાજ અને અણગિાને પોર્ી રહ્યો છે! 

     અન ેલો ! દૂરથી પ્રકામશત દીવાઓનો સિૂહ તિારી નજીક આવી રહ્યો છે. થોડીક ર્ વારિાં તિે ઝળહળતા કોઈક નાના નગરના સીિાડ ે

પહોંચી ગયા છો. તિારી સફરનો એક િાઈલ થટોન તિે સર કયો છે. પણ શહેરની લાલ લીલી લાઈટો તિારી સફરને અટકાવી દે છે – રે્િ 

સિૃમધ્ધ િળતાં જીવન સફરનો વેગ ધીિો બની જાય તેિ. આ મસમદ્ધનો લાભ લઈ, પગ છૂટો કરવા તિે થોડા રોકાઓ છો. પણ ક્ષમણક રાહત 

મસવાય, આ િુકાિ તિારા કશા કાિનો નથી. તિે અહીં અટકી નથી શકતા. આગળ અને આગળ અંમતિ િુકાિ સુધી તિારે સફર જારી રાખતા 

ર્ રહેવાનું છે. 

    આવાં અનેક નગરો આવે છે; અને પાછળ મવદાય લ ેછે. એિાંનો કોઈ ઝળહળાટ તિારી સફરના ધ્યેય સાથે સુસંગત નથી. એને તિાર ેઅલમવદા 

કહેવી ર્ પડ ેછે. લો! એક િોટુ ંર્ન્ક્શન આવી ગયંુ. હવે તિારી જીવનકાર થટટે હાઈવે પરથી રાષ્ટિીય ધોરી િાગજ પર આવી ગઈ છે. તિારી 

જીવનભૂમિકાનો હાઈવે તિને લબ્ધ થઈ ચકૂ્યો છે. 

    તિારી કારની ઝડપ હવે વધી ગઈ છે. હવે રથતે આવતા નગરોની કોઈ લાલલીલી બિી તિારી સફરને રોકી શક ેતેિ નથી. તિારી પ્રગમત હવે 

તેની ચરિસીિાએ પહોંચી ગઈ છે. હવે રથતો બહુ ઝડપથી કપાવા િાંડ ેછે. સંવારદતાથી ચાલતી કારના બધા નાદ અને આઈપોડિાંથી રેલાતુ ં

સૂરીલું સંગીત તિને મનદ્રાધીન/ સિામધથથ કરી દે છે. 

      અને આ શંુ?  તિારી કાર રથતાની બારુ્ના શોલ્ડર ઉપર, ખોટકાઈને ખડી થઈ ગઈ છે. તિે ચાર ેર્ણ હાંફળા ફાંફળા બનીને િદદ િાટ ે

હાથ લાંબા કરી સનસનાઈને પસાર થઈ ર્તા ંવાહનોને રોકવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કરો છો. પણ જીવનની રે્િ, કોઈ કોઈના િાટ ેરોકાતું નથી. તિે 

મનરાશ વદને, આ ઘનઘોર રામત્રિાં, આ કાળારડબાંગ, અવાવરુ અને ભયર્નક બંર્રિાં બેબસ, બેસહારા, મનરાધાર બની ગયાની હતાશાિાં િાથે 
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હાથ દઈ બેસી પડો છો. આકાશિાંથી બે ચાર છાંટા પડ્યાનો તિને અહેસાસ થાય છે. દુકાળિાં અમધક િાસ રે્વી આવી પડલેી આ આપમિન ે

થવીકાયાજ સીવાય બીજો કોઈ મવકલ્પ તિારી પાસ ેનથી. તિે ચાર ેર્ણ કારનું શરણં લેવા પારોઠના ંપગલા ંભરો છો. 

    અને ત્યાં કોઈ હાથ તિારી ગરદન ઉપર ફરતો તિે અનુભવો છો. તિારા સિગ્ર શરીરિાં ભયનું એક લખલખું ફરી વળે છે. મશયાળાની આ 

કડકડતી ઠડંીિાંય તિે પસીને રેબઝેબ થઈ જાઓ છો. ત્યાં ર્ તિારી પત્નીનો થનેહાળ અને રણકતી ઘંટડી રે્વો અવાર્ તિને સંભળાય છે. 

