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િવચાર િવ�તાર

�ણ વાના �જુને મ�યા,ં હ��ુ,ં મ�તક અને હાથ 

બ� ુદઇ દ��ુ ંનાથ! �, ચો�ુ ંનથી માગં�.ુ 

ઉમાશકંર જોશી

ઉમાશકંર જોશી �વા કિવ પાસેથી આટલી સરળ રચના કદ� જોવા ના મળે પણ �મ વ� ુિવચાર�યે તેમ સમ�ય ક� આ સાવ સરળ

પ�ં�તઓ માણસ �તની ઉ�મતાને બ� ુસહજ ર�તે વણ�વી 

���ુુ ંસતંાન તે હોવાની ��નેુ �ણ કર� દ� છે. ભગવાન અને શયતાન માટ� આદમ કદાચ એક �યોગા�મક સાધન હ� ુ ંભગવાને તેને

હાથ દ�ધા ઉ�મ કર� �વન િનવા�હ કરવા, આવનાર� આફતોથી માગ� કાઢવા મ��ક અને તે �ારા િનણ�ય શ��ત આપી અને હ�� ુઆ��ુ

સવંદેનાઓને ઝીલવા માટ� ‘� ચો� ુનથી માગં� ુ‘કહ�તો આદમ ખર�ખર સતંોષી અને �વિનભ�ર �� ુસતંાન માણસ હતો. 

શયતાનને ���ુુ ંકોઇ પણ સ�ન �ા ંગમ?ે તેને તોડવા અને મચોડવા તે સતત મથ ેતેથી શયતાને તેને ��ુધી-દલીલ શ�તી અને �

છે તેના કરતા વ� ુમાટ� માનસ તેનો અિધકાર� છે તેવો અસતંોષ ભર��ુ ંમન આ��…ુ �ુઓ કિવ કહ� છે તેમ સતંોની �મ સતંોષી

�વન �વતા અહ� માણસો કરતા લાવ લાવ કરતા અ��ૃત અને અસતંોષી શયતાનને સતંતી તમને વ� ુજોવા મળશ.ે ખૈર! એ વાત

�ુદ� છે ક� એ આસવનો નશો એટલો જલદ છે ક� છ �ટની એ કાયાને �ને �તે રાખ થવા� ુછે તેને �યાર� પણ �ટ�ુ ંમળે તે ઓ� જ

પડ�.. અને ન�ફટ સતંાનની �મ �� ુ�યા�મા ંઉણપો ખોડ ખાપંણો કાઢ�ા કર�.

અ�બુ�બના ં�ંુડામા ંવા��ુ ંહ� ુ ંએક �લુાબ 

હ� �ધુી એ �ંુડા એ કોઇ આ�યો નથી જવાબ

ઉમ�ગીતોના ંકિવ અિનલ જોશી પાસેથી જ આવો િવચાર મળ� શક�.�ી� િવ���ુધના ંઓળા ઉતરતા દ�ખાતા હોય અને અ�શુ�ો

હોવા એક જ�ુર�યાત �લગતી હોય તેવા વિૈ�ક �ુિવચારોની દોડમા ંઅ�બુ�બને �ંુ�ુ સમ� તેમા �લુાબ રોપે તે ખર�ખર નિવન િવચાર

છે અને પાછો તે અ�બુ�બના ં�ંુડાએ હ� જવાબ નથી આ�યો કહ� કિવ વા�તિવકતામા ંશોધી ર�ા ંછે ક� માનવ �તી આ પતનમાથંી

બહાર નીકળ� શકશ ેક� નહ� તે તો ખબર નથી પણ આશાવાદ સેવ ેછે ક� �ાર�ક �લુાબ �યા ંઉગશ.ે કોઇ પણ ��ુધીશાળ� માણસ એમ

જ�ુર કહ�શ ેક� અ� ુશ�ોની દોડ એટલે �તે ��ૃ�નુે આમ�ંણ. �પાનના ંહ�રોશીમા પર પડ�લા અ� ુબ�બ કરતા હ�ર ગણા બ�બ

બનાવી અને બી�ને ડરાવવાની �પધા�માથંી પાછા વળો અને માનવ ઉ�થાનની �દશા પકડાય તો જ તે �ંુ�ુ �લુાબ જ�માવ ેઅને કિવ

તે જવાબ ની આશ લગાવી બેઠા છે �ુ ંએ આશા �ાર�ક તો ફળશને…ે

કિવ ઉમાશકંર જોશી કહ� છે 

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss



/

��ુપો સાથે વાત કરવાનો સમય ર�ો નથી 

��ુપો, ��ૃવીના ંભીતરની �વગ�લી ગવ�લી ઉ�કંઠા 

તેજના ંટા�ઓુ, સ�ંથાનો માનવી અરમાનના; 

��ુપો, માર� કિવતાના તાજ-બ-તાજ શ�દો 

 

��ુપો અને બાગ બગીચા સાથ ેકિવ�દયના ંક� સવંદેનશીલ દર�ક માનવને બ� ુજ સીધો સબધં હોય છે. �ખથી �ખ મળે અને

�ણયની શ�ુઆત થાય �ુદંર ��મત સાથ ેલાલ �લુાબની કળ� અપાઇને થાય ક� �ુઠ�લ સજનને મનાવવા પણ ��ુપ��ુછ સમી કોઇ

�ભુ શ�ુઆત હોતી નથી. લ�ન ચોર�મા ંપણ ��ુપમાળાને આદાન �દાન� ુિનિમ� બનાવી બે �ેમી �દય સમાજ સમ� જવાબદાર�

ભર�લ �ેમનો એકરાર કર� છે તો િ�ય �વજનો વડ�લો અને માત િપતાને ક� �� ુ��યે પોતાનો આદર વહાલ ક� ભ��ત દશા�વવા

��ુપોનો ઉપયોગ જગ �હ�ર છે.

કિવ તો આમેય �ચા ઉડાનો ભરવામા ંિન�ણાત હોય છે ને તેથી અહ� કિવ ઉમાશકંર જોશી કહ� છે “��ુપો, ��ૃવીના ંભીતરની �વગ�લી

ગવ�લી ઉ�કંઠા” અને “��ુપો, માર� કિવતાના તાજ-બ-તાજ શ�દો” વળ� “સ�ંથાનો માનવી અરમાનોના”ં કહ� ��ુપોની મ�તા

�વનમા ંદર�ક ઠ�કાણે છે તે� ુકહ� છે. પણ માણસને �ા ંસમય છે ��ુપો સાથ ેવાત કરવાનો કહ� ધન ક�િત� અને �ુ�યવી સફળતાની

�ા��ત પાછળ દોડતા ંઆપણને સૌને � �મુાવી ર�ા ંછે તે તરફ �યાન દો�ુ� છે.

અહ� �ગ�રન જોશીની એક વાત ન�ધવી મને ગમશ.ે તેઓ કહ� છે 

��ુપો એટલે 

ઇ�ર� લખેલ 

�ગુધંીત �ેમપ�ો

�યાર� રમેશ પાર�ખ લખે છે ક�

�લ 

તે ��ેૃ પેટાવેલા દ�વા છે 

એ જોવા ક� 

�ગુધંમા ં�ુબક� માર� 

એવા કોણ મર�વા છે?

