
વિનાશ પામનારી સિ્વ િસ્તુઓ 
િચ્ચે જે અ-વિનાશી છચે — 

ઇશા–કુન્દનિકા

હજી અજવાળું આકાશમાં આવ્ું ન હો્ એવા, તારામઢ્ા 

અંધકારથી વ્ાપેલા પાછલા પહોરે, ઘરનું પાછળનું બારણં 

ઉઘાડી ચોકમાં ઊભી રહંુ છુ ં— કહંુ છુ ં:

Take my life and 
Let it be consecrated to Thee

(મારં જીવન લઈ લો અને તમને એ સમરપપિત થવા દો.)

પ્રણામ કરું  છુું ‘એ’ને. 
ફરી ફરી પ્રણામ.

(એ રસવા્ બીજુ ં કરી પણ શું શકા્!)

ઇશા–કુન્દનિકા કાપડિયા  
(૧૧-૧-૧૯૨૭—૩૦-૪-૨૦૨૦)
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તે ઈશ્વર છ.ે

ઈશ્વર — એક અદીઠ તત્વ.

એને થોડો કોઈએ જો્ો હો્?

એ થોડો ઇન્દ્રિ્ગમ્ છ?ે

અને કોઈ પૂછ ે: ઈશ્વરમાં માનો છો? 

વાર, આપણે વૃક્ષની પાસે જઈને પૂછીએ કે ભાઈ, બંધુ — તું છ?ે 

વૃક્ષ ડાળીઓ અને પણણો હલાવીને કહેશે — હા, છુ.ં જોઈ લો, ખાતરી 

કરી લો તમારાં નેત્ો વડ.ે

વૃક્ષના હોવાપણામાં માનવું પડ.ે

પણ ચાંદની?

ચાંદનીને તો જોઈ શકાતી નથી. એનાથી અજવાળા્ેલી વસતુઓ 

જોઈ શકા્ છ,ે પણ સવ્ં ચાંદનીને એક સવતંત્ વસતુ તરીકે જોઈ 

શકાતી નથી. એનાથી વસતુઓ દૃશ્માન થા્ છ,ે પણ એ પોતે 

દૃશ્માન નથી. તો ‘એ છ’ે, એમ શી રીતે કહી શકા્?

એની પ્રતીરત આપે છ ે એના પ્રકાશમાં ચમકી ઊઠતી 

વસતુઓ — પથથર, પાણી, પાંદડાં — જનેા પર એ પથરા્ તે સઘળું.

એવું જ તો ઈશ્વરનું છ.ે

એ અવ્કત છ,ે અને છતાં વ્કત છ,ે હજારો આકારોમાં, રૂપોમાં, 

સજપિનમાં, સૌદ્દ્પિમાં. અરખલ બ્રહાંડમાં જ ે ‘એક’ છ,ે તેણે ‘રવરવધ 

રચના કરી’ — નરરસંહ મહેતાએ નથી કહું?
i

એક સતરે બધું સરખું. બધાં વૃક્ષોને થડ, મૂળ, ડાળી, પાંદડાં.

બધા માણસોને આંખ, કાન, નાક, હાથ, પગ.

પણ રવગતે જુઓ તો વૈરવધ્ અપાર. કોઈ બે માણસના ચહેરા 

શું એકસરખા જોવા મળે? કોઈ બે વૃક્ષ કે છોડનાં પાન પણ એક 

સરખાં ભાગ્ે જ જોવા મળે. જરાક અમથી કંઈક કારીગીરીથી 

લગરીક ફેરફાર કરીને, દરેક પાનને અલગ અન્સમતા આપે. અજબ 

વાત છ ેને!



જકેેરેદ્ડાનાં પાન ઝીણાં-અરત ઝીણાં, અને સાગનાં પાન! કેળનાં 

ને હેરલકોરન્ાનાં!

ફૂલનું ્ે એવું જ તો!

શીમળાનાં ફૂલ જાણે આખેઆખાં ખુલાં થઈ આપણી સામે જોઈ 

રહે. ઘાસનાં ફૂલ સાવ નાનાં, શરમાળ ને સંતાઈને રહે, શોધવાં પડ ે

એમને. અને એવડાં ઝીણાં ફૂલો પણ રંગોની કેટલી શોભા!