   “ હંુ કહંુ છંુ; તિને કઈં થાય છે? શરીરે ઠીક તો છે ને?” 

    અન ેતિે પાછા થવપ્નર્ગતની એ ભયાનક અનુભૂમતિાંથી પાછા, કારની સવલત ભરેલી દુમનયાિાં પુનરાગિન કરો છો. તિારી જીવનસંમગની 

ર્ તિારી એક િાત્ર સાચી મિત્ર છે; એની થવાનુભવી પ્રતીમત તિને થઈ જાય છે. 

   જીવનિાં આવતી કસોટીઓની રે્િ આ દુુઃથવપ્ન પણ પસાર થઈ જાય છે.  તિને હવે ખબર પડ ેછે ક,ે એક લાલ લીલી મસિલ લાઈટ આગળ 

કાર થંભેલી છે. તિારી નર્ર રથતાની બારુ્એ આવેલા તિારાં જાણીતાં ગેસ થટશેન, હોટલ અને બેન્કના િકાન તરફ જાય છે. 

    તિે ધન્યતા અનુભવો છો ક,ે છેવટનો િુકાિ આવી ગયો છે. તિારંુ કાયિનું ઘર હવે ઢુકંડ ુ ંછે. ત્યાં ર્ઈ તિે આરાિની ઉંઘિાં ગરકાવ થઈ 

ર્વાના છો. એિાંથી જ્યાર ેઉઠાય ત્યારે ખરંુ. એ તિારી આ સફરની મચંતા, વ્યથા, થાક, હતાશા, અસલાિતી – બધાંનો છેવટનો ઉકલે છે. તિારી 

ગાડી અહીં ગમત કરતી અટકી ર્વાની છે. પણ તિને એનું કોઈ દુખ નથી.  તિારી િુસાફરી થોડી ઘણી અગવડ અને પેલા દુુઃથવપ્ન મસવાય 

મનમવજઘ્ને પૂરી થયાનો સંતોર્ િાણી તિે ‘થવધાિ’િાં થાકલેા તને, પણ પ્રફુલ્લ િને પ્રવેશ કરો છો. 

-  ૪ – 
     તિે એક્સપે્રસ હાઈવે પર કલાકના સાઠ િાઈલની ઝડપે આગળ ધસી રહ્યા છો. રથતાની બન્ન ેરદશાિાં બબ્બે લેન છે. પણ તિે તો તિારી બે 

લેન પર ર્ ગાડી ચલાવી શકો છો. જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પાછા નથી ર્ઈ શકતા. નાકની દાંડીએ બસ આગળ ને આગળ- લક્ષ્ય પાસ ેન પહોંચાય 

ત્યાં સુધી. બસ સતત દોડતા ર્ રહેવાનું છે. 

       વચ્ચે ઘણા મત્રભેટા ( Exit) આવે છે. પણ એિાંનો એક પણ તિારા કાિનો નથી. ઘણા તો બહુ આકર્જક મત્રભેટા છે. સરસ િઝાના, કુદરતી 

સૌંદયજવાળા પાકજ, લેક ક ેિનોરંર્નના થથળ પર તે લઈ જાય છે. ક્યાંક ખાવાપીવાની સરસ િજાની વાનગીઓ પણ િળે છે. પણ તિે ત્યાં અટકી 

નથી શકતા. તિાર ેતો લક્ષ્ય થથાને પહોંચવાનું છે – સિયસર. કોઈ અણિોલ તક તિારી રાહ જોઈ રહી છે. નસીબ આડનેું પાંદડુ ંકદાચ ખસી 

ર્વાનું છે. હા ! થોડો સિય ખાણીપીણી િાટ ેક ેનાનો િોટો છુટકારો લેવા અટકાય; પણ લાંબો વખત નહીં. ન મવરાિ ઘટ;ે ન મવલંબ ઘટ.ે 

થાકી ગયા તો રકનારો ન આવે, 

સતત ચાલવું જોઈએ, એક ર્ રદશાિાં. 

