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“મઢેલ ાં મોતી “.... ક વ્ય સાંગ્રહ… રમેશ પટેલ (આક શ દીપ) 

આમખુ- પ્રસ્ત વન …. વવનોદભ ઈ પટેલ 



 

(રમેશભાઈ અને વિનોદભાઈ પટેલ) 

ક વ્ય સાંગ્રહનો રસ સ્વ દ 

“ કવિની કવિતાનો આસ્િાદ જ કવિને જીિતં રાખે છે.” 

કવિ િર્ય સ્િ.ઉમાશકંર જોશી. 

કવવ વમત્ર રમેશચાંદ્ર ઝવેરભ ઈ પટેલ 'આક શદીપ' (બી.ઈ.-ઈલેક્ટ્રીકલ, ફસ્ટટ  ક્ટ્લ સ) 

ખેડ  જીલ્લ ન  મહધુ  ત લકુ ન  ગ મ મહહસ ન  મળૂ વતની છે. ગજુર ત 

ઈલેક્ટ્રીસીટી બોડટ(જી.ઈ.બી)મ ાં સતત ૩૪ વર્ટની વીજ ઈજનેર તરીકેની સેવ ઓ 

દરમ્ય ન, વણ કબોરી થમટલ પ વર સ્ટેશનન   વનમ ટણ અને સાંચ લનમ ાં એમણે 

અગત્યનો ફ ળો આપ્યો હતો. છેલ્લે 2004મ ાં ગ ાંધીનગરથી એક્ટ્ઝીક્યટુીવ ઈજનેર 

તરીકેન  પદેથી વનવતૃ્ત થઈને તેઓ અમેહરક  આવ્ય  અને છેલ્લ  ૧૧ વર્ટથી હુાં જય ાં 

રહુાં છાં એ સ ન હડયેગોની નજીકમ ાં જ કરોન  ,કેલલફોવનિય , ય.ુએસ.એ.ખ તે રહી 

એમન  ગજુર તી બ્લોગ “આક શદીપ”ન  મ ધ્યમથી એમન  સ હહત્ય રસને પોર્તી 

વનવવૃતની  એક રચન ત્મક  પ્રવવૃત્ત  કરી રહ્ય  છે . 



ટેકનીકલ ક રહકદી ધર વત  હોવ  છત ાં, એમન  પજૂય વપત શ્રી તરફથી મળેલ 

કેળવણી અને સદ વ ચનન  સાંસ્ક રોએ, રમેશભ ઈમ ાં ગજુર તી ભ ર્  પ્રત્યેન  

લગ વન ાં જે બીજ બ ળપણથી રોપ ય ાં, એ આજે ફૂલી ફ લીને એમની અનેક સુાંદર 

ક વ્ય ક વ્ય રચન ઓન  કબીર વડમ ાં વવસ્ત ર પ મ્ય ાં છે. આ વીજ ઈજનેરમ ાં સદ  

એક કવવનુાં હદલ ધબકી રહ્ુાં છે એ એમન ાં વવવવધત પણૂટ ક વ્યોનુાં પઠન કરત ાં સ્પષ્ટ 

દેખ ઈ આવે છે. 

રમેશભ ઈ સ થે કવવ તરીકેનો એમનો પ્રથમ પહરચય મને ન્યયૂોકટથી પ્રક વશત 

સ પ્ત હહક ‘ગજુર ત ટ ઈમ્સ’ મ ાં પ્રગટ થત ાં એમન ાં ક વ્યો દ્વ ર  થયો હતો.મેં મ રો 

બ્લોગ” વવનોદ વવહ ર” સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧થી શરુ કયો એ પહલે ાં હુાં પણ ‘ગજુર ત 

ટ ઈમ્સ’ સ પ્ત હહક મ ટે ક વ્યો અને લેખો લખતો હતો.એ વખતથી જ મ રી નજીકમ ાં 

જ કરોન  રહતે  કવવ રમેશભ ઈનો વધ ુપહરચય કરવ ની મને મનમ ાં ઈચ્છ  રહતેી. 

અમેહરક  આવ્ય  પછી ૨૦૦૯ મ ાં રમેશભ ઈએ એમનો ગજુર તી બ્લોગ "આક શ 

દીપ” શરુ કરી ગજુર તી બ્લોગ જગતમ ાં પ્રવેશ કયો . ત્ય રબ દ એમની સ થેનો 

પહરચય ઉભય પકે્ષ વધ ુ ગ ઢ બની, આત્મીય મૈત્રી સાંબાંધમ ાં પહરણમ્યો .આજ 

સધુીમ ાં ત્રણ વ ર એમને સપહરવ ર રૂબરૂ મળવ ની મને જે તક મળી છે, એ મ ર  

મ ટે એક ય દગ ર સાંભ રણુાં બન્યુાં છે. હદલથી હદલ મળી ગય ાં હોય એવ  મ ર  જે 

હ લ થોડ  બ્લોગર/નેટ વમત્રો છે એમ ાં રમેશભ ઈ પણ છે.’આક શદીપ’મ ાં પોસ્ટ થત ાં 

એમન ાં ક વ્યો અને અન્ય સ હહત્ય સ મગ્રીનો, હુાં એક વનયવમત વ ચક, ભ વક અને  

પ્રસાંશક રહ્યો છાં.મ રી છેલ્લી વર્ટ ગ ાંઠ પ્રસાંગે, લોસ એન્જેલસમ ાં અમે થોડ  સ હહત્ય 

વમત્રો એક રેસ્ટોરાંટમ ાં જય રે મળ્ય  ત્ય રે આ કવવ જીવડ એ મ ર  પર લખેલ 

પ્રસાંગોલચત બ ર પાંક્ક્ટ્તઓન  એક  સુાંદર ક વ્ય સ થે એમન  ક વ્યોનુાં‘ વત્રપથગ  “ 



પસુ્તક મને ભેટ આપ્યુાં હત ુાં. કોઈ પણ વવર્ય પર ક વ્યની શીઘ્ર રચન  કવવ 

રમેશભ ઈ કેવી સરસ રીતે કરી શકે છે, એની અને અમ ર  નજીકન  સાંબાંધની ઓળખ 

પરુત ુાં જ, આ ક વ્યની થોડી પાંક્ક્ટ્તઓ એને આત્મશ્લ ઘ  મ ની ન  લેવ ની વવનાંતી 

સ થે રજુ કરુાં  છાં. 

