Volume-11,Issue-3,December-2017

ધરતી ન ું ધાળણ – ોકસાહિત્ય
ડૉ. જાગૃતત એ. પટે 
અધ્યાપક સિાયક – ગજરાતી તળભાગ
આર્ટ્ સ કૉેજ, ામલાજી
Email : jagu772020@gmail.com
ધન્મ છે આ ધયતીની ભાટી ને ધન્મ છે આ જગતના જીલન ભે. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં એક જ
વભમે ભાટીની ધન્મતા અનુબલતા ઝલેયચાંદ ભેઘણી, ન્નારાર ટે ર અને ઈશ્વય ેટરીકય છે . ગયલી
ગુજયાતના બગલરક

વીભાડા ને નાથતા: ‘એક કાાંકયે ફે ક્ષી ભામાા ની કાને અલગત કયતા ’ આ એક

શેડીનાાં ત્રણ વર્જકએ તાના લતનપ્રદે ળ પ્રત્મેની ધયફામેરી રાગણીને અલબવ્મક્ત કયી તાની જીજીવલા
વાંતલાની વાથે વલદ્વત્લ અને વર્જક્ત્લ પ્રાપ્ત કયુું . ભેઘાણી ભાટે ‘આત્ભાન અલાજ અને લતનન વાદ’ આ ફે
આબાી તત્લએ વાહશત્મની દુવનમા વજી આી.તેભ કશેલાભાાં જયા ણ અવતળમક્ક્ત નથી.
રક્વાહશત્મની લાત કતાા શઈએ ત ગુજયાતી વાહશત્મભાાં ઝલેયચાંદ ભેઘાણીનુ ાં નાભ શેરા આલે.
ભાયે અશી તાને ‘શાડ નુાં ફાક ’ તયીકે ઓખાલનાય વયઠી વાહશત્મકાય ઝલેયચાંદ ભેઘણીનાાં રકવાહશત્મ
વલળે લાત કયલી છે . લતનની ધ ૂનાાં ઋણ કાજે વોપ્રથભ તેભણે ત્રકાયત્લભાાં ગ ભાાંડયા. ત્રકાયત્લનુ ાં ભશત્લ
ણ ગાાંધીજીના આવ્મા ફાદ લધયુાં .આ ત્રકાયત્લન વોથી લધુ ઉમગ ભેઘાણીએ કમો અને તેભાાં તેભણે
રકવાહશત્મન ભહશભા લણી રીધ. ભેઘાણી આખા કાહઠમાલાડભાાં ડુગ
ાં યે ડુગ
ાં યે , નેવડે-નેવડે, ઝાંડે-ઝાંડે, કવફેકવફે ઘ ૂભી લળ્મા શતા અને જમાાંથી ણ ભી આલે ત્માાંથી એ લુપ્ત થત ુ ાં જત ુ ાં ભશામુલ ુાં રકવાહશત્મનુ ાં ધન
ગ્રાંથસ્થ કયી રેલા અક્ષયફદ્ધ કયી રેલા અશયત ઉત્સુક યહ્યા શતા. અનેક વલમ અને રાગણીના પ્રલાશભાાં
વાહશત્મ વલબાજીત શતુ ાં તેલા વભમે ભેઘાણીએ આત્ભીમબાલથી રકવાહશત્મને અનાવ્યુ.ાં
ભેઘાણી મુખ્મત્લે રકવાહશત્મકાય છે . વળષ્ટવાહશત્મ વાથે રકવાહશત્મને મ ૂકી વાાંસ્કૃવતક ાયાં હયક
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લયવનુાં જતન કયુું છે . તેભણે શભેળ સ્લીકાયુું છે કે, “ ભાત્ર રકવાહશત્મની એક કરગી જ ભાયે ફવ છે .” તેભન
આ આયાં બ ‘વોયાષ્રની યવધાય’ બાગ-૧ (૧૯૨૩) થી થામ છે . ભાત્ર રેખન ભાાંથી – અનુબલભાાંથી
રકવાહશત્મન આસ્લાધા ભેવ્મ છે . વયઠની વલવળષ્ટ વલલબન્ન પ્રજા જેલી કે બાટચયણ, ફાયટ, બજવનક,
દયફાય, ગયાવીમા, કી, ગઠલી, લણઝાયા, વાધુવત
ાં , ફશાયલહટમાઓ દયે કને ભી કાંઠસ્થ રકલાણીને
ળાસ્ત્રીમ ઢફે રકવાહશત્મભાાં ઢાી છે .