       અન ેતિારો મત્રભેટો હવે નજીક આવી રહ્યો છે. જો ર્રા ગાફલે રહ્યા, બેધ્યાન રહ્યા ક ેબીજી કોઈ વાતિાં િન પરોવ્યું અને તિારો મત્રભેટો 

તિે ચકૂી ગયા, તો પાછા ર્ ફરવું પડ.ે એિ બને ક,ે આવી ગફલત થઈ છે, તેનો ખ્યાલ તિને બહુ િોડો આવ ે– ચોથા ક ેપાંચિા મત્રભેટા પછી 

આવ,ે  તિે પાછા વળો અને ફરી પાછા તિારી સાચી રદશાિાં આગળ વધો. તિારો રથતો તિને પાછો િળી પણ જાય. પણ ગયેલી એ ઘડી, એ 

પળ પાછી નહીં આવ.ે તિે લક્ષ્ય પર પહોંચો ત્યારે કદાચ બહુ િોડુ ંથઈ ગયુ ંહોય. એ તક ર્તી રહી હોય. આગળ ચોટલાવાળી અને પાછળથી 

સાવ બોડી તક!  અથવા એટલું િોડુ ંથઈ ગયંુ હોય ક ેગાઢ અંધારંુ તિને ઘેરી વળે, અને તિે કોઈ ન ઊઠી શકાય તેવી મનદ્રાિાં પોઢી જાવ. 

જીંદગીય િાળી આવા એક હાઈવે ર્વેી ર્ છ,ે નહીં વારુ? 
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-  ૫ – 
       તિે એક્સપે્રસ હાઈવે પર રરરિએશન વેરહકલિાં ( RV ) િુસાફરી કરી રહ્યા છો. તિે અને તિારો િોટો દીકરો આગળની સીટ ઉપર બેઠા 

છો. તિારી બન્નેની સીટની વચ્ચે પાછળના ભાગિાં ર્વાનું બારણં છે. એ ભાગિાં નરિ સોફાઓ ઉપર તિારંુ બાકીનું કુટમુ્બ બેઠલેું છે. આ 

ભાગિાં બધી ર્ આધમુનક સવલતો છે. પાછળ ટીવી જોતાં જોતાં નાથતાની જ્યાફત ઊડી રહી છે. તિારો બીજો દીકરો બારણં ખોલીને તિારા બે 

િાટ ેનાથતો અન ેઠડંા પીણાં લઈ આવે છે. રથતો આરાિથી કપાઈ રહ્યો છે. રથતાિાં એક પારટયુ ંતિે વાંચો છો ક,ે એક બહુ જાણીતું નહીં એવુ ં

સરોવર અન ેતેના કાંઠ ેકમેમ્પંગ િાટનેો પાકજ છે. બધાંને િન થાય છે ક.ે એક રાત ત્યાં રહી ર્ઈએ. તિે વાહનને એ એમક્ઝટ ઉપર વાળો છો, અને 

દસેક મિમનટિાં ત ેબહુ સુંદર ર્ગ્યાએ પહોંચી જાઓ છો. ધસારાની સીઝન નથી એટલે તિને કમેમ્પંગની ર્ગા િળી જાય છે. 

         બહુ ર્ થોડી વારિાં તિને મવર્ળી, પાણી અને ડિનેેર્નાં જોડાણ િળી જાય છે. તિે અને તિારા દીકરાઓ  સાથે િળીને થોડીક ર્ મિમનટોિાં 

વાહનના બે પડખાં ફલેાવી દો છો. અંદર વાહન કરતાં બિણી પહોળાઈ વાળો ખંડ બની જાય છે. ફટાફટ બહાર ફોમલ્ડગં ખુરશીઓ નંખાઈ જાય 

છે. બાળકો પાછળથી સાઈકલો કાઢીને સરોવરની પ્રદમક્ષણા કરવા નીકળી પડ ેછે. તિે અને તિારાં પત્ની આરાિખુરશી ઢાળી, ખુશનૂિા હવા 

િાણતાં પગ લંબાવો છો. દીકરો અને તેની પત્ની રાતવાસા િાટ ેએક તંબુ ઉભો કરી દે છે. તેિને એિાં રાત પસાર કરવાનો શોખ જાગ્યો છે. 