 

હ ફં ભરી આત્મ-વિશ્વાસે હકંારી તમે નરૈ્ા 

જગ પડકારો ઝીલતા,ં આગળ િધ્ર્ા ભૈર્ા 

બે હજાર પદંર સાલ,ે ઉર માર ં છલકાવ  ં

દોસ્ત...ક ટ ંબી પ્રેમ,ે જન્મ દદિસ હ  ંમાણ  ં

મા સરસ્િતીની કૃપા અને પ્રેરણા હોર્ તો જ, રસિતી કવિતાઓ કવિના હૃદર્ 

મનમા ંજન્મ લેતી હોર્ છે. સરસ્િતી અને રસિતી નો આિો શ ભગ મેળ કેટલો સ-

રસ બની શકે છે, એ રમેશભાઈની કવિતાઓને માણિાથી  સહજ રીતે લાગ્ર્ા િગર 

રહતે   ંનથી. 

રમેશભાઈએ જ્ર્ારે મને એમના નિા કાવ્ર્ સગં્રહ “મઢેલા ં મોતી “ ઈ-બ ક માટે 

પ્રસ્તાિના લખિા માટે મારી સમક્ષ ઈ મેલ અને ફોનથી પ્રસ્તાિ મ ક્યો ત્ર્ારે 

ઉપરની પકં્તતઓમા ં નજરે પડતા “ ભૈર્ા ...દોસ્ત...ક ટ ંબી પ્રમે “  જેિા એમની 

સાથેના અંગત સબંધંને લીધે અને એમના ંકાવ્ર્ોના એક સાદહત્ર્ પ્રેમી ભાિક તરીકે; 

મેં આ પ્રસ્તાિના  લખિાનો, મને સ ઝયો એિો પ્રર્ાસ કર્ો છે.જો કે હ  ંએક વિિેચક 

હોિાનો કોઈ દાિો નથી કરતો. 



ગ જરાતી સાદહત્ર્ના આકાશમા ંકવિ વમત્ર રમેશભાઈનો "આકાશદીપ " બ્લોગ, એમા ં

દદન પ્રવત દદન મ કાતી વિષર્ િૈવિધ્ર્ ધરાિતી અનકે કાવ્ર્ રચનાઓથી, સાદહત્ર્ના 

આકાશમા ંતેજ પ જં ફેલાિતો આજે ઝળહળી રહ્યો છે.એમના ‘આકાશદીપ’ બ્લોગની 

એક મ ખ્ર્ ખાવસર્ત એ છે કે એ ગદ્ય અને પદ્ય બન્ને પ્રકારન  ંએમા ંિાચન પરૂ ં પાડ ે

છે. કોઈ એક વિષર્ પસદં કરી, એના પ્રારંભમા ં માદહતી લેખન કર્ાય પછી એ જ 

વિષર્ ઉપર, એક આસ્િાદ્ય કાવ્ર્ રચના પોસ્ટમા ં મ કે છે. આજે રમેશભાઈની 

કવિતાઓનો ફાલ બહ  જ વિશાળ ફલક પર ફેલાર્ો છે. ‘આકાશદીપ’ મા ં પોસ્ટ 

થર્ેલા ં અને અન્ર્ત્ર પ્રકાવશત થર્ેલી એમની વિવિધતા સભર કાવ્ર્ રચનાઓન ે

આિરી લઈને રમશેભાઈએ આજ સ ધીમા ં નીચે મ જબ ‘૫’ કાવ્ર્ સગં્રહો પ્રકાવશત 

કર્ાય છે . 

૧. સ્પદંન ...... ૨૦૦૪ ... વપ્રન્ટ મીદડર્ા 

૨. ઉપાસના .... ૨૦૦૭ ... વપ્રન્ટ મીદડર્ા 

૩. વત્રપથગા ...  ૨૦૦૮ ... વપ્રન્ટ મીદડર્ા (૧૧૬ કાવ્ર્ો) 

૪.ઉપિન ...ઈ-બ ક 

૫. કાવ્ર્ સરિરના ઝીલણે  - ઈ-બ ક 

હિે તઓે” મઢેલા ં મોતી “ એ નામે એમના ં બહોળા કાવ્ર્ ફાલમાથંી, એમની 

પસદંગીના ંકાવ્ર્ોન  ંસપંાદન કરી, એક નિી ઈ-બ ક સાથે ગ જરાતી ભાષાના ભાિકો 

માટે હાજર થાર્ છે.  અનેક વિષર્ની વિવિધતા ધરાિતા,ં સગં્રહમાનંા ંદરેક કાવ્ર્ન ે

ખ બ રસ પિૂયક િાચં્ર્ા પછી હ  ંકહી શક ં કે, આ કાવ્ર્ સગં્રહન  ંનામ સચૂિે છે એમ 

એમાનંા ંલગભગ બધા ંજ કાવ્ર્ો “મઢેલા ંમોતી “ જેિા ંઆકષયક અને બળુકા ંછે. 