૧૯૨૩ થી ળરૂ કયે રી રકવાહશત્મની માત્રા લચ્ચેન ુ ાં એક ધાભ ૧૯૩૯ ની ‘વયઠ , તાયા લશેતા
ાણી ’ છે એભ કશી ળકામ. આ પ્રકાયનુ ાં આ નલરકથાની વલળે કઈ વાહશત્મવર્જન તેભણે કયુું નથી. યાં ત ુ
રકવાહશત્મને પ્રાદે વળક વાહશત્મની જ એક ધાયા કશેલી જઈએ. રકવાહશત્મન ઉદબલ રકજીલનભાાંથી થામ છે .
તેની ભશેકભાાંથી જે તે પ્રદે ળની ઓખ અનુબલી ળકામ છે . ભેઘાણીએ આજીલન રકવાહશત્મની  ૂજા કયી અને
પ્રવતષ્ઠા લધાયી તેભના આયાં બનાાં તફક્કાભાાં જનતાના કવલ તયીકે ઉબમાા . તેભની કવલતા રકવાહશત્મની ચાનકે
ચડેરી શતી. ગેમતા, રમ તેભજ આયશ-અલયશ અને તદા બાલાન વલવનમગ ભેઘાણી  ૂલે ન્શાનારારભાાં
ભે છે .ન્શાનારાર ભેઘાણીનાાં વભથા ુયગાભી કશેલામ. રકગીતના ઢા અને રકજીલનનાાં દયે ક બાલ
ભેઘાણી શેરા ન્શાનારારભાાં ભે છે .
ધયતીનુ ાં ધાલણ, તે વાંસ્કાય, તે ફરી, તે જીલન વયઠનાાં રટાતા ઈવતશાવને અનુરૂ
લાતાલયણ છૂટાછલામા જીલનચહયત્રને મ ૂતા કયવુ,ાં ‘વયઠ તાયા લશેતા ાણી’  ૂલે કશુાં પ્રાપ્ત નથી, એટરે
ભેઘાણી પ્રાદે વળક નલરકથાનાાં પ્રથભ ુયસ્કતાા છે . ભેઘાણીને રકભાાં યવ યહ્ય, રક ભાટે વર્જન કયુ,ું તે
રકશદમનાાં વર્જક શતા. ધયતીની ભશેકતી ભીઠી પયભ ભેઘાણીના વલા વર્જનન રાક્ષલણક ગુણ છે . તેભણે
રકવાહશત્મને તેના મ ૂરૂભાાં મુક્ ુ ાં તેની ાછ તેભન ધમેમ રકવાહશત્મનાાં દયે ક વાંસ્કાયને ઝીરલાન અને
વાંઘયલાન યહ્ય છે ત્માાં મ ૂ યવતા અને ઢાને વાચલતી ગેમ યચના દ્ય સ્લરૂનુ ાં પ્રાધાન્મ સ્લીકાયુું છે .
તેભાાં રકગીતના દવ વાંગ્રશ ભે છે . ઉયાાંત વ્રતકથાઓ, વયઠી ગીતકથાઓ વયઠી ફશાયલહટમાઓના
યાક્રભન વનદે ળ કયત કથાઓ આી. ઋતુ ગીત , વયઠી વાંતલાણી, વયઠીમા દુશા, કાંકાલટી રૂે ૪૬
વ્રતકથાઓ તે ઉયાાંત રકવાહશત્મ ળાસ્ત્રનાાં ાાંચ ગ્રાંથ ભે છે .
‘લેણીનાાં ફૂર’ , ‘ચુદડી’
ાં
અને ‘રગ્નગીત’ ‘યહઢમાી યાત’ નાાં ત્રણ બાગ દ્વાયા રકગીતશારયડાાં, ફાગીત, ઋતુગીત, વલનદગીત, પ્રેભગીત, દામ્ત્મગીત, કુટુાંફજીલનના બાલ ગાતા ગીત તથા
યાવડાઓ લગેયે તેભણે વાંકલરત કમાા છે .