વળી કોઈ વૃક્ષને ફૂલ અને ફળ બન્ે, કોઈને માત્ ફૂલ અને કોઈને 

પાન રસવા્ કશું નહીં. કોઈની ડાળીઓ પૃથવી ભણી નમેલી, કોઈ 

જમીનથી સમાંતર, કોઈ આકાશ ભણી પ્રણામની મુરિામાં.
i

રેતીના કણથી માંડી પવપિતો અને સાગરો, સૂ્પિ અને જવાળામુખી, 

ખરનજો ને તારાઓ — કેટલું બધું! અને પૃથવી આ સઘળું લઈને, અબજો 

મનુષ્ો, અબજો મકાનો ને તોરતંગ પવપિતો, ચારે તરફ વીંટળા્ેલા 

મહાસાગરો લઈને ભમરાડાની જમે દદવસરાત ફરી રહે. ન થાક, ન 

રવરામ. અને આપણે એની જરા સરખી્ે ખબર પડ ેનહીં.

હંુ ને તમે શું આખી પૃથવીને ફરતી રાખી શકીએ? 

વળી પૃથવીના રપંડમાં ગુરતવાકરપિણની પ્રચંડ શન્કત શું મૂકી 

શકીએ?

જમીન, હવા, ચાંદની ને સાગર સજીપિ શકીએ?

આપણે શું ફેકટરીમાં ફેફસાં બનાવી શકીએ? કારખાનાઓમાં 

આંખો બનાવીને રેદટના તથા મેક્ુલાની તકલીફવાળા લોકોને કહી 

શકીએ કે લો, આ નવી આંખ લઈ જાઓ, અને જૂની આંખ કાઢીને 

આને ત્ાં ગોઠવી દો.

અરે, રનરંતર વૃરધિ પામતાં રહેવાનો ગુણ ધરાવતો એક જીવંત 

વાળ પણ શું આપણે બનાવી શકીએ? 

આ બધું શી રીતે બદ્્ું હશે? કોણ હશે આ બધાંનો બનાવનાર? 

અરૂપી અનામી અદીઠ — કોણ?
i



શરીરનો જ રવચાર કરો ને? સાડાપાંચ-છ ફૂટની કા્ાની અંદર 

કેટલી બધી બાબતો છ!ે પ્રાણદા્ક અવ્વો, નાડીઓ, નસો, અબજો 

કોશો અને આ બધાંની સં્ુકત કામગીરી. ઉપરથી નીચે સુધીનું બધું 

સુગ્રરથ્, સંકરલત. છકે છવેાડાની ટચૂકડી આંગળીમાં પણ એકાદ 

નાનો કાંટો વાગે તો છકે ટોચ પર સહસ્ર કમળમાં ન્સથત ચેતના 

કંરપત થઈ ઊઠ,ે ઉપા્ માટ ેસંદેશા મોકલે.

્થા રપંડ ે તથા બ્રહાંડ.ે

બધું પૂણપિ વ્વન્સથત રીતે ગોઠવા્ેલું, ચોક્કસ અને અચૂક. તારાઓ, 

ગ્રહો, રનહાદરકાઓ, ઋતુનું ચક્ર અને ન હોવા છતાં જ ેછ ેતે આકાશ; 

પ્રકાશ ને અંધકાર, દદવસ અને રાત, ઉદ્ અને અસત. બધું બહુ 

જ રન્મપૂવપિક, સાતત્થી ચાલે. ન થાક, ન થોભ, ન ભૂલ, ન ચૂક. 

દરેક પ્રરક્ર્ામાં સંપૂણપિ લ્, બધી જ રચનાઓ પદરપૂણપિ, સુસંગત, 

બધાંની ગરત સુરનન્ચિત.

આચિ્ણોનો આ મહા ભંડાર. રવચાર કરતાં ચદકત થઈ જવા્, 

મસતક નમી પડ.ે

આ ભવ્ મનોહર સૃન્ટિ-પરમ પૂણાપિ, પરમ સુખદા. મામસ એની 

અવદશા ન કરે તો આ જ છ ે સવગપિ.

i

અને જીવન નામની આ અદ્ુતોથીયે અદ્ુત બાબત! 
મૃતયુની બાબત પણ એટલી જ અદ્ુત, અજ્ાત અને ગહન. 
આપણે શા માટ ેમૃતયુ પામીએ છીએ? 
શા માટ ેજનમીએ છીએ? 
જનમ-મૃતયુની આ ઘટનામાું કાળનુું તત્વ શાથી ઉમેરાયુું હશે? 
ઉત્કાુંતતનુું સવરૂપ કોણે આકાયુું હશે?