�યાર� �રુ�શ દલાલ કહ� છે

ર��ડયો ઉપર ફાગણના ંગીતો વા�યા ં

ને 

શહ�રના ંમકાનોને ખબર પડ�

આ� વસતં પચંમી છે 

આ�ફા�ટની કાળ� સડકો 

ભીતરથી સહ�જ સળવળ� 

પણ 

�ૂંપળ �ટ� નહ� 

�ાસંી �લેુલી બાર�ને 

બધં કર� 

કાચની આરપાર 
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ક�ુ ંદ�ખા� ુ ંનહ�� ુ ં

�લાવર વાઝમા ં

ગોઠવાયેલા �લો કને જઇને �છૂ�:ુ 

‘તમને ખબર છે, 

આ� વસતં પચંમી છે?’

��ુપોને માણસ કઇ ર�તે �ુએ ક� સમ� તે તો બધાએ સમ���ુ ંપણ ��ુપ પોતે �ુ ંકહ� છે તે ર�ુ કર� છે 

 મ�ણલાલ હ પટ�લની �ૃિતમાં

�લથી માટ� મહ�કતી, �લથી મહ�ક� �ીત 

�હ�ક� �હ�ક� મટ� જ�ુ ંએની નોખી ર�ત.

સકંલન સહયોગ ડો �િતભા શાહ

સત છે, અસત છે. 

સર�ુ ંઆ જગત છે. 

ક�વી આ લડત છે. 

�ું �ં, જગત છે 

�દલની લડત પર 

સૌ એકમત છે 

ગમ ને �શુી�ુ ં

�દલ પાણીપત છે

શેખાદમ આ�વુાલા

�ંુક� બહ�રની ગઝલ �યાર� પહ�લી વાર વાચંી �યાર� વાહ નો ઉદગાર નીકળ� ગયો… 

ગમ ને �શુી�ુ ં�દલ પાણીપત છે જ.શરે �તે જ અદ�તુ છે તેના િવ�તાર ની વાત જચતી નથી તેથી એટ� ુજ કહ�શ

રાસ રમતા � ખોવાઇ ગઇ 

એ સમયની ��ુીમાથંી નથ મળે

મનોજ ખડં��રયા

બનેં �દવગં� ્ગઝલકારોને સલામ
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�તે તો રાખ 

એટ� ુજ યાદ રાખ

કાર�લીબાગ �મશાનની �દવાલ ઉપર આ બે લીટ� વાચંી �ણ ભર માટ� તો �ુ ંઅટક� ગયો. રાગ અને �ષે, તા�ુ અને મા�ુ કરતા આ

�વન ઝઝંાળે ફસાયેલા આપણે સૌ બસ એક જ �ણ જો િવચાર�યે તો મન સસંારની અસારતા ઉપર િવચારતા િવચારતા એમ જ

કહ�શનેે..

સાથી બે જ ધમ� અને કમ� 

�જ�દગીનો એટલો જ છે મમ�

સખી �ેમ મારો, હ�ુ એનો એ છે, �દિશ�ત થવાના �કારો અલગ છે 

હવે લાગણી સાથે સમજણ ભળ� છે, અને મહ��ફલોનો તકાજો અલગ છે 

-�હમા�ં ુભ� (ડલાસ) 

ક�ટલી સાચી વાત! 

�ેમ �દશ�નના ં�કારો બદલાય..�થમ �ેમ � આવગે અને ઉ�માદ સભર હોય તે સમય જતા ઝર�ુ ં�મ નદ� અને પછ� મહાનદ�

બની સ��ુને મળે તે દર�ક તબ�નો ફ�ર ગગંો�ી થી શ�ુ થયેલ ગગંા �યાર� સ��ુ પાસે મળે તે જોતા ખબર પડ�.�ેમ એ કદ� �મેય

નથી ક� �ને વારંવાર સા�બત કરવો પડ� પણ �ેમ માવ�ત માગંતો છોડ જ�ુર છે અને તેથી જ લાગણી સાથ ે�યાર� સમજણ મળે

�યાર� થોડ�ક ગભંીરતા જ�ુર ભળે.તેના પોતના માન અને અરમાન �ુદા છે તેથી જ તો દર�ક મહ��ફલો ( �સગંો)મા ંતેનો તકાજો

અલગ છે. 

અ�ભનદં�્

 

સફળતા �જ�દગીની હ�ત ર�ખામા ંનથી હોતી 

ચણાયેલી ઇમારત તેના નકશામા ંનથી હોતી

કહ� છે ને ક� સફળતા ઘણી બધી િન�ફળતાઓને વયા� પછ� મળતી હોય છે. તેનો અથ� એવો નથી ક� દર�ક સફળતા ને બ� ુવાર િન�ફળ

થ�ુ ંપડ�. અહ� ખતંથી િનધા�ર�ત ર�તે મ�યા કરતા દર��ને સફળતા વરતી હોય છે ��ુલમા ંશીખેલી વાત અ�ે ફર� યાદ ક�ંુ તો તે

કરોળ�યાને સીધી સપાટ ભ�ત ઉપર ચઢ� ુહ� ુઅને સહ�જ �ચે ચઢ� ને પછડાય પણ ખતંીલો એવો ક� લી� ુકામ ��ુુ કર�ને છોડ� તેથી

દસેક વાર પછડાય પછ� ઉપર માળામા ંબેઠ�લી ચકલી બોલી- રહ�વાદો કરોળ�યા ભાઇ પછડાયા કરવાને બદલે બી� જ�યા શોધો. તે

તો આટ� ુકહ� ચણ ચણવા જતી રહ�. સા�ં પાછ� આવી �યાર� કરોળ�યા ભાઇ તો તેના માળાથી પણ ક�ટલેય ઉપર બેઠા હતા. ચકલી

ભાઇને જવાબ દ�તા તે બો�યો- દર�ક વખતે પ�ડાઇને પણ �ુ ંજોતો હતો ક� ભ�ત �ા ંખરબચડ� છે અને તે દક� �ય�નો પછ� હવ ેમને

ઉપર ચઢવા નો ર�તો મળ� ગયો.

પણ અ�હ કિવ બી� વાત પણ કર� છે હ�તર�ખાની લ�મી ર�ખા અને ઘર ના ંનકશામા ંરહ�લ ર�ખાઓમા ંખ�ુ ધન ક� ઘર નથી. તેને

અવતર�ત કરવા �મ કરવો પડ� છે તેથી ભા�યને ભર�સે ના બેસી રહ�વાય.તેથી જ ક�ુ ંછે ને ક� ‘ િસ��ધ તેને જઇ વર� � પરસેવે

નહાય.’
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ઉછળતા દ�રયાની �મ 

કર�શ નહ� �ેમ 

ક� ઓટ પછ� �રવાશે ક�મ?

