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કાલ વિલાસ - ચિરાગ પટેલ 

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

 

"મહાદેવ... મહા... દેવ!" 

કિશોર નારાયણના આ વાાંસળીનુાં માધયુય ભરેલા સ્વરમાાં અંતરનો ઉમળિો ભળ્યો! િામદેવને લજ્જિત િરે એવો 

આિર્યિ દેખાવ અને અતસીના પષુ્પો સમ વાન ધરાવતા એ કિશોરની આંખો સાંતોર્ સમાવતી સમાધધના ઘેનમાાં 

બિડાવા લાગી. 

 

એ સાથે જ લાાંિા વડવાઈ સમ િેશ િલાપ ધરાવતા અને કહમ સમાન વાન ધરાવતા િાલ પરુુર્માાં અદૃષ્ટ 

શક્તતનો આધવભાયવ થયો. તેના મખુ પર િમળ પષુ્પને લજ્જિત િરે એવુાં ધનદોર્ ક્સ્મત પ્રગટ્ુાં! સમગ્ર બ્રહ્ાાંડના 

સિળ સમયની સાક્ષી િનેલી તેની અનભુવ વદૃ્ધ આંખોમાાં નવી ચેતના અંજાઈ! અધ ખલુ્લી એ આંખોમાાંથી 

ધીરે-ધીરે રેલાઈ રહલેી ઉજાય સમગ્ર ધવશ્વને પોતાના પાશમાાં લેવા માાંડી. બ્રહ્ાાંડનો નાનામાાં નાનો િણ એ ઉજાયમાાં 

સપડાઈ ગયો. 

 

થોડીવારમાાં તેનુાં શરીર આછા તરાંગોના લયમાાં ડોલવા લાગ્ુાં. એિાએિ શક્તતનો સ્ફોટ થયો અને તે સફાળો ઊભો 

થઈ ગયો. તેની આંખો હવે પરૂી ખલૂી ગઈ. તેના શરીરના તરાંગો સાથે બ્રહ્ાાંડ તાલ ધમલાવવા લાગ્ુાં. એ તરાંગો 

વધ ુતીવ્ર થવા લાગયાાં. જડ-ચેતનને ધ્રજુાવતો નાદ ઉઠ્યો. 

"ઢગ ઢગ ઢગ ઢગ ધ્રિાાંગ ... ઢગ ઢગ ઢગ ઢગ ધ્રિાાંગ ..." 

 

એ નાદના ભયથી જ જાણ ેસયૂય ધવસ્તરવા લાગયો. પથૃ્વી પર સયૂયનો ત્રાસ વરતાવા લાગયો. જીવ સષૃ્ષ્ટ ત્રાકહમામ 

પોિારવા લાગી. જળાશયો, નદીઓ, અરે... મહાસાગર સદુ્ધાાં જળધવહીન થઈ ખટૂવા લાગયાાં. ધિિતુાં જીવન ઢળી 

પડ્ુાં! સિૂા ભઠ્ઠ વાતાવરણમાાં થોડા સમય પછી અનેિ રાંગના વાદળો છવાઈ ગયા. આવા મેઘધનરુ્ી વાદળોમાાં 

વીજળીના ચમિારા થવા લાગયાાં. વાદળોમાાંથી હવે ધોધમાર વરસાદ વરસવા લાગયો. આવી વર્ાય સતત િાર 

વર્ો સધુી ચાલી. પથૃ્વી પર ધરતી જળિાંિાિાર થઈ ગઈ. એિાએિ સયૂય એટલો િધો ધવસ્તતૃ થઈ ગયો િે એ 
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પથૃ્વીને પણ ગળી ગયો! ધીરે-ધીરે એ ધવસ્તરણમાાં ગરુુ અને શધન પણ ગરિાવ થઈ ગયા. થોડા સમયે એિ 

ધવસ્ફોટ સાથે સયૂય ફાટયો! એ ધવસ્ફોટ સાથે સયૂયનો આંતકરિ પદાથય આજુિાજુની સયૂયમાળાઓમાાં વેરાવા લાગયો. 

