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“પ સ્િક પરબ”માતિૃાષા ના સવંર્ધન અને વવકાસનો એક પ્રયત્ન પણ 

બની રહ ેિો મને એક વનક્મમિ થયા નો સિંોષ થશે.-પ્રિાપિાઈ પડં્યા  
 

    પરદેશમા ંિાષા પે્રમી ગ જરાિી માટે જીવનને વાાંચન દ્વારા પ ષ્ટ 

કરત   ંપહરબળ.  એટલે પ્રિાપ િાઈ પડં્યા જેમના સૌજન્ય થી “પ સ્િક 

પરબ” શર  કરેલ.પ સ્િક દ્વારા  નવા વવચારો સમાજને આપવા અને  

વાચંન ની સવેંદના ખીલવવા માટે આપનો સહૃદય થી આિાર.  
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-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા- 
 

પ્રસ્તાવના 

 

ગજુરાતી સારહત્ય ના ર્ાનાાં ઉખેડીએ તો જુની યાદો ઉર્ર તરી  આવે 
ઘણા કવવઓ અને લેખકો એ ર્ોતાની કલમનો જાદુ બતાવ્યો છે. 
આજે જેમ અખો ગજુરાતીઓ ના  જીવનમાાં જાણતા અજાણતા વસેલો 
છે... તેમજ ર્ન્નાલાલની ‘માનવીની ભવાઈ’, મેઘાણીની ‘સૌરાષ્ટ્ર ની 
રસધાર’ કે ર્છી ની કવવતાસાંગ્રહ હોય લોકોનાાં હૃદયમાાં આ 
સારહત્યકારો અમીટ છાર્ મકૂી ગયા છે...આવી જ છાર્ બેઠકના 
લેખકોને આજે ર્ણ સવપ તાજી છે અને એને યાદ કરતા કલમ દ્વારા 
શબ્દોમાાં આલેખી છે....”મને ગમે છે” .....એ સ્ર્શી ગયેલી માત્ર 

 વ્યક્તત નથી ર્રાંત ુ તેમની કલમની તાકાત ર્ણ છે..લોકોએ સ્વીકાર્ુું 
છે એને તેથી જ લોકોને વપ્રય છે.....નાનર્ણ માાં વાચેલી વમયાાંફુસકી 
ની વાતાપ મોટા થતા લેખકને યાદ કરાવે છે,તો કલાર્ીની ના 
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પે્રમભયાપ ગીતો જવાની યાદ કરાવે છે,અમેરરકામાાં કુદરતી સૌન્દયપ 
વનહાળતા ઉમાશાંકરની ની કવવતા "ભોવમયા વવના મારે ભમવા’તા 
ડુાંગરા"અનાયસે યાદ આવતા જાણતા અજાણતા સારહત્યના ર્ાના 
ઉખેડાય જાય છે,તો નરવસિંહ મહતેા ના પ્રભાવતયાની ખોટ વતાપતા 
ગજુરાતી ભાષાનુાં મહત્વ સમજાય છે.. બોલીવડુના ગીતો અવવનાશ 
વ્યાસના સાંગીત અને ગીત સાથે ટક્કર નથી મારી શકતા કારણ 
આજે ર્ણ માાંડી તારુાં કાંકુ જેવા ગીત ગજુરાતીઓ ના રદલમાાં વસેલાાં 
છે. કવવ કાન્ત ર્ણ જાણતા અજાણતા દરરયા ના મોજાની સાથે યાદ 
આવી જાય છે,તો મીરાાં અને ગાંગા સતી ગજુરાતીને અધ્યાત્મ તરફ 
અનાયસે ખેંચી જાય છે બસ આ જ વાત "મને ગમે છે".... કહી દરેક 
લેખકે ર્ોતાની ભાષામાાં આલેખી છે. જીવનમાાં સાાંભળેલા વાાંચેલા 
ગજુરાતી ભાષાના કવવઓ  લેખકોને જાણ ેયાદ કરવાનો આ એક શભુ 
મોકો છે. અહીં પકુ્સ્તકામાાં લખનાર સૌ પ્રથમ વાચક છે, એ ર્ોતાને 
ગમતી કૃવત ઓ વાાંચી અથવા વારાંવાર વાાંચી ને વાગોળ્યા ર્છી 
લખવા માટે કલમ ઉર્ાડી છે ,મખુ્ય વાત ર્ર આવુાં તો અહીં  વાચક 
જ્યારે લેખક બને છે ત્યારે સ્વત્વ નો અહસેાસ અહીં અનભુવે છે, જે 
અહીં દેખાય છે.. ત્યારે લેખક અને વાચક વચ્ચ ેધડકનોનો એક સેત ુ
બનતો દેખાય છે.. અને એટલ ેજ  પકુ્સ્તકામાાં  ગમતાનો ગલુાલ કયો 
 છે. એને માર્વા કરતા અનભુવશો. તો તમે માણશો. એને જેમ છે 
તેમ સ્વીકારશો તો જ મજા આવશે….તેમ છતાાં વવચાર આવે તો એક 
વાર વવચારી જોજો કે લોકો 600 વષપ ર્હલેાના લેખને  અહી હજી 

 કેમ વાાંચે છે? તો તેનો જવાબ આ ર્ાનાઓમાાં વાચકની કલમમાાં 
મળશે .  

વાાંચનારે કલમ ઉર્ાડી છે. હવે ઉમળકાથી વધાવવાની જવાબદારી 
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૧. મને ગમે છે -લોકવપ્રય કવવ અને સગંીિકાર અવવનાશ 

વ્યાસ 

 

-પદ્માબેન કન િાઈ શાહ 

ગજુરાતી ગીત, ગરબા અને લોકગીતના રચનાર અને તે સ્વરબધ્ધ 

કરનાર લોકવપ્રય કવવ અવવનાશ વ્યાસને આજે ર્ણ સૌ યાદ કરે છે. 

 એમણે ઘણી ગજુરાતી રફલ્મ  સાંગીતનુાં  સ્વર વનયોજન કરેલ.ુ  1943માાં 
એમનુાં ર્હલે ુણચત્ર " મહાસતી અનસયુા " થી શરૂઆત કરેલી. "ભતત 

ગોરા કુાંભાર"નુાં  સ્વર વનયોજન ખબૂજ લોકવપ્રય નીવડેલુાં. 
એમનો જન્મ અમદાવાદ શહરેમાાં 1912ની જુલાઈની એકવીસમીએ 

થયેલો.  એમણ ેબારસોથી વધ ુગીતો સ્વરબધ્ધ કયાપ છે. ગીતા દત્ત, 

મહાંમદ રફી, સમશાદ બેગમ, મન્નાડે, હમેાંતકુમાર, રકશોરકુમાર, લતા 
માંગેશકર, અશાભોસલે અને બીજા ઘણા સાથે ગીત ગાયા  છે જે આજે 

ર્ણ બધાને ગાવા અને સાાંભળવા ગમે છે.ઘણા સાંગીતકારો સાથે મળીને 

ગીતો રચ્યા છે. આ ગીતો ખબૂજ લોકવપ્રય થયા છે. ……. જેમાાં "મારી 
વેણીના ચાર ચાર ફૂલ", "ર્ાાંદડુાં લીલ ુને રાંગ રાતો", 

"ચરર ચરર મારુાં ચકડોળ ચાલે", "રાખના રમકડાને મારા રામે ", 

"ભાભી તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી" વવ. ગીતો આજે ર્ણ ઉમળકાથી 
લોકો ગાય છે.એમણ ેએકાવન જેટલા ચલ ણચત્રોનુાં સાંગીત વનયોજન 
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કરેલ.ુ "રામલક્ષ્મણ",  "જ ાંગ બહાદૂર", 'રરયાસત', "હવામહલે" વવ. વવ. 

રફલ્મોન ુાં સાંગીત આરે્લુાં. કવવ પ્રદીર્જી, પે્રમ ધવન, ભરત વ્યાસ, રાજા 

મહેંદી અલીખાન વવ. સાથે મળીને ચલણચત્રોના ગીત સગીતની રચના 
કરી હતી. આજના સાંગીત કલાકારોમાાં એમની છત્ર છાયામાાં વવકાસ 

ર્ામનાર પરુૂષોત્તમ ઉર્ાધ્યાય, આવસત દેસાઈ, રાસણબહારી દેસાઈ, 

અતલુ દેસાઈ વવ. તેમની સાધનાને ણબરદાવી આજે ર્ણ યાદ કરે છે. 

તેમને "ર્દ્મશ્રી" નો એવોડપ મળ્યો હતો. 20મી ઓગસ્ટ 1984માાં એમનો 
દેહ ર્ાંચ મહાભતૂમાાં વવલીન થયો.એક અવત લોકવપ્રય કવવ અને 

સાંગીતકાર ગમુાવ્યાનુાં દુ:ખ સૌએ અનભુવ્ર્ુાં.કણપવપ્રયસાંગીત અને 
અથપસભર ગીતો લખનારા એ કસબી અવવનાશ વ્યાસ  ની આ કાવ્ય 

રચના -- અજર અમર કૃવત મને ખબૂજ ગમી છે જે અતે્ર રજુ કરૂ છાં. આ 

કાવ્યમાાં કવવની કુદરત પ્રત્યેની અતટૂ શ્રધ્ધા અને ભક્તતના દશપન થાય 

છે. આ બ્રહ્ાાંડના અક્સ્તત્વને ધરતી તથા સયૂપ,ચાંદ્ર અને તારાના 
શણગારને માના આભષૂણ તરીકે વણપવ્યા છે. કવવ દેવીના અનન્ય 

ઉર્ાસક હતા. આ કાવ્ય કૃવત અંબાજી માના  મરદરમાાં દશપન કયાપ ર્છી 
સ્ફૂરેલી. તે રાતે્ર  આસો સદુ પનુમનો ચાંદ્ર ખીલેલો હતો નોરતાના ગરબા 
ગવાતા હતા.... અને આ  ભાવ ભયાપ શબ્દો તેમના હૃદયમાાં ઉદભવ્યા. 
     ઓ માાં .... ઓ માાં  ..... 

માડી તારુ કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો 
જગ માથે જાણ ેપ્રભતુાએ ર્ગ મકૂ્યો. 

માંરદર સજાપર્ ુને ઘાંટારવ ગાજ્યો 
નભનો ચાંદરવો મા એ આંખ્ર્મુાાં આંજ્યો 
દીવો થાવા માંરદરનો ચાાંદો આવી પગૂ્યો 
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કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો. 

માવડી ની કોટમા તારાના મોતી 
જનની ની આંખ્ર્ુાં માાં પનૂમની જ્યોવત 

છડી રે પકુારી મા ની મોરલો ટ્હુક્યો 
કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ ઊગ્યો. 

નોરતાાં ના રથનાાં ઘઘૂરા રે બોલ્યા 
અજવાળી રાતે મા એ અમરત ઢોળ્યાાં 

ગગન નો ગરબો મા ના ચરણોમાાં ઝૂક્યો 
કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઉગ્યો… 

             માડી તારુ કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો…                 

 ( અવવનાશ વ્યાસ ) 

ગજુરાતી ગીતોને લોકબોલીથી માાંડીને સારહત્ત્યક ભાષામાાં રજૂ 
કરવાની હથોટી આદરણીય અવવનાશભાઈ ર્ાસે હતી… ગીતો 
જીવનના વવવધ રાંગો અને તબક્કાને બખબૂી રજૂ કરતા હતા.  
બાળર્ણથી માાંડીને આજ સધુી ઘણા બધા ગજુરાતી ગીતો સાાંભળ્યા 
છે અને ગમ્યા છે. આજે માડી તારુ કાંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો……. 
અદકેરો આનાંદ તો ખરો જ! લાલાશ ભયાપ સોનેરી સયૂપના પ્રકાશમાાં 
જેના સપ્ત રાંગી રકરણો ધરતીના ર્ટને ચેતનવાંતો ને આનાંદમય કરે 

છે….. ચારે બાજુ ઉષ્ટ્મા ભર્ુું વાતાવરણ સજાપય છે. … જગ માથે જાણ ે

પ્રભતુાએ ર્ગ મકૂ્યો…. કવવ અવવનાશ વ્યાસની આ ઉત્તમ કાવ્ય કૃવત છે 

.-પદ્માબેન કન િાઈ શાહ  (Sunnyvale CA ) 
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૨. મને ગમે છે જીવરામિાઈ િવાનીશકંર જોશી-  

 

દશધના વહરયા નાટકરણી 
મને ગમે છે આર્ણી ગજુરાતી ભાષા - એ ભાષા જેના સારહત્ય અને 
ગીતો દ્વારા મારો ર્હલેો ર્રરચય સ્વપ્ન ની દુવનયા સાથે થયો.  અને 
એ ર્છી અવાર નવાર વાસ્તવવકતાને છોડી ને સ્વપ્ન ની દુવનયા ની 
સહરે કરવાનુાં મેં ક્યારેય છોડ્ુાં નથી. 
ગજુરાતી બાળ સરહત્યવન દુવનયા માાં તો છેલ અને છબ્બા સાથે મેં 
ઘણા સાહસ ખેડયા છે. છેલ હતો લાાંબો અને ર્તલો અને છબો હતો 
થીંગણો।  બને દોસ્ત જેટલા દેખાવમાાં અલગ તેટલાજ તેમના 
મનમેળ અને જીવરામ જોશી ના વમયા ફૂસકી અને તભા ભટ ના 
ર્ાત્ર ને તો ભલૂી જ ન શકાય. મીયાભાઈ હતા થોડા આળસ ુર્ણ 
બદુ્ધધમાન અને હોવશયાર।  એ ત્જિંદગી ની બધી સમસ્યા નો ઉકેલ 
હોવશયારીથી લઇ આવે. અને બધા પ્રશ્નો ને હલ કરવામાાં તેમને 
મદદ કરે તભા ભટ. મીયાભાઈ હતા મસુલમાન અને તભાભાઈ 
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બ્રાહ્ણ।  ર્રાંત ુઆ બને ની દોસ્તી હતી એકદમ ગાઢ. એક વાતાપમાાં 
મીયાભાઈ ર્ોતાના ગધેડા ઉર્ર સવાર થઇ જતા હતા અને વચ ે
ગધેડો થાકી ગયો અને રસ્તા વચ ેબેસી ગયો.  મીયાભાઈ એ 
ગધેડાને માર મારવાની બદલ ેબદુ્ધધ વાર્રીને સમસ્યા નો ઉકેલ 
શોધ્યો.  તેમણ ેએક ગાજર લાકડી ઉર્ર બાાંધ ુઅને લાાંબી લાકડી 
એવી રીતે ર્કડી કે ગાજર ગધેડા ની સામે રયે અને ગાજર ને 
ર્કડવા ગધેડો આગળ આગળ ચાલ.ે  આવી તો કેટલીયે વાતાપ ઓ 
છે જેને લઈને હુાં કલ્ર્ના ની દુવનયા માાં ખોવાઈ જતી. 
 
બાળર્ણ માાં તો એ ર્ાત્રો ર્ાછળ ની વ્યક્તત ને આભારરત થવા ની 
તક નહોતી લીધી।  ર્રાંત ુઅત્યારે હુાં મારા ર્રરણચત ર્ત્રો ને જ યાદ 
નથી કરતી   ।હુ ાં તેમના સર્જક જીવરામ જોશી ને આભાર વ્યતત 
કરવાની તક લઉં છાં.  જીવરામભાઈ ભવાનીશાંકર જોશી નો  જન્મ 
અમરેલી ત્જલ્લાના ગરણી ગામે સન ૧૯૦૫ માાં થયેલ.  તેમણ ે
વમયાાં ફુસકી, છકો મકો, છેલ છબો, અડુરકયો દડુરકયો જેવા અનેક 
ર્ાત્રો સાથે બાળકોને ર્રરણચત કયાપ છે.  આ બધી વાતાપઓ દ્વારા 
રૈ્સા, સફળતા, પ્રમાણણકતા, વનષ્ટ્ઠા, વવવેક, વવનય, પે્રમ, અને સાહસ 
ની દુવનયા માાં સહરે કરાવી છે.  આ વોટ્સ એર્ અને ગગુલ ની 
સદી માાં જીવરામ ભાઈ જેવા લેખક ને કઈ રીતે ભલૂી શકાય? 
મને ગમે છે આર્ણી ગજુરાતી ભાષા 
રદલ માાં છે માત્ર એકજ અણભલાષા 
ર્રદેશમાાં ર્ણ રાખીએ આ ભાષા જીવાંત 
આર્ણા પ્યારા કવવઓ અને લેખકો ને નમ્ર વાંદન 
-- દશધના વહરયા નાટકરણી 
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સતીશ રાવલ ,રમેશભાઈ રાવલ  
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૩. મને ગમે છે કવવ “કાન્િ”- 

 

 િર લિા મહિેા 
ગજુરાતી સારહત્ય અમલૂ્ય રત્નોની  ખાણ છે,એમાાંથી એકની ર્સાંદગી 
કરવામાાં મીઠી વવમાસણ થાય છે.વનશાળના અભ્યાસ વખતે કવવ 
કાન્તની ' સાગર અને શશી' કવવતા  ખબૂ ગમી 
ગયેલી,એમાાંની 'કાવમની કોરકલા કેણલ કૂજન કરે ' વારે વારે 
બોલવાની મજા આવતી, 'ક'થી શરુ થતા શબ્દોની વણપ સગાઈ કેવી 
સુાંદર છે.આ પ્રકૃવત કાવ્યમાાં આવી તો અનેક  મનમોહક 
ર્ાંક્તતઓ  છે.એની ભાવ ભરતી હદયમાાં હષપ ની હલેી લાવે છે 

અવાપચીન  ગજુરાતી  સારહત્યની શરૂઆત 
નમપદ,દલર્તરામથી  થઇ.તે ર્હલેાાં મઘ્યકાલીન  ર્ગુ.જે ભક્તત 
ર્ગુને નામે ર્ણ પ્રચણલત છે,જેમાાં નરવસહ,મીરાાં અને અખો પે્રમાનાંદ 
વગેરે આજે ર્ણ લોકોના માનીતા છે.ઓગણીસમી  સદીના અંત 
ભાગમાાં અંગ્રજી રાજ્ય આર્ણા દેશમાાં આવ્ર્ુાં. અંગ્રેજી કેળવણી નો 
પ્રચાર થયો,ર્વિમના વવચારો ફેલાયા.ગજુરાતી સારહત્યકારો અંગ્રેજી 
કેળવણી ર્ામ્યા.તેઓ ર્ાંરડત નામે ઓળખાયા, ર્ાંરડત ર્ગુની શરૂઆત 
થઇ,તેમાાં ગોવધપન  વત્રર્ાઠી,નરવસહ રાવ રદવેરટયા,કાન્ત,બાળ શાંકર 
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કલાર્ી અને બીજા અનેક  તેજસ્વી  વસતારાઓ છે 

કવવ કાન્ત વવદ્વાન અને વવચાર શીલ  સર્જક હતા.એટલુાં જ નહી,ખબૂ 
સવેદનશીલ કવવ હતા.તેમનો પવૂાપલાર્' નામનો કાવ્ય સાંગ્રહ 
જાણીતો છે.તેમણ ેથોડાાં ર્ણ યાદગાર ખાંડ કાવ્યો લખેલાાં છે,કરુણ 
ભાવ  તેમના કાવ્યોમાાં વવશેષ છે,જો કે મને ર્સાંદ છે તે કાવ્યમાાં 
પ્રકૃવતના સૌદયપથી તતા આનદની  વાત છે 

કાવ્યની  શરૂઆત થાય છે 

આજ મહારાજ ! જલ ર્ર ઉદય જોઇને  

ચાંદ્રનો હદયમાાં હષપ જામે, 

સ્નેહ ઘન  કુસમુવન  વવમલ ર્રરમલ  ગહન 

વનજ ગગન માાંહી ઉત્કષપ ર્ામે; 

વર્તા કાલના, સવપ સાંતાર્ શમે ! 
નવલ રસ  ઘવલ તવ નેત્ર  સામે ! 
વર્તા ! કાલના સવપ  સાંતાર્ શામે! 
કાવ્ય તમને દરરયા રકનારે લઈ જાય છે.વવશાળ સાગર  ઉર્ર ચાંદ્ર 
ઉગ્યો  છે,તે જોઇને  કવવના અને વાચકના હદયમાાં હષપ છવાઈ 
છે, આકાશમાાં વાદળો ,જમીન ર્ર કુસમુના વનમાાંથી આવતો 
ર્વવત્ર ;શધુ ,સવુાવસત ર્વન  જેવા ભાવની ભરતી ર્ોતાના 
મનમાાં  જાગ ેછે.કાવ્યની ર્ાસાદાર હીરા જેવી બાની કેવ ુાં  જીવાંત ણચત્ર 
આલીખે છે.મનના ત્રણ ે કાળના દુ:ખો ,સાંતાર્નુાં શમન થાય 
છે.મહારાજ અને વર્તા પ્રભનેુ માટે છે. કુદરતનુાં  આવુાં સુાંદર દ્રશ્ય 
જોઇને જગત વર્તાને વદન ,હુાં સાગર અને ચાંદ્રની ર્ાછળ ર્ાગલ છાં 
કાન્તની કવવતા એટલે ગાગરમાાં સાગર.ભાષા અને ભાવનુાં રસાયણ 
રદલને ડોલાવી દે 
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હવે ર્છીની ર્ાંક્તતઓ તમારા મનમાાં ર્ણ ગજુતી હશે. 
જલવધજલ દલ ઉર્ર દાવમની દમકતી , 
યાવમની વ્યોમસર માાંહી સરતી; 
કાવમની કોરકલા કેણલ કૂજન  કરે,સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી; 
વર્તા !  સટુી સારી  સમલુ્લાસ ઘરતી ! 
તરલ તરણી સમી સરલ સરતી ! 
વર્તા ! સટૃી સારી  સમલુ્લાસ ઘરતી ! 
જુઓ કેવા સુાંદર શબ્દોના પ્રાસ અને વણપ  સગાઈ  છે.કવવના 
આકાશમાાં.વાચકના મનમાાં અને આખા જગતમાાં ઉલ્લાસની ઉજવણી 
થઇ ગઈ ,સવપ સાંતાર્ શમી ગયો. 
કાવ્યને જેટલી વઘારે વાર વાાંચીએ તેટલુાં વઘારે સમજાય,વઘ ુ
આનદ આવે. 
કાન્તનુાં  અસલ નામ મણી શાંકર રત્ન શાંકર ભટ્ટ (ઇ,સ.1867-

1923) અમરેલી ર્ાસેના ગામના નાગર કુાંટુાંબમાાં 
જન્મ ,ભારતીય  ઘમપ રફલોસોફી અને સારહત્યનો કવવને ઉડો 
અભ્યાસ ,સ્વભાવે લાગણીશીલ અને માંથન શીલ ,જીવનમાાં 
વવષાદનો અનભુવ ,એમાાં ઘમપની મથામણ,આ બઘ ુએમણ ેઅવત 
કલાત્મક રીતે અને સાંયમ થી ઉતાર્ુાં છે.તેમના છાંદો અને અલાંકારો 
અનરુ્મ છે.આંજે ર્ણ કાન્તની તોલ ેઆવે તેવા કવવની ખોટ છે. 
વમત્રો ,તમે ર્ણ આ કવવતાનો આસ્વાદ માણશો,આર્ણી ગજુરાતી 
ભાષા અને કવવતા તરફનુાં જેટલુાં ઋણ  ચકૂવીએ  તેટલુાં આછાં છે. 
તરુલતા મહતેા 
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૪. મને ગમે છે કવીશ્વર ઉમાશકંર.  