�ેમ નો ઉ�માદ અને િમલનની �ણોમા ંચાલતી ��ુતે�મુા ંવાસતંી ટ�કુાઓ અને ખળખળ વહ�તા ઝરણાઓ નાસંગંીત �વો ઉભરાતો

અને મદમ�ત ઉછળતા દ�રયા �વા �ેમ થી ડરતા �ેમીની આ વદેના છે ક� કોઇક ભ�ન �દયી �ેમીનો ચી�કાર… � હોય તે પણ એક

વાત �પ�ટ છે �ેમમા ંડરને કોઇ �થાન હો� ુનથી અને � ડર� છે તે �ેમ નથી કર� શકતા. �ેમ મા ંપડ�ા પછ� કાલે ઓટ આવશ ેતો

�ુ ંએ� ુિવચારનારા વપેાર� કદ� �ેમ કરતા નથી. �ેમ એ સોદો નથી.

�ેમ એટલે

�યા ંમા�ુ તા�ુ, તા�ુ મા�ુ કંઇ જ ના રહ� 

�યા ંલાવ લાવ ન�હ લે લે ની વાત રહ� 

બાક� સૌ મગજની બીમાર� 

વ� ુતો �ુ ંક� ુસખી?

“�ધા હ� વો દ�શ જહા આ�દ�ય નહ�, 

�ડુદા હ� વો દ�શ જહા સા�હ�ય નહ�“

��િુતના ં�લોગ ઉપર થી મળેલો આ િવચાર અિત �ુદંર છે. કારણ સા�હ�ય એ સ�ંકાર� ��ની િનશાની છે. સા�હ�યને તળપદ�

ભાષામા ંકહ�યે તો � સૌ�ુ ં�હત �ુએ તે સા�હ�ય.ભારતની બધી ભાષાઓમા ંસ�ંકાર �વ�ુપે બ� ુખેડાયેલી ભાષામા ં��ુર� ભાષા કદાચ

�થમ દસમા ંઆવતી હશ.ે પરં� ુવિૈ�ક �તર� તો એ કયા નબંર� બેઠ� છે તે �દાજ કાઢવો કદાચ સશંોધનનો િવષય હશ.ે આ

અધ:પતનને બે જ ર�તે રોક� શકાય. એક તેનો �યાપ વધાર�ને અને બે તેમા � ગૌરવ અને ખમીર છે તે બહાર આણીને. ��ે�

ભાષા� ુવિૈ�ક ચલણ રહ�વાના ંઘણા ંકારણોમા�ં ુએક કારણ એ પણ છેક� તેમ� ુસા�હ�ય લગભગ �ુિનયાની દર�ક ભાષામા ંઅ�વુાદ�ત

થયે�ુ ંછે. ઉદાહરણ તર�ક� શ�ે�પીયર ના ંનાટકો.

�વન તો ��ગા મહ� ��થર થયેલી �ંક 

��ગો �ટતા વાયર� ભળ��ય થૈ �કૂ.

સાવ સીધી સાદ� ઘટના ��ગો ��યો અને �ટ� ગયો. 

આ વાત ને �વન સાથ ેસાકંળ� શક� તેવો ઉિમ�શીલ કિવ અનીલ જોશીની આ પ�ં�ત બ�ુ ં�ચી ર�તે �ય�ત કર� છે. �જ�દગી બસ એક
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��ગો �મા ં�યા ં�ધુી હવા છે �યા ં�ધુી તે� ુઉ�વ�ગમન અને તરલતા. �વી ��ૃ�નુી ઠ�સ વાગી અને હવા થ ૈગઇ �કૂ. 

આ એવી પ�ં�ત છે � વાચંતાજ મનને ચૉટ વાગે અને ત�વ�ાન �ગે. �જ�દગીની ��ુલકતા, �ણ ભ�ંરૂતા સમ�ઇ �ય.

ચૌટામા ં� ૂટંાણી મહારાણી �જુરાતી વાણી 

�ણી તે� ુ�ુ:ખ ઘણો �દલગીર �દલ �ં 

કહ� દલપતરામ રાજ અિધરાજ �ણુો 

�ુડ� �જુરાતી વાણી રાણીનો વક�લ �ં

કિવ દલપતરામનો ��ે� શાસન દર�યાન નો આ ��ૂય �કોપ �યાજબી હતો. આ� તો આપ�ુ ંરા�ય છે અને તેમા ંતરલતા અને

આ�નુીકતાના ંનામે વ�ૈીક િવકાસના ંનામે �જુરાતી વાણીના ંચીર હરણ જોઇને મન �લાનીથી ભરાઇ �ય છે. વ� ુ�ુ:ખ તો એ

વાત� ુછે ક� જનસમાજમા ંએ સામા�ય થઇ ગ� ુછે ક� ક�ટલાક ��ે� શ�દનો િવક�પ નથી અને જો તે શ�દો વાપર�યે તો

સાભંળનારાને તમે પછાત છો તે� ુલાગે છે.જરા શાતં મનથી િવચારશો તો સમ�શ ેક� પરદ�શી ભાષાઓના ંઆ�મણ સામે �જુરાતી

ટક� નથી શક� તે� ુકારણ પરદ�શી ભાષાઓની શ��ત ઉપરાતં આપણી ભાષા માટ�ની આપણી લાગણીઓ નબળ� તે મો�ુ કારણ છે.

અ�હ મારો કોઇ એવો �ય�ન નથી ક� ભ�ભં�ીય ભાષા બોલાવી જોઇએ પરં� ુબીન જ�ુર� �જુર�� આપણા બાળકોને શીખવાડ� આ�ણે

જ આપણી મા�ભૃાષાને નબળ� નથી પાડતા?

 

ચા�ુ ંહ� ુએ �વન�ુ ંઘડતર ન થઇ શ�ુ ં

એક રણ હ� ુ ંએ રણ� ુસરોવર ન થઇ શ�ું

ચાહત એજ ��ુય �ુ:ખ� ુકારણ છે. િવધાતાની ચાહત અને માણસની ચાહત એ બે જો એક હોય તો �ખુનો અ�ભુવ અને તે બે �મ

�મ �ુદા પડ� તેમ તેમ �ુ:ખનો અ�ભુવ તે તો સૌનો �ણીતો અ�ભુવ છેજ. ધા�ુ� કામ મ��ુ ંતો �ખુ ધાયા� કરતા વ� ુકામ મ�� ુતો

વ� ુ�ખુ અને ધાર�લ કામ ન મ�� ુતો �ુ:ખ ન ંઢગલા…ઘણી વખત ધારણા પણ ખોટ� નીકળે �વીક� રણ મા ંસરોવર બનાવવાની..

અર� ભાઇ તે ના બને તે ના જ બને.ઘણા સબધંો �યા ં�ધુી ના અજમાવો �યા ં�ધુીજ સારા ક�મક� �યા ં�ધુી ના અ�મા�યા ંહોય �યાં

�ધુી તે �ગેનો �મ હયાત હોય � �ખુકારક હોય પણ હળાહળ કળ�ગુ ની બલી હાર� તો �ુઓ �વો તે સબધં અજમા�યો નથી ને

તરત જ તેની પોકળતા દ�ખાય જ

�ખુી થ�ુ ંછે?
28 09 2007

ચૌધર� સમા�ના ં�લોગ ઉપર �વુા�ો વાચંતા ગમેલા િવચાર� સ��ુ�

http://vijayshah.wordpress.com/2007/09/28/sukhee-thavu-chhe/
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આશા અને અપે�ાઓ છોડાશ?ે 

સતંોષ ઘરમા ંલવાશ?ે 

��નુો �સાદ છે ‘આજ’ તે� ુમનાશ?ે

જો જવાબ ના હોય તો 

�ખુી તમે કદ� નહ� હો 

ભલેને અઢળક સપંિ�ના ંતમે ધણી હો

અપે�ાઓની ઉપે�ા � કર� તે જ �ખુી 

એક રોટલાના ંબે ભાગ કર� વહ�ચી � ખાય તે �ખુી 

‘આજ’મા ં�વ ેતે �ખુી

�ું િશ�યો �ં આ પ�થર પાસથી; 

ક�મ બની શકાય પરમે�ર ! 

