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આ સભાના અ'ય) *ી ,-u /લભાઈ તથા iનરંજન ભગત મેમોiરયલ =>ટના સવA =>ટB*ીઓ 
શૈલેશભાઈ, iFદBપ ભાઈ અને આ >થળકાળ iનરપે) સભાખંડમાં હાજર સૌ iનરંજન >નેહBજનો, 
કાળiનરપે) એટલા માટે કે એક Pૂ)્મ અથAમાં વSTુAઅલ ,કારના કાયAVમોને ઔપચાiરક સમાપન 
હોય છે પણ સમાપન નથી હો[ંુ. કેટલાક દશAકો ભiવ\યમાં પણ આ ,સંગમા ંહાજરB નoધાવતા 
રહે તે સંભવ તો ઊભો જ રહે છે. 


કાiલદાસના ય) જેવી છે આપણી i>થiત. એના સંદેશા વહB જવા માટે કાiલદાસની ક/પનાનો 
મેઘ હતો. આપણ ેનસીબદાર છBએ કે આજના આ virtual આભાસી મેળાપમાં આજે મેઘ કહેતાં 
cloud આપણી સહાયમા ંછે. છતાં આ iમલનમા ંiવરહની સહોપi>થiત તો છે જ, તે >વીકારdુ ં
રeું. 


૧૮ મે ૨૦૨૧- છjુમો જkમiદવસ છે ભગત સાહેબનો. જkમiતiથ અને તારBખની Tુiત છે. ભગત 
સાહેબની ચેતનાન ેવંદન કરB હંુ આપ સૌ iનરંજન ભાવક જનોન,ે ન ેમન ેપણ, અiભનંદન આmું 
છંુ. 


iવ\nની oુલાકાત વૈકંુઠમાં સંભવ નથી એdું >વય ંmુqષોsમtુ ંકવન છે:


નાહમ ્વસાiમ વૈકંુઠે, યોગીના ંEદય ેન ચ ।        
મHIતા યJ ગાયiLત તJ iતMાiમ નારદ ।। 

કiવઓ માટે પણ આ વાત એટલી જ સાચી છે કારણ કે અવસાન બાદ કiવઓ પણ એમના 
>થાનકે કે એમના uુ\ક >કોલરોના લેખોમાં વસતા નથી, તેઓ તો -‘મvwતા યF ગાયંiત તF 
iતxાiમ ‘- ની જેમ જ એમના અtુરાગી ભાવકજનોના આyA  કંઠોમા ંજઈને જ વસતા હોય છે. 
એમના વસવાટને અtુકૂળ પોએiટક >પેસ અkયF હોતી જ નથી. 


આ કારણ ેજ ભગત સાહેબના જkમiદવસના અiભનંદન ઝBલવાના આપણ ેઅiધકારB ઠરBએ 
છBએ.


ભગત સાહેબની {ઢા}હB ~યiwતતામા ંકiવ, iવ�ાન અને મtુ\યતાની સતત ખેવના કરતો 
આવેશભયo બૌi�ક એ Fણેય Tુગપત રBતે ઊભા છે. એમની iસPૃ)ા પર ભાવોiમ␣ની સાથ ે
iચતના�મક �ુi�નો પણ હ�દાવો છે. એમણે ,વાલ�Bપ જેવાં આ�ુiનકતાની નાંદB સમાન 
કા~યો ન રSયા ંહોત ન ેકેવળ ઝBણા નકશીદાર ગીતો જ લ�યાં હોત તો પણ એ કiવ લેખ ે
આપણન ેi,ય ન ેiચર>મરણીય થઈ ર�ા હોત. Rapid fire roundમા કોઈ મન ેપાંચ શ�દોમાં 
ભગતસાહેબtુ ંપો=e ઈટ iચતરવા કહે તો હંુ આ પાંચ શ�દો પસંદ કqં: કiવ-એકાકB- ,ેમી-iમF 
અને નાગiરક. 