 

વવનોદ પટેલ 

આપણી ગરવી ગ જરાિી િાષાના ભિૂકાળના ઇવિહાસમા ંકેટ કેટલા 
મહાન લેખકો ,કવવઓ , સાહહત્યકારો થઇ ગયા છે . આ સૌએ એમની 
હયાિીમા ંસાહહત્યના વવવવર્ કે્ષતે્ર એમન  ંપ્રદાન કરીને િલે સદેહ ે
ચાલ્યા ગયા હોય પરંત   એમના પ સ્િકોમા ંસગં્રહહિ કૃવિઓથી શબ્દ 
દેહ ેિેઓ સદાને માટે અમર રહવેાના છે . આ સૌ સાહહત્યકારોના 
સાહહત્ય પ્રદાન માટે આપણે એમના ઋણી છીએ . 

આમ િો મને ગ જરાિી સાહહત્યના ઘણા લેખકો અને કવવઓ ગમે છે 
પણ એ સૌમા ંવધ  ગમિા કોઈ સાહહત્યકાર હોય િો એ છે સાહહત્યના 
વવવવર્ સ્વરૂપોમા ંનોંર્પાત્ર પ્રદાન કરનાર ગારં્ીય ગના અગ્રણી 
સર્જક ઉમાશકંર જેઠાલાલ જોશી.  

આ રહી એ કવવ ઉમાશકંરની અમર કાવ્ય પકં્તિઓ ....... 

 

મળી હમે આવશષ, નરવસહ મીરા, 
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થયા પે્રમ િતિ દયારામ ર્ીરા, 

સદા સૌમય શી વૈિવે ઉિરાિી, 

મળી માત્ર િાષા મને ગ જરાિી 

િારીખ ૨૧-૭-૧૯૧૧ ના રોજ ઈડ્રના બામણા ગામમા ંઆ શબ્દોના 
સ્વામી કવવનો જન્મ થયો હિો અને િારીખ  ૧૯-૧૨-૧૯૮૮ ના 
રોજ મ બંઈ ખાિે કેન્સરથી અવસાન થય  ંહત   ં. 

એમના  ૭૭ વષધના આય ષ્ય દરમયાન િેઓ એક કવવ, વાિાધકાર, 

નવલકથાકાર, નાટયકાર, વનબરં્કાર, વવવેચક, સશંોર્ક, સપંાદક, 

અન વાદક અને સસં્કૃવિ સામવયકના િતં્રી પદે રહી પત્રકાર િરીકે 
એમ એમન  ંકાયધકે્ષત્ર ખ બ વવશાળ હત   ં.ગ જરાિી િાષાના આ 
મરૂ્ધન્ય કવવરાજે એમના કાવ્યો દ્વારા શબ્દોમા ંકેટલી શક્તિ રહલેી છે 
એનો પરચો સૌને કરાવ્યો છે . 

કવવશ્રી ઉમાશકંરે ‘સમગ્ર કવવિા’ સગં્રહની ‘આત્મની માતિૃાષા’ નામે 
પ્રસ્િાવનામા ંનોંધય  ંછે કે, “ ગામેથી શબ્દ લઈને હ ં નીકળ્યો 
હિો.શબ્દ ક્ાં ક્ા ંલઈ ગયો? સત્યાગ્રહ છાવણીઓમા,ં જેલોમા,ં 
વવશ્વવવદ્યાલયમા,ં સસંદમા,ં દેશના મરૂ્ધન્ય સાહહત્યમડં્ળમા,ં 
રવીન્રનાથની વવશ્વિારિીમા ંવવદેશના સાસં્કૃવિક સમંાજોમા-ંએટલે 
કે, વવશાળ કાવ્યલોકમા,ં માનવ હોવાના અપરંપાર આશ્ચયધલોકમા ંિો, 
ક્ારેક માનવમલૂ્યોના સમકાલીન સઘંષોની ર્ાર પર કોઈક પળે બે 
ડ્ગલા ંએ સઘંષોના કેન્ર િરફ પણ." ……….. 

પરાગ જો અંિરમા ંહશે િો……… 
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..એ પાગંરીને કદી પ ષ્પ ખીલશે ,…… 

મનોરથો સ્વપ્ન મહીં હશે િો……… 

વસદ્ધિ રૂપે કાયધ વવષે જ જન્મશે…… 

આમ ઉમાશકંર જોશી વવષે અને એમના બર્ા સાહહત્ય કે્ષત્રોના 
ખેડ્ાણ માટે જો લખવા બેસીએ િો ઘણ  ંલખી શકાય પરંત   મને 
ઉમાશકંર જો કોઈ બીજા ગ જરાિી સાહહત્યકાર કરિા ંવધ  ગમિા 
હોય િો એમના માનવિા પણૂધ હૃદયના િાવોન  ંપ્રવિભબિંબ પાડ્િી 
કવવિાઓથી . હાઈસ્ક લના અભ્યાસ દરમયાન જ હ ં એમના કાવ્યો 
િરફ આકષાધયો હિો…..  

મળિા ંમળી ગઈ માઘેંરી ગ જરાિ 

ગ જરાિ મોરી મોરી રે !.... 

િારિની િોમમા ંઝાઝેરી ગ જરાિ.. 

ગ જરાિ મોરી મોરી રે………. 

કવવ ઉમાશકંરે પ ષ્કળ કવવિાઓ લખી છે જે  વવશ્વશાવંિ, ગગંોત્રી, 
વનશીથ,િથા સમગ્ર કવવિા’ જેવા એમના કાવ્ય સગં્રહોના પ સ્િકોમા ં
મળી આવે છે .આ બર્ા ંકાવ્યોમાથંી કઈ કવવિા પસદં કરવી એ 
મ શ્કેલ કામ છે . આમ છિા ંએમના વવશાળ કાવ્ય િડં્ારમાનંી 
કેટલીક આખી કવવિામાથંી થોડ્ીક મને પસદં પડે્લી કાવ્ય 
પકં્તિઓનો આસ્વાદ કરાવ  ંછં જે િમોને જરૂર ગમશે . 

આ કાવ્ય પકં્તિઓ આજે ય લોક હૃદયમા ંએક કહવેિની જેમ 
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 ભચરંજીવ સ્થાન પામી અવારનવાર અવિરણો િરીકે ગ જંિી રહ ેછે 
..”એ િે કેવો ગ જરાિી……જે હો કેવળ ગ જરાિી ?....... 

હહિંદ  ભવૂમના નામે જેની ઉછળે ના છાિી “. 

”વ્યક્તિ મટીને બન  ંવવશ્વ માનવી…….માથે ર્ર ં ધળૂ વસ ન્ર્રાન” 

“મને મળી વનષ્ફળિા અનેક…િેથી થયો સફળ કૈક જજિંદગીમા”ં……“ 

’મોટાઓની અલ્પિા જોઈ થાક્ો……નાનાઓની મોટાઈ જોઈ જીવ  ં
છં “…… 

“.જે જે થિો પ્રાપ્િ ઉપાર્ી યોગ……. 

બની રહો િે જ સમાર્ી યોગ” 

“ત્રણ વાના ંમ જને મળ્યા ં– હૈય ,ંમસ્િક ,હાથ…… 

..બહ ં દઈ દીધ   ંનાથ ! જંા , ચોથ  ંનથી માગવ ”ં……… 

“પ્રિો ! આ પે્રમની પ જંી , ર્ર ં છં આપણે પદે ,…….વહેંચ એ સાવ  

ખખેંરી ફેંકી દે વકૃ્ષ પાદંડ્ા,ં ના કદી  થડ્ , 

રૂઢીઓ ખરિી ર ક્ષ , ટકી રહ ેસસં્કૃવિ-વડ્ . 

૧૯૩૧ મા ંઆ કવવના હદલમા ંરાષ્ર િાવના અને શોવષિો પ્રત્યેની 
માતસધવાદી હમદદીમાથંી જઠરાગ્ની નામન  ંએમન  ંજાણીત   ંકાવ્ય 
રચાય  હત   ં. આ કાવ્યના અંિમા ંકવવ લલકારે છે . 

દહરરની એ ઉપહાસ લીલા….સકેંલવા , કોહટક જીિ ફેલિો  
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ભખૂયા ંજનોનો જઠરાગ્ની જાગશે  ખડેં્રની િસ્મકણી ન લાર્શે . 

આ એમની લોકવપ્રય કાવ્ય કંહડ્કાઓનો આસ્વાદ કરાવ્યા ંપછી  મને 
ગમિી નીચેની ત્રણ સપંણૂધ કાવ્ય રચનાઓ પ્રસ્ત  િ કરી મારા આ 
કવવ વવશેનો લેખ પ રો કરીશ . 

હ ં હાઈસ્ક લમા ંઅભ્યાસ કરિો હિો ત્યારે પાઠય પ સ્િકમાથંી 
ગ જરાિીના વશક્ષક શ્રી મોહનલાલ પટેલે િણાવેલ  ંઆ ગીિ મને 
ખ બ ગમત   ંહત   ં જે જૂની યાદોને િાજી કરે છે . 

િોવમયા વવના મારે િોવમયા વવના મારે િમવા’િા ડ ંગરા,… 

જગંલની ક ંજ ક ંજ જોવી હિી;….. 

જોવી’િી કોિરો ને જોવી’િી કંદરા,……. 

રોિા ઝરણાની આંખ લ્હોવી હિી. 

કવી સ્વ. ઉમાશકંર જોશીની એક અછાદંસ કાવ્ય રચના 
કવવશ્રી ઉમાશકંરિાઈએ  ઉપરના ઋત   કાવ્યોની જેમ છંદમય કાવ્યો 
ઘણા ંરચયાં છે એમ કેટલીક યાદગાર અછાદંસ કાવ્ય રચનાઓ પણ 
કરી છે . 

આમાથંી મને કવવ ઉમાશકંરિાઈએ ૧૯૫૪ની સાલમા ંરચેલ નીચેની 
અછાદંસ કાવ્ય રચના બર્ાનેં ગમે એવી અથધ પણૂધ છે . 

મતૃ્ય  પછી સાથે શ  ંશ  ંલઈ જઈ શકીશ …ં ? 

શ  ંશ  ંસાથે લઇ જઇશ હ  ં? 
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શ  ંશ  ંસાથે લઈ જઈશ હ  ં? 

શ  ંશ  ંસાથે લઈ જઈશ હ  ં? 

કહ ં ? 

.કાવ્યની શરૂઆિમા ંકવવ કહ ેછે કે સિિ બઘ  ંએકઠ ં કયાધ કરિા 
માણસે પોિાની જાિને એક પ્રશ્ન પછૂવા જેવો છે કે હ ં આ 
જગિમાથંી શ  ંશ  ંસાથે લઈ જઈ શકીશ ? સાવ ખાલી હાથે આ 
પથૃ્વી ઉપર આવ્યા હિા , સાવ નગ્ન જન્મયા હિા અને માણસો 
જાણે બઘ  ંજ સાથે લઈને જવાના હોય એમ આયોજનો કયાધ કરે છે. 
આખા યે કાવ્યનો મમધ સમજાય એવો સ્પષ્ટ છે  

                                                                           

લઈ જઈશ હ ં સાથે 

ખ લ્લા ખાલી હાથે 

પથૃ્વી પરની હરદ્ધિહૃદયિર 

વસન્િની મહેંકી ઉઠેલી ઉજ્જ્વલ મ ખશોિા જે નવિર 

મેઘલ સાજંે વકૃ્ષડ્ાળીઓ મહીં ભઝલાયો િડ્કો 

 વવમળ ઊમટયો જીવનિર કો અઢળક હૃદય-ઉમળકો 

માનવજાવિ િણા પગમા ંિરવરિી ક્રાક્ન્િ 

અને મસ્િકે હહમાહરશે્વિ ઝબકિી શાક્ન્િ 

પશ ની ર્ીરજ, વવહગંના ંકલનતૃ્ય વશલાન  ંમૌન ભચરંિન 
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વવરહ ર્ડ્કત   ંવમલન સદા વમલને રિ સિંન 

િણી શાન્િ શીળી ક્સ્મિશોિા 

અંર્કારના હૃદયવનચોડ્ સમી મદૃ  કંવપિ સૌમય િારહકિ આિા 

વપ્રય હૃદયોનો ચાહ 

અંિમા ંકવવ કહ ેછે કે માણસો-મન ષ્ય જાવિના પગમા ંજે ક્રાવંિ 
િરવરી રહી છે એ ક્રાવંિ અને હહમાલયની શાવંિ હ  ંમારી સાથે લઈ 
જઈશ.બર્ાઓંની ચાહના અને જયા ંજયા ંદ ુઃખનો પડ્ઘો પડ્યો છે િે 
હૃદયો િે સબંરં્ોના ંસ્મરણો હ  ંમારી સાથે લઈ જઈશ. 

આ સ દંર કાવ્યમા ંકવવશ્રીએ કેટલો સરસ સદેંશ માનવ જાિને 
આપ્યો છે  

અને પડ્ઘો પડ્િો જે આહ 

વમત્રગોઠડ્ી મસ્િ અજાણ્યા માનવબઘં  

િણ  ંકદી એકાદ લછેૂલ  ંઅશ્ર ભબન્દ  

વનરાની લ્હરેખડ્ી નાની-કહો એક નાનકડ્ો 

સ્વપ્ન-દાબડ્ો 

(સ્વપ્ન થજો ના સફળ બર્ા ંઅહીંયા જ) 

– અહો એ વસ ર્ાનો રસહરદ્ધિિયો બસ સ્વપ્ન સાજ 

વઘ  લોિ મને ના 
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બાળકનાં કંઈ અનિં આશ-ચમકિા ંનેના ં

લઈ જઈશ હ ં સાથે 

ખ લ્લા બે ખાલી હાથે 

ખ લ્લા બે ખાલી હાથે ? 

જ લાઈ ૨૦૧૦માં દેશ વવદેશમા ંગ જરાિી િાષાના આ મરૂ્ધન્ય કવવ 
શ્રી ઉમાશકંર જોષી (૨૧/૦૭/૧૯૧૧ – ૧૯/૧૨/૧૯૮૮) ના 
જન્મશિાબ્બ્દ વષધની ઉજવણી કરવામાં આવી હિી અને એમને 
યોગ્ય રીિે જ િાવિરી અંજભલઓ આપવામા ંઆવી હિી . 

જેમ સવોચચ કૈલાસ પવધિની ટોચે ઉમા અને શકંરજી ભબરાજે છે એમ 
જ મારે મન ગ જરાિી સાહહત્યમા ંકાવ્યો રૂપી પવધિની ટોચે કવીશ્વર 
ઉમાશકંરન  ંસ્થાન છે . 

આ લેખ જો કે થોડ્ો લાબંો થઇ ગયો છે પરંત   આ દ્વારા મારા આ 
વપ્રય કવીશ્વર ઉમાશકંર જોશીને યાદ કરી એમને સ્મરણાજંભલ 
આપવાની આ િક લેિા ંમને ખ બ આનદં થાય છે . 

વવનોદ પટેલ , સાન હડ્યાગો , કેલીફોનીયા . 
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૫. મને ગમે છે નરવસિંહ મહિેા-  

 

મેઘલિાબહને મહિેા 
એતો મારો મહતેો 

જુનાગઢમાાં રહતેો 

ભક્તતના રાંગમાાં રાતો 
અને જ્ઞાનના ગીતો ગાતો 

નરવસિંહ  મહતેાના વ્યક્તતત્વના અનેક ર્ાસા છે એને જ્ઞાની કહો  
,ભક્તત,કેરા ભતત કહો કે પે્રમ, ટીખળ,કરનાર,કૃષ્ટ્ણ નો 
વમત્ર, સાંગીત,શાસ્ત્રીય,અને સગુમ ર્ીરસનાર કે સમાજ સધુારક।. કે 
શાસ્ત્રો જાણનાર ર્ાંરડત.... આવા નરવસિંહ મહતેા આજે 500 વષપ ર્છી 
ર્ણ વવશ્વના દરેક ગજુરાતીમાાં વસે છે   

 જ્ઞાન અને ભક્તતને એણે એક ત્રાજવે તોળ્યા છે  ભક્તતના કાવ્યોમાાં 
અગાધ ઊંડુાં વેદાન્ત-સભર જ્ઞાન ર્ણ છે તો બીજી તરફ પે્રમ 
નીતરતી ભક્તતના દશપન ર્ણ થાય છે જાણ ેજ્ઞાન અને ભક્તત એના 
ર્દમાાં હાથમાાં હાથ વમલાવીને પે્રમના ર્ાંથે ચાલ ેછે એની પે્રમરૂર્ી 
ર્ાંખીણીને જ્ઞાન અને ભક્તતની બે ર્ાંખો છે 
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પે્રમરસ ર્ાને ત ુાં મોરના ર્ીંછધર,  

તત્વનુાં ટૂાંર્ણુાં તચુ્છ લાગે   
આ ર્ાંક્તત ખબુ સરસ અગાધ વાત બે ર્ાંક્તતમાાં રજુ કરે છે તો  

જડને ચેતન રસ કરી જાણવા  

ર્કડી પે્રમ સાંજીવન મળૂી .... 

પે્રમ શોધવા જતા મળતો નથી ,વાત સામાન્ય કહી છે ર્રાંત ુબે 
ર્ાંક્તતમાાં સમજાવે છે કે ત ુાં પ્રીત કર અને પે્રમ પ્રગટશે .... 
ભણે નરસૈયો કે પે્રમતણી શોધ ના  

પ્રીત કરુાં ,પે્રમથી પ્રગટ થશે  

અને એટલ ેજ એનો પે્રમ શધુ અને અલૌરકક છે એમાાં રસતરબોળ 
થઈને ર્ોતાની સાથે આર્ણને ર્ણ ભીંજવે છે નરવસિંહની રચનામાાં 
ભતતીસાથે પે્રમ સદાય નીતરે છે જાણે બે જોરડયા બાળકો અને 
તેથીજ તેની ભક્તત પે્રમલક્ષણા કહી છે અને એટલેજ જેણ ેજીવન 
દરમ્યાન દુુઃખ દરરદ્રતા વેઠી છે ર્ણ સ્ર્શી નથી ફરરયાદ નથી 
,માાંગણી નથી પ્રભ ુર્ાસે અરે્ક્ષા નથી ત્યારે તેના મખુ ર્ર આ 
ર્ાંક્તત રમે છે કે...  
જે ગમે જગત ગરુુ જગદીશને  

તે તણો ખરખરો ખોટ કરવો  

આર્ણો ણચિંતવ્યો અથપ કાાંઈ નવ સરે 

ઊગરે એક ઉદ્વગે ધરવો  

પતુ્ર  અને ર્ત્નીને ગમુાવ્યા છતાાં એક અનોખા માનવીની જેમ માત્ર 
નરવસિંહ વવચારી શકે.તો આ ર્ાંક્તતમાાં મોટા શાસ્ત્રો ન કરે તેવી વાત 
એમણે કરી છે  

ગ્રાંથ ગરબડ કરી વાત ન કરી ખરી, 
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જેહને જે ગમે તેને પજૂે, 

મન કમપ વચનથી આર્ માની લહ ે

         સત્ય છે એ જ મન એમ સઝેુ …  

ર્ોતાની મસ્તીમાાં રચનાર આ કવવ આર્ણને ર્ણ એવા ખેચી જાય 
છે કે જાણ ેઆર્ણ ેજ એ ભતત અને આર્ણ ેજ એ નરવસિંહ મહતેા 
એવો અહસેાસ થાય છે,એમને વશવજીએ પ્રથમવાર રાસલીલાના 
દશપન કરાવ્યા ત્યારે જે પે્રમભક્તતનો અનભુવ થયો અને 
ભક્તતસાગરમાાં ડુબકાાં ખાતા જ્ઞાન લાધ્ર્ુાં એનો એક એક અનભુવ 
અને જ્ઞાન આજે કેટલીએ રે્ઢીને આર્તા ગયા પ્રશ્ન અહી એ છે કે 
તત્વજ્ઞાન અને ફીલસફુીની વાતો કરનાર માણસે કયારે વેદાન્ત અને 
ઉર્વનષદ નો અભ્યાસ કયો ?આજની એકવીસમી સદીમાાં આ 
વણઉકેલ પ્રશ્ન રહવેાનો અને રહશેે।.... 
અણખલ બ્રહ્ાાંડમાાં એક ત ુાં શ્રીહરર, જૂજવે રૂરે્ અનાંત ભાસે; 

    

દેહમાાં દેવ ત ુાં, તેજમાાં તત્વ ત ુાં, શનૂ્યમાાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે.. 