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ગુજયાતના પ્રેભાનાંદ કે દમાયાભ, નભાદ કે દરતયાભ અથલા ત ન્શાનારાર કે નયવવિંશયાલ
નાભના જે કવલઓએ

કાગ અને કરભ રઈને યચ્યુ ાં , તે ગાનની આજે લાત થતી નથી બરે એ આખુ ાં

કવલભાંડ ચાશે તેટરા ભધુય

ગીત ગાઈ ગયુ ાં શમ. આજ ત એલા ગીતની લાત ના થામ છે કે જેના

યચનાયાએ કદી કાગ અને રેખણ કડયા નશી શમ. એ યચનાયા કણ તેની જ કઈને ખફય નશી અને તેની
કઈ બાઈ નશી રઇ ળક્ુાં શમ એનુ ાં નાભરકગીત. જેભ ધયતીના કઈ અગમ્મ ડભાાંથી લશી આલતા ઝયણાનુ ાં
મ ૂ ળધી ળકાયુ ાં નથી તેભ રકગીતનુ ાં ઉત્વિસ્થાન ણ ભત ુ ાં નથી. ત આણને પ્રશ્ન થામ કે આ રકગીત
કણે ગામા શળે ?
ગુજયાતન રકવભાજ ગાલા ભાટે તરવી ઉઠય. એની કુાંજભાાં જેભ ાંખીઓ ટહુક્યા વલના ન
યશી ળક્યા તેભ ગુજયાત ની પ્રજા ણ ગમા લગય ન યશી ળકી. એના દયજીએ ને ભચીએ વીલતા વીલતા
ગાયુ,ાં ધફીએ નદીની બેખડ ભાાંથી ડછાંદા જગાલી તાના લસ્ત્ર ને ઘાએ ઘાએ ગીતના તાર ફાાંધમા લણકયે
ળાનાાં ખખડાટ વાથે તાના સ્લય ભેવ્મા. ઘાાંચીએ તાના ફદને ણ યાગે ચડાલી ાયણાન પ્રશાય કે
જીબન ડચકાયમે કમાા વલના ધકેરા શુને પ્રત્વાહશત કમો ટીની ટીનાયે ગાતા ગાતા એલા ઉલ્રાવથી
ટીપ્યુ ાં કે વ વ લયવ સુધી એ ધાફાઓની કાાંકયીઓ નથી ખવી ખાણ ખદનાયાએ વત્રકભના ઘા દે તા દે તા ગીત
રરકામાા, ભજુયએ સુડરા
ાં
વાયતાાં વાયતાાં સુય છે ડીને ભાથા યન બાય શલ કમો. ગાડાલાાએ ૈડાનાાં
હકચ ૂડ હકચ ૂડ અલાજ વાથે અલાજ ભેવ્મ . એ યીતે રક્વભાજના ઉધાભ અને ધાંધાઓ ણ વાંગીતારમ ફની
ગમા. રકનુાં જીલન શવુાં ફૂર થઇ ગયુ.ાં તાના વાંતાભાાંથી રકએ આ ગીત લાટે યાશત ભેલી.
અને રકના ઘય આંગણાભાાં એ ગીત કેલી યીતે દાખર થઇ ગમા ? ત ઘાંટીએ દતા ને છાળ
ઘ ૂભાલતા સ્ત્રીઓએ પ્રબાવતમા છે ડયા. સુતા અને ઝાટકતા સુય રરકામાા નાથ ફાલાઓ યાલણશથ્થા રઈને
રઈને ફટકુાં યટરાથી યાજી થતા, ઉંફયે ઉંફયે ઈવતશાવનાાં, લૈયાગ્મના કે પ્રેભનાાં ગીત ગાતા ગમા, ળયણાઈ
ૂ એ ાલાભાાં એ ફધા સ્લયને
લાાએ ળયણાઈભાાં, લાદીઓએ ભયરીભાાં, ગલાએ લાાંવીભાાં અને ખેડત
ઉતાયી રીધા.