આ કાવ્ર્ સગં્રહમા ંિતન પ્રેમ, દેશ ભક્તત ,ઋત ઓ, લોક ઉત્સિો, પ્રકૃવત , ભક્તત રસ 
,ભાષા પ્રેમ, ક દરત અને ગ્રામ્ર્ જીિન વિગેરે જેિા વિવિધ વિષર્ોને આિરી લેતી 
૧૦૧ રચનાઓન  ંસ દંર સકંલન જોિા મળે છે . 

આ સગં્રહમાનંા ંદરેક  કાવ્ર્ માટે જો અલગ રીતે લખિા જાઉં તો પ્રસ્તાિના બહ  જ 
લાબંી થઇ જાર્, એથી એમાનંા ં કેટલાકં જ કાવ્ર્ોની પકં્તતઓ ટાકંીને એના પર 
પ્રકાશ પાડી એનો રસાસ્િાદ કરાિિાનો પ્રર્ાસ કર્ો છે. મને આશા છે એના પરથી 
િાચકોને સગં્રહના ંકાવ્ર્ોની એકંદર ગ ણિત્તાનો પદરચર્ મળી રહશેે. 

દરેક શ ભ કાર્યની શરૂઆતમા ં શ્રી ગણશેન  ં આહ્વાન કરિામા ંઆિે છે એ રસમને 
અન સરી આ સગં્રહની શરૂઆત કવિએ “બબરાજો ગણેશ દેિા “ ના સ્ત  વત ગાનથી કરી 
છે અને કાવ્ર્ાતંે “દેજો આવશષ થાર્ સ ખી જગ “ એિી મગંળ ભાિના વ્ર્તત કરિાન  ં
ભલૂ્ર્ા નથી 

“ ગ ર  નમ  ંચરણ બડભાગી “કાવ્ર્મા ંગ ર ની િદંના કરી કવિ એમની ગ ર  પ્રેમ-
ભક્તતના ંદશયન કરાવ્ર્ા ંછે. 

િાચં્છ ંહ ;ં િાત્સલ્ર્ વિતરાગી, 

આત્મ અધ્ર્ાસે રાચ  ં

ઓળખ સાચી દો મ જને, 

ગ ર  શરણ હ  ંમાગ  ં

કાવ્ર્ " ધન્ર્! માતભૃાષા મા બોલી.."મા ંઆપણી ગરિી ગ જરાતી ભાષા પ્રત્ર્ેનો 
કવિનો લગાિ અને પ્રમે બરાબર નીખરતો દેખાર્ છે.”  

રૂડી ભાષા કાલી ,કલરિ સમી સ ખ ભરતી” 



“ગ જરાતી ભાષા વિષે તેઓ કહ ેછે: 

ત  ંગીત કલાની  ઝોળી 

આત્મ સન્માનની ડોલી 

પલપલના િૈભિ,ે ભરતી ત   ંરે ઝોળી 

વિશ્વ િધાિે મા બોલી 

ઝોળી, ડોલી અને બોલી નો પ્રાસ કેટલો સરસ જાળવ્ર્ો છે ! 

"મારી ભાષા ત   ંગ જરાતી"કાવ્ર્મા ં પણ વિશ્વ માતદૃદન પ્રસગેં ગ જરાતી ભાષાન ે
ગૌરિ અપાિનાર નમયદ, પ્રેમાનદં, નરસરૈ્ો, દલપત જેિા ગ જરાતી ભાષાના આદી 
દદગ્ગજ સર્જકોને શરૂમા ંર્ાદ કર્ાય બાદ કવિ કહ ેછે : 

મેધાિી   સાક્ષર   મોટા  હાલે ,  જાણે  અક્સ્મતા િણઝાર 

ગાધંી  આધ વનક   ય ગની આભા , ધરતી જ કનક  ઉપહાર 

આ કાવ્ર્મા ંપણ કવિનો ભાષા પ્રેમ ઉજાગર થતો સ્પષ્ટ જણાઈ આિે છે. 

ગ જરાતી ભાષા ન  ંગ ણ ગાન કર્ાય પછી કવિ એમના વ્હાલા િતન ગ જરાતન  ંગ ણ 
ગાન કરિાન  ં કેમ ચ કે ? રમેશભાઈના ંઆિા ંગ જરાત પ્રેમ વ્ર્તત કરતા ંકાવ્ર્ો છે: 
“મહેંકત   ં ગ જરાત”,” ર્શિતંી ગ જરાત”,“ધન્ર્ ધન્ર્ ગરિી ગ જરાત!,“જર્ હો! 
ગ જરાત  ગાજે ગગન”,” કેમ ન ગાઉં ગૌરિ, થઈ ગ જરાતી !” “િતનના િાર્રા 
િતાયર્ છે... ચાલો ગ જરાત; ...ભાઈ માણો ગ જરાત 

આ બધા ં કાવ્ર્ોમા ં “ કેમ ન ગાઉં ગૌરિ, થઈ ગ જરાતી !” કાવ્ર્ મને સૌથી િધ  
ગમ્ય ,ં કેમ કે એમા ંકવિ સોળે કળાએ ખીલ્ર્ા છે. ભાિ , લર્ અને પ્રાસની ખબૂીઓ 



આ કાવ્ર્ ને એક સરસ ગેર્ કાવ્ર્ બનાિે છે.કોઈ સારા ગાર્કને કંઠે સગંીતના 
સાથમા ંઆ ગીત ગિાર્ તો દીપી ઉઠે એવ  ંઆ કાવ્ર્ છે.આ કાવ્ર્મા ંતેઓ કહ ેછે . 