એના જ્ઞાનનાાં ર્દોની વાત કરીએ તો એટલી બધી સરળ ભાષામાાં 
લખ્યાાં છે ને ર્ાછાાં એક સાધારણ વનરક્ષર વ્યક્તત ર્ણ સમજી શકે 
અને ગાઈ શકે એને એથી તે ઘેરઘરે ગવાતાાં થઇ ગયા એક ખબુ 
પ્રચણલત ર્દ જોઈએ।...  
 

"વનરખને ગગનમાાં કોણ ધમૂી રહ્યો " 

તે જ ત ુાં, તે જ ત ુાં શબ્દ બોલ ે 

આમાાં ઉર્વનષદનુાં મહાકાવ્ય "તત્ત ત્વમ આવસ"નો ભાવ જણાય છે। 
... 
ઘાટ ઘરડયા ર્છી નામરૂર્ જૂજવાાં  
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અંતે તો હમેનુાં હમે હોયે  

આમાાં "સવપમ ખલ ુઈદમ બ્રમ" એ સતૂ્ર જાણ ેકે છર્ાયેલુાં છે 

અણખલ બ્રમાાંડમાાં એક ત ુાં શ્રી હરર  

જુજવે રૂરે્ અનાંત ભાસે  

આ ર્ાંક્તતમાાં સ્ર્સ્ટ રીતે કહ ેછે  "અહમ બ્ર્હ્હ્ાક્સ્મ" 

 

ઉર્વનષદનો અને આ ચાર મહાન વાક્યોનો અભ્યાસ એણ ેકયારે 
કયો કેવી રીતે  ને કોની ર્ાસે કયો તે એક રહસ્ય છે..આપણા આ 
નરસૈયાએ િો છસો વરસો પહલેા ંઆ વાિ કરી ...નરવસિંહ 
મહતેાની ભતતકવવ તરીકેની છાર્ એટલી રૂઢ થયેલી છે કે જે આ 
વાાંચ્યા ર્છી ભસૂાય જાય છે  િેઓ સમયથી ર્ણ ઘણા આગળ એવા 
મહાન તત્વણચિંતક હતા તેમાાં કોઈ અવતશયોક્તત નથી ....નરવસિંહ 
જયાાં ર્ણ વસ્યા ત્યાાં તેને સ્વગપ જ ભાસ્ર્ુાં અને એટલે કહ ેછે 
સ્વગપલોક કરતા આર્ણો આ લોક સારો છે અહી હુાં ભક્તત પજૂા નો 
લાહવો લઉં છાં  

 ભતૂળ ભક્તત ર્દારથ મોટુાં,બ્રહ્લોકમાાં નારહિં રે; 

પણુ્ય કરી અમરાપરુી ર્ામ્યા, અંતે ચોરાશી માાંહી રે .. 
આ જગિમા ંપે્રમ-અમીરસ વહિેો રાખવા નો જશ 
નરવસિંહને  પ રેપ રો દઈ શકાય અને એની આ બે પકં્તિ જે વાિ કહી 
છે િે વવચાર માગીલે િેવી છે..એક ભતત તરીકે નરવસિંહની અરે્ક્ષા 
દશપનમાત્રની જ છે તેથી તે કમપયોગનુાં બયાન કરે છે.  

 હરરના જન તો મકુ્તત ન માગ,ે જન્મો જન્મ અવતાર રે; 

વનત સેવા વનત કીતપન ઓચ્છવ, નીરખવા નાંદકુમાર રે ..  

તો અહી  તેમની ફકીરી આ રીતે દશાપવે છે...એન  ંઅલગારીપણ  ંએન  ં
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પોિાન  ંહત  .ં િીિરન  ંહત  .ં એમા ંદેખાદેખી નહોિી! એમા ંદંિ 
નહોિો....આમ જોવા જઈએ તો નરવસિંહન ુાં સર્જન સ્વયાં કવવતા 
છે.તેમની કવવતામાાં પે્રરણા, સ્ફુરણા, ચેતના, કમપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, 

શ્રધા અને સાંસ્કારનો સમન્વય દેખાય છે. એના લોકવપ્રય ભજનો 
વાગોળશો તો પ્રભમુય ભતત ની સાથે ઉર્વનષદ, ગીતા, રામાયણ, 

લોકબોલી, વ્યવહાર, ભક્તત, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જેવાાં અનેક આયામો 
નરવસિંહની કવવતામાાં  જોઈ શકાય  

ત્રણસો ને સાઠ ગોવાળ ટોળે મળ્યા।.. વડો રે ગોવાણળયો કોણ થશે  

એટલ ેકે શરીરની ત્રણસો સાઠ નાડીઓને ચાલ ુરાખવાનુાં કામ તારા 
વવના કોણ કરશે જાગને જાદવા..આખી સષૃ્ટ્ટી ને જગાડનાર પે્રભનેુ 
માત્ર નરવસિંહ જ જગાડી શકે એ નરવસિંહનો પ્રભ ુર્રનો પે્રમ અને 
અવધકાર દેખાડે છે..ભતત વત્સલ અને ભગવાનના 
સાંબાંધની ગરરમાના દશપન ર્ણ થાય છે. 
નરવસિંહના પ્રભાવતયાાં સાાંભણળ સૈકાઓથી ગજુરાતીઓનુાં ર્રોઢ ખીકે 
છે. 
નરવસિંહ ની ટીખળવવૃતની વાત કરીએ તો ગાંગાવતરણની વાત યાદ 
આવ્યા વગર ના રહ ેગાંગાને જટામાાં ઝીલી લેનાર વશવજીની રમજુ 
કરતા નરવસિંહ કહ ેછે। ..... 
જોગીર્ણુાં રે વશવજી તમારુાં મેં જાણ્ર્ુાં રે   

જટામાાં ઘાલીને, વશવજી આ કયાાંથી આણ્ર્ુાં રે  

કોઈ લાવે કેડે ઘાલી કોઈ લાવે હાથે ઝાલી  

માથામાાં ઘાલીને ,વશવજી ક્યાાંથી તમે આણ્ર્ુાં રે  

ભભતૂ ચોળીને વશવજી વાઈયો આડો આંક રે  

એવા એવા લક્ષણો,ર્ાણીને ર્ાઉં ટાાંક રે  
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આવો જ એક પ્રસાંગ સમદુ્રમાંથન નો। ... 
મહીં મથવાને ઉઠયા યશોમતી રાની  

વવસામો દેવાને ઉઠયા સારાંગર્ાણી  

કોઈ નટખટ બાળક માને મદદ કરવા જાય તો માાં ગભરાય જાય ને 
ના ર્ાડી દે। .આતો નટખટ નટવર કનૈયો ,બધાના હાજા ગગડી 
જાય એટલ ેમાવડી મદદ લેવાની ના ર્ાડે એટલ ેકાનો કહ ેછે 
"બ્હીશોમાાં માડી હુાં ગોળી નાહીં તોડુાં" ર્રાંત ુમેરુ ર્વપત ધ્રજુ્યો અને 
ધ્રાસકો ર્ડયો કે મારુાં રવૈર્ુાં કરશે ને હુાં તો તટૂી જઈશ ,વાસકુી 
નાગને થર્ુાં કે મારુાં નેતરુાં કરશે તો મ્હારે તો મારવાનો વારો 
આવશે"વગેરે છેવટે બધા દેવો ર્ગ ેલાગ્યા કે ગોકુળરાય તમે રહવેા 
દયો નેતરુાં મકૂી દો "અંતે નરવસિંહ કહ ેછે કે જશોદાજી તો નવનીત 
ર્ામી ગયા આમ ભક્તત રસનો એક છાાંટોય ઓછો કયાપ વગર 
હાસ્યરસનો એક છાાંટો ય ઓછો કયાપ વગર હાસ્ય રસની છાાંટર્ણ 
તેમાાં કુશળતાથી ભેળવી દીધી... ખ બ જાણીિી આ બે પકં્તિ આજે 
પણ લોકો વાગોળે છે। .... 
જશોદા ! તારા કાનડુાને સાદ કરીને વાર રે; 

આવડી ધમૂ મચાવે વ્રજમાાં કોઇ નરહ પછૂણહાર રે . ..   

 િગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને હાજરા-હજૂર હિાં. કમસે કમ બાવન 
વખિ એમણે સદેહ ેઆવીને એમના આ ઘેલા ંિગિની મદદ કરી 
હિી. એમની અને શ્રી હહરના સબંરં્મા ંએક અદભ િ રેશમની ગાઠં 
હિી નરસૈયો,ર્ર હારની ચોરીન ુાં આળ ચઢાવામા આવ્ર્ુાં ત્યારે સાંગ ે
સ્વયાં ભગવાને તેમના વવધ્નો દૂર કયાપ હતાાં એની પે્રમભક્તતની 
ર્રાકાષ્ટ્ટા તેના હારમાળાના ર્દોમાાં દેખાય છે, હારના ચાર સાંગોને 
વણપવતી નરવસિંહની રચનાઓ ખબુ પ્રચણલત છે ...  
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હુાં ખરે ત ુાં ખરો હુાં વવના ત ુાં નરહ  

હુાં રે હઈશ ત્યાાંહા ત ુાં રે હઈશ  

હુાં ગયે ત ુાં ગયો ,અવનવાચી રહ્યો  

હુાં વવના ત ુાંહને ત ુાં કોણ કહશેે ? 

અને જેમ રાત વધતી જાય છે ત્યારે એના લાડકા કનૈયાને ટોણા 
મારવાનુાં શરુ કરી દે છે  

"મોગરે શુાં રે મોહી રહ્યો મોહના  

હાર ત ુાં આપ્ય,યશક્ષાત્ય વાદી  
કીરહથી ગણુ ગાતાાં નાગરનો ન હુવો , 

વત્રકમ ત ુાંહને કો નહીં આરાધે  

નરવસિંહઆની ,એક હાર આર્તાાં,તાહરા બાર્નુાં શુાં રે જાયે ? 

ત ુાં હઠ કરી તે શુાં હઠ કરો શામળા  

પછુશે  સ્નેહ,વત્રકમ તાણ્યે 

હાલ્ય હારને કાજે વવલાંબવામાાં ઘણુાં , 

નોહી કૌસ્તભુ કે વૈદુયપમાળા, 

ઉજળા ફૂલને સતુ્રને તાાંતણે , 

તીણી શુાં રે મોહી રહયો કૃષ્ટ્ણકાળો .... 

 પ્રિાવિયા,ં ઝૂલણા છંદ, કરિાલ અને કેદારો રાગ આ બર્ા જેને 
બહ  પ્રીય હિા એવા ‘આદ્યકવવ’  નરવસહ મહિેાએ આમ િો 
૧૫૦૦થી પણ વધ  પદો રચયા છે.નરવસિંહ જેટલા વાાંચીએ છીએ તેમ 
તની ગહનતા છતી થાય છે નરવસિંહ માત્ર ભગત હતા કે કવવ હતા કે 
સમાજ સધુારક  ર્ણ હતા? એવા કેટલાય પ્રસાંગો જાણીતા છે  જે કહ ે
છે કે નરવસિંહ માટે નાત જાતના ભેદભાવ ન હતા અને એટલ ેજ 
ભજન કરવા હરીજનવાસ માાં જાય છે અને તેમન માાંગણી ને મન 
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આર્ી ગાર્ુાં કે  

આજ ની ઘડી છે રણળયામણી  
હારે મારા વ્હાલો આવ્યા ની વધામણી  

નરવસિંહ ઉત્કટ ગોપીિાવે,એક નારીના- વપ્રયિમાના સમપધણિાવે 
કૃષ્ણને િજિા ંઅને પરમાત્માને પ ર ષરૂપે જોિા..નરસૈયા એ સ્ત્રીના 
સાંદભપ કહુાં છે કે ... 
સારમાાં સાર તે નાર અબળા તણો  

 જે બળે બણળભદ્ર વીર રીજે 

નરવસિંહના સાંગીત પે્રમની વાતો કરીએ તો એમના ર્દો બધાજ ગદ્ય 
છે તદુર્રાાંત ગીતો ર્ણ છે જેવા કે ભોળી રે ભરવાડન હરરને વેચવા 
ચાલી ,આજની ઘડી છે રણળયામણી વગેરે સગુમ સાંગીતના પ્રણેતા 
તરીકે નરવસિંહને અઓલ્ખવી શકાય એમના રાગના જ્ઞાન ર્રથી અને 
એમનો ગમતો કેદાર રાગ નરવસિંહના શાસ્ત્રીય સાંગતની અનભુવૂત 
કરાવે છે કયારે શીખ્યા એ એક પ્રશ્ન છે ?કેદાર સાથે મલ્હાર ગાઈને 
મેઘ વરસાવ્યો છે એવી વાત પ્રચણલત છે  

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચ ે 

રુમઝુમ વાગ ેર્ાય ઘઘૂરડી રે  

તાલ ર્ખાજ વગાડે રે ગોર્ી  

કૃષ્ટ્ણ વગાડે વેલ ુવાાંસલડી રે  

ધન્ય નરસૈયાની જી ભલડી રે  

જેને ગયો રાગ મલ્હાર રે  ...... 

  પ્રભાવતયાાં, ઝૂલણા છાંદ, કરતાલ અને કેદારો રાગ આ બધા જેને 
બહુ પ્રીય હતા એવા ‘આદ્યકવવ’  નરવસહ મહતેાએ આમ તો 
૧૫૦૦થી ર્ણ વધ ુર્દો રચ્યા છે. જેમાાં એમના જીવનના મખુ્ય 
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પ્રસાંગો વણાયેલા છે. આત્મકથાનક – પતુ્ર વવવાહ, પતુ્રીન ુાં મામેરુાં, 
શામળશા શેઠની હુાંડી, ઝારીનાાં ર્દ ; ભક્તત ર્દો, – સદુામા ચરરત્ર 
દાણલીલા, ચાતરુીઓ, જીવન ઝરમર આ ર્દો  બહુ જ પ્રખ્યાત 
થયા। ..ધન્ય તો આર્ણે કે આવા નરવસિંહ આર્ણને મળ્યા  

…..મેઘલતા... 
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૬. મને ગમ ેછે કવવશ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી-  

 

ફૂલવતીબેન શાહ 

 

રાષ્ટ્રીય શાયર નુાં ણબરુદ ર્ામેલા કવવશ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી નાાં કાવ્યો 
વાચતાાં  મને ઘણો આનાંદ થાય છે. સૌરાષ્ટ્ર નાાં સાવજ ની જેમ  

એમના કાવ્યોમાાં ગર્જના જોવા મળે છે. જડ માાં ચેતન પ્રગટાવે અને 
સતેુલાને જાગતૃ કરવાની શક્તત એમના કાવ્યો માાં વતાપય  છે.   કવવ  

ભાવકુ ર્ણ એટલા જ છે. એમના કાવ્યોમાાં  જ્યાાં કરુણા અને લાગણી 
દશાપવતાાં હોય ત્યાાં તમે તમારા આંસનેુ રોકી ર્ણ  નહીં  શકો. 
                એમની  ભાવકુતાનાાં   દશપન મને  એમનાાં   " કોઈ નો 
લાડકવાયો"   કાવ્યમાાં  થયા  છે.  . આઝાદી ની ચળવળ સમય નુાં  
વણપન કરત ુઆ કાવ્ય છે. ભારતમાતા ની  મકુ્તત માટે અહીંસા 
આચરીને લાઠી ઓનો માર ખાતાાં , ટીયર ગેસથી ર્રેશાન થતાાં  અને 
બાંદુક ની ગોળીઓએ વીંધાઈ જઈ શહીદ થતાાં અનામી   સત્યાગ્રહી 
નુાં વણપન આ કાવ્યમાાં   છે. એ  કાવ્યની કેટલીક ર્ાંક્તતઓ   હુાં અતે્ર 
રજુ  કરીશ  
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 કોઈ નો  લાડ્કવાયો ! 
 

રતત ટર્કતી સો સો ઝોળી સમરાાંગણથી આવે, 

કેસરવરણી સમરસેવવકા કોમલ સેજ ણબછાવે; 

ઘાયલ મરતાાં મરતાાં રે! માતની આઝાદી ગાવે. 
 

કો'ની વવનતા, કો'ની માતા, ભણગનીઓ ટોળે વળતી, 
શોણણતભીના ર્વત-સતુ-વીરની રણશૈયા ર્ર લળતી; 
મખુથી ખમ્મા ખમ્મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી. 
 

થોકે થોકે લોક ઉમટતા રણજોધા જોવાને, 

શાબાશીનાાં શબ્દ બોલતા પ્રત્યેકની વર્છાને, 

વનજ ગૌરવ કેરે ગાને,જખ્મી જન જાગે અણભમાને  . 

 

 [ કવવ એ  અત્યાર  સધુી તો કાવ્યમાાં દુ:ખદ  ર્રીક્સ્થવત નુાં વણપન જ 
કર્ુું છે , ર્ણ કાવ્ય માાં કરુણતા નો  પ્રવેશ  હવે  જ  થાય  છે.] 

 
 

સૌ સૈવનકના વહાલા જનનો મળીયો જ્યાાં સખુ મેળો , 
 છેવાડો  ને  એકલવાયો ,    અબોલ  એક    સતેૂલો  
 અણપછૂયો  અણપ્રીછેલો  કોઈનો અજાણ લાડ્ીલો  . 
 

 એનુાં  વશર ખોળામાાં  લેવા  કોઈ   જનેતા   નાાં'વી , 
 એને  સીંચન  તેલ-કચોળા નવ  કોઈ બહનેી લાવી;  
 કોઈના  લાડકવાયા ની  ન  કોઈએ  ખબરે પછુાવી  . 
                              *** 
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કોઈ નાાં  એ લાડકવાયાના  લોચન  લોલ બીડાયાાં , 
આખર ની સ્મવૃત નાાં  બે  આંસ ુ કર્ોલ ર્ર  ઠેરાયાાં, 
આતમ-દીર્ક  ઓલાયા, ઓષ્ટ્ઠ નાાં ગલુાબ કમાયા  . 
                               

 વાાંકરડયા  એ  જુલ્ફાાંની  મગરૂબ  હશે  કો   માતા , 
એ  ગાલોની  સધુા ર્ીનારા   હોઠ હશે બે    રાતા: 
રે!   તમ ચુાંબન  ચોડાતાાં , ર્ામશે લાડકડો શાતા  . 
 

એ લાડકડા ની   પ્રવતમા નાાં  છાનાાં  પજૂન કરતી , 
એની  રક્ષા  કાજ  અહનીશ   પ્રભનેુ  ર્ાયે  ર્ડતી, 
ઉરની એકાાંતે  રડતી  વવજોગણ  હશે રદનો ગણતી  . 
                                                       

એવી કોઇ  વપ્રયાનો  પ્રીતમ આજ  ણચતા ર્ર ર્ોઢે, 

એકલડો  ને  અણબઝૂેલો   અગન-વર્છોડી   ઓઢે ; 
કોઇના  લાડકવાયાને   ચમેૂ  ર્ાવકજ્વાલા  મોઢે. 
 

એની  ભસ્માાંરકત  ભવૂમ ર્ર ચણજો  આરસ-ખાાંભી, 
એ ર્થ્થર ર્ર કોતરશો   નવ કોઇ  કવવતા લાાંબી; 
લખજો "ખાક પડ્ી આંહી  કોઇના   લાડ્કવાયાની". 
જ્યારે હુ્રદય માાં   વેદનાની  ભરતી થાય  ત્યારે શબ્દો માાં ઓટ આવી 
જાય છે. જે  કહવે ુાં હત ુાં  તે  કવવએ  ખબુ જ ટુકાણ  માાં કહી દીધ ુાં 
            

આજે જો આર્ણી વચ્ચે  શ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી  હોત  તો   ભારત ની  
આજની  ર્રીક્સ્થવત ,  રાજકારણ અને   રાજકારણીઓ વવષે કેવી  
કવવતાઓ લખેત ?  