ભગત સાહેબ સાથ ેમારો કેવો અtુબંધ? એક ,iતભાવંત કiવ સાથ ેજેવો એક સ�દય ભાવકનો 
હોય, વળB એક અદના સમકાલીન ન ેઅtુકાલીન કiવનો હોય. આ પહેલા ં�વનમા ંકેવળ ચાર 
વાર મારો ભગત સાહેબ સાથ ેભેટો થયો છે. એની વાત કqં. વષo પહેલા ં- સાલ યાદ નથી- 
અમદાવાદ ખાતે કનોiરયા સેkટર ફોર આ�સA-માં આપણા સરસ કiવ,  ઉsમ સંપાદક અને 
છiબકાર ભરત નાયકે ઈડiરયા પ�થરોની એમની તસવીરોtુ ં,દશAન યો�Tુ ંહ[ંુ. એમાં એક 
સાંજે મારે એકલાએ જ કા~યપાઠ કરવાનો હતો. solo recitation.


એ iદવસ ેબી� iમFો સાથ ેમારB સામ ેપાથરણા પર બે કા~યમરમીઓ પલાંઠB વાળBન ેબેઠેલા 
હતા: એક તે ભગત સાહેબ અને બી� ભાયાણી સાહેબ. આ ,થમ oુલાકાત. અ�ુધની ,�ુ�ો 
સાથેની. પઠન દરiમયાન મe કોઈ કા~યપંiwતtુ ંબે વાર પઠન કTુ� હશે કે તરત જ ભવાં ચઢB 
ગયેલા,ં આંખોની રંગત બદલાઈ ગયેલી ન ેએ કPૂર સબબ ,સાદBમાં iનરંજન �ાંડનો ઠપકો 
મળેલો ન ેમe એ ભોળા ભગતની જેમ �ુપચાપ ખાધો હતો: Nુ ંતમે એ પંiIતઓ કા2યમાં બે વાર 
લખી છે ત ેબે વાર પઠન કરો છો? તે વખતની મારB અવાચક oુખoુyા તમે ક/પી શકો છો: આ 
પંiwતન ેછાજે તેવી જ હશે: 


‘iપતામહ તમે અને iશNુક હંુ કલા XૃiMમાં’- 


બી� oુલાકાત જરા ભેદભરમવાળB છે. સાiહ�ય અકાદમીના અં}ે� અtુવાદના સામiયક 
Indian literatureના સ�ટે�બર ઓwટોબર ૧૯૯૭ના ૧૮૧મા અંકમાં મારB ,ેમPૂwત  ુSછમાંની 
થોડBક કiવતાઓ અને એક ગઝલના અtુવાદ ,ગટ થયેલા. અtુવાદક હતા ¡મી નwવી. એ 
કiવતાઓની સાથ,ે મારા આ¢યA અને આઘાત વSચે, એક બી� કiવતા પણ મારે નામે ચઢB 
ગયેલી: Doves. ભગત સાહેબની ‘પારેવા’ં : ઝૂક= ઝૂક= આભથી સારા, ઝ^કાતી આષાઢધારા. એ 
iનદoષ અપરાધ તો હશે કોઈ £ુફરBડરનો, પણ એ iદવસોમાં એનો અપરાધબોધ કેવળ મe જ 
અtુભ~યો હતો. હંુ જ મન ે¤ારેક ક�ૂતર જેવો જણાતો, તો ¤ારેક ઉઠાવગીર. 


Fી� oુલાકાતની વાત કqં: ૨૦૧૪ના iડસે�બરમાં રાજેky શાહ શતાi�દ >મરણ iનiમs ેનવી 
iદ/હBવાળB અકાદમીએ iવશેષ કાયAVમ યો�યો હતો. �યારે ભગત સાહેબના ~યા�યાન બાદ 
એમને મળવાtુ ંબkTુ ંહ[ંુ. કiવ જયદેવ uુwલ પણ સાથ ેહતા. કોઈએ ભગત સાહેબ સાથ ે
અમારો ફોટો પણ પાડેલો. એ ફોટો મારB પાસ ેનથી. એક �હેર અપીલ: એ અજનબી ફોટો}ાફર 
પાસેથી કોઈ મન ેએ તસવીર મેળવી આપશ ેતો હંુ આભારB રહBશ.  


