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શપંાદકીય 

 

વાભયમક ભાય ળૈળલપે્રભ છે. મ્યયુનયવર ળાાભા ંબણત શત ત્માયે ણ નટબકુભા ંવેન્ટય 
ીનલાા ંચાય ાના ંઅરગ કયીને એના ંકઈ ણ નાભકયણ યલના ચાયનયુ ંફનાલત. ખાનગી 
ળાાભા ંચાયનમાનં ળખ નહટવફડડ સધુી ગમ અને વી. ય.ુ ળાશ કૉભવડ કૉરેજભા ંબીંતત્ર 
સધુી યલસ્તમો. કૉભવડના આ ળખને એચ.કે. આર્ૌડવ કૉરેજભા ં 'ભયાટ' શસ્તલરલખત વાભયમક થકી 
ાખં ભી. ભાસ્ટય ઇન ડેલરભેન્ટ કૉમ્યયુનકેળનના અનસુ્નાતકના અભ્માવ દયયભમાન ત 
ત્રકાયત્લ જ બણ્મ. શરેી લાય 2002ભા ંવભબાલ દૈયનકભા ં'વેત'ુ પયૂતિન ુ ંવંાદન ડૉ. લચન ુભદી 
વાથે વશવંાદક તયીકે કયુું. ત્માય ફાદ ડૉ. ધીરુ યીખ વાથે 2003ભા ં 'કયલરક' અને 2004ભા ં
'કુભાય'ભા ં વશવંાદક તયીકે કાભ કયુું. 2007ભા ંપ્રફધ જળી વાથે 'ઉદે્દળ'ભા ં વશવંાદક તયીકે 
કામડયત યહ્ય. 2008ભા ંઅન્મ વ્મલવામભા ંજડાઈ જતા ંવંાદનપ્રવયૃિથી અલરપ્ત થલાયુ.ં 
 વંાદનકામડ લાસ્તલભા ં કુનેશ અને ધીયજ ભાગંતી પ્રવયૃિ છે. વાહશત્મને ઉકાયક થલાની 
વયૃિ યલનાનુ ં વંાદન એક કુહયમયવેલાથી યલળે કશુ ં નથી. વાપં્રત વભમભા ં અનેક વાભયમક 
અવાહશત્ત્મક પ્રકાળનવાભગ્રીથી ઉબયાતા ંજલા ંભે છે, હયણાભે વાહશત્મકાય જ નશીં બાલક ણ 
વાહશત્મથી સગૂ ધયાલતા થમા છે. આલાભા ંડૉ. ધીભતં પયુહશત વાથે એક લાય ગષ્ઠિ થામ છે અને 
અભને એક વાયા ંવાભયમકને બાલક ભાટે ળફૃ કયલાન યલચાય આલે છે. 'ભયાટ'થી ળફૃ થમેરી 
વપયને 'ભયાટ' વાથે જ વાકંલાના યલચાયથી આ વાભયમક આ વહુ વભક્ષ મકૂીએ છીએ. 
શરેાનં ુ ં'ભયાટ' શસ્તલરલખત શત ુ ંઅને આ 'ભયાટ' ઓનરાઇન છે. આભ, ફનંે 'ભયાટ' યલયળઠટ 
છે.  

 દય વભલાયે અભે આની વભક્ષ વાહશત્મને યલયલધ સ્લફૃે મકૂી આીશુ.ં અરફિ, આ 
વાભયમકન ધ્મેમ યળઠટ વાહશત્મન જ યશળેે એની ના નશીં, તેભ છતા ંવભમાતંયે વભમલચત યલયલધ 
લાચંનવાભગ્રી અશીંમા ંીયવાતી યશળેે અને વાથેવાથે નલીન કરભ યવાતી યશળેે. પ્રથભ અંક 
ગજુયાત સ્થાના હદન યનયભિે જ મકૂલાન યલચાય વલાયે આવ્મ જ અને એટરે જ પ્રથભ અંકભા ં
લાચંનવાભગ્રી પ્રભાણભા ંઓછી છે. આગાભી અંકથી આ ભમાડદા નશીં યશ ેએની ખાતયી વાથે જમ 
જમ ગયલી ગજુયાત. 