ને મળ� િશ�ા પરમે�ર પાસથી; 

��ુવા થ�ુ ંપડ� છે પ�થર !

�િુત� ��ૂની વાતો કરતા લગભ� ્સમ� ધમ�ના ંમોવડ�ને સીધી સાદ� ભાષામા ંસમ�વતી બે પ�ં�તને આગળ વધારવી હોય તો એ�ુ

કહ�વાય..ક� ��ુવા�ુ ંરહ�વાદો પણ �જૂનીય થવા તેઓ એ � ક�ુ� તે� ુકરવા સ��ય થાઓ..�ૃ�ણે તે સમય�ુ ં��ેઠ કામ ક�ુ�..િમ� અને

પરમ સખા અ�ુ �નને કમ� �ાન દ��ુ.ં.રામે પોતાના વત�ન �ારા રામ રા�યની ક�પના સાકાર કર�. િશવ શ�ંએુ હળાહળ ઝેર

પી�.ુ.આજના જમાનાની વાત કર�યે તો ગાધંીએ �વરા�યની ક�પના �િૂત�મતં કર�. ડો અ��ુલ કલામ આઝાદ� �ઘુડ �વન અને

ઉ�ચ િવચારોમો દાખલો �થા�યો. મધર ટ�ર�સાએ ગર�બોની આ�વન સેવા કર�. રાજનીિત� અલ ગોર પ�ર આવરણ સમ�યાથી

�ટલા ��યાત થયા તેટલા તેમની રા�ક�ય કારક�દ�થી નહ�તા થયા

કામ કરનારા ગરજતા નથી અને � ગર� છે તે કામ કરતા નથી.

ત� દ�ધો મે મારો ��ુ અહમ

મને મ�યો અગાધ આતમ દ�રયો.

અ�લુ �ની “આગ��કુ” નો આ િવચાર મન ને ઝણઝણાવી ગયો. ક�ટલી સાચી વાત છે..રા� ભરત અને બા�બુલીના ંભીષણ સ�ંામ

પછ� પચં��ુટ� લોચ કર� ધમ� માગ� કઠોર તપ�યા� કરતા �નુી બા�બુલી ને આ અહમ તો નડતો હતો. બહ�નો �ા�ી અને �ુદંર�એ

�ાથ�ના કર�ક� વીરા મોરા ગજ થક� ઉતરો એ િવચાર ��વકારના ંપગલે ક�વલ �ાન �ા�ત થ�.ુ. રા� રાવણ પણ આ�જુ અ�ભમાન�ું

બી�ુ �િતક છે �ણે ��ૃ� ુગળે લગા�� ુપણ અ�ભમાન ન છોડ�.ુ માન અને અ�ભમાન સ�યને િવ�ૃત બનાવીને �ુએ છે..��ુ જો બની

શક� તો જ અહમ ઓગળ� શક�. તેને ઓગાળવા માટ� તો ઋષી �નુી તપ�યા�નો કઠ�ન માગ� પકડ� છે…પણ અહમને નાનો કરવાનો

સરળ ર�તો છે પોતાની દોર�લી લીટ� નાની કરવાનો. � ��ટ� બદલવાથી તરત થતો હોય છે.
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તને તા�ુ ધાર�લ �વગ� મળે 

ક� � ુ ં� પામે તે �વગ� બને

�બુ �ુટંાઈને આવલે આ આિશવ�ચન ક� �ભુે�છામા ંલેખક �વનની સ�ચાઈ અને �વન �વવાનો ર�તો બતાવી �ય છે. જો �ખુી

થ� ુહોય તો કોઈ પણ �તની ફ�રયાદ િવના � મ�� ુતે �� ુ�સાદ સમ� �વી �વ અથવા અ��ુુલન શ��ત િવકસાવી � મ��ુ

તે �વગ� બનાવીને ��યે �વ. � �વનને ઊ�મ કાય� કરવા માટ� ��એુ ચ�ધેલ ર�તે ચાલે છે અને સતંોષથી �વ ેછે તેને કદ�

આિધ �યાિધ ક� ઊપિધ આવતી નથી કાર� ્ક� તેઓને � પા�યા તેને �વગ� બનાવતા આવડ� છે.

મ��દ ના ં�ાર પાસે ઉભા રહ� એક બદંો �લુદં અવા� �ખ મ�ચીને કહ� છે.

યા �દુા તેર� �દલક� �ાર ખોલ દ�!

યા �દુા તેર� �દલક� �ાર ખોલ દ�!

યા �દુા તેર� �દલક� �ાર ખોલ દ�!

�યા ંરહ�લ બી� બદંા એ ક�ું

�ાર તો �લેુ હ� બસ � ુતેર� �ખ ખોલદ�!

શીકાગોના ંકિવ િમ� ભરત દ�સાઇ સાથ ેવાત ચાલી રહ� હતી અને તેમનો આ ર��ુ �ુચકો તે સમયે તો હા�ય જ�માવી ગયો પણ

પછ� �મ િવચારતો ગયો તેમ લા�� ુક� આ �ુચકો નથી પણ બ� ુગહન વાત �ુચકા �વ�ુપે કહ�વાઇ છે.

આપણે ભગવાન પાસે ક� અ�લા પાસે ક� �સસ પાસે તેની �ૃપા હરદમ મા�ંયા કરતા હોઇએ છે..�વભાવગત ર�તે ���ુ ુનામ પડ� અને

કોઇક માગંણી અ��તૃ ર�તે પણ કરતા હોઇએ છે. પણ કોઇ �ાર�ય આ વાત આપણને કહ�� ુનથી ક� �ખ ખોલ બ� ુ� � ુમાગેં છે

તે ��એુ તને � ુમાગેં તે પહ�લા આ��ુ ંછે.પણ અ��ૃત મન અને માગંણ �િૃતના ં�ાગા તો �ુઓ પેલાને તે આટ� ુઆ�� ુઅને મને

ક�મ તે નહ�ની �દમા ંકાયમ તેના �યાયને ખોટો કહ� દ�વાની ��ૃટતા કરતા હોઇએ છે.

�ીમદ રાજચ�ં તેથી તો કહ� છે ” કર િવચાર તો પામ!”

અને પામવા �� ુ� છે તે “આ�યા�મ િવચાર” છે અને તે �ખ �લુે તો મળેન?ે-

�ગળ�થી �પશ� સૌ છેટા પડ�, 

ર�ત �યાર� અથ�ના વેઢા ગણે.



