કાવ્યપંક્તિનો વિચાર વિસ્િાર
ફૂલથી માટી મ્હેંકતી, ફૂલથી મ્હેંકે પ્રીત,
મ્હેંકી મ્હેંકી મટી જવ,ું એની નોખી રીત
પ્રસ્ત ુિ પંક્તિમાં કવિ મણિલાલ પટે લ મહેંકીને સુિાવિિ કરિાના પુષ્પના
ગુિધમો િાિ કરે છે . પુષ્પ પોિાની સુિાિથી ધરિીને સુગવં ધિ કરે છે , પ્રેમનું પ્રિીક
બનીને પ્રિયમાં પરરમલ પ્રિરાિે છે અને પોિે મહેકીને, અંિે મટી જઈને પોિાની
િાથથકિા વિદ્ધ કરે છે .
અહીં કવિ જીિનની િાથથકિાની િાિ પુષ્પના પ્રવિક દ્વારા આપિી િમક્ષ મ ૂકે છે .
ફૂલની સુગધ
ં થી આિપાિની ધરિી મહેંકી ઉઠે છે , કવિ અહીં માટીને મહેકિિાની િાિ
કરે છે , ફૂલ જે માટીમાં ઊગ્ું છે િેને સુિાવિિ કરિાની િાિ કરે છે . માટીને પુષ્પની
જન્મભ ૂવમ છે . પુષ્પ જાિે છે કે પોિાનો પમરાટ ફેલાિીને માત ૃભ ૂવમનું ઋિ અદા કરે છે .
ફૂલની જેમ િજનો પોિાના િત્કમોથી જે ભ ૂવમમાં પેદા થયા છે િેને સુિાવિિ કરે છે .
સ્નેહરક્મમએ િેમના એક હાઈકુમા 'રં ગ-વિહોિી માટી' માં ફૂલ રં ગ પુરે છે િેિી કલ્પના
કરી છે . પુષ્પ માત્ર ધરિીમાં સુિાિ ફેલાિે છે િેવ ું નથી, િે પ્રિયમાં પિ પોિાની મોહક
સુિાિ ફેલાિે છે . ફૂલ એ પ્રેમનું પ્રિીક પિ છે જે અંગ્રેજ કવિ રોબટથ બન્િ કહે છે :
"MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE."
પ્રેમીઓ દ્વારા થિી ફૂલોની આપલે, એકબીજાને ફુલમાળા પહેરાિીને લગનમંડપમાં
જાહેરમાં કરિો પ્રેમનો એકરાર, િાથે જીિિા-મરિાનો કોલ અને ફૂલોથી શિગારાિો
શયનખંડ, આ બધું જ પ્રિયના પમરાટમાં પુષ્પની મહેંક છે . પુષ્પઓ પ્રિયને
મહેકિિાનું કામ કરે છે . અને બદલામાં પુષ્પો શું માંગે છે ? કશું જ નહીં. એમને િો ચોમેર
સુિાિ ફેલાિિાની ફના થઈ જવું છે . બીજાને ખાિર સુિાિ ફેલાિીને ફના થઈ જિાની
રીિ એ દુવનયદારીની નફા-નુકિાનની િેપારી રીિ કરિા ખરે ખર અનોખી છે . િજ્જનો
પિ ફૂલની જેમ પોિાના િત્કમોથી માત ૃભ ૂવમને સુિાવિિ કરે છે , દુવનયામાં આત્મીયિા

JARJIS KAZI, YASH DODIYA & MISSION EXAM TEAM

Page 1

ફેલાિે છે અને પરોપકાર કરિા કરિા પોિાનું બણલદાન આપીને પોિાના જીિનને િાથથક
કરે છે આિા લોકો 'મરીને જીિિાનો મંત્ર' અપનાિે છે .
આમ, િજ્જનો ફૂલોની જેમ િત્કાયોની સુિાિ ચોમેર ફેલાિીને પરોપકાર કરિા
કરિા આત્મબણલદાન આપીને જીિનને િાથથક બનાિિા હોય છે .

FOR LATEST GK UPDATE JOIN MISSION EXAM BY JARJIS KAZI CLICK HERE

http://t.me/missionexambyjarjiskazi
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