- ડ્ૉ. ોક ચાળડ્ા 
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ઘર / પ્રળીણ પડં્યા 
 

ઘય ત જમા ંશત ુ ંત્મા ંજ છે 

ણ એનુ ંવયનામુ ંફદરાઈ યહ્ુ ંછે. 

કાર સધુી એ ભહંદય વાભે શત ુ ં
અન ેઆજે એ ભૉરની ાવે છે. 

અડળ-ડળ ણ ઝડથી ફદરાઈ યહ્ય છે. 

કાર સધુી 
ડળીને ત્માથંી ણ 

આલતી શતી 
અલનલી લાનગીની સગુધં, 

અન ેશલ ે

ત્માથંી આલે છે કંકાવબમાડ અલાજ 
જેભાથંી ગ્રશણ કયી યહ્યા ંછે ભાયા ંફાક 
હશિંવાની બાા. 

ઘય, 

શભંેળા ંજે ખલુ્ુ ંજ યશતે ુ ંશત ુ ંવહુ કઈ ભાટે, 

ણ શલ ેભાયેમ ફેર લગાડલી ડે છે 

અન ે 

ફરવુ ંડે છે  :  'ફાફૄડા,ં ફાફૄડા,ં ફાયણા ંખર.' 
ઘયનુ ંફાયણુ ંખરતા ંશરેા ં
ભાય દીકય ખાતયી કયી રે છે 

કે આલનાય હુ ંત ેજ છ ં

કે ભાયા લેળભા ંફીજ કઈ! 

ઘય ધીભ ેધીભે ઓરલાઈ યહ્ુ ંછે 

અયીવાભાથંી પ્રકટી યહ્યા છે તણખા 
પ્રવયી યહ્યા છે ઘયભા ં
ચકભક ઘવાલાન અલાજ. 
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ગયો / ચદં્રે મકળાણા  'નારાજ'  

 

શતી જ એલી ઊંચાઈ કે ચભકીને ચકયાઈ ગમ; 
તસુ ંજેટ્ુ ંભાડં ખસ્મ ત્મા ંટચેથી પેંકાઊ ગમ.  
યસ્ત ાય કમાડના અડધા ગરા ંશરેા જાણ થઈ, 
ભાયી અંદયન ભાણવ ત યસ્તાભા ંખલાઈ ગમ. 
 ઝાકના ટીા ંય યભતી વલાયનુ ંભોં જઈને, 
 છાતી કાઢી પયત ઓલમ સયૂજ ણ ળયભાઈ ગમ. 
 જેભા ંયશીને જનભાય જીવ્માના અભને કડ શતા,ં 
 એ જ ઓયડ ચણતા ંચણતા ંજનભાય ખચાડઈ ગમ. 
 'નાયાજ' જયા ત વભજાલ એ જીદે ચઢેરા ચશયેાને, 
 કાગ યથી ભ ૂસં્મ'ત એ આંખભા ંઅંકાઈ ગમ. 
 

ગયો / ચદં્રે મકળાણા  'નારાજ'  

 

ભાયી આંખે ખફે ખફે ઉબયાતા ંઆંસનુી ળાખે 

ભદં ભદં મવુકાતા કભ ફૂર અને ફુવ્લાયા લચ્ચે  

તને કદી ભેં ચાશી'તી એ લાત ભને ફહુ માદ નથી 
 

કાર કદી ઝયણાનંા જભા,ં યેરા તયણાનંા ંતભા ં 
કાર કદી લીજીની ભાપક ભાણેરી ઝશતી ભા ં
પલયુ,ં ઘય-ખેતય ને યસ્તા વીભ અને ળેઢાની ળાખ ે

વધં્મા ટાણે યંગ ફદરતા તેજ અને અંધાયા લચ્ચે 
તને કદી ભેં ચાશી'તી એ લાત ભને ફહુ માદ નથી 
 

