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મા ની શળેંદના ઝીતી  ગઝ- ‘મા યાદ આળે ’ 

એ  છી  ના લાયતા  ભે વાાંબી  ભા માદ આલે. 

એ છી ના એક ણ ક્ષણ ઝશી ભા માદ આલે . 

જ્માયથી  હ ાં  ગાભડ ાં, કલૂ, નદી, ઘય છડી ચાલ્મ, 

રાગણી ઓછી લધ  ીડા  ભી, ભા  માદ  આલે. 

એટરે પળય ાં  શજી  જાગ ે ને  મ ૂાંગ  ઓયડ  છે , 

દીકયી  ઘય ફશાય  જાલા નીકી ,ભા માદ આલે. 

હ ાંપ, વના, લાયતા, ચાઈ, શારયડાાં  ને સ્ળો, 

ખારીાની  કણ  કડે આંગી ?ભા માદ આલે. 

પ્રેભ  વાચ  ાભલા  ભાનેમ  તયછડી’તી  ત્માયે, 

જજિંદગી  ણ વાલ ફગવ નીકી,ભા માદ આલે. 

એ  ક્ષણ ભે  વાચલીને યાખી, જમાયે ઠેવ લાગી, 

યાતબય લયવી શતી ફે લાદી ,ભા માદ આલે. 

જજિંદગી બય એટરે ઈશ્વય  ભને ભત યહ્ય ખ દ, 

ભા કને ફેવી  લગાડી  લાાંવી, ભા માદ આલે. 

---કનૈયાા ભટ્ટ, (મતં્રચ્ચાર, પ.ૃ૧૧) 

       કવલ,વલલેચક,નાટયકાય,શાસ્મરેખક,લાતાાકાય,વનફાંધકાય,અન લાદક,વાંાદક એલા કનૈમારાર બટ્ટન ાં નાભ શલે 
વાહશત્મ જગતભાાં અજાણય ાં યહ્ ાં નથી. ખાવ જ દ્યની લાત કયીએ ત આ વર્જકે ગીત,ગઝર,અછાાંદવ,રઘ કાવ્મ 
સ્લરૂભાાં ત કાભ કય ું જ છે ઉયાાંત  હશન્દી બાાભાાં ણ આ વર્જકે તાની કરભ ચરાલી છે.અશીં આ વર્જકની 
‘ભા માદ આલ’ે ગઝરન આસ્લાદ કયલાન ઉક્રભ વેવ્મ છે.આ ગઝર એભના ‘મતં્રચ્ચાર’ કૃવતભાાંથી  રેલાભાાં 



KCG-Portal of Journals 
 

2 | P a g e  
 

આલી છે.આ કૃવતને વાહશત્મ અકાદભી ગાાંધીનગયન ાં ૨૦૧૫ના  લાન ાં શે્રષ્ઠ  સ્તક શે્રણીન ાં ાહયતવક ણ પ્રાપ્ત 
થય ાં છે. 

       ભા એ જગત ય અલતયેલ ાં ઈશ્વયન ાં જ ફીજ ાં સ્લરૂ છે. કશલેામ છે કે ઈશ્વય ફધી જગ્માએ નથી શોંચી 
ળકત ભાટે એણે જગત ય ભા ન ાં વર્જન કય ું. ફટાદકયથી રઈને આજના વર્જક સ ધીની લાત કયીએ ત  ભા એ 
દયેક કાના વર્જકના વર્જનન વલમ યશી છે. ભા ન ભહશભા અાય છે.જન્ભથી રઇને એના ઉછેયના દયેક 
તફક્કાભાાં  ભા  વાંતાનન ાં  ભાલજતથી જતન કયે છે.  ભા તાના વાંતાનને  જમાયે ઊંઘ નથી આલતી ત્માયે 
શારયડાાં કે લાતાા  વાંબાલે છે.આ ક્ષણ દયેક વાંતાન ભાટે ધન્મ ક્ષણ  શમ છે. કાયણ કે છી ઉંભય લધતા 
જજિંદગીની બાગદડભાાં આ સ ખ, વાંતાન ગ ભાલી ફેવે છે.ભાટે જ વર્જક  ગઝરના ભત્રાભાાં રખે છે: 

એ  પછી  ના ળારતા  મે શાભંલી  મા યાદ આળે. 