-ફૂલવિીબેન શાહ- 
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૭. મને ગમ ેછે મીરાબાઇ-  

 

ર્દમાાં -કાન 

જૂન ુતો થર્ુાં રે દેવળ જૂન ુાં તો થર્ુાં 
જૂન ુાં રે થર્ુાં રે દેવળ જૂન ુાં તો થર્ુાં 
મારો હાંસલો નાનો ને દેવળ જૂન ુાં તો થર્ુાં…. 

આ કાવ્યના રચવયતા મીરાાંબાઈ જે કૃષ્ટ્ણ ભક્તતથી રાંગાયેલ હતાાં। 
તેમણ ેતેમનુાં જીવન કૃષ્ટ્ણને સમવર્િત કર્ુું હત ુાં.કાવ્યની ભાષા સરળ 
અને સઘુડ છે.સમયની સાથે દેહ જજીરત થતાાં ''જૂન ુાં રે થર્ુાં રે દેવળ 

જૂન ુાં તો થર્ુાં ''એ શીષપક યથાથપ છે. 
ર્ડી ગયા દાાંત માયડી રેખ ુાં તો રહ્ુાં। .........મારો 
તારે ને મારે હાંસા પ્રીત્ર્ુાં બાંધાણી રે 

આ રે કાયા રે હાંસલા ડોલવા રે લાગી રે 

ઉડી ગયો હાંસ ર્ીંજર ર્ીંડ ર્ડી તો રહ્ુાં। ........મારો 
 

સમય જતાાં માનવીને વધૃ્ધાવસ્થા આવે છે। દાાંત ર્ડી જતાાં મો એક 
બાખોલુાં થઈને રહ ેછે.આ દેહને મારો  જાણીને ખબૂ પે્રમ કયો હતો તે 
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દેહ હવે લથડીયા ખાવા લાગે છે। છતાાં ર્ણ માણસને આ દેહ 
પ્રત્યેનો મોહ છટતો નથી.ર્ણ એક રદન જાવુાં જરૂર એ સનાતન સત્ય 
મીરાાંબાઈ સમજાવે છે.ને એક રદવસ હાંસલો યાને જીવ આ દેહ 
છોડીને ઓણચિંતાનો ચાલ્યો જાય છે. 
આ કાવ્યમાાં મીરાાંબાઈ એ આત્માને દેવ અને દેહને દેવળની ઉર્મા 
આર્ીને એક રૂર્ક કાવ્ય આર્ણી સમક્ષ રજુ કર્ુું છે.દેવલમાાંથી 
પ્રભનુી પ્રવતમા જતી રહતેાાં તે દેવળ એક સામાન્ય ઘર થઈને રહ ે
છે,તેમ આ દેહમાાંથી આત્મા રૂર્ી હાંસલો ઉડી જતાાં તે ખોણળયાની કોઈ 
જ રકિંમત ન રહતેાાં તેને આખરે બાળી નાાંખવામાાં આવે છે.વળી આ 
રૂર્ક દ્વારા આત્માની શાશ્વતતા અને દેહની નશ્વરતા જતાવી 
છે.મીરાાંબાઈ ર્ાસે દૂન્યવવ વસ્તઓુ અને સાંસારના સખુો ર્વત 
,પ્રવતષ્ટ્ઠા ,ધન ,ભૌ વતક સખુની રેલમછેલ હતી ,ર્ણ ભક્તત અને 
વૈરાગ્યને વરેલી મીરાાંબાઈએ આ સાંસારના સખુને ઝાાંઝવાના નીર 
જેવુાં કહી માનવીને આ જગતની નશ્વરતા માાંથી મતુત બની શાશ્વત 
એવા પ્રભમુાાં લીન થવાની ઘોષણા કરી છે.કહવેાય છે કે ચોયાપશી 
લાખ યોવનમાાંથી ર્સાર થયા ર્છી આ અનમોલ મનષુ્ટ્ય દેહ મળે 
છે.આ દેહ ર્ણ નાશવાંત જરૂર છે ર્ણ આ જ  દેહ વડે પ્રભ ુભક્તત 
કરી આત્મા જાગે ,વૈરાગ્યની જ્યોત જગાવી ,પ્રભ ુર્રાયણ બને 
,બ્રહ્મા આત્માને લીન કરવાની પે્રરણા આરે્ છે।  

બાઈ મીરાાં કહ ેપ્રભ ુ,ગીરીધરના ગણુ વ્હાલાાં 
પે્રમનો પ્યાલો તો તમને ર્ાવુાં ને ર્ીવુાં। ........  

મારો હાંસલો નાનો ને દેવળ જૂન ુાં તો થર્ુાં 
 

છેવટે મીરાાંબાઈ કહ ેછે ભક્તત વડે હુાં પે્રમનો પ્યાલો આર્ને (પ્રભનેુ) 
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ર્ીવડાવુાં અને હુાં ર્ણ આર્ના પે્રમને ર્ામુાં।…..મળેલો આ મોંઘો 
મનષુ્ટ્ય અવતારને સાથપક કરુાં। 
 

ર્દમાાં -કાન 

 

ર્દમાાં કનૈયાલાલ  શાહ 

 

ર્દ્માબેન શાહ કલ્ર્ના રઘ ુશાહ  
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૮. મારા  વપ્રય  કવવ  કલાપી - 

 

 

જયા ઉપાધયાય 

જન્મ  તા ૨૬-૨-૧૮૭૪     મતૃ્ર્ ુ  તા.૧૦-૬-૧૯૦૦ 

“કલાર્ી"  વવષે જયારે  મને મોકો મળ્યો  ત્યારે  સહુ  પ્રથમ તો હુાં 
ભતૂકાળ  માાં ખોવાઈ ગઈ . બી   એ  વવથ   ગજુરાતી  મારો મખુ્ય 
  વવષય   હતો  અને  પ્રણય કવવ  કલાર્ી  નો કાવ્ય સાંગ્રહ 
 “કલાર્ી નો કેકારવ “ ભણવાનો  અવસર  મળ્યો હતો .  યાદ 
 તાજી થઇ ગઈ . 

આ ર્હલેા  આટલી બધી સ્નેહ અને અનકુાંર્ા  ભરી  કૃવત ઓ 
 ક્યારેય  જોઈ , અનભુવી  કે વાાંચી  નહોતી .આજે ર્ણ યાદ કરુાં છાં 
 કે બદુ્ધધ થી ગૂાંગળાયા  વવનાની  વનરાંકુશ  ઊવમિ ઓ તેમના  પ્રત્યેક 
 સર્જન માાં જોવામળે છે .તે  વખતે  મશુાયરા  ઓ માાં ગાજતા  કવવ 
ઓ  ‘શનૂ્ય  ર્ાલનપરુી , બેફામ  કે' ઘાયલ  નુાં નામ  ર્ણ નહોત ુાં 
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સાાંભળ્ર્ુાં    તે ર્હલેા થી  આ  કવવ  લોક હૃદય ની લાગણી માાં 
જીવાંત  રહ્યા છે 

આર્ણા ભારતવષપ  કે દુવનયા ના બીજા દેશો માાં અનેકાનેક એવા 
નામો છે  જેમણ જીવન નો અણધાયો અંત  આવી ગયો હોય . 

ફતત  ૨૬ વષપ ની  ઉંમરે આ  દુવનયા ને  અલવવદા કહી જનાર   
લાઠી નામના નાનકડા રજવાડા  ના રાજા ‘સરુ વસિંહજી તખ્ત વસિંહજી 
  ગોરહલ  ( કલાર્ી )  ર્ણ વીજળી ના ચમકારા જેવુાં જીવન જીવી 
ગયા  અને નાની ઉમર  માાં કેટલો બધો  વારસોછોડી ગયા કે આખી 
સદી  ર્છી ર્ણ દુવનયા તેમને  ભલૂી  શકી નથી . 

કવવ  જીવન તો ફતત  ૧૬ થી ૨૬ વષપ સધુી નુાં હત ુાં .આ સર્જન કાળ 
 માાં સારહત્ય ને અમલૂ્ય ભેટો જેવી ગઝલો લખી અને ર્ત્રો ર્ણ 
આપ્યા . ‘ કાશ્મીર  નોપ્રવાસ ‘ એ ૧૮ વષપ ની ઉંમરે ર્હોંચેલાકુમાર 
સરુ વસિંહ નુાં  પસુ્તક  આર્ણા  પ્રવાસ સારહત્ય નુાં  અણમોલરત્ન  છે 
.’કલાર્ી નો કેકારવ ‘ માાં ઈ  સ ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૦ સધુી માાં  ૨૭૫ 
જેટલી  કાવ્ય રચના ઓ  પ્રગટ  થઇ છે . કલાર્ી એ  ર્ોતાના 
 પ્રણય જીવન ની  કથા  ‘હૃદય વત્રપટુી ‘ માાં  વનરૂર્ી છે  . કલાર્ી 
ના કાવ્ય નો રવશયન  ભાષામાાં  અનવુાદ  થયોને છે . આ  કોઈ 
નાની સનુી વાત  નથી  અને  અચાનક  ૨૬ માાં વષે  કાવ્ય દ્વારા   
વ્યતત   ર્ણ કરી  દીધ ુાં 

હ ં  જાઉં  છં  .!   હ  ં જાઉં  છં !  ત્યા ં આવશો કોઈ નહહ 

સો સો દીવાલો  બારં્િા   ત્યા ં ફાવશો  કોઈ    નહહ 
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મારો  હહસાબ  વવવર્  પાસ કશો ના લાબંો જીવ્યો 

મરીશ  જેમ િારક   ત્યા ં  ખરશે 

આ   કવવ નુાં  ‘કલાર્ી  ‘  એ ઉર્નામ હત ુાં . કલાર્ી એટલ ે
ર્ીછ્સમહૂ (કલાર્) થી  શોભતો  મોરલો …. મર્રુ  જે મોરહત કરે 
છે   ટહકુાર   કરે છે  તેમ કલાર્ી ની કલામે લખાયેલ  રાંગ બેરાંગી 
 રચના ઓ દ્વારા  આજે ર્ણ કવવતા પે્રમી ઓ ને  મોરહત કરે છે 
 અને દરેક રદલ ની વાડી માાં  એ જ ચીર ર્વુાન મીઠાશ થી  ગુાંજતા 
 રહ્યા છે  અને રહશેે . 

ર્વુાન હૃદય  ની સકુોમળ  ઊવમિ ઓ  સરળ અને સહજ સમુધરુ 
 વાણી માાં  ગજુરાત ના ખોળે  ધરનાર અ  કવવ ની કવવતા ઓ દરેક 
પે્રમી ના ર્ાઠય પસુ્તક માાં ર્હલેા ર્ાના ર્ર જ લખાયેલી રહી છે 
.ગજુરાતી સારહત્ય માાં કદાચ  મેઘાણી  ને બાદ કરતા   કલાર્ી જ 
લોક  હૃદય માાં રહલેા કવવ છે . 

માતા   રમાબા  વર્તા ઠાકોર તખ્ત વસિંહજી .     ત્રણ  રાજકુમારો 
માાં તેઓ  વચેટ .મોટા ભાઈ  ભાવ વસિંહજી ના અવસાન  ને કારણે 
કલાર્ી   જન્મતા ની સાથે જ  રાજ્ય ના વારસદાર  તરીકે જાહરે 
 થયા હતા .૧૮૯૭ માાં 

માત્ર  ર્ાાંચ  વષપ  ની વયે  સરુ વસિંહજી ને માથે  થી વર્તા  નુાં  છત્ર 
ઝૂાંટવાઈ ગર્ુાં ઈ સ ૧૮૮૮ માાં ૧૪ માાં વષે માતા ની સ્નેહ સરવાણી 
 સકુાઈ  ગઈ . 
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માતા ને મતૃ્ર્ ુને હજુ દોઢ  વષપ  નથી વીત્ર્ુાં ત્યાાં તો ર્ાંદર વષાપ ની 
ઉમરે  એમના  થી  સાત વષપ મોટી  વય ના કચ્છ  ના  રોહા 
સાંસ્થાન  ની ૨૨ વષાપ ની  રાજકુમારી  ‘રાજબા ‘ અને કોટડા 
સાાંગાણા  ની ૧૭ વષપ ની ‘કેસરબા' (આનાંદીબા ) સાથે ------એક 
સાથે બે  લગ્ન  થયા . કલાર્ી  ને રાજબા  પ્રત્યે વવશેષ  પ્રીવત 
 હતી . તેમણ ેએમનુાં  નામ  રમાાં   ર્ાડેલ   .  રાજબા  ભણેલા   
હતા  . કાંઠ  મધરુ હતો  સારહત્ય  સાંગીત  ણચત્રકલા  માાં એમને 
 અત્યાંત  રસ  હતો .કલાર્ી  રાજકોટ ની રાજકુમાર   કોલેજ  માાં 
અભ્યાસ કરતા  ર્ણ તેમનુાં  રદલ લાઠી માાં  વવશેષ કરી ને રમાાં   
માાં જ  રહતે ુાં . કલાર્ી ની કવવ જીવન ની શરૂઆત  રાજબા ના  ર્ત્ર 
 માાં થાય છે .એક પે્રમ ર્ત્ર માાં કવવ રમાાં  ને ઉદે્દશી  ને  લખે છે . 

“  અહો  પ્યારી   મારી  શોક   ના કરજે જરી હવે , 

રદવસ  તેર  રહ્યા છે ,  મળવા  વપ્રય  મારી તને  “ 

લોહ ચબુક  લોઢા ને ખેંચે  જ્યમ   વનજ ભણી , 

તેમ  જ પ્રીવત  તારી ખેંચે  મજુ ને  તજુ ભણી . “ 

સમગ્ર દેશ ના  રજવાડા   ઓ માાં વ્યારે્લુાં  સડેલુાં   વાતાવરણ 
 લાઠી  માાં ર્ણ હત ુાં  . રજવાડા ના રહિંસક  વાતાવરણ  માાં કવવ  ની 
કલામે  “   વશકારી  “ ને ઉદે્દશી ને  લખ્ર્ુાં   

રહવેા  દે !  રહવેા દે  !  આ  સાંહાર  ર્વુાન ત ુાં , 
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ઘટે  ના ક્રૂરતા આવી  ,વવશ્વ આશ્રમ   સાંત  નુાં 

ગાાંધીજી ના આગમન ર્હલેા  ભગવદ ગીતા નો “  અરહિંસા “ નો 
સાંદેશ   એક કવવ જ  સમજાવી શકે . રોહા વાળી  રાણી  રમાબા ની 
સાથે તેમની   દાસી   મોઘી  (શોભાના ) નામની  નાનકડી 
 ખીલતી કળી  જેવી બાળા  આવેલી કલાર્ી એ તેને  ભણાવેલ 
.તેઓ  કાશ્મીર  ના પ્રવાસે  ગયા  ત્યારે  રમાાં ર્ર ના ર્ત્ર  સાથે 
શોભના  ર્ર ટૂાંકા  ર્ત્રો  લખતા રહી  તેના  ભણતર ને ઉત્તેજન 
 આપ્ર્ુાં . કાશ્મીર ના પ્રવાસે થી ર્ાછા  ફયાપ  બાદ લગભગ  ઈ  સ 
 ૧૮૯૪ થી  કલાર્ી નો   શોભા પ્રત્યે નો  વાત્સલ્ય   ભાવ પ્રણય 
 ભાવ માાં  ર્લટાયો હતો . 

 

“  અવત મોડુાં મોડુાં  વદન તજુ   ચાહુાં  કહી શક્ુાં 

અને મારુાં હૈર્ુાં  સમજી નવ  વહલેુાં  કઈ   શક્ુાં 

હતી ત ુાં તો વશષ્ટ્યા   રમત મય એ યાગ  તજુ  સૌ 

અહો ! કોડે  હતેે  હૃદય મમ   લાડ  પરુત ુાં “ 

ગજુરાત ના  સારહત્ય રવસકો એ કલાર્ી  ને  શોભાના ના સ્નેહ મન 
થી રે્દા થયેલો કોઈ અવધતૂ  , લયલા નો મજનુાં કે  શીરીન  ની 
ર્ાછળ  ઘેલો  થયેલો  ફરદાહ ---  એ રીતે  ઓળખ્યો  છે શોભાન 
માાં થી  પે્રરણા  ન મળી હોત  તો કદાચ  કવવ કલાર્ી   ન  મળી 
શક્યા   હોત  .રમાબા થી આ વાત  અજાણી  ન હતી  . ર્ોતાની 
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દાસી  સાથે લગ્ન કરે  એ  વવચાર જ  અસહ્ય   હતો .એમની સાંમતી 
 વગર  લગ્ન શક્ય  ના હત ુાં . રમાબા ને  સમજાવવા માાં કલાર્ી 
 સફળ  ના  થયા . લગ્ન થાય તો ર્ણ ર્ોતાના  હૃદયમાાં રમા નુાં 
.સ્થાન  જે હત ુાં તે જ   રહવેાન ુાં હત ુાં . 

“તનેુ ચાહુાં   ન બન્ર્ુાં કદી  એ   તેને   ન ચાહુાં  ન  બને કદી  એ 

ચાહુાં  છાં  તો ચાહીશ બેયને હુાં  ,ચાહુાં  નહીં  તો ના કોઈ ને હુાં 

નીતીભાવના  ,સમાજ   રાજા તરીકે નુાં કતપવ્ય અને ન્યાય  વગરે 
કલાર્ી ને શોભના થી દુર રહવેાનો  અનરુોધ કરવા લાગ્યા   . 
બીજી બાજુ શોભના  નોપે્રમ સૌન્દયપ અને આકષપણ  રોજ રોજ વધતા 
  જ ગયા રમાબા  એ શોભાના ને ર્વત થી દુર  કરવાનો વનણપય 
લીધો .  રોહા થી  રામજી લખણ ખવાસ  નામના જુવાન ને બોલાવી 
 તેની સાથે લગ્ન  કરાવી દીધા . 

“ કર્ાવી માાંશકેુ  ગરદન અમારી કોઈ ને હાથે , 

વળી છે રરશ્તે  દુર  રખાવ્યો  મોત ને હાથે “ 

“એક ઘા”     કાવ્ય  માાં શોભના થી ર્ોતાને દુર કાયપ ર્છી 
 ર્શ્યાતાર્  અનભુવે છે તે  દદપ  બની ને ટર્કે છે . 

“ તે  ર્ાંખી ની ઉર્ર ર્થરો  ફેંકતા  ફેંકી દીધો 

છૂટયો તેને  અ ર ર ! ર્ડી ફાળ  હૈયા  મહી તો 
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રે ! રે !  લાગ્યો રદલ ર્ર અને  શ્વાસ રૂાંધાઇ  જાતા 

નીચ ેઆવ્ર્ુાં તરુ ઉર્રથી  ર્ાંખ ઢીલી  થતા   માાં “ 

ર્શ્યાતાર્  કાવ્ય માાં  કવવ લખે  છે   

હા  ર્સ્તાવો  વવપલુ ઝરણુાં  સ્વગપ  થી ઉતર્ુું  છે 

ર્ાર્ી તેમાાં ડૂબકી દઈ ને  પણુ્યશાળી   બને છે 

ર્રાંત ુ શોભના  નુાં લગ્ન  જીવન દુખી હત ુાં  અને તે માાંદી  ર્ડી અને 
મારવાની દશા માાં  તેને કલાર્ી ને છેલ્લી સલામી ચીત્થી    લખી  . 
નજરે  જોઈ એને  બચાવવી  ર્ોતાનો ધમપ  સમજ્યો  . છેવટે  ઈ સ 
 ૧૮૯૮ ના જુલાઈ ની  અણગયારમી તારીખ ે ૨૪ વષપ ની વયે   
શોભના સાથે   લગ્ન કર્ુું . ર્ણ રે કુદરત   !  પ્રણય  ના  ઘા 
 જીરવી  જનાર વવરહી  કવવ ખદુ ર્ોતાની  ર્ત્ની  રમ ના પે્રમ 
આગળ  હારી ગયા . રમ એ ર્કુ્તત થી ઝેર  ર્ીવડાવ્ર્ુાં  .અને માત્ર 
 ૨૬ વષપ ની ર્વુાન વયે  કળા સારહત્ય ને  સમધૃ  કરી  સ્વગપવાસ 
 ર્ામ્યા . 

“ગ્રામ માતા  “ ખાંડ  કાવ્ય માાં  સીધી સાદી  શૈલી  ને અનસુરી ને 
 કલાર્ી એ ચમત્કાર  સજ્યો છે . સીધા સાદા  શબ્દોમાાં  શબ્દ ણચત્ર 
ખડુાં કરે છે .   

“ વધૃ  માતા અને તાત  તારે્ છે સગડી  કરી , 

અહો !  કેવ ુાં  સખુી જોડુાં  કરતા એ વનરમ્ર્ુાં  રદશે “ 
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“રસહીન ધરા  થઇ  છે  દયા હીન થયો નરૃ્ “ 

નરહ તો ના બને  આવુાં  “ બોલી માતા ફરી રડી . 