કાર કદી ઘયઘિા યભતા, હદલવને રીંી આંગણભા ં
કાર કદી ઝશ જફનની ઘડીઓને લીંઝી ગપભા ં
આણ ફે એ પાટં બયીને લાઢેરા લગડાની ળાખે 

ાંણભા ંઢેરા ેરા મઠુ્ઠીબય મ ૂઝંાયા લચ્ચ ે

તને કદી ભેં ચાશી'તી એ લાત ભને ફહુ માદ નથી 
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અસ્ળાદઃ મનષરના ‘જાદળા’નુ ંજાગવુ ં/  મકરંદ મશુલે 
 
‘માદલ’ યથી ‘જાદલ’ અને ‘જાદલ’ યથી ‘જાદલા’ સધુીની ળબ્દ-વપય દયયભમાન, ધીયે ધીયે 
ળબ્દભા ંભીિાળ બતી ગઈ અને એ વફંધન ક્યાયે એક્લચનીયુ ંથઈને જીબ ય યભતુ ંથઈ ગયુ ં
એન ખ્માર ન ત કયલને યહ્ય ન ત કઈને. ‘તભે’ નુ ં ‘ત ુ’ં ભા ં ફૃાતંયણ એટરેકે વફંધંની 
કામારટની ઘટના ભાયે ભન યભાચંથી ઓછી નથી. નયયવિંશ ભશતેાએ કૃઠણ ભાટે ‘કૉઈન’ કયે્ુ ં
‘જાદલા’ વફંધન કારાતંયે છેક ભનશય ભદી સધુી રફંામ છે. ‘જાગ ને જાદલા’ભા ં ‘ને’ ની 
શાજયીએ કભાર કયી છે. આ પ્રકાયના યદીપની પનુયક્ક્તભા ંકયુ ંબાલયલશ્વ છે? યલનતંી છે? આગ્રશ 
છે? શાકર છે? વાદ છે? ઉશ્કેયણી છે? કે છી આ ફધાન યભશ્ર ધ્લયન છે?  
 
તેજને તાગળા જાગને જાદળા  
અભને માપળા જાગને જાદળા 
 
ળેળૈમા ય સ્લસ્થ લચિે આડે ડખે થમેરા ‘જાદલા’ની યલઠણફુૃી ફાહ્ય અનભુયૂતની લાત છે, કે 
ભનઠુમભા ંસતેુરા પ્રભાદી ‘ભાહં્યરા-જાદલા’ને ઢંઢલાની આંતહયક ભથાભણની લાત છે? લાચકના 
ભનભા ંભત્રાથી જ આલી મુઝંલણ ઉબી કયલાભા ં કયલશ્રી ભનશય ભદી વપ થામ છે. જાદલાને 
જગાડયા છી એને વોંલાભા ંઆલનાય કાભ ણ એના ંગજા પ્રભાણેના ંશલા ંજઈએ એટ્ુ ંજ્ઞાન 
અને બાન કયલને છે જ. વભસ્ત સષૃ્ઠટ જેનાથી પ્રકાયળત છે એલા તેજન તાગ ભેલલા અને એ 
અભા તેજને યલસ્તયલા ભકાળ આનાય બ્રહ્ાડંનુ ં કદ ભાલા જેલા ં કાભ ડયા ં છે ત્માયે 
આટરી યનયાતં યલડે નશીં એટરી સ્ઠટતા કયી કયલ કાભની માદી રફંાલે છે. ભત્રાથી જ આ 
ગઝરના આલનાયા ળેયભા,ં કયલ આણને આંતય અને ફાહ્ય ફનંે યલશ્વ ય એક વાથે વલાયી 
કયાલળે એલ વકેંત ભળ્મા લગય યશતે નથી.   
 