`યાં ત ુ આજે ત એ વલળા –ગીત

સ ૃષ્ષ્ટના એક ખ ૂણાને જ આણે તાવીએ ત એ ખ ૂણ

ગુર્જયી સ્ત્રીઓને ગાલાના યાવડા નાભે ઓખાતા ગીતન છે . ગુર્જય નાયીએ કેટલુાં કેટલુાં ગાયુ ાં છે ? એણે ત
વીભાંતનાાં ગીત થી ળરૂ કયીને ગબાભાાં ફેઠેરા ફાકને ગીત યવ ીલાડય છે .  ૃથ્લી ય શેર લશેરા એ
ૃ યે ડાયુ ાં છે . એને નીંદયની રશેય ણ
ફાકના કાન ભાંડામા તે ક્ષણે જ તેભાાં ભાતાના મુખનુ ાં જ ગીતામત
ભાતાના શારયડાભાાંથી ભી છે . ફાક નાશતુ ાં નાશતુ ાં ણ ભાતાની સ્લયધાયાભાાં બીંજાત ુ ાં ગયુ ાં છે , એની યભતના
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જડકણા ણ કઈ અજાણી ભાતાએ જ યચી દીધેરા શમ છે . એ વનળાે ફેવે, જનઈ ધાયણ કયે , લયે , યણે
ૃ વવિંચ્મ છે . આખય
અને જગતભાાં વાંતવતની બેટ ધયે ત્માયે ણ જનેતાએ જ એના જીલનભાાં ગીતન અમત
એના મત્ૃ યુ ઉય ભાતાએ જે રુદન કયુું છે , તેભામે એણે વલરાનુ ાં ભભા લેદક ગીત મુક્ ુ ાં છે . જેને જગતે
છાજજમા, યાજજમા કે ભયવવમા કશીને વનિંધમા છે તે મ ૂ ત ભાતાના શદમનાાં કરુણ વલયશ ગાન નથી ત ફીજુ ાં શુ ાં
છે ?
એ જ પ્રભાણે કુટુાંફ-વાંવાય જુદા જુદા વાંફધ
ાં  આલા સુયેખ ગીતભાાં ચીતયાઈ ચ ૂક્યા છે . નણાંદ
અને બજાઇ લચ્ચેની કુદયતી ઈષ્માા ખયી, વાસુ અને લહુ લચ્ચેની ધડાી? બાઈ અને ફશેન લચ્ચેના શેતપ્રીત,
ફશેનનુ ાં વશજ વશજભાાં દુબામ તેવ ુ ાં આખુ ાં ફનેલ ુાં શૈય,ુ ાં દે યાણી-જેઠાણી લચ્ચેના લાદવલલાદ, વાંતવત લગયની
નાયી ય લયવતા લાાંલઝમા-ભશેણાાં દીકયાની અફખા, લસ્ત્રારાંકાયના કડ લગેયે વેકાંડ લાત તે લખતના વાયા
અને ભીઠા કુટુાંફ, લચત્રની યે ખાઓ ફનીને યાવડા ઉતયી ડી. લચત્ર જ આરેખાઈ ગમા. હદલવબય બગલેરા જે
કઠય દુુઃખ તે યાવત્રએ યાવડાઓભાાં નીતયીને ભધુય વાંલેદના ફની ગમા.
રકવાહશત્મ ત એ જ જેભાાં દાખર થતાાં જ રક-જીલન અને તેની ચગભ થયામેરી કુદયત
આણને એની સુલાવ લડે ઘેયી રે. આ ગીતની અંદય વભસ્ત રક સ ૃષ્ષ્ટ જેલી ને તેલી વજીલન ઉબી છે .
રકગીતભાાં પ્રલેળ કયનાય લાચક જાણે કે ગ્રામ્મ જગતન પ્રલાવી ફની જામ છે .