જયાાં સયૂય હતો તયાાં હવે એિ શે્વત મોટો ગોળો રહી ગયો જે અનેિ ગણી ઝડપે ફેરફુદરડી ફરવા લાગયો! 

 

િાલને આ િધ ુધનહાળી આનાંદ આવતો હોય એમ હવે દ્રતુ ગધતથી નતૃય િરવા લાગયો. તેના શરીરમાાં ઉઠ્તાાં 

નતૃયના તરાંગો સમગ્ર બ્રહ્ાાંડને ઘમરોળી રહ્ાાં. િાળી માટીના ગારા સમાન બ્રહ્ાાંડ માતેલા હાથી સમાન િાલના 

આઘાતથી વેરધવખેર થવા લાગ્ુાં. એિિીજાથી દૂર ભાગેલી આિાશગાંગાઓ એિમવેમાાં એવી ભળી ગઈ િે 

પોતાનુાં અક્સ્તતવ જ ગમુાવી િેઠ્ી. નાના-નાના કૃષ્ણ ધવવરોને મોટા કૃષ્ણ ધવવર િોબળયો િરી જવા લાગયાાં. સમય 

ધીરે-ધીરે ડચિા ખાવા લાગયો. સમયના પ્રતયેિ ડચિારે બ્રહ્ાાંડનુાં પોત સિુાવા લાગ્ુાં. બ્રહ્ાાંડના િણ-િણમાાં 

વ્યાપ્ત ચૈતન્ય ઘનીભતૂ થવા લાગ્ુાં. પદાથય અને ઉજાયનો ભેદ ખોવાતો ચાલ્યો. પરમાણનુો અખાંડ રાસ માંદ 

પડવા લાગયો. પથૃ્વી, જળ, અક્ગન, વા્ ુઅને આિાશ એિિીજામાાં ભળી બ્રહ્રસ િનવા લાગયો. સમગ્ર અવિાશ 

અને સમયની ગ ૂાંથણી પણ એિિીજામાાં સમાવા લાગી. બ્રહ્ાાંડ એિ અંડ ધપિંડ િની ગ્ુાં જેમાાં માત્ર બ્રહ્રસનુાં જ 

અક્સ્તતવ હત ુાં. બ્રહ્રસ માંદ ગધતએ ઘમૂતો હતો. 

 

એિાએિ િાલનુાં નતૃય અટક્ુાં. એ સાથે જ બ્રહ્રસ ધપિંડનુાં િાહ્ આવરણ ફસિી ગ્ુાં અને િાળાં ભમ્મર િીજ રહી 

ગ્ુાં. એિ અટ્ટહાસ્ય િરી િાલ અદૃશ્ય થઈ ગયો. સવે પ્રિારના સ્પાંદનુાં અક્સ્તતવ નષ્ટ થ્ુાં. િીજની ચોફેર િશુાં 

જ નહતુાં. એ િાઈં જ નહતુાં. સમયનુાં િોઈ અક્સ્તતવ નહતુાં. ઠે્ર-ઠે્ર અનેિ બ્રહ્ િીજ વેરાયેલાાં હતાાં. સઘળાં 

આનાંદમય હતુાં. 

ના જડ, ના ચૈતન્ય, ના ઉજાય, ના પદાથય, ના દેવ, ના મહાદેવ. 

ધનધવિિાર, ધનધવિિલ્પ, ધનષ્ષ્િય પરબ્રહ્. 

ના િોઈ રૂપ િે ના િોઈ નામ. 

આકદશક્તત પણ શાાંત! 

એિ સ્વપ્નનો અંત માત્ર! 
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થોડો બ્રહ્ સમય ધવતયો તયાાં સધુી આનાંદ અને શાાંધતનુાં સાંતલુન સચવાઈ રહ્ુાં. આનાંદના એ અફાટ મહાસાગરમાાં 

આકદશક્તતનો પ્રિાશ રેલાયો. એની અસર હઠે્ળ પનુઃ િોઈ ધવિલ્પ ઉઠ્યો. એ ધવિલ્પમાાં પરોવાઈને બ્રહ્ િીજ 

કહલોળા લેવા લાગયાાં. અમિુ િીજ ફૂલવા લાગયાાં. પષુ્ટ થયેલાાં િીજમાાં િાલનો પ્રાદુભાયવ થયો. પ્રતયેિ િીજમાાં 

અનોખા િાલ જન્મ્યાાં. 