એક પર એક બશ અળતા ને જતા 
માગષ પર ચાળા જાગને જાદળા 
 
પ્રત્મેક ગ્ુ ંતેની આગલી કેડી કંડાયત ુ ંશમ છે. એ કેડી યથી વાય થનાય અન્મ ગરા ંએ જ 
કેડી ય તાની છા ઉવાલી ફીજી અનેક આગલી ગદંડીઓ કંડામાડ કયે છે. એટરે કે એક કેડી 
ય ફીજી અનેક સ્લતતં્ર કેડીઓની ભનશય કલના ચહકત કયે છે. એવુ ંણ ફને કે ગરા ં જૂની 
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છતા ં યનયિત કેડી ય તાની સ્લતતં્ર છા છડી નાના ભટા પેયપાય વાથે ભાગડ-વફંયંધત નલા 
આમાભને જડે. વતત ગયતભાન શલાન આ એક ઉક્રભ છે. આજ કયલની અન્મ ગઝરન એક 
ળેય ‘મવુાપય થલાનુ ંપ્રરબન થળે, આ યસ્તાઓ કેલા ચભકદાય છે’ માદ આવ્મા લગય યશતે નથી. 
ભાગડ કે યસ્તા ઉય ચારવુ-ંયલશયવુ ંએ ‘કયલ ભનશય અને વ્મક્ક્ત ભદી’ ફનંેન ળખ યહ્ય. છી એ 
જીલના જખભે શમ ત ણ. છેલરે હદલવે એ ભાગડ ય ચારલા જ ત નીકેરા અને.... ‘ચારતા 
યશવે ુ’ં એ ભતં્ર આણને આતા ગમા. આણે ણ આગના ળેયના ગરે ગરે આગ લધીએ.    
 
આંખ તે આંખના દ્રશ્ય તે દ્રશ્યના 
ભેદ એ પામળા જાગને જાદળા 
 
‘લફટયલન ધ રાઇન્વ’ન આ કયલ, ફાશયી જગત યથી લાચકની નજયને શટાલી બીતયી જગતભા ં
ડહકયુ ંકયાલલા રગબગ દુયાગ્રશી કશી ળકામ એટર અયત-આગ્રશી થમ છે. નાળલતં ફાહ્ય જગત 
ય આલયણ ચડાલી, ળાશ્વત આંતયભનનુ ંઅનાલયણ કયી એક નખુ ંદ્રશ્મ આણી વભક્ષ યજુ કયે 
છે. એ દ્રશ્મ ય આંખ કેષ્ન્દ્રત કયી એને જલાની અનખી દૃષ્ઠટ યલકવાલલા ભાટે આણા ‘જાદલા’ને 
જાગલા પે્રહયત કયે છે. ફે દ્રશ્મ લચ્ચેની ખારી જગ્માભા ંરાઈને ફેિેરા ફાયીક વત્મને લફલરયી 
નજયથી કડી ાડી એના બેદને ઉકેરલાનુ ં વાભર્થમડ કેલલાનુ ં કાભ જાગતા શઈશુ ંત જ થઈ 
ળકળે. જે દેખામ છે; તે નથી જ અને જે નથી દેખાત ુ ંતે શુ ંછે? એની વભજ કેલલાની તક કયલ 
આણને શાથલગી કયી આે છે. ‘જાગીને જઉં ત જગત દીવે નશીં’ – એટરે કે ફધાથી યે કંઈક 
અદભતૂ દેખામ - જેલી અલસ્થાએ ભાહં્યરાને રઈ જલા કયલ ખોંખાય ખામ છે.   
 
