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5મી #ડસે'રનાે કાય-.મ અભૂતપૂવ- ર5ાે. અંગત રીતે મને 
અેટલાે બધા ે અાનંદ અા=ાે કે મારા >?તભાવાે, અનુભૂ?તઅાેના 
>?તભાવાે લAા વગર રહી ન શકાયુ.ં અાપની સંમ?ત સાથે મારા 
Eલાેગ પર મૂકવા છે. ક?વયુગલના ેફાેટાે પણ મૂકવા ેછે, તેથી અાપ 

સાૈની સંમ?ત માટે અા લખી રહી છંુ. જણાવશાે.
સાૈ કુશળ હશાે.

દે=વકા ?ુવનાં @ેહ#રણ સાથે વંદન
********************************

અેક યાદગાર સવાર … 
ક=વતાની કે,ફયતનાે કાયEFમ ..

• દે=વકા રાહુલ ?ુવ
૫મી #ડસે'રને શ#નવારના રાેજ યુનાઇટેડ #કO PડમQRત 

‘ગુજરાતી સા#હS અકાદમી’ Tારા અાયાેUજત ક?વ રાજVેW 

શુX-નયના Yનીનાે કા=પાઠ અને કે#ફયતનાે અનાેખાે 
કાય-.મ મન ભરીને મા[યાે. કાેઈ >સ]તાના અગાધ સાગર 

#કનારે સમા^ધR થઈન ેશાંત બની બહાર અા=ા હાેઈઅે તેવી 
જબરદ_ત અનુભૂ?ત થઈ.

સંચાલન કત-ા મહેVWaસO હ પરમારે ક5ું તેમ જઅેાે bયં 
સંચરણ કરે અને >દીc કરે અેવી જમેની ઉજ-ા છે તે 
નયનાબહેન Yનીઅે ‘ગુજરાતી ભાષા’ની ક?વતાથી માંડીને માની 
મીઠી બાેલી ગુજ-રીની ક?વતા શfે શfે ભાવ જગવતી વહેતી 
કરી. શg hયામલા માટીની સાેડમ તેમના અiરે અiરના 
ઉjારણમાંથી મહkકતી હતી. તે પછી તેમની >થમતમ ગઝલની 
પૂવ-ભૂmમકા અને સજ-ન->#.યાની વાતાે સંભારતાં સંભારતાં 
‘>તીiા’ ગઝલ સંભળાવીઃ “મારગ અને મુકામ >તીiા જ છે 

હવે. >Sેક પળની >તીiા જ છે હવે.’ અને બીo પણ અેક 

મઝાની ગઝલ  કે ‘દૄhયા ેબધાં >વાહી’- કાેની છે વાહવાહી, 
કાેની શહેનશાહી? qાંથી ઊતરતા શfાે, નીરAા કરે છે 

gાહી! પણ અેક અનાેખા >hનાથ-સૂચક અંદાઝમા ંરજૂ કરી.
તે પછી પાેતાની stવા#દની સખીઅા ે અરંુધતી, મૈuેયી, 

ગાગ-ી વગેરેની કvના કરી અેક  ખૂબ ઊચંા mystic 

experienceની >તી?તની, ઊગતા અને અાથમતા સૂય-ના 
રહgમય અનુભવની અછાંદસ ક?વતા  તાે વળી ’અા ઊચંી 
માટીના ઘડૂxલયાને તમે કાેરાે ન#હ’ કહી પરમ અાyાશz{ને 



?વનવતાે ગરબાે પણ ગાઈને સંભળા=ાે. છે|ે તેમણ ે નરaસO હ 

મહેતાના ઝુલણા છંદમાં સાૈને પ#રતૃc કરતી રચના ‘અા 
અણુમાં અણુ થઈ સમાઈ જવું’ પણ શાંત, bR, >સ] 

મુખભાવાે સાથે રજૂ કરી. અામ, નયનાબહેનની અેક પછી અેક 

અાવતી જતી ક?વતાઅાે વાતાવરણમાં દીવા જવેું અજવાળું  
અજવાળું  કરાવતી રહી.