 

"ૐ ત્ર્યાંિિમ ્યજામહ ેસગુ ાંધીમ ્પષુ્ષ્ટ વધયનમ ્ઉવાયરૂિધમવ િાંધનાત ્મતૃયોમુયક્ષીય મામતૃાત"્. મહામતૃ્ુાંજય 

માંત્રના પધવત્ર શબ્દો સાથે ધસતારનો ધ્વધન ગ ૂાંજવા લાગયો! આખુાં બ્રહ્ાાંડ ગોળ ગોળ ઘમૂવા લાગ્ુાં! 

 

અન,ે શેર્ા અધરૂાાં સ્વપ્ને ઉઠ્ી ગઈ. તેણ ેઅભાનપણે ફોનનુાં અલામય િાંધ િ્ુું. સ્વપ્ન અધરુૂાં રહવેાની પીડાની 

આછી રેખા તેના મખુ પર ઉઠ્ીને ધવલાઈ ગઈ. નહાઈ-ધોઈ પરવારી, ધ્યાન-નાસ્તો િરી તેણે પ્રિલ્પ િેન્ર િાજુ 

સ્કૂટી મારી મકૂ્ુાં. 

 

શેર્ાને આજે સયૂયનો તાપ થોડો વધારે અિળાવી ગયો. આ મનનો વહમે હતો િે સાચે જ સયૂય આજે જુદો ઊગયો 

હતો એ તેને સમજા્ુાં નકહ. તેણે સમજવા પ્રયતન િયો પણ નકહ. પ્રિલ્પ િેન્ર પર મરીબચ તેના સ્વાગત માટે 

ઉભેલો જ હતો. મરીબચ અન ેશેર્ા પ્રિલ્પ િેન્રના એિ જ ધવભાગમાાં િામ િરતાાં-િરતાાં ધમત્રો િની ગયા હતાાં. 

 

શેર્ા સમીપ આવે એની પ્રધતક્ષા િયાય વગર જ મરીબચએ શબ્દોનો મારો ચલાવી દીધો. 

"શેર્, અરે ધીમી-ધીમી િેમ આવે છે? દોડ. સહજે પણ મોડુાં િયાય વગર ચલ, આપણી ડેસ્િ પર. દોડ, દોડ, દોડ." 

"ઓય રીબચ, િેમ આજે બમૂાબમૂ િરે છે? એવુાં તે િેમનુાં આભ તટૂી પડ્ુાં છે?" 

"અલા, આભ તો નથી તટૂી પડ્ુાં. પણ, એવુાં જ િઈિ થઈ રહ્ુાં છે. જીભને િદલ ેપગ દોડાવ." 

"ત ુઊભો ઊભો જીભ દોડાવે છે, પણ િોલ તો ખરો િે શુાં થ્ુાં!" 
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"ત ુજ જોઈ લે." 

 

પ્રિલ્પ િેન્ર પોતે િનાવેલ એિ યાંત્ર વડે વનસ્પધતમાાં માયિરાઈઝલ નેટવિય અને ધવદ્યતુ સાંવેદના વચ્ચે િોઈ 

સાંિાંધ છે િે િેમ એ ધવરે્ સાંશોધન િરતુાં હત ુાં. શેર્ા એ સાંશોધનમાાં વનસ્પધતશાસ્ત્રી તરીિે ધવધવધ પકરમાણોના 

પથૃક્કરણ પર િામ િરતી હતી. મરીબચ ઈલેતરોધનતસ એન્જીનીયર હતો અને આ સમગ્ર યાંત્રની રચના માટે એનુાં 

મોટુાં યોગદાન હત ુાં. 