ચોથી oુલાકાત ૨૦૧૮મા.ં �યારે ભગત સાહેબના એમના અવસાનના બી� જ iદવસ ે
mુ¦ય>મરણ *ેણીમાં એમની જ કા~યપંiwતઓની §ૂiમકા પર એક ગઝલ લખવી શq કરેલી. 
એમનાં જ ક/પનોની મોઝેઈક ગઝલ. iચsમા ં§ૂતકાળની પેલી ઉઠાવગીર વાળB કપોળક/પના 
પડેલી હતી એટલે to be on safer side, મwતામા મe જ >વગત mૂછB લીધે¨ંુ : 




મIતામાં હંુ નામ iનરંજન ભગત *ૂકંુ કે? )વગત કહંુ 
 શbદiકનારે 2હાણ મૌનfુ ંહંુ લાંઘરવા આ2યો છંુ 

એ ચાર oુલાકાતો બાદ આજે ગોઠવાઈ છે તે આ પાંચમી oુલાકાત. એનો *ેય કેવળ આપ સૌને 
�ય છે. તે iદવસ ેએમની કiવતા સાથ ેકોઈ અ�¦યા દેવદૂતે માqં નામ જોડB દBધે¨ંુ, પછB મe 
જ �તે એવી �ૃxતા કરેલી. ન ેઆજે મારB અને મારB કiવતા સાથ ેઆપ સૌના સૌજkયથી  
ભગત સાહેબtુ ંuુભ નામ જોડાઈ રeું છે. 


જો કે આ પાંચમી oુુલાકાતન ેઆખરB માનવાની §ૂલ હંુ નહ© કqં, કેમ કે આપણા એક સમકાલીન 
કiવએ �હેર કTુ�  છે તે oુજબ ‘oુલાકાતનો સમય હવે શq થાય છે.’


મન ેખબર છે, કiવતાઅtુરાગી અને ભાષાના આiશક હોવાને નાતે oૂળે તો આપણન ેકiવતાઓ 
ગમતી હોય છે, પણ કiવતાપદાથA અદેહB હોવાને કારણ ેઆપણ ેકiવતાની અવે�માં કiવ ,�ય ે
,ેમ દશાAવવો પડે છે. 


આપ સૌની આ ચેxામાં જે ,ેમઅંશ છે તેન ેહંુ,  ુજરાતી ભાષાને રiળયાત કરનારા Fણ Fણ 
 ુજરાતી સજAકો , - Pુરેશ જોશી, ઉશનસ ્અને જયંત પાઠકની જkમશતા�દBઓની સા)ીએ 
માથે ચડાdુ ંછંુ.


આ iનiમs ઊ§ંુ કરનાર iનરંજન ભગત મેમોiરયલ =>ટ અને iનણાAયક પંચનો હંુ આભારB છંુ. 
આ ,સંગે mુરોiહતકમA કરનારા સikમF iFદBપભાઈનો પણ આભારB છંુ. . 


ખરેખર તો આ )ણ ªુશીની છે. પણ ªુશીન ેગમગીનીtુ ં}હણ લાગે¨ંુ છે. આપણા ં�દય ક¡ણ 
લયમાં ધબકB ર�ાં છે.  ભગત સાહેબની જ એક પંiwત છે:


હે નયન, છો તમે XૃiMનો કhણતમ iોક! 

આજે આપણન ેઆ પંiwતની ~યંજના જે રBતે સમ�ય છે, એવી ¤ારેય સમ�ઈ હતી ખરB?


આજે Pૃixના ંસઘળાં શોકા[ુર નયનો કqણતમ «ોક બની ગયાં છે. આપણ ેકેટલા બધા 
આ�મીયજનો  ુમા~યા. iવ¬એ કેટલા બધા કલામમAોને અકાળે iવદાય આપી. બંગાળે શંખ 
ઘોષ, મળયાલમે અ�Bથમ, iહkદBએ મંગલેશ ડબરાલ,  ુજરાતીએ એનો લોકકiવ દાદ બાmુ: ન ે
હમણાં જ ધીq પરBખ. લગભગ બધી ભાષાઓએ પોતાના oૂ/યવાન કiવઓ   ુમા~યા છે. 
ફેસ�ુક i®ટર કે વો�સપ જેવાં સામાiજક મા'યમોમાં �ણે એક અખંડ શોકસભા ચાલી રહB છે. 
જો¯ ડનનો અવાજ �ણે સવAF  ંુ� ર�ો છે:.




Any man's death diminishes me, because I am involved in Mankind; 
And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for 
thee. 