તે પછી ઋ?ષક?વ રાજVેWભાઈ શુX થકી ભારતીય 

પરંપરાના તેજbી �ુxલO ગાેની ઝાંખી કરાવતી અેક પછી અેક 

ક?વતાઅાેનાે રસથાળ ભરાતાે ગયાે.
ક?વતા અાંદાેલનાે રચે છે,વાતાવરણ સજ� છે. ક?વતા 

પામવાનાે પદારથ છે. અેનું લાવ[ય છંદમા ંછે, પઠનમાં છે અેવી 
>_તાવના સાથે પાેતાના >થમ કા=સં�હના પ#રપાક �પે 
રચાયેલી અેક સઘન ક?વતા ‘અવાજ’ અ�ભુત Yદૂઈ, માેહક 

અંદાઝમાં રજૂ કરી. વસંત?તલકા છંદમાં રચાયાની >#.યા અને 
>થમ અiરના લઘુનાદની વાત સાથે ‘અવાજનું નગર ચણતાે 
ર5ાે’ સાંભળવાનાે અનુપમ રસ મા[યાે. તે પછી તા ેઅવાજના 
શfને અ?ત.મીને અાવતું માૈન, પ#ર>hનાેની ગઝલ “�ાસ 

�ાં જઈને ઉ�વાસને મળે છે, સળ જવેું અે નથી તાે ઝળહળ 

પડાવ શું છે? કીડી સમી iણાેની અા અાવYવ શું છે? 

સંભળાવી.
વેદથી માંડીને ચા�ા અાવતા ક?વ-જનાેના >વાહનાે ઉ|ેખ 

કરીને તે ?વષે કેટલીક ક?વતાઅાે વહાવી. કબીરના પદના 
અનુસંધાનમાંથી અાવતી ગઝલમાં મનુ�ના કુતૂહલને શfR 

કય-ું. ‘एकाकी न रमते आत्मा  અેટલે ‘ઈ�ાની અાપમેળે અેણે 
દડી ઉછાળી’ કહી Sારબાદ �બO દુથી ઊભી થતી સૃx�ની વાત 

Tારા bયંના સજ-ાવાની ખૂબ ગહન ક?વતા ‘કંૂપળ થઈને 
કાે�ાે’ >_તૂત કરી. તે પછી નગરક?વતાની અછાંદસ અપેiા 
સામે પાેતે કેવી રીતે ગઝલ લખી તેની રસ>દ વાત કરીને 
‘નગરની સરાહીનાે મુકામ’સંભળાવી. ”ઘાેર ઘાkઘાટે સમય ગાતાે 
મ�ાે. માૈનમાં હંુ મુજન ેમલકાતાે મ�ાે.”

>કૃ?ત અને પુરુષના સંબંધ ?વશેની ગઝલ રજૂ કરતા પહેલાં 
અેક મઝાની વાત અે કહી કે, માયાના bીકાર સાથે અેનાથી 
પર થવું અે ક?વનું કમ- છે. કેવી મનનીય વાત! “હંુ વરસું  છંુ, તું 
વરસે છે, વચમાં અાખું નભ વરસે છે. અમથું અમથું પૂર ન 

અાવે, ન�ી કાે’ક છાનું વરસ ેછે.” બીo અેક ધૂળેટીના રંગની 
ગઝલ qારે અન ેકેવા સંYેગાેમાં લખી તે >સંગની યાદ સાથે 
Tૈતથી અTૈતમાં શમતી ગઝલના શfેશf અ�ા��ક 

ભાવથી રંગતા હતા. “કેસર ઘૂં�ા અજવાસથી રંગુ તને, 
મહkકતા મધુમાસથી રંગુ તને. કાેણ રંગે, કાેણ રંગાતું રહે? અા 
રંગે રચાતા રાસથી રંગ ુ તને … અાહાહાહા ... પંચેિVWયાેને 