 

શેર્ાએ ચાલવાની ઝડપ વધારી દીધી એટલે િન્ન ેપોતાની ડેસ્િ પર પહોંચી ગયા. તયાાં િાંનેની પ્રધતક્ષામાાં ગ્રાફ 

અને લૉગના ધપ્રન્ટ આઉટનો ઢગલો હતો. આજના ગ્રાફ શેર્ાને અલગ લાગયાાં. 

"હમ્મ, તુાં આજે િેમ વધારે ઉછળતો હતો એ ખિર પડી!" શેર્ાએ મરીબચના ઉતસાહને ટેિો આપ્યો.  

"િસ, તો મારી મા. હવ,ે લાગી પડીએ ગ્રાફ ઉિેલવામાાં." મરીબચ ઢગલો ફાંફોળવા ઉતાવળો થયો. 

 

િાંને ગ્રાફ અને લૉગમાાંથી આવશ્યિ માકહતી પર પેક્ન્સલથી નોંધ િરવા લાગયાાં. આજુિાજુ એસી િે િમ્પ્્ટુર 

જેવા યાંત્રો ધસવાય નીરવ શાાંધત હતી. 

 

શેર્ાએ શાાંધતનો ભાંગ િરતા પછૂ્ુાં, "રીબચ, આજના ગ્રાફ િઈ વનસ્પધતના છે?" 

"ગાાંડો િાવળ! િચ્છમાાં અને મહસેાણાથી ઉત્તરમાાં િધાાં િહુ ગાાંડા િાવળ છે. આપણાાં યાંત્રો િે કદવસ પહલેાાં જ 

તયાાં લગાવ્યાાં." મરીબચએ ઊંચુાં જોયા વગર જ ઉત્તર આપ્યો. 

શેર્ાને વધ ુએિ પ્રશ્ન થયો, "હમમ,્ તો ગાાંડો િાવળ રણમાાં ઊગે છે?" 

મરીબચએ હવે શેર્ા િાજુ જો્ુાં અને િોલ્યો, "હા. રણને આગળ વધતુાં રોિવા સરિારે ઉગાડેલા. િેમ? એમાાં િોઈ 

નવાઈ છે?" 

"નવાઈ તો િહવેાય જ ને. વનસ્પધતમાાં માયિોરીઝલ નેટવિય માટે એની આજુિાજુ ફૂગ ઊગવી જોઈએ." શેર્ાએ 
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િહ્ુાં. 

"એટલે?" મરીબચ હજુ સમજી શક્યો નકહ. 

"જો. િે ગાાંડા િાવળના મળૂ એિિીજા સાથે માયિરાઈઝલ નેટવિય િનાવી વાત િરે એ માની લઈએ. પણ, એવુાં 

નેટવિય િનાવવા એમના મળૂ સાથે માટીમાાં ફૂગ હોવી જોઈએ. ફૂગ એ નેટવિયના ઈથરનેટ િેિલ િહવેાય. 

સમજ્યો?" શેર્ાએ ફોડ પાડયો. 

"ઈથરનેટ? ફાઈિર ઓષ્પ્ટિ િહ ેફાઈિર ઓષ્પ્ટિ. આ ગ્રાફ જોઈને તો એવુાં લાગ ેછે િે ગાાંડા િાવળનુાં નેટવિય 

ફાઈિર ઓષ્પ્ટિનુાં િનેલુાં હોય એટલી ઝડપે સાંદેશાની આપ-લે િરે છે. પણ, હજુ મને તારો પ્રશ્ન ના સમજાયો." 

મરીબચએ માથુાં ખાંજવાળ્્ુાં. તયાાં જ તેની િત્તી ઝળહળી! "અહા! િત્તી થઈ, િત્તી થઈ! રણમાાં ફૂગ ક્યાાંથી આવ ે

એમ જ ને?" 

"અિ જાય િે સહી ફૂટી!" શરે્ા મરીબચને ખેંચવાની તિ જતી િરવા નહોતી માાંગતી. 

