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પ્રસ્તાવના  
 

ગજુરાતી સાહિત્યના પાના ઉખેડીએ તો જુની યાદો ઉપર તરી  આવે। .ઘણા કવવઓ અને લેખકોએ 
પોતાની કલમનો જાદુ બતાવ્યો છે. આજે જેમ અખો ગજુરાતીઓના  જીવનમા ંજાણતા અજાણતા 
વસેલો છે...   તેમજ પન્નાલાલની ‘માનવીની ભવાઈ’, મેઘાણીની ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ કે પછી ની 
કવવતાસગં્રિ િોય લોકોના ંહૃદયમા ંઆ સાહિત્યકારો અમીટ છાપ મકૂી ગયા છે...આવી જ છાપ 
બેઠકના લેખકોને આજે પણ સવપ તાજી છે અને એને યાદ કરતા કલમ દ્વારા શબ્દોમા ંઆલેખી 
છે....”મને ગમે છે” .....એ સ્પશી ગયેલી માત્ર  વ્યક્તત નથી પરંત ુ તેમની કલમની તાકાત પણ 
છે..લોકોએ સ્વીકાર્ુું છે એને તેથી જ . લોકોને વપ્રય છે.....નાનપણ મા ંવાચેલી વમયાફંુસકી ની વાતાપ 
મોટા થતા લેખકને યાદ કરાવે છે ,તો કલાપીની ના પ્રેમભયાપ ગીતો જવાની યાદ કરાવે છે 
,અમેહરકામા ંકુદરતી સૌન્દયપ વનિાળતા ઉમાશકંરની ની કવવતા "ભોવમયા વવના મારે ભમવા’તા 
ડુગંરા"અનાયસે યાદ આવતા જાણતા અજાણતા સાહિત્યના પાના ઉખેડાય જાય છે,તો નરવસિંિ 
મિતેાના પ્રભાવતયાની ખોટ વતાપતા ગજુરાતી ભાષાનુ ંમિત્વ સમજાય છે.. બોલીવડુના ગીતો 
અવવનાશ વ્યાસના સગંતી અને ગીત સાથે ટક્કર નથી મારી શકતા કારણ આજે પણ ,માડંી તારંુ 
કંકુ જેવા ગીત ગજુરાતીઓના હદલમા ંવસેલા છે કવવ કાન્ત પણ જાણતા અજાણતા દહરયાના 
મોજાની સાથે યાદ આવી જાય છે,તો મીરા ંઅને ગગંા સતી ગજુરાતીઓને અધ્યાત્મ તરફ અનાયસે 
ખેંચી જાય છે બસ આ જ વાત "મને ગમે છે".... કિી દરેક લેખકે પોતાની ભાષામા ંઆલેખી છે. 
જીવનમા ંસાભંળેલા ,વાચેંલા ગજુરાતી ભાષાના કવવઓ  લેખકોને જાણે યાદ કરવાનો આ એક શભુ 
મોકો છે અિી પકુ્સ્તકામા ંલખનાર સૌ પ્રથમ વાચક છે એ પોતાને ગમતી કૃવતઓ વાચંી અથવા 
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વારંવાર વાચી ને વાગોળ્યા પછી લખવા માટે કલમ ઉપાડી છે ,મખુ્ય વાત પર આવુ ંતો 
અિી  વાચક જયારે લેખક બને છે ત્યારે સ્વત્વ નો અિસેાસ અિી અનભુવે છે, જે અિી દેખાય છે…. 
ત્યારે લેખક અને વાચક વચ્ચે ધડકનોનો એક સેત ુબનતો દેખાય છે..  
અને એટલ ેજ  પકુ્સ્તકામા ં ગમતાનો ગલુાલ કયો  છે. એને માપવા કરતા અનભુવશો. તો તમે 
માણશો। એને જેમ છે તેમ સ્વીકારશો તો જ મજા આવશે….તેમ છતા ંવવચાર આવે તો એક વાર 
વવચારી જોજો કે લોકો 600 વષપ પિલેાના લેખને  અિી િજી  કેમ વાચેં છે તો તનો જવાબ આ 
પાનાઓમા ંવાચકની કલમમા ંમળશે .  

વાચંનારે કલમ ઉપાડી છે િવે ઉમળકાથી વધાવવાની જવાબદારી તો આપણી જ ને !   
પ્રજ્ઞા દાદભવાળા( USA )કેલીફોનીયા  
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-પદ્માબેન કનભુાઈ શાહ   
 
 

લોક વપ્રય કવવ અને સગંીતકાર અવવનાશ વ્યાસ 

ગજુરાતી ગીત, ગરબા અને લોકગીતના રચનાર અન ેતે સ્વરબધ્ધ કરનાર લોકવપ્રય કવવ અવવનાશ વ્યાસન ે

આજે પણ સૌ યાદ કરે છે.  એમણે ઘણી ગજુરાતી હફલ્મ  સગંીતનુ ં સ્વર વનયોજન કરેલ.ુ  1943મા ંએમનુ ંપિલે ુ

ભચત્ર " મિાસતી અનસયુા " થી શરૂઆત કરેલી. "ભતત ગોરા કંુભાર"નુ ં સ્વર વનયોજન ખબૂજ લોકવપ્રય 

નીવડેલુ.ં 
એમનો જન્મ અમદાવાદ શિરેમા ં1912ની જુલાઈની એકવીસમીએ થયેલો.  એમણે બારસોથી વધ ુગીતો 
સ્વરબધ્ધ કયાપ છે. ગીતા દત્ત, મિમંદ રફી, સમશાદ બેગમ, મન્નાડે, િમેતંકુમાર, હકશોરકુમાર, લતા મગંેશકર, 

અશાભોસલે અન ેબીજા ઘણા સાથે ગીત ગાયા  છે જે આજે પણ બધાને ગાવા અને સાભંળવા ગમે છે.ઘણા 
સગંીતકારો સાથ ેમળીને ગીતો રચ્યા છે. આ ગીતો ખબૂજ લોકવપ્રય થયા છે. ……. જેમા ં"મારી વેણીના ચાર ચાર 

ફૂલ", "પાદંડુ ંલીલ ુને રંગ રાતો", 

"ચરર ચરર મારંુ ચકડોળ ચાલ"ે, "રાખના રમકડાને મારા રામ ે", "ભાભી તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી" વવ. 

ગીતો આજે પણ ઉમળકાથી લોકો ગાય છે.એમણે એકાવન જેટલા ચલ ભચત્રોનુ ંસગંીત વનયોજન કરેલ.ુ 

"રામલક્ષ્મણ",  "જગં બિાદૂર", 'હરયાસત', "િવામિલે" વવ. વવ. હફલ્મોનુ ંસગંીત આપેલુ.ં 
કવવ પ્રદીપજી, પ્રેમ ધવન, ભરત વ્યાસ, રાજા મિેંદી અલીખાન વવ. સાથ ેમળીને ચલભચત્રોના ગીત સગીતની 
રચના કરી િતી. આજના સગંીત કલાકારોમા ંએમની છત્ર છાયામા ંવવકાસ પામનાર પરુૂષોત્તમ ઉપાધ્યાય, 

આવસત દેસાઈ, રાસભબિારી દેસાઈ, અતલુ દેસાઈ વવ. તેમની સાધનાને ભબરદાવી આજે પણ યાદ કરે છે. તેમને 

"પદ્મશ્રી" નો એવોડપ  મળ્યો િતો. 20મી ઓગસ્ટ 1984મા ંએમનો દેિ પચં મિાભતૂમા ંવવલીન થયો.એક અવત 

લોકવપ્રય કવવ અને સગંીતકાર ગમુાવ્યાનુ ંદુ:ખ સૌએ અનભુવ્ર્ુ.ં 
કણપવપ્રયસગંીત અને અથપસભર ગીતો લખનારા એ કસબી અવવનાશ વ્યાસ  ની આ કાવ્ય રચના -- અજર 

અમર કૃવત મને ખબૂજ ગમી છે જે અત્ર ેરજુ કરૂ છ.ં આ કાવ્યમા ંકવવની કુદરત પ્રત્યેની અતટૂ શ્રધ્ધા અને 
ભક્તતના દશપન થાય છે. આ બ્રહ્ાડંના અક્સ્તત્વને ધરતી તથા સયૂપ,ચદં્ર અને તારાના શણગારને માના 
આભષૂણ તરીકે વણપવ્યા છે. કવવ દેવીના અનન્ય ઉપાસક િતા. આ કાવ્ય કૃવત અંબાજી માના  મહદરમા ંદશપન 
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કયાપ પછી સ્ફૂરેલી. તે રાત્રે  આસો સદુ પનુમનો ચદં્ર ખીલેલો િતો નોરતાના ગરબા ગવાતા િતા.... અન ે

આ  ભાવ ભયાપ શબ્દો તેમના હૃદયમા ંઉદભવ્યા.      ઓ મા ં.... ઓ મા ં ..... 

માડી તારુ કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો 
જગ માથ ેજાણે પ્રભતુાએ પગ મકૂ્યો. 

મહંદર સજાપર્ ુને ઘટંારવ ગાજ્યો 
નભનો ચદંરવો મા એ આંખ્ર્મુા ંઆંજ્યો 
દીવો થાવા મહંદરનો ચાદંો આવી પગૂ્યો 
કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો. 

માવડી ની કોટમા તારાના મોતી 
જનની ની આંખ્ર્ુ ંમા ંપનૂમની જ્યોવત 

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

માડી તારુ કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ ઊગ્યો. 

નોરતા ંના રથના ંઘઘૂરા રે બોલ્યા 
અજવાળી રાતે મા એ અમરત ઢોળ્યા ં
ગગન નો ગરબો મા ના ચરણોમા ંઝૂક્યો 
કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઉગ્યો… 

                       માડી તારુ કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો…            ( અવવનાશ વ્યાસ ) 

ગજુરાતી ગીતોને લોકબોલીથી માડંીને સાહિત્ત્યક ભાષામા ંરજૂ કરવાની િથોટી આદરણીય 
અવવનાશભાઈ પાસે િતી… ગીતો જીવનના વવવધ રંગો અને તબક્કાને બખબૂી રજૂ કરતા 
િતા.  બાળપણથી માડંીને આજ સધુી ઘણા બધા ગજુરાતી ગીતો સાભંળ્યા છે અને ગમ્યા છે.આજે  
માડી તારુ કંકુ ખર્ુું ને સરૂજ  ઊગ્યો……. અદકેરો આનદં તો ખરો જ! લાલાશ ભયાપ સોનેરી સયૂપના 
પ્રકાશમા ંજેના સપ્ત રંગી હકરણો ધરતીના પટન ેચેતનવતંો ને આનદંમય કરે છે….. ચારે બાજુ ઉષ્ટ્મા 
ભર્ુું વાતાવરણ સજાપય છે. … જગ માથે જાણે પ્રભતુાએ પગ મકૂ્યો…. કવવ અવવનાશ વ્યાસની આ 

ઉત્તમ કાવ્ય કૃવત છે 

.-પદ્માબેન કનભુાઈ શાહ  (Sunnyvale CA ) 
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જીવરામભાઈ ભવાનીશકંર જોશી- દશશના વરરયા નાટકરણી 

 

મને ગમે છે આપણી ગજુરાતી ભાષા - એ ભાષા જેના સાહિત્ય અને ગીતો દ્વારા મારો પિલેો 
પહરચય સ્વપ્ન ની દુવનયા સાથે થયો.  અને એ પછી અવાર નવાર વાસ્તવવકતાને છોડી ને સ્વપ્ન 
ની દુવનયા ની સિરે કરવાનુ ંમેં ક્યારેય છોડ્ુ ંનથી. 
ગજુરાતી બાળ સહિત્યવન દુવનયા મા ંતો છેલ અને છબ્બા સાથે મેં ઘણા સાિસ ખેડયા છે. છેલ િતો 
લાબંો અને પતલો અને છબો િતો થીંગણો।  બને દોસ્ત જેટલા દેખાવમા ંઅલગ તેટલાજ તેમના 
મનમેળ અને જીવરામ જોશી ના વમયા ફૂસકી અને તભા ભટ ના પાત્ર ને તો ભલૂી જ ન શકાય. 
મીયાભાઈ િતા થોડા આળસ ુપણ બદુ્ધધમાન અને િોવશયાર।  એ ત્જિંદગી ની બધી સમસ્યા નો ઉકેલ 
િોવશયારીથી લઇ આવે. અને બધા પ્રશ્નો ને િલ કરવામા ંતેમને મદદ કરે તભા ભટ. મીયાભાઈ 
િતા મસુલમાન અને તભાભાઈ બ્રાહ્ણ।  પરંત ુઆ બને ની દોસ્તી િતી એકદમ ગાઢ. એક વાતાપમા ં
મીયાભાઈ પોતાના ગધેડા ઉપર સવાર થઇ જતા િતા અને વચે ગધેડો થાકી ગયો અને રસ્તા વચે 
બેસી ગયો.  મીયાભાઈ એ ગધેડાને માર મારવાની બદલે બદુ્ધધ વાપરીને સમસ્યા નો ઉકેલ 
શોધ્યો.  તેમણે એક ગાજર લાકડી ઉપર બાધં ુઅને લાબંી લાકડી એવી રીતે પકડી કે ગાજર ગધેડા 
ની સામે રયે અને ગાજર ને પકડવા ગધેડો આગળ આગળ ચાલે.  આવી તો કેટલીયે વાતાપ ઓ છે 
જેને લઈને હુ ંકલ્પના ની દુવનયા મા ંખોવાઈ જતી. 
 

બાળપણ મા ંતો એ પાત્રો પાછળ ની વ્ર્તુતી ને આભાહરત થવાની તક નતી લીધી।  પરંત ુઅત્યારે 
હુ ંમારા પહરભચત પત્રો ને જ યાદ નથી કરતી   ।હુ ંતેમના સર્જક જીવરામ જોશી ને આભાર વ્યતત 
કરવાની તક લઉં છ.ં  જીવરામભાઈ ભવાનીશકંર જોશી નો  જન્મ અમરેલી ત્જલ્લાના ગરણી ગામે 
સન ૧૯૦૫ મા ંથયેલ.  તેમણે વમયા ંફુસકી, છકો મકો, છેલ છબો, અડુહકયો દડુહકયો જેવા અનેક 
પાત્રો સાથે બાળકોને પહરભચત કયાપ છે.  આ બધી વાતાપઓ દ્વારા પૈસા, સફળતા, પ્રમાભણકતા, વનષ્ટ્ઠા, 
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વવવેક, વવનય, પ્રેમ, અને સાિસ ની દુવનયા મા ંસિરે કરાવી છે.  આ વોટ્સ એપ અને ગગુલ ની 
સદી મા ંજીવરામ ભાઈ જેવા લેખક ને કઈ રીતે ભલૂી શકાય? 