Yણે પ#રતૃ�cનાે અાનંદ મળતા ે જતાે હતાે. Sાં તાે અેક 

‘ગાેઠડી’ની ગઝલ ઊતરી અાવી.  ક?વવરે ક5ું કે,ગઝલની 
પ#રભાષા ગૂ�ેગુ હાેય છે પણ તેમાં અામ તાે અેકાેz{ હાેય 

છે. પણ અા ‘ગાેઠડી’માં તેમણ ેસંવાદ ર�ાે છે. કેવાે મઝાનાે છે 

અે!
અે કશું ગણગણે ને કહે; ગા હવે.
હંુ કશું યે કહંુ તાે કહે; Y, હવે.

રેશમી રમતની અા શેષ રસાકસી
Y, તને કાેણ કીધા કરે; ના હવે! 

ઋ?ષક?વના અંદાઝમાં  અા  ‘ગાેઠડી’નાે સંવાદ સાંભળતા 
તાે Yણે કાન ધ� ધ� ..

અાગળ વધતા સંતાેના સાહચય-ની અસર જવેી ક?વતાઅાે 
કે જમેાં નરaસO હના ‘હY ે હાથ #કરતાલ’, મીરાંની રાજRાની 
બાેલી, તુલસીદાસ, નાનક અરે મુસલસલ જવેા મનસૂરીની 
છાયા જવેી કંઈ કેટલી અ�ભુત પંz{અાે સાંભળી. કઈ લખું ને 
કઈ છાેડંુ? અે જ સવાલ Yગે Sાં તાે તરત જ  ....

”વાણી qાંકથી અાવે, qાંક જઈ સમાશે રે. 

ચાખડીના Uચ�ાેમાં iણ ગહન ગૂંથાશે  રે”માં  ‘રે’ના 
લહેકામાં પાનબાઈના ગીતના ‘રે’ને �ય-ાે. તાે વળી અેની સુંદર 

છણાવટ કરતા ક5ું કે અા રે, અરેરેના દુઃખદ ઉ�ગારવાળાે રે 

નથી. પણ અ?વનાભાવી ગ?ત તરફ લઈ જતાે પરમ 

અાનંદદાયી રે છે. 

“mપO ડ પૂરાે જ ેઘડીઅે શfનાે પમાશે  રે.

અેક અેવું ઉછળશે, aશર નમી જવાશે  રે.

મહkકના �ાસનાે તરાપાે અા,
ઊતરીને નાદના સમંદરમાં, વાગશું વગર સાઝે  રે..

કેટલું અાહ્લાદક!

Sારબાદ માૈનના અાકષ-ણની શાેધમાં નકારાકા�ક >ા�c 

પછી જ ે ?વજયા�ક માૈન લા�ું તેની સરસ વાત કરી. ”શમે 
માૈનમાં શf મારા પછી પણ કાેઈ સાેરઠે, કાેઈ દાેહરે હંુ મળીશ 

જ. aશલાલેખના અiરે હંુ મળીશ જ ..મને ગાેતવામાં ખાેવાયેલ 

છંુ હંુ, જૂનાગઢ, તને તા ે ખબર છે ઝાંખરે, કાંકરે હંુ મળીશ 

જ.’રચના સંભળાવી. મહેVWaસO હoના અેક >hનના જવાબમાં 
ઉદાહરણ�પે ‘નગારે ઘાવ પહેલાે’માં ઘાવને બદલીને શા માટે 

‘દાંડી’ શf બદ�ાે તેની કા=ાથ- ભાવની #નયં?uત =ંજના 
?વશે સમજણ અાપી. સમયનુ ંભાન ભૂલી સાૈ સાંભળતા ંજતાં 
હતાં. છે|ે જયદેવની અ�પદી, કાેઠાની બાનીથી માંડીને 
સ�jદાનંદની બાનીના _તર સુધીની, વેદાંતી ક?વ અખાની 