         સવાર પડ ેછે અને બહાર ખુલ્લાિાં સરહયારા પ્રયત્નોથી, ગરિ ગરિ નાથતો બની રહ્યો છે. બધાં નાથતો કરી, તળાવિાં બે એક કલાક 

નહાવાની અને તરવાની િઝા િાણી લે છે. પછી બધું હાઉસન જાઉસન િુસાફરી ફરી શરુ કર ેછે. વચ્ચે કોઈ સુંદર વળાંક ઉપર નીચેની ઊંડી 

ખીણ અને પવજતની કોર પરથી દૂર સધુી ફલેાતા દ્રશ્ય િાણવા રથતાની બારુ્એ ક્યાંક તિારંુ વાહન તિે રોકી પણ લો છો, અને એ દ્રશ્યની િજા 

િાણી હળવાશથી પાછી િુસાફરી ચાલુ પ્ણ કરો છો. 

        કોઈ ખાસ સિય ેલક્ષ્ય પર પહોંચવાની ઉતાવળ નથી. આખે રથતે આવી િજાઓ િાણતાં િાણતાં તિારી આ િોર્ અને િથતીથી ભરેલી 

િુસાફરી આગળ વધ ેછે. તિારા લક્ષ્યથથાને પહોંચ્યા પછી પણ આવી ર્ હળવાશ ચાલુ  રહે છે. ત્યાં તો તિે બધાં એક અઠવારડયુ ંરોકાઓ છો. 

અન ેતાજાિાજા થઈ વળતી િુસાફરીનો આરંભ કરો છો. તે પણ આ ર્ ગમતમવમધથી, આ ર્ રસિથી …. 

**** 

      જ્યાર ેતિે નોકરી કરતા હતા અને આવી ભાડાની આર.વી.િાં િુસાફરી કરવા સિથજ ન હતા,   ત ેવખત ેપણ કમ્પનીની  નાનકડી કારિાંય 

આિ ર્ આનદંથી િુસાફરી કરી હતી. એનાથીય ઘણા વર્ો પહેલાં તિારી નવોઢા પત્નીની સાથે અિદાવાદથી વડોદરાના હાઈવે પર પોતાની 

િોટર સાયકલ પર પણ આવા ર્ ઉલ્લાસથી િહાલ્યા હતા. 

      અને તેના ઘણાં વર્ો પહેલાં, રકશોરાવથથાિાં,  નવું નવું સાઈકલ ચલાવતા શીખેલા ત્યાર,ે તિારા સિવયથક િાિાના દીકરા સાથે અિદાવાદની 

તિારી પોળથી પરા મવથતારના પાલડી સુધી, ઊતયાજ મવના, સફળતાપૂવજક  સાઈકલ ચલાવી હતી અને એ ર્ ચલાવ્યાના ઉત્સાહિાં છેક સરખેર્ 

સુધી અન ેતેનાથી ય આગળ સાણંદ સુધી આવા ર્ ઉત્સાહથી પહોંચી ગયા હતા ર્ ને? 

   સતત ધ્યેયલમક્ષતાના પ્રતાપે તિારી જીવનયાત્રા અિદાવાદિાં િોટાભાઈ પાસેથી િાંગી 

લીધેલી  સાઈકલથી શરુ કરીને , અિેરરકાિાં આર.વી. સુધી પહોંચી છ.ે  પણ આ ધ્યેયલમક્ષતાની સાથે સાથે, 

રથતે વેરાયેલા પડલેા જીવનના નાના નાના આનંદોન ેિાણતા રહેવાની  આ રસિ પણ તિ ેજાળવી રાખી છ,ે 

નહીં વારુ? 
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૬૪ - હાથનાાં મોજાં 
      આિ તો રોર્ વાસણ સાફ કરતી વખતે હંુ રબરનાં િોજા ંહાથ પર ચઢાવતો નથી. એવી બધી નજાકત તો આંગળીઓની કુિાશ િાટ ેજાગરૂક 

એવી િારી દીકરીની મચવટ! પણ તે રદવસે િાર ેએ ચઢાવ્યા મવના છૂટકો ર્ ન હતો. કાિ કરતાં ર્િણા હાથની એક આંગળી પર નાનકડો ઘા 