ક¡ણતા એ વાત ેછે કે આ iદવસોમાં મરણ ,ેયસીના વેશમા ંનથી આવ[ંુ. ડમરBની જેમ આવ ેછે 
ન ેઉડાડB �ય છે, પાછળ રાખની કુલડBઓ છોડBન.ે ¤ારેક તો એ કુલડBઓ લેવાય કોઈ આવ[ંુ 
નથી.


પોiલશ કiવ ચે>લૉ iમલૉશની કા~યપંiwત છે:

માણસfુ ં*ૃjkુ એક બiલl રાmના પતન સરnંુ છે. 
તો iવચારો, આ છે/લા થોડાંક મiહનાઓમાં કેટલા ંરા±ોtુ ંપતન થTુ ંગણાય?


મન ેઅ�યારે ભગત સાહેબtુ ંનરiસ␣હ મહેતા એવોડA >વીકારતી વેળાtુ ં૧ નવે�બર ૨૦૦૧tુ ં
~યા�યાન યાદ આવે છે. એ  વાંચતા ંભગત સાહેબ મન ે,ખર ભાવનાશીલ અને આશાવાદB 
લાગેલા, આજે પણ લાગે છે. ભગત સાહેબ kT ૂયોકA ,�ય ેભારે અહોભાવ ધરાવ ેછે ન ેએ ,ગટ 
પણ કરતા રહે છે. kT ૂયોકAની વૈi¬ક સાoુiહકતા ન ેમહાનગરBય ભરmુરતાના આલંબન ેuુ ંએ 
પોતાના iચsમા ંબા/યકાળથી ઘર કરB બેઠેલી એકાંતની સંવેદના અને એકલતાની સભાનતાન ે
અiતVમી જવા મથતા હશે? હંુ ખોટો પણ હોઈ શકંુ. જો કે મારાં ટંૂકB {ixના ં- માયોiપયાનાં 
ચ³માથી  મન ેભાસે¨ંુ kT ૂયોકA જુદંુ છે. એtું કારણ કદાચ એ પણ હોઈ શકે કે ૧૯૮૫મા ંભગત 
સાહેબ ેkT ૂયોકAtુ ંજે iવહંગાવલોકન કરે¨ંુ તે વ/ડA =ેડ સેkટરની ટોચ પરથી કરે¨ંુ, પણ હંુ 
�યારે ૨૦૦૩માં kT ૂયોકA પહoSયો �યારે મારે તો }ાઉkડ ઝBરો પર ઊભા રહેવાનો વારો આ~યો 
હતો. નમAદના શ�દો ,યોજંુ તો એક ‘ઘાયલ §ૂiમ’ પર. 


એ ~યા�યાનમા ંભગત સાહેબ ેએક કiવતા ટાંકB હતી: ‘kTુયોકA નામે પંખી!’ ખરેખર પંખી તો 
>વય ંiનરંજન ભગત હતા કે જે વ/ડA =ેડ સેkટરના ૧૧૦મા માળેથી એ નગરtુ ંiવહંગાવલોકન 
કરB ર�ા હતા . ®ીન ટાવસAના 'વ>ત થયા પછB પણ એમનો kT ૂયોકA ,�યેનો અહોભાવ આ 
શ�દોથી ,ગટ થતો રહે છે: kT ૂયોકAન ેએ રા±ોtુ ંરા±, megapolis, microcosm of the 
world, એકમેવ અi�તીયમ્ એdું નગર - ઇ�યાiદ iવશેષણોથી નવાજે છે. 


એ ઊ'વAરેખ નગરના, એ ઉ·ત¸ુ સoૃ� દેશના કેવા હાલહવાલ થયા હતા ૨૦૨૦મા?ં જેમ આજે 
આપણ ેમiણકiણ␣કા બની ગયા છBએ એમ આªું kT ૂયોકA નગર શબવાiહનીઓની સાઈરનોના 
અવાજથી  ઘેરાઈ ગTુ ંહ[ંુ, ભગત સાહેબtું એ અº>તાન �ણે ક�>તાનની ધારે ઊ§ંુ હ[ંુ. 
સમથA મનાયેલા રા±tુ ંઅસામ�યA છ[ંુ થઈ ગTુ ંહ[ંુ. દપAtુ ંઅવસપAણ થTુ ંહ[ંુ. આકાશગામી 
ચૈતkય 'વ>ત અને ધરાશાયી થઈ ગTુ ંહ[ંુ.