બાની, >ાકૃત, સં�ૃત અન ે જનૈદશ-ન સુધીના ભાષા>વાહની 
અારાધના અન ે�ાન વગેરેની ક?વની અ�xલત ધારા વહેતી 
રહી અને સાૈ �ાેતાજનાે ભ�Yતાં ર5ા.ં અંતે, ના કાેઈ બારંુ,ના 
કાેઈ બંદર, ચેત મછંદર .. અને ભાેર ભઈ, ભૈરવસૂર ગાયા, 
ગાેરખ અાયા .. અેક ઘડીમા ં �qાે સાંસ ગાેરખ અાયા .. 

અટqાે ચરખાે ગાેરખ અાયા .. �બન માંગે મુ{ાફળ પાયા, 
ગાેરખ અાયા .. કહી ?વવેકાનંદ અને રામકૃ�ની અસરના ેપણ 

ઉ|ેખ કય-ાે અને અે સાથે પૂણ-તાનાે અનુભવ કરાવતી 
ચતુ દી ગાયuી છંદયુ{ ‘bાહા’ ક?વતાથી ?વરામ અા¡ાે.

અામ ભાષાના, સંવેદનાના અને અનુભૂ?તના જુદા જુદા 
_તરાેના uીવેણીસંગમ પર ¢ાન કરાવતી જતી અા ઝૂમ બેઠક 

અ?વ�રણીય બની રહી . ?વપુલભાઈ , પંચમભાઈ , 

મહેVWaસO હo અને ક?વયુગલ(ઋ?ષક?વ રાજVેW શુX અને 
નયનાબહેન Yની)ને તહે#દલથી વંદન.

અ_તુ..
 (#ડસે'ર ૭,૨૦૨૦)

5¦ુન, અમે#રકા
 Email: Ddhruva1948@yahoo.com

Devika Dhruva.
http://devikadhruva.wordpress.com
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જયંતભાઈ મેઘાણી : હવ ે#રણાે ભીનાં
• રમKન હસLણયા

ચૂપચાપ કામ કરતાે અેક અાેxલઅાે oવ ચૂપચાપ સરકી 
ગયાે ...
ઝવેરચંદ મેઘાણીની >§ા જમેાં તંતાેતંત ઊતરી ... પણ જમેણે 
મેઘાણીપુu તરીકે વારસામાં મળેલા સ¨ાનનાે qારે ય લાભ ન 

લીધાે અેવા અેક ?વન© સાધુજન જયંતભાઈના >થમ દશ-નનાે 
લાભ ભાવનગરના ?વyાતીથ- ‘>સાર’ મુકામે મારા ગુરુજન 

દશ-નાબહેન ધાેળ#કયા સાથ ેમળેલાે ... ‘>સાર’ના અેક અાછા 
>કાશવાળા ખંડમાં >§ાથી ચમકતુ ંઅેમના વદનનું અે >થમ 

દશ-ન અાજ ેપણ અાંખાેમાં અકબંધ છે.

સા#હS, સંગીત અને Uચu સાથે Yણે તેમને નાળ સંબંધ ! 

સુંદરમ્ ની ક?વતા 'રાYના દરબારમા ંરaસકડી મk બીન છેડી અને 
.....'માં નાયક ના^યકા તેમની >_તુ?તથી >ભા?વત થયેલા ને 
કશુંક માંગી લેવા કહેતા રાYને સાંભળી જ ે રીત ે કાેઈ પણ 

અપેiા ?વના પાેતાની મ_તીમાં ગાયા વગાªા કરે છે ... અેમ 

જયંતભાઈઅે અાoવન ગાયા વગાªા કય-ું. કલાઉપાસનનાે 
હેતુ માu #નYનંદ છે અે અેમણે oવી બતા=ું.
સદા ય હળવા «�તથી છલકાતા ે અેમનાે �પકડાે ચહેરાે, 
અાેછા પણ મીઠા શfાેમાં વહેતુ ંઅેમનું વા¬� ને અેવાે જ 

કાેમળ =વહારે તેમને ગૃહR સાધુના �પમાં મારા દયમાં 
સદાય માટે અં#કત કરી દીધાં છે, �ાંથી તેઅાે qારે ય જઈ 

ન#હ શકે.