પડ્યો હતો અન ેએને રરપેર કરવા પટ્ટી લગાડી હતી. િોજા ંન પહેરંુ તો એ ઊખડી જાય અને ઘા પર પાણી ફરી વળે.  એટલે ત ેરદવસ ેબહુ ર્ 

ર્ફા વ્હોરીને, એ લીસાં અને હાથના પહોંચાને ચસોચસ રફટ થઈ જાય એવાં િોજા ંચઢાવ્યાં. પાણીની પહેલી ર્ મસકર અને  આંગળીઓને પાણી 

અડ્યાનો અહેસાસ થયો. એિ લાગ્યંુ ક,ે િોજાંિાં લીકરે્ (ગળતર) છે. બહુ િુશ્કલેીથી પહેરેલાં એ િોજા ંએવી ર્ િુશ્કલેીથી કાઢ્ાં. પણ હાથ તો 

સાવ કોરા કટ ર્ હતા. િોજા ંચઢાવવાની એ પળોર્ણ  ફરી એક વાર. અને ફરીથી એ ર્ પાણી અડ્યાનો અનુભવ. 

        અને િન મવચારના ઝોલે ચઢી ગયંુ.   આિ તો આ થપશજભ્રિ છે – એ તરત સિજાઈ ગયંુ. હાથની ચાિડીને અડીને સજાગ રહેતા ચેતાતંતઓુ 

િાટ ેઆ પહેલો ર્ અનુભવ હતો. એિણે રબરનાં િોજાંની સપાટી પર ખળખળ વહેતા પાણીના પ્રવાહના થપશજને પારખ્યો હતો. જાણે ક ેરબરનાં 

િોજા ંછે ર્ નહીં, તેવો ભ્રિ. રબરની સપાટીને અવગણીને પાણી અડ્યાનો સંદેશ વફાદારીપૂવજક સતત કાિગરા અને સજાગ તંતુઓેએ  િગર્ન ે

પહોંચાડી દીધો હતો.  પણ એ તો શરીર મવજ્ઞાનની નર્ર ે-   

      આ  અવલોકનકારને તો એના જ્ઞાનની, એના કહેવાતા, હંુમશયાર (!) િગર્ની િયાજદાઓનું ભાન થઈ 

ગયું હતું!  
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૬૫ - હીમકણિકા 
      હવાિાં ભેર્નું પ્રિાણ વધતું ર્તું હતું. એિ ર્ ઠડંીનું પણ. થિોમિટરનો પારો શૂન્યથી પણ નીચે ર્તો રહ્યો હતો. ઝાડના પાંદડાં પરના 

બાષ્પમબંદુઓ થીર્વા િાંડ્યા હતા. કાચાં પોચાં પાંદડાં તો ક્યારનાંય ખરી ચૂક્યાં હતાં. પણ આ તો ઠડંા પ્રદેશનાં ખિતીધર, જાડી ચાિડીના ંપણો 

હતાં ને!  ધીિ ેધીિ ેવરસાદના છાંટાં પડવા િાંડ્યા. હવાની ઠડંી હરુ્ તિેને થીજાવી શક ેતેટલી પયાજપ્ત ન હતી. રે્િ રે્િ એ વર્ાજમબંદુઓ ઠડંાગાર 

પાંદડાં ઉપર પડી એકઠાં થવાં િાંડ્યાં; તેિ તેિ તે ઠડંાં અને વધ ુઠડંાં થવા લાગ્યાં. એિનો સરકતો એક રેલો ઠડંા બાષ્પમબંદુઓ પરથી પસાર થતો 

થતો, વધાર ેને વધાર ેઠડંો થવા લાગ્યો.  પાંદડા પરથી ટપ્પક..ટપ્પક…ટપ્પ…ટપ્પાક, ટપ્પાક… નીચે ટપકી પડવાનો પોતાનો જામતથવભાવ છોડી; 

નીચે ધરાશાયી થતા ંપહેલાં ર્ એ તો ઠરી ગયો. સોડ વાળીને ઈવડો ઈ તો પોઢી ગયો!  ઓલ્યુ ંબાષ્પમબંદુ, આ રેલાના આશ્લેર્િાં પ્રાપ્ત થયેલી 

નવી સંપદાથી વધ ુપુષ્ટ બનવા િાંડ્યુ.ં એ સાવ ઝીણા િોતી રે્વું હતું; પણ હવે તેની કાયા મવથતરવા લાગી. એ તો લાખેરાં િૂલ્ય વાળા િોતી રે્વું, 

િોટુ ંિસ બનતું ગયંુ. 