મને ગમે છે આપણી ગજુરાતી ભાષા 
હદલ મા ંછે માત્ર એકજ અભભલાષા 
પરદેશમા ંપણ રાખીએ આ ભાષા જીવતં 

આપણા પ્યારા કવવઓ અને લેખકો ને નમ્ર વદંન 

-- દશશના વરરયા નાટકરણી 
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કવવ કાન્ત- તરુલતા મિતેા 

 

 

ગજુરાતી સાહિત્ય અમલૂ્ય રત્નોની  ખાણ છે,એમાથંી એકની 
પસદંગી કરવામા ંમીઠી વવમાસણ થાય છે.વનશાળના અભ્યાસ વખતે કવવ કાન્તની ' સાગર અને 

શશી' કવવતા  ખબૂ ગમી ગયેલી,એમાનંી 'કાવમની કોહકલા કેભલ કજૂન કરે ' વારે વારે બોલવાની મજા 
આવતી, 'ક'થી શરુ થતા શબ્દોની વણપ સગાઈ કેવી સુદંર છે.આ પ્રકૃવત કાવ્યમા ંઆવી તો 

અનેક  મનમોિક પકં્તતઓ  છે.એની ભાવ ભરતી િદયમા ંિષપ ની િલેી લાવે છે 

અવાપચીન  ગજુરાતી  સાહિત્યની શરૂઆત નમપદ,દલપતરામથી  થઇ.તે પિલેા ંમઘ્યકાલીન  ર્ગુ.જે 
ભક્તત ર્ગુને નામે પણ પ્રચભલત છે,જેમા ંનરવસિ,મીરા ંઅને અખો પ્રેમાનદં વગેરે આજે પણ 

લોકોના માનીતા છે.ઓગણીસમી  સદીના અંત ભાગમા ંઅંગ્રજી રાજ્ય આપણા દેશમા ંઆવ્ર્ું . અંગ્રેજી 
કેળવણી નો પ્રચાર થયો,પવિમના વવચારો ફેલાયા.ગજુરાતી સાહિત્યકારો અંગે્રજી કેળવણી 

પામ્યા.તેઓ પહંડત નામે ઓળખાયા, પહંડત ર્ગુની શરૂઆત થઇ,તેમા ંગોવધપન  વત્રપાઠી,નરવસિ 
રાવ હદવેહટયા,કાન્ત,બાળ શકંર કલાપી અને બીજા અનેક  તેજસ્વી  વસતારાઓ છે 

કવવ કાન્ત વવદ્વાન અને વવચાર શીલ  સર્જક િતા.એટલુ ંજ નિી,ખબૂ સવેદનશીલ કવવ િતા.તેમનો 
પવૂાપલાપ' નામનો કાવ્ય સગં્રિ જાણીતો છે.તેમણે થોડા ંપણ યાદગાર ખડં કાવ્યો લખેલા ંછે,કરુણ 

ભાવ  તેમના કાવ્યોમા ંવવશેષ છે,જો કે મને પસદં છે તે કાવ્યમા ંપ્રકૃવતના સૌદયપથી તતા 
આનદની  વાત છે 

કાવ્યની  શરૂઆત થાય છે 

આજ મિારાજ ! જલ પર ઉદય જોઇને  
ચદં્રનો િદયમા ંિષપ જામે, 

સ્નેિ ઘન  કુસમુવન  વવમલ પહરમલ  ગિન 

વનજ ગગન માિંી ઉત્કષપ પામે; 
વપતા કાલના, સવપ સતંાપ શમે ! 

નવલ રસ  ઘવલ તવ નેત્ર  સામ ે! 



10 
 

વપતા ! કાલના સવપ  સતંાપ શામે! 
કાવ્ય તમને દહરયા હકનારે લઈ જાય છે.વવશાળ સાગર  ઉપર ચદં્ર ઉગ્યો  છે,તે જોઇને  કવવના અને 

વાચકના િદયમા ંિષપ છવાઈ છે, આકાશમા ંવાદળો ,જમીન પર કુસમુના વનમાથંી આવતો 
પવવત્ર ;શધુ ,સવુાવસત પવન  જેવા ભાવની ભરતી પોતાના મનમા ં જાગે છે.કાવ્યની પાસાદાર િીરા 

જેવી બાની કેવુ ં જીવતં ભચત્ર આલીખે છે.મનના ત્રણ ે કાળના દુ:ખો ,સતંાપનુ ંશમન થાય 
છે.મિારાજ અને વપતા પ્રભનેુ માટે છે . કુદરતનુ ં આવુ ંસુદંર દ્રશ્ય જોઇને જગત વપતાને વદન ,હુ ં
સાગર અને ચદં્રની પાછળ પાગલ છ ંકાન્તની કવવતા એટલે ગાગરમા ંસાગર.ભાષા અને ભાવનુ ં

રસાયણ હદલને ડોલાવી દે 

િવે પછીની પકં્તતઓ તમારા મનમા ંપણ ગજુતી િશે. 

જલવધજલ દલ ઉપર દાવમની દમકતી , 
યાવમની વ્યોમસર માિંી સરતી; 

કાવમની કોહકલા કેભલ કજૂન  કરે,સાગરે ભાસતી ભવ્ય ભરતી; 
વપતા !  સટુી સારી  સમલુ્લાસ ઘરતી ! 

તરલ તરણી સમી સરલ સરતી ! 
વપતા ! સટૃી સારી  સમલુ્લાસ ઘરતી ! 

જુઓ કેવા સુદંર શબ્દોના પ્રાસ અને વણપ  સગાઈ  છે.કવવના આકાશમા.ંવાચકના મનમા ંઅને આખા 
જગતમા ંઉલ્લાસની ઉજવણી થઇ ગઈ ,સવપ સતંાપ શમી ગયો. 

કાવ્યને જેટલી વઘારે વાર વાચંીએ તેટલુ ંવઘારે સમજાય,વઘ ુઆનદ આવે. 

કાન્તનુ ં અસલ નામ મણી શકંર રત્ન શકંર ભટ્ટ (ઇ,સ.1867-1923) અમરેલી પાસેના ગામના 
નાગર કંુટંુબમા ંજન્મ ,ભારતીય  ઘમપ હફલોસોફી અને સાહિત્યનો કવવને ઉડો અભ્યાસ ,સ્વભાવે 

લાગણીશીલ અને મથંન શીલ ,જીવનમા ંવવષાદનો અનભુવ ,એમા ંઘમપની મથામણ,આ બઘ ુએમણે 
અવત કલાત્મક રીતે અને સયંમ થી ઉતાર્ુ ંછે.તેમના છદંો અને અલકંારો અનપુમ છે.આંજે પણ 

કાન્તની તોલે આવે તેવા કવવની ખોટ છે. 

વમત્રો ,તમે પણ આ કવવતાનો આસ્વાદ માણશો,આપણી ગજુરાતી ભાષા અને કવવતા તરફનુ ંજેટલુ ં
ઋણ  ચકૂવીએ  તેટલુ ંઆછ ંછે. 

તરુલતા મિતેા 
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મને ગમે છે કવીશ્વર ઉમાશકંર   .... વવનોદ પટેલ 

આપણી ગરવી ગજુરાતી ભાષાના ભતૂકાળના ઇવતહાસમા ંકેટ કેટલા મહાન લેખકો ,કવવઓ , 

સારહત્યકારો થઇ ગયા છે . આ સૌએ એમની હયાતીમા ંસારહત્યના વવવવધ કે્ષતે્ર એમનુ ંપ્રદાન કરીને 
ભલે સદેહ ેચાલ્યા ગયા હોય પરંત ુએમના પસુ્તકોમા ંસગં્રરહત કૃવતઓથી શબ્દ દેહ ેતેઓ સદાને 
માટે અમર રહવેાના છે . આ સૌ સારહત્યકારોના સારહત્ય પ્રદાન માટે આપણે એમના ઋણી છીએ . 

આમ તો મને ગજુરાતી સારહત્યના ઘણા લેખકો અને કવવઓ ગમે છે પણ એ સૌમા ંવધ ુગમતા 
કોઈ સારહત્યકાર હોય તો એ છે સારહત્યના વવવવધ સ્વરૂપોમા ંનોંધપાત્ર પ્રદાન કરનાર ગાધંીયગુના 
અગ્રણી સર્જક ઉમાશકંર જેઠાલાલ જોશી.  

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

મળી હમે આવશષ, નરવસહ મીરા, 

થયા પે્રમ ભતત દયારામ ધીરા, 

સદા સૌમ્ય શી વૈભવે ઉભરાતી, 

મળી માત્રભુાષા મને ગજુરાતી 

તારીખ ૨૧-૭-૧૯૧૧ ના રોજ ઈડરના બામણા ગામમા ંઆ શબ્દોના સ્વામી કવવનો જન્મ થયો હતો 
અને તારીખ  ૧૯-૧૨-૧૯૮૮ ના રોજ મુબંઈ ખાતે કેન્સરથી અવસાન થયુ ંહત ુ ં. 

એમના  ૭૭ વષશના આયષુ્ય દરમ્યાન તેઓ એક કવવ, વાતાશકાર, નવલકથાકાર, નાટયકાર, 

વનબધંકાર, વવવેચક, સશંોધક, સપંાદક, અનવુાદક અને સસં્કૃવત સામવયકના તતં્રી પદે રહી પત્રકાર 
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તરીકે એમ એમનુ ંકાયશકે્ષત્ર ખબુ વવશાળ હત ુ ં.ગજુરાતી ભાષાના આ મધૂશન્ય કવવરાજે એમના કાવ્યો 
દ્વારા શબ્દોમા ંકેટલી શક્તત રહલેી છે એનો પરચો સૌને કરાવ્યો છે . 

કવવશ્રી ઉમાશકંરે ‘સમગ્ર કવવતા’ સગં્રહની ‘આત્મની માતભૃાષા’ નામે પ્રસ્તાવનામા ંનોંધયુ ંછે કે, “ 

ગામેથી શબ્દ લઈને હું નીકળ્યો હતો.શબ્દ ક્ા ંક્ા ંલઈ ગયો? સત્યાગ્રહ છાવણીઓમા,ં જેલોમા,ં 
વવશ્વવવદ્યાલયમા,ં સસંદમાં, દેશના મધૂશન્ય સારહત્યમડંળમા,ં રવીન્રનાથની વવશ્વભારતીમા ંવવદેશના 
સાસં્કૃવતક સમંાજોમા-ંએટલે કે, વવશાળ કાવ્યલોકમા,ં માનવ હોવાના અપરંપાર આશ્ચયશલોકમા ંતો, 
ક્ારેક માનવમલૂ્યોના સમકાલીન સઘંષોની ધાર પર કોઈક પળે બે ડગલા ંએ સઘંષોના કેન્ર તરફ 
પણ." ……….. 

પરાગ જો અંતરમા ંહશે તો………..એ પાગંરીને કદી પષુ્પ ખીલશે ,……મનોરથો સ્વપ્ન મહીં હશે 
તો………વસદ્ધિ રૂપે કાયશ વવષે જ જન્મશે…… 

આમ ઉમાશકંર જોશી વવષે અને એમના બધા સારહત્ય કે્ષત્રોના ખેડાણ માટે જો લખવા બેસીએ તો 
ઘણુ ંલખી શકાય પરંત ુમને ઉમાશકંર જો કોઈ બીજા ગજુરાતી સારહત્યકાર કરતા ંવધ ુગમતા હોય 
તો એમના માનવતા પણૂશ હૃદયના ભાવોનુ ંપ્રવતબબિંબ પાડતી કવવતાઓથી . હાઈસ્કુલના અભ્યાસ 
દરમ્યાન જ હું એમના કાવ્યો તરફ આકષાશયો હતો….. મળતા ંમળી ગઈ માઘેંરી ગજુરાત 

ગજુરાત મોરી મોરી રે !....ભારતની ભોમમા ંઝાઝેરી ગજુરાત..ગજુરાત મોરી મોરી રે………. 

કવવ ઉમાશકંરે પષુ્કળ કવવતાઓ લખી છે જે  વવશ્વશાવંત, ગગંોત્રી, વનશીથ,તથા સમગ્ર કવવતા’ જેવા 
એમના કાવ્ય સગં્રહોના પસુ્તકોમા ંમળી આવે છે .આ બધા ંકાવ્યોમાથંી કઈ કવવતા પસદં કરવી એ 
મશુ્કેલ કામ છે . આમ છતા ંએમના વવશાળ કાવ્ય ભડંારમાનંી કેટલીક આખી કવવતામાથંી થોડીક 
મને પસદં પડેલી કાવ્ય પકં્તતઓનો આસ્વાદ કરાવુ ંછં જે તમોને જરૂર ગમશે . 

આ કાવ્ય પકં્તતઓ આજે ય લોક હૃદયમા ંએક કહવેતની જેમ  બચરંજીવ સ્થાન પામી અવારનવાર 
અવતરણો તરીકે ગુજંતી રહ ેછે ..”એ તે કેવો ગજુરાતી……જે હો કેવળ ગજુરાતી ?.......રહિંદુ ભવૂમના 
નામે જેની ઉછળે ના છાતી “.“”વ્યક્તત મટીને બનુ ંવવશ્વ માનવી…….માથે ધરંુ ધળૂ વસનુ્ધરાન” 

“મને મળી વનષ્ફળતા અનેક………તેથી થયો સફળ કૈક જજિંદગીમા”ં……“’મોટાઓની અલ્પતા જોઈ 
થાક્ો……નાનાઓની મોટાઈ જોઈ જીવુ ંછં “……“.જે જે થતો પ્રાપ્ત ઉપાધી યોગ…….બની રહો તે 
જ સમાધી યોગ”“ત્રણ વાના ંમજુને મળ્યા ં– હૈયુ,ંમસ્તક ,હાથ……..બહું દઈ દીધુ ંનાથ ! જંા , ચોથુ ં
નથી માગવુ”ં………“પ્રભો ! આ પે્રમની પુજંી , ધરંુ છં આપણે પદે ,…….વહેંચ એ સાવ  
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ખખેંરી ફેંકી દે વકૃ્ષ પાદંડા,ં ના કદી  થડ , 

રૂઢીઓ ખરતી રુક્ષ , ટકી રહ ેસસં્કૃવત-વડ . 

૧૯૩૧ મા ંઆ કવવના રદલમા ંરાષ્ર ભાવના અને શોવષતો પ્રત્યેની માતસશવાદી હમદદીમાથંી 
જઠરાગ્ની નામનુ ંએમનુ ંજાણીત ુ ંકાવ્ય રચાય ુહત ુ ં. આ કાવ્યના અંતમા ંકવવ લલકારે છે .દરરરની 
એ ઉપહાસ લીલા….સકેંલવા , કોરટક જીભ ફેલતો……..ભખૂયા ંજનોનો જઠરાગ્ની જાગશે 

…..,ખડંેરની ભસ્મકણી ન લાધશે . 

આ એમની લોકવપ્રય કાવ્ય કંરડકાઓનો આસ્વાદ કરાવ્યા ંપછી  મને ગમતી નીચેની ત્રણ સપંણૂશ 
કાવ્ય રચનાઓ પ્રસ્તતુ કરી મારા આ કવવ વવશેનો લેખ પરુો કરીશ . 

હું હાઈસ્કુલમા ંઅભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે પાઠય પસુ્તકમાથંી ગજુરાતીના વશક્ષક શ્રી મોહનલાલ 
પટેલે ભણાવેલુ ંઆ ગીત મને ખબુ ગમતુ ંહત ુ ં જે જૂની યાદોને તાજી કરે છે .ભોવમયા વવના મારે 

ભોવમયા વવના મારે ભમવા’તા ડંુગરા,………જગંલની કંુજ કંુજ જોવી હતી;…..જોવી’તી કોતરો ને 
જોવી’તી કંદરા,…….રોતા ઝરણાની આંખ લ્હોવી હતી. 

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

આમાથંી મને કવવ ઉમાશકંરભાઈએ ૧૯૫૪ની સાલમા ંરચેલ નીચેની અછાદંસ કાવ્ય રચના બધાનેં 
ગમે એવી અથશ પણૂશ છે . 

મતૃ્ય ુપછી સાથે શુ ંશુ ંલઈ જઈ શકીશુ…ં ? 

શુ ંશુ ંસાથે લઇ જઇશ હું ? 

શુ ંશુ ંસાથે લઈ જઈશ હું ? 

શુ ંશુ ંસાથે લઈ જઈશ હું ? 

