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અથ�િવ�તાર
* અથ�િવ�તાર/ િવચાર િવ�તાર - 01 *
ઊંચીનીચી ફયા� કર ે�વનની ઘટમાળ,  
ભરતી એની ઓટ છે, ઓટ પછી
જુવાળ.  

    આ પંિ�ઓમાં કિવએ �કૃિતની જમે
માનવ�વન પણ પિરવત�નશીલ છે એ
વાત રજુ કરી છે.
    �વનમાં ચડતી-પડતી આ�યા કર ેછે.
જમે સાગરમાં ભરતી પછી ઓટ અને
ઓટ પછી ભરતી ચો�સપણે આવે જ છે,
તેમ �વનમાં પણ સુખ-દુ:ખની ઘટમાળ
ચા�યા કર ે છે.સુખ અને દુ:ખ એક
િસ�ાની બે બાજુ છે.માનવ�વન સુખ
અને દુ:ખ સાથે જોડાયેલું છે.�ારકે
�વનમાં સુખ�પી ભરતી આવે છે તો
�ારકે દુ:ખ�પી ઓટ આવે છે.આમ,
માનવ�વન િ�થર નથી પણ
પિરવત�નશીલ છે એ વાત કિવએ �કૃિતના
ત�વો �ારા સુંદર રીતે સમ�વી છે.
      કિવનો કહેવાનો આશય એ છે કે
આપણે સુખના સમયમાં ફૂલાઇ જવું ન
જોઇએ. કારણ, સુખ પછી દુ:ખ આવે જ
છે. તજે �માણે દુ:ખ કે આપિ� આવે
�યાર ે િહંમત હારવી ન જોઇએ,પરંતુ તેનો
�વીકાર કરવો જોઇએ અને તેમાંથી
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નીકળવાનો માગ� શોધવો જોઇએ.એટલે
જ એક કિવએ સાચે જ ક�ું છે -
“ સુખ સમયમાં છકી નવ જવું  
       દુ:ખમાં ન િહંમત હારવી.”  
બી� કિવએ ક�ું છે-  
“એકસરખા િદવસો કોઇના �તા
નથી.”  

    આમ, સુખ અને દુ:ખ કાયમ ટકતાં
નથી. જથેી આપણે સુખ અને દુ:ખની
િ�થિતમાં સમભાવ રાખવો જોઇએ.

**********
* અથ�િવ�તાર/ િવચાર િવ�તાર - 02 *
કે હીન જ�મે નવ હીન માનવ, 
કે હીન કમ� કરી હીન માનવ. 

             આ પંિ�ઓ �ારા કિવ એ
કહેવા માગે છે કે કોઇ પણ માણસનું મૂ�ય
તેના જ�મ�ત કુળથી નિહ પરંતુ તેણે
કરલેા કમ� થકી થાય છે.  
          હીન એટલે િન�� કે નીચો. કોઇ
પણ માણસ િન�� કુળમાં જ�મે તેથી તે
િન�� ક�ાનો કે નીચો કહેવાતો નથી. કોઇ
પણ કુળમાં જ�મવું એ આપણા હાથની
વાત નથી.માણસ ઊંચા કુળમાં જ�મે કે
નીચા કુળમાં જ�મે તેથી તે ઊંચો કે નીચો
બનતો નથી. તેનું સાચું માપ તો તેના કમ�
�ારા જ ન�ી થાય છે. ‘રાવણ’ ઉ�ચ
કહેવાતા �ા�ણ કુળમાં જ��યો હતો.
પરંતુ તે રા�સવૃિ�નો હતો. તેનું કુળ ઊંચુ
હતું. તેની પાસે અપાર વૈભવ હતો. પણ
તેના દુ�કમ�ને કારણે આજ ે પણ તે
િનંદનીય અને િન�� ક�ાનો માણસ
ગણાય છે. 
           બી� બાજંુ ડૉ. ભીમરાવ
આંબેડકર એક સામા�ય દિલત કુળમાં
જ��યા હતા, છતાં પોતાની આગવી
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સૂઝને કારણે તેમણે પી.એચ.ડી.ની ઉ�ચ
પદવી �ા� કરી હતી. તેમણે ભારત દેશના
ઘડતરમાં અમૂ�ય ફાળો આ�યો હતો.
તેઓ ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે
આજ ેપણ દેશ અને દુિનયામાં ઊંચું �થાન
ધરાવે છે.  
      આમ, કોઇપણ માણસ િન�� કુળમાં
જ�મવા મા�થી િન�� ગણાતો નથી પરંતુ
તેના સારા-નરસા કમ�ને કારણે જ તે ઊંચો
કે નીચો ગણાય છે.