એ પછી ના એક પણ ક્ષણ ઝલષલી મા યાદ આળે . 

       ભા વાથે વાંતાનના  ઘય અને અનેક સ્થ વાથેના વાંદબો ણ જડાઈ ગમા શમ છે. ગાભડાભાાં ભા તાના 
ફાકને કલેૂ ,નદી ય કે અન્મ જગ્માએ વાથે રઇ જતી શમ છે ત્માયે ફાકને ખ ફ જ આનાંદ થત શમ છે.એક 
પ્રકાયન ાં  પ્રથભ લખત જગત જલા ભાટેન ાં વલસ્ભમ એની આંખભાાં શમ છે. જમાયે વાંતાન ભટ ાં થામ છે ત્માયે 
વ્મલવામ કે ધાંધા યજગાય ભાટે લતન અને આ ફધી માદ છડીને તેને ખફૂ દૂય જવ ાં ડત  ાં શમ છે ત્માયે આ ફધ ાં 
સ  ખ સ્લપ્નલત ફની જામ છે અને  જીલનભાાં પે્રભ,હ ૂાંપ અને રાગણીન ાં સ્થાન ીડા રઇ રે છે ભાટે જ વર્જક કાયી 
ઉઠે છે : 

જ્યારથી  હ ં  ગામડ ં, કળૂ, નદી, ઘર છડી ચાલ્ય, 

ાગણી ઓછી ળધ  પીડા  મલી, મા  યાદ  આળે. 

       ભા તાના આખા  જીલન દયવભમાન તાના વાંતાન ભાટે અનેક જલાફદાયી વનબાલતી શમ છે.તેના 
જન્ભથી ભાાંડી ઉછેય,બણતય અને અંતે તેના રગ્ન સ ધીની જલાફદાયી ભા ફખફૂી વનબાલે છે.દીકયીના જમાયે રગ્ન 
નક્કી થામ છે ત્માયે ભા તાના વાંતાનને યણાલી સ ખી કયલાની જલાફદાયીભાાંથી ત મ ક્ત થામ છે યાંત   
તાની દીકયી જે ઓયડા અને પળમાભાાં યભી શમ છે, એ કરયલ ક્યાયેમ વલવયી કે વલવાયી  ળકતી નથી. ‘જાગત  ં
ફળલય ’ં અને ‘મ ૂગં ઓરડ’ એ ળબ્દ દ્વાયા  વજીલાયણ અરાંકાય આરેખી દીકયી વલદામની  ગભગીન ક્ષણ 
ળચતયલાભાાં  વર્જક વપ યહ્યા છે જ ઓ: 

એટે ફળલય  ં ષજી  જાગે  ને  મ ૂગં  ઓરડ  છે , 

દીકરી  ઘર બષાર  જાળા નીકલી ,મા યાદ આળે. 

        ભાની હ ૂાંપ દયેક ીડાન ાં ઔધ શમ છે.ભા ના  ખાભાાં આલતી નીંદય અને આલતા ભીઠાાં વનાાં એ ત 
જીલનની ભટી મડૂી છે. ચાઈ અને શારયડાાં વાંબાલી આણને સ લડાલતી ભાતાન સ્ળા એલ ત આશરાદક 
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શમ છે કે ન છૂ લાત ! યાંત    શલે વર્જક  જમાયે ભા થી ખ ફ દૂય છે ત્માયે શલે નમાા ખારીા વવલામ  એભની  
ાવે કશ ાં ફચત ાં  નથી. વર્જકના ખારીાની આંગી કડલાલાું ાં  કઈ નથી. કેલી રાચાયીન ાં આરેખન જ ઓ : 

હૂંફ, શપના, ળારતા, ચપાઈ, ષારડા ં ને સ્પો, 

ખાીપાની  કણ  પકડે આંગલી ?મા યાદ આળે. 