કહું ? 
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.કાવ્યની શરૂઆતમા ંકવવ કહ ેછે કે સતત બઘુ ંએકઠંુ કયાશ કરતા માણસે પોતાની જાતને એક પ્રશ્ન 
પછૂવા જેવો છે કે હું આ જગતમાથંી શુ ંશુ ંસાથે લઈ જઈ શકીશ ? સાવ ખાલી હાથે આ પથૃ્વી 
ઉપર આવ્યા હતા , સાવ નગ્ન જન્મયા હતા અને માણસો જાણે બઘુ ંજ સાથે લઈને જવાના હોય 
એમ આયોજનો કયાશ કરે છે. આખા યે કાવ્યનો મમશ સમજાય એવો સ્પષ્ટ છે  

                                                                      લઈ જઈશ હું સાથે 

ખલુ્લા ખાલી હાથે 

પથૃ્વી પરની રરદ્ધિહૃદયભર 

વસન્તની મ્હેંકી ઉઠેલી ઉજ્જ્વલ મખુશોભા જે નવતર 

મેઘલ સાજંે વકૃ્ષડાળીઓ મહીં બઝલાયો તડકો 

                          વવમળ ઊમટયો જીવનભર કો અઢળક હૃદય-ઉમળકો 

માનવજાવત તણા પગમા ંતરવરતી ક્રાક્ન્ત 

અને મસ્તકે રહમારરશે્વત ઝબકતી શાક્ન્ત 

પશનુી ધીરજ, વવહંગના ંકલનતૃ્ય વશલાનુ ંમૌન બચરંતન 

વવરહ ધડકત ુ ંવમલન સદા વમલને રત સતંન 

તણી શાન્ત શીળી ક્સ્મતશોભા 

અંધકારના હૃદયવનચોડ સમી મદુૃ કંવપત સૌમ્ય તારરકત આભા 

વપ્રય હૃદયોનો ચાહ 

અંતમા ંકવવ કહ ેછે કે માણસો-મનષુ્ય જાવતના પગમા ંજે ક્રાવંત તરવરી રહી છે એ ક્રાવંત અને 
રહમાલયની શાવંત હું મારી સાથે લઈ જઈશ.બધાઓંની ચાહના અને જયા ંજયા ંદુુઃખનો પડઘો પડયો 
છે તે હૃદયો તે સબંધંોના ંસ્મરણો હું મારી સાથે લઈ જઈશ. 

આ સુદંર કાવ્યમા ંકવવશ્રીએ કેટલો સરસ સદેંશ માનવ જાતને આપ્યો છે  

અને પડઘો પડતો જે આહ 
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વમત્રગોઠડી મસ્ત અજાણ્યા માનવબઘં ુ

તણુ ંકદી એકાદ લછેૂલુ ંઅશ્રબુબન્દુ 

વનરાની લ્હરેખડી નાની-કહો એક નાનકડો 

સ્વપ્ન-દાબડો 

(સ્વપ્ન થજો ના સફળ બધા ંઅહીંયા જ) 

– અહો એ વસધુાનો રસરરદ્ધિભયો બસ સ્વપ્ન સાજ 

વઘ ુલોભ મને ના 

બાળકના ંકંઈ અનતં આશ-ચમકતા ંનેના ં

લઈ જઈશ હું સાથે 

ખલુ્લા બે ખાલી હાથે 

ખલુ્લા બે ખાલી હાથે ? 

જુલાઈ ૨૦૧૦મા ંદેશ વવદેશમા ંગજુરાતી ભાષાના આ મધૂશન્ય કવવ શ્રી ઉમાશકંર જોષી 
(૨૧/૦૭/૧૯૧૧ – ૧૯/૧૨/૧૯૮૮) ના જન્મશતાબ્બ્દ વષશની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી અને 
એમને યોગ્ય રીતે જ ભાવભરી અંજબલઓ આપવામા ંઆવી હતી . 

જેમ સવોચચ કૈલાસ પવશતની ટોચે ઉમા અને શકંરજી બબરાજે છે એમ જ મારે મન ગજુરાતી 
સારહત્યમા ંકાવ્યો રૂપી પવશતની ટોચે કવીશ્વર ઉમાશકંરનુ ંસ્થાન છે . 

આ લેખ જો કે થોડો લાબંો થઇ ગયો છે પરંત ુઆ દ્વારા મારા આ વપ્રય કવીશ્વર ઉમાશકંર જોશીને 
યાદ કરી એમને સ્મરણાજંબલ આપવાની આ તક લેતા ંમને ખબુ આનદં થાય છે . 

વવનોદ પટેલ , સાન રડયાગો , કેલીફોનીયા . 
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મેઘલતાબેન મેહતા 

 

 

 

એતો મારો મિતેો 

જુનાગઢમા ંરિતેો  

ભક્તતના રંગમા ંરાતો  
અને જ્ઞાનના ગીતો ગાતો  

નરવસિંિ  મિતેાના વ્યક્તતત્વના અનેક પાસા છે એને જ્ઞાની કિો  ,ભક્તત,કેરા ભતત કિો કે પ્રેમ, 

ટીખળ,કરનાર,કૃષ્ટ્ણ નો વમત્ર, સગંીત,શાસ્ત્રીય,અને સગુમ પીરસનાર કે સમાજ સધુારક।. કે શાસ્ત્રો 
જાણનાર પહંડત.... આવા નરવસિંિ મિતેા આજે 500 વષપ પછી પણ વવશ્વના દરેક ગજુરાતીમા ંવસે 
છે   

 જ્ઞાન અને ભક્તતને એણે એક ત્રાજવે તોળ્યા છે  ભક્તતના કાવ્યોમા ંઅગાધ ઊંડુ ંવેદાન્ત-સભર 
જ્ઞાન પણ છે તો બીજી તરફ પ્રેમ નીતરતી ભક્તતના દશપન પણ થાય છે જાણે જ્ઞાન અને ભક્તત 
એના પદમા ંિાથમા ંિાથ વમલાવીને પ્રેમના પથંે ચાલે છે એની પ્રેમરૂપી પખંીણીને જ્ઞાન અને 
ભક્તતની બે પખંો છે 

પે્રમરસ પાને ત ુ ંમોરના પીંછધર,  

તત્વનુ ંટૂંપણુ ંતચુ્છ લાગે   

આ પકં્તત ખબુ સરસ અગાધ વાત બે પકં્તતમા ંરજુ કરે છે તો  
જડને ચેતન રસ કરી જાણવા  
પકડી પ્રેમ સજંીવન મળૂી .... 

પ્રેમ શોધવા જતા મળતો નથી ,વાત સામાન્ય કિી છે પરંત ુબે પકં્તતમા ંસમજાવે છે કે ત ુ ંપ્રીત કર 
અને પ્રેમ પ્રગટશે .... 

ભણે નરસૈયો કે પે્રમતણી શોધ ના  
પ્રીત કરંુ ,પ્રેમથી પ્રગટ થશે  
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અને એટલે જ એનો પે્રમ શધુ અને અલૌહકક છે એમા ંરસતરબોળ થઈને પોતાની સાથે આપણને 
પણ ભીંજવે છે નરવસિંિની રચનામા ંભતતીસાથે પે્રમ સદાય નીતરે છે જાણે બે જોહડયા બાળકો અને 
તેથીજ તેની ભક્તત પ્રેમલક્ષણા કિી છે અને એટલજે જેણે જીવન દરમ્યાન દુુઃખ દહરદ્રતા વેઠી છે 
પણ સ્પશી નથી ફહરયાદ નથી ,માગંણી નથી પ્રભ ુપાસે અપેક્ષા નથી ત્યારે તેના મખુ પર આ 

પકં્તત રમે છે કે...  
જે ગમે જગત ગરુુ જગદીશન ે 

તે તણો ખરખરો ખોટ કરવો  
આપણો ભચિંતવ્યો અથપ કાઈં નવ સરે 

ઊગરે એક ઉદ્વગે ધરવો  
પતુ્ર  અને પત્નીને ગમુાવ્યા છતા ંએક અનોખા માનવીની જેમ માત્ર નરવસિંિ વવચારી શકે.તો આ 

પકં્તતમા ંમોટા શાસ્ત્રો ન કરે તેવી વાત એમણે કરી છે  

ગ્રથં ગરબડ કરી વાત ન કરી ખરી, 
જેિને જે ગમે તેને પજૂે, 

મન કમપ વચનથી આપ માની લિ ે

         સત્ય છે એ જ મન એમ સઝેુ …  

પોતાની મસ્તીમા ંરચનાર આ કવવ આપણને પણ એવા ખેચી જાય છે કે જાણે આપણે જ એ ભતત 
અને આપણે જ એ નરવસિંિ મિતેા એવો અિસેાસ થાય છે,એમને વશવજીએ પ્રથમવાર રાસલીલાના 
દશપન કરાવ્યા ત્યારે જે પે્રમભક્તતનો અનભુવ થયો અને ભક્તતસાગરમા ંડુબકા ંખાતા જ્ઞાન લાધ્ર્ુ ં

એનો એક એક અનભુવ અને જ્ઞાન આજે કેટલીએ પેઢીને આપતા ગયા પ્રશ્ન અિી એ છે કે 
તત્વજ્ઞાન અને ફીલસફુીની વાતો કરનાર માણસે કયારે વેદાન્ત અને ઉપવનષદ નો અભ્યાસ કયો 
?આજની એકવીસમી સદીમા ંઆ વણઉકેલ પ્રશ્ન રિવેાનો અને રિશેે।....અભખલ બ્રહ્ાડંમા ંએક ત ુ ં

શ્રીિહર, 

જૂજવે રૂપે અનતં ભાસે; 

    

દેિમા ંદેવ ત ુ,ં તેજમા ંતત્વ ત ુ,ં 
         શનૂ્યમા ંશબ્દ થઈ વેદ વાસે.. 

એના જ્ઞાનના ંપદોની વાત કરીએ તો એટલી બધી સરળ ભાષામા ંલખ્યા ંછે ને પાછા ંએક 
સાધારણ વનરક્ષર વ્યક્તત પણ સમજી શકે અને ગાઈ શકે એને એથી તે ઘેરઘેર ગવાતા ંથઇ ગયા 

એક ખબુ પ્રચભલત પદ જોઈએ।...  
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"વનરખને ગગનમા ંકોણ ધમૂી રહ્યો " 
તે જ ત ુ,ં તે જ ત ુ ંશબ્દ બોલે  

આમા ંઉપવનષદનુ ંમિાકાવ્ય "તત્ત ત્વમ આવસ"નો ભાવ જણાય છે। ... 
ઘાટ ઘહડયા પછી નામરૂપ જૂજવા ં 

અંતે તો િમેનુ ંિમે િોયે  

આમા ં"સવપમ ખલ ુઈદમ બ્રમ" એ સતૂ્ર જાણે કે છપાયેલુ ંછે 

અભખલ બ્રમાડંમા ંએક ત ુ ંશ્રી િહર  

જુજવે રૂપે અનતં ભાસે  

આ પકં્તતમા ંસ્પસ્ટ રીતે કિ ેછે  "અિમ બ્ર્મ ક્સ્મ" 
 

ઉપવનષદનો અને આ ચાર મિાન વાક્યોનો અભ્યાસ એણે કયારે કયો કેવી રીતે  ને કોની પાસે 
કયો તે એક રિસ્ય છે..આપણા આ નરસૈયાએ તો છસો વરસો પહલેા ંઆ વાત કરી ...નરવસિંિ 
મિતેાની ભતતકવવ તરીકેની છાપ એટલી રૂઢ થયેલી છે કે જે આ વાચં્યા પછી ભસૂાય જાય 

છે  તેઓ સમયથી પણ ઘણા આગળ એવા મિાન તત્વભચિંતક િતા તેમા ંકોઈ અવતશયોક્તત નથી 
....નરવસિંિ જયા ંપણ વસ્યા ત્યા ંતેને સ્વગપ જ ભાસ્ર્ુ ંઅને એટલે કિ ેછે સ્વગપલોક કરતા આપણો 

આ લોક સારો છે અિી હુ ંભક્તત પજૂા નો લાિવો લઉં છ ં 

 ભતૂળ ભક્તત પદારથ મોટંુ,બ્રહ્મલોકમા ંનારહિં રે; 

પણુ્ય કરી અમરાપરુી પામ્યા, 
અંતે ચોરાશી માહંી રે .. 

આ જગતમા ંપે્રમ-અમીરસ વહતેો રાખવા નો જશ નરવસિંહને  પરેુપરુો દઈ શકાય અને એની આ બે 
પકં્તત જે વાત કહી છે તે વવચાર માગીલે તેવી છે..એક ભતત તરીકે નરવસિંિની અપેક્ષા દશપનમાત્રની 

જ છે તેથી તે કમપયોગનુ ંબયાન કરે છે.  

 િહરના જન તો મકુ્તત ન માગે, જન્મો જન્મ અવતાર રે; 

વનત સેવા વનત કીતપન ઓચ્છવ, નીરખવા નદંકુમાર રે ..  
તો અિી  તેમની ફકીરી આ રીતે દશાપવે છે...એનુ ંઅલગારીપણુ ંએનુ ંપોતાનુ ંહત ુ.ં ભીતરનુ ંહત ુ.ં 
એમા ંદેખાદેખી નહોતી! એમા ંદંભ નહોતો....આમ જોવા જઈએ તો નરવસિંિનુ ંસર્જન સ્વય ંકવવતા 
છે.તેમની કવવતામા ંપ્રેરણા, સ્ફુરણા, ચેતના, કમપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, શ્રધા અને સસં્કારનો સમન્વય 

દેખાય છે. એના લોકવપ્રય ભજનો વાગોળશો તો પ્રભમુય ભતત ની સાથે ઉપવનષદ, ગીતા, 
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રામાયણ, લોકબોલી, વ્યવિાર, ભક્તત, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જેવા ંઅનેક આયામો નરવસિંિની 
કવવતામા ં જોઈ શકાય  

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

એટલે કે શરીરની ત્રણસો સાઠ નાડીઓને ચાલ ુરાખવાનુ ંકામ તારા વવના કોણ કરશે જાગને 
જાદવા..આખી સષૃ્ટ્ટી ને જગાડનાર પે્રભનેુ માત્ર નરવસિંિ જ જગાડી શકે એ નરવસિંિનો પ્રભ ુપરનો 
પે્રમ અને અવધકાર દેખાડ ેછે..ભતત વત્સલ અને ભગવાનના સબંધંની ગહરમાના દશપન પણ થાય 

છે.નરવસિંિના પ્રભાવતયા ંસાભંભળ સૈકાઓથી ગજુરાતીઓનુ ંપરોઢ ખીકે છે. 
નરવસિંિ ની ટીખળવવૃતની વાત કરીએ તો ગગંાવતરણની વાત યાદ આવ્યા વગર ના રિ ેગગંાને 

જટામા ંઝીલી લેનાર વશવજીની રમજુ કરતા નરવસિંિ કિ ેછે। ..... 
જોગીપણુ ંરે વશવજી તમારંુ મેં જાણર્ુ ંરે   

જટામા ંઘાલીન,ે વશવજી આ કયાથંી આણર્ુ ંરે  

કોઈ લાવે કેડે ઘાલી કોઈ લાવે િાથે ઝાલી  
માથામા ંઘાલીને ,વશવજી ક્યાથંી તમે આણર્ુ ંરે  

ભભતૂ ચોળીને વશવજી વાઈયો આડો આંક રે  

એવા એવા લક્ષણો,પાણીને પાઉં ટાકં રે  

આવો જ એક પ્રસગં સમદુ્રમથંન નો। ... 
મિીં મથવાને ઉઠયા યશોમતી રાની  
વવસામો દેવાને ઉઠયા સારંગપાણી  

કોઈ નટખટ બાળક માને મદદ કરવા જાય તો મા ંગભરાય જાય ને ના પાડી દે। .આતો નટખટ 
નટવર કનૈયો ,બધાના િાજા ગગડી જાય એટલે માવડી મદદ લેવાની ના પાડે એટલે કાનો કિ ેછે 

"બ્િીશોમા ંમાડી હુ ંગોળી નાિીં તોડુ"ં પરંત ુમેરુ પવપત ધ્રજુ્યો અને ધ્રાસકો પડયો કે મારંુ રવૈર્ુ ં
કરશે ને હુ ંતો તટૂી જઈશ ,વાસકુી નાગને થર્ુ ંકે મારંુ નેતરંુ કરશે તો મ્િારે તો મારવાનો વારો 
આવશે"વગેરે છેવટે બધા દેવો પગે લાગ્યા કે ગોકુળરાય તમે રિવેા દયો નેતરંુ મકૂી દો "અંતે 
નરવસિંિ કિ ેછે કે જશોદાજી તો નવનીત પામી ગયા આમ ભક્તત રસનો એક છાટંોય ઓછો કયાપ 
વગર િાસ્યરસનો એક છાટંો ય ઓછો કયાપ વગર િાસ્ય રસની છાટંપણ તેમા ંકુશળતાથી ભેળવી 

દીધી... ખબુ જાણીતી આ બે પકં્તત આજે પણ લોકો વાગોળે છે। .... 
જશોદા ! તારા કાનડુાને સાદ કરીને વાર રે; 

આવડી ધમૂ મચાવે વ્રજમા ંકોઇ નહિ પછૂણિાર રે . ..   
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 ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને હાજરા-હજૂર હતા.ં કમસે કમ બાવન વખત એમણે સદેહ ેઆવીને એમના 
આ ઘેલા ંભગતની મદદ કરી હતી. એમની અને શ્રી હરરના સબંધંમા ંએક અદભતુ રેશમની ગાઠં 
હતી નરસૈયો,પર િારની ચોરીનુ ંઆળ ચઢાવામા આવ્ર્ુ ંત્યારે સગંે સ્વય ંભગવાને તેમના વવધ્નો 

દૂર કયાપ િતા ંએની પ્રેમભક્તતની પરાકાષ્ટ્ટા તેના િારમાળાના પદોમા ંદેખાય છે, િારના 
ચાર સગંોને વણપવતી નરવસિંિની રચનાઓ ખ ુપ્રચભલત છે ...  