uુ ં�યા ંકે uુ ંઅહ©,- iવકાસની /હાયમા ંસં>કૃiત ન ે,કૃiતના iનરંતર iવસંવાદની અને ભોગવટાની 
/હાયમા ંભૌiતકતા અને નૈiતકતાના સમાધાનuૂkય સંઘષAની કદાચ આ પiરણiત છે. એક 
અખબારB અપશ�દ છે: §ૂ-માiફયા. એ શ�દ તો અoુક ચો�સ અકરાંiતયા લોiભયા વગAનો જ 
iનદe શ કરે છે. પણ માણસ�ત લેખ ેઆપણ ેuુ ંછBએ? જલ વાT ુ§ૂiમ આકાશ - એક શ�દમાં 
કહંુ તો સકળ ,કૃiતના સંદભe uુ ંઆપણ ેમાiફયાથી લગીરે કમ છBએ?


૨૦૦૧મા ંભગત સાહેબ ેજેન ે‘અવકાશોkoુખ અને ભiવ\યોkoુખ’ નગર ગણે¨ંુ તે બે જ દશક 
પછB, બાકBના જગતની જેમ જ મરણોkoુખ બનીન ેઊ§ંુ હ[ંુ. અમે કiવઓ આમેય �દયથી 
ભાવનાશીલ અને આશાવાદB હોઈએ છBએ. પણ કાળ કiવઓન ેઆ રBતે જ હઠાત્ ખોટા 
ઠેરવવામા ંસફળ બન ેછે. 

મe પણ ૨૦૧૯મા ંએક ભાવનાશીલ ગઝલ લખેલી:  માhં ચાલ ેતો  
ન ેહંુ પણ ક¡ણ રBતે ખોટો ઠયo. 


એ ગઝલના અ»ાવીસે અ»ાવીસ શેરtુ ં,ારંભ પદ આ જ હ[ંુ: માqં ચાલ ેતો....


આમ તો ગઝલકારોની ાiતમા ંશેર કહેતી વખત ે‘દાદ ચાહંુગા’એdું કહેવાનો iરવાજ છે. મન ે
કહેવા દો કે એક પણ ઓળખીતા કે અ�¦યા ઈ¬રે મારા આ શેરોન ેદાદ નથી દBધી. 

એ ગઝલના આમ સાવ ભoઠા પડેલા થોડા શેર કહંુ:


માhં ચાલ ેતો *ૂકંુ સૌન ેનયન હષાo?ુ                           
દે nુદા બરકત પછ= ઝાકળના કારોબારને 

આજે શી દશા છે? આજે કેવળ એક iવશાળ અ¼ુમાં પલટાઈ ગઈ છે આ શોકા[ુર mૃ�વી. 


બીજો એક શેર છે:

માhં ચાલ ેતો પર)પર pેમથી આiલ␣ગતાં                    
સૌ અહ^ પાળે પવનલહર=ના iશMાચારન ે 

આજે આiલ␣ગનની વાત જવા દો, ઊમળકાભેર હંુ કે તમે આવી એકાદB ,ેમસભામાં સદેહે ભેગા 
પણ થઈ શકતા નથી, અરે, ઉ/લાસથી એdું પણ કહB શકતા નથી કે : લાવો તમારો હાથ 
મેળવીએ...


માhં ચાલ ેતો લસોટંુ કtપવitલની vૂટ=                     
ન ેરXું અ*ૃતના સં)પશoથી ઉપચારન ે



આજે ક/પવ/લીની �ૂટBની વાત છોડો, ઔષધ માટે ય દુiખયારા લોક વલખા ંમારે છે. 
કાળાંબ�ર થાય છે. સં�વનીન ેનામે ઝેરકચોલાંના સોદા થાય છે. કેટલાક લોકોએ આયAiભષકન ે
પણ �ણે અનાયAiભષક બનાવી દBધો છે.