સિયધમય સમભાિ રંગ જગ કલ્ર્ાણી, 

ગાશ ે ઉન્નવત ગાથા  જ ગ ર્જર ્ાની, 

વિશ્વજનીન ગ ર્જર ઉર સ ખદાતી… 

અમારી ગજ ગજ ફૂલતી છાતી. 

“ગીતા છે મમ હૃદર્” કાવ્ર્મા ં શ્રી કૃષ્ણ અને અર્ યન િચ્ચનેો સિંાદ રર્  કર્ો 
છે.કરોડો લોકોના દદલમા ંિસતા પવિત્ર ગ્રથં ગીતા પ્રત્ર્ેની કવિની   પ્રેમ ભક્તત આ 
કાવ્ર્મા ં ઉજાગર થાર્ છે.ગીતાના સદેંશનો અહસેાસ કરાિતી પકં્તતઓમાનંી એક 
ઝલક આ રહી. 

અપયણ  કર કતાયન ે સિય કમયના ંબધંન,કતયવ્ર્ ધમય વનભાિ 

ત્ર્જી  આસક્તત, ર્ોગ  ક્સ્થત  થઈ,  લે ગાડંીિ ત  જ  હાથ 

“અવિનાશી અજિાળંુ”, રણઝણત  ં માર ં અંતર”,“ભીતર સાત સમદંર” એ 
કાવ્ર્ોમા ંઆધ્ર્ાત્ત્મક પદરકલ્પના છે. એમા ં જે આધ્ર્ાત્ત્મક વિચારો અને ભાિ છે 
એથી આ કાવ્ર્ો ખરેખર મોતી સમાન મ લ્ર્િાન બન્ર્ા ંછે. 

‘અવિનાશી અજિાળંુ’કાવ્ર્મા ં કવિના બ્લોગ ‘આકાશદીપ’નો ધ્ર્ેર્ શ  ં છે, એની 
મારફતે કવિને એમના મનમા ંશ  ંકરિાની ભાિના અને મહચે્છા છે એ સ પેરે વ્ર્તત 
થઇ છે. 

‘આકાશદીપ’ િદે પ્રેમ દીિડે, કલ્ર્ાણ જ્ર્ોત જગાવ  ં



ખીલે અિનીએ ભારતીર્ સસં્કૃવત, અમર આશ અજિાળંુ 

નથી અમાર ં; નથી તમાર ં, આ જગ સૌન  ંસહીર્ાર ં……“હ  ંમાનિને ખોળંુ” કાવ્ર્ મા ં
પણ કવિના હૃદર્ની આિી જ ભાિના ઉજાગર થતી િતાયર્ છે 

એક દદન   અચાનક, ભગિાન આિી ઊભા રે સામ ે

પછેૂ  મ જન ે શ  ં શોધ ે?  ‘આકાશદીપ’ ત  ં  અંધારે 

દીિો  પ્રગટાિી  અહોભાિે , બોલ્ર્ો  ભાિ  ધરીન ે

વિશાળ  જગે   શોધિા   નીકળ્ર્ો   હ  ં  માનિન ે

હાથમા ંદીિો લઈને આપણા આ કવિ  “આકાશદીપ”  આ વિશાળ જગતમા ંઅંધારામા ં
અટિાતા માનિને શોધિાની નેમ રાખે છે, એના પ્રેમ દીિડે એમને જગમા ંકલ્ર્ાણ 
જ્ર્ોત જગિિી છે, સહ ના સદહર્ારા આ જગમા ં ભારતીર્ સસં્કૃવતન  ં અજિાળંુ 
પથરાર્ એિી એમની મહચે્છા છે .આ કાવ્ર્ોની પદરકલ્પના મનને ગમી જાર્ એિી 
ભવ્ર્ છે. કવિ એમના” આકાશ દીપ” ના આ પવિત્ર ધ્ર્ેર્મા ં સફળ રહ ે એિી 
શ ભેચ્છાઓ એમને આપીએ. 

“ચરોતરની ધરા”,“માળાની મોટાઈ” અને “પરદેશ” કાવ્ર્ોમા ંકવિનો િતન પ્રેમ અન ે
િતન ઝુરાપો ભારોભાર નજરે પડે છે. 

હાલન ે ભેર  મીઠડા દેશે, સાદ પાડ ે છે કોઈ 

ગમત  ંગામ; ગમતી શેરી ,ગમત  ંએમા ંકોઈ 

……….. 

ઠેક્યા દદરર્ા ને અમે પગૂ્ર્ા પરદેશ 



છોડયા  િતનના  રે  વ્હાલ 

દામદામ સાહબેીની િાતોમા ંડબૂી 

સોન પીંજરે પરૂાર્ા રે લાલ 

એની િેદનાના સાભંળજો હાલ! 

વિદેશમા ં રહતેા આ કવિ એમના િતનના ગામ, એની શેરી , એના ંભોળા દદલના ં
મનેખને ભલૂ્ર્ા નથી .વિદેશની દામ દામ સાહબીથી આકષાયઈને જાણે કે એમની 
ક્સ્થવત સોનાના વપિંજરે પ રાએલ કોઈ પક્ષી જેિી લાચાર અને િેદના ય તત ના થઇ 
ગઈ હોર્ એિો આ બ ેકાવ્ર્ોનો ભાિ ધ્ર્ાન ખેંચે એિો છે. 