હુ ંખરે ત ુ ંખરો હુ ંવવના ત ુ ંનહિ  

હુ ંરે િઈશ ત્યાિંા ત ુ ંરે િઈશ  

હુ ંગયે ત ુ ંગયો ,અવનવાચી રહ્યો  
હુ ંવવના ત ુિંને ત ુ ંકોણ કિશેે ? 

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

"મોગરે શુ ંરે મોિી રહ્યો મોિના  
િાર ત ુ ંઆપ્ય,યશક્ષાત્ય વાદી  

કીહિથી ગણુ ગાતા ંનાગરનો ન હુવો , 
વત્રકમ ત ુિંને કો નિીં આરાધે  

નરવસિંિઆની ,એક િાર આપતા,ંતાિરા બાપનુ ંશુ ંરે જાયે ? 

તુ ંિઠ કરી તે શુ ંિઠ કરો શામળા  
પછુશે  સ્નેિ,વત્રકમ તાણયે 

િાલ્ય િારને કાજે વવલબંવામા ંઘણુ ં, 
નોિી કૌસ્તભુ કે વૈદુયપમાળા, 
ઉજળા ફૂલને સતુ્રને તાતંણે , 

તીણી શુ ંરે મોિી રિયો કૃષ્ટ્ણકાળો .... 
 પ્રભાવતયા,ં ઝૂલણા છંદ, કરતાલ અને કેદારો રાગ આ બધા જેને બહુ પ્રીય હતા એવા 

‘આદ્યકવવ’  નરવસહ મહતેાએ આમ તો ૧૫૦૦થી પણ વધ ુપદો રચયા છે.નરવસિંિ જેટલા વાચંીએ 
છીએ તેમ તની ગિનતા છતી થાય છે નરવસિંિ માત્ર ભગત િતા કે કવવ િતા કે સમાજ 

સધુારક  પણ િતા? એવા કેટલાય પ્રસગંો જાણીતા છે  જે કિ ેછે કે નરવસિંિ માટે નાત જાતના 
ભેદભાવ ન િતા અને એટલે જ ભજન કરવા િરીજનવાસ મા ંજાય છે અને તેમન માગંણી ને મન 

આપી ગાર્ુ ંકે  

આજ ની ઘડી છે રભળયામણી  
િારે મારા વ્િાલો આવ્યા ની વધામણી  
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નરવસિંહ ઉત્કટ ગોપીભાવે,એક નારીના- વપ્રયતમાના સમપશણભાવે કૃષ્ણને ભજતા ંઅને પરમાત્માને 
પરુુષરૂપે જોતા..નરસૈયા એ સ્ત્રીના સદંભપ કહુ ંછે કે ... 

સારમા ંસાર તે નાર અબળા તણો, 
                                                                  

 જે બળે બભળભદ્ર વીર રીજે 

નરવસિંિના સગંીત પે્રમની વાતો કરીએ તો એમના પદો બધાજ ગદ્ય છે તદુપરાતં ગીતો પણ છે 
જેવા કે ભોળી રે ભરવાડન િહરને વેચવા ચાલી ,આજની ઘડી છે રભળયામણી વગેરે સગુમ 

સગંીતના પ્રણેતા તરીકે નરવસિંિને અઓલ્ખવી શકાય એમના રાગના જ્ઞાન પરથી અને એમનો 
ગમતો કેદાર રાગ નરવસિંિના શાસ્ત્રીય સગંતની અનભુવૂત કરાવે છે કયારે શીખ્યા એ એક પ્રશ્ન છે 

?કેદાર સાથે મલ્િાર ગાઈને મેઘ વરસાવ્યો છે એવી વાત પ્રચભલત છે  

મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે  

રુમઝુમ વાગે પાય ઘઘૂરડી રે  

તાલ પખાજ વગાડે રે ગોપી  
કૃષ્ટ્ણ વગાડે વેલ ુવાસંલડી રે  

ધન્ય નરસૈયાની જી ભલડી રે  

જેને ગયો રાગ મલ્િાર રે  ...... 
  પ્રભાવતયા,ં ઝૂલણા છદં, કરતાલ અને કેદારો રાગ આ બધા જેને બહુ પ્રીય િતા એવા 

‘આદ્યકવવ’  નરવસિ મિતેાએ આમ તો ૧૫૦૦થી પણ વધ ુપદો રચ્યા છે. જેમા ંએમના જીવનના 
મખુ્ય પ્રસગંો વણાયેલા છે. આત્મકથાનક – પતુ્ર વવવાિ, પતુ્રીનુ ંમામેરંુ, શામળશા શેઠની હુડંી, 

ઝારીના ંપદ ; ભક્તત પદો, – સદુામા ચહરત્ર દાણલીલા, ચાતરુીઓ, જીવન ઝરમર આ પદો  બહુ 
જ પ્રખ્યાત થયા। ..ધન્ય તો આપણે કે આવા નરવસિંિ આપણને મળ્યા  

…..મેઘલતા... 
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                                ફૂલવતીબેન શાિ 

 
 

કવવશ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી 
રાષ્ટ્રીય શાયર નુ ંભબરુદ પામેલા કવવશ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી ના ંકાવ્યો વાચતા ં મને ઘણો આનદં 
થાય છે. સૌરાષ્ટ્ર ના ંસાવજ ની જેમ  એમના કાવ્યોમા ંગર્જના જોવા મળે છે. જડ મા ંચેતન 
પ્રગટાવે અને સતેુલાને જાગતૃ કરવાની શક્તત એમના કાવ્યો મા ંવતાપય  છે.   કવવ  ભાવકુ પણ 
એટલા જ છે. એમના કાવ્યોમા ં જ્યા ંકરુણા અને લાગણી દશાપવતા ંિોય ત્યા ંતમે તમારા આંસનેુ 
રોકી પણ  નિીં  શકો. 
                એમની  ભાવકુતાના ં  દશપન મને  એમના ં  " કોઈ નો લાડકવાયો"   કાવ્યમા ં થયા  છે.  . 
આઝાદી ની ચળવળ સમય નુ ં વણપન કરત ુઆ કાવ્ય છે. ભારતમાતા ની  મકુ્તત માટે અિીંસા 
આચરીને લાઠી ઓનો માર ખાતા ં, ટીયર ગેસથી પરેશાન થતા ં અને બદુંક ની ગોળીઓએ વીંધાઈ 
જઈ શિીદ થતા ંઅનામી   સત્યાગ્રિી નુ ંવણપન આ કાવ્યમા ં  છે. એ  કાવ્યની કેટલીક પકં્તતઓ   હુ ં
અતે્ર રજુ  કરીશ 

 
 

       કોઈ નો  લાડકવાયો ! 
 

રતત ટપકતી સો સો ઝોળી સમરાગંણથી આવ,ે 

કેસરવરણી સમરસેવવકા કોમલ સેજ ભબછાવે; 

ઘાયલ મરતા ંમરતા ંરે! માતની આઝાદી ગાવે. 
 

કો'ની વવનતા, કો'ની માતા, ભભગનીઓ ટોળે વળતી, 
શોભણતભીના પવત-સતુ-વીરની રણશૈયા પર લળતી; 
મખુથી ખમ્મા ખમ્મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી. 
 

થોકે થોકે લોક ઉમટતા રણજોધા જોવાને, 
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શાબાશીના ંશબ્દ બોલતા પ્રત્યેકની વપછાન,ે 

વનજ ગૌરવ કેરે ગાને,જખ્મી જન જાગે અભભમાને  . 
 

 [ કવવ એ  અત્યાર  સધુી તો કાવ્યમા ંદુ:ખદ  પરીક્સ્થવત નુ ંવણપન જ કર્ુું છે , પણ કાવ્ય મા ંકરુણતા 
નો  પ્રવેશ  િવ ે જ  થાય  છે.] 

 
 

સૌ સૈવનકના વિાલા જનનો મળીયો જ્યા ંસખુ મેળો , 
 છેવાડો  ને  એકલવાયો ,    અબોલ  એક    સતૂેલો  
 અણપછૂયો  અણપ્રીછેલો  કોઈનો અજાણ લાડીલો  . 
 

 એનુ ં વશર ખોળામા ં લેવા  કોઈ   જનેતા   ના'ંવી , 
 એન ે સીંચન  તેલ-કચોળા નવ  કોઈ બિનેી લાવી;  
 કોઈના  લાડકવાયા ની  ન  કોઈએ  ખબરે પછુાવી  . 
                              *** 
                         ***      *** 

કોઈ ના ં એ લાડકવાયાના  લોચન  લોલ બીડાયા ં, 
આખર ની સ્મવૃત ના ં બે  આંસ ુ કપોલ પર  ઠેરાયા,ં 
આતમ-દીપક  ઓલાયા, ઓષ્ટ્ઠ ના ંગલુાબ કમાયા  . 
                              *** 
                        ***       *** 

વાકંહડયા  એ  જુલ્ફાનંી  મગરૂબ  િશ ે કો   માતા , 
એ  ગાલોની  સધુા પીનારા   િોઠ િશે બ ે   રાતા: 
રે!   તમ ચુબંન  ચોડાતા ં, પામશે લાડકડો શાતા  . 
 

એ લાડકડા ની   પ્રવતમા ના ં છાના ં પજૂન કરતી , 
એની  રક્ષા  કાજ  અિનીશ   પ્રભનેુ  પાયે  પડતી, 
ઉરની એકાતં ે રડતી  વવજોગણ  િશે હદનો ગણતી  . 
                              *** 
                         ***     *** 

એવી કોઇ  વપ્રયાનો  પ્રીતમ આજ  ભચતા પર પોઢે, 

એકલડો  ને  અણબઝૂેલો   અગન-વપછોડી   ઓઢે ; 
કોઇના  લાડકવાયાન ે  ચમૂે  પાવકજ્વાલા  મોઢે. 
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એની  ભસ્માહંકત  ભવૂમ પર ચણજો  આરસ-ખાભંી, 
એ પથ્થર પર કોતરશો   નવ કોઇ  કવવતા લાબંી; 
લખજો "ખાક પડી આંહી  કોઇના   લાડકવાયાની". 
********************* 

જ્યારે હુ્રદય મા ં  વેદનાની  ભરતી થાય  ત્યારે શબ્દો મા ંઓટ આવી જાય છે. જે  કિવે ુ ં
િત ુ ં તે  કવવએ  ખબુ જ ટુકાણ  મા ંકિી દીધુ ં! 
 
                      ********************* 

આજે જો આપણી વચ્ચ ે શ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી  િોત  તો   ભારત ની  આજની  પરીક્સ્થવત 
,  રાજકારણ અને   રાજકારણીઓ વવષે કેવી  કવવતાઓ લખેત ? 

 

-ફૂલવતીબેન શાહ- 
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શ્રી ગણેશાય નમુઃ                                 
જૂન ુતો થર્ુ ંરે દેવળ જૂનુ ંતો થર્ુ ં
જૂનુ ંરે થર્ુ ંરે દેવળ જૂનુ ંતો થર્ુ ં

મારો િસંલો નાનો ને દેવળ જૂનુ ંતો થર્ુ…ં. 

આ કાવ્યના રચવયતા મીરાબંાઈ જે કૃષ્ટ્ણ ભક્તતથી રંગાયેલ િતા।ં તેમણે તેમનુ ંજીવન કૃષ્ટ્ણને 

સમવપિત કર્ુું િત ુ.ંકાવ્યની ભાષા સરળ અને સઘુડ છે.સમયની સાથે દેિ જજીરત થતા ં''જૂનુ ંરે થર્ુ ં
રે દેવળ જૂનુ ંતો થર્ુ ં''એ શીષપક યથાથપ છે. 
 

પડી ગયા દાતં માયડી રેખુ ંતો રહ્ુ।ં .........મારો 
તારે ને મારે િસંા પ્રીત્ર્ુ ંબધંાણી રે 

આ રે કાયા રે િસંલા ડોલવા રે લાગી રે 

ઉડી ગયો િસં પીંજર પીંડ પડી તો રહ્ુ।ં ........મારો 
 

સમય જતા ંમાનવીને વધૃ્ધાવસ્થા આવે છે। દાતં પડી જતા ંમો એક બાખોલુ ંથઈને રિ ેછે.આ દેિને 
મારો  જાણીને ખબૂ પ્રેમ કયો િતો તે દેિ િવે લથડીયા ખાવા લાગે છે। છતા ંપણ માણસને આ દેિ 
પ્રત્યેનો મોિ છટતો નથી.પણ એક હદન જાવુ ંજરૂર એ સનાતન સત્ય મીરાબંાઈ સમજાવે છે.ને એક 
હદવસ િસંલો યાને જીવ આ દેિ છોડીને ઓભચિંતાનો ચાલ્યો જાય છે. 
આ કાવ્યમા ંમીરાબંાઈ એ આત્માને દેવ અને દેિને દેવળની ઉપમા આપીને એક રૂપક કાવ્ય 
આપણી સમક્ષ રજુ કર્ુું છે.દેવલમાથંી પ્રભનુી પ્રવતમા જતી રિતેા ંતે દેવળ એક સામાન્ય ઘર 
થઈને રિ ેછે,તેમ આ દેિમાથંી આત્મા રૂપી િસંલો ઉડી જતા ંતે ખોભળયાની કોઈ જ હકિંમત ન રિતેા ં
તેને આખરે બાળી નાખંવામા ંઆવે છે.વળી આ રૂપક દ્વારા આત્માની શાશ્વતતા અને દેિની નશ્વરતા 
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જતાવી છે.મીરાબંાઈ પાસે દૂન્યવવ વસ્તઓુ અને સસંારના સખુો પવત ,પ્રવતષ્ટ્ઠા ,ધન ,ભૌ વતક 
સખુની રેલમછેલ િતી ,પણ ભક્તત અને વૈરાગ્યને વરેલી મીરાબંાઈએ આ સસંારના સખુને 
ઝાઝંવાના નીર જેવુ ંકિી માનવીને આ જગતની નશ્વરતા માથંી મતુત બની શાશ્વત એવા પ્રભમુા ં
લીન થવાની ઘોષણા કરી છે.કિવેાય છે કે ચોયાપશી લાખ યોવનમાથંી પસાર થયા પછી આ 
અનમોલ મનષુ્ટ્ય દેિ મળે છે.આ દેિ પણ નાશવતં જરૂર છે પણ આ જ  દેિ વડે પ્રભ ુભક્તત કરી 
આત્મા જાગે ,વૈરાગ્યની જ્યોત જગાવી ,પ્રભ ુપરાયણ બને ,બ્રહ્મા આત્માને લીન કરવાની પ્રેરણા 
આપે છે।  
બાઈ મીરા ંકિ ેપ્રભ ુ,ગીરીધરના ગણુ વ્િાલા ં
પે્રમનો પ્યાલો તો તમને પાવુ ંને પીવુ।ં ........  
મારો િસંલો નાનો ને દેવળ જૂનુ ંતો થર્ુ ં
 

છેવટે મીરાબંાઈ કિ ેછે ભક્તત વડે હુ ંપે્રમનો પ્યાલો આપને (પ્રભનેુ) પીવડાવુ ંઅને હુ ંપણ આપના 
પે્રમને પામુ।ં…..મળેલો આ મોંઘો મનષુ્ટ્ય અવતારને સાથપક કરંુ। 
 

પદમા ં-કાન 

પદમા ંકનૈયાલાલ  શાિ 
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         -જયા   ઉપાધ્યાય 

મારા  વપ્રય  કવવ  કલાપી                                                       

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

“કલાપી"  વવષે જયારે  મને મોકો મળ્યો  ત્યારે  સહુ  પ્રથમ તો હુ ંભતૂકાળ  મા ંખોવાઈ ગઈ . 
બી   એ  વવથ   ગજુરાતી  મારો મખુ્ય   વવષય   િતો  અને  પ્રણય કવવ  કલાપી  નો કાવ્ય 
સગં્રિ  “કલાપી નો કેકારવ “ ભણવાનો  અવસર  મળ્યો િતો .  યાદ  તાજી થઇ ગઈ . 