અાચાય- ?વજયશીલચંWસૂ #રની ?વશેષ ઉપQR?તમાં 
અમદાવાદ મુકામે '§ાનની બારી'ના ઉ®ાટન સમારાેહમાં મુA 

વ{ા તરીકે પધારેલા જયંતભાઈનાે મારે પ#રચય અાપવાનાે 
હતાે. મને મૃદુ bરે અેમણ ેકહેલું કે, 'હંુ ઝવેરચંદ મેઘાણીનાે પુu 

છંુ અેવુ ંતમે Yહેરમાં કહેશા ેન#હ .... અા રીતે પ#રચય અાપતાં 
લાેકાેનાે અાદર ખૂબ વધી Yય જનેે લાયક હંુ હજુ બ�ાે નથી. 
માટે માu જયંત મેઘાણી અેટલા ઉ|ેખથી જ તમારી વાત 

સંકેલાે અેવું ઈ�ીશ.' અા અેક જ અનુભવે મને અેમની સામે 
ન ત મ _ત ક ક રી 
દીધેલાે.
અેકાદ બે વષ- પૂવ� 
સાેનટેકરી #નલપર 

અાવેલાં Sારે અેક 

ના ન ક ડી � પ ક ડી 
છ?વ ભે ટ અાપી 
ગયેલા જયંતભાઈ 

પાેતાની પણ અેવી જ સુંદર છ?વ ભાવ?વ�ને ભેટ અાપતાં 
ગયેલા.
અામ અાેછંુ બાેલનારા જયંતભાઈ કાેઈ નાનકડા વાચક, 

?વyાથ-ી કે અ¯ાસીને જુઅે કે મળે તાે સ«�ત રાoપાે ={ 

કય-ા ?વના ન રહે. મારા અેક નાનકડાં ?વyાxથ° ની સાેનબાઈના  
અેક અેક કાય-ને નીરખીને Yેનારા ને પીઠ થાબડી દેખાડા ?વના 
>ાે¬ા#હત કરનારા જયંતભાઈનુ ં અા વા¬� મk પણ 

અનુભ=ું છે ન ેઅેને મારંુ પરમ સ±ાPય ગણું છંુ.

અાેનલાઈન >aશ� કૃ?ત પ#રચય �ેણીમાં શ#કતભાઈ જવેા 
યુવા અ¯ાસી mમuાેને ચૂપચાપ સાંભળી માૈન અાનંદ ={ 

કરનારા અાવા વડીલની ખાેટ કાેણ પુરશે ?
જયંતભાઈઅે અાજ લગી અેક પણ કામ દેખાઈ Yય અે રીતે 
ગાઈ વગાડીને નથી કય-ું અેટલે oવનનું છે|ુ ંકામ પણ અા 
રીતે ચૂપચાપ  કરીને જ સરકી Yય ને !  

પાેતાના વ#ક² ગ ટેબલ પર કામ કરતાં કરતાં _હેજ ?વસામાે 
ખાવા હાથનાે ત#કયાે કરી Uચર#નWામાં પાેઢી ગયેલા જયંતભાઈ 

ભાવનગરના અેક ભાવસભર =z{³ તરીકે સદૈવ ´દયR 

રહેશે.
જયંતભાઈનું માૈન oવન શા�ત્  માૈનમાં માૈનપૂવ-ક સરકી ગયું ને 
મારા જવેા બાેલકાને માૈનનું મૂ� સમYવતું ગયું.
વંદન અે ?વરલ ?વભૂ?તને …
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