**********
* અથ�િવ�તાર/ િવચાર િવ�તાર - 03 *
અમને  નાંખો  િજંદગીની  આગમાં,  
આગને પણ ફેરવીશું અમે બાગમાં.  
        આ પંિ�ઓમાં કિવ આપણા
�વનમાં આવતા િવપિરત સજંોગોને
મનની મ�મતાથી ઈિ�છત સજંોગોમાં
ફેરવી દેવાની વાત કર ેછે.  
      માણસના �વનમાં ડગલે ને પગલે
સંકટો કે પડકારો આવતા રહે છે. આપણે
આવા પડકારો ઝીલવા માટે હમેશા તૈયાર
રહેવું જોઇએ. જો આપણું મન મ�મ
હોય તો ગમે તેવી િવકટ પિરિ�થિતમાં
પણ આપણને ઉની આંચ આવતી નથી.
માણસના મનમાં એવી છૂપી શિ� રહેલી
છે કે તે મુ�કેલીને પણ મહેફીલમાં ફેરવી
શકે છે. આફતોના પહાડોમાંથી �નેહનું
ઝરણું વહાવી શકે છે. મજબૂત મનનો
�યિ� ધાર ે તો આગને પણ બાગમાં
ફેરવી શકે છે.  
        ‘મન હોય તો માળવે જવાય’
અથા�ત્ �ઢ ઈ�છા શિ� હોય તો ગમે
તેવા પડકારોનો સામનો કરી શકાય.
એટલે જ ક�ું છે-  
‘અડગ મનના મુસાફરને 
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િહમાલય પણ નથી નડતો.’  
       �ાચીન કાળમાં જંગલોમાં ભટકતો
માનવી આજ ે જળ, થળ અને નભનો
�વામી બની બેઠો છે.એ મનની
મ�મતાનું �વતું �ગતું ઉદાહરણ છે.
મ�મ મનોબળવાળો આ માનવી શું ન
કરી શકે ?  
      આમ, �ઢ મનોબળ અને ઇ�છા
શિ� હોય તો ગમે તેવી િવકટ
પિરિ�થિતને પણ પોતાને અનુ�પ કરી
શકાય છે.   

**********
* અથ�િવ�તાર/ િવચાર િવ�તાર - 04 *
ઘટમાં ઘોડા થનગને,આતમ વીઝે પાંખ,
અણદીઠેલી ભોમ પર, યૌવન માંડે
આંખ. 
       આ પંિ�ઓમાં કિવ યુવાનોમાં
રહેલા થનગનાટ, તરવરાટ અને
સાહિસકતાને ઉ�ગર કર ેછે.  
માનવ�વનની �ણે અવ�થાઓમાં
યુવાવ�થા સવ��ે� છે. યુવાની આવતાં જ
�યિ�ના મનમાં અનેક મહે�છાઓ �ગી
ઊઠે છે. સમાજ કે દેશ માટે કંઇક કરી
બતાવવાની તાલાવેલી લાગે છે.તેનું મન
સાહસ કરવા પાંખો ખોલે છે,તેના
અંગેઅંગમાં નવો જુ�સો, નવી તાકાત,
સાહસ કરવાનો થનગનાટ �ગી ઉઠે છે.તે
નવા નવા �ે�ોમાં કામ કરવા ત�પર બને
છે.�ાર ેતે પોતાનો કોઇ �યેય ન�ી કરી
લે છે �યાર ે દુિનયાની કોઇ તાકાત તેની
આડે આવી શકતી નથી. બસ, તે ધાર ેછે,
તે મેળવીને જ રહે છે.એટલે જ કોઇ
કિવએ ક�ું છે-  
‘અડગ મનના મુસાફરને  
િહમાલય પણ નડતો નથી’  
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આમ, કિવએ યુવાનોમાં રહેલા �ઢ
મનોભાવોને સુપેર ે�ય� કયા� છે. 

**********
* અથ�િવ�તાર/ િવચાર િવ�તાર - 05 *

�ણ વાનાં મજુને મ�યાં; હૈયું, મ�તક,
હાથ,  
બહંુ દઈ દીધું નાથ ! �, ચોથું નથી
માંગવું.

            આ પંિ�ઓ �ારા કિવ �ભુ ��યે
સંતોષ અને આભારની લાગણી �ય�
કર ે છે કે, �ભુએ માણસને હૈયું, મ�તક
અને હાથ – એ �ણ િવિશ� અંગો
એવાં આ�યાં છે, જ ેબી� �ાણીઓને
નથી આ�યાં.  
       આ �ણ અંગોને કારણે માણસ
અ�ય �ાણીઓ કરતાં જુદો પડે છે.
�ભુએ માણસને હૈયુ આ�યું જથેી તે
સુખ-દુ:ખ, હષ�-શોક જવેી
લાગણીઓને સમ� શકે, મ�તક આ�યું
જથેી તે સા�ં અને નવું નવું િવચારી
શકે, સારા-નરસા વ�ચેનો ભેદ પારખી
શકે તેમજ �વનનો �યેય કે લ� ન�ી
કરી શકે અને તે માટે યો�ય આયોજન
કરી શકે. આ સારા િવચારો, લ� કે
આયોજનને મૂત� �વ�પ આપવા હાથ
આ�યા જથેી તે પુ�ષાથ� કે મહેનત
કરીને પોતાનો અને િવ�નો િવકાસ
સાધી શકે. આ �ણ અંગોના યો�ય
ઉપયોગને કારણે જ આજ ે માણસ
સામાિજક, આિથ�ક, ભૌિતક,
આ�યાિ�ક અને િવ�ાન તેમજ
સાિહ�ય, સંગીત અને િશ�પ જવેાં
િવિવધ કલા�ે�ે િવકાસ કરી શ�ો.
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પિરણામે, બી� �ાણીઓ કરતાં તે
સુખ-સગવડભયુ� �વન �વી ર�ો છે.  
          એટલું જ નહી,ં આજના આ
િડઝીટલ યુગમાં પહોચંવાનો �ેય આ
અંગોને જ આભારી છે. ચાર િદવાલો
વ�ચે રહીને પણ માણસ ઈ�ટરનેટના
મા�યમ થકી િદમાગ અને હાથ
ચલાવીને લાખો-કરોડો �િપયા કમાઇ
શકે છે. 
          આ કારણે કિવ �ભુનો આભાર
�ય� કરતાં કહે છે, હે �ભુ, તમે મને જે
અમૂ�ય �ણ વ�તુઓ આપી છે તે મારા
માટે કાફી છે, મને સંતોષ છે. હવે, માર ે
બી� વ�તુઓની શી જ�ર ? એટલે તો
કિવ કહે છે, “બહુ દઈ દીધું નાથ ! �,
ચોથું નથી માંગવું.”
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