રાજા  પ્રજા નુાં રક્ષણ કરવાને બદલ ે  કતપવ્ય  ભ્રષ્ટ્ટ  થઇ ને  શોષણ 
 કરે  ત્યારે  ધરતી  રસકસ  વગર ની થાય  છે એવુાં  આ ર્ાંક્તત 
 સચૂવે છે   

“આર્ની યાદી   “  ગજુરાતી સારહત્ય નુાં અણમોલ   મોતી  છે અને 
 આજે  એક સદી ર્છી ર્ણ અજોડ છે . કલાર્ી ની તે છેલ્લી  અને 
ઉત્તમ કૃવત છે . કવવ શ્રષુ્ષ્ટ્ટ  ના  એક એક કણ માાં ઈશ્વર  ને સ્મરે  છે 
. 

”જ્યાાં જ્યાાં  નજર મારી ઠરે  ,યાદી ભરી ત્યાાં આર્ની , 

આંસ ુ મહી એ આંખ  થી  યાદી ઝરે છે આર્ની  “ 

માાંશકુો ના ગાલ  ની  લાલી  મહી  લાલી અને 

જ્યાાં જ્યાાં ચમન  જ્યાાં જ્યાાં ગલુો ત્યાાં ત્યાાં વનશાની આર્ની 
“ગાાંધીજી ના આશ્રમ ભજનો માાં ર્ણ “આર્ની યાદી” ને  સ્થાન 

મળેલ છે .કલાર્ી સજ્જનતા  ની મવૂતિ હતા .કોઈનુાં બરુુાં  ના કરી 
શકે . બરુુાં ઈચ્છી ર્ણ  ના  શકે બલ્કે  સૌ નુાં કલ્યાણ વાન્છતા  કવવ 

ને કોઈ નુાં બરુાઈ ની હવે રફકર  નથી 

“દેખી બરુાઈ  ના કરુ  હુાં , શી રફકર છે ર્ાર્ની,                         
ધોવા બરુાઈને બધે  ,ગાંગા વહ ેછે આર્ની “  
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અને એટલે જ કવવ અંત માાં ગઈ શકે છે  ----- 

”રકસ્મત કરાવે ભલૂ  તે  ભલૂો કરી નાખુાં    

બધી  છે આખરે તો  એકલી  ને એજ  એ યાદી  આર્ની  “ 

વપ્રય   કવવતા ને છેલ્લુાં  આણલિંગન આર્તા કવવ કહ ે છે   આ   
ર્ાંક્તત માાં  કવવતા  અને શોભના  દ્ધદ્વ અથપ  છે જેના પ્રતારે્  કવવતા 
સ્ફૂરી  હતી,  

“ તારા  બહુ  ઉર્કાર  રસીલી  તારા બહુ ઉર્કાર 

ત ુાં ઉર  નો ધબકાર ! રસીલી  ત ુાં અશ્ર ુની ધાર “ 

કેટલાક  રાજા નુાં જીવન એના ખોબા જેવડા  રજવાડા થી ર્ણ લાાંબ ુ
હોઈ છે  તો કેટલાક નુાં શાસ્વત . આવા  શાસ્વત કવવ કલાર્ી નુાં 
કાવ્ય સર્જન  ઈ સ ૧૮૯૨ થી શરુ થયેલ . વરરષ્ટ્ઠ  સારહત્યકારો 
 સાથે તેમને વમત્રતા  હતી . સ્વીડન બગપ ના વવચારો ની  તેમન 
ર્ર ઊંડી  અસર  હતી .૧૬ થી ૨૬ વષપ  ના દસ વષપ ના ગાળા માાં 
જ ૫૦૦ થી વધ ુ વવવવધ પસુ્તકો નો અભ્યાસ  કરેલો  અને લોકો ને 
 મોઢે  રમે અને  ગમે તેવા  ગજુરાતી સારહત્ય ના  ઘરેણા જેવી 
૨૫૦ થી વધારે વવવવધ  છાંદ  માાં ગઈ શકાય તેવી  રચના ઓ 
કરેલી છે . ર્ત્ર સારહત્ય માાં ર્ણ ઘણુાં ણચિંતન સમધૃ  કર્ુું છે. તેમને “ 
રાજવી કવવ કલાર્ી “  પસુ્તક થી  સન્માનવા માાં આવ્યા છે .કલાર્ી 
એવોડપ  થી નવાજવામાાં  આવ્યા છે .ઈ સ ૧૯૬૬ માાં ગજુરાતી 
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ચલણચત્ર  “કલાર્ી “ બનાવાર્ુાં જેમાાં અણભનેતા  સાંજીવકુમારે 
 અદભતુ  રોલ ભજવ્યો હતો .  પે્રમ પ્રકૃવત અને પ્રભ ુવવરહ ના 
એમના  કાવ્યો  --  ભાવ ની સ્નીઘ્ધ મીઠાશ  અને રસાળ ણચિંતન 
ના કારણે આજે ર્ણ અજર અમર  બની રહ્યા  છે 

જયા   ઉર્ાધ્યાય---ઓમ માાં  ઓમ   

૨૪-૩-૨૦૧૪ 
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૯. મને ગમે છે “ઉશનસ”  ઉફે  નટવરલાલ  ક બેરદાસ    પડં્યા   

 

-  હમેિં  ઉપાધયાય 

જ   તા    ૨૮-૯-૧૯૨૦      અને  દેહ વવલય  ૦૬-૧૧ -૨૦૧૧ 

૯૧  વષપ  સધુી ના જીવન માાં  અનેક   રચના ઓ  થી  ગજુરાતી સારહત્ય 

માાં   એક આગવુાં  સ્થાન  પ્રાપ્ત  કરી ને જીવન સગુાંધ  પ્રસરાવી 
ગયા.તેઓ   ર્હલેા નવસારી ગાડાપ   કોલેજ   માાં   પ્રોફેસર   હતા અને 

ર્છી  વલસાડ કોલેજ  માાં  વપ્રન્સીર્ાલ   થયા .  નવસારી માાં અમારા 
 સાખ  ર્ાડોશી તેમના  ખોળા  માાં  હુાં  રમ્યો છાં .૧૯૭૫ માાં  ગજુરાતી 
સારહત્ય   ર્રરષદ   દ્વારા   શે્રષ્ટ્ઠ   અવોડપ   થી તેઓ નુાં  સન્માન   કરવામાાં 
આવેલુાં..તેમની  બે  રચનાઓ   મનેખબુ  ગમે  એક  જે  અપ્રકાવશત     છે 

 અને  બીજી  બહ ુ   વખણાયેલી  છે. 

અપ્રકાવશત  રચના   

ર્ત્ની સાથે  વવવાદ થતાાં  ર્ત્ની  એ  મોંન  ધારણ  કર્ુું   અને  ર્છી   
 તેઓ  વર્યર  જતા  રહ્યા  ત્યારે  તેમણ ે સાંસ્કૃત   ના પ્રવસધ   શ્લોક     
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મકુમ   કરોવત  વાચાલમ , ર્ાંગમુ  લાંઘયતે   ણગરરમ 

ર્રથી   લખ્ર્ુાં   કે   

મ ૂાંગા  ને બોલતો કરે   એ તો જાણ ે    સમજ્યા 

અમારા   અબોલા   તોડાવે તો જાણુાં 

લાંગડા  ને ર્વપત   ચઢાવે   એ તો જાણ ેઠીક 

એને વર્યર થી  ર્છી ખેંચી   લાવે તો જાણુાં 

સ્ત્રી વગર ના જીવન માાં પરુુષ ની એકલતા , લાચારી  ,વવરહ  અને 

વેદના  ને વાચા  આર્તી  આ  ર્ાંક્તત ઓ  મને ખબુ ગમે છે..દરેક   

ર્રરણીત  પરુુષ ના જીવન  ની આ   સામાન્ય   ઘટના  છે,( જો કે અહીં 
 અમેરરકા  માાં કોઈ  વર્યર જાય નહીં ) 

અને  બીજી રચના :વળાવી    બા  આવી   

રજાઓ રદવાળી તણી થઇ પરૂી, ને ઘર મહીં 

દહાડાઓ કેરી સ્ખણલત થઇ શાાંવત પ્રથમની, 

વસેલાાં ધાંધાથે દૂર-સદૂુર સાંતાન વનજનાાં 

જવાનાાં સૌ કાલે તો , જનકજનની ને ઘર તણાાં 

સદાનાાં ગાંગામા-સ્વરૂર્ ઘરડાાં ફોઇ, સહુએ 

લખાયેલો કમે વવરહ વમલને તે રજનીએ 
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વનહાળ્યો સૌ વચ્ચે વનયત કરી બેઠો વનજ જગા, 

ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સઇૂ ગયાાં; 

સવારે ભાભીનુાં ભર્ુું ઘર લઇ ભાઇ ઉર્ડયા, 

ગઇ અધી વસ્તી, ઘર થઇ ગર્ુાં શાાંત સઘળાં, 

બર્ોરે બે ભાઇ અવર ઊર્ડયા લેઇ વનજની 

નવોઢા ભાયાપઓ વપ્રય-વચન-માંદ-ક્સ્મત-વતી; 

વળાવી બા આવી વનજ સકળ સાંતાન ક્રમશુઃ 

ગહૃવ્યાર્ી જોયો વવરહ, ર્ડી બેસી ર્ગવથયે 

ઉશનસ 

ખબુ સાંવેદનશીલ   રચના -----  અમે  ચાર ભાઈ અને એક બહને   -- 

બહને અર્રરણીત  છે   

રદવાળી માાં ચારેય  ભાઈ ઓ ર્ોતાના ર્રરવાર સાથે આવે   -- ર્ાાંચ 
રદવસ આનાંદ   ઉત્સાહ  અને રકલ્લોલ  માાં પરુા થાય  અને ર્છી એક 
એક  ભાઈ  નો ર્રરવાર  જાય,   છેલ્લો   ભાઈ જાય   ત્યારે  આવજો 
કહી ને અમારી માાં  ઉંબરે   બેસી ર્ડતી  ---ઘર માાં  આવવાની 
  રહિંમત  ના રહતેી  . 

અમારા   વર્તાજી  ધીમે રહી ને હાથ   ર્કડી અંદર   લાવે અને રવેશી 
ના રહિંચકે  બાંને  બેસી ને બોલ્યા વગર  અશ્ર ુ વહાવે. થોડા સમય 
ર્છી  અમારા  વર્તાજી ચા  બનાવે    ત્યારે  મારી માાં બોલાતી   
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“ર્ાંખી  ઓ ઉડી ગયા   , રહ્યા  આર્ણ ેમાળા   ના રખવાળા ---- 

માાં ના વાત્સલ્યને, પે્રમ ને  શબ્દો  માાં  સમાવાય નહીં  ર્ણ તેને 
થયેલા  વવરહ ની વેદના  ની અનભુવૂત  મારી બહને ને   થતી , 

આજે એમના   અવસાન ને  ૨૮ વષપ   થયા   ર્ણ એ ર્રાંર્રા   ચાલ ુ
જ છે.  આજે તો અમારા છોકરા ને ત્યાાં ર્ણ છોકરા   છે. માાં  ગઈ ને 
બહને આવી  ---એનો હાથ   ર્કડનાર    કોઈ   નથી છતાાંય   અશ્ર ુઓ 
તો એક જ વેદના   ર્ોકારે   ચાહ ે  તે   

માાં  ના  હોઈ  કે    બહને  ના   

હમેાંત  ઉર્ાધ્યાય 

ઓમ માાં  ઓમ   

૨૬-૩-૨૦૧૪ 
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૧૦. મને ગમ ેછે –અખો -- 

 

 

ર્ી. કે. દાવડા 
 

સતરમી સદીમાાં જન્મેલા,અખા ભગત અમદાવાદ ર્ાસેના જેતલપરુના 
વતની હતા. અખા ભગતના છપ્ર્ા ખબૂ જ જાણીતા છે. દુવનયાના દાંભ 

અને ર્ાખાંડ દેખીને અખાનો આત્મા ઊકળી ઊઠતો. આ છપ્ર્ાઓમાાં 
એમણ ેતીખી-તમતમતી વાણીમાાં મમપવેધી કટાક્ષ કયો છે. અખા ભગત 

ઉચ્ચ કોટીના જ્ઞાની કવવ છે. અખાની ઉક્તતઓ ગજુરાતી ભાષામાાં 
કહવેત બની ગઈ છે. એમની વાતો આને ર્ણ એટલી જ રીલેવન્ટ છે, 

જેટલી ચારસો વષપ ર્હલેાાં હતી. અખાના શબ્દો મોટે ભાગ ેતેજ તરાર 

અને તીખા તમતમતા છે. અખો આમતેમ વાતો કરવામાાં નથી માનતો. 
એક ઘા ને બે કટાકા કરી નાખવાની એની નેમ હોય છે. 

હવે આર્ણ ેઅખાના થોડા છપ્ર્ા જોઈએ. 

વતલક કરતાાં તે્રર્ન વહ્યાાં, જર્માળાનાાં નાકાાં ગયાાં; 
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તીરથ ફરી ફરી થાક્યાાં ચણપ, તોય ન ર્હોંચ્યા હરરને શણપ; 

કથા સણુી સણુી ફુટયા કાન, અખા તોય ન આવ્ર્ુાં બ્રહ્જ્ઞાન. 

 

એક મરુખને એવી ટેવ, ર્થ્થર એટલા પજૂે દેવ; 

ર્ાણીને દેખી કરે સ્નાન, તલુસી દેખી તોડે ર્ાન; 

એ તો અખા બહુ ઉત્ર્ાત, ઘણા ર્રમેશ્વર એ ક્યાાંની વાત. 

જોજો રે મોટાના બોલ, ઉજડ ખેડે વાગ્યો ઢોલ; 

અંધે અંધ અંધારે મળ્યા, જેમ તલમાાં કોદરા મળ્યા; 

ઘેંસ ન થાય ન થાય ઘાણી, કહ ેઅખો એ વાતો જાણી. 

જ્યાાં જોઇએ ત્યાાં કૂડેકૂડ, સામે સામાાં બેઠાાં ઘડૂ; 

કોઇ આવી વાત સરૂજની કરે, તે આગળ લઇ ચાાંચજ ધરે; 

અમારે હજાર વષપ અંધારે ગયાાં, તમે આવા ડાહ્યા ક્યાાંથી થયા; 

અખા મોટાની તો એવી જાણ, મકૂી હીરો ઉર્ાડયો ર્ાણ. 

આંધળો સસરો ને સણગટવહ,ુ એમ કથા સણુવા ચાલ્ર્ુાં સહુ; 
કહ્ુાં કાાંઇને સમજ્યાાં કશુાં, આંખ્યનુાં કાજળ ગાલે ઘશ્ર્ુાં; 

ઉંડો કુવોને ફાટી બોખ, શીખ્ર્ુાં સાાંભળ્ર્ુાં સવે ફોક. 

 

ભાષાને શુાં વળગે ભરૂ, જે રણમાાં જીતે તે શરૂ; 

સાંસ્કૃત બોલ ેતે શુાં થર્ુાં, કાાંઇ પ્રાકૃતમાાંથી નાસી ગર્ુાં;  
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બાવનનો સઘળો વવસ્તાર, અખા તે્રર્નમો જાણ ેર્ાર. 

 

ઓછાં ર્ાત્ર ને અદકુાં ભણ્યો, વઢકણી વહુએ દીકરો જણ્યો, 
મારકણા સાાંઢને ચોમાસુાં મલ્ર્ુાં, કરડતા કુતરાને હડકવા હલ્ર્ુાં, 

મકપટ ને વળી મરદરા ર્ીએ, અખા એથી સૌ કોઈ બીએ. 

તમે અખા ભગતના છ્પ્ર્ા સાાંભળ્યા, હવે તમને દાવડા ભગતના થોડા 
ગપ્ર્ા સાંભળાવુાં. કોમપ્ર્ટુર, ગગુલ અને જી.ર્ી.એસ ની વાતો કરૂાં. 

કોમપ્ર્ટુરની જૂઓ કમાલ, બાંધ ર્ડે તો થઈ જાય હાલ, 

રદમાગથી  વવચારવુાં ર્ડે, યાદ   શક્તતની  સીમા   નડે; 

દાવડા જો  કોમપ ુ ના હોય, સાંર્કપ   રાખ ેક્યાાંથી  કોઈ?  

 

દાવડા ગગુલની જુઓ કમાલ, ચર્ટી વગાડો હાજર માલ, 

સૌના  જાાંગીયા  ગાંજીના રાંગ,  ગગુલ  જાણે  તાંતો  તાંત, 

જીર્ીએસ ર્ણ કમાલ જ કરે, બસ કહી દો તો ર્હોંચાડે ઘરે. 

દાવડા ગગુલ કરે કમાલ, ત્રણ ેભવુનના જાણ ેહાલ, 

આકાશ ર્ાતાળ એક જ કરે, જે જોઈએ તે હાજર કરે, 

ગગુલ વગરનો આ સાંસાર, ઘી ગોળ વગરનો કાંસાર. 
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હવે થોડા સાંબાંધોના છપ્ર્ા સાાંભળો 

“દાવડા”સામાજમાાં ફેરફારો થયા, સાંબાંધ થૈ ગ્યા તદ્દન્ નવા, 

સ્ટેર્ થઈ ગયા મા ને બાર્, અધાપ ભાઈ બહને આર્ો આર્, 

રોજે  રોજ  સાંબાંધ  બદલાય, મળૂ  સાંબાંધમાાં  લાગી  લાય. 

કાકા  મામા અંકલ  થયા, મામી  માસી  આંટીમાાં   ગયા, 
કઝીન થઈ ગયા સૌ વર્તરાઈ, ભલે રહી હોય કોઈ સગાઈ, 

દાવડા  સાંબાંધોની  ચોખવટ, લાગ ેસૌને  ફાલત ુ  ઝાંઝટ . 

દાવડા સાંબાંધનુાં બદલ્ર્ુાં માર્, સાંબાંધ થાતાાં આર્ો આર્, 

અધાપ  ભાઈ ને  અધી બહને, હવે  નથી એ મારો વહમે, 

બબ્બે મા ને બબ્બે બાર્, સ્ટેર્ કહી દયો, થઈ ગઈ વાત. 

 

સાંબાંધની  વ્યાખ્યા  બદલાઈ, નથી  જરૂરી કોઈ સગાઈ, 

સાંબાંધો  સગવરડયા  થયા, નફા  તોટાના  રહસાબ ેરહ્યા, 

સાંબાંધોની ન રહી કોઈ જાત, નાત  જાતને  દીધી  માત. 

ક્યાાં ગઈ સાત જનમની વાત? સાંબાંધ બદલ ેરાતો રાત, 

દાવડા સરકારી કાયદો ફરે, ર્ાાંચ  વષપનો  કરાર જે  કરે, 

ઇન્કમ ટેક્ષમા  છૂટ અર્ાય, જેથી  થોડા સાંબાંધ સચવાય. 

-ર્ી. કે. દાવડા 
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ર્ી.કે.દાવડા ,કલ્ર્ના રઘ ુશાહ  

 

પદ્માકાન્િ શાહ ,કલ્પનારઘ  શાહ ,દેવવકાબેન ધ્ર વ, પ્રજ્ઞા 
દાદિાવાળા, રાજેશ શાહ, મહશે રાવલ, ક ંિા શાહ , વનહાહરકા વ્યાસ 

,દશધના નાડ્કરણી ,વસ બેન શેઠ,હમેિં ઉપાધયાય,જયા ઉપાધયાય    
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૧૧. મને ગમે છે  ઉઘાડ્ી રાખજો બારી - પ્રભાશાંકર 
ર્ટ્ટણી-  

 

પ્રવમલાબહને મહતેા 
મારુાં જન્મસ્થળ ભાવનગર -સૌરાષ્ટ્ર (મહા ગજુરાત )લગ્ન સધુી 

ભાવનગરમાાં જીવન ર્સાર કર્ુું તે સમયના મહારારાજા કૃષ્ટ્ણકુમાર 
વસિંહના રદવાન સર પ્રભાશાંકર ર્ટ્ટણી સાહબે જે સારા વહીવટ કરતા 
સાથે કવવ ર્ણ હતા તેન ુાં મખુ્ય કારણ  તેના વમત્રો હતા। .કવવ કાન્ત, 

બ.ક.ઠાકોર જેવા રવસક વમત્રો અને ભવવષ્ટ્યના સાક્ષરો સાથેના 
વવદ્યાવ્યાસાંગથી ર્ોતે ર્ણ વસધ્ધહસ્ત લેખક અને કવવ બન્યા। 

વહીવટ માટે સર પ્રભાશાંકર ર્ટ્ટણીને માનથી યાદ ન કરે તેવ ુાં ન 
બને! તેમન ૂઆ વાક્ય તો તરકયાકલામની જેમ વર્રાય-” અહીં 

ર્હરેવેશની નહીં ગણુની પજૂા થાય છે.!”. 