જાળમ ત રકજીલનની વમ ૃદ્ધ દળાના પ્રવતલફિંફ ાડતાાં ઉબા શમ છે . જાળમ કે વનભાા
નીયની ચાંદણ તરાલડી, આછુડા કુલા, એ કુલાને કાાંઠે ભશેકત કેલડ કે વાટી ય છલામેર રીલુડ ળેલા,
લાલભાાં હશરા રેતા નીય લગેયે દ્રશ્મ રક-કવલતાની પ્રેયણાનાાં ધાભ છે . ાદયથી નીકત પ્રલાવી એક
રકભાાં જ ત્માાં.
વ વ ફેડલરમાાંની શેલ્યુ ાં ચડે
એ વનશાતાાં જ – વ વ ફેડરાાં બયી બયીને વળય ે
ચડાલી ચારી જતી વનશાયીઓને જતાાં જ ગાભની તે વભમની આફાદાનીના ભા કાઢી રેતા અને ,
છરકાતુાં આલે ફેડલુ,ાં ભરકાતી આલે નાય યે ,
ભાયી વાશેરીનુ ાં ફેડલુાં
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એવુાં વનશાયી- દ્રશ્મ શ્રભજીલનની વાથે ઓતપ્રત યશેરી વોદ્રમાદ્રષ્ષ્ટ સ ૂચલી આે છે . અને શેરા ખાન ‘
ફાલર ફેટડ, ધલયાલતી ભહશમયે થી લેલ્મભાાં ફેવી વાવયે જતી કઈક તરુણ જનેતાઓએ યસ્તાભાાં તાના એ
ફેટડાને ક્ષીય વયખાાં ભીઠા નીયભાાં સ્નાન કયાવ્માાં શળે તેન,ુ ાં
દુધે બયી તાલડી....નલયાલતી આલે એવુ ાં ભધુય લચત્ર આરેખાયુ ાં છે . ઘ ૂભતી ગાગય ભાથે રઈને
ાણી બયતી કઈક નલ-લધ ૂઓએ ‘ભાથડાાં દુુઃખે’ ‘ગભાાં કાાંકયી લાગે’ એલી વલનદબયી પહયમાદ નોંધાલીને
વતની ાવે રાડ કમાા શળે.
દામ્ત્મ યાં ગ યે રાલતા રકગીત ણ ઓછાાં નથી જેભ કે ‘વમાફાનાાં રગ્ન ’ અને ‘ઝેયીકાાંટ ’
એ ફાંને ગીતભાાં ળક્ય પ્રવતની ખીજ વલનદનુ ાં રૂ ધયીને તાંગ રાગણીઓને લશાલી નાખે છે . તાના ફેલપા
કાંથનુાં બુરુાં થજ, એવુાં એ દાઝે ફતી ફરતી શમ, ણ એના ભનભાાં ત ‘ઘણી ખભા ’ ની રાગણી ગુજે
ાં છે .
લારભના પ્રલાવ, યકલાની આજીજીઓ, વલમગના ફાય-ફાય ભહશનાની ફદરાતી ઋતુઓ દે ખી દે ખીને એના
શૈમાભાાંથી નીકતા કાય, વતની ગેયશાજયીભાાં તેર, ફૂર અને ભેદી જેલા લૈબલન અણગભ, ખાતાાં ીતાાં ને
સ ૂતાાં ફેવતાાં વતના સ્ભયણ, ઢી જતી ઝાયીઓ, ઝયી જતા કલમા અને રી જતી વેજડીઓભાાં
ભય ફરે ભધુયી યાત યે
નીદયા નલે યે .
હુ ાં ત સુતી તી વેજ રાંગ યે
ઝફકીને જાગી યે .
એલી વલયશાકુર દળા સ ૂની વેજરડી અને કુાંજરડીની વાથે છૂટતા વાંદેળાઓ એ ફધા નાયી શદમના દળાન છે .
તેની વાભે કદી કદી છગણે આંસુ રશત ત કદી કદી અલા વલી ઠઠ અને ડાફા ગની ભજડી ભાયત,
કદીક શેતે શેતે ત્નીના શાથના થ્થય ખભી રેત અને લધુ કે બયામ ત લહન
ુ ા ‘ભાથડા’ ણ લાઢત
બયથાય આ રકગીતભાાં તયલયે છે . ત વાથે વાથે વાવયલાવની જજિંદગીએ ઘણી કરુણ ઘટનાઓ જન્ભાલી છે .