     વરસાદ ટટૂી પડ્યો. રેલે રેલા….. પાણીની છાકિ છોળ……. થીરે્લા એ િોતી પરની એિની એ સફર એિનેય થીર્વાની િાયા લગાવતી 

ગઈ. હવે એ િોતી તો ઝૂલતું લટકમણયું બનવા િાંડ્યુ.ં એલચીના દાણા રે્વડુ,ં ને પછી લમવંગની લાકડી રે્વડુ,ં ને પછી પીકનની ફાડ રે્વડુ.ં 

    અને લ્યો! આ તો ત્રણ ઈંચ લાંબી હીિકમણકા બની ગયંુ. એની આવી અનેક સહીપણીઓ ઝાડની ડાળ પર, પવનિાં  ઝૂલતી ઝૂલતી, ‘કોની 

મિલ્કત િોટી?’ – એની હોડ બકવા િાંડી! ચાર ેબારુ્ જ્યાં નર્ર કરો ત્યાં હીિના ંઝુમ્િરો ર્ ઝુમ્િરો. કોક કોક તો િકાનના છાપરાં પરથી હીંચતા 

વાર, બે વાર લાંબા ઝુમ્િર !  

      વરસાદ થંભી ગયો. વાદળ મવખરેાઈ ગયાં. એિની આડશે ઢકંાયેલા સૂરરે્, બીતાં બીતાં ડોરકયુ ંકયુું. એ તો ગુથસાિાં રાતો પીળો અને આકળુ 

વ્યાકુળ બની ગયો. પોતાના ગરિાગરિ સામ્રાજ્ય પર વ્યાપી ગયેલી કડકડતી ઠડંીની આ અનમધકાર ચેષ્ટા રે્વી મવરાસત પર કડવી, રાતી, તીખી 

નર્ર કરતો સૂરર્રાણો, િોધિાં પ્રરદપ્ત બની, થિોિીટરને ઉશ્કરેતો રહ્યો. પારાને ઊંચે ને ઊંચે ચઢાવતો રહ્યો. 

   ધીિ ેધીિ ેબધીય હીિકમણકાઓ ટપક ટપક ઓગળવા લાગી. ફરી પાછંુ એ ટપ્પક..ટપ્પક…ટપ્પ…ટપ્પાક, ટપ્પાક… ચાલુ! ર્િીનિાં ધરબાઈને 

પોઢલેા, સુક્કા ઘાસના િૂળની વાસંતી તરસ, વસંતના આગિન પહેલાં થોડી  ર્ સંતોર્ાવાની હતી? પણ મશયાળાની િોસિિાં ભીંજાવાનો, અનેરો 

લ્હાવો કાંઈ ર્તો કરાય? 

    કાલે દખણાદા વાયરા વાવાનો વાવડ છે. ફરી ભીંજાયેલી ધરતી તપશે. અને ભીંજાયલેું ઘાસ ફરી સકુાશે. ધીિ ેધીિે એિાં લીલાશ ફરીથી 

પાંગરશે. એ હીિકમણકાઓ ફરી પાછી ભેર્ બનીને વાતાવરણિાં ઓગળી ર્શે. 

વરસાવું, રેલાવું, થીજાવું, જાિવું, ઝલૂવું,  

ઓગળવું, ફરી રેલાવું, સુકાવું, મવથતરવું, મવખેરાવું,   

સતત પરરવતજન ર્ પરરવતજન … 
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૬૬ - હાલોકન – પહલે ુાં અન ેછેલલુાં 
      એ ર્ પાકજિાં હંુ આવ્યો છંુ -  એ ર્ પાકજ જ્યાં  અનેક ‘ અવલોકનો’ સૂઝયાં હતાં. પણ વતજિાનિાં જીવવાના ધખારે આરે્ ‘હાલોકન’ લખવા 

કોમશશ કરવાનો છંુ.  