જે કાળે રાજા મહારાજાએ ઉચ્ચારેલા શબ્જ એજ કાયદો માનતો અને 
રાજ્યના સામાન્યમાાં સામાન્ય કમપચારી ર્ણ સમાજ ર્ર ર્ોતાની 
સત્તાનો પ્રભાવ ર્ડી શકતો તેવા સમયે સમયે ભાવનગર રાજ્યના 
રદવાન પ્રભાશાંકર ર્ટ્ટણી જેવા ર્ગુ પરુુષ તેમના વાણી વતપન તથા 



           

65 

કયો દ્વારા શાસકો માટે પે્રરણારૂર્ બની રહ ેછે  

કેળવણી ,ન્યાય ,શાસન ર્ધવત તેમજ રાજ્યની નાણાકીય બાબતોમાાં 
કુશળ સાંચાલનમાાં ર્ટ્ટણી સાહબેનુાં વ્યક્તતત્વ મ્હોરી ઉઠેલુાં છે દરેક 
માટે એક સરખી ઉદારતા રાખીને વ્યહવાર કરતા તમામ લોકો માટે 
ઉચાાં આદશો સ્થાર્ી ગયા  
ભાવનગર રાજ્યને ણબ્રટીશ હુકુમત ર્ાસેથી મળવા જોઈતા બધાજ 
હક્કો મળે તેવા પ્રયાસો કયાપ અને તેમાાં સફળ ર્ણ થયા,ગાાંધીજી 
સાથેના ર્ટ્ટણીસાહબેના સાંબાંધો વવવશષ્ટ્ટ તથા હતેપુણૂપ હતા,દાાંડીકુચ 
માટે ગાાંધીજી નીકળ્યા ત્યારે ર્ટ્ટણી સાહબે સાથે હતા  

જે લોકો રાજ્યની સેવામાાં જોડતા તેમને તેઓ ભારપવૂપક સલાહ 
આર્તા કે તેમણ ે “હુતમદાર” તરીકે નરહ ર્રાંત ુ“સેવક”તરીકે 
રાજ્યનુાં કામ કરવાનુાં છે  

વહીવટમાાં લોકોની સરક્રય ભાગીદારીને જોડવા દેશી રજવાડાના 
શાસનમાાં ગ્રામ ર્ાંચાયતન શરૂઆત ભાવનગર રાજ્યમાાં 80વષપ 
ર્હલેા કરી હતી તે નોંધ ર્ત્ર છે  

એક ઉમદા શાસક,વવષ્ટ્યક્ષણ,રાજપરુુષ તથા તીબીબી શાસ્ત્રના 
અભ્યાસ ુહોવા ઉર્રાાંત એક ઋજુ હ્રદયના કવવ ર્ણ હતા  

તેમના કાવ્યો માત્ર કોરી કલ્ર્નાને આધારે રચેલા નથી ર્રાંત ુ
તાન્રમાાં જાગેલી દયા અને કરુણાના ભાવોના અખાંડસ્ત્રોતમાાંથી 
પ્રગટેલી ભાગીરથી સ્વરૂર્ના છે  ….આવી જ એક રચના મને ખબુ 
સ્ર્શી જાય છે. “ઉઘાડ્ી રાખજો બારી’…... .આ ર્ાંક્તતઓથી શરૂ 
થતા કાવ્યમાાંના ત્રણ શબ્દો ‘ઉઘાડી રાખજો બારી’ અમકુ અંશે 
લોકોરકત જેવા બની ગયા છે. એક આખી રે્ઢી આ કવવતાની 
ર્ાંક્તતઓને આજે ર્ણ કહવેતની જેમ ઉર્યોગ ેછે 
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ઉઘાડ્ી રાખજો બારી…... (-પ્રભાશાંકર ર્ટ્ટણી-) 

દુુઃખી  કે  દદી   કે  કોઈ   ભલૂેલા   માગપવાળાને, 

વવસામો  આર્વા  ઘરની  ઉઘાડી  રાખજો બારી. 

જીવન જીવવાની ગરેડમાાં આર્ણ ેએવા કેદ થયા છીએ ત્યારે દુખી 
દદી કે જરૂરરયાતની દાદ સાંભાળવા સાંવેદનાની બારી ઉઘાડી 

રાખવાની જે અમલુ્ય શીખ ર્ટ્ટણી સાહબેે તેમની એક અમર કાવ્ય 
રચના મારફત આર્ી છે તે સમગ્ર સમાજને માટે માગપદશપન બને 

તેવી છે.. આ માત્ર કવવતા નથી ભાવનામય હૃદયની સરલતા અને 
મધરુતા ઝીલતી ભાવમય વાણી છે.’ ..                        

ગરીબની દાદ સાાંભળવા, અવરનાાં દુુઃખને દળવા, 

તમારા   કણપનેત્રોની    ઉઘાડી    રાખજો   બારી. 

રદવાન સર પ્રભાશાંકર ર્ટ્ટણી રાજ્યના મહાન વ્યક્તત હોવા છતાાં 
તેમનુાં હૃદય કોમળ અને સાંવેદનશીલ હત ુાં,જનજનના દુુઃખમાાં 
ભાણગયા થવાની વાત અને લાગણીના ર્ડઘા આ ર્ાંક્તતમાાં સભળાય 
છે,કવવતા માત્ર લખવા ખાતર લખી નથી તેઓ તેજ પ્રમાણ ેજીવન 
જીવ્યા છે , અહી આ બારી માત્ર દીવાલની જ ન હોવી જોઈએ, 

કણપનેત્રોની ર્ણ ખરી એમ કવવ કહ ેછે...     

પ્રણયનો  વાયરો  વાવા,  કુછાંદી  દુષ્ટ્ટ વા જાવા, 

 તમારા  શધુ  હૃદયોની   ઉઘાડી   રાખજો  બારી…... 
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બારી ખલુ્લી હશે તો ર્વનની આવનજાવન, સયૂપપ્રકાશની 
અવરજવર, કુદરતી નીરવ શાાંવતની ચહલ-ર્હલ ઘરમાાં આવી 
શકશે. પે્રમ પ્રવેશશે..અને ખરાબ વવચારો બહાર જશે. …..માટે શધુ 
વવશાળ હૃદય બનાવવા બારી ઉઘાડી રાખજો પે્રમ થકી દૃષ્ટ્ટત્વ  ને 
હટાવજો…… 

થયેલાાં   દુષ્ટ્ટ   કમોના   છૂટા   જ ાંજીરથી  થાવા, 

જરા   સત્કમપની   નાની,  ઉઘાડી  રાખજો  બારી. 

અહી છટવાની વાત છે। ..કમપનો વસધાાંત ની વાત છે। ..સત્કમપથી 
આર્ણા કમો ખરે્ છે ...આમ આ આખી કવવતા મન, વચન અને 
કમપની બારીને ઉઘાડીને જીવનને સાચી રદશામાાં જોતી કરવાનો 
અનભુવ સેવે છે,બારીમાાંથી પ્રવેશતા હકારને હૃદય સધુી વહતેો 
કરવાની વાત આ ર્ાંક્તતમાાં સરળ શબ્દોમાાં સ્ર્શી જાય તેવી ભાષમાાં 
આલેખી છે એક સત્તા સાંભાળતો માણસ ,કાયદાનો માણસ 
,વહીવટકતાપ આવી ફૂલ્સફુી સાથે જીવતો હોય ત્યાાં અન્યાય થવાની 
શક્યતા કયાાંથી હોય ?સાંવેદના થી ભરેલુાં હૃદય હાંમેશા બારી ઉઘાડી 
જ રાખ ેઅને લોકોને રાખવા કહ ેતેમાાં શુાં નવાઈ !જીવનના હકારની 
આ કવવતા આજે ર્ણ મને સ્ર્શી જાય છે. 
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પ્રવવણાબેન શાહ ,કુાંતાબેન શાહ ,વસબેુન શેઠ બીજા બેઠકના પ્રક્ષકો 
સાથે  
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૧૪.મને ગમે છે શ્રી ઇન્દ લાલ ગારં્ી-  

- 

વસબુેન શેઠ 

 

નવરાત્ર આવ ેએટલ ેમારી માનો ઉત્સાહ વધી જાય ,સ્ત્રીઓ ગરબા 
ગણગણવા માાંડ ે,આવાજ મારી માનો ખબુ જ મધરુ અન ેસરુીલો હતો 
જાણે એના ગરબા સાાંભળ્યા જ કરીએ ,એમનો એક ગરબો ઘણો મને 
ખબુ જ ર્સાંદ છે જેના રચયતા હતા કવવ શ્રી ઇન્દુલાલ ફુલચાંદ ગાાંધી 
,એટલે સ્વતાંત્ર ર્હલેાના સમયના ગજુરાતી ભાષાન ેમળેલુાં એક 
અનમોલ કવવરત્નઆ એક એવા કવવ છે જેમણે 1947ના િારિના 
િાગલાની કર ણાંવિકા નજરે વનહાળી છે.શ્રી ઇન્દ લાલ ગાંર્ી કરાંચીમા ં
પાન-બીડ્ીની દ કાન ચલાવિા ંચલાવિા ંઇન્ટર સ ર્ી િણ્યા. ખોખાના 
વવિંટાળેલા એક કાગળ પર િેમણે િેમન  ંપોિાન  ંપ્રથમ કાવ્ય લખય .ં... 
.અને ઈ ખાખી - ખરબચડ્ા કાગળ પર એક ગીિ ઊિરી આવ્ય .ં ઈ 
ગીિ એટલે ‘આંર્ળી માનો કાગળ’તેમનુાં અમર સર્જન ‘આંર્ળી માનો 
કાગળ’ કાવ્ય દ્વારા ગ જરાિી પહરવારોમાં જબરી પ્રવસદ્ધિ પામયા. 
િેમન  ં‘મેંદી િે વાવી માળવે...’ કાવ્ય જાણે ગ જરાિન  ંમાનીત   ંલોકગીિ 
બની રહ્  ં
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જેનાથી આર્ સહ ુર્રરણચત છો એવીજ રીતે એમનો રચેલો ગરબો “સાગ 
સીસમનો બાજોઠીયો” ઘણો પ્રખ્યાત થયો। ..સીધો સાદો ગરબો ર્ણ 
ભાવ જેમ ઊંડાણમાાં જાવ તેટલો વધતો જાય  

    ગરબાના શબ્દો છે। …. 
સાગ સીસમનો બાજોઠીયો  એન ેરૂડી ફરતી મકુાવુાં ઘઘૂરમાળ 

ગરબો રણે ચડયો રે લોલ 

સાત સાત ધાનના પરુરયા સાવથયા 
ધરૂ્ દીર્ જાક જમાળ 

ફૂલડ ેશવમયા શોભે માઅંબા ,આછી તારલીયાની ભાત 

અથપ ર્ણ કેવો સરસ। …. 
સીસમના બાજોટ જેવો મજબતુ મારો ભાવ રહ ે(શ્રધાની વાત છે ),ને 
રૂડી ઘઘૂર માળ નો ભાવથપ છે કે મારા પ્રેમ ,આનાંદ,ભાવ શ્રધાની માળ 
બની રહ ે,ર્છી કહ ેછે કે ભક્તતમાાં મારુાં તન મન રાંગોથી છવાય જાય 
,ધરૂ્ બળીન ેધમુાડો થઇ ઉદ્વ ગવત મેળવ ેતેમ મારો આત્મા ર્ણ ઉચ્ચ 
ગવતમાાં રહ ેઅન ેદીવાની જ્યોતની જેમ પ્રકવશત રહ।ે ...હુાં એવી શ્રધાથી 
ગરબો ગાઉં જેથી લીલા નાળીયેર ની જેમ મારુાં જીવન ર્ણ લીલુાં છમ 
,અને કોર્રા જેવુાં કોમળ અન ેશ્વતે રહ।ે ..ફૂલડાાં જેવા કોમળ દેખાતા 
મારી માાં (માતા રૂર્ે હૈયામાાં શ્રધાનો દીર્ સદાય માટે પ્રગટાવી ગયા 
,આતો મેં જે તાર્ુું તે લખ્ર્ુાં છે કદાચ કવવએ ર્ણ આવીજ કાંઈ કલ્ર્ના 
કરી હશે ,કવવએ ગરબામાાં જે સાધનો વાર્યાપ છે  એ ગજુરાતીઓના 
અંત:કરણમાાં  આજે ર્ણ રણક્યા કરે છે. ગરબાની સાચકુલા સાધનો ની 
સાંવેદનાએ અનેકને ભીંજવી દીધા છે.ગરબો માત્ર ગાવામાાં જ છે કે 
માનવજાવતનુાં ઊંચુાં જીવનતત્ત્વ છે ? સખુ-દુ:ખ,પ્રેમ, સાંતોષ, શાાંવત 
તેમજ આનાંદની વવભવૂત એટલે ઘઘૂરમાળ।….રોજ બરોજના સાધનો ને 
આધ્યાત્મ અન ેઇશ્વર સાથે જોડતા …..એમના ભાવમાાં જાણ ેમારો ભાવ 
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મારી કલ્ર્નામાાં  સચવાઈ ગઈ છે   

-વસબુેન શેઠ-
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૧૫.મને ગમે છે દામોદર ખ શાલદાસ બોટાદકર -  

 

કલ્પના રઘ  
જનનીની જોડ્ સખી! નહીં જડ્ ેરે લોલ …  

આજથી ૫૦ વષપ ર્હલેાાં દસમા ધોરણના ર્ાઠયપસુ્તકમાાં 
સ્થાન ર્ામેલી આ કવવતાનાાં શબ્દો આજે ર્ણ માનસર્ટ ર્રથી 
વવસરાતાાં નથી. તેનાાં રચવયતા શ્રી બોટાદકર પ્રાચીન કવવ હતાાં. 
ભાવનગર ર્ાસેનુાં બોટાદ ગામ તેમની જન્મભવૂમ અને કમપભવૂમ રહ્ુાં. 
એક સામાન્ય વશક્ષક તરીકે અસહ્ય ગરીબીમાાં ર્ણ તેમના સારહત્યરસે 
અનેક કાવ્યસાંગ્રહ કલ્લોલીની, શ્રોતસ્વીની, વનઝપરીની, રસતરાંગીની 
અને કાવ્ય ઉવમિલા અને ખાસ તો દરેક માતાને શ્રધ્ધાાંજલી આર્તુાં 
આ કાવ્ય સારહત્યજગતને પ્રદાન કર્ુું છે. ૧૮૭૦ થી ૧૯૨૪ સધુીની 
તેમની જીવનયાત્રા રહી. 

અત્યાર સધુીની ‘મા’ ઉર્રની તમામ કવવતાઓમાાં સવપશે્રષ્ટ્ઠ 
કહી શકાય, તેવી આ કવવતા છે. ‘મા’ … ‘મા’નુાં વણપન કરી શકે તેવો 
વવરલો હજુ ર્ાક્યો નથી. તેના માટે કલમ, કાગળ ઓછા ર્ડે. ર્રાંત ુ
શ્રી બોટાદકરે સરળ અને મધરુ ભાષામાાં ‘મા’ નુાં વણપન કર્ુપ છે. અહીં 
‘મા’ વવષેના શ્રી બોટાદકરના વવચારોને મારી લાગણીનાાં શબ્દો સાથે 
ભેળવીને મેં ‘મા’ની સાથપકતા અને વવશાળતાને વણપવવા માટેનો એક 
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સકૂ્ષ્મ પ્રયાસ કયો છે. 
મીઠા મધ  ને મીઠા મેહ લા રે લોલ….. 

એથી મીઠી િે મોરી માિ રે 
        જનનીની જોડ્ સખી! નહી જડે્ રે લોલ. 

પ્રભ ના એ પે્રમિણી પિૂળી રે લોલ, 

         જગથી જૂદેરી એની જાિ રે … જનનીની… 

મધ અને મેહુલાથી ર્ણ મીઠી ‘મા’ની મમતા હોય છે. ‘મા’ની 
મમતાને મમળાવ્યાાં જ કરીએ અને તેની મધરુર્નાાં, વાત્સલ્યનાાં 
વારર … બસ … ર્ીધાજ કરીએ. ‘મા’ની દુવનયા, તેનો સાંસાર તેનાાં 
સાંતાનની આસર્ાસ જ હોય છે. ‘મા’નાાં ખોળામાાં માથુાં મકૂો અને 
દરેક દુુઃખ ગાયબ! માની ઝપ્ર્ીમાાં એની અમી ભરેલી આંખડીમાાં એક 
નવી ચેતના, નવા જીવનનો અનભુવ થાય છે. હુાં તો કહીશ, 
દુવનયાનો ‘સવપશે્રષ્ટ્ઠ જાદુગર’ એટલ ે‘મા’. 

જગનો આર્ાર એની આંગળી રે લોલ, 

કાળજામા ંકૈંક િયાધ કોડ્ રે … જનનીની 
દેવોને દૂર્ એના ંદોહ્યલા રે લોલ, 

શશીએ વસિંચેલ એની સોડ્ય રે … જનનીની.. 

..કહવેાય છેને કે ઇશ્વર ધરતી ર્ર સદેહ ેઆવી નથી શકતો, માટે 
એને ‘મા’નુાં સર્જન કર્ુું છે. ‘મા’ની આંગળી,  એ તેના સાંતાન માટે 
જગનો આધાર હોય છે. ‘મા’ તેના સાંતાન માટે ઇશ્વરથી ર્ણ શે્રષ્ટ્ઠ 
હોય છે. ઇશ્વરને ર્ણ ‘મા’ના દૂધનુાં અમતૃ ર્ીવા માની કોખ ે
અવતરવુાં ર્ડર્ુાં હત ુાં. શશીએ ર્ણ જનનીની સોડ સીંચી’તી. 
ભચત્તડ ં ચડે્લ એન  ંચાકડે્ રે લોલ, 
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પળના બારેં્લ એના પ્રાણ રે … જનનીની 
‘મા’ની સરખામણી કવવ ચાકળા સાથે કરે છે. જેમ ચાકળો 

ગોળ ગોળ ફરીને માટીના વાસણનુાં સર્જન કરે છે તેમ ‘મા’ 
ચાકળાની જેમ તેના પ્રાણ મધ્યણબિંદુમાાં તેના બાળક સાથે બાંધાયેલા 
હોય છે, અને જીવનમાાં ગોળ ગોળ ફરી સાંઘષપ ખેડીને સાંતાન ફરતે 
કવચ બનીને તેન ુાં સાંસ્કાર વસિંચન કરે છે. તેને ઉરે હમેશા મ ૂાંગી 
આશીષ મલકતી હોય છે અને કાળજામાાં અનેક કોડ ભરીને સાંતાનનો 
ઉછેર કરે છે. ત્યાગ અને બણલદાનની જીવતી જાગતી મવૂતિ એટલ ે
‘મા’. 
"ર્રિી માિા એ હશે ધ્રજૂિી રે લોલ, અચળા અચકૂ એક માય રે … 
જનનીની ગગંાના ંનીર િો વરે્ ઘટે રે લોલ,  

સરખો એ પે્રમનો પ્રવાહ રે  જનનીની 
‘મા’ની વવશાળતા વણપવવા કવવ ક્યાાં ક્યાાં ર્હોચ્યા છે? એક ‘મા’ 
જનમ દેનારી તો બીજી ધરતી ‘મા’. કવવ કહ ેછે ધરતી માતા ર્ણ 
ક્યારેક ધ્રજૂે છે. ર્ણ ‘મા’ હમેશા અવવચળ રહ ેછે. 

ગાંગા નદી ર્ણ તેનાાં નીરનાાં વ્હણે અને રદશા બદલ ે છે. 
ર્રાંત ુ‘મા’નો પે્રમ અવવરત એકધારો સાંતાન તરફ વહ ેછે. ર્છી તેન ુાં 
સાંતાન ગમે તેવ ુાં હોય. 
 

વરસે ઘડ્ીક વ્યોમવાદળી રે લોલ,…..માડ્ીનો મેઘ બારે માસ રે …  

ચળિી ચદંાની દીસે ચાદંની રે લો 

એનો નહહ આથમે ઉજાસ રે  

અમીની િરેલ એની આંખડ્ી રે લોલ 



           

75 

વ્હાલના ંિરેલાં એના વેણર…..જનનીની જોડ્ સખી ! નહીં જડે્ રે 
લોલ  

વાદળા ર્ણ ક્યારેક અવતવષૃ્ષ્ટ્ટ કે અનાવષૃ્ષ્ટ્ટ કરીને આગળ 
વધી જાય છે. ચાંદાની ચાાંદનીના ઉજાસમાાં ર્ણ વધઘટ થાય છે 
ર્રાંત ુ‘મા’ … ગમે તેવી ગાાંડી, ઘેલી, અર્ાંગ કે મતૃ્ર્નુા ણબછાને હોય 
તેના સાંતાનને હમેશા પે્રમના ઉજાસમાાં ઘેરીને આશીવાપદ જ 
વરસાવ્યા કરે છે. 