આ પિલેા  આટલી બધી સ્નેિ અને અનકંુપા  ભરી  કૃવત ઓ  ક્યારેય  જોઈ , અનભુવી  કે 
વાચંી  નિોતી .આજે પણ યાદ કરંુ છ ં કે બદુ્ધધ થી ગ ૂગંળાયા  વવનાની  વનરંકુશ  ઊવમિ ઓ 
તેમન  પ્રત્યેક  સર્જન મા ંજોવામળે છે .તે  વખતે  મશુાયરા  ઓ મા ંગાજતા  કવવ 
ઓ  ‘શનૂ્ય  પાલનપરુી , બેફામ  કે' ઘાયલ  નુ ંનામ  પણ નિોત ુ ંસાભંળ્ર્ુ ં   તે પિલેા 
થી  આ  કવવ  લોક હૃદય ની લાગણી મા ંજીવતં  રહ્યા છે 

આપણા ભારત વષપ  કે દુવનયા ના બીજા દેશો મા ંઅનેકાનેક એવા નામો છે  જેમણ જીવન નો 
અણધાયો અંત  આવી ગયો િોય . 

ફતત  ૨૬ વષપ ની  ઉંમરે આ  દુવનયા ને  અલવવદા કિી જનાર   લાઠી નામના નાનકડા 
રજવાડા  ના રાજા ‘સરુ વસિંિજી તખ્ત વસિંિજી   ગોહિલ  ( કલાપી )  પણ વીજળી ના ચમકારા જેવુ ં
જીવન જીવી ગયા  અને નાની ઉમર  મા ંકેટલો બધો  વારસોછોડી ગયા કે આખી સદી  પછી પણ 
દુવનયા તેમને  ભલૂી  શકી નથી . 

કવવ  જીવન તો ફતત  ૧૬ થી ૨૬ વષપ સધુી નુ ંિત ુ ં.આ સર્જન કાળ  મા ંસાહિત્ય ને અમલૂ્ય ભેટો 
જેવી ગઝલો લખી અને પત્રો પણ આપ્યા . ‘ કાશ્મીર  નોપ્રવાસ ‘ એ ૧૮ વષપ ની ઉંમરે 
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પિોંચેલાકુમાર સરુ વસિંિ નુ ં પસુ્તક  આપણા  પ્રવાસ સાહિત્ય નુ ં અણમોલરત્ન  છે .’કલાપી નો 
કેકારવ ‘ મા ંઈ  સ ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૦ સધુી મા ં ૨૭૫ જેટલી  કાવ્ય રચના ઓ  પ્રગટ  થઇ છે . 
કલાપી એ  પોતાના  પ્રણય જીવન ની  કથા  ‘હૃદય વત્રપટુી ‘ મા ં વનરૂપી છે  . કલાપી ના કાવ્ય 
નો રવશયન  ભાષા  મા ં અનવુાદ  થયોને છે . આ  કોઈ નાની સનુી 
વાત  નથી  અને  અચાનક  ૨૬ મા ંવષે  કાવ્ય દ્વારા   વ્યતત   પણ કરી  દીધુ ં

હુ ં જાઉં  છ ં .!   હુ ં જાઉં  છ ં!  ત્યા ં આવશો કોઈ નહિ 

સો સો દીવાલો  બાધંતા   ત્યા ં ફાવશો  કોઈ    નહિ 

મારો  હિસાબ  વવવધ  પાસ કશો ના લાબંો જીવ્યો 

મરીશ  જેમ તારક   ત્યા ં  ખરશે   

આ   કવવ નુ ં ‘કલાપી  ‘  એ ઉપનામ િત ુ ં. કલાપી એટલે પીછ્સમિૂ (કલાપ) 
થી  શોભતો  મોરલો …. મર્રુ  જે મોહિત કરે છે   ટહુકાર   કરે છે  તેમ કલાપી ની કલામે 
લખાયેલ  રંગ બેરંગી  રચના ઓ દ્વારા  આજે પણ કવવતા પ્રેમી ઓ ને  મોહિત કરે છે  અને દરેક 
હદલ ની વાડી મા ં એ જ ચીર ર્વુાન મીઠાશ થી  ગુજંતા  રહ્યા છે  અને રિશેે . 

ર્વુાન હૃદય  ની સકુોમળ  ઊવમિ ઓ  સરળ અને સિજ સમુધરુ  વાણી મા ં ગજુરાત ના 
ખોળે  ધરનાર અ  કવવ ની કવવતા ઓ દરેક પે્રમી ના પાઠય પસુ્તક મા ંપિલેા પાના પર જ 
લખાયેલી રિી છે .ગજુરાતી સાહિત્ય મા ંકદાચ  મેઘાણી  ને બાદ કરતા   કલાપી જ લોક  હૃદય 
મા ંરિલેા કવવ છે . 

માતા   રમાબા  વપતા ઠાકોર તખ્ત વસિંિજી .     ત્રણ  રાજકુમારો મા ંતેઓ  વચેટ .મોટા 
ભાઈ  ભાવ વસિંિજી ના અવસાન  ને કારણે કલાપી   જન્મતા ની સાથે જ  રાજ્ય ના 
વારસદાર  તરીકે જાિરે  થયા િતા .૧૮૯૭ મા ં

માત્ર  પાચં  વષપ  ની વયે  સરુ વસિંિજી ને માથે  થી વપતા  નુ ં છત્ર ઝૂટંવાઈ ગર્ુ ંઈ સ ૧૮૮૮ મા ં
૧૪ મા ંવષે માતા ની સ્નેિ સરવાણી  સકુાઈ  ગઈ . 



29 
 

માતા ને મતૃ્ર્ ુને િજુ દોઢ  વષપ  નથી વીત્ર્ુ ંત્યા ંતો પદંર વષાપ ની ઉમરે  એમના  થી  સાત વષપ 
મોટી  વય ના કચ્છ  ના  રોિા સસં્થાન  ની ૨૨ વષાપ ની  રાજકુમારી  ‘રાજબા ‘ અને કોટડા 
સાગંાણા  ની ૧૭ વષપ ની ‘કેસરબા' (આનદંીબા ) સાથે ------એક સાથે બે  લગ્ન  થયા . 
કલાપી  ને રાજબા  પ્રત્યે વવશેષ  પ્રીવત  િતી . તેમણે 
એમનુ ં નામ  રમા ં  પાડલે   .  રાજબા  ભણેલા   િતા  . કંઠ  મધરુ 
િતો  સાહિત્ય  સગંીત  ભચત્રકલા  મા ંએમને  અત્યતં  રસ  િતો .કલાપી  રાજકોટ ની 
રાજકુમાર   કોલેજ  મા ંઅભ્યાસ કરતા  પણ તેમનુ ં હદલ લાઠી મા ં વવશેષ કરી ને રમા ં  મા ં
જ  રિતે ુ ં. કલાપી ની કવવ જીવન ની શરૂઆત  રાજબા ના  પત્ર  મા ંથાય છે .એક પ્રેમ પત્ર મા ં
કવવ રમા ં ને ઉદે્દશી  ને  લખે છે . 

“  અિો  પ્યારી   મારી  શોક   ના કરજે જરી િવે , હદવસ  તેર  રહ્યા છે ,  મળવા  વપ્રય  મારી 
તને  “ 

લોિ ચબુક  લોઢા ને ખેંચે  જ્યમ   વનજ ભણી , તેમ  જ પ્રીવત  તારી ખેંચે  મજુ ને  તજુ ભણી . “ 

સમગ્ર દેશ ના  રજવાડા   ઓ મા ંવ્યાપેલુ ં સડેલુ ં  વાતાવરણ  લાઠી  મા ંપણ િત ુ ં . રજવાડા 
ના હિિંસક  વાતાવરણ  મા ંકવવ  ની કલામે  “   વશકારી  “ ને ઉદે્દશી ન ે લખ્ર્ુ ં  

રિવેા  દે !  રિવેા દે  !  આ  સિંાર  ર્વુાન ત ુ ં,  ઘટે  ના ક્રૂરતા આવી  ,વવશ્વ આશ્રમ   સતં  નુ ં

ગાધંીજી ના આગમન પિલેા  ભગવદ ગીતા નો “  અહિિંસા “ નો સદેંશ   એક કવવ જ  સમજાવી 
શકે . રોિા વાળી  રાણી  રમાબા ની સાથે તેમની   દાસી   મોઘી  (શોભાના ) 
નામની  નાનકડી  ખીલતી કળી  જેવી બાળા  આવેલી કલાપી એ તેને  ભણાવેલ 
.તેઓ  કાશ્મીર  ના પ્રવાસે  ગયા  ત્યારે  રમા ંપર ના પત્ર  સાથે શોભના  પર ટૂંકા  પત્રો  લખતા 
રિી  તેના  ભણતર ને ઉત્તેજન  આપ્ર્ુ ં. કાશ્મીર ના પ્રવાસે થી પાછા  ફયાપ  બાદ 
લગભગ  ઈ  સ  ૧૮૯૪ થી  કલાપી નો   શોભાન પ્રત્યે નો  વાત્સલ્ય   ભાવ પ્રણય  ભાવ 
મા ં પલટાયો િતો . 

“  અવત મોડુ ંમોડુ ં વદન તજુ   ચાહુ ં કિી શક્ુ ં  

અને મારંુ િૈર્ુ ં સમજી નવ  વિલેુ ં કઈ   શક્ુ ં
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િતી ત ુ ંતો વશષ્ટ્યા   રમત મય એ યાગ  તજુ  સૌ 

અિો ! કોડે  િતેે  હૃદય મમ   લાડ  પરુત ુ ં“ 

ગજુરાત ના  સાહિત્ય રવસકો એ કલાપી  ને  શોભાના ના સ્નેિ મન થી પેદા થયેલો કોઈ 
અવધતૂ  , લયલા નો મજનુ ંકે  શીરીન  ની પાછળ  ઘેલો  થયેલો  ફરદાિ ---  એ 
રીતે  ઓળખ્યો  છે . 

શોભાન મા ંથી  પ્રેરણા  ન મળી િોત  તો કદાચ  કવવ કલાપી   ન  મળી શક્યા   િોત  .રમાબા 
થી આ વાત  અજાણી  ન િતી  . પોતાની દાસી  સાથે લગ્ન કરે  એ  વવચાર જ  અસહ્ય   િતો 
.એમની સમંતી  વગર  લગ્ન શક્ય  ના િત ુ ં. રમાબા ને  સમજાવવા મા ં
કલાપી  સફળ  ના  થયા . લગ્ન થાય તો પણ પોતાના  હૃદયમા ંરમા નુ ં.સ્થાન  જે િત ુ ંતે 
જ   રિવેાનુ ંિત ુ ં. 

“તનેુ ચાહુ ં  ન બન્ર્ુ ંકદી  એ   તેને   ન ચાહુ ં ન  બને કડી  એ 

ચાહુ ં છ ં તો ચાિીશ બેય   ને હુ ં ,ચાહુ ં નિીં  તો ના કોઈ ને હુ ં

નીતીભાવના  ,સમાજ   રાજા તરીકે નુ ંકતપવ્ય અને ન્યાય  વગરે કલાપી ને શોભના થી દુર 
રિવેાનો  અનરુોધ કરવા લાગ્યા   . બીજી બાજુ શોભના  નોપ્રેમ સૌન્દયપ અને આકષપણ  રોજ રોજ 
વધતા   જ ગયા . 

રમાબા  એ શોભાના ને પવત થી દુર  કરવાનો વનણપય લીધો .  રોિા થી  રામજી લખણ 
ખવાસ  નામના જુવાન ને બોલાવી  તેની સાથે લગ્ન  કરાવી દીધા . 

“ કપાવી માશંકેુ  ગરદન અમારી કોઈ ને િાથે , વળી છે હરશ્તે  દુર  રખાવ્યો  મોત ને િાથે “ 

“એક ઘા”     કાવ્ય  મા ંશોભના થી પોતાને દુર કાયપ પછી  પશ્યાતાપ  અનભુવે છે તે  દદપ   બની 
ને ટપકે છે . 

“ તે  પખંી ની ઉપર પથરો  ફેંકતા  ફેંકી દીધો 

છૂટયો તેને  અ ર ર ! પડી ફાળ  િૈયા  મિી તો 
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રે ! રે !  લાગ્યો હદલ પર અને  શ્વાસ રૂધંાઇ  જાતા 

નીચે આવ્ર્ુ ંતરુ ઉપરથી  પખં ઢીલી  થતા   મા ં“ 

પશ્યાતાપ  કાવ્ય મા ં કવવ લખે  છે   

િા  પસ્તાવો  વવપલુ ઝરણુ ં સ્વગપ  થી ઉતર્ુું  છે 

પાપી તેમા ંડબૂકી દઈ ને  પણુયશાળી   બને છે 

પરંત ુ શોભના  નુ ંલગ્ન  જીવન દુખી િત ુ ં અને તે માદંી  પડી અને મારવાની દશા મા ં તેને 
કલાપી ને છેલ્લી સલામી ચીત્થી    લખી  . નજરે  જોઈ એને  બચાવવી  પોતાનો 
ધમપ  સમજ્યો  . છેવટે  ઈ સ  ૧૮૯૮ ના જુલાઈ ની  અભગયારમી તારીખે  ૨૪ વષપ ની 
વયે   શોભના સાથે   લગ્ન કર્ુું . પણ રે કુદરત   !  પ્રણય  ના  ઘા  જીરવી  જનાર વવરિી  કવવ 
ખદુ પોતાની  પત્ની  રમ ના પ્રેમ આગળ  િારી ગયા . રમ એ ર્કુ્તત થી ઝેર  પીવડાવ્ર્ુ ં .અને 
માત્ર  ૨૬ વષપ ની ર્વુાન વયે  કળા સાહિત્ય ને  સમધૃ  કરી  સ્વગપવાસ  પામ્યા . 

“ગ્રામ માતા  “ ખડં  કાવ્ય મા ં સીધી સાદી  શૈલી  ને અનસુરી ને  કલાપી એ ચમત્કાર  સજ્યો છે 
. સીધા સાદા  શબ્દોમા ં શબ્દ ભચત્ર ખડુ ંકરે છે .   “ વધૃ  માતા અને તાત  તાપે છે સગડી  કરી , 
અિો !  કેવુ ં સખુી જોડુ ં કરતા એ વનરમ્ર્ુ ં હદશે “ 

“રસિીન ધરા  થઇ  છે  દયા િીન થયો નપૃ “નહિ તો ના બને  આવુ ં “ બોલી માતા ફરી રડી . 