તેની છા ણ રકગીત ઉય ઉડી ડી છે . વાવયી જીલન વાભેની નાયી શદમની ચીવ વાદાભાાં વાદી યીતે
કેલી તીક્ષ્ણ લાણીભાાં ને જરદ ઢાભાાં નીકી ડી છે તે જઈએ ત ,
વમયીયુ ાં અવત લા’ લુાં યે , ના ભા ,
નૈ જાઉં વાવયીમે યે .
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યાં ત ુ કુટુાંફ વાંવાયના આ નલયાં ગી લચત્રભાાંથી વલોયી લચત્ર ત બાઈ ફશેનના સ્નેશનુ ાં છે .
વતન ભાય ખાઈને રશીરશાણ થમેરી ત્ની વમય ચારી આલે ત્માયે ચયે ફેઠેર દાદજી, વાાંગાભાચીએ
ફેઠેરાાં ભાતાજી અને ફેટડ ધલયાલતા બજાઇ ત ધાય એલ જ પ્રશ્ન કયે છે કે
કાાં યે દીકયી, લગયતેડમાાં આવ્માાં જ.
દીકયીને  ૂય શ્વાવ ણ રેલા દીધા લગય, એને સુખદુુઃખનાાં વભાચાય ણ  ૂછયા લગય
વીધેવીધ આલા પ્રશ્નન હભ
ુ ર ળા ભાટે થામ છે ? એટરા ભાટે કે ભાલતયને ત તાની આફરૂ લશારી છે .
મ ૃગરી જેભ વળકાયીઓથી ધેયામ તેભ આલા આક્રભણ લચ્ચે લીંટામેરી દીકયી આખયે જમાયે બાઈની ાવે
જામ છે . ત્માયે બાઈ ફરી ઉઠે છે કે,
બરે યે ફેની લગયતેડયા આવ્માાં જ.
ઉઠ લહુજી ઉના ાણી ભેર ને.
વેજરને ચને નલયાલ જ.
એ જ યીતે બજાઇએ દુબલેરી ફશેનને ાછી લાીને ભાડી જામ ફરી ઉઠે છે .
તાયી બાબીને વમય લાવુ ાં , તભે જન્ભાય હયમ
ભશનયામનુ ાં ઝૂભખડુાં યે .
ફાય-ફાય લયવ થમાાં વાવયીભાાં હયફાતી ફશેનને ભલા ભાન જણ્મ લેલ્યુ જડીને જામ છે અને ાણી બયતી
ફશેન એ વલવયામેરા લીયને કેલી યીતે ઓખી કાઢે છે એની લાત, અને છી ત બાઈનાાં સ્લાગત, બાઈની
થાયી, આખી યાત એ થાયી ાવે ફેવીને અંતયની કથી ઉઘાડી કયે રી સુખ દુુઃખની લાત, લેદનાબમાા વલયે
ફશેનને તાના વાવહયમા છડીને તાની વાથે ચારલા કયે રી વલનલણી-બજાઇનાાં બમથી ફશેને ાડેરી ના
લીયાને બેટીને છી દુુઃલખમાયી ફશેને નદીભાાં કયે રા આઘાત કઈ કાવ્મની અંદય લી વાસુડીએ કે ‘નણદી
જશદણી’ એ લીય ફાાંધલને કયાલેરાાં વલાન, ફશેનીબાઈનાાં ધ્રુવકે ધ્રુવકે રુદન. લગેયેથી આખ ઈવતશાવ
અશ્રુબીંજમ છે . એભાાંથી જ સ્લ. ફટાદકયનુ ાં ‘બાઈફીજ’ વાયી ડ્ુાં બાવે છે .
ભાતા તાના વાંતાનને વ્શાર કયતા કભર ત ફીજુ ાં પ્રમજન એ ણ શઈ ળકે કે ભાતાન ત
ફાક પ્રવતન પ્રેભ ઠારલલ છે .તેને તાની આળા, આકાાંળા અને જીલન લેદના ણ વ્મક્ત કયતી શતી.