/

–િવવેક મનહર ટ�લર

ડો િવવકે ૧૯૯૫ના ંકોઇક કઠ�ન તબ�ામા ંસાવ સીધા શ�દોમા ંઅથ� અને ર�તના ંતાણા વાણાની વાત કહ� ગયા.. .પૈસા આપીને

સગા�ુ ંસગપણ ખો�,ુ કદાચ તે પહ�લો અને ��ળુ અથ� પહ�લી નજર� દ�ખાય પણ કોઇક� સા� ુજ ક� ુછે.

“��ુય વ�યા અને વ�યા �તરાળ..”

�ુઓ કરોડપિતઓને તેઓને �યા ં�મ પૈસા વધે તેમ તાળા વધે.. આ તાળા શા� ુ�િતક છે? અિવ�ાસ�ુ ંક� �રુ�ા�?ુ 

 જો સામા�ય જનસમાજ કરતા ઓછો પૈસો હોય તો પણ �ુઃખ અને વધાર પૈસો હોય તો પણ �ુઃ�.્.�મ પૈસો વધે તેમ તેને ખોવાનો

ભય પણ વધે અને તેથી જ તો �ખુી માણસની �યા�યા કોઇકને �છુ� તો ક�ું

“�ખુી તે જ �ની પાસે કોઇ ચાવી ન હો�.્.”

પરં� ુવદેના �યાર� વ� ુથાય �યાર� ર�તનો સબંધં લ�મી પાસે પાતળો પડ�.. અને તે અથ� સાચા �વ�ુપે �યાજ અને વટાવના વઢેા

ગણે. �ટા છેડા તે� ુિવ�ૃત �વ�ુ� ્અથ�ના કારણે પકડ� ક� ઓછ� નાણાક�ય સપંિત ને કારણે ��ૃધ મા બાપ છોકરાને �યાથંી ઘરડા ઘર�

ઠ�લાય ક� ભાઈ ભાઈથી કૌ�ંુબીક હ�ો ઓળવાય ક� �દકર� સાસર�થી પાછ� હડસેલાય….

બ� ુ�ુઃખ સાથ ેકહ�� ુપડ� છે ક�

લોહ�ના ંસબધંો ફ�ત આપિ�ના સમયે જ ઉછાળો માર� 

પણ અથ�ના ંસબધંો કાયમ એક યા બી� �કાર� ઉછળે

માર� ��નૂતા ના નડ� તને 

તાર� �ણૂ�તા ગૈ અડ� મને 

-ઉમાશકંર જોષી 

�� ુઅને માનવ વ�ચેની આ વાત �વય ંસ�ંણુ� છે 

માનવ કહ� છે મારામા ંઅ�ણૂ�તા ઘણી છે અને વારંવાર �ુ ંમદ અને �માદ કર�ને �ય�ત કરતો જ હો� �,ં પણ હ� પરમ િપતા તમે

�ાર�ય એ ઉછાછંળાપણાને �યાનમા ંનથી લી�ુ.ં 

પણ હ� �� ુતમા�ુ સ�ંણૂ�પ� ુમને કાયમ જ જોઈ� ુહોય છે. લાયકાત હોય ક� ના હોય..તમા�ંુ સતંાન હોવાના ંનાતે ક� સવ�પર�

પોતાની �તને માનવા માટ� તમાર� �ણુ�તાની જલન જ�ુર મને થાય છે.

છે હરણની ફાળ �વા ઓરતા 

ને ચરણમા ંકાચબો પા�યો તમે 

                  કરસનદાસ �હુાર
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માણસની મોટામા ંમોટ� મજ�રુ�ને કિવએ ક�વા સરસ શ�દોમા ં��ુ ુછે.મનના ંઓરતા તો ગગન �બવાના ંછે.. કોઈકને કરોડપિત

બન�ુ ંછે.કોઈકને અ�સરા સમી નાર જોઈએ છે તો કોઈ�ને દ�વ�પ �વન સાથી.આપે�ાઓનો તો �ત નથી અને તે અપે�ાના ંઅ�ોને

મન બેફામ ર�તે દોડાવ ેતેમ કાયમ બને પરં� ુતે �વ�ના દર��ના સાચા નથી પડતા કાર� ્ક� એ મનોરથોને પામવાના ંસાધનો �ંુકા છે

પગે કાચબો બા�ંયો છે..પ�રણામે અપે�ાઓ �ટુતા �ુઃખનો અહ�સાસ થતો હોય છે. 

   

� �દયને સાભંળે છે તે પગે કાચબો બા�ંયો છે તે સ�યને �લુતો નથી અને તેથી કદાચ આ વણ જોઈતા �તે ઉભા કર�લા �ુઃખથી

બચી �ય છે. માર� મોટર કાર ભલેને ૧૨૦ માઈલની ઝડપે ચલાવી શકાય પણ ગિતમયા�દા ૪૫ માઈલ હોયતો ૯૦ માઈલ�ુ ં�તર

એક કલાકમા ંન જ કપા�…્ હવામા ંભલે ઊડો તમે પણ પગ જો હશ ેધરતી પર તો પછડાટનો માર નહ� લાગે

�ુઓ,��ૃ� ુઆ��ુ,ં લઇ ગ�ુ ં�ુઃખ સવ� તનના

અને આ આ�માને લઇ ગ�ુ ં�ી હ�રના શરણમા.ં

�વન નદ� જયાર�,ભળે �િુનત �� જળમા.ં

તો �વજન શાને સાર� અ� ુઆવી ��ૂય પળમા.ં!

                                                  �ગર�શ દ�સાઈ

 ”��ૃ�નુો મ�હમા” નામના ંકા�યની આ ચાર પ�ં�ત તેમના ��ૃ� ુપછ� ઉદાસ િમ�ો અને �ુ�ંુબીજનો ને ઉ�ેશીને લખી છે. કિવ�ુ ં�ચ�તન

�બુ જ વહ�વાર�ક અને �ાનદ�ય છે. તેઓ માને છે ક� ��ૃ� ુએ પણ જ�મની �મ જ ��નુી દ�ન છે � શર�રના ં�ુઃખો લઈ જશ ેઅને

શર�રના ંક�દખાનામાથંી છોડાવી �ી હ�રના ંશરણમા ંલઈ જશ.ે આ�મા સાથ ેપરમા�માના ંઆ �ભુગ િમલન ને કિવએ  �વન જળને

�� જળ �વશે કહ� ઉ�સવ �મ ��ૃ�નુે બના��મુ અને આ� ુજો હોય તો �વજનોએ �યથીત ન થ� ુએમ સમ���.ુ

જતા આ�માને �ાન છે અને તેથી તેને ��ૃ� ુભયજનક નથી લાગ� ુપણ �વજનો ક� �મને ��ૃ� ુથી થ� ુઅપરાવત�ત �કુશાન રડાવે

છે.

�ઓ ભલે �વનઆશ સવ�, 

ઉ�પાત થાઓ, ઉપહાસ થાઓ, 

થાઓ ભલે િતર�કાર, 

ન એક થાજો ���ુીિત નાશ. 