રમેશભાઈ એ એક કવિ તરીકે છદંોન  ં્ાન આત્મસાત કય ું છે. એમના ંનીચેના ંકાવ્ર્ો 
છદંોમર્ કાવ્ર્ો છે. સાિજ (છદં- વશખદરણી), ઝૂમે વ્ર્ોમે વત્રરંગો (છદં-સ્ત્રગ્ધરા), 
વિકટ હોર્ કેડી ભલ ે (છદં- પથૃ્િી…સોનટે), દહમિષાય (છદં-સ િદના),દહમલહરમા ં
(છદં-વશખદરણી),નામ એન  ં િસતંી (છદં-મદંાક્રાન્તા),ઓ ચૈત્ર સ ધની( છદં-
સ િદના),ગ્રીષ્મ(છદં-ગગન શરદન  ં(છદં-સ્ત્રગ્ધરા) કાવ્ર્મા ંર્ ઓ કેિી સરસ કલ્પના 
અને રૂપક આ પકં્તતઓમા ંછે ! 

શોભ ે તપૃ્તત  ભરીન,ે શરદ જન ઉરે, અમતૃાની  કટોરી 

કાબલન્દી રાસ લીલા, શરદ ઉજિણી, બસંરી કોણ ભલૂે? 

દીપાિલી (છદં- શારૂ્યલવિક્રીદડત) …… 

દેજો  ભાિ  ભર્ાય રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ પિ ે દદલે 

િષાયન્તે સરિયૈ   ં હાથ ધરજો, લાભ્ર્ા તમે શ  ંજગે 



કાવ્ર્ બચપણ (છદં- વશખદરણી) મા ંબાળપણની ર્ાદો કવિએ રર્  કરી છે. 

િદે  િાણી મીઠી, મ ખ કમલથી, શૈશિ મહા 

અમી સીંચે હૈર્,ે શત સ ખમર્ી, િૈભિ અહા! 

રમેશભાઈએ હાઈક  કાવ્ર્ પ્રકાર પર પણ એમનો હાથ અજમાવ્ર્ો છે અને કેટલાકં 
હાઈક  પણ મ ક્યા ંછે.  ઉદાહરણ તરીકે .. 

ઓ વપતા શ્રીફળ સા  (હાઈક ) 

વપતાન  ંન્ર્ાર ં 

છત્ર છે જ  રૂપાળંુ 

શીરે ભાળંુ 

આ ગણેલા થોડા શબ્દોના હાઈક મા ંપણ વપતાના આશીિાયદ-છત્ર છાર્ાની અન ભવૂત 
કરતા કવિની વપતભૃક્તતના ંદશયન થાર્ છે. 

વિશ્વમા ં ગ જરાતીઓની લોક જાગવૃત અને ર્ સ્સાની ઓળખ નિરાત્રીની રઢીર્ાળી 
રાતોમા ં ગિાતા અન ે ધમૂ મચાિતા ગ જરાતના  ગરબાઓએ કરાિી દીધી છે.આ 
કાવ્ર્ સગં્રહમા ંનિરાત્રીના માહોલમા ંસારી રીતે તાલબધ્ધ રીત ેગાઈ શકાર્ એિા 
કેટલાક સ દંર ગરબાઓ જોિા મળે છે. “મા ચદંન અબગર્ારી” અને “લખતી મા ત   ં
િવસર્ત” એ દદલને સ્પશી જાર્ એિા સ દંર છે.ગ જરાતની વિરાસતની ઓળખ સમા 
બે સ દંર ગરબાઓને સગં્રહના અંતે મકૂી શ્રી રમેશભાઈએ આ કાવ્ર્ સગં્રહન  ંસમાપન 
કય ું છે. 

“ઘમૂે ગરબો ગ જરાતમા”ં ગરબામા ંકવિ ખીલ્ર્ા છે: 



ઢોલીડા…ઢોલીડા…ધબકે માઝમ રાત(૨) 

શોભ ે નિલા  નોરતાની  રાત(૨) 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમૂ…ેઘમૂે ગરબો ગ જરાત 

ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ… 

માડી તાર ં મદંદરીય  ંગગન ગોખ 

કોદટકોદટ તારબલર્ાની દીિડી રે લોલ 

માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત 

કંક િરણા રૂપ સાવથર્ા રે લોલ 

નિરાત્રીમા ંઆ ગરબા સરૂ તાલ અને સગંીતના સગંમમા ંગિાર્ તો ખ બ જામે એિા 
આ બધા જ ગરબાઓમા ં શબ્દો, ભાિ અને લર્  છે. 

કવિ રમેશભાઈ ત્રણ દીકરીઓના પ્રેમાળ વપતા છે . એમનો દીકરી પ્રત્ર્ેનો પ્રેમ 
એમની કાવ્ર્ રચના ” િહાલી દીકરી”  મા ંઉભરાર્ છે …. 

મમતાએ મઢી 

સસં્કારે  ખીલી 

િહાલી દીકરી 

......... 

હસ ે તો ફૂલ ખીલ ે



ગાર્ે તો અમી ઝરે 

ગ ણથી શોભે પતૂળી 

િહાલી દીકરી 

સગં્રહના ં બીજંા છદંોમર્ કાવ્ર્ોની િાત આગળ િધારીએ તો ધન્ર્ છે “મેઘ રાજા 
(છદં-સ્ત્રગ્ધરા) અને મહાત્મા ગાધંી ને અંજબલ આપતા કાવ્ર્ “વિશ્વ િદં્ય ગાધંી- છદં-
શાબલની” 

ગાધંી મારો, શાન્ત િટંોળ ઘમૂ ે

ગજ ે છોડો, જાિ છે  દેશ મારો 

મોંઘિારી ( છદં–મદંાક્રાન્તા)અને “હ  ં ને ત   ં જ થઈ ગર્ા સસ્તા” કાવ્ર્ોમા ં કવિએ 
હાલની ચોરે અને ચૌટે ચચાયતી “સરકારી” મોંઘિારીને લઈને સજાયએલ લોકોની 
વિદનાનો કર ણ સામાત્જક િલણોથી સાચો કવિ કદી અબલતત રહી શકતો નથી એન  ં
આ એક ઉદાહરણ છે. 