       ભા ની અાય કર ણા અને પે્રભની રાગણીને વર્જક વભજી નથી ળક્યા એ લાતન એભને બાયે લવલવ 
છે.દયેકના જીલનભાાં એક એલ તફક્ક આલત શમ છે જ્માાં ભા ના વલચાય અને તાના વલચાય અરગ ડતા 
શમ છે. તાના ભાટે જીલન નીચલી નાખનાય વાંતાનને ક્યાયેક ભા ના વલચાય ખટા રાગે છે.વર્જક ણ ભા ની 
નાયાજગી વાથે તાના પે્રભને ાભી રે છે .યાંત    ભા ને દ :ખી કયનાય ક્યાયેમ કઈ સ ખી યશી ળક્ ાં છે ?આખયે 
વર્જકને ણ ખારી જ પ્રાપ્ત થામ છે.યાંત   શલે ખફૂ ભડ ાં થઇ ગય ાં છે.વર્જક ની અવહ્ય અયાધબાલની ીડા 
આ યીતે વ્મક્ત થઇ છે: 

                             પે્રમ  શાચ  પામળા  માનેય  તરછડી’તી  ત્યારે, 

                             જજિંદગી  પણ શાળ બગશ નીકલી,મા યાદ આળે. 

        તાના વાંતાનન ેજયા ણ તકરીપ થામ ત ભાને એની ીડા કદાચ વાંતાન કયતા લધાયે થતી શમ 
છે.આ ળાશ્વત અન બલ દયેક વ્મક્ક્તને જીલનના કઈ ને કઈ તફકે્ક જરૂય થમ  જ શળે.વર્જકને ણ આ અન બલ 
થમ છે.  તે જમાયે નાના શતા ત્માયે ઠેવ લાગતી,ડી જતા ત્માયે ભાત્ર તે નશતા યડતા, ભા ણ અવલયત 
યડતી શતી. એ ક્ષણ આજ સ ધી વર્જક ભરૂી નથી  ળક્યા. ઉરા વભવયાના ‘એ ક્ષણ મેં શાચળી રાખી’ ળબ્દ  ળે’યને  
એક નલી ઉંચાઇ ફકે્ષ છે: 

એ  ક્ષણ મેં  શાચળીને રાખી, જયારે ઠેશ ળાગી, 

રાતભર ળરશી ષતી બે ળાદલી ,મા યાદ આળે. 

       વર્જકે અંવતભ ળે’યભાાં ત ઘણા ફધા બાલ એક વાથે વભાલી રીધા છે. ભા ાવે ફેવલા જેવ ાં  સ ખ ફીજે  
ક્યાાંમ નથી.અશીં કૃષ્ણન ાં  યાકલ્ન ણ અવયકાયક યીતે લાાંવીના આરેખનથી વવદ્ધ થય ાં છે.વલળે અશીં ભા 
ળબ્દની અથાછામા ણ વલસ્તતૃ ફની છે. લાાંવી લગાડનાય જ કૃષ્ણ શમ ત ભા એ અશીં ગામભાતાન ાં સ્લરૂ 
ધાયણ કયે છે. લી ગામભાાં કટી દેલતાન લાવ છે એ આની ધાવભિક ભાન્મતા છે. જગત બરે કૃષ્ણને ઈશ્વય 
ભાનત શમ યાંત   કૃષ્ણ ખ દ કશ ેછે ભે ગામ ભાતા ાવે લાાંવી લગાડી,ભાટે જ  ભને ઈશ્વય પ્રાપ્ત થમ છે –ભને 
હદવ્મ ચેતનાની અન ભવૂત થઇ છે .અશીં  યાકલ્ન વાથે બાયતીમતાન ાં દળાન કયલા –કયાલલાભાાં વર્જક વપ યહ્યા 
છે . 

        આભ, આ વાંણૂા ગઝર ભા ના વાંતાન ભાટેનાાં તેભનાાં  જીલનનાાં વલવલધ ાવાાં ખરી આે છે.ભા ની 
વાંલેદના,ખ ળી,ીડા,જલાફદાયી,હ ૂાંપ ,રાગણી ,કાજી ,કર ણા ફધ ાં  એક વાથે આરેખી વર્જક ભાના વલવલધ 
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સ્લરૂન  હદવ્મ હયચમ કયાલલાભાાં  વપ યહ્યા છે.આલી સ ાંદય ગઝર રખલા ફદર વર્જક અળબનાંદનના 
અવધકાયી છે. 

****************************************************************************** 
 

ડૉ. પીયવૂ ચાળડા 
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ગ જયાતી વલબાગ 
શ્રી અને શ્રીભતી ી.કે કટાલારા આટાવ કૉરેજ 
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