-રા.િવ.પાઠક

કપરા કાળમા ંમાનસીક �વ�થતા જળવાઈ રહ� એ� ુબળ ���ુીિત આપે છે. �ને �� ુ�ીિત �ા�ત થાય છે તે આ��તક બને છે અને �

આ��તક હોય છે તે ��ધાવાન બને છે. એની ��ધા એટલીજ હોય છે ક� ��એુ માનવભવ આપી માનવ પરથી આશા �મુાવી નથી

તો માનવ ેઆવતી આધી �યાધી ક� ઉપાધીથી �� ુપરની �ીિત �મુાવવા� ુકોઇ કારણ નથી. મને � ર�તે સમ�ય છે તે ર�તે �

આશાવાદ� છે તે જ આ��તક છે તે હકાર�મક વલણ ધરાવ ેછે અને તેથી તે માને છે દર�ક ઉ�પા�,્ ઉપહાસ અને િતર�કારને તે� ુકારણ

હોય છે અને દર�ક કારણ� ુમારણ હોય છે � હકારા�મક વલણોથી શોધી શકાય છે.
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મ� તો વ�ેયાના હાથને સીતા�ુ ં�દ�ુ ંદ��ુ.ં 

મ� તો �લુસી�ુ ંપાદં�ુ ંબીયરમા ંનાખીને પી�ુ.ં

અિનલ જોશીની આ કિવતા માર� ��ટ�એ અફલા�નુ છે.. � �ીને સમાજ ધી�ર� છે..( એની મજ�રુ�ને સમજવાને બદલે.).”સમાજની નાતમાથંી

બહાર  તગડ� છે �યાર� કિવ ને દયા ઉપ� છે..સીતાની મજ�રુ�, ને સમાજની બહાર હઠાવી ..રા�ય-રાણી જગંલમા ંજઈ વસે!! એ �ીના �દંણા આપણે

પારખી નથી શકતા.આ કિવ પારખી શ�ો છે.  

�લુસી  તો એક એવી પિવ� વ�� ુ ંછે ક� એ �યા ંભળે -મળે તે વ�� ુ ંપણ અ પિવ� બની �ય! �બયર પણ �દયર બને!  કિવ એ પણ કહ�વા માગંતો

હોય ક� �ડબર�ઓ ધમ�ને નામે આવા ચેન -ચાળા  ન કર�!!

િવ��દપ બરાડ

સ�ં�ૃતતાનો અહ�સાસ હવે મને 

જૉઇએ �ખુ ક� �ુઃખ કંઈ ના ��!ુ 

આપ� ુહોય તો આપ ફ�ત એક 

તા�ુ સાિંન�ય,તા�ંુ શર�ુ ં��!ુ

સ�ં�ૃતતાનો અહ�સાસ માણસને વરૈા�ય માગ� ચઢાવ ેછે.�યા ંકોઈ વહા� ુનથી દવ� ુનથી અપે�ા નથી અને આવતી કાલની કોઈ

ઉજળ� આશા નથી. �ફુ� સતંો આ દશામા ંજ રત રહ�તા હોય છે અને કદાચ આવી દશાના ં�તે જ મીરા એ ગા� ુહશ ેક� પાયો� મેને

રામ રતન ધન પાયો…���ુ ુસાિન�ય મળે ક� ���ુુ ંશરણ બનંે તબ�ામા ંઅપે�ા �ીણ થઈ �ય અને તે પ�ર��થિત પામવાની

તલપ લાગવી તે પ� ્ઉ�વ�ગમનની ઉજળ� શ�તાઓ જ કહ�વા� ્આ પ�ર��થિતથી પા� કોઈ વળ� ુનથી તેથી જ તો મીરા ઝેર પણ

પી ગઈ અને નરિસ�હ મહ�તાને નાત બહાર �કુાયો તો ય હ�રજનોને �ાર તે �ૃ�ણ ને ભજતા..

�િપયે �કલો
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�ુ ંપણ હોત એક અબજોપિત 

જો વચેાઈ �ત 

આ �વ�નોનો ભગંાર 

�િપયે �કલો

–હ�મતં �ણેુકર 

કિવની નજર �ાથંી �ા ંપહ�ચે છે? 

�ણ ભ�ંરુ �વ�નાઓનો વપેાર કર� અબજો પિત બન� ુછે. 

અને અબજો પિતઓ કોઇક ન� ુ�વ�� ુશોધવા ‘�ૈન �ટોમ�ગ સેશન’ કર� અબજો પિત માથંી કરોડ પિત બનતા હોય છે. 

આ અબજો પિતમાથંી કરોડપિત બનવાની ચાવી �ુ ંછે તે ખબર છે? 

અમેર�કાના ંમનો વ�ૈાિનકો કહ� છે મનમા ંશાિંત આવ ે�યાર� � �ખુ આવ ેછે તે કરોડો ક� અબજોમા ંનથી. 

આવો શાિંતનો નોબલ �ાઈઝ �તી શકાય તેવો ઉપાય શ�દ ‘દાદા’ તર�ક� આપણા �તૂ�વુ� ��ખુ �ી અ��ુલ કલામ આઝાદ� આ�યો

હતો..દા એટલે આપ�.ુ 

તાર� પાસે �  હોય તે � ુઆપ અને વારંવાર આપ તો �યાગ લાવશ ે�શુી.. � લાવ લાવ કરતા લેનારા લોકોને ભાવ લાવ ેઅને

આપનારનો ભાર ઘટાડ�.. 

�નો ભાર ઘટ�ો તે� ુઉ�વ�ગમન િન��ત થઈ �ય. 

આપણને ખબર છે �વગ� ઉપર છે.

�ાર�ક �જ�દગી આપે ઘ�ુ,ં ને શીખવાડ� ના ક� ુ

�ાર�ક �જ�દગી લઈ લે ઘ�ુ,ં ને દ�ખાડ� ના ત� ુ

સાનમા ંસમજ મનવા �,ુ તો ચોક�દાર  ઠાલો 

�જ�દગીમા ંતો બેવફા, ��ૃ� ુજ કહ�શે �તે બ�ુ

કમળ પ�નો રસ �સુતો મકરંદ �મ ઢળતી સ�ંયાએ બધં કમળ પ�ોમા ંક�દ થાય તેમ ઓ  માનવ �જ�દગીના ંરસ પીવામા ંમ�ન ન

થા. દ�હ એ િવલાસ�ુ ંમા�યમ નથી.  દ�હ �ારા ભવબધંન કાપવામા ં�ય�ત થા ન�હ તો �મ �મર કમલ પ�ોમા ંક�દ થાય છે તેમ આ

ભવ�ટ� જશ ેઅને ભવા�વીના ંફ�રામા ફર� ભટકાઈ જશ.ે

��ૃ�નુી ઠ�સ વાગશે તો �ુ ંથશે જલન 

હ� �વનની ઠ�સની તો કળ વળ� નથી

જલન માતર�નો આ મારો અિત િ�ય શરે �યાર� �યાર� વા�ં ુ ં� �યાર� થાય છે ક� સા�હ�યને આ શાયરો ક�ટલી �ચાઇ અપાવ ેછે. ક�ટલી

મોટ� વાત ક�વી સહજ ર�તે કહ� જતા આ શાયરોને �દલી સલામ.��ૃ� ુને ઠ�સ વાગશ ેતો ન�� જ પણ તે કળ �જ�દગીની કળ વળે પછ�

વાગે તો સા�ુ કારણ ક� �જ�દગીજ ઘણી લાબંી અને �ુ:ખો થી ભર�લી છે. આ આખી �જ�દગી દર�યાન કંઇ ક�ટલાય ગમો અને આઘાતો

આવી ગયા અને હ� ક�ટલા આવશ ેતે ખબર નથી.
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કહ�વાથી જો શમી જ� ુહોત આ �ચ�તા� ુવન તો ક�ટ� ુસા�ુ.