હાથ ગૂથેંલ એના હીરના રે લોલ 

હૈય  ંહમેિં કેરી હલે રે….જનનીની જોડ્ સખી ! નહીં જડે્ રે લોલ 

અમીની િરેલ એની આંખડ્ી રે લોલ 

વ્હાલના ંિરેલાં એના વેણ રે…જનનીની જોડ્ સખી ! નહીં જડે્ રે 
લોલ 

હાથ ગૂથેંલ એના હીરના રે લોલ 

હૈય  ંહમેિં કેરી હલે રે…..જનનીની જોડ્ સખી ! નહીં જડે્ રે લોલ 

મ ૂગંી આવશષ ઉરે મલકિી રે લોલ 

લેિા ખટેૂ ન એની લહાણ રે….જનનીની જોડ્ સખી ! નહીં જડે્ રે 
લોલ 

હીરા જેવા એનાાં રકમતી હાથમાાંથી ઝરતાાં આશીવાપદ સાંતાન 
માથે શીળી છાયા બની રહ ેછે. જાણ ેકે હમેાંતની હલે ના હોય! 
બાળકના જન્મતાની સાથે નસપ umbilical cord કારે્ છે ર્રાંત ુ
spiritual cordથી બાળક ‘મા’ સાથે હમેશા જોડાયેલ ુરહ ેછે અને એ 
સાંધાન ‘મા’ના મતૃ્ર્ ુર્છી ર્ણ ચાલ ુજ રહ ેછે … સતત આવશવાપદ 
વરસાવીને … અને માટેજ કહવેાય છે કે ‘કરદ ક્યારેય કોઇની ‘મા’ 
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સ્વગપસ્થ નથી થતી … એ તો સાંતાનસ્થ થાય છે !’આખરે તો દરેક 
વ્યક્તત માટે ર્રમેશ્વરજ આધાર હોય છે. ર્રાંત ુ‘મા’ના ર્ાલવ તળે 
તેના હ્રદયની કુમાશમાાં અને સ્ર્શપની હૂાંફમાાં સાંતાન હમેશા સલામતી 
અનભુવે છે કારણ કે ‘મા’- સાંતાનનો સાંબાંધ સૌથી જુનો અને લાાંબો 
હોય છે. ૯ મરહના બાળક માના ગભપમાાં રહ્ ુહોય છે એ કેમ ભલુાય! 
અને માટે તો આ હ્રદયદ્રાવક કવવતાનાાં શબ્દો દરેકને આંખમાાં 
ઝળઝળીયા સાથે માની યાદ તાજી કરાવી જાય છે. ખરેખર! 
જનનીની જોડ જગમાાં નરહિં જડે … જન્મોજનમ સધુી … 

માતદેૃવો ભવુઃ -કલ્પના રઘ - 

કવવ વવશે વધ  વવગિે 

ગજુરાતી સારહત્યની એક  જાણીતી પ્રવતભા એટલે શ્રી દામોદર 

 ખશુાલદાસ બોટાદકર ,જેમણે ચોપ્ર્ન વષપના ટુાંકા ગાળામાાં ગજુરાતી 
સારહત્યને અણમોલ ફાળો આપ્યો,ગજુરાતી સારહત્ય અને સ્વત્રાંતા ની 
લડાઈના એ સેનાની હતા એમનો જન્મ બોટાદમાાં થયો હતો, બોટાદ 
એટલ ેઝવેરચાંદ મેઘાણી, શ્રી બચભુાઈ શાહ (રાજ નેતા )મહમદ 
માાંકડ(સારહત્ય અન ેવશક્ષક )અન ેભાન ુશાંકર જોશી (સ્વતાંત્ર સેનાની 
જેવા પ્રખ્યાત રાજનેતા,સરહત્યકારોની ર્ણ જન્મભવૂમ 

ઘણા એક કવવ કે લેખક તમારી ઉર્ર ઊંડી અસર ર્ડતા હોય અન ેતે 
આજેય ન ભલૂાય તેવી હોય  છે તેમ  મારા માટે  છે ઊંડી છાર્ મકૂી 
જનાર છે કવવ શ્રી બોટાદકર,અનેક માતાઓન ેરજુ કરતી -ટુકમાાં માાં ને, 

કવવશ્રી બોટાદકરની રચના “જનની” ગજુરાતના કુટુાંબ  પ્રેમને  માાં ને 
મધ્યમાાં રાખી સૌથી અસરકારક રીતે રજુ કરે છે.મારા બા આ રચના 
ખબુ સુાંદર રીતે ગાતા ,કવવતા એટલી મધરુને સુાંદર છે કે જે સાંભાળતા 
મન ભાવ વવભાર થઇ જતુાં ,તેનો શબ્દેશબ્દ પ્રેમથી ભરપરુ લાગતો 
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 ...“મીઠા મધ ુને મીઠા મેહલુા રે લોલ 

એથી મીઠી તે મોરી માત રે 

જનનીની જોડ સખી! નહી જડ ેરે લોલ” અમીની ભરેલ એની આંખડી રે 
લોલ, 

વ્હાલનાાં ભરેલાાં એના વેણ રે … જનનીની...  
દેવોને દૂધ એનાાં દોહ્યલા રે લોલ, 

શશીએ વસિંચેલ એની સોડય રે … જનનીની”, 
આજે આ ર્ાંક્તત ગાતા મારી બા યાદ આવી જાય છે ,જાણે એમના માટે 
જ રચાયલેી ન હોય  ...નાનર્ણથી અનભુવેલી એ પ્રેમભરી આંખો 
,એમની લાગણી અને વ્હાલથી સોડમાાં લઇ લેતી બા કયારેય ભલુાતી 
નથી ,મારા બા માાંડ બે ચોર્ડી ભણલેા ર્ણ વારે વારે કહતેા કે મારી 
દીકરીઓને તો ભણાવીશ જ,..ગમે તેટલુાં દુુઃખ ર્ડશે ર્ણ ત્રણેય 
દીકરીઓને સારી શાળા અન ેકોલેજ કરાવીશ,આજે વષો વીતી ગયા 
છતાાં જયારે ર્ણ આ કવવતા વાાંચુાં છાં ત્યારે રોવાટા ઉભા થઇ જાય છે 
અન ેબા નો ચહરેો નજર સમક્ષ આવી જાય છે જાણે મારી જ માની 
વાત,માની તલુના કેવી સરસ કરી છે કેટલી સહજતા છતાાં હૃદયન ે
સ્ર્શી જાય છે માાં એટલ ેપ્રભનુુાં સ્વરૂર્ -(પ્રેમ તણી પતુળી )  
“પ્રભનુા એ પ્રેમતણી પતૂળી રે લોલ, 

જગથી જૂદેરી એની જાત રે … જનનીની” 
મારા બા રાત્રે મોડ ેસધુી બેસી વસલાઈ કરતા,એ વસલાઈ માાંથી અમારા 
પસુ્તકો લાવતા અને ફી ભરાતી,સાથ ેબેસી સહુ વાતો કરતા,કઈ ન 
સમજાય તો બા ધીમ ેરહી સમજાવતા, કહતેા દુવનયાદારી હજુ તને ન 
સમજાય,વખત જતા બધુાં સમજાશે,એ વખત ેઅમારે અંગ્રેજી ર્ણ 
શીખવાનુાં હતુાં,અમન ેઅંગ્રેજી શબ્દ ન સમજાય અન ેજલ્દી ન ર્કડાઈ 
તો બા ર્ાત ે ખબુ મહનેત કરી ર્ોતે શીખતા અન ેઅમન ે
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શીખડાવતા,આમ અમને ભણવાના કોડ બાન ેખબુ હતા.કવવ એ ર્ણ 
આજ એમની ર્ાંક્તતમાાં મારી બાની વાત જાણે વણપવી છે.   
“જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ, 

કાળજામાાં કૈંક ભયાપ કોડ રે … જનનીની 
મ ૂાંગી આવશષ ઉરે મલકતી રે લોલ, 

લેતા ખટેૂ ન એની લહાણ રે … જનનીની” 
બા ના યાદોની લહાણ ક્યારેય ખટૂતી નથી અન ેતેમ માાંના મ ૂાંગા 
આશીવાપદ સદાય સાથ ેહોય છે અન ેવષેતા રહ ેછે   

“ગાંગાનાાં નીર તો વધે ઘટે રે લોલ, 

સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે … જનનીની 
વરસે ઘડીક વ્યોમવાદળી રે લોલ, 

માડીનો મેઘ બારે માસ રે … જનનીની” 
આમ તો એકય ર્ાંક્તત એવી નથી કે રદલને ન સ્ર્શ ેછેલ્લી બે ર્ાંક્તત 
એવી તો જાણ ેહૈયા ની આરર્ાર ર્ોહોંચી જાય છે કેટલી ર્વવત્રતા છે 
આ રચનામાાં  માાંની સરખામણી ગાંગાના નીર સાથ ેકરી છે,માડીનો પ્રેમ 
એક સરખો રહ ેછે,વષાપ ર્ણ ત્યારે જ આવ ેછે જયારે આકાશમાાં વાદળો 
હોય ર્ણ માનો પ્રેમ વષપના બારે મરહના અવવરત વરસતો હોય છે. 
બા ની યાદો આમતો કયારેય ભલુાતી નથી ર્ણ શ્રી દામોદરની આ 
કવવતા જયારે જયારે કોઈ ર્ણ વાાંચશ ેત્યારે એમની  માાં ને મારી જેમ 
યાદ કરી લહાણ લેશે       
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૧૬. મને ગમે છે અખો િગિ  

 

 

વનહારીકાબેન વ્યાસ 

 “વિલક કરિાં તે્રપન વહ્યા,ં જપમાળાના ંનાકાં ગયા;ં 
િીરથ ફરી ફરી થાક્ા ંચણધ, િોય ન પહોંચયા હહરને શણધ; 
કથા સ ણી સ ણી ફુટયા કાન, અખા િોય ન આવ્ય  ંબ્રહ્મજ્ઞાન”. 

સમાજને ચાબકા મારતી આ અખા ભગતની રચનાઓને અખાના 
“છપ્ર્ા” કહ ેછે અખા ભગત મખુ્યત્વે અખો ના નામે જાણીતા છે,મળૂ 

નામ અખેરામ, વ્યવસાયે સોની. દુવનયાના દાંભ અને ર્ાખાંડ દેખીને 

એમનો માાંહ્યલો ઊકળી ઊઠતો હતો.અને તેથી અખાના છપ્ર્ામાાં 
સમાજમાાં રહલેા આડાંબર પ્રત્યેનો વતરસ્કાર જોવા મળે છે….બે ર્ાંક્તતમાાં 
સત્ય હકીકત ખબુ સરસ રીતે રજુ કરતા ,જીવનમાાં કથા સાાંભળ્યા ર્છી 
જો ર્રરવતપન ન આવે તો  બ્રહ્જ્ઞાન કેવી રીતે ર્ામશો ? આમ 

ધમપસ્થાનોમાાં ય આડાંબર જ દેખતા। ..જે આ ર્ાંક્તતમાાં નજરે ર્ડે છે  

                       
 

 “એક મરૂખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પજૂે દેવ; 

પાણી દેખી કરે સ્નાન, ત  લસી દેખી િોડે્ પાન; 



                       

80 

િે િો અખા બહ  ઉત્પાિ, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્ાનંી વાિ?” 

 

ગજુરાતી ભાષાના પ્રાચીન કવવઓ રૈ્કીના ૧૭મી સદીમાાં થઈ ગયેલા 
એક સ્ર્ષ્ટ્ટ આખા બોલા કવવ એટલ ેઅખો ભગત,અખાના સ્તરના વેધક 

વ્યાંગ ક્યાાંય જોવા મળતા નથી… ભણતી વખતે યાદ કરેલા છપ્ર્ા આજે 

ર્ણ મનમાાંથી હટતા નથી.હુાં આઠમાાં ધોરણમાાં અભ્યાસ કરતી હતી 
ત્યારે અખાના છપ્ર્ા ભણી હતી...અખા નાાં છપ્ર્ા ભણવાની ખરેખર મજા 

આવતી, તેમનાાં એક એક છપ્ર્ા માાં ઘણી કહવેતો,મહાવરા આવી જાય 

છે..હકીકતમાાં વારાંવાર પ્રયોગથી કહવેતો થઇ ગઈ એમ કહુાં તો ચાલ।ે .હુાં 
વારાંવાર ગણગણતી , ત્યાર થી અત્યાર સધુી મારે તેને મોઢે કરવા ર્ડયા 
નથી ર્ણ સહજતા થી જ યાદ રહી ગયા,છપ્ર્ામાાં તીખી-તમતમતી 
વાણીમાાં એમણ ેઆત્માને વીંધી નાાંખે અને આંખના ર્ડળ ઉઘાડી દે એવા 
મમપવેધી કટાક્ષ કયાપ છે. મખુ્ય વસ્ત ુએ છે કે અખાની જ્ઞાનદ્રષ્ટ્ટી 
સમાજમાાં પ્રવતપતા,દાંભ,અજ્ઞાન અને વહમેોની આરર્ાર જોઈ 

શક્તત,ર્ોકળતા ર્ારખી લેતી,અને આમ અખાની વાણી સતેુલા આત્માને 

જગાડતી    
આ છપ્ર્ા એટલ ેશુાં ? ચોર્ાઈ છાંદમાાં લખેલા એમના કાવ્યો છ ર્દ 

(ચરણ)ના હોવાથી છપ્ર્ા તરીકે ઓળખાય છે. (છર્ાઈ ઉર્રથી છપ્ર્ો, 
‘ર્ાઈ’ એટલ ેર્ાય, ચરણ, ર્ગ, ર્ાંક્તત) આ અખા ભગત આર્ણી 
ભાષાના ઉચ્ચ કોરટના જ્ઞાની કવવ છે.તેઓ બહુ શરૂઆતનાાં ગજુરાતી 
સારહત્યકારોમાાંનાાં એક છે. તેમની ગણના સલ્તનતી સમયગાળામાાં થઇ 

ગયેલા ગજુરાતીનાાં ત્રણ મોટા સારહત્યકારોમાાં થાય છે.અખાએ કુલ ૭૪૬ 

છપ્ર્ા લખેલા છે.  

સસાવશિંગન  ંવહાણ જ કય ું , મગૃતષૃ્ણામા ંજઈને િય ું; 
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વધંયાસ િ બે વા ’ણે ચઢયા, ખપ ષ્પ વસાણા ંિયાું. 
જેવી શેખસલીની ચાલી કથા , અખા હમણા ંને આગળ એવા હિા. 
(સસલાના વશિંગડાન ુાં વહાણ, મગૃજળમાાં તરવુાં, વાાંઝણીના પતુ્રો અને 

આકાશનાાં ફૂલો- અશક્ય અને તરાંગી વાતોના દૃષ્ટ્ટાાંત વડે અગાઉ અને 

આજે કેવા જૂઠાણાાં ચાલ્યા કયાું છે એ વાત અખાએ અવળવાણી વડે 

વેધકતાથી સમજાવી છે.) 

અખાના છપ્ર્ા કદાચ આજની રે્ઢીને કે ભવવષ્ટ્યમાાં સમજવા કદાચ 

આકરા ર્ડે  જેનો આ એક નમનુો છે નવી રે્ઢીને કદાચ શીખવા ર્ડે 

ર્રાંત ુએ ર્ાાંચસો વષપ જુનો ૧૭ મી સદીનો કવવ ખાસ ભણેલા નરહ 

શાળામાાં ગયા વગર અનભુવથી માત્રથી  આટલુાં સચોટ લખી શકતા 
,એમની ચોટદાર વાણીમાાં બહુશ્રતુ ,અનભુવી,વવદ્વાન દેખાય છે અખા 
ભગતૅ આધ્યાત્ત્મકતાની મહત્તા ગાતા આ છ્પ્ર્ા ર્ાાંચશો વષપ ર્હલૅાની 
કમપકાાંડથી ભરપરૂ સામાત્જક વ્યવસ્થામાાં લખ્યા, અનૅ આજૅ ર્ણ કૅટલા 
સાાંપ્રત છૅ તેથી  આજે અને ભવવષ્ટ્યમાાં અખા ભગતના છપ્ર્ા માનવીને 

આધ્યાત્મ ને ર્ામવાનો, જ્ઞાનનો માગપ બનશે,આત્માના અનભુવને અને 

જ્ઞાનને એમણ‘ેઅખેગીતા’ , ‘ર્ાંચીકરણ’, ‘ગરુુ-વશષ્ટ્ય સાંવાદ’, 

‘ણચત્તવવચાર સાંવાદ’ અને‘અનભુવણબિંદુ’ જેવી કાવ્યરચનામાાં 
કલાત્મકરીતે વનરૂપ્યાાં છે. અખા ઉર્ર લખવા બેસીએ ઘણુાં લખી શકાય 

ર્રાંત ુકોઈએ લખ્ર્ુાં છે તેનો ઉલ્લેખ જરૂર કરીશ. 

“ઘણી વખત ર્ડયો અખો  
તોય એનોના કોઇથી ડખો  
મનફાવે તેમ ભલે લાખો  
ર્ણ અખા જેવો ના કોઈ શાખો” 

-વનહારીકાબેન વ્યાસ- 
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વશવાજીનુાં હાલરડુાં – ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

 
 

              
મને ગમે છે. આપણ  ંગ જરાિી લોકસાહહત્ય જેમા ંશ્રી ઝવેરચદં મેઘાણીન  ંકામ 

નોંર્પાત્ર છે. ગ જરાિી લોકસાહહત્યની એક અમર કવૃિ – વશવાજીન  ંહાલરડ ં 
મને નાનપણથી ખ બ ગમત  ંઅમારે ત્યા ંનોરિામા ંગરબીમા ંલોકસગંીિના 
ગાયકોને આમતં્રણ આપિા ચાર રસ્િા પાસે લોકો પોિાની ચટાઈ લઈને 

પહોંચી જિા રાિ સ ર્ી ડ્ાયરો જામિો 

આ હાલરડ ં કોણ જાણે કેમ મારે હૃદયમા ંકાયમ માટે વસી ગય  ંઇવિહાસમા ં
વશવાજીને વાચંિી પણ યાદ રાખવા નહોિા ંપડ્યા વશવાજીની માિાન  ંન   ં
નામ જીજીબાઇ આ ગીિ સાથ ેકંઠસ્િ હત  .ં અહીં એક ખાસ વાિ કહીશ કે 

મેઘાણી ની કલમે વિાધિી સહજિા માર ં  મ ખય આકષધણ છે એવ  ંહ ં આજે પણ 

માન  ંછે. એમના લખેલા ગીિો યાદ રાખવા નથી પડ્િા યાદ રહી જાય 

છે.એન  ંકારણ મેઘાણીની કલમ લોક જીવનને કાવ્યમા ંસહજ ઉિારી લાવે 

છે,માિાના મનોિાવ ગ જંવિા ગીિ અનાયસે આપણને આકષે એમા ં
નવાઈ શ  ં? ગ જરાિન  ંલોકસગંીિ િાવજગિના ંપાયા ઉપર રચાયેલ  ંછે. એ 

એવા લોકોન  ંસગંીિ છે કે જે પહંડ્િ નથી પણ સરળ છે.હાલરડ્ા ંિો દરેક 

માિા ગાય પણ એક શ રવીર માિા જો ગાય િો શ  ંહોય શકે એ માત્ર 

ઝવેરચદં મેઘાણી જ વણધવી શકે, એમા ંકોઈ શકંાને સ્થાન નથી,આ ગીિમા ં
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પણ  ઝવેરચદં મેઘાણીએ  કાવ્યમા ંશૌયધને,ખમીરને અને સ્વમાન ને 

આલેખયા છે.ગ જરાિના લોકગીિો બાળકની ગળથથૂી શર  થાય છે.મને પણ 

જાણે આ ગીિ ગળથ થીમા ંમળ્ય  ંછે. હાલરડ્ા એટલ ેમા ંની લાગણીનો 
ઊિાર.આ હાલરડ્ાં ન  ંગ જરાિી સાહહત્યમા ંઅને લોકસગંીિમા ં આગવ  ં
મહત્વ છે. આ હાલરડ્ામા કાવ્યિત્ત્વ ઓછં લાગણીની સહજ અભિવ્યક્તિ 

વઘારે દેખાય છે …િાષાથી િેમને શણગારવ  નથી પડ્્ ,ંકવવ એ એવી 
સરળિાથી આલેખય  ંછે કે પાઠશાળામા ંજે ન િણ ે..એ માના હાલરડ્ામા 
િણાય જાય… પેઢી દર પેઢી ગળામા ંજ સચવાય અને ઉછરે…..લોકોની 
જીિે સહજ રીિે ચડ્ી જાય…. હાલરડ્ા એટલ ેમા ંની લાગણી …સાિળિા 
જ…..જેની….મીઠાશ હૈયામા ંઅંકાઈ જાય ..ગ જરાિી સાહહત્ય અને 

લોકસગંીિની એક અમર કવૃિ – વશવાજીન  ંહાલરડ્ા ની પહલેી બ ેપકં્તિ 

વાચંશો િો ખયાલ આવે કે માિા જયારે બોલે ને ત્યારે એમની લાગણી અને 

સમવેદના માનવીને િો હલાવી દે પણ સાથ ેપથ્થર હદલ ડ ંગરા પણ હલી 
જાય  .   