ફાક વલળેન ભહશભા ગાલ શત તેથી જ આ પ્રકાયના શારયડાભાાં ાંક્ક્તઓ રાાંફી ળબ્દ યચના વાંસ્કાયી અને
સુય જભાલટ અવધક યવભમ ફની જેલા કે,
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‘તભે ભાયા દે લનાાં દીધેર છ
તભે ભાયા ભાગી રીધેર છ
આવ્માાં ત્માયે અભય થઈને ય.
આ ઉયાાંત ઋતુ વત્કાયનાાં જડકણા ફાકની કલ્નાળક્ક્તને જાણે કે કુદયતની વાથે વાંઘાડી
દે લાનાાં કાવ્મ-વાધન શતા. ળેયીનુાં છકરુાં એની યીતે ઋતુ વન્ભાન કયત ુ કે,
આલ યે લયવાદ
ઘેલાયીમ યવાદ
ઉની ઉની યટરી ને કાયે રાનુ ાં ળાક
ભેઘ ભેઘ યાજા !
હદલાીના ફાજયા તાજા
વાથે વાથે યાતે ફાક ટ ભી દાદીભાની ગદભાાં ફેવે. છી વાભ વાભાાં ઉખાણા નાખે. એક ક્ષ આહ્વાન
કયે .

‘ રાંકાની દણી રાલી આ જઉં !
ફીજ ક્ષ ઉિય આે
યાતાાં ફગરાાં યણે ચડયાાં,
ાણી દે ખી ાછાાં લળ્માાં,
એક ફગરાની બાાંગી કણી
રાવ્મા યે રાંકાની દણી !
ઉય જયુાં એ પ્રભાણે આલા ત અનેક રકગીતને તેભણે ભાણ્મા છે અને રક સુધી શચાડયા છે .અને એટરે
જ કશી ળકામ કે રકવાહશત્મ વાથેન રશીન વફાંધ તે ભ ૂવભ વાથેના શદમના જડાણનુ ાં વનલાશન કયે છે .
રકવાહશત્મની ઉધધાયક પ્રવ ૃવિ કાજે વયઠન ખ ૂણ ખ ૂણ ખુદી અને વ્મક્ક્ત એ વ્મક્ક્તએ ભી યાં યાને
તેઓએ વાચલી જાણી છે .
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રકવાહશત્મ અને પ્રાદે વળક વાહશત્મ યસ્ય અવલનાબાલી વફાંધ ધયાલે છે . ચચાા ન મુદ્દ એ છે
કે શેરા ઈંડુાં કે મુયઘી ? યાં ત ુ એક લસ્તુ એ સ્ષ્ટ થામ છે કે ભેઘાણીના પ્રાદે વળક વર્જન ભાટે રકવાહશત્મની
ભ ૂવભકા જલાફદાય છે . અરફત રકવાહશત્મનાાં મ ૂપ્રાદે વળક વાહશત્મભાાં જઈ ળકામ. વનજ ધયતીની વઢભ
તેભાાંથી પ્રગટે છે .અને એટરે જ વોયાષ્રની ખભીયલાંતી પ્રજાના વ્મક્ક્તત્લને ળબ્દફદ્ધ કયલાનુ ાં શ્રેમ અલશ્મ
ભેઘાણીને પાે જામ છે . આ ધયતીના ધાલણને એભણે ળબ્દફદ્ધ કયુું છે . ાંજાફી બાાનાાં વાહશત્મકાય દે લેન્દ્ર
વત્માથીએ શ્રી ભેઘાણીની આ ક્ષેત્રની વેલાઓની પ્રળાંવાયુક્ત નધ રેતા રખ્યુ ાં છે કે, “રકભાનવ, રકજીલન
અને રકવાહશત્મની એકાગ્ર વનષ્ઠાથી બક્ક્ત કયનાય ભેઘાણીન જટ ગુજયાતભાાં જ શુ ાં હશન્દુસ્તાનભાાં ણ
ભલ મુશ્કેર છે . ”
સુંદભ્ગ્રથ
ું ો


યહઢમાી યાત– વાંાદન ઝલેયચાંદ ભેઘાણી
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