�ખ મ�ચતા જ અટક� જ� ુહોત તોફાનીરણ તો ક�ટ� ુસા�ુ. 

�જુશા સ�નને ઉ�સ�ન સમ� �લુા� ુહોત તો ક�ટ� ુસા�ુ 

ડોલર ક�રા આ �ટ�મરોલરને રોક� શ�ો હોત તો ક�ટ� ુસા�ુ

  અમેર�કા એ સ��ુ� છે ડોલર�ુ ં�ટ�મ રોલર � ભૌિતક ચકાચ�ધ વધાર�ને દર�ક� દર�ક પાસેથી �ાર�ક થો�ુ ંતો કયાર�ક વધાર� કઢાવી લે

છે.  ઘણી વખત આપનારો ઘનેમા ંહોય છે કાતંો તેને ખબર જ નથી હોતી ક� તે �ુ ંઆપી ર�ો છે. સ�ંકાર,માન અને આદર ડોલરની

સામે ફ��ા પડ� �યાર�  ક� સ�ં�ૃિત� ુઅવ��ુયન અહ�ની સગવડ�યા વાતોથી જોવા મળે તે વલવલાટ અ�ે ���તુ છે. 

��ડ�ટ ના ંનામે દ�� ુવચેવાની અને બચત ને બદલે ખચ�વાની તાકાત વધારનાર પ�ધિત �યાર� પણ લપડાક માર� છે તે કળતર

ભોગવી �કુ�લા મા બાપ તેમના સતંાનોની �ચ�તા કરતા આ ��ુતકમા ંકહ� છે ભલે � ુમને અને આ� ુિવ� કહ� ક� તમે તેમની ચ�તા ના

કરો તો પણ ભાઇ મારા મા�ુ � ુસ�ન એને �ુ ંઉ�સ�ન માની ક�મ �લુી ��.� ુ�ુઃખ આવશ ે�યાર� � પીડાઓથી પીડાઇશ તે ચ�તા �ુ

વન ‘તમે ચ�તાના કરો તેમ કહ�વાથી’ શમ� ુનથી �મ શાહ�ગૃ રણમા ંઆવતા તોફાનો ને જોઇ �ખ મ�ચી દ� તેથી તે તોફાન આવ�ુ

નથી તે� ુથ� ુનથી.આ થીણ�ધી* િન��ા છે �ગશ ે�યાર� બ�જુ વદેના થવાની છે તે �ચ�તા ના ભાવો અને ક� ુન કર� શકવાની

�ય�તા ���તુ છે. 

*�ડ� �ઘ ક� �મા શર�ર કાયા��વીત હોય પણ ખબર ન હોય ક� તે �ુ ંકર� છે અને �ગે �યાર� તે કામનો થાક વતા�ય.

�ક�સો ક�વો સરસ મઝાનો છે, 

બે� �ય��ત �ખુી થયાનોછે. 

પ��ુ ંતાર� તરફ ન�યાનો તને; 

�જુને આનદં �ચે ગયાનો છે !

આ ��ુતક ડો ધવલ શાહની વ�ેસાઇટ લય�તરો પર વા�ં� ુઅને કલમ જોરમા ંઆવી. ��ુુલચો�સી સરસ લખે છે તે તો સવ�િવદ�ત છે

પણ આ ��ુતક વાચંતા એ� ુથ�ુ ંક�

�ેમમા ંહાર અને �ત તો હોય છે જ  �ા ં? 

�ુ ં�તે અને હસે મોહક, �ુ ંતે �ત નથી માર�? 

 �� ુ�ું અગર તો � ુકહ� મારો ‘િવજય’ ��યો 

બનેં ની�તો માણતા �જ�દગી �યે અમાર�

હકાર�મક �વન એ �ખુી થવાની ��ુુચાવી છેઅને કહ� છે આ ��ુુ ચાવી � દંપતી ધરાવછેે તેને �ુ:ખ કદ� અડ� ુનથી. મન એજ �ખુ

અને �ુ:ખ�ુ ંકારણ છે અને તે ક�ળવી શકાય છેપ�ર��થિતને બી� ર�તે જોવાની ��ટ� ક�ળવીને. �યોગ કરવો છે? અધ� �યાલો

�ુધભર�ને હકરા�મક વલણ ધરાવતા �ય��તને આપો અને �છુો તે �ુ ંછે? જવાબ હશ ેઅધ��યાલોભર�ને �ુધ. અને નકારા�મક �ય��તને

�છુશો તો તે કહ�શ ેઅધ� �યાલો ખાલી �ુધ છે.પ�ર��થિત એક હોવા છતા બે �ુદા ��ટ�બ��ુ થી  સમ�ઇ જશ ેક� કોણ સફળ થશ ેઅને

કોણ�ુ:ખી.
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આવીજ સરસ ઘટના ��ુત�મા ંવણ�વી

પ��ુ ંતાર� તરફ ન�યાનો તને; 

�જુને આનદં �ચે ગયાનો છે !

સમ�લુીત �વન �વ�ુ ંતે પણ કળા છે અને કિવ તે કળાના ંમાહ�ર છે � આ બે પદમા ંકહ�દ� છે.

ઉલઝતો ર�ો �ં િનશ�દન 

ક� �ાર� ચોરા�ુ ંહ� ુ ંમા�ંુ �ચ�. 

શો� ુ�ું એકા�ડુાની ર�ત 

ક� �ને રાધા કહ� હ�યાની �ીત.

�યાર� મનના ંમાનેલ મીત� ુ�ેમાળ હકાર�મક ઇજન મ��ુ ંહોય અને શરદ �નુમનીરઢ�યાળ� રાતમા ંયૌવન હ�લોળે ચઢ�ુ ંહોય

�યાર�ઉઠતોઆ ના�ુક �� �ેમમા ંપડ�લ પખંીડાને ઉઠ� અને ઉઠ� જ. રોમાચંીત સાથી કંઇક થનગન�શુમ� ુસ�ય કરવા મથ ે�યાર�

કા�ડુાની યાદ તો આવ ેજ કહ� છેને ક� 

વો જવાનીજવાની �ા? 

�સમ� કોઇ કહાની ન હો 

ક� પછ� સગંીતના ં�રૂ ર�લાતા હોયક� ‘આ� સનમ મ�રુ ચાદંની મ� હમ’ વાળા વાતાવરણમા ંકા�ડુાની વાસંળ� ક�મ વાગે ત�ે� તો

સહજ ઉઠ� જને?

બસ�ુદ�શાનોએટલો આભાર હોયછે 

�ને મ� � �જુથી સમજદાર હોયછે 

ઝખેં કોણ િમલનને જોએનીમ�ક� ુ! 

