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૧૩૧૩૧૩૧૩. . . . �ેમનો અિધકાર�ેમનો અિધકાર�ેમનો અિધકાર�ેમનો અિધકાર 
 

 

કાલે રા�ે આ ગીત મારા મનમા ં#જં% ંહ% ંુ ુ ુ - 

   નાથ હ�, �ેમપથે સબ બાધા ભા-ંગયા દાઓ. 

       માઝે 2ક3 ર�ખોના, થેકો ના 5ર�ૂ . 

   િન7ને સજને 8તર� બા2હર� િન9ય તોમાર� હ�2રબ. 

       સબ બાધા ભા-ંગયા દાઓ. 
 

[હ� નાથ, �ેમના માગની બધી બાધાઓ ભાગંી નાખો; . વચમા ંક< ંરાખશો ન2હુ , 5ર રહ�શો ન2હૂ , િન7નમા ંઅને 

વ
તીમા,ં 8દર અને બહાર સદા તને જો=. બધી બાધા ભાગંી નાખો.] 
 

પણ આ તે ક�વી �ાથના; ! આ �ેમ કોની સાથે? માણસ ક�વી રBતે એ વાત કDપી શEો અને મોઢ�થી 

ઉHચારB પણ શEો ક� િવIJવનેIરની સાથે તેને �ેમનો સબંધં થશેુ ? 
 

િવIJવન ક�ટL ંિવશાળ છે અને તેની %લનાએ એક માણસ ક�ટલો %Hછ છે એવો જો Oયાલ કરBએ ુ ુ ુ ુ

તો મોઢામાથંી શPદ જ ન નીકળે. બધા માણસોમા ંQ ંRS 3ંુ ુ , મારા ંTખ5ુ ુ :ખની કશી િવસાત નથી. 

Tયૂમડંળમા ંએક ; માણસ એક VઠૂB ર�તીના Wવો તXન સામાYય છે, અને આખા નZ�લોકમા ંએ Tયૂમડંળ[ ં; ુ


થાન એટL ંઅDપ છે ક� \કડા વડ� તેની ગણતરB કરવી પણ V]ક�લ છેુ ુ . 
 

એ બધા અગ-ણત અપ2ર-ચત લોકલોકાતંરના વાસીઓ આ Zણે જ એ િવIIેરના મહારા^યમા ં

પોતાની અકD_ય `વનયા�ા ચલાવી રaા છે. એવા એવા ^યોિત�ઠલોક અનતં આકાશના bડાણમા ંcબી ૂ

ગયેલા છે ક� Wમનો �કાશ dગોના ંdગો થયા ંઅિવeામ �વાસ કયા છતા ંઆW પણ આપણા 5રબીનના ુ ુ ; ૂ

દશનના Zે�મા ંઆવી પહfHયો નથી; . એ બધા અgાત અS]ય લોક પણ તે જ પરમ�hષની પરમ શjkત ુ ુ

ઉપર �9યેક Zણે આધાર રાખી રહ�લા છે. પણ આપણને તેની કશી જ ખબર નથી. 
 

એવા W અ-ચlતનીય mnાડંના પરમેIર - તેની સાથે આ કણનો કણ, અoનો અo �ેમ કરવાની ુ ુ

વાત કર� છે! એટલે ક� તેના રાજિસlહાસન ઉપર તેની પાસે જઈને બેસq ંછેુ ! અનતં આકાશમા ંનZ�ે નZ�ે 

તેમના જગત-યgનો હોમાjrન dગdગાતંર થયા બળB રaો છેુ ુ , Q ંતે યgZે�ની અપાર મેદનીને એક છેડ� ુ

ઊભો ઊભો કયા હકને જોર� દરવાનને કQ ં3 ંક� આ યgેIરની સાથે એક શtયામા ંમને 
થાન આપq ંપડશેુ ુ ! 
 

મોટા થવાની માણસની આકાZંાને હદ નથી, એ તો uણીતી વાત છે. સાભંvd ંછે ક� એુ લેkઝાડંર� એ 

મતલબ[ ંકw ંહ% ંક� એક �xવી `તી એટલાથી મને Tખ નથીુ ુ ુ ૃ ુ , બી` એક �xવી હોત તો Q ંતેને `તવા ૃ ુ



નીકળB પડત. Wને બે વેળ ખાવા[ ંમળ% ંનથી તેને પણ yબેરના ભડંારના ં
વ_ના ંઆવે છેુ ુ ુ . માણસની 

આકાZંા કોઈ પણ કDપનાને અસભંિવત માનતી નથી, એના ં�માણ અનેક છે. 
 

માણસ જગદBIર સાથે �ેમ કરવા માગે છે, એ પણ < ંતેની એ અિતુ -આકાZંા[ ંજ એક ચરમ ુ

ગાડંપણ છે? તેના અહકંાર[ ંજ એક અશાતં zપ નથીુ ? 
 

પણ આમા ંતો અહકંાર[ ંલZણ ુ જણા% ંનથીુ . ઈIરના �ેમને ખાતર W માણસ ગાડંો થયો છે તે તો 

પોતાને દBન બનાવે છે, તે સૌની પાછળ ઊભો રહ� છે, અને Wઓ ઈIરના �ેમના દરબારના દરબારB છે 

તેમના ંચરણની રજ મળે તોયે તે ધYય થઈ uય છે. કોઈ પણ શjkત ક� ઐIયનો તે મોહતાજ નથી; , તે બ} ું

જ 9યાગ કરવાને તૈયાર થયો છે. 
 

એટલા માટ� જ આખી T��ટમા ંમને એ જ સૌથી વ} આ�યજનક લાગે છે ક� માણસ ઈIરનો �ેૃ ુ ; મ 

ચાહ� છે. શા માટ� ચાહ� છે? કારણ ક� માણસને એ અિધકાર મળેલો છે. એ �ેમનો અિધકાર Wમણે ઊભો કય� છે 

તેમની સાથે �ેમ કરવો એમા ંવળB ભય અને શરમ શાના?ં 
 

(    “�વચન શાિંતિનક�તન�વચન શાિંતિનક�તન�વચન શાિંતિનક�તન�વચન શાિંતિનક�તન”માથંી ��ઠમાથંી ��ઠમાથંી ��ઠમાથંી ��ઠૃૃ ૃૃ  વાચંનવાચંનવાચંનવાચંન) 

�કાશન�કાશન�કાશન�કાશન: : : : #જરાતી સા2હ9ય પ2રષદ #જરાતી સા2હ9ય પ2રષદ #જરાતી સા2હ9ય પ2રષદ #જરાતી સા2હ9ય પ2રષદ ુુ ુુ http://gujaratisahityaparishad.org/ 

 

 

 

 