      બાળકો રિવાિાં તલ્લીન છે; અને હંુ બધા મવચારો બારૂ્એ િૂકીને િાત્ર િારા શ્વાસને આવતો ર્તો જોઈ રહ્યો છંુ. શરીરની નસોિાં વહેતા 

લોહીના પ્રવાહને પણ અનુભવી શકુ ંછંુ. સાિે લીલાંછિ ઝાડની ડાળીઓ િંદ િંદ પવનિાં હળુ હળુ ઝૂલી રહી છે. એિના હોવાપણા સાથે િન ે

પણ ઝૂલનની અનુભૂમત થઈ રહી છે.  અરે! પણ આ તો અવલોકન છે, વણજન છે! દરેક શબ્દ જાણીતો, ભૂતકાળિાં િળેલા જ્ઞાનિાંથી ઉપરે્લો છે. 

દરેક રિયા િનની જાણીતી છે. બાળકો પાકજિાં આિ ર્ રિે, ઝાડની ડાળીઓ આિ ર્ ઝલૂે. આને ઝાડ કહેવાય; આને બાંકડો કહેવાય; આને રથતો 

કહેવાય. બારુ્િાં બેસેલ િેમક્સકન યુગલના િનિાં પણ આિ ર્ મવચારો ચાલતા હશે. એિના શબ્દો સાવ અલગ હશે – િને સિર્ ન પડ ેતેવા. 

      અિે આગળ ચાલવા ર્ઈએ છીએ. એક નાનકડા તળાવની પાળે, કોઈ રફમશંગ કરી રહ્યુ ંછે. બાળકો એિની જાળિાં િાછલી પકડાઈ ક ેનહીં 

; તે જોવાના  કુતૂહલિાં તલ્લીન ઊભા છે. હંુ બાંકડ ેબેસી આ બધી લીલા મનહાળું છંુ. ઘડી બે ઘડી ધ્યાન અને ફરી ‘હાલોકન’નું િેટર િેળવવાનો 

ચાળો ઊપડ ેછે. અને ફરી એ ર્ મવચારોની હારિાળા.. એ ર્ રં્જાળ ફરી પાછી િોરૂ્દ. અને ફરી વતજિાનિાં જીવનિાંથી મવચારોિાં અવગમત! 

     આ બધા મવચારોિાં ‘વતજિાનિાં જીવવાનો સંકલ્પ’ ક્યાં સરી ગયો ત ેતો ખબર ર્ ન પડી! 

    ન લખાય…..ન લખાય….. ન લખાય…….કદી હાલોકન ન લખી શકાય. એ તો અનુભવી ર્ શકાય, એની અમભવ્યમક્ત કદી ન હોય. 

    પણ એ હકીકત છે ક,ે એ ઘડી બે ઘડીિાં િારંુ અને આરુ્બારુ્નુ ંઅમથતત્વ, સઘળી ચીજોનું હોવાપણં  એકરૂપ થયેલું અલપ ઝલપ ભાસી ગયંુ 

હતું. કવેો અદ્ ભતૂ આનંદ; કવેી સુખદ પળો! આ લખું છંુ ત્યાર ેપણ લખવાના આનંદની અનુભૂમત થઈ રહી છે. આંગળીઓનો રકબોડ જ પરનો 

થપકારો, શ્વાસની આવન જાવન, લોહી ફરવાની િધુર ઝણઝણાટી - 

અવણજનીય 

આનંદ, છતાં કવેો 

અનમભવ્યક્ત? 

        બસ! આ છેલ્લું હાલોકન છે. હાલિાં જીવી શકાય, હાલોકન કદી લખી ન શકાય. એનું મચત્ર,  મશલ્પ ક ેનાટક ન હોઈ શક.ે અલમવદા 

હાલોકન! વતજિાનિાં જીવતાં રહીશંુ અને સરી ગયેલી પળોને થિરતા રહીશંુ. પણ િાત્ર થિરણ ર્. કશો બોજો નહીં; કોઈ વળગણ નહીં. કોઈ ગિો 

ક ેઅણગિો નહીં. હવે અવલોકનોની િઝા ર્ િઝા િાણીશંુ. ભલે એ ભૂત અને ભામવ પર અવલંમબત  હોય. 

 