ભાિો કૂદે,  વનત શીખર  ને,  ખટૂતી આ કમાણી 

સૌથી સસ્ત્તો, હ  ંજ સબળતો, કોણ  સણૂ ે કહાણી 

નથી િધી મોંઘિારી િીરા 

િદે રૂવપર્ા હસતા 

સાભંળો મારી િાત સર્ાણી 

હ  ંને ત   ંજ થઈ ગર્ા સસ્તા 



રંગ  રવસલી સરકારી મોંઘિારી..... 

કાવ્ર્ “ ઉછાળો હર હૈર્ે તોફાન” મા ંભારત દેશમા ંપ્રિતયતા ભ્રષ્ટાચારના ભોરીંગની 
િાત કરતા ંકવિ કહ ેછે 

ભ્રષ્ટાચારી ભોરીંગે દીધા છે ભરડા 

મહા લોકશાહીના મલૂ્ર્ો બેભાન 

“ રૂપલ  ંકોઈ મળ્ય  ંમને” એ કાવ્ર્ છદં-જદીદમા ંઅને “છે દકનારા બે ર્ દા” એ છદં 
વિધાનમા ંછે. 

શીદ  માડં  ં રૂ્ર વ્ર્ોમ ે  નજર ં  હિ ે

ચાદંસ  ં રૂપ ઘ ૂઘંટે  તો  જડ્  ં મન ે

સગં્રહના અંતે આિતી એક બીજી ગઝલ " છે દકનારા બે ર્ દા……" પણ ખ બ જ 
ભાિિાહી છે. 

રૂ્ર વ્ર્ોમે સરૂ્ય જલતો, તપત સાગર આ ધરા 

મેઘ   જ્ર્ારે  નાચશે ,  લીલી  ધરા  ચાર ં  બધે 

“ િસતં ેકલશોર કર્ો ભાઈ...” એ એક વશરમોર સરીખ  ંમજાન  ંભાિિાહી ગેર્ કાવ્ર્ 
છે. આ કાવ્ર્મા ં િસતંન  ં િણયન કરિામા ં કવિની કાવ્ર્ પ્રવતભા બરાબર નીખરી 
છે.કહિેાર્ છે ને કે  "જ્ર્ા ંના પહોંચે રવિ , ત્ર્ા ંપહોંચે એક કવિ  " 

ફાગે આ ફાગણ ચતૈર ચીતરે, પાિન રંગ પરોઢી 

તરૂિર િનચર પખંી હરખ,ે રમે છૂપાછૂપી ઓઢી.. 



.....ઓઢી..છૂપાછૂપી ઓઢી 

………….. 

આટલ  ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? અને પખંીડા ંને મેળે રે લોલ….પણ  ઓલા  િાર્રે  િાત  

ઉડાડી..... કે િાર્રા િાર્ા ફાગણના…રે િધાિો પચંમ િસતંની.... મળેે ઝટ 

જઈએ…જોબનીય  ંઆજ રમત   ંહાલ્ય  ંએ પણ એિા ં સરસ  મજાના ંકાવ્ર્ો છે કે જે 

કોઈ સારા ગાર્કના કંઠે સગંીતના સરૂ તાલમા ંગિાર્ તો એ જરૂર દીપી ઉઠે એિા ં

બળુકા ંછે. મેળે ઝટ જઈએ…કાવ્ર્મા ંકવિ કહ ેછે ... 

રૂડા ં ગીતલડા ં  ગિાર્ 

મ ખડ  ંમલક મલક થાર્ 

લીલી લીમડીય  ંલહરેાર્ 

ફરફર પાદંડીય  ંફરકાર્….કે મેળે ઝટ જઈએ 

………….. 

મછૂના  દોરામા ં  શીદ   લપટાત  …ં…. સદહર્ર મોરી… 

ઢોલને તાલે થનગન થાત  …ં.કે જોબવનય  ંઆજ રમત   ંહાલ્ય  ં

આ કાવ્ર્ તન્ડીકાઓમા ંકેટલો સ દંર કિીએ ભર્ો ભાિ છે ! 

ધન્ર્! ડૉ અબ્ર્ લ કલામ….ધન્ર્! ઓ વિિેકાનદં…ધન્ર્! અખડં  ભારતના  

વશલ્પી…કાવ્ર્ોમા ંઆ બધા વિશ્વ િદંનીર્ રાષ્ર નેતાઓના જીિન અને કાર્ોને સ દંર 

અંજબલ આપિામા ંઆિી  છે. 



ગ જરાતના એક ગામડામા ં જન્મી,ઉછરી,અભ્ર્ાસ કરી ,ઈલેતરીકલ ઈજનરે બનલે 

રમેશભાઈની લાબંી વ્ર્િશાર્ી કારદકદીમા,ં તેઓ ગ જરાતના ંગામડા ંખ દંી િળ્ર્ા છે. 

મળૂથી જ તઓે ધરતીના છોર ં છે.  આથી પ્રકૃતીના િભૈિ અને ગ્રામ્ર્ સસં્કૃવત સાથ ે

એમને બચપણથી જ પ્રીત થઇ ગઈ છે.ધરતી અને આકાશની સીમાઓમા ંઆિતા 

અનેક વિવિધ વિષર્ો ઉપર આ કવિએ કલ્પના દોડાિી છે અને એમની અન ભિી 

કલમ ચલાિી એને એમના ંકાવ્ર્ોમા ંઢાળી છે.આથી એમના બ્લોગ ‘આકાશદીપ’ મા ં

મ કાતા ંકાવ્ર્ોમા ં સ્િાભાવિક રીતે જ ગ્રામ્ર્ સસં્કૃવતનો ધબકાર ,બદલાતી ઋત  ઓનો 

િૈભિ, િતન પ્રેમ,પ્રકૃવત,પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ ,સરોિર તથા જન ઉત્સિો વિગેરે 

વિષર્ોમા ંધરતીની મહેંક માણિા મળે છે. 