શનૂ્ય છે, બ્દ છે, બ્રહ્મ છે, શત્ય છે 
ફૂળા, ફાળા જાગને જાદળા 
 
શનૂ્મ, ળબ્દ, બ્રહ્, વત્મ - ખયેખય ત આ ફધી આણી જ યલયલધ ભાનયવક અલસ્થાઓ છે. 
શનુ્માલસ્થા એ ખલુરાણાની (openness) અને ખારીણાની અલસ્થા છે. એ અલસ્થાભા ં િાવંી 
િાવંીને બયેરી વકુંલચતતાને કઈ સ્થાન નથી. ખલુરા ભને જ ‘વભગ્ર’ની પ્રતીયત થામ છે. એ ક્ષણે 
આણે કશુ ંજ નથી એલ યનયંકાય બાલ આણને શનૂ્મની અનભુયૂત કયાલે છે. શનૂ્મની ાત્રતા 
(potential) શભેળા ં લધાયે શમ છે. ખારી લાવણની  ગ્રશણ ળક્ક્ત બયેરા અથલા ઓછા બયેરા 
લાવણ કયતા લધાયે શમ છે. ળબ્દ એ જ્ઞાનાલસ્થાન મૂભતૂ એકભ છે. જ્ઞાન એ ળક્ક્ત દાતા છે. 
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બ્રહ્ને ાભવુ ંએ ળાયંત અને સ્થૈમડની ચયભ અલસ્થા છે. યલળા પરકભા ંલાત કયીએ ત ગયતભાન 
બ્રહ્ાડંના ચારતા યાવભા ંક્સ્થત કે ક્સ્થય થવુ ંતે અલસ્થા. કયલ જલાશય ફક્ષીના કશલેા પ્રભાણે “હુ ં
વાલ ક્સ્થય છ,ં ભાયાભા ંયાવ ચારે છે” લાી અલસ્થા. ગયતભાન શલા છતા ં ક્સ્થયતાન અનબુલ 
નયયવિંશ ભશતેાની જેભ, કઈ બ્રહ્ને ાભે તેને જ થામ. વત્મ એ યનબડમતાની અલસ્થા છે. એના મખેુ 
જ વત્મ લફયાજે છે જે યનબડમ છે. આભ ખલુરાણુ,ં ળક્ક્ત, ળાયંત, સ્થૈમડ અને યનબડમતા જેલા ળાશ્વત 
તત્લન વ્મા લધલ - લધાયલ યહ્ય. એભન પ્રવાય કંઈ આભેે નશીં થામ. ત્મા ંસધુી શોંચલા 
ભાટે ‘જાગવુ’ં એ પ્રથભ ચયણ છે.  
 
ઊંઘ અળે નષીં એમ ઊંઘી જવુ ં
એટલુ ંજાગળા જાગને જાદળા 
 
‘જહટર’ વાદગી એ ભનશય ભદીની અલબવ્મક્ક્તની યલળેતા છે. એભની ગઝરભા ંઅઘયા ળબ્દ 
ભલા મશુ્કેર, ણ વય ળબ્દ ઉકેરલા વશરેા છે; એવુ ંનથી. એની જ પ્રતીયત કયાલત ‘ભનશય 
ભદી બ્રાડં’ આ ળેય લાચકને શરલા દેત નથી, ણ શરાલી મકેુ છે. કયલ ત જાગત બર. ફધં 
આંખે બીતયભા ંચાંતી નજય યાખલાની લાત છે. આડે ડખે થલાની છૂટ ણ ઊંઘલાની નશીં ! 
એભામં, ઊંઘ ઘેયી થઈને ‘કંુબકણી’ ન થામ એ જલાની જલાફદાયી કયલ આણને વોંે છે. જેભ 
ટે્રનભા ંસતેૂરી વ્મક્ક્ત, લચ્ચે લચ્ચે જાગીને તાન વાભાન જગ્મા ઉય છે કે નશીં એ લાયે લાયે 
તાવી રી છે, તેભ આણી અંદયની ભાણવાઈ અકફધં ત છે ને? આણુ ંઆત્ભગોયલ ગભુ ત 
નથી થયુ ંને? આણે જમા ંશોંચલાનુ ંછે તે સ્ટેળન (ભલંઝર) છૂટી ત નથી ગયુ ંને? એનુ ંવતત 
ધ્માન યાખલા જાગવુ ંઆલશ્મક છે. કેટ્ુ ંજાગવુ?ં એ કશલેાની શલે જફૃય ખયી? ગલણતનુ ંપ્રભેમ 
ઉકેરતા શઈએ એભ આ ળેય ઉકેલમા છી થડક યલયાભ રઈએ અને યલયાભ રેતા ંરેતા ંઉયન 
ળેય પયીથી લાચંીએ........ ભજા ડીને?  
 