રાજા  પ્રજા નુ ંરક્ષણ કરવાને બદલે   કતપવ્ય  ભ્રષ્ટ્ટ  થઇ 
ને  શોષણ  કરે  ત્યારે  ધરતી  રસકસ  વગર ની થાય  છે એવુ ં આ પકં્તત  સચૂવે છે   

“આપની યાદી   “  ગજુરાતી સાહિત્ય નુ ંઅણમોલ   મોતી  છે અને  આજે  એક સદી પછી પણ 
અજોડ છે . કલાપી ની ત ેછેલ્લી  અને ઉત્તમ કૃવત છે . કવવ શ્રષુ્ષ્ટ્ટ  ના  એક એક કણ મા ંઈશ્વર  ને 
સ્મરે  છે . 

”જ્યા ંજ્યા ં નજર મારી ઠરે  ,યાદી ભરી ત્યા ંઆપની , આંસ ુ મિી એ આંખ  થી  યાદી ઝરે છે 
આપની  “   
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માસંકુો ના ગાલ  ની  લાલી  મિી  લાલી અને જ્યા ંજ્યા ંચમન  જ્યા ંજ્યા ંગલુો ત્યા ંત્યા ંવનશાની 
આપની “ગાધંીજી ના આશ્રમ ભજનો મા ંપણ “આપની યાદી” ને  સ્થાન મળેલ છે .કલાપી 
સજ્જનતા  ની મવૂતિ િતા .કોઈ  નુ ંબરંુુ  ના કરી શકે . બરંુુ ઈચ્છી પણ  ના  શકે બલ્કે  સૌ નુ ં
કલ્યાણ વાન્છતા  કવવ ને કોઈ નુ ંબરુાઈ ની િવે હફકર  નથી 

“દેખી બરુાઈ  ના કરુ  હુ ં, શી હફકર છે પાપ  ની, ધોવા બરુાઈ ને બધે  ,ગગંા વિ ેછે આપની “ 
અને એટલે જ કવવ અંત મા ંગઈ શકે છે  -----”હકસ્મત કરાવે ભલૂ  તે  ભલૂો કરી નાખુ ં  બધી  છે 
આખરે તો  એકલી  ને એજ  એ યાદી  આપની  “ 

વપ્રય   કવવતા ને છેલ્લુ ં આભલિંગન આપતા કવવ કિ ે છે   આ   પકં્તત મા ં કવવતા  અને 
શોભના  દ્ધદ્વ અથપ  છે જેના પ્રતાપે  કવવતા સ્ફૂરી  િતી, “ તારા  બહુ  ઉપકાર  રસીલી  તારા બહુ 
ઉપકાર 

         તુ ંઉર  નો ધબકાર ! રસીલી  તુ ંઅશ્ર ુની ધાર “ 

કેટલાક  રાજા નુ ંજીવન એના ખોબા જેવડા  રજવાડા થી પણ લાબં ુિોઈ છે  તો કેટલાક નુ ં
શાસ્વત . આવા  શાસ્વત કવવ કલાપી નુ ંકાવ્ય સર્જન  ઈ સ ૧૮૯૨ થી શરુ થયેલ . 
વહરષ્ટ્ઠ  સાહિત્યકારો  સાથે તેમને વમત્રતા  િતી . સ્વીડન બગપ ના વવચારો ની  તેમન પર 
ઊંડી  અસર  િતી .૧૬ થી ૨૬ વષપ  ના દસ વષપ ના ગાળા મા ંજ ૫૦૦ થી વધ ુ વવવવધ પસુ્તકો 
નો અભ્યાસ  કરેલો  અને લોકો ને  મોઢે  રમે અને  ગમે તેવા  ગજુરાતી સાહિત્ય ના  ઘરેણા જેવી 
૨૫૦ થી વધારે વવવવધ  છદં  મા ંગઈ શકાય તેવી  રચના ઓ કરેલી છે . પત્ર સાહિત્ય મા ંપણ 
ઘણુ ંભચિંતન સમધૃ  કર્ુું છે. તેમને “ રાજવી કવવ કલાપી “  પસુ્તક થી  સન્માનવા મા ંઆવ્યા છે 
.કલાપી એવોડપ  થી નવાજવામા ં આવ્યા છે .ઈ સ ૧૯૬૬ મા ંગજુરાતી ચલભચત્ર  “કલાપી “ 
બનાવાર્ુ ંજેમા ંઅભભનેતા  સજંીવકુમારે  અદભતુ  રોલ ભજવ્યો િતો .  પે્રમ પ્રકૃવત અને પ્રભ ુવવરિ 
ના એમના  કાવ્યો  --  ભાવ ની સ્નીઘ્ધ મીઠાશ  અને રસાળ ભચિંતન ના કારણે આજે પણ અજર 
અમર  બની રહ્યા  છે 

જયા   ઉપાધ્યાય---ઓમ મા ં ઓમ   

૨૪-૩-૨૦૧૪ 
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 િમેતં  ઉપાધ્યાય 

 

ઉશનસ   ઉફે      નટવરલાલ  કુબેરદાસ    પડંયા     

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

૯૧  વષપ  સધુી ના જીવન મા ં અનેક   રચના ઓ  થી  ગજુરાતી સાહિત્ય મા ં  એક 
આગવુ ં સ્થાન  પ્રાપ્ત  કરી ને જીવન સગુધં  પ્રસરાવી ગયા.તેઓ   પિલેા નવસારી 
ગાડાપ   કોલેજ   મા ં  પ્રોફેસર   િતા અને પછી  વલસાડ કોલેજ  મા ં વપ્રન્સીપાલ   થયા 
.  નવસારી મા ંઅમારા  સાખ  પાડોશી તેમના  ખોળા  મા ં હુ ં રમ્યો છ ં.૧૯૭૫ મા ં ગજુરાતી 
સાહિત્ય   પહરષદ   દ્વારા   શ્રેષ્ટ્ઠ   અવોડપ   થી તેઓ નુ ં સન્માન   કરવામા ં
આવેલુ.ં.તેમની  બે  રચનાઓ   મનેખબુ  ગમે  એક  જે  અપ્રકાવશત     છે  અને  બીજી  બહુ    
વખણાયેલી  છે. 

અપ્રકાવશત  રચના   

પત્ની સાથે  વવવાદ 
થતા ં પત્ની  એ  મોંન  ધારણ  કર્ુું   અને  પછી    તેઓ  વપયર  જતા  રહ્યા  ત્યારે  તેમણે  સં
સ્કૃત   ના પ્રવસધ   શ્લોક     

મકુમ   કરોવત  વાચાલમ , પગંમુ  લઘંયતે   ભગહરમ 

પરથી   લખ્ર્ુ ં  કે   

મ ૂગંા  ને બોલતો કરે   એ તો જાણે     સમજ્યા   
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અમારા   અબોલા   તોડાવે તો જાણુ ં

લગંડા  ને પવપત   ચઢાવે   એ તો જાણે ઠીક   

એને વપયર થી  પછી ખેંચી   લાવે તો જાણુ ં

સ્ત્રી વગર ના જીવન મા ંપરુુષ ની એકલતા , લાચારી  ,વવરિ  અને વેદના  ને 
વાચા  આપતી  આ  પકં્તત ઓ  મને ખબુ ગમે છે..દરેક   પહરણીત  પરુુષ ના જીવન  ની 
આ   સામાન્ય   ઘટના  છે,( જો કે અિીં  અમેહરકા  મા ંકોઈ  વપયર જાય નિીં ) 

અને  બીજી રચના :વળાવી    બા  આવી   

      રજાઓ હદવાળી તણી થઇ પરૂી, ને ઘર મિીં 

દિાડાઓ કેરી સ્ખભલત થઇ શાવંત પ્રથમની, 

વસેલા ંધધંાથે દૂર-સદૂુર સતંાન વનજના ં

જવાના ંસૌ કાલે તો , જનકજનની ને ઘર તણા ં

સદાના ંગગંામા-સ્વરૂપ ઘરડા ંફોઇ, સહુએ 

લખાયેલો કમે વવરિ વમલને તે રજનીએ 

વનિાળ્યો સૌ વચ્ચે વનયત કરી બેઠો વનજ જગા, 

ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સઇૂ ગયા;ં 

સવારે ભાભીનુ ંભર્ુું ઘર લઇ ભાઇ ઉપડયા, 

ગઇ અધી વસ્તી, ઘર થઇ ગર્ુ ંશાતં સઘળં, 

બપોરે બે ભાઇ અવર ઊપડયા લેઇ વનજની 

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

વળાવી બા આવી વનજ સકળ સતંાન ક્રમશુઃ 
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ગિૃવ્યાપી જોયો વવરિ, પડી બેસી પગવથય ે

ઉશનસ   

ખબુ સવેંદનશીલ   રચના -----  અમ ે ચાર ભાઈ અને એક બિને   -- બિને અપહરણીત  છે   

હદવાળી મા ંચારેય  ભાઈ ઓ પોતાના પહરવાર સાથે આવે   -- પાચં હદવસ આનદં   ઉત્સાિ  અને 
હકલ્લોલ  મા ંપરુા થાય  અને પછી એક એક  ભાઈ  નો પહરવાર  જાય,   છેલ્લો   ભાઈ 
જાય   ત્યારે  આવજો કિી ને અમારી મા ં ઉંબરે   બેસી પડતી  ---ઘર મા ં આવવાની   હિિંમત  ના 
રિતેી  . 

અમારા   વપતાજી  ધીમે રિી ને િાથ   પકડી અંદર   લાવે અને રવેશી ના હિિંચકે  બનંે  બેસી ને 
બોલ્યા વગર  અશ્ર ુ વિાવ.ે 

થોડા સમય પછી  અમારા  વપતાજી ચા  બનાવે    ત્યારે  મારી મા ંબોલાતી   

“પખંી  ઓ ઉડી ગયા   , રહ્યા  આપને માળા   ના રખવાળા ---- 

મા ંના વાત્સલ્યન ે  , પ્રેમ ને  શબ્દો  મા ં સમાવાય નિીં  પણ તેને થયેલા  વવરિ ની વેદના  ની 
અનભુવૂત  મારી બિને ને   થતી , 

આજે એમના   અવસાન ને  ૨૮ વષપ   થયા   પણ એ પરંપરા   ચાલ ુજછે.  આજે તો અમારા છોકરા 
ને ત્યા ંપણ છોકરા   છે. મા ં ગઈ ને બિને આવી  ---એનો િાથ   પકડનાર    કોઈ   નથી 
છતાયં   અશ્ર ુઓ તો એક જ વેદના   પોકારે   ચાિ ે  તે   

મા ં ના  િોઈ  કે    બિને  ના   

િમેતં  ઉપાધ્યાય 

ઓમ મા ં ઓમ   

૨૬-૩-૨૦૧૪ 
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-પી. કે. દાવડા 

 

અખો 

સતરમી સદીમા ંજન્મેલા,અખા ભગત અમદાવાદ પાસેના જેતલપરુના વતની િતા. અખા ભગતના 
છપ્પા ખબૂ જ જાણીતા છે. દુવનયાના દંભ અને પાખડં દેખીને અખાનો આત્મા ઊકળી ઊઠતો. આ 

છપ્પાઓમા ંએમણે તીખી-તમતમતી વાણીમા ંમમપવેધી કટાક્ષ કયો છે. અખા ભગત ઉચ્ચ કોટીના જ્ઞાની 
કવવ છે. અખાની ઉક્તતઓ ગજુરાતી ભાષામા ંકિવેત બની ગઈ છે. એમની વાતો આને પણ એટલી જ 

રીલેવન્ટ છે, જેટલી ચારસો વષપ પિલેા ંિતી. અખાના શબ્દો મોટે ભાગે તેજ તરાર અને તીખા 
તમતમતા છે. અખો આમતેમ વાતો કરવામા ંનથી માનતો. એક ઘા ને બે કટાકા કરી નાખવાની એની 
નેમ િોય છે. 

િવ ેઆપણે અખાના થોડા છપ્પા જોઈએ. 

વતલક કરતા ંત્રેપન વહ્યા,ં જપમાળાના ંનાકા ંગયા;ં 

તીરથ ફરી ફરી થાક્યા ંચણપ, તોય ન પિોંચ્યા િહરને શણપ; 

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

 

એક મરુખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પજૂે દેવ; 

પાણીને દેખી કરે સ્નાન, તલુસી દેખી તોડે પાન; 

એ તો અખા બહુ ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર એ ક્યાનંી વાત. 

 

 

જોજો રે મોટાના બોલ, ઉજડ ખેડે વાગ્યો ઢોલ; 

અંધ ેઅંધ અંધારે મળ્યા, જેમ તલમા ંકોદરા મળ્યા; 
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ઘેંસ ન થાય ન થાય ઘાણી, કિ ેઅખો એ વાતો જાણી. 

જ્યા ંજોઇએ ત્યા ંકડૂેકડૂ, સામે સામા ંબેઠા ંઘડૂ; 

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

અમારે િજાર વષપ અંધારે ગયા,ં તમે આવા ડાહ્યા ક્યાથંી થયા; 

અખા મોટાની તો એવી જાણ, મકૂી િીરો ઉપાડયો પાણ. 

આંધળો સસરો ને સણગટવહુ, એમ કથા સણુવા ચાલ્ર્ુ ંસહુ; 
કહ્ુ ંકાઇંને સમજ્યા ંકશુ,ં આંખ્યનુ ંકાજળ ગાલ ેઘશ્ર્ુ;ં 

ઉંડો કુવોને ફાટી બોખ, શીખ્ર્ુ ંસાભંળ્ર્ુ ંસવે ફોક. 

 

ભાષાન ેશુ ંવળગ ેભરૂ, જે રણમા ંજીત ેતે શરૂ; 

સસં્કૃત બોલ ેતે શુ ંથર્ુ,ં કાઇં પ્રાકૃતમાથંી નાસી ગર્ુ;ં  

બાવનનો સઘળો વવસ્તાર, અખા ત્રેપનમો જાણે પાર. 

 

ઓછ ંપાત્ર ને અદકંુ ભણયો, વઢકણી વહુએ દીકરો જણયો, 
મારકણા સાઢંને ચોમાસુ ંમલ્ર્ુ,ં કરડતા કુતરાને િડકવા િલ્ર્ુ,ં 

મકપટ ને વળી મહદરા પીએ, અખા એથી સૌ કોઈ બીએ. 

 

 

તમે અખા ભગતના છ્પ્પા સાભંળ્યા, િવે તમને દાવડા ભગતના થોડા ગપ્પા સભંળાવુ.ં કોમપ્ર્ટુર, 

ગગુલ અન ેજી.પી.એસ ની વાતો કરૂ.ં 

કોમપ્ર્ટુરની જૂઓ કમાલ, બધં પડે તો થઈ જાય િાલ, 

હદમાગથી  વવચારવુ ંપડે, યાદ   શક્તતની  સીમા   નડે; 

દાવડા જો  કોમપ ુ ના િોય, સપંકપ   રાખ ેક્યાથંી  કોઈ?  
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દાવડા ગગુલની જુઓ કમાલ, ચપટી વગાડો િાજર માલ, 

સૌના  જંાગીયા  ગજંીના રંગ,  ગગુલ  જાણે  તતંો  તતં, 

જીપીએસ પણ કમાલ જ કરે, બસ કિી દો તો પિોંચાડે ઘરે. 

દાવડા ગગુલ કરે કમાલ, ત્રણે ભવુનના જાણે િાલ, 

આકાશ પાતાળ એક જ કરે, જે જોઈએ તે િાજર કરે, 

ગગુલ વગરનો આ સસંાર, ઘી ગોળ વગરનો કંસાર. 

 

 

િવ ેથોડા સબંધંોના છપ્પા સાભંળો 

“દાવડા”સામાજમા ંફેરફારો થયા, સબંધં થૈ ગ્યા તદ્દન્ નવા, 

સ્ટેપ થઈ ગયા મા ને બાપ, અધાપ ભાઈ બિને આપો આપ, 

રોજે  રોજ  સબંધં  બદલાય, મળૂ  સબંધંમા ં લાગી  લાય. 