 

શેર્ા પાછી તેના અભ્યાસમાાં પરોવાઈ. મરીબચ ઇન્ટરનેટ પર ખાાંખાાંખોળા િરવા લાગયો. રણમાાં ફૂગ હોય િે નકહ 

એ પ્રશ્ન તનેા મગજમાાં રમખાણ મચાવતો હતો. થોડી વારમાાં ગગૂલ મહારાજે ઉત્તર આપી દીધો િે, રણમાાં ૩-૪ 

પ્રિારની ફૂગ જોવા મળી શિે. એિનુાં તો નામ જ માયિરાઈઝા હત ુાં! હવે, મરીબચને થોડી ટાઢિ વળી. શેર્ાને આ 

માકહતી આપી તે યાંત્રમાાં નવા ફેરફાર િરવા અંગેના િામે લાગયો. 

 

શેર્ા ધવદ્યતુ સાંવેદનોના ગ્રાફને જોઈને થોડી ધવચારમાાં પડી ગઈ. િધાાં જ ગ્રાફમાાં રેખાના ઉતાર-ચઢાવ ઘણે અંશ ે

સરખા લાગતા હતાાં. એવુાં લાગતુાં હત ુાં જાણે ગાાંડા િાવળો એિી સ્વરે િોઈ માંત્ર જાપ િરતાાં હોય! શેર્ાએ આ 

અવલોિન મરીબચને જણાવ્્ુાં. િધાાં ગ્રાફ જોઈ મરીબચના મનમાાં એિ ધવચાર ઝિક્યો. પણ, શેર્ાની થોડી નસ 

ખેંચવાનુાં તેને મન થ્ુાં. 

"શેર્, ત ુવૈજ્ઞાધનિ છાં અને આ માંત્ર જાપનુાં તતૂ લઈને િેઠ્ી છાં. તારા ગરુુને ખિર પડી તો આવી િની તારી." 

"ઓય, ધવજ્ઞાનને માંત્ર જાપમાાં િેવો વાાંધો! એિ વૈજ્ઞાધનિ િોઈ પણ પવૂય ધારણા ધવના પ્રતયેિ ઘટના જોતો હોય 

છે." શેર્ા પોતાનો પક્ષ સહલેાઈથી છોડે? 
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"હા રે. હુાં તો િસ તારી થોડી ખેંચુાં છાં. તારે ગાાંડા િાવળો િેવા ગાાંડા િાઢે છે એ સાાંભળવુાં છે?" 

"હવે, ત ુસાચ ેજ મારી ખેંચ ેછે. વનસ્પધત િોલે એ આપણને થોડુાં સાંભળાય?" 

"એના માટે તો આ િાંદા િેઠ્ો છે. ચાલ, તને સાંભળાવુાં." આમ િહી મરીબચ િમ્પ્્ટુરમાાં એિ સોફ્ટવેર ચાલ ુિરી 

એમાાં િઈિ ડેટા આપવા લાગયો. શેર્ા થોડા અચરજ અને થોડી શાંિાથી મરીબચન ેજોઈ રહી. 

"આ જો. ગાાંડા િાવળમાાં જે યાંત્ર છે એ લો-કિતવન્સી લો-વૉલ્ટેજ ધસગનલ પર િામ િરે છે. ૨૦ હટયઝથી ઓછી 

આવધૃત્ત આપણ ેસાાંભળી ના શિીએ. પણ, એવા લો-કિતવન્સી ડેટામાાં એિસમાન રીતે ૧૦૦૦ હટયઝ ઉમેરી દઇએ 

તો િધુાં સાંભળાય!" મરીબચએ ફોડ પાડયો. 

"સમજા્ુાં. ડેટાનો રેફરન્સ પોઈન્ટ િદલી નાખવાનો." શેર્ાએ પોતાનુાં ડહાપણ િતાવ્્ુાં.  

મરીબચ હસી પડયો અને િોલ્યો, "અિ જાય િે સહી ફૂટી!" 

થોડી માથાકૂટ પછી મરીબચનુાં સોફ્ટવેર િમ્પ્્ટુરના સ્પીિર પર િોલવા લાગ્ુાં. ગાાંડા િાવળનો માંત્ર જાપ િાંને 

સાાંભળી રહ્ાાં. 