રમેશભાઈ એમના એક કાવ્ર્મા ંકહ ેછે.. 

આ માય ડી માટીના કણ કણ મને ઓળખ ે

િતનના િગડે વિહગંોના વ્હાલ મને સાભંળે 

હશે જગને દકિંમત હીરા માણેકની 

મારા માહં્યલાને માટીની મહેંક સિા લાખની 

એમની એક બીજી ગઝલ "છે દકનારા બે ર્ દા " મા ંતેઓ કહ ેછે. 

સાત  સાગર ;  સાત   ખડંો , રોજ  નોંખા પાડતો 

જો  વિચર ં વ્ર્ોમે હ ,ં છે મારી ધરા ચીતર ં  બધ ે



ગ જરાતના પ્રખર વિદ્વાન સાદહત્ર્કાર, ગ જરાતી સાદહત્ર્મા ં્ાનપીઠ એિોડયન   ં

સન્માન પામનાર મ રબ્બી શ્રી રઘ િીર ચૌધરીએ ‘વત્રપથગા’ પ સ્તકમા,ં આ કવિન ે

એમના ંઆશીિયચનો આપતા ંલખ્ય  ંછે: 

” રમેશભાઈની કેટલીક ગેર્ રચનાઓ લોકગીતની સ્ફૂવતિ ધરાિે છે.” 

એમના ંકાવ્ર્ોનો અભ્ર્ાસ કર્ાય પછી હ  ંએમના આ અબભપ્રાર્ સાથે સો ટકા સમંત 
થાઉં છ.ંકવિના ં પ્રથમ બે પ સ્તકો માટે પણ જાણીતા સાદહત્ર્કાર શ્રી દોલતભાઈ 
ભટ્ટનો, એમને આિો જ ઉષ્મા ભર્ો આિકાર પ્રાતત થર્ો છે. 

મારા જન્મ દદિસે મને પ્રેમથી ભેટ આપલે એમના પ્રકાવશત સ દંર શ શોબભત કાવ્ર્ 
સગં્રહ “વત્રપથગા” મા ંરમેશભાઈ લખે છે ... 

શબ્દની સરિાણી િહ ેસ્પદંનો ઝીલી 

માણે રસ જગના ંદદલો લળી લળી 

થાર્ે ઉપાસના સસંાર વિધાતા િતનની 

વત્રપથગા ભાળંુ િહતેી ઘર આંગણથેી 

જે કાવ્ર્ િાચંતા ંમનમા ંસ્પદંનો જાગે, ભાિકને વિચાર કરતા કરે એ જ ખર ં કાવ્ર્. 
કોઈ પણ સારા કાવ્ર્મા ં ભાિ, લર્ , શબ્દોની પસદંગી, અથય, છદં ્ાન,કલ્પના 
શક્તત,અન ભિ અન ે જીિન માટેનો સદેંશ એ બધા ં અગત્ર્ના ં અંગો ગણાર્ 
છે.કહિેાર્ છે ને કે ‘જેવ  ંશીલ એિી શૈલી’ ..,અનેક કાવ્ર્ોની રચનાના અન ભિ પછી, 
રમેશભાઈમા ં સાદહત્ત્ર્ક સમજ સારી રીતે વિકસી છે અને કાવ્ર્ રચના માટેની 
હથોટીથી, એમના કાવ્ર્ોની ગ ણ િત્તા સમર્ સાથે વિસ્તરતી જાર્ છે, એ એમના ંઆ 
સગં્રહમા ંસપંાદદત બધા ંકાવ્ર્ોનો આસ્િાદ કર્ાય પછી અન ભવ્ર્ા િગર રહતે   ંનથી. 



આ બે અિતરણોમા ંમહાન વિચારકોએ કવિતાના ંલક્ષણ બતાવ્ર્ા ંછે. 

“ કવિતા દ્વારા કવિ સત્ર્ને સત્ર્ િડે તેન   ંસ  ન્દર તમ સ્િરૂપ ઝડપે છે.” 

“ કવિતા ગહન હૃદર્-ગમ્ર્ સત્ર્નો આલાપ છે.” – શ્રી અરવિિંદ 

એક કવિના શબ્દોમા ં કેિી શક્તત રહલેી છે એ ગ જરાતના જાણીતા શાર્ર અમતૃ 
ઘાર્લ એ એમની શાર્ર તરીકેની ઓળખ આપતા ંગિયથી લખ્ય  ંછે” 

“હ  ંશાર્ર છ,ં પાબળર્ાને બેઠા કરી શક ં છ ં.”-અમતૃ ઘાર્લ 

ગ જરાતી ભાષામા ંઆપણા પિૂયજોએ વિપ લ પ્રમાણમા ંસાદહત્ર્ ખેડ્   ં છે. ગ જરાતી 

ભાષા અને સસં્કૃવત આપણી એક જાજરમાન ધરોહર છે અને એન ે જાળિિાની જ 

નહી, પણ એમા ં વદૃ્ધિ કરિાની સાદહત્ર્મા ં રસ લેતા અને એમા ં ગળાડબૂ રહતેા 

સૌની ફરજ છે. વિશ્વભરમા ંગ જરાતીઓ મોટી સખં્ર્ામા ંફેલાર્લેા છે . મોટા ભાગના 

ગ જરાતીઓમા,ં ગ જરાતી ભાષામા ંજીિન પોષક સાદહત્ર્ િાચંિાની ભખૂ પડલેી છે 

જ . અનેક સાદહત્ર્ પ્રેમી ગ જરાતીઓ, આજે એમના બ્લોગ મારફતે એમની સઝૂ 

અને સમજ પ્રમાણે ગ જરાતી સાદહત્ર્નો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છે અન ે

એમના સાદહત્ર્રૂપી મોતીઓથી  સાદહત્ર્ સ દંરીના દેહને શણગારી રહ્યા છે .કવિ 

રમેશભાઈના ં ‘ મઢેલા ંમોતી ‘ કાવ્ર્ સગં્રહ આવ  ંએક અગત્ર્ન  ંસાદહત્ર્ ને પ્રદાન 

છે. 