કાકા  મામા અંકલ  થયા, મામી  માસી  આંટીમા ં  ગયા, 
કઝીન થઈ ગયા સૌ વપતરાઈ, ભલે રિી િોય કોઈ સગાઈ, 

દાવડા  સબંધંોની  ચોખવટ, લાગ ેસૌને  ફાલત ુ  ઝઝંટ . 

દાવડા સબંધંનુ ંબદલ્ર્ુ ંમાપ, સબંધં થાતા ંઆપો આપ, 

અધાપ  ભાઈ ને  અધી બિને, િવ ે નથી એ મારો વિમે, 

બબ્બે મા ને બબ્બે બાપ, સ્ટેપ કિી દયો, થઈ ગઈ વાત. 

 

સબંધંની  વ્યાખ્યા  બદલાઈ, નથી  જરૂરી કોઈ સગાઈ, 

સબંધંો  સગવહડયા  થયા, નફા  તોટાના  હિસાબ ેરહ્યા, 

સબંધંોની ન રિી કોઈ જાત, નાત  જાતન ે દીધી  માત. 

ક્યા ંગઈ સાત જનમની વાત? સબંધં બદલે રાતો રાત, 
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દાવડા સરકારી કાયદો ફરે, પાચં  વષપનો  કરાર જે  કરે, 

ઇન્કમ ટેક્ષમા  છૂટ અપાય, જેથી  થોડા સબંધં સચવાય. 

-પી. કે. દાવડા 
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ઉઘાડી રાખજો બારી…... (-પ્રભાશકંર પટ્ટણી-) 

 
 

 

મારંુ જન્મસ્થળ ભાવનગર -સૌરાષ્ટ્ર (મિા ગજુરાત )લગ્ન સધુી 
ભાવનગરમા ંજીવન પસાર કર્ુું તે સમયના મિારારાજા કૃષ્ટ્ણકુમાર વસિંિના હદવાન સર પ્રભાશકંર 
પટ્ટણી સાિબે જે સારા વિીવટ કરતા સાથે કવવ પણ િતા તેનુ ંમખુ્ય કારણ  તેના વમત્રો િતા। .કવવ 
કાન્ત, બ.ક.ઠાકોર જેવા રવસક વમત્રો અને ભવવષ્ટ્યના સાક્ષરો સાથેના વવદ્યાવ્યાસગંથી પોતે પણ 
વસધ્ધિસ્ત લેખક અને કવવ બન્યા। વિીવટ માટે સર પ્રભાશકંર પટ્ટણીને માનથી યાદ ન કરે તેવુ ંન 
બને! તેમન ૂઆ વાક્ય તો તહકયાકલામની જેમ વપરાય-” અિીં પિરેવેશની નિીં ગણુની પજૂા થાય 
છે.!”. 
જે કાળે રાજા મિારાજાએ ઉચ્ચારેલા શબ્જ એજ કાયદો માનતો અને રાજ્યના સામાન્યમા ંસામાન્ય 
કમપચારી પણ સમાજ પર પોતાની સત્તાનો પ્રભાવ પડી શકતો તેવા સમયે સમયે ભાવનગર 
રાજ્યના હદવાન પ્રભાશકંર પટ્ટણી જેવા ર્ગુ પરુુષ તેમના વાણી વતપન તથા કયો દ્વારા શાસકો માટે 
પે્રરણારૂપ બની રિ ેછે  

કેળવણી ,ન્યાય ,શાસન પધવત તેમજ રાજ્યની નાણાકીય બાબતોમા ંકુશળ સચંાલનમા ંપટ્ટણી 
સાિબેનુ ંવ્યક્તતત્વ મ્િોરી ઉઠેલુ ંછે દરેક માટે એક સરખી ઉદારતા રાખીને વ્યિવાર કરતા તમામ 
લોકો માટે ઉચા ંઆદશો સ્થાપી ગયા  
ભાવનગર રાજ્યને ભબ્રટીશ હુકુમત પાસેથી મળવા જોઈતા બધાજ િક્કો મળે તેવા પ્રયાસો કયાપ 
અને તેમા ંસફળ પણ થયા,ગાધંીજી સાથેના પટ્ટણીસાિબેના સબંધંો વવવશષ્ટ્ટ તથા િતેપુણૂપ 
િતા,દાડંીકુચ માટે ગાધંીજી નીકળ્યા ત્યારે પટ્ટણી સાિબે સાથે િતા  
જે લોકો રાજ્યની સેવામા ંજોડતા તેમને તેઓ ભારપવૂપક સલાિ આપતા કે તેમણે  “હુતમદાર” 

તરીકે નહિ પરંત ુ“સેવક”તરીકે રાજ્યનુ ંકામ કરવાનુ ંછે  

વિીવટમા ંલોકોની સહક્રય ભાગીદારીને જોડવા દેશી રજવાડાના શાસનમા ંગ્રામ પચંાયતન શરૂઆત 
ભાવનગર રાજ્યમા ં80વષપ પિલેા કરી િતી તે નોંધ પત્ર છે  
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એક ઉમદા શાસક,વવષ્ટ્યક્ષણ,રાજપરુુષ તથા તીબીબી શાસ્ત્રના અભ્યાસ ુિોવા ઉપરાતં એક ઋજુ 
હ્રદયના કવવ પણ િતા  
તેમના કાવ્યો માત્ર કોરી કલ્પનાને આધારે રચેલા નથી પરંત ુતાન્રમા ંજાગેલી દયા અને કરુણાના 
ભાવોના અખડંસ્ત્રોતમાથંી પ્રગટેલી ભાગીરથી સ્વરૂપના છે  ….આવી જ એક રચના મને ખબુ સ્પશી 
જાય છે. “ઉઘાડી રાખજો બારી’…... .આ પકં્તતઓથી શરૂ થતા કાવ્યમાનંા ત્રણ શબ્દો ‘ઉઘાડી 
રાખજો બારી’ અમકુ અંશે લોકોહકત જેવા બની ગયા છે. એક આખી પેઢી આ કવવતાની પકં્તતઓને 
આજે પણ કિવેતની જેમ ઉપયોગે છે 

 

 

ઉઘાડી રાખજો બારી…... (-પ્રભાશકંર પટ્ટણી-) 

દુુઃખી  કે  દદી   કે  કોઈ   ભલૂેલા   માગપવાળાને, 

વવસામો  આપવા  ઘરની  ઉઘાડી  રાખજો બારી. 

જીવન જીવવાની ગરેડમા ંઆપણે એવા કેદ થયા છીએ ત્યારે દુખી દદી કે જરૂહરયાતની દાદ 
સભંાળવા સવંેદનાની બારી ઉઘાડી રાખવાની જે અમલુ્ય શીખ પટ્ટણી સાિબેે તેમની એક અમર 
કાવ્ય રચના મારફત આપી છે તે સમગ્ર સમાજને માટે માગપદશપન બને તેવી છે.. આ માત્ર કવવતા 
નથી ભાવનામય હૃદયની સરલતા અને મધરુતા ઝીલતી ભાવમય વાણી છે.’ 
..                       ગરીબની દાદ સાભંળવા, અવરના ંદુુઃખને દળવા, 

તમારા   કણપનેત્રોની ઉઘાડી રાખજો   બારી. 

હદવાન સર પ્રભાશકંર પટ્ટણી રાજ્યના મિાન વ્યક્તત િોવા છતા ંતેમનુ ંહૃદય કોમળ અને 
સવેંદનશીલ િત ુ,ંજનજનના દુુઃખમા ંભાભગયા થવાની વાત અને લાગણીના પડઘા આ પકં્તતમા ં

સભળાય છે,કવવતા માત્ર લખવા ખાતર લખી નથી તેઓ તેજ પ્રમાણે જીવન જીવ્યા છે , અિી આ 
બારી માત્ર દીવાલની જ ન િોવી જોઈએ, કણપનેત્રોની પણ ખરી એમ કવવ કિ ે

છે...    પ્રણયનો  વાયરો  વાવા,  કુછદંી  દુષ્ટ્ટ વા જાવા, 

                                              તમારા  શધુ  હૃદયોની   ઉઘાડી   રાખજો  બારી…... 
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બારી ખલુ્લી િશે તો પવનની આવનજાવન, સયૂપપ્રકાશની અવરજવર, કુદરતી નીરવ શાવંતની 
ચિલ-પિલ ઘરમા ંઆવી શકશે. પ્રેમ પ્રવેશશે..અને ખરાબ વવચારો બિાર જશે. …..માટે શધુ 
વવશાળ હૃદય બનાવવા બારી ઉઘાડી રાખજો પે્રમ થકી દૃષ્ટ્ટત્વ  ને િટાવજો…… 

થયેલા ં  દુષ્ટ્ટ   કમોના   છૂટા   જજંીરથી  થાવા, 

જરા   સત્કમપની   નાની,  ઉઘાડી  રાખજો  બારી. 

અિી છટવાની વાત છે। ..કમપનો વસધાતં ની વાત છે। ..સત્કમપથી આપણા કમો ખપે છે ...આમ આ 
આખી કવવતા મન, વચન અને કમપની બારીને ઉઘાડીને જીવનને સાચી હદશામા ંજોતી કરવાનો 
અનભુવ સેવે છે,બારીમાથંી પ્રવેશતા િકારને હૃદય સધુી વિતેો કરવાની વાત આ પકં્તતમા ંસરળ 
શબ્દોમા ંસ્પશી જાય તેવી ભાષમા ંઆલેખી છે એક સત્તા સભંાળતો માણસ ,કાયદાનો માણસ 
,વિીવટકતાપ આવી ફૂલ્સફુી સાથે જીવતો િોય ત્યા ંઅન્યાય થવાની શક્યતા કયાથંી િોય ?સવંેદના 
થી ભરેલુ ંહૃદય િમેંશા બારી ઉઘાડી જ રાખે અને લોકોને રાખવા કિ ેતેમા ંશુ ંનવાઈ !જીવનના 
િકારની આ કવવતા આજે પણ મને સ્પશી જાય છે. 
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 ----વસબેુન શેઠ 

 
 

શ્રી ઇન્દુલાલ ગાધંી 
 

નવરાત્ર આવે એટલે મારી માનો ઉત્સાિ વધી જાય ,સ્ત્રીઓ ગરબા ગણગણવા માડંે ,આવાજ મારી 
માનો ખબુ જ મધરુ અને સરુીલો િતો જાણે એના ગરબા સાભંળ્યા જ કરીએ ,એમનો એક ગરબો ઘણો 
મને ખબુ જ પસદં છે જેના રચયતા િતા કવવ શ્રી ઇન્દુલાલ ફુલચદં ગાધંી ,એટલે સ્વતતં્ર પિલેાના 
સમયના ગજુરાતી ભાષાને મળેલુ ંએક અનમોલ કવવરત્નઆ એક એવા કવવ છે જેમણે 1947ના 
ભારતના ભાગલાની કરુણાવંતકા નજરે વનહાળી છે.શ્રી ઇન્દુલાલ ગાધંી કરાચંીમા ંપાન-બીડીની દુકાન 
ચલાવતા ંચલાવતા ંઇન્ટર સધુી ભણ્યા. ખોખાના વવિંટાળેલા એક કાગળ પર તેમણે તેમનુ ંપોતાનુ ંપ્રથમ 
કાવ્ય લખયુ.ં... .અને ઈ ખાખી - ખરબચડા કાગળ પર એક ગીત ઊતરી આવ્યુ.ં ઈ ગીત એટલે 

‘આંધળી માનો કાગળ’તેમનુ ંઅમર સર્જન ‘આંધળી માનો કાગળ’ કાવ્ય દ્વારા ગજુરાતી પરરવારોમા ં
જબરી પ્રવસદ્ધિ પામ્યા. 
તેમનુ ં‘મેંદી તે વાવી માળવે...’ કાવ્ય જાણે ગજુરાતનુ ંમાનીત ુ ંલોકગીત બની રહ્ુ ં
જેનાથી આપ સહુ પહરભચત છો એવીજ રીતે એમનો રચેલો ગરબો “સાગ સીસમનો બાજોઠીયો” ઘણો 
પ્રખ્યાત થયો। ..સીધો સાદો ગરબો પણ ભાવ જેમ ઊંડાણમા ંજાવ તેટલો વધતો જાય  

    ગરબાના શબ્દો છે। …. 
સાગ સીસમનો બાજોઠીયો  એને રૂડી ફરતી મકુાવુ ંઘઘૂરમાળ  

ગરબો રણે ચડયો રે લોલ  

સાત સાત ધાનના પહુરયા સાવથયા  
ધપૂ દીપ જાક જમાળ 

ફૂલડે શવમયા શોભે માઅંબા ,આછી તારલીયાની ભાત  
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અથપ પણ કેવો સરસ। …. 
સીસમના બાજોટ જેવો મજબતુ મારો ભાવ રિ ે(શ્રધાની વાત છે ),ને રૂડી ઘઘૂર માળ નો ભાવથપ છે કે 
મારા પ્રેમ ,આનદં,ભાવ શ્રધાની માળ બની રિ ે,પછી કિ ેછે કે ભક્તતમા ંમારંુ તન મન રંગોથી છવાય 
જાય ,ધપૂ બળીને ધમુાડો થઇ ઉદ્વ ગવત મેળવે તેમ મારો આત્મા પણ ઉચ્ચ ગવતમા ંરિ ેઅને દીવાની 
જ્યોતની જેમ પ્રકવશત રિ।ે ...હુ ંએવી શ્રધાથી ગરબો ગાઉં જેથી લીલા નાળીયેર ની જેમ મારંુ જીવન 
પણ લીલુ ંછમ ,અને કોપરા જેવુ ંકોમળ અને શે્વત રિ।ે ..ફૂલડા ંજેવા કોમળ દેખાતા મારી મા ં(માતા 
રૂપે િૈયામા ંશ્રધાનો દીપ સદાય માટે પ્રગટાવી ગયા ,આતો મેં જે તાર્ુું તે લખ્ર્ુ ંછે કદાચ કવવએ પણ 
આવીજ કંઈ કલ્પના કરી િશે ,કવવએ ગરબામા ંજે સાધનો વાપયાપ છે  એ ગજુરાતીઓના 
અંત:કરણમા ં આજે પણ રણક્યા કરે છે. ગરબાની સાચકુલા સાધનો ની સવેંદનાએ અનેકને ભીંજવી 
દીધા છે.ગરબો માત્ર ગાવામા ંજ છે કે માનવજાવતનુ ંઊંચુ ંજીવનતત્ત્વ છે ? સખુ-દુ:ખ,પ્રેમ, સતંોષ, 

શાવંત તેમજ આનદંની વવભવૂત એટલ ેઘઘૂરમાળ।….રોજ બરોજના સાધનો ને આધ્યાત્મ અને ઇશ્વર સાથે 
જોડતા …..એમના ભાવમા ંજાણે મારો ભાવ મારી કલ્પનામા ં સચવાઈ ગઈ છે   

-વસબેુન શેઠ- 
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News of Monday, 31st March, 2014 

  

USમા ંઇવન્ ડયા કોમ્ ર્નુીટી સેન્ ટર વમલ્ પીટાસ ખાતે યોજાઇ ગયેલી સાહિત્ ય 
રવસકોની બઠેકુઃ‘‘મને ગમે છે''વવષય ઉપર કલાપી, ઉમાશકંર, નરવસિંિ મિતેા, 
િહરભાઇ કોઠારી, કનૈયાલાલ મનુશી, મીરાબાઇ સહિતના સર્જકોને યાદ કરતા 
નવા લખેકો…. 