તારો � �ુર�ુર થી આવકાર હોયછે 

ટોળે વળે છે કોઈનીદ�વાનગીઉપર 

�ુિનયાના લોક ક�વા િમલનસાર હોયછે 

દાવો અલગ છે �ેમ નો�ુિનયાનીર�તથી 
એ �પુ રહ� છે �ને અિધકાર હોયછે

મર�ઝ �યાર� પણ કંઇક લખે છે તે આટ� ુચોટદાર ક�વી ર�તહેોય છે તે વાત અહ� મમ� �વ�ુપે છે�લા શરેમા ંદ�ખાય છે.

 દાવો અલગ છે �ેમ નો �ુિનયાનીર�તથી,

એ �પુ રહ� છે �ને અિધકાર હોયછે.



/

મહદ �શ ેઆ વાત એમ જ કહ�વાય ક� �યાર� �ીત �પુ હોયછે �યા ં�ધુી દદ�  �વ�ુપે ઘ� ુસહન થઇ �કુા� ુહોય છે. મનની વાત �

ર�તે કહ�વાઇ હોયતે ર�તે ના લેવાઇ હોય. અથ�ઘટન બદલાઇ ગ� ુહોય,સમજના નામગેેરસમજ થઇ હોય �વી ક�ટલીય બાબતો મનને

કોરતી હોય અને તેથીજ આખી �ુિનયા-અર� એ� ુતોહોય? ના ત� આ �લુ કર� �વી વાતો કર� છે અને શાયરના ં�ખુેથીપહ�લો

િવ�િવ�યાત શરે નીકળે છે

બસ �ુદ�શાનો એટલો આભાર હોયછે

�ને મ� � �જુથી સમજદાર હોયછે

જો ક� િમલનની મઝા �ગે કોઇને કહ�વાની જ�ુર નથી છતામોઘમ ર�તે કહ� દ� છે િ�ય પા�ના ંપહ�લી નજર પર ��ર�લ આવકાર �ચુક

��મત સવ���ેઠ હોય છે.આ મઝા માટ� તો સાત સ��ુ ઓળંગીને પણ િ�યાને મળવા જ� ુહોયતો તસેાથ�ક છે. પણ આ ચે�ટાને જમાનો

તો દ�વાનગી કહ�શ,ે ટોળે વળ�દ�વાનગીને ચચા�ના ંચાકળે ચઢાવશ ે�યાર� બદનામ થતી �ેમની ર�તની ફ�રયાદ પણ બ��ેેમી

સમાજના ંબહ�રા કાને લાવશ ેનહ�.તે �ેમીઓની કથા છે જમાનાની ચચા�ઓનોચાકળો નહ�.

�પાવી વેદના અનેક તેથી 

�દયનો ભાર વધી �ય છે

નથી કહ�વા� ુનથી સહ�વા� ુ

મન લાચાર બની �ય છે

ખો� ુ� �દલ જો લોકો પાસે 

 તો વાત હાસંી બની �ય છે

પણ �� ુતને કહ�વાથી 

�દય હળ� ુબની �ય છે

              –અ�ાત.

ક�ટલી સરળ વાત કિવ એ શ�દોમા ંકહ� દ�ધી. વાત મારા મનની �� ુ� ુતો �ણે જ છેછતા

પણ �� ુતને કહ�વાથી 

�દય હળ� ુબની �ય છે.

કોઇ પ�ંડતાઇ નહ�, કોઇ વાણીના ંિવલાસ નહ� અને મનનો ભાર �� ુતને ક�હ દઉ તેથીલોકમા ંચચા� નહ�, મન પર ભાર નહ� અને � ુ

તો તે કરશજે તેવી ધરપત �દુ બ �દુ બધંાઇ જગઇ.�ુદંરભાવો સરળ શ�દ રચના અને અ�ભુવનો ભડંાર ચાર લીટ�મા ં�કુનાર

કિવને મનોમન હ�રો વદંન.
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�ેમ’…….

તાર� અને માર� વ�ચે ઓ સનમ 

આ તે ક�વો �ુવંાળો સબંધં છે ?

�મા ંઆપણા �ેમનો થોડો થોડો

ને િવરહનો ઘણો ઘણો �બધં છે.

� ુ ંનથી રહ� આસપાસ માર� 

મારા �ાસ �ાસમા ંતાર� �ગુધં છે.

�યા ંજો� �યા ંતને જ જો� �ં 

કોણ કહ� ક� �ેમ �ધ છે ?

આપણા �ેમ�ુ ંછેક એ�ુ ંછે 

કામકાજ ચા� ુને ર�તો બધં છે.

લખી ભલે ‘નટવર�’ આ ગઝલ 

�દલથી વાચંો તો �ેમનો િનબધં છે.

ભાઇ નટવર મહ�તાની �િૃત વાચંી અને તરત �દયમા ંસ�સર� ઉતર� ગઇ.સરળ શ�દોઅને ઉ�ત ભાવો અને તેથી પણ અદ�ુ પોતા

પ�.ુ. � કોઇ વાચેં તેને લાગે ક� તેની પોતાનીવાત છે. આ કિવના શ�દોની �ડાઇ અને તેણે વેઠ�� ુદદ�  સહજ બની �લમે ઉત�ુ�

છે.દોઢસદ� પહ�લા કદાચ આવા સરળ શ�દો કલાપીએ ‘�યા ં�યા ંનજર માર� ઠર�..’સ��ુ� હ� ુતે��ુ ુદંર કથન નટવરભાઇએ

“લખી ભલે ‘નટવર�’ આ ગઝલ 

�દલથી વાચંો તો �ેમનો િનબધં છે.”

ગઝલ લગભગ કંઠ�થ થઇ �ય તેટલી સરળ છે અને પાછ� તેમા આજની વાત પણ છે અનેતે

“�મા ંઆપણા �ેમનો થોડો થોડો 

ને િવરહનો ઘણો ઘણો �બધં છે”

કારણ આજ કાલની ભૌિતક સપંિતની �ુિનયામા ંતમાર� �ેમોમ�નો ��યઘાત�ેમને બદલે મહદ �શે ��ુખા થ��સ િસવાય �ાર�ય ક�ુ

હો� ુનથી અને તેથીજ જોઅપે�ાજ�ય �ય�હાર હોય તો િવરહ નો �બધં ઘણો ઘણો જ હોય છે.

છતા િ�યતમા તરફનો �ેમ એવો ઉ�ત છે ક� ક�ા િવના રહ�વા�નુથી

“�ુ ંનથી રહ� આસપાસ માર� 

મારા �ાસ �ાસમા ંતાર� �ગુધં છે.

�યા ંજો� �યા ંતને જ જો� � ં

કોણ કહ� ક� �ેમ �ધ છે ?”

નટવરભાઇ �ારથી લખે છે તે તો ખબર નથી પણ તેમની �િૃતઓ વ� ુલોક ભો�ય થાયતેવી �વાથ� વાત જ�ુર � ુકર�શ અને એટ�ુ

પણ જ�ુરથી કહ�શ ક� મા સર�વતીની �યા�ંપૃા હોય �યાજં આવા �ુદંર કા�યો રચાય.
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