પૃથવી પર જ ે જદ્મે છ ે તે મૃત્ુ પામે છ.ે નાનાંમોટાં, દેખાતાં-ન 

દેખાતાં જીવજતંુ મૃત્ુ પામે છ,ે ઇ્ળ હો્ કે અજગર હો્, ઘાસની 

પત્ી હો્, કે ઘટાળું વૃક્ષ હો્ — બધું જ મૃત્ુ પામે છ.ે

મનુષ્ મૃત્ુ પામે છ.ે



ગીતામાં કહું છ ે ને — ‘ભૂતવા ભૂતવા પ્રરલ્તે’ (જદ્મી જદ્મીને 

રવલીન થઈ જા્ છ)ે. પછી શું થા્ છ ેતેની આપણને ખબર નથી.

મહા અજ્ાતનો આ આલેખ કોણ ઉકેલી શકે?

એવું કહેવામાં આવેલું કે :

તદ્ અદ્વેક્્ (તેને શોધો)

ઈહૈવ કુત્ાઽરપ (અહીં આટલામાં જ ક્ાંક છ)ે,

ન ઈહૈવ ન કુત્ાઽરપ (અહીં નથી તો ક્ાં્ નથી)

અને એટલે કે ક્ાંક સમીપમાં જ છ ે— પ્રગટ-અપ્રગટ, રનકટ 

અને સુલભ.

શોધીએ તો કદાચ મળે.

કરવએ ગા્ું છ ે: ‘પલ પલ તારાં દશપિન થા્ે, દેખે દેખનહારા રે.’

i

તમે પૂછું છ ે : હંુ ઈશ્વરમાં માનું છુ?ં

એનામાં નહીં તો કોનામાં માનું? પ્રકૃરતમાં? રવજ્ાનમાં? પ્રકૃરતનાં 

પદરબળો અને રવજ્ાનનાં શોધ-સંશોધનો પાછળ પણ પેલા ‘સવણોચચની’ 

જ સજપિનલીલા ને!

જ ે સવપિત્ વ્ાપ્ત છ,ે જ ે સવપિ સૌંદ્ણો અને શન્કતનો સજપિક છ,ે 

રવરાટથી્ે જ ેરવરાટ છ,ે જ ેસઘળા શબદો, સમજ અને સીરમતતાની 

પાર છ,ે જ ેબધું જ છ ે— 

તે મહાઅસસતતવ છ,ે સવયું કાળ છ,ે જીવન છ.ે

એ અનાદદ, અનંત હોવા છતાં મારા જવેી સાદ્ત અને અરત 

અરત ક્ષુરિ વ્ન્કત પર એણે સદા્ કૃપાનો વરસાદ વરસાવ્ો છ.ે 

એની કૃપા ન હોત તો તેણે મારી અનેક ભૂલો, અને મૂખપિતાઓમાંથી 

મારો ઉગાર ક્ણો હોત? કોણે મને સંસારના ઝાકઝમાળ માગપિ પરથી 

ઊંચકીને પોતાના માગપિ પર લાવી મૂકી હોત?

એની સાથે જ તો મારા હૃદ્નો તાર જોડા્ેલો છ,ે એણે જ તો 

મારા હૃદ્માં આનંદની એક ઝરણી વહાવી દીધી છ.ે



એ જ છ ેમારું  આલુંબન, 
મારી શસ્ત અને મારી સુખસુંપદા 
એનુું જ ેનામ આપો — પણ તે છ,ે તે જ છ.ે

(બહાઈ સંપ્રદા્ની એક સતુરત છ ે:

તેરા નામ હી મેરા આરોગય હૈ 
તેરા સમરણ હી મેરી ઔષતિ

અપૂવપિ શ્રધિા અને પ્રેમથી ભરેલા આ શબદો મને હંમેશાં રોમાંરચત 

કરી દે છ.ે)

હજી અજવાળું આકાશમાં આવ્ું ન હો્ એવા, તારામઢ્ા 

અંધકારથી વ્ાપેલા પાછલા પહોરે, ઘરનું પાછળનું બારણં ઉઘાડી 

ચોકમાં ઊભી રહંુ છુ ં— કહંુ છુ ં:

Take my life and 
Let it be consecrated to Thee

(મારં જીવન લઈ લો અને તમને એ સમરપપિત થવા દો.)

પ્રણામ કરું  છુું ‘એ’ને. 
ફરી ફરી પ્રણામ.

(એ રસવા્ બીજુ ં કરી પણ શું શકા્!)

સાભાર : ઇમચેજ પબ્લિકચેશનસ પ્ા. વલિ., 2017