 
         ઇવન્ ડયા કોમ્ યનુીટી સેન્ ટર વમલ્ યીટાસ ખાતે યોક્ષયેલી ૨૮મી માચશની 

‘‘બેઠક''ખબુ સરસ રહી.... હાજરીની સાથે ઉત્ સાહ વતાશયો, ‘‘મને ગમે છે''... વવષય પર 
એક પછી એક રજૂઆત દેખાતી મહનેત હતી,નવા લેખકો પોતાની વવચાર ધારાને 
આગળ વધારી, કલમને કેળવતા, ગજુરાતી સારહત્ યના પાના ઉખેડતા ંસારહત્ યકાર કવવ 
લેખને યાદ કરતા હતા, જેમા ંમને બેઠકનો હતે ુસદ્ધિ થતો દેખાતો હતો, એક વાત અહી 
પરુવાર થતી હતી કે ગજુરાતીના મળૂમા ંરહલેી ભાષા લોકો ભલે કહ ેપણ હજી પણ 

http://www.akilanews.com/03042014/home
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જીવતં છે અને રહશેે,પ્રદવશિત કદાચ ન થાય તો પણ જાણે કાલની બેઠકમા ંબધાજ 
કવવ લેખો જાણે હાજર હતા, કોઇ કલાપી તો કોઇ ઉમાશકંર, કે કોઇ આરદ કવવ નરવસિંહ 
ને લઇને આવ્ યા હતા, 

         ૭ વાગ્ યા પહલેા સહુ હાજર હતા,પ્રોગ્રામની શરૂઆત સરસ્ વતી વદંનાની 
સાથે ત લપનાબેનના માની વવદાયની પ્રાથશના સાથે કરી, શરૂઆત બેઠકના ખાસ 
મહમેાન કવવ, ગઝલકાર મહશેભાઇ રાવળ નો પરરચય પી.કે.દાવડા સાહબેે પોતાની 
આગવી છટાવી કહું કે મહશેભાઇ વ્ યવસાયે ડો છે પરંત ુદવાજયારે કામ ન લાગે તો 
ગઝલથી લોકોને સાજા કરી શકાય એમ માની લખવાનુ ંશરૂ કયુશ હશે, એમની ગઝલમા ં
પણ દવાની જેમ સત્ યની કડવાસ સાથે માનવીની સવેંદના પોરસે છે. ત્ યારબાદ 
મહશેભાઇ એ પોતાની રજૂઆત કરી લોકોને તરબોળ કરી દીધા અને વાહ વાહ થી રૂમ 
ગુજંી ઉઠયો, ત્ યારબાદ કલ્ પના બેને દેવીકાબેનનો પરરચય આપી. હ્સુ્ ટન થી 
મોકલાવેલ તેમની રચના પ્રસ્ તતુ કરી દેવવકાબેન હાજર ન હોવા છતા ંહાજર રયા. 
         વવષયની શરૂઆત રાજેશભાઇ શાહ ે‘‘મને ગમે છે''... હરરભાઇ કોઠારી એમ કહી 
કરી અને એક પછી એમની એક પછી પવંત તઓ સભંળાવી અધ યાત્ મનુ ંમાહોલ ઉભુ ંકરી 
દીધુ ંતો ત લપનાબેન જનની જોડ સખી ગાઇ અને માની સ્ વદંના શબ્ દોમા ંવ્ યત ત કરી, 
આ રચના જયવતંીબેન પટેલે પણ તેમની રવષ્ ટથી રજુ કરી આમ કવવ દામોદર 
ખશુાલદાસ બોટાકરને યાદ કરી તેમને સજીવન કયાશ. ત્ યાર બાદ વસબેુન શેઠ તેમની 
સાથે ઇન્ દુલાલ ગાધંી ને જાણે લઇ આવ્ યા અને નાનપણ થી સાભંળતા આવ્ યા હતા 
તે રચના અને તેમને કેવી રીતે સ્ પશી ગઇ તે પોતાની ભાષામા ંરજુ કયુશ.. માધંરુીકાબેને 
ગગંાસતી ના ભજન સાથે આવધ ત્ મકતા નો તેમનો ચીંધેલો માગશ દેખાડયો,તો કંુતાબેન 
રે પખંીને પથરો ફેકતા ફેકી દીધો એ રજુ કરી કવવ કલાપી જે જીવતં કયાશ,દશશનાબેન 
અને નરેન્ રભાઇ શતુ લ એ હાજરી આપી બેઠકને પ્રોત્ સાહન આપ્ યુ ં તો પે્રક્ષકોએ 
દશશનાબેનના સ્ વરમા ંમાડંી તારંૂ કંકુ અને રૂપને મઢેલી આવી રાત સાભંળી સગંીતમા ં
ભીંજાયા,બેઠકનો દોરઆગળ વધારતા ભીખભુાઇએ કનૈયાલાલ મનુશી ને યાદ કરતા 
‘‘ગજુરાતનો નાથ''પસુ્ તકની ની વાતો રજુ કરી, વનહારીકાબેન અને દાવડા સાહબેે અખા 
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ભગત ને ખબુ પે્રમથી યાદ કયાશ, નહારીકાબેન વપ્રય કવવ અખાને યાદ કરતા આનદં 
સાથે ઉત્ સાહ અને ગૌરવ વતાશયો અને ખબુ મારહતી સભર રજુઆત કરી તો દાવડા 
સાહબેે જાણે પોતામા ંઅખાને અનભુવી, ‘અખા'ના ચાબખા જેવા છપ્ પા તેની વવશેષતા 
વણશવી, વખાણ તો કયાશ સાથે પોતે લખેલા છપા પણ રજુ કયાશ, બ્ યાસી વષશના પદ્માબેન 
કાન્ તે મરાબંાઇની પે્રમલક્ષણ ભવત તનુ ંએક લોકવપ્રય પદ જુનુ ંરે થયુ ંરે દેવળ રજુ કરી 
બાળપણમા ં સાભંળેલી પ્રાથશના ના સભંારણ ને વાગોળતા મીરાબંાઇને રજુ 
કયાશ,હમેતંભાઇ અને જયાબેનની ઉપાધ યાય ની ખામી વતાશણી, સાથે બીજા અનેક ને 
યાદ કરતા પ્રજ્ઞાબેન દાદભાવાળાએ જે નોહતા આવ્ યા અને લખાણ મોકલ્ યા હતા તેવા 
દરેકને યાદ કયાશ અને મેધલાતાબેન ની નરવસિંહ મહતેાની રજૂઆતની એક ઝલક 
આપી, આભાર સાથે દરેકને પ્રોત્ સાહન આપી બીજી બેઠકનો વવષય ‘‘પ્રસ્ તાવના''આપ્ યો. 
          આમ બેઠક મારહતીસભર, સારહત્ યના પાના ઉખેળની, નવા લેખકોની કલમની 
તાકાત માણતી, ઉત્ સાહ અને આનદંથી મૈત્રીસભર રહી.પ્રવવણાબેનનો નાસ્ તો,સાથે 
કોઇએ લાવેલી જલેબી માણી,અને જાગવૃતબેનના પાઉંવડા ખાઇ સાથે પસુ્ તકો લઇ સહ ુ
છટા પડયા.૧૦ વાગી ગયા તેની કોઇને નોંધ પણ ન રહી. તેવુ ંશ્રી વવજય શાહની 
યાદી જણાવે છે. 
 (10:28 pm IST) 
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Last Update : 16 April, 2014 06:32 PM 

'માડી તારંુ કંકુ ખયુું ને સરૂજ ઉગ્યો. 'અને 'મીઠા મધ ુને મીઠા 
મેહુલા રે લોલ' 

- બે એરરયામા ં'બેઠક'ના ઉપક્રમે સારહત્ય પે્રમીઓ મળ્યા 
- - ઈબ્ન્ડયન કોમ્યવુનટી સેન્ટરના ઓરડટોરીયમમા ં વવવવધ સવેંદનશીલ કૃવતઓની રજૂઆત 
થઈ 

(રાજેશ શાિ દ્વારા)બે એહરયા, તા. ૧૪ 

બે એહરયામા ંગજુરાતી ભાષા-સાહિત્ય-સગંીતના સમધૃ વારસાને જીવતં રાખવા ગજુરાતી સાહિત્યપે્રમીઓ 
'બેઠક'ના ઉપક્રમે દર મહિનાના છેલ્લા શકુ્રવારે 

ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યન ેસ્પશપતો કોઈ વવષય લઈ 
તેના ઉપર પોતાના મૌભલક વવચારો રજૂ કરવા 

ઉમળકાભેર એકત્ર થાય છે. 
ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી વાત તો એ છે કે દર વખતે 
વસવનયર ભાઈઓ-બિનેો તેમના ભવ્ય ભતૂકાળની 

જૂની યાદો અને ર્વુાની વખતે તેઓના સાહિત્ય-કલા-
સગંીતના પ્રેમ-લગાવને યાદ કરી પોતાની ઊવમિઓની 
આનદંભેર અભભવ્યક્તત કરવા કાયપક્રમ શરૃ થાય તે 
પિલેા ંસમયસર આવી જાય છે. ૭૦ વષપ પછીની 
ઉંમરવાળા ભાઈઓ-બિનેોના ચિરેા ઉપરનુ ંસ્મીત 

અને ઉમળકાને જોતા ંઆનદં અને ગવપથી સૌ ભાષા-
પે્રમીઓનુ ંમસ્તક ઝુકી જતુ ંિત ુ.ં 

'બેઠક'ના ઉપક્રમે તેઓના ચોથા કાયપક્રમમા ં''મને ગમે 
છે'' વવષય ઉપર પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન કોઈકે 
વાચંલેી-સાભંળેલી ગજુરાતી કવવતાઓ અથવા લખેો 

જે તેઓના હૃદયને સ્પશી ગયા િોય અને યાદોમા ંિજુય જીવતં િોય તેવી કૃવતઓના સર્જક કવવ કે લેખક તેઓને 
કેમ ગમી ગયા તે વવષય ઉપર પોતાના ખાસ વવચારો સૌની સમક્ષ રાખવા સૌ તૈયારી સાથે આવ્યા િતા. 

શકુ્રવાર તા. ૨૮ માચપ, ૨૦૧૪ના રોજ વમલવપટાસ નગર ખાતેના ઈષ્ન્ડયા કોમ્ર્વુનહટ સેન્ટરના ઓહડટોહરયમમા ં
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ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના રવસકો ઉમગંભેર આવી પિોંચ્યા િતા. 
કાયપક્રમની શરૃઆતમા ંકલ્પનાબેન રઘભુાઈએ સરસ્વતી વદંના કયાપ બાદ તેઓના માતશુ્રીના દુુઃખદ અવસાન 
તાજેતરમા ંથતા ંતેઓના આત્માની શાવંત માટે સૌએ પ્રાથપના કરી િતી. મળૂ સરેુન્દ્રનગરના પણ અમેહરકાને 
કમપભવૂમ બનાવી અમેહરકામા ંસ્થાયી થયેલ જાણીતા કવવ અને ગઝલના પે્રમીઓમા ંજાણીતા ડૉ. મિશેભાઈ 
રાવલનુ ંસૌએ સ્વાગત કરી તેઓની ચારેક ગઝલનો સૌએ રસાસ્વાદ કયો િતો. ત્રણકે દાયકાથી ગઝલોની 

દુવનયામા ંઅનન્ય પ્રદાન કરનાર ડૉ. મિશેભાઈએ તેમની આગવી છટામા ંગઝલ ગાઈને સભંળાવી િતી. િર્સુ્ટન 
(ટેકસાસ)ના જાણીતા કવવયત્રી દેવવકાબેન ધુુ્રવની કવવતા કલ્પનાબેને વાચંી સભંળાવી િતી. કલ્પનાબેને કવવ 

બોટાદકરે માતાના પ્રેમ ઉપર રચલેી કાવ્ય રચના 'મીઠા મધ ુને મીઠા મેહુલા રે લોલ' યાદ કરીને કવવ 
બોટાદકરની વસધ કવવતાઓની ચચાપ કરી િતી. 

વસબુને શેઠે કવવ ઈન્દુલાલ ફૂલચદં ગાધંીની જાણીતી કૃવત આંધળી માનો કાગળ વાચંી સભંળાવ્યો િતો. 
ગજુરાતી ભાષાના ખબૂ જાણીતા કવવયત્રી ગગંાસતીએ પાનબાઈના પાત્રને લઈને ૪૧ ભજનોમા ંજે ઉપદેશ 

આપ્યો છે તે આજે પણ સૌ ભાષાપે્રમીઓ યાદ કરે છે. કંુતાબેન હદલીપભાઈએ કલાપીની ખબૂ જાણીતી રચના 
જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે રજૂ કરી કલાપી કઈ રીતે તેઓના હૃદયને સ્પશી ગયા તે જણાવ્ર્ુ ંિત ુ.ં બે એહરયાના 
જાણીતા સાહિત્યપ્રમેી પી.કે. દાવડાએ ૪૦૦ વષો અગાઉ અખાએ સમાજ સમક્ષ છપ્પાના રૃપમા ં૬ લાઈનોમા ં

પોતાના મક્કમ વવચારો કડવુ ંસત્ય સમજાવતા ંરજૂ કયાપ િતા તેને યાદ કરી સૌને આનહંદત કયાપ િતા. 
બે એહરયામા ંસગંીત પે્રમીઓ માનીતા એવા વનવડેલા ગાયીકા દશપનાબેન ભતૂાએ જગજગની માને જાણીતી કાવ્ય 
રચનાઓ ''માડી તારંૃ કકંુ ખર્ુું ને સરુજ ઉગ્યો'' તથા ''રૃપને મઢી છે સારી રાત સજન'' તેમના મધરુ અવાજમા ં

રજૂ કયાપ િતા. ભીખભુાઈ પટેલે ક.મા. મનુ્શીને યાદ કરી ''ગજુરાતનો નાથ'' જેની ૧૯૧૯ના વષપમા ંપ્રથમ આવવૃત્ત 
છપાઈ િતી તે િજુ પણ જીવતં છે અને સૌમા ંલોકવપ્રય છે તેની વાત કરી િતી. 

પત્રકાર રાજેશભાઈ શાિ ેતેઓના વપ્રય લખેક-કવવ-કથાકાર અને ભગવદુ્  ગીતાને સ્પશપતા વવષયો ઉપર આશરે 
૨૦,૦૦૦થી પણ વધ ુપ્રવચન આપનાર સ્વ. પ.ૂ િહરભાઈ કોઠારીના જાણીતા પ્રવચનોના વવચારો રજૂ કયાપ િતા. 

વનિાહરકાબેન વ્યાસે ૧૫૯૧થી ૧૬૫૬ના જીવનકાળ દરમ્યાન અખાએ ૭૪૬ છપ્પાઓમા ંસમાજમા ંએ સમયે 
પ્રવતપતા અસત્ય, ઢોંગ, આડબંર અને અંધવવશ્વાસને સમાજ સમક્ષ ખલુ્લા પાડી ખબૂ મિત્ત્વનુ ંકાયપ કર્ુું િત ુ ંઅને 

ગજુરાતી સાહિત્ય ક્ષતેે્ર અનન્ય પ્રદાન કર્ુું િત ુ ંતે તેઓની આગવી રીતે રજૂ કર્ુું િત ુ.ં 
બે એહરયાના જાણીતા ગાયીકા કલાકાર માધવીબેન મિતેાના માતશુ્રી મેઘલતાબેન જાણીતા સાહિત્યકાર, કવયવત્ર 

છે. તેઓએ નરવસિંિ મિતેાના જીવન અને ગજુરાતી સાહિત્ય પ્રત્યે તેઓના પ્રદાન ઉપર તેઓના વવચારો 
મોકલાવ્યા િતા તે રજૂ કરવામા ંઆવ્યા. 

૮૨ વષપના પદમાબેને ખબૂ ઉત્સાિ-ઉમગંથી ૮૨ વષે પણ ગજુરાતી ભાષામા ંપોતાના વવચારો કોમ્પ્ર્ટુરમા ંરજૂ 
કરી તૈયારી કરીને આવેલા પદમાબેને કૃષ્ટ્ણભક્તતથી રંગાયલેા મીરાબાઈએ રચલેી અનન્ય રચના 'જૂનુ ંરે થર્ુ ંરે 
દેવળ' રજૂ કરી મીરાબાઈ તેઓને કેમ ગમે છે તે રજૂઆત કરી િતી. વસવનયરમા ંવપ્રય એવા રમેશભાઈ પટેલે અને 

ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના પે્રમી શ્રી વપનાકભાઈ દલાલે પણ સપુ્રવસધ કવવઓની રચનાઓ રજૂ કરી િતી.  

-રાજેશ શાિ- 
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