જો કે આ કiવને પોતાના અiધકાર અને સામ�યAની મયાAદાની �ણ છે, એટલે એમાં અંiતમ 
પહેલાંનો - last but one શેર આ છે:


માhં ચાલ ેતો- જવા દો- એ હનન કરતો સદા       
ચાલવા xા ંદે છે ઈzર માનવાiધકારન ે

ન ેઆપણન ેસૌને ખબર હોય છે કે ઈ¬રો બે ,કારના હોય છે: એક તે �¾ાંડમાં વસનારા- 
universal ન ેબી� પાiથ␣વ, ,ાદેiશક, લોકલ ન ેવોકલ. તો આવા ઈ¬ર અને મtુ\યના કુiટલ 
સંબંધની આવી >પx સમજ ધરાવતો હોવા છતાં મwતાના અંiતમ શેરમાં હઠBલો, ભાવનાશીલ 
અને આશાવાદB કiવ આdું ‘ભડલીવચન’ ઉSચારB બેસે છે. 


માhં ચાલ ેતો- ન ચાલ ેતોય - મIતામાં અહ^                
હંુ ભ{ ંભડલીવચન : શાતા વળો સંસારન ે

નમAદે ગાયે¨ંુ:              .....Xુરત, *ુજ ઘાયલ }ૂiમ,  
આજે આપણ ેiવ¬ના કયા નગરtુ ંiવશેષ નામ oૂકBuું? આજે તો આપણી સમ) બSTુ ંછે, ઈ>ટ 
વે>ટ મીડલ ઈ>ટ લેiટન અમેiરકા કેરેiબયન �Bપસoૂહ એમ બહુવચન ધરાવ[ંુ iવ¬ નહ©, 
એકવચનમાં જ સંબોધી શકાય એdું ઘાયલ iવ¬. એક oૃ�Tુલોક. આપણી અફાટ mૃ�વી, એક 
�ૃહદ્ qÀણાલય. ચky કે જેtું એક નામ ઔષધપiત છે તે એની ,દi)ણા કરતો રહે છે, તોય 
આજે એ mૃ�વી લાઈલાજ સsાધીશો ન ેલાઈલાજ હકBમોની સારસંભાળ હેઠળ Áહકારા ભરB 
રહB છે. આ પીડાને સમેટ[ંુ નdુ ંmૃ�વીPૂwત શી રBતે રચી શકાશ?ે 


૨૦૧૯ની મારB ગઝલનો સવe સં[ુ iનરામયા જેવો શેર કiવtુ ંભડલી વચન હોવા છતાં 
૨૦૨૦-૨૧માં iવકરાળ મહાકાળ એને iમ�યા સાiબત કરB ર�ો છે. 


ઊiમ␣મય સ�યtુ ંઆ iમ�યા�વ કiવની iનયiત છે. 

એટલે આપ સૌ જેની નવાજેશ કરB ર�ા છો તે ગૌરવભયo iનરંજન ભગત >oૃiત mુર>કાર હંુ 
સંત�ત �દય ે>વીકાqં છંુ. સહષA >વીકાર મારા ભાÀયમાં નથી. 


રવીkyનાથની ‘,Â’ કા~યની પંiwતઓથી હંુ મારB વાતtુ ંસમાપન  કqં:


ક~ઠ આમાર h� આiજકે, બાંiશ સંગીતહારા,  



અમાવ)યાર કારા                                                 
�ુ�ત કરેછે આમાર }ુવન દુ:)વ�નેર તલ;ે                
તાઈ તો તોમાય Nુધાઈ અ?ુજલે 
યાહારા તોમાર iવષાઈછે વાk,ુ iનભાઈછે તવ આલો, 
�ુiમ iક તાદેર �મા કiરયાછ, �ુiમ iક બેસેછ ભાલો?  

મારો કંઠ આજે ¡ંધાયેલો છે, બંસી સંગીતiવહોણી છે, અમાવ>યાના કારાગારે મારા §ુવનન ે
દુ:>વ�નમા ં¨ુ�ત કરB દB�ું છે; એટલે જ તો તન ેઅ¼ુ સાથ ેmૂછંુ છંુ: જેઓ તારા વાTુન ેiવષમય 
બનાવે છે, તારા ,કાશન ે�ુઝાવે છે, તેમન ેતe )મા કરB છે? તેમન ેતe ,ેમ કયo છે?

આ ,Âનો ઉsર uુ ંછે: આiમ �iન ના. 