"ટિ ટિ ટિ ટિ રઠ્ાાંિ ... ટિ ટિ ટિ ટિ રઠ્ાાંિ ... ટિ ટિ ટિ ટિ રઠ્ાાંિ ..." 

શેર્ા એિદમ તલ્લીન થઈ સાાંભળી રહી. તેને લાગ્ુાં, ગાાંડા િાવળનો આ માંત્ર જાપ તેના પોતાના માટે જ હતો! 

એિાએિ તેની આંખો પહોળી થઈ. તેને સાાંભ્ુું, "ઢગ ઢગ ઢગ ઢગ ધ્રિાાંગ ... ઢગ ઢગ ઢગ ઢગ ધ્રિાાંગ ..." 

 

શેર્ા ચીસ પાડી ઉઠ્ી! "રીબચ... રીબચ.." 

"અરે, શુાં થ્ુાં? ભતૂનો અવાજ છે િે શુાં?" મરીબચને શરે્ાની ચીસથી નવાઈ લાગી. શરે્ા થોડી ગભરાટમાાં હોય 

એવુાં તેને લાગ્ુાં. "થોડી શાાંત થા અને િોલ. શુાં થ્ુાં?" 

શેર્ાએ પોતાનુાં આજનુાં સ્વપ્ન મરીબચને િહ્ુાં. ધવશેર્ તો િાલ પરુુર્ના ડમરુાંનો ધ્વધન િહી સાંભળાવ્યો. મરીબચને 

થોડી બચિંતા થઈ આવી. શેર્ાને ધનધચિંત િરી તે પાછો ગગૂલ મહારાજને શરણ ેગયો. 

 

શેર્ા વાતાયનમાાંથી દેખાતી વનરાજી જોઈ રહી. વડ, પીપળો, િીલી, તલુસી, ગરમાળો, ગલુમહોર, ચાંપો, િેના, 
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રાયણો - િેટિટલાય વકૃ્ષો અને છોડ દેખાતા હતાાં. તે ધવચારી રહી. 

ગાાંડા િાવળ અંતના આરાંભનો સાંદેશો આપી રહ્ાાં હતાાં? 

િે, ગાાંડા િાવળ અંતનો આરાંભ િરી રહ્ાાં હતાાં? 

માનવજાત પોતે સજલેા ધવનાશિો અને ભસ્માસરુોથી સમગ્ર પથૃ્વીની વન્ય અને વનસ્પધત સષૃ્ષ્ટને ખતમ િરી 

રહી છે. શુાં ગાાંડા િાવળો એનુાં વેર લઈ રહ્ાાં છે? 

િેવી રીત?ે 

ગાાંડા િાવળ શુાં િરવા ધારે છે? 

એમને રોિવાનો િોઈ ઉપાય ખરો? 

માણસે જે િ્ુું છે એ તો હજારો વર્ો સધુી પથૃ્વીને નડવાનુાં છે. તો િોઈ ઉપાય જ નથી? 

હ ેમહાદેવ! િોઈ માગય િતાવો! 

 

શેર્ા મનોમન પ્રાથયના િરવા લાગી. થોડી વારે તેનુાં મન શાાંત થ્ુાં. તેણ ેઆંખો ખોલી. દૂર તલુસીનો છોડ હવાની 

લહરેખી સાથે મસ્તી િરી રહ્ો હતો. પીપળાની ડાળીઓ આનાંદમાાં ઝૂલી રહી હતી. 

 

આ કથામાાં ઉપનિષદો અિ ેમહાભારતમાાં આવતાાં સષૃ્ટિિા અંત નવશેિા નિદેશોમાાં મેં મારી કલ્પિા ઉમેરી છે. 

વળી, વિસ્પનત સષૃ્ટિ સકૂ્ષ્મ તરાંગો દ્વારા માિવોિ ે સાંદેશાઓ આપતી હોય છે તેમ જ અમકુ વિસ્પનત સષૃ્ટિિી 

રક્ષા માિે પણ પ્રયત્િશીલ હોય છે. આ સાંદેશો મેં કથામાાં વણી લીધો છે. 

 