અપણે અપણુ ંષોય એથી ળધુ ં
ન્યને અપળા જાગને જાદળા 
 
આવુ ં અને આતા યશવે ુ ં એ કુદયતન સ્લબાલ છે. આણે ણ એ જ કુદયતના અંળ છીએ. 
પ્રકૃયત આણને ળીખલે છે કે આલાથી કંઈ જ ખટૂત ુ ંનથી. ાણી આપ્મા જ કયે તે છતા ંનદી ખટૂી 
ડતી નથી, વતત પ્રકાળ આપ્મા કયે ત ણ સમૂડ ઝાખં ડત નથી. એ જ યીતે આણે ણ 
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ઉદાય શવુ ંયહ્ુ.ં ઉયના અન્મ ળેય લાચકને જે કક્ષાએ રઈ જામ છે, ત્મા ંશોંચ્મા છી કઈ ણ 
લાચક આલા વાભાન્મ ઉદેળાત્ભક ળેય આગ સ્શજે ણ થભ્મા લગય આગ નીકી જલાનુ ં
વદં કયળે.  
 
હું નથી જાણતો એમ જાણ્યા પછી 
અળળા ને જળા જાગને જાદળા 
 
‘હુ ંનથી જાણત’ એટ્ુ ંવભજલા કેટરામ જન્ભાયા નીકી જતા શમ છે. ત્રણ ળબ્દનુ ંઆ લાક્ય 
ફરલાભા ંબાયબાય હશિંભતની જફૃય છે. આંતય-જ્ઞાન રાધ્મા છી જ એ હશિંભત ખરેુ છે.  એ જ્ઞાન 
અને હશિંભત ફનંે ભનશય ભદીના તભા ં સ્લબાલગત લણામેરા છે. જેભ જેભ ફાહ્ય જગત થી 
બીતય તયપ ગયત કયલાનુ ંળરુ થામ છે તેભ તેભ આણી યેળભી અજ્ઞાનતાના શયેણના ફલખમા 
ખરુલા ભાડંે છે. અશભના ટાકંા તટૂતા જ અંદયથી શદુ્ધ વભજણ ફશાય આલે છે. ને તયત બાન થામ 
છે કે આણુ ંવભગ્ર જ્ઞાન કીડીના એક ગ જેટ્ુમં નથી. એ પ્રાભાલણક બાન થમા છી નલેવયથી 
નલી દ્રષ્ઠટથી જ્ઞાનપ્રાપ્પ્તના ભાગડ ય આલજાલ ળરુ થામ છે. આલજાલનુ ં પ્રતીક શ્વાવ છે અન ે
શ્વાવ એ પ્રાણ શલાન પયુાલ છે. ભાટે જ્ઞાન એ વભજણયકુ્ત જીલનન પ્રાણ છે. એવુ ંજીલન વતત 
ધફકતુ ંયાખલા “જાગ ને જાદલા” એ જ ભાત્ર ઉામ.  
કયલ ભનશય ભદીની ‘ઈશ્ક-એ-શકીકી’ની (ઈશ્વય વાથે વલંાદ વાધતી) આ યનજાનદંી છટા; એ જ 
‘ભનશહયમત’ છે. ફીજાને કેવુ ંરાગળે? ફીજાને વભજાળે કે નહશ? – લગેયે ફાફતની યલા કમાડ 
લગય ગઝર રખનાય આ ઓલરમા કયલ ભનશય ભદીના નાભ લગય ગજુયાતી ગઝરની લાત થઈ 
ળકતી નથી. આલા ફેહપકયા-ભસ્ત ળામય વાથે ફેવીને અનેકલાય ભેં ગઝર વાબંી-વબંાલી છે 
એન ભને ગલડ છે અને યશળેે.  
 