"બાળુડ્ાને માિ હીંચોળે 

ર્ણણણ ડ ંગરા બોલ.ે"  

ત્યાર બાદ ની પકં્તિમા ંિાજા જન્મેલા બાળકને માિા એન  ંિવવષ્ય દેખાડ્ી 
ડ્રાવિી નથી પણ મજબ િ બનાવે છે. આ ગીિ માત્ર આપણા ં સાહહત્યનો 
વારશો નથી પણ આપણી સસં્કવૃિનો પડ્ઘો પણ પાડે્ છે. માિાના  પે્રમન  
ગીિ કે પછી શ રવવરિાન ,દેશપ્રમન  કે વવરહન , બઘી જ િાવના ઓનો 
આસવાદ,ટ કમા ંકહ ં િો લોકકંઠે વહિેી વાણીના સપદન ંએટલે વશવાજીન  ં
હાલરડ ં।  આ ગીિનો પ્રચાર નથી થયો  પ્રજાના હ્દયમાથી પ્રકટી િેમના  
કંઠમા ઉછરી  અને એક કંઠમાથી બીજા કંઠમા અને એક કાનમાથંી બીજા 

કાનમા વહતે ૂથય  ંછે અને થશ ેઆ હાલરડ્ાની એવી રચનાઓ છે જે વારંવાર 
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સાિંળવ  ંગમે છે કાવયિવથી સિર  એને ગેયેિાને નામે લયને નામે એમા 
મરોડ્ નથી …છિા લયબઘ છે  એક પકં્તિ  સાિંળીયે િો બીજ  સાિંળવાની 
ભ ખ જાગે,ગીિ િલ ેદેશિહકિીન  ંહોય કે હાલરડ્ાની રચના હોય પણ િેની 
એક આગવી વવશેષિા છે.અને િેથી જ આ ગીિ હમેશા ગાયક અને 

શ્રોિાઓના આકષૅણન  ંકેન્ર્દ રહ્ર્યા છે અને રહશેે .સૌરાષ્રના ખણૂ ેખણૂેથી 
જેમણ ે લોકગીિોના મોિીઓ એકઠા કરવાન  ંિગીરથ કાયધ કય ું છે એવા -
મેઘાણી એક એવી વવરલ પ્રવિિા છે…જેમણ ેરકિ ટપકિી કલમ દ્વારા 
ખમીરવિંી કથાઓને આવા કાવ્યો દ્વારા  અક્ષરદેહ આપ્યો છે. અને મહાત્મા 
ગારં્ીએ ઝવેરચદં મેઘાણીને રાષ્રીય શાયર કહ્યા ંછે એમના માટે લખવ  ંકે 

બોલવ  ંમારી ક્ષમિા બહારની વાિ છે માટે અહીજ હ ં વવરમીશ   
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કલ્ર્ના રઘ ુશાહ ,પ્રજ્ઞાબેન દાદભાવાળા ,રાજેશભાઈ શાહ ,મહશેભાઈ 

રાવળ  

 

કલ્ર્ના રઘ ુશાહ ,પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા રાજેશભાઈ શાહ ,મહશેભાઈ રાવલ  
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News of Monday, 31st March, 2014 

  

USમાાં ઇનર્ડયા કોમર્્નુીટી સેનટ્ર વમલર્્ીટાસ ખાતે યોજાઇ ગયેલી 
સારહતય્ રવસકોની બેઠકુઃ‘‘મને ગમે છે''વવષય ઉર્ર કલાર્ી, 
ઉમાશાંકર, નરવસિંહ મહતેા, હરરભાઇ કોઠારી, કનૈયાલાલ મનુશી, 
મીરાબાઇ સરહતના સર્જકોને યાદ કરતા નવા લેખકો…. 

 

          

ઇનહ્ડ્યા કોમય્  નીટી સેનટ્ર વમલય્ીટાસ ખાિે યોક્ષયેલી ૨૮મી 
માચધની ‘‘બેઠક''ખ બ સરસ રહી.... હાજરીની સાથે ઉતસ્ાહ વિાધયો, 
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‘‘મને ગમે છે''... વવષય પર એક પછી એક રજૂઆિ દેખાિી મહનેિ 
હિી,નવા લેખકો પોિાની વવચાર ર્ારાને આગળ વર્ારી, કલમને 
કેળવિા, ગ જરાિી સાહહતય્ના પાના ઉખેડ્િાં સાહહતય્કાર કવવ 
લેખને યાદ કરિા હિા, જેમા ંમને બેઠકનો હતે   સદ્ધિ થિો દેખાિો 
હિો, એક વાિ અહી પ રવાર થિી હિી કે ગ જરાિીના મળૂમા ંરહલેી 
િાષા લોકો િલે કહ ેપણ હજી પણ જીવિં છે અને રહશેે,પ્રદવશિિ 
કદાચ ન થાય િો પણ જાણે કાલની બેઠકમાં બર્ાજ કવવ લેખો જાણે 
હાજર હિા, કોઇ કલાપી િો કોઇ ઉમાશકંર, કે કોઇ આહદ કવવ 
નરવસિંહ ને લઇને આવય્ા હિા, 

         ૭ વાગય્ા પહલેા સહ  હાજર હિા,પ્રોગ્રામની શરૂઆિ 
સરસવ્િી વદંનાની સાથે ક્લપનાબેનના માની વવદાયની પ્રાથધના 
સાથે કરી, શરૂઆિ બેઠકના ખાસ મહમેાન કવવ, ગઝલકાર 
મહશેિાઇ રાવળ નો પહરચય પી.કે.દાવડ્ા સાહબેે પોિાની આગવી 
છટાવી કહ ં કે મહશેિાઇ વય્વસાયે ડ્ો છે પરંત   દવાજયારે કામ ન 
લાગે િો ગઝલથી લોકોને સાજા કરી શકાય એમ માની લખવાન  ં
શરૂ કય ધ હશે, એમની ગઝલમા ંપણ દવાની જેમ સતય્ની કડ્વાસ 
સાથે માનવીની સવેંદના પોરસે છે. તય્ારબાદ મહશેિાઇ એ 
પોિાની રજૂઆિ કરી લોકોને િરબોળ કરી દીર્ા અને વાહ વાહ થી 
રૂમ ગ જંી ઉઠયો, તય્ારબાદ કલપ્ના બેને દેવીકાબેનનો પહરચય 
આપી. હ્ સટ્ન થી મોકલાવેલ િેમની રચના પ્રસત્  િ કરી 
દેવવકાબેન હાજર ન હોવા છિા ંહાજર રહ્યા. 
         વવષયની શરૂઆિ રાજેશિાઇ શાહ ે ‘‘મને ગમે છે''... 
હહરિાઇ કોઠારી એમ કહી કરી અને એક પછી એમની એક પછી 
પક્ંવિઓ સિંળાવી અધય્ાતમ્ન  ં માહોલ ઉભ  ં કરી દીધ   ં િો 
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ક્લપનાબેન જનની જોડ્ સખી ગાઇ અને માની સવ્દંના શબદ્ોમા ં
વય્ક્િ કરી, આ રચના જયવિંીબેન પટેલે પણ િેમની રષ્હટથી 
રજ  કરી આમ કવવ દામોદર ખ શાલદાસ બોટાકરને યાદ કરી િેમને 
સજીવન કયાધ. તય્ાર બાદ વસ બેન શેઠ િેમની સાથે ઇનદ્ લાલ 
ગારં્ી ને જાણે લઇ આવય્ા અને નાનપણ થી સાિંળિા આવય્ા 
હિા િે રચના અને િેમને કેવી રીિે સપ્શી ગઇ િે પોિાની 
િાષામા ં રજ  કય ધ.. માધં  રીકાબેને ગગંાસિી ના િજન સાથે 
આધત્વ્મકિા નો િેમનો ચીંરે્લો માગધ દેખાડ્યો,િો ક ંિાબેન રે 
પખંીને પથરો ફેકિા ફેકી દીર્ો એ રજ  કરી કવવ કલાપી જે જીવિં 
કયાધ,દશધનાબેન અને નરેનર્િાઇ શ ક્લ એ હાજરી આપી બેઠકને 
પ્રોતસ્ાહન આપય્  ંિો પે્રક્ષકોએ દશધનાબેનના સવ્રમા ંમાડં્ી િારંૂ કંક  
અને રૂપને મઢેલી આવી રાિ સાિંળી સગંીિમા ંિીંજાયા,બેઠકનો 
દોરઆગળ વર્ારિા િીખ િાઇએ કનૈયાલાલ મ નશી ને યાદ કરિા 
‘‘ગ જરાિનો નાથ''પ સિ્કની ની વાિો રજ  કરી, વનહારીકાબેન અને 
દાવડ્ા સાહબેે અખા િગિ ને ખ બ પે્રમથી યાદ કયાધ, નહારીકાબેન 
વપ્રય કવવ અખાને યાદ કરિા આનદં સાથે ઉતસ્ાહ અને ગૌરવ 
વિાધયો અને ખ બ માહહિી સિર રજ આિ કરી િો દાવડ્ા સાહબેે 
જાણે પોિામા ં અખાને અન િવી, ‘અખા'ના ચાબખા જેવા છપપ્ા 
િેની વવશેષિા વણધવી, વખાણ િો કયાધ સાથે પોિે લખેલા છપા પણ 
રજ  કયાધ, બય્ાસી વષધના પદ્માબેન કાનિે્ મરાબંાઇની પે્રમલક્ષણ 
િક્વિન  ં એક લોકવપ્રય પદ જ ન   ં રે થય  ં રે દેવળ રજ  કરી 
બાળપણમા ં સાિંળેલી પ્રાથધના ના સિંારણ ને વાગોળિા 
મીરાબંાઇને રજ  કયાધ,હમેિંિાઇ અને જયાબેનની ઉપાધય્ાય ની 
ખામી વિાધણી, સાથે બીજા અનેક ને યાદ કરિા પ્રજ્ઞાબેન 
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દાદિાવાળાએ જે નોહિા આવય્ા અને લખાણ મોકલય્ા હિા િેવા 
દરેકને યાદ કયાધ અને મેર્લાિાબેન ની નરવસિંહ મહિેાની 
રજૂઆિની એક ઝલક આપી, આિાર સાથે દરેકને પ્રોતસ્ાહન આપી 
બીજી બેઠકનો વવષય ‘‘પ્રસિ્ાવના''આપય્ો. 
          આમ બેઠક માહહિીસિર, સાહહતય્ના પાના ઉખેળની, 
નવા લેખકોની કલમની િાકાિ માણિી, ઉતસ્ાહ અને આનદંથી 
મૈત્રીસિર રહી.પ્રવવણાબેનનો નાસિ્ો,સાથે કોઇએ લાવેલી જલેબી 
માણી,અને જાગવૃિબેનના પાઉંવડ્ા ખાઇ સાથે પ સિ્કો લઇ સહ  છટા 
પડ્યા.૧૦ વાગી ગયા િેની કોઇને નોંર્ પણ ન રહી. િેવ   ંશ્રી વવજય 
શાહની યાદી જણાવે છે. 
 (10:28 pm IST) 
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'માડ્ી િાર ં કંક  ખય ું ને સરૂજ ઉગ્યો. 'અને 'મીઠા મધ  ને મીઠા મેહ લા 
રે લોલ' 
- બે એહરયામા ં'બેઠક'ના ઉપક્રમે સાહહત્ય પે્રમીઓ મળ્યા 
- - ઈબ્ન્ડ્યન કોમય વનટી સેન્ટરના ઓહડ્ટોરીયમમા ંવવવવર્ 
સવેંદનશીલ કૃવિઓની રજૂઆિ થઈ (રાજેશ શાહ દ્વારા)બે એરરયા, 
તા.૧૪ એવપ્રલ ૨૦૧૪ 

 

 

બે એરરયામાાં ગજુરાતી ભાષા-સારહત્ય-સાંગીતના સમધૃ વારસાને 
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જીવાંત રાખવા ગજુરાતી સારહત્યપે્રમીઓ 'બેઠક'ના ઉર્ક્રમે દર 
મરહનાના છેલ્લા શકુ્રવારે ગજુરાતી ભાષા-સારહત્યને સ્ર્શપતો કોઈ 
વવષય લઈ તેના ઉર્ર ર્ોતાના મૌણલક વવચારો રજૂ કરવા 
ઉમળકાભેર એકત્ર થાય છે. 
ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી વાત તો એ છે કે દર વખતે વસવનયર 
ભાઈઓ-બહનેો તેમના ભવ્ય ભતૂકાળની જૂની યાદો અને ર્વુાની 
વખતે તેઓના સારહત્ય-કલા-સાંગીતના પે્રમ-લગાવને યાદ કરી 
ર્ોતાની ઊવમિઓની આનાંદભેર અણભવ્યક્તત કરવા કાયપક્રમ શર ૃથાય 
તે ર્હલેાાં સમયસર આવી જાય છે. ૭૦ વષપ ર્છીની ઉંમરવાળા 
ભાઈઓ-બહનેો ના ચહરેા ઉર્રનુાં સ્મીત અને ઉમળકા ને જોતાાં 
આનાંદ અને ગવપથી સૌ ભાષા-પે્રમીઓનુાં મસ્તક ઝુકી જત ુાં હત ુાં. 
'બેઠક'ના ઉર્ક્રમે તેઓના ચોથા કાયપક્રમમાાં ''મને ગમે છે'' વવષય 
ઉર્ર ર્ોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન કોઈકે વાાંચેલી-સાાંભળેલી 
ગજુરાતી કવવતાઓ અથવા લેખો જે તેઓના હૃદયને સ્ર્શી ગયા 
હોય અને યાદોમાાં હજુય જીવાંત હોય તેવી કૃવતઓના સર્જક કવવ કે 
લેખક તેઓને કેમ ગમી ગયા તે વવષય ઉર્ર ર્ોતાના ખાસ વવચારો 
સૌની સમક્ષ રાખવા સૌ તૈયારી સાથે આવ્યા હતા. 
શકુ્રવાર તા. ૨૮ માચપ, ૨૦૧૪ના રોજ વમલવર્ટાસ નગર ખાતેના 
ઈષ્ન્ડયા કોમ્ર્વુનરટ સેન્ટરના ઓરડટોરરયમમાાં ગજુરાતી ભાષા-
સારહત્યના રવસકો ઉમાંગભેર આવી ર્હોંચ્યા હતા. 
કાયપક્રમની શરૂઆતમાાં કલ્ર્નાબેન રઘભુાઈએ સરસ્વતી વાંદના કયાપ 
બાદ તેઓના માતશુ્રી ના દુુઃખદ અવસાન તાજેતરમાાં થતાાં તેઓના 
આત્માની શાાંવત માટે સૌએ પ્રાથપના કરી હતી. મળૂ સરેુન્દ્રનગરના 
ર્ણ અમેરરકાને કમપભવૂમ બનાવી અમેરરકામાાં સ્થાયી થયેલ જાણીતા 
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કવવ અને ગઝલના પે્રમીઓમાાં જાણીતા ડૉ. મહશેભાઈ રાવલનુાં સૌએ 
સ્વાગત કરી તેઓની ચારેક ગઝલનો સૌએ રસાસ્વાદ કયો હતો. 
ત્રણેક દાયકાથી ગઝલોની દુવનયામાાં અનન્ય પ્રદાન કરનાર ડૉ. 
મહશેભાઈએ તેમની આગવી છટામાાં ગઝલ ગાઈને સાંભળાવી હતી. 
હર્સુ્ટન (ટેકસાસ)ના જાણીતા કવવયત્રી દેવવકાબેન ધુર્વની કવવતા 
કલ્ર્નાબેને વાાંચી સાંભળાવી હતી. કલ્ર્નાબેને કવવ બોટાદકરે 
માતાના પે્રમ ઉર્ર રચેલી કાવ્ય રચના 'મીઠા મધ ુને મીઠા મેહુલા રે 
લોલ' યાદ કરીને કવવ બોટાદકરની વસધ કવવતાઓની ચચાપ કરી 
હતી. 
વસબેુન શેઠે કવવ ઈન્દુલાલ ફૂલચાંદ ગાાંધીની જાણીતી કૃવત આંધળી 
માનો કાગળ વાાંચી સાંભળાવ્યો હતો. ગજુરાતી ભાષાના ખબૂ જાણીતા 
કવવયત્રી ગાંગાસતીએ ર્ાનબાઈના ર્ાત્રને લઈને ૪૧ ભજનોમાાં જે 
ઉર્દેશ આપ્યો છે તે આજે ર્ણ સૌ ભાષાપે્રમીઓ યાદ કરે છે. 
કુાંતાબેન રદલીર્ભાઈએ કલાર્ીની ખબૂ જાણીતી રચના જ્યાાં જ્યાાં 
નજર મારી ઠરે રજૂ કરી કલાર્ી કઈ રીતે તેઓના હૃદયને સ્ર્શી 
ગયા તે જણાવ્ર્ુાં હત ુાં. બે એરરયાના જાણીતા સારહત્ય પે્રમી ર્ી.કે. 
દાવડાએ ૪૦૦ વષો અગાઉ અખાએ સમાજ સમક્ષ છપ્ર્ા ના રૃર્માાં 
૬ લાઈન માાં ર્ોતાના મક્કમ વવચારો કડવુાં સત્ય સમજાવતાાં રજૂ 
કયાપ હતા તેને યાદ કરી સૌને આનાંરદત કયાપ હતા. 
બે એરરયામાાં સાંગીત પે્રમીઓ માનીતા એવા વનવડેલા ગાવયકા 
દશપનાબેન ભતૂાએ જગ જગની માને જાણીતી કાવ્ય રચના ઓ 
''માડી તારૃાં કકુાં ખર્ુું ને સરુજ ઉગ્યો'' તથા ''રૂરે્ ને મઢી છે સારી 
રાત સજન'' તેમના મધરુ અવાજમાાં રજૂ કયાપ હતા. ભીખભુાઈ ર્ટેલ ે
ક.મા. મનુશી ને યાદ કરી ''ગજુરાતનો નાથ'' જેની ૧૯૧૯ના વષપમાાં 
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પ્રથમ આવવૃત્ત છર્ાઈ હતી તે હજુ ર્ણ જીવાંત છે અને સૌમાાં 
લોકવપ્રય છે તેની વાત કરી હતી. 
ર્ત્રકાર રાજેશભાઈ શાહ ેતેઓના વપ્રય લેખક-કવવ-કથાકાર અને 
ભગવદ્ ગીતાને સ્ર્શપતા વવષયો ઉર્ર આશરે ૨૦,૦૦૦થી ર્ણ વધ ુ
પ્રવચન આર્નાર સ્વ. પ.ૂ હરરભાઈ કોઠારીના જાણીતા પ્રવચનોના 
વવચારો રજૂ કયાપ હતા. 
વનહારરકાબેન વ્યાસે ૧૫૯૧થી ૧૬૫૬ના જીવનકાળ દરમ્યાન 
અખાએ ૭૪૬ છપ્ર્ાઓમાાં સમાજમાાં એ સમયે પ્રવતપતા અસત્ય, 
ઢોંગ, આડાંબર અને અંધવવશ્વાસને સમાજ સમક્ષ ખલુ્લા ર્ાડી ખબૂ 
મહત્ત્વનુાં કાયપ કર્ુું હત ુાં અને ગજુરાતી સારહત્ય ક્ષેતે્ર અનન્ય પ્રદાન 
કર્ુું હત ુાં તે તેઓની આગવી રીતે રજૂ કર્ુું હત ુાં. 
બે એરરયાના જાણીતા ગાયીકા કલાકાર માધવીબેન મહતેાના 
માતશુ્રી મેઘલતાબેન જાણીતા સારહત્યકાર, કવયવત્ર છે. તેઓએ 
નરવસિંહ મહતેાના જીવન અને ગજુરાતી સારહત્ય પ્રત્યે તેઓના પ્રદાન 
ઉર્ર તેઓના વવચારો મોકલાવ્યા હતા તે રજૂ કરવામાાં આવ્યા. 
૮૨ વષપના ર્દમાબેને ખબૂ ઉત્સાહ-ઉમાંગથી ૮૨ વષે ર્ણ ગજુરાતી 
ભાષામાાં ર્ોતાના વવચારો કોમ્પ્ર્ટુરમાાં રજૂ કરી તૈયારી કરીને 
આવેલા ર્દમાબેને કૃષ્ટ્ણભક્તતથી રાંગાયેલા મીરાબાઈએ રચેલી 
અનન્ય રચના 'જૂન ુાં રે થર્ુાં રે દેવળ' રજૂ કરી મીરાબાઈ તેઓને કેમ 
ગમે છે તે રજૂઆત કરી હતી. વસવનયરમાાં વપ્રય એવા રમેશભાઈ 
ર્ટેલ ેઅને ગજુરાતી ભાષા-સારહત્યના પે્રમી શ્રી વર્નાકભાઈ દલાલે 
ર્ણ સપુ્રવસધ કવવઓની રચનાઓ રજૂ કરી હતી.  

-રાજેશ શાહ- 
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“Mane game che”  means “whom I like” This is book 
of collection of essays of authors from our “book 
club” named as “Bethak”  it is collection of opinions 
of“Bethak’s” authors about authors whom they 
loved, they read and which we’re convinced 
deserves a place in their heart., I am inspired to put 
together the list of the author collections of 
opinions of all time in our own word, from the 
classic to the contemporary, from the personal to 
the critical. For more than four hundred years the 

personal essay has been one of the richest and 
most vibrant of all literary forms In making our 
choices, we’ve steered away from and multi-author 
collations, and given what might be undue weight 
to our favorite writers (as one does) Feel free to 
disagree with them, but praise their writing please 
do add your own suggestions for top-notch author 
sand create an entirely new list in the comments. 