રમેશભાઈએ ગત િષો દરમ્ર્ાન, અનેક કાવ્ર્ોની રચના કરી ગ જરાતી કાવ્ર્ 
જગતને કરેલ પ્રદાન અને એક કવિ તરીકે મેળિેલ વસપ્ધ્ધઓ માટે હ  ં એમન ે
હાદદિક અબભનદંન આપ  ં છ.ંિીંટીમા ં હીરા-મોતી મઢી લેિામા ંઆિે તો િીંટીની 
અને એને પહરેનારની કીમત િધી જાર્ છે, એમ મને ખાત્રી છે કે કવિ  શ્રી 



રમેશભાઈ રબચત “મઢેલા ંમોતી “ જેિા ંકાવ્ર્ોન  ંઆ ઈ-પ સ્તક એમને જરૂર ર્શ 
અપાિશે . 
મળૂ મ બંાઈના અન ે હિે વનવવૃત્તકાળમા ં કેલીફોનીર્ા,અમેદરકા ક્સ્થત શ્રી પી.કે. 

દાિડાજી કે જેઓ એક સજાગ િાચક અન ેસાદહત્ર્વિદ છે, એમણે શ્રી રમેશભાઈની 

કવિ તરીકેની અને બ્લોગર તરીકેની પ્રવતભાને િધાિતા ં 'આકાશદીપ" મા ંઆપેલ 

એમના એક પ્રવતભાિમા ંર્ોગ્ર્ રીતે જ કહ્  ંછે કે : 

“ રમેશભાઈ, આપની ઘણી બધી કવિતાઓ મેં િાચંી છે. આપના ઉપનામ ‘આકાશ 

દીપ” ને આપ સાથયક કરો છો. ક્યાકં સરૂ્ય જેિી ઉષ્મા તો ક્યાકં ચદં્ર જેિી વશતળતા 

જોિા મળે છે. ક્યાકં  ધ્ર િતારા જેવ  ંદદશાસ ચન તો ક્યાકં શ ક્ર જેિી તેજસ્િીતા જોિા 

મળે છે”. 

આ પ્રસ્તાિના ધાર્ાય કરતા ં લબંાઈ ગઈ છે પણ રમેશભાઈના ં ગમેલા ં કાવ્ર્ોનો 

રસાસ્િાદ કરાિિાનો લોભ હ  ંરોકી નથી શક્યો, એના પદરણામે એ છે, એ સમજશો 

એિી આશા છે. 

અંત,ે આ કવિ એમના ન તન િષયના કાવ્ર્મા ંએમના મનની શ  ંઅબભલાષા છે, એ 

વ્ર્તત કરતા ંકહ ેછે …… 

પ્રાથી –પરમેશ્વર ન તન િરસ ે

હ  ંમગંલ શખં બજાવ  ં

એિો અિસર આપ પ્રભ  ત   ં

આ જગમા ંકંઇક કરી બતાવ  ં



પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, રમેશભાઈને એમણે પ્રાથેલો અિસર પરૂો પાડે કે જેનાથી 

“આકાશ દીપ” મારફતે  તેઓ, એમની ઉત્તમોત્તમ રચનાઓ રૂપી શખંનો નાદ બ્રહમ 

બજાિી,ગ જરાતી નેટ વિશ્વના આકાશમા ંએમનો કાવ્ર્ દીપ અખડં જલતો રાખે અન ે

માનિતાનો મગંલ સદેંશ પ્રસરાિતા રહ.ે 

રમેશભાઈ આિા િધ  કાવ્ર્ સગં્રહો પ્રકાવશત કરતા રહ ેએિી  પ્રેમ પિૂયકની  મારી 

અનેક શ ભ કામનાઓ છે.“આ જગમા ં કંઇક કરી બતાવ ”ં ની શ્રી રમેશભાઈની 

મનોકામના અને હૃદર્ની ભાિના પ્રભ  પાર પાડે એિી મારા અંતરની શ ભેચ્છાઓ 

આ શર  થતા નિા સિંત િષય ૨૦૭૨મા ંવ્ર્તત કરીને વિરમ  ંછ.ં 

વિનોદ પટેલ ,સાન દડર્ેગો , ૧૧-૧૬-૨૦૧૫ 

સપંાદક- વિનોદ વિહાર 

 

 

 

 

 

 

 

 



વમત્ર વમલનની એક ર્ાદગાર તસ્િીર 

 

શ્રી રમેશભાઈ સાથ ે (ડાબેથી) સિયશ્રી સાદહત્ર્કાર આનદંરાિ લીંગાર્ત(ગ જંન 
માવસક-લોસ એન્જેલસ,ય એસએ),શ્રી વિનોદભાઈ પટેલ(વિનોદ વિહાર), શ્રી 
ગોવિિંદભાઈ પટેલ(સ્િતન) 

 

 

 